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ئاراس���تهی ملمالنێی نێوان ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكاو كۆریای باكور
وهرچهرخان و ههڵكش���ان و داكشانی بهخۆو ه بینیوه ،ههرچهند ه بۆ ماوهیهكی
دیاریكراو هێوربۆو ه تاكو سهرلهنوێ سهریههڵدایهوه .بهاڵم با بزانین هۆكار ه
ڕاستهقینهكانی پشت س���هرههڵدانهوهی ئهم قهیران ه چییه .بۆچی تاكو ئێستا
چارهس���هرێكی ب���ۆ نهدۆزراوهتهوه؟ ئایا ههڵوێس���تی دهوڵهتان���ی ههرێمی و
هێز ه نێودهوڵهتییهكان ل ه ئاس���ت ئهو قهیران ه چییه؟ ئایا هیچ ئاس���ۆیهك بۆ
چارهسهركردن و نهتهقینهوهی ههیه؟

پێشهكی
كاتێك حكومهتی پیۆنگ یانگ دهس��ت��ی ب�ه ئهنجامدانی
تاقیكردنهوهیهكی ئهتۆمی ن��وێ ك��ردو مووشهكه پالیستییه
دوورهاوێژهكانی ههڵدا ،سهرلهنوێ له ئان و ساتێكی سیاسی
ههستیاردا دۆسییهی كۆریای باكور سهریههڵدایهوه .ئیدارهی نوێی
ئهمهریكا یهكسهر له قۆناغی یهكهمی دهستبهكاربوونیدا پێشبینی
و ههڵوێستهكانی خۆی سهبارهت به كۆی دۆسییه ناوخۆیی و
ههرێمی و نێودهوڵهتییهكان ئاشكرا كرد ،ههروهها بۆچوون
و پێشبینییهكانی بۆ دیاریكردنی ڕۆڵی دیاریكراوی دهوڵهته
هاوپهیمانهكانی له خۆرئاواو جیهان ،ئهمهش ڕاگهیاندنێك بوو كه
ترس و نیگهرانی دهوڵهته هاوپهیمانهكانی ئهمهریكای لێكهوتهوه،
كه له بهرامبهردا جموجووڵی سیاسی و سهربازی ئهمهریكای
لێكهوتهوه له ناوچهیهكدا كه دهوڵهته نهیارو دۆستهكانی پێكهوه
بهكارهێنانی هێز بۆ چارهسهركردنی دۆسییهی كۆریای باكور ڕهت
دهكهنهوه .بهاڵم دهپرسین ئایا هۆكاره ڕاستهقینهكانی پشت
ئهم قهیرانه چیین؟ ،هیچ هیوایهك بۆ چارهسهركردنی بهدی
دهكرێت؟ ،بۆچی تا ئێستا چارهسهر نهكراوه؟

پێشینهیهكی مێژوویی
كۆریای باكور له ساڵی 1985وه تاكتیكێكی ههڕهشه ئامێزی
بهكارهێنا به پاشهكشهكردنی له ڕێككهوتننامهی نێودهوڵهتی
سنورداركردنی باڵوبوونهوهی چهكی ئهتۆم ،ئهوهش به مهبهستی
ڕوبهڕوبوونهوهی فشارهكانی ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا،
ژاپۆن و كۆریای باشور .ساڵی  1993جێبهجێ كردنی ههڕهشهی
كۆریای باكوری بهخۆوه ،كاتێك كاركردنی لهسهر پهرهپێدانی
پرۆگرامه ئهتۆمیهكهی و كشانهوهی له ڕێككهوتناامهی باڵوبوونهوهی

ئایدیا دیپلۆماتیك

چهكی ئهتۆم ڕاگهیاند .جیمی كارتهر ،سهرۆكی پێشووی ئهمهریكا
له كاتی خولی یهكهمی سهرۆكایهتی بیل كلینتۆن سهركهوتوو
بوو له گهیشتن به ڕێگهچارهی ئاشتیانه له قهیرانی كۆریای باكور
له 21ی تسرینی یهكهمی ساڵی  1994له ژنێڤ ،له ڕێگهی ئهو
پێكهاتنهی به "ڕێككهوتنی چوارچێوه" ناسراوه.
بهپێی ئهو ڕێككهوتنه ،كۆریای باكور ڕهزامهندی نیشاندا به
پابهندبوونی به ڕێككهوتنی سنورداركردنی باڵوبوونهوهی چهكی
ئهتۆمی و سڕكردنی پرۆگرامه ئهتۆمییهكهی .له بهرامبهریشدا ،به
هاوكاری لهگهڵ ژاپۆن و كۆریای باشور ،ویالیهته یهكگرتوهكانی
ئهمهریكا پهیمانێكی دارایی نێودهوڵهتی له نیوه دورگهی كۆریا به
ناوی "ڕێكخراوی گهشهپێدانی وزه" ،كه ئهركی دهستهبهركردنی
سامان و داراییه بۆ داپۆشینی پێویستییهكانی كۆریای باكور له
وزه ،كه سااڵنه دهگهیشته  500.000تۆن زهیتی سوتهمهنی ،بۆ
گهرمكردنهوهو بهرههمهێنانی كارهبا ،تا ئهو كاتهی ههردوو كوره
تازهكه بهگهڕ دهخرێن ،كه به ئاوی سووك كاردهكهن .بهاڵم
كۆریای باكور دووباره له كانوونی دووهمی  2003كشانهوهی
له ڕێككهوتننامهی سنورداركردنی باڵوبوونهوهی چهكی ئهتۆم
ڕایگهیاندو دهستی به پرۆگرامی ئهتۆمیه سهربازییهكهی كردهوه.
ههوڵهكانی یهكالیی كردنهوهی قهیرانهكه بهردهوام بوون ،له
دوای ناردنی نێردهی تایبهتی واشنتۆن بۆ پهكین (جێمس كیلی)
بۆ وتووێژكردن لهسهر چارهسهكردنی ئهو قهیرانه له 27ی ئابی
2003دا له ڕێگهی سێ خولی دانوستانی شهشقۆڵی له نێوان
(ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا ،كۆریای باكور ،ژاپۆن ،چین،
ڕوسیای فیدرالی ،كۆریای باشور) بۆ گهیشتن به چارهسهرێك،
كاتێك كۆریای باكور داوایكرد واشنتۆن دان به سهروهی واڵتهكهدا
بنێت و ڕێككهوتننامهی دهستدرێژی نهكردنه سهر یهكتری لهگهڵدا
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واژۆ بكات ،كه تیایدا بهڵێن بدات هێرش ناكاته سهری و ههڕهشه
له بهرنامهی ئابوری و گهشهسهندنی ناكات ،ئهمهش له بهرامبهر
دهستبهرداربوونی پیۆنگ یانگ له پرۆگرامه ئهتۆمیهكهی.
دانوستانهكانی نێوانیان سهركهوتوو نهبوو بههۆی دهستبهردار
نهبوونی ههردووال (ئهمهریكا و كۆریای باكور) له دیدو بۆچوون و
ئهولهییاتهكانیان ،بۆیه ویالیهته یهكگرتوهكان پێداگری كرد لهسهر
ڕاگرتنی ههموو چاالكییه ئهتۆمییهكانی كۆریای باكور ،ئهمهش
پێشینه مهرجێكی ئهمهریكا بوو بۆ دهستپێكردنی دانوستانی
جددی ،پاشان پاڵپشتی كرا به سهرپهرشتیهكی نێودهوڵهتی بۆ
ههڵوهشانهوهی پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریا ،به تایبهتی دامهزراوهی
(یۆنگبیۆن) .ئهم ناكۆكییانه كۆریایان ههڵنا بۆ ههڵپهستاردنی
بهشداریكردنی كۆریای باكور له دانوستانهكاندا تا كاتێكی نادیارو
داوای كرد وتووێژی ڕاستهوخۆ لهگهڵ ئهمهریكا ئهنجام بدات
و یارمهتی ئابوری بهدهست بێنێت له دوای ڕازیبوونی لهسهر
ئهنجامدانی گهڕێكی نوێی دانوستان .به شێوهیهكی كرداریی
بڕیاردرا گهڕی چ��وارهم له وتووێژی شهشقۆڵی بكرێت ،كه
تیایدا ویالیهته یهكگرتوهكانی نهرمی دیپلۆماسی زیاتری نیشاندا
له ههمبهر خواست و داهاكارییهكانی كۆریای باكور ،له ڕووی
وهاڵم��دان �هوهی پێشنیارهكانی له پ�هراوێ��زی خواستهكانی بۆ
ڕهواندنهوهی مهترسییهكانی ههندێك له هاوپهیمانه ههرێمییهكانی.
گهڕی چوارهمی دانوستانهكان "ڕاگهیاندنی پهكین"ی لێكهوهتهوه
له 19ی ئهیلولی 2005دا ،كه كۆمهڵێك بنهمای دهگرتهخۆ بۆ
كۆتاییهێنان به قهیرانهكه ،واته ڕازیبوونی كۆریای باكور لهسهر
سڕكردنی و لهناوبردنی توانای پرۆگرامه ئهتۆمییهكهی و
گهڕانهوه بۆ ڕێككهوتننامهی سنوردانان بۆ باڵوبوونهوهی چهكی
ئهتۆم ،ئهوهش له بهرامبهر دانپێدانان به مافی خاوهندارێتی
كردنی پرۆگرامی ئهتۆمی بۆ بهكارهێنانی ئاشتیانهو پابهندبوونی
دهوڵهته بهشدارهكان له وتووێژه شهشقۆڵییهكان به پێشكهشكردنی
زهمانهتی ئهمنی و ئابوری بۆ هاوكاریكردن و یارمهتیدانی له
سهرجهم بوارهكاندا ،به تایبهتی بواری وزهو نهوت و بهڵێندان
لهسهر ئاساییكردنهوهی لهسهرخۆی پهیوهندییهكان لهگهڵ كۆریاو
پێكهوهژیانی ئاشتیانه ،بهاڵم بهبێ بوونی خشتهیهكی زهمهنی بۆ
جێبهجێ كردنی ئهو ڕێكارانه.
بهاڵم كۆریای باكور له دوای دوو ڕۆژ له دهرچوونی "ڕاگهیاندنی
پهكین" ڕهت��ی ك��ردهوهو ڕایگهیاند" :ویالیهته یهكگرتوهكان
ههوڵدهدات بۆ داماڵینی چهكی ئهتۆم له كۆریا لهژێر چهتری

وتووێژ شهشقۆڵییهكاندا بۆ ئهوهی له دواییدا خۆی به چهكی
ئهتۆمی هێرش بكاته سهری" .ههوڵ و تهقهلالكانی دانوستان
جارێكی تر سهریههڵدایهوهو گهڕی پێنجهم له تشرینی دووهمی
 2005دهستی پێكرد ،ب �هاڵم شكستی هێنا له گهیشتن به
خشتهیهكی زهمهنی دیاریكراو بۆ جێبهجێ كردنی "ڕاگهیاندنی
پهكین" ،پاشان كۆریای باكور له ئاداری ساڵی 2006دا به كردار
خاوهندارێتی چهكی ئهتۆمی ڕاگهیاند .ئهنجومهنی ئاسایشی
نێودهوڵهتی بهپێی بڕیاری ( )1718كه له 14ی تشرینی دووهمی
ساڵی  2006دهرچووه سزای بهسهر كۆریای باكوردا سهپاند ،دوای
ئهوهی تاقیكردنهوهیهكی ئهتۆمی له 9ی ههمان مانگدا ئهنجامدا.
ئهو سزایانه بواری ئابوری و بازرگانی گرتهوه پهیوهست بوو به
ڕێگرتن له فرۆشتن یان وهرگرتنی ئامێرو كهلوپهلی تایبهت به

كۆری���ای باكور ل���ه دوای دوو ڕۆژ له دهرچوونی
"ڕاگهیاندنی پهكین" ڕهتی ك���ردهوهو ڕایگهیاند:
"ویالیهت���ه یهكگرتوهكان ههوڵدهدات بۆ داماڵینی
چهكی ئهت���ۆم له كۆریا لهژێ���ر چهتری وتووێژ
شهش���قۆڵییهكاندا بۆ ئهوهی له دواییدا خۆی به
چهكی ئهتۆمی هێرش بكاته سهری
پیشهسازی ئهتۆمی و مووشهكهكان لهالیهن كۆریای باكورهوه،
ههروهها سڕكردنی پشكه داراییهكان و سهرچاوه ئابورییهكانی
پهیوهست به پرۆگرامهكانی چهكی ئهتۆمی گشتگیری كۆریا ،ئهمه
جگه له ڕێگرتن له ڕادهستكردن یان فرۆشتنی چهكی قورس به
پیۆنگ یانگ .ئهزمونی ئهتۆمیی كۆریای باكور واشنتۆنی هاندا
تاكو پهبهند بێت به ئهنجامدانی دانوستان لهگهڵی ،دوایئهوهی
ههوڵی دهدا له ڕوانگهی نێودهوڵهتی دایببڕێت و گۆشهگیری
بكات ،بۆیه سهركهوتنی خۆی له ڕێككهوتن لهگهڵ كۆریای باكوردا
بۆ ههڵوهشاندنهوهی پرۆگرامه ئهتۆمییهكهی به "سهركهوتنی
دیپلۆماسی" دایه قهڵهم.
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کیم ئۆن بە پشتی موشەکە ئەتۆمییەکانی هەڕەشە لە جیهان دەکات

دانوستانه شهشقۆڵییهكان نزیكهی ( )3ساڵ ب��هردهوام بوو
پێشكهوتنێكی بهرچاوی بهدهستهێنا له پێناو كۆتاییهێنان به
قهیرانی پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریای باكور ،ئهوهبوو له كۆتایی
ساڵی  2007گهیشتنه واژۆكردنی ڕێككهوتن له نێوان واشنتۆن
و پیۆنگ یانگ ،كه بهپێی ئهم ڕێككهوتنه كۆریای باكور
دهستبهرداری پرۆگرامه ئهتۆمیه سهربازییهكهی دهبێت له
بهرامبهر دانپێدانانی دیپلۆماسیی ئهمهریكا به سهروهری كۆریاو
بهدهستهێنانی كۆمهك و یارمهتیه ئابورییهكان .بهاڵم كۆریای
باكور له ئابی 2008دا دهستبهرداری ئهم ڕێككهوتنهش بوو،
كاری ههڵوهشاندنهوهی دامهزراوه ئهتۆمییهكانی ڕاگرت ،له
وهاڵمی ئهوهی به (سستی نواندن)ی ویالیهته یهكگرتوهكان
و هاوپهیمانهكانی له پابهن نهبوون و جێبهجێ نهكردنی
بهڵێنهكانیان دایه قهڵهم ،به تایبهتی له پرسی نهسڕینهوهی
ناوی كۆریای باكور له لیستی ئهو دهوڵهتانهی پشتیوانی له
تیرۆر دهكهن ،بۆیه پیۆنگ یانگ له 13ی نیسانی 2009دا له
دانوستانه شهشقۆڵییهكان كشایهوهو ههموو ئهو پشكنهرانهی
ئاژانسی نێودهوڵهتی وزهی ئهتۆمی دهرك��رد ،كه لهسهر
خاكهكهی بوون ،پاشان دهستی كردهوه به پهرهپێدانی چاالكیه
ئهتۆمییهكانی له وێستگهی یۆنگبیۆن ،وهك كاردانهوه له

ئایدیا دیپلۆماتیك

ههمبهر سهركۆنهكردنی پرۆسهی ههڵدانی مووشهكی ئهتۆمی
كۆریا لهالیهن ئهنجومهنی ئاسایشهوه.

دووفاقی ههڵوێستی كۆریای باكور
پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریای باكور بووهته خاڵێكی قورس له
چوارچێوهی ناكۆكییهكانی پیۆنگ یانگ لهگهڵ واشنتۆن لهبه
ڕۆشنایی كاریگهری ڕاستهوخۆی لهسهر هاوسهنگییهكانی هێز
له ناوچهیهكی گرنگ بۆ كۆریاو بۆ ئاشتی و ئابوری جیهانی.
كۆریای باكور له ملمالنێی لهگهڵ ویالیهته یهكگرتوهكان و
هاوپهیمانهكانیدا له ڕوانگهی ههستكردنی به مهترسی و
دڵهڕاوكێ لێی دهڕوانێت ،ئهمهش ههڵیناوه بهرهو ههڵچوون
و چوونه ناو ملمالنێیهكی ڕاستهوخۆ لهگهڵیان ،له ههوڵێكدا
بۆ دروستكردنی ترس و نیگهرانی ههڕیمی و نێودهوڵهتی و
ههڕهشهكردن به تهقاندنهوهی شهڕێكی ئهتۆمی ،بۆ ئهوهی
دهست بكهن به جموجووڵی سیاسی و كردنهوهی دهرگای
دانوستانی نوێ بۆ ڕێككهوتن لهسهر دهرچهیهك ،كه لهو
ڕێگهیهوه ئامانجه سیاسی و سهربازییهكانی بێنێته دی وهك:
ههڵگرتنی سزاكان لهسهری ،پارێزگاریكردن له مووشهك و
بۆمبهكانهی ،دانپێدانانی وهك دهوڵهتێكی ئهتۆمی ،جێبهجێ
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قهبارهی هێزی سهربازی كۆریای باكور

ڕیزبهندی جیهانی له ڕووی هێزهوه
كۆی هێزی سهربازی له كاردا
ژمارهی سهربازی یهدهگ
كۆی گشتی ژمارهی هێزی سهربازی
بودجهی سااڵنهی بهرگری
حهشارگهی چهكی كیمیایی
ماوهی خزمهتی سهربازی
كۆی ئهوانهی مهشقی سهربازییان كردووه
ژمارهی تانك
ئۆتومبیلی گوێزهرهوهی سهربازی
كۆی بنكهی تۆپخانه
كۆی سهكۆی مووشهك
كۆی زرێپۆشی سهربازی
كۆی ئالیات و ئۆتومبیلی سهربازی
كۆی فڕۆكهی جهنگیی
كۆی كهشتی ژێردهریایی
كۆی فڕۆكهكانی هێزی دهریایی
كۆی فڕۆكهی هیلیكۆپتهر
كۆی هیلیكۆپتهری هێرشبهر

خاوهنی ههژدهههمین سوپای جیهانه
یهك ملیۆن و ( )300000سهرباز
 8ملیۆن و  200000سهرباز
 9ملیۆن و  500000سهرباز
 6ملیار دۆالر
سێیهم واڵتی جیهانه له حهشارگهی چهكی كیمیایی
 10ساڵ
 11ملیۆن كهس
5500
2600
 5000تا 7000
2000
17000
38000
1700
70
944
237
20

سیستمی ههڵدانی مووشهكی
بودجهی بهرگری بۆ ساڵی 2017

2400
 7ملیارو  500ملیۆن دۆالر
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کاتی هەڵدانی یەکێک لە موشەکە سرتاتیژییەکانی کۆریای باکور

كردنی مهرجه ئهمنییهكانی له بهرامبهر كۆریای باشور بۆ
سنورداركردنی پارێزگاریی ئهمهریكا ،ههروهها جێبهجێ كردنی
مهرجه دارایی و ئابورییهكانی بۆ سودوهرگرتنی له سهرچاوه
زۆرو زهوهندهكان.
دیمهنهكانی خۆنمایش كردن و ههڕهشه هاوبهرامبهرهكانی
ئهم دواییهی نێوان ههردووال دۆخهكهی مهترسیدارتر كرد،
لهوالشهوه سروشتی توندی ههردوو سهرۆكی ئهمهریكا (دۆناڵد
ترامپ) و سهرۆكی كۆریای باكور (كیم جۆنگ ئۆن) ترس
و دڵهڕاوكێی سهركردهكانی جیهانیان زیاتر كرد له ڕوودانی
ههر گۆڕانگارییهكی كتوپڕو نهخوازراو ،چونكه ڕهفتاره تووڕه
و ههڵچووهكانیان و ئامادهییان بۆ ههنگاونان بهرهو شهڕو
ئهو سهركێشییانهی كه نازانرێت ئهنجامهكانی چییه به خراپی
ڕهنگیدایهوه ،به جۆرێك كه سهرۆكی ئهمهریكا دهستی
پێنتاگۆنی وااڵ كردووه بۆ خۆسازدانی بۆ شهڕ بهبێ به ههند
وهرگرتنی چارهنووسی خهڵكی سڤیل له ناوچهكانی ملمالنێ،
له كاتێكدا كه ئیدارهی سهرۆكی پێشووی ئهمهریكا پێنتگۆنی
ڕاگرتبوو بۆ ئ�هوهی ژیانی خهڵكی سڤیل پارێزراو بێت و
نهكهونه مهترسییهوه.
سهرۆكی كۆریای باكور به مهبهستی تاقیكردنهوهی مووشهكه
بالیستییهكانی له جۆری (بۆكگۆكسۆنگ  ،)2كه مووشهكێكی زۆر
زیرهكه لهنێو كۆگای مووشهكهكانی ،شوێنێكی نزیك له ژاپۆن

ئایدیا دیپلۆماتیك

و كۆریای باشورو كاتێكی سهرنجڕاكێشی بۆ ئهو تاقیكردنهوهیه
ههڵبژارد ،واته كاتی چاوپێكهوتنێكی زۆر ههستیار له نێوان
سهرۆكی ئهمهریكا دۆناڵد ترامپ و هاوتا چینیهكهی چی جین
پینگ .ههروهها له یادی  105ساڵهی لهدایكبوونی باپیری و
دامهزرێنهری دهوڵهت (كیم ئیل سونگ) ڕۆژی 15ی نیسانی
 2017نمایشێكی سهربازی گ��هورهی ك��ردو تاقیكردنهوهی
مووشهكه زیۆهكهكهی له ناوچهی سینپۆ له كهناری خۆرههاڵت
ئهنجامداو ڕاشیگهیاند كه نمایشێكی سهربازی تر له یادی 85
ساڵهی دامهزراندنی سوپای كۆریا ئهنجام دهدات ،جگه له
بهرزكردنهوهی كێرڤی بهرهنگاربوونهوهی ئهمهریكا له ڕێگهی
تاقیكردنهوهی مووشهكێكی بالیستی له جۆری (هواسۆنگ
)14ی كیشوهربڕ ،كه له توانایدایه بگاته ویالیهتی ئاالسكا
له ئهمهریكا .له ڕاستیدا ئهمه ههڕهشهیهكی ڕاستهوخۆیه له
ویالیهته یهكگرتوهكان و پێشێلكردنێكی ڕوونی بڕیارهكانی
نهتهوه یهكگرتوهكانی به ژمارهكانی (،)1874 ،1695 ،1718
كه له سااڵنی  2006و 2009دا دهرچوون و ڕێگه به كۆریای
باكور نادهن تاقیكردنهوهی مووشهكه بالیستییهكان ئهنجام
بدات ،به تایبهتی له دوای تاقیكردنهوهی  6مووشهك له
جۆری (تایۆنگ )2ی دوورم��هودا ،ئ�هوهش له چوارچێوهی
ههوڵه نێودهوڵهتییهكان به ئامانجی ڕێگرتن له بوونی كۆریای
باكور به هێزێكی ئهتۆمی.
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ههڵوێستی كۆریای باكور ل ه بۆتهی ناكۆكییهكان لهسهر
دوو فاكتهری سهرهكی بهنده:
.1هێزی سهربازی
وهك ئاشكرایه كۆریای باكور لهنێو دهوڵهتانی جیهاندا زۆرترین
ڕێژهی سهربازی ههیه ،كه ژمارهیان دهگاته نزیكهی  1.3ملیۆن
سهربازو  4ملیۆن سهربازی یهدهگ ،ئهمه له كاتێكدا كه ژمارهی
دانیشتوانی له ( )24ملیۆن تێپهڕ ناكات .لهو ژمارهیه 700000
سهرباز به  8ههزار بۆمبهاوێژو  2000تانكهوه له دووری 100
كیلۆمهتر له ناوچهی چۆڵكراو له چهكی نێوان كۆریای باكورو
باشور كۆكراونهتهوه .ههروهها نزیكهی  21000مووشهكی
بالیستی له جۆره جیاوازهكانی ڕۆدۆنگ ههیه ،كه له نێوان 300
تا  5500كیلۆمهتر دهبڕن .جگه لهمانه كۆریای باكور خاوهنی
عهمبارێكی چهك و چۆڵی بایۆلۆژی و كیمیاوی گهورهیه ،كه به
 2500تا  5000تۆن مهزهنده دهكرێت ،سهرهڕای بوونی هێزێكی
دهریایی گهورهی پێكهاتوو له نزیكهی  967پارچهی سهربازی ،له
نێوانیاندا دوو فرقاتهو دوو كهشتی جهنگیی و  70ژێرئاوی و 211
بهلهمی چاودێریكردنی كهناراوهكان و  23بهلهمی تهقێنهری مین
و هێزێكی وشكانی – دهریایی پێكهاتوو له نزیكهی  260كهشتی
خێراو ئاستبهرزو بوونی چهندین فڕۆكهی شهڕكهر ،هیلیكۆپتهر،
زرێپۆش ،تانك ،چهكی دژه فڕۆكهو تانكهكان ،سهرهڕای ههبوونی
چهندین بۆمبی ئهتۆمی ،كه به  10كاڵوهی ئهتۆمی مهزهنده
دهكرێت .سهركهوتنی كۆریای باكور له پهرهپێدانی كاڵوه
ئهتۆمییهكانی و ئهنجامدانی تاقیكردنهوهی بۆمبی هایدرۆجینی
مانای ئهوهیه له دهوڵهتێكی خاوهن توانای سنوردارهوه دهگۆرێت
بۆ دهوڵهتێكی خاوهن هێزی ئهتۆمی مهترسیدار .به كورتی كۆریای
باكور دهتوانێت له ماوهی یهوك كاتژمێردا یهك ملیۆن بۆمب له
كۆریای باشور بگرێت ،به تایبهت پایتهختهكهی وێران بكات ،كه
له سنوری هاوبهشی نێوان ههردووال نزیكهو كۆی دانیشتوانهكهی
 25ملیۆن كهسه .ههروهها دهتوانێت به بهكارهێنانی مووشهكهكان
ڕۆدۆنگ-ی نزیك مهوداو مامناوهندی نیوه دورگهی كۆریا له
جیهان داببڕێت و رێگه نهدات هاوكاری سهربازی ئهمهریكا بگاته
كۆریای باكور ،سهرهڕای توانای به كردنه ئامانجی ژاپۆن.

.2تواناو شارهزایی ستافی كار :
بهگهڕخستن و بهكارهێنانی تواناو شارهزایی پسپۆڕو كارمهندانی
كۆریای باكور له بواری پیشهسازی جهنگیدا ،به تایبهتی له بواری

دروستكردنی مووشهكهكان و یارمهتیدانی نهیارهكانی ویالیهته
یهكگرتوهكان ،یهكێكی تره له ههنگاوهكانی پیۆنگ یانگ بۆ
بهربهرهكانێ كردنی ئهمهریكا ،بۆ نموونه فرۆشتنی تهكنۆلۆژیا به
ئێران بۆ یارمهتیدانی له بواری پهرهپێدانی مووشهكهكانی (شیهاب
 ،)3كه بااڵنسی هێزی له خۆرههاڵتی ناوهڕاست گۆڕی و بووهته
ههڕهشه لهسهر ئاسایشی ئیسرائیل ،ههروهها پێدانی مووشهكی
ڕۆدۆنگ به پاكستان له جۆری ( )mbrmبه مهبهستی یارمهتیدانی
له بواری كێبڕكێی پڕچهككردن له بهرامبهر هندستان ،به جۆرێك
كه پاكستان دهتوانێت قهیرانهكه بتهقێنێتهوهو واشنتۆن ناتوانێت
كۆنترۆڵی بكات.
مهزهندهی ئهمهریكا بۆ ئایندهی ناكۆكی لهگهڵ كۆریای باكور
واشنتۆن تاقیكردنهوه ئهتۆمی و مووشهكیيهكانی كۆریای باكور
سهرلهبهری ڕهت دهكاتهوهو به گێچهڵ پێكردن لهسهر ئاستی
سیاسی و سهربازی دهیانداته قهڵهم .ههڵوێستی سیاسی ئیدارهی
ئهمهریكا له ههمبهر ههڕهشهكانی كۆریای باكور لهسهر زاری
مایك پنس ،جێگری سهرۆك ئهمهریكا به ڕوونی دهركهوت،
كاتێك سهردانی هێزهكانی ئهمهریكای له كۆریای باشور كردو
وتی" :ویالیهته یهكگرتوهكان سهبارهت به تاقیكردنهوهكانی پیۆنگ
یانگ سازش ناكات" ،ڕاشیگهیاند كه ئهمهریكا دهستبهرداری
"سیاسهتی پشوودرێژی ستراتیژی" دهبێت ،كه ئیدارهی پێشووی
ئۆباما پهیڕهوی دهكرد .پنس دووپاتیشی كردهوه ،كه ئهو واڵته
مهترسیدارترین ههڕهشهی لهسهر ئاسایش و ئاشتی ناوچهی ئاسیاو
ئۆقیانوسی هندی دروستكردووه .ڕیكس تیلهرسۆن ،وهزیری
دهرهوهی ئهمهریكا له كاتی سهردانی بۆ دهوڵهتانی خۆرههاڵتی
ئاسیا هۆشداریدا ،كه ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكا له
وهشاندنی گورزێكی پێشینه له كۆریای باكور دهكۆڵێتهوه ئهگهر
پرۆگرامه ئهتۆمیهكهی نهوهستێنێت .له الیهكی ترهوه دۆناڵد
ترامپ ،سهرۆكی ئهمهریكا له چهند تویتێكی تویتهر ههڕهشهی
گرتنهبهری چهند ڕێكارێكی تاكڕهوانهی له دژی ڕهفتارهكانی
كۆریای باكور ڕاگهیاندو بهڵێنی وهاڵمدانهوهیهكی توندو كاریگهری
داوه له دژی ههر هێرشێك كه كۆریای باكور بیكات .ههروهها
نیكی هایلی ،باڵیۆزی ئهمهریكا له نهتهوه یهكگرتوهكان له كاتی
گفتوگۆیهكی ئهنجومهنی ئاسایش سهبارهت به تاقیكردنهوهی
مووشهكی ئهم دواییهی مووشهكی كیشوهربڕ لهالیهن پیۆنگ
یانگ دووپاتی كردهوه ،كه ئهمهریكا ئامادهیه تهواوی تواناكانی
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مناییشێکی سەربازی سوپای پیۆنگ یانگ

بۆ بهرپهرچدانهوهی كۆریای باكور بهكاربێنێت ،به بهكارهێنانی
هێزی سهربازیشهوه ،ئهگهر بێتو ناچار بكرێت ئهو كاره بكات.
ههڵوێستی سهربازی ئهمهریكا له ڕێگهی خێراكردنی باڵوكردنهوهی
تۆڕی مووشهكهكانی (ت��اد)ی دژه مووشهك له كۆریای باشور
بهرجهسته بوو ،جگه له ناردنی گروپێكی دهریایی هێرشبهر
لهگهڵ فڕۆكهههڵگری (یو ئێس ئێس كارڵ فینسۆن) ،كه سهر
به كهشتیگهلی سێیهمی ئهمهریكایه له ئاوهكانی كۆریا ،لهگهڵ
ڕهوانهكردنی ههردوو فڕۆكهههڵگری (ڕۆناڵد ڕێگن) و (نیمێتز) بۆ
دهریای ژاپۆن به مهبهستی پاڵپشتی كردنی هێزه دهریاییهكان .له
الیهكی ترهوه ئهمهریكا ئاستی فشاری بهرزتر كردهوه له ڕێگهی
ههڵدانی مووشهكه بالیستییهكان له كاتی ئهنجامدانی مانۆڕێكی
سهربازی هاوبهشی سوپای ئهمهریكاو كۆریای باشور له نزیك
هێزهكانی كۆریای باكور ،كه پهیامێكی هۆشداری بههێزه بۆ
ڕژێمی كۆریای باكور.
واشنتۆن لهسهر دوو تهوهری هاوتهریب دهستی به جموجووڵهكانی
ك��ردووه :یهكهم ،له ڕێگهی یهكخستنی ههنگاوهكانی لهگهڵ
دهوڵهته هاوپهیمانهكانی له ئۆقیانوسی هندی "سهنگافوره ،كۆریای
باشور ،ژاپۆن ،ئوستورالیا ،ئیندۆنیسیا" ،بۆ ڕوبهڕوبوونهوهی
ههڕهشهكانی كۆریای باكورو زیادكردنی گوشارهكان لهسهری،
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جگه له مسۆگهركردنی ئهو ڕۆڵه بونیادنهرانهی كه چین له بواری
یهكالكردنهوهی دۆسییهی ئهتۆمی كۆریای باكوردا دهیگێڕێت.
دووهم :ههماههنگی كردن لهگهڵ چین له ڕێگهی ترساندن و
هێوركردنهوه .چهند زانیارییهك باڵوبوونهوه ،تیایدا ئهمهریكا
بهڵێنی داوه سزای كۆمهڵێك له كۆمپانیاكانی چین بدات ،كه
كارئاسانی بۆ كۆریای باكور دهكهن تاكو پابهند نهبێت به سزا
سهپێنراوهكانی نهتهوه یهكگرتوهكان (لێرهدا به تایبهتی ئاماژه
كراوه بۆ ئهو بانكانهی ،كه یارمهتی كۆمپانیا دیارهكانی كۆریای
باكور دهدهن له ڕووی ئاسانكاری بۆ ئهنجامدانی چاالكیه
بازرگانییهكانیان له دهرهوه) .سهرۆكی ئهمهریكا بهڵێنێكی داوهكه
بهرژهوهندییه بازرگانییهكانی چین لهگهڵ ویالیهته یهكگرتوهكاندا
لهبهرچاو بگیرێت ،ئهگهر چین له دۆسییهی كۆریای باكور هاوكاری
ئهمهریكا بكات .بهاڵم پشتبهستن به چین ،كه ڕێگهچارهیهكی
سیاسی بۆ دۆسییهی كۆریای باكور دهخوازێت ،ئهنجامهكانی
مسۆگهر نین لهبهر چهند هۆكارێكی پهیوهست به كۆریاو چین
پێكهوه ،چونكه سهركردایهتی كۆریای باكور له ڕێگهی نیشاندانی
هێزی سهربازییهوه پێیهكانی چهقاندو ههندێك دهستكهوت و
دهستبهردابوونی له دهوڵهته دراوسێكانی بهدهستهێناوه له ڕێگهی
چنگ كهوتنی ئامزارهكانی بهرپهرچدانهوهی ئهتۆمی پێشبینیكراو،
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ههروهها حكومهتی پیۆنگ یانگ لهو بڕوایهدایه كه چهكه
ئهتۆمییهكانی تاكه كلیلی دڵنیاییه بۆ بهردهوامبوونی له ژیان،
ههر ئهمهش بوو له دهیهی نهوهدهكانی سهدهی ڕابردوو هانیدا
تا ب�هردهوام بێت لهسهر درێژهپێدانی پرۆگرامه ئهتۆمیهكهی،
سهرهڕای تێچوونه داراییه قهبهكهی و بهههند وهرنهگرتنی ئهو
برسێتیهی له واڵتهكه ههیه ،كه بووهته هۆی گیانلهدهستدانی
10%ی دانیشتوانهكهی .ئهمه له كاتێكدایه پهكین پێیوایه كۆریای
باكور بۆی دهرفهتێكه تاكو ڕۆڵی ههرێمی خۆی پێ بههێز
بكات له ڕێگهی گێڕانی ڕۆڵی زامنكاری هاوسهنگی لهالیهك و
بهگهڕخستنی توانای ئهتۆمیی كۆریای باكور بۆ بهرهنگاربوونهوهی
ههوڵهكانی ههژمونگهری ئهمهریكا بۆ جڵهوگیركردنی چین له
الیهكی ترهوه.

لێكتر جیادهكاتهوه .ئهم نیگهرانیه پاڵی به چینهوه نا ڕێگه نهدات
به سزادانی كۆریای باكور بهپێی بڕیارێكی ئهنجومهنی ئاسایش،
كه ڕێگه نادات سوتهمهنی ههناردهی كۆریای باكور بكرێت ،بۆیه
ئهمهریكای ئاگادار كردهوه ،كه دهیهوێت دۆسییهی قهیرانی كۆریا
به شێوهیهكی سیاسی چارهسهر بكرێت.
ڕاسته كه چین و ڕوسیا نایانهوێت كێبڕكێی چهكی ئهتۆم لهو
ههرێمهدا بهرهو ههڵكشان بچێت ،له ترسی ئهوهی نهبادا ژاپۆن
بچێته ناو یانهی ئهتۆمی ،لهبهر ئهوه چین لهگهڵ ئهوهدایه
پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریای باكور ڕابوهستێنرێت ،بهاڵم ههوڵیداوه
بۆ كهڵكوهرگرتن له دۆسیهی كۆریای باكور له پێناو بهدیهێنانی
دهستكهوتی سیاسی و ئابوری له رێگهی ویالیهته یهكگرتوهكانی
ئهمهریكاوه له بهرامبهر بهشداریكردنی له چارهسهركردنی ئهو

ههڵوێستی ههرێمیی و نێودهوڵهتی
ئهو ههڵكشان و زبرییهی له نێوان واشنتۆن و پیۆنگ یانگ
دروستبوو ،نیگهرانی دهوڵهتانی دراوسێی لێكهوتهوه ،به تایبهتی
كۆریای باشورو ژاپۆن ،ئهوهش له ترسی ههڵخلیسكانی بارودۆخهكه
ب�هرهو شهڕێكی فیعلی ،كه لهوانهیه چهكی كۆمهڵكوژی له
(بایۆلۆژی و كیمیاوی و ئهتۆمی) تێدا بهكاربهێنرێت و قوربانی
گیانی و تێچووی دارایی بێشووماری ههبێت ،ئهمهش وای لهو
دهوڵهتانه كردووه خۆیان دوور لگرن له پهنابردن بۆ لژاردهی
سهربازی له مامهڵهكردن لهگهڵ الیخۆیانهوه ئهم دۆسیهیه .چین
و ڕوسیا له دژی بهكارهێنانی هێزن بۆ چارهسهكردنی ئهم قهیران
و ملمالنێیه .چین ،كه دراوسێی گهورهو بههێزی كۆریای باكورهو
پهیوهندی و ڕێككهوتنی سیاسی ،سهربازی و ئابوری پێكیانهوه
دهبهستێتهوه ،لهوه دهترسێت درێژهكێشانی ئهو ملمالنێیه پاساو
بداته ویالیهته یهكگرتوهكان بۆ ئهوهی ئامادهیی و بوونی خۆی
له نزیك سنورهكانی چین چڕتر بكاتهوه و چهكی پێشكهوتوو
باڵوه پێبكات ،وهك تۆڕی مووشهكهكانی (تاد)ی دژه مووشهك،
كه لهسهر خاكی كۆریای باكور دایناوه ،جگه لهوهش ههوڵبدات
پێشڕهوییهكی ڕهه��ا لهو ناوچهیه بهدهست بێنێت ،كه به
شێوهیهكی نهرێنی ڕهنگدانهوهی ههبێت لهسهر پالنهكانی پهكین
له دهریای خۆرههاڵت و باشوری واڵتهكه ئهمه لهالیهك ،له
الیهكی تریشهوه دهترسێت لهوهی كۆریای باكور شكست بێنێت
و كۆچی ملیۆنان پهنابهری كۆری بۆ ناو خاكهكهی لێبكهوێتهوه و
هێزهكانی ئهمهریكا بگهنه ڕووباری (یالۆ) ،كه ههردوو دهوڵهت

پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریای باكور بووهته خاڵێكی
ق���ورس ل���ه چوارچێ���وهی ناكۆكییهكانی پیۆنگ
یانگ لهگهڵ واش���نتۆن لهبه ڕۆشنایی كاریگهری
ڕاس���تهوخۆی لهس���هر هاوس���هنگییهكانی هێز له
ناوچهیهكی گرنگ بۆ كۆریاو بۆ ئاشتی و ئابوری
جیهانی
قهیرانهو ڕازیكردنی واشنتۆن به سنورداركردنی هێزو دهسهاڵتی
بهسهر كاروباری جیهاندا.

ههڵوێستی ڕوسیا
ڕوسیاش الیخۆیهوه نیگهرانه له دهرهاویشتهكانی ئهو ههڵكشانه
میدیاییهو ئهگهرهكانی تهشهنهكردنی بارودۆخهكه بهرهو شهڕ،
بۆیه كهوتۆته ههڵوێستێكی تهنگ ،كه پاڵی پێوه دهنێت ڕوبهڕوی
ههندێك بژاردهی ههستیار بێتهوه به ههڵبژاردنی سهنگهری چین
و كۆریای باكور ،به مهبهستی ڕێگرتن له ویالیهته یهكگرتوهكان
تاكو ههرێمهكه به تهواوهتی كۆنترۆڵ نهكات ،بهم هۆیهشهوه
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ڕوسیا هێزێكی سهربازی زۆری له خۆرههاڵتی واڵتهكهی له
نزیك سنوری كۆریای باكور كۆكردۆتهوه ،بهاڵم ڕوسیا نكۆڵی له
ڕاستی ئهم زانیارییانه دهكات ،بهاڵم له الیهكی ترهوه ههوڵدهدات
گرێبهستێكی گشتگیری لهگهڵدا واژۆ بكات ،كه بیگێڕێتهوه بۆ
پێگهی جهمسهری دووهم له سیستمی نێودهوڵهتیدا ،ئهمه
سهرهڕای بهههند وهرگرتنی ئهو ئهنجامه پراكتیكیهی لهسهری
دهكهوێت بههۆی پشتیوانی كردن و وهستانی له سهنگهری چین
و كۆریای باكور ،كه دواجار له بهرژهوهندی چین دهشكێتهوه،
چونكه له ڕووی پێگهی جوگرافی و توانای داراییهوه بهتواناتره
بۆ مامهڵهكردن لهگهڵ بارودۆخی ناوچهكه.

ههڵوێستی چین
له ڕاستیدا بژاردهكانی چین ئاسان نین بۆ مامهڵهكردن لهگهڵ
قهیرانی نێوان ئهمهریكاو كۆریای باكور ،چونكه ساتهوهختی
سیاسی ئاڵۆزو مهترسیداره ،له كاتێكدا ئهگهر یهكێك له الیهنهكانی
ملمالنێ ههڵوێستێكی ناجۆرو پێشبینی نهكراو بگرێتهبهرو
مهترسی گهوره بهدوای خۆیدا بێنێت .گهرمكردنی قهیرانهكه
لهالیهن كۆریای باكورهوه ،پاساوێكی دایه وسالیهته یهكگرتوهكانی
بۆ باڵوكردنهوهی تۆڕی مووشهكهكانی (تاد)ی دژه مووشهك له
شاری سیۆنگجۆی كۆریای باشور ،كه تهنها  250كیلۆمهتر له
سیۆلی پایتهخت دووره .ههروهها كهشتیگهلی دهریایی ئهمهریكی

ئایدیا دیپلۆماتیك

له نزیك نیوه دورگهی كۆریا جێگیر كرا ،ئهمهش بووه هۆی
تێكدانی باالنسی هێز لهو ناوچهیهداو سنوری دانا بۆ جووڵهكردنی
له بازنهی ملمالنێ لهسهر سنوری ئاوه ههرێمییهكان له ههردوو
دهریای خۆرههاڵت و باشوری چین .خوێندنهوهی چین بۆ پهیامی
واشنتۆن له ڕێگهی بۆردومانكردنی فڕۆكهخانهی (الشعیرات)
ی سوریا له كاتی كۆبوونهوهی سهرۆكی چین لهگهڵ سهرۆكی
ئهمهریكا ،مهترسی دۆخهكهی نیشانی چین داو پاڵی پێوه نا تا
هێزهكانی لهسهر سنوری هاوبهشی نێوان كۆریای باكورو چین
كۆبكاتهوه.
چین خۆی لهناو گێژاوی ملمالنێیهكی فرهڕهههند بینییهوه،
ئهوهش ناچاری كرد ههڵوێست له بهرامبهر زیاتر له تهوهرێك
وهربگرێت :دروستكردنی فشار لهسهر كۆریای باكور بۆ ههڵنانی
بهرهو ڕاگرتنی تاقیكردنهوه ئهتۆمی و ئهتۆمییهكانی .بۆ نموونه
چین له شوباتی 2017وه هاوردهكردنی خهڵوزی له كۆریاوه
ڕاگ��رت ،كه تا كۆتایی ساڵهكه ب��هردهوام دهبێت ،ههروهها
گهشتهكانی فڕۆكهكانی (ئێر چاینا)ی بۆ پیۆنگ یانگ ڕاگرت،
له الیهكی تریشهوه فشارهكانی خسته سهر كۆریای باشور وهك
وهاڵمێك له دژی باڵوكردنهوهی تۆڕی مووشهكهكانی (تاد)
ی ئهمهریكی لهسهر خاكهكهی ،ئهوهش له ڕێگهی كێشانهوهیی
( )44000ئۆتومبیلی هیواندای له بازاڕهكانی چین و ڕاگرتنی
چوونی گهشتیاران و بانگهشهكردن بۆ ڕێگهچارهیهكی ئاشتیانهی
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قهیرانهكه له ڕێگهی ههڵپهستاردنی تاقیكردنهوه ئهتۆمییهكانی
پیۆنگ یانگ و وهستاندنی مانۆڕه هاوبهشهكانی كۆریای باشور –
ئهمهریكاو بانگهشهكردنی پیۆنگ یانگ تا دهستبهرداری پرۆگرامه
ئهتۆمیه سهربازییهكهی بێت له بهرامبهر پارێزگاری لێكردنی
لهالیهن چینهوه .ئهم ئامۆژگارییانهی چین نهیتوانی كۆریای باكور
ڕازی بكات ،بۆیه ئاژانسی ههواڵی كۆریا هێرشی كرده سهر چین
و ئهو قسانهی چینی به لێدوانی لهخۆوه ههڵچووانه سهبارهت
به پرۆگرامه ئهتۆمیهكهی دایه قهڵهم و ڕایگهیاندووه كه ئهوه
دهرئهنجامی خراپ و مهترسیداری لێ دهكهوێتهوه ئهگهر كۆریا
بهردهوام بێت لهسهر تاقیكردنهوهی پشوودرێژی چین.
بهریهككهوتنی نێوان چین و كۆریای باكور دۆخهكهی زیاتر ئاڵۆز
كردو ڕێگهكانی چارهسهركردنی قورستر كرد ،چونكه كۆریای
باكوری ههڵناوه ب�هرهو ههڵكشان و و ئاڵۆزی زیاتر بههۆی
خۆئامادهكردنی بۆ ئهنجامدانی تاقیكردنهوهی ئهتۆمی شهشهم
له كۆی زنجیره تاقیكردنهوه ئهتۆمییهكانی ،ئهمهش فشارهكانی
ئهمهریكا لهسهر چین زیاتر كردو خستیه ههڵوێستێكی ناڕهحهتهوه
له نێوان ڕێگهدان به تهقینهوهی قهیرانهكه بههۆی سهركێشی
كۆریای باكورو بهربهرهكانێ كردنی فراوانخوازی ئهمهریكا لهو
ناوچهیهو كاركردن بۆ چارهسهركردنی قهیرانهكه به ڕێگهی
ئاشتیانه بهو شێوهیهی ،كه ڕۆڵی ههرێمی و نێودهوڵهتی بههێزتر
دهكات.

ههڵوێستی كۆریای باشور
سهرۆكی نوێی كۆریای باشور (مون جای ئان) ،كه له باڵی
چهپهوه نزیكه ،لهگهڵ ههڵكشانی كێرڤی قهیرانی كۆریای
باكوردا نییه ،بهڵكو له ڕێگهی بانگهشهكردنی بۆ دیالۆگ و
چارهسهركردنی ههڵوێستی واڵتهكهی دهربڕیوه و ئامادهیی
نیشانداوه بۆ سهردانی پیۆنگ یانگ بۆ ئهو مهبهسته .مون جای
ئان سهرهتا لهگهڵ باڵوكردنهوهی تۆڕی مووشهكهكانی (تاد)
ی ئهمهریكا لهسهر خاكی واڵتهكهی نهبوو ،پاشان له دوای
سوێندخواردنی یاسایی ڕاستهوخۆ كۆمێنتی لهسهر ئهو بابهته
ههبوو ،ئ�هوهش وایكرد نوێنهرانی حزبی (ئ��ازادی كۆریا)ی
موحافیزكار ،كه الیهنگری پالنه توندهكانی كۆریای باكور دهكات،
چهند جارێك تۆمهتباری بكهن بهوهی كه له دوای ههڵبژاردنی
به سهرۆك واڵتهكه به تهواوهتی ڕادهستی كۆریای باكور دهكات.
بهاڵم بهردهوامبوونی تاقیكردنهوه مووشهكیهكانی كۆریای

باكورو ئامادهسازییهكانی بۆ ئهنجامدانی تاقیكردنهوهی ئهتۆمی
تازه ،سهرۆكی كۆریای باشوری خسته دۆخێكی خراپهوه ،بۆیه
ڕاستهوخۆ له دوای ههڵدانی مووشهكه تازهكه لهالیهن پیۆنگ
یانگ به پهله كۆبوونهوهی به ئهنجومهنی ئاسایشی نهتهوهیی
كرد به مهبهستی تاوتوێكردنی بارودۆخهكهو ئهوهی به "گێچهڵ
پێكردنێكی نابهرپرسیارانه" دایه قهڵهم ،هاوكاتیش لهگهڵ ئهمهدا
شاندێكی حزبی دهسهاڵتداری كۆریای باشور "سهركۆنهكردنی
توندی" به شاندی كۆریای باكور ڕاگهیاند ،كه ئامادهی لوتكهی
ڕێگهی ئاوریشم بوون له چین.
سهرۆكی نوێی كۆریای باشور كهوته ژێر فشاری جۆراوجۆر
و ئاراستهی جیاجیاوه ،له كاتێكدا ئهو له دژی گهرمبوونی
قهیرانهكهو لهگهڵ كرانهوهیه به ڕووی كۆریای باكور ،بۆیه
دوای ئهوهی بووه سهرۆك پهلهی كرد له ڕاگهیاندنی سهرلهنوێ
كردنهوهی كۆمهڵگهی كایسۆنگی پیشهسازی هاوبهش لهگهڵ
كۆریای باكور ،پاشئهوهی له سهردهمی سهرۆكی پێشووی
كۆریای باشور (پارك گیۆن های) داخرا ،بهاڵم ناتوانێت گێچهڵ
پێكردنهكانی كۆریای باكور به واڵتهكهی پشتگوێ بخات.

ههڵوێستی هندستان
ههڵوێستی هندستان له بهرامبهر قهیرانی كۆریای باكور بهنده
به ههڵوێستی له بهرامبهر چین و دوژمنه سهرسهرختهكهی
"پاكستان" ،بۆهۆی دۆسیه ههڵپهستێردراوهكانی سنور ،كێبڕكێ
كردنیان لهسهر بینینی ڕۆڵی شایسته له خۆرههاڵتی ئاسیاو
ئۆقیانوسی هندی لهگهڵ هندستان ،پێشبڕكێی خۆپڕچهككردنی
ئهتۆمی لهگهڵ چین و ڕۆڵ��ی چین له پرۆگرامی سهربازی
تهقلیدی و ئهتۆمی پاكستان ،به تایبهتی ب��واری مووشهكه
بالیستییهكان .نیگهرانی هندستان له چین و ڕۆڵی گهشهسهندووی
بهرهو پتهوكردنی پهیوهندییه سهربازییهكانی لهگهڵ ویالیهته
یهكگرتوهكان له ڕێگهی ئهنجامدانی چهند مانۆڕێكی دهریایی
سااڵنه به بهشداریكردنی ژاپۆن ،وایكردووه هندستان بهالی
واشنتۆنهوه زۆر گرنگ بێت بۆ ئابڵۆقهدانی چین ،ههروهها
ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكاش بهالی هندستانه گرنگه بۆ
هاوسهنگ ڕاگرتنی هێزی سهربازی گهشهكردووی چین ،لهبهر
ئهوه هندستان لهو بڕوایهدایه گوشارهی ئهمهریكا لهسهر كۆریای
باكور بۆ خۆی گوشاره لهسهر خودی چین ،ههروهها الوازكردنی
چین بریتیه له الوازكردنی پاكستان.
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ههڵوێستی پاكستان
له ڕاستیدا ههڵوێستی پاكستانیش بهستراوه به پهیوهندیه سهریازییه
بههێزهكهی لهگهڵ چین و پهیوهندیه ناسهقامگیرو تێكچووهكانی
ل�هگ�هڵ هندستان و ئهمهریكا ،ل�ه پ��هراوێ��زی گهشهكردنی
پهیوهندییهكانی ئهمهریكا لهگهڵ هندستان لهسهر حسابی پهیوهندیه
ئاست باشهكانی لهگهڵ ئهمهریكا ،كه به درێژایی شهڕی سارد
ب�هردهوام بوو .ئهمه سهرهڕای هاوكاریكردنی سهربازی لهگهڵ
كۆریای باكور ،له كاتێكدا پاكستان ڕۆڵێكی گهوره دهگێڕێت له
پهرهپێدانی پرۆگرامی ئهتۆمی كۆریای باكور له ڕێگهی پێدانی
پسپۆڕی و ئامێرو كهلوپهل لهو ب��وارهدا ،ئهمهش وایكردووه
پاكستان له بهرهی چین و كۆریای باكور نزیكتر بێت لهچاو ویالیهته
یهكگرتوهكانی ئهمهریكا.

ههڵوێستی ئێران
الیخۆیهوه ئێران به وریاییهوه دهڕوانێته پهرهسهندنی قهیرانی
نێوان ئهمهریكا – كۆریای باكور و كاریگهرییهكانی لهسهر پرۆگرامه
ئهتۆمی و مووشهكیهكهی ،چونكه كۆریای باكور ڕۆڵی بااڵی گێڕاوه
له پهرهپێدان و سهرخستنی پرۆگرامی ئهتۆمی ئێران لهبهر ئهوهی
كه سهرچاوهی سهرهكی پێدانی ئامێرو كهلوپهلهكانی تایبهت به
دروستكردنی مووشهكهكانی ئێرانه .ههندێك زانیاری دزهكردوو
ههبوونی سهدان تهكنیككاری كۆریای باكورییان له ( )10كۆگاو
دام �هزراوهی دروستكردنی مووشهك له ئێران ئاشكرا كردووه،
ههروهها شارهزا ئهتۆمییهكانی كۆریای باكور به شێوهیهكی دهوری
سهردانی دامهزراوه مووشهكی و ئهتۆمییهكانی ئێرانیان كردووه،
وهك دامهزراوهی ئیمام خومهینی ،جگه له ناردنی ئهو كهرهستهو
پێویستییانهی له بهرنامهی ئهتۆمیدا بهكاردههێنرێت .ئێران و
كۆریای باكور له ئهیلولی ساڵی 2012دا ڕێككهوتنی هاریكارییان له
بواری پهرهپێدانی ئهتۆمیدا واژۆ كردووه ،لهوانه ناردنی كهرهسته
پێویستهكانی بهرههمهێنانی یۆرانیۆم و ئامێرهكانی كهمهندكێشكردنی
مهركهزی و یۆرانیۆمی پیتێنراو ،ئهمهش به شێوهیهكی ئهرێنی و
نهرێنی لهسهر قهیرانی كۆریای باكور ڕهنگی داوهتهوه ،به تایبهتی
لهسهر تواناكانی له ڕووی بهرزكردنهوهی ئاستی پیتاندنی یۆرانیۆم،
كه ڕێگهی پێدهدات بۆ دروستكردنی بۆمبی ئهتۆم ،ئهمهش لهالیهن
ڕیكس تیلهرسۆن وهزیری دهرهوهی ئهمهریكاوه پشتڕاست كرایهوه
كاتێك وتی" :بهبێ پێداچوونهوهیهكی گشتگیر به ڕێككهوتنی
ئهتۆمیدا ،دهكرێت ئێرانیش ڕۆژێك له ڕۆژان سوپرایزێك پیشانی
ئایدیا دیپلۆماتیك

جیهان بدات به تاقیكردنهوهی چهكی ئهتۆمی ،بهڵكو دهكرێت
ئێران ههمان ڕێگهی كۆریای باكور بگرێت ،بۆیه دهبێت بهرچهرچ
بدرێتهوه".

وتهی كۆتایی
بهپێی شارهزایان ،ئهو ڕێگهچارهیهی كه زیاتر قابیلی جێبهجێ
كردنه بریتیه له داواكردنی كۆریای باكور به جێبهجێ كردنی
سیاسهتی "سێ نهخێرهكه" واته :نا بۆ پهرهپێدانی چهكی ئهتۆمیی
زیاتر ،نهخێر بۆ ههناردهكردنی چهكی ئهتۆم بۆ دهوڵهتانی تری
جیهان ،نا بۆ بهكارهێنان یان ههڕهشهكردن به بهكارهێنانی چهكی
ئهتۆم .ئهمه پێویستی بهوهیه پیۆنگ یانگ ڕازی ببێت به سیستمی
"سڕكردنی ئهتۆمی" له سنوری خۆچاككردنی تاكالیهنه بۆ سنوردانان
لهبهردهم خۆپڕچهككردنی ئهتۆمی و دانانی سیستمێكی گونجاو بۆ
چاودێریكردن و پشكنین ،له بهرامبهر بهدهستهێنانی كۆمهڵێك
تایبهتمهندێتی له نێوانیان ڕێكارهكانی مسۆگهریی ئهمنی فرهالیهن،
چوونه ناو پرۆسهیهكی دیپلۆماسی به ئامانجی ئاساییكردنهوهی
پهیوهندییهكانی لهگهڵ ویالیهته یهكگرتوهكان و دهوڵهتانی تری
جیهان ،سهرهڕای البردنی سزا ئابوری و بازرگانییهكان لهسهری.
چاوهكان لهسهر واشنتۆن و پیۆنگ یانگ دهب��ن و چاودێری
گۆڕانگارییهكان دهكهن به هیوای كۆنترۆڵكردنی بارودۆخهكهو
ڕێككهوتن لهسهر ڕێگهچارهیهكی سیاس ،كه الیهنه ناكۆكهكان
ڕازی بكات و جیهان له مهینهتی و ماڵوێرانی ههڵگیرسانی شهڕێی
ئهتۆمی مهترسیدار بپارێزێت .ئایا ههوڵ و تهقهلالكانی عاقڵمهندو
ژیرهكان سهركهوتوو دهبێت له كۆنترۆڵكردنی قهیرانهكه یان جیهان
شهڕێكی وێرانكهر بهخۆیهوه دهبینێت به بهكارهێنانی چهكه
كۆمهڵكوژهكان؟
* عهلی ئهلعهبدوڵاڵ – نوسهرێكی شارهزایه له كارووباری
نێودهوڵهتی.

سهرچاوه:
مركز الجزیرة للدراسات ،ویكپێدیا ،ئاژانسی (خبرنگاران جوان)
https://fa.wikipedia.org/
http://studies.aljazeera.net/arrepor
ts/2017/07/170716103202748.htm

زەنگى خەتەرناکى سەرکەوتنى
حزب و ڕەوتە ڕاستڕەو ،ڕاسیست و
کۆنزێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوا
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حزبە راستڕەوە پۆپۆلیستەکان و ڕاسیزمى نازیستە نوێیەکان و دژایەتى هەمەچەشنەیى
نەتەوەی���ى ل���ە واڵتانى ڕۆژئاوا تا دێت مەترس���ى زیاتر و ڕەهەن���دى خراپترى لێ
دەکەوێتەوە ،بە جۆرێک راسستە نوێیەکان و نازیستە هاوچەرخەکان پێیان وایە  ،کە
بەهاى فرە کولتورى و پارێزگاریکردنى زۆرى دەس���ەاڵت لە کەمایەتییەکان خەریکە
شارس���تانیەتى ڕۆژئاواى بنکۆڵ دەکات  .هەندێک مەترس���یەکەى دەشوبهێنێت بە
رووخانى ئیمپڕاتۆریەتى ڕۆما .بە کورتى ش���ەپۆلى ئەمجارە زۆر توند ترو کۆنەخواز
ترە لە هەر شەپۆلێکى تر لە دواى ڕزگاربوونى ئەوروپا لە نازیزم لە روژئاوا دا دژ بە
بەهاکانى مۆدێرنیتى سەرى هەڵدابێت و بەو هێزەوە داواى گەڕانەوەى کردبێت بۆ
بەهاکانى بەر لە هاتنى مۆدێرنێته.

هەندێک لە لێکۆڵەرانى سیاسى پێیان وایە جیهان لە سەردەمێکدایە
 ،کە دیموکراسیەت و کاڵبوونەوەى هیڵى نەتەوەو و جوگرافیایى
نەتەوەیى بەرەو ماڵئاوایى دەڕوات و سەردەمى سەرۆکە شەرەنگێزو
ڕاسیستەکانە ،واتە مۆدێلى ترەمپ و ئەردۆگان و پۆتین و سیسى
یە  ،بۆیە لە ئەمریکا ترەمپ دەبێتە سەرۆک و بەریتنانیا لە یەکێتى
ئەوروپا دێتە دەرەوە ،هیزە ڕاسیستەکان لە ئەوروپا بە هێز دەبن
 ،هەموو ئەو رووداوانە پەیوەندیان بە یەکەوە هەیە ئەم راسیست
و تۆخبوونەوەى سنورە بە ئاستیکە وەک سەدە ناوەندییەکانە،
کەسێکى وەک ترامپ داواى دروستکردنى دیوار دەکات  ،ئاخر
دیوار ئامڕازێکى سەدە ناوەندییەکانە بۆ دیاریکردن و جیاکردنەوە .
هەربۆیە دەبینین لە ئەوروپا و ڕۆژئاوا بەگشتى ڕەهەندەکانى رەگەز
پەرستى ،فاشیزم ،ناسیۆنالیزمى توندڕەو  ،نازیە نوێکان و پۆپۆلیزم
و دیکتاتۆرییەت سەرهەڵدەدات
دەنگدان بە جیابوونەوەى بەریتانیا لە یەکێتى ئەوروپا و دەنگدان
بە حزبى ڕاستڕەوى دیموکراتەکانى سوید و دەنگدان بە دۆناڵد
ترەمپ و سەرکەوتنى لە هەڵبژاردندا  ،نیشانەو بە ڵگەى ئاشکراى
گەشە کردن و گەورە بوونى راستڕەوەکان و کۆنێرڤەتیڤەکان
و توندرەوەکانە لە ڕۆژئاوا دا .لە هەڵبژاردنى ڕۆژى ،٢٠١٧/٣/٢٦
دیسانەوە لە بولگاریا ڕاستڕەوەکان بردییانەوە بە ڕێژەى %٣٣
دەنگەکان ،پارتى ڕاسترەوى ناوەند  ،کە الیەنگرى گەشەپێدانى
ئەوروپایە بردیەوە لە چەپەکان الیەنگرى ڕوسیا(٠ .کوردستانى نوێ
ژمارە٧٢٢٧لە  . ) ٢٠١٧/٣/٢٩هەروەها سەرکەوتنى (ئیمانویڵ ماکرۆن)
سەرکەوتنى بزافى بەرەو پێشەوە ،کە سەر بە ڕەوتى راسترەوى
ناوەڕاستە لە فەرەنسا دا کە توانى سەربکەوێت بەسەر سۆسیالیست
و لیبراڵ و چەپەکاندا  ،تەنانەت سەرکەوتنێکى گەورە بوو بۆ
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پۆپۆلیستەکانن  ،کە ئەمڕۆ لە جیهاندا ڕوو لە هەڵکشانن و جێگەى
مەترسین .هەموومان بینیمان لە هەڵبژاردنى ئەم مانگە پەرلەمانى
بەریتانیا و فەرەنسا  .دیسانەوە ڕاستڕەو و کۆنزێرڤهتیڤەکان بردیانەوە
لە چەپەکان .هەرتەنیا ڕۆژێک بەسەرکەوتنى دۆناڵدترەمپ ،کە
پۆپۆلیست و راسترەوێکى گەورەیە ،سەرکردەى حزبە ڕاسترەوکانى
ئەوروپا هەریەک لە ئەلمانیاو فەرەنساو ئیتاڵیاو هۆڵەنداو نەمسا ،لە
ئەڵمانیا کۆبوونەوە بە مەبەستى خۆشحاڵى و بەرنامە ڕێژى نوێ
بە بۆنەى سەرکەوتنى ترەمپەوە  .دەنگدەران بە ترەمپ ،ئەو پیاوو
ژنە سپی پێستە ڕاسترەوە ڕادیکااڵنە بوون کە وەک ئایدۆلۆژیا دژ
بە گڵۆبالیزمى کولتورى و کۆمەڵگاى فرە کەلتوریى و دژە فیمینیزن
و پێیانوایە هاتنى بیانییهكان و ئایندارانى جیاواز بۆ ئەمریکا،
نەقاەىتى نەتەوەى ئەمریکى نەهێشتووە و لەو مەزنیەى جارانى
خۆى خستووە ،ئەم ڕوانگە نۆستالیجییە ڕاسیتییە بۆ نەتەوە هەر
تەنها ناوەرۆکى قسەى سەرجادەو ناو ژینگەى راسیستە ئاشکراکانى
بزووتنەوەى ( )AH RIGHTنیە ،کە وەک ڕزگارکەر سەیرى ترەمپ
دەکەن ،بەڵکو پەیامێکى سیاسى پۆپۆلیستانەى ئاشکراى ناو کەمپینى
هەڵبژاردنى ترەمپ خۆیشى بوو( .سیروان عبدول٠)...

هۆیەکانى گەشەکردنى حزب و ڕێکخراوە ڕاستڕەو،
ڕاسیست و کۆنێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوادا
سەبارەت بە هۆیەکانى گەشە کردنى ڕاسترەو و پۆپۆلیستەکان لە
ڕۆژئاوا دا ،زۆر کەس لە ئەوروپا پێیان وایە هاتنە کۆچبەران بەو
ژمارە زۆرە لە داهاتوو دا دەبێتە ماییەى کێشەى ئەمنى ئابورى،
کەلتوری ،کۆمەاڵیەتى ،زۆر گەورە بۆ کۆمەلگا ڕۆژئاواییەکان.
خەڵکانێکى زۆر تورەن لە سیاسەتى حکومەتەکانیان لەم بارەیەوە،
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پۆپۆلیست و ڕاستڕەوەکانیش بە خراپترین شیوە ئەم پرسە بۆ
کۆکردنەوەى دەنگ و الیەنگران بەکاردێنن .هەروەها تیرۆرى
گروپە ئیسالمیەکان ڕۆڵێکى گرنگ دەگێڕێت لە گەشە کردنى
پارت و گروپە ڕاسترەوەکاندا لە واڵتانى ئەوروپا .کردەوهکانى ئەم
گروپانە ئاوێکى زۆر بە ئاسیاوى ئەم هێزانەدا دەکەن ،زیاتر لەوەش
کۆمەڵگەى ڕۆژئاوا دەترسن لەو شەپۆلە گەورەى کۆچبەران بە
تایبەتى لە واڵتە ئیسالمى و عەرەبیەکانەوە ،کە ئەمە ببیتە توانەوەى
کەلتور و داب و نەریتیلن و زاڵبوونى کەلتورى ڕۆژهەاڵتى و ئیسالمى
بە سەرییاندا .ئەمەش ڕەنگدانەوەى هەبووە لەسەر پەرەسەندن و
گەشەکردنى گروپە ڕاسیست و ڕاسترەوەکان لە خۆرئاوا دا ،بێجگە
لەوەش  ،کە هەر بەسروشت خەڵکانى ئەوروپا و ڕۆژئاوا حەز بە
گۆڕانکارى دەکەن و بێزارو بێتاقەت بوون لە سیاسیەکان و حزبە
تقلیدییەکانیان و ئەمەش بۆتە هۆى گەشەکردنى ڕەوتە ڕاستڕەوو
توندرەوەکان.
بێگومان سەرهەڵدانى تیرۆر لەم سەردەمەدا هەر لە قاعیدەوە
تا داعش و نوسرە و بۆکۆ حەرام کاریگەرى ڕاستەوخۆى هەیە
لەسەر سەرهەڵدانى مۆدێلى ترەمپ و ڕاستڕەوەکان و بەرتەسک
کردنەوەى ئازادییەکان و کەمتر پاودێریکردنى ڕەوشى مافى مرۆڤ
و کۆچبەران .هەڵبەت زۆربەى کۆچبەران و پابهند نهبوونیان
بە یاساکانى ئەو واڵتانە و سوکایەتى کردنیان بە ئایین و داب و
نەریتیان لەالیەن کۆچبەران ،بۆتە مایەى بەهێزکردنى رەوت و
حزبە فاشى و ڕاسیستەکان و لە زۆربەی واڵتانی پشتیوانیکردن و
متمانەیان لەالیەن خەڵک روو لە هەڵکشانە و لە زۆر شوینیش بە
دەنگى زۆرەوە دەچنە پەرلەمان.
ئەم لێشاوى کۆچبەران بەتایبەت کۆچبەرانى موسوڵمان بۆ ڕۆژئاوا
و ک��ردەوە تیرۆریستیەکانى گروپە ئیسالمیەکان لە فەرەنسل و
ئەڵمانیا و بەریتانیا و بە لجیکا و ئەمریکا و والتانى تر ،بۆتە
هۆى گەشەکردنێکى خێراى هێزە پۆپۆلیستیەکانى ئەوروپا ،هەروەک
پێشبینى دەکرێ لەم ساڵدا لە هەڵبژاردنەکانى لە هەلریەک لە
فەڕەنساو ئەڵمانیاو هۆڵەنداو ئیتاڵیا هێزە پۆپۆلیستەکان سەربکەون
و بە تەواوى سنورى سیاسى ،کولتورى و کۆمەاڵیەتى خۆیان لەگەڵ
ئیسالم و ئیسالمیزمدا جیابکەنەوە
زۆربەى ژمارەى کۆچبەرانى ڕۆژهەاڵتى بە گشتى لە نێوانیشیاندا
کۆچبەرانى عەرەب و موسوڵمان بە تایبەتى و کردەوە تیرۆریستییەکانى
چەند ساڵى رابردووى گروپە توندڕەوە تیرۆریستیەکان لە فەرەنسا
و ئەمریکا و بەریتانیاو بەلجیکا و ئەڵمانیا و ئیسپانیا و شوینەکانى

تر ،هەموو ئەمانە لەالیەن ڕاسترەوەکانەوە قۆستراوەتەوە بۆ
زیاتلر برەو پێدانى بیرو فکرى ڕایستى ڕەگەز پەرستى و ڕق
لێبوونەوە لە کۆچبەران و پەناهەندەکان و هەروەک بوە هۆى
سەرکەوتنى حزبە ڕاسترەو وکۆنزێرڤەتیڤەکان لە هەڵبژاردنەکاندا.
هەروەها قەدەغەکردنى هاتنى پەنابەران و کۆچبەران و سەفەر
لە حەوت واڵتى ئیسالمیەوە بۆ ئەمهریکا بووە هۆى بە هێزبوونى
هەست دژە ڕۆژئاوایى و گەشە پێدانى ئینتیمایەک و ناسنامەیەکى
ئیسالمى ڕادیکاڵ الى زۆرێک لە موسوڵمانانى پەنابەر لە واڵتانى
ڕۆژئاوان ئەمەش بۆ خۆى کاردانەوەى پێچەوانەى لێدەکەوێتەوە بۆ
بزواندنى هەستى ڕەگەز پەرستى و توندڕەوى الى ڕۆژئاواییەکان
سەبارەت بە خەڵکانى پەناهەندە و کۆچبەر .بە ڕاى ئیمە ئابورى

بێگومان سەرهەڵدانى تیرۆر لەم سەردەمەدا هەر
ل���ە قاعیدەوە تا داعش و نوس���رە و بۆکۆ حەرام
کاریگەرى ڕاستەوخۆى هەیە لەسەر سەرهەڵدانى
مۆدێل���ى ترەمپ و ڕاس���تڕەوەکان و بەرتەس���ک
کردنەوەى ئازادیی���ەکان و کەمتر پاودێریکردنى
ڕەوشى مافى مرۆڤ و کۆچبەران
ڕۆڵى لەسەرکەوتنى ڕاستڕەوەکاندا نیە ،بە ڵکو لێشاوى پەنابەران و
هاتنى کەلتورى نوێى رۆژهەاڵتى بە تایبەت کەلتورى ئیسالمى بۆ
ڕۆژئاوا  ،کە ئەمانە لە تێروانینى ژمارەیەکى بەرچاو لە خەڵکى
ئەمریکاو ئەوروپا مەترسین بۆ سەرناسنامە و نەریتیان .خاڵێکى
تر کە جێگەى سەرنجە سەبارەت بەسەرکەوتنى ڕاستڕەوەکان لە
ئەوروپا و ڕۆژئاوادا ئەوەیە ،کە هێزى کرێکار و کەم دەرامەتان
لە برى ئەوەى  ،کە سەرچاوەى هێز بن بۆ پارتە چەپەکان ،کەچى
ڕاسترەوەکان گلرفتیان بۆ دەقۆزنەوە بۆ سیاسەتە تایبەتیەکانى
خۆیان ،بە شێوەیەک  ،کە لە ئەمریکا گوند نشین و شارۆچکەو
ناوچە دوورە دەستەکانى شار دەنگیان بە ترەمپ دا .لە فەرەنساش
بە هەمان شێوە زۆربەى دەنگەکانى (پارتى بەرەى نەتەوەیى) لەو
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کۆنزێرڤاتیڤ و راسیستەکانی ئەوروپا گەشە دەکەن

ناوچەنەوە دێن.

مەترسییەکانى سەرکەوتنى حزب و ڕیکخراوە ڕاستڕەوو
ڕاسیستەکان لە خۆرئاوا
یەکێک لە مەترسییەکانى سەرکەوتنى حزب و ڕیکخراوە راستڕەوو
ڕاسیست و کۆنزێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوادا ئەوەیە ،کە ئەم حزبانە
کاردەکەن بۆ هەڵوەشاندنەوەى سیستەمى سۆشیال و دەوڵەتى
خۆشگوزەرانى  ،کە لە داێنانەکانى حزب و ڕێکخراوە چەپەکانى
ئەوروپایە  ،کاردەکەن بۆ هەڵوەشاندتەوەى ئەم سیستەمە و
بڕینى یارمەتییەکانى منااڵن و خێزان و پەناهەندە تازە هاتووەکان،
تەنانەت کار لەسەر ئەوە دەکەن کە یارمەتى خەڵکانى کەم ئەندام
و خانەنشین و پیرو پەککەوتووەکان کەم بکەنەوە  .بە بیانوى
ئەوەى ئەم سیستەم و دەوڵەتى خۆشگوزەرانى و سیستەمى سۆشیال

ئایدیا دیپلۆماتیك

بۆتە هۆیەکى گەورە بۆ هاندانى خەڵکى ،کە کۆچ بکەن بۆ ئەوروپا
وروژئاوا ،هەر لەم بوارەشدا چەندین ڕێوشوێنى توندو یاساو ڕێنمایى
ڕەگەز پەرستییانەیان داهێناوە بۆ ڕێگەگرتن لە هاتنى کۆچنەران و
خەڵکانى پەناهەندە.
کاتێک ڕاسترەو و کۆنزێرڤەتیڤەکان لە بەریتانیا دەسەاڵتیان گرتە
دەست ،یەکسەر پارەى خوێندنى زانکۆ و خوێندنى بااڵیان لە کرێى
سااڵنەى  3000پاوەندەوە بەرزکردەوە بۆ  9000هەزار پاوەند لە
ساڵێکدا ،کە ئەرک و زەحمەتێکى زۆر دەخاتە سەرشانى خوێندکاران،
هەر ئەوانیش بوون زۆر بەجدى کارییان کرد بۆ دەرچوونى بەریتانیا
لە یەکێتى ئەوروپاى ڕۆژهەاڵتەوە .ئەمە بێجگە لەوەى ،کە لە
بوارەکانى خانووبەرەو ئیشوکارو بازرگانى و هاتوچۆو وەرگرتنى
ڤیزەو مەسەلەى پەناهەندەیى و کۆچبەراندا چەندین یاساى توندو
قورسیاندا ڕشتووە ،کە بە ئاشکرا بۆنى ڕاستى و رەگەزپەرستى
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لێدێت.
یەکیکى تر لە مەترسییەکانى هاتنە سەرکارى ڕاستڕەو و ڕاسیستەکان
لە ڕۆژئ��اوا ئەوەیە ،کە کاردەکەن بۆ هەڵوەشاندنەوەى یەکێتى
ئەوروپا ،هێزە راسیست و پۆپۆلیست و ڕاسترەوە ڕادیکاڵەکان بە
ئاشکرا لە دژى سیاسەتى یەکێتى ئەوروپان و داواى دەرچوونى
واڵتەکانیان دەکەن لەو یەکێتیەدا .هەموو بینیمان کاتێک بەریتانیا
بڕیاریدا لە یەکێتى ئەوروپا بچێتە دەرەوە ،راسترەوەکان لە
فەڕەنسا ،نەمسا ،هۆڵەندا ،سویدو چەند واڵتێکى تریش دەست
خۆشییان لە ههڵوێستی خەڵکى بەریتانیا كردو داوایان لە حکومەت
و کاربەدەستانى واڵتەکانیان کرد ،کە هاوشێوەى بەریتانیا هەنگاو
بنێت لە یەکێتى یەکە بچنە دەرەوە.
مەترسییەکى ترى هاتنە سەرکارى حزبە ڕاستڕە و ڕاسیست و
کۆنسێرڤەتیڤەکان لە ئەوروپا و خۆرئاوا دا بریتیە لە مەترسى
زیندووکردنەوە و بووژانەوەى هەستى ڕەگەزپەرستى و ڕاسیستى،
ئەمەش دەبێتە هۆى گەشەکردنى نازیە نوێکان و گروپە ڕادیکاڵەکان
و بزواندنى هەستى دەمارگیرى و توندڕەوى نەتەوەیى و ئایینى و
دروست بوونى جۆرێک لەڕق و کینە و ئەپارتاید بەرامبەر بە خەڵکانى
پەناهەندە و کۆچبەران بەتایبەتى کۆچبەرانى واڵتە ئیسالمیەکان ،
کە دواجار سەردەکێشێ بۆ توندوتیژى و ئاژاوەگێرى .لە ئەڵمانیا
بە تێکڕایى لە ڕۆژێکدا دە هێرش دەکرێتە سەر پەنابەران ،کاتێک
دۆناڵد ترەمپ قەدەغەى هاتنە ناوەوەى ئەمریکاى کرد بۆ حەوت
واڵتى موسوڵمان(عێراق ،ئێران ،سوریا ،یەمەن ،سۆماڵ ،سودان،
لیبیا) ڕاسترەوە توندڕەوەکان لە ئەوروپا بە گشتى بەتایبەتى لە
ئەڵمانیا پشتگیرى بڕیارەکەیان کردووە دەستخۆشیان لێکرد.
هەڕەشەکانى ترەمپ هەمان ئەو هەڕەشانەیە ،کە ڕاستڕەوەکانى
ئەوروپا دەیکەن ،ئەو ڕاستڕەوانەى  ،کە پێش هەموو کەس
پیرۆزبایى سەرکەوتنیان لێکرد ،هەڵبژاردنى ترەمپ و سەرکەوتنى
پارتە ڕاستڕەوەکانى ئەوروپا لێدانى زەنگى ئەو مەترسیەیە ،کە
سەردەمى دونیاى فرەرەنگى ەو فرە دەنگى لە ژێر پەالماردایە.
بەشێک لە بیرمەندە سیاسییەکان پێیانوایە  ،کە سەرکەوتنى
ترەمپ کۆتایى لیبڕاڵ دیموکراسى و نیشانەى هەرەسى پێکەوە
ژیانى کۆمەڵگەى ئەمریکى و سەرەتاى کۆتایى پارتە کۆمارییەکانى
ئەمریکایە .وتارە ساردو پۆپۆلیستیەکانى ترەمپ ،کە لە هەندێک
بواردا سەرى کێشاوە بۆ فاشیزم ،میتۆدى سادەکردنەوەى ترەمپ لە
هاوکێشە ئابورى و سیاسیەکاندا و پێدانى بەڵێنە گەەرەتر لە تواناى
تاکەکەس وتاکە حزب و تاکە دەوڵەت .هەڵبژاردنى ترەمپ یەێک

لە ماناکانى بریتیە لە ترسى ئەمریکیە سپى پێستەکان لە چەمکى
پیکەوە ژیان لەگەڵ کەمە نەتەوەیى و گروپە دینیە جیاوازەکانى تر.
ترسیان لە پیکەوە نەگونجان و توانەوە و پاشەکشێ لە هەژموون و
بە فیڕۆچونى سەرمایە و الوازبوونى ئاستى بژێوییان لە پێناو ئەوانى
تر .ئەم ترسەش بۆتتە بنەما بۆ دروستبونى لێکدانەوەى نوی و
خۆگۆشەگیرکردنى کۆمەاڵیەتى لەسەر بنەماى هاوبەشى نەتەوەیى و
زمان و دینى و بەرژەوەندییە ژیارییەکان ،کە نەک تەنیا ئەمهریکاو
ئەوروپا بەڵكه لە هەوڵەکانى بۆ دارشتنەوەى مۆزایکى خۆرهەالتى
ناوەراستیشدا ڕەنگى داوەت��ەوە( .سەرکەوتنى ترەمپ کاریگەرى
لەسەر پێگەلى هەریمى کوردستان دەبێت( ،فرزەند شێرکۆ).
لە میانەى هەڵمەتى هەڵبژاردنەکاندا دۆناڵدترهمپ گوتارێکى
پۆپۆلیستى توندى هەبوو لە دژى بژاردەى سیاسیى و سیستەمى
دامەزراوەیى باو ،هەروەها کاردانەوەکانى لەبەرامبەر رەخنەگران و
نەیارانى هێرش بەران و پەالماردانە بوون ،زۆر لە هەڵسوکەوتەکانى
وەک کاندیدێکى سەرۆکایەتى نامۆ بوون بە نەریتە باوەکان .لە
کۆتاییدا سیاسهتى گرژى و تەحەداکردنى سنورەکان لە بازاڕ دا،
هەروەها تەماشا نەکردنى خەلکانى جیاواز لە ئاست کەلتورى و
دینى و نەتەوەییەوە وەکو هاوواڵتى  ،لێدانى مافى ئازادییان لەو
کایە جیاوازانەدا بە جۆرێک دونیاى ئێستا بۆنى دونیایەکى ڕاسیست
و گرژو داخراوە لێدێ.
* ماستەر لە بوارى بەڕێوەبردن و گەشەکردنى دامودەزگاکانى
کۆمەڵى مەدەنى.

سەرچاوەکان:
بۆ نوسینی ئەم وتارە سوودم لەم سەرچاوانەى خوارەوە وەرگرتووە.
B.B.C NEWS ON SATARDAY IN NOVEMBER 2016
EUROPEAN ECONOMIE COMMUNITY.(EEC) IN
.2001
LIFE IN UNITED KINGDOM. AJMURNEY TO
.CITIZENSHIP 2004
* جیهان لەسەردەمى ترەمپ ،سەرکەوتنى ترەمپ کاریگەرى
لەسەر پێگەى هەرێمى کوردستان دەبێت ،فرزەند شێرکۆ ،چاودێر
ژمارە  592لە .26/12/2016
* سیروان عهبدول ،جیهان لە سەردەمى ترەمپ دا چاودێر ژمارە
 590لە .12/12/2016
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كـ

كورتهیهك
حزبی (رابیتهی عهوامی) دهسهاڵتدار له بهنگالدیش ههژمونی خۆی بهسهر ژیانی
سیاس���ی ئهو واڵتهدا سهپاندووه ،چونكه دهستوااڵیه ب ه تایبهتی كه دهسهاڵتی
دادوهری ناوخۆی���ی لهژێر ناوی (دادگای تاوان���ی نێودهوڵهتی) بهكارهێناو ه بۆ
لهناوبردنی نهیارهكانی ،ئهم ه ل ه كاتێكدای ه كه ئهو واڵت ه روبهڕوی زنجیرهیهك
كاری تیرۆرك���ردن ب���ۆوه ،كه ههریهك ه له رێكخراوی داع���ش و گروپی (انصار
االس�ل�ام)ی س���هر ب ه رێكخراوی قاعید ه ل ه نیو ه دورگهی هندی بهرپرسیارێتی
خۆیان لهو تیرۆركردنان ه راگهیاند ،ئهگ���هر بزانین ك ه حكومهتی بهنگالدیش
نكۆڵی ل ه ههبوونی گروپ ه تیرۆریس���تی ه سنوربهزێنهكان و دزهكردنیان بۆناو
خاكی بهنگالدیش كرد .له ئێس���تادا حزبه گهورهكانی ئۆپۆزسیۆن ب ه قۆناغی
متبوون و چهقبهستوییدا تێپهڕ دهبن و روبهری كاری دیموكراسیان بهرتهسك
دهبێت���هوه ،له كاتێكدا ئازادی بیروڕا ل ه بهنگالدیش كهوتۆت ه ژێر ههڕهش���هی
سانسۆری حكومهت ،كه ب ه نیازی دهركردنی یاساو رێكاری نوێی ه ب ه مهبهستی
س���هپاندنی بهرتهس���ككردنهوهی زیاتر بهس���هر ئازادی هاواڵتیاندا ،ئهوهش
ئاماژهیهكه بۆ ههنگاونانی زۆرێكی تر ل ه نهیارانی حكومهت بهرهو توندوتیژی
دوایئهوهی دهرگای رێگهكانیتر لهبهردهمیاندا داخران.

روماڵكردنی رووداوهك��ان��ی ئێستای بهنگالدیش ،به تایبهتی له
چهند مانگی رابردوودا بووهته جێی گرنگیپێدانی دهزگا میدیاییه
نێودهوڵهتییهكان ،ئهوهش لهبهر رۆشنایی راگهیاندنی بهرپرسیارێتی
كوشتنی ژمارهیهكی زۆر خهڵك به شێوهیهكی دڕندانه لهالیهن
رێكخراوی داعش و گروپی (انصار االسالم)ی سهر به رێكخراوی
قاعیده له نیوه دورگهی هند .لهو هێرش و پهالمارانهدا كه ئهو
دوو رێكخراوه ئهنجامیانداوه چهندین كهس له چاالكانی ئینتهرنێت،
نوسهران ،رۆژنامهنوسان ،سۆفییهكان ،قهشهكان ،مامۆستایان،
هاوڕهگهزبازهكان و چهندانی دیكه له چین و توێژه كۆمهاڵیهتی
و پیشهییه جیاوازهكان ،سهرهڕای كوشتنی ژمارهیهك له بیانییهكان
گیانیان لهدهستداوه.
ئهنجامدهرانی هێرش و پهالمارهكان به كوشتنی ( )49كهس له
ماوهی حهوت مانگی راب��ردوودا ،ویستویانه مهسجێكی تۆقێنهر
بگهیهنن كه ئاماژه بێت بۆ هێزو توانایان له پهالماردانی ههر
شوێنێك و له ههركاتێكدا بیانهوێت ،به تایبهتی كه له سهرهتای
ساڵی 2016وه النیكهم ( )19پهالمارییان له بهنگالدیش ئهنجامداوه.
كهمینهكان ،به تایبهتی كهمینهی شیعهمهزههب گهورهترین ئامانجی

ئهو هێرش و پهالمارانه بوون .حكومهتی بهنگالدیش سهرهڕای
ئهوهی له سهرهتای 2016وه دانی ناوه به بوونی تیرۆریستانی
جیهانی لهناو خاكی واڵتهكهی ،بهاڵم ئێستا لهو دانپێدانانه پاشگهز
بۆتهوهو سیاسهتی نكۆڵیكردنی تهواو پهیڕهو دهكات سهبارهت به
زانیاری بوونی ئهو گروپه توندڕهوانه لهسهر خاكی بهنگالدیش.
شێخه حهسینه ،سهرۆك وهزیرانی بهنگالدیش لهگهڵ ئهندامانی
حكومهتهكهی پێداگری دهكهن كه ئهوانه "تیرۆریستی لۆكاڵین" بۆ
نموونه وهك گروپی موجاهیدانی بهنگالدیش ( )JMBو گروپی
(انصار الله بهنگال) ،له ههمانكاتدا ئاماژهی كردووه بۆ تێوهگالنی
نهیاره سهرسهختهكهی (حزبی نیشتمانی بهنگالی) و هاوپهیمانهكهی
كۆمهڵهی ئیسالمی له بهنگالدیش ( ،)BNPلهو كاره تیرۆریستیانهدا،
س �هرهڕای ئهوهی كه حزبی فهرمانڕهوا ههڵوێستی یهكهمجاری
گۆڕی دوایئهوهی پشتگیری لهو بهشدارانهی ئینتهرنێت دهكرد كه
ئیسالمییهكان رهخنهیان لێدهگرتن ،ئهوهبوو حزبی فهرمانڕهوا به
كهسانی بێباوهڕ ئهژماری كردون .سهرۆك وهزیرانی بهنگالدیش (شێخه
حهسینه) رهخنهی لهو بهشداربووانه گرت و كارو چاالكییهكانیانی
وهك برینداركردنی ههستی دیینی خهڵك دایه قهڵهم ،هۆشداریشی
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شێخە حەسینە  -سەرۆک وەزیرانی بەنگالدیش

دا لهوهی كه حكومهتهكهی بهرپرسیارێتی ئهو رووداوه دڵتهزێنانه
ناگرێته ئهستۆ ،كه وهكو كاردانهوه ئهنجامدهدرێت له بهرامبهر
ئهو بۆچوون و كۆمێنتانهی باڵوییان دهكهنهوه .یهكێك له خاڵه
جیاوازهكانی تهشهنهكردنی رووداوهكان ،ئهوهیه كه باسدهكرێت
سهبارهت به ههبوونی پهیوهندی گهرم له نێوان حزبی فهرمانڕهوا
و گروپی (پارێزهرانی ئیسالم) ،كه گروپێكی دیینی توندڕهوه و له
ساڵی 2013دا داوایكرد یاسای كرفراندن پهسهند بكرێت بۆ سزادانی
ئهو كهسانهی دژایهتی ئیسالم دهكهن ،بهاڵم ئهو گروپه لهو كاتهدا
روبهڕوی توڕهیی حكومهت بۆوه ،ههرچهنده جێی سهرنجدانه
كه پرۆسهی دهستگیركردنی تۆمهتباران و دادگاییكردنیان لهسهر
تاوانهكانیان پێشكهوتنێكی گهورهی بهخۆوه نهبینی.
سهنگافوره له مانگی ئاداری 2016دا ( )8هاواڵتی بهنگالدیشی
دهستگیر كردو به پهیوهندییان لهگهڵ رێكخراوی دهوڵهتی ئیسالمی
(داعش) تۆمهتباری كردن .دهسهاڵتدارانی سهنگافوزه رایانگهیاند
ئهو ( )8كهسه پالنییان داڕشتووه بۆ ئهنجامدانی چهند هێرش و
پهالمارێك له بهنگالدیش ،سهرهڕای ههوڵدانیان بۆ بهكارهێنانی
زۆرێ��ك چاالكوانی ن��وێ لهناو ریزهكانی رێكخراوی داع��ش.
راگرتن و دهستگیركردنی ئهو كهسانه دوای سێ مانگ بوو له
گهڕاندنهوهی ( )26بهنگالدیشی له سهنگافوره بهرهو واڵتهكهیان،
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خالیدە زیا  -سەرۆکی بەرەی ئۆپۆزسیۆن

بههۆی ئاراستهكردنی تۆمهتی ههوڵدان بۆ دروستكردنی گروپێك بۆ
خوێندنی زانستی دیینی و كاركردن بۆ باڵوكردنهوهی ئایدیۆلۆژیای
قاعیده و رێكخراوی دهوڵ �هت��ی ئیسالمی (داع���ش) .پۆلیسی
بهنگالدیش له كانوونی دووهمی 2015دا ههبوونی پهیوهندی ()14
كهس له دهستگیركراوهكانی به گروپی جیهادییه بهنگالدیشیهكانهوه
ئاشكرا كرد .ئهم رووداواوانه له كاتێكدایه كه ژیانی سیاسی لهو
واڵتهدا له رهوشێكی بێوێنهو خراپدایه ،چونكه حزبی فهرمانڕهوا
بهبێ بوونی هیچ ركابهرو دهسهاڵتێك لهسهرییهوه خۆی دهستوااڵ
كردووه ،به تایبهتی دوایئهوهی حزبه سهرهكییهكانی ئۆپۆزسیۆن
الواز بوون ،جگه لهوهی سهركردهكانیان له دادگاكاندا روبهڕوی
كۆمهڵێك دۆسیهی پێشتر داڕێ��ژراو له دژییان بوونهتهوه ،ئهمه
له كاتێكدا ههموو جۆره رهخنهیهكی دروست له حكومهت وهك
ههڕهشه بۆسهر سیستمی دهسهاڵت تهماشا دهكرێت .بهمشێوهیه
سنورداركردنی ئازادی رادهربڕین لهالیهن دهوڵهتهوه بووهته سیمای
ههره دیاری واڵتی بهنگالدیش ،به تایبهتی له دوای ههڵبژاردنه
جێمشتومڕهكانی  ،2014كه پهرلهمانێكی یهكڕهنگ و یهك بهرهیی
هێنایه ئاراوه ،كه نوێنهرایهتی هیچ حزبێكی ئۆپۆزسیۆنی تێدا بهدی
ناكرێت.به گوێرهی راپۆرتهكانی دهزگاو رێكخراوهكانی مافی مرۆڤ
له ماوهی ( )5ساڵی راب��ردوودا ،رێژهیهكی زۆر له حاڵهتهكانی
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لهسێداردانی بێ دادگاییكردن و ونكردنی بهزۆر و كوشتن لهناو
شوێنهكانی گلدانهوه و راگرتندا له بهنگالدیش تۆمار كردووه.

باكگڕاوندی رهوشی ههنووكهیی بهنگالدیش
له ساڵی 1971دا له دوای شهڕێكی خوێناوی بۆ سهربهخۆیی كه
( )9مانگی خایاند ،بهنگالدیش سهربهخۆیی بهدهستهێناو له پاكستان
جیابۆوه .پاشان له دوای زیاتر له ( )3ساڵ حكومهتی تاكحزبی
به سهركردایهتی حزبی رابیتهی عهوامی بهنگالدیش له دهسهاڵت
دوورخ��رای �هوه و دامهزرێنهرهكهی (شێخ موجیبولڕهحمان) و
هاوكارهكانی له دهسهاڵتدا كوژران ،پاشان دوو رژێمی سهربازی یهك
لهدوای یهك بۆ ماوهی ( )15ساڵ جڵهوی دهسهاڵتیان لهو واڵتهدا
گرته دهست .بهنگالدیش له ماوهی دهسهاڵتی ههریهكه له ژهنراڵ
(زیا ئهلڕهحمان) و ژهنراڵ (حسێن محهمهد رهشاد)دا ،گۆڕانكاری لهو
بنهما عهلمانییانهدا بهخۆوه بینی كه واڵتهكهی لهسهر دامهزرێنراوه،
بهرهو دهركهوتنی چهند حزبێكی سیاسی خاوهن بیروڕای دیینی .له
ساڵی 1990دا شۆڕشێكی جهماوهری مهدهنی حكومهتی بهنگالدیشی
روخاند ،كه لهالیهن سوپاوه پشتیوانی لێدهكرا ،پاشان گۆڕهپانی
سیاسی بهنگالدیش كهوته ژێر دهسهاڵتی چهند حزبێكی سیاسی

وهك :رابیتهی عهوامی بهنگالدیش ،كه حزبێكی عهلمانیه ،حزبی
نیشتمانی بهنگالی ،كه حزبێكی سهر به بهرهی راستی ناوهندهو
لهسهر دهستی (زیا ئهلڕهحمان) دامهزرێنراوه ،كۆمهڵهی ئیسالمی
له بهنگالدیش ،كه حزبێكی ئیسالمی دژ به دامهزراندنی دهوڵهت
بوو له ساڵی  1971لهگهڵ حزبی جاتیای بهنگالی ،كه حزبێكی سهر
به بهرهی راستی ناوهندهو لهالیهن ئیرشاد دامهزرێنراوه .له نێوان
سااڵنی  1991و  ،2007ههردوو حزبی رابیتهی عهوامی بهنگالدیش
و حزبی نیشتمانی بهنگالی له رێگهی ئهنجامدانی ههڵبژاردن،
ههریهكهیان بۆ م��اوهی ( )5ساڵ دهسهاڵتیان گرته دهست به
سهرپهرشتی حكومهتێكی ئینتیقالی ناحزبی .بهاڵم ئهو واڵته لهو
ماوهیهدا پشێوی و خۆپیشاندانی لهسهر شهقامهكان بهخۆیهوه بینی
به رابهرایهتی حزبی عهوامی بهنگالدیش ،ئهوهش له ئهنجامی
ههوڵدانی حزبی نیشتمانی بهنگالی بۆ بهالڕێدابردنی حوكمهكانی
دهستورو نهخشهدانانی بۆ ئهنجامدانی ههڵبژاردنی شهكلی ،بهاڵم
له كۆتاییدا حكومهتێكی كاتی بۆ ماوهی دوو ساڵ به پشتیوانی سوپا
دهسهاڵتی واڵتهكهی گرته دهست.
ههڵبژاردنهكانی كۆتایی ساڵی  2008سهركهوتنی رابیتهی عهوامی
بهنگالدیشی لێكهوتهوهو زۆرینهی دهنگی پهرلهمانی بهدهستهێناو
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دهسهاڵتی گرته دهست .له ساڵی  2011حزبی رابیتهی عهوامی
بهنگالدیش پێگهی خۆی له دهسهاڵتدا بهكارهێنا بۆ البردنی سیفهتی
(كاتیی) لهسهر حكومهت ،ههروهها دادگای تاوانه نێودهوڵهتییهكانی
دام �هزران��د ،كه دادگایهكی ناوخۆییه له پێناو دادگاییكردنی
ئهنجامدهرانی تاوانی دژ به مرۆڤایهتی له كاتی شهڕی رزگاری ساڵی
1971دا .ئهو دادگایه ههمان ئهو دادگایهیه كه لهالیهن ئهندامانی
حزبی نیشتمانی بهنگالی و هاوپهیمانهكهی (حزبی كۆمهڵهی
ئیسالمی له بهنگالدیش) رهخنهی لێگیرا .ئهوان لهو بڕودایهدا
بوو كه دامهزراندنی ئهو دادگایه پاڵنهرهكانی بهسیاسی كراوه.
له ساڵی 2014دا حزبی نیشتمانی بهنگالی ،گهورهترین حزبی
ئۆپۆزسیۆن بهشداری له ههڵبژاردندا نهكرد ،ئهوهش سهرههڵدانی
ك��اری توندوتیژی له سهرتاسهری واڵت��دا ب �هدوای خۆیدا هێنا.
حزبی نیشتمانی بهنگالی داوای سهپاندنی ئابڵۆقهی كرد بهسهر
دامودهزگاكانی دهوڵهتدا .كارهكانی توندوتیژی كه ماوهی ( )3مانگ
درێژهی كێشا ،لهالیهن ئۆپۆزسیۆنهوه رابهرایهتی كراو هێزهكانی
حكومهت زۆر به توندی بهرهنگاری بوونهوه و كوژرانی ()138
كهسی لێكهوتهوه.
دوای تێپهڕبوونی دوو ساڵ ،هێرشه توندهكان بۆ بهئامانجكردنی
چاالكانی تۆڕی ئینتهرنێت بهردهوام بوو .له الیهكیترهوه له كۆتایی
مانگی ئایاری 2016دا دادگای تاوانی نێودهوڵهتی ( )26سزای دهركرد،
لهوانه ( )10سزایان له دژی رابهره ناوهندییهكانی كۆمهڵهی ئیسالمی
بهنگالدیش بوو ،ئهوهبوو ( )8كهس له سهركردهكانی كۆمهڵهكه
سزای لهسێدارهدانیان بهسهردا سهپێنراو سزای لهسێدارهدان بهسهر
یهكێك له سهركردهكانی حزبی نیشتمانی بهنگالی و ( )4له
سهركردهكانی كۆمهڵی ئیسالمی له بهنگالدیش جێبهجێكرا.

ئیشكالیهتی بهجیهانیبوونی تیرۆرو رابهره لۆكاڵییهكان
نكۆڵیكردنی حكومهت له ههبوونی رێكخراوی داعش و قاعیده
لهسهر خاكی بهنگالدیش پێویستی به خوێندنهوهیهكی ورد ههیه،
چونكه حكومهت باسی نهبوونی توندڕهوهكانی نهكردووه ،بهڵكو
تهنها به "توندڕهوه لۆكاڵییهكان" ناوی بردوون .لێرهدا بابهتهكه
پهیوهندی نییه به مهسهلهی ئاماژهپێدان به تهنها ،چونكه داننان
به بوونی گروپی تیرۆریستی نێودهوڵهتی مانای دانپێدانانی
روونه به شكستهێنانی ئهو ههوڵ و تهقهلالیانهی بۆ نههێشتنی
تیرۆر بهگهڕخراوه ،جگه ل�هوهش پرسیار دهوروژێنێت لهسهر
دیوه شاراوهكانی پشت ئهو شكستهێنانه ،ههروهها پێشدهچێت
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زیائولرەحامن  -سەرۆکی پێشووتری بەنگالدیش

كاریگهری نهرێنی ههبێت لهسهر پهیوهندییهكانی حكومهت لهگهڵ
هێزه جیهانییهكان .بهاڵم مشتومڕ لهسهر ئهوهی كه "توندڕهوهكان"
كهسانی لۆكاڵی و رۆڵهی واڵتهكهن ،به ئهنقهست ئهو راستیه پشتگوێ
دهخات ،كه دیسهلمێنێت گروپه توندڕهوه بهنگالییهكان پهیوهندییان
به روانگهی ههرێمی و نێودهوڵهتیهوه ههیه ،له سهرهتای بوونییان
له ناوهڕاستی دهیهی نهوهدهكانی سهدهی رابردووهوه .دهكرێت
سهرهتای دروستبوونی توندڕهوه ئیسالمییهكان بگهڕێنینهوه بۆ
دهرهاویشتهكانی شهڕی ئهفغانستان له كۆتایی ههشتاكانی سهدهی
بیست ،دوایئهوهی كه ئهندامانی گروپه چهكدارهكانی پاكستان و
هندستان له سهرهتای ساڵی  2008لهناو بهنگالدیش دهستگیركران.
ناكرێت نكۆڵی له ههبوونی هاواڵتیانی بهنگالدیشی ئاماده بۆ
پهیوهندیكردنیان به ریزهكانی جیهادی جیهانی و گهڕانهوهیان بۆ
ناو واڵتهكهیان بكرێت .له راپرسیهكدا كه له یهكێك له رۆژنامهكانی
ئهو واڵتهدا باڵوكراوهتهوه ،له ماوهی نێوان تهمووزی  2014تا
حوزهیرانی  ،2015دهسهاڵتدارانی بهنگالدیش ( )122جیهادی
گومانلێكراوییان دهستگیر كردووه ،له نێوانیاندا ( )22كهس ههیه
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سرودی نیشتمانی
بهرزترین لوتكه
نزمترین شوێن
رووبهر
رێژهی ئاو
پایتهخت
زمانی فهرمی
زمانهكانی تر
ناوی دانشتوان
رێژهی دانیشتوان
چڕی دانیشتوان
سیستمی دهسهاڵت
سهرۆكی دهوڵهت
سهرۆك وهزیران
مێژووی دامهزراندن
جیابوونهوه له پاكستان
ئهندامێتی له رێكخراوه نێودهوڵهتییهكان
كۆی داهاتی ناوخۆ
داهاتی تاكهكهس
كۆی یهدهگی دارایی
رێژهی بێكاری
دراوی نیشتمانی
ئاراستهی رۆیشتن
كۆدی ئینتهرنێت
كۆدی تهلهفۆنی جیهانی
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كه پهیوهندییان ههیه ،یان له رێگهی پهیوهندیكردنی كردهییان
به رێكخراوی داع��ش یان به خواستی خۆیان پهیوهندییان به
ریزهكانیهوه كردووه .دهستگیركردن و راگرتنی گومانلێكراوهكان له
سهنگافوره دهریخستووه كه دهكرێت بیانییهكان ببنه ئامرازێك بۆ
باڵوكردنهوهی بیری توندڕهوی.

سیاسهته ههلپهرستییهكان
بۆچی حكومهتی عهلمانی فهرمانڕهوای رابیتهی عهوامی بهنگالدیش،
به شێوهیهكی روون و ئاشكرا سهركۆنهی ئهو هێرشانهی نهكرد؟
بۆچی به كرداریی نهجوواڵ بۆ راپێچكردنی ئهنجامدهرانی بۆ
بهردهم دادگا؟ له راستیدا ئهم پرسیاره لێكۆڵهرهوانی له ناوهوه
و دهرهوهی بهنگالدیش پێكهوه تووشی شڵهژان و دڵهڕاوكێ كرد.
بهاڵم پێدهچێت "سیاسهته ههلپهرستییهكان"ه كه بڕیارهكانی حزبی
دهسهاڵتدار ئاراسته دهكات ،چونكه له ناوخۆو دهرهوه خزمهت به
ئامانجهكانی دهكات ،به تایبهتی لهالی كۆمهڵگهی خۆرئاوایی .حزبی
دهسهاڵتدار سهركهوتنی بهدهستهێنا له شكاندنی شكۆی بههێزترین
و دیارترین حزبی ئیسالمی له بهنگالدیش "حزبی كۆمهڵهی ئیسالمی
له بهنگالدیش" ،ئهوهش له رێگهی دادگاییكردنی سهركردهكانی
به تۆمهتی ئهنجامدانی تاوانی جهنگ له ساڵی 1971و البردنی
ناو ئهو حزبه لهسهر لیستهكانی كۆمسیۆنی ههڵبژاردنهكان و
پهنابردنی بۆ بهكارهێنانی هێزی فهوتێنهر له بهرامبهر الیهنگرانی
ئهو حزبه له كاتێكدا كه دهڕژانه سهر شهقامهكان .لهگهڵئهوهی
كه توانی خۆی له حزبی كۆمهڵی ئیسالمی بهنگالدیش رزگار
بكات و بیخاته پهراوێزی شانۆی سیاسیهوه ،حزبی دهسهاڵتدار
نهیدهویست خۆی وهك نهیاری ئیسالمییهكان نیشانبدات ،بهڵكو
لهجیاتی ئهوه ویستی هێزی ئیسالمی تر لهسهر گۆڕهپانی سیاسی
بهرجهسته ببن وهك ئهڵتهرناتیڤی حزبی كۆمهڵهی ئیسالمی.
س��هرهڕای ئ �هوهش ،رێگهدانی حزبی دهسهاڵتدار به ههبوونی
ئاستێكی كهمتر له كارو چاالكی توندڕهوی ،كه ناگاته ئاستی ملمالنێ
لهگهڵ رژێمدا به شێوهیهكی جددی ،دیسانهوه روبهڕوی ههڕهشهی
دهكاتهوه و وادهكات حزبی فهرمانڕهوا خۆی به شێوهیهك وێنا
بكات ،كه لهسهر هێڵی پێشهوهی بهرگری لهخۆكردن وهستاوه
له دژی گهشهكردنی "ئیسالمی سیاسی" ،له واڵتێكدا كه زۆرینهی
دانیشتوانهكهی موسوڵمانن ،ئهوهش پاساوی تهواو دهداته جیهانی
خۆرئاوایی تاوهكو پشتیوانی بێمهرجی حكومهتی بهنگالدیش بكات.
ئهو پێویستیه دیارهی دهسهاڵت له بهرهنگاربوونهوهی "توندوتیژی

ئایدیا دیپلۆماتیك

دیینی" ،رێگه بۆ سیستمی سیاسی خۆشدهكات تاوهكو رووبهرهكانی
قهڵهمڕهوی سیاسی فراوانتر بكات.

گهشهكردنی ئابوری و مهترسی گهندهڵی و
خزمخزمێنهی سیاسی
سهرهڕای كهمبوونهوهی رووبهری دیموكراسی و زیادبوونی كۆت
و بهنده سهپێنراوهكان بهسهر ئازادی بیروڕا ،سهرهڕای زۆربوونی
كارهكانی كوشتن لهو ماوهیهی دواییداو ئهو مهترسییه ئاشكرایهی
كه لهناو ریزهكانی كۆمهڵێك چین و توێژی كۆمهڵگهی بهنگالدیش
دروستی كردووه ،دیاردهی ژیانی رۆژانهی خهڵك پێدهچێت به
شێوهیهكی ئاسایی ب�هرهو باشبوون بچێت ،ئ�هوهش له سایهی
گهشهكردن و باشبوونی دۆخی ئابوریدا ،كه له ماوهی دهیهكانی

كهرت���ی پیشهس���ازی دروس���تكردنی جلوبهرگ���ی
ئامادهك���راو نزیك���هی  4.2ملی���ۆن كرێ���كار
كارپێدهكات ،له نۆ مانگی دارایی ساڵی – 2015
2016دا قازانج���ی بێئهندازی به رێژهی 22.12
ملی���ار دۆالر بهدهس���تهێناوه ،ب���ەاڵم كۆچبهرانی
بهنگالدیش���ی ل���ه واڵتان���ی جیه���ان ل���ه واڵتانی
خۆرههاڵت���ی ناوهڕاس���ت و كهن���داوی عهرهبی و
واڵتانی باشوری خۆرههاڵتی ئاسیا كاردهكهن
رابردوودا بهدیهاتووه .ئهو واڵته توانی له ساڵی  1991بهدواوه
سهركهوتوو بێت له پارێزگاریكردن له ئاستهكانی گهشهكردن به
رێژهی  6%كاتێك ههردوو حزبی رابیتهی عهوامی بهنگالدیش و
حزبی نیشتمانی بهنگالی بهدوای یهكدا دهسهاڵتی واڵتهكهیان گرته
دهست .ههریهكهیان له رێگهی ههڵبژاردنی پاك و بێگهردهوه كه
ههر ( )5ساڵ جارێك ئهنجامدهدرا گهیشتنه كورسی دهسهاڵت.
ئهو ماوهیه به گرتنهبهری كۆمهڵێك سیاسهتی ناكاریگهر ،خراپی
بهڕێوهبردن ،پهیوهندی زبر له نێوان ههردوو حزبی دهسهاڵتدارو
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دوبارهبوونهوهی توندوتیژی ناسراوه.
له بنهڕهتدا ئهو گهشهسهندنه ئابورییهی له دهیهكانی رابردوودا
له بهنگالدیش بهدهستهاتووه ،له دوو كهرتی ئابوریدا بوو :كهرتی
پیشهسازی دروستكردنی جلوبهرگی ئامادهكراوو كهرتی حهواڵهی
دارایی هاتوو له رێگهی هێزی كاری كاتیهوه .بۆ نموونه ،كهرتی
پیشهسازی دروستكردنی جلوبهرگی ئامادهكراو كه نزیكهی 4.2
ملیۆن كرێكار كارپێدهكات ،له نۆ مانگی دارایی سهرهتای ساڵی
2016 – 2015دا قازانجی بێئهندازی به رێژهی  22.12ملیار دۆالر
بهدهستهێناوه .بهاڵم كۆچبهرانی كاتی بهنگالدیشی له واڵتانی جیهان،
ئهوانهی هێزی كاری ناكارامه یان كارامهی مامناوهندییان پێكهێناوه
ژمارهیان زیاتره له ( )555ههزار كرێكار ،له واڵتانی خۆرههاڵتی
ناوهڕاست و كهنداوی عهرهبی و واڵتانی باشوری خۆرههاڵتی ئاسیا
كاردهكهن ،به تهنها له ساڵی 2015دا بڕی  15.27ملیار دۆالرییان

"ئهگ���هر هێ���زه س���هرهكییهكانی ئۆپۆزس���یۆن
پراكتیزهكردنی كارهكانی���ان لێ قهدهغه بكرێت،
ئهوا ژمارهیهكی زۆر له نهیارانی حكومهت رێگهی
توندوتی���ژی دهگرنهب���هر و دهچنه ریزی گروپی
توندڕهوهكان���هوه ،كه تاكه پهناگهی بهردهس���ته
بۆیان
بۆ واڵتهكهیان حهواڵه ك��ردووه .كهرتێكی ههڵكهوتووی تریش
دێته ریزی ئهو دوو كهرتهی تر ئهویش كهرتی ههناردهكردنه،
كه چاالكی و جووڵهیهكی ئابوری گهشهكردوو چینێكی ناوهندی
نوێی بهرجهسته ك��ردووه له بهنگالدیش .بهاڵم بهرههمی ئهم
سهركهوتنه ئابوریه به شێوهیهكی دادپهروهرانه دابهش نهكراوه،
ئهوهش دهگهڕێتهوه بۆ ههبوونی جیاوازیهكی گهوره له تێكڕاكانی
داهات كه له زیادبوونی بهردهوامدایه .به ههمان ئاست و گرنگیی،
تێكڕای ئاودیوكردنی سهرمایه بۆ دهرهوه ئهو واڵته ئاماژهیهكی
مهترسیداره .له نێوان سااڵنی  2004-2014بهپێی زانیارییهكانی

سهنتهری توێژینهوهكانی "دهستپاكی دارایی جیهانی" ،كه بارهگاكهی
له ویالیهته یهكگرتوهكانی ئهمهریكایه ،زیاتر له ( )56ملیار
دۆالر براوهته دهرهوهی بهنگالدیش ،ههروهها گهندهڵی رههاو
خزمخزمێنهی سیاسی رێگهی خۆشكردووه بۆ بهتااڵنبردنی ملیۆنان
دۆالر لهو بانكانهی كه دهوڵهت خاوهندارێتیان دهكات ،بێئهوهی
هیچكام له بانكهكان یان تۆمهتبارو تێوهگالوهكان لێپرسینهوهیان
لهگهڵ بكرێت .له الیهكیترهوه بهنگالدیش پێشكهوتنێكی بهرچاوی
بهدیهێناوه لهڕووی بهدهستهێنانی ئامانجهكانی گهشهكردنی ههزاره،
واته بهنگالدیش لهڕووی ئاماژهكانی گهشهی كۆمهاڵیهتیهوه لهپێش
دراوسێكانیهوهیهتی ،بۆ نموونه وهك سنورداری مردنی مندااڵن و
دایكان و بهرزبوونهوهی ناوهندی پێشبینیكراوی تهمهن و دابینكردنی
خوێندنی كچان .ئهم سهركهوتنانه تا ئاستێكی دیاریكراو بووهته
هۆی ههستكردن به رازیبوون لهالیهن هاواڵتیانی چینی ناوهند
له دانیشتوانی شارهكان ،ئهوانهی له رابردوودا ببوونه پێشهنگی
بزووتنهوهی دیموكراسی دژ به دهسهاڵته سهربازییهكان ،به تایبهتی
له ماوهی دهیهی ههشتاكانی سهدهی رابردوو .سهركردهكانی حزبی
فهرمانڕهوا ئهزمونی سهنگافوره به چاكترین ئهزمون بۆ واڵتهكهیان
دهزان��ن ،چونكه ئهزمونێكی شیاوه بۆ گهشهسهندنی دهوڵهتێك
كه سیستمی تاكحزبی بهڕێوهی دهك��ات .ئهو گفتوگۆیه خرایه
چوارچێوهی ئهو وتهیهوه كه دهڵێت" :گهشهپێدان له بهرامبهر
دیموكراسی" ،بهاڵم فهرمانڕهوا سهربازییهكان دهڵێن" :دیموكراسی
بهسهرچووه و كۆتایی پێهاتووه".

نهبوونی ئهڵتهرناتیڤ
گهشهكردنی ئابوری بدهستهاتوو له بهنگالدیش یهكێك بوو له
هۆكارهكانی دروستنهبوونی بهرهنگاریی له بهرامبهر خواستی
پاوانخوازی بێئهندازی حزبی فهرمانڕهوا ،بهاڵم هۆكارهكهی تر له
شكستهێنانی قورسی حزبی سهرهكی ئۆپۆزسیۆن (حزبی نیشتمانی
بهنگالی) خۆی دهبینێتهوه ،كه نهیتوانی خۆی وهك ئهڵتهرناتیڤێكی
كارا بهرجهسته بكات ،چونكه ئهزمونی دهسهاڵتی خراپی حزبی
نیشتمانی بهنگالی له نێوان 2001-2006دا هێشتا له بیرهوهری خهڵكدا
ماوه .بهاڵم لهوهش گرنگتر ئهو گێژاوهیه كه لهو سهردهمهوه تووشی
حزبی نیشتمانی بووه لهڕووی خراپی مهزهندهو تێڕوانینی سیاسی
و پهیڕهوكردنی ستراتیژی ههڵهو بهكارهێنانی تاكتیكی نادروست
و كرچوكاڵ .سیاسهتی حزبی نیشتمانی ئهگهری بهكارهێنانی
توندوتیژی وهك ئامرازێكی سیاسی الواز كرد ،به تایبهتی له ماوهی
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پێش ئهنجامدانی ههڵبژاردنی  2014و سهرهتای 2015دا پێگهی
ئهو حزبه لهالی هاواڵتیان و بهدهنگهوهنهچوونی بانگهوازهكانی
زۆر الواز بوو ،له بهرامبهریشدا ئهو سیاسهته دهرفهتێكی بۆ
حزبی دهسهاڵتدار رهخساند بۆ سهپاندنی چهند رێكارێكی توند،
ئهوهبوو حكومهت كاریكرد لهسهر چهوساندنهوهی سهركردهكانی
حزبی نیشتمانی بهنگالی و تۆمهتی ئاراستهی سهرۆكی حزبهكه
(خالیده زیاء) كرد ،له پێناو ههڵوهشاندنی .حزبی فهرمانڕهوا لهو
ههوڵهیدا ،النیكهم له ئاستێكی چاوهڕوانكراودا سهركهوتوو بوو .له
ههموو بارێكدا ئهو پرسیارهی بهردهوام دهوروژێت ئهوهیه :ئایا
بۆشاییهكه پڕ دهبێتهوه ئهگهر ئۆپۆزسیۆنی دهستوری به شهكهتی
و پهرتهوازهیی بمێنێتهوه ،له كاتێكدا هیوایان پێیهتی تا ببێته
ئهڵتهرناتیڤی سیاسی؟

ئاماژهكانی نیگهرانی
له سایهی ئهو الوازییه روون �هی كه حزبهكانی ئۆپۆزسیۆن له
بهنگالدیش بهدهستیهوه دهناڵێنن ،به تایبهتیش الوازبوونی حزبی
نیشتمانی بهنگالی ،هێشتا ههوڵهكانی حزبی فهرمانڕهوا بهردهوامه
بۆ تهنگهتاوكردنی زیاتری ئۆپۆزسیۆن و سستكردنی ههموو كارو
چاالكییهكانیان .یاشای تهكنۆلۆژیای زانیاری و پهیوهندییهكانی
ساڵی  ،2006كه دوایی له قاڵبێكی ههمواركراودا له ساڵی 2013دا
دهرچوو ،هێزێكی گهورهی به حكومهت بهخشی تاوهكو له رێگهی
تۆڕهكانی ئینتهرنێتهوه كارو چاالكییهكانی حزبهكانی ئۆپۆزسیۆن
سنوردار بكات .له سااڵنی راب��ردوو م��اددهی 57ی ئهو یاسایه
خراپ لێكدرایهوهو بهكارهێنرا له پێناو زیندانیكردنی رهخنهگرانی
حكومهت ،لهژێر پهردهی تۆمهتباركردنیان به برینداركردنی ههستی
دیینی .بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ئهو رێوشوێنانه به تهنها بهس نهبوو،
بهڵكو حكومهت دهستی به جموجووڵ كرد له پێناو دهركردنی
( )3یاسای نوێ ،كه دهسهاڵتی فراوان به حكومهت دهبهخشن و
رێگهی پێدهدهن بۆ داڕشتنی پالنی دروستكردنی سهنتهرێكی نوێ
بۆ چاودێریكردنی ههموو جموجووڵ و چاالكییهكان له رێگهی
ئینتهرنێتهوه.
ئهو یاسا پێشنیاركراوانه بریتین له "یاسای ئاسایشی ژمارهیی"-2016
و "یاسای جینائی تایبهت به ش �هڕی رزگ��اری��ی بهنگالدیش"،
كه پهیوهسته به نكۆڵیكردن و شێواندن و نهیاربوون و "یاسای
رێكخستنی وهرگرتنی كۆمهك و یارمهتی یانی" .له دهقی یاسای
ئاسایشی ژمارهیی هاتووه دهڵێت" :ههر كهسێك پڕوپاگهندهیهكی
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خراپ له دژی "شهڕی رزگاری" یان له دژی "باوكی سهركرده"
یان دژی "نهتهوه" باڵوبكاتهوه له رێگهی بهكارهێنانی ئامێره
ژمارهییهكانهوه ،خۆی تووشی مهترسی دهكاتهوه به سزادان و
بهندكردنی ههتاههتایی" .ههروهها لهو یاسایهدا هاتووه" :ههر
كهسێك به ئهنقهست سوكایهتی به كهسێكی تر بكات ،یان ههستی
دیینی بریندار بكات له رێگهی باڵوكردنهوهو پهخشكردنی بابهتێكی
خراپ له رێگهی ئامێره ژمارهییهكانهوه بۆ ماوهی دوو ساڵ زیندانی
دهكرێت"   .
ئهو یاسا پێشنیاركراوه بووه هۆی دانانی چهند كۆت و بهندێك،
كه تا ئاستێكی زۆر كارو چاالكییهكانی رێكخراوه ناحكومییهكانی
كۆت و بهند كرد .ئهو مهرجه تازهیهی یاساكه دایناوه دهبێته هۆی
بێدهنگكردنی رێكخراوێكی وهك "رێكخراوی شهفافیهتی نێودهوڵهتی
– بهنگالدیش" ،كه رۆڵی چاودێر دهبینێت .حكومهتی بهنگالدیش
بڕیاریدا سهنتهرێك به ن��اوی "ت��ۆڕی ئاشكراكردنی ههڕهشه
ژمارهییهكان و مامهڵهكردن لهگهڵیان" دابمهزرێنێت ،ئهمهش رێگهی
پێدهدات شوێنپێی ههموو ئهو چاالكی و جموجوواڵنه ههڵبگرێت
كه له رێگهی ئینتهرنێتهوه دهكرێت ،ههروهها دهسهاڵتی پێدهدات
ههرجۆره ناوهرۆكێكی خراپ و نهشیاو البهرێت ،تهنانهت حكومهت
دهتوانێت ههر كاتێك بیهوێت ههر سایت و پێگهیهك سڕ بكات.
جێی باسكردنه حكومهتی بهنگالدیش له راب��ردوودا به كردار
خزمهتگوزارییهكانی نامهناردن و فهیسبوك و یوتیوب و پێگهی
جۆراوجۆرهكانی ئینتهرنێتی له واڵتهكهیدا قهدهغه كرد .ئهگهر
ههموو ئهم رێوشوێن و رێكارانه پێكهوه له یهك سهبهته دابنێین
دهبینین كه حكومهتی بهنگالدیش كۆت و بهندی مهترسیداری
بهسهر ئازادی بیروڕادا سهپاندووه .بۆیه لێره گونجاوه بپرسین:
ئایا ئهو كۆت و بهندانه روبهرێكی دیاریكراو بۆ ئۆپۆزسیۆن بوون
دههێڵنهوه ،به تایبهتی كاتێك دهزگا گهورهكانی راگهیاندن یان
له سهنگهری بهرگریكردن له رژێمی دهسهاڵتدان یان به شێوازی
جۆراوجۆری ترساندن و ههڕهشهكردن و بهكارهێنانی فشاری ئابوری
ناڕاستهوخۆ ناچاركراون بێدهنگ بن؟

سهرئهنجام :بهنگالدیش بهرهو كوێ ههنگاو دهنێت؟
رهوش��ی ئێستای بهنگالدیش ئهم پرسیاره دهوروژێنێت :ئایا
سیاسهتهكانی واڵتی بهنگالدیش بهرهو كوێ ههنگاو دهنێت؟ له
كاتێكدا شهپۆلی ئهمدواییهی رووداوهكانی كوشتن بهڵگهیهكی روونه
لهسهر تێكچوونی سیستمی یاسا و نیشاندانی الوازی سیستمی

دهسهاڵت .بهاڵم زۆرێك خاڵی الوازی ناڕوونی تر ههیه ،تهنانهت
ئهوانهش كه لهگهڵ حكومهت كۆكن سهبارهت به نكۆڵیكردنی له
ههبوونی گروپی تیرۆریستی كیشوهربڕ لهناو بهنگالدیش ،پێویسته
لهسهرییان دان بهو راستیهدا بنێن ،كه بارودۆخی ئێستای ئهو واڵته
زهمینهی رهخساندووه بۆ بوژانهوهی چاالكی گروپه تیرۆریستیه
كیشوهر بڕهكان یان رێگهخۆشكردن بۆ هاواڵتیانی بهنگالدیش به
دروستكردنی رایهڵهكانی پهیوهندی لهگهڵ ئهو گروپی تیرۆریستییانهدا
كه سنوری نیشتمانی دهبهزێنن .لهبهر ئ �هوه پێویستدهكات
بهنگالدیش به شێوهیهكی ج��ددی بهرهنگاری ئهم ههڕهشهیه
ببێتهوه .بهاڵم پێویسته چاوی سهرنجی چاودێرانی سیاسی له
بهنگالدیش لهسهر ههڕهشهكانی ئهو گروپانه النهچێت ،له كاتێكدا
كه ئاماژهی جێگهی نیگهرانی ههیه سیاسهتی فهڕمی پهیڕهوكراوی
واڵتهكه هێمای بۆ دهكهن .راپۆرتی ئهمدواییهی گروپی قهیرانه
نێودهوڵهتییهكان ئاماژهی كردوه كه "ئهگهر هێزه سهرهكییهكانی
ئۆپۆزسیۆن پراكتیزهكردنی كارهكانیان لێ قهدهغه بكرێت ،ئهوا
ژمارهیهكی زۆر له نهیارانی حكومهت رێگهی توندوتیژی دهگرنهبهر
و دهچنه ریزی گروپی توندڕهوهكانهوه ،كه تاكه پهناگهی بهردهسته
بۆیان" .داخستنی ههموو كهناڵهكانی چاالكی هێزه ئۆپۆزسیۆنهكان
و گرتنهبهری رێوشوێنی توندو داپڵۆسێنهرانه له دژی ئۆپۆزسیۆنی
سیاسی مهشروع ،یان ههوڵدان بۆ كهڵكوهرگرتن له بارودۆخهكه
بۆ بهدیهێنانی ئامانجی سیاسی خێرا ،له مهودای دووردا به سودو
قازانجی واڵتهكه ناگهڕێت.
* علی ري��اض :مامۆستای زانكۆو سهرۆكی بهشی سیاسهت و
فهلسهفهی دهسهاڵت له زانكۆی ئیلینۆی ،ویالیهته یهكگرتوهكانی
ئهمهریكا.
تێبینی :ئ�هم توێژینهوهیه به زمانی ئینگلیزی بۆ سهنتهری
توێژینهوهكانی (الجزیره) ئاماده كراوه و لهالیهن دكتۆر كریم
الماجری وهرگێڕدراوه بۆ زمانی عهرهبی.

سهرچاوه:
مركز الجزیره للدراسات – بنغالديش ومؤشرات مقلقة ،مواجهة
اإلسالميين وفشل الديمقراطية
jcforstudies@aljazeera.net
http://studies.aljazeera.net/ar/
reports/2016/06/160630104615318.html
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سیاسەتی نوێی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
تەنگەتاو كردنی ئهمهریكاو پەلكێشكردنی دۆستە كۆنەكان

له عهرهبییهوه :فەرامۆش یوسف

ئایدیا دیپلۆماتیك

183

یـ

یەكێتی س���ۆڤێتی جاران لە سایەی شەڕی س���اردا پاڵپشتی دەوڵەتە عەرەبییەكانی
دەكرد ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئهمهریكاش پاڵپش���تی ئیس���رائیلی دەكرد .بەاڵم
دوای ئەمە ملمالنێكە گۆڕا بۆ ڕووبەڕووبونەوەیەكی سەرتاس���ەری و گش���تگیر كە
ئەو دوو دەوڵەتە زلهێزە بەرژەوەندییان تێیدا نەبوو ئەوەش وایلێكردن هەوڵبدەن
ب���ۆ كۆنترۆڵكردن���ی باروودۆخەكە و ڕێگرتن لە ڕوودانی ش���ەڕێكی سەرتاس���ەری،
ئەوەش بەڕوونی لە هەموو ئەو ش���ەڕانەدا دەركەوت كە هاوس���ەردەمی ملمالنێكە
بوون .لە دوای كۆتاییهاتنی ش���ەڕی س���ارد ،دەرچوونی ناكۆكی عەرەب – ئیسرائیل
ل���ە بازنە ئیقلیمیەكەی بۆ بازن���ەی نێودەوڵەتی كارێكی ق���ورس و ناواقیعی بوو.
هەروەها پرۆسەی سەربازی ئهمهریكا لە عیراق بووەهۆی گۆڕینی باالنسی هێزەكان
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت ،واتا لەدوای دوورخس���تنەوەی عیراق لە پێشەنگیی ئیتر
ئێران بووە دەوڵەتێكی ئیقلیمی هەوڵدەر بۆ بەش���داریكردنی كارا و ڕاس���تەوخۆ لە
ئۆپەراسیۆنە جۆراوجۆرەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا و هەوڵیشیدا بۆ بەدەستهێنانی
چەكی ئەتۆمی وەك خواس���تێكی تاران بۆ فراوانكردنی ڕۆڵ و پێگەی لە ناوچەكەدا،
سەرباری ئەوەی كە ئیسرائیل خاوەنی چەكی ئەتۆمیە.

لەمجۆرە باروودۆخەكەدا بێگومان هەر دەبێت مەترسییەكان
ڕوبەڕوبونەوەی ئەتۆمی لە ناوچەكەدا بەرپا ببێت ،سەرەڕای ئەوەی
كە ئاكامی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی كارەساتباری لێدەكەوێتەوە .لە
ڕاستیدا گواستنەوە بۆ جیهانێكی فرە جەمسەر ڕۆڵی ئەو دەوڵەت و
ڕێكخراوانە بەهێز دەكات ،كە لە ملمالنێ و ناكۆكیە ئیقلیمییەكاندا
تێوە دەگلێن ،ئەوەش ئاستی خەتەرناكیان زیاتر دەكات و تواناكانی
زاڵبوون بەسەرییاندا كەمدەكاتەوە ،ئەمەش بە پلەی یەكەم
پەیوەندیدارە بە قەیرانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستەوە .لە دوای
گەیشتنی باراك ئۆباما بۆ كۆشكی سپی ،مەترسییەكانی ئەگەری
وەشاندنی گورزێكی خۆپارێزی لە دژی ئێران كەمبۆوە ،بەاڵم بە
تەواوەتی له ئێستادا له دوای دهستبهكاربوونی ئیدارهی نوێی دۆناڵد
ترامپ بەدوو نازانرێت ،بەڵكو ترس لەو ئەگەرە هەیە كە ئیسرائیل
ئەو كارە بكات.
ناكۆكی عەرەب – ئیسرائیل بە شێوەیەكی نێگەتیڤانە كاریگەری بۆسەر
باروودۆخی جیهانی هەیەو هەڕەشەیەكی گەورەشە كە بەرەنگاری
ئەم سەردەمە بۆتەوە ،ئەوەش بەهۆی ڕۆڵی ئەو ناكۆكیە لە هەڵهێنانی
تیرۆری نێودەوڵەتی ،چونكە چەند ڕێكخراوێكی تیرۆریستی وەكو
قاعیدە و ئەوانی تر لەژێر كاریگەری ئەو ملمالنێیەدا پەرە بە
كارو چاالكییەكانی خۆیان دەدەن .هەروەها سیاسەتی ئیسرائیلی
ئاراستەكراو لە دژی دانیشتوانی سیڤیڵ دەبێتەهۆی فراوانكردنی
ڕووبەری ئەو چاالكیانەیان .مەترسی تایبەتی ئەم بازنە تیرۆریستیە

داخراوە لە ڕێگەی تیۆری "پێكدادانی شارستانیەتەكان"وە دەركەوت
كە یەكێكە لە كارەكانی زانای ئەمریكی (سامۆئیل هانتنگتۆن) كە لە
خۆرئاوا بەشێوەیەكی بەرفراوان دەنگی داوەتەوە.
ئەم تیۆرە پێداگری لەسەر ئەوە دەكات كە پێكدادانی حەتمی
شارستانیەتەكان لە ئەنجامی ناچوونیەكییەكانەوە سەریهەڵداوە كە
دەێت ئاماژەیان بۆ بكرێت ،بە تایبەتیش لەنێوان هەردوو شارستانێتی
ئیسالمی و خۆرئاواییدا ،ڕاستیەكەش ئەوەیە كە ئەو بارگرژیەی
لەنێوان ئەم دوو شارستانیەدا هەیە لە جەوهەری بوونی دوو
دوژمنی سەرسەختەوە نەهاتۆتە كایەوە ،بەڵكو لە ئەنجامی قەیرانی
دیالۆگەوە درووست بووە كە دەبێتەهۆی ڕوودانی ڕووبەڕووبونەوە
كە ملمالنێی سەربازیش دەگرێتەخۆ .ناكۆكییەكانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ڕۆڵێكی بەرچاو لەمەدا دەگێڕن كە ئەوە ئاستی گرنگیی
دۆزینەوەی چارەسەرەكان بۆ ناكۆكیەكە زیاتر دەكات ،ئەگەر بزانین
كە زانا ڕوسەكان بە تەواوەتی پووچەڵبوونەوەی ئەم تیۆریەیان
نەسەلماندووە.
گرنگترین وانەی مێژوویی كە دەكرێت فێری ببین ئەوەیە كە
ئەستەمە ناكۆكی و ملمالنێی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە شێوازە
سەربازییەكان چارەسەر بكرێت ،ئ��ەوەش بە ڕوون��ی لە شەڕی
ئەمدواییەی ئسرائیل لە دژی بزووتنەوەی حەماس لە كەرتی غەززە
سەلمێنرا ،جگە لەوەش هاتنە سەرخەتی ئەنجومەنی ئاسایشی
نێودەوڵەتی كە ئیسرائیلی ناچاركرد ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكانی
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پۆتین و رۆحانی

ڕابگرێت و لە غەززە بكشێتەوە .هەروەها گرەوەكەی دەوڵەتی
عیبری سەركەوتوو نەبوو لە بەكارهێنانی مافی ڤیتۆ لەالیەن ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئهمهریكاوە بۆ ڕێگرتن لە جێبەجێكردنی ئەو
بڕیارە نێودەوڵەتیە ،چونكە ئهمهریكاو ئەندامانی تری ئەنجومەنی
ئاسایش چارەسەركردنی هەر ناكۆكیەك ڕێگەی بەكارهێنانی هێز
ڕەتدەكەنەوە ،سەرباری ئەوەی كە باراك ئۆباما ئارەزوو دەكات ڕێز
لە هەست و هەڵوێستەكانی هەردوو جیهانی عەرەبی و ئیسالمی
بگیرێت و وێنەی خۆی بەجوانی دەربكەوێت وەكو داكۆكیكارێك
لە پێناوی ئاشتی نێودەوڵەتی و داماڵینی چەكە كۆمەڵكوژەكان و
گێڕانەوەی قوورسایی بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكان لەسەر ئاستی
نێودەوڵەتی.
ئاسۆی داخراو لەبەردەم چارەسەرێكدا پشت بە هێز دەبەستێت،
بەاڵم ئەم ئاسۆ داخراوە بە تەنها لە ئەنجامی نەبوونی پشتیوانی
نێودەوڵەتیەوە درووس��ت نەبوو ،بەڵكو لەو مەترسیانەشەوە
دەێت كە لەوانەیە ڕووبەڕووی قەوارەی ئیسرائیل ببنەوە ئەگەر
ناوچە فەلەستینییەكان بخرێتە سەر خاكی ئیسرائیل ،چونكە ئەوە
دەبێتەهۆی ڕوودانی كێشەیەكی دیمۆگرافی لەناو ئەو قەوارەیەدا
لە بەرژەوەندی فەلەستینییە هەڵوێست باشەكاندا بە پێچەوانەی
یەهودییەكانەوە ،چونكە فەلەستینییەكان ئامادەییان هەیە بۆ
هێنانەدی ئاستێكی بەرزی گەشەكردنی دانیشتوان .لە ڕاستیدا
چینی سیاسی و سەركردایەتی ئێستای ئیسرائیل زۆر باش لەم
ڕاستیە تێدەگەن و بە نەهاتنەدی سەركەوتنی چارەسەر بە ڕێگەی
بەكارهێنانی هێز ،ئەوە دڵنیاكردنەوەیە لەسەر پێویستی بەدیهێنانی
یەكالییكردنەوەی سەرتاسەری بەشێوەیەكی ئاشتیانە .ئەمجۆرە
تێڕوانینە بۆ مەسەلەكە هەمیشە هەڵوێستی ڕوسیا بەڕوونی
جیادەكاتەوە ،ئەمە لە كاتێكدا ئهمهریكا هەوڵدەدات بۆ بەدیهێنانی
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پۆتین و شا سەملان

پێكهاتنی یەكالیەنە یان دووقۆڵی ،هەروەك لەگەڵ میسر و ئوردون
كردی.
ئێستا شتێكی ئاشكرایە كە ناكرێت باری گرژی دوژمنكارانەی نێوان
ئیسرائیل و جیهانی عەرەبی كۆتایی پێبهێنرێت بەبێ بەدیهێنانی
یەكالییكردنەوەیەكی سەرتاسەری ،ئەوەش بارێكی پێویستە بۆ
پارێزگاریكردن لە جێگیری و بەردەوامبوونی ڕێكەوتنە دووقۆڵییەكان
كە لەنێوان ئیسرائیل لەالیەك و میسرو ئوردون لە الیەكی دیكەوە
دەكرێت بۆ كەمكردنەوەی دەرفەتەكانی بەردەم ئێران و هێزە
ئوسوڵییەكاندا كە دەیانەوێت باروودۆخی ناوچەكە تێكبدەن ،بە
تایبەتیش لەناو دەوڵەتانی عەرەبی گرنگ و سەرەكی وەك میسرو
سعودیە و هتد...
ئەو بنەما سەرەكیەی كە ڕێگەچارەی سەرتاسەری خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی لەسەر بەندە لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە ئیسرائیل
زەویە داگیركراوەكان لە شەڕی  1967بۆ عەرەبەكان بگێڕێتەوە و
پەیوەندی دیپلۆماسی تەواوییان لەگەڵدا ببەستێت ،هەروەها ئەم
بنەمایە كە بنەمایەكی سەرەكی كۆنگرەی ساڵی 1991ی مەدریدە،
تواو جێگیر بكرێت و پەیڕەو بكرێت ،ئەوەش مانای داننان بە
ڕاستیەك دەگەیەنێت كە مشتوومڕی لەسەر نییە ب��ەوەی ،كە
وازهێنانی ئیسرائیل لە خاكە عەرەبیە داگیركراوەكان لە الیەك و
دەستەبەربوونی ئاسایشی ئیسرائیل لە الیەكی ترەوە ،بە تاكە ڕێگە
دادەنرێت بۆ گەیشتن بە ڕێگەچارەیەكی گونجاو بۆ ناكۆكیەكان.
لەم چوارچێوەیەشدا دروستبوونی دەوڵەتێكی فەلەستینی كە لەسەر
ئاستی جیهان پشتیوانی لێبكرێت ،بە تایبەتیش لەالیەن دەوڵەتە
گەورەكانەوە دەبێتە بەردی بناغە لە چارەسەركردنی ملمالنێی
عەرەب – ئیسرائیل ،بەاڵم لێرەدا مەرجە قودس بكرێتە پایتەختی
هەردوو دەوڵەتی فەلەستینی و ئیسرائیلی و سنوورەكانی دەوڵەتی
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نوێ لە ڕێگەی ئەنجامدانی وتوێژ لەنێوان الیەنە پەیوەندیدارەكاندا
دیاری بكرێت ،جگە لە گۆڕینەوەی زەوییەكان و چارەسەركردنی
كێشەی پەنابەرانی فەلەستینی كە لە دەوڵەتە عەرەبییەكاندا دەژین،
بۆ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆناو دەوڵەتی فەلەستینی ،یاخود لەڕووی
داراییەوە قەرەبوو بكرێنەوە بە جۆرێك بوارییان پێبدرێت لەو
واڵتانەدا بمێننەوە .پێدەچێت ئەم ڕێگەچارەیە لەگەڵ ناڕەزاییەكی
بەهێزدا پێكدا بدەن و ببێتە هۆی سەرهەڵدانی چەند ئاڵۆزییەك لە
پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو بەرەدا.
ئەگەرچی ویالیەتە یەكگرتووەكان و یەكێتی ئەوروپا پاڵپشتی
یەكالییكردنەوەی ناكۆكییەكانی نێوان ئیسرائیل و سوریا دەكەن بۆ
وەستاندنی ڕەوڕەوەی لێكنزیكبوونەوەی ئاشكراو گەشەكردووی نێوان
سوریا – ئێران ،بەاڵم ئەوە كارێكی ئەستەمە ئەگەر ئیسرائیل دان
نەنێت بە مافی سوریا لە بەدەستهێنانەوەی بەرزاییە داگیركراوەكانی
جۆالنی سوریا .بەدیهێنانی سەركەوتن بە چارەسەركردنی كێشەی
ئیسرائیل – سوریا یارمەتیدەر دەبێت بۆ چارەسەركردنی كێشەی
پەیوەندییەكانی نێوان ئیسرائیل و لوبنان .ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئهمهریكا نەیتوانی ئەركی دەستپێشخەری بۆ چارەسەركردنی كێشەی

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە كۆنگرەی ئەناپۆلیس كە لە ئهمهریكا
بەسترا ،بەاڵم ئەوەی جێگەی گەشبینیە گرنگیپێدانی جددی ئیدارەی
ئێستای ئهمهریكایە بۆ یەكالییكردنەوەی ناكۆكی و كێشەكان،
هەروەها لە تواناشیدایە كاربكاتە سەر سیاسەتەكانی حكومەتی
ئێستای ئیسرائیل و هانیبدات بەرەو بەدیهێنانی یەكالییكردنەوەی
كێشەكان لەگەڵ فەلەستینییەكاندا .سەرەڕای ئەوەی كە لۆبی بەهێزی
ئهمهریكا كە الیەنگری ئیسرائیلە لەوانەیە ئەمجۆرە ئاراستەیە
پەكبخات ،هەرچەندە زۆرێك لە هێزی خۆی لەدەستداوە .لەوانەیە
دوورخستنەوەی ئۆباما لە ناوەندی موحافیزكارە تازەكان كە دژی
عەرەبەكان ،كاریگەریەكی ئیجابیانەی لەسەر هانگاوە نوێكەی
ئیدارەكەی هەبێت.
هەریەك لە میسرو عهرهبستانی سعودیە لەم بوارەدا توانای گرنگیان
هەیە ئەویش بەهۆی هەڵوێستی بونیاتنەرانەیان بۆ نواندنی كاریگەری
لەسەر هێزە سیاسیە فەلەستینییەكان و ڕازیكردنیان بەو بڕیارە
نێودەوڵەتییانەی كە پەیوەندییان بە كێشەكەوە هەیە ،جگە لەوەش
لەم چوارچێوەیەدا یارمەتی نزیككردنەوەی ئەو هەڵوێستانەی پێش
شەڕی غەززە دەات لە نێوان ئیسرائیل و دەسەاڵتی فەلەستینیدا بە
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سەرۆكایەتی مەحمود عەباس .سیاسەتی نوێی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ئامانجی گێڕانەوەی پێگەی یەكێتی سۆڤێتی جارانە لە
ناوچەكەدا ،ئەویش لە ڕوانگەی گرنگیە ئابووری و نەوتی و سیاسی
و ستراتیژیەكەیەوە .ڕوسیا پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئێران بەهێز
كردووەتەوەو لە بواری پڕچەككردن و بونیاتنانی كورەی ئەتۆمیدا
یارمەتیداوە بۆ بەرهەمهێنانی وزەی ئەتۆمی بۆ بهكارهێنانی
ئاشتیانە.
جگە لەوەش ڕوسیا هەوڵدەدت بۆ كردنەوەی بوارەكانی وەبەرهێنان
لەو ناوچەیەدا ،بە تایبەتیش لە بواری دەرهێنان و درووستكردن
و گواستنەوەی سەرچاوەكانی وزە .كەمبوونەوەی پێگەی ئهمهریكا
لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا لە بەرامبەر فراوانبوونی هێز
و پێگەی ئێران وای لە ڕوسیا كردووە هاوكاری بكات لە پێناو
بەدەستهێنانەوەی ڕۆڵ و پێگەی لە ناوچەكەدا .خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست بوارێكی فراوانی بۆ وەبەرهێنان ڕەخساندووە ،هەروەها
بازاڕێكی گرنگیشە بۆ وەرگرتنی چەكە تازەكانی ڕوسیا كە بە
بەراورد لەگەڵ چەكە هاوردەكراوەكانی دەوڵەتانی تردا نرخیان
زۆر هەرزانە .لە ڕاستیدا چەند دەوڵەتێكی عەرەبی سەرەكی هەن
بەنیازن سەودای گەورە بۆ هاوردەكردنی چەكی ڕوسیا ئیمزا بكەن.
ڕوسیا خاوەنی شارەزاییەكی گەورەیە لە بواری بەرهەمهێنانی وزەی
ئەتۆمدا بۆ مەبەستی ئاشتیانە و دەوڵەتانی ناوچەكەش پێویستیان
پێیەتی .بەاڵم ملنەدانی ئێران بۆ بڕیارەكانی كۆمەڵی نێودەوڵەتی
كە دەیەوێت ناچاری بكات بۆ وازهێنانی لە بەرنامە ئەتۆمیەكەی.
بوونی چەكی ئەتۆم لە دەستی ئێراندا لە دژی بەرژەوەندییەكانی
ڕوسیایەو لەوانەیە پاڵ بە مۆسكۆوە بنێت تا چاو بە پەیوەندییەكانیدا
لەگەڵ تاران بخشێنێتەوە و پێدەچێت ڕەزامەندیش بێت لەسەر
سەپاندنی سزای نوێ بەسەریدا لەالیەن ئەنجومەنی ئاسایشی
نێودەوڵەتیەوە ،هەرچەندە ڕوسیا لەگەڵ ئەوەدایە كە ئەو مەسەلەیە
بە ڕێگەچارەی ئاشتیانە چارەسەر بكرێت و لەوەش دەترسێت كە
سزاكان كاریگەرییان لەسەر بەرژەوەندییەكانی هەبێت .ئەوەی زیاتر
بۆتە جێگەی تەحەفوزی ڕوسیا ،نكۆڵی كردنی تارانە لە ڕوودانی
"هۆڵۆكۆستی جولەكە" و هەڕەشە بەردەوامەكانی بۆ لەناوبردنی
ئیسرائیل و سڕینەوەی لەبوون.
لە سایەی سیاسەتی ئێستای ڕوسیاوە بەرەو باشكردنی پەیوەندییەكان
لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئهمهریكا بە سەركردایەتی ئیدارهی
نوێی ترامپ ،ئیتر مۆسكۆ ناتوانێت لە یەككاتدا لەسەر دوو
كورسی دوور لە یەكتری دابنیشێت .لەبەر ئەوە ئێستا ڕوسیا نزیكە
لە ئەنجامدانی گۆڕانكاری گرنگ لە سیاسەتەكانیدا لە بەرامبەر
كێشەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا ،هەوڵیش دەدات بۆ پەرەپێدان
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و بەهێزكردنی هاوكاری و پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئیسرائیلدا.
ئەوەی ئێستاش لە ئەولەویاتی (تەل ئەبیب)ە بریتییە لە هێنانەدی
شەراكەتێكی ستراتیژی لەگەڵ ڕوسیادا.
سەرەڕای خۆكەنارگرتنی هەندێك لە دۆستە كۆنەكانی لە دەوڵەتە
عەرەبییەكان كە هیچ دەستكەوتێكیان پێشكەشی مۆسكۆ نەكردووە،
بەاڵم سیاسەتی نوێی ڕوسیا ڕێڕەوی خۆی گرتووە ،لە بەرامبەر
ئەوەشدا دەوڵەتە عەرەبییەكان لەالیەن ئهمهریكاو ئەو دەوڵەتانەوە
كە لە ه��ەردوو جیهانی عەرەبی و ئیسالمیدا بەرژەوەندییان
هەیە پاڵپشتی دەكرێن و یارمەتی دەدرێن ،ئەوەش دەرفەتێك
دەداتە ڕوسیا بۆ بەدیهێنانی هیوا و ئامانجەكانی وەك الیەنێكی
درووستكەری ئاشتی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا .سەرباری هەموو
ئاڵۆزی و گیروگرفتە زۆرەكان كە بەرەنگاری ئەگەری دۆزینەوەی
ڕێگەچارەیەكی گونجاوو قبووڵكراو لەالیەن هەمووانەوە ،بەاڵم ئەو
ملمالنێ و كێشانە شایەنی گرنگیدان و بەدواداچوونن لەبەر چەندین
هۆكاری ئیقلیمی و نێودەوڵەتی .لە ڕاستیدا باروودۆخی نێودەوڵەتی
ئێستا لە هەر كاتێكی ڕابردوو لەبارترە بۆ ئەوەی تەكانێكی گەورە
بدات بە ئاراستەی چارەسەركردنی ملمالنێی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
چونكە بنەما شێوازەكانی ڕوون بۆتەوە و پێویستی بە گوشارێكی
نێودەوڵەتی كارا و بەهێز هەیە تاوەكو الیەن ناكۆكەكان ناچار بكات
بۆ ڕازیبوون بەو چارەسەرەی بهدی دێت.

سهرچاوه:
سایتی (دار الحیاە)
/http://www.alhayat.com

