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ئایدیا دیپلۆماتیك

بەهێزترین سەرۆكی چین دوای ماوتسی تۆنگ
جين پينگ

له  فارسييه وه : ئایسا ئارامئيمێلى فرێنكليل
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لە كاتێكدا كە چین دەیەوێت بە بەهادانان بۆ بەكاربردن، 

كردنەوەی بەشی مامەڵەی دارایی واڵتەكەی رووبەڕووی 

لێنەهاتوویی  راب��وردوو  ساڵی  هاوینی  ببێتەوە،  قەیران 

دەوڵەت بازاڕەكانی دارایی نێودەوڵەتی وروژاند. گرەنتی 

ئەوە ناكرێت دەوڵەت بتوانێت چین بە ئارامی بهێڵێتەوە. 

سەرۆك )چێ  جین پینگ( سەرجەم جومگەكانی دەسەاڵتی 

بۆ  كۆنتڕۆڵكردنە  ئەم  ئایا  بەاڵم  كۆنتڕۆڵكردووە،  سیاسی 

ناڕازیبوونەكان بەسە؟ كپكردنەوەی 

ساڵی  دوو  ل��ە  ك��ە  پینگ(،  جین  )چ��ێ   رەوای���ە  ئایا 

گەلی  كۆماری  سەرۆكایەتی  كورسی  لەسەر  رابوردووەوە 

چین پاڵی داوەتەوە، وەك ئەمیرێكی سوریرت بە میراتگری 

لە  ئەو  شێوازی  گۆڕانی  لەگەڵ  دابرنێت؟  تۆنگ  ماوتسی 

كاتی گەیشتنە دەسەاڵتەوە لە ساڵی 2013وە، تێگەیشتنی 

ئەوەیە:  ئەمەریكا  و  ئەوروپا  شیكەرەوانی  لە  ژمارەیەك 

توانای  كە  راس��ت��ەوخ��ۆ،  ئاهەنگێكی  و  ئ��ام��ادەب��وون 

هەیە. لێتێگەیشتنی 

بە  جواڵندووە،  دەرەكییەكانی  شیكەرەوە  لە  ئەوەی 

ئەرشیفكردنی زمانی توند و زبری ئاسایی رابەرانی حزبی 

كۆمۆنیست نییە، كە جێگەی خۆی بە وێنایەكی بێ گرێ 

داوە،  چین  كۆماری  سەرۆك  كەسێتی  بە  یەكگرتووی  و 

راگەیاندنەكانە،  دوبارەكردنەوەی  لەوە  زیاتر  بەڵكو 

چاودێری  بۆچوونی  بە  لێوەردەگرێت:  سودی  ئەو  كە 

زانكۆی  بە  گرێدراو  چینی  راگەیاندنەكانی  رەخنەگری 

لە  چین(  راگەیاندنی  )پرۆژەی  بە  نارساو  كۆنگ  هۆنگ 

و  پینگ(  جین  )چێ   سەرۆكی  بوونە  ساڵی  دوو  ماوەی 

)هۆ جینتاو( ناوی رابەری ئێستا زیاتر لە ئەوەی رابوردوو 

هاتبوو.  دا  گەل(  )رۆژنامەی  سەرەكی  مانشێتی  لە 

بە  تەقەكردن،  دووگۆڵیدا،  كاتی  لە  )چێ (  منایشكردنی 

دەستەوە گرتنی چەترەكەی خۆی، یان الدان لە شیرینی 

الیەنگری  جەماوەری  منایشی  لەوەش  زیاتر  خانەیەك، 

پاڵەوانی  ژونگشون(  )چێ   كوڕی  كە  ئەوەیە،  نیشانەی 

كۆمۆنیست، وەك ماوتسی تۆنگ، روو لە جەماوەرەكەی 

وەرناگێڕێت.

وتە   )2015( راب��وردوودا  ساڵی  كۆتایی  لە  لەوە  بێجگە 

رەخنەییەكانی لە )بەها رۆژئاواییەكان( مانشێتی یەكەمی 

گیرن(  )یوئان  كاتێك  دیارە  داگیركرد،  راگەیاندنەكانی 

وەزیری پەروەردە دژی كتێبە هاوردەكراوەكانی خوێندن 

وەستایەوە و رایگەیاند، كە برەوپێدەری فرە حزبی و دژی 

ئیمێلی فرێنكیل   

بەكاربردن، لـ بۆ  بەهادانان  بە  دەیەوێت  چین  كە  كاتێكدا  لە 
كردنەوەی بەشی مامەڵەی دارایی واڵتەكەی رووبەڕووی قەیران 
ببێتەوە، هاوینی ساڵی رابوردوو لێنەهاتوویی دەوڵەت بازاڕەكانی 
دارایی نێودەوڵەتی وروژاند. گرەنتی ئەوە ناكرێت دەوڵەت بتوانێت چین 
بە ئارامی بهێڵێتەوە. سەرۆك )چێ  جین پینگ( سەرجەم جومگەكانی 
دەسەاڵتی سیاسی كۆنتڕۆڵكردووە، بەاڵم ئایا ئەم كۆنتڕۆڵكردنە بۆ 

كپكردنەوەی ناڕازیبوونەكان بەسە؟
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پێویستە  بێت  نرخێك  هەر  بە  رایگەیاند  و  سۆسیالیزمن 

رێگری لە باڵوبوونەوەی بەها رۆژئاواییەكان لە وانەكانی 

ئاماژەشبكرێت  پێویستە  هەروەها  بگیرێت،  خوێندندا 

ئەمەریكی،  كۆمپانیایەكی  چەند  سەر  بەهێرشكردنە 

لەوانە سیسكۆ، ئەپڵ، گۆگڵ و ئینتێل.

لە  ژمارەیەك  و  خۆی  پێشینەكانی  وەك  چین  سەرۆكی 

رۆشنبیران، كە پێیانوایە بەپەلە رۆیشنت بەرەو دیموكراسی 

نەهامەتی  بەند دەتوانێت واڵت رووبەرووی  و  بێ كۆت 

بكاتەوە، یەكێك لە تایبەمتەندییەكانی چینییەكانە: مێژوو، 

خاوەنی  ببێتە  نەتوانێت  لەوانەیە  واڵتە،  ئەم  كۆمەڵگەی 

كاتی  لە  بەمشێوەیە  حزبی.  فرە  دیموكراتی  سیستمێكی 

وتاردانیدا لە پەیامنگەی )ئەوروپا( لە )بروژ( باسی لەوە 

جیاجیای  سیاسی  سیستمی  پێشرتیش  »چین  كە  دەكرد، 

ئەگەر  و  نەبووە  باشیان  كارایی  هیچیان  و  تاقیكردۆتەوە 

دوبارە بەكاربهێرنێن، دەتوانن كارەسات دروستبكەن«.

)چ���ێ (ەوە  ل��ەالی��ەن  س��ەرب��ازی��ش  الی��ەن��ی  كۆنتڕۆڵی 

لە  نزیكانی  دانانی  هاوشێوەی  نیگەرانییە.  مایەی 

رۆژئاوا،  دژی  رەفتاری  و  بەرگریدا  هەستیارەكانی  پلە 

چینی  دەریای  لە  خواستەكانیەتی  و  چاالكی  سەملێنەری 

سەردەمی  لە  واڵتە  ئەم  رابەرانی  خۆپارێزی  كە  باشوور، 

)دينگ شیاو پینگ(ەوە جیاوازە.

بە  فەڕەنسا  بۆ  سەردانیدا  كاتی  لە  )چێ (   ،٢٠١٤ ساڵی 

بە  ناپلیۆن  پێشبینییەكانی  لە  یەكێك  بۆ  ئاماژەكردنی 

روونی ئاماژەی بە بەهێزبوونی چین كرد: »چین شێرێكی 

دەلەرزێنێت.  جیهان  بێت  وەخەبەر  كاتێك  و  خەوتووە 

و  ئاشتیخواز  بەاڵم  هاتووە،  وەخەبەر  شێرە  ئەو  ئێستا 

میهرەبان و شارستانییە«. ئەو بە وردی دەنگی چین-ی بە 

گوێی جیهانیاندا دا.

خۆپەرست  و  بەهێز  رابەرێكی  وەك  سادە،  شێوازێكی 

سەرجەمیان بیرهێنەرەوەی سەردەمانێكن، كە بە مائۆئیزم 

بێجگە لەوە )چێ ( هاوشێوەی )ماوتسی تۆنگ(  نارساوە. 

لە سەردەمی خۆیدا بۆچوونێكی بڕاوەی لەبارەی هەموو 

سیاسەتیشەوە  بە  پەیوەندییان  بابەتانەی  ئەو  شتێك، 

چێژێكی  یان  خەون،  پەروەردە،  مەزهەب،  هەیە:  نییە، 

پڕوپاگەندەیی زیاتر نییە.

ناردنی  بە  گشتی  رای  راب���وردوودا  ساڵی  كۆتایی  لە 

ماوتىس تۆنگ                             دينگ شیاو پینگ                                                 هۆ جني تاو    
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هونەرمەندان بۆ گوندەكان وروژاند، مەبەستی لەمكارە 

گوندنشینەكان  لەگەڵ  پەیوەندی  دروستكردنی  بۆ 

شۆڕشی  سەردەمی  هاوشێوی  لەوێ  ئەوەی  بۆ  بووە، 

فەرهەنگی و ناردنی گەنجانی خوێندەوار بۆ گوندەكان، 

بە تێگەیشتنی راست لە هونەر بگەن و ئەو كاتە بتوانن 

لەمڕووەوە  بكەن.  سۆسیالیزم  بەهاكانی  بە  خزمەت 

رێگەی  سیاسەتەكانی  بەرەوپێشربدنی  بۆ  سەرۆكی چین 

بگەڕێت.  سوردا  كتێبی  لە  كە  نادات،  خۆی  بە  گومان 

بەمشێوەیە ئەو بنەمای )رێڕەوی جەماوەری( بەشداری 

گرتۆتەبەر،  تۆنگ(ی  )ماوتسی  خۆشەویست  خاڵكی 

و  بیروڕا  پێویستە  كۆمۆنیستەكان  ك��ادرە  بەوپێیە 

كۆبكەنەوە.  سادەكان  چین-ییە  باڵوەكانی  ئەندێشە 

دەستیپێكردووە،  گەندەڵی  دژی  ئ��ەو  ش��ەڕەی  ئ��ەو 

و  پ��ێ بخات  ل��ە  ب��ااڵك��ان  ك���ادرە  وات��ا  )ب��ەورەك��ان( 

پانبكاتەوە.  ئەوان  دەستی  ژێر  كارمەندانی  )مێشەكان( 

كادر  هەزار   ٢٠٠ لە  لێكۆڵینەوە  دادگاكان  بەمشێوەیە 

ئاسایشی  پێشووی  بەرپرسی  كۆنگ(  یانگ  )ژو  دەكەن: 

٢٠١٥دا  ساڵی  ناوەڕاستی  لە  و  كراوە  دادگایی  ناوخۆ، 

هەزار   ٤٠٠ دواتر  حوكمدرا،  هەتایی  هەتا  زیندانی  بە 

سزادران.  كەسیرت 

سنورداركردنی ئینتەرنێت و سەركوتكردنی زیاتر

بەپێی  ب��ووە،  زیاتر  سەركوتكردن  سیاسەتی  هەروەها 

ساڵی  چین،  لە  مرۆڤ  مافەكانی  بەرگریكارانی  راپۆرتی 

كۆمەڵگەی  چاالكوانانی  لە  كەس   ١٠٠٠ نزیكەی   ٢٠١٤

بەرپرسی  فێمینیستەكان،  )پ���ارێ���زەران،  م��ەدەن��ی 

دوای  كەسێك  هیچ  دەستبەسەركراون،  سەندیكاكان( 

لە  نەبینیوە.  ئەوەی  ١٩٨٩ هاوشێوەی  روداوەكانی ساڵی 

ئینەرنێت  بەكارهێنانی  ٢٠١٥دا  ساڵی  كۆتایی  مانگەكانی 

جیمەیڵ  و  گۆگڵ  كردووە،  كەمی  بەرچاو  بەشیوەیەكی 

پچڕی  پچڕ  راگرتنی  ئەوەشدا  لەگەڵ  كراون،  سنوردارتر 

سانسۆری  هەروەها  تایبەتییەكان،  كۆمەاڵیەتییە  تۆڕە 

و  هونەرمەندان  و  رۆژنامەنوسان  سەر  خراوەتە  توند 

مامۆستایان و رۆشنبیران.

)دینگ(  پ��ەروەردەك��راوی  كۆمەڵی  بە  ك��اری  بنەمای 

لە  كاری  دابەشكردنێكی  ئەو  پرسیارەوە،  ژێر  دەخەنە 

كە  دروستكردبوو،  بورو(  )پولیت  سیاسی  نوسینگەی 

پێكهێنانی  بە  برەوی  و  الیەنەكان  خستبووە  كێبڕكێی 

دەدا،  حزبییەكە  دەزگ��ا  ن��او  هاوپەیامنێتییەكانی 

بۆئەوەی رێگە لە دەركەوتنی پیاوێكی بەهێزتر بگرێت، 

سەرۆكایەتی  لە  دەكاتەوە،  كۆ  پۆستەكان  )چێ (  بەاڵم 

كۆمسیۆنی  س��ەرۆك��ی  و  چین  كۆمۆنیستی   حزبی 

تر،  پۆستی  چەندین  سەرۆكایەتی  تا  سەربازی  ناوەندی 

ئاسامنی،  ئاسایشی  و  نەتەوەیی  ئاسایشی  بەرپرسیارێتی 

)چێ (  س��ەرۆك  بكرێت،  ئ��ەوە  ئینكاری  ناتوانرێت 

تۆنگ  ماوتسی  دوای  چین  سەرۆكی  بەهێزترین  وەك 

دەردەكەوێت.

هەرچەندە گەڕانەوە بۆ ناو و ناوبانگی )سەرۆكی گەورە( 

كەم نییە، دوبارە ئەوەی لە ماوتسی تۆنگ وەالیان ناوە، 

لە  سودوەرگرتن  )چ��ێ (دا  سیاسەتی  لە  هەیە.  گرنگی 

لە  پشتیوانی  سیاسەت،  پایەیەكی  وەك  گوندنشینەكان 

چینی،  دابونەریتی  لە  وەرگێڕان  روو  چەكداری،  شۆڕشی 

لەوانە گرێدراوی بە ئەندێشەی كۆنفۆشیۆس بوونی نییە. 

هێنانە  بەها،  بە  روخسارێكی  وەك  مائۆ  نیشاندانی  بە 

پشتبەسنت  و  چین  كۆمۆنیستی  حزبی  رەوای��ی  پێشی 

)چێ ( لە كاتی سەردانیدا بۆ فەڕەنسا بە ئاماژەكردنی 
روونی  بە  ناپلیۆن  پێشبینییەكانی  لە  یەكێك  بۆ 
شێرێكی  »چین  كرد:  چین  بەهێزبوونی  بە  ئاماژەی 
خەوتووە و كاتێك وەخەبەر بێت جیهان دەلەرزێنێت.
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چینییەكاندا  بیری  لە  كە  پێشوو،  رابەری  پیرۆزیەی  بەو 

بەمەبەستی  )چ��ێ (  الی  تایبەتی  بە  پاراستویەتی، 

خۆشەویستی. بەدەستهێنانی 

رۆشنبیرە  الی  تۆنگ،  ماوتسی  ئەگەر  راستیدا  لە 

ئابوری  سیاسەتی  و  ق��ەی��ران  ب��ە  رۆژئ��اوای��ی��ەك��ان 

وێرانكەر  ب��اوەڕی  ئیرادەگەرایی  و  ئ��ازار  و  خ��راپ 

گەورەیی  و  دەس��ەاڵت  زیاتر  چین  لە  گرێدرابێت، 

ئابوری  كۆمەاڵیەتی،  یەكسانی  راستكاری،  نەتەوەیی، 

مانگی  لە  زیندودەكاتەوە.  پیشەسازی  پێشكەوتنی  و 

كە  هەڵسەنگاندنێك،  بەپێی  2013دا  دیسەمبەری 

لە  نزیك  رۆژنامەی  تایمز(  )گلۆباڵ  داوای  لەسەر 

باوەڕیان  چینییەكان   85% ئەنجامدراوە  )ح��زب( 

و  هەڵە  لە  تۆنگ  ماوتسی  سەركەوتنی  كە  واب��ووە، 

سەرۆكی  خۆنواندنەكانی  ئەگەر  زیاترە.  شكستەكانی 

پێویستی  و  ق��وڵ  قەیرانی  دی��دی  لە  چین  ئێستای 

رابەرایەتی  گروپی  كە  بڕوانین،  كردنی  مۆدێرن  بە 

گەورەتر  واتایەكی  ئەو  دەسەاڵتی  وەتەنگهێناوە، 

خۆی  دەیەوێت  )چ��ێ (  راستیدا  لە  لەخۆدەگرێت. 

بەمشێوەیە  بنوێنێت،  چین  نەتەوەی  رزگاركەری  وەك 

نوێیەكانی  موحافیزكارە  كە  بێنێتەدی،  خۆی  خواستەی 

وەك )شیاو گنگچین(ی مێژوونوس لە سەرەتای دەیەی 

كردبوو. باسی  ١٩٩٠دا 

)چێ ( بۆ كێشكردنی رای گشتی، هونەری پەیوەندی گشتی 

بەكاردێنێت، كە لە ئەمەریكا و رۆژئاوا وردەكارییەكانیان 

كە  منایشدەكات،  دادوەرێك  وەك  خۆی  ئەو  داڕشتووە، 

كۆمۆنیستدا  حزبی  لە  چاكسازی  و  الوازەكانە  الیەنگری 

دەكات. ئەو بێفەرمانیانەی سااڵنە دەردەكەون و ژمارەیان 

ئینتەرنێت  تۆڕی  لە  گفتوگۆكان  ژماردووە،  هەزار   ١٥٠ تا 

ئایینی  پیاوێكی  وەك  )چێ (  ئەوەن.  شایەتی  هەموویان 

شاوڵین دەردەكەوێت.

سرتاتیژی )چێ ( هاوشێوەی ماوتسی تۆنگە بۆ ئەوەی چین 

پێداگری  ئەو  بەمشێوەیە  رزگاربكات.  دژوارییەكان  لە 

واڵتەكە  كە  دەكات،  بێوێنە  قەیرانێكی  رودانی  لەسەر 

بەرامبەر  لە   2014 ساڵی  ئۆكتۆبەری  مانگی  دەگرێتەوە: 

لەسەر  قورسرت  ئەركێكی  كە  رایگەیاند،  بۆرۆ(  )پۆلیت 

حزبەكەیانە بۆ چاكسازی و سەقامگیری واڵت، مەترسی و 

هەڕەشەكان لە هەر كاتێكیرت زیاترن.

ئەم بەمشێوەیە بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆ ئەم دۆخە 

لە  سودی  نوێ،  سەرۆكێكی  وەك  وتەكانی  لە  بێجگە 

بە  راگەیاندنەكان  وەرگرتووە.  تۆنگ  ماوتسی  ئەزمونی 

بەرنامەی  دەستپێڕاگەیشتنی  بابەتی  بە  دانیان  گرنگی 

گێڕانەوەی  مۆبایل،  بۆ  سوور  بەكارهێنانی  بچوكی 

تۆنگ،  ماوتسی  سوور(ی  بچوكی  )دەفتەری  مۆدێرنی 

)چێ (  پەسەندكراوەكانی  دروشمە  و  ئەندێشە  كە 

سەرقاڵكردووە.  بابەتەوە  بەو  خۆیان  كۆكردۆتەوە، 

بۆ  ناڕاستەوخۆیە  هەڵسەنگاندنی  لیی  كردن  پێشوازی 

ئەگەر  )چێ (.   بە  چین  هاواڵتیانی  متانەی  و  باوەڕ 

فەرهەنگی  شۆڕشێكی  ئاسۆی  بە  ئەوە  كەس  هەندێك 

  3.5 پلەی  بەرنامەیە  ئەو  كارهێنەرانی  بە  ببینن،  نوێ 

لە 5 پێداوە و لە پێنج ئامڕازەكەی پەروەردەیە، كە لە 

چین لەسەر تۆڕی ئینتەرنێتە. ئەمەش زیاتر لەو رووەوە 

چین  هاواڵتیانی  نیوەی  كە  پێدانە،  گرنگی  جێگەی 

جۆرێك لە جۆرەكانی مۆبایلی زیرەك بەكاردێنن. بەپێی 

راپرسییەك لە ساڵی 2014دا %92 چینییەكان باوەڕیان 

بە سەرۆكەكەیان هەبووە، واتا %10 زیاتر لە )هۆجین 

تاو(ی سەرۆكی پێشوو. ئەوەی بۆتە هۆی خۆشەویستی 

و  نێودەوڵەتی  پانتایی  ب��ەرەو  چینە  بردنی  )چ��ێ (، 

پینگ(ەوە.  جین  )چێ   لەالیەن  چاكسازی   هەوڵەكانی 

سەرچاوە:

https://ir.mondediplo.com/article2386.html 
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رێكکەوتن لەگەڵ ئێران مەترسیدارە

  جۆى كلين

لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال مەحمود

، ،
الیەنگرانی دیموكراسی لە ئێران لەالیەن 

بەسیجە وه  لێیان دەدرێت
 CIA: دەسەاڵتی هەرەمی لە ئێران سەختە،

به اڵم ئه قاڵنييه  و خۆكوژ نييه 
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كلتوری  ئاگاداری  تەواوی  بە  ئەو خوێندكارانە هەموویان   

سەتەالیت  خاوەن  لەماڵەوە  بوون،  ئەمەریكی  گەنجانی 

تەوقەبكەین،  ناتوانین  كە  تێگەیشتم  كۆتاییدا  لە  بوون، 

دەمانەوێت  ئێمە  نەخێر،  وتی"  ژنەكان  لە  یەكێك  بەاڵم 

تەوقەبكەین". ئێمەش كردمان، بەڕاستی زۆر كاریگەر بوو.

2009دا،  ساڵی  لە  ك��ردەوە  ئێرانم  سەردانی  دووب��ارە 

نەژاد.  ئەحمەدی  هەڵبژاردنەوەی  بەساختە  لەكاتی 

لە  بەسیج(وە  ئایینی)  پۆلیسی  لەالیەن  كاتەدا  لەو 

سواری  بە  بەسیجەكان  دەكرام.  چاودێری  شەقامەكاندا 

مەالیانی  دەمبینی  دەرسەوان��د.  گۆچانیان  ماتۆڕەوە 

بەڵتەجییانەوە  ئەو  لەالیەن  دیموكراسی  الیەنگری 

یادەوەریم  بریندار دەكرێت، بەاڵم بەهێزترین  سەرییان 

ئەمجارەیان  ب��وو.  ئ��اف��رەت��ان  دەرب����ارەی  دووب����ارە 

)بەشە  ت��اران  باشوری  دیندارتری  و  بەتەمەنرت  ژنانی 

داپۆرشابوون،  بەتەواوی  زۆربەیان  شار(  هەژارەكەی 

بەسەرداهات  گۆڕانی  بەتەواوی  هەڵسوكەوتیان  بەاڵم 

دەكردم،  لەگەڵدا  قسەیان  تامەزرۆییەوە  بە  زۆر  بوو. 

و  دەرەوە  دەهاتنە  دەنگدان  وێستەگەكانی  لە  كاتێك 

رادەكێشا.  خۆیاندا  لەگەڵ  بێدەنگەكانیشیان  هاوسەرە 

بەڵكو  نەدەكردم،  لەگەڵدا  تەوقەیان  تەنها  هەر  ئەوان 

نوكتەیان  بڵێن،  شتێك  ئەوەی  بۆ  رادەكێشام  قۆڵییان 

گاڵتەبازییان  جوانی  هەستێكی  ئێرانییەكان  دەگێڕایەوە. 

هەیە، قاقایان لێدەدا. كاتێك پۆلیس هات بۆ لێكۆڵینەوە 

ئافرەتان  ل��ەوێ ،  چیدەكەم  من  كە  ئ��ەوەی  دەرب��ارەی 

روون  زۆر  شێوەیەكی  بە  ئەمە  دوورخستەوە.  ئەوانیان 

شوێنێكی گەشەكردو و قەناعەتپێكەر بوو.

هەن  دیكەش  چیرۆكی  زۆر  دەگێڕمەوە،  چیرۆكانە  ئەم 

لەبەر ئەوەی هەموو ئەو بیانوانەی باسدەكرێن دەربارەی 

كەسە  سەر  دەخەنە  قورسایی  ئێران،  ئەتۆمی  رێكەوتنی 

زەحمەتەكان )رابەری بااڵ(، گاردەكانی شۆڕش، حزبوڵاڵی 

بۆیە  هەر  ئێرانەوە.  لەالیەن  پشتیوانیكراو  تیرۆریستی 

زۆر ئاسانە بۆ فەرامۆشكردنی ئەو رۆڵە گەورە بیرناوە، لە 

الیەنگرانی  پێشكەتوو،  و  شانازی  خاوەن  كەسانی  الیەن 

دووبارە  بۆئەوەی  تامەزرۆن،  زۆر  كە  ئێرانی  ئەمەریكی 

دەنگی  ئەوە  گرێبدەنەوە.  جیهاندا  لەگەڵ  پەیوەندی 

دانوستكاری  تیمی  و  روحانی  حەسەن  كە  بوو،  ئەوان 

دەسەاڵتیان  )ه��ەرچ��ەن��دە  دەس���ەاڵت  س��ەر  هێنایە 

سنووردارە(.

جۆى كلني

سەردانی بـ  2001 ساڵی  یەكەمی  كانونی  لە  یەكەمینجار،  بۆ 
ئێرانم كرد. سەردانێكی سەیر بوو: واڵتێكی پۆلیسیی خاوەن 
خوێندەواری باش و چینی ناوەند. زۆربەی ژنان لەو رۆژانەدا 
جلی رەشی درێژیان لەبەردابوو. ئەو ژنانە بینین، قسە، هەروەها 
ئەوەش  س��ەرەڕای  نەدەكرد،  بێگانەدا  كەسی  لەگەڵ  تەوقەیان 
شتەكان گۆڕاون. لە قاوەخانەیەكدا چاوم كەوت بە گروپێك ژنی 
بەشی  لە  سەرپۆشەكەیان  و  بوون  زانكۆ  خوێندكاری  كە  گەنج، 
دواوەی سەرییان دانابوو، بەشێوەیەك قژییان دەبینرا، كە پەیامێكی 

یاخی بوونی سیاسی بوو.
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لە  رێككەوتنە،  ئەم  دەرب��ارەی  ناڕەزایەتییەكان  زۆربەی 

نوێكانیەوە  موحافزكارە  هاوڕێ   و  ناتانیاهۆ  بنیامین  الیەن 

ئەو  نییە.  ب��ڕوا  جێی  گێڕەرەوەیەكی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  دێ��ن، 

بەسەردانكەرە ئەمەریكییە ساویلكەكان بەتایبەتی دەڵێت، 

هەركاتێك رابەری بااڵی ئێران بۆمبی ئەتۆمی بەدەستبخات، 

ئەوا لەئیرسائیلی دەدات. "ئەمە ئەو شتەیە كە بە هەموو 

موخابەراتی  سەركردەیەكی  دەڵێت"،  ئەمەریكییەكانی 

گەوجییە  بەو  پێكەنینی  لەكاتێكدا  وت،  بەمن  شتەی  ئەم 

لەالیەن  دێڕ  هەمان  ئایاردا،  لەمانگی  هەروەها  دەهات، 

ئێوارەخوانی  لە  دووبارەكرانەوە  گراهام  لیندسی  سیناتۆر 

و  بوومەوە  لێینزیك  دواتر  ئایاوا.  ویالیەتی  كۆمارییەكانی 

دانی بەوەدا نا، كە ئەوان بەڕاستی ترسیان لەوە هەیە ئێران 

تیرۆرستەكان،  گروپە  بۆ  بگوازێتەوە  ئەتۆمی  تەكنەلۆژیای 

بەاڵم  دڵتەنگییە،  مایەی  بەڕاستی  ئەمە  حزبواڵ.  بۆمنونە 

دەرب��ارەی  داه��ات��وو  وتوێژەكانی  ئەگەر  باشرتدەبێت 

نیگەرانییە راستەقینەكان بن.

بەتایبەتی  هەیە،  مەترسی  رێكەوتنە  ئەم  بەدڵنیاییەوە 

دانوستانیان  پاكەوە  نیەتێكی  بە  ئێرانییەكان  ئەگەر 

ئەگەر  ئ��ەوان  بۆ  نابێت  ق��ورس  شتێكی  نەكردبێت، 

بەئاشكرایی  ئێرانییەكان  ئەگەر  هەروەها  ساختەبكەن، 

ساختەیانكرد، ئەوە بۆ ئەمەریكاش قورس نابێت ئەو شتە 

بكات، كە ئیرسائیل و موحافزكارە نوێكان داوامان لێدەكەن 

ئەتۆمییەكانە،  دامەزراوە  خاپوركردنی  ئەویش  بیكەین- 

بەاڵم ئەوانە خراپرتین كەیسی سیناریۆكەن. لەكاتێكدا كە 

بین.  واقعیش  پێویستە  هاوكات  وریابین،  ئێمە  پێویستە 

پالنەكانی  هەموو  وایە   بڕوای   CIA ئەوەیە،  راستییەكە 

 سوپاى پاسداراىن ئێران
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 2003 ساڵی  لە  ئەتۆمی  چەكی  دروستكردنی  بۆ  ئێران 

چووە  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  ئەوكاتەی  راگیراون،  وە 

كۆمەڵكوژ،  چەكی  بۆ  گەڕان  بە  دەستیكرد  و  عێراق  ناو 

ئەو  عێراق  دوای  كە  هەبوو،  ترسی  ئێران  لەوكاتەدا 

وایە  بڕوای   CIA هەروەها  سەر،  بكرێتە  هێرشی  واڵتە 

بە  عەقاڵنییە،  بەاڵم  سەختە،  ئێران  هەڕەمی  دەسەاڵتی 

دەبەنگانە  شێوەیەكی  بە  ئێران  نییە.  خۆكوژ  دڵنیاییەوە 

بەرامبەر هاوپەیامنی پێشووی، واتە )ئیرسائیل( مامەڵەی 

هەیە.  راستەقینەشی  دوژمنی  واڵتە  ئەم  بەاڵم  كردووە، 

دەبێتە  شیعەكان  و  سوننە  نێوان  گەشەسەندوی  جەنگی 

نزیك-  ئایندەیەكی  بۆ  ناوچەكە  دیاریكردنی  ه��ۆی 

لە  دەكات  چاوپۆشی  ئێران  ترسناكەدا،  ساتە  لەم  بۆیە 

سونەكانی،  دوژمنە  بەرامبەر  كاریگەر  رێگری  گرتنەبەری 

خاوەن  كە  نائارامەكانی،  دراوسێ   و  پاكستان  لەناویاندا 

ئەنجامدانی  لە  هەیە  مێژوویان  و  ناوەكین  جبەخانەی 

كودەتای رادیكاڵی.

لە  گوێامن  بێگومان  داهاتوودا،  مانگی  چەند  ماوەی  لە 

رێكەوتنە،  ئەم  مەترسییەكانی  دەربارەی  دەبێت  زۆرشت 

بێت.  گریامنەكان  دەستكەوتە  لە  گوێامن  لەوەی  زیاتر 

دیامگۆجیەتی  بەهۆی  هەم  مرۆڤە  رسوشتی  هەم  ئەمە 

ئێران  لەگەڵ  لەناكاو  هاوپەیامنی  سیاسییەوەیە.  وەرزی 

ب��ەرژەوەن��دی  ئێمە  ب��ەاڵم  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راوە،  شتێكی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  هەروەها  هەیە،  هاوبەشامن 

سرتاتیژییەوە  لەرووی  رێكەوتنەوە  ئەم  بەهۆی  ئەمەریكا 

بەهێزتر دەبێت، چیرت ناكەوێتە ژێر رەحمەتی هاوپەیامنە 

چەكدار  تاڵیبانیان  كرد،  پارەدار  قاعیدەیان  كە  سونەكان، 

الدن  بن  ئوسامە  بۆ  ئارامیان  شوێنێكی  هەروەها  كرد، 

دابینكردبوو.

لە  ئێمە  بەاڵم  مەترسیدارە،  ئێران  لەگەڵ  رێكەوتن  بەڵێ ، 

شەڕكردنێكامن  جۆرە  هەموو  2001وە  سێپتەمبەری  11ی 

تاقیكردۆتەوە، بە گشتی هەموو سەركێشیە سەربازییەكامنان 

كاتی  ئێستا  قوربانی.  بوونە  كەس  زۆر  شكستیانهێناوە، 

سەركێشی  ئاشتیدا  پێناوی  لە  كۆتاییدا  لە  ئ��ەوەی��ە، 

ئەنجامبدەین. 

سەرچاوە:

 -  2015 حوزەیرانی  27ی   - ئەمریكی  )Time(ی  گۆڤاری 

بەرگی 186 ژمارە )4(

ليندىس گراهام                                 بنيامني ناتانياهۆ                                          حه سه ن روحاىن
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،
ئيدوارد تايله ر، داهێنه رى بۆمبى هايدرۆجينى

بۆمبی هایدرۆجینی
چه كێك لە سەروو ئەتۆمییەوە

له  عه ره بييه وه : ئايديا ديپلۆماتيك
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ئاوێتەكردنی ئەتۆمی

بۆمبی هایدرۆجینی بە ئاوێتەكردنی پێكهاتە تەقەمەنییەكانی 

لەڕێگەی  دروستدەبێت،  ئەتۆمی  كەرتبوونی  لە  بەهێزتر 

پەیدادەبێت.  بلۆتۆنیۆمەوە  و  یۆرانیۆم  كەرەستەكانی 

ئیزۆتۆپی  ئاوێتەكردنی  تەكنیكی  هایدرۆجینی  بۆمبی 

هایدرۆجین  توخمی  كیمیاوییەكانی  پێكهاتە  توخم(  )زڕە 

و  دیوتیریۆم  گەردیلەكانی  تایبەت  بە  بەكاردەهێنێت، 

تریتیۆم، لەمیانەی ئاوێتەكردنەكەدا گەردیلەكان یەكدەگرن 

و گەردیلەی هیلیۆم و بڕێكی زیاتریش لە نیوترۆن پێكدێت 

و وزەیەكی زەبەالح و لەڕادەبەدەر پەیدادەبێت، چەندێك 

گەردیلەكان  نێوان  لەیەكداتوانەوەی  پڕۆسێسەكانی 

لە  بەهێزییەكەی  و  یەكگرتوویی  هێندەش  زیاتربێت، 

هەڵوەشان بەدووردەبێت.

ئەم  تەقینەوەی  لە  كە  تیشكانەی  ئەو  باڵوبوونەوەی 

كیلۆمەتر،   200 مەودای  دەگاتە  دروستدەبێت  بۆمبەوە 

هێزی وێرانكارییەكەی لەنیوان )10هەزار( بۆ )50 هەزار( 

بۆمبی ئەتۆمیدایە.

باوكی  بە  تیلەر(  )ئێدوارد  ئەمەریكی   - هەنگاری  زانای 

سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە  دەنارسێت،  هایدرۆجینی  بۆمبی 

دەكرد،  »مانهاتن«  پڕۆژەی  لەسەر  كاری  )1943-1946(دا 

كە دواتر سەریكێشا بۆ دروستكردنی بۆمبی ئەتۆمی، پاشان 

بەشداربوو لە گەشەپێدانی بۆمبی هایدرۆجینیدا.

هێزی بۆمبی هایدرۆجینی بە »مێگا تۆن« پێوانەدەكرێت، 

بهێنینەوە  خۆمان  وەبیر  ئ��ەوە  ئەگەر  كاتێكا  لە  ئەمە 

و  )هیرۆشیام  بە  كێرشا  ئەتۆمییەی  بۆمبە  ئەو  هێزی  كە 

لەگەڵ  تەن(،   18-13( نێوان  دەگەیشتە  تەنها  ناكازاكی(دا 

ناڕاستەوخۆ  ئەوەشدا تەقینەوەكە بە شێوەی راستەوخۆ و 

سەدان هەزار كەسی كوشت.

لەڕادەبەدەر  بڕی  كە  هەیە،  )خ��ۆر(دا  لە  تەكنیكە  ئەم 

بەرز  زۆر  گەرمی  پلەیەكی  و  تێدایە  هایدرۆجینی 

فەراهەمدەهێنێت، خەماڵندنەكان باس لە )15( ملیۆن پلەی 

یەكدەگرن  پڕۆتۆن  چوار  تێیدا  هەروەها  دەكەن،  سەدی 

تەكنیكی  لە  وزەی��ەی  ئەو  بەرهەمدەهێنن.  هیلیۆم  و 

ئاوێتەكارییەوە )اندماجی( پەیدادەبێت، زۆر زیاترە لە وزەی 

تەكنیكی كەرتكردن، یەك كیلۆگرام لە »یۆرانیۆم« وزەیەكی 

)22.9 ملیۆن( كیلۆ واتی لە كاتژمێرێكدا بەرهەمدەهێنێت، 

بەاڵم یەك كیلۆگرام لە »دیۆتیریۆم« لە كاتژمێرێكدا )177.5 

نزیكەی هەشت  واتە  بەرهەمدەهێنێت،  كیلۆوات  ملیۆن( 

هێندە زیاتر.

بەهێزی  یەكسانە  ئاسایی،  هایدرۆجینیی  بۆمبێكی  هێزی 

.)TNT( تەن مادەی )تەقینەوەی نزیكەی )20 ملیۆن

تیشكدانەوەی  ل��ە  م��ادان��ەی  ئ��ەو  ترسناكرتین  ل��ە 

»سرتنشیۆم«  لە  بریتییە  باڵودەبنەوە  تەقینەوەیەكەوە 

لەڕێگەی  زەوی  سەر  بكەوێتە  ئەگەر  كە   ،)s3890Sr(

ئ��اژەڵ،  بۆ  پاشان  و  دەمژرێت  خاك  لە  رووەكەكانەوە 

دواتر لە رێگەی ئاژەڵەوە دەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ بەهۆی 

بۆمبی هایدرۆجینی، بۆمبێكی ئەتۆمیی كالۆرۆفیكە )حراری( پشت بە تەكنیكی ئاوێتەبوونی بـ
نێوان پیكهاتە هایدرۆجینییەكان دەبەستێت )دیۆتریۆم و تریتیۆم(، ئەمەش بە بەكارهێنانی 
وزەیەكی گەرمیی لەڕادەبەدەر بەهۆی بۆمبی ئەتۆمیی ئەلكترۆنی لەتبووەوە. هێزی وێرانكەری 
بۆمبی ئەتۆمی گەلێك زەبەالحە، بەهۆی ئەوەی كۆریای باكور رۆژی )6ی جەنیوەریی 2016( رایگەیاند 

كە خاوەنی ئەو جۆرە چەكەیە، دوودڵی و نادڵنیاییەكی گەورەی خستە نێو جیهانەوە.
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ناو  لە  بەوجۆرە  گۆشتەوە،  و  شیرەمەنی  بەكارهێنانی 

دەبێتەهۆی شێرپەنجەی  و  ئێسكەكانی مرۆڤدا دەنیشێت 

ئێسك.

پێشبڕكێیەكی هەڵە

تەقاندنەوەی  یەكەم  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

1952(دا  نۆڤەمبەری  )1ی  لە  ئەتۆمی  كالۆرۆفیكی 

لەسەر  ب��وو،  »مایك«  ن��اوی  بۆمبەكە  كە  تاقیكردەوە، 

تەقینەوەكە  هێزی  تەقییەوە،  »ئینیۆتۆك«  دوورگ��ەی 

هیرۆشیام  بەر  بۆمبەی  ئەو  ئەوەندەی  هەزار  گەیشتە 

كەوت، ئەم تەقینەوەیە بە یەكجاری دوورگەكەی سڕییەوە 

یەكێتیی  1953(دا  ئابی  )12ی  لە  هەروەها  كۆتایپێهێنا.  و 

بۆمبی  یەكەم  تەقاندنەوەی  لە  بوو  سەركەوتوو  سۆڤیەت 

مارسی  )1ی  لە  ئەمریكییەكان  دواتر  خۆی.  هایدرۆجینیی 

»كاستڵ  ناوی  كە  تەقاندەوە  نوێیان  بۆمبێكی  1954(دا 

مێگاتۆن(،   15( لە  بریتیبوو  هێزەكەی  كە  لێنا،  براڤۆ«یان 

بەهۆی هەڵەیەك لە دیزاین و دروستكردنەكەیدا بووەهۆی 

و  گەورە  بەشێوەیەكی  تاقیكردنەوەكە  شوێنی  پیسبوونی 

كێشی  ناوچەكە.  دانیشتوانی  لەسەر  هەبوو  كاریگەری 

 4.56( تۆن(، درێژییەكەشی   8( براڤۆ« دەگەیشتە  »كاستڵ 

مەتر( و پانییەكەشی )1.3 مەتر(.

ئاوێتەكردندا  قۆناغی  لە  و  بۆمبەدا  ئەم  دروستكردنی  لە 

بۆمبانەی  ئەو  بەپێچەوانەی  بەكاردێت،  )لیپیۆم/دیرتیۆم( 

 )1957( ساڵی  بەكاردێت.  )دیرتیۆم/تریتیۆم(  تێیدا  كە 

یەكەم  تەقاندنەوەی  بە  هەستاوە  كە  رایگەیاند  بەریتانیا 

زنجیرە  لە  بەشێك  وەك  خ��ۆی  هایدرۆجینیی  بۆمبی 

هەروەها  هێمن.  زەری��ای  ئەتۆمییەكانی  تاقیكردنەوە 

بە  هەستا  پێشوو  سۆڤیەتی  یەكێتی  )1961(دا  ساڵی  لە 

ئێستا  هەتاوەكو  كە  بۆمب  بەهێزترین  تەقاندنەوەی 

بوو،  »قەیسەر«  ناوی  كە  بینیبێت،  بەخۆیەوە  مرۆڤایەتی 

هێزی تەقاندنەوەكەی گەیشتە نزیكەی )58 مێگاتۆن(. واتە 

بۆمبەكە  هیرۆشیام.  بۆمبەكەی  لە  بەهێزتر  جار   )3000(

لە بەرزی )10.5( كیلۆمەترەوە لەالیەن موشەكێكەوە   لە 

كارە  ئەم  بۆ  تایبەت  كە  بی(  یو 95  تی  )تۆبۆلیڤ  جۆری 

»نۆڤایا  ناوچەی  بۆسەر  خرایەخوارەوە  دروستكرابوو، 

بۆمبە  ئەم  كێشی  باكور،  جەمسەری  زەریای  لە  زیمیلیا« 

ئەوكاتی  میدیاییەكانی  دەزگا  تۆن(.   26.5( دەگەیشتە 

لەم  لەرینەوانەی  ئەو  كە  باڵوكردەوە  وەهایان  سۆڤیەت 

بۆمبەوە پەیدابوون، سێ جار گۆی زەوییان لەراندۆتەوە و 

بازنەی باڵوبوونەوەی لەرینەوەكە فراوانییەكەی گەیشتۆتە 

تەقینەوە  دوكەڵی  و  تەمومژ  هەروەها  كیلۆمەتر،   )4.6(

ئه مه ريكا بۆمبێىك هايدرۆجينى 
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زەوییەوە  رووی  ئاستی  لە  كیلۆمەتر   )67( تا  ئەتۆمییەكە 

بەرزبۆتەوە.

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  1966(دا  نیسانی  )7ی  لە 

ئەمەریكا رایگەیاند، بۆمبێكی هایرۆجینیی دۆزیوەتەوە كە 

هێزە ئاسامنییەكانی ئەو واڵتە لە كەنارەكانی ئیسپانیا لێیان 

بزربووبوو، بەجۆرێك لە )840( مەتر لەناو قواڵیی دەریادا 

بۆمبەكە  كە  ئەوەشیاندا  دڵنیایی  هەروەها  گیرسابووەوە، 

سەالمەتە و هیچ پیسبوونێكی ئەتۆمیی لێنەكەوتۆتەوە.

پێنجەم  وەك  خۆی  فەرەنسا  1968(دا  ئۆگۆستی   247( لە 

بۆمبی  پاریس  رۆژدا  لەهەمان  و  راگەیاند  ئەتۆمی  هێزی 

زەریای  لە  »فانغاتۆفا«  دورگ��ەی  لە  خۆی  كالۆرۆفیكی 

 )170( بە  بوو  یەكسان  هیزەكەی  كە  تەقاندەوە،  هێمندا 

ئەوەندەی بۆمبەكەی هیرۆشیام.

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  دوای  ئەتۆمی،  یانەی 

لەم  یەكێتیی سۆڤیەتدا(، هەریەكە  )لەسەردەمی  روسیا  و 

هندستان  فەرەنسا،  چین،  بەریتانیا،  لەخۆگرت:  واڵتانەشی 

كە  ئیرسائیل،  و  باكور  كۆریای   ،)1998( پاكستان   ،)1998(

بە  دەستیكردووە  )1947(ەوە  ساڵی  لە  دواییان  ئەمەی 

پڕۆگرامی ئەتۆمی خۆی.

دوودڵی جیهانی

جانیوەریی  )6ی  لە  باكوور  كۆریای  كە  ئەوەی  بەهۆی 

هایدرۆجینیی  بۆمبی  تاقیكردنەوەی  یەكەم  2016(دا 

بەرفراوانی  دوودڵییەكی  راگەیاند،  خۆی  سەركەوتووی 

كەوتنەخۆ  هەرێمییەكانی  هیزە  لێكەوتەوە،  جیهانیی 

هەمووان  و  تاقیكردنەوەیە  ئ��ەم  ئیدانەكردنی  بۆ 

ئاسایشی  ئەنجومەنی  بەپەلەی  دانیشتنێكی  داوای 

كۆریای  بەاڵم  ڕۆژدا.  هەمان  لە  دەكرد  نێودەوڵەتییان 

ئەویش  ئیدی  كە  دەك���ردەوە  ل��ەوە  جەختی  باكوور 

چەكی  خاوەنی  واڵتەنی  ئەو  یانەی  لە  ئەندامێك  بۆتە 

ئەتۆمین.

كۆشكی سپی هەڕەشەی وەاڵمی گونجاو دەكات بۆ هەر 

خۆی  پابەندبوونی  و  باكورەوە  كۆریای  لە  ئیستفزازێك 

رادەگەیەنێت بە بەردەوامی لە پاراستنی هاوپەیامنەكانی 

ئیدانەی  باشور  كۆریای  چۆن  هەروەك  ناوچەكەدا.  لە 

مەترسیدار«  »هەڕەشەیەكی  بە  و  كرد  تاقیكردنەوەكەی 

كردەوە  لەوە  جەختیشی  جیهان،  ئاشتیی  بۆسەر  ناویربد 

كە گشت »رێوشوێنێكی پێویست« دەگرێتەبەر بۆ سزادان 

هەروەها  باكورییەكەی.  هاوسێ  بەرپەرچدانەوەی  و 

)شینزۆ  وەزیرانەكەیەوە  س��ەرۆك  زاری  لەسەر  ژاپ��ۆن 

ئابی(  ئەوەی راگەیاند كە تاقیكردنەوەكەی كۆریای باكور 

جیهان  هەوڵەكانی  بۆسەر  مەترسیدارە«  »هەڕەشەیەكی 

ئەتۆمی،  باڵوبوونەوەی  بۆ  سنورێك  دانانی  بەمەبەستی 

ژاپۆن.  بۆسەر  راستەقینەیە«  »هەڕەشەیەكی  هەروەها 

نەبوو  فەرمیی  كاردانەوەیەكی  هیچ  چین  حكومەتی 

ئاژانسی  بەاڵم  باكور،  كۆریای  راگەیاندنەكەی  لەسەر 

تاقیكردنەوەكەی  كە  رایگەیاند  )شینخوا(  فەرمی  هەواڵی 

چەكی  داماڵینی  ئامانجی  لەگەڵ  دژبەرە  باكور  كۆریای 

كردەوەیەك  هەر  كە  هۆشیاریدا  هەروەها  ئەتۆمی، 

ڕۆژهەاڵتی  باكوری  سەقامگیریی  بۆسەر  بێت  ئاستەنگ 

ئاسیا »نەخوازراو  و ناحەكیامنەیە«.

دوودڵی جیهانی سەبارەت بە هەبوونی بۆمبی هایدرۆجینی 

لەالیەن كۆریای باكورەوە پاساو هەڵدەگرێت، چونكە ئەم 

مرۆڤایەتی  كە  دادەنرێت  بۆمب  ترسناكرتین  بە  بۆمبە 

بەرهەمیهێناوە لە مێژووی دوور و درێژی سەربازیی خۆیدا.

سەرچاوە:

سایتی جەزیرە نێت

http : / /www.a l j azeera .ne t / enc yc loped ia /

6/1/military/2016

پێوانەدەكرێت،  تۆن«  »مێگا  بە  هایدرۆجینی  بۆمبی 
ئەو  هێزی  كە  بهێنینەوە  خۆمان  وەبیر  ئەوە  ئەگەر 
بۆمبە ئەتۆمییەی درا له  )هیرۆشیما و ناكازاكی( تەنها 
دەگەیشتە )13-18 تەن(، كه  سەدان هەزار كەسی كوشت
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وەرچەرخانە سیاسییەكانی بولگاریا 

ئەندامی یۆرۆیە و 
بەدەست گەندەڵی 
و خراپی سیستمی 

دادوەرییەوە گیرۆدەیە

مۆزاييكى سياسى بولگاريا 
هێشتا هاوته ريب نييه  

له گه ڵ فۆرمى نموونه يى 
خۆرئاوايى

له  عه ره بييه وه : راستگۆ ياسين،، ماريا پيتكۆڤا*
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پوختە

دیكەی  واڵتانی  لەگەڵ  تااڵنكارییەكان  و  بەزاندن  سنوور 

درواسێیدا بەردەوامە كە زیانی ئابوری گەورەی لێكەوتۆتەوە. 

سۆفیا لەسەر ئاستی جیۆسیاسی لە نێوان دەوڵەتانی ناوچەكەدا 

لە رۆڵبینین شكستیهێناوە، لەگەڵ ئەوەی پەیوەندییەكی باشی 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  هێشتا  دراوسێكانیدا،  لەگەڵ  هەیە 

رووەو  سیاسیەكەی  روانگە  هێشتا  بەاڵم  بەردەوامە،  روسیادا 

بە گرنگییەكەی  باشی هەست  بە  بولگاریا  خۆرئاوایە، چونكە 

دەكات لە بوارەكانی مسۆگەركردنی هێڵی سەرچاوەكانی وزە و 

پاراستنی سنورەكانی ئەوروپا لە بەرەی توركیاوە، بەاڵم هێشتا 

مەترسییەكان زیندوون سەبارەت بە كاریگەریی ناكۆكییەكانی 

ئۆكرانیا لەسەر سەقامگیریی ناوخۆیی بولگاریا.

وەرچەرخانە سیاسییەكانی دوای ساڵی 1989

ماوەی یەكەم لە قۆناغەكانی وەرچەرخانی سیاسی لە بولگاریا 

بژاردەكانی  بوو،  دیار  پێوە  شڵۆقی  و  دوودڵ��ی  لە  جۆرێك 

نێوان  لە  نەبووبۆوە  یەكالیی  واڵت  نوێی  سیستەمی  بەردەم 

روسیا  لەگەڵ  بەهێزەكانی  پەیوەندییە  لە  پارێزگاریكردن 

لەگەڵ  خ��ۆرئ��اوادا.  لەگەڵ  تێكەاڵوبوون  و  نزیكبوونەوە 

واڵتە  ئەم  ئابورییەی  بەهێزە  قەیرانە  ئەو  سەرەتاكانی 

بەخۆیەوەبینی لە ساڵی )1990(دا، لە سەردەمی فەرمانڕەوایی 

پارتی سۆسیالیستی بولگاری، كە میراتگری پارتی كۆمۆنیستی 

لە  بولگاری  گەلی  گشتی  هەستی  وردە  وردە  بوو،  بولگاری 

وەردەچەرخا  چاكسازییەكان  پەسەندكردنی  بەرژەوەندی 

لەسەر میتۆدی خۆرئاوایی و فۆرمۆلەكردنی سیاسەتی دەرەكی 

هاوشان لەگەڵ ئەم ئاڕاستەیەدا، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئابوری 

بولگاریا لە زستانی ساڵی )1996-1997(دا داڕوخانیكی تەواوی 

بەرزبوونەوەیەكی  سایەی  لەژێر  ئەمەش  بەخۆیەوەبینی، 

گەورە لە ئاستەكانی هەاڵوسان كە هەرگیز پێشرت بەو چەشنە 

نەبیرنابوو، كە پاڵی بە سەدان هەزار بولگارییەوە نا بۆ رژانە 

سەر شەقامەكان و خۆپیشاندان دژ بە شكستی سیاسەتەكانی 

گۆڕانكاری كە حكومەتی ئەوكات پەیڕەوی دەكرد.

گەورەیی  رووی  لە  كە  بەرفراوان،  جەماوەریی  خۆپیشاندانی 

بوو  هاوشێوە  زۆر  بوونەوە  جەماوەریی  ئاستی  و  قەبارە 

بووە  ئۆكرانیا،  )2004(ی  ساڵی  پرتەقاڵی  شۆڕشی  لەگەڵ 

بولگاری  پارتی سۆسیالیستی  لەسەركارالدانی حكومەتی  هۆی 

هاتنە  بۆ  راستڕەو  ناوەندی  پارتی  لەبەردەم  رێگەكردنەوە  و 

بووە بـ دوور  بە  بولگاریا  دەوڵەتی  بناغەكانی  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك 
بینیوە،  بەخۆیەوە  بەڵكان  ناوچەی  جەنگانەی  كە  ئەو  كاریگەری  لە 
لێكەوتەوە  واڵتانی  لە  ژمارەیەك  سەربەخۆبوونی  دواتر  هەرچەندە 
پاش هەڵوەشاندنەوەی یەكێتی یۆگسالڤیا، بەاڵم بولگاریا بە دوو ئاڕاستەی 
پێچەوانەدا رۆیشتووە، لەالیەك چۆتە ناو یەكێتی ئەوروپا و پێوەرەكانی ئەو 
یەكێتییەی قبوڵكردووە، بەاڵم لەالیەكی دیكەوە هێشتا گیرۆدەیە بەدەست 
گەندەڵی لە سیستمی هەڵبژاردنەكەی، وەك كڕینی دەنگەكان و بەدەست 
تێوەگالنی  بەهۆی  كە  دەناڵێنێت،  دادوەری��ش  سیستمی  شكستهێنانی 
سیستەمی  شوێنەوارەكانی  لە  نەبۆتەوە  خاڵی  هێشتا  سیاسەتەوە  لە 

ماريا پيتكۆڤاكۆمۆنیستیی پێشوو
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سەر دەسەاڵت، خاوەنی ئاڕاستەیەكی خۆرئاوایی بوو، هەموو 

ئەم رووداوانەش بولگاریایان خستە سەر رێگەی تێكەڵكردنی 

یۆرۆ-ئەتاڵنتیكی.

پشتگیریی  خۆیانەوە  توانای  و  هێز  بەوپەڕی  بولگاریا  گەلی 

نێو یەكێتیی ئەوروپا، بەجۆرێك  واڵتەكەیان دەكرد بۆ چوونە 

بۆ  واڵتەكەیان  چوونی  بەرژەوەندی  لە  دەنگەكان  ژم��ارەی 

پشتگیریی  چۆن  هەروەك   .  )%84( گەیشتە  ئەروپا  یەكێتیی 

جەماوەری بۆ پەیوەندیكردنی واڵتەكەیان بە پەیامنی ناتۆوە 

رووی لە زیادبوون كرد و بازدانێكی گەورەی بەخۆیەوە بینی، 

بە جۆرێك رێژەی پشتگیریكاران لە ساڵی )1990( بریتیبوو لە 

كە   ،  )%60( بووە  رێژەیە  ئەو    )2000( ساڵی  بەاڵم   ،)30%(

رێككەوتنێكی  بە  گەیشنت  بۆ  بوو  هاوكار  هەر  نەك  ئەمەش 

بەڵكو  سیاسیدا،  گۆڕەپانی  ناو  پێكهاتەكانی  لەنێو  بەرفراوان 

هاوسۆزەكان  پارتە  ناوەندەكانی  لەنێو  بوو  هاوكار  تەنانەت 

یەكێتیی ئەوروپا،  بۆناو  بولگاریا  بۆ چوونی  لەگەڵ روسیاشدا 

وەك پارتی سۆسیالیستی بولگاری.

سەرەڕای ئەوەی بولگاریا ئاڕاستەی سیاسی خۆی رێككردۆتەوە 

خۆرئاوادا  ئەوروپای  سیاسیی  سیستەمی  لەگەڵ  جۆرێك  بە 

جۆرێك  بەهیج  سیاسییەكەی  سیستەمە  بەاڵم  بگونجێت، 

بولگاریا  سیاسی  مۆزایكی  نییە،  ئاڕاستەیە  ئەو  رەنگدانەوەی 

هێشتا هاوتەریب نییە لەگەڵ ئەو فۆڕمە منوونەییە خۆرئاواییەی 

كە لەسەر دابەشكردنی گۆڕەپانی سیاسی لەنێوان "راستڕەوی 

لیربالیزم"  "چەپی خاوەن سیاسەتی سۆسیال  و  كۆنزەرڤاتیڤ" 

لە  نەبوون  دوودڵ  راستڕەوەكان  پارتە  كاتێكدا  لە  دامەزراوە. 

پەیڕەوكردنی سیاسەتی ئابوری پارێزگارانە، بەاڵم دەبینین لەنێو 

سەركردەكانی ئەو پارتانەدا زیاتر خواستێكیان بۆئەوە هەیە لە 

بوارە كۆمەاڵیەتییەكاندا لیرباڵ بن، هاوكات دەبینین بەرگری لە 

مافی كەمینەكان دەكەن و سەبارەت بە پرسە هەرێمییەكانی 

وەردەگرن  پراگامتیستی  هەڵوێستێكی  زیاتر  بەڵكان  ناوچەی 

نەوەك ناسیۆنالیستی.

بيناى په رله ماىن بولگاريا
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بەاڵم ئەو كەمینە توركییەی لەناو بولگاریادا هەن بەردەوامن 

سەرەڕای  ئازادییەكان،  و  ماف  پارتی  بە  چڕ  دەنگدانێكی  لە 

ئەوەی ئەم پارتە روبەڕوبوونەوەی رەخنە و توانجێكی زۆر بۆوە 

لەالیەن گروپی توركەكان و دەرەوەی توركەكان. "پارتی ماف 

و ئازادییەكان" پاش ساڵی )1989( دامەزرا بۆئەوەی منایندەی 

ئەو كەمینانە بكات كە قوربانیی سیستەمی كۆمۆنیستی بوون 

لەو ماوەیەی كە بە قۆناغی "رەوتی بوژاندنەوە" نارساوە –كە 

ئامانجەكەی بریتیبوو لە جەختكردنەوە لە پاراستنی شوناسی 

بولگاری و ئاینداری كریستیانی ئەرتەدۆكسی و زۆرێكی دیكە 

ناوی موسوڵامنەكانیان  ئاینەكان، كاتێك گۆڕینی  لە شوناس و 

كەمینە  دەنگەكانی  دیكەشەوە  الیەكی  لە   . سەپاند  زۆر  بە 

دیارەكانی دیكە، كە خۆیان لە قەرەجەكانی رۆمادا دەبیننەوە 

و بەسەر سەرجەم پارتەكانی گۆڕەپانی سیاسیدا دابەشبوون.

سیستەمی  رووخ��ان��ی  دوای  بولگاریا  سیاسی  گۆڕەپانی 

خێرای  گۆڕانكارییەكی   )1989( ساڵی  لە  كۆمۆنیستییەوە 

لەگەڵ  پارتەكاندا،  سیاسیی  نەخشەی  لە  بینی  خۆیەوە  بە 

نوێ  پارتی  نوێدا  دەنگدانی  و  هەڵبژاردن  بۆنەیەكی  هەموو 

سەرهەڵدەدەن و هەندێك پارتی دیكە لە كۆنەكان لەبەرچاو 

سۆسیالیستی  پارتی  كالسیكییەكاندا  پارتە  لەنێو  دەبن.  ون 

بولگاری هەیە، كە تاكە پارتە توانیبێتی لە ماوەی گواستنەوەدا 

)انتقالی( خۆی رابگرێت و كۆنرتۆڵ و نفوزی خۆی بە هێزتر 

بكات لەسەر گۆڕەپانی سیاسی چەپەكانی بولگاریادا، ئەمەش 

بەرچاو،  چەپی  ركابەرێكی  هیج  نەبوونی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

سیاسەتە  بۆنەدا  چەندین  لە  پارتە  ئەم  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 

ناوەند  پارتە  بە  سەبارەت  لەخۆگرتووە.  نیۆلیربالیستییەكانی 

لە  هەڵگەڕانەوە  و  جیابوونەوە  چەندین  راستڕەوەكان،  و 

هەڵویستەكانیاندا روویداوە. ئەوەی گرنگە لەم چوارچێوەیەدا 

یەكگرتووەكان"  دیموكراتییە  هێزە  "پارتی  لەوەی  بریتییە 

سەروبەندی  لە  دەكرد  سیاسیی  ئۆپۆزسیۆنی  رابەرایەتی  كە 

 ،)1990-1989( سااڵنی  لە  كۆمۆنیستییدا  سیستەمی  روخانی 

بچوك  سیاسیی  بەشێكی  چەند  بۆ  بەخۆوەبینی  لەتبوونێكی 

تەنانەت  لەدەستدا،  خۆی  جەماوەریی  ئاستی  و  متامنە  و 

هەڵبژاردنەكانی  لە  یەكەمجار  بۆ  پارتە  ئەم  پاشاموەكانی 

ساڵی )2013(دا شكستیان هێنا لە بەدەستهێنانی كورسی نێو 

پەرلەمان.

گۆڕەپانی سیاسی بولگاریا لە ماوەی پاش روخانی سیستەمی 

كۆمۆنیستیدا، بە زیادبوونی ئەو سیاسەمتەدارانەدا دەنارسێتەوە 

بە  یان  دیكەوە،  پارتێكی  نێو  چوونەتە  پارتێكەوە  لە  كە 

مانایەكی دیكە ئەو سیاسەمتەدارانەی كە چەندین گواستنەوە 

پارتە چاالكەكانی سەر گۆڕەپانی  و هاتوچۆیان كردووە لەنێو 

پارتە  لە  زۆرێك  پڕۆگرامی  الوازی  سەرەڕای  ئەمە  سیاسیدا، 

بولگارییەكان كە رەنگدانەوەی لەسەر الوازیی كولتوری سیاسی 

پۆپۆلیستی  وتاری  بەرچاوی  زیادبوونێكی  و  هەبووە  واڵت 

بەدوای خۆیدا هێناوە. چەقی دروستبوون و پێكهێنانی پارتەكان 

دامودەزگاكانی  دەسوڕێتەوە  كەسێتییانە  ئەو  دەوروبەری  لە 

پەرلەمانی  بەرەو  و  دروستیكردون  وردییەوە  بەوپەڕی  میدیا 

لە  بێبەشنب  پارتانە  ئەم  ك��ردووە  وەه��ای  ئەمەش  ن��اردون، 

باش  یاسادانەرانەی  رۆشنبیرییەكی  خاوەن  كە  سەركردەیەك 

بێت، چونكە دروشمی ئەم پارتانە پڕن لە وتاری پۆپۆلیستی و 

ئاڕاستەی هەست و سۆز دەكرێن نەوەك عەقڵ.

دامودەزگاكانی دەوڵەت و میراتی كۆمۆنیزم

بۆ  بولگاری  سیاسیی  سیستەمی  وەرچەرخانی  س��ەرەڕای 

پەیڕەوكردنی  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  و  فرەحزبی  سیستەمی 

تەواوەتی  بە  كۆمۆنیزم  میراتی  هێشتا  بەاڵم  بازاڕ،  سیستەمی 

بە  جێنەهێشتووە،  دەوڵەتی  دامودەزگاكانی  نێو  سیامی 

جۆرێك كۆمۆنیزم پارێزگاریی لە كاریگەرییەكانی خۆی كردووە 

دەوڵەت  دامودەزگاكانی  هێشتا  ئیدارییەی  عەقڵە  ئەو  لەنێو 

بەڕێوەدەبات . سەرەڕای بە رەسمی راگەیاندنی پەیڕەوكردنی 

رۆیشتووە،  پێچەوانەدا  ئاڕاستەی  دوو  بە  بولگاریا 
پێوەرەكانی  و  ئەوروپا  یەكێتی  ناو  چۆتە  لەالیەك 
گیرۆدەیە  هێشتا  دیكەوە  لەالیەكی  قبوڵكردووە، 

بەدەست گەندەڵی لەناو سیستمی هەڵبژاردنەكەی
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دەوڵەتەوە،  الیەن  لە  المەركەزی  سیاسەتی  و  شەفافیەت 

بولگاریا  دەوڵەتییەكانی  دەزگا  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  بەاڵم 

بریتین  ئەوانیش  كە  دەنارسێنەوە،  هاوبەشدا  دوو سیامی  بە 

لە: "مەركەزیەت" و "بەكەسێتی كردنی دەسەاڵت" ، ئەم دوو 

كارگێڕییەكانی دەزگا  پلە هەڕەمییە  بەسەر سەرجەم  سیفەتە 

دەوڵەتییەكاندا زاڵە و رێگەیانداوە بە خاوەن پلە كارگێڕییەكان 

بە  وەزیرێك(  بۆ  قوتابخانەیەكەوە  بەڕێوەبەری  لە  )هەر 

خوڵقاندنی جۆرێك لە "فیودالیزمی بە دامودەزگایی كراو".

هەر  كۆمۆنیستی  سەردەمی  كاروبارەكانی  لە  پارێزگاریكردن 

نەماوەتەوە  دەوڵەتدا  تەقلیدییەكانی  دامودەزگاكا  لە  بەتەنها 

ئەو  و  گشتی  پ��ەروەردەی  دامەزراوەكانی  و  وەزارەت  وەك 

بەڵكو  بەڕێوەدەبرێن،  حكومەتەوە  الیەن  لە  كۆمپانیایانەی 

تەشەنەی كردووە بۆناو گشت ئەو دامودەزگایانەش كە وادیارە بە 

پێی "رێسا نوێیەكان" دروستكراون. بەمجۆرە دەبینین پڕۆگرامێكی 

یەكێتیی ئەوروپای وەك پڕۆگرامی "SAPARD- بەشداریكردنی 

تایبەتی بەرنامەی كشتوكاڵیی و پەرەپێدانی گوندیی" لە بولگاریا، 

بولگارييه كان ئايينى  رێوره سمێىك 
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بەڕێوەدەچێت،  بەرباڵوە  ئیدارییە  كولتورە  ئەو  بەهەمان 

پڕۆگرامەكە  پالنی  جێبەجێكردنی  ئەوەی  سەرەڕای  هەروەها 

پێویستی بە پەیڕەوكردنی ئەو منونەیە هەیە كە یەكێتیی ئەوروپا 

دایڕشتووە لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی بڕیاردان لەسەر دابەشكردنی 

شەفافیەت،  و  بابەتییەكان  رێسا  بنەمای  لەسەر  خەرجییەكان 

بەاڵم پڕۆگرامی "سابارد" لە بولگاریا كەوتە بەر چنگی رۆتینات و 

مەركەزیەتی كارگێڕی و بە كەسێتیی كردنی دەسەاڵتی بڕیاردان. 

بەكارهێنانی  و  زیادەڕەوییەكان  مەودای  فراوانبوونی  لەگەڵ 

پارە  راگرتنی  بە  بڕیاریدا  ئەروپا  یەكێتیی  دەس��ەاڵت،  و  نفوز 

تەرخانكراوەكان بۆ پڕۆگرامەكە لە بولگاریا.

كاریگەرییەكانی پێگەی جیۆسیاسی بولگاریا

كردووە  وەهای  جیۆسیاسی  فاكتەری  و  مێژوویی  پاشخانی 

لە  روسیادا،  و  خۆرئاوا  نێوان  لە  نەبێتەوە  یەكالیی  بولگاریا 

ساڵی )1989(وە هەریەكە لە یەكێتیی ئەوروپا و روسیا رۆڵی 

دەوڵەتەدا،  ئەو  كاروباری  لە  لە  هەبووە  ئاشكرایان  و  دیار 

توانیویشیانە كاریگەرییان لەسەر رووخساری ئەو چاكسازیی و 

بڕیارە سیاسییانە هەبێت كە حكومەتە یەك لە دوای یەكەكانی 

بولگاریا داویانە.

بااڵدەستیی ئاڕاستەی رووەو پەیامنی ناتۆی بولگاریا لە ساڵی 

)2007( ساڵی  لە  ئەروپا  یەكێتیی  و  رووە  پاشان  و   )2004(

رێڕەوی  دیاریكردنی  لە  هەبوو  یەكالكەرەوەیان  رۆڵێكی  دا، 

بولگاریا  كاتەوە،  لەو  هەر  بولگاریادا.  دەرەكیی  سیاسەتی 

كە  رەنگڕێژكردووە  بەوجۆرە  خۆی  دەرەكیی  سیاسەتیی 

داخوازییەكانی  لەگەڵ  بگونجێت  تەواوەتی  بەشێوەیەكی 

یەكێتیی ئەوروپادا، بەاڵم لە هەمانكاتدا هەوڵیدەدا پارێزگاریی 

لەگەڵ روسیادا،  بكات  باش و هاوسەنگەكانی  پەیوەندییە  لە 

بوارە جیاجیاكاندا  لە  بەهێز  ئابوریی  پەیوەندیی  كە چەندین 

بەو واڵتەوە دەیبەستێتەوە، كەرتی وزە یەكێكە لەو بوارانەی 

كە لەسەر ئاستی پەیوەندییە ئابورییەكانی نێوان هەردوو واڵت 

زۆرترین گرنگیی هەیە، بە جۆرێك بولگارییا خەریكە دەبێتە 

پاشكۆیەكی تەواوەتی بواری وزە  لە گازی هاتوو لە روسیاوە، 

كە )8٥%(ی پێداویستییەكانی لەو سەرچاوەیەوە پڕدەكاتەوە، 

هەروەها داخستنی دوو كورەی ئەتۆمی لە "كۆزلۆدی" لەژێر 

لە  بوو  هاوكار   )2007( ساڵی  لە  ئەروپادا  یەكێتیی  فشاری 

زیادكردنی پاشكۆیەتی بولگاریا بۆ روسیا لەسەر ئاستی وزە. 

كریملن هەوڵیدا بۆ بەشداریپێكردنی بولگاریا لە دوو پرۆژەی 

گەورەی بواری وزەدا، كە ئەوانیش بریتیبوون لە: ویستگەی 

گواستنەوەی  بۆڕیی  هێڵی  و  وزە  بەرهەمهێنانی  ئەتۆمیی 

بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  و   )2014( ساڵی  لە  رسوشتی.  گازی 

ئەروپا  یەكێتیی  ئۆكرانیا،  نێوان روسیا و  ئاستی گرژییەكانی 

بۆ  سۆفیادا  بەسەر  فشارێك  چەند  سەپاندنی  بە  هەستا 

راگرتنی كاركردن لە پڕۆژەی )ساوز سرتیم( واتە بۆڕی باشور، 

ناوچەكانی  بە  بگەیەنێت  رسوشتی  گازی  پێویستبوو  كە 

رێگەی  لە  ئ��ەوروپ��ا  ناوەڕاستی  و  خ��ۆره��ەاڵت  باشوری 

بۆڕییەكەوە كە لە ژێر ئاوی دەریای رەشەوە درێژدەبێتەوە، 

ئەم فشارانەش بوونە هۆی هەرەسهێنان بە هاوپەیامنێتیی 

روسیا  بۆ  خۆی  هاوسۆزی  سۆسیالیستیەی  حكومەتە  ئەو 

دەربڕیبوو، بەاڵم حكومەتی ئێستا كە دوای تەنها ساڵیك لە 

سەرهەڵدانی خۆپیشاندان و توڕەییەكان دژ بە سیاسەتەكانی 

بەاڵم  دەس��ەاڵت،  سەر  هاتە  خەرجییەكان  كەمكردنەوەی 

راستڕەوییان  مەیلێكی  بولگارییانەی  سیاسیە  لەو  هەندێك 

و  دەستگیرۆیی  پشت  لە  روسیا  باوەڕەدابوون  لەو  هەبوو 

جێگەی  ئەوەی   . خۆپیشاندانانەوەیە  ئەم  رێنیشاندەری 

نەشاردۆتەوە  خۆی  گرنگیپێدانی  ئەمەریكا  ئاماژەكردنە 

بولگاری  فشاری خستۆتە سەر حكومەتی  و  وزە  كەرتی  بە 

و  گەڕان  كە  ئەمریكییەكان  كۆمپانیا  بە  رێگەپێدان  لەپێناو 

پشكنین لە كێڵگەكانی گازی بەردین بكەن، ئەمە سەرەڕای 

ناڕەزایی پارێزەرانی ژینگە.

پارتی  میراتگری  بولگاری،  سۆسیالیستی  پارتی 
گەلی  گشتی  هەستی  بوو،  بولگاری  كۆمۆنیستی 
بولگاری لە بەرژەوەندی پەسەندكردنی چاكسازییەكان 
ل��ەس��ەر م��ی��ت��ۆدی خ��ۆرئ��اوای��ی وەردەچ��ەرخ��ان��د
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كۆتایی

پڕۆسەی  جیابوونەوەی  و  دابەشكاری  چنگی  كەوتنەبەر  بە 

بەستنی  و  هەڵوێستەكاندا  لە  هەڵگەڕانەوە  و  سیاسی 

گەل  نێوان  كەلێنی  بەرژەوەندیخوازەكان،  هاوپەیامنێتییە 

بەردەوامدایە،  فراوانبوونی  لە  سیاسی  دەستەبژێری  و 

باندە  و  ئۆلیگارشیانە  هەژموونی  لەگەل  هاوكات  ئەمە 

رێڕەوی  بنكۆڵكردنی  هۆی  بوونەتە  كە  تاوانكارییەكان 

بە  گ��ەل  متامنەی  الوازك��ردن��ی  و  ئ��اب��وری  پەرەپێدانی 

ئابووری  و  سیاسی  فشارە  لەگەڵ  ئەوانە،  دەوڵەت. هەموو 

ئاستی  ه��ەردوو  لەسەر  واڵت،  دەرەوەی  ئەمنییەكانی  و 

مەترسی  بۆ  بگۆردرین  دەكرێت  نێودەوڵەتی،  و  هەرێمی 

گەورە و جدی و ببنە هەڕەشە بۆسەر سەقامگیری داهاتووی 

و  دەوڵەت  بیرۆكراسیەتی  شكستی  لە  روانین  بە  دەوڵەت. 

دوایینی  چارەكەسەدەی  –لەماوەی  سیاسی  دەستەبژێری 

سەدەی رابردوو- لە بەدیهێنانی گۆڕانكاری كردارەكی لەنێو 

دەرەوەی  لە  پێویستە  گۆڕانكاری  دەوڵەتدا،  دەزگاكانی 

سیستەمەكەوە بەدیبێت، بەو واتایەی تاكە هەل كە بتوانێت 

ئەنجامدانی  رێگەی  لە  دەبێت  بكات،  راستەقینە  گۆڕانی 

تەواوی  لەالیەن  بێت  ب��ەردەوام��ەوە  و  رێكخراو  فشاری 

جەماوەر و كۆمەڵگەی مەدەنی و پارتە سیاسییەكانەوە.

دەبێت  بەردەوام  بولگاریا  دەرەكی  سیاسەتی  ئاستی  لەسەر 

بە  ئەوروپاوە،  یەكێتی  سیاسی  هێڵی  بە  پەیوەستبوونی  لە 

دڵنیایشەوە كاردەكات بۆ جێبەجێكردن و پەیڕەوكردنی گشت 

یاسایەك كە پەیامنی ناتۆ و یەكێتیی ئەوروپا لەسەرئاستی ئەمنی 

بیدەن. لە دۆخێكدا كە گرژییەكانی ئۆكرانیا روو لە زیادبوون 

بكەن، مەترسی راستەقینە دێتەئاراوە لە باڵوبوونەوەی ناكۆكی 

و دروستبوونی دۆخێكی نا سەقامگیری ناوخۆی بولگاریا. تاكە 

زەمانەت بۆ بەدیهێنانی ئاسایشی بولگاریا خۆی لە باشكردنی 

هەرێمییەكانی  دراوسێ  لەگەڵ  دەبینێتەوە  پەیوەندییەكانیدا 

بۆ  هەوڵەكان  لە  جدی  و  راستەقینە  بەشداریكردنێكی  و 

سەقامگیری و دڵنیای بەخشین بە ناوچەی باشوری بەڵكان و 

بینینی رۆڵێكی نێوەندگیری هەرێمی.

* لێكۆڵەر و میدیاكاری بولگاری 
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راپۆرتی رێكخراوی شەفافییەتی نێودەوڵەتی ساڵی 2015

 )CPI(: )سۆماڵ و كۆریای باكور( گەندەڵترین، 
)دانیمارك، فینلەندا، سوید( پاكترین دەوڵەتانی جیهانن

له  عه ره بييه وه : بابان ئەنوەر
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لە  زیاتر  كە  دەك��ەن  ب��ەوە  ئاماژە    )CPI( لێپررساواىن 

منرەی  باڵوكراوەیەدا  لەم  بەشدارەكان  دەوڵەتە  سێیەكی 

دەوڵەتە  ئەو  ژمارەی  بەدەستهێناوە،  )%50(یان  لە  كەمرت 

بەشداربوون  ئەمساڵدا  باڵوكراوەكەی  لە  كە  عەرەبییانەی 

رێژەكەیان  گشتی  تێكڕای  كە  دەوڵەت،   )21( لە  بریتیت 

بەراورد بە دەوڵەتانی جیهان بریتییە لە )4.35%(.

)CPI( چییە؟

 Corruptions Perception( كورتكراوەی  لە  بریتییە 

گەندەڵییەكان،  هەستپێكەری  پیشاندەری  واتە   ،)Index

رێكخراوی  لەالیەن  سااڵنەیە  باڵوكراوەیەكی  ئ��ەوەش 

كاردەكات  و  باڵودەكرێتەوە  نێودەوڵەتییەوە  شەفافییەتی 

لەسەر پشكنین و پیشاندانی پێودانگی گەندەڵی لە كەرتی 

كە  دەیانگرێتەوە،  باڵوكراوەكە  دەوڵەتانەی  ئەو  گشتی 

جیهاندا،  لە  دەوڵەت   )168( گەیشتۆتە  ژمارەیان  ئەمسال 

هەروەها داتا و زانیارییەكانی ئەم باڵوكراوەیە هەمەجۆرە 

تایبەت  و  گشتی  كەرتی  پسپۆڕەكانی  بۆچوونی  بیرو  و 

دەخاتەڕوو.

پێوەری  كە  ئەوەیە،  باڵوكراوەیە  ئەم  جیاكەرەوەی  گرنگی 

هێامكانی لە نێوان )0-100(دایە، بەو پێیەش سفر بە مانای 

)100( ژمارە  و  هەستپێكراوە  گەندەڵی  ئاستی  بەرزترین 

یش بە مانای كەمرتین گەندەڵی هەستپێكراوە. دەوڵەتانی 

هاوبەشن،  بنەڕەتییەكاندا  تایبەمتەندییە  لە  بااڵ  پلە 

توانای  و  رۆژنامەگەری  ئ��ازادی  لە  بریتییە  گرنگرتینیان 

بودجەی  بە  پەیوەست  زانیارییەكانی  بە  دەستگەیشنت 

گشتی و پەیوەستبوونی لێپررساوانی دەسەاڵتدار بە ئاستی 

بەرزی دەستپاكییەوە، ئەمە جگە لە سەربەخۆیی دادوەری. 

جیاكەرەوە  خاڵی  جەنگەكان  و  ملمالنێ  كاتێكدا  لە  ئەمە 

خوارەوەی  پلەكانی  لە  كە  دەوڵەتانەیە  ئەو  ناسینەوەی  و 

و  نییە  كارامەیان  حكومەتێكی  و  هاتوون  باڵوكراوەكەدا 

رۆچوونەتە نێو الوازی دامودەزگا گشتییەكانی وەك پۆلیس 

و دادگا و نەبوونی هیچ میدیایەكی سەبەخۆ.

لە  كەمرت  عەرەبی  دەوڵەتی  پێنج  دەوڵەت،   )21( كۆی  لە 

)%50(یان بەدەستهێنا

دەوڵەتە عەرەبییە  تێكڕای گشتیی  ئاستی عەرەبی،  لەسەر 

بەشدارەكان كە ژمارەیان )21( دەوڵەتە بۆ ئەمساڵ بریتییە 

ئاستی  لەسەر  یەكەمی  پلەی  قەتەر  واڵتی   ،)4.35%( لە 

)CPI( ر ئەنجامەكانی  یەكەمین  و  بیست  جاری  بۆ   2016 دووەم��ی  كانوونی  27ی  ڕۆژی 
راگەیەندرا، كە لەالیەن رێكخراوی شەفافییەتی نێودەوڵەتیەوە دەردەچێت، كە رێكخراوێكە 
لە پێناو خستنەگەڕی هەوڵەكان بۆ نەهێشتنی گەندەڵی لەسەر ئاستی جیهان كاردەكات. 
پیشاندەری گەندەڵییەكانی ئەمساڵ، ئاستەكانی گەندەڵیی )168( واڵت لە سەرتاسەری جیهانەوە 
تایبەتی  و  گشتی  كەرتی  پسپۆڕانی  بۆچوونی  و  هەڵسەنگاندن  بەپێی  ئەمەش  لەخۆدەگرێت، 
نیشتیمانی  دامەزراوەیەكی  كە  )أمان(،  بە  ناسراو  لێپرسینەوە  و  دەستپاكیی  هاوپەیمانێتی 
باوەڕپێكراوە لەالیەن رێكخراوی شەفافییەتی نێودەوڵەتییەوە، راپۆرتێكی تێروتەسەلی سەبارەت 

بە ئەنجامە باڵوكراوەكانی )CPI( پێگەیشتووە.



252

ئایدیا دیپلۆماتیك

پاشان   ،)71%( ڕێژەی  بە  بەدەستهێناوە  عەرەبی  واڵتانی 

دواتر  پلەی دووەمدا دێت،  لە  رێژەی )70%(  بە  ئیامرات 

عەرەبستانی  هاتووە،  سێیەم   )53%( رێژەی  بە  ئوردون 

پاشان  چ��وارەم��ە،   )52%( بەدەستهێنانی  بە  سعودیە 

بەحرەین بە پلەی پینجەم دێت و )%51(ی بەدەستهێناوە. 

گەندەڵرتین  هەرە  وەك  سۆماڵ  خوارەوەش  ئاستی  لەسەر 

 ،)8%( رێژەی  بەدەستهێنانی  بە  دێت  عەرەبی  دەوڵەتی 

جگە لە دوا پلەی واڵتە عەرەبییەكان، بە هاوبەشی لەگەڵ 

كۆریای باكوردا دوا پلەی جیهانیشییان گرتووە. 

دەوڵ��ەت  پاكرتین  وەك  سوید  و  فینلەندا  و  دانیامرك 

سەرەوەی ریزبەندی جیهانییان گرتووە  

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هێشتا واڵتانی ئەسكەندەناڤی 

دەوروب��ەری  ڕێ��ژەی  بە  ریزبەندییەكەدان  لوتكەی  لە 

لە شەفافییەت  بەرز  ئاستێكی  بە  ئەم دەوڵەتانە   ،)90%(

دەگەڕێتەوە  ئەمەش  بوون،  بەهرەمەند  لێپرسینەوە  و 

بەرزو  ئابوری  گەشەیەكی  واڵتانە  ئەم  كە  ئ��ەوەی  بۆ 

لەخۆگرتنی  و  دیموكراتی  حكومی  و  یاسا  جێبەجێكردنی 

دەكەن،  رەچاو  گشتیدا  بەڕێوەبردنی  لە  كراوە  سیاسەتی 

سەربەخۆ،  و  ئازاد  میدیایەكی  بوونی  س��ەرەڕای  ئەمە 

سەرەوەی  لە  بوونیان  بۆ  پاڵنەربوون  ئەمانە  هەموو  كە 

كۆریای  لە  هەریەكە  ئەوەوە  بەپێچەوانەی  ریزبەندیدا. 

وەك  لیستەكەدان  خ���وارەوەی  ل��ە  س��ۆم��اڵ  و  ب��اك��ور 

هۆكاری   ،)8%( وەرگرتنی  بە  دەول��ەت  گەندەڵرتین 

ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەژاری و دواكەوتوویی ئابوری، 

و  گەندەڵی  كاری  بەرزبوونەوەی  مانای  بە  ئەمەش  كە 

بۆ  بەرپرسانەوە  لەالیەن  دێت  گشتی  پارەی  تااڵنكردنی 

بەدەستهێنانی دەستكەوتی كەسی و تایبەتی. 

بارودۆخی واڵتانی دیكە

ئاستەكانی  گ��ەورەی  گەشەسەندنێكی  رێكخراوەكە 

لیبیا  و  بەرازیل  لە  هەریەكە  لە  تۆماركردووە  گەندەڵیی 

رێكخراوەكە  ئاستەكانی  بەپێی  رابردوودا،  ساڵی  سێ  لە 

76ی  پلەی  و  تۆماركردووە  خاڵی   )38( تەنها  بەرازیل 

گرتووە، لە كاتێكدا لیبیا بە تۆماركردنی 16 خاڵ لە پلەی 

161دا لەنێو واڵتە هەرە گەندەڵەكاندا خۆی دەبینێتەوە. 

گەندەڵی  ئابڕووچوونێكی  راب��ردوو  ساڵی  باسە  شیاوی 

نارساوە  )برتۆباس(  بە  كە  بوو،  ئاشكرا  بەرازیل  لە  گەورە 

وەرگرتووە  بەرتیلییان  حكومییەكان  لێپررساوە  تێیدا  و 

هەر  گشتیدا.  پڕۆژەی  و  گرێبەست  پێدانی  بەرامبەر  لە 

بەپێی رێكخراوەكە دەیان هەزار كەسی بەرازیلی بەهۆی 

كارەكانیان  واڵتەكەیاندا  لە  گەندەڵی  تەشەنەكردنی 

لەدەستداوە. 

دیكە  دەوڵەتی  سێ  بە  ئاماژە  رێكخراوەكە  هەروەها 

گەندەڵی  ئاستەكانی  رابردوودا  ساڵی  سێ  لە  كە  دەكات 

بە  كە  ئوسرتالیا  لە  بریتین  ئەوانیش  بەرزبۆتەوە،  تێیاندا 

هەروەها  وەستاوە،  13دا  پلەی  لە  خاڵ   79 تۆماركردنی 

 42 بە  توركیاش  دێت،   36 پلەی  لە  خاڵ   58 بە  ئیسپانیا 

گرنگی  دیكەی  واڵتێكی  وەستاوە.    66 پلەی  چۆتە  خاڵ 

ئیسالمیی  كۆماری  لە  ئەویش  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

ئێرانە بە 27 خال چۆتە پلەی 130ی لەنێو دەوڵەتە هەرە 

ئاماژەیەكی دڵخۆشكەر  گەندەڵەكاندا گرتووە. بەاڵم وەك 

لە  واڵت  سێ  كە  ك��ردووە  ئ��ەوەی  تێبینی  رێكخراوەكە 

دوای ساڵی )2012(ەوە بەرەبەرە ئاستی گەندەڵی تێیاندا 

و  )یۆنان  لە  بریتین  واڵتانەش  ئەو  كە  كەمیكردووە، 

سەنیگال و بەریتانیا(.

راپۆرتی )CPI(  ئاماژە بەوە دەكات كە زیاتر لە سێیەكی دەوڵەتە 
بەدەستهێناوە،  )50%(ی��ان  لە  كەمتر  نمرەی  بەشدارەكان 
ژمارەی ئەو دەوڵەتە عەرەبییانەی كە لەمساڵدا بەشداربوون 
بریتین لە )21( دەوڵەت، كە رێژەكەیان بریتییە لە )%4.35(.
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ريزبه ندى پاكرتين تا گه نده ڵرتين واڵتاىن عه ره ىب له  نێوان 2014 - 2015
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ئاستەكانی  بە  پەیوەندییان  و  ئاڵۆزییەكان  و  گ��رژی 

گەندەڵییەوە

شەفافییەتی  رێكخراوی  ریزبەندییەكەی  بەپێی  هەر 

نێودەوڵەتی، ئەو دەوڵەتە عەرەبییانەی گیرۆدەی ملمالنێ 

عێراق،  لە  تایبەتی  بە  ب��وون،  نوخۆییەكان  سەربازییە 

كۆتایی  كەوتوونەتە  كە  سۆماڵ،  و  لیبیا  یەمەن،  سوریا، 

ریزبەندییەكەوە.

رۆژهەاڵتی  كارگێڕی  بەڕێوەبەری  وەك  ئەلسەغیر(  )غادە 

ناوەڕاست و باكوری ئەفەریقیا دەڵێت: "جارێكی دیكە سی 

لە دە دەوڵەتە هەرە گەندەڵەكەی جیهان بریتیین لە واڵتانی 

ئەوانیش  كە  ئەفەریقیا،  باكوری  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

بەوەشداوە  ئاماژەی  لیبیان"، هەروەها  و  و سودان  عێراق 

ئامێزەكانی  كارەسات  ملمالنێ  بەردەوامبوونی   " كە 

كە  دێت،  مانایە  بەو  دیكە  دەوڵەتانی  و  دەوڵەتانە  ئەم 

تۆكمەكردنەوەی  و  بەهێزكردن  بۆ  بدرێت  هەوڵێك  هەر 

دەزگاكانی دەوڵەت روبەڕوی كۆسپی گەورە دەبێتەوە".

هەڕەشە و مەترسییەكان

راگەیاندووە  ئەوەی  نێودەوڵەتی  شەفافییەتی  رێكخراوی 

ئەو  سایەی  لەژێر  جیهان  دانیشتوانی  لە  ملیار  "شەش 

گەندەڵی  باڵوبوونەوەی  گیرۆدەی  كە  دەژین  دەوڵەتانەدا 

بوون لە دامودەزگا بنەڕەتییەكانی حكومەتدا، ئەمەش بۆتە 

هۆی بەفیڕۆدان و لەدەستدانی پارە و سامان، كاریگەرییە 

دەشكێتەوە"  هاواڵتیاندا  ب��ەس��ەر  نەرێنییەكانیشی 

بەدەست  جیهان  واڵتانی  "%٦٨ی  كە  روونیشیكردەوە 

كێشەی گەندەڵی و نەبوونی شەفافییەتەوە گیرۆدە بوون بە 

جۆرێك لە واڵتە هەژارەكانی جیهاندا سااڵنە نزیكەی یەك 

گەندەڵییەوە  بوونی  بەهۆی  دۆالر  ملیار(  )هەزار  ترلیۆن 

بەفیڕۆ دەچێت". 

جۆزێ ئۆگاز، سه رۆىك دامه زراوه ى شه فافييه ىت نێوده وڵه ىت



255

ژمارە )22-23( نیسانی 2016

هاوكات رێكخراوەكە لەو باوەڕەدایە كە "بەردەوامبوونی 

و  لیبیا  و  عێراق  لە  وێرانكەرەكان  و  خوێناوی  جەنگە 

هەر  كە  دێت  مانایە  بەو  حەمتی  شێوەیەكی  بە  سودان 

دەوڵەت  دامودەزگاكانی  ئەدای  باشكردنی  بۆ  هەوڵێك 

"بەدیهێنانی  كە  بەوپێیەی   دێت".  كۆتایی  شكست  بە 

لەڕێگەی  دەب��ێ��ت  یەكجارەكی  ئ��ارام��ی  و  ئاسایش 

بونیادنانی متامنەیەكی بەهیزەوە بێت لەنێوان حكومەت 

بەڕێوەبەری  ئۆگاس(   دواج��ار)ج��ۆزێ  گەلەكەیدا".  و 

رایدەگەیەنێت  نێودەوڵەتی  شەفافییەتی  رێكخراوی 

گەندەڵیدا  ب��ەس��ەر  س��ەرك��ەوت��ن  "دەت��وان��رێ��ت  ك��ە 

كاربكەین"،  پێكەوە  هەموو  ئەگەر  بەدەستبهێندرێت 

دەس��ەاڵت��دا  لە  گەندەڵكاران  كە  خواست  هیواشی 

بهێندرێت  بەرتیلكاری  بە  كۆتایی  و  ریشەكێشبكرێن 

ئاشكرابكرێن،  نهێنییەكان  پەیوەندییە  و  گرێبەست  و 

بەكۆمەڵ  وەستانەوەیەكی  بەڕوودا  میانەی  لە  ئەمەس 

ئیدی  بڵێن  حكومەتەكانیان  بە  و  هاواڵتییانەوە  لەالیەن 

بەسە، چونكە ئارامامن نەماوە. 

دەوڵ��ەت��ە ب��ەش��دارەك��ان چ��ۆن دەت��وان��ن دۆخ��ی خۆیان 

باشبكەن؟

بەیاننامەی خۆیدا  لە  نێودەوڵەتی  شەفافییەتی  رێكخراوی 

توانای  ئاماژەی بەوە داوە كە ئەگەر و   )CPI( بە تایبەت 

سەركەوتن هەیە لە جەنگی لەناوبردنی گەندەڵیدا، ئەمەش 

لە میانەی ئەم خااڵنەی خوارەوە:

نەهێشتنی  بۆ  جددی  سیاسی  ئیرادەیەكی  هاتنەئارای   -

و  شەفافییەت  پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی  میانەی  ل��ە  گەندەڵی 

و  دامەزراندن  و  مەدەنی  كۆمەڵگەی  بەشداریپێكردنی 

دەستەكانی  چاالككردنی  و  سەربەخۆیی  دووپاتكردنەوەی 

داواكارییە  و  پێوەر  بە  كاركردن  و  گەندەڵی  نەهێشتنی 

پێویستەكانی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ نەهێشتنی گەندەڵی.

دەستاودەستكردنی  یاساكانی  جێبەجێكردنی  و  داڕشنت   -  

بەرژەوەندییەكان،  بەریەككەوتنی  نەهێشتنی  زانیاری، 

پەیڕەوكردنی  و  هەبوون  كە  شتانەی  ئەو  گەڕاندنەوەی 

ئەستۆپاكیی دارایی.

نەهێشتنی  ب��واری  چاالكوانانی  لە  پارێزگاریكردن   -  

لە  گەندەڵی و توانای دامودەزگاكانی كۆمەڵگەی مەدەنی 

بینینی رۆڵی خۆیان وەك بەشدارێكی سیاسی و چاالك لە 

نەهێشتنی گەندەڵیدا.

-ریفۆرمكردنی دادوەری و مسۆگەركردن و دووپاتكردنەوەی 

سەربەخۆییەكەی و چاالككردنی بۆ رێگرتن لە هەڵهاتن لە 

تاوان.

پەرلەمان  و  یاسادانان  دەسەاڵتی  بەزاندنی  لە  رێگرتن   -

دەسەاڵتی  لەالیەن  دارای��ی  چ��اودێ��ری  دەستەكانی  و 

جێبەجێكردنەوە، ئەوەش لە پێناو مسۆگەركردنی لێپرسینەوە 

و لێپێچینەوە لە لێپررساوە بەشدارەكان لە كاری گەندەڵی 

بەبێ رەچاوكردنی پلە و پۆستییان.

سەرچاوەكان:

سایتی بی بی سی، پێگەی غەد پرێس، سایتی )دنیا الوگن(، 

شیوعی  حزبی  پێگەی  االخباریە(،  )الجامهیریە  رۆژنامەی 

عێراقی.  

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c /

transparency_ _141203 /12 /worldnews/2014

turkey_china

/http://alghadpress.com/ar/news/46522

h t t p : / / w w w. a l w a t a nv o i c e . c o m / a r a b i c /

html.857792/27/01/news/2016

/http://www.news.aljamahiria.com/about-us

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/

2015-212-news/38626
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بەئامانجكردنی سەرچاوە داراییەكانی حزبوڵاڵ

وەزارەتی دادی ئەمەریكا: 

حزبوڵاڵ لە بازرگانی چەك و ماددە هۆشبەرەكان و 

سپیكردنەوەی پارە تێوەگالوە 

ماتيۆ ليفيت *،

لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك
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لێكەوتەیە  ئەم  كاریگەرییەكانی  تێبینی  دەكرێت 

مووچەی  حزبوڵاڵ  كاتێكدا  لە  بكەین،  لوبنان  لە 

كەمكردەوە،  ئەندامەكانی  كادیرو  لە  هەندێك 

هاوكارەكانی  ل��ە  هەندێك  كۆمەكی  ه��ەروەه��ا 

لە  هەندێك  مانگانەی  مووچەی  و  كەمكرایەوە 

كاتێك  بەاڵم  كەمكرایەوە.  هاوپەیامنەكانیش  حزبە 

لە  حزبوڵاڵ  گشتی  ئەمینداری  نەرسوڵاڵ،  حەسەن 

فۆكسی  درێژدا  دوورو  تەلەفزیۆنی  وتارێكی  چەند 

خستە سەر چەندین بابەتی تر، نكۆڵی لەوە كرد كە 

بازرگانی  كاری  ئەنجامدانی  بە  هەستابێت  حزبوڵاڵ 

بە  بازرگانیكردن  بە  پەیوەست  تۆمەتانەی  ئەو  و 

ئاراستەی  پارە  سپیكردنەوەی  و  هۆشبەرەكان  ماددە 

دایە  بێبنەما  و  بەتاڵ  تۆمەتی  بە  كراون  حزبوڵاڵ 

قەڵەم. 

لەالیەن  تۆمەتەكان  ت��ون��دەی  رەت��ك��ردن��ەوە  ئ��ەم 

چڕانەی  ه��ەوڵ��ە  ئ��ەو  ب��ۆ  وەاڵمێكە  ن��ەرسوڵ��اڵوە 

هاوپەیامنە  و  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان��ی خ��س��ت��ووی��ان��ەت��ە گ���ەڕ ب��ۆ بە 

ماددە  بە  بازرگانیكردن  پرۆسەكانی  ئامانجكردنی 

چەك  كڕینی  و  پارە  سپیكردنەوەی  و  هۆشبەرەكان 

ئەمەریكا  خەزێنەی  وەزارەتی  حزبوڵاڵوە.  لەالیەن 

جموجووڵدایە  لە  زی��ات��رەوە  دڵەڕاوكێیەكی  بە 

بە  و  تیرۆریستەكان  ناسنامەی  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 

سەرەكییەكان  كۆمپانیا  و  تاكەكان  ئامانجكردنی 

حزبوڵاڵ  ناڕەواكانی  كردەوە  دۆزینەوەی  ئەوەی  بۆ 

هاوكات  بێت،  ئاسانرت  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر 

الیەنانەی  هێزو  ئەو  لەسەر  فۆكسدانان  لەگەڵ 

)باڵی  ئیسالمی  جیهادی  بزوتنەوەی  بە  پەیوەندییان 

بە گوێرەی رۆژنامەی  تیرۆریستی حزبوڵاڵ(وە هەیە. 

وەزارەت��ی  ئەمەریكی،  ج��ۆرن��اڵ(ی  سرتیت  )وۆڵ 

ئەوروپییەكاندا  حكومەتە  لەگەڵ  ئەمەریكا  دادی 

ئەنجامی  لە  گومانلێكراوان  راگرتنی  بۆ  كاردەكات 

سپیكردنەوەی  دەربارەی  بەرفراوان  »لێكۆڵینەوەی 

باكورو  ئەمەریكای  ئەوروپاو  دەگاتە  پارانەی  ئەو 

ئەمەریكای باشور و ئەفریقیا«. لە كانوونی یەكەمی 

واژۆی  ئۆباما  باراك  ئەمەریكا  سەرۆكی   2015 ساڵی 

پەكخستنی  ئامانجی  بە  ك��ردووە  یاسایەك  لەسەر 

رێگەی  ل��ە  شوێنێكدا،  ه��ەر  ل��ە  حزبوڵاڵ  ت��ۆڕی 

داراییانەی  دامودەزگا  ئەو  بەسەر  سزا  سەپاندنی 

كەناڵە  لە  جگە  دەكات،  لەگەڵدا  مامەڵەیان  حزبوڵاڵ 

)املنار(.     ناوی  بە  تەلەفزیۆنیەكەی 

بە  ئەمەریكا  خەزێنەی  وەزارەت���ی  ناوانەی  ئەو 

سزایان  و  بكات  وشك  داراییەكانیان  سەرچاوە  نیازە 

ساڵی  حوزەیرانی  مانگی  لە  بسەپێنێت،  بەسەردا 

لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك

لە  داكۆكیكردنی  چونكە  دەك��ات،  گوزەر  دژواردا  قۆناغێكی  بە  حزبوڵاڵ 
رژێمەی بەشار ئەسەد لە سوریا هۆكارە بۆ داچۆڕینی توانای ئەندامەكانی 
هۆی  بووەتە  ئەمەش  سەربازییەكانی،  توانا  و  دارای��ی  سەرچاوەكانی  و 
ئەنجامی  لە  زیانانەی  بەو  بەو حزبە، كە هاوتایە  زۆر گەورە  زیانی  پێگەیاندنی 
شەڕكردنی لەگەڵ ئیسرائیل بە درێژایی )18( ساڵ بەریكەوتووە. لە پاڵ ئەمەشدا، 
سزا سەپێنراوەكانی سەر تاران بۆ ماوەیەكی زۆر و هاڕەكردنی نرخی نەوت بوونەتە 

هۆی كەمكردنەوەی ئەو یارمەتی و هاوكارییانەی ئێران دەیداتە ئەم رێكخراوە.

حـ

ماتيۆ ليفيت
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دەكات،  لەسەر  كاری  بە شێوەیەكی چڕ  رابردووەوە 

ئاستبەرزی  بریكارێكی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  كاتێك 

)گروپی  كۆمپانیاكەی  و  تەباجە(  )ئەدهەم  ناوی  بە 

ئامانج.  كردە  گەشتوگوزاری(  كاروباری  بۆ  ئینام 

چەند  ئەمەریكا  خەزێنەی  وەزارەت���ی  پێشرتیش 

هاوكاریكردنی  بە  پەیوەندیداری  دیارو  رێكخراوێكی 

حزبوڵاڵ لە رێگەی پێدانی چەك لەگەڵ هەندێك لەو 

بەڕێوەیان  حزبوڵاڵ  كە  ئامانج،  كردە  كۆمپانیایانە 

القابضە((  )ستار  كۆمپانیاكانی  گروپی  وەك  دەبات 

پارچەی  كە  بیانیدا  لقێكی  چەند  لەگەڵ  لوبنان،  لە 

ئەو  واتە  حزبوڵاڵ،  بە  داوە  بێفڕۆكەوانی  فڕۆكی 

ئاسامنی  س��ەر  دەیاننێرێتە  حزبوڵاڵ  فڕۆكانەی 

خەزێنەی  وەزارەت��ی  هەروەها  سوریا.  و  ئیرسائیل 

كردە  تەباجە(ی  )ئەدهەم  هاوبەشەكانی  ئەمەریكا 

ئەندامی  فاعور(  عەلی  )حسێن  یەكێكیان  ئامانج، 

بوو،  حزبوڵاڵ  بە  سەر  ئیسالمی  جیهادی  بزوتنەوەی 

جگە  دەبینكردووە،  بۆ  ئوتۆمبیلی  كۆمپانیاكەی  كە 

بریكارێكی  سپۆنسەرو  چەندین  كردنەئامانجی  لە 

تریش. 

ئەمەریكا  خ��ەزێ��ن��ەی  وەزارەت����ی  لێپررساوێكی 

ئاشكرایكردووە، حزبوڵاڵ پشت بەوانە دەبەستێت كە 

دانانی  بۆ  كردووە  تێكەاڵو  دەستیان  كاردا  كەرتی  لە 

بەڕێوەبردن  بۆ  تیرۆریستان  دەستی  لە  پارەكانیان 

دادی  وەزارەت��ی  لێكۆڵینەوەكانی  شتنەوەیان.  و 

بۆ په كخستنى چاالكييه كاىن حزبوڵاڵ، ئه مريكا چاودێرى جموجووڵه كاىن ده كات
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ئەمەریكا لە چەند ئاڵوێرو مامەڵەیەكی گومانلێكراودا 

ئەمەریكی  هاواڵتیەكی  دەستگیركردنی  هۆی  بووە 

كاردەكات، هەروەها دەستگیركردنی  كۆڵۆمبیا  لە  كە 

چوارچێوەی  لە  لیتوانیا  لە  تریش  ئەمەریكیەكی 

بە سپیكردنەوەی  تایبەت  كەیسەكانی  لە  لێكۆڵینەوە 

ه��ەردوو  ه��ەوڵ��دەدات  واشنتۆن  حكومەتی  پ��ارە، 

بكات.  رادەست  كەسەكە 

پارێزەرێك  رابردووش  ساڵی  ئۆكتۆبەری  مانگی  لە 

ئەتالنتای  ش��اری  خەڵكی  خاوەنكاری  ژنێكی  و 

سكااڵیەكی  بەپێی  كە  راگیران،  پاریس  لە  ئەمەریكا 

بە دەستتێكەڵكردن  لەسەرییان هەستاون  تاوانكاری 

لە كاری سپیكردنەوەی داهاتی ماددە هۆشبەرەكان 

ئاستی  لەسەر  بازرگانی چەك  لە  بەشداریكردنیان  و 

حكومەتی  زانیارییەكانی  گوێرەی  بە  نێودەوڵەتی. 

بە  ئەمەریكیە  خاوەنكارە  ژن��ە  ئ��ەو  ئەمەریكا 

شەریكی  كە  راگ��ەی��ان��دووە،  نهێنی  برێكارێكی 

هەوڵدەدەن  كە  لوبنانیە  حزبوڵاڵی  بە  سەر  هەیە 

هەروەها  بكڕن،  تەقەمەنی  و  چەك  و  كۆكایین 

كردووە  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  راگیراوەكەش  پارێزەرە 

حزبوڵاڵ  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  دەتوانێت  كە 

ماددە  بارەكانی  ئاسایشی  تاوەكو  بەكاربێنێت 

سەید  كارانە  ئەمجۆرە  بكات.  دابین  هۆشبەكان 

لە  ك��ە  ك���ردووە،  نیگەران  ن��ەرسوڵ��اڵی  ح��ەس��ەن 

كاتێك  داخەوە  »بە  دەڵێت:  لێدوانەكانیدا  وتارو 

یان  كەسانێك  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

لەگەڵ حزبوڵاڵ  پەیوەندی  بە هەبوونی  كۆمپانیاكان 

بە  هەڵدەسنت  لوبنان  بانكەكانی  دەكات،  تۆمەتبار 

گرتنەبەری رێوشوێن و كاردانەوە لە دژی ئەو كەس 

ئەو  دەقی  داراییەكانیان.  پشكە  و  كۆمپانیایانە  و 

پارساڵ  یەكەمی  كانوونی  لە  كە  ئەمەریكیەش  یاسا 

دەبێت  بیانییەكان  »بانكە  دەڵێت:  دەرچ���ووە 

روب��ەڕوی  ئەگینا  بكەن،  كار  هەمان  بە  دەس��ت 

دەبنەوە«.  ئەمەریكا  سزای 

زۆرێك  شوێنپێی  دواییدا  سااڵنەی  لەم  لێكۆڵەرەوەكان 

لەو كەیسانەیان هەڵگرتووە كە پەیوەسنت بە حزبوڵاڵوە، 

بە تایبەتی لە رێگەی شوێنكەوتنی كاریگەرێتی دارایی 

لە  جومعە(  )ئەیمەن  هۆشبەرەكان  ماددە  بازرگانی 

نێوان كیشوەرەكان و لە رێگەی چەندین رێكارەوە كە 

لوبنانی-  بانكی  گیرانەبەرو   2011 ساڵی  سەرەتای  لە 

نیشتامنی  یاسای  سایەی  لە  ئامانج  ك��ردە  كەنەدی 

جۆرێك  بە  ئاكت(،  )پاتریۆت  بە  ن��ارساو  ئەمەریكی 

لە  بكات.  دەرب��از  خۆی  ناتوانێت  لەمەودوا  حزبوڵاڵ 

راستیدا ئەم گاپە داراییە رێخۆشكەر بوو بۆ گەیشنت بە 

)عەبدوڵاڵ  بە  حزبوڵاڵ،  سەركردایەتی  لە  نزیك  بازنەی 

و  ئێران  لە  نوێنەری حزبوڵاڵیە  سەیفەدین(یشەوە، كە 

یەكێكە لە خزمە نزیكەكان حەسەن نەرسوڵاڵ. 

 ،2015 یەكەمی  كانوونی  لە  وتارێكیدا  میانی  لە 

ن��ەرسوڵ��اڵ وەاڵم���ی ئ��ەو الی��ەن��ان��ەی دای���ەوە كە 

راستدەكەن  »ئەگەر  پێیوتن:  و  كردووە  تۆمەتبارییان 

بەڵگەم بۆ بێنن«، بۆیە پێدەچێت ئەوەی لە ئێستادا 

تر  دەوڵەتانی  لە  هەندێك  و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە 

ئەو هەنگاوەیە. پێوەی سەرقاڵن، هەمان 

* ماتیۆ لیفیت، ئەندامی دەزگای )فرۆمەر ویكسلەر( 

و  هەواڵگری  بۆ  ستاین  پرۆگرامی  بەڕێوەبەری  و 

واشنتۆن.    ئەنستیتیۆی  لە  تیرۆرە  بەگژداچوونەوەی 

سەرچاوە:

توێژینەوە  بۆ  واشنتۆن(  )ئەنستیتیۆی 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/

policy-analysis/view/the-crackdown-on-

hezbollahs-financing-network
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