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سـ

ن و پابەندبوون بە شرۆڤەی یەكێتی سۆڤێت بۆ ماركسیزم و
سەرەڕای وەفاداربوو 
دەسكەوتەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر لەناو حزبی تودەدا دوو باڵی میانەڕەوو توندڕەو
لەبواری تیۆریی و پراكتیكی و تەنانەت پرسە شەخسیەكانیشدا ب��ەردەوام لە
ملمالنێدا بوون ،تیۆریی داڕێژەری سەرەكی ،باڵی توندڕەو ئەحمەد قاسمی بوو كە
لەالیەن غواڵم حسێن فروتەن ،حسێن سەقایی ،كیانوری و عەبدولسەمەد كامبەخش
پشتگیری لێدەكرا ،لە بەرامبەردا ئیرەج ئەسكەندەری بە پشتگیری موحەمەد بارامی،
ی و حسێن جهودەت باڵی میانەڕەوەكانی پێكدەهێنا.
مورتەزا یەزد 
باڵی توندڕەو سەبارەت بە هاوپەیمانی لەگەڵ "بەرەی یەكگرتووی گەل" كە لەالیەن
حزبی كۆمۆنیستی روسیاوە پێشنیار كرابوو ،تێگەیشتنی جیاوازیان هەبوو و ئەم
تیۆرییەیان تەنها بە مەرجێك قەبووڵ دەكرد ،كە حزبەكانیتر قایل بە رێبەرایەتیی
حزبی تودە بن ،ئەمەش بەو واتایە بوو كەلە پراكتیكدا هیچ ئەگەرێك بۆ پێكهێنانی
ئەو بەرەیە نەدەمایەوە ،لە بەرانبەردا باڵی میانەڕەو لێكدانەوەیەكی كراوەتری بۆ
ئەم هاوپەیمانێتییە هەبوو و پێیوابوو ،بەبێ فەرزكردنی رێبەرایەتیكردنی حزبی
تودە دەكرێ ئەو هاوپەیمانێتییە پێكبێت.

ناكۆكییە ناوخۆییەكانی حزبی تودە
لە سەرەتای هاتنە ئارای بزووتنەوەی بە خۆماڵیكردنی نەوت،
بە سەرۆكایەتی دكتۆر موسەدیق ،هەردوو باڵ بە نەفەسێكی
دوژمنانەوە بەرانبەر بە دەوڵەت هەڵوێستیان وەرگرت ،بەاڵم پاش
راپەڕینی 30پووشپەری  1952باڵی میانەڕەو كە رێبەرایەتی حزبی
گرتبووە دەست ،هەوڵیدا تاڕادەیەك نەرمونیانتر لەگەڵ دكتۆر
موسەدیقدا بجوڵێتەوە ،بەاڵم ناكۆكی ناوخۆیی حزب تا ڕادەیەك
ئەو هەواڵنەی سنوردار كرد.
رێكخراوی الوانی حزبی تودە بە رێبەرایەتی "نادر شەرمینی"
بە روشمە توندوتیژەكانیان و بە هێرشكردنە سەر موسەدیق لە
ریزی یەكەمی نەیارانی موسودیقدا بوون ،بەاڵم شەرمینی ژێربەژێر
هاوپەیمانی باڵی میانەڕەو بووو لەدژی كیانووری پیالنی دەگێڕا،
باڵی میانەڕەو كە بەردەوام لەالیەن توندڕەوەكانەوە بەرەوڕووی
رەخنە دەبوونەوە ،تۆمەتی ئەوەیان دەخرایە پاڵ كە ڕەوتێكی
ریفۆرمیستی ،شۆڤینیزم و سازشكارن ،لە بەرانبەردا میانەڕەوەكان
بە پاڵپشتیی رێكخراوی الوانو لە ڕوانگەیەكی توندڕەوانەتر لە
دژی باڵی توندڕەو دەوەستانەوە و ئەوانیان بە سازشكار تۆمەتبار
دەكرد ،بۆیە لەو دۆخە ئاڵۆزەدا بە كردەوە ئەگەری پێكەوە
كاركردنیان لە ئارادا نەبوو.
ئامانجو بەرنامەی حزبی تودە ()3

ئایدیا دیپلۆماتیك

حزبی تودە هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە ،تاكو ئێستا بە
لەبەرچاو گرتنی هەلومەرجی رۆژو لە ماوەی شەش كونگرەدا
بەرنامەو ستراتیژیی خۆی گەاڵڵە كردووە كە دەتوانین كۆی ئەو
ئامانجو بەرنامە درێژمەودا و دوور مەودایەی حزبی تودە بەم
شێوە پۆلێن بكەین:
ــ پاراستنی سەروەریی خاكو نیشتمان.
ــ كەمكردنەوەی باج وغەرامەو دابینكردنی دەرفەتی یەكسان
وبێ بەرامبەر بۆ خوێندن.
ــ دەستبەسەراگرتنی سامان و داراییەكانی رژێمی پاشایەتی و
گەڕاندنەوەی بۆ داهاتی گشتی.
ــ چاكسازی لە سیستمی ئ��اب��ووری ،كەلتووری ،كشتوكاڵ،
تەندروستی ،پیشەیی ،بازرگانیو باشتركردنی ئاستی ژیانی خەڵك.
ــ دامەزراندنی حكومەتێكی دیموكراتیك بە مەبەستی جێگیر
كردنی سۆسیالیزمو بەدیهێنانی ئازادیو دادپەروەریو سەروەری
نیشتمانی كە ئامانجی كۆتایی حزبی تودەیە.
ــ تۆكمەكردنی ریزەكانی بزووتنەوەی كرێكاریو كۆمۆنیستی.
ــ دژایەتیكردنی تێڕوانینی ناسیۆنالیستیو شۆڤینیزمانەو هاوكات
خەبات بۆ یەكگرتوویی نێوان هەموو ئەو كەمە نەتەوانەی لە
ئێراندا دەژین.
ــ رێكخستن و ئامادەكردنی خەڵك بە تایبەت چەپەكان لە دژی
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فاشیزم و هاوكات بەرگریكردن لە یەكێتی سۆڤێت.
ــ بەرگری لە زەحمەتكێشا ن و رەنجدەران و رێكخستنیان لە
سەرتاسەری واڵتدا.
ــ خەبات بۆ بەدیهێنانی ئاشتیو ئازادیو دیموكراسی لەئێراندا.
ــ پێداگری لەسەر پێكهاتەیەكی فیدراڵی بۆ گەلی ئێران
لەچوارچێوەی سیستمێكی دیموكرات كە تێیدا مافی هەموو
نەتەوەكانی ئێران پارێزراو بێتو شانبەشانی یەك گەشە بكەن.
ــ داكۆكی كردن لە جیهانبینی ماركسیزم  -لینینیزم و گونجاندنی
لەگەڵ هەلومەرجی كۆمەڵگای ئێراندا.

حزبی تودەو شۆڕشی )4( 1978
پاش چەندین ساڵ دوورخستننەوە ،لەگەڵ دەسپێكی جموجووڵی
سیاسی و زەمینە سازیكردن بۆ شۆڕشی گەالنی ئێران ،حزبی
تودە پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ هێزە نەتەوەییو ئاینییەكاندا
دروست كرد ،حزب سەرەڕای كەمیی كادیر ،توانی هەزاران كەس
بۆ ناو ریزەكانی خۆی رابكێشێت ،لە ناوخۆی ئێراندا بە تایبەت
لە زانكۆكاندا خوێندكاران دەستیان دایە خەباتو چەندین گروپی
نوێ لەوانە گروپی نەوید كە لە رێكخراوی "فیداییانی گەلەوە"
جیاببوونەوە ،یەكیەتی دیموكراتی گەلی ئێرانو كۆمەڵەی زیندانیانی
سەر بە تودە كەوتنە جموجۆڵ ،هاوكات لە شاری مۆسكۆدا
ناوەندێك بۆ بەدواداچوونی ڕەوت��ی شۆرش لەژێر چاودێریی
"ن��ەزەر حەیدەر عەلیۆف" دام��ەزرا ،هەر لەو سەروبەندەدا
ژمارەیەك لەو ئەندامانەی كە ئامادە نەبوون بگەڕێنەوە ناوخۆی
واڵت بەپێی بڕیاری پلینۆمی هەفدەیەم لە كۆمیتەی ناوەندی
كە دوایین كۆمیتەی ناوەندیی حزب بوو ،وەالنرانو كیانووری
جارێكیتر وەك سكرتێری یەكەم هەڵبژێردرایەوە ،لە پەیوەندی
لەگەڵ رۆڵی حزبی تودە لە شۆڕشی 1978دا علی ئەكبەر هاشمی
ب��ە دی���دارو
رەفسەنجانی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا ئاماژە
كۆبوونەوەكانی خۆی لەگەڵ كیانوری دەكات كە لە ماڵی محەمەد
عەلی یەحیەوی سازییان داوە ،ناوبراو دەڵێت :حزبی تودە
هەوڵێكی بەرباڵوی بۆ بەهێز كردنو فراوانكردنی رێكخستنەكانی
خۆیدا لە سەرتاسەری ئێرانداو لەم ڕوەشەوە سەركەوتوو بوو،
ئەم حزبە پاش 25ساڵ سەركوت و زەبرو زەنگ لەالیەن رژێمی
شا توانی بە كۆكردنەوەی هەزاران ئەندام لە ریزەكانی خۆیدا
بە شێوەیەكی تۆكمە چاالكییەكانی رێكبخات و بە باڵوكردنەوەی
دەیان گۆڤارو رۆژنامەو بە چاپگەیاندنی كتێب و نامیلكەیەكی
زۆر كەشوهەوای كۆمەڵگای بگۆڕی و كاریگەرییەكی زۆر لەسەر
كۆمەڵگاو توێژی گەنج دابنێت ،شوێندانانی دروشمەكانی حزب

لەوانە :چاكسازی لە سیستمی زەویوزار ،بە خۆماڵی كردنی
بازرگانیی دەرەكی و دەسكەوتی مەعنەوی حزبی تودە بوو لە
سەرەتای شۆڕشدا ،ئەم حزبە توانی بە رێكخستن و یەكخستنی
هێزی كار لە رێگای سەندیكا كرێكارییەكانەوە یاسای كار بەسەر
دەوڵەتدا بسەپێنێت.
هەر لەو پەیوەندییەدا خامەنەیی رێبەری ئێستای شۆڕشی ئیسالمی
ئێران دەڵێت" :لەسەرەتای شۆڕشدا هەموو شتێك لەژێر كۆنترۆڵی
حزبی تودەدا بوو ،بە جۆرێك ئێمەمانان ئەم ههژموونەی حزبی
تودەمان بە ڕوونی هەست پێدەكرد"
حزبی تودە لە هەمان سەرەتادا پیالنەكانی ئەمهریكای لە دژی
شۆڕش قاو دەدات و بۆ یەكەم جاریش ئەگەری هێرشی سەربازی
بۆ سەر ئێرانی راگەیاند ،هەر بۆیە یەكەمین رێكخراوی سیاسی
ئێران بوو كە بە باڵوكردنەوەی بانگەواز ،داوای لە گەلی ئێران
كرد ئامادە بن بۆ بەرگری لە بەرانبەر هێرشی رژێمی بەعس بۆ
سەر واڵتەكەیان.
حزبی تودە لە هەمان سەرەتای سەركەوتنی شۆڕشدا هەوڵێكی
بەرباڵوی خستە گەڕ بۆ ئەوەی بەرەیەكی یكگرتووی جەماوەری بە
مەبەستی بەرگریكردنو شۆڕكردنەوەی دەسكەوتەكانی شۆڕش لە
هەموو ئاستێكدا پێكبێنێت ،لەو پەیوەندییەشدا پێیوابوو بەشداری
ئایەتواڵ خومەینیو رێكخراوە چەپەكان لەوانە چریكە فیداییەكان،
موجاهدینی خەڵق و حزبی دیموكراتی كوردستان دەتوانێ ئەو
ئامانجە بەدی بێنێت ،بەاڵم ئەم هەوڵەی حزبی تودە نەتەنیا
سەركەوتنی بەدەست نەهێنا ،بەڵكو بوو بە سەرەتایەك بۆ
دروستبوونی ناكۆكی لە نێوان ئەم حزبەو رێكخراوە چەپەكانیتر
و تەنانەت حزبی دیموكراتی كوردستان كە لەالیەن هێزی تازە
بەدەسەاڵت گەیشتووە كەوتە بەر هێرش .سەرەڕای گرتنەبەری
ئەم سیاسەتە تا دەهات حزبی تودە زیاتر پەراوێز دەخرا ،بە
جۆرێك لە یەكەمین هەڵبژاردنی بۆ یەكەمین خولی پەرلەمان
رێبەرانی حزب لەوانە :كیانوری و موحەمەد عەلی عمومی و
ژمارەیەكی تر لە پالێوراوانی حزبی تودە بە تۆمەتی ئایدیۆلۆجیای
ماركسیستی مافی بەشداریكردنیان پێنەدرا ،لە كۆتایی ساڵی
 1982زۆرێك لە رێبەران و ئەندامانی حزبی تودە بە بیانووی
داڕشتنی پیالنی كۆدەتا دەستگیر كرانو لەژێر ئەشكەنجەدا ناچار
كران دان بە سیخوڕی بۆ ڕوسیا بنێن و ئەم داننانەشیان بەپێی
بەرنامەیەكی لەپێش ئامادەكراو لە تەلەفزیۆن پەخش كرایەوە،
هەرچەند دەوڵەت توانی بە نیشاندانی كیانوری و موحەمەد عەلی
عمومی لە تەلەفزیۆندا تا ڕادەیەكی زۆر بیروڕای خەڵك بۆ الی
خۆی رابكێشێت ،بەاڵم دواتر بە مردنی تەقی كەیمەنش و 13
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خۆپیشاندانی الیەنگرانی حزبی تودە

ئەندامی تری حزبی تودە لە زیندانەكانی ئێراندا ئەم سیناریۆیە
شكستی هێنا.
سالێك دواتر واتە لە كۆتایی ساڵی  )101(1983ئەندامی حزبی
تودە لەوانە :فەرماندەی سەركەوتووی هێزی دەریایی ئێران
بەهرام ئەفزەلی ،فەرماندەی سەركەوتووی بەرەی شەڕی رۆژئاوا
لەگەڵ عێراق سەرهەنگ هۆشەنگ عەتاریان ،سەرهەنگ بیژەن
كەسری فەرماندەی هێزە تایبەتییەكان كە بەكاڵو سەوزەكان
دەناسران ،فەرماندەی سەركەوتووی شكاندنی گەمارۆی عهبادان لە
شەڕی (ئێران  -عێراق) ،سەرهەنگ حەسەن ئازەرفەر ،سەرهەنگ
سەیفواڵ غیاسوەندو سەرهەنگ ئەبولقاسم ئافرانی و لە دادگایەكی
سەربازی نادیاردا كە دادوەرەك��ەی موحەمەد رەیشەهری بوو
محاكمە كران ،لەكۆی ئەم گیراوانە  10كەسیان لەوانە دەریادار
ئەفزەلی و سەرهەنگ عەتاریان ،كبیریو ئازەرفەر لە سێدارە
دران و ئەوانیتر بە زیندانی درێژخایەن حوكم دران و پاشانیش
هەندێكی تریان تیرباران كران ،ئیحسان تەبەری كەلە داننانێكی
نمایشیدا لە شاشەی تەلەفزیۆن پەشیمانی خۆی لە ماركسیزم و
باوەڕهێنانی بە ئیسالم باڵو كرایەوە پاش چەندین ساڵ مانەوە
لە زینداندا لە ساڵی 1989دا مرد .لە ساڵی 1989و پاش ئەو
قۆناغە ترسناكە و كۆتایی هاتن بە كوشتن و لەسیدارەدانی بە
كۆمەڵی ئەندامانی حزبی تودە ،گالین دۆپۆل بەرپرسی كۆمیسیۆنی
تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان كە توانی سەردانی زیندانی ئێوینی
تاران بكات توانی لەگەڵ چەند گیراوێكی حزبی تودە دیدار
بكات ،لەم دیدارەدا كیانووری لە زیندانە ئینفیرادییەكەیدا باسی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەشكەنجەدرانی خۆی و هاوسەرەكەی پێڕاگەیاندو بۆ سەلماندنی
ئەو راستییەش باڵی شكاوی خۆی بە گالیندۆ پۆل نیشاندا ،پاش
ئەم سەردانە پۆل لە بارەی ئەشكەنجەی "مەریم فیروز"ەوە
نوسی" :بەهۆی لێدان و ئەشكەنجەی زۆرەوە مەریەم لە بیستنو
دانیشتن و خواردندا تووشی كێشە هاتووە.
ئەم كارەساتە سیاسییە بە جۆرێك كاردانەوەی دروستكرد كە
تەنانەت لەناو دەزگ��ای حاكمیەتیشدا كەسێكی وەك هاشمی
رەفسەنجانی لە چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەی "هەمشەهری"دا
بڵێت" :ئەو كارەمان نەكردبا باشتر بوو ،چونكە حزبی تودە لەژێر
چاودێریماندا بوو ،من بەڵگەیەكم بۆ ئەو قسانەی كە ئەندامانی
حزبی تودە لە هەوڵی كۆدەتا بووبن ،نەدۆزییەوە ،هەرچەند كە
لە بەرژەوەندی ڕوسەكاندا كارییان دەكرد.

رۆڵی حزبی تودە لە ڕووداوەكانی كوردستان (:)5
حزبی تودەی ئێران بە درێژایی ژیانی سیاسی لە ئێراندا بە پێی
ب��ەرژەوەن��دی سیاسی خۆی ج��واڵوەت��ەوەو لە كوێ و كەی بە
قازانجی بووبێت هەڵوێستی وەرگرتووە ،كاتێك گۆڕەپانی سیاسی
بۆ فەراهەم بووەو مەجالی كاروچاالكی سیاسی بۆ ڕەخسابێت«
پێداگری لە جێگركردنی رەوشی سیاسی ئێران و بەهێزكردنی
دەس��ەاڵت��ی ن��اوەن��دی ك���ردوەو ل��ەو شوێنەش ك��ە ب���واری بۆ
نەڕەخسابێت ،هەوڵیداوە دەرفەتەكان بە قازانجی خۆی بقۆزێتەوە،
پاش پووشپەڕی ساڵی  1941بزووتنەوە نیمچە نەتەوایەتییەكان یان
راستر بڵێین دەسەاڵتە خۆجێیەكان لە سەرتاسەری ئێرانو بەتایبەت
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لە كوردستان سەریانهەڵدا ،لە پاییزی هەمان ساڵدا بەشێكی
بەرفراوان لە سەرپێڵی زەهاوەوە بیگرە تا خۆرهەاڵتی دەریاچەی
ورمێ خەڵك ڕاپەری ،هەندێ لە ئاغا و دەرەبەگەكان نیمچە
دەسەاڵتێكی سەربەخۆیان لەمالو ل��ەوالوە پێكهێنا ،دەسەاڵتی
حەمەڕەشیدخان لە بانە و سەقز ،مەحموودخانی كانیسانی لە
مەریوان ،حەسەن خان لە دزڵی ،كەریم سوڵتان لە پاوەو نەوسوود،
و ....ئەم پاشاگەردانییە تا بەهاری ساڵی  1942بەردەوام بوو ،بۆ
رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئەم راپەڕینە نیمچە ناسیۆنالیستسیانە
پارتە سیاسییەكانی ئێران لەوانە :حزبی تودە ،پەیكارو حزبەكانی
تر هەڵوێستێكی هاوچەشنیان هەبوو ،حزبی تودە لە سەرەتادا
پێیوابوو ،دەوڵەتی ناوەندی دەبێت بە هێزێكی یەكگرتووەوە و
بە شێوەی یاسایی و دادپەروەرانە بەرەو روویان ببێتەوە ،نەك
لە رێگای هێزی سەربازی و كوشت و بڕەوە ،هەڵبەتە لە نێوان
تێڕوانینی حزبی تودە و تێڕوانینی سەرلەشكەر رەزمئارا كە
ئەوكات سەرۆكی سوپای ئێران بوو ،جیاوازی هەبوو ،چونكە
حزبی تودە پێیوابوو دەوڵەتی ئێران خۆی زەمینەی بۆ سەرهەڵدانی
دەرەبەگەكان فەراهەم كردووەو لە رێگای كۆكردنەوەی راپۆرتی
ناڕاست و هەڵسەنگاندنی ناواقعی لە دۆخی كوردستان بەگشتی
و مەهابادو شەخسی قازی موحەمەد دیهەوێ نادادپەروەریی
كۆمەاڵیەتی بە زەبری هێز پەردە پۆش بكات .لەالیەكی تریشەوە
دەوڵەت و الیەنگرانی سەیید زیائەددین كە ئەوكات داكۆكییان
لە رەزمئارا دەكرد ،بانگەشەی ئەوەیان دەكرد كە ئەوە حزبی
تودەیە كوردەكان لە دژی دەسەاڵتی ناوەندی هان دەدات .بە

پێچەوانەی بانگەشەی الیەنگرانی دەوڵەت ،حزبی تودە بێجگەلە
كرماشان لە ناوچەكانی تری كوردستان نەیتوانیبوو وەك پێویست
خەڵكی كورد بەالی خۆیدا رابكێشێت و نوێنەرایتی لە شارە
كوردنشینەكاندا بكاتەوە ،تەنانەت لە سااڵنی  1943-44سەرەڕای
ئەوەی چەندین جار نوێنەرایەتیی خۆی لە شارێكی گەورەی
وەك سنە دانا ،بەاڵم دواجار بەهۆی پێشوازی نەكردنی خەڵك
نوسینگەكانی داخست ئەمەش دەگەڕایەوە بۆ دژایەتی حكومەتی
ناوەندو گوشار خستنە سەر الیەنگرانی تودە لە كوردستان .لە
نەورۆزی ساڵی  1945حزبی تودەو هاوپەیمانەكانی پاش هاتنە
ئارای (كۆمەلەی ژ.ك) ترسیان لێنیشت و رایانگەیاند پیالنێكی
ناوچەیی لە ئارادایە بۆ جیاكردنەوەی كوردستان و پێكهێنانی
دەوڵەتی كورد ،هەرچەندە باڵوكردنەوەی گۆڤاری نیشتمان لە
بەفرانباری 1944و پاشان چەككردنی شارەوانی مەهابادو نواندنی
شانۆی دایكی نیشتمان ،لە میدیاكانی سەربە حزبی تودە وەك
رووداوێكی لۆكاڵ گرنگی پێنەدرا ،بەاڵم لە زۆربەی رۆژنامەو
میدیاكانی تر لەوانە لەالیەن "ربیع ئەنساری"یەوە بە مەترسییەكی
گەورە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی ئێران دەزان��را ،لە پاییزی
ساڵی  1945هاوكات لەگەڵ سەردانی چەند كەسایەتییەكی كورد
بۆ باكۆ لەوانە :قازی محەمەد ،عەلی رێحانی ،هەمزە ئاغا
مامەش ،سەیفی قازی ،عەبدوڵاڵ قادری ،ئەسعەد ئیلخانیزادە،
دەوڵەتی ئێران و الیەنگرانی سەیید زیائەدینی نیگەران كرد و
پێیانوابوو ئەوە سەرەتای جیاكردنەوەی كوردستانە لە دەوڵەتی
ئێران ،هەرچەندە لەگەڵ دەسپێكی دامەزراندنی كۆمەڵەی ژ.ك
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 ،پڕوپاگەندەی جیابوونەوەی كورد و لكاندنی بە قەرەباغ و...
دەك��را ،بەالم بە گۆڕینی ناوی كۆمەڵە بە حزبی دیموكرات
ئەم تۆمەتانە تاڕادەیەك ڕووانەوە و تەنانەت بە باڵوبوونەوەی
چاوپێكەوتنی مەحموود هۆرمز لەگەڵ پێشەوا قازی محەمەد لە
رۆژنامەی "مەردوم" ئەوەی دەرخست كە حزبی تودە داكۆكی لە
قازی مەحەمەد كردووە ،بەاڵم ئەم هەڵوێستەی حزبی تودە لە
كاتی دامەزراندنی كۆماری كوردستانو هەڵكردنی ئااڵی كوردستان
پێچەوانە دەرچوو ،بە جۆرێك میدیاكانی سەر بە حزبی تودە هیچ
هەواڵێكیان لەسەر ئەم ڕووداەوە گرنگە باڵو نەكردەوە ،چونكە
لەالیەكەوە لەگەڵ دستوورو سیستمی سیاسیی ئێران نەدەگونجاو
لەالیەكی ترەوە بە بەشێك لە بزووتنەوەی دیموكراتی ئازەربایجانی
دەزانی ،سەرەڕای ئەم هەڵوێستە ،حزبی تودە لە وەرچەرخانێكی

حزب���ی ت���ودە هەوڵێك���ی بەرباڵوی ب���ۆ بەهێز
كردنو فراوانكردنی رێكخس���تنەكانی خۆیدا لە
سەرتاس���ەری ئێرانداو لەم ڕوەشەوە سەركەوتوو
بوو ،ئەم حزبە پاش 25س���اڵ سەركوتو زەبرو
زەنگ لەالیەن رژێمی ش���ا توانی بە كۆكردنەوەی
هەزاران ئەندام لە ریزەكانی خۆیدا
سیاسیدا ،كاتێك لە بەهاری ساڵی  1946نوێنەرانی ئازەربایجانو
كوردستان لەگەڵ "ئەحمەد قەوام " كەوتنە كفتوگۆوە ،حزبی تودە
بە قازانجی كۆماری كوردستان هەڵوێستی وەرگرت و رایگەیاند
ئەگەر دەوڵەت بە شێوەی ئاشتییانە لە گەڵ كۆماری كوردستان و
ئازەربایجان نەجووڵیتەوە ،ئەوا زەمینەی ماڵوێرانیو دابەشبوونی
ئێران فەراهەم دەبێت ،بەاڵم لە هەمانكاتدا رێبەرانی حزبی تودە
لە سەر مەسەلەی ئەولەوییەتە سیاسییەكان لەوانە دیموكراسی و
مەسەلەی نەتەوایەتیو یاسای بنەڕەتی لەگەڵ رێبەرایەتی كۆماری
كوردستان ناكۆكییان هەبوو و پێیانوابوو پراكتیك كردنی دستوور
و گەشەدان بە دیموكراسی دەبێت لە پێش مەسەلەی نەتەوایەتیدا
دابنرێت.

ئایدیا دیپلۆماتیك

پاش پێكهێنانی حزبی دیموكراتی ئازەربایجان ،كە راستەوخۆ
لەژێر چاودێریو سیاسەتی حزبی تودەو روسەكان هاتە ئاراوە،
روسەكان پێیانوابوو بە مەبەستی راكێشانی سۆز و هەستی
كوردەكان بۆ الی خۆیان ،دەبێت هاوشێوەی فیرقەی دیموكراتی
ئازەربایجان لە ناوچە كوردنشینەكانیش رێكخراوێكی هاوچەشن
پێكبهێنرێت ،لەو پەیوەندییەدا وەرزنامەی گفتوگۆ لە ژمارەی 40ی
خۆیدا ئاماژە بە فەرمانی ستالینو رۆلی حزبی تودە دەكات
لە پشتگیری و سەرخستنی رێكخراوی" ژ .ك "و هاتنەئارای
حزبی دیموكراتی كوردستان ،ستالین لە فەرمانە نهێنییەكەیدا بۆ
باقرۆڤ دەڵێت" :بە مەبەستی پێكهێنانی ناوچەیەكی خودموختار
بۆ گەلی ئازەربایجان لە چوارچێوەی دەوڵەتی ئێراندا كە دەسەاڵتی
بەرباڵوی هەبێت ،پێمباشە لقی حزبی تودە لە ئازەربایجان بە
وەرگرتنی ئەندام لەنێو كوردەكانی نیشتەجێی باكووری ئێران،
هەوڵ بدات بە رێكخستنیان ناوچەیەكی ئۆتۆنۆمی لە هەرێمی
خۆیان پێك بێنن ،ئەم ئەرك و راسپاردانەش بە هاوئاهەنگی
كۆنسوڵی یەكێتی سۆڤیەت لە تەبرێز لە رێگای باقرۆڤ یاقوئۆڤ
جێبەجی دەكرا ،پەیوەندیو هاریكاری حزبی تودە لەگەڵ فیرقەی
دیموكراتی كوردستان و ئازەربایجان بە ڕادەیەك كاردانەوەی بە
دوای خۆیدا هێنا ،كە خەلیل مەلەكی وەك ناڕەزاییەك وازی لە
حزبی تودە هێنا ،ئەمەش وایكرد ،پاش دروستبوونی "ژ.ك" كە لە
ساڵی  1942وەك رێكخراوێكی نهێنی لەالیەن ژمارەیەك كەسایەتی
ئاینی ،ئەدەبیو رۆشنبیری لەوانە" :رەحمان زەبیحی ،محەمەدی
نانەوا زادە ،محەمەد عەلی مهحمودی ،عەبدولڕحمان كیانی،
سدیق حەیدەری ،محەمەد ئەسحابی ،نەجمەدین تهوحیدی،
عەبدولڕەحمان ئیمامی ،قاسم قادری ،ئەحمەد عەلەمی ،قادر
مودەڕیسی ،حسێن فروهەر ،عەزیز زەندی" پێكهێنرا .پاش ئەوەی
لە 3ی خەرمانانی  1941رەزا شا ڕووخا ،الپەڕەیەكی نوێ لە
پەیوەندییەكانی كوردو سۆڤێت هەڵدرایەوەو ڕوسەكان بۆیان
دەركەوت كه هەستی نەتەوایەتی كورد لە ترۆپكی خۆیدایەو
كاتی خۆیەتی كە ئەو هەستە نەتەوایەتییە لە قازانجی خۆی بەكار
بێنێت بۆ ئەم مەبەستە ،پێویست بوو لەگەڵ كەسایەتی و پیاو
ماقوواڵنی كورد گفتوگۆ بكات ،بۆیە بە باشی زانی سەرانی كورد
بانگهێشتی باكۆ بكات.
سەبارەت بە سەردانی نوێنەرانی كورد بۆ باكو چەند بۆچوونێكی
جیاواز هەیە ،هەندێك لە سەرچاوەكان ئاماژە بەوە دەدەن
كە سەرانی رێكخراوی ت��ازە دام���ەزراوی "ژ.ك" و هەندێك
لە كەسایەتییە ناودارەكان لەوانە" :قازی موحەمەد ،بابا شێخ
و غەنی بلووریان عەزیز یوسفی"و ژمارەیەكی تر لە سەركردە
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دکتۆر موحەمەد موسەدیق

شا موحەمەد رەزا پەهلەوی

سەیفی قازی بە جلوبەرگی ژەنراڵیو پێشەوا قازی موحەمەدیش
وەك سەرۆك كۆماری كوردستان لە رێوڕەسمی سوێندخواردندا
وتاری خۆی پێشكەش دەكات و ئاماژە بە یەكێتی و هاوپشتی
نێوان ئازەرییەكانو كوردەكان دەكات.

كوردەكان لە كۆتایی پاییزی ساڵی  1945بە بانگهێشتی باقرۆڤ
لە باكۆ كۆدەبنەوە و لەسەر گۆڕینی ناوی كۆمەڵەی ژ.ك بە
"حزبی دیموكراتی كوردستان" رێكدەكەون ،بەاڵم د .قاسملۆ
ئاماژە بەوە دەدات ،كە لە سەرماوەزی  )1942( 1320لێژنەیەكی
 30كەسی لە گەورە پیاوانی مەهاباد بانگهێشتی باكۆ دەكات
كابینەی كۆماری كوردستان
و لەسەر هەندێك تەوەری سیاسی گفتوگۆ دەكەن ،بەاڵم پاش
ئەم سەردانە كەسانی وەك غەنی بلووریان و عەزیز یوسفی كە نوسەری بەناوبانگی كورد ئیبراهیم یۆنسی لە  16كتێبی كۆمەڵناسی
ئەندامی بااڵی حزبی دیموكرات بوون ،لە ژێر كاریگەری حزبی گەلی كوردا دەڵێت :طحزبی تودە بۆ راكێشانی هەستو سۆزی
تودەو بەڵینیی روسەكان ،موژدەی پێكهێنانی دەوڵەتێكی كوردی كوردەكان بۆ الی خۆی ،پێویستی بە كەسانی دەستڕۆیشتووی ناو
لە مەهاباد بە خەڵكی مەهابادو دەوروبەری رادەگەیەنرێت ،لە هۆزو عەشیرەتەكان بوو ،بۆ ئەم مەبەستەش لە رێگای سەرۆك
سێیەم رۆژی مانگی گواڵنی  1945لە بینای ئەنجومەنی نیشتمانیی هۆزەكانی مەهابادو بەشە كوردییەكانی باكوورەوە توانی ئەو
ئازەربایجان بە ئامادە بوونی پێشەوا قازی موحەمەدو شەش كەس پەیوەندییە دروست بكات و پەل بهاوێژێت بۆ ناو كوردستانیش،
لە سەركردەكانی كۆماری ئازەربایجان بە سەرۆكایەتی جەعفەر بە چەشنێك حزبی دیموكرات تا پێش كونگرەی چوارەمی خۆی
پیشەوەری رێككەوتن و هاوپەیمانی نێوان كۆماری كوردستان و پەیوەندییەكی زۆر نزیكو بەرباڵوی هەبوو لەگەڵ حزبی تودەدا
كۆماری ئازەربایجان ئیمزا دەكرێت ،بەمەش حزبی دیموكراتی و بەرنامەو دیدو بۆچوونەكانی حزبی تودە كاریگەری هەبوو
كوردستان هاوشێوەی فیرقەی دیموكرات و كۆماری ئازەربایجان ،لەسەر حزبی دیموكرات ،ئەم پەیوەندییەش تا ڕادەیەك لەناو
بە رێبەرایەتیی پێشەوا قازی موحەمەد لە 2ی رێبەندانی 1324حزبی تودەدا ڕەنگی دابوەوە كە هەندێك لە رێبەرانی حزبی تودە
( )1945لە شاری مەهاباد كۆماری كوردستان رادەگەیەنێت ،حزبی دیموكراتی كوردستانیان بە لقێكی كوردستانی حزبی تودە
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لە قەڵەم دەدا ،بۆ سەلماندنی ئەو پەیوەندییە ئابراهامیان دەڵێت:
"هاوپەیمانەكانی حزبی تودە لەوانە فیرقەی دیموكراتی كوردستان
و ئازەربایجان لە پارێزگاكانی باكوری خۆرئاوای ئێران پێگەیەكی
بەهێزییان هەیەو  355000ئەندامیان هەیە".
ساڵی  1964ژمارەیەك لە رۆشنبیرانی كوردی ناو ریزەكانی حزبی
تودە لەژێر كاریگەریی شكستی كۆماری كوردستان لە حزبی تودە
جیا دەبنەوەو بە سازدانی كونگرەی دووەمی حزبی دیموكراتی
كوردستان دروشمی "دیموكراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
كوردستان" دەكەنە دروشمی سەرەكی حزبەكەیان و بیر لە
فیدراڵییەت دەكەنەوە ،لەو پەیوەندییەدا ساڵی  1967رێبەری
ئەم حزبە دەسپێردرێتە دكتۆر عەبدولڕەحمانی قاسملۆ ،ناوبراو
لە ساڵی  1956بە تۆمەتی الیەنگیری و پەیوەندی بە حزبی
تودەوە بۆ ماوەی 10ساڵ زیندانی كرابوو ،بەاڵم پاش ئازاد بوونی
پەریوەی هەندەران ببوو و لەسەر بایەخ نەدانی حزبی تودە بە
پرسی نەتەوەیی رەخنەی لەو حزبە دەگرت ،قاسملۆ لە سییەمین
ساڵڕۆژی دامەزراندنی كۆماری كوردستان هۆكاری رووخانی
كۆمار دەگەڕێنێتەوە بۆ" :رێبەری حزبی دیموكراتی كوردستان،
الوازبوونی رێبەرانی پارتە پێشكەوتووەكان ،حزبی تودەو فیرقەی
دیموكراتی ئازەربایجان".
لەالیەكی ترەوە غەنی بلورییان ئەندامی لە مێژینەی حیزبی
دیموكرات لە بیرەوەریەكانی خۆیدا دەنوسێت" :پاش ئەوەی
حزبی ت��ودە بۆی دەرك��ەوت حزبی دیموكرات لەناو خەڵكی
كورددا كاریگەری زۆری هەیەو بەشێوەی نهێنی ئەندامانی خۆی
رێكخستووە ،داوای هاریكاریو پەیوەندی كردو پێیباش بوو وەك
دوو حزبی پێشكەوتوو بە سیاسەت و دروشمی هاوبەشەوە لە
دژی رژێمی شا بوەستنەوە ( )47بۆ ئەو مەبەستەش حزبی تودە
قاسملۆ ڕەوانەی مەهاباد دەكات بۆ ئەوەی بە رێبەرانی حزبی
دیموكرات رابگەیەنێت حزبی تودە ئامادەیە بە هەموو هێزو
توانایەوە هاوكاری دیموكرات بكات ،بلورییان دەنووسێت" :تا
ئەو كاتەی قاسملۆ بە نوێنەرایەتی حزبی تودە لەگەڵ ئێمەدا
دانۆستانی دەكرد ،پەیوەندییەكی راستەوخۆمان لەگەڵ حزبی
تودەدا نەبوو ،بەڵكو بەهۆی قاسملۆ وە ئەو پەیوەندییە بە شێوەی
فەرمی دروستبوو ،لەو دەمەدا حزبی تودە حزبی دیموكراتی وەك
لقێك لە حزبی تودە دەزانیو كادیرەكانی وەك ئەندامی خۆی
سەیر دەكرد ،تەنانەت لە تەنیشت كۆمیتەی ئیجرایی ،كۆمیتەی
ناوەندی حزبی تودە كە رۆڵی دەفتەری سیاسی دەبینی ،لە تاراندا
كۆمیسیۆنێكی تایبەتی بە ناوی كۆمیسیۆنی "كاك" بۆ كاروباری
حزبی لە ئازەربایجانو كوردستان پێكهێناو ڕایسپارد كه تهشكیالتی
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حزبی تودە لەژێر ناوی فیرقەی ئازەربایجانو دیموكرات چاالكی
بكەن ،بۆ ئەو مەبەستەش رادیۆی بۆ دامەزراندن و تەنانەت
رۆژنامەیەكی هاوبەش بە ناوی ئازەربایجان دهركرد ،كە الپەڕیەكی
تەرخانكرابوو بۆ كوردستان باڵو دەكرایەوە .دەبێنت بوترێت لەو
دەمەدا پاش سارم سادق وەزیری ،د .قاسملۆ نوێنەری كوردستانی
كۆمسیۆنی "كاك"ی سەر بە حزبی تودە لە كوردستان بوو".
ئەم پەیوەندییە بە ڕادەیەك كاری كردبووە سەر حزبی دیموكرات،
تەنانەت حزب بەرنامەو ستراتیژی دیارو سەربەخۆی نەبوو ،لەم
پەیوەندییەدا ،د.قاسملۆ دەڵێت" :رێبەریی حزبی تودە لەو قۆناغەدا
پێیوابوو چ لە ڕووی تەشكیالتی و چ لە ڕووی سیاسییەوە حزبی
دیموكرات دەبێ پاشكۆی حزبی تودە بێت ،بەاڵم باشتروایە بە
هەمان ناوەوەو بە هەمان سروشتەوە بمێنێتەوە ،ئەم نزیكایەتیە
نەیتوانی ب��ەردەوام بێنت ،چونكە لە سااڵنی دەیەی  1941ــ
1951حزبی تودەی ئێران نەیتوانی ئەو بەڵینانەی كە لە كونگرەی
دووەمی خۆیدا بۆ داكۆكیكردن لە مافە نەتەوەییەكان بەرزی
كردبوەوە پراكتیزەی بكات ،بەمەش حزبی دیموكرات و فیرقەی
دیموكراتی ئازەربایجان زیاتر لە یەكتر نزیك بوونەوەو سیاسەتێكی
سەربەخۆتر لەپێش بگرن ،لەگەڵ دەسپێكی شۆڕشی گەالنی ئێران
حزبی دیموكرات بە رێبەرایەتی دوكتۆر قاسملۆ توانی لە مەهابادو
بەشێكی زۆر لە كوردستان بە باشی خۆی رێك بخاتەوەو بەدوور
لە سیاسەتی حزبی تودە ،ستراتیژو بەرنامە كورت مەوداو درێژ
مەوداكانی دابڕێژیتەوە ،پێداگری لە دروشمی دیموكراسی بۆ ئێران
و خودموختاری بۆ كوردستان لە چوارچێوەی ئێراندا لەگەڵ دیدو
بۆچوونی تودەدا نەدەگونجا ،هەربۆیە حزبی تودە بە سەرۆكایەتی
كیانوری دژایەتی خۆی بۆ قاسملۆ دەربڕی و بەمەش مێژویەكی
نۆێ لە ناكۆكی نێوان حزبی دیموكرات و حزبی تودە هاتە ئاراوە
كە پێموایە تا ئێستاش ئەو ناكۆكییانە لە سیاسەت و بۆچوونەكانی
هەردووالدا ڕەنگ دەداتەوە.

كاراكتەرە سەرەكییەكانی حزبی تودە (:)6
سلێمان موحسن ئەسكەندەری (سلێمان میرزا)
سلێمان موحسن ئەسكەندەری ناسراو بە سلێمان میرزا ،كە یەكێك
لە شازادە رۆشنبیرو مۆدێرنخوازەكانی سەرەتای مەشروتە بوو،
ساڵی 1863لە شاری تاران چاوی بەدنیا كرایەوە ،ئەم شازادەیە بە
یەكێك لە سەرەتاییترین بانگەشەكارانی بیروباوەڕی سۆسیالیستی
لە ئێران دێتە ئەژمار ،لە داڕشتنی یەكەمین رێكخستنەكانی چەپدا
رۆڵی بەرچاوی بینیوە ،سلێمان میرزا بە هاورێیەتی حەسەن
تەقیزادە ،محەمەد ئەمین رەسوڵزادە و سەیید محەمەد ڕەزا
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خەرسەو رۆزبە

رەزا رادمەنش

مساوات لە ساڵی  1909حزبی دیموكرات (عامییون)ی بونیاتناو
رۆژنامەی ئێرانی نوێ "ایران نو"یان باڵو كردەوە ،پاش مردنی
یەحیا میرزای برای ،بۆ خولی دووەمی پەرلەمان هەڵبژێردراو تا
خولی پێنجەم بەردەوام بوو لە نوێنەرایەتی كردن ،بە ئاوابوونی
دەسەاڵتی پاشایەتی قاجار ،سلێمان میرزا لە الیەنگرانی سیستمی
كۆماری بوو هەر بۆ ئ��ەوەش داكۆكی دەك��رد لە بیروباوەڕی
كۆماریخوازانەی سەرداری سپە (رەزا خان) و پۆستی وەزارەتی
رۆشنبیری كابینەكەشی وەرگرت ،بەاڵم دواتر بە وازهێنانی لەو
پۆستە چاالكی سیاسی وەالنا ،هەر بۆیە پاش وەالنانی رەزا شا
هیچ بەرپرسایەتیەكی بەرەو ڕوو نەبوەوەو تەنانەت دامەزرێنەرانی
حزبی تودە ،كە بە زۆری گەنج و تا ڕادەیەك نەناسراو بوون،
پێویستیان بە سیمایەكی سیمبۆلیك هەبوو بۆ متمانە بەخشینەوە بە
حزبەكەیان ،بۆیە بە پێشنیاری ئیرەج ئەسكەندەری سڵێمان میرزا
وەك سەرۆكی ئەو ڕەوتە نوێیە هەڵبژێردرا .ئەم سیاسەتمەدارە
پاش ئەوەی لە17رەزبەری 1952لە كونفرانسی ویالیەتی تاران
بە سەرۆكی كۆمیتەی كاتی هەڵبژێردرا ،دواتر بەهۆی پیرییەوە
چاالكیەكی ئەوتۆی نەما و كاروباری حزب بە ئیرەج میرزای برازای
سپێردرا ،سلێمان میرزا لە عاشورای 1984ماڵئاوایی لە ژیان كردو
حزبی تودە لە سەرتاسەری ئێراندا پرسەی بۆ دانا.

عەبدولسەمەد كامبەخش
كامبەخش كوڕی شازادە كامەران میرزا لە ساڵی 1903لە شاری

سادق هیدایەت

قەزوێن لەدایك بوو ،پاش خوێندنی سەرەتایی لە تەمەنی 14ساڵیدا
بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن دەنێردرێت بۆ روسیا ،كامبەخش
لە نزیكەوە رووداوەكانی شۆڕشی ئۆكتۆبەر دەبینێتو دەكەوێتە
ژێر كاریگەری ئەم شۆڕشەوە ،ئەم كارلێكردنە وای لێدەكات كە
پاش گەڕانەوەی بۆ واڵت تێكەڵی چاالكیە سیاسییەكانی بیروڕای
ماركسیستی دەبێت ،بەاڵم ساڵی  1928جارێكیتر بە مەبەستی
خوێندن لە بەشی ئەندازیاری فڕۆكەوانیدا دەچێتەوە بۆ روسیاو
پاش دوو ساڵ راهێنان دەگەڕێتەوەو بە پلەی ئەفسەری لە هێزی
ئاسمانی دەستبەكار دەبێت ،كەچی زۆری نەبرد بەهۆی چاالكیی
سیاسیو بانگەشە بۆ بیروباوەڕی كۆمۆنیستیو پەیوەندی لەگەڵ
دامودەزگا سیخوڕییەكانی روسیا لە هێزی ئاسمانی دەركرا.
پاش ئەوەی لە مانگی گواڵنی ساڵی  1937گروپی  53كەسی
دەستگیر كران ،كامبەخش تۆمەتی ئەوەی خرایە پاڵ كە لە زینداندا
دانی بە تۆمەتەكانیدا ناوەو ناوی گروپی  53كەسی ئاشكرا كردووە،
ئەم تۆمەتەش كاتێك بە راست دەرچ��وو ،كە كامبەخش پاش
هەڵبژاردنی لە پلینۆمی چوارەمی حزب بۆ پاساو هێنانەوە دانی
بە هەڵەی خۆیدا ناو وتی :من بە ڕادەستكردنی ناوی گەنجەكان
كە تۆمەتێكی ئەتۆیان لەسەر نەبوو سەرهەنگ "سیامەك"م لە
گرتن و مردن رزگار كرد .پاش سەردانی روسیا كامبەخش ساڵی
 1943گەڕایەوە ئیران و بەهۆی فشاری روسەكانەوە لە ئۆرگانە
بااڵكانی حزبدا دانرایەوە .كامبەخش لە دامەزرێنەرانی سەرەكی
فیرقەی دیموكراتی ئازەربایجان بە ئەژمار دێت ،هەر ئەویش
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بوو لە دێدارێكدا لەگەڵ "میر جەعفەر باقرۆڤ" سكرتێری حزبی
كۆمۆنیستی ئازەربایجان ،جەعفەر پیشەوەری گەیاندە رێبەرایەتی
فیرقەی دیموكرات ،پاش شكستی كۆماری ئازەربایجانیش هەر ئەو
بوو بە پیشەوەری راگەیاند باروبنەی بپێچێتەوەو بەرەو روسیا
هەڵبێت .خۆیشی لە  21گەالوێژی 1946بەرەو روسیا هەڵهات
و لە شاری باكۆ گیرسایەوە و بەرپرسایەتییەكانی خۆی ڕادەستی
نورەدین كیانوری ژنبرای كرد.

رەزا ڕادمەنش
رەزا ڕادمەنش ،كەسایەتییەكی ئاكادیمیو بەرجەستەی ئێران بوو،
كە لە پاڵ دكتۆر ئارانی رۆڵێكی سەرەكی هەبوو لە دامەزراندنی

ل���ە ن���ەورۆزی س���اڵی  1945حزب���ی ت���ودەو
هاوپەیمانەكان���ی پ���اش هاتنە ئ���ارای (كۆمەلەی
ژ.ك) ترس���یان لێنیش���تو رایانگەیاند پیالنێكی
ناوچەیی لە ئارادایە بۆ جیاكردنەوەی كوردستان
و پێكهێنانی دەوڵەتی كورد،
حزبی تودەی ئێرانو نزیكەی 25ساڵ بە فەرمی رێبەرایەتی ئەم
حزبەی لە ئەستۆ بوو ،ناوبراو لە خولی چوارەمی پەرلەماندا لەالیەن
خەڵكی شاری الهیجانەوە هەڵبژێردراو سەرۆكی فراكسیۆنی 8
كەسی حزبی تودەی گرتە ئەستۆ ،لە كونگرەی دووەمی حزب لە
ساڵی 1948وەك سكرتێری یەكەم متمانەی پێبەخشرا .پاش ئەوەی
لە رێبەندانی سال 1948تەقە لە شای ئێران كرا ،حزبی تودە
چاالكییەكانی قەدەغەو نایاسایی راگەیئنراو بەبێ ئامادە بوونی لە
دادگادا دكتۆر رادمەنش بە شێوەی غیابی بە ئێعدام مەحكووم كرا،
لە فیبریوەری ساڵی  1949دوور خرایەوە بۆ مۆسكۆو لەو شارەدا
نیشتەجێ بوو ،پاشان بەهۆی گواستنەوەی ناوەندی رێیەرایەتی
حزبی تودە بۆ بەرلین ،رادمەنش خۆی گواستەوە بۆ ئەڵمانیای
خۆرهەاڵت ،لە دەیەی  1960ماوەیەك لە عێراق گیرسایەوە،
بەاڵم پاش كۆدەتای فێبریوەری 1963لە دژی عەبدولكەریم قاسم،
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ڕادمەنش بە شێوەیەكی چاوەڕواننەكراوو پەرجۆئاسا لە عێراق
هەڵهات .لەو دەمەدا بەهۆی دابڕانی رادمەنش لە واڵتدا كاروباری
حزبی تودە كەوتە دەستی ئەندامە پەرت و باڵوەكانی حزبو لە
ئاكامدا سیاسەتو ستراتژیی ئەم حزبە بە ناڕوونی ئاراستە كرا ،بە
جۆرێك پاش كۆدتای 28ی گهالوێژ زۆربەی ئەندامانی حزب گیران
و تەشكیالتەكەشی تووشی بێسەروبەری بوەوە ،رادمەنش پاش
ئاشكرا بوونی ماجەرای سیخوڕی حسێن و فەرەیدونی یەزدی،
لەالیەن بنەماڵی یەزدییەوە بە توندی كەوتە بەر ڕەخنە ،پاشانیش
بە دروستكردنی پردی پەیوەندیو ڕاكێشانی متمانەی رادمەنش،
هەموو بەڵگە نهێنییەكانی حزبی تودەیان رادەستی ساواك كرد.

ئیرەج ئەسكەندەری
ئیرەج ئەسكەندەری ،لە ساڵی 1938لە بنەماڵەیەكی شاهانەو
پێشكەوتووی ئێران لە شاری تاران لەدایكبوو ،پاش وەرگرتنی
بڕوانامەی دبلۆمی علومی سیاسی ،بە مەبەستی خوێندن لە بەشی
یاسا لە تەمەنی بیست ساڵیدا نێردرایە فەرەنسا و لەوێ لە گەڵ
ژمارەیەك ماركسیستی ئێرانی لەوانە مورتهزا عەلەوی ئاشنا بوو،
پاشان لە چەند گۆڤاریك وەك پەیكارو ئەستێرەی سور خەریكی
نووسین بوو ،ساڵی  1921پاش گەڕانەوەی بۆ ئێران ،چاوی كەوت
بە تەقی ئاران و ساڵی  1923پێكەوە لە گۆڤاری فیكری "دنیا"
دەستیان دایە نووسین ،دواتر بەهۆی ئەوەی یەكێك بوو لە گروپە
 53كەسییەكەی تەقی ئاران لەگەڵ ئەو گروپەدا گیراو خرایە
زیندانەوە ،پاش ئەوەی لە پووشپەڕی ساڵی 1941لە زینداندا ئازاد
كرا ،ئیرەج بوو بە یەكێك لەو كەسایەتیە بەرچاوو دیارانەی
كە رۆڵی سەرەكییان هەبوو لە دامەزراندنی حزبی تودەدا ،لە
كۆنگرەی یەكەم لە ساڵی  1944لە پاڵ محەمەد بەهرامی و
نورەدین مەوتی وەك سێ كەسی سەرەكی لە رێبەرایەتی حزبی
تودە دەناسرا ،لە خولی چوارەمی پەرلەماندا بە نوێنەری شاری
ساوە هەڵبژێردرا ،لە كابینەی ئەحمەدی قوام وەزارەتی بازرگانی
و پیشەو هونەری پێ سپێردرا ،ئەسكەندەری پاش شكستی فیرقەی
دیموكرات و كابینەكەی قوام فهرمانی گرتنی بۆ دەرچوو ،بەاڵم
بەرلەوەی بگیردرێت بەرەو روسیاو پاشانیش بهرهو ئەوروپا
هەڵهات.
ئیرەج ئەسكەندەری بۆ ماوەی هەشت ساڵ سكرتێری یەكەمی
حزبی تودە بوو ،بەاڵم لەو ماوەیەدا نەیتوانی ئەو چاكسازییەی كە
مەبەستی بوو پراكتیزەی بكات ،چونكە باڵی توندڕەوی حزب بە
رێبەریی نورەدین كیانووری هەموو جومگە هەستیارو سەرەكییەكانی
حزبیان كونترۆڵ كردبوو .سەرەڕای ئەوەش لە پلۆنۆمی چوارەمی
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دکتۆر قاسملۆ

نورەدین کیانوری

حزب كەلە ساڵی  1970سازكرا ،ئیرەج ئەسكەندەری جێگای رەزا
رادمەنشی گرتەوەو بوو بە سكرتێری یەكەمو تا بەفرانباری ساڵی
 1979لەو پۆستەدا مایەوە ،ئەسكەندەری لەناو حزبی تودەدا
بە كەسێكی دژ بە روسیا دەهاتە ئەژمارو بەو هۆیەشەوە زۆر
جار دەكەوتە بەر رەخنەی توندی نەیارەكانی لەناو حزبدا ،پاش
سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  1979بە پێچەوانەی
كیانوری لە دژی حكومەتی ئایەتوڵاڵ خومەینی وەستایەوە و دواجار
پاش ئەوەی لە ساڵی  1982زۆربەی كادیرو ئەندامانی حزبی تودە
لەالیەن الیەنگرانی كۆماری ئیسالمی ئێرانهوه كەوتنە بەر هێرش
و زۆربەیان لەناو بران ،ئیرەج ئەسكەندەری توانی خۆی دەرباز
بكات ،بەاڵم زۆری نەبرد لە ساڵی  1985لە تاراوگەدا بۆ هەتا
هەتایە سەری نایەوەو حەزو ئارەزووەكانی بردە ژێر گڵ.

نورەدین كیانوری
نورەدین كیانوری ،كوڕی شێخ مەهدی نوری و كوڕەزای شێخ
فەزلۆڵاڵی نوری ،لە ساڵی  1915لە شاری تاران لەدایك بووه ،پاش
تەواو كردنی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لە كۆلیژی تەكنیكی
تاران وەرگیرا ،دواتر بە مەبەستی درێژەدان بە خوێندن لە ساڵی
1935رووی كردە ئەڵمانیاو لە بەشی ئەندازیاری زانكۆی "ئاخن"
درێژەی بە خوێندن داو پاش وەرگرتنی بڕوانامەی ئەندازیاری
بیناسازی لەو زانكۆیەدا بهدهستهێناو لە ساڵی  1940گەڕایەوە ئێران
و ساڵی  1942بوو بە ئەندامی حزبی تودە ،ساڵی 1947لە كۆنگرەی

ئیرەج میرزا

دووەمی حزبدا بوو بە ئەندامی كۆمیتەی ناوەندیو لە دەستەی
كارگێڕی دەستبەكار بوو ،ساڵیك بەدوای تیرۆری ناسەركەوتوانەی
شا لە  1948كیانوری دەستگیر كراو خرایە زیندانەوە ،بەاڵم پاش
دوو ساڵ مانەوە لە زینداندا توانی هەڵبێتو بۆ ماوەیەكی زۆر
بە نهینی بژیت ،ساڵی  1955بەرەو روسیا ههاڵت و پاش دوو
ساڵ مانەوە لەو واڵتەدا روویكردە كۆماری دیموكراتی ئەڵمانیا،
پاش ئەوەی لە ساڵی 1963ناكۆكی كەوتە ناو حزبی تودەوە ،بە
پێچەوانەی ویستی دەروونی وازی لە حزب هێنا و لە ئاكادیمی
بیناسازیی بەرلین درێژەی بە خوێندندا ،بەاڵم ساڵی  1972جارێكیتر
گەڕایەوە بۆ ناو حزبی تودەو تا دەسپێكی شۆڕشی گەالنی ئێران لە
ساڵی  1979وەك سكرتێری دووەم بەرپرسایەتیی حزبی لە ئەستۆدا
بوو ،هەرچەنده لە سەرەتای شۆڕشدا بە بیانووی خەبات لە دژی
ئەمپریالیزمی ئەمهریكا داكۆكی لە كۆماری ئیسالمی و شەخسی
ئایەتوڵاڵ خومەینی كرد ،بەاڵم لە رێبەندانی ساڵی 1982بەپێی
گەاڵڵەیەكی سەربازی لەژێر ناوی ئۆپەراسیۆنی "ئەمیر ئەلموئمنین"
كیانوریو زۆرێك لە ئەندامانی حزبی تودە دەستگیر كرانو پاش
دادگاییەكی فەرمایشی و لەژێر گوشاردا دانی نا بە سیخوڕیكردن
بۆ واڵتانی بێگانە ،بە دوای ئەو دانپێدانانەی كە لە تەلەفزیۆنی
دەوڵەتیی ئێرانەوە باڵوكرایەوە ،كیانوری و زیاتر لە  200كادیرو
هەڵسوڕاوانی حزبی تودە لە سێدارەدران ،بەمەش حزبی تودەی
ئێران لێكهەڵوهشاو مانەوەی خۆی دایە دەست قەزاو قەدەرەكانی
دوارۆژی سیاسی ئێران.
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شا و ئەحمەد قەوام

خەسرەو رۆزبە :ئوستورەی حزبی تودە ()7
خەسرەو رۆزب��ە لە ساڵی  1913زایینی لە شاری مەالیەری
هەمەدان لەدایك بوو ،بەهۆی ئ��ەوەی باوكی ئەفسەرێكی
سوپای ئێران بوو ،بۆ درێ��ژەدان بە رێگای باوكی لە ساڵی
 1934لە خوێندنگایەكی سەربازی شاری كرماشان درێژەی بە
خوێندن دا و دواتریش پاش رۆیشتنی بنەماڵەكەیان بۆ تاران
لە كۆلێژی ئەفسەری تاران وەرگیرا ،لە كۆلیژی سەربازی وەك
نابغەیەك لە مەتماتیك دەركەوت و بەو هۆیەشەوە هاوكات
لە كۆلیژی ئەندازیاری زانكۆی تاران وەرگیرا ،روزبە بەهۆی
لێهاتووییەوە وەك ئەفسەری بەشی تۆپخانە هەڵبژێردرا و
لەسەر زانستی مووشكی بالستیكو تۆپە قورسەكاندا دەستیكرد
بە لێكۆڵینەوە ،ئەم ئەفسەرە بەناوبانگە بەرلەوەی بەهۆی
سیاسییەوە لە خزمەتی سەربازی وەال بنرێت دەستی دایە
نووسین و لێكۆڵینەوە لە بواری زانستی سەربازی ،مێژووی
شەڕو دروستكردنی چەكو تەقەمەنی  10كتێبی بەچاپ گەیاند،
هەروەها بەهۆی هۆگری زۆری بۆ یاریی شەترەنج كتێبێكی بۆ
فێربوونی ئەم یارییە دەركرد ،لە درێژەی خزمەتی سەربازیدا
بە مەبەستی فێربوونی زانستی نەخشە سەربازییەكان لەالیەن

ئایدیا دیپلۆماتیك

سوپاوە نێردرا بۆ فەرەنسا ،پاش گەڕانەوەی بەهۆی سەرهەنگ
محەمەد عەلی ئازەر ،كە لە كۆلیژی ئەفسەریدا مامۆستای بوو،
كەوتە ژێر كاریگەریی بیرو باوەڕی ماركسییەتەوە و یەكەمین
ئەفسەری سوپا بوو كە بە ریزەكانی حزبی تودە پەیوەست بوو،
پاش ئەوەی لە ساڵی 1945بەتۆمەتی چاالكیی سیاسی لەدژی
حكومەت تاوانبار كرا ،پەنای بۆ چاالكی نهێنی بردو بەیارمەتیی
ئەفسەرە هاوڕێكانی گرووپێكی سەربەخۆی بە ناوی"رێكخراوی
ئەقسەرانی ئازادیخواز"ی پێكهێنا.
رۆزبە لە سەردەمی چاالكییە نهێنییەكانیدا بەناوی خوازراوی
"ستەخر" واتە "ستوانی تۆپخانە خەسرەو روزبە" چەندین وتاری
باڵوكردەوە ،بەاڵم گرنگتر لەوانە كتێبی "ئیتاعەتی كوێرانە"بوو
كە هەرایەكی گەورەی نایەوە و پێشوازییەكی بێوێنەی لێكرا،
ئەم كتێبە رۆمانێكی رەخنەگرانە بوو لەسەر زۆرو ستەمی رژێمی
شا ،روزبە كە لەالیەن رۆژنامەیەكی ئینگلیزی نازناوی "لینین"ی
ئێرانی بەسەردا بڕابوو ،توانیبوی سێجار خۆی لە زیندان دەرباز
بكات ،بەاڵم دواجار پاش ئەوەی گیرا بەهۆی داننەنان بەو
تۆمەتانەی كە ئاراستەی كرابوون لە بەهاری ساڵی 1958لە
سێدارە درا.
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حزبی تودە لە نهێنییەكانی شاو فەرەحدا ()8
فەرەح پەهلەوی لە بیرەوەرییەكانی خۆیدا سەبارەت بە حزبی
تودە دەڵیت" :حەمە ڕەزا شا بیرەوەری تاڵی لەگهڵ حزبی
تودە هەبوو پێیوابوو تودەییەكان بە دروشمە بریقەدارەكانیان
سەبارەت بە دادپەروەری كۆمەاڵیەتی ،كار ،نان ،تەندروستی،
ئاسوودەیی بۆ هەموان توانای رێكخستنی هەژارانیان هەیەو
لە ساڵەكانی دەیەی 1951و  1961تا سنوری بەدەستەوە گرتنی
دەسەاڵت پیشڕەوییان كرد ،بە جۆرێك ئەگەر وریاییو لێهاتوویی
ئەمهریكاییەكان و بهریتانییەكان نەبوایا ،توودەییەكان حكومەتی
پاشایەتییان دەڕووخاند ،حەمە ڕەزا شا بیرەوەریی تاڵی لە
ههژموونی حزبی تودە لە سوپای ئێراندا هەبوو ،هەمیشە
رێكخراوی ئەفسەران حزبی تودەیان وەبیر دەهێنایەوە.
لە كاتی سەرهەڵدانی بزووتنەوەی میللی نەوتی ئێران لە سەردەمی
حكومەتی دكتۆر موسەدیقدا ،دام��ودەزگ��ا هەواڵگرییەكانی
بهریتانیاو ئەمهریكا بە مەبەستی گورز وەشاندن لە حزبی تودە،
حزبێكی دەستكردیان بە هەمان ناوەوە دامەزراندو دەست و
پێوەندە كۆنەكارەكانی خۆیانیان ناردە ریزەكانی حزبی تودەوە،
ئەو كەسانە دواتر بە تودەیی نەتەوەیی ناسران ،ئەم كارەش
بووە هۆی شكست پێدانی حزبی تودەی راستەقینە.
لەم پەیوەندییەدا زۆربەی ئەو تودەییە ساختەو دەستكردانە دواتر
بوون بەخ زمەتكاری سیستمی پاشایەتی ،كەسانێكی وەك ئەمیر
عەباسی هوەیدا كە لە سەردەمی خوێندكاریدا لە برۆكسێڵ لەگەڵ
دەزگای هەواڵگری بهریتانیا كاری دەكرد وەكو خوێندكارێكی
كۆمۆنیست لە ریزەكانی حزبی تودە چاالك بوو ،تەنانەت ببووە
ئەندامی حزبی كۆمۆنیستی پۆڵەندا ،هەروەها دكتۆر هوشەنگی
نەهاوەندی خۆشكەزای دكتۆر كەشاوەرز یەكێك لەو كەسانە
بوو ،كە لەسەردەمی خوێندندا لە پاریس لەگەڵ حكومەتی ئێران
هاوكاری نزیكی هەبوو ،توانی ببێتە سكرتێری حزبی تودە و
پیاوی بهریتانیاو هاوكاری ساواكی ئێرانی دەكرد.
مەحمود جەعفەری بریكاری رادیۆو تەلەفزیۆن ،پەروێز لەواسانی،
ئیسماعیل پوروالی ،مەنوچەهر ئازمون ،عەباس شاهەندە ،غواڵم
حسێنی ئیبتهاج ،سەرلەشكەر ئەحمەد موقەڕەبی و زۆر كەسی
تریش لەناو حزبی تودە ،بە نهێنی و دوور له چاوی پیاوانی
بەریتانیاو ساواكی ئێران كارییان دەكرد".
خوێنەرانی هێژا وەك دەبینین حزبی تودەی ئێران سەرەڕای
هەموو ئەو خوێندنەوە جیاوازانەی كە بۆی كرا ئەزموونێكی
خۆشو ناخۆشی لە مێژووی سیاسی ئێراندا بەدوای خۆیدا هێنا كە
تا ئێستاكەش لە بیرەوەرییەكانی ئازادیخوازانی ئێرانو كوردستاندا

نەسڕاوەتەوە و بەالدانی هەر الپەڕەیەك لە مێژووی ئەو
حزبە دەكرێ چەندین خوێندنەوەی جیاجیای بۆ بكرێت ،بەاڵم
دادوەری كۆتایی دەدەینە دەست ئەو كەسانەی كە بەجۆرێك
لە جۆرەكان میراتگری حزبی تودەن ،یان دەیانەوێ لە دواڕۆژی
سیاسیی ئێراندا لەژێر ئەو ناوەو بە پێداچوونەوەی سیاسەت و
بۆچوونەكانی حزبی تودە ،واقیعی سیاسیی ئەو حزبە وەك خۆی
بخەنە ڕوو.

سەرچاوەكان:
 .1حزبی ت��ودەی ئێران -ویكیپیدیا -لە سەرهەڵدانەوە تا
ئاوابوونی حزبی تودە  -ئەرشیڤی رۆژنامەی شەرق
http://www.ghatreh.com/news
 .2باڵباڵێنەكانی ناو حزبی تودەی ئێران – مازیار بەهروزhttp://
www.bbc.co.uk/persian/iran
 سێ ڕەوت و دوو سیاسەت لەیەك حزبدا – عەلی ئەمینی نەجەفیhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120114_l4
 .3برنامەو ئامانجەكانی حزبی تودە (كونگرەی چوارەم) –
 .4هەورازو نشێوەكانی حزبی تودە لە دەیەی 60
ئیرەج مسداقیhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran
 .5رۆڵی حزبی تودە لە روووداوەك��ان��ی كوردستان- ،دەقی
وتارێكی موهەندیس حوسێن شاوەیسی
http://www.ettelaat.net/extra_08_maj/m_s_m_h_s_o.
asp
 گۆڤاری ئەلكترۆنی گفتوگۆ – حزبی تودەئ ئیرانو گۆرانكارییەكانیكوردستان ()1941-1946موحەمەد حسین خەسرەو پەناە ژمارە
http://www.goftogu.net/?id=100&num=53
 كورتە مێژووی حزبی دیموكرات ل 189-190-د .قاسملۆ)-چاپی  2002-كۆمیسیۆنی چاپەمەنی حدكا.
.6لە سڵمان میرزاوە تا كیانوری  -عەلی ئەمینی نەجەفی http://
_www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120130_l44_tudeh
_party
 .7خەسرەو روزبە ئوستورەی حزبی تودە  -عەباس میالنی.
_http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/01/120117_l44
tudeh_party_ruzbe_khosro
 .8نهێنییەكانی شاو فەرەح  -نوسینی فەرەح پەهلەوی

ژمارە ( )30-31ئابی 2017

پاڵنهرهكانی ئیمارات ل ه شهڕی یهمهن
لێكهوتهو مهترسییهكانی
66

عهلی زهههب*
له عهرهبییهوه :سابیر عهبدوڵاڵ كهریم
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پـ

پێشهكی
ههریهك ه له دهوڵهتی ئیماراتی عهرهبی یهكگرتوو عهرهبستانی سعودی ه پشكی
ههره گهورهی بارگرانی شهڕی یهمهنیان ل ه نێوان خۆیاندا دابهشكردووه ،ئهوهش
له چوارچێوهی هاوپهیمانێتیهكی سهربازیدا ك ه ( )10دهوڵهت لهخۆ دهگرێت .ب ه
دیاریكراویش ڕۆڵی جیاجیا دراو ه به ههریهك له سعودیهو ئیمارات ،له ڕووی ئهرك و
گۆڕهپانی شهڕو ئۆپهراسیۆنهكانهوه ،ل ه كاتێكدا ب ه ڕواڵهت لهسهر ئامانج و مهبهستهكان
ڕێككهوتوون ،بهاڵم لهگهڵ جوواڵن و درێژهكێشانی بهرداشی شهڕی یهمهن ،ل ه
كاتێكدا ك ه سوپای سعودی ه لهسهر سنورهكان لهگهڵ یهمهن گیانبازی دهكات ل ه
بهرامبهر چهكداره حوسییهكان و ئهو بهشهی سوپای یهمهن كه هاوپهیمانییانه .چهند
یهكهیهكی سهربازی سوپای ئیمارات شانبهشانی بهرهنگاربوونهوهی میللی و سوپای
نیشتمانی سهر به سهرۆكی یهمهن (عهبد رهب ه مهنسور هادی) له پارێزگاكانی باشور
به شێوهیهكی بهرباڵو پێشڕهوی دهكهن ،له دوای هاتنی هێزهكانی سودان و سوپای
تری پاڵپشت بۆ بهرهكانی شهڕ لهو ناوچانهدا .لهو شهڕهدا زاڵبوونی بهرژهوهندیی ه
تایبهتییهكان بهسهر بهرژهوهندییهكانی بهشداران و الیهن ه هاوپهیمانهكان بووهت ه
سیمای ڕۆڵی ئیمارات ،له كاتێكدا ڕۆڵی ئهوانیش ل ه ڕۆڵی ئیمارات كهمتر نییه ،ب ه
الیهنی پهیوهندیاری یهمهنیشهو ه كه شهڕو پێكدادانهكان لهسهر خاكهكهی ڕوودهدات
و به زهرهرمهندی سهرهكی و ههڵگری یهكهمی تێچوونهكانی شهڕو شكستهێنانی ل ه
بهدیهێنانی ئامانجه خواستراوهكانی دادهنرێت.

ئیمارات���ی عهرهبی له چوارچێوهی ش���هڕی ناوخۆی یهمهن
پارێ���زگاری دهكات ل���ه زاڵكردنی ئهجێندای خۆی بهس���هر
ئهجێن���دای هاوپهیمانهكانیدا ،بۆیه دهس���تی گرت بهس���هر
بهندهرهكانی باش���وری یهمهن و هێزێكی ئاسایشی سهر به
خۆی پێكهێناو پش���تیوانی لهو هێزه جوداییخوازانهی باشور
ك���رد ،كه س���وی پێدهگهیهنن ل���ه كۆنترۆڵكردنی یهمهن و
جێهێش���تنی باك���وری ئهو واڵت���ه بۆ ناكۆك���ی و ملمالنێ
درێژخایهنهكانی.
ئیماراتییهكان تا ئێستا زیاتر له ( )100ئهفسهرو سهربازییان
له ش���هڕی یهمهن لهدهس���تداوه له پێناو بهرگری كردن له
خاكی باوو باپیران ،ههروهك ئیماراتییهكان پێیانخۆش���ه ئاوا
بڵێن ،لهو پێناوهش���دا زۆرێك چهك و جبهخانهی سهربازی
و پاڵپش���تی لۆجس���تیان لهدهس���تداوه ،بهاڵم ئهمه پاساو
نیی���ه بۆ ئهوهی بهرژهوهندیی���ه تایبهتییهكانیان بخهنه پێش
بهرژهوهندییه هاوبهش���هكان و س���هپاندنی ئهجێندایهك كه
لهوانهیه واڵته پێكهێنهرهكانی هاوپهیمانێتی عهرهبی بهرهو

شهڕی خۆبهخۆ ههڵنێت بهو بیانووهی ،كه حزبی چاكسازی
ڕێكخراوێكی تیرۆریستی و پشتیوانی جیابوونهوهی باشوری
یهمهنه له بهشی باكور.
ئامانجه ستراتیژییهكانی بهشداریكردنی ئیمارات له
شهڕی یهمهن
گومانی تی���ادا نییه كه چهند هاوكێش���هیهكی نێودهوڵهتی
و ههرێمی ههیه لهپش���ت ش���هڕی داگیرساوی یهمهن ،یان
لهالی���هن ههندێك له دهوڵهتانی هاوپهیمانێتی عهرهبی یان
له ڕێگهی دهوڵهتانی ترهوه .نێردهی نهتهوه یهكگرتوهكانی
بۆ یهمهن (ئیس���ماعیل ولد ئهلش���ێخ) ئام���اژهی كرد ،كه
چهن���د الیهنێكی ههرێمیی كهڵكیان ل���ه بارودۆخی یهمهن
وهرگرت���ووه بۆ ئهوهی پێگهو دهس���هاڵتییان له ناوچهكهدا
بس���هپێنن ،بەم پێیەش بێت هەوڵ و تەقەلالكانی ئیمارات
و بەش���دارییە ماددی و مرۆییەكانی لەو شەڕەدا لەبەرچاو
ناگیرێ���ت ،بەوەی ك���ە ئامانجی بنەڕەتی ب���ە دیاریكراوی
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بریتییە لە پش���تیوانی كردنی حكومەتی شەرعی یەمە بەب 
ێ
بەدیهێنان���ی ئامانج و بەرچەوەندیی���ە تایبەتییەكانی خۆی,
لەبەر ئەوە كەمتریش لێكدانەوە بۆ خواست و مەبەستەكانی
ئیماراتی عەرەبی لە ش���ەڕی یەمەن ،ئەوەیە بە بۆچوونی
هەندێك باس���ی لێوە دەكرێت ،واتە "گەیش���تنی ئاسان بۆ
ئۆقیانوسی هندی لە ڕێگەی بەندەی (عەدەن)وە ،كە گەورە
سیاسییەكانی ئیمارات وەك درێژبوونەوەیەكی سروشتی بۆ
بەندەری دوبەی لێی دەڕوانن ،سەرەڕای ئەوەی كە یەمەنی
باشور وەك یەمەنی بەسود بۆ ئیمارات تەماشای دەكرێت،
چونك���ە پێگە جوگرافیەكەی ڕەهەندێكی ئەمنی و بازرگانی
هەیەو بەدەریش���ە لە ناكۆك���ی و ملمالنێ درێژخایەنەكانی
یەمەنی باكور ،هەروەها ئەزمونە سۆسیالیستیەكەی ڕێگەی
بە حزبی چاكس���ازی نەداوە تا پێگەو دەسەاڵتی هاوشێوەی
پێگەكەی لە بەشی باكور دروست بكات ،لە كاتێكدا ئیمارات
بە توندی دژایەتی دەكات.
ئیمارات بەهۆی كۆنترۆڵكردنی بەندەرەكانی بەشی باشوری
یەمەن دەتوانێت شكست بە دەسەاڵتی عومان لەوێ بێنێت
و بەندەرە بازرگانییەكانی الواز بكات و گرنگیە سیاسییەكەی
سنوردار بكات لە چوارچێوەی هەبوونی كێبڕكێ و ملمالنێی
نێوانی���ان ،كە گەیش���تۆتە ترۆپك بەه���ۆی قەیرانی نێوان
هەردوو واڵت لە دوای دەس���تگیركردنی تۆڕێكی سیخوڕی
كردن لەناو عومان لە س���اڵی 2011دا ،كە بۆ بەرژەوەندی
ئەبوزەبی كارییان دەكرد ،بەاڵم دواجار قەیرانەكە لە ڕێگەی
نێوەن���دكاری كوێتەوە تا ڕادەیەك ۆتایی پێهاتووە .هاوكات
لەگەڵ بەرجەس���تەبوونی زۆرێك لە سیماكانی پێگەو ڕۆڵی
ئیمارات لە ڕووی سیاس���ی ،ئابوری و سەربازییەوە ،ئێستا
ڕوونە كە بە ڕەهایی هەوڵ بۆ بەدەس���تهێنانی دەستكەوتی
تایبەتی زیاتر دەدات لە پێناو بەهێزكردنی ئامانجە سیاس���ی
و ئابوری و سەربازییەكانی و نیشاندانی ڕۆڵی وەك هێزێكی
گەش���ەكردوو لە ناوچەكەدا ،كە خواستێكی هەرێمی هەیەو
كێبڕك���ێ لەگەڵ ڕكابەرەكانی دەكات بەرەو قۆناغێكی نوێی
ملمالنێ لە ناوچەكەدا ،لەس���ەر ئ���ەم بناغەیەش دیارترین
ئامانجە س���تراتیژییەكان كە ئیمارات هەوڵ بۆ بەدیهێنانیان
دەدات لە یەمەن ،لەم خااڵنەدا چڕ دەبێتەوە:
 .1بەهێزكردنی پێگەی جیۆسیاس���ی گەشەسەندوو لەپشتی
دەریای عەرەبی ،تا دەگاتە كەنداوی س���ویس ،كە كەنداوی
ئایدیا دیپلۆماتیك

عەدەن و خۆرئاوای ئۆقیانوسی هندی دەگرێتەخۆ.
 .2بەهێزكردنی پێگەی سەربازی و ئابوری لە ناوچەكەدا ،لە
كاتێكدا كە كێبڕكێیەكی بەهێز لەگەڵ ئێران ،عەرەبس���تانی
سعودیەو توركیا هەیە.
 .3پش���تیوانی كردنی پێگەی سیاسی خۆی لەناو ئەنجومەنی
هاری���كاری كەنداوو كۆمكاری دەوڵەتانی عەرەبی و جیهانی
عەرەبی سوننە لە بەرامبەر سعودیە ،میسرو توركیادا.
 .4بەرفراوانكردن���ی بەش���داریكردنی ئیم���ارات ب���ە
بەگژداچوون���ەوەی تیرۆر ،بەو پێیەی ك���ە بووەتە خاوەن
كارتێكی هەڵكش���ان ب���ەرەو جیهانیبوون و جێی س���ەرنج
بۆ بەدەس���تهێنانی سۆزو پش���تیوانی دەوڵەتە زلهێزەكان و
بێبەریكردنی خۆی لەو تۆمەتانەی كە سەبارەت بە هاوكاری
كردنی گروپە تیرۆریستییەكان ئاراستەی كراوە.
 .5دروستكردنی سیستمێكی فیدرالی یەمەنی لە دوو هەرێم
یان س���ێ هەرێم ،كە هاوشێوەی سیس���تمە فیدرالییەكەی
ئیم���ارات بێت ،لە كاتێك���دا بوار نەبێت بۆ دابەش���بوونی
یەمەن بۆ دوو دەوڵەتی سەربەخۆ بەو شێوازەی كە لەپێش
ساڵی 1990دا هەبوو ،ئەمەش لە پێناو بەدەستهێنانی سودو
بەرژەوەندیی���ە جیۆپۆلیتیكییەكان بۆ ئەو ناوچانەی یەمەن،
ك���ە لەژێر كۆنترۆڵیدایە ،ئەوەش ل���ە پێناوی خزمەتكردنی
بەرژەوەندییەكانی خۆی لە ناوچەكەدا لە ڕێگەی كاریگەری
نواندن���ی بەرچاوو بۆ پاراس���تنی ئ���ەو بەرژەوەندییانە لە
بۆتەی كێبڕكێ و ملمالنێی نێودەوڵەتیو لە چوارچێوەی ئەو
هاوپەیمانێتی���ەدا كە یەمەنی ب���ە كرداریی دابەش كردووە
بۆ ناوچەی ژێر دەس���ەاڵتی ئیمارات و سعودیە ،ئەمەش لە
ڕێگەی:
أ .كۆنترۆڵكردنی گەرووەكان و دورگەكان و كەنارە دەریاییە
جۆراوجۆرەكانی یەمەن بە هێزی سەربازی.
ب .هەوڵدان بۆ دروستكردنی دۆخێكی تایبەتی لە بەندەری
عەدەن ،ی���ان لكاندنی بە بەن���دەرە جیهانییەكانی دوبەی،
ل���ە ڕێگەی كاركردن بۆ زیندووكردن���ەوەی ڕێككەوتننامەی
تایبەت بە بەگەڕخستنەوەی ئەو بەندەرە گرنگە.
ج .كۆنترۆڵكردنی ش���ەش كەرتی نەوت���ی دەریایی ژێر ئاو
كەوتوو ،كە سیانیان كەوتوونەتە نزیكی كەنارەكانی یەمەن
لە ڕۆخی دەریای س���ور ،س���یانەكەی تری���ش كەوتوونەتە
كەنداوی عەدەن.
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د .الوازكردن���ی هێزەكانی 11ی ش���وباتی  ،2011لە ڕێگەی
كردن���ە ئامانج���ی حزبی تەجەموعی چاكس���ازی یەمەن ،كە
دیارترینی ئەو هێزانەیەو بە گۆش���ەنیگای ئیماراتی گروپێكی
سەر بە ڕەوتی نێودەوڵەتی ئیخوان موسلممینە ،كە خراوەتە
ناو لیستی ڕێكخراوە تیرۆریستییەكانەوە.
سەرەڕای ئەوەی بەدیهێنانی ئەم ئامانجانە بۆ ئیمارات كارێكی
قورس���ە ،بەاڵم ئەو واڵتە توانی لە پێناو بەدیهێنانیدا سنوری
هەندێ���ك دەوڵەتی قەرنی ئەفەریقی و دەوڵەتانی خۆرئاوای
ئۆقیانوسی هیندی ببەزێنێت ،ئەو دەوڵەتانەی كە لە دۆخێكی
سیاس���ی و ئابوری شێواوو ناجێگیردا دەژین ،بەم هۆیەشەوە
ئیمارات توانیویەتی دەس���تكەوت و ئیمتیازاتی زۆر لە بواری
وەبەرهێنانی گواستنەوەی دەریاییدا بەدەست بێنێت ،كە لە
هەندێكیاندا تاكو ( )30ساڵی تر بەردەوامی دەبێت.

لهو شهڕهدا زاڵبوونی بهرژهوهندییه تایبهتییهكان
بهس���هر بهرژهوهندییهكانی بهش���داران و الیهنه
هاوپهیمانهكان بووهته س���یمای ڕۆڵی ئیمارات ،له
كاتێك���دا ڕۆڵی ئهوانیش له ڕۆڵی ئیمارات كهمتر
نیی���ه ،به الیهنی پهیوهندیاری یهمهنیش���هوه كه
شهڕو پێكدادانهكان لهسهر خاكهكهی ڕوودهدات
ستراتیژی پیادەكراوی ئیمارات بۆ بەدیهێنانی
ئامانجەكانی
لهم ش���هڕهدا دهوڵهتی ئیمارات پشتی به ستراتیژێكی تایبهت
بهستووه ،كه دهكرێت به "ستراتیژی ههژمونگهری" ناوزهدی
بكهین ،كه پێشتر یهكێك له شارهزایانی شیكردنهوهی ستراتیژی
ئاماژهی بۆ كردووه ،كه بریتییه له ستراتیژێكی سهربازی زیاتر
دوژمنكارانه له سهرتاسهری ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست،
له ههوڵێكدا بۆ دانانی سنورێك لهبهردهم ئهو پاشاگهردانیهی،
كه شۆڕش���هكانی بهه���اری عهرهبی له كۆتاییهكانی س���اڵی

2010دا دهس���تیان پێكرد .ئهم ستراتیژه له ناوهرۆكی قووڵیدا
ههوڵدهدات بۆ بهدیهێنانی كۆمهڵێك ئامانجی ئاماژه پێكراو،
بهپێی بنهمای "دهس���تكهوته ڕههاكان" ،كه لهس���هر ئاستی
نێودهوڵهتی پێیان ئاش���نا بووین .ئیمارات دهستپێش���خهری
كردووه له دوای دهرچوونی چهكداره حوس���ییهكان و سوپای
س���هر بهوان له عهدهن ،ههوڵبدهن بۆ بهدیهێنانی ئاس���تێكی
بااڵ له دهستكهوته سهربازییهكانی نێوان ئیمارات و سعودیه،
ههروهها ئهو الیهنه یهمهنیهی كه پهیوهس���تهو بهشداره لهم
هاوكارییه به نوێنهرایهتی دهس���هاڵتی ش���هرعی واڵتهكه ،كه
س���هرۆكی یهمهن عهبد ڕهبه مهنس���ور هادی نوێنهرایهتی
دهكات ،ك���ه چهندین جار ههوڵیداوه بۆ شكس���ت پێهێنانی
سیاسهتی ههژمونگهری ئیمارات له یهمهن وهك پابهندبوون
به بهرپرسیارێتیه نیشتمانی و دهستورییهكانی و وابهستهبوونی
به س���نوری دهس���تكهوتهكانی ئ���هم هاوكاریكردنهی ،كه به
پێویس���ت نازانرێت س���نوری بنهمای دهستكهوته ڕێژهییهكان
تێبپهڕێنێت ،وهك بهرزترین ئاست له ههمبهر هاوبهشهكانی،
چونكه ڕێگهدان به بنهمای "دهس���تكهوته ڕههاكان" گرفتێك
له هاوس���هنگی الیهنه هاوبهش���هكان دروس���ت دهكات ،به
تایبهت���ی له ژینگهی هاریكاری نێودهوڵهتی ڕكابهری ئامێزدا،
له كاتێكدا كه ترس و گومان و دڵهڕاوكێ بهرۆكی الیهنهكانی
بهرنادات ،ب���ه كاریگهری ئهو فێ���ڵ و ههڵخهڵهتاندنهی كه
لهوانهیه ههندێك له الیهنه هاوبهشهكان پهنای بۆ ببهن ،كه
له واقیعدا به كردار ڕوودهدات.
میكانیزم و ئامرازهكانی ستراتیژی ئیمارات
ستراتیژی ئیماراتی عهرهبی لهسهر بنهمای كۆمهڵێك میكانیزم
و شێواز دروستبووه ،كه مهبهست لێیان بهدیهێنانی ئامانجهكان
و مهبهس���تی كۆتایی له بهش���داریكردنی هێزهكانی ئیمارات
له ش���هڕی یهمهن دی���اری دهكات .دهكرێت ئهو میكانیزم و
شێوازانه لهم چهند خاڵهدا كۆبكهینهوه:
 .1میكانیزم و ئامرازه س���تراتیژییهكان و ئامرازهكانی پێگهو
دهسهاڵتی زبر ،كه دوو ڕهههندی ههیه:
 .1بهكارهێنانی هێزی س���هربازی له چوارچێوهی پش���تیوانی
كردنی دهسهاڵتی شهرعی
ئهم جۆره ش���هڕانه ڕێگه خۆشدهكهن بۆ سهپاندنی ئیرادهی
الیهنی بههێز بۆ بهدیهێنانی ئامانج و مهبهس���تهكانی ،لهبهر
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کۆمەلێک لە چەکدارانی حوسییەکان

ڕۆشنایی چهمكی ئاسایشی زبر ،كه هێزه چهكدارهكان وهك
ئامرازێك دادهنرێت بۆ سهپاندنی ئهو خواست و مهبهستانه.
له س���اڵی 1991وه ئیمارات ئهم ئاراس���تهیهی بهرههمهێناوه
له ڕێگهی بهش���داری كردنی له كۆمهڵێك شهڕی ههڵگیرساو
ل���ه خۆرههاڵتی ناوهڕاس���ت ،به هاوكاری لهگهڵ س���وپای
ئهمهریكا ،جگه له شهڕی داگیركردنی كوێت له ساڵی ،2003
ل���ه ههنگاوێكدا بۆ پێك���هوه تێكهڵكردنی نێوان هێزی ڕهق
و هێ���زی نهرم ،ب���هو پێیهی كه تهنه���ا دهوڵهتی عهرهبیه،
ك���ه هێزهكانی له بواری كاری مرۆیی و پش���تیوانی كردنی
ئۆپهراس���یۆنه س���هربازییهكاندا ڕۆڵی بینیوه ،كه هێزهكانی
ئهمهریكاو هێزهكانی پهیمان���ی ناتۆ جێبهجێی دهكهن .بهم
ش���ێوهیه ڕۆڵی ئیمارات له ش���هڕی ههڵگیرس���اوی یهمهن
دهردهكهوێ���ت .تهنان���هت له ئابی س���اڵی 2015دا نزیكهی
( )2800س���هربازی ئیماراتی له هێزه تایبهتهكان و ئهوانهی
له بواری خزمهتگوزاری لۆجیس���تی كاردهكهن ،به هاوكاری
چهند س���هد سهربازێكی سعودی له عهدهن دامهزرێنران ،له
كاتێكدا ژمارهی س���هربازه ئیماراتییهكان له یهمهن به گشتی
تا ئهیلولی س���اڵی  2017دهگاته نزیكهی ( )4000سهربازو له
كاتێكهوه بۆ كاتێكی تریش ژمارهیان گۆڕانی بهسهردا دێت.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕووداوهكان���ی ش���هڕی یهم���هن دهریدهخات ،كه بهش���ی
ه���هره گهورهی هێزهكان���ی ئیمارات له ع���هدهن و لهحج
كۆكراونهتهوه ،بهاڵم ژمارهیهكی تری سنوردار له ناوچهكانی
حهزرهمهوت ،ش���بوه ،ئهبیهن ،مهئ���رهب ،بابولمهندهب و
مهخا شانبهش���انی هێزهكانی یهم���هن و موقاوهمهی میللی
و هێزهكانی س���وپای س���ودان و ئهفسهرانی سوپای سعودیه
باڵوكراونهتهوه .لهسهر ئاستی هێزه ئاسمانییهكان ،ئیمارات
نزیكهی ( )30فڕۆكهی شهڕكهری ناردووهو له دوای سعودیه
پلهی دووهمی گرتووه له ڕووی ژمارهی فڕۆكه بهشدارهكانی
و ئهرك���ه جێبهجێك���راوهكان .هێش���تا هێزی ئاس���مانی و
فڕۆكهوانیی جهنگیی ئیماراتی و سعودی سهروهری ڕههایان
بهسهر ڕوانگهی ئاسمانی یهمهندا سهپاندووه .لهسهر ئاستی
هێزی دهریایی و كهناراوهكان ،هێزه دهریاییهكانی ئیمارات
ژمارهیهك كهشتی و پارچهی دهریایی باركراو به جبهخانهی
س���هربازییان بۆ عهدهن ناردووه ،وهك كهش���تی دابهزاندنی
تانكهكان ،كهشتیه جهنگییه بهرمائییهكان و كهشتی لۆجیستی
ل���ه جۆری ( ،)Swift HSV2كه ل���ه ڕابردوودا له پێكهاتهی
هێزه دهریاییهكانی ئهمهریكا بوو ،له مانگی تشرینی یهكهمی
2016دا لهالیهن هێزه دهریاییهكانی س���وپای یهمهنی س���هر
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فرۆکە جەنگییەکانی ئیامراتی عەرەبی

به حوس����ییهكانهوه له نزیك كهنارهكان����ی خۆرئاوای یهمهن
مووش����هك باران كرا .ژمارهیهك كهشتی و پارچهی دهریایی
تری ئیمارات بهرهو كهنارهكانی شاری (ئهلمهكال) له پارێزگای
حهزرهم����هوت ڕهوانه كران بۆ پش����تیوانی كردنی چهكدارانی
بژاردهی حهزرهمی له كاتی ڕزگاركردنی ش����ارهكه لهدهست
چهكدارانی گروپی (انصار الش����ریعه)ه س����هر به ڕێكخراوی
قاعی����دهی جیهاد له دوورگهی عهرهب ،به ههمان ش����ێوهش
پشتیوانی هێزهكانی بژاردهی شبوهیان كرد له كانوونی یهكهمی
س����اڵی  2016به درێژایی كهناراوهكانی ئهو پارێزگایه له پێناو
پاراس����تنی كۆمپانیای غازی سروش����تی یهمهن ،كه دهكهوێته
ناوچهی (بلحاف).
به تێپهڕبوونی كات ،كهنارهكانی یهمهن و ههندێك دورگهی
به درێژایی دهریای عهرهبی و كهنداوی عهدهن و دهریای سور
ت����ا دهگاته بهندهری مهخا ،به كرداریی كهوتنه ژێر كۆنترۆڵی
هێزهكانی ئیمارات ،تهنانهت تاكو ئهم ساتهش ،كه ئۆپهراسیۆنه
س����هربازییهكان له مانگی ئای����اری 2017وه له بهندهری مهخا
وهس����تاوهله سایهی پێگهو دهس����هاڵتی نابهرامبهری سهرۆك
هادی و دهسهاڵتی فهرماندهیی سهربازی ئیمارات  .
 .2بهكارهێنانی هێزی س����هربازی له چوارچێوهی شهڕی دژی
تیرۆر له چوارچێوهی شهڕی دژی تیرۆردا ،چهند ئامرازێكی

ت���ر ههیه بۆ بهدیهێنانی ئامانجه س���تراتیژییهكانی ئیمارات،
چونكه س���نوری بوونی هێزهكانی له یهم���هن تێپهڕاندووه
بۆ بهدیهێنانی ئامانجه ڕاگهیهنراوهكانی پرۆس���هی سهربازی
"گهردهلولی خۆڕاگری" ،تا ئاستی شوێنپێ ههڵگرتنی ئهندامانی
قاعیده لهناو مۆڵگهكانیان ،نهك تهنها وهدهرنانییان لهناو ئهو
شارانهی ،كه دهستیان بهسهردا گرتووه ،بهاڵم لهگهڵ ئهمهشدا
دهوترێت :بابهتهكه دهچێته قاڵبی سهرپێ خستنی دهسهاڵتی
شهرعی لهو ناوچانهدا و بههێزكردنی پێگهو دهسهاڵتیان .ئهو
بهرئهنجامه له ڕێگهی بهشداری كردنی هێزهكانی ئهمهریكا
له پرۆسهی س���هربازی "ڕهشایی دهریا" بهرجهسته بوو ،كه
له كانوونی دووهمی  2017شارۆچكهی یهكال-ی له پارێزگای
بهیزا كرده ئامانج و مهخابن زۆرێك قوربانی لێكهوتهوه ،له
نێوانیاندا منداڵێ���ك و ژمارهیهك ژن ههبوون ،جگه لهوهی
ئهم ناوچانه ڕوبهڕوبوونهوهی چهكداریی قورس���ی له نێوان
چهكداره حوسییهكان و هێزهكانی بهرهنگاری میللی بهخۆوه
بینی.
گرنگ���ه لێرهدا ئام���اژه بهوه بكهین كه ڕۆڵ���ی ئیمارات له
بهگژداچوونهوهی تیرۆر ،بۆ ماوهیهكی دوورو درێژ له پێش
شهڕی یهمهن ،ببووه جێی گومان لهالیهن ئهمهریكییهكانهوه،
چونك���ه بهپێی ئ���هوهی ههندێ���ك له ش���ارهزایانی بواری
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بهگژداچوونهوهی تیرۆر بۆ ئاژانسی (ڕۆیتهرز) له ناوهڕاستی
 2016ئاماژهیان بۆ كردووه دهوتڕێت :ههندێك لێپرس���راو
له حكومهتی ئهمهریكا له س���هرهتادا باوهڕییان نهدهكرد به
ههڵوێستی جددی و توانای ئیمارات له بواری بهگژداچوونهوهی
تیرۆر ،بهاڵم وهك پێدهچێت ،دهرفهتهكهی بۆ ههڵكهوت بۆ
نههێشتنی ئهم تێڕوانینه لهسهر خۆی ،جگه لهوهی پاساوێكه
بۆ گهیشتن به نهیاران و ناحهزهكان له ههمبهر سیاسهتهكانی
ئیمارات له یهمهن ،له بابهتی ههڵهكانی تهقهی دۆستهكان،
كه زۆرێك له س���هركردهكان و سهربازانی سوپای نیشتمانی
یهمهن و هێزهكانی بهرهنگاری میللی كوشت له ناوچهكانی
مهئ���رهب ،لهحج و تهعز ،ئهوانهی كه ههڵوێس���تییان دژی
سیاسهتهكانی ئیماراته ،كه ههندێك له بنهما نیشتمانییهكانی
پێشێل كردووه ،وهك :یهكێتی خاكی یهمهن ،سهربهخۆیی له
بڕیاردان ،پرۆتیستۆ كردنی سهروهری لهسهر خاكی یهمهن.
له ئاسۆی بینراوی دهرهاویشتهكانی ڕۆڵی ئیمارات له شهڕی
یهم���هن ،ئاماژه ههیه لهس���هر ئهوهی ،ك���ه ڕۆڵی ئیمارات
بۆته مهترس���ی لهسهر دهسهاڵتی شهرعی یهمهن ،له ڕێگهی
ههوڵهكانی بۆ لهس���هر كارالبردنی سهرۆك مهنسور هادی،
كه دهبێته هۆی ش���ێواندن و تێكدانی سهقامگیری یهمهن و
الوازكردنی یهكێتی خاكهكهی ،ئهوهش ڕهنگدانهوهی خراپی
بۆ سهر ڕوانگه ههرێمییهكهی دهبێت ،به تایبهتی له سایهی
گهشهكردنی ههس���تی ناوچهگهرێتی له باشوری یهمهن ،كه
له پش���تی بهو دامهزراوه س���هربازییه بههێزه ،كه ئیمارات
دایمهزراندووهو پش���تیوانی لێ���دهكات لهن���او پارێزگاكانی
باش���وری یهمهن ،واته ئهو ناوچانهی كه دهكهونه دهرهوهی
دهسهاڵتی ش���هرعی ،بهو مهبهستهی ئهو واڵته بگۆڕێت بۆ
چهند كانتۆن و دهوڵهتۆكهیهك وهك ئهوهی له س���هردهمی
كۆڵۆنیالیزم���ی بهریتانی ههبوو .ب���ه پێچهوانهوهی ئهمهوه
دوور نییه ئهم ناوچانهو س���هرلهنوێ دووچاری پهالمارێكی
باك���ور ببنهوه ،ئهمهش بهپێی ئهو هاوپهیمانێتیه تازانهی كه
كراوه ،به بیانووی پارێزگاری كردن له یهكێتی نیش���تمانی،
ه���اوكات لهگهڵ ههڵكش���انی كارو چاالكییهكانی گروپهكانی
س���هر به قاعیدهو لقهكانی ،كه ه���اوكات لهگهڵ الوازبوونی
ناوهندێتی دهوڵهت و پارچه پارچهبوونی پێگهو دهسهاڵتهكهی
سهرههڵدهدهنهوه.
ل���ه چوارچێ���وهی پهیوهندی نێ���وان ههردوو جهمس���هری
ئایدیا دیپلۆماتیك

هاوپهیمانێت���ی ،ههندێك ل���هو بڕوایهدان ك���ه پێدهچێت
زیادبوونی بهرژهوهندخوازی ئیمارات و س���عودیه گهیشتبێته
ئاس���تێكی نهش���یاو بۆیه دهبێته هۆكارێك بۆ تێكدانی ئهو
هاوپهیمانێتیهی ههیه لهگهڵ ههموو ئهو دهستكهوتانهی ،كه
الیهنهكانی ناو هاوپهیمانێتیهكه بهدهستییان هێناوه ،به تایبهتی
ئهگهر كاریگهری قهیرانی ئابڵۆقهی سهپێنراو بهسهر قهتهردا
زیاترو ئاڵۆزت���ر ببێت ،بهمهش بۆی ههیه دهرهاویش���تهی
كتوپ���ڕی لێ بكهوێت���هوهو هیچ بوارێك ب���ۆ هاوپهیمانێتی
نهمێنێ���ت ،ئهوهش تهنها خزمهت بهوانه دهكات كهڵكیان له
هاوپهیمانێتیهكه وهرگرت���ووه له ناوهوهو دهرهوهی یهمهن.
لهبهردهم ئهو ئاس���تهنگانهی ڕوب���هڕوی ئیمارات بوونهتهوه
بهه���ۆی تووڕهیی زۆری گهلی یهمهن له پارێزگاكانی باكورو
كاریگهرێتی ههژمونی سهپێنراوی ههندێك الیهنی كاریگهرو
دهستڕۆیشتووی باشور ،پێدهچێت ئهوهی له ساڵی ڕابردوودا
لێكۆڵ���هرهوه خۆرئاواییهكان و ش���ارهزایان ل���ه كارووباری
كهنداو پێی گهیشتوون ،له بهدیهاتنهوه نزیك بێت ،ئهویش
ئهوهی���ه كه ئیماراتییهكان دركییان بهو ڕاس���تیه كردووه كه
ل���ه كێش���هدان و كاری ئهوانی���ش وهك كاری ئهوانهیه ،كه
چوونهت ناو ش���هڕێكهوه بهبێ بوونی ستراتیژێكی ڕوون و
دیار ،لهبهر ئهوه باش���ترین ب���ژارده بۆ ئیماراتییهكان ،وهك
چۆن به باشی تێچوكهیان بژاردووه ،ئاواش پێویسته به باشی
بیر بكهنهوه له چۆنێت���ی كهمكردنهوهی زیانهكان و دانانی
وادهیهكی گونجاو بۆ ئهنجامدانی پالنهكهیان.
* عهلی زهههب -شارهزا له كارووباری ستراتیژی پهیوهست
به یهمهن.
سهرچاوه:
مركز الجزیره للدراسات
http://studies.aljazeera.net/ar/
reports/2017/07/170710081445847.html

رۆڵی ستراتیژی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆریستیەكاندا
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ئامادەکردنی :شاناز رەمزی هیرانی

ژمارە ( )30-31ئابی 2017

74

ز

زۆربەمان تووشی سەرسوڕمان بووین لەبەردەم دیاردەی بەشداریكردنی ژنان و
كچانی ئیخوان لە خۆپیشاندانەكانی میسر ،كە ئەو گروپە رێكییان خستبوو دوای
الدانی محەمەد مورسی لەسەر دەسەاڵت .چونكە ئیخوانەكان بە مەبەست ژنان و
كچانیان خستبووە ریزی پێشەوەی ئەو خۆپیشاندانانه .تەنانەت كچە خوێندكارەكانی
زانكۆ ،ئەوانەی سەر بەگروپی ئیخوان بوون ،بە تایبەتیش زانكۆی ئەزهەر ،ڕەفتاری
توندوتیژو سەرنج راكێشیان گرتەبەر لە زۆرێك لەو خۆپیشاندانانەی لەناو حەرەمی
زانكۆكەدا ئەنجامدران .بۆیە لێرەدا پرسیارێك دروست دەبێت :ئایا دەكرێت ئەو
ژنانەی سەر بە گروپە ئیسالمییەكانن ،بەشدار بن لە هەمەجۆربوونی ڕەوتی ئەو
گروپانە لە كردەوە ناڕەزایەتییەكانو توندوتیژەكاندا؟

ل��ەم بابەتە تایبەتەشدا ب��اس لە رۆڵ��ی ژن��ان دەك��ەی��ن لەناو
گروپە تیرۆرستیەكانی ئاین وەك دەرچەیەك بەكاردەهێنن.
هەروەها رۆڵی ژنان لەرێكخراوە جیهادیەكانی لەسوریا چاالكنو
كارپێكردنیان لەو واڵتەدا وەك نمونە دەهێنینەوە .وەك هەوڵێك
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە :ئایا ئەو پاڵنەرو هۆكارانە چین كە
وادەكات ژنان تێكەڵی جیهانی تیرۆریستی ببن؟ ئەو پرسیارەش
بەهۆی زیادبونێكی بەرچاو لەژمارەی ئەو ژنانەی سەر بەو
رێكخراوانەن دێتە ئاراوە ،بەڵكو ئەو ژنانە كاراو چاالكیشن لەناو
ئەو گروپانەدا .بۆیە پرسیارێكی تریش بەدوای خۆیدا دەهێنیت
لە ب��ارەی پاڵنەرەكانی روتێكردنی ژنان بۆ ناو ئەو گروپانەو
بەرەوپێشەوەچونی رۆڵەكانیان لەناو ئەو رێكخراوە تیرۆرستییانە،
كاتێك كە تەنیا ژنی سادە بوون و ئێستا بوونەتە بەكارهێنەرانی
توندوتیژی و كەسانی پالن دارێژ بۆ ئەو گروپانە.
لێرە چەندین بۆچوونو ئەگەر بەدیاردەكەون لەسەر چوونی ژنان
بۆ ناو جیهانی تیرۆر ،ڕەنگە ئەمە شێوەیەك بێت لە شێوەكانی
بەدەستهێنانی جۆرە ئازادییەك بۆ ژنان ،چونكە لەنێو ئەو كیانە
تیرۆریانە ،ژنان هاوتا دەبن لەگەڵ پیاوان و رۆڵی سەركردایەتیان
دەبێت لەناو رێكخراوەكان .بەاڵم رەنگە ئەو دیدوبۆچونە بەتەواوی
الی گروپە تیرۆرستیەكان دروس��ت نەبێت ،كە ئیسالم وەك
مەرجەعێك بۆ خۆیان دادەنێنو ژنان وەكو ئامێرێك سەیر دەكەن
بۆ بەردەوامبون و مانەوەی رێكخراوەكە ،وەك چۆن سوتەمەنی
بەكاردێت بۆ كارپێكردنی ئامێرەكان .ئەمەش لە فەتوای زۆرێك
لە پیاوانی رێكخراوی قاعیدە بەدیار دەكەوێت ،كاتێك رێگە نادەن
ژنان بچنە مەیدانی جەنگ و تەنیا بەگێڕانی تەنیا رۆڵی دایكانی
نەوەی داهاتوو لەرێكخراوەكە سەیر دەكرێن.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕەنگە هۆكارەكانی چوونی ژنان بۆ ناو رێكخراوە تیرۆرستیەكان،
بیرۆكەی ئازادی تێپەڕ بكات بۆ چەند هۆكارێكی تری بەرباڵو،
كە وادەك��ات نەك هەر ژن��ان ،بەڵكو پیاوانیش روبكەنە ئەو
جۆرە رێكخراوانە ،دیارترینیشیان :هەژاری و پەراوێزخستن و
سەركوتكردنی سیاسییە ،بەاڵم بەو پێیەی ژنان لە ڕووی وەرگرتنی
مافەكانیان لەناو زۆربەی كۆمەڵگەكان الوازترن ،بۆیە ئەو فاكتەرە
فشارئامێزانهی لەسەر تاكەكان هەیە ،دوو ئەوەندە زیاترە بۆ سەر
ژنان.

هۆكارە كۆمەاڵیەتیو سیاسیەكانی پاڵنەرن بۆ تیرۆر:
چەندین هۆكاری كۆمەاڵیەتیو سیاسی هەن كە پاڵنەرن بۆ تیرۆر:
گرنگترینشیان:

 .1هەژاری
لە زۆرێك لەو لێكۆڵینەوانەی كراون ،تیرۆر بە "الیەنە تاریكەكەی
عەولەمە" وەسف دەكرێت .ئاماژەكان ئەوەمان پێ دەڵێن ،كە
نیوەی دانیشتوانی جیهان لەسەر كەمتر لەدوو دۆالر دەژین رۆژانە،
ئەمەش ژینگەیەكی بە پیت بۆ توندوتیژی دەسازێنـێ .هەر ئەوەش
بوو وایكرد بیل كلینتۆن سەرۆكی پێشووتری ئەمەریكا ،داڕێژهرانی
سیاسەتەكانی ئەمەریكا هانبدات بۆ بەهێزكردنی ئاسایشی نیشتمانی
بەرێگەی كەم كردنەوەی جیاوازی لە سامان و دەوڵەمەندی.
واڵتانی جیهانی سـێیەمیش بە خاكێكی بە پیت دادەنرێت بۆ
تیرۆر ،بەهۆی بەرزبونەوەی رێژەی بێكاری و دابەزینی ئاستی
گەشەی ئابوری.
دوای ڕووداوەكانی سێپتەمبەری 2001یش ،تیرۆر بەشێوەیەكی
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زیاتر بە هەژاری بەسترایەوەو مشتومڕ لەسەر ڕەگ و ڕیشەی
كۆمەاڵیەتی و ئابوری كراوە بۆ تیرۆر ،بە تایبەتی دوای وتەكەی
سەرۆكی پێشووتری ئەمەریكا جۆرج دەبلیۆ بۆش ،كاتێك وتی:
ئێمە لەدژی بنبڕكردنی هەژاری خەبات دەكەین ،چونكە هیوامان
بە لە ناوبردنی تیرۆر هەیه.
هەبونی پەیوەندیەكی پتەویش لە نێوان هەژاری و تیرۆر بۆ ئەوە
دەگەرێنرێتەوە ،كە بەكارهێنانی توندوتیژی جۆرێكە لە گوزارشت
كردن لە بێزاری كۆمەاڵیەتی و ئابوری و بێ ئومێدی .هەروەها
چونكە واڵتە هەژارەكانیش رێژەیەكی زۆر لە نەخوێندەوارو
خەڵكی بێكار لەخۆ دەگرێت ،جگە لەفراوانبونی ئەو كەلێنە
گەورەی لەنێوان دەوڵەمەندو هەژاراندا هەیە .لەگەڵ دابەزینی
ئاستی گەشەی ئابوریو كۆمەاڵیەتیش ،ئەمانە هەموویان فاكتەری
سەرەكی توندڕەوی سیاسین و هاندەرن بۆ بەكارهێنانی توندوتیژی
سیاسی و ڕووكردنە بەرەو گوتاری ئاینی ،بە تایبەتی توندوتیژ،
وەك دەرچەیەك بۆ خۆ رزگاركردن لەخراپی بارودۆخی ئابوری.

 .2بێبەریبوونی رێژەیی
رەنگە لێكۆڵینەوەكەی "تید روبێرت جور" نمونەیی بێت لەسەر
ئەو بابەتە ،چونكە هەژاری و نادادپەرەوەری بە توندوتیژی سیاسی
بەستۆتەوە ،بەو پێیەی دەستەواژەی "بێ بەریبونی رێژەیی" لە
نێوان جیاوازی ئابوریو روتێكردنی تاكەكان بەرەو چاالكی سیاسی
توندوتیژ بە یەكەوە گرێداوە.
جور "بێ بەریبوونی رێژەیی" وەك بەڵگەیەك ئاماژە پێكردووە
بۆ ئەو پشێویانەی دێنە ئ��اراوە بەهۆی ئەو جیاوازیەی لە
نێوان ئەوەی تاكەكان پێشبینی دەكەن وەدەستی بهێنن لە كاالو
خزمەتگوزراییەكان و لە نێوان ئەوەی بە كردەوە بەدەستی دەهێنن.
چونكە ئەو بێئومێدیەی لەو ڕووەوە الیان دروست دەبێت و
ناتوانن بەئاسانی كااڵو خزمەتگوزرایەكان بەدەست بهێنن ،دەبێتە
هۆی ئەوەی ڕووبكەنە توندوتیژی سیاسی.
ئەو تیۆرەی جور ــ یش بوە مەرجەعێك بۆ زۆرێك لەو زانایانەی
لەسەر توندوتیژی سیاسی دەیانخوێند ،لەوانەش ساموێل هنتگتون.
كە چوارچێوەی بێ بەریبونی رێژەیی وەردەگرێت بۆ شرۆڤەكردنی
توندوتیژی سیاسی .كە لە هەریەك لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و
باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا بە خۆیانەوە بینیوە لە نێوان ی1960و
1970دا.

 .3پەراوێزی سیاسیو كۆمەاڵیەتی
دكتۆر ئالین تودمان ،بەرێوەبەری پەیمانگای لێكۆڵینەوەكان لەسەر
پەراوێزخستن و دورخستنەوەی كۆمەاڵیەتی لە قوتابخانەی ئەدلیر
بۆ كۆمەڵناسی تایبەت بە چەمكی"پەراوێزخستن" بە" چەند كۆمەڵە
رێكارو هەنگاوێكی رێكخراو پێناسە دەكات ،كە بەپێی ئەو رێكارانە
رێگرو بەربەست لەبەردەم تاكو كۆمەڵەكان دادەنرێت ،تا نەتوانن
مافو هەلو كەرستەو خزمەتگوزاری نیشتەجێبون ،تەندروستی،
كارپێكردن ،فێركردن ،بەشداری سیاسی و چەند مافێكی تریش
وەدەست بهێنن ،كە بنچینەی تەكامولی كۆمەاڵیەتین .ئەو چەمكەش
لە چەند بەشێكی ف��راوان لە جیهاندا بەكارهێنراوە ،بۆ ئەوەی
گوزارشت لە جیاكاری و دوورخستنەوەی كۆمەاڵیەتی بكات.
زانستی كۆمەاڵیەتی سیاسی ،مرۆڤی پەراوێزخراو ،بەو جۆرە مرۆڤە
دەناسێنێت ،كە بەشێك لەخودی خۆی لەدەستداوەو دەستەوستانە
لەبەدی هێنانی بەشەكەی تریشی .ئەم پێناسە كردنەش دەمانخاتە
ب��ەردەم دەروون��ی ئەو پەراوێزخراوە كە ب��ەردەوام هەوڵدەدات
قەرەبووی ئەو كەموكوڕیانەی بكاتەوە بە رێگەی شتی ترەوە .ئەو
مرۆڤهی هەمیشە هەست بە پەراوێزكردن دەكات ،ڕوودەكاتە ئەو
گروپە تیرۆریستیانەو هەوڵدەدات بەو رێگایە رۆڵێك لەناو كۆمەڵدا
بدۆزێتەوە بەرێگەی سەرنج راكێشانی دەوروبەری خۆی بەتوندوتیژی.
چونكە ناتوانێت ئەو رۆڵە بەشێوەیەكی ئاسایی بگێڕێت.

.4دابڕینی جوگرافیای ی و نەبوونی دامەزراوەكانی
دەوڵەت:
ئەو گروپە توندڕەوانە هەمیشە ناوچە دوورە دەستەكان لە دەسەاڵتی
ئەمنی بەكاردەهێنن بۆ چاالكیەكانی بزووتنەوەكانیانو جوواڵنەوەیان
بە شێوەیەكی ئازادتر لەو شوێنانە .وەكو ئەوەی لەسینا ــ میسر
روودەدات ،یان ئۆردوگا فەلەستینییەكان لە لوبنان ،یان چیاكانی
قەندیل ،یان بەرزاییەكانی ئەنادۆڵ ،ئەفغانستانو ناوچەی هۆزەكانی
لە نێوان پاكستا ن و ئەفغانستان.
ئەو گروپانەی نەبونی دامەزراوە دەوڵەتیەكان و خزمەتگوزاریەكانی
ژێرخانی ئابوری بەشێوەیەكی یەكجار بەرچاو لەو ناوچانە قۆستۆتەوە.
ئەمەش پاڵنەرێكی سەرەكیە ،كەوا لە هاواڵتیانی دانیشتوی ئەو ناوچانە
دەكات هەست بە جۆرێك لە رق و كینە بكەن بەرامبەر دەسەاڵتی
سیاسی و حكومەتیش ،بە تایبەتی ،چونكە بە پلە یەك حكومەت
بەرپرسیارە لەسەر كەمی خزمەتگوزاریەكانو دۆخی هەژاری لە
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ژنانی تیرۆریست لەسەر هونەرەکانی جەنگ راهێنانیان پێدەکرێت

بەرچاوی هاواڵتی سادە .دواتر ئەو گروپانە بەدیلێك بۆ دەوڵەت
پێشكەش دەكەن لەناو رێكخستنەكانیانو ئایین ،یان ئایدیۆلۆجیایەكی
دیاریكراویش وەك مەرجەع لە بری یاسا بەكاردەهێنن ،بۆ ئەوەی
ئینتیمای یەكەمی ئەو كەسە بۆ گروپ و فیكرەكەی بێت.
رۆڵی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆریستیەكان
ئەو پرسیارەی پێویستە بە بەردەوامی بخرێتە ڕوو وفەرامۆشی
نەكەین ،ئەوەیە :ئایا ژنانی كۆمەڵەگەكانمان تا چ رادەیەك دوورن،
یان تا چ رادەی��ەك نزیكن لە ئەگەری ئامادەكردنیان بۆ كاری
تیرۆرستی؟ بە لەبەرچاوگرتنی ئەو راستیەی كە دەست گەیشتن بە
ژنان و فاكتەری بەسەربازكردنی كەم خەرجی ترە لە بەسەربازكردنی
پیاوان .بەاڵم مەترسی ڕاستەقینە لەسەر تواناو توندڕەوی گروپە
تیرۆرستییەكان لەسەر بەسەربازكردنی ئەو ژنانەی پشتیوانیان
لێدەكەن ،یان جێبەجێكەری ئەجنداكانی ئەو گروپانەن ،خۆی لەو
پەیوەندییەی ژن بە تاكەكانی كۆمەڵگەوە هەیەتی دەبینێتەوە ،كە
تۆڕە سەرەكیەكەی ژن (دایك)ە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەسەربازكردنی ژن بۆ تیرۆر ،واتە زیاتربوونی رێژەی بەسەربازكردنی
نیوەی كۆمەڵگە دوو ئەوەندە زیاتر ،بە ب��ەراورد لەگەڵ
بەسەربازكردنی پیاو بۆ گروپێكی تیرۆرستی .ئەمەش بەهۆی
ئەو تایبەمەندیەی ژنان هەیانەو جووڵەكردنی بە ئاسانی و
خۆشاردنەوەی لە پشت كولتورو دابو نەریتەكانی كۆمەڵگاكان،
كە وادەكات ژنان لە پیاوان ئاسانتر بگەن بەو ئامانجانەی بۆیان
دیاری كراوە .ژنان لەناو گروپە تیرۆرستییەكان رۆڵی زۆرو
سەرەكییان هەیە ،رەنگە ئەو رۆاڵنەشی بریتی بن لە سـێ
ئامانج ،كە خزمەتی پێدەگەیەنێت :ئەوانیش:
ــ دایكایەتی :ئەم رۆڵە خزمەت بە وەزیفەی دەروونی دەكات
بۆ بەهێزكردنی روح و فكرەی توندڕەوانە بە رێگەی چەسپاندنی
لەناو مێشكی نەوەی داهاتوو بۆ خولقاندنی نەوەیەكی نوێ لە
تیرۆرستەكان.
ــ بەسەربازكردن :بە شێوەیەكی سەرەكی پشت بە پیاوان
دەبەستێت ،بەو پێیەی تا ئێستاش سەركردایەتیو دروستكردنی
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بڕیار لەناو دەستی پیاودایە لەناو گروپە تیرۆرستیەكاندا،
بەاڵم ئەمە لەرۆڵی ژنان كەم ناكاتەوە لەبەسەربازكردنی ،یان
ئاسانكردنی پرۆسەی بەسەربازكردنی ژنانی تر .هەرچەندە ئەو
رۆڵە لەناو رێكخراوێكی وەكو "قاعیدە" زۆر رون نییە ،جگە لە
ناوچەی نیمچە دورگەی عەرەبی ،پێچەوانەی رێكخراوەكانی تر
لەئەمەریكای التینی ،یان رۆژئاوا.
رۆڵی بەسەربازكردن تا ڕادەیەكی زۆر پشت بە پەیوەندیە
خێزانی و هاورێیەتیەكانەوە دەبەستێت .زیاتریش لە ناوچە
دورەدەستەكان چاالكترە .رۆڵی ژنانیش لە بەسەربازكردن
لەنێو گروپە توندڕەوەكان لە واڵتێكی وەكو پیرۆ بەدیاركەوت،
چونكە رێكخراوی (الدرب الساطع) وەك دەستەیەكی سەرەكی
بۆ نوێكردنەوەو زیندووكردنەوەی رێكخراوەكە پشتی بە ژنان
دەبەست تا ماوەی سـێ دەیەی بەسەر یەكەوە .كە هەر لە
شەستەكانەوە تا حەفتاكان درێژ بۆوە ،ئەویش بە رێگەی هێنانی
ئەندامی نوێ بە شێوەیەكی بەردەوام بۆ ناو رێكخراوەكە.
ــ پروپاگەندە :لەگەڵ زیادبوونی پێشكەوتنی تەكنەلۆژیاو بەرەو
پێشەوەچوونی فاكتەرەكانی راگەیاندن ،ژنان بوونە فاكتەرێكی
گرنگ لەالی ئەو رێكخراوە تیرۆرستیانە بۆ ناساندن و سەرنج
راكێشان بۆ الی خۆیان .چونكە ستراتیژیەتی ژنانی خۆكوژی
پەیڕەو دەكرد .هەروەها باڵوكردنەوەی گرتەی ڤیدیۆی ئەو ژنانە
پێش خۆ تەقاندنەوەیان و ڕەوانەكردنی ئەو گرتانە بۆ كەناڵەكانی
راگەیاندن .ئەمەش تا رادەیەكی زۆر سەرنجی رادەكێشاو
هاوسۆزییەكی زۆری بەدەست دەهێنا بۆ ئەو رێكخراوانە.
بەمەش ژن دەبوە كەرەستەیەكی بەهێز بۆ پروپاگەندەكان ،بە
تایبەتی دوای گرنگیدانی كەناڵەكانی راگەیاندن بە ژنان زیاتر لە
پیاوان.
چەند نموونەیەك لەسەر رۆڵی ژنان لەناو رێكخراوە تیرۆرستیەكان
بەپێی ئهو توێژینەوانهی كه توێژەری ئەمەریكی كلۆدیا فۆرستر
ئەنجامی داون ،بیرۆكەی جۆر لەالیەن هەندێك لە توێژەران
دروستكراوە بۆ ئەوەی رادەی تێوەگالنی رەگەزی مێینە لەناو
رێكخراوە توندڕەوەكان فەرامۆش بكەن .وا سەیریان كردووە،
كە تەنیا لەالی پیاوانەوە قۆرخ كراوەو رۆڵی ژنانیان لەنێو ئەو
گروپانە تەنیا بە پەروەدەكردنی نەوەی نوێ دیاری كردووە،
نەك وەك بونەوەرێك ،كە توانای كاری تیرۆرستی هەبێت و
تەنانەت كاراو چاالكیش بێت لە بەدیهێنانی.
فۆرستر پێی وایە خودی ئەو تێگەیشتنە تەقلیدیە ،كە وایكردووە

ژن بەراستی ببێتە تیرۆرستو هاوشێوەی نێرینە بتوانێت كاری
تیرۆرستی ئەنجام بدات دژی هاواڵتیانی بێتاوان بە شێوەیەكی
زۆر دڕندانەترو وەحشیانەتر ،كە زۆرجار بە وەخشیانەتر لە
پیاوان وەسفكراون.
هەندێك بۆچونیش هەیە كە پێیان وای��ە ژنانی تیرۆرست
كاریگەری یەكالكەرەوەیان لەسەر مێژوو دروست كردووە .بۆ
نموونە :كاری تیرۆركردنی قەیسەر ئەسكەندەری دووەم لەساڵی
 1881لەالین ژنێكەوە رێكخراوە .هەروەها ژمارەیەكی زۆری
شۆڕشگێڕەكانی سەدەی نۆزدەهەم لە ژنان پێكدەهات .زیاتر
لە نیوەی خۆكوژەكانیش لە سەرتاسەری جیهان بە هاتنی ساڵی
 2002ژن بوون بەپێی مەزندەكانی ئێستاش ژنان نزیكەی لە30%
هێزی شەڕكردن لەنێو گروپە تیرۆرستییەكاندا پێك دەهێنن.

لێرە چەندین بۆچ���وونو ئەگەر بەدیاردەكەون
لەسەر چوونی ژنان بۆ ناو جیهانی تیرۆر ،ڕەنگە
ئەمە شێوەیەك بێت لە شێوەكانی بەدەستهێنانی
جۆرە ئازادییەك بۆ ژنان ،چونكە لەنێو ئەو كیانە
تیرۆریانە ،ژنان هاوتا دەبن لەگەڵ پیاوان و رۆڵی
سەركردایەتیان دەبێت لەناو رێكخراوەكان
جۆرێكی تایبەت لە ژنانی تیرۆرست:
ژمارەیەك لە ژن��ان رۆڵ��ی ناتەقلیدیان گێڕاوە لەنێو گروپە
تیرۆرستیەكان ،كە بیرۆكەی پشتیوانیكردن ،یان بەسەربازكردن،
تەنانەت بەشداریكردنیشی تێپەڕاندووە بۆ رۆڵی سەركردایەتی
ك��ردن ،بەڵكو هەندێك جار دامەزراندنیش لەنێو هەندێك
گروپدا.

فوسكۆ شیگینۆبۆ
"فوسكو شیگینوبو" شاژنی تیرۆری سوور ،نموویەكی رونە لەسەر
ژنانی تیرۆرست .چونكە دامەزرێنەری سوپای سووری ژاپۆنیەو
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بنكەكانی لەلوبنان جێگیر كرد .فوسكو بە ژنێكی توندو دڕندە
ناسرابوو لەگەاڵ ئەندامەكانی رێكخراوەكەی ،زۆریش سەركەوتووبوو
لەكۆكردنەوەی پارەو چەك بۆ رێكخراوەكە .شیگینیوبو سەركردایەتی
هێرشێكی كرد دژی ویالیەت یەكگرتوەكان لەسەر خاكی ئەمەریكا.
بەمەش سوپای سوور بوە تاكە رێكخراوی پێش قاعیدە كە هێرشێكی
لەو جۆرەی ئەنجام داوە.

ڕێكخراوی بێوەژنە ڕەشەكە:
"شامل سەلمانۆڤیچ باساییف" ناسراو بە شازادە عەبدوڵال شامل ئەبو
ئیدریس سەركردەی بەشە چەكدارەكەی بەرهەڵستكارانی چیچانی
دژی روسیا ،بزووتنەوەیەكی لە"بێوەژنە ڕەشەكە" دامەزراند ،كە
لە ژنانی خۆكوژ پێك دەهاتن و هەموویان ئەو ژنانە بوون كە
هاوسەرەكانیان لەسەر دەستی هێزەكانی ڕوسیا كوژرابوون.
ئەو بزوتنەوەیە رۆڵێكی گرنگ دەگێڕن لەهەڕەشەكردن بۆ سەر
ئاسایشی روسیا .تەنانەت گەیشتۆتە ئەو رادەی��ەی هەڕەشەی
تەقاندنەوەی خولی یاریەكانی ئۆلمپیاد دەك��ەن .گروپی بێوەژنە
ڕەشەكە ،فكرەی رێكخراوی دایكی تێپەڕاندووەو ئێستا لە شێوەی
رێكخراوەێكی سەربەخۆ كاردەكات.

بۆكۆ حەرام لە نێجیریا
بزووتنەوەی بۆكۆ حەرام ،كە نمونەیەكی تری تاڵیبانی ئەفغانیەو بە
(تاڵیبانی نێجیریا) ناو دەبرێت .ستراتیژیەتەكەی بە شێوەیەكی سەرەكی
پشت بە رفاندنی ژنان دەبەستێت ،بە تایبەتیش لەم دواییانەدا.
ئەمەش وایكردووە" نمایشێكی راگەیاندن" بۆ خۆی بخولقێنـێ .رەنگە
تەنگژەكەی ڕفاندنی نزیكەی  200كچ و هەڕەشەی فرۆشتنیان بەم
دواییانە ،تا رادەیەكی زۆر تیشكی خستۆتە سەر گەورەترین گروپو
دڕەندەترینیان لە جیهاندا.
ئەو بزووتنەوەیە هەوڵدەدات رێگە لە هاتنی پەروەردەی رۆژئاوای ی
و كولتوری رۆژئاوایی بە گشتی بگرێت ،چونكە بە "سڕینەوەی
بیروباوەڕە ئیسالمییەكان" وەسفی دەكات ،هەوڵ دەدات شەریعەتی
ئیسالمی لە سەرتاسەری خاكی نێجیریا جێبەجێ بكات ،لەوانەش
ویالیهتەكانی باشور ،كە زۆرینەیان مەسیحین.
كەسانێكی زۆر پێیان وایە ڕفاندنی كچان شەپۆلێكی تری تازەیە لە
جیهادكردن ،كە پشت بە سەركوتكردنی ژنان و بەكۆیلە كردنیان
دەبەستێت ،كە الی ئەو گروپە بەكارێكی زۆر باشتر دادەنرێت لە
پەروەردەكردنیان.

ئایدیا دیپلۆماتیك

شامل باساییف ،دامەزرێنەری رێکخراوی بێوەژنە رەشەکە

بەاڵم گەر پێداچونەوەیەك بۆ وتەی هەندێك لەو كچانە بكەین
كە توانیویانە لەدەستی ئەو گروپە رابكەن ،دەبینین كاری ژنان
لەو گروپەدا فكرەی تەنیا بەكۆیلەكردنیان تێدەپەڕێنێت .چونكە ژنی
سەركردە لەنێو ئەو گروپە بونیان هەیە .جگە لەوەش هەوڵیانداوە
هەندێك لەو كچانە بكەنە تاوانبار بە گرێدانیان بەو رێكخراوە وەكو
ئەندام.
یەكێك لەو كچانەش كە توانیویانە ڕابكەن بە ناوی "جانێت"ی
تەمەن نۆزدە سااڵنه ،كە بۆ ماوەی سـێ مانگ لەالیەن ئەو گروپەوە
رفێنرابوو .دەڵێت :گروپی بۆكۆ حەرام هەوڵیانداوە بیكەن بە بكوژ،
چونەتە جوزاو پێنج كەسییان هێناوەتە ئۆردوگاكەو بە بەرچاوی
منەوە سەرییان بڕیون ،پاشان فەرمانیان پێكردوم بە چەقۆ قوڕگییان
هەڵدڕم .پێم وتن :من ناتوانم ئەوە بكەم ،بۆیە ژنی یەكێك لە
سەركردەكانی ئەو گروپە لەبری من ئەو كارەی كردووە.

رێكخراوی سوپای خودا بۆ بەرنگاریی
رەنگە یەكێك لەبەناوبانگترین گروپە تیرۆرستیەكان لەئەفریقیادا
هەیە ،رێكخراوی "سوپای خودا بۆ بەرەنگاری" بەسەركردایەتی
جۆزێف كۆنی .ئ��ەو رێكخراوە پشێوەیەكی زۆری لەناوچەی
دەریاچە گەورەكان لەئەفریقیا خولقاندووە .بەرپرسیش بوو لەچەند
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كردەوەیەكی روخاندنو قڕكردن لەباشوری سودانو باكوری ئۆگەندە،
هەروەها لە ناوچەی رۆژهەاڵتی كۆماری كۆنگۆی دیموكراسی.
تەكتیكەكانیشیان بریتییە لە تیرۆرو توندوتیژی سێكسی و جەنگی
دروستكردنی مافیاكانو رفاندنو شێواندنو چەند جۆرێكی تر..
سوپای خودا پشت بە رفاندنی كچانو ژنانو دەبەستنو هەڕەشە
لەسەر ژیانیان دروس��ت دەك��ەن 80% .شەڕكەرەكانیان لەمنااڵن
پێكهاتوونو لە 30ش لەرەگەزی مێینە .زۆربەی زۆری ئەو ژنانەی
رودەكەنە ئەو سوپایە ،بەویستی خۆیانو یان بەمەبەستی ئازادی
نایكەن ،بەڵكو هەڕەشەی كوشتنیان لێدەكرێتو ناچاردەبن ئەو كارە
بكەن .زۆبەی جاریش ئەو ژنانە بەكاردەهێنرێن بۆ پەروەردەكردنی
منااڵو كشتوكالو ئەركی م��اڵو دزینی خ��ۆراكو گواستنەوەی
چەك .هەرچەندە ئەو جۆرە رۆاڵنە بۆ كچانی ناو ئەو سوپایە
دیاریكراوە ،بەاڵم هەندێك لەو كچانە مەشقیان پێدەكرێت بۆ پرۆسە
سەربازیەكانیش.

ژنانی قاعیدە:
هەر لەكاتی دامەزراندنیەوە ،سەركردایەتی رێكخراوی قاعیدە

ژنانی قاعیدە لەكاتی ئێستا بونەتە هێزێكی كارا لەبەسەربازكردنی ژنو
پیاوانیش بەرێگەی ئەنتەرنێت .تەنانەت ئەو رۆڵەشیان تێپەڕاندوەو
بونەتە جێبەجێكاری كردەوە خۆكوژیەكان .ئەمەش لەسوریا بەرونی
بەدیار دەكەوێت.
هایلە قصیر :بەناوبانگترین ژنی نێو رێكخراوی قاعیدە:
هایلە بەناوبانگترین ژنی ئەو رێكخراوەیەو لەناو كەناڵەكانی راگەیاندن
بە (سیدە) رێكخراوی قاعیدە ناسراوە .هاوسەری شێخێكی سعودی
بەناوبانگ بوو (عەبدول كەریم حەمید) ،دواتر لـێی جیابۆتەوەو
هاوسەرگیری لەگەاڵ ئەندامێكی دی��اری قاعیدە ك��ردووە بەناوی
محەمەد وەكیل .كە لەساڵی  2004لەپێك هەڵپژانێك لەگەاڵ هێزە

ئەو مرۆڤهی هەمیشە هەس���ت بە پەراوێزكردن
دەكات ،ڕوودەكات���ە ئەو گروپە تیرۆریس���تیانەو

هەوڵیداوە ژن دورخەنەوە لە چاالكییەكانی هێڵی پێشەوە ،چ لە هەوڵ���دەدات ب���ەو رێگایە رۆڵێك لەن���او كۆمەڵدا
ئەفغانستان بێت یان لە سودان و سعودیەو یەمەن ،دواتر بۆ یەكەم بدۆزێتەوە بەرێگەی سەرنج راكێشانی دەوروبەری

جار لەالیەن ئەبو مصعب زەرقاوی (سەركردەی قاعیدە لە عێراق)

ژنان بۆ كردەوەی خۆكوژی بەكارهێنران لەناو رێكخراوی قاعیدە .خۆی بەتوندوتی���ژی .چونكە ناتوانێت ئەو رۆڵە
بۆیە ئەم بابەتە تائێستاش بۆتە مایەی مشتومڕی نێوان فەتوای دژی بەشێوەیەكی ئاسایی بگێڕێت.

ئەو كارەو فەتوای رێگەپێدان بە بەكارهێنانی ژنانو چونیان بۆ ناو
ئەو رێكخراوانەی خۆیان بە جیهادی ناو دەنێن .هەرچەندە لەنیمچە
دورگەی عەرەب ژنان رۆڵێكی گەورەو فراوانیان هەیە لەناو قاعیدە،
بەاڵم تا ئێستاش چەك هەڵگرتنی ژنان لەو ناوچانە تا رادەیەكی زۆر
رێگە پێنەدراوە .كەچی لەهەمان كاتدا ژنانی نێو رێكخراوی قاعیدە
رۆڵی گرنگ و دیار دەگێڕن لەناو رێكخراوەكە .بەڵكو ئەو رۆڵەی
ژنان بە سیمایەكی سەرەكی دادەنرێت بۆ قاعیدە هەر لەسەردەمی
دامەزراندینەوە تا ئێستاش .یوسف ئال ئەیری ،كە یەكەم ئەمیری
قاعیدەیە لەنیمچە دورگەی عەرەبی ،بەرونی تیشك دەخاتە سەر ئەو
رۆڵە گرنگەی ژنان لەناو ئەو رێكخراوە دەیگێڕنو نامەیەكی كراوەی
بەناونیشانی "رۆڵی ژن لەجیهادی دژی دوژمنان" باڵو كردۆتەوەو
تێیدا دەڵێت :ئەگەر ژنان باوەڕیان بەشتێك هەبێت لەدونیا ،ئەوا
پێویستە ئەو باوەڕە بێت كە ئەوان گەورەترین سەرچاوەی هێزن بۆ
پیاوی "جیهادی".

ئەمنیەكان كوژرا ،دوای ئەوەی ویستی بەئۆتۆمبیڵێكی مین رێژكراو
خۆی بەوەزارەتی ناوخۆی سعودیە بتەقێنیتەوە.
هایلە یەكێكە لەچاالكترینو كاراترین ئەندامانی قاعیدە لەعەرەبستانی
سعودی .چونكە كەسایەتیەكی سەرەكی بووە لەدابین كردنی داراییو
بەسەربازكردنی كەسانی تر بۆ ناو قاعیدە ،بەتایبەتیش ئەوانەی
ئامادەكراون بۆ جێ بەجێكردنی كردەوە خۆكوژیەكان.
هایلە بەچەندین تۆمەتی جیاجیا تاوانبار كراوە ،جگە لەپشتیوانیكردنی
قاعیدە ،تاوانبارە بەدابین كردنی ئەو چەكانەی لەهێرشە تیرۆریستیەكان
بەكارهێنراونو هاندانی خەڵكانی تریش بۆ ئەنجامدانی كردەوەی
تیرۆریستی.
لێرەدا بۆمان دەردەك��ەوێ��ت ،چۆن تیرۆر مرۆڤەكان دەگۆڕێتو
ژنانیش بەتایبەتی ،چونكە لەبونەوەرێكی بەرهەمێنەری ژیان
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ژنێکی بیانی لەناو ریزەکانی رێکخراوە ئیسالمیە توندرەوەکاندا

دەیانكات بەو بونەوەرانەی ژیان لەناو دەبەن .هۆكاری سەرەكیش
بۆ ئەو دەرئەنجامە خراپانە ،بریتیە لەتوندڕەوی ئاینی (بەڕواڵەت)،
بەاڵم گەر قوڵ بینەوە ،چەندین هۆكاری كۆمەاڵیەتیو ئابوریو
سیاسی لەپشتەوەیە ،كە بونەتە هۆی خولقاندنی ئەو جۆرە رێكخراوە
توندڕەوانە لەبنەڕەتدا.

سوریا بەنمونە
دوای بەرپابونی شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی ،ژنانیش رۆڵی سەرەكیان
هەبووە لەو شۆڕشانە .بەاڵم پێدەچێت لەسوریا دۆخەكە ئاراستەیەكی
جیاوازتری گرتبێتەبەر ،چونكە ئەو راپەڕینەی بەرپابوو ،هەر زوو
گۆڕا بۆ جەنگێكی ناوخۆیی لەنێوان رژێمەكەی سوریا بەسەرۆكایەتی
بەشار ئەسەدو سەدان لەو گروپو رێكخراوە توندڕەوانە.
ژنیش بەشی خۆی لەم نێوەندەدا گێڕاوەو دوور نەبووە لەگۆڕەپانی
جەنگەكان ،بەڵكو كەرەستەیەكی بەهێزیش بوو بۆ هەردووال بۆ
یەكالكردنەوەی چەندین ش��ەڕی نەگریس .ئەمەش وایكردووە
پاڵنەرێكی سەرەكی بۆ گێڕانی ئەو رۆڵە گرنگانە لەنێو ئەو رێكخراوە
تیرۆریستیانە ،وەك  :ب��ەرەی نوصرەو داع��شو قاعیدە .كە بە
گۆڕانكاریەكی (جۆری) دادەنرێت بۆ رۆڵی ژنان لەناو ئەو گروپانە.
لێرەدا هەوڵ دەدەین بچینە ناو كرۆكی ئەو بابەتەی مەبەستمانە

ئایدیا دیپلۆماتیك

لەبارەی جۆری ئەو گۆڕانكاریەی جەنگە ناوخۆیەكەی سوریا دروستی
كردون لەئەركو رۆڵی ژنان لەناو ئەو رێكخراوە تیرۆرستیانە .بەاڵم
پێش ئەوە ،پێویستە سەرەتا كورتەیەك لەبارەی دۆخی سوریا بخەینە
ڕوو بۆ تێگەیشتن لەو بابەتە:

بەرپابونی ملمالنێەكەی سوریا
لەمارسی  2011چیرۆكی ئەو ملمالنێیەی سوریا دەستی پێكرد،
ئەویش دوای بەكارهێنانی هێزێكی كوشندە لەالیەن حكومەتی بەشار
ئەسەد بۆ سەركوت كردنی راپەڕینەكانی بۆ هێنانەدی دیموكراسی
دەكران .بەاڵم دۆخەكە بەشێوەیەكی درامی گۆڕا ،چونكە الیەنگرانی
ئۆپۆزسیۆن چەكیان هەڵگرت .یەكەم /بۆ بەرگری كردن لەخۆیان،
پاشانیش بۆ دەركردنی هێزە ئەمینەكان لەو ناوچانە .لەمە بەدوا
واڵت كەوتە نێو گێژاوی شەڕێكی ناوخۆیی بێ پسانەوە .تێیدا
الیەنەكانی ملمالنێەكە بەگشتی بەشدار بون ،چ لەناو سوپای نیزامی
سەر بە هێزەكانی ئەسەد ،یان گروپەكانی كۆنتڕۆڵی هەندێك شارو
شارۆچكەو روبەری فراوانیان كردبوو لەریفی دیمەشق.
لەساڵی  2012هێزە یاخی بوەكانی بەناو (سوپای سوریای ئازاد)
زنجیرەیەك سەركەوتنی تەكتیكی ب��ەدەس��ت هێنا ،كە وەكو
رووبەڕووبونەوەیەك وابوو لەبەرامبەر هەژمونی سەربازی حكومەت.
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فكرەیەكی تایبەت بەخۆت باڵوبكەیتەوە ،ئەوا باشترین رێگە بۆ
ئەنجامدانی بەرێگەی ژنەوە دەكرێت ...دیارە ملمالنێكانی سوریا
ژنی لەرۆڵە تەقلیدەكەی ،كە بریتیە لە تەنیا پشتیوانكارێکی پیاو بۆ
كارپێكەرێكی سەرەكی گواستۆتەوەو هاوشێوەی پیاو لەمەیدانی شەڕدا
بەدیاركەوتووە ،بەڵكو رەنگە هەندێك جار لەپیاویش سەركەوتوو
تربوبێت.
ئینجا ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەر ئەو بابەتانەی لەسەر رۆڵی ژنان لەناو
گروپە توندڕەوەكاندا دەیگێڕن بەناونیشانی "رۆڵی ستراتیژی ژنان لەناو
گروپە توندڕەوەكان" ،ئەوا لەرۆڵی "دایكایەتی" كورت دەبێتەوە ،بەو
پێیەی كە خزمەتێكی دەرونی دەگەیەنێت بۆ بەهێزكردنی روحو
فكرە توندڕەوەكان بەرێگەی چەسپاندنی لەمێشكی نەوەی نوێی

چونكە توانی بۆردومانێكی چڕی سوپا بكات لەگەڕەكی بابا عومرو
لەحمص لەسەرەتای ساڵەكەدا .توانیان دەست بگرن بەسەر چەند
چەكێكی قورسو سەركەوتوو بون لە پەك خستنی هێڵەكانی هاتنی
پێداویستیەكان .هەروەها ناچاركردنی سوپاو هێزی ئاسمانی بە
پاشەكشەكردن لەچەندین ئەو ناوچانەی ناكۆكیان لەسەربوو.
لەكۆتایشدا یاخیبوانو سوپای سوریای ئازاد توانیان كۆنتڕۆڵی چەندین
گ��ەڕەكو شارۆچكە بكەن لەپشتێنەی كشتوكاڵی ل��ەدەرووب��ەری
دیمەشقو دەست گرتن بەسەر چەند بەشێكی گەورە لەهێزەكانی
رژێم لەحەلەب.
كەچی لەگەاڵ ئەوەشدا ،ئەو پێشكەوتنە یەكال كەرەوە نەبوو ،چونكە
بەهاتنی سەرەتای ساڵی  2013حكومەت دەستی كرد بە گەڕاندنەوەی
ئەو بەشانە لەسەرتاسەری پایتەخت .لەكاتێكدا چەق بەستنێك هەبوو
لەحەلەب ،كە زۆر بەتوندی دابەش ببو لەناوەوە لەنێوان هێزەكانی
رژێمو هێزەكانی ئۆپۆزسیۆن.
لەیۆنیۆی  2013هێزەكانی حكومەت بەپشتیوانی بزوتنەوەی بەرنگاری
ئیسالمی شیعی لوبنانی(حزب الله) توانیان شارێكی نیچمە ستراتیژی
بگرنەوە ،كە دەكەوێتە نزك سنورەكانی لوبنان.
پاشان هێزەكانی ئەسەد چەند هێرشێكی كردە سەر پاشماوەی هێزەكە
لەحمصو چیاكانی قەلەمون بون ،كە دەكەوێتە سەر سنورەكانیان
لەگەاڵ لوبنانو رێگا خێراكەی دیمەشق لەگەاڵ دەروازەی حمص
دەبەستێتەوە.
ئۆپۆزسیۆنیش كە خۆی لەسوپای سوریای ئازاد دەبینینەوە ،بەهۆی
ئەو ملمالنێیە توندەی لەنێوانیان بوو ،كاریگەری زۆری لەسەر
دروس��ت ك��ردن .بەمەش لەیەنایری  2013ناكۆكی كەوتە نێوان
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەعیراقو شام ناسراو بە "داعش"،
لەگەاڵ ئەندامانی ئەو كەتیبانەی لەالیەن رۆژئاواو ئیسالمیەكانی تر
پشتیوانیان لێدەكرا ،لەسەروووی هەموشیانەوە "بەرەی نوصرە" سەر
بەرێكخراوی قاعیدە .تائێستاش دۆخەكە لەسەر ئەرزی واقیع یەكال
نەبۆتەوەو بەدرێژایی كاتەكە ــ تائێستاش ــ لەسەر بنەمای راڤەكردنی
هەر هەڵسەنگاندنێكی راپۆرتەكان وەستاوە ،كە لەشەڕەكانو هێزە
چەكدارەكانو بزوتنەوەكانو چەند روداوێكی تریش بەدیار دەكەون.

هەڵكەوتوو لەپێناو خولقاندنی نەوەیەكی نو ێ لەتیرۆرستان.
بەسەربازكردن :بێگومان ئەو رۆڵ��ە زیاتر بۆ پیاوانە ،چونكە
سەركردایەتیو دروست كردنی بڕیار لەدەست ئەوانە لەنێو ئەو
گروپانە ،بەاڵم نابێت غافاڵ بین لەو رۆڵە ژنانیش لەبەسەربازكردن،
یان ئاسانكاری كردن بۆ ئەو كارە دەیگێڕن بۆ هاتنی ژنانی تر بۆ
ناو ئەو گروپانە.

ژن :كارتێكی سەرەكیە لەنێو مەیدانی جەنگدا:

ژن وەك كەرستەیەكی سێكسی:

دیارە ئەو وتەیەی كە دەڵێت" :ژن لەچەك مەترسیدارترە" ،تارادەیەكی
زۆر كارا كراوەو سەلمێنراویشە لەناو مەیدانی ملمالنێكان لەسوریا.
وەك چۆن چاالكوانێكی سوری لەو باریەوە دەڵێت :ئەگەر دەتەوێت

دیارە یەكێك لەگرنگترین كار كە ژن ئەنجامی دەدات لەناو ئەو
گروپە توندڕەوانە ،بریتیە لەكاری سێكسی .ئەم بابەتەش زیاتر
دوای راگەیاندنێكی وەزیری ناوخۆی تونسی بەدیاركەوت ،كاتێك

بەس���ەربازكردنی ژن بۆ تیرۆر ،واتە زیاتربوونی
رێ���ژەی بەس���ەربازكردنی نی���وەی كۆمەڵگە دوو
ئەوەندە زیاتر ،بە بەراورد لەگەڵ بەسەربازكردنی
پیاو ب���ۆ گروپێكی تیرۆرس���تی .ئەمەش بەهۆی
ئەو تایبەمەندیەی ژن���ان هەیانەو جووڵەكردنی
بە ئاسانیو خۆشاردنەوەی
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ژمارەیەک لە کچانی ناو گروپە توندرەوەکان

باسی لە 13كچ كرد ،ئەوانەی هاوسۆزبون لەگەڵ ئەو بزوتنەوە
جیهادیە ئیسالمیانەو چونەتە سوریا بۆ مومارەسەكردنی بەناو
(جیهادی نیكاح) .ئەو چەمكەش بۆ ئەو ژنانە بەكاردێت ،كە خۆیان
پێشكەشی ئەندامانی ئەو گروپانە دەكەن بۆ دامەزراندنی حوكمێكی
ئیسالمیو دەوڵەتی خەالفەت.
لەبەهاری ساڵی  2013بانگەوازخوازی سعودی محەمەد عەریفی،
فەتوایەكی دەركرد بۆ هاندانی ژنان ،تا بەرەو سوریا بچن بۆ جێ
بەجێكردنی ئارەزووی سێكسی ئەندامانی ئەو گروپە توندڕەوانە.
بەپێی ئەو فەتوایە لەزاری عەریفی باڵوبۆیەوە ،كچان لەتەمەنی
 14ساڵیەوە بۆیان هەبوو ئەو كارە بكەن .هەرچەندە دواتر
عەریفی رەتی كردەوە فەتوایەكی لەو جۆرەی دابێت .تەنانەت
گروپە چەكدارەكانیش رەتیان ك��ردەوە مومارسەی شتێكی لەو
جۆرەی كردبێت .بەاڵم ئەو رەت كردنەوە تەنیا چەند وتەیەكی بێ
بنەمابون .چونكە هاندانی ژنانو رۆشیتنیان بۆ سوریاو ئەنجامدانی
(جیهادی نیكاح) سنوورەكانی ناوچەی عەرەبی تێپەڕاندو گەیشتە
ئەوروپا.

ئایدیا دیپلۆماتیك

تائێستاش حكومەتی بەریتانیا بە ترسێكی زۆرەوە چاودێری
ژمارەیەكی زۆری ئەو ژنانە دەكات كە بەرەو سوریا دەچن تا
هاوسەرگیری لەگەاڵ ئەندامانی ئەو گروپانە بكەن .زۆرێك
لەچاودێرانیش پێیان وایە ئەو جۆرە هاوسەرگیریانە لەرێگەی
ئەنتەرنێتەوە دەكرێن ،تەنانەت مەرجی ئەوەشیان بۆ دادەنێن كە
پێش ئەوەی گەشت بكەن پرۆسەی هاوسەرگیریەكە بكەن ،بەو
پێیەی ئەو ژنانەی هاوسەرگیریان نەكردووە رێگەی گەشت كردنیان
پێ نادرێت بەتەنیا.
بەپێی توێژینەوەیەكی سەنتەری نێودەوڵەتی بۆ توێژینەوە لەسەر
توندڕەوی لە لەندەن ئەنجامی داوە :ئەستەمە بەوردی ژمارەی ئەو
ژنانە دیاری بكرێت ،كە بەمەبەستی هاوسەرگیری كردن لەگەاڵ ئەو
كەسانە گەشتیان كردووە .بەاڵم سەنتەری توێژینەوەكان پێی وایە
دەیان ژنی بەریتانی هاوسەرگیریان لەگەاڵ ئەو جیهادیانە كردووە،
كە بەزمانی ئینگلیزی دەدوێن .زانیاریەكی زۆریش لەسەر ئەو
خاڵە كۆكراوەتەوە بەپێی زانیاریەكانی ژووری "چات" كە چاودێری
خستۆتە سەر پێگە ئەلەكترۆنیەكان.
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پێكهێنانی میلیشیای ژنان
ژنان لەسوریادا هەموو ئەو رۆاڵنە دەگێڕن كە پێشتر ئاماژەمان
پێدان ،بەاڵم سوریا هەر بەخاڵی سەرەكی ئەو جۆرە گۆڕانكاریە
دادەنرێت سەبارەت بەو رۆڵە بەرچاوەی ژنان لەناو ئەو گروپانەدا
دەیگێڕن .تەنانەت ئەو ژنانە وایان كردووە رێكخراوێكی وەكو قاعیدە
دەست هەڵگرێت لەو بیرۆكانەی ،كە ژنیان وەكو جەنگاوەر قەدەغە
ك��ردووە ،بەڵكو ئەو ملمالنێیەی لەناو سوریادا هەیە وایكردووە
رێكخراوی "بەرەی نوصرە" سەر بەقاعیدە ،بیر لەپێكهێنانی كەتیبەی
سەربازی تایبەت بەژنان بكاتەوە.
دی��ارە ئەو هەنگاوەی یەكەمەی رژێمەكەی ئەسەد ناویەتی بە
پێكهێنانی كەتیبەیەك بۆ ژنان لەمایۆی  ،2012كە لەنزیكەی 500
ژن پێك دێتو بەناوی شێرە ژنانی بەرگری نیشتمانی ،كە سەر
بەهێزی بەرگری نیشتمانی بونو هێزە سەرەكیەكەی رژێم بون بۆ
بەرنگاربونەوەی یاخی بوان .ئەو كەتیبانەی ژنان بە وەحشیگەراییو
دڕندەیی ناسرابون .تەنانەت سەر  108كەسیان بڕی لەهاواڵتیانی
سوری ،كە 34یان ژن بونو  49یان منااڵ بون لەشاری حمص.
دی��ارە پێكهێنانی كەتیبەی ژنان لەالیەن رژێمەكەی ئەسەد دوو
مەبەستی سەرەكی لەپشتەوە بوو لەمەیدانی جەنگدا ،ئەوانیش:
یەكەم :بەرپاكردنی شەڕێكی دەرونی لەگەاڵ ئۆپۆزسیۆن ،كە پشتیان
بە كەرستەی تەقلیدی دەبەست لەو شەڕانە ،واتە :تێكشكاندنی
دەرونی بەهۆی شكست هێنان لەسەر دەستی ژنان.
دووەمیش :بەكارهێنانیان وەك فاكتەرێك بۆ گواستنەوەی وێنەی
لیبرالیەتی رژێم بۆ رۆژئ��اوا بە پێچەوانەی ئۆپۆزسیۆن ،كە زۆر
توندە لەسەر ئەو بابەتەو باوەڕی بەرۆڵی ژن نیە وەك كاراكتەرێكی
سەرەكی لەژیانی سیاسی.
بۆیە ئۆپۆزسیۆنیش وەك وەاڵمێك بۆ هەنگاوەكەی ئەسەد ،كەتیبەی
ژنانی پێكهێنا ،كە بە یەكەم هەنگاو دادەنرا بۆ رەوتێكی توند.

سوپای سوریای ئازاد كەتیبەی ژنان پێك دەهێنێت
دوای یەك مانگی لەپێكهێنانی كەتیبەی سەربازی ژنان لەالیەن
ئەسەدەوە ،سوپای سوریای ئازاد یەكەم كەتیبەی ژنانی پێكهێنا
لەریزەكانی ئۆپۆزسیۆن ،كە لەنزیكەی  150ژن پێك دەهاتو
زۆربەشیان كورد بون.
ژنانی كورد رۆڵێكی سەربازی رونترو بەهێزتر دەگێڕن لەناو ئەو
گروپانەی ئۆپۆزسیۆندا .بەپێی دەزگای فرانس پێرس :لەناو هەر
پێنج كەس لەشەڕڤانانی ( )YPGلەیەكەكانی پاراستنی گەلی كورد،

الیەنە چەكدارەكەی پارتی یەكێتی دیموكراتی كوردی ،یەكێكیان ژنە.
ئەوەی مایەی سەرنجدانیشە كە پارتی یەكێتی كوردی ئەو كەتیبانەی
ژنانی لەسەرجەم واڵت��دا پێك هێناوە .پیاوەكانیش هیچ جۆرە
بێزاریەك دەرنابڕن لەسەر هەبونی ئەو ژنانە لەناو ریزەكانیانو
لەهێڵەكانی پێشی پێشەوەی شەڕیشدا لەگەاڵ رژێم.

كەتیبەكانی ژنانی قاعیدە
رێكخراوی قاعیدە هەر لەسەرەتای دروست بونیەوە ،هەوڵیداوە
هەڵوێستی خۆی لەبارەی بەشداریكردنی ژنان لەمەیدانی جەنگەكاندا
یەكال بكاتەوە ،بۆ ئەوەی دەستیان نەبێت لەرۆڵە سەربازیەكان
لەنێو ئەندامانیان لەئەفغانیە عەرەبەكان .بەاڵم لەو كاتەوەی ئەو

"ش���امل باساییف" ناسراو بە ش���ازادە عەبدوڵال
ش���امل ئەب���و ئیدری���س س���ەركردەی بەش���ە
چەكدارەك���ەی بەرهەڵس���تكارانی چیچان���ی دژی
روس���یا ،بزووتنەوەیەك���ی لە"بێوەژنە ڕەش���ەكە"
دامەزراند ،كە لە ژنانی خۆكوژ پێك دەهاتن.
رێكخراوە شانەكانی خۆی گواستەوە بۆ سعودیەو دواتریش بۆ یەمەن،
گۆڕانكاریەكی چاوەڕوانەكراو رویدا ،ئەویش خۆ تەقاتدنەوەی ژنان
بوو لەعیراق لەساڵی  2005و راگەیاندنی بەسەربازكردنی ژنانو
ئەنجامدانی كردەوەی خۆ كوژی بوو لەنێو رێكخراوی قاعیدە لەسەر
زاری زەرقاوی فەرماندەیان.
بەدیاركەوتنی ژنان لەنێو رێكخراوی قاعیدەو كاركردنیان پێچەوانەی
فەتوای پیاوانی نێو قاعیدە بوو ،بەتایبەتیش یەكێكی وەكو "یوسف
العییری" ،كە لەبەیانێكدا بانگەوازی بۆ ژنان كردو وتی :ئێمە
نامانەوێت تۆی ژن بچیتە نێو مەیدانی جەنگەوە ،چونكە پڕە لەفتنەو
سوكایەتی ،بەڵكو دەمانەوێت تۆ هاوشێوەی ژنانی پێشووی خۆت،
ژنان هان بدەیتو ئامادەیان بكەیت بۆ جیهادو فێری ئۆقرە گرتنو
ئارام گرتنیان بكەیت بۆ بەشداریكردنیان بەهەموو شتێك بەرامبەر
سەركەوتنی "ئیسالم" ..هەروەها دەڵێت :كەمترین شت كە لەتۆ
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داوا دەكرێت ،بێدەنگ بونەتە كاتێك پیاوەكانتان دەڕۆن بۆ جیهاد
كردن ،پێویستە بێ دەنگ بیتو رازی بیت بەو چارەنوسەی خودا
بۆی هەڵبژاردویت...
كەچی لەگەاڵ ئەوەشدا ،كۆمەڵە ژنێك بەیانێكیان دەرك��رد لەژێر
ناونیشانی"رفیقات الجنان" بۆ پاڵپشتیكردنی هەڵوێستەكەی "ندی
القحگانی" ژنە تیرۆرستیەكەی سعودیە ،كە بریاری دابوو بچێتە شەڕ
لەسوریا .لەبەیانامەكەدا دەڵێن :رۆیشتنی ژنانی موسڵمان بۆ شام،
شتێكی تایبەتەو ئەو ژنە ئازادە ئەگەر كارێكی وا بكات ،گەر ناچار
نەكرابێت...

كەتیبە ترسناكەكانی داعش
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەعیراقو شام ،بە دڕەندەترین رێكخراو
دادەنرێت لەناوچەكانی لەژێر دەستی خۆی دان .ئەمەش بەرونی
لەناوچەی رەقە دیارە ،كە ئێستا ناوەكەی بۆتە" ئیمارەتی رەقە" .دیارە
هەڵسوكەوتە دڕندانەكەی كەتیبەی ژنانی داعش هیچی لەپیاوەكان
كەمتر نیە .هەندێك لەو رێسایانەشی كە داعش دایناون بریتین لە:
 .1سەپاندنی پەچەی رەشو ئەستور .هەر سەرپێچی كردنێك لەدانانی
پەچە (نیقاب) لەالیەن هەر ژنێكەوە ،دەبێتە هۆی دەستگیركردنی.
چونكە بە یەكێك لەگەورەترین سەرپێچی دادەنرێت كە بەسەر ژنانی
رەقە سەپێنراوە.
 .2ناچاركردنی مەسیحیەكانی رەقە بە واژۆكردن لەسەر بەڵێنامەیەك،
كە پابەندی دەكات بەپێدانی "سەرانە ــ جزیە" ،كە لە 13گرام زێر
دەست پێدەكات بۆ دەڵەمەندەكانو چارەگێكیش بۆ هەژارەكانیان.
هەروەها رێگە نادەن وێنەی خاچ ،یان دەنگ بەرزكەرەوە لەنزاكانیان
بەكار بەهێنن .جگە لەوەش رێگەی هەڵگرتنی چەكیان پێنادرێت،
تەنانەت بۆ بەرگری كردن لەخۆشیان.
 .3لێدانی كچانی سوری (جلد) گەر برۆكانیان لەژێر پەچە بەدیار
بكەوێت.
 .4تێكەاڵو نەبونی ژنانو پیاوان لەشوێنە گشتیەكانو فەرمانگەكان.
هەروەها نەهاتنە دەرەوەی ژنان لەشەودا بێ (پیاو)ەكانیان .جگە
لەوەش نابێت هیچ ژنێك بە بێ پیاو سواری ئۆتۆمبیڵی كرێ ببێت.
 .5قەدەغەكردنی پۆشینی پانتۆڵی "جینز"و تیشێرت"و گۆڕینی بە
عەباو جلی درێژ.
 .6قەدەغەكردنی كێشانی جگەرەو نێرگەلە.
 .7داخستنی دوكانی سەرتاشخانەی پیاوانو رێگە نەدان بەگەنجان بە
چاكردنی قژیان لەسەر شێوەی ئێستا ،یان بەكارهێنانی هەر مادەیەك
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بۆ قژیان.
 .8داخستنی دوكانی بەرگ دوروی ژنان ئەگەر پیاوی لـێ بینراو
سەردانی نەكردنی ژنان بۆ الی پزیشكی پیاو.
 .9قەدەغەكردنی فرۆشتنی سیدی گۆرانیو ئامێری موزیكو گۆرانی
وتن لەناو ئۆتۆمبیڵو پاسو دوك��انو سەرجەم شوێنە گشتیەكان.
هەروەها الدانی وێنەی ژنانو پیاوان لەبەردەم دوكانو شوێنەكانی تر.
 .10دەبێت هەر خاوەن دوكانێك دە خولەك پێش بانگدان دوكانەكەی
دابخات.
 .11هەر پیاوێك بەرێگاوە بێت ،دەبێت روبكاتە مزگەوتو لەوێ
نوێژ بكاتو خۆی دوا نەخات ،یان دانەنیشێت لەسەر لێواری رێگا.
هەركەسێك لەكاتی نوێژ بینرا دوكانەكەی دانەخستووە ،یان لەدەرەوە
مزگەوتە لەرێگادا ،ئەوا دوكانەكەی داەخرێتو داوای لێپرسینەوەی
شەرعی لـێ دەكرێت.
 .12هەر كەسێك وشەی "داع��ش" بەكار بهێنێت 70 ،جار جەڵد
دەكرێت .چونكە دەبێت بڵێت :دەوڵەتی ئیسالمی لەعیراقو شام..
لەحاڵەتی ئەنجامدانی ئەو سەرپێچیانە داعش سزای جەڵدو بڕینی
ئەندامێكی جەستە ،یان هەندێك جار دەگاتە لەسێدارەدانیش ،كە
تێیدا سەرپێچی جگەرە كێشان هەبێت.
داعش دوو كەتیبەی سەرەكی ژنانی پێكهێناوە ،ئەوانیش :كەتیبەی
خنساو ،كەتیبەی أم ریان .ئەمەش لەدوای ئەوە هات ،كاتێك ئەندامانی
ئەو رێكخراوە چەندین جار تووشی بۆسەی ك��ردەوەی خۆ كوژی
بوون ،كە تێیدا جلی ژنانەیان بەكار هێنابوو .بۆیە داعش كەتیبەی
ژنانی پێك هێنا بۆ پشكنینی سەرجەم ژنان لەترسی دووبارەبونەوەی
هێرشێكی لەو جۆرە .لە كۆتاییدا گەر سەیری دۆخی سوریا بكەین،
بە روونی هەست بە گۆڕانكاری دەكەیت لەرۆڵی ژنان لەنێو گروپو
رێكخراوە تیرۆریستیەكان .رۆڵە تەقلیدەكەی ژنان لەدایكایەتی گۆڕاوە
بۆ بونە سەرباز .هەروەها كاتێك ژن تەنیا وەك كەرستەیەك بۆ
سێكس بەكارهێنراوە ،كەچی ئێستا كاراكتەرێكی سەرەكی و بزوێنەری
روداوەكانە لەمەیدانی شەڕەكان لەسوریا.
ئەم گۆڕانكارییەش دەمانخاتە بەردەم دوو پرسیار لە داهاتوو :ئایا
پیاوان دەست هەڵدەگرن لە گێڕانی رۆڵی سەركردایەتی كردن بۆ
ژنان ..كە ئەمەش مانای گۆڕانكارییەكی ریشەیی دەدات لە ڕووی
فیكرییەوە؟

سهرچاوه:
بوابه الحركات االسالمیه

توندوتیژی دژی كهمینهكانی پاكستان
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سابا ئیمتیاز*
وهرگێڕانی له عهرهبییهوه :لەوەند سابیر
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کـ

كورتهیهك
ئهم پهیپهره باسی رهگ و ریشهكانی توندوتیژی ل ه دژی كهمینهكانی پاكستان
دهكات ،كه پێدهچێت ئهو رهگ و ریشان ه به ههموو دهرهاویشت ه دیینی ،سیاسی،
ی مێژووییهوه بهرجهست ه
وه له روانگه 
ئابورییهكانی و ناكۆكیه كۆمهاڵیهتییهكانیه 
بووه و دهیبهستێتهوه به الیهنی ئهو توندوتیژییهوه ،كه هاوكاتبوو ه لهگهڵ
دامهزراندنی دهوڵهتی پاكستان ل ه ساڵی  .1947لێرهوه ئهم توێژینهوهی ه ( )5سهرچاوهی
سهرهكی توندوتیژی دیینی دهستنیشان دهكات ،كه لهالیهن گروپ ه توندڕهوهكانهو ه
ل ه دژی كهمین ه دیینی و الیهن ه ئیسالمییهكان پهیڕهوهی دهكهن ،ئهوانهش بریتین
له :ناسنامه ،ئایدیۆلۆژیا ،بهها كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكان ،ملمالنێی ئابوری و
فراوانكردنی سنوری چاالكییهكان .ههروهها توێژیهوهك ه باسی دهرهاویشتهكانی
توندوتیژی دیینی و رهنگدانهوهكانی لهسهر دهوڵهت ل ه پاكستان دهكات ،ك ه ئهركی
جێبهجێكردنی پرۆس ه ئاسایشی ه مهترسیدارهكان بهسهر حكومهتدا دهسهپێنێت.

جگه ل��هوهش ئهم پهیپهره هۆكارهكانی توندوتیژی ئیتنی
شیدهكاتهوه ،كه بهشێكه لهو ملمالنێیهی له پاكستان درێژهی
ههیه ،ملمالنێیهك كه رهگ و ریشهی تا رادهیهكی زۆر له شاری
كهراچیهوه سهریههڵداوه ،كه یهكێكه له شاره پاكستانه فره رهنگ
و پێكهاته ئیتنییهكان لهگهڵ ههبوونی چهند گروپ و تاقمێكی
كۆچبهر له دانیشتوانی هاتوو له سهرتاسهری ناوچهكانیتری
ئهو واڵت��هوه .ئهو پهیپهره توندوتیژی ئیتنیكی بۆ ( )3جۆر
دابهشكردووه :یهكهم .توندوتیژی ئیتنیكی – سیاسی ،كه حزبه
سیاسیه پشتیوانی لێكراوهكان لهالیهن بنكه ئیتنییهكهیانهوه لێی
بهرپرسیارن.
دووهم :ئهو كارو ك��ردهوه تاوانكارییانهی كه باڵه چهكداره
تاوانكارهكانی سهر به ئهو حزبه سیاسییانه ئهنجامیان دهدهن.
سێیهم :ئهو توندوتیژیه دیینیهی كه الی��هن دهستهو تاقمه
چهكدارییهكانی سهر به گروپه دیینی و سیاسییه توندڕهوهكانهوه
ئهنجام دهدرێت .ئهم پهیپهره سهرجهم ئهو كاردانهوه فهڕمی
و كۆمهڵگهییانه دهستنیشان دهك��ات ،كه له دژی هێرش و
پهالماره چهكدارییهكانی گروپه چهكدارهكان له بهرامبهر كهمینه
دیینی و ئیتنییهكان له پاكستان پهیاده دهكرێت ،كه دهگهڕێتهوه
بۆ بێموباالتی و ههستكردن به تووڕهییهكی بهرفراوان .ئهو
كاردانهوهانه پشت به كۆمهڵێك فاكتهری جۆراوجۆر دهبهستن،
گرنگترینیان بریتین له :ئهگهرو پێشبینییهكانی رودانی هێرش
و پهالماردان ،شوێن و كهسانی بهئامانجكراو ،ئهو شارانهی
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كه هێرش و پهالمارهكان تیایاندا روودهدات .بهاڵم ههڵوێست
وهرگرتن لهو هێرش و پهالمارانه لهالیهن رۆژنامهكان و
كهناڵهكانی میدیاو لهالیهن ناوهنده جهماوهرییهكانهوه ،له
ئهنجامی نیشاندانی ههڵوێسته جیاكارییهكانهوه دروستدهبێت،
كه له بنهڕهتدا له دژی گروپه ئیتنییهكان و گروپه دینییهكان و
كهمینهكان بوونی ههیه.

پێشهكی
له دوای چهندین دهیهی دوورو درێژ ،بهاڵم هێشتا پاكستان
لهناو ملمالنێێهكی گشتگیردا دهژی لهگهڵ كۆمهڵێك هێزو گروپی
چهكداریی توندڕهوی له ئهژمار نههاتوو ،كه شهڕییان له دژی
دهوڵهتی پاكستان راگهیاندووه .ئهم گروپانه گورزهكانیان له
دژی ژمارهیهك دامهزراوه و پێكهاته له شێوهی سوپاو حكومهت
و پیاوانی سیاسی و گروپ و تائیفه دینییهكان ،له پاڵ كردنه
ئامانجی كهمینهكان و گروپه ئیتنییهكان ،بهڵكو تهنانهت كهسانی
سڤیلیش دهكهنه ئامانج .ئهم بابهته چهند رهههندێكی جیاواز
دهگرێتهوه له واڵتێكدا كه زۆرینهی دانیشتوانهكهی موسوڵمانن
و رێژهی (لهسهدا )4ی دانیشتوانهكهشی ناموسوڵمانن .زۆرینهی
دانیشتوانی پاكستان سوننه مهزههبن ،لهپأل بوونی كهمینهیهكی
شیعه مهزههبی جیاواز ،ئهمه سهرهڕای ههبوونی شوێنكهوتوانی
تائیفهی (االحمدی) ،كه دانیان پێدا نهكنراوه.
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 .1توندوتیژی ئیتنی و سیاسی و دیینی
شاری كهراچی ،كه ژمارهی دانیشتوانهكهی ( 15تا  )20ملیۆن
كهسه ،ههژموونی سیاسهتی ئیتنیكی باڵی بهسهر ژیانی ئهو
كێشاوه و فراوانترین زنجیرهی ك��اری توندوتیژی

ش��ارهدا
ئیتنی دهگرێتهخۆ .پرۆسهكانی دهرب��هدهرب��وون و ئاواربوونی
ناوخۆیی ههزاران كهس بههۆی شهڕو ملمالنێكێ و كارهساته
سروشتییهكانهوه كاریگهری لهسهر داناوه ،ئهمه جگه له كۆچی
ئابوری و كاریگهرییهكانی لهسهر پێكهاتهی ئیتنی لهناو شارهكانی
پاكستان ،به تایبهتی لهم سااڵنهی دواییدا .ههرێمی بلوجستانیش
الیخۆیهوه ملمالنێیهكی ئیتنی بهخۆوه دهبینێت ،ههرچهنده
له ئاستێكی كهمتردایه .گهڕهكانی سهرههڵدانی ملمالنێكان له
پاكستان به نۆره گروپه ئیتنی و دیینی و سیاسیه لۆكاڵییهكان
دهكاته ئامانج ،لهبهر ئهوه ئهم توێژینهوهیه له پاڵنهرهكان و
هۆكارهكانی پشت بهئامانجكردنی كهمینه دیینی و ئیتنییهكان
لهالیهن گروپه چهكداره توندڕهوهكانهوه دهكۆڵێتهوه.

توندوتیژی دیینی
چهندین دهیهی دوورو درێژه پاڵنهره دینییهكانی توندوتیژی
له پاكستان بوونی ههیه ،دهبینین له رووی مێژووییهوه سیماو
دهرهاویشتهی دیینی ،سیاسی ،ئابوری و ناكۆكی كۆمهاڵیهتییان
بهرجهسته كردووه .پێویسته له روانگهی ئهو توندوتیژییانهوه كه
هاوكات بووه لهگهڵ دامهزراندنی دهوڵهتی پاكستان له ساڵی 1947
تهماشای ئهم بابهته بكرێـت ،كاتێك ئهو واڵته لهژێر دهسهاڵتی
بهریتانیا رزگاری بوو پاشان له هندستان جیابۆوه .دامهزراندنی
دهوڵهتی پاكستان لهو سهردهمهدا پشتی بهست به پاساوی
سهركردایهتی الیهنگری سهربهخۆیی ،كه پێیوابوو موسوڵمانهكان
ل��ه س��ای��هی هندستانێكی س��هرب��هخ��ۆدا دهب��ن��ه كهمینهیهكی
پهراوێزخراو ،لهبهر ئهوه پێویستدهكات دهوڵهتی سهربهخۆی
خۆیان ههبێت .له كاتی پرۆسهی دابهشبوونی هندستاندا ،كاری
توندوتیژی و ئاژاوهگێڕی تائیفی له نێوان هندۆسهكان ،سیخهكان
و موسوڵمانهكاندا بهرپا بوو.
ملمالنێ بهرئهنجامێكی ئاڵۆزی كۆمهڵێك هۆكار بوو ،گرنگترینیان:
دوژمنایهتی خهفهكراو لهسهر دابهشكردنی سهرچاوهكان،
گۆڕانكاریه كتوپڕهكان لهسهر بونیادی ستراكچهره كۆمهاڵیهتییهكانی
كه هاوكات بوو لهگهڵ كۆچكردنی پێكهاته كۆمهاڵیهتیه لۆكاڵییهكان

بهرهو دهوڵهتی نوێ ،س��هرهڕای دروستبوونی ههستكرن بهو
ناسنامهیهی كه ئایین دیاریدهكات .ئهو پهلكێشكردنه ههڵكشاوو
دوژمنایهتیه له نێوان گروپه دینییهكاندا ،كه هۆكارهكهی بۆ
لهدهستدانی ئارامی و ئاسایش و الوازی توانای بهرگریكردن
دهگهڕێتهوه ،رێگهیان دۆزییهوه بهرهو سهرههڵدانی تاوانكاری و
كردنهئامانجی گروپ و پێكهاته دینییهكان و كۆمهڵگهی دانیشتوا ن
و ژن��ان ،پاشان له داهاتوودا تهشهنهیكرد بۆ الیهنهكانیتری
سیاسهتی ئیتنی و تائیفی.
له سهرهتای دهی��هی پهنجاكانی س��هدهی راب���ردوو ،پاكستان
دهركهوتنی دیاردهی ملمالنێ تائیفییهكانی بهخۆوه بینی ،كه له
ئهنجامدا به بهرپابوونی كاری ئاژاوهگێڕی و تێكدهرانهی بهرباڵو
كۆتایی پێهات بههۆی كاریگهری چهند هۆكارێكهوه بوو ،كه
له گرژییه دینییهكان و كێشمهكێشه سیاسییهكانی نێوان رابهرو
سهركرده دینییه كاریگهرهكان خۆی دهبینیهوه ،به تایبهتی ئهوانهی
سهر به گروپی دیینی تر بوون ،ئهمه جگه له لهدهستدانی متمانهو
ناڕازیبوون بهو بارودۆخه ئابورییهی كه له ئهنجامی كۆچكردنهوه
دروستبوو ،لهگهڵ ئهو نهریت و كولتوره دینییه جیاوازانهدا ،كه
كۆچبهره تازهكان لهگهڵ خۆیاندا ههڵیانگرتبوو.
سهرهتای رێ��ڕهوی توندوتیژی دیینی نوێ له پاكستان لهو
كاره ئاژاوهگێڕییانهدا بهرجهسته بووه ،كه پهنجاكانی سهدهی
رابردوو له دژی تائیفهی ئهحمهدی پیاده كرا ،ئهو گروپهی كه
به دژایهتی سیاسی له لهبهرامبهر وهزیری دهرهوهی پاكستان،
كهسایهتی خاوهن كاریگهرێتی بهرفراوان سێر (چۆدری زهفهرهڵاڵ
خان) بارگاوی ببوو ،له كاتێكدا كه ئهندامێكی دیاری تائیفهی
ئهحمهدی بوو .كۆمهڵێك هۆكاری جۆراوجۆری تر لهم بابهتهدا
رۆڵییان ههبوو لهوانه :بهرپابوونی ناڕهزایهتی و كاری توندوتیژی
بهرفراوان به سهركردایهتی گروپێكی دیینی سیاسی راستڕهوو
ئهنجومهنی ئازادیخوازان ،جگه له كاریگهرێتی ئهو ناكۆكیه
ئاڵۆزه ماوهدرێژهی كه له نێوان پیاوانی ئایینی موسوڵمان و
نوێنهرانی تائیفهی ئهحمهدی ههبوو ،له پاڵ ئهو پێگه تائیفیهی
كه لهناو كایهی ژیانی سیاسی و پێكهاته جیاوازهكانی كۆمهڵگهدا
ههیبوو .خواستی خۆپیشاندهران بریتیبوو له ئاوێتهیهك داواكاری
سیاسی ،ئابوری و دیینی ،داوای دهستلهكاركێشانهوهی وهزیری
دهرهوه (چۆدری زهفهرهڵاڵ خان)و سهرجهم فهرمانبهرانی فهڕمی
حكومهت و ناساندنی تائیفهی ئهحمهدییان وهك گروپێكی الدهرو
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دهرچ��وو له ئیسالم دهك��رد .خۆپیشاندهران لهژێڕهوه لهالیهن
ژمارهیهك له ئهندامانی حكومهت و راگهیاندنهوه پشتیوانیان
لێكرا .ئهو بزووتنهوهیه خۆی بهرهو توندوتیژی دیینی له دژی
كهمینهكان و گروپه دینییهكان ئاراسته كردو به كردهوه زۆرێك
لهو سهركردانهی كارییانكرد لهسهر جۆشدانی توندوتیژی تائیفی یان
كاریگهرییان ههبوو لهسهر سیاسهتی نیشتمانی و لۆكاڵی ،بهشدارو
كاریگهریش بوون لهو بزووتنهوهیهدا كه دهیهی پهنجاكان بهخۆیهوه
بینی ،ئهوهش رۆڵێكی بههێزی ههبوو له پێكهوهبهستنی نێوان
سیاسهت و دیین و توندوتیژی تائیفی.
شهپۆلی ئهو هێرش و پهالماردانانهی ،كه له ساڵی 1997دا به
سهركردایهتی چهند گروپێكی توندڕهوی وهك گروپی (تهحریك
تالیبان)ی پاكستانی و ههندێك گروپی الوهكی جیابۆوهی وهك (جماعه
االحرار) و (لهشكر جهنجهوی) دژ به شیعهكان دهستیان پێكرد.
سهرجهم ئهو گروپانه كهوتنه ژێر كاریگهری بزووتنهوهی دهیهی
پهنجاكان و ئهو تاكتیكانهی كه گروپه توندڕهوهكان لهو سهردهمهدا
پهیڕهوییان كرد ،ئهوهبوو سهدان كهس بههۆی بیروباوهڕهكانیانهوه
كرانه ئامانج ،بهو گروپ و تاقمانهشهوه كه پاشكۆی كهمینهی
مهسیحی یان كهمینهی موسوڵمانی شیعه بوون .له ساڵی 2016دا،
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گروپی (جماعه االحرار) هێرشی كرده سهر باخچهیهكی گشتی له
شاری الهور له كاتی ئاههنگێڕان به بۆنهی جهژنی ههستانهوه
و به تایبهتی مهسیحییهكانی كرده ئامانج .له ماوهی چهند ساڵی
رابردوودا ،گروپه توندڕهوهكان لیستی ئامانجهكانیان فراوانتر كرد
تاوهكو گروپه دیینیه بچوكهكان و كهمینه سنوردارهكانیش بگرێتهوه
له نموونهی ئیسماعیلییهكان و سیخهكان .ئهم ههڵمهته لهالیهن
حزبێكی سیاسی بهناوی (أهل السنه والجماعه)ی دژ به شیعه
پشتگیری لێكرا ،له كاتێكدا كه گروپی (تحریك حرمه الرسول)
ی سهر به كۆمهڵهی دهعوه ههڵمهتێكی له دژی ئهحمهدییهكان و
پرسه پهیوهندیدارهكان به كوفركردنهوه .به نزیكی ههموو حزب و
گروپێكی دیینی له پاكستان حهزو ئامادهییان تیایه بۆ بهشداریكردن له
خۆپیشاندان و توندوتیژی تائیفی ،ههروهك شهرعزهنهكانی سهر به
گهورهترین حزبی سیاسی و گروپی دیینی له بههێزكردنی تائیفیهتدا
رۆڵییان گێڕا .بهاڵم حزبی (بزووتنهوهی نهتهوهیی یهكگرتوو) ،كه
بارهگای سهرهكی له شاری كهراچیه ،له كاتی ههڵمهتی ههڵبژاردندا
تۆمهتباركرا به ههوڵدانی بۆ لهباربردنی گروپێكی شیعه به ناوی
(ئهنجومهنی یهكبوونی موسوڵمانان) ،لهگهڵئهوهشدا كه بزووتنهوهی
نهتهوهیی یهكگرتوو الیهنگری خۆی دهربرێوه بۆ رێزگرتن له
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مافی شیعهكان له ئهنجامدانی كارو چاالكییهكانیان .له كاتێكدا
ئهو بارودۆخه هاندهره له دروستبوونی ژینگهیهكی یارمهتیدهر
بۆ زیادبوونی كێرڤی توندوتیژی دیینی ،گروپه توندڕهوهكان به
شێوهیهكی راستهوخۆ بهرپرسیارن لهو توندوتیژییانهی له پاكستان
بهردهوامه .له ساڵی  2015ناوی حزبی (تهحریك تالیبان)ی پاكستان
و ئهو گروپانهی لێی جیابوونهتهوه لهسهرووی ناوی دیارترین ئهو
گروپانهدا بوو كه بهشدار بوون له توندوتیژییهكان وهك گروپی
(المجاهدین االحرار) و (جند الله) ،شانبهشانی ههندێك گروپی
لۆكاڵی تردا ،كه پهیوهستبوونیان به رێكخراوی داعش له سوریاو به
گروپی (لهشكر جهنجهوی) راگهیاندووه .

بۆچی گروپه توندڕهوهكان هێرشدهكهنه سهر
كهمینهكان؟
له ئهنجامی پشكنینێك له ناوهرۆكی زانیارییهكانی بونیادنانی
ئۆپهراسیۆنهكان ،كه گروپه توندڕهوهكان سهبارهت به كردنهئامانجی
كهمینه دیینیهكان و گروپه ئیسالمییهكان باڵوی دهكهنهوه ،چۆنێتی
پاساوهێنانهوهی ئهو گروپه توندڕهوانه بۆ ئهنجامدانی هێرش و
پهالمارهكانیان ئاشكرا كراوه:

ناسنامه
له پاكستان زۆرج���ار ناسنامهی دیینی پهیوهسته به الیهنی
نهتهوهییهوه ،هۆكاری ئهوهش دهگهڕێتهوه بۆ مێژووی پاكستان و
ناسنامه یاساییهكهی ،بهو پێیهی كه پاكستان دهوڵهتێكه زۆرینهی
دانیشتوانهكهی موسوڵمانن و دامهزراندنی هاوكاتبوو لهگهڵ
دهستپێكردنی كۆچی پێكهاته ناموسوڵمانهكانی كۆمهڵگهكهی بهرهو
هندستان .بهاڵم سیاسهتهكانی دهوڵهت لهسهر دوورخستنهوهی
كهمینهكان له دامهزراوهكانی دهسهاڵت بونیادنراوه ،ئهمه له كاتێكدا
كه جیاكاریی به شێوهیهكی فراوان له بهرامبهر كهمینهكان له پاكستان
پراكتیزه دهكرێت .له ئهنجامی ئهمهدا ،گروپه دینییه توندڕهوهكان
به ههمان تێڕوانینیان بۆ دهوڵهتانی بیانی له كهمینهكانی ناو
پاكستان دهڕوانن ،یان وهكو دوژمنێكی دهرهكی لێیان دهڕوانن .بۆ
نموونه ئهوهی گروپی (جند الله) له دوای هێرشی سهر كڵێسای
(كل القدیسین) له پیشاوهر ئهنجامیدا رایگهیاند" :ئهوانه دوژمنی
ئیسالمن لهبهر ئهوه كردماننه ئامانجی خۆمان و سورین لهسهر
بهردهوامبوونی هێرشهكانمان بۆسهر ناموسوڵمانهكانی نیشتهجێی
سهر خاكی پاكستان".

مەالال یوسفزای

ئایدیۆلۆژیا
بزووتنهوه دینییهكان كارییان كردووه لهسهر بهرجهستهكردنی
ملمالنێی تائیفی له پاكستان ،ئهوهش له زۆربهی كاتدا له رێگهی
دهست تێكهاڵوكردنهوه بووه لهگهڵ دامودهزگاكانی دهوڵهت له
سهرجهم ئاستهكانیاندا ،ههروهها له رێگهی بهكارهێنانی چهكی
فهتوای دیینی و پڕوپاگهنده ،بهكارهێنانی یاساكانی بهكوفراندن
له رێگهی پێشكهشكردنی بهرنامهی فێركاری كه هانی توندڕهوی
دهدات و پاڵپشتی بیرۆكهكانیان دهكات .ئهو بزووتنهوانه له
ت��هوهری جموجهوڵهكانیاندا فۆكس دهخهنه سهر ناوهێنانی
شوێنكهوتوانی تائیفهكانی وهك ئهحمهدییهكان به كهسانی بێباوهڕ
كه پێویستدهكات روبهڕویان ببنهوه و بیروباوهڕو شێوازهكانی
خوداپهرستیان سنوردار بكرێت.
ئهو بیروباوهڕانه بوونهته ئهو بناغهیهی ئهو گروپانهی لهسهر
دروستبووه ،وهك ئهو گروپهی كه ناوی (أهل السنه والجماعه)
ی لهخۆی ناوهو ئهو رایهی پهیڕهو كردووه كه دهڵێت شیعهكان
موسوڵمان نین و پێویسته له دهستور دوور بخرێنهوه ،ههروهك
چۆن بهرامبهر ئهحمهدییهكان كرا .گروپی (أهل السنه والجماعه)
بۆ گروپی لهشكر جهنجهوی رێكخراوی دایكه .گروپی بهمدواییه
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چهند هێرشێكی بهرفراوانی بۆ سهر شیعهكان ئهنجامدا ،كه له
مێژووی پاكستاندا گهورهترین هێرشه لهوجۆره بۆ سهر پێكهاتهی
شیعهكان ئهنجامدرابێت .گروپی توندڕهوی (أهل السنه والجماعه)
لهو بڕوایهدایه كه كوشتنی شیعهكان پاساوی خۆی ههیه.

كۆمهڵگهو سیاسهت
رهوش��ی كۆمهاڵیهتی و سیاسی كۆمهڵێك فاكتهری هاندهری
رهخساندووه بۆ گرتنهبهری رێگهی توندوتیژی له دژی كهمینهكان و
گروپه دینییهكان له پاكستان ،ئهوهش بههۆی ئهو بهناویهكداچوونهی
له نێوان دیین و بهها كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكاندا ههیه ،ئهمه
س��هرهڕای كاریگهری دهرهاویشتهكانی كاری ئاژاوهگێڕی ،كه
پاكستان له دهیهی پهنجاكاندا بهخۆیهوه بینی .زۆرجار حزبه
سیاسیه ههژموندارهكان پشت به گروپه تائیفییهكان و گروپه
توندڕهوهكان دهبهستن تاوهكو یارمهتییان بدهن بۆ سهركهوتن له
ههڵبژاردنه لۆكاڵی و نیشتمانییهكاندا و دروستكردنی هاوپهیمانیی
سیاسی كاتی به ئامانجی بهدهستھینانی دهنگی دهنگدهرانی
خاوهن بیروڕای دیینی .به گشتی ئهندازهی سیاسهتی تائیفی
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لهبهر رۆشنایی دهرهاویشتهكانی ملمالنێی كۆمهاڵیهتی بونیاد
دهنرێت ،ئهگهر بههۆی كاریگهری جیاوای ئابورییهوه بێت یان
بههۆی ملمالنێی مێژوویی یان تێكچوونی شیرازهی كۆمهاڵیهتیهوه
بێت .رێكخراوی (أهل السنه والجماعه) له ههرێمی جهانگ
له ههرێمی بنجاب دامهزراوه له ئهنجامی جوواڵنهوهی رابهره
دینییهكانی سهر به چینهی ناوهند له دژی بژاردهی خاوهن زهوی
و زار ،كه له شیعهكان پێكهاتووه و فهرمانڕهوایهتی ئهو ناوچهیه
دهكهن .ئهم تاقمه به شێوهیهكی گشتی لهو كۆچبهرانهن كه له
هندستانهوه هاتوون ،كه لهگهڵ بژاردهی هندی لهسهر مافیان له
خاوهندارێتی زهوی و زار له ملمالنێدا بوون (ئهگهر بزانین كه
بژاردهی هندی لهپێش سهربهخۆیی لهژێر قهڵهمڕهوی دهوڵهتی
دهوڵهتی هندستان بوون).
له الیهكیترهوه ئهو خاوهن زهوی و زارانهی ناحهزی شیعهكان
بوون ،لهگهڵ ئهوانهدا كه به هۆكاری مهزههبی هاتوون به
مهبهستی سهپاندنی پێشڕهوێتی سیاسی و دینییان لهو ناوچهیهدا
گیرسانهوه كه پێشتر لهژێر دهسهاڵتی كهمینهیهكی شیعهدا بوو.
هاندهری سهرهكی لهپشت دهركهوتنی بزووتنهوهی ناحهز به
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تائیفهی ئهحمهدی له الیهنێكیهوه لهسهر بنهمایهك دروستبووه
كه دهڵێت كاریگهری وهزی��ری دهرهوه چۆدری خان و چهند
بهرپرسێكی تری سهر به تائیفهی ئهحمهدی لهسهر حكومهتی
پاكستان قورس كهوت و پێویسته ئهو بابهته بۆ باڵوكردنهوهی
بیروڕای دینییهكانیان بهكاربهێنرێت.

ملمالنێی ئابوری
فاكتهره ئابورییهكانیش رۆڵی خۆیان دهگێڕن له بهرههمهێنانی
ئهو توندوتیژیهی كه پاڵنهره دینییهكان دهیجوڵێنێت ،چونكه
كارهكانی ئاژاوهنانهوه و رابهرایهتیكردنی مهرجهعیهتی دیینی
بهكاردههێنرێن بۆ یهكالییكردنهوهی ناكۆكی ئابوری .له زۆرێك
حاڵهتهكانی توندوتیژیدا كه له دژی ههواداران و شوێنكهوتوانی
تائیفهی ئهحمهدی و له دژی مهسیحییهكان پیاده كراوه ،ئهو كاری
ئاژاوهنانهوانه بوون كه بههۆی تۆمهتی كوفراندن و بێباوهڕیی
پهیوهست به ناكۆكی و كێشهی دارایی و یاساییهوه ههڵگیرسێنراون،
یان تهنها بیانوویهك بووه لهالیهن مافیاكانی زهوی و زارهوه
بهكارهێنراوه بۆ دهستگرتن بهسهر زهوی كهمینهكاندا ،ئهوهش
له رێگهی هاندانیان بۆ نانهوهی كاری ئاژاوهگێڕی و بهكارهێنانی
وهك پهردهیهك بۆ جۆشدانی ملمالنێی ئیتنی وههمی .گروپی
(تهحریك تالیبان) له پاكستان چاالكیه داراییهكانی خۆی فراوانكرد
بۆ ئهوهی بپهڕێتهوه بۆ شاری كهراچی به مهبهستی جێبهجێكردنی
كارو چاالكییهكانی وهك رفاندن و بڕینی بانكهكان و سوكایهتی
پێكردن.

فراوانكردنی رووبهری ئۆپهراسیۆنهكان
به شێوهیهكی گشتی هێرش و پهالمارهكانی گروپه توندڕهوهكان
له دژی كهمینه دینییهكان و هێزه ئیسالمییهكان به جۆرێك
داڕێ��ژراوه كه فراوانترین رووبهری چاالكی بگرێتهوه زیاتر له
رووب��هری هێرشه كالسیكییهكان .گروپی (جماعه المجاهدین
االح��رار) له داڕشتنی پالنی جێبهجێكردنی تهقینهوهی ساڵی
 2016له شاری الهور ،نامهیهكیان ئاراستهی سهرۆك وهزیرانی
پاكستان ن��هواز شهریف ك���ردووه ،كه ش��اری اله��ور بنكهی
سیاسی پێكدههێنێت .ئهو هێرشانه دهناسرێن به پهنابردنه بهر
بهكارهێنانی شێوازی توندڕهوانه له جێهبهجێكردنی كوشتن و
پرۆسهی گهڕان و پشكنین بهدوای الیهنگرانی تائیفهی شیعی

لهالیهن گروپه توندڕهوهكانهوه ،بهو كهسانهشهوه كه سهرنشینی
پاسهكانن لهناو شار ،پاشان كردنه ئامانج و تهقهكردن لێیان
لهسهر شێوازی تیرهاوێژهكان ،یان دیاریكردنی كاتی شیاو بۆ
دهستپێكردنی هێرشهكان ،به دیاریكراویش ئهو هێرشانهی كه
تیایدا زۆرترین كهس دهبنه قهربانی ،بۆ نموونه وهك قوداسهكانی
كڵێسا له رۆژان��ی یهكشهممهدا ،یان رۆژان��ی ههینی له كاتی
نوێژی ههینیدا له مزگهوتهكان .سهرهڕای ئهوه خودی گروپه
توندڕهوهكان خۆبهخۆی یهكتر شهڕ له نێوانیادا دروستدهبێت،
كه پهنا دهبهنه بهر بهكارهێنانی شێوازهكانی توندوتیژی نێوخۆیی
بههۆی ئهو كێشهو ناكۆكییانهوه كه لهسهر سهركردایهتیكردن یان
لهسهر پاره یان لهسهر شێوازو شوێن و كاتی جێبهجێكردنی هێرش
و ئۆپهراسیۆنهكان روودهدات.

ملمالن���ێ بهرئهنجامێكی ئاڵۆزی كۆمهڵێك هۆكار
بوو ،گرنگترینیان :دوژمنایهتی خهفهكراو لهسهر
دابهشكردنی سهرچاوهكان ،گۆڕانكاریه كتوپڕهكان
لهس���هر بونیادی س���تراكچهره كۆمهاڵیهتییهكانی
ك���ه هاوكات ب���وو لهگ���هڵ كۆچكردن���ی پێكهاته
كۆمهاڵیهتیه لۆكاڵییهكان بهرهو دهوڵهتی نوێ
دهرهاویشتهكانی توندوتیژی دیینی و رهنگدانهوهی
لهسهر دهوڵهت
ئهو توندوتیژییهی كه بههۆی پاڵنهره دینییهكانهوه بهرههمدێت
كاریگهری گ��هورهی لهسهر دهوڵهتی پاكستان دروستكردووه،
چونكه حكومهت ناچار دهك��ات ئۆپهراسیۆنی ئهمنی جێبهجێ
بكات ،كه ك��اردان��هوهی��ان مهترسی ب��هدواوهی��ه ،جگه لهمهش
ئۆپهراسیۆنهكان فۆر}مێكی ئاڵۆزییان ههیه بههۆی پشتگیریكردنی
پاكستان له گروپه توندڕهوهكان له رابردوودا .گروپه توندڕهوه
چهكدارهكان هێرشهكانیان بهكاردههێنن بۆ ئاشكراكردنی خاڵه
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الوازهكانی حكومهت لهناو سنوری واڵتهكهدا ،ههروهها نیشاندانی
الوازی تواناكانی حكومهت له ئاشكراكردنی سهرچاوهی هێرش
و پهالمارهكان و ئیفلیجكردنی و رێگرتن له ئهنجامدانی هێرشی
پێچهوانه ،جگه ل��هوهی هێرشهكان مهسجی ئاگاداركردنهوهن
بۆ حكومهت ئهگهر بێتو بیر له گرتنهبهر رێوشوێنی تایبهت به
تۆڵهسهندنهوه بكاتهوه .ئهمه تاكتیكێكه بۆ باڵوكردنهوهی ترس
لهناو گروپه دینییهكان و لهباربردنی شیرازهی ژیانی گشتی واڵت
و چاندنی تۆوی گومان كه دهبێته هۆكاری لهدهستدانی متمانه
به تواناكانی دهوڵهت له پاراستنی گیانی هاواڵتییهكانی .گروپی
تهحریك تالیبان كاریگهرییهكی بهرچاوی بهدهستهێنا له بهرامبهر
دهوڵهتی پاكستان ،به تایبهتی له ماوهی نێوان سااڵنی – 2007
 2013له رێگهی باڵوكردنهوهی ههستكردن به ترسان لهناو كایهی
حكومهتدا بههۆی ههڕهشهو تۆقاندن و جێبهجێكردنی كاری
تیرۆركردنی لێپرسراوانی حكومهت و هێرشكردنه سهر سیمبوڵه
گرنگهكانی وهك :مهزارگهی سۆفیگهری میللی له پاكستان.
ههروهها هێرشهكان بوونه هۆی دروستكردنی فشاری دهرهكی

ئایدیا دیپلۆماتیك

لهسهر دهوڵهت ،به تایبهتی ئهو هێرش و پهالمارانهی كه سهرنجی
نوێنهرانی كۆمهڵی نێودهوڵهتی و ئهو میدیا نێودهوڵهتییانهیان
راكێشاوه ،كه بانگهشهی بهگژداچوونهوهی توندڕهوهكان دهكهن.
لهگهڵئهوهشدا بانگهشهی نێودهوڵهتی بۆ رهبهڕوبوونهوهی توندوتیژی
تائیفی به گشتی كۆپی ناكرێت بۆ داواكردنی پرۆسهیهكی بههێز
لهالیهن كۆمهڵی نێودهوڵهتیهوه ،تهنها لهو كاتهدا نهبێت كه ههست
به بوونی مهترسیهكی راستهقینه دهكرێت ،كاتێك ئامانجهكانی
گروپه توندڕهوهكان سنوری كیشوهرهكان دهبڕێت .پلكستان له
راب��ردوو ئێشتاش روب��هڕوی فشارهكانی ویالیهته یهكگرتوهكانی
ئهمهریكا بۆتهوه تاوهكو بهگژ چاالكی و كردهوهكانی گروپه
دینییه چهكداره توندڕهوه لۆكاڵییهكاندا بچێتهوه وهك گروپهكانی:
عهسكهر تیبه و جیش محمد ،كه ئهم دوانهیان له ناوخۆی
پاكستاندا هێرش و پهالماردان ئهنجام نادهن ،بهڵكو تێوهگالون له
ئهنجامدانی هێرشهكانیان لهناو هندستان به شێوهیهكی بهرفراوان.
ههروهها چهندین گرپی بچوك ههن سهر بهو بزووتنهوه و
گروپه چهكدارانهن ،كه بهرژهوهندییهكانی ئهمهریكاو بهرژهوهندی

93

دهوڵهته بیانییهكان له ئهفغانستان دهكهنه ئامانج.
بهمشێوهیه سیاسهتی كهراچی پێكهاتووه لهو حزبه سیاسییانهی
جۆرێك له سیاسهتی ئیتنیكی پهیڕهو دهكهن ،لهگهڵ گروپه دیینی
و هێزه سیاسیه گهورهكانی ئهو واڵته بووهته جێی ناكۆكی و
كێشمهكێش .ههموو ئهو هێزو الیهنانه بێگومان شێوازێكی
توندڕهوانه پیاده دهك��هن ،له كاتێكدا گروپێكی سیاسی وهك
بزووتنهوهی نهتهوهیی یهكگرتوو ههڵدهستێت به راهێنانی گروپه
چهكدارهكان و دروستكردنی قهاڵ لهو شوێنانهی تیایدا نیشتهجێن
به ئامانجی سهپاندنی دهسهاڵتی خۆی بهسهر ناوچه دراوسێ و
نزیكهكاندا .له دهیهی ههشتاكانی سهدهی رابردووهوه كهراچی
قۆناغێكی دوورو درێژی توندوتیژی ئیتنی و سیاسی بهڕێكردووه،
جگه لهوهش شهڕو ملمالنێی زۆری له نێوان ئهو هێزو گروپانهو
هێزی دهوڵهت بهخۆوه بینیوه و لهو رووداوانهشدا كۆمهڵێك
پێكهاتهی ئیتنی دیكه بهشدارییان كردووه لهوانه بلوچهكان و
ئهلكۆچی میمۆن (ئهمانه موسوڵمانه هندی و پاكستانییهكانن به
زمانی میمۆن قسه دهكهن و له بنهڕهتدا خهڵكی ناوچهی كۆتچ)ن،
ههروهها ههندێكیان خهڵكی (سند)ن ،سهرهڕای ئهو كۆچبهرانهی
كه له ناوچهكانی باشوری ههرێمی بنجابهوه هاتوون.
ئهم گروپه ئیتنییانه نوێنهرایهتی ژمارهیهك له حزبه سیاسییهكان
و گروپه تاوانكارهكان دهكهن ،وهك حزبی بزووتنهوهی نهتهوهیی
یهكگرتوو ،ناسیۆنالیستهكان پهشتۆن ،حزبی عهوامی نیشتمانی و
لیژنهی ئاسایشی گهالن ،كه باندێكی تاوانكاری سهر به حزبی گهلی
پاكستانهو الیهنگری و پشتیوانی پێكهاته بلوچهكانی شاری كهراچی
بهدهستهێناوه.
ئهم بابهته به درێژایی سێ دهیهی رابردوو بووهته هۆی چڕكردنی
ئۆپهراسیۆنه نیمچه سهربازییهكان و چاالكییهكانی پۆلیس له دژی
ئهو گروپانه .ههندێك راپۆرت باسی ئهو كاره توندوتیژیه ئیتنییانه
دهكهن كه ههرێمی بلوشستان بهخۆیهوه بینیوه ،كه چهندین
كرێكاری بهنجابی لهسهر دهستی گروپه جوداییخوازهكانی بلوشستان
كوژران لهو كاتهدا كه رابهرایهتی بزاڤێكی ههڵگهڕاوهیان دهكرد له
دژی حكومهتی پاكستان.

بۆچی توندوتیژی ئیتنی دروستبووه؟
خواستێك ههیه بۆ ئهوهی بهرگی توندوتیژی و ملمالنێی ئیتنی ڕووت
بكرێت به بهری كهراچیدا ،تهنانهت ئهگهرچی بهڵگهو توێژینهوهی
زانستیش لهبهردهستدایه دهریانخستووه كه هاوپهیمانێتی زۆر كراوه،

كه پاڵنهرهكانی ئهو گروپانهی دهستنیشانكردووه بۆ پیادهكردن و
بهكارهێنانی سیاسهتی ئیتنیكی به شێوهیهك كه له تۆمهتی ئهنجامدانی
تاوانكاریی دووری دهخاتهوه .لهم چوارچێوهیهدا گرنگه ههڵسهنگاندن
بۆ ههر گهڕێك له گهڕهكانی توندوتیژی بكرێت بهپێی پێویستییهكانی
دیراسهكردنی ئهو بارودۆخهی كه ههر هێرشێكی تێدا ئهنجامدراوه،
ئهوهش له پێناو دیاریكردنی ئهو پاڵنهرانهی له پشتیهوهیهتی لهجیاتی
پۆڵێنكردنی له خانهی ملمالنێی ئیتنیكی به تهنها .دهكرێت ملمالنێكان بۆ
سێ جۆری سهرهكی پۆلێن بكرێت:
 .1توندوتیژی ئیتنی – سیاسی (حزبه سیاسییهكان له پشتیهوهن).
.2كارو كردهوه تاوانكارییهكان (باڵه چهكدارییه تاوانكارهكانی سهر بهو
حزبانه ئهنجامی دهدهن).

بزووتن���هوه دینییهكان كارییان كردووه لهس���هر
بهرجهس���تهكردنی ملمالنێی تائیفی له پاكستان،
ئ���هوهش له زۆرب���هی كات���دا له رێگهی دهس���ت
تێكهاڵوكردن���هوه ب���ووه لهگ���هڵ دامودهزگاكانی
دهوڵ���هت له س���هرجهم ئاس���تهكانیاندا ،ههروهها
له رێگ���هی بهكارهێنانی چهكی فهتوای دیینی و
پڕوپاگهنده
 .3توندوتیژی دیینی (تاقم و گروپه چهكدارهكانی سهر به هێزه دیینی
و سیاسیه توندڕهوهكان ئهنجامی دهدهن).
لهگهڵئهوهدا كه ئهو ملمالنێیانه به شێوهیهكی گشتی به چهند ئامانجێكی
جۆراوجۆرهوه پهیوهستن ،ئاشكرایه ئهو ناكۆكی و ملمالنێ ئیتنییانهی
كه بوونهته هۆی سهرههڵدانی كۆمهڵێك خۆپیشاندان و ناڕهزایهتی و
كاری ئاژاوهگێڕی و شهڕو پێكدادان لهسهر شهقامهكان ،زۆر جاریش ئهو
ناكۆكییانه لهالیهن حزبه سیاسییهكان و گروپهكانهوه بهكاردههێنرێت بۆ
بهرپاكردنی شهڕ به ئامانجی گێچهڵپێكردن و دهست بهسهرداگرتنی زهوی
و زار .به شێوازی باڵوبوونهوهی دیاردهی توندوتیژی دیینی له پاكستان،
دوایین دهیهی سهدهی رابردوو زیادبوونی قهبارهو ژمارهی هێرشهكان
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و گرتنهبهری شێوازی دڕندانهی لهالیهن گروپ و مافیا تاوانكاری و
سیاسییهكان له كهراچی بهخۆیهوه بینی .ئهو شێوازو تاكتیكانه سهربڕین و
ئهشكهنجهدانی جهستهیی گرتهوه ،پاشان ئهوهندهی نهخایاند بارودۆخهكه
له كهراچی گۆڕاو بهرهو ههڵكشان رۆیشت تا ئاستی پرسێكی نیشتمانی.
ملمالنێكان بهرپاكردنی شهڕو پێكدادانیشی لهالیهن گروپه دینییه
توندڕهوهكانهوه له دژی حزبه سیاسییهكانی پاكستان بهخۆوه بینی.
بۆ نموونه گروپی (تهحریك تالیبان)ی پاكستانی شهڕێكی وێرانكاریی
سهرتاسهری له دژی حزبی عهوامی نیشتمانی له كهرچی بهرپا كرد له
رێگهی جێبهجێكردنی ههڵمهتی تیرۆركردن ،كه كۆمهڵێك كهسایهتی
كرده ئامانج ،ههروهها له رێی بهكارهێنانی ههڕهشهو تۆقاندنهوه پشێوی
دروستكرد ،پاشان جێمۆڵگهكانی پێشووی گۆڕی به شوێن و جێمۆڵگهی
تر له ناوچهكانی پهشتۆن.
 .2كاردانهوهكان له نێوان بێموباالتی و ههستكردن به توڕهیی
به گشتی كاردانهوهكان له بهرامبهر هێرش و پهالماردانه چهكدارییهكان له
پاكستان له نێوان نیمچه بێموباالتی و ههستكردن به توڕهیی بهرفراواندایه.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئهم كاردانهوانه پشتدهبهستێت به كۆمهڵێك فاكتهر ،دیارترینیان :ئهگهرو
پێشبینیكردنی هێرشكردن ،ئهو شوێن و كهسایهتییانهی دهكرێنه ئامانج،
ئهو شارانهی كه هێرش و پهالمارهكانیان تێدا ئهنجامدهدرێت .بهاڵم
ههڵوێست وهرگرتن له ههمبهر ئهو هێرشانه لهسهر الپهڕهی رۆژنامهكان
و له ناوهنده جهماوهرییهكان و كهناڵهكانی راگهیاندن ،دهچێته خانهی
ههڵوێسته جیاكارییهكانهوه ،كه له بنهڕهتدا له دژی گروپی ئیتنی و تائیفه
دینییهكان و كهمینهكانی پاكستان بوونی ههیه.
تۆمهتهكانی كوفراندن و ئهو كاری توندوتیژییانهی لێی كهوتهوه
سهرنجی بوونی جیاوازییهكی گهوره دهدرێت له كاردانهوهكان نێوان
جهماوهرو میدیا و حكومهتدا ،كاتێك بابهتهكه پهیوهندی ههبێت به
توندوتیژی پهیوهست به تاوانی كوفركردن كه ئاراستهی یهكێك له
ئهندامانی سهر به گروپێكی ئیسالمی یان كهمینهیهكی دیینی دهكرێت.
ئهم تۆمهتانه كه زۆرجار ههڵبهستراون ،به شێوهیهكی رۆتینی بازنهكهی
فراوان دهبێت تا دهگۆڕێت بۆ دروستبوونی كاری توندوتیژی ،كه ههموو
كۆمهڵگه دهكاته ئامانج و دهبێته پراكتیزهیهكی تاوانكاریی رێكخراو له
پاكستان ،به بهشداریكردنی الیهنگران و ههوادارانی حزبه سیاسییهكان
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و گروپه دیینی و سهربازییهكان ،پیاوانی ئایینی ،باندو تاقمه بچوكهكان.
زۆرج��اری وا ههیه ئهو تۆمهتباركردنانه دهبێته هۆی هێرشێكی
گێرهشێوێنانه بۆسهر ئهو شوێن و گهڕهكانهی كه كهمینه دینییهكان تیایدا
نیشتهجێبوون .بهاڵم لهگهڵئهوهشدا ههمان جۆری بهدهنگهوههاتنی ئهمنی
بهدهست ناهێنێت كه پێویسته بۆ جێبهجێكردنی هێرشێكی چهكداری یان
كارێكی تاوانكاریی رێكخراو .زۆرجار حكومهت ئامادهیی نهبووه بۆ
گرتنهبهری ههرجۆره رێكارێك بۆ وهاڵمدانهوهی كاری گێرهشێوێنی له
ترسی كاردانهوهیان ،كه پێدهچێت كاردانهوهیهكی توندوتیژ بێت ،یان
وهك پهرچهكردارێك له بهرامبهر كهسێكی تۆمهتباركراو به كوفركردن
یان پشتیوانیكردنی بێباوهڕی تۆمهتبار كراوه .ئهو شێوازانه له ئهنجامدانی
كاری ئاژاوهگێڕی رۆڵی گرنگ دهگێڕێت له دروستبوونی كهشێكی پڕ له
ناحهزی و تۆقاندن و لهدهستدانی ئارامی و ئاسایش لهالی كهمینهكان.
ههڵكشانی ئاستی توندوتیژی لهالیهن گروپه توندڕهوهكانهوه بهپێی
پێویستی بارودۆخی سیاسی و ئاسایشی واڵت ،دهبێته هاندهرێك
بۆ حكومهت له پێناو دهستپێكردن و بهردهوامبوون و فراوانكردنی
ئۆپهراسیۆنه ئهمنییهكان ،یان دهستكردن به لێكۆڵینهوهی ئهمنی ،ئهوهش
به دڵنیاییهوه دهبێته هۆی دهستپێكردنی ئۆپهراسیۆنی نیمچه سهربازی
یان پۆلیسی له دژی چاالكانی سیاسی و ئهو تاوانبارانهی لهگهڵیاندا
هاوپهیمانن ،ههرچهنده ئهوه پێویستی به خۆپارێزی له كاردانهوهیهكی
مهترسیدارو ههنگاونانی واڵت بهرهو دۆخی ناسهقامگیری و شێوانی
سیاسی ههیه .سهرهڕای ئهوهش سروشتی بارگاویكراوی هێزه ئهمنییهكان
به سیاسهت و تۆمهتهكانی تێوهگالنیان لهگهڵ توندڕهوهكاندا ،یان
پهینهبردن به كارو كردهوه تاوانكارییهكانیان ،به گشتی چهندین پرسیار
سهبارهت به كاریگهرێتی ئهو چاالكی و ئۆپهراسۆنانه دهوروژێنێت ،به
تایبهت لهو بارهیهوه كه ئایا رێزگرتن له مافهكانی مرۆڤ به ههند
وهرگیراوه یان نا.

كاردانهوهی كهناڵهكانی راگهیاندن
له راستیدا هۆیهكان و كهناڵهكانی راگهیاندن رۆڵی گرنگ دهگێڕن له
دروستكردنی پێشبینییه پهیوهندیدارهكان به بابهتی توندوتیژی .لهو
كاتهوهی پاكستان دهستیكردووه به جێبهجێكردنی پرۆسهیهكی ئایشیی
بهرباڵو له دوای ئهنجامدانی ئهو پهالمارهی قوتابخانهیهكی له پیشاوهر
كرده ئامانج ،كهناڵهكانی راگهیاندن ئاستی روماڵكردنی روداوهكانیان
كهمكردهوه یان سنوردارییان كرد ،به تایبهتی سهبارهت به هێرش و
پهالمارانهی كه پاڵنهرو هۆكاری دینییان ههیه ،جگه لهوه حاڵهتانهی كه
سوپای پاكستان ههڵوێستێكی بههێزو ئاشكرا له بهرامبهرییان وهردهگرێت،
یان ئهگهر بڕیار بدرێت بۆ باڵوهپێكردنی هێزهكانی سوپا .جگه لهوهش

دامهزراوهكانی میدیا خۆیان دهپارێزن له دیاریكردنی ناسنامهی قوربانیانی
توندوتیژی دیینی یان ئیتنی.
كهناڵهكانی تهلهفیزیۆنی ناوخۆیی له پاكستان به درێژایی سااڵنی رابردوو
به ئاست و قهبارهی جیاواز رێگهیانداوه به پێشكهشكردنی روماڵكرنی
بێ سانسۆر له كاتی مامهڵهكردنیان لهگهڵ ئهو گروپانهدا كه زیاتر
توندوتیژن .ههروهها دهزگاكانی راگهیاندن روبهڕوی ههڕهشهو تۆقاندن
دهكرێنهوه لهالیهن گروپه توندڕهوو تاوانكارهكانهوه ،چونكه داوایان
لێدهكهن بیرو بۆچوونهكانیان باڵوبكهنهوه و پڕوپاگهندهیان بۆ بكهن.
ئهوهش له دهرئهنجامدا بووه هۆی پێكهێنانی وێنهیهكی تهواونهكراوی
ئهو ملمالنێیهی به هۆكاری پاڵنهری دیینی یان ئیتنیهوه له پاكستان
درێژهی ههیه ،ئهوهش له سایهی ناكۆكی و ناچوونیهكی سهخت لهگهڵ
ئهو گروپه توندڕهوانهی كه بهوپهڕی روونی و راشكاوییهوه ئامانجهكانیان
راگهیاندووه.

دوا وته
ههبوونی توندوتیژی دیینی و ئیتنی بۆ چهند هۆكارێك دهگهڕێتهوه
كه له ناسنامهو مێژووی پاكستان و گهشهكردنی ستراكچهره سیاسی و
دینییهكانی ئهو واڵتهدا رهگییان داكوتاوه .گروپه توندڕهوهكان بازنهی
ئامانجهكانی توندوتیژییان فراوانتر كردووه ،كه پشتدهبهستێت به چهند
روانگهیهكی دیینی ،به تایبهتی لهم سااڵنهی دواییدا ،به دیاریكراویش
كاتێك ملمالنێێهكی ئیتنی له نێوان كۆمهڵگه الوهكییهكانی تر لهناو
شارهكاندا ههڵگیرسا ،بۆ نموونه وهك كهراچی .بهاڵم ههڵكشانی كێرڤی
توندوتیژی و تاكتیكه نامرۆڤانهو دڕندانهییهكان ،كه لهالیهن ئهو گروپانهوه
بۆ پاكتاوكردنی نهیارهكان پهیڕهو دهكرێت ،ملمالنێكهی هێنایهوه پێشی
پێشهوه ،بهاڵم بێئهوهی هێرش و پهالمارهكان كاردانهوهی هاوشێوه
بوروژێنن .بهشێك لهمهش دهگهڕێتهوه بۆ سروشت ی بارگاویكراو به
سیاسهت و دووری پانتاییه جوگرافییهكان و نهمانی پهیوهندی و وابهستهیی
كۆمهاڵیهتی پتهو لهگهڵ گروپه دیینی و ئیتنیه بهئامانجكراوهكان.
* سابا ئیمتیاز :رۆژنامهنوس و توێژهری پسپۆڕ له كاروباری پاكستان.
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