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بزووتنەوە ئیسالمییەکانی سوریا
دینامیکییەتی پەرتبوون و ئاسۆکانی لێکنزیکبوونەوە

ئەحمەد ئەبازەید

له  عه ره بییه وه : ژێکار ئەحمەد
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تەقینەوەی ئایدۆلۆژیاکان
راپەڕینی  ش��ۆڕش  س��ەرەت��ای  دەزان��ن  الی��ەک  هەموو  وەک 

ئایدۆلۆژیایەکی  بە دەسەاڵت، هیچ  بوو دژ  کۆمەاڵنی خەڵک 

نەبوو، ئەوانەی لەگەڵ شەپۆلەکانی شۆڕشدا دەڕۆیشتن، تەنها 

ببێتە  ئەوەی  بەبێ  هەبوو،  شوناسییان  و  رۆحانی  بنەمایەکی 

ئازاد  سوریای  سوپای  سەرەتاییەکانی  کەتیبە  ئایدۆلۆژیایەک، 

و  گوند  لە  بوون  لۆکاڵی  کۆمەڵگەی  چەکداری  درێژکراوەی 

شارەکاندا، هەر ئەم پێکهاتەیەش بووە بنەمایەک بۆ جواڵنەوەی 

و  ئیسالمی  بزوتنەوە  خۆراکپێدەری  و  گشتی  بە  چەکداریی 

جیهادییە جیاجیاکان بووە، بەاڵم چەندین فاکتەر بەشداربوون 

لە درێژبوونەوەی ئایدۆلۆژیا یان گوتارە جیهادییەکانی تایبەت 

بە شۆرشی سوریا، لە گرنگترینیان:

زۆرینەی  بۆ  تەشەنەکردنی  و  سوریا  شۆڕشی  فراوانبوونی   -

پارێزگاکان.

- زیانی مرۆیی گەورە لەبەردەم داپڵۆسینی توندوتیژی ئەسەد، 

وەک تاکە رێگە بۆ روبەڕوبوونەوەی شۆڕش.

پێدراوە  بەپێی  هەم  ئەسەد،  رژێمی  تائیفیی  سروشتی   -

ناوخۆییەکان، هەم بەپێی پێدراوە دەرەکییەکان.

ساڵی  لە  "سیدنایا"  گرتوخانەی  گیراوەکانی  ب��ەردان��ی   -

رێکخراوە  بە  پەیوەندی  تۆمەتی  بە  زۆرینەیان  کە  2011دا، 

بوونە چەکداری ئەم  جیهادییەکانەوە دەستگیرکرابوون، دواتر 

کەتیبە ئیسالمییانە.

- دەرکەوتنی ناوچەی ئازاد، هەر لە ساڵی 2011�ەوە بۆ ساڵی 

ناوچانە  ئەم  خۆی،  ترۆپکی  گەیشتە  ساڵەدا  لەم  کە   ،2013

دەسەاڵتێکی  هیچ  بەبێ  وەرگرتبوو،  نائاسایی"یان  "دۆخێکی 

رێکخراوەیی  فکریی  و  پەیکەریی  الوازی  بەهۆی  ناوەندیی، 

کەتیبەکانی شۆڕشی سوریا کە سەرەتا جەماوەریی بوو، دواتر 

ئەم ناوچانە بوونە مۆڵگەی رێکخراوە جیهادییەکان.

پێشەکیلـ
لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشی سوریا لە شاری دەرعا، لە 
18ی مارسی 2011، خودی واڵتی سوریا و خۆرهەاڵتی 
لە  نێودەوڵەتی،  سیاسیی  نەخشەی  و  ن��اوەڕاس��ت 
چەندین  واڵته دا،  ئه و  جەنگی  پەرەسەندنی  ئەنجامی 
هاوتەریب  بەخۆوەبینی،  وەرچەرخانیان  و  گۆڕانکاری 
لەگەڵ ئەو وەرچەرخانە توند و خوێناوییانەی بزوتنەوە 
ئیسالمییە جیاجیاکان و رێکخراوە جیهادییەکان لەسەر 
هاوپەیمانێتییەکان  و  ژێرخان  و  ئایدۆلۆژی  ئاستی 

بەخۆوەیانبینیوە، هەروەها لەبەرئەوەی پێش شۆڕش بوارێکی گشتی نەبوو لە 
سوریادا رێگە بە دەرکەوتن و گەشەی "بزوتنەوە ئیسالمییەکان" و تەنانەت 
"ئیسالمییەکان" بدات لە دەرەوەی دامەزراوە ئاینییە تەقلیدییەکان، تەقینەوە 
و کرانەوەی بواری گشتی لەدوای شۆڕش، روبەرێکی ناوازەی کردەوە لەبەردەم 
رەوتە  و  نوێیەکان  ئیسالمییە  وەرچەرخانی  و  درێژبوونەوە  و  گەشەکردن 
ئیسالمییە تازەکان، سەرەتا شۆڕشەکە ئاشتییانە بوو، بەاڵم پاش دروستبوون 
و پێکهێنانی ناوچەی ئازادکراو و دەرکەوتنی پڕۆژەی رکابەریی لەسەر زەمینەی 
واقیع، ئیدی ئاگری شەڕ و جێبەجێکردنی تێزی ئیسالمییەکان )شەریعەت(. ئەم 
بابەتە لە گرنگترین بزوتنەوە ئیسالمییەکانی سوریا و گۆڕانکاری و ئایدۆلۆژیا 

و بونیادەکانیان دەتوێژێتەوە.

ئەحمەد ئەبازەید
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وێستگەکانی گۆڕان و روبەڕوبوونەوە
1.سەرەتای جیاکارییەکان:

شەش مانگی یەکەمی شۆڕشی چەکداری و دامەزراندنی سوپای 

پێکهێنانی  سەرەتای   ،2011 ساڵی  ناوەڕاستی  لە  ئازاد  سوریای 

کە  بوون،  دیار  ئایدۆلۆژی  گوتاری  و  بونیاد  خاوەن  رێکخستنی 

دەیانویست لەسەر جەستەی شۆڕشگێڕی جیاکارییەک دروستبکەن، 

کە دواتر گەشەسەندنی ئەم کەتیبانە له گه ڵ تێپه ڕینی کاتدا له سه ر 

ئاستی جوگرافی و ژماره  و که ره سته ی سه ربازی و گوتار و فکر 

گه شه یانکرد.

2.هاوپەیمانێتییە هەرێمییەکان:
جیاکاریی رەمزیی له سەر ناوی سوپای ئازاد رێگرنەبوو لە بەستنی 

لە  کەتیبەکاندا  لەنێوان  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  هاوپەیمانێتیی 

رزگاری  "بەرەی  دروستبوونی  2012دا،  ساڵی  کۆتایی  چارەکی 

لێکەوتەوە،  سوریا"ی  ئیسالمی  "ب��ەرەی  و  ئیسالمی"  سوریای 

دەرب��ارەی  نوێیەکانی  ئیسالمییە  گفتوگۆی  و  مشتومڕ  ئەمەش 

دەوڵەت چڕترکردەوە.

3.رێکخراوی داعش: 
"دەوڵەتی  پێکهێنانی  بەغدادی  ئەبوبەکر  2013دا  نیسانی  لە 

ئیسالمی لە عێراق و شام" راگەیاند، کە بووە گرنگترین تەحەدا 

و وێستگەی وەرچەرخان سەبارەت بە رەوتی جیهادی لە جیهاندا 

بە گشتی، سەبارەت بە کەتیبە شۆڕشگێڕی و جیهادییەکانی سوریا 

بەتایبەتی، کە ساڵی 2013 بە ساڵی "بەهێزترن هەژمونی گوتار" 

یاخود هەژمونی گوتاری سەلەفی جیهادی بەسەر فەزای گشتیدا 

داده نرێت.

4.بەرەی ئیسالمی: 
راگەیەندرا،  ئیسالمی"  "ب��ەرەی  پێکهێنانی   )22/11/2013( لە 

لەنێوان  بوو،  گەورە  شۆڕشگێڕی  کەتیبەی   7 کۆکەرەوەی  کە 

)بزوتنەوەی ئەحراری شام، سوپای ئیسالم و چەند کەتیبەیەکی 

 – ئیسالمی  بەرەی  پەیماننامەی  پێکهات،  ئازاد(  سوپای  دیکەی 

ئیسالمی"یە-  "دەوڵەتی  دروستکردنی  لێی  ئامانج  هاتوە  تێیدا 

نمونەیەکی رونە لەسەر هەژمون و بااڵدەستی گوتاری جیهادی.

5.جەنگی رێکخراوی داعش: 
لە )3/1/2014( سوپای "موجاهیدین" کە سەر بە سوپای سوریای 

ئازادە، جەنگی دژ بە داعشی لە باکوری سوریا راگەیاند، هەرزو 

پێوەکرد  پەیوەنییان  ئازاد و بەرەی ئیسالمی  کەتیبەکانی سوپای 

و توانییان داعش لە زۆربەی ناوچەکانی حەلەب و دەوروبەری 

حەلەب و ئەدلەب دەرپەڕێنن، بەاڵم بزوتنەوەی ئەحراری شام 

)کە بەشێکە لە بەرەی ئیسالمی( سەرەڕای هەڵوێستی بەرامبەر 

نەیتوانی  کەم  ژمارەیەکی  لە  جگە  سەرەتادا  لە  بەاڵم  داعش، 

سوپایەکی ئەوتۆ رێکبخات، ئەویش بەهۆی بوونی چەند ئەندام 

لە  و  جیهادین  پێشوتری  ئەدەبیاتێکی  خاوەن  کە  رەگەزێک،  و 

"فیتنە" دەترسن، ئەم کاریگەرییەش لەگەڵ تێپەڕینی کاتدا گۆڕانی 

بەسەردا هات، ئەم بەرەیە بە بەهێزی بەشداریی لە جەنگی دژ بە 

داعشدا کرد. بەاڵم بەرەی نوسرە لە باکور پەیوەستبوو بە بێالیەنی 

خۆیەوە، بەاڵم لە ناوچەی خۆرهەاڵت و بە سەرکردایەتی )ئەبو 

ماریە قەحتانی( بە توندیی بەشداربوو لە شەڕی دژ بە داعشدا، 

هەتاوەکو کەوتنی دێرەزور بە دەستی دەوڵەتی ئیسالمی )داعش(، 

بەمەش نەخشەی کۆنترۆڵی مەیدانی گۆڕانی بەسەرداهات و ئەو 

روبەرەی یەکە شۆڕشگێڕەکان ساڵی 2014 کۆنترۆڵیان کردبوو لە 

)جگە  قەتیسبووبوو  حەلەبدا  دەوروبەری  و  حەلەب  لە  باکور، 

و  ئەدلەب  دەوروب��ەری  لە  ئەمە جگە  بەرەی خۆرهەاڵت(،  لە 

چەند بەشێکی حەمای باکور و دەوروبەری الزقیە. دەرپەڕاندنی 

لەگەڵ  رێکخراوە،  ئەو  جوگرافی  دابڕینی  و  داعش  رێکخراوی 

پۆڵێنکردنی وەک دوژمن لەالیەن کەتیبە گشتییەکانەوە، ئاستێکی 

گەورەی بەخۆداچوونەوە و نەرمینواندنی ئەم کەتیبانەی بەدوای 

خۆیدا هێنا لەم قۆناغەدا.

6.قۆناغی بەخۆداچوونەوە: 
لە )17/5/2014( حەسان عەبودی سەرکردەی بزوتنەوەی ئەحراری 

شامی ئیسالمی، بەیاننامەیەکی خوێندەوە، کە لەالیەن ژمارەیەک 

بەیاننامەکەش  ئیمزاکرابوو،  گ��ەورەوە  شۆڕشگێڕی  کەتیبەی 

چەندین  ب��وو،  شۆڕشگێڕی"  شەرەفی  "بەڵێننامەی  ن��اوی  بە 

و  پێکهاتەکان  نیشتیمانیبوونی  لە  جەختی  و  لەخۆدەگرت  خاڵی 

بەشار  رژێمی  روخاندنی  لە  بریتییە  کە  کردەوە،  ئامانجەکانی 

ئەسەد و بونیادنانی "دەوڵەتی دادپەروەری و یاسا و ئازادییەکان"، 

هەروەها جەختیکردەوە لە پەیوەستبوون بە مافەکانی مرۆڤەوە، 

هێنا،  خۆیدا  ب��ەدوای  ناڕەزایی  و  رەخنە  شەپۆلێکی  ئەمەش 

زیاتر  شۆڕشگێڕییەکاندا  کەتیبە  لەناو  بەیاننامەیە  ئەم  بەوپێیەی 

لە رەوتە ئیسالمییەکانەوە نزیکە، سەرەڕای ئاماژەدانی هەندێک 
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کەس بە فشاری هەرێمی لەپشت بەیاننامەکەوە، بەاڵم سەرکردە 

ئەنجامدانی  بە  هەستان  بزوتنەوەیە  ئ��ەم  تیۆرسێنەکانی  و 

ماوەی  لە  فکریی  وەرچەرخانی  و  بەخۆداچوونەوە  هەڵمەتێکی 

هەڵمەتی  ئ��ەم  داع��ش،  رێکخراوی  روب��ەڕوب��وون��ەوەی  پێش 

بەخۆداچوونەوەیەش جەختیدەکردەسەر رەخنەی رەوتی سەلەفی 

جیهادی و رەتکردنەوەی زیادەڕەوی و تەکفیر و جەختکردنە سەر 

دڵسۆزی بۆ شۆڕشی سوریا و رەهەندیی لۆکاڵیی، ئەم هەڵمەتە 

کۆتاییهات،  بزوتنەوەکە  سەرکردەکانی  بەکۆمەڵی  شەڕکردنی  بە 

"رام  شارۆچکەی  لە  تەمومژاوی  تەقینەوەیەکی  بەهۆی  ئەوەش 

حەمدان" لە دەوروبەری ئەدلەب لە )9/9/2014(.

7.هەڵمەتی میرنشینیی: 
لە )29/7/2014( گوتارێکی دەنگیی سەرۆکی بەرەی نوسرە )ئەبو 

سەربازەکانیدا  لەبەردەم  تێیدا  باڵوبووەوە،  ئه لجۆالنی(  محەمەد 

دروستکردنی میرنشینی ئیسالمی دامەزراند، پیشتر بەرەی نوسرە 

دروستکردنی  لێی  "مەبەست  گوتی:  ئەو  رەتدەکردەوە،  ئەمەی 

قۆناغی  گەندەڵکارانە،  بەرەنگاربوونەوەی  و  شەرعی  دادگ��ای 

)شوباتی  و   )2014 )ئۆکتۆبەری  لەنێوان  بەتایبەت  داهاتوش، 

2015(دا، زنجیرە هێرشێکی بەخۆوەبینی، کە بەرەی نوسرە بە 

هاوپەیمانێتی لەگەڵ رێکخراوی )جوندلئەقسا( کردیە سەر هەندێک 

لە کەتیبەکانی سوپای سوریای ئازاد لە دەوروبەری حەلەب، توانی 

بەرەی  نفوزی  و  هێز  ئەمەش  هەر  هەڵوەشێنێتەوە،  زۆرینەیان 

نوسرەی لە باکوری سوریا بەهێزتر کرد، بەاڵم هاوکات روبەری 

هەستیاری نێوان خۆی و هێزەکانی دیکەشی زیاتر کرد بە گشتی، 

بەرەی  ئیدی  ئیسالمی،  شامی  ئەحراری  بزوتنەوەی  بەتایبەت 

نوسرە بووە هێزێکی مەیدانی و ئایدۆلۆژی رکابەری بزوتنەوه ی 

ئازاد  سوپای  پێکهاتەکانی  کاتێکدا  لە  ئەمەش  باکور،  لە  ئه حرار 

لەبەریەک هەڵوەشانەوە، لە دواتریشدا بەرەی نوسرە هێرشیکردە 

سەر یەکەی دیکەی سوپای ئازاد، کە دیارترین هێرشیان بۆسەر 

فیرقەی "13"، لە )15/3/2016( بوو.

بۆ  ری��از  کۆنگرەی   )8-10/12/2015( لە  ری��از:  8.کۆنگرەی 

بە  گەیشتن  ئامانجی  بە  ئەوەش  بەسترا،  سوریا  ئۆپۆزسیۆنی 

جەستەیەکی سیاسی یەکگرتوو بۆ وتوێژکردن، کە ئەمەش لەالیەن 

زۆری  بەشی  نوێنەرایەتیدەکرێت،  وتوێژ"�ەوە  بااڵی  "دەستەی 

لەم  و  کرابوون  کۆنگرەکە  بانگهێشتی  شۆرشگێڕیەکان  کەتیبە 

دەستەیەدا بەشداربوون، لەنێویاندا سوپای ئیسالم و بزوتنەوەی 

ژمارەیەک چەکداری بەرەی نورسە
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ئەحراری شام، بەاڵم ئەمەی دواییان بە هۆی پرسی بەشداربوون 

و  سازشکردن  بەوپێیەی  کشایەوە،  هەماهەنگییدا  دەستەی  لە 

دەستبەردابوونە لە سەوابتەکان.

دامەزرا، وەک  "فەتح"  )24/3/2015( سوپای  لە  فەتح:  9.سوپای 

ئۆپەراسیۆن کە ژمارەیەک کەتیبەی شۆرشگێڕ و جیهادی  ژوری 

لەخۆی کۆدەکاتەوە، گرنگترینیان: ئەحرار شام، بەرەی نوسرە، 

فەیلەقی شام. سوپای فەتح بووە گرنگترین هاوپەیمانی سەربازیی 

لە باکوری سوریا، هاوکات لەگەڵ بەدیهێنانی دەستکەوتی گرنگ 

لە پارێزگای ئەدلەب و حەلەب.

و  لێکهەڵوەشانەوە  لە  نزیکبوونەوەی  چەندینجار  وێ��ڕای 

هاتنەدەرەوەی فەیلەقی شام و جوندلئەقسا و سوربوونی ئەحراری 

شام لەسەر ناونانی ژوری ئۆپەراسیۆنەکان و رەتکردنەوەی وەک 

جیهادی  جەماوەری  الی  "ئایکۆن"ێک  بۆ  گۆڕا  بەاڵم  سوپایەک، 

بۆ  پێکهێنا  روبەڕێکی  فەتح  سوپای  هەروەها  ئیسالمی،  و 

و  "ئیسالمییەکان"  ناکۆکییەکانی  و  هاوسازییەکان  تاقیکردنەوەی 

توانایان بۆ پێکهێنانی دەزگایەکی هاوبەش.

10.لێکترازان: لە )28/7/2016( ئەبو محەمەد جۆالنی دەرکەوت و 

روی راستەقینەی خۆی دەرخست و رایگەیاند، کە کارکردن لەژێر 

ناوی بەرەی نوسرە کۆتاییهاتوە و "بەرەی فەتحی شام"ی راگەیاند 

راگەیاندنی  بە  ئەمەش  دەرەک��ی،  پەیوەستبوونێکی  هیچ  بەبێ 

دورکەوتنەوە و ترازان دێت لە قاعیدە، بەمەش قۆناغێکی نوێی لە 

پێشێلکاری دەربارەی داهاتوی جیهادییەکانی سوریا هێنایەئاراوە.

ئیسالمییە نوێیەکان لەنێوان گۆڕەپان و سیاسەتدا
یەکەم: دامەزراوەی ئاینی تەقلیدی

سەرەتاکانی  لە  شارەکاندا،  لە  تەقلیدی  ئاینی  دام���ەزراوەی 

شۆرشدا هیچ رۆڵێکی هاندەر و وروژێنەر و رێکخستنی نەبوو، 

دامەزراوەیە  ئەم  ناسراوەکانی  سیمبولە  زۆرینەی  ئەوەی  وێڕای 

بەتایبەت "گروپی زەید"،  بە رژێمیان هەبوو،  هەڵوێستێکی دژ 

ئاینداری  شێوازی  نوێنەری  دام��ه زراوەی��ە  ئەم  ئ��ەوەی  وێ��ڕای 

درێژبوونەوەی  ب��ەاڵم  دەک��ات،  سوریا  کۆمەڵگەی  بااڵدەستی 

روبەری  لە  شەڕکەرەکان،  کەتیبە  هەژمونی  و  جیهادی  گوتاری 

کاریگەرییەکانی ئەم دامەزراوەیەی کەمکردەوە، کە سیمبولەکانی 

لە دەرەوەی سوریا کاری خۆیان دەکرد، ئەم مەودایەش لە میانەی 

دامەزراندنی "ئەنجومەنی ئیسالمی سوریا"وە دەرکەوت، کاتێک 

کەتیبە "ئیسالمییە" گەورەکان پاشەکشەی خۆیان راگەیاند، چونکە 

هیچ نوێنەرایەتییەکیان بەدەستنەهێنابوو.

رۆڵێکی  دامەزراوەکەدا  لە  ئۆپۆزسیۆن  سیمبولەکانی  ئەگەرچی 

و  دیمەشق  کەتیبەی  ژمارەیەک  پاڵپشتی  و  هەیە  مەرجەعییان 

بۆ چاالکانی  زۆرینە و هەژمونەکە هەر  بەاڵم  حەلەب دەکەن، 

ناو گۆڕەپانەکە بوو، وێڕای دڵسۆزی زۆرینەی کەسە شەرعییەکان 

بۆ مەرجەعیەتی خودی دامەزراوە تەقلیدییەکە، بەاڵم دەتوانین 

شەرعییە  گوتارە  نەخشەی  و  رێژە  گۆڕانی  تێبینیی  ئاسانی  بە 

بااڵدەستەکان لە بەرژەوەندیی رەوتی جیهادی و رەوتی سەلەفی 

پۆزەتیڤ  هەڵوێستی  چەندین  دامەزراوەیەدا  ئەم  لەناو  بکەین. 

پەیوەندییە  و  نوێ  سیاسی  سیستەمی  بە  سەبارەت  لەئارادایە 

کاریگەرییەکەی  کە  بڵێین  گرانە  کەمینەکان،  و  نێودەوڵەتییەکان 

و  ئاینی  مەرجەعیەتێکی  وەک  رۆڵ��ی  ب��ەاڵم  کۆتاییهاتووە، 

بۆ  بەرایی  گەڕانەوەی  و  ئاشتی  دۆخی  لە  تەنها  کۆمەڵگەیی، 

بااڵبوونی  دیکە  مانایەکی  بە  یاخود  بەرچاودەبێت،  سیاسەت 

پڕۆژەی نیشتیمانی لەسەر هەژماری واقیعی کەتیبەکان.

دووه م: ئیخوان موسلیمین
وێڕای ئەوەی ئیخوان موسلیمین لە کۆمەڵگەی سوریدا ریشەیەکی 

دێرینی هەیە، دەگەڕێتەوە بۆ پێش روداوەکانی سااڵنی هەشتاکان، 

بەاڵم بەهۆی نائامادەیی بۆ ماوەی سێ دەیە کاریگەرییەکانی لەم 

کۆمەڵگەیەدا کەمبوونەوە، پاش ئەوەی خودی کۆمەڵەی ئیخوان 

حەسان عەبود، دامەزرێنەری )ئەحرار شام(
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بەاڵم  واڵت،  دەرەوەی  لە  کارکردن  کردە  روی  موسلیمینیش 

بە  رێکخراوەیی  پەیوەستبوونێکی  نەبوونی  و  نائامادەیی  لەگەڵ 

ئیخوانەوە، رەوتێکی دڵسۆزی ئەم رێکخراوە لەناو سوریادا بوونی 

هەیە و کاریگەرن بە بیری ئەم رێکخراوە، ئەم کاریگەرییە زۆرجار 

خۆی لە دامەزراوەی ئاینیدا دەبینێتەوە )وەک یەکێتی ئیسالمی 

لە ئەدەبیاتی جیهادیدا دەبینێتەوە  یاخود خۆی  سەربازی شام(، 

ئیلهام  کە  نوسرە،  بەرەی  و  شام  ئەحراری  بزوتنەوەی  )وەک 

لە رەمزییەتی پێشڕەوی شەڕکەرەوە وەردەگرێت(، بەوپێیەی لە 

یەککاتدا نوێنەرایەتی ئەزمونێکی ئیسالمی بزوتنەوەئاسای سیاسی 

و جیهادی دەکات.

سەرقاڵی  2013دا  ساڵی  سەرەتاکانی  لە  موسلیمین  ئیخوان 

دروستکردنی شانەی چەکداری بوو لە میانەی مۆدێلی "الدروع"�ەوە، 

بەاڵم لە ئێستادا "فەیلەقی شام" زۆرترین نوێنەرایەتی قوتابخانەی 

هه ردووال  رەتکردنەوەی  سەرەڕای  دەکات،  موسلیمین  ئیخوان 

ئیخواندا،  و  فەیلەق  لەنێوان  پەیوەندی  بوونی  به   سه باره ت 

فەیلەقی شام بە یەکێک لە گەورەترین کەتیبەکانی "سوپای ئازاد" 

دادەنرێت لە باکوری سوریا و خاوەن پەیوەندیەکی هەرێمی و 

لەنێوان  لۆکاڵییەکان  هاوپەیمانێتییە  سەرەڕای  باشە،  نێودەوڵەتی 

لە  یەکێکە  بەوپێیەی  جیهادییەکاندا،  و  شۆڕشگێڕیی  کەتیبە 

دامەزرێنەرانی سوپای فەتح.

سێیه م: سوپای ئیسالم
سوپای ئیسالم وەک درێژکراوەیەکی چەکداری کۆمەڵگەی لۆکاڵی 

لەگەڵ  هاوشێوەیە  تەماشادەکرێت،  دیمەشق  غۆتەی  و  دۆما 

پێکهاتە جیاجیاکانی سوپای ئازاد، ئەم بنەما لۆکاڵییە پاڵپشتە بە 

مەرجەعیەتێکی مەزهەبی حەنبەلی تەقلیدی لە "دۆما" کە سەر بە 

رەوتی سەلەفیزمی زانستییە، ئەم رەهەندە مەزهەبیی و لۆکاڵییە 

هەر مایەوە لە بونیادی سوپا و گوتار و پەیوەندیەکانی بە نەیار 

نابێت  کاریگەری  ئەمە  ئەگەرچی  لۆکاڵیەکانیەوە،  هاوپەیمانە  و 

لەسەر پەیوەندییە سیاسی و دەرەکییەکان، سەرەڕای لێدوانەکانی 

سەرکردەی پێشوی سوپاکە )زەهران عەلوش( دژ بە دیموکراسی، 

بەاڵم سوپای ئیسالم بەشدارییەکی پۆزەتیڤی هەبووە لە دامەزراوە 

سیاسی و سەربازییەکانی ئۆپۆزسیۆندا، بەتایبەت لە دەستەی بااڵی 

دانوستانەکاندا.

جیاکاریی  شەپۆلی  لە  بەشداربووە  ئیسالم  سوپای  لەبەرئەوەی 

لەسەر جەستەی گشتی شۆڕش، بەاڵم بەبێ پەیوەستبوون بە ئااڵی 

شۆڕش و ناوی سوپای ئازاد لە سەرەتادا، لەگەڵ بەشداریکردن 

لە بەڵێننامەی بەرەی ئیسالمی کە سەقفێکی بااڵی کاریگەرە بە 

بژاردەی  دروشمی رەوتە جیهادییەکان، بەاڵم بە شێوەیەکی زو 

لۆکاڵی و شۆڕشگێڕی یەکالکردەوە.

دەتوانین قەتیسبوون و سنورداربوونی کاریگەریی مەرجەعییەتی 

چەکدارێکی گروپە توندڕەوەکانی سوریا



218

ئایدیا دیپلۆماتیك

و  پاشکۆیەتی  فاکتەرەکانی  ب��ۆ  بگەڕێنینەوە  م��ەزه��ەب��ی 

میلیتاریزەکردن و پرسەکانی ئەخالقی کۆمەاڵیەتی و گفتوگۆکان، 

سوپا  ناکۆکییەکانی  لەسەر  ئاشکراکەی  کاریگەرییە  س��ەرەڕای 

وەک  بەبێئەوەی  بەاڵم  خۆرهەاڵت،  غۆتەی  کەتیبەکانی  لەگەڵ 

لە  ئەمەش  بسەپێنێت،  خۆی  سیاسی  پڕۆژەیەکی  ئایدۆلۆژیای 

جیاکاریی و تایبەتمەندێتیی نێوان ئەم سوپایە و کەتیبە شۆڕشگێڕە 

لۆکاڵییەکانی دیکە کەمدەکاتەوە، سەبارەت بە پڕۆژەی سیاسی و 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان.

چواره م: ئەحراری شام
ئەزمونی ئیسالمی  بە دەوڵەمەندترین  بزوتنەوەی ئەحراری شام 

دادەنرێت، ئەویش بەهۆی کاریگەرییەکان و پێکهاتنی لە رەوتە 

و  وەرچەرخان  چەندین  بە  تێپەڕین  و  جیاجیاکان،  ئیسالمییە 

کەتیبە  لەنێو  خۆقایمکردن  توانای  و  جیاجیادا،  کێشمەکێشی 

شۆڕشگێری و جیهادییەکان، هەربۆیە دەبینین چەندینجار ناکۆکی 

ریفۆرمخوازەکان  لەنێوان  هاتۆتەئاراوە،  بزوتنەوەیەدا  ئەم  لەنێو 

لەالیەک و توندڕەوەکان لەالیەکی دیکە، دەتوانین تێبینی ئەوە 

بکەین، ئەم بزوتنەوەیە سورە لەسەر ئەوەی وەک بزوتنەوەیەکی 

پێویست  فکری  تیۆریزەکردنێکی  سەرەڕای  فکری،  هاوشوناسی 

تیۆریزەکەرە  ک��وژران��ی  پ��اش  شوناسە  ئ��ەم  دام��ەزران��دن��ی  بۆ 

و  تەفسیر  ئێستاش  هەتاوەکو  ئ��ەوان��ەی  سەرەتاییەکانیان، 

تەئویلەکانیان، بنەمای یەکەمی ئەم بزوتنەوەیەیە.

بزوتنەوەکە،  الی  هەیە  بنەڕەتی  گرنگییەکی  سیاسی  چاالکی 

پاش کۆچی سەرکردەکەیان و فراوانبوونی باڵی سیاسی هاوکات 

لەگەڵ پەیوەندیکردنی هەندێک لە کەتیبەکان، ئەم باڵە سیاسییە 

چاالکییەکی چڕتر و زوتری هەبوو بەراورد بە گرنگیپێدانی درەنگی 

کەتیبە شۆرشگێڕییەکان، کە تەرکیزێکی کەمتریان لەسەر چاالکی 

سیاسی هەبوو. ئەم بزوتنەوەیە لە رێگەی بەیاننامە جیاجیاکانییەوە، 

هەروەها لە رێگەی وتارەکانی )لەبیب نەحاس(�ەوە، گوتارێکی 

نیشتیمانی و شۆڕشگێڕی و سیاسیخواز و دەوڵەتخوازی نیشتیمانی 

دیموکراسی  دەرب��ارەی  تەحەفوزەوە  بە  بەاڵم  ئاڕاستەدەکرد، 

ئەوەی  س��ەرەڕای  ده دوا،  عەلمانییەکاندا  لەگەڵ  پەیوەندیی  و 

دەبەستێت،  ناوخۆیی  دەنگدانی  سیستمی  بە  پشت  بزوتنەوەکە 

ئەمەش ئەوە دەردەخات، کە ناکۆکی دەربارەی دیموکراسی زیاتر 

ناڕەزایەتی  لە  نەوەک  دەچێت  زارەکی  شوناسی  مشتومڕی  لە 

لەسەر هەڵبژاردن و ئاڵوگۆڕی سیستمی سیاسی.

پێنجەم: بەرەی نوسرە
بەرەی نوسرە بە وەرچەرخانە زۆر و زەوەندەکانییەوە لە میانەی 

ئەزمونی سوریادا، هەم لەسەر ئاستی ستراتیژی، هەم لەسەر ئاستی 

لۆکاڵییبوون  لەنێوان  بااڵنس  راگرتنی  بۆ  هەوڵێک  وەک  گوتار، 

و  سەربازی  کاری  لە  کورتبوونەوە  لەنێوان  جیهانیبووندا،  و 

هاوپەیمانێتییەکان  لەنێوان  ئیسالمی،  میرنشینێکی  دامەزراندنی 

ئەو  لۆکاڵییەکاندا.  کۆمەڵگە  و  کەتیبەکان  لەگەڵ  ناکۆکییەکان  و 

لە  فەتحی شام، جگە  بەرەی  بۆ  گۆڕانی  باسکرا و  لێکترازانەی 

لەسەر  پەردەی  بزوتنەوەیە،  ئەم  پڕاگماتیزمی  و  نەرمینواندن 

تواناکانی جۆالنی هەڵماڵی بۆ سەرکردایەتیکردنی گۆڕانکارییەکان 

لە چوارچێوەی رێکخراوەکەیدا بە بڕێکی کەم لە ناکۆکی و زیانی 

ناوەکی، ئەم هەنگاوەش بە مانای کۆتاییهاتنی ناکۆکی لەگەڵ هێزە 

شۆڕشگێڕە جیاجیاکان نایەت، یاخود پەرەسەندن بەرەو پڕاکتیکی 

سیاسی و پەیوەندییە نێودەوڵەتییە ئاشکراکان لە مەودای نزیکدا، 

یاخود کورتبوونەوە لەسەر کاری سەربازی و دەستبەرداربوون لە 

پڕاکتیکی دەسەاڵتی کارگێڕی، یاخود وەرچەرخانێکی ئایدیۆلۆژی 

دور لە مەرجەعیەتی سەلەفی جیهادی، بەاڵم گوتار و ستراتیژی 

رێکخراوەکە لە چوارچێوەیەکی لۆکاڵییدایە.

دەرهاویشتەکانی دیاردەی ئیسالمگەرایی و جیهادگەرایی لە سوریا

دەرهاویشتەی  سوریا،  لە  ئیسالمگەرایی  دی��اردەی  دەرکەوتنی 

واقیعی ملمالنێ و پێکداچوون و شەڕی بەردەوامی ئەو واڵتەیە، 

ئەم ئیسالمگەراییە لە ژینگەیەکی سەقامگیر و سیستمێکی سیاسیی 

ئاستێکی  بە  ئایدۆلۆژیایە  ئەم  بەوەش  لەدایکنەبووە،  ئاساییدا 

گەورەی ناجێگیریی و گۆڕانی ناکۆکییە نێوانەییەکاندا دەناسرێتەوە، 

بەاڵم قورسایی جەماوەری و مەیدانی و رەمزی شۆڕشی سوریا، 

پاڵنەرێکی هەمیشەیی بووە بۆ گۆڕان و وەرچەرخانە ئایدۆلۆژی و 

گوتارئامێز و ستراتیژییەکان لە بزوتنەوە ئیسالمییە پێگەیشتوەکاندا، 

یاخود تەنانەت الی بزوتنەوە جیهادییە تازە دەرکەوتوەکان، وەک 

گۆڕانە  دەتوانین  جیهادییەکان،  سەلەفییە  و  قاعیدە  رێکخراوی 

وەاڵمدانەوە  و  کێشمەکێش  لەناو  دیاردەیە  ئەم  بەردەوامەکانی 

هەمیشە  و  ئاڵۆز  ملمالنێیەکی  که   واقیعدا،  بەردەوامەکانی 

گەشەسەندوە، بخوێنینه وه .

سه رچاوه : 
مركز الجزیره  للدراسات 
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 مێژوی بزووتنەوە و پارتە 
ئیسالمییەکانی تورکیا

له  عه ره بییه وه : ئاران عەلی
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لە نـ پڕ  هەمیشە  سیاسییەکەی،  مێژووە  هاوشێوەی  تورکیا،  ئایینیی  مێژووی 
خۆی  تایبەتمەندیی  ئایینییەوە  لەڕووی  واڵتە  ئەم  بووە.  جیاواز  کارەکتەری 
هەبووە و جیاواز بووە لە هەموو واڵتە ئیسالمییەکانی دیکە، بەوپێیەی لەگەڵ 
ناسنامە ئیسالمییەکەیدا، هەمیشە هێزێکی نا-ئایینیی لە دەسەاڵتی سیاسیدا 
ئامادەیی هەبووە. ئەم مێژووە بۆتە هۆکارێک بۆ سەرهەڵدانی رەوت و گروپ 
بەهۆی  تورکیا،  هاوچەرخی  مێژووی  سەرەتاکانی  جیاجیا.  ئایینیی  پارتی  و 
تۆتالیتاریزمی کەمالییەکانەوە، هیچ هێزێکی ئایینی نەیتوانیوە لە بەرگێکی 
ئایینییەکانی  رەوتە  و  هێز  زۆربەی  بەڵکو  بکات،  لەخۆی  گوزارشت  سیاسیدا 
هەبووە،  بوونیان  تەریقەتێک  و  مەزهەبی  رێچکەیەکی  وەک  تەنها  ئەوکات، 
بکەین.  تەماشا  هاوچەرخە  مێژووە  ئەم  بەشێکی  وەک  ئەمە  دەکرێت  کە 
بەشی دووەمی ئەم مێژووە بریتییە لە سەردەمی کرانەوەی سیاسیی تورکیا 
تەنها  ئایینییەکان  هێزە  چیتر  سەردەمەدا  لەم  کە  واڵتە،  ئەو  فرەحزبیی  و 
دەخەنە  پێ  بەڵکو  نامێننەوە،  ئایینیدا  گروپێکی  و  تەریقەت  چوارچێوەی  لە 
ناو دونیای سیاسەتەوە و چەندین پارتی ئیسالمیی بە ئاشکرا کاردەکەن، تا 

ئەوکاتەی پارتە ئایینییەکانی ئەم واڵتە دەبنە فەرمانڕەوای یەکەم.

نورسییەکان
سیاسیین،  خەسڵەتێکی  خ��اوەن  ئیسالمیی  کۆمەڵەیەکی 

زیاتر  رابەرایەتییدەکات،  گولەن  فەتحوڵاڵ  ئێستادا  لە  کە 

بزووتنەوە  لە  وەک  نزیکە  سۆفیگەرییەکانەوە  رێبازە  لە 

مرۆڤەکان  خ��ودی  و  ن��اخ  لەسەر  ک��ار  رێکخراوەکانەوە، 

دەکات، یەکێکە لەو بزوتنەوە ئیسالمییانەی لەدوای روخانی 

سیکۆالریزمی  شەپۆلی  ب��ەڕوی  ئیسالمییەوە  خەالفەتی 

تورکیدا وەستاوەتەوە، بەاڵم خۆی بەدورگرتوە لە پێکدادانی 

هەژمونیان  سیکۆالریستانەی  هێزە  ئەو  لەگەڵ  چەکداریی 

بەسەر واڵتدا هەبووە، نورسییەکان بە دایکی سەرجەم پارتە 

دوای  کە  دادەنرێت،  واڵت  دیکەی  سیاسییەکانی  ئیسالمییە 

سەرهەڵدانی ئەم کۆمەڵەیە هەتاوەکو ئێستا سەریانهەڵداوە.

نورسی(  )سەعید  لەسەردەستی   1896 ساڵی  رەوت��ە  ئەم 

)پەیامەکانی  ناوی  بە  پەیامەکانییەوە  رێگەی  لە  دامەزراوە، 

نور( کاری بۆ بیروباوەڕەکانی کردوە، داوایکردوە خوێندنی 

ژمارەی  ئەوکات  خوێندنەوە،  پڕۆگرامی  ناو  بچێتە  ئیسالمی 

نیو،  و  ملیۆن  یەک  نزیکەی  گەیشتە  بزوتنەوەکە  ئەندامانی 

لە سەرتاپای توێژەکانی کۆمەڵگەی تورکیدا باڵوبوونەوە، دژ 

بە هێرشی روسەکان بوون بۆسەر تورکیا.

چەند  بە  پشت  رایانگەیاندوە  وەک  نورسییەکان  بزوتنەوەی 

ئیسالمی  بۆ  گەڕانەوە  لەوانە:  دەبەستن،  فکریی  بنەمایەکی 

خۆیان[،  گوتەی  ]بە  یەکتاپەرستی  و  رەس��ەن  و  پوخت 

و  ئیجتیهاد  و  خودا  بوونی  لە  جەختکردنەوە  هەروەها 

جیهاد، رەتکردنەوەی بنەمای خۆرئاوایی بۆ کولتور و واڵت، 

خۆرئاواییانەی  دیاردە  ئەو  دورخستنەوەی  و  رەتکردنەوە 

ناگونجێن. دوای ئەوەی ساڵی  ئیسالمییدا  لەگەڵ کۆمەڵگەی 

1960 کۆچی دوایی کرد، دەسەاڵتدارانی تورکیا ئامۆژگارییە 

زیاتر  و  نەدەزانی  سیاسی  بە  رەوتەیان  ئەم  سیاسییەکانی 

کارەکانیان لەناو گۆڤار و رۆژنامەکاندا چڕکردبووەوە، دوای 

کودەتاکەی ساڵی 1980 نورسییەکان رەتیانکردەوە بچنە ناو 

رەفا�(،  پارتی  بووە  دواتر  )کە  نیشتیمانییەوە  ئاشتیی  پارتی 

دواتر  بەاڵم  بوون،  هاوسۆز  پارتەدا  ئەم  لەگەڵ  پێشتر  کە 

پارتی  بە  پەیوەندییان  بەشێکیان  بەشەوە:  سێ  بە  بوون 

دیکەیان  بەشێکی  کرد،  ئەربەکانەوە  نەجمەدین  و  ئاشتی 

پەیوەستبوون بە سەربەخۆیی خۆیان و لەسەر رێبازی خۆیان 

مانەوە، بەشێکی دیکەشیان چوونەپاڵ پارتی دادپەروەری بە 

)دیمیریل(. سەرکردایەتی 
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تیجانییەکان
بزوتنەوەیەکی سۆفیگەرییە )لە بنەڕەتدا لەالیەن ئەبو عەباس 

 1950 ساڵی  دام��ەزراوە(،  ئەفریقیا  باکوری  لە  تیجانییەوە 

تورکیا  لە  ئاشکرا  بە  ئۆغلۆ(  بیال  )کەمال  سەرۆکایەتیی  بە 

راگەیەندرا، کە داوای هەڵوەشاندنەوەی کەمالیزم و گەڕانەوە 

بۆ ئیسالمی دەکرد. ساڵی 1951 تیجانییەکان بەیاننامەیەکیان 

باڵوکردەوە و پڕۆگرام و تێگەیشتنی سیاسیی خۆیان لەوێدا 

ئاشکرا کرد، کە داوای دانانی دەستورێکی ئیسالمییان دەکرد 

و وەک ئاماژەیەک بۆ نەریتی کەمالیزم داوای رەتکردنەوەی 

بتپەرستییان دەکرد.

تیجانییەکان لە باڵوکردنەوەی پڕەنسیپەکانی خۆیاندا پشتیان 

بە مەڕاسیم و بۆنەی ئاینی و بەکارهێنانی شێوازی توندوتیژی 

دەبەست، بۆ نمونە دەگوترێت ئەم کۆمەڵەیە لەپشت هێرش 

ئەوە  ب��وون،  ئەتاتورکەوە  پەیکەرەکانی  تێکشکاندنی  و 

پەیکەرەکانی  سەر  بۆ  زۆر  هێرشی  ژمارەیەکی  پاش  بوو 

)5816(ی  ژم���ارە  ی��اس��ای  حکومەت  ئ��ەت��ات��ورک،  ک��ەم��ال 

و  تانەدان  لە  رێگریدەکەن  خاڵەکانی  لە  هەندێک  دەرکرد، 

بەوپێیەی  ئەتاتورک،  کەمال  میراتی  بەرامبەر  خراپەنواندن 

دامەزرێنەری کۆماری تورکیای هاوچەرخە. هەر بەپێی ئەم 

یاسایە حوکمی زیندانیکردن بەسەر رابەری کۆمەڵەکەدا درا، 

لەگەڵ  چاالکییەکانیان،  لە  بەردەوامبوون  الیەنگرانیان  بەاڵم 

ئەوەشدا ئەم رێکخراوە لە حوزەیرانی 1951دا لە مزگەوتی 

بۆ  رێکخست  گەورەیان  کۆبوونەوەیەکی  ئەنکەرە  گەورەی 

نزیکەی  ناچارکرد  حکومەتی  ئەمەش  مانگ،  یەک  ماوەی 

هەزار کەسیان لێدەستگیربکات.

لێکۆڵینەوە  تیجانییەکان  شاراوەکانی  الیەنە  زانینی  بۆ  دواتر 

دواتر  وەک  لێکۆڵینەوەکان،  دەستیانپێکرد،  حکومییەکان 

سەلماند،  ئەوەیان  رایگەیاند،  واڵت  فەرمیی  دەسەاڵتی 

سەعید نەورەسی
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تیجانییەکان  لەنێوان  هەیە  راستەوخۆ  پەیوەندییەکی  کە 

و  میسر  موسلیمین(ی  ئیخوان  )کۆمەڵەی  لە  هەریەکە  و 

بزوتنەوەی )فیداییانی ئیسالم( لە ئێران.

سولەیمانییەکان
لە شەستەکانی  توندڕەوە،  رادیکاڵ و  ئیسالمی  کۆمەڵەیەکی 

توناهان(�ەوە  حلمی  )سولەیمان  لەالیەن  بیستدا  سەدەی 

پێکهێنرا.  ئیسالمی،  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  ئامانجی  بە 

شەیتان،  لە  بریتییە  تورکیا  یاساکانی  سەرچاوەی  پێیانوابوو 

پێکەوە  ئیسالمی  الدعوة(ی  )نور  کۆمەڵەی  لەگەڵ  هاوشان 

نایاسایی  و  قەدەغە  تورکیا  لە  ئەوەی  لەگەڵ  کاریاندەکرد، 

بۆ  گرتبووەبەر  توندوتیژی  رێگەی  بزوتنەوەیە  ئەم  بوون. 

بە  تورکەکانی  لێپرسراوە  تەنانەت  ئامانجەکانی،  بەدیهێنانی 

کافر دادەنا و داوای روبەڕوبوونەوەیانی دەکرد.

یەکێک لە توێژەرەکان باس لەوە دەکات سولەیمانییەکان هەر 

لە دامەزراندنییەوە فۆکەسی خستۆتەسەر پارێزگاکانی باشور، 

الیەنگری  ئەستەمبوڵیش  لە  هاوکات  "ئەدەنە"،  بەتایبەت 

بازرگانەکانن.  گەورە  لە  الیەنگرەکانیشی  زۆرینەی  و  هەیە 

ئەم بزوتنەوەیە پشتگیریی لە پارتی دادپەروەریی دەکرد، کە 

لە سەروبەندی کودەتاکەی ساڵی 1960دا دروستبوو.

لە  پشتگیری  بزوتنەوەکە   1980 ساڵی  کودەتاکەی  لەدوای 

بزوتنەوەکە  دامەزرێنەری  دەکرد،  دایک(  )نیشتیمانی  پارتی 

نەقشبەندی،  سۆفیگەری  تەریقەتی  شێخەکانی  لە  یەکێکبوو 

لە سەرەتادا لە رێگەی کردنەوەی خولی فێربوونی قورئانەوە 

بیروباوەڕەکانی خۆی باڵودەکردەوە، بەاڵم لە ساڵی 1970دا 

و  دەرکەوتن  سیاسی  ئاینی  رەوتێکی  وەک  سولەیمانییەکان 

کاجار(�ەوە  )کەمال  لەالیەن  رابەرەکەشیان،  مردنی  دوای 

رابەرایەتییدەکرا، کە مێردی کچکەی تۆهان بوو.

بووە  دادپەروەری  پارتی  لیستی  لەسەر  کاجار  کەمال  دواتر 

پاشان  تورکیا.  لە  گەورە  نیشتیمانیی  ئەنجومەنی  ئەندامی 

ئەو  ک��رد  ئ��ۆزال(ی  )ت��ورک��وت  پاڵپشتی  بزوتنەوەیە  ئ��ەم 

دەمەی رابەری پارتی نیشتیمانی دایک بوو. سولەیمانییەکان 

دیکە،  ئاینییەکانی  بزوتنەوە  لەگەڵ  هەیە  پەیوەندییان 

الیەنگرانیان پێگەیەکی باشیان هەبووە لەنێو میدیا و کایەی 

تەرخانکردبوو  خۆی  کایەیە  ئەم  کە  تورکیادا،  رۆژنامەوانی 

سااڵنی  لەدوای  ئۆزال  حکومەتەکەی  و  حزب  پاڵپشتی  بۆ 

هەشتاوە.

ئەچیکچیکییەکان
و سەرەتای هەشتاکاندا  کۆتایی حەفتاکان  لە  کۆمەڵەیە  ئەم 

دەرکەوت، لەالیەن ئەفسەرێکی خانەنشینی سوپاوە بە ناوی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوەش  ئەم  دام��ەزرا،  تورکیا(  )کۆمەڵەی 

)رۆژنامەی تورکیا( کە لەالیەن ئەم کۆمەڵەیەوە دەردەکرا، لە 

نەجمەدین ئەربەکانفەتحوڵاڵ گویلەن
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بنەڕەتدا بە یەکێک لە شانەکانی نەقشبەندییەکان دادەنرێن، 

لوبنان، هەر  لە  "ئەحباش"  لەگەڵ کۆمەڵەی  کە هاوشێوەیە 

کەسێک لە دەرەوەی خۆیان بێت بە ئەهلی بیدعە و تاریکی 

دادەنێن.

ئەم کۆمەڵەیە گرنگییەکی گەورە بە کاری بازرگانیی دەدات، 

وێستگەیەکی  گەورەکانن،  کۆمپانیا  خاوەنی  الیەنگرانیان 

تەلەفزیۆنییان هەیە، چەندین گۆڤاری هەفتانە و مانگانەیان 

هەیە لە گشت کەرت و بوارەکاندا، سەبارەت بە هەڵوێستی 

پارتی  ه��ەردوو  لە  پشتیوانی  زوەوە  لە  هەر  سیاسیش، 

لەمڕۆشدا  دەک��ەن،  راس��ت  رێگەی  و  دای��ک  نیشتیمانیی 

دەنگەکانیان دەدەن بەو پارتەی، کە هەلی گەیشتنە دەسەاڵتی 

زۆرە، بۆئەوەی لەو رێگەیەوە خزمەتیان پێشکەشبکات.

نەقشبەندییەکان
)محەمەد  لەالیەن  سۆفیگەرییە  بزوتنەوەیەکی  بنەڕەتدا  لە 

لە  تورکیا،  بوخارەی  لە  دامەزراوە  نەقشبەندی(یەوە  بەهادین 

سەردەمی حکومڕانی عوسمانییەکانەوە بیری نەقشبەندی لەالیەن 

هیندی  تورکیاوە،  ناو  هێنرایە  هیندی(یەوە  ئەحمەد  )شێخ 

دەوڵەتەوە  الیەن  کە  رەتکردەوە،  بااڵیانەی  پۆستە  ئەو  گشت 

ئەو  گشت  لە  بەشدارییان  نەقشبەندییەکان  پێشکەشیکراوە، 

کەمال  چاکسازییەکانی  دژایەتی  بۆ  کە  کردوە  خۆپیشاندانانەدا 

فرەحزبیی  یاسای  پەسەندکردنی  پاش  ئەنجامدەدران،  ئەتاتورک 

چاالکییەکانی  و  کار  بە  دەستیکردوە  کۆمەڵەیە  ئەم  واڵتدا،  لە 

و  زانکۆ  مامۆستایانی  نێوەندی  لە  هەبوو  باشی  ئامادەییەکی  و 

کارمەندانی دەوڵەت و خاوەن پیشە ئازادەکان، لەمڕۆدا کەسێتیی 

دیاری ئەم بزوتنەوەیە بریتییە لە )محەمەد ئەسعەد کوشان(.

بزوتنەوەکە سەرەتا پاڵپشتی لە پارتی ئاشتی نیشتیمانی دەکرد، 

لە  پشتیوانییان   1990 ساڵی  کودەتاکەی  پێش  هەتاوەکو  پاشان 

ساڵی  لەدوای  ئەوەش  دوای  دەکرد،  دایک  نیشتیمانیی  پارتی 

1996�ەوە کەوتنە پشتیوانی لە "پارتی رەفاه�".

حزبوڵاڵی تورکیا
دروستکردنی  ئامانجی  نهێنییە،  فەندەمێنتاڵی  رێکخراوێکی 

بە  و  ئێران  بە شۆڕشی  کاریگەرە  زۆر  ئیسالمییە،  دەوڵەتێکی 

شیعەکاندا  و  کوردەکان  لەنێو  دەزانێت،  خۆی  بااڵی  نمونەی 

بەشێوەیەکی بەرچاو باڵوبۆتەوە، لە سااڵنی سەرەتای هەشتاکانی 

ئەردۆگان لە خەونی سوڵتانەوە بۆ کوێ؟
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سەدەی بیست لە باشوری خۆرهەاڵتی ئەنادۆڵ دامەزراوە، کە 

کرێکارانی  پارتی  چەکدارانی  شۆڕشی  و  یاخیبوون  گۆڕەپانی 

کوردستانە. دوو رێکخراو هەمان ناویان بەکاردەهێنا، یەکێکیان 

بە )کۆمەڵەی مەنزیل( ناسراوە بە سەرۆکایەتی )فیدان گونگۆر(، 

هەواڵگری تورکیا پێیوایە ئەم رێکخراوە پەیوەستە بە ئێرانەوە، 

دامەزرێنێت  هاوشێوە  سیاسی  سیستمێکی  دەخوازێت  چونکە 

بە  دووەم  کۆمەڵەی  هەیە،  چەکداری  شۆڕشی  بە  باوەڕی  و 

ئۆغلۆ(وە  وەلی  )حسین  لەالیەن  و  ناسراوە  ئااڵ(  )کۆمەڵەی 

رابەرایەتیدەکرێت، دەگوترێت ئەم باڵەیان سەر بە حکومەتە، 

ئاژاوەگیڕی دەکات بۆئەوەی بدرێتە  بەاڵم کاری توندوتیژی و 

پاڵ باڵی یەکەم، بەاڵم بۆچوونێکی دیکە هەیە و پێیوایە ساڵی 

1978 ئینشیقاقێک لە حزبوڵاڵدا رویداوە و ئەم دوو کۆمەڵەیەی 

و  هەشتاکان  کۆتایی  لە  کۆمەڵەکە  ه��ەردوو  لێکەوتۆتەوە. 

سەرەتای نەوەدەکاندا چەندین کردەی تیرۆرکردنی رێکخراویان 

دژ بە کادرەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان ئەنجامدا.

سەربازانی قودس
لە ماوەی رابردودا دەسەاڵتدارانی سەربازی تورکیا جەختیان 

لەوە کردەوە، کە 7 رێکخراو لەناو تورکیادا بوونیان هەیە، 

لێدەکات  پشتیوانییان  و  دروستکراون  ئێرانەوە  لەالیەن  کە 

بە مەبەستی هەناردەکردنی پڕەنسیپ و شێوازی حکومڕانی 

راپۆرتێکیدا  لە  فەرمی  ئەنادۆڵی  ئاژانسی  تورکیا،  بۆ  خۆی 

ئاماژەی بەوەدا، کاتێک دەسەاڵتدارانی تورکیا لێکۆڵینەوەیان 

نوسەری  و  رۆژنامەنوس  تیرۆرکردنی  روداوی  هەردوو  لە 

دیار )ئۆگور مومجۆ( و وەزیری پێشوتری رۆشنبیری )ئەحمەد 

کە  بۆدەرکەوتوە،  ئەوەیان   ،1999 ساڵی  لە  کردوە  کشلی( 

رێکخراوێک هەیە و ناوی لەخۆی ناوە )سەربازانی قودس(، 

لەوەی  بەرپرسیارە  بزوتنەوەیە  ئەم  بەوەشدا  ئاماژەی 

فەرمانەکانیان  راستەوخۆ  نهێنی"،  "جەنگێکی  پێیدەگوترێت 

تورکە  لە  ئەندامانیان  لە  هەندێک  وەردەگرن،  ئێرانەوە  لە 

دەمارگیرەکانن، کە لە ئێران راهێنانی سەربازییان وەرگرتووە 

لە نزیک  و گوێبیستی چەندین وانەبێژی سیاسی بوون، کە 

تارانی پایتەخت پێشکەشکراون.

یەکێتی کۆمەڵەو گروپە ئیسالمییەکان
بزوتنەوە  لەنێو  ت��ون��دڕەوە  نمونەیەکی  یەکێتییە  ئ��ەم 

جەمالەدین  )شێخ  سەرکردەکەی  تورکیادا،  ئیسالمییەکانی 

قەبالن( بوو، کە بانگەشەی بۆ لەناوبردنی سیستمی عەلمانی 

فیدان گونگورسلیامن حلمی توناهان
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و دروستکردنی دەوڵەتێکی ئیسالمی دەکرد، گشت سەرۆک 

 1978 ساڵی  دادەن��ا،  کافر  بە  تورکیای  سەرکردەکانی  و 

دەوڵەتێکی ئیسالمییان لە ئەنادۆڵ راگەیاند و قەبالنیش بووە 

دامەزراند،  ئەڵمانیا  لە  باڵیۆزخانەی خۆی  تەنانەت  خەلیفە. 

پاش مردنیشی )مەتین ئۆغلۆ( جێگەی گرتەوە.

پارتی بەرگریی لە ئیسالم
پاڵپشتی  ئامانجی  بە  ئەستەمبوڵ  لە   1946 ساڵی  پارتە  ئەم 

لە چاالکییە ئیسالمییەکان دامەزرا. بەهۆی تێکەڵکردنی ئاین 

هۆیەشەوە  بەو  پێشێلکرد،  تورکیای  یاساکانی  سیاسەتەوە  و 

تورکیاوە  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن  1946دا  سێپتەمبەری  لە 

لە  مانگ  دوو  لە  کەمتر  دوای  وات��ە  هەڵوەشێندرایەوە، 

دامەزراندنی.

پارتی دیموکراتی ئیسالمی
کۆمەڵە  گشت  توندی  بە  بوو،  تەقلیدی  ئیسالمیی  پارتێکی 

ساڵی  رەتدەکردەوە،  ماسۆنییەکانی  و  کۆمۆنیستی  نهێنییە 

دامەزرا،  ئەتیلهان(  رەفعەت  )شەفیق  لەسەردەستی   1949

لە  رێکخراودا،   1520 لە  و  هەیە  ئەندامی   2000 نزیکەی 

 1952 ساڵی  رێکخراون،  تورکیادا،  جیاجیای  پارێزگای   10

لەنێوان  دوب��ەرەک��ی  و  ئ��اژاوە  ن��ان��ەوەی  بە  تۆمەتبارکرا 

و  کار  ئەوە  دوای  ئیدی  تورکیادا،  کۆمەاڵیەتییەکانی  توێژە 

چاالکییەکانی وەستا.

رێکخراوی بزوتنەوەی ئیسالمی
لەالیەن )عیرفان چارگچی(یەوە دامەزراوە، حکومەتی تورکیا 

کردەی  چەندین  رێکخراوە  ئەم  دەک��ات  ئەوە  بانگەشەی 

ئەنجامداوە،  دیاری  رۆشنبیری  و  رۆژنامەنوس  تیرۆرکردنی 

ساڵی 1996 سەرکردەکەیان دەستگیرکرا.

رێکخراوی جەنگاوەرانی رۆژهەاڵتی ئیسالمیی 
مەزن

نیشتیمانی  ئاشتی  پارتی  پاڵپشتی  و  تورکییە  رێکخراوێکی 

بە   1975 ساڵی  دەک��ات،  رەف��اه(  پارتی  ب��ووە  دوات��ر  )کە 

بۆ  بانگەشەی  کە  ئۆغلۆ(  بێك  میرزا  )سالح  سەرۆکایەتی 

شۆڕشێکی ئیسالمی دەکرد، دەستی بە کارەکانی کرد.

پارتی رزگاریی تورکیا
لە  یەکێک  نهێنین،  شۆڕشگێری  فەندەمێنتاڵی  کۆمەڵەیەکی 

ساڵی  کە  پێکدێنێت،  جیهانی  رزگاریی  پارتی  ویالیەتەکانی 

زیندوکردنەوەی  و  دامەزراندن  داوای  دام��ەزراوە،   1953

ئەو خەالفەتە ئیسالمییە دەکات، کە لە 3/3/1924 لە تورکیا 

هەرەسیهێنا، )یەڵماز شیلک( سەرۆکایەتی ئەم پارتە دەکات 

لە تورکیا.

پارتی نیزامی نیشتیمانی
لە  ک��ە  تورکیایە،  رێ��گ��ەپ��ێ��دراوی  و  ش��ەرع��ی  پ��ارت��ی  ی��ەک��ەم 

ئەم  دەکات،  ئیسالم  بە  پشتبەستن  بۆ  بانگەشە  سیاسەتەکانیدا 

پارتە بە ناوی )دڵسۆزیی نیشتیمانی(ش ناودەبرێت، ساڵی 1970 

خۆشی  هەر  و  دام��ەزرا  ئەربەکان(ەوە  )نەجمەدین  لەالیەن 

سەرکردایەتی گرتەدەست. بیروباوەڕی ئەم پارتە ئەڵتەرناتیڤێکی 

کۆماری  سەرەکی  بیروباوەڕی  کە  سیکۆالریزم،  بۆ  بنەڕەتییە 

تورکیایە بەپێی دەستور، بەشێکی سەرەکی بەرنامە و پڕۆگرامی 

ئەم پارتە بوژاندنەوە و هاندانی خوێندنی ئاینییە لە قوتابخانەکانی 

سیکۆالریزمی  دژایەتی  بۆ  چاالکییەکانی  بەهۆی  تورکیادا، 

بااڵدەست لە تورکیا و هەوڵەکانی بۆ دامەزراندنی حکومەتێکی 

پارتی  ئاینی،  خۆپیشاندانی  هەندێک  ئەنجامدانی  و  ئیسالمی 

دەستوری لە ساڵی 1971 ئەم پارتەی هەڵوەشاندەوە.

دەگوترێت کۆمەڵەی تیجانییەکان لەپشت هێرش 

و تێکش���کاندنی پەیکەرەکانی ئەتاتورکەوە بوون، 

ئەوە بوو پاش ژمارەیەک هێرش���ی زۆر بۆ س���ەر 

پەیکەرەکانی کەمال ئەتاتورک، حکومەت یاس���ای 

ژم���ارە )5816(ی دەرکرد، هەندێک لە خاڵەکانی 

رێگریدەکەن لە تانەدان و خراپەنواندن بەرامبەر 

میراتی کەمال ئەتاتورک
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پارتی ئاشتیی نیشتیمانی
ئیسالمی  بازاڕێکی  دروستکردنی  هەوڵی  ئیسالمییە  پارتێکی 

بەرگری  سیستمێکی  و  ئیسالمی  )UN(ێکی  و  هاوبەش 

مۆبیلیزەکردنی  بۆ  بنەمایەک  ببێتە  کە  دەدات،  ئیسالمی 

ساڵی  سیکۆالریزم،  لە  رەخنەگرتن  و  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

لەنێویاندا  دام��ەزرا،  تورکیا  لە  کەسەوە   19 لەالیەن   1972

)نەجمەدین ئەربەکان(، کە بە گشتی وەک ئەنجامی دوبارە 

دادەنرێت،  نیشتیمانی  نیزامی  پارتی  پەیکەری  پێکهێنانەوەی 

کە ساڵی 1971 هەڵوەشایەوە.

ساڵی 1973 پەیڕەوی ناوخۆی خۆی پەسەندکرد، ئەم پەیڕەوە 

ئەوەی لەخۆگرتوە پارتەکە هەوڵدەدات بۆ کارکردن لەپێناو 

پارتەکە  لە واڵتدا، هەروەها  رابوونێکی گشتگیر  بەدیهێنانی 

باوەڕی بەوە هەیە کە دەبێت شانازیی بە مێژووی نەتەوەی 

تورکەوە بکرێت، لە هەمان ساڵدا پارتەکە لقی لە سەرجەم 

ناوچەکانی واڵت کردەوە.

هەبوو  گەورەی  کاریگەرییەکی  پارتەکە  1974دا،  مارسی  لە 

لە بڕیاری تورکیا بۆ هێرش کردنەسەر قوبرس و داگیرکردنی 

نیوە باکورییەکی ئەو واڵتە، ئەمەش وەک وەاڵمێک بۆ ئەو 

هەوڵی کودەتایەی الیەنگرانی لکاندنی دورگەکە بە یۆنانەوە 

تورکیش(.  )ئەرسەالن  کۆلۆنێل  بە سەرۆکایەتی  ئەنجامیاندا، 

خاڵە سەرەکییەکانی پارتی ئاشتیی نیشتیمانی پشتی بەو تێزە 

و  ئیمپریالیستی  پیالنگێڕیی  روبەڕوی  "واڵت  کە  دەبەست 

زایۆنیستی و کۆمۆنیستی دەبێتەوە، کە ئامانجیان راوەستانە 

بەڕوی دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئاینییدا".

پارتی رەفاه
تورکمان(  )عەلی  سەرۆکایەتی  بە   1983 ساڵی  رەفا ه  پارتی 

گرتەوە،  جێگەی  تەقدال(  )ئەحمەد  ئەویش  دوای  دامەزرا، 

ئیسالمیەکان و ناسیۆنالیستەکانی تورکیا، دوو ئاراستە و یەک ئامانج
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نیشتیمانی  ئاشتیی  پارتی  سروشتی  درێژبوونەوەیەکی  کە 

چاالکییەکانی   1980 سێپتەمبەری  کودەتاکەی  دوای  کە  بوو، 

بۆ  گەڕایەوە  ئەربەکان  نەجمەدین   1987 ساڵی  قەدەغەکرا، 

سەرۆکایەتی پارتی رەفاه�.

هەڵبژاردنی شارەوانییەکانی ساڵی 2004 هەلێکی نایاب بوو 

گرنگیپێدانی  گۆڕەپانی  سەر  بۆ  رەفاه�  پارتی  هێنانی  بۆ 

 400 نزیکەی  لە  چونکە  ناوخۆیی،  و  هەرێمی  و  جیهانی 

هەردوو  گرنگترینیان  بەدەستهێنا،  سەرکەوتنی  شارەوانییدا 

شارەوانی ئەنکەرە و ئەستەمبوڵ بوون، پاشان لە هەڵبژاردنی 

بەمەش  بەدەستهێنا،  کورسی   158 1996دا  ساڵی  پەرلەمانی 

بووە گەورەترین پارت و سەرۆکەکەی )نەجمەدین ئەربەکان( 

بووە سەرۆک وەزیران.

پارتی فەزیلە
پارتێکی ئیسالمیی سیاسییە، لە دیسەمبەری 1998دا دامەزرا، 

دوای  دادەنرێت،  قەدەغەکراو  رەفاهی  پارتی  میراتگری  بە 

دامەزراندنی ئەم پارتە، ئەندام پەرلەمانەکانی پارتی رەفاه� 

پەرلەمانی  فراکسیۆنێکی  بوونە  ئیدی  پێوەکرد،  پەیوەندییان 

بەناوی پارتە تازەکە.

ئەنکەرە  دەستوری  بااڵی  دادگای  ئەوەی  دوای   2001 ساڵی 

چاالکییەکانی  قەدەغەکردنی  و  پارتەکە  داخستنی  فەرمانی 

کرد، ئەم پارتە بەتەواوی لە واڵت قەدەغەکرا، ئیدی بووە 

قەدەغەبکرێت،  چاالکییەکانی  کە  ئیسالمی،  پارتی  چوارەم 

ئاشتی و  نیشتیمانی و  نیزامی  پارتەکانی  لە  دوای هەریەکە 

رەفاه�، کە سەرجەمیان لەالیەن )نەجمەدین ئەربەکان(�ەوە 

سەرۆکایەتی دەکران.

پارتی سەعادەت
ساڵی 2002 وەک درێژکراوەی پارتی فەزیلەی قەدەغەکراو، 

–نەجمەدین  دام��ەزرا  کوتان(  )رەجائی  سەرۆکایەتی  بە 

پاشان  هەبوو-،  ئامادەیی  پەردەوە  پشت  لە  ئەربەکانیش 

سەرکردایەتی   2008 ساڵی  لە  کۆرتولموش(  )نەعمان 

پارتە  تەقلیدی  و  کۆن  میتۆدی  هەمان  گرتەدەست،  حزبی 

هاوبیرەکانی پێش خۆی زاڵبوو بەسەر ئاڕاستەی ئەم پارتەدا، 

لەسەر ئاستی چەمک و پەیوەندییەکان و تێزە سیاسییەکان.

پارتی داد و گەشەپێدان
لە  کۆمەڵێک  لەالیەن  ئیسالمییە،  ریشە  سیاسیی  پارتێکی 

ئیسالمییەوە  فەزیلەی  پارتی  جیابووەوەی  پەرلەمانتاری 

دامەزرا، کە بە بڕیاری دادگای دەستوریی تورکیا لە 2001دا 

ناو  نوێگەری  باڵی  نوێنەرایەتی  ئەمانە  هەڵوەشایەوە، 

سەرۆکی  بە  ئەردۆگان(  تەیب  )رەجەب  دەکرد،  فەزیلەیان 

ئەم پارتە هەڵبژێردرا، هاوکات )عەبدوڵاڵ گویل( کەسێتییەکی 

سەرەکیی ناو ئەم پارتە بوو.

ئەم پارتە هەمیشە خۆی لە بەریەککەوتن لەگەڵ دەسەاڵتدا 

متمانەی  بەدەستهێنانی  لەسەر  ک��اری  بەڵکو  دەپ��اراس��ت، 

لە  ئاینی  دروشمی  لەسەرئەوەی  سوربوو  دەکرد،  دەسەاڵت 

گوتارەکانیدا بەکارنەهێنێت، لە سەرەتاوە زۆر جەختی لەوە 

پێناسە  پارتێکی ئیسالمیی خۆی  نابێت وەک  دەکردەوە، کە 

بکات.

پارتی یەکێتیی گەورە
بزوتنەوەی  باڵەکانی  لە  یەکێک  بە  و  سیاسییە  پارتێکی 

ناسیۆنالیزمی میانڕەو دادەنرێت، کە لە تورکیا بە روخسارە 

و  دامەزراوە   1993 ساڵی  لە  دەناسرێتەوە،  ئیسالمییەکەیدا 

سەرکردایەتیدەکرێت،  ئۆغلۆ(وە  یازجی  )موحسین  لەالیەن 

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 1999دا نەیتوانی بەربەستی ١٠%ی 

ساڵی  هەڵبژاردنەکانی  لە  ببڕێت،  پەرلەمان  ناو  چوونە 

2007دا ئەو دەنگانەشی نەهێنا.

هەڵۆکانی ئازادیی کوردستان
کرێکارانی  پارتی  لە  نزیکە  و  چەکدارە  کوردیی  پارتێکی 

کوردستانەوە، کردەوەی توندوتیژی دژ بە دەسەاڵتی تورکیا 

دەدات،  تورکیا  لە  جیابوونەوە  هەوڵی  ئەنجامدەدات، 

ساڵی  نمونە  بۆ  جێبەجێکردوە،  خوێناویی  هێرشی  چەندین 

2004 هێرشی کردە سەر ئوتێلێک لە ئەستەمبوڵ و ژمارەیەک 

کوژراو و برینداری لێکەوتەوە، کە زۆرینەیان گەشتیار بوون، 

بۆسەر  هێرشی  تەقسیم  مەیدانی  لە   2010 ساڵی  هەروەها 

هێزێکی پۆلیسی تورکیا ئەنجامدا.

سەرچاوە:
 السکینة
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پەیوەندی ژێربەژێری بەریتانیا و 
ئیسالمی سیاسی

مەیسون سەکرییە

له  عه ره بییه وه : ڕاستگۆ سدیق
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کتێبێکە پڕ لە بابەتی نوێ و گشتگیر و پوختە، لەسەر ئاستێکی 

یەکەم  ئەمە  پێشکەشدەکات.  پیشەییمان  کارێکی  پڕۆفیشناڵ 

کتێبی لەو جۆرەی ئەم مێژونوسە بەریتانییە نییە، کە بە وردی 

کتێبەکەی  ل��ەدوای  دەک��ات.  بەریتانیا  نوێی  مێژوی  چاودێری 

دیکه یه وه  "ئاڵۆزییەکانی دەسەاڵت: سیاسەتی دەرەوەی بەریتانیا 

لە دوای ساڵی 1945�ەوە"، مارک کۆرتس خەریکی هەڵدانەوە و 

خوێندنەوەی ئەرشیفی بەریتانیایە و رۆژ بە رۆژ زیاتر دەگاتە ئەو 

هاوبەشێکی  بەریتانیا  ئەوەیە،  بنەڕەتییەکە  "حەقیقەتە  باوەڕەی 

نەهامەتییەکانی  و  ناخۆشی  لە  زۆرێک  رێکخەری  و  سەرەکی 

جیهانە"، ئەویش لە رێگەی دەستتێوەردانە سەربازییە خوێناوییەکان 

دژایەتیکردنی  مافەکانی مرۆڤ و  بەرفراوانەکانی  پێشێلکارییە  و 

گەشەی کۆمەاڵیەتی هەژاران. نوسەر پێشتر لە پۆستی بەڕێوەبەری 

توێژەر  هەروەها  کاریکردوە،  جیهان"دا  گەشەپێدانی  "رەوتی 

بووە لە "چاسام هاوس" و کارکردنی خۆی لەگەڵ ئەم خانەیە 

پاساو  خانەیە  ئەم  گوایە  کۆتاییپێهێناوە،  لێیان  رەخنەگرتن  بە 

ئەمەش  یەکگرتو،  شانشینی  دەرەوەی  سیاسەتی  بۆ  دەهێننەوە 

 "A Web of Deceit بە رونی لە کتێبەکەیدا "تۆڕی فێڵوتەڵەکە

باسی لێوەکردوە، ئەم کتێبە ساڵی 2003 باڵوبۆتەوە، دواتریش لە 

کارێکدا بە ناوی " Unpeople" ئەوە دەردەخات، چۆن بەریتانیا 

مردنی  لە  سەرەکییە"  "بەرپرسیاری  1945���ەوە  ساڵی  دوای  لە 

نزیکەی )10 ملیۆن( مرۆڤ.

ئەو  خ��وێ��ن��دەوەی  ل��ە  ک��ۆرت��س،  ئه رگومێنته کانی  و  بەڵگە 

حکومەتی  ئەرشیفی  لە  کە  گرتوە،  سەرچاوەیان  بەڵگەنامانەوە 

بەریتانیادا نهێنییان لەسەر الدراوە، سەرجەم سەرچاوەکانی رون 

و ئاشکران و بە وردی لە دوتوێی زیاتر لە 60 الپەڕە پەراوێزدا 

یاسایەک،  بوونی  سەرەڕای  ئاماژەیپێداون.  کتێبەکەدا  کۆتایی  لە 

دەدات  بەریتانیا  حکومەتی  ئەرشیفی  هه ڵدانه وه ی  بە  رێگە  کە 

پەیوەستن  فایالنەی  لەو  زۆرێک  بەاڵم  ساڵ،   30 تێپەڕینی  پاش 

نهێنی  بە  هێشتا  ئیسالمییەکانەوە،  بە  بەریتانیا  پەیوەندی  بە 

دەزگای  بە  سەر  دیکەی  فایلەکانی  چۆن  هەروەک  ماونەتەوە، 

"هەواڵگریی سەربازی ژمارە MI5( 5(" و دەزگای "هەواڵگریی 

ژمارە MI6( 6(" هێشتا بە کڵۆمدراوی ماونەتەوە.

دەست تێکەڵکردنێکی دێرین لەگەڵ ئیسالمییەکاندا
بەریتانیا  پتەوی  و  سیستماتیزەکراو  سیاسەتێکی  کتێبە  ئەم 

ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  لە  ئیسالمییەکان.  بەرامبەر  دەردەخات 

بەریتانیا،  روی��دا،  تێیدا  جیهانیی  گ��ەورەی  جەنگی  یەکەم  کە 

بە  هەستا  فەڵەستین،  و  عێراق  لە  بەرپرسبوو  ئەوکات  کە 

سەرکەوتوو  بەاڵم  ئاڵۆز،  ستراتیژی  بژاردەیەکی  جێبەجێکردنی 

نەبوو لە بەدەستهێنانی کۆدەنگی بۆی. پاش دامەزراندنی دەوڵەتی 

و  "ناکۆکی  جیهانیدا  دووەمی  جەنگی  کۆتاییەکانی  لە  ئیسرائیل 

جیاوازییەکان سەبارەت بەو کات و ساتە بوو، کە دەبێت بەریتانیا 

")ال  بکات  دامەزراوەدا  تازە  دەوڵەتە  ئەم  لەگەڵ  هاوپەیمانێتی 

لە  نزیکبوونەوە  بە  دەستیانکرد  بەریتانییەکان  لێپرسراوە   .)41

ئیسالمییەکان لە هه موو ئایدۆلۆژیا جیاجیاکاندا، بەو پێیەی ئەم 

ئیسالمییانە سەنگەرێکن دژ بە کۆمۆنیزم و بزوتنەوە عەلمانییەکانی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست )ال 43(.

لەدوای  یەک  حکومەتە  کە  ئەوەیە،  کتێبەکە  سەرەکی  ئایدیای 

کۆزێرڤاتیڤەکان  هەم  و  کرێکارییەکان  هەم  بەریتانیا،  یەکەکانی 

"سەردەمانێکی زۆر پەیوەندی ژێربەژێریان لەگەڵ هێزە ئیسالمییە 

تیرۆریستییەکان.  رێکخراوە  لەناویشیاندا  هەبووە،  پەڕگیرەکاندا 

لەگەڵدا  کارییان  کردوون،  لەگەڵدا  پیالنگێڕییان  و  گه له کۆمه کێ 

س���ەرەڕای باڵوبوونەوەی بە س���اڵێک پێش شۆڕشی میس���ر، بەاڵم کتێبەکەی )مارک سـ
کۆرتس(، پێش���بینی هاوپەیمانێتی نێوان دەس���تەبژێرێکی بەجیهانیبوو و ئیخوان 
موس���لیمینی کردبوو. پێشبینییەکەی ئەم کتێبەش لەس���ەر شیکارییەکی مێژویی 
راوەس���تاوە دەربارەی هاریکاری نێوان دەسەاڵتە یەک لەدوای یەکەکانی بەریتانیا و 
کۆمەڵە جۆراوجۆرە ئیسالمییەکانی سەرتاسەری جیهان، باشترین به ڵگه ش ئه وه یه ، 
چۆن هەتاوەکو ئێس���تا و پاش شۆڕش���ه کانی به هاری عه ره بی، ئ���ەو پەیوەندییانە 

کاریگەرییان لەسەر گۆڕەپانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ناوچەکە هەیە.
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داراییان  کۆمه کی  و  پێکردون  راهێنانیان  هەندێکجار  و  کردون 

بووە  بەریتانیا  هاوکاری  ژێربەژێرە  پەیوەندییە  ئەم  ک��ردون". 

بەریتانیادا:  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  ئامانج  دوو  بەدیهێنانی  لە 

وزەو  بنەڕەتییەکانی  س��ەرچ��اوە  لەسەر  دان��ان  "ک��اری��گ��ەری 

دەستبەسەردا گرتنیان" لە الیەک، لە الیەکی دیکەش "قایمکردنی 

پێگەی بەریتانیا لە سیستمی ئابوری جیهانیدا شانبەشانی خۆرئاوا". 

ئیدی ئەم پەیوەندییانەی بەریتانیا به  مامەڵەکردن بێت لەگەڵ ئەو 

واڵتانەی پاڵپشتیی تیرۆر دەکەن، وەک سعودیە و پاکستان، یاخود 

به  پەیوەندی بێت لەگەڵ رێکخراو و کۆمەڵەکانی وەک "ئیخوان 

ئیسالمییانە  هێزە  بەم  دەیویست  بەریتانیا  هەمیشە  موسلمین"، 

جێگەی هێزە سیکۆالرو نەتەوەیی و چەپەکانی جیهانی عەرەبی 

بگرنەوە.

شێوازی   4 بە  بەریتانیایە(  حکومەتی  )بارەگای  کە  "وایتهۆڵ" 

سەرەکی سودی لە ئیسالمی رادیکاڵ وەرگرتوە:

1. وەک هێزێکی دژ بە ئایدۆلۆژییەکانی سیکۆالریزم و ناسیۆنالیزم 

و کۆمۆنیزمی سۆڤیەتی.

سەرەکی  سپۆنسەری  کە  پاکستاندا،  و  سعودیە  حاڵەتی  لە   .2

"دەستکێشێکی  وەک  ئیسالمییەکان  هێزە  توندڕەون،  ئیسالمی 

و  سیکۆالرەکان  ناسیۆنالیستە  لێدانی  بۆ  ب��وون  پارێزگاری" 

بەهێزکردنی پێگەی ئەو سیستمانەی پشتیوانی لە خۆرئاوا دەکەن.

3. وەک "هێزی شۆک" بۆ شێواندن و شڵەژاندنی حکومەتەکان و 

روخاندنیان، ئەویش لە رێگەی کۆمەڵە هێزێکی چەکدارەوە، کە 

بە نێوانگیر کاریاندەکرد )واته  هێزی چه کداری ناوخۆی واڵتان، 

که  به  وه کاله ت شه ڕیان بۆ به ریتانیا ده کرد(.  

لەسەر  کاریگەریدانان  ب��ۆ  سیاسی"  "ئامڕازێکی  وەک   .4

هێزی  )دروستکردنی  حکومەتەکان  ناوخۆی  گۆڕانکارییەکانی 

ئۆپۆزسیۆنی ساخته  بۆ نمونه (.

بەرژەوەندی  دوو  وەک  سەرەوە  ئامانجەی  دوو  بەم  ئاماژەدان 

بەڵکو  شێوێنەرانەیە.  وەسفکردنێکی  بەریتانیا،  "نەتەوەیی" 

ژمارە  بازرگانی  و  سیاسی  دەستەبژێرێکی  بەرژەوەندی  ئەوە 

کاری  "پارتی  بە  فەرمی  شێوەیەکی  بە  بەریتانیا  دیاریکراون. 

و  جیهانی  بازرگانی  راب��ەری  زۆر  سەردەمانێکی  نوێ"شەوە- 

ئازادکردنی دارایی بوو بۆ خزمەتی بەرژەوەندیی کۆمپانیاکانی و 

دەستەبژێرە ئابورییەکەی. بەریتانیا هەمیشە لە هەوڵدا بووە بۆ 

کەمکردنەوەی رۆڵی حکومەتەکان و واڵتان لە سیاسەتی ئابوریدا 

خواستە  روانیویه تییه   دوژمنکارانه وه   چاوێکی  بە  هەمیشە  و 

نیشتیمانی و نەتەوەییە ئابورییەکان، بە هەمان شێوەی روانینی بۆ 

خواستە نەتەوەیی و نیشتیمانییە سیاسییەکان. بونیادی سیاسەتی 

دەرەوەی بەریتانیا و هاوپەیمانەکانی تا رادەیەکی زۆر ئەنجامی 

ئەو بەرژەوەندییانەیە.

میسر: پەیوەندی و کۆمەکی دارایی لە ساڵی 1942�ەوە
لە  س��ودم��ەن��دب��وون  موسلمین  ئیخوان  ک��ۆم��ەڵ��ەی  میسر  ل��ە 

یارمەتییەکانی دەسەاڵتدارانی سەر بە ئینگلیز، ئەم یارمەتیانەش لە 

ساڵی 1940�ەوە دەستپێدەکات، کاتێک )مەلیک فاروق( هەستیکرد 

هێزێکی وەهایان تێدایە هاوتا بێت، لەگەڵ هێزی پارتی وەفدی 

عەلمانی، گەورەترین پارتی سیاسی بوو لە واڵتدا، ئیخوان موسلمینی 

بەریتانیا  هەواڵگری  راپۆرتێکی  دانا.  کۆمۆنیستەکان  روب��ەڕوی 

سه رۆکایه تی  "کۆشکی  کە  دەکات،  لەوە  باس  1942دا  ساڵی  لە 

و  پاڵپشتی  لە  موسلمین  ئیخوان  هەستدەکات  وردەوردە  میسر 

هاوکارییەکان سودمەندبوون" )ال 40(.

پێدەچێت خودی بەریتانییەکان لە ساڵی 1942�ەوە دەستیانکردبێت 

بە کۆمەککردنی ئیخوانەکان. لە 18ی ئایاری هەمانساڵدا کارمەندانی 

باڵیۆزخانەی بەریتانیا کۆبوونەوەیەکیان، لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی 

کۆبوونەوەیەدا  لەو  و  ئەنجامدا  پاشا(  عوسمان  )ئەمین  میسر 

پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیخوان موسلیمین باسیان لێوەکرا. هەروەها 

بە  بدرێت  وەفد  پارتی  نهێنییەکانی  مادییە  "هاوکارییە  بڕیاردارا، 

ئیخوان موسلیمین، پاشان حکومەتی میسر دەبێت ئەم هاوکارییانە 

بدات، ئەویش الی خۆیەوە داوای هاوکاری دارایی لە باڵیۆزخانەی 

حەقیقەت���ە بنەڕەتییەک���ە ئەوەی���ە، بەریتانی���ا 

هاوبەش���ێکی س���ەرەکی و رێکخ���ەری زۆرێک لە 

ناخۆشی و نەهامەتییەکانی جیهانە"، ئەویش لە 

رێگەی دەستتێوەردانە سەربازییە خوێناوییەکان 

و پێش���ێلکارییە بەرفراوانەکانی مافەکانی مرۆڤ 

و دژایەتیکردنی گەشەی کۆمەاڵیەتی هەژاران
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بەریتانیان دەکات".

میسر  حکومەتی  ل��ەس��ەرئ��ەوەی  رێککەوتن  ئ��ەوە  س���ەرەڕای 

ریزەکانی  ناو  بنێرێتە  متمانەدار  و  باوەڕپێکراو  "بەکرێگیراوی 

وردی،  بە  چاالکییەکانیان  و  کار  چاودێریکردنی  بۆ  ئیخوانەوە 

هەروەها ئەو زانیارییانەی دەستیاندەکەوێت بگەیەننە باڵیۆزخانەی 

بەریتانیا. ئێمەش الی خۆمانەوە وەک باڵیۆزخانەی بەریتانیا ئەو 

زانیارییانە دەدەینە حکومەتی میسر، لە سەرچاوە تایبەتییەکانی 

خۆمانەوە دەستماندەکەون". )ال 45(. ئەو بەڵگەنامانه ی نهێنییان 

بەریتانییەکان  لێپرسراوە  نێوان  دیدارێکی  هەڵگیراوە  لەسەر 

1953(دا  شوباتی  )7ی  لە  کە  دەکەن،  ئاشکرا  ئیخوانییەکان  و 

ئیخوان  کۆمەڵەی  بەرپرسەکانی  لە  یەکێک  تێیدا  و  ئەنجامدرا 

ئیڤانس(ی  )تریفۆر  بە  ناسراوە،  رەقایق(  )ئەبو  بە  موسلمین، 

راوێژکاری خۆرهەاڵتی باڵیۆزخانەی بەریتانیا دەڵێت: "ئەگەر میسر 

سەرتاپای جیهان بگەڕێت، هاوڕێ و هاوتایەکی لە بەریتانیا نزیکتر 

نادۆزێتەوە". باڵیۆزخانەی بەریتانیاش لە میسر ئەم هەڵوێستەی 

سەرکردەکەی ئیخوان موسلیمینی بەوە لێکدایەوە، کە بەڵگەیەکە 

لەسەر "بوونی تیمێک لە سەرکردایەتیی ئیخوان موسلیمیندا، کە 

لەگەڵ  نەوەک  بەاڵم  بەریتانیادا،  لەگەڵ  هاوکاریی  بۆ  ئامادەن 

هەموو خۆرئاواییەکاندا )لەبەرئەوەی متمانەیان بە ئەمریکییەکان 

نییە(".

لەو دەمەدا و بەپێی بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا، 

حکومەتی میسر بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەاڵتدارانی بەریتانی 

"بەرتیلی زەبەالح" پێشكەش بە )حەسەن ئەلهوزەیبی(ی رابەری 

نوێی ئیخوان موسلمین ده کات، کە دوای تیرۆرکردنی )حەسەن 

بەننا( بووە رابەر، ئەم بەرتیلەش لەپێناو ئەوەدا بوو، کە کۆمەڵەی 

ئیخوان موسلیمین هێندە کاری توندوتیژی دژ بە رژێمی میسر 

ئەنجامنەدا.

نزیکەوە  لە  میسر  بەریتانییەکانی  کارمەندە  1955دا  ساڵی  لە 

دژ  کە  دەک��رد،  موسلمینیان  ئیخوان  چاالکییەکانی  چاودێری 

هەروەها  ئەنجامیاندەدا،  عەبدولناسر(  )جەمال  س��ەرۆک  بە 

گەورە  بەربەستێکی  دەتوانن  ئیخوانەکان  کە  دانیانبەوەدانا، 

هەیە،  ئەوەش  گومانی  هەروەها  دروستبکەن.  عەبدولناسر  بۆ 

پەیوەندییان  1955دا  ساڵی  کۆتاییەکانی  لە  بەریتانییەکان  کە 

کە  کاتێک  ئەوەش  کردوە،  موسلیمینەوە  ئیخوان  کۆمەڵەی  بە 

تاراوگە  لە  دەکات  فاروق(  )مەلیک  ئیخوان سەردانی  وەفدێکی 

هاریکاری  ئەگەری  دەرب��ارەی  گفتوگۆکردن  بۆ  بەریتانیا،  لە 

پاسپۆرتی  حسین(  )مەلیک  خۆشیەوە  الی  عەبدولناسر.  بە  دژ 

دیپلۆماسی بەخشییە ئەندامانی ئیخوان موسلمین بۆ ئاسانکردنی 

شا فاروقی میرسحەسەن ئەلبەننا
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هاتوچۆ و جموجوڵەکانیان، سعودیەش الیخۆیەوە کۆمەکی دارایی 

پێشکەشکردن. پێدەچێت الی خۆشیەوە )CIA( هاندەری کۆمەکی 

پێناو  لە  ئەوەش  موسلمین،  ئیخوان  بۆ  بێت  سعودیە  دارای��ی 

کارکردن دژ بە عەبدولناسر، ئەمەش بەپێی گێڕانەوەی رۆبێرت 

بایەر بەکرێگیراوی پێشووی )CIA( )ال 46(.

لە ئۆگۆستی 1956دا دەسەاڵتدارە میسرییەکان تۆڕێکی سیخوڕی 

بەریتانیایان ئاشکراکرد و چوار بەریتانییان دەستگیرکرد، لە نێویاندا 

)جەیمس سوینبەر( هەبوو کە بەڕێوەبەری فەرمانگەی "ئاژانسی 

دەزگای  روخساری  فەرمانگەیەش  ئەم  بوو،  عەرەبی"  هەواڵی 

هەواڵگری سەربازی بەریتانی )MI6( بوو لە قاهیرە، هەروەها 

بە تۆمەتی کۆکردنەوەی زانیاریی هەواڵگری دوو دیپلۆماتکاریشی 

باسیدەکات،  )دۆرڵ(  بەریتانی  دیبلۆماتکاری  وەک  دەرک��رد. 

که   هەیە،  خوێندکارانەوە  بەو  پەیوەندییان  "دیبلۆماتکارەکان 

بۆ  "هاندانیان  مەبەستی  بە  ئەوەش  ئاینین"،  مەیلێکی  خاوەن 

ئەمەش  فەندەمێنتاڵەکان،  بەرژەوەندی  لە  مانگرتن  ئەنجامدانی 

بە  ئەوروپی،  بۆ دەستتێوەردانی  الی خۆیەوە دەبێتە هۆکارێک 

پاساوی پاراستنی گیانی هاوواڵتییە ئەوروپییەکان" )ال 58(.

پالنەکان  داگیرکرد،  میسری  1956دا  ساڵی  لە  بەریتانیا  کاتێک 

بۆ لەسەرکارالدانی عەبدولناسر پەرەیانسەند. ئەم داگیرکردنەش 

لەسەر ئەو بنەما پێشوەختە بوو، کە ئیخوان موسلمین سیستمێکی 

ساڵی  لە  عەبدولناسر  مردنی  دوای  پێکدەهێنێت.  نوێ  سیاسیی 

1970، سەرۆک )ئەنوەر سادات( بە مەبەستی روبەڕوبوونەوەی 

ناسیۆنالیستەکان و کۆمۆنیستەکان، بە نهێنی تۆوی شانە ئیسالمییه  

بەریتانییەکان  لێپرسراوە  ئێستاش  هەتاوەکو  ئاودا،  جیهادییەکانی 

وەک "چەکێکی گونجاو" لە کۆمەڵەی ئیخوان موسلمین دەڕوانن، 

کە رژێم لە هەر کاتێکدا بیەوێت بەکاریدەهێنێت )ال 63(. بەاڵم 

سەرەیە،  دوو  شمشێرێکی  بەئیسالمیکردن  پاڵپشتیی  و  هاندان 

هەروەک دەبینین بەستنی رێککەوتننامەی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیلدا 

بە تیرۆرکردنی سادات لە ساڵی 1981دا لەسەر دەستی جیهادییە 

ئیسالمییەکان کۆتایی دێت. 

لە ئێرانەوە بۆ ئەندۆنیسیا و بەپێچەوانەوە
بە  وەزی��ران��ی  س��ەرۆک  یەکەم  م��وس��ەدەق(  )محەمەد  کاتێک 

دیموکراسی هەڵبژێردراوی ئێران، پڕۆژەی خۆماڵیکردنی کۆمپانیای 

بەریتانیا هەوڵەکانی خۆی  )ئەنگلۆ-ئێرانی( پێشکەشکرد،  نەوتی 

خستەگەڕ بۆ گۆڕینی موسه ده ق بە "دیکتاتۆر"ێک کە بتوانێت بە 

مەرجی شیاو پرسی نەوتی لەگەڵدا یەکالبکاتەوە". بەپێی گوتەی 

باڵیۆزی ئەوکاتی بەریتانیا لە تاران. وەزارەتی دەرەوەی بەریتانیا 

جەمال عەبدولنارسسەید قوتب
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پاڵپشتی کەسێکی دەکرد، کە "سیاسییەکی تەواو کۆنەپارێز" بێت، 

الیەنگرانی  کە  دەبینییەوە،  کاشانی(دا  )ئایەتوڵاڵ  لە  خۆی  ئەویش 

گەورەکانی  لە خۆپیشاندانە  بەشداربوون  کە  بوو،  توندڕەوانە  ئەو 

کودەتایە  ئەم   ،1953 لە ساڵی  بە موسەدەق  دژ  کودەتاکەی  پێش 

ئه ویش  دەسەاڵت؛  بە  گەیاند  خۆرئاوای  هاوپەیمانی  دیکتاتۆرێکی 

)رەزا شای پەهلەوی( بوو. لەو دەمەدا )ئایەتوڵاڵ خومەینی(ی الو 

نهێنییەکانی  بەکرێگیراوە  )کاشانی(.  شوێنکەوتوانی  لە  یەکێکبوو 

ئێران ساڵی 1953 لە رێگەی داردەستەکانی خۆیانەوە  بەریتانیا لە 

کەسێتییە  و  مزگەوت  بۆسەر  هێرش  ئەنجامدانی  بە  هەستان 

هێرشبەرانە  ئەو  کە  دەربخەن،  وەه��ای  هەتاوەکو  گشتییەکان، 

ئەندامانی حزبی "تودە"ی کۆمۆنیستن.

لە ئەندۆنیسیاش ئەوە خۆرئاوا بوو لە ساڵی 1965دا قەسابخانەیەکی 

ئەنجامدا و نزیکەی یەک ملیۆن کۆمۆنیستی لەناوبرد، کە لەمەشدا 

ئەندۆنیسیاوە  سوپای  لەالیەن  کە  ئیسالمییەکان،  کۆمەڵە  و  "پارت 

لە  بینی  بنەڕەتییان  رۆڵێکی  پێکرابوو،  راهێنانیان  ئامادەکرابوون و 

قەسابخانەکەدا" )ال 97(.

لە ساڵی 1982دا و کاتێک رژێمی خومەینی چەپەکانی دەچەوساندەوە 

بەریتانیا  هەواڵگری  دەزگای  لەسێدارەدان،  لێ  کەسی  هه زاران  و 

لیستێک ناوی ئەندامانی حزبی "تودە- پارتی کۆمۆنیستی ئێرانی"ی 

لە که سێکی جیابووەوەی سەر بە سۆڤیەتەوە دەستکەوت، کە خۆی 

ئاژانسی  نێوان  رێککەوتنی  بە  دەناساند.  کۆزیچکین(  )ڤالدیمێر  بە 

هەواڵگری ئەمریکی )CIA( و )MI6(ی بەریتانی لیستەکە رادەستی 

لەو  کەس  هەزاران  لەسێدارەدانی  بە  هەستا  تارانیش  کرا.  تاران 

لە  کە  دیکە،  کەسی  ه��ەزاران  دەستگیرکردنی  و  کۆمۆنیستانە 

لیستەکەدا ناویان هاتبوو )ال 130(.

سیاسەتی  بۆ  شیکارییەکەمدا  "لە  دەنوسێت:  کۆرتس  هەروەها 

دەرەوەی بەریتانیا ئەوە روندەبێتەوە، کە ناتوانین شتەکە سەرتاپا لە 

ئابوریدا کورتبکەینەوە. لە زۆرینەی ئەو کاتانەی بەریتانیا هاوکاری 

لەگەڵ ئەو گروپانەدا کردوە، لە بنەڕەتەوە بە مەبەستی ئەنجامدانی 

ئەو کارە قێزەونانە بووە، کە ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەهۆی 

ئاشکرابوونییەوە،  لە  یاخود بەهۆی ترسی  چاودێری کۆنگرێسەوە، 

نەیتوانیوە ئەنجامیبدات". ئەم کردەوە ئابڕوبەر و ناشیرینانە هەوڵی 

تیرۆرکردنی چەند کەسایەتییەک لەخۆدەگرێت، وەک سەرۆکی میسر 

)سەید  شیعەکان  کۆچکردوی  مەرجەعی  و  عەبدولناسر(  )جەمال 

محەمەد حسەین فەزلوڵاڵ( لە لوبنان.

باڵوکردنەوەی  بە  بەریتانیا  گرنگیپێدانی  ئه فسانه ی  بە  سەبارەت 

درۆیە  تەڵەکەو  و  فێڵ  ئەو  نموونەیە  تاکە  ئەم  دیموکراسی، 

بۆ  نامەیەکیدا  لە  ئ��ەردەن  لە  بەریتانیا  باڵیۆزی  ئاشکرادەکات. 

یاریدەدەری وەزارەتی دەرەوە بە رونی باس لە چۆنێتی سیاسەتی 

خزمەتی  ئەوەی  "پێموایە  دەڵێت:  و  دەکات  بەریتانیا  دەرەوەی 

ئەنوەر ساداتعەبدولفەتاح سیسی
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پارێزگاری  کە  دیکتاتۆرییە،  رژێمێکی  دەکات  بەرژەوەندییەکانمان 

نەوەک  بکات،  خۆرئاوادا  لەگەڵ  پەیوەندییەکان  و  سەقامگیری  لە 

پاڵپشتی لە دیموکراسی بکات، کە بەبێ هیچ گومانێک بە کۆمۆنیزم 

و ئاژەوە کۆتاییدێت".

دوو هاوپەیمانی مێژویی: سعودیە و پاکستان
واڵتی  "دوو  لەگەڵ  بەریتانیا  بەتینەکانی  پەیوەندییە  کتێبەکە 

سپۆنسه ری ئیسالمی توندڕەو" تاوتوێدەکات، یەکەمیان پاکستانە، کە 

هاندەری سەرەکی "رژێمی تالیبانی ئەفغانستان و رەوتی تیرۆریستی 

لە  بوو  تیرۆر  دەرکەوتنی  هاوکاری  چۆن  هەروەک  بوو،  کشمیر 

ئاسیای ناوەڕاست"، دووەمیش سعودیەیە، کە "گەورەترین پاڵپشتی 

دارایی ئیسالمییەکانە لە سەرتاسەری جیهاندا ")ال 223-224(.

دەربارەی پاکستان )کۆرتس( دەڵێت واڵتێکە، کە لەدایکبوونی ئەم 

سیاسەتەی بەخۆوەبینیوە بەتایبەت لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا. 

لە  "راج"  بڵێین  رێگەدەدات  کە  لەبەردەستدایە،  پێویست  بەڵگەی 

رێگەی ستراتیژی "پەرتکە و زاڵبە"وە لەنێو گروپە جیاجیاکانی نیمچە 

کە  زەمەندێکدا  لە  کۆنترۆڵه وه ،  ژێر  که وتبووه   هیندیدا  کیشوەری 

"هاندانی دابەشبوونەکانی ناو کۆمەڵگە" سیاسەتێکی پەیڕەوکراو بوو 

لە  سیاسەتە  ئەم  ریشەکانی  نۆزدەشەوە  سەدەی  لەدوای   .)5 )ال 

بزوتنەوەی "ئەلیجار"دا درێژ دەبێتەوە، کاتێک بەریتانییەکان "کۆمەڵی 

دابەشکردنی  لەسەر  کاری  پارتەی  ئەو  بوو،  پێباش  ئیسالمی"یان 

هیندستان و دامەزراندی پاکستان دەکرد. بە هەمان شێوە "کارتی 

ئیسالمی" دژ بە پارتی کۆنگرەی نیشتیمانی هیندستان به کارهێنا.

هیندستان  سەربەخۆیی  دوای  پاکستان  دەوڵەتی  دامەزراندنی 

لەو  ئەنگلۆ-ئەمریکییەکان،  بۆ  بوو  ستراتیژی"  "دەستکەوتێکی 

بارەیەوە )ناریندا ساریال( دەنوسێت "بەریتانییەکان بۆ بەدەستهێنانی 

ئامانجی سیاسی و ستراتیژی لە هیندستان، بەشێوەیەکی سەرکەوتو 

جیهادییە  دام��ەزران��دن��ی  کاتی  لە  و  دوات��ر  بەکارهێنا،  ئاینیان 

بەکارهێنانەی  ئەم  ئەمریکاوە  لەالیەن  ئەفغانستان،  ئیسالمییەکانی 

لە  "زۆرێ��ک  پێناوەدا  لەو  هەر   .)34 کۆپیکرایەوە")ال  بەریتانیا 

بزوتنەوە تیرۆریستییە ئیسالمییەکان، کە ئەمڕۆ جیهانیان گرتۆتەوە، 

خواستی  هیندستاندایە".  دابەشبوونی  لە  شاراوەکەیان  ریشە 

هێشتنەوەی جێپێیەکی ستراتیژی بەریتانیا لە باشوری ئاسیا –یاخود 

بەشێک  لە  "پارێزگاری  وینستۆن چەرچڵ  گوزارشتەکەی خودی  بە 

رۆڵێکی   1974- ساڵی  لە  سەربەخۆییەوە  دوای  لە  هیندستان"  لە 

بنەڕەتی هەبوو لە پێکهێنانی پاکستاندا، کە دەوڵەتێکی دەستکردە و 

هێزێکی کەمی هەیە بۆ بە یەکگرتویی هێشتنەوەی وەک دەوڵەتێکی 

شوناس موسوڵمان.

شاری لەندەن
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پەیوەندی بەریتانیا لەگەڵ سعودیە، زۆر لە پەیوەندییەکەی لەگەڵ 

پێکهێنانی  لە  هەبوو  بااڵی  دەستێکی  بەریتانیا  گەرمترە.  پاکستاندا 

کۆڵۆنیالیزمدا.  سەردەمی  کۆتایی  لە  سعودیە  نوێیەی  فۆڕمە  ئەم 

لە حەفتاکانی  ئیسالمییدا سعودیە  لوتکەی جیهانی  پێناو گرتنی  لە 

ملیار(   50( نزیکەی   2007- ساڵی  هەتاوەکو  بیستەوە  س��ەدەی 

– بازرگانییەکەی  مارکە  هەناردەکردنی  بۆ  خەرجکردوە  دۆالری 

فەندەمێنتاڵیزمی وەهابی بۆ هەموو جیهان، کە یەکێک لە دامەزراوە 

ئەمریکییەکان بە "گەورەترین هەڵمەتی پڕوپاگەندە" وەسفیدەکات. 

کۆمەڵە  کۆمەککردنی  بۆ  دابینکردوە  رەهای  ئازادییەکی  سعودیە 

لەم  هەر  کۆمۆنیزم،  دژایەتی  دەرب��ارەی  زەوەند  و  زۆر  پرسێکی 

و  جیهانی  توندڕەوی  راستگەرای  بەردەوامی  پاڵپشتێکی  بارەیەوە 

لەگەڵ  دژایەتی جولەکە و سامیزمە، هاوشان  توندەکانی  هەڵمەتە 

سارده وه .  له دوای جه نگی  جیهانییه که "  ئیسالمییه   "ئه رکه   هاندانی 

مامه ڵه کاری  باشترین  وه ک  به ریتانیا  پێگه ی  چه سپاندنی  له پێناو 

بازرگانی بۆ کڕینی نه وتی سعودیه  له پێناو چه ک و به م دواییانه ش 

یه که کانی  ل��ه دوای  یه ک  حکومه ته   داراییه کان،  سه رمایه گوزارییه  

به ریتانیا )به  کرێکاران و پارێزگارانه وه ( هه وڵیانداوه  روی راسته قینه ی 

رژێمی سعودیه  که مێک میکیاژ بکه ن و په یوه ندییه  گه رموگوڕه کانی 

به  تیرۆریزمی جیهانییه وه  داپۆشن.

له نده ن: "رێکخراوی قاعیده " تیرۆریزمی جیهادییه 
ئه وه   و  ئه فغانستان  پرسی  روده کاته   کتێبه که   نوسه ری  کۆرتسی 

بیرده هێنێته وه،  که  له  ئێستادا به ریتانیا شه ڕ دژ به و هێزه  ئیسالمییانه  

ده کات، که  له  هه شتاکانی سه ده ی رابردودا بۆ روبه ڕوبوونه وه  و 

ئه م  نوسه ر  ده کردن،  پاڵپشتی  سۆڤیه ت  یه کێتیی  به رپه رچدانه وه ی 

نهێنیی  پڕۆسه ی  گه وره ترین  و  "به رفراوانترین  به   به ریتانیا  کاره ی 

نوسه ر  داده نێت.  جیهانییه وه "  دووه می  له دوای جه نگی  )وایتهۆڵ( 

ئیسالمییه کانی  سه رکرده   گرنگترین  له   دووان  ده کات  له وه   باس 

له   حه قانی(،  جه الله دین  حیکمه تیار،  )قه لبه دین  ئه فغانستان 

په یوه ندییه کی توندوتۆڵدا بوون له گه ڵ به ریتانیا، که  قه لبه دین ساڵی 

وه زیرانی  سه رۆک  به   چاوی  و  کردوه   له نده نی  سه ردانی   1988

ئه وکاتی به ریتانیا )مارگرێت تاتچه ر( که وتووه .

دارده ست  وه ک  شه ڕکردن  بۆ  ئیسالمییه کان  جیهادییه   به کارهێنانی 

بۆته   کاره ش  ئه م  هه ڵنه گره .  گومان  شتێکی  وه کاله ت(،  )شه ڕی 

مایه ی سه رهه ڵدانی "ریكخراوی قاعیده " و باڵوبوونه وه ی تیرۆریزمی 

به ره و   )ISI-پاکستان هه واڵگریی  )ده زگای  هه نگاونانی  و  جیهانی 

الیه نێکی یارمه تیده ر و پاڵپشتیکه ری قاعیده . کۆرتس بابه تێکی که م 

بریتییه   ئه ویش  پێشه وه ،  دێنێته   ناوبراوه   "جیهاد"�ه   ئه و  ناسراوی 

–به   ئه فغانییه کان  به ئه زمونه   ئیسالمییه   له   نێرده یه ک  ناردنی  له  

ئاگاداری و تێوه گالنی به ریتانیا و ویالیه ته  یه کگرتوه کانی ئه مریکا- 

له   پێشوو  به ڵکان و کۆماره کانی یه کێتی سۆڤێتی  له   بۆ شه ڕکردن 

و  بانگه شه   چین.  ئیسالمنشینه کانی  ناوچه   و  ناوه ڕاست،  ئاسیای 

پڕوپاگانده ی "ده ستتێوه ردانی مرۆیی له  کۆسۆڤۆ" له  ساڵی 1999، به  

شێوه یه کی جدیی ئه و حه قیقه ته  ئاشکراده کات، که  به ریتانیا هه ستاوه  

قاعیده   رزگاریخوازی کۆسۆڤۆ"، چه شنی  به  مه شقپێکردنی "سوپای 

له و  هه ر  که   به ریتانیاوه ،  ده ستی  به   بوو  ئامێرێک  سوپایه ش  ئه م 

کاته دا ئه م سوپایه  له الیه ن وه زیره  به ریتانییه کانه وه  به  تیرۆریست 

وه سفده کرا!

به  گه ڕانه وه  بۆ میسر، یه که م 100 رۆژی فه رمانڕه وایی )محه مه د 

مورسی( ئه وه  ئاشکراده کات، که  سیاسه تی ئیخوان موسلیمین، ئه و 

سیاسه ته یه ، که  کۆرتس له  کتێبه که یدا و له  رێگه ی خوێندنه وه یه کی 

وردی ئه رشیف و شیکارییه کی ره خنه یی به ڵگه نامه کانه وه  باسیکردوه ، 

میسر  شۆڕشی  به رپابوونی  پێش  ساڵێک  کتێبه که   کاتێکدا  له   ئه مه  

باڵوکراوه ته وه ، ئه وه تا ده ڵێت:

)حوسنی  ده سه اڵتی  روخانی  یاخود  مردن  پاش  میسر  "داهاتوی 

موباره ک( –به  شۆڕش بێت یاخود به بێ شۆڕش- هیچ رون نییه ، 

حکومه تی  له   یاخود  موباره ک  پاش  حکومداری  له   ئیخوانه کان 

یه کێکه   که   به ریتانیا،  ده بێت...  سەرەکییان  رۆڵێکی  ئینتیقالیدا 

سه رمایه گوزارییه که ی  و  میسر  سه رمایه گوزاره کانی  گه وره ترین  له  

ده گاته  نزیکه ی )20 ملیار( دۆالر، ده سته بژێری ئه م واڵته  ده یانه وێت 

به ریتانیا له  میسری پاش موباره کدا، رۆڵێکی باشتر بگێڕێت له وه ی له  

پاش ئێرانی )ره زا شا( له  ساڵی 1979دا بینی، هه ربۆیه  ئێستا پێیان 

وایه  به رژه وه ندییان له  موجامه له  و پشتیوانی ئیسالمییه کاندایه ".

سه ده ی  حه فتاکانی  و  په نجاکان  نێوان  ماوه ی  له   وه ک  "به ریتانیا، 

رابردودا کردی، وه ک وزه یه کی دژ به  هێزه  سیکۆالر و نیشتیمانییه  

ئۆپۆزسیۆنه کانی میسر و ناوچه که  له  ئیخوان موسلیمین ده ڕوانێت".

 Secret Affairs Britain’s " :)دەربارەی کتێبەکەی )مارک کۆرتس

"Collusion with Radical Islam, London, 2010

سەرچاوە: 
گۆڤاری )بدایات(، ژمارە )3 و 4(، پایزی 2012 و زستانی 2013.
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فەڕەنسا چۆن بووە ئامانجی 
)مەشروعی( گروپە جیهادییەکان؟

نوسەران: ئاالن گرێش، ژین پیێر سێرێنی

لە فارسییەوە: ئارام گەاڵڵەیی
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ئێستا دۆخەکە بەو شێوەیە نییە. هەڵبەتە هێشتا شەڕ نایەکسانە، 

دەسەاڵتی  و  داگیرکردووە  قەڵەمڕەوێکی  )داعش(  ئەوەی  لەگەڵ 

دەکات،  سنورەکانی  لە  بەرگری  و  هەیە  کەسدا  ملیۆنان  بەسەر 

بەاڵم جۆرێک هاوسەنگی تۆقاندن دروستبووە و شارەزایانی )شەڕی 

نابەرامبەر( باس لەوە دەکەن، کە تێیدا لەالیەکەوە فڕۆکە و فڕۆکەی 

بێفڕۆکەوان و موشەک بەکاردێت، لە الیەکی ترەوە چەکی بەرامبەر 

بن  )العربی  کاڵشینکۆفە.  و  تەقاندنەوە  و  ئینتەرنێتی  خراپەکاری 

 1957 ساڵی  کە  جەزائیر،  شۆڕشی  رابەرانی  لە  یەکێک  مهیدی( 

دەستبەسەرکرا بەو کەسانەی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرد و لێیان 

دەپرسی بۆچی سود لە بۆمبی چێنراو وەردەگرن، وتی "فڕۆکەکانتان 

بدەن بە ئێمە، ئێمەش بۆمبە چێنراوەکانتان پێدەدەین."

ئێستا ئیتر دوژمنانی فەڕەنسا و ئەمەریکا، حکومەت یان دامەزراوە 

سیاسی – سەربازییەکان لە دەرەوەی خاکی واڵتەکانیان بێتوانا نین 

و دەتوانن بە هەر رێگەیەک بگەنە سەرزەوی ئەو واڵتەی هێرشی 

کردووەتە سەرییان. نموونەی ئەمە لە )سنت بێرناردیۆی کالیفۆرنیا( 

دەبینرێت، کە تێیدا ژیانی 14 کەس بووە قوربانی تۆڵەسەندنەوەی 

ژن و مێردێک، کە لەژێر دەستی داعشدا پەروەردە بووبوون.

لە شەڕی عێراق – ئێرانەوە تا شەڕی جەزائیر و 
بۆردومانی داعش

کەمتر لە 25 ساڵ دوای شەڕی جەزائیر بە تەقەکردن، خراپەکاری 

سەرلەنوێ  واڵتە  ئەو  فەڕەنسادا  خاکی  لەناو  تاوانکارییەکان  و 

ژمارە  لە  17/9/1986دا  رێکەوتی  لە  وەستاوەتەوە.  تیرۆریزم  دژی 

140ی شەقامی )رن( پاریس لەبارمبەر فرۆشگای بەناوبانگی )تاتی( 

سندوقێکی ئاسنی خۆڵ تەقییەوە. لە ئەنجامدا 7 کەس کوژراون و 

55 کەسیتریش بریندار بوون. ئەمە دوا رووداوی ئەو 14 هێرشە 

بوو، کە لە ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا لەالیەن کۆمیتەیەکی نەناسراو 

بە ناوی )هاوخەباتی لەگەڵ زیندانیانی سیاسی عەرەبی رۆژهەاڵتی 

ب���اوەڕی باو لە پاریس ئەوەیە، کە هی���چ پەیوەندییەک لە لـ
نێوان سیاس���ەتی فەڕەنس���ا لە رۆژهەاڵتی نزیک و باکوری 
ئەفەریقا )س���احل( و ئەو هێرش���انەی کە فەڕەنسا تێیاندا 
بووەتە قوربانی، نییە. ئەمە ئەو ش���ەڕە نییە، کە فەڕەنسا 
لەوێ دەیکات و دەبێت���ە هۆی وەاڵمی مەرگبار لەناو خاکی 
والتەکەی���دا، بەڵکو هۆکاری ئەمە نەف���رەت لە )بەهاکانی 
ئێمە(، )ئایدیاکانمان( و شێوازی ژیانی فەڕەنساییە. لەگەڵ 

ئەوەدا مێژووی ئەم دواییە پێچەوانەی ئەمەی فێردەکات.
لە سەردەمی ئیستیعماردا سیناریۆی ناردنی هێزی سەربازی 

ئاس���ایی بوو: شەڕەکە لە قەڵەمڕەوی قوربانیدا ئەنجام دەدرا و هێرشبەر چاوەڕوانی 
ئەوە نەبوو، شار و گوندەکانی ببنە ئامانجی دژە هێرشی دوژمنان. هەبوونی بااڵیی 
چەکداری، دەس���ەاڵتی رەها بەس���ەر دەریاکان و لەدەس���تدانی هەرجۆرێک )تابوری 
پێنجەم(ی چاالک لە خاکەکەیدا رێگر بوو لەبەردەم ئەم کارەدا. بەریتانیا و فەڕەنسا 
لە سەدەکانی هەژدە و نۆزدەدا بە نزیکەیی تەواوی گۆی زەویان لەسەر بنەمای ئەم 
پرۆژەیە گەمارۆدابوو، کە لە ش���ەڕی ئەوروپاییدا زۆر جیاواز بوو، کە لەوانەدا بێجگە 
لە دورگەی بەریتانیا، هیچ واڵتێک یان خەڵكانێک لە وێرانکاری و کوژران یان بریندار 

بوون پارێزراو نەبوون.

 ئاالن گرێش
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عەقڵی  سەرەکی  ئامانجی  ن��اوە  ئەم  ئەنجامدرابوون.  نزیک( 

بیرکەرەوەی )فوئاد عەلی ساڵح(ی دەشاردەوە، کە تونسییەکی شیعە 

بەندیخانە  لە  هاوڕێکانی  ئازادکردنی  ئامانجی  بەرلەوەی  کە  بوو، 

بێت، خوازیاری پچڕاندنی پشتیوانی سەربازی پاریس بۆ عێراق لە 

شەڕی عێراق – ئێران بوو، کە ساڵی 1980 دەستیپێکردبوو.

فرانسوا میتێران، کە مانگی 5/1981 هەڵبژێردرابوو، پشتیوانی خۆی 

لە عێراق نەدەشاردەوە. بەاڵم هێرشی ساڵی 1983 بۆ سەر تەالری 

)دراکار(ی بەیروت کە لە ژێر دەستی سوپای فەڕەنسا بوو، بووە 

هۆی کوژرانی 58 سەرباز، درایە پاڵ ئێران و میتێرانی ناچار کرد، 

هێزانە  ئەم  بدات.  ئێران  چەکدارانی  پڕچەککردنی  بە  رێگە  کە 

بەر لە روخانی شای ئێران ساڵی 1979 ژمارەیەکی کەم چەک و 

جبەخانەی فەڕەنسایان لەبەردەستدا بوو.

بە سەرکەوتنی )جاک شیراک( و راستەکان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی 

ساڵی 1986دا، )پێکەوە ژیان( دەستیپێکرد. )ئاندرێ ژیرۆ( وەزیری 

ئەوانەی  و  دەرکرد  چەکی  راگرتنی  فەرمانی  کاتە،  ئەو  بەرگری 

ناوبانگی  لوشیر(  )بابەتی  بە  کە  هەبوو،  ک��ارەدا  لەو  دەستیان 

دەرکرد، رەوانەی دادگا کران، هێرشی شەقامی )رن( وەاڵمی ئێران 

بوو بۆ ئەم کارە. دوای شکستی یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئازاد 

لە جەزائیر لە ساڵی 1991دا، کە بووە هۆی سەرکەوتنی )بەرەی 

رزگاری ئیسالمی FIS(، میتێران و دەوڵەتەکەی لە سەر دوو ڕێگە 

دەسەاڵتدا  لە  ئیسالمگەراکان  کە  بێت  پێیانخۆش  ئایا  مابوونەوە، 

نەمان، یان کودەتای دژی ئیسالمییەکان مەحکوم بکەن؟

بە سەرۆک وەزیران.  بوو  باالدور(  )ئێدوارد  ئازاری 1993  مانگی 

"ئەیرفرانس"  فڕۆکەوانی  هێڵی  فڕۆکەیەکی  12/1994دا  مانگی  لە 

فریاکەوتنی  گروپی  نیشتەوە.  مارسێی  لە  رفێنراو  جەزائیر  لە 

خێرا )GIGN( هێرشیانکردە سەر و نەیانهێشت خۆی بە بورجی 

پاسکوا( وەزیری نوێی واڵتەکە، کە لە  ئیڤڵ-دا بکێشێت. )شارل 

لە  چاوپۆشی  دوورکەوتبووەوە،  پێشوو  سۆسیالیستی  سیاسەتی 

هاوکاری گروپی چەکداری ئیسالمی )GIA( لەناو فەڕەنسا لەگەڵ 

نەیارانی حکومەتی جەزائیر دەکرد، لە زنجیرەیەک چاالکیدا لەالیەن 

حکومەتی فەڕەنساوە کۆمەڵێک لە الیەنگرانی ئەو گروپە ئیسالمییە 

بەرەو  کران  ناچار  تریش  ئەوانی  و  کران  دەستبەسەر  چەکدارە 

سویسرا یان بەلجیکا کۆچبکەن.

لە نێوان مانگەکانی 7 و 10/1995، هەشت هێرشی تیرۆریستی لە 

25/7ی  رێکەوتی  کارەساتبارتر  هەمووی  لە  ئەنجامدران.  فەڕەنسا 

هەمان ساڵ هێرشکرایە سەر وێستگەی )سان میشل(ی هێڵی خێرای 

مۆنۆمێنتی قوربانیانی تەقینەوە تیرۆریستیەکانی پاریس
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پاریس و لە ئەنجامدا 8 کەس کوژران و 55 کەس برینداربوون. 

بەرامبەر  پاریس  هەڵویستی  بەرامبەر  لە  ئیسالمییە  گروپە  ئەو 

تیرۆریستییانە  کارە  ئەو  ئەنجامدانی  بە  جەزائیر  ناوخۆی  شەڕی 

تۆمەتبار کرا. جاک شیراک سەرۆک کۆماری ئەو کاتەی فەڕەنسا، 

کە ساڵی 1995 هەڵبژێردرابوو، بە تەواوی لە پەیامەکە تێگەیشت 

و لە بارەی جەزائیرەوە بەرامبەر )لیامین زروال( سەرۆک کۆمار و 

ئیسالمگەراکان پاشەکشێی کرد.

مانگی 1/2015 کەمتر لە پێنج مانگ دوای دەستپێکردنی بۆردومانی 

داعش لە عێراق لەالیەن فەڕەنساوە، دوبارە پاریس نوقمی خوێن کرا. 

هێرشکرایە سەر شارلی ئیبدۆ و تیرۆریستەکە رایگەیاند ئەمکارەی 

لە تۆڵەی قوربانیانی هێرشی فەڕەنسا لە مالی ئەنجامداوە. 

لە  هێرشەکان  بەرفراوانکردنی  دوای  مانگ  سێ  لە  کەمتر   13/11

سوریا، داعش بەرپرسیارێتی کارەساتەکەی رۆژهەاڵتی پاریسی گرتە 

ئەستۆ، کە تێیدا 130 کەس کوژران و 400 کەسی تر بریندار بوو.

گۆڕانی ئاڕاستەی سیاسەتی پاریس
کردن  مەحکوم  شایانی  هەرچەندە  تاوانکارییەکان  بینیمان،  وەک 

بن، تەنیا لە چوارچێوەی سیاسی و دیپلۆماتیکدا دەتوانێت درکی 

پێبکەن و بەسەریدا سەرکەوتوو بن. دوای 11 سێپتەمبەری 2011 و 

راگەیاندنی شەڕی ئەمەریکا دژی عێراق لە ساڵی 2003دا، دوبارە 

خاکی فەڕەنسا کرایەوە ئامانج: دوو هێرشی تیرۆریستی لە ساڵی 

2004 لە مەدرید و 2005 لە لەندەن. ئامانجی ئەم هێرشانە شێوازی 

ژیانی رۆژئاوا نەبوو، بەڵکو دوو واڵتی چاالک لەو هاوپەیمانێتییەدا 

بوون، کە هێرشیان کردە سەر عێراق. بێگومان فەڕەنسا بە هۆی 

وتەکانی )دومینیک دوویلپن( وەزیری دەرەوەی ئەو کاتی فەڕەنسا 

دژی شەڕی 14/2/2003 لە ئەنجومەنی ئاسایش لەم هێرشانە پارێزرا.

بە  هەیانە  رۆژئاوا  بەرامبەر  موسوڵمانان  جیهانی  نەفرەتەی  ئەو 

رێژەیەکی زۆر لە گروپە توندڕەوەکان زیاترە و ناتوانرێت بپێورێت. 

سەدان هەزار کوژراو، ملیۆنان پەنابەر، ئەشکەنجەکانی بەندیخانەی 

بێفڕۆکەوانەکان  فڕۆکە  هێرشی  الوەکییەکان،  زیانە  ئەبوغرێب، 

بانگەشەی  کە  داعشن،  پڕوپاگەندەی  یارمەتیدەری  سەرجەمیان 

شەڕی خاچپەرستی دژی موسوڵمانان دەکات و رایدەگەیەنێت، کە 

بێ وەاڵم نامێنێتەوە.

میوزیکی  تایبەتمەندی  فەڕەنسا  دەنگی  نزیک  رۆژهەاڵتی  لە 

کۆتایی  سااڵنی  لە   2003 ساڵی  دوای  پاریس  لەدەستداوە.  خۆی 

ئەمەریکا  پێشووی  کۆماری  سەرۆک  بووش  جۆرج  سەرۆکایەتی 

ڕەسمی  بە  عێراقی  داگیرکردنی  هەڵگرت،  ئەمەریکای  شوێنپێی 

ناسی، لە لیبیا، مالی، کۆماری ئەفەریقای ناوەڕاست و لە کۆتاییشدا 

عێراق و دواتر سوریا، دەستوەردانی سەربازی ئەنجامدا. پشتیوانی 

لە وێرانکردنی یەمەن لەالیەن عەرەبستانی سعودی دەکات و چەکی 

پێدەدات. هیچ هێزێکی رۆژئاوایی بێجگە لە ئەمەریکا بەو شێوەیە 

لە قەڵەمرەوی ئیسالمدا ئامادەبوونی سەربازی نییە و کاتێک پاریس 

باس لە جیاوازییەکانی خۆی دەکات، رەخنە لە باراک ئۆباما سەرۆک 

کۆماری ئەمەریکا دەگرێت، کە فەڕەنسا پێیوایە لە بەرنامەی ناوەکی 

ئێراندا نەرمی نواندووە و لە دیدی فەڕەنساوە بە تەواوی دەستی 

لە سوریا وەرنەداوە.

ئیسرائیل-فەلەستینیش  ب��ارەی  لە  فەڕەنسا  نەرمی  هەڵوێستی 

بەرفراوانی  هێرشی  چاودێری  هەروەها  بکرێت،  لەبیر  ناتوانرێت 

ئیسرائیل بۆ سەر غەززە لە سااڵنی 2008، 2012 و 2014 بووە. 

هەرکاتێک دەوڵەتی فەڕەنسا راستەکان یان چەپەکان وەک )مافی 

کردووە.  پەسەند  کارانەیان  ئەو  خۆی(  لە  بەرگری  بۆ  ئیسرائیل 

لە رۆشنبیران چۆن دەتوانێت  وەزارەتی دەرەوە وەک ژمارەیەک 

کارەساتی  لە  فەڕەنسا  و  رۆژئ��اوا  دژی  توڕەی  کە  بیسەلمێنێت، 

جەنراڵی  پێترایۆس  دەیڤد  ناگرێت؟  س��ەرچ��اوە  فەلەستینەوە 

فەرماندەیی  ناوەندی  فەرماندەی  راب��وردوودا  لە  کە  ئەمەریکی، 

ئیسرائیل– "گرژییەکانی  رایدەگەیەنێت،  بوو،  ئەمەریکا  هێزەکانی 

هێرشی  رووبەڕووبوونەوەی  هۆی  دەبێتە  زیاتر  فەلەستینییەکان 

ویالیەتە  الیەنگری  بەهۆی  رووبەڕووبوونەوانە  ئەم  چەکداری. 

ئەمەریکایین.  دژە  هەستی  پاڵنەری  ئیسرائیل،  لە  یەکگرتووەکان 

رژێمە  رەوای��ی  الوازی  هۆی  دەبنە  هەڵوێستانە  ئەم  هەروەها 

میانەڕەوەکان لە جیهانی عەرەبیدا. قاعیدە و گروپە میلیشیاکانی تر 

بۆ بەرژەوەندی خۆیان سوود لەم توڕەییە وەردەگرن."

بە فەرامۆشکردنی پەیوەندی نێوان سیاسەتی دەرەوەی پەیڕەوکراو 

هۆی  دەبێتە  جیهادگەرایی  گەشەسەندنی  و  عەرەبی  جیهانی  لە 

تیرۆریزم  ئاماژە بە 15 ساڵ شکستی شەڕی دژی  نابیناییەک، کە 

و  پەکدەخات  ستراتیژی  ئەندێشەی  لەبەرچاونەگرتنە  ئەم  دەکات. 

باجە  ناتوانێت  کە  دەبات،  دۆزەخی  بەرەو سەردەمێکی  فەڕەنسا 

قورسەکەی بدات.

سەرچاوە:
https://ir.mondediplo.com/article2448.html 
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لێكترازانی بزوتنەوەی تاڵیبان،
 ئاكام و دەرهاویشتەكانی

لە عەرەبییەوە: شاگوڵ هیرانی
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ژمارە )31-30( ئابی 2017

1. زانا و شێخەكان: هەرچەندە زانا  و شێخەكان لەناو پێكهاتەی 

فەرمی بزوتنەوەی تاڵیباندا نین، كەچی رۆڵێكی گرنگیان هەیە لە 

بزوتنەوەكەدا، ئەمەش لەكاتی قەیرانی دامەزراندنی سەركردایەتی 

نوێی دوای مردنی مەال محەمەد عومەر، بە روونی بەدیاركەوت.

شورای  فەرمییەكان،  لێدوانە  بەپێی  سەركردایەتی:  شورای   .2

سەركردایەتی لە )18( ئەندام پێكدێت  و لە سەرجەم پاكستاندا 

باڵوبوونەتەوە، رەنگە هەندێكیان لەناو ئەفغانستان بن.

ئەختەر  مەال  لەالیەن  پۆستە  ئەو  ئێستادا  كاتی  لە  ئەمیر:   .3

ساڵی  لەدایكبووی  كە  بەڕێوەدەچێت،  مەنسورەوە  محەمەد 

بەڕێوەبەرایەتی  بە  سەر  تەیمور(ی  )بند  گوندی  لە  و  1968 �ە 

میوند لە ویالیەتی قەندەهارە.

لە مەال  لەالیەن هەریەك  ئێستادا  كاتی  لە  ئەمیر:  نوێنەری   .4

سەراجەدین حەقانی  و شێخ هەیبەتوڵاڵ بەڕێوەدەبرێن.

5. لیژنە بااڵكان: دوانزە لیژنەیان چاالكن  و هەریەك لەوانەش لە 

پێگەی وەزارەتێكدان لەناو بزوتنەوەی تاڵیباندا.

6. لیژنە ناوخۆییەكان لەسەر ئاستی ویالیەت  و بەڕێوەبەرایەتییەكان، 

بەتایبەتی لەو ویالیەت  و بەڕێوەبەرایەتیانەی خۆیانی تێدا بەهێزن 

پارێزگاری ویالیەت  لەالیەن  لیژنانە  ئەو  ئامادەبوونیان هەیە.   و 

سەركردایەتیان  لیست  بەپێی  بەڕێوەبەرایەتییەكان  بەرپرسانی   و 

دەكرێت.

ئەوە بنەمای سەرەكی ناوەندە بەهێزەكە  و دروستكەرانی بڕیارە 

لەناو بزوتنەوەی تاڵیباندا. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت: كە كوتلەی 

گەورە لەناو بزوتنەوەكە، تا ئێستا لەگەڵ مەال ئەختەر محەمەد 

مەنسور دان. سەرباری ئەو لێكترازانەی تووشی بزوتنەوەكە بووە. 

بۆ زانیاری، هەندێك لەو دابەشبوونانە پێش راگەیاندنی مردنی 

مەال محەمەد عومەر روویاندا  و هەندێكیشیان دوای راگەیاندنی 

مردنی بوو.

لێكترازانەكانی پێش راگەیاندنی مردنی
 مەال محەمەد عومەر

قورس  مێژوویی  قۆناغێكی  چەند  بە  تاڵیبان  ب��زووت��ن��ەوەی 

دوای  بوو  دەس��ەاڵت  لەدەستدانی  گرنگترینیشیان  تێپەڕیووە، 

كەوتنی كابول لە ساڵی 2001، چونكە بە هۆی بەرتەسكبوونەوە 

 و فریودانی ئەندامەكانیان بە پێدانی پلە  و پایە، كە ئەوكاتە لە 

لەسەرپشت  هەمیشە  گرتوخانەكانیش  دەرگای  بوون  و  ترۆپكدا 

تێوەگالنی  گومانی  گەر  هەركەسێك  بێسەروشوێنكردنی  بۆ  بوو 

بە بزوتنەوەی تاڵیبانی لەسەر بووایە، ئەوا تا چەند ساڵێك خۆی 

دادگایی  ئەوەی  بێ   دەبینییەوە،  ئەمەریكا  زیندانەكانی  لەناو 

بكرێت، یان دۆسیەكەی بخرێتە بەردەم یاسا.

دوای  تایبەتی  بە  ب��ۆوە،  كەمتر  بەرتەسككردنەوەكە  دوات��ر 

ئەندامان  و  كۆكردنەوەی  بوونە هۆی  كارانە  ئەو جۆرە  ئەوەی 

جەنگاوەرانی ناو بزوتنەوەكە لەژێر چەتری یەك لیوادا. لەكاتێكدا 

پێدانی پۆست  و پارە لە بەرامبەر رادەستبوونیان بە حكومەت لە 

رێگەی ئەنجومەنی بااڵی نیشتمانی بۆ ئاشتەوایی بەردەوام بوو. 

ل���ە دوای راگەیاندنی مردنی مەال محەمەد عومەر لە 30ی حوزەیرانی س���اڵی 2015، لـ
ناكۆكییەكان���ی ناو بزووتن���ەوەی تاڵیب���ان بەدیاركەوتن، چونك���ە گروپێك لەناو 
س���ەركردایەتی ئەو بزوتنەوەیە )كە ش���تێكی چاوەڕوان نەكراوبوو( هاتنە دەنگ بۆ 
راگەیاندنەكان  و دانانی مەال ئەختەر محەمەد مەنس���وریان وەك )ئەمیر( رەتكردەوە، 
ئەوان داوای دانانی مەال محەمەد یەعقوبیان كرد وەك ئەمیر بۆ بزوتنەوەی تاڵیبان 
)ك���ە كوڕی مەال محەمەد عومەر بوو(. بەمەش هەر لەو س���اتەوە ناكۆكییەكانی ناو 
بزووتنەوەك���ە لە هەڵچوونی بەردەوامدایە. لێرەدا باس لەو ناكۆكییانە دەكەین، بە 

تایبەتیش لە رابردودا. هەروەها كاریگەرییەكانی لەسەر شانۆی ئەفغانی.
پێكهاتەی رێكخستنەكانی بزوتنەوەی تاڵیبان  و كاریگەریی الیەنەكان

بزوتنەوەی تاڵیبان لە دوو الیەنی س���ەرەكی پێكدێت، ناوەندی دروستكردنی بڕیار، 
پاشان بونیادی سەرەكی رێكخستنەكانی، كە چەند پێكهاتەیەكی سادە لەخۆدەگرێت 

 و دەتوانرێت بەو شێوەیە دابەش بكرێت:
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هەندێكجار  گەرچی  پەیڕەودەكرێت،  سیاسەتە  ئەو  ئێستاش  تا 

لەناو  جیابوونەوە  چەندین  قۆناغەدا  لەو  تێداكراوە.  گۆڕانكاری 

بزوتنەوەكە روویاندا، بەاڵم كاریگەرییەكی ئەوتۆیان بەجێنەهێشت، 

چونكە زۆربەی ئەو كەسانەی جیابوونەتەوە لە پێگەیەكی بەهێزدا 

نەبوون لەناو بزوتنەوەكە. لە گرنگترین ئەو جیابوونەوانە:

یەكەم: كۆمەڵەی بزوتنەوەی كودەتای ئیسالمی
چەندین  كرد،  كارزای  حكومەتی  رادەستی  خۆیان  گروپە  ئەو 

كەسایەتی  و فەرماندەی دیاری ناو بزوتنەوەکەی تێدابوو، ئەمانەش 

هەر لە سەرەتاوە بەهۆی بەرژەوەندی مادی روویانكردبووە ناو 

بزوتنەوەكە.

دووەم: مەال موعتەسەم ئاغاجان
بە  تاڵیبان.  بزوتنەوەی  ناو  گرنگەكانی  كەسایەتییە  لە  یەكێكە 

لێكترازانێكی  بە  كە  جیابووەوە،  دواییە  ئەم  ناكۆكیەكانی  هۆی 

دروستبوونەوەی  دوای  بزوتنەوەکەدا  لەناو  دادەنرێت  گەورە 

زاتە  ئەو  ئاشتیشدا  لە وتوێژەكانی  كابول(.  )واتە دوای كەوتنی 

رۆڵ  و سەنگی خۆی هەبوو لە ویالیەتی قەندەهار، كە بنكەی 

سەرەكی بزوتنەوەکەیە. لەناو قەندەهار مەال موعتەسەم قورسایی 

سەركردایەتی  لەگەڵ  ناكۆكیەكانیشی  جیاوازی  و  هەیە،  خۆی 

چارەسەر  بۆ  رێگەیە  باشترین  وتوێژكردن  پێیوایە  بزوتنەوەكە، 

كردنی قەیرانی ئەفغانستان.

1. بەرەی فیدائی
ناوی  بە  بزووتنەوەیەك  ئینتەرنێت،  لە  خۆی  پێگەی  لەسەر 

راگه یاند،  خۆی  شەهیدبوون(  )ب��ەرەی  یان  فیدائی(  )ب��ەرەی 

تایبەت  رێگەیەكی  و  تاڵیبان  بزوتنەوی  لە  دوور  چاالكییەكانی 

دەستیكرد  مەنسور  ئەختەر  مەال  كاتێكیش  هەڵبژارد.  بەخۆیان 

كردنەوەی  )مەبەستی  قەتەر  لە  ئەفغانی  كەیسی  فرۆشتنی  بە 

مەكتەبی سیاسی بۆ وتوێژی ئاشتی لە دۆحە(، ئەو بزوتنەوەیە 

تاڵیبان جیابوونەوە. كەچی لە  لەدژی وەستان  و لە بزوتنەوەی 

ئاماژە  تاڵیبان  بزوتنەوەی  لە  نزیكەكان  سەرچاوە  كاتدا،  هەمان 

بەوە دەكەن كە بەرەی ناوبراو تەنیا بریتییە لە كەسێك بەناوی 

)نەجیبوڵاڵ وردك(  و لەگەڵ هەندێك لە ئەندامانی خێزانەكەی. 

هەروەها پەیوەندییەكی زۆریشی بە هەواڵگری پاكستانیەوە هەیە 

 و لەژێر چەتری ئەواندا دەژیت. ناوبراو ساڵی 2014 لە هەرێمی 

لەالیەن  بۆوە  تیرۆركردن  توشی هەوڵێكی  پاكستانی  بلوچستانی 

ویالتەكانی  لە  بەرەیە  ئەو  پێدەچێت  تاڵیبانەوە.  بزوتنەوەی 

)مەال  لەالیەن  هەبێت  و  ئامادەییان  رۆژئ��اوا  باشوری  باشور  و 

مەنسور دادوڵاڵ(شەوە پشتیوانیان لێبكرێت، كە برای فەرماندەی 

بەناوبانگی بزوتنەوەی تاڵیبان مەال دادوڵاڵیە.

 لێكترازانی دوای راگەیاندنی مردنی مەال محەمەد 
عومەر

عومەری  محەمەد  مەال  مردنی  راگەیاندنی  لە  ماوەیەك  دوای 

رابەری بزوتنەوەکە، دەنگی ناڕەزایی لەناو شورای سەركردایەتی 

بزوتنەوەی تاڵیبان بەرزبۆوە لەدژی دانانی مەال ئەختەر محەمەد 

مەنسور وەك رابەری بزوتنەوەكە. بەهێزترینیشیان، مەال محەمەد 

محسن رەحمانی لەگەڵ مەال عەبدولرەزاق  و مەال عەبدولجەلیل. 

ئەوانە لە كەناڵە راگەیاندنە ئەفغانی  و رۆژئاواییەكان بەدیاركەوتن  

و ناڕەزایی خۆیان بەرامبەر بە دامەزراندنی مەال ئەختەر دەربڕی 

 و داوایانكرد یەعقوبی كوڕی مەال محەمەد عومەر وەك ئەمیری 

لەبەرئەوەی خێزانی  بەتایبەتی  باوكی.  دوای  دابنرێت  بزوتنەوە 

بەم  بوون.  ئەختەر  مەال  دژی  سەرەتا  عومەر،  محەمەد  مەال 

شێوەیە سەرباری سەركەوتنی، كەچی بزوتنەوەكە لێكترازا، كە لە 

جیابوونەوانە هەندێكیان  ئەو  كاریگەری خۆی هەبوو.  داهاتودا 

جێگەی مەترسین. كە بەكۆمەڵن. ئەوانەشی سروشتێكی تاكییان 

هەیە مەترسی  و كاریگەریان كەمترە. لەوانەش:

1. دەست لەكاركێشانەوەی سەرۆكی مەكتەبی سیاسی
تووشی  تاكەكەسیەكانی  لەیەكترازانە  گرنگترین  لە  یەكێك 

بزوتنەوەی تاڵیبان بوو، دەست لەكاركێشانەوەی )محەمەد تەیب 

ئاغا(، سەرۆكی مەكتەبی سیاسی بزوتنەوەکە بوو. كاتێك مردنی 

پۆستەكەی  لە  یەكسەر دەستی  راگەیەنرا،  مەال محەمەد عومەر 

بااڵی  دەستێكی  ئاغا  تەیب  محەمەد  سەرۆك.  وەك  هەڵگرت 

بۆ  جیهان  لەگەڵ  دەروازەی���ەك  چەند  كردنەوەی  لە  هەبوو 

بزوتنەوەی تاڵیبان. وەك كردنەوەی مەكتەبی سیاسی بۆ بزوتنەوە 

لە قەتەر لە 4ی ئابی 2015. بەپێی لێدوانەكانی خۆی: هۆكاری 

دەست لەكاركێشانەوەی دەگەڕێتەوە بۆ:

�� شاردنەوەی مردنی مەال محەمەد عومەر بۆ زیاتر لە دوو ساڵ، 

وتەی خۆی،  بە  دایدەنێت، چونكە  مێژوویی  بە هەڵەیەكی  كە 

بە درێژایی ئەوكاتە ئەو نوێنەرایەتی كەسێكی مردوی كردووە. 
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ئه و دەڵێت: دەبوایە دانانی سەركردایەتی نوێ  لە كۆبونەوەیەكی 

سەركردایەتی  دامەزراندنی  چونكە  بێت،  ئەفغانستانەوە  ناو 

بووە.  تر  هەڵەیەكی  ئەفغانستان  دەرەوەی  لە  بزوتنەوە  نوێی 

هێناوە.  شكستی  دامەزرابێت  واڵت  دەرەوەی  لە  هەركەسێك 

دامەزراندنی حكومەتی ئەفغانیش لە شاری )بۆن(ی ئەڵمانیا بە 

نمونە دەهێنێت�ەوە. بۆیە دامەزراندنی سەركردایەتی بزوتنەوەی 

تاڵیبان لە پاكستان، بە هەمان شێوە شكست دەهێنێت.

2. ئەنجومەنی بااڵی ئیمارەتی ئیسالمی
بوو  باڵ  گەورەترین  ئیسالمی،  ئیمارەتی  بااڵی  ئەنجومەنی 

)اسالمی  جیابوونەتەوە  تاڵیبان  بزووتنەوەی  لە  تائێستا  كە 

 2015 ساڵی  دووەم��ی  تشرینی  8ی  لە  شوری(  عالی  ام��ارت: 

لە كۆبوونەوەیەك لە بەڕێوەبەرایەتی )شین دند( لە ویالیەتی 

رەسوڵ  محەمەد  مەال  راگەیاند  و  خۆی  دامەزراندنی  هرات 

مەال  برای  دادوڵاڵ  مەنسور  مەال  لەكاتێكدا  دانرا.  ئەمیر  وەك 

باز محەمەد  دادوڵاڵی فەرماندەی بەناوبانگی ئەفغانی  و مەال 

تاڵیبان لە باشوری رۆژئاوای  حارس )یەكێكە لە فەرماندەكانی 

مەنسور  م��ەول��ەوی  بن  محەمەد  شیر  م��ەال  ئەفغانستان(، 

)رابەری یەكێك لە حزبە جیهادیەكانی دژی "یەكێتی سۆڤیەت" 

بزوتنەوەی كودەتای ئیسالمی(، ئەوانە نوێنەری بواری سەربازی 

 و جەنگی ئەو باڵە بوون. هەروەها مەال عەبدولمەنان نیازیش 

فەرمی  وتەبێژی  سیاسی  و  كاروباری  بۆ  ئەمیر  جێگری  وەك 

بزوتنەوەكە دیاریكرا. 

یەكێك لە گرنگترین هۆكارەكانی جیابوونەوەی ئەو باڵە بریتیبوو 

ئەمیری  وەك  مەنسور  محەمەد  ئەختەر  مەال  هەڵبژاردنی  لە 

تالیبان. جگە لەوەش خۆیان بە بزوتنەوە سەرەكیەكەی تاڵیبان 

دادەنێن  و هۆكاری ئەو هەڵوێستەشیان دەخەنەڕوو. لەوانەش:

تاڵیبان  ب��زوت��ن��ەوەی  نوێی  سەركردایەتی  گروپە  ئ��ەو   .1

تۆمەتباردەكەن بەوەی كە سەر بە دەزگای هەواڵگریی پاكستانین، 

كە  رایگەیاند:  لێدوانێكدا  لە  دادوڵ��اڵ  مەنسور  مەال  چونكە 

پۆستە بااڵكان لەناو بزوتنەوە، لەالیەن هەواڵگری پاكستانیەوە 

دابەشكراون. هەروەها دەڵێت: لەبەرئەوەی هەواڵگری پاكستانی 

داوای هەندێك كاریان لێكردووە و دژی بەرژوەندی ئەفغانستان 

بووە، بۆیە پاكستانی ج�ێهێشتووە.

دووەم: مەال مەنسور دادوڵاڵ، ئەمیری نوێی بزوتنەوەی تاڵیبانی 

بە تۆمەتی خیانەت  و ستەمكاری تاوانباركرد  و وتی: بۆ ماوەی 

لە  شاردۆتەوە  و  عومەری  محەمەد  مەال  مردنی  ساڵ  دوو 

هەمان كاتیشدا بە فەرمانی دەزگای هەواڵگری پاكستانی بەناوی 

چەکدارانی بزوتنەوەی تالیبان
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تالیبانی هەڵسوڕاندووە )واتە  )فرامین(، ئەندامانی بزوتنەوەی 

بەناوی مەال محەمەد عومەر(ەوە.

وەك  مەنسور  محەمەد  ئەختەر  مەال  هەڵبژاردنی  سێیەم: 

شورای  ئەندامانی  بچووكی  كۆمەڵێكی  لەالیەن  تەنها  ئەمیر 

سەركردایەتی بووە، نەك لەالیەن زانایان  و ئەهلی چارەسەر  و 

دەست رۆیشتووی ناو ئەفغانستان بەشێوەیەكی روون  و ئاشكرا.

لەناو  كینە  هێنانەوە، هەستی رق  و  پۆزش  ئەو جۆرە  دیارە 

بە  پاكستان  دژی  تاڵیبان  بزوتنەوەی  جەنگاوەرانی  ریزەكانی 

دەروژێنێت،  بەتایبەتی  سەربازیش  هەواڵگری  دژی  گشتی  و 

ئەفغانی  دۆسیەی  سەرپەرشتی  تایبەتی  بەشێوەیەكی  كە 

زەقە  شێوەیە  بەو  ئێستا  ناكۆكیانەی  ئەو  پێدەچێت  دەكات. 

بەدیاركەوتوون. ئەوكاتەی مەال محەمەد عومەریش لەژیاندا بوو 

هۆكاری  بە  هەندێكیان  هەبووە.  بوونیان  جیاجیا  هۆكاری  بە 

دادوڵ��اڵ  مەنسور  م��ەال  لەگەڵ  ئ��ەوەی  وەك  ب��وون،  كەسی 

بزوتنەوەی  سەركردایەتی  لەالیەن  پێیوایە  ئەو  چونكە  رویدا، 

تاڵیبانەوە زوڵمی لێكراوە. چونكە كاتێك مەال محەمەد عومەر 

بەرەیەی سەرپەرشتی دەكرد الیدا  ئەو  لە سەركردایەتیكردنی 

 2008 ساڵی  پاكستانیش  دەسەاڵتدارانی  پاكستان،  گەڕایەوە  و 

دەستگیریان كرد تا ساڵی 2014 مایەوە. مەال مەنسور دادوڵاڵ 

پێیوایە دەستگیركردنی بە فەرمانێكی سەركردایەتی بزوتنەوەی 

تاڵیبان بووە. كەچی مەال محەمەد رەسوڵ لەگەڵ سەركردایەتی 

بزوتنەوە كێشەی كۆنی هەبوو، جگە لە فەرمانی مەال محەمەد 

عومەر، ملكەچی بڕیاری هیچ كەسێكی تر نەدەبوو.

رێگەگرتن لە لێكترازان
ئەوا  بوایە،  سیاسیەكاندا  لەنێوان  تەنیا   ناكۆكیەكان  ئەگەر 

تاڵیبانیش  بزوتنەوەی  نوێی  سەركردایەتی  بوو.  ئاسایی  شتێكی 

دەست  بە  زۆری  بایەخێكی  نمونە:  بۆ  پێنەدەدا،  گرنگی  زۆر 

لەكاركێشانەوەی مەال موعتەسەم ئاغا  و محەمەد تەیب ئاغا نەدا، 

بوون،  بزوتنەوەكە  گەورەی  سیاسی  كەسایەتی  دوو  هەرچەندە 

كارەكە  ئیسالمی(،  ئیمارەتی  بااڵی  )ئەنجومەنی  لەگەڵ  بەاڵم 

جیاوازە، چونكە لێكترازانەكە گەیشتە رادەی گرتنی بەرەی شەڕ  

لێرە  بۆیە  ئاساییەكان.  جەنگاوەرە  مەیدانیەكان  و  فەرماندە  و 

سەركردایەتی نوێی تالیبان گرنگییەكی تایبەتی بەو جیابوونەوەیە 

هەواڵەكە  ئ��ەوەی  پێش  پێبگەیەنێت  شكستی  هەوڵیدا  و  دا 

قەبارەی  بۆ  سنورێك  توانی  زۆریش  رادەیەكی  تا  باڵوببێتەوە. 

هەبوو  روودانی  ئەگەری  كە  دابنێت،  ئینشقاقەكان  لێكترازان  و 

جیاوازی  رەفتاری  شێواز  و  چەندین  تاڵیبان.  بزوتنەوەی  لەناو 

گرتەبەر بۆ لەناوبردنیان. گرنگتریشیان:

�� دبلۆماسیەتی چاالك: سەركردایەتی بزوتنەوەی تاڵیبان چەندین 

نوێنەری بۆ الی ژمارەیەك كەسایەتی رەوانەكرد، تا روونەكەنە 

پێكهاتبوون.  دیار  كەسانی  زانا  و  لە  ئەمانەش  گرووپانە.  ئەو 

لەگەڵ كۆمەڵە كەسێكیش رێككەوتن لەوانەش: مەال عەبدولمەنان 

كوڕی.  یەعقوبی  محەمەد  مەال  و  عومەر   محەمەد  مەال  برای 

هەروەها مەال حەسەن رەحمانی )لە كاتی ئامادەكردنی ئەو بابەتە 

لەدەستدا(، مەال عەبدولڕەزاق، مەال عەبدولجەلیل، مەال  گیانی 

عەبدولقەیوم  و چەندانی تریش.

قایمكردنی ریزەكانی ناوخۆ
بزوتنەوەی تاڵیبان هەوڵیدا لە رێگەی پێكهێنانی چەند نوێنەرێك 

الیەنگرانیان.  جەنگاوەران  و  رازیكردنی  بۆ  زاناكان  و  شێخ   لە 

لەسەر مەسەلەی شاردنەوەی هەواڵی مردنی مەال محەمەد عومەر 

ناوخۆی  ریزەكانی  مەنسور،  محەمەد  ئەختەر  مەال  دانانی   و 

شێخەكان  زانا  و  بە  راوێژ  كارە  ئەو  كە  پێیەی  بەو  بپارێزێت، 

كراوە  و لەپێناو بەرژەوەندی بزوتنەوەكەدا بووە. هەروەها زانا  و 

شێخەكان پێشتر بەو هەواڵەیان زانیوە.

پروپاگەندە  و راگەیاندن
نوسی   وتاریان  چەندین  تالیبان  بزوتنەوەی  بە  سەر  نوسەرانی 

كەمكردنەوەی  سەر  خرابووە  تیشك  تێیدا  كە  باڵوكردەوە،  و 

مەال محەمەد عومەر
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قەبارەی باڵی ئەنجومەنی بااڵی ئیمارەتی ئیسالمی. لەو نوسیانەدا 

دەڵێن: ئەو گروپە ژمارەیان كەمە  و تەنیا بەرژەوەندییەكی مادی 

كۆیاندەكاتەوە، هەروەها هیچ كەسایەتیەكی كارایان لەگەڵدا نییە. 

دەزگای  لەگەڵ  پەیوەندی  هەبوونی  بە  دەكەن  تۆمەتباریشیان 

هەواڵگری ئەفغانی، بەڵكو كار گەیشتە ئەوەی بە بوونی پەیوەندی 

لەگەڵ رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی تۆمەتباریان بكەن، ئەوانەی 

كە لە وەزیرستان بە هۆی پرۆسە سەربازیەكانی سوپای پاكستانی 

لە جێگەی خۆیان البرابوون. هەروەها بە تۆمەتی كۆكردنەوەی 

ئیسالمی(  دەوڵەتی  رێكخراوی  بە  سەر  )ئەوانەی  ئۆزبەكەکان 

بوون، تاوانباریان دەكردن.

بەكارهێنانی هێز
تاڵیبان هەوڵیدا بە زەبری هێز   نوێی بزووتنەوەی  سەركردایەتیی 

جیابوونەوە  سەربازیەكانی  فەرماندە  جەنگاوەران  و  چەك،  و 

)ئەنجومەنی بااڵی ئیمارەتی ئیسالمی( لەناوببات، پێش ئەوەی بە 

فەرمی خۆیان رابگەیەنن، بەاڵم سەركەوتوو نەبوو لەو كارەیدا. 

یەكێك لە سەركردەكانی كۆمەڵەی مەال ئەختەر محەمەد مەنسور 

لە ویالیەتی زابل دەڵێت: ئەوەی ل�ێی دەترساین ئەوەبوو دوژمن 

ئامانجەكەی پێكا، كە ویستی ناو ریزی تالیبان تێكبدات تا لەگەڵ 

یەك شەڕ بكەین. لەوەشدا سەركەوتووبوو، بەاڵم ئەوە مانای ئەوە 

نییە، كە سەركردایەتی نوێی بزوتنەوەی تاڵیبان، نەیتوانیوە رێگە 

لە لێكترازان نەگرێت، بەڵكو توانی سنورێكیشی بۆ دابنێت، لەم 

كارەشی چەندین یارمەتیدەری هەبوون لەوانەش:

نوێ :  سەركردایەتی  لە  شێخەكان  زانا  و  پشتیوانیكردنی  یەكەم: 

زانایانی ئەفغانی  و پاكستانی زۆربەیان پشتیوانیان لە مەال ئەختەر 

هێزێكیانەوە  هەموو  بە  مەسەلەیە  و  لەو  كرد  مەنسور  محەمەد 

لە ناكۆكییە ناوخۆیەكاندا الیەنگری بوون. بۆیە لە ئەنجامی ئەو 

زۆربەی  وایكرد  مەسەلەكە،  ناو  بۆ  زانایان  هاتنی  پشتیوانییە  و 

زۆری ئەندامانی شورای سەركردایەتی بگەڕێنەوە الی مەال ئەختەر.

دووەم: بوونی توانای فریودان  و هەڕەشەكردن: سەركردایەتی نوێی 

هەڕەشەكردن   لە  هەیە  بەرفراوانی  توانایەكی  تاڵیبان  بزوتنەوەی 

زۆر  رادەیەكی  تا  نەیارانی  بچوككردنەوەی  بۆ  كە  فریودان،  و 

ل�ێی  مەیدانیەكانی  فەرماندە  لەگەڵ  چونكە  ل�ێبینیووە،  سودی 

هەڕەشەی  بە  سیاسیەكانیش  شەڕكردن  و  كەوتە  هەڵگەڕانەوە، 

الدان لە پۆستەكانیان دەوەستێنران. هەندێكیشیان بە پێدانی پلە  و 

پایەی تر فریویان دەخوارد.

مەال  سەركردایەتییەوە:  بەسەر  ئەختەر  مەال  هەژمونی  س�ێیەم: 

ئەختەر محەمەد مەنسور هەر لە ساڵی )2007(ەوە، سەرپەرشتی 

تالیبان.  بزوتنەوەی  سەركردایەتیكردنی  لە  بەشداریدەكرد  یان 

بەمەش توانی لەو ماوەەیەدا خۆی زاڵبکات  و پەیوەندیەكی پتەو 

دەستی  هەروەها  بكات.  دروست  مەیدانیەكان  فەرماندە  لەگەڵ 

كرد بە الدانی ئەو كەسانەی سیخوڕییان بەسەرەوە دەكرد  و دژی 

لە دوای کوژرانی مەال عومەر کەلێنی گەورە کەوتە نێو سەرکردایەتی تالیبان
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دەوەستانەوە لەناو پێگەی سەركردایەتی. جگە لەوانەش: شارەزایی 

مامەڵە  بتوانێت  تا  رەخسا،  بۆ  كردن  سەركردایەتی  لە  تەواوی 

لەگەڵ نەیارانی بكات، یان هەڵوێستەكانیان بگۆڕێت.

رۆڵی ركابەرەكان لە قوڵكردنەوەی ناكۆكییەكان
بێگومان بزوتنەوەی تاڵیبان لەالیەن چەند دەزگایەكی هەواڵگرییەوە 

كراوەتە ئامانج  و هیچ كامێكیشیان لە هیچ كارێك ناسڵەمێتەوە لە 

پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكەی لە ناوچەكەدا. لەوانەش: هەواڵگری 

پاكستانی، كە بەردەوام فشار دەخاتە سەر حكومەتی ئەفغانی بۆ 

ئەوەی بەرژوەندییەكانی خۆی لەسەر مەسەلەی ملمالنێكانی سنور 

لەگەڵ ئەفغانستان، لەسەر هێڵی دیۆرند یەكالبكاتەوە. هەروەها 

لەوانەیە  هتد.  ئەفغانستان  و  هند،  پەیوەندیەكانی  ئاو،  پرسی 

لە  درووستكردن،  فشار  فاكتەرەكانی  لە  بێت  یەكێك  تالیبانیش 

تالیبان  ئەفغانی هەمیشە هەوڵدەدات  كاتیشدا هەواڵگری  هەمان 

الوازبكات، یان سودی لێببینێت بۆ نەهێشتنی فشارەكانی پاكستان. 

باڵەكەی مەال  بە پشتیوانیكردنی  پاكستانیش  پێدەچێت هەواڵگری 

ئەختەر محەمەد مەنسور، یان كردنەوەی رێگە بۆ ئەو باڵە تا لە 

بزوتنەوەكە  لەناو  بێت  تردا  گروپەكانی  هەموو  پێشەوەی  پێشی 

ئەفغانییش  هەواڵگری  لەكاتێكدا  بپێکێت.  خۆی  ئامانجەكەی  و 

مەال  رەسوڵ  و  محەمەد  مەال  باڵەكەی  دەیەوێت  خۆیەوە  لەالی 

سەركردایەتی  الوازكردنی  بۆ  فاكتەرێك  وەك  دادوڵاڵ،  مەنسور 

كەناڵەكانی  لە  ئەمەش  بكات.  بەهێزتریان  بەكاربهێنێت  و  نوێ  

تەرخانكردنی  و  ناوخۆییەكان   زمانە  بە  ئەفغانی  راگەیاندنی 

جیابووەوە  باڵی  هەواڵی  باڵوكردنەوەی  بۆ  رۆژنامەكانی  الپەڕەی 

روونی  بە  نەیار  سەركردەكانی  چاوپێكەوتنی  باڵوكردنەوەی   و 

بەدیار دەكەوێت. تەنانەت راگەیاندنەكانیان، كە بنكەی سەرەكی 

لە كابولە، بە تەواوی رووماڵی ئەو كۆبونەوەی كرد، كە تێیدا مەال 

محەمەد رەسوڵ پێكهێنانی )ئەنجومەنی بااڵی ئیمارەتی ئیسالمی( 

راگەیاند. وەك ئەوەی رووماڵی چاالكی كۆمەڵەیەك لە كۆمەڵگەی 

مەدەنی بكات لە كابول.

دەرهاویشتەكانی دابەشبوون
سەركردایەتی نوێی بزوتنەوەی تاڵیبان بە سەرۆكایەتی مەال ئەختەر 

لەناوبردنی  بۆ  گەڕ  دەخاتە  توانایەكی  مەنسور، هەموو  محەمەد 

باڵی جیابۆوە، یان دانانی سنورێك بۆ تەشەنەكردنی، ئەویش لە 

رێگەی زاناكان  و بە سودوەرگرتن لە راگەیاندنەكان  و فاكتەرەكانی 

ركابەرەكانی،  دژی  هێز  بەكارهێنانی  یان  فریودان،  و  هەڕەشە  

بەاڵم واقیعەكە پێماندەڵێت: بزوتنەوەی تالیبان بۆ یەكەمینجار لە 

مێژووی خۆیدا، بە ئەزموونی دابەشبونێكی راستەقینەدا تێپەڕدەبێت 

 و گروپێكی كاریگەری ل�ێ  جیابۆتەوە، ئەو گروپەش لە ناوچەكانی 

باشوری رۆژئاوا  و بەتایبەتی لە ویالیەتەكانی )زابل، فراە، هەندێك 

ناوچەی هرات( بەهێزن  و رۆڵیان هەیە. هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە 

بۆ ئەوەی ئەگەر پێشتر ئەو كەسانەی جیابوونەتەوە، سیاسی بوون، 

پشتیوانیان  جەنگاوەران  مەیدانیەكان  و  فەرماندە  لەالیەن  بەاڵم 

فەرماندە  و  چونكە  جیاوازترە،  ئەمجارە  بەاڵم  نەكرابێت،  ل�ێ  

دەكەن.  جیابۆوە  سیاسی  سەركردایەتی  پشتیوانی  جەنگاوەران 

لە  بێت  ب��ەردەوام  توانی  دادوڵ��اڵ  مەنسور  مەال  ئەگەر  بەمەش 

گروپەكەی،  ناو  بۆ  مەیدانی  تری  فەرماندەی  كەمەندكێشكردنی 

ئەوا بەهێزتریش دەبن لە داهاتودا.

شایانی باسە، زۆرینەی جیابوونەوەكان پێش راگەیاندنی مردنی رابەر  

و دامەزرێنەری بزوتنەوەی تالیبان مەال محەمەد عومەر روویاندا، 

ئەندامانی  بەسەر  بوو  گ��ەورە  روحی  دەسەاڵتێكی  خ��اوەن  كە 

بزوتنەوەكە.  لەناو  بوو  كۆدەنگی  بە  هەڵبژاردنیشی  و  بزوتنەوە  

ئەمەش ئەو خاڵەیە كە ئەمیری ئێستای تالیبان دەستەبەری ناكات، 

خودی  لەالیەن  بەڵكو  نییە،  هەڵبژاردنیدا  لە  كۆدەنگی  چونكە 

هەڵبژاردنی  دروستی  و  راست   لە  گومان  سەركردایەتی  شورای 

باڵی  بمێنێتەوە  و  ئێستا  شێوەیەی  بەو  دۆخە  ئەو  ئەگەر  هەیە. 

بزووتن���ەوەی تاڵیب���ان ب���ە چەن���د قۆناغێك���ی 

مێژووی���ی ق���ورس تێپەڕیووە، گرنگترینیش���یان 

لەدەستدانی دەسەاڵت بوو دوای كەوتنی كابول لە 

س���اڵی 2001، چونكە بە هۆی بەرتەسكبوونەوە 

 و فریودانی ئەندامەكانیان بە پێدانی پلە  و پایە، 

كە ئەوكاتە لە ترۆپكدا بوون
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ئەفغانی  دۆسیەی   لەسەر  كاریگەری  ئەوا  بەهێزتربوو،  جیابۆوە 

دەكات.  گەورەتر  زۆر  داهاتودا  لە  تاڵیبان  بزوتنەوەی  خودی   و 

لەوانەش:

1. بە زیاتربوونی كۆمەڵە چەكداری دیکە، نەهامەتی گەل زیاتر 

فەرماندە  سزای  ناتوانێت  تاڵیبان  بزوتنەوەی  هەروەها  دەبێت، 

بیەوێت  كاتێك  بدات، چونكە هەر  مەیدانیەكان  و جەنگاوەرانی 

كەسێك سزا بدات، خێرا روودەكاتە الیەكی ترو ئەویش داڵدەی 

دەدات  و دەیپارێزێت.

لەبەردەم  ئاستەنگ   بزوتنەوە،  ناو  جیاوازییەكانی  و  ناكۆكی    .2

بەرهەڵستكارانی  ئاشتەوایی دروست دەكات، چونكە  گفتوگۆكانی 

ئاشتەوایی لەالی بەرامبەردا بیانو بە فرەیی كۆمەڵە چەكدارەكان 

دەگرن  و دەڵێن لەگەڵ كێ  ئاشت ببینەوە؟

3. جیاوازییەكانی ناو بزوتنەوەی تالیبان، لە وتووێژەكانی ئاشتیدا 

لە پێگە گرنگەكەی بزوتنەوەکە كەم دەكاتەوە، چونكە لە رابردودا 

یەك هەڵوێست  و یەک گوتار بوون، كۆدەنگ بوون لە رازیبوون، 

زۆری  ژمارەیەكی  لە  گوزارشتیان  هەروەها  رەتكردنەوە.  یان 

جەنگاوەران دەكرد لە ئەرزی واقیعدا، بەاڵم دوای ئەو ناكۆكییانە، 

گروپانە چەكدارە  لەو  گروپێك  نابێت، چونكە هەر  بەم شێوەیە 

 و بە رێژە خاوەنی ژمارەی چەكدارن. بەمەش تەنیا گوزارشت لە 

كۆمەڵەیەك دەكەن، نەك هەموویان. رەنگە لەناو خۆشیان كێبڕكێ  

الیەنی  ئەوەی  بۆ  تەنازوالت  چەندین  پێشكەشكردنی  لە  بكەن 

بەهێز دانوستاندن لەگەڵ حكومەتی ئەفغانی بكات.

4. ئەو ناكۆكی  و كێشانە دەبنە هۆی خوێنڕشتن لەنێوان هەردوال 

 و هۆكاری تریش دەهێنێتە ئاراوە بۆ دابەشبوون لەناو كۆمەڵگەی 

ئەفغانیدا، چونكە بزوتنەوەی تاڵیبان بە سەركردایەتی مەال ئەختەر 

الیەنەكەی  هێز،  بەكارهێنانی  بە  هەوڵدەدات  مەنسور  محەمەد 

ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكراوی  لەگەڵ  چۆن  وەك  لەناوببات.  تر 

ئەنجامیدا.

5. ناكۆكییەكانی ناو تالیبان دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی پشتیوانی 

بەڵكو  بزووتنەوەكە،  بۆ  گشتی  شێوەیەكی  بە  گەل  یارمەتی   و 

هەندێك پشتیوانكەرانیان بە تەواوی دەستبەرداریان دەبن، چونكە 

گەل ئەزمونی ناكۆكییە حزبییەكانی تاقیكردۆتەوە پێشتر  و زۆریش 

نەهامەتی چێشتووە لەگەڵی.

جیابوونەوانە  ل��ەو  س��ود  ئیسالمی  دەوڵ��ەت��ی  رێكخراوی   .6

وەردەگرێت بۆ فراوانكردنی دەسەاڵتەكانی لە ناوچەكە، بە رێگەی 

هاوپەیمانیەتی بەستن لەگەڵ الیەنێكیان.

لە كۆتاییدا:
بزوتنەوەی تالیبان لە سەروبەندی بە تەوژمتربوونی ئەو دابەشبوون  و 

لێكترازانەیە، بەهێزبوونی ئەو ئەگەرەش: رەنگە بگاتە ناو بەرەكانی 

نەبوونی  ئاسایی.  جەنگاوەرانی  مەیدانییەكان  و  فەرماندە  و  شەڕ  

ملكەچبوونیان  الیەك  و  هەموو  لەالیەن  هەڵبژێردراو  سەركردەیەكی 

لەڕووی ئاینیەوە پێی. وەك چۆن هەمویان لەسەر مەال محەمەد عومەر 

هاوڕابوون. سەرباری ئەوەی دەزگای هەواڵگری كار بۆ فراوانبوونی ئەو 

ناكۆكیانە دەكات لەنێوان هەردوو گروپ، كەچی هێشتا سەركردایەتی 

نوێی تاڵیبان خاوەنی گەورەترین كوتلەیە  و دەتوانێت بەكاریانبهێنێت بۆ 

كەمكردنەوەی قەبارەی لێكترازانەكانی ناو بزوتنەوە  و دانانی سنورێك 

بۆ فراوانبوونی.

لیژنە چاالكەكان:
1. لیژنەی بااڵی سەربازی، وەكو وەزارەتی جەنگە لەناو بزوتنەوەی 

تاڵیبان و بەچاالكترین و گرنگترین لیژنە دادەنرێت.

2. لیژنەی سیاسی:  سەرپەرشتی هەموو كاوبارە سیاسیەكان دەكات

3. لیژنەی تەندروستی

4. دادگاو دادوەری

5. لیژنەی رۆشنبیری  و راگەیاندن: ئەمیرخان موتەقی وەزیرو سەرپەرشتی 

راگەیاندن و  كەناڵەكانی  سەرپەرشتی  تالیبان.  لەحكومەتی  دەك��ات 

پەیوەندیەكانی  ئینتەرنێت.  لەسەر  دەكات  پێگەكانیان  گۆڤارەكان و 

بزوتنەوەی تاڵیبان بەكەناڵەكانی راگەیاندنی جیهانی و ناوخۆیی لەرێگەی 

وتەبیژە فەرمیەكانی ناو بزووتنەوە رێكدەخات.

6. لیژنەی فێركردن  و پەروەردە و زانستی بااڵ

7. لیژنەی بانگەشە و ئیرشاد: بانگەشە بۆ بزوتنەوەی تاڵیبان دەكات لەناو 

فەرمانبەرە حكومیەكان.

8. لیژنەی زیان پێنەگەیاندن بە خەڵكی سڤیل

9. لیژنەی كاورباری خێزان و زیندانیەكان

10 لیژنەی كاروباری شەهیدان و كەم ئەندام و بێ  سەرپەرشتان

11 لیژنەی مامەڵەكردن لەگەڵ دامەزراوەكان لەئەفغانستان

12. لیژنەی ئابوری و دارایی: ئەمەش بەخشینەكان كۆدەكاتەوە بەسەر 

سەرجەم لیژنەكاندا دابەشی دەكات، چەندین ژمارە تەلەفون و ناونیشانی 

پۆستی ئەلكترۆنی لەسەر پێگەكەی خۆی باڵوكردۆتەو ە بۆ ئەو مەبەستە.

سەرچاوە:
http://alemara1.org
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هەڕەشەی گرووپە جیهادییەکان 
لەسەر بەنگالدیش

ژان لۆک راسین *

لە فارسییەوە: ئەرین 
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ئیس���المگەراکانی بەنگالدی���ش، کە بە ه���ۆی رێککەوتنیان لەگەڵ پاکس���تان لە ئـ
ماوەی ش���ەڕی ئازادیخوازیدا س���اڵی 1971 خرابوونە پەراوێزەوە، وردە وردە خۆیان 
رێکخستووتەوە و ژمارەیەکیان دەستیان بە کاری توندوتیژی کردووەتەوە. تیرۆرکردنی 
کەسانی بێباوەڕ و پێشکەوتنخواز، کە لەم سااڵنەی دواییدا ژمارەیان زیادی کردووە، 
هەروەها هێرشەکانی داکا لە هاوینی س���اڵی رابردوودا، سەرنجی سەرۆک وەزیرانی 

ئەو واڵتەی راکێشاوە.
تا بەر لەو کاتە توندوتیژی ئیس���المگەرا توندڕەوەکان لە تی���رۆرە ئامانجدارەکاندا 
س���نوردار بوو، بەاڵم هێرش���ی مانگی تەموزی 2016 لە رێستورانتێک لە شاری داکا 
زیات���ر لە 20 ک���وژراوی لێکەوتەوە، ئەمەش کۆمەڵێک پرس���یاری لەبارەی دهاتووی 
بەنگالدیشەوە وروژاند. ئەم هێرش���ە، کە لەالیەن چینی مامناوەندی خوێندەوارەوە 
ئەنجامدرا، پەیوەندی بکەرانی بە داعشەوە ئاشکرا کردو بەرپرسیارێتی ئەو هێرشەی 

لە ئەستۆ گرت.

 بەنگالدیش کە ژمارەی دانیشتوانی 169 ملیۆن کەسە و مامناوەندی 

گواستنەوەدایە  قۆناغی  لە  موسوڵمانن،  و 89%  ساڵە   25 تەمەنیان 

بە  پەیوەندیان  کە هەردوویان  سیاسی،  و  ناسنامەیی  قەیرانێکی  لە 

یەکەوە هەیە. یەکەم قەیران بۆ پەیوەندی نێوان ئیسالم و حکومەت و 

کەلێنەکانی شەڕی ئازادیخوازی بەنگالدیش لە ساڵی 1971 دەگەڕێتەوە. 

رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرچاوەکەی  قەیران  دووەم 

ئیسالمی  جەماعەتی   ،)BNP( بەنگالدیش  نەتەوەیی  پارتی  توندی 

)Jamaat-e- Islami( و پارتی عەوامی لیگ )Ligue Awami(، پارتێک 

کە )شێخ حسێنیە(ی سەرۆک وەزیران لەو پارتەیە. سەرۆک وەزیران 

بۆ روبه ڕوبوونەوەی نەیارانی، بەرەنگاری ئیسالمگەرایی بەکاردێنێت.

ساڵی 1947 دابەشبوونی ئیمپراتۆرییەتی پێشووی هندستان بووە هۆی 

دروستبوونی دوو واڵتی هندستان و پاکستان. بەشی رۆژهەاڵتی پاکستان 

رۆژئاوای  لە  ناوەندی  رێی دەسەاڵتی  لە  کە  بۆی دەرک��ەوت،  زوو 

پاکستانەوە گرنگی پێنەدراوە. کاتێک کە الیەنگرانی سەربەخۆیی گەورە 

لە رۆژهەاڵتی پاکستان ساڵی 1970 لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوتوو 

بوون، رابەرانی ئیسالم ئاباد هەوڵیان دا رێگە لە گەیشتنە دەسەاڵتی 

ئەوان بگرن. هێزەکانی پاکستان بۆ سەرکوت کردنی )پاتی عەوامی 

)رەزاکارەکان(  بە  پشتی  بوو  الرحمن(  )مجیب  الیەنگری  کە  لیگ( 

دەبەست، ئەو میلیشیایانەی زۆرینەی ئەندامانیان لە گروپەکانی نزیک 

بەرەنگاری  رادەکێشا.  ئیسالمی  جەماعەتی  ئیسالمگەرای  پارتی  لە 

سەربازی، کۆمەڵکوژی، پاکتاوی رۆشنبیران و دەستدرێژی بەرنامە بۆ 

داڕێژراوی رەزاکارەکان، سەدان هەزار قوربانی و شەپۆلێکی پەنابەری 

سەرکەوتنی  هۆی  بووە  هندستان  سوپای  دەستوەردانی  دروستکرد. 

جیاخوازەکان و دروستبوونی واڵتی بەنگالدیش ساڵی 1971.

)مجیب الرحمان( باوکی میللەت، کە سەرۆک وەزیرانی سیستمێکی 

دەزگ��ا  لە  م��ەزه��ەب  بوونی  رەت��ک��ەرەوی  سیکۆالر  دیموکراتی 

حکومییەکانداو دۆستی سۆسیالیزم بوو، ساڵی 1975 لە کودەتایەکی 

سەربازیدا، کە جەنراڵ )ضیاء الرحمان(ی گەیاندە دەسەاڵت، کوژرا. 

)ضیاء الرحمان( دامزەرێنەری پارتی )BNP( بوو، کە پشتی بە میللی 

گەرایی و ناسنامەی ئایینی واڵتەکی بەستبوو، ساڵی 1981 لە کودەتای 

ئەفسەرەکاندا کوژرا.

جەنگاوەرە گەڕاوەکان لە ئەفغانستان
دوای هەورازو نشێوەی زۆر گۆڕەپانی سیاسی بەنگالدیش لەگەڵ بوونی 

ژمارەیەکی زۆر پارتی سیاسی لە چوارچێوەی دوو دەسەاڵتی سەرەکی 

رابەرایەتیان  ئاسنینەکان(  )خانمە  دەیەی 1990وە  لە  کە  رێکخراوە، 

دەکەن. سەرۆکی پارتی )BNP( بێوەژنی جەنراڵ )ضیاء الرحمان( بە 

ناوی )خالدە( هەیە و دوو جار بووە بە سەرۆک وەزیران، هەروەها 

)شێخ  ناوی  بە  خانمێک  لیگ(  )عەوامی  پارتی  هەڕەمی  نوکی  لە 

حسێنە( کچی مجیب الرحمان هەیە، کە لە ساڵی 2009وە بووە بە 

سەرۆک وەزیران، ناوبراو پێشتر لە ساڵی 1966وە تا 2001 سەرۆک 

وەزیران بووە. پارتی جەماعەتی ئیسالمی دوای سەربەخۆیی رێگری 

لە چاالییەکانی کراوە، چونکە لە شەڕی ئازادیخوازیدا یارمەتی دوژمنی 

دابوە، بەاڵم وردە وردە بە یارمەتی کەسایەتییە سەربازییەکانی نزیک 

لە  و  سیاسی  گۆڕەپانی  ناو  هاتووەتەوە  دوبارە   )BNP( پارتی  لە 

هاوپەیمانێتی هەڵبژاردنە جیاجیاکاندا لەگەڵ ئەم پارتەدا بەشداری کرد 
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و بەمشێوەیە لە دەزگا حکومییەکاندا ئامادەبوو.

ساڵی 1972 دەستوری ئەو واڵتە لەسەر چوار بنەما دانرا: نەتەوەگەرایی، 

سۆسیالیزم، دیموکراسی، سیکۆالریزم، چەمکی سیکۆالریزم له  ساڵی 

1977 نەماو ساڵی 1988 ئیسالم بوو بە ئایینی رەسمی به نگالدیش. 

ساڵی 2011 دیوانی بااڵ دوبارە سیکۆالریزمی دانایەوە، بەاڵم )شێخه  

ئیسالم  نێوان  پەیوەندی  دوب��ارە  نەبوو  ئەوەی  ئازایەتی  حه سینە( 

نیگەرانی  لە  کە  دژیەکییەک  پرسیارەوە،  ژێر  بخاتە  حکومەت  و 

دوو  نێوان  ناکۆکی  دەگرت.  سەرچاوەی  سیاسییەکانەوە  رێککەوتنە 

پارتە سەرەکییەکە و سەرکوتکردنی ئەو نەیارانەی داوای خۆپیشاندانی 

سەرتاسەریان دەکرد، پارتی )BNP( بەرەو بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی 

ساڵی 2014 برد. لەو کاتە بە دواوە سەرکەوتن بۆ پارتی )عەوامی 

نزیکەی 150 کەس  کە  ئەویش دوای شەڕێک  بوو،  لیگ( مسۆگەر 

تێیدا کوژران.

بەنگالدیش  بەرپرسانی  سیاسییانە،  توندوتیژییە  ئەو  بوونی  لەگەڵ 

دەکەن.  نمایش  میانەڕەو  موسوڵمانی  واڵتێکی  وێنەی  ب��ەردەوام 

و  نێودەوڵەتییەکان  یارمەتییە  بەدەستهێنانی  ستراتیژەش  لەم  ئامانج 

سەرمایەدارە دەرەکییەکانە. هەندێک لە بارە کۆمەاڵیەتییەکان باشتر 

بوون، بۆ نمونە نەخۆشی و مردنی مندااڵن لە %100 لە ساڵی 1990، 

لە ساڵی 2012دا بۆ %33 کەمی کرد. ئومێدەواری بە ژیان بۆ 72 

ساڵ بەرزبووەتەوە، کە لە هندستان 68 ساڵە. رێژەی هەژاری زۆر 

ئەو  دانیشتوانی  چواری  لەسەر  یەک  هێشتا  بەاڵم  بووەتەوە،  کەم 

واڵتە هەژارن. هێشتا هەندێک گرفت بوونیان هەیە، بەدخۆراکی لە 

بۆ  نەخوێندەواری، حەقدەستی زۆر کەم  بێکاری،  ناوچە،  هەندێک 

ژنان. دەیەیەکە گەشەی ئابوری لە ساڵی %6 تێپەڕیوە و بەنگالدیش 

ئەوەشدا  لەگەڵ  چین.  دوای  پۆشاک  هەناردەکاری  دووم  بووەتە 

تراژیدیای )رانا پالزا( شوێنی رستن و چنین، کە ساڵی 2013 زیاتر 

لە 1000 کوژراوی لێکەوتەوە ئاماژە بوو بۆ ئەوەی کرێکاران دەبێت 

چی بەهایەک بدەن بۆ ئەوەی واڵتەکەیان بتوانێت مارکەی گەورەی 

نێودەوڵەتی و سەرمایەداران رابکێشن. لە بەنگالدیش پارتی جەماعەتی 

ئیسالمی و بزوتنەوە خوێندکارییەکەی ئومێدیان بە )شۆڕشی خامۆش(

ە، واتا بە ئیسالمی کردنی دامەزراوەکان لە رێگەی چوونە ناویانەوە بۆ 

ئەوی کۆمەڵگە لە سەرەوە بۆ خوارەوە بگۆڕدرێت. بەاڵم زۆرێک لە 

ئەندامانی ئەم پارتە چوونە ناو رێکخراوە توندڕەوەکانەوە و نیشانە لە 

چەند ئامانجێکی جیاجیا دەگرن: رۆشنبیران، کەسانی سیاسی، رێکخراوە 

مەدەنییەکان، پەیڕەوانی مەزهەبەکان و هونەرمەندە میلییەکان.

جەنگاوەرەکان لە گەڕانەوەیاندا لە ئەفغانستان گروپێکیان دروستکرد، 

کە )جەماعەتی موجاهیدینی بەنگالدیش JMB( ساڵی 1988 لە ناو 

ئەوانەوە دروستبوو، بزوتنەوەی نەوەی دووەم، کە تیشکی خستبووە 

سەر گۆڕینی واڵتەکە بۆ واڵتێکی ئیسالمی، یەکێک لە لقەکانی بە ناوی 

)جەماوەری موسوڵمانی بێداری بەنگالدیش )JMJB( کاریگەری )تاڵیبان(

یان لەسەر بوو. )بانگالبهای( رابەری پارتی )JMJB( لە باکوری رۆژئاوا 

ببووە هۆی دروستکردنی ترس و تۆقان، بەاڵم پارتی )BNP( چاوی 

نایاسایی  بە  لە ئەمە دەپۆشی، چونکە )JMJB( ئەو کۆمۆنیستانەی 

ئەم دۆخە  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەنجام دەدا، سزای دەدان.  کارەکانیان 

کاتێک پارتی )JMJB( لە رێکەوتی 17ی ئابی 2005، 63 ناوچەی لە 

کۆی 64 ناوچەی واڵتەکە بۆمڕێژ کرد، گۆڕا. فشارە نێودەوڵەتییەکان 

زیاتر بوون و )خالدە ضیاء( کە لەو کاتەدا سەرۆک وەزیران بوو دەبوو 

سەرانی )JMB( و )JMJB( دەست بەسەر بکات. رابەرانی ئەم دوو 

پارتە ساڵی 2006 بە تاوانبار ناسێنران و دەوڵەتی کاتی ساڵی 2007 

نێودەوڵەتیان  پەیوەندی  کە  تر  رێکخراوی  بەاڵم  دان،  سێدارەی  لە 

جیهادییە ئوسوڵییەکان هەرەشەن بۆ سەر پرۆسەی دیموکراسیمۆتیا عەبدولرەحامن نیزامی
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ژمارە )31-30( ئابی 2017

 Hizb ut- Twhrir هەبوو دەرکەوتن، وەک )حزب تحریر بنگالدش

Bangladesh( کە ساڵی 2001 مامۆستایەکی زانکۆ دایمەزراند، )انصار اللە 

بەنگالتیم Ansarullah Bangla Team( ساڵی 2007 لەسەر ماڵپەڕێکی 

نزیک لە قاعیدەوە دەرکەوت.

مێژووییە  گۆڕانکارییە  بەهۆی  ت��ون��دڕەوەک��ان  گروپە  زۆرب��وون��ی 

جۆراوجۆرەکانەوە لە بوارەکانی کۆمەڵناسیدا لە کۆبونەوەی سوننەتی 

خوێندندا لەژێر کاریگەری قوتابخانەی دیوبەندی کەوتنە ژێر کاریگەری 

)عەوامی  حزبی  دەسەاڵتی  گەیشتنە  بارودۆخەدا  لەو  جیهادییەکان. 

لیگ( ساڵی 2009 و کەوتنە روەدونانی تاوانبارانی شەڕی ساڵی 1971 

دوبارە ناکۆکییەکانی دروستکردەوە. ساڵی 1973 دادگایەک بۆ دادوەری 

لەبارەی )تاوانەکانی شەڕ، پاکتاوی رەگەزی، تاوانی دژی مرۆڤایەتی( 

لە ماوەی شەڕەکەدا پێکهێنرا، بەاڵم ساڵێک دواتر بە پێی رێککەوتنی 

هندستان و پاکستان و بەنگالدیش بۆ نەهێشتنی میراتی شەڕ، )مجیب 

الرحمان(یان ناچار کرد، کە ئەو بەنگالدیشیانەی هاوکاری هێزەکانی 

ئەوە کچەکەی  دوای  دەیەیەک  ببەخشێت. چەند  کردبوو  پاکستانیان 

لێبوردنی  رێکخراوی  هەوڵیدا.  دادگاییەکە  بەڕێخستنەوەی  دوبارە  بۆ 

نێودەوڵەتی و چاودێری مافەکانی مرۆڤ بە هۆی الوای بەرگری کردن 

لە خود رەخنەی لێگرت،  لە راستیدا دادگا نێودەوڵەتییە پێکهێنراوەکە 

لە ساڵی 2009دا دادوەرەکانی تەنیا بەنگالدیشی بوون. یەکەم سزاکانی 

لە  کە  ئیسالمی،  جەماعەتی  رابەرانی  بە  بوو  تایبەت  دادگایە  ئەم 

ئەواندا  ناو  لە  هەبووبوو.  دەستیان  1971دا  ساڵی  کۆمەڵکوژییەکانی 

ئەمینداری  و  مەوال(  )عەبدولقادر  پارتەکە  گشتی  ئەمینداری  جێگری 

گشتی ئەو پارتە )عەلی ئیحسان محەمەد موجاهید( بەرچاو دەکەون. 

لە  مانگی 11/2015  مانگی دیسەمبەری 2013 و دووەمیان  یەکەمیان 

رابەرانی  لە  یەکێک  قادر چودری(  )سەاڵحەدین  هاوکات  سێدارەدرا، 

پارتی )BNP( لە سێدارە درا.

دەرکەوتنی قاعیدە
ئاڵۆزییەکانی سااڵنی پێشتر بووە هۆی دەرکەوتنی لە ناکاوی تیرۆرە 

و  بن  ئیسالم  دژە  دەکرا  گومان  کەسایەتییانەی  ئەو  ئامانجدارەکانی 

ئامانج. لەگەڵ روبەڕوبوونەوەی  نێوانەشدا رۆژنامەنووسان کرانە  لەم 

ئەوانەی کارە تیرۆریستییەکانیان ئەنجامدەداو دەست بەسەر دەکران، 

بەاڵم تیرۆرەکان لە سااڵنی 2014 و 2015 زیاتر بوون و رۆشنبیرانی 

توندڕەوە  ئەوانەی   هەموو  هاوڕەگەزباز،  چاالکوانانی  ئازادیخواز، 

سوننەکانیان توڕە دەکرد، کرانە ئامانج: شیعەکان، مەسیحییەکان، پیاوە 

ئایینییە هیندؤسەکان، هەروەها ژمارەیەک هاواڵتی ئیتالی و ژاپۆنی، بە 

گشتی نزیکەی 50 قوربانی لێکەوتەوە. هەرچەندە بکوژەکان بەنگالدیشی 

بوون، بەاڵم قاعیدە و داعش بەرپرسیارێتییەکانیان دەگرتە ئەستۆ.

چەکدارانی گروپە جیهادییەکان
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زیاتر بوونی هێزی داعش، قاعیدە کە پێشتر دوای ئەوەی ئوسامە بن 

الدن کوژرابوو، الواز ببوو، خستییە پەراوێزەوە. لە کاردانەوە بەرامبەر 

ئەمکارە، ئەیمەن زەواهیری هەواڵی دروستبوونی قاعیدەی لە نیمچە 

دورگەی هندستان )IQIS( راگەیاند. لەو کاتەوە بەنگالدیش بە تایبەتی 

گرنگی پێدرا. زەواهیری سەربەخۆیی ساڵی 1971ی بە ئامانجێک بۆ 

الوازکردنی ئوممەتی ئیسالمی ناوبردو بەنگالدیشییەکانی بۆ راپەڕین 

کرد.  بەنگهێشت  هاوپەیمانەکانیان  و  خاچپەرست  جەنگاوەرە  دژی 

لە کاتێکدا کە )IQIS( و رێکخراو بەنگالدیشی ئەنساروڵاڵ خوازیاری 

کوشتنی نوسەرو ئازادیخوازان بوون، داعش خوازیاری بەرەنگاری لە 

ئایین هەڵگەڕاوەکان بوو: عەوامی لیگ، BNP، جەماعەتی ئیسالمی، 

لەو  ئیسالمییەکان  بزوتنەوە  نێوان  لە  توندوتیژی  بۆ  ئاماژەیە  کە 

واڵتە. شیکەرەوان، سیاسەتی پشتگوێ خستنی حکومەت دەخەنە ژێر 

پرسیارەوە، کە بوونی رێکخستنەکانی داعش و قاعیدە لە واڵتەکەیاندا 

رەتدەکاتەوە. بەمشێوەیە سەرنوسەری دەیلی ستار ئەو رۆژنامەیەی 

زیاتر حکومەت توڕە دەکات، هەردوو پارتە سەرەکییەکە سەرزەنشت 

دەکات. )BNP( بە هۆی پشتگوێ خستنی جێگیرکردنی مەرامی ساسی 

بەردەوام  ئەوەی  بەهۆی  لیگ  عەوامی  هەروەها  واڵت،  کولتوری 

هەوڵیداوە سەرنجەکان لەسەر هەڕەشەکانی ئیسالمگەراکان نەهێلێت. 

پرسیارەکە ئەوەیەڵ ئەم هەڕەشەیە بە چی شێوەیەک دەبێت؟ وەک 

ئەمڕۆ تەنیا زیان گەیاندن لە رێگەی هێرشی تیرۆریستی، یان قوڵتر 

سیستمێکی سیاسی الواز بە هۆی کێبڕکێکانەوە دەڕوخێنێت؟

مێژوویەکی کورت، بەاڵم پڕ لە هەوراز و نشێوی 
بەنگالدیش

1947: بەریتانیا ئیمپراتۆریەتی هندستانی بە پێی خێڵەکان دابەشکرد.

1949: مجیب الرحمان پارتی )عوامی لیگ(ی دروستکرد و پێشنیاری 

سەربەخۆیی پاکستانی رۆژهەاڵتی کرد.

1970: پارتی عوامی لیگ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیدا سەرکەتوو بوو. 

رابەرانی پاکستان دانیان بە ئەنجامەکاندا نەنا.

مانگی 3/1971: مجیب الرحمان دەست بەسەر کرا و پاکستانی رۆژئاوا 

هێرشێکی بێبەزەییانەی دەستپێکرد.

مانگی 12/1971: جیاخوازەکان بە یارمەتی سوپای هندستان، هێزەکانی 

پاکستانی رۆژئاوایان شکست دا و کۆماری بەنگالدیشیان دامەزراند.

1990-1975: کودەتای سەربازی یەک لە دوای یەک.

مانگی 3/1991: خالدە ضیاء پارتی نیشتیمانی بەنگالدیشی سەرخست.

)شیخ  سەرکەوتنەش  ئەم  و  سەرکەوت  لیگ  عوامی  پارتی   :1996

حسینە(خانمی گەیاندە دەسەاڵت.

BNP( :2001( لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوت.

6/1/2006: پارتی عەوامی لیگ دوبارە گەیشتەوە دەسەاڵت.

22/4/2013: هەڵبژاردنی عەبدولحەمید تەنیا کاندید بۆ پۆستی سەرۆک 

کۆماری.

24/4/2013: روخانی رانا پالزا، کارگەی رستن و چنین لە نزیک داکا 

زیاتر لە 1000 کەس تێیدا مردن.

ئەو  س��ەرک��ەوت،  هەڵبژاردنەکاندا  لە  لیگ  عەوامی   :5/1/2014

هەڵبژاردنەی پڕ بوو لە سەرکوتکردنی بێبەزەییانە.

مانگی 1/2016: دوو خوێندکار بە هۆی کوشتنی کەسێکی بێباوەڕ بە 

ناوی )ئەحمەد رەجەب حەیدەر( بە مردن حکوم دران.

1/7/2016: لە هێرشێکدا کە داعش بەرپرسیارێتییەکەی گرتە ئەستۆ، 24 

کەس لە داکا کوژران.

 ،)CNRS( بەڕێوەبەری توێژینەوە لە ناوەندی نیشتیمانی زانستی *

توێژەری ئاسیای ناوەند.

سەرچاوە: 
لۆمۆند دیپلۆماتیک

خۆپیشاندانی ئیسالمییە جیهادییەکان لە بەنگالدیش


