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پێشەكی نوسەر
ئەم كتێبە لە ( )5بەشی سەرەكی پێكهاتووە كە پێكەوە یەكرتی تەواو
دەكەن و لە كۆتاییدا زەمینەیەكی فیكری هاوپەیوەند پێكدەهێنن كە
راستەوخۆ لە دەرگای باروودۆخی لوبنان و جیهانی عەرەبی و چارەنووس و
ئایندەی پێكهاتەكانیان لەم قۆناغە مێژووییەی ئێستە دەدات كە رۆژهەاڵت
لە گەرووی جەبەل تاریق لە (مەغریب) هەتاوەكو گەرووی دەردەنێل لە
(توركیا) پێیدا گوزەر دەكات.
لەنێوان شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی و گۆڕانكارییەكانی لوبنان و
چارەنووسی شۆڕشی ئورز و رۆڵی كریستیانەكانی لە لوبنان و رۆژهەاڵت،
مەینەتییەكان و هەڵسانەوە و گەڕان لەدوای ئایندەیەكی دیموكراسی
و ئازادانە بۆ نەوەكانی داهاتوو .خەباتی گەالن لەپێناو باشكردنی ئەم
دونیایەیە نەوەك ئەو دونیا ،خەباتێكە لەپێناو خۆشگوزەرانی مرۆڤ نەوەك
خۆشگوزەرانی خوداو پێغەمبەرو قدیسەكان ،چونكە مرۆڤ پرسی كارەكانی
خودایە ،نەوەك خودا پرسی مرۆڤ بێت .رێنامیی و ئامۆژگارییەكانی هەموو
پێغەمبەرێك نابێتە هۆی خۆشگوزەرانی و شادومانی مرۆڤ ،بەڵكو دەچێتە
ئەو خانەیەوە كە چەمكی ئاراستەی كارەكانی خودا بریتیە لە چاندنی
خۆشەویستی.
لەبەر ئ��ەوە ئێمە دەمانەوێت شۆرشە عەرەبییەكانی رێگەیەك بن
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ب��ەرەو ئ��ازادی و دیموكراسی ،ئەگینا گۆڕەپانی ئ��ەو شۆڕشانە هیچ
بەهایەكیان نییە .دەمانەوێت گۆڕانكارییەكانی لوبنان ببێتە پەنجەرەیەك
بەرەو زیندووكردنەوەی فۆڕمی ژیانێكی ئاشتیانە لەنێوان مەسیحی و
موسڵامنەكاندا ،ئەگینا قەوارەی ئێستای لوبنان هیچ بەهایەكی نابێت.
دەمانەوێت شۆڕشی ئورز ببێتە پرۆژەیەك بۆ بونیاتنانی دەوڵەتی مۆدێرن،
ئەگینا سەروەری و سەربەخۆیی هیچ بەهایەكیان نابێت.
دەمانەوێت رۆڵی كریستیانەكان ببێتە منوونەیەك بۆ درووستكردنی
كاریگەری ئەرێنی لەناو شارستانیەتی رۆژهەاڵتدا ،ئەگینا كریستیانەكان
هیچ بەهایەكی تایبەتییان نابێت .دەمانەوێت رۆژهەاڵت ببێتە سەرزەمینی
هەناردەكردنی روحی ئایینەكان بۆ هەموو جیهان ،نەوەك سەزەمینێك بێت
بۆ ئاراستەكردنی فتوحاتە ئاینییەكان .نابێت ئایینەكان خواوەندەكانی خۆیان
بكوژن ،ئەگینا دەبنە ئایینی بتپەرستی رووپۆشكراو.
گەالنی عەرەبی ،بە گەلی لوبنانیشەوە لەبەردەم بەدیهێنانی خودی
خۆیان و رزگاركردنی دواڕۆژی خۆیاندان .ئەوە دەرفەتێكە رێگەدەدات
بە تێپەڕاندنی ناكۆكی و ملمالنێكانی رابردوو نزیك و دوور ،بۆیە مەودای
ئایندەیی لە دەرەوەی ف��ەزای عەقڵی عەرەبی نامێنێتەوە .كۆمەڵگا
عەرەبییەكان بە نەوەی گەنج و رۆشنبیر و بژاردە و هۆشیارو بەرپرسیار
پێدەگەن.
لە سەرەتای شۆڕشەكاندا ئەم نەوانەمان بینی ،بەاڵم دوای ماوەیەك
دووركەوتنەوە و هێزە كالسیكی و توندڕەوەكان لەجیاتی ئەوان سەریانهەڵدا،
هێزی مەدەنی ،سەربازی یان ئایینی .لەبەر ئەوە ئێستا دوو شۆڕش نەوەك
یەك شۆڕش لە گەنجانی عەرەب دەخوازرێت :شۆڕشێك بەسەر رژێمەكاندا
و شۆڕشێك بەسەر شۆڕشە دزراوەكاندا.
(سەجعان میالد ئەلقزی)
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پێشـەكی
شۆڕشی خەڵك و گۆڕینی رژێمەكان
(سەركەوتنی شۆڕشە عەرەبییەكان بەندە بە كۆتایهاتنی فتوحاتی ئیسالمی).
گۆڕینی رژێمەكان و شۆڕشەكان ،دوالیزم و پارادۆكسێكن ،رەنگە
هەردووكیان راست بن ،چونكە بەبێ شۆڕش گۆڕینی رژێمەكان كارێكی
ئاسان نەبوو ،بەاڵم گۆڕینی رژێمەكان پاش سەد ساڵ بووە دیفاكتۆ.
گۆڕینی رژێمەكانی خۆرئاوای عەرەبی ،كە بە خۆسوتاندنی محەمەد
ئەلبوعەزیزی لە تونس دەستیپێكرد ،یەكەم ساتەكانی شۆڕش و گۆڕینی
رژێمەكان بوو ،بەاڵم بە تێڕوانینەكانی ماوتسی تۆنگ نا ،بەڵكو بە تێڕوانینی
شۆڕشی جەماوەری .سەرئەنجام ئەم شۆڕشە بووە كۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی
توتالیتارییەت و دیكتاتۆرەكانی تونس ،لیبیا ،میرس ،یەمەن و لە سوریاش
راوەستاو ترسی خستە دڵی واڵتانی تری عەرەبی و سەرۆكەكانیانەوە.
كۆتایی رژێمەكان ،بە تەنها كۆتایی ئەم سیستمە سیاسیە ملهوڕانە نەبوو،
بەڵكو كۆتاییهاتن بوو بە گوتاری ناسیۆنالیزمی فاشی عەرەبی ،كە بەشێكی
ئەم رژێمە رووخاوانە نوێنەرایەتیان دەكرد.
نوسەری ئەم كتێبە باس لە مێژووی ملمالنێیەكی دوورو درێژ دەكات لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا .چ لە ناوخۆی واڵتەكان یان دەرەوەی سنورەكان،
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بۆیە دەیەوێت بڵێت ملمالنێكان تازە نین ،بەڵكو كەڵەكەبووی چەندین
دەیەی رابردوون و پێناچێت بەمزوانە چارەسەر بكرێن ،بەاڵم چوار فاكتەر بە
گرنگ دەزانێت وەكو میكانیزمی گۆڕانكاری و ئاڵوگۆڕ ئەوانیش :رای گشتی،
بزووتنەوەی پێشكەوتنخوازی ئۆپۆزسیۆن ،بزووتنەوە ئیسالمییەكان (وەك
دیفاكتۆ نەك الیەنی پۆزەتیڤ) ،دامودەزگا سەربازی و ئەمنییەكانن .واتا ئەم
چوار فاكتەرە هەر چوارییان رۆڵیان هەبوو لە شۆڕشەكان و سەرهەڵدانی
بەهاری عەرەبی ،كە خراپرتینیان بزووتنەوە ئیسالمیەكانن.
بێگومان گروپی ئیسالمگەرا ،سەلەفی و جیهادییەكان ئەگەرچی رۆڵیان
هەبوو ،بەاڵم رۆڵی ئەوان نێگەتیڤانە كاریگەری لەسەر شۆڕشەكان دانا،
هەربۆیە دوای بردنەوەی هەڵبژاردنەكان لە میرسو تونس پاشەكشەیان كردو
رێگایان لێگیرا كە تیرۆر و تۆقاندن و فۆبیای ئیسالم باڵو بكەنەوە .ئەگەر
نا ئیسالمگەراكان و بە تایبەتی ئیخوانەكان یەكێك بوون لە دەرهاویشتە
خراپەكانی بەهاری عەرەبی ،بەاڵم دیفاكتۆ بوون بەهۆی غیابی بزووتنەوە
چەپ و رادیكاڵەكان و كۆمەڵی مەدەنیەوە.
دەخالەتی واڵتانی ناوچەیی خۆرئاواییش لە رووداوەك��ان و بە تایبەت
لە سوریا ،بووە مەیدانی ملمالنێی شیعە و سوننە ،میراتگری بلۆكبەندی
سەردەمی جەنگی سارد لەنێوان ئەمەریكا و روسیا تا ئێستاش بەردەوامیی
هەیە.
نوسەر پرسیارێك دەك��ات ،ئایا بەهاری عەرەبی ب��وو ی��ان بەهاری
ئوسوڵییەكان؟ كە قسە لەسەر ئەم دوو بۆچوونە زۆر كراوە و واباشە خوێنەر
وەاڵمەكەی نوسەری كتێبەكە بخوێنێتەوە ،بەاڵم ناشاردرێتەوە كە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست بە كۆمەڵێك كێشەوە ئالوودە بووە ،كە هەندێكیان مێژویین و
هەندێكیان دەرئەنجامی بەهاری عەرەبین ،لە بابەتی گەشەی ئیسالمییەكان
و نەبوونی حزبی جەماوەری بۆ پێشڕەویكردنی كۆمەڵگە و بەرگرتن بە
پاڵپێوەنانی گەنجان بۆ مزگەوتەكان .ئەزمونی شیعەگەرایی و توندبوونەوەی
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ملمالنێی قووڵ لە نێوان شیعە و سوننە ،سەركەوتنی دادو گەشەپێدان لە
توركیا ،چەقبەستنی كێشەی ئیرسائیل و فەلەستین ،پووكانەوەی هەستی
ناسیۆنالیزمی عەرەبی ،پاشەكشەی هێزە عەملانییەكان و بزووتنەوەی
چەپ ،بەاڵم نوسەر لەم بارەیەوە راستەوخۆ دەڵێت( :سەركەوتنی شۆڕشە
عەرەبییەكان بەندە بە كۆتاییهاتنی فتوحاتی ئیسالمی)وە.
لەم كتێبەدا ،پرسی لوبنان بە گرنگییەوە باسی لێوەكراوە ،بەهۆی
جیاوازبوونی مۆدێلی حوكمڕانی و تایبەمتەندییەكانی و مۆزایك،
ناهۆمۆجینی پێكهاتەی ئیتنی و مەزهەبییەوە .سەرەڕای ئەوەی لوبنان
مەیدانی ملمالنێكانی ئێران ،سوریا ،ئیرسائیل و واڵتانی كەنداوی عەرەبی
سوننەشە ،لە هەمانكاتدا ملمالنێكانی شیعە و سوننە و مارۆنییەكان لەم
واڵتەدا بەردەوامە و بووەتە مێژوویەكی نەپساو ،بەاڵم هێشتا لوبنان بە
بارودۆخێكی دژوار و نائارامدا تێپەر دەبێت .هەرچەندە لوبنان نەبووە
بەشێك لە واڵتانی بەهاری عەرەبی ،بەاڵم بەدەریش نییە لە كاریگەرییەكانی
ئەو رووداوان��ە بۆ ئایندەیەكی دووری��ش كاریگەری لەسەر ئەم واڵتە
دەمێنێت .جیا لەوانە قەیرانەكانی سوریا كە كاریگەری گەورەی كردە سەر
زۆربەی ناوچەكە و واڵتانی زلهێز ،بێگومان زۆرترین كاریگەریشی لەسەر
لوبنان داناوە و دایدەنێت.
ئەم كتێبە ،لە كاتێكدا دەرچووبوو كە ملمالنێ لەسەر ناوو چەمك و
رووداوەكانی باكوری ئەفەریقیا و خۆرئاوای عەرەبی هەبوو كە ئایا بەهاری
عەرەبی یان بەهاری ئیسالمییەكان ،راستە؟
ئەو كات و تەنانەت ئێستاش ئەو مشتومڕە لە كۆمەڵگای كوردستان و
ناوچەكەش دیالۆگی زۆری لەسەرە ،كە هەیانە داعش ،گروپی ئیسالمیە
رادیكاڵ و فەندەمێنتالیستەكان بە دەرهاویشتەی ئەم رووداوانە دەزانێت
و لەبەرامبەریشدا .بۆچوونێكی تر دەڵێن كۆتاییهاتن بە حوكمی دیكتاتۆری
واڵتە عەرەبییەكان و شكستی گوتاری ناسیۆنالیستی فاشی عەرەبی و
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سیستمە میلیتاریستەكان دەرەئەنجامی رووداوەكانی بەهاری عەرەبیە،
بەاڵم سەرئەنجام دەبێت ئەوە بزانرێت كە خەڵك شۆڕشی كردو خەڵكیش
بڕیار دەدات كە چارەنوسیان بەكێ دەسپێرن؟ بە بزووتنەوە ئیسالمییەكان
كە ژیان دەكەن بە جەهەننەم بۆ مرۆڤەكان؟ یان بە دیموكراسی و ئازادی كە
حورمەت و كەرامەت بۆ تاكی عەرەب و مرۆڤەكان دەگێڕێنەوە؟
ئەم كتێبە بۆ كتێبخانەی كوردی گرنگیەكەی لەوەدایە كە خوێندنەوەی
رووداوەكانی بەهاری عەرەبیە و سەرچاوەی لەم بابەتە یەكجار كەم و
دەگمەنە و لەالیەن كاك (سابیر عەبدوڵاڵ كەریم)وە زۆر جوان وەرگێڕدراوەتە
سەر زمانی كوردی و كاری باشی لەسەر كردووە كە شایستەی خوێندنەوەیە،
دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە پێویستی زانی چاپی بكات و باڵوی
بكاتەوە.
ئەنوەر حسێن (بازگر)
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ئەو ڕووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان سڕییەوە
شۆڕشە عەرەبییەكان بوونە خاڵی یەكتربڕی پڕۆژەكەی
ئەمەریكا لەگەڵ گەالنی ناوچەكەدا
30ی نیسانی 2011
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ئەمڕۆ سەرهەڵدانی خۆرهەاڵتێكی ناوینی نوێ دەبینین ،گەالنی
عەرەب پشوودرێژییان لەدەستداوە و ڕژێمەكانیش ئەركی ڕاستەقینەیان
لەدەستچووە ،هەرسێ ئایینەكان و مەزهەبە ئیسالمییەكانیش پێكەوەژیان
و ئاشتەواییان لەدەستداوە .كۆمەڵێك ناكۆكی و ملمالنێی ئاڵۆز كۆمەڵگە
عەرەبییەكانی هیالك و بارگران كردو چووە ناو ناخی بونیاتی ئێستایانەوە،
ق��ەوارەك��ان تووشی داڕم��ان ب��وون و سەركردەكانیش گەندەڵ بوون.
گەل نزیكەی 100ساڵ بواری ڕژێمەكانیاندا بۆ چارەسەركردنی كێشەو
ملمالنێكان ،بەاڵم ئاڵۆزتر بوون ،بۆیە كاتی ئەوە هاتووە ئەو ڕژێامنە
ڕێگەچارەیەك بدۆزنەوە لە كاتێكدا خۆیانی لێ دەدزنەوە ،بەڵكو هەندێك
ڕژێم هەن خۆیان باوكی دروستكردنی ئەو ملمالنێیانەن و هەندێكی
دیكەشیان كوڕی ملمالنێكانن.
ملمالنێی نێوان عەرەب و ئیرسائیل  60ساڵە و تەمەنی ملمالنێی نێوان
خودی فەلەستینیەكان  40ساڵە ،تەمەنی ملمالنێكانی لوبنان  36ساڵە و
تەمەنی ملمالنێی نێوان ئێران و دەوڵەتانی كەنداو  32ساڵە ،هەروەها
تەمەنی ملمالنێی نێوان عێراق و ئێران  31ساڵە و تەمەنی ملمالنێكانی نێوان
یەمەنییەكان و نێوان یەمەن و سعودیەش  54ساڵە و تەمەنی ملمالنێكانی
نێوان لوبنان و سوریا  64ساڵە و تەمەنی ملمالنێكانی میرس  60ساڵە و
تەمەنی ملمالنێكانی ناو ئێران  31ساڵە و تەمەنی ملمالنێكانی ناو جەزائیر
 22ساڵەو تەمەنی ملمالنێكانی نێوان مەغریب و جەزائیر  61ساڵە لەسەر
بیابانی خۆرئاوا ،هەروەها تەمەنی ملمالنێكان لەگەڵ كوردەكان  70ساڵەو
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تەمەنی ملمالنێكانی نێوان ئوردون و فەلەستینیەكان  62ساڵەو تەمەنی
ڕژێمە عەرەبیە توندوتیژو داپڵۆسێنەرەكانیش  1400ساڵە.
لە كاتێكدا كە ڕژێمەكان و دەوڵەتانی بیانی و ئیرسائیل سودیان لەم
واقیعە دەبینی ،كێشەو ملمالنێكان چەندین قەیران و ئاژاوە و پیالن و
مەینەتی و شەڕیان بەرهەمهێنا بێئەوەی تەنها یەك ڕژێم لەوانە یەك
خەونی عەرەبی بەدی بێنن ،نە یەكێتی و نە سەربەخۆیی و نە سەربەستی
و نە دیموكراسی و نە ئاسایش و ئاشتی و هیچ گەشەسەندن و سەركەوتن
و دەرفەتی كارییان بەدی نەهێنا .بە درێژایی ئەو  100ساڵەی ڕابردوو
كپكردن و دۆڕانەكان و دابەشبوون و هەژاری و ترس و قایمكردن لەناو
بەندیخانەكان كۆمەڵێك خەاڵتی ڕژێمە عەرەبییەكان بوو بۆ گەلەكانیان.
ڕژێمە نەتەوە پەرستەكان بە پاساوی یەكبوون گەلەكانیان داپڵۆسی و
چەوساندیاننەوە ،ڕژێمە سەربازیەكانیش بە پاساوی چەوساندنەوەی
ئەمنی گەلەكانیان دادەپڵۆسی و ڕژێمە ئوسوڵیەكانیش بە پاساوی پاراستنی
شەریعەن دەیان چەوساندنەوە.
رێگەی پێچاوپێچی پرۆژەی گۆڕانكاریی
ئەوەی چەندین ساڵە لە واڵتانی خۆرهەاڵتدا ڕوودەدات ،بە تایبەتیش
ل��ەدوای سااڵنی  1991-1990و یەكەمین جەنگی كەنداو ،سەرجەم
چەمكەكان و قەوارەكان و ڕژێمەكانی دوای هەردو جەنگی جیهانی
یەكەم و دووەم دەخاتە ژێر پرسیارەوە لەگەڵ ئەو ڕێكەوتننامە و پەیامنە
هەرێمی و نێودەوڵەتیانەی كە هاوزەمانی ئەو ماوەیە بوون .ئەو بیانوو
لێكدانەوانەی كە خرانە پاڵ ئەو شەڕو ڕوداوانەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و ئاسیای بچووك لەدوای شەڕی 2003ی عێراق ،بە گشتی پێچەوانە بوون
و چەمكی ملمالنێی نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوا بەسەریاندا زاڵ ببوو،
بەدەر لە بوونی هەر ملمالنێیەكی دیكە كە خاڵێكی بنەڕەتیە لەنێوان
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پێكهاتەكانی خودی خۆرهەاڵتدا .پێویست بوو چاوەڕوان بین تا ببینین
ئەمڕۆ چی روودەدات بۆ ئەوەی درك بەو لێكدانەوە روون و سەرتاسەریە
بكەین و تێبگەین لە كاریگەرییەكانی شەڕی ئەمەریكا لە عێراق .ئەگەر
بێتو ئەوەی ئیمڕۆ روودەدات دەربڕی تەواوبوونی پشوودرێژی گەالنی
عەرەب بێت ،ئەوا لەگەڵ هەستی دەوڵەتە گەورەكاندا وێكدێتەوە بەوەی
كە خۆرهەاڵتی ناوینی كۆن (ئێستا) ،بە درێژایی دەیەكانی رابردوو تووشی
داچۆڕاندن بووە ،بۆیە دەبێت جوگرافیایەكی سیاسی نوێ بهێرنێتە كایەوە
كە بەرژەوەندیە سرتاتیژی و ئابوورییەكانی دەوڵەتە زلهێزەكان رەچاو
بكات و رێگەش بە گەالنی ناوچەكە بدات هەندێك لە خواست و ئامانجە
خۆییەكانیان بەدەست بهێنن.
كۆمەڵێك فاكتەری بەدوایەك هاتوو جیهانی خۆرئاوا هاندەدەن كە
بەو ئاراستەیەدا بكەونە جووڵە ،ئەویش بریتیە لە :بوونی سامانی وزە،
دامەزراندنی دەوڵەتی ئیرسائیل ،رووخانی یەكێتی سۆڤێت ،شكستهێنانی
رژێمە عەرەبییەكان لە بونیاتنانی دەوڵەتی دامەزراوەكان ،سەرهەڵدان و
هەڵكشانی رەوتە ئیسالمیە توندڕەوەكان ،پەلهاویشتنی ئێرانی و توركی
لەسەر حسابی عەرەب و ئیسالم ،باڵوبوونەوەی تیرۆر و هەنگاونانی گەالن
بەرەو ئازادی و دیاریكردنی مافی چارەنووس .شۆڕشی گەالنی عەرەبی
هاوكاتە لەگەڵ پرۆژەی خۆرهەاڵتی ناوینی نوێ كە لەدوای راوێژو وتوێژ
لەگەڵ گرووپە فیكرییە عەرەبی و ئەوروپی و ئیرسائیلییەكاندا ،لەالیەن
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە داڕێژراوە .بەاڵم چەند هەمواركردن
و گۆڕانكارییەكی زۆر بەسەر ئەو پرۆژەیەدا هاتووە ،بە پێچەوانەی
بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكاو ئیرسائیل و عەرەبەكان لە یەككاتدا .لەپاش
هەردوو جەنگی ئەفغانستان و عێراق و بەرپابوونی شۆرشە عەرەبییەكان،
ئەو پرۆژەیە كراوە بە ناونیشانی ئەو الیەنەی كە یەكەمجار ەستی لەسەر
داناوە.
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پرۆژەی ئەمریكی -ئەوروپی ئاراستەی نوێی خۆی لە عێراقەوە وەرگرت
(رزگاركردنی كوێت) ،ئینجا لە ئێران (دۆسیەی ئەتۆمی) بەو ئامانجەی كە
بگەیەنرێتە هەموو ناوچەی خۆرهەاڵتی عەرەبی و دەوڵەتانی ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو لە چوارچێوەی (چارەسەركردنی ناكۆكی عەرەب-
ئیرسائیل) .پرۆژەی ئەمریكی -ئەوروپی لە دانووستانەكانی مەدرید لە
ساڵی 1991دا چەند هەنگاوێكی گرنگی هەلێنا بۆ (دانپێدانانی سەرتاسەری
عەرەب بە ئیرسائیل و پابەندبوون بە دانووستانی ئاشتیانە و ئاساییكردنەوەی
لەسەرخۆ) ،هەروەها هەنگاوێكی گرنگی هەلێنا لە رێكەوتننامەكانی
ئۆسلۆی ساڵی ( 1993رازیبوونی ئیرسائیل بە دامەزراندنی دەسەاڵتێكی
فەلەستینی لەسەر ئەو زەوییانەی كە ئیرسائیل لە ساڵی 1967دا داگیری
كردووە) .بەاڵم رووداوە تیرۆریستیەكانی 11ی ئەیلولی  2001لە نیویۆرك،
ئاراستەی پرۆژەكەی بەرەو ئەفغانستان گۆڕی .كاتێك كە ئۆپەراسیۆنە
سەربازییە گەورەكان لە كابوڵ كۆتاییان پێهات ،ئیرسائیل گوشاری خستە
سەر ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بۆیە لە ساڵی 2003دا ئەو پرۆژەیەی
گەڕاندەوە بۆ عێراق لەپێناو رووخاندنی رژێمەكەی بەو هیوایەی كە ئێران
ببێتە وێستگەی داهاتووی بەهۆی دۆسیەی ئەتۆمی و رۆڵی كێشەهێنەری
ئێران لە ناوچەكە و جیهاندا .بەاڵم ئێران و سوریا لە ساڵی 2005دا بوونە
هۆكاری گوێزانەوەی پرۆژەكە بەرەو لوبنان ئەوەش لەدوای درێژكردنەوەی
ماوەی سەرۆكایەتی سەرۆك كۆماری لوبنان (ئەمیل لەحود) ،بە پێچەوانەی
بڕیاری نێودەوڵەتی ژمارە ( .)1559لەدوای تیرۆركردنی رەفیق حەریری
شۆڕشی ئورز دەستیپێكرد و سوریا سوریا لە لوبنان كشایەوە و دادگای
نێودەوڵەتی دامەزرێرناو بەرەی ئێران – سوریا دابڕێرنا.
لە هاوینی 2006دا شەڕی باشووری لوبنان بەرپا بوو ،ئیرسائیل بە
خۆڕاگری حزبوڵاڵ تووشی سەرسووڕمان هات ،بەاڵم سەرەڕا بووژانەوەیان
بە شێوەیەكی كاتی ،هەریەكە لە سوریا و ئێران لە پەیامە ئیرسائیلی-
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ئەمریكیەكە تێگەیشنت و بە بڕیاری ژمارە ( )1701رازی بوون و تاران
ئامادەیی خۆی نیشاندا بۆ هاوكاریكردنی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم،
ئەمە لە كاتێكدا كە سیستم و باروودۆخی ناوخۆیی بە شێوازی جۆراوجۆر
هاندەر بوو بۆ تەقینەوە .ئەگەرچی پرۆژەكەی ئەمەریكا ڕوویكردە سودان
و لە رێگەی ریفراندۆمێكی جەماوەریەوە جیابوونەوەی باشووری سودانی
لێكەوتەوە ،بەاڵم لەنێوان عێراق و لوبنان و ئێران و ئیرسائیل و فەلەستین
لە هاتووچووندا بوو هەتاوەكو شۆڕشەكانی خۆرئاوای عەرەبی و بەدوایدا
شۆڕشەكانی خۆرهەاڵتی عەرەبی هەڵگیرسان.
ئەمڕۆ ڕوون و ئاشكرایە كە پرۆژەكەی ئەمەریكا بە چەندین قەڵغان
و شێوازی وەكو (شەڕ ،دیبلۆماسیەت ،بڕیارە نێودەوڵەتییەكان ،فشارە
ئابوورییەكان ،ریفراندۆم ،هەڵبژاردن و دواجاریش لە رێگەی شۆڕشەكانەوە)
باڵی بەسەر تەواوی ناوچەكەدا كێشاوە.
گەمەی نەتەوەكان و خواستی گەالن
لەنێوان پرۆژەكەی ئەمەریكا و شۆڕشە عەرەبییەكاندا چەند خاڵێكی
یەكرتبڕی گشتی هەن كە بوونەتە بناغەی پێكهاتن لەنێوان ئیسالم و خۆرئاوادا.
لەپێشدا خۆرئاوا كۆڵۆنیالیزم بوو گۆڕا بۆ ئاوەدانكار ،هاوپەیامنی رژێمەكان
بوو ،بەاڵم بووە دۆستی شۆڕشەكان .پرۆژەكە و شۆڕشەكان هەوڵدەدەن بۆ
گۆڕینی رژێمەكان و كۆمەڵگە عەرەبی و ئیسالمییەكان ،بەاڵم لەوانەیە لە
ئەنجامی گەڕان بەدوای ئەڵتەرناتیڤدا لێكرت جیاببنەوە .لێرەوە كێبڕكێی نێوان
گەمەی نەتەوەكان و خواستی گەالن دەستپێدەكات ،بەاڵم كێبڕكێكردن مانای
بایكۆتكردن ناگەیەنێت ،بەڵكو بوارێكە بۆ دانووستان و رێككەوتن .ئەوەتا
بەشێك لە هۆكارەكانی دواكەوتنی یەكالییكردنەوەی چارەنووسی هەندێك
لە شۆڕشەكان دەگەڕێتەوە بۆ ئەنجامدانی دانووستان بە مەبەستی گەڕان
لەدووی ئەڵتەرناتیڤەكان ،نەبادا دەوڵەتە عەرەبییەكان هەنگاو بنێن بەرەو
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درووستبوونی رژێمی دیكتاتۆری و تیۆكراتی نوێ و پاشاگەردانی بێ بنەما.
گرفتی جیهانی عەرەبی ئەوەیە كە كاروانی گۆڕانكاری تێیاندا وەكئەوەیە دوو
ئەسپ سەرقافڵەی بن كە هەریەكەیان بە ئاراستەیەكی جیاوازدا رێدەكات:
یەكێكیان بەرەو كۆمەڵگەی ئایینی و ئەویرتیان بەرەو كۆمەڵگەی مەدەنی،
بەاڵم ئەمەی دووەمیان الوازترە.
لە ناوەڕاستی مانگی كانوونی دووەمی 2011وە رووداوەكان بە خێرایی
بەرپابوون و چەند شۆڕشێك لە واڵت��ە عەرەبییەكان هەڵگیرسان كە
دابەشبوون لەنێوان خۆرئاوای عەرەبی (تونس ،جەزائیر ،میرس ،لیبیا) و
خۆرئاوای عەرەبی (سوریا ،عێراق ،كوردستان) و نیمچە دوورگەی عەرەب
(یەمەن و بەحرەین) .جگە لە شانشینی بەحرەین كە راپەڕینەكە تێیدا
خەفە كرا ،مایەی سەرنجدانە كە هێشتا شۆڕشەكان ماڵن لەسەر سیستمە
كۆمارییەكان بەب ێ شانشینەكان ،ئەگەر بزانین كە هیچ جیاوازیەكی كرداریی
لەنێوان ئەم دووانەدا نییە ،هەرچەندە لەناو كۆمارە عەرەبییەكاندا دەسەاڵتی
پشتاوپشتی بە شێوەیەكی ناشەرعی پەیڕەو دەكرێت ،ئەمە لە كاتێكدا كە
بنەمای حوكمی پشتاوپشت لە شانشینەكاندا شتێكی شەرعیە و پابەندە بۆ
خەسڵەت و بنەماكانی شورا و سەلیقە .هەروەها چەند ئازادیەكی دیاریكراو
لەناو شانشینە عەرەبییەكاندا دەستەبەر كراوە زیاتر لەو فەزا ئازادیەی كە
لەو سیستمە كۆمارییانەدا دەستەبەر كراوە .لە شانۆی سیاسی عەرەبیدا
سەیر ئەوەیە كە پادشاو شازادەكانی دەوڵەتانی ئەنجومەنی هاریكاری
كەنداو پێشنیار بۆ سەرۆك كۆمارەكان دەكەن دەستبەرداری دەسەاڵت بنب،
ئەمەش لە كاتێكدایە كە ئەوان خۆیان تا ئەو كاتەی خوای جیهانیان بۆالی
خۆی دەیانباتەوە ،لەسەر كورسی دەسەاڵت دەمێننەوە.
ئەو شۆڕشەكانەی روودەدەن قەبارەیان جیاوازە و فرە رەهەندن (راپەڕین
یان ناڕەزاییەكان) ،هەروەها ئایندە و چارەنووسیشیان لێكرت جیاوازە
(یەكبوونخوازن یان جووداییخواز) .سەرباری ئەم جیاوازییانە ،داواكردنی
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ئ��ازادی ن��ەوەك دیموكراسی ،كۆخاڵی سەرەكی و قۆناغیی هەموو ئەو
شۆڕشانەن ،لەبەر ئەوەی كە داپڵۆسین خاڵ و پشكی هاوبەشی سەرەكی
سەرجەم رژێمە عەرەبییەكانە سەرەڕای جیاوازییان لە بونیادی دەستوری و
ئابووری و سیاسەت و هاوپەیامنێتیە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانیاندا.
گرفت و كێشەكانی هێزە شۆڕشگێڕەكان
لە هەموو واڵتێكدا بزووتنەوەی گۆڕانكاری ،چوار هێزی سەرەكی جیاواز لە
پاڵنەرو پێگەو قەبارەدا هاوبەشن كە بریتین لە:
یەكەم :رای گشتی كە داوای گۆڕانكاری سەرتاسەری و گشتگیر دەكات.
دووەم :بزووتنەوە پێشكەوتنخوازەكانی ئۆپۆزسیۆن كە هیواخوازن بۆ
لەدایكبوونی حوكمێكی دیموكراتی.
سێیەم :بزووتنەوە ئیسالمییەكان ،كە دیارترینیان (ئیخوان موسلمین)ە و
هەوڵ بۆ دامەزراندنی سیستمی ئایینی دەدات.
چ���وارەم :دام��ودەزگ��ا س��ەرب��ازی و ئەمنییەكان كە ه��ەوڵ��دەدەن بۆ
هێشتنەوەی گۆڕانكاری لەناو دەمودەزگاكانی رژێمەكەدا .هەروەها چەند
الیەنێكی ئاژاوەگێڕیی خاوەن ناسنامە و ئامانج و مەرام جیاواز بەگوێرەی
تایبەمتەندێتی هەر كۆمەڵگەو واڵتێك دەخرێنە سەر كۆی ئەو چوار هێزە،
بەزۆریش ئەو الیەنانە بەپێی رێنامیی و فەرمانەكانی دەرەوە دەجووڵێن بۆ
لێدان لە پاكێتی شۆڕش و پەرش و باڵوەپێكردنی ئامانجەكانی.
كاتێك شۆڕش سەردەكەوێت ،دەرئەنجام ئەوەیە كە سوپا لە قۆناغی
یەكەمدا دەربكەوێت و جڵەوەكە بگرێتەدەست ،ئینجا لە قۆناغی دووەمدا
ئەو چوار هێزە پێكەوە حوكم دەكەن ،تا ئەو كاتەی كە حزبە ئایینیەكان
دەتوانن لە قۆناغی سێیەمدا كۆنرتۆڵی باروودۆخەكە بكەن .بەاڵم قۆناغی
كۆتایی ،ملمالنێیەكی نوێی توندوتیژ لەنێوان بزووتنەوە ئوسوڵییەكان و هێزە
دیموكراسیخوازەكان و دامودەزگا سەربازییەكاندا بەخۆیەوە دەبینێت و
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لەمڕۆ بەدواوە هیچ كەسێك ناتوانێت پەی بە ناسنامەی سەركەوتوو ببات و
بزانێت سەركەوتوو كێیە ،ئەگەرچی دەرهاویشتە هەنووكەییەكان پێشەنگی
دەداتە بزووتنەوە ئایینیەكان ،بە تایبەتی ئەگەر ئەم هێزانە بزانن چۆن لە
دۆخی تاریكیان دەردەچن و بە شێوازێكی كراوە و میانڕەوانە هەنگاو دەنێن
بە جۆرێك كە دان بنێن بە فرەیی و یەكسانی لە هاواڵتیبووندا ،ئەگەر بزانین
كە چارەنووسی هەموو شۆڕشێك لەوەی دیكە جیاوازە.
منوونەی ئەزموونی پەیوەندییەكانی نێوان ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكاو پارتی دادو گەشەپێدانی ئیسالمی لە توركیا ،لە ئێستەدا لە
باگڕاوندی بزاڤی عەرەبیدا بوونی هەیە ،چونكە بزووتنەوە ئیسالمیە ئوسوڵیە
عەرەبییەكان بەهیوان گرێی واشنتۆن لەگەڵیاندا بكرێتەوە ،واشنتۆنیش
هیواخوازە ئەو بزووتنەوانە هاوسەنگ و میانڕەو بنب .رێبازی پراگامتیكی
تایبەمتەندی سیاسەتی واشنتۆنە و لەپێش رووداوەكانی 11ی سێپتەمبەری
 ،2001ئیدارەی ئەمەریكا سوور نەبوو لەسەر بەرپاكردنی شەڕ لە دژی
ئەفغانستان ،بەڵكو (ریچارد هیلمز) سەرۆكی پێشووی ئاژانسی هەواڵگری
ئەمەریكا رێگەیدا بە كردنەوەی نووسینگەی پەیوەندیە گشتیەكان بۆ
بەرژەوەندی رژێمی تاڵیبان لە واشنتۆن هەرچەندە بزووتنەوەیەكی سۆپەر
ئوسوڵی بوو ،بەاڵم ئەمە پالنێك بوو بۆ ئەوەی هاوكاری ئیدارەی ئەمەریكا
بكات بۆ بەرەنگاربوونەوەی هاوپەیامنێتی نێوان روسیاو چین لە ناوچەی
باشووری ئاسیا .لەپێناو سەرخستنی ئەمجۆرە سیناریۆیەدا كە ئەنجامەكانی
دەستەبەر نین ،نابێت سیستمی عەرەبی نوێ وەكو دیكۆرێكی تازە بۆ
دەرهاویشتەی جێگیرو بیروباوەڕی چەقبەستو دەربكەوێت ،ناشبێت مرۆڤی
عەرەبی وەكو هاواڵتیەك و رابپەڕێت و پاشان وەكو ئیسالمی حوكم بكات.
ئەمە مەسەلەی میسداقیەتە و هەر بەزاندنێكی عەرەبە ناموسڵامنەكان تاو
دەدات بۆ درووستكردنی حوكمێكی خۆیی كە تێیدا حساب بۆ هیچ تۆمەت
و شتێكی قەدەغەكراو ناكەن.
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گەالنی ئەوروپی كە لە دژی دەسەاڵتی داپلۆسێنی سۆڤێت و شیوعیەت
راپەڕین ،ل��ەدوای پرۆسەی گ��ۆڕان خیانەتیان لە خۆیان نەكرد ،بەڵكو
چەند سیستمێكی دیموكراسیان دامەزراندو ئازادیان هێنا ،بەاڵم شۆڕشە
عەرەبییەكان لەبەردەم رژێمەكاندا بە شۆڕشێكی ناتەواو دەمێننەوە ئەگەر
نەڕژێنە ناو دەریای ئازادی و دیموكراسیەوە و ئەگەر شۆڕشێكی هاوسەنگ
لەناو ئایینی ئیسالمدا بەدوای خۆیاندا نەهێنن .نوێگەری ئیسالمی مەرجێكی
بونیادیە بۆ سەركەوتنی شۆڕشە عەرەبییەكان بۆ نوێكردنەوەی گەلەكانیان
لەڕووی سیاسی و شارستانیەتەوە .ئەگەر گەالنی مەسیحی لە واڵتانی خۆرئاوا
كارییان نەكردایا بۆ پەرەپێدانی فیكری مەسیحی و سنوورداركردنی رۆڵی
دونیایی كڵێسا ،هەرگیز شۆڕشە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانیان سەركەوتوو
نەدەبوو .شتێكی بە رێكەوت نیە كە شۆڕشە ئایینی و فیكرییەكان لە ئەوروپا
نزیكەی سەدەیەك پێش شۆڕشە سیاسییەكان بەرپا بوون.
لە هەمان چ��وارچ��ێ��وەدا ،كێشەی دەوڵ��ەت��ە عەرەبییەكان لەسەر
سنوورەكانیان نیە ،بەڵكو لەناو كۆمەڵگەكانیانەوە سەریهەڵداوە .بۆ منوونە
سنووری دەوڵەتی لوبنان كە ( )18تایەفەی تێدا دەژی ،سەرەڕای داگیركاری
و شەڕە یەك لەدوای یەكەكان خۆی راگرتووە ،ئەوەش بەهۆی پێشكەوتن و
هاوسەنگی و دیموكراسیبوونی كۆمەڵگای لوبنانیەوە بووە ،بەاڵم دەبینین
چەندین دەوڵەتی عەرەبی كە لەڕووی ئایینیەوە یەكن ،واتا ئیسالم لەگەڵ
ئیسالم ،كەچی بەهۆی باری دواكەوتوویی و ستەملێكراوی كۆمەڵگەكانیانەوە
بەرگەیان نەگرتووە .بەو پێیەی ئیسالمی ئێستا فرە مەزهەب و تیرەو
عەشیرەتە و لەناو ملمالنێی خوێناویدا دەژی ،بۆیە فەرمانڕەوایەتی حزبە
ئاینییەكان دەبێتە هۆی هەڵوەشاندنی ئەو قەوارانەی كە درووستبوون ،ئەو
كاتەش دەوڵەتە عەرەبییەكان لەسەر بناغەی ئینتیامی مەزهەبی و خێڵەكی
و ئیتنی دابەش دەبن ،یاخود بەگوێرەی شوێنی بوونی سەرچاوەكانی نەوت
و غاز دابەش دەبن .سەرهەڵدانی ئەم باروودۆخە دەبێتە هۆی سەپاندن
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و جێگیركردنی رۆڵی دەوڵەتانی بیانی لەژێر درووشمی باڵوكردنەوەی
دیموكراسی و بڕیاردان لە مافی چارەنووسی كەمینەكان ،بەو شێوەیەش
جیهانی عەرەبی دووب��ارە دابەش دەكرێتەوە بەسەر چەند دەوڵەتێكی
بچووكرت لەو دەوڵەتانەی كە بەپێی رێككەوتنی (سایكس  -بیكۆ) لە
خۆرهەاڵت و نامەكانی (ماكامهۆن) لە دوورگەی عەرەبی درووستبوون.
زیاتر گومانی ئەوە هەیە ئەمجارە (بەڵێنی بەلفۆر)ی نو ێ بە كەمینە
عەرەبییەكان بدرێت ،بۆ درووستكردنی چەند ویالیەتێك لە شێوەی ئەوانەی
كە لە سایەی ئیمپراتۆریەتی عوسامنیدا درووستبوون .لەبەر ئەوە بەو
قەدەرەی گەشبینم بە خەونی شۆڕشگێڕەكان ،ئەوەندەش رەشبینم بەرامبەر
چارەنووسی شۆڕشەكان.
تێڕوانینی سرتاتیژیانە بۆ رووداوەكان
گەالنی ئەم ناوچەیە لە سەدان ئیتنیك و رەگەزی جۆراوجۆر پێكهاتوون
كە هاندەرن بۆ تێوەگالنیان لە شەڕی ناوخۆ (ئەهلی) ،سەرەڕای ئەوەی كە
سەدەیەكی تەواودا لەژێر چەند درووشمێكی نەتەوەیی و یەكبوونخوازیدا
خەباتی مێژوویی خۆیان كردووە .ئەمڕۆ هەموو شێوازو فۆرمی قەوارەكان و
رژێمەكان باڵوبوونەوەیان لە جیهانی عەرەبیدا كارێكی مومكینە .بۆ منوونە:
دابەشبوون لە سودان ،فیدراڵیەت لە عێراق ،یەكبوون لە میرس ،دیموكراسیەت
لە تونس..ئەوانی تریش بە رێگەوەن .بەاڵم لوبنان لە مەودایەكی نیمچە
هاوسەنگدا لەم ئەزموونانەوە نزیكە ،بەاڵم لەبەر رۆشنایی هەمەجۆری
پێكهاتە ئایینی و شارستانی و كەلتورییەكانیدا ،یەكێكیان هەڵدەبژێرێت.
ئەو گەلە شۆڕشگێڕانە دەڕواننە سەر ( )4دەریای سەرەكی ،ئەوانیش:
(دەری��ای ناوەڕاست ،دەری��ای سور ،دەری��ای عەرەبی -فارسی ،دەریای
عەرەبی-هندی)ن ،كە ( )4گەرویان پێكهیناوە بریتین لە :نۆكەندی سوێس،
بابوملەندەب ،گەروی هورموز ،شەتولعەرەب .ئەم دەریاو گەروانە تۆڕێكی
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پەڕینەوەی سەرەكیان بۆ نەوت و غازو كانزاكان بەرەو خۆرئاوا و ئەفریقیاو
ئاسیاو ئەمەریكا دروستكردووە .جێگەی سەرنجدانە كە بزاڤی گۆڕانكاریی
لە جیهانی عەرەبیدا كەوتۆتە دوای كۆمەڵێك گۆڕانكاری و پێشكەوتنی
ئاسیایی كە سەرچاوەی نوێیان بۆ هاوردەكردنی نەوت و غاز لە دەرەوەی
جیهانی عەرەبی پێشكەشی دەوڵەتە پیشەسازییەكان كردووە .دیارترینی ئەو
پێشكەوتنانە دوانن:
یەكەم :كاركردن لە ساڵی 2005دا بە هێڵی گواستنەوەی نەوتی نێوان باكۆ
(ئازەربایجان) و تەبلیسی (جۆرجیا) و جەیهان (كەنارەكانی توركیا لەسەر
دەریای ناوەڕاست).
دووەم :كاراكردنی رێكخراوی دەوڵەتانی دەریای بەڵتیك لە ساڵی 2009دا
(ئێران ،روسیا ،كازاخستان و توركامنستان).
لەوانەیە هەندێك لە ئەم پێكەوە بەستنەوەیە سەرییان بسووڕمێ تاكو
درك بەم دوو مەسەلەیە دەكەن:
یەكەم :سنوری سرتاتیژی ئەمەریكا كە لوبنان و خۆرهەاڵتی ناوین
دەگرێتەوە لە باشووری روسیاوە تاكو ئۆقیانوسی هیندی و لە نۆكەندی
سوێسەوە تاوەكو سینگیانگ لە باكووری خۆراوای چین درێژ دەبێتەوە.
پێنتاگۆن ئەو ناوچانە بە پڕ لەو قەیرانانە دەداتە قەڵەم كە شەڕییان لێوە
درووست دەبێت.
دووەم :واشنتۆن لە س��ەرەت��ای ساڵی 2011وە پالنی دادەڕش���ت بۆ
كەمكردنەوەی رێژەی هاوردەكردنی نەوتی كەنداوی عەرەبی ،بەاڵم كەمی
یەدەگی نەوت لە دەریای قەزوین وایكرد چاو بەم بابەتەدا بخشێنێتەوە.
لەبەر ئەوە بەالی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە گرنگە كە دۆخی
بارگاوی شۆڕشی عەرەبی النیكەم لەم قۆناغەدا مبێنێت ،بەبێ بەزاندنی
سنوری دەوڵەتانی ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو .هەروەها كۆمەڵەی گەورە
دەوڵەتانی پیشەسازی كاردەكەن لەسەر رێگرتن لە كاریگەری رووداوەكانی
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سەر وشكانی لەسەر رێڕەوە دەریاییەكان و دابڕاندنی شۆڕشی گەالن لەو
ناوچانەی كە كانگای سەرچاوەكانن .ئەگەر سیستمی نێودەوڵەتی پێشوو
سەرچاوەكانی بە رژێمەكانەوە بەستبێتەوە و هەردوكیانی پێكەوە كۆنرتۆڵ
كردبێت ،ئەوا سیستمی نێودەوڵەتی -هەرێمی نو ێ هەوڵ و تەقەلال دەدات
شۆڕشەكان و سەرچاوەكان لە یەكرتی جیابكاتەوە بە ئومێدی ئاساییبوونەوەی
دۆخی دەستوری و سیاسی و سەربازی و ئەمنی لە هەموو واڵتێكدا (وەك
لیبیا) بۆ منوونە.
دیوی ڕوون لە شۆڕشەكاندا
سەرەڕای ئەوەش ،هەڵە دەكات ئەو كەسەی كەوا بزانێت بە ملیۆنان
خەڵك لە جیهانی عەرەبیدا بە چەخامخەیەك لەم دەوڵەتە یان ئەوەی
دیكەدا دەستیان بە جموجووڵ كردووە .دەستتێوەردانی دەرەكی شەڕێك
بەرپا دەكات ،بەاڵم شۆڕش درووست ناكات .دەوڵەتە زلهێزەكان دۆخێكی
بابەتیانە بەرجەستە دەكەن بۆ سەرهەڵدانی شۆڕشە هەڵچووەكان لە ناخی
گەالندا ،بەاڵم ناتوانن شۆڕشێك لە نەبوونەوە درووستبكەن .بەڵكو ئەوان
هەڵدەسنت بە ئەنجامدانی كارێكی دیاریكراو لە خاڵێكی دیاریكراودا ،بۆ
منوونە (پۆڵۆنیا لە ئەوروپای خۆرهەاڵت و لوبنان لە خۆرهەاڵتی ناوین)،
كەواتا ئەو دەوڵەتە گەورانە هانی گەالنی دیكە دەدەن بۆ ئەوەی راپەڕن،
بەو شێوەیەش شۆڕش بەرپا دەبێت.
بە زۆری رۆڵی دەوڵەتە زلهێزە راستەقینەكان وەك زەمینەسازی بۆ
بارودۆخەكە ،لەپێش هەڵگیرسانی رووداوەكاندا دەستپێدەكات و لەدوای
كۆتاییهاتنیان (یەكالكردنەوەی حسابەكان) بەدوایدا دێت ،بەاڵم لە قۆناغی
جێبەجێكردندا ئەو دەوڵەتانە چەك و كۆمەك و یارمەتی پێشكەشی الیەنە
بەشداربووەكانی شەڕو شۆڕشەكان دەكەن ،ئەوەش بە شێوەیەك دەبێت كە
كاریگەری بكاتە سەر مەجرای رووداوەكان و هاوسەنگی هێزەكان.
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كاتێك گەالن رادەپەڕن ،هەرگیز بیر لە گەمەی نەتەوەكان و نەوت و غازو
كەرەستەكانی ناوناخی زەوی ناكەنەوە ،بەڵكو تەنها بیر لە نان و ئازادی
و كەرامەت و دادپ��ەروەری و كۆمەڵگەیەكی نوێ و سبەینێیەكی باشرتو
دەستەبەركردنی دواڕۆژی منداڵەكانیان دەكەنەوە .سەرەتا شۆڕش گەالن
مەست دەكات ،پاشانیش بیركردنەوە دەستپێدەكات ،بەاڵم گرنگ ئەوەیە
مەستبوون درێژە نەكێشێت بۆ ئەوەی رژێمەكان شۆڕش دانەمركێننەوە و
ماوەی دامركاندنەوەی شۆڕش لەالیەن رژێمە سەركوتكەرەكانەوە زۆری
پێنەچێت ،چونكە بە هۆیەوە دەستێوەردانی دەرەكی روودەدات ،لە كاتێكدا
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هاوچەرخ لەڕووی مەبدەئیەوە چاوپۆشی دەكەن
لە شەڕەكان ،نەوەك لە كۆمەڵكوژییەكان .لە جیهانی عەرەبیدا گۆڕانكاری
دەروونی روویدا ،بەاڵم گۆڕانی سیاسی هێشتا ماوە .گرنگرتین رووداو بە
ئاراستەی گۆڕانكاری لە دەوڵەتانی عەرەبی شۆڕشی گەالنە بەسەر ترسدا،
چونكە شكاندنی ترسی گەل لە رووخانی رژێمەكان گرنگرتە .لەنێوان
رژێمە دیكتاتۆرییەكان و بزووتنەوە ئوسوڵییەكاندا ،گەل وەكو فاكتەرێكی
نوێ دەركەوت و لەڕووە راستەقینەكەدا دژی هەردووالیانە و هەوڵدەدات
كۆمەڵگەكەی لە گێژاوی ئەو ململالنێ دووبەرەییە نێگەتیڤە دەربكات بۆ
ئەوەی گەل خۆی ببێتە رێگەچارەی سەرەكی لە بزووتنەوەی گۆڕانكاریدا.
لەبەرئەوە پێویستە لەسەر دەوڵەتانی دیموكراتی لە جیهاندا وەكو هێزێك
كە بوونی هەیە ،لە دەوڵەتانی عەرەبیدا پشت بە گەل ببەسنت و وەكو
ئەڵتەرناتیڤێكی پێشكەوتنخوازو هێزێكی فشار بۆ رێگرتن لە زاڵبوونی
رژێمەكانی دوای شۆڕش ،پشتیوانی لە گەالن بكەن.
راستە گەل بەبێ بوونی سەركردایەتیەكی روون لەپێناو بەهاكاندا
رادەپەڕێت ،بەاڵم لە دواییدا بەهاكانی سەركردەكانی بۆ درووستدەكات.
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گەل خۆی دانوستانكارە
لە سەردەمی ه��ەردوو جەنگی یەكەم و دووەم��ی جیهانیدا ،دەوڵەتە
سەركەوتووەكان لەگەڵ سەركردە نێوخۆییەكاندا رێككەوتن بۆ پێكهێنانی
ئەو سیستامنەی ئێستا هەیە بەب ێ تێپەڕین و پرسكردن بە گەالن ،بەو
پاساوەی كە خۆرهەاڵتی عەرەبی لەو سەردەمەدا چەند ویالیەتێكی سەر
بە ئیمپراتۆریەتی عوسامنین و ئامادەی دابەشكردنن ،بەاڵم ئەمڕۆ لەگەڵ
بوونی قەوارە نیشتامنیەكاندا ،پێویستە لەسەر دەوڵەتانی زلهێزو رێكخراوە
نێودەوڵەتییەكان ،بە تایبەتیش نەتەوە یەكگرتووەكان ،كە راستەوخۆ لەگەل
گەالندا رێكبكەون ،ئەگەر هەندێكجاریش لە قۆناغێكدا ناچاربن پەنا بۆ
دامودەزگاكانی ئەو رژێامنە بەرن كە هەن.
لە هەمان چوارچێوەشدا ،ئەو كەسە لە وەهمدا دەژی كەوا بزانێت
ئەمەریكاو ئیرسائیل یاخود روسیا یاخود هەر دەوڵەتێكی دیكە لە
جیهاندا دەتوانن رووداوەكانی ناو هەر واڵتێكی عەرەبی بوەستێنن ،لە
كاتێكدا ئەگەر ئەو رژێمەی فەرمانڕەوایە بەدەنگ داوایەكی ئەمریكی یان
ئیرسائیلەوە بێتە وەاڵم .ئەمڕۆ ناكۆكیەكە تەنها لەنێوان دەوڵەتە زلهێزەكان و
سیستمەكانی ناوچەكەدا نیە ،بەڵكو لەنێوان ئەو رژێامنە و گەلەكانیاندایە،
بەڵگەكەش ئەوەیە كە شۆڕش لەو دەوڵەتە عەرەبییانەدا بەردەوامە كە ئایا
سەرۆكەكانیان سەردانی كنێستی ئیرسائیلیان كردووە وەكو ئەنوەر سادات،
یاخود شەڕییان لە دژی ئیرسائیل راگەیاندبێت كە (هیچ) بوونیان نیە .لە
بنەڕەتەوە ئەمەڕۆ هیچ رژێمێكی عەرەبی توانای ئەوەی نەماوە ئاشتی
لەگەڵ ئیرسائیلدا درووست بكات ،یاخود شەڕی لەگەڵدا بكات ،هەروا هیچ
رژێمێكی دانوستانكاری متامنەپێكراو لەگەڵ كۆمەڵی نێودەوڵەتیدا نەماوە.
ئێمە لە قۆناغێكی ئینتیقالی دوورو درێژدا دەژین لەنێوان ئەو رژێامنەدا
كە لە رووخاندان و ئەوانەش كە لە بونیاتنانەوەدان .ئەوەی كە ئەم تیۆرە
دەسەملێنێت ،بریتیە لەو شڵەژان و دابەشبوون و سەرسوڕمانەی كە دەوڵەتە
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زلهێزەكان تێیكەوتن لە دیاریكردنی میتۆدی مامەڵەكردن لەگەڵ رووداوەكانی
جیهانی عەرەبی و دەستنیشانكردنی سنوری دەستێوەردانی سەربازییان لە
بارودۆخەكەدا .راستە كە ئەو رووداوانە بە لۆژیكی مێژوو چاوەڕوانكراون،
بەاڵم كاتی تەقینەوەیان بەندە بە رووداوێكی كاتیەوە لە ژینگەیەكی
هەڵكەوتوو پێگەیشتوودا بۆ شۆڕش و راپەڕین وەك (خۆسووتاندنی گەنجی
تونسی محەمەد ئەلبوعەزیزی لە 17ی كانوونی یەكەمی .)2011
ئەو دەستێوەردانە سەرەكیەی كە ئەمەریكا و ئەوروپا لە دەوڵەتە
عەرەبیەكاندا كردییان ،ئەوەبوو كە تەكنۆلۆژیای زانیاریەكانیان پێشكەشی
گەالنی عەرەبی كرد نەوەك چەك ،هەروەها ئەزموونی كۆمەڵگەیەكی
جیاوازییان لەو ئەزموونی تاكڕەوو تاكدەسەاڵتە داخراوە پێشكەش كردن
كە تێیدا دەژییان .گەالنی عەرەب كە لە دەیەكانی راب��ردوودا بەهۆی
هاوپەیامنێتیان لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادا ،گلەییان
ئاراستەی رژێمەكانیان دەكرد ،لە ئێستادا خەونەكانیان بە خەونی كۆمەڵگەی
ئەمریكی هاوتا دەكەن .دەستكەوتی خۆرئاوا ئەوەیە كە تابلۆیەكی ئاشكرای
لەسەر رێگەی خێرای خۆرهەاڵتی ناوین داكوتاوە و جوانییەكانی ئازادی و
دیموكراسی و خۆشگوزەرانی لەسەر منایش دەكات .گەالنی عەرەب ئەو
ریكالمەیان بینی و هەڵوەستەیان لە ئاستیدا كردو لەگەڵ دروشمەكانی
رژێمەكانیاندا بەراوردییان كرد ،لە ئەنجامدا ئەوەی خۆرئاوایان بە هەند
وەرگرت و پێش دروشمی رژێمەكانیان خست و دابارینە ناو گۆڕەپانەكان.
خۆرسكی ئەو شۆڕشانە نەبووە هۆی رێگریكردن لە پشتیوانی هێزە
دەرەكییەكان ،چونكە پشتیوانیە دەرەكییەكان هیچ لە شەرعیەت و
نیشتامنێتی ئەو شۆڕشانە كەم ناكاتەوە.
ویالیەتە یەكگرتووەكانی كە بەردەوام بە گەمژەیی و خۆنواندن بە دانانی
پالنە سرتاتیژییەكانی لەپشت لۆژیكی كۆمپیوتەرەوە بەبێ دانانی رێزێك بۆ
الیەنی مرۆڤایەتی و واقیعی حاڵ تۆمەتبارمان دەكرد ،سەركەوتوو بوو لە
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بەرجەستەكردنی دینامیكیای گۆڕان و شۆڕشكردن لەناو واڵتانی جیهانی
عەرەبیدا ،بەڵكو هەوڵیدا بۆ راستكردنەوەی زۆرێك لە هەڵەكانی پێشوو:
هێزەكانی لە عێراق پاشەكشە پێكرد ،ئیرسائیلی ناچار كرد بۆ رازیبوون
لەسەر بنەمای دامەزراندنی دەوڵەتێكی فەلەستینی ،بەشداریكرد لە
كشاندنەوەی سوپای سوریا لە لوبنان ،پشتیوانی لە ژمارەیەك بزووتنەوەی
رزگاریخوازی لە دەوڵەتە عەرەبی و ئیسالمییەكاندا كرد .ئەوانەی دژایەتی
سرتاتیژیەتی ئەمەریكایان لە خۆرهەاڵتی ناویندا دەكرد پەلەیان كرد كاتێك
رۆڵی ئەمەریكا لە عێراق بەرەو ئاڵۆزی هەنگاوی نا ،بەاڵم ئێمە لە بەرامبەردا
پەلە ناكەین لە سەرزەنشتكردنی شۆڕشە عەرەبییەكان كاتێك لە هەندێك
لەو واڵتانەدا شكست دەخۆن .خۆڕاگری لەگەڵ تێپەڕبوونی كاتدا ،زیاتر لە
سەركەوتن پشتیوانی لەگەڵ خۆیدا دێنێ .یەكێك لە جیاوازییەكان ئەوەیە كە
ئەمەریكا بووە ئامێزێك بۆ رزگاربوونی گەالنی عەرەبی و گواستنەوەیان بۆ
دیموكراتی ،چونكە بە تەدەخولكردنی ئەمەریكا رژێمە داپلۆسێنەرەكانیش
گۆڕان ،كاتێكیش بە شێوەیەكی جددی تەدەخولی نەكردبێت شۆڕشەكان
سستیان تێكەوتووە و لە گێژاوی شەڕی ناوخۆدا نقووم بوون.
بە دیاریكراوی دەڵێم ،ئەمەریكاو دەوڵەتانی ئەوروپا لە سەرەتای دەیەی
نەوەدەكانی رابردووەوە نەوەستاون لە هاندانی دۆست و هاوپەیامنەكانیان
و سەركردە عەرەبییەكان بۆ گرتنەبەری رێگەی كرانەوە و پێشكەوتن و
ئەنجامدانی چاكسازی و هەڵبژاردنی جەماوەری .ئەو چاكسازیە سنوردارەی
كە لە شانشینی عەرەبستانی سعودیە و دەوڵەتانی كەنداو و میرسو مەغریبی
عەرەبیدا كراوە ،ئەگەر لەژێر گوشاری راستەوخۆی ئەمەریكا و ئەوروپادا
نەبوایا نەدەكرا .مادامەكی دام��ەزراوەی (ویكیلیكس) كۆنووسی دیداری
دیپلۆماتە ئەمریكییەكان لەگەڵ لێپررساوە عەرەبەكان باڵودەكاتەوە ،بۆچی
كۆنووسی كۆبوونەوەكانیان سەبارەت بە پرسی چاكسازی باڵوناكاتەوە؟
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لە شۆڕشەوە بۆ دەسەاڵت
ئەم كاروانە چەندین دەیە دەخایەنێت ،چونكە گۆڕانكاری بە چەندین
قۆناغدا تێدەپەڕێت ،ئاسانرتینیان بریتیە لە قۆناغی رووخاندنی ئەو رژێمەی
كە هەیە ،بەاڵم قورسرتینیان رێككەوتنە لەسەر رژێمی ئەڵتەرناتیڤی
هەمیشەیی .لەنێوان هەردوو قۆناغەكەدا هەموو جۆرەكانی رووداوەكانی
سەرهەڵدەدەن ،چونكە شۆڕشگێڕەكان لە قۆناغی دروشمەكانەوە دەچنە
قۆناغی پرۆژەكان و لە هەستی رۆمانسیەت و روانگەی خەونەكانەوە دەچنە
قۆناغی لۆژیكی واقیعبینی و بەریەككەوتنی بەرژەوەندییەكان .هەندێكجار
گەالن وا دەزانن گەیشتوونەتە خواست و ئامانجی خۆیان و دەگەشێنەوە،
هەندێكجاری دیكەش وا هەستدەكەن گرەوەكەیان دۆڕاندووە و نیگەران
دەبن ،بەاڵم هەرزوو گۆڕان دەست بە گرتنەبەری رێڕەوی كاروانی خۆی
دەكات .ئەوەی تاكو كۆتایی خۆڕاگر بێت سەردەكەوێت ،چونكە تاكە خاڵی
جێگیر لە جیهاندا گۆڕانە.
ئەوەی پرۆسەی گۆڕان گۆڕان لە خۆرهەاڵتدا درێژ دەكاتەوە گەلەكانن،
هەرچەندە دەیانەوێت كەڵك لە یەكرت وەربگرن ،بەاڵم لە ئەزموونەكانی
یەكرتی فێر نەبوون .شۆڕشەكان راستەهێڵێك نین و سیستمێكی بەدیلیش
نین ،بەڵكو حاڵەتێكی پڕشێوان و هەڵچوونن ،پێویستیان بە لەبێژنگدان و
پاككردن هەیە و دەبێت رێڕەوەكانیان بە لۆژیكی عەقڵ و ژیری پابەند
بكرێت .شۆڕش رژێمە گەندەڵەكان دەڕوخێنێت ،بەاڵم هەمیشە ناتوانێت
دەسەاڵتێكی دادپەروەرانە بێنێتە كایەوە .بەڕای من مەترسی هەرە گەورە
ئەوەیە كە شۆڕشە عەرەبییەكان لە مەودایەكی ماوەدرێژدا نەتوانن گۆڕانێكی
جۆریی بەرەو باشرت بهێننەدی ،لە كاتێكدا كە گۆڕانكاری لە خۆرئاوا گۆڕانی
جۆریی و پێشكەوتنخوازە و بەبێ پەنابردن بۆ شۆڕشی خوێناوی بەرپا دەبن
(جگە لە شەڕی بۆسنە).
لە سیستمە دیموكراسییەكاندا هەموو رۆژێك شۆڕش لە رێگەی یاسادانان و
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نوێكردنەوەی یاساكانەوە روودەدات ،بەاڵم شۆڕش لە دەوڵەتە تۆتالیتارەكاندا
ئەگەر رووش��ب��دات ،بە دڵنیاییەوە لەگەڵ دیموكراسی و چاكسازیدا
دەستەمالنی یەكرت نابن .لە رابردوودا شۆڕشی گەالن لە دەوڵەتانی گەورەدا
روویانداوە و هەندێك قەوارە و رژێمی دژە ئاراستەی شۆڕشەكان و مافی
گەالن لە دیاریكردنی چارەنووس سەریانهەڵداوە.
ئایا لە سەدەی رابردوو هەر شۆرشە ناسیۆنالیستیە عەرەبییەكان نەبوون
ل��ەدوای جەنگی یەكەمی جیهانی گ��ۆڕان بۆ چەند رژێمێكی سەر بە
بەریتانییەكان و فەڕەنسییەكان و ئیتالییەكان ،هەروەها هەر ئەو شۆڕشانە
نەبوون كە ل��ەدوای كۆتایی جەنگی دووەم��ی جیهانی گ��ۆڕان بۆ چەند
رژێمێكی سەر بە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و یەكێتی سۆڤێت؟.
ئەوەی نیگەرانی من پشتڕاست دەكاتەوە ئەوەیە كە هەموو پێشەوەچوونێك
لە جیهانی عەرەبیدا بەند دەبێت بە رۆڵ و كاریگەری ئیرسائیل ،پێگەی
ئەمەریكا ،سامانی نەوت ،هەژموونی شەریعەتی ئیسالمی ،دابەشبوونە
مەزهەبییەكان و بیركردنەوەی بژاردە سیاسیە نوێیەكانەوە .دەرهاویشتەكان
ئاشكرایان كردووە كە بازنەیەكی شاراوە بوونی هەیە هەموو سەرچاوەكانی
پێكەوە گرێداوە و لە گەردنی ئەو گەالنە ئااڵوە كە خەون بە شۆڕش و
پێشكەوتنەوە دەبینن .ئەگەر گەالنی عەرەب رانەپەڕن و دانەگیرسێن ،ئەوا
ئەمەریكاو ئەوروپاو ئیرسائیل قۆرخیان دەكەن بۆ ئەوەی نەخشەی پێگەو
دەسەاڵتی نوێیان بكێشن« .ئەوەی دارێك دەڕوێنێت هەمیشە ئەو كەسە نیە
كە بەرەكەی دەچنێتەوە».
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پێدەچێت كریستیانەكانی خۆرهەاڵت لە ڕووی ئەمنی و دیمۆگرافییەوە
زیانیان بەربكەوێت ،ئەوەش لە ئەنجامی الدانی شۆڕشەكان لە دەوڵەتە
عەرەبییەكاندا لەسەر رێ���ڕەوی پێشكەوتنخوازانەی خ��ۆی��ان .بەاڵم
بەرفراوانبوونی داواك��ردن��ی ئ��ازادی لە سەرتاسەری جیهانی عەرەبیدا
بۆخۆی سەركەوتنێكە بۆ كریستیانەكانی خۆرهەاڵت .ئازادی بیرۆكەیەكە
كریستیانەكان لەگەڵ دەركەوتنی ئایینی مەسیحیدا لەسەر خاكی ئارامییەكان،
كەنعانییەكان ،فینیقییەكان و عەرەبەكان ،بەڕووی رژێمە داپڵۆسێنەرەكاندا
بەرزییان كردەوە ،ئەمەش لەبەر ئەوە بووە كە ئەوان زیاتر لە خەڵكانی
دیكە چەوسێرناونەتەوە.
بەدەر لە حاڵەتی ئوسوڵی ئیسالمی ،جیاوازی دیاری مێژووی ستەمكاریی
پێشوو ئەوەیە كە كاریگەری فیكری مەسیحی لە كۆمەڵگا عەرەبییەكاندا
لە زیادبووندایە ،لە كاتێكدا كە ژمارەی كریستیانەكان لە خۆرهەاڵت لە
كەمبوونەوەدایە و باڵوبوونەوەشیان سنوردار بووە .ئەوە بچوكبوونەوەی
جەستەو قیامەتی روحە ،بە یەكگەیشتنی نێوان فیكری مەسیحی و پێویستی
ئیسالمە ،گفتوگۆیە لەنێوان پێغەمبەر (محەمەد) لەگەڵ رەهیب بوحەیری
(وەرەقەی كوڕی نۆفەل) ،بریتیە لە ژیانەوەی ئەو هۆزە مەسیحییانەی كە
موسڵامن بوون وەك (تەغلوب ،لەخم ،غەسان ،كەلب ،بەكر ،كندە ،گای،
تەنوخ ،عوباد ،حارس ،مازن ،یەحیا ،ئایاد) ،ئایا ئەو میللەتانەش مافی
گەڕانەوەیان نیە؟
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بەبێ خۆهەڵكێشان و منەتكردن ،كریستیانەكان زۆر بیری مرۆڤایەتی و
سیاسی مەزنییان پێشكەشی رۆڵەكانی خۆرهەاڵت كردووە ،ئەوان چەمكی
ئاسامنی میعادیان پێشكەشكردووە بۆ پاراستنی تیۆری (زەوی میعاد)ی
جوولەكە ،چەمكی ئاشتیان پێشكەشكردووە بۆ رەتكردنەوەی چەمكی شەڕ.
كریستیانەكان لە سەردەمی دەسەاڵتی رۆمانییەكان و فەتحی ئیسالمیدا
چەمكی كۆمەڵی ئازادیخواز و پارێزراو و چەمكی رەگ داكوتان لەناو
زەوی لە كاتی ژیانی دەشتەكیبوون و راگواستندا و چەمكی كرانەوەی
ئاشتی لەنێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا و مانای خۆشەویستی و بەزەیی
و یەكسانی و لێبووردەییان لەبری تۆڵەسەندنەوە پێشكەشكردووە .ئەوان
لە ناوەڕاستی سەردەمی عەباسییەكان و لەكاتی حوكمی فامتییەكان و
مەمالیكەكاندا پارێزگارییان لە سیامی عەرەبی دەوڵەتی ئیسالمی كردووە،
هەروەها بۆ رزگاربوون لە دەسەاڵتی داگیركەری عوسامنییەكان چەمكی
ناسیۆنالیستی عەرەبییان بەهێز كردووە .كریستیانەكان لەپێناو رزگاربوونی
گەالنی عەرەبی لە چنگی كۆڵۆنیالیزمی خۆرئاوا ،چەمكی سەربەخۆیی و
پێكەوەژیانی شارستانیان لەنێوان ئایینەكاندا لە رێگەی دەوڵەتی لوبنانیەوە
پێشكەشكردووە .هاتوون چەمكی حزبەكانیان لەجیاتی دەرەبەگایەتی و
چەمكی دیموكراسیان وەكو سیستم پێشكەشكردووە بۆ ئەوەی گەل خۆی
ببێتە سەرچاوەی دەسەاڵتەكان .ئەوان چەمكی عەملانیەتیان هێناوە بۆ
جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەت ،هەروەها چەمكی یەكێتی هەرێمییان
وەكو پرۆژەیەك بۆ یەكبوون و بەرەیەك بۆ بەرپەرچدانەوەی درووستبوونی
دەوڵەتی ئیرسائیل پێشكەشكردووە.
بە چاوپۆشین لە سەركەوتن یاخود سەرنەكەوتنی ئەزموونەكانی پشت
ئەم چەمكانەی باسكران ،لەگەڵ چاوپۆشین لە ئاستی پابەندبوونی شۆڕشە
عەرەبییەكان پێیان ،كریستیانەكانی لوبنان و خۆرهەاڵت ئەو چەمكانەیان
لە خۆرئاواوە هاوردە نەكردووە ،نە چاوەڕوانی شۆڕشی فەڕەنسایان كردووە
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و نە یاساكانی مافی مرۆڤ تاوەكو ئەو چەمكانە باڵوبكەنەوە و بیانكەنە
پەیامی مژدەبەخشی خۆیان ،بەڵكو ئەوان لە ئینجیل وەریانگرتووە .لەناو
ئایەتەكانی ئینجیلدا روحی شۆڕش و ئازادی و یەكسانی و عەملانیەت و
برایەتی و پێكەوەژیان و مافی گەالنیان لە دیاریكردنی چارەنووسدا بینیەوە.
جارێك ئینجیل بخوێنەرەوە خۆشت دەوێت ،بۆ جاری دووەم بیخوێنەرەوە
رادەچڵەكیت .مەسیح بۆ خۆی شەهیدی گۆڕانە ،چونكە خۆی كردە فیدای
مرۆڤی نو ێ بۆ ئەوەی لەو حاڵەتی فریاكەوتنە رزگاری بكات كە لە سایەی
تەورات و تەملودی و سەردەمی رۆمانیدا تێیدا دەژیا .ئەوانەی داوای لە
خاچدانی مەسیحیان دەكرد ،ئەوانە بوون كە لەتاو دەسەاڵتەكەیان لێی
دەترسان نەك لەتاو بڕواكەیان .مەسیح رووبەڕووی توندوتیژی رۆمانەكان
و تاكڕەوی یەهودییەكان و گەندەڵی ئارەزووبازەكان و تێوەگالنی كاهین و
سەدوقییەكان بۆوە.
كریستیانەكان ئەو بیرۆكە و چەمكانەیان بۆ خۆیان نەبوو ،بەڵكو پێشكەشی
مرۆڤی ئەم خۆرهەاڵتەیان كرد ،پێشكەشی موسڵامنیان كرد لەپێش مەسیحی،
پێشكەشی بێبڕوایان كردووە لەپێش ب َرِواداراندا .هەموویان خستە ژێر
دەسەاڵتی كۆمەڵگەكانیان و ئەو ژینگەو روانگەیەی تیایدا دەژین .كاتێك
ئەویرت بڕوا بە ئەم بیرۆكە گەردوونییانە دەهێنێت و جێبەجێیان دەكات،
بەحەق لەڕووی مەبدەئیەوە دەگاتە ئازادی و ئارامی و یەكسانی .نەك هەر
ئەموە ،بەڵكو مەسیحیەت باڵو دەبێتەوە ئەگەر بەبێ كریستیانەكانیش بێت،
چونكە بەهاكامنان لە هەر جێگەیەك بن ئێمەش لەوێین ،كاتێكیش بەهاكان
بزر دەبن ئەگەر هەشبین بوومنان نیە .لە جیاتی ئەوەی جیهانی عەرەبی رێز
لەو بەشداریەی مەسیحیەت لە هەڵسانەوەی خۆرهەاڵت بگرێت و شۆڕشە
عەرەبییەكان كریستیانەكان لە ئامێز بگرن و رۆڵیان بەهەند وەربگیرێت
و زیاتر لە رژێمە لەناوچووەكان ئاسایش و دڵنیاییان بۆ دەستەبەر بكەن،
دەبینین شۆڕشگێڕەكان كەسانێكی وایان لەناودا پەیدە دەبێت هەڵدەسنت
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بە چەوساندنەوە و كوشتنی كریستیانەكان و كڵێساكانیان دەسووتێنن و
پیرۆزییەكانیان پیس دەكەن و ماڵەكانیان دەتەقێننەوە و لە جەزائیر ،عێراق،
میرسو واڵتانی دیكەدا خێزانەكانیان رادەگوێزن .ئەگەرچی كریستیانەكانی
خۆرهەاڵت چاوەڕوانی پاداشت ناكەن لە بەرامبەر ئەو بەهایانەدا كە
باڵوییان كردۆتەوە ،لە بەرامبەریشدا بڕوایان نەدەكرد لەالیەن رژێم و
شۆڕشەكانەوە بەو جۆرە بچەوسێرنێنەوە.
ئایا ئەوە شتێكی قێزەون نیە كە خەڵكانێك هەبن لەسەر بنەمای ژمارە
مامەڵە لەگەڵ كریستیانەكانی خۆرهەاڵتدا بكەن ،بە تایبەتیش كریستیانەكانی
لوبنان؟ ئایا بەهای ژمارەی كریستیانەكان چیە لە ئاستی جۆرایەتی ئەو
هەموو بیرۆكانەدا كە عەرەب و خۆرهەاڵتیان پێوە دەوڵەمەند كردووە؟
ئایا پێامنوابێت بەهای دەوڵەتە زلهێزەكان لە ئەمەریكاوە تا دەگاتە چین
و دەوڵەتانی ئەوروپا ،لە زۆری ژمارەی دانیشتوانیاندا بەرجەستە دەبێت،
یاخود لەو بەها فیكری و زانستیانەدا بەرجەستە دەبێت كە پێشكەشی
شارستانیەتی مرۆڤایەتی دەكەن؟
لەوانەیە ژم��ارە لەنێوان پێكهاتەكانی قەوارەیەكدا و لە قۆناغێكی
قەیراناویدا كارتێكی بێت بۆ دانوستان ،بەاڵم بنەمایەك نیە بۆ بەستنی
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و نیشتامنی هەمیشەیی .لە كۆتاییشدا
كریستیانەكانی خۆرهەاڵت كەمینە نین ،بەڵكو لەو خەڵكە كەمانەن
كە خەبات دەكەن لەپێناوی خۆرهەاڵتێكی نوێ و سەرفرازدا كە بەها
مرۆڤایەتییەكانی تێدا كۆدەبێتەوە ،لەبەر ئەوە بە چاوپۆشین لە رێژەو
ژمارەیان و پێگەو باڵوبوونەوەیان و بەدەر لە هێزو الوازییان ،كریستیانەكان
لە لوبنان و خۆرهەاڵتدا پابەند بوون بە بنەماكانی كرانەوە و دیالۆگەوە و
نەك هەر پەنایان بۆ چەك نەبردووە بۆ بەرگریكردن لە بوونی خۆیان ،بەڵكو
بۆ بەرگریكردنیان بووە لە بوونیان لەپاڵ موسڵامنەكاندا .ئەو كوشتارگەل
و قەسابخانانەی كە لە عێراق و لوبنان لە دژی كریستیانەكان كراوە،
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روویان نەدەدا ئەگەر وەكو ئەوانی دیكە دوور لە موسڵامنان گۆشەگیرییان
هەڵبژاردایا .هەر بۆ بیرهێنانەوە ،لە ساڵی()60ی زاینیدا مەسیحیەت بە
شێوەیەكی ئاشتیانە دۆڵی رافیدەینی گرتەوە ،بەاڵم كاتێك خالیدی كوڕی
وەلید بە زەبری هێز گرتی ،بە كریستیانەكانی گوت« :ئێوە لە ئێمەن ،چی
شتێك هەیە ئێوە بە رۆمەكانەوە ببەستێتەوە؟».
مەسیحیە خۆرهەاڵتییەكان كە لە ئێستادا دەنگیان بۆ ئازادی لە سەرتاسەری
جیهانی عەرەبی و ئیسالمیدا بەرز بۆتەوە ،دڵیان نیگەرانە لەوەی كە
ببنە ئامانجی ئەو توندوتیژیە (هۆشیارە) .ئەمڕۆ شەهیدە یەكەمەكانی
شۆڕشەكانی خۆرهەاڵت كریستیانەكانی میرسن .ئایا موسڵامنە توندڕەوەكان
بەمشێوەیە وەاڵمی ساڵوی پاپا شنۆدەی (خوا لێخۆشبوو) دەدەنەوە كە
لە شەڕی ساڵی 1967وە حەجكردنی قیپتییەكانی بۆ ئۆرشەلیم قەدەغە
كرد ،تاكو داگیركەری ئیرسائیلی ماوە؟ ئایا بەمجۆرە موسڵامنە توندڕەوەكان
سوپاسی ئەو قیپتیە مەسیحیانە دەكەن كە نەفرەتیان لە حوكمی رۆمانیەكان
كردو خاكی میرسییان لەبەردەم ئیسالمدا كردەوە و عەمرو بن ئەلعاص لە
ساڵی ()641دا چووە ناوی؟.
كەواتا بە رێكەوت نیە كاتێك نیكۆال ساركۆزی سەرۆكی پێشووی فەڕەنسا
بوونی پیالنێكی بۆ پاكتاوكردنی ئایینی و بە ئامانكردنی كریستیانەكانی
خۆرهەاڵتی راگەیاند .هەروەها ئەوە رێكەوت نیە كە فراتینی وەزیری
دەرەوەی پێشووتری ئیتالیا داوایكرد كۆمەك و یارمەتییەكانی ئەوروپا
بۆ دەوڵەتانی عەرەبی پابەند بكرێت بەو یاسایانەوە كە دەردەكرێن بۆ
پارێزگاریكردن لە كریستیانەكان .ئەوەش رێكەوت نیە كە رێكخراوی
ئاسایش و هاریكاری ئەوروپا بۆ بەگژداچوونەوەی رەگەزپەرستی و
دژایەتیكردنی بیانییەكان ئەوە بەبیر بهێنێتەوە كە« :كریستیانەكان لە ()50
واڵتدا رووبەڕووی چەوساندنەوە بوونەتەوە ،كە( )30دەوڵەتییان ئیسالمین،
هەروەها ( )200ملیۆن مەسیحی لە سەرتاسەری جیهاندا ژیانیان لە
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مەترسیدایە و 75%ی ئەوانەی لەبەر هۆكاری ئایینی دەكوژرێن مەسیحین».
عیسای مەسیح لە خاچەكە هاتە خوارەوە ،بەاڵم هێشتا كریستیانەكانی
خۆرهەاڵت لەخاچ دەدرێ��ن ،ئەوان لە ئیرسائیل و فەلەستین و عێراق
و میرسو دەوڵەتانی كەنداو ،لە ئەفریقیا و ئاسیادا وا بە خاچەوەن( ،لە
لوبنانیش لەنێوان هاوپەیامنێتی  8و 14ی ئادار)دان.
لە خۆرهەاڵتدا كاتی ئەوە هاتووە ئیسالم بەب ێ بوونی گرێی ترس و
دڵەڕاوكێ مامەڵەی درووست لەگەڵ كریستیانەكاندا بكات ،بە تایبەتی كە
ئەو گرێیە ،ئەگەر لەڕووی ژمارە (دیمۆگرافیا)وە بۆ كریستیانەكان خراپ
بێت ،بەاڵم لەڕووی جۆرایەتیەوە واتا (ریرتۆگرادیا)وە بۆ موسوڵامنەكان
خراپە .كاتی ئەوە هاتووە ئیسالمی توندڕەو و الدەر لە قورئان ،درك بە الوازی
خۆی بكات بۆ سڕینەوەی مێشكی مەسیحیەت لە خۆرهەاڵت و كاریگەری
مێژووییان لە لوبنان ،چونكە پاكتاوكردنی ناوك و بژاردە شتێكی مەحاڵە.
لە روانگەی ئەم هەموو ئاستەنگ و راستییانەوە كە دەورەی كریستیانەكانی
لوبنان و خۆرهەاڵتیان داوە ،ئایا دەكرێت كۆڵەكەكانی مەسیحیەتی لوبنان
جیاوازییان لەگەڵ ئاستە نزمەكاندا هەبێت و تۆمەتە قێزەونەكان بگۆڕنەوە،
لە كاتێكدا كە خۆرهەاڵت زیاتر تێكدەچێت و بوونی مەسیحیەت تێیدا
كەمدەبێتەوە؟ .ناكۆكییەكانتان وەال بنێن ،زاڵنب بەسەر ناڕێكی و كێشە
شەخسیەكانتاندا ،بەدوای ئەو شتەدا بگەڕێن كە جێگیرە و كۆتان دەكاتەوە،
نەك ب��ەدوای ئ��ەوەدا كە ناكۆكی دەخاتە نێوانتان و تێدەپەڕێت .خاڵە
جێگیرەكانی (بریستۆڵ) و راگەیاندنی (ئەلبیال) و لێكگەیشتنی مارمخایل
و رێكەوتننامەی دۆحە و پەیپەرەكانی ( )8و ()14ی ئادار تێبپەڕێنن و بچنە
ناو بەهاو خۆشیەكانی ئینجیل .بەو شێوەیە دەتوانن بەرگری لە بوونی
ئازادانەی مەسیحی لە لوبنان و خۆرهەاڵتدا بكەن .بەوجۆرە خۆتان دەپارێزن
لەپێناو درێژەدان بە گۆڕانكاریە مێژووییە مەزنەكان .بەو شێوەیە دەبنە
هەڵگری میراتی باوك و باپیرامنان ،هەر بەوجۆرەش خۆتان ئامادە دەكەن بۆ
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پێشوازیكردن لە بەها گەڕاوەكانی مەسیحیەت.
رۆڵی كریستیانەكان لە مێژوودا لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی عەرەبیدا
بەهێزتر بووە ،چونكە ئەوان بەشێك بوون لە هەڵگیرسێنەرانی ،بەاڵم رۆڵیان
لە سەردەمی رژێمە چەوسێنەرەكاندا الواز بووە ،چونكە بە ژێردەستەی
خۆیانیان دەدان��ە قەڵەم .لە روانگەی ئەم تێڕوانینە كراوەیە بەڕووی
ئەویرتدا ،بە تایبەتیش لە بەرامبەر عەرەبی موسڵامن ،پێویستە دوو بیرۆكە
بخەینەڕوو .یەكەمیان بە ئاراستەی دۆخی مەسیحیەت ،دووەمیشیان بە
ئاراستەی بارودۆخی عەرەبیی هەڵچوو بە شێوەیەكی گشتی .ئەو دوو
بیرۆكەیە بریتین لەمانە:
* دامەزراندنی دەستەی مەسیحیە عەرەبەكان كە ئەركی ئەو دەستەیە
بریتی دەبێت لە داكۆكیكردن لە بوونی مەسیحی خۆرهەاڵتی لە هەموو
ناوەندە عەرەبی و نێودەوڵەتییەكاندا ،هەروەها پێشنیار كردنی ئەو سیستمە
دەستورییانەی كە پارێزگاری لە ئاسایش و ئارامی و ماف نیشتامنیەكان
و ئازادییەكانی كۆمەڵەو گرووپە كریستیانەكان دەكات لە چوارچێوەی
شەراكەتی مەسیحی – ئیسالمیدا.
* بانگهێشت كردنی بەشداربووە سەرەكییەكان لە لوتكەی روحی لوبناندا
بۆ ئەوەی هەڵسن بە گەشتێك بۆ سەرجەم دەوڵەتە عەرەبییەكان و ئێران ،بۆ
ئەوەی لە رێگەی فرەییانەوە ئەزموونێكی لوبنانی سەبارەت بە دیداری نێوان
ئایینەكان پێشكەش بكەن و هانی هێزە ملمالنێكارەكانی ئەو واڵتانە بدەن
بۆ گرتنەبەری رێگای گۆڕانكاری و چاكسازی و دیالۆگ و پێكهاتن .ئەمەیە
پەیامی لوبنان ،ئەوەشە پێویستی عەرەبەكان بەرلەوەی شۆڕشەكان زیاترو
زیاتر هەڵبخلیسكێن بۆ ناو گێژاوی دەمارگیری فەوتێنەر و رژێمەكانیش
رووبكەنە توندوتیژی خۆكوژیی ،بەو هۆیەشەوە رژێمەكان دەڕووخێن و
شۆڕشەكان سەركەوتوو نابن.
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زۆربەی لوبنانییەكان سەرییان سوڕماوە و نازانن پشتگیری كام سوریایە
بكەن ،بەڵكو چ جۆرە سوریایەك دەخوازن؟ ئەوە بۆ یەكەمجارە لوبنانییەكان
دەخرێنە بەردەم تاقیكردنەوەیەكی ئاوەها .ئەمە پێشكەوتنێكی جۆرایەتیە،
دوایئەوەی كە لەژێر ركێفی سوریادا بووین .هەندێكامن فەزڵی سوریا
بەسەر لوبناندا دەدەین ،ئێستا مافی ئەوەمان هەیە كە لەنێوان سوریای
رژێم و سوریای ناڕەزایەتیەكاندا یەكێكیان هەڵبژێرین .بیرمەندی فەڕەنسی
فرانسوا مۆریاك لە راب��ردوودا وتویەتی« :لە بێئەندازەیی خۆشەویستیم
بۆ ئەڵامنیا ،حەز دەكەم وەكو دوو ئەڵامنیا بیبینم» .ئێمە یەك سوریامان
دەوێت ،سەركۆنەی هەموو پیالنێك دەكەین بۆ دووبارە دابەشكردنی بۆ ()5
دەوڵەتۆكە كە تاوەكو چارەكی یەكەمی سەدەی بیست بەو شێوەیە بوو،
دابەش ببوو بۆ دەوڵەتۆكەكانی :دیمەشق ،حەڵەب ،الزقیە ،جەبەل دروز،
ئەسكەندەرۆنە.
لوبنانییەكان لە هەریەكە لە تونس و میرسو لیبیاو یەمەن دەتوانن بەبێ
ترسان لە روودانی كاردانەوەیەكی مەترسیدار لەسەر بارودۆخی لوبنان
الیەنگیری رژێمەكان یاخود شۆڕشەكان بكەن ،بەاڵم ناتوانن بەبێ لەبەرچاو
گرتنی دەرئەنجامەكان ،هەڵوێستێكی یەكالكەرەوە لە بەرامبەر رووداوەكانی
سوریا وەربگرن .چونكە سەرەڕای هاوسێیەتی جوگرافی راستەوخۆ ،سوریا لە
لوبنان خاوەنی كاریگەرییەكی سیاسی و ئەمنی تائیفیە ،جگە لەوەش نیوەی
لوبنانییەكان لەگەڵ رژێم و نیوەكەی دیكەیان دژی رژێمی سوریان .بەم
پێیەش بێت هەڵوێستی لوبنان لە هەمبەر سوریا تەنها ئاراستەی دیمەشق
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نەكراوە ،بەڵكو النیكەم ئاراستەی نیوەی لوبنان كراوە .لە واقیعدا سوریا
بابەتێكی ناوخۆیی لوبنانیە و لێرەدا سەرنجی دوو خاڵ دەدرێت:
یەكەم :ئەمجارە دابەشبوونی ناوخۆی لوبنان شێوەیەكی مەسیحی –
ئیسالمی وەرناگرێت ،چونكە ئەوانەی پەرۆشن بۆ مانەوەی رژێمی سوریا
و ئەوانەشی كە لەگەڵ خۆپیشاندەراندان ،ئینتیامیان بۆ هەموو تایەفەكانی
لوبنان هەیە.
دووەم :ئەوانەی لە رابردوودا دژایەتی داگیركەری سوریایان كردووە بە
گشتی ئەوانەن كە ئەمڕۆ خۆیان الدەدەن لە بانگەشەكردن بۆ رووخاندنی
رژێمی سوریا ،ئەمەش پشتڕاستی دەكاتەوە كە بەرەنگارییان بۆ سوپای
داگیركاری سوریا لەنێوان سااڵنی  1975و 2005دا دژایەتیكردنێكی خۆڕسك
یاخود بەشێك لە پیالنگێڕیەكی دەرەكی نەبوو ،بەڵكو بەرگریكردن بوو
لە سەربەخۆیی نیشتامنێك و لە شكۆمەندی گەلێك .دوور لە هەواداریە
جیاوازەكان ،كۆمەڵێك پێوەر و خاڵی نەگۆڕ هەیە یارمەتی لوبنانییەكان
دەدات بۆ فۆرمۆلەكردنی هەڵوێستێكی بەرپرسانە لە ئاست رووداوە مەودا
درێژەكان لە سوریا.
پێوەری یەكەم بریتیە لە پەیوەندییەكانی نێوان لوبنان و سوریا .ئەو
پەیوەندییانە ،پەیوەندی تایبەت و لە بنەڕەتدا جیاوازن كە لەنێوان هەردوو
گەل نەوەك هەردوو دەوڵەتدا هەیە ،بەڵكو لەپێش دامەزراندنی دەوڵەتی
سوریا و لوبنان بوونیان هەیە .الیەنگیری لوبنان بۆ رژێمی سوریا هیچ
بەهایەكی ننیە ئەگەر لەسەر بناغەی هاریكاری نێوان هەردوو گەلی لوبنان
و سوریا بونیات نەنرابێت .لە راستیدا پەیوەندییەكانی لوبنان لەگەڵ گەلی
سوریادا خراپ نەبوو ،بەڵكو لەوەتای سەربەخۆیی وەرگرتووە و دەوڵەتی
لوبنان درووستبووە ،پەیوەندییەكان لەگەڵ رژێمە یەك لەدوایەكەكانی
سوریاشدا خراپ نەبووە .لێرەوە لەسەر سەرجەم لوبنانییەكان پێویستە
جۆرێك لە هاوسەنگی لەنێوان رژێم و گەلی سوریادا رابگرن ،ئەگینا ریتمی
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پەیوەندی دووقۆڵی مێژوویی نێوانیان هەرەس دەهێنێ و تەنها ریتمی
دەسەاڵت دەمێنێتەوە (قۆناغی دوای رێككەوتنی تائیف).
پێوەری دووەم بریتیە لە پشتبەسنت بە رێككەوتنی «دۆستایەتی و برایەتی»
نێوان لوبنان و سوریاو میساقی كۆمكاری عەرەبی و میساقی نەتەوە
یەكگرتووەكان ،چونكە ئەم سێ مەرجەعە دووقۆڵی ،عەرەبی و نێودەوڵەتیە
جەخت لەسەر ئەوە دەكەن كە پێویستە دەوڵەتان و گەالن رێز لە سەروەری
یەكرتی بگرن و دەست لە كارووباری ناوخۆیی هیچ دەوڵەتێك وەرنەدرێت.
بەاڵم جێی داخە كە رژێمی سوریا لە رەفتارو هەڵسوكەوتەكانیدا بەرامبەر
لوبنان ،رێزی لەم سێ مەرجەعە نەگرتووە .س��ەرەڕای هەموو كێشەو
گرفتە ناوخۆییەكانی ئێستای و ترسی زۆرێك لە لوبنانییەكان لە تێوەگالن
لە رووداوەكانی سوریا ،بەاڵم هێشتا ئەو رژێمە بە شێوازێكی نەرێنی لە
بەرامبەر لوبناندا هەڵسوكەوت دەكات ،سەرەتا لە بابەت حكومەتەوە تا
دەگاتە وروژاندنی بەرەی باشوور و هەڵگیرساندنی ئاژاوەگێڕی.
پێوەری سێیەم بریتیە لە پابەندیە نێودەوڵەتییەكانی لوبنان .ئێمە ،وەكو
سوریا بەشێكین جیانەبۆوەین لە كۆمەڵگای نێودەوڵەتی كە لە رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكاندا خۆی دەبینێتەوە .ئەگەر بێتو چەند دەوڵەتێكی
دیاریكراو رێگە بە خۆیان بدەن لە بازنەی كۆدەنگی نێودەوڵەتی دەربچن،
بەاڵم یەكێك لە سەرچاوەكانی هێزی لوبنان بریتیە لە رێزگرتنی بڕیارە
نێودەوڵەتییەكان و پابەندبوون پێیانەوە ،چونكە ئەگەر وا نەكات كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی كێشەی لوبنان پشتگوێ دەخات .مێژووی نو ێ لە لوبنان و
جیهان سەملاندویەتی كە هیچ دەوڵەتێك لە قۆناغی كۆتاییدا نەیانتوانیوە
لەبەردەم كۆمەڵی نێودەوڵەتیدا خۆڕابگرن ،تەنانەت ئیرسائیلیش زوو
یان درەنگ ناچار دەبێت بڕیارە نێودەوڵەتییەكانی تایبەت بە مەسەلەی
فەلەستین قبووڵ بكات.
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پێوەری چوارەم بریتیە لە شەرعیەتی ئەو مافانەی مرۆڤ كە وەكو تاك و
كۆمەڵ بۆ مرۆڤەكان دەستەبەر كراوە ،وەكو مافی رادەربڕین بە شێوەیەكی
ئاشتیانە لە هەر كۆمەڵگەیەكدا ،بێئەوەی رووبەڕووی كوشنت و توندوتیژی.
لە ماددەی ()5ی جاڕنامەی گەردوونی مافەكانی مرۆڤدا هاتووە« :رێگە
نادرێت هیچ مرۆڤێك رووبەڕووی ئەشكەنجەدان یان سزادان و مامەڵەی
توندو دڕندانە و كەرامەت روشێن ،یاخود تۆقاندن و ترساندنی و رفاندن
ببێتەوە» .هەروەها لە م��اددەی ()14دا هاتووە« :هەموو تاكێك مافی
هەیە پەنا بۆ دەوڵەتێكی دیكە بەرێت ،یاخود ئەگەر هەوڵبدات لە ترسی
چەوساندنەوە پەنای بۆ بەرێت» .پاڵپشت بەم بنەمایە و بەب ێ تێوەگالنی
سیاسی یاخود ئەمنی لە رووداوەكانی سوریا ،لەڕووی ئەخالقیەوە نابێت
رێگە بە خۆمان بدەین وەكو تەماشاكەر لە ئاستی مەینەتییەكانی ئەو
گەلە برایە بێدەنگ بوەستین .مرۆڤ لە بەرژەوەندیە سیاسییەكان بااڵترە،
هاواڵتیش لە سیستم گرنگرتە و سەروەركردنی بەهاكان لە پەیوەندیە دوو
قۆڵییەكان بااڵترە.
پێوەری پێنجەم بریتیە لە بنەمای بێالیەنی لوبنان لە ئاست دەوڵەتانی
عەرەبیدا ،چونكە ئەگەر بێتو هەڵوێستی مێژوویی لوبنان لە بەرامبەر
دەوڵەتانی عەرەبیدا ئەمە بێت« :لەگەڵ عەرەبین ئەگەر رێكبكەون،
بێالیەنین ئەگەر رێكنەكەون» ،كەواتا دۆخەكە چۆن دەبێت ئەگەر ناكۆكی
لەنێوان رژێم و پێكهاتەكانی گەل لەناو یەك دەوڵەتدا هەبێت؟
ناكرێت دەوڵەتی لوبنان هەڵوێستێكی پراكتیكی تەرەفگیرانە بۆ الیەنێكی
ملمالنێ لەناو دەوڵەتێكی عەرەبیدا وەربگرێت .بەاڵم هاواڵتی لوبنانی لە
چاوەڕوانی پەسەندكردنی پرۆژەی بێالیەنی لوبناندا ،خۆی ئازادە لەڕووی
فیكریەوە و بە ئاشكرایی لەگەڵ هەر الیەكدا هاوسۆز بێت كە خۆی بیەوێت
بێئەوەی ئەم هەڵوێستە تاكەكەسیەی بگۆڕێت بۆ هەڵوێستێكی بەكۆمەڵ
كە پێویست بە گرتنەبەری چەند هەنگاوێكی سیاسی و ئەمنی بكات.
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پێوەری شەشەم بریتیە لە رێڕەوی دیموكراسی و چارەنووسی ئازادییەكان
لە سوریا .ئەو بزووتنەوە ناڕەزایەتییانەی ئێستا هێشتا كەوتۆتە ژێر
كاریگەری كەمینەیەكی عەملانی زۆرینەیەكی ئاینییەوە .جیهانیش نازانێت
كە گەشەكردنی كاروانی گ��ۆڕان و ئاراستە فیكری و سیاسییەكانی و
تێڕوانینەكانی بۆ ئایندەی سوریا چۆن دەبێت .دەستەواژەكانی چاكسازی و
ئازادی و دیموكراسی قسەی پووچ دەبن ئەگەر شێوەیەكی دەستوری هاوتا
لەگەڵ چەمكە زمانەوانیەكەیدا وێكنەیاتەوە .ئەوەشامن لەیاد نەچووە كە
رژێمە عەرەبییەكان ،بوونەتە جێگەی سكااڵو گازەندەیی بە حزبی بەعسی
سوریاشەوە كە هێشتا ماوە .ئەو توانی ئەو دروشم و دەستەواژە بەهادارانە
بەكاربهێنێ و دەستی بەسەر دەسەاڵتدا گرت لەسەر ئەو بناغەیەی كە
بزووتنەوەیەكی چاكسازیە .لەبەر ئەوە لەپێش هوتافكێشان بۆ هەر
بزووتنەوەیەكی گۆڕانخواز ،باشرتە كە ناسنامە و بیروباوەڕ و بەرنامەی
سیاسی و تێڕوانینی ئەو بزووتنەوە نەیارە بۆ پەیوەندییەكانی لوبنان -سوریا
بزانین ،پێویستە بشزانین ئەو سیستمە ئەڵتەرناتیڤە چیە كە هەیەتی .ئێمە
لە بەرامبەر گرەوكردندا نین لەسەر هیچ الیەنێكی سوری ،فەرمی یاخود
میللی كە پابەند نەبێت بە پرۆژەیەكی چاكسازی عەملانی ،دیموكراتی و
لیربالیەوە.
پێوەری حەوتەم بریتیە لە بەرژەوەندیە راستەوخۆكانی لوبنان .ئەگەرچی
لوبنان بە گەل و رژێمی سوریا ئاشنایە و زۆر ئ��ارەزووی باڵوبوونەوەی
دیموكراسی دەكات لەناو سەرجەم دەوڵەتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا،
بۆیە خەمی یەكەمی ئەوەیە كە لە سوریادا سیستمێك درووست بێت رێز
لە سەربەخۆیی و سەروەری و ئازادی بڕیاری نیشتامنی لوبنان بگرێت.
ئەگەرچی نوێنەرایەتیكردنی دیپلۆماسی بووەتە هەنگاوێكی پێشكەوتوو
لەم چوارچێوەیەدا ،دەبینین جەوهەری تێڕوانینی سوریا بۆ لوبنان وەك
(قەوارە و نیشتامن و دەوڵەت و گەل) ،پێویستی بە بەرپابوونی شۆڕشێك
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لەناو هزری سوریادا بە گەل و رژێمەوە هەیە .لێرەوە ئێمە الیەنگیری
ئەو سوریایە دەكەین كە وازدەهێنێ لە بەكارهێنانی لوبنان وەكو كارتێكی
دانوستان یاخود پێگۆڕینەوە لە پەیوەندییەكانی یاخود ملمالنێ عەرەبی
و هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانی .ئێمە الیەنگری سوریایەك دەكەین كە
وازبهێن ێ لە دەست تێكەڵكردنی راستەوخۆ لەگەڵ الیەنە لوبنانییەكاندا و
هاندانیان خۆبەخۆی یەكرتی ،یاخود لە دژی دەوڵەتی لوبنان و دەوڵەتە
دۆستەكان .ئێمە الیەنگری سوریایەكین كە چارەنووسی دۆسیە دووقۆڵیە
هەڵپەستێردراوەكان یەكالیی بكاتەوە ،ئەو دۆسیانەی كە تەنها بڕیارێك
یاخود نیشاندانی نیازپاكی سوریایان پێویستە .دیارترینی ئەو دۆسیانە
ئەمانەن:
دەستگیركراوە لوبنانییەكان ،دیاریكردنی سنوور ،راگرتنی بەقاچاغربدنی
چەك بۆ هێزە لوبنانی و نالوبنانییەكان ،پەكنەخستنی جێبەجێكردنی بڕیارە
نێودەوڵەتییەكان (بە تایبەتی كاری دادگای نێودەوڵەتی) ،پێشكەشكردنی
دۆكیۆمێنتەكانی تایبەت بە سەملاندنی لوبنانیبوونی كێڵگەكانی شەبعا.
ئەوە سەركەشیە كە لوبنانییەكان لە رووداوەكانی سوریا تێوەبگلێن لەپێش
بەدەستهێنانی چەند زەمانەتێكی روون لە رژێمی ئێستای سوریا یاخود ئەو
رژێمەی جێگەی دەگرێتەوە ،سەبارەت بە رووداوەكانی رابردوو.
ساڵی  1989هەریەك لە فەڕەنساو روسیا خۆیان پاراست لە یەكخستنەوەی
ئەڵامنیا لە ئەنجامی رووخاندنی دی��واری بەرلین لە ترسی ئ��ەوەی كە
ئ��ارەزووی هەژموون و سەركێشیە سەربازییەكان بەسەر ئەڵامنیایەكی
یەكگرتوودا زاڵ نەبێتەوە ،هەروەك لە شەڕەكانی 1870و 1914و 1939دا
كردی .فرانسوا میتیران سەرۆكی فەڕەنسا لەو سەردەمەدا تەحەفوزی خۆی
نەكێشایەوە تا ئەو كاتەی راوێژكاری ئەڵامنیا هلمۆت كۆڵ ئەم زەماناتانەی
پێشكەش نەكرد :دەستبەرداربوونی ئەڵامنیا لە خاوەندارێتی چەكی ئەتۆمی،
بەشداری نەكردنی ئەڵامنیا لە هیچ شەڕێكی ئەوروپا ،بەردەوامبوونی لەسەر
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پابەندبوون بە پرۆژەی یەكێتی ئەوروپا ،پێكهێنانی بەرەیەكی ئەڵامنی -
فەڕەنسی لە چوارچێوەی یەكێتی ئەوروپادا.
پێوەری هەشتەم بریتیە لە چارەنووسی كریستیانەكان لە سوریا.
كریستیانەكانی لوبنان بە حوكمی ئەو پالنەی بۆ چەوساندنەوە و
راگواستنیان رووبەڕووی كریستیانەكانی خۆرهەاڵت كراوەتەوە ،دژی هەر
گۆڕانكاریەك لە سوریا دەوەستنەوە كە بە شێوەیەكی ئەرینی كارنەكاتە سەر
بوون و كاریگەری كریستیانەكان لەو واڵتەدا .راستە كە دیموكراسی لە سوریا
مەسەلەیەكە جێی تێڕوانینە ،بەاڵم كریستیانەكانی سوریا بە شێوەیەكی
گشتی لەسایەی ئەو رژێمەی ئێستادا لە ئاسایش و ئاشتیدا دەژین .ئەوەش
روونە كە پەیوەندییان بە رژێمی ئەسەدەوە ،پەیوەندی باوك و كوڕە ،چونكە
بە درێژایی چوار دەیەی رابردوو پەیوەندییەكانیان لەگەڵ ئەو رژێمەدا
لە پەیوەندیی كریستیانەكانی لوبنان باشرت بوو .ئەگەرچی ،بزووتنەوەی
ناڕەزاییەكان لە سوریا لە ناوچە كریستیان نشینەكانی سوریا الوازە ،بەاڵم
لەبەر ئەوەی ئەوانە لە سەرهەڵدانی ئەڵتەرناتیڤێكی ئوسوڵی دەترسێن كە
سنورێك بۆ ئازادیە ئاینییەكانیان دابنێت ،بە تایبەتی كە ئازادیە سیاسییەكانیان
لە بنەڕەتدا سنوردارە وەك ئازادی هاواڵتیانی دیكەی سوریا.
پەنابردن بۆ پێوەری كریستیانی تا بكرێتە سەنگەر لە بەرامبەر
رووداوەكانی سوریا ،هەرگیز مانای ئەوە ناگەیەنێت كە كریستیانەكانەكان
پرۆژەی دیموكراسی لە سوریا دەكەنە قوربانی لە كاتێكدا بوونیان هەیە،
بەڵكو مانای ئەوەیە كە ئەوان نایانەوێت ئاسایش و ئاشتیان بكەنە قوربانی
لەپێناوی پرۆژەیەكی گۆڕانی نادیاردا ،بە تایبەتی ئەوەی كە لە عێرق و
میرسو فەلەستین دەگوزەرێت هاندەر نیە بۆ چوونە ڕیزی ئەو شۆڕشانەی
كە خاوەنی پرۆژەیەكی یەكگرتوو سەركردایەتیەكی پێكەوە گونجاو نییە.
پێدەچێت ئەم ( )8پێوەرە لەنێوان خۆیاندا ناچوونیەك بن ،بەاڵم
راستیەكەی ئ��ەوەی��ە كە ب��اروودۆخ��ی سوریا (رژێ��م و بزووتنەوەی
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ناڕەزایەتییەكان) ناچوونیەك و ناڕوونە .ئەم دەرهاویشتەیە ئەوە بەسەر
لوبنانییەكاندا دەسەپێنێ كە زۆر وریابن لە گرتنەبەری هەڵوێستێك لە
بەرامبەر رووداوەكانی سوریادا ،ئەگینا باری نائاسایی لە سوریاوە روودەكاتە
لوبنان .ئەگەر سەرجەم لوبنانییەكان لەڕووی مەبدەئیەوە بەپەرۆش بن
بۆ سەقامگیری لە سوریا ،ئەوا هەڵوێستی لوبنان لە هەمبەر رووداوەكاندا
هەڵوێستێكی كراوە دەبێت .وا پێویستە ئەو هەڵوێستە بخرێتە بواری
چاوپێداخشاندنەوە و پیاچوونەوەی بەردەوام بەگوێرەی گۆڕانكارییەكانی
رووبەڕووبونەوەكان لەنێوان رژێمی سوریا و بزووتنەوەی ناڕەزایەتییەكان و
رێژەی توندوتیژییەكاندا.
پیاچوونەوە و چاوپێداخشاندنەوە مانای تەرەفگیریەكی هێواش بۆ
الیەنی سەركەوتوو دووركەوتنەوە لە الیەنی دۆڕاو ناگەیەنێت ،بەڵكو ئەوە
چاودێریكردنی ئاستی توانای رژێمی سوریایە لە ئەنجامدانی چاكسازی
بونیادیی لە دەستور و یاساكان و لە سیاسەتی دەرەوەیدا لە الیەك ،هەروەها
ئاستی خۆڕاگری نەیارەكان تاكو ببنە ئەڵتەرناتیڤێكی دیموكراتی و عەملانی بۆ
رژێمی سوریا و دراوسێیەكی باش لە الیەكی دیكەوە.
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قسەكانی بەشار ئەسەد سەرۆكی سوریا لە ساڵی 2011دا بە داگیرساندنی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و كەنداو لە كاتێكدا ئەگەر سوریا رووب��ەڕووی
دەستێوەردانی سەربازی نێودەوڵەتی بێتەوە ،جیاوازە لە قسەیەكی
هاوشێوەی سەدام حسێن سەرۆكی پێشووی رژێمی عێراق لە ساڵی 2003دا
كە لەپێش دەستپێكردنی شەڕی ئەمەریكا وتبووی .سەدام لەسەر ئاستی
عەرەبی و هەرێمی و نێودەوڵەتیش گۆشەگیر ببوو ،رژێمەكەشی بەشێك
نەبوو لە مەنزومەیەكی هەرێمیی پێكەوە هاریكار ،دراوسێ راستەوخۆكانی
(ئێران ،توركیا ،كوێت ،ئەردەن ،سوریا) لە دژی بوون ،هێزە نێودەوڵەتیەكانیش
بە ئاشكرا یان بە بێدەنگی رەزامەندییان لەسەر لێدانی عێراق نیشاندا ،بۆیە
هەڕەشەكانی سەدام هیچ كاریگەرییەكیان نەبوو.
دۆخی سوریا جیاوازە ،جگە لەوە كە پێودانگە دەریاییەكەی بە شێوەیەكی
كاتی كراوەیە و سنورەكانی لەگەڵ لوبنان و عێراق یاساییە ،پەیوەندیەكانیشی
لەگەڵ ئەو دوو دەوڵەتەدا هێشتا لە ئاستێكی باشدایە و تا كاتێكی نادیاریش
پشت بە پشتیوانی دەوڵەتانی گروپی (بریكس) دەبەستێ كە ئەفریقایی
باشوور ،هندستان ،بەرازیل ،روسیاو چین لەخۆدەگرێت .بەاڵم ئەوەی
گرنگە ئەوەیە كە سوریا بەشێكە سەرەكیە لە مەنزومەیەكی سەربازی لە
ئەفغانستانەوە دەستپێدەكات و بە عێراق و لوبناندا تێدەپەڕێت و لە
غەززە كۆتایی نایەت .ئەم مەنزومەیە خاوەنی هێزێكی سەربازی چاالك و
وێرانكەرو تیرۆریستە و ئامادەیە بەكاری بهێنێت ئەگەر بێتو یەكێك لە بازنە
سەرەكییەكانی بڕووخێ ،بە تایبەتیش سوریا و ئێران .لەوانەیە هۆكاری پشت
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هاریكاریكردن لەنێوان پێكهاتەكانی ئەو مەنزومەیەدا ویست و خواستی
بەرگریكردن نەبێت لە دۆخی قەیراناوی ئەویرت ،بەڵكو بەرگریكردنە لە خود
چونكە هەموو ئەندامێكی ناو ئەم مەنزومەیە دەزانێت كە خۆی لەسەر
لیستی كردنە ئامانجە و رێككەوتن و پێكهاتنە كاتییەكان لەم سەردەمی
گۆڕانكاریە ریشەییانەدا كەڵكی بۆی نابێت.
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەموو پێكهاتەیەكی ئەم مەنزومەیە بە دەرچوو
لە یاسای نێودەوڵەتی و الدەر لە بڕیارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان و
پالندارێژی رووخاندن و دادگاییكردن پێكەوە دەدات��ە قەڵەم .هەر لە
رێكخراوە تیرۆریستیەكانی ئەفغانستان ،تا ئێران و پرۆژە ئەتۆمیەكەی ،تا
دەگاتە ئەو هێزە عێراقیانەی كە لەسەر دەسەاڵت و لە دەرەوەی دەسەاڵتن،
لەوێوە بۆ سوریاو رژێمە داپڵۆسێنەرەكەی ،بەرەو حزبوڵاڵ لە لوبنان كە
بڕیارە نێودەوڵەتییەكان رەتدەكاتەوە ،تاكو دەگاتە بزووتنەوەی حەماس لە
فەلەستین ،بێئەوەی ئەو گرووپە چەكدار و توندڕەوانە لەبیر بكەین كە لە
ژمارەیەك دەوڵەتی عەرەبی و بیانیدا هەن و سەر بەو مەنزومەیەن .بەاڵم
ئێران وەكو پێكهاتەی دایك لەنێوان ئەم هێزانەدا دەمێنێتەوە ،چونكە ئێران
نە سوریایە و نە حزبوڵاڵو نە حەماسە ،بەڵكو لەم مەنزومەیەدا دەستی
بە بڕیاری جەنگ و ئاشتیەوە گرتووە .بە واتایەكیی دیكە ،تەقاندنەوەی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست (لە كاتی روودانیدا) ئەگەر لە سوریا بدرێت،
بڕیارێكی ئێرانیە بە ئیمتیازەوە .بۆ منوونە حزبوڵاڵ بەبێ نیشاندانی تیشكی
سەوزی ئێران لەڕووی سەربازیەوە ناوجووڵێت ،تەنانەت ئەگەر سوریاش
داوای ئەوەی لێبكات.
پرسیارە هەرە دیارەكە ئەمەیە :ئایا ئێران ئەم كارتە سرتاتیژی و سەربازیە
بەكاردەهێنێ بۆ بەرەنگاربوونەوە هەروەكو تا ئێستا بوونی هەیە ،یاخود بۆ
دانوستان بەكاری دەهێنێ لەبەر ڕۆشنایی گۆڕانكاریە تازەكانی خۆرهەاڵتی
ناوین و جیهان؟ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و ئەوروپا هەوڵەكانیان
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چڕكردۆتەوە لەسەر لەقاڵبدان یاخود دابڕاندنی ئێران لە پێشەوەچوونەكانی
بارودۆخی سوریا .ئەگەر بێتو دابڕاندنی ئێران تا ئاستێكی دیاریكراو گونجاو
بێت ،بەاڵم سنورداركردنی كارێكی قورسە و ئاستەنگی ئایدۆلۆژی و جیهادی
و سیاسی و سرتاتیژی بەدوای خۆیدا دەهێنێ .پێدەچێت ئەمەریكا ئامادە
بێت بۆ یەكالیی كردنەوەی سنوردار لەگەڵ ئێران كە خۆی لە چاودێریكردنی
پرۆژە ئەتۆمیەكەیدا دەبینێتەوە ،یاخود لە یەكالییكردنەوەی سەرتاسەری
خۆی دەبینێتەوە كە پرسەكانی نەوت و غاز و ئەفغانستان و پاكستان و
ئاسیا بچووك و عێراق و لوبنان لەخۆ دەگرێت .بەاڵم ئێران یەكالییكردنەوە
و رێككەوتنی سنوردار رەتدەكاتەوە ،ناشتوانێت ب��ەردەوام بێت لەسەر
یەكالییكردنەوەی سەرتاسەری كێشەكان لەبەر دوو هۆكاری سەرەكی:
یەكەم :وابەستەیی ئێران بە دۆسیە ئەتۆمیەكەی و رۆڵە هەرێمی و
جیهانیەكەی بۆ درووستكردنی حاڵەتی شیعەگەرایی كە بتوانێت رابەرایەتی
ئیسالمی لە دەستی سوننەكان بسەنێتەوە.
دووەم :بریتیە لە ترسی ئێران لە لەدەستدانی كەرەسەی خەباتگێڕی و پێگە
تایبەمتەندەكەی وەكو پاڵپشتی شۆڕشەكان لە ئاسیا و خۆرهەاڵتی ناوین و
كەنداو و رابەری ملمالنێكە لەگەڵ ئیرسائیل و ئەمەریكا لە ناوچەكەدا
لەدوای رووخانی یەكێتی سۆڤێت.
بەاڵم ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا هاوكات لەگەڵ خواستی بۆ
گەیشنت بە رێككەوتنێك لەگەڵ ئێران ،چیرت رازی نابێت بە قبووڵكردنی
خواستەكانی دیكەی ئێران كە هاوڕان لەگەڵ رێككەوتنی سەرتاسەریدا،
گرنگرتینی ئەو خواستانەش ئەمانەن:
 .1داڕشتنی رێككەوتنێكی سرتاتیژی كە دۆسیە ئەتۆمیەكەی و رۆڵە
هەرێمیەكەیی لە لوبنان و لە چوارچێوەی ملمالنێی عەرەب – ئیرسائیلدا
رزگار بكات .واتا تاران دەیەوێت خۆرهەاڵتی ناوین لەنێوان خۆیی و ئیرسائیل
و دوور نیە توركیادا بچووك بكاتەوە و هێڵی سوننی بۆ بەرژەوەندی حاڵەتی
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شیعی پەراوێز بخات ،هەر لە دەریای قەزوینەوە تا دەگاتە گەرووی جەبەل
تاریق.
 .2پارێزگاریكردن لە چەكەكانی حزبوڵاڵ لە لوبنان.
 .3داننان بە بزووتنەوەی حەماس و مامەڵەكردن لەگەڵیدا وەكو نوێنەری
گەلی فەلەستین (لە كاتێكدا هێشتا حەماس لە سوریا دەرنەچووە).
ئەمجۆرە رێككەوتنە هەموو هاوپەیامنەكانی ئەمەریكا و ئەوروپا لە
ناوچەكەدا دەوروژێنێ ،ئەگەر رژێمە كۆنەكان بن كە بوونیان هەیە (بە
دیاریكراوی دەوڵەتانی كەنداو) ،یاخود ئەو رژێامنە بن كە لە قۆناغی
شۆڕش و گواستنەوەدان .هەروەها ئیرسائیل لە دژی هەر رێككەوتنێكی
نێوان ئەمەریكا  -ئێران دەوەستێتەوە كە رێكارەكانی چاودێریكردنی
نێودەوڵەتی نەگرێتەخۆ كە بە هۆیەوە پرۆژەی وزەی ئەتۆمی لە چوارچێوە
ئاشتیخوازیەكەیدا دەهێڵێتەوە و عەمباری چەكەكانی حزبوڵاڵش یەكالیی
دەكاتەوە .سەرەڕای ئەوەش ،پرۆژەی كەوانەی شیعی لەبەردەم گەڕانەوە
و سەرپێكەوتنی كەوانەی سونیدا سست بووە ،لە كۆتاییشدا هەردووكیان
لەبەردەم پرۆژەی دابەشكردنی ناوچەكەدا سست دەبن .لەبەر ئەوە چۆن
هەوڵەكانی دابڕینی سوریا لە ئێران لەدوای شەڕی عێرق شكستیان هێنا
كە خرابوونە گەڕ بە مەبەستی دابڕینی ئێران لە حزبوڵاڵ ،ئەمڕۆش لەدوای
شۆڕشی سوریا هەوڵەكانی دابڕینی ئێران لە سوریا بە مەبەستی دابڕینی
رژێمی دیمەشق ،ئەویش شكست دێنێت.
ئەوەی لەنێوان هەردوو رژێمی سوریا و ئێراندا هەیە بریتیە لە بەرژەوەندی
ئەمنی هاوبەش كە دەكەوێتە سەرووی هەموو دەستكەوتێكەوە كە بۆی
هەیە هەر كامێكیان بیچننەوە ئەگەر بێتو لەو الیەی تر جیابێتەوە ،بە
تایبەتی كە هەردووالیان درك بەوە دەكەن كە نزیكبوونەوەی خۆرئاوا لە
هەر یەكێكیان جگە لە تاكتیكێكی قۆناغیی چیدیكە نیە و هەرزوو لەبەردەم
ئەو پرۆژەیەی ئەمەریكادا دەڕووخێت كە ئامانجی رووخاندنی هەردوو
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رژێمی سوریا و ئێرانە یەك لەدوای یەك .لە بەرامبەر ئەم دەرهاویشتانەدا،
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و ئەوروپا هەوڵ بۆ ئەوە دەدەن كە
رژێمی ئێران لە ناوخۆدا بگۆڕن و رژێمێكی نوێ بێتە سەر دەسەاڵت
كە چاوبخشێنێتەوە بە پرۆژەی ئەتۆمی و پرسی هەناردەكردنی شۆڕش.
هەروەها ئیرسائیل هەوڵدەدات وەرەقەكان تێكەاڵو بكات و هۆشدارییەكان
ئاراستە بكات بۆ لێدانی ئێران .ئیرسائیل سوورە لەسەر لێدانی ئێران كاتێك
كە لە توانا تەكنیكیەكانی دڵنیا بێت و بەو پێیەش سەركەوتنی پالنەكەی
مسۆگەر بكات بۆ پەكخسنت و تێكدانی پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئێران ،چونكە
پاساوی شەڕ تەنها بریتی نیە لە لێدانی ماشێنی كالسیكی سەربازی ئێران،
بەڵكو لێدانی وزەی ئەتۆمی ئێرانە .مادام گوزری سەربازی ئیرسائیل بۆ
ئێران هێشتا تیشكی سەوزی ئەمەریكای وەرنەگرتووە ،بەاڵم ئیرسائیل دژی
ئاراستەكردنی گورزێكی سەربازیە بۆ سوریا كە حزبوڵاڵ نەگرێتەوە .ئیرسائیل
وای پێباشە بارودۆخی سوریا لە خولگەی شەڕی ناوخۆدا مبێنێتەوە ،تا ئەو
كاتەی رژێمی سوریاو شۆڕشی سوریا بوونەتە قەڵغان بۆ پاراستنی جۆالن و
سنورە هاوبەشەكان.
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ئیسالمیە ئوسوڵییەكان دەستیان بەسەر ئەو ئەنجومەنی گواستنەوەیەدا
گرتووە كە لەدوای بەرپابوونی شۆڕشە عەرەبییەكان دامەزرێرنان ،چونكە
لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكاندا سەركەوتنیان بەدەستهێناوە ،تەنانەت لەو
واڵتە عەربیانەشدا كە هێشتا شۆڕشیان تێدا بەرپا نەبووە وەك ئەردەن و
مەغریب .ئەمە بەهاری ئوسوڵییەكانە ،ئەو بەهارە ئوسوڵیەی كە گرەوكردن
لەسەر قۆناغی دوای شۆڕشەكان الواز دەكات و تەمەنی ئەو رژێامنەش
درێژتر دەكات كە هێشتا ماون و نەڕووخاون و خۆسازدانی عەرەبەكان بۆ
نوێگەری و جیهانگیری پەكدەخات .ئەگەر بێتو سەركەوتنی موسڵامنەكان
لە جیهانی عەرەبیدا ئاسایی بێت ،كە رژێمەكانیان ناعەملانین و زۆرینەی
رەهای دانیشتوانەكانیان موسڵامنن ،بەاڵم ئەوەی جێی نیگەرانیە و ناڵێم
دەرئەنجامێكی سوپرایزە ،بریتیە لە سەركەوتنی ئیسالمیە ئوسوڵییەكان
بەسەر رەوتە ئیسالمیە مەدەنییەكاندا لە هەموو جێگەیەك .ئەمە مانای ئەوە
دەگەیەنێت كە گۆڕان لە ئیسالمدا ،خودی ئیسالم خۆیەتی و شۆڕشكردن
لە ئیسالمدا گەڕانەوەیە بۆ ئیسالم .بەاڵم دیموكراسی جگە لە ئامرازێك بۆ
هەڵبژاردن هیچی دیكە نیە .ئایا یەكێك لە شێخەكانی سەلەفیەت لە میرس
ئەوەی رانەگەیاندووە كە راپرسی لەسەر هەمواركردنە دەستورییەكانی 9ی
مانگی ئاداری رابردوو (غەزای سەر سندوقەكان) بووە و میرسیش دەوڵەتی
موسڵامنانە؟
ئەو سەركەوتنە لە هەڵبژاردنەكاندا هەڕەشەیەكە لە دژی سوننە
روناكبیرەكان ،لەسەر شێوەی رەوتێكی وەكو (املستقبل) لە لوبنان .لە سایەی
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رەوتە ئوسوڵییەكاندا ،ئایا ئیسالمی بن یاخود كریستیانی ،ئەوانی دیكە
هیچ رۆڵێكیان نابێت تەنانەت ئەگەر سەر بە هەمان ئاینیش بن .قۆناغی
داهاتوو ملمالنێیەك لەناو پێكهاتەی ئیسالمی سیاسی لەنێوان جیهادییەكان
و سەلەفییەكان و ئیخوانییەكان و رەوت��ە موسالیم و میانڕەوەكان و
عەملانییەكاندا سەرهەڵدەدات ،سەبارەت بە رۆڵی ئیسالم لە ژیانی سیاسی
و فەرمانڕەوایەتی كردندا و دەربارەی لێكدانەوەی یاساو رێساكان .ئەوەتا
ئەندامێكی دەستەی گەورە زانایانی سعودیە (شێخ ساڵح ئەلحێدان) دەڵێت:
«سەرۆكی یەكێتی زانایانی ئیسالمیی جیهانی یوسف ئەلقەرەزاوی سەر بە
كۆمەڵی ئیخوان موسلمینە ،كە كۆمەڵێكە عەقیدەیەكی پاكی نیە» .ئەو
پێشیوایە« :خۆپیشاندانەكان بۆ باڵوكردنەوەی گەندەڵیە لەسەر زەوی».
لەم سەركەوتنەی ئوسوڵییەكان لە هەڵبژاردنەكاندا سەرنجی دوو مەسەلە
دەدرێت :یەكەم ئەوەیە كە هیچ كەسێك لە ئیسالمییەكان باسی یەكێتی
عەرەبی یاخود یەكێتی ئومەی ئیسالمی ناكات ،بەڵكو خواستی ناوخۆیی
و مشتومڕی مەزهەبی و گرفتە كۆمەاڵیەتییەكان زاڵبووە بەسەر بەرنامەی
بزووتنەوە ئیسالمییەكان لەو واڵتانەدا .شتێكی سەیر نیە كە رۆژنامەی
(الوگن)ی سوری كە یەكێكە لە دەنگەكانی حزبی بەعسی سوریا لە ژمارەی
(28ی ترشینی دووەمی )2011دا رایدەگەیەنێت كە« :كاتی ئەوە هاتووە
سوریا دەستبەرداری عروبە بێت كە كۆست و مەینەتی بەسەر سوریا
هێناوە» ،سوبحانەڵاڵ لەو كارە!.
دووەم ئەوەیە كە زاڵبوونی ئیسالمی سیاسی لەناو دەوڵەتانی عەرەبی
دەوڵەمەند و هەژار ،پاشایەتی و كۆماری ،راستڕەو و چەپڕەو ،خۆرهەاڵتی
و خۆرئاوایی ،ئاسیایی و ئەفریقیی ،خاوەن گرفتی كۆمەاڵیەتی یان خاوەن
ژیانی خۆشگوزەرانی بوونی هەیە .ئەمە پشتڕاستی دەكاتەوە كە سەركەوتنی
ئیسالمی تەنها دەرئەنجامی دۆخێكی قەیراناوی نییە لە كۆمەڵگەیەكدا،
بەڵكو دیاردەیەكی تەواو ئاینی ،ئۆرگانی ،پەیوەندیدارە بە رابوونی مێژوویی
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ئیسالمی كە لە ساڵی ()622وە بەردەوامی هەیە .پەنابردن بۆ ئیسالمی سیاسی
ئاشكرای دەكات كە رەوتە ئیسالمییەكان لە سەدەی بیست و یەكدا هێشتا
هەر پێیانوایە كە ئیسالم سەرچاوەی چارەسەركردنی كێشەو گرفتەكامانە نەك
تەنها سەرچاوەیەك بۆ داڕشتنی یاساكانی دەوڵەت .هەروەها ئەو رەوتانە رێگە
خۆشدەكەن بۆ هەموو داهێنانە فیكری و زانستی و دەستوری و سیستمییەكان
كە مرۆڤ لە سەردەمی نوێدا دایهێناون ،هەندێكجار بە مرۆڤی موسڵامنیشەوە
كە پەیوەندیدارە و رۆڵ دەبینێت بۆ چارەسەركردنی گرفتە كۆمەاڵیەتی،
ئابوری ،پەروەردەیی ،گەشەسەندن و گرفتە كەلتوورییەكان .هەموو ئەمانە
وادەكەن قسەكردن لە بارەی دەوڵەتی مەدەنیەوە بەپێی چەمكە دیموكراسیە
عەملانیەكەی ،دوابخرێت بۆ سەردەمێكی دیكە و بەرپابوونی شۆڕشێكی دیكە.
بەاڵم ئەوە بەس نیە كە (زانیاری و هەواڵ)ی سەركەوتنی ئیسالمیە ئوسوڵییەكان
وەربگیرێت ،چونكە چەندین هۆكاری مێژوویی و قۆناغیی و سرتاتیژی هەیە
كە ئەم دیاردەیەمان بۆ شیدەكەنەوە كە دەكرێت پاشەكشە بكات لە كاتی
شكستهێنانی سیستمی ئیسالمی لە دەرهێنان و دەربازكردنی گەالنی عەرەبی
لە مەینەتی و گرفتە جۆراوجۆرەكانی .دیارترینی ئەو هۆكارانەش بریتیە لە:
* كۆمەڵگە ئیسالمییەكان هێشتا وەكو ئیسالمی ماونەتەوە و ئایین و دەوڵەت
لە یەكرتی جیاناكەنەوە ،بەڵكو لەو بڕوایەدان كە ئیسالم تاكە سیستمی ئاسایی
و تەندروستە و بوونی سیستمەكانی دیكە تەنها حاڵەتێكی هەاڵوێردكراوە
(استپنائیە).
* بزووتنەوە ئیسالمیە ئوسوڵییەكان بە تایبەتی بەڵێن دەدەن بە
درووستكردنی ئیدارەیەكی پاك و بێگەرد لەناو ئەو كۆمەڵگا عەرەبییانەدا كە
لە بنەڕەتدا بەدەست گەندەڵیەوە دەناڵێنن .ئەوان باڵوبوونەوەی گەندەڵی
دەبەستنەوە بەو چینە سیاسیە مەدەنی و سەربازییەوە كە لە دەسەاڵتن
یاخود ئۆپۆزسیۆنن.
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* النیكەم موسڵامنەكان ،ئەوانەی كە دەنگیان بە بزووتنەوەی ئیسالمییەكان
داوە ،پێیانوایە كە حوكمی ئیسالمی هێزو گۆڕانكاری و سەقامگیرییان لە
رێگەی كەلتورەوە بۆ دەستەبەر دەكات ،وەكئەوەی كە حوكمی ئیسالمی
بریتی بێت لە سوپایەكی ئەڵتەرناتیڤ لەجێی سوپای دەسەاڵتدار.
* نەبوونی ژیانی دیموكراسی لە واڵتە عەرەبییەكان و الوازی حزبەكان كە
بووەتە هاندەرێكی هاواڵتیان بۆ پاڵپێوەنانیان بەرەو مزگەوتەكان و كۆڕو
كۆمەڵە ئاینییەكان بە مەبەستی پەیڕەوكردنی چاالكیە ئایینی و سیاسی و
عەقیدەییەكانیان ،بۆیە رێكخراوە ئوسوڵییەكان توانیان بیانگرنە خۆیان و
ئامادەیان بكەن.
* زیادبوونی حاڵەتی شیعەگەرایی ئێرانی كە هاوكاتە لەگەڵ هەوڵدانی
ئێران بۆ تەواوكردنی پ��رۆژە ئەتۆمیەكەی ،ئەمەش پاڵی بە موسڵامنە
سوننەكانی جیهانی عەرەبیەوە ناوە كە دەستبگرن بە دەماری سوننەی
ئوسوڵی سیاسیەوە بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەو هێرشە ئێرانیەی كە سنورەكانی
خاكی عەرەبی بەزاندو تیایدا جێگیر بووە ،سەرەتا لە عێراق و سوریاوە تا
دەگاتە لوبنان و فەلەستین و دەوڵەتانی كەنداویش.
* سەركەوتنی پارتی دادو گەشەپێدان لە توركیا تاوەكو ببێتە دەسەاڵتێك كە
گەلی توركیا و جیهانی عەرەبی و كۆمەڵی نێودەوڵەتی بەالیانەوە پەسەند
بێت تاكو ئاستێك كە ئەو رەوتانە بە ئەزموونێك بۆ حوكمی مەدەنی ئیسالمی
پێناسەی دەكەن.
* چەقبەستنی ئاسۆكانی چارەسەركردنی كێشەی فەلەستین و دەركەوتنی
سستی و خاوەخاوكردن لە هەڵوێستی عەرەبی لە بەرامبەر ئیرسائیل و
ئەمەریكادا ،لە كاتێكدا كە رێكخراوەكانی وەكو (حەماس)ی ئوسوڵی وەكو
بزووتنەوەیەكی موقاوەمەت لەدوای بزووتنەوەی (فەتح) دەركەوت.
* گەشەكردنی چاالكییەكانی بزووتنەوەی ئیخوان موسلمین و كاردانەوەكانی
لە ریزەكان پشتەوە و لەناو خانەوادەكاندا ،ئەمە لە كاتێكدا كە رەوتە
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عەملانیەكان و چەپەكان بەهۆی وشككردنی داهات و سەرچاوەكانیانەوە
تەنها جەخت لەسەر رۆڵی بزاڤی راگەیاندن دەكەنەوە.
* بەدەستهێنانی كۆمەك و یارمەتی دارایی چەور لەالیەن بزووتنەوە
ئیسالمییەكانەوە لە دەوڵەتانی عەرەبی ،بە تایبەتی لە دەوڵەتانی كەنداو،
ئەوەش رێگەی بۆ خۆشكردن تاوەكو یارمەتی هەژاران بدەن وەكو تاك و
خێزان و كرووپ و كۆمەڵەش.
* پووكانەوەی هەستی ناسیۆنالیستی عەرەبی و پاشەكشەكردنی ئەزمونە
عەملانییەكان و كەوتنی بیروڕا چەپەكان لەبەردەم رابوونی ئیسالمیدا لە
دەیەی هەشتاكانی سەدەی رابردووەوە ،هەروەها تۆمەتباركردنی بزووتنەوە
چەپەكان و رژێمە عەسكەرتارییەكان بە وابەستەییان بۆ دەرەوە (ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،روسیا ،ئەوروپا).
ئەگەرچی كۆی ئەم هۆكارانە بە شێوەیەكی بابەتیانە هەڵكشانی
ئوسوڵیەتی سوننی بەرجەستە دەكەن ،بەاڵم لە راستیدا پێامن نیشاندەدەن
كامە دەرهاویشتەی كاتیە و كامەش مێژووییە .بەو پێیەش پاشەكشەكردنی
حاڵەتی ئوسوڵیی سوننی بەندە بە پاشەكشەكردنی حاڵەتی جیهادیی
شیعە و بەندە بە گۆڕانی بارودۆخی ناوخۆیی هەر كۆمەڵگە و دەوڵەتێك،
هەروەها بەندیشە بە راستكردنەوەی چەمكی تێڕوانینی موسڵامن بۆ ئایین
و چارەسەركردنی ئەو پرسانەی كە بەسرتاون بە ویژدانی ئیسالمییەوە ،وەكو
كێشەی فەلەستین.
لەبەرئەوەی كە توانەوە و پاشەكشەكردن ماوەیەك دەخایەنێت ،دەبینین
كە دەوڵەتە زلهێزەكان لە روانگەی دوو جۆر سیاسەتی ناپاكەوە مامەڵە
لەگەڵ دیاردەی سەركەوتنی ئوسوڵیەتی ئیسالمی دەكەن كە بریتین لە:
* نیشاندانی سەركەوتووەكان وەكو كەسانی میانڕەوو هاوسەنگ ،تاكو
بیكەنە پاساوێك بۆ پشتیوانیكردنی خۆرئاوا لە شۆڕشە عەرەبییەكان.
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* گەمەكردن لەسەر ناچوونیەكی و نابەرابەریە جۆراوجۆرەكان بە
مەبەستی الوازكردنی ئیسالمییەكان لە قۆناغی داهاتوودا.
رەوتە مەدەنییەكان لە جیهانی عەرەبیدا كە مەسیحییەكان بەشێكن لێیان ،لە
یەككاتدا هەڵكشانی ئوسوڵیە ئیسالمییەكان و هەڵوێستی خۆرئاوا نیگەرانیان
دەكات .بۆ پێكهاتە عەرەبییەكانی دیكە لەگەڵ هاتنی ئەم بەهارە هەڵبووەدا،
وا باشرتە لە چوارچێوەی ئینتیام نیشتامنیە عەرەبیە خۆرهەاڵتیەكەیاندا بیر لە
چارەنووسی خۆیان بكەنەوە .شۆڕشەكان كە هاوسۆزیامن لەگەڵیاندا نیشاندا
لە دژی رژێمە چەقیوەكان ،بە داخەوە موژدەی گزنگێكی دیموكراسی راست
ناهێنن .هەڵبژاردنەكان بە تەنها دیموكراسی دروست ناكەن ،بە تایبەتی
كاتێك تێیاندا ئەو هێزانە سەردەكەون كە هیچ بڕوایان بە دیموكراسی
و بنەماكانی نیە .بزووتنەوە ئیسالمیە عەرەبییەكان ،هەوڵدەدەن لەم
قۆناغەدا مەسیحییەكان و خۆرئاواییەكان دڵیان بكەنەوە ،بۆیە دروشمەكانی
دیموكراسی و ئازادی و یەكسانی و دەوڵەتی مەدەنیەت بەرز دەكەنەوە
بێئەوەی جێبەجێیان بكەن ،ئەگەریش جێبەجێیان بكەن ئەوا بە شێوەیەكی
پێچەوانەی چەمكی راستەقینە و دروستی باوی پەیڕەوكراو لەسەر ئاستی
نێودەوڵەتی دەیكەن .ئەم تاكتیكە رژێمە شیوعیە تۆتالیتارییەكانی پێشووی
ئەوروپامان بەبیر دەهێنێتەوە كە بانگەشەیان بۆ دیموكراسی دەكرد ،بەاڵم
پەیڕەوی حوكمی دیكتاتۆرییان دەكرد .هێشتا ئەوەمان لەیاد نەچووە كە
ئەڵامنیای خۆرئاوای خاوەن سیستمی دیموكراتی پێی دەوترا (ئەڵامنیای
یەكگرتوو) ،ئەڵامنیای كۆمۆنیستی خۆرهەاڵتیش ناوی خۆی نابوو (ئەڵامنیای
دیموكراتی).
ئێمە هەڵوێستامن لە هەمبەر رژێمە تازەكان بە خواست و ئارەزووی
ئەمەریكا و ئەوروپا دیاری ناكەین ،بەڵكو بەگوێرەی هەڵسەنگاندن و
بەرژەوەندیە نیشتامنی و شارستانییەكامنان دیاری دەكەین .متامنەمان
لە دەوڵەتە زلهێزەكان و خۆرئاوا سنوردارە .لە لوبنان لە ساڵی  1975تا
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 2005مەینەتی خۆسەپێنی خۆرئاوامان بەسەرماندا چەشت .لە جیهانی
عەرەبیش خۆرئاواییەكان ،بە تایبەتی ئەمەریكا بە درێژایی ( )60ساڵ
لەنێوان  1950بۆ  2010گەالنی خۆرهەاڵتیان رادەستی رژێمە دیكتاتۆریە
سەربازیە بنەماڵەییەكان كرد ،ئیمڕۆش بەنیازە رادەستی حاڵەتی ئیسالمیی
ئوسوڵییان بكات .ئیسالمی ئوسوڵی میانڕەو نابێت ئەگەر لەپێش دانوستان
و دیالۆگ لەگەڵ ئەمەریكادا ،رەزامەندبوونی لەسەر رێككەوتنی جۆالن و
رێككەوتننامەی كەمپ دەیڤد و رێككەوتنی دۆڵی عەرەبە و پێكهانی ئۆسلۆ
مسۆگەر نەكات و ئامادەیی نیشان نەدات بۆ دانوستان لەگەڵ ئیرسائیل.
هاوسەنگی و میانڕەوی بەپێی دەستوری مەدەنی دەبێت ،بە كرانەوە بەسەر
ئەوانی دیكەدا و لە روانگەی هەستی مرۆڤایەتی و یەكسانی لە هاواڵتیبوون
و رێزگرتن لە مافی گرووپەكان كەمینەكان و سەرجەم پێكهاتەكانی
كۆمەڵگاوە دەبێت ،بە چاوپۆشین لە رەگەزو نەتەوە و ئایین و ژمارەیان.
خەمی من ئەوەیە كە ئیخوان موسلمین لە میرس رێز لە رێككەوتننامەی
كامپ دەیڤد بگرن ،بەاڵم رێز لە مافەكانی قیپتییەكان نەگرن ،ئایا ئاسایشی
جولەكەكان لە ئاسایشی قیپتییەكان گرنگرتە؟ خەمی من ئەوەیە ئەگەر بێتو
ئیسالمییەكان لە سوریا رێز لە هودنەی جۆالن بگرن ،بەاڵم رێز لە مافی
كەمینەكانی سوریا نەگرن ،خەمم چیە ئەگەر ئیسالمییەكان لە تونس و
مەغریب رێز لە پەیوەندییەكان لەگەڵ فەڕەنسا بگرن و رێز لە مافەكانی
مرۆڤ و ژنان لەناو دەوڵەت و كۆمەڵگادا بگرن؟
لە بەرامبەر ئەو نیگەرانیە گەشەكردووەدا ،باشرتە بۆ مەرجەعیەتە
ئیسالمییەكان لە دەستبەجێ بكەونە جووڵە بۆ چارەسەركردنی ئەم
بارودۆخە نوێیە كە دەكرێت ببێتە هۆی وروژاندنی ملمالنێی نێوان
شارستانیەتەكان ،چونكە سەركەوتنی ئیسالمییەكان لە جیهانی عەرەبی و
گەورەبوونی هێزی ئێران كاردانەوەیەكی گەورەی دەبێت لەسەر یەكڕیزی
نێوان قەوارەكانی جیهانی عەرەبی و ئاراستەكانی گەالنی ئەوروپا ،چونكە

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

63

خواستەكانی راستڕەوە توندڕەوەكان لە ئەوروپا بەهێز دەكات و رەوتە
ئوسوڵیە مەسیحییەكان دەبوژێنێتەوە .پێدەچێت دەستپێشخەریەكەی شێخی
ئەزهەر دكتۆر (ئەحمەد ئەلتەیب) و هەڵوێستەكەی سەرۆك وەزیرانی
توركیا (رەجەب تەیب ئەردۆگان) ،سەرەتایەكی باش بێت .یەكەم میساقێكی
داناوە بۆ پێكەوەژیانی میللی (ئەهلی) لە میرس ،دووەمیش بۆ ئیسالمیە
عەرەبەكانی روونكردۆتەوە كە ئیسالمیبوونی هاواڵتی دژایەتی عەملانیبوونی
دەوڵەت ناكات .بەاڵم ئایا عەرەبەكان زمانی توركی تێدەگەن؟.
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داهاتوویەكی نیمچە چاوەڕوانكراو
لەنێوان حزبە ئیسالمی و مەسیحییەكاندا
6ی كانوونی دووەمی 2012
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بەراوردكارییەكی پاساوئامێز
بزووتنەوە ئیسالمییەكان مافی ئەوەیان هەیە پرسیار بكەن ئایا بۆچی
هەندێك الیەن لەناو دەوڵەتە عەرەبییەكان رۆڵی خۆیان هەڵدەشێلن ،لە
كاتێكدا حزبە مەسیحییەكان لە ئەوروپا و شوێنی تریش سنوری كیشوەرەكان
دەبڕن .هەروەها مافی خۆمانە پرسیار لەم بزووتنەوانە بكەین سەبارەت بە
خاڵە هاوشێوەكانی نێوان ئەوان و حزبە مەسیحییەكان بێئەوەی ئەوەیان
بەسەردا بسەپێنین كە دەب ێ ئاراستەیان عەملانی بێت لەسەر شێوازی خۆرئاوا،
بە تایبەتی كە عەملانییەت بۆ هەموو سیستمە دیموكراتییەكان پێویست نیە.
سەرەت كاتێك ئیسالمیە دەرچووەكان لە شوڕشە عەرەبییەكان پشت
دەبەسنت بە ئەزموونی حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكانی ئەوروپا بۆ ئەوەی
پاساو بۆ بوونی خۆیان بهێننەوە ،ئاشكرا دانیش بەوەدا دەنێن كە مەسیحیە
دیموكراسیە ،بۆیە ئەوان لەسەریانە بڵێن كە ئیسالمیش وەكو مەسیحیەت
دیموكراسیە ،ئەوانیش خەڵكانی دیموكراسیخوازن .مەسیحیەت وەكو
هەر ئاینێك ،لە دیموكراسیەت بااڵترە ،چونكە دیموكراسیەت سیستمێكی
دونیەوییە و چاوگی بنەماكانی بریتیە لە مەسیحیەت .بەم پێیەش بێت
مەسیحیەت بێبەرییە لە هەر حزبێكی نادیموكراسی كە بەناوییەوە خۆی
بەرجەستە بكات .حزبە مەسیحیە دیموكراتییەكان بە درێژایی ()100
ساڵ بوونیان پێداگرییان لەسەر ئەوە كردۆتەوە كە بە فیعلی دیموكراسی
و عەملانین ،بەاڵم حزبە ئیسالمییەكان كە ئەمڕۆ داوا دەك��ەن دان بە
دیموكراسیبوونیاندا برنێت ،لە رێگەی مەرجەعەكانیان و بنەماكانیان و
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كتێب و فەتوا و سیستم و پەیڕەوەكانیانەوە ،نە لە دەرەوە و نە لە ناوەوەی
دەسەاڵتدا بۆیان نەسەملێرنا كە دیموكراسین ،بەڵكو تامەزرۆی دەستلەمالنێی
دیموكراسین ( .)1لەبەر ئەوە كاتێك بزووتنەوە ئیسالمیە ئوسوڵییەكان كە
بەمدواییە لە دەوڵەتە عەرەبییەكاندا دەسەاڵتیان گرتەدەست بانگەشەی
ئەوە دەكەن كە دیموكراسین ،لەوەدا پێویستییان بە بەڵگەیەكی دەستوری
و ئەزموون و تاقیكردنەوەیەكی كولتوری هەیە تاوەكو باوەڕییان پێبكەین.
یەكەمین ئاشكراكردنی نیازپاكیان بریتیە لە راگرتنی بەستنەوەی یاساكان بە
قورئان و رێزگرتنی مافەكانی خەڵكانی دیكە بەبێ دەركردنی فەتوا.
بەرجەستەكردنی دیموكراسیی مەسیحی
حزبە مەسیحییەكان تەنها لەڕووی تەكنیكییەوە دیموكراسی نین ،واتا
لە رێگەی میكانیزمی كارگێڕی و سیاسیانەوە ،بەڵكو لەڕووی كولتورییەوە
دیموكراسین ،چونكە ئەوان بەدیهێنەری بیرێكی دیموكراسین كە بە درێژایی
چەندین سەدە درووستبووە و گەشەی كردووە و پێگەییووە ،ئەو بیرە
لەدوای ( )1800ساڵ لەناو دیموكراسیەتی مەسیحیدا بەرجەستە بووە،
بەاڵم ئەم بیرە پێشئەوەی جێگیر ببێت رووبەڕوویی چەندین شكست و
الدان بۆوە و بووە هۆی سەرهەڵدانی مەینەتی و نەهامەتی نیشتامنی
و شەڕەكانی لەناوبردن .ئەگەر بێتو ئەم بنەما فیكرییە دیموكراسیە لەناو
كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا قووڵ نەبێتەوە ،قسەكردن لەسەر دیموكراسیبوونی
ئیسالمییەكان وەكو دروشمێكی میدیایی دەمێنێتەوە .لەبەر ئەوە لە
چاوەڕوانی هەڵكردنی شنەبای دیموكراسی بۆسەر بزووتنەوە ئیسالمییەكان
و سەقامگیری و جێگیربوونیان ،پێویستە مەسیحییەكان و كەمینەكان لەناو
دەوڵەتە عەرەبییەكاندا دڵنیایی دەستوریی پێویست بەدەست بێنن بۆ
ئەوەی بتوانن پارێزگاری لە بوونیان و رۆڵ و مافەكانیان بكەن.
لێرەوە ،پێویستە یاساكان فرە سەرچاوە بن و بەڕووی سەرجەم روانگەكانی
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پەیام و فیكردا كراوە بن ،ئیرت ئایا پەیامی ئایینی بن یان مەدەنی .نابێت
عەملانیەتیش هەڵگری ئوسوڵیەت بێت ،چونكە ئێمە دەبینە لەئەستۆخراوی
ئەو .بە واتایەكی دیكە رێگر نیە ئەگەر هەموو دەوڵەتێك ،ئیرت ئایینی
گەلەكەی هەر ئاینێك بێت سوود لەوە وەربگرێت كە لە ئینجیل و قورئاندا
هاتووە ،بیكاتە سەرچاوەیەك بۆ دەوڵەمەندكردنی دەستور و یاساكانی و
سەرفرازی گەلەكەی .ئەمە مافە ،بەاڵم ئەرك نیە ،مافە لەبەر ئەوەی ئەو
عەملانیبوونەی هەوڵی بۆ دەدەین لە دژی ئایین بەرزی ناكەینەوە .چونكە
ئێمە وانازانین كە پەنابردن بۆ ئینجیل یان قورئان كارێكی كۆنەپەرستانەیە،
لە كاتێكدا وابزانین بە كەمزانینی فەیلوسوفەكانی پێش هاتنی مەسیح و
بیری كۆنفۆشیۆسی چینی و سەردەمی روناكبوونەوە ،هەروەك شۆڕشی
فەڕەنسا كردی ،پێشكەوتننخوازیە .ئەمە ئەرك (واجب) نیە ،چونكە ئیلهام
وەرگرتن لە ئینجیل و قورئان نابێت ببێتە هۆی بەستنەوەی دەوڵەت بە
ئایینەوە ،بەڵكو بەستنەوەیەتی بە بەهاو ئاكارەوە.
لەم چوارچێوەیەدا ،كاتێك پادشا و ش��ازادەك��ان و پاپاكان لە چاخە
مەسیحییەكانی ناوەڕاستدا ئایینی مەسیحیان قۆرخ كردبوو ،سەرچاوەی
دەسەاڵتەكەیان راستەوخۆ بە خواوەندەوە دەبەستەوە .زۆرجاریش بەبێ
گەڕانەوە بۆ كەنیسە ،شۆڕشەكانی ئەوروپا بەرپابوون ،بە تایبەتی شۆڕشی
فەڕەنسا لە ساڵی  ،1789بۆیە ئەو حاڵەتانە وشكیان كرد كە لە بەرمبەر
چەمكی ئایینی مەسیحیدا خراپ رەفتارییان كرد .بۆ ئ��ەوەی شۆڕشە
عەرەبییەكان نازناوی (بەهاری عەرەبی) ببێتە شایستەیان ،پێویستە بەهاری
چاكسازیی ئیسالمی هاوڕێیان بێت كە پارێزگاری بكات لە پەیوەندی ئایین
بە هاواڵتیەوە ،هەروەها ئەو هاوسەرگیریە هەڵبوەشێنێتەوە كە خەالفەتی
ئیسالمی لەنێوان ئایین و دەوڵەتدا بەستی لە رووداوی (السقیفە)دا لە ساڵی
632ی زاینی لەدوای كۆچكردنی پێغەمبەر (محەمەد) ،كە وایكرد خەالفەت
ببێتە هەڵگری پەیامی ریسالە .ئەو كاتە قسەكردن لەسەر بوونی دیموكراسی
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لە دەوڵەتێكی ئیسالمیدا دەبێتە پرسێكی جددی و بەراوردكردنەكە بابەتیانە
دەبێت لەنێوان حزبە ئیسالمییەكان و حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكاندا.
مەسیحیەت خواوەندی لە قەیسەر جیاكردەوە و زۆرێك لە نەریت و
پەیڕەوە دونیەوییەكانی گۆڕی ،بەاڵم هێشتا ئیسالم هیچ شتێكی تێدا
نەگۆڕیوە .ئوسوڵییەكان هەموو هەوڵ و تەقەلالكانی موسڵامنە رۆشنفیكر و
روناكبیرەكانیان شكست پێهێنا .دان بەوەدا دەنێم كە گۆڕانكاری لە ئیسالمدا
دەستپێشخەریەكی بوێرانەیە .لە دیدگای موسڵامناندا قورئان پەڕتوكێكی
دابەزیوە ،بەاڵم بەالی ئەوانەوە ئینجیل ئەگەرچی پیرۆزە ،بەاڵم كتێبێكی
دابەزیوی خودا نییە ،بەڵكو ( )4كتێبی هاوشێوەی یەكدین كە تێیاندا
پەیامبەرەكان جەوهەری ئامۆژگارییەكانی مەسیح و بەسەرهاتی ژیانیان
لەسەر زەوی باڵوكردۆتەوە .ئەوەی زیاتر بابەتەكان ئاڵۆزتر دەكات ئەوەیە كە
موسڵامنەكان دەڵێن محەمەد پێغەمبەر كۆتا پێغەمبەرە ،بەاڵم مەسیحییەكان
بڕوایان بەوە نیە كە مەسیح یەكەمین یان دوایین پێغەمبەرە ،بەڵكو زۆر بە
سادەیی پێیانوایە ئەو خودایەكی بەرجەستەیە ،نە زیاترو نە كەمرت.
بەراوردكاریی بارودۆخەكە
لەڕووی پراكتیكیەوە ،بەرئەنجامی بەراوردكردن لەنێوان حزبە دیموكراسیە
مەسیحییەكان و حزبە ئیسالمییەكاندا بریتیە لە:
• حزبە دیموكراسیە مەسیحییەكان عەملانین ،بەاڵم سیستمی حوكمی
ئایینی نین .كاتێك گەل متامنەی خۆی پێیان دەدات بۆ ئەوەی فەرمانڕەوایەتی
بكەن ،ئەو سیستمە جێبەجێ دەكەن كە هەیە ،بەاڵم حزبە ئیسالمییەكان
بە جیاوازی ئاست و قەبارەی ئوسوڵییان ،بۆ ئەوە دام��ەزراون كە بگەنە
دەسەاڵت و سیستمێكی ئایینی دامبەزرێنن تاوەكو بەهۆی شمولیەتیانەوە،
چەمكی دیموكراسی مەدەنی لەباربەرن .رابەرانی حزبە دیموكراسیە
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مەسیحییەكان لە ئەوروپا لە منونەی رۆبەرت شومان ،كۆنراد ئەدیناوەر،
ئەلسیدۆ دی گاسپیری ،ئەو سەركردانەی عەملانیەت بوون كە دەوڵەتەكانیان
لە ناسیزم و فاشیزمەوە گواستەوە بۆ دیموكراسی .بەاڵم مێژووی نوێ یان
مێژووی كۆن باسی رابەرێك یاخود بانگخوازێكی ئیسالمی (ناڵێم موسڵامن)
ناكات كە جیاوازی درووست كردبێت لە خەباتكردن لەپێناو دیموكراسی یان
عەملانیەتدا.
• حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان ،كەڵكیان لە بەهاكانی ئینجیل
وەرگرتووە كە قورئان ئاماژەی بۆ هەندێكیان كردووە ،بۆ ئەوەی كۆمەڵگەی
پێ دەوڵەمەند بكەن و لەڕووی مادییەوە پێگەی بەرزتر بكەنەوە ،بۆیە
وەكو حزبی سەربەخۆ لە دەرەوەی دەسەاڵتی كەنیسە مانەوە و گەل بووە
مەرجەعیان نەوەك ئایین ،بەهاكانی خۆشیان بەسەر خەڵكیدا نەسەپاند.
بەاڵم حزبە ئیسالمییەكان پێداگری لەسەر جێبەجێكردنی شەریعەتی ئیسالم
دەكەن لە رێكخستنی دەوڵەت و دانانی دەستور و داڕشتنی یاساكاندا،
كاتێكیش حوكم دەكەن هەموو هاواڵتیانی پێوە پابەند دەك��ەن .حزبە
ئیسالمییەكان دەموچاوی سیاسی مەرجەعیەتی ئایینی پێكدەهێنن كە
دەسەاڵتی بڕیاردانی لەدەستدایە .لەالی سوننەكان مەرجەعیەت بریتیە
لە رابەر ،بانگخواز یان چاودێر ،لەالی شیعەكانیش مەرجەعیەت بریتیە لە
ویالیەتی فەقیه .ئەگەر ئیسالمی ئێستا لە توركیا لەم چوارچێوەیە دەربچێت،
لەبەر ئەوەیە كە سوڵتانی عوسامنی (سەلیمی یەكەم) لەدوای ساڵی 1517ی
زاینیەوە بە شێوەیەكی پراكتیكی خەالفەتی ئیسالمی البرد و ئیسالمی لە
مەرجەعیەتی عەرەبیی جیاكردەوە و بڕیاردانی بەخۆی بەخشی ،هەروەها
لەبەرئەوەشە كە كولتوری عەملانی ئەتاتورك هێشتا ماوە و نەمردووە.
• حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان باوەڕییان بەوەیە كە كۆمەڵگە لەسەر
وێنای پێكهاتەكانی دەوڵەت بونیات دەنێت ،ئەمە لە كاتێكدایە كە لەالی
ئیسالمییەكان ئەم لۆژیكە پێچەوانەیە و لەو بڕوایەدان كە دەوڵەت بەگوێرەی
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شەریعەتی ئیسالم كۆمەڵگە بونیات دەنێت .لەو دەوڵەتانەدا كە لەالیەن
حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكانەوە حوكم دەكرێن ،بنەماكانی ئازادی و
یەكسانی و داننان بە بوونی ئەویرتدا بااڵدەستە ،بەاڵم لەو دەوڵەتانەدا كە
لەالیەن حزبە ئیسالمییەكانەوە حوكم دەكرێن ،ئەو بنەمایانە بۆ بەرژەوەندی
رۆڵەكانی یەك مەزهەب جێبەج ێ دەكرێت ،بە شێوەیەكی رێژەییش بۆ
رۆڵەكانی ئایین و مەزهەبەكانی دیكەیە .ئەمە لەبەر ئەوەیە كە پەیوەندی
ئیسالم بە ئەوانیرتەوە لەسەر بنەمای لێبووردەیی بونیاترناوە ،بەاڵم لە
ئایینی مەسیحیدا لەسەر بنەمای یەكسانی بونیاترناوە .لەمەش مەترسیدارتر
ئەوەیە كە ئەم پێودانگە زۆرجار رێڕەوێكی خوێناوی و سڕینەوەی بەرامبەر
دەگرێتەبەر.
• حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان ب��ەڕووی هەموواندا ك �راوەن .هەر
هاواڵتیەك ئەگەر موسڵامن یان مەسیحی یان بێباوەڕ بێت ،دەتوانێت بچێتە
ناو ریزەكانیانەوە بێئەوەی هەستبكات كە لەناو حزبێكی خاوەن بیروڕا و
پەیڕەو و رێكخستنی مەسیحیە ،چونكە هیچ بژاردەیی و جیاكاری لەنێوان
ئەندامێك و ئەوانی دیكەدا نیە .فەیلەسوفی كاسۆلیكی (جاك ماریتان)
لە ساڵی 1936دا داوایكرد حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان سەرجەم چین
و تایەفە جیاوازەكانی كۆمەڵگە بگرنەخۆ بە بێباوەڕەكانیشەوە ،لەسەر
ئەو بناغەیەی كە فیكری مەسیحی بە یەكسانی لەگەڵ باوەڕدارەكاندا
جێگەی بێباوەڕەكانیشی تێدا دەبێتەوە .نزیكەی ( )5ساڵە حزبە دیموكراتیە
مەسیحییەكان لە ئەوروپا خۆیان ناوناوە حزبەكانی ناوەند و یەكێتیە
نێودەوڵەتیەكەشیان لە ئێستادا بە «یەكێتی حزبەكانی دیموكراتی ناوەند
( »)IDCنارساوە ،كە چەند حزبێكی عەرەبی ئیسالمیش دەگرێتەخۆ وەك
حزبی سەربەخۆیی مەغریب .بەاڵم ئەو حزبە عەرەبیە ئیسالمییانەی كە
داوا لە مەسیحییەكان دەكەن ببنە ئەندام و لە لیستەكانی هەڵبژاردنەكاندا
خۆیانی تێیدا بپاڵێون ،بە تایبەتی لە میرس ،جگە لە وابەستەیی و لە ئەستۆی
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خۆگرتن هیچی دیكەیان پێشكەش ناكەن ،بەڵكو لە رێگەی ئەم بانگەشەكردنە
كاتیەوە هەوڵدەدەن بۆ جوانكردنی سیامی خۆیان و سەپاندنی ناسنامەی
خۆیان بۆ ئەوەی دەسەاڵت بگرنەدەست و حوكمی شەریعەتی ئیسالم بە
پشتی ئەو مەسیحیانە جێبەجێ دەكەن كە نوێنەرایەتی مەسیحیەت ناكەن.
هەر مەسیحیەك بە دەنگ ئەو بانگەوازەوە بچێت لەبەر هۆكارێكی ئەمنی،
سیاسی یان دارایی ،دەبێكی حزبیەكی پلە دوو هەروەك دەشبێتە هاواڵتیەكی
پلە دوو ،چونكە سیستم و بیروڕاو بەرنامەی حزبە ئیسالمییەكان لەسەر
تێگەیشتنی تایبەتی ئەو حزبانە بۆ ئیسالم بونیاترناوە ،نەك لەسەر بنەمای
فیكرێكی ئیسالمیی مەدەنی و فرەیی.
• حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان ل��ەڕووی درووستبوون و ئاراستە و
ئامانجەكانیانەوە لە حزبە ئیسالمییەكان جیاوازن ،چونكە حزبە ئیسالمییەكان
لە بۆتەی ئایینی ئیسالمیدا دامەزراون بە ئامانجی بەستنەوەی دەوڵەت بە
ئایینەوە ،بۆ ئەوە مەبەستەش كاری سیاسی و دەسەاڵتخوازییان بەڕێوە بردووە.
بەاڵم لۆژیكی حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان جیاوازە ،چونكە ئامانجیان
دوورخستنەوەی كەنیسە بووە لە دامودەزگاكانی دەوڵەت ،هەروەها چاالكی
حزبییان لە بواری چاكسازی كۆمەاڵیەتیدا چڕكردۆتەوە .كاتێك (ئەنتوان
ئەدریان المۆریت) كە قەشەیەكی دەستوری مەسیحیە شۆڕشی فەڕەنسا
لە دژی خواستەكانی كەنیسە دەستنیشانی كرد ،لە ساڵی 1791دا دەستی
بە باڵوكردنەوەی دیموكراسی كرد ،چەند گروپێك پەیوەندییان پێوە كرد كە
دژی رۆڵی كەنیسە بوون لەناو ژیانی سیاسیدا .كەنیسە تا ساڵی  1891واتا
(100ساڵ) لە دژی ئەو رەوتە بەردەوام بوو ،كاتێك پاپا (لیۆنی سیانزەیەم)
پەیامێكی باڵوكردەوە و تێیدا داوای لە مەسیحییەكان كرد كاری كۆمەاڵیەتی
ئەنجامبدەن و بە سیستمی كۆماری ،واتا بە سیستمی مەدەنیەوە پابەند بن.
لەگەڵ ئەوەشدا حزبە دیموكراتیە مەسیحییەكان تا ساڵی  1911بەشدارییان
لە كاری سیاسیدا نەكرد ،واتا لەدوای تێپەڕینی سەدەو چارەكێك بەسەر
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درووستبوونیاندا ،پاشئەوەی پاپا بیۆسی دەیەم لە 25ی ئابی 1910دا لە
نامەیەكدا بۆ ئوسقوفیەی فەڕەنسا بەشداریكردنی پیاوانی ئایینی لە كاری
سیاسیدا سەركۆنە كرد .لە هەموو بارێكدا ،ئەو حزبە ئیسالمییانەی كە بەراورد
لەنێوان پێگەی دیموكراسی خۆیان لەناو كۆمەڵگە عەرەبییەكان و نێوان
پێگەی دیموكراسی حزبە مەسیحییەكان لە ئەوروپا دەكەن شایەنی ئەوەن كە
ستایشی خواستیان لە بەراوردكردنی هەر دیموكراسیەتێكدا بكەن .دەكرێت
ئەم خواستە بكرێتە بناغە بۆ دەستپێكردنی دیالۆگێكی جددی لەنێوان
مەسیحیەت و ئیسالمدا سەبارەت بە دوو مەسەلەی سەرەكی :یەكەم بریتیە
لە نوێگەریكردن لە تێگەیشتنی دین و نوێكردنەوەی پەیڕەو و نەریتەكانی و
میتۆدی پیادەكردنی .دووەمیش بریتیە هێنانەدی سیستمێكی گەردوونی كە
بۆ هەموو مرۆڤێك بگونجێت ئیرت باوەڕی بە هەر ئایینێك هەبێت .ئەگەر
نیازپاكی هەبێت ،ئەوا سەركەوتنی ئەو دیالۆگە كارێكی ئەستەم نییە ،چونكە
بنەماكانی ئایین و چەمكی دیموكراسی گەواهی دەدات بۆ دۆزینەوەی خاڵە
هاوبەشەكانی نێوانیان.
پێموایە داهێنانی ئەم سیستمە گەردوونیە بە سیام سوریالیەكەیەوە لە
قۆناغی یەكەمدا ،لەبەر دوو هۆكاری سەرەكی پێویستە :یەكەم /هۆكارێكی
خۆپارێزیە بۆ ئەوەی مرۆڤایەتی نەكەوێتە گێژاوی شەڕی نێوان ئایینەكان و
شارستانیەتەكان ،چونكە ئەو ناكۆكی و ملمالنێیەی لەنێوان رەوتە ئایینیەكاندا
هەیە (نەك لەنێوان خودی ئایینەكان)دا ،نزیكە لە تەقینەوە گەورەكەوە.
دووەم /داهێنەرانەیە بۆ بەرجەستەكردنی توانای باوەڕداران بۆ ئەوەی
ئایین بكرێتە رێگە بەرەو مرۆڤ نەك تەنها بەرەو ئاسامن یاخود بەهەشت.
درێژەكێشانی بارودۆخی هەنووكەیی بەبێ چارەسەر ،كە رێگەیەكی موكمینە،
نە دەمانگەیەنێتە ئاسامن و نە بەهەشتیش ،بەڵكو بەرەو دۆزەخامن دەبات.
ئەمە چارەنووسێكی رەتكراوەیە ،چونكە پێچەوانەی چارەنوسی مرۆڤ و
رۆڵی دەوڵەت و رەتكردنەوەی ئایینەكانە.
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لەنێوان لوتكەی عەرەبی و كۆنگرەی دۆستانی سوریا و كۆبوونەوەكانی
ئۆپۆزسیۆن و ئەركەكەی كوفی ئەننان و شەڕەكاندا لەسەر زەوی ،دوو
موقارەبەی دژەبەیەك سەبارەت بە دۆخی سوریا دەردەكەون :یەكەم لەو
راستیەوە سەرچاوە دەگرێت كە رژێم روخاوە ،وەرن با دەرچەیەكی بۆ
بدۆزینەوە كە پارێزگاری لە یەكێتی سوریا بكات .ئەویرتیان لەو ئەگەرەوە
سەرچاوە دەگرێت كە شۆڕشی سویا شكتی هێناوە ،وەرن با دەرچەیەكی بۆ
بدۆزینەوە تاوەكو سوریا نەگەوێتە گێژاوی شەڕی ناوخۆوە .ئەمەش لەبەر
ئەوەیە كە رژێم خۆی وا نیشاندەدات كە بەبێ روودانی شەرێكی ناوخۆ
دەمێنێتەوە ،شۆڕشیش هیوای بە سەركەوتن هەیە بێئەوەی سوریا دابەش
بكرێت.
هەردوو موقارەبەكە ،بە شێوەیەكی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ دان بەوەدا
دەنێن كە رێچكەی رووداوەكانی سوریا سستە ،بە پێچەوانەی رێچكەی
خێرای هەردوو شۆڕشی تونس و میرسو رێچكەی خێرایی مامناوەندی
هەردوو شۆڕشی لیبیا و یەمەن ،تەنانەت پێچەوانەی رێچكەی چەقبەستووی
شۆڕشی بەحرەینیشە .بەاڵم سیستمە ئینتیقالیەكان لە تونس و میرسو
لیبیا و یەمەن ،ئینتیقالی نین لەنێوان رژێمێكی كۆن و رژێمێكی نوێدا،
بەڵكو كەوتوونەتە نێوان شۆڕشێكی سەرەتا كە دزرا و شۆڕشی دووەم كە
تۆڵەی شۆڕشی یەكەم دەكاتەوە .ئەگەر بێتو ئەم كاردانەوە شۆڕشگێڕانەیە
روون��ەدات ،ئەم شۆڕشانە دەبنە چەند ناونیشانێكی ساختە بۆ چەند
كودەتایەكی راستەقینە ،ئەو كاتەش تووشی سەرسوڕمان نابین ئەگەر گەالن
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لەو دەوڵەتانەدا داوای «مافی گەڕانەوە» نەك بۆ ناو گۆڕەپانەكان ،بەڵكو بۆ
سەردەمی رژێمە كۆنەكان بكەنەوە.
ئەوانەی باری رۆژگارە دوورودرێژەكانی سوریا قورسرت دەكەن ،كە خۆی
لەخۆیدا قورس و دژوارە ،ئەو ( )10دەرئەنجامە سەرەكیە لە ناوییاندا بارییان
كردووە:
دەرئەنجامی یەكەم :ئەو رژێامنەی كە لە هەندێك دەوڵەتی عەرەبیدا
بە خێرایی روخ���ان ،ل��ەالی��ەن دوژمنەكانیانەوە ن��ەڕوخ��ێ�نران ،بەڵكو
هاوپەیامنەكانیان پشتیان تێكردن .بەاڵم لە سوریا هاوپەیامنە سەرەكییەكانی
رژێمەكەی (ئێران ،روسیا و چین) و(ئیرسائیل) دوژمنە بە وەفاكە ،هێشتا
پشتیوانی و هاوكاری رژێم دەكەن .ئاشكرایە كە پشتیوانیەكانی روسیا و
چین و ئێران لە رژێمی سوریا ،زۆر بەسوودترە لە پشتیوانیەكانی ئەمریكاو
ئەوروپا و عەرەبەكان بۆ شۆڕشی سوریا .ئەم واقیعە بەرجەستەیە ئاشكرای
دەكات كە بواری مرۆیی لە شەڕی سوریا و لە هەموو شەڕێكدا ،بریتیە
لە پێوەرێكی مامناوەندی لە پرۆسەی دیاریكردنی هەڵوێستی دەوڵەتان
بە بەراورد لەگەڵ پێوەرە ماددییەكانی دیكەدا .سەرەڕای تراژیدیە مرۆییە
بەرجەستەبووەكان كە بە دەیان هەزار سوری كوژراون و نزیكەی نیو ملیۆن
دەربەدەرو ئاوارە بوون ،خۆرئاوا بڕیاری نەداوە دەستێوەردانی سەربازی
بكات ،هەروەها هاوپەیامنەكانی رژێمی سوریا شەرم نەیگرتن كاتێك
بوونە هاوهەڵوێست و پەرژینی (كاروانی كوشنت) .بەمشێوەیە هەڵوێستی
خۆرئاوا لەڕووی ئاكارییەوە لەگەڵ هەڵوێستی روسیاو چین یەكسان دەبێت.
كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و عەرەبیدا ،ئەمڕۆ لە سوریا رۆڵی بەرجەستەكراوی
خۆی دووبارە دەبێتەوە كە بە درێژایی ( )3دەیە لە لوبناندا بینیویەتی
كاتێك ستایشی موقاوەمەتی لوبنانییەكانی لە دژی داگیركاریی سوریا دەكرد
بێئەوەی میكانیزمێك بۆ كۆتایی پێهێنانی پێشكەش بكات.
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دەرئەنجامی دووەم :ئەوەیە كە شۆڕشەكانی تونس ،میرس ،لیبیاو یەمەن
بە چەند جورعەیەكی كودەتایی تێركراوە ،چونكە سەركردەی سوپاكانی ئەو
دەوڵەتانە لە دژی سەرانی رژێمەكانیان وەستانەوە ،بێئەوەی كودەتا بەسەر
خودی رژێمەكاندا بكەن .بۆیە دەسەاڵتدار رۆیشت و سوپا لە دەسەاڵتدا
مایەوە .بەاڵم لە دیمەشق النیكەم تاكو ئێستا ئەمریكاو ئەوروپاو توركیا
سەركەوتوو نەبوون لە دۆزینەوەی (موشیر تەنتاوی) سوریا ،بەڵكو پشتیان بە
سوپای سوریای ئازاد بەستووە بەو ئومێدەی دۆخێكی كودەتا ئامێزی ناشەڕ
درووست بكات و ئەو شۆڕشە ناجێگیرە ببوژێنێتەوە .ئایا جێگەی خەمباری
نیە كە باسكردن لە یەكێتی خەسڵەتی رژێمی ئێستا بێت لەجیاتی ئەوەی
كە خەسڵەتی شۆڕشی سوریا بێت .ئایا جێگەی نیگەرانی نیە دابەشبوون
نیشانەی شۆڕش بێت لەجیاتی ئەوەی نیشانەی رژێم بێت؟
دەرئەنجامی سێیەم :خۆڕاگری رژێمی سوریا ل��ەب��ەردەم راپەڕینی
جەماوەریدا ،دەرفەتێكی دایە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ناخی رژێمە
ئینتیقالییەكانی دەوڵەتانی عەرەبی دیكە و ئاستی جدییەتی هەنگاوەكانی
تاقیبكاتەوە .ئەنجامەكانی تاقیكردنەوەكە مایەی نیگەرانی بوو ،بە تایبەەتی
سەبارەت بە توانای ئەو رژێامنە لە چەسپاندنی دیموكراتی دەستەبەركردنیی
ئازادییەكان و رێزگرتن لە فرەیی و پارێزگاریكردن لە یەكێتی خاك .لەبەر ئەوە
كۆمەڵی نێودەوڵەتی پشتیوانیكردنی بێ ئەندازەی لە شۆڕشەكان مكۆمكرد،
لە چاوەڕوانی ئەڵتەرناتیڤێكی بێكێشە .بۆیە رژێم قازانجی كردو شۆڕش
زیانی كرد .دەوڵەتانی خۆرئاوا لەوە دەترسێن كە بەرپرسیارێتی هەنگاونانی
شۆڕشەكان بەرەو ئوسوڵیەت بچێتە ئەستۆیان ،هەروەكو چۆن بەرپرسیارێتی
ئەو شەڕانەیان گرتە ئەستۆیان كە لەڕووی سەربازییەوە سەركەوتن ،بەاڵم
لەڕوو سیاسییەوە شكستیان هێنا .سەلەفیەت لە كوێت گەشەی كرد ،ئێرانیش
لە عیراق بااڵدەست بووە ،لە ئەفغانستانیش تاڵیبان گەڕایەوە ،تەنانەت لە
لوبنانیش حزبوڵاڵ بااڵدەست بوو .بەمجۆرە هەڵوێستەكانی روسیاو چین كە
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سەبارەت بە باروودۆخی سوریا چاوەڕوانی گۆڕانیان بووین ،هێشتا نەگۆڕە.
هەروەها هەڵوێستەكانی ئەمریكا و ئەوروپا و توركیا و كۆمكاری دەوڵەتانی
عەرەب كە چاوەڕوان بووین نەگۆڕ بێت ،بەاڵم هاوتا بۆوە.
دەرئەنجامی چوارەم :ئەمریكا و لەگەڵیدا دەوڵەتانی پەیامنی باكوری
ئەتڵەسی (ناتۆ) ،خۆیان بەدوور دەگرن لە دەستێوەردانی سەربازی لە
سوریا .دەیانەوێت پارێزگاری لە ئامادەیی سەربازی خۆیان بكەن بۆ
بەرەنگاربوونەوەی هەر گۆڕانكارییەكی مەترسیدار لە ئێران یاخود لە
دەوڵەتانی كەنداوی عەرەبی یان پاكستاندا رووبدات .لێرەوە ،دەبینین كە
ئەمریكا بە شێوەیەكی قێزەون لە دەوحە دیالۆگ لەگەڵ تاڵیباندا دەكات،
بە ئارەزوو یارمەتی رژێمی پاكستان دەدات ،بە شێوەیەكی كاتی گوشار
دەخاتە سەر ئیرسائیل بۆ ئەوەی پاشگەزی بكاتەوە لە هەر سەركێشیەكی
سەربازی .هانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم دەدات بۆ دۆزینەوەی
رێگەچارەیەكی ئاشتیانە بۆ دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران ،چاوپۆشی دەكات لە
پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤ و ئایینەكان لەالیەن رژێمەكانی كەنداوەوە.
چارەنوسی رژێمەكانی ئەو دەوڵەتە ئەتۆمییانە یاخود نەوتییانە ،زۆر لە
سوریا گرنگرتە بۆ بەرژەوەندییەكانی ئەمریكا و ئاسایشی جیهان ،چونكە ئەو
رژێمە جگە لە نیشاندانی تواناكانی بۆ كوشتنی گەلەكەی هیچی دیكەی بۆ
نەماوەتەوە .كوشتنی گەالن پرسێكە جێگەی تێڕوانینە ،بەاڵم بەرزبوونەوەی
نرخی بەرمیلی نەوت ،تاوانێكە جێگەی لێبووردن نییە.
دەرئەنجامی پێنجەم :بریتیە لە هەبوونی بڕیارێكی ئیرسائیلی خۆالدان
لە رووداوەكانی سوریا مادام رژێم و ئۆپۆزسیۆنی سوریا لەسەر هەموو
شتێك ناكۆك و جیاوازن ،بەاڵم كۆكن لەسەر رێزگرتن لە ئاگربەستی جۆالن.
لە رێگەی درێژەپێدانی رووداوەكانەوە ئیرسائیل گرەو دەكات لەسەر:
هیالكبوون و بێزاربوونی هەموو الیەنە شەڕكەرەكان ،الدانی شۆڕشی سوریا
لە رێڕەوی گۆڕینی رژێم بەرەو شەڕی ناوخۆ ،گواستنەوەەی ئاژاوەكە بۆ
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ناو لوبنان و توركیاو دەوڵەتانی كەنداو ،تەقاندنەوەی ملمالنێكە لەنێوان
سوننەكان و شیعەكان و لەنێوان زۆرینە و كەمایەتیە ئاینییەكاندا ،هەروەها
تێوەگالندنی ئێران و داچۆڕاندنی توانای ئابوری بەو ئومێدەی راپەڕینەكە
دووبارە بێتەوە و پرۆژە ئەتۆمیەكەی دوابكەوێت .بەهۆی سەرجەم ئەم
گرەوانەوە ،ئیرسائیل كۆنرتۆڵی بڕیاری نێودەوڵەتی كردووە لە هەمبەر سوریا
زیاتر لە كۆنرتۆڵكردنی لەالیەن عەرەبەكان و توركیا و ئەمریكاو ئەوروپاوە.
لێرەوە تێدەگەین كە بۆچی هەموو كارتەكانی نێوەندكاران و یاریزانەكان
لە سوریا سووتاون ،هەر لە سعودیەوە تا توركیا و قەتەر ،تا دەگاتە كۆمكاری
عەرەبی و چاودێرانی عەرەبە ،لەوێشەوە بۆ لیژنەی دەوڵەتانی گرووپی
(بریكس) ،تا نێردەی چین و وەزیری دەرەوەی روسیا ،دواجاریش بۆ كوفی
ئەننان.
دەرئەنجامی شەشەم :راستەوخۆ لەدوای هەردوو دەرئەنجامی سێیەم و
چوارەمەوە دێت ،ئەویش ئەوەیە كە خۆرئاوا لەبەر چەند فاكتەرێكی سیاسی
نەوەك سەربازی ،دەستێوەردانی سەربازی لە بارودۆخی سوریا نەكردووە.
ترسی دەوڵەتانی خۆرئاوا لە شكستهێنانی پرۆسەیەكی وەها لە دژی رژێمی
سوریا ،جگە لە درۆیەكی شاخدار هیچی دیكە نییە .كۆمەڵگەی عیراق
هەروەكو كۆمەڵگەی سوریا فرەجۆرە ،بەاڵم پێگەی جیۆسیاسی عیراق لە
پێگەی جیۆسیاسی سوریا گرنگرتە ،هەروەها هێزی سەربازی رژێمی پێشووی
عێراق زۆر لە هێزی سەربازی رژێمی ئێستای سوریا بەهێزتر بوو .ملمالنێی
ئایینی و مەزهەبی لە عیراق مەترسیدارترە لە ملمالنێی ئایینی و مەزهەبی
لە سوریا .لەگەڵ ئەمەشدا دەوڵەتە خۆرئاواییەكان دووجار دەستێوەردانیان
لە عێراقدا كرد .جاری یەكەم لە ساڵی 1991و جاری دووەم لە ساڵی 2003دا
بوو .زۆرجار یەكالییكردنەوەی سەربازی مەسەلەی هێزە زیاتر لەوەی كە
مەسەلەی بارودۆخێكی دیاریكراو بێت .دۆخی سوریا بوونی هەیە ،بەاڵم
ویستی نێودەوڵەتی كەموكورتی تێدایە.
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دەرئەنجامی حەوتەم :سەركەوتنی رژێمی سوریا لەدوای چەند شەڕێكی
دژوار ،لە رێگەی جیاكردنەوەی ناوچە عەلەوی نشینەكان و لە قاقڕوزەدان
و تەنگەتاوكردنی هێزە نەیارەكان لە ناوچە سوننە نشینەكان كە رێكخراوە
ئوسوڵیە جیهادییەكانی تێدا كۆبوۆتەوە ،ئەمە پاڵی بە هەندێك لە دەوڵەتانی
عەرەبی و خۆرئاواییەوە نا كە دەرفەتێكی رێگەپێدانی رانەگەیەنراوی
پێبدات تاوەكو پێش رووخانی لەو تاقامنە بدات ،بەاڵم رژێم پێكەوە لە
شۆڕشگێڕەكان و جیهادییەكانی دا .تاكو ئێستاش توانیویەتی پارێزگاری بكات
لە بێالیەنی دووان لە گرنگرتین شارە سوننیەكان (دیمەشق و حەڵەب) كە
پێكەوە نزیكەی نیوەی دانیشتوانی سوریایان تێدایە .لەڕووی سەربازی و
لەو قۆناغەدا النیكەم بارودۆخەكەی لە زۆربەی شارەكاندا لە بەرژەوەندی
خۆیدا یەكالیی كردۆتەوە .لە كاتێكدا كە ماشێنە سەربازیەكەی لە گەلەكەی
دەدات ،ئەو رژێمە لە شوباتی 2012دا راپرسی لەەسەر دەستوری تازەی
سوریا كرد ،بێئەوەی دەستدرێژی بكرێتە سەر هیچ ناوەندێكی دەنگدان.
هاوتەریب لەگەڵ ئەم دۆخ��ەدا ،شۆڕشی سوریا سەركەوتوو نەبوو لە
درووستكردنی ناوچەیەكی ئارام بۆ خۆی ،بەڵكو جێمۆڵگە سەرەكییەكانیشی
لەدەستدا .سەرەتا شۆڕش بریتی بوو لە راپەڕینێكی میللی ،پاشان بووە
رێكخراوەیەكی سەربازی .شۆڕشگێڕەكان نیشتەجێ بوون ،ئینجا بوونە ئاوارە
بۆیە گرنگیپێدان پێیان لە پشتیوانیكردنی شۆڕشەوە گۆڕا بۆ یارمەتیدانیان
وەكو ئاوارە و راگوێزراو .ئۆپۆزسیۆن خیارێكی ئەڵتەرناتیڤ بوو بۆ رژێم،
بەاڵم الیەنە ئۆپۆزسیۆنەكان كەوتنە خیانەتكردن لە یەكرتی .سەرجەم ئەم
شكست و نسكۆیانە بوونە هۆكاری سەرهەڵدانی قەیرانی متامنە لەنێوان
ئۆپۆزسیۆن و هاوپەیامنەكانیدا ،كە دانپێدانانی شەرمنانە بە ئەنجومەنی
نیشتامنی نەیتوانی بیڕەوێنێتەوە كە نوێنەرێكی شەرعی سورییەكانە.
ئۆپۆزسیۆننی سوریا دوودڵ نەبوو لە رەخنەگرتن لە دەستپێشخەرییەكەی
كۆمكاری عەرەبی ،رۆڵی چاودێرانی عەرەب ،كۆنگرەی دۆستانی سوریا،
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بەیاننامەكەی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و لێدوانەكانی كوفی
ئەننان .لەیخۆشیانەوە هاوپەیامنان دوانەكەوتن لە باننگهێشتكردنی
هێزەكانی ئۆپۆزسیۆن بۆ یەكگرتن ،دوایئەوەی كە لە رابردوودا تەنها داوای
وازهێنانی جەمسەرەكانی رژێمیان دەكرد.
دەرئەنجامی هەشتەم :چینی بورژوای سوریا ،بە تایبەتیش سوننەكان
بوونە كۆسپ و تەگەرە لەبەردەم شۆڕشی سوریادا ،هەروەكو چۆن چینی
بۆرژوای ئەڵامنیا لە سەدەی نۆزدەیەمدا بوونە هۆی لەباربردنی شۆڕشی
بڕوسیای نەمساوی ،دوایئەوەی بینییان چی بەسەر چینی بۆرژوای فەڕەنسادا
هات لە ئەنجامی شۆڕشی ساڵی  .1789لەو سەردەمەدا ئەڵامنەكان بە
پێچەوانەی فەڕەنسییەكانەوە ئازادی هاواڵتی و دەوڵەتی بەهێزییان لە
یەكرتی جیاكردەوە و پاڵپشتی دووەمیان كرد (دەوڵەتی بەهێز) .فەیلەسوفی
ئەڵامنی (هیگڵ) ئەم وتە بەناوبانگەی راگەیاند« :هەمیشە گەلی ئازادكراو،
گەلێكی ئازاد نییە» .لەبەر رۆشنایی رووداوەكانی تونس ،میرس ،یەمەن و
لیبیا ،چینی بۆرژوای سوریا لە نادیار ترسا ،لەوە نیگەران بوو كە سویا پێ
بنێتە سەردەمی بەدوایەكدا هاتنی شۆڕشەكان لەپاش سەردەمی بەدوایەكدا
هاتنی كودەتاكان ( .)1070 1949-ئەو چینە وادەزانێت كە رژێمی ئێستای
سوریا ،ئەگەرچی ئازادی تەواویی بۆ فەراهەم نەبووە ،بەاڵم بە درێژایی ()40
ساڵ سەقامگیری بۆ دەستەبەر كراوە .لەسەر شێوەی زۆربەی بۆرژواكان،
چینی ب��ۆرژوازی سوریا بە پێچەوانەی بزووتنەوەی گەل و مێژووەوە
رێدەكات.
دەرئەنجامی نۆیەم :پێشكەوتنی رووداوەكانی سوریا دەریانخست كە
گۆڕینی رژێمی دەسەاڵتدار ،پرۆژەیەكی دیكەی لە ناخیدا هەڵگرتووە،
ئەویش دیاریكردنی چارەنوسی گەلی سوریای فرە پێكهاتە و ئیتنیك و
ئایین و مەزهەبەكانە .هەر لەگەڵ دەستپێكدردنی رووداوەكاندا ناكۆكیەكی
تائیفی و مەزهەبی خێرا لەناو گەلی سوریادا سەریهەڵدا و كوشنت لەسەر
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ناسنامە هاوڕێی ئەو دۆخە بوو ،بۆیە بە شێوەیەكی جوزئی دینامیكیەتی
شۆڕش پەكیكەوت و رژێم بە شێوەیەكی رێژەیی خۆی بەهێز كردەوە.
هێزە سوننەكان لە دەوری دروشمی (الله اكرب)دا خۆیان كۆكردەوە ،گرووپە
مەسیحییەكانیش لە دەوری دروشمی (ئاسایش لەپێش ئازادی) ،كەمینە
ك��وردی و دورزییەكانیش لە دەوری (حوكمی ئۆتۆنۆمی) كۆبوونەوە.
هەرسێ الیەنەكە لە هەڵوێستەكانیاندا هەڵەیان كرد .سوننە شۆڕشگێڕەكان
كەمینەكانیان ترساند ،كەمینەكانیش لە گەڕان ترسان ،هەرچەندە تاكە
رێگەیە بەرەو بەدەستهێنانی ئازادی و دیموكراسی .بەڵگەنامە تایبەتەكەی
رێكخراوی ئیخوان موسلمین لەگەڵ كاریگەرییەكی كۆنەویستانەدا ،نەیتوانی
ترس و دڵەڕاوكێكان بڕەوێنێتەوە .ئەگەر پرۆژەی چاوخشاندنەوە بە قەوارەی
سوریا جێگەی خۆشحاڵی ئیرسائیل بێت ،بەاڵم توركیا و ئەردەن و رژێمی
نوێی عیراق دەترسێنێت.
دەرئەنجامی دەیەم :پرۆژەی خۆرهەاڵتی ناوینی گەورە سەرنج دەداتە
دروستكردنی هاوسەنگیەكی رێژەیی لەنێوان هەردوو حاڵەتی سوننەگەرایی
و شیعەگەراییدا بۆ ئەوەی رێگە بگیرێت لە پوانخوازی یەك الیەن بەسەر
وزە و تواناكانی ئەم ناوچەیەدا و پاساوهێنانەوە بۆ سەملاندنی یەهودییەتی
دەوڵەتی ئیرسائیل .هەروەك ب��ەدووری دەزانم كە رژێمی نو ێ دەستی
سوننەكان وااڵ بكات بەسەر هەموو ناوچەكانی سوریادا .ئەمە مانای ئەوە
دەگەیەنێت عەلەوییەكان كە لە ساڵی 1970وە دەسەاڵتی سوریایان لە
دەستدایە ،لەدوای گۆڕینی رژێمی ئێستا پارێزگاری لە جۆرە قەوارەیەك
دەكەن .كەواتا ئێمە لەڕووی جوگرافیەوە لەبەردەم پووكانەوەی رژێمی
عەلەویداین نەك لەبەردەم روخاندنی بە تەواوەتی (ئەی لوبنانییەكان
پشتێنەكانی یەكبوون توند ببەسنت).
ئەم دەرئەنجامانە ئاشكرای دەكەن كە بارودۆخی سوریا قورسایی و
بارگرانی بەسەر روانگەكەیدا هەیە .شۆڕشی سوریا سەركەوتوو بوو لە
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لەرزاندنی بونیادی رژێم ،بەاڵم نەیتوانی بیڕوخێنێت ،رژێمیش توانی شۆڕش
دامبركێنێت ،بەاڵم نەیتوانی كۆتایی پێ بهێنێت.
یاسای باری ئاسایی كە لە دژی گەل جێبەجێ دەكرا ،ئێستا بەسەر رژێمیشدا
جێبەجێ دەكرێت .بارودۆخەكە چارەنوسی شۆڕش و رژێمی تێپەڕاندووە
بەرەو چارەنوسی سوریا ،وەكو قەوارە و گەل پێكەوە .لە سوریا شۆڕش گۆڕا،
بەاڵم هێشتا رژێم نەگۆڕاوە .شۆڕش لە بەهارەكەی دووركەوتەوە و رژێمیش
لە زستانەكەیدا مایەوە ،شۆڕش وەك شۆڕشی گەل نەمایەوە ،رژێمیش وەكو
دەوڵەت نەماوەتەوە .رژێم هێشتا پێویستی بە گۆڕانە ،بەاڵم ئیرت شۆڕش
پێویستی بە چاكسازیە.
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ئەوەی لە رابردوودا زستانی عەرەبی نەیرتساندبێت ،ئەمڕۆ لە بەهاری
عەرەبی ناترسێت .ئ��ەوەی بەربەرەكانێی لەگەڵ رژێمە عەرەبییەكان
كردبێت ،دژایەتی شۆڕشە عەرەبییەكان ناكات .بەهاری عەرەبی وادەی
چاوەڕوانكراومە ،تكام لێكرد درێژەبكێشێت و سەقامگیر ببێت ،بەاڵم رۆیشت
و چاوەڕوانی نەكردم ،ئەوەش خەمباری كردم و تووشی شۆكی كردم .رژێمە
عەرەبییەكان بۆ ماوەی ( )40ساڵ لەسەر دڵامن مانەوە پێشئەوەی بڕۆن،
بەاڵم رایەڵەی شۆڕشە عەرەبییەكان تەنها ( )40رۆژ بەردەوام بوو .من وەكو
مەسیحیەك یاخود وەك هاواڵتیەكی گەڕیدە بە ئایین و نەتەوەكاندا بەرەو
لوبنان (نیگای جیهانگیری خۆرهەاڵتی) ئەمە یەكەمجار نییە تووشی شۆكی
عەرەبی دەبم.
لە گۆڕەپانەكاندا پشتیوانی شۆڕشە عەرەبییەكانم كرد و لە كۆشكەكانیشدا
نكۆڵیم لێكرد .لە دەموچاوی گەنجە كچ و كوڕەكاندا پشتیوانیم لێكرد ،بەاڵم
لە دەست فەرمانڕەوا تازەكاندا دژی وەستام .لە خواست و داواكارییەكانی
بۆ یەكسانی پشتیوانیم لێكرد ،بەاڵم لە جیاكاری رەگەزیدا دژی وەستام.
لەناو دۆكیۆمینتەكانی شێخی ئەزهەرو رەوت��ی (املستقبل) و حزبی
كەتائیبی لوبنانیدا پشتیوانیم لێكرد ،بەاڵم لە یاساكانی ئیخوان موسلمین
و سەلەفیە جیهادییەكاندا رەمتكردەوە .لە بۆتەی دروشمی (ئازادییەكانم
بۆ بگەڕێننەوە) پشتیوانیم لێكرد ،بەاڵم لە دروشمی (واع��دوا لهم)دا
رەمتكردەوە .لە دروشمی (دیموكراسی چارەسەرە) پشتیوانیم لێكرد ،بەاڵم
لە دروشمی (ئیسالم چارەسەرە) دژی وەستام .لە هەموو كات و شوێنێكدا
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دژایەتی رژێمە راوەستاوەكان دەكەم ،دژایەتی دەكەم لە هەموو كۆمار،
شانشین و ئیامرەتێكدا ،دژایەتی بیروباوەڕو دروشمەكان و رەفتارەكانی و
دەسەاڵتدارەكانی دەكەم.
لێرەوە ئیرت شتێكی شیاو نیە كە هەندێكامن ئەوانی دیكەمان تاقی
بكەینەوە تاوەكو بزانین ئەو لەگەڵ شۆڕشەكاندایە یاخود ئەویرت لەگەڵ
رژێمەكاندایە .پرسیاری مەسیحییەكان ئەگەر لەپاڵ شۆڕشەكاندا بن ئێستا
لەجێی خۆیدا نییە ،بەڵكو لە بنەڕەتدا رەتكراوەتەوە ،دوایئەوەی كە
شۆڕشگێڕەكان شۆڕشیان بەسەر شۆڕش و گەلەكانیاندا كردو كەوتنە گومان
لە رژێمە تازەكانیان .ئەوەی ئەمڕۆ دەگوزەرێت ،ئەوەیە كە ملمالنێیەك
لەناو شۆڕشەكاندا بەرپا بووە پێشئەوەی ملمالنێی نێوان شۆڕشەكان و
رژێمەكان كۆتایی پێبهێرنێت .رژێمەكان دادەخورێن و شۆڕشەكانیش خۆیان
دەخۆنەوە ،ئەگەر رژێمە راوەستاوەكان پرسە ناسیۆنالیستیەكانیان كردبێتە
بڵقی سەرئاو ،ئەوا رژێمە تازەكان پرسی مرۆڤیان كردووەتە بڵقی سەرئاو.
من دەبینم بزاڤی عەرەبی خۆی دەرباز دەكات لە شۆڕشی گەالن بەسەر
رژێمەكاندا و دەكەونە ناو گێژاوی ملمالنێ لەگەڵ دەوڵەتە گەورەكاندا لە
هەمبەر گەالنی ناوچەكەدا ،لە گۆشەنیگای بەرژەوەندییە سرتاتیژییەكانەوە
زیاتر لە گۆشەنیگای باڵوكردنەوەی بنەماكانی دیموكراسی و ئازادی .لەبەر
ئەوە نە ئەو رژێمە كۆنانە سیستمی منن ،نە ئەو شۆڕشە هەناردەكراوانە
شۆڕشی منن ،نە ئەم دەستورە تازانەش دەستوری منن .تراژیدیای مرۆڤی
عەرەبی ئەوەیە كە خۆی سەرپشك ناكرێت لەگەڵ شتێكدا بێت ،بەڵكو ناچار
دەكرێت لە دژی هەموو شتێك بوەستێت.
بە پێچەوانەوەی ئەوەی كە هەندێك پێیانوایە ،ئەوەی ئەمڕۆ روودەدات
یەكەمین بەهار نیە تاوەكو پشتگوێی بخەین پێشئەوەی حوكمی لەسەر
بدەین .لە ماوەی ( )100ساڵی راب��ردوودا ،جیهانی عەرەبی بە درێژایی
ئەم خاكی ئارامی-كەنعانی -فینیقیە هەر لە ئۆقیانوسەوە تا كەنداو زیاتر
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لە بەهارێكی بەخۆیەوە بینیوە .ل��ەدوای كەوتنی دەسەاڵتی سوڵتانی
عوسامنیەوە لە سەرەتای سەدەی بیستەم ،چەندین وەرزی بەهارمان
بەڕێكرد و هەموویامن لەباربرد و بێهیوامان كردن .ئێمە مۆڵەتدراوین بە
بزربوون لە ساتە مێژووییەكاندا.
• یەكەم :بریتی بوو لە بەهاری بیری ناسیۆنالیستی كە رێگەیەك بوو بۆ
تێپەڕاندن و پەڕینەوە لە حاڵەتی عوسامنی بۆ حاڵەێكی عەرەبی كە بەڵێنیدا
بە گەشانەوە و شارستانێتی و كولتورو دیالۆگی نێوان ئایینەكان.
• دووەم :بریتیە لە بەهاری ئەو قەوارە عەرەبییانەی كە لەسەر ئاستی
نێودەوڵەتیدا دانیان پێدا نراوە ،چونكە گەالنی عەرەبی لە قۆناغی سنجق
و ئەیاالتەكانەوە گۆڕا بۆ قۆناغی دامەزراندنی دەوڵەتی شەرعی خۆیان،
هەروەها لە قۆناغی دەسەاڵتی (فەرمان هومایۆنی)وە گۆڕا بۆ قۆناغی
حوكمەكانی دەستور.
• سێیەم :بریتیە لە بەهاری راپەڕین و شۆڕشەكان لەسەر نەخشەكانی
سایكس بیكۆ ،كاتێك هەندێك ل��ە كەسایەتیە عەرەبییەكان ئەو
دابەشكردنانەیان رەتكردەوە ،بەاڵم ئیمڕۆ دەبێت پارێزگاری لە قەوارەكانی
سایكس بیكۆ بكەین.
• چوارەم :بریتیە لە بەهاری حزبە نیشتامنی و عەقائیدییەكان كە بەڵێنیان
بە نەوەكانی عەرەب داوە دەربازییان بكەن لە ئینتیامی عەشائیری و
دەرەبەگایەتی بەرەو ژیانی حزبی و دەستەبەركردنی دەرفەتی یەكسان.
• پێنجەم :بەهاری سەربەخۆیی گەالنی عەرەبی كە پێویست بوو
دەوڵەتانی عەرەبی یەك لەدوای یەك لە قۆناغی ئینتدابی ئەوروپیەوە بەرەو
سەربەخۆیی نیشتامنی ئاراستە بكەن.
• شەشەم :بەهاری بونیاتنانی دەوڵەتی سەربەخۆ و دامەزراندنی
دامودەزگا دەستوری و ئیدارییەكانی بە ئامانجی گواستنەوەی دەسەاڵتەكان
لە ناوچەكانەوە بۆ پایتەختی ناوەندی و نوێكردنەوەی ژیانی گشتی.
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• حەوتەم :بریتیە لە بەهاری یەكێتی عەرەبی لە رێگەی یەكگرتنە
دووقۆڵی و سێقۆڵی و چوارقۆڵییەكانەوە ،هەروەها لە رێگەی میساقی
كۆمكاری دەوڵەتانی عەرەبەوە كە بۆ خۆی پرۆژەیەكی یەكبوونی بەردەوامە
لەنێوان دەوڵەتە عەرەبییەكاندا.
• هەشتەم :بەهاری كەنداوی عەرەبی ،كاتێك نەوت فیچقەی كردو
بیابانی وشكی گۆڕی بۆ شاری ئاوەدان و ملی زەردیشی گۆڕی بۆ ئاڵتونی
رەش .ئەمەش وایكرد دەوڵەتانی كەنداوی عەرەبی بگەنە ئاستی دەوڵەتانی
كاریگەر لەسەر بڕیاری جیهانی.
• نۆیەم :بەهاری بەرەنگاربوونەوەی ئیرسائیل كە دوو دەرفەتی
لەبەردەم عەرەبدا رەخساند :یان سەركەوتن لە شەڕی دژ بە ئیرسائیل بۆ
بەدەستهێنانەوەی فەلەستین ،یاخود سەركەوتن لە دانوستانكردن لەگەڵیدا
لەپێناو بەدیهێنانی ئاشتیەكی داوەران��ەدا نەوەك ئاشتی سانتیمەترات و
كۆمەڵگە جێنشینەكان.
• دەی��ەم :بریتیە لە بەهاری عیراق ،كاتێك دەوڵەتە خۆرئاواییەكان
سەرەڕای ئامانجەكانی خۆیان ،مافی بڕیاری چارەنوس و دەرفەتی بونیاتنانی
دەوڵەتێكی دیموكراتی یەكگرتوویان پێشكەشی گەلی عیراق كرد.
• یانزەیەم :بەهاری لوبنان كە لە ساڵی 1982دا لەگەڵ بەشیر ئەلجومەییل
و روخاندنی بیرۆكەی نیشتەجێكردن و دابەشكرداندا درەوشایەوە ،ساڵی
 2000بە ئازادكردنی باشووری لوبنان لە هێزی داگیركەری ئیرسائیل و ساڵی
2005یش بە شۆڕشی ئورز پیرۆز كرا .هەروەها سوپای داگیركەری سوریا
بەب ێ چەك وەدەرنرا و تەواوی گەلی لوبنان كەوتنە بەردەم تاقیكردنەوەی
سەرلەنوێ یەكگرتنەوەی واڵت.
• دوانزەیەم :بریتیە لە بەهاری شۆڕشە عەرەبییەكانی ئێستا كە لە
سەرەتادا بووە دیاردەیەكی مەزن ،كاتێك گەالنی عەرەبی لە خۆرئاواوە تاكو
بابلمەندەب راپەڕین و بە بە خاكی نیل و واڵتی شام و كەنداودا تێپەڕی
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كرد .دڵم گەشبۆوە و دەروونم پڕبوو لە هیوا .وتم« :ئەمەیە ئەو شۆڕشە
خۆشەویستانەی من كە پێیان شادومان بووم».
مەسیحییەكانی خۆرهەاڵت بەشێكی ئەو بەهارانەیان پێكهێنا و بەشدارییان
لە هەندێكی تریاندا كرد ،نەبوونە مایەی لەباربردنی هیچ بەهارێك .ئەوان
عەلییان نەكوشت ،بەاڵم موعاویە ئەوانی كوشت .موعاویەیان نەكوشت،
بەاڵم ئەلعەباس ئەوانی كوشت .ئەلعەباسیان نەكوشت ،بەاڵم ئەلحاكم
بە ئەمری خوا ئەوانی كوشت .ئەلحاكم بە ئەمری خوایان نەكوشت،
بەاڵم عوسامن ئەوانی كوشت ،كاتێكیش عوسامنیان كوشت ،دوژمنەكانی
كوشتیانن .مەسیحییەكانی وەك��و پ��رۆژەی��ەك بۆ هەڵسانەوە ،پرسی
نەتەوەكانیان تەرحكرد بەاڵم لە دژییان وەستایەوە .ئایا ئەمڕۆ نەتەوەكان
لەكوێن؟ ناسیۆنالیستی عەرەبی بووە ئیسالمی ،ئیسالمیش بووە ئوسوڵی،
هەروەها سوریش بوو بە شامی ،لوبنانیش بووە تائیفیی .ئایا ماوەی سەت
ساڵە تا ئەمساڵ لەو هەموو بەهارەدا چیامن كرد؟ بەو هەموو بەهاو پرۆژە
و خەون و ئاستەنگانە چینان بەچی كرد؟
ئەوەی كە بووەتە هەڕەشە لەسەر بەهارەكانی پێشوو ،هەمان شتە كە
هەڕەشە لە بەهاری عەرەبی نوێ دەكات ،ئەوەش سیستمی عەرەبی دایكە.
بە ئەنقەست هەوڵدەدەین بۆ روخاندنی رژێمە عەرەبییەكانی ئێستا،
لە كاتێكدا هەموویان روخاون ئەگەر سیستمی دایك نەگۆڕێت .رژێمە
بەدیلەكان بریتین لە لقی نوێ و دەبەسرتێنەوە بە سیستمی دایكەوە ،چونكە
لە هەمان مەرجەعیەتی فیكرییەوە سەرچاوەیان گرتووە و درووستبوون.
ئەگەر عەقڵی عەرەبی نەگۆڕێت ،سیستمی عەرەبیش ناگۆڕێت .شۆڕشەكان
بەرپا دەبن ،رژێمەكان دەڕوخێن ،ناوو ناونیشانەكان دەگۆڕێن ،بەاڵم مرۆڤی
عەرەبی هەر پابەندی یەك سیستم دەبێت .تاكجەمسەریی عەقائیدی رێز
لە فرەیی سۆسیۆلۆجی ناگرێت ئەگەرچی دانی بە بوونیدا ناوە ،بەم پێیەش
ئازادی ،دیموكراتی و یەكسانی بوونیان نابێت.
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ئەم سیستمە دایكە زیاتر لە تیرۆركردن و شەڕو راگواسنت و كوشنت لەسەر
ناسنامە ،مرۆڤی مەسیحی خۆرهەاڵتی و عەرەبی دەترسێنێت .ئەمانە
رووداوی ئەمنین ،هەیانە بە واژۆكردنی چارەسەرێكی سیاسی كۆتایی پێدێت،
هەشیانە بە دادپەروەری یەكالیی دەكرێتەوە .بەاڵم سیستمی دایك بریتیە
لەو غوددە بونیاتگەرایە سەرجەم ئەو هێزانە جیادەكاتەوە كە شكست
بە هەموو شۆڕشەكان و رژێمە ئەڵتەرناتیڤەكان دەهێنن .من لە شكستی
درێژخایەنی عەرەب دەترسێم نەك لە بەهاری عەرەبی كە گوزەر دەكات.
رەنگدانەوەی شكستی عەرەبی تەنها لەسەر مەسیحییەكان ماڵ نیە ،بەڵكو
هەموو ئەو موسڵامنانش دەگرێتەوە كە لە ئیسالمی پەیام (اسالم الرسالە)
دەگەڕێن ،نەوەك لە ئیسالمی خەالفەت .لە بۆتەی شكستی عەرەبیدا
جێگەیەك بۆ ئەزمونی رەوتی (املستقبل) نیە لە گرەوكردنی یەكەم لەسەر
لوبنان ،هەروەها جێگەیەك نیە بۆ ئەزمونی حزبی كەتائیب لە گرەوكردنی
لەسەر فۆرمی لوبنان ،هیچ جێگایەكیش نیە بۆ رەوتی عەملانییەكان لە
گرەوكردنیان لەسەر جیاكردنەوەی دین لە دەوڵەت.
لە شكستی عەرەبیدا جێگەی گەنجان و بژاردە و پێشكەوتنخوازەكان نیە،
جێگەیەك بۆ ئەوانەش نیە كە دەستیان بە شۆڕشەكان كرد ،بە محەمەد
ئەلبوعەزیری شەهیدی یەكەمیشەوە ،بەڵكو جێگەیەك بۆ موفتی میرسو
شێخی ئەزهەریش نییە .لەوانەیە هێشتا جێگەیەك بۆ شێخ ئال ئەلشێخ
موفتی سعودیە هەبێت كە داوای روخاندنی كڵێساكانی كرد لە نیمچە
دورگەی عەرەبیدا.
من خۆم لەناو سیستم و شۆڕشانێكدا دەبینم كە وەكو بەهایەكی رەها
دان بە مرۆڤدا دەنێن ،بەاڵم وەك بەهایەكی خۆیی دان بە ژنان و وەك
بەهایەكی رەسەن دان بە ئەویرتدا دەنێن .وەك بەهایەكی گشتی بۆ ئازادی
و وەكو بەهایەكی سەرەكی بۆ یەكسانی دەڕوانن .من خۆم لەناو سیستم و
شۆڕشێكدا دەبینم كە رووبەرێكیان بۆ دیالۆگ و وشە ،ژیان و خۆشی ،كولتورو
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هونەر ،چاوو دەموچاوەكانی تێدایە .من خۆم لە شۆڕشێكدا نابینمەوە كە
تێیدا هەموو شتێك سەبارەت بە جەستەی ژن بێت بەبیانووی ئایندەی ژن.
خۆم لە شۆڕشێكدا نابینمەوە كە ئایین وەكو سەرچاوەی یاساكان بسەپێنێ
لەجیاتی گەل .خۆم لە شۆڕشێكدا نابینمەوە بۆ پێشوو بشنێت لەجیاتی
ئەوەی خەون بە داهاتووەوە ببینێت .خۆم لە شۆڕشێكدا نابینمەوە ئەویرت
بە دوژمن یان بێباوەڕ ببینێت لەباتی ئەوەی بە برا و بەشدار بیبینێت.
ئێمەی مەسیحی راشكاوانە دەیڵێین ،پێویستامن بە بڕیارێكی ئیسالمیانەیە
كە كۆتایی سەردەمی فتوحات و دەوڵەتی ئیسالمی رابگەیەنێت بۆ ئەوەی
بگەینە بەرجەستەكردنی ئەو راستیەی كە ئیسالم هاوبەشە نەك فەرمانڕەوا.
بە قسەكانیان خاترمان دەگرن كە دەڵێن :كەمێك ئارامگرتن باشە ،چونكە
ئەمانە شۆڕشن نەوەك كودەتا .لە سەرەتادا بەوجۆرە تێگەیشتبووین،
بەاڵم دەرك��ەوت كە كودەتا بوون نەوەك شۆڕش .كودەتاكانی رابردوو
بە راگەیەنراوی (ژمارە یەك) دەكران ،بەاڵم كودەتا تازەكان بە (فەتوانی
ژمارە یەك) ئەنجام دەدرێت .دەزانم كە شۆڕش كاروانێكی دوورو درێژە و
پێشئەوەی جێگیرو سەقامگیر بێت چەندین قۆڵت و كۆسپ تێدەپەڕێنێت.
بەاڵم رێڕەوی شۆڕشە عەرەبییەكان بە درێژایی مێژووی كۆن و نوێ نیگەرانم
دەكات ،چونكە رێڕەوێكە بۆ كشانەوە بەرەو دواوە و بۆ رابردوو دەڕوانێت
نەك بۆ ئایندە .بۆیە دەبینین شۆڕشەكان پرۆژەیەكن بۆ گرتنەدەستی
دەس��ەاڵت ن��ەوەك پرۆژەیەك بۆ هەڵسانەوە ،بەڵكو لەبەر ئەوەیە كە
پرۆژەیەكە بۆ ملمالنێ نەوەك بۆ سەقامگیری.
كاتێك لە ساڵی 1989دا بەهاری یەكێتی سۆڤێت و ئەوروپای خۆرهەاڵت
بەرپابوو ،ساڵێك تێپەڕی نەكرد دەوڵەتەكان و رژێمەكان و كۆمەڵگەكان
ئارام و سەقامگیر بوون و ناسنامەی شارستانی و سیاسی خۆیان نیشاندا.
ئەو دەوڵەتانە لە سیستمی كۆمۆنیستیەوە نەگۆڕان بۆ سیستمی كریستیانی،
بەڵكو گۆڕان بۆ كۆماری عەملانی ،فرەییی سیاسی كە رێز لە مافەكانی مرۆڤ
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و گروپەكان دەگرێت .كڵێساش كە شۆڕشەكانی ئەوروپایی خۆرهەاڵتیان
تەقاندەوە ،دەستیان بەسەر رژێمەكاندا نەگرت ،لەگەڵ ئەوەیدا كە گەالنی
ئەو دەوڵەتانە هەموویان كریستیانن .پاپا یوحەننا پۆڵسی دووەم كە
فریادڕەسی شۆڕشەكان بوو كشایەوە و پیرۆزبایی لە عەملانییەكان كرد .كڵێسا
بەوەندە بەشداریكرد كە داوای لە كیشوەری ئەوروپا كرد رێز لە بەهاكانی
مەسیحیەت بگرن بەب ێ هەوڵدان بۆ سەپاندنی دەستورەكانی مەسیحیەت.
بەاڵم رێ��ڕەوی شۆڕشە عەرەبییەكان پێچەوانەیە :خاوەن بیروڕاكان لە
رابردوودا شۆڕشە عەرەبییەكانیان هەڵگیرساند ،بەاڵم سوپا دەستیان بەسەردا
گرت ،ئەمڕۆش عەملانییەكان شۆڕشە نوێكانیان هەڵگیرساند و ئیسالمیە
توندڕەوەكان دەستیان بەسەردا گرت.
سەرەڕای هەموو ئەمانە ،ئەركی ئێمە ئەوەیە كە پاڵپشتی گەالنی عەرەبی
بكەین لەپێناو دەربازبوون لە تاریكی كۆمەاڵیەتی و ستەمكاری سیاسی
و توندوتیژی ئەمنی .هەروەها ئەركامن ئەوەیە سنورێك بۆ شۆڕشە
عەرەبییەكان دابنێین نەكەونە گێژاوی ملمالنێی نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوا
و ناكۆكییەكانی نێوان ئایینەكان و تائیفە و مەزهەبەكان .ئەركی سەرشان
رۆڵێك دەسەپێنێت ،بەاڵم رۆڵی كریستیانەكانی خۆرهەاڵت لە دیاریكردنی
چارەنووسی جیهانی عەرەبیدا ئەوەیان بەسەردا ناسەپێنێت كە ببنە بەشێك
لە ملمالنێكە ئەگەرچی پێشەنگن لە هەڵبژاردنی ئازادیدا .رۆڵەكە بەپێی
جۆری ملمالێكە و ئامانجەكەی و توانای كریستیانەكان لەسەر كاریگەری
نواندنی ئەرێنیانە دیاریدەكرێت بەبێ هیچ كاردانەوەیەكی نەرێنی
لەسەرییان.
بە دڵنیاییەوە هەستان بەو رۆڵە تەرەفگیری نییە ،چۆنكە رۆڵێك لە
بێالیەنیدا هەیە ،رۆڵێكیش لە دیالۆگدا هەیە .ئەمانە هەمووی رۆڵی
بەسوودن نەوەك هەڵوێستی چەقبەستوو .ئەو كەسەی چاوخشاندنەوەیەك
بە رۆڵی كریستیانە عەرەبەكان لە مێژوودا بكات ،بۆی دەردەكەوێت كە رۆڵی
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ئەوان داهێنەرانە بووە نەك تەرەفگیری كردن ،بەڵكو هەمیشە ئاراستەیان
بەرەو خۆالدان بووە لە ملمالنێكان .ناسیۆنالیستی لوبنانی سەرپەرشتكارێتی
تێپەڕاند ،ناسیۆنالیستی سوری سایكس بیكۆی تێپەڕاند ،ناسیۆنالیستی
عەرەبیش سەڵتەنەتی عوسامنی تێپەڕاند .بیرۆكەی عەملانی رۆڵی ئایینەكانی
تێپەڕاند ،هەروەها میساقیەتیش گرێی دابەشبوونی تێپەڕاند.
ئەو بێالیەنیەی كە عەرەبە كریستیانەكان بە شێوەیەكی گشتی لە
بەرامبەر رووداوەكانی ئێستادا پێوەی پابەندن ،نیشانەی ترسنۆكی یاخود
دەستكێشانەوە لە رۆڵی مێژووییان نیە لە بواری درووستكردنی بڕیاری
عەرەبی و چارەنووسی عەرەبیدا ،بەڵكو نیشانەی ژیریی و واقیعبینی و
پەرۆشیە بۆ پارێزگاریكردن لە بوون .زۆرجار كریستیانەكان پێش خەڵكی
دیكە دەكەون لە پابەندبوونیان بە پرسە گەورەكانەوە كاتێك ملمالنێكە
لەنێوان عەرەبەكان و هەر دوژنێكی دەرەكیدا ئیرت ئایین و رەنگ و ناسنامەی
هەرچیەك بێت .بەاڵم كاتێك ملمالنێكە لەنێوان دوو الیەنی عەرەبیدا و
لەناو یەك دەوڵەتدا روودەدات ،دەبینی كریستیانەكان بێالیەنی ئەرێنی
هەڵدەبژێرن .وەكو كریستیان لە ئاست بێالیەنی خۆماندا شەرم دامانناگرێت،
چونكە قەرزاری هیچ كەسێك نین .وەكو هاواڵتی لوبنانی هیوادار بووین
ئەزمونی لوبنان بكەینە منوونەیەكی جوان بۆ شۆڕشە عەرەبییەكان و
سیستمە تازەكان ،بەاڵم ئیرسائیل و رژێمە عەرەبییەكان ،بە تایبەتیش رژێمی
سوریا هیچ شتێكی باشیان بۆ جێنەهێشتین تاوەكو پێشكەشی بكەین .ئەوان
یەكێتی لوبنانیان لەرزاند ،گەلی لوبنانیان دابەشكرد ،لە نەخشە و پێكهاتەی
لوبنانیان دا ،دیموكراسی لوبنانیان شێواند ،دەوڵەتی لوبنانیان هیالك و
ماندوو كرد ،میساقی لوبنانیان لەكەدار كردو دەستورەكەیان سڕییەوە.
ئەمڕۆش بۆ ئەوەی سوود لە سەرقاڵبوونی جەلالدەكان بە كێشەی خۆیانەوە
وەربگرین ،وەرن با لوبنانی قوربانی رزگار بكەین و جێگەی ئەوان بگرینەوە
و خۆمان تیامری خۆمان بكەین .كەی لوبنانییەكان لە ئاست مەینەتییەكانیان
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بەئاگا دێنەوە و دەوڵەتەكەیان رزگار دەكەن ،كەی عەرەبەكان لە ئاست
هەڵەكانیان بەئاگا دێن و شۆرشەكانیان رزگار دەكەن؟ ئەگەر هێشتا بوار
نەبێت بۆ بوژاندنەوەی سیستمەكان ،بەاڵم دەرفەتە لەبەدەستدایە و
هەڵكەوتووە بۆ گەشتاندنی شۆڕشەكان.
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ئایا بژاردەش وەكو سیاسییەكان شكست دەهێنێت؟
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كاتێك هەندێك كەس باسی بژاردە (النخبە) دەكەن وا دەزانن ئەوان
رەگەزێكی كۆمەڵگەیی تایبەت و جیاوازن و بە شێوەیەكی ئۆتۆماتیكی
لە بەرامبەر گەلدا قوتیان دەكەنەوە گوایا (لەو پێشكەوتووترە) و ستافی
سیاسیش (لەوان بە تواناترە) .ئەمە لە كاتێكدا كە بژاردە دەچێتەوە سەر
سەرجەم چین و توێژەكانی گەل .ب��ژاردە هیچ بەهایەكی زی��ادەی نیە
تەنها بەو ئاستە نەبێت كە ئایا تا چەند لە پێشكەوتنی گشتیدا بەشدارە و
پابەندە بە بەرپرسیارێتییەكانی بۆ رابوونی كۆمەڵگە .بژاردە چین نیە ،بەڵكو
جۆرایەتیە ،بژاردەییبوونیش موژدەبەرێتی نیە ،بەڵكو پێشەنگە.
لەنێو ( )10كەسایەتی ب��ژاردە كە فەڕەنسییەكان لە ساڵی 2007دا
هەڵیانبژاردن ،ن��اوی هیچ كەسایەتیەكی سیاسی تێدا نەبوو لەگەڵ
ئەوەیدا كە فەڕەنسییەكان بە گشتی خۆیان بە ئیمتیازەوە بژاردەن .ناوی
چێشتلێنەرێك ،مۆسیقارێك ،تەكنییككارێك ،ئەندازیارێكی تەالرسازی،
هونەرمەندێكی شێوەكارو دەرهەێنەرێكی سینەمایی لەنێو كەسایەتیە
هەڵبژێردراوەكاندا بوو .گۆڤاری (فۆربس)ی جیهانی لە ساڵی 2006دا ناوی
چێشتلێنەری فەڕەنسی (ئاالن دوكاس)ی لەناو ریزبەندی ( )100لە گرنگرتین
كەسایەتیە كاریگەرەكانی جیهاندا دانابوو .كەواتا بژاردە (نخبە) توێژێكی
فرە ئاست و فرە وزەیە و سنوری هەموو پیشەكان دەگرێتەوە :بژاردەی
هەژار و دەوڵەمەند ،ئەكادیمی و سەندیكایی ،كالسیكی و نوێخوازی ،ئایینی
و عەملانی ،جەماوەری و بۆرژوازی ،شارستانی و ناوچەگەریی ،سەربازی
و ئەمنی هەیە .هەندێك بژاردە هەن دەكرێنە سیاسی وەك رێگەیەك
بۆ ئەنجامدانی كارێكی نیشتامنی ،هەندێكی دیكەش بە پەرۆشیەوە بۆ
دەركەوتن لەڕووی سیاسیەوە هەنگاو دەنێن .هەندێك بژاردە هەن حەزییان
لە ئەنجامدانی كارووباری گشتیە وەكو بەشێك لە كاری كۆمەاڵیەتی و
مرۆیی ،هەندێكی دیكەشیان ئارەزوویان لە كارووباری تایبەتیە كە بچێتە
خزمەتی گەشەپێدانی گشتیەوە .چەند بژاردەیەكی دیكە هەن بە خۆپەرستی
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و نەرجسیەت دەنارسێن و لەناو جیهانێكی دیكەدا دەژین .وەلحاڵ هیچ
شتێك زەمانەتی ئەوە ناكات كە هەموو بژاردەیەك خاوەنی بەرگرییەكی
ئەخالقی و نیشتامنی بێت ،كە بەهێزتر بێت لەو سیاسییانەی كە گلەییامن
لێیان هەیە ،یاخود خاوەنی هەستێكی دروستە كە بەسەر هەستی خەڵكی
ئاساییدا زاڵە ،كەواتا ناكرێت حیكمەتی گەل بە كەم بزانرێت.
لێرەدا دەگەینە ئەم ( )3دەرئەنجامەی خوارەوە:
 .1بڕوانامەی بەرز و توانا و سەلیقە بە تەنها بژاردە درووست ناكەن.
 .2م��رۆڤ نابێتە كەسێكی ب��ژاردەی��ی ئ��ەگ��ەر تواناكانی خ��ۆی لە
خۆدەوڵەمەندكردنی مادیدا چڕ بكاتەوە ،ئەگەر بە حەاڵڵ و دەستهاتووش
بێت.
 .3تەنها ئەو كەسانە بە بژاردە پۆلێن دەكرێن كە خاوەنی شكۆو بیروباوەڕ
و بەرگری و ئازایەتی و بوێرین .بە پێچەوانەشەوە ترسنۆك و ناپاك و
هەلپەرست و خۆبەدەستەوەدەرەكان ئەگەر زانا و فەیلەسوف و سەركردەش
بن نابنە كەسانی بژاردە (نخبوی) .جێگەی داخە كە نە سەركەوتن هەمیشە
هاوتای پابەندبوونە بە بەهاكانەوە  ،نە پێشكەوتنی زانستی و تەكنۆلۆژیش
هاوتای پێشكەوتنی ئەخالقیە.
ئەخالق بە تەنها مانای شەرم و هاوسەنگی ناگەیەنێت ،بەڵكو هاوسەنگی
زانستی پرۆتۆكۆلە و ئەخالقیش زانستی بەهایە .بژاردە ئەو كەسەیە كە
پێوە پابەند دەبێت و بەرپەرچی ئەزمونە خراپەكان دەوەستێت و خۆڕاگری
نیشاندەدات لەبەردەم ترساندن و كاریگەریدا ،بە تایبەتی لە بەرامبەر
هێزو داراییدا .میسالیەت ئەندێشە نیە ،بەڵكو لەم جیهانەدایە و فەزیلەتێكە
قابیلی چەسپاندنە .گەندەڵیش چارەنوس نیە ،بەڵكو بەاڵیەكی پیسە لە
دژی رسوشتی مرۆڤایەتی و قابیلی بەگژداچوونەوەیە .لەبەرئەوە هەوڵدان
بۆ سنورداركردن و جیاكردنەوەی ئەخالق و بەهاكان لە كاری نیشتامنی،
پاساوێكە بۆ وااڵكردنی گۆڕەپانی سیاسی و دەرخستنی كەسانێك كە مەرج
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و خەسڵەتە خوازراوەكانیان بۆ كاركردن لە بواری سیاسیدا تێدا نیە .ئەگەر
كەسی سیاسیی پاكژ نەبێت ،ئازادیش نابێت .ئەو كەسەش كە ئازاد نەبێت
ناتوانێت ببێتە بژاردە و رابەرایەتی گەلێكی پێناكرێت.
لە سەرەتادا دەوڵەت بۆ ئامانجێكی سیاسی درووست نەبووە ،بەڵكو بۆ
پڕكردنەوەی پێویستیەكی ئیداری درووست بووە ئەویش بریتیە لە :گرنگیدانە
بە كاروباری كۆمەڵ و بەباشی رێكخستنی كاروباری گشتی و تایبەتی .پاشان
شێوازی دەوڵەتی هەڵكەوتوو قاڵبێكی دیكتاتۆری یاخود دیموكراتی وەرگرت،
سیاسەتەكانیشی ئاشتیخوازانە یان شەڕەنگێزانە بوو ،بیروباوەڕیشی بووە بیری
راستڕەوی یان چەپڕەوی .بەاڵم گەشەكردنی مرۆیی لەگەڵ كاتدا ئەوەی سەپاند
كە ئیدارە و سیاسەت ،واتا پێكەوەبەستنی نێوان ئەخالق و نیشتامنیبوون
پێكەوە بگونجێن ،بەو شێوەیەش چەمكی بژاردەكان سەریهەڵدا.
لوبنان لە مێژووی نوێیدا بە كۆمەڵێك بژاردەی بە ئەزمونی (لوبنانی-عروبی،
لوبنانی-خۆرئاوایی) ئاشنا بووە ،سەرەڕای جیاوازی سەرچاوەی كێشەكانی
لەڕووی لەبەریەك هەڵوەشان ،داگیركاری ،پووكانەوە ،نەبوونی یەكڕیزی و
سەربەخۆیی ،نەبوونی سەربەخۆیی و رابوون و بوژانەوە .بژاردەی یەكەم
بژاردەیەكی مارۆنی بوو ،سەركێشی كردو داوای دامەزراندنی لوبنانی گەورە،
واتا (لوبنانی مێژوویی)ی كرد .دووەم بژاردەیەكی كریستیانی سەرتاسەری
بوو ،بڕوای بە قەوارەی گەشەكردوو هەبوو كاریكرد بۆ باڵوكردنەوەی لەناو
چین و تایەفە جیاوازەكانی لوبناندا .سێیەمیش بژاردەیەكی كریستیانی و
ئیسالمی بوو كە خواست و ئارەزووە هەرێمییەكانی خۆی سڕكرد ،لەگەڵ
ئینتیدابی فەڕەنسیدا ژیا و دەوڵەتێكی دیموكراتی خاوەن دامودەزگای
دەستوری و ئیداری و پەروەردەیی و ئابوری بونیاتنا .ئەم بژاردە نیشتامنیە
دەرفەتێكی مێژوویی قۆستەوە و سەربەخۆیی لە فەڕەنسییەكان وەرگرت و
توانی میساقێك بۆ پێكەوەژیانی نیشتامنی و تائیفی دابێنێت كە بە (شێوازی
لوبنانی منوونەیی) نارساوە.
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لە كاتێكدا ئەم بژاردە فرە مەزهەب و تائیفەیە فەرمانڕەوایەتی لوبنانی
دەكرد ،چەند بژاردەیەكی كریستیانی و ئیسالمی دیكە بۆ لوبنانێكی بچوك،
یاخود بۆ لوبنانێكی یەكبوو لەگەڵ نەتەوەیەكی جوگرافی سوری یاخود
نەتەوەیەكی عەرەبی ئیسالمی پەرۆش بوون و بۆی دەشنین .ئەگەرچی
پێكهاتەی ئەم بژاردە لوبنانیە كریستیانیەی دوایی بەرە بەرە چووە پاڵ
كاروانی سەربەخۆیی ،بەاڵم پێكهاتە ئیسالمیەكەی ،بەرلەوەی سوێند لەسەر
لوبنان بخوات ،ماوەی چەند دەیەیەك عینادی كردو وزەی خۆی لە رەوتی
نارسی و شۆڕشی فەلەستینی و باڵوبوونەوەی بیروباوەڕی ناسیۆنالیستی و
چەپڕەوی وەردەگرت .سەرجەم ئەو بژاردە یەك لەدوای یەكە شایەنی ستایش
و رێز لێگرتنن ،چونكە هەیانە رۆڵی هەبووە لە دامەزراندنی نیشتامنێكدا
كە بۆ چەندین دەیە خۆرهەاڵت و خۆرئاوای سەرسام كرد ،ئەگەرچی هەر بە
الوی تووشی میكرۆبی خۆیی و ناخۆیی بوو .هەشیانە بیرێكی ناسیۆنالیستی
بوێرانەی هەڵگرت كە دۆخی ناوچەی عەرەبی بەپیت كرد ،ئەگەرچی بە
دەردی شۆڕشە ساختەكان و ئوسوڵیەتە خۆسەپێنەكان ،هەر بە كۆرپەیی
مرد .بەاڵم ئەو بژاردانە ،لە سەدەی رابردوودا چەندین هەڵەی سرتاتیژییان
كرد كە پرۆژەكانیانی لەباربرد و خەونی گەلی لوبنانیان لەناوبرد .لە رێگەی
درزەكانیی ئەو هەاڵنەشەوە شەڕ دزەی كرد بۆ لوبنان .ئەو مارۆنییانەی
كە پاڵشتی گەلی لوبنان بوون ،بە شێوەیەك حوكمیان دەكرد وەكئەوەی
لوبنان گەلێكی كریستیانی بێت .ئەو موسڵامنانەش كە قەوارەی لوبنانیان
قبوڵكرد ،بەشدارییان كرد لە نیشاندانی دڵسۆزی بۆ لوبنان .ئەو خاوەن بیرە
عەقائیدیانەش كە لوبنانیان بە بەشێك لە قەوارەیەكی گەورەتر دەزانی،
پەییان بە زاڵبوونی ئایینی ئیسالم بەسەر فیكری ناسیۆنالیستی و عەملانیاندا
نەبرد ،بەڵكو پشتیان بە چەند رژێمێكی عەرەبی دەبەست.
ئەو سەركردانەش كە پایەكانی سیستمی دیموكراسیان دانا ،لوبنانیان
وەكو زۆنێكی دەرەبەگایەتی پشتاوپشت هێشتەوە .كاتێكیش هەندێك لەو
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بژاردانەی لوبنان لە ئاست هەڵەكانیان بەئاگا هاتنەوە ،خێرا دەستیانكرد
بە راستكردنەوەیان ،بەاڵم كات تێپەڕیبوو ،بۆیە نە گەلی كریستیانی ،نە
گەلی لوبنانی ،نە گەلی عەرەبی و میراتێك هەبوو كە وەریبگرێت .دەوڵەتی
هاوچەرخ بووە بیرەوەری بەسااڵچووەكان ،شێوازی منوونەیی لوبنانیش بووە
مۆزەخانەی مۆم ،نیشتامنی گەورەش گۆڕا بۆ كۆمەڵێك نیشتامن كە هێشتا
لە قۆناغی دروستبووندان.
لەوەتای كە بژاردەكانی سەرەتا ( )1989 1920-هەڵوەشاونەتەوە ،پرۆسەی
گەڕان لە بژاردەیەكی نو ێ دەستیپێكردووە .ئەركەكە تاقەت پڕوكێن و
قورسە ،چونكە هاتنەناوەوەی بژاردەیەك بۆناو ژیانی سیاسی لە لوبنان زۆر
قورسرتە لە «تێپەڕاندنی حوشرت بەناو كونی دەرزیدا» .لە سەدەی رابردوودا،
ستافی سیاسی سەرەڕای هەڵەكانی ،ستافێكی بژاردەیی (نخبوی) بووە و
لەناو منداڵدانی ئینتیداب و سەربەخۆیی و نێردە زانكۆییەكان و موقاوەمەی
لوبنانی هاتۆتە دەرەوە .بەاڵم ئایا ستافی سیاسی بژاردەیی خوازراو لە كوێوە
دێت؟ ئایا لە سەنگەرەكانی شەڕەوە دێت ،ئەگەرچی لە بەشەكانی ناوەڕاست
و كۆتاییدا قێزەون بوو؟ ئایا لە سندوقەكانی هەڵبژاردنی پەرلەمانیەوە دێت
كە سەرلەبەری بەهۆی نەبوونی یاساو پارەو هاوپەیامنێتیەكانەوە ساختەیە؟
ئایا لە ناوەندەكانی هەواڵگری سوریاوە دێت ،كە تاوەكو 26ی نیسانی 2005
ئەركیان راوەدونان و چەوساندنەوەی بژاردەكان بوو (شەوەكانی شەرمەزاری
لە عنجەر و بۆریفاج)؟
لە ماوەی ( )20ساڵی رابردوودا جگە لە هەڵە و سەهوكردن ،خراپرتین
جۆرەكانی خۆسەپێن و كەشیش و هەلپەرستەكان لەناو ریزەكانی بژاردە
لوبنانییەكاندا .ئەوەندە بەسە كە ناوی كەسە بژاردەكان بخەینە ڕوو ،بزانین
چۆن ئەم بژاردەیە خۆی خزاندە ناو لیستێكی هەڵبژاردنەوە و چۆن فاڵنە
بژاردە كورسیەكی وەزاری وەرگرت ،هەروەها چۆن فاڵنە كەسی بژاردە
پۆستێكی ئیداری ،حزبی یاخود راوێژكاریی وەرگرت ،چۆن بژاردەكان تواناو
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شارەزاییەكانیان خستە خزمەتی كەسانی نەخوێندەوارەوە لەبەر ئەوەی كە
دەوڵەمەندن ،یاخود خستیانە خزمەتی دەستڕۆیشتوەكانەوە لەبەر ئەوەی
كە دەسەاڵتیان هەیە .چۆن چەندین كەس لە بژاردەكان لە بەرەی راستەوە
چوونە بەرەی چەپەوە ،لە بەرەی عەملانیەتەوە چوونە بەرەی ئوسوڵییەكان.
ئەوەندە بەسە ئەم راستیە تااڵنە ئاشكرا بكەین ،تاوەكو درك بكەین كە
لوبنان لە گێژاوی لەدەستدانی بەهاكان و نەمانی رەوشتدا دەژی .ئەگەر
بێینە سەر دەستنیشانكردنی بژاردە راستەقینەكان ،دەبینین كە بازاڕی لوبنان
پڕە لە بژاردەی ساختە و درۆ.
لە سااڵنی راب��ردوودا ب��ارودۆخ لە بەرژەوەندی بژاردە راستەقینەكاندا
نەبوو .بژاردە كریستیانییەكان لە دەرگای حزبەكان و دەوڵەتیاندا ،بەاڵم
بەڕوویاندا نەكرانەوە .بژاردە شیعییەكانیش لەالیەن ئوسوڵیەتەوە راوكران
و لە چوارچێوەی كۆمەڵگەی لوبنانی دەرچ��وون ،ب��ژاردە سوننەكانیش
لەالیەن رەوتەكانی پارە و سامانەوە قۆسرتانەوە و كاروبارەكانیان بۆ
ئاسانكردن .بژاردە دورزییەكانیش خۆیان ماندوو نەدەكرد و تێكڕا كونجی
قەناعەتیان گرت ،بەاڵم ئەو بژاردانەی كە لە دژی ریتمی پۆلێنكردنی تائیفی
هەڵگەڕانەوە ،بژاردەی جیاوازو تایبەمتەند بوون ،ئەو كۆڕو كۆبوونەوانەیان
ئەنجامدەدا كە لە پرسە دەچوونن ،چونكە نەیانتوانی بیركردنەوەی نوێیان
بۆ واقیعێكی گۆڕاو بەرجەستە بكەن .چۆن بەمە رازی ببین؟ كوا رۆڵی ئەو
هێزە زیندوانە ،كوانێ دەستپێشخەری و دامودەزگاكانیان؟ كوانێ سوربوون و
تێكۆشانیان؟ كوانێ كاریگەرییان لەسەر گەل و سیاسییەكان؟ كوانێ یاخیبوون
و هەڵگەڕانەوەیان و كودەتا سپیەكانیان لەكوێیە؟ كوانێ قوربانیدانیان بۆ
رزگاركردنی لوبنان لە داڕوخانی شارستانی و سیاسی و فیكری و تائیفی؟
جگە لە هەندێك كەسایەتی نیشتامنی ،تاقمی سیاسی ئێستا هەڵگەوتەكەی
هەویریی (هەالمیە) ،گروپێك لەدوای دەستگرتنیان بەسەر چەند بەشێكی
لوبناندا لەالیەن رێكخراوە فەلەستینییەكانەوە قەبە و گەورەكراون .گروپێك
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لەالیەن داگركاریی سوریاوە دروستكراوە و دەی��ان دانەیان لێ كۆپی
ك��ردوون .گروپێك پاشاموەی عەشاماتی میلیشیاكانن .گروپێك لە ساڵی
1992دا لە رێگەی هەڵبژاردنێكەوە كە لەالیەن زۆرینەی گەلەوە بایكۆت
كرا ،نوێنەرایەتیان بە ساختە وەرگرت .گروپێكی دیكە پارەو پولی حەاڵڵ
یان حەرام هەڵیخەڵەتاندن .گروپێكی دیكەیان لەالیەن شۆڕشی ئێرانەوە
هەڵتۆقێرنان و پارەو چەكی زۆرییان بۆ ناردن .گروپێك لە نەبوونەوە لەالیەن
چەند رەوتێكەوە لە نەبووەوە دروستكراون .گروپێك چووە ژێر باڵی خاوەن
كەرامات و نێوچەوان بەرزەكان و گەل راهاتووە لەسەر خزمەتكردنە
تایبەتییەكانی لەسەر حسابی خزمەتكردنی نیشتامنی .گروپێك لەناو رەحمی
دایكیدا دەرچوو بینی كە كورسییەكانی بۆ ئامادەكراوە .دواجاریش چەند
گروپێكی زۆر كەم بە خەبات و تێكۆسانی چەندین ساڵە و بەرەنگاربوونەوەی
داگیركەران گەیشتنە پێگەو پایەی خۆیان ،بەاڵم چەند ساڵێك چەوسێرنانەوە
و تەنگەتاوكران ،یاخود دورخرانەوە و زیندانیكران یان شەهید بوون.
سەرەڕای مەینەتییەكانی ئەو چەند گروپە كەمە ،زۆرینەی كەسایەتییەكانی
تەواو لە ئەزمونە تاڵەكانیان و تراژیدیا و دۆڕانە مێژووییەكانیان فێر نەبوون.
جێگەی سەرنجدانە هەموو ئەم گروپانە لەناو ریزەكانیان یاخود لەناو
باخچەی دواوەیاندا چەند بژاردەیەكیان ،بە چەمكی هەڵگرانی بڕوانامە
هەیە ،كە بەپێی مەرجەكانی بژاردەی دەسەاڵتداری سەرەوە هەڵسوكەوت
دەكەن .ئەمڕۆ هەندێك بارودۆخی نەرێنی و ئەرێنی هەیە رێگە خۆشدەكەن
كە بژاردەی راستەقینە لەو دوودڵیەی دەربچێت و لە گۆڕەپانی نیشتامنیدا
دەربكەوێت .بارودۆخی نەرێنی بریتیە لە :شكستخواردنی سەرجەم
هێزە سیاسییەكانی لوبنان ،چونكە هێزە مەسیحییەكان دابەشبوون ،هێزە
شیعەكانیش دیلی ئەو چەكانەن كە لە رێڕەوی راگەیەنراوی خۆیانیان الداون
و بوونەتە ئامرازێك بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەیەكی ناواخن .هێزە سونییەكانیش
توشی نسكۆیەكی سەربازی و سیاسی بوون ،هەروەها هێزە دورزییەكان لە
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چیا بەو قارەمانێتیەی خۆیان ،هەست بە بوونی گەمارۆدانێكی جوگرافی
دەك��ەن .دامودەزگا دەستوری و رەسمی و ئیدارییەكان كاریگەرێتی و
هاوسەنگی خۆیان لەدەستداوە .بە یەك وشە :ئەوان هەموویان لەبەردەم
تەڵەزگەدان .هەیانە شكستی هێناوە ،هەشیانە سەرەڕای سەركەوتنیان
لە ساڵی 1982و ش��ەڕی رزگ��اری ساڵی  ،2000راپەڕینی ساڵی ،2005
خۆڕاگریەكەی ساڵی 2006و رەتڵێك بڕیاری عەرەبی و نێودەوڵەتی ،بەاڵم لە
بەدیهێنانی پرۆژەی دەوڵەتی سەربەخۆ و ئازاددا شكستیان هێنا.
بەاڵم هۆكارە ئەرێنییەكان بریتین لە :هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمارێكی نوێ،
خواستی چین و توێژێكی بەرباڵوی گەل بۆ گرەوكردن لەسەر گەشەكردنی
دەوڵەتی نوێ لەجیاتی هەندێك هێزو حزبی دیكە كە لە سااڵنی رابردوودا
بێهیوای كردوون .هاندانی لوبنانییەكان لەالیەن كۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بۆ
نوێكردنەوەی ژیانی سیاسیان لە رێگەی كۆمەڵێك سیاسەتی نوێوە ،هەروەها
بوونی سیامی چەند گۆڕانكارییەكی هەرێمی كە هێزو تینێكی گەورە دەداتە
بیرۆكەی گۆڕان و نوێبوونەوە لە لوبنان و ژمارەیەك لە دەوڵەتانی ناوچەكە.
بەرپرسیارێتی بژاردەكان ئەوەیە كە سنوری هەموو ئەو چاوگ و بارودۆخە
جیاوازانە تێبپەڕێنێت و بیكاتە بنكەیەكی دەستپێكردن سەبارەت بە كاروباری
گشتی لەسەر چەند بنەمایەكی نیشتامنی و ئەخالقی كە لە بناغەدا لەسەر
ئەم چەمكانە بونیاترناوە:
* كاركردن بۆ كۆكردنەوەی ریزەكانی كۆمەڵگە بژاردەكان لەناو مەنزومەیەكی
دامەزراوەیی نوێ كە بتوانێت زاڵبێت بەسەر دابەشبوونە سیاسییەكانی
ئێستادا ،بەو شێوەیەش ببێتە پەناگەیەك بۆ ئەوانەی كە دەخوازن كاربكەن
لە بواری كاروباری گشتیدا لەناو چوارچێوەیەكی دیموكراتی راستەقینەدا.
بەردەوامبوونی كۆمەڵگە بژاردەكان وەكو قارچك زاوزێ دەكەن بێئەوەی هیچ
هەماهەنگیەك لە نێوانیاندا هەبێت تاكو بە نەزۆكی بیاننهێڵێتەوە ،بە تایبەتی
كە ئیرەیی و خۆپەرستی لەنێوان بژاردەكاندا سنوری ملمالنێ و ناكۆكییەكانی
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نێوان ئەهلی سیاسەتیان تێپەڕاندووە .ئەركی ئەم مەنزومە دامەزراوەییە
نوێیە بریتیە لە دانانی پرۆژەیەكی گۆڕانكاری زاڵبوو بەسەر كاریی سیاسیدا
تا دەگاتە نەمەتی بیركردنەوە و بەڕێوەبردنی گشتی لەناو كۆمەڵگە و ژیاندا.
لەسەر بناغەی ئەم پرۆژەیە سیستمەكە سنوری پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ
هێزەكان لەسەر زەوی دەكێشێت .هۆكاری شكستهێنانی بژاردەكانی ئێستا
لەوەدا كە نەبوونەتە ئەڵتەرناتیڤێكی متامنەپێكراو لەبری ستافی سیاسی لە
ئێستادا بریتیە لە دوودڵیەكەی لە بڕینی پەتی پەیوەندییەكانی لەگەڵ هێزە
كالسیكییەكاندا و گەیشتنی بە بەدەستهێنانی هەندێك پۆست بەبێ رێزگرتن
لەو بنەمایانەی كە لەپێش گەیشتنی بەو پلەو پۆستانە بانگەشەی بۆ دەكردن.
* بڕوابوون بە قەزیەیەك و ئامادەبوون بۆ قوربانیدان لە پێناویدا .ئەوەی
لە لوبنان مامەڵە لەگەڵ سیاسەتدا بكات ،پێویستە لەسەری ببێتە خاوەنی
قەزیە ،چونكە لوبنان نیشتامن و قەزیەیە پێشئەوەی دەوڵەت و ئیدارە بێت.
ئەوەشی كە هەڵگری پەیامی قەزیەیەك بێت ،سەركەوتنەكەیی نابەستێتەوە
بە سەركەوتنێكی خێراو فەوری ،بەڵكو دەیبەستێتەوە بە كاروانێك كە لەوانەیە
خۆی بەرهەمەكەی نەچنێتەوە ،بەڵكو لەالیەن نەوەكانی داهاتووەوە
دەچرنێتەوە.
* ئەگەر وابزانێت كە گرتنەدەستی لێپررساوێتیە دەستورییەكان ئەركێكی
نیشتامنیە سنوری ئامانج و خواستی شەخسی دەبەزێنێت ،بۆیە كەسە
بژاردەكان هەموو بەركەوتەیەكی هەڵبژاردنی خۆیان بەبێ شەرم و سڵەمینەوە
دەبەنە رێوە.
* نەبەستنەوەی كاركردن لە بواری كاروباری گشتیدا بە خواستی گەیشنت بە
پۆستە وەزاری و پەرلەمانییەكان بە تەنها ،چونكە دەسەاڵت لە جیهانی نوێدا
ئیدی تەنها چەند پۆستێكی فەرمی نین ،بەڵكو بریتین لە پێگەو فۆكەسی
كاریگەر .لە ئەمریكاو ئەوروپا ،ئابوریناسەكان سیاسەت دروستدەكەن،
راگەیاندنكاران و میدیاكارانیش سیاسییەكان درووستدەكەن.
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ئەو ماوە مۆڵەتپێدانەی كە كریستیانەكان ل��ەدوای هەڵبژاردنی سەرۆك
كۆمار لە ساڵی 2008دا هەستیان پێكرد ،لەوانەیە بگۆڕێت بۆ مەترسی
لەسەرییان ئەگەر بێتو كەڵكی لێوەرنەگرن بۆ ئەوەی لەگەڵ هاوبەشەكانیان لە
نیشتامنپەروەریدا دانەنرێن .داڕشتنەوەی هەیكەلی دەستوری نوێی دەوڵەتی
لوبنان ناكەوێتە ژێر كاریگەرێتی گۆڕانكاریە كاتییەكان و لە كاتی سەركەوتنێكی
كاتی یاخود لەبەردەم دۆڕانێكی راگ��وزەردا هەموار ناكرێت .بە واتایەكی
روونرت ،كریستیانەكان هەڵە دەكەن ئەگەر وای دابنێن كە ئەو سنورداركردنەی
ئێستایان هەمیشەیی دەبێت ،بەو شێوەیەش بەو قۆناغبەندیەی دڵخۆش
دەبن و ئەو مەسەلە بنەڕەتی و جەوهەرییانەیان لەیاد دەكەن كە چەندین
دەیەیە بەدەستیانەوە دەناڵێنن و بە هەر شێوازێك بێت داوای چارەسەركردنیان
دەكەن .كاریگەری رێككەوتننامەی تائیف كۆمەڵگەی كریستیانی خستە نێوان
دوو حاڵەتی شكست و بێموباالتی لەگەڵ نیشاندانی بەرگریەكی شەرمنانە،
پاشان لە ترۆپكی راپەڕینە هەتیوەكەی 14ی ئاداری 2005دا وەكو ترانزێت
تێپەڕین.
ژمارەی كریستیانەكان كەمیكرد ،ئەوانیرتیش نیشانەی ئاماژەیان لەدەستدا.
ئیرت وەكو جاران سەرنجی هەڵهاتن و ئاوابوونی خۆرییان ن��ەدەدا .كاتێك
تەماشای مانگیان دەكرد وایاندەزانی نانە ،واتا بە نانی ژیانیان دەبینی ،لە
كاتێكدا ژیان بۆ خۆی گۆرانی بەرخۆدانە .گەلی كریستیانی پێویستیان بە
پرۆگرامێكی سیاسی مەنهەجی تەواوو تۆكمە هەیە كە لەگەڵ ئەم سەردەمەدا
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بگونجێت ،خەبات و بەرخۆدانی تێدا بەرجەستە ببێت بە سودوەرگرتن لە
گۆڕانكاریە جیهانییەكان .ئێستا كریستیانەكانی لوبنان بوونە خاوەنی شوێنێك
بەبێ پێگە ،بوونە خاوەنی پێگەیەك بەبێ بوونی كاریگەری ،بوونەتە خاوەنی
بیروباوەڕ بەاڵم بەبێ هەڵوێست ،خاوەنی هەڵوێسنت بەبێ گۆڕینی بۆ كردەوە
بوونە خاوەنی مەسەلەكە ،بەاڵم بەبێ رێبازو مەنهەج.
پێویستە ئەوەمان لەیاد نەچێت كە هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار لە پێكهاتەی
كریستیانی كە دەسەاڵتە سەرۆكایەتییەكانی سنوردارە ،هەروەها پێكهێنانی
حكومەتیش لە دەستدانی ویفاقی نیشتامنی ،پڕچەككردنی سوپای لوبنان
بە چەكی حزبوڵاڵ و گردبوونەوەی ()14ی ئ��اداری ئوسوڵیە سوننەكان و
هاوپەیامنێتی ()8ی ئاداری جیهادیە شیعەكان ،پێویستە لەیادیان نەكات كە
كردنەوەی باڵیۆزخانەی فەلەستین لە لوبنان واتا بوونی نزیكەی نیو ملیۆن
فەلەستینی لەسەر خاكی لوبنان دەسەملێنێ بە چەكەكانیان و ملمالنێكانیان
و خەمەكانیان و كێشە ئەمنییەكانیان لەناو خێوەتگاكان و لە دەرەوەی��ان.
ئەو بێدەنگیە شلوشاوەی لە باشور هەیە ،درووستبوونی كۆڵۆنیالیەكی ئێرانی
تەواو و تێروپڕە و تاكو بیقاع درێژ بۆتەوە .پێویستە ئەوەیان لەید نەچێت
كە پرۆژەی گۆڕینەوەی نوێنەرایەتی دیپلۆماسی لەنێوان بەیروت و دیمەشق،
پرۆژە مێژووییەكانی سوریایە لە دژی قەوارەی لوبنان و رێككەوتنی (دۆحە) كە
داوای دەستورێكی فیدرالی و باشكردنی بارودۆخە هەرێامیەتییەكان دەكات كە
باننگەشە بۆ بێالیەنبوونی لوبنان دەكەن .هەروەها پێویستە لەیادیان نەچێت
كە پەسەندكردنی یاسای هەڵبژاردنی شەستەم ،هەوڵدانە بۆ یاسایەكی دیكەی
هەڵبژاردن كە یەكسانی راستەقینە دەستەبەر بكات و لە رێگەی پێداچوونەوە
بە مەرسومی رەگەزنامەپێدان دەنگدانی رەوەندی دەرەوە پەسەند بكرێت،
لەگەڵ بیرۆكەی ویفاقی نیشتامنی لە لوبنان.
كاتێك كە مەسیحییەكان زۆرینەی پێگەكانی دەسەاڵتی ناوەندییانن لەدەستدا
بوو ،وایان دەزانی كە بوكەڵە سیاسییەكەیان بارێكی هەتاهەتاییە ،لە كاتێكدا
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كە لۆژیكی مێژژوو رێگە نادات لەناو كۆمەڵگەیەكی فرە تائیفە ،خاوەن
گەشەی خێرا ،پێشكەوتوو ل��ەڕووی كەلتوری و دەورەدراو بە ژینگەیەكی
ئاڵۆز ،تەمەنێكی درێژی هەبێت .پێیانوابوو كە قەوارەی ناوخۆیی دەوڵەەتی
لوبنانی گەورە لەبەردەم هەڕەشە و ئاستەنگەكاندا خۆڕاگر و بەهێزە ،بەاڵم
لە راستیدا وەكو پرۆژەیەكی مێژوویی بیرۆكەیەكی پێشەنگ و لەڕووی
جوگرافیەوە شكستخواردووە ،هەرچەندە ئەزمونێكی یەكبوونی هەڵكەوتووە،
بەاڵم سیستمێكی مەركەزی شكستخواردووە .قەوارەی دەوڵەتی لوبنان هەر لە
سەرەتای لەدایكبوونیەوە ،نیشانەكانی الوازی تێدا بەدەركەوتن ،چونكە بە میرات
لە پێكهاتە جۆراوجۆرەكانی و ئەو ژینگەیەی دەوریداوە بۆی گوازراوەتەوە ،كە
ئازادی و فرەیی فێرنەبووە و بەبێ پاشكۆیەتی و دەستدرێژیكردن و داپلۆسین
زمانی پێكەوەژیان و پاراستنی ئارامی خەڵكانی تر نازانێت.
مەسیحییەكان بیرۆكەی لوبنانی گەورە و ناوەندییان داهێنا ،بۆ ئەوەی
ئازادییان بكات ،بەاڵم بوونە كۆیلەی .شێوازی پێكەوەژیانی تائیفیان داهێنا،
بەاڵم بۆیان بووە كوشتارگەلی شەهیدەكان ،موژدەی یەكبوونی لوبنانییەكانیان
هێنا ،بەاڵم تەنانەت قسەكردن لەسەر یەكێتی و یەكبوون بووەتە شورەیی.
ئەگەر خەڵكانی تر داوای یەكێتی سوریا یان یەكێتی عەرەبی بكەن ئەوە
مافێكی نەتەوەییە ،بەاڵم ئەگەر مەسیحییەكان داوای مافی چارەنووس
بكەن ،ئەوە بە ناپاكیی نیشتامنی لێكدەدرێتەوە .سەردەمی بەخۆحەیابوون
و هەستكردن بە گوناه كۆتایی پێهات ،ئایا چی ماوەتەەوە تاكو جێگەی عەیب
و شورەیی بێت؟
كاتێك كە دەوڵەتی لوبنان لە ساڵی  1920بە جیاكردنەوەی سنورە
مێژووییەكانی درووس��ت بوو ،لەالیەن چەند چین و تاقمێكی لوبنانی و
عەرەبیەوە رەتكرایەوە ،كاتێكیش سەربەخۆییامن بەدەستهێنا سازشامن لەسەر
ناسنامەكەی كرد .كاتێكیش دەوڵەت دامەزرێرنا ،لە بارەی سیاسەتی بەرگری و
دەرەكیەوە ناكۆك بووین ،كاتێكیش سەقامگیری بەدیهات و پێشكەوتن باڵی
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بەسەردا كێشا ،لەڕووی ئەمنی و سەربازییەوە لێامندرا .قەوارەی لوبنان لەسەر
زامەكانی خۆی نوست نەبادا گەل نیگەران بێت ،بەاڵم لە بەرامبەردا ئازارەكانی
زیادیان كردو سنوری بێدەنگی و پشوودرێژی بەزاند ،بۆیە بە هەموو الیەكدا
هاواری كرد.
لە ساڵی 1958دا نیشتامن هاواری كرد و ئێمەش ججورعەیەكی (نارصی –
شەهابی)مان لێدا و پرۆسەی بەعەرەبكردنی ناسنامە دەستیپێكرد .ساڵی 1969
دەوڵەتە خوێنی لێچۆڕا ،ئێمەش رێكەوتنی قاهیرەمان پێدا و لەدەستدانی
سەروەری دەستیپێكرد .ساڵی  1975شێوازەكە گۆڕا و دەستپێشخەری سوریامان
بۆ هێنا كە لەناوی بردو قۆناغی داگیركردن دەستیپێكرد .ساڵی  1982گۆڕەكەمان
هەڵدایەوە و جەستەی لوبنان –مان دەرهێنا و روحامن بەبەردا كردەوە و
پێشئەوەی لەگەڵیدا بكەونەوە زۆرانبازی ،هەروەكو هەورێكی هاوین ژیا.
ساڵی  1988لوبنان هاوارەكەی دووبارە كردەوە و رێكەوتنی (تائیف)یان بە
شێوەیەكی رواڵەتی بۆ رێكخست ،بەو جۆرەش جەوهەرییان لەناوبرد .ئەوەتا
ئیمڕۆش رێكەوتنی تائیف بە پێكهاتنی دەوحە دەبوژێننەوە  ،بەاڵم دەوڵەت
بە شێوەیەكی رواڵەتیی دەستی بە جوواڵن كردەوە ،بێئەوەی چارەسەرێكی بۆ
پرسی بوون و قەوارەبوون پێبێت.
ئەمڕۆ لوبنانییەكان بەرەنگاری هەموو ئەو قەیرانانە بوونەتەوە كە لە ساڵی
1020وە دوایان خستبوون ،تەنانەت تا ئەو ساتەش لە رێگەچارە قورسەكان
رادەك��ەن ،فێڵ لە چارەنوسیان دەك��ەن و رێز لە وادەی بەدەستهاتووە
مێژووییەكان ناگرن .هەر خشتەو ئەجێندەیەكی نوێ بۆ چارەسەركردنی ئەو
قەیرانە كەڵەكەبووانە ،ئەمڕۆ وادەكات ئەوەی دەكرا سبەی كردنی ئەستەم
بێت .لەوانەیە ئەمڕۆ بتوانین یەكێتی خاكی لوبنان بە شێوەیەك لە شێوەكان
رزگار بكەین ،بەاڵم سبەینێ ئەگەری دابەشبوون لە رێگەیە .لەوانەیە ئەمڕۆ لە
تواناماندا بێت چارەسەر بە شێوەیەكی ئاشتیان ئەنجامبدەین ،بەاڵم سبەینێ
چارەسەر لە نوكی لولەی تفەنگەوە دەردەچێت.
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دەرفەتی زۆر لەبەردەم لوبنانییەكان بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری بنەڕەتی
(نەك قەوارەیی) هاتنە پێش ،بەاڵم سەركردە مارۆنییەكان دوودڵ بوون لە
قۆستنەوەیان و بوونە قوربانی نیشاندانی چەند هەڵوێستێكی ئەرێنی كاتی.
ساڵی  1943رێگەی یەكێتی و سەربەخۆییان تەواوكرد و سەرسام بوون
بە نیشتامنپەروەری سەركردەیەكی سوننی گەورە ئەویش (ریاچ الصلح)
بوو .ساڵی  1959مەسیحییەكان بڕوایان بە دیمەنی خێمە لەسەر سنوری
لوبنان  -سوریا كرد و پێیانوابوو ئەوە بەسە بۆ ئەوەی سوریا و میرس رێز لە
سەربەخۆیی لوبنان بگرن .ساڵی  1976لە خۆشیدا فڕین و شاگەشكە بوون
بە وتارەكەی حافز ئەسەد لە 20ی تەموزی ئەو ساڵەدا و جگە لە (بەشیر
ئەلجومەییل) هەموویان هەلهەلەیان بۆ دەستپێشخەرییەكەی سوریا كێشا.
ساڵی  1982وایانزانی كە حوكمی حزبی (كەتائیبی لوبنانی) كە بەهێزترین
حزبی مەسیحی بوو ،سەركەوتنێكی هەمیشەیی دەبێت بۆیان .ئەم خاڵە
ئەرێنییانە كە تێپەڕین ،مەسیحییەكانی هەڵخەڵەتاند ،بۆیە دەستیان بە
مانەوەی دەوڵەتی ناوەندییەوە گرت و دەستوریان پیرۆز كرد و شێوازی
پێكەوەژیانیان هەڵبژارد و گۆڕینی سیامی دەوڵەت و رژێمەكەیان رەتكردەوە
(هەرچەندە دەیانتوانی گۆڕانكاری بكەن) ،ئەمە لە كاتێكدا بوو كە بوون و
رۆڵ و كاریگەرییان دەپوكایەوە و دۆست و هاوپەیامنەكانیان یەك لەدوای
یەك پاشەكشەیان لێدەكرد .مەسیحییەكان وایان پێباشبوو لەسەر گڕوتینی
سەركەوتن و یادی بیرەوەرییەكانی وەك (لوبنان بۆ ئێمەیە) بژین ،لەجیاتی
گەڕانیان بەدوای سیستمێكی جێگیر كە هیچ دۆڕان و سەركەوتنی تێدان
نییە بەدەر لەوەی كە سیستمی دیموكراسی بۆیانی بەرجەستە دەكات .ئێمە
درووستبوونی دێوەزمەیەكی جوگرافیامن ناوێت بۆ ئەو ( )10452كیلۆمەتر
چوارگۆشەیە ،بەڵكو خەونێكی ئینسانیامن دەوێت كە بەگوێرەی فرەییامن
سیام ئەندازەییەكەی بۆ رووبەرە ناوخۆییەكەی بكێشین.
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دوایئەوە چی هەیە لوبنانییەكان كۆبكاتەوە؟ قەوارە یاخود دەوڵەت،
ئایینەكان یاخود تائیفەكان؟ هاوپەیامنەكان یاخود دوژمنەكان ،سیاسەت
یاخود بەرگریكردن؟ دادپەروەری یاخود توندڕەوی؟ ژمارە و چەندایەتی
یاخود جۆرایەتی ،شیكردنەوەی مێژوو یاخود بینینی ئایندە؟
ئ��ەوەی لوبنانییەكانی كۆكردۆتەوە خۆمەاڵسدانە لەپشت سەركردە
و رابەرەكانیانەوە ،هەروەها رۆیشتنیان وەك��و گ��ورگ لەپشت رق و
كینەكانیانەوە .كاتێك دەوڵەت بەهێز و پێشكەوتوو بوو ئەوان قەوارەیان
درووستكرد ،كاتێكیش دەوڵەت داڕما بڕوایان بە قەوارە كرد ،بۆیە پێكەوە
دەوڵ��ەت و قەوارەشیان لەدەستدا .كەواتا هیچ قەوارەیەكی یەكگرتوو
نییە بەبێ یەكدەوڵەتی .مەسیحییەكان رازی نەبوون رووبەڕووی راستیە
مێژووییەكان ببنەوە و بەدوای شێوەیەكی لوبنانی نوێدا بگەڕێن ،ئەوەش
لەبەر چوار هۆكار:
یەكەم :پێیان وابوو چاوخشاندنەوە بە راگەیاندنی لوبنانی ساڵی 1920
دانپێدانانە بە هەڵەكانی رێگەچارەی ئەو قۆناغە لە مێژووی لوبنان.
دووەم :بەدەستهێنانی پشتیوانی و فریاكەوتن هەر كاتێك رووبەڕووی شەڕ
و دەستدرێژیكردن دەبوونەوە.
سێیەم :لەو بڕوایەدا بوون كە قەیرانە یەك لەدوایەكەكانی لوبنان جگە لە
هەوڵدان بۆ چەسپاندنی قەوارەی لوبنان ،هیچی دیكە نییە.
چوارەم :ترسانیان لەوەی كە نەیارەكان هەرجۆرە پێشنیازێكی بونیاتنەرانەی
نوێ بە پرۆژەی دابەشكردن بدەنە قەڵەم كە لە بیرەوەری مەسیحییەكاندایە.
ئەمڕۆ ،لەگەڵ دەستپێكردنەوەی دانیشتنی دیالۆگی نیشتامنی دووەم،
لەسەر سەركردە مەسیحییەكان و بە تایبەتی مارۆنییەكان پێویستە خۆیان
دووربگرن لە كەوتنە ناو تەڵەی تاوتوێكردنی چەند سرتاتیجێكی سەربازی و
بەرگری و رزگاریخوزایی ،وەكئەوەی كە دواڕۆژی لوبنانی لەسەر وەستابێت،
لە كاتێكدا كە بریتین لە فێڵێكی نو ێ و سەرقاڵامن دەكات بەو كودەتا
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بەردەوامەی كە لە دژی دەوڵەت و قەوارە و شێوازی سیستم هەیە .گەلی
مەسیحی هیواخوازە سەركردەكانی پرۆژەی گۆڕانكاری راستەقینە بخەنە
بەردەمی هاوبەشەكانیان لە نیشتامندا ،دوور لە هاوسەنگی هێزە سیاسی
و سەربازییەكان لەبەرئەوەی كاتین ،چونكە بەهێزی ئەمڕۆ سبەی الوازە و
پێچەوانەكەشی راستە.
سیستمی سەركەوتن و دۆڕانەكان لە لوبنان ،جگە لەوەی كە قۆناغیی و
جوزئی و ناخۆییە ،بەسەر هەموواندا هاتووە بەو پێیەش ناگونجێت تەنها
پشت بە یەك پێوەر ببەسرتێت بۆ دیاریكردنی چارەنوسی گەلی لوبنان .تەنها
گۆشەنیگای مێژوویی داماڵراو لە بەرژەوەندخوازی خودی و بااڵتر لە واقیع
كە لە فرەیی شارستانی و ئایینیدا چڕبۆتەوە ،پێوەری بونیاتنانی لوبنانی نوێ.
كات تەنگی بە لوبنانییەكان هەڵچنیوە لەوەدا كە الیەك هەڵبژێرن :یان
ئەوەتا دەوڵەتەكەی ساڵی  1920زیندوو بكەنەوە (دامەزراندنی دەوڵەتی
 نەتەوە) ،یاخود بگەڕێنەوە بۆ قۆناغی ساڵی  1975و دوای ئەەو قۆناغە(دامەزراندنی دەوڵەت – نەتەوەكان.
رێگەی یەكەم ،رێگەچارەیەكی ئاشتیانەیە كە تێیدا پێویستە لە قۆناغی
دەوڵەتی ناوەندیەوە بگوازینەوە بۆ قۆناغی دەوڵەتی فیدرالی ،بەاڵم
رێگەی دووەم خوێناوییە كە دەبێتە هۆی پاشاگەردانی وێرانكەر كە
لەڕووی دەستورییەوە پێكهاتەیەكە لە هەژموونی پارێزگایی و قائیمەقامیی
و دابەشبوونی گشتگیر ،لەڕووی پێگەی توندوتیژیشەوە ئاوێتەیەكە لە
ئەفغانستان و جەزائیر و عێراق و غەززە .لە بەرامبەر ئەم دوو رێگەیەدا:
واتا ئاشتی و شەڕەنگێزی (خوێناوی) ،شارستانی و پاشكەوتوو ،بونیاتنەر و
وێرانكەر ،یەكگرتوویی و دابەشبوون ،ئایا دەچێتە عەقڵەوە دوودڵ بن لە
لە ساتی هەڵبژاردنی یەكێكیاندا ،بە تایبەتی كە رێگەی بنەڕەتی (دەوڵەتی
ئێستا) بووەتە شتێكی وەهمی .نوێكردنەوەی گرەوكردن لەسەر پەیكەری
دەوڵەتی ئێستای لوبنان و دامودەزگاكانی و هاوكێشەكانی ،ئەمە نیشامنان
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دەدات كە كێشەی لوبنانن كەوتبێتە بەردەم رێگەیی دووەم (بارودۆخی
 ،)1975لەگەڵ ئەوەدا كە پەیكەری ئەم دەوڵەتە میسسالیە ،ئەگەر بێتو
لەالیەن لوبناننییەكانەوە رێزی لێبگیرێت و پشت نەكەنە هەڵگەڕاندنەوەی
شێوازە منوونەییەكەی.
هەموو ئەو رووداوان��ەی ئێستا روودەدەن لە هەڵبژاردنی سەرۆك ،بۆ
پێكهێنانی حكومەت و دیالۆگی نیشتامنی ،بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی
چاوەڕوانكراو ،ئەمانە جگە لە چەنند رێوشوێنێكی مەرحەلی و سەرپێیی
نەبێت كە لە چاوەڕوانی پێگەیشتنی یەكێك لەو دوو رێگەیەی باسامن لێوە
كردن كە لە سایەی گۆڕانكارییە هەرێامیەتییەكانبەرجەستە بوون ،هیچی
دیكە نییە.
گۆڕانكاری و پاشهاتە قووڵەكان لە دەروونی لوبنانییەكان و جیاوازی
خەونەكانیان و پرۆژەكانیان و ریتمی ژیانیان ،سەرەڕای نەرێنیە سیاسی
و ئاسایشییەكانی لە ئێستادا ،پێدەچێت رێككەوتنی لوبنانییەكان لەسەر
بەڕێوەبردنی ناكۆكی و جیاوازییەكانیان لە چوارچێوەیەكی دەرستوریی
فیدرالیدا ئاسانرت بكات ،بە شێوەیەكی كە لەگەڵ ئەو گۆڕانكارییانەدا
بگونجێت كە لە سەرجەم دەوڵەتانی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناویندا
ئامادەسازییان بۆ دەكرێت .راستە كە ناكۆكییەكانن لە نێوان گەالندا بە
گشتی بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی شەڕو شۆڕی زۆر ،بەاڵم لەوانەیە ببێتە
سەرچاوەی چارەسەریش ،ئەگەر ئەو گەالنە پشت ببەسنت بە لۆژیكی
عەقڵ و ژیری و واقیعبینی و نیشتامنپەروەری و الیەنی ئەخالقی و
هەڵوەشاندنەوەی وابەستەییەكانی بە دەرەوە.
ساڵی  1847گەلی سویرسا لەناو یەكدا پێكهەڵپژان ،بەاڵم الیەنی سەركەوتوو
دەستپێشخەری خۆی كردو پرۆژەی چارەسەرێكی ریشەیی و هاوسەنگی
خستە بەردەم الیەنی دۆڕاو لە ملمالنێكەدا كە سنوری هاوكێشەی براوە
و دۆڕاوی تێدەپەڕاند و خواست و داواكارییەكانی ه��ەردوو بەرەكەی
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لەبەرچاو گرتبوو ،ئەوەبوو یەكالییكردنەوەی مێژوویی كێشەكانی سویرسای
لێوە بەرهەم هات كە سنوری كۆتایی بۆ هەموو كێشەو ناكۆكییەكانی
نێوان گروپ و الیەن جیاوازەكانی سویرسا دانا كە فرەیی زمان و كەلتور و
رەگەزی زۆری تێدایە .لە لوبنانیش ،بەشیر جومەییل لە ساڵی  1982لەدوای
هەڵبژاردنی بە سەرۆكی كۆمار روویكردە هەموو لوبنانییەكان ،بە تایبەتیش
موسوڵامنەكان و سەركەوتنەكەی خستە ژێر دەسەاڵتی هەمووان لەپێناو
بونیاتنانی كۆمەڵگەیەكی بێ ترس و بێ ستەم ،كە بااڵیی و هەژمونكاریی
تێدان نەبێت ،لەپێناودامەزراندنی پایەكانی دەوڵەتێكی نەتەوەیی بە
هەیبەت ،كە هیچ كەسێك لە ناوخۆدا لە سەرووی دەسەاڵتەكەیەوە نەبێت،
لە دەرەوەش كە زاتی ئەوە نەكات دەست بۆ سەروەریەكەی بەرێت.
ئێستاش ئەوەتا سەرۆك كۆماری تازە عیامد (میشال سلێامن) ،لە وتاری
سوێنخواردنی دەستوریدا زاتی كردو پرۆژەی گۆڕانكاری راگەیاند و رێڕەوە
دەستوریەكەی كێشا (پرۆژەی نامەركەزیی بەرفراوان) .ئەوەی لەسەر شانی
سەركردەكانی واڵت و خاوەنانی بیری سیاسی ماوەتەوە ئەوەیە كە لە
وردەكارییەكاندا رۆبچن بۆ ئەوەی لوبنان لە خۆرهەاڵتدا نەبێتە وردەكاریی.
شتێكی جوانە ئەگەر لوبنانییەكان بایەخبدەن بە چەسپاندنی
پەیوەندییەكانی نێوان لوبنان – سوریا و پەیوەندییەكانی نێوان لوبنان
– فەلەستین ،بەاڵم ل��ەوەش جوانرت ئەوەیە كە ئەولەوییەت بدەن بە
تۆكمەكردنی پەیوەندییە ئیتیحادییەكان و باشرتكردنی ریزەكان لەنێوان
خۆیاندا و نەخشەی سنورێكی كراوە و كارلێك كردوو لەنێوان ناوچەكانیاندا
و شێوازی ژیانیاندا بكێشن .ئەگەر خۆسازدان سەالمەتی بێت ،بێگومان
دواخسنت مایەی پەشیامنیە.
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داڕێژەرانی رێكەوتنی تائیف ،خۆیان دژی وەستان
ئەوانەشی رەتیدەكەنەوە داوای هەمواركردنی
دەكەن
19ی كانوونی یەكەمی 2008
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كاتێك داوای بە ئامانجكردن و پەرەپێدانی رێكەوتنی (تائیف) دەكەین،
مانای ئەوەیە كە دانی پێدا دەنێین ،بەاڵم ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت
هەر كەسێك رەخنە لەو رێكەوتنە بگرێت هیوای سەركەوتنی بۆ ناخوازێت
یاخود نایەوێت رێكەوتنەكە بەردەوام بێت .رێكەوتنی تائیف وەكو هەموو
رێكەوتنە میساقی و دەستورییەكانی دیكەی لوبنان ،خراوەتە ژێر فشارێكی
سەربازی ناسەقامگیر و دەستتێوەردانێكی دەرەكی كاریگەرەوە ،چونكە
بە شێوەیەكی راستەوخۆ بۆ ئەوە كراوە كە كێشەیەكی كاتی (قۆناغیی)ی
چارەسەر بكات لەسەر حیسابی جەوهەر و دواڕۆژی كێشەی لوبنان.
سوننەكان بەو رێكەوتنە وابەستە ب��وون ،چونكە دەسەاڵتەكانیانی
زیادكردووە .شیعەكان لێی دەرچوون پێشئەوەی حزبوڵاڵ لێی دەربچێت
و دەوڵەتەكەی درووس��ت بكات .دورزییەكان گوێیان پێنەدا ،چونكە
بازنەی پێگەو دەسەاڵتیان بوونی هەیە ،ئەنجومەنی پیرانیش وەكو
بەڵێنێك ماوەتەوە .مەسیحییەكان لە ئاستیدا خۆیان بەدوور گرت ،چونكە
دەسەاڵتەكانی لە سەرۆكایەتی كۆمار سەندووە .ئەو رێكەوتنە گورزێكی
توندی لە مارۆنی سیاسی وەشاندووە ،دواتریش ناوچەكانیانی پەیت
كردووە .بەاڵم دەوڵەتە عەرەبی و بیانییەكان پشتیگری رێكەوتنەكەیان كرد
بۆ ئەوەی بە شێوەیەكی كاتی خۆیان لە «خەمی لوبنان» بشارنەوە و هیچ
گرنگیەكیان بەوە نەدا كە ئاستی گونجانی ئەو رێكەوتنە لەگەڵ رەوشی
لوبنان تا چەندە.
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سەرەڕای ناهاوسەنگی دێموگرافی لە بەرژەوەندی موسوڵامنەكان ،ئەو
بارودۆخەی كە لە ساڵی 1989دا رێكەوتنی «تائیف»ی سەپاند ،یان نەماوە،
یان پێچەوانە بۆتەوە:
 .1لەسەر ئاستی ناوخۆ ،یەكێتی نێوان موسوڵامنەكان لەبەردەم ملمالنێی
سوننە – شیعە دا لەبەریەك هەڵوەشا ،كاراكتەری سەرەكی مەسیحیش كە
بە تائیف رازیبوو(هێزە لوبنانییەكان لەنێوان سااڵنی  1994و  ،)2005لەگەڵ
ئەو كاراكتەرە مەسیحییانەی كە پێی رازی نەبوون (البردنی میشێل عۆن و
نەفیكردنی لە ساڵی  ،)1991هەمووی رووخێرنا.
 .2لەسەر ئاستی عەرەبی ،پێكهاتەی تەوەری سوری – سعودی – میرسی
پەرشوباڵو بۆوە ،هەروەەها هاوپەیامنێتی سوریا – ئەمەریكا پووكایەوە و
دانوستانەكانی ئاشتی لەنێوان سوریا و ئیرسائیل پەكی كەوت.
 .3لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ،هێزی سەربازیی ئەمەریكا بە ناوچەكەدا
باڵوكرانەوە و تا ئێستا بە شێوەیەكی راستەوخۆ ( )3جەنگی لە كوەیت،
ئەفغانستان و عێراق بەرپا كردووە.
سەرەڕای هەموو ئەم گۆڕانكارییانە ،لەژێر كاریگەری بارودۆخەكەدا هێشتا
رێكەوتنی تائیف بەسەرنەچووە و كاریگەری ماوە ،هەندێك پێوەی پابەندن
وەكو ئیمتیاز ،هەروەكو چۆن حزبوڵاڵ وابەستەی چەەكەكانیەتی .لەدوای
ئەوەی ئەو رێكەوتنە بووە قوربانی لوبنان و پێشكەشكرا ،تاوەكو ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا دەستی بەتاڵ بێت بۆ دۆسییەكانی خۆرهەاڵتی
ناوین ،بەڵكو سوریا و ئێران كردیانە پەردەپۆشێك بۆ داگیركردنی لوبنان و
تێكدانی ئارامی و سەقامگیری ناوچەكە و بەرەنگاربوونەوەی ئەمەریكا و
عەرەب .لە سایەی ئەو دەوڵەتەی «تائیف»دا كە لەسەر داوای راستەوخۆی
ئەمەریكا خرایە ژێر ركێفی داگیركاریی سوریاوە ،تیرۆر لە لوبنان و
ناوچەكەدا گەشەی كرد و گروپە ئوسوڵیە ئیسالمیە چەكدارەكان پەلیان
هاویشت .حزبوڵاڵ سەریهەڵدا و بەرگریكرد ،پاشان لە ساڵی  2006شەڕێكی
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قارەمانانەی كردو لوبنانی وێرانكرد ،فەلەستینییەكان لە ناوەوە و دەرەوەی
خێوەتگاكاندا خۆیان پڕچەك كرد ،پرۆسەی دیموكراتی لوبنان پەكیكەوت و
بەڵێننامەی پێكەوەژیان بەبادا چوو ،نەریتە سیاسیە دێرینەكان لەناوچوون،
لوبنان پێی نایە قۆناغی پووكانەوەی كەلتوری و ئەخالقی و شارستانی.
ئەمەریكا درەن��گ لە ئاست ئەو واقیعەدا بەئاگا هاتەوە و لە ساڵی
2005دا سوریای لە لوبنان وەدەرنا ،بەهۆی خراپی هەڵسوكەوتەكانی لە
«شەڕی رزگاركردنی عێراق لە  ،»2003هەرچەندە ئەمەریكا بەهۆی باشی
هەڵسوكەوتەكانیەوە لە ساڵی  1991بەشداری جەنگی رزگاركردنی كوەیتی
پێكرد .ئەمەریكا لەدوای ئەوەی لە دەیەی نەوەدەكانی سەدەی رابردوو
كاریكرد بۆ بەشداریپێكردنی دیمەشق لە دانوستانە راستەوخۆ و تاكالیەنەكان
لەگەڵ ئیرسائیل ،ب��ەاڵم هەر بەو هۆیەوە ت��ەوەری ئاساییكردنەوەی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ سوریا پشتگو ێ خست .كشانەوەی سورییەكان لە
لوبنان ،چانسی رێكەوتنی تائیفی بەرەو باشرت نەبرد ،بەڵكو كەموكوڕییە
یاساییە بونیاتییەكانی دەستوری تائیف دەركەوتن ،بەو شێوەیەش ئاشكرا
بوو كە جێبەجێكردنی ئەستەمە ،چونكە لەالیەك ناهاوسەنگیەكی دەستوری
و سیاسی لەنێوان هەردوو دەسەاڵتی تەرشیعی و تەنفیزیدا درووستكرد،
لە الیەكی دیكەشەوە ناهاوسەنگی دەستوری و سیاسی لەنێوان پێگەی
دەسەاڵتە تەنفیزییەكان (سەرۆكایەتی كۆمار و ئەنجومەنی وەزیران)دا
درووستكرد.
بێهودە هەوڵدەدەین بۆ باشكردنی رەفتار و ئەدای دەوڵەتی تائیف،
بەبێ گۆڕان لە سیستمی رێكەوتنی «تائیف»دا .رێكەوتنێك كە بە درێژایی
( )20ساڵ نە لە سایەی دەوڵەتی داگیركەر و نە لە سایەی دەوڵەتێكی
سەربەخۆدا جێبەجێ نەكرابێت ،سەرەڕای گۆڕینی حكومەتەكان و سەركردە
و بەرپرسەكان و بارودۆخ و بەڵێننامەكان ،واتا ئەوە رێكەوتنێكە لەناو
جیناتەكانیدا تۆوی لەدەستدانی دەرفەتی جێبەجێكردنی هەڵگرتووە.
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پێدەچێت قۆناغی پێش هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكان گونجاو نەبێت بۆ
هەمواركردنی رێكەوتنی تائیف ،بەاڵم تەرحكردنی بیرۆكەكە زۆر گونجاوە
بۆ ئەوەی بخرێتە ناو ئەجێندای كارنامەی مێزی گفتوگۆكان و سازدانی رای
گشتی بە ئاراستەی گۆڕان .چاكەی سەرۆك (ئەمین ئەلجومەییل) ئەوە بوو
كە دارگوێزی هندی راوەشاند و بواری كردەوە بۆ دیالۆگ و گفتوگۆ لە
نێوان لوبنانییەكاندا بە مەبەستی دووبارە هەڵسەنگاندنی رێكەوتنی تائیف
لەدوای تێپەڕینی ( )20ساڵ بەسەر دەرچ��وون و خراپ جێبەجێكردنی.
ئێستا رێكەوتنی تائیف دەستورێكی شەرەفمەندانە نییە بۆ داڕێژەرانی و
نەیارەكانیشی تووشی ئیغرابوون ناكات .ئیرت تائیف «كتێبێكی» رێزلێگیراو
نییە ،بەڵكو كارتێكە فەرمانڕەواكان و الیەنە سیاسییەكان و دەوڵەتانی
دەرەوە بۆ مەرام و بەرژەوەندی خۆیان گەمەی پێوە دەكەن.
موفارەقە گەورەكە ئەوەیە كە سەرجەم ئەو س��ەرۆك كۆمارانەی كە
لەسەر بنەمای رێكەوتنی تائیف گەیشتنە سەر كورسی دەسەاڵت بەپێی
دەستورەكەی سوێندی یاساییان خ��واردووە ،هەر ئەوانە بوون كە داوای
هەمواركردنەوە و گۆڕانكاری لەو دەستورەدا دەكەن ،لە ئەلیاس ئەلهەراوی
تا دەگاتە ئەمیل لەحود و میشال سلێامن .بەاڵم ئەو موفارەەقەیەی كە زیاتر
دەربڕی واقیعەكەیە ئەوەیە كە ئەو س ێ سەرۆكە داوای هەمواركردنی هەمان
ئەو بەندو بڕگانەیان كرد كە كەلێن و كەموكورتییەكانیان بە شێوەیەكی
پراكتیكی تاقی كردۆتەوە «دەەسەاڵتی سەەرۆك كۆمار لە هەڵوەشاندنەوەی
ئەنجومەنی نوێنەران ،بواری بەشداریكردن لە دانانی كارنامەی ئەنجومەنی
وەزیران ،دەرفەتەكانی واژۆكردنی رێوڕەسمەكان و گەڕاندنەوەیان لەنێوان
هەردوو دەسەاڵتی جێبەججێكردن و یاسادانانن ،لەڕووی دەسەاڵتەكانی بۆ
پەسەەندكردنی رێكەوتننامە نێودەوڵەتییەكان و رۆڵی لە پاراستنی پێكهاتەی
دەسەاڵتی دادوەری».
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ئەمە ئەو لێپررساوە سونیانەی ل ێ بەدەرە كە رێكەوتنی تائیف بە چەكی
دەستوری خۆیان دەزاننن ،بەاڵم ئەوان هەڵەن لەدوای پەسەندكردنی یەك
لەسەر سێ حزبوڵاڵ .زۆربەی الیەنەكانی دیكە بە چەندین شێوازی جیاجیا
داوای پەرەپێدان یاخود هەمواركردنی رێكەوتنی تائیف دەكەن ،بەاڵم
ئامانج لەپشت ئەم داواكارییانە جیاوازە لە الیەنێكەوە بۆ الیەنێكی دیكە،
نەخێر بەڵكو هەندێكجاریش ناچوونیەكە .هەندێك الیەن كە زۆرینەیان
مەسیحیە داوای هەموراكردنەوەی رێكەوتنی تائیف دەكەن لە پێناوی
بەدیهێنانی یەكسانی لەنێوان پێكهاتەكانی نیشتامن لەڕووی تائیفی و
دامودەزگای دەستورییەوە ،الیەنی دیكەن هەن كە زۆرینەیان موسڵامنن بە
تایبەتی الیەنە شیعەكان ،داوای هەمواركردنی تائیف دەكەن بە مەبەستی
تەواوكردنی پرۆسەی دەستبەسەردا گرتنی جومگەكانی دەوڵەت .ئەگەر
الیەنگری رێكەوتنی تائیف بین یاخود رەتی بكەینەوە ،بەاڵم مەسیحییەكان
ئەوەیان لەالی خۆیان تۆمار كردووە كە ئەو رێككەوتنە بەبێ ئامادەبوونی
سەركردە دیارەكاننیان و الیەنە ئۆپۆزسیۆنەكانیان ئەنجامدراوە.
هەریەكە لە ئەمین ئەلجومەییل ،میشال عۆن ،ریمۆن ئەددە و دانی
شەمعون و ئەوانی دیكەش ،لە كاتی خۆیدا رێكەوتنەكەیان رەتكردەوە،
لە كاتێكدا كە برتیارك (صفیر) پەسەندی كرد لەپێناو كۆتاییهێنان بە شەڕی
ناوخۆ ،هەروەها سەمیر جەعجەع بە مەبەستی بەریەكنەكەوتنی لەگەڵ
میشال عۆن ویستی لەباری بەرێت ،بەەاڵم ملمالنێی نێوانیان بە چەك و
خوێنی كەسانی پاك و بێتاوان یەكالیی كرایەوە ،ئەوەبوو سەرەنجام (عۆنن)
لە كۆشك دەركرا و دواتریش (جەعجەع) خرایە زیندانەوە .رێكەوتنی تائیف
لە بیرەوەری مەسیحییەكانی لوبناندا رێكەوتنی براوە و دۆڕاوە پێكەوە،
رێكەوتنی گوێڕایەڵی مەسیحیە ،بەە تایبەتیش تائیف ئەو رێكەوتنەیە
كە جەنگی نێوان هەردوو سوپای لوبنان و سوریا ڕ كردو كۆتایی پێهێنا،
هەروەها دەرگای شەڕێكی برایانەی لەنێوان لیواكانی سوپای لوبنانی سەر بە
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ژەنراڵ میشال عۆن و هێزە لوبنانییەكانی سەر بە سەمیر جەعجەع كردەوە.
لە ئەنجامی گۆڕینی رێكەوتنی تائیف لەڕووی دەستوری و سیستامتیكەوە،
سەركردە مەسیحییەكان یەك لەدوای یەك رەزامەندییان لەسەر دەربڕی
بە هیوای باشرتكردنی بەرە بەرەی دۆخەكە بەگوێرەی پێویستییەكانی
فەرمانڕەوایەتی و بارودۆخ ،بەاڵم داگیركاریی سوریا كە باڵی بەسەر سنگی
خاك و گەل و دامودەگاكانی دەوڵەتی لوبناندا كێشابوو ،جێبەجێكردنی
رێكەوتنی (تائیف)ی سعودی  -ئەمەریكی سڕ كرد و لەجیاتی (تائیفێكی)
سوری  -ئێرانی لە لوبنان جێبەجێ كرا (رێكەوتنی دۆحە ئەوەی سەملاند)،
لەنێوان خۆشحاڵی هاوكاران لەگەڵ سوریا و بێهیوابوونی مەسیحییەكاندا .ئەو
بەندانەی رێكەوتنی تائیف كە ئیمڕۆ مەسیحییەكان داوای هەمواركردنەوەیان
دەكەن ،داواكارییەكی رێكارییە نەك دەستوریی ،پەیوەندارە بە دەوڵەتەوە
نەك بە نیشتامن .ئەوانە چەند هەموارێكن ئامانجیان دەستەبەركردنی باش
بەڕێوەچوونی كاروبارەكانی دەوڵەتە بۆ ئەوەی بتوانێت پایەكانی نیشتامن
بەهێز بكات و دەستور بچەسپێنێت ،بەاڵم ئەو بەند و بڕگانەی كە رۆژانە
الیەنەكانی دیكە پێشێلیان دەكەن ،بەندو بڕگەی دەستورین نەك رێكاریی
كە رێگە لە بونیاتنانی دەوڵەت و گەشەكردنی میساق و دەستور دەگرن.
لەگەڵ ئەوەشدا كە دڵسۆزی بۆ «سەرەتاا لوبنان» بوو ،بەاڵم لەدوای
رێكەوتنی تائیف یەكێتی نیشتامنی لوبنان درزی تێكەوت و دانپێدانانی
بووە كۆتا هەڵوێست .لەپێش رێكەوتنی تائیف پێدانی هەموو دڵسۆزی و
وەالئەكان بۆ لوبنان كورتی هێنابوو ،دانپێدانانیش بە رێكەوتنەكە بەپێی
قۆناغ بوو .كاتێك سەركردە مەسیحییەكان لە  8و 14ی ئادار داوای گەشەپێدان
یان هەموراكردنی بەندو بڕگە رێكارییەكانی رێكەوتنی (تائیف)یان كرد،
نەدەبوو موسڵامنەكان لە دژییان بوەستنەوە و شمشێری هەمواركردنی
بەندەكانی رێكەوتنەكە وەكو چاوپێداخشاندنەوە بە چارەنوسی نیشتامن
و هاوڕایی دەەربێنن ،بە تایبەتیش لە دژی سەرۆك كۆمار .وەاڵمدانەوەی
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لەوجۆرە الوازی گیانی پێكەوەژیان و كۆكبوون لەنێوان لوبنانییەكاندا ئاشكرا
دەكات ،وەكئەوەی دڵسۆزی بەشێكیان بۆ لوبنان وابەستە بێت بە دەسەاڵتە
تائیفییەكانەوە نەوەك باوەڕێكی جێگیر بە س��ەروەری نیشتامن ،بەڵكو
باوەڕبوونە بە دەستگرتن بەسەر دەوڵەتدا بە زۆرلێكردن نەك بەپێی چەمكی
بەشداری و یەكسانی .هەڕەشەكردنی هەندێك لە سەركردە موسڵامنەكان
بە گەڕانەوە بۆ بنەمای موناسەفە لەنێوان مەسیحییەكان و موسڵامنەكان،
بە راشكاوی هەستێك لەالی مەسیحییەكان درووست دەكات بەوەی كە
موسڵامنەكان ئەوان دەكەنە بارمتە بۆ رێگرتن لە پێشخستنی سیستمی
لوبنان.
هەر لەو چوارچێوەیەدا ،شێخ (عەبدولئەمیر قەبەالن) جێگری سەرۆكی
ئەنجومەنی بااڵی شیعە داوای كرد جێگرێك بۆ سەرۆك كۆمار دابرنێت .ئایا
ئەمە بەزاندن و پێشێلكردنی رێكەوتنی تائیف نییە؟ شێخ قەبەالن ئەوەشی
وتووە« :ئێمە لەگەڵ سوریادا یەك گەلین لەناو دوو دەوڵەتدا» ،بەاڵم ئایا
ئەوە كودەتا نییە بەسەر لوبنانی نیشتامندا؟ ژەنراڵ (میشال عۆن)یش
بابەتی دەسەاڵتەكانی جێگری سەرۆك وەزیرانی پێشنیار كردووە ،ئایا ئەوە
داواكردنی هەمواركردنی رێكەوتنی تائیف نییە؟ حزبوڵاڵ لە باتی دەنگدان
لە ئەنجومەنی وەزیران ،بنەمای تەوافوقی ساپاندووە ،بەاڵم ئایا ئەوەش
هەمواركردنێكی جەوهەری و میساقی نییە لە رێكەوتنی تائیف؟.
مەخابن چەند هەڵمەتێكی سیاسی و میدیایی و خیانەتكارانە لە دژی ئەوانە
رێكدەخرێت كە بانگەشە بۆ یەكسانی دەكەن لە دژی ئەوانەی بە درێژایی
( )20ساڵ رێكەوتنی (تائیف)یان پووكاندەوە ،لە كاتێكدا كە هیچ دەنگێك
لە سەرووی دەنگی هەژمونكاریی موجاهیدانەوە نییە .مەسیحییەكان داوای
هەمواركردنی رێكەوتنێك دەكەن كە بۆ یەك جاریش جێبەج ێ نەكراوە،
موسڵامنەكانیش بەرگری لە رێكەوتنێك دەكەن كە چەندینجار هەموار
كراوە .ئەوەی ئەمڕۆ شایستەی لوبنانییەكانە ،ئەەوە نییە كە ئەوان ئەوەندە
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جیاوازییان هەبێت لەسەر رێكەوتنی تائیف ،بەڵكو لەودەدایە كە رێبكەون
لەسەر سیستمێكی نوێ ،چونكە لە یەكبووندا یەكێتی هەیە ،لە یەكێتیشدا
هێز هەیە.
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چارەنوسی ئەو دەوڵەتە چی دەبێت كە نیوەی گەلەكەی بۆ دەرەوە كۆچیان
كردووەو نیوەكەی تریشی لەناو گێژاوی وەفاداریدا سەرگەردان بوون؟ كاتێك
سەروەرییەكەی بەندە بە بڕیاری نێودەوڵەتی و سەربەخۆییەكەی پرسێكی
هەرێمییە ،دامودەزگا ئەمنی و سەربازییەكانیشی بەندە بە پێكهاتنێكەوە
كە لە واشنتۆن دەستپێدەكات و بەناو شامدا تێدەپەڕێت و لە تاران كۆتایی
پێدێت؟
ئایا چارەنوسی دەوڵەتێك چی دەبێت كە هەڵوێستی سیاسی دیلی دەستی
سێكوچكەیەكە؟ بڕیارەكانی بەندە بە هاوكێشەكانی بارودۆخێكی نائارام و
تێكچوو ،سیاسەمتەدارەكانی لەگەڵ یەكرتی قسە ناكەن و ئەگەر پێكیشەوە
قسە بكەن جنێو بە یەكرتی دەدەن؟ چارەنوسی دەوڵەتێك چی دەبێت كە
دانانی دامودەزگا دادوەرییەكانی راگیراون و چاوەڕوانی بەدەستهێنانی
رەزامەندی تائیفەكان دەكەن ،هەرچەندە الیەن و تائیفەكانی هەرگیز لە
سامانی زەوییەكەی تێر نابن؟
چارەنوسی دەوڵەتێك چییە كە سامان و داراییەكەی بریتییە لە كۆمەك و
یارمەتی و هاوكاری و ئابورییەكەی پڕە لە كورتهێنانی بازرگانی و هاوردەكردن،
خاكەكەی بە شێوەیەكی گوماناوی دەفرۆرشێت بۆ نیشتەجێكردن و
گەشەپێكردنی چەند كۆمارێكی جوداییخواز؟ چارەنوسی دەوڵەتێك چییە كە
ژمارەیەك لە سەركردەكانی لە بەردەم دەرگای باڵیۆزخانەكاندا دەپاڕێنەوەو
سواڵ دەكەن ،ژمارەیەكی تریشیان لە بەردەم سەرمایەدارە بەخشەرەكاندا
كەوتوون و چەمكەكانی كەرامەت لەنێوان گەورەكانیدا نەماوە؟ بۆیە ئەوەی
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لە دەرەوە ریسوا بكرێت ،لێرە خەڵك ریسوا دەكات ،وەك ئەوەی كۆیلەی
ئەوێ گەورەی ئێرە بێت؟
چارەنوسی دەوڵەتێك چی دەبێت كە چەقبەستوویی لە شوێنی خۆیدا
بە سەركەوتن و راكردن بۆ پێشەوە بە لێوەشاوەیی سیاسی و نەبوونی
تەقینەوەكان بە ئاشتی بداتە قەڵەم ،ئەوەش بە دەستكەوت بزانێت كە
كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی وەزیرانەكەی بەبێ كێشە و پێكهەڵپژان تەواو
دەبن؟
ئایا ئەمە چۆن گەلێكە كە لەسەر دەستنیشانكردنی دۆست و دوژمنەكانی
لەسەر ناولێنانی قارەمانەكانی و سیمبوڵەكانی ناكۆكەو رێكناكەوێت ،دوژمنی
كۆمەڵێكەو هاوپەیامنی كۆمەڵێكی ترە ،قارەمانی تائیفەیەك لەالی ئەویرت
بە خۆفرۆش دادەنرێت؟ ئەمە چۆن گەلێكە كە هەمان پیت و دەستەواژە
بەكاردەهێنێت و بەهەمان زمان قسە دەكات ،بەاڵم لە یەكرتی تێناگەن؟
لە سەردەمی كۆڵۆنیالیزم و داگیركاریدا ،بیرمان بیرێكی سەربەخۆییخوازانە
بوو ،بەاڵم دوای ئەوەی سەربەخۆییامن وەرگرت بووە بیرێكی پاشكۆیانە،
چەندینجار باجی ئازدیامن دا ،چونكە ئازادیامن لەگەڵ كەرامەت و
شكۆمەندیدا هاوپێچی یەكرت نەكرد ،چەندینجار باجی بوون بە خاوەنی
نیشتاممناندا ،چونكە نیشتاممنان بە بونیاتنانی دەوڵ��ەت نەپاراست،
دەمانەوێت شتێكی گرامنان بێ بەرامبەر دەستبكەوێت ،بەاڵم شتێكی
گرانبەها لە بەرامبەر هەموو شتێكی هەرزانبەها دەگۆڕینەوە ،ئێمە
دووبارەكردنەوەی قوربانیدان رەتدەكەینەوە وەك چۆن قوتابی نایەوێت
بچێتەوە هەمان پۆل لەبەرئەوەی دەرنەچووە ،كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
داوا دەكات رەفتاری ئەم رژێمە یان ئەو رژێمەی تر بگۆڕدرێت ،ئێمەش لە
پێناوی رێكخستنەوەی رەوشەكەدا پێویستامن بە گۆڕینی رەفتاری تاكەكان
و كۆمەڵگەكەمان هەیە.
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زۆرێك لە لوبنانییەكان وا دەزانن مرۆڤ بووەتە هاواڵتیەكی گڵۆباڵی
(نێودەوڵەتی) ،بۆیە لوبنانیان جێهێشت و روویانكردە پایتەختە گەورەكانی
جیهان دوور لە رەگوڕیشەو رەسەنایەتی و یادەوەری باب و باپیرامنان.
بەشێك لە لوبنانییە بێزارو بێدارەكان بۆ گەڕان بەدوای دەرفەتی كاركردن،
لوبنانیان جێهێشت ،بەاڵم نیشتامنیان لەیاد نەكرد ،هەندێكی تریشیان
خۆڕاگرو دان بەخۆداگرتوون ،هەر لە لوبنان مانەوە بۆ بەرگریكردن لە
نیشتامن تا بتوانێت پێشوازی لەو خێزانانە بكات كە دەگەڕێنەوە بۆ نیشتامن.
كەواتا ئەم هەموو شەهیدو قوربانی و كەمئەندامانە لە پێناو چی؟
لە چەند قۆناغێكی دیاریكراودا ،توشی وەهمیان كردین ب��ەوەی كە
سەقامگیری لوبنان بەناو رێچكەی داننان بە رۆڵی فەلەستین لە لوبنان تێپەڕ
دەبێت ،بۆیە دامنان پێدا نا ،پاشان داوامانلێكرا بۆ داننان بە رۆڵی سوریا لە
لوبنان ،دامنان پێدا نا ،پاشان داوامان لێكرا دان بنێین بە رۆڵی ئیرسائیل،
دامنان بەویشدا ناوە ،پاشان داوامان لێكرا دان بنێین بە بەنێودەوڵەتیكردن
و كێشەی لوبنان ،ئەوەشامن ئەنجامدا ،پاشان داننان بە ناسنامەی عەرەبی
و دواج��ار بە رۆڵی ئێران ،ئەوەشامن كرد ،بەاڵم لە كۆی هەموو ئەم
دانپێدانانانە كە بەزۆر لێامن ویسرتا ،جگە لە سەرهەڵدانی شەڕی نوێ و
دابەشبوونی زیاترو دووركەوتنەوەی كۆمەاڵیەتی و شارستانی ،هیچی ترمان
لێ نەچنییەوە ،ئاستی رقلێبوونەوەمان لە یەكرت گەیشتە رادەی شكاندنەوەی
غەوارەو بیانییەكان بەسەر لوبنانییەكاندا.
ئەمە وتەیەكی نوسەری فەڕەنسی (ئەلبیر كامۆ)م بەبیر دەهێنێتەوە
كە لە «رۆژژمێری جەزائیر لەنێوان »1958-1939دا نوسیویەتی و دەڵێت:
«ئ��ەوەن��دە رق�مان لە نەیارو ركابەرەكامنان دەبێتەوە تا ئەو ئاستەی
دیكتاتۆریەتی دەرەكیان بەسەردا دەسەپێنین» ،فەڕەنسییەكان لە مێژووی
خۆیاندا دەستیان لەگەڵ دەرەوەدا تێكەڵكردووە ،هەموو تیمێكی فەڕەنسی
هەوڵیدەدا پشتیوانی الیەنە ئەوروپییەكان بەدەستبهێنن ،بۆیە بەریتانییەكان
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و پروسییەكان و نەمساوییەكان و روسەكان دەستیان لە كاروبارەكانی
وەردەدا ،بەاڵم كاتێك فەڕەنسا یەكیگرت ،گەلی فەڕەنساش یەكیگرت و
كۆتایی بە رۆڵ و دەستێوەردانی ئەوروپییەكان لە كاروبارەكانی هێنا،
ئێمەی لوبنانییەكان هێشتا باوەڕمان بەوە نەهێناوە ،كە لوبنان ئازاد بووەو
یەكیگرتووەو لەتوانایدایە لە هەمووان بەهێزتر بێت ،بەهێزتر بێت لە الیەنە
دەرەكییەكان و دەستێوەردانەكانیان ،بەهێزتر بێت لە ئێستاو رووداوەكانی،
لە قەیرانەكان و شەڕەكان ،لە پیالنەكان و موئامەرەكان ،خوێندنەوەیەكی
خێرای مێژووی لوبنان بەدڵنیاییەوە ئاشكرای دەكات كە هەموویان تێپەڕین
و گوزەریان كرد ،بەاڵم لوبنان مایەوە.
لە دەیەكانی رابردوودا ،دەوڵەتی لوبنان پەردەپۆشێكی وەهمی بوو بۆ
هەڵوەشاندنی نیشتامن ،ئەمڕۆش نیشتامن بووەتە پەردەپۆشێكی وەهمی
بۆ هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەت ،لە راب��ردوودا نیشتامن باجی فرە وەالئی
داوە ،ئەمڕۆش دەوڵەت باجی فرە هەژموونییەكان دەدات ،كەواتا ئێمەی
لوبنانییەكان لەنێوان وەهمێك و یەكێكی ترو نێوان بێ ئومێدی و بێ
ئومێدیەكی تردا ،پاش لەدەستدانی ،بەدوای خودماندا دەگەڕێین ،لوبنان
جێگەی ئاواتی خۆرهەاڵت بوو ،هەموو جیهانی عەرەبیش خەونیان بەوەوە
دەبینی لە لوبنان بچن ،بەاڵم ئەمڕۆ ئێمەین كە لە ئاوێنەی ئەوانی تر
دەڕوانین ،بەڵكو لە سوچێكەوە خۆمانی تێدا ببینین ،جگە لەوەش لە رێگەی
پرۆژەكانی ئەوانی ترەوە لە بەرژەوەندییەكامنان دەگەڕێین.
ئێمە گەلێكی بێزارو خەمبارین ،بێزارییەكەمان بە شادییەكی ساختەو
فۆرمێكی ژیان پەردەپۆش دەكەین ،كە كێشەو گرفتە قوڵ و سەرەكییەكامنان
بیردەباتەوە ،ئێمە سەرخۆشین ،بە خواردنەوە تا رادەی مڕبوون خەمەكامنان
سارێژ دەكەین ،ئەوەی لە ئێمە خەمر نەخواتەوە ،دەچێت ناخۆشی و
نەخۆشییەكانی بە دینداری تا ئاستی توندڕەوی ساڕێژ دەكات.
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شارستانییەتەكەمان لەپشت كیسە خۆڵەكانەوە لەدەستدا ،كەلتوریشامن
لەسەر هێڵەكانی بەریەككەوتن لەدەستچوو ،ئێمە زیاتر لە فەلەستینییەكان
پێویستامن بە ئاژانسی فریاكەوتنی پەنابەران هەیە ،بەڵكو پێویستامن بە
ئاژانسی فریاكەوتنی بێدەرەتانان هەیە ،لەڕاستیدا هیچ نەتەوەیەك بەبێ
ئازادی و یەكسانی و گیانی برایەتی دروست نابێت ،بەاڵم ئازادییەكەی
ئێمە بووەتە پاشاگەردانی ،یەكسانیامن بوونی نییە ،برایەتیامن ساختەیە،
هیچ پەیوەندییەكی دووقۆڵی بەهایەكی نییە ئەگەر لە پەیوەندی گشتی و
بەكۆمەڵ هەڵنەقواڵبێت ،یان لێوەی سەرچاوەی نەگرتبێت.
ئایا لوبنانییەكان دەتوانن رێكبكەون لەسەر دەستنیشانكردنی كەلتوورو
میراتی لوبنان ،پێش ئەوەی بەدوای مافەكانیان و دەسەاڵتەكانیان بگەڕێت
لەناو نیشتامن و دەوڵەتدا؟ ئایا میراتی لوبنان چییە تاوەكو ببینە میراتگری؟
ئایا میرات ئەوە نییە كە وەك پاشاموەی ئاوەدانكارانی واڵت و پێشەنگانی
لوبنان بۆمان ماوەتەوە؟ كوا پەیكەری مەزنەكانی ئێمە ،كوا ئەو شەقامانەی
بە ناوییانەوە ك��راوە؟ تاكو ئەم ساتە وەختەش دەوڵەتی لوبنان هیچ
شەقامێكی بەناوی (بەشیر ئەلجومەییل)ـەوە نەكردووە ،بەاڵم شەقامەكانی
ئال ئەسەدو پەیكەرەكانیان و كۆمەڵگەكانیان واڵتیان پڕكردووە.
ئایا كەلتووری لوبنانی چی لێ ماوەتەوە؟ شارستانیەتی لوبنانی چی لێ
ماوەتەوە؟ ئایا زمامنان و وێژەمان و شیعرو هونەرو سرتانەكامنان چییان لێ
ماوەتەوە؟ ئایا لەجیاتی ئەوانەی لەدەستامندان چیامن بەرهەمهێنا؟
كاتێك فەڕەنسا پێشڕەوییە كەلتووری و شارستانییەكەی لەدەستدا ،بە
تەكنۆلۆجیا قەرەبووی ك��ردەوە ،كاتێكیش ژاپۆن و ئەڵامنیا هەژموونە
سەربازییەكەیان لەدەستدا ،بە پێشكەوتن و رابوونی ئابوری قەرەبوویان
ك��ردەوە ،بەاڵم ئێمە هەر لە چاوەڕوانی گێڕانەوەی راب��ردوودای��ن ،بەو
ئومێدەی بتوانین لە ئاییندەدا پێشبكەوین ،ئێمە سەركەوتوو نەبووین لە
چەسپاندنی بوومنان لەسەر بناغەی زەمانەتی خۆیی ،نەوەك لەسەر بناغەی
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زەمانەتی سیاسی ،ئابوری ،نیشتامنی ،دارایی ،كشتوكاڵی و پیشەسازی.
لە هەموو ئەو ب��واران��ەداو لە بەرامبەر سەقامگیریامندا ق��ەرزاری
دەرەوەین و هەمیشە گیرۆدەی پاشكۆیەتین بۆ زیاتر لە الیەنێكی نامۆ،
ئێمە دەریایەكین كە ئاوی چەندین روباری بچوك بەبێ رێزییەوە دەڕژێتە
ناومانەوە ،ئەگەر مبانەوێت ببینە دەوڵەتێكی ئازاد و سەربەخۆ ،نابێت
ئەم واقیعە هەروا ب��ەردەوام بێت ،سەربەخۆیی بڕیارێكی سیاسی نییە،
بەڵكو بریتییە لە كۆمەڵێك پێكهاتە كە پێویست دەكات لە دەوڵەت و
كۆمەڵگەدا لەدوای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی بوونیان هەبێت ،بۆ ئەوەی
بە سەربەخۆیی مبێنێتەوە ،هەندێك لە سەروەت و سامانەكامنان لە رێگەی
قازانجی نامەرشوعەوە پەیدا بووەو زۆربەشی لە رێگەی حساباتی باركراو
لەژێر باری قەرزەوە هاتووە.
مرۆڤە پاك و شەرەفمەندەكان ژیانێكی ئاسایی دەگوزەرێنن ،بەاڵم ئەوانەی
دەیانەوێت زوو پێبگەن ژیانێكی بورژوازییانە دەژین ،ئەوەش لە رێگەی
رەفتارو هەڵسوكەوتیانەوە ئاشكرا دەبێت ،كە لەگەڵ نەریتی ئەو چینەدا
وێكنایەتەوە ،ئەخالق و بیروباوەڕی پێوەری بەهای مرۆڤ بوون ،بەاڵم دواتر
دیمەنە رووكەشەكان بوونە پێوەر ،ئایا هیچ خەونێكامن ماوە ،یان بووینەتە
گیرۆدەو ئەسیری پێویستییە رۆژانەییەكامنان؟
ئێمە مەودای تێڕوانینامن و مەودای مێژوویی و رەهەندی ئایندەییامن
لەدەستداوە ،ئەگەر ئەفالتون بگەڕێتەوە دەبینێت كە لوبنان بووەتە
ئاڕاستەیەكی پێچەوانەی كۆمارە شایستەكەی ،ئەگەر ئەرستۆش بگەڕێتەوە
دەبینێت كە لوبنان بووەتە ئاڕاستەیەكی پێچەوانەی پەیكەری بەهاكانی،
ئێستا هیچكام لە نیشتامنیبوون و هاواڵتیبوون تەندروست نین ،لوبنانییەكان
بەبێ تێپەڕین بە قۆناغی هاواڵتیبووندا لە نانیشتامنپەروەرییەوە چوونە
قۆناغی نیشتامنیبوون ،ئەوان هەر لەباری وابەستەیی تائیفیدا مانەوەو
حاڵەتی مەزهەبیشیان بۆ زیاد كرد ،مادام لوبنانییەكان چوونە قۆناغی
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نیشتامنیبوون ،بەاڵم هەر لە وابەستەیی تائیفییاندا مانەوە ،بۆیە حاڵەتی
نیشتامنیبوون بە شلوشاوی دەمێنێتەوە ،بەب ێ خۆپارێزی كە سەرلەنوێ
دەیخاتە گێژاوی لێكدانەوەو وەفاداری جیاواز و جۆراوجۆرەوە.
زۆرجار هەستی هاواڵتیبوون لە هەستی نیشتامنیبوون مسۆگەرترە ،چونكە
یەكەمیان چێژێكی دەمارگیری تێدایە ،بەاڵم دووەمیان ویژدانی و عەقاڵنی
و بەرپرسیارانەیە ،سەرەڕای هەموو كۆسپ و گیروگرفتەكان ،ئەوروپای
یەكگرتوو بونیات دەنرێت ،چونكە گەالنی ئەوروپایی لەسەر ئەو ئامانجە
سورن ،بەاڵم ئێمە لە لوبنان هەرچەندە روبەڕووی كێشە و گرفت ببینەوە،
گومان لە قەوارەكەمان دەكەین ،پێامنخۆشە پێكەوە بژین ،بەاڵم نامانەوێت
پێكەوە حوكم بكەین ،ویستی نیشتامنی هاوبەش لە نێوامناندا بوونێكی
نییە ،هاوبەشی و هاوپشكی لە نیشتامندا پڕۆژەیەكە بۆ هەژمونگەریی،
هەژمونگەریی نابێتە هۆی دابەشبوون ،چونكە كاتێك تۆ دەست بەسەر
پشكی مندا دەگریت ،ئیرت دابەش دەكرێت.
نەهامەتی لوبنان لەوەدایە كە مەحكومە بە دابەشبوون و یەكبوونێكی
راگیراو لە جێبەجێكردن ،تراژیدیای لوبنان ئەوەیە كە دوو سزای زۆر قورسرتی
بەسەردا جێبەج ێ دەكرێت بریتین لە شەڕو قەیرانە یەك لەدوایەكەكان ،لە
رابردوودا سەبارەت بە جەوهەر (قەوارە) ناكۆك بووین ،بەاڵم لەسەر بوون
(پێكەوەژیان) كۆك بووین ،ئەمڕۆش لەسەر قەوارە رێككەوتووین ،بەاڵم
لەسەر بوون ناكۆكین ،ئەوەش دابەشبوون و ملمالنێی زیاتری سەبارەت بە
دەوڵەت لە نێوامناندا دروستكرد.
س��ەرەڕای ئ��ەوەش لە روب��ەڕووب��ون��ەوەی راستەقینە نیگەرانین و لە
دیاریكردنی چارەنوسامن دەترسین ،خۆمان لە بەردەم جیهاندا رادەگرین،
بەاڵم لە بەردەم خودی خۆماندا خۆڕاگر نین ،بەسەر هێزی ئەوانی تردا
سەردەكەوین ،بەاڵم لە بەردەم الوازی خۆماندا دۆڕاو و داماوین .لە بەردەم
رابوونی مێژووییدا چاوەڕوانی پوكانەوەی لەسەرخۆیین.
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ئەمە نییە چارەنوسی ئێمە ،چارەسەرییەكان لەبەردەمامندا زۆرە ،ئەوەندە
بەسە پێیان رازی بین و وەكو نەخۆشێك رەفتار نەكەین كە لە پزیشك
رادەكات و رازی نییە لەو دەرمانە بخوات كە ژیانی رزگار دەكات ،با تەنها
یەك وشەیەك بڵێین كە خودمان ببوژێنێتەوە :ئێمە چ جۆرە لوبنانێكامن
دەوێت؟
ئێمەی كریستیانی لە لوبنان ،وەاڵمی ئەم پرسیارەمان داوەتەوە ،ساڵی
 1920لوبنانی گەورەمان هەڵبژارد ،ساڵی  1943سەربەخۆیی و میساقی
نیشتامنیامن هەڵبژارد ،ساڵی  1982یەكێتی و فەرمانڕەواییەكی بەهێزمان
هەڵبژارد ،بەاڵم وەاڵمی هیچ كەس لە وەاڵمی كریستییانەكان نەدەچوو،
بۆیە لەسەر خاكەكەمان شەڕو قەیرانەكان سەریانهەڵداو بەرپابوون ،لە 14ی
ئاداری 2005دا وەاڵمی كریستییانەكان و چەند الیەنێكی زۆری ئیسالمییەكان
و دورزییەكان یەكانگیر بوو ،بەاڵم وەاڵمەكە وەك گۆرانییەك دەوترایەوەو
رووداوەكان ژێر پێیان نا.
با سەرلەنوێ پرسیارەكە بكەینەوە ،ئەگەر وەاڵمە تازەكان یەكبگرن،
ئەوا دەتوانین دەوڵەتێكی ناوەندی و یەكگرتوو بونیات بنێین ،ئەگەریش
وەاڵمەكان جیاوازو ناكۆك بن ،ئەوا دەوڵەتێكی فیدراڵی بونیات دەنرێت،
ئەگەریش زۆر ناچوونیەك بێت ،ئەوا خۆتان بۆ دابەشبوون ئامادە بكەن ،بەاڵم
چی دابەش بكەین؟ دارستانی ئورز یان ستونەكانی بەعلبەك؟ ئەشكەوتی
جعیتا؟ كەلتووری سەیداو سور؟ ئەلفبێی فینیقی؟ فكرو فەلسەفەو شیعری
شاعیرامنان؟ بازاڕەكانی بەیروت و پاشاموەكانی قرمیدەكانی؟ الشەی
رۆڵەكامنان؟
ئێمە بەرگریامن كرد بۆ رێگرتن لە دابەشبوون ،بەرگریامن كرد لە پێناو
نیشتامنێكی تەواو نەك لە پێناو پارێزگایەك یان قەزایەك یان گوندێك،
رەتكردنەوەی دابەشبوون هەروا شتێكی ئاسایی نەبوو ،ئەوە ئاساییە كە
لوبنانییەكان لە قۆناغە گرنگەكانی مێژوودا پرسیاری چارەنووسسازیان
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ك��ردووە ،ئەمڕۆش دەوڵەتە زلهێزەكان هەمان ئەو پرسیارانە دەربارەی
چارەنوسیان دەكەن ،چجای بۆ دەوڵەتێكی وەكو ئێمە ،ساڵی  2006میدیای
فەڕەنسا بابەتی چارەنوسی نەتەوەی فەڕەنسایان وروژاندو گەورە سیاسەتوان
و بیرمەندانی فەڕەنسا رای خۆیان لەوبارەیەوە دەربڕی ،لە كۆتاییدا سەرجەم
وەاڵمەكان جەختیان لەسەر پاراسنت و پتەوكردنی یەكێتی فەڕەنسا دەكرد.
ئێوەش وەرن با پارێزگاری لە لوبنانی خاوەن پەیام بكەین ،بەاڵم ئایا
دەتوانێت لەم ژینگ جیهادیە توندڕەوییە پڕ لە تیرۆرو بیری خۆكوژییەدا
ببێتە لوبنانی خاوەن پەیام؟
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موعجیزەی بونیادنانی لوبنانێكی یەكگرتوو
ێ لوبنانیە باوەڕدارەكان بە یەكبوون
بەب 
19ی ئەیلولی 2009
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لوبنان خاوەنی دوو وێنەیە ،یەكێكیان بە زومێكی مێژوویی لە ئاسامنەوە
گیراوە ،دووەمیان لە زەوییەوە بە زومێكی سیاسی گیراوە ،س��ەرەڕای
جیاوازی و پێچەوانەییان ،ه��ەردوو وێنەكە راستەقینەن :وێنەی یەكەم
بێهیوایی و شكست و تووڕەیی دەچێنێت ،وێنەی دووەم هیواو ئاوات و
بڕوابوون دەبوژێنێتەوە ،پێكەوە گونجانی نێوان هەردوو وێنەكە بە درێژایی
چەندین دەیە لەسەر حسابی پاراستنی ئاسایش و ئازادی لوبنانییەكان،
ئەمڕۆ گەیشتوەتە كۆتاییەكەی ،بۆیە لەسەر لوبنانییەكان پێویستە یەكێكیان
هەڵبژێرن ،یان دەبێت وێنەیەكی نو ێ دەربارەی خۆیان پێشكەشی جیهان و
نەوەكانی ئاییندە بكەن.
وێنەی یەكەم:
لەسایەی فرەیی بیروڕای لوبنانییەكان ،شتێكی ئاساییە كە دانوستان
لەنێوان ئەو دەوڵەتانەدا بەڕێوە دەچێت كە لوبنانییەكان لەپای پێكهێنانی
حكومەتی لوبنان قەرزداریانن ،رۆژێك لە رۆژان پێتان سەیر نەبێت كە
بەندێك بۆ دەستووری لوبنان زیاد بكرێت بۆ ئەوەی دانوستانە دەرەكییەكان
وەكو راوێژكاری پەرلەمانی یپابەند بكات.
دوێنێ داوامان كرد ئەنجومەنی بااڵی لوبنان  -سوریا هەڵبوەشێرنێتەوە،
بەاڵم وەاڵم�مان نەدرایەوە ،ئێستاش ئەنجومەنی راسپاردەیی سوری –
سعودی – ئەمەریكی لەدایكبووە و سەركردە و لێپررساوانی لوبنان دانیان
پێدا ناوەو داواش دەكەن بەرفراوانرت بكرێت ،سەروەری و سەربەخۆیی لە
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كوێن؟ كەرامەتی لێپررساوانی لوبنان كوانێ؟ كوا كەرامەتی گردبوونەوەی 8
و 4ی ئادار؟ كاریگەرییەكانی شۆڕشی ئورز لە كوێیە؟ كوا پەیامی ئازادی
باشور؟ كەرامەتی گەلی لوبنان لە كوێیە؟ كوا سودی بڕیارەكانی دادگای
نێودەوڵەتی؟ خوێنی شەهیدان لە كوێیە؟ كوا سەردەمی نوێ؟
لە سەردەمی داگیركارییەكاندا ،هەستكردنی لوبنانییەكان بە جەربەزەیی
لە ئێستا بەهێزتر بوو ،چونكە بەرگرییان دەكردو خەونیان بە ئازادبوونەوە
دەبینی ،بەاڵم ئەمڕۆ زۆربەی عارو عەیبەكامنان بوونەتە مایەی ریسوایی
و گەلیش گوێی پێنادات ،بەڵكو لەجیاتی ئ��ەوەی ل��ەدژی فەرمانڕەواو
سەركردەكانی راپەڕێت و بناغەی دەوڵەتێكی نو ێ دابڕێژێت كە بتوانێت بە
سەربەخۆیی و بوێری و ئازادییەوە كاروبارەكانی بەڕێوەببات ،لەئاست ئەو
پاشاگەردانی و بودەڵیەدا بێدەنگە.
ئەگەر دوو راستی نەبوایا دامەزراندنی حكومەتی لوبنان لە دەرەوە
پێكنەدەهات :پێویستی رێككەوتنی تائیف بە سەرگەورەیەكی دەرەكی
لە پێناو رێكخستنی نێوان هەرس ێ دامودەزگا دەستووریەكە ،هەروەها
دابەشبوونی نێوان لوبنانییەكان و خۆبادانیان بە پاشكۆیەتیان بۆ دەرەوە،
لەگەڵ ئەوەشدا كە وەك��و نیشتامنی خۆیان دانیان بە لوبنان ناوەو
دروشمی (سەرەتا لوبنان)یان بەرزكردووەتەوە ،هۆكاری پشت پاشكۆیەتی
لوبنانییەكان بۆ دەرەوە ئەوەیە كە هەموو تائیفەیەك پڕۆژەیەكی بۆ لوبنان
هەیە ئەستەمە بتوانێت بەبێ یارمەتی ماددی و سەربازی دەرەكی جێبەجێی
بكات ،بە تەنها خودی لوبنانییەكان دەتوانن پ��ڕۆژەی (لوبنانی ئازاد)
بەدیبهێنن ،بەاڵم لەسەر ئەم خەونە مومكینە كۆك نین.
ئەو دوو راستییە ،واتا (سەرگەورەی دەرەكی و دابەشبوونی ناوخۆیی)
پێویستیان بە گرتنەبەری دوو رێكار هەیە :هەمواركردنی چەند بەندێكی
دەستووری پەیوەست بە رێككەوتنی تائیف لەگەڵ چاوخشاندنەوە بە
بونیادی دەوڵەتی ناوەندی لوبنان.
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ئازادكردنی خاك بە تەنها پێوەری سەربەخۆیی و سەروەری لوبنان نییە،
سوپای دەوڵەتان لە لوبنان پاشەكشەیان كرد ،بەاڵم سیاسییەكانی ئێمە
لە هیچ دەوڵەتێك نەكشانەوە ،ئەم رەفتارە بۆ جیهانی دەسەملێنێت كە
ئێمە گەلێكین بەدەست حاڵەتی دابەشبوونێكی درێژخایەنەوە دەناڵێنین،
س��ەرەڕای ئەوەی كە الفی یەكبوون لێدەدەین ،جگە لەوەش هەمیشە
بەدەست كەمی پێگەیینی سیاسی گیرۆدە بووین ،س��ەرەڕای ئەوەش
خۆمان بە نیشتامنپەروەرییەوە بادەدەین ،ئێمە گەلێكین ئولفەمتان بە
دووبارەكردنەوەی پۆزش لە ئاییندەو داوای لێبوردن كردن لە مێژوو گرتووە،
ئەم ئەگەرانە پێكەوە پاساو دەداتە دەستێوەردانی دەرەكی لە بارودۆخامن
بە شێوەیەكی نیمچە هەمیشەیی و لەژێر سایەی ئینتیداب یان راسپاردەیی
یان سەرپەرشتیكردن یان داگیركاریدا.
نەخشەی لوبنانی گەورە لە ڤێرسای داڕێ��ژرا ،سەربەخۆیی لوبنان بە
لەندەن-دا تێپەڕی ،دەستووری ئێستای لە تائیف پێگەیشت ،سەرۆك
كۆمارەكانی و سەرۆكەكانی ئەنجومەنی نوێنەران و حكومەتی لوبنان لە
پاریس و واشنتۆن و قاهیرەو دیمەشق و ریازو تاران ،دواجاریش لە دۆحە
پێگەیشتوون ،سەرجەم قۆناغەكانی ئەم هێڵە چەماوەیە ئەوەیان سەملاند كە
لوبنانی ناوەندیی یەكگرتوو ،پڕۆژەیەكە بە نەخشەی داگیركاریی كێرشاوە،
چونكە یەكێتی دەوڵەت لەڕووی شارستانی و كەلتووری و كۆمەاڵیەتی و
پەروەردەییەوە ،رەنگدانەوەی گەلێكی یەكگرتوو نییە.
ئێمە گەلێكین نە راستییەكان و نە ئەفسانەكان و نە مێژوو نە ئاییندەمان
و نە ئایین و نە پێغەمبەران و نە حەاڵڵ و نە حەرام لەنێوان یەكرتیدا دابەش
ناكەین ،بەڵكو خوداپەرستی دەكەین و بەناوی خوداوە خەڵك دەكوژین،
ئاسایش و ئارامیامن دەوێت و واز لە شەڕكردن ناهێنین ،سەروەریامن
دەوێت و دەستبەرداری پەنابردن بۆ بێگانەو غەوارە نابین ،سەربەخۆییامن
دەوێ��ت و دەستبەرداری تەرەفگیری نابین ،دەوڵەمتان دەوێ��ت ،بەاڵم

138

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

دێین دەوڵەتۆكە دروست دەكەین ،سەربەرزی دەخوازین ،بەاڵم ئالودەی
بەكرێگیراوی بووین .ئێمە شەڕمان بە كۆمەڵگەیەكی خۆشگوزەران كردو
ئاشتی بۆ كۆمەڵگەیەكی گەندەڵ وێنا دەكەین ،لەناو تراژیدیایەكی قەوارەیی
وجودیدا دەژین و قەیرانی سیستمێكی دەستووری تێدەپەڕێنین ،كە تێیدا
لەپێش زانست و ژیری پەنا بۆ ویژدان دەبرێت بۆ چاكردنەوەی بەڵێننامەی
پێكەوەژیان.
دەوڵەتی لوبنان لە راب���ردوودا بریتیبوو لە پەردەیەكی وەهمی بۆ
نیشتامنێكی لەبەریەك هەڵوەشاوە ،ئەمڕۆش نیشتامن بووەتە پەردەیەكی
وەهمی بۆ دەوڵەتێكی لەبەریەك هەڵوەشاو ،لەكاتێكدا كە نیشتامن باجی
فرە وابەستەیی و فرە پاشكۆیەتی دەدات ،لە بەرامبەردا دەوڵەت باجی
فرە هەژموونی دەدات ،بەوجۆرەش لە وەهمێكەوە بۆ یەكێكی ترو لە
بێهیواییەكەوە بەرەو یەكێكی تر دەڕۆین ،ئەم بارودۆخە تاڵە ماوەی ()90
ساڵ لەنێوان  2009 - 1920بەردەوامی هەبوو ،پێشدەچێت بۆ ()100
ساڵی تریش تازە بێتەوەو لەگەڵ خۆیدا شەڕو قەیرانەكان و تیرۆركردن و
داگیركاری و كۆچ و تراژیدیاو كاولكارییەكان دووبارە ببنەوە ،بەم پێیەش
رۆژێك دێت تیایدا لوبنان دەبێتە خاكێك بەبێ گەل ،یان باشرت وایە بڵێین
گەلێك بەبێ گەلە رەسەنەكەی.
لێرە سیستمی رێكخستنی نامەركەزی پێشنیاز دەكەن ،بەاڵم لەو ێ سیستمی
فیدرالی جێبەجێ دەكەن ،لە شوێنێكی تریش دەربارەی دابەشبوون چرپە
چرپ دەكەن ،بەڵێ دابەشبوون ،ئێمە سەرمان لەناو ملدا ناشارینەوە ،بەاڵم
جێگەی داخە كە پڕۆژەی دابەشكردنی لوبنان لەسەر ئاستی ناوخۆیی و
عەرەبی و نێودەوڵەتی بێتەوە بەرباس ،بەاڵم هێشتا كاتەكە تێنەپەڕیوە
بۆ ئەوەی بەربەرەكانێی دابەشبوون بكەین ،سەرەڕای ئەو بارودۆخە لێڵ
و واقیعە رەشەی كە هەیە ،بیركردنەوەی واقیعییانەی دەستكەوتوو لە
ئەنجامی ئەزمونەكان ،گیانی یەكێتی فیدراڵی لە ناخامندا دەبوژێنێتەوە،
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چونكە یەكێتی مەركەزی نۆشكراو ئۆغری كرد ،چونكە لەگەڵ كۆمەڵگەیەكدا
ناگونجێت و وێكنایەتەوە كە ئەو هەموو فرەیی و پەرتەوازەییەی تیادا بێت.
وێنەی دووەم:
پیاچوونەوە بە كاروانی مێژووی لوبنان وێنەیەكی ترمان نیشاندەدات كە
باوەڕبوون بە ئاییندەی ئەم نیشتامنەمان لەال دەبوژێنێتەوە :كاتێك دەوڵەتی
لوبنان دامەزرێرنا ،قەوارەكەی تەنها رووبەرێك بوو كردمان بە نیشتامن ،ئەم
نیشتامنە بە درێژایی چەند دەیەیەك بە نیو سی هەناسەی دەدا ،چونكە
نیوەكەی تر ژیانی چەند قەوارەیەكی تری درێژە پێدەدا ،سەرەڕای ئەو
كۆسپە قۆناغیە ،لوبنانییەكان سەركەوتوو بوون لە رێكخستنەوەی ئیدارەیەك
لەژێر سایەی ئینتیداب ،پاشان بارودۆخ لە بەرژەوەندییاندا بوو توانیان
سەربەخۆیی وەربگرن و دەوڵەتێك بونیات بنێن كە لەگەڵ هەموو خەوش
و كێشەكانیدا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و جیهانی عەرەبی و ئاسیای بچوكدا
باشرتین و بااڵترین بوو ،لە پێناو بەهێزكردن و پاراستنی ئەو دەوڵەتەدا،
لوبنانییەكان میساقی نیشتامنیان داناو بووە داهێنانێكی فەلسەفی و سیاسی
بۆ بەدیهێنانی هاوسەنگی لەنێوان كریستیانەكان و موسوڵامنەكاندا ،ئەو
میساقە بە حوكمی مێژوویان لە لوبنان ،پێشەنگییەكی سیاسی زیاتری بە
كریستیانەكان بەخشی كە سودی بە لوبنان گەیاند ،لەهەمانكاتیشدا زیانی
پێگەیاند.
ژیانی تایبەتی و گشتی لە لوبنان ئارام و ئاسایی بوەوە ،لەبەرئەوەش ئەم
واڵتە هەژارە لەڕووی داهات و سەرچاوەی رسوشتی كە خاوەنی رووبەرێكی
بچوك و دانیشتوانی كەمە ،بووەتە سیمبوڵی سەركەوتنی ئابوری و دارایی و
گەشەكردن و سەقامگیری ،هەر لەبەرئەوەشە كە بە (سویرسای خۆرهەاڵت)
و دیوە رووناكەكەی دەریای ناوەڕاست ناوبانگی دەركردووە ،لێرە كەلتوورو
زانكۆكان و نەخۆشخانەكان و تەندروستی باش و بانك و نهێنی بانكی و

140

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

پێكەوە ژیانی ئایینەكان بوونیان هەیە.
ئایا ئەوە موعجیزە نییە كە لوبنانییەكان سەرەڕای جیاوازی و ناكۆكیان
سەبارەت بە پابەندێتی و قەوارەو ناسنامەو دەسەاڵتی سیاسی ،پێشەنگ و
سەركەوتوو بوون لە داهێنانی هەموو ئەم دەستكەوتانە( :لوبنانی گەورە،
بونیاتنانی ئیدارە ،بەدەستهێنانی سەربەخۆیی ،دانانی میساقی نیشتامنی،
بونیاتنانی دەوڵەت و ئابورییەكی گەشەكردوو) ،ئایا ئەوە موعجیزە نییە كە
لوبنانی یەكگرتوو بەبێ بوونی لوبنانیە یەكێتی خوازەكان بونیات برنێت؟
دەوڵ��ەت سەرقاڵ بوو بە چارەسەركردنی ناكۆكی و كێشە تائیفی
ناسیۆنالیستییەكان لە رێگەی فراوانكردنی بەشداریكردنی سیاسی و
بەدیهێنانی دادپ���ەروەری كۆمەاڵیەتی و گەشەپێدانی هاوسەنگەوە،
لەكاتێكدا كە لە كۆتایی شەستەكان و سەرەتای حەفتاكانی سەدەی رابردوودا
روب��ەڕووی كێشەكانی سوپایەك لە پەنابەرانی فەلەستینی بوەوە كە لە
لوبنان بە سەركردایەتی رێكخراوی فەتح بوونە دەوڵەتۆكەیەك و لەالیەن
چەند گروپێكی ئیسالمی و چەپڕەو بە سەرپەرشتییەكی گوماناوی سوریا
پشتیوانیان لێدەكرا ،نسكۆی لوبنان دەستی پێكرد ،لوبنانییەكان دابەشبوون،
شەڕی گەورەی لوبنان لەنێوان سااڵنی 1990 – 1975دا هەڵگیرسا ،دەوڵەتی
لوبنان پەكیكەوت و واڵتەكە داگیركرا ،تەنها چوارگۆشەیەكی مەسیحی
نەبێت (لە كفرشیاموە تاكو پردی املدفون) ،بەاڵم بەرگری كردو توانی لەگەڵ
بەشیر ئەلجومەییل سەركەوتن بەدەستبهێنێت ،پاشان لەدوای شەهیدبوونی
ئەلجومەییل بەهۆی شەڕی مارۆنییەكانەوە شكستی هێنا ،لوبنانییەكان
لە مەینەتییەكانی ئەو سااڵنە دەربازیان بوو دڵسۆزی خۆیان بۆ لوبنان و
رەتكردنەوەی نیشتەجێكردنی فەلەستینییەكان راگەیاند.
ئایا ئ��ەوەش موعجیزە نییە كە هاوسۆزی هەمووان یەكبگرێت بۆ
رەتكردنەوەی خواستی نیشتەجێكردن ،لەكاتێكدا ئەمانە دوو هۆكاری
سەرەكی بوون لەپشت هەڵگیرسانی شەڕ؟
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راستە كۆتاییهاتنی شەڕ سەملاندی كە داگیركاریی سوریا كاركردن بوو بە
رێكەوتنی تائیف ،بەاڵم لوبنانییەكان خرانە ژێر باری حوكمێكی نیمچە
سەربازییەوە كە كریستیانەكانی الواز كردو هەموو توانا شارستانی و
كەلتوری و دارایی و ئابورییەكانی لوبنانی هەڵمژی ،بەاڵم لە ساڵی 2005دا
گەلی لوبنان تۆڵەی خۆی ك��ردەوەو سوپای سوریا بەگوێرەی بڕیارێكی
نێودەوڵەتی پاشەكشەی كرد.
ئایا ئەوە موعجیزە نییە كە زیاتر لە یەك ملیۆن لوبنانی فرە بیروبۆچوونی
تائیفی و حزبی و ناوچەگەرێتی لە 14ی ئاداری  2005لە گۆڕەپانی شەهیدان
یەكبگرن و كۆببنەوەو فشار دروست بكەن بۆ پاشەكشەپێكردنی سوپای
سوریا لە لوبنان لەدوای داگیركردنی كە ( )30ساڵی خایاند؟
ئێستا ( )3سیامی چارەسەركردن ماوەتەوە لە پێناو پاراستنی سەقامگیری
دەوڵەتی سەربەخۆدا:
یەكەم :چارەسەرێكی فەلەستینی پاڵپشت بە رەهەندێكی عەرەبی –
ئیرسائیلی ،ئەویش بریتییە لە نیشتەجێكردنی فەلەستینییەكان لە لوبنان.
دووەم :چارەسەرێكی لوبنانیە پاڵپشت بە رەهەندێكی شیعی – ئێرانی،
بریتییە لە پڕۆژەو چەكی حزبوڵاڵ لە لوبنان.
سێیەم :ئەمەشیان چارەسەرێكی لوبنانییە پاڵپشت بە رەهەندێكی عەرەبی
– ئیسالمی ،بریتییە لە رەوتی ئوسوڵی سەلەفیی سوننی.
بێئەوەی ل��ەڕووی نیشتامنییەوە هاوبەرامبەری لەنێوان ئ��ەم سێ
چارەسەریەدا بكەین ،ئەگەر لوبنانییەكان توانیان پێكەوە رێكبكەون
لەسەر دووب��ارە باڵوكردنەوەو نیشتەجێكردنی فەلەستینییەكان لەناو
دەوڵەتانی عەرەبی و هەندێك لە دەوڵەتە بیانییەكان ،بەوشێوەیە كێشەی
نیشتەجێكردنی ت��ەواو دەبێت و یەكێتی لوبنان رزگ��ار دەكرێت و لە
لەناوچوون دەپارێزرێت.
ئەگەر حزبوڵاڵ بەقا بكات بە پەسەندی تەوزیفكردنی ئازادبوون لەناو
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دەوڵەتی لوبنان ،ئەوا بێگومان مەسەلەی چەك چارەسەر دەبێت و یەكێتی
و ئاسایشی لوبنان دەپارێزرێت و رزگار دەكرێت ،بەاڵم سەبارەت بە
دیاردەی سەلەفیەتی مۆڵگەكردو ،وا پێدەچێت تائێستا دامودەزگا ئەمنی و
سەربازییەكانی لوبنان لەتوانایاندا بێت چارەسەری بكەن ،دوایئەوەی سوپای
ئیرسائیل لە لوبنان پاشەكشەی كرد ،دەكرێت حزبوڵاڵ ببێتە فاكتەرێكی
یارمەتیدەر بۆ چەسپاندنی یەكێتی خاكی لوبنان ،هەروەكو كریستیانەكان
لەدوای كشانەوەی عوسامنییەكان و سوننەكان و دورزییەكان لە دوای
كشانەوەی سوپای سوریا كردیان.
مارۆنییەكان ئامادەبوون داوای پێكهێنانی لوبنانی گەورە بكەن ،ئینتیدابی
فەڕەنساش لوبنانییەكانی وروژاندو لەسەر پرسی سەربەخۆبوون یەكیانگرت،
لوبنانی سەربەخۆ بە شێوەیەكی پراكتیكی بەشداری بە موسوڵامنەكان كرد
لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا ،هەوروەها فراوانكردنی بەشداری پێكردن وای لە
موسوڵامنەكان كرد لوبنان بە كۆتا نیشتامنیان بزانن ،ئەمڕۆش حزبوڵاڵ هەست
بە شانازی دەكات لەپاڵ بەرگریكردنی لە باشور ،چونكە بەرپرسیارێتی هەیە
لە گەڕاندنەوەی شیعەكان بۆ ناو باوەشی دەوڵەت تاوەكو لەگەڵ سەرجەم
لوبنانییەكان بە هەموو دەنگ و رەنگیانەوە لەسایەی ئاشتی ناوخۆیی
بونیاترناو لەسەر پاراستنی كەرامەت و هێزو ماف و سیستمی لوبنانییەكان
بە ئاشتی پێكەوە بژین.
ئایا ئێمە لە كوێی وێنەی یەكەمداین؟ وێنەی دووەم جوانە ،بەتایبەتی لە
رووە سوریالیەكەیدا ،لوبنان بە واقیعی پێكهاتەیەكە لە هەردوو وێنەكە،
یەكەمیان لەگەڵ ئازارەكامناندا دەژی ،دووەمیش لەناو كتێبەكاندا دەیبینین،
سەیر لەوەدایە كە وێنە نارشینەكە بریتییە لە رەنگدانەوەی وێنەیەكی جوان،
ئایا لەمەدا موعجیزەیەك بەدی ناكرێت؟ ئەگەر وانییە ئێمە پێویستامن بە
موعجیزەیە؟
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ژمارەی پێوانەیی بۆ لەدەستدانی مافی چارەی
خۆنووسین
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لە سەردەمە كۆنەكاندا ،چوار خاڵی نەگۆڕی سەرەكی هاودەمی لوبنان و
لوبنانییەكان بوون ئەوانیش:
* هەرچەندە لوبنانییەكان كەمینەش بوون ،لە بەرامبەر قۆڵت و كۆسپەكانی
مێژوودا دواجار مافی چارەی خۆنووسینیان بەدەستهێنا.
* سەرەڕای قورسی ئەزمونەكان ،لوبنانییەكان ئەو مافەیان بە شێوەیەكی
خراپ بەڕێوەبرد.
* سەرەڕای پێكهاتن و ئاشتەوایی مێژوویی نێوانیان ،دابەشبوونی تائیفی
لەنێوانیاندا گەشەی كردووە.
* سەرەڕای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی ،بە شێوەیەكی سەیر دەستێوەردان
لە كارووبارەكانیان روویداوە.
كەواتا ،پێشئەوەی لوبنانییەكان چانسیان تاقیبكەنەوە ،پێویستە لۆمەی
خۆیان بكەن ،لەكاتێكدا ئەم ناوچەی خۆرهەاڵتە بەتەواوەتی لەژێر
دەسەاڵتی عوسامنیدا بوو ،لوبنانییەكانی چیا مافی ئۆتۆنۆمیان هەبوو،
مارۆنییەكانیش رۆڵێكی سەرەكییان گێڕا ل��ەڕووی پارێزگاریكردن لە
تایبەمتەندێتی چیا لە رێگەی گرنگیدانیان بە زانست ،هاریكاریكردنی
دورزییەكان ،بەشداریكردنی پێشەنگیان لەڕووی سەركردایەتی و ژمارەیی
لە سوپای واڵت ،هاوپەیامنێتیان لەگەڵ خۆرئاوا و پشتیوانیكردنیان لە دۆزی
كریستیانەكانی خۆرهەاڵت ،مارۆنییەكان ئەركی پاراستنی هەردوو ئیامرەتی
مەعینی و شەهابی-یان گرتەئەستۆ ،لە فەخرەدین مەعینی گەورەوە تاكو
سەردەمی بەشیر ئەلشەهابی لەنێوان سااڵنی ()1842-1590دا ،ئەوەی
فەرمانڕەواكان لە جەنگە سەربازییەكانیان لەدژی عوسامنییەكان لەدەستیان
دەدا ،مارۆنییەكان بە سیاسەت و توانای دیپلۆماسی خۆیان و یارمەتی
ئەوروپاو كەنیسەی رۆما بەدەستیان دەهێنایەوە.
دوو بەڵگەی زیندوو دەخەمەڕوو دەرب��ارەی رۆڵی مارۆنییەكان لە
پاراستنی ئیامرەتەكەدا ،یەكەم :هەڵسانی مەعینیە دورزییەكان و شەهابیە
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سونییەكان بە پەیڕەوكردنی ئایینزای مارۆنی بە شێوەیەكی لەسەرخۆ،
دووەم :ملكەچكردنی تەواوەتی ئیامرەتی دورزی لە سەردەمی ئەلتنوخی
بوحتوری ( )1519-763بۆ دەسەاڵتی خەالفەتی ئیسالمی ،ئەوەش بەهۆی
لەدەستچوونی رۆڵی مارۆنییەكان لەو سەردەمەدا ،بەاڵم ئەو راستییە
مێژووییە وا لێكدراوەتەوە گوایا مارۆنییەكان كە لە پێناو سەربەخۆیی و
خودموختاری ئیامرەتی چیا خەباتیان ك��ردووە ،سەركەوتوو نەبوون لە
لكاندنی چیای باكوری لوبنان بەو ئیامرەتەوە بۆ هەمیشە ،لەگەڵ ئەوەشدا
كە یەكەم خاڵی دەستپێكردنی درەوشانەوەی لوبنان و بارەگای برتیاركەكانیان
و سەنتەر و ناوەندی دێرەكانیان و كەنیسەكانیان بوو.
سەرەڕای بوونی زۆرێك دەرفەتی بابەتی كە رەخسابوون بۆ دەرچوون لە
قەیران ،یان جەنگ و راسپاردەیی ،بەاڵم لوبنانییەكان لەدەستیان دان ،مێژوو
پڕیەتی لە وێستگەی گەورەو پڕشنگدار ،دەیسەملێنن كە پەرۆشی هەبووە
بۆ بوونی لوبنان لە پێگەیەكی تایبەتی لە ناوچەی خۆرهەاڵتدا ،دیارترینی
ئەو وێستگانە:
• ساڵی 1516ی زایینی ،عوسامنییەكان بەسەر مەمالیكەكاندا سەركەوتن،
بەاڵم دەستیان نەگەیشتە ئیامرەتی چیا لە لوبنان و هیچ والیەكی عوسامنیان
بۆ دانەنا كە بە شێوەیەكی راستەوخۆ وەكو هەموو ناوچەكانی تری
دەوروبەری فەرمانڕەوایەتی بكرێت ،بەڵكو دەسەاڵتی موعینییەكانیان تازە
كردەوە.
• ساڵی 1634ی زانیینی ،عوسامنییەكان بەسەر دەسەاڵتی فەخرەدینی
گەورەی دووەمدا سەركەوتن و بردیان بۆ ئەستانەو لەوێ كوشتیان ،بەاڵم
سەرەڕای پچڕینی چەند قەزایەك كە فەخرەدین پێوەی لكاندبوو ،ئیامرەتی
چیا هەر بەردەوام بوو.
• ساڵی 1697ی زایینی ،شازادە ئەحمەد دوایین فەرمانڕەوای موعینییەكان
كۆچی دوای��ی ك��ردو عوسامنییەكان هیچ والیەكیان بۆ ئیامرەتەكەی
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دانەمەزراند ،بەڵكو رازی بوون بە رێككەوتن لەگەڵ بنەماڵەكانی (الشوف)
بۆ گواستنەوەی دەسەاڵت بۆ بنەماڵەی شیهاب (شازادە بەشیر كوڕی حسێن
ئەلشەهابی) كە خوشكەزای شازادە ئەحمەد موعینی بوو.
• ساڵی 1842ی زایینی ،قەسابخانە و كوشتارگەلەكانی چیا لەنێوان
دورزییەكان و مارۆنییەكان روویانداو ئیامرەتی شەهابی رووخاو دانیشتوانی
ئیامرەتی چیا رەزامەندییان لەسەر دابەشبوون (دوو قائیمقامیەت) نیشاندا
لەسەر فەرمانڕەوایەتی راستەوخۆی عوسامنی (عومەر پاشای نەمساوی).
• ساڵی 1860ی زایینی ،ئەزمونی حوكمی دوو قائیمقامیەت شكستی
هێنا لە دانانی سنورێك بۆ ملمالنێی خوێناوی نەخشە بۆ داڕێژراو لەنێوان
مارۆنییەكان و دورزییەكان ،پاشان لوبنانییەكان لەسەر سیستمی پارێزگاریی
(موتەسەڕەفیە) بەردەوامبوون ،كە توانی چیای لوبنان و دەوروب��ەری
یەكبخاتەوە ،هەرچەندە عوسامنییەكان لەوبارەیەوە خۆپارێزییان دەكرد
(شیعەكان داوایان دەكرد بچنە پاڵ موتەسەڕەفیە ،نەك بچنە پاڵ هەردوو
ویالیەتی سەیدا و شام).
• ساڵی 1920ی زایینی ،ئەوروپا هەستا بە دەستبەسەرداگرتنی میراتی
سوڵتانی عوسامنی ،بەوهۆیەشەوە مارۆنییەكان سەرەڕای پرۆژەی سایكس-
بیكۆ كە لەبنەڕەتدا دەیویست سوریاو لوبنان لەژێر دەسەاڵتی فەڕەنسادا
یەكبخات ،دەوڵەتی لوبنانی گەورەیان بەدەستهێنا (شیعەكانی لوبنان بە
نێردەی (كینگ -كراین)ی نێودەوڵەتییان راگەیاند كە دەوڵەتی لوبنانی
گەورە بە پڕۆژەكەوە پابەندەو رازی نییە بخرێتە پاڵ دەوڵەتە سونیەكەی
شەریف حسێن لە سوریا) (.)2
• ساڵی  ،1943دەسەاڵتی فەڕەنسای ئازاد لە لوبنان لە بەردەم پێشڕەوی
نازییەكاندا الواز ب��وو ،بۆیە لوبنانییەكان ئەو هەلەیان قۆستەوە بۆ
بەدەستهێنانی سەربەخۆیی و توانیان سنورێك بۆ دەسەاڵتی ئینتیدابی
فەڕەنسا دابنێن.
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• ساڵی  ،1982لوبنان بێجگە لە ناوەندی ناوچە كریستیانەكان لەژێر
دەسەاڵتێكی سوری – فەلەستینی دا بوو ،بۆیە ئیرسائیل پەالماری واڵتەكەی
دا بۆ لێدانی ژێرخانی سەبازی فەلەستینی و ناچاركردنی سوریا بە كێشانەوەی
سوپاكەی لە خاكی لوبنان ،بەاڵم جیهانی ئازاد بەتایبەتی ئەمەریكا هاتنە
وەاڵم بۆ سنورداركردنی رۆڵی ئیرسائیل و جێبەجێكردنی كاریگەری پالنی
جەنگ لە رێگەی پشتیوانیكردنی پڕۆژەی دامەزراندنی دەوڵەتێكی ناوەندی
ئازادو بەهێز لە لوبنان و ئیمزاكردنی رێككەوتننامەی ئاشتی لەگەڵ ئیرسائیل
كە دواتر رێككەوتنی 17ی ئایاری 1983ی لێكەوتەوە.
• ساڵی  ،2005لوبنانییەكان ل��ەدوای تیرۆركردنی (رەفیق ئحەریری)
سەرۆك وەزیرانی ئەوكاتەی لوبنان راپەڕین ،لەو بارودۆخەدا ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا لە رێگەی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە ،سوریای
ناچار كرد سوپاكەی لە خاكی لوبنان بكێشێتەوە ،بەوشێوەیەش لوبنانییەكان
سەروەری و سەربەخۆییان بەدەستهێنایەوە ،سوننەكان لەدوای تێپەڕبوونی
 85ساڵ بەسەر دامەزراندنی دەوڵەتی لوبناندا ،چوونە پاڵ پڕۆژەی « لوبنان
پێش هەر شتێك».
لە ئەنجامی هەموو ئەو گۆڕانكارییە مێژووییانەی باسكران ،دەگەینە
ئەو ئەنجامەی كە لوبنانییەكان مافی چارەی خۆنوسینیان بەدەستهێناوە،
لە زەمەنێكدا كە ئەم چەمكە نەنارساو یان نادیار بووە ،لەسایەی نەبوونی
هیچ مەرجەعێكی هەرێمیی یان نێودەوڵەتی كە سەرپەرشتی كاروباری
نەتەوەو گەالنی جیهان بكات( ،دواتر رێكخراوی عوسبەی نەتەوەكان و
نەتەوە یەكگرتووەكان ،لە نیوەی یەكەمی سەدەی بیست دامەزرێرنان)،
لوبنانییەكان بە شێوەیەك لە شێوەكان مافی چارەی خۆنوسین-یان لە
حوكمی عوسامنییەكان و ئەوروپییەكان پچڕی ،لەكاتێكدا خودی عەرەبەكان
لە سەردەمی كۆندا (خەالفەتی ئیسالمی) و سەردەمی داگیركاری نوێی
سوریا نكۆڵیان لێدەكرد.
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لوبنانییەكان لە مێژووی خۆیاندا چەندین شێوازو سیستمی دەستوری و
قەوارەی جوگرافی و فۆڕمی ژیانی هاوبەشی جۆراوجۆریان تاقیكردەوە،
ب��ەاڵم لوبنانێكی بچوككراوەیان لەگەڵ شازادەیەكی نیشتامنی ناسی
(ئیامرەتی چیا) ،لەگەڵ دەسەاڵتێكی دابەشكراوی چیای لوبنان لەگەڵ
پارێزگارێكی تائیفی لە چوارچێوەی سیستمی (هەردوو قائیمقامیەت)دا،
هەروەها چیایەكی یەكگرتوویان ناسی لەگەڵ فەرمانڕەوایەكی بیانی نامۆدا
لە چوارچێوەی لوبنانی گەورەی داگیركراودا (ئینتیدابی فەڕەنسا) ،هەروەها
لوبنانێكی سەربەخۆیان بینی لە سەردەمی میساقی نیشتامنیدا،
لوبنانییەكان لە ژینگەو روانگەكەی خۆیاندا چەمكی ئ��ازادی و
سەربەخۆییان باڵوكردەوەو كردیانە وانەیەك بۆ ئەوەی گەالنی عەرەبی كە
ئۆڤیانوسەوە تاكو كەنداو لێوەی فێر بنب ،كاتێكیش ویستیان لەناو رووبەری
( )10452كیلۆمەتر چوارگۆشەدا ئۆقرە بگرن ،ئەو گەالنە پشتیان تێكردو
ئەویش هاواری كرد :بۆچی جێمدەهێڵن؟ بەڵكو بۆ كێم جێدەهێڵن؟
لە ئێستادا ،دەوڵەتە ئیقلیمی و زلهێزەكان فەرمانڕەوایەتی لوبنانی گەورە
دەكەن ،دەوڵەتی لوبنانیش فەرمانڕەوایەتی موتەسەڕیفیەكان (پارێزگاكان)
دەكات ،تائیفەو مەزهەبە ئایینیەكانیش فەرمانڕەوایەتی ئیامرەتەكان دەكەن
كە بەدرێژایی رووبەری لوبنان باڵوبوونەتەوە :ئێرە زەوی شیعەیە «بڕۆن
بەرەو چەكەكانتان» ،ئەوالش زەوی سوننەو دورزییەكانە «ساڵو بكەن لە
فەرمانڕەوا بە فەرمانی خوا» ،لێرە و لەوێ و ئەوالتر خاكی مەسیحیەی «ساڵو
لە خۆڕاگری لوبنان بكەن ...ئەگەر دۆزیتانەوە».
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عەلمانی یان تائیفیە؟
8ی حوزەیرانی 2011
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* ئەمە پوختەی كۆڕێكە كە سەماحەتی سەید (هانی فحص) و شەریف
فەییاز ئەمینداری گشتی حزبی سۆسیالیستی پێشكەوتنخوازی لوبنان و قەشە
پۆڵس وەهبە بەشدارییان تیادا كرد ،كۆڕەكە لەالیەن د.جۆزیف عەجمی
بەڕێوەبەری كۆلێژی راگەیاندن بەڕێوەبراو لەالیەن مامۆستا سوهێل مەتەر
جێگری سەرۆكی زانكۆ بۆ كاروباری پەیوەندییە گشتییەكان پێشكەشكرا8 ،ی
حوزەیرانی . 2011
دی��اردەی تائیفیەتی سیاسی بوونی هەیە ،لەبەرئەوەی كە تائیفیەتی
شارستانی ،كەلتووری ،پەروەردەیی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،دارایی ،ئاسایشی
و سەربازی بوونی هەیە ،كەواتا بۆچی هەندێك داوای هەڵوەشاندنەوەی
یەك جۆر تائیفیەت و هێشتنەوەی جۆرەكانی تری دەكەن ،بەتایبەتی كە
تائیفیەتی سیاسی چەقەكەیەو ئەوانی تر سەرچاوەكانیەتی؟ تائیفیەتی
سیاسی چرای رۆشنكەرەوەیە ،بەاڵم جۆرەكانی تری تائیفیەت سەرچاوەی
ئەو وزەیەن كە تەزووی كارەبایی بۆ دروست دەكەن.
ئەگەر بێتو ئەو هەموو جۆرانەی تائیفیەت لەناو كۆمەڵگەی لوبناندا
بوونیان هەبێت ،كەواتا تائیفیەت نابێتە بەربەستێكی قۆناغیی ،بەڵكو
حاڵەتێكی كۆن و رەسەنە لەناو كەسێتی مێژوویی لوبنانیدا ،تائیفیەت
پێكهاتەیەكی سەرەكییە لە مێژووی ئێمەداو پەیوەندە بە باری ئایینیەوە
لە خۆرهەاڵت ،لەپاڵ ئەو پەیوەندییە رسوشتی و ئاساییەی كە لەنێوان
لوبنان و روانگەی دەوروبەریدا هەیە ،ئەگەر جیاوازی لەبارەی لێكدانەوەی
فەلسەفیانەی ئولوهیەت یان ملمالنێ لەسەر دەس��ەاڵت بێت ،بەاڵم
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سەردەمەكە تێیپەڕاندووە ،تائیفەكان و مەزهەبەكان و چەوساندنەوەی
ئایینی بەرهەمهێناوەو لەسەریشی بەردەوامە ،واتا تائیفیەتی سیاسی بە
چەمكە گشتگیرییە قەوارەییەكەی بەرهەمهێناوە نەوەك بە چەمكە لوبنانیە
كاتییەكەی.
لەوەی لە سەرەوە باسكرا دەگەینە ( )3دەرئەنجام:
یەكەم :البردنی سیام سیاسییەكانی تائیفیەت هیچ سودێكی نییە بەبێ
چارەسەركردنی جەوهەری تائیفیەتی فرە دەموچاو ،چونكە (بەش ،هەموو
النابات).
دووەم :البردنی حاڵەتی تائیفی گشتی بەتەنها لە لوبنان سودی نییە،
ئەگەر سیستمی بێالیەنی لوبنان لەبەرچاو نەگرێت ،ئەگینا عەملانییەت لەژێر
كاریگەری هاوبەرامبەری نێوان پێكهاتە كۆمەاڵتییەكانی لوبنان و دیاردە
مەزهەبییەكانی خۆرهەاڵتدا دەكەوێت.
سێیەم :گواستنەوە بۆ قۆناغی عەملانیەت قورسە بەب ێ گواستنەوە بۆ
حاڵەتی بەهاواڵتیبوون ،بەاڵم گەیشنت بە حاڵەتی بەهاواڵتیبوون ئەستەمە
بەبێ دڵسۆزی رەها بۆ نیشتامن و رێككەوتن لەسەر ناسنامەكەی و رۆڵ
و پەیامەكەی ،بەاڵم ئەمە بابەتێكە هێشتا ناڕوونی و جیاوازی و مشتومڕو
ناپاكی هاوبەرامبەری تێدا بەدیدەكرێت ،لە ئێستادا ئ��ەوەی جێگەی
سەرنجدانە سەبارەت بە البردنی تائیفیەتی سیاسی ،ئەوەیە كە ئەم پڕۆژە
نوێیە لەالیەن سیاسییەكانەوە لەپێش بیرمەندەكان خرایەڕوو ،ئەمە مانای
وانییە كە سیاسییەكانی ئێستای لوبنان عەملانین ،بەڵكو پێشنیازەكە بەرهەمی
ئارەزووكردنە لە هەژمونگەری نەوەك بەرهەمی پاڵنەری ئەنجامدانی
چاكسازی بێت ،ئێمە لە وەهمدا دەبین ئەگەر پێامنوابێت كە ئەم چینە
سیاسیە دەتوانێت كۆمەڵگە بكاتە عەملانی ،مادام تائیفیەتی هاوسۆز
لەگەڵ گەندەڵی سەرمایەی سەرەكی زۆرینەی كایەكانی ئەو كۆمەڵگەیە
پێكدەهێنێت.
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ئ��ەوەی جێی سەرنجە ،پێش ئ��ەوەی سیاسەمتەدارە موسوڵامنەكان و
چەپەكان تازە بەتازە داوای البردن و رەتكردنەوەی تائیفیەتی سیاسی بكەن،
سیاسەمتەدارە كریستییانەكانی لەمێژە داوایان كردووە ،دۆكیۆمێنتەكانی
ئەنجومەنی نوێنەرانی لوبنان ئاشكرای دەكەن كە پەرلەمانتاری مارۆنی
رۆڵەی فەتوح كرسەوان (جۆرج زوین) ناڕەزایەتی بەرامبەر هەردوو ماددەی
( 95و)96ی دەستووری یەكەمی لوبنان دەربڕیوە لەكاتی تاووتوێكردن و
گفتوگۆكردن لەسەری لە 22ی ئایاری 1926دا ،چونكە ئەو دوو ماددەیە
زەمینەیان بۆ تائیفیەتی سیاسی خۆشدەكرد ،ئەو بەڵگەنامانە ئەوەش ئاشكرا
دەكەن كە ئەمیل ئەدە لەكاتی گفتوگۆكردن لەسەر پێكهێنانی حكومەتەكەی
شێخ بشارە ئەلخوری لە 14ی ئایاری 1927دا ،داوایكردووە لە پڕۆسەی
دابەشكردنی پلە و پۆستەكاندا بنەمای تائیفی كاری پێنەكرێت ،مادام مافی
سەرجەم الیەن و تائیفەكان لە پەرلەماندا پارێزراو و رێزلێگیراوە ،بەاڵم
وابەستەبوون بە بنەمای تائیفیەوە لە دامەزراندنەكاندا ،سەلیقە و تواناكان
دەكوژێت و یەكسانی نێوان هاواڵتیان لەناودەبات.
ئەوكاتەی حكومەتی سەربەخۆی لوبنان لە ساڵی 1943دا یەكەم بەیاننامەی
وەزاری خۆی داڕشت ،سنوری تائیفیەتی سیاسی تێپەڕاندو داواشیكرد لە
ئاییندەدا تائیفیەت بۆ هەمیشە وەال برنێت ،لەو بەیاننامەیەدا ئەم رستەیە
هاتووە« :ئەوساتەی كە تێیدا دەتوانرێت تائیفیەت وەال برنێت ،ئەوە
ساتی بەئاگاهاتنەوەی نیشتامنی سەرتاسەری و پیرۆزە لە مێژووی لوبناندا،
بۆیە هەوڵدەدەین بە پشتیوانی خودا لەوساتەوە نزیك بینەوە» ،بەاڵم لە
چوارچێوەی رێككەوتنی (تائیف)دا ،داڕشتنەوەی ماددەی ()95ی دەستوور
جیاوازە ،لەكاتێكدا كە ماددەكە دەڵێت« :پێویستە ئەنجومەنی نوێنەران
رێكارە گونجاوەكان بگرێتەبەر بۆ گەیشنت بە هەڵوەشاندنەوەی تائیفیەتی
سیاسی بەپێی پالنێكی قۆناغیی و دامەزراندنی دەستەیەكی نیشتامنی»،
هەمان ماددە لە دواییدا ئاماژە دەكات كە ئەركی دەستەی ناوبراو بریتییە
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لە دیراسەكردن و پێشنیاركردنی ئەو رێگایانەی كە دەبنە بارتەقای نەهێشنت
و هەڵوەشاندنەوەی تائیفیەت.
بەبێ گومانكردن لە نیازپاكی ئەو كەسایەتییە مارۆنییانەی كە لە دەیەی
بیستەكانی سەدەی رابردوودا رێگر بوون لە پەیڕەوكردنی تائیفیەتی سیاسی،
سەرنجی ئەم دەرهاویشتە مێژووییانە دەدرێت« :زۆرینەی بژاردەی زانستی
ئەو سەردەمە كریستیانی بوون ،ژمارەی كریستیانەكان لەو بوارەدا زاڵرت بوو،
ئینتیدابی فەڕەنسی هەبوو ،بشارە ئەلخوری و ئەمیل ئەدە لە كێبڕكێدا بوون
بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی شەقامی ئیسالمی».
كاتێك بیرۆكەی نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی لە دەیەی حەفتاكانی سەدەی
رابردوو گەڕایەوە گۆڕەپانەكە ،ئەوە هاوكات بوو لەگەڵ هەڵگیرساندنی شەڕی
سودری-فەلەستینی چەپڕەوانە لەدژی لوبنان بە كریستیانی و موسوڵامنیەوە،
ئەو شەڕە لە چوارچێوەی پیالنێكدا بوو ئامانجی الوازكردنی حاڵەتی مارۆنی
سیاسی و گرتنەدەستی دەسەاڵت لەناو دەوڵەتی لوبنانداو گۆڕینی رژێم
و چەسپاندنی نیشتەجێكردنی فەلەستینییەكان بوو ،دەرهاویشتەكانی
دەیەی حەفتاكانی سەدەی رابردوو ،بووە پێچەوانەی دەرهاویشتەی دەیەی
بیستەكانی ،چونكە لوبنان لە دەوڵەتێكی خاوەنی سیامی عەرەبییەوە
گۆڕا بۆ نیشتامنێكی خاوەن ناسنامەی عەرەبی ،بەوهۆیەشەوە ژمارەی
كریستیانەكانی كەمبوەوە ،دەوڵەتی سەربەخۆی لوبنان بڕیاری ئازادی و
سەروەری لەسەر خاكەكەی و لەناو سنورەكانی لەدەستدا ،سەرەڕای هەموو
ئەمانە ،رەوتێكی جیهادی شیعەگەرایی چەكدار لە لوبنان و ئێران و رەوتێكی
ئوسوڵی سوننی توندڕەو لەناو لوبنان و ججیهانی عەرەبیدا سەریانهەڵدا.
لە بەرامبەر ئەو گۆڕاكارییانەدا ،هەوڵی نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی
ل��ەم��ڕۆدا ،هەنگاوێكی نوێیە لەسەر رێگەی چەسپاندنی هەژموونی
پێكهاتەی یەك تائیفە بەسەر كۆی پێكهاتەكانی تری نیشتامنی لوبنانیدا،
ئەوەش بە شێوەیەكی گشتی رۆڵی كریستیانەكان و فۆرم و پەیامی لوبنان
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لەم خۆرهەاڵتەدا پەراوێز دەخات ،لوبنان پێویستی بە هەڵوەشاندنەوەو
نەهێشتنی سیاسەتی تائیفیانە هەیە كە پڕۆژەیەكی عەملانیە ،نەوەك
پێویستی بێت بە نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی كە بریتییە لە پڕۆژەیەكی
تائیفی رووت ،بۆیە كاتی ئەوە هاتووە لوبنان بە عەملانیەت شادومان بێت،
لەكاتێكدا پێگەی شارستانی لە ژیانی سیاسی لوبناندا پاشەكشەی كردووە،
لەدوای بەرپابوونی شەڕ لە لوبنان لە ساڵی 1975دا قەبارەی دابەشبوونی
تائیفی و مەزهەبی بە ستونی و ئاسۆیی دوو بەرامبەر زیادی كردووە،
لەوەتەی رێككەوتنی تائیف لە ساڵی  1989كراوە ،پرسی تائیفیەت لەسەر
حسابی ناوەندێتی دەوڵ��ەت ،بەڵكو لەسەر حسابی دەوڵەتی یەكگرتوو
رەهەندێكی فیدراڵی وەرگرتووە.
ئەگەر بێتو جێبەجێكردنی المەركەزیەت دوابخرێت ،لەبەرئەوەیە كە
جێبەجێكردنی لەگەڵ بوونی واقیعی فیدراڵی سەپێرناو بەسەرماندا ،دۆخەكە
ئاڵۆزتر دەكات ،چونكە المەركەزیەت سیستمێكە بە وێنای دەوڵەتێكی
مەركەزی ن��ەوەك دەوڵەتی فیدراڵی ،لوبنان لە دەوڵەتێكی مەركەزی
شەرعییەوە گۆڕاوە بۆ دەوڵەتێكی فیدراڵی ناشەرعی ،بەبێ تێپەڕبوونی بەو
نامەركەزیەتەوە كە لە رێككەوتنی تائیف تێبینی كرا ،بەردەوامبوونی ئەو
واقیعە بەشەرعی نەكراوە ،لە دابەشبوون نزیكامن دەكاتەوەو لە یەكبوون
دوورمان دەخاتەوە ،هەرچەندێك بڵێین لەسەر فەلەستینی یان سوری یان
ئیرسائیلی و ئەوانی تر حەقامنە ،چونكە ئەگەر خاكی لوبنان زەویەكی بەپیت
نەبوایا بۆ ملمالنێی تائیفی ،دابەشبوون رووی نەدەدا ،بەڵگەش ئەوەیە كە
هەرچەندە دەرفەتی دەرچوومنان لە قەیرانێكدا بێت ،پشت دەبەستین بە
پێكهاتنێكی تائیفی خاوەن رەهەندی دابەشبوون و پێچراوە بە چەندین
دروشمی نیشتامنی و یەكبونگەرایی ،دوایین پێكهاتنامن رێككەوتنی تائیف
بوو كە داوای نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی كرد ،لەكاتێكدا چەند بەندێكی
دیاریكراوی زیاتر لەهەر قۆناغێكی تری راب��ردوو ،بۆ پرسی تائیفیەت
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تەرخانكراوە ،چەند بەندێكی تریشی بەناوی بەشداریكردنەوە سرتاكچەری
بڕیاردانی دەستووری پەكخستووە ،بە ئامانجی بەرە بەرە تواندنەوەی
یەكێتی دەوڵەت.
لوبنانی نیشتامن لەسەر بناغەی رێككەوتنی تائیف دروستكرایەوە و بە
لۆژیكی تائیفیەت خرایە ژێر ئینتیدابەوەو لەژێر باڵی یەكێتییەكی تائیفیدا
سەربەخۆیی لێسەنرایەوە ،بەوشێوەیەش دەوڵ��ەت لەسەر بنەمایەكی
تائیفی بونیاترنا ،هەروەها ئیدارەكانیش بەپێی پێوەری تائیفی دامەزرێرنان
و پەیڕەوەكانی پ��ەروەردەش بە بیرێكی تائیفیانە ن��ورسان ،ئێمەش ئەو
داگیركارییەمان لەبەر چەند هۆیەكی تائیفی قبووڵ كردو هاوسۆزیامن
پێشكەشی نیشتامن كرد ،چونكە خاوەنی نەزمێكی تائیفیە ،بەاڵم مەخابن
ئەگەر بڵێین خواستەكامنان تائیفیە ،لەبەرئەوە وەرن با پێكەوە خڕۆكە سورە
تائیفییەكانی ناو خوێنامن بگۆڕین بە خڕۆكەی مەدەنیەت ،پاشان باس لە
نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی بكەین ،ئەمجارەش مەخابن ،چونكە هێشتا
لوبنانییەكان كریستیانی و موسوڵامن نین ،بەڵكو مارۆنی و سوننەو شیعەو
دورزی و رسیانی و عەلەوی و ئەرمەن و ئەرتۆدەكسی و كاسۆلیكن.
ئەمە دیاردەیەكە لێكدانەوەی خۆی لە مێژوودا دەدۆزێتەوە ،ئەو گروپ و
تاقمە خۆرهەاڵتی و ئاسیاویانەی كە لەنێوان سەدەكانی پێنجەم و بیستەمدا
هاتوون بۆ لوبنان ،وەكو رۆڵەی مەزهەبەكان و تائیفەكان پەنایان بۆ هێناوە،
نەك وەك نەوەكانی هەردوو ئایینی كریستیانی و ئیسالمی ،بۆیە ئەو سیامی
چەوسانەوەیەی كە بەرەو لوبنان كۆچی كردووە هەمیشە سەرچاوەكەی
ئایینێكی تر بووە ،بەڵكو هی تائیفەیەك بووە لە دژی تائیفەیەكی تری سەر
بە هەمان ئایین و مەزهەبێك لە دژی مەزهەبێكی تری سەر بەهەمان ئایین.
لەبەرئەوە مەسەلەی تائیفیەت لە لوبنان ناكرێت بە شێوەیەكی تاكالیەنەو
بەشبەشكراو بخرێتەڕوو ،پێویستە ببێتە بەشێك لە پڕۆژەیەكی چاكسازی
گشتی بۆ لوبنانی مرۆڤ و هاواڵتی و كۆمەڵگەو دەوڵەت و ناسنامەی
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نیشتامنی ،ئەگەر بارودۆخ بخوازێت بە جێبەجێكردنی چاكسازییەكان بە
چەند پاكێجێك ،پێویستە لەپێش جێبەجێكردنی ئەو قۆناغەدا رێككەوتنێكی
گشتگیر بكرێت لەسەر پڕۆژەیەكی چاكسازی پێگەیشتووی تەواو لەگەڵ
دانانی خشتەیەكی زەمەنی دیاریكراودا (ئەوەی كە تائێستا بەردەست نییە)،
هەروەك حزبوڵاڵ دەستپێكردن بە دانانی چەكەكانی بە چوارچێوەیەكی
بەرگرییەوە دەبەستێتەوە ،بەاڵم نابێت دەست بۆ هاوسەنگی دەستوری
بربێت ،با راشكاوانە بیڵێین :دەستكاری نەكردنی هاوسەنگی تائیفی تەنها لە
چوارچێوەی پڕۆژەیەكی سیاسی  -دەستووری – فیدراڵی روون و ئاشكرادا
نەبێت.
لە چاوەڕوانی پێكهێنانی سیستمێكی عەملانی راستەقینەدا ،پێویستە
باری تائیفی لوبنان لەسەر بنەمای یەكسانی سیاسی و ئیداری دابڕێژرێت،
ناكرێت نیوەیەكامن تائیفی و نیوەكەی ترمان عەملانی بین ،ناتوانین
دەوڵەتێكی مەدەنی بەڕێوەببەین ،كە كۆمەڵگەكەی تائیفی بێت ،ناكرێت
كارو پیشەكان تائیفیانە نەبن ،بەاڵم فەرمانبەرەكان كەسانێكی تائیفی بن،
ئەمە جادوە ،درۆیە ،هەڵخەڵەتاندنە ،دەمەوێت بەشدارییەكەم بەوە كۆتایی
پێبهێنم كە سەماحەتی شێخ محەمەد مەهدی شەمسەدین لە ساڵی 2001دا
لە كتێبی (الوصایا)دا ئاماژەی بۆ كردووەو دەڵێت« :بە قوڵی لە رسوشتی
كۆمەڵگەی سیاسی لوبنانی وردبوومەوە كە لە ئەنجامی ئەو فرە تائیفیەوە
خاوەنی تایبەمتەندێتی دیاریكراوی خۆیەتی ،بۆمدەركەوت كە نەهێشنت و
البردنی سیستمی تائیفیەتی سیاسی لە لوبنان سەركێشیەكی گەورە لەخۆی
دەگرێت ،لەوانەیە هەڕەشە لە چارەنوس و ئاییندەی لوبنان بكات ،یان
النیكەم هەڕەشە لە سەقامگیری لوبنان دەكات ،پێشدەچێت بارودۆخێك
لێرەو لەوێ بێنێتە ئ��اراوە بۆ خۆبەه َێزكردن بە دەرەوە و زەمینەیەك
بڕەەخسێنێت بۆ دەستێوەردانی هێزە دەرەكییەكان لە كارووباری لوبنان
لێرەو لەوێ ،لەبەرئەوە بەتایبەتی شیعەكانی لوبنان ئامۆژگاری دەكەن و
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هیوادارم ئامۆژگاری هەموو لوبنانییەكان بە موسوڵامن و مەسیحییەوە بكەم
كە پڕۆژەی نەهێشتنی تائیفیەتی سیاسی لە كاری سیاسی و فكری سیاسی
دەربكەن ،نەك بەو مانایەی كە باسكردنی و هەوڵدان بۆی قەدەغە بكرێت،
بەڵكو ئەوە یەكێكە لە ئەركە ئایندەییە دوورەكامنان و لەوانەیە پێویستی
بە دەی��ان ساڵ بێت تاوەكو پێدەگات بەپێی پێگەیشنت و پێشكەوتنی
كۆمەاڵیەتی لوبنانی و پێشكەوتنی روانگەی عەرەبی پەیوەست بە لوبنان».
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ئەو مەترسییانەی سنوری ( 8و )14ی ئادارییان
بەزاند
1ی ئەیلولی 2009
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گردبوونەوەی 14ی ئادار بۆ ئەوە نەبوو كە بە تەنها داوای پاشەكشەكردنی
سوریا و دادگای نێودەوڵەتی بكات ،بەڵكو بزووتنەوەیەكی نیشتامنی و
سەربەخۆییخوازە كە تەواوكەری پرۆژەی راگەیاندنی دەوڵەتی گەورەی
لوبنان و بوژێنەرەوەی میساقی نیشتامنیە ،ق��ەوارەی دەوڵەتی لوبنان
كە لەڕووی دەستوورییەوە بە رێككەوتنی تائیف دانی پێدا نرا ،بەاڵم لە
شتێكدا كەموكورتی هەبوو ،ئەویش دانپێدانانی ویژدانییە ،چونكە شۆڕشی
ئورز بۆ ئەوە بوو كە لە پێناو بونیادنانی دەوڵەتێكی دیموكراتی  -مەدەنی
 ناوەندیی بێالیەنەدا خەبات بكات ،بەاڵم پاشان بوونی جیاوازی لەنێوانالیەنەكانی ()14ی ئادار دەربارەی ئەم چەمك و دەستەواژانە دەركەوت.
گردبوونەوەی ()8ی ئادار لە لوبنان بۆ ئەوە نەبوو كە داوای رەتكردنەوەی
پاشەكشەی هێزەكانی سوریاو دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی بۆ پرسی
لوبنان بكرێت ،بەڵكو بریتیبوو لە بزوتنەوەیەكی سیاسی و سەربازی كە
باوەڕی بە یەكێتی و سەربەخۆیی لوبنان هەیە ،پێكهاتەی سەرەكی ()8ی
ئادار (حزبوڵاڵ) لەدژی داگیركاری ئیرسائیلی جەنگا ،بەاڵم ئەمڕۆ رۆڵی سوریا
دەبینێت و درێژكراوەی شۆڕشی ئێرانە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،لەبەرئەوە
ملمالنێی نێوان هەردووال بەرەی ( 8و )14ی ئادار كە دوو پڕۆژەی جیاوازیان
بۆ لوبنانی نیشتامن و ناسنامەو سیستم و كۆمەڵگاو مرۆڤ هەیە ،كۆتایی
پێنایەت تەنها بە دەركەوتنی براوەو دۆڕاو نەبێت ،لێرەدا مەبەستم ئەوە
نییە كە الیەنێكی لوبنانی بەسەر الیەنێكی لوبنانی تردا سەردەكەوێت،
بەڵكو مەبەستم ئەوەیە كە یەكێك لەو دوو پڕۆژەیە بەسەر ئەوی تردا
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سەردەكەوێت ،چونكە ناكرێت خواست و سەربەخۆبوون و پاشكۆیەتی
پێكەوە كۆبكرێتەوە ،یان دەوڵەتۆكە ،یان ئاسایش و چوارگۆشە ئەمنییەكان و
جەنگ و ئاشتین نوێگەری و چەقبەستوویی ،بێالیەنی و تەرەفگیری ،چەكی
شەرعی و چەكی ناشەرعی ،ویالیەتی فەقێیی و دەوڵەتی مەدەنی پێكەوە
بگونجێرنێت ،ئەگەر بێتو پڕۆژەی ()14ی ئادار پڕۆژەی راستەقینە و كۆتایی
بێت ،ئەوە پڕۆژەی راگەیەنراوی ()8ی ئادار بۆ قۆناغەكەیەو كاتییەو پڕۆژە
سەرەكییەكەی حزبوڵاڵ بۆ دامەزراندنی كۆمارێكی ئیسالمی لە لوبنان كە
رێز لە تایبەمتەندی لوبنان بگرێت بزر دەكات ،ئەوەش بوونی پرۆژەیەكی
سەلەفی سوننی رەتناكاتەوە ،هەرچەندە رەوقی (املستقبل) پێی رازی نییە،
چونكە خەون بە دروستكردنی خەالفەتێكی ئیسالمییەوە دەبینێت كە رێز لە
تایبەمتەندێتی لوبنان ناگرێت ،چونكە بیرێكی تەكفیریەو پێچەوانەی بیری
حزبوڵاڵیە.
لەبەر ئەم هۆیانە ،سەركردەكانی هەردوو بەرەكە لە دەرچوونیان لە قاڵبی
پابەندێتی ( 8و )14ی ئادار شكستیان هێنا ،هەرچەندە لە چوارچێوەی
دەستەی دیالۆگی نیشتامنیدا یەكیان گرتەوە ،هەڵبەتە هەموو راستی
الی كەس نییە ،بۆیە لەو بڕوایەدام كە حزبوڵاڵ بە لەجیاتی بەرپرسیارێتی
شكستهێنانەكە دەخاتە ئەستۆی ،چونكە گفتوگۆ لەگەڵ الیەنەكانی تردا
ناكات ،بەڵكو رای خۆی بەسەریاندا دەسەپێنێت ،ئەو حزبە (حزبوڵاڵ) لە
خۆی دڵنیایە كە دەتوانێت پڕۆژەكەی بەدیبهێنێت و كۆنرتۆڵی دەسەاڵتی
لوبنان بكات ،ئەم متامنەیەی لە رێگەی چەند فاكتەرێكەوە بۆ پەیدا بووە
دیارترینیان بریتییە لە :بڕوابوونی ئەندام و الیەنگرانی بە قەزیەكەیان،
زۆری توانا سەربازییەكانی ،خۆڕاگری بەرچاوی لە شەڕی ( )2006بەرامبەر
ئیرسائیل ،هاوكاریكردنی دارایی و سەربازی بێ كۆتایی لەالیەن ئێرانەوە
لە رێگەی سنورەكانی لوبنان – سوریا ،دژایەتی نەكردنی بزوتنەوە
شیعیەكان لەالیەن ئیرسائیلەوەو گوێنەدانی بە بارودۆخی ناوخۆیی لوبنان،
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بەكەم زانینی كاریگەرییەكانی سیاسەتی ئەمەریكا لە ناوچەكەدا لەالیەن
حزبوڵاڵوە ،بەتایبەتی لەدوای شكستی ئەو سیاسەتە لە لوبنان و عیراق و
ئەفغانستان و ئێران ،شەرمەزار كردنی بەرەی ()14ی ئادار بۆ چەند هۆكارێك
دەگەڕێتەوە ،گرنگرتینیان بریتیە لە :رسوشت پڕۆژەكەی لە ئامانجی بنیاتنانی
دەوڵەتە نەوەك شەڕكردن و بەرەنگاربوونەوە ،زاڵبوونی ریتمە تائیفیەكان
بەسەر بڕیارە چارەنووسسازەكاندا وەك پڕۆژەی رووخاندنی دەسەاڵتی
سەرۆك ئەمیل لەحود ،شڵەژانێكی رێژەیی لەدوای تیرۆركردنی یەكێك لە
سیمبولەكانی ،دوودڵی پێكهاتەی سوننی لە گرتنەبەری هەڵوێستی دیاریكراو
لە ترسی هەاڵوسانی ئاژاوەیەكی سوننی – شیعی ،پێدانی ئەولەوییەت
بە دادگای نێودەوڵەتی لەڕووی پڕۆژەی بونیاتنانی دەوڵەت ،نیشاندانی
گوێرایەڵییەكی زۆر بۆ ئامۆژگارییەكانی سعودیە و ئەمەریكا ،كە داوای
ئاسایی بوونەوەو بەرپەچدانەوەی گونجاوی هەڕەشە ئەمنی و سەربازییەكان
دەكەن ،داگیركردنی خۆرئاوای بەیروت لەالیەن حزبوڵاڵ و هاوپەیامنەكانی لە
(7ی ئایاری  )2008و رازیبوونی سوننەكان بە هاوسەنگی نوێی هێزەكان لە
گشتاندنی بەسەر هێزەكانی تری بەرەی ()14ی ئاداردا لە رێگای رێككەوتنی
(دۆحە)ـەوە ،بێالیەنی نەرێیانەی سوپای لوبنان كە هاوكاتە لەگەڵ دوودڵی
هێزە ئەمنییەكانی لوبنان و سەرنەكەوتنی پێكهاتەكانی ()14ی ئادار لە
دروستكردنی پەیوەندییەكی شەفاف و راستگۆیانەو هاوسەنگ و رێكخراو
لەنێوان خۆیاندا ،ئەمانە هەموویان هۆكار بوون بۆ سەرنەكەوتن و شەرمەزار
كردنی بەرەی ()14ی ئادار لە لوبنان ،لە ساڵی ()2005ـەوە چەندجار شۆڕشی
ئورز لە سەركردەكانی توڕە بووە ،چەندجار لە سستی و پاشەكشەكردنیان
بوراوە ،چەندجار لە موزایەدەو جیاوازی و ناكۆكییەكان بوراوە ،ئایا چەندجار
لە رەفتارە خۆبەدەستەوەدانەكانیان بوراوە ،لە كاتێكدا ئەئوان سەركەوتوو
بوون ،دوایین سەركەوتنیان لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكانی ()7ی حوزەیرانی
 2009بوو.
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بەرەی ()14ی ئادار چەند پرسیارێكی چارەنوسسازانە دەوروژێنن ،بەاڵم
وەاڵمی كاتیان دەداتەوە ،پرسی راست دەوروژێنێت ،بەاڵم بە شێوەیەكی
هەڵە چارەسەریان دەكات.
ئەمڕۆ هەندێك گرەو لەسەر ئەوە دەكەن كە گواستنەوە و گۆڕانكاری
ناوخۆیی لەناو هەردووال بەرەی ( 8و )14ی ئادار روودەدات ،بەاڵم ئەو
ریزبەندییە سیاسی و دابەشبوونە نیشتامنییەی كە لەنێوانیاندا هەیە
بەردەوامەو توندوتیژتر دەبێت ،ل��ەدوای هەڵبژاردنی سەرۆك (میشال
سلێامن) ،لوبنانییەكان بڕوایان بەوە هەبوو چەند الیەنێكی ناو هەردوو
بەرە بچنە پاڵ سەرۆك كۆماری بۆ دروستكردنی (هێزی سەرۆكایەتی)،
لەپێش ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانیش هیواكان بوژانەوە ،پاشان
هیوا نەما ،كاتێك سەرۆك میشال سلێامن دوودڵ بوو لە پەیڕەوكردنی
چەند دەستپێشخەرییەكی سیاسی پراكتیكی و شكستهێنانی لە پێكهێنانی
فراكسیۆنێكی پەرلەمانیدا.
هەر لە وتاری سوێندخواردنی سەرۆكەوە تاكو وتاری جەژنی دامەزراندنی
سوپا لە یەكی ئابدا ،كاری سەرۆك كۆمار تەنها دەستنیشانكردنی درم
و نەخۆشییەكان و تەرحكردنی چارەسەركردنی راست و لێدانی زەنگی
مەترسییەكان بووە ،سەرۆكەكەمان تایبەمتەندە بە ئازایەتی و دانانی پەنجەی
لەسەر برینەكە ،بەاڵم بۆ خۆی بەكارنەهێنا ،هۆكارەكەش دەگەڕێتەوە بۆ
دەسەاڵتە لێزەوتكراوەكانی و كەسایەتییە لەسەرخۆكەی ،سەرۆك ترسی لەوە
هەیە كە وەك سیاسییەكانی تر ببێتە تەرەف و تێوەبگلێت لە مالمالنێ لەگەڵ
بەرەی ( )8و ()14ی ئادارو لەگەڵ ئەو دەوڵەتانەی كە بە شێوازی جۆراوجۆر
پشتیوانی و هاوكاری ئەو دوو بەرەیە دەكەن كە بەتەنها دابەشبوونی نێوان
لوبنانییەكان بەرجەستە ناكەن ،بەڵكو بوونە هۆی دابەشبوون لەنێوان هێزە
عەرەبی و هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانیش.
لەدوای پێكهاتنی دۆحەو رێكخستنەوەی مامەڵەی ئەمەریكا لە خۆرهەاڵتی
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ناوەڕاست لە ئەنجامی هەڵبژاردنی باراك ئۆباما بە سەرۆكی ئەمەریكا،
سەرۆك میشال سلێامن خۆی لەسەر هێڵی بەریەككەوتنی سوریا-ئێران-
سعودیە-ئەمەریكا بینی ،لەكاتێكدا بە كردەوە لەالیەن دامودەزگا ئەمنی و
سەربازییەكانی لوبنانەوە گوێڕایەڵی ناكرێت ،بۆیە جموجۆڵەكانی سەرۆك
هەر سنوردار دەبێت ئەگەر پێكهاتن یان رێككەوتنێكی ئارەزومەندان
لەنێوان ئەو چوار هێزەی لوبناندا نەكرێت ،یان ئەگەر گۆڕانكاری سەربازی
روونەدات كە هاوسەنگی نوێی هێز بێنێتە كایەوە.
لە ئێستادا سەرۆك سلێامن جگە لە دوو چەك هیچی تری بەدەستەوە نییە:
پشوودرێژی و خۆڕاگری لەسەر دژوارییەكان كە بە ئێشە ،یان هەڕەشەكردن
بە دەستلەكاركێشانەوە لە پۆستەكەی وەك چۆن پێشرت (فوئاد شەهاب) و
(شارل حلو) و (ئەلیاس سەركیس) كردیان ،بەاڵم ئایا ئەمجارە سیاسییەكان
لێی دەپاڕێنەوە بۆ ئەوەی مبێنێتەوە هەروەك چۆن لە رابردوودا لەگەڵ ئەو
( )3سەرۆكەی تردا كردیان ،یان بڕیاری دەستلەكاركێشانەوەكەی دەقۆزنەوە
بۆ دابەشكردنی لوبنان بە شێوەیەكی فەرمی؟
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شۆڕشی ئورز )14( ،ئادار بەدەست دەهێنێتەوە و
پێشەوایەتی گۆڕەپانەكە دەكات
13ی ئاداری 2011
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پێدەچێت سەركردەكانی 14ی ئادار بەرامبەر خودی خۆیان و بەرامبەر بە
14ی ئاداریش هەڵەیان كردبێت ،بەاڵم لە بەرامبەر لوبنان هەڵەیان نەكرد،
بەاڵم سەركردەكانی بەرەی ()8ی ئادار لەوانەیە لە حەقی خۆیان و ()8ی
ئادار هەڵەیان نەكردبێت ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە بەرامبەر بە لوبنان كردویانە،
هێزەكانی ()14ی ئادار دەتوانن بەیاننامەیەك سەبارەت بە دەستكەوتەكانیان
پێشكەش بكەن ،ئایا هێزەكانی ()8ی ئادار دەتوانن بەیاننامەیەك بخەنەڕوو
سەبارەت بەو كارانەی كە لەدوای یەكگرتنیان لە گۆڕەپانی (ریاچ الصلح) لە
ساڵی  2008ئەنجامیانداوە؟
هێزەكانی ()14ی ئادار دەتوانن و بۆیان هەیە یەكخستنی موسوڵامنەكان و
كریستیانەكان ،نۆژەنكردنەوەی سیستمی دیموكراتی ،دووجار سەركەوتنیان
لە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكان ،پێكهێنانی دوو حكومەتی تەوافوقی،
كشانەوەی سوپای سوریاو روخاندنی رژێمی ئەمنی و هەواڵگری لە لوبنان،
دامەزراندنی دادگای نێودەوڵەتی و بڕیاری نێودەوڵەتی زامنی سەروەری
و سەربەخۆیی لوبنان و بەرنامەی پڕچەككردن و ناردنی سوپای لوبنان
بۆ باشورو بەهێزكردنی دەوڵەت و كاراكردنی ئابوری لوبنان ،زیادكردنی
قەبارەی وەبەرهێنان و بونیاتنان و پێشكەوتن و گەڕاندنەوەی لوبنان بۆ سەر
نەخشەی جیهان و باڵوكردنەوەی گیانی گۆڕانكاری ئاشتیانە لەناو گەالنی
جیهانی عەرەبی ،بۆ لوبنانییەكان باس بكەن ،بەاڵم ئایا هێزەكانی ()8ی ئادار
دەتوانن چی بە لوبنانییەكان بڵێن؟
ئایا دەربارەی هەوڵدانی بەردەوامیان بۆ گەڕاندنەوەی راسپاردەیی سوریا
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لە لوبنان دەدوێن؟ ئایا دەربارەی هەوڵدان بۆ چاندنی شۆڕشی ئێرانی لە
بەشەكانی واڵت قسە دەكەن؟ ئایا دەربارەی هەڵگرتنی چەك لە بەرامبەر
چەكی سوپای لوبنان قسە دەكەن؟ ئایا سەبارەت بە جێبەجێكردنی بڕیارە
نێودەوڵەتییەكان دەدوێن؟ ئایا دەرب��ارەی بەشداریكردن بە پێچەوانەی
بنەمای زۆرینە و كەمینەی پەرلەمانی لەناو حكومەتەكانی پەكخستنی
دەسەاڵت قسە دەكەن؟ دەربارەی شەڕی ماڵوێرانكەری تەممووزو دانانی
سنور لە بەردەم كاری هێزە نێودەوڵەتییەكان و سوپای لوبنان لە باشور
دەدوێن؟ دەربارەی مانگرتنی ناوەڕاستی پایتەخت و گەمارۆدانی هێزە
حكومییەكان بۆ ماوەی ( )538رۆژ لە سااڵنی 2007و  2008قسە دەكەن؟ ئایا
دەربارەی داخستنی ئەنجومەنی نوێنەران و پەكخستنی كارەكانی دامودەزگا
دەستوورییەكان و پەالماردانی خۆرئاوای پایتەخت لە 7ی ئایاری 2008
دەدوێن؟ ئایا دەربارەی دواخستنی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار بۆ ماوەی
شەش مانگ و پێكهاتنی دەوحە دەدوێن؟ ئایا دەرب��ارەی رەتكردنەوەی
دادگای نێودەوڵەتی و گومانكردن لە دادپەروەرییەكەی دەدوێ��ن؟ یان
دەربارەی هەڕەشەكردن لە پەرلەمانتارەكان و پەراوێزخستنی رۆڵی سەرۆك
كۆمارو زەوتكردنی دەسەاڵتەكانی دەدوێن؟
بەراوردكارییەكی سادە دەریدەخات كە كردەوەكانی هێزەكانی ()14
ی ئادار هەموو دەستكەوتی ئەرێنین و بەشێكن لە پڕۆژەی گەلێك ،بەاڵم
كردەوەكانی هێزەكانی ()8ی ئادار بریتین لە چەند ئاكارێكی نەرێنی و
بەشێكن لە پڕۆژەیەكی بژاردەیی كە خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی ناكات،
پڕۆژەی ()14ی ئادار بریتییە لە بەشداریكردنی بونیاتنانی دەوڵەتێك كە
تەنها دیموكراسی كردووەتە رێبازی خۆی ،بەاڵم پرۆژەی ()8ی ئادار دەوڵەتی
لەرزۆك كردووەو دوودڵ نییە لە بەركارهێنانی وەكو ئامڕزێك.
ئەگەرچی بەرەی ()14ی ئادار بە چەند رێككەوتنێكی جۆراوجۆر رازی
بوو كە بە شێوەیەكی كاتی دەسەاڵتی لەدەستدا ،ئەوەش لە پاڵ پەرۆشی
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بۆ یەكێتی دەوڵ��ەت ،بەاڵم ()8ی ئادار بە زۆری لە رێگەی تۆقاندنەوە
دەسەاڵتی گرتۆتە دەست ،چونكە گو ێ بە یەكێتی دەوڵەت نادات ،بەرەی
()14ی ئادار ئەم دەوڵەتە بە تاكە دەوڵەتی خۆی دەزانێت ،بەاڵم بەرەی
()8ی ئادار بە دەوڵەتێكی رەدیف دەیداتە قەڵەم ،ئەوەی جێی سەرنجە
ئەو سێ هێزە سەرەكییەی كە بەرەی ()8ی ئاداریان پێكهێناوە (حزبوڵاڵ،
ئەمەل ،عۆن) ،لە ناوەڕۆك و رێڕەودا پێكهاتەیەكی كودەتاییە و لەسەر
ئاستی دەرەك��ی پەیوەستە بە چەند دەوڵەتێكی كودەتاییەوە لەڕووی
سیستم و هەڵسوكەوتەوە ،ئەوانی تر دەتوانن پۆستە حكومییەكان و
زۆرینەی پەرلەمانی لە ()14ی ئادار بپچڕن و ئەندام و الیەنگرەكانیشی لە
بەڕێوەبەرایەتییە گشتییەكان دووربخەنەوە ،بەاڵم هیچ كەسێك ناتوانێت
دیاردە مێژووییەكەی و كارە نیشتامنییەكەی و شەهیدەكانی لێ بسەنێت.
لە ساڵی 1920دا یەكێتی ئیسالمی – مەسیحی لەناو دەقەكاندا لەدایكبوو،
بەاڵم لە ساڵی 2005دا لەناو دڵەكاندا لەدایكبوو ،شەهیدەكامنان بۆ ئەوە
گیانیان بەخت نەكرد كە تەنها ئێمە بژین ،بەڵكو بۆ ئەوەی پێكەوە بژین،
یەكێتی نێوان كریستیانەكانی 14ی ئادار سوننەكان و دورزییەكان لە
ساڵی  ،2005لە پێناوی بونیاتنانی نیشتامندا بوو ،لەكاتێكدا هاوپەیامنێتی
نێوان كریستیانەكانی 8ی ئادارو بەشێكی بەرفراوانی گروپە شیعییەكان بۆ
بونیاتنانی بەرەیەك بوو نەوەك نیشتامن ،من وەكو كریستیانیەكی لوبنانی
پێویستیم بە لێكگەیشتنی (مار مخایل) نییە ،بە رەهاییش لەدژی نیم ،بۆ
ئەوەی شیعەم خۆشبوێت و بە هاوپشكێكی سەرەكی و دامەزرێنەری بدەمە
قەڵەم.
ل��ەدوای شەڕی ساڵی  1975بە لوبنانیبوون بووە هاوتای دابەشبوون
و كوشنت لەسەر ناسنامەو پێكداهەڵپژان و بەربەریەت و داگیركاری و
راسپاردەیی و پاشكۆیەتی و شەڕی ناوخۆ و شەڕكردنی خەڵكانی تر لەناو
لوبنان ،بەاڵم لەدوای 14ی ئاداری 2005ـەوە بە لوبنانیبوون واتای ئازادی
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و دیموكراسی ،مافی مرۆڤ ،رزگاربوونی گەالن ،موقاوەمەتی ئاشتیانەو
شارستانیەتی پرشنگدار ،پێكگەیشتنی ئایینەكان و یەكگرتنی ناخۆشی و
مەینەتییەكان دەبەخشێت ،لەدوای 14ی ئاداری 2005ـەوە ئیرت لوبنان وەك
نەفرەتییەك نەما ،بەڵكو بووە پەیام و هێڵەكانی بە یەكگەیشنت نەما ،بەڵكو
بووە گۆڕەپانی شەهیدان ،ئیرت لوبنان جێگەی بەرپاكردنی شەڕی خەڵكانی
تر نییە ،بەڵكو ئازادی لوبنان بووەتە شۆڕشی ئەوانی تر14 ،ی ئادار دەنگی
لوبنانە ،بەاڵم 8ی ئادار دەنگ و سەدای خەڵكی ترە نەك لوبنانییەكان.
گرفت و تەڵەزگەی شۆڕشی ئورز ،بەڵكو مەزنییەكەی ئەوەیە كە گەلەكەی
لە سەركردەكانی بەهێزترە ،ئێستاش ئەوەتا ئەزمونەكە دەیسەملێنێت كە
سەركردەكانی 14ی ئادار ،ئەگەرچی لێرەو لەوێ دانوستانیان كردووە ،بەاڵم
ئیمزایان لەسەر پێكهاتنێك نەكردووە كە پێچەوانەی خاڵە نەگۆڕو بنەماكانی
شۆڕشی ئورزو باوەڕی گەلەكەی بێت ،لەبەر ئەوەی شۆڕش تا ئاستێكی زۆر
مللی بۆ مەرامە نەگریسەكان نەدا ،بۆیە ناحەزەكانی لە دەرەوەو ناوەوە
چەكیان لەدژی شۆڕشی ئورز بەرزكردەوە ،توشی شۆك بوو ،وایاندەزانی كە
رابوونی شۆڕشی ئورز هەڵچوونێكی كاتییە ،توڕەبوونی رۆژێكەو وەك (پیك
نیك) لەگەڵ البردنی خێمەكاندا كۆتایی پێدێت ،یان وەك (هاید پارك) كە
لەدوای گوتارەكان چۆڵ دەبێت ،ئەوان توشی شۆك بوون كە بینیان هەموو
رۆژێك بە چەند شێوازێكی جیاواز هەڵدێت ،چەندجار لەالیەن هەندێكەوە
پرسەی بۆ دانرا ،چەندجار لەناو داروپەردوەكاندا هەستایەوە و تەپوتۆزی
ناكۆكییەكان و پێكهاتنەكان و تیرەكانی ستەم و ناپاكی لە خۆی داماڵی.
ئەگەر ساڵەكان لە رۆژگارەكان پێكهاتووە ،ئەوا رۆژی 14ی ئاداری 2005
پێكهاتەیەكی چەندین ساڵەیە ،ئەوەتا ئێمە لە ساڵی حەوتەمی رۆژی
یەكەمداین ،ئەوەی جێگەی نیگەرانییە تیمی 8ی ئادار ،بەتایبەتی حزبوڵاڵ
كە هەلهەلەی بۆ رووداوەكانی تونس و میرسو لیبیاو بەحرێن و یەمەن
دەكێشاو بە شۆڕشی نیشتامنی و دیموكراتی ل��ەدژی دیكتاتۆریەت و
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دەسەاڵتی داپڵۆسێنەرانەی دەدانە قەڵەم ،بەاڵم سەركۆنەی شۆڕی ئورزی
لوبنان دەكات و بەرەنگاری دەبێتەوە ،كەواتا ئایا بەرەی 8ی ئادار ئازادی
لەوێ و كۆیالیەتی لێرە دەوێت؟ ئایا رزگاربوون لەو ێ و بندەستی لێرە
دەوێت؟ دیموكراسی لەوێ و دیكتاتۆریەتی بۆ ئێرە دەوێت؟ نیشتامنیبوون
لێرە و لەوێ پاشكۆیەتی دەوێت؟
ئایا بۆچی بەرەی 8ی ئادار داوا لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی
دەكات چەند بڕیارێك دەربكات بۆ رووخاندنی دەسەاڵتی فەرمانڕەواكانی
تونس و میرسو لیبیا و بەحرێن و یەمەن ،لەكاتێكدا كە فەرمانڕەوان و خەڵكی
واڵتەكانی خۆیانن ،بەاڵم داوای هەڵوەشاندنەوەی بڕیارە نێودەوڵەتییەكانی
تایبەت بە لوبنان دەكات كە كۆتایی بە داگیركاریی نامۆی لوبنان هێناو
رێگە بە گەڕانەوەی نادات؟ بەڵكو بۆچی بەرەی 8ی ئادار پشتیوانییەكانی
ئەمەریكا بۆ گەالنی راپەڕیوی ئەو واڵتانی بە هەنگاوێكی ئەرێنی دەزانێت،
بەاڵم هاوسۆزی ئەمەریكاو ئەوروپا لەگەڵ راپەڕینی شۆڕشی ئورز لەدژی
رژێمی ئەمنیی سوری – لوبنانی بە كاری قێزەونی شەیتانی گەورە دەزانێت؟
گرتنەبەری كەمێك لۆژیك 8ی ئادارو 14ی ئاداری یەكدەخست ،بەاڵم ئێمەو
یەكبوون كوجا مەرحەبا ،بزووتنەوەی 14ی ئادار روبەڕووی هەڕەشەیەكی
دووسەرە بوەوە ،لەسەری پێویست بوو لوبنان ئازاد بكات ،خۆیشی بە
ئازادی مبێنێتەوە ،ئەوەبوو تا مەودایەكی دوور سەرەڕای كشانەوەی سوپای
سوریا لە لوبنان و كەوتنی داردەستەكانی بە شێوەیەكی جوزئی ،بەاڵم توانی
ئەو بەربەرەكانێیە بكات ،ئەوە دەرئەنجامی پێكگەیشتنی شۆڕشی ئورز
بوو لەگەڵ بڕیارە نێودەوڵەتییە یەكالییكەرەوەكان ،لەبەرئەوە بزووتنەوەی
14ی ئادار پارێزگاری كرد لە درێژەپێدانی پەیوەندییەكانی لەگەڵ مەرجەعە
نێودەوڵەتی و عەرەبییەكان كە یارمەتیدەرییان بوون لە تێكۆشانی ئاشتیانەی
بەبێ هیچ شەرمێك.
ئەم مەرجەعانە هیچ پڕۆژەیەكیان بۆ لوبنان پێنییە كە پێچەوانەی
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مافی گەلی لوبنان لە دیاریكردنی مافی چارەنوس ،لەوەش زیاتر ،پڕۆژەی
بونیاتنانی دەوڵەتی سەربەخۆو ئازادی لوبنان لەناو ئەم ژینگە هەمیشە
ئاڵۆزو دوژمنكارانەیەدا كە بەناو دڵی لوبنانیشدا درێژبوەتەوە ،لە
ئێستادا پێویستی بە چاودێریكردنی نەتەوە یەكگرتووەكان و ئەنجومەنی
ئاسایش و دۆستەكانی لوبنان هەیە ،بەرەی 14ی ئادار لەگەڵ مەرجەعە
نێودەوڵەتییەكان و دۆستەكانیدا ب��ەردەوام لە پەیوەندیدایە بۆ مانەوە
لە چوارچێوەی پڕۆژەی لوبنان و سنورەكانی س��ەروەری و سەربەخۆیی
نەبەزاندووە ،ئەگەر بزانین كە هەموو شتێك لەو چوارچێوەیەدا رێژەییە،
بەاڵم پەیوەندی بەرەی 8ی ئادار بە هاوپەیامنەكانییەوە گەیشتە سنوری
بەشداریكردنی ئۆرگانی لە پڕۆژە تەواو پێچەوانەكانیان لەگەڵ ماناكانی بوون
و رۆڵ و تایبەمتەندێتی لوبناندا.
ئایا كەسێك لە جیهاندا هەیە نكۆڵی لە بوونی پڕۆژەیەكی سوری  -ئێرانی
بكات بۆ دەستبەسەرداگرتنی لوبنان و پەلكێكش كردنی بۆ سوڕانەوەی لە
خولگەی سرتاتیژی فارسی – شیعی – سەفەوی؟
لێرەوە بە مەزەندەی 14ی ئادار ،ئەوەی لە ساڵی 2006ـەوە لە لوبنان
تاكو ئەمڕۆ روودەدات ،بریتییە لە ئەنجامدانی كودەتا بەسەر دەوڵەت و
رێككەوتن و نیشتامندا ،بۆیە پێویستە بە دژە كودەتایەك یان بە شۆڕشێكی
جەماوەری وەاڵم بدرێتەوە ،نەوەك بە ئۆپۆزسیۆنێكی پەرلەمانی كالسیكی،
ئۆپۆزسیۆن بوون لەدژی حوكمی دەوڵەت ئاڕاستە دەكرێت ،نەوەك لەدژی
(ئەنتی  -دەوڵەت)ێك كە دەستی بەسەر دەسەاڵتدا گرتووە ،ئۆپۆزسیۆنێكی
لەوشێوەیە بۆ خ��ۆی دانپێدانانێكی سیاسییە بە ب��اری كودەتایی و
شەرعیەتپێدانی ،ئەمە لەكاتێكدا كە شۆڕشی ئاشتیانەی جەماوەری كار بۆ
رووخاندنی دەكات.
ب��ەرەی 14ی ئ��ادار سەرلەنو ێ داوای بەدەستهێنانەوەی متامنەی
خەڵك دەك��ات ،بەاڵم لێی دەخوازرێت لوبنانییەكان بەوە رازی بكات
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كە لەتوانایدایە ببێتە پێشەنگێكی بوێرو خەباتگێڕی راپەڕینێكی نو ێ و
دەتوانێت هەڵگری پڕۆژەیەك بێت كە لەئاستی خەونەكانی گەلدا بێت
لەو كاتەوەی كە یەكەمین خێوەت لە گۆڕەپانی شەهیدا هەڵدرا ،هەروەها
ئەوەی لێدەخوازرێت كە لوبنانییەكان رازی بكات بەوەی كە دروشمەكانی
ناونیشانی بیروباوەڕەكانیەتی نەك ناونیشانی خۆپیشاندانەكانی ،چونكە
هەر دروشمێك لە باوەڕبوونێكەوە هەڵنەقوڵێت ماددەیەكی ریكالمییە،
بەاڵم ئێمە پێویستامن بە ماددەیەكی خەباتگێڕانە هەیە ،لەبەر ئەوە
گەلی شۆڕشی ئ��ورز داواك���ارە لە 14ی ئ��ادار سەرلەنوێ خۆی منایش
بكاتەوە و وێنە پێگەیشتووەكەی و دەموچاوە راستەقینەكانی دەربخات و
بەڵگەنامەیەك دابڕێژێت كە سنوری قسەو وشەی ئەدەبی و فیكری و شتی
گشتی تێبپەڕێنێت ،بەرەو قسەو وتەیەك كە واتایەكی سیاسی و پراكتیكی
بەرجەستەو دیاریكراوی هەبێت ،ئەو سااڵنەی دوایی ماوەیەك ناهەمواری
لەنێوان پێكهاتەكانی 14ی ئ��اداری بەخۆیەوە بینی ،ه��ەروەك زۆرێك
جیاوازیشی دەربارەی چەندین بابەتی جەوهەری بەخۆیەوە بینی.
ل��ەم��ڕۆ ب���ەدواوە ب��ە نیشتەجێكردن و پ���ڕۆژە یاساكانی لكاندنی
فەلەستینییەكان بە كۆمەڵگەی لوبنانیەوە رازی نابین ،لەمڕۆ بەدواوە
رازی نابین چەكی حزبوڵاڵ رەتبكەینەوە و چاومان لە چەكی رێكخراوە
فەلەستینییەكان بپۆشین لە ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگەكان .لەمڕۆ بەدواوە
بەوە رازی نابین دووفاقیی چەك رەتبكەینەوەو ئیمزا لەسەر سیانەی گەل
و سوپاو موقاوەمەت بكەین ،لەمڕۆ بەدواوە رازی نابین داوای سەروەری و
سەربەخۆیی بكەین و بە رێككەوتنی (سین و سین) و شتی تر رازی ببین.
لەمڕۆ بەدواوە رازی نابین تەنها ئەو وتەیە رەتبكەینەوە كە دەڵێت :لوبنان
و سوریا یەك گەلن لەناو دوو دەوڵەتدا ،لەوالشەوە بەردەوام بین لەسەر
مامەڵەكردن لەگەڵ ئەنجومەنی بااڵی لوبنانی – سوری ،لەمڕۆ بەدواوە
رازی نابین بە كردنە ئامانجی رێككەوتننامەی تائیف پاشان پابەندبوومنان بە
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هەموو دەق و بەندەكانیەوە رابگەیەنین.
گەلی شۆڕشی ئورز كە هەڵوێستە پێچەوانەكان رەتدەكاتەوە ،چاوەڕوانە
لە بەرەی 14ی ئادار كە ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە بۆ رەگوڕیشەكانی ،كە نەخشە
رێگەیەك دابڕێژێت نەك بەتەنها بەرزكردنەوەی دروشمەكان ،گەلی شۆڕشی
ئورز ئەوە بزانێت كە ئایا داماڵینی چەكی حزبوڵاڵ مومكینە یان چەكداری
سەرتاسەری لە چوارچێوەی شەرعیەتدا مومكینە ،وروژاندنی بابەتی چەك
وەكو دروشمێك بەب ێ میكانیزمی جێبەجێكردن كە مایەی نیگەرانییە
زیاتر لەوەی مایەی ورەبەرزی بێت ،ساڵی  2005گەلی لوبنان پێویستی
بە دروشمەكان نەبوو بۆ ئەوەی دابەزێتە ناو گۆڕەپانی شەهیدان ،بەڵكو
گۆڕەپانەكە دروشم و گردبوونەوەكە بیروباوەڕ بوو ،لەو رۆژەدا بێدەنگییەكی
گەورە هەبوو ،بەاڵم خەڵك بە لێشاو هات ،هەندێكیان لە ساڵی 1969ـەوەو
هەندێكیان لە ساڵی 1975ـەوە ،هەندێكی تریان لە ساڵی  1982و ،1988
هەندێكی تریشیان لە ساڵی  1990و 1992ـەوە بێدەنگ و مت كرابوون،
هەندێكیشیان كارەساتبار بوون.
ساڵی  2005گەل داوای پ��ڕۆژەی نەكرد ،بەڵكو داوای ئ��ازادی دەكرد،
بەاڵم ئەمڕۆ گەلی لوبنان پڕۆژەیەكی ئەفرێنەری دەوێت كە دڵ و عەقڵی
بوروژێنێت و هەنگاوەكانی بەرەو گۆڕەپانی شەهیدان هەڵبنێت ،دەیەوێت
سەركەوتنەكانی و خاڵە نەگۆڕەكانی بەدەستبهێنێتەوە ،سەركردایەتییەكی
دەوێت كە خاوەنی متامنە بێت و توانای بەرەنگاربوونەوەی هەبێت،
مەسەلەیەكی نوێ دەخوازێت كە بەرنامەیەكی سیاسی و ئابوری و
كۆمەاڵیەتی لێوە پەل پەل بێت كە دۆخەكە دەرباز بكات ،داگیركاریی خەڵكی
بێتاقەت كرد ،بەاڵم برسی نەكردن ،ئەمڕۆ دەوڵەتە گەل برسی دەكات و بە
بەرزی نرخ و قیست و باج و میرانەو سوتەمەنی و بێكاری و گەندەڵی ئوتوی
دەكات ،ئێمە لەسایەی ئابوری میلیشیاكان و شەڕو داگیركاری دەرچووین،
بەاڵم پێامن نەناوەتە ناو ئابوری دەوڵەتی ئازاد و دادپەروەر و پاك.
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ئەگەر سەركردەكانی 14ی ئادار موقارەبەیەكی نوێ پێشكەشی ئەو
كێشەیە بكەن كە هەموو شەهیدەكامنان لە ناوەڕاستی سەدەی رابرووەوە
تائێستا لە پێناویدا شەهیدبوون ،كەواب ێ با گەنجان و خوێندكارانی
بەرپرسیارێتییەكەی بگرنە ئەستۆی خۆیان و هەڵوێستیان و تێڕوانینیان و
بەڵگەنامەیان لە بەرامبەر سەرجەم كێشە بەردەستخراوەكان رابگەیەنن،
بەردەوامبوونی پەیوەندی گەنجان لە رێگەی تۆڕەكانی ئینتەرنێت و پێگە
ئەلیكرتۆنییەكانەوە لە گوتاری سیاسییەكان و لێكدانەوەو حەساسیەتەكانیان
گرنگرتە ،لە بنەڕەتدا كاتی ئەوە هاتووە نەوەی نوێ قسەی خۆی بكات،
پاشان خاك و واڵت سەركردەی نوێ پێشكەش بكەن ،وەك چۆن رووداوەكانی
رابردوو ئاسانكاری بۆ دەركەوتنی سەركردەكان كرد ،رووداوەكانی ئەمڕۆش
سەركردەی تر بەرهەمدەهێنن.
ك ێ دەزانێت ،لەوانەیە لە رێگەی هەڵوێستی گەنجان لە 14ی ئادار
سەردەمێكی لوبنانی تازە دەستپێبكات كە سنوری ئەو سەنگەرگرتنەی ئێستا
تێبپەڕێنێت ،ئەوكاتەش هەموو كوڕان و كچانی گەنجی لوبنان لە پێناو
ئاییندەیەكی باشرتو گەشرتدا یەكدەگرنەوە ،خۆرهەاڵت پێدەنێتە قۆناغێكی
نوێ كە تیایدا هەموو گروپ و كۆمەڵەیەكی شارستانی مافی ئەوەیان دەبێت
بەدەر لە پەیكەری جوگرافیا و داستانەكانی مێژوو و یەكگرتنە قۆناغییەكان و
دابەشبوونە دەستكردەكان ،چارەنوسی خۆی هەڵبژێرن ،بەاڵم جێگەی داخە
كە گۆڕانكاری لە لوبنان و خۆرهەاڵتدا نایەتەدی تاكو گێژاو و زریان بەرپا
نەبێت ،شەهیدەكانی شۆڕشی ئورز شایەتی هەق بۆ ئەو راستییە دەدەن.
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شۆڕشی ئورز وەكو گرنگرتین رووداوی میللی لە مێژووی هاوچەرخی
لوبنان دەمێنێتەوە14 ،ی ئاداریش وەكو گرنگرتین هاوپەیامنێتی سیاسی لە
لوبنانی دوای جەنگ دەمێنێتەوە .رووداوی جەماوەری دیارترین نیشانەی
ویستی لوبنانییەكانە بۆ سەربەخۆیی و ئ��ازادی و ژیانی هاونیشتامنی
هاوبەش ،ئ��ەوەش راستی بنەماكانی خۆڕاگری و بەرخۆدانی لوبنانی
پشتڕاست كردۆتەوە .هاوپەیامنێتی سیاسی ئاستی ئامادەیی ئەو سەركردانەی
دەرخستووە كە تا رادەی رقلێبوونەوە ناكۆك بوون و تاكو رادەی خۆكوژیش
شەڕیان لەگەڵ یەكرتیدا كردووە ،بۆ گەیشنت بەو ئامانجەی كە بەهۆیەوە
ناكۆك بوون و شەڕیان لەسەری كردووە.
من شانازی دەكەم بە پەیوەندی كردنم بە شۆڕشی ئورز و لە ساڵی 2005
وە خۆشەویستی راستگۆیانەم بۆ سەرجەم سەركردەكانی و الیەنگرانی
دەربڕیوە ،بەاڵم خۆشەویستیم بۆی لەسەر ئەو شێوازە نییە كە دەڵێت:
«هەندێك خۆشەویستی خاوەنەكەی دەكوژێت» ،بەڵكو لەسەر ئەو شێوازەیە
كە دەڵێت« :هەندێك خۆشەویستی هەنگاوەكانت ئاڕاستە دەكەن» .زیاتر
لەهەر رۆژێكی راب��ردوو ،ئێستا لوبنان پێویستی بە هاوپەیامنێتی 14ی
ئادارە ،چونكە سەربەخۆیی دووەم كە بەهۆی كشانەوەی سوپای سوریا
لە لوبنان بەدیهات ،نەیتوانی بونیاتنانی دەوڵەتێكی جددی تەواو بكات.
زیاتر لەهەر رۆژێكی رابردوو ،هاوپەیامنێتی 14ی ئاداریش پێویستە دووبارە
لەدایكبێت ،بۆیە دوودڵی تاكڕەوی و سستی نواندن و سازشكردن ،هەموویان
پێكەوە لەدایكبوونی یەكەمی شۆڕشی ئورزیان شێواندو بۆ گەلی شۆڕشی
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ئورز و شۆڕشە پڕ بەرخۆدانەكەی كە بەبێ چەك و بەبێ شەڕ سەركەوتنی
بەدەستهێنا ،خراپ بوون .بنەما بەهێزەكانی لەدایكبوونی دووەم بریتییە لە:
نەهێشتنی ناكۆكی و هەستیارییەكان ،روونكردنەوەی بنەماو بیرباوەڕەكان،
سەرلەنوێ رێكخستنەوەی سەركردایەتی ،دانانی میكانیزمی بڕیارەكان،
پابەندبوون بە هاریكاری و یەكهەڵوێستی ناوخۆ ،لە ئامێزگرتنی هێزەكانی
كۆمەڵی مەدەنی و داڕشتنی نەخشەرێگەیەك بەرەو دەسەاڵت.
لە ساڵی  2006بەدواوە ،هەستامن بەوە كرد كە هاوپەیامنێتی 14ی ئادار لە
سۆنگەی هێرشربدنەوە گواستییەوە بۆ سەنگەری بەرگریكردن ،لە سەنگەری
بەرگریكاری لە لوبنان گواستییەوە بۆ سەنگەری بەرگریكردن لە خودی خۆی.
عەقڵیەتی یەكالییكردنەوەو پاكتاوكردن بەسەر بنەمای چارەسەریدا زاڵبوو.
پشتبەسنت بە بەڵێنەكانی دەوڵەتە دۆستەكان زیاترە لە قەبارەی پشتبەسنت
بە ویستی گەلی شۆڕشگێڕی لوبنان .متامنەكردن بە بڕیارە نێودەوڵەتییەكان
گرنگرت بووە لە باوەڕبوون بە بڕیاری نیشتامنی .لە بنەڕەتدا ئەگەر خۆڕاگری
و بەرخۆدانی گەلی لوبنان نەبوایە ،ئەو بڕیارە نێودەوڵەتییانە كە پشتیوانی
سەربەخۆیی لوبنان دەكەن ،دەرنەدەچوون .بەپێچەوانەی وتەكانی یەكێك
لە پایەكانی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار كە رزگاركردنی لوبنان لە ساڵی 2005
دەستی پێكردووە ،بەرەنگاربوونەوەی داگیركاریی سوریا لە لوبنان ،كاروانێك
بوو لەگەڵ موقاوەمەتی لوبنان لە دەیەی حەفتاكاندا دەستی پێكرد .ئەوەی
بیار ئەلجومەیل و كەمیل شەمعون و بەشیر ئەلجومەییل لەیاد بكات ،لە
ئێمە نییەو ئێمەش لەو نین.
هاوپەیامنێتی 14ی ئادار خرایە ژێر باری ئەو بنەمایەوە كە دەڵێت :بە
حوكمی پێكهاتەی لوبنان ،ئەستەمە هێزێكی لوبنانی سەركەوتنێكی تەواو
بەسەر هێزێكی لوبنانی دیكەدا بەدەستبێنێت ،بەاڵم ئەوە لە گۆشەنیگای
هاوپەیامنێتیەكەدا نەبوو كە سەركەوتنی شۆڕشی ئورز لەڕووی پراكتیكەوە
تەنها بۆ بەرژەوەندی هێزێكی لوبنانی نەبوو ،بەڵكو بۆ بەرژەوەندی هەموو
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لوبنان بوو ،چونكە كشانەوەی سوپایەكی داگیركەر لە واڵتێك بۆ خۆی
سەركەوتنێكی گشتگیرە ئیرت خەباتكەر لە پێناوی ئازادیدا هەر كێیەك بێت.
لەبەرئەوە نەدەبوو هاوپەیامنێتی 14ی ئادار ببێتە نێچیری ئەو داوە ،چونكە
شۆڕشی ئورز لەسەر حەق بوو ،هەروەها باشرتین دەربڕی ناوەڕۆكی بوونی
لوبنان بوو وەكو قەوارەو نیشتامن و فۆرمی ژیان ،بۆیە لەسەر شۆڕشی ئورز
پێویست بوو كارەكەی تەواو بكات.
شۆڕشی ئورز بە شێوەیەكی جوان دەستی پێكرد .بە گەلەكەی و كوڕو كچە
گەنجەكانی و بە گۆڕەپان و رێگەكانیەوە جوان بوو ،بە لەخۆوەهەڵچوون
و ناسكیەكەی ،بە بیرو دروشمەكانیەوە جوان بوو ،بە قوربانیدان و
شەهیدەكانیەوە جوان بوو ،بەاڵم ئەو جوانییانە كاڵبوونەوە كاتێك شۆڕشی
ئورز تەنها بووە ()14ی ئادارو لە گۆڕەپانە كراوەكانەوە گوازرایەوە بۆ
ناو ژوورە داخراوەكان ،لە خۆپیشاندانە لەرزێنەرەكانەوە گوازرایەوە بۆ
كۆبوونەوە رێكخراوەكان ،لە نیشتامنەوە گوازرایەوە بۆ تاراوگە ،لە گەلەوە
گوازرایەوە بۆ سیاسییەكان ،لە موڵكدارێتی گشتییەوە گوازرایەوە بۆ
موڵكدارێتی تایبەت ،لە بەرائەتەوە گوازرایەوە بۆ بەرژەوەندییەكانی ئەم
و ئەو ،لە دروشمی سەرەتا لوبنان گوازرایەوە بۆ سەرەتا من .ئەگەر هەموو
پێكهاتەیەكی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار خاوەنی دێرینی و نەریت و سیڤی
خۆیان نەبونایە ،ئەوا پێویست دەبوو ئەو هاوپەیامنێتییە لە یەك حزبدا
خۆی رێكبخستایەو سنوری تائیفەكان و ناوچەكانی ببەزاندایەو فرەیی
یەكگرتووی لە لوبنان سەبارەت بە پرۆژەی لوبنانی ئازاد بەرجەستە بكردایە.
ئایا ئەوە جێی سەرسوڕمان نییە كە لوبنان لە سەردەمی ئینتیدابی فەڕەنسی
بە حزبە فرە تائیفەكان ئاشنا بووە ،لە سەردەمی سەربەخۆییشدا بە حزبە
تائیفییەكان ئاشنا بووە؟
جۆری یەكەم لوبنانی لە سایەی ئینتیداب دەرهێناو یەكیخست ،بەاڵم جۆری
دووەم گەڕاندییەوە بۆ ژێر چەپۆكی داگیركاری و لوبنانییەكانی دابەشكرد.
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لەمڕۆوە ،لەناو سەركردایەتی هاوپەیامنێتی 14ی ئاداردا كەسانێك هەن
دەستپێشخەری دەكەن و داوای یەكبونێكی راستەقینەی نێوان حزبەكان
دەكەن كە لە ناویدا بەرژەوەندی الیەنەكان و مەزهەبەكان بتوێنەوە.
سەرەڕای بەرپابوونی شەڕو هەرا لەنێوانیاندا ( )1945 – 1870كە كوژرانی
نزیكەی ( )100ملیۆن كەسیان لێكەوتەوە ،بەاڵم ( )277دەوڵەتی ئەوروپی
یەكیانگرت ،ئێمەش چەند حزب و كەسایەتییەك كە نزیكەی ( )100ساڵ
بەسەر دامەزراندنی دەوڵەتی لوبنانی گەورەدا تێپەڕ بووە (،)2012 – 1920
ئێستا ناتوانین حزبێكی یەكگرتووی گشتگیر دروست بكەین .سەركەوتنی
ئەو دەستپێشخەرییە پێویستی بەوەیە كە پێكهاتەكانی هاوپەیامنێتی 14ی
ئادار رێكبكەون لەسەر یەكخستنی ناوەڕۆكی دروشمەكان ئەو بنەمایانەی
كە لە پێناویدا خەبات دەكەن .ئەوەی كە هێزەكانی 14ی ئاداری لە یەك
سەنگەردا كۆكردووەتەوە پرۆژەیەكی نیشتامنییە كە بە خوێن و ئێش و
ئازار پێكهێرناوە ،هەرچەندە جیاوازی لەنێوان ئەم هێزانەدا دروست بووە
سەبارەت بە كۆمەڵێك بابەتی جەوهەری و سیادی و بااڵ ،وەك :سێكوچكەیی
نێوان گەل و سوپاو موقاوەمەت ،یاسای بوونی فەلەستینییەكان ،سنوری
هاریكاریكردن لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی سوریا ،تێڕوانینی لوبنان بۆ رژێمە عەرەبیە
تازەكان ،بێالیەنی لوبنانن ،چەمكی دەستاودەستكردنی دەسەاڵت ،رسوشتی
پێكهاتنی حكومەتی فوئاد سەنیورە لەنێوان ( 2005و  )2008و حكومەتی
سەعد حەریری لە ساڵی 2009دا ،یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمانی كە هاوتایی
پراكتیكی پەیڕەو بكات نەك هاوتایی ژمارەیی ،گەشەپێدانی رێكەوتننامەی
تائیف ،كتێبی مێژوو ،رێژەی پابەندیبوون بە ئەجێندای دەرەكی.
ئەگەر سەركردەكانی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار لەم قۆناغەدا سنوری ئەو
ناكۆكی و جیاوازییانە تێپەڕێنن ،بەاڵم لە ئاییندەدا هیچ شتێك ناتوانێت
رێگە لە تەشەنەكردنیان بگرێت لە سایەی رووداوەكانی جیهانی عەرەبی
و پێكهاتنە گوماناوییەكانی فەلەستینیە پەرتەوازەكان و جۆرایەتی ئەو
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رژێمە ئوسوڵییانەی كە بەڕێوەن .مەترسیدارترین گرفت كە روبەڕووی
هاوپەیامنێتی 14ی ئادار بوەوە ئەوەیە كە پێكهاتە سونیەكەی ترسی
پەربابوونی ئ��اژاوەی نێوان سوننە  -شیعە بەسەریدا زاڵە ،بەاڵم ئەوەی
بەسەر پێكهاتە دورزیەكەیدا زاڵبووە بریتییە لە ترسی هەاڵیسانی ئاژاوەیەك
لە چیای لوبنان ،بۆیە لێی كشایەوە .ئەو ترس و دڵەڕاوكێیانە لە شوێنی
خۆیاندا ،ئەولەویاتەكانیان راستكردەوەو هاوپەیامنێتیەكەیان الواز كردو
رێگەی خۆشكرد بۆ لۆژیكی چەماندنەوەی سوچەكان و رازیبوون بە
واقیعەكە ،تا ئەوكاتەی چەند دەرهاویشتەیەكی سیاسی و ئەمنی دەركەوتن
و رازیبوونیان بە چەند پێكهاتنێك لە هەندێك پرسدا بەسەریاندا سەپاند
كە لەڕووی مەبدەئیەوە چارەسەرییان نییەو دەبێت یەكالیی بكرێنەوە،
مەبەستیشم یەكالییكردنەوەی سیاسییە.
هاوپەیامنێتی 14ی ئادار لە رابردوو ئێستاش ،روبەڕووی چەندین كەیسی
چارەنووسسازانە بوەوە كە پێویستیان بە چارەسەری ریشەییە نەك رێكەوتنی
سەرپێیی .هیچ رێكەوتنێك لەگەڵ سوریا بوونی نییە ،هیچ رێكەوتنێك
لەگەڵ ئیرسائیل بوونی نییە ،هیچ رێكەوتنێك لەگەڵ بكوژی شەهیدەكاندا
بوونی نییە ،هیچ رێكەوتنێك لەسەر چەكەكانی حزبوڵاڵ بوونی نییە،
هیچ رێكەوتنێك لەسەر دادپەروەری بوونی نییە ،هیچ رێكەوتنێك لەسەر
سەروەری و سەربەخۆیی لوبنان بوونی نییە ،هیچ رێكەوتنێك لەسەر پرۆژەی
بونیاتنانی دەوڵەت بوونی نییە .بەوشێوەیە دینامیكیای گۆڕینی سەرتاسەری
پەكیكەوت ،ئاڕاستەی ملمالنێكە لە رزگاركردنی لوبنان لە چنگی سوریاو
پاشاموەكانی گۆڕا بۆ بەڕێوەبردنی ملمالنێیەكی نێوخۆیی و مەزهەبی .لە
پرۆژەی بونیاتنانی دەوڵەتێكی یەكگرتوو گۆڕا بۆ واقیعی رازیبوون بە دوو
دەوڵەتی لەناو یەك حكومەتدا (دەوڵەتی شەرعی و دەوڵەتی حزبوڵاڵ) ،بۆیە
رۆڵی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار وەك پێبازی گۆڕینی رۆڵی پێشووی سوریا لە
لوبنان بۆ دەستی حزبوڵاڵ دەركەوت.
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ئەوەی ئەم گۆڕانكارییەی بەهێز كرد ،هەڵگیرسانی شەڕی  2006بوو لەنێوان
ئیرسائیل و حزبوڵاڵ ،چونكە دەبوو هاوپەیامنێتی 14ی ئادار هەڵوێستێكی
پشتیوانی نیشتامنی و هاوسۆزی مرۆیی بەرامبەر باشوری لوبنان نیشان بدات.
بەاڵم لەجیاتی ئەوەی حزبوڵاڵ ئەو هەڵوێستە نیشتامنیەی هاوپەیامنێتی
14ی ئادار بەرز برنخێنێت ،كەوتە تۆمەتباركردنی ()14ی ئادار بە دەست
تێكەاڵوكردن لەگەڵ ئەمەریكاو ئیرسائیل بۆ دەرچواندنی بڕیاری ژمارە
( ،)1701لەكاتێكدا ئەو بڕیارە بوو كە شەڕی راگرت و پارێزگاری لە خۆڕاگری
حزبوڵاڵ كردو بووە رێگر لە بەردەم پەالماردانی سەرتاسەری لوبنان لەالیەن
ئیرسائیلەوە .حزبوڵاڵ جارێكی دیكە دەستپێشخەری بەدەستهێنایەوەو گیانی
بەرەنگاربوونەوەی پێشووی دژی ئیرسائیل بەرەو بەیروت ،واتا لەدژی 14ی
ئادار ئاڕاستە كرد ،ئەنجامەكەی ئەوەبوو هاوپەیامنێتی 14ی ئادار دەستی
لە حكومەت كێشایەوە ،لە ناوەڕاستی پایتەخت دەستی بە مانگرتن و
ناڕەزایەتی كرد ،ئەنجومەنی نوێنەران داخرا ،لە 7ی ئایار پەالماری خۆرئاوای
بەیروتی پایتەخت درا.
رێكەوتننامەی دۆحە ئەو رێكەوتنە بوو كە لوبنانی پابەند كردو گەڕاندیەوە
بۆ بارودۆخی پێش ساڵی  2005وەك ئەوەی نە سوپای سوریا كشابێتەوەو
نە هاوپەیامنێتی 8ی ئاداریش شكستی هێنابێت و نە شۆڕشی ئورزیش
سەركەوتنی بەدەست هێنابێت .هاوكات لەگەڵ ئەو نسكۆ ناوخۆییانەی كە
تووشی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار هات ،بەتایبەتیش رەوتی (املستقبل) لەدوای
جیابوونەوەی وەلید جونبواڵت ،چەند گۆڕانكارییەكی عەرەبی و هەرێمی و
نێودەوڵەتی روویاندا كە رەوتی (املستقبل)یشی گرتەوە .ئەمەریكا لە عێراق
شكستی هێنا ،فەڕەنسا بەڕووی سوریای ئەسەد دا كرایەوە ،روسیاش بەئاگا
هات ،ئێران پرۆگرامە ئەتۆمییەكەی پەرەپێدا ،بزووتنەوەی حەماس دەستی
بەسەر دەسەاڵتی فەلەستیندا گرت و رۆڵی سعودیە لە لوبنان و ناوچەكەدا
الواز بوو.
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سعودیە لەوە نیگەران بوو كە كەوانەی شیعی لە خۆرهەاڵتدا تەواو
خۆی بەرجەستە بكات و گەمارۆی دەوڵەتانی كەنداو بدات ،بۆیە لەگەڵ
رژێمی سوریا پێكهات بەو ئومێدەی لە ئێران دووری بخاتەوە .پزیسك و
پارچەی ئەو لێكنزیكبوونەوەیەی نێوانیان پێگەو هەڵوێستی هاوپەیامنێتی
14ی ئاداری پێكا دوایئەوەی كە لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی 2009
سەركەوتنی بەدەستهێنا .سعودیە خواردنەوەی تااڵوی پێكی ئەو پێكهاتنەی
بە سەرۆك سەعد حەریری خواردەوە كە ماوەیەكی زۆر لێی دوورخەستەوە،
ئەوەبوو بە نابەدڵی روویكردە دیمەشق ،پاشان بە رێكەوتنی (سین – سین)
رازی كرا ،لەكاتێكدا كە پێكهاتەی مەسیحی لەناو هاوپەیامنێتی 14ی ئادار
رەتیكردەوەو وەلید جونبواڵت كە بەرەو دیمەشق گەڕایەوە پێشوازی لێكرد.
ئەمڕۆ دڵی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار دووبارە لێدەداتەوە ،شانازی بەوەوە
دەكات كە شۆڕشی ئورز دەستەخوشكی لە تونس و میرسو لیبیاو یەمەن و
سوریا بۆ پەیدا بوو ،ئەی بۆچی لە بەحرێن نا؟
ئێستا دوو ئاڕاستە هەیە هەڵوێستی هێزەكانی ()14ی ئادار دەردەبڕێت:
یەكەمیان ئەوەیە كە تەرەفگیری رەها بۆ شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی
پێگەی لوبنان دەپارێزێت لەناو سیستمی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی نوێ.
دووەمیشیان بڕوای وایە كە بێالیەنی ئەرێنی رایەڵەی هاریكاریكردن و
هاوسۆزی لەگەڵ شۆڕشەكاندا دەستەبەر دەكات ،هەرئەوەشە كە لوبنان
دەرباز دەكات و پارێزگاری لە قەوارەكەی دەكات لە قۆناغی لەبەریەك
هەڵوەشانی قەوارەكاندا .هەموو ئەو دەوڵەتانەی كاریان لەسەر رووخاندنی
رژێمی سوریا كردووە ،هەر لە ئەمەریكاوە تاكو قەتەر ،لوبنان هاندەدەن بۆ
ئەوەی لەڕووی سیاسی و سەربازییەوە لە رووداوەكانی سوریا تێوە نەگلێت،
بەهۆی تایبەمتەندی بارودۆخی لوبنان و فشەڵی یەكبوونی ناوخۆییەوە.
ئەوان داوا لە لوبنانییەكان دەكەن بازرگانی هاوردەكردنی شەڕی ئەوانی تر
رابگرن .هەر كەسێك ئامۆژگارییەكی دیكەی بیست با پێامن بڵێت!.
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ئێمە لە هاوپەیامنێتی ()14ی ئ��ادار پێویستە لەسەرمان پارێزگاری
لە لوبنانیبوون و سەربەخۆیی بزووتنەوەكەمان بكەین ،بەتایبەتی كە
شۆڕشەكەمان هێشتا تەواو پێنەگەیشتووە ،هێشتا هەموو ئامانجەكامنان
بەدینەهاتوون ،گیانی خۆپارێزی نیشتامنیامن هێشتا ساغڵەم نییە .ئایا
هاوپەیامنێتی ()14ی ئادار ئاگای لەوە نییە كە تائێستا نەیتوانیوە حكومەتێكی
ئینتیقالی پێكبێنێت و هێشتا لەناو بەرەی ئۆپۆزسیۆنەو فەرمانڕەوایەتی
نەكردووە؟ پێشئەوەی رژێمی سوریا لە دیمەشق بڕوخێنین ،با حكومەتەكەی
لە بەیروت بڕوخێنین .پێویستە سەرلەنو ێ كاراكردنی شۆڕشی ئورز لەسەر
كەرەستەكانی خەباتی نیشتامنی بونیات برنێت ،نەك لەسەر بنەمای
كەرەستەی خەباتی دەرەكی .كاتێك ئێمە لەپێناوی ئەوانی دیكەدا تێكۆشاین،
ئەوان ناكۆكی و ملمالنێكانیان بۆ ناردین كە وێرانی كردین ،كاتێكیش پێكەوە
تەنها لە پێناو لوبنان خەبامتان كرد ،شۆڕشەكەمان بۆیان هەناردە كردو
رزگاری كردن .لوبنان زیاتر لە تونس و میرسو سوریا پێویستی بە بوونی ()14
ی ئادار هەیە ،بەاڵم گەلێك چی قازانجێك دەكات كاتێك هەموو شۆڕشەكانی
جیهان سەركەوتن بەدەستبهێنن ،بەاڵم شۆڕشەكەی شكست بهێنێت؟
وەرن با شۆڕشێكی نوێ دەستپێبكەین ،شۆڕشێك بۆ پارێزگاریكردن لە لوبنان
لەدوای شۆڕشی رزگاركردنی ،وەرن با گرێ و گۆڵی هاوپەیامنێتیەكامنان
رامباڵین و پەیامن و بەڵێنامن بە ویژدامنان ،بە گەملان و بە لوبنان نوێ
بكەینەوە .ئەی سەركردەكانی ()14ی ئادار ،تكایە یەكرتیتان خۆشبوێت وەك
چۆن گەل خۆشی ویسنت.
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بەڕاستی بەرخۆدان (مقاومە) تەنها لە ئێستادا بوونی نییە ،بەڵكو
بەرخۆدان كاروانێكە گەالن دەیگرنە بەرو تێیدا بزووتنەوەكانی ناڕەزایەتی
و رەتكردنەوەی بەردەوام لەدژی رژێمێكی ناوخۆیی (لە جیهانی عەرەبی)
دا لە سەردەمێكی دیاریكراودا یەكدەگرن ،یاخود لە رێگەی داگیركارییەكی
دەرەكی (لە لوبنان و فەلەستین) ،یاخود هەردووكیان پێكەوە (لە یەكێتی
سۆڤێتی جاران و ئەوروپای خۆرهەاڵت) خۆیی بەرجەستە دەكات .مێژوو
بە بەرخۆدانێك ئاشنا نییە كە بە لێدانی بەهێز سەركەوتبێت یان شكستی
هێنابێت .بەرخۆدان كودەتا نییە.
ئاكام و كاریگەری رووداوەكان ،بە گەورەو بچووكی ،بە سیاسی و ئەمنی،
بە فیكری و زانستییەوە هەمووی كەڵەكە دەبێت ،بۆ ئ��ەوەی لەگەڵ
تێپەڕبوونی كات لە دووڕیانێكی مێژووییدا ببێتە هێزی پاڵنانی شۆڕش و
گۆڕان لەدایك ببێت .هەموو شۆڕشێك یان راپەڕینێك كە گۆڕانكارییەكی
جۆرایەتی بەدینەهێنێت ئەگەر سەركەوتووش بێت لە رووخاندنی رژێم یان
دەرپەڕاندنی داگیركەردا ،شۆڕشێكی شكستخواردووە .شۆڕش بەتەنها بریتییە
لە قۆناغی رووخاندنێكی پێویست ،بەاڵم گۆڕان بونیاتنانە ،بونیاتنانیش
بریتییە لە دیداری گەالن لەگەڵ ئاییندەیاندا .گۆڕان لە شۆڕش بەهێزترە،
چونكە زۆرجار بەب ێ بەرپابوونی شۆڕش روودەدات (نوێكردنەوەی دەستورو
یاساكان ،هەستانەوەو گەشەپێدان ..هتد) ،بەاڵم شۆڕش هەمیشە پێویستی
بە گۆڕانە بۆ ئەوەی بە تەنها كارێكی نەرێنی نەبێت .ئەگەر شۆڕش بە واتاو
چەمكە نیشتامنی و جەماوەرییەكەی هاوتای وشەی گەل بێت ،ئەوا گۆڕان
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هاوتای وشەی هاواڵتییە بە چەمكە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكەی .لەبەرئەوە
پێویست دەكات گۆڕان دۆخێكی ئەرێنی نوێ بەرجەستە بكات كە تێیدا ئەو
ئامڕازانە بۆ هاواڵتیان دەستەبەر بكات كە پێشرت رژێم یان داگیركەر لێی
قەدەغە كردبوو ،وەكو ئازادی ،سەربەخۆیی ،شكۆ و سەروەری ،دیموكراسی،
سەقامگیری و دڵنیایی ،خۆشگوزەرانی و پێشكەوتنی زانستی ،بیمەی
كۆمەاڵیەتی و تەندروستی ،مافەكانی مرۆڤ بۆ تاك و كۆمەڵ.
بەپێچەوانەی ئەمەوە ،شۆڕش هەروەك حاڵەتێكی گۆرانی ئامێزو گۆڕانیش
وەكو بزووتنەوەیەكی نەزۆك دەمێننەوە .لە روانگەی ئەم چەمكەوە،
دوو بیرۆكە دەردەكەون :یەكەمیان پەیوەستە بە رەگ و ریشەی شۆڕشی
ئورز كە هەندێك پشتگوێیان خستووە .دووەم پەیوەندی هەیە بە رۆڵی
گۆڕانخوازانەی هاوپەیامنێتی 14ی ئادار كە هەندێكی تر دژایەتی دەكەن:
تەنها یەك رووداو چەندێك گەورەش بێت ناتوانێت شۆڕشێك
.1
بەرپا بكات ،ئەگەر گەل چەند ساڵێك پێشرت لە بارودۆخەكە پڕ نەبووبێت.
بۆ منوونە راپەڕینی گەالنی ئەوروپای خۆرهەاڵت لە ساڵی  1989لەدژی
سیستمی كۆمۆنیستی سۆڤێت لەناو منداڵدانی چەند راپەڕینێكی پێشووتری
ئەوروپی لەدایكبوو ،وەك شۆڕشی هەنگاریا لە ساڵی  ،1956بەهاری پراگ
لە ساڵی  ،1968راپەڕینی پۆڵۆنیا لە ساڵی  .1980راپەڕینی گەلی لوبنان
لە 14ی ئاداری ساڵی  2005لەناو هەناوی خەباتی بەرخۆدانی لوبنان بە
درێژایی ( )30ساڵ لەنێوان ()2005 – 1975دان تەقیەوە .بەاڵم تیرۆركردنی
پیاوی قارەمان سەرۆك رەفیق حەریری و هاوڕێكانی بڵێسەی راستەوخۆی
هەڵگیرساندنی شۆڕشی ئورزی لێداو كریستیانەكان و موسوڵامنەكان و
دورزییەكانی لە یەك بەرەدا یەكخست.
لە روانگەی ئەم بەراوردكارییەوە ،رەگ و ریشە تازەكانی هەڵگیرسانی
شۆڕشی ئورز بۆ مانگی ئایاری ساڵی  1973دەگەڕێتەوە .لەو سەردەمەدا
دەوڵەتی لوبنان راپ��ەڕی ،بەڵ ێ ئەو دەوڵەتەی كە لە ساڵی 1969ـ��ەوە
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لەو دۆخە پڕ ببوو .سوپای لوبنان بەرەنگاری رێكخراوە فەلەستینییەكان
بوەوە كە لەژێر پەردەی رێكەوتننامەی قاهیرەدا ببوونە هێزی داگیركاری
زەوی لوبنان لەنێوان بەیروتی خۆرئاواو سنوری باشوری لوبنان ،هەروەها
ببوونە دەسەاڵتێكی سیاسی جێگرەوەی نزیكەی نیوەی پایەكانی دەوڵەت
و دامودەزگاكانی ،بەاڵم لەژێر كاریگەری فۆرمی دەوڵەتی ناوەندی ئەو
سەردەمەدا كە ئێستاش ماوەو دابەشبووە لەنێوان دوو بەرەی ناكۆك و
جیاواز لە بەرامبەر پرسە نیشتامنییەكان ،دواجار دەسەاڵت دابەشبوو لەژێر
فشاری سوریاو سعودیە رێگە بە سوپای لوبنان نەدرا بارودۆخەكە (واقیعی
دەسەاڵتی فەلەستینی لە لوبنان) یەكالیی بكاتەوەو شكۆو سەروەری
دەوڵەت بەسەر خاكەكەیدا بگەڕێنێتەوە.
رووداوەكان بە شێوەیەكی رێژەیی هێور بوونەوە ،بەاڵم لە ساڵی 1975دا
لەنێوان رێكخراوە فەلەستینییەكان و حزبی كەتائیبی لوبنانیدا تەقیەوە،
لەكاتێكدا سوپای لوبنان بێالیەن وەستا .حزبی كەتائیب بە روبەڕووبونەوە
رازی بوو ،بۆیە بەرەنگاری و دژایەتی پرۆژەی دامەزراندنی دەوڵەتێكی
فەلەستینی بەدیلی كرد ،كە بە دڵنیاییەوە دەبووە هۆی دابەشبوونی لوبنان.
پاشان چەندین هێزو حزبی مەسیحی دیكە چوونە پاڵ حزبی كەتائیب
و پێكەوە (هێزە لوبنانییەكان)یان بە رابەرایەتی و سەركردایەتی بەشیر
ئەلجومەییل دامەزراند ،بەوشێوەیەش شەڕی دوو ساڵە بەرپا بوو (-1975
 ،)1976سوپای سوریا بە بەرگی هێزی بەرپەرچدانەوەی عەرەبی كە
لەبنەڕەتدا بە بەرگی رێكخراوی هەورە بروسكەو سوپای رزگاری فەلەستین،
هاتە ناو خاكی لوبنان.
سوپای سوریا سنوری ئەرك و رۆڵی خۆی بەزاندو گۆڕا بۆ هێزێكی
داگیركەر ،بەوهۆیەشەوە شەڕو پێكدادان و بەرەنگاربوونەوەو بۆردومان
و هەڵگەڕانەوە لەنێوان سااڵنی  1977و 2005دا سەریانهەڵدا ،بۆ منوونە
لە (گۆڕەپانی ساسین ،سەربازگەی ئەلفەیازیە ،هێڵەكانی بەریەككەوتن،
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شەڕی سەد ساڵە ،قنات ،زوحەلە ،بۆردومانكردنی بەیروت ،بازاڕی خۆرئاوا،
شەڕی رزگاری ،بەرەنگاربوونەوەی راسپاردەیی سوریا ،خەباتی خوێندكاری،
بەشداری نەكردنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە ساڵی  ،1992بانگەوازی مەترانە
مارۆنییەكان ساڵی  ،2000رێكەوتنی چیا لە ساڵی  ،2001دیداری قورنەی
شەهوان) .موقاوەمەت و بەرخۆدان پێش راپەڕین ،خۆڕاگری پێش شۆڕش
كەوتن .دۆخەكە تەنها پێویستی بە بروسكەیەك و ساتێكی لوتكە بوو،
ئەوەبوو رەفیق حەریری شەهیدكرا و سوپای سوریا بە كاریگەری راپەڕینێك
بەبێ هیچ موقاوەمەتێكی تازە لە لوبنان كشایەوە.
لەهەمان لۆژیكی بەدەستهاتوودا ،حزبوڵاڵ بێئەوەی بیزانێت بەشدار بوو
لە پێگەیاندنی شۆڕشی ئورزو كشانەوەی سوپای سوریا .لەالیەكی ترەوە
كشانەوەی سوپای ئیرسائیل لە لوبنان لە ساڵی  2000لەگەڵ ئەوەشدا
كە پێویستی بە پاساو نییە ،بەاڵم بووە پاساوێك بۆ داوای موسوڵامنەكانی
لوبنان بە كشانەوەی سوپای سوریا لە لوبنان ،هەروەها هانی كەسانی وەكو
(رەفیق حەریری) و (وەلید جونبواڵت)ی دا بۆ قسەكردن لەسەر دووبارە
سەنگەرگرتنی سوپای سوریا .لەوەش زیاتر ،ئەگەر تیرۆركردنی سەرۆك
رەفیق حەریری لە دۆخێكی جیاوازدا بۆ منوونە لە دەیەی نەوەدەكاندا بوایە،
ئەوا تیرۆركردنی نەدەبووە هۆكاری هەڵگیرسانی شۆڕشێكی تووڕە .تەنانەت
لەالی موسوڵامنەكانیش هێشتا جامی تووڕەیی مابووی پڕ بێت.
لەپاڵ ئەو كەلتورە مەزنەدا كە شۆڕشی ئورز لە ئامێزی گرتووە،
.2
رۆڵێكی تایبەت لەسەر شانی هاوپەیامنێتی 14ی ئادارە لەسەر ئاستی
خەباتی گەل و قوربانیدانی شەهیدەكانی و خواستەكانی لوبنان .ئەگەر بێتو
رای گشتی داوای لێبكات بەو ئەركە هەستێت ،لەبەرئەوەیە كە هاوپەیامنێتی
سەركردایەتی كردنی سیاسی شۆڕشی ئورزی وەرگرتووەو پرۆژەی گۆڕان و
بەرنامەیەكی كاری تێروتەسەلی پێشكەشكردووە .لە بناغەدا هاوپەیامنێتی
14ی ئادار زیاتر ئامادەو شیاوە بۆ هەڵسان بەو رۆڵە مێژووییە.
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بە حوكمی فرەیی پێكهاتەی تائیفی و مەینەتییە كەسییەكانی دیارترین
سەركردەكانی ،بە حوكمی بیروباوەڕە نیشتامنییەكەی ،هاوپەیامنێتی 14ی
ئادار لە مانای یەكێتی و ئازادی تێدەگات .بەاڵم تاكو ئەم ساتە وەختەش
هاوپەیامنێتییەكە پارێزگاری لە میراتی شۆڕشی ئورز كردووە بێ ئەوەی
بیكاتە دوو ئەوەندە ،پرۆژەی دەوڵەتی راگەیاند بێ ئەوەی بونیاتی بننێت،
هەرچەندە لەسەر ئاستی ناوخۆیی و عەرەبی و نێودەوڵەتی دەرفەتی
بۆ هەڵكەوت و بارودۆخەكە بۆی گونجاو بوو .هاوپەیامنێتی 14ی ئادار
كاروانەكەی لەسەر بنەمای هاوكێشەو حساباتە سیاسییەكان و بەركەوتەكانی
هەڵبژاردن داڕشت ،ئەمە لەكاتێكدا كە خاوەنی پێگەیەكی جەماوەری
و شەهیدو قوربانیدانە كە بەهۆیەوە دەتوانێت هاوكێشە نێوخۆییەكان
تەنانەت بەبێ گەڕانەوە بۆ بڕیارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان بگۆڕێت.
بەڕاستی بەسەرهامتان لەگەڵ 14ی ئادار سەیرە ،هەركات شەهیدێكامن
دابێت ئیرت وازمان هێناوە بەو ئومێدەی پێشبكەوین .شەهید بۆ خۆی
پرۆژەی نیشتامنە نەك پرۆژەی پەرلەمان و حكومەت.
لەدوای رێكەوتننامەی تائیف و پێكهاتن و ئاشتەوایی نێوان كریستیانەكان
و موسوڵامنەكانی لوبنان ،سەرۆكی شەهید رەفیق حەریری وتی« :ناحەزیامن
وەستاند» .ئایا كەی پایەكانی 14ی ئادار ناحەزی و ملمالنێی نێوانیان لەسەر
دابەشكردنی ئەوەی دابەش ناكرێت دەوەستێنن؟ ئایا شۆڕشی ئورز دابەش
بكەین؟ گۆڕەپانی شەهیدان دابەش بكەین؟ ئایا خەڵك و شەهیدەكامنان
دابەش بكەین؟
هاوپەیامنێتی 14ی ئاداری هۆشدارو بە ترس دواجار پاشەكشەی كردو
لە ئاسۆی ئومێدەوە گۆڕا بۆ دوودڵی ،بۆیە كەوتە گێژاوی فەوتان .وەهای
دەزانی كە دروشمەكان دەبنە خەبات و پێكهاتنەكان دەبنە چارەسەر،
بۆیە پێشئەوەی سەركەوتن مسۆگەر بكات دەستی بە دیالۆگ و گفتوگۆ
كردو بەوهۆیەوە دەستكەوتەكانی لەدەستدا .گەلی شۆڕشی ئورز نایەوێت
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هاوپەیامنێتی 14ی ئادار وەك (هاملێت) پاڵەوانی دوودڵ و راڕای ناو رۆمانی
شكسپیر دەربكەوێت ،بەڵكو دەیەوێت وەكو (یۆلیۆس قەیسەر) سەركەشی
و بوێری بكات و لە روباری رۆبیكۆن بپەڕێتەوەو رۆما بگرێت و پۆمبیۆس
دەربكات و لە نۆ هەفتەدا هەموو ئیتالیا بخاتە ژێر ركێفی خۆی (ساڵی
 49پێش زایین) .كاتێك هاوپەیامنێتی 14ی ئادار لەسەر شەقام بوو وتی:
سەركردایەتی و رابەرایەتیكردن بۆ منە ،كاتێكیش چووە سەركردایەتی چەكی
شەقامی پشتگوێ خست و ناحەزو نەیارەكانی چەكەكانیان لە بەرامبەری
بەرزكردەوە.
هاوپەیامنێتی 14ی ئادار لە دووڕیانێكدایە ،بەاڵم تاوانە ئەگەر كاروانەكە
تەواو نەكات و بە یەكگرتوویی لەسەر بیروباوەڕەكانی و سوربوونی لەسەر
بەرەنگاربوونەوە ب��ەردەوام نەبێت .بەاڵم خۆڕاگری گەلەكەی لەبەردەم
هەڕەشە و ئاستەنگەكاندا بااڵترە لە خۆڕاگری ژمارەیەك لە سەركردەكانی
بۆ بەدەستهێنانی بەركەوتەو دەستكەوتەكان .ئەگەر سەركردایەتی
هاوپەیامنێتی گیانی دەستپێشخەریكردن بەدەست نەهێنێتەوە ،ئەوا
هاوپەیامنێتیەكە دەبێتە ناوەندێكی راوێژكاری .ئەمە بۆ خۆی ئاڕاستەیەكی
خۆكوژییانەیە ،چونكە لوبنان زۆر پێویستی بە گردبوونەوەی نیشتامنییە كە
رێگر بێت لە بەردەم گۆڕینی ناسنامەی مێژوویی و فۆرمە تائیفیەكەی و
دەوڵەتە دیموكراتیەكەی .من لە هاوپەیامنێتی 14ی ئادار شیاوتر نابینم بۆ
لە ئەستۆگرتنی ئەو رۆڵ و ئەركە ،بەڵكو ئەو پەیامە .هیچ الیەنێكی مەسیحیە
ناتوانێت لە رەوتی (املستقبل) زیاتر ،حاڵەتێكی ئیسالمی نیشتامنی راستگۆ
و پاك و روون و ب��اوەڕدار بە پەیامی لوبنان بدۆزێتەوە ،هیچ الیەنێكی
ئیسالمیش ناتوانێت حاڵەتێكی مەسیحی نیشتامنی راستگۆ و پاك و روون
و باوەڕدار بە پەیامی لوبنان بدۆزێتەوە زیاتر لە حزبی كەتائیبی لوبنانی
و هێزە لوبنانییەكان و ئازادیخوازە نیشتامنپەروەرەكان و بەرەی نیشتامنی
و كەسایەتییە سەربەخۆكانی ناو هاوپەیامنێتی ()14ی ئادار .لوبنانییەكان
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ناتوانن لە هاوپەیامنێتی ()14ی ئادار بەرەیەكی سیاسی بدۆزنەوە كە گرەو
لەسەر بەدەستهێنانەوەی یەكێتی لوبنان و بوژاندنەوەی میساقی نیشتامنی
بكات.
ئەمڕۆ ،هاوكات لەگەڵ تێپەڕینی ( )7ساڵ بەسەر هەڵگیرساندنی شۆڕشی
ئورز ،پێویستە لەسەر هاوپەیامنێتی ()14ی ئادار لە چوارچێوەی پرۆژەی
بونیاتنانی دەوڵەتدا ،ئەو كارە تەواو بكات كە پێشرت دەستی پێكردووە،
یەكەم هەنگاویش بریتییە لە كاركردن بۆ رووخاندنی حكومەت و
گرتنەدەستی دەسەاڵت لە رێگەی زۆرینەی پەرلەمانیەوە .دوامان لە ()14ی
ئادار بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت لەبەر خۆشویستنی دەسەاڵت نییە ،بەڵكو
بۆ ئەوەیە كە مانەوەی ئەم حكومەتە لەسەر كار بۆ هەموو قوربانیدانەكانی
لوبنانییەكان خراپەو زیانبەخشە ،بەوانەشەوە كەوا لە دەسەاڵتدان .ئەوەی
لە بارگرانی ئەم حكومەتەی ئێستای لوبنانی كەمكردوەتەوە دوو شتە:
یەكەم :هەڵوێستی هەریەكە لە سەرۆك كۆمار میشال سلێامن و سەرۆك
وەزیران نەجیب میقاتی ،كە رێگەیان نەدا بەرەی ()8ی ئادار بەتەواوەتی
دەست بەسەر دەوڵەتدا بگرێت.
دووەم :تێكچوونی بارودۆخ لە سوریا كە رژێمی وا لێكرد زیاتر لە دۆخی
لوبنان ،گرنگی بە كێشەو گرفتەكانی ناوخۆی سوریا بدات .ئەگەر بێتو رژێمی
سوریا وەك پێش ساڵێك لەمەوبەر بێ كێشەو سەرئێشە بوایە ،بێگومان
هەژمونداری سوریا لە رێگەی ئەم حكومەتەوە زۆر بەهێز دەگەڕایەوە
لوبنان .هەڵوەستەكردنی رژێمی سوریا بوو ئەو حكومەتەی رزگار كرد لە
پێدانی هەندێك تەنازول كە تایبەت بۆ ئەوە هاتووەتە ئاراوە .ئەمە ساتی
هەرەسپێهێنانە با لەدەستی نەدەین.
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كریستیانەكانی لوبنان ،بەتایبەتی مارۆنییەكان رۆڵ و مافەكانیان و
دەسەاڵتەكانیان پێكەوە گرێداوە .مافی كریستیانەكان هەمان ئەو مافانەن
كە هەر هاواڵتیەكی لوبنانی دیكە پێیدراوە ،ئەگەر ژمارەیان بگاتە تەنها یەك
كەسیش هەمان مافیان دەبێت ،چونكە بەپێی دەستورو یاسا پارێزراوە بەپێی
(بنەمای یەكسانی) .بەاڵم رۆڵی كریستیانەكان جیاوازە ،هەر لەبەرئەوەش
جگە لە خۆیان كەس زامنیان ناكات ،ئەگەر هەزار میساق و هەزار نەریت
دان بەو مافانەدا بنێن ،هەربۆیە رەفتاری كریستیانی شایستەو شارستانی
و نیشتامنیانەو ئەخالقیانە زامنی مافەكانیان دەك��ات (بنەمای مافی
بەدەستهاتوو).
بەاڵم دەسەاڵتەكانیان كە مافێكی بەدەستهاتووی دەستوریە ،دەگەڕێتەوە
بۆ كۆمەڵێك سەرچاوەی مێژوویی و خۆرهەاڵتی و خۆرئاوایی و كۆمەڵێك
پێوەری سیاسی و سەربازی و دیمۆگرافی .لەبەرئەوەشە كە بەپێی
گەشەكردنی ئەو كۆمەڵە سەرچاوەو پێوەرانە دەسەاڵتەكانیان بەراوردكاری
بۆ دەكرێت ،بەاڵم هەرچەندێك ئەو دەسەاڵتانە رێكبخرێتەوە نابێت لە رۆڵی
سیاسی و نیشتامنی كریستیانەكان ،یاخود لە مافە مرۆیی و تائیفییەكانیان
بدات لە لوبنان بەپێی (بنەمای فرۆیی شارستانی).
بەرپرسیارێتی الوازبوونی رۆڵی كریستیانەكان
وا پێویست بوو لەسەر كریستیانەكان گومان لەسەر الوازبوونی رۆڵیان
بكەن زیاتر لە پرسی لەدەستدانی مافەكانیان ،گومان بكەن لە سازشكردنی
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ژمارەیەك لە سەركردەكانیان زیاتر لە گومانكردنیان لە كەمكردنەوەی
دەسەاڵتەكانیان .بە حوكمی كەمتەرخەمی دەوڵ��ەت و الوازی لەڕووی
بونیات و مادیەوە ،مافی هەموو هاواڵتیان قوت دراوە ،هەروەها دەسەاڵتی
سەرجەم هێزو الیەنەكان هاوكات لەگەڵ نەبوونی دەوڵەتدا پەكیكەوتووە،
یاخود لە دەرەوەی بازنەی شەرعیەتدا پەیڕەو دەكرێت .پێشرت دەوڵەتی
لوبنان لە ئۆتۆمبێلێك دەچوو كە لەالیەن مارۆنیەكەوە ئاڕاستە دەكرا
پاڵپشت بە چەند دەسەاڵتێك كە رێگەی پێدەدا كۆنرتۆڵی سوكانەكەو
سیستمی دیاریكردنی خێرایی و برێكی راگرتنی ئۆتۆمبیلەكە بكات .پاشان
دەستوری تائیف هات و سوكانەكەی لە دەستی مارۆنیەكەدا هێشتەوە،
بەاڵم سوننەكان سیستمی دیاریكردنی خێرایی و شیعەكان برێكی راگرتنیان
لێسەندن ،بەوشێوەیە ئۆتۆمبێلەكە وەستا چونكە هەر الیەنەو ئەو بەشەی
بەكارهێنا كە لە دەستی خۆیدایە ،بەاڵم بە ئاڕاستەی پێچەوانەی خواستی
دوو بەشەكەی دیكە.
ئەمڕۆ دەوڵەتی لوبنان لە ژێرزەمین دانراوە ،پێدەچێت سبەین ێ وەكو
پارچەی یەدەگی بەكارهاتوو بە دەوڵەتۆكە تازە هەڵكەوتووەكان بفرۆرشێت
(ئەمە دیمەنێكی گریانهێنە) ،بەاڵم مارۆنی و سوننی و شیعەكان بەبێ
ئۆتۆمبێلیش دەستبەرداری سوكان و سیستمی خێرایی و برێكی راگرتن نابن
(دیمەنێكە شایەنی پێكەنینە) .لێرەوە وروژاندنی پرسی دەسەاڵتەكان و
مافەكانی كریستیانەكان ،هەروەك هەندێك باسی لێوە دەكەن ،بیرۆكەیەكی
ساختەكە بۆ خۆیان تەرحیان ك��ردووەو ژمارەیان زۆرەو دوای پچڕینی
پێگەو دەسەاڵت كەوتوون لەناو كۆمەڵگەی كریستیانی ،نەوەك مەبەستیان
ئەوە بێت دەس��ەاڵت و پێگەی كریستیانەكان لەناو دەوڵەتی لوبناندا
بەدەست بهێننەوە .ئەوان بیرۆكەكە باس دەكەن بۆ داپۆشینی زێدەڕۆییان
لە فەوتاندنی رۆڵی كریستیانەكان لە رابردوو و ئێستاشدا (ئەمە ماف و
دەسەاڵتەكان) دەگرێتەوە ،هەروەها بەو رێگەیە مەبەستیانە گرنگیدان بە
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پرسە نیشتامنی چارەنووسسازكان بچوك بكەنەوە بۆ پرسە تائیفیە بچوكەكان.
ئەوانەی بە درێژایی سااڵن بەب ێ ئاگایی رۆڵی كریستیانەكانیان بەفیڕۆ داوە
ناپاكن .ئەوەی مافەكانی لەپێناو رەزامەندی یەكێكی دیكەدا بەفیڕۆ داوە
دڵڕەقە .ئەوەی لە چوارچێوەی پێكهاتنێكی ناڕەوادا بەفیڕۆی داوە كەسێكی
الوازە .ئەوەی بۆ بەڕێكردنی قۆناغێك بەفیڕۆی داوە كەسێكە بەهەڵەدا
چووە ،ئەوەی بەفیڕۆی داوە بۆ بەرژەوەندی بێگانەكان ئەوە بەكرێگیراوە.
ئ��ەوەی لە چوارچێوەی سەودایەكی گشتیدا بەفیڕۆی داوە كەسێكی
تێوەگالوە .جۆری بەفیڕۆدانەكە هەرچۆنێك بێت ،تاوانە یان جینایەتە ،ئیرت
ئەوانە مافی ئەوەیان نییە فێڵ لە گەلی كریستیانی بكەن .لە رابردوودا ئەو
تێڕوانینە هەبوو كە لوبنان واڵتی كریستیانەكانەو لە گۆشەی یەكسانییەوە
دەبێت مەرجەكانی بەشداریكردنی موسوڵامنەكان لە دەسەاڵتەكەیدا باشرت
بكرێت .ئێستاش ئەو تێڕوانینە هەیە كە لوبنان بەرە بەرە دەگۆڕێت بۆ
دەوڵەتێكی ئیسالمی ،بەاڵم لە گۆشەی ویژدانیەوە دەبێت ماف و سیمبوڵی
ئەو كریستیانانەی تێیدا دەژین پارێزگاری لێبكرێت.
بە درێژایی ئەو ( )30ساڵەی راب���ردوو ،سەرچاوە كریستیانییەكان
سەركەوتوو نەبوون لە چەسپاندنی ناسنامەی تایبەمتەندی لوبنان و
بەرجەستەكردنی بوونی كریستیانی و پارێزگاریكردن لە رۆڵی سیاسیان
لەناو دەوڵەت ،هەروەها سەركەوتوو نەبوون لە پتەوكردنی پەیوەندی
كریستیانەكان لەسەر ئاستی لوبنانی و عەرەبی و هەرێمی و نێودەوڵەتی.
بەوشێوەیە كریستیانەكان لەڕووی سیاسی و سەربازییەوە الوازو دابەشبوو
دەركەوتن لەكاتێكدا كە (هێزییان لە یەكێتیان و شكۆیان لە بەرخۆدانیان)دا
بوو .جگە لەوەش لەڕووی شارستانیەوە لە پاشەكشەدا بوون ،لەسەر ئاستی
دەرەوەش دابڕاو بوون (لەكاتێكدا پشت ئەستور بوون بە هاوپەیامنێتی
هەرێمی و نێودەوڵەتی) .ئەو هەموو پێكانە راستەوخۆیانە بوونە هۆكاری
شڵەژانی رۆڵی كریستیانەكان لەناو نیشتامن و الوازب��وون و پوكانەوەی
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دەسەاڵتەكانیان لەناو دەوڵەتدا.
تكایەك لە هەناوی واقیعەوە
دەرچوون لەم گێژاوە پێویستی بەوەیە كریستیانەكان درك بكەن بە ئاستی
ئەو پەرتەوازەییەی كە پێی گەیشتوون ،واتا نابێت چیرت هیوابڕاو و بێئومێد
بن ،چونكە ئەوان شوێنكەوتوانی ئەو كەسەن كە وتویەتی« :بە باوەڕ چیا لە
شوێنێكەوە دەگوازنەوە بۆ شوێنێكی تر» ،هەروەها خۆیان بە گەورە نازانن
بە جۆرێك وا رەفتار بكەن وەك ئەوەی سەرمەشقی راگەیاندنی لوبنانی
گەورە بن .تەنها دركپێكردنی تراژیدیاو ناخۆشی شۆك دروست دەكات،
شۆكیش ویژدان بەئاگا دەهێنێت ،بە ئاگاهاتنەوەی ویژدانیش راپەڕینی
گەل بەرپا دەكات .وتم راپەڕینی گەل نەك راپەڕینێكی میللی .یەكەمیان
بە شێوەیەكی گشتی بە رێگەی ژیری و عەقڵدا گوزەر دەكات ،بەاڵم دووەم
بە زۆری مەیلی بەالی حەزو ئارەزوودایە .عەقڵ لوبنانی بونیاتنا ،حەزو
ئارەزووش وێرانی كرد.
دەنگی عەقڵ ئەمڕۆ داوا لە كریستیانەكان دەكات پەیامەكەیان لە مافە
گریامنییەكان و دەسەاڵتە تیرۆرییەكان بااڵتر بگرن .دەنگی عەقڵ بانگیان
دەكات كە لە خەوەكەیان هەسنت ،چونكە دەەرفەتێك هەیە رێگەیان
پێدەدات بۆ بەدەستهێنانەوەی دەستپێشخەری و سەرلەنوێ چوونەوە
ناو سەنگەر لە لوبنان و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،سەرەڕای الوزایەك كە
تەنگەتاوی كردوون .دەنگی عەقڵ بانگیان دەكات بۆ نوێبوونەوە (نەك
گۆڕان)ی رۆڵیان لە چوارچێوەی بونیاتنانی لوبنانی نوێ لەڕووی دەستوریەوە
(ناسەنرتالیزمی فراوان ،بێالیەنی راستەقینە ،كۆمەڵگەیەكی مەدەنی) ،بەاڵم
بەدەنگەوەچوونی بانگەوازی عەقڵ و (ئایندە) ،پێویستی بە دانپێدانانە بەو
گۆڕانكارییانەی لەو قۆناغەدا روودەدەن لەالیەك ،هەروەها تێپەڕاندنی
قۆناغەكە بە ئیرادەیەكی بەهێزو بە پرۆژەی گۆڕانكاری لەالیەكی دیكەوە.
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گرنگرتینی ئەو گۆڕانكارییانە ئەمانەن:
* دۆخ��ی كریستیانی( :چڕبوونەوەی ك��ۆچ ،سنورداركردنی زاوزێ،
كۆچپێكردنی ناوخۆیی ،تێكچوونی ریزبەندی بەهاكان ،پشتكردن لە
بژاردە ،داچۆڕینی حزبە مەسیحییەكان ،خاوبوونەوەی رابوونی كەنیسەیی،
پشتگوێخستنی رەوەندەكان ،وازپێهێنانی بەزۆری پێگەكان لە بەڕێوەبردنی
دەوڵەت).
* دۆخی ئیسالمی( :هەڵقوڵینی بە مەبەستی زاوزێكردن ،گەشەكردنی
وەفاداری نیشتامنی بۆ لوبنان ،زۆربوونی داواكردنی دەسەاڵت لەالیەن
ئیسالمییەكانەوە ،دابەشبوونێكی مەزهەبی توند ،زاڵبوونی رەوتە ئوسوڵیە
سونیە توندڕەوەكان ،فراوانبوونی حاڵەتی جیهادیی شیعیی).
* دۆخی گشتی لوبنان( :پاشەكشەكردنی داگیركاریی ئیرسائیل و سوپای
سوریا لە لوبنان ،بەردەوامبوونی پێگەی سوریاو بەرفراوانبوونی كاریگەری
ئێران ،دەركەوتنی حزبوڵاڵ وەكو دەوڵەتی سەپێرناو ،چەقبەستنی دینامیكیای
رۆڵی سوننە ،گۆڕانی بوونی فەلەستینییەكان بۆ باری نیشتەجێكردن،
لەرزینی قەوارەی دەوڵەت و دامودەزگاكانی ،داڕمانی فۆرمی پێكەوە ژیانی
تائیفەكان ،دروستبوونی رای گشتی لوبنانییەكان بە پیادەكردنی نامەركەزیی
بەرفراوان ،زیدبوونی خواست بەرەو گرتنەبەری سیاسەتی بێالیەنی ،مانەوەی
بڕیارە نێودەوڵەتییەكان بەبێ جێبەجێكردنی راستەقینە).
* دۆخی هەرێمی( :بوونی سەربازیی سەرنەكەوتووی ئەمەریكا لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەرپابوونی گۆڕانكاری لە رژێمەكانی دەوڵەتانی
ناوچەكەو دەستكاریكردنی قەوارەكانیان ،دەركەوتنی رۆڵی بەرچاوی ئێران
بە ئاسۆیەكی ئەتۆمی هاوتەریب لەگەڵ بوونی رۆڵێكی عەرەبی و الوازو
رۆڵی ناڕوونی توركیا ،پاشەكشەكردنی پرۆژەی نەتەوەكان و رابوونی رەوتە
ئیتنی و ئوسوڵییەكان ،تەشەنەكردنی تیرۆریزم ،چەقبەستنی دۆسیەی ئاشتی
فەلەستینی لە شوێنی خۆی ،پوكانەوەی بوونی مەسیحی لە ناوچەكەدا).
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* دۆخی نێودەوڵەتی( :بە زەحمەت سیاسەتی ئەمەریكا بنەماكان و
بەرژەوەندییەكان پێكەوە گرێدەدات ،سەرقاڵبوونی راستەوخۆی روسیا
بە روانگەی خۆیەوەو پێدانی ئەولەویەت بە گەشەپێدانی ئابوری و
دارای��ی ،هەندێك لە گەالنی بچوك مافە نەتەوەییەكانیان بەدەستهێنا،
پاشەكشەكردنی رۆڵ��ی هێزە ئاسیاییەكان بەتایبەتی چین و ژاپ��ۆن،
سەرهەڵدانی بزاوتێكی ئەوروپی بەبێ كاریگەری ،بەردەوامبوونی الوازی
رۆڵی نەتەوە یەكگرتووەكان).
لێكۆڵینەوە لەم دەرهاویشتە جیاوازانە دەرچەیەكی سەپێرناوە بۆ
دەستنیشانكردنی هەڵوێستی نوێی كریستیانەكانی لوبنان ،چونكە ئەو رۆڵە
پێشەنگەی كە كریستیانەكان لە سەرەتای سەدەی رابردوو پێی هەستاون،
بەتایبەتیش مارۆنییەكان ،بەرهەم و ئەنجامی خۆی هەبوو لە پێكگەیشنت
یان پێچەوانەبوونی نێوان ئەو ( )5دۆخەی باسامن كردن .ئەمڕۆ پێدەچێت
ناوەڕۆكی ئەو دۆخانە بگۆڕدرێت ،چونكە نوێبوونەوەی رۆڵی كریستیانەكان
لە چوارچێوەیەكی دەستوریی تازەدا ،لەوانەیە پێویستی بە پێگەو دەسەاڵتی
تر بێت ،بێ ئەوەی ئەمە مانای الوازبوونی كاریگەری و بوونی نیشتامنی
كریستیانەكان بگەیەنێت.
نوێبوونەوە هاوتای الوازی نییە ،چەقین و چەقبەستووییش هاوتای هێز
نییە .ئامانجەكە بریتییە لە دەوڵەمەندكردنی رۆڵ و پێگەی كریستیانەكان
نەوەك الوازكردنی ،كاراكردنی نەوەك پەراوێزخستنی ،هەروەها گەڕان
بەدوای وەاڵمێكی بەسوود لەڕووی پراكتیكیەوە لەجیاتی وەاڵمێكی بریقەدار
لەڕووی تیۆری و بێسوود لەڕووی پراكتیكییەوە .بەمشێوەیە دەبینین رۆڵی
كریستیانەكان لە لوبنان جیاوازو پێشەنگە.
نوێبوونەوە بە رەسەنایەتی
ئەمڕۆ ئەگەر كریستیانەكان بیرێك لە نوێبوونەوەی رۆڵیان بكەنەوە،
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لەبەرئەوەیە كە نیگەرانن بۆ ئاییندەو چارەنوسی لوبنان ،نەوەك تەنها بۆ
چارەنوسی خۆیان نیگەران بن .ئەوان لە هەموو وەرچەرخانێك لە مێژووی
لوبنان یان مێژووی خۆرهەاڵتدا ئەو كارەیان كردووە بەبێ رەچاوكردنی
هاوسەنگی هێزەكان (چاو بە مێژوودا بخشێننەوە تاكو دڵنیا ببنەوە) .ئەمڕۆ
كریستیانەكان ،سەرەڕای هەموو بارودۆخە تاڵ و دژوارەكەیان ،ئەوان لە
لوبنان كەمرتین پێكهاتەی خاوەن قەیرانن .لە هەموو جارێكدا نوێبوونەوەی
رۆڵی كریستیانەكان هاوتەریبە لەگەڵ پەیامە مێژووییەكەیاندا لەپاڵ یەكێتی
خاكی لوبناندا.
هەرگیز رۆژێك كریستیانەكان پرۆژەیەكیان نەبووە كە خزمەت بە قەوارەی
لوبنان نەكات ،واتا خزمەتی هەموو لوبنانییەكان ،بەڵكو ئەوەیان هەڵبژاردووە
كە بەهۆی دابەشبوونی تائیفیەوە رێگر بوون لەوەی بەرژەوەندی لوبنان
روبەڕووی مەترسی بكەنەوە لەپێناو پارێزگاریكردن لە یەكێتی لوبنان (بە
ناچاری رازیبوون بە رێكەوتننامەی قاهیرە لە ساڵی  .)1969ئەو رۆڵەی
كە كریستیانەكان بە درێژایی سەدەی رابردوو پێی هەڵساون ،بەشێكی
رەسەنە كە قابیلی راستكردنەوەیەكی جەوهەری نییە ،بەشێكی تریشی
هی قۆناغەكەیە كە بە لەجیاتی و بەبێ بریكار كردوویانە .بەشی رەسەن و
بنەڕەتی ئەمەیە :دامەزراندنی دەوڵەتی لوبنان ،داڕشتنی فۆرمی پێكەوەژیان
لە لوبنان ،دیاریكردنی رۆڵی سیاسی كریستیانەكان لە دەسەاڵتی ناوەندی،
پێداگریكردنی سیستمی دیموكراتی لەسەر دەستەبەركردنی ئازادییەكان و
پاراستنی ئاسایشی گروپ و پێكهاتەكانی لوبنان ،پێداگریكردن لەسەر فرە
كەلتوری و شارستانی ،كرانەوە بەڕووی جیهانی عەرەبیدا ،بینینی رۆڵی
پردێك لەنێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوا.
ب��ەاڵم ئ��ەو ب��ەش��ەی ك��ە پەیوەستە ب��ە ق��ۆن��اغ��ەك��ەوە بریتییە لە:
دەستبەسەرداگرتنی كریستیانەكان بەسەر زۆرینەی پێگە سەرەكییەكان لە
هەموو جومگەكانی دەوڵەتدا ،بەڕێوەبردنی دەوڵەتی ناوەندی ،لەكاتێكدا
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كە جەستەیەكی زیادكراوە بۆ حاڵەتی تائیفەگەری .رۆڵی كریستیانەكان
لە قۆناغەكەدا ،بەتایبەتی رۆڵی مارۆنییەكان سودی بە لوبنان گەیاندووە،
چونكە پارێگاری ك��ردووە لە ق��ەوارە سەربەخۆكەی و لە هەوڵەكانی
توانەوەو پوكاندنەوەی رزگاریان ك��ردووە ،بەاڵم ئەوەی زیانی بە رۆڵی
شایستەی كریستیانەكان گەیاندووە ئەوەیە كە موسوڵامنەكان ئیرەییان
پێربدوون و كردویاننەتە ئامانج ،هەروەها مارۆنییەكانیش كێبڕكێیان لەسەر
بینینی ئەو رۆڵە شایستەیە كردووە ،بەاڵم خوێناوییان كردووە .لەبەرئەوە،
ئەمڕۆ لە بەرژەوەندی كریستیانەكانە هەموو ئەو دوومەاڵنە البەرن
كە بە رۆڵە شایستەكەیاندا لكێرناون و پێویستە خۆیان لە كرێی ئیمتیازو
دەستكەوتەكان رزگار بكەن ،چونكە بریتین لە (چەكی ب ێ پارە) ،هەروەها
لە بەرژەوەندییاندایە كە بە بوێری و متامنەوە بەوە رازی بنب كە ئەو
موسوڵامنانەی باوەڕیان بە دروشمی (سەرەتا لوبنان) هەیە دەسەاڵتی تازە
بەدەستبهێنن (پێدانەوەی بەشێك لە رۆڵی كریستیانەكان لەو قۆناغەدا).
ئەگەر موسوڵامنەكان لەو ئەزمونە نوێیەدا سەركەوتن بەدەستبهێنن
هەمووان سەردەكەون ،ئەگەر شكست بهێنن دەبێت رێگەی دەستوری دیكە
هەبێت و چاوەڕوانی ئەنجامی ئەزمونەكە بكەن ،ئەوە بۆ كریستیانەكان
باشرتە بۆ ئەوەی بتوانن لە دەسەاڵتی ناوەندی و پرۆسەی سیاسیدا پارێزگاری
لە رۆڵی خۆیان بكەن و لە دەسەاڵتی ناوەندی ناوچەییدا پێگەیان بەهێزتر
بكەن و ناوچەكانیان بگۆڕن بۆ چەند هەرێمێكی گەشەكردووی ئاوەدان
و بەرگرو خاوەنی خۆژێنی گشتی و كارلێك و ئاوێتە لەگەڵ سەرجەم
هەرێمەكانی دیكەی نیشتامن .بۆ ئەوان باشرتە كاریگەرییان لەسەر كۆمەڵگە،
ئیدارە ،كەلتور ،زانست ،سوپا و ئاسایش ،كشتوكاڵ نیشتەجێكردن ،ژینگەو
گەشتوگوزارو لەسەر تەكنۆلۆجیاو پیشەی نو ێ زیاتر بكەن .هەروەها بۆیان
باشرتە ئامادەیی و كاریگەری كارایان لەسەر هەردوو ئەنجومەنی نوێنەران
و وەزیران نیشان بدەن ،نەك تەنها لەسەر سەرۆكایەتی كۆمار .بۆیان باشرتە
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ئامادەیی و كاریگەری كارایان نیشان بدەن لەڕووی چارەسەركردنی ناكۆكی
و ملمالنێكانی ئەوانی تر ،بێ ئەوەی بەشدارییان تیادا بكەن.
بەمجۆرە كریستیانەكان رۆڵی پێكەوەبەستنەوەی حوكم دەگێڕن لەباتی
گێڕانی رۆڵی خۆسەپێن بەسەر دەسەاڵتدا .رۆڵی مەرجەعیەتی بە ویقارو
جێبەجێكار دەگێڕێت لەباتی رۆڵی فەرمانڕەوای تۆمەتبارو بێدەسەاڵت .بەاڵم
ئەو رۆڵە بااڵو نوێخوزاییەی كریستیانەكان پێگەیشتوو نابێت هەتاكو خودی
كریستیانەكان لە رەهەندەكانی تێنەگەن ،تاكو هاوبەشە لوبنانییەكانی
دیكە نەگەنە هەمان ئاستی ئەوان ،چونكە ناكرێت سودی لێوەربگرن بۆ
دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت و كۆنرتۆڵكردنی دەوڵەت.
لە نیشتامنێكی وەكو لوبنان ،كە دەوڵەتەكەی الوازە ،بڕیارەكان بە رێگەی
تەوافوق دەردەكرێن ئەگەر نەڵێین بە رێگەی پەكخسنت ،زێدە دەسەاڵتە
دەستورییەكان بوونەتە بارگرانیەك كە خاوەنەكانی وەكو سۆخرەكێش
هەڵیانگرتووە .لە دوای رێكەوتننامەی تائیف ،تەنانەت بێ رێكەوتننامەكەش
دەوڵەت هیچ بڕیارێكی ئیداری جێبەجێ نەكردووە بۆ منوونە (گۆڕینی
بەڕێوەبەرێكی گشتی) ،هیچ بڕیارێكی ئەمنی جێبەجێ نەكردووە وەك
(تەدەخول كردنی سوپا) ،هیچ بڕیارێكی سیاسی جێبەجێ نەكردووە
وەك (لەسەركار البردنی وەزیرێك) ،هیچ بڕیارێكی دەستوری جێبەجێ
نەكردووە وەك (هەڵبژاردنی كەسێكی سەربازی بە سەرۆك) ،هیچ بڕیارێكی
چارەنووسسازیی جێبەجێ نەكردووە وەك (ئاشتی لەگەڵ ئیرسائیل) بەبێ
بوونی تەوافوقی تائیفی لەسەری.
پەیامی یەكبوون و خۆڕاگری
رۆڵی مێژوویی كریستیانەكان رۆڵێكی هەڵە نەبووە تاكو دژایەتی بكەن،
رۆڵێكی خراپ نەبوو تاكو پێی شەرمەزار بنب ،رۆڵێكی لەوان گەورەتر
نەبووە تاكو سنورداری بكەن .لەم چوارچێوەیەدا ،پێویست دەكات لەسەر
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كریستیانەكان لەكاتێكدا رۆڵیان نوێدەكەنەوە ،كە شكۆمەند بن بەو رۆڵە
شایستەیەی دەیگێڕن لەجیاتی ئەوەی سنورداری بكەن بۆ هاوتابوون
لەگەڵ ئەوانەی تردا .كاتێك كەمینەكان دەگەنە بازنەی دەستبەرداربوون
قورسە بۆیان لێی پاشگەز ببنەوە ،لەوكاتەشدا زۆرینەكان باڵیان بەسەریاندا
دەكێشن.
ماوەی ( )2000ساڵە كریستیانەكان لە لوبنان خۆڕاگری دەكەن لەنێوان
خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا .لە خۆرهەاڵت رەگیان داكوتاو بە بەردەوامی
چەوساندنیەوە ،بەڕووی خۆرئاوادا كرانەوەو جارجارێك نەرمی لەگەڵیاندا
نواندووە .نزیكەی ماوەی دوو دەیە دەبێت كریستیانەكانی لوبنان لەسەر
هێڵی بەریەككەوتن لەنێوان میساقی  ،1943و میساقی (تائیف)دا وەستاون،
ئەو میساقەی كە نەیانتوانی بیپارێزن و بیانپارێزێت .ئەوان بەتاسەوە بیری
دەستكەوتەكانی میساقی یەكەم دەكەن و هیوای دادوەری لە میساقی
دووەم دەخ��وازن .لە ساڵی 2005ـ��ەوە كریستیانەكان لە لوبنان خۆیان
لەنێوان سەنگەرەكانی ( )8و ()14ی ئاداردا دابەشكردووەو ماڵی یەكێتی
كریستیانییان جێهێشتووە .مانەوەیان لە لوبنان و خۆرهەاڵت ،كشانەوەیان
لە هێڵی بەریەككەوتن و گەڕانەوەیان بۆ ماڵی یەكێتی كریستیانی دەبێتە
دەستپێك بۆ بەدەستهێنانەوەی هەر رۆڵێكی نوێ و كەرەستەیەك بۆ خەبات
و خۆڕاگرییەكی تازە.
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لە غیابی بەها مارۆنییەكاندا ،مارۆنیەتی سیاسی
بوونی نییە
4ی تشرینی یەكەمی 2008
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بە درێژایی مێژوو ،فۆرمی ژیانی كۆمەڵگەی مارۆنی رێگە خۆشكەر
بووە بۆ ئەوەی مارۆنییەكانی رۆڵی سیاسی یەكەم و سەرەكی لە لوبنان
بگێڕن .دووركەوتنەوەی مارۆنییەكان لەم فۆرمە كاریكردووەتە سەر كارایی
رۆڵییان ،زیاتر لە كاریگەری شكستهێنان لە شەڕو دۆڕانە سەربازییەكان كە
لەنێوانیاندا روویداوە .هەرگیز ئەو مەینەتییە سیاسی و سەربازییانە روویان
نەدەدا ئەگەر پابەند بوونایە بە بیروباوەڕە كریستیانی و نیشتامنییەكانیان.
لە بنەڕەتدا ،مارۆنییەكان سەركەوتوو نەبوون لە خۆگۆڕین لە گروپێكی
مامناوەندییەوە بۆ گەلێكی بونیاتنەری دەوڵەت ،نەك بە پشتبەسنت بە
هێزی سەربازییان ،بەڵكو بە پابەندێتیان بە بەهاكان و ئایین و ئەخالق
و ئامادەگی هەمیشەییان بۆ قوربانیدان و فیداكاری .بە ئەنقەست ئەمڕۆ
مارۆنییەكان هەوڵدەدەن رۆڵی مێژووییان ببوژێننەوە ،یاخود نوێی بكەنەوە
ئەگەر نەتوانن بگەڕێنەوە بۆ فۆرمی ژیانی پێشوویان و پابەندبن بەو
بەهایانەیانەوە كە لەم خۆرهەاڵتەدا لە خەڵكی دیكە جیایان دەكاتەوە.
رۆڵی شایستە پێویستی بە بوونی كۆمەڵگەیەكی تایبەت و شایستە هەیە،
كۆمەڵگەی شایستەش پێویستی بە جۆرێك لە قوربانیدانە .قوربانیدان
هەر لەكاتی (ئیرباهیم خەلیل)ـەوە بنەمایەكی پێویستی سەردەمی كۆن و
سەردەمی نوێی یەسوعی مەسیح بووە.
كۆمەڵگەی مارۆنی لوبنانی لەم بارودۆخەی ئێستایدا ،هێشتا ئامادە نییە
بۆ بەرپاكردنی وەرچەرخانێكی جۆریی و بەدەستهێنانەوەی دەستپێشخەری،
كەواتا چۆن دەتوانێت پارێزگاری لە رۆڵی تەقلیدی كریستیانەكان بكات؟
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لەوەش زیاتر ،مارۆنییەكان ناتوانن پارێزگاری لە بوونیان بكەن (ئەگەر بەب ێ
گێڕانی رۆڵێكی سیاسی یان نیشتامنیش بێت) ،ئەگەر چاو بە فۆرمی ژیانی
ئێستایاندا نەخشێننەوەو لە ئاست مەترسییە كۆنە بۆماوەكان و مەترسییە
تازەكاندا بەئاگا نەبن و لە چوارچێوەیەكی دامەزراوەیی تۆكمەدا بەشداری
لە بەرەنگاربوونەوەیدا نەكەن .ئەوەی بەو چارەنووسە رازی نەبێت،
خۆرهەاڵت دەگێڕێتەوە بۆ پێش مەسیح ،لوبنانیش دەگێڕێتەوە بۆ پێش
فۆرمی پێكەوە ژیانی ئیسالمی – مەسیحی و موسوڵامنانی لوبنان روبەڕوو
دەخاتە بەردەم ئاژاوە مەزهەبی و مێژووییە كراوەكانیان.
ئەوەی بەو چارەنووسە رازی نەبێت خۆشحاڵی و شادمانی راستەقینەی
تاكەكەسی یان بەكۆمەڵ لە هیچ شوێنێكی ئەم جیهانەدا نابینێتەوە،
كەواتا هیچ خۆشحاڵییەك لە نكۆڵیكردن لە كەلتورو دووركەوتنەوە لە
گڵكۆی بابوباپیران نابیرنێت .رۆڵی مارۆنییەكان لە لوبنان لە ئەركەكانی
سەرشانیان بەرامبەر لوبنان دەستپێدەكات ،هەرچەندێك ئەوان بە ئەركی
خۆیان هەسنت ،ئەوەندەی تر پارێزگاری لە رۆڵیان دەكەن .هەرچەندێك
بەرگری بكەن و پێشبكەون و بە بەها و ئەخالقیان جیاواز بن ،پارێزگاری
لە رۆڵیان دەكەن .هەرچەندێك یەكبگرن و سەركردەو رابەری شایستەو
لێهاتوو لە سەركردایەتی دەستنیشان بكەن ،پارێزگاری لە رۆڵیان دەكەن.
هەرچەندێك ئەوان قەشەی وەكو شەربل و ئەردینی و رەفقاو ئەلحەدادی و
ئەلدوەیهی پەروەردە بكەن ،پارێزگاری لە رۆڵی خۆیان دەكەن .هەرچەندێك
لە دەروونی شەهیدەكانیاندا لەبەر خاتری كەسوكاریان نەمامیان چاندووە،
پارێزگاری لە رۆڵی خۆیان دەك��ەن .هەرچەندێك لە دژی خۆشییەكانی
كۆچكردن بوەستنەوەو خۆیان لە خاك و گوندەكانیان و ناوچەكانیان قایمرت
بكەن و تێیاندا مبێننەوەو وەبەرهێنانی تێدا بكەنن ،دەتوانن پارێزگاری لە
رۆڵیان بكەن.
لە رابردوودا خەڵكانی هەژارو برسی و بێكارەكان كۆچیان دەكرد ،بەاڵم
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ئەمڕۆ دەوڵەمەندو خاوەنكارەكان كۆچ دەك��ەن .كەلتوری كۆچكردن
لە ناویاندا لەدایكبوو ئیرت بەسەر كەلتوری مانەوەدا زاڵبوو ،خواستی
كۆكردنەوەی سامانی زۆر لە خواستی ژیانی سادەو ئاسودە بەهێزتر بوو.
تەنها لەبەرئەوەی كە سەرۆك كۆمار خاوەنی دەسەاڵتێكی فراوان بوو،
رۆڵی مارۆنییەكانی لوبنان پارێزراو نەبوو ،بەڵكو لەبەرئەوەی كڵێساكانیان
پڕبوون لە نوێژخوێنان و گروپ و تائیفەكانیان دەوڵەمەندن بە كاهین و
راهیبانی نوێ و ناوەندی برتیاركیان بووەتە ئامێزێك بۆ هەەموان و رێگە
بەهیچ كەسێك نادرێت زێدەڕۆیی بەسەردا بكات .رۆڵ و پێگەیان پارێزراو
بوو لەبەرئەوەی دامودەزگا سیاسی و حزبی و ئاینییەكانیان جمەیان دەهات
بە خەڵك و بژاردەكان .لەبەرئەوەی كۆمەڵگەكەیان رێزی لە دابونەریتەكان
دەگرێت و بەپێی ویستی بابوباپیران هەڵسوكەوت دەكات ،خانەوادەكانیان
پیاوان و ژنان بۆ نەتەوە بەرهەمدەهێنن .رۆڵ و پێگەیان پارێزراو بوو،
چونكە ئاستی خۆشگوزەرانی و پەروەردەكردن لە قوتابخانەو پەیامنگاكانیان
لە ئاستێكی ب��ەرزدا بوو .گەنجەكانیان خەونیان ب��ەوەوە دەبینی كە لە
خوێندنگەی جەنگی و دامودەزگاكانی دەوڵەت وەربگیرێن.
رۆڵ و پێگەیان پارێزراو بوو ،چونكە لەڕووی مادییەوە بڕوایان بە فۆرمی
ژیانێكی شایستە بوو ،لەڕووی روحیشەوە ئامانجیان گەیشنت بوو بە نەمری
و بڵندی ژیان ،خۆشگوزەرانیان دەویست بەبێ زێدەڕۆیی ،شادمانیان
دەخواست بەبێ ناپاكی و بێباوەڕی ،كرانەوەیان دەخواست بەبێ توانەوە،
باوەڕدارییان دەخواست بەب ێ دەمارگیری و عەملانیەت بەبێ بێباوەڕی .رۆڵ
و پێگەی ئەوان پارێزراو بوو ،چونكە سەركردەكانیان هەرچەندێك ناكۆكی و
كێشەكانیان ئاڵۆز بوایە بە سەریاندا زاڵ دەبوون و كارییان بۆ بەدیهێنانی
بەرژەوەندی نیشتامنی دەكرد چەند ئەستەم بوایە .لەبەرئەوەی ئەوان
بەوشێوەیە بوون ،دەسەاڵتەكانی سەرۆك كۆماری (مارۆنی) زۆرو فراوان بوو.
مارۆنییەكان لە لوبنان لە مێژوویاندا هیچ دیارییەكی بێ بەرامبەرو خۆڕاییان
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وەرنەگرت ،بەڵكو هەموو ئەو دەستكەوتانەی پێیان گەیشتوون پاڵپشت بە
خەبات و قوربانیدان بووە.
بەوجۆرە مافەكان رۆڵ و پەیامەكە بۆ مارۆنییەكان دەگەڕێتەوە ،نەك بەهۆی
چەند دروشمێكی قۆناغیی كە هەندێك لەكاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەكاندا
بەرزیان دەكەنەوەو لەدوای تەواوبوونی دەیانگەڕێننەوە بۆ شوێنی خۆیان.
رۆژێك مارۆنییەكان رۆڵ و پێگەیان بۆ دەگەڕێتەوە كە پرۆژەی چارەسەری
بۆ دەوڵەتی لوبنان دابڕێژن كە بۆ سودی هەموو لوبنانییەكان بێت ،لەوانە:
بێالیەنی ،عەملانیەتی باوەڕدار ،نامەركەزیی بەرفراوان ،یاسایەكی دادوەرانە
بۆ هەڵبژاردن ،داماڵینی چەكی رێگەپێنەدراوی لوبنانی و فەلەستینی،
جێبەجێكردنی بڕیارە نێودەوڵەتییەكان ،بەدیهێنانی ئاسایش و سەقامگیری،
بەهێزكردنی پێگەی س��ەرۆك كۆمار ،داننان بە مافی پەناهەندەكان،
تەرحكردنی بیرۆكەی چارەسەر بۆ رۆیشتنی فەلەستینییەكان لە لوبنان بەجیا
لە پرۆژەی مافی گەڕانەوە ،بونیاتنانی دەوڵەتێكی سەروەر ،خۆبەدوورگرتن
لەو پرۆژانەی دژی شێوەو ناوەڕۆك و فۆرم و رۆڵی لوبنان داڕێژراون.
بەدیهێنانی ئەو كەیسە گەورانەیە كە پارێزگاری لە بوونی مارۆنییەكان
دەك��ات ،نەوەك مشتومڕەكانی هەڵبژاردن و دروشمە شوعبەوییەكان.
مارۆنییەكانی لوبنان لە رێگەی شەڕی خوێناوی و ناڕێكی نێوانیان و
خۆبەهێزكردن بە دەرەوەو دروستكردنی هاوپەیامنێتی لە دەرەوەی رسوشت
و روانگەی خۆیان ،ناتوانن رۆڵ و پێگەیان بەدەستبهێننەوە .ئەوان لە رێگەی
دروستكردنی ملمالنێ و دووبەرەكی تائیفی و الوازكردنی تائیفەكانی دیكەوە
ناتوانن رۆڵ و پێگەیان بەدەستبهێننەوە ،بەڵكو لە رێگەی بەرپەرچدانەوەی
دەستێوەردانی دەرەكی لە كاروبارەكانیان دەتوانن بەدەستی بهێننەوە،
كاتێك كشانەوەی بیانی و نامۆكان لەبنان بەهێز دەكاتەوە ،كاتێكیش لوبنان
بەهێز دەبێتەوە دۆخی مارۆنییەكان باش دەبێت ،ئیدی رۆڵیان بەرفراوان
دەبێت و بەرپرسیارێتیان گەورە دەبێت ،بەوپێیەش دەسەاڵتەكانیان زیاتر
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دەبێت .لێرەدا رۆڵی مەبەست ،رۆڵی مارۆنییەكانە وەكو هاواڵتی نەك وەكو
رۆڵەكانی كڵێسا ،واتا دیاریكردنی چارەنووسی سیاسی مارۆنییەكان.
مارۆنیەتی سیاسی سەرەڕای ناوەكەی تاپۆ نییە لەسەر مارۆنییەكان یاخود
لەسەر كریستیانەكان ،بەڵكو لوبنانییەكان لە هەموو كۆمەڵ و تائیفەكان
دەگرێتەوەو لە چەمكە نیشتامنییەكەیدا پیاوانی وەك (ریاچ الصلح) و (عادل
عسیران) و (سامی الصلح) و (كاڤم الخلیل) و (كامل االسعد) و (شارل مالك)
و...هتد دەگرێتەخۆ .لەم چوارچێوەیەدا پایە سەرەكییەكانی موسوڵامنان لە
هاوپەیامنێتی ()14ی ئادار لەسەر ئاستی نیشتامنی هاوسۆزی بنەماكانی
مارۆنیەتی سیاسین ،ئەمە لەكاتێكدایە ئەو مارۆنییانە هاوسۆزی نین كە
بڕوایان بە بیرۆكەی لوبنانیبوون و سەروەری نییەو لوبنان و سوریاو دەوڵەتی
لوبنان و شۆڕشی فەلەستین ،یاخود كەسی بیانی و رۆڵەی نیشتامن لە یەكرتی
جیا ناكەنەوەو دڵسۆزی بۆ بیرۆكەی (سەرەتا لوبنان) و هیچ دروشمێكی
دیكە نیشان نادەن .لەبەر ئەوە ،ئەمڕۆ مارۆنییەكان پێویستیان بە گرتنەبەری
سیاسەتێكی مارۆنی نوێ هەیە كە مارۆنیەتی سیاسی نوێبكاتەوە تا وەكو
بارێكی نیشتامنی مبێنێتەوەو سنوری ناوە تائیفیەكەی ببەزێنێت.
قۆناغی ئێستا هەڵكەوتووە بۆ هەستانەوەی رۆڵی پێشەنگی مارۆنی لە
لوبنان ،چونكە راستییەكان ئاشكرای دەكەن كە الوازی رۆڵی مارۆنی تەنها
گرێ و كێشەی تائیفی لە هاوسەنگی لوبناندا دروست نەكردووە ،بەڵكو
ژیانی سیاسی پەكخستووەو خولی دەستوری ئیفلیج كردووەو گڕكانی ئاژاوەو
دووبەرەكییە مەزهەبییەكانی تەقاندوەتەوە .كاتێك رۆڵی مارۆنییەكان بەهێز
بوو ،لوبنان توانی بەسەر هەموو ئاستەنگ و كێشەكاندا زاڵبێت و پرۆژەی
یەكبوونی دەوڵەت سەربكەوێت .كاتێك رۆڵی مارۆنی بەهێز بوو ،لوبنان
چەندین جۆری مەترسییەكانی بەخۆیەوە بینی تەنها دوو مەترسی نەبێت:
دابەشبوون و پێكدادانی سوننە – شیعە .بەاڵم ئەمڕۆ ئەم دوو مەترسییە
بووەتە واقیع و بەرۆكی لوبنانیان گرتووە ،لەناو یەكەمدا دەژین و دانی پیادا
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نانێین ،نكۆڵی لە دووەم دەكەین و پەیڕەویشی دەكەین.
مارۆنییەكان سەركەوتوو بوون لە هەڵبژاردنی سەرۆكێكی بەڕێزی
نوێدا ،لەڕووی بەدەستهێنانی پۆستی وەزاری گرنگ و چاوخشاندنەوە بە
پێكهاتەو دابەشبوونە ئیدارییەكان بەپێی یاسای هەڵبژاردنی پەرلەمان،
پاراستنی ئاسایش و ئارامی لە ناوچەكانیاندا سەرەڕای دابەشبوونی سیاسی.
جارێكی تر مشتومڕی س��ەرۆك كۆمار ب��ووەوە مەرجەعێكی سیاسی لە
پێكهێنانی حكومەت و داڕشتنی بەیاننامەی وەزاری لەسەر بناغەی وتاری
سوێندخواردنی سەرۆك كۆمار كە كەسی دانوستانكاری سەرەكییە لەگەڵ
سوریا لەپێناو ئاساییكردنەوەی پەیوەندییە دووقۆڵییەكان و دروستكردنی
نوێنەرایەتی دیپلۆماسی و دیاریكردنی سنورەكان ،هەروەها دەستپێشخەرە
بۆ دەستكردن بە دیالۆگی نیشتامنی و راسپێردراوە بۆ داڕشتنی پرۆژەیەكی
سرتاتیژی بۆ بەرگری.
بەاڵم ئەو بوژانەوە مارۆنیە بە شێوەیەكی كاتی دەمێنێتەوە ئەگەر
یەكڕیزی كریستیانەكان بەهانایەوە نەچێت .ئەگەر یاسای شەستی
هەمواركراو النیكەم پێشرت مافی هەڵبژاردنی دوو لەسەر سێی نوێنەرەكانی
بە كریستیانەكان بدایە ،ئەوا نوێنەرە كریستیانەكان هیچ بەهایەكیان
نەدەبوو ئەگەر لەدوای هەڵبژاردنیان بەسەر چەند فراكسیۆنێكی حزبی یان
پەرلەمانیدا دابەش بكرابان كە بەدیهێنەری خواستی نیشتامنی كریستیانەكان
نین .كاریگەرێتی رۆڵ��ی پەرلەمانی كریستیانی نوێ لە دروستكردنی
مێرگێكی سیاسی سەربەخۆدایە كە لەگەڵ سەرۆك كۆماردا هاریكار بێت
بۆ بەهێزكردنی پێگەكەی و قەرەبووكردنەوەی سنوردارێتی دەسەاڵتەكانی
لەالیەك ،لەالیەكی دیكەوە بكرێتەوە بەڕووی هەردوو حاڵەتی سوننی و
شیعی لە لوبنان ،بۆ ئەوەی بتوانێت سنورێك بۆ دابەشبوونەكانی دابنێت و
هاوسەنگی لەناو ژیانی سیاسی لوبنانیدا مسۆگەر بكات.
رۆڵی كریستیانەكان ئەوەیە كە ببنە هێزێكی پشتیوان و پێكەوەلكێن و

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

211

پێكهێنەر لەنێوان هەردووالی ركاربەر ،نەوەك هێزێكی هەڵگەڕاوە بەسەر
شەرعیەتی نیشتامنی ،یاخود هێزی جیاكەرەوەی سودبین لە ناكۆكی و
دابەشبوونی هاوپشكەكانیان لە نیشتامندا .لە سایەی ئەم خاڵە جێگیرانەوە
پێكهاتن و ئاشتەواییەكان سەردەكەون یاخود هاوپەیامنێتییەكان شكست
دەهێنن .خۆتان لە رەشبینی بپارێزن و ئاگاتان لە هەبوونی گەشبینی بێت.
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دوای ( )1600ساڵ ،پەرستگا بووە ناوەندێكی
گەردوونی
مارۆنییەكان لە پەرستگادان
6ی شوباتی 2010
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بیرۆكەی دامەزراندنی دەوڵەت بە خەیاڵی مارۆنیە پێشینەكاندا نەهاتووە،
بەاڵم خەبات و تێكۆشانیان لەنێوان سەدەكانی پێنج و نۆزدە ( 1600ساڵ)،
لەدایكبوونی دەوڵەتی لوبنانی بەدوای خۆیدا هێنا لە ساڵی  .1920ئەوە
بە خەیاڵی مارۆنییەكانی ئەمڕۆدا نایات كە بۆی هەیە لوبنانیان لەدەست
بچێت ،بەاڵم كردەوەكانیان و هەندێك جاریش رێگەچارەكانیان نەوەك
بیروباوەڕەكانیان لەنێوان هەردوو سەدەی بیست و بیست و یەكدا (ماوەی
 90ساڵ) بەرە بەرە دەبێتە هۆی كەوتنی مارۆنیەتی سیاسی ،دواتریش
كەوتنی دەوڵەتی لوبنان .ئەمە بابەتێكە پێویستە بە هەموو رێگەیەكی
بەردەست بەرپەرچی بدرێتەوە ،بێئەوەی جگە لە فاكتەری مانەوەی ئازادانە
حیساب بۆ هەر ئەگەرێكی دیكە بكرێت .هەر رابووننێكی نوێ پێویست
دەكات بە بازنەی بەدەستهێنانەوەی ئەخالق و بەهاكاندا تێبپەڕێت ،پێش
تێپەڕبوونی بە بازنەی هێزو دەسەاڵتدا.
كەوتنی سەربازی و سیاسی سەرجەم ئیمپراتۆریەتە گەورەكان ،هەر
لە فیرعەونەكانەوە تا فینیقییەكان و قرتاجەو گریك و رۆما ،هەموویان
لەدوای كەوتنی بەهاكانی ناو كۆمەڵگەكانیان ،دابەزینی ئاستی توانای
سەركردەكانیان ،سەرهەڵدانی ناكۆكی و كێشە لەنێوانیان و زاڵبوونی
تام و چێژی سەركەوتن بەسەر فەرمانڕەواكانیان لەجیاتی بەڕێوەبردنی
بەرپرسیارانەی دەسەاڵت ،روویانداوە .من بڕوام وایە دروستبوونی قەوارەی
لوبنان لەگەڵ مارۆنییەكاندا دەستیپێكردووە ،وەك چۆن دیگۆل باوەڕی وابوو
كە گەشەكردنی فەڕەنسا لەگەڵ كلۆفیس دەستیپێكردووە (كلۆفیس یەكەم
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پاشای فەڕەنسایە بڕوای بە مەسیحیەت هێناوەو لەنێوان  481و )511ی
زاینی حوكمی كردووە .باوەڕم بەوە هەیە كە نەبوونی مارۆنییەكان لە لوبنان
بە تەواوەتی كۆتایی بە قەوارەم لوبنان دەهێنێت ،واتا لەالیەن هەریەك لە
سوریاو ئیرسائیل و پێدەچێت فەلەستینییەكانەوە دابەش بكرێت.
لوبنانیە خۆشەویستەكانی دیكەمان وا نازانن كە لەمڕۆدا هێزو پارەو
سامانەكانیان پێكەوە رێگەیان پێدەدات كۆنرتۆڵی لوبنان بكەن و ناسنامەو
مێژووەكەی بگۆڕن ،بەاڵم ئەوان پێشئەوەی خەونەكەیان بهێننەدی دەڕوخێن.
لەبنەڕەتدا خەونەكانیان بۆ خۆی دێوەزمەیە لەسەر ئێمەو لوبنان و عەرەب
و عەجەمەكانیش .لوبنان بەب ێ مارۆنییەكان لە بۆشاییەكی مێژووییدایە.
ئەوەندە بەسە كە یەك مارۆنی مبێنێتەوە بۆنی بخور باڵوبكاتەوە ،بۆ
ئەوەی رووی لوبنان لە رووی هەموو قەوارەو دەوڵەتان و كۆمەڵگەكانی
ناوچەكە جیاواز بێت .مارۆنییەكان لوبنانیە نوێیەكانیان بەدەستهێنا ،بەاڵم
پەیامی لوبنانیان لەدەستدا (رووی كریستیانی) .بیری مارۆنی سەركەوت،
بەاڵم رۆڵیان پوكایەوە .بۆ یەكەمین جارە هەڵهاتنی لوبنان بە هەڵهاتنی
مارۆنیەوە وابەستە نییە ،لوبنان هەڵدێت بەاڵم دەدزرێت ،مارۆنییەكان
ئاوارەو پەناهەندە دەبن .خەڵكانی تر دزەیانكردە ناوماڵ و پەیام و پیشەو
پسپۆڕییەكانی ئێمەوەو وشەی نهێنی مێژووییان لێ بردین.
جێی مەترسییە كە ژمارەیەكی بەرچاوی مەرجەعیەتە ئایینی و سیاسییە
مارۆنییەكان ،هەست بە ئەو مەترسیە گەورەیەی سەر بوونی مارۆنی لە
لوبنان ناكەن ،بەڵكو وەك چەند گۆڕانكاریەكی تێپەڕبوو مامەڵە لەگەڵ
رووداوەكاندا دەكەن ،پاشان مارۆنییەكان وەكو پێشوویان لێدێتەوە .جێی
داخە كە ژمارەیەك لە سەركردە مارۆنییەكان لەسەر حسابی بنەما مارۆنی
و نیشتامنییەكان كار بۆ دەربازكردنی رابەرایەتیان دەكەن ،وەك ئەوەی
رابەرایەتی بەبێ بوونی مارۆنیەكی بەهێزو لوبنانێكی ساغڵەم بژی .ئەوە
كەموكورتییە كە رێژەی چەمكی چاكەی گشتی لەالی زۆرینەی سەركردە
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مارۆنییەكان نزمبوەتەوە بە ئاستی زێدەڕۆیی كردنی لە پێوانەكردنی
جەماوەرێتی بەهۆی كاریگەرێتی نواندنی لوتبەرزی و رق و خۆپەرستی لە
هەڵوێستەكانیدا.
مایەی سەرشۆڕییە كە چەمكی بەرژەوەندخوازیی مارۆنی لەالی زۆرینەی
سیاسییەكانی تائیفەی مارۆنی تێكەاڵو كراوە ،بۆیە ژمارەی پەرلەمانتارەكان
و وەزیرەكان و فەرمانبەرەكان و دارودەستەكان بووەتە پێوەری (حاڵەتی
مارۆنی) ،نەك رۆڵ و كاریگەری مارۆنییەكان لە ژیانی نیشتامنی لوبنان.
هەروەها دابەشكردنی وەزارەتەكان بووەتە پێوەری هێزی ئەو گروپە
مارۆنیە یان ئەوەی تر ،نەك كۆكردنەوەی وزەو توانای مارۆنی لەپێناو
بڵندی و شكۆمەندی تائیفەكەدا .ریسواییە گەورەكە ئەوەیە كە مارۆنیەت
لە لوبنان پێداگری لەسەر نوێنەرایەتی كردنی كریستیانەكانی خۆرهەاڵت
و بەرگری لێكردنیان دەك��ات ،بەاڵم لە ئێستا نوێنەرایەتی گەلەكەی و
خۆیشی پێناكرێت نەك بەرگریكردن لە كەلتورو زێدی بابوباپیران .پاشان
ئایا ك ێ لە كریستیانەكانی خۆرهەاڵت ماوە تاكو نوێنەرایەتیان بكەین و
بەرگرییان لێبكەین؟ ئایا خۆپیشاندانێكامن ئەنجامداوە لەپێناو بەرگریكردن
لە كریستیانەكانی فەلەستین؟ هەڵمەتێكی نێودەوڵەتیامن كردووە لە پێناو
ئۆرشەلیم؟ رێپێوانێكامن كردووە لەپێناو كریستیانەكانی عێراق و سوریا؟
مانگرتنێكامن كردووە لە پێناو قیپتیە كریستیانەكانی میرسدا؟ ئایا گەمارۆی
باڵیۆزخانەی دەوڵەتێكی كەنداومان داوە كە خاچ لە ملی هاواڵتیەكی
كریستیانی دادەكەنێت كاتێك دەگاتە فڕۆكەخانەكان؟ ئایا ماڵەكامنان و
قوتابخانەكان و دێرو كڵێساكامنان لە ب��ەردەم كریستیانەكانی دەوڵەتە
عەرەبییەكاندا كردوەتەوە كە لەدەست كوشتارگەل و قەسابخانە ئیسالمییە
ئوسوڵی و سەلەفییەكان هەڵدێن؟ .ئەوپەڕی خەمی ئێمە ئەوەیە كە خۆمان
لە بێزاركردنی پادشاكان و سەرۆكەكان و شێخەكانی عەرەب بپارێزین.
لەبەرئەوە لەبری كات بەفیڕۆدان لە دروستكردنی دەستەیەك بۆ
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هەڵوەشاندنەوەی تائیفیەتی سیاسی بە باكگڕاوندەكەی خۆی هەنگاوێكی
پێشكەوتووانەیە بەرەو بە ئیسالمكردنی لوبنان .ئێمە وەكو گەلی مارۆنی
ئەركی سەرشامنانە دەستەیەك بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم چینە سیاسیە
مارۆنیە درووس��ت بكەین ،چونكە لە بنەچەی مارۆنیە و لە نسكۆ بۆ
نسكۆیەكی ترو لە شكست بۆ شكستێكی تر بەبێ رادار یاخود نەخشە
رێگەیەك ئاڕاستەمان دەكات .گەلێك بەبێ سەركردایەتی باشرتە لە گەلێك كە
لەالیەن چەند سەركردەیەكی خراپەوە سەرپەرشتی بكرێت .ئێمە چەكامن
گەرەك نییە ،بەڵكو لەبێژنگدانێكامن گەرەكە كە سەركردە چاك و باشەكامنان
بۆ جیابكاتەوەو ئەوانی تریش بخاتە دەرەوەی چوارچێوەكە.
مارۆنییەكان لە مێژووی كۆن و نوێی خۆیاندا ناخۆشی و تراژیدیایەكی
ئەوتۆیان بەخۆیانەوە نەبینیوە ،وەك ئەوەی ئێستا توشی بوون بەهۆی
دەستبەسەرداگرتنی دەسەاڵت لەالیەن چەند سەركردەیەكەوە لە رێگەی
هێز یان خۆسەپاندن یان میراتگری و پارەو پول یان بە هەڵبژاردن یان
بە پشتیوانی دەرەكی ،ئەوەش كاردانەوەی هەبووە لەسەر چارەنووسی
مارۆنییەكان و تەواوی كریستیانەكانی لوبنان.
لەنێو ئەواندا چەند سەركردەیەك هەن كە گەلەكەیان خۆش ناوێت،
گەلەكەشیان ئەوانیان خۆش ناوێت ،تەنانەت لەنێو یەكرتیشدا یەكرتیان
خۆش ناوێت .هاوپەیامنەكانیان پێیان خۆشحاڵن ،چونكە گوێرایەڵن،
نەیارەكانیشیان لێیان بێزار نین ،چونكە ئەوان الوازو كەمدەسنت .سەرەڕای
ئەوەی كە سەركردە دانراوەكان بەردەوامن لە چەوساندنەوەی گەل و بردنی
بەرەو چەند ئاڕاستەیەكی نامۆ كە لە مێژوویاندا بەخۆیانەوە نەبینیوە ،بەاڵم
پەتی دەستەگەری كورتە .شەهیدەكامنان و زیندووەكامنان ،كۆچبەرەكان و
پەناهەندەكانی ئێرە ،رۆڵی برینداركراوی كریستیان لێرە ،گەنجانی بەرخودان
و تێكۆشان لێرە ،بارودۆخی سوپای لوبنان ،الوازی سەرۆكایەتی كۆمار،
ئەمانە هەمووی ئامادەن لەدژی هەندێك لە سەركردە مارۆنییەكان شاهیدی
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حەق بدەن ،بە سوێندی خودایی دیسانەوە بە وشەی راست و دروست ،بە
تەماشاكردنی ترسێنەر ،بەبیرهێنانەوەی دژوار ،بە وێنەیەكی زیندوو .ئێمە
پێویستامن بە بەڵگەیەكی تریش هەیە ،چونكە كە لەپێش هەستانی قیامەت
سەری گۆڕەكان دەكرێنەوەو مردووەكان دێنە دەرەوەو هاوار دەكەن :ئێوە
چیتان بە ئێمەو خێزانەكامنان و دواڕۆژمان كرد .چیتان بە نیشتامن ،كەلتور،
هاوپەیامنەكامنان ،یەكێتیامن ،بە گەلی مەزنی مارۆنیامن و بە  1600ساڵی
مێژوومان كرد .لێرە بڕۆن ،ئێوەن سیامی شستەكانی ئێمە ،ئێوەن دروستكەری
بێئومێدییەكامنان ،ئێوەن سیمبولی تێكشكامنان ،ئێوەن منوونەی گەندەڵی
كۆمەڵگەكەمان ،ئێوەن كۆسپی بەردەم بەدەستهێنانەوەی رۆڵ و پێگەمان.
ئێمە نەوەیەكی سەركردەو پێشەنگی نوێامن دەوێت ،قەشەی نوێ و خوێنی
حزبی نوێامن دەوێت ،ئێمە ژیانێكی رەهبانی نوێامن دەوێت ،كەرەستەیەكی
تێكۆشانی نوێ و گوتارێكی سیاسی نوێامن دەوێت ،ئێمە گرەوی مێژوویی
و ئاییندەی نوێامن دەوێت ،جۆرێك سەرۆكامن دەوێت كە دەسەاڵتەكانیان
لە شوێنی شیاوی خۆیدا بەكاربهێنێت .دەمانەوێت پارتە مێژووییەكامنان
و تازەپێگەیشتووەكامنان پەلە بكەن لە خۆبونیادنانەوەو نوێكردنەوەی
سەركردەو كادیرو بژاردەكانیان ،نەك تەنها لەڕووی جۆرایەتییەوە ،بەڵكو
لە پەلكێشكردنی تێكۆشەران و دووركەوتنەوە لە سیاسەتی بایكۆتكردن و
پشتبەسنت بە میكانیزمە دیموكراسییەكان بۆ راكێشانی سەرنجی گەنجان.
پارتە مارۆنییەكان لە پێناوی رێبازی مارۆنی و كریستیانی و موسوڵامنەكان
و لوبنان و هەموو كریستیانەكانی خۆرهەاڵت قوربانیان دا ،هەزاران شەهید
و كەمئەندامیان بەخشی .بۆیە تكامان وایە كاروانەكە تەواو بكەن ،چونكە
بزوتنەوەی مێژوو هەموو چەقبەستووەكان دەهاڕێت ،كەمتەرخەم و
بێباكەكان پەراوێز دەخات و هەموو درۆزن و رزگاركەرە ساختەكان رسوا
دەك��ات .ئێمە دان بە مەرجەعیەتی كڵێسا نانێین و كار بۆ یەكخستنی
مەرجەعە سیاسییەكان ناكەین ،رێگەچارە مێژووییەكان وەال دەنێین و حزبە
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رەسەنەكامنان دەڕوخێنین .گەل دابەش دەكەین و پارچە پارچەی دەكەین
و هیچ پرۆژەیەی رزگاریخوازیامن پێ نییە .ئێمە دان بە رووخانی سیستمی
ناوەندی دەنێین و لە داواكردنی فیدراڵی دەترسین .داوای نامەركەزیەتی
كارگێڕی دەكەین بەاڵم خۆمان لە داواكردنی دابەشكردنی بەیروت بەسەر
چەند بازنەیەكدا بەدوور دەگرین .كاری سەر ئەستۆمان رەتدەكەینەوە،
بەاڵم بە منەتەوە بە هاوسەنگی و پاراستنی مافی كریسیانەكان وەكو كەمینە
رازی دەبین .هاوپەیامنی لەگەڵ ئەوانەدا دەكەین كە پرۆژەی فراوانخوازیان
هەیە ،بەاڵم هاوپەیامنە مێژوییەكامنان پشتگوێ دەخەین.
بەبێ ئەوەی راوێژ بە كەس بكەین چەكەكامنان رادەست دەكەین پێش
ئەوەی بوونی دەوڵەتێكی نیشتامنیامن مسۆگەر كردبێت كە بتوانێت
مبانپارێزێت .داكۆكی لەو پۆستانە دەكەین كە بە ش��ورای مارۆنییەتی
سیاسیان دەزانین ،لەكاتێكدا ئەوانەی بەڕێوەیان دەبەن سیاسەتی سەرپێیی
پیادە دەكەن .ئەمەیان لەوە دەترسێت سوننەكان توڕەبن ،ئەوی تریان لەوە
دەترسێت شیعەكان توڕە بكات ،ئەوەی تر لە تووڕەیی سوریا یان سعودیە
یان ئەمەریكا یان ئێران تۆقیوە ،تا دەگاتە نەتەوە یەكگرتووەكان و نەتەوە
نایەكگرتووەكان .كوا ئەو سەردەمەی كە خەڵكی تر لە شەرمەزاركردنی ئێمە
دەترسان؟
ملمالنێی نێوان الیەنەكانی لوبنان لە بنەمای بەشداریكردن لە
دەسەاڵت گواستیانەوە بۆ پرۆژەی قۆرخكردنی تەواوی دەوڵەت .ئێمە لە
هەموو الیەكەوە گەمارۆ دراوین :لە ناوخۆو لە دەرەوە ،تیرۆرستەكان و
شەڕەنگێزەكان و مرۆڤكوژەكان هاتونەتە ناو دڵی نیشتامن و شارو گوندو
گەڕەكەكان ،ژمارەی ناپاك و بەكرێگیراوەكانی ناو ریزەكامنان لە ژمارەی
شەهیدەكامنان زیاترن ،س��ەرەڕای ئ��ەوەش یەكرتی دەبوغزێنین لەسەر
رێژەی پێگەی جەماوەرێتی ئەم حزب یان ئەو رەوت ،پێامنوایە گفتوگۆ و
لێكتێگەیشتنامن لەگەڵ بیانییەكاندا باشرت لەگەڵ نزیكان و دۆستەكامنان
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ئاشتامن دەكاتەوە .چەند سەركردەیەكی مارۆنی هەن لەبری ئەوەی
روبەڕوو ببنەوە ،سازش دەكەن ،لەبری ئەوەی لەسەری نەیارەكانیان بدەن،
سەر دادەخەن .ئایا پێویست دەكات خوێندنگەیەكی راهێنانەوە بۆ خۆمان
دامبەزرێنین؟
ئێمە رێگا نادەین ئەم دۆخە بەردەوام بێت ،ئەگەر ئەم نەوەیەی ئێستامان
ناچاربێت شۆڕش بەرپا بكات ،ئێمە مانگرتن و راپەڕین و هاتنە سەر
شەقام و رێزگرتنی دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ باش دەزانین ،بەاڵم بە
راشكاوی ئێمە لێرە نین ،لە لوبنان نین ،تاوەكو داكۆكی لە دروشمی «سەرەتا
دیموكراسی» بكەین ،بەڵكو لێرەین بۆ داكۆك كردن لە دروشمی «سەرەتا
مارۆنییەت» ،لێرە نین بۆ داكۆكی لە جوگرافیاو سیستم و ئاسایش و پێكەوە
ژیان ،بەڵكو لێرەین بۆ داكۆكیكردن لە مێژوو و مرۆڤ و ئازادی و ژیان
«ئێمەین شەیتان و قەشەكانی ئەم خۆرهەاڵتە» ،جگە لە ئێمە كەسی دیكە
نییە.
رێگە بەهیچ مارۆنییەك نادەین سازش بكات لەسەر گۆڕینەوەی 1600
ساڵ بوومنان لەسەر خاكی لوبنان ،ئیرت ئەو كەسە سەرۆكە یان رابەرە یان
سەركردە یان قەشەیە یان لە هەر ئاستێكی سەركردایەتیدا بێت .ئێمە خۆمان
ئەوامنان دروست كردووە و هەر خۆشامن دەیانڕوخێنین .ئێمە متامنەمان
پێدان ،هەر خۆشامن لێیان دەسێنینەوە .تەنها ئەو سەركردە و كەسایەتی
و گەنج و الوانەی كە ئەشكەنجە و مەینەتییان چەشتووە زیندانی كران و
جگەرگۆشەكانیان لەدەستداوە لەم هاوارە تێدەگەن .ئێمە تەنها سوێندمان
بە ئینجیل نەخواردووە ،بەڵكو سوێندمان بە گۆڕی شەهیدەكان خواردووە،
بۆیە كەس زاتی ئەوە ناكات ئازارمان بدات و ئێمەش روومەتی چەپی بۆ
راگرین (من خۆم لەم بەندە بە دوور دەگرم!) .لە یادەوەری تێپەڕینی 1600
ساڵ بەسەر لەدەستدانی مارمارۆن من ئەم هاوارە دەكەم ،لەبەرئەوەی
چارەنووسی مامرۆنییەكان لە گێژاوی مەترسییەكی راستەقینەدایە ،سەرچاوەی
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ئەو مەترسییە بریتییە لە لەدەستدانی گیانی بەرپرسیاریەتی لەالی هەندێك
سەركردە مارۆنییەكان و بەكەمزانینی هەڕەشەكان و بێموباالتیان لەئاست
دەرەنجامە خراپەكاندا.
بەرامبەرەكامنان سەركەوتوو بوون لە ئاڵۆزكردنی هەڵوێستی ژمارەیەك
لە سەركردە و مەرجەعە مارۆنییەكان ،بۆیە لە هەڵوێست و بیروڕاو
رێگەچارەكانیان دەترسان ،جگە لەوەش ترسیان لە توڕەبوونی نەیارەكانیان
لەال دروستبوو لەجیاتی ترسانیان لە توڕەیی گەلەكەیان .ئەوپەڕی نسكۆیە
كە گەلێك لە قۆناغێكی چارەنووسسازی هەبوونیدا پێی بگات ،ئێمە لە
سەركردەكامنان دەخوازین كە سڵ نەكەنەوە لە داواكردنی هیچ شتێك
سەبارەت بە ئۆتۆنۆمی تا دەگاتە فیدراڵی ،بۆ یەكێتی سەرتاسەری ،ئاشتی نێوان
لوبنان و ئیرسائیل ،یەكگرتن لەگەڵ سوریا .گرنگ ئەوەیە سەركردەكان بوێرن
بن و لە روانگەی پاراستنی بەرژەوەندی لوبنان بڕوایان بە هەڵوێستەكانیان
هەبێت ،نەوەك چۆك دادەن بۆ خواست و دەسەاڵتی هاوپەیامنێتی یان
دەرەكی .كەسی نەیار رێز لە باوەڕ و راستگۆیی بەرامبەرەكەی دەگرێت و
سوك تەماشای ترسنۆكی و خۆبەكەمزانینی دەكات.
ئەركی مەرجەعەكانی مارۆنییەكان و سەركردەكانیان ئەوەیە كە بە
شێوەیەكی رەها راشكاوانە رەفتار بكەن ،بۆ ئەوەی سبەی قەرزاری رۆڵەكانیان
و نەوەكانیان نەبن ،تاوەكو لۆمەیان نەكەن لەپای تێكشكانیان لە بەردەم
هەڕەشەكان و خۆمەاڵسدانیان لەپشت خەڵكانی ترەوە و سەرشۆڕكردن لە
دانوستان و نیشاندانی سازش و دەستبەرداربوون لە مافەكانیان و ئامادە
نەبوونیان لەساتی بڕیاردانی مێژوویی .مارۆنییەكان پرسیارە گەورەكان
دەوروژێنن بەاڵم كەس وەاڵم ناداتەوە.
پرسیار دەك��ەن :ئایا لە ئێستا ب��ەدواوە رۆڵی مارۆنییەكان لە لوبنان
چییە؟ ئایا ئەو رۆڵە پوكایەوە یاخود رسوشت و جۆرەكەی گۆڕا؟ ئایا خاڵە
نەگۆڕەكانی ئەو رۆڵەی مارۆنییەكان چین؟ ئایا لەماوەی  50یان  100ساڵی
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رابردوودا چ رۆڵێكیان هەبووە؟ بەڵكو لەم شەڕانەی دواییدا چ رۆڵێكیان
بینیوە؟ ئایا بەبێ بوونی رۆڵیان لە خۆرهەاڵتدا مارۆنییەكان رۆڵێكی تریان
هەیە لە لوبنان؟ ئایا كریستیانەكانی خۆرهەاڵت بەبێ پابەندبوونیان بە
كێشەكانیان هاوكارییان لەگەڵ خۆرئاوادا رۆڵێكی تریان هەیە؟ بۆچی رۆڵی
مارۆنییەكان لە ناوخۆدا گۆڕا؟ ئایا ئەوە بەهۆی كەمبوونەوەی ژمارەیانەوەیە
یان بەهۆی پێشكەوتنی خەڵكانی ترەوەیە لەبواری زانستی و كلتووریدا؟ ئایا
بەهۆی دڵسۆزی موسوڵامنەكانە بۆ لوبنان یان بەهۆی گۆڕینی سیاسەتی
خۆرئاواوەیە؟ ئایا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە حزبوڵاڵ ئەركی بەرخۆدان و
تێكۆشانی لەدژی ئیرسائیل گرتووەتە ئەستۆ ،یان بەهۆی شكستهێنانی
مارۆنییەكانە لە خۆڕاگرییان لەگەڵ هاوپەیامنێكی هەمیشەیی الیەنی كەم
لەماوەی سێ دەیەی رابردوودا؟
لە چاوەڕوانی وەاڵمەكاندا كە زۆر دوورە لەم چینە سیاسییە وەریان
بگرین ،من كەسێكی كریستیانم ،باوەڕم بە مەسیحە .من مارۆنیم و وەفام
بۆ مارمارۆن هەیە .كەسی یەكەم بڕوای بە خاچ هەیە ،دووەمیان وەك
كەسێكی باوەڕدار ژیاوە .كەواتە فیداكاری و سكهەڵگوشین و ترسان لە رۆژی
دوایی فۆرمی ژیانی هەموو مارۆنییەكە ،ئەگەرنا باوەڕبوونم بە مەسیحیەت
و مارۆنییەت ساختە و بێبنەمایە و بیرۆكەم بە بوونی لوبنانێكی جیاواز
دەكەوێت .بەاڵم مەسیحیەتی راستەقینە نەگۆڕە و مارۆنی تائیفەیەكی
نەمرە...لە لوبنان.
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ئایا لەبیرمانە؟ ئایا ئەو رۆڵە پێشەنگ و شایستەیەتان بیردێتەوە كە
مارۆنییەكانی لوبنان گێڕاویانە؟ ئەگەر بەبیری خۆمانی بهێنینەوە دەبا
زیندووی بكەینەوە ،ئەگەر لەبیرمان كردووە دەبا دروستی بكەینەوە .لە
ماوەی رابردوو چەند فاكتەرێكی جۆراوجۆر هۆكار بوون بۆ دروستكردنی
رۆڵی سەرەتایی مارۆنییەكان لە لوبنان ،دیارترینیان ئەمانەن:
یەكەم :مارۆنییەكان هەستیان بەوە كردووە كە چیای لوبنان پەناگەیانە
و تۆبۆگرافیای جوگرافی بۆ خۆی سرتاتیژێكی بەرگری دروستكردووە كە
دەیانپارێزێت .ئەوان لە چیای لوبنان ژێرخان و دامودەزگا رۆحییەكانیان
درووست كردو كردیانە بناغەی بوون و بارەگای برتیاركیەتەكەیان و روانگەی
فراوان بوونیان .بەمجۆرە مارۆنییە لوبنانییەكان هاوكێشەیەكی تەواوكارییان
لەنێوان وابەستەبوونیان بە زەوی و باوەڕبوونیان بە ئایین دامەزراند،
تەنانەت كار گەیشتە ئەوەی جیاكردنەوەی مارۆنییەكان و چیای لوبنان بووە
جۆرێك لە پێشێلكردنی تایبەمتەندییەكانیان و دەستدرێژی كردن بۆسەر
ئاسایش و ئازادی و ئایینەكەیان .ئەگەر مارۆنییەكان لە ناوەڕاستی سەدەی
شانزەیەمەوە وابەستەی ئەم هاوكێشەیە نەبوونایە ،بێگومان سەركەوتوو
نەدەبوون لە دامەزراندنی دەوڵەتی لوبنانی گەورە لە سەرەتای سەدەی
بیست.
دووەم :مارۆنییەكان توانیان بازنەی ناكۆكیان لەگەڵ فتوحاتی ئیسالمی
تێبپەڕێنن ،بۆیە س��ەرەڕای چەوساندنەوەیان لەسەر پابەندێتیان بە
خۆرهەاڵتی ئارامی رسیانی لە لوبنان .ئەگەر بێتو ب��ەردەوام بن لەسەر
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خزمەتكردنی روانگە عەرەبییەكەیان و وابەستەبوونیان بە خۆرهەاڵتەوەو
دروستكردنی پەیوەندی ئایینی (الهوتی) و سیاسی و ئەمنی لەگەڵ
خۆرئاوادا ،دوور لە سازشكارییەكان ،ئەوا پەیوەندییان لەگەڵ خۆرئاوای
كریستیانی بۆ خۆی پارێزگاریكردن بووە لە قەوارەی مارۆنی بەدرێژایی
مێژووی كۆن و نوێیان .كریستیانەكانی خۆرئاوا لەسەر ئایینی خۆرهەاڵتین،
نەك كریستیانەكانی خۆرهەاڵت لەسەر ئایینی خۆرئاوا بن .ڤاتیكان جگە لە
پایتەختی ئەڵتەرناتیڤی ئۆرشەلیم و بارەگای مێژوویی رەسەن شتێكی دیكە
نییە.
سێیەم :مارۆنییەكان پشتیان بە فۆرمێكی تایبەتی ژیان بەستووە ،كە
پێداگری دەكات لەسەر پاكیەتی رۆح و سیاسەتی زاوزێكردن و باڵوبوونەوەی
ناوخۆیی و گرنگیدان بە زانست .پاكیەتی ئەوانیان كردووەتە پێشەنگ و
سیمبول ،زاوزێكردنیش بۆ بااڵیی ژمارەیان ،باڵوبونەوەش بۆ فراوانكردنی
وابەستەییان بۆ هەموو لوبنان ،زانستیش رێگەی بۆ خۆشكردن تاوەكو ببنە
پێشەوای رابوون لە لوبنان و رونگەی عەرەبی.
چ��وارەم :مارۆنییەكان چەمكی (دەوڵ��ەت – نەتەوە)یان بۆ لوبنان
گواستەوە ،لەجیاتی چەمكی (نەتەوە-دەوڵەت) .یەكەمیان لەسەر یاسا و
مافەكانی مرۆڤ و مافی گەالن لە دیاریكردنی چارەنوس دامەزراوە ،بەاڵم
دووەمیان لەسەر پەالماردانە سەربازییەكان و رەتكردنەوەی بەرامبەر و
نەهێشتنی یەكسانی لەنێوان هاواڵتیان بونیاترناوە .دەوڵەتی لوبنانی ساڵی
 1920لەالیەن فەڕەنسییەكان و مارۆنییەكانەوە سەرپەرشتی رێكخستنی كرا،
بووە یەكەمین ئەزمونی خۆرهەاڵتی و عەرەبی و ئاسیەوی بەرەو دەوڵەتی
یاسا .ئەمە مانای ئەوە دەگەیەنێت میساقی نیشتامنی ساڵی  ،1943لەالیەن
مارۆنییەكانەوە داڕێ��ژراوە لە ساتی دامەزراندنی دەوڵەتی لوبنان كە بە
شێوەیەكی لەسەرخۆ و دیموكراسیانە نزیكەی ( )20تائیفەی كریستیانی و
ئیسالمی و یەهودی یەكخست .بە تەنها ئەو دەستكەوتە مێژوویی و مرۆیی
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و كۆمەاڵیەتیە بەسە بۆ ئەوەی باقی لوبنانییەكانی تر دان بنێن بە بوونی
رۆڵێكی نیشتامنی پێشەنگ و تایبەتی ،بە چاوپۆشین لە خشتە و ژمارەكانی.
ئەگەر مارۆنییەكان دەوڵەتی سەربەخۆی لوبنانیان دانەمەزراندایا ،ئەمڕۆ
شتێك بەناوی «موسڵامنەكانی لوبنان» بوونیان نەدەبوو ،بەڵكو دەوڵەتی
عەرەبی گەورە ئەوانی دەكردە هاواڵتی خۆی و رەگەزنامەی خۆی پێدەدان.
پێنجەم :مارۆنییەكان پابەندبوون بە بیری خۆڕاگری و پشوودرێژی و
سەنگەرگرتن لەناو كاروانی مێژوودا نەوەك لەناو جووڵەی بارودۆخی
كاتیدا ،ئەو سرتاتیژە كە لە روحی ئینجیل وەرگیراوە یارمەتیدەرییان بوو
بۆ تێپەڕاندنی گرفت و كێشە قۆناغییەكان و بڕوابوونیان بە رۆژی دوایی
نیشتامنی .گەلی مارۆنی هەمیشە تێكۆشەر ،لە بەرامبەردا هەوڵیداوە بۆ
تێوەنەگالن لە سەركێشیە سەربازیە خۆكوژییەكانی دژ بە هەر هێزێكی
داگیركەر لە سەردەمی بێزەنتییەكان و خەلیفەكانی راشیدی ،تەنانەت
عوسامنییەكانیش .بەالم ئەمە نەیتوانی بەرپەرچی مارۆنییەكان بداتەوە بۆ
رێگرتن لە پێكهەڵپژاردن و شەڕكردنیان لەسەر دەسەاڵت خۆبەخۆی یەكرت،
بەاڵم چۆن دەسەاڵتێك؟!
ئەمڕۆ چەمكی هەرێمی جوگرافیای رسوشتی هەرەسی هێنا ،پارێزگاریكردنی
خۆرئاوا لە كەمینەكانی خۆرهەاڵت الواز بوو ،فۆرمی ژیانی مارۆنییەكان گۆڕا.
ژیان بەبێ بوونی مارۆنیەتی ئەخالقی ،بۆ مارۆنیەتی سیاسی كارێكی قورس
بوو ،بەاڵم چەند سەركردەیەكی مارۆنی دەیانەویست هەژمونی خۆیان
بەسەر مارۆنییەكان و هەموو كریستیانەكاندا بسەپێنن وەكو قەرەبوویەك
بۆ الوازییان لە دەستگرتن بەسەر واڵتدا ،بۆیە كەوتنە داوی تاقیكردنەوەی
لەخۆباییبوون و بەشەخسكردن و هەڵخەڵەتاندن و ملهوڕی و تاكڕەوی و
نەزانی و شیزۆفرینیاوە ،لە ئەنجامدا سەرلێشێواوی و ئارەزووخوازی باڵی
بەسەر بڕیار و رێگەچارەكانیاندا كێشا .ئێمە وەك مارۆنی ،سرتاتیژێكی
پاراستنی خۆییامن دانەڕشت .گرەومان لەسەر دەوڵەت كرد ،بەاڵم ریسوا
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و سەرشۆڕی كردین .كاتێك هەوڵامندا بە دۆخەكە رابگەین خۆمان خزاندە
ناو بەرەنگاربوونەوەیەكی سەربازی لەپێناو بەرگریكردن لە ژیامنان و
رێگەگرتن لە قڕكردمنان ،بە ناهەقی بە هەوڵدان بۆ دابەشكردن تۆمەتبار
كراین ،لە كاتێكدا دروستكەرانی یەكێتی لوبنان ئێمە بووین .شەرمەزار كراین
بە تۆمەتی ساختە و روومەمتان سور بوو لەعەزرەتا ،چەكەكامنان رادەستی
دەوڵەتێك كرد كە هەڵدەستێت بە پاراستنی هەموومان ،بەاڵم ئەو دەوڵەتە
كریستیانەكانی دەچەوسێنێتەوەو گەنجەكانی دادەپڵۆسێت و سەركردەكانی
دەخاتە زیندانەوە و لە واڵت دووریان دەخاتەوە .ئەگەر هێشتا چەكامن
پێبوایە یاخود ئەگەر دەوڵەتەكەمان بەهێز بوایە ،ئایا كەس دەیوێرا سەری و
دەنگی و پەنجەی لەدژی ئێمە بەرز بكاتەوە؟
پێم وایە كاتی هاتووە كە مارۆنییەكان بە بوێرییەوە بیر لە دواڕۆژی
خۆیان لە لوبنان و خۆرهەاڵت بكەنەوە .ق��ەوارەی ساڵی  1920لەژێر
شەپۆلی ژمارەدا خنكێرنا ،میساقی داڕێژراوی  1943كەوتە ژێر شمشێری
رەوتە ئوسوڵییەكان ،دوای ئەوەی لەژێر سایەی بەندەكانی رێكەوتننامەی
تائیف خوێنی لێ دەچۆڕێت .كاتێك دەوڵەمتان هەبوو موسوڵامنەكان
دانیان بە بوونی نیشتامندا نەدەنا ،كاتێكیش دانیان بە نیشتامندا نا بینیامن
كە دەوڵەت ماڵئاوایی لە مارۆنییەكان كرد .كاتێك دەستوورێكی عەملانی
هاوسەنگامن هەبوو كە رێگەی بە لوبنانییەكان دەدا بەبێ راسپاردەی هیچ
كەسێك حوكمی خۆی بكات ،ئەوكات بۆ الیەنێك دەگەڕاین كە لەسەرمان
رابسپێردرێت ،كاتێكیش تامی سەربەخۆییامن كرد دەستوورێكی بەمەزهەبی
كراومان بینی كە پێویستی بەوە بوو كەسێك ببێتە راسپێردراو لەسەری.
ئەمڕۆ مارۆنییەكان لەژێر هەڕەشەی كەمی ژمارە و خۆپەرستی سیاسەت
و كەمی سەرچاوە داراییەكان و پوكانەوەو كەمبوونەوەی رۆڵ و پێگەیان
لەناو دەوڵەت و سنورداركردنیان لە لوبنان و الوازبوونی رۆڵی كۆمەاڵیەتی
كڵێساو هەڕەشەی گروپە ئوسوڵییە ئیسالمییەكاندا بەهەموو جۆرەكانییەوە،
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جگە لە جیاوازی فۆرمەكانی ژیان لەنێوان پێهاتەكانی كۆمەڵگە و كێشەی
نیشتەجێكردنی فەڵەستینییەكان و بوونی ئیرسائیل و پێگەی سوریا لە
لوبنان .بۆیە مارۆنییەكان هەستدەكەن لەسەریانە لەنێوان ئەو بارگرانییە
خۆییە ناوخۆییە و راسپاردەیی عەرەبی یان پارێزگاری نێودەوڵەتی یەكێكیان
هەڵبژێرن ،لەكاتێكدا پرۆژەی مێژوویی كریستیانەكان پێچەوانەی ئەو سێ
حاڵەتەیە .ئەو پرۆژەیە پێداگری دەكات لەسەر بوونێكی كریستیانی ئازادانە
لەناو كۆمەڵگایەكی فرەیی و تەواوكار لە دەوڵەتێكی سەربەخۆدا ،بەاڵم نە
بوومنان ئازادە و نە فرەیی تەواوكار نە دەوڵەتی سەربەخۆ بوونیان نییە .ئێمە
دامەزراندنی سیستمی ئاسایشی خۆییامن پێ چاك نییە ،هیچ متامنەشامن
بە توانای دامودەزگا سەربازی و یاساییەكان نییە بۆ پارێزگاری كردمنان .ئێمە
متامنەمان بە سوپای لوبنان هەیە ،بەاڵم دەبینین دەسەاڵتی دەستێوەردانی
بارودۆخەكەی نییە بۆ دانانی سنورێك بۆ ئاژاوەی ناوخۆ ،ئەوەش بە حوكمی
فۆرمی پێكهاتنی و لەژێر كاریگەری مشتومڕی ناچونیەك و لەسەر دەسەاڵتی
سیاسی بااڵدەست لە سوپادا بەدیدەكرێت ،هەروەها دەگەڕێتەوە بۆ
كاریگەری بارودۆخی سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی لە دەیەی نەوەدەكاندا.
ئەم هەستە شیكردنەوەیەك یاخود رسوەیەكی خەیاڵی نییە ،بەڵكو
بوونیادنراوە لەسەر ئەو ئەزموونانەی بە درێژایی  60ساڵ پیادە كراوە،
واتا لە ساڵی  1952تا 7ی ئایاری  2008بە تێپەڕبوون بە ساڵەكانی 1958
و  1973و  ،1975لەگەڵ هەڵوەستە كردن لەئاست شەڕی چیاو كەوتنی
بەیروتی خۆرئاوا لە ساڵی  .1984ئەگەر بێتو سوپای واڵتەكەم توانای
یەكالیی كردنەوەی ملمالنێكانی هەبووایە ،بێگومان هێزەكانی ئەمریكا
لە ساڵی  1958و هێزەكانی سوریا لە  1976و هێزە نێودەوڵەتییەكان لە
سااڵنی  1978و  2006و هێزە فرە رەگەزەكان لە ساڵی  1982نەدەهاتن بۆ
سەر خاكی لوبنان ،ئەگەر بێتو سوپای واڵتەكەم توانای یەكالیی كردنەوەی
ملمالنێكانی هەبووایە ،جەنگ لەنێوان خودی لوبنانییەكان و لەنێوان ئەوان
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و فەڵەستینییەكاندا بەرپا نەدەبوو ،خوێن نەدەڕژا .بە پێچەوانەی واقیعی
ئەمڕۆوە ،سوپای واڵتەكەم لە حەفتاكاندا لە سەرجەم الیەنەكانەوە لە ئێستا
بەهێزتر بوو .ئەگەر لەو سەردەمەدا بڕیاری سیاسی لەدەستدا بووایە ،ئەوا
بێگومان سوپا شەڕو پیالنگێڕیەكەی بەالیەكدا دەخست ،بەاڵم دابەشبوونی
تائیفی لەناو دەسەاڵت و دەستێوەردانی هێزی دەرەكی وەكو سوریاو
سعودیەو هەندێك دەوڵەتی تریش وەك ئەوەی لە ئایاری ساڵی 1973
روویدا ،هەروەها دەستێوەردانی ئیرسائیل لە پاییزی ساڵی  ،1983رێگر بوون
لەوەی سوپای لوبنان ملمالنێكەی یەكالیی بكاتەوە.
سەركردایەتی سوپا لەو الوازییە بێبەرییە .ئەویش وەكو ئێمە هەست بە
تێكشكان و ستەم دەكات ،چونكە نە لە نیشتامنپەروەری و نە لە ئازایەتی و
نە لە ئیرادەی كەم نییە .بەاڵم الوازی دەسەاڵتی سیاسی بوو ئەوەی بەسەر
سوپادا هێنا ،ئەوە قەیرانی رژێمە نەك قەیرانی سوپا ،ئەو جیاوازییەی كە
لە شەڕی خێوەتگەی (نهر البارد) روویدا ئەو راستییەمان بۆ پشتڕاست
دەكاتەوە .سوپا ئەو شەڕە قارەمانانییەی نەدەكرد و یەكالیی نەدەكردەوە
بەو چەكەی لەدەستی داب��وو ،ب��ەاڵم لەبەرئەوەی دەسەاڵتی سیاسی
رەزامەندی لەسەر دابوو ،هەروەها سەركردایەتی سوننە بڕوای پێی بوو
بۆیە شەڕەكەی كرد .پێویستە ئەم بارودۆخە پاڵ بە سەركردایەتی سوپاوە
بنێت بۆ بەرزكردنەوەی سكااڵیەك بۆ دەسەاڵتی سیاسی بەمشێوەیە :ئێمە
وەك دامەزراوەیەكی سەربازی بەوە رازی نین سوپایەك بنیات بنێین كە
پارێزگاری لە خەڵك نەكات ،رازی نابین گومان لە رۆڵ و كاریگەریامن بكرێت
و پەكبخرێت .ئێمە شێوە حوكمێكامن دەوێت كە مافی تەداخول كردن بۆ
سوپا دەستەبەر بكات.
لەمڕۆ ب��ەدواوە بەوە رازی نین كە نەتوانین پێویستی هاوواڵتیان بە
ئاشتی دەستەبەر بكەین .رازی نابین خەڵكی بێهیوا بكەین ،چونكە گەل
سوپاكەی خۆشدەوێت ،بەاڵم لە بێالیەنییە نێگەتیڤەكەی لە سااڵنی مەینەتی

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

229

رابردوو توڕەیە .لەبەرئەوە ئێمە وەكو سەركردایەتی بەردەوامبوونی قەیرانی
مەینەتییەكانی ناو سوپاو قەیرانی متامنەی نێوان سوپا و گەل رەتدەكەینەوە.
دەمانەوێت لەئاست خواستی گەلدا بین ،چونكە ئێمە سوپای گەل و
دەوڵەتین ،نەك سوپای تائیفە و حزب و ناوچەكان.
ئەگەر ئێمە وەكو مارۆنی ئەم كێشەگەلە تەرح بكەین ،لەبەرئەوەیە كە
ئێمە لەگەڵ سەرجەم كریستیانەكاندا لە خەڵكانی تر زیاتر لەژێر هەڕەشەی
بوون و ئاسایش و ئازادی و رۆڵی نیشتامنیامنداین ،چونكە ئێمە لە روانگەی
باوەڕو ئازایەتی و سوربوومنان لەسەر مانەوە دەمانەوێت لێرە مبێنینەوە.
ئێمە لە بانگەشەكردمنان بۆ گۆڕینی سرتاكچەری سیستمی ناوەندی
سڵناكەینەوە بۆ ئاڕاستە كردن بەرەو بارێكی دەستوری تر كە لە ئاییندەدا
باوەڕی بە مافی كرستیانەكان و سەرجەم لوبنانییەكان هەبێت و سنورەكانی
ئازادی و ئاسایش و سەقامگیری دیاری بكات ،نەوەك سنوری شەڕو ئاژاوەو
قەیرانی هەمیشەیی .دەمانەوێت لێرە مبێنینەوە بە هەموو ماناكان بە چاوی
خۆمان رەوشەكە ببینین ،نەك بە چاوی تاراوگە.
ئەمڕۆ مارۆنییەكان كە چاویان بڕیوەتە ئێستای ڤاتیكان ،كە تێیدا پەردە
لەسەر پەیكەری پێشەوایان مارمارۆن الدرا ،دەبینن كە لوبنان وەك گوێچكە
ماسییەك وایە كە م��رواری تێدا نییە ،وەك درەختێكی بێبەر وایە ،وەك
نیشتامنێكی بێ پەیام و بێ هەیبەت وایە ،وەك شەرعییەتی بێ بڕیارو
سەركردەی بێباوەڕ بە یەكێتی وایە ،وەك كۆمەڵگەیەكی بێ ئامانجی بااڵ
وایە ،وەك نەوەی بێ ئاسۆ وایە .بەاڵم مارۆنییەكان لەم قۆناغەدا هەرچەندێك
گرفت و مەینەتییەكان گەورە بن سورن لەسەر بەرەنگاربوونەوە .ئێمە
شوێنكەوتووی ئەو قسەیە نین كە دەڵێت :بە باوەڕتان تفەنگەكان لە
شانێكەوە دەگوازنەوە بۆ شانێكی دیكە ،بەڵكو ئێمە شوێنكەوتووی ئەو
وتەیەین كە دەڵێت :بە باوەڕتان چیاكان لە شوێنی خۆیان دەگوازنەوە ،بەڵێ
ئێمە چیاكان دەگوازینەوە تەنها چیای لوبنان نەبێت.
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كاتێك لێپررساوێكی گەورە ئەگەر ئایینی بێت یان مەدەنی ،ئەمە مانای
ئەوە نییە كە وازی هێناوە ،ئەگەر لێپررساوێكی الواز هەڵبژێردرا ،مانای ئەوە
نییە دەتوانێت فەرمانڕەوایەتی بكات .پۆست هەمیشە هاوشانی بوون و
رۆڵ و كاریگەری نواندن نییە .هێڵی توندی بەرەنگاربوونەوە كە لەالیەن
(برتیارك صفیر) پیادە كراوە ،وەك پێوەری فەرمانڕەوایەتی تەماشا دەكرێت
بۆ برتیاركی نوێ .لە ئێستاوە ئێمە ئەمە دەڵێین نەبادا گەل گلەیی بكات
ئەگەر سبەی راپەڕی .كەمن ئەو كەسانەی كە هەر لە سەرەتاوە زیندووێتیان
تێدایە ،ئەوە سەیروسەمەرەی یەكەمی ئەو پێكدەهێنێت .برتیارك (مار
نەرسوڵاڵ بوتروس صفیر) لەسایەی برتیاركیەت دەرچوو تاوەكو دەچێتە
قۆناغی یوتۆپیا .ئەو دەستی لەكار نەكێشایەوە ،بەڵكو پایەبڵندتر بوو،
بەرەو ئاسامن سەركەوت ،ئەو هێشتا لە (بكركی)یە ،سەرەڕای نووسانی بە
زەوییەوە ،بەاڵم (بكركی) لە ئاسامنەوە دوور نییە .ئەوەی نەمری لوبنان لە
برتیاركیەتی مارۆنیدا دەبینێت ئەوا نەمری ئاسامن بەسە بۆ ئەوەی تێبگات،
ئەوەشی دەمێنێتەوە بۆخۆی ئەنجامێكی بەدەستهاتووە.
دەبوو برتیارك صفیر لەدوای شەكەتی خەبات و بەرخۆدان پشوو بدات،
نەك پشوودان لە بەڕێكردنی  90ساڵ لە تەمەن .ئەو  25ساڵەی سەردەمی
حوكمی صفیر زۆر دژوار بوو ،خوێناوی و قەیراناوی بوو ،ناخۆش و هیالككەر
بوو .برتیارك صفیر و سەركردەی تێكۆشان و رابەرێكی نیشتامنپەروەر بوو،
سەرەتا حەزی نەدەكرد سنور بۆ رۆڵی سیاسی كریستیانەكان دابنێت،
لەگەڵ ئەوەدا كە برتیاركیەتی مارۆنی لە كۆتاییەكانی سەدەی نۆیەمی
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زایینیدا دام��ەزراوە بۆ ئەوەی رابەرایەتی گەلەكەی بكات و بیپارێزێت.
بەاڵم دووركەوتنەوەی بەزۆری سەركردە مارۆنییەكان و دابەشبوونیان لە
سەرەتای دەیەی نەوەدەكانی سەدەی رابردوو وایكرد گەورەیەكی بكركی
بەرپرسیارییەتی سەركردایەتی نیشتامنی بگرێتە ئەستۆ بەبێ نیشاندانی
هیچ ئاهێك.
برتیارك صفیر بە ئایەتەكانی ئینجیل بەرەنگاری هێزە داگیركەرەكان و
رژێمی ئەمنی بۆوە .بە بڕگەكانی ستایشی سوپای گەلی كردو سەرزەنشتی
سەرۆكەكان و فەرمانڕەواكان و سەرجەم ئامڕازەكانی سیستمی راسپاردەیی
كرد .ئەو بە بۆنی بوخور دوكەڵی گەندەڵی دوورخستەوە .بە دەستەكانی
چەكی داماڵی و لەوانە خۆشبوو كە بێڕێزیان بە كەسایەتییە بااڵكەی و
بیرەوەرییە دێرینەكانی كرد ،كە شتە شاراوەكانی ئاشكرا كرد .چەند ساڵێكی
كەم لەدوای گرتنەدەستی دەسەاڵتی برتیاركیەتی مارۆنی ،بۆی دەركەوت
كە دەوڵەتانی خۆرئاوا لەسەرشیانەوە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا قۆناغ
بەقۆناغ لوبنانی رادەستی دوژمنەكانی كردو دەستی لە كریستیانەكانی
لوبنان و دەوڵەتی ئازادو سەربەخۆی لوبنان شت .لە بەرامبەر ئەم دۆخەدا
برتیارك صفیر پابەند بوو بە تێكۆشانی ئاشتییانەو خۆڕاگرانەو پشودرێژانە،
بەوشێوەیەش لە تێكۆشانی سەربازی دووركەوتەوە .برتیارك صفیر ناچاربوو
لەگەڵ ئەو بارودۆخە بەئێش و دژوارەدا خۆی بگونجێنێت بێئەوەی واز لە
نەخشەڕێگای رزگاری و ئامانجە بااڵكان بهێنێت.
هەڵسوكەوتەكانی هەموو خەڵكیان رازی نەكرد ،بەتایبەتی كاتێك بە
رێكەوتننامەی تائیف رازی بوو ،ئەو رێكەوتنەی كە دەسەاڵتەكانی سەرۆك
كۆماری كەمكردەوەو ناسنامەی عەرەبی لوبنانی تۆخكردەوە ،كاتێكیش
پێشوازی لەو پەرلەمانتارانە كرد كە بە دەنگی خەڵك لە هەڵبژاردنە
پەرلەمانییەكەی ساڵی  1992هەڵبژێردران ،ئەو یەكەم كەس بوو داوایكرد
بەشداری تێدا نەكەین .لەڕاستیدا برتیارك صفیر سنورو كاتی بۆ خەبات و
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تێكۆشانی دانابوو ،ئەو سنورەی كە واقیعی رەوشی لوبنان و كۆمەڵگەی
كریستیانی و هاوسەنگی هێزەكانی لەبەرچاو دەگرت .برتیارك نەیدەتوانی
ل��ەدوای ملمالنێكانی هێزە مارۆنییەكان و لەدەستدانی دەرفەتەكان و
دەستپێكردنی هەڵمەتەكانی كۆچپێكردن و كۆچكردن چاوپۆشی لە كەوتنی
دەسەاڵتی مارۆنی بكات ،نەشیدەتوانی داسەپاندنی رژێمی راسپاردەیی
س��ەرب��ازی پشتگوێ بخات .بەتایبەتی برتیارك نەیدەتوانی شكستی
كرستیانەكان لە لوبنان پشتگوێ بخات ،بۆیە توانی لەگەڵ دۆخەكەدا
هەڵبكات تا ئەوكاتەی كریستیانەكان بە شێوەیەكی رێژەیی لە 14ی ئاداری
ساڵی  2005لە گێژاوی شكستەكەیان دەربازیان بوو .لەساتە زەمەنییەكاندا
برتیارك بەپەرۆش بوو بۆ ئەوەی گەشەكردنی تێكۆشانی لوبنان هاوكات بێت
لەگەڵ ئەو گۆڕانكارییە سیاسی و سەربازییانەی كە لە لوبنان و خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست روویاندەدا .برتیارك دوودڵ نەبوو لە جێگرتن بۆ ئامۆژگارییەكانی
گەورە لێپررساوانی نێودەوڵەتی ،بەڵكو هەمیشە ئامۆژگاری گونجاوی
هەڵدەبژاردو ئامۆژگارییە مەبەستدارەكانی وەال دەنا.
جگە لە باوەڕدارێتی بە خودا و گەلەكەی و مافەكانی برتیارك نەرسوڵاڵ
صفیر لە خەبات و تێكۆشانیدا پشتی دەبەست بە بڕیاری نێودەوڵەتی ژمارە
 3246كە لە ساڵی  1974لەالیەن كۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە
دەرچووە .ئەو بڕیارە دانی ناوە بە مافی گەالن بۆ بەگژداچوونەوەی داگیركەر،
هەروەها خواستی گەالن بەهێز دەكات بۆ داواكردنی مافی چارەنووس ،كە
بەندێكە لە ساڵی 1993وە شانبەشانی مافی كەمینەكان لە رێكخراوی نەتەوە
یەكگرتووەكان پۆلێن كراوە .بەمشێوەیە بۆ خزمەتی ساتێكی مێژوویی
پارێزگاری لە یەدەگی بەرخۆدان كردووە ،كە جارێك هاتوو جارێك رۆیشت،
پاشان گەڕایەوە .ئەو كەسەی ئەمڕۆ ئەو ساتە دەدۆزێتەوە با پەیوەندی بە
برتیاركی چاوەڕوانكراوەوە بكات .لەگەڵ ئەوەدا كە برتیاركیەتی مارۆنی لە
سەدەی حەوتەمەوە تائێستا حاڵەتێكی بەردەوامە ،مارۆنییەتیش لە سەدەی
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چوارەمی زاینییەوە بوونی هەیە (مارمارۆن نزیكەی  410ساڵە مردووە)
لەگەڵ ئەوەدا كە من یەكێكم لە الیەنگرانی دەستاودەستكردنی دەسەاڵت
بەگوێرەی یاساكانی كڵێسای نوێ ،بەاڵم خەمەكەم ناشارمەوە دەربارەی
دەستلەكاركێشانەوەی برتیارك نەرسوڵال صفیر .ئێمە خۆشامنویست ،بە
بوونی شادمان بووین ،متامنەمان پێكرد ،ئەویش سەركێشی بە ژیانی ئێمەوە
نەكرد ،باشی و چاكەمانی قۆرخ نەكرد ،سازشی لەسەر خوێنی شەهیدەكامنان
نەكرد ،سەربەخۆییامنی بەهیچ شتێكی تر نەگۆڕییەوە ،بۆ هیچ الیەكی
دوور و نزیكی بەهێزو دەسەاڵت چۆكی دانەدا ،سیاسەت نەیتوانی لەڕووی
مادییەوە پیسی بكات ،سیاسەت نەیتوانی لە مەلەوانگەی كڵێسا دووری
بخاتەوە ،ئەو بە شكۆی زەوی و بااڵیی سەركەوتن سەرخۆش نەبوون،
هەڵوێستەكانی تەنها لە بەرژەوەندی كریستیانەكان و لوبنان و مرۆڤەوە
هەڵدەقوواڵ.
من بە كاروانی هەر  75برتیاركیە مارۆنییەكانی راب��ردوودا چوومەوە،
بینیم كە برتیارك صفیر یەكێكە لە گرنگرتین ئەو كەسایەتییانەی ئەو
پۆستە تایبەتەی لە ئەنتاكیاو واڵتانی خۆرهەاڵت گرتووەتە دەست .دوای
دەستلەكاركێشانەوەی و بەبۆنەی یۆبیلی زیوینی برتیاركیەت ،ئەم برتیاركە
مەزنە جێپەنجەی لەسەر چەندین دەستكەوتی بەرچاو جێدەهێڵێت،
دیارترینیان ئەمانەن:
* برتیاركی بەڕێزو باوەڕدار (برتیارك نەرسوڵال صفیر) ئەو كەسەیە كە ناخی
سیاسییەكانی ئاشكرا كرد.
* برتیارك روب���ەڕووی دەستدرێژی و هەڕەشە ب��ۆوە ،كە بەهۆیەوە
بە شێوەیەكی كاتی بكركی جێهێشت ،نەك بەهۆی عوسامنییەكان و
عەباسییەكان و ئومەوییەكان و مەمالیكەكانەوە ،بەڵكو بەهۆی ئارەزووی
گروپە مارۆنییەكانەوە بوو.
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* داوایكرد مارۆنییەكان بەشداری هەڵبژاردنی ساڵی  1992نەكەن ،ئەوەش
لەبەر پەرۆشی بوو بۆ پەراوێزنەخستنی رۆڵی كریستیانەكان ،ئەگەر بزانن كە
الوازی رۆڵی مارۆنیەتی سیاسی لەناو دەوڵەتی لوبنان لەدوای رێكەوتننامەی
تائیف زیادبوو.
* برتیارك نەرسوڵاڵ صفیر ئەو كەسەیە كە وتی :نەخێر بۆ سوریا ،دەستیشی
لەكاركێشایەوە بێ ئەوەی جارێك سەردانی بكات.
* ئەو بوو لە ساڵی  2001ئاشتەوایی چیایی لەنێوان كریستیانەكان و
دورزییەكاندا رێكخست.
* ئەو بوو كە بەیاننامەی ژمارە 1ی ئازادكردنی لوبنانی دەركردو رابەرایەتی
تێكۆشانی ئاشتییانەی كرد.
* ئەو بوو پێشوازی لە پاپا یوحەننا پۆڵسی دووەم كرد.
* ئەو بوو لە 11ی ئ��اداری ساڵی  1997سەرپەرشتی دەستپێشخەری
ڤاتیكانی كرد بۆ ئەنجامدانی گرێبەستی سینودۆس لە پێناو لوبنان.
* برتیارك صفیر بوو لە حوزەیرانی ساڵی  2003لەدوای كۆبونەوەی ساڵی
 1736كۆبوونەوەی گشتی كڵێسای مارۆنی ئەنجامدا.
* ئەو بوو دەرگای لە بەردەم عەملانییەكاندا كردەوە بۆ بەشداری كردنیان
لە پەرەپێدانی كڵێسای مارۆنی.
* ئەو بوو ئەبرەشیە كریستیانییەكانی رێكخست و هانی دامەزراوەكانی
كڵێسای دا بۆ گرنگیدانیان بە كاروباری كۆمەاڵیەتی.
برتیارك نەرسوڵال صفیر هەوڵیدا كریستیانەكان هۆشیاربكاتەوە ،بەتایبەتیش
مارۆنییەكان (شەڕی مەزن) ،كاریشی كرد بۆ رایی كردنی ناخۆشرتین قۆناغ
بە كەمرتین زیان و چاوەڕوانكردنی ئاییندەیەكی باشرت .لەبەرئەوە كاتێك
برتیارك دەست لەكاردەكێشێتەوە ویژدانی ئاسودە دەبێت لە بەرامبەر ئەو
هەموو كارانەی كە لە پێناو لوبناندا ئەنجامی داوە .بەاڵم ئەوەی لەسەر
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شانی كڵێسای مارۆنییە ئەوەیە كە باوەڕی بە خۆی هەبێت و درك بكات
ئەوەی كە لەدوای دروستبوونییەوە بەسەریدا گوزەری كردووە ،خۆپارێزی بۆ
مانەوەی پێبەخشیوە .مارۆنییەت لەدوای  400ساڵ لە هاتنی مەسیحیەت و
 200ساڵ پێش هاتنی ئیسالم دروستبووە.
ئەی برتیارك صفیر ئێمە ماڵئاواییت لێناكەین ،تۆ هەمیشە مەرجەع و
پەناگەیت .دەست لەكاركێشانەوەت مافی ئازادی خۆتە ،بەاڵم بەرپرسیاریەتی
سەرشانی ئێمەیە.
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رابوونی كڵێسای مارۆنی بە بتریارك (صفیر) بەخشرا
25ی ئاداری 2011
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لە 25ی ئاداری  2011سەردەمی برتیارك مار بەشارە بوتروس ئەلراعی
دەستیپێكرد ،نەك سەردەمی برتیاركیەتی مارۆنی كە نزیكەی  1325ساڵە
بوونی هەیە .ئەو یەكەمین برتیاركی كڵێسای لوبنان و ئەنتاكیاو هەموو
خۆرهەاڵتە لە سەدەی بیست و یەكەمدا (ئەو گەلەی لە تاریكیدا دانیشتووە
چاوی بە رووناكییەكی مەزن هەڵهێنا).
بەرەنگاربوونەوە گەورەیە و بەرپرسیارێتی گەورەترە .ئەگەر برتیارك
بوتروس ئەلراعی خاوەنی تایبەمتەندێتی خۆی بێت بۆ گەیشنت بە كورسی
برتیاركیەت ،هەر بە گەیشتنی وەكو برتیارك بۆ سەر تەختی نەمری لوبنان
یەكسەر پێی دەبەخرشێت ،تاوەكو نیعمەتی گەورەیی و شكۆمەندی و
خۆڕاگری و خواپەرستی و لێبوردەیی و بڵندی و سادەیی و سۆزو میهر
بەسەریدا دابارێت .وشەی جوان دەردەبڕێت و كارەكانی زۆر دەبن ،بە
تەماشا كردنەكانی سیامكان دەردەبڕێت .بەخیلی لە زەردەخەنەكانیدا
ناكات و لە پێكەنیندا زیادەڕەوی ناكات ،گۆچانەكەی بۆ چەندین مەبەست
بەكاردەهێنێت .هیوای لەدایكبوون و ئازاری لەخاچدان و نزای رۆژی
قیامەت لەناو كەسایەتیدا كۆبووەتەوە .لەسەر نێوچەوانی دۆڵی عاسی و
چیای لوبنان و ئەنتاكی و هەموو واڵتی خۆرهەاڵت نەخشە كێرشاوە ،لە
ناخیدا بیرەوەری مارمارۆن و قدیسەكانی وەك شەربل و رەفقاو حەردینی
و تۆباویەكان و نەعمەو ئەلكەبوشی بوونی هەیە (وەك چۆن باوكتان لە
ئاسامن تەواو كامڵە ،ئێوەش كەسانی كامڵ بن)»....نوسەر وا دەڵێت».
من ئامۆژگاریدەر نیم تاوەكو رێگە نیشانی برتیاركی تازە بدەم چی بكات
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یان چی نەكات ،چونكە ئەویش دوو چاوی هەیە پێی دەبینێت ،بەاڵم من
كوڕی كڵێسام ئەركم ئەوەیە پێخۆشحاڵی خۆمی بۆ رابگەیەنم ،هەروەها
برتیارك دوو گوێی هەیە بۆیە من پێویستیم بە ئامۆژگاری و نوێژو نزاو
بەرەكەتی ئەوە.
برتیارك مار بەشارە بوتروس ئەلراعی ،چارەكە سەدەیەكی وەك ئوسقوف
بەسەربردووە ،لەوماوەیەدا یارمەتی برتیارك صفیری داوە لە بەڕێوەبردنی
كاروبارەكانی كڵێسای مارۆنی و داڕشتنی سیاسەتەكانی و ئامادەكردنی و
بڕیارەكانی و راگەیاندنی هەڵوێستەكانیدا ،بۆیە خاڵەكانی هێزو الوازی
كڵێسای مارۆنی باش دەزانێت و دەتوانێت ئەولەویاتەكانی دەستنیشان
بكات و نەخشەڕێگای بەرەو مێژووی ئاییندا دابڕێژێت.
لە روانگەی ئەم گریامنەیەوە من وای دەبینم كە برتیارك بوتروس ئەلراعی
دزەكان و فرۆشیارەكان لە سرتاكچەرەكە دەردەكات و كۆتایی دەهێنێت بە
باش كاتیەكان لەوەی كە بە پەیژەی بەكركیدا سەربەكەون (بەكركی واتا
ماڵەكە یاخود ماڵی نوێژ) .لەو بڕوایەدام برتیارك رێگە لەوانە دەگرێت كە
ئیدیعای رۆڵبینی دەكەن و ئەركەكان بۆ خۆیان دادەتاشن و بەرگی وتەبێژ
بە ناوی برتیاركیەت بەبەری خۆیاندا دەكەن .ئەو ئاسایشی بەكركی و
ئەوانە لە یەكرت جیادەكاتەوە كە سیخوڕی بە سەرییەوە دەكەن و پێیان
دەڵێت (ئەی گوناهبارەكان لێم دوور بكەونەوە) .من وای دەبینم كە لق و
پۆپەكانی بكركی لە بارە قورسەكان دادەماڵێت ،بۆ ئەوەی چرۆ دەربكەنەوە
و بەرهەم بێنن« :هەر چێرناوێك لەالیەن خودای ئاسامنەوە نەڕوێرنابێت
هەڵدەكێرشێت».
من پێموایە برتیارك ب��ەودای داوە ونبووەكاندا دەگەڕێت بۆ ئەوەی
بیانگێڕێتەوە بۆ سەر هێڵی راستی بكركی و ئەگەر بیاندۆزێتەوە بە
شادومانییەوە دەیانخاتەوە ناو بەرگەكەی خۆیان .ئەو بووەتە برتیارك بۆ
ئەوەی رێزو سایەی بەسەر هەموو ئەوانەدا هەبێت كە بوونەتە تیمێكی
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كاری ئایینی – عەملانی ،لە پیاوان و ژنان كە یارمەتی دەدەن لە تەواوكردنی
كاروانی گواستنەوەی برتیاركیەتی مارۆنی بۆ سەدەی بیست و یەكەم
بێئەوەی دەستبەرداری خاڵە نەگۆڕەكانی سەدەی چواری زایینی بێت .ئەو
تیمی كارەكەی كە برتیارك دەیخوازێت پێویستە لە بژاردەیەكی چاكەخواز
و پاك و بێگەرد و دڵسۆز و ئازا و بە سەلیقە و توانا و بیرقووڵ و كارساز
پێكبێت ،كە هاوشانی بوەستێت و لەژێر سەرپەرشتی و فەرمانی ئەودا
كاربكات لەپێناو خێرو خۆشی كڵێسا و باوەڕداران و مرۆڤەكان« :ئەوەی
دەیەوێت لە دوامەوە بڕوات با واز لە خودی بێنێت و خاچەكەی هەڵگرێت
و دوام بكەوێت».
لە بنەڕەتدا ماوەی چەندین دەیەیە لە نوسینگە و ژوورەكانی بكركی
توخمێك لە توێژینەوە و پرۆژەی دانراو بوونی هەیە سەبارەت بە تكاو نزای
قیامەت و رۆژی دوایی ،هەر ئەوەندە برتیارك هەڵسەنگانیان بۆ بكات،
یەكسەر لەدوای لێدانی زەنگی هەڵبژاردنی زەنگی سەركەوتنی لێدەدرێت.
یەكێك لە ئاستەنگەكانی بەردەم برتیاركی نو ێ ئەوەیە كە كارێكی وا بكات
مارۆنییەكان ،بەڵكو كریستیانەكان خۆشیان بوێت و لێی دڵنیابن و لە دەوریدا
كۆببنەوە .چونكە لە رابردوو گردبوونەوەی بەرچاوییان لە دەوری برتیارك
نەرسوڵاڵ صفیر بەهۆی ئەو رۆڵە گرنگەیەوە بوو كە لە قۆناغی داگیركردنی
لوبنان لەالیەن سوریاوە گێڕای ،كاتێك ببووە پەناگەی چەوساوەكان و
پێشەنگی رزگاری و ئازادی ،نەك تەنها لەبەر ئەوەی مەرجەعێكی روحی
بااڵی مارۆنییەكانی لوبنان و جیهان بوو .من گومانم لەوە نییە كە برتیارك
بوتروس ئەلڕاعی سەلیقەی راكێشانی سەرنجی رای گشتی هەیە و دەتوانێت.
ئەو كەسەی لە سەردەمی تێكشكان و بێهیواییدا ببێتە مەترانی هیوابەخشی
دەتوانێت ببێتە برتیاركی یەكگرتن لە سەردەمی دابەشبوون و پەرتەوازەییدا.
دەتوانێت ببێتە مایەی سەقامگیری و بەردەوامی لە سەردەمی شەڵەژان و
دابڕاندا.
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ئاگادار بن كە یەكێك لە ئێمە داوا لە برتیاركی نوێ بكات كە لە برتیاركی
پێشخۆی بچێت یاخود پێچەوانەی بێت .هیچ شتێك لە هاوشێوەبوون خراپرت
نییە كە لەپێناوی بەدەستهێنانی سۆز و خۆشەویستیدا بێت ،هیچ شتێك لە
پێچەوانەبوون خراپرت نییە كە لەپێناوی جیاوازی نیشاندان بێت .ئەوەندە
بەسە كە برتیاركی نوێ خۆی دروست بكات و بە شێوازی مۆدێرنی خۆی
شوێن جێبەجێكردنی پەیڕەوی مێژوویی برتیاركیەت بكەوێت ،بۆ ئەوەی
گرەوەكە بباتەوە .من دڵنیام كە برتیاركی نوێ دەستپێشخەری پێویست
دەكات بۆ چارەسەركردنی كێشە و گرفتەكانی مارۆنی ،بەو شێوەیەش هەڵە
و چەوتییەكانی دۆخی مارۆنیەت لە لوبنان و الوازبوونی رۆڵ و پێگەی و
دەستدرێژیكردن بۆ سەر تایبەمتەندێتیە نیشتامنی و مێژووییەكەی راست
دەكاتەوە .هەروەها گرنگی دەدات بە كاروباری ئەكلیریكی كە بانگەوازە
كەهەنوكەییەكانی لە پاشەكشە و كەمبوونەوەدایە ،جگە لە گرنگپێدانی
بە كرانەوەی رەهبانیەت ب��ەڕووی ژیانی كۆمەاڵیەتی و باڵوكردنەوەی
پەیامنگەكانی خوێندنی بااڵ كە كاریگەرییان هەیە لەسەر پەیام و
ئامانجەكانی پشت دروستكردنی ئەو خوێندنگە و پەیامنگایانە .هەروەها
برتیارك هەڵدەستێت بە پاككردنەوەی هەرەمی كڵێسا بەبێ روودانی كاری
ئابڕوبەری« :من رەحمەتم دەوێت نەوەك قوربانی».
بەمشێوەیە دەتوانین پارێزگاری لە كاریگەرێتی فیكری ،كەلتوری ،شارستانی
و روحیی مارۆنی بكەین لەسەر ژیانی گشتی .ئەم كاریگەرێتیەش بەهای
سەرەكی و بنەڕەتی پێكدەهێنێت ،نەوەك بەهایەكی زیادە بۆ مارۆنییەكان
لە لوبنان .ئەو بەهایە بریتیە لە سەنگ ،بەڵكو سەنگ و قورسایی كڵێسای
مارۆنیە.
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پێدەچێت مەترسی لەسەر لوبنان كەوتبێتە پشتامنەوە ،ه��ەروەك
پێشدەچێت هێشتا لەپێشامنەوە بێت .بابەتەكە لەسەر شێوازی هەڵسوكەوتی
نیشتامنیامن بەندە .كاردانەوەی رووداوەكانی جیهانی عەرەبی لەسەر لوبنان
سێ رووی هەیە :تەقینەوەی باری ئاسایش یان تەقینەوەی قەوارەی لوبنان
یان تەقینەوەی هەردووكیان پێكەوە .بێالیەنی پراكتیكی تا ئاستی یەكالیەنە
ناكۆكەكان بە تایبەتیش لە سوریا ،لەوانەیە ببێتە هۆی چەندین كاردانەوەی
ئەمنی كە زیان بە سەقامگیری لوبنان دەگەیەنێت ،بەاڵم پابەندبوونی
لوبنان بە بێالیەنی ئەرێنی لە بەرامبەر ئەو رووداوانەدا ،بەدڵنیاییەوە لە
پزیسكەكانی نایپارێزێت ،بەڵكو دەستی گۆڕانكارییەكان دەیگاتێ ،النیكەم
بەهۆی سێ فاكتەوە:
یەكەم /فاكتەری واقیعی :ئەو دابەشبوونەی لە لوبناندا بەرپابووە ،تەنها
ئەوەی كەمە كە پەردە لەسەر دروستبوونی دەوڵەتۆكەكان البربێت.
دووەم /فاكتەری جوگرافی :لوبنان لە چوارچێوەی نەخشەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستدایە كە ئێستا لەبەر هەڕەشەی چاككردنی رژێ��م و ق��ەوارە
سیاسییەكاندایە.
سێیەم /فاكتەری مێژوویی :كاریگەرێتی رووداوەكانی جیهانی عەرەبی
لەسەر لوبنان لە ساڵی  1975دەستیپێكرد ،نەك لە تونس ساڵی  .2010ئەمە
بابەتێكە كە لەخەیاڵی زۆرێك كەسدا نییە.
ئەوەی لە ساڵی  1975دا روویدا پیالنێك بوو كە لە بنەڕەتدا روبەڕووی
كریستیانەكانی لوبنان بووەوە .ئەوان دژایەتی نیشتەجێكردن و دابەشبوون و
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گۆڕینی رژێم و میساق بوونەوەو لە ساڵی  1982سەركەوتن .سەركەوتنەكەی
ئەو ساڵە مەزنە بوونیاتنەر بوو نەك وێرانكەر .ئەو سەركەوتنە لەالیەن
بەشیر ئەلجومەییل لە چوارچێوەی پ��رۆژەی دەوڵ��ەت نەك دەوڵەتۆكە
داڕێ��ژرا ،پرۆژەیەك بۆ یەكبوون كە بەدیهێنانی نیمچە ئاستەم بوو .ئەو
پرۆژەیە بۆ دابەشبوون نەبوو ،بەڵكو بۆ ئەوە بوو جێبەجێبكرێت .ساڵی
 1975كریستیانەكانی لوبنان یەكەمین قوربانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی نوێ
بوون .ئەوان پێش كلدانیەكان و ئاشوریەكانی عێراق و قیپتییەكانی میرسو
كوردەكانی كوردستان و فەلەستینییەكانی كەرتی خۆرئاوا كەوتن .سەرەڕای
هەموو ئەو قوربانیدانە كریستیانەكان هەر وابەستەی قەوارەی لوبنان و
فرەیی و یەكبوون و پابەندێتی عەرەبی بوون.
كریستیانەكان لە مێژووی لوبناندا وەكو كۆمەڵەیەك دەركەوتوون كە
چەمكی بەشداریكردن بە هەموو سەركەوتنەكانیان دەبەخشن نەوەك
تۆڵەسەندنەوە .ئەوان موژدەی پێكەوە ژیانی هاوبەش باڵودەكەنەوە،
هەرچەندێك بتوانن ویستی خۆیان بۆ دیاریكردنی چارەنووس دەرببڕن.
ئەگەرچی یەكێتی خاكی لوبنان لە ئێستادا بەرەنگاری مەترسییەكی زیاتر
بوەتەوە بە بەراورد لەگەڵ سەرەتای دروستبوونی لە گێژاوی بێموباالتییەكی
گشتیدا ،بەاڵم بۆ مێژوو بەسوودە ئەوە بیربهێنینەوە كە كریستیانەكان
هەمیشە بەپەرۆش ب��وون بۆ یەكێتی لوبنان و سوریش ب��وون لەسەر
دەربازكردنی ئەوەی دەتوانرێت دەرباز بكرێت .لەوەتەی كریستیانەكان
لەسەر ئەم خاكە دەژین گیانی خۆشەویستیان بۆ خەڵكانی تر نیشانداوە،
لەو رێگەیەشەوە كاریان بۆ یەكێتی و ئازادی لوبنان كردووە ،وەاڵمی ئەوەش
بە روونی لەو وێستگە سەرەكییانەی خوارەوەدا دەردەكەوێت:
وەاڵمی یەكەم :ئەو وەاڵمەیە كە حەزرەتی مەسیح نیشانی داوە كاتێك
داوایكرد كریستیانەكان خەڵكانی تریان وەكو خۆیان خۆشبوێت و لەگەڵیاندا
بژین .ئەوانی تر كریستیانی نین ،بەڵكو مرۆڤەكانی ترن بە چاوپۆشین لە
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بیروباوەڕو رەنگ و رەگەزیان .كەواتە رەگ و ریشەی هەڵبژاردنی لوبنانی
گەورە بە نیشتامن لەالیەن كریستیانەكانەوە لە ساڵی  ،1920هەروەها
پەسەندكردنی میساقی نیشتامنی ساڵی  1943پەیامێكی ئینجیلیە.
وەاڵمی دووەم :لەالیەن پەیامبەران و موژدەهێنە كریستیانەكان لەسایەی
سەردەمی رۆمانیدا نیشاندراوە ،كاتێك ئەوان باوەڕبوونیان پێش ژیان خست
و خەباتیان كرد لەپێناویدا تا ئاستی شەهیدبوون .بەرهەمی ئەم هەڵوێستە
نەگۆڕو پڕ گیانبازییە لە ساڵی  1312دا ئیمپراتۆری رۆمانی (قستەنتین)ی
بەرەو مەسیحیەت پەلكێش كرد .كەواتە رەگ و ریشەی خەباتی لوبنانی لە
سەدەی یەكەمی زاینییەوە لەدژی جولەكەكان پاشان لەدژی رۆمانییەكان (لە
خۆرهەاڵت و خۆرئاوا) دەستیپێكرد.
وەاڵمی سێیەم :لەالیەن هێزو تائیفە كریستیانەكانی خۆرهەاڵتەوە نیشاندرا
لەدوای سەرهەڵدانی ئیسالم ،كاتێك ژیان لەسایەی فتوحاتی ئیسالمیدا قورس
بوو لە بەرامبەر پێدانی ئازادی بیروڕا .ئەم سیاسەتە زنجیرەیەك قۆناغی
ئاڵۆزی بەرهەمهێنا ،بەتایبەتی رێكەوتننامەی (موئتە) لە ساڵی 632ی زایینی
لە نێوان كوڕی تەبەنی پێغەمبەر محەمەد زەیدی كوڕی حاریسە لەالیەك،
لەگەڵ چەند تیرەیەكی كریستیانی لە نیوە دوورگەی عەرەبی و دەوروبەری
لەالیەكی ترەوە .كەواتە رەگ و ریشەكانی پەسەندكردنی كریستیانەكان
لە هەندێك ناوچەی لوبنان بەپێی رێكەوتنێكی كاتی لەگەڵ دەسەاڵتێكی
ئیسالمی سەپێرناو بەحوكمی ب��ارودۆخ وەاڵمێكە لە سەرەتاكانی هاتنی
ئیسالمەوە وەرگیراوە.
وەاڵمی چ��وارەم :ئەم وەاڵمە مارۆنییەكان لەنیوەی دووەم��ی سەدەی
حەوتەمی زایینی نیشانیان داوە كاتێك سیستمی ئاسایشی سەرئەستۆییان
رەتكردەوەو مەسەلەی ئاسایشیان بە ئازادییەوە بەستەوە ،بەوجۆرە چەندین
خانەوادەی مارۆنی لە ناوچەی (وادی النصاری) لە سوریا بەرەو باكوری چیای
لوبنان و تەپۆڵكەكانی بیقاع كۆچیان كرد بۆ ئەوەی بەدوای پەناگەیەكی
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ئازادو ئارامدا بگەڕێن كە دوژمنەكانیان دەستیان پێی نەگات .كەواتە رەگ
و ریشەی ئازایەتی تاكی لوبنانی هاوكات لەگەڵ سەرهەڵدانی یاخیبوونی
مارۆنییەكان لەدژی دەوڵەتی ئیسالمی و ئیمپراتۆریەتی بێزەنتی دەركەوت.
وەاڵمی پێنجەم :لەالیەن مارۆنییەكانەوە لە سەرەتای سەدەی هەشتەمی
زایینی نیشاندراوە ،لەكاتی داگیركردنی خۆرهەاڵتی لوبنانی – فینیقی –
ئارامی لەالیەن ئومەوییەكانەوە كاتێك ئاسایش و ئازادییان بە زەوییەوە
بەستەوە ،بەوهۆیەوە مارۆنییەكان دڵسۆزی خۆیان بۆ ناوچەی چیای لوبنان
نیشاندا بێئەوەی گوێ بدەنە رووبەری لوبنان ،ئەوان لەدژی چەوساندنەوەی
ئومەوییەكان تێكۆشان تاكو خەلیفە وەلیدی كوڕی عەبدوملەلیك ناچاركرا لە
ساڵی  706دا رێكەوتننامەی بێمەرجی پاراستنی ئاسایش و باشدراوسێیەتی
لەگەڵدا بەسنت .كەواتە رەگ و ریشەكانی دیاریكردنی پەیوەندییەكانی نێوان
مارۆنییەكان و سوریا دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەسەاڵتی ئومەوی.
وەاڵمی شەشەم :لەالیەن مارۆنییەكان لە سەردەمی فتوحاتەكانی عەباسی
و فامتی و مەمالیكی نیشاندراوە كاتێك هەوڵیاندا پارێزگاری لە تایبەمتەندێتی
ئایینیان و مەرجەعی برتیاركیەتی مارۆنی بكەن ،بەوشێوەیەش لەڕێی
دیموگرافییەوە دەستیان بە فراوانبوون كرد لە لوبنان بەدەر لە هەوڵدان بۆ
هیچ ئامانجێكی سیاسی یان پرۆژەیەكی هەژمونگەری .بەمجۆرە رووبەری
باڵوبونەوەی مارۆنی فراوانرت بوو سەرجەم ناوچەكانی لوبنانی گرتەوە.
ئەوانی تر پێشوازییان لە باڵوبوونەوەی مارۆنییەكان كرد ،چونكە یارمەتیدەر
بوو بۆ وەبەرهێنانی زەوی و گەشەكردنی فیودالە سوننی و دورزی و
شیعییەكان لە لوبنان .ئەم بەرفراوان بوونە هاوكات بوو لەگەڵ دەركەوتنی
دەسەاڵتی مەدەنی لەگەڵ كۆمەڵگای مارۆنیدا .كەواتە دەركەوتنی رەگ
و ریشەی سیستمی مەدەنی لوبنانی هاوكات بوو لەگەڵ جیاكردنەوەی
دەسەاڵتی برتیارك و ئەركی لێپررساوە لۆكاڵییەكاندا.
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وەاڵمی حەوتەم :ئەم وەاڵمە مارۆنییەكان بە درێژایی ماوەی دەسەاڵتی
خاچپەرستەكان لە لوبنان لەنێوان ( )1258 / 1099نیشانیان داوە ،كاتێك
پارێزگاریان كرد لە وابەستەیی و دڵسۆزییان بۆ لوبنان و خۆرهەاڵت ،بۆیە
هەوڵیان نەدا بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێك یان میرنشینێكی كریستیانی لە
سوریا یان لوبنان یان فەڕەنسا ،بەڵكو ئەوان پەیوەندی رۆحانی خۆیان
بە تەختی رۆماو وابەستەییان بە خۆرهەاڵت و تایبەمتەندێتی و پەیڕەوی
ئایینیان لەیەكرت جیاكردەوەو لەناو خاچپەرستیدا نەتوانەوە .كەواتە رەگ و
ریشەی وابەستەیی جیاوازی مارۆنییەكانی لوبنان زۆر لەوە بەهێزترە كە
دەسەاڵتی خۆرئاوا بەسەر خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بتوانێت دەستی بەسەردا
بگرێت.
وەاڵم��ی هەشتەم :مارۆنییەكان لەسایەی دەس��ەاڵت��ی داگیركەری
عوسامنییەكان لەنێوان سااڵنی  1916و  1842نیشانیان داوە ،بەوهۆیەشەوە
توانیان دەسەاڵتێكی نیشتامنی هەڵبژێرن كە لە میرنشینێكی سەر بە
دەسەاڵتی سوڵتانی عوسامنی و فەرمانڕەواكانی لە ناوچەكانی تری لوبنان
خۆی منایشدەكات .دەستنیشانكردنی ئەو میرنشینە متامنەی مارۆنییەكان بە
دورزیەكان و وابەستەییان بەهەر قەوارەیەكی لوبنانی سەربەخۆ دەردەخات،
ئیرت لەالیەن هەر هێزو تائیفەیەكەوە حوكم بكرێت ،جگە لەوەش نیشانەی
سوربوونیانە لەسەر گۆڕینی سێكوچكەی ئازادی ،ئاسایش ،زەوی بە پرۆژەی
نیشتامن و دەوڵەت .كەواتە رەگ و ریشەی خواستی سەربەخۆیی لەالی
كریستیانەكان لە رێگەی دڵسۆزیان بۆ میرنشینی خاوەن ئۆتۆنۆمی تایبەتی
لە چیای لوبنان بەرجەستە بووە.
وەاڵمی نۆیەم :لەالیەن مارۆنیەكانەوە ساڵی  1842نیشاندراوە كاتێك خۆیان
لە سیستمی پەیڕەوی جووت قائیمقامیەت بەدوور گرت و داوای یەكگرتنی
میرنشینەكە و گەڕانەوەی شازادە (بشیر الشهابی)یان كرد ،بەاڵم نەمساو
ئینگلتەرا و سەڵتەنەتی عوسامنی دابەشكردنی چیای لوبنانیان لەنێوان
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مارۆنییەكان و دورزییەكان سەپاند .كەواتە رەگ و ریشەی دابەشبوونی
لوبنان پەیوەندییەكی پتەوی بە بڕیارێكی نێودەوڵەتی نەك كریستیانی
هەیە ،بەاڵم كاتێك ئاستی پاراستنی ئاسایشی كریستیانەكان لە لوبنان
كەمدەبێتەوە بەهۆیەوە ناتوانن بە ئاشتی و ئازادی لەگەڵ هاوسێكانیاندا
بژین ،لەو قۆناغەدا پێویستە لەسەریان حوكمی ئۆتۆنۆمی قبوڵبكەن.
وەاڵمی دەیەم :لە ساڵی  1861ئەم وەاڵمە لەالیەن مارۆنیەكانەوە نیشان
دراوە كاتێك بە سیستمی پارێزگا رازی بوون و بە پشتیوانی فەڕەنسا
پرۆژەیەكی تریان رەتكردەوە كە پێداگری دەكات لەسەر دامەزراندنی سێ
قائیمقامیەت لەجیاتی دووان بۆ ئەوەی قائیمقامیەتی سێیەم بدرێت بە
تائیفەی ئەرتۆدەكسەكان لەسەر خواستی روسیا .پێكهاتەی پارێزگا لەئاستی
نەخشەیەكی تەواوكاری بوو بۆ دامەزراندنی لوبنانی گ��ەورە ،چونكە
لەسایەیدا كریستیانەكان و دورزیەكان لەگەڵ گروپە سوننی و شیعەكان
لە چوارچێوەی سنوری پارێزگاكەدا پێكەوە ژیاون .كەواتە رەگ و ریشەی
یەكێتی دەوڵەتی لوبنان لەگەڵ بیرۆكەی لوبنانی بچوككراوەدا بەرجەستە
بوو كە كریستیانەكان لەژێر ناوی پارێزگادا بەالیانەوە باش بوو ،بۆ ئەوەی
رێگر بن لە بەردەم بەردەوامبوونی پرۆسەی دابەشبوون.
وەاڵمی یازدەیەم :ئەم وەاڵمە لە ساڵی  1920لەالیەن كریستیانەكانەوە
نیشان درا كاتێك دەوڵەتی لوبنانی گەورەیان دامەزراند ،بەاڵم ئامۆژگاری
دۆستەكانیان و مەترسییەكانی فراوانبوونی دیموگرافیان پشتگوێ خست.
ل��ەدوای رووخانی ئیمپراتۆریەتی عوسامنی لوبنانی گ��ەورە یەكەمین
قەوارەیەك بوو كە لەسەر دەستی رۆڵەكانی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
دروست بوو ،بەپێچەوانەی دابەشكارییەكانی رێكەوتننامەی سایكس بیكۆ
كە لەبنەڕەتدا وەكو یەك ناوچەی لوبنانی سوری لێی دەڕوان��ی .كەواتە
رەگ و ریشەكانی دەوڵەتی ناوەندی و دەسەاڵتی بەهێزو جیاكاری لەنێوان
سەربەخۆیی سوریاو لوبنان و پشتگوێخستنی پرسی ژمارە ،ئەمانە هەمووی
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لە بۆتەی بڕیارێكی مارۆنیدا خۆی بەرجەستە كرد ،بڕیارێك كە لە سەركێشی
و سەركەوتن بەدەر نییە بۆ راستكردنەوەی نەخشەی ئەوروپا سەبارەت بە
خۆرهەاڵت.
وەاڵم��ی دوان��زەی��ەم :ئ��ەم وەاڵم��ە لە ساڵی 1943دا كریستیانەكان
نیشانیانیاندا ،كاتێك بە سەربەخۆییان لە ئینتیدابی فەڕەنسی بە باشرت زانی،
سەرباری ئەوەی پێشوەخت بە مەترسییەكانی هەڵكشانی نەتەوەیی عەرەبی
ئیسالمی ئاشنا بوون .كەواتە رەگ و ریشەكانی بڕیاری نیشتامنی سەربەخۆ
بۆ بڕیارێكی كریستیانی بوێرانە دەگەڕێتەوە كە لەالیەن كڵێسای مارۆنیەوە
سەرپەرشتی كراوە ،سەرەڕای خۆبەدوورگرتنی چەند كەسایەتیەكی مارۆنی
نیشتامنپەروەر خۆیان لێی بەدوور گرت لە ترسی ئەوەی نەبادا لوبنان لە
خۆرئاوا سەربەخۆ بێت ،لە دواییشدا ئیسالمی سیاسی دەستی بەسەردا
بگرێت (هەروەك روویدا).
وەاڵمی سیانزەیەم :ئەم وەاڵمە لە ساڵی  1982لەالیەن كریستیانەكانەوە
نیشاندراوە ،كاتێك پشتیوانیان لە رابەرایەتیكردنی بەشیر ئەلجومەییل و
پاشان ئەمین ئەلجومەییل كرد لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی خاوەن ()10452
كیلۆمەتر چوارگۆشە ،لە كاتێكدا لە سەنگەری الیەنی سەركەوتووەوە
دەیانتوانی فۆرمی لوبنانێكی تر هەڵبژێرن .كەواتا رەگ و ریشەكانی
لوبنانێكی ئازاد و یەكگرتوو لە هەموو ئان و زەمانێكدا و لە هەر پێگەیەكدا
بن ،لە ویژدانی كریستیانەكانی لوبناندا رواوە.
وەاڵمی چواردەیەم :ئەم وەاڵمە لەالیەن كریستیانەكانەوە نەبوو ،بەڵكو
موسڵامنەكان لە ساڵی 2005دا پێشكەشی لوبنانیان كرد .موسڵامنەكان
بڕوایان بە وەاڵمە پێشینەكانی كریستیانەكان كرد و لە بێهیوایی رزگارییان كرد
و وەاڵمێكی پێچراوەیان بە خوێنی شەهیدان رەفیق حەریری و هاوڕێكانی
و ئەوانەی پێش و دوای ئەوانیش پێشكەش كرد .موسڵامنەكان وتیان
(سەرەتا لوبنان) ،ئەو وەاڵمە بەرپەرچی گرەوی كریستیانەكانی لەبارەی
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یەكێتی ق��ەوارەی لوبنان دایەوە و پاساوی بۆ پشوودرێژی درێژخایەنی
ئەوان لەسەر میساقی نیشتامنی هێنایەوە .وەاڵمی موسڵامنەكانی راستگۆیی
تیادا بەدیكرا ،چونكە لەدوای ساڵی 1982ی نەمر ،لەژێر گوشار و تۆقاندن
و ناچاركردن و نەبوونی پارێزەر ،رێگەچارەكان لە لوبنانییەكان سەنرایەوە
بە موسڵامن و كریستیانیەوە .لەبەر ئەوە هەموو ئەو شتانەی لەنێوان
سااڵنی  1988و 2005دا بەدی هاتن شەرعیەتی ئازادییان نییە ،چونكە
دەستور و یاساكان و رێكەوتنەكان بە زەبری هێز لەالیەن داگیركەری سوریا
و داردەستەكانی لە لوبنان سەپێرنان .بەاڵم وەاڵمی چواردەیەم ئەو وەاڵمە
نیشتامنیەیە كە تووشی مەترسی زۆر بووە و ئیرت پێویستی بە پارێزگاری
لێكردنە ،چونكە هەموو ئەوەی لە دەوروبەرماندا روودەدەن هەڕەشەن
بۆسەری .هەڕەشەیە بۆ سوننەكانی  2005و شیعەكانی  1943و دروزییەكانی
میرنشینەكە ،بەر لەوەی هەڕەشە لە كریستیانەكانی  1920بكات .ئەو
رووداوانە هەڕەشەن بۆسەر قەوارە و فۆرم و سیستمی لوبنان .پێدەچێت
بڕیارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان تایبەت بە لوبنان بتوانن پارێزگاری لە
سەقامگیری و سەربەخۆیی لوبنان بكەن ،بەاڵم ناگەنە ئاستی بڕیارێكی
لوبنانی لەدەستچوو كە بریتیە لە :بونیاتنانی یەك دەوڵەت ،چونكە زیاد
لە دەوڵەتێك ،دەوڵەت هەڵدەوەشێنێتەوە ،كەمرتیش لە دەوڵەت یەكێتی
قەوارەكەی هەڵدەوەشێنێت.
ئەمڕۆ لوبنانییەكان بەدەست هەردوو بارەكەوە دەناڵێنن و چاوەڕوانی
پێشكەوتنەكانی شۆڕشە عەرەبییەكان دەكەن ،هەرچەندە بەهارەكەیان زوو
بەسەرچوو ،پێشئەوەی وەاڵمی پانزەیەم بدەن بەدەستەوە ،ئایا بڵێی یەكێك
بێت لە پانزە وەاڵمی جیاواز؟
بۆ خۆدەربازكردن لە فرەیی وەاڵمەكان ،پێشنیاری پێكهێنانی شاندێكی
لوبنانی نیشتامنی دەك��ەن لەسەر شێوەی ئەو سێ شاندە كە لەپێش
راگەیاندنی دەوڵەتی گ��ەورەی لوبنان رۆیشنت بۆ بەشداریكردن لە
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كۆنگرەكانی (ڤێرسای) و (سان ریمۆ) ،بۆ ئەوەی سەرلەنوێ پرسی لوبنان
بخەنە بەردەمی ناوەندە عەرەبی و نێودەوڵەتییەكان و یەكبوونی لوبنان و
تایبەمتەندیە مێژووییەكەی لە قەیران دەرباز بكەن .ترسی من ئەوەیە كە
رازیكردنی جیهان بە دەربازكردنی لوبنان لە پێكهێنانی شاندێكی لوبنانی
كۆكەرەوەی هەموان ئاسانرتە.
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هاوتەریب لەگەڵ بزاڤی گەنجانی عەرەبی كە بە راستگۆیی بەدوای ئازادی
و دیموكراسیدا دەگەڕێت ،ئێستا گۆڕانكارییە بەردەوامەكانی ناوچەی عەرەبی
و فارسی و خۆرئاوای عەرەبی ،بووەتە بەشێك لە ملمالنێیەكی ئیسالمی
مێژوویی .دوو بەڵگەی راستەوخۆ بەرجەستە دەكات ئەوانیش :هەڵوێستی
خۆپارێزانەی ئێران لە سیستمە سونیە تازەكان ،لەگەڵ شكستهێنانی رێڕەوی
رووخاندنی رژێمەكان.
سەرەڕای بوونی رۆڵێكی نێودەوڵەتی لەم ملمالنێیەدا ،بەاڵم ناوەرۆكی
ملمالنێكە لۆكاڵیە بە پێچەوانەی زۆرینەی ئەو ملمالنێیانەی كە ئەم ناوچەیە
لە سەدەی بیست پێیان ئاشنا بووە .ناوەرۆكی كێشە و ملمالنێكانی پێشوو
بیانی بوو ،بەاڵم بۆخۆی دیاردەیەكی لۆكاڵی بوو ،بەاڵم ملمالنێی ئێستا
دیاردەیەكی نێودەوڵەتیە و ناوەرۆكەكەی لۆكاڵیە .ملمالنێكانی ئێستا لە
واڵتانی خۆرهەاڵتدا لەسەر بەرژەوەندییەكانی دەوڵەتە بیانییەكان نییە ،بەو
ئاستەی كە ملمالنێیە لەسەر رۆڵ و پێگەی ئایینەكان و مەزهەبەكان لەناو
ئەو واڵتانەدا .دەوڵەتە بیانییەكان پێویستیان بە هیچ هەوڵ و تەقەالیەك
نییە بۆ دەستەبەركردنی بەرژەوەندیە سیاسی و ئابوری و نەوتی و
سەربازییەكانیان ،چونكە هەموو الیەنە لۆكاڵییەكانی ملمالنێ هەڵپە دەكەن
بۆ ئەوەی بەرژەوەندییەكانیان بۆ دەستەبەر بكەن .لە بنەڕەتدا ملمالنێی
نێوان شیعە و سوننە بەرهەمی ئیمپریالیەتی ئەمەریكی یان روسی یان
ئەوروپی و تەنانەت ئیرسائیلیش نییە ،ئەگەرچی ئەمڕۆ هەر ئەو هێزانەن
ئاگری ملمالنێكان خۆشدەكەن و قۆرخیان دەكەن و قەبەتریان دەكەن ،بەاڵم
254

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

خۆ ئەوان بەشداری شەڕەكانی (ئوحود) و (جەمەل) و (صفین) و (كوفە و
كەربەال) و (الزاب)یان نەكردووە.
باراك ئۆباما بە فەرمانی موعاویە نەبووە كراسە خوێناوییەكەی عوسامن
بەرز بكاتەوە ،خۆ فالدیمێر پۆتین نەبوو كە الیەنگرانی ئیامم عەلی رازی
كرد بە فێڵی بەرزكردنەوەی قورئانەكان .جێگەی داخە كە ملمالنێی نێوان
سوننە و شیعە هێشتا خوێناوییە ،سەرەڕای تێپەڕبوونی نزیكەی ()1400
ساڵ بەسەر هەڵگیرسانیدا .هەروەها ئەوەش جێگەی داخە كە نوێبوونەوەی
ب��ەردەوام��ی ئەو ملمالنێیە لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی تر زی��ان بە
هەڵوێستی ئیسالمی دەگەیەنێت بە شێوەیەكی گشتی و دەیخاتە ناو ئامێزی
جیهانێكی بیانیەوە كە نە سونیە نە شیعیە .ئاست و قەبارەی ئەو ملمالنێیە
وێنایەكامن لەال بەجێدەهێڵێت وەك ئەوەی سوننەكان خەریكی بونیاتنانی
خەالفەتێكی ئیسالمی بن وەك ئامادەكارییەك بۆ گەڕانەوەی پێغەمبەری
ئیسالم (محەمەد) ،یان وەك ئەوەی شیعەكان هەوڵبدەن بۆ بونیاتنانی
دەوڵەتێكی ئیسالمی وەكو ئامادەكارییەك بۆ پێشوازیكردن لە ئیامم مەهدی
چاوەڕوانكراو .ئەگەر بێتو مەرجەعیەتە ئایینیەكان بگەڕێرنێنەوەو كاریان
پێبكرێت ،خۆزگە وابێت ،بۆ ئەوەی رزگارمان بكەن لەو هەموو بانگخوازە
درۆزنانە ،هەرچەندە پێویستە رابوونی ئایینی لە روانگەی خۆشەویستییەوە
دروست ببێتەوە نەك بە سەری رمەكان.
لە بۆتەی ئەم ملمالنێیەدا ،جۆرێك لە ئیسالمی دیاریكراو هەوڵدەدات
مەسیحیەت لە خۆرهەاڵتدا بسڕێتەوە ،یاخود نەخۆشی بخات و بیباتە سەر
جێگا ،بەاڵم مەسیحیەت هەر دەمێنێتەوە ،تەنانەت لە قورئانیشدا ناوی هەر
دەمێنێت .ئەوەی زات بكات ئایەتەكانی عیساو مەریەم لە قورئانی پیرۆز
دەربهێنێت ،وادەزانێت دەتوانێت مەسیحیەكان لە خۆرهەاڵت ریشەكێش
بكات .مادامێكی ملمالنێكە ئەمجۆرە ئاڕاستەیەی وەرگرتووە ،مادامێكی
قەوارەكان لەگەڵ رژێمەكاندا هەرەس دەهێنن ،پێویستە هەموو پێكهاتەیەكی
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شارستانی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بیر لە بوون و رۆڵ و پێگەو ئاسایش و
ئازادی خۆی بكاتەوە ،هەروەها بەشداربێت لە بونیادنانی خۆرهەاڵتێكی
ناوەڕاستی نوێ .هەر هەوڵدانێك بۆ دوورخستنەوەو بێدەسەاڵت كردنی
پێكهاتەیەكی شارستانی لەناو نەخشەی خۆرهەاڵت ئەوە لە ئاییندەدا دەبێتە
پرۆژەیەك بۆ ئاژاوەگێڕی ،یاخود دەبێتە شەڕێكی ئاییندەی یان ئامڕازێكی
خەباتگێڕی بۆ ئەو پێكهاتەیەی كە دوورخراوەتەوە ،بەوشێوەیەش نەخشەكە
دەتەقێنێتەوە و زیانی گەورە لە سەقامگیری ناوچەكە دەدات .مێژووی نوێ
پڕە لە منوونەی زیندوو سەبارەت بەم بابەتە.
كێیە گرەوی كردووە لەسەر دامەزراندنی دەوڵەتێكی فرە ئایین و تائیفە
لە لوبنان كە لەالیەن مارۆنیەكانەوە بەڕێوەبرێن؟ كێیە گرەو دەكات
لەسەر رەگ داكوتانی دەوڵەتی ئیرسائیل لەسەر خاكی فەلەستین و
راگواستنی گەلەكەی؟ كێیە گرەوی كردووە لەسەر سەرهەڵدانی سیستمێكی
ناسیۆنالیستی عەرەبی لە سوریا كە لەژێر دەسەاڵتی عەلەوییەكاندا بێت؟
كێیە گرەوی كردووە لەسەر پێكهێنانی یەكەمین رژێمی ئوسوڵی جیهادی
لە ئێرانێكی شیعی فارسی؟ كێیە گرەوی ك��ردووە لەسەر دامەزراندنی
دەوڵەتێكی كوردی لە ناوچەكەدا ،سەرەتا لە عێراقەوە؟ كێیە گرەوی كردووە
لەسەر گەڕانەوەی ئیخوان موسلمین لە دەرگای توركیاوە؟ كێیە گرەوی
كردووە لەسەر لەدایكبوونی دەوڵەتێكی كریستیانی لە باشوری سودان؟ كێیە
گرەوی كردووە لەسەر دەستپێكردنی یەكەم بڵێسەی شۆڕشە عەرەبییەكان
لە تونس؟
ئەمە خولی مێژوو و گەمەی نەتەوەكان و كاریگەرییەكانی بێزاریی و
داپڵۆسینە ،بەاڵم هەموو ئەمانە روویان نەدەدا بەبێ بوونی ئیرادەی گەالن
و سوربونیان لەسەر پارێزگاریكردن لە بوون و كلتوورو رەسەنایەتیان.
ئەوەی جێگەی سەرنجە سەرجەمی ئەم دەستكەوتانە بەدیهێنانیان دژوارو
پێكهاتەیان بژاردەیی ب��ووە ،جگە لە دەستكەوتی كریستیانی ،چونكە
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مارۆنیەكان لوبنانیان بۆ موسوڵامنەكان و كریستیانەكان بونیادنا ،لەسەر
بنەمای سەربەستی و دیموكراسی و فرەیی و یەكسانی لە دەرفەتدا .ئایا ئێوە
بینیوتانە ئەوان سەرپێچییەك بكەن؟ گەیشتنی هەموو پێكهاتەیەك بە مافی
خۆی لە دەوڵەتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و لەناو سیستمەكانیاندا دەكرێت
لە رێگەی سێ رێڕەوی سەرەكییەوە بەدیبێت :یان لە رێگەی دەوڵەتێكی
ئایینی ئاوێتەوە كە لەسەر بنەمای وابەستەیی ئایینی و تائیفی و مەزهەبی
دابنێت بە تایبەمتەندێتی هەموو پێهاتەكان (سیستمی نامەركەزی ،فیدراڵی،
كۆنفیدراڵی ،ئۆتۆنۆمی) .یان ئەوەتا لە رێگەی دامەزراندنی دەوڵەتێكی
عەملانی یەكگرتووەوە دەبێت كە لە سایەیدا هەموو هاوواڵتیەك هەمان
مافیان بە یەكسانی پێدەدرێت بەبێ رەچاوكردنی ناسنامەی ئایینی و تائیفی
و مەزهەبی ،یان لە رێگەی دەوڵەتێكی ئایینیەوە كە هەموو پێكهاتەیەكی
ئایینی و تائیفی و ئیتنی لە سایەیدا سەربەخۆ بن .چارەسەری یەكەم لە
هەموویان واقیعیرتە ،بەاڵم چارەسەری دووەم یۆتۆپیاییە (میسالیە) و
چارەسەری سێیەم بەدیهاتنی دوورە لەڕاستییەوە.
لەم گۆشەیەوە پێویستە لەسەر كریستیانەكانی لوبنان ،ئەوانەی كە لە
ئێستادا پەرتەوازەو دابەشبوون لەنێوان هەردوو بەرەی  8و 14ی ئادار ،كە
بە یەكگرتوویی هاوپەیامنێتی دەربكەون ،ئەگەرنا ملمالنێی شیعەو سوننە
لە لوبنان و ناوچەكەدا رایاندەماڵێت .ئەوەی لە خۆرهەاڵت روودەدات
زۆر گەورەترە لە دابەشبوونی نێوان الیەنە كریستیانەكان ،بەتایبەتیش
مارۆنیەكان ،كە لە ئێستادا بووەتە تاوان لەدژی بوونی كریستیانەكان .دوای
ئەوەی جەنگەكانی یەكرت سڕینەوە لە راب��ردوودا بووە هۆی الوازكردنی
پێگەی ئەم الیەن یان ئەو الیەن ،بەاڵم ملمالنێكانی ئێستا وەكو خۆیان
جەنگی سڕینەوەی تەواوی كریستیانەكانی لوبنان دەگەیەنێت .ئایا گەلی
رەسەنی كریستیانی لە لوبنان كە ماوەی ( )2000ساڵە لێرە دەژین ئەوە
قبوڵدەكات كە بكەوێتە ژێر رەحمەتی گەمەی پوچ و بێامنای دەسەاڵت و
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نێوان هەندێك لە سەركردەكانی؟ ئەگەر كودەتاكردن بەسەر دەوڵەتدا یاساغ
بێت ،بەاڵم كودەتاكردن بەسەر سەركردەو رابەرە رێگرەكاندا رێگەپێدراوە،
بەڵكو ئەركی سەرشانیشە.
هەروەها موسوڵامنەكان پێویستیان بە یەكبوونی كریستیانەكانی لوبنان
هەیە بۆ ئەوەی بتوانن لە گێژاوی ملمالنێ مەزهەبییە تاقەتپڕوكێنەكەیان و
كاریگەری دەرەكی لەسەر بڕیاری ناوخۆییان رزگاریان بێت .كاتێك كریستیان
بەهێزو یەكگرتوو بوو ،گوێبیستی ملمالنێی سوننە – شیعە نەبووین لە
لوبنان .فۆرمی لوبنان وەك نیشتامن بەهێزتر بوو لە ئاژاوەو ناكۆكییەكانی
خۆرهەاڵت .خۆشەویستی نێوان لوبنانییەكان بەهێزتر بوو لەو رق و
كینەیەی لە خۆرهەاڵت هەیە ،پێگەی ئایینەكان بە پێگەی تائیفەكان بااڵتر
بوو ،تائیفەكانیش لە مەزهەبە ئایینیەكان دیارتر بوون .ئەمڕۆ بەتایبەتی
ئایا سەرۆك كۆماری مارۆنی لوبنان نییە لە رێگەی دەستەی دیالۆگی
نیشتامنییەوە هەوڵ بۆ كۆتایی هێنان بەو ملمالنێیە دەدات؟
كریستیانەكانی لوبنان نەیانتوانیوە رۆڵی خۆیان ببوژێننەوە لە رێگەی
یەكگرتوویی ئێستایان ،رێگەی ئەوەشیان نییە كە سوود وەربگرن لە هەموو
رووداوەكانی لوبنان و ناوچەكە لە رێگەی پچڕینی دەستكەوتی كاتییەوە
وەكو گۆڕینی حكومەت یان داڕشتنی یاسای هەڵبژاردن یان داواكردنی
پۆست و دامەزراندنی ئیداری یان پێدانەوەی رەگەزنامە بەوانەی لە
تاراوگە دەژین .سەرجەمی ئەم دەستكەوتانە كە بۆ ئەم قۆناغە گرنگن بە
پەراوێزخراوی دەمێننەوە ،بێ ئەوەی لە مەودای دوور یان مامناوەند دا
كاریگەرییان هەبێت.
پێویستە كریستیانەكان سوود وەربگرن لە قۆناغی گۆڕینی رژێم و
قەوارەكان بۆ ئەوەی مافی چارەی خۆنوسین سەرلەنوێ بخەنەوە بەرباس،
هەروەك لەدوای هەردوو جەنگی جیهانی یەكەم و دووەم كردیان ،ئەوەی
دەمێنێتەوە بریتییە لە وردەكارییەكان .لە رابردوودا كاتێك قەوارەكان بچوك
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بوون ،خەونی ئێمە لە خۆرهەاڵت گەورە بوو ،چەندین قەوارەی تێكەاڵومان
دروستكرد ،دڵامن پێیان خۆشبوو ،بە دڵ و گەوهەرو پەیام و منوونە و
ئەزمون مەزەندەمان دەكرد ،لە بەردەم عەرەبە شمولییەكان و ئیرسائیلییە
رەگەزپەرستەكان ،تەنانەت لە بەردەم خۆرئاوای تاكڕەوانەدا شانازیامن
پێوە دەك��رد ،بەاڵم ه��ەرزوو لەناویان برد .لەو فۆرمەی لوبنان جگە لە
شەوە ئەفسوناوییەكانی بۆنە كۆمەاڵیەتییەكان كە لە چوارچێوەی چینێكی
كۆمەاڵیەتی سنورداردا بوونی هەبوو ،ئێستا شتێكی تر نەماوەتەوە.
ئەمڕۆ ق��ەوارە گ��ەورەك��ان ب��ەرەو پووكانەوە دەچ��ن ،بۆیە پێویستە
لوبنانییەكان بەگشتی و كریستیانەكان بەتایبەتی بوێرانەو جددیانە بیرێك
لە فۆرمی دەستووری دەوڵەتی لوبنان بكەنەوە بۆ ئەوەی بتوانن بوون و
تایبەمتەندێتی و رۆڵ و پێگەیان مسۆگەر بكەن .ئایا ئەمە لەژێر سایەی
دەوڵەتی كۆنی لوبناندا دەبێت؟ یان لە سایەی دەوڵەتێكی نوێ كە لەڕووی
شارستانی و كلتورییەوە پێگەوە گونجاو بێت؟ یان لەژێر سایەی دەوڵەتێكی
نامەركەزی یان فیدراڵی دەبێت؟ یان دەوڵەتێكە هێشتا ئامادەكاری بۆ
دروستكرنی دەكرێت؟
بابێین رێگەچارەی راست بخەینەڕوو بەبێ زیادەڕۆیی و بانگەشەكردن
و دابڕاندن لەالیەك ،هەروەها بەبێ هەستكردن بە ئەركی جێبەجێكردنی
فەرمانی هیچ كەسێك ،یاخود هەستكردن بە شەرمەزاری لەپاڵ ئەو قسانەی
لەبارەمانەوە دەكرێت لەالیەكی ترەوە ،ئێمە ئێستا لە بەردەم تۆمەتێكی
ساختەدا نەوەستاوین بەزیاد یان بەكەم .لەگەڵ ئەوەشدا كە ئێمە لوبنانی
گەورەمان دروستكرد ،هەندێك هەوڵیان دەدا گۆشەگیرمان بكەن .گرنگرتین
شت ئەوەیە هاوواڵتی باوەڕی هەبێت كە یەكبوون هیچ بەهایەكی رەهای
نییە ،دابەشبوون بەهایەكی رەهای نییە ،بەڵكو تەنها یەك بەهای رەها
هەیە ،ئەویش ژیانی مرۆڤە بە ئاشتی و ئازادی و كەرامەت و ئارامی.
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جەنابی پاپای داهاتوو :خاچەكەی خۆرئاوا بخەرە ئەوالوە و دایبنێ ،چونكە
خاچەكانی خۆرهەاڵمتان بەسە .بە درێژایی ( )2000ساڵ بەرزمان كردەوە وەك
شەهادەتێك بۆ برایەتی مرۆڤایەتی ،بەاڵم شەهیدانی یەكتاپەرستی لەسەری
لەخاچ دران .ئێمە وەك یەكێ لە خۆمان پێشوازیت لێدەكەین ،لەبەر ئەوەی
تۆ سەرۆكی گشتی كڵێسای ،تۆ تەنها كوڕی ئەڵامنیا یان ئەوروپا یان خۆرئاوا
نیت كە ماڵی كۆچی مەسیحین ،بەڵكو تۆ كوڕی ئەم خۆرهەاڵتەی ،كە خاكی
نەشونومای مەسیحیەتە .بەو پێیەش تۆ كوڕی ئۆرشەلیم و قانا و كفرناحومی،
تۆ كوڕی بەیت لەحم و نارسە و جەلیلی ،كوڕی ئەفامیا و ئەنتاكیەی ،كوڕی
بەغداد و دەشتی نەینەوا و (صیدا و صور)یت.
گەورەم پاپا ،لەبیرم دێت ئەو ژنە فینیقیەی كە كچی باشوری لوبنان بوون
كە پێشئەوەی كچەكەی لە نەخۆشیەكەی چاكبێتەوە باوەڕی بە یەسوع هێنا،
جولەكەكان هێشتا بێباوەڕ بوون لە كاتێكدا هەموو كارە سەرسوڕهێنەرەكانیان
لێ بینی .ئەو ژنە هێشتا لەسەر خاكەكەی دەژی .كچەكەی هاوسەرگیری
لەگەڵ یەك پیاو كردو چەند منداڵێكی لێی بوو ،گەورە بوون و زۆربوون
و باڵوبوونەوە .هەیانبوو بە كریستیانی مایەوە و هەشیانبوو موسڵامن
بوون ،بەاڵم هەموویان فیداكاری لوبنان بوون .فیداكاری سرتاتیژی مانەوە و
سەرچاوەی دڵنیایی ئێمەیە.
گەورەم سەردانەكەت ،شایستە ،گرنگ و بااڵ ،شارستانی و روحی بوو .بیری
میوانێك دەكەین بێت بۆالمان كە ئارام و دڵ نەرم بێت ،میوانێك كە لە ناخیدا
كینە و ستەمی هەڵنەگرتبێت ،هەڵگری تەوەرە و پرۆژەكانی راسپاردەخوازی
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نەبێت .ئەوەندەمان بەسە دەستەكانت پیرۆزی ببەخشنە هەموو لوبنان.
ئەی پیرۆزترین باوك ،كاتێك پێت دەخەیتە سەر خاكی خۆڕاگر و ئازادیخواز
و بەرخۆدەری لوبنان كە دژی هەزار داگیركەر وەستایەوە ،ئومێدی هەاڵتنی
سەردەمێكی نوێ دەكەین بەسەر خۆرهەاڵتدا ،بەو هیوایەی قیامەتی
چاوەڕوانكراومان بەسەردا بێت نەك ،پاشاگەردانیەكی تر .كاتێك پاپای
پێشخۆت (یوحەننا پۆڵسی دووەم) لە ساڵی  1997سەردانی كردین  ،تەنها
لوبنان بوو لە بەهارەكەی خۆی دەگەڕا ئەوەبوو لە ساڵی 2005دا دۆزییەوە،
بەاڵم ئەمڕۆ كە سەردامنان دەكەەیت هەموو جیهانی عەرەبی لە بەهارەكەیان
دەگەڕێن ،بەاڵم هێشتا نەیاندۆزیوەتەوە .كاتێك پاپای پێشخۆت سەردانی
كردین ،لوبنان بریتی بوو لە رژێمێكی ئاسایشیی بێ دەوڵەت ،بەاڵم ئەمڕۆ
لوبنان چەند دەوڵەتۆكەیەكە بەب ێ رژێم .كاتێك پاپای پێشخۆت سەردانی
كردین ،كریستیانەكانی لوبنان یەكڕیزو یەكگرتوو بوون ،سەرەڕای بوونیان لە
تاراوگە و لەناو زیندانەكاندا ،بەاڵم ئەمڕۆ ئەوان لەگەڵ ئەوەشدا كە ئازادن
و لەسەر خاكی ننیشتامن دەژین ،بەاڵم دابەشبوون .دوێنێ ئەشكەنجە و
مەینەتییەكانی كریستیانەكان لە بەرژەوەندییەكانیان بەهێزتر بوو ،ئەمڕۆ
بەرژەوەندخوازی سەركردەكانیان لە ئازار و ئەشكەنجەكانی گەلەكەیان
بەهێزترە.
لە كاتی مانەوەت لە نێوامناندا ئەی باوكی پیرۆو ،سەرەڕای دۆخی شەڕ
كەسانێكی زۆر باش دەبینی ،چەند گروپ و كۆمەڵێك دەبینی سەرەڕای
لەبەریەكهەڵوەشانی كۆمەاڵیەتی ،باوەڕییان بە ژیانی هاوبەش هەیە،
ئەو تائیفانە دەبینی كە سوورن لەسەر رزگاركردنی پەیوەندییەكانی نێوان
كریستیانەكان و موسڵامنەكان س��ەرەڕای فراوانبوون و بەرزبوونەوەی
ئاستی ئوسوڵی و سەلەفیەت و كوفراندن .ئەی باوكی پیرۆز ،لە لوبنان
گەلێك دەبینی پشوودرێژە لەسەر رێگەگرتن لە دەستكاریكردنی پەیامە
ئاسامنییەكان و شۆڕشی گەالن و ناسنامەی لوبنان .بە گەلێك ئاشنا دەبیت
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ئامادەیە گیانی بەخت بكات لەپێناو ئەو بەهایانە .بۆیە ئەی باوكی پیرۆز
ئەوەت بیر نەچێت كە تۆ لە رۆژی شەهیدبوونی سەرۆك بەشیر ئەلجومەییل
دەگەیتە لوبنان ،كە لە جوانرتین سەردەمدا سەرۆكی لوبنان بوو ،سەردەمی
 21رۆژە و رووبەری ( )10452كیلۆمەتر چوارگۆشە.
بە رێكەوت نییە كە بە تایبەتی سەردانیكردنی لوبنان هەڵدەبژێریت،
ن��ەوەك میرس یان عێراق یان سوریا و هەر جێگەیەكی تر لە واڵتانی
خۆرهەاڵت كە كریستیانەكان تێیدا لە ئازار و مەینەتی رۆژانە و چارەنوسسازدا
دەژین ،بە پێچەوانەی ئەو كریستیانانەی لوبنان كە بەسەر بێهیوایی و
دەردەسەرییەكاندا سەركەوتن و باوەڕییان بە لوبنان و مەسیح و پێكەوەژیان
لەگەڵ ئەویرتدا هێناوە بێئەوەی پشتیان لە هەر داگیركەرێك كردبێت ئەگەر
دۆستیش بێت .گەورەم بژاردەی سەردانت بۆ لوبنان ،پەیامێكە بۆ ئەوانەی
مەیەستیانە و پەیوەندیدارن كە ژمارەیان زۆرە ،بەوەی كە بوونی كریستیان
لە لوبنان هێڵی سوورە و بوار نییە بكرێتە قوربانی لەسەر تەوری بەهاری
ئیسالمی .پاشان پێویستە بەهێزو پتەوتر بكرێت و بپارێزرێت بۆ ئەوەی
رۆڵی نیشتامنی و شارستانی خۆی بەدەست بێنێتەوە ،بەو شێوەیەش دەبێتە
شایەتحاڵێكی زیندوو وریا و پاسەوانی پێگەی كریستیانیی خۆرهەاڵتی.
شۆڕشەكانی بەهاری ئیسالمی گۆڕانكاری لە شارستانیەتی خۆرهەاڵتی كرد
زیاتر لە گۆڕانكاری لە رژێمەكانیدا ،هەروەها گۆڕانكاری لە فۆرمی ئیسالمدا
كرد زیاتر لە گۆڕانكاریكردن لە دەوڵەتەكان .پێدەچێت ئەو گۆڕانكارییەی
تا ئێستا روویداوە ،النیكەم گواستنەوەیە لە مەمالیكە دەریاییەكانەوە بۆ
مەمالیكەكانی نیشتەجێی قەاڵو بورجەكان .گەورەم هەڵبژاردنی سەردانت بۆ
لوبنان ،پەیامێكە بۆ ئەوانەی مەیەستیانە و پەیوەندیدارن كە ژمارەیان زۆرە،
بەوەی كە گۆڕان لە لوبنان و خۆرهەاڵت بەبێ كریستیانەكان تێناپەڕێت
و روونادات ،بەڵكو بە بەشداری و ئامادەیی ئەوان روودەدات ،بەو پێیەی
كە خانەخوێی ئەم نیشتامنەیە ،چونكە مەسیحیەت بەشدارێكی سەرەكیە
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لە دیاریكردنی چارەنوس و ئایندە .مەسیحیەت ئەندامی دامەزرێنەری
شارستانیەتی خۆرهەاڵتە ،بەگوێرەی مێژوو مافی ڤیتۆی هەیە لەسەر هەر
گۆڕانكارییەك كە لەگەڵ بەهاكان و ئازادی و شكۆی مرۆڤ و بەرژەوەندی
كریستیانەكاندا وەك هاواڵتی و باوەڕدار ناگونجێت.
هەرچەندە كریستیانەكانی لوبنان و خۆرهەاڵت هەوڵدەدەن خۆیان
لە رووداوە سەربازییەكان بپارێزن ،ب��ەاڵم پابەندن بە پرسی ئ��ازادی
مرۆڤ و گەالن لەم خۆرهەاڵتەدا .زۆربەی ئەو بزووتنەوە گۆڕانخواز و
پێشكەوتنخوازانەی كە لە خۆرهەاڵتدا درووست بوون ،لەالیەن كریستیانە
عەرەبەكان یان ئەو موسڵامنانەوە بەرپابوون كە كەوتبوونە ژێر كاریگەری
فكری مەسیحیەوە .لەبەر ئەوە ،ئەی قەشەی مەزن ،كریستیانەكانی لوبنان
و خۆرهەاڵت هەرچەندێك گوتن و قسەیان جیاواز بێت ،هەموو ئەو
رژێمە عەرەبییانەی ئێستا رەتدەكەنەوە ،چونكە داپڵۆسێن و ستەمكارنن
و بەرامبەرەكانیان دەچەوسێننەوە و رێز لە مافەكانی مرۆڤ ناگرن .بەاڵم
ئەوەی ناهێڵێت پابەند بین لە خەباتی كراوەوە ،بریتیە لە خلیسكان و الدان
لە رێڕەوی گۆڕان ،چونكە شۆڕشەكان پێشئەوەی رژێمە دیكتاتۆرییەكانی
ئێستا بۆ دواجار بڕوخێن ،سیستمە دیموكراسیە نوێكانیان یاساغ كرد.
سەرەتای سیستمە تازەكان نیگەرانی كریستیانەكان و هەموو هاواڵتیەكی
عەرەبی ئازاد دەسەملێنێت ،ئەوەش بەهۆی پشتبەستنیان بە شەریعەتی
ئایینی وەكو سەرچاوەیەك بۆ یاسادانان ،بۆیە لەباتی یەكسانی جیاكاری
روویدا .لێرەدا گەورەم پێموایە بەوانە دەڵێیت كە ژمارەیان زۆرە و بەم
پرسەوە پەیوەندیدارن ،كە هیچ كەسێك مافی نییە بە ناوی ژمارەوە بڕیار
لە چارەنوسی لوبنان و خۆرهەاڵت بدات ،بە تایبەتی كە ئەو ژمارەیە تەنها
خۆبەخشە بە باوەڕهێنان و باوەڕداری و موژدەبەری .پێشموایە تۆ بەوانە
بڵێیت كە ژمارەیان زۆرە و پەیوەندیدارن :ئێوە لە حوكمكردنی خۆرهەاڵتدا
شكستتان هێنا ،بۆیە تەوازوع بنوێننـ ،الوازیتان بە گۆڕینی ئایدۆلۆژیای
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چەقبەستوو تەنها بە گۆڕینی رژێمە گەندەڵەكان پەردەپۆش مەكەن و
لەنێوان هەردوو شكستەكەدا (شكستی ئایدۆلۆژیا و شكستی رژێمەكان)
هەوڵ مەدەن كریستیانەكان لەسەر رێگەی خۆتان دوور بخەنەوە.
لەبەر ئەوە گ��ەورەم ،ئەوەی لە كریستیانەكانی لوبنان و خۆرهەاڵت
دەخوازرێت ئەوە نییە كە پاڵ بە بەهاری عەرەبییەوە بدەن ،بەڵكو ئەوە
لەوانە داواكراوە كە بەهارێكی عەرەبی راستەقینەیان دەوێت كە باوەڕییان
بە بەها جیهانییەەكان هەبێت ،كریستیانی و ئیسالمی وەكو یەك .ئەوەی لە
بەهاری عەرەبی دەخوازرێت ئەوەیە كە لە بەهاری لوبنان و ئیسالمی لوبنان
بچێت نەوەك بە پێچەوانەوە .ئێمە ناچینە ریزی كەسەوە :نە ئەو كەمینانەی
كە دەیانەوێت خۆرهەاڵت هەڵبوەشێنن ،نە ئەو زۆرینانەش كە دەیانەوێت
خۆرهەاڵت كۆنرتۆڵ بكەن و دەستی بەسەردا بگرن ،ئێمە لەگەڵ رۆڵەكانی
خۆرهەاڵت بە ئازادی دەژین بە مەرجێك هیچ كامیان بانگەشەی ئەوە نەكات
كە بە تەنها خۆی بە خاوەنی بزانێت و ئەوانی تریش بە كرێگرتە دابنێت.
گەورەم بژاردەی سەردانت بۆ لوبنان ،پەیامێكە بۆ ئەوانەی مەیەستیانە و
پەیوەندیدارن كە ژمارەیان زۆرە ،بەوەی كە ئاراستەی رێكردنی ڤاتیكان لە
خۆرهەاڵتدا بەرەو رێزلێگرتنی فرەیی و ئازادی و یەكسانی و دیموكراسی
و پێكەوەژیانی ئایینەكانە .وەك ئەوەی بتەوێت بە موسڵامنەكان بڵێیت:
جولەكەكان مەسیحیەتیان رەتكردەوە ،بەاڵم ئێوە دژایەتی مەكەن ،ئەوەش
لە سورەت و ئایەتەكانی قورئاندا بە چاكرتین شێواز باسی لێوە كراوە .كەسی
یەهودی نكۆڵی لە مەسیح دەكات بۆ ئەوەی وەكو یەهودی مبێنێتەوە،
بەاڵم ئەگەر موسڵامن نكۆڵی لە بوونی بكات مامەڵەی خراپ لەگەڵ ئەهلی
كیتاب بكات ،ئەوا تانەی لە موسڵامنبوونی خۆی داوە .گەورەم ،ئەوەی زیاتر
لەم راستیە تێگەیشتووە موسڵامنی لوبنانیە ،لەبەر ئەوە من لەبەردەمی تۆدا
شانازی و خۆشەویستیم بۆ موسڵامنی لوبنانی رادەگەیەنم.
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گەورەم سەردانكردنت بۆ لوبنان ،پەیامێكە بۆ ئەوانەی پەیوەندیدارن بەو
پرسەوە و ژمارەشیان زۆرە ،ئەوەش لە پێناو رزگاركردنی ئەزمونی لوبنان
و پاراستنی لە رووخان ،چونكە رووخانی تەنها بەرۆكی لوبنان ناگرێت،
بەڵكو هەموو ئەو دەوڵەتانە دەگرێتەوە كە كریستیانەكان و موسڵامنەكان
پێكەوە لەناو یەك دەوڵەتدا دەژین .پێشدەچێت ئەم پەیامە دوایین بانگەواز
بێت لەپێش هەرەسهێنانی یەكێتی لوبنان ،چونكە كەوتنی فۆڕمی لوبنان
لە ناوەندی ئەوەی لە دەوروبەرماندا روودەدات ،پاساوگەلی یەكبوونی
قەوارەی لوبنان الواز دەكات .ئەی باوكی پیرۆز ،ئەگەر هاتنەكەت چەندین
پەیامی جۆراوجۆر بۆ خۆرهەاڵت لەخۆ دەگرێت ،بانگەواز و پەیامێكیشە
بۆ خۆرئاوا ،بانگەوازێك كە تێیدا داوا لە خۆرئاواییەكان دەكەیت ،بە
گەل و فەرمانڕەواكانیانەوە كە رێز لە مێژوویان بگرن ،چونكە رەگی
كریستیانبووننیان لێرەیە ،وا لەم خۆرهەاڵتە مەزنەیە .بانگەوازێكە تێیدا
هۆشدارییان پێدەدەیت لە بەرامبەر مەترسییەكانی كەوتنی مەسیحیەت
لە خۆرهەاڵت .ئەو كاتەش مەسیحیەتی خۆرئاوا وەكو لقێك بەبێ رەگ
دەمێنێتەوە( ،ڤاتیكان)یش وەك دەوڵەتێك لە تاراوگە دەبێت .لە بنەڕەتدا،
شارستانیەتی ڤاتیكان دوور لە ئۆرشەلیم ،یەكەمین دەوڵەتە كە دوور لە
خاكی خۆی و بە پاڵشتی گەلێكی خواسرتاو درووست بووە.
ئۆرشەلیم خۆی ڤاتیكانی دایكە ،ئێمەش كریستیانەكانی مەسیح و
ئینجیلەكانین ،ئێمەین پەیامبەر و پەیامەكانی ،ئێمەین رێباز و بەروبوومەكەی،
ئێمەین ئاشتی و خۆڕاگریەكەی ،ئێمەین سەربازەكانی و شەهیدەكانی،
ئێمەین دەركەوتە و بەرجەستەبوونەكانی ،ئێمەین هەر پێنج برینەكانی و
خاچە نورانیەكەی ،ئێمەین مردن و ژیانی و رۆژی دواییەكەی ،ئێمەین موژدە
نوێبۆوەكەی .ئەی باوكی پیرۆز ،ئایا ئەوە رەوایە كە یەهودییەت بەزۆر
بگەڕێتەوە بۆ خۆرهەاڵت ،بەاڵم مەسیحیەت بە نابەدڵی جێی بهێڵێت؟ ئایا
رەوایە فەتحی ئیسالمی بۆی بگەڕێتەوە ،بەاڵم كەس نەبێت كڵێساكانی ئەو
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هەوارە بكاتەوە؟ مەسیحیەت بریتیە لە ئایینی باڵوبوونەوە نەك ئایینی كۆچ
و ئاوارەبوون ،مەسیح موژدەهێنەرە نەك كۆچبەر.
ئەی باوكی پیرۆزمان ،ئێمە دەزانین كە تۆ چارەسەرت بۆ نەهێناوین ،بەڵكو
نیعمەت پێیە بۆمان .چارەسەرەكان لە خۆرهەاڵت زۆرن ،بەاڵم نیعمەتەكان
كەمن ،ئێمەش پێویستیامن بە نیعمەتە بۆ بەدیهێنانی چارەسەرە بوێرانە و
بەردەستەكان بۆ هەموو ئەو پرس و كێشانەی هەن ،ئایا كێشەی ئایینی یان
دەستوری بێت .لەبەر ئەوە چاوەڕوانی كۆمەڵێك ئامۆژگاری و رێنومایی و
ساتی هیوابەخش و پاكبوونەوەی بیروهۆش و رونبوونەوەی تێڕوانین لە تۆ
دەكەین .ئا ئەمەیە روانگەی ئاشتی لەنێوان گەالن .خۆرهەاڵت لە ئایینەكانی
كەم نییە ،بەڵكو لە باوەڕدارانی كەمە ،خۆرهەاڵت لە سەركەوتنەكانی كەم
نییە ،بەڵكو لە ئاشتی كەمە .بەاڵم ئیرت كاتی هاتووە خۆرهەاڵت كەلتوری
باوەڕداری پاك و سەركەوتنی شارستانی پەخش بكات .سەركەوتنەكامنان
ننەخشێرناون بە شەڕ ،هەموو دەستكەوت و سەركەوتنێك ئەگەر بۆنی
خوێن و وێرانكاری و پاوانخوازی لێنەیات بە سەركەوتنی دانانێین.
فكر ،داهێنان ،پێكەوەژیان ،لێبوردەیی ،ئاشتی ،پێكهاتن و ئاشتەوایی ،بە
دیدی عەرەب هەمووی شكست و دۆڕانە ،چونكە لێرەدا چەمكی سەركەوتن
بریتیە لە دژایەتیكردنی بەرامبەر ،لە كاتێكدا كە بااڵترین سەركەوتنی
مرۆیی بریتیە لە سەركەوتنی ئاشتیانە لەگەڵ ئەویرت و لەپێناو ئەودا .من
وەكو مەسیحیەك ئامادەم لە پێناو موسڵامنەكاندا مبرم ،چونكە دەمەوێت
لەگەڵیاندا بژیم .ئەی باوكی پیرۆزمان ،هیوادارم ئەم سەردانە سەرەتای
دەستپێكردنی سەردانەكەت بێت ،بەڵكو پەیامت بێت بۆ لوبنانییەكان و
عەرەب و فارسەكان ..بەخێر بێیت بۆ ماڵەكەمان.
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جارێكی تریش ،بوونی فەلەستینی لە لوبنان وەك بنەمایەك بەكاردەهێرنێت
بۆ بەرپاكردنی شەڕ لە دژی دەوڵەت و قەوارە و فۆڕمی لوبنان .بەڵكو
ئەمجارە بە سێ جیاوازیەوە دەركەوت :جیاوازی یەكەم ئەوەیە كە سوپای
لوبنان ،نەك حزبی مەسیحییەكان ،سەرەڕای ئەو ناكۆكیەی سەبارەت بە
شەرعیەتبوونی دامودەزگا دەستوریە سەرەكییەكان (سەرۆكایەتی كۆمار،
حكومەت ،ئەنجومەنی نوێنەران) هەیە ،رووبەڕووی شەڕێكی تازە بۆوە.
جیاوازی دووەم ئەوەیە كە سەرجەم تائیفە مەسیحی و ئیسالمییەكانی
لوبنان پشتیوانی سوپای لوبنانییان كرد لە رووبەڕووبوونەوەكەیدا ،سەرەڕای
ئەو دابەشبوونە سیاسیە توندو بەهێزەی كە لەنێوان هەردوو بەرەی  8و
14ی ئاداردا هەیە .جیاوازی سێیەمیش ئەوەیە كە رێكخراوە فەلەستینیە
سەرەكییەكان ،س��ەرەڕای ئەو دابەشبوونە بەهێزەی لەنێوان هەردوو
بزوتنەوەی فەتح و حەماس هەیە ،دژی پرۆژەكەی بزوتنەوەی (فتح االسالم)
وەستانەوە .بەاڵم ئەو هەڵوێستەی سوپای لوبنان مانای گەڕانەوەی دەوڵەت
و كەوتنی دەوڵەتۆكەكان ناگەیەنێت ،هەروەها هەڵوێستی الیەنەكانی
لوبنانیش یەكبوونی نیشتامن و روخانی پرۆژە تائیفی و مەزهەبییەكان
بەرجەستە ناكات ،هەڵوێستی رێكخراوە فەلەستینییەكانیش یەكبوونی
بڕیاری فەلەستینی پشتڕاست ناكاتەوە لە هەمبەر لوبنان و كەوتنی
پرۆژەكانی نیشتەجێكردنی فەلەەستینییەكان لەناو خاكی لوبنان.
هێشتا رووداوەك���ان لە س��ەرەت��ادان و پێدەچێت بەمنزیكانە چەند
گۆڕانكارییەكی هەرێمی و نێودەوڵەتی سەرهەڵبدەن و كاربكەنە سەر
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رێڕەوی ئێستای لوبنان و رەهەندو دەرهاویشتەكانی ساتی تەقینەوەی
بارودۆخەكە ئاشكرا بكات .ئەگەر بێتە ئەو پێشوەچوون و گۆڕانكاریە
دەرەكییانە روونەدەن ،سوریا لە ئایندەیەكی نزیك مەودا بە شێوەیەكی
سەرەكی سودمەندی یەكەم دەبێت لەو رووداوانەی كە لە خێوەتگەی (نهر
البارد) و خێوەتگە فەلەستینییەكانی دیكەدا روودەدەن ،تەنانەت ئەگەر
شەڕەكە لە بەرژەوەندی سوپای لوبنانیش یەكالیی بێتەوە.
لە رێگەی رووداوەكانی خێوەتگەی (نهر البارد) ،سوریا لە تۆماركردنی
چەند ئامانجێكی ژیرانەدا لە زیاتر لە گۆڕەپانێكی لوبنانی و عەرەبی و
هەرێمی و نێودەوڵەتی سەركەوتوو بوو ،دیارترینیان ئەمانەیە:
 .1ئەو باری ناسەقامگیرییە سەرتاسەرییەی لوبنان كە حكومەتی لوبنانی
پەرێشان كردبوو ،چەندین بۆچوون و پرسیاری بەدوای خۆیدا هێنا سەبارەت
بە ئاستی توانای دۆخەكە لەسەر بەرهەمهێنانی ئاژەڵ و حوكمكردنی واڵت
و دەستەبەركردنی ئاشتی و ئاسایشی میللـی ،جگە لە بەدیهێنانی سەروەری
نیشتامنی راستەقینەو سەربەخۆییەكی بەردەوام.
 .2هەوڵدرا بۆ بەرجەستەكردنی ئەزموونێكی بەرایی لە لوبنان كە هاوتەرا
بێت لەگەڵ ئەزموونی (هەرێمی غەززە) و بە یەك گوژم سێ الیەن تێیدا
بكرێنە ئامانج :یەكبوونی هێزە فەلەستینییەكان ،یەكبوونی دەوڵەتی لوبنانی،
یەكبوونی هێزە سوننییەكان لەناو پایتەختی یەكەم (تەرابلوس).
 .3لەو قۆناغەدا تیشك خرایە سەر مەترسی تیرۆری سوننی لەكاتێكدا
كە ویالیەتە یەكگرتووەكان و ئەوروپا لە گفتوگۆدا بوون لەسەر پرۆژەی
پاڵپشتیكردنی حاڵەتی سوننی لە سوریا و لوبنان لەسەر حسابی شیعەكان
و كریستیانەكان و عەلەویەكان و تێكڕای كەمینەكانی تر ،ئەوەش لەسەر
شێوازی ئەوەی لە توركیاو ئەردەن دەگوزەرێت .دەركەوتنی تیرۆریزمی
ئوسوڵی سوننی بووە هۆی سەرهەڵدانی هەستێك لەالی رەوتە سوننیە
نیشتامنی و میانڕەوەكان ،بۆ منوونە وەك رەوتی (املستقبل) ،بەوەی كە
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خۆی لەناو قەفەسی تۆمەتباریدا بینییەوە ،چونكە لە قۆناغەكانی رابردوودا
دڵسۆزانە هەوڵی دەدا بۆ لەئامێزگرتنی ئەو رەوتە ئوسوڵیانە بە ئامانجی
پەلكێشكردنیان بۆ الی خۆی ،بەاڵم شكستی هێنا.
 .4ئەو قۆناغە چەند گومانێكی بە پاساو و بێ پاساوی لەالی بەشێك لە
كۆمەڵگای كریستیانی لوبنان دروستكرد سەبارەت بە ئاستی راستەقینەیی
هاوپەیامنی لەگەڵ رەوتی سوننی و ئەژماركردنی بەوەی كە لەچاو رەوتی
شیعیەوە مەترسی لەسەر رژێم و قەوارەی لوبنان كەمرتە ،ئەگەر بزانین كە
كریستیانەكان ئەوەیان لێ داوا نەكراوە كە بەراوردكاری لەنێوان لوبنانیەكاندا
بكەن.
 .5ئەو بارودۆخە دەرفەتێكی گونجاوی هێنایە بەردەست بۆ لێدانی
رێكخراوە تیرۆریستی و ئوسوڵیە سوننیەكانی دیكە ،كە ئەمە خواستێكی
هەمیشەیی و پێویستی كۆمەڵگای نێودەوڵەتییە ،هەر لە روسیاوە تا دەگاتە
ئەمەریكاو یەكێتی ئەوروپا .سوریا الی خۆیەوە بەم كارە هەستاو لە خاكی
لوبنانەوە لە رێگای سوپای لوبنانییەوە دەستیپێكرد.
 .6ئەو دۆخە بابەتی گەڕان بەدوای چارەنووسی بوونی چەكی نایاسایی
لە لوبنان گۆڕی لە ئەولەویەتی داماڵینی چەكی حزبوڵاڵ بۆ داماڵینی چەكی
فەڵەستینییەكان ،هەروەها دەرگای خۆپڕچەككردنی لە بەردەم سەرجەم
گروپ و تاقمە لوبنانیەكاندا ئاوەاڵ كرد ،لە ترسی روودانی كارەساتی مەزن و
بێدەسەاڵتی سوپای لوبنان لە یەكالییكردنەوەی رەوشی بارودۆخی سەربازی
لەكاتی شڵەژان و تەقینەوەیدا لە زیاتر لە ناوچەیەكی لوبنان.
 .7ئەو بارودۆخە دۆسیەی بوونی فەڵەستینیەكانی لەسەر خاكی لوبنان
كردەوەو پاڵی بە رێكخراوی ئازادیخوازی فەڵەستینییەوە نا ،بەتایبەتیش
بزوتنەوەی فەتح بەرەو گرتنەبەری رێگەی دیمەشق لە پێناو دانوستان
لەگەڵ رژێمی سوریادا دەربارەی رەوشی فەڵەستینییەكان لە لوبنان و لەسەر
خاكی بەدەستهێرناوی فەڵەستین.
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 .8ئەو بارودۆخە پاڵپشت بە هۆشیاری سەركردەكانی هەردوو مەزهەب،
ملمالنێیەكی سوننی – سوننی بۆ ملمالنێی سوننی  -شیعی زیادكرد ،ئەوەش
بەهۆی ئەو خواستە تیرۆریستی و جیهادییە پاوانخوازیەی كە لەناو بزوتنەوە
سوننیە ئوسەڵییەكاندا بوونی هەیە ،هەر لە ئەفغانستانەوە تا دەگاتە لوبنان
و فەڵەستین و عێراق و دەوڵەتانی كەنداوی عەرەبی – فارسی.
 .9سوپای لوبنان پێی نایە ناو چەقی پێگەی بەدەستهاتووی سەرۆكایەتی،
چونكە رووداوەكانی خێوەتگای (نهر البارد) قارەمانێتی و یەكێتی ریزەكانی
سوپای لوبنانی دەرخست ،هەروەها ئ��ەوەی نیشاندا كە ئەو دەزگا
سەربازییە نیمچە تەنهایە هەر خۆی لەم دەوڵەتە هەڵوەشاوەیەی لوبنان
ماوەتەوە ،جگە لەوەش لەكاتی كێشمەكێشمی ناو پێكهاتەكانی سیستمی
لوبنان بووەتە ئەڵتەرناتیڤ و پەناگەیەكی نیشتامنی بەدەر لەو دەستەو
تاقمە سیاسییە گەندەڵ و شكستخواردووەی كە هەیە.
پێناچێت سوریا كە بزوێنەری رووداوەكانی ناو خێوەتگەی (نهر البارد)
بوو ،مەبەستی بووبێت ئەو هەموو دەستكەوتە بەدیبێنێت ،بەاڵم ئەوەی
روویدا بۆی لوا .لەنێوان لوبنان و فەڵەستین و عێراقدا ،سوریا لەدوای
پاشەكشە سەرشۆڕانەكەی لە لوبنان ،توانی چەند بەشێك لە كارتە لوبنانی و
فەڵەستینی و شیعی و سوننی و كریستیانەكان بۆ خۆی بەدەستبهێنێتەوەو
ببێتەوەو بە رێڕەوێك بۆ چارەسەركردنی ئەو دۆسیە .مادام هیچ گۆڕانێك
لەم هاوكێشەو دەرهاویشتە تازانەدا رووینەدا ،بۆیە دەستپێشخەرییەكان و
ناوبژیكارییەكان بە شێوەیەكی گشتی روویان لە شكست كرد ،بەوپێیەش
ئەنجامدانی هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی لوبنان بە شێوەیەكی دیموكراتیانە
پرۆژەی سەروەری و سەربەخۆیی تەواو دەكات ،بەاڵم ئەوە پرسێكە جێگەی
تێڕوانینە.
هەرچەندە هەموو ئەو خااڵنەی كە سوریا بۆ خۆی تۆمار كردوون بەس
نییە بۆ كردنەوەی گرێكوێرەی گۆشەگیری و دەستكردنەوە بە پەیوەندی
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بەسنت لەگەڵ كۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا .كەواتا ،ئەگەر رژێمی سوریا وا
دەزانێت خۆی لە مەترسییەكانی كەوتنی تەواو بەدوور گرتووە ،لەڕاستیدا
وانییە ،چونكە قەوارەی سوریا زیاتر لەهەر دەوڵەتێكی تر لەژێر هەڕەشەی
توشبوون بە پەتای عێراقیدایە .لەبەرئەوە كاتی ئەوە هاتووە سوریا بە خێرایی
درك بەوە بكات كە بەشداریكردنی لە یانەی دەوڵەتە خاوەن شارستانی و
كاریگەرەكان لە روانگەی هەرێمی جیهانی هەر ئەمڕۆ دەبێت بكرێت لە
رێگەی چەند هەنگاو و دەستكەوتێكی ئەرێنی وەك پاراستنی ئاسایش و
ئاشتی و ئاساییكردنەوەی پەیوەندییەكان ،نەك لە رێگەی چەند هەنگاوێكی
نەرێنی وەك نانەوەی ئاژاوەو پشتیوانیكردنی تیرۆرو خۆشكردنی ئاگری (نهر
البارد)ـەكان .سوریا لە لوبنان كشایەوە بێئەوەی لێی دەربچێت ،ئێستاش
خەون بە گەڕانەوە دەبینێت بێئەوەی هێز بهێنێتەوە ناوی.
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لە یادی پێننجەمین ساڵڕۆژی كشانەوەی سوپای سوریا لە لوبنان بە
تەنها ،هێشتا پەیوەندییەكانی نێوان لوبنانییەكان دیلی پەیوەندییەكانی
لوبنان – سوریان و پەیوەندییەكانی نێوان لوبنان – سوریاش بەندە بە
پەیوەندییەكانی سوریا لەسەر ئاستی عەرەبی و هەرێمی و نێودەوڵەتی.
لێرەوە :هیچ یەكبوونێكی لوبنانی بەبێ بوونی پەیوەندییەكی باشی سوریا
– لوبنان ،بوونی نییە ،هەروەها هیچ پەیوەندیەكی لوبنانی باش لەگەڵ
سوریا بوونی ننابێت بەبێ تێگەیشتنی رۆڵی سوریا لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست لەالیەن لوبنان و تێگەیشتنی تایبەمتەندێتی لوبنان لەالیەن
سوریاوە.
تا ساتەوەختی پێگەیشتنی نیعمەتی ئەو لێكتێگەیشتنە هاوبەرامبەرە ،كە
لە ئایندەی نزیكدا چاوەڕوانكراو نییە ،بۆیە باشبوونی پەیوەندییەكانی نێوان
سوریا و لوبنان تەنها لەسەر دۆسیە دووقۆڵیە ناسیاسییەكان و پەیوەندیە
ئەمنییەكان چڕ دەبێتەوە ،ئەمە لە كاتێكدا كە دۆسیە پەیوەندیدارەكان بە
ملمالنێكانی ناوچەكە هەر بە ناكۆكی ئامێز دەمێننەوە ،وەك پڕچەككردنی
حزبوڵاڵ ،باڵوبوونەوەی چەكی رێكخراوە فەلەستینییەكان لە ناوەوە و
دەرەوەی خێوەتگاكان ،بەرەی باشوری لوبنان ،دیاریكردنی سنورەكانی
باشوری خۆرهەاڵتی لوبنان.
لەبەر ئەوە ،لەسەر لوبنانییەكان پێویستە وەك دەوڵەت و گروپ و الیەنە
سیاسی و تائیفییەكان ،كە درك بە راستی تاڵی سنورداریەتی ئاساییكردنەوەی
پەیوەندییەكان لەگەڵ سوریا بكەن مادام رژێمی سوریا درێژەپێدانی
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دەبەستێتەوە بە رۆڵ و كاریگەریی خۆی لە لوبنان و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
نەك بە باری ئاسایش لە ناوەوەی سوریا بە تەنها ،چونكە تێڕوانینی بۆ
قەوارەی لوبنان هێشتا جێگەی گومان و هەڵوەستەكردنە.
بەاڵم ،ئایا بۆ لوبنان دەلوێت لە پەیوەندییەكانی لەگەڵ سوریادا دۆسیە
دووقۆڵییەكان لە دۆسیە فرە رەهەندەكان جیا بكاتەوە ،بە تایبەتی كە
تێكچوونی پەیوەندیە دووقۆڵییەكانی نێوانیان لە بنەڕەتدا بەهۆی دۆسیە
فرە ڕەهەندەكانەوەیە نەك بە پێچەوانەوە؟ سوریا دەتوانێت جڵەوی هەموو
جۆرە دۆسییەكانی لەگەڵ لوبنان بگرێت ،چوننكە دەسەاڵتە میلیتاریەەكەی
تاكو ئێستا توانیویەتی یەكێتی ناوخۆی سوریا رابگرێت .بەاڵم لوبنان توانای
گرتنەدەستی هیچ دۆسیەیەكی نییە ،چونكە یەكێتی نیشتامنی لوبنان
شلوشاوە ،هەروەها لەبەر ئەوەی كە ژمارەیەك لە پێكهاتەكانی لەڕووی
ناسیۆنالیستی و ئایننییەوە بە هەندێك سەرچاوە و مەرجەعیی دەرەكیەوە
بەندە ،لە پێش هەمووشیانەوە سوریا و سعویە و ئێران .حاڵەتی دابەشبوونی
لوبنان هانی رژێمی سوریا دەدات بۆ داوبەندكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ
هێزە لوبنانییەكاندا ،لەبری ئەوەی تەنها لەناو دەوڵەتی لوبناندا تەنگەتاوییان
بكات .كریستیانەكان ناتوانن لەم پێودانگە پێچەوانەیەی رەسەنایەتی
پەیوەندیە نێودەوڵەتییەكان و ئاسۆ بەرتەسكەدا جیاواز دەربكەون ،ئەمەش
النیكەم لەبەر س ێ هۆكار:
یەكەم :دەسەاڵتی لوبنان بە پێكهاتەی ئێستایەوە هەڵگری ترس و نیگەرانی
كریستیانەكان نییە لە دانوستانەكانی لەگەڵ دیمەشق ،نا بەڵكو هەندێك
خەڵكی فەرمانڕەوا هەندێكجار پێچەوانەی ئەمە دەبینن.
دووەم :دیالۆگی نێوان سەركردایەتی سوریا و سەركردە مەسیحییەكان،
بە تایبەتی لەگەڵ مارۆنییەكاندا لەوەتای سەرۆكی كۆچكردووی سوریا
حافز ئەسەد لە ساڵی 1971وە دەسەاڵتی گرتبووە دەست نەپچڕاوە ،بەڵكو
لەنێوان سااڵنی 1977 - 1976دا بووە هاوپەیامنێتیەكی بابەتیانە.
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سێیەم :كریستیانە لوبنانییەكان كە پەرۆشن بۆ رۆڵی پێشەنگانەی
كریستیانەكانی خۆرهەاڵت ،وا پێویستە رێگەكانی پەیوەندی بەردەوام،
نەك كاتی لەگەڵ رژێمی سوریادا دەستەبەر بكەن و چاوێك بخشێننەوە بە
دوژمنایەتی هاوبەشییان لەگەڵ سوریا و وەك ماددەیەكی خەباتی خۆڕسك
بیدەنە قەڵەم ،بە تایبەتی كە هەمیشە بەرهەمی ئەو خەباتكردنە جگە
لەوان خەڵكی دیكە دەیچننەوە ،لەبەر ئەوەی دوژمنایەتیكردن لەنێوان
گەالندا حاڵەتێكی تایبەتیە و دۆستایەتیش حاڵەتێكی رسوشتیە .ئەگەر
بێتو لوبنانییەكان ،بە تایبەتیش كریستیانەكان بڕوایان بەوە هەبێت كە
خۆڕاگرییان لە بەرامبەر سوپای سوریا لە پێناو سەروەری و سەربەخۆییدا
بوو ،شەهیدەكانیشیان لە پێناو لوبنان گیانیان بەخشی ،بۆیە ئەو خۆڕاگری و
بەرخۆدانەیان ئامانجە گەورەكانی بەدیهێنا و شەهیدەكانیش لوبنانیان رزگار
كرد و سوپای سوریاش لە زۆربەی خاكی لوبنان كشایەوە.
ئێستا گرەوەكە ئەوەیە كە كێشە هەڵپەستێردراوەكان لەنێوان هەردوو
واڵتدا بە رێگەی دانوستان و گفتوگۆ چارەسەر بكرێت و ئاشتەوایی مێژوویی
لە نێوانیاندا بەرجەستە بێت ،و پەیوەندیە دووقۆڵییەكان ببنە پەیوەندی
ئاسایی و شایستە و كۆتایی بە دۆخی دوژمنكاریی بهێرنێت و ببێتە رێگر
لەبەردەم گەڕانەوەی قەڵەمڕەوی سوریا بەسەر لوبنان وەك قۆناغی پێشووی،
ئەەوەش بە شێوەیەكی راستەوخۆ یان لە رێگەی چەند میكانیزمێكی لوبنانی
فەرمی یان سیاسی نوێوە دەبێت .لە هەمان چوارچێوەدا ،پێویستە لەسەر
كریستیانە لوبنانییەكان بە بوێرییەوە رێگەی خەبات و تێكۆشانیان و رێژەو
دەرئەنجامەكەی بخەنە خزمەتی دەوڵەتی لوبنان و سیستم و قەوارەی
خاوەن ( )10452كیلۆمەتر چوارگۆشە ،چونكە ئەوەی دوێن ێ بە راست
دەزانرا لەوانەیە ئێستا بووبێتە بابەتێكی جێی پرسیارو هەڵوەستەكردن،
بۆیە چیرت نە ئەم قەوارەیە پارێزگاری لە گەورەبوون و تایبەمتەندێتیان
دەكات ،نە چیرت دەوڵەتی لوبنان رۆڵی مێژووییان دەپارێزێت ،نە چیرت ئەم
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سیستمەش ئاسایش و ئازادی و كارو پارێزگارییان بۆ دەستەبەر دەكات.
كاتی ئەوە هاتووە كریستیانەكان بەرخردانیان بە سۆغرە بوەستێنن ،چونكە
ئەم دەوڵەتە بۆ ئەوانەیە كە ناسنامەكەیان هەڵگرتووە .هەروەها كاتی
ئەوە هاتووە ئەمجارە كریستیانەكان وەاڵمێكی تازە و واقیعییان پێبێت بۆ
ئەو پرسیارەی كە دەڵێت «ئایا لوبنانێكی چۆنیان دەوێت» ،چونكە وەاڵمە
میسالیەكانیان لە نێوان سااڵنی  1920بۆ  1943بەگوێرەی خاڵبەندی بەهۆی
قەیران و شەڕەكانی دەیەكانی رابردوو بە لێدانی یەكالكەرەوە شكستیان
هێنا ،كە هاوكات بوو لەگەڵ باڵوبوونەوەی گروپە ئوسوڵیە سەلەفییەكان
لەناو مەزهەبە ئیسالمییەكاندا.
هەرچەندە بانگەشە بۆ پێكهاتنەوە و ئاشتەوایی جدی لەگەڵ سوریا وەك
تكایەكی هەڵوارساو دەمێنێتەوە ئەگەر دیمەشق دەستپێشخەری نەكات ،بە
تایبەتیش ئەگەر ئەو رژێمە ئاماژەی دڵخۆشكەر و راستگۆیانە و پراكتیكیانە
نیشانە نەدات .راب��ردوو بە ئەزمونە شكستخواردووەكان و بێهیوابوونی
هاوبەش و تۆمەتگۆڕینەوەی هاوبەرامبەر بارگران بووە .سەرۆك بەشار
ئەسەد ،كە بە شێوەیەكی خێرا دانی بە هەڵەكانی رابردووی سوریا لە لوبنان
ناوە ،ئێستاش لەبری ئەوەی راستیان بكاتەوە ،دووبارەیان دەكاتەوە .لە
ساتی سەربەخۆییەوە تاكو ئەمەڕۆ ،سەرۆكێكی لوبنانی یان حكومەتێكی
لوبنانی سەركەوتوو نەبوون لە بەرجەستەكردنی پەیوەندی ئاسایی و تایبەت
و شایستە لەگەڵ هیچكام لە رژێمە دەسەاڵتدارەكانی سوریادا .هەروەها
هیچ الیەنێكی كریستیانی نەیتوانی تا كۆتایی و لەسەر بنەمای سەروەری و
سەربەەخۆیی لوبنان بەردەوام بێت لەسەر پەیوەندیە جێگیرەكانی لەگەڵ
رژێمی دەسەاڵتداری ئێستای سوریا .سەرەڕای ئەوەی كە بەرپرسیارێتی
ئەو شكستە دەكەوێتە سەر ئەستۆی لێپررساوانی سوریا ئینجا لوبنانییەكان.
بابەتەكە بە چەمكە ئیداریەكەیەوە سنوری بەرپرسیارێتی دەبڕێت بەرەو
بەرژەوەندی سوریا بە چەمكە جیۆ -سرتاتیژیەكەی.
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لوبنانییەكان سوریا بە تەنها دراوسێی خۆیان دەزانن ،سوریاش لوبنان
بە یەكێك لە دراوسێكانی خۆی دەزانێت .لوبنانییەكان پێیانوایە دۆسیە
دووقۆڵییەكانی نێوانیان كێشەی سەربەخۆن ،بەاڵم سوریا بە دۆسیە فرە
رەهەندەكانەوە گرێیان دەدات .لوبنانییەكان سنوری هاوبەشیان لەگەڵ
سوریا بە نێوانێك بۆ سەروەری دەدەەننە قەڵەم ،بەاڵم سورییەكان ئەو
سنورانە بە درێژبوونەوەی سەربازی ،سیاسی ،ئابوری و ئەمنی دەزانن ،بەو
پێیەش بێت هەموو ئەو شوێنانەی دەكەونە ئەوبەری رووباری گەورەوە
بە باشوری سوریا دادەنرێت .لوبنانییەكان پێیانوایە دەستێوەردانی سوریا
لە كاروباری ناوخۆیان پێشێلكردنی سەروەری واڵتەكەیانە ،بەاڵم سورییەكان
ئەوە بە هەڵسوكەوتێكی ئاسایی و رسوشتی دەزانن لە بەرامبەر دەوڵەتێكدا
كە سەربەخۆییەكەیان پێ هەرس ناكرێت ،س��ەرەڕای ئەوەی كە لوبنان
لەپێش سوریادا یەكی گرتووە و سەربەخۆیی و ئازادی بەدەستهێناوە.
پێش ئەوەی لوبنانییەكان بەرەنگاری سوپای سوریا ببنەوە ،تەنانەت
پێش ئەوەی هەڵوێستی سیاسی ئاشكرا وەربگرن ،بەرپرسان و سەركردە
لوبنانییەكان لە كۆبوونەوە داخراوەكاندا هەوڵیانداوە لە چوارچێوەیەكی
دووقۆڵی و ئاشتیانەدا لێپررساوانی سوریا رازی بكەن بۆ چارەسەركردنی
سكااڵو گلەییە رەواكانی لوبنانییەكان ،بەاڵم جگە لە بەڵێن هیچیان لێ
نەچنیەوە .داواشیان لێكردن وەكو هێزی بەرپەرچدانەوە رێز لە رۆڵیان
بگیرێت و دەست لە كاروباری ناوخۆییان وەرنەدرێت و بە بڕیارەكانی
لوتكە عەرەبییەكان و نەتەوە یەكگرتوەكانەوە پابەند بێت ،رێزی بەندەكانی
رێكەوتننامەی تائیف بگرێت ،پابەند بێت بە پەیوەندیە دیپلۆماسیە
هاوبەرامبەرەكان و سنورە كێرشاوەكان و دووبارە باڵوكردنەوەی هێزەكان
بەپێی پێویستی ئەمنی ،دواجاریش پابەندبوونی سوریا بە پاشەكشەكردن بێ
وەاڵم بوو .بە درێژایی سێ دەیە لوبنانییەكان نەیانتوانی رژێمی سوریا رازی
بكەن بە البردنی تەنها یەك بەرگری سەربازیش ،بەاڵم لە ساڵی 2005دا لە

280

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

ئاكامی شۆڕشی ئورز ،سوریا هەموو سوپاكەی لە لوبنان كشاندەوە كاتێك
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بەپێی بڕیاری نێودەوڵەتی ژمارە ()1559
داوای لێكرد بكشێتەوە ،پێشرتیش سوریا سوپاكەی لە باشور و جەبەل لوبنان
لە باشور و ناوەڕاست و بەیروت كشاندەوە لە كاتێكدا كە ئیرسائیل لە ساڵی
1982دا پەالماری لوبنانی دا .ئێمەی لوبنانی ،برایانی گەلی سوریا ،دڵامن
بەوە دادەخورپێت كە رژێمی سوریا مەرجەكانی ئەمەریكا و ئیرسائیل
جێبەجێ بكات و خواستە برایانەییەكانی لوبنان رەتبكاتەوە .بەاڵم رژێمی
سوریا ،لە روانگەی بنەمای «وەرگرتنەوەی باجەكان»وە ،پشت بە بنەمای
دانوستان لەگەڵ ئەوانی تردا دەبەستێت (عەرەب و ئیرسائیلییەكان و
دەوڵەتانی خۆرئاوا) سەبارەت بە رۆڵ و بوون و پێگەی لەناو لوبنان ،نەوەك
دانوستانی راستەوخۆ لەگەڵ دەوڵەتی لوبنان.
ئەم هەڵسوكەوتە بەشێكە لە بونیادی رژێمی سوریا و سەركردەكانی بە
نهێنی سەقامگیری و بەردەوامبوونی بۆ ماوەی ( )40ساڵ دەیدەنە قەڵەم،
سەرەڕای روودانی ئەو هەموو شەڕو شۆڕش و راپەڕین و رێكەوتننامانەی
ئاشتی و ئەو گۆڕانكارییانەی كە لە واڵتانی عەرەب و عەجەم و جیهان
روویانداوە .كاتێك ئێمە وەك لوبنانییەكان ،بە تایبەتیش كریستیانەكامنان
درك بە فرەیی بونیادی ئەو رژێمە و وردیی هاوكێشەكانی دەكەین ،زیاتر لە
هۆكارەكانی شكستهێنانی باشكردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەكان تێدەگەیت،
سەرەڕای خواستی لوبنانییەكان و بەڵێنی سورییەكان .سیامكانی فرەیی لە
رژێمی سوریادا ئەمانەن:
* رژێمێكی سەرۆكایەتی بەعسی پابەندە بە فكرێكی ناسیۆنالیستی
عەرەبی یەكێتی خواستی خاوەن ئاراستەیەكی سۆسیالیستی و عەملانی و
هاوسۆز لەگەڵ زۆربەی بزووتنەوە خەباتگێڕەكان لە جیهانی عەرەبیدا ،بە
تایبەتی هەندێك لە بزووتنەوەكانی شۆڕشی فەلەستین.
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* رژێمێكی ئەمنیە ،چونكە ماوەی ( )40ساڵە هێشتا یاسای باری نائاسایی
لە سوریا كاری پێدەكرێت و فۆڕمێكی ئەمنی پەیڕەو دەكات لە مامەڵە
نێوخۆیی و دەرەكییەكانی لەژێر كاریگەری رەفتارو گومان و مەترسییەكان.
ئەمجۆرە فۆڕمەش لەگەڵ چەمكی ئازادییە فەردی و گشتییەكان و لەگەڵ
دیموكراسیدا یەكناگرێتەوە.
* رژێمێكە لەالیەن عەلەوییەكانەوە بەڕێوە دەبرێت و پارێزگاری
لێدەكرێت ،كە تائیفەیەكی ئیسالمیە لەپێناو شكۆمەندی خۆیدا تێكۆشاوە و
لە سەدە دێرینەكانی پێشووەوە رۆڵێكی گرنگی لە مێژووی خۆرهەاڵتدا بینیوە
و سەركەوتوو بووە لە بەرزكردنەوەی پێگەی سوریا بە جیاوا لەگەڵ ئەوانەی
كە پێشرت حوكمیان كردووە .بە حوكمی ئەو واقیعە ،بەالی عەلەوییەكانەوە
گرنگە دەست و پەنجەیان لەگەڵ كەمینە عەرەبی و هەرێمییەكاندا نەرم
بكەن ،ئەگەر ئیسالمی بن یان مەسیحی یان هەر الیەنێكی تر بن ،بەڵكو
كاردەكەن بۆ هاوپەیامنیكردن لەگەڵ هەندێكیان و پارێزگاریكردن لە
هەندێكی تریان و دەستبەسەرداگرتنی هەندێكی تریان ،ئەمەش یەكێكە لە
دیوەكانی كێبڕكێی نێوان ئیرسائیل و سوریا.
* رژێمێكە رۆڵێكی تەوەریی زیرەكانە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و روانگەی
هەرێمیدا دەبینێت و حساباتی تایبەتی خۆی لە بۆتەی هاوپەیامنێتی و
هاوسەنگییەكان و ناكۆكییەكاندا هەیە ،هەر لە ئەمەریكا و روسیا و چین
تاكو ئێران و ئیرسائیل و سعودیە و توركیا ،لەوێشەوە تا دەگاتە تەوەرە
سەرەكییەكان لەناو واڵتانی ناوچەكە.
لەم روانگەیەوە رژێمی سوریا هەوڵەدات دەست بەسەر زۆرترین
ژمارەی كارتەكانی دانوستان و رێككەوتن و پێكهاتنەكانی ئاشتی و شەڕ
بگرێت .لەم چوارچێوەیەدا رژێمی سوریا بە گشتی و تایبەتی ئەم كارتانەی
بەدەستهێناوەتەوە:
• كارتی سوننەكان( :رێكەوتن لەگەڵ توركیا ،پێكهاتن لەگەڵ ئیخوان
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موسلمین ،چاودێریكردنی سوننەكانی عێراق ،لێكتێگەیشنت لەگەڵ سعودیە
و هەموو دەوڵەتانی كەنداو ،پشتیوانیكردنی بزووتنەوەی حەماس و جیهادی
ئیسالمی فەلەستین ،جڵەوكردنی رەوتە سەرەكییەكانی سوننە لە لوبنان).
• كارتی شیعەكان( :ئێران ،حزبوڵاڵ ،بزووتنەوەی ئەمەل ،حوسییەكان،
شیعەكانی سعودیە).
• كارتی كەمینەكان( :دورزەكانی جۆالنی داگیركراو و سوریا و لوبنان،
عەلەوییەكان ،ئیسامعیلییەكان ،كریستیانەكانی عێراق و سوریا و لوبنان).
دەشتوانین شێوازی هودنەی بەڕێزانەی سوریا لەگەڵ ئیرسائیل و دیالۆگی
چاالكانە لەگەڵ ئەوروپا و ئەمەریكا ،هەروەها درووستكردنی پەیوەندی
توندوتۆڵ لەگەڵ روسیاو چین و كۆریای باكور بۆ سەر ئەم كارتانەی رژێمی
سوریا زیاد بكەین.
لەبەردەم ئەم بونیادە فرەیی و دەوڵەمەندەی رژێمی سوریا كە پڕە
لە دژەكان ،لوبنانییەكان بە تایبەتیش كریستیانەكانی لە درووستكردنی
پەیوەندی دۆستایەتی و سەقامگیر و پڕ ئاسایش و بونیاترناو لەسەر رێزگرتن
لە سەروەری و سەربەخۆیی لوبنان و رێزگرتن لە بڕیاری نیشتامنی ئازادانەی،
روبەڕووی گرفت دەبنەوە .چونكە جگە لە بەرژەوەندیە ناچونیەكەكانی
سوریا لەگەڵ بارودۆخی تایبەتی لوبنان و سیستمە دیموكراتیەكەی،
هاوكات كۆمەڵگەی لوبنانیش خاوەنی فرەییەكی ناچونیەكە .هەموو الیەن
و تیمێكی فەڕەمی یان تائیفی یان حزبی لوبنانی وا دەخوازێت سوریا لە
دژی الیەنە لوبنانیەكەی دیكە ببینێت ،هەروەك دەیەوێت هاوپەیامنێتی
لەگەڵ ئاراستەیەك لە ئاراستەكانی رژێمی سوریادا بكات :دەوڵەتی لوبنان
دەخوازێت هاوپەیامنێتی لەگەڵ دەوڵەتی سوریا بكات ،كریستیانەكانیش
لەگەڵ سوریای عەلەوی ،حزبە ناسیۆنالیستی و عروبییەكانیش لەگەڵ
سوریای بەعس ،سوننەكانیش لەگەڵ سوریای سوننی ،شیعەكانیش لەگەڵ
سوریای هاوپەیامنی ئێران ،دورزییەكانیش دەیانەوێت لەگەڵ سوریای
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جەبەل دروزدا هاوپەیامنێتی بكەن .بەاڵم رژێمی سوریا ناتوانێت خۆی وەكو
موڵك و سامان منایش بكات ،چونكە هەریەكە لەوەی تر دابڕاوە و كۆمەك
و پشتیوانی پێشكەشی گروپە لوبنانییەكان دەكەن .سوریای ئەسەد بۆی
نەدەلوا حوكمی سوریاكەی موعاویە بكات ئەگەر رێزی لە هەموو دیوەكانی
رژێمەكەی نەگیرایا ،بەڵكو دەستەی فەرمانڕەوا لە سوریا نەیدەتوانی
دروشمەكانی زۆرینەی سوننی عروبی و شۆڕشگێڕ لەو واڵتە بونیات بنێت كە
مەچەكێكی پۆاڵیین ،درێژەپێدانی مانەوەی لە دەسەاڵت ،بەرەنگاربوونەوەی
رەوتی گوماناوی ئیسالمی توندڕەوی پەیوەندار بە دەستەی دەسەاڵتداری بۆ
دەستەبەر كرد ،سەرەڕای ئەو سەقامگیریەی كە بۆ گەلی سوریای فەراهەم
كردووە.
ئەمەیە ناوەرۆكی شكستهێنانی ئاساییبونەوەی پەیوەندییەكانی لوبنان
لەگەڵ سوریا ،بە تایبەتی كریستیانەكانی .ئەمەیە نهێنی راگوزارێتی
سوریا لە لوبنان لە الیەنێكەوە بۆ الیەنێكی تر ،بۆیە لە یەككاتدا لەگەڵ
هەمووان نناكۆك و لەگەڵ هەمووانیشدا راستگۆ بوو ،ئەوەش بەگوێرەی
بارودۆخی ناوخۆیی و رەوش��ی هاوپەیامنێتیە عەرەبی و هەرێمی و
نێودەوڵەتییەكانی و ئەولەویەتەكانی لەو قۆناغەدا .سوریا رژێمێكە لە
روانگەی هاوسەنگی هێزەكانەوە مامەڵە لەگەڵ دەوروبەردا دەكات ،بەاڵم
لوبنان دەوڵەتێكە لە روانگەی یاسا نێودەوڵەتییەكانەوە مامەڵە لەگەڵ
دەوروبەردا دەكات ،ئەوەش زۆر بە كەمی لەالی لێپررساوانی سوریا پەسەند
بووە و دەنگیداوەتەوە .سوریا بە رێژەی وابەستەییان بە سرتاتیژەكەی و
نزیكبوونەوەیان لە رێڕەوی عروبە ،مامەڵە لەگەڵ كریستیانەكانی لوبناندا
دەكات ،لە كاتێكدا كریستیانەكان حەزدەكەن بەقەد رێزگرتنی سوریا لە
تایبەمتەندێتیان مامەڵەی لەگەڵدا بكەنلە كاتێكدا كە دانی ناوە بە ناسنامەی
لوبنان ،هەرچەندە ئەوە هەڵوێستێكی كێشە لەسەری رژێمی سوریایە كە لە
ڕووی باوەڕیی و ویژدانی و سیاسییەوە دان بە لوبنانی ئازادا نانێت.

284

گۆڕینی ڕژێم و شۆڕشەكان
ئەو ڕووداوانەی سیستمی
سەدەیەكیان سڕییەوە

بەرژەوەندی سوریا و لوبنان وا پێویستی دەكات كە هەموو كێشە و
گرفتە جۆراوجۆرەكان تێبپەڕێنن و لەبەر رۆشنایی ئەزمونەكانی رابردوو
دەستكەوتەكانی ئایندەدا ب��ەردەوام بن لە پەیوەندییەكانیان ،بەرەو
گرێبەستێكی مێژوویی بۆ ئەوەی لوبنان نەكرێتە بەشێك لە پرۆژەیەك
كە لە دژی رژێمی سوریا دابڕێژرێت و رژێمی سوریاش لوبنان نەپێچێتە
گێژاوێكەوە بۆ لەناوبردنی سەقامگیری و سەربەخۆیی و پەیامەكەی .بەو
ئاستەی كە پرۆسەی لێكتێگەیشتنی نێوان لوبنان و سوریا قورسە ،پێویستە
هەوڵ و تەقەلالكان زیاتر بكەین بۆ ئەوەی پرۆسەكە بكەینە مومكین و
شیاو .ئەو ئەركە پێویستی بە ژیریەكی لوبنانی ئەفرێرناوو راستگۆیی و
نیازپاكی سوریا هەیە ،جگە لە رۆڵی سەرەكی كریستیانەكانی لوبنان لە
بەرجەستەكردنی فۆرمێكی نایاب لە گرێبەسنت لەنێوان هەردوو واڵتدا..
خودایە بێرە وەاڵم.

سەرچاوە:
كتێبی (تغییر االنظمە والثورات) -چاپی یەكەم 2013
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

1

ئاشنابوون بە
ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

3

ئاشنابوون بە
كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە
شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە
كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە
ئاالن تۆرین

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

4
5
6

رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆرش مستەفا

ساڵی چاپ
2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

مستەفا زاهیدی

2014

 9ئاشنابوون بە
قەشە ئاگۆستین
 10ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ
 11ئاشنابوون بە
دیڤد هیوم
 12ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

 13ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014
2014
2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 14ئاشنابوون بە
جۆن لۆك
 15ئاشنابوون بە لینین
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عەتا جەمالی

 16ئاشنابوون بە
ئەریك فرۆم
17

ئاشنابوون بە
قوتابخانەیفرانكفۆرت

 18ئاشنابوون بە
بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا
وۆلف
 24ئاشنابوون بە یۆرگن
هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

25

 26مەكری ئیسالمییەكانی
كوردستان
27

كتێبی سور

2014

بازگر

لوقامت رووف

ئاشنابوون بە درێدا

2014

2014

 19بلیمەتی و شێتی
 20ئاشنابوون بە كریشنا
مۆرتی
 21ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم
 22ئاشنابوون بە سیمۆن
دیبۆڤوار

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014
2014
2014
2013

ماجد خەلیل
ماو تسی تۆنگ

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014
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 28سەیران بۆ سەرێكانی
29

سرتان عەبدوڵاڵ

گەندەڵی

 30یوتۆپیا

كۆمەڵێك نوسەر

ئەنوەر حسێن-
 31لە قەندیلەوە بۆ
شۆڕش مستەفا
كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری ئەنوەر حسێن
(بازگر)
عەرەبی
33
گەشتە بێ ئاكامەكانی
بریتا بولەر
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
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سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2014

پێشەوا فەتاح

2015
2015
2015

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
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