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ئەگەر كۆمۆنیستەكان لە فلیپین
دەسەاڵت بگرنە دەست ،چی دەكەن؟
مونگ پالتینۆ
لە فارسییەوە :كاميار محهمهد
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ئاگاتان لە كۆمۆنیستەكان بێت ،بنەماڵەكانتان ناچاردەكەن لە كەمپێكدا بژین ،بێگارییان
پێدەكەن و دارو نەدارتان داگیر دەكەن .ئایا ئەوانە كاری دروستن؟ لەوانەیە ،بەاڵم لە كاتێكدا
تۆ وابەستە بیت بە یەك پۆینت لە چینی هەڵبژێردراوی خاوەن دەسەاڵت ،تەنها ئەگەر پێشینەیی
سیاسی بنەماڵەكەت بە شێوەیەكی ناخەز و ئابڕوچووانە تێكەڵ بە تاوان كرابێت ،بە پێچەوانەوە
ئەندامبوونی تۆ لە چینی مامناوەند خۆی لەخۆیدا ناتخاتە ریزی دوژمنانی چینی كرێكارەوە .بەاڵم،
كۆمۆنیستەكان هێشتا جێی مەترسی و نەفرەتلێكردنن ،رەنگە ئەوان هەمیشە سەرقاڵی پیالن داڕشتن
بن بۆ لەناوبردنی ژیان و خۆشگوزەرانیتان .ئەو فاشییە پیس و پۆخاڵنە دەوڵەمەندن ،كە لە تارمایی
شۆڕش دەترسن و دەبێت بترسن ،بەاڵم توانای ئەوەیان هەیە تەڵەكەبازی و سەرچاوەی ترسی خۆیان
(واتا كۆمۆنیستەكان) وەكو فیتنەیەكی كۆمەاڵیەتی راستەقینە بنوێنن و بە گوێی چینی مامناوەند و
رۆشنفكری كۆمەڵگەدا بدەن ،لە پێویستی دوورخستنەوەی ئەو فیتنەیە بدوێن.

ئـ

بانگەشەی بەبێ راوەستانی دژی كۆمۆنیزم ،وەكو پێشرت
ئ��ەوەی ساكارتر ك��ردووە ،كە شۆڕشگێڕان سەبارەت
بە كڵۆڵی گریامنەكەیان لە گۆڕەپانی ئەڵتەرناتیڤێكی
(جێگرەوەیەكی) باشرت لە بەرامبەر سیستمێكی شارنشین،
كە بەدوای لەناو بردنین ،بە گاڵتە بگیرێت .چەپگەراكان
لە فلیپین بەوە تاوانبار دەكرێن ،كە بێئەوەی پالنێكیان بۆ
چاكسازی واڵت هەبێت ،دەمارگرژانە هاواری رووخانی
دەوڵەت دەكەن بە رێوشوێنی تیرۆریستی .ئەو بۆچوونانە
بە ئاسانی شیاوی رەتكردنەوەیە.
.1جیاوازی بیروباوەڕ پێویستیەكی هەر سیستمێكی
دیموكراسیە ،كە تەنانەت هەتا ئەو كاتەی كە ئەڵتەرناتیڤ
(لەالیەن دژبەرانەوە – «وەرگێڕ») ،بە شێوەی تێروتەسەل
و بە وردبینییەوە پێشكەش نەكرابێت ،دەنگی دژبەر بە
حەق و یاسایی دەمێنێتەوە.
.2دەنگی دژبەر هەر لە سەرتاوە ئەڵتەرناتیڤە لە بەرامبەر
بە گوێپێنەدان.
 .3پێداگری لەسەر ئەوە هەڵەكردنە ،كە چەپگەرایانی
فلیپین بۆ بەرەوپێشربدنی سیاسەتە نوێكان كەمتەرخەم
و بێسەروبەرە بوون.

ئ��ەوان��ەی ك��ە ب����ەردەوام ل��ە ب���ارەی خەیاڵیبوون و
بێبەرهەمی سیاسەتەكانی چ��ەپ قسەی پڕوپووچ
دەكەن ،لەوانەیە یان سەرلێشێواو بن ،یان بە ئەنقەست
رادیكاڵیزم (ئ��ازادی��خ��وازی ب��ن��ەڕەت��ی) و پ���اراوی و
سیاسەتی هەڵبژاردەی چەپ بخەنە ژێر ئااڵی گومان
و رەشی بكەن .چاالكوانانی بەرەی دیموكراتی میللی
تەنها بەهۆی زمان لوسییەوە بۆ لەناوبردنی سیستمی
سیاسی ،نابنە شۆڕشگێڕ .ئەوان فێر دەبن كاتێك ،كە
بزوتنەوەیەكی ج��ەم��اوەری گ��ی��رۆدەی تێڕوانینێكی
بونیادنانی دونیایەكی نوێیە ،زۆرت��ر لە هەر كاتێك
بەرپرسیارێتی لە ئەستۆدەگرێت.
بەرنامەی بەرەی دیموكراتی میللی لە فلیپین لە ساڵی 1973
چاپ و پەخشكرا ،گیانێكی تازەی بەخشی بە بزوتنەوەی
دژی ملهوڕی بۆ بەرەوپێشربدنی رێگەی شۆڕش ،ئەوەش
بەڵگەیەكی بنەڕەتییە بۆ دەرك و متامنەپێكردن بە
شۆڕشی درێژخایەنی فیلیپین .خوێندنەوەی تەواوی ئەم
بابەتە یارمەتیدەر دەبێت بۆ لەبەریەك هەڵوەشانەوەی
ئەو كڵێشەیە ،كە چەپ وەكو بزوتنەوەیەكی سیاسی الواز
دەردەخ��ات لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری مودێرن.
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(وات��ای وایە جیاوازی پێدەدرێت لە باس و گفتوگۆی
سیاسی)دا.

بەرەی یەكگرتوو

بەرەی دیموكراتی میللی ،وەكو سەندیكایەكی رێكخراو
لە گروپە شۆڕشگێڕەكان ،بۆ دامەزراندنی حكومەتێكی
ن��وێ ه��ەوڵ��ی یەكگرتوویی گەلی فلیپین دەدات،
كرێكاران و جوتیاران بەشی سەرەكی ئەو رێبەرییە
نوێیە پێكدێنن كە شیاوی تێگەیشتنە ،چونكە ئەوان
نوێنەرایەتی ئیرادەی زۆربە و تەواوی كۆمەڵگە دەكەن،
بەاڵم چینەكانی خاوەن سەروەت و سامانیش لە شۆڕش
جیانەكراونەتەوە .دەوڵەمەندان هاوپەیامنی گرنگی

چەپگەراكان لە فلیپین ب���ەوە تاوانبار دەكرێن،
ك���ە بێئ���ەوەی پالنێكی���ان بۆ چاكس���ازی واڵت
هەبێت ،دەمارگرژانە ه���اواری رووخانی دەوڵەت
دەكەن بە رێوش���وێنی تیرۆریس���تی
بزووتنەوەی رزگاریخوازی میللیین .بەرەی دیموكراتیكی
میللی ئ��ەوە لەبەرچاو دەگرێت ،كە وردە بۆرژوایی
شاری (سەرمایەداری پچوك) ،پسپۆڕان و رۆشنفكران
وەكو هێزێكی بنچینەیی بۆالی خۆی رابكێشێت .بەرەو
ب��ورژوازی میللی (بازرگانی گ��ەورە و نیشتامنپەروەر،
سەرمایەدارانی بەرجەستە ،ئەفرێنەران و دابینكەرانی
ك��ار) ،لە شۆڕشدا وەكو هێزێكی پۆزەتیڤ (ئەرێنی)
هەڵدەسەنگێندرێن.خاوەن موڵكەكان لە هەوڵدان بۆ
دووبارە بونیادنانەوەی ئابوری
جوتیارانی دەوڵ��ەم��ەن��د دەبێت ئیزن وەرب��گ��رن بۆ
هێشتنەوەی زەوییەكانیان ،ئەگەرچی ئەوان پشتدەبەسنت
بە هێزی كاری خۆیان نەك هێزی كاری بەكرێگیراو .ئەو
خاوەن موڵكانەی دژایەتی نەكەن لە چاكسازی كشتوكاڵ
و كەرتی كشتوكاڵی ،لەگەڵ حكومەتی دیموكراتی گەل
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هاوكاری بكەن ،دەبێت بەپێی پێداویستییەكانی ژیان
موچەیان پێبدرێت هەتا بنەماڵەكانیان ببنە خاوەن
ژیانێكی بە ئابڕوو .سەرمایەدارانی خ��اوەن زەوی و
رەزەك���ان ،كە پشتگیری شۆڕشییان ك��ردووە ،دەبێت
دەرفەتییان پێبدرێت ،هاوكاری دەوڵەت بكەن لە رێگەی
زیادكردنی بەرهەمی كشتوكاڵ و مودێرنیزەكردنی.
كارمەندانی دەوڵ��ەت ئیشوكاریان لە رژێمی نوێدا
لەدەست نادەن .بەرەی دیموكراتی میللی رایدەگەیەنێت،
كە كارمەندانی خزمەتگوزاری شاری حكومەتە روخاوەكە،
جگە لەوانەی تۆمەتبارن بە تاوانی جددی ،هاندەدرێن
لەسەر كارەكانیان مبێننەوە و خزمەتی كۆمەڵگە بكەن.
خوێندنگاكانی كەرتی تایبەت ،لەژێر سیاسەتی وردە
وردە تێكەڵكردن لە بەشی پ��ەروەردەی گشتی ،رێگەی
پێدەدرێت لە كارەكانیان ب��ەردەوام�بن .كڵێسەكان
لەسەر بنەمای تیۆری جیاكردنەوەی كڵێسە و دەوڵەت
لە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری مەعنەوی و زانیاری
ئایینی بەردەوام دەبن .خۆبەڕێوبەری بۆ بانگزا مورو
و گەالنی كودیلرا ،لومادەها ³و گەالنی دیكەی ناوخۆیی
گەرەنتی دەدات .بەرەی دیموكراتی میللی مافی چارەی
خۆنوسین و مافی جیابوونەوە بە فەرمی دەناسێت .لە
دوای سەركەوتنی شۆڕش ،بانگزا مورو هاندەدرێت ،مافی
راستەقینەی بڕواپێكراو و درێژخایەنی دەسەاڵتدارێتی
سیاسی خۆبەڕێوەبەری هەڵبژێرێت.

بناغەی ئابوری

دۆزینەوە و ئەفراندنی هەلی كار و داهێنانی كارو
كاسبی ،دەستی تێوەرنادرێت .لە راستیدا ،دەبێت
بەركەوتە ببەخرشێت بە سەرمایەدارانی میللی و خاوەن
كەرتی تایبەتی لە ئاستی پچوكدا .بەرەی دیموكراتی
میللی هەبوونی ئابورییەكی تێكەاڵو بە فەرمی دەناسێت
بە مەرجێك نكۆڵی لە گۆڕانكاری سۆشیالیستی ئابوری
نەكات .پەیوەندی شارو گوند پتەو دەبێت ،بەجۆرێك
كە گەشەی كشتوكاڵی و خ��ۆراك و كەرەستەی خاوو
پێویستی كەرتی پیشەسازی پێكبێنێت .توانای كڕینی
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شتومەكی دانیشتوانی گوند هەڵكشان بەخۆیەوە ببینێت
و بەو شێوەیە پەرە بدات بە بازاڕی ناوخۆیی بەكابردن و
بەرهەمهێنان .كۆماری دیموكراتی میللی لەو باوەڕەدایە
نۆژەنكردنەوەی شار بە هۆكاری نەبوونی قەرەباڵغی لە
ناوچەكانی شار لە رێگەی ئابوری گوند و بەرزكردنەوەی
ئاستی ژیانی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی دانیشتوانی
گوندەكان پێكدێت.

لێكهەڵوەشانەوەی كۆنتڕۆڵی دەرەكی

ئەو سەرمایە و داراییانەی كە لەژێر خاوەنداریەتی
سەرمایەدارانی دەرەكییە ،میللی دەكرێن .لەسەر غەرامە
و لێبوردنەكان ،ئەگەر ناكۆكی لەگەڵ بەرژەوەندی
میللیدا نەبێت ،مامەڵەی لەسەر دەكرێت .قەرزە قورسە
دەرەكییەكان ،بارێكی گران و روخێنەرە لەسەر شانی
ئابوری ناوچەیی و دەبێت پووچەڵ بكرێتەوە ،یان
جارێكی دیكە مامەڵەی لەسەر بكرێتەوە .خەڵكانی
دەرەكی دەتوانن بە ئاسودەیی بخەون ،چونكە حكومەتی
نوێ بە دڵنیاییەوە مافی ئەوان ،ئەگەر بە شێوەی كاتی،
یان دایمی لە فلیپین ماونەتەوە ،رێزیان دەگرێت.
ئاشكرایە كە دەوڵەت بنكە سەربازییەكانی دەرەكی و

ئەو ئاسانكاریانەی پێیان بەخرشاوە ،بۆیان دەگەڕێنێتەوە.
هێزە سەربازییەكانی دەرەكی لە واڵت دەردەكرێن .بەاڵم
لە دەستدرێژی بێگانە ،چ كەسێك بەرگری دەكات لە
فلیپین؟ بەرەی دیموكراتی میللی لێبڕاوانە رایدەگەیەنێت،
كە گەل رۆڵی سەرەكی خۆی دەبینێت ،لە بەرگریكردنی
دەستكەوتەكانی شۆڕش .لەو رووەوە هیچ پێویستییەك
نییە بە راگرتنی هێزی گەورەی سەربازی دەرەكی ،چونكە
زانیاری و خەباتی شۆڕشگێڕانی گەل و ئاسایشی دەوڵەت
دابیندەكەن.

مافی گەل

گەل یاسایەكی بنچینەیی نوێ پەسەند دەكات و رێبەرانی
واڵت هەڵدەبژێرێت .دەستە ناوچەییەكان لە خوارترین
ئاستی كۆمەاڵنی هەتا ناوچەكانی ش��ارەوان��ی ،شارو
شارۆچكەكان ،پارێزگاكان و قایمقامییەكان دەبێت بە
رێكوپێكی بخرێنە ژێر چاودێری و ئاراستە بكرێن .مافی
گەل بۆ شۆڕش لە دژی رژێمێكی سەركوتكەر و ملهوڕ
دەبێت بە فەرمی بنارسێت .بەو هۆیەوە راگەیاندراوێكی
مافپێدان بە شێوەی فەرمی رووندەكرێتەوە و بەو كەسانە
دەوترێت ،كە لەسەر چارەنوسییان نیگەرانن :مافی

رۆدریگۆ دوتێرت ،رابەری بزووتنەوەی چەپگەرایی فلیپین
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خاوەندارێتی مەعنەوی و ئازادی زانستگەیی بە ناچاری
گەرەنتی دەكرێت.
ئ��ازادی ژنان دەبێت لە ئەولەوییەتدا بێت و رێگەی
گەیشنت بەو بابەتە تێكۆشانە لەدژی پیاوساالری تەنانەت
لەناو بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی .ه��ەوڵ��دان ب��ەردەوام
دەبێت ،بۆ پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری بنچینەیی
وەكو تەندروستی و دەرمان و پەروەردەی هەمەالیەنە.
كارمەندانی بەشی دەرم��ان دەبێت بە شێوەیەك بە
هەموو ناوچەكانی پارێزگاكان رەوانە بكرێن ،چاكسازی
بكرێت لە نەبوونی هاوسەنگی لە نێوان خزمەتگوزاری
داوو دەرمان لە شارو گوندەكاندا.

جێدەهێڵن هەتا بارودۆخێكی باشرت بۆ ژیانیان بدۆزنەوە؟
بۆچی پێشكەوتنی یەكسان بووە لەگەڵ كۆكردنەوەی
ملیارەها دۆالر لە دەستی كەمینەیەكی خاوەن كاریگەری
و دەوڵەمەند؟ بۆچی ئێمە وەكو جاران گیرۆدەی كۆت و
بەندی دیموكراسی نوخبەكان بووین؟
ئەگەر وایە بۆچی دەبێت چاكسازی هەنگاو بە هەنگاو
ب��ەرز برنخێنین و بە پیرۆزی بزانین ،كە بە ت��ەواوی
هەلومەرجی پڕ لە نەهامەتی و قێزەون ،جارێكی دیكەش
بڕازێنەوە؟ بهێڵە مێژوو كۆتایی بە زوڵم و ستەمكاری
بێنێت و بەو شێوەیە خێرایی ببەخشین بە گەیشتنی
ئایندە.

زۆر جێگەی هیوایە ،كە لە ناوچە دوورەدەستەكانی
كۆمەڵە كەنداوەكانی فلیپین ،ئۆرگانەكانی سوری
دەس��ەاڵت��ی سیاسی ب��وون��ی��ان ه��ەی��ە ،ه��ەن��دێ��ك لە
بەرنامەكانی كۆماری دیموكراتیكی میللی لەحاڵی
جێبەجێكردنن .ئەگەر هەندێك لە داخوازییەكانی ئێمە
هەر ئەوانەن (كە ئۆرگانەكانی ب��ەرەی دیموكراتیكی
میللی جێبەجێیان دەك���ەن) بەڵگەی سەركەتوییە،
ئەگەرچی بەدوای جێگرەوەكانی پێشنیازكراوی خۆیەتی.
هەندێك كەس لەوانەیە لەسەر بەرەی دیموكراتی میللی
سنوردار قسە بكەن ،كە زۆربەی بابەتەكانی ناو بەرنامە
دەتوانرێت پشتگیری لێبكرێت ،لە رێگەی بەشداریكردنی
ئاشتیخوازانە لە سیستمی پەرلەمانی .لە راستیدا ئەوە
تەنگەشەیەكە ،كە هێزەكانی موحافیزكار و هاوتەریبخواز
ب��ەردەوام دەیخەنە بەرامبەر بە بەرەی دیموكراتیكی
میللی ،دامەزراندنی كۆمەڵگایەكی نوێ كە لەوێدا هێز
دەبەخشێت بە سەربەخۆیی ،دیموكراسی ،ئاشتی و
پێشكەوتنی رەسەن و واقێعی كرێكاران و جوتیاران،
شۆڕش بێ واتا دەكات .ئەگەر ئامادەكاری ئەو شێوازە لە
ئاسودەیی كۆمەاڵیەتی بابەتێكی باو بوایە ،بۆچی ملیۆنێك
م��رۆڤ ملكەچی هەژارییەكی ل��ەڕادە ب��ەدەر دەبن?
بۆچی رێژەیەكی زۆر لە خەڵكی فلیپین بنەماڵەكانیان

پەراوێزەكان:
Mong Palatno .1
 .)CojuangosCخانەدانی فیۆدال-
2
كۆمپڕادۆڕ ،گەورە و دەوڵەمەند و خاوەن كاریگەرین
لە فلیپین  ،كە لە بواری سیاسی و ئابورییدا ،زاڵبوونی
هەموو الیەنە و پاوانخوازانەیان لە بەشێكی فلیپین بە
تایبەتی پارێزگای تارالك (  )Tarlacدا گرتۆتەدەست.
 .3ناوچەی خۆبەڕێوبەری بانگزا مورو ()Bangsamoro
ناوچەیەكە ،كە دانیشتوانەكەی موسوڵامنن و لەم
سااڵنەی دواییدا ،ناوچەی تەنگەشەی زۆر بووە ،لەنێوان
دەوڵ��ەت و هێزە تێكۆشەرەكانی كەمینەی میللی كە
دانیشتووی ئەو ناوچەیەن.

هەنوكە ئێمە ئایندە بونیاد دەنێین

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەرچاوەكان:
لینكی سەرچاوەكە لە سایتی گروپی ماویستی شۆڕش
وەرگیراوە
http://www.manilatoday.net/these-are-whatthe-communists-will-do-if-they-win-in-the/philippines
blog-/11/http://www.shouresh-iran.com/2015
post_14.html
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بـ

بە پێچەوانەی زۆربەی واڵتانی كیشوەری ئەوروپاوە ،شانشینی هۆڵەندا هەوڵیداوە ژمارەی زیندانیانی
ناو گرتووخانەكانی كەمبكاتەوە .لەو رووەوە چاودێری داخستن و بەكرێدانی گرتووخانەكانی
دەستپێكردووە و هەنوكە شوێنی بەتاڵی هەندێك لە گرتووخانەكانی بەكرێداوە بە واڵتانی وەك
بەلجیكا و نەرویج .بنەمای هەڵوێست و چۆنیەتی هەڵسوكەوتكردنی هۆڵەندا بەرامبەر بە زیندانیان،
نەریتێكی مێژووییە و هێشتا سورن لەسەر جێبەجێكردنی.

وەكو دووبارە پەروەردە كردنەوەی زیندانی ،پەیڕەوكردنی
زیندانیكردنی ك��ورت م��اوە ،بڕینەوەی سزا بە پارە،
تەنانەت سازانی یەكسان (عەدالەتی تەوافوقی) پیادە
ك��ردووە ،س��ەرەڕای هەبوونی تێبینی لەسەر بودجەی
گشتی واڵتەكە.
ئەو دیمەنانەی لە گرتووخانەی (نورگرهاون) لە باكوری
هۆڵەندا دەكەونە بەرچاو ،هیچیان دەگمەن نین.
دۆشەكە قەدكراوەكانی سەر قەرەوێڵەكان ،دەفتەرە
نەنورساوەكان و ژوورە بەتاڵەكان ،تەنانەت بەرگوێ
كەوتنی زرینگەی كۆمەڵە كلیلی هەڵوارساو بە پانتۆڵی
(فرانك هۆگرتوپ) ،كە لە پێشامنەوە ملی رێگەی گرتبوو
و ئێمەش بە دوایدا دەڕۆیشتین ،هەتا گەیشتینە ناو
هۆڵی خۆسەرقاڵكردنی زیندانیان ،كە هۆڵێكی گەورەیە
و كورسییەكان بە هەڵگەڕاوەیی رێكوپێك لەسەر
كورسییەكانی تر بە ڕیز دان�راب��وون ،تەلەفزیۆنێكی
شاشە گ��ەورە لە شوێنێكی بەرچاودا جێگیر ك�راوە.
هۆڵەكە ،وەكو هۆڵی چێشتخانەیەكی شاز دەكەوێتە
بەرچاو ،لە سوچی ئەوسەر مێزی تێنس ،هەندێك
كەلوپەلی وەرزشی دیكە دان�راوە ،ئێمە واماندەزانی
پێش گەیشتنامن ،زینداییەكان دەرفەتی پێدراوییان
لە هۆڵەكەدا تێپەڕاندووە و پێش گەڕانەوەیان بۆ
ژوورەكانی گرتووخانە هۆڵەكەیان خاوێنكردۆتەوە،
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بەاڵم هەر لە سەرەتای چاوپێكەوتنامن لەگەڵ فرانك
ه��ۆگ�ترپ ،ئ��ەو باسیكرد كە ماوەیەكی زۆرە هیچ
زیندانییەك رووی لەو گرتووخانەیە نەكردووە .فرانك
هۆگرتپ بۆ چەند ساتێك بێدەنگ بوو ،چاوی لەسەر
كورسییەكان قەتیس مابوو ،پێدەچوو بیری قەرەباڵغی
و قرموقاڵی جارانی دەكرد ،هەر زوو رووی تێكردینەوە
و هەناسەیەكی قووڵی هەڵمژی و وتی« :زیندانیەكان
دەتوانن رۆژی جارێك بۆ تەماشای تەلەفزیۆن و یاری
تێنسی سەرمێز ،یان بۆ نانخواردن بێنە ئێرە» .بە
بزەیەكی سەیرو بێئەوەی قسەكانی پچڕ پچڕ بكات،
وتی« :لەمە بەدواوە ئیرت لێرە دەبێت بە زمانی ئینگلیزی
قسە بكرێت ،خۆشامن لێرە بە زمانی نەرویجی قسە
ناكەین ،چونكە لە مانگی ئەیلولەوە گرتووخانەكە بۆ
 242زیندانی نەرویجی تەرخانكراوە .هەتا ساڵی 2004
ئێمەش وەكو فەڕەنسا كێشەی كەمی شوێن و ژووری
زیندانیامن هەبوو ،بەاڵم لە ماوەی كەمرت لە  10ساڵدا
ژمارەی زیندانییەكامنان كەمكرایەوە و ئێستا گەیشتووە
رێژەی ( ،)45%تەنانەت شێوازی بە كارهێنانی ()3
گرتووخانەمان گۆڕاوە و دەنگۆی ئەوە هەیە لە سێ
ساڵی داهاتوودا ( )20گرتووخانەی دیكەمان دابخرێن،
بە پێچەوانەی نەریتی واڵتانی دیكەی ئەوروپیەوە ،كە
ئەو رێژانە هیچ گۆڕانێكیان بەسەردا نەهاتووە».
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فرانك هۆگرتپ لە درێژەی قسەكانیدا وتیشی« :هێشتا
لە كۆی  10500شوێن نزیكەی  12400كەس لە زینداندا
ماونەتەوە ،ئەگەر گرتووخانەكانی دیكە دانەخرێن،
پێویستە ئ��ەو رێ��ژەی��ە هەتا ساڵی  2018جارێكیرت
كەمبكرێتەوە ،ئیرت ئاستی زیندانییەكامنان دەگاتە (.)60%
جگە لەوانە ئێمە نیگەرانی داخستنی گرتووخانەكان و
بێكاربوونی فەرمانبەرەكانی خۆمانین .لەبەر ئەوە لە
ساڵی  2009پێشنیارمان بە واڵتی بەلجیكا كرد و ئامادەیی
خۆمان پیشاندا بۆ جێكردنەوەی زیندانی ،هەروەها بۆ
ماوەی ( )3ساڵ رێكەوتنێكی هاوشێوەمان لەگەڵ واڵتی
نەرویج واژۆ كرد .واڵتی ئێمە نیشانیداوە كەڵەكەبوونی
زیندانی لە گرتووخانەكان ،بابەتێكی گونجاو نییە و
شایانی كۆمەڵگای ئێمەش نییە» .میراندا بوم ،مامۆستای
مافی سزا لە زانكۆی (گرونینگ) لەو بارەوە دەڵێت:
«ئەوە تەنها دەرهاویشتەی سادەیی سیاسەتی دەوڵەت
نییە و هیچ كەسیش توانای پێشبینی ئەوەی نەبووە،
تەنانەت بەرپرسەكانیش لە ئاستیدا حەپەساون».
پیتەرهۆنهۆف ،بەرپرسی رێكخراوی گرتووخانەكانی
هۆڵەنداش دەڵێت« :دەوڵ��ەت فەرمانی ك��ردووە بە
كەمكردنەوەی تاوان و تاوانكاری و هەوڵیداوە تاوان
دووب��ارە نەكرێتەوە ،هەروەها ئاماژەی بە خاڵێكی
گرنگدا و وتی لەگەڵ كەمرتین تێچوو ،ئەگەر بۆیان
بلوێت» .پیتەر هۆنهۆف پێیوایە ئەوە هۆكاری سەرەكی
كەمكردنەوەی رادەی تاوان و تاوانكارییە ،ئەگەرچی
توانای روونكردنەوەی زیاتری نەبوو .بە گشتی بەبێ
لەبەرچاوگرتنی تێكڕای هۆكارەكانی دابەزینی رادەی تاوان
لە هۆڵەندا ،تەنها چڕكردنەوەی هۆكارێك و پێداگریكردن
لێی زۆر دژوارە ،چونكە ئاشكرایە كەمبوونەوەی رادەی
ت��اوان كاریگەری لەسەر ژم��ارەی زیندانییان هەیە،
ب��ەاڵم پێویستە وردب��وون��ەوەی زیاتر لەسەر ت��ەواوی
رەهەندەكانی روودان��ی ت��اوان و دووب��ارەب��وون��ەوە و

كەمبوونەوەی زیندانیان بكرێت .بۆ منوونە واڵتی
سوید هەوڵی زۆریداوە بەرنامەی هاوشێوەی هۆڵەندا
جێبەجێ بكات ،بەاڵم لەو بوارەدا پێشكەوتنی ئەوتۆی
بەدی نەهێناوە.
نۆرمەن پیشاپ ،پسپۆڕی زانستی ئەنجومەنی ئەوروپا بە
تەوسەوە دەڵێت« :هەڵبەتە پیاوانی دەوڵەت پێیانخۆشە
بڵێن ئ��ەو كەمكردنەوەیە بەرهەمی سیاسەتەكانی
دەوڵەتە» .ئایا نەریتی مرۆڤگەرایی هۆڵەندا ،هۆكاری
كەمبوونەوەی زیندانیانە؟
واڵتانی باكوری ئەوروپا هەوڵیانداوە سزای تاوانكاران
بەبێ زیندانیكردن جێبەجێ بكەن ،تەنانەت بۆ ئەوەی
تاوان دووبارە نەكرێتەوە سنورداریانی كردووە و لەو
رووەوە زۆرجار ستایشكراون ،بەاڵم هۆڵەندا جگە لە
جێبەجێكردنی بەپەلەی سیستمی (بە ئازادی هێشتنەوەی
سنوردار) ،دووبارە پەروەردەكردنەوەی زیندانی ،واتە
(جارێكیرت گەڕانەوەی سزا دراو بۆ كۆمەڵگا) بە بنەما
داناوە.
ویلیەم ڤان دوبۆرگ ،سكرتێری كۆنفیدراسیۆنی ئەوروپی
جەخت لەسەر سیاسەتی ئازاد هێشتنەوەی سنورداری
سزادراوان دەكات و دەڵێت« :هۆڵەندا خاوەنی كۆنرتین
مێژووی ئازادی سنوردارە لە جیهاندا ،یەكەم منوونە ساڵی
 1823بوو كاتێك دامەزراوەیەكی تایبەتی پێكهێنا بە ناوی
ئەنجومەنی هۆڵەندی پشتگیری ئەخالقی لە زیندانیان».
ئەو داهێنانە لە هزری چاكسازی (جۆن هوارد)ی بەریتانی
وەرگیرابوو ،ئەو ئەنجومەنە جگە لەوەی بارودۆخی
زیندانی باشرت كرد ،لە ماوەی نزیك بە سەدەیەكیش
بەبێ دەستێوەردانی حكومەت پەرەی بە ئەركەكانی
خۆیداوە» .لە دوای شەڕی دووەمی جیهانی گروپێكی
دیار لە رۆشنفكران ،لەگەڵ دەربڕینی هاوخەمی خۆیان
بۆ گیراوان ،رەخنەی توندیانلە ناكارامەیی كۆمەاڵیەتی
گرتووخانەكان ئاراستەی بەڕێوبەرایەتی واڵت كردووە.
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هەڵوێستی ئەو گروپە گیانێكی تازەیداوە بە رۆحیەتی
پشتگیریكردن لە گیراوان ،هەروەها سەركەوتوو بوون لە
جێگیركردنی دووبارە پەروەردەكردنی سزادراوان .دواتر
لە ساڵی 1995دا ژمارەیەكی زۆر لەو رێكخراوانە ،كە لە
ماوەی چەندین ساڵدا چاالكبوون ،لەالیەن دەوڵەتەوە
یەكخران .سەرئەنجام ( )3دام��ەزراوەی��ان پێكهێنا و
هەنوكە سەرقاڵی بەڕێوەبردنی ئەركەكانی خۆیانن.
ەرەكیرتین دام��ەزراوە (رێكخراوی ئ��ازادی سنورداری
هۆڵەندا)یە ،كە چوارچێوەی كارەكانی گشتییە و ()60%

لە  10ساڵدا ژمارەی زیندانییەكان كەمكرایەوە بۆ
رێژەی ( ،)45%تەنانەت شێوازی بە كارهێنانی ()3
گرتووخانە گۆڕاوە و دەنگۆی ئەوە هەیە لە س���ێ
ساڵی داهاتوودا ( )20گرتووخانەی دیكە دابخرێن
ی ئەو كەسانەی دووبارە پەروەردە دەكرێنەوە لەژێر
چاودێری ئەواندایە .فەرمانبەرانی ئەو دامەزراوەیە
راپۆرتی خۆیان لەسەر كەسایەتی تاوانباران ئاراستەی
دادوەرەكان دەكەن ،تا ئەوانیش بتوانن جگە لە سزای
زیندانیكردن ،بژاری دیكە بسەپێنن .هەروەها بەشێكی
گرنگ لە ئەرك و چاالكی ئەو رێكخراوەیە بریتیە لە ئەگەر
دادوەر بڕیاری هەڵپەساردنی سزای راگەیاند ،ئەوان
دەستدەكەن بە چاودێریكردن لە سزاكانی پەروەردە،
پێدانی غەرامە بە قوربانیان و بەدواداچوونی دەرونناسی،
بە پێچەوانەشەوە ئەگەر دادوەر حوكمی جێبەجێكردنی
راستەوخۆی سزای زیندانیكردنی داسەپاند ،فەرمانبەرانی
رێكخراوەكە ،جۆرێك لە كاركردن لە كەرتی خزمەتگوزاری
گشتی بۆ حوكمدراوان دیاریدەكەن.
دام��ەزراوەی دووەم ،نوێنەرایەتی ئازادی سنوردار بۆ
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كەسانی وابەستە .كار و چاالكی ئەو رێكخراوە بە گشتی
تەواوی ئەو كەسانەی كە بە هەر شێوەیەك گیرۆدە بوون
یان بەدەست گیرۆدەییەوە دەناڵێنن و ئازار دەكێشن،
لەخۆ دەگرێت .نزیكەی ()30%یكەسانی گیرۆدە بە
م��اددە هۆشبەرەكان ،م��اددە كحولییەكان ،كە دزیش
دەكەن ،لەالیەن ئەوانەوە هاوكاری و چاودێری دەكرێن.
باربارە كوییجز كە پێنج ساڵە فەرمانبەرە لە نوێنەرایەتی
ئ��ازادی سنوردار بۆ كەسانی وابەستە ،دەڵێت« :ئێمە
مامناوەند دوو ساڵ هاوڕێیەتییان دەكەین ،لە كاتی
دیدارەكاندا هەوڵدەدەین گیرۆدەیی ئەوان دەرك بكەین
و بزانین ئایا ئەو گیرۆدەبوونە هۆكاری پێكهێنانی
ئاریشەی دیكە نییە ،بە تایبەتی لە ب��واری ئابوری
خێزانییەوە ،هەروەها ئاماژە بەوە دەكات ،كەسانێك كە
ئازادی سنوردار دەیانگرێتەوە بە ناچاری پەیگیر دەبن لە
دەرمان و چارەسەركردنی خۆیان».
سوپای ن��ەج��ات ،سێیەم رێكخراوە كە ه��اوك��اری و
یارمەتی سزادراوان دەكات ،بە تایبەتی بۆ دابینكردنی
پێداویستییەكانی كەسانی دەستكورت ،ئەوانەی كە لە
بوارەكانی خانوو ،بنەماڵە و كاركردندا كێشەیان هەیە.
زیندانییەكی پێشووتر بە ناوی خوازراو دەخوازێت بە
نەنارساوی مبێنێتەوە بە تەنهایی شیكاری بۆ بەشێكی
س���زادراوان لە سیستمی س �زای هۆڵەندا ك��ردووە و
دەڵێت« :ئەنجامدانی تاوان جۆرێكە لە گیرۆدەبوون».
ئەو كەسە ( )50ساڵە روخسارێكی ن��ارساوی بووە،
رابردووی پڕە لە دووبارەكردنەوەی تاوان ،بە هۆگرییەكی
كەموێنە دەیگێڕێتەوە و دەڵێت« :ئەوە جۆرێك بوو لە
گێچەڵپێكردن و پارەیەكی زۆرم دەستدەكەوت و هەر
كارێك پێتخۆشبوایە دەمكرد ،بەڵێ هەرچۆنێك بێت
لە سەرەتادا ژیانێكی خۆشبوو» .ئەو لە مەودای هاتن
و رۆیشتنی بەردەوامی بۆ زیندان ،نزیكی ( )10ساڵ
لەودیوی شیشەكانەوە ژیانی تێپەڕاندووە و ماوەی 20
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ساڵیش ئالودەی ماددەی (كڕاك) بووە ،بەاڵم لە ئەمڕۆدا
راهێنەرێكی وەرزشییە .ئەو چ��وار ساڵ پێش ئێستا
بەرنامەیەكی ئازادی سنورداری لەژێر چاودێری ئاژانسی
ئازادی سنوردار بۆ كەسانی وابەستە تێپەڕاند و دەڵێت:
«بە تەواوی وازم لە ئالودەیی هێناوە و دەستبەرداری
بووم .ئەو پێشرت لە زۆربەی بەرنامەكانی ئامادەكراو بۆ
تاوانكارانی خاوەن پێشینە بەشداری كردووە ،بەاڵم هیچ
ئەنجامێكی نەبووە .ئەو دەشڵێت« :تەنها لە هەوڵی
ئەوەدا بووم لە زیندان دەربچم و جارێكیرت دەست بە
ژیان بكەمەوە ،هەتا ئەو رۆژەش لە بارودۆخە وەڕەز
بووم» .پشتگیری و گرنگیپێدانی راوێژكارێكی ئازادیی
سنوردار كاریگەری زۆری لەسەر ئەو كەسە داناوە.
لە مەودای سااڵنی  1945و  1975هۆڵەندا دەستیكرد
بە سیاسەتی دووبارە پەروەردە كردنەوەی سزادراوان.
بێگومان چەند هۆكارێك كاریگەرییان ب��ووە لە

كەمكردنەوەی ژمارەی زیندانیان .هەروەها سزاكانی
وەكو خزمەتگوزاری گشتی بە ناوی (خزمەتكردن بە
كۆمەڵگا) گرنگی خۆی نیشانداوە .لە ساڵی  2006نزیكەی
( )40000حوكمی سزای خزمەتگوزاری گشتی دیاریكراوە،
ب��ەو پێیەش 30%ی ك��ۆی گشتی س�زا سەپێرناوەكان
دەكات ،ئێستاش لەو رێژەیە نزیكەی ( )30000حوكمی
سزاكان سەملێرناوە و هەنوكە بودجەیەكی ( )260ملیۆن
یۆرۆیی رێكخراوی خزمەتكردن بە كۆمەڵگا لە ساڵی
2012دا بۆ ( )40ملیۆن یۆرۆ ،كەمكراوەتەوە .تێچووی
هەر زیندانییەك لە رۆژێكدا ( )262یۆرۆیە و دەوڵەت
لە ب��ەراورد بە واڵتانی دراوس��ێ ناخوازێت س �زادراوان
لە زیندانەكاندا بهێڵیتەوە .لە كۆی گشتی سەپاندنی
حوكمەكان ( )23%لە بەرامبەر بە( )15%ی مامناوەندی
ئەوروپی بووە.
لە واڵت��ی هۆڵەندا دووب��ارەك��ردن��ەوەی ت��اوان ،وەكو

رهوىش زيندانيان له هۆڵهندا گۆڕانكارى ئهرێنى بهخۆوه دهبينێت

ژمارە ( )25-24ئابی 2016

228

تاوانی پچوك لەبەرچاو دەگیرێت ،بەاڵم لە هەندێك
لە تاوانەكان زۆرت��ر حوكمی زیندانی كورمتاوە ،واتا
كەمرت لە مانگێك دەسەپێندرێت .لە ساڵی  2005ئەو
رێژەیە ( )38%بووە ،لەو رووەوە بڕینەوەی سزا بە پارە
گرنگی زیاتری پێدراوە ،هەروەها لە بواری رێكارەكانی
(سازانی یەكسان) كەڵك وەردەگیرێت .ئەو رێكارە لە
دەیەی هەشتاكاندا رێگەخۆشكەر بووە بۆ بەڕێوەبردنی
پرۆسەی دادگاییكردن و دەركردنی حوكمی زیندانیكردن.
لە هۆڵەندا دادوەر بە گشتی ئەو توانایەی هەیە ،ئەگەر

كەمبوونەوەی رادەی تاوان كاریگەری لەسەر ژمارەی
زیندانیی���ان هەیە ،بەاڵم پێویس���تە وردبوونەوەی
زیاتر لەسەر تەواوی رەهەندەكانی روودانی تاوان و
دووبارەبوونەوە و كەمبوونەوەی زیندانیان بكرێت
كەسێكی تاوانبار تاوانەكەی خۆی قبووڵكرد ،پێشنیاری
مامەڵەیەكی لەگەڵدا بكات و لەو حاڵەتەدا ،راوەدوونانی
تاوانكار لە بەرامبەر سەپاندنی سزایەك رادەگیرێت،
هەروەها بەشێكی زۆریش لە سەرپێچییەكانی دژ بە
یاسای تاوان دەردەخرێت و لەوە ب��ەدواوە لە رێگەی
ئیدارییەوە پێداچوونەوەی بۆ دۆسیەكەی دەكرێت .بەو
شێوەیە دادوەر و پۆلیس دەتوانن بابەتەكانی تاوان،
وەكو تاوانی هەتا ( )6ساڵ زیندانكردنی راستەوخۆ
چارەسەر بكەن.
لە ساڵی  2008ب��ەدواوە لە (مامەڵەی رێككەوتن) لە
سزای تاوانی بێمشتومڕ ،وا بەباش زانراوە لەسەر بنەمای
ئەو سیستمە دادوەر بتوانێت سزایەك دیاریبكات و
تاوانباریش بتوانێت تانەی لێبدا و خوازیاری ئامادەبوونی
لە دادگا بێت .لە ساڵی  2013نزیكەی ( )42000حوكمی
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لەو شێوەیە دەرچووە و لە زۆربەی بابەتەكاندا ،سزاكان
بە دانی (غەرامە) كۆتایپێهاتووە.
(بۆن) روونیدەكاتەوە كە رەوتی (سازان بە یەكسانی)
هۆكاری بەدەستهێنانی ئەنجامی زیاترە و رێگری دەكات
لە قەرەباڵغی كاری دادگاكان .ئامانج ئەوەیە كە ئەو
رەوتە بۆ سەرپێچیكار و قوربانی خێراتر و تێچووی بۆ
كۆمەڵگاش كەمرتبێت .هەر زیندانییەك لە رۆژیكدا
( )262یۆرۆ خەرجی بۆ دەوڵەت هەیە .خەرجی یەك
رۆژ ئازادی سنوردار كەمرتە و ئەوەش بەسرتاوەتەوە بە
ئاستی مەترسی سزادراو لە نێوان ( )11هەتا ( )5یۆرۆ،
هەرچەندە ئەوەش لەخۆیدا وەكو داهاتە بۆ دەوڵەت
و پارەیەكە ،كە دەگەڕێتەوە .ئەو داهاتانە لە ساڵی
 2005نزیكی ( )673ملیۆن یۆرۆ بووە و لە ( )8ساڵی
دواتردا ،گەیشتۆتە ( )1050ملیۆن یۆرۆ .بودجەی تەواوی
حزمەتگوزاری گشتی بە خێرایی كەمدەبێتەوە ،هاوكات
تێكۆشان لە دژی تاوان ،لە ریزی ئەولەویاتەكانی كاری
دەوڵەتدایە .بەرنامەی پشتگیری لە تاوانكارانی پچوك
هەر ب���ەرردەوام ب��ووە .لە چوارچێوەی بەرنامەكانی
دەوڵەتدا بە وردبینییەوە كارەكانی س��ەرووی یاسای
كەسانێك ،كە رێز لە یاسا ناگرن یان ناڕەزایەتی گەنجان
دەخرێنە ژێر چاودێرییەوە .ئامانجیش ئەوەیە كە
پێشئەوەی هەندێك لەو كەسانە توشی گێچەڵ بنب،
یارمەتییان بدرێت .ئەو بەرنامانەش بێ ئەمالو ئەوال لە
بەرژەوەندی كۆمەڵگادایە.
رنە وان سوانینگن ،مامۆستای تاوانناسی لە زانكۆی
ئاراسمۆسی رۆتردام دەڵێت« :سنوری نێوان یارمەتیدان
و تەمبێكردن زیاتر الواز بووە ،لە سیستمی تاواندا ئەگەر
كەسێك بە رادەی پێویست هاوكاری نەكات ،هەمیشە
ئامادەی خۆ تێهەڵقورتانە ،بەاڵم روحییەتی پێكەوە
هەڵكردن لە هۆڵەندا لەو بوارانەدا هەتا رادەیەكی زۆر
كاریگەری هەیە»( .بۆن) كە مامۆستای مافە پێداگری
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رێزگرتن له سهروهرى ياسا هۆكارێكه بۆ كهمبوونهوهى رێژهى تاوان له هۆڵهندا

دەكات ،كە لەو بوارەدا ناڕوونیەك لە ئارادایە و دەڵێت:
«من فێربووم كاتێك لە فەرهەنگی تاوان دەدوێم بە
گوێرەی فەرهەنگی دوورێیانی باسی دەكەم .لەالیەك
دووبارە پەروەردەكردنەوە بۆ كەسانێك كە هێشتا توانای
ئەوەیان هەیە ببنە هاواڵتییەكی شایستە زۆر باشرتە،
لە الیەكیرتیشەوە ،پێویستە فشاری زیاتر بخرێتە سەر
هەندێك كەس كە رێز لە یاسا ناگرن».
(باس ڤگلوانك) ،مامۆستای سیاسەتی تاوان لە زانكۆی
ئاوانز ،لەو بارەیەوە دەڵێت« :ئەو بابەتە لە فەرهەنگەوە
سەرچاوە دەگرێت و بە قووڵی كەوتۆتە ژێر كاریگەری
فەرهەنگی پرۆتستانت .ئێمە لە هەمبەر بەو كەسانە
كە تووشی تاوان دەبن زۆر بە قورسی وەریدەگرین و
فشاری زۆریشیان لێدەكەین .دوو لەسەر سێی دەسەاڵت
لە هۆڵەندا ،كە لە خوار ئاستی دەریایە وا پێویستدەكات
هەموومان پێكەوە كار بكەین ،روحیەتی پێكەوەهەڵكردن
وای فێركردووین ،بۆیە ئەگەر كەسێك خۆی لە پەراوێزدا

بهێڵێتەوە تووشی ئاریشە دەبێت».
ناچاركردنی زیندانیان بە دانەوەی خەرجی زیندان
لە بەستێنێكی بەو شێوەیەدا ،سیاسەتی كەمبوونەوەی
ژمارەی زیندانیان ئەگەر لە دەرەوە پێداهەڵدانی بۆ
ك�راوە ،ئیرت وتووێژ لەسەر فشاركردنی زیاتر كارێكی
ئاسایی نییە .سەرۆكی زیندانەكانی هۆڵەندا ،ئەوەی
قبوڵكردووە و دەڵێت« :بێگومان بۆ كۆمەڵگا وا باشرتە
هەتا دەگونجێت ژمارەی زیندانیان كەمرت بكرێتەوە،
ئەگەرچی پێویستە وەاڵمی خواستی یەكسانی خوازی
كۆمەڵگاش بدەینەوە .لە راستیدا ،تایبەمتەندی هۆڵەندا
بە شێوەیەكی تایبەت بووە بە هۆكاری خۆهەڵكێشانی
دەوڵەت لە ئێستادا ،كە تێكەڵییەكی هاوپەیامنیە لە
نێوان لیبڕاڵەكان و كرێكاراندا ،بەاڵم لەواقیعدا بەو
شێوەیە نییە» .دادگای الهای پێیوایە بودجەی تەرخانكراو
بۆ گرتووخانەكان لە ماوەی ( )5ساڵدا ،پێویستە ()340
ملیۆن یۆرۆ پاشەوكەت بكرێت ،كە بەرامبەرە بە رێژەی
ژمارە ( )25-24ئابی 2016
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 27%لە ساڵی  .2018لەو رووەوە پەرلەمانی هۆڵەندا لە
ساڵی  2014هەڵسەنگاندنی لەسەر دوو بەرنامە پێشنیار
كردووە ،كە تێكەڵییەك بووە لە نێوان پاشەكەوتكردن
و گوشاركردن .ئامانجی بەرنامەی یەكەم ئەوەیە ،كە
زیندانیان ناچار بكات خەرجی شەوێكی گرتووخانە
كە ( )16یۆرۆیە ،خۆیان بیدەن .هەروەها ناوەرۆكی
بەرنامەی دووەم ئەوەیە كە پێویستە سزادراوان خەرجی
و تێچووی دادوەری و دەرمانی قوربانییەكان بدەن.
فەڕەنسا بە بەهانەی كەمی و نەبوونی جێگە و گرتووخانە،

هۆڵەندا جگە لە جێبەجێكردنی بەپەلەی سیستمی
(ب���ە ئ���ازادی هێش���تنەوەی س���نوردار) ،دووبارە
پەروەردەكردن���ەوەی زیندان���ی ،وات���ە (جارێكیتر
گەڕانەوەی سزا دراو بۆ كۆمەڵگا) بە بنەما داناوە
چوارەم جارە بنەمای هەر دوو زیندانی لە ژوورێكدا بن
پێدەكات ،بەاڵم واڵتی هۆڵەندا بە شێوەیەكی بە ئاگایانە
بنەمای درووستكردنی گرتووخانەی مۆدێڕن ژێرپێ
دەخات ،كە زۆربەی واڵتانی ئەوروپا پەیڕەوی دەكەن.
لەو رووەوە بە پێچەوانەی رواڵەتەكان كۆمەڵگای هۆڵەندا
ئەو شێوە گوشاركردنە كە لە سەرەتای هەشتاكانەوە لە
ئەوروپا بەڕێوەچووە جێبەجێ دەكات.
بە بۆچوونی كۆمەڵناس دەیڤید گارلند «رەتكردنەوەی
ب��ەردەوام��ی یارمەتیدانی س����زادراوان ،خستنە ژێر
پرسیاری بەرنامەی دووب��ارە پ��ەروەردەك��ردن لەالیەن
دەزگای نەهێشتنی تاوانەوە ،سەرئەنجام تیۆری دانەران
ناچاربوون ،بەرنامەیەكی نوێ بۆ تەمبێكردنی تاوانكاران
بسەپێنن .تێڕوانینی سیاسی و هۆگری خەڵك بۆ بەالی
ڕاستدا رۆیشنت ،لە ماوەی ( )10ساڵی پێشوودا سەملێنەری
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ئەو بابەتەیە.
بەرەوپێشچوونی رێكخراوەكانی راستڕەوی توندڕەو لە
هۆڵەندا هۆكاری بەڕێوەبردنی بەرنامەكانی ئاسایش
ب��وون .كوشتنی (پیم فۆڕتۆن) سیاسەمتەداری دژی
كۆچبەری لە ساڵی  ،2002هەروەها كوشتنی (تیۆ
وانگۆگ) دەهێنەری سینەمایی لە ساڵی  2004لەالیەن
توندڕەوێكی ئیسالمیەوە ،كارتێكەر بوو بۆ بەرزبوونەوەی
كێرڤی گفتوگۆی پێكەوە هەڵنەكردن لەو هۆڵەندا .لە
گۆڕەپانی هەڵبژاردنەكاندا ،تێكۆشان دژی تاوانكاری
بەرجەستە ك�راو ب��ووە بە بابەتێكی گشتی .لە دوای
سەركەوتنی بەرچاوی حزبی ئازادی ،ئەو حزبە لە ساڵی
2010دا رێژەی ()15,4%ی دەنگەكان و ( )24كورسی
لە پەرلەمان بەدەستهێنا ،ئەگەرچی ئەوە بە پشتگیری
(م��ارك ڕۆت) س��ەرۆك وەزیرانی ئەو كاتەی هۆڵەندا
بەدیهات .مارك ڕۆت ماوەی دوو ساڵ پشتگیری لێكردن،
بەاڵم دواتر وازی لێهێنان .لە دوای ئەوەش دواهەمین
دەنگی رەخنەگرتن لەسەر گرتووخانەكان كۆتایی پێهات.
وان سوانگین دەڵێت« :حزبی ژینگەپارێز ،كە لە
ئێستادا ئۆپۆزیسیۆنە بێدەنگ بووە .لیبڕاڵەكان و حزبی
دیموكراتی مەسیحی لەوە دەترسن كە دەنگدەرانیان
وازیان لێبهێنن .لە ئەنجامیشدا هەمووان ،گفتوگۆكانی
نێوانیان توندتر كردۆتەوە» .لە ساڵی 2012دا ،لیبڕاڵەكان
لەگەڵ حزبی كرێكاران هاوپەیامنییان پێكهێنا ،بەاڵم بە
رواڵەت خۆیان وا دەردەخەن كە لە تێكۆشان بەردەوامن
و سازشییان نەكردووە.
ئێستا ناوی وەزارەت��ی دادوەری گ��ۆڕاوە بۆ وەزارەت��ی
ئاسایش و دادوەری .لە راستیدا پێدەچێت رەسەنایەتی
هۆڵەندا بە پێچەوانەی گفتوگۆ لەسەر فشاركردنی
زیاتر پ��ارێ��زراو بێت .بێگومان بنەماكانی سیاسەتی
نەهێشتنی تاوان لەالیەن حزبە سەرەكییەكانەوە ناخرێتە
ژێر پرسیارەوە ،چونكە ئەوان بەوە رازین كە بودجە
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سنوردارتر بكرێت )30( .ساڵ پێش ئێستا ،هۆڵەندا
ستانداردەكانی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی) پەسەند
كردووە ،كە بەرنامەیەكی نوێ بوو .هەموو بەشەكانی
تەندروستی ،پ���ەروەردە و یەكسانی لەخۆ گرتووە،
هەروەها ئامانجە دیاریكراوەكان و پێوانەكانی دووبارە
گەڕانەوەی سزادراوەكانیشی دەستەبەر كردووە.
هۆڵەندا ،لە دوای پێكهێنانی دەوڵەتێكی تۆكمە و بەهێز
لە سۆسیال دیموكراتەكان لە ساڵەكانی  1960و 1970
بەرەو مۆدێلی نیولیرباڵی بە شێوەی (ئەنگلۆساكسۆن)
رۆیشتووە .گرتووخانەكان هەتا ناودڵی خزمەتگوزاریی
گشتی رۆچ����وون و وات���ای ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی ئەركی
یارمەتیدەرانی كۆمەاڵیەتیان بە شێوەیەكی جیاوازتر
گۆڕیوە .ڤان دوبۆرگ دەڵێت« :تەنانەت راپۆرتێكیش كە
لە بارەی كەسێكەوە دەنورسێت وەكو كااڵی لێهاتووە،
سزا كۆمەاڵیەتییەكان بوون بە كااڵ و كۆنتڕۆڵی كااڵیەك
بووە بە شێوازی (.»)What Work
شۆڕشی بنەڕەتی لەسەر بنەمای (بەكارهێنانی هەر
شتێك كاراییەكی هەیە) پێكهاتووە .هەڵبەتە لە تێڕوانینی
بەڕێوەبەرایەتی هاوردەكردن لە بەریتانیا ،فەرمانبەرانی
دیكە (ت��اوان��ك��اران) خۆیان ن��ادوێ��ن و ئ��ام��اژەش بە
كڕیارەكان دەكەن كە بۆ ( )3چین و توێژ دابەشكراون.
فەرمانبەرانی (س��ن��وردارك��ردن) لەسەر كەسانێك چڕ
كراوەتەوە كە بەرهەمییان هەیە .ئەو تاوانبارانەش
كە پێشینەیان كەمرتە و چانسی زیاترییان بۆ دووبارە
پەروەردەكردنەوەی خێرا هەیە ،هەنوكە كاربەدەستانی
دەس��ەاڵت��ی دادوەری��ی��ان پڕ هیوا ك���ردووە ،بەهۆی
ئاساییبوونەوەی بارودۆخی (غەرامەكردن) و بڕینەوەی
سزاكان بە پارە ،چونكە فیداكردنی هەندێك بەرنامەی
دووبارە پەروەردەكردنەوە و هەستی مرۆڤویستی ،زیاتر
ئەو بارودۆخە لەو واڵتەدا دەڕەخسێنێت.
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داعش ،لە نێوان ئەگەری
مانەوەو هەڵوەشانەوەدا
لەالی داعشییەكان ئەوەی كافر تەكفیر نەكات ،خۆی كافرە
هشام الهاشمی*
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داعش لە كرۆك و لە مەودای كورتی تەمەنیدا تۆوی هەڵوەشاندنەوەی خۆی
هەڵگرتووە ،ئەمەش لەبەر ئەوەی ئەم رێكخراوە پێیوایە موسڵمانە نەیارەكانی
هەڵگەڕانەوەن و شایستەی كوشتنن ،هەروەها دیدێكی ئەرێنی بۆ ئایندەی
عەرەب و سوننە پێشكەش نەكردوە ،بەڵكو زۆرجار قوربانیەكانی موسڵمانانی سوننەو
خەڵكانی مەدەنی دەبن ،بەشێوەیەك بەردەوامە لە فراوانكردنی لیستی دوژمنەكانی،
لەوانەی كە هاوبەشی دیدو بۆچونەكانی ئەم رێكخراوە ناكەن سەبارەت بە حوكمڕانی
كۆمەڵگەی سوننی و جیهان .ژمارەیەكی زۆریش لە كەسایەتیەكان و دامەزراوە
فقهیەكان كە پشتیوانی لقی عێراقی ئەم رێكخراوەیان دەكرد لەساڵی 2013وە
بێبەربوونی خۆیان لێ ڕاگەیاند،

د

پێشەكی
لەناویشیاندا كۆمەڵێكی گەورە لە زانایانی موسڵامن و
جەنگاوەرە پێشینەكان ،كەوا كاریگەریەكی گەورەیان
لەسەر سەركردەكانی گروپە جیهادیەكان هەبوو .ڕكابەریی
دەزگ��ا شەرعیەكان و ئەندامانی ئەنجومەنی شورا كە
لەبنچینەدا سەلەفی جیهادی بوون لەگەڵ سەربازییەكان
و ئەمنیە غەیرە سەلەفیەكاندا لەسەر سەركردایەتیكردنی
رێكخراوەكە ،هەموو ئەمانە پێشەكیەك ب��وون بۆ
خێراكردنی تەقینەوەو ملمالنێ ناوخۆییەكان.
لە رەگ��ەزەك��ان��ی ئەگەری هەڵوەشانەوەش ئینتیامی
زۆرینەی هەرە زۆری ئەندامەكانی داعشە بۆ چینی هەژار،
لەكاتێكدا سەركردەكانیان ئینتیامیان بۆ چینی ناوەند هەیە
لە كۆمەڵگەدا ،هەر لەبەرئەمەشە كاتێك داعش پاساو
بۆ كارەكانی دەهێنێتەوە دەڵێت لەپێناو زوڵملێكراوان
و هەژاراندا ئەنجامیان دەدات ،چونكە پەیوەندیەكانی
بەهەژارانەوە توندوتۆڵە  ،ئەمەش وایكردوە سرتاتیژیەتی
سەربازی پەیوەست بێت بەگەڕان بەدوای جوگرافیای
غەنیمەو سامانەكاندا  ،سەرەڕای ئەوەی زۆرینەی هەرە
زۆری ئەندامەكانی داعش سەر بەو خێزانانەن كە خاوەن
بیروباوەڕی ئایینی میانڕەون ،یان خاوەن تێڕوانینێكن

هشام الهاشمی

دەتوانین بڵێین لە تێكڕاییدا تێڕوانینێكی عەملانیە ،ئەمەش
وایلێكردوە بەو بیروباوەڕو بیرۆكەو ئاشنا نەبن كە
یارمەتی مانەوەیان بدات لەو رێكخراوەدا.
هەروەها زۆرینەی ئەوانەی سەر بە رێكخراوی داعشن
هاوسەرگیرییان نەكردوەو تەمەنی سێیەكیان لە نێوان -16
 22ساڵدایە ،ئەمەش مانای الوازی كارامەیی و شارەزایی و
نەبوونی مێژووی جیهادی دەگەیەنێت ،كە بە سەرچاوەی
تەزكیەو پایەداری و وەرگرتنی پۆستە سەركردایەتییەكان
دادەنرێت  .رۆڵی داعش لە عێراق و سوریا لە رووی
كۆمەاڵیەتییەوە زیاتر گەمارۆدراوە و بچوك دەبێتەوە ،بە
شێوەیەك ئەو ڕەگەزانەی كە بوونەتە مایەی هەبوونی
ئەم ڕێكخراوە ،هەمان ئەم ڕەگەزانەن خەریكە دەبنە
هۆی پاشەكشەكردنی .كاتێك داعش جەنگی لە بەرامبەر
عێراقییەكاندا ڕاگەیاند ،بە غەیرە سوننەكان دەستی پێكرد،
پاشانیش تواناو خەونی ئەوەی لەدەستدا كە عێراق ببێتە
بنكەی جێنشینی و سەقامگیری و پەلهاویشنت بۆ واڵتانی
تریش .
هەڵوەشانەوەی رێكخراوی داعش لەالیەن دەستە
چەكدارەكانەوە
دەستەی یەكەم :ئەوانەی كە هەر لە بنچینەوە سەربازی
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ئەم رێكخراوە بوون و زۆربەیان مێژویەكی هەیە درێژ
دەبێتەوە بۆ نەوەی زەرق��اوی ( ،)2006-2003ئەمانە
پۆستییان لە دەستە شەرعییەكان و ئەندامانی ئەنجومەنی
ش��وراو ڕاگەیاندن و لێكۆڵینەوەكان و سەرپەرشتی
كاروباری گشتی و چاودێریكردنی نرخەكان و ئادابەكاندا
وەرگرتووە .هەشیانە مێژویەكی هەیە درێژ دەبێتەوە
بۆ نەوەی ئەبوبەكری بەغدادی ( ،)2012-2006ئەمانە
لەناو پۆستە سەربازی و ئەمنی و زانیاری و هەواڵگریە
بااڵكاندا هەن .هەشیانە لەرێگەی بەیعەتەوە لەدوای 29
حوزەیرانی 2014ەوە كە مێژووی ڕاگەیاندنی خەالفەتە
هاتوونەتە ناو داعشەوە ،زۆربەیان لە گروپە سەلەفیەكانن
وەك ئەنصارولئیسالم لە ناوچەكانی موسڵ و كەركوك و
سوپای ئیسالمی لە عێراق و ،سوپای موجاهیدین لە
ناوچەكانی ئەنبارو صالح الدین.
دەستەی دووەم :دەستەی تەوبەكارەكانن ،ئەوانەی
پێشرت هەڵگری بیرۆكە عەملانی و لیربالی و بەعسی
و ناسیۆنالیستی و نیشتامنی بوون و صەحوەكان و ،
هۆزەكان و تاكەكان و ئەندامەكانی دەزگ��ا ئەمنی و
سەربازییە هەڵوەشاوەكانی ڕژێمی پێشووی عێراق
ب��وون .لەناو داعشدا هیچ كەسێك نییە لە تێكڕاییدا
باوەڕی بە بیروباوەڕی سەلەفی جیهادی نەبێت ،بەاڵم
ناكرێتە مەرج بەسەرییانەوە كە شارەزابن لە مەسەلە
بیروباوەڕیە وردەكارییەكان و ،دەخرێنە ناو زنجیرەیەك
لە خولی رۆشنبیری شەرعی و بیروباوەڕیی .زۆرجاریش
هەر ئەمانەن كە بەكاردەهێرنێن و لەگۆڕەپانەكانی
جەنگدا بەكاردەبرێن بێ ئەوەی پۆستی سەركردایەتیان
پێ بدرێت .كەمینەیەكی كەمیش هەن كە ناگەنە 5%
لەوانەی دەخرێنە پۆستی سەركردایەتیەوە ئەمەش دوای
دڵنیابوون لەڕاستی تەوبەكەیان و تاقیكردنەوەی الیەنگری
و توانستەكانیان ،ئەویش ئەو پۆستانەن كە سەلەفیەكان
ناتوانن بیانگرنە دەست ،بەهۆی ئەوەی ئەمانە لەسایەی
سستمە غەیرە ئیسالمیەكاندا وەزیفە ئەمنی و سەربازی
و هەواڵگریەكانیان وەرنەگرتووەو شارەزای بەڕێوبردنی
نین .ئەم دەستەیەش رۆڵێكی هەرە گەورەیان هەبوو
لە سەركردایەتی كردنی دۆسێی سەربازی و ئەمنی و
ئایدیا دیپلۆماتیك

هەواڵگری لەسەر ئاستی مەیدانی و كارگێڕی ناوەند و
سەركردایەتی بااڵدا ،منوونەی عەقید سمیر الخلیفاوی
(حجی بكر).
دەستەی سێهەم :كۆچبەرە عەرەب و بیانییەكانن ،كە
پلەكانیان جیاوازە بەهۆی مێژووی جیهادی و پلەی شەرعی
و پیشەیی و پسپۆڕی سەربازییانەوە  .زۆربەی ئەمانە
لە كەتیبەكانی پڕۆسە تایبەتییەكاندا بەكاردەهێرنێن
وەك كەتیبەی بەتتاری لیبی و كەتیبەی كۆچبەرە
چیچانییەكان و كەتیبەی فاروقی تونسی  .هەشیانە لە
كردەوە خۆكوژییەكان و دزەكردنەكاندا بەكاردەهێرنێن،
كە زۆربەی ئەمانە لەوانەن كە پسپۆڕی یان پیشەیەكی
دیاریكراویان نییە ،كەمینەیەكی زۆركەمیشیان كە ناگاتە
 5%لەمانە لەناو سەركردایەتی ناوەندو بااڵدان ،ئەمانە
دۆسێی راگەیاندن و تۆڕەكانی ئەنصاری راگەیاندنی و
تۆڕەكانی بەسەربازگرتن و دۆسێی دارایی و وەبەرهێنانیان
پێ سپێراوە ،هەروەها بەشداریان هەیە لە دۆسێی
دادوەری و شورادا .
هەڵوەشانی داعش لە رووی فیكرییەوە
دوای بەتاڵبوونی لە سەركردە شەرعی و جیهادییەكان
و لە نوسەران و بانگخوازان و ڕابەران ،كۆمەڵێك ڕەوتی
ڕادیكاڵ لەناو رێكخراوی داعش پەیدابوون كە زیادەڕۆیی
هەندێكیان گەیشتە ئاستی تەكفیركردنی هەمووان ،
دەستەیەكی تریشیان هەیە زۆر زیادەڕۆترن و پێیانوایە
تەفسیری قورئان و سوننەت بە وتەی فەقهییەكان و
ئەهلی فەرمودە بیدعەیە و دەبێت تەفسیرێكی ئیامنیی
هەبێت و تەفسیرە فیقهی و زمانەوانییەكان مرۆڤیان
دورخستۆتەوە لە ناسینی ئ��ەو ڕاستیەی كە قورئان
هێناویەتی  ،ئەم گروپەش پاشاموەی شوێنكەوتوانی
جامل الحمدانی نارساو بە «ابو نوح قرب العبد»ن  ،كە
ئامادەییەكی گەورەیان هەیە لە پۆستە سەركردایەتیە
ناوەندی و مەیدانیەكانداو ،باڵوبونەوەیان لە ویالیەتی
جەزیرەو بە درێژایی ئەو گوندانەی كە باڵوبونەتەوە
لەنێوان سنوری عێراق و س��وری��ا .ئەمانە گروپێكن
هەركەسێك تەكفیر دەكەن پێچەوانەی ڕای ئەوان قسە
بكات .دەستەیەكی تریش هەیە شوێن بیرۆكەكانی «ابو
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دەستەیەک لەداعشەکان پێیانوایە ئەوەی بەیعەت بە دەوڵەتی بەغدادی نەدات بێ باوەڕە

عالء العفری» جێگری بەغدادی كەوتوون  ،ئەمانە زۆر
زیاتر توندڕەون ،لەنێوان ئەمان و گروپەكانی تردا ناكۆكی
و مشتومڕ ڕویانداوە ،كە لە وتوێژو دەركردن و بە نەزان
داننانەوە تێپەڕی بۆ پاكتاوكردنی یەكرت .لەنێو ئەوانەش
كە داع��ش كوشتی دادوەرە تونسیەكەی»ابو جعفر
الحطاب» بوو  ،پێشرتیش دادوەرێكی بە ڕەگەز كوێتی
بە ناوی «ابو عمر الكویتی» لەناوبرد  ،بەهۆی ئەوەوە
كە زەواهیری تەكفیر نەكرد ،بەڵكو ئەبوبەكر بەغدادی
تەكفیر كرد .بیروباوەڕی تەكفیركردنیش بە زنجیرەبەندی
دیاردەیەكە الی داعش ،ئەوەی كافر تەكفیر نەكات خۆی
كافرە ،مەبەستیشیان لە كافر ئەو كەسەیە كە ئەوان بەپێی
تێڕوانینە چەوتەكەیان تەكفیرییان كردووە ،ئەم ڕەوتەش
لەنێو رێكخراوی توندڕەوی داعشدا دروستبوو.
دەستەی سێهەمیش هەیە پێیوایە ئەوەی بەیعەتی نەدابێت
بە دەوڵەتی بەغدادی لە دەرەوەی ئیسالم و باوەڕەوەیەو
خوێنی حەاڵڵە ،زۆرجاریش ئەوانەی تەبەنی ئەم بیرۆكەیە
دەكەن لە غەیرە عەرەبەكانن ،بە تایبەتی چیچانی و
ئەفغانییەكان .ئەم دەستانەش بەغدادیان بێزراو نیگەران
كرد بەپێی دانپێدانانەكانی حسام الالمی ئەندامی دەستەی

شەرعی رێكخراوەی داعش ،كە بڕیارێكی یەكالكەرەوەی
دەركرد بە پاكتاوكردنی « دەستەی یەكەم» دوای ئەوەی
داوای تەوبەیان لێدەكرێت .یەكێكیش لە ئامادەبووان
پێشنیاری ئەوەی كرد كە دەربكرێن و نەكوژرێن هەتا
نەوترێت :دەوڵ��ەت پیاوەكانی خۆی دەكوژێت ،بەاڵم
بەغدادی و هەمووانیش ئەم پێشنیارەیان رەتكردەوە،
بەڵكو جەختیان ك��ردوە لەسەر كوشنت و پاكتاوكردنی
هەركەسێك ئینتیامی بۆ ئەم دەستەیە هەبێت دوای داوای
تەوبەكردن لێیان ،بۆ ئەمەش بەیاننامەیەكیان دەركرد
تێیدا هاتووە داوای تەوبەكردن و گفتوگۆ لەگەڵیاندا
دەكەن ،یان دەگەڕێنەوە یان بكوژرێن .
دەس��ت��ك��ردن��ی رێ��ك��خ��راوی داع���ش ب��ە س��ەرل��ەن��وێ
رێكخستنەوەی پۆستەكان لە پەیكەری رێكخستنەكانی
لە عێراق و سوریاو ،بە پشتبەسنت بە گۆڕانكارییەكان
كە جێگری بەغدادی (ابو عالء العفری) ئەنجامیدان،
ئاماژە ناكەن بە سەقامگیری ئەم رێكخراوە و بە تایبەتی
لە ئەنجومەنی (االم��ارە والحل والعقد) و ئەنجومەنی
سەربازی .بەڵكو هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ كوژرانی 18
سەركردە لە كۆی  43لەسەركردەكانی ڕیزی یەكەم لە
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مانگی حوزەیرانی 2014ەوە هەتا نیسانی  ،2015ئەمەش
مانای بوونی شەپۆلێكی ناكۆكی پچڕپچڕو ئاماژەگەلێكن
لەسەر گ��ۆڕان��ی ڕەف��ت��اری پیاوانی لێكۆڵینەوەكان و
سەرپەرشتیارانی كاروباری گشتی لەو ناوچانەدا كە
لەژێر دەسەاڵتی داعشدان .ئەو مشتومڕەی كە دروست
دەبێت لەئەنجومەنی ئیامرەی داعش لەبارەی سەالمەتی
بەغدادیەوە ،ئاماژەیەكە لەسەر ئ��ەوەی رێكخراوەكە
لەسەر رێگای دابەشبوونە ،دەستە شەرعیە ئاینییەكانیش
زیاتر داب��ەش��ب��وون لە ه��ەر كاتێكی ت��ر ،بە تایبەتی
لەگەڵ بوونی ه��ەواڵ لە ب��ارەی جیابوونەوەی ئەبی
عەبدولڕەحامن تالیبانی نارساو بە «ئەبو عبدالله كاكا»،

لەناو داعشدا هیچ كەسێك نییە لە تێكڕاییدا باوەڕی بە
بیروباوەڕی سەلەفی جیهادی نەبێت ،بەاڵم ناكرێتە مەرج
بەسەرییانەوە كە شارەزابن لە مەسەلە بیروباوەڕیە
وردەكارییەكان و ،دەخرێنە ناو زنجیرەیەك لە خولی
رۆشنبیری شەرعی و بیروباوەڕیی
هەروەها نادیاربوونی سەرپەرشتیاری دۆسێی ئیامرە لە
لقی عێراق نارساو بە « ئەبو موسلیم توركامنی»  ،ئەو
گ��ورزە توندانەش ك��ەوا سەركردە گرنگەكانی داعشی
كردە ئامانج و لەناویربدن وایكرد دوودڵیی و گومانەكانی
دەزگای ئاسایشی ئەو رێكخراوە سەبارەت بەهەندێك
لەئەندامەكانی فراوانرت بنب .هیچ كەسێك ناتوانێت لەگەڵ
ئەو ڕەوشە سەخت و زەحمەتەی داعشدا بگونجێ و
بژی ،تەنها خەڵكە دەشتەكییەكان نەبن ،هەر ئەمەش
ڕاڤەی بوونی پەیوەندی نێوان داعش و دەشتەكییەكانی
سینا دەك��ات ،هەروەها ئەم رێكخراوە لەعێراقیش بە
زۆری پشتی بەخەڵكانی دەشتەكی بەستووە لەناوچەكانی
بیابانی حەمدانیەو بعاج و قائم و روتبەو نەخیب،
كە زۆرب��ەی��ان قاچاخچی شمەكی ج��ۆراوج��ۆرو رێگرو
خەڵكانی دەرچ��وو لە یاسان ،لە سوریاش (لە رەقەو
ئایدیا دیپلۆماتیك

سوێدا) داعش پشت بە دەشتەكییەكان دەبەستێت  ،كە
خەڵكانی لەوپەڕی دڵڕەقی و دڕەندەییدان لە سەربڕین
و هەڵواسینی جەستەكاندا ،هەروەها دەشتەكییەكانی
لیبیاش ئەوانەی كەتیبە تایبەتیەكانی داعش پێكدەهێنن،
بەهۆی ئازایەتی و ئارامگرتنی زۆرییان لەسەر ئازارو
ناڕەحەتی ،پاشانیش ئەم دەستە كۆمەاڵیەتیە لەبەر ئەوەی
زیاتر مەیلی تاوانكاری و كوشنت و دارایی و سێكس تێیاندا
زاڵە ،هەربۆیە زیاتر بەرگری لە دەوڵەتی داعش دەكەن كە
بەرجەستەكەرو پاساودەری هەموو كردەوەكانیان دەبێت.
هۆكارەكانی مانەوەی داعش و خۆڕاگرتنی
زۆرێ��ك لە چاوێران تێبینیان ك��ردووە كە لە گرنگرتین
هۆكارەكانی بەهێزی داع��ش دەگەڕێتەوە بۆ پشت
بەستنیان بەو سەركردە سەربازی و ئەمنی و كارگێڕییانەی
كە ش��ارەزای��ی و ئەزمونیان هەیە و دەگەڕێنەوە بۆ
پاشاموەكانی رژێ��م��ی پێشووی ع��ێ �راق ،ك��ە ئەمانە
بنچینەی بونیادنان و بانگەشەكردن بوون بۆ بەیعەتدان
بە ئەبوبەكر ب��ەغ��دادی ،هەر ئەمانەش ب��وون هانی
بەغدادیان دا بۆ ئەوەی دامەزراندنی لقی ئەم رێكخراوە
لە شام رابگەیەنێت كاتێك ژمارەی شوێنكەوتەكانی لە
ڕەقەو دیرولزور و حەسەكە و ڕیفی حەلەب و ڕیفی
ئەدلەب و چیای الزقیە گەیشتە نزیكەی ()12000
چەكدار .هەروەها ئامۆژگاری (بەغدادی)یان كرد تەبەنی
دۆسیەیەك بكات كە لە رێگەیەوە لەالی سوننە قبوڵكراو
بێت ،ئەویش جەنگان بوو لەگەڵ شیعە عەلەوییەكان و
ڕاگرتنی پەلهاویشتنی شیعەی ئێران و عێراق و لوبنان
لەناو سوریادا.
ئەبوبەكر بەغدادی سور بوو لەسەر ئەوەی ئەفسەرە
عێراقیەكان ئەوانەی تەوبەیانكردوەو چوونەتە سەر
پەیڕەو بیروباوەڕی بەغدادیی پۆستە سەركردایەتیە
بااڵكانیان پێ بدرێت .یەكێك لە هۆكارەكانی هێزو
خۆگرتوویی داع��ش ئ��ەوە ب��وو ئەبوبەكر هەستا بە
هەڵوەشاندنەوەی بنەمای بەشكردنی سەركردایەتیكردن
لەنێوان عێراقییەكان و كۆچبەرەكاندا ،بە شێوەیەك
ب��ەغ��دادی هەستا بە عێراقیكردنی س��ەرك��ردەك��ان لە
پەیكەری رێكخستندا ،هەموو جومگەكانی سەركردایەتی
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پێسپاردن ،جگە لەدۆسێی دەستە شەرعیەكان و راگەیاندن
و بەسەربازگرتن  .یەكێكی تر لە هۆكارەكانی مانەوەی
رێكخراوەكەو سەرلەنوێ قەرەبووكردنەوەی ئەوەی كە لە
سەرباز و چەك لەدەستی دابوو ،دەستگرتنی كەتیبەكانی
بوو بەسەر بیرە نەوتەكان و كۆگاكانی گەنم و كێڵگەكانی
سەوزەمەنی و رێگا خێراكان و ،زۆرب��ەی ڕێڕەو مەرزە
سنوریەكان و ،زۆربەی كەنارەكانی ڕوباری فورات و دیجلە
لەعێراق و سوریادا كە ناوچەی كشتوكاڵی دەوڵەمەندبوون
بە سامان و ئاو جوگرافیای سەخت ،وێ �ڕای كۆمەكە
دەرەكیەكان و كۆكردنەوەی باج و سەرانەكان لە تااڵن و
بڕۆ و هەڕەشەكردن .
هەموو ئەمانەش وایانكرد رێكخراوی داعش لەڕووی
مادیەوە بەتواناو دەس��ەاڵت بێت ،خاوەن ڕاگەیاندنی
بیرناو بیسرتاو خوێرناو و چاپەمەنی جۆراوجۆر بێت،
بەپێچەوانەی ئەو گروپ و رێكخراوە جیهادیانەی ترەوە
كە ركابەری بوون و بەدەست نەبوونی ئەمانەوە دەناڵێنن.
مایەی سەرنجە رێكخراوی داعش هەوڵیدا سەرلەنوێ
هەندێك سەركردەو شانە كە پێشرتو لەسەردەمی ئەبو
عومەری بەغدادیدا وەالن �راب��وون چ��االك بكرێنەوە،
هەروەها هەستا بە وەالنانی (تجمید) هەندێك سەركردە
كە بەغدادی پێی وابوو ئەوانە بارقورسی بوون لەسەر
پەیكەری رێكخسنت ،هەرئەمەش بوو كە نەیهێشت كەسانی
منونەی ئەبی نوح جامل الحمدانی و كریم ئەلجبوری
بنب بە جێگرەوەی ئەبی عومەری بەغدادی  .هەروەها
داعش سەركەوتوو بوو لە دابەشكردنی ئەو جوگرافیەدا
كە دەستی بەسەردا گرتبوو بۆ سێ بەش :بەشی یەكەم
زەوی جێنشینیی ،كە رەهەندی ئاسایش و سەربازی و
كارگێڕی و سرتاتیژییە وەك دێرلزور و ویالیەتی موسڵ
و ویالیەتی ڕەقە ،كەوا كارگێڕیە حكومیەكان و هەموو
دامەزراوە خزمەتگوزاریەكانی تێدایە بەتایبەتی دادوەری
و بەرهەمهێنانی و ،سەركردە بااڵكانی تێدا نیشتەجێن.
بەاڵم بەشی دووەم بریتیە لەزەوی كۆمەككردنە سەربازی
و داراییەكان و سەركردایەتی ناوەندو كۆگاكان و سامانە
نەوتیەكان ،وەك ویالیەتی خەیر (دێرلزور) ،ویالیەتی
فورات (خۆرئاوای عێراق).

لە كاتێكدا بەشی سێهەم زەوی بەرگری و جیهاد ،كە
بریتیە لەگۆڕەپانەكانی ملمالنێ و بەرەكانی پێشەوە و
ڕوبەڕوبونەوە لەگەڵ هێزەكانی تر .كە ئەم شوێنانە جێگەی
سەركردایەتیە بچوك و مەیدانیەكانە ،كە بەهێڵی بەرگری
یەكەمی تەكتیكی دادەنرێت بۆ ئەوان وەك ویالیەتی
حەڵەب و ویالیەتی فەلوجەو ویالیەتی صەالحەدین.
ئەم دابەشكردنە جوگرافیەش تەمەنی ئەم رێكخراوەی
درێژكردەوەو ،وایلێكرد لەچوارچێوەی ئەولەویەتەكان و
ئەوانەدا جووڵە بكات كەوا گرنگرتو لەپێشرتن .
كۆتایی
رێكخراوی داعش خاوەن هۆكارەكانی مانەوەیە ،بەاڵم
هۆكارگەلێكن ناتوانن بۆ ماوەیەكی زۆر خۆڕاگربن،
بە تایبەتی لەگەڵ جوگرافیەكی زەمینی زۆر فراواندا،
كە لەگەڵ ژمارەی سەربازەكانیدا ناگونجێت ،هەروەها
دەرامەتەكانیشی هێندە نین تا بتوانێت دانیشتوانی
هەموو ئەو ناوچانە بەرێوەبەرێت ،هەروەها بەهۆی
ئەوەی زۆرب��ەی هەرە زۆری دانیشتوانی ئەو ناوچانە
بەزۆر و لەترسان لەسایەی ئەم رێكخراوەدا دەژین ،یان
لەبەرئەوەی توانای كۆچكردن و هەڵهاتنیان نەبووە.
هاوپەیامنێتی نێودەوڵەتی دەرك بەسرتاتیژیەتی داعش
دەكات لەمانەوەو پەلهاویشنت ،بۆیە بەشێوەیەكی فراوان
كاری لەسەر بڕینی رێگاكانی گەیاندنی كۆمەك و یارمەتی
لەنێوان عێراق و سوریادا ك��ردوەو 80% ،ی تواناكانی
لە دزینی ن��ەوت و شوێنەوار وەستاندوە ،هەروەها
كۆگاكانی چەكەكانی كردۆتە ئامانج و  50%سەركردەكانی
ڕی��زی یەكەمی ئ��ەم رێكخراوەی كوشتوە .س��ەرەڕای
جەمسەرگیركردنی هێزێكی عەشایەری سوننی لە عێراق
و سوریا بۆ جەنگان لە دژی داعش ،پاشانیش زەحمەتە
داع��ش بتوانێت بۆ ماوەیەكی درێ��ژ لەجوگرافیایەكی
سوننیدا مبێنێتەوە كە ڕەتی دەكاتەوە.
* هشام الهاشمی :نوسەرو توێژەر لە كاروباری گروپە
چەكدارەكاندا.
سەرچاوە:
مرکز الجزیرە للدراسات
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لە بنەڕەتدا تاكی س��ەرب��از لە ه��ەر واڵتێكدا بۆ خزمەتكردنی
نیشتمانەكەی دەچێتە ناو ریزی سوپاوە ،چونكە دڵسۆزی بۆ خاك و
نیشتمانەكەی هەیەو خۆشی دەوێت و كاردەكات لە پێناو پاراستنی
شكۆو بەرژەوەندییەكانی ،كە بەجۆرێك لە جۆرەكان پەیوەندیدارە بە
بەرژەوەندییەكانی ئەویشەوە وەك یەكێك لە رۆڵەكانی ئەو نیشتمانە،
لە كاتی بەسەربردنی ماوەی خزمەتی سەربازیشیدا خۆی بە بیروباوەڕی
نیشتمانی و بەهاو نموونەی بااڵ پەروەردە دەكات .ئەمە تا ئێرە سەبارەت
بەو سەربازەی بۆ نیشتمانەكەی دڵسۆزە راستە ،بەاڵم ئەی سەبارەت بەو
كەسانەی وەكو سەربازو جەنگاوەرانەی تەنها لە پێناوی پارەدا دەجەنگن؟

لـ

كەسانێك بەالیانەوە گرنگ نییە لە كوێ و بۆچی و لە
پێناوی چ ئامانجێكدا دەجەنگن ،كەسانێك لە پەرتوكەكانی
مێژوودا ناوییان بە كرێگرتە یان بەكرێگیراو (املرتزقە)
هاتووە و بوونەتە باس و خواسی خەڵك و بە چاوێكی نزم
تەماشایان دەكرێت ،ئەمانە لە ئێستادا خۆیان بە (كۆمپانیا
سەربازیە تایبەتەكان) ناوزەد كردووە.
دەكرێت لە رێگەی وەرگرتنی وەاڵمەكانی ئەم ( )8پرسیارەی
خوارەوە بگەینە دیاریكردنی ناسنامە و ئامانجەكانی پشت
دروستكردنی ئەم كۆمپانیا سەربازییە تایبەتانە:

 .1كۆمپانیا سەربازییەكان لە كێ سەربازە
كرێگرتەكانیان دەستدەكەوێت؟

ئ��ەوەن��دەی پەیوەستە بە سەرەتاكانی دروستبوونی
كۆمپانیا سەربازییە تایبەتەكان ،دەبینین زۆرینەی ئەو
كۆمپانیایانە لە جیهاندا خاوەنی سەرەتایەكی رێكخراو
نین .بۆ منوونە كۆمپانیای (دیفیۆن ئینتەرناشیۆناڵ) لە
واڵتی پیرۆ لە ئەمەریكای التین سەریهەڵداوە ،كاتێك
ناكۆكی و ملمالنێ سیاسی و سەربازییەكانی ماوەی
( )20ساڵ درێژەیان كێشاوە و تاكو سەرەتاكانی ساڵی

حەسن عادل

 2000هەر بەردەوامبوون ،بەڵكو هێشتا پیرۆ بەدەست
كاریگەرییەكانی ئەو شەڕو ملمالنێیانەوە دەناڵێنێت.
لەو ماوەیەدا ناكۆكی و ملمالنێكانی ئەو واڵتە سەرۆك
خێزانەكانی رووب���ەڕووی خەمی دابینكردنی قوتی
رۆژانەو پێداویستییەكانی خێزانەكانیان كردەوە ،ئەوەش
لە سایەی تێكچوونی ب��اری ئابوری ،بەو هۆیەشەوە
كۆمپانیای سەربازی (دیفیۆن ئینتەرناشیۆناڵ)ی تایبەت
بووە ناوەندێك بۆ دامەزراندنی سەربازە كرێگرتەكانی لە
بەرامبەر بڕێك پارەی كەمدا ،كە مانگانە ( )1000دۆالر
بوو ،بەاڵم پیاوەكان لە پیرۆ بە پارەیەكی زۆرییان دەزانی
بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی پێشرت دەستیان دەكەوت ،كە
دەگەیشتە تەنها ( )200دۆالر ،پاشان زۆریش رازیبوون
چونكە لەو رێگەیەوە كارییان دەستكەوتووە و دەتوانن
بژێوی خێزانەكانیان دابین بكەن.
لە راستیدا كۆمپانیای دیفیۆن ئینەتەرناشیۆناڵ تایبەمتەندە
لە ئەنجامدانی ئەركە ئاسایشییە مەترسیدارەكان لە
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ،بەڵكو بواری كاروبارەكانی
دەگاتە ئاستی گەیاندنی خزمەتگوزارییە پزیشكییەكان و
ژمارە ( )25-24ئابی 2016
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خۆراك و فێركردنی زمانی ئینگلیزی و دابینكردنی دڵنیایی.
وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریكا ئەم كۆمپانیایەی راسپارد بۆ
جێبەجێكردنی چەندین ئەركی ئاسایش لە عێراق ،ئەمەش
مانایوایە ئەو سەربازانەی لەگەڵ كۆمپانیاكە كاردەكەن
بە شێوەیەك لە شێوەكان لەگەڵ سوپای ئەمەریكا
كارییانكردووە.

 .2پەیوەندی نێوان كۆمپانیا تایبەتەكان و
سوپای ئەمەریكا

كۆمپانیای (تریبڵ)ی ئەمەریكی ،كە لەسەر دەستی
ئەندامانی پێشووی هێزە تایبەتییەكانی سوپای ئەمەریكا
دامەزرێرناوە ،هەروەكو كۆمپانیای دیفیۆن ئینتەرناشیۆناڵ
كارمەندان و سەربازەكانی لە پیاوانی ئەمەریكای التین
دادەمەزرێنێت .دەكرێت سەربازانی كۆمپانیای (تریبڵ)
بە كرێگرتە ناوبربێن ،چونكە بە شێوەیەكی سەرەكی بۆ
بەرژەوەندی حكومەتی ئەمەریكا لە عێراق كاردەكەن
و كارمەندەكانی لە سەربازانی پێشووی هێزی مارێنزو
ئۆپەراسیۆنە تایبەتەكانی سوپای ئەمەریكا و ئەفسەرانی
پۆلیسی ئەمەریكی پێكهاتوون .سەرەڕای تایبەمتەندێتی
كۆمپانیای تریبڵ لە ب��واری دابینكردنی ئاسایش و
پاسەوانیدا ،بەاڵم وەك هەر كۆمپانیایەكی كرێگرتەی تر
ئەركی ئەنجامدانی چەندین ئەركی قورسی لە عێراقی دوای
روخانی رژێمی سەدام حسێن و واڵتانیرت پێسپێردراوە.

 .3ئایا بابەتەكە تەنها كۆمپانیا تایبەتە
ئەمەریكییەكان دەگرێتەوە؟

پێناچێت ئەمەی سەرەوە بۆچوونێكی راستبێت ،چونكە
بابەتەكە هەمیشە لە ف�راوان��ب��وون و گەشەكردنێكی
گەورەدایە .بۆ منوونە ئەڵامنییەكان كە لە دوای كۆتاییهاتنی
جەنگی جیهانی دووەم بۆ ماوەی چەندین ساڵ هەوڵیاندا
بە هێمنی و لەژێر سایەی ئاشتیدا بژین ،بەاڵم ئێستا بوونەتە
بەشێك لەو كۆمپانیا تایبەتانە .بۆ وێنە لە ساڵی 2007دا
ئەفسەرێكی پێشووی سوپای ئەڵامنیا بە ناوی (تۆماس
كۆلتیگارتنیر) كۆمپانیایەكی سەربازی تایبەتی لەژێر ناوی
(ئەسكارد جێرمان) دامەزراندو وەك كۆمپانیایەكی هێزی

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەربازی تایبەت و كرێگرتە (مرتزقە) دەستی بە كاركردن
كرد .ئەم كۆمپانیایە سیاسیە ئەڵامنییەكانی تووشی شۆك
كرد كاتێك تۆماس كۆلتیگارتنیر رێككەوتنێكی واژۆ كرد
دەربارەی پێشكەشكردنی خزمەتگوزارییەكانی كۆمپانیاكەی
بە ئەمیری جەنگ لە سۆماڵ (عەبدولنور ئەحمەد درمان)
بە مەبەستی هاوكاریكردنی لەو كاتەدا خۆی وەك سەرۆكی
سۆماڵ ناساندو بڕیارەكەی نەتەوە یەكگرتوەكانی خستە
ژێر پێ و رایگەیاند كە داننانێت بە دەسەاڵتی حكومەتی
نوێی ئینتیقالی سۆماڵ .فیرقەیەكی سەربازی راهێرناوی
ئەڵامنی ئاستبەرز پارێزگاری لە بەڕێوەبەری كۆمپانیاكە
(تۆماس كۆلتیگارتنیر) دەكەن.

 .4دەبێ ناوبانگی كۆمپانیا سەربازییە
تایبەتەكان چی بێت؟

بەمدواییە هەندێك لە كۆمپانیا سەربازییە تایبەتەكان
هەوڵدەدەن ناوو ناوبانگی خۆیان بپارێزن و بە شێوەیەكی
ئەرێنی لە بەرچاوی كەناڵەكانی راگەیاندن دەربكەون.
بۆ وێنە كۆمپانیای (ساندالین ئینتەرناشیۆناڵ) كە زۆر
گرێدراوە بە كۆمپانیای (ئایگیس دیفینس)ی بەریتانیەوە
و هەردووكیان وەكو كۆمپانیای كرێگرتە لەو ناوچانەدا
كاردەكەن ،كە شەڕو پێكدادان وێرانی ك��ردوون ،وەك
سیرالیۆن و گینیای نوێ لە كیشوەری ئەفریقیا .كۆمپانیای
ساندالین ئینتەرناشیۆناڵ راوێژكاری تایبەتی و وتەبێژی
فەڕمی خۆی هەیە بە ناوی (مایكڵ گرنبێرگ) ،كە چەندجارێك
بۆ كەناڵەكانی راگەیاندن وتویەتی :كۆمپانیاكەی و یەكە
سەربازییە راهێرناوەكانی هەموویان كرێگرتەن و چەند
بنەمایەكی پیشەییان لە بەڕێوەبەران و كارمەندان لە
بەرزترین ئاستدا بۆ كاری كۆمپانیاكە دامەزراندووە .وەك
هەر كۆمپانیایەكی سەربازی تری تایبەت ،كارمەندان و
سەربازانی كۆمپانیای ساندالین ناوبانگێكی خراپیان هەیە
و كارەكانیان جێگەی ستایشكردن نییە.

 .5ئایا ئەمانە ناوی یەك كۆمپانیان :بالك وۆتەر،
ئێكس ئی سێرڤیسز ،ئەكادیمیای سەربازی؟

لە ئێستادا كۆمپانیای (ئەكادیمیای سەربازی تایبەت)
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ئەو ناوە كەمرت بەناوبانگەیە كە سەر بە كۆمپانیای
(ب�لاك وۆت��ەر)ە ،مێژوویەكی لە ش��ەڕی خوێناوی و
جێبەجێكردنی كاری توندوتیژی نابەجێ زۆری هەیە ،تا
ئەو ئاستەی كە زۆرێك لە پێگە ئەلكرتۆنییەكان تەنها
بە مەبەستی شوێنپێ هەڵگرتنی كارو چاالكییەكانی
ئەو كۆمپانیایە و تێوەگالنی لەو كارە خراپانەدا ،بە
ئاماژەی هەندێك لەو پێگانە كۆمپانیاكە تێوەگالوە لە
جێبەجێكردنی ئەركی شەراكەت لەگەڵ "تیمەكانی
م��ردن" سەر بە دەزگ��ای هەواڵگری ئەمەریكا .ناوی
(ئەكادیمیا) لە ساڵی 2011وە وەك بەدیلی ناوە
سەرەكییەكەی بەكارهێرناوە ،ئ��ەوەش بە دووەمین
هەوڵدانی كۆمپانیاكە دادەنرێت بۆ البردنی ئەو كارە
خراپانەی ماوەی ( )5ساڵە بە ناوەكەیەوە لكاوە ،یەكەم

هەوڵیشی بریتیبوو لە گۆڕینی ناوەكەی بۆ ئێكس ئی
سێرڤیسیز ( ،)XE Servicesكە تەنها بۆ ماوەی دوو ساڵ
بەردەوام بوو ،ئەو گۆڕانكارییەش دوای ئەوە هات كە
كۆمپانیاكە النیكەم دانی بە ئەنجامدانی ( )17تاواندا
هێنا بەو هۆیەشەوە بە ملیۆنان دۆالر سزادراوە.

 .6چی لەبارەی كۆمپانیای ()EOی
ئەفریقی دەزانیت؟

كۆمپانیای ()Executive Outcomesی یان ()EOی
ئەفریقی بارەگاكەی لە باشوری ئەفریقیایە ،كارمەندی
كرێگرتەی لە هەندێك شوێنی گەرم و پڕ شەڕو پشێوی
جیهاندا هەیە ،وەك سیرالیۆن ،ئەنگۆال ،ئۆگەندا،
بۆتسوانا ،زامبیا ،ئەسیوپیا و نامیبیا .سەرەڕای ئەوەی
ئەم كۆمپانیایە رایگەیاندووە كە ئەركی سەرەكی بریتییە

ئهوانهى لهگهل كۆمپانيا سهربازييه تايبهتييهكان كاردهكهن به كرێگرته نارساون
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لە دەستەبەركردنی ئاسایش بۆ ئەو ناوچانە ،بەاڵم
چاالكییەكانیان ناڕوونە .ئەو تۆمەتانەی ئاراستەیان
دەك��رێ��ت لە دەستگرتن بەسەر كۆمپانیای نەوتی
سیرالیۆن و تەواوكردنی گرێبەستەكانی ئەڵامس لەگەڵ
یەكێك لە كۆمپانیا زەبەلالحەكانی ب��واری ئەڵامس
بە ناوی (دی پیرز) خۆی دەبینێتەوە .ئەم كۆمپانیا
ئەفریقاییە ناوبانگی دەرك��ردووە بە كردنە ئامانجی
ناوچە دەوڵەمەند بە كانزاكان ،بە زۆریش دەسەاڵت و
قەڵەمڕەویی بە كردەیی لە ناوچەكانی دەوڵەمەند بە
ئاڵتون و نەوت و ئەڵامس هەیە ،پێشئەوەی روو بكاتەوە
ئەركە سەرەكییەكەی بە دەستێوەردان لە كاروباری هەر

سەربازانی كۆمپانیای (تریبڵ) بە كرێگرتە ناودهبرێن ،چونكە
بۆ بەرژەوەندی ئەمەریكا لە عێراق كاردەكەن و كارمەندەكانی
لە هێزی مارێنزو ئۆپەراسیۆنە تایبەتەكانی سوپای ئەمەریكاو
ئەفسەرانی پۆلیسی ئەمەریكی پێكهاتوون
دەوڵەتێك كە كاری تێدا دەكات .ئەم كۆمپانیایە بەوەش
نارساوە ،ئەو شوێنانەی كە دەستیان بەسەردا دەگرێت تا
بەشێكی زۆر لە سەرچاوە و كانزا گرانبەهاكانی نەدزێت
بۆ ئەو دەوڵەتانەی ناگێڕێتەوە كە خۆیان بە خاوەنی
دەزان��ن .دەشوترێت كۆمپانیای ( )EOلە ئۆگەندا و
ئەسیوپیا بووەتە خاوەنی كانەكانی ئاڵتون و دامەزراوەی
گەڕان بەدوای نەوت.

 .7كۆمپانیا سەربازییە تایبەتەكان
تا چی ئاستێك خراپن؟

لە ساڵی 2007دا جامی لی جۆنز ،فەرمانبەری كۆمپانیای
هالیبۆرتۆن ()KBRی سەربازی تایبەت ئاشكرایكرد،
كە لەالیەن هاوڕێكانیەوە لە شوێنی كارەكەی بە
شێوەیەكی دڕندانە دەستدرێژی كراوەتە سەری ،كاتێك
سەركارەكەی لەناو ئوتۆمبیلێكی گوێزەرەوەی خۆراك بۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

ماوەی ( )24كاتژمێر بەبێ پێدانی ئاوو خواردن بەندی
كرد ،تاوەكو هەڕەشەی لێبكات بۆ ئەوەی بێدەنگ بێت،
دوای ئەوەش هۆشداری پێدا بە دەركردنی لە كۆمپانیاكە
ئەگەر هەوڵبدات عێراق جێبهێڵێت .ب��ەاڵم جامی
جۆنز لە دوای جێهێشتنی عێراق سكااڵیەكی لە دژی
كۆمپانیاكە بەرزكردەوە ،بەاڵم بەهۆی چەند هەڵەیەك
لە رێكارەكاندا كەیسەكەی دۆڕاند ،بە تایبەتی دوای
باڵوكردنەوەی بەڵگەیەك لەالیەن كۆمپانیاكەوە كە
گوماندەخاتە سەر ئەستۆپاكی سكااڵكار (جامی جۆنز)
و پێشرتیش بە درۆك��ردن تۆمەتبار ك��راوە ،س��ەرەڕای
نەبوونی دۆسیەی پزیشكی كە تێیدا باسی ئەو روداوە
كرابێت ،كە لە دوای روداوی دەستدرێژیكردنەكە
تووشی بووە.
لە دوای ئەو روداوەوە ،حكومەتی ئەمەریكا پرۆژە
یاساییەكی پەسەند كرد بۆ رێگەگرتن لە وەزارەتی
بەرگری تا مامەڵە لەگەڵ هیچ كۆمپانیایەكی سەربازی
تایبەت نەكات و پێویستە لە كاتی گرێبەستكردن
لەگەڵ كارمەندەكانیدا ئەم بڕگەیەی بۆ زیاد بكات،
ئ��ەم��ەش كۆمپانیاكەی ن��اچ��ارك��رد دەق��ەك��ە لەناو
گرێبەستەكەی البەرێت .سەرەڕی ئەوەی كە بەشی
لێكۆڵینەوەكانی تاوانكاری سەر بە سوپای ئەمەریكا
لێكۆڵینەوەی ل��ەو ت��اوان��ەدا ك��رد ،ب��ەاڵم دۆسیەی
لێكۆڵینەوەكە هێشتا ئاشكرا نەكراوە و ناڕوونە و تا
ئێستا كۆمپانیاكە تاوانبارەكان دەشارێتەوە و نایاندات
بەدەستەوە.

 .8سەرەتای كۆمپانیا كرێگرتەكان
بە دیاریكراوی كەی بوو؟

سەرەڕای هەبوونی سوپا كرێگرتەكان لەگەڵ روودانی
یەكەمین شەڕ لە گرنگی مێژوودا ،بەاڵم دامەزراندنی ئەو
گروپانە بە شێوازو مۆدێلە نوێیەكانیانەوە دەگەڕێتەوە
بۆ كۆلۆنێل (داڤید ستیرلینگ) ،كە پلەدارێكی سەربازی
سكۆتلەندی خاوەنی شارەزاییەكی سەربازی زۆرە لە
بواری هونەرەكانی جەنگ .پێشئەوەی ستیرلینگ دەست
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كۆمپانيا سهربازييهكان لهسهر ئاستى جيهان ناوبانگێىك خراپيان ههيه

بە دامەزراندنی تیمێكی كرێگرتە (مرتزقە) لەژێر باڵی
كۆمپانیاكەی بكات ،یەكەیەكی هێزی سەربازی لەژێر
ن��اوی ( )SASدام��ەزران��د ،كە دەكرێت بە یەكێك لە
یەكە بژاردەكانی هێزی تایبەت لە سەرتاسەری جیهاندا
بدرێتە ق��ەڵ��ەم .كاتێك ستیرلینگ لە دوای جەنگی
جیهانی دووەم سوپای جێهێشت رۆیشت بۆ ئەفریقیا
و لەوێ رێكخراوی (كابریكۆن ئەفریكا)ی دامەزراند،
كە رێكخراوێكە بۆ بەهێزكردنی پێكەوەهەڵكرندن و
پێكەوەژیانی ئیتنیكی ،بەاڵم لە دوای ماوەیەك كۆمپانیای
()Watchguard International Ltdی دامەزراند،
كە بریتییە لە كۆمپانیایەكی بازرگانی بۆ یارمەتیدان لە

بواری پاراستنی شەمەندۆفێرەكان لە كاتی گەشتكردنیان
بۆ زۆرێك لە واڵتانی عەرەبی و ئەفریقایی .لە راستیدا
كۆمپانیای ( ) Watchguard International Ltdلە
دەیەی شەستەكانی سەدەی رابردوودا بووەتە سەرەتایەك
بۆ سەرهەڵدانی كۆمپانیا سەربازییە تایبەتەكان بە فۆرمی
تازەی ئێستایان لە سەرتاسەری جیهاندا.
سەرچاوە:
تۆڕی (ساسە پۆست)
http://www.sasapost.com/private-militarycompanies
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ئەنتەرپۆل

رۆڵى ل ه دهستگيركردنى تاوانباران و
جێبهجێكردنى ياساى نێودەوڵەتی
لە فارسييهوه :ئایدیا دیپلۆماتیك
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دەزگای نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان ،كە بە كورتی بە ئەنتەرپۆل ناودەبرێت .بناغەی دامەزراندنی
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ،1923كە لە ئەنجامی كۆبوونەوەیەكدا لەنێوان سەرۆكەكانی پۆلیسی
حەوت واڵت لە ڤیەننا پایتەختی نەمسا هاتەئاراوە .ئامانج لەو كۆبوونەوەیە دامەزراندنی
سیستمی كۆنترۆڵ و دژایەتی نێونەتەوەیی تاوان و رێكخستنی ناوەندێك بۆ گۆڕینەوەی هەواڵ و
زانیاری لە نێوان پۆلیسی واڵتانی ئەندام بوو .لە سەرەتای كۆبوونەوەكە ،لیژنەیەك هەڵبژێردرا و
ناویان لێنا (لیژنەی نێونەتەوەیی پولیسی تاوان) ،شاری ڤیەننا وەكو ناوەندی كار و چاالكییەكانیان
دەستنیشانكرد.

د

پۆلیسی ئینتەرپوڵ چۆن بونیادنرا؟

هەتا روودانی شەڕی دووەمی جیهانی ،لیژنەكە پەرەی
بە كارەكانیدا .لە دوای شەڕو لە ساڵی 1946دا ،جارێكیرت
لیژنەی نێونەتەوەیی تاوان لە برۆكسلی پایتەختی بەلجیكا
كۆبوونەوە ،لەو كۆبوونەوەیەدا جگە لە نوسینەوەی یاسا
و رێسای نوێ ،ئینتەرپوڵ وەكو كورتكراوەی ناوی دەزگای
نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان دیاریكرا .لەوە بەدوا وردە وردە
واڵتانی زیاتر روویان لە دەزگاكە كرد و لە ئەنجامدا ،جارێكیرت
لە ساڵی  1956پێداچوونەوە لە پەیڕەوو پڕۆگرامدا كرا،
هەروەها بنەماكانی كارپێكردنیان لە  50مادەدا چڕكردەوە،
كە تا ئێستاش ئامانج و ئەرك و بنەماكانی ئەو دەزگایە وێنا
دەكات .بەگشتی بناغەی ئینتەرپوڵ لەسەر رێزگرتن لە
دەوڵەتانی ئەندام و دەستێوەرنەدان لە كاروباری سیاسی،
نەتەوەیی و ئایینی و سەربازی بونیادنراوە.
لە ئێستادا ( )190واڵت بوونەتە ئەندامی ئینتەرپوڵ و
بنكەی ناوەندی دامەزراوەكە لە شاری لیۆنی فەڕەنسایە
و زمانە فەرمییەكانی دەزگای نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان
بریتیین لە :ئیسپانی ،ئینگلیزی ،عەرەبی و فەڕەنسی.
ئۆرگانەكانی دەزگای نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان بریتین لە:
 .1ئەنجومەنی گشتی .2 ،كۆمیتەی بەڕێوەبەری .3
نوسینگەی ناوەندی  .4ئینتەرپوڵی واڵتان  .5راوێژكاران.

ئایدیا دیپلۆماتیك

گرنگرتین ئەركەكانی ئینتەرپوڵ

 بەدواداچوون بۆ تەواوی بابەتەكانی پۆلیس لە ئاستیجیهان.
 پێكهێنانی بانكی زانیاری و پێدانی زانیاری بە واڵتانیئەندام ،لە ت��ەواوی ب��وارە جیاوازەكاندا ،وەك��و لیستی
رەشی تاوانكاری نێونەتەوەیی ،دزینی سەیارە ،كەلوپەلی
فەرهەنگی و دزراو ....هتد .كە بە مەبەستی كەڵك
لێوەرگرتنی واڵتانی ئەندام پێكهێرناوە.
 بەڕێوەبردنی سمینار و كۆنفڕانس لە ئاستی نێونەتەوەییو لە بواری توانای هونەری و پسپۆڕی پۆلیس.
 نوسین و ئاگادارنامە لە بواری تاوانی نێونەتەوەیی. هاوكاری واڵتان لە بواری تێكۆشان لەدژی تاوانی بەرێكخراوەیكراو لە ئاستی نێونەتەوەییدا ،وەكو قاچاغی
ماددە هۆشبەرەكان ،شتنەوەی پارە ،تیرۆریزم ،تاوانی
تەكنەلۆژیای و ئامێرەكانی ئەلیكرتۆنی ،تاوانی ژینگەیی ....
هتد.
 بە مۆدێڕنەسازی و دامەزراندنی تۆڕی ئەلیكرتۆنی ،لەت��ەواوی ناوچە و دامودەزگاكانی ئینتەرپوڵ لە واڵتانی
ئەندام.
 گۆڕینەوەی زانیاری زانستی و تەكنەلۆژیا لە بوارەجیاوازەكانی ئەركەكانی پۆلیس و دۆزینەوەی زانستی تاوان.
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 ناردن و باڵوكردنەوەی ئاگادارییە نێونەتەوەییەكان لەسەرخواستی واڵتانی ئەندام.

ئاگادارنامە نێونەتەوەییەكان

ئاگادارنامانە ،لەسەر خواستی ئینتەرپوڵی واڵتانی
ئەندام بۆ تەواوی ئەندامان دەنێردرێت و هەڵگری كۆی
زانیارییەكانە دەربارەی تاوانباران و تاوانكاری نێونەتەوەیی،
كە بە نوسینی نیشانە و ناسنامە ،تەكنیكی كار ،وێنە و
پەنجەمۆر ،...هەروەها ئەو بابەتانەی كە یارمەتیدەری
واڵتانی ئەندامی ئینتەرپوڵ دەبێت ،بۆ هەماهەنگی لەگەڵ
سەرچاوە ناوخۆییەكان ،هەروەها هاتن و رۆیشتنی نهێنی
و ئاشكرای تاوانباران لە واڵتان بخەنە ژێر چاودێرییەوە.
ئاگادارنامەكان بەچەند شێوەی جیاواز دابەشكراون ،كە
بریتین لە:
 ئاگادارنامەی شین ( زانیاری خواسنت)ئەو ئاگادارییە بۆ وەرگرتنی زانیاری و پێشینەی تاوانكاریی
تاوانبار لە واڵتانی تر دەنێردرێت ،ئامانجیش بەدەستهێنانی
شوێنپێی تاوانكاران و كردەوەكانیانە لە ناوچەكانیرتی
جیهان.
 ئاگادارنامەی سەوز (هۆشیاركردنەوە)ئەو ئاگادارییە پەیوەندی بە زانیاری ناسنامەی كەسانی
خ��اوەن پێشینەی ت��اوان��ەوە هەیە ،كە بە مەبەستی
هۆشیاركردن و ناساندنی هەندێك لە تاوانبارانی مەترسیدار
بە واڵتانی تر باڵودەكرێتەوە ،كە ئامانجی رەچاوكردنی
رێوشوێنی پێویستە بۆ پێشگرتن لە دەستدانە كردەوەیەكی
ناحەزو دزێو لەالیەن ئەو كەسانەوە.
 ئاگادارنامەی زەرد (ونبووەكان)ئەو ئاگادارییە تایبەتە بە كەسانی ونبوو ،لە ئاستی
نێونەتەوەیی ،كە بە مەبەستی شوێن هەڵگرتن و
ناسینەوەیان دەنێردرێت.
 ئاگادارنامەی رەش (جەنازە نەنارساوەكان)ئەو ئاگادارییە پەیوەندی بەو جەنازانەوە هەیە كە

ناسنامەیان دیارنییە و تایبەمتەندی و وردەكارییەكانی ئەو
جەنازانە لەخۆ دەگرێت ،كە لە هەندێك واڵت دەدۆزرێنەوە
و لەو شوێنەدا نانارسێنەوە.
 ئاگادارنامەی سور ( گەڕان بەدوایاندا)ئەو ئاگادارییە تایبەتە بەو تاوانبارانەی كە لە ئاستی
نێونەتەوەییدا ،بە دوای��ان��ەوەن و لە واڵتانی ئەندام
داوادەكرێت ،كە دەستبەسەر بكرێن و بیانگەڕێنەوە .ئەم
ئاگادارییە نیشانەكانی ناسنامەیی و زانیاری دادوەری لەخۆ
دەگرێت.
 ئاگادارنامەی پڕتەقاڵی (هۆشیاركردنەوە)ئەم ئاگادارییە تایبەتە بۆ ئاگاداركردنەوەی دامودەزگاكانی
پۆلیس ،گشتی و رێكخراوەكانی ت��ری نێونەتەوەیی
پەیوەندیدار لە بەرامبەر بوونی هەڕەشەی چەكی نهێنی
و تەقینەوە لەناو هەر بۆكس و پاكەتێكی پێچراوە و هەر
بەستەیەكی پۆستدا كە رەوانە دەكرێن ،هەروەها لە هەر
شتێكدا كە مادەی مەترسیداریان تێدا بەكاردەهێرنێن.
 ئاگادارنامە نێونەتەوەیییەكان دەرب��ارەی شتومەك وكەلوپەلی فەرهەنگی دزراو
ئەم ئاگادارییە لە پەیوەندی بە ناسینەوە و دۆزینەوەی
شتی بەنرخ و كۆن باڵودەكرێتەوە ،وەكو میراتی فەرهەنگی
واڵت��ان ،تابلۆ بەنرخەكانی شێوەكاری  ،...كە لە واڵتێك
دزرابێت و لەسەر خواستی واڵتانی ئەندام لەالیەن
نوسینگەی ناوەندی باڵودەكرێتەوە.

بنكەكانی زانیاری ئینتەرپوڵ:

ئینتەرپوڵ توانای بەدەستهێنانی بەپەلە و راستەوخۆی
زانیاری بەرفراوانی هەیە لەسەر تاوانكاران ،ئەوەش لە
رێگەی بنكە جیاوازەكانی زانیاریی بۆ واڵتانی ئەندام ئامادە
دەكات .ئەوەش توانای پۆلیسی جیهانی دەگەیەنێتە ئاستێك،
هەتا زانیاری زۆریان بەردەست بكەوێت .بەو شێوەیە
ئاسانكاری لە بواری پشكنین و هەروەها بەهێزكردنی
هاوكاری لەنێوان پۆلیسی نێونەتەوەییدا دەكرێت .دەست
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پێڕاگەیشنت بەو بنكە زانیارییانەی كە هەڵگری زانیاری ناو
و نازناو ،پەنجەمۆر ،زانیاری  ،DNAوێنەكانی بەكارهێنانی
جنسی مندااڵن ،بەڵگەكانی سەفەركردن كە دزران ،یان
ونبوون ،هەروەها سەیارەی دزراو ،بەرهەمی هونەری
دزراو ،كە لە رێگەی سیستمی ( (7/I-24وە جێبەجێ
دەكرێت.
دەزگ��ای پۆلیسی نێونەتەوەیی بۆ نەهێشتنی ت��اوان ،بۆ
تێكۆشان لە دژی رەگەزنامەی ساختەی دزراو و ونبوو،
دەستیكرد بە دامەزراندنی بانكی زانیاری نێونەتەوەیی
رەگەزنامە دزراوەكان و ونبووەكان ( ،)SLTDكە زانیاری

ئینتەرپ���ۆل توان���ای بەدەس���تهێنانی زانی���اری
بەرفراوانی لەسەر تاوانكاران هەیە ،لە رێگەی بنكە
جیاوازەكان���ی زانیاریی بۆ واڵتان���ی ئەندام ئامادە
دەكات هەتا زانیاری زۆریان بەردەست بكەوێت
رەگەزنامەكان لەالیەن واڵتی پەیوەندییدار لەو بانكەدا
تۆمار دەكرێت و واڵتانی ئەندام لە پەیوەندیكردن بەو
سیستمە بەشێوەی ئۆیالین تەواوی نیشانەكانی رەگەزنامەی
هاواڵتیانی بێگانە دەپشكنن ،ئەگەر بەجۆرێك ناتەبایی تێدا
هەبێت ،هەر زوو كەسی خاوەن رەگەزنامەكە دەستبەسەر
دەكرێت و یاسایی ساختەكاری و بەكارهێنانی رەگەزنامەی
ساختەی لەسەر جێبەجێدەكەن.

مێژووی دامەزراندنی ئینتەرپوڵ

ئەگەرچی لیژنەی دامەزرێنەری ئینتەرپوڵ ،لە درێژەی
شەڕی یەكەمی جیهانیدا كارەكانی راگیرا ،بەاڵم لە یەكەمین
كۆبوونەوەی جیهانی تاوان لە ساڵی  1914لە شاری مۆناكۆ
لە فەرەنسا ،پسپۆڕانی ماف و ئەفسەرانی پۆلیسی ()14
واڵت ،بناغەو پێكهێنانی بەڕێوەبەرایەتییەكی نێونەتەوەیی

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێشینەی تاوان و توانایی دەستبەسەرداگرتنی تاوانبارانیان
تاوتوێكرد.
لە ساڵی  ،1955پەنجا واڵت بوونە ئەندام لەو رێكخراوەدا،
لە ساڵی  1956پەیڕەو و پڕۆگرامی رێكخراوەكە نورساو
ناوی لیژنەی نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان گۆڕدرا بە دەزگای
نێونەتەوەیی پۆلیسی تاوان ( ئینتەرپوڵ) .لە ساڵی 1966
شوێنی نوسینگەی ناوەندی گوازرایەوە بۆ (سەنكلود) لە
پاریس .ساڵی دواتر ئەندامانی ئینتەرپوڵ گەیشتە سەد
واڵت .لە ساڵی  1986لەو شوێنەدا تەقینەوە داندرا ،بەو
هۆیەشەوە ئەوە بەرپرسان بڕیاریاندا شوێنەكەیان بگۆڕن،
دەرئەنجام شاری لیۆن لە فەڕەنسا هەڵبژێردرا و لە ساڵی
 1990ئەو بڕیارەیان جێبەجێكرد .لە ئێستادا واڵتانی ئەندام
لە ئینتەرپوڵ گەیشتۆتە ( )191واڵتی جیهان.

ئەركەكانی ئینتەرپوڵ

بە گشتی ئەركەكانی ئینتەرپوڵ بریتیین لە :راوەدوونانی
نێونەتەوەیی ،دۆزینەوەی ونبووەكانی نێونەتەوەیی،
گەڕانەوەی تاوانباران ،كۆكردنەوەی زانیاری لە بوارەكانی
هەڵسوكەوتەكانی تاوانبارانی نێونەتەوەیی ،شوێن پێ
و ناساندنی كەسانی داواك��راو ،دۆزینەوەی كەلوپەلی
ساختەكاری وەكو ساختەكردنی رەگەزنامە و پێناسە،
تێكۆشان لە دژی م��ادە هۆشبەرەكان ،راوەدوون��ان��ی
قاچاخچییەكان ،ئاڵوگۆڕكردنی زانیاری لە نێوان پۆلیسی
واڵتان ،ئامادەكاری بۆ سەفەركردنی ئەفسەرانی پشكنین
لەو فایالنەی كە بەدواداچوونیان بۆ دەكەن ،ناسینەوەی
جەنازەی دۆزراوە و بەڕێوەبردنی سمینار لە ئاستی
نێونەتەوەییدا ،دەربارەی پسپۆڕیی پۆلیس ...هتد.
سەرۆك پۆلیسی ئینتەرپوڵ (یورگن ستارك) لە كۆنفڕانسی
دژی تیرۆر ،كە چەند رۆژ لە دوای هێرشی تیرۆریستی
پاریس لە سویل بەڕێوەچوو ،ئاماژەی بەوەكرد ،كە دەزگای
ئینتەرپوڵ لە ئێستادا ئاماری ( )5800كەس لە تیرۆریستانی
دەرەكی ئامادە كردووە ،كە لە پەنجا واڵتی جیهان بەشداری
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بيؤطرافياي دةزطاى ثؤليسي نيودةولةتى بؤ نةهيشتنى تاوان (ئةنتةرثؤل)

يورطن ستارك :سةرؤكى ثؤليسي ئةنتةرثؤل

لؤطؤي ئةنتةرثؤل

ناوي ليذنةي دامةزرينةر

ليذنةي نيونةتةوةيي ثوليسي تاوان

وآلتاني دامةزرينةر

حةوت وآلت

سال و شويين يةكةم كؤبوونةوة

 – 9191شاري مؤناكؤ لة فةرةنسا

سالي طؤريين ناوي ليذنة و شويين كؤبوونةوة

 – 9191شاري ظيةننا لة فةرةنسا

ناوي كورتكراوةي دةزطا

ئةنتةرثؤل

ناوي كورتكراوةي دةزطا

ئةنتةرثؤل

سةرؤكي دةزطا

يورطن ستارك

ذمارةي ئيستاي ئةندام

 911وآلت

زمانة فةرمييةكاني دةزطا

ئيسثانيؤل ،ئينطليزي ،عةرةبي ،فةرةنسي

ناوةندي ئةنتةرثؤل لة ئيستادا

شاري ليؤن لة فةرةنسا

ریزەكانی رێكخراوی تیرۆریستی داعش بوون ،هەروەها
ئاماژەی بەوە كرد ،ژمارەی بەشداربووانی دەرەكی لەناو
رێكخراوی تیرۆریستی داعش پرت لە  25ه��ەزار كەسی
تێپەڕاندووە.
(یورگن ستارك) ،لەو كۆنفڕانسەدا ،ئاماژەی بە (فریودان)
كاڵوسەركردن و دەستبڕەكانی تەلەفونی كرد ،كە لە ساڵی
 2014لە واڵتی چین روویداوە و لەو رێگەوە تاوانكاران
چەندین ملیۆن دۆالری��ان دەستكەوتووە ،هەروەها لە

پەیوەندی بە دەستێوەردانی ئینتەرپوڵوتی :لە ئەنجامدا
جگە لەوەی كە زیاتر لە بیست كەس دەستبەسەر كراون،
كاریگەریامن هەبووە لە كەمكردنەوەی زیاتر لە 40%
كاڵوسەركردنەكان و دەستبڕییەكان ،هەروەها ئاماژەی بە
هێرشێك لە ئەمساڵدا لەژێر ناوی (ئاسك) كردووە ،بۆسەر
قوماربازانی نایاسایی لە كیشوەری ئاسیا ،كە تێیدا نزیكەی
پەنجا كەس دەستبەسەركراون.
هەروەها بەپێی راپۆرتێكی نەتەوەیەكگرتووەكان لە
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ساڵی  2015دا ،جگە لە كەسانی دەرەكی لە ریزەكانی
گرووپە تیرۆریستییە توندڕەوەكان ،بە هۆكاری شەڕ
و پێكدادانەوە زیاتر لە سەد واڵت��ی جیهان تووشی
شەڕی چەكداری هاتوون و زۆربەی كەسانی دەرەكی
ن��او گروپە تیرۆریستییەكان خەڵكی واڵتانی وەك
تونس ،مەراكش ،فەڕەنسا و روسیا بوون ،كە بەرەو
عێراق و سوریا رۆشتوون .ئەگەرچی نوێرتین راپۆرتی
نەتەوەیەكگرتووەكان ،ئاماژە بەشەپۆلێكی رۆیشتنی
تیرۆریستان بەرەو واڵتانی (ماڵدیڤ ،فینالندا ،ترینید
توباگۆ دەك��ات ،ه��ەروەه��ا ب��اس لە بەشداریكردنی
كەسانی تیرۆریست دەكات ،كە لە هەندێك لە واڵتانی
ئەفریقیاوە ،رۆیشتوونەتە ئەو ناوچانەی كە شەڕ تێیدا
لە ئارادایە.

پۆلیسی ئینتهرپوڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەروەها (مایكل ئەلیس) سەرۆكی بەشی بازرگانی كااڵی
نایاسایی و ساختە لە ئینتەرپوڵ ،لە پەیوەندی بە كااڵی
ساختەوە لە ئاستی جیهان ،رایگەیاندووە كە بەرهەمهێنانی
ك��ااڵی ساختە ل��ە چەند ساڵی راب����ردوودا ،رووی لە
هەڵكشانكردووە و كااڵی ساختە سنوری تێپەڕاندووە و ئیرت
ئێمە گەیشتووینەتە ئەو قەناعەتەی كە هەموو كااڵیەك
ساختەكەشی بەرهەدەهێرنێت.
لە راپۆرتێكی تری ئینتەرپوڵدا راگەیەندراوە ،تۆڕەكانی
تاوانكاری و بە رێكخستنكراوی پیشەیی و بازرگانی لە
ئەمەریكا و ئاسیا و ئەوروپا چاالكرت بوون ،تەنانەت ئەو
كااڵیانەی كە بۆ خواردنەوە دەبن ،وەكو مادە كحولییەكان،
جگەرە و بەرهەمە كارەباییەكان ،ساختەكارییان تێدا
دەكرێت ،هەروەها لە بەشێكی راپۆرتەكەدا هاتووە
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لە ساڵی رابردوودا جگە لەوەی زیاتر لە ( )6000كەس
دەستبەسەركراون )24( ،ملیۆن ك��ااڵی ساختەش ،كە
نرخی گشتییان دەگاتە ( )133ملیۆن دۆالر دەستی
بەسەرداگیراوە.
ه��ەروەه��ا یۆرگن شتاك لە ()84م��ی��ن كۆبوونەوەی
كۆمەڵەی گشتی ئینتەرپوڵ رایگەیاند :پڕۆژەی 2020ی
ئینتەرپوڵ لە ئەمساڵەوە كەوتۆتە بواری جێبەجێكردنەوە،
لەمەڕ ئەوە پێویستە ،چاالكییەكانی پۆلیس تازەگەری
تێدابێت .هەتا دژایەتیكردنی هەڕەشەكانی تاوانكارانی
نێونەتەوەیی مەیسەر بێت ،هەروەها ئاماژەی بە
هەڵسوكەوتی تاوانكارانە لەسەر ژینگە ك��ردووە ،كە
نەك تەنها كاریگەری لەسەر سەرچاوە رسوشتییەكان
داناوە ،بەڵكو ئابوریشی سنوردار كردووە .لە بەشێكیرتی
وتارەكەیدا ،دژایەتیكردنی ئەو دەستە و تاقامنەی بە
ئەركی ئینتەرپوڵ نرخاندووە.
هەروەها لە چوارەمین كۆبوونەوەی گشتی ئینتەرپوڵ،
ك��ە ل��ە واڵت���ی (روان����دا) ب��ەڕێ��وەچ��وو ،گرنگرتین
هەڕەشەكانی ئەودیوی سنوری واڵتان ،كە دەزگاكانی
پۆلیسی دنیای تووشی تەنگەژە كردووە ،گفتوگۆ كراوە
و هەندێك بڕیاری لەسەر دراوە .لەو كۆبوونەوەیەدا
 145واڵت بەشدارییانكرد و ئ��ەو بابەتانەی كە
تاوتوێیانكردووە بەشێكی بریتین لە :هەڕەشەكانی
تیرۆریستان ،تیرۆریستە شەڕكەرەكانی دەرەكی ،دەستە
و تاقمی تاوانكارانی بەڕێكخستنكراو ،قاچاخیكردن بە
مرۆڤ و مادە هۆشبەرەكان و تاوانەكانی ملمالنێی
ئەلیكرتۆنی.
لە راپۆرتێكی نەتەوەیەكگرتووەكاندا ،كە لە نوسینگەی
دژی مادە هۆشبەرەكانی ئەو رێكخراوە باڵوكرایەوە،
ئاماری بازرگانیكردن بە م��رۆڤ ،بەتایبەتی ژنان و
مندااڵن لە جیهاندا بەو شێوە راگەیاندووە ،لە 152
واڵت ،وەكو سەرەتا و لە  24واڵتیش وەكو شوێنی

مانەوە بەكاریان هێناون .نزیكەی ( )33%قوربانیانی
قاچاخچی مرۆڤ منداڵ بوون ،لەهەر سێ منداڵیش
یەكیان كچ بووە .لە راپۆرتەكەدا ،رەخنە لەوە گیراوە،
 40%واڵتان لە ساڵێكدا ،تەنها  10سزادراویان هەیە.
لە حاڵێكدا لە  15%واڵتان تەنانەت یەك سزادراویش
بوونی نەبووە .ئینتەرپوڵ لە ئەمساڵدا لە راپۆرتی كار
و چاالكییەكانیاندا ،ئاماژە بە چاالكی دەستبەسەردا
گرتنی كەشتییەكی توركیا دەك��ات ،كە جگە لە 10
تەن حەشیش ،كەلوپەلێكی زۆری ئەلیكرتۆنی وەكو
كۆمپیوتەر ،مۆبایل ،سیمكارتی هەڵگرتووە كە بە
ملیۆنان دۆالر مەزندە دەكرێت.
یەكێك لە بنەماكانی دەزگای ئینتەرپوڵ كە وەكو بناغە
لە ه��اوك��اری واڵت��ان لەبەرچاو دەگیرێت و هەموو
واڵتانیش ئەوەیان پەسەندكردووە ،ئەوەیە كە ئینتەرپوڵ
لە پەیوەندی بە بارودۆخی سیاسی ،نەتەوەیی ،ئایینی و
سەربازی واڵتان هیچ دەستێوەردانێك ناكات ،هەروەها
هەركاتێك تۆمەتێك لە سایتی دەزگا بەرەوڕوی كەسێك
كرا ،كە هەر یەك لەو چوار بابەتەی لەخۆگرتبێت ،بێگومان
دەزگ��ای ئینتەرپوڵ و واڵتانی ئەندام هیچ چاالكییەك
ناكەن ،هەڵبەتە ئەوە تاوانی تیرۆریستی ناگرێتەوە كە
لەوانەیە كەسێك كردبێتی ،هەروەها ناكەوێتە بەشی
تاوانی سیاسییەوە.
سەرچاوەكان:
http://k hab aronline.ir/detai l/166484/
society/3578
http://www.hamshahrionline.ir
http://aftabnews.ir/
http://www.iust.ac.ir
http://persian.euronews.com
http://police.ir4
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تاك ه شهڕی پێنتاگۆن
ل ه بهرامبهر روسیاو چین
جۆش رۆگین*

ئایدیا دیپلۆماتیك

ل ه عهرهبییهوه :سەهەند شێرکۆ
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لهناو كۆڕبهندی رێگن بۆ بهرگری نیشتمانی ،گهوره لێپرسراوانی وهزارهتی
بهرگری ئهمهریكا (پێنتاگۆن) هۆشدارییاندا له ئهگهری روودانی شهڕی نێوان
زلهێزهكان له داهاتوودا لهگهڵ ههریهك ل ه روسیاو چین .ههرچهند ه ئهم
لێكچواندنه ئهمهریكیه ل ه ههمبهر ههردوو دهوڵهت مانای ئهوهی ه ك ه الیهنیتر لهناو
ئیدارهی ئهمهریكی له گۆشهیهكی تهواو جیاوازهوه لهو پهیوهندییان ه دهڕوانێت.
پێش وتاری سهرهكی ئاشتون كارتهر وهزیری بهرگری ئهمهریكا لهبهردهم كتێبخانهی
سهرۆكایهتی رێگن ل ه كالیفۆرنیا ،یاریدهدهرهكانی نامهیهكیان نارد تیادا نوسرابوو،
ك ه بهڕێز كارتهر ل ه دوای سهردانه فهرمییهكهی بۆ كیشوهری ئاسیا دهیهوێت چهند
لێدوانێكی زۆر گرنگ سهبارهت ب ه روسیاو چین بدات.

لـ

كارتهر له وتارهكهیدا وتی« :ئێمه ههوڵنادهین بۆ
دروستكردنی دۆخێكی تری شهڕی سارد لهگهڵ روسیا،
چجای شهڕی گهرم ،ئێمه ههوڵنادهین روسیا بكهینه
دوژمنی خۆمان ،بهاڵم پێویست به ههڵه لێكدانهوهو
پێشبینی ناكات ،چونكه ویالیهته یهكگرتوهكان
به جددی بهرگری له بهرژهوهندییهكانی خۆی و
هاوپهیامنهكانی و ئهو سیستمه نێودهوڵهتیهش
دهكات كه لهسهر بنهماكان دروستبووه ،ههروهها
بهرگری لهو ئاینده ئهرێنیهش دهكات كه بۆ ههموومان
فهرههم دهبێت» .كارتهر له وتارهكهیدا رهخنهی گرت
له داگیركردنی ههندێك ههرێمی ئۆكرانیاو جۆرجیا
لهالیهن روسیاوه ،ههروهها هۆشداری ئاراستهی
مۆسكۆ كرد له بهرامبهر دهستێوهردانی سهربازی
وێرانكارانهی له سوریا .كارتهر له بهشێكی وتارهكهیدا
راشیگهیاند« :وهزارهت��ی برگری ئهمهریكا سهرقاڵی
دیراسهكردنی كۆمهڵێك ئۆپشنی ئاشكراو نهێنیه بۆ

جۆش رۆگین

مامهڵهكردن لهگهڵ «دوژمنكاریی» روسیاو چین.
ئیریك ئیدملان ،بریكاری پێشووی پێنتاگۆن بۆ
كاروباری سیاسهتهكان له ئیدارهی سهرۆكی پێشووی
ئهمهریكا جۆرج دهبلیو بوش وتی« :وهزیر كارتهر
به شێوهیهكی توندو راشكاوانه ههڕهشهكانی
سهر ئاسایشی نهتهوهیی ئهمهریكای خستهڕوو،
ئهو ههڕهشانهی كه فۆڕمێكی جیاوازن له دیدگای
ئیدارهی ئهمهریكی ئێستا له ههمبهر روسیا ،سوریا،
ئۆكرانیاو تهنانهت چین» .ئاشتون كارتهر له میانی
دانیشتنی گوێگرتن له كاتی پااڵوتنی بۆ وهرگرتنی
پۆستی وهزیری بهرگری ئهمهریكا ،پشتگیری بیرۆكهی
ناردنی چهكی كوشندهی بۆ ئۆكرانیا كرد ،بهاڵم سهرۆك
ب��اراك ئۆباما به شهخسی دژی پهیڕهوكردنی ئهو
سیاسهتهیه .بهاڵم ئیڤلین فاركاس ،گهوره بهرپرسی
دۆسیهی روسیا له نوسینگهی كارتهر ،كه بهمدواییه
دهستی لهكاركێشایهوه وت��ی« :هێشتا وهزارهت��ی
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بهرگری ههوڵدهدات بۆ پڕچهككردنی ئۆكرانیا ،بهاڵم
ئهو ههواڵنهی روبهڕوی ناڕهزایهتی زۆر دهبێتهوه
لهالیهن لێپررساوانی كۆشكی سپیهوه.
وهزارهت��ی بهرگری ئهمهریكا بهمدواییه له دۆخی
بهرگریكردنی ناوخۆییدا بوو له بهرامبهر كۆشكی
سپی و وهزارهت���ی دهرهوه ،ئ��هوهش بههۆی ئهو
رێگرییهی لێی كرا له گرتنهبهری رێكاری زۆر توندتر
له بهرامبهر پرۆسهكانی جێگیركردنی سهربازی چین
لهناو دورگ�ه دروستكراوهكان له دهری��ای باشوری
چین .خودی كارتهر له حوزهیرانی 2015دا هۆشداری
دایه چین ب �هوهی كه ویالیهته یهكگرتوهكان رێز
له داواكارییهكانی چین ناگرێت بۆ هێشتنهوهی
پارچه دهریاییهكانی هێزی شهڕكهری ئهمهریكا به
دووری ( )12میلی دهریایی له ناوچهی جێناكۆك
لهگهڵ ژاپۆن .پێناتگۆن چهند مانگێك چاوهڕوانی

كۆشكی سپی بهوپهڕی وریاییهو ه ههڵسوكهوت
دهكات ل��� ه بواری جێبهجێكردنی ئهو میكانیزم ه
س���هربازییانهی ك ه ب ه ش���ێوهیهكی سس���ت و
لهسهرخۆ جێبهجێ دهكرێت
كرد تا رهزامهندی كۆشكی سپی بهدهستبێنێت بۆ
پراكتیزهكردنی (ئازادی دهریاوانی) له دهریای باشوری
چین .كاتێك پێنتاگۆن رێپێدانی پێویستی وهرگرت بۆ
جێبهجێكردنی ئۆپهراسیۆنهكانی ،كۆشكی سپی كۆت
و بهندی زیاتری بهسهر ئهو ئۆپهراسیۆنهدا سهپاند
به مهبهستی سنوردانان لهبهردهم مهترسییهكانی
روبهڕوبوونهوهی چهكداری لهگهڵ چین .بۆ منوونه

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئاشتۆن کارتەر ،وەزیری بەرگری ئەمەریکا

كهشتیه جهنگییهكانی ئهمهریكا رێگهیان پێنادرێت
بۆ بهكارهێنانی هێام هۆشدارییهكان یان فڕینی
هیلیكۆپتهره سهربازییهكان لهو دهریایهدا ،ئهمانهش
چهند رێكارێكن ه �هروهك ش��ارهزا سهربازییهكان
دهڵێن ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا به كرداری
دهتوانێت ئۆپهراسیۆنهكانی ئازادی دهریاوانی لهو
ناوچهیهدا پراكتیزه بكات .وهلحاڵ له دوای ئهنجامدانی
ئۆپهراسیۆنهكه ،لێپررساوانی پێناتاگۆ كۆكبوون لهسهر
دڵنیاكردنهوهی ئهوهی كه ویالیهت یهكگرتوهكان
به تهواوهتی سور بووه لهسهر بهرهنكاربوونهوهی
خواستهكانی چین بهوهی كه دورگه دهستكردهكان
لهو ههرێامنهی ژێر قهڵهمڕهوی سهروهری چیندان،
كه مافهی سنوری نێودهوڵهتییان ههیه ،جگه له
ههندێك دهستكهوتی تری پهیوهست.
لهناو كۆڕبهندهكهدا چهند بهرپرسێكی پێنتاگۆن
پێیان راگهیاندم كه كۆشكی سپی لێدوانی ئاشكرای
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پێنتاگۆن هەمیشە لەئامادەباشیدایە بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەترسییەکان

له لێپررساوانی پێناتاگۆن دهرب��ارهی چۆنێتی ئهو
ئۆپهراسیۆنه قهدهغه كردووه» بهاڵم وهزیر ئاشتون
كارتهر كاتێك لهالیهن ئهندامانی ئهنجومهنی پیرانهوه
فشار خرایه سهری پێداگری لهسهر جێبهجێكردنی
ئهو ئۆپهراسیۆنه كردهوه .له الیهكیرتهوه شارهزایانی
ئاگادار له پێنتاگۆن رایانگهیاند كه ئهو ئۆپهراسیۆنه
تایبهت بوو به پراكتیزهكردنی دهریاوانی ئازاد ،بهاڵم
پهیامهكه هیچ روون نهبوو .ههردوو شارهزا له كاروباری
چین (بۆنی گالسیر) و (پیتهر دیوتۆن) له وتارێكی
هاوبهشدا ،كه له دوای پێداچوونهوهی لهالیهن
لێپررساوانی پێنتاگۆن له پێگهی (ناشیوناڵ ئینرتێست)
باڵوكراوهتهوه نوسیویانه« :بۆ دڵنیابوونهوه لهوهی كه

چین و دهوڵهتانی تری جیهان به تهواوهتی درك بهو ه
دهكهن كه رویداوه ،بۆیه پێویسته لهسهر پێنتاگۆن
بنهمای یاسایی بۆ ئهنجامدانی ئهو ئۆپهراسیۆنهو
مهبهستی پهیامهكهی روونبكاتهوه«.
ستیڤن هادلی ،كه له سهردهمی ئیدارهی پێشووی
سهرۆك جۆرج بوش راوێژكاری ئاسایشی نهتهوهیی
بوو پێیڕاگهیاندم كه پێنتاگۆن ههندێك سهركهوتنی
بهدهستهێناوه له رووی وهاڵمدانهوهی ههڵسوكهوتی
دوژمنكارانهی روسیاو چین بهرامبهر ئهمهریكا.
بۆ منوونه سهبارهت به بوونی سهربازی بهرچاوی
ئهمهریكا له ئهوروپای خۆرههاڵت .هادلی ئهوهشی
راگهیاند ،كه كۆشكی سپی بهوپهڕی وریاییهوه

ژمارە ( )25-24ئابی 2016

256

ههڵسوكهوت دهكات له بواری جێبهجێكردنی ئهو
میكانیزمه سهربازییانهی كه به شێوهیهكی سست و
لهسهرخۆ جێبهجێ دهكرێت ،ئهوهش له لێكهوتهو
كاریگهرییهكانی كهمدهكاتهوه .به وتهی ستیڤن
هادلی« :ههمیشه ئیدارهی ئهمهریكی دووپاتی
دهكاتهوه كه چارهسهره سهربازییهكان بوونیان نییه،
ئهوهش راسته ،بهاڵم ئهگهر تۆ مامهڵه لهگهڵ پۆتین
یان  ...بكهیت ،ئهو كاته رێگهچاره سیاسییهكان
كه پێكهاتهی سهربازی لهخۆ نهگرن بوونیان نییه«.
بۆب وۆرك ،جێگری وهزی��ری بهرگری ئهمهریكا له
كۆتایی كۆڕبهندی رێگن ههڕهشه دوورمهوداكانی
چینی ههڵكهوتوو ههڵوێستی دوژمنكارانهی روسیای
خستهڕوو ،بهاڵم له زاراوهكانی لهوانهی سهرۆكهكهی
(وهزیر كارتهر) توندتر بوون .وۆرك له وتارهكهیدا
وتی« :ئێمه دوو هێزی گهورهمان ههیه ،ئهوهش
بابهتێكی تهواو جیاوازه ،بهڵكو بابهتێكه له ماوهی
 25ساڵی رابردوو مامهڵهمان لهگهڵیدا نهكردووه .ئهو
كاره سهرهكیهش كه له ماوهی  12مانگی رابردوودا
كردوومانه ههوڵێك بوو بۆ خۆڕێكخستنهوهمان بۆ
شهڕو بیركردنهوهی كرداریی و واقیعییانه سهبارهت
بهو كێشهیه«.
ئهوهی وۆرك باسیكرد ناوینا (سرتاتیژی قهربووكردنهوهی
سێیهم) بۆ خۆپاراسنت له روبهڕوبوونهوه لهگهڵ
روسیاو چین ،كه فۆكسدانانه لهسهر چۆنێتی دهرچوون
له بهڕێوهبردنی شهڕهكان به شێوازێكی نوێ ،كه
یارمهتی ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا دهدات بۆ
بهرپهرچدانهوهی روسیاو چین له بری بهشداریكردنی
راستهوخۆ له روبهڕوبوونهوهی سهربازی لهگهڵ
ویالیهته یهكگرتوهكان .سرتاتیژی قهربووكردنهوهی
سێیهم چهند چهمكێكی وهك هاریكاری له نێوان
مرۆڤ و ئامێر دهگرێته خۆی ،ئهو چهمكهی بڕیاره له
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ماوهی  30ساڵی داهاتوودا بهكاربهێرنێت .سهبارهت
به پێنتاگۆن ئهو سرتاتیژه یهكێكه لهو پرۆژانهی كه
دهكرێت كاری لهسهر بكرێت بهبێ دهستێوهردان
لهالیهن كۆشكی سپیهوه ،بهاڵم ملمالنێی پێنتاگۆن
لهگهڵ كۆشكی سپی تهنها لهسهر مامهڵهكردن لهگهڵ
روسیاو چین قهتیس نهبووه ،بهڵكو ئاشتون كارتهر
له وتهكهیدا راشیگهیاند ،كه پێیوایه لهسهر ویالیهته
یهكگرتوهكان پێویسته ههوڵی زیاتر بدات له پێناو
بهگژداچوونهوهی رێكخراوی تیرۆریستی داعش.
تیمهكهی كارتهر لهناو وهزارهتی بهرگری ئهمهریكا
زهنگی مهترسی لێدهدهن له ههمبهر ئهو كارانهی كه
پێویسته ههر ئێستا بكرێت بۆ مامهڵهكردن لهگهڵ
ههڕهشه دوورمهوداكانی سهر ئاسایشی نهتهوهیی
ئهمهریكا ،بهاڵم خاوهنی دهسهاڵتی تهواو نییه بۆ
جێبهجێكردنی ئهو كارانهی كه به پێویستیان دهزانێت،
ئهنجامهكهشی جگه له موقارهبهیهكی ناتهواو لهگهڵ
گهورهترین ركابهره نێودهوڵهتییهكانی ویالیهته
یهكگرتوهكان شتێكی دیكه نییه .لهمبارهیهوه تا
گهیشتنی ئیدارهیهكی نوێ بۆ كۆشكی سپی هیوایهكی
زۆر لهسهر ئهم بابهته ههڵناچرنێت.
* رۆژنامهنوسێكی ئهمهریكیه.
سهرچاوه:
رۆژنامهی (الرشق االوسط)
http://aawsat.com/home/article/497556
له تۆڕی ()Blomberg News Serviceی ئهمهریكیهوه
وهرگیراوه
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رۆڵی ئاسایش و وزە لە
پەیوەندییەکانی تاجیکستان و پاکستاندا
چاوپێکەوتن لەگەڵ فەرشاد رەمەزانی بونش،
توێژەر و شارەزا لە کاروبارە ناوچەییەکان
لە فارسییەوە :ئایسا ئارام
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پەیوەندییە سیاسییە نوێیەکانی پاکستان لەگەڵ تاجیکستان دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی
 ،1990کە ئەم واڵتانە سەربەخۆیی خۆیان لە یەکێتی سۆڤێت وەرگرت .ساڵی 1998
قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان ئەم دوو واڵتە گەیشتە  18ملیۆن دۆالر و ساڵی
 2014ئەم ژمارەیە گەیشتە  89ملیۆن دۆالر ،هەروەها دوای سەردانی (ئیمام عەلی رەحمان)
سەرۆک وەزیرانی تاجیکستان بۆ پاکستان و (نەواز شەریف) سەرۆک وەزیرانی پاکستان،
تاجیکستانی بە دەروازەی هاتنە ناوەوە بۆ ئاسیای ناوەند ناوبرد و رایگەیاند ئیسالم ئاباد
لە هەوڵی پتەوترکردنی پەیوەندییەکانیدایە لەگەڵ (دووشەنبە) .لە ئێستادا تێڕوانینی ئەم
دوو واڵتە بەرامبەر یەکتر چۆنە؟

پـ

لە وەاڵم��دا پێویستە بوترێت ،لە هەلومەرجی
ئێستادا پاکستان بەهۆی چەند هۆکارێکەوە وەک
دەروازەی��ەک بۆ ئاسیای ناوەند لە تاجیکستان
دەڕوان��ێ��ت .ل��ە راستیدا ل��ەالی��ەک��ەوە ئابوری
گۆڕاوێکی گرنگی دۆخی ئێستایە و لەم نێوانەدا
چەندین ساڵە پاکستان رووبەڕووی کەمبوونەوەی
وزەی کارەبا بووەتەوە ،هەروەها دابینکردنی وزە
بۆ ئابوری پاکستان ،کە گەشەیەکی بەرچاوی
بەخۆیەوە بینیوە ،گرنگە و لە وەرزی هاویندا
گرنگییەکەی زیاتر دەبێت .لەبەرئەوە پرۆژەی
(کاسا  )1000کە تەزووی کارەبا لە تاجیکستانەوە
بە رێگەی ئەفغانستاندا دەگەیەنێتە پاکستان،
بە جۆرێک لە جۆرەکان دەتوانێت یارمەتیدەری
دابینکردنی ئابوری و ئاشتی و سەقامگیری پاکستان
بێت .بە واتایەکی تر (کاسا  )1000لە کرداردا
دەتوانێت ،سەرچاوەیەکی گرنگی هاوردەکردنی
ک��ارەب��ا بێت ل��ە ئاسیای ن��اوەن��دەوە و کەمی
کارەبای پاکستان تا رادەی��ەک چارەسەر بکات.
لە الیەکی ت��رەوە پەیوەندی ئابوریی پاکستان
لەگەڵ تاجیکستان بە بەراورد لەگەڵ کێبڕکێکارە
ئایدیا دیپلۆماتیك

ناوچەییەکان زۆر کەمە ،ل��ەم چوارچێوەیەدا
پێویستی بەرزکردنەوەی ئاستی هاوکاری ئابوری
دوو الیەنە و هاوبەش لە ناوچەکەدا گرنگە.
لەم نێوانەدا لە دیدی ئیسالم ئاباد-ەوە ،پاکستانی
خاوەنی هێزی مرۆیی زۆر ،دەستی گەیشتووە بە
ئاوە ئازادەکان و بەندەری (گوادر) و دەتوانێت
هاوبەشێکی گ��رن��گ ب��ۆ ئ��اب��وری تاجیکستان
پێکبێنێت ،بۆ ئەوەی بگاتە بازاڕەکانی ناوچەکە.
ل��ەم دی���دەوە واڵت��ان��ی ن��اوچ��ەک��ە دەت��وان��ن بە
دەستڕاگەیشتنیان بە بەندەرەکانی پاکستان ،رۆڵی
بەرچاو لە گەشەپێدانی پەیوەندیی بازرگانی
و ئابوریدا بگێڕن .بێجگە لەوە بەرفراوانبوونی
رێ����ڕەوە ئ��اس�مان��ی و وش��ک��ان��ی��ی��ەک��ان ل��ەگ��ەڵ
تاجیکستان دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی قەبارەی
بازرگانی لەنێوان واڵتانی ناوچەکە و پاکستاندا.
ئەگەر پاکستان و تاجیکستان وەک رابەرانیان
رێککەوتوون ،دروستکردنی پرۆژەی کارەبای کاسا
 1000جێبەجێ بکرێت ،ئەوا سێ جادەی گرنگی
(چ�تراڵ ،خنجراب ،مرغاب) بۆ گەیشتنە شاڕێی
(دوشنبە) بەیەکەوە گرێ دەدرێن.
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ل��ە الی��ەک��ی ت����رەوە پ��اک��س��ت��ان ه���ەوڵ���دەدات
پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ واڵتانی ئاسیای
ناوەند بە تایبەتی تاجیکستان پەرە پێبدات و
پشکی هێزی خۆی لە هاوسەنگی هێزی نێوان
واڵتانی ئاسیای ناوەند ،لە ناوچەکە و جیهاندا
بپارێزێت .لێرەدا پێویستە سەرنج لەوە بدرێت ،کە
سەرکەوتنی پرۆژە ئابورییەکانی نێوان پاکستان و
چین بە پەیوەندی باشی پاکستان لەگەڵ والتانی
ئاسیای ناوەندەوە گرێدراوە و بە سەرنجدانە ئەو
راستییەی ،کە هیندستان هەوڵدەدات جێپێیەک
بۆ خۆی لە بوارە جیاجیاکانی ئابوری و سیاسیدا
لە ناوچەکەدا دژی پاکستانی دوژمنی بکاتەوە،
پاکستان هەوڵدەدات دژی ئەم دوژمنە دێرینەی
پێگەیەک بۆ خ��ۆی لە تاجیکستان بگرێت و
رێگری لە پەرەسەندنی پەیوەندی سەربازی و

لە دیدی تاجیکستانەوە پەرەپێدانی هاوکارییە
فرەالیەنەکان و بەهێزکردنی پەیوەندی باش
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی پاکستان ،لە یەکەم
کارەکانی سیاسەتی دەرەوەی تاجیکستانە
ئاسایشی هیندستان و تاجیکستان بگرێت ،چونکە
تاجیکستان نزیکی سنورەکانی پاکستانە.
جۆری تێڕوانینی ئێستای تاجیکستان بۆ پاکستان
 لە دیدی تاجیکستانەوە پەرەپێدانی هاوکارییەفرەالیەنەکان و بەهێزکردنی پەیوەندی باش
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی پاکستان ،لە یەکەم
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کارەکانی سیاسەتی دەرەوەی تاجیکستانە و
گونجاوی بازرگانی و ئابوری پاکستان و پێگەی
جیۆسرتاتیژی و کاریگەری لەسەر ئاسیای باشور و
جیهانی ئیسالم بە گرنگ دادەنرێت .لەم دیدەوە
بابەتەکانی وزە و ئاسایش ،بابەتی سەرەکی
پەیوەندییەکانی نێوان تاجیکستان و پاکستانن.
بە سەرنجدانە ئەوەی کە ئەنجومەنی نوێنەرانی
تاجیکستان ل��ەم دوای��ی��ان��ەدا ش��ەش پ��رۆژەی
گواستنەوەی وزەی کارەبای لە ئاسیای ناوەندەوە
بۆ ئاسیای باشور پەسەند کرد .ئەگەر ئەم پرۆژانە
تەواوبکرێن سااڵنە پێنج ملیار کیلۆوات کارەبا
لە کاتژمێرێکدا لە تاجیکستان و قرغیستانەوە
بۆ پاکستان و هیندستان ه��ەن��اردە دەکرێت.
لەم چوارچێوەیەدا بڕیارە تاجیکستان سااڵنە
داهاتەکەی بگاتە  150ملیۆن دۆالر .لەگەڵ
ئەوەشدا لە دیدی (دووشەنبە)وە هاوکاری لە
بوارەکانی وزە و ژێرخان و دروستکردنی هێڵی
ئاسن و جادە ،بەشداری پاکستان لە جێبەجێکردنی
پرۆژەکانی وزە و دروستکردنی کارەبا لە ئاو،
هێڵەکانی گواستنەوەی کارەبا ،دابینکردنی دارایی
بۆ پرۆژە بچووک و مامناوەندەکان لە تاجیکستان،
لە کارە سەرەکییەکانی هاوکاری نێوان ئەو دوو
واڵتەیە .بێجگە لەوە هاوکاری زیاتر بە مەبەستی
دژایەتی تیرۆریزم و توندڕەوی و مادەی هۆشبەر،
هەروەها دابینکردنی سەقامگیری و ئاسایش لە
ئەفغانستانیش لەو تێبینییانەن کە تاجیکستان
لەبەرچاوی گرتوون.
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لەم سااڵنەی دواییدا توندڕەوەکانی وەک قاعیدە و
داعش توانیویانە کاریگەری نەرێنی لەسەر بەشێک لە
هاواڵتیانی تاجیکستان دروست بکەن .ئەمەش بۆتە
هۆی ئەوەی کە لە الیەکەوە تاجیکستان رووبەڕووی
بوونی داعش لە واڵتەکیدا ببێتەوە و لە الیەکی
تریشەوە نیگەرانی بوونی هاواڵتیانی تاجیکی لە
ناو گروپە تیرۆریستییەکانی وەک داعش بێت .لەم
بوارەشدا تاجیکستان لە ساڵی رابردووەوە هەوڵیداوە
بە گرتنەبەری سیاسەتی و ناوخۆیی و ناوچەیی و
نێودەوڵەتی دژی داعش لە واڵتەکیدا بوەستێتەوە.
ل��ەم چ��وارچ��ێ��وەی��ەش��دا ل����ەڕووی ن��اوخ��ۆی��ی��ەوە
(ئیاممعەلی رەح�مان) لەپاڵ سرتاتیژەکانی وەک
رێگری لە دابینکردنی بودجە و یارمەتیدانی کۆمەڵە
ئیسالمییە ناوخۆییەکان لەالیەن ئۆرگانە خێرخوازییە
نێودەوڵەتییەکانەوە ،یان سنوردارکردنی چاالکی
رێکخراوە خێرخوازییە ئیسالمییەکان ،هەوڵیداوە بە
هاوئاهەنگی لەگەڵ واڵتانی هاوسێی و رێکخراوە
ئاسایشییەکان چاودێری وردی توندڕەوەکان بکات
و سنورە  1400کیلۆمەترییەکەی لەگەڵ ئەفغانستان
زیاتر بپارێزێت و بە پەیوەندییە سیاسییە پتەوەکانی
لەگەڵ پاکستان رێگری لە رێکخراوە دەوڵەتی و
نادەوڵەتییەکانی ناو پاکستان بکات ،کە مەشق بە
تاجیکەکانی ناو هێزە توندڕەوەکان نەکەن و رێگە
لە گەڕانەوەیان بۆ ناو واڵتەکە بگرێت.
سهرچاوه:
2-http://peace-ipsc.org/fa/8601

