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د .ئەنوەر محمد فەرەج *

واقیعی ئێستاو چاالكبوونی «ئەكتەری نادەوڵەت»
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی هەزارەی سێیەمدا
چی دەگوزەرێت؟
ئەگەر بە خێرایی بە گۆڕانكاری و دۆسییەكانی دەیەی
یەكەمی ه��ەزارەی سێیەمدا بچینەوە ،دەبینین كە دۆسیەی
ئاسایش و سەقامگیری یەكەمینە و وێنەی هەرە دیاریش بریتیە
ل ە هێرشەكانی رێكخراوی ئەلقاعیدە بۆ سەر ئەمەریكا لە
11ی سێبتەمبەری  ،2001ئەو دەرەنجامەی كە كاردانەوەكانی
هێرشەكانی ئەمەریكا ب ۆ سەر ئەفغانستان و عێراق بە دوای
خۆیدا درووستیكرد ،دەتوانین بڵێین كە ئەو دیمەنە چەند ساڵێك
بە توندوتیژییەكی بێئەندازەوە لە ئەفغانستان و پاكستان و عێراق
بەردەوام بوو ،تا سەرەنجام بە الوازكردنی ئەلقاعیدە و پاشانیش
بە روداوی كوشتنی (ئوسامە بن الدن)ی سەركردەی یەكەمی
كۆتایی پێهات.
لە هەمانكاتدا دۆسیەی ئابوری بە تایبەت سەرهەڵدانی
قەیرانی دارای��ی لە بانكەكانی ئەمەریكاو پاشان گۆڕانی بۆ
قەیرانێكی ئابوری جیهانی كە كاریگەرییەكانی بە ئاشكرایی
بەسەر بازاڕەكانی جیهان و ئاستی گەشەسەندنی ئابوری
جیهانەوە دەرك���ەوت ،بەڵكو كاریگەریی بەرچاوی هەبوو
لەسەر سنورداركردنی توانای جووڵەی دەوڵەتان لە دەرەوەی
سنورەكانیان ،كە بێگومان ئەمەریكاش بە چەند هەنگاوێك ژمارەی
زۆری سەربازەكانی لە عێراق و ئەفغانستان كشاندەوە،لە الیەكی
ترەوە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لەگەڵ بەهێزی دۆسیە ئەمنییەكەدا
دوور نەبوو لە كاریگەری ئەم قەیرانە بە تایبەت بەسەر بازاری
نەوتەوە .هاوشان لەگەڵ ئەو دوو قەیرانە گەورەیەدا سیاسەتی
جیهانی بە دۆخێكی جیاوازی و دابەشبوونی قووڵدا تێپەربوو بە
تایبەتی لە دۆسیەی هێرشكردنە سەر عێراق ،لەم نێوەندەشدا
رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان رۆڵێكی پەراوێزئامێز و الوازی

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەبوو ،زیاتر وەك ئەكتەرێكی تەماشاكار دەركەوت و دابەشبوونی
ئەندامە هەمیشەییەكانی بەسەر زیاد لە هەڵوێستێكی سیاسی و
ئەمنیدا لەو كاتەوە تا ئێستاش بە ئاشكرا درێژەی هەیە.
بۆیە دەكرێت بڵێین كە ئەم قەیرانانە پێكەوە كۆتاییان
هێنا بەو گوتاری گەشبینی و خۆشخەیاڵییەی كە دەیەی كۆتایی
ه��ەزارەی پێشوویان تەنیبوو ،بە تایبەت پاش كۆتاییهاتنی
جەنگی سارد و مژدەی هاتنەكایەی سیستمێكی نوێی جیهانی و
بااڵدەستی مافی مرۆڤ و دەستێوەردانی مرۆیی و گەشەكردنی
دیموكراسی و كۆتاییهاتنی جەنگی ئایۆلۆژی لە جیهاندا تا دەگاتە
مژدەی كۆتایی مێژوو!.
دەیەی دووەمی هەزارەی سێیەم :دەیەی بەهاری عەرەبی
وێنەی هەرە دیاری دەیەی دووەمی هەزارەی سێیەم لە
جیهانی عەرەبیدا ،بریتیە لە وێنەی خۆسوتاندنی (ئەلبوعەزیزی)
لە 17ی دێسەمبەری 2010دا ،ئەو روداوەی بەهایەكی رەمزی
گ��ەورەی وەرگ��رت و بوو بە ناونیشان بۆ قۆناغێكی گرنگ و
پڕبایەخ كە دواتر بە (بەهاری عەرەبی) نارسا ،تەشەنەكردنی
پڕیشكی ئاگرەكە لە تونسەوە بۆ میرسو پاشان لیبیا و یەمەن
و سوریا و بەحرەین ،بەهێزی تینی ئاگرەكە و ئامادەیی ژینگە
و دۆخی چەقبەستووی خنكێرناوی جیهانی عەرەبی پیشانی
جیهاندا ،گەالنی ئەو واڵتانە ئاستێكی چاالكییان تۆمار كرد
بەجۆرێك وێنەیەكی جیاوازی ئەم ناوچەیان منایشكرد و هەندێك
بە هەنگاوی هاتنەنێو قۆناغێكی مێژوویی هاوچەرخیان ئەژمار
كرد!
هەرچەندە واقیعی جیهانی عەرەبی لە پاش شۆرشەكانی
بەهاری عەرەبی دۆخێكی راگوزەر و ناجێگیری بەخۆیەوە بینی،
بەاڵم نابێت ئەو راستیە فەرامۆش بكرێت كە بۆ ماوەی نزیكەی
( )2ساڵ دۆخێكی جیاواز هاتەكایەوە كە كردەوە تیرۆریستییەكان
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ئاستی نزیك لە سفریان تۆماركرد و گوتاری رێكخراوی ئەلقاعیدە
و هاوشێوەكانی پاشەكشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینی ،بەمەش
گوڕوتینێك هاتەوەبەر بزوتنەوە كۆمەاڵیەتی و سیاسیە ئاشتیخواز
و مەدەنییەكانی جیهانی عەرەبی بە جیاوازی ئایدیۆلۆژیای
ئیسالمی و چەپ و لیرباڵ و نەتەوەییەوە .مەخابن ئەم دۆخە
زۆری نەخایاند و بەهۆی كۆمەڵێك فاكتەری ناوخۆیی تایبەت بە
هێزو تۆكمەیی و رەگداكوتینی دەوڵەتی قووڵ (الدولە العمیقە)
لەالیەك و بوونی ناكۆكی ئایدیۆلۆژی ئیسالمی  -عەملانی لە
نێوان هێزەكانی شۆرش و فاكتەری دەستێوەردانی دەوڵەتانی
هەرێمیی خاوەن سامانی نەوتی لە كەنداوی عەرەبی (سعودیە،
ئیامرات) كە هەر لە سەرەتاوە دژی بەهاری عەرەبی بوون،
ئەوەبوو بەهارەكە گۆڕا بۆ هاوینێكی گەرمی توندوتیژ یان
زستانێكی سەختی چەپاندنی ماف و ئازادییەكان .بۆ منوونە
بەهۆی گەڕانەوەی سوپاو كودەتای سەربازییەوە میرس گەڕایەوە
بۆ سەردەمی دەوڵەتی ئەمنی و دابەشبوونەوەی ئیسالمی و
عەملانی و پاشەكشەی سەرجەم هێزەكانی بەرهەمهێنی شۆرشی
25ی یەنایەر .لیبیا بوو بە گۆڕەپانی ملمالنێی سەربازی نێوان
هێزە جیاوازەكان و ئەگەری دابەشبوونی واڵت لەسەر بنەمای
ناوچەگەری و خێڵەكی لە هەر كاتێك زیاتر ئامادەیی هەبوو.
یەمەن گۆڕەپانی جەنگێكی راستەقینەیە لە نێوان ئێران و
سعودیەدا لە رێگەی هاوپەیامنەكانیانەوە ،رژێمی ئەسەد لە سوریا
هەر لە سەرەتاوە بە ئاگرو ئاسن راپەرینی خەڵكی خەڵتانی خوێن
كرد ،بەحرەین لەالیەن هێزی سعودیە و هاوپەیامنەكانییەوە
كۆنرتۆڵكرا ،بەاڵم تاكە دەوڵەتێكە تا ئێستا وەك دورگەیەكی نیمچە
ئارام لە نێو زەریایەك هەڕەشەی هەمەچەشندا درێژە بە جۆرێك
لە سازانی نێوان هێزەكان دەدات كە تێكەڵەیەكە لە هێزەكانی
شۆرش لە ئیسالمی و عەملانییەكان و پاشاموەیەكی بژاردەی
بەهێزی سەردەمی رژێمی پێشوو ،كە سەرجەمیان پێكەوە ناچارن
باوەڕییان بە سازان و پێكەوەژیان هەبێت و بەرەنگاری تیرۆر
ببنەوە!.
لە ئاستی جیهانیدا ،نە رێكخراوینەتەوە یەكگرتووەكان ،نە
دەوڵەتە دیموكراتیە خۆرئاواییەكان ،نە هیچ دەوڵەتێكی ناوچەیی
پشتگیری پێویستیان پێشكەش بە شۆرشەكانی بەهاری عەرەبی
نەكرد ،تا دیمەنەكە گۆڕا بە گەڕانەوەی هێزەكانی دەوڵەتی قووڵ
و بەهێزبوونی گوتاریی سەلەفیەتی جیهادی پۆست ئەلقاعیدە،

چونكە نە هێزە ئیسالمیە مەدەنیە میانەڕەوەكان سەركەوتووبوون
لە دۆخی پاش ش��ۆرش ،نە هێزە مەدەنیە چەپ و لیرباڵ و
نەتەوەییەكانیش توانیان منوونەیەكی گونجاو پێشكەش بكەن ،بە
تایبەتی كە بەهۆی ملمالنێی ئایدیۆلۆژییەوە لەگەڵ ئیسالمییەكان
هەندێكیان پشتگیری سەربازییان هەڵبژارد و ئاكامەكەشی لە
میرس بە قازانجی رەوتی دژە شۆرش و دەوڵەتی قووڵ شكایەوە.
هاوشانی ئەمانەش ئەزمونی سوریا و یەمەن و لیبیا ئەوەیان
سەملاند كە لە كۆتاییدا هاوكێشەی حوكمرانی لە جیهانی عەرەبدا
وەك خۆیەتی ،واتا بەهێز حوكمڕانی دەكات و رەوایەتی بەدەست
دێنێت ،هەرچەندە هەڵەش بێت ،ئەوەی الوازیشە دەبێت ملكەچ
بێت هەرچەندە خاوەن ماف و رەوایەتیش بێت .سەرەنجام
هاوشانی شكستی شۆرشەكانی بەهاری عەرەبی پاشەكشەی
(ئیخوان موسلمین) كە بە بەرفراوانرتین رەوتی ئیسالمی سوننی
میانەڕەو دادەنرێت لە ناوچەكە و جیهاندا ،لەبەردەم پێگەی
سیاسی و میدیایی و دادوەریی دەوڵەتی قووڵی پشتئەستور بە
پێگەی ئابوری ئیامرات و سعودیە پارێزەری بیری (سەلەفییەتی
سوڵتانی) وەك واقیعێكی نوێ هاتە كایەوە.
سەلەفییەتی جیهادی و هەوڵی نوێنەرایەتیكردنی سوننەكان لە
ملمالنێی (شیعە -سوننە)دا
لە الیەكی ترەوە ،كۆماری ئیسالمی ئێران لە رێگەی سیاسەتی
لەخۆگرتن و نوێنەرایەتیكردنی تائیفەی شیعە لە ناوچەكە و
جیهاندا وەك بلۆكێكی بەهێزی خاوەن نفوز بەرجەستە بوو.
زاراوەی (هیاللی شیعە) سنوری زاراوەیەكی میدیایی تێپەڕاند
و وەك واقیعێكی سیاسی و سەربازی سەپێرنا ،ئێران لە رێگەی
بە میلیشیاكردنی شیعەكانی جیهانی عەرەبی ئەڵتەرناتیڤی
چەندین حكومەت و دەوڵەتی عەرەبی لە عێراق و سوریا و
لوبنان و یەمەن بونیاد نا ،بە رادەیەك لەبری زاراوەی (هیاللی
شیعە) دەستەواژەی (واڵتی پێنج پایتەخت) هاتە بەكارهێنان،
وەك ئاماژەیەك بۆ پێگەو دەسەاڵتی ئێران بەسەر پایتەختەكانی
(ت��اران ،بەغدا ،دیمەشق ،بەیروت ،سەنعا) .بێگومان ئەم
گۆڕانكایە بەنێو رووبارێك لە خوێن و هەڵدانەوەی الپەڕەی هەرە
خوێناوی مێژووی ئیسالم لە ناوچەكەدا پیادە دەكرێت .ئێران لە
رێگەی ئایدیۆلۆژیا و سیستمی (ویالیەتی فەقیه)ەوە لەالیەك
موسڵامنانی شیعە مەزهەب كۆدەكاتەوە وەك ئیمپراتۆریەتێكی
سەروو نەتەوەیی و لەالیەكی تریشەوە گومان لەسەر رەوایەتی
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سیاسی سیستمە مۆدێرنەكانی ناوچەكە دادەنێت و رابەری
شۆرش كە مەقامی وەلی فەقیهی هەیە وەك مەرجەعی سیاسی
هاوشانی مەرجەعی تەقلیدی فیقهی لە حەوزەكانی قوم و
تاران و كەربەال و نەجەف دەنارسێت .
ئەم هەڵكشانەی نفوزی ئێران لە جیهانی عەرەبیدا مایەی
توڕەبوونێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی گەورەی زۆرینە موسڵامنە
عەرەبە سوننە مەزهەبەكانە ،بۆیە هەلێكی مێژوویی بوو بۆ
ئایدیۆلۆژیای سەلەفییەتی جیهادی كە جەنگێكی كراوە لە دژی
نفوزی ئێران و سەرجەم میلیشیا شیعە مەزهەبەكان لە عێراق و
سوریا و یەمەن و پاكستان و پاشانیش لە هەر شوێنێك كە دەستی
پێی بگات ،بێگومان لێرەدا سیاسەتە هەڵەكانی (نوری مالكی)
سەرۆك وەزیرانی پێشووی عێراق بەرامبەر پێكهاتەی سوننەی
عەرەبی عێراق و سەركوتكردنی زۆرینەی سوننە مەزهەبی سوریا
لەالیەن رژێمی بەشار ئەسەدی عەلەوی هاوپەیامنی ئێران رۆڵێكی
گەورەی بینی لە خۆشكردنی بوارەكە بۆ گوتاری سەلەفییەتی
جیهادی و باڵوبوونەوەی لەنێو توێژی گەنجانی ئەو واڵتانەدا.
لێرەوە گوتاری سەلەفییەتی جیهادی بە هۆكاری ناوخۆیی
و هەرێمی و نێودەوڵەتی جیاوازەوە بوو بەو هێزەی كە لە
پەنای شكستی شۆرشەكانی بەهاری عەرەبی و بااڵدەستی
لۆژیكی سەپاندنی هێزی سەربازی و شكستی دەوڵەتی مۆدێرن
لە ناوچەكەدا ،وەك فریادڕەسێكی ئەفسوناوی خۆی منایش
بكات ،ئەو هێزەی كە پشتبەست بە گوتارێكی ئایینی پەرگیری
توندڕەو رەفتارێكی پڕ توندوتیژی و سەپاندن بە پرۆژەیەكی
سڕینەوەی هەر جیاوازییەكی ئایینی و ئایدیۆلۆژی و سیاسی
دەیەوێت خەالفەتێك درووست بكات كە تەنها یەك رەنگ و
دەنگ و رەفتار قبوڵدەكات.
ئەگەر رێكخراوی ئەلقاعیدە منوونەی رەوتێكی سەلەفیی
جیهادی موتوربەكراو بە گوتاری بەرەنگاری و جیهاد دژی
داگیركاری غەیرە موسڵامن بۆ جیهانی عەرەب و ئیسالم بێت
لەژێر دروشمی (جەنگ دژی هاوپەیامنی زایۆنیزم و خاچپەرستی
جیهانی) یان (دەرككردنی مورشیكان لە دورگەی عەرەب) ،ئەوا
بێگومان رێكخراوی (داعش) ئەو خەونەی تێپەڕاند بەرەو خەونی
بەدەستهێنانی زەوی و سەقامگیركردنی دەسەاڵتی خۆی تێیدا،
بەڵكو زیاتر لەوە درووستكردنی دەوڵەتی خەالفەت بە كرداریی
و پیادەكردنی مۆدێلی هەرە توندو پەرگیری تێگەیشنت لە دەقە
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ئاینییەكان ،تۆماركردنی دیمەنەكانی رەشەكوژی و خوێنڕشنت بە
هەر هۆكارێك بێت ،كاولكاری هەر جێگەو شوێنێك كە ملكەچ
نەبێت ،جێبەجێكردنی سیاسەتی زەوی سومتاك ،درووستكردنی
النەی ئ��ارام بۆ سەلەفییە جیهادییەكانی ت��ەواوی جیهان و
لەخۆگرتنیان لە پرۆسەیەكدا كە بە بەرچاوی تەواوی جیهانەوە
بەڕێوە دەچێت و پەرچەكردارێكی گونجاویش نابیرنێت بۆ
بەرپێگرتنی .سەرەنجام داعش وەك دەوڵەتی خەالفەت خۆی
منایشكرد لەسەر پانتاییەكی بەرفراوانی عێراق و سوریا و
چەندین لقی لە واڵتانی لیبیا و میرس و سۆماڵ و ئەفغانستان و
پاكستان بۆ خۆی پەیدا كرد.
واقیعی ئێستاو چاالكبوونی ئەكتەری نادەوڵەت
سەرەنجام هاوشانی شكست و پاشەكشەی مۆدێلی
دەوڵەتی مۆدێرن لە ناوچەكە لە ڕووی بونیادنانی سیستمێكی
دیموكراسی لەسەر بنەمای پێكەوەژیانی پێكهاتە ئایینی و
مەزهەبی و كەلتوری و نەتەوەییە جیاوازەكان لە چوارچێوەی
ه��اواڵت��ی��ب��وون ،نیشتامنی ه��اوب��ەش ،پاراستنی م��اف و
ئازادییەكاندا ،قەوارەی بچوكرت لە دەوڵەت یان سەروو دەوڵەت
وەك ئەكتەری چاالكرت لە دامەزراوەكانی دەوڵەت دەركەوتن
بۆ پڕكردنەوەی بۆشایی ناسنامە و ئینتیامی ئایینی و نەتەوەیی
و كەلتووری تایبەت بە خۆیان .ئەم قەوارانە لە ئەدەبیاتی
زانستە سیاسییەكان و بواری پەیوەندیە نێودەوڵەتییەكاندا بە
ئەكتەری ن��ادەوڵ��ەت ) )Non-State Actorsدەنارسێت ،لە
منوونەی رێكخراوی ئەلقاعیدە و داعش و میلیشیا حوسییەكانی
یەمەن و حزوبوڵاڵی لوبنان و میلیشیای حەشدی شەعبی و
سوپای ئازادی سوریا و كانتۆنەكانی رۆژئاوا و هێزەكانی سەر بە
پەكەكە و تا ڕادەیەكیش هەرێمی كوردستان وەك هەرێمێكی
فیدراڵی چاالكرت لە پێگە دەستورییەكەی خۆی.
ئەم دۆخە بۆ ئێزدییەكان و مەسیحییەكان و توركامنەكان
و ئەمازیغييەكان و قیبتییەكان و هتد ..بەردەوام دەبێت .لەبەر
ئەوە سەرهەڵدان و بەهێزبوونی فاكتەری نادەوڵەت وەك
پارێزەی ئینتیام و ناسنامەی كێشەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
ئاڵۆزتر دەكات و بواری پێشبینی بۆ داهاتووی ناوچەكە قورس
و ئاستەم دەكات.
* مامۆستای زانستە سیاسییەكان – زانكۆی سلێامنی
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فایلی تایبەت

سەلەفیزم
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هەڵكەوتن و سەرهەڵدانی
رەوتی سەلەفیزمی جیهادیی
سەلەفیستە جیهادییەكان كار بۆ دامەزراندنی
خەالفەتێكی ئیسالمی جیهانی دەكەن
گەشەكردنی سەلەفیزمی جیهادیی دەرئەنجامێكە
بۆ دەرچوون لە بازنەی تەقلیدی سەلەفیەت
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :شکۆ سابیر
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سـ

سەلەفیزمی جیهادیی دەستەواژەیەكە لە كۆتایی دەیەی هەشتاكاندا دراوە بەسەر
هەندێك لە گروپەكانی ئیسالمی سیاسی كە رێگەی جیهادییان پەیڕەو كرد وەك رێگەیەك
بۆ گۆڕانكاری .سەلەفیزم وەك رەوتێكی فیكری تایبەتمەند لە سەردەمی سەرۆكی
تیرۆركراوی میسر ئەنوەر سادات گەشەی كردووە .ئەم رەوتە جیهادیە رایگەیاند كە رێبازی
پێشینەی موسڵمانان پەیڕەو دەكات و جیهاد یەكێكە لە پایەكانی ،بۆیە دەبێت موسڵمانان
ێ بكەن
جیهاد بە شێوەیەكی بەرچاو لە دژی دوژمنانی داگیركەر و رژێمە فەرمانڕەواكان جێبەج 
كە خۆیان بە بەدیلی شەریعەتی ئیسالمی دەزانن و حوكم بە یاسا دانراوەكان دەكەن كە لە
ستەم و زۆرداریدا رۆچووە.

كەواتا سەلەفیزمی جیهادیی بریتیە لە كۆمەڵێك تاقم
و گروپ و تاك كە هەڵگری بیری جیهادیی چەكدارین لە
دژی ئەو سیستمە سیاسی و حكومەتانەی كە لە جیهانی
ئیسالمیدا لە دەرەوەی بازنەی رەوتی ئایدۆلۆژی ئیسالمیی
جیهادی ئەوان حوكم دەكەن ،هەروەها لە دژی هەموو ئەو
دەوڵەت و سیستم و بزوتنەوە دەرەكییانەش دەجەنگن
كە بە دوژمنی خۆیانیان دەدەنە قەڵەم .بە گشتی ئەم
تاقم و گروپە جیهادییانە خاوەنی بیرێكی دیاریكراون
كە لەسەر بنەماكانی وەالو حاكمیەتی ئیسالمی و هێڵە
سەرەكییەكانی فكری هاوچەرخی جیهادی سیاسی شەرعی
درووست بووە ،هەروەك لە پەیڕەو و ئەدەبیاتیاندا بە
ڕوونی بەرجەستە بووە .رەوتی سەلەفیزمی جیهادیی بە

ئەبو حەمزەی میرسی
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ئەبو یەحیای لیبی

رەوتێكی چەسپێنەر یان جێبەجێكاری لۆژیكی ئیسالمی
راستەقینەی وەرگیراو لە قورئان و سوننەت و كۆدەنگی
ئیسالمی دادەن��رێ��ت ،كە خ��ۆی لە عەقیدە و فیقهی
جیهادیی و فیقهی سیاسی شەرعی لە فەرمانڕەوایی كردن
و مامەڵەكردنی چەكدارانە لەگەڵ داگیركەر و رەوتی
پێچەوانەی شەریعەتی ئیسالم دەبینێتەوە .ئەم رەوتە
پێیوایە ئەنجامدانی گۆڕان بە بەكارهێنانی هێز چاكرتین و
شیاوترین رێگەیە بۆ ئازادبوون و چەسپاندنی بنەماكانی
شەریعەت و راستكردنەوەی بونیادی ئایینی و كۆمەاڵیەتی
و سیاسی بە شێوەیەكی راست و درووست بەگوێرەی
سیرەی پێغەمبەرێتی و مێژووی غەزاكانی پێغەمبەری
ئیسالم (موحەمەد).

ئەبو موسعەبی سوری
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سەلەفیزمی جیهادیی بە دووەمین رەوت��ی دیاری
ناو رەوتە سەلەفییە هاوچەرخەكان دەدرێتە قەڵەم و
یەك چاوگیان هەیە ،بەاڵم لەگەڵ رەوتی سەلەفیزمی
زانستی و ئیخواندا جیاوازن لە رووی تەبەنیكردنی
هێڵ و پەیڕەوی بزاڤی شۆڕشگێڕی چەكداریی لەپێناو
ئەنجامدانی گۆڕانكاری ،نەك پەروەردە و فێركردن یان
گەیشنت بە پەرلەمان لە پێناوی چاكسازی .بە بۆچوونی
سەلەفییە جیهادییەكان ئەو رژێمە فەرمانڕەوایانە
پاشكۆی دەوڵەتانی دەرەكین و شكستیان هێناوە و
ناتوانن چاكسازی لە كۆمەڵگەكاندا بكەن .بەاڵم رەوتە
ئیسالمییەكانی تر پێیانوایە ئەو حوكمدانە پەلەكردنە
لە بەرپاكردنی گۆڕانكاری لەالیەن هێزە جیهادییەكان
و هۆكارێكە بۆ خۆخستنە ناو گێژاوی هات و نەهات،
هەندێكی تریشیان بە دەرچوون لە فەرمانی فەرمانڕەوا
كە پێویستە گوێڕایەڵی بكرێت ،دەیدەنە قەڵەم.

نوسینەكانی ئەبی ئەعالی مەودودی لەالیەكی ترەوە،
بە تایبەتی كتێبی (املصطلحات االربعە فی القرآن) كە
لە زیندان نوسیویەتی .پاشان ئەو بیرۆكانە لە دەیەی
حەفتاكاندا لە نوسینەكانی ساڵح رسیە رەنگیدایەوە لە
چوارچێوەی كتێبی (رسالە االیامن) كە لە ساڵی 1973
باڵوكراوەتەوە ،هەروەها لە كتێبی (الفریضە الغائبە)
ی موحەمەد عەبدولسەالم ف��ەرەج لە كۆتاییەكانی
ساڵی  .1980پاشان بیری سەلەفی جیهادیی زیاتر لە
نوسینەكانی شێخە جیهادیە سەرەكییەكانی میرس لەو
ماوەیەدا پەرەی سەند ،بە تایبەتی لە پەیامی (جەماعەتی
ئیسالمی – میساقی كاری ئیسالمی) كە لە ساڵی 1984دا
دەرچوو ،هەریەكە لە عاصم عەبدوملاجد و عیسامەدین
دربالە و ناجح ئیرباهیم و جەماعەتی جیهاد بەشدارییان
لە نوسینەوەیدا كردووە.

هەڵكەوتن و سەرهەڵدانی سەلەفیزمی جیهادی

دەس��ت��ەواژەی سەلەفیزمی جیهادیی زاراوەی��ەك��ە
ماوەی سااڵنێكی دوورو درێژە لەناو ئەدەبیاتی جیهادیدا
جێگیركراوە ،كە بە گشتی دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاكانی
دەی��ەی هەشتاكانی س��ەدەی بیست ،كاتێك رەم��زە
سەرەكییەكان ئەو رەوتە فیكرییە ئیسالمیە لە بااڵترین
ئاستی تیۆریدا نوێنەرایەتیان كرد بۆ باڵوكردنەوە و
بانگەشەكردنیان بۆ فكری سەلەفی جیهادیی ،وەك :ئەبو
موحەمەد مەقدیسی ،عەبدولقادر عەبدولعەزیز (دكتۆر
فەزڵ) ،ئەبو قەتادەی فەلەستینی ،ئەبو مەسعەبی سوری
و ئەیمەن زەواهیری.
لە راستیدا یەكەمین داڕشتنی تیۆری بیری سەلەفیزمی
جیهادیی لە دەی��ەی شەستەكان لە میرس كرا لەسەر
دەستی (سەید قوتب) ،بە تایبەتی لە دوای ئەنجامدانی
كودەتا فكریە بەناوبانگەكەی لە سەردەمی حوكمی
جەمال عەبدولنارس (سەرەتای ساڵی  ،)1957لە سایەی
توندبوونی ملمالنێكانی نێوان ئیخوان و موسلمین
و س��ەرۆك عەبدولنارس لەالیەك و لەژێر كاریگەری

سەلەفیزمی جیهادیی كۆمەڵێك تاقم و گروپن كە هەڵگری بیری
جیهادیی چەكدارین دژی ئەو سیستمە سیاسیانەن كە لە جیهانی
ئیسالمیدا لە دەرەوەی بازنەی رەوتی ئایدۆلۆژی ئیسالمیی جیهادی
ئەواندا حوكم دەكەن ،كە بە دوژمنی خۆیانیان دەدەنە قەڵەم

لە الیەكی ترەوە عەبدوڵاڵ عەزام ،كە لە ئەفغانستان
دەژیا بەشداری كردووە لە داڕشتنی هەندێك بنەمای
تێزی فكری رەوتی سەلەفیزمی جیهادیی .رەزوان ئەلسەید
پێیوایە عەزام یەكەمین كەس بووە لە ساڵی  1987ئەم
دەستەواژەیەی بەكارهێناوە بە ئامانجی یەكخستنی ریزی
سەلەفیە عەرەب و غەیرە عەرەبەكان لە ئەفغانستان لە
سەروبەندی دەرچوونی هێزەكانی روسیا لەو واڵتە.
هەندێك لە بیرمەندان و زانایانی ئایینی وەك ئەبو
عەزیز عەبدولئیال ئەلحوسنی جەزائیری و موحەمەد
ئەلفزازی و عەبدوڵاڵ بن سانی ،هەڵوێستێكی نەرێنیان
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لە بەرامبەر دەستەواژەی سەلەفیزمی جیهادیی هەیە.
تەنانەت بن سانی لە وتارێكدا بە ناونیشانی «زرگاركردنی
دەس��ت��ەواژەی سەلەفی جیهادیی»دا دەڵێت« :ناوی
سەلەفیەتی جیهادیی داتارشاوە ،واتا بێ دایك و باوكە،
مەبەست لەو دەستەواژەیە درووستكردنی ئاژاوەیە و
ئەوانەی ئەم ناوەیان هێناوە زۆربەیان كەسانی عەملانی
و بێباوەڕن ،بۆیە ئێمە بەم ناولێنانە رازی نابین و ئەگەر
ئێمە لە هەموو واڵتێكدا الیەنگری جیهاد بین ئەوا جیهاد
هەتا رۆژی دوایی بەردەوام دەبێت».

مێژووی سەلەفیزمی جیهادیی

جەماعەتی سەلەفی لەپاڵ خۆبەستنەوەیان بە
(سەلەفی ساڵح) لە شوێنكەوتوانی پێغەمبەری ئیسالم
(موحەمەد) ن��اوی سەلەفی جیهادییان هەڵگرتووە،
جەماعەتی سەلەفی لەپاڵ خۆبەستنەوەیان بە (سەلەفی
ساڵح) لە شوێنكەوتوانی پێغەمبەری ئیسالم (موحەمەد) ناوی
سەلەفی جیهادییان هەڵگرتووە ،ئەو سێ نەوەیە پێكەوە
سەردەمی زێڕینی ئیسالمیان درووستكردووە

سەلەفی ساڵح ئەوانەن كە نوێنەرایەتی ئەو دوو نەوەیە
دەك��ەن كە لە دوای ن��ەوەی ه��اوەاڵن (سەحابەكان)
هاتووە ،ئەو سێ نەوەیە پێكەوە سەردەمی زێڕینی
ئیسالمیان درووستكردووە ،چونكە زوهد و خوداپەرستی
و قوربانیدان و گیانفیداییان بۆ ئیسالم تێدا بەرجەستە
بووە ،كە بە هۆیەوە رووبەری دەوڵەتی ئیسالمی لەسەر
دەستی ئەواندا زۆر فراوان بووە .ئەمجۆرە پەیوەندیە
لە نێوان ب��اوەڕ و جیهادا هەمان ئەو بیرۆكەیەیە كە
شوێنكەوتوان و الیەنگرانی بزوتنەوەی سەلەفی جیهادیی
بانگەشەی بۆ دەكەن .ئەوان بڕوایان وایە بوونی باوەڕ زۆر
گرنگە بۆ چارەسەركردنی هەموو ئەو كێشەو ئاریشانەی
كە رووبەڕوویان دەبێتەوە ،تەنانەت ئەگەر ئەو كێشانە
ئابوری یان سیاسی یان كۆمەاڵیەتی بن.
ئەحمەدی كوڕی حەنبەل (855 – 780ی زایینی)

ئایدیا دیپلۆماتیك

یەكەمین كەس بووە لە مێژوودا بانگەشەی بۆ بیری
سەلەفی جیهادیی ك��ردووە ،چونكە ئەو سەردەمەی
تێیدا ژیاوە پڕ بووە لە ناكۆكی و ملمالنێی سیاسی .لە
دوای حەنبەل ،ئینب تەیمیە (1328 – 1263ی زایینی)
بانگەشەی بۆ بیری سەلەفی جیهادیی كردووە ،لە كاتێكدا
كە دەوڵەتی ئیسالمی كەوتبووە بەر هێرش و پەالماری
مەغۆلەكان .پاشان بیری سەلەفی جیهادیی نەوە لە
دوای نەوە بەردەوام بوو مایەوە تا موحەمەدی كوڕی
عەبدولوەهاب (1792 – 1720ی زایینی) بە پشتبەستنی
بە بیرۆكەكانی ئینب حەنبەل و ئینب تەیمیە كاری لەسەر
زیندووكردنەوەی بیری سەلەفیەتی جیهادیی كرد ،ئەوەش
لە هەوڵدانێكیدا بۆ نیشاندانی هۆكارەكانی الوازی
دەوڵەتی عوسامنی و هەڵنانی بۆ بەرپەرچدانەوەی
هێرشی ئەوروپییەكان .لێكدانەوەی محەمەدی كوڕی
عەبدولوەهاب بۆ ئەو حاڵەتی الوازی و شكستهێنانەی
لەو سەردەمەدا لە ب��واری ئابوری و سیاسیدا بەسەر
دەوڵەتی ئیسالمیدا هات ،بە قەیرانی هێرشی عەقیدەیی
دەدایە قەڵەم لە دژی چەمكی تەوحید (یەكتاپەرستی) كە
سەلەفی ساڵح لە رابردووی ئیسالمدا لەسەری دەڕۆیشنت.
سەلەفییزم زیاتر چەمكێكی زەمەنی و دەروونیە،
بەر لەوەی چەمكێكی شەرعی بێت .لە ڕووی زەمەنی و
كاتەوە هەر نەوەیەك بە دوای نەوەیەكی تردا هات ،ئەوە
بە شێوەیەكی حەمتی ئەوانەی پێشوو دەبنە سەلەف
و بەراییەكانی ئەوانی دوات��ر بەپێی ڕەوت��ی زەمەنی،
ئەوەش هیچ هونەرێكی بۆ كەس تێدا نییە ،بەڵكو یاسای
بەڕێوەبردنی بوونەوەرە .لە ڕووی دەروونیشەوە هەموو
توێژینەوە ئەنرتۆپۆلیژەكان دەیسەملێنن كە هەستێكی زۆر
بەهێز هەیە الی مرۆڤە سەرەتاییەكان و تاڕادەیەك مرۆڤ
بە گشتی بۆ بە پیرۆز زانین و گەورەكردن ،بەڵكو پەرستنی
سەلەف و بەراییەكانی خۆی و ئایینەكانی بەرایی پەرستی
(عبادە االسالف) ،یان پەرستنی پێشینان لە جیهاندا زۆر
بەرباڵوە و تا ئێستاش بەردەوامە .گرفتی سەلەفیەت
ئەوەیە كە دەیەوێت خۆی چ پێناسەیەكی بۆ خۆی داناوە
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گروپە سەلەفییە تەکفیرییەکان زمانی گفتوگۆ نازانن

خەڵكیش بە هەمان پێوەر بۆی بپێوێت ،ئەوەش ئەگەر
وابێت هیچ گروپ و حزب و كۆمەڵێك ناتوانێت رەخنە
لە بیروباوەڕییان بگرێت .ئەگەر بێینە سەر پێناسەی
سەلەفیەت ،كە دەڵێن :سەلەفیەت مەنهەجی ڕۆیشتنە
لەسەر ڕێگای ڕاستی ئیسالم ،كاتێك تێگەیشتنەكان جیاواز
دەب��ن بۆ تەفسیری ئەحكامی ئیسالم و دیاریكردنی
رێبازی ڕاست ،لەو كاتەدا سەلەفیەت دێت بە پشتبەسنت
بە مەنهەجی سەلەف و سەحابە و شوێنكەوتەكان و
شوێنكەوتەی شوێنكەوتەكان ،كە چاكرتینی و پایەدارترین
و زاناترینی ئەو ئومەتەن و قوڵرتین تێگەیشتنیان هەیە
بۆ ئیسالم ،هەروەها زاناترین كەسن بە كارو كردەوەكانی
پێغەمبەری ئیسالم و ڕێگامان نیشان دەدەن .ئەو كەسەی
شوێنی ئەوانە بكەوێت سەلەفیە لە هەر شوێنێك و سەر
بە هەر گروپێك بێت .بێگومان كە دێن بەو شێوەیە
وەسفی خۆیان دەكەن خەڵكێكی زۆر لەوانەی بێئاگان لە
مێژوو و لە زانستەكانی ئیسالمدا ،بە پاڵنەرێكی عاتیفی و
دینی پێیان باوەڕ دەكەن ،بەبێ بوونی هیچ كەموكورتیەك

هەتا لە خودی پێناسەكە ببینێت .بەاڵم كە سەلەفیەت
لەالیەن خەڵكانی دیندار و موسڵامنانی تری دەرەوەی
ئەو بازنەیە دەڕوانێتە ك��ارو ك��ردەوە و تێگەیشتنی
سەلەفییەكان پێناسەی ترییان بۆ دەكەن كە بگونجێت
لەگەڵ واقیعی حاڵیاندا ،نەك ئەوەی بە خۆیان دەڵێن
دەربارەی خۆیان.

بیرمەندانی سەلەفیزمی جیهادیی

ئەحمەد ئینب تەیمیە بە رابەری هەرە دیاری رەوتی
سەلەفی جیهادیی دادەن��رێ��ت ،چونكە لە سەردەمی
خۆیدا بە شێوەیەكی تێروتەسەل فكری جیهادیی تەبەنی
ك��ردووە و خودی خۆی لە دژی داگیركەران جیهادیی
كردووە .بەاڵم لە سەردەمی نوێدا ،رەوتی سەلەفیزمی
جیهادیی پشتی بە تێزەكانی سەید قوتب بەستووە ،كە
بە یەكەم رابەری بیری سەلەفی جیهادیی سەردەمی نوێ
دادەنرێت ،بەهۆی ئەو داڕشنت و تێزانەی كە لە دەیەی
شەستەكانی رابردوو دەربارەی بیری سەلەفی جیهادیی
پێشكەشی كردووە ،بە تایبەتی بەرجەستەكردنی هەردوو
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ديارترين تاقم و طروثة سةلةفية
جيهادييةكانگروپە سەلەفیە جیهادییەكان
دیارترین تاقم و
ناوى طروثى سةلةفى جيهاديى

لة كام وآلتة؟

تيَبينى

طروثى (انصار االسالم)

عيَراق

لة هةريَمى كوردستانى عيَراقةوة دةستى ثيَكرد

طروثى سةلةفى بؤ دةعوة و جيهاد

جةزائري

سةر بة ريَكخراوى قاعيدةية لة وآلتانى خؤرئاواى

طروثى (اجلماعة املغربية املقاتلة)

مةغريب

طروثى (اجلماعة الليبية املقاتلة)

ليبيا

طروثى جةماعةى ئيسالمى لة ميسر

ميسر

َةتى ئيسالمى لة عيَراق و
دةول

عيَراق-

سوريا (داعش)

سوريا

طروثى (جند أنصار اهلل)

غةززة

طروثى (شباب اجملاهدين)

سؤمالَ

طروثيَكى سةلةفى جيهاديى ضةكداري توندرِةوة

ريَكخراوى ئةلقاعيدة

-

بة دايكى ريَكخراوة تريؤريستية جيهادييةكان

طروثى (أنصار الشريعة)

تونس

طروثيَكى سةلةفى جيهادية

بةرةى نوسرة

سوريا

لة ريَكخراوى تريؤريستى داعش جيابؤتةوة

طروثى (بوكو حةرام)

نيَجرييا

طروثيَكى سةلةفى جيهاديى ضةكداري توندرِةوة

بةرةى مؤرؤى ئيسالمى

فليثني

بزوتنةوةيةكى بارطاوية بة فكرى ئيخوان
موسلمني

جةماعةى ئيسالمى لة ثاكستان

ثاكستان

طروثيَكى سةلةفى سونية ثةيرِةوى بريى ئيخوان
دةكات

َيبان
بزوتنةوةى تال

ئةفغانستان

بزوتنةوةيةكى جيهاديى ضةكداري توندرِةوة

تؤرِى حةققانى

ئةفغانستان

َيبانة
طروثيَكى جيهاديى ضةكدار و هاوثةميانى تال

لةشكر تيبة

ثاكستان

ريَكخراويَكى سةلةفى جيهاديى ثاكستانية

َآل عةزام
كةتائيبى عةبدول

ميسر

طروثيَكى ضةكدارى توندرِةوة

طروثى (لواء شهداء رياض الصاحلني)

قؤقاز

ريَكخراويَكى تريؤريستى ضةكدارى توندرِةوة

عةرةبى
سةر بة ريَكخراوى قاعيدةية لة وآلتانى خؤرئاواى
عةرةبى
دواى طؤرِانكارى لة بريو بؤضوونةكانى ريَطةى
توندوتيذى طرتةبةر
توندرِةوترين طروثة سةلةفى جيهادية لة جيهاندا

دادةنريَت
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ديارترين تيؤرسني و بريمةندانى سةلةفيزمى جيهاديى
ذمارة
1

ناوى تيؤرسني

خةلَكى كويَية

ئةبى ئةعالى مةودودى

ثاكستان

2

ئةبو ئةنةس شةنقيتى

مؤريتانيا

3

عةبدولَآل عةزام

ميسر

4

حةمود عةقال ئةلشوعةيبى

سعودية

5

ئوسامة بن الدن

سعودية

6

ئةميةن زةواهريى

ميسر

7

مةال موحةمةد عومةر

ئةفغانستان

8

سليَمان بن ناسر ئةلعةلوان

سعودية

9

موحةمةد زةواهريى

ميسر

11

سليَمان بوغيت

كويَت

11

حاميد ئةلعةىل

كويَت

12

ئةبو حمةمةدى مةقديسى

ئوردون

13

ئةبو قةتادةى فةلةستينى

فةلةستني

14

ئةبو مةسعةبى سورى

سوريا

15

ئةبو عوبيَدةى بةنشريى

ميسر

16

ئةبو مةسعةب زةرقاوى

ئوردون

17

ئةبو عومةر سةيف

سعودية

18

هانى ئةلسباعي

ميسر

19

مةروان حةديد

سوريا

21

عةبدولَآل ئةلرةشود

سعودية

21

عومةر حةدوشى

مةغريبى

22

عةبدولقادر عةبدولعةزيز

ميسر

23

ئةبو يةحياى لييب

ليبيا

24

عةىل بلحاج

جةزائري

25

ئةبو فةرةجى ميسرى

ميسر

26

ئةلياس كشمريى

هندستان

27

دوكؤ عومةرؤظ

ضيضان

28

ئةبو عومةر بغدادى

عيَراق

29

ئةبو حةمزةى موهاجري
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سةعيد ئةلشةهرى

سعودية
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ئةبو حةفص ميسرى
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حمةمةد ئةلفزازى

مةغريب
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ئةبو حمةمةد جؤالنى

سوريا
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ئةبوبةكر بغدادى

عيَراق

حەسەن بەننا

سەید قوتب

بیرۆكەی (جاهیلیەت و فەرمانڕەوایەتی) و (چەك بۆ
گۆڕانكاری) لە دوای ئەنجامدانی كودەتاكەی جەمال
عەبدولنارس بەسەر ئیسالمییەكاندا و كاركردن بە یاسا
دانراوەكان و پەیڕەوكردنی بیری ناسیۆنالیزمی و عەملانی
و بەستنی هاوپەیامنێتی لەگەڵ بلۆكی كۆمۆنیستی بە
رابەرایەتی یەكێتی سۆڤێت .لە دیارترین بیرمەندان و
رابەرانی رەوتی سەلەفییەت بریتی بوون لە شێخ عومەر
عەبدولڕەحامن ،ئەیمەن زەواهیری ،ئەبو یەحیای لیبی،
ئەبو مەسعەبی سوری ،ئەبو موحەمەد مەقدیسی ،ئەبو
قەتادەی فەلەستینی و عەبدوڵاڵ ئەلرەشود.
سەلەفیە جیهادییەكان بە شێوەیەكی گشتی پێیانوایە
هەر موسڵامنێك كە ئیسالمی وەك رێبازی ژیان بۆ خۆی
هەڵبژاردووە و لە دژی داگیركەران و نەیارانی شەریعەتی
ئیسالم جیهاد بكات ،ئەگەر سەر بە تاقم و جەماعەتێكی
تریش بێت یان هیچ ئینتیامیەكی سیاسی نەبێت ئەوە
رەمزی سەلەفی جیهادیە ،لەسەر ئەم بناغەیەش سەلەفیە
جیهادییەكان عەبدوڵاڵ ع��ەزام و ئەحمەد یاسین بە
پێشەوایانی جیهادیی بەرجەستە دەدەنە قەڵەم ،كە بە
شێوەیەكی مەعنەوی پشتیوانی هێرشەكەی (سلیامن
خاطر)یان كرد بۆ سەر ئیرسائیل.
موحەمەد مەقدیسی تیۆرسینی یەكەمی سەلەفیزمی
جیهادیی لەسەر ئاستی جیهان و دانەری كتێبی (ملة
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ئوسامە بن الدن

ئەبو موسعەب زەرقاوی

ابراهیم) كە لە ساڵی  1985باڵوكراوەتەوە ،لەڕووی گرنگی
و ئاستی كاریگەرێتیەوە خودی بن الدن لە پلەی یەكەمدا
پۆلێنی كردووە ،دوای ئەویش ئەبو قەتادەی فەلەستینی
بە پلەی دووەم هاتووە وەك بەناوبانگرتین تیۆرسین و
داڕێژەری گوتار و تیۆرەكانی رەوتی سەلەفیزمی جیهادیی
ئەوەش لە رێگەی باڵوبوونەوەی كتێبێكی كاریگەر و
گرنگ لە بواری جیهاد و ئیجتیهاد بە ناونیشانی (تامالت
يف املنهج) لە ساڵی  .1999سێیەم كەس لە پۆلێنەكەدا
لەڕووی گرنگی و كاریگەرییەوە ئەبو مەسعەبی سوریە كە
تێزو تیۆرە جیهادییەكانی بوونە جێی گرنگیپێدانی هەموو
ناوەندەكانی توێژینەوەی تایبەت بە دیاردەی سەلەفیەتی
جیهادیی لە هەموو جیهاندا ،لە پاڵ باڵوكردنەوەی تیۆر
و بیرۆكەكانی لە كتێبێكی قەبارە گەورە بە ناونیشانی
(دعوة املقاومة االسالمیة العاملیة) كە لە ساڵی 2004دا
باڵوكراوەتەوە.
لەم چەند ساڵەی دواییدا هیچ شانەیەكی جیهادیی لە
واڵتانی عەرەبی دەستگیر نەكراوە لە كاتی ئەنجامدانی
لێكۆڵینەوە لەگەڵیان ،باسی ئەو ( )3تیۆرسینە گرنگەی
سەلەفیزمی جیهادیی نەكرابێت وەكو مەرجەعی سەرەكی
بۆ رێكخراوەكانیان.

تایبەمتەندییەكانی بیری سەلەفیزمی جیهادیی

سەلەفیزمی جیهادیی بریتیە لە رەوتێكی ئایدۆلۆژی و
پرۆژەیەكی جیهادیی كە لەالیەن چەند گروپێكی ئیسالمی
نەیارو توندوتیژەوە پەیڕەوی لێدەكرێت لە دژی هەموو
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەبو قەتادەی فەلەستینی

ئەبو محەمەد مەقدیسی

ئەو سیستمە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كەلتورییانەی كە
بوونیان هەیە و پێیانوایە بە پێچەوانەی بنەماكانی شەرع
هەڵسوكەوت دەكەن ،جگە لەوەش تایبەمتەندیەكی تری
سەلەفیزمی جیهادیی دووفاقیە ،چونكە بووەتە فۆرمێكی
ریشەیی بۆ دابەشكردنی مرۆڤایەتی لەسەر بناغەی دیینی،
تەنانەت لە سنوری دابەشكردنی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بە
شێوە كالسیكیەكەی بەسەر موسڵامن و كافر ناوەستێت،
بەڵكو سنوری واتای كوفرو بێباوەڕی فراوانرت كردووە،
لە هەمانكاتیشدا سەلەفیستە جیهادییەكان فۆرمێكی
ریشەییان بەرجەستە كردووە بۆ بەسیاسەتكردنی دیین،
چونكە وەك ئایدۆلۆژیایەكی درێژەپێدەرلێی دەڕوانن كە
لە فەزا مێژووییەكەییە نارساوەكەیدا لە ئاستی ئامانجی
گەڕاندنەوەی سیستمی سیاسی ئیسالمی ناوەستێت،
بەڵكو تێیدەپەڕێنێت بۆ بازنەی جیهادكردن لە دژی ملهوڕ
و ستەمكار و جاهیلیەت لە هەموو جێگەیەكی گۆی
زەوی ،هەروەها كاردەكات بۆ درووستكردنی دەوڵەتێكی
خەالفەتی جیهانی واتا فەرمانڕەوایەتی كردنی هەموو
جیهان لەالیەن ئیسالمەوە.
ئەو بیرو بۆچوونانە وێكدێنەوە لەگەڵ ئەو سیام و
تایبەمتەندییانەی كە وا لە بیری سەلەفی جیهادیی دەكات
ببێتە هێڵێكی فیكری جیاواز لە هێڵی فكری ئەو رەوت و
بزوتنەوانە كە سەر بە هەمان رەوتی سەلەفی گشتین.
بۆیە تێبینی دەكرێت ئەوەی كە سەلەفیزمی جیهادیی
لە رەوتە سەلەفییەكانی تر جیادەكاتەوە ،لەقەڵەمدانی
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هەموو كۆمەڵگە هاوچەرخەكان نییە بە جاهیلیەت و
بەكوفراندنی رژێمەكانی حوكمیش نییە ،بەڵكو لەوەدایە
كە بە روون و ئاشكرایی بانگەشە بۆ جیهادیی چەكداری
دەكات وەكو تاكە رێگە بۆ گ��ۆڕان ،لەبەر ئەوەیە كە
رەوتی سەلەفیزمی جیهادیی هەموو رێگەیەكی تر بۆ
درووستكردنی سیستمی خەالفەتی ئیسالمی رەتدەكاتەوە
جگە لە جیهادیی چەكداری ،كە بەدەر نییە لە گرتنەبەری
هەموو شێوازەكانی توندوتیژی.

رێڕەو و ئایندەی سەلەفیزمی جیهادیی

گەشەكردنی سەلەفیزمی جیهادیی دەرئەنجامێكە بۆ
دەرچوون لە بازنەی تەقلیدی سەلەفیەت ،بە تایبەتی
دوایئەوەی عەبدولعەزیز ئال سعود هەڵگەڕانەوەی
ئیخوانیەكانی لە سعودیە لەناوبرد .ئەوەی ئەم راستیە
پشتڕاست دەك��ات��ەوە لێدوانەكانی وەزی��ری ناوخۆی
سعودیەیە كە لە ساڵی 2002دا رایگەیاند« :سەرجەم
كێشەو گرفتەكانی سعودیە دەرهاویشتەی ئیخوان
موسلمینە و پەیوەندییان بە گروپە چەكدارەكانەوە
هەیە .كاریگەری نواندن لەسەر سەلەفییەكان لەالیەن
بیرمەندانی گروپەكانی راب��ون��ی ئیسالمی لە میرس
سەریهەڵدا نەك لە واڵتانی كەنداو وەك هەندێك پێیانوایە.
لە دەیەی حەفتاكان هەندێك لە سەلەفیە میرسییەكان
كەوتبوونە ژێر كاریگەری بیرو بۆچوون و نوسینەكانی
سەید قوتب و ئەبی ئەعالی مەودودی كە هۆكارێك بوو
بۆ دەركەوتنی فكرێكی سەلەفی نوێ و رێكخستنی لە
چوارچێوەی چەند گروپێكی سەلەفی ،كە گرنگرتینیان
گروپی (الجهاد)بوو بە رابەرایەتی ئەیمەن زەواهیری .بە
گوێزانەوەی ئەو فكرە بۆ ناو گۆڕەپانی جیهادیی ئەفغانی
لەگەڵ بەشداریكردنی كەسێكی وەك عەبدوڵاڵ عەزام لەو
هێڵەدا وەك تیۆرسینی بیری جیهادیی تەواو پێكهات.
بە كۆتاییهاتنی ئەزمونی ئەفغانستان ئیرت ئەو گروپانە
توانا و شارەزاییەكی جەنگیی ئاستبەرزییان بەدەستهێنا
و رابەرو سەركردەی ئاستبەرزیشیان ئاراستەی ناوەندە
پشێو و ناسەقامگیرەكانی جیهانی ئیسالمی كرد وەك

بۆسنە و چیچان و كشمیر و ئەفغانستان ،كە بۆیان بوونە
دەروازەیەكی جیهادیی و لەوێوە توانیان چاالكیەكانیان
دەستپێبكەن و ژمارەی الیەنگرانیان زیاتر بكەن.
گەشەكردنی خ��ێ�رای گ��روپ و تاقمە سەلەفیە
جیهادییەكان ب��ووە مەترسیەكی زۆر ج��دی لەسەر
ب��ەرژەوەن��دی��ی��ەك��ان��ی ئەمەریكا ل��ە كۆتایی دەی��ەی
نەوەدەكانی س��ەدەی راب���ردوو ،بە تایبەتی لە دوای
تەقاندنەوەی هەردوو باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە كینیا
و تەنزانیا و تەقاندنەوەی ژێرئاوی (كول)ی ئەمەریكی
و ئەنجامدانی هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر لە ناو ماڵی
ئەمەریكا .زۆرب��ەی ئەو هێرش و پەالمارانە لەالیەن
رێكخراوی قاعیدە جێبەجێكران لە چوارچێوەی سرتاتیژی
لێدان و بەگژداچوونەوەی دوژمن نزیك لەناو واڵتانی.
بە جیهانیبوونی بەرەنگاربوونەوەی ئەو گروپ
ئیبن تەیمیە گرنگیەكی تایبەتی داوە بە بابەتی جیهاد
و لەگەڵ نوێژدا یەكسانی ك��ردووە ،تەنانەت جیهادیی
لە س��ەرووی چوار كۆڵەكە شەرعیەكەی تر :شەهادەت،
رۆژوگرتن ،زەكات و حەجكردن دان��اوە .بە بڕوای ئیبن
تەیمیە ،نوێژ كۆڵەكەی ئایینە و جیهاد تاجەكەیەتی

و رێكخراوە ئیسالمیە سەلەفیانە لەالیەن دەوڵەتانی
خۆرئاواوە ،خودی رێكخراوەكانی هەڵنا بۆ یەكهەڵوێستی
و یەكگرتن لە نێوان خۆیاندا ،ئەوەش بە شێوەیەكی
بەرچاو لە عێراق و ئەفغانستان و میرسو جەزائیر،
لەژێر رابەرایەتی و سەرپەرشتی رێكخراوی ئەلقاعیدە
بەرجەستە بوو.

رەهەندی مێژوویی سەلەفیزم

لە پێناو تێگەیشنت لە سەلەفیزم وەك رەوت و
عەقیدە ،پیویستە كەمێك لە مێژووی نزیك رۆبچین.
لەپێش چاوخشاندن بە روداوەكانی سەدەی هەژدەیەم و
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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خوێندنەوەی فكری محەمەد عەبدولوەهاب و ئەزمونی
سەلەفیەتی هاوچەرخ ،پێویستە بگەرێینەوە بۆ سەدەی
نۆیەمی زایینی كە ئیامم ئەحمەدی كوڕی حەنبەل تێیدا
ژی��اوە .حەنبەل زیاتر لە كەسانی تر پێداگری دەكرد
لەسەر گەڕانەوەی تەواوەتی بۆ دەق و هەنگاونان لەسەر
رێگەی سەلەفی ساڵح ،ئەوەش خواستێكی ئەو بوو بۆ
زیندوكردنەوە و جێبەجێكردنی ئەو ئەزمونەی لە شاری
مەدینە لەگەڵ پێغەمبەر (د.خ) نەشونومای كرد .لەگەڵ
ئەوەدا كە ئەزمونی مەدینە فۆرمێكی دابڕێرناوە لە مێژووە
راستەقینەكە كە لە دوای كۆچكردنی خاوەنی ئەزمونەكە
(پێغەمبەری ئیسالم) چەندین شەڕو ملمالن ێ و ئاژاوەگێڕی
و ناسەقامگیری بەخۆیەوە بینی .لە چوار خەلیفەی راشیدی
سیانیان كوژران یان تیرۆر كران ،جگە لەوەش چەندین

منایشێکی سەربازی تیرۆریستانی داعش

ئایدیا دیپلۆماتیك

شەڕو ئاژاوە و ناڕەزایەتی و مشتومڕی هاوبەرامبەر لە نێوان
ئەسحابەكاندا سەریهەڵدا و دەوڵەتی ئیسالمیان لەرزاند.
هەموو ئەو روداوانە پاڵیان بە (ئەحمەد كوڕی حەنبەل)
وە نا هەوڵێك بدات بۆ هێوركردنەوە و دامركاندنەوەی ئەو
پێكداهەڵپژان و ئاژاوانەی كە موسڵامنانی دابەش كردبوو،
لەبەر ئەوە كاریكرد بۆ كەمكرنەوە لە كاریگەرییەكانی
ئاژاوە و هەوڵدان بۆ بەدیهێنانی بەرفراوانرتین كۆدەنگی
لەناو ئوممەتی ئیسالم دەربارەی یەك راستی كە ئایینی
ئیسالم و گەڕانەوەیە بۆ قورئان.
بازنەی ناوەند لە نێوان ئینب حەنبەل و محەمەدی
كوڕی عەبدولوەهاب ،ئینب تەیمیە نوێنەرایەتی دەكات .ئینب
حەنبەلی سەلەفی لە سەردەمێكدا ژیاوە كە ئیسالم بە چەند
قۆناغێكی هەستیار و دژواردا تێپەڕیوە ،تا هێرشی مەغۆلەكان

19

ئەبو بەکر بەغدادی

عەبدوڵاڵ عەزام

و بەتااڵنربدنی بەغداد و روخانی خەالفەتی ئیسالمی ،ئەمە
لە كاتێكدا بووە كە مەترسی پەالماری خاچپەرستەكان هێشتا
لەبیری موسڵامناندا بووە .ئەو بارودۆخە دژوارە هەستێكی
لەالی موسڵامنەكان درووست كردووە بەوەی كە ئاینەكەیان
لەژێر هەڕەشەیەكی گەورەدایە .ئینب تەیمیە هەموو ژیانی
تەرخانكرد بۆ دەستنیشانكردن و پڕكردنەوەی هەر كەلێنێك
كە زیان بگەیەیەنێت بە پاكێتی عەقیدەی ئیسالمی ،لەو
رێگەیەشەوە بەرەنگاری هەموو كاریگەرییەكانی فەلسەفەی
یۆنانی لەسەر ئیسالم بۆوە و لە دژی چەمكی یەكێتی بوو
وەستایەوە كە رەوتی سۆفیگەری بانگەشەیان بۆ دەكرد،
هەرچەندە ئەو بە مەترسی دەزانن لەسەر ئاینی ئیسالم كە
لەسەر عەقیدەی یەكتاپەرستی درووست بووە .ئینب تەیمیە
كتێبێكی بە ناونیشانی (السیاسة الرشعیة يف إصالح الراعی
والرعیە) نوسی كە بووە مەرجەع بۆ هەموو سەلەفییەكان و
تا ئێستاش پەیڕەوی دەكەن .ئامانجی كتێبەكەی بریتی بوو
لە پاككردنەوەی پەیامی موحەمەد لە هەموو گومان و گرێ
و كەموكورتیەك.
ئینب تەیمیە گرنگیەكی تایبەتی داوە بە بابەتی جیهاد
و لەگەڵ نوێژدا یەكسانی ك��ردووە ،تەنانەت جیهادیی
لە سەرووی چوار كۆڵەكە شەرعیەكەی تر :شەهادەت،
رۆژوگرتن ،زەكات و حەجكردن داناوە .بە بڕوای ئینب
تەیمیە ،نوێژ كۆڵەكەی ئایینە و جیهاد تاجەكەیەتی ،بۆیە
شەڕكردن لەگەڵ كافرو بێباوەڕانی كردووەتە یەكێك لە

عەبدوڵاڵ ئەلڕەشود

ئەبو حەمزەی موهاجر

ئەركەكانی وەلی ئەمر (فەرمانڕەوا) .ئەو لەم رێگەیەوە،
واتا جیهادكردن دەیەوێت ئیسالم گەورەترین سەركەوتن
لەڕووی سیاسی و دینییەوە بەدەست بێنێت ،بەوەش
فۆرمی سیاسی و دینی دەبێتە یەك رێباز كە ناتوانرێت
بۆ دوو بەش دابەشبكرێت .ئەو دەسەاڵتەی گرنگی بە
پرسی ئایینی نادات ،یان ئەو ئایینەی تەنها گرنگی بەخۆی
دەدات بە دەستبەرداربوونی لە هێزو دەسەاڵت ،بەڵكو
پێداگری لەسەر خوداپەرستی و تەقوا دەدات ،لە هەردوو
بارەكەدا زیانی بەردەكەوێت و بە شكست و لەناوچوون
كۆتایی پێدێت .هەریەكە لە ئایینەكانی مەسیحی و
یەهودی توشی ئەو دەردە بوون ،چونكە رێگرییان لێگیرا
لە ئەنجامدانی رابوونی دینی .بەو جۆرە ئینب تەیمیە لە
شەرعزانێكی ئیسالمیەوە گۆڕا بۆ موجاهیدێك كە خەڵكی
بۆ جیهادكردن هەڵدەنا ،لە ئێستاشدا سەلەفییەكان و
ئوسوڵیە هاوچەرخەكان كار بۆ زیندوكردنەوەی هەمان
بیرۆكەی توندڕەوی سەلەفی دەكەن.

رەهەندی مەعریفیی سەلەفیزمی وەهابی

محەمەدی كوڕی عەبدولوەهاب كە لە ساڵی 1703
لە عەرەبستانی سعودیە لەدایكبووە و لە ساڵی 1792
كۆچی دوایی كردووە ،دامەزرێنەری رەوتی سەلەفیزمی
وەهابیە كە وەك بزوتنەوەیەكی ئایینی لە ناوجەرگەی
دورگەی عەرەبیەوە بە دیاریكراوی لە ناوچەی (نەجد)وە
سەریهەڵدا .دواتر ئال سعود چوونە پاڵ ئەو بزوتنەوەیە
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و هەڵمەتێكی پاككردنەوە دەستیپێكرد كە لە دوای
دوو سەدە لەدایكبوونی شانشینی عەرەبی سعودیەی
لێكەوتەوە ،بەاڵم لە سەرەتادا لەالیەن محەمەد عەلی
وال��ی میرسەوە رووب���ەڕووی چەند گورزێك ب��ۆوە كە
پرۆژەكانی لەباربرد و لە ساڵی  1812تا  1817توانی
وەهابییەكان لە حیجاز دەربكات .هەروەها هەوڵدانێكی
دیكەی وەهابییەكان بۆ درووستكردنی دەوڵەتی وەهابی
لە ناوەڕاستی س��ەدەی ن��ۆزەد شكستی هێنا ،بەاڵم لە
سەرەتای سەدەی بیست هەوڵ و تەقەلالكان یەكخرانەوە
بۆ زیندوكردنەوەی پرۆژەكە و دواج��ار بنەماڵەی ئال
سعودی پابەند بە عەقیدەی وەهابی توانی هەژمونی
خ��ۆی بەسەر هەموو خێڵ و هۆزەكاندا بسەپێنێت
و یەكیان بخات بە مەبەستی دامەزراندنی دەوڵەتی
شانشینی سعودیە لە ساڵی 1932دا.
كتێبی (التوحید) لە دانانی محەمەد عەبدولوەهاب
كە ناوبانگێكی زۆری پەیدا كرد ،بەڵكو پێشەنگی ئەو
كتێبانە بوو كە بووەنەهۆی دامەزراندنی قەوارەیەكی
ئیسالمی ،دوور لەو فۆرم و قاڵبە كەالمیە ئامادەكراوانەی
ب��ە درێ��ژای��ی چەندین س��ەدە ل��ە م��ێ��ژووی ئیسالمدا
رەنگیانداوەتەوە.
س��ەرەڕای بەدینەكردنی هیچ نوێگەریەكی بنەڕەتی
لەو كتێبەدا ،ب��ەاڵم پڕیەتی لەو بیرو بۆچوونانەی كە
پێداگری دەكەن لەسەر مەرجەعیەتی حەنبەلی توندڕەو،

عەلی بلحاج

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەبو ئەعال مەودودی

تەنانەت خودی مامۆستاكەی (ئەحمەدی كوڕی خەنبەل)
لە مەسەلەی تەكفیكردندا زۆر لێبوردانەتر دەركەوتووە.
ئینب تەیمیە خۆی دان��ی ب��ەوەدا ن��اوە كە مامۆستاكەی
سەبارەت بە عیبادەتەكان توندڕەو بووە ،بەاڵم سەبارەت
بە هەڵسوكەوتەكان (عادات) تەواو كراوە بوو ،تەنانەت
ئینب حەنبەل چاوپۆشی ك��ردووە لە مەسەلەی پاڕانەوە
لە پیاوچاكان و سەردانی گۆڕستان ،هەرچەندە گروپە
سۆفیگەرییەكان لە سەردەمی ئەو هێشتا درووست نەببوون.
محەمەد كوڕی عەبدولوەهاب بە داڕشتنی بیری عەقائیدی
دەستیپێكرد ،ئەوەیە كە یەكتاپەرستی بناغەی ئیسالمە كە
بریتیە لە تاكپەرستنی خودا و شەریك پەیدانەكردن بۆی ،بەو
پێیەش پێویستە كۆمەڵگە ببێتە ناوەندێك بۆ جێبەجێكردنی
ئەو بیرە یەكتاپەرستیە خوداییە ،چونكە رازیبوون بە فرەیی
خوداوەندەكان ئەوەیە كە بێباوەڕی شەریك قەراردان بۆ
خوای تاك و تەنها دێتە ناو ژیانی ئاینییەوە ،بە پێچەوانەوە
ناكرێت جگە لە بڕوابوون بە خودا (الله) خۆمان رادەستی
هیچ پەرسرتاوێكی تر بكەین ،ئەمەش مانای ئاراستەكردنی
بەشێك لە بیروباوەڕە بۆ نیشاندانی ملكەچی و خۆشویستنی
خودا و تاعەتی فەرمایشتەكانی پێغەمبەر و فەرمانڕەوای
سیاسی ،بەبێ كەوتنە ناو كوفرو بێباوەڕی.
لە نێوان ئەو سێ بازنەیەدا كە عەقیدەی سەلەفی
پێكدەهێنن جۆرێك لە رەق��ی و توندی بەدیدەكرێت،
چونكە ئەو بازنانە لە سازش و نەرمی رێژەیی بیری ئینب

ئەیمەن زەواهیری
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حەنبەل گۆڕاوە بۆ رەخنەگرتنی تیۆری ریشەیی لەالیەن
ئینب تەیمیەوە ،تا دەگاتە ئاستی بەكارهێنانی توندوتیژی و
تێكدانی مەزارگە و مەرقەدی پیاوچاكان و بەگژداچوونەوەی
سۆفیگەری و پ��اڕان��ەوە ل��ە غ��ەی��ری خ��ودا ،ه��ەروەه��ا
قەدەغەكردنی هەموو ئەو كارو كردەوانەی كە زیان بە
پاكێتی عەقیدەی ئیسالم دەگەیەنن وەكئەوەی وەهابییەكان
باوەڕییان پێیەتی ،بەجۆرێك لە شانشینی عەرەبستانی
سعودیە كە لەژێر فەرمانڕەوایەتی عەبدولعەزیز بن سعود
بیروباوەڕی سەلەفی وەهابی لە نەهجی دەوڵەتەكەیدا
پەیڕەو كردووە ،جگە لە گۆڕی پێغەمبەر گۆڕی هیچكام لە
ئەسحابە و ئەولیاكانیانیان نەهێشتەوە.

سەلەفییەت و ئوسوڵییەت

هەندێك ج��ی��اوازی ناكەن لە نێوان سەلەفیزم و
ئوسوڵیەتدا ،بەاڵم ئەوە هەڵەیەكی مەعریفی و مەنهەجیە،
چونكە سەلەفیەت لە بانگەوازە بنەڕەتیەكەیدا بونیاترناوە
لەسەر خاوێنكردنەوەی كۆمەڵگە لە بیدعە و دابونەریتی
پێچەوانەی شەرعی ئیسالم ،وەك سەردانی گۆڕستانەكان
و پ��اڕان��ەوە لە پیاوچاكان و ب��اوەڕب��وون بە ج��ادو و
ئەستێرەناسی و سۆفیگەری و بەپیرۆزكردنی مردوەكان.
بەم شێوەیە سەلەفیزم وەك مەزهەبێكی هاوشێوەی
مەزهەبە ئیسالمیە كۆنەكان دەرناكەوێت ،بە قەدەر
ئ��ەوەی وەك گروپێكی حەنبەلی نوێ دەردەكەوێت،
هەرچەندە داوا دەكات سنوری هەموو ئەو مەزهەبە
ئیسالمیانە تێبپەڕێنێت كە پێشی كەوتوون بە گەڕانەوە
بۆ ئیجتیهاد تەنها بە پشتبەسنت بە قورئان و سوننەت.
لە بەرامبەر ئوسوڵیەت لە ژینگەیەكی جیاوازدا لەناو
كۆمەڵگە مەدەنیە پێشكەوتووەكاندا سەریهەڵدا ،بۆ منوونە
وەك میرس و واڵتانی خۆرهەاڵتی عەرەبی ،لە كاتێكدا كە
ناوچەكە بە بارودۆخێكی زۆر ئاڵۆز و دژواردا تێدەپەڕی:
كەوتنی خەالفەتی ئیسالمی ،نسكۆی فەلەستین و هاتنی
كۆڵۆنیالیزمی بیانی .بۆ وەاڵم��دان��ەوەی ئەو مەترسیانە
وەهابییەكان هەستان بە بەگژداچوونەوەی نوێگەری و
لەباربردنی دەوڵەتی ناسیۆنالیستی لە رێگەی گرتنەبەری

گوتارێكی دیاریكراو كە باسی لە ئوممەتی و ئیسالمی و
دەوڵەتی ئیسالمی دەكرد .ئوسوڵیەت بەم واتیە بریتیە لە
گوتارێكی ئیسالمی بە ئایدۆلۆژی كراو كە كۆمەڵێك بیروباوەڕ
بەرجەستە دەكات و لە ئێستاوە بۆ ئایندە دەستپێدەكات،
بە پێچەوانەی سەلەفیزمەوە كە پێداگری دەكات لەسەر
دەربازكردنی ئێستا لە نەریت و خراپیەكانی راب��ردوو ،بە
كەڵكوەرگرتن لە بەسەرهات و راب��ردووی سەلەفی ساڵح
و پەیڕەوو بیروباوەڕەكانیان لەپێناو پاككردنەوەی دین لە
جاهیلیەت رابردوو ،لە كاتێكدا ئوسوڵیەت كۆمەڵگەی ئیسالمی
كۆن بە كۆتاییی پێهاتوو دەداتە قەڵەم و پێیوایە نوێگەری و
بێباوەڕی و وێرانكاری و ستەمكاری و حوكمی تاغوت شوێنی
گرتۆتەوە .بۆیە سەلەفی و ئوسوڵییەكان بەرەنگاربوونەوەی
هەموو ئەو ئاستەنگ و هەڕەشانە بە ئەركی خۆیانی دەزانن
بۆ درووستكردنی كۆمەڵگەیەكی ئیسالمی رەسەن لەسەر
داروپەردوی ئەو كۆمەڵگە پیسكراوو شێوێرناوە.
سەرچاوە:
پێگەی لوبنانیەكانی ئیرسائیل ،ویكپێدیا ،سایتی (مرص
العربیە) ،سایتی (التقریر)
http://maskeen-shamseldeen.blogspot.
blog-post_11.html/12/com/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D
8A%D8%A9_%D8%AC%81%D9%84%D9%9
87%%D9
h t t p : / / w w w. l e b a n e s e i n i s r a e l . c o m /
X/?p=51814
h t t p : / / w w w. m a s r a l a r a b i a . c o m
8 1 % D 8 % A 7 % D %8 5 % D 9 %/ % D 9
4 8 1 2 5 7 - /8 5 %8 A % D 9 %8 7 % D 9 %9
8A%D8%84%D8%AA%D9%%D8%A7%D9
84%D8%http://altagreer.com/%D8%A7%D9
%8A%81%D9%84%D9%%B3%D9
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گەشەكردنی
توندڕەویی
ئیسالمی و
رەوتناسی
سەلەفییەتی
هاوچەرخ
%80ی سەلەفییەكانی ئەمڕۆ ،گروپە
سەلەفیە شەڕەنگێزەكان دەگرنەخۆ
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئەرسەالن حەسەن
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گەشەكردنی رەوت��ی توندڕەویی ئیسالمی لەم دوو دەی��ەی دواییدا كارێكی تەواو
هەستپێكراو و دیارە لە دەرەوەی لۆژیكی عورفی نێودەوڵەتی بووە (لەسەر بنەمای
هاوسەنگی هێزی نێوان دەوڵەتان) .ئەم رەوتە كە بە سەلەفیزم ناسراوون ،گرووپ و
تاقم و كوتلەی جیاوازن .لەم دوو دەیەی دوایی ئەكتەرانی نێودەوڵەتی كاریگەری مەیدانی
ناوچەی باشوری خۆرئاوای ئاسیا و باكوری ئەفەریقیا بوون .دیارە ئامادەیی دەسەاڵتەكانی
دەرەوەی سنوری ناوچەكە ،وەرچەرخانی پەیوەند بە بێداری ئیسالمی و قەیرانی سوریا وایكردووە
زیاتر ئەو گروپانە دەربكەون .لە بەشی یەكەمدا لە چوارچێوەی شوێن و دابەشكاری گروپەكان
و پێكهاتەی لقەكانیان و مەیدانی چاالكی و ئامانجیان دەكۆڵینەوە.

بەشی یەكەم :دابەشكاری رەوتەكان

گروپەكانی سەلەفیەتی ئەمڕۆ لەم دابەشكاریەدا لە
چوار گروپ پێكدێت .ئەو چوار گروپە بریتین لە :سەلەفیە
تەكفیرییەكان ،سەلەفیە شەڕخوازەكان ،سەلەفیە دیوبەندییەكان
و سەلەفیە میانڕەوەكان .لە درێ��ژەدان بە یەك بەیەكی ئەو
گروپانە بەگوێرەی لە پێشەكیەكەدا هاتووە ،لێیان دۆكڵینەوە.

سەلەفیە شەڕەنگێزەكان:

80%ی سەلەفییەكانی ئ��ەم��ڕۆ گ��روپ��ە سەلەفیە
شەڕەنگێزەكان لەخۆ دەگرێت .ئەم رەوتە پشتئەستورە بە
بنەماكانی بیروبۆچوونی محەمەد بن رسور زین العابدینی
شامی و تێكەاڵوییەك لە ئیخوان و الیەنگرانی نوێخوازی لە
خۆیدا كۆكردۆتەوە.
شوێن :ئەفەریقیای باكور

پێكهاتەی لقەكان:

 عەرەب ئەفغانییەكان (گروپی كۆچبەرانی عەرەب بۆئەفغانستان و لقە جیاجیاكانی قاعیدە).
 القاعیدە لە خۆرئاوای ئیسالمی (جەزائیر ،لیبیا ،مالی،مۆریتانیا ،چاد و نایجریا).
 القاعیدە لە عێراق و سنورەكانی ئوردون لوبنان و سوریا(بەرەی نورسە ،گروپی نارساو بە سوپای ئازاد
و داعش).
 القاعیدە لە نیمچە دورگەی عەرەب (سعودیە و یەمەن). شەبابی موجاهیدین لە ئەفریقیای باكور (پاشاموەیعەرەبە ئەفغانەكان ،سۆمال ،سودان و كینیا).

 كۆمەڵگای ئیسالمی (ئەندۆنیزیا ،باشوری تایلەند ،مالیزیا،دورگەی مینداناو لە باشوری فلیپین).

مەیدانی چاالكیان:

 ئەفەریقیا ،میرس ،جەزائیر ،سودان ،سۆمال. ئاسیا ،ئەفغانستان ،پاكستان ،یەمەن و واڵتانی دیكەینیمچە دورگەی عەرەب.
ئامانجەكان :هەوڵدان بۆ گەیشنت بە دەسەاڵت لە رێگای
خەباتی چەكدارانە و تیرۆركردن.

سەلەفییە دێوبەندییەكان:

ئەو رەوتەیە كە بیری سەلەفی بە رێگای رزگاری موسڵامنان
لە پەرەپێدان و ب��رەودان بە جۆرێك فۆرمالیزمی ئایینی
(سەرنجدان لە رواڵەتەكانی كاروباری ئایینی) لەسەر تەوەری
جەختكردنەوە لە رەچاوكردنی داب و دەستور و رێساكانی
دەزانێت ،كە وەك بەهای بابەتی  -ئاكاری لێكی دەداتەوە.
شوێن :ناوچە جیاجیاكانی نیمچە كیشوەری هیندستان و
ئەفغانستان.

پێكهاتەی لقەكانی:

 گروپە جۆراوجۆرەكانی بزوتنەوەی تالیبان و تالیبانی نوێلە ئەفغانستان و پاكستان و لەوانە كۆمەڵی بانگەوازخواز.
 گروپەكانی جوندوڵاڵ و لەشكری ئەسحابە لە بلوجستان وپاكستان و سنوورەكانی باشووری خۆرهەاڵتی ئێران

مەیدانی چاالكی:

 باشوری ئاسیا و كەنارەكانی ئۆقیانوسی هندستان،پاكستان ،بەنگالدیش ،ناوچە موسڵامن نشینەكانی
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هندستان و ئەفغانستان.
 -ناوچە سنورییەكانی خۆرهەاڵتی ئێران.

ئامانج و ئەرك:

 وەرگرتنی كەسانی ئایینەكانی دیكە لە ئایینی ئیسالمیوەكو بیدعەی راگوزەری لە ئایین و بەرپرسیەتی

بەگژداچوونەوەی؛

 بە ئەستۆوەگرتنی رابەرێتی هزری و بابەتی ئەهلی سوننە. بەگژداچوونەوەی ركابەرانی بە دەسەاڵت لە مامەڵەیناوچەیی.
 جەختكردنەوە لە بانگەشەی ئیسالمخوازی لە پاكستان لەبەرامبەر هندستان.
 -دەستوەردان لە كێشەی كشمیر.

سەلەفیە میانڕەوەكان:

محەمەد عەبدە و حەسەن ئەلبەنا بە دامەزرێنەری

سەلەفییەكان جواڵنەوەیەكن رووی ئەرێنیان نییە و زیاتر
جواڵنەوەیەكی نەرێنین .لە تاقمخوازیدا تێبینی قەیرانی
ناوخۆی جیهانی ئیسالمییان كردووە .سەلەفییەكان بیروباوەڕی
بونیاتنەر لە گروپە سەلەفییەكاندا جێیان نابێتەوە.

بیری ئەم رەوتە دادەنرێن .رابەرانی ئێستای ئەو جواڵنەوەیە
ه��ەوڵ��دەدەن رووی میانڕەوی ئەو جواڵنەوەیە بۆ جیهان
بخەنەڕوو.
شوێن :باكوری ئەفریقیا بە تایبەت میرس.

پێكهاتەی لقەكانی:

 فراوانخوازی و دادپەروەری. ئازادی و دادپەروەری. حزبی نور. -حزبی ئەلنەهزە.

مەیدانی چاالكی:

 باكوری ئەفەریقیا و باشوری خۆرئاوای ئاسیا :میرس ،تونس،یەمەن ،قەتەر ،ئەردەن ،بەحرەین ،ئیامراتی
عەرەبی ،عەمان ،كوەیت و توركیا.
هەوڵدان بۆ دەستەبەركردن و پاراسنت و زیادكردنی
ئایدیا دیپلۆماتیك

دەسەاڵتی سیاسی

رەوتی سەلەفی تەكفیری:

تێكەوەچڕژاوی دەسەاڵتی سیاسی و ئابوری لە عەرەبستانی
سعودی كە پاراسنت و گەشەپێدانی بۆ دەسەاڵتداران لە مەیدانی
ناوخۆیی و هاوكێشە نێودەوڵەتییەكان لە گرەوی پەیوەندی
بەرتەسكی برەودان بە هزرەكانی رەوتی وەهابیە ،هۆكاری
هەوڵ و تەقەلالی ئەو دەوڵەتە بۆ دامەزراندنی گروپی وەهابی
و ئەركی بانگەواز و گەشەپێدانی ئەو تێڕوانینە بوو .ئەو رەوتە
توانیویەتی رەزامەندی نزیكەی  50ملیۆن كەس بۆ خۆی
مسۆگەر بكات.

شوێن :نیمچە دورگەی عەرەب.

پێكهاتەی لقەكانی :گروپە وابەستە و ژێر كاریگەرییەكانی
مەكتەبی جامیە لە باشوری خۆرئاوای ئاسیا (خۆرهەاڵتی ناوین)
ئەفەریقیا و ئاسیای ناوەڕاست.

مەیدانی چاالكییەكان:

 نیمچە دورگ��ەی ع��ەرەب :سعودیە ،قەتەر ،ئیامراتییەكگرتوو ،بەحرەین ،عەمان و یەمەن.
 خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی عەرەبی :لوبنان ،ئ��ەردەن،كەنارەكانی غەزە و سوریا
 ئاسیای ناوەڕاست بە تایبەت تاجیكستان ئەفەریقیای خۆرئاوا :مالی ،مۆریتانیا ئەفەریقیای باكور :میرس ،لیبیا ،جەزائیر ،تونس ناوچە موسڵامن نشینەكانی باشوری روسیا :چیچان،داغستان.

ئامانج:

 چاالكی بانگەوازخوازی و برەودان بە گروپە وەهابییەكانلە چوارچێوەی پەروەردەی ئایینی ،هەنگاوی
كۆمەاڵیەتی و پشتیوانی دارایی لە باوەڕبوان بە تاقمەكە.
 ناخودی ،بە كافركردن و بە رەوادانانی كوشتنی پەیڕەوانیدیكەی مەزهەبە ئیسالمییەكان.

بەشی دووەم :بەشداری گروپە سەلەفییەكان

دوای باسكردنی جیاوازی هەستپێكراوی ئەو گروپانە بە
یەكرتی ،باسی بەشداری ئەو گروپانە دەكەین.
 .1ئیسالمخوازی دەمارگیری :لێكدانەوەی ئەو گروپە بۆ
سەرچاوەی وەرگرتن و دیاریكردنی حوكمە ئیسالمییەكان،
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گروپە سەلەفییەكان ئەڵتەرناتیڤێكی روونیان نییە

لێكدانەوەی توند لە بەرچاو دەگیردرێت .بە سەرنجدان بە
پێشینەی كەمی ئەم تێڕوانینانە ،ئاشكرایە كە الدان لە تێڕوانینی
رەسەنی ئیسالمی لە سەدەكانی بەرایی ئیسالمدا روویداوە.
 .2خەبات لەسەر بنەمای رەفتاری توندوتیژ :خستنەالوەی
تێكڕای رەفتاری چاكسازی (هەنگاوی ناتوندوتیژانە) لە
تێڕوانینەكانی ئەو گروپانەدا جێی نابێتەوە .لە ئیخوان
موسلیمەكانی ئێستاوە بیگرە تا گروپە گچكە و گەورەكانی كە لە
سوریا و عێراق بەگژ دەوڵەتدا دەچنەوە و كوشتاری بێویژدانانە
دەكەن ،نیشانەی رەفتاری رەق و توندوتیژانەیانە.
 .3نەبوونی تێڕوانینی ئەرێنی :سەلەفییەكان جواڵنەوەیەكن
هێشتا رووی ئەرێنیان نییە و زیاتر جواڵنەوەیەكی نەرێنین.
لە تاقمخوازیدا تێبینی قەیرانی ناوخۆی جیهانی ئیسالمییان
كردووە .سەلەفییەكان ئەڵتەرناتیڤێكی روونیان نییە .تێڕوانین و
بیروباوەڕی بونیاتنەر لە گروپە سەلەفییەكاندا جێیان نابێتەوە.
ئەو گروپانە بنەمای رواڵەتی و مەعریفەتی بارودۆخی هەبوو
تێكدەدەن و ئەندێشەیەكی روونی سیستەم سازییان نییە.
لە راستیدا تێكدان و روانگەی تێفكرینی نەرێنی لە
بیروباوەڕی ئیسالمی شێوازی سەرەكی پێكهاتن و بەردەوامی
كاری ئەو چەشنە گروپانەیە .نەبوونی تێفكرینی ئەرێنی یان

بوونی گوێڕایەڵی فەرمانڕەوا دەبێت یان بەرەو گروپەكانی
تەكفیری و رادیكاڵ دەڕۆن كە تەنانەت بۆ جگەرە خواردن
قەنارە هەڵداوەسن.
 .4دەس��ەاڵت��ی عەرەبستانی س��ع��ودی و ویالیەتە
یەكگرتووەكان :هەموو ئەو چوار گروپە لە ژێر كاریگەری
دەسەاڵتی ناوچەیی عەرەبستانی سعودی و دەسەاڵتی پۆست
ناوچەیی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكادان .ئەو دوو واڵتە
بە جۆرەها ئامرازی هەڕەشە و هاندانی رازیكردن پێش بە
خراپەكارییەكانی ئەو گروپانە لە بەرژەوەندی ژیاری ئەو دوو
دەوڵەتە و مانگە دەستكردەكانیان دەگرن.
دەرئەنجام
سەرەڕای سادەیی بەرجەستەبوو لە بنەماكانی بیروبۆچوونی
رەوتی سەلەفیزمدا ،متوربە بوونی بنەمای ئەو بیرو بۆچوونانە
بە هەندێك میكانیزم و مەیدانەكانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
جیهانی ئەمڕۆ ،رەوتی سەلەفی بە رۆیشنت بەرەو رادیكالیزم
تاوی سەندووە ،ئەو رایدكالیزمە بەردەوام لە گەشەكردندایە.

سەرچاوە:

http://asre-nou.net/php/view_print_version.
php?objnr=10491

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

26

سەلەفییەكانی ئەمڕۆ بە پەیڕەوانی
(احمد بن حنبل) ئەژمار دەكرێن
نوسینی :جەعفەر سوبحانی ،عەلیڕەزا سوبحانی
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :مانی مەحمود

ئایدیا دیپلۆماتیك
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سـ

سەرەتای سەدەی چواردە (سەید جەمالەدین ئەسەد ئابادی) و خوێندكارە بە وەفاكەی
(عەبدە) ،رۆشنبیرانی (میسر)یان بۆ پەیڕەویكردن لە موسوڵمانانی دێرین بانگهێشت كرد،
بۆ ئەوەی گوتار و رەفتارییان بكەنە نموونەی خۆیان .لەو سەردەمەدا وشەی (سەلەفی)
و (سەلەفیگەری) لە راگەیاندنەكاندا باڵوبۆوە .لەم دواییانەشدا لە واڵتانی عەرەبی مەزهەبیدا
ئەم ناوە هاتۆتە پێشەوە .لێرەدا هەوڵدەدرێت رەگ و ریشەی سەلەفی دیاری بكرێت و لەو خاڵە
بكۆڵرێتەوە كە :ئایا سەلەفیگەری دەتوانێت وەك مەزهەبێك باوەڕ و فیقه بخرێتە ڕوو؟

سەلەفیەت لە رووی زمانەوانیەوە

لە رووی زمانەوانییەوە ،سەلەف واتە ئەو نزیكانەی كە
پێش كەسەكەی ئێستا ژیاون ،بە واتایەكی تر ئەوانەی لە
راب��ردودا ژی��اون .لە رووی فیقهەوە مەبەست لێی جۆرێك
ئاڵوگۆڕە كە تێیدا كڕیار پێشرت بەهاكەی داوە بۆ ئەوەی ئەو
كااڵیەی مامەڵەی لە بارەوە كراوە وەربگرێت .بەپێی ژمارەیەك
مەزهەبی فیقهی لە نوێژی مردودا دەوترێت":واجعلە لنا
سلفا" ،واتا ئەم مردووە وەك بەرهەمێك لە ئێمە وەربگرە و لە
بەرامبەردا پاداشتێك لە رۆژی دواییدا بە ئێمە ببەخشە".
لە زمانی عەرەبیدا (سلف) بە دێرینەكان دەوترێت ،ئەگەر
خزمایەتیشیان نەبێت ،لە هەمانكاتدا جۆرێك لێكچون لە نێوان
ئەو دوانەدا هەبێت و لە قورئاندا هاتووە [فَ َج َعلْ َناهُمِ َسلَفًا و
َمثَالً لِ ِ
آلخرین] واتە (جا كردمانن بە پێشەنگی تیاچووەكان و
پەند و عیربەت بۆ خەڵكی تری دوای ئەوان) (سورەتی زخرف
 ،)٥٦بەاڵم لە هەمانكاتدا ئەگەر وشەی سەلەف بخرێتەسەرپیاو بە باوك و باپیرانی دەوترێت .لێرەوە بەو ئەنجامە دەگەین
كە لە رووی زمانەوانیەوە سەلەف بەو كەسانەی رابردوو
دەوترێت كە خزمایەتیان لەگەڵ كەسانی زیندودا هەبێت یان
پەیوەندی تایبەتییان هەبێت ،لە رووی فیقهیەوە ئەو كاتەی
پێشرت بەها بدرێت و كااڵكە لە كاتێكی تردا وەربگیرێت ،ئەوە
مامەڵەی سەلەفی پێدەوترێت.

سەلەفیەت لەم سەردەمەدا

لە ئێستادا بە پەیڕەوانی (احمد بن حنبل) دەوترێت
سەلەفی( .ابن حنبل) یەكێكە لەو كەسایەتیانەی كە بەرگری
لە سوننەتەكانی پێغەمبەری ئیسالم كرد و ئەوەی هاوەڵ و

شوێنكەوتوانیان لەسەری دەڕۆیشنت ئەمیش پەیڕەوی كرد و
گرنگی نەدا بەو بیروڕایانەی دوای ئەوان دروستبوون ،لەبەر
ئەوە لەالیەن خەلیفەكانی عەباسیەوە ئازار دەدرا.
بەپێی ئەم پێناسەیە سەلەفییەكانی ئەمڕۆ وەك پەیڕەوانی
(احمد بن حنبل) هەژمار دەكرێن ،لەو رووەوە كە ئەو لە
عەقیدە و شەریعەتدا پەیڕەوی لە ئەسحابە و شوێنكەوتوانیان
دەكرد .كتێبی (السنة) كە كوڕی (احمد بن حنبل) نوسیویەتی
و بیروڕا و سوننەتە دێرینەكانی تێدا تۆمار ك�راوە ،گوایە
نوسینەكانی ئەو كتێبەی لە باوكیەوە وەرگرتووە .لەبەر ئەوە
بیروڕا و گێڕانەوەكانی (احمد بن حنبل) ئامڕازێكن بۆ ناسینی
سەحابە و شوێنكەوتوان و شوێنكەوتەی شوێنكەوتوان.

بەڵگەی ئەوان بۆ ئەم دیاریكردنە

لەو بابەتانەی (احمد بن تیمیة) كە پەیڕەوی لە سەلەف
كردووە سود وەردەگیرێت بۆ دوبارە جیاكردنەوەی باشە لە
خراپە ،پێویستە بگەڕێینەوە بۆ ئەوەی موسوڵامنان لە سێ
سەدەی سەرەتای ئیسالم بروایان پێ بووە و كارییان پێكردووە.
گوایە هەرچیەك لە ( )300ساڵی سەرەتادا لەناو موسوڵامناندا
باو و دەسەاڵتدار بووە ،باش بووە و ئەوەی دوای ئەو ()300
ساڵە دروستبووە ،متامنە پێكراو نییە.
(محمد بن نسیب رفاعی)ی سەلەفی هاوچەرخ لە كتێبی
(التوصل الی حقیقة التوسل) بەمشێوەیە خۆی دەناسێنێت
(مؤسس الدعوة السلفیة و خادمها) و شانازی پێوە دەكات و
دەڵێت":وكل خیر فی اتباع من سلف وكل رش فی اتباع من
خلف" بە بۆچونی ئەو (حق و باطل)ە ،ڕێڕەو و شێوازی
سەلەفە و گەندەڵی و نەزانی و تاریكی لە پەیڕەویكردن لە
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شوێنگرەوانی ئەواندایە .لەبەر ئەوە ئەوەی لە ( )300ساڵی
سەرەتادا روویداوە ،لەسەر حەقە و ئەوەی دوای ئەوە رویداوە
(باطل)ە .سەلەفییەكان بۆ ئەم وتانەیان فەرمودەیەكی
پێغەمبەری ئیسالم دێننەوە كە فەرمویەتی[:خیر الناس قرنی،
ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یجیء أقوام تسبق
شهادة أحدهم یمینە و یمینە شهادتە] ،واتا باشرتینی خەڵك
ئەوانەی سەردەمی خۆمن ،دواتر ئەوانەی دوای ئەوان دێن،
دواتر ئەوانەی دوای ئەوانەیرت دێن ،دواتر خەڵكانێك دێن كە
شایەتی و سوێندخواردنی ئەوان بەهایەكی نییە و باهای هەر
یەكێكیان كەمرت لەویرتیانە.
لە فەرمودەیەكی تردا هاتووە[ :خیرکم قرنی ثم الذین
یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،قال عمران :ال ادری اذکر النبی (ص)
بعد قرنین او ثالثة ،قال النبی :ان بعدکم قوما یخونون و ال
ئیبن تەیمیە یەكەم كەسە كە دوای خامۆشی بانگخوازی
سەلەفیگەری كەوتە زیندوكردنەوەی ،بە دڵنیاییەوە سوود لە
وشەی (سلف صالح) وەرناگرێت ،بەاڵم لە زۆربەی بارەكاندا رای
خۆی بۆ سەلەف و ئەهلی سوننەت و جەماعەت دەگێڕێتەوە.

یٶمتنون و یشهدون و ال یستشهدون و ینذرون و ال یفون و
یظهر فیهم الثمن] ،واتە باشرتینی ئێوە خەڵكی سەردەمی
منە ،دواتر ئەوانەی دواتر دێن ،دواتر ئەو گروپەی دوای ئەوان
دێن ،عمران دەڵێت :نازانم پێغەمبەری ئیسالم دوو (قرن)ی
ناوبرد یان سێ ،بەاڵم فەرموی :دوای ئێوە گروپێك دێن خیانەت
دەكەن و ئەمین نین ،شایەتی دەدەن ،بەاڵم شایەتیان پەسەند
ناكرێت( ،نذر) دەكەن ،بەاڵم نایبەنە سەر ،پەروەردەكردنی
جەستە الی ئەوان فراوان دەبێت .ئێستا پێویستە بزانرێت
چۆن سەلەفیە دێرین و نوێكان بەم فەرمودەیە موسوڵامنانی
سێ سەدەی سەرەتا بە پاك دەزانن ،بەاڵم گروپەكانی تر بە
پێچەوانەوە.
(ابن حجر)( ،قرن) بە واتای كات لێكدەداتەوە و پێیوایە
دوا كەس لە چینی سێیەم (شوێنكەوتەی شوێنكەوتوان ساڵی
٢٢٠ی كۆچی مردووە و ئەو سەردەمە باشرتین كات بووە و
ئایدیا دیپلۆماتیك

دوای ئەوە بیدعەكان ئاشكرا بوون( .معتزلە)ەكان ئازاد بوون،
فەیلەسوفەكان سەرییان دەرهێنا و وتەبێژەكان تاقیكرانەوە و
ئەم كەمبونەوەیە تا سەردەمی ئێمە بەردەوامە .بە بۆچوونی
(ابن حجر) پێوەری راستی وشەی (قرن) لەسەر كۆمەڵێك،
ژیانی ئ��ەوان لە كاتێكی دیاریكراوە ،كە ل��ەڕووی كاتەوە
دەتوانێت ( )100ساڵ یان كەمێك لە ( )100ساڵ كەمرت بێت،
لە كاتێكدا بەپێی قورئان پێوەری راستی ئەم وشەیە لەسەر
هەر كۆمەڵێك شتێكی ترە .وشەی (قرن) بە شێوەی تاك پێنج
جار و بە شێوەی كۆ سیانزە جار لە قورئاندا هاتووە.
بە وردبوونەوە لەو ئایەتانە ئەوە دەسەملێت كە وشەی
(قرن) وەك (اقرتان) بە واتای نزیكی و لەگەڵ بوون هاتووە
و راستیەكەی لەسەر هەر گروپێك ئەوەیە كە پەیوەندیەكی
كلتوری یان حكومەتی یان باوەڕیی لە نێوانیاندایە تا ئەو
رۆژەی نامێنن .بەم پێیە لەوانەیە كاتی ژیانی ئەو گروپە
لە ( )100ساڵ تێپەڕیوە یان لەوانەیە كەمرت لە ( )100ساڵ
بێت .لەبەر ئەوە فیرعەونەكان ،شاكانی (سبا) ،سوڵتانەكانی
كلدو ئاشور ،قەیسەرەكانی رۆم ،بەپێی تێڕوانینی قورئان هەر
یەكێكیان بە (قرن)ێك هەژمار دەكرێن كە ژیانی ئەو نەتەوانە
زیاتر لە سەد ساڵ بووە .بەڵگەی ئێمە بۆ ئەم شیكارە ئایەتی
[و عادا و مثودا و أصحاب الرس و قرونا بین ذلک کثیرا]
(فرقان  ،)٣٨ -واتە "هەروەها هۆزی عاد و سەمود خاوەن
چاڵ و بیرەكان ،چەندەها قەومی زۆری تریش لە نێوانیاندا
(كە خوانەناس بوون لە ناومان بردن ،ستەمكارانی هەموو
سەردەمێك لە دەستی بە توانای ئێمە دەرناچن) .عاد و پمود ...
كە لە ئایەتەكەدا هاتوون هەر یەكێكیان بە (قرن)ێك هەژمار
دەكرێن ،لە كاتێكدا كە كاتی ژیانی ئەوان دیاری نەكراوە بە
ناوی ( )100ساڵ یان كەمرت لە ( )100ساڵ.
ژمارەیەك لە زمانناسەكان هاوڕای ئەم شیكارەن( ،ابن
منظور) نوسیویەتی( :قرن) نەتەویەك دوای نەتەویەكە.
وتەی (ازهری) دێنێتەوە كە وتویەتی":قرن نەتەوەیەكە كەلە
ناویاندا پێغەمبەرێك دەركەوتووە یان لە ناوییاندا زانایەكی
نارساو هەبووە .شاعیرێكی عەرەبیش دەڵێت[ :اذا ذهب
القرن الذی أنت فیهم و خلفت فی قرن فأنت غریب] ،واتە
ئەگەر ئەو كۆمەڵەی تۆ لە ناویاندا دەژیایت لەناو بچن و
نەوەیەكی تر جێگەیان بگرنەوە ،تۆ لە ناویاندا غەریبی.
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ئەوەی (ازهری) وتویەتی تەواو وەك قورئانە .واتای قورئانی
(قرن) بریتیە لە كۆمەڵێك كە پەیوەندیەكی تایبەتی و بە
واتای زانستی بە پەیوەندیەكی تایبەتی بەیەكەوە دەژین ،ئەم
پەیوەندیە هەندێك جار ئایین و هەندێك جار حكومەت و
هەندێك جاریش لەوانەیە بوونی پێغەمبەر یان زانایەكە كە
ئەو كۆمەڵەی بە یەكەوە گرێداوە .فەرمودەی ناوبراو شایەتی
بۆ سێ گروپ دەدات كە پەیوەندیەكی تایبەتی باڵی كێشاوە
بەسەریاندا ،بەیەكەوە بە شێوەیەك ژیاون ،بەاڵم كاتی هەر
یەكێك لەو گروپانە چەندێكە.
بە كورتی:
 .1قرن بە وات��ای ( )100ساڵ نییە ،بەڵكو بە واتای
نەوەیەكە ،كە جۆرێك یەكگرتوویی متامنە پێكراو دەسەاڵتدار
بووە و خاوەنی كلتور یان حكومەت و ئایینێك بن .لەم بارەدا
چەند نەوەی ئەوان بە (قرن)ێك هەژمار دەكرێت ،وەك
فیرعەونەكان یان ئەو نەتەوانەی لەژێر دەسەاڵتی كەسانێكی
تایبەتی بوون ،بۆ منونە (ق��رن)ی ئەیوبییەكان ،یان (قرن)
ئەمەوییەكان و عەبباسییەكان و  ...بە واتایەكی تر (قرن)
كۆمەڵێكن كە بەیەكەوە پەیوەندیەكی كلتوری ،ئابوری یان
سیاسی یان حكومەتیان هەبێت و ( )100ساڵ یان كەمرت یان
زیاتر نییە .لە ئێستادا (قرن) بە سەد ساڵ دەوترێت و دەڵێن
ئێستا (قرن) سەدەی بیست و یەكی زایینی یان سەدەی پانزەی
ئیسالمیە.
 .2مەبەستی فەرمودەكەی پێغەمبەری ئیسالم كە
فەرمویەتی (خیر الناس قرنی) یان (خیركم قرنی) ئەو كۆمەڵەن
كە لە سەردەمی خۆیدا ژیاون و بوونی ئەو لە ناوییاندا
هۆكاری یەكگرتووییان بووە و بە كۆچی دوایی پێغەمبەر
(د.خ) ئەو (قرن) تێپەڕیوە .ئینجا سەرەی گروپی دووەم
دێت كە فەرمویەتی (ثم الذین یلونهم) لەوانەیە مەبەستی
خەالفەت بێت .بەاڵم مەبەست لە گروپی سێیەم زۆر روون
نییە .لەبەر ئەوە شیكاری گروپی دووەم بۆ شوێنكەوتوان و
گروپی سێیەم بۆ شوێنكەوتەی شوێنكەوتوان شیكارێكی بێ
بەڵگەیە كە ناتوانرێت شیكارەكەی بە راست دابرنێت.
 .3گریامن مەبەست لە سێ گروپەكە هەمان سەحابە و
شوێنكەوتوان و شوێنكەوتەی شوێنكەوتوان بێت ،بەاڵم ئەمە
بەسەر ( )300ساڵدا ناچەسپێرنێت ،بەڵكو لە ( )220ساڵدا بە

كۆتا دەگات .بێجگە لە ئەوە مەبەست لە باشرتین سەردەم،
ئەوەیە كە لەو سەردەمەدا فتوحاتی ئیسالمی روی��داوە و
مرۆڤایەتی بە ئایینی ئیسالم ئاشنا ب��ووە .لەمڕوەوە ئەو
سەردەمە بە باشرتین سەردەم دانراوە ،ئەمەش جیاوازە لەوەی
كە بیروباوەڕ و رەفتاری خەڵكی ئەم سێ سەردەمە خاوەنی
(حق و باطل)ن .لەبەر ئەوە كە (سلف) و (خلف) لە روی
ناوەندبوونەوە بۆ (حق و باطل) یەكسان دەبن ،بوونی یەك
بیروباوەڕ و رەفتار لە سێ (قرن)دا بە نیشانەی حەق و بوونی
ئەو لە سێ (قرن)ی دواتردا نیشانەی (باطل) بوون نییە ،بەڵكو
پیویستە (حق و باطل) لە شوێنێكی تردا بنارسێن.

سەلەفییەکان هەوڵ بۆ دروستکردنی خەالفەتێکی ئیسالمی جیهانی دەدەن

پێغەمبەری ئیسالم مەرجەعی (حق و باطل)ی دیاریكردووە
و دەفەرموێت[:انی تارک فیکم الثقلین ،کتاب اللە و عرتتی ،فام
ان متسکتم بهام لن تضلوا] .لەبەر ئەوە پێویستە (صحیح و
ناصحیح) لە كتێبی پەروەردگار و سوننەتی پێغەمبەر بنارسێن.

دابەشكردنی بێ خاوەن

ناساندنی سەلەف وەك چاك و ناساندنی (خلف) بە دژی
ئەو ،شتێكە سود لەم گێڕانەوەیە وەرناگیرێت .بێجگە لەوە
لەگەڵ قورئان سازگار نییە .قورئان سەرجەم ئوممەتی ئیسالمی
بە یەك شێوە ستایش دەكات و دەفەرموێت:
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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[کُ ْنتُمِ خ رِ ََي أُ َّمة أُ ْخ ِر َج ِت لِل َّن ِاس تَأْ ُم ُرو َن بِالْ َم ِع ُر ِ
وف َو تَ ْن َهو ًن
اب لَکَا َن خ رِ ًَيا
َعنِ الْ ُم ْن َک ِر َو ت ُْٶ ِم ُنو ًن بِالل ِه َو لَو آ َم َن أَ ُ
هل الْ ِکتَ ِ
لَ ُهمِ ِم ْن ُه ُم الْ ُم ْٶ ِم ُنو َن َو أَک رَ ُْث ُه ُم الْف ِ
َاسقُونَ] ،واتا (بە ڕاستی)
ئێوە چاكرتین ئوممەتێكن كە (بۆ سوودی) خەڵكی هێرناونەتە
مەیدانەوە ،چونكە فەرمان بە چاكە دەدەن و قەدەغەی خراپە
دەكەن و باوەڕی دامەزراوتان بە خودا دەهێنن ،خۆ ئەگەر
خاوەنانی كتێب باوەڕیان بهێنایە (بە ئاینی ئیسالم) ئەوە
چاكرت بوو بۆیان هەیانە ئیامندارن ،بەاڵم زۆربەیان گوناهبار
و تاوانكارن) (ال عمران  .)١١٠مەبەست لە (كنتم) سەرجەمی
موسوڵامنانی جیهانە تا هاتنی رۆژی زیندوكردنەوە.

لە ئایەتێكی تردا هاتووە:

[و کَ َذلِکَ َج َعلْ َناکُمِ أُ َّم ًة َو َسطًا لِتَکُونُوا شُ َه َدا َء َع ىَل ال َّن ِاس
َو يَکُو َن ال َّر ُس ُول َعلَ ِيکُمِ شَ هِي ّدا َو َما َج َعلْ َنا الْ ِق ِبلَ َة التَّي کُ ْن َت
َعلَ ِي َها اِالَّ لِ َن ِعلَ َم َم ْن يَتَّ ِب ُع ال َّرس ُو َل ِم َّم ْن يَ ْن َقلِ ُب َع ىَل َع ِق َب ِي ِه َو اِ ْن
کَان َِت لَ َک ِب َري ًة اِالَّ َع ىَل ال َِّذي َن َه َدى الل ُه َو َما کَا َن الل ُه لِيُ ِضي َع
اِميَانَکُمِ اِ َّن الل َه بِال َّن ِاس لَ َر ُءوف َر ِحيم] (البقرة  .)١٤٣واتە (بەو
شێوەیەش ئێوەمان بە گەلێكی میانەڕەو گێڕاوە (لە هەموو
ڕوویەكەوە ،لە رووی عیبادەت و خواپەرستیەوە ،لە رووی
دنیاو قیامەتەوە ،لە رووی داخوازیەكانی ڕۆح و نەفسەوە..
هتد) تا ببنە شایەت بەسەر خەڵكیەوە (تا بزانن ئەم ئایین
و بەرنامەیە هەمووی مایەی خێرو سەربەرزیە بۆ تاك و
كۆمەڵ لە هەموو سەردەمێكدا و لە هەموو بوارەكانی ژیاندا)
و بۆ ئەوەی پێغەمبەریش لە هەموو ئەو بوارانەدا مامۆستا
و ڕابەری ئێوە بێت و لە ڕۆژی قیامەتدا شایەتی بدات بۆ
دڵسۆزانی ئوممەتی لەسەر ئەوەی بەئەركی سەرشانی خۆیان
هەستاون و ئەو قیبلە و ڕووگەیەش ڕووت تێكردبوو كە (بیت
املقدس) بوو ،گۆڕانكاریشامن بەسەردا هێنا تەنها بۆ ئەوە بوو
بزانین و دەربكەوێت ،كێ شوێنكەوتەی پێغەمبەر دەبێت و
كێش پاشەو پاش هەڵدەگەڕێتەوە ،هەرچەندە (گۆڕینی قیبلە)
بوو بەهۆی ناڕەحەتییەكی گەورە ،مەگەر لەسەر ئەوانەی خوا
دڵیانی دامەزراندبوو و ڕێنوێنی كردبوون ،بێگومان خودا ئیامن
و باوەڕداری و (نوێژتان) زایە ناكات ،چونكە بە ڕاستی خودا بۆ
خەڵكی زۆر بەسۆز و بە بەزەییە.
لەبەر ئەوە ئوممەتی ئیسالم ،بە سەلەف و خەلەفەوە لە
ژێر چەترێكدان و هەموان وەك باشرتین خەڵك یان ئوممەت
ئایدیا دیپلۆماتیك

ناسێرناون .جیاكاری نێوان دوو گروپ بە پێچەوانەی ئایەتەكانی
پێشو و ئایەتی ترەوەیە ،هەرگیزكات ناتوانێت خاوەنی (حق و
باطل) بێت.

ئایا سەلەفیگەری مەزهەبە؟

مەزهەب بەپێی وتەبێژان و زانا فیقهییەكان كۆمەڵێك بنەما
و لقە كە تاكەكان بۆی بانگهێست دەكرێن و هەندێك جار
بوونی یەكێكیان رازیان دەكات و چاو لە ئەوەی تر دەپۆشن.
بۆ منوونە دەڵێن فاڵن لە بنەما و باوەڕدا (ئەشعەری)ە و لە
فیقهدا (حەنەفی)ە .هەر چۆنێك بێت مەزهەبی عەقیدەیی
بێت یان فیقهی كۆی یەكپارچەی هەر یەكێكیان بە مەزهەب
ناو دەبەن .بۆ منوونە ئەو بنەمایانەی كە (ابو الحسن االشعری)
لە كتێبی (مذاهب االسالمیین و اختالف املصلین) هێناویەتی
كە بە مەزهەبی ئەشعەری ناودەبرێت ،ئەو فیقهەی كە
شافیعی لە كتێبی (االم) باسی كردووە بە مەزهەبی شافیعی
ناوی دەبەن.
ئێستا پرسیار دەكرێت ئایا سەلەفیگەری دەتوانێت
سەربەخۆ مەزهەبێك بێت و خەڵك بۆی بانگهێشت بكرێت؟
وەاڵمی ئەم پرسیارە نەخێرە ،چونكە خەڵكانی ئەو سێ (قرن)
ی رابردوو تەنیا قوتابخانەیەكیان لە بنەما و لقەكاندا نەبووە،
بەڵكو ئەم سێ (قرن)ە پڕە لە بیروڕای جۆراوجۆر و قوتابخانەی
جیاوازی كەالمی و فیقهی كە ناتوانرێت بە كۆی هەمویان
بوترێت قوتابخانەیەكی اصولی یان فیقهی ،بەڵكو لەم سێ
(قرن)دا قوتابخانەی عەقیدە و فیقهی فراوان پەروەردە بوون
كە دژی یەكرتن .لێرەدا پەنجە دەخەینە سەر ئەوانەی لە
سەلەفییەكان پشتیان پێدەبەسنت و ئەحمەد كوڕی حەنبەل بە
نوێنەرانی ئەوان دەزانن( .عبدالرحمن سیوطی) لە كتێبەیدا بە
ناوی (تدریب الراوی) نوسیویەتی :ئەوانەی قسەیان كردووە
لەم سێ (قرن)ەدا یەك دەستە نەبوون ،بەڵكو پەیڕەویان لە
قوتابخانە جۆراوجۆرەكان دەكرد.

لێرەدا بە كورتی ئاماژە بە ناوی ژمارەیەكیان دەكەین:
 .1گروپی (مرجئة)

گروپێك لە موسوڵامنانن كە دژی خەواریجەكان و
ئەهلی سوننە بوون ،پێیانوابوو هەر كەسێك بڕوای بە
خوا هێنا ناتوانرێت تەكفیر بكرێت ،چونكە ئەو حوكمە
بۆ پەروەردگار دەگەڕیتەوە لە رۆژی دواییدا و پشت
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بە ئەم ئایەتە دەبەسنت [ َوآ َخ ُرو َن ُم ْر َج ْو َن أِلَ ْم ِر اللَّ ِه إِ َّما
وب َعلَ ْي ِه ْم َواللَّ ُه َعلِي ٌم َح ِكي ٌم] التوبة
يُ َع ِّذبُ ُه ْم َوإِ َّما يَتُ ُ
 ،106واتە كەسانێكی تریش هەن ئەنجامی كردەوەیان
دواخراوە بۆ فەرمانی خودا ،یان سزایان دەدات یاخود
تەوبەیان لێ وەردەگرێت خودای گەورەش هەمیشە
زاناو دانایە.
ئەم گروپە ئەو كەسانە بوون كە دەیانوت ئیامن بۆ رزگاری
بەسە و كردار گرنگی زۆری نییە .بەپێی واتای زانستی (قدموا
االیامن و اخروا العمل) .دواتر ( )13كەس لەوان ناودەبات
لەوانە (ابراهیم بن طهامن ،ایوب بن عائد الطائی ،زر بن
عبداللە املرهبی ،شبابە اسوار).

 .2گروپی (نواصب)

(نواصب) گروپێكن كە دژایەتی ئیاممی عەلی دەكەن.
(سیوطی) ناوی چەند كەسێكیان دێنێت ،لەوانە (اسحاق بن
سوید العدوی ،بهز بن اسد ،حریز بن عثامن).

 .3الیەنگرانی شیعە

مەبەست لێیان ئەو كەسانەیە كە ئیاممی عەلی لە
ئیاممی عوسامن بە بەرزتر دەزان��ن ،یان لە سەرجەم
خەلیفەكان بە بەرزتری دەزانن و لە هەندێك باردا بڕوایان
بە خەالفەتی یەكسەری عوسامن لە دوای پێغەمبەر هەیە.
دواتر (سیوطی) ناوی  ٢٤٠كەس لەو گروپە دێنێت لەوانە
(اسامعیل بن ابان ،اسامعیل بن زكریا خلقانی ،جریر بن
عبالحمید ،ابان بن تغلب كوفی و ....

 .4جەماعەتی (قدریە)

مەبەست لە (قدریە) ئەو كەسانەن كە بڕوایان بە بژاردەی
بەردەم مرۆڤەكان هەبووە و خراپەیان بە كرداری بەندەكان
زانیوە( .سیوطی) ناوی  ٣٠كەس لەوانە دەبات وەك (ثور بن
زید مدنی ،ثور بن یزید حمصی ،حسان بن عطیە محاربی،
حسن بن ذكوان).

 .5گروپی جهمیە

گروپێكن لەالیەن (الجهم بن صفوان الرتمذی) كەلە
چارەكی یەكەمی سەدەی دووی كۆچیدا دامەزرا .سیفاتەكانی
خوایان رەتكردۆتەوە و باوڕیان بە ئەوە هەبووە كە قورئان
خوڵقێرناوە .بۆ ئەم گروپەش (سیوطی) ناوی (ایبشان بن رسی)
هێناوە.

 .6خەواریجەكان

گروپێكی ئیسالمین لە كۆتایی خەالفەتی عوسامنی كوڕی
عەفان و سەرەتای خەالفەتی عەلی كوڕی ئەبو تالیب لە
ئەنجامی ئاڵۆزیە سیاسییەكانەوە دروستبوون و دژی ئیاممی
عەلی و ئیاممی عوسامن بوون( .سیوطی) ناوی (عكرمە مولی
بن عباس ،ولید بن كثیر)ی هێناوە.

 .7واقفە ..وەك (علی بن ابی هاشم).
 .8قعدیە

گروپێكی جیابۆوەن لە (خوارج) ،كە بڕوایان بە دژایەتی
دەسەاڵتداران هەیە ،بەاڵم بە كردار بەشداری ناكەن .ئێستا
ئەگەر یەكێك بگەڕێتەوە بۆ سەلەف ،پێویستە بۆ كام یەك
ئیبن تەیمیە بە سێ فەتوای پێچەوانەی بنەماکان ،رای
گشتی لە دژی خۆی هانداوە .ئەو سێ فەتوایەش بریتین
لە :دژایەتی سەردان و زیارەتی مەزارگەی پێغەمبەر،
دژایەتی دروستكردنی ژوور و گومەز لەسەر گۆڕی پێغەمبەر
و پیاوچاكان ،دژایەتیكردنی پاڕانەوە لە پێغەمبەر.

لەوانە بگەڕێتەوە كە خاوەنی قوتابخانەی جۆراوجۆری كەالمی
و فیقهین ؟ لەوانەیە لە وەاڵمدا بوترێت (احمد بن حنبل)
و بیروڕا كەالمی و فیقهییەكانی! لەمبارەدا پێویستە بوترێت
ئەوان چنینەكەی خۆیان هەڵوەشاندۆتەوە و دەستیان لە
پڕوپاگەندەی خۆیان هەڵگرتووە و لەناو ئەو گروپەدا كەسێكیان
وەك پێشەوا هەڵبژاردووە ،بەاڵم متامنەیان بە ئەوانیرت نییە و
لە راستیدا ئەمجۆرە سەلەفیگەریە ئینكاری سەلەفیگەریە.

لەدەستدانی تاك شێوازی

لێكۆڵینەوەكانی پێشوو سەملاندیان كە سەلەفیگەری
مەزهەبێكی تایبەتی نییە بۆ ئ��ەوەی (خلف) پەیڕەوی
لێبكەن ،بەڵكو لەو سێ سەد ساڵەدا كە الی سەلەفییەكان
پیرۆزە ،مەزهەبی جۆراوجۆر لە هەردوو بواری (عقیدە) و
(فقە) درووست بووە ،كە شایستەیە ناوی ئەو سەردەمە بە
سەردەمی دورستبوونی مەزهەبەكان و دەركەوتنی بیروڕاكان
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ناو بربێت ،كەبە خوێندنەوەی كتێبی (مقاالت االسالمیین و
اختالف املصلین) گۆشەیەك لەو دژیەكی بیروڕایانەمان بۆ
دەردەكەوێت.

پەیڕەوی لە دەق یان پەیڕەویكردنی ڕا ؟

دوای كۆچی دوایی پێغەمبەری ئیسالم دوو شێوازی دژیەك
لە ناو سەحابە و دواتر لەناو شوێنكەوتوان و ئەوانیرت دروستبوو،
كە لە ئەنجامدا هەر شێوازێك لەگەڵ شێوازێكیرت بە تەواوی
دژیەكن .گروپێك لە یارانی پێغەمبەر بۆ دانانی حوكمەكان
لە دەقە قورئانییەكان و سوننەتی پێغەمبەر دەرنەچوون .لە
بەرامبەر ئەم گروپەدا گروپێكی بەرژەوەندیخواز پەیڕەوی
لە بیروڕا دەكەن ،بەرژەوەندیخوازی پێش دەقی پەروەردگار
دەخ��ەن .لێرەوە بەو ئەنجامە دەگەین كە فیقهییەكانی
ئەم سەدانە دوای پێغەمبەری ئیسالم مەزهەبێكی روون و
لە ئایینی ئیسالمدا كۆمەڵێك بنەما هەن كە رەتكردنەوەیان
(انكار) دەبێتە هۆی دەرچون لە دین و كافر بوون ،چونكە
پەسەند نەكردنی ئەوانە دەبێتە هۆی رەتكردنەوەی (رسالە)ی
پێغەمبەر وەك ئینكاری نوێژ و زەكات و حەج

دیاریكراویان نەبووە كە زۆرینەی بۆ بانگهێشت بكەن.

كەلێنەكان لەنێوان ئەهلی فەرمودە

(ابو الحسن االشعری) لە (اعتزال) كشایەوە و رۆیشتە ناو
(اهل الحدیث) و خۆی وەك شوێنكەوتەی (احمد بن حنبل)
ناساند .دواتر كتێبی (االبانة)ی نوسی و رایگەیاند كە بیروڕای
(اهل الحدیث) لەم كتێبەدا لە چەند بەندێكدا هاتووە.
لەو سەردەمەدا (محمد بن جعفر طحاوی) بیروڕای
(اهل الحدیث)ی لە كتێبەكەیدا بە ناوی (العقیدة الطحاوي)
هێناوە ،لە كاتێكدا كە نوسەرەكەی لەگەڵ ئەوەی ئەشعری لەو
بارەیەوە نوسیویەتی لە ( )13بابەتدا جیاوازە.
ئەم جیاوازیە بەهۆی ئەوەوەیە كە (طحاوي) لەژێر
كاریگەری قوتابخانەی (ابو حنیفە) و دوو خوێندكاری (ابو
یوسف ،محمد بن حسن شیبانی) ب��ووە .لەو سەردەمەدا
ئایدیا دیپلۆماتیك

(محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی) لە رۆژهەاڵتی ئیسالمی
كە خۆی بە پەیڕەوی سەلەفی صاڵح دەناسێنێت ،كتێبێكی
لە بارەی (اهل الحدیث) نوسی و تێیدا لە  ١٠بابەتدا دژی
ئەشعری وەستایەوە .لەگەڵ بوونی ئەم كەلێنانە لە ڕێكخستنی
بیروڕای سەلەف ،چۆن دەتوانرێت بە مەزهەبێكی دیاریكراو
دابرنێت لە كاتێكدا كە هەر یەكێك لەم سێ كەسە لەگەڵ
ئەوەی (عبداللە بن احمد بن حنبل) لە كتێبی (السنە) باسی
كردووە ،ئاوازی جیاواز لە یەكرتیان هەیە؟

زیندوكەرەوەی سەلەفی لە سەدەی هەشتەمدا

ئینب تەیمیە یەكەم كەسە كە دوای خامۆشی بانگخوازی
سەلەفیگەری كەوتە زیندوكردنەوەی ،بە دڵنیاییەوە سوود لە
وشەی (سلف صالح) وەرناگرێت ،بەاڵم لە زۆربەی بارەكاندا رای
خۆی بۆ سەلەف و ئەهلی سوننەت و جەماعەت دەگێڕێتەوە
و وشەی سەلەف لە كتێبەكەی ئەودا بە ناوی (منهاج السنە)
زیاتر لە وشەكانیرت بەرچاو دەكەوێت .ئەو لە سەرەتای سەدەی
هەشتەمدا بە نوسینی نامەی (العقیدة الواسطیة) كەلێنێكی
گەورەی لە نێوان (اهل الحدیث) درووستكرد.

ئینب تەیمیە و كەمكردنەوە لە پلەی پێغەمبەران

ئینب تەیمیە لە زۆربەی كتێبەكانی خۆیدا هەوڵدەدات لە
پلەی پێغەمبەران و پیاوچاكان زۆر بێنێتە خوارەوە تا دوای
كۆچی دواییان هیچ ڕێز و گەورەییان نەبێت ،بێجگە لەو
پلەیەی كە بۆ موسوڵاممانانی دادەنێت .ئینب تەیمیە بە سێ
فەتوای شاز و پێچەوانەی بنەمای خۆی ،رای گشتی لە دژی
خۆی هانداوە .ئەو سێ فەتوایەش بریتین لە:
 .1دژایەتی سەردان و زیارەتی مەزارگەی پێغەمبەر.
 .2دژایەتی دروستكردنی ژوور و گومەز لەسەر گۆڕی
پێغەمبەر و پیاوچاكان.
 .3دژایەتیكردنی پاڕانەوە لە پێغەمبەر.
لەناو فەتواكانیدا ئ��ەم سێ فەتوایە زۆر بە خراپی
كاریگەرییان لەسەر یەكگرتوویی موسوڵامنان درووستكرد.
لەم كاتەدا ژمارەیەكی وەك (ابن قیم ،ابن كثیر) كە بە
خوێندكاری ئەو هەژمار دەكران كەوتنە ژێر كاریگەری ئەو،
بەاڵم زۆرینەی زانایانی سوننە رەتیانكردەوە و نزیكەی ١٠٠٠
كتێبیان دژی ئەو نوسی( .معجم املولفات االسالمیة فی الرد
علی بدعة الوهابیة)؟
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لەم نێوانەدا موجتەهدی هاوچەرخی ئەو (سبكی)
باشرتین كتێبی رەخنەیی لە دژی نوسی .ئەگەر بەڕاستی ئینب
تەیمیە مودەعی سەلەفیگەریە ،پێویستە بۆ دۆخی سەلەفی
خۆی بگەڕێتەوە ،لەم بارەشدا دەبینێت كە زیارەتی پێغەمبەری
خودا الی ئەوان كارێكی حاشا هەڵنەگر بووە ،وەك سەفەری
بیالل لە شامەوە بۆ مەدینە بۆ زیارەتی پێغەمبەر.عومەری
كوڕی عەبدولعەزیز كەسانێكی بەكرێ گرت بۆ ئەوەی لەالیەن
ئەوەوە بڕۆن بۆ مەدینە و زیارەتی گۆڕی پێغەمبەری ئیسالم
بكەن (مثیر الغرام الی ارشف االماكن).
زۆر دوور نەڕۆین لەم ( )14س��ەدەی��ەدا سەرجەمی
موسوڵامنان پێش یان دوای بەجێهێنانی حەج و ئەركەكانیان
سەردانی گۆڕی پێغەمبەریان كردووە و هەندێك جاریش
ڕێگەی دوور هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەی بچنە سەر گۆڕەكەی.
لە بارەی درووستكردنی خانوو لەسەر گۆڕی پێغەمبەر و
پیاوچاكان ئەوەندە بەسە پێغەمبەر لە ماڵەكەی خۆیدا بە خاك
سپێردراوە و ئەگەر درووستكردنی خانوو یان ژوور یان گومەز

لەسەر گۆڕ حەرام بێت ،لەمبارەدا جیاوازیەك لە نێوان خانووی
پێش و دوای كۆچی دوایی نییە (سیرە حلبی).
لە هەمان سێ س��ەدەك��ەدا زۆرب���ەی گ��ۆڕی ئیامم و
هاوەاڵنی پێغەمبەر خانوویان لەسەر بووە و خەڵكی سەردانی
گۆڕەكانیان كردوون .لەمبارەیەوە خوێنەر دەتوانێت كتێبی
(رحلة ابن بطوطة و رحلة ابن جبیر) بخوێنێتەوە.
فەتوای سێیەم مایەی سەرسوڕمانە كە پاڕانەوە لە پێغەمبەر
(د.خ) بە (رشك) دادەنێت ،لە كاتێكدا كە قورئان لە هەندێك
باردا فەرمان دەكات كە تاوانباران بچنە خزمەت پێغەمبەر و
داوای پاڕانەوەی لێبكەن بۆ ئەوەی ئەو لەبری ئەوان داوای
لێخۆشبوون بكات:
َ
[ َو َما أَ ْر َسلْ َنا ِم ْن َر ُسو ٍل إِلاَّ لِ ُيطَا َع ِب ِإذْنِ اللَّ ِه َولَ ْو أنَّ ُه ْم إِ ْذ ظَلَ ُموا
أَنْف َُس ُه ْم َجا ُء َوك ف َْاستَ ْغ َف ُروا اللَّ َه َو ْاستَ ْغ َف َر لَ ُه ُم ال َّر ُس ُول لَ َو َج ُدوا
اللَّ َه تَ َّوابًا َر ِحيماً ] واتە (هیچ فرستادەیەكامن نەناردوه مەگەر
تەنها بۆ ئەوەی گوێڕایەڵی بكرێت بەفەرمانی خوا ،خۆ ئەگەر
ئەو خەڵكه بەڕاستی كاتێك ستەمیان له خۆیان كرد (بە الدان

بێبەزەیی و بەتاڵکردنەوەی رق و کینە رەفتارێکی هەمیشەیی سەلەفییە توندڕەوەکانە
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لە شەریعەت) بهاتنایه بۆ الی تۆ و داوای لێخۆشبونیان لە
خوای گەورە بكردایە ،پێغەمبەریش داوای لێخۆشبوونی بۆ
بكردنایە ،ئەوە بێگومان ئەو كاتە دەیانزانی كە خوا تەوبە و
پەشیامنی وەرگرە و میهرەبان و دلۆڤانە (ئەگەر بەڕاستیان
بوایە) (النساء .)٦٤
ئەو كاتە لە ئەم ئایەتە و هاوشێوەكانی (املنافقین ،٥
یوسف  )٩٧دەخوێندرێنەوە ،دەڵێن ئەم ئایەتانە بۆ سەردەمی
ژیانی پێغەمبەری ئیسالم دەگەڕێنەوە! لە كاتێكدا كە ئایەتی
یەكەم خاوەنی رەهایی باالیە .ئەگەر پەنا بردنە بەر پێغەمبەر
(هاوەڵدانانە (رشك)ە ،پێویستە لە هەردوو بارەكەدا یەكسان
بێت .جیاكاری لە نێوان دوو دۆخ��دا پێچەوانەی عەقڵە.
لەگەڵ ئەوەی ئێمە لێرەدا بە كورتی باسی دەكەین ،بەاڵم
فەرمودەیەكیرت باس دەكەین كە پێغەمبەر داوا لە كەسێكی
نابینا دەكات دوو ركات نوێژ بكات و دوعایەك بكات و لە
پێغەمبەر بپاڕێتەوە ،ئەم فەرمودەیە الی هەموان و ئینب
تەیمیەش (صحیح)ە:
(عثامن بن حنیف) دەڵێت:
[ان رجال رضیرا اتی النبی (ص) فقال :ادع اللە ان یعافینی.
فقال :ان شئت دعوت ،و ان شئت صربت و هو خیر .قال:
فادعە ،فامرە ان یتوضأ فیحسن وضوءە و یصلی رکعتین و یدعو
بهذا الدعاء :اللهم انی أسألک و أتوجە الیک بنبیک محمد ،نبی
الرحمة یا محمد انی أتوجە بک الی ربی فی حاجتی لتقضی،
اللهم شفعە فی .فقال ابم حنیف :فواللە ما تفرقنا و طال بنا
الحدیث حتی دخل علینا کأن مل یکن بە رض].
واتە :نابینایەك هاتە خزمەت پێغەمبەری ئیسالم و وتی:
"بپاڕێوە تا پەروەردگار چارەسەرم كات" .پێغەمبەر (د.خ)
فەرموی" :ئەگەر بتەوێت بۆت دەپاڕێمەوە و ئەگەر بتوانی
ئارام بگری ئەوە باشرتە" .نابیناكە وتی :بانگی خوا بكە ،بپاڕێوە!
لەم كاتەدا پێغەمبەر فەرمووی" :دەستنوێژ بگرە و دوو ركات
نوێژ بكە و دوای ئەوە بەمشێوەیە بپاڕێوە :خوایە من لە تۆ
دەپاڕێمەوە و روو دەكەمە تۆ پەنا دەبەمە بەر پێغەمبەرەكەت
پێغەمبەر (د.خ) كە پێغەمبەری رەحمەتە .ئەی محەمەد من
لە ڕێگەی تۆوە روودەكەمە پەروەردگار بۆ ئەوەی پارانەوەكەم
قبوڵ بكات ،خوایە پارانەوەی ئەو بۆ من قبوڵ بكە" .ابن
حنیف دەڵێت :ئێمە لە خزمەت پێغەمبەر (د.خ) بووین ،زۆری
ئایدیا دیپلۆماتیك

پێنەچوو ئەم پیرەمێردە هاتە الی ئێمە وەك ئەوەی هەرگیز
نابینا نەبوبێت( .ابن ماجە ،ابن حنبل).
گومانی تێدا نییە كە ئەو پیاوە نابینایە داوای پاڕانەوەی لە
پێغەمبەری ئیسالم كرد ،باسەكە ئەو پارانەوەیە لە پێغەمبەر
فێری ئەو نابینایەی كرد .لەو پارانەوەیەدا پێغەمبەر فێری كرد
كە پەنا بباتە بەر پێغەمبەر و ئەو بكاتە نێوانێك و گەیەنەرێك
لە نێوان خۆی و پەروەردگاریدا بۆ ئەوەی پەروەردگار لێی
خۆش بێت.

تەكفیری موسوڵامنان

ئەم دەركەوتەیە گەورەترین زیانی بە یەكێتی موسوڵامنان
گەیاندووە و زۆر خوێنی پاك لەسەر بنەمای ئەم فەتوایانە
رژاون .بە درێژایی ( )14سەدە ئوممەتی ئیسالمی لەگەڵ
بوونی جیاوازییەكاندا هەموان لەژێر خێمەی ئیسالمدا ژیاون
و هیچ كەسێك كەسێكی تری تەكفیر نەكردووە ،مەگەر یەكێك
بنەماكانی ئیسالمی رەتكردبێتەوە ،بەاڵم سەلەفییەكان بە زۆری
كەوتنە بەكارهێنانی تەكفیركردنی ئەوانەی هاوڕایان نین.
ئێستا گەنجان پەروەردە دەكەن و وایان تێدەگەیەنن كە ئەگەر
خۆیان لەناو كەسانی بێتاواندا بتەقێننەوە دەچنە خزمەت
پێغەمبەری ئیسالم .لێرەدا بۆ رونكردنەوەی پێوەری (توحید
و رشك) چەند گێڕانەوەیەكی پێغەمبەری ئیسالم دێنینەوە بۆ
ئەوەی راستیەكان دەركەون:
[بنی اإلسال ٔم عىل ِخصال :شَ هادة أ ْن ال إلە إ ّال الل ُه و أ ّن
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٔمح ّمدا ً ٓر ٔس ُول الله و اإلقرا ٔر بمِ ا جا ٓء م ْن عند الله والجهاد ماض
ٌم ْن ُذ بٓعثَ ٔر ٔسلَە إىل آخ ِر ِعصابة تَکُو ُن ِم َن امل ٔسلمین ...فال
تکفروهم بذنب و ال تشهدوا علیهم برشک] ،واتە ئیسالم لەسەر
چەند بنەمایەكە :شایەمتان و پەسەندكردنی ئەوەی لەالیەن
پەروەردگارەوە نێردراوەتە خ��وارەوە و باوەڕ بوون بەوەی
كە جیهاد لەسەرەتای ناردنی پێغەمبەرانەوە بووە و تا كۆتا
كۆمەڵی موسوڵامنانیش دەبێت ،كەواتە هیچ كەسێك كە بڕوای
بەو بنەمایانە هەبوو ،بەهۆی تاوانێكەوە كە ئەنجامی داوە
تەكفیری مەكەن و دژی ئەو بە هاوەڵدانان شایەتی لەسەر
مەدەن.
ئەبو داود لە نافع و ئەویش لە ئینب عومەر دەگێڕێتەوە
كە پێغەمبەر (د.خ) فەرمویەتی (ایام رجل مسلم كفر رجال
مسلام فإن كان كافرا ،و أال كان هو الكافر) ،واتە هەركاتێك
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موسوڵامنێك ،موسوڵامنێكیرتی تەكفر كرد ،ئەگەر لە راستیدا
كافر بوو هیچ ،بەاڵم ئەگەر وا نەبوو خۆی كافرە (ابی داود
گێڕاویەتیەوە).
 .1موسلیم لە (نافع) و ئەویش لە (ابن عمر) گێڕوایەتیەوە
كە پێغەمبەر فەرمویەتی[:إذا کفر الرجل اخاە ،فقد باء بهام
أحدهام] واتە (هەر كاتێك موسوڵامنێك برا ئاینیەكەی تەكفیر
كرد ،گوناهی ئەو تۆمەتە دەكەوێتە سەر یەكێكیان)( ..موسلیم
گێڕاویەتیەوە).
 .2موسلیم لە (عبداللە بن دینار) و ئەویش لە (ابن عمر)ی
گێڕاوەتەوە كە پێغەمبەر فەرمویەتی[:أیام امرء ألخیە یا کافر،
فقد باء بها أحدهام ،إن کان کام قال ،و إال رجعت علیە] .واتە
(ئەگەر كەسێك برا دیینیەكەی بە كافر ناوببات ،گوناهی ئەم
تۆمەتە لە ئەستۆی یەكێك لەو دوانەیە ،ئەگەر راستگۆ بێت
باشە ،بەپێچەوانەوە بۆ خۆی دەگەڕێتەوە( .مسلم ،ابن حنبل).
( .3بخاری) لە كتێبەكەیدا لە بابی (تاوانەكان ،پاشاموەی
سەردەمی نەزانین و هیچ كەسێك بە ئەنجامدانی ئەوانە
كافر نابێت ،ئەگەر هاوەڵ دانەنێت ،لە پێغەمبەر (د.خ)
دەگێڕێتەوە كە بە كەسێكی وتوە":لە تۆدا نیشانەی نەزانی
هەیە" .پەروەردگاریش دەفەرموێت[:إِ َّن اللَّ َه لاَ يَ ْغ ِف ُر أَ ْن يُشرْ َ َك
ِب ِه َويَ ْغ ِف ُر َما ُدو َن َٰذلِ َك لِ َم ْن يَشَ ا ُء َو َم ْن يُشرْ ِْك بِاللَّ ِه فَق َِد افْترَ َ ٰى
إِثمْ ًا َع ِظيماً ] (النساء  )٤٨واتە( بە راستی خودا خۆش نابێت
ئەگەر هاوەڵی بۆ بڕیار بدرێت ،بێجگە لەوە لە هەر گوناهێكی
تر بیەوێت خۆش دەبێت ،بۆ ئەو كەسەی كە دەیەوێت ،جا
ئەوەی هاوەڵ و شەریك بۆ خوا بڕیار بدات ،ئەوە ئیرت بەڕاستی
تاوانێكی گەورەی هەڵبەستووە.
بۆ جیاكردنەوەی باوەڕدار لە بێباوەڕ ،پێویستە بۆ بەڵگە
ئیسالمییەكان بگەڕێیتەوە بۆ ئەوەی باوەڕدار لە كافر ،یەكتاپەرست
لە هاوەڵدانان جیا بكرێتەوە .ئەوەی كە هەیە ئەوەیە كە لە
ئایینی ئیسالمدا كۆمەڵێك بنەما هەن كە رەتكردنەوەیان (انكار)
دەبێتە هۆی دەرچون لە دین و كافر بوون ،چونكە پەسەند
نەكردنی ئەوانە دەبێتە هۆی رەتكردنەوەی (رسالە)ی پێغەمبەر
وەك ئینكاری نوێژ و زەكات و حەج.
لە ئەمڕۆدا سەرجەمی موسوڵامنانی جیهان بڕوایان
بە سێ بنەمای سەرەكی هەیە ئەوانیش (یەكتاپەرستی،
پێغەمبەر) زۆربەی تێڕوانینە جۆراوجۆرەكان دەگەڕێنەوە بۆ

بابەتە (كالم)یەكان و پێغەمبەر سەرجەمیانی پەسەند دەكرد،
بێئەوەی لەبارەی ئەو بابەتانەوە پرسیار بكات كە وەهابیەكان
مەبەستیانە:
 .1ئایا زیارەتی گۆڕی پێغەمبەران دەكەیت؟
 .2بۆ مردوەكان خانوو درووست دەكەیت؟ واتە لەسەر
گۆرەكانیان.
 .3پەنا بۆ پێغەمبەران و پیاوچاكان دەبەیت؟
 .4بڕوات بە خەالفەت و ئیاممەتی خەلیفەكان هەیە؟
ئەمانە زنجیرەیەك بابەتی نوێن كە لەگەڵ تێپەڕینی كاتدا
لەناو موسوڵامناندا دروست بوون.
دەرەنجام:
 .1سەلەف لە زمانەوانیدا واتە خزمان و نزیكان ،لە فیقهدا
واتە پێشرت بەهای كااڵیەك بدرێت و دواتر كااڵكە وەربگیرێت.
بە درێژایی ( )14س��ەدە ئوممەتی ئیسالمی لەگەڵ بوونی
جیاوازییەكاندا هەموان لەژێر خێمەی ئیسالمدا ژیاون و هیچ
كەسێك كەسێكی تری تەكفیر نەكردووە ،بەاڵم سەلەفییەكان بە
زۆری كەوتنە بەكارهێنانی تەكفیركردنی ئەوانەی هاوڕایان نین

 .2قەرن لە رووی زمانەوانیەوە بە رسنت و چنین وتراوە و
لە بنەڕەتیشدا بە كاتێكی دیاریكراو وتراوە.
 .3لە قورئاندا نەوەیەك كە تاكەكان بەیەكەوە ژیا بن و
چارەنوسێكی هاوبەشیان هەبوبێت ،بە (قرن) ناوبراون.
( .4قرن) بە واتای  ١٠٠ساڵ كە واتایەكی نوێیە .قورئان
هەر یەك لە (قوم عاد و پمود) بە (قرن) هەژمار دەكات.
 .5مەبەستی پێغەمبەری ئیسالم لە (قرن) لە فەرمودەی
(زیر القرون) ئەو (قرن)ەیە كەلە سەردەمی پێغەمبەر (د.خ) و
دوای چەند نەوەیەك ،ئیسالم باڵوبۆتەوە.
 .6دابەشكردنی ئوممەت بۆ (سلف صالح) و (خلف طالح)
بە پێچەوانەی ئایەتەكانی قورئانەوە.
 .7سەلەفیگەری مەزهەب نییە ،چونكە سەلەف لەو سێ
نەویەدا لە بنەما و لقەكاندا هاوڕا نەبوون.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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 .8ئینب تەیمیە زیندوكەرەوەی سەلەفیگەری لە سەدەی
هەشتەمدا خاڵی الوازی بەرامبەر بیروڕا و پلەی پێغەمبەر
هەیە.
 .9دەرك��ەوت��ەی تەكفیر لە بەرهەمەكانی شێوازی
بیركردنەوەی ئینب تەیمیەیە.
 .10دیاریكردنی یەكتا پەرست لەوەی كە هاوەڵی (مرشك)
داناوە بە ڕوونی لە قورئاندا هاتووە.

سەرچاوەكان

 ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد ،النهایة فی غریب الحدیثو االثر ،تحقیق :طاهر احمد زاوی ،محمود محمد طناس ،قاهرە ،دار
االحیاء الکتب العربیە.
 ابن جوزی ،ابوالفرج  ،١٤١٥مثیر القرام الساکن الی ارشفاالماکن ،قاهرە ،دارالحدیث.
 ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری فی رشحصحیح البخاری ،تحقیق :ارشف عبدالعزیز بن باز ،بیروت ،داراملعرفە.
 ابن حنبل ،احمد ،مسند احمد ،بیروت ،دارالفکر. ابن ماجە ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجە ،تحقیق :محمدفٶاد عبدالباقر ،قاهرە ،دار احیاء الکتب العربیە.
 ابن منظور ،محمد بن مکرم  ،١٤٠٨لسان العرب ،تحقیق :علیشیری ،بیروت ،دار احیاء الرتاث العربی.
 ابن هشام .السیرە النبویە ،قاهرە ،مکتبە مصطفی البابیالحلبی و اوالدە.
 ابی داود ،سلیامن بن اشعث ،سنن ابی داود ،تحقیق :محمدمحی الدین عبدالحمید ،بی جا ،دار احیاء السنة النبویة.
 اشعری ،علی بن اسامعیل  ،١٤٠٠مقاالت االسالمیین و اختالفاملصلین ،تحقیق :هلموت ریرت ،بی جا ،دارالنرش.
 بحرانی ،سید هاشم ،غایة املرام و حجة الخصام بخاری ،محمد بن اسامعیل  ،١٤٢٤صحیح بخاری ،قاهرە،دارالفکر.
 بیهقی ،احمد بن حسین  ،١٣٤٤السنن الکربی ،حیدر آبادرکن ،مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامیة الکائنة هند.
 جرجانی ،سید رشیف  ،١٣٢٥رشح املواقف ،تصحیح :سیدمحمد بدرالدین معسانی ،قاهرە ،مطبعة السعادة.
 -جصاص ،احمد بن علی  ،١٣٣٥احکام القرآن ،بیروت،
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دارالکتاب العربی.
 جوزی ،ابن قیم  ،١٩٧٣اعالم املوقعین عن رب العاملین،تحقیق :طە عبدلرئوف سعد ،بیروت ،دارالجیل.
 رفاعی ،محمد بن نسین  ،١٣٩٤التوصل الی حقیقة التوصلاملرشوع و املمنوع ،بیروت.
 سبحانی ،جعفر  ،١٣٨٥مصادر الفقە االسالمی و منابعە ،قم،مٶسسە امام صادق.
 سبحانی ،جعفر  ،١٣٨٥بحوث فی امللل و النحل ،قم ،مٶسسەامام صادق.
 سبحانی ،جعفر  ،١٣٩٠ابن تیمیە فکرا و منهاجا ،قم ،مٶسسەامام صادق.
 سبکن ،عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشافعیە الکربی،تحقیق :محمود محمد طناص ،عبدالفتاح محمد جلو ،قاهرە ،دار احیاء
الکتب العربیة.
 سیوطی ،جالل الدین  ،١٤٠٩تدریب الراوی فی رشح تقریبالتواوی ،تحقیق :احمد عمر هاشم ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
 شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،املوافقات فی اصول االحکام،تحقیق :محمد خرض حسین تونسی ،قاهرە ،دار احیاء الکتب العربیة.
 طریحی ،فخرالدین  ،١٤٠٨مجمع البحرین ،تحقیق ،سیداحمد حسینی ،تهران ،دفرت نرش فرهنگ اسالمی.
 علی ،عبداللە محمد  ،١٤٣٠معجم املٶلفات االسالمیة فی الردعلە فرقة الوهابیة ،مرکز زهرا االسالمی.
 غزالی ،ابن حامد  ،١٤٠٩االقتصاد فی االعتقاد ،بیروت،دارالکتب العلمیة.
 کلینی ،محمد بن یعقوب  ،١٤٠١الکافی ،بیروت ،دار صعب. محجوب ،فاطمە .املوسوعة الذهبیة للعلوم االسالمیة ،قاهرە،دارلغدا العربی.
 مزی ،جامل الدین یوسف  ،١٤٠٦تهذیب الکامل فی اسامءالرجال ،تحقیق :بشار عوار معروف ،بیروت ،مٶسسة الرسالة.
 نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،قاهرە ،مكتبةمحمد علی صبیح.
 http://ar.wikipedia.org/wiki http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=1_2&m=ha fs&qaree=sudais&trans=ku_asanبۆ تهفسیری ئایهتهکان.
http://www.milletpress.com/islamic_research/post_ -
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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داهاتـووی بیـری
سەلەفیی جیهادیی
ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش بە نموونە
ئامادەكردنی :بەختیار ئەحمەد ساڵح
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بـ

بە شێوەیەكی گشتی (سەلەفییی جیهادیی) كەسێكە دەیەوێت سێ سەد ە بەراییە
سەرەتاییەكەی ژیانی موسوڵمانان بژێنێتەوە ،ئەوكاتەی كە پەیڕەوانی ئاینی ئیسالم
م و یاساكانی ئەم ئایینەیان بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە پێغەمبەری ئیسالم و خەلیفەكانەوە
پەیا 
ن و بیدعە و دوودڵییەك ،بەیعەتیان لەگەڵ ئیسالمدا
ت و بەدوور لە هەرجۆرە گوما 
وەردەگر 
ئەكرد.

هێزی بیری كەسێكی سەلەفییی جیهادیی

هێزی بیری كەسێكی سەلەفیی جیهادیی لە
نامۆبوونییەوە سەرچاوە ئەگرێت ،كەسێكی سەلەفیی
جیهادیی نامۆیە بە ژیان ،بە خێزان ،بە خاك ،بە نیشتیامن و
بە تەواوی بەها ئاسامنی و مرۆییەكان .ئەو نامۆبووونە وای
لێدەكات وابەستەی هیچ بەها و ئاكارێكی ژیاری نەبێت،
ئەو هێزەش كە هەیەتی هەر لەو هەستی نامۆبووونەوە
سەرچاوە ئەگرێت .ئەو لەم سەردەمەدا ناژی ،هەمیشە
بیری الی گەڕانەوەیە ،تا دێت هەوڵەكانیشی بۆ گەڕانەوە
ڕیشەییانەتر ،توند ڕەوتر ،خوێناوی تر دەبن.

دەركەوتنەوەكانی بیری سەلەفیی جیهادیی

 .1یەكەم دەركەوتنی سەلەفییەكان لە چاخی
نوێدا لە واڵتی میرس ب��ووو ،ئەم دەركەوتنە هاوكات
بووو لەگەڵ داگیركردنی ئەم واڵتە لەالیەن بەریتانیاوە،
دەركەوتنی سەلەفییەكان بە مەبەستی بەگژاچوونەوەی
ئەو داگیركاریە و پێشگرتن بووو لە زاڵبووونی كەلتوری
خۆرئاوایی بەسەر كۆمەڵگای میرسیدا .ئەم بزووتنەوەیە
بە ڕێبەرایەتی (سەید جەمالەدینی ئەفغانی )1897-1838
و (شێخ محەمەد عەبدە  )1905-1849دەستیپێكرد و
بۆجارێكی تر داخوازییەكانی بەرەی سەلەفییگەری و
پێویستی گەڕانەوە بۆ الی بنەماكانی ئایینی ئیسالم سەری
هەڵدایەوە.
 .2ئیخوان موسلمین :لە ساڵی ()1928دا ئەم
ج��واڵن��ەوەی��ە لە میرس دام���ەزرا ،یەكێك لە ئامانجە
سەرەكییەكانی دەزگ��ای هەواڵگری بەریتانیا كە بە

درووستكەری ئەم جواڵنەوەیە دادەنرێت ،درووستكردنی
بەربەست بووو لەبەردەم پەلهاویشتنی یەكێتی سۆڤێت و
بیری نەتەوەیی و دواجار لەالی سەركردەكانیشی گەڕانەوە
بووو بۆ سەردەمی زێڕینی ئیسالم.
 .3ڕێكخراوی ئەلقاعیدە :بە هەمانشێوەی جواڵنەوەی
ئیخوان موسلمین ،ڕێكخراوی ئەلقاعیدەش كە لەالیەن
ئاژانسی هەواڵگری ( )CIAئەمەریكیەوە ئاڕاستە دەكرێت،
ئامانج لێی وەدەرنانی سوپای سوری یەكێتی سۆڤێت بووو
لە واڵتی ئەفغانستان بە مەبەستی دورخستنەوەی لە
سەرچاوەكانی وزە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.
 .4دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام (داعش) :بەپێی
هەندێك سەرچاوە یەكێك لە ئامانجە سەرەكییەكانی
درووستكەرانی ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش (سعودیە،
قەتەر ،ئیامرات ،توركیا ،ئوردون) بریتیە لە الوازكردنی
پێگەی شیعە لە هەریەك لە عێراق و سوریا و درووستكردنی
بەربەست لەبەردەم پەلهاویشتنی شیعەی ئێران لە
ناوچەكەدا ،سەرباری لەباربردنی خەونی دامەزراندنی
دەوڵەی كوردی.

خاڵی هاوبەشی نێوان جواڵنەوە سەلەفییە
جیهادییەكان

 .1لە سەردەمی بووونی بلۆكی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا:
أ .واڵتانی رۆژئ��اوا هەموو ج��ۆرە هاوكارییەكیان
پێشكەش بە رێكخراوە سەلەفییەكان ك��ردووە تا وەك
چەكێك لە دژی یەكێتی سۆڤێتی جاران بەكاری بهێنن.
ب .لەگەڵ هەرەسهێنانی یەكێتی سۆڤێت و نەمانی
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بلۆكی خ��ۆره��ەاڵت و خ��ۆرئ��اوا ،خاڵی هاوبەشی ئەو
جواڵنەوە سەلەفییانە بریتیبووو لە لێدانی بیری لیرباڵی.
 .2لە دوای نەمانی هەڕەشەی بیری كۆمۆنیزم ،كاری
سەرەكی ڕێكخراوە سەلەفیەكان لێدانی بیری ڕزگاریخوازی
و نەتەوەیی و ئاینزای شیعە بوووە.

ئەجێندای تایبەت

ڕێكخراوە سەلەفییەكان سەرباری ئەوەی كە هەمیشە
ئەجێندای الیەنێكیان پیادە ك��ردووە لە دژی الیەنێك،
بۆ خۆشیان هەڵگری ئەجێندای تایبەتی خۆیانن ،هەر
كاتێك كە كاری یەكەمیان ڕووە و كۆتایی ئەچێت ،كار
لەسەر ئەجێندای خۆیان ئەكەن كە بریتیە لە پیادەكردنی
تێگەیشتنی خۆیان لەسەر ئایینی ئیسالم .بۆ منوونە
ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش نوكی ئەو پێنوسەیە كە ویسترا لە
رێگەیەوە نەخشەی سنورێكی پێ بكێشرێت لە نێوان سوریا و
عێراقدا بە ئامانجی درووستكردنی بەربەست لەبەردەم پەلكێشانی
كۆماری ئیسالمی ئێران لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست.

دروستبووونی ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش كاردانەوەیەك
بوو بەرامبەر بە هەژمون و دەسەاڵتی ڕوو لە هەڵكشانی
كۆماری ئیسالمی ئێران لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
بە گشتی و كەنداو بە تایبەتی .ڕێكخراوی تیرۆریستی
داع��ش نوكی ئەو پێنوسەیە كە ویسرتا لە رێگەیەوە
نەخشەی سنورێكی پێ بكێرشێت لە نێوان سوریا و
عێراقدا بە ئامانجی درووستكردنی بەربەست لەبەردەم
پەلكێشانی كۆماری ئیسالمی ئێران بەرەو بوونی بە زلهێزێك
لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست .بەاڵم ئەوەی ئێستا
لەسەر زەوی ڕوودەدات شتێكی پێچەوانەیە ،لەبەر ئەوەی
ڕێكخراوی داعش نەوەك هەر نەیتوانی ئێران زەمینگیر
بكات ،بگرە ئێران لە دوای دروستبوونی ڕێكخراوی داعش
بەهێزتر بووە و ڕووەو ئەوە دەڕوات كە ببێتە هێزی
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یەكەم لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست .تەنها كێشە كە ڕەنگە
لە داهاتودا دوای یەكالییكردنەوەی هەڕەشەی ڕێكخراوی
داعش و البردنی گەمارۆكانی سەری رووبەڕووی ببێتەوە
كەمی ژمارەی دانیشتوانەكەی بێت ،لەبەر ئەوەی ئێستا
ئێران زیاد لە بەرەیەك لە شەڕو پێشڕەویدایە ،گرنگرتینی
ئەو بەرانەش عێراق ،سوریا ،یەمەن و ئەفغانستانە و
هەر شوێنێك كە ڕزگای ئەكات دەبێت النیكەم زۆرینەی
دانیشتوانی ئەو شوێنە ڕزگاركراوە لەسەر ئاینزای شیعە
بن تا جارێكی دیكە سوننەكان نەتوانن مەترسی درووست
بكەنەوە تیایدا.

ئامانجی لەناوبردنی ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش

ئەمەریكییەكان گومانیان هەیە لەوەی كە زۆرێك
لە دەوڵەتان دوای تێپەڕبوونی ( )30ساڵی دیكە بە
یەكپارچەیی مبێننەوە ،ئەو دەوڵەتانەش :ڕوسیا ،ئیسپانیا،
واڵت گەلێكی ئەمەریكای التین ،واڵتانی ئەفەریقیا ،كۆریای
باكور ،ئێران و چین ،بەاڵم بێگومانن لەوەی كە شەڕ لە
دژی ڕێكخراوی داعش ( )30ساڵی دیكە ئەخایەنێت ،لە
كاتێكدا كە ڕێكخراوی داعش نە هێزی ئەتۆمی هەیە و
نە پایەكانی دەوڵەتیشی هەیە ،تەنها ژمارەیەك چەكداری
هەیە كە مەزەندە دەكرێن بە نزیكەی  40.000چەكدار و
لە نێوان سنوری سوریا و عێراقدا دابەش بوون .كەواتە ئەو
شەڕە بۆ ئەوەندە دەخایەنێت؟
حاڵی حاز هێزێكی ( )25هەزار كەسی لە سوپای
عێراق و هێزی پێشمەرگە لە خۆئامدەكردندان بۆ چوونە
ناو ش��اری موسڵەوە كە بە دووەمین پێگەی گرنگی
ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش دادەنرێت لە دوای پارێزگای
رقە لە سوریا .ئامادەكرنی ئەو ژمارەیە بە پشتیوانی هێزی
ئاسامنی هاوپەیامنان بۆخۆی ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە ئیدی
ئەو شەڕە دەرچووە لەوەی كە ناوی برنێت شەڕی دژە
تیرۆر ،بەڵكو شەڕی چەندین دەوڵەتە لەگەڵ دەوڵەتێكی
بێسنوردا .بەاڵم ئایا ئەو هێزە تا چەندە ئامادەیە بۆ
گرتنەوەی ئ��ەو پارێزگایە ،ئایا بە گرتنەوەی موسڵ
كۆتایی بە بیری بنەماخوازی ئەهێرنێت؟چی گەرەنتیەك
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هەیە كە ئەو بیرە بە شێوەیەكی توندڕەوانەتر دووبارە
سەرهەڵنەداتەوە؟

سەركەوتنی پڕۆسەكە

 .1لەناوبردنی ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش ئەگەر
بەبێ البردن یاخود الوازكردنی بەشار ئەسەد بێت ،نابێتە
هۆی بەدەستهێنانی پشتیوانی واڵتانی كەنداو و توركیا.
(پڕۆسەكە وەك پێویست سەركەوتن بەدەست ناهێنێت).
 .2هەستانی حكومەتی واشنتۆن بە هاوپەیامنیكردن
لەگەڵ حكومەتی عێراق و میلیشیا شیعەكان نابێتە هۆی
دڵنیاكردنەوەی سوننەكان ،واتا (پڕۆسەكە وەك پێویست
سەركەوتن بەدەست ناهێنێت).
 .3سودمەندی یەكەم لە لێدانی رێكخراوی داعش
سوریا و عێراق و ئێرانە ،ئەمەش ڕەنگە وا لە هەندێك
الیەن بكات وەك پێویست بەشداری پڕۆسەكە نەكەن
(پڕۆسەكە وەك پێویست سەركەوتن بەدەست ناهێنێت).
 .4بەبێ بەشداریكردنی هێزی وشكانی ئەستەمە

بتوانرێت لە كورت م��ەودادا ڕێكخراوی داعش لەناو
بربێت ،تا ئێستاش ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و
واڵتانی هاوپەیامن ڕەزامەندییان نیشان نەداوە لەسەر
ناردنی هێزی پیادە بۆ یەكالییكردنەوەی شەڕەكە .ئەمەش
ئەوە ئەگەیەنێت كە قورسایی زۆری شەڕەكە دەكەوێتە
سەر سوپای عێراق و هێزی پێشمەرگە (پڕۆسەكە وەك
پێویست سەركەوتن بەدەست ناهێنێت).

مەرجە سەرەكییەكانی سەركەوتنی
شەڕ لە دژی داعش

 .1هەڵوێست وەرگرتنی تەواوی موسوڵامنانی جیهان
بەرامبەر بە ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش بەو مانایەی كە
یان لەگەڵ داعش یان لە دژی داعشن.
 .2پەلكێش كردنی واڵتانی كەنداو و توركیا بۆ
شەڕكردن لە دژی ڕێكخراوی داعش.
 .3مەشقپێكردن و پەڕچەككردنی عەشیرەت و هۆزە
سوننەكانی عێراق (دوبارە كردنەوەی ئەزمونی ڕابوونەكان
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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لە دژی ڕێكخراوی داعش).
 .4بەڵێندانی حكومەتی ن��اوەن��دی ع��ێ �راق بە
درووستكردنی هەرێمێك بۆ سوننەكان هاوشێوەی
هەرێمی كوردستان.
 .5وشككردنی س��ەرچ��اوەی دارای���ی ڕێكخراوی
تیرۆریستی داعش.

ئەگەر هێرشی سەر داعش سەركەوتوو بێت:

 .1بەهێز بوونی هاوپەیامنە سیاسییەكانی ئێران ،واتا
سوریا و عێراق و دواتر حزبوڵاڵ لە لوبنان و حوسییەكان
لە یەمەن و شیعەكان لە ئەفغانستان .ئەمەش شتێكە
هەرسكردنی بۆ سعودیە و واڵتانی دیكەی كەنداو
ئەستەمە.
ئەو هێزە چییە كە ئیخوان موسلمین ،ئەلقاعیدە ،بۆكۆ حەرام،
بزوتنەوەی گەنجانی سۆماڵ ،ڕێكخراوی داعش لە لەناوچوون
ئەپارێزێت ،لە كاتێكدا كە خودی ئەو جواڵنەوە و ڕێكخراوانە
بۆنی مەرگیان لێ دێت؟

 .2بە سەركەوتنی هەڵمەتی نەهێشتنی ڕێكخراوی
داعش ،جیهان دەچێتە جەمسەرگرتنێكی نوێوە :
 واڵتە سوننە مەزهەبەكان بە ڕابەرایەتی عەرەبستانیسعودیە.
 واڵتە شیعە مەزهەبەكان بە ڕابەرایەتی كۆماریئیسالمی ئێران.
 واڵت��ە مەسیحییەكان بە ڕاب��ەرای��ەت��ی ویالیەتەیەكگرتوەكانی ئەمەریكا.
 جولەكە بە ڕابەرایەتی ئیرسائیل. .3ب���ەم ج��ەم��س��ەرگ��رت��ن��ە ن��وێ��ی��ەش ئ���ەو ش��ەڕە
هەڵدەگیرسێت .ئەڵبەتە لە دوای 11ی سێپتەمبەرەوە ئەو
شەڕە هەڵگیرساوە ،بەاڵم بە شێوەیەكی سنوردار كە سامۆێل
هانتینگتۆن ناوی لێنابوو بەریەككەوتنی شارستانیەتەكان،

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەاڵم سەرەتا ئەو شەڕە لەناو خودی ئیسالمدا ڕودەدات
و تا یەكالش نەبێتەوە لە نێوان سوننە و شیعەدا ،شەڕی
ئیسالم لەگەڵ مەسیحیەت و جولەكە دەست پێناكات.

ڕێكخراوی تیرۆریستی داعش و یەكڕیزی نیشتامنی

لە دوای مانگی حوزەیرانی  2014بۆ یەكەمین جار لە
مێژوی نزیكدا و لەژێر هەڕەشەیەكی دەرەكیدا كوردانی
هەر چوار پارچەی كوردستان بەشدارییان كرد لە پاراستنی
دەستكەوتەكانی كورد لە باشور و خۆرئاوای كوردستان كە
لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە بەو چەشنە وێنەی
نەبووە .ئەو نزیكبوونەوەیە لە نێوان الیەنەكانی گەلێكدا
ڕویدا كە پێشبینی نەدەكرا ڕۆژێك بێت پێكەوە لەیەك
سەنگەردا كاربكەن بەو مانایەی كە گەریالیەكی پارتی
كرێكارانی كوردستان لەگەڵ پێشمەرگەیەكی باشور لە یەك
سەنگەردا شەڕ لەگەڵ دوژمنێك بكەن .سەركردایەتی كورد
دەزانێت كە گۆڕانێك لە نەخشەی جیۆسیاسی ناوچەكەدا
بەڕێوەیە ،هەر بۆیە سەرباری جیاوازییەكان هەوڵدەدەن
زیادتر كار لەسەر خاڵە هاوبەشەكان بكەن .حاڵی حازر
كورد لە باشور و خۆرئاوای كوردستان بە پشتیوانی ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و واڵتانی هاوپەیامن ڕۆڵی
سەرەكی ئەگێڕن لە روبەڕوبوونەوەی ڕێكخراوی داعش.
ڕەنگە ڕۆیشتنی پێشمەرگە بۆ كوردستانی خۆرئاوا و هاتنی
گەریال بۆ باشوری كوردستان زیاتر ئەو ئاماژەیە بدات كە لە
ئایندەدا ئەو دەوڵەتە كوردییەی دادەمەزرێت پێكهێنەرە
سەرەكییەكەی باشور و خۆرئاوای كوردستان بێت .ئەم
یەكگرتنەوەیەش لە سەرەتادا ئەوەندەی خواستی ئەوروپا
و ئەمەریكا بوو هێندە خواستی كورد نەبوو ،هۆكارەكەشی
هەر ئەوەیە كە كورد هێشتا وەك نەتەوە بیرناكاتەوە ،بەاڵم
خواستێكی هاوبەشی ئەوروپا و ئەمەریكا بۆ سودوەرگرتن
لە نەوت گازی باشور و خۆرئاوای كوردستان و خواستی
كورد بۆ ڕاگەیاندنی دەوڵەتی كوردی ،هۆكاری سەرەكی
ئەو یەكگرتنەوەیە بوو.

چارەنوسی بیری سەلەفیی جیهادیی

 .1نزیك بە  13ساڵ بەسەر داگیركردنی ئەفغانستاندا
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دەگوزەرێت و هێشتا هێزەكانی پەیامنی ناتۆ و ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا نەیانتوانیوە جڵەوی بزوتنەوەی
تاڵیبان بكەن لە ئەفغانستان بكەن ،ئەگەریش هەیە لە
هەر ئانوساتێكدا دوبارە بزوتنەوەی تاڵیبان دەسەاڵت لە
ئەفغانستان بگرێتەوە دەست.
 .2لە ساڵی 1928ەوە جواڵنەوەی ئیخوان موسلمین
لە میرس دروستبووە و ئێستاشی لەگەڵدا بێت ئەو
جواڵنەوەیە نەوەك هەر لەناو نەبراوە بگرە بەهێزتریش
بووە ،نزیكرتین منوونەش سەركەوتنی محەمەد مورسی و
هاتنە سەركاری ئیخوان بوو لە دوا هەڵبژاردنی ئەو واڵتەدا
و ئێستەش ئەو رێكخراوە بووەتە گەورەترین هەڕەشە بۆ
سەر میرسی بەرهەمی بەهاری عەرەبی.
 .3لە دوای هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا شەڕی دژی تیرۆری ڕاگەیاند
و پەالماری پێگەكانی ڕێكخراوی ئەلقاعیدەی دا لە
ئەفغانستان ،بەاڵم نەوەك هەر نەیتوانی ئەو رێكخراوە
لەناوبەرێت بگرە لە هەر شوێنێكیش كە رووب��ەڕووی
ئەو ڕێكخراوە بۆتەوە بە ئاستەم لێی دەرچووە (منوونەی
ئەفغانستان و عێراق).
 .4لە سەروبەندی پڕۆسەی ئازادی و بە پشتیوانی
هێزەكانی ئەمەریكا ،هێزی پێشمەرگە توانی كۆتایی بە
ئەمارەتەكەی ئەنسارولئیسالم بهێنێت لە سنوری پارێزگای
هەڵەبجە ،بەاڵم دوای تێپەڕ بوونی نزیكەی  12ساڵ
بەسەر ئەو ڕوداوەدا ،زیادتر لە ( )500كەس لە هەرێمی
كوردستان پەیوەست بوون بە ڕێكخراوی داعش لە موسڵ،
چەندین شانەی نوستوی دیكەی سەلەفییە جیهادیییەكان
لە هەرێمی كوردستاندا هەیە (بەپێی ئەو زانیارییانەی كە
لە ڕاگەیاندنەكاندا باڵو ئەكرێتەوە).
 .5ئ��ەوە چییە كە ڕێگری لەناوچوونی شێوازە
جیهانبینییەك دەكات لە كاتێكدا كە خودی ئەو جیهانبینیە
دژی ژیانە .ئ��ەو هێزە چییە كە ئیخوان موسلمین،
ئەلقاعیدە ،بۆكۆ حەرام ،بزوتنەوەی گەنجانی سۆماڵ،
ڕێكخراوی داعش لە لەناوچوون ئەپارێزێت؟ لە كاتێكدا كە

خودی ئەو جواڵنەوە و ڕێكخراوانە بۆنی مەرگیان لێ دێت.
ڕەنگە یەكێك لە وەاڵمەكان ئەوە بێت كە هۆكاری مانەوەی
ئەو جواڵنەوە بنەماخوازانە بگەڕێتەوە بۆ ڕەسەنایەتییان؟
ڕەنگە وەاڵمەێكی دیكە ئەوە بێت كە ئەو جواڵنەوە
و ڕێكخراوانە هەمیشە لەالیەن واڵت��ە زلهێزەكانەوە
بەكارهێرناون و یارییان پێكراوە .وەاڵمی ئەو پرسیارە
هەرچییەك بێت ناكرێت ئەو راستیەمان لەیاد بەرێتەوە كە
تا ئێستا هیچ هێزێك نە لەسەر ئاستی جیهان و نە لەسەر
ئاستی ناوچەكەش نەیتوانیەوە بە شێوەیەكی یەكالكەرەوە
كۆتایی بە بیری سەلەفیی جیهادیی بهێنێت سەرباری
بەكارهێنانی پێشكەوتوترین تەكنەلۆژیا و دابینكردنی
بودجەی تایبەت و هێزی زەبەالح بۆ لەناوبردنی.

دەرئەنجام

بەپێی لێكدانەوەی بەشێك لە پسپۆڕانی بیری سەلەفیی،
پێیانوایە كە لە حاڵی حازردا باشرتین بژاردە بۆ كۆتاییهێنان
بە بیری سەلەفیی جیهادیی رەنگە كۆماری ئیسالمی ئێران
بێت ،هەر ئەم گریامنەیەشە وای لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمریكا كردووە لە دوای هەڵبژاردنی حەسەن ڕۆحانی بە
سەرۆك كۆماری ئێران بە شێوەیەكی دیكە مامەڵە لەگەڵ
ئەو واڵتەدا بكات و هێدی هێدی ئەو گەمارۆیە البەرێت
لە خستویەتیە سەر ئەو واڵتە ،كە لە دوای ساڵی 1979ەوە
(ساڵی سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی) سەپێرناوە بەسەریدا و
ساڵ لە دوای ساڵێش ئەو گەمارۆیە توندتر كراوەتەوە .ئەوەش
كە پاڵ بە ئێرانەوە دەنێت ئەو كارە بكات تۆڵەكردنەوەیە
لەو ستەمەی كە دەرهەق بە شیعە كراوە (بەپێی بۆچونی
شیعەكان) لە دوای كۆچی دوایی پێغەمبەری ئیسالم.

سەرچاوەكان:

 .1قاسم خشان الركابی :مستقبل تنظیم داعش.
 .2الدكتورە فاطمە الصامدی :داعش  ..محاولە للفهم.
 .3تشارلز لیسرت  :مستقبل تنظیم «الدولە اإلسالمیە».
 .4أیمن خالد :تركیا ومستقبل العالقە مع تنظیم
«الدولە اإلسالمیە».
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ئیسالم لە روسیا ،لە سۆفیزمەوە بۆ سەلەفیزم
سەلەفییەكانی روسیا عەوداڵی چین؟

نوسینی :حسێن زارعی*
ئایدیا دیپلۆماتیك

وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئەرسۆ رەش
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بـ

بۆ تێگەیشتن لە رۆڵی سەلەفییەكان لە روسیا ،چاوخشاندن بە وەرچەرخانی بیست ساڵەی
ئەم دواییەی ئەو واڵتەدا پێویستە و زۆر شتمان بۆ دەردەخات .دوای هەرەسی یەكێتی
سۆڤێتی (جاران) ئیسالم بۆ دوو كەمپی دژبەیەك دابەشبوو .لە الیەك ئیسالمی باو بە شێوازی
تایبەتی تەسەوف هەبوو كە وەك زاراوەیەك بە ئیسالمی جەماوەریش ناودەبرا .لە الكەی دیكەوە،
ئیسالمی تایبەتی وەك بنەڕەتخوازی ئیسالمی دەستی بە چاالكییەكانی خۆی كرد.

بەگوێرەی هەندێك لە داتا و ئامارەكان ،نزیكەی ()20
ملیۆن موسڵامن لە فدراسیۆنی روسیا دەژی��ن .گەرچی
هەندێك ئاماری دیكە ئەو كۆمەڵەیە بە ( )14ملیۆن كەس
دەخەمڵێنن ،بەاڵم بە سەرنجدان بە گەشەی دانیشتوان
لەناو كۆمەڵگەی روسەكاندا ،نرخی بەرزی زیادكردنی
دانیشتوانانی موسڵامن و پێگەیان لە پێكهاتەی ئەو واڵتەدا،
زۆر لە نەتەوەخوازەكانی ئەو واڵتەی رووبەڕووی نیگەرانی
كردۆتەوە.
سەلەفییەكان لە روسیای ئەمڕۆدا رۆڵ و كاریگەری
بەرچاوییان هەیە لە ئۆرگانیزەكردنی ئیسالم و ئەو ئەركەیان
لە ئەستۆیە ،بۆیە زیاتر چاالكی دژە روس ئەنجامدراوە
لە ناوچەی قەوقاز و شارەكانی دیكەی روسیاش لەالیەن
هەمان ئەو گروپە سەلەفییانەوە .ئەو ژمارەیە بە گشتی لە
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و بە تایبەتی لە واڵتانی عەرەبستانی
سعودی ،میرس ،تونس و سوریا دەبینن.
لە ناوچەی قەوقازی باكور و بە تایبەتی كۆماری
داغستان ،چاالكانی بیری سەلەفیی فراوانە .سەلەفییەكان
لە روانگەی ئایدۆلۆژیەوە ،ویالیەتە یەكگرتوەكان،
ئیرسائیل و خۆرئاوا بە گشتی بە دوژمنی دوور و روسیا
و ئیسالمی باوو سكوالرەكانیش بە دوژمنی نزیكی خۆیان
دەزانن .سەلەفییەكانی روسیا خوازیاری جیابوونەوەی
نەتەوەیین و چاالكییەكانیان زیاتر لە هەردوو كۆماری
چیچان و داغستان ئەنجام دەدەن.
هەرێمی قەوقازی باكور بە شێوەیەكی ئاسایی شوێنی
گرنگی رادیكاڵیزمی ئیسالمی بووە لە روسیا .گەرچی
سەلەفی خوازی لە شوێنەكانی دیكەی روسیا كاریگەری

كەمە ،بەاڵم سەرەنجام توانای ئەو ژمارەیە لە باشوری
روسیا ،ناوچەی ئ��ۆراڵ ،سیربیا و ناوچەكانی مۆسكۆ،
بۆتە هۆی سەرهەڵدانی كۆمەڵە كێشەیەك بۆ روسەكان.
شارەزایانی روسی و سیاسەتكارانی ئەو واڵتە لەو باوەڕەدان
سەلەفییەكانی روسیا لە گۆڕاندان بۆ رادیكاڵی .رۆستەم
خامیتێڤ ،س��ەرۆك كۆماری باشقیرستان ،بە پارێزەوە
ئاماژەی پێكرد كە" :رادیكاڵیزمی ئایینی مەترسیەكە بۆ
سەر ئەو كۆمارە" .دەسەاڵتدارانی تاتارستانیش بەردەوام
هەواڵی بوونی شەڕێكی رانەگەیەنراوویان داوە.
شارەزایان دەڵێن ناوچەی سیربیا ئامانجی داهاتووی
سەلەفییەكانە ،لێكۆڵەرەوانی روسیاش هۆشداریان داوە
كە موسڵامنان بەگوێرەی بەڵگەگەلێك لە كاتی نەمانی
خۆشەویستیان لەناو گەنجاندا و بە پێچەوانەوە ئەوە
رادیكاڵ و سەلەفییەكانن كە بە وەاڵمدانەوەی پرسیار
و كێشەی الوان ،كاریگەریان بەسەر راكێشانی ئەو
توێژەوە هەیە .دیارە لە پەیوەندی بە چۆنیەتی بوونە
مەترسی ئیسالمی سەلەفی بۆ روسیا ،بۆچوونی جیاواز
هەیە ،لە كاتێكدا هەندێك كێشەی ئیسالمی سەلەفیی بە
هەڕەشەیەكی شێلگیری داهاتوویان دەزانن ،هەندێكی
دیكەش ئەو كارە بە زێدەڕۆیی لەبەرچاو دەگرن.
خاڵی جێێ سەرنج لەم ب��وارەدا ئەوەیە كە رووی
سەلەفیگەری وەك جواڵنەوەیەك لە ئیسالمی سوننە
سەبارەت بە پێشوو گۆڕاوە و لە كۆمەڵێكی بچوكدا و
كەم توانا گەیشتۆتە ئاستێك كە زیاتر الوانی خوێندەواری
زانكۆ عەرەبییەكان ،دەچنە ناو ئەو گروپە رادیكااڵنەوە.
خاڵێكی دیكە ئەوەیە كە بە شێوەیەكی مامناوەندی
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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كێرڤی سەربازانی توندڕەوی ئیسالمی دابەزیوە .سەلەفیە
توندڕەوەكانی ئێستا لە تەمەنی  20تا  25ساڵیدان؛ لە
كاتێكدا لە سەرەتای  ،1990ئەوە بۆ سنووری  30تا 35
هەڵكشاوە .هەندێك سیاسەتی مۆسكۆ دەره��ەق بە
موسڵامنان ،وێڵبوونی ئیسالمی پاك ،كێشەی كۆمەاڵیەتی
و ئابوری ،ئاستی ژیانی نزم ،بێكاری زۆر و گەندەڵی لە
قەوقازی باكور ،لەو بەڵگانەیە كە بۆنەتە هۆی زۆربوونی
پشێووی لەو ناوچەیەدا.

بۆچی شاری وڵگاگراد؟

شاری ولگاگراد ( )700كیلۆمەتر لە باكوری خۆرهەاڵتی
سوچی دوورە ،خەڵكەكەی نیگەران بوون لە سازدانی یاری
ئۆڵەمپیكی زستانی لە شاری سوچی ،پەالماری خۆكوژی

گروپێک لە سەلەفییە جیهادییەكانی قەوقازیا

ئایدیا دیپلۆماتیك

نزیك ناوچەی قەوقازی روسیای لێكەوتەوە .ئەو شارە لە
مێژووی جیهاندا بە ستالینگراد نارساوە و نەك هەر وەك
ناوەندێكی كلیلی و دەروازەی بەشی باشوری روسیا ،بەڵكو
وەك شارێكی بەرجەستەكەری چەكی روسیا ،زۆر گرنگە.
روسەكان لەو باوەڕەدان تیرۆریستان بۆ ئەوە چوونە ناو
ئەو ش��ارەوە تا رواڵەتی سەركەوتنی یەكێتی سۆڤیەت
بەسەر نازیزمدا بسڕنەوە و هەوڵدەدەن بە شێوەیەكی
(هێامیین) شارستانیەتی روسیا ،كە لێی بێزارن ،ئاوەژوو
كاتەوە.
هەندێك پێیانوایە هۆكاری هەڵبژاردنی شاری وڵگاگراد
لەالیەن تیرۆریستانەوە ئەوەیە كە بەهۆی بوونی هێڵی
ئاسنی گەورە و (توانای تێكدانی زیاتر)ە .لە خوارەوە ئەو
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بەڵگانە دەنوسین ،كە بۆ ئەم رووداوە ژماردوویانن-:
 .1رووداوەكەی وڵگاگراد تەنیا چەند رۆژێك دوای
ئەوە بوو كە دەزگای زانیاری روسیا لە داغستان ،ئیسالم
عاتیف ،الیەنگرێكی نزیكی دوكۆ عومەرۆف ،رابەری
جیهادییەكانی باكوری قەوقاز (خۆ بە ئەمیرزانی قەوقاز)
یان كوشت .ئەوەش وایكرد كاری تیرۆریستی ئەم دواییە لە
وڵگاگراد بە جۆرێك لە تۆڵەكردنەوە لێكبدرێتەوە.
 .2تیرۆریستە سەلەفییەكان دەیانویست جەژنی
س��ەری ساڵی نوێی خەڵكی روسیا ت��اڵ بكەن ،كە بە
بتپەرستیان دەزانن.
 .3هەندێك لەو باوەڕەدان سەلەفییەكانی قەوقاز
بە داكۆكیكردن لە هەنگاوی دژە روسیا ،لەو باوەڕدان شاری
سوچی و ژێرخانی ئەنجامدراو بۆ یاری ئۆڵەمپیك لەسەر
مەزاری زیاتر لە ملیۆنێك قەوقازی بێتاوان هەڵچرناوە ،كە
لە ساڵی  1864رووسەكان كوشتیانن .هەروەها بەردەوام
هۆشداری دەدەن كە كاری تیرۆریستیان تایبەتیان نابێت
لە ناوچەی باكوری قەوقاز.
خاتوو گالینا خزریۆڤ ،پسپۆڕی قەوقازو جواڵنەوە
ئیسالمییەكان لە ئەنستیتۆی روسی بۆ توێژینەوە لە
مۆسكۆ بۆ دەست كێشانەوە لە گەمەی مافەكانی مرۆڤ
و گرتنەبەری هەنگاوی توند دژی تیرۆریستە ئاینییەكان
بانگهێشت ك��ردووە و بیردەهێنێتەوە كە تەنانەت لە
بەریتانیا و میرس و واڵتانی تر ،تێكهەڵچوون لەگەڵ
موجاهیدەكان پلە بە پلە توندترە لە روسیا.

رۆڵی تایبەتی ژنان لە تیرۆرەكانی روسیا

لە روسیا و بە تایبەت ناوچەی قەوقازی باكوور،
هەندێك ژن هەیە كە دوای مردنی هاوسەرەكەیان ،دژی
ئامانجەكانی روسیا كاری خۆكووژی دەكەن .ئەو ژنانە
كە مێردەكانیان لە كاری تیرۆریستیدا لە دەست داوە،
بە ئامانجی تۆڵە ،بۆمبی خۆكووژی دادەنێن .دیاردەی
(بێوەژنە رەشەكان) زەمەنێك لە زەینی هەمووان دابوو
كە لە ساڵی  2004و لە روداوی گەمارۆدانی شانۆی
(دوبرۆكا) ،بارمتەگرێك خۆی بە هێلەگی تەقاندەوە و
كوشتنی ژمارەیەك هاواڵتیانی روسیای لێكەوتەوە .هۆكاری
ئەم رووداوە تیرۆرستیە ،ژنێكی سی ساڵەی چیچانی بوو

كە خێزانەكەی خۆی لە پەالماردانی ئاسامنی روسیا لە
دەستداوە.
بێگومان ناكرێت ئەو شێوازەی تیرۆریزم بە هاوشێوەی
پێشرت بزانی؛ چونكە لە جۆرە نوێكەدا ،كەسی پەالماردەر
بە نیازی (تۆڵە) و ن��ەك (نیشتامن پ���ەروەری) كاری
خۆكووژی دەكات .لە بەیان كردنی بەڵگەكانی پەالماری
ئەو بێوەژنانە زۆر بابەتی جۆراوجۆر دەخرێتە روو .یەك،
ژمارەیەك شارەزایان لەوباوەڕەدان ژنان لە دزەكردنە ناو
بازگەكانی ئاسایش پلە بە پلە لە پیاوان كاریگەرترن و ئەو
كارە بە توانایان دەكات كردەوەی قووڵرت و كووشندەتر
دژی ئامانجەكان ئەنجام بدەن .دووەم پاڵنەری ژنان بۆ
كردەوەی خۆكووژی لە بابەتەكانی وەك تۆڵەكردنەوە و
چوونە ریزی تووندڕەوەكان ،دەكرێت (بە گەڕان بە دوای
لە قەوقازی باكور و كۆماری داغستان ،چاالكییەکانی بیری
سەلەفیی فراوانە .سەلەفییەكان لە روانگەی ئایدۆلۆژیەوە،
ئەمەریکا ،ئیسرائیل و خۆرئاوا بە دوژمنی دوور و روسیا و
ئیسالمی باوو سكوالرەكانیش بە دوژمنی نزیكی خۆیان دەزانن.

هاوكارییە بەراییەكانی دەروونی دوای لە دەستدانی مێرد)
بزانرێت.
تائێستا ئەو ژمارەیەی لە كردەوەی جیاجیادا خۆیان
تەقاندۆتەوە كە گرنگرتینی ئەو چاالكییانە كردەوەكانی:
پەالماردانی شانۆی مۆسكۆ ( 129كوژراو)ی لێكەوتەوە،
هەوڵدان بۆ كوشتنی سەرۆك كۆماری چیچان ئەحمەد
قەدریۆف ( 14كوژراو)ی لێكەوتەوە ،پەالماری خۆكوژی
لە شەمەندەفەرێكدا لە باشوری روسیا ( 46ك��وژراو)
ی لێكەوتەوە ،پەالمارێكی خۆكووژی لە كۆنسێرتێكی
میوزیكی راك لە فڕۆكەخانەی مۆسكۆ ( 16ك��وژراو)
ی لێكەوتەوە ،روداوی هێڵی ئاسامنی روسیا لە ساڵی
( 2004زیاتر لە  90ك��وژراو)ی لێكەوتەوە ،پەالماردانی
قوتابخانەیەك لە بسالنی ئۆستیای باكوور ( 334كوژراو)
ی لێكەوتەوە ،بۆمب دانان لە میرتۆی مۆسكۆ ( 39كوژراو)
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و بۆمب دانان لە فڕۆكەخانەی مۆسكۆ ( 37كوژراو)یان
لێكەوتەوە ،دانانی بۆمب لە میرتۆی مۆسكۆ بە مێژووی
29ی مارسی  37( 2010كوژراو) ،دانانی بۆمبی خۆكوژی
لە داغستان لە ئابی ( 2012كوژرانی مەالیەكی بەناوبانگی
موسڵامنی) لێكەوتەوە.

رۆڵی سوریا لە روداوەكانی روسیا

گەرچی زۆربەی رشۆڤەكاران یاری ئۆڵەمپیكی زستانەی
روسیا لە شاری سوچی بە هۆیەكی گرنگی تەقینەوەكەی ئەم
دواییەی روسیا دەزانن ،بەاڵم نابێت رۆڵی روسیا لە پشتگیری
كردنی بەشار ئەسەد ،س��ەرۆك كۆماری سوریامان لەبیر
بچێت .بێگومان سیاسەتی روسیا لە بەرامبەر هاوپەیامنیەتی
عەرەبی  -خۆرئاوا ،كە خوازیاری لەسەر كارالدانی بەشار
ئەسەد بوون ،دەكرێت بە زەربەلێدانی ئەو هاوپەیامنیەی
بزانێت لە مۆسكۆ.
داتا و ئاماری جیاجیا لە ب��ارەی ژم��ارەی ئیسالمیە قەوقازیە
بەشدارەكان لە شەڕی سوریا خراوەنەتە روو ،هەندێك ئامار
دەڵێن ( )17هەزار شەڕكەری دەرەوە لە شەڕی سوریا بەشدارن
كە جگە لەوانەی عەرەب نین ،چیچانییەكان زۆرینەیان پێكدێنن

كرملین نیگەرانە لەوەی سەركەووتنی گەرچی رێژەیی
نەیارانی دەوڵەتی ئەسەد ،ببێتە هۆی هاندانی دانیشتوانی
گەورەی موسڵامنانی ناوچەی ئاسیای ناوەند و لە ئەنجامدا،
شیامنەی دەستوەردانی نێودەوڵەتی بڕەخسێنێت .شیامنە
دەكرێت كە بنەڕەتخوازانی موسڵامن لە چیچان جارێكی
دیكە خوازیاری جیابوونەوە بن لە فیدراسیۆنی روسیا.
بێگومان زیادكردنی دەسەاڵتی ئیسالمی رادیكاڵ لە ناو
شۆڕشی سوریا ،ورەی روسیای بۆ پشتگیریكردنی رژێمی
ئەسەد بەهێز ك���ردووە .ناوچەی ق��ەوق��ازی باكور ،كە
كۆمارەكانی داغستان ،چیچان ،ئینگۆشتیا ،ئۆستیای باكوور،
كاباردینۆ بالكاریا ،قەرەجای ،چەركەس و ئادیغە دەگرێتەوە،
نیشتامنی دەیان گروپی نەتەوەیین.
داتا و ئاماری جیاجیا لە بارەی ژمارەی ئیسالمیە قەوقازیە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەشدارەكان لە شەڕی سوریا خراوەنەتە روو ،هەندێك ئامار
دەڵێن ( )17ه��ەزار شەڕكەری دەرەوە لە شەڕی سوریا
بەشدارن كە جگە لەوانەی ع��ەرەب نین ،چیچانییەكان
زۆرینەیان پێكدێنن .چیچانییەكان دوای لیبییەكان ،دووەم
گروپی گەورەی هێزە دەرەكیەكانی ناو قەیرانی ناوخۆی
سوریان .گەرچی هەواڵنێری روسیا باسی  200روسی دەكات
لە شەڕی سوریا ،بەاڵم بەسەرنجدان بە شۆرەت ،كاریگەری
توانای میلشیای قەوقازی لە ریزی ئۆپزسیۆنی سوریا ،ناكرێت
ئەو ژمارەیە بە راست بزانرێت.
گەرچی دەربارەی ژمارەی سەلەفیەكانی قەوقازی كە لە
شەڕی سوریا گەڕاونەتەوە روسیا ،ئامار و ژمارەیەكی تایبەتی
نەخراوەتە روو ،بەاڵم ئەوەی دیارە ،سوریا بۆتە ئامانجێكی
قەوقازیەكان .لەو رووەوە ئەو كارە گرنگە كە بەهۆی نەبوونی
بارەگایەكی پەروەردەی سەربازی لە قەوقاز ،دەكرێت سوریا
بارەگایەكی گونجاو بێت بۆ گەنجەكان كە دوای گەڕانەویان
بۆ روسیا ،دەتوانن وردتر پەالماری ئامانجەكانی روسیا بدەن.
ب��ە وت���ەی ی��ول��ی��ا ی��ۆزی��ك ،ن���ووس���ەری روس���ی كە
لێكۆڵینەوەیەكی دوورو درێژی لە سەر موسڵامنانی روسیا
ئەنجامداوە ،لە  10ساڵی ئەم دواییە ،هەموو پەالمارە
تیرۆرستیەكانی ئەنجامدراو لە قەڵەمڕەوی سۆڤێت ،سەلەفیە
تەكفیریەكان كردوویانە ،لە كاتێكدا كە بۆ خەڵكی روسیا،
سەلەفیەكان هیچ لە موسڵامنەكانی دیكە جیاواز نین و ئەو
كارە بۆتە هۆی تێكدانی ئیسالم لە روسیا .یۆزیك بە ناونیشانی
ئەو بابەتە كە هەموو ئەو ناوچانەی خوازیاری جیابوونەوەن
لە روسیا سوود لە بنەمای بۆچوونی سەلەفیزم وەردەگرن
بۆ بەرەوپێشربدنی ئامانجەكانیان ،دەڵێت( :دراوسێیەتی
ئێران لەگەڵ داغستانی روسیا هۆكارێكە كە ئەو كارە بە
تارانیشەوە دەبەستێتەوە و لەم مەیدانەدا هەوڵ و هاوكاری
ئێران و روسیا بۆ بەگژداچوونەوەی رەوتە سەلەفیگەرییەكان
دەكرێت زۆر كاریگەر بێت).
خاڵێكی دیكە كە دەبێت ئاماژەی پێ بكرێت مەسەلەی
پەیوەندی سەلەفییەكانی روسیا و ناوچەی ئاسیای ناوەند
و قەوقازە لەگەڵ عەرەبستانی سعودی .دوای پاشەكشەی
سۆڤیەت ،عەرەبستانی سعودی بانگەوازخوازێكی زۆری
كێشكردنی موسڵامنانی روسیا ،قەوقاز و ئاسیای ناوەندی
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ناردە ئەو ناوچانە .بەمەش تەنیا كەمێك دوای هەرەس،
روسەكان گەشەی وەهابیەتیان لە روسیا و ناوچەكە بینی
و ئێستاش پشتگیری دارای��ی و چەكی سعودیە و قەتەر
لە سەلەفییەكان بۆ روسیا نیگەران ك��ەرە .لە ئێستاشدا
عەرەبستانی سعودی نفوزی لە ناوچەكانی باشوری روسیا
زۆرە .بە خەرجكردنی پارەی زۆر و راهێنانی گەنجان كە بۆ
خوێندن دەچنە ئەو واڵتە ،برەو بە هزری سەلەفی گەری و
وەهابیەت دەدات.
باڵوبوونەوەی ئەو هەواڵە لە میدیا جیاجیاكان ،كە
بەندەر بن سوڵتان سەرۆكی دەزگای هەواڵگری عەرەبستانی
سعودی ،لە سەفەر بۆ مۆسكۆ ،هەڕەشەی لە پۆتین كردووە
كە ئەگەر واز لە پشتگیری دەوڵەتی سوریا نەهێنێت،
یاری ئۆڵەمپیكی زستانەی سوچی رووب��ەڕووی مەترسی
دەكاتەوە .شایانی وتنە هەڕەشەی بەندەر دوای ئەوەبوو
كە پۆتین ئیمتیازی مامەڵەی چەكی  15ملیار دۆالری
لەگەڵ ریاز رەتكردبۆوە .گەرچی لەوانەیە نەكرێت گوێ بە
هەواڵی لەمجۆرە بدرێت ،بەاڵم دەربارەی هەناسەدانەوەی
عەرەبستانی سعودی لە دینامیكیای سەلەفییەكانی قەوقازی
هیچ گومانی نییە.
بە سەرنجدان بە دەستوەردانی شەڕكەرانی توندڕەو
سەلەفی لە پێكدادانەكانی سوریا ،ئەو واڵت��ەی كردۆتە
گەورەترین مەیدانی شەڕی میلشیا چەكدارەكانی دەرەكی
دوای شەڕی ئەفغانستان لە بەرامبەر سۆڤێت .هەندێك
سەرچاوە ،بێگانەكانی ناو سوریا بە زیاتر لە ( )60میللەتی
جیاجیا مەزەندە دەكەن ،لە كاتێكدا سەرچاوەیەكی دیكە ئەو
ژمارەیە بە ( )100واڵت و میللەتی جۆراوجۆر دەخەمڵێنن.
بێگومان لە كاتی بەردەوامی ئەو بارودۆخە ،سوریاش
چارەنووسی واڵتانی دیكەی وەك ئەفغانستان ،پاكستان و
سۆماڵ چاوەڕێی دەكات.
گروپێكی سەلەفی ئێستا لە سوریا ،كەسانی توندڕەوی
واڵتانی روسیا (ئیسالمگەراكانی قەوقازی باكور) و ناوچەی
ئاسیای ناوەند و قەوقازە .ئەو تووندڕەوانە كە لە سەردەمی
هەرەسی سۆڤیەت و تائێستا كردەوەی تیرۆریستیان دژی
روسیا دەكرد ،دەگەڵ دەسپێكی پێكدادانەكانی سوریا ،چۆتە
باكوری ئەو واڵتە و كاری سیاسەتی تووندڕەوانەی خۆیان

دەك��ەن .خاڵێكی گرنگ كە دەبێت سەرنجی لێ بدەین
ئەوەیە كە سەرەنجام ئەو میلشیایانە دەگەڕێنەوە واڵتی
خۆیان و ئەوكاتە ،كێشەكان قوڵرت دەبێتەوە .بە سەرنجدان
بە پشتگیری دەزگا سیخوڕی و زانیارییەكانی خۆرئاوا لەو
میلیشیایانە ،دەسەاڵتدارانی واڵتانی روسیا و سەرۆكانی
ئاسیای ناوەند و قەوقاز لەو كارە نیگەرانن كە گەڕانەوەی
توندڕەوەكان بۆ ناوچەكە ،بواری ناجێگیری بڕەخسێنێت.

ئەنجامگیری

گەشەكردنی چاالكی ئیسالمگەراكان لەم سااڵنەی دوایی
لە باكوری قەوقاز بۆتەهۆی ژمارەیەك پەالماردان لە روسیا.
بێگومان روداوی ئەم دواییە لە وڵگاگرادی روسیا پیشانی
دەدات چاندنی بۆمب بۆ سەرنجڕاكێشانی نێودەوڵەتی
نیازیان نییە سوچی بكەنە ئامانج و پەالماردانی هەر
شوێنێكی روسیا ،ئامانجەكەیان دێنێتەدی .ئامانجی ئاشكرای
ئەو سرتاتیژیە ،بێ متامنەكردنی روسیایە وەك سازدەری یاری
ئۆڵەمپیكی زستانە و بێ ماناكردنی تێچوونی زۆر لە ژێرخانی
ئۆڵەمپیكە.
میدیاكانی روسیا دووپاتی دەك��ەن��ەوە كە شەڕی
ناوخۆی سوریا و هەڵوێستگیری روسیا دەره��ەق بەو
مشتومڕە ،بۆتە هۆی چاالك بوونی توندڕەوانی ئیسالمی
لە ناوچە جیاجیاكانی واڵت .لە روانگەی ئەو میدیایانەوە،
رێكخراوە ئیسالمیە دەرەكییەكان كە خەڵك بۆ دامەزراندنی
خەالفەتی جیهانی بانگهێشت دەكەن .لە ساڵێكدا لە روسیا
كە دەگوزەرێت ،رەگی قوڵی داكوتاوە و گەیشتۆتە چاالكی
ئاشكرای سەر شەقامەكان .ئەو گروپانە لە روانگەی
رێكخراوەیی و مرۆڤایەتی ،پشت بە كۆچبەرانی ئاسیای
ناوەند دەبەسنت كە لە ناوییاندا نێردراوانی رەوتەكانی
رادیكاڵیش چۆتە ناو روسیا و هەوڵدەدەن ئوممەتی
موسڵامنی روسیا بخەنە ژێر كاریگەری خۆیانەوە.
* ماستەر لە كاروباری ئۆراسیا.

سەرچاوە:

http://asre-nou.net/php/view_print_version.
php?objnr=10491
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بە تێڕوانینی سەلەفییەكان ،گۆڕانی سیاسی
ریشەیی تەنها لە رێگەی جیهادەوە بە چەك دەكرێت
لەسەر ئاستی فیكری
شۆڕشەكانی بەهاری
عەرەبی كۆتاییان بە
قۆناغی بن الدن و
گەشەكردنی قۆناغی
ئەلبوعەزیزی هێنا
ئامادەكردنی :جیهاد
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سـ

ێ
سەلەفییەت لە رابوونی هزرە عەرەبییەكانەوە زادەی دیاردە و هەلێكی سیاسی نو 
نییە ،بەڵكو لە رابردوودا ئەوان لە چوارچێوەی عەقیدەیەكی سیاسیدا لە بەرگی ئاییندا
بوونیان درێژبووەتەوە .زۆرترینی ئەو تەوژمە سیاسیی و فیكرییانەی كە لە ئەنجامی
شۆڕشە عەرەبییەكان دووچاری شۆك بوونەتەوە ،بەهۆی كاریگەربوونیان بەو قەومانە لە ڕووی
فیكری و سیاسی و تەوژمی سەلەفییەوە .شۆڕشەكان لە ساتێكی مێژوویی سەرسوڕهێنەردا
توانییان تەوژمەكە بگوازنەوە بۆ ناو دوو فەزای جیاواز لە سیاسەت و فیكر ،دوژمنكاریشی
نەكردۆتە سەرییان ،جگە لەوەش مامەڵەی لەگەڵ فیكردا كردووە بە ئەندازەیەك لە لێكدابڕان
و بااڵبوون بەسەریدا لە بەرامبەر زۆر پرسی سیاسیشدا لە رێگەی «فەتواوە» مامەڵەی كردووە.

تەوژمی سەلەفیی بە رسوشت لە چەندین گروپ و
تاقم و شێخایەتییەكان پێكدێت ،تا ئەندازەیەك جیاوازن
لە هەندێك هەڵوێستی فیكریی و سیاسی ،بەاڵم هاوڕان
لەسەر رووبەرێكی بەرفراوان لەگەڵ هاوبەشێتی فیكری
بنەڕەتی ،ئەو رووبەرەش ئەدگاری ئاشكرا و دیاریكراوی
هەیە ل��ەڕووی چەمك و ئامرازەكانەوە ،زۆربەیان بە
شێوەیەكی بنەڕەتیی پەیوەسنت بە كەلتوری سیاسی لە
مێژووی ئیسالمیی پارێزراو لە كتێبە سیاسیو شەرعییەكان
و حوكمە سوڵتانییەكاندا.
دیارترین ئەو كارانەی كە شۆڕشە عەرەبییەكان لەسەر
ئاستی فیكری پێی هەستان ،بریتیبوو لە كۆتاییهێنان
بە قۆناغی ئوسامە بن الدن ،لەپاڵ ئەمەشدا قۆناغی
ئەلبوعەزیزی هێنایە پێشەوە .جیهانی عەرەبی لە دەیەی
كۆتاییدا لەپێش تەقینەوەكانی 11ی سێپتەمبەر ،مژۆڵی
بیرۆكەی گۆڕانی دەس��ەاڵت��ی سیاسی ب��وو بە رێگەی
توندوتیژی ،ئەو بیرۆكەیە كە رێكخراوی قاعیدە و رەوتە
سەلەفییە جیهادییەكان پەیڕەوییان لێدەكرد ،لەژێر ناوی
دەرچوونی چەكداری بە پشتبەسنت بە بنەڕەتێكی شەرعی
دوور و درێژ لە كتێبەكانی فیقهی سیاسی شەرعیدا .كاتێك
شۆڕشە عەرەبیە ئاشتیخوازییەكان هەڵگیرسان سەرەتا بە
دەربڕینی ناڕەزایەتی لەالیەن موحەمەد ئەلبوعەزیزی-یەوە
لە شاری سیدی بوزید لە تونس دەستیپێكرد .ئەو بڕیاریدا
بێئەوەی دوژمنكاری بكاتە سەر هیچ كەسێك گوزارشت لە
ئایدیا دیپلۆماتیك

ناڕەزایەتی خۆی بكات و خۆی سوتان ،ئەو جیهانی عەرەبی
خستە قۆناغێكەوە كە دەستبەرداری بیرۆكەی «گۆڕانی
توندوتیژی» بێت و بیگوازێتەوە بەرەو بیرۆكەی گۆڕان لە
رێگەی ناڕەزایەتی ئاشتیانەو بێ توندوتیژی.
فیكری سەلەفیی لە قۆناغی بن الدندا پشتی بەستبوو
بە گۆڕانی توندوتیژی ،پاشخانێكی فیقهیو سیاسی دوور و
درێژی هەیە لە مامەڵەكردنی لەگەڵ ئەمجۆرە دۆخانەدا،
هەر بۆیە تەوژمی سەلەفیزم لە بەرەنگاربوونەوەی پرسی
گۆڕانی توندوتیژیدا لە جیهانی عەرەبی دابەشبوونی
بەخۆوە بینی بۆ:
 .1گروپگەلێك لە ئیسالمییەكان كە رازیبوون بەم
هەڵسوكەوتە و بەڵگەشیان لەسەر هێناوەتەوە بە شێوەیەك
كە بگونجێت لەگەڵ دەقە شەرعییەكەدا.
 .2گروپگەلێكی تریان هەڵوێستیان لە نێوان قبوڵكردنی
بەشێك لەم هەڵسوكەوتە و خۆپاراسنت لە هەندێكی تری
ب��ووە ،وەك قبوڵكردنی بەكارهێنانی توندوتیژی دژ بە
ئەمەریكیو رۆژئاواییەكان لەناو دەوڵەتەكانی خۆیاندا
یاخود لەناو واڵتانی ئیسالمیدا ،لە هەمانكاتدا توندوتیژی
دژ بە موسوڵامنانی رەتكردۆتەوە ،یاخود رازی نەبووە
توندوتیژی لەناو واڵتانی ئیسالمیدا پەیڕەو بكات ،جا دژ بە
موسوڵامنان یان غەیری موسوڵامنان بێت.
 .3گروپگەلێكی تریان دژی بەكارهێنانی توندوتیژین لە
دژی خەڵكانی رۆژئاواییو موسوڵامنان لە واڵتانی رۆژئاواییو
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ئیسالمیدا وەكیەك ،ئەوان بۆ ئەم تێڕوانینەیان بەڵگەی شەرعی
وردییان بەهەند وەرگرتووە ئەویش بە»رێزگرتن لە بەڵێننامە
و رێكەوتنەكان لە بەرژەوەندی شەرعی و بەرپاكردنی جیهاد
لەپشت پێشەوایەكی شەرعی و ....هتد ،هەروەها دەرچوونی
چەكداری وەك بنەڕەتێكی شەرعی رەتناكەنەوە ،بەاڵم لە
رسوشتی مەرج و ئیعتیبارەكانی و بەدیهێنانی بەرژەوەندی
تێیدا ج��ی��اوازن .ب��ەاڵم لەگەڵ دەستپێكردنی قۆناغی
ئەلبوعەزیزی (شۆڕشە ئاشتیخوازییەكان) ،ئەم قۆناغە لەالی
فیكری سەلەفی لە نێو بۆشایی تیۆریدا بەرپا بوو ،بەو هۆیەی
كە گۆڕانی ئاشتییانە لە كەلتوری سیاسی ئێمەدا ئەزمونی
مێژوویی نییە ،هەروەها لە فیقهو سیاسەتی شەرعیشدا
گرنگییەكی ئەوتۆی پێنەدراوە.
تەوژمە سەلەفییەكان ئەو تەوژمانەن كە ئەوپەڕی
الیەنگرییان هەیە بۆ دەسەاڵت ،تەنانەت گروپە سەلەفییە
جیهادییەكانیش بە شێوەیەكی پتەو پەیوەسنت بە كەلتوری
سیاسی ئیسالمی بە هەموو قورسایی و چەمكەكانیەوە،
وەك وەل��ی ئەمر (دەس��ەاڵت��دار) ،گوێڕایەڵی ،ئ��اژاوە،
شورا و بەیعەتپێدان) .هەموو ئەمانە یەك سیستەمی
چەمكگەریی لەخۆدەگرن ،لە ڕووی ئەندازەگیری و
پێشینەیی و وردەكارییەكانیانەوە جیاوازن ،ب��ەاڵم لە
چوارچێوەی گشتیدا رێككەوتوون .بۆیە ئەزمون و میراتی
تیۆریی هاریكارن لە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو پرسانەی
كە لە رووب��ەری ئەو چەمكانەدا خولدەخۆن هاریكار
نین ،بەڵكو لە مامەڵەكردندا لەگەڵ سیستەمی سیاسی
هاوچەرخ و بە ئامراز و فیكرەكانی لێكدراوە ،هەتا
ئێستاش نەگوازراوەتەوە بۆ قۆناغی گونجاندنی تیۆریی
لەگەڵ بیرۆكەی «دەوڵەتی دامەزراوەگەلی دەستوری و
جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان» .حاڵی حازر زۆرینەی فیكری
سیاسی سەلەفیی لە چوارچێوەی دەوڵەتێكی سەنرتاڵدا كە
دامەزراندنی سادەیە و تاكە كەسێك بەڕێوەی دەبات خول
دەخوات ،سیستمە چەمكگەرییەكەی لە سیاسەتدا لەم
فەزایانەدا خول دەخوات :
 .1لەسەر ڕێی دەسەاڵتدا فەرمان هەیە ،پێویستە
گوێڕایەڵی بكرێت ،لە بەرامبەریدا دان بەخۆدا بگرن.
 .2چەمكی (دەرچ��وون لە تاعەتی دەسەاڵتدار)،

هاوكات لەگەڵ بوونی جیاوازی لەم مەسەلەیەدا ،بوونی
ج��ی��اوازی لە دیاریكردنی فاكتەرەكانی دەرچ���وون لە
دەسەاڵتدار ،لە كاتێكدا كە كوفرێكی ئاشكرای لێ بەدیار
بكەوێت ،یاخود بە دەركەوتنی ستەم و فاسقێتی .گرفتی
گەورە لێرەدا بریتیە لەوەی دەرچوون لە تاعەتی دەسەاڵتدار
لە فیقهو ئەزمونی مێژووییدا یەك مانای دیاریكراوی هەیە،
ئەوەش خۆی لە (دەرچوونی چەكداریی)دا دەبینێتەوە ،كە
رێگەیەكە بۆ گۆڕانی توندتیژی شۆڕشگێڕانە.
 .3ئامۆژگاریكردنی دەسەاڵتدار :وێڕای بوونی جیاوازی
لە هەڵوێستیاندا بەرامبەر بەم مەسەلەیە ،ئایا ئامۆژگارییەكە
بە پەنهانی دەبێت ،یاخود بە ئاشكرا ،ئەمەش هاوشێوەی
بانگەوازكردنەە بۆ ریفۆرم؟
 .4فەرمانكردن بە چاكە و دووركەوتنەوە لە خراپە
ئەگەر پتەوترین ئایدۆلۆجیای سەلەفیزم فیكری جیهادی
بێت ،ئەوا جۆرێك گۆڕانی لە گوتاردا دروستكردووە،
ئەمەش فەزایەكی ب��ەرف��راوان لە گ��ۆڕان درووس��ت
دەكات ،كۆی تەوژمی سەلەفیی دەگرێتەوە بە ئامانجی
مامەڵەكردن لەگەڵ فیكری سیاسیدا

بەرامبەر بە كۆمەڵگە ،یاخود بەرامبەر بە دەسەاڵتی
سیاسی .ئەمەش بانگەوازە بۆ ریفۆرم.
 .5بەیعەتپێدان ،كە بریتیە لە گوێڕایەڵی كردنی
دەسەاڵتدار هەتا مردن.
 .6ئ���اژاوە چەمكێكی دەڵ��ب و ناڕێكە ،ب��ەاڵم لە
ڕووی پڕاكتیكەوە گەنجینەی سیاسی لەخۆدەگرێت ،لە
چوارچێوەی بیرۆكەی پێشخستنی ئاسایش و هێوریی
بەسەر ئازادیو دادپەروەریدا خول دەخوات.
هەموو ئەم چەمكانەی پێشوو ،بەكارهاتوون و لە
فیكری سەلەفیدا مێژوویەكیان هەیە ،ئەمەش ناكاتە ئەوەی
كە هەڵوێستی تەوژمە سەلەفییەكان هاوشێوەی یەكرتن،
بەڵكو جیاوازن لە مەرج و یاسا و ئەندازەگیری كردن بۆ
بەرژەوەندییەكان ...هتد ،بەاڵم ئەو چەمكانە لە فیكری
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سیاسی سەلەفیدا چەسپاون .لێرەدا گرنگ گفتوگۆكردن نییە
لە بارەی ئەو چەمكانەوە ،بەڵكو ئاماژەدانە بەوەی لە فیكری
سەلەفیدا شوێنێك نابینینەوە بۆ گۆڕانی ئاشتیانەی دەسەاڵت.
لەگەڵ پشكوتنی شۆڕشە ئاشتیخوزییەكان لە تونس
و پاشان لە میرس ،فیكری سەلەفی دووچاری شڵەژانێكی
روون و ئاشكرا ب��ۆوە ،ئ��ەوان دەزان��ن كە دەرچوونی
چەكداری بەسرتاوەتەوە بەوەی چ كاتێك كوفری ئاشكرای
ل ێ بەدیار دەكەوێت ،هەروەها دەشزانن مانایدەرچوون
لە فەرمانی ئیاممە ستەمكارەكان چییە ،فەرمان بەچاكە
و دووركەوتنەوە لە خراپە ،چەندین دەق و ئەزمونی
لەبەردەستە كە هۆشیاری دەدەن لە ب��ارەی قەومانی
ئاژاوەوە ،بۆیە شۆڕشە عەرەبییە ئاشتیخوازییەكان وەختێك
رویاندا ئەوان لە بۆشایی سیاسیو فیقهیدا بوون .ئەم
بەپێی تێڕوانینی سەلەفییەكان گۆڕانی سیاسی ریشەیی تەنها
لە رێگەی جیهادەوە دەبێت بە چەك .چونكە فیكری جیهادی
دەیان كتێب و بابەت و گرتەی ڤیدیۆیی بەرهەمهێناوە ،كە
شەرعییەتی گۆڕان دوپات دەكاتەوە لە رێگەی چەكەوە

بۆشاییە دەروازەی سەرەكی ئەو شڵەژانە بوو كە لە
هەڵوێستی شێخو تەوژمە سەلەفییەكاندا روویدا بەرامبەر
بە شۆڕشە ئاشتیخوازییەكان ،تەوژمی سەلەفی بە شێخ و
گروپەكانیەوە دابەشبوون بۆ:
 .1گروپگەلێك دژ بە شۆڕشە ئاشتیخوازییەكان ،چونكە
بەالیانەوە «ئاژاوەیە»و لە زۆر ئەزمونی مێژوویی كۆن
و نوێدا هاتووە .ئەوان كوفری دەسەاڵت نابینن ،بەڵكو
پابەندن بە بەیعەتێكی شەرعییەوە ،داننان بەوەی كە ئیامم
زاڵە و درووست نییە لە دژی بوەسنت.
 .2گروپگەلێكی تریان پێیانوایە لەمجۆرە واڵتانەدا
دەسەاڵتدار بێباوەرە ،هەركات توانرا دەرچوونی چەكداری
لە دژی درووستە.
 .3گروپگەلێكی تریان قڕوقەپیان لە پرسی پشتگیریكردن
ل��ەو شۆڕشانە ك���ردووە ،ئەمەش لەبەر ناڕۆشنبوونی
ئایدیا دیپلۆماتیك

شۆڕشەكان ،هەروەها شتێكی نو ێ بوو لە فیكری سیاسیی
ئەواندا.
 .4گروپگەلێكی تریان شڵەژابوون لە دیاریكردنی
هەڵوێستیان بەرامبەر بەو شۆڕشە ئاشتیخوزاییانە ،بەاڵم
درەنگانێك پشتگیریی خۆیان بۆ دەربڕی ،ئەمەش بەهۆی
پاڵنەری حەرەكیو سیاسی بوو ،نەوەك بەهۆی رۆشنی
هەڵوێستی شەرعییان بەرامبەر بەو شۆڕشانە.
 .5گروپگەلێكی ترییان پێشوەخت پشتگیریی خۆیان
بۆ شۆڕشە ئاشتیخوازییەكان دەربڕی ،بەاڵم پاساوەكانیان
بۆ پشتگیریی كردنەكەیان دی��اری نەكرد ،بە شێوەیەك
لەگەڵ میراتی تیۆری ئەواندا بگونجێت ،یاخود شۆڕشە
ئاشتیخوازییەكان پەیوەست بكات بە بیرۆكەی «دەرچوون
لە دەسەاڵتداران» ،وێڕای ئەوەی دەرچ��وون لە فیقهدا
پەیوەستە بە توندوتیژیو چەكەوە ،بەاڵم شڵەژانە گەورەكە
بەهۆی هەاڵیسانی ئەو شۆڕشە ئاشتیانەوە بوو لەژێر
خواستی «ئازادیو دیموكراسی» ،لە كاتێكدا كە ئەدەبیاتی
تەوژمی سەلەفی هەڵوێستی یەكالكەرەوە پێشنیار دەكات
لە ناشەرعیبوونی سیستمی دیموكراسی.

سەلەفییە چەكدارەكان چۆن داهێنانێكیان لەناو
شۆڕشەكاندا هێنایە گۆڕی؟

ئەگەر هەڵوێستی رەوت و تەوژمە سەلەفییەكان
جیاواز بێت بەرامبەر بە بیرۆكەی بەكارهێنانی توندوتیژیی
لە گۆڕاندا ،بەبێ ناكۆكییان لە بنەڕەتی دروستی دەرچوونی
چەكداریی دژ بە دەسەاڵتدار بەپێی مەرجەكانی ،ئەوا
تەوژمی سەلەفیی جیهادیی ،كە نوێنەرایەتی رێكخراوی
قاعیدە دەكات بیرۆكەی گۆڕانی ئاشتییان وەال ناوە .بەپێی
تێڕوانینی سەلەفییەكان گۆڕانی سیاسی ریشەیی تەنها لە
رێگەی جیهادەوە دەبێت بە چەك .چونكە فیكری جیهادی
دەیان كتێب و بابەت و گرتەی ڤیدیۆیی بەرهەمهێناوە،
كە شەرعییەتی گ��ۆڕان دوپ��ات دەك��ات��ەوە لە رێگەی
چەكەوە ،بگرە واجب بوونیو پێویستی بەگژداچوونەوەی
دەسەاڵتدارە ستەمكارەكان ،یاخود بێباوەڕەكان «كافرەكان»
 ،ئ��ەوان چەندین شێوازی كوفراندن بەكاردەهێنن.
هەردوو تەكانە گۆڕانخوازییو ویژدانییەكە ،كە شۆڕشە
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ئاشتیخوازییەكان لە جیهانی عەرەبیدا دایانهێنا ،گورزی
توندی لە فیكری جیهادی و بیرۆكە سەنتڕاڵیەكەی وەشاند
و دوچ��اری لە دەستدانی هاوسەنگی ب��ۆوە .سەركردە
دیارەكانیان زمانێكی هاوچەرخ و چاوەڕواننەكراوییان لە
گوتارەكانیاندا بەكارهێنا ،كە خۆشحاڵی خۆیان دەردەبڕن
بەو گۆڕانە ئاشتیەی كە جیهانی عەرەبی گرتۆتەوە و
ستایشیان ك��ردووە .محەمەد ئەبو روم�مان ئەمەی بە
خۆگونجاندنی ئایدۆلۆجی وەسفكردووە.
سەرۆكی كۆچكردووی رێكخراوی قاعیدە ئوسامە
بن الدن لە پەیامێكیدا ،كە پێش هەفتەیەك لە كوژرانی
لە 2ی ئایاری  2012تۆماری كردووە ،ناوی ناوە (شەپۆلی
گۆڕان) .لەو پەیامەیدا بن الدن داوای لە گەنج و الوان
ك��ردووە بچنە ن��او ج��واڵن��ەوە ت��ازەك��ان��ەوە ،جەختیشی
كردۆتەوە كە دوا ئامانجیان رزگاربوونە لە بەندایەتی و
ئارەزووی دەسەاڵتداران و یاسا وەزعییەكان و هەژمونی
رۆژئاواگەریی.

لە هەوڵێكدا بۆ دۆزینەوەی پانتاییەك لە هاوسۆزی،
لەنێوان توندوتیژی قاعیدە و ناتوندوتیژی شۆڕشە
عەرەبییەكاندا ،ئەیمەن ئەلزەواهیریی لە پەیامێكدا
ب��ە ن��اوی «رس��ائ��ل االم��ل وال��ب�شری الهلنا ف��ی م�صر»،
شۆڕشە ئاشتیخوازییەكان و وەرچەرخانی دیموكراتی
لە میرسدا بە ت��ەواوك��ەری ئ��ەو جەنگەی دان���اوە كە
قاعیدە لە عێراق و ئەفغانستان دژ بە رۆژئاواییەكان و
سیستمە رەدوكەوتووەكانی رۆژئاوا بەرپای كردووە .ئەو
رەتیكردۆتەوە كە كاری توندوتیژی یاخود تەقاندنەوە
لە میرس ئەنجامبدەن ،ه��ەروەه��ا رەتیكردۆتەوە كە
كریستیانەكان بكرێنە ئامانجو بە «هاوبەش لە نیشتیامندا»
ناوی بردوون.
الی خۆشیەوە ئەبو یەحیای لیبی تیۆرسینی شەرعی
قاعیدە لە بابەتێكیدا بە ناونیشانی (پورات الشعوب بین
التأپر والتأپیر) ،خۆشحاڵی خۆی بەو شۆڕشە ئاشتییانە
دەربڕیوە و بە هەلێكی گونجاوی دان��اوە كە پێویستە

بەپێی تێڕوانینی سەلەفییەكان گۆڕانی سیاسی ریشەیی تەنها لە رێگەی جیهادەوە دەبێت

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

56

وەبەربهێرنێت ،بەاڵم لە هەمانكاتدا هەوڵیداوە لە نرخی
ئەو شێوازە سەرسوڕهێنەرەی رەوتی گۆڕان لە جیهانی
عەرەبیدا كەمبكاتەوە ،ئەویش لە رێگەی هۆشیاریدانی
بەرامبەر بەو پاڵنەرانەی كە لە پشتی «بانگەوازەكانی
گۆڕانەوەن» بەبێ دڵنیابوونو بەرچاوڕوونی.
بەاڵم ئەنوەر ئەلعەولەقی دیارترین تیۆرسینی قاعیدە كە
لە 30ی سێپتەمبەری  2012لە یەمەن كوژرا ،لە بابەتێكدا
بە زمانی ئینگلیزی بە ناونیشانی»تسۆنامی گۆڕان» كە لە
گۆڤاری (االلهام)دا باڵوكراتەوە دووپاتی كردۆتەوە كە شۆڕشە
عەرەبییەكان هەنگاون بەرەو ئاقاری راست و درووست،
تەنانەت ئەگەر هەڵبژاردنەكان بە سەركەوتنی محەمەد
بەرادعی ،یاخود عەمر موسا كۆتایی بێت ،چونكە ئەوەی
روویداوە زەمینە خۆشدەكات بۆ موجاهیدان لە پاش سێ
دەیە لە خنكاندن تاكو سەرلەنوێ گیانیان بەبەردا بێتەوە.
ب���ەاڵم پ��ێ��ش��ەوای ج��ی��ه��ادی شێخ ئ��ەب��و محەمەد
ئەملەقدیسی ،لە میانەی گوتەیەكیدا سەبارەت بە شۆڕشی
سوریا پشتگیری خ��ۆی بۆ ئ��ەو هەژانە جەماوەرییە
دوپاتكردۆتەوە ،هەروەها پشتگیری خۆی دەربڕیوە
لە چوونە ناو ریزی خۆپیشاندەرانەوە ،بگرە پێشیوایە
بەشداریكردن لەو خۆپیشاندانە ئاشتیانەدا كارێكە پێویستە
لەسەر هەموو موسوڵامنێك كە توانای هەبێت ،تەنانەت
ئەگەر بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ الیەنە ئەمنییەكاندا
كوژراویشی لێبكەوێتەوە .
لە ئاكامی ئەو وەرچەرخانە جۆرییە لە گوتاری جیهادیدا،
تەوژمی سەلەفی جیهادی و ه��ەواداران��ی��ان كۆمەڵێك
خۆپیشاندانی ئاشتیانەیان لە هەریەك لە مەغریبو ئوردون
ئەنجامدا بە ئامانجی ئازادكردنی بەندكراوە جیهادییەكان.
ئەگەر پتەوترین ئایدۆلۆجیای سەلەفیزم فیكری جیهادی
بێت ،ئ��ەوا جۆرێك گۆڕانی لە گوتاردا دروستكردووە،
ئەمەش فەزایەكی بەرفراوان لە گۆڕان درووست دەكات،
كۆی تەوژمی سەلەفیی دەگرێتەوە بە ئامانجی مامەڵەكردن
لەگەڵ فیكری سیاسیدا.
وێڕای ئەوەی ئەم كۆڵینەوەیە لە ماوەیەكی كورتخایەندا
ن��ورساوە (كەمرت لە ساڵێك) ،سەرباری گەشەسەندنی
فیكرەكان پێویستی بە ماوەیەكی ب��ەرف�راوان�ترە ،تاكو
ئایدیا دیپلۆماتیك

هێمنانەتر بیروڕا و هەڵوێستە تازەكان هەڵبەسەنگێنین و
تەتەڵەی بكەین .هەوڵدەدەم لە نوسینەكانی تردا هەندێك
لەو وەرچەرخانە جوزئییانە دیاری بكەین كە لە گوتاری
سەلەفیدا دروستبووە ،جیاواز لەو وێنەیەی كە پێش
شۆڕشە عەرەبییەكان هەیبووە ،هەروەها ئەو وێَنەی پاش
شۆڕشەكانی پیشانیداوە .لە راستیدا دیاریكردنی هەموو
ئەو شتانەی كە لەناو تەوژمە سەلەفییەكاندا رویانداوە
پێویستیان بە بەدواداچوونی زیاترەو درێژەش دەكێشێت.
پەراوێزەکان:
 -1بۆ زانیاری زیاتر بڕواننە ئەم كتێبانە  :االحكام
السلطانیە /أبوالحسن امل��اوردی ،االحكام السلطانیە /أبو
یعلی الفراء ،الغیاثی /ابو املعالی الجوینی ،السیاسە الرشعیە
فی إصالح الراعی والرعیە /إبن تیمیە...
 -2سەلەفییەكان لەم ب��وارەدا ئەدەبیاتی تایبەت
بەخۆیان هەیە :كتێبی «التوسامت» لە ناوەڕاستی
حەفتاكانی سەدەی بیستەم ،شوكری مستەفا رێبەری
گروپی ئیسالمی (التكفیر والهجرە) نوسیویەتی ،پاشرت
كتێبی «الفریضە الغائبە» موحەممەد عەبدوسەالم
ف��ەرەج ،دواتریش ه��ەردوو كتێبی ئەبو موحەممەد
ئەملەقدیسی (عصام برقاوی) «الكواشف الجلیە وملە
إبراهیم» ،هەروەها كتێبە گەورەكەی عەبدولقادر
عەبدولعەزیز (ناوی راستەقینەی سەید ئیامم شەریفە،
هەروەها بەناوی دكتۆر فەزڵ (العمدە فی إعداد العدە،
هەروەها كتێبەكانی ئەبو قەتادەی فەلەستینی (عومەر
مەحمود ئەبو عومەر)  -االربعون الجیاد الهل التوحید
والجاد ومعامل الطائفە املنصورە والجهاد واالجتهاد ،لەگەڵ
كتێبو پەیامەكانی یوسف العیری و فارس ئالشوێل
زەهرانی.
 -3دەكرێت چاوبخشێنن بە هەڵوێستی رێبەرانی
تەوژمی جیهادیی بەرامبەر بە شۆڕشە عەرەبییەكان لە
كتێبەكەی موحەممەد ئەبو رومامندا :السلفیون فی االردن
ومقاربە الثورات الدیمقراطیە العربیە ،عامن ،االردن ،مركز
الدراسات االسرتاتیجیە ،الجامعە االردنیە ،د.ت).

گۆڕانی بەردەوام لە
رەوتە ئیسالمگەراكاندا
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سەلەفیستەكان سەرزەنشتی هەرجۆرە پیرۆزكردنێكی
نێوانگیریكردنی مرۆڤ لە نێوان ئەفرێنەر و ئەفرێندراودا دەكەن
نوسینی :فرانسوا بورگا*
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ب .لیڤا

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

58

ئـ

ئیخوان موسلمین ،سەرەكیترین شێوازی دەربڕینی ئیسالمگەرایی
لە دەیەكانی ئەم دواییەی جیهانی عەرەب و ئەوروپا بووە.
سەلەفیستەكان ركابەرێتی ئیخوانییەكان دەكەن ،كە خوازیاری
گەڕانەوەن بۆ سەرچاوەی سەرەتای ئیسالم ،بەاڵم ئەو (گەڕانەوەیە
بۆ قورئان) بانگەشەكارانی ئەو رواڵەتە لە بەرامبەر لێكجیابوونەوە
ناپارێزێت ،بە تایبەتی لەو رووەوە كە ناچارن خۆیان لەگەڵ ئارەزووی
موسڵمانانی جیهاندا بگونجێنن.

لە ساڵی  ،1970سێ پاڵنەری ئایینی و مەیدانی
سیاسی واڵتانی عەرەبی رازان���دەوە :سۆفیستەكان
زۆرجار دەنگیان بۆ رژێمی لەسەركار دەدا ،ئیخوان
موسلمین زۆرجار بۆ دەنگدانی دژ بانگهێشت دەكرا،
لە كاتێكدا سەلەفییەكان هەڵبژاردن بە هۆكاری
ناكۆكی نێوان كۆمەڵەكانیان لە قەڵەم دەدەن و
خۆیان لە سندوقەكانی دەنگدان بە دوور دەگرن،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو بارودۆخە وەردەچەرخا لە
كاتێكدا كە هەندێك النیكەم لەناو سەلەفییەكاندا وەك
(عەرەبستانی سعودی لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكانی
 )2005رێگای هەڵبژاردن دەگرنەبەر ،سۆفیستەكان لە
عێراق و پاكستان چوونە پاڵ نەیاران و تەنانەت وەك
دژی نەیاری چەكدار دەركەوتن .پێویستە ئەوە بیر
خۆمان بێنینەوە كە ئیخوان موسلمین ،جواڵنەوەیەكە
حەسەن ئەلبەنا لە ساڵی  1928لە میرس دایمەزراندووە،
سازدان و پێكهێنانی هێزی هەڵبژاردنی گرتۆتەبەر و
وردە وردە بە هەوڵی بەردەوام پابەندی چوارچێوەی
پەرلەمان بووە و لەمە بەدواوە دەتوانن زۆرینە لەم
رێگایەوە كۆبكەنەوە.
نەوەی ئیخوان موسلمین كە لە مەیدانی سیاسی -
بابەتیبوون بە یەكەم گوژمی كاردانەوەی ئیسالمیەت
(ئیسالمگەرا)ی هاوچەرخ بەخشی ،هێشتا بە تایبەتی
لە فەلەستین و میرس و واڵتانی خۆرئاواشدا پێگەی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ناوەندیی بەرەی نەیاران بەخۆیان تایبەت دەكەن و
لە جاران زیاتر رووب��ەڕووی ركابەرێتییەكانی رەوتی
سەلەفیست دەبنەوە .ئەو هێڵە هاوبەشەی كە بە
(سەلەفیزم)یان دەبەستێتەوە و لە هەمووان زیاتر
كەمرت ناڕەزایەتی لێدەكەوێتەوە ،پێویستی بە هاوبەشی
لە میراتی (ئیخوان موسلمین)ە.

كۆتایی پاوانكردنی ناڕەزایی

بنەمای بیروباوەڕی ئەو ئیسالمیە ئامادەكراوە (تازە
سەرپێكەوتووە) تازە نییە ،هەرچەندە رەنگە جۆری
دەربڕینی لە ناخی جیهانی عەرەبی یان كۆمەڵگاكانی
خۆرئاوایی شوێنی نیشتەجێبوونیان پێكەوە ناكۆك
بێت .ئەوە راست نییە كە سەلەفیستەكان بە نەوەی
میراتگری ئیخوان موسلمین بزانین :بەرەی رزگاری
ئیسالمی جەزائیر یان (العدل واالحسان)ی مەراكیشی.
لە راستیدا ،سەلەفیستەكان پێش ئیخوان موسلمین
لە میرس و عەرەبستانی سعودی ه��ەب��وون ،بەاڵم
ئیخوان موسلمین بە خۆجیاكردنەوەیان لە (پەیكەری)
ئیسالمیستی ساڵەكانی  1930و دەسەاڵتی سازدراو،
توانی ركابەرە سەلەفیستەكانی خۆی تا ساڵی  1990لە
سۆنگەی خۆشەویستی و ئامادەیی سیاسی بخاتە ژێر
كاریگەریەوە.
ب��ۆ گەیشنت ب��ە ئاستانەی دەس���ەاڵت ،ئیخوان
موسلمین دەستیان بە نوێگەری كردووە و رێبازەكەیان
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ب��ە ق��وڵ��ی وەرچ��ەرخ��ان��دووە و ل��ەم رێ��گ��ای��ەوە بە
سوودوەرگرتن لە سەرچاوەی بێگانە ،خوێندنەوەیەكی
وردی تێفكرینی ئیسالمی كالسیكیان دا بە دەستەوە
كە بریتیبوو لە دەستور ،پاشان وردە وردە دەبێتە
دیموكراسیش .دەرئەنجامێكی پێشبینیكراو بوو كە ئەو
وەرچەرخانە گرژی و لێكجیابوونەوەی دەروونی لێ
بكەوێتەوە و لەم رووەوە رێگە بۆ جۆرەكانی دیكەی
ناڕەزایی بكاتەوە .لە میرس چەندی ئیخوان موسلمین
لە مەیدانی یاساخوازی دەچوونە پێشەوە ،هەر بەو
رادەی��ەش رووب��ەڕووی ك��اردان��ەوەی سەلەفیستەكان
دەبۆوە ،ئەو سەلەفیستانەی كە (مۆدێرانیزاسیۆن) بە
جۆرێك لە رێككەوتن دەدەنە قەڵەم و سەرزەنشتی
دەكەن.
النی زۆری دەكرێت لە روانگەی سەلەفیستەكانەوە،
متامنەمان بە نەوەی رووە و پیری ئیخوان موسلمین

هەبێت ،كە نەیتوانیوە جارێكی دیكە جۆرێكی
ئیسالمخوازی هێامیین بەسەر رژێمە دژەكانیان لە
(میرس و سوریا)دا بسەپێنێت ،كە بە سكوالر بەناوبانگ
ب��وون .ئەمە كارێكە وایكرد هاوسەنگی دەسەاڵتی
كۆمەاڵیەتی رەوتی نارساو بە (ئایینی) لەو ناوچەیەی
جیهان دەربكەوێت .تا ڕادەیەك تەواوی ئەو رژێامنە
ویستە كۆمەاڵیەتییەكانی ئ��ەو رەوت��ان��ەی��ان قۆرخ
كردووە و خستوویانەتە روو ،دیارە بە مەرجێك كە لە
پەپڕەوكردنی بیروباوەڕەكانیاندا زۆر توندڕەو نەبن.
سەلەفیستەكان بە سادەیی پاوانكردنی میتۆدی
ناڕەزایی ئیخوان موسلمینەكانیان بە هەڕەشەیەك
وەرگ��رت بە تایبەت تا ئەوكاتەی كە سرتاتیژیەتی
الیەنگریكردنی ئیخوان موسلمین لە روبەڕوبوونەوە
بە هاوپەیامنی عەرەبە ستەمكارەكان و كۆمەڵگای
نێودەوڵەتی بەرهەمێكی ب��ەرچ��اوی ن��ەب��وو .بەاڵم

الیەنگرانی ئیخوان موسلمین لە میرس
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ئەیمەن زەواهیری ،تیۆرسێنی رێكخراوی قاعیدە بە
ئاشكراكردنی كەمتەرخەمی ئیخوان موسلمین لە
بەرامبەر سكوالر و (دیموكراسی)دا ،بە شێوەیەكی
لێكدژ لە هەموو كەس باشرت پیشانیدەدا كە ئیخوان
موسلمین بوونەتە تەوەری جۆرێك (مۆدێرانیزاسیۆن)
و تێفكرینی سیاسی كۆمەڵی خۆیانیان هەرچۆنێك بێت
گۆڕانكاریەكیان لە روانگەی كۆمەاڵیەتی و كەلتوری
كردووە و رووبەڕووی چانس و بەختی زیاتری هەوڵی
دەستەبژێرانی سكوالر بۆتەوە.
بەڵگەیەكی پچڕانی سەلەفیستەكان لە نەریتی
(ئیخوان موسلمین) لەبەر خاتری رەتكردنەوەی
هەندێك چەمكی سیاسی خ��ۆرئ��اوای��ە كە ئیخوان
موسلمین كردوویانن بە (ئیسالمی) ،لەوانە روانگەی
جواڵنەوەی سەلەفیست لەناو ئەو گروپانەدا كە ناسراون بە ئەهلی
(تەقوا) یان (متوكل) بە زەقی و بەرچاو گەشە دەكات و لە هەموو
دەوڵەتێكدا داوای خوداپەرستی دەكەن ،تەنانەت دەوڵەتانی گەندەڵ و
ستەمكاریش ،بە مەرجێك كە ئیسالمیبوونی خۆیان دووپات بكەنەوە.

دام��ەزران��دن��ی ح��زب ی��ان بنەمای دام��ەزراوەی��ی،
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكان و رێگا دۆزینەوەی
ژنان بۆ فەزای سیاسی یان پڕۆفیشناڵبوون.
سەلەفیستەكان پێدادەگرن لەسەر گرنگی قورئان
و سوننەتی پێغەمبەری ئیسالم وەك سەرچاوەی
بەرایی ،بەاڵم ئارەزوو دەكەن بە زانست و ئەزموونی
رێبازی یاسایی سوننە (حەنەفییەكان ،مالیكییەكان،
حەنبەڵییەكان و شافیعییەكان) كە لە مەیدانی
خواوەندێتی داببڕێت و لە ئەنجامدا لەجیاتی
قەدەغەكردنی راڤەكارییەك كە الیەنی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی دیاریكراو بە پێوەری ئایینی دەبەخشێت،
مافی دیاریكردن و تەنانەت بانگەشەی پاوانكردنی
ئایدیا دیپلۆماتیك

بۆ خۆیان دابنێن .سەلەفیستەكان بۆ جەختكردنەوە
لەسەر تاكیەتی خواوەند ،سەرزەنشتی هەرجۆرە
پیرۆزكردنێكی نێوانگیری مرۆڤ لە نێوان ئەفرێنەر
و ئەفرێندراودا دەكەن و بە ركابەرێتی گاڵتەجاڕانەی
مرۆڤی دەزانن لەگەڵ خودا .گەڕانەوەی بەردەوام
بۆ حەدیسە دوورو درێژەكانی پێغەمبەر كە بە
تێڕوانینی ئەوان هەموو ئەو شتانە لە خۆدەگرێت
بۆ ئاشكراكردنی زەینی موسڵامنان كە دەرب��ارەی
تێگەیشتنی ئیلهام پێویستە ،هەروەها بۆ پاراستنی
ئیلهام لە راڤەكاری شیامنەیی و دەستوەردان لە نێوان
ئەوو خودا ئەنجام دەدرێت .لە ئەنجامدا پەرستنی
پیرۆزییەكان ،رێزگرتن لە شێخی سۆفییەكان یان
تەنانەت ئیاممەكانی شیعە كە بە تەقوا نارساون و
بە هەمانشێوە رێزگرتن لە زانایانی راڤەكاری قورئان
كە دەنگی خۆیان ئاوێتەی دەنگی خوا دەكەن وەك
زیانگەیاندن بە رەسەنایەتی بنچینەیی و تاكیەتی
خودا شایانی سەرزەنشتكردنە.
سەرباری ئەوەش ،جواڵنەوەی سەلەفیست لەناو
ئەو گروپانەدا كە ن��ارساون بە ئەهلی (تەقوا) یان
(متوكل) بە شێوەیەكی زەق و بەرچاو گەشە دەكات
و لە هەموو دەوڵەتێكدا داوای خوداپەرستی دەكەن،
تەنانەت دەوڵەتانی گەندەڵ و ستەمكاریش ،بە
مەرجێك كە ئیسالمیبوونی خۆیان دووپات بكەنەوە.
ئامانجی بەرگرتن لە پەرەپێدانی خراپرتین گورز
واتە (فیتنە) و ناتەواوی یەكێتی نێوان دانیشتوانانی
موسڵامنە .بەمشێوەیە ،بەگوێرەی زانایانی نزیك
لە رژێمی عەرەبستانی سعودی ،ژمارەیەكی زۆری
سەلەفیستەكان بە داماڵینی دیانەتیان لە بزوتنەوەی
ناڕەزاییەكان ،خۆیان لە ئیخوان موسلمین جیادەكەنەوە.
سەلەفیستەكان ،كە لە یەمەنەوە تا میرس و مەراكیش
لە زۆربەی مەیدانەكاندا كەمرت لە ئیخوان موسلمین
نوێخوازن ،بە شێوازێكی لێكدژ توانیویانە سەرنجی
رژێمە بەناوبانگەكان بە نوێخوازی بەالی خۆیاندا كێش
بكەن ،ئەو رژێامنە هەڵبژاردنی سەلەفیستەكان بە
ئامرازێك بۆ الوازكردنی نەیارانیان دادەنێن.
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ئیخوان موسلیمن لە بەرگی راوچی دا

كاتێك سەلەفیستەكان بە پشكی خۆیان بەشداری
رەوان��ەك��ردن��ی ئ��ارەزوم��ەن��دان��ی ج��ی��ه��ادخ��وازای بۆ
ب��ەگ��ژداچ��وون��ەوەی راس��ت��ەوخ��ۆی دەستەبژێرانی
نەتەوەخواز یان خاوەنەكانی نەزمی جیهانی دەكەن ،كە
لە هەندێك واڵتی عەرەبیدا رووبەڕووی سەركوتكردن
بوونەوە یان لە خۆرئاوا بە بەدناوی كۆمەاڵیەتی و
ئایینی تۆمەتبار دەكران ،وەك سەید قوتب ،تیۆرسێنی
ئیسالمی میرسی كە لە ساڵی 1960دا گوڕوتینی بە تیۆری
ئیخوان موسلمین دایەوە .بەمشێوەیە ،ئیخوانییەكان
لە عەرەبستانی سعودی ،میرس و لەناو دانیشتوانی
نیشتەجێی واڵتانی ئەوروپا بەناوی لقی (ئەهلی تەقوا)
چوونە پاڵ رەوتەكانی وەك باڵی جەهیامن ئینب محەمەد
عتەیبی كە هۆكاری پەالماردانی مزگەوتی گەورەی
مەككە بوو لە ساڵی  ،1979یان رێبازی جیهادیی سەید
قوتب و دكتۆر زەواهیری.
سەلەفیستەكان لەگەڵ ئ��ەوەی كە راگەیاندنی
ه��ەر راڤەكارییەكی ن��وێ رەت��دەك��ەن��ەوە ،ب��ەاڵم لە
دەرەوەی دینامیكیای گۆڕان نین ،پەیوەندی كەمپی
سەلەفیستەكان بە سیاسەت وەك راو بۆچوونیان لە
بارەی رۆڵی ژنان و قەدەغەبوونی رەهای تێكەاڵوبوونی
ژنان و پیاوان بە شێوەیەكی ئاسایی زۆرینەخوازە كە
بە پێچەوانەی ئیخوان موسلمینەوە پێكهاتەی هاوتای
نییە .هاوشانی ئیخوان موسلمین ،پشتڕاستكردنەوەی
سەرلەنوێی شكۆیان لەسەر پێویستی گەڕانەوە بۆ
سەرچاوەی پاڵێوراو لە هەر نێوەندكارییەكی مرۆیی،
وەاڵمی حەمتی تاك مانای پشتڕاست ناكاتەوە .هەروەك
ئیخوان موسلمین ،خوێندنەوەی سەلەفیستەكان بۆ
قورئان هیچ گەرەنتیەكی بۆ پێشگرتن لە راڤەكاری
جۆراوجۆر نییە ،كاتێك كە میكانیزمی بەرهەمهێنانی
راڤەكاری كتێبی ئاسامنی دەكەوێتە كار ،موسڵامنان لە
ئەوانی دیكە زیاتر لە توانای دەسەاڵتەكانی راگوزەر
ناپارێزێت.
بەمشێوەیە ،ئەو گروپانە پشتگیری لە وەرچەرخانێك
دەكەن كە الیەنگرانی حەسەن ئەلبەنا لە سەردەمی

خ��ۆی��ان هێناویانەتە ئ���اراوە و بریتی دەب��ێ��ت لە
بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكان كە بە ئاشكرا
سنوریان لە نێوان خۆیان و ئیخوان موسلمین كێشاوە.
لە یەمەنیش وەك عەرەبستانی سعودی یان كوێت،
سەلەفیستەكان لە هەڵبژاردنەكاندا كاندیدییان هەیە،
ئەو (نوێخوازی)یە كە وەك شەڕ سەرزەنشت دەكرێت،
بە تاوانباركردنی ئیخوان پاساو دەدات و لەمەودوا
لەبری كردەی ئەندامانی ئەو رەوتە وەردەگیردرێت .لە
قۆناغی گەشەكردنی سەلەفیستەكان لە ساڵی 2000دا،
ئیخوان موسلمینی (نوێخواز) بەجۆرێك رۆڵی راوچییان
دەبینی كە لە راب��ردوودا بۆ خۆیان هەمان رۆڵیان
دابووە دەستەبژێرانی (خۆرئاواچیەكان) كە بەگژیاندا
دەچوونەوە .لە كاتێكدا كە ئیخوان موسلمین لەناو
كۆمەڵدا ،داوای مافی تێكەاڵوكردنی زیاتر دەكەن،
سەلەفیستەكان بە پێچەوانەوە ،بە قسەو كردار دژی
رەت��ك��ردن��ەوەی وەاڵم��ی شكستێك دەوەستنەوە كە
دەیدەنە پاڵ الیەنگرانی ئەلبەنا و بۆ قبوڵنەكردنی
هەمیشەیی خۆیان بە قوربانی دەزان��ن .بەمجۆرە،
شەپۆلی سەلەفیستی زیاتر لە بەردەوامیدا سەقامگیر
دەبێت نەك لە رەوتی گۆڕانكاری.
ئەو بەردەوامیە ،تەنانەت لە بارودۆخی هێامیینی
رەنگدەداتەوە كە نیگای میدیای خۆرئاوای دەدەاتێ،
واتا توانا دەداتە رەوتی سەلەفیست تاكو میكانیزمی
بە توندی سەركۆنەكردن دووبارە بكاتەوە ،كە لە ساڵی
 1970كاتێك یەكەم پەالماری ئیسالمی سەركۆنە كردو
لەمڕووەوە لە بەرامبەر هەر لێكۆڵینەوەیەكی میدیایی
و هەرجۆرە بەڕێوەبردنێكی سیاسی ئەقاڵنیدا خۆی لێ
بەدوور بگرێت.
* توێژەری كاروباری سیاسی ،نووسەری كتێبی
(ئیسالمیزم لە سەردەمی ئەلقاعیدە)  -الدك��ورت،
پاریس 2005
_http://asre-nou.net/php/view_print
version.php?objnr=10491
ژمارە ( )19-18ئاب 2015

62

تەكنۆلۆژیا و عەقڵی تیرۆریستی
داعش و شەڕی ئەلیكترۆنی
ئەو گەنجانەی تینووی توندوتیژین لە دەرفەت
دەگەڕێن بۆ پەیوەندیكردن بە ریزەكانی داعش و
گروپە تیرۆریستییەكانەوە
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :کارناس جوبرەئیل

ئایدیا دیپلۆماتیك
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ئـ

ئەمڕۆ تیرۆر لەسەر ئاستی جیهان دیاردەیەكی وابەستەو گرێدراو نییە بە ئایین ،ناوچە
یان بارگراوندی كۆمەاڵیەتی ،بەڵكو گۆڕاوە بۆ تەڵەزدەیەكی فرە رەگوڕیشە و هۆكاری
جۆراوجۆر ،جگە لەوەش میتۆدو ئامرازەكانی فرەچەشنن بەو هۆیەشەوە تیرۆر یەكێكە
لە گەورەترین ئەو هەڕەشانەی كە رووبەڕووی جیهان بۆتەوە بە تایبەتی لە دوای سەرهەڵدانی
پێكدادانی دەیەی حەفتاكان و دروستبوونی (ئیسالمی سیاسی) ،پاشان بەهۆی جیابوونەوەی
بزوتنەوە توندڕەوەكان كە باوەڕییان بە گۆڕانكاری هەبوو لە رێگەی توندوتیژییەوە لە
هەوڵێكیاندا بۆ گۆڕینی واقیعی سیاسی بە جێبەجێكردنی چەند پرۆژەیەكی كودەتایی كاریگەر
لەناوجەرگەی ئاسایشی كۆمەڵگاكاندا.

تویتەر و یوتیوب لە هێڵی پێشەوەی
شەڕی ئەلیكرتۆنی

بەپێی توێژەران و شارەزایانی بوارەكە ،لە ئێستادا
زیاتر لە سەد پێناسە بۆ تیرۆر هەیە ،ئەمەش بۆخۆی
ئەڵۆزكردنی زیاتری دیاردەكەو پیشاندانی خەتەرناكیەتی
بەهۆی قورسی دیاریكردنی سەروسیامكانیان ،بەاڵم
بێگومان دیاردەی تیرۆر لە هەموو كردەوەیەكدا كورت
دەكرێتەوە كە بریتی بێت لە كردەوەیەكی توندوتیژی
ناڕەوا بە ئامانجی باڵوكردنەوەی ترس و تۆقاندن لەناو
كۆمەڵگا یان شێواندنی باری ئاسایش و سەقامگیری
بە ئامانجی تەنگەتاوكردن و لەكەداركردنی سیستمە
سیاسییەكان .ساڵی  1987ساڵێك بوو كە زۆرترین پەالمارو
رووداوە تیرۆریستیەكانی تێدا ئەنجامدرا كە ژمارەیان
گەیشتە ( )666روداوی تیرۆریستی ،ب��ەاڵم ژم��ارەی
قوربانیانی ئەو روداوانە گەیشتە هەزاران كەس.

میكانیزمەكانی پەلكێشكردن و بە سەربازكردنی
خەڵك

گرفتی ئێمە لە تێگەیشتنی رێكخراوی ئەلقاعیدە
تەماشاكردنیەتی لە گۆشەیەكی سیاسییەوە ،بەاڵم
ئەمە بۆچوونێكی هەڵەیە ،چونكە ئەلقاعیدە سەرەتای
دەستپێكردنی توندوتیژییەكان و هەموو ناهەمەتیەكان
بوو لەم ناوچەیەدا لەژێر باڵی گەڕانەوە بۆ سەلەفی
ساڵح واتا زیندوكردنەوەی سەلەفییەت بە گرتنەبەری

توندوتیژی و لێدانی هەموو ئەوانەی كە باوەڕییان پێ
نییە .تێگەیشنت لەوەی كە ئایا چۆن گەنجان و هەرزەكاران
بۆناو ئەم بیروباوەڕە ئایینیە پەلكێش دەكرێن نەك تەنها
بیروڕاكانی ئەلقاعیدە ،بەڵكو بیروڕاو بۆچوونەكانی
ب��ەرەی ن��ورسەو رێكخراوی تیرۆریسیتی داع��ش بە
شێوەیەكی دیسپلین و بەزەقی كار لەسەر لەخشتەبردن
و پەلكێشكردنی مندااڵن و هەرزەكاران و گەنجان دەكەن
بۆ ئەوەی لە ناو ریزەكانیاندا لێكیان بخەن و هەتا مردن
شەڕیان پێبكەن .یەكێك لەو رێگە ئاسانانەی كە داعش لەم
بوارەدا سودی لێ بینیوە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و سایتە
ئەلكرتۆنییەكانە بە هەموو جۆرەكانیەوە .ئەو دروشمەی
كە ئەو گەنج و هەرزەكارانەی پێ هەڵدەخەڵەتێندرێت
زۆر بە ئاسانی دەخرێتە بیرو هۆشیانەوە ئەویش بریتییە
لە پروپاگەندەكردنی داعش و رێكخراوە تیرۆریستییە
هاوشێوەكانی بۆ (سەرخستنی موسڵامنان) كە وەك
خۆیان بانگەشەی بۆ دەك��ەن ،بۆ ئەو مەبەستەش لە
پێناو گەیشنت بە ئامانجە نەگریسەكانیان بۆ كوشتنی
بەرامبەرەكانیان دڕندانەترین شێوازی لەناوبردن و
پاكتاوكردن پیادە دەكەن.
بە گوێرەی راپۆرتە زانیارییەكان دەركەوتووە كە
زیاتر لە ( )30000چەكدار كە سەر بە زیاتر لە ()80
دەوڵەتن ئێستا لەناو ئەلقاعیدەو داعش و بەرەی نورسەدا
دەجەنگن ،ئەوەش پەیامێكی رێكخراوە تیرۆریستیەكانە
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بۆ لە دایكبوونی رێكخراوێكی بە جیهانیكراو لەسەر
زەوی دوای ئەوەی كە بیرۆكەی درووستكردنی لەناو
مێشكی سەركردەكانی ئەلقاعیدە (بن الدن ،زەواهیری،
ئەبو مەسعەب سوری) بە درێژایی دەیەكانی رابردوو
تەكەرەی كردووە ،بۆیە لە دایكبوونی چەند رێكخراوێكی
تیرۆریستی نوێ كە زیاتر لە ئەلقاعیدە گەشەیان كردووە
و باڵوبونەتەوە ،شتێكی چاوەڕوانكراو بوو لەم ناوچەیەدا،
رێكخراوی تیرۆریستی (داعش) باشرتین منوونەیە .ئەو
ب��ژاردە بەجیهانی ك�راوان��ەی گروپە تیرۆریستییەكان
بەهۆی هێزو توانایانەوە باشرتین چەكن بە دەستیانەوە
بۆ پەلكێشكردنی جەنگاوەری زیاتر لە رێگەی ماكینەی
پڕوپاگەندەییەوە ،كە لە كاتی قەیرانە گەورەكان و
شكستی دەروونی بانگەشەكاران بۆ توندوتیژی و تیرۆر

پەنای بۆ دەبەن لەپێناو راكێشانی هەست و بیركردنەوەی
گەنجان و هەرزەكارانی بە حەماس بۆالی بیروباوەڕ و
پەیڕەوی فیكری و سیاسییان ،كە لە دوایین وێستگەدا
جگە لە روبەڕوبوونەوەی مەرگ هیچی ترییان چنگ
ناكەوێت.
ه��ەر ل��ە س��ەرەت��ای دەی��ەی حەفتاكانی س��ەدەی
راب��ردووەوە ،تیرۆر رێچكەی خۆی بڕیوە تاوەكو ببێتە
گەورەترین هەڕەشە لەسەر جیهان بە گشتی ،بە تایبەتی
دوای��ئ��ەوەی هەموو بەرژەوەندییەكانی دەوڵەتانی
خۆرئاوا بوونە ئامانجی گروپە چەكداریە ئیسالمییەكان،
تا ئەو كاتەی قۆناغی دەیەی نەوەدەكان دەستیپێكرد
و لە ساڵی  1995بەدواوە گەورەترین ئاستی وێرانكاری
و زیانگەیاندن ل��ەس��ەر دەس��ت��ی گ��روپ��ە ئیسالمیە

تۆڕەکانی ئینتەرنێت رێگەیەکی کراوە بۆ پەلکێشکردنی گەنجان بۆ ناو گروپە تیرۆریستییەکان
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تیرۆریستەكان بەر بەرژەوەندییەكانی خۆرئاواییەكان
كەوت .پەیوەندی تیرۆر بە تەكنۆلۆژیاوە پەیوەندییەكی
مێژوویی ئ��اڵ��ۆزە ،ب��ەاڵم ئ��ەو پەیوەندیە پێشئەوەی
بگوازرێتەوە بۆ رێكخراوی ئەلقاعیدە ،زیاتر پەیوەست
بووە بە رێكخراوە تیرۆریستییە خۆرئاواییەكانەوە ،كە
دواتر لەسەر دەستی بن الدن و ئەیمەن زەواهیری زیاتر
بەجیهانی كرا ،لەدوای تەقاندنەوەی هەردوو باڵیۆزخانەی
ئەمەریكا لە كینیا و تەنزانیا و پاشان ئەنجامدانی پەالمارە
تیرۆریستییەكانی 11ی سێپتەمبەری  2001لە نیویۆرك و
واشینتۆن ،ئەنجامدانی چەند پەمارێكی دیكە لە لەندەن
و مەدرید و كەنداوی عەدەن.
فرانسوا یاهربگ ،بەڕێوەبەری پەیامنگای توێژینەوە
سرتاتیژییەكان لە لەندەن پێیوایە ،لە ئێستادا ئامێرەكانی
كاولكاری سەرتاسەری بەرنامەكانی راكتۆری ئەلیكرتۆنی
و چەكی كیمیایی پێشكەوتوو كەوتوونەتە دەستی
گروپە ت��ون��دڕەو و تیرۆریستییەكان كە بەهۆیەوە
دەتوانن چەكی بایۆلۆجی پێشكەوتوو درووست بكەن
و ببنە هەڕەشەی گەورە لەسەر ئاسایشی هەرێمی و
جیهانی .هەڵوەشانەوەی بلۆكی یەكێتی سۆڤێتی جاران
هۆكارێكی سەرەكی بوو بۆ ئاوەاڵكردنی بازاڕی چەك
لە جیهاندا ،ئەوەش بووە هۆی ئەوەی كە توندوتیژی
تەكنیكی و تەكنەلۆژیای جەنگ ئاراستەیەكی
مەترسیدار وەربگرێت ،سەرەتا لە رێگەی پەخشی
تەلەفیزیۆنی لەوێشەوە بۆ تۆڕەكانی ئینتەرنێت و
ئامێرە چاودێرینەكراوەكانی مۆبایل كە بە تۆڕی مانگە
دەستكردەكانەوە نەبەسرتاون.
ئ��ەو پێشكەوتنە تەكنۆلۆژییەی كە جیهان پێی
گەیشتووە ،رێگەی بۆ گروپ و رێكخراوە تیرۆریستییەكان
خۆشكردووە تاوەكو گەشە بە هێزو تواناكانیان بدەن
و ببنە هەڕەشەی جددی لەسەر ئاسایشی جیهان .بۆ
منوونە ئەلقاعیدە تواناكانی هێرشكردن و پەالماردانی لە
یەمەن پەرەپێدا و نوێرتین تەكنیكی بەكارهێنا لەڕووی
ساختەكردنی پاسپۆرت و دراوەك��ان و گواستنەوە و
رەوانەكردنی چەك و نامەی بۆمبڕێژكراو و بەكارهێنانی
ئەو بەلەمانەی كە رادار ناتوانێت ئاشكرایان بكات.

لە دوای دروستبوونی داعش

تیرۆریستان لە ئێستادا لە دوای دروستبوونی
رێكخراوی داعش ،بوونەتە خاوەنی زۆرێك كادری شارەزا
و پسپۆڕ لە ڕووی توانی تەكنۆلۆژییەوە ،بەشێكی زۆرییان
لە ئاستی خوێندنی بااڵ و هەڵگری بڕوانامەی زانكۆیین
لە بوارەكانی ئەندازیاری و پزیشكی و راگەیاندن و
بەبازاڕكردن و هتد...بۆیە توانای ل��ەڕادە بەدەرییان
هەیە لە بواری مامەڵەكردن لەگەڵ تۆڕەكانی سۆشیال
میدیا ،بە تایبەتی رێكخراوی داعش كە بە شێوازێكی
بێهاوتا بەكارییان دەهێنێت بە ئامانجی باڵوكردنەوەی
ترس و تۆقاندن و منایشكردنی هەموو ئەو ت��اوان و
دڕندایەتیەی كە بەرامبەر قوربانییەكان ئەنجامیان
دەدات و لە رێگەی گرتە ڤیدیۆییەكانەوە وەكو
ئ��ەو پێشكەوتنە تەكنۆلۆژییەی ك��ە جیهان پێی
گەیشتووە ،رێگەی بۆ گروپ و رێكخراوە تیرۆریستییەكان
خۆشكردووە تاوەكو گەشە بە هێزو تواناكانیان بدەن و
ببنە هەڕەشەی جددی لەسەر ئاسایشی جیهان

چەكێكی زۆر كاریگەر باڵوییان دەكاتەوە و سەرنجی
خەڵكیان پێ رادەكێشێت ،بە تایبەتیش ئەو گەنج و
هەرزەكارانەی كە تینووی توندوتیژین و ئارەزوو دەكەن
و لە دەرفەت دەگەڕێن بۆ پەیوەندیكردن بە ریزەكانی
داعش و گروپە تیرۆریستییەكانی ت��رەوە .لە راستیدا
باڵوكردنەوە و منایشكردنی گرتە ڤیدیۆییەكانی تایبەت
بە كوشنت و ئەشكەنجەدانی دڕندانە و بێبەزەییانەی
قوربانییەكان لەالیەن میدیای داعشەوە رۆڵی گەورەی
بینیوە لە چاندنی ترس و تۆقاندن و قایمكردنی پێگەی
ئەو رێكخراوە تیرۆریستیە لەسەر زەوی ،بۆ منوونە
لە عێراق و سوریا ،ئەوەش بە ئامانجی هاندانی ئەو
خەڵكانەی كە هەست بە ئارامی و ئاسودیی ناكەن
لە سایەی الوازی رۆڵی دەوڵەتدا تاوەكو بۆ دەرەوەی
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ناوچەكانی نیشتەجێبوونیان بڕۆن و ببنە نێچیرێكی
ئاسان بۆ چەكدارە توندڕەوە تینوەكان بۆ مژینی خوێنی
قوربانیان.
لە راپۆرتێكی ئاماریدا كە یەكێك لە توێژەرانی بواری
تیرۆریزم ئامادەیكردووە و تێیدا تەماشای زیاتر لە ()4
ملیۆن جریوەی لەسەر ( )8000ئەكاونتی تویتەر كردووە،
كە بەشێكی زۆرییان لە كاتی وەستاندن و راگرتنی
ئەكاونتەكانی تر لەسەر تویتەر ئینجا ئەكتیڤ دەبن.
پێشكەوتنی تەكنیكی رێكخراوی داعش هاوكاتە لەگەڵ
ئەو ئامادەگیە میدیاییە بێهاوتایەی كە بە چەند زمانێكی
جیهانی لە رێگەی باڵوكراوەكانیەوە پەرەیان پێدەدات،
كە دیارترینیان گۆڤاری (داب��ق)ە كە بە چەندین زمان
بە نوسین و وێنەی پێگەوە گونجێرناو باڵودەكرێتەوە
بە ئامانجی كاریگەری نواندن لەسەر چین و توێژە
جیاوازەكانی كۆمەڵگەكان.

داعش و رەگەز و ناسنامە جۆراوجۆرەكان

نەوەكانی داهاتووی ئیسالمی سیاسی چاودێریكراو
نابن بەهۆی رێكنەخستنیان لەناو رێڕەوێكی فكری
یان سیاسی دیاریكراو ،ب��ەاڵم ئەم تاقمە بێهاوتایە
دەبێتە تەوەری گۆڕانكاری لەناو جیهانی عەرەبیدا،
چونكە نەوە نوێیەكانی تێپەڕاندووە لە ڕووی دوانەی
تاراوگەییبوون و ناسنامەی نیشتامنیەوە ،یاخود لە
ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕووی سنورەكانی وابەستەیی بەهۆی بەشداربوونی لە
چوارچێوەی ناسنامەیەكی گەورە و كۆكەرەوەدا بەو
پێیەی كە ئەوان بەرهەمی جیهانگیرین لە روانگەی
ئەوەی كە ناسنامە رەگ��ەزە هاتووەكان سەپاندویانە
تا ئەو ئاستەی گەنجانێك دەبینن لەناو دەوڵەتەكانی
موحافیزكاردا ئاگاداری دوایین گۆرانكارییەكانی مۆدەو
فەنتازیان لەگەڵ تازەترین دەرهاویشتەكانی میدیای
خۆرئاوا ،لە هەمانكاتیشدا گەنجانێك لەوپەڕی دونیا
دەبینین ئاگایان لە هەموو وردەكاری قەیرانەكان هەیە،
بەڵكو دێن و پەیوەندی بەرێكخراوە تیرۆریستیەكانی
وەكو(داعش) و قاعیدەوە دەكەن و دەبنە قوربانیانی
پرسی تێكەاڵوبوونی ناسنامەكان و تێدا دەچ��ن.
شارەزایانی تایبەمتەند لە بواری رشۆڤەكردنی وتاری
تیرۆربزم لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت ئاماژە بۆ چەندین
هۆكار دەكەن كە گەنجان بەرەو رێكخراوە توندڕەوەكان
هەڵدەنێن ،بە تایبەتی ئەوانەی لە تەمەنێكی سەرەتایی
ی��ان ه��ەرزەك��اری��دان كە ب��اوەڕ بە بەرنامە و دەقە
توندوتیژییەكانی داعش دهێنن و لەناو ریزەكانیدا تا
مردن شەڕ دەكەن .رێكخراوی تیرۆریستی داعش بە
ئاسانی توانیویەتی كاربكاتە سەر الیەنی دەروونیان و
حەماس و پاڵنەرەكانیان بۆ بەرژەوەندی خۆی كۆنرتۆڵ
بكات ،س��ەرەڕای بوونی چەندیت بابەت و مادەی
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بەرهەمهێرناو لە شێوەی كتێب و دۆسیەی رەقەمی
و كاری میدیایی كە ئامرازی پێویسنت بۆ پێگەیاندنی
كەسی تیرۆریست.
پێدەچێت جانتای موجاهید كە زیاتر لە هەزار
ناونیشان دەگرێتەخۆ لە هەموو بوارە جۆراوجۆرەكاندا،
یەكێك بێت لەو دۆسییانەی كە لە تۆڕەكانی ئینتەرنێت
زۆرترین داونلۆدی بۆ دەكرێت سەرەڕای نوسینی ئەزمونی
چەكدارانی توندڕەو لەو ساتەوەی پەیوەندی دەكات
تا دوای ئەنجامدانی ك��ردەوە خۆكوژییەكان كە رۆڵی
گەورە دەبینێ لە پروپاگەندەكردن بۆ بیری توندڕەویی
داعش لە رێگەی كۆنرتۆڵكردنی گەنجەكان لە ناخەوە،
ئەویش بەهۆی دابەشكردنی ڤیدیۆی تۆماركراوو سێدی
كە گرنگرتین و كاریگەرترین وتارو نوسینەكانی چاالكی
سەر بە رێكخراوی داعش وێنەگرانی پسپۆڕو تایبەمتەند
هەن كاردەكەن بۆ ئەرشەفەكردنی هەموو رووداوەكان
و گێڕانەوەی چیرۆكەكانی و ئەزمونەكانی تایبەت بە
چەكداران و شەڕەكانی داعش لەگەڵ بەرامبەرەكاندا،
لە الیەكی تریشەوە ئەندامانی شارەزا و تایبەمتەند لەناو
رێكخراوی داعش هەن تەرخانكراون بۆ كاركردن لەسەر
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و هاشتاگی وەرزشی و وەرزی و
هاشتاگی پروپاگەندەیی كە گەنجان بە شێوەیەكی چڕ
بەشدارییان تێدا دەكەن.

بواری ئاسایش بەالی رێكخراوە تیرۆریستیەكانەوە
وەك هەموو بوارەكانی تر زۆر گرنگە ،بۆیە چەندین
خولی تایبەمتەند بە بواری پارێزگاری دەكرێنەوە تیایدا
ئەندامانی داعش فێر دەكرێن چۆپخۆنی خۆیان بپارێزن
لە چاودێریكردنیان لەسەر تۆڕەكانی تیرۆر لە ئەمەریكا))
ئەنجامیداوە ،ئاشكرای كردووە كە گروپە تیرۆریسیتەكان
و ئەوانەی لەگەڵیاندا هاوسۆزن ئینتەرنێت بەكاردەهێنن
بۆر رێكخستنی جووڵەی چەكدارە بیانیەكان لەسەرتاسەری
جیهاندا ،هەروەها ئامانجێكی تریان بریتییە لە فێركردنیان
لەسەر پێدانی تەكنیكی تاڤە سەبارەت بە چۆنێتی
راكێشانی ئەندامانی نوێ بۆناو ریزەكانی داعش ،ئەمم
رێگەیەش بە چەكی ئەلیكرتۆنی ناو دەبرێت .بەپێی تۆڕی
(السكینە)ی سعودی كە دژایەتی تیرۆر دەكات ،هاندان
و هەڵنان هەیە بۆ كاری تێكدات و ئاژاوە درووستكردن
لە دژی عەرەبستانی سعودیە و بە گشتی لەیەك خولەكدا
( )90جریوەی تویتەر بۆ ئەو مەبەستە لێدەدرێت لەالیەن
ئەندامانی داعش و ئەو بەكارهێنەرانەی كە لەگەڵیاندا
هاوسۆزن.
سەرچاوە:
گۆڤاری (املجلە)  -ژمارە ()1609ی تەموزی 2015
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سەرهەڵدان و كاریگەرییان لەسەر
ئایندەی عێراق و كوردستان
ئەم توێژینەوەیە لەکۆنفرانسی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ روبەڕوبونەوەی

توندوتیژی و تیرۆر کە لە الیەن یەکگرتووی ئیسالمیەوە سازکرابوو  ،پێشکەشکراوە
لێكۆڵینەوەی :ئەنوەر حسێن (بازگر)
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داعش ئەگەر هەڵگری ناسنامەیەكی ئیسالمیە و درێژكراوەی قاعیدەیە ،بە هەمانشێوە
دەكرێت بڵێین درێژكراوەی تێڕوانینی ناسیۆنالیستی عەرەبی و بەعسیزمە.
داعش وەك گروپێكی رادیكاڵی ،ئیسالمی ،سەلەفی ،دیاردەیەكی تازەی مەترسیدار بوو.
كە بە خێرایی گەشەی كرد و خۆی خزاندە ناو كێشە و ملمالنێی تائیفی و ئیتنیكییەكان،
وەكو نوێنەری سوننەكان بە بەرگێكی مەزهەبییەوە خۆی دەرخست .ب��ەرەو ڕووی
پێشوازییەكی گەرمی سوننەكان بۆوە .هەر ئەوكات وەكو ئەڵتەرناتیڤی هێزە سوننەكانی ناو
حكومەت (متحدون ،عەرەبیە ،وەتەنیە ،دیالە هویتنا) خۆی نمایشكرد ،پشتیوانی (تاریق هاشمی
و سەركردە سوننەكان و ئەفسەرە كۆنە بەعسییەكان و هاوشێوەكانی بەدەستهێنا).

بەشی یەكەم :داع��ش لەبەرگی ئیسالمیزمی-
سوننیزم ،درێژكراوەی بەعسیزم
ب��ەش��ی دووه�����ەم :داع���ش و میلیشیاكان،
روبەڕوبوونەوەی هەرێمی كوردستان
بەشی سێهەم :داعش و میلیشیاكان ،هەڵوێستی
هێزە ئیسالمییەكان
بەشی چوارەم :داعش و میلیشیاكان ،هەڵوێستی
ئەمەریكا
بەشی پێنجەم :جیاوازی نێوان میلیشیا شیعەكان
و سوننەكان
بەشی شەشەم :داعش و میلیشیاكان ،فاكتەرەكانی
سەرهەڵدان و ئامانج و مەترسییەكانیان
بەشی حەوتەم :داعش و میلیشیاكان ،كاریگەرییان
لەسەر داهاتووی عێراق و كوردستان

بەشی هەشتەم :قۆناغی پۆست داعش و فۆبیای
میلیشیاكان
بەشی نۆیەم :ئەگەر و ئەڵتەرناتیڤە پۆزەتیڤ و
نێگەتیڤەكان
بەشی دەیەم :پالن و ئەڵتەرناتیڤەكانی حكومەتی
هەرێم و هێزەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان.
بەشی یانزەهەم :راپۆرتی نێودەوڵەتی گروپە
ئیسالمیە رادیكاڵەكان بە مەترسی دەزانێت لەسەر
جیهان.
بەشی دوانزەهەم  :گروپ و میلیشیاكانی عێراق
یەكەم :میلیشیا سوننەكان
دووەم :میلیشیا شیعەكان
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بەشی یەكەم
داع���ش ل��ەب��ەرگ��ی ئیسالمیزمی
سوننییزمدا ،درێژكراوەی بەعسیزم
«هەر رەخنەیەك لەسەر ئیسالمی سیاسی مەكەنە
رەخنە لەسەر دین ،هەر ستایشێكیش لەسەر دین،
مەكەنە دەستكەوت بۆ ئیسالمی سیاسی»
داع��ش ئەگەر هەڵگری ناسنامەیەكی ئیسالمیە و
درێژكراوەی قاعیدەیە ،بە هەمانشێوە دەكرێت بڵێین
درێژكراوەی تێڕوانینی ناسیۆنالیستی عەرەبی و بەعسیزمە.
داعش وەك گروپێكی رادیكاڵی ،ئیسالمی ،سەلەفی،
دیاردەیەكی تازەی مەترسیدار بوو .كە بە خێرایی گەشەی كرد
و خۆی خزاندە ناو كێشە و ملمالنێی تائیفی و ئیتنیكییەكان،
وەكو نوێنەری سوننەكان بە بەرگێكی مەزهەبییەوە خۆی
دەرخست .بەرەو ڕووی پێشوازییەكی گەرمی سوننەكان
بۆوە .هەر ئەوكات وەكو ئەڵتەرناتیڤی هێزە سوننەكانی ناو
حكومەت (متحدون ،عەرەبیە ،وەتەنیە ،دیالە هویتنا) خۆی

الیەنێک لە کۆنفرانسەکە
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منایشكرد ،پشتیوانی (تاریق هاشمی و سەركردە سوننەكان
و ئەفسەرە كۆنە بەعسییەكان و هاوشێوەكانی بەدەستهێنا).
هەر ئەوەشبوو لە هەڵبژاردنەكانی ( )2014/4/30ئەم
لیستانە پاشەكشەیان كردو بەشێكی زۆری سوننەكانیش
بایكۆتی هەڵبژاردنەكانیان كرد ،چونكە پێیانوابوو ئەم هێزانە
ناتوانن داكۆكی لە مافەكانیان بكەن و لە مەترسییەكانی
شیعە و دەسەاڵتی ئەوكاتی مالیكی بیانپارێزن بۆیە:
 .1پاڵپشتی دارای��ی ،سەربازی و لۆجستیكی داعش:
هەمان ئ��ەو واڵت��ان��ە ب��وون ،كە پێشرت پاڵپشتی هێزە
سوننەكانی عێراقیان دەكرد ،واتا واڵتانی سوننیش بێ ئومێد
بوون لە هێزە سیاسیە عەلەنیەكان.
 .2فاكتێكی تری ئەم پشتیوانیە ،قسەكانی رۆحانی بوو ،كە
لەسەرەتای رووداوەكانی داعش وتی «ئەوە شەڕی داعش نییە ،بەڵكو
لەوە گەورەتر و قوڵرتە» كە مەبەستی واڵتانی سوننە و توركیا بوو.
ملمالنێكانی داعش و سوننە ،سوپا و شیعە:
 .1بۆچی سوپا زەبەالحەكەی عێراق كە زۆرینەی شیعە
بوو ،هیچ بەرهەڵستیەكی نەكرد؟
 .2بۆچی پێش چەند مانگێك مالیكی ،تۆپە قورس و
تانكەكانی لە موسڵ كشاندەوە؟
 .3بۆچی سوپا ئینتیامی بۆ دەوڵەت و خاكی عێراق
نەماوە؟
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 .4لە كاتێكدا بەتەنها بودجەی سێ ساڵی سەربازی
عێراق لەدوای پرۆسەی ئازادییەوە ( )43ملیاردۆالر
ب��ووە ،ب��ەاڵم ب��ەرگ��ەی ی��ەك مانگ ش��ەڕی داعشی
نەگرت...؟
 .5ئەمەریكا ( )15ملیار دۆالر هاوكاری سەربازی و
مامەڵەی چەك فرۆشتنی پێشكەش بە عێراق كردووە،
بەاڵم ئاكامی نەبوو؟
 .6بۆچی سوپای عێراق نەیتوانی وەاڵمی هێزێكی
داعشی ( )3000تیرۆریستی بداتەوە؟
هەموو ئەم ئاماژانە دیارن ،كە داعش باش دركی بە
دڵشكان و نائومێدی سوننەكان و زەبرو زەنگی شیعە
و میلیشیاكان كردبوو ،بۆیە ئەم رووە ئەهریمەنەی
خۆی وەك فریادڕەس نیشاندا و هەردوو بۆچونەكەش
واقیعیەتی تێدابوو (چ چەوساندنەوەی سوننەكان ،چ
جەبەروت و زەبر و زەنگی شیعەكان).
بەعسیە پەراوێزخراوە سوننەكانیشی خستە ژێر
باڵی خۆیەوە و بەڵێنی پێدان ،كەزوڵمی یانزە ساڵی
راب��وردووی��ان لەسەر دەستی شیعەكان كۆتایی پێ
بێنێت .
داع��ش ئ��اوا خ��ۆی ناساند ،گروپێكی (ئیسالمی،
سوننی ،نەتەوەیی) لە راستیدا گروپێكی تیرۆریستی
ئیسالمی سیاسی ،سەلەفی ،رادیكاڵ ،لە بەرگی سوننیزم
و بەعسیزمی فاشیی .داعش كۆكراوەی كلتوری رابردووی
بەعس ،ئێستای بارودۆخی سوننەكان و لەرێگەی بەیەكرت
بەستنەوەی چەمكی ئیسالمیزم خۆی پێناسەكرد ،كە
زۆرترین رەگ و ریشە فكریەكانی لەناو مەزهەبدایە.
هەرچەندە خۆی بانگەشەی ئیسالمیبون و جیهاد
و جێبەجێكردنی حوكمی ق��ورئ��ان دەك��ات ،بەاڵم
زۆر لە هێزە ئیسالمییەكان و خەڵكانی موسوڵامن
پرۆتستۆی كارو كردەوەكانیان دەك��ەن و پێیانوایە
داعش بەرهەمی ئیسالم نییە .بەاڵم هێزی ئیسالمی
و خەڵكانێكیش هەن ،كە بەیعەت و پابەندی خۆیان
بەداعشەوە راگەیاندوە.

بەشی دووهەم
داع�������ش و م��ی��ل��ی��ش��ی��اك��ان،
روبەڕوبوونەوەی هەرێمی كوردستان
* تەنها پێشمەرگە دەتوانێ ئەم واڵتە بپارێزێت
و دەبێت رێز لە شەهیدان و قوربانیەكان بگیرێت
* هاكان چەلەنك ،سەرنوسەری رۆژنامەی
پۆستای تورك .دەڵێت «سەرۆكی كەنەدا ( )10هەزار
كیلۆمەتر لە داعشەوە دوورە ،باسی هەڕەشەكانی
داعش دەكات ،ئەمە لە كاتێكدایە كە وا هەڕەشە
لەناو واڵتەكەشامندایە ،كەچی بابەتی رۆژ لە واڵتی
ئێمە (توركیا) مەراسیمی سوێند خواردنی ئەردۆگانە»
(رۆژنامەی پۆستای توركی)
*لە سیاسەتدا هەندێك شت بە نهێنی دەكرێت و
پێویستی بە هاوار نییە ،بەاڵم هەندێك شت پێویستە
بە ئاشكرا بكرێت و بە دەنگی بەرز داوای بكەی،
كورد ئەمەی نەكردوە كە تا ئەو ئاستە مەترسی
مابێت بۆ دەوڵەتی كوردی.
سەرەڕای ئەوەی زیاتر لە  1500پێشمەرگە شەهیدبوون
و نزیكەی ( )5000پێشمەرگە برینداربوون و داستانی
گەورە و حەماسەت خوڵقێنیان بەرامبەر گروپی تیرۆریستی
داعش خوڵقاند و داستانی گەورەیان تۆماركردوە و سەدان
فەرماندە لە پێناو پاراستنی ئەزمونی هەرێمی كوردستان
شەهید بوون ،بەاڵم حكومەتی هەرێم نەك هەر هەستی بە
مەترسیەكی وا جدی وەكو داعش نەكردبوو ،كە روبەڕووی
ببێتەوە و سەرهەڵبدات ،بەڵكو لەكاتی دەركەوتنی داعشیش
لە موسڵ ،بۆچونی جیاواز هەبوو لەسەر مامەڵەكردن
لەگەڵ ئەم گروپە ئیسالمیە رادیكاڵە.
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لەگەڵ ئ��ەوەی تا ئەم ساتەش هێزی پیشمەرگە و
حكومەتی هەرێم لەناو عێراقدا باشرتین بەرگریانكردووە و
قوربانی زۆر و شەهیدی زۆریانداوە ،بەاڵم گەر بە واقیعی
و لۆژیكی قسە لەسەر بارودۆخەكە بكەین.
میدیاكانی پارتی پێیانوابوو شەڕی كورد نیە ،شەری ئێرانە
بە وەكالەت ،واتا پارتی نە لە رووی سەربازی نە لە رووی
فكریەوە خۆی ئامادە نەكردبوو» بەاڵم میدیاكانی یەكێتی
وتیان « دراوسێیەكی مەترسیدار و تیرۆریستە» بەاڵم ئەمە
ناكاتە ئەوەی كە یەكێتیش پێشرت لەروی سەربازیەوە وەك
پێویست خۆی بۆ مەترسیەكی وەها ئامادەكردوە ،بەاڵم
گەر ئەو واقیعە حزبیە بزانین كە هەیە .سنوری ناوچەكانی
یەكێتی باشرت پارێزگاری لێكرا ،بەاڵم لەبواری فكریەوە
یەكێتی دەمێكە ئەم مەترسیەی راگەیاندوە.
دەركەوت توركیا نەك هاوكار نییە ،بەڵكو دژە و هاوكاری
سەرەكی داعشە و ئامادە نەبوو ،نە لە بواری سەربازی و نە
لەبواری ئابوری هاوكاری هەرێم بكات و گەر ئەوەش بزانین
تێڕوانینی توركیا بۆ هەرێم تێڕوانینێكی ئابوریە نەك سیاسی.

چ لە دوای (10ی حوزەیرانی  )2014و یەكەم بەیاننامەی
مەكتەبی سیاسی (ی.ن.ك) ،چ لە كۆرو كۆبونەوەكانی
هەڤاڵ مەال بەختیار لە رابردوو لەگەڵ سەرهەڵدانی داعش،
كە هەموویان جەختیان لەسەر ئەوە كردەوە كە «داعش
دراوسێیەكی مەترسیدارە و پێویستە وەكو هەرەشەیەكی
جدی لەسەر هەرێمی كوردستان و ئەزمون و ئازادی و
دیوموكراسی لەم هەرێمەدا سەیربكرێت ،دەركەوت ئەم
بۆچونانە راسنت و یەكەم پەالمار و قەتڵ و عامی ئەم تاقمە
تیرۆریستیە بۆسەر خەڵكی شەنگال و قوربانی ژنان و كچان
و كوڕان و بنەماڵە و خانەوادەی ئەوان بوو بە فڕاندن و
سوكایەتی پێكردنیان».
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واتا هیچ هێزێك هێندەی یەكێتی سوور نەبووە لەسەر
مەترسی ئەم گروپانە و هاوشێوەكانیان ،كە مەترسین
لەسەر كۆی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی و هەرێمی كوردستان،
تا ئێستاشی لەگەڵ بێت .زۆرترین مەترسی لەسەر هەرێم
و ئەزمونەكەیەتی ،كە ئەركی هەموو هێزەكانە بە هێزە
ئیسالمییەكانیشەوە بەرگری لە هەرێم و ئەزمونەكەی
بكەن.
ئەگەرچی لەرووی فكری و میدیاییەوە هەمیشە ئەم
گروپە رادیكاڵ و تیرۆریستیانەی بە مەترسی جدی لە
سەر هەرێم و ئەزمونی كوردستان و دیموكراسی زانیوە
و كاریشی بۆ كردووە ،بەاڵم پارادۆكس لە بۆچونی كورد
هەیە ،لەنێوان داواكانی و هەستنەكردن بە مەترسیەكان،
لەنێوان بانگەشە و مەترسیەكاندا بەمشێوەیە.:
 .1سێ مەسەلەی رەوای خەڵكی كوردستان ( دەوڵەتی
سەربەخۆ ،ریفراندۆم ،كۆنرتۆڵی ناوچە جێناكۆكەكان)
جیا لەوەی بەشێكی بانگەشەی سیاسی بوو ،نیگەرانی
الی هەر چوار واڵتانی داگیركاری كورد و واڵتانی ناوچەكە
دروستكرد .باس لەوەش دەكرێت یەكێك لە فاكتەرەكانی
سەرهەڵدان و پشتیوانیكردنی واڵتانی ناوچەكە لە داعش،
ئەم بانگەشەیەی كورد بوو ،كە زیاد لە پێویست گەورەكراو،
بێ پالن بووە و واڵتانی ناوچەكەی نیگەرانكردوە .لەگەڵ
ئەوەشدا كە ئاواتی هەموو كوردێكە ،بەاڵم زیانی زۆرتر
بوو لە سودەكانی و بارودۆخی سیاسی ناوچەكەی باش
نەخوێندبۆوە و دواتریش باسێك لە دەوڵەتی كوردی
نەما ،ئەگەرچی ئەم مافە رەوا و بەرهەقە هەرگیز قابیلی
بیرچونەوە نییە.
 .2تێكچوونی پەیوەندیەكانی هەولێر -بەغداد
گەر حكومەت دەیزانی داعش سەرهەڵدەدات (كە
بە بۆچونی من تەشخیصی وای نەكردبوو) ،نەدەبوو
پەیوەندیەكانی لەگەڵ بەغدا بپچرێنێت.
پاش سەرهەڵدانی قەیرانەكانی هەولێر – بەغدا،
لەنێوان حكومەتی هەرێم و مالیكی (سەرۆك وەزیرانی ئەو
كاتە) ،گەیشتە ئاستێك كە هەموو پەیوەندیەكانی پچڕاند
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و هەرێم روویكردە توركیا و قەیرانی بودجە و موچەی
بەدوای خۆیدا هێنا و سەرئەنجام ئەو ئومێدەی حكومەتی
هەرێم راست دەرنەچوو ،كە توركیا پشتیوانی لە هەرێم و
الیەنگری دەوڵەتی سەربەخۆیە .بگرە لەكاتی پەالماردانی
موسڵ و شەنگال و داوای پشتیوانی لە توركیا ،ئەنكەرە
بە بیانوی سەرقاڵبوون بە هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری و
دەست بەسەرداگرتنی كارمەندانی كونسوڵخانەی توركیا
لە موسڵ ،خۆی لە هاوكاری هەرێم دزیەوە .داڵدەدانی
تاریق هاشمی و بەشێك لەسەركردەكانی سوننە لە هەولێر،
مالیكی و عێراقی زۆرتر لە هەرێم نیگەرانكرد.
دەرك��ەوت توركیا نەك هاوكار نییە ،بەڵكو دژە و
هاوكاری سەرەكی داعشە و ئامادە نەبوو ،نە لە بواری
سەربازی و نە لەبواری ئابوری هاوكاری هەرێم بكات و
گەر ئەوەش بزانین تێڕوانینی توركیا بۆ هەرێم تێڕوانینێكی
ئابوریە نەك سیاسی.
 .3بەرخودانی هێزی پێشمەرگە:
دەبوو (هێزی پێشمەرگە) بۆ جەنگی وا مەترسیدار
ئامادەبكرایە ،دوای روخانی بەعس لە ( )2003تا ()2013
نزیكەی ( )90ملیار دۆالر هاتۆتە هەرێم ،بەاڵم نەبۆتە
خ��اوەن��ی چەكی ب��اش ،نە رێكخستنی پتەوی هێزی
پیشمەرگە و نە دەزگای هەواڵگری زۆر چاالك ،سەرەڕای
بوونی هێزی چاالكی وەك دەزگای زانیاری و پاراسنت و دژە
تیرۆر و هێزەكانی ئاسایش كە كاری زۆر گەورەیان كردووە
بۆ پاراستنی ئەمنیەتی خەڵك.
سەرەڕای هەموو ئەوانە حكومەتی هەرێم چ لەبواری
زانیاری و هەواڵگری ،چاوەرێی سەرهەڵدانی دوژمنێكی وەك
داعشی نەدەكرد .بۆیە سەرەتا توشی شۆك بوو لە موسڵ و
لە شەنگالیش كارەساتی لێكەوتەوە ،بەاڵم دەركەوت تەنها
و تەنها هێزی پێشمەرگە دەتوانێ پارێزگاری لەم واڵتە
بكات ،بەاڵم پێویستە ئامادەگی بۆ ئەم مەترسیانە لەبەرچاو
بگرێت .كە دوای داعش چ مەترسیەكی تر روبەڕووی هەرێم
دەبێتەوە بۆ منونە تەشخیص و لێكدانەوەی حكومەتی
هەرێم چییە سەبارەت بە میلیشیا شیعە و سوننەكان یان
هەر گروپێكی تری داهاتوو كە سەرهەڵدەدات و گەرەنتی

چییە كە دژی حكومەتی هەرێم نابن .بەاڵم سەرەڕای ئەم
خااڵنە هێزی پێشمەرگە بەرخودانی گەورەی تۆماركرد و
داستانی گەورەی خوڵقاند.
 .4شڵەژانی میدیایی
هەرێمی ك��وردس��ت��ان ،ن��ەك ه��ەر هێزە سیاسی و
سەربازییەكانی توشی شۆك بوون ،بەڵكو میدیا و كەناڵە
میدیاییەكانی حزبە (عیلامنی ،ئیسالمی و ئەهلیی)ەكانیش
توشی شۆك بوون ،چونكە مامەڵەیان لەگەڵ رووداوی وەها
نەكردبوو بەڵگەش بۆ ئەمە:
أ .نەبوونی گوتارێكی میدیایی هاوبەش ،چ نیشتیامنی،
چ لەبواری میدیایی و پرۆفیشناڵدا.
بۆ منوونە روم��اڵ��ی میدیاكانی پ��ارت��ی ،یەكێتی و
ئیسالمییەكان و میدیای ئەهلی جیاوازبوو.

دوای داعش چ مەترسیەكی تر روبەڕووی هەرێم دەبێتەوە بۆ
نمونە تەشخیص و لێكدانەوەی حكومەتی هەرێم چییە سەبارەت
بە میلیشیا شیعە و سوننەكان یان هەر گروپێكی تری داهاتوو
كە سەرهەڵدەدات و گەرەنتی چییە كە دژی حكومەتی هەرێم

ب .جیاوازی هەبوو لەسەر چەمكی ،شەهید ،قوربانی،
كوژرانی (ه پ) لە كەناڵەكانیان و ئیجتیهادی دینی ،سیاسی
و حزبی زاڵبوو بەسەر پەیامەكانیاندا.
ت .زیاد لە پێویست گەورەكردنی داعش وەكو فۆبیا.
پ .گواستنەوەی هەواڵی سامناك و مەترسیدار لەپێناو
سەبقی رۆژنامەوانی.
ج .خۆدزینەوە لە لەناوبردنی داعش وەكو (تیرۆریست)
لە سەرەتاوە ،بەتایبەتی میدیای هێزە ئیسالمییەكان و
باسكردن لە داعش بە شێوەیەكی شەرمنانە.
 .5نەبوونی پالنی سرتاتیژی
تا ئەم ساتەش ،هیچ سەنتەرێكی سرتاتیژی نابینین

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

74

كە دیراسەی ئەم پێكهاتە و ئاڵوگۆڕانە بكات كە ئایا دوای
داعش چی روودەدات؟ یان داعش بۆ خوڵقا و فاكتەر
و هۆكارەكانی چی ب��وون؟ ئەگەری دوب��ارە بونەوەی
كۆپیەكانی داعش لە داهاتودا مومكینە؟ ئایا لەبەردەم
مەترسی گەورەی داهاتودایە؟
ی��ان دوای داع��ش چ گروپێكی ت��ری ئیسالمی یان
قەومی عەرەبی تیرۆریستی یان واڵتانی ناوچەكە چەندە
هەرەشەن لەسەر هەرێم...؟ كە بۆ ئەم مەبەستە سەدان
سەنتەری لێكۆڵینەوەی ئەوروپی و ناوچەیی ،لێكۆڵینەوە
و توێژینەوەی گرنگیان ك��ردووە .كە كەمرت هەڕەشە و
مەترسین لەسەر واڵتەكانیان.
 .6پارادۆكس لە نێوان كۆبان ێ و هەولێر
دەب��وو هەموو الیەنەكانی كوردستان و حكومەت
پشتیوانی لەو كانتۆنانە بكەن .هێزەكانی كۆبان ێ و YPG
و  YPJپێش ساڵێك لەگەڵ داعش و نورسە روبەڕووبوون و
تا دوایش رێگایان نەدا كۆبان ێ بكەوێت ،كە زۆرتر بەهۆی

چەکدارانی گروپی تیرۆریستی خۆراسان
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پالنی سرتاتیژی  PKKدەبوو ،ئەمەش پارادۆكسێكە لە نێوان
حكومەتێك كە ( 23ساڵە هەیە و چەند كانتۆنێك كە سێ
ساڵە هەن) هەرچەندە حكومەتی هەرێم و بە تایبەتی دژە
تیرۆر ،رۆڵی گەورەیان هەبوە لە پشتیوانی كۆبانێدا .بۆیە
بێ پالنی سرتاتيژی ناكرێت ئایندە و مەترسیەكان لەبەرچاو
بگیرێن و خۆمان ئامادە بكەین بۆ هەرەشە دەرەكیەكان،
كە یەكێك لە ئامانجەكانیان لەناوبردنی ئەزمونی هەرێمی
كوردستانە.
 .7نەبوونی گوتارێكی هاوبەشی حزبی  ،حكومی
نیشتیامنی ،میدیایی:
گەر هێزە كوردییەكان لەسەر زۆرب��ەی بابەتەكان
بۆچوون و تێڕوانینی جیاوازییان هەبێت ،بەاڵم نەدەكرا
لەسەر ئەم بارودۆخە ئەم تێڕوانینە جیاوازە دروستبێت ،كە
بینیامن دروستبوو.
ئایا ئەم مەترسیەی داعش و میلیشیاكان ،كورد دەكاتە
خاوەنی گوتاری هاوبەشی نیشتیامنی بۆ داهاتوو؟
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بەشی سێهەم
داع��ش و میلیشیاكان ،هەڵوێستی
هێزە ئیسالمییەكان
ئایا فكری داعش رەگ و ریشەی لەناو دین و مەزهەب
دایە؟ ئایا داعش درێژكراوەی دەقی پیرۆزی ئاینی ئیسالمە؟
بێگومان خۆیان بانگەشەی ئەوە دەكەن ،بەاڵم رەفتار و
پراكتیزەی كاری رۆژانەیان بۆ زۆرینەی موسڵامنان جێگەی
پرسیارە؟ ئایا بۆ هێزە ئیسالمییەكانیش جێگەی پرسیارە؟
 .1ب��ەاڵم ه��ەم��وو هێزە فاشیی ،ناسیۆنالیست،
راسیستیەكان ،تۆتالیتارەكان و گروپە ئیسالمیە توندڕەو و
تیرۆریستیەكانیش پشت بە فكر و ئیدولۆژیایەك دەبەسنت
بۆ رەوایەتی دان بە بەربەریەتی خۆیان.
 .2من چۆن باوەڕم بەوە هەیە كە ستالین ،ماركسیست
نەبوو ،باوەڕناكەم داعش و بەغدادی ئیسالمیزمی واقیعی
بن !...بەاڵم ئەمە پێویستی بە روانین و بۆچوونی هێزە
ئیسالمییەكان و رونكردنەوە و دەربڕینی ئاراو بیروبۆچونیان
چییە كە گومان لەالی خەڵكی كوردستان دروستبووە؟
بەاڵم وتار و بۆچونی هەندێك كەس و مەال و وتاربێژ
و هێزە ئیسالمییەكان و میدیای هێزە ئیسالمییەكان گومان
دروستدەكات كاتێك دەڵێت:
 .1پ.م گەر لەژێر ئااڵی ئیسالم و خوا و جیهاد شەهید
نەبێت ،شەهید نییە!...
 .2كاتێك لەسەر چەمكی پ.م (شەهیدە ،كوژراوە،
گیانی لەدەستداوە) ساخ نابێتەوە و گومانی هەیە!
 .3كاتێك پێویستە هەموومان رێز لە مزگەوت ،عەقیدە،
باوەڕ و سمبولەكانیان بگرین ،بەاڵم ناكرێت مزگەوتەكان
كارگەی بەرهەمهێنانی جەنگاوەر بۆ داعش بن وەكو لە
هەندێك مزگەوتەكان و حوجرەكان و بارەگاكان رەوانەی
داعش كراون!
 .4داع��ش روكەشكراوە بە فكری ئیسالمی ،دینی،
مەزهەبی ،سوننی ناسیۆنالیزمی عەرەبی فاشی!
 .5بەسەرنجدان لەوەی لە (سۆماڵ ،مالی ،ئەفغانستان،

عێراق ،سوریا و یەمەن و نەیجیریا) روودەدات یان هێزە
ئیسالمیە رادیكاڵ و تیرۆریستەكانن یان ئەمەریكا لێ
بەرپرسە؟.
 .6زۆربەی ئاماژەكان لەسەر ئەوە كۆكن ،كە داعش و
میلیشیاكان خۆیان وەكو نوێنەری ئیسالم دەناسێنن و رەگ
و ریشەیان لەناو ئیسالمدایە.
 .7زۆرب����ەی ه��ێ��زە ئیسالمییەكان ،ب��ەوان��ەی
كوردستانیشەوە لەسەرەتای سەرهەڵدانی داع��ش،
شەرمنانە هەڵوێستی خۆیان دەربڕی و هەندێك كەس و
سەركردایەتی حزبە ئیسالمیەكان تا ئێستاش هەڵوێستی
خۆیان دەرنەبڕیوە!
 .8لەسەركردایەتی هێزە ئیسالمییەكانی كوردستان
كەسانێك هەن دەڵێن ئێمە ناتوانین بە داع��ش بڵێین
تیرۆریست ،بەاڵم فەتوای كوشتنی كەسایەتی سیاسی ئەم
هەرێمە لەسەر جیاوازی فكرو بیرو بۆچون دەدەن.
 .9الیەنگرانی بەشێك لە هێزە ئیسالمییەكان رێز لە
سیمبول و پیرۆزیەكانی كوردستان و ئااڵ و پێشمەرگە ناگرن.
بۆ منوونە بانگخوازێكی ئیسالمی دەڵێت «چۆن دەچیتە
ناو سوپای كوفرەوە ..چۆن لە ژێر ئااڵیەكدا شەر دەكەی
 ،نازانی ئەم ئااڵیە چییە و ئەم سەنگەرە هی كێ یە.)...
ئایا ئەمانە قسەی ئینسانی و دین و مۆراڵین .بێگومان
نەخێر ،بەڵكو مەبەست لێی (لێ سەندنەوەی نرخ و بەهای
پێشمەرگە و شەهیدبوون و ب ێ رێزیە بەرامبەر نیشتیامن و
وەالئە بۆ داعش).
كۆمەڵگەی كوردی رەخنەی ئەوە لە هێزە ئیسالمییەكان
دەگرن كە بۆچی ئامادەنین هێزی پشتیوانی بنێرن بۆ
شەڕەكان (هەرچەندە ژمارەیەكی كەمیان ن��اردووە)
بۆچی لەرووی میدیاوە بۆچونیان دژە ،بۆچی هەڵوێستی
ئیسالمییەكان ناڕۆشنە ،ب��ەاڵم بۆ پشتیوانی غ��ەززە لە
فەلەستین هەزاران كەس دێنە سەر شەقام و پشتیوانی لە
فەلەستینیەكان دەكەن!
ئایا پشتیوانی لە فەلەستین پێویسترتە لە پشتیوانی لە
هێزی پێشمەرگە و كۆبانێ!
بۆچونێكی زۆری خەڵكی هەیە دەڵێن «ئیسالمییەكانی
كوردستان نایانەوێت لەگەڵ داعش نە دژ نە دۆست»بن!

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

76

بەشی چوارەم
داعش و میلیشیاكان و هەڵوێستی
ئەمەریكا
پرسیارێكی س��ادە دەك��رێ��ت ،ئ��ای��ا ئەمەریكا
مەبەستیەتی داعش لەناوبەرێت؟ ئەگەر وایە بۆ ئەو
كارە ناكات؟ دیڤيد پرتایۆس دەڵێت»:ئێران لە عێراقدا
لە داعش سامناكرتە ،پێیوایە ئێران بەشێكە لە كێشە
نەك بەشێك بێت لە چارەسەر» ئەمە وا لێكدەدرێتەوە
كە مەترسی لە رۆڵی ئێران هەیە ،بەاڵم ئەمە بەتەنها
بیانویەكی سیاسیە و هیچی تر.
سیاسەتی ئەمەریكا زۆرجار بەرژەوەندیخوازانە
و نا مۆراڵیە ،چەمكەكانی دیموكراسی ،ئ��ازادی،
یارمەتی و فەلسەفەی هیومانیستی تەنها لە پێناو
بەرژەوەندیەكانی خۆیدایە.
بەاڵم داعش بیانویەكی باش بوو بۆ سەرلەنوێ
گ��ەڕان��ەوی بۆ ن��اوچ��ەی خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت و
سەركردایەتی (هاوپەیامنێتی نێودەوڵەتی) دژ بە
داعش.
واش��ن��ت��ۆن ل����ەدوای رووخ��ان��ی ب��ەع��س لەگەڵ
رووداوگ��ەل��ی زۆر ب��ەرەوڕوو بوو ،كە زۆرینەیان لە
قازانجی نەبوون ،یان نەیتوانی چارەسەریان بكات و
بەپێی ئەجێندای سیاسی خۆی بیانباتە پێش بەم بەڵگە
و فاكتانەوە:
 .1م��ان��ەوەی كێشەی ع���ەرەب -ئیرسائیل بە
هەڵوارساوی.
 .2تێكشكاندنی هێزەكانی ئەمەریكا لە ئۆكتۆبەری
( 1993لە مەقادیشۆ لەسەر دەستی گروپەكانی
محەمەد فەرەح عایدید و پاشەكشەپێكردنی هێزەكانی
لە 24ی مارسی .)1994
 .3ب �ێ ئ��اس��ۆی��ی و ب �ێ چ���ارەس���ەری ،قەیرانە
ئەتۆمیەكانی كۆریای باكور.
 .4شكستهێنانی لە ئیحتواكردنی ئێران ،بەهۆی
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پاوانخوازی و ك��ورە ئەتۆمیەكانی و دروستكردنی
قەیرانەكانی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا.
 .5سەرنەكەوتنی لە شەڕەكانی هاوپەیامنێتی
كردنی لە ئەفغانستان دژی تاڵیبان و ئەلقاعیدە ،زەرەرو
زیانێكی زۆری سەربازی و دارایی و فشاری ناوخۆیی.
 .6جێهێشتنی عێراق بۆ ئێرانیەكان ،سەرهەڵدانی
جەنگێكی خوێناوی نێوان شیعە ،سوننە ،دەستتێوەردانی
واڵتانی ناوچەیی.
 .7لە روداوەكانی بەهاری عەرەبی ،پشتكردنی لە
سیستمە تۆتالیتارەكانی دۆستی و جێهێشتنی سیستمە
تازەكان و چۆڵكردنی بۆ گروپە ئیسالمیە رادیكاڵەكان و
شەڕی ناوخۆ و كەوتنەوەی بە دەیان هەزار قوربانی
لەو واڵتانە.
 .8شكستهێنانی لە روخاندنی رژێمی بەشار ئەسەد
و پشتیوانی بەناو لەسوپای ئازادی سوریا.
 .9بێهێزی دەزگا هەواڵگیریەكانی ،لە ئەفەریقیا و
گەشەكردنی بۆكۆ حەرام لە نیجیریا ،چاد و سیرالیۆن.
 .10نەبوونی رۆڵێكی كارای لە قەیرانەكانی مالی و
دەستپێشخەری فەرەنسا لەو رووداوانە.

هادی ئەلعامری
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 .11بێ چارەسەری و بێ ئاسۆیی لە قەیرانەكانی
ئۆكرانیا و سەرلەنوێ روبەڕوبوونەوەی لەگەڵ مۆسكۆ.
 .12بێ دەربەستی بەرامبەر هەژموونی شیعەكانی
یەمەن و بەرێوەچوونی قەتڵ و عامێكی بێ وێنە و
بێدەنگبوون لە سیاسەتەكانی ئێران.
 .13تازەترین هەڵوێستی ئەمەریكا و سەرهەڵدانی
داعش و بێ دەنگبوونی لە هاوكاریەكانی توركیا و واڵتانی
كەنداو ،بە هەڵوارساوی هێشتنەوەی كێشەكانی داعش لە
عێراق و سوریا.
 .14سەرهەڵدانی میلیشیاكان لە عێراق ،سوریا،
یەمەن ،نایجیریا ،سۆماڵ ،ئەفغانستان.
ئەمانە هەمووی ئاماژەن بەوەی ئەمەریكا دەیویست
بگەڕێتەوە ناوچەكە و زۆرتریش بەدوای سیاسەتی نەوت
و سیاسەتە ئابوریەكانیەوەیەتی ،بۆیە دەكرێت بڵێین
سیاسەتێكی بێ مۆراڵ پیادە دەكات ،واتا گەر الیەنی
یەكەم لەو قەتڵ و عامە و رەشەكوژی و جینۆسایدەی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە عێراق و سوریا و
ئەفغانستان و مالی ،سۆماڵ ،یەمەن ،لیبیا ،تونس ...هێزە
تیرۆریستە ئیسالمییەكان و میلیشیا شیعە و سوننەكان
بن ،ئەوا الیەنی دووهەم ناڕونی ئەجێندا و سیناریۆكانی
ئەمەریكایە لەناوچەكە و كوژرانی سەدان هەزار كەسە.
لەبارەی ملیشا و گروپە چەكدارەكانیشەوە باش
دەزانێت لەكوێ و كام واڵتەوە هاوكاری دەكرێن ،بەاڵم
كە بێدەنگە مانا و مەغزاكانیشی دیارن؟!
تەنانەت باس لە پەیوەندییە نهێنیەكانی لەگەڵ
ئێران دەكرێت و بێ دەنگە بەرامبەر ئەو قەتڵ و عامەی
حەشدی شەعبی ،دژی سووننەكان ئەنجامی دەدات.
سەرچاوەكانیش باس لەوە دەكەن ،ئەمەریكا هێشتا
سەیركەری منایشەكانە و وەكو تەماشەكەر ماوەتەوە و
چاوەڕێی بارودۆخی ناوچەكەیە.
پارادۆكسی گ��ەورە بەدیدەكرێت لە سیاسەتی
ئەمەریكا ،بۆ منوونە لە عێراق لەگەڵ ئێران هەماهەنگە
بۆ شەڕی داعش ،لەسوریا دژی سیاسەتەكانی ئێرانە
لە بەرامبەر بەشار ئەسەد و لەیەمەن پشتیوانی لە
سعودیە دەكات دژی الیەنگرانی ئێران و حوسیەكان.

بەشی پێنجەم
ج��ی��اوازی نێوان میلیشیا شیعە و
سوننەكان
ئەگەرچی هەردووكیان ،وزەو فكرەیان لە دینەوەیە
و هەردووكیان بەرپرسن لە كوشتار و شەڕێكی تائیفی و
ماڵوێرانی ،بەاڵم میلیشیا شیعەكانیش گەر بەقەدەر میلیشیا
سوننەكان نەبن كەمرتنین و بەپێی هەندێك سەرچاوە،
نزیكەی ( )50هێز لە میلیشیای شیعە هەن لە (عێراق،
ئێران ،سوریا و یەمەن) و هاوكاری سەرەكیشیان ئێرانە و
سەردەمی مالیكی بە سەردەمی زێڕین و خوێناوی ئەم
گروپانە دادەنرێت و هاوكاری زۆر و زەوەندی بۆ شەڕی
تائیفی دژی سوننەكان كردن.
خەتەرترینیشیان گروپی حەشدی شەعبیە ،كە
لەسەردەمی عەبادی و بە راگەیاندنی فەتوای سیستانی
دروستبووە ،بەپێی هەندێك سەرچاوە ژمارەیان گەیشتووەتە
( )120000چەكدار و بە میلیشیای مەترسیدار دادەنرێن
دژی سوننەكان و زۆر لە چاودێران پێیانوایە حەشدی
شەعبی بە قەدەر داعش مەترسیدارە .رێكخراوی لێبوردنی
نێودەوڵەتی ،میلیشیا شیعەكانی تاوانباركردووە ،بە كوشتنی
خەڵكی مەدەنی و سوننەكان و ب ێ سەروشوێنكردنیان و
داوای دەیان هەزار دۆالریان لەكەس و كاری گیراوەكان بۆ
ئازادكردنیان كردووە.
بە قسەی لێبوردنی نێودەوڵەتی (حەشدی شەعبی،
سوپای مەهدی ،بەدر ،حزبوڵاڵ ،عەسائیب ئەهل هەق)
داعشیان دژی سوننەكان كردۆتە بیانوو ،حكومەتی
عێراقیش تاوانبارە بە هاوكاریكردنیان و پێدانی چەك و
پارە و حەشدی شەعبیش بە مەترسی جدی دەزانێت .جگە
لەوانە میلیشیا شیعەكان تاوانبارن بە كوشتنی بە كۆمەڵ و
تەقینەوە لە كۆمەڵگەى دانیشتوان و بازاڕەكان و شوێنی
دانیشتنی سوننەكان بۆ تۆڵەكردنەوە بەهۆی ملمالنێی
تائیفیەوە ،بەاڵم سەبارەت بە كاریگەری و فۆرمی كاركردن
ىئەم دوو رەوتە ئیسالمیە دەكرێت چەند جیاوازی لەنێوان
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میلیشیا سوننەكان و شیعەكان بخەینە روو:
 .1شیعەكان بە پێچەوانەی سوننەكان ،خاوەن مەرجەع
و یەكگرتوترن.
 .2هاوپەیامنی شیعەكان (ئێران) راستەوخۆ دێنە
قەیرانەكانەوە ،بە جدی پشتیوانی لە گروپە شیعەكان
دەكەن ،كە ئەمە كەمرت لەالی سوننەكان و واڵتانی كەنداو
دەبیرنێت لە پێشەوە هاوكاریان بكەن.
 .3بەشێك لە سوننەكان (بەتایبەتی گروپی عشائیریە
سوننەكان لەالیەن شیعەكانەوە بەكاردەهێرنێن دژی خودی
سوننەكان ،بەاڵم ئەمە كەمرت الی شیعەكان وجودی هەیە
یان هەر نیە).
 .4گروپە شیعەكان لە راب��وردوودا كەمرت كێشەیان
لەگەڵ كورد هەبووە تا سوننەكان بە تایبەتی لە ناوچە جێ
ناكۆكەكان.
 .5شیعەكان ب ێ سنور ،ناوچە پیرۆزەكانی عێراقیان بۆ
گرنگە (نەجەف ،كەربەال ،كازمیە و سامەرا) و دەیانەوێت
كێربكێی سوننەكان بكەن لە شوێنە پیرۆزەكانیاندا.
 .6سیستانی دەتوانێت بە فەتوایەك ،حكومەت
دروستبكات و البەرێت و میلیشیاكان ئاراستە بكات كەالی
سوننەكان ئەمە بەدی ناكرێت.
 .7نەجەف و ك��ەرب��ەال هێزێكی روح��ی گەورەیە
بۆ شیعەكان كە سوننەكان لە عێراقدا ئەم فاكتەرەیان
بەدەستەوە نییە.

وتار و بۆچونی هەندێك كەس و مەال و وتاربێژ و هێزە
ئیسالمییەكان و میدیای هێزە ئیسالمییەكان گومان
دروستدەكات كاتێك دەڵێن :پێشمەرگە گەر لەژێر ئااڵی
ئیسالم و خوا و جیهادا شەهید نەبێت ،شەهید نییە!...

بەشی شەشەم
ئامانجی داعش و میلیشیاكان
و مەترسیەكانیان ،فاكتەرەكانی
سەرهەڵدانیان
 ملمالنێی شیعە و سوننە ملمالنێی واڵتانی ناوچەیی دەرهاویشتەی بەهاری عەرەبیئایا عێراق .یان حكومەتی هەرێم هەست بە مەترسی
ئەم گروپانە دەكەن؟ هەرچەندە پێویستە حكومەتی هەرێم
جیابكرێتەوە چونكە ،عێراق و حكومەتەكەی تاوانبارن بەوەی
بەشێكن لە داڵ��دەدان و پشتگیری لە رێكخراوە میلیشیا
شیعەكان .وەكو چۆن سوننەكانی ناو حكومەتیش پشتگیری
بەشێك لە میلیشیا سوننەكانن ،بەاڵم حكومەتی هەرێم
بەشێك نییە لە پشتگیری لەم میلیشیایانە و لە هەمانكاتدا
زۆرینەیان دژی حكومەتی هەرێم و سیاسەتی ئەم واڵتەن.
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانیان:
 .1میلیشیا سوننەكان ،دەرهاویشتەی ڕوخانی رژێمی
بەعسن ،بەشێكیان ،بە تایبەتی و لە ئامانج  ،دروشم و
كارەكانیان دی��ارە ،كە پاشاموەی سوپاو ئەفسەرە كۆنە
قەومیە بەعسیەكانن.
ئەمانە پێیانوابوو روخانی بەعس و رژێمی سەدام حسێن،
سڕینەوەی سوننەیە لەسەر خاكی عێراق .بۆیە زوو كەوتنە
دروستكردنی میلیشیاو تیرۆر و تەقینەوە و دژایەتی لەگەڵ
هێزەكانی ئەمریكا و سوپای عێراق و تەنانەت كوشتنی
شیعەكانیش .واتا ئەمانە میراتگری بەعس و سەدام حسێن
بوون و زۆربەشیان لە الیەن واڵتانی كەنداو و توركیاوە
هاوكاری دەكرێن.
 .2درێژبوونەوەی ملمالنێی سیاسی توركی -ئێرانی
واتا ئەم گروپانە درێژكراوەی سیاسەتی پاوانخواز و
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بەرژەوەندیخوازانەی ئەنكەرە و تارانن( ،نەك لەبەر مەسەلەی
تائیفی و مەزهەبیەوە ،بەشێكی ئەم فاكتەرەیە) .ملمالنێكانی
ئێران و توركیا كەمرت رەنگ و بۆی مەزهەبیەو زۆرتر سیاسیە.
ئەوەش پەیوەندی بە فاكتەرەكانی:
أ .نەوت
ب .هەرێمی كوردستان
ت .داڵدەدانی سەركردە سوننەكان لەالیەن توركیاوە
(تاریق هاشمی)..
پ .دۆسیەی پەكەكە و پەیەدە و كانتۆنەكانی خۆرئاوا
بەتایبەتی كۆبانێ.
ج .دەخالەتی توركیا لە فایلی سوریا لە پشتیوانی میلیشیا
سوننەكان و دژایەتی ئێران بۆ ئەو ئەجێندایە و پاڵپشتی لە
رژێمی بەشار ئەسەد.
ح .نزیكبونەوەی توركیا لە نەیارەكانی ئێران لە كەنداو بە
تایبەتی قەتەر و سعودیە.
خ .پشتیوانی توركیا لە ئیخوانەكانی ناوچەكە و چونە پاڵ
واڵتانی كەنداوی فارسی لە (گەردەلولی زەبر) یان (خۆڕاگری).
 .3غیابی هەڤاڵ مام جەالل:
زۆر لەسەرچاوە سیاسیە خۆرئاوایی و عەرەبی و
ئێرانیەكانیش لەسەر ئەو قەناعەت و بڕوایەن .كە مام
جەالل گەورەترین كاریزمابوو .كە رۆڵی لە نزیككردنەوەی
هێزە سیاسیە عێراقیەكان بە (كورد و شیعە و سوننە)وە
هەبوو ،تەنانەت هێزە (ئیسالمییەكان ،چەپ و سیكۆالر،
نەتەوەییەكانیش) ،لە هەمانكاتیش هێزە شیعە و سوننەكان
و هاوسەنگی هێز لەنێوان واڵتە ناوچەییەكان و رێزگرتن
لەبۆچوون و سیاسەتەكانیان و هەوڵدانی بۆ چاككردنی
پەیوەندیەكانی نێوان هەولێر و بەغدا و تێگەیشنت
لە سیاسەتەكانی ئەمەریكا و خ��ۆرئ��اوا و گەشەكردنی
دیبلۆماسیەتی عێراقی و چاككردنی پەیوەندیەكانی لەگەڵ
واڵتانی نەیاری عێراق ،بەڵكو پ��ارێ��زەری مافی هەموو
عێراقیەكان و كوردیش ب��وو ،ب��ەاڵم غیابی م��ام ج��ەالل،
فاكتەرێكی سەرەكی و كاریگەربوو لە تێكچوونی بارودۆخی
عێراق و سەرهەڵدانی میلیشیاكان و شەری تائیفی ،كە هەر
كەسێكی بەویژدانی عێراقی و ئیسالمی و كوردی و ناوچەیی

و نێودەوڵەتی هەست بە غیابی مام جەالل دەكات لە عێراقی
زێڕینی سەردەمی مام جەالل و عێراقی غیابی مام جەالل-دا.
 .4دەرهاویشتەی ملمالنێی شیعی و سوننی
ئەم گروپانە خۆیان لەسەر ئەوە بونیادنراون كە شیعە
یان سوننەن ،پێش ئەوەی ناسنامەی سیاسی و فكریان روون
بێتەوە .ملمالنێی تائیفی شیعەو سوننە لەسەردەمی بەعس
سكڵی سوری ژێر خۆڵە مێش بوو .لەگەڵی روخاندنی
بەعس ،خێراتر گەشایەوە و قین و تۆڵە لە هەشتا ساڵی
رابوردووی حوكمی كەمینەی سوننە ،شیعەی هاندا .بەاڵم
ئەمجارەیان ملمالنێكە لە نێوان سعودیەو ئێراندا بوو بە
پلەی یەكەم ،دواتر توركیا و واڵتانی كەنداو لەگەڵ ئێراندا.
ئەم ملمالنێیانە درێژ دەبێتەوە بۆ واڵتانی یەمەن لە سوریا
بەحرەین ،ئەفغانستان..
 .5لە دەستدانی سەنرتاڵ و نەبوونی سەنرتاڵێكی دیموكراتی
لە عێراقدا
دوای روخانی بەعس و لە دەستدانی سەنرتاڵی فاشی
و میلیتاری بەعس لە بەغدا ،عێراق هەرگیز نەیتوانی ئەو
روئیا و خەونە بێنێتە دی ،كە بەغدا دەبێتە پایتەختی
كۆبونەوەی سێ هێزە نەیارەكەی عێراقی پێشوو (شیعە،
سوننە و كورد) بە شێوەیەكی دیموكراسی .تەنانەت بەغدا
بووە سەنرتاڵی پڕ ئاشووب و جێگەی داڕشتنی سنیاریۆ
دژی سوننەكان لەالیەك و كوردەكان لەالیەكی ترەوە ،كە
كورد دەیخواست سەنرتاڵێكی دیموكراسی بەهێز هەبێ
بۆ هەرێمە فیدراڵەكان .تەنانەت وایلێهات شیعەكان
رایانگەیاند ،بەغدا شوێنی سوننەكانی تێدا نابێتەوە ،و بۆ
داهاتووش شیعەكان دوو ئەلتەرناتیڤیان هەیە:
أ .یان كۆنتڕۆڵی هەموو عێراق.
ب .یان كۆنتڕۆڵی تەواوی ناوچە شیعەنشینەكان بە
بەغداوە.
 .6لە دەستدانی ئیمتیازەكانی سوننە ،چنینەوەی
ئیمتیازەكان لەالیەن شیعە
زیاتر لە هەشتا ساڵ سوننەكان حاكمی عێراقبوون و
هەموو ئیمتیازەكانی عێراق بۆ ئەوان بوو ،بەاڵم روخانی
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بەعس هەموو ئیمتیازەكانی خستە دەست شیعەكان .بە پێی
هەندێك سەرچاوە تەنها لە سەردەمی مالیكیدا ( )60ملیار
دۆالر براوەتە ئێران ،بەاڵم لە رابوردوودا تەنانەت بەشێكی
زۆر لە ئەفسەر و پلەدارانی بەعس خانەنشین نەكران و
سەرگەردان بوون ،بۆیە رویانكردۆتە شوانی و قاچاخچێتی
و تیرۆر و چونە پاڵ داعش و گروپە مافیاكان و میلیشیاكان.

 .9نەبوونی سوپایەكی یەكگرتووی بە ئینتام
كاتێك سوپا وجودی نابێت ،تاكە ئەلتەرناتیڤ میلیشیای
چەكداری ئیسالمی سیاسی ،چەپ و ناسیۆنالیست ،كە ئەم
میلیشیایانەش هیچ ئینتیامیەكیان نیە بۆ دەوڵەت و حكومەت
و پەرلەمان .بەڵكو پابەندن بە دین ،دەق ،مەرجەع ،دەوڵەتانی
دەرەوە و ئیمتیاز و توندڕەوی و حزبەوە.

 .7دیموكراسی نەبووە مۆدێل
لە غیابی دیموكراسی ،میلیشیاكان و شەڕ و تیرۆر
ملمالنێ تائیفی شتێكی وارد و ئاساییە ،كە دەگوترا دیموكراسی
پارێزگاری لە هەموو پێكهاتە ئیتنی و تائیفیەكان بكات و
مۆدێلی نوێ لە عێراق دەستەبەر بێت .كە هەرگیز نەبووە و
نابێت ،چونكە بە تایبەتی هێزەكانی ئیسالمی سیاسی پێیانوایە
دیموكراسی لەگەڵ ئیسالمدا ناگونجێت و شیعە و سوننەش
دەیانویست تەنها خۆیان حاكم بن.

 .10باڵوبوونەوەی چەك و جبەخانەی سەربازی
چ روخانی رژێمی عێراق و چ روخانی واڵتانی عەرەبی
و چ شەڕی سوریا و چ پشتیوانی ئێران ،توركیا و سعودیە و
واڵتانی كەنداو ،چ بەهێز بوونی گروپی مافیایی و بازرگانی
چەك ،وایانكرد ئەم گروپانە بە ئاسانی دەستیان بە چەكی
قورس و سوك بگات و باشرت ئاگری شەڕ خۆشبكات ،واتا
بەشێكی زۆری چەك و جبەخانەكانی چەكی ئەو واڵتانە
كەوتنە دەست ئەم گروپانە و باشرتین منوونەش داعشە .واتا
دەوڵەتانی تۆتالیتار و میلیشیاكان ،هەمان كەرەستەیان بە
دەستەوە بوو بۆ قەتڵ و عامی خەڵكی واڵتەكانی خۆیان
كە دەسەاڵتە تۆتالیتارەكان بەدەستیانەوە بوو ،واتا دوبارە
بوونەوەی مێژووی تراژیدی.

زۆرب��ەی هێزە ئیسالمییەكان ،بەوانەی كوردستانیشەوە
لەسەرەتای سەرهەڵدانی داعش ،شەرمنانە هەڵوێستی خۆیان
دەربڕی و هەندێك كەس و سەركردایەتی حزبە ئیسالمیەكان
تا ئێستاش هەڵوێستی خۆیان دەرنەبڕیوە

 .8داعش و میلیشیاكان دەرهاویشتەی بە هاری عەرەبین
گەر بە دیوێكیدیدا بەهاری عەرەبی یان بەهاری ئیسالمی،
راماڵینی دیكتاتۆریەت و شكستی گوتاری ناسیۆنالیزمی فاشی
عەرەبی و سوپا و هێزە میلیتاریستەكان بوو یان سەرهەڵدانی
گروپگەلی ئیسالمی رادیكال و گروپی تیرۆریست بوو ،یان گەر
روداوەكانی بەهاری عەرەبی رووداوێكی سەدەی ( )21بن.
بەاڵم دیوی نێگەتیڤی بە خێرایی گەشەكردن و باڵوبوونەوەی
گروپی ئیسالمی رادیكاڵ و فەندەمێنتاڵ بوو ،لەوەش خراپرت
میلیشیای شیعە و سوننە و تیرۆریستی زۆر و زەوەندی بەرهەم
هێنا بەتایبەتی لە رۆژئاوای واڵتانی عەرەبی و باكوری ئەفەریقا
و كاریگەریشی لەسەر عێراق و سوریا داناوە.
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 .11سیناریۆی ناردنە دەرەوەی قەیرانەكانە لە واڵتان
هەموو واڵتانی ناوچەكە و خۆرهەاڵتی ناوەڕاست،
بەتایبەتی واڵتانی خ��اوەن میلیشیاكان وەك (عێراق و
سوریا ،لیبیا ،یەمەن  ،ئەفغانستان ،توركیا) لەالیەن واڵتانی
دراوسێی سنورەكانەوە هاوكاری دەكرێن بەمەبەستی
ناردنە دەرەوەی قەیرانەكانی ناوخۆیان بۆ دەورووبەر و
رێگرتن لە ئارامی و بەرقەراربوونی دیموكراسی و مۆدێلی
نوێی حوكمڕانی كە بەحساب لەالیەن ئەمریكا و خۆرئاواوە
پشتیوانی دەكرێن.
 .12یەكخستنی سوننەكان لە دژی هەژموونی شیعی
روداوەكانی بەهاری عەرەبی  +روداوەكانی سوریا+
دەخالەتی ئێران +دەخالەتی حزبوڵاڵ +قەیرانەكانی عێراق
 +هەژمونی شیعەكانی یەمەن (حوسیەكان)  +بەحرێن =
هەموو ئەمانە لەالیەن واڵتی سوننیەوە بە تایبەتی (توركیا و
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واڵتانی كەنداوی عەرەبی) بونە هۆی یەكخستنی سوننەكان
بۆ جەنگی تائیفی بەتایبەتی سەرهەڵدانی میلیشیا و گروپە
سوننەكان و لەوانەش گرنگرت سەرهەڵدانی داعش.
 .13سیاسەتە چەوتەكانی مالیكی
سیاسەتە چەوتە مەزهەبیيەكانی عێراق و بەتایبەتی
مالیكی دژی سوننەكان و ك��ورد یەكێك لە فاكتەرەكانی
سەرهەڵدانی میلیشیا و گروپەكان و داعش بوو ،بەاڵم لە
جیاتی سەرهەڵدانی میلیشیا ،ناڕەزایەتی خەڵكی كوردستانی
لێكەوتەوە سەبارەت بە مالیكی و حكومەتی عێراق.
 .14سەحوە ،مۆدێلێكی شكستخواردووی ئەمەریكا
ئەمەریكییەكان یەكێك ب��وون ل��ە هۆكارەكانی
سەرهەڵدانی گروپی و میلیشیاكان و لەساڵی ()2007
گروپی سەحوەی بۆ سوننەكان لە ئەنبار دروستكرد،
چەكداركردن و پارەپێدان بۆ دژایەتی قاعیدە و سەركەوتوش
نەبوو .پاش بڕانی هاوكاریەكانیان زۆربەیان پەنایان بردە
بەر میلیشیاكان بۆ بەدەستهێنانی ئیمتیازەكانیان .واتا ئەم
گروپە ئینتیامی نیە بۆ دەوڵەت و سوپا ،بەڵكو تەنها بەدوای
ئیمتیازدا دەگەڕێت.
 .15باڵوبونەوەی گەندەڵی و فەساد
بەپێی ئامارەكانی رێكخراوی شەفافیەتی نێودەوڵەتی
عێراق هەمیشە لە ریزبەندی واڵتە یەكەمینەكانە سەبارەت بە
گەندەڵی و فەساد.
بۆیە سەرهەڵدانی زۆرینەی ئەم گروپانە وابەستەگیان
هەیە بەم دیاردەیەوە و لەهەمانكاتیشدا خۆشیان بەشێكن لە
خوڵقاندنی و سەرهەڵدانی ئەم دیاردەیە ،ئەمەش پارادۆكسە.
 .16رۆڵی نێگەتیڤی میدیاو سۆشیال میدیا
ئەم گروپ و میلیشیایانە توانیان كەڵك لە میدیا و سۆسیال
میدیا وەربگرن و كاریگەری نێگەتیڤ دروستبكەن و هەستی
گەنجان و الوان بۆ الی خۆیان رابكێشن و خەڵكی برتسێنن
و پاڵەوانی خوێرنێژی دروستبكەن لەبابەتی (شاكر وەهیب-
داعش) و (ئەبو عیزرائیل – حشدی شەعبی)

بەشی حەوتەم
داعش و میلیشیاكان و كاریگەریان
لەسەر داهاتووی عێراق و كوردستان
ئەم گروپانە زادەی فاكتەرگەلی زۆرن ،بەاڵم ترس و
مەترسیەكە لەوەدایە ،كە پێامنوابوو دەكرێت لەسایەی
عێراقی دوای بەعس لەگەڵ ئەم پێكهاتانە مۆدێلێكی نوێ و
سیستمێكی سیاسی پلوراڵ و دیموكرات بونیاد بنێن.
بەاڵم دەرك��ەوت ،نە ئەمریكا ( كە بە فریاد رەسی
عێراق و مۆدێلیزەكردنی دیموكراسی عێراق سەیر دەكرا)
ویستی عێراقێكی ئارام و سەقامگیر دروست بێت .نە
واڵتانی ناوچەكەش درێغیانكرد لە وێرانكردنی ئەم واڵتەو
داڵدەدانی گروپ و میلیشیا ئیسالمی و میلیشیا شیعە و
سوننەكان و تیرۆر و ماڵوێرانی.
تا گەیشتە ئەوەی داعش خۆی وەكو ئەلتەرناتیڤی
بەشێكی زۆرینەی سوننەكان منایش بكات.
داعش و میلیشیاكان جگە لە فاكتەر گەلی زۆروزەوەند،
بەاڵم:
 .1ژینگەی سیاسی عێراق لەبار بوو بۆ گەشەكردن و
خوڵقاندنی و تا بانگەشەی جیهاد بكەن لە ژێر ناوی دین
و نەتەوەدا.
 .2وەك��و نوێنەری سوننیزم خ��ۆی منایش بكات و
كارەكتەرە شكستخواردووەكانی بەعسیزم لە پاڵ خۆی جێ
بكاتەوە.
 .3ئەنتی دیموكراسیزم و ئیسالمیە رادی��ك��اڵ و
سەلەفیەكان لەخۆی كۆبكاتەوە.
ئەمەش گەر بۆ گروپێكی وەكو داعش سوننی ،راست
بێت ،رێك بۆ رێكخراوی (بەدر ،حەشدی شەعبی ،رەوتی
سەدر ،عەسائیبی ئەهلی هەق ،جەیشی موختار ،زۆرینەی
میلیشیا شیعەكانیش) راست و دروسنت ،چونكە ئەوانیش
وەكو نوێنەری شیعیزم خۆیان منایش دەكەن .كارەكتەرە
ئەنتی سوننەكان جیا بكانەوەو گروپە ئیسالمیە شیعەكان
وەكو خاوەنی راستەقینەی عێراق بخەنە بەرچاو.
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كاریگەری میلیشیا و گروپەكان لەسەر عێراق و كوردستان
 .1ئەم میلیشیا و گروپانە( ،فیزیكی) عێراقین( ،روحیەن)
شیعەیان سوننین( ،لۆجستیكی) ئێرانی یان توركی ،یان
سعودین »...بۆیە هەركامیان سەر بە ئەجێندایەكی
دەرەكین و مەترسیدارن.
 .2ئەم میلیشیا و گروپانە ،تا كۆنتڕۆڵ نەكرێن ( كە زۆر
دوورە لەوەی دەوڵەت بتوانێت كۆنتڕۆڵیان بكات) رۆژ بە
رۆژ عێراق بەرەو ماڵوێرانی و شەڕ و كوشتار تیرۆر و ئاژاوە
دەبەن و پێدەچێت ئەوەی ئێستا دەیكەن بەربەریەتێكی
نو ێ لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا بخوڵقێنێت).
 .3ئەم میلیشیا و گروپانە ،ئەجێندایەكی ناوخۆ و
دەرەكی بەرێوە دەبەن ،كە جگە لە نەهامەتی و كاولكاری،
چ لە مێژووی رابردوودا ،چ لە داهاتووش بۆ كۆمەڵگەكانیان
هیچیرتیان پێ نیە و كاولكارترین شوێن كە بەر ئەم ئەجێندا
و ملمالنێیە دەكەوێت عێراق دەبێت كە كاریگەری لەسەر
كوردستانیش دەبێت.
 .4ئەم گروپ و میلیشیایانە ،راستەوخۆ یان نا راستەوخۆ
كوردیان دابەشكردۆتە سەر دوو بۆچوون ،و دوو ئارای جیاواز

وا هەستدەكرێت لە ئاستی حكومەتی هەرێم،
بۆچونێكی یەكانگیر و یەكگرتوو نەبێت و دوو بۆچوونی
جیاواز هەبێت (بەرامبەر شیعەكان و سوننەكان) ئەمەش
رەنگدانەوەی ئەو كاریگەرییە كە (حكومەتی هەرێم) تا
رادەیەك ئااڵونەتە ملمالنێی جەمسەرگیری تاران و ریاز ،یان
شیعە و سوننە .بێگومان هەڵوێستی الیەنە ئیسالمییەكانیش
دوو تێڕوانینی جیاوازیان هەیە ،كە دیسان لە ژێر كاریگەری
ملمالنێی شیعە و سوننە ،یان ئێران و سعودیە و توركیدان
لەوەش خراپرت بوونی دوو تێڕوانینی جیاوازە لە نێوان
سەركردایەتی پارتی.
لە نێوان سەرۆكی حكومەت كە دەڵێت :حەشدی
شەعبی لە زۆر شوێن داعشیان شكاندووە زی��ادەڕەوی
دەكرێت لە دەخالەتی ئێران (ئەملۆنیتەر) ،بەاڵم سەرۆكی
دەزگ��ای ئاسایشی هەرێم دەڵێت :میلیشیا شیعەكان
گرفتی گ��ەورەت��رن لە داع��ش ( ،)bbcكە بێگومان ئەم
بۆچوونە كوردیانە دەكرێت وا لێكبدرێنەوە بەشێكن لە
قەیرانی میلیشیا و سیاسەتەكانیان .كە ئەمە دەكرێت بڵێن
الیەنداریە بۆ هەركام لە میلیشیا شیعی و سوننییەكان.

کۆنفرانسی یەکخستنی هەوڵەکان بۆ روبەڕوبوونەوەی توندوتیژی و تیرۆر
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یان الیەنگریە لە سیاسەتی ئێرانی یان توركی و سعودی.
پێچەوانەكەشی راستە.
 .5كورد دەبێت هەست بە مەترسی میلیشیا شیعی و
سوننەكان بكات
چۆن سەرهەڵدانی داعش ،كوردی توشی شۆكێكی سیاسی
كرد و ئامادەگی سیاسی سەربازی و هەواڵگری وەك پێویست
نەبوو .سەرهەڵدانی ئەم میلیشیا شیعی و سوننیانەش
مەترسیەكانی داهاتوویان ،هیچی لە داعش كەمرت نییە.
حكومەتی هەرێمی كوردستان (كورد) گەر هەست بە مەترسی
ئەم گروپ و میلیشیایانە نەكات ،بۆچوونێكی نالۆژیكی و
ناواقعیە ،هەروەك چۆن نەبوونی مەترسی لە خودی شیعە و
سوننە ناواقعیە ،چونكە لە باشرتین حاڵدا چ بە دیوی مەزهەب
و تائیفی ،چ بە دیوی ئیتنی و نەتەوەییدا كوردیان قبوڵ نییە.
 .6سعود فەیسەڵ و قاسم سلێامنی ترسیان هەیە ،كورد
بۆ ترسی نەبێت؟
هەركام لە سعود فەیسەڵ و قاسم سولەیامنی وەكو
دوو نوێنەری كارەكتەری سەرەكی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و ناوچەكە و بە تایبەتی لە عێراق  ..ترسیان لە گروپە دژو
نەیارەكانیان هەیە.
سعود فەیسەڵی سعودی ،فاكتەری یەكەم و سەرەكی و
هاوكارو داڵدەدانی گروپ و میلیشیا سوننەكانە و هەست
بە مەترسی گروپە شیعە نەیارەكانی دەكات.
قاسم سولەیامنیش ،كە فاكتەری یەكەم و سەرەكی
هاوكار و یارمەتیدەری سەرەكی میلیشیا شیعەكانە ،هەست
بە مەترسی گروپە سوننەكان دەكات .كەواتا بۆ كورد كاتێك
فەیسەڵ و سلێامنی ترسیان هەبێت ،كە خۆیان داینەمۆی
سەرەكی بەگەر خستنیانن ،كورد بۆ مەترسی نەبێت .بەڵكو
دەكرێت مەترسی ئەم دوو كارەكتەرە بەهەند وەربگیرێت.
 .7گروپی مافیا و بازرگانی چەكن
ترسێكی تری ئەم گروپانە لەژێر ناوی دین و نەتەوە
مەزهەبدا .جۆرێكن لە گروپی مافیایی و جەنگ و
مامەڵەكردن بە چەك و بابەتی سەربازیەوە یان فڕاندنی
كەسایەتی سیاسی ،دینی ،سەرمایەدار كە كاریگەری
سایكۆلۆژی و سۆسیۆلۆژیان لەسەر ئایندەی عێراق و
هەرێمی كوردستان جێدەهێڵن و لەرابوردووشدا دەیان

كورد بوونەتە قوربانی ئەم میلیشیایانە( .بۆ منوونە عاسائیب
ئەهل حەق دوو كوردی ناوچەی كەالر دەفڕێنن و ()16
دەفتەر دۆالریان لێ وەردەگرن و وتویانە چونكە بارزانی
رێگا نادات ،عەرەب بێ كەفیل بێنە هەرێم ئێمەش ئەوە
دەكەین.
 .8گ��روپ و میلیشیاكان  ،بەشێكن لە عەشایری
پۆپۆلیست
بەشێك لە عەشایرەكانی عێراق .بەتایبەتی سوننەكان.
تەنها بەدوای پارەو چەكداركردن و زۆر هەلپەرسنت ،بە پێی
ئەجێندای واڵتانی دەرەكی مامەڵە دەكەن و بەشێكن لە
كوشتارو شەر و قەیرانەكانی عێراق.
 .9مەترسی لەسەر ناوچە جێناكۆكەكان
ملمالنێی دوورودرێژی رابوردووی كورد و بە تایبەتی لە
دوای ( )2003لەگەڵ عێراق (شیعە و سوننە) لەسەر ناوچە
جێناكۆكانە كە خەتی تەماسە لە نێوان (كورد -سوننە)
(كورد -شیعە) كە لە موسڵەوە تا دیالە دەستپێدەكات.
ئێستاش ئەو شوێنانەی كە لە شەرو ملمالنێیەكی
سەختدایە لە نێوان كورد ،داعش .بە هەمانشێوە بوونە
مەیدانی ملمالنێیەكی توندی ش��اراوەی نێوان كورد و
ئەم میلیشیایانە ،كە بێگومان هیچكامیان قبوڵیان نیە،
كە كەركوك ،سەعدیە و جەلەوال (گ��واڵڵ��ە) ...،ناوچەی
كوردستانین .لەمبارەیەوە نوسەرێكی فەرەنسی دەڵێت
عێراق (شیعە و سوننە) نیگەرانی ئەوە نین كە داعش،
موسڵی داگیركردوە ،بەڵكو نیگەرانی ئ��ەوەن كە كورد
كەركوكی كۆنرتۆڵكردووە.
 .10كارتی فشارن
بە تایبەت ئێران دەیەوێت .ئەم میلیشیایانە وەكو
كارتی فشار بەكاربهێنێت لەسەر سوننەكان بۆ نزیكبوونە
لە ئەمەریكا.
 .11پابەندی دەوڵەت و حكومەت نین
ئەم میلیشیایانە جۆرێكن یان فۆرمێكن لە شێوەی
عەسابەو پابەندی هیچكام لە رێووشوێنی دین ،یاسایی و
ئەخالقی نین ،هیچ ئینتیامیان نیە بۆ دەوڵەت یان حكومەت
و سوپا و پابەندی هیچ پێوەرێكی ئەخالقی و ئینسانی نین.
 .12دژی پێشمەرگەن
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ئەم میلیشیایانە .هەركامیان چەندە رقی لە ئەوی تریانە
(شیعە و سوننە) هەردووكیان رقیان لە پێشمەرگەیە ،بەاڵم
چاوەڕوانی ئەوەن شەڕی داعش تەواوبێت و رەنگە شەڕی
پێشمەرگە روبەڕووبونەوە بێت لەگەڵ ئەم میلیشیایانە ،سەرەرای
ئەوەی رۆڵ و ئەهمیەتی پێشمەرگە لەو شەڕانەی دژی داعش
لەبەرچاوناگرن ،یەكێك لە بەرپرسەكانی حشدی شەعبی دەڵێت
(پشتامن بە خواو و ئێران بەستوە).
 .13ئەمەریكا دەستی ئاوەاڵ كردوون
بۆ دژایەتی داعش ،ئەمریكا دەستی ئاوەاڵ كردوون و بێدەنگە
لە میلیشیا شیعەكان .بۆ نەرمی نواندنی ئێران لە دانوستانەكانی
گروپی ( )1+5لەگەڵ ئێران و راكێشانی ئێران بۆ ناو قەیرانەكان.
 .14میلیتاریزەكردنی عێراق
ئەم میلیشیایانە هێندەی تر عێراق و واڵتەكانیرت بەرەو
میلیتاریزەكردن و جەنگ و كاولكاری دەبەن و پابەندی هیچ
رێساو یاسایەكی نێودەوڵەتی نین .لەبەرامبەردا رەنگە لەژێر ناوی
حكومەتدا سوپا بە چەكی قورس تەیار بكرێت و بە ئاراستەیەكی
خراپدا بربێت.
 .15پاشەكشەی پرۆسەی دیموكراسی.
هەرەشەن لە چاپەمەنی و میدیا ئازاد و كۆتاییهاتن بە

قەیس خەزعەلی
ئایدیا دیپلۆماتیك

كۆمەڵی مەدەنی و ئازادیەكان پرۆسەی هەڵبژاردن و پەرلەمان و
حكومەت و رێكخراوەكان و مافی ژنان و الوان.
 .16هەڵگیرساندنی شەڕی ناوخۆ:
هێشتا پێكهاتەكانی عێراق ،عەلەنی و ئاشكرا نەچونەتە
شەڕی ناوخۆوە ،بەاڵم میلیشیاكان هاندەرن بۆ راگەیاندنی شەڕی
عەلەنی ناوخۆ .واتا دەركردنی سوننەكان لەناو شیعەكان و بە
پێچەوانەشەوە یان رەنگە ناوچە كوردیەكانیش بگرێتەوە.
 .17دەخالەتی بەهێزتری واڵتانی ناوچەكە
زۆربەی نەهامەتیەكانی گەالنی عێراق دەخالەتی واڵتانی
ئێران و توركیاو واڵتانی كەنداوە .بەاڵم رەنگە لە داهاتوودا
واڵتانی ناوچەكە زۆرتر دەخالەت و باربوی چەك و یارمەتی
ماددی و دینی بكەن.
 .18گۆڕانكاری سیاسی ،جوگرافی و راگواسنت لە بابەتی:
أ .داگیركردنی موسڵ لەالیەن توركیاوە
ب .جیابوونەوەیەكی خوێناوی لە عێراقدا كە ئارەزومەندانە
نەبێت.
ت .دابڕانی ئێران لە سوریا و حزبوڵاڵ .
پ .دژایەتی نفوزی .PKK
ج .چۆڵكردنی تەواوی ناوچە سوننی و شیعەكان لە یەكرت.
ح .راگواستنی زورەملێ :وەكو تەختكردنی ناوچە سوننەكان
لەدوای شەڕی تكریت و ناوچەكانی ترو روخانی خانوەكانیان و
دەركردنیان.
خ .شەری خوێناوی لەگەڵ كورد لەسەر ناوچە ج ێ ناكۆكەكان.
 .19خۆ پڕچەككردنی زیاتری (كورد ،شیعە ،سوننە)>
 .20سەرهەڵدانی قۆناغێكی نوێ و مەترسیداری رادیكالیزمی
ئیسالمی لە بابەتی حیجابی زۆرەملێ .رێگرتن لەخواستەكانی
گەنجان و داخستنی شوێنە تەرفیهی و حەرامكردنی،
حەاڵڵكراوەكان و روخاندنی مزگەت و كەنیسە و شوێنە
موقدەسەكان و بەتااڵنربدنی كلتور و شوێنەوارەكان.
 .21بارودۆخێكی خوێناویرت :كە سوریا لە چاویدا ئاسایی بێ
كە ( )250000كەس كوژراوە .رەنگە بەسەدان هەزار كەس لە
عێراق لەسەر دەستی ئەم میلیشیانە بكوژرێن.
 .22پێشیلكاری زۆرتری مافی مرۆڤ رێزگرتن لە پرەنسیپ و
یاساكانی مافی مرۆڤ
تا دێت ئامارەكان و رێكخراوە نێودەوڵەتیەكان فاكت زیاتر
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دەخەنە روو ،سەبارەت بە پێشێلكاری رەوشی مافی مرۆڤ و
كوشتنی ب ێ دادگایی و تەعەدا كردن لە ژنان و كچان.
 .23لێكەوتەی كۆمەاڵیەتی نێگەتیڤ
لە بابەتی ڕفاندن و سوكایەتی بە ژنانی یەزیدی لە شەنگال و
زەواجی مسیار و زۆرەملێ ،زۆربوونی بێوەژن ،مندااڵنی ب ێ باوك
و دزی و راووڕوت ،كێشەی كۆمەاڵیەتی بەرفراوان و هەژاری و
تەاڵق و جیابونەوە و پرۆسەی هاوسەرگیری ناشەرعی.
 .24قەیرانی ئابوری و دارایی
دابەزینی نێوەندی داهاتی سااڵنەی تاك و خراپبوونی
گوزەرانی زیاتری هاواڵتیان .كە هەژاری زۆرتر بەدوای خۆیدا
دەهێنێت.
 .25قوربانیدانی زیاتری (پێشمەرگە) كە سەرمایەی گەورەی
كۆمەڵگەی كوردستانن
چونكە تاكە هێزە كە بە ئینتام بۆ نیشتیامن داكۆكی لە
خەڵكی كوردستان دەكات و هەموو میلیشیاكان بەچاوی دوژمن
سەیری هێزی پێشمەرگە دەكەن.
 .26پەرەسەندنی گەندەڵی و فەسادی ئیداری :لە بابەتی
بەرتیل و نا شەفافی و رۆتین.
 .27ئەگەری رودان و سەرهەڵدانی كودەتا
 .28ئاوارەبوون و دەرب��ەدەری هاواڵتیانی عێراق :زۆرتر
لەوەی ئێستا هەیە چاوەڕوانی ئەوە دەكرێت لەسەر دەستی
میلیشیاكان ،ئاوارەكان زۆرتربن.
 .29خراپبونی رەوشی تەندروستی و پەروەردە :لەسایەی
گروپ و میلیشیا ئیسالمیە رادیكاڵەكان كە دژی كرانەوە و یاسا
مۆدێرنەكانن.
 .30دواخستنی چانسی راگەیاندنی سەربەخۆیی كوردستان
ئەوەی كە دەبێت لۆژیكانە سەیری بكەین ئەوەیە كە تا
رەوشی سیاسی عێراق ئارامرتبێت و دیموكراسی گەشەبكات
و دادگا و یاسا بەرقەراربێت و سیستمی فیدراڵی كاریگەری
پۆزەتیڤی لەسەر هەرێمی كوردستان دەبێت و چەندەش نا
ئارامی زۆرتربێت .میلیشیاكان گەشە دەكەن و چانسی راگەیاندنی
سەربەخۆیی كوردستان دواتر دەخات .هەرچەندە بە ئەزمونی
والتانی یۆگسالفیا وا ناڵێین.
ل��ەروی��ەك��ی ت���رەوە ناتەبایی و پێكەوە هەڵنەكردن
رێخۆشكەریشە بۆ دابەشبوون ،یان النی كەم بۆ ( )3هەرێمی
كۆنفیدڕاڵ!

بەشی هەشتەم
قۆناغی پۆست داع��ش و فۆبیای
میلیشیاكان
هەرچەند ،چاوەروانیەكی دورە كە بەمزوانە داعش كۆتایی
بێت ،یان میلیشیاكان بنبڕ بكرێن ،بەاڵم قۆناغی پۆست داعش
چاوەڕوانی ئەوەی لێدەكرێت كە:
1حەشدی شەعبی و میلیشیا شیعەكان ،هێندەی داعش،مەترسی بن لەسەر سوننەكان ،یان داعش چەندە مەترسی بووە
لەسەر شیعە .حەشدی شەعبی هێندە مەترسی بێ لەسەر سوننەكان.
2رەنگە دوای داعش سەردەمی زێڕینی میلیشیاكان بێت،بۆ كوشتار و تۆڵەكردنەوە بە تایبەتی هەركامیان سەركەوتوتربێت
رەنگە ئەوانی تر قەتڵ و عام بكات.
3داهاتووی عێراق لەبەردەم مەترسی دووب��ارە بوونەوەیسیناریۆكانی سوریا و بەلكان و خەمیرە سورەكانی كامبۆدیا دایە.
4پاشەكشەی داعش بەب ێ گرەنتی بۆ سوننەكان كارێكیقورسە ،كە رەنگە تراژیدیای گەورەی لێبكەوێتەوە ،بەتێروانین
لەوەی تا ئێستا میلیشیا شیعەكان ئەنجامیدەدەن.
5پارچە پارچەبوونی عێراق ،بەب ێ چەترێكی یاسایی ونێودەوڵەتی و كە رەنگە سەدان هەزار ببنە قوربانی.
6هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆی نێوان شیعە و سوننە درێژەیهەیە ،كە یانزە ساڵە خامۆشكراوە و دواخراوە .كە كوژانەوەی زۆر
قورس دەبێت.
7سەرهەڵدانی گروپی مافیایی و باندی بازرگانی (مادەیبێهۆشكەر ،بازرگانی چەك ،بازرگانیكردن بە ژنان و مندااڵن ،دزینی
شوێنەوارە گرینگەكان و نەوت.)...
8نەبوونی سرتاتیژێكی روون سەبارەت بە داهاتووی هەرێمیكوردستان لەنێو ئەو قەیرانانەدا بەتایبەتی لەالیەن گروپ و
میلیشیاكانەوە.
9كاریگەری نێگەتیڤی پەروەردەیی و كۆمەاڵیەتی و ئابوریلەسەر تاكەكانی كۆمەڵگا.
10كۆنرتۆڵكردنەوەی موسڵ ،رەنگە سەرەتای تراژیدیرتینرووداوی عێراق بێت لەسەر دەستی داعش و میلیشیا شیعە و
سوننەكان ،بەسەرنجدان لەوەی كە لە تكریت روویدا و قەتڵ و
عامی بێ وێنە دژی سوننەكان كراوە.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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بەشی نۆیەم
ئەگەر و ئەلتەرناتیڤە ،پۆزەتیڤ و
نێگەتیڤەكان
دوو ئ��ەگ��ەرو گریامنە ه��ەن ب��ۆ لێكدانەوەی
سیاسەت و هەڵسەنگاندنی رەوشی سیاسی عێراق و
كوردستان .كە رەهەندێكیان پۆزەتیڤە و رەهەندەكەی
تریيان نێگەتیڤە ،چونكە ناتوانرێت بڕوا بەوە بكرێت
كە عێراق بەم نزیكانە دەتوانێت كێشە و قەیرانەكانی
چارەسەر بكات ،ئەگەرچی باس لەوەدەكرێت بەدوای
رێكەوتنی (تاران و  )1+5رەنگە هەژمون و دەخالەتی
ئێران لە عێراق و بەسەر میلیشیا شیعەكانەوە كەم
دەبێتەوە ،بەاڵم هێشتا ئەمە زوە.
.1گۆڕینی نەخشەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .بە
شێوەیەك كە هەموو الیەنە ناكۆكەكان رازیبكات.
بەتایبەتی عێراق بكاتە سێ دەوڵەتی سەربەخۆی
(كورد ،شیعە ،سوننە)
 .2رێگرتن لە دەخالەتی واڵتانی شیعی و سوننی
لە قەیرانەكانی ناوچەكە و دانانی سنور بەشێوەی
یاسایی نێودەوڵەتی یان فشاری سیاسی و ئابووری.
 .3سنوردانان و فشار دروستكردن بۆ رێگری
لە دەست گەیشتنی میلیشیا گروپەكان و چەك و
جبەخانەی سەربازی.
 .4بۆ كوردستان دوو رێگا هەیە :یان پشتیوانی
خەڵك بۆ جیابوونەوە یان پشتیوانی نێودەوڵەتی
بۆ سەربەخۆیی كوردستان .كە پێویستە س��ەرەرای
رەهەندە مەترسیدارەكانی لەبەرچاو بگرێت.
 .5گەر داعش ئەنتی شیعەو كوردە ،قاعیدە ئەنتی
ئەمریكا بوو .رەنگە گروپەكانی داهاتوو دژی هەموو
پێكهاتەكاننب واتا دەبێت داعش ئەزمونێكی فێری
هەموو الیەنەكان كردبێت .كە مەترسی گەورەتر لە
داهاتوودا روب��ەرووی عێراق و هەرێمی كوردستان
دەبێتەوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

 .6بەگەرخستنی دبلۆماسیەتی ك���وردی :بۆ
راكێشانی سەرنجی واڵتانی خۆرئاوا كە كورد بەشێك
نییە لە كێشەكانی شیعە و سوننە و بەتەواوی خۆی
دەربخاتەوە و كۆتایی بە الیەنگریەكانی بێنێت.
 .7یەكخستنی گوتاری هێزە كوردیەكان :بە تایبەتی
پێنج هێزە سەرەكیەكە .كە لەپەرلەماندان و گرنگی و
رۆڵ و كاریگەری خۆی هەیە.
 .8ئ��ام��اژە ت��ازەك��ان��ی (گ��ەردەل��ول��ی زەب��ر یان
خۆراگری) سعودیە و واڵتانی كەنداو و پاكستان :بۆ
سەر حوسیەكانی یەمەن ناردنی مسج بوو بۆ ئێران لە
عێراق  .كە رەنگە قەیرانی قوڵ بەدوای خۆیدا بهێنێت.
كە كاریگەری لەسەر عێراق و هەرێمی كوردستانیش
دادەنێت
 .9ش��ەری ناوخۆ لەعێراق  :دوب��ارەك��ردن��ەوەی
سیناریۆكانی لوبنان ،رسبیا و بۆسنە.
 .10بێ بەهابوونی دەستور :پشت پێ نەبەستنی
و ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی ح��ەررەك لە نێوان
ئەسیوبیاو ئەمەریكا لە رابوردوو روویدا.
 .11هەرگیز نابێت كەس چاوەرێی ئەوە بكات
كە واڵتانی ناوچەكە هەنگاوێكی پۆزەتیڤ بنێن.
گەر هێزە عێراقیەكان لەو وابەستەگییە خۆیان رزگار
نەكەن
 .12رەنگە چانسێكی ب��اش بێ بۆ ك��ورد .گەر
هەنگاوی لۆژیكی بنێت و پشتیوانی نێودەوڵەتی
هەبێت.
 .13باڵوبونەوەی گەندەڵی و فەساد و فەحشا و
بێكاری و نەخۆشی ترسناك و مەترسیدار.
 .14پێویستە حكومەتی هەرێم ،فشار بكات بۆ
ئەوەی ئەمەریكا و ئەوروپا ،راستەوخۆ مامەڵە لەگەڵ
هەرێم و هێزی پێشمەرگە بكەن .نەك لەرێگەی
عێراقەوە ،چونكە تائێستاش ئەو رۆڵەی پێشمەرگە
وەك پێویست لەبەرچاو ناگرێت.
 .15پێداچونەوەی ئەمەریكا لەگەڵ كورد بەتایبەتی
لەسەر فایلی تیرۆر و مافەكانی گەلی كورد.
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بەشی دەیەم
پالن و ئەڵتەرناتیڤەكانی حكومەتی
هەرێمی كوردستان و هێزەكانی هەر
چوار پارچەی كوردستان
سەرهەڵدانی داعش سەرەڕای كاریگەری و دەركەوتنی
دیوە نێگەتیڤەكانی لەسەر هەرێمی كوردستان ،بەاڵم
فاكتەر گەلی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا ،كە لە بەرژەوەندی
كورد بوون:
 .1هاونەتەوەیبوونی هێزە كوردستانیەكانی هەر چوار
پارچەی كوردستان:
یەكەمجارە لە مێژووی نزیكیدا كە هەموو هێز و

حزبە كوردستانیەكانی هەر چوار پارچەی كوردستان چ
لەڕوی سەربازیەوە چ لەڕوی میدیایی و هاو هەڵوێستیەوە
یەكگرتوانە بێنە مەیدان و بەگژ ئەم مەترسیەدا بچنەوە
(هێزەكانی باشور ،باكور ،رۆژهەاڵت ،رۆژئاوا) بەشداری
هێزەكانی باكور ( )PKKو هێزەكانی رۆژهەاڵت (كۆمەڵە
و دیموكرات و پاك) و هێزەكانی رۆژئاوا ( PYDو )YPJ
زۆری��ەن��ەی هێزەكانی باشور و شەهیدبوونی سەدان
پێشمەرگەی ئەو هێزانە لەبەرەكانی جەنگ.
 .2ژیانەوە و سەرلەنوێ گەرمبونەوەی پەیوەندیەكانی
جەماوەری هەر چوار پارچەی كوردستان و داكۆكی لە
ئەزمونی هەرێمی كوردستانی باشور و پاراستنی كۆبانێ و
كانتۆنەكانی.
 .3گوتاری میدیای كوردی تا رادەیەكی باش روماڵی ئەم
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مەترسیەی كرد و جەماوەری بۆ سازدا.
 .4یەكخستنی گوتاری هێزە نەیار و ناكۆكەكانی هەركام
لەپارچەكان بۆ بەرگرتن لەم مەترسیە .بۆ منوونە یەكەمجار
بوو سكرتێری پێنج هێزی رۆژهەاڵتی دوای دەیان ساڵ
لەبارەگای حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران لە كۆیە
كۆبونەوە.
 .5بەستنی كۆنگرەی نەتەوەیی لەسەر ئاستی هەر
چوار پارچەكە و هەموو كوردانی دنیا ،بە هەموو هێز و
فكرو ئایدۆلۆژیانەوە لە ئەوپەڕی چەپ و ناسیۆنالیست و
ئیسالمی و هێزە دیموكرات و لیبڕاڵەكان.
 .6یەكخستنی كۆی گوتاری نەتەوەیی هەموو
هێز و الیەن و كەسایەتیەكان چ سیاسی و چ میدیایی
و سەربازی لە ئاستی ناوخۆیی ،عێراق ،ناوچەیی و
نێودەوڵەتی.
 .7خۆئامادەكردنی زوو یان درەنگ وەخت بۆ
سەربەخۆیی كوردستان.
 .8بەكارهێنانی نەوت و سامانی ئەم واڵتە بۆ
بەهێزكردنی گوتار و میدیا و الیەنی سەربازی
یەكگرتوانە و پێداچونەوە بە كێشە و گرفتەكانی
رابوردوو و كاركردن بۆ داهاتوو.
 .9دەس��ت هەڵگرتن لەناكۆكی و ملمالنێی
هێزەكان لەسەرو مەسەلەی بەرژەوەندی حزبی.
 .10پێكهێنانی ژورێكی تایبەتی كاتی لەبواری
میدیا و پالن و سرتاتیژی.
 .11سازان و چاكردنەوەی پەیوەندیەكانی نێوان
حكومەتی هەرێم و حكومەتی عێراق ،تا دۆزینەوەی
ئەڵتەرناتیڤی گونجاوتر.
 .12پشتیوانیكردن لە كانتۆنەكانی خۆرئاوا و
پرۆسەی ئاشتی لە باكور و هەوڵدان بۆ ئازادكردنی
ئ��ۆج��ەالن بەتایبەتی ك��ارك��ردن ل��ەس��ەر میتۆد و
مانیفێستی مام جەالل بۆ ئەم پرسانە.
 .13كاركردنی جدی بۆ گەڕانەوەی ئینتام الی
گەنج و الوان بۆ مەسەلەكانی نیشتیامنی ئەمەش بە
میتۆدی (ئەرك و ماف) جێبەجێ دەكرێت.
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بەشی یانزەهەم
راپۆرتێكی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی گروپە
ئیسالمیە رادیكاڵەكان
بە مەترسی دەزانێت لەسەر جیهان
سەنتەری كاری خۆپارێزی (The Center For Preventive
 ،)Actionسەربە ئەنجومەنی پەیوەندییكانی دەرەوەی
واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكایە ،لەراپۆرتی سااڵنەی خۆی بۆ ساڵی
( )2015كە راپۆرتەكەی لەژێر ناونیشانی (روپێوی یەكەمینەكانی
خۆپارێزی بۆ ساڵی  )2015ئامادەیكردووە لە ()12ی نۆڤەمبەردا
باڵویكردۆتەوە:
راپۆرتەكە لەسەر گرنگرتین ئەو گرفت و كێشەو ملمالنێیانەی
واڵتان وەستاوە ،كەزۆر گرنگییان هەیە لەدروستكردنی سیاسەتی
دەرەوەی ئەمەریكاو بەرژەوەندییە نیشتیامنییەكانی ئەمەریكا.
راپۆرتەكە بۆ ساڵی رابوردوو ( )2014دوو مەترسی گەورەی
دیاریكردبوو (ڕووبەڕووبوونەوەی داعش لەسوریا و عێراق,
مەترسی شەڕی تائیفی لەكۆماری ئەفەریقای ناوەڕاست).
لەسەر نەخشەیەك ،هەموو ئەو ناوچانە كە ملمالنێیەكی
گەورەی تێدایە لەسەر ئاستی جیهان دیاریكراون بەپێی راپۆرتەكە
ناوچەكانی ملمالنێی دابەشكران بۆ سێ ئاست بەپێی مەترسیان:
یەكەم :ناوچەكانی ملمالنێی كە هەرەشە و گرفتی گەورەن
و لە ریزبەندی یەكەمینەكانن بۆ ئەمەریكا ،بە سور رەنگكراوە:
سیناریۆكانی ئەم ناوچانە بەمشێوەیەیە:
 .1بەردەوامبوونی ملمالنێ لە عێراق.
 .2هێرشی چاوەروانكراو بۆ سەر ئەمەریكا لە ناوەوە یان بۆ
سەر یەكێك لە هاوپەیامنەكانی.
 .3هێرشی ئەلیكرتۆنی بۆ سەر ژێرخانی ئەمەریكا.
 .4بەردەوامبوونی قەیرانەكانی كۆریای باكور.
 .5هێرشی سەربازی ئیرسائیل .دژی پێگە ئەتۆمیەكانی ئێران.
 .6سەرهەڵدانی روبەڕوو بوونەوەی چەكداری لە دەریای
چینی باشور.
 .7هەڵكشانی قەیرانەكان لە سوریا.
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 .8زیادبوونی نا ئارامی لە ئەفغانستان.
 .9بەرزبوونەوەی شەر و كوشتار لە رۆژهەاڵتی ئۆكرانیا.
 .10بەرزبوونەوەی ئاڵۆزی لە نێوان ئیرسائیل و فەلەستین.
( )7مەترسی پەیوەندیان بەگروپە ئیسالمیە رادیكاڵكانەوە.
دووەم :ناوچەكانی هەرەشەلەسەر ،كە ئەگەری ڕوودانی
مەترسیان هەیە و پلەی دووەمیان هەیە لەناو یەكەمینەكانی
ئەمەریكا و ناوەندی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا.
ئەم ناوچانە بە رەنگی پرتەقاڵی رەنگ كراون بەپێی راپۆرتەكە
سیناریۆكانئاوایە:
 .1بەردەوامی و زیادبوونی ملمالنێ لە لیبیا( .مەبەستی
سوپای فەجری لیبیای ئیسالمیە)
 .2زیادبوونی هێرشی تیرۆریستی.
 .3نائارامی زیاتر لە میرس .بەتایبەت لە ناوچەی سینا.
(بەهۆی گروپی ئەنصار بەیت ئەملقدس).
 .4نائارامی زیاتر لە ئەردەن.
 .5هەڵكشانی توندوتیژی تائیفی و نائارامی سیاسی زۆرتر لە
لوبنان( .مەبەست حزبواڵ و گروپەكانی ترە)
 .6هەڵكشانی توندوتیژی ناوخۆیی لە پاكستان.
 .7توندوتیژی سیاسی لە نێوان كۆمەڵە كوردیەكان و هێزە
ئەمنیەكانی توركیا (كە مەبەست پەكەكەیە).
 .8نائارامی سیاسی لە یەمەن( .مەبەست حوسیە .شیعەكان
و گروپەكانی ترە)
()7مەترسیان پەیوەندیان بەگروپە ئیسالمیە رادیكاڵەكانەوە
هەیە گەر باسی ( ئیخوان توركەكان) نەكەین.
سێیەم :ناوچەكانی هەرەشەلەسەر .كە ئەگەری كەمرتین
مەترسی لەسەرە پلەی سێیەمی هەیە لەناو سیاسەتەكانی
ئەمەریكا بە رەنگی زەرد رەنگكراون و لە راپۆرتەكەدا سیناریۆكانی
ئاوایە.
 .1گەشەكردنی خۆپیشاندانە سیاسیەكان لە چین لە ناوچەی
ئەیجور.
 .2هەڵكشانی توندوتیژی تائیفی لە كۆماری ئەفەریقای
ناوەراست.
 .3هەڵكشانی توندوتیژی لە نێوان بووزیەكان و روهینجا لە
میامنار.
 .4شەری ناوخۆ لە باشوری سودان.

 .5زیادبوونی نائارامی لە تایالند.
 .6قەیرانە سیاسیەكانی فەنزویال.
 .7نائارامی لە رۆژئاوای ئەفەریقا سەبارەت بە نەخۆشی
ئیبۆال.
بەپێی راپۆرتەكە لەئێستادا شەری ئەمەریكا لەگەڵ داعش
بۆ هەر كاتژمێرێك ( )300هەزار دۆالر خەرجیەتی,لەكاتێكدا
لەشەڕەكانی ئەفغانستان رۆژنە ( )200ملیۆن دۆالر خەرجی بووە
بۆ ماوەی ( )13ساڵ.
راپۆرتەكە گەورەترین هەڕەشە و مەترسی ملمالنێ لە نێوان
شیعە و سوننە دەزانێت لەعێراقدا بۆ ساڵی (.)2015
بەپێی سیناریۆكانی ئەم راپۆرتە بێت هەڕەشەی گەورە لەسەر
جیهان هەن كە زۆربەیان لەخۆرهەاڵتی ناوڕاست و لەناویشیاندا
لە واڵتانی عەرەبی ئیسالمین و یەكەم كارەكتەری مەترسیدارو
هەڕەشەش گروپە ئیسالمییە رادیكاڵ و مەترسیدارەكانن.

پارادۆكسی گەورە بەدیدەكرێت لە سیاسەتی ئەمەریكا ،بۆ
نموونە لە عێراق لەگەڵ ئێران هەماهەنگە بۆ شەڕی داعش،
لەسوریا دژی سیاسەتەكانی ئێرانە لە بەرامبەر بەشار ئەسەد
و لەیەمەن پشتیوانی لە سعودیە دەكات دژی الیەنگرانی
ئێران و حوسیەكان.

واتە لەكۆی ( )25سیناریۆی مەترسیدار كە ریزبەندی
كراون ( )15مەترسیان لەو واڵتانەن كە باسمكردن ،ئەو ()15
هەڕەشەیەش لەواڵتانی ئیسالمی و گروپە ئیسالمییە رادیكاڵ و
تیرۆرستەكانن.
لەگروپی یەكەمی سور لەكۆی ( )10سیناریۆ ()7یان هێزە
ئیسالمییەرادیكاڵەكانن.
لەگروپی دووەم – پرتەقاڵی لەكۆی ( )8سیناریۆ ()7یان هێزە
ئیسالمییەرادیكاڵەكانن.
لەگروپی سێهەم – زەرد لەكۆی ( )7سیناریۆ)1( ،یان هێزە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانن) (.
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بەشی دوانزەهەم
گروپ و میلیشیاكانی عێراق
یەكەم :سوننەكان
 .1الجیش االسالمی فی العراق:
سوننی -سەلەفین ساڵی  2003دامەزراوە ،پێكهاتوون
لە ئەفسەرانی پێشووی سوپای عێراق ،بەعسی و پیاوانی
ئاینی سەلەفی و عەشایر.
ئامانجەكانیان /رزگاركردنی عێراقە.دژی پرۆسەی سیاسی عێراق و ئەنتی دەستوریعێراقین
لەگەڵ سێ هێزی تر (جیش موجاهیدین ،كتائب ثورەالعرشین ،جبهە االسالمیە املقاومە عێراق) ،ئەنجوومەنێكی
چوار قۆڵیان پێكهێناوە.
 .2كتائب ثورە العرشین:
كۆمەڵەیەكی سوننی ،ئیسالمین ،نزیكن لە هیئە علامْ
املسلمین (حارس زاری) سەرۆكایەتی دەكرد (مرد) رێكەوتی
 10تەمموزی  2003دامەزراوە .ئامانجەكانی ،رزگاركردنی
خاكی عێراقە لە ئیستمالی عەسكەری و سیاسی بێگانە.
 .3الجبهە االسالمیە املقاومە العراقیە (جامع)
عێراقی -ئیسالمین .لە  28ئایار  2004دامەزراوە و باڵی
سەربازی بە ناوی (كتائب سەالحەدین ئەیوبیە) خاوەنی
فكرەی ئیخوانین (ی��ان ئیخوانی عێراقین) ،ئامانجیان
دەركردنی داگیركەرە لە عێراق .جوگرافیای ئەم گروپە ناوچە
سوننەكانی وەك (موسڵ ،دیالە ،بەغداد ،االنبار و بەرسە)یە
 .4جیش االنصار السنە:
كۆمەڵەیەكی سەلەفی – جیهادین ،لە ئەیلولی
 2003دام��ەزراوە و پێكهاتبوون لە (االنصار االسالمی
كوردی و سەربازانی عێراقی پێشوو و سەلەفیەكان)
لەسەر شێوازی قاعیدە كاریاندەكرد .ئامانجیان
دەركردنی داگیركەرە لە عێراق و جێ بەجێكردنی
دین و شەریعەتی ئیسالمە .جوگرافیایان ناوچەكانی
كوردستان بووە و بەرپرسیارن لە تەقینەوەكەی شوباتی
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 2004هەولێر لە مەڵبەند و لقی یەكێتی و پارتی كە
دەیان سەركردەو كادری هەردوال شەهیدبوون .سەدان
تیرۆر و تەقینەوە و كوشنت ،تەقاندنەوەی ئۆتۆمبیلی
بۆمبڕێژكراوییان ئەمجامداوە.
 .5جیش الراشدین:
كۆمەڵەیەكی ئیسالمی سوننین .ئامانجیان وەكو حركە
مقاولە االسالمی و كتائب پورە عرشین پێكهاتوون لە چەند
كەتیبەیەك (كتیبە الكوثر ،فردوسی ،جنود الرحمن ،الفجر
الصادق ،مسلم بن عقیل) ،شوێن و جوگرافیایان لە بەغداد
ئەنبارو دیالە باڵوبوونەتەوە .ئامانجیان كوشتنی داگیركار
و هاوكارەكانیانە بە تایبەتی دژی چاالكییەكانیان دژی
ئەمەریكایە.
 .6جیش املجاهدین
كۆمەڵەیەكی سونین و نزیكن لەسوپای ،ئیسالمی
لە شوباتی  2005دام��ەزراوە ،ئامانجیان دژی داگیركاری
ئەمەریكا بووە.
 .7تنظیم قاعدە الجهاد فی بالد الرافدین:
كۆمەڵەیەكی سەلەفی ،جیهادین ،پێشرت لەژێر ناوی
(جامعە التوحید والجهاد) بەسەرۆكایەتی ئەبوو مسعب
الزرقاوی كاریان دەك��رد ،كە ئەویش بەیعەتی خۆی دا
بە ئوسامە بن الدن .ئامانجیان ،دەركردنی داگیركاری
بێگانەیە و ئەمەریكایە لە عێراق و سوپاو پۆلیس ئامانجی
تیرۆركردنیان بوو .شەڕیان دژی شیعە راگەیاندبوو ،خوێنیان
حەاڵڵ كردبوون و تیرۆریان دەكردن ،پێگەی جوگرافییان لە
رومادی (االنبار) ،فلوجە ،بەغدا ،سامەرا ،دیالە و كەركوك)
بوو.
 .8الجامعە السلفیە املجاهدە
سەلەفی ،جیهادی ،سوننین ،نزیكبوون لە قاعیدە.
ئامانجیان دەرپ��ەران��دن��ی داگ��ی��رك��ەران��ە ل��ە ع��ێ�راق و
جێبەجێكردنی ئەحكامی شەریعەیە لە 2003/7/1
دامەزراوە ،دژی عەملانی – سۆسیاليست و شیوعی و الیەنە
قەومییەكان بوون.
 .9الجامعات البعثیە والعشائریە
میلیشیایەكن سەر بە كۆنە بەعسی و فكری قەومی
عەرەبین.
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 .10جیش محمد
كۆمەڵەیەكی سەر بە بەعسی پێشوون لە ئەفسەرانی
سوپاو پاسەوانانی س��ەدام حسێن و لە هاوینی 2003
دامەزراوە ،لە االنبار بوون ،دژی ئەمەریكا و هاوكارەكانیان
بوون.
 .11ثوار االنبار:
سوننیە قەومیەكانن كە الیەنگری رژێمی پێشوترن،
دژی رێكخراوی بەدری شیعە دەجەنگان بۆ دەرپەڕاندنی
الیەنگرانی قاعیدە لە ناوچەكانیان.
 .12جیش العزە فی العراق
 .13الجبهە الوطنیە لتحدید العراق:
كۆمەڵەیەكی پێكهاتوو لە ئەفسەرانی پێشوو لە
رۆشنبیران هەندێكیان قەومی و ئیسالمی بوون و الیەنگری

حزبی بەعس بوون دژی بوونی ئەمەریكا بوون لە عێراق.
 .14القیادە العامە ملجاهدی العراق املسلحە املقاومە
والتحدید فی العراق
كۆنە بەعسیەكان بوون و دروشمەكانی حزبی بەعسیان
هەڵگرتبوو .داوای دەرچوونی هێزەكانی ئەمەریكایان
دەكرد لە عێراق و دژی ئێرانیش بوون.
دووهەم :میلیشیا شیعەكان
 .1حەشدی شەعبی :حەشدی شەعبی ،بە حەشدی
نیشتیامنیش پێناسە دەكرێت و لە ( 13یونیۆ )2014
دروستبوە و لەالیەن فالح فیاز سەركردایەتی دەكرێت،
لەگەڵ هادی عامری و بەدوای فەتوای سیستانی دروستبوە
و بەپێی سەرچاوەكان لە بودجەی  )60( 2015ملیۆن
دۆالری بۆ تەرخانكراوە و ژمارەی ئەندامانی ( 100000بۆ
 )120000كەس مەزەندە دەكرێت و پێكهاتەكەش تەنها لە

چەکدارانی گروپی تیرۆریستی داعش
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شیعە پێكدێت ،تاوانبارە بە كوشتنی سوننەكان و خەڵكانی
سڤیل و مەدەنی.
بەشێك بەرپرسە ئەمريكیيەكان لەناویاندا دیڤيد
پرتایۆس سەرۆكی پێشووی (سی ئای ئەی) لە واشنتۆن
پۆست رایگەیاندووە «حەشدی شەعبی كە لەالیەن
ئێرانەوە پشتیوانی دەكرێت .لە گروپی داعش مەترسیدارتر
و لە عێراق هەڵساون بەكاری ئابڕوبەرانە دژی سوننەكان».
پاش سەرهەڵدانی حەشدی شەعبی و مەترسیەكانی باس
لەوەدەكرێت پێویستە سوپایەك بۆ سوننەكان بۆ پاراستنیان
لە قەتڵ و عامی شیعەكان درووستبكرێت و ئاماژە بە رۆڵی
سوننەكان دەدرێت لە شەڕی دژی قاعیدە.
 .2حزبوڵاڵى عێراق :ئ��ااڵی زەرد وەك��و بەیداخی
حزبوڵاڵی لوبنانیان هەڵگرتوە ،واثق بطاط سەرۆكایەتی
دەكات ،ئێران پشتیوانیان دەكات ،دژی ئەفسەرانی بەعسن،
ساڵی ( )2010دامەزراوە.
 .3فەیلەقی بەدر :هادی العامری سەرۆكایەتی دەكات،
گوایە خاوەنی ( )12000چەكدارە ،لە ساڵی ()2002
لە ئەنجومەنی ب��ااڵی ئیسالمی جیابۆتەوە و زۆرب��ەی
چاالكیەكان لە دیالەیەو تۆمەتبارە بە كوشتنی بەشێكی زۆر
لە بەرپرسانی سوپای بەعسی پێشوو فرۆكەوانەكان.
 .4عەسائیب اهل الحق )2004( :دام��ەزراوە ،سەر بە
رەوتی سەدر بوون ،دواتر لە ( )2006جیابونەوە و قەیس
خزعەلی سەرۆكایەتی دەكات ،بە ( )10000كەس مەزەندە
دەكرێن و رەوتی سەدر تاوانباریان دەكات بە كارەساتی
كوشتنی تائیفی ،لە توندرەوترین گروپەكانی شیعەیە و
تاوانبارە بە كوشتنی دەیان سەربازی ئەمەریكی ،خۆیان
دەڵێن ( )6000هێرشیان دژی ئەمەریكیەكان ئەنجامداوە،
بەشداری شەری سوریا دەكەن بۆ پشتیوانی لە بەشار ئەسەد.
 .5ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمی ،عەمار حەكیم :هێزێكی
خاوەن نفوزی شیعەكانە.
 .6سوپای مەهدی :لە ئەیلولی ( )2003دامەزراوە ،بۆ
دژایەتی هێزە ئەمەریكیەكان باس لەوە دەكرێت ()60000
چەكداری هەیە.
 .7سوپای موختار )2013( :دام��ەزراوە ،تۆمەتبارە بە
كوشتنی ئەفسەرانی بەعسی پێشوو ،نزیكەی ()40000
چەكداری هەیە لەالیەن قاسم الصئی دامەزراوە ،هاوكاری
رژێمی بەشار ئەسەد دەكات.
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 .8لیوای ئەبو فەزل ئەلعەباس :لە یەكەمینەكانی
میلیشیا شیعەكانە كە لە شەڕی سوریا پاڵی دا بە بەشار
ئەسەد لە ( )2012پارێزگاری لە شوێنە پیرۆزەكان و
مەرقەدی سەید زەینەب لە دیمەشق دەكەن.
 .9لیواى عامر بن یارس
 .10كەتائیبی (سید الشهداء) لە عێراق
ئەمانە لە عێراق دژی بە سوننەكان دەجەنگن
 .11رسایا طلعیە خراسانی لە سوریا
 .12لیواى محمد
 .13لیوا (ذو الفقار) لە عێراق و سوریا
 .14كتائب موسای كازم
.15جەنگاوەرانی حوسی لە یەمەن
 .16جیهادییەكانی بەحرین
ئەمانە شەرەكانیان بەناوی ش��ەر دژی كافران و
سوننەكانە
• سەرچاوەكان

 . 1األزمة الطائفية يف العراق-إرث-من-اإلقصاء
23/04/http://carnegie-mec.org/2014
 . 2الحشد الشعبي http://ar.wikipedia.org/wiki
 . 3أخبار دولية /الرجوع إىل األخبار الرئيسية /الشيعة والسنة
بالعراق يردون عيل األصوات النشاز من األزهر بحق الحشد
الشعبى.
 . 4أبرز  5ميليشيات شيعية مسلحة يف العراق
http://akhbarturkiya.com/?p=30882
 . 5الشيعة والسنة بالعراق يردون عىل األصوات النشاز من األزهر
بحق الحشد الشعبى
http://iraq.shafaqna.com/excerpt/item/51152
 . 6العراق ..ميليشيات شيعية ترتكب جرائم حرب مبناطق سنية
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2015

 . 7دانيال بايبس :دع الشيعة والسنة يقتلون بعضهم البعض
واألفضل قيام كيانات طائفية
http://arabic.rt.com/prg/telecast/780012
 . 8هيومن رايتس ووتش :ميليشيات شيعية دمرت عرشات القرى
السنية ونهبت الثالجات وأجهزة التلفزيون واملالبس
html.187246/3/http://akhbaar.org/home/2015
 . 9موقف كردي مفاجئ :مليشيات الحشد الشعبي الشيعية أخطر
من داعش!
http://www.orient-news.
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net/?page=newsshow&id=85943
 .10املليشيات الشيعية يف العراق «قد تسبب مشكلة أكرب من
تنظيم الدولة
http://www.bbc.co.uk/arabic/
iraq_kurds_warning_shia__150316/03/middleeast/2015
militia_in_tikrit
 . 11تركيا والقرار  :2170ال للتحالف ضد «داعش»!
http://assafir.com/Articl
 . 12تعد مليشيات «فيلق بدر» و»جيش املهدي» و»عصائب أهل
الحق» و»جيش املختار» و»لواء أبو الفضل العباس» أبرز املليشيات
الشيعية املسلحة ،وتتمتع هذه املليشيات بقدرات مالية وبرشية كبرية،
ومعظمها تتلقى الدعم من إيران
/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
 . 13العنف الطائفي يف العراق
http://ar.wikipedia.org/wiki % %82
 . 14جامعات مسلحة عراقية http://ar.wikipedia.org/wiki
 . 15منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب القوات الحكومية
والجامعات املسلحة جرائم حرب يف العراق
http://altaghier.tv/2015
 . 16الحدث نيوز ( )al-hadathnewsموقع اخباري طسيل
www.alhadathnews.net/archives/133397
توافق ايراين ،امرييك و تفويض سوري لقتال داعش
 .17البديل ( elbadil.comغزة و داعش وقطر وتركيا ملفات
تسارع من التقارب الحدث االيراين.
 .18ألزمة-الطائفية-يف-العراق-إرث-من-اإلقصاء
http://carnegie-mec.org/2014
http://ar.wikipedia.org/wiki
.19الحشد الشعبي
 .20أبرز  5ميليشيات شيعية مسلحة يف العراق
http://akhbarturkiya.com/?p=30882
 .21الشيعة والسنة بالعراق يردون عىل األصوات النشاز من األزهر
بحق الحشد الشعبي
http://iraq.shafaqna.com/excerpt/item/51152
 .22برتايوس« :داعش» ليس أكرب مشاكل الواليات املتحدة بالعراق
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015D8%A8%D8%A
A%D8%B1%D8%A7
 .23العراق ..ميليشيات شيعية ترتكب جرائم حرب مبناطق
سنية

http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/201
84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D9%/16/02/5
82-%%%D9
 .24دانيال بايبس :دع الشيعة والسنة يقتلون بعضهم البعض
واألفضل قيام كيانات طائفية
http://arabic.rt.com/prg/telecast/780012-%D8%AF%D8
84-%D8%8A%D8%A7%D9%86%D9%%A7%D9
 .25املليشيات الشيعية يف العراق «قد تسبب مشكلة أكرب من
تنظيم الدولة
http://www.bbc.co.uk/arabic/
iraq_kurds_warning_shia__150316/03/middleeast/2015
militia_in_tikrit
 .26تركيا وال��ق��رار  :2170ال للتحالف ض��د «داع���ش»!
http://assafir.com/Articl
 .27تعد مليشيات «فيلق بدر» و»جيش املهدي» و»عصائب
أهل الحق» و»جيش املختار» و»لواء أبو الفضل العباس» أبرز املليشيات
الشيعية املسلحة ،وتتمتع هذه املليشيات بقدرات مالية وبرشية كبرية،
ومعظمها تتلقى الدعم من إيران
/http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
 .28العنف الطائفي يف العراق http://ar.wikipedia.org/wiki
% %82
 .29جامعات مسلحة عراقية http://ar.wikipedia.org/wiki
 .30منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب القوات الحكومية
والجامعات املسلحة جرائم حرب يف العراق
D9% %A8-%/26/02/http://altaghier.tv/2015
88%D8%A7%82%D9%84%D9%%D8%A7%D9

 .31هەولێر ،ژمارە ( )2014-8-20( 1963ئێران و رۆژئاوا
دەبێت شانبەشانی یەكرت شەڕی داعش بكەن)...
 .32هاواڵتی ،ژمارە ( )2014-8-18( )1369راوێژكارێكی
پێشووی سوپای توركیا (كشانەوەی شەنگال لەڕووی سیاسی
و دەستكەوت ،لەڕووی سەربازی و شكستەوە)
 .33رۆژنامەی روداو ،دیدار لەگەڵ گارێس ستانسفیڵد
(قاسم سلێامنی ،هەمان رۆڵی دیفید پرتایۆس لە عیراق
دەبینێت) ژمارە  )2014-7-21( 319الپەڕە 9
 .34تیرۆریزم یەكێتی ئ��ەوروپ��ا ،بەهرۆز جەعفەر،
رۆژنامەی چاودێر ،ژمارە )2014-8-18( 480
 .35سایتی خەندان رۆژی ()2014-8-26
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
ئایدیا دیپلۆماتیك
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بەشی یەکەم

مشتومڕی ئـایین و سیاسەت لـە ئیسالمدا
نووسینی :هشام جعیط
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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ئـ

ئیسالمی رەسەنایەتییەكان هەمان ئەو ئیسالمە كالسیكیە
ئاوێتەیە نییە لە نێوان (البغدادی) و (القرطبی)دا وێنا كراوە،
یان ئەو ئیسالمەی كە لە ئەندێشەگەلی بەكۆمەڵدا پەیوەستە
بە شارستانیەتێكی گەشاوە و كولتورێكی گ��ەورەوە ،كە لە ڕووی
ماتریالییەوە ئیسالمێكی ئاسایی بوو ،بەاڵم ئایا چەند پڕ بوو لە
ئاماژەكانی دواڕۆژ ،كە هەتاكو ئەمڕۆش بەقسە دێت و بە هەموو
ێ و
قورساییەكەی فشاری خستۆتە سەر جومگەگەلێتی ئیسالم ،دوێن 
ئێستا و سبەینێش.

دەستپێك

من تەنیا قسە لەسەر سەردەمی دامەزراندن ،سەردەمی
پێغەمبەرایەتی و لەدایكبوونی ئایین و دەوڵەت ناكەم،
ئەو سەردەمەی كە بە تەنیا هەڵنەستاوم بە باسكردن و
خستنەڕووی تا ئەو ئاستەی خوێنەر وا لێبكات رێچكەی
سەرەداوێك بگرێت كە لە ساتی سفرەوە دەستپێبكات،
بەڵكو بە تایبەتی دەمەوێت قسە لەسەر خەالفەتی یەكەم
و دوایین قۆناغی خەالفەت (فیتنە گەورەكە) بكەم ،كە بە
درێژایی پێنج ساڵ یان زیاتر لەبەریەك هەڵوەشانی ئومەتی
ئیسالم بەخۆیەوە بینی ،هەر ئەمەشە كە لێرەدا دەمەوێت
توێژینەوەی لەسەر بكەم و هەموو گۆڕانكاری و الیەنە
جۆراوجۆرەكانی بخوێنمەوە .یەكەم قۆناغ ،قۆناغی قەیران
بوو ،دووەمیش قۆناغی شەڕی ناوخۆ بوو ،كە لە نیوەی
دووەمی سەردەمی خەالفەتی عوسامن تاكو تیرۆركردنی
عەلی ب��ەردەوام بوو ،دوای ئەوەش بە ماوەیەكی كورت
موعاویە جڵەوی دەسەاڵتی خەالفەتی ئیسالمی گرتە
دەست ،پاشان تاكو دامەزراندنی سواللەی ئومەوی (29
-41ی كۆچی661 650- /ی زایینی) درێژەی كێشا .ئەو
سەردەمە بە سەردەمی دایك دادەنرێت ،چونكە ملمالنێ و
دابەشبوونە گەورەكانی نێوان مەزهەبەكانی سوننە و شیعە
و خەواریجەكانی تێدا بەرپا بوو ،بە راستەوخۆیی یان لە
مەودایەكی نزیك یان دوور .تەنانەت دەشكرێت هۆكاری
سەرهەڵدانی هەموو گۆڕانكارییەكان و روداوەكانی

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیسالمی سیاسی و ئیسالمی ئایینی و دەرهاویشتەكانی
بۆ ئەو قۆناغە كالسیكیە دوورودرێژە بگەڕێنینەوە ،وەك:
درووستبوونی فەرمانڕەوایەتی سەاللەی ئومەوی ،ناكۆكی
و ملمالنێ سیاسیە – ئاینییەكانی سەدەی یەكەمی كۆچی،
روخاندنی دەسەاڵتی ئومەوییەكان لەالیەن عەباسییەكانەوە
و سەرهەڵدانی تێڕوانینێكی تازە بۆ هاوسەنگی نێوان هێزە
ئایدۆلۆژی و ئیتنییەكان ،ئەمانە هەموویان پێكەوە لە
سەدەی سێیەمی كۆچی /سەدەی نۆیەمی زایینی بوونە
هۆی دەركردنی عەرەب و دوورخستنەوەیان لە گۆڕەپانی
سەروەری مێژوویی.
ئەمە بووە هۆی گۆڕانكارییەكی ناوخۆیی قووڵ ،لە
هەمانكاتدا بووە هۆكاری سەرلەنوێ خوێندنەوەی قۆناغی
خەالفەتی كۆن (خەالفەتی سەرەتا) ،لەگەڵ پێكەوە
جوواڵن لە ساتی رودانی فیتنە دراماتیكیەكە ،كە هەردووك
پێكەوە پاڵیان بە كۆمەڵی سوننەوە نا هەموو قۆناغەكە
بە پیرۆز بدەنە قەڵەم ،كاتێك هەر چوار خەلیفەكەیان
بە (خەلیفەكانی راشیدین) ن��اوزەد كردو بەشێك لەو
بیروباوەڕەیان كردە زادەی دانپێدانان بە سەرجەمیاندا لە
روانگەی گرتنەدەستی خەالفەتی ئیسالمی قۆناغ بە قۆناغ:
"ئەبوبەكر ،عومەر ،عوسامن ،عەلی" ،ئەو خەلیفانەی كە
ئێمە تاكو ئەمڕۆش ناوەكانیان بە درەوشاوەیی لەناو گومەزی
مزگەوتی (ئایا سۆفیا) لە ئەستەنبوڵ دەبینین .هەمان ئەو
دیاردە دووجەمسەریە بوو كە بووە هۆكاری پێكهاتنی
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شیعەگەرایی و گەشەكردنی ،پاشان سەقامگیربوونی لە
سەرجەم بەش و لقەكانی ،ئەو شیعەگەراییەی كە تەنیا
عەلی بە خەلیفەیەكی راستەقینە دادەنێت و ئەوانی
دیكەش بە كەم دەزانن لە رەتكردنەوە و نكۆڵیكردنیان.
دواجار ،مەزهەبی خەواریجەكان كە لە تونس ،جەزائیر،
لیبیا و عومان بوونیان هەیە ،بە پێچەوانەی ئەهلی شیعە
و سوننەوە ،جگە لە خەالفەتی هەردوو شێخەكە ،واتا
هەردوو خەلیفەكەی پێش هەڵگیرسانی فیتنە ،ئەبوبەكر
و عومەر كە دان بە هیچ خەالفەتێكی دیكەدا نانێن ،لەپاڵ
پێغەمبەر لە شاری مەدینە نێژراون.
بە درێژایی سەردەمەكان ،ویژدانی ئیسالمی لەسەر
ئەو قۆناغە هەاڵوێركراوە (استپنائیە)دا جێگیر بووە
بۆ ئ��ەوەی واتایەكی دیاریكراوی پێبدات ،چونكە لەو
بڕوایەدایە كە ئەو قۆناغە درێژبوونەوەی مێتامێژووی
پێغەمبەرایەتیە كە بە بەرگێكی رۆحانی دەورەی دراوە،
هەروەها بووەتە سێكوچكەی فەرمانڕەوایەتی راستەقینە:
فەرمانڕەوایەتی خەالفەتی حەق و شەرعیەت .تەنانەت لە
دەرەوەی ئەو دابەشبوونە بنەڕەتییانە لەپێناو زیادكردنی
بەرگێكی منوونەیی ،خەالفەتی سەرەتایی ب��ەالی ئەو
موسڵامنە نوێخوازانەوە گرنگە كە دەیانەوێت دیالۆگ
و مشتومڕە سیاسی و ئاینییەكانیانی بۆ زیاد بكەن ،ئەو
دیالۆگ و مشتومڕانەی كە لە ئەنجامی بەریەككەوتن
لەگەڵ مۆدێرنێتەدا درووست بووە .لە ساڵی 1924وە كە
مێژووی هەڵوەشاندنەوەی دامەزراوەی خەالفەتە لەالیەن
ئاتاتوركەوە ،مشتومڕێكی سەنرتاڵ لەنێوان مشتومڕەكاندا
هەیە پەیوەندی بە عەملانیكردنی سیاسەت و دەوڵەتەوە
هەیە ،كە هێشتا هەر ب��ەردەوام��ە لەسەر لەتكردنی
هۆشیاری ئیسالمی مۆدێرن بەسەر دوو بەشدا :الیەنگرانی
عەملانیەتی دەوڵەت و شوێنكەوتوانی فۆرمە ئیسالمیەكەی.
پاڵپشت بەوەی كە مەرجەعیەتی هەمیشەیی بریتیە لە
مەرجەعیەتی خەالفەتی سەرەتایی ،واتا خەالفەتی هەق
و دانایی ،نوسەری میرسی (عەلی عەبدولڕازق) لە دەیەی
بیستەكانی سەدەی راب��ردوو ،كتێبێكی بە ناوی (االسالم
واصول الحكم) نوسیوە .نوسەر لەو كتێبەدا دەیەوێت بەڵگە
بۆ ئەوە بهێنێتەوە كە چوار خەلیفەكەی سەرەتا حوكمێكی

تەواوو سیاسیان كردووە و هیچ پەیوەندییەكی بە الیەنی
ئایینیەوە نەبووە ،چونكە حوكمی دینی پەیوەندی بوون
بە خوداوە دیاریدەكات ،كە لەگەڵ كۆتاییهاتنی وەحی و
كۆچكردنی پێغەمبەردا كۆتایی هاتووە.
تاكو ئەمڕۆ ،ئەوانەی باسی عەملانیەتی دەوڵەت دەكەن
دەگەڕێنەوە بۆ ئەو قۆناغە تاوەكو نكۆڵی لە بوونی هەموو
فۆرمێكی رێنیشاندانی ئایینی بكەن و لێی دامباڵن ،بەو
پێیەش هەوڵدەدەن بیرۆكەكەی عەبدولڕازق بسەپێنن و
پاساویش بۆ بیروڕاو بیرۆكەی خۆیان بهێننەوە ،بەاڵم ئێمە
وای دەبینین ئەمانە ئاراستەیەكی پێچەوانەیان هەڵبژاردووە
و چەمكی ئیسالمی سیاسی رەتدەكەنەوە ،رایدەگەیەنن كە
ئیسالم ئەم جیهانە و جیهانەكەی تریش بە سیاسی دەكات.
راستی قسەكە ئەوەیە كە ئیشكالیەتی پەیوەندییەكان لە
مەزهەبی خەواریجەكان كە لە تونس ،جەزائیر ،لیبیا
و عومان بوونیان هەیە ،بە پێچەوانەی ئەهلی شیعە
و سوننەوە ،جگە لە خەالفەتی هەردوو شێخەكە ،واتا
هەردوو خەلیفەكەی پێش هەڵگیرسانی فیتنە ،ئەبوبەكر
و عومەر كە دان بە هیچ خەالفەتێكی دیكەدا نانێن.

نێوان ئایین و سیاسەت ،لە رێگەی دینامیكیای (فیتنە)وە ،لە
پانتایی ناوەرۆكی ئەم كتێبەدا بووەتە ناوەندی گرنگیپێدان
و سەرقاڵیم .كەواتا ئایا بابەتەكە پەیوەندیدارە بە ناكۆكی و
ملمالنێ سیاسییەكان یان ملمالنێ ئاینییەكانەوە؟ ئایا لێرە و
لەوێ پەیوەندی بە زنجیرەیەك مەرام و خواستەوە هەیە ،لە
پێناو دەستگرتن بەسەر دەسەاڵتدا ،یان پەیوەندیدار بووە
بە ئارەزوو هەڵچوونی ئایینی رووت؟ بابەتەكە بەندە لەسەر
قۆناغەكانی گەشەكردنی فیتنە ،هەروەك بەندیشە لەسەر
ئەو كێبڕكێكارانەی كە بزوێنەران و پاڵەوانەكانی كێشەكەن.
خوێنەران ،یان جەنگاوەرە-خوێنەرەكانی قورئان،
هۆكارە پێشینەكانی هەڵگیرسانی فیتنەكە ،بە گەرموگوڕی
دەجەنگان لە پێناو جێبەجێكردنی حوكمەكانی قورئانی
پیرۆز لە بواری كاروباری موسوڵامناندا ،بەاڵم موعاویە
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لە كۆتایی قۆناغەكەدا ،خواستەكانی خۆی ئاشكرا كرد بۆ
گەیشنت بە پێگەی هەرە بااڵی دەسەاڵت .بە هەمانشێوە
(عەلی) بە ناوی فەرمانڕەواكانی پێشخۆی لە ئیسالمدا
بەرگری لە شەرعیەتبوونی خەالفەتەكەی دەكرد ،واتا لەژێر
ناوی گوفتار و بەها ئاینییەكاندا داكۆكی لە دەسەاڵتی
سیاسی دەكرد .راستی بابەتەكە ئەوەیە كە كەسی ئایینی و
سیاسی پێكەوە لكاون ،واتا ئاساییە كە یەكەمجار بۆ كەسی
ئایینی بگەڕێیتەوە ،ئومەتێك كە سەرەتا لەسەر بناغەی
بانگەوازێكی دینی ،لەسەر میتامێژوویی پێغەمبەرایەتی
و لەسەر بنەمای كتێبی پیرۆز درووست بوو ،لە ڕووی
ئاینییەوە هەموو شتێكی تێدا نیشاندرا ،بە شێوەیەكی
تایبەتیش دیوە سیاسیەكەی ،بەاڵم هەموو یەكێك لە
كێبڕكێكاران گێڕانەوەی تایبەتی خۆی بۆ ئەو دیوە ئاینیە
لە روانگەی گرتنەدەستی خەالفەتی ئیسالمی قۆناغ بە قۆناغ:
«ئەبوبەكر ،عومەر ،عوسمان ،عەلی» ،ئەو خەلیفانەی كە ئێمە تاكو
ئەمڕۆش ناوەكانیان بە درەوشاوەیی لەناو گومەزی مزگەوتی (ئایا
سۆفیا) لە ئەستەنبوڵ دەبینین .هەمان ئەو دیاردە دووجەمسەریە
بوو كە بووە هۆكاری پێكهاتنی شیعەگەرایی و گەشەكردنی

هەیە كە تەوزیفی سیاسەت كراوە .ئەو قورئانخوێنانەی
كە خەلیفە عوسامنیان كوشت ،یان بە تێڕوانینی ئەوانیرت
خەلیفە شەهیدەكە ،پابەند بوون بە ناسەردەمیبوون
و دەقەكانی قورئانەوە ،بۆ ئەوەی هەموو وزە و توانا
شۆڕشگێڕانەكەیانی تێدا ببەخشن و سنوری بەهاكانی
سەركردایەتی مێژوویی ببەزێنن ،بێئەوەی بیرۆكەیەكی
روونیان دەرب��ارەی هەر جۆرێكی تری سەركردایەتی و
رابەرایەتی كردن هەبێت.
دوایئەوەی خەلیفە عوسامنیان كوشت ،قورئانخوێنانی
كوفە چوونە پاڵ عەلی بۆ ئ��ەوەی كۆتایی بە دژایەتی
كردنی بهێنن ،لەو كاتەدا كە یەكەم حزبی سیاسی ئاینییان
لە ئیسالمدا بە ن��اوی حزبی خەواریجەكان پێكهێنا.
ئایدیا دیپلۆماتیك

خوێنەرەكان نوێنەرایەتی هێزێكی نوێیان دەك��رد ،زۆر
خۆیان رۆشنفكر كردبوو ،زۆر وابەستەی دەقەكانی قورئان
بوون و لە یەككاتدا نوێنەرایەتی الیەنی شۆڕشگێڕی و دیوە
تیرۆریستیەكەی پشت فیتنەیان دەكرد ،بەاڵم هێزەكەی تر
لە مێژووی ئیسالمیدا لە كەسایەتی بنەچەی ئومەوییەكان
(موعاویە)و الیەنگران و شوێنكەوتوانی لە سوریا بەرجەستە
ببوو .ئەویش لە پێناوی بیرۆكەیەكدا تێدەكۆشا كە باوەڕی
بە پەیڕەوی ئایین هەبوو ،وای لێهاتبوو كەسێك نەبوو بەبێ
باوەڕێك یان قەناعەتێك لە رێگەی فیتنەدا شەڕ بكات.
موعاویە لە پێناوی البردنی ستەم لەسەر عوسامن دەجەنگا
بەگوێرەی ئەو سزایەی كە خودا فەرمانی پێكردووە .ئەوە
دەرهاویشتەیەكی نو ێ بوو بەپێی ئاستی بەشداری نەكردن
و نەبوونی جێدەستی لە میراتی پێغەمبەرایەتیدا ،بەو
قەدەرەش كە بنەماڵەكەی دژایەتی كردووە .بەاڵم خاوەنی
هێزێكی گورزوەشێنی گەورە و هەستێكی سرتاتیژی بااڵو
پرسێك بوو كە هەمیشە پاساوی خۆی هەبوو.
بە پێچەوانەی موعاویە و قورئانخوێنانی ئەو سەردەمە،
دایكی ب��اوەڕداران (عائیشە) و تەڵحە و زوبێر لەالیەك
و عەلی كوڕی ئەبی تاڵیب لە الكەی ترەوە كە خاوەنی
خەسڵەت و ئاكاری باش و شانازین ،بە تایبەتی سیمبوڵی
مێژوویی ئیسالم ب��وون .شتێكی گرنگ هەیە پێویستە
جیای بكەینەوە ،كە ئەو ناكۆكی و دابەشبوونە سەرەكیە
كێبڕكێكارییانە لەناو هێزی فیتنەدا ،بەپێی لۆژیكی كۆن
و نوێ بونیات نەنراوە ،بەڵكو بەپێی دینامیەتێكی وردتر
بونیاترناوە ،بە جۆرێك كە زنجیرەی مێژوویی رووداوەكان
بەمشێوەیەیە :خوێنەرەكان بە ناوی هەندێك بیروڕاوە
سێیەم خەلیفە (ع��وس�مان) دەك���وژن ،پاشان تیشك
دەخرێتە سەر راگەیاندنی ناوی عەلی وەكو خەلیفە و
خوێنەرانی قورئان وەك زۆرینەی ئومەتی ئیسالم دەچنە
ژێر فەرمانیەوە .عائیشە خێزانی پێغەمبەر لەگەڵ هاوەڵە
دیارەكاندا (تەڵحە ،زوبێر) كە ئەوانیش نوێنەرایەتی
ئیسالمی مێژوویی دەكەن ،لە دژی عەلی هەڵدەچن و
هەڵوێست وەردەگرن و داوای تۆڵەسەندنەوەی خوێنی
عوسامن دەكەن ،بەاڵم لەدوای شكستهێنانیان ،موعاویە بە
هەمان داواكاریەوە دەچێتە ناو گەمەكەوە و خۆی وەكو
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ركابەر و ناحەزی عەلی بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ دەناسێنێ.
دووبەرەكی دەكەوێتە ناو الیەنگرانی عەلی ،ئیرت لەو
دابەشبونەوە بزووتنەوەی خەواریج سەرهەڵدەدات ،لە
كۆتاییشدا عەلی بە تایبەتی لەسەر دەستی ئەو بزووتنەوە
لە رێباز دەرچووە دەكوژرێت ،لە كاتێكدا ئومەتی ئیسالم
لە دۆخی دابەشبونێكی بێ دەرچ��ەدا گ��وزەری دەكرد.
دواجار دەسەاڵت دەكەوێتە دەستی موعاویە ،ئەوەش
مانای وای��ە كە لە كۆتاییدا مەسەلەی تۆڵەی خوێنی
عوسامن سەركەوت ،بەاڵم ئەوەی توندترو بە گوژمرت بوو
ئەوەیە كە بە جیاوازییەك سەركەوتنی بەدەستهێنا ویژدانی
ئیسالمیی هەژاند ،پانتاییەكەی ئەوەبوو كە خەالفەت
بووە نەسیبی ئەوانەی كە لە رابردوودا شەڕییان لە دژی
ئیسالم دەكرد ،لەسەر حسابی كوڕە خاوێن و بێگەردەكەی
ئیسالم عەلی كوڕی ئەبی تاڵیب و لەسەر حسابی ئەو
قورئانخوێنانەی پێیانوابوو چاكسازی لە حوكمێكی
الدەرو چەوتدا دەكەن لە رێگەی پەنابردنیان بۆ حوكم
و رێنامییەكانی قورئان .ئەمە مانای ئەوەیە كە تۆوەكانی
كێشە و ملمالنێكانی داهاتوو لێرەدا خۆیان مەاڵسداوە
و لە رێگەی چەند شەپۆلێكی پچڕ پچڕەوە چاوەڕوانی
دەرفەتێكن بۆ دەركەوتن و سەرهەڵدان .لەگەڵ ئەوەشدا،
بنەماڵەی ئومەوی بە خەسڵەتە ئیتنیەكەیەوە چووە ژێر
بارگرانیەكانی ئیمپراتۆریەتی ئیسالمیەوە و لە ماوەی
نزیكەی سەدەیەكدا رووبەرەكەی بەرفراوان كرد ،هەروەها
سەكۆ و بنەماكانی شارستانیەتی ئیسالمی دامەزراند.
دانی پێدا دەنێم لە ڕووی بزووتنەوە هەڵكەوتوەكەیەوە
زۆر گرنگی بەو فیتنەیەی كە لە قۆناغی ئیسالمی سەرەتا
روویدا ،هەر لە قەیرانەكەی سەردەمی عوسامنەوە تاكو
ئەو شەڕە داستانییانەی كە لە بەرسە و صفین روویاندا
و لەسەرووی شەڕی ئەهلی یان شەڕی ئایینیەوە بوون،
چونكە تەوژمێكی بەهێز بوو سەرچاوە بێكۆتاییەكانی
هێنایە لەرزین ،بەڵكو شتێك بوو كە گەشەی بە بونیاد و
پێكهاتە بااڵو فرەجۆرەكان كرد ،لەوە دەچوو دەرهاویشتەی
نوێ بێت وەك لەدایكبوونی حزبەكان و كۆنگرەی داوەری
ك��ردن .هەروەكو شۆڕشە گەورەكان ،فیتنەش ئاوازێكی
هەناسەسواریی پێوە دیار بوو ،زەمینەی بیروڕاكان بەسەریدا

زاڵبوو ،لە پڕۆژەكەیدا ژمارەیەكی زۆر خەڵكی بۆ ئامادە كرا،
بەو شێوەیەش سنوری چەمكی سیاسی خۆی فراوان كرد.
جێی سەرسوڕمانە كە تاكو ئێستا بە شێوەیەكی جدی
هیچ كتێبێكی لە بارەوە نەنورساوە ،جگە لە كتێبی (فیتنە
گەورەكە)ی تەها حسێن كە سیامیەكی ئەدەبی تایبەتی
هەیە زیاتر لەوەی مێژوویی بێت .هەوڵمداوە تا ئاستێكی
دوور كار لەسەر مێژوویەكی تێگەیەنراو بكەم و رۆبچمە
ن��او دڵ��ی ژینگەی زیهنی و عەقاڵنی س��ەردەم��ەك��ەوە،
هەوڵیش بدەم بۆ تێگەیشتنی چۆنێتی جۆری بیركردنەوەی
خەڵكەكەی بگەم ،كە ئایا جۆرەكانیان و گوتار و گوفتار و
بەهاكانیان چۆن بووە ،تەنانەت هەوڵمداوە بە زمانی ئەوان
بدوێم .لە الیەكی تریشەوە ،لە كاتێكدا هەوڵمداوە بە
ڕوونی درك بە زۆری دەرهاویشتەكانی ئەو سەردەمە بكەم
و بونیادەكانی شیبكەمەوە ،مێژوویەكی گشتگیر بنوسمەوە،
بەڵكو ویستومە لە رێگەی گێڕانەوەی چیرۆكی ئەو سەردەمە
دەوڵەمەندەوە بەسەرهاتی پیاوەكانی و رووداوەكانی
بگەیەنم .لە كۆتایی باسەكەدا گەیشتمە ئەوەی كە لەگەڵ
ئەو خەڵكە و رووداوەكانی سەردەمەكەدا دەژیم.
بە ئەركی خۆمی دەزانم كە بە خوێنەر بڵێم ،ئەوەی
لێرەدا كتێبێكم مەبەستە لە سایەو لەناو باوەشی نەریتی
ئیسالمیدا گەورە بووبێت ،بۆیە لەسەری پێویستە لە یەككاتدا
لە دژی تێڕوانینی كالسیكیانە بۆ بابەت و رووداوەك��ان
و دژی نوێگەری ئاسانكارییانە تێبكۆشێت .لەم پرۆژە
قورسەدا مێژووی راست و تۆكمە یارمەتیداوم كاتێك وای
لێكردم پەیوەندییەكی مەعریفی سنوربەزێنی هاوسۆزی و
خۆشەویستی قووڵی ئەو قۆناغە دامەزرێنەرەی ناسنامەی
ئیسالمیدا درووست بكەم ،كاتێك بواری مەعریفی و ژیاری،
زانست و ژیان پێكەوە وابەستە دەبن .زیندووكردنەوەی
الیەنێك لە راستییەكان و چڕی رووداوەكانی مێژووی
ئیسالمی ،بەشێكە لە كاروانی دوورودرێ��ژی بوونی من.
بەاڵم ئایا هەمیشە توانیومە گۆشە راستەكە بدۆزمەوە؟
ئایا بە بەردەوامی بابەتەكانم روونكردۆتەوە؟ ئایا هەمیشە
خۆم پڕچەك كردووە بە حوكمدانی درووست؟ ئەمەیان
مافێكە بۆ خوێنەر دەگەڕێتەوە تاكو بڕیاری لێبدات.
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1

سەردەمی دامەزراندان
تەنیا ئایین
سەردەمی دواكەوتوویی (الجاهلیە)

دورگ��ەی ع��ەرەب زەوی��ەك��ی بیابانیی و دەشتە،
هەمووی دەكەوێتە ناوچەیەكی وشكانیەوە .لێرە لە هەر
شوێنێكی تر زیاتر ،ژینگە و كەشوهەواكەی جۆری ژیانی
و مێژووی لەقاڵبداوە .عەرەب هەر لە كۆنەوە ،لەگەڵ
چەمكی كۆچەری بووندا ژیانیان گوزەراندووە ،هەروەك
سەرچاوەی ئەكادی یەكەم ئەوەی بۆ ئاشكرا كردووین ،كە
مێژووەكەی بۆ سەدەی نۆیەمی پێش زایین دەگەڕێتەوە،
بەاڵم نە لەگەڵ چەمكی ئیتنی نە لەگەڵ ئیتیكی زماندا
هەڵیان نەكردووە .عەرەبەكانی نیوە دورگەی عەرەب
كەمێك پێش دەركەوتنی ئیسالم ،توانیویانە سیامیەكی
یەكگرتوانە و هۆشیاری لە بەرامبەر یەكبوون پێشكەش
بكەن كە لە سەر بنەما و چوارچێوەی پێكەوە گرێدانی
نێوان خوێن و زمان و ئایین بونیاتیان ناوە .ئەوان بۆ دوور
مەودا لە مێژووی خۆرهەاڵتدا كە بە كەمی تێكەاڵوی
بوون ،لە شێوەی پەراوێزخراوەكاندا دەركەتوون ،لەگەڵ
ئەوەشدا كارێكیان دەكرد كە خەڵكانی تر هەست بە
بوونیان بكەن .پێدەچێت دورگەی عەرەبی لە سەردەمێكی
زۆر زوودا دەستی بە شەپۆلێكی كۆچكردن كردبێت كە
پاشان لە واڵتی رافیدەین نیشتەجێ بوون ،بەوەش بووەتە
النكەی سامییەكان .لە هەموو بارێكدا بێگومان نیوە
دورگەی عەرەب گوشارێكی لەسەر ئەو ئیمپراتۆریەتانە
درووستكردووە كە چەند گروپ و سەرچاوەیەكی دەرچوو
لە دورگەی عەرەب تێیاندا باڵوبوونەتەوە ،واتا ئەو گروپ
و سەرچاوانەی كە عەرەبایەتی خۆیان لەدەستدابوو،
بەاڵم پارێزگارییان لە ناوە عەرەبیەكانیان كردووە.
لە سوریا كە پێدەچێت سەرچاوە و النكەیان بووبێت،
عەرەبەكانی رۆڵی خۆیان وەكو دامەزرێنەرانی شارو
میرنشینەكان سەملاند ،زیاتر لەو رۆڵ��ەی كە لە واڵتی
رافیدەین پێی هەڵدەستان .راستیەكەی ئەوەیە كە جیهانی
عەرەبی لە بۆتەی ( )3خولگەی تایبەتیدا خۆی بەرجەستە
كردبوو ،كە بە تەنیا ئیسالم توانی یەكیان بخات :باكور
ئایدیا دیپلۆماتیك

واتا سوریا ،یەمەن و دورگەی عەرەبی ناوەڕاست .بەاڵم
رەوتێكی هاوكار هەبوو سنوری تەواوی نیوە دورگەی
عەرەبی لە سوریاوە تاكو یەمەن بەزاند ،بە درێژایی ئەو
هەزار ساڵەی كە مێژووی دورگەی عەرەبی لەپێش هاتنی
ئیسالمی لێ پێكهاتووە – لە سەدەی پێنجەمی پێش زایین
تا سەدەی شەشەمی دوای زایین .باكوری دورگەی عەرەب
ناوچەیەكی شارستانیرت بوو ،پەیوەندی جێگیر لەگەڵ
شانشین و ئیمپراتۆریەتە خاوەن شارستانیەكاندا هەبوو
لە پشت دورگەی عەرەبیەوە كە دەكەوێتە نێوان دوو
جیهانەوە و یەمەن تینوێتی لێیان دەشكاند.
ئەزمونە شارستانیە ،دەوڵەتیە ،كۆمەاڵیەتی و
كەلتورییەكان لە باكور لە قەڵەمڕەویدا بوون ،بۆیە
یەمەن ببووە منونەی شارستانیەتی یەمەنی باشور،
بە دڵنیاییشەوە ببووە منونەی شارستانیەتی كۆچەری
دەشتەكی لە دوورگ��ەی عەرەبی ناوەڕاست ،یان بە
شێوەیەكی راستەوخۆ بوو یان لە رێگەی یەمەنەوە.
لە راستیدا یەمەن لە باكورەوە خاوەنی رەگوڕیشە و
رەسەنایەتی زیاتر بووە لە نیوە دورگەی عەرەب كە
لەناو خولگەی ئیمپراتۆریەتەكاندا دەخوالیەوە ،بەو
هۆیەشەوە بوو كە یەمەن وزە و توانای زۆری هەبوو
بۆ پەروەردەكردنی جەماوەری كۆچەری دەشتەكی.
كەواتا یەمەنی رێكخراو لە چوارچێوەی مەمالیكەكاندا،
كە بە شارو دەوڵەت و هونەر و نوسین ئاشنا بوو ،بە
بەردەوامی بەهۆی ئامادەگی كۆچەرییەوە بەزێرناوە ،كە
لە دوای دەركەوتنی ئیسالم فراوانرت بوو ،چونكە ئیسالم
لە ڕووی زمان و زمانەوانیەوە هەستا بە تەعریبكردنی.
لەگەڵ ئەمەشدا ،عەرەب واتا كۆچەری و دەشتەكیەكان
زۆرییان چەشت لەدەست تەماشاكردنیان وەكو نامۆ و
غەوارە ،چونكە ببوونە بارێكی زیاد بەسەر شارستانیەتی
یەمەن كە لە هەموو شارێك لە شارەكانیدا هاواڵتیانی
عەرەبی تایبەتی خۆی تێدا بوو .یەمەن لەسەر بازرگانی
بخور دەژیا و هەناردەی سوریای دەكرد ،كە بە دەرگای
ناوەڕاستی جیهان دەنارسا ،هەر لەسەر ئەو بازرگانیەش
پێشكەوتنی بەخۆوە بینی ،س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە لە
دواییدا گەشەكردنێكی كشتوكاڵی هەڵكەوتووی وەرگرت.
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دیمەنێک لە شەڕەکانی فتوحاتی ئیسالمی

بازرگانیكردن و ئابوری دەشتەكی شوانكارەیی دوو
بنەمای ئابوری نیوە دورگەی عەرەبیان پێكدەهێنا .ئەگەر
بارزگانی توانایەكی تایبەتی لە درووستكردن و پێكهێنانی
دەوڵەتان و شارستانیەتەكان و هەموو فۆرمێكی شارستانی
مەدەنی بااڵدا هەبێت ،ئابوری دەشتەكی شوانكارەییش
پەیوەندی قووڵی بە ژیانی كۆچەری و رێكخستنی
خێڵەكی و رسوشتی دوژمنكارانەی جەنگخوازیدا
هەبوو ،لە دورگەی عەرەبیدا ئەو ئابوریە كۆچەریە بە
شێوەیەكی زیاتر گشتگیر و باڵوتر بوو .هەروەها بناغەی
ئابوری نیوە دورگەی عەرەبی وەك كۆگەلێكی جوگرافی
ن��ارساب��وو كە لەیەكرت جیا ن��ەدەك�ران��ەوە .س��ەرەڕای
دابەشبوونی جیهانی عەرەبی بەسەر چەند خولگەیەكدا:
خولگەی باكور ،خولگەی ناوەڕاست ،جولگەی باشور،
بەاڵم دەشكرێت بەسەر دوو ناوچەدا پۆلێن و دابەش

بكرێت :ناوچەی شارستانیەت و ناوچەی كۆچەری –
دەشتەكی ،بەاڵم باكور و باشور كە بازرگانی پێكەوە
دەیبەستنەوە ،رایەڵەیەكی تریش پێكیەوە گرێدابوون
كە بریتی بوو لە فۆرمی ژیانی شارستانی و مەدەنیەت،
پانتایی رووبەرەكانی دورگ��ەی عەرەبی ناوەڕاستیش
بە یەكی دەگ��ەی��ان��دن ،كە پێكدەهات لە جیهانی
دەشتەكیەكان و ئەو خێڵ و هۆزانەی كە لە گەورە
خاوەنەكانی حوشرتگەل بوون و ژیانێكی دەشتەكیان
دەگوزەراند ،بەاڵم ئیسالم نە لەم جیهانە و نە لەوەی
تریان دەرنەكەوت ،بەڵكو لە ناوجەرگەی هەموویانەوە
هەڵكەوت كە لەنێو خۆیاندا هۆزی قوڕەیشیان پێكهێنا
و لە بنەچەدا هۆزێكی كۆچەری دەشتەكی بوو ،پاشان
لە ناوەندی خۆرئاوای دورگەی عەرەبیدا نیشتەجێبوون و
شارستانی و شارنشین بوون.
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كامیان بووە سەرەتا ،لەو سەردەمەدا چی باو بوو،
ژیانی كۆچەری یان شارستانیەت؟

ژیانی كۆچەری – دەشتەكی یەكەم و سەرەتا بوو،
لەبەر ئەوەی كە ئاشوریە بابلییەكان لە رێكەی دەرگای
كۆچەرییەوە بەناو ناسنامەی عەرەبیدا رۆچووبوون ،بەو
پێیەی كە كۆچەریی دەشتەكی پێویستیەكی جەوهەری
ناسنامەی پێكدەهێنا .هەرچەندە ع��ەرەب لە رێگەی
شارەكانەوە چوونە ناو مێژووەوە ،سەرەتاش لە رێگەی
شارەكانی باكورەوە وەك (العال ،الحجر ،البرتاء ،برصە) كە
لەالیەن سەمودییەكان و نەبەتییەكانەوە بونیاترنان ،بە
پلەی دووەمیش شارستانیەتی یەمەن دێت ،وەك (سبأ،
شبوا ،متنع ،ظفار ،نجران) كە توانیان شانازی بە جیاوازی و
شایستەیی خۆیانەوە بكەن لە بەرامبەر عەرەبی دەشتەكی.
شار و شارنشینی لە بواری مێژووییدا باوتر بوو ،بەاڵم

دوایئەوەی خەلیفە عوسمانیان كوشت ،قورئانخوێنانی
كوفە چوونە پاڵ عەلی بۆ ئەوەی كۆتایی بە دژایەتی
كردنی بهێنن ،لەو كاتەدا كە یەكەم حزبی سیاسی
ئاینییان لە ئیسالمدا بە ن��اوی حزبی خەواریجەكان
پێكهێنا.

كۆچبەریی – دەشتەكی لە بواری ئەنرتۆپۆلۆژیدا بریتی بوو
لە ویستی هەژمونگەری.
هێشتا زۆری��ن��ەی ه���ەرەزۆری ع��ەرەب��ەك��ان لەژێر
كاریگەری بوونی كۆچبەری – دەشتەكی – خێڵەكی -
جەنگخوازیدا ماون ،بەاڵم شارستانیەتی بەترا هەروەك
شارستانیەتی (سبأ ،الحیرە) ،بناغەی دەوڵەت و بنەماكانیان
بەرجەستە دەكرد و لەناو هەناویاندا بیرۆكەی یەكبوونی
بەكۆمەڵ و خواستی هەژمونگەرییان هەڵگرتبوو .بەاڵم
شار ه��ەروەك دەرهاویشتەیەكی كەمینەیی مایەوە و
بە شێوەیەكی بەردەوام لەالیەن پێودانگی خێڵەكییەوە
دەبەزێرنا ،كە بە مەبەست هەوڵیدەدا بەسەریدا زاڵبێت،
پاشان شارەكان لەپاڵ كەمی ژمارەیاندا س��ەرەڕای ئەو
ئایدیا دیپلۆماتیك

فشارەش بە شێوەیەكی قووڵ و دیار لەناو بوونی مێژوویی
عەرەبدا بەرجەستە ببوون .ئەوە واقیعێكی بەرچاوو بەهێز
بوو .شار بە توندی بەربەرەكانێی لەگەڵ ژیانی كۆچەری و
دەشتەكی عەرەبەكاندا دەكرد ،چونكە ناسنامەی و هەستی
ئینتیامبوون و رەچەڵەكێتی زۆر تایبەتی بۆ خودی خۆی
بەرجەستە دەكرد و خاوەنی شكۆمەندیەكی شارستانی بااڵ
بوو .بەاڵم لە الیەكی ترەوە شارو خێڵ لە بەریەككەوتن و
كارلێككردندا دەژیان ،بە تایبەتیش لەدوای سەرهەڵدانی
ئیسالم .سەدەی شەشەم هەروەك قورئان دیاری كردووە،
سەدەی نەزانی (جاهلیەت) بوو ،واتا سەردەمی توندوتیژی
و دواكەوتوویی پێش هاتنی ئیسالم بووە .ئەم نەزانی
(جاهلیەت)ە ئاوێنەی دوایین واقیعی عەرەبیە كە زیاتر
جدیەتی پێوە دیارە .واقیعی یەمەنی كەوتووە ژێر ركێفی
بیانییەكانی حەبەشی و فارسەكان ،واقیعی هەڵكەوتنی
مەككە و هەژمونگەری لێشاوی كۆچەری – دەشتەكی،
هەروەها واقیعی بە لوتكە گەیشتنی حیرە و غەساسینە.
گومانی تێدا نییە كە دیاریدەی مەككەیی پێویستە وەك
دیاردەیەكی سەرەتا لەبەرچاو بگیرێت ،لە سایەی ئەوەی
كە لە داهاتوودا روودەدات ،چونكە لە داهاتوودا زیاتر
پێگەی دەبێت .بەاڵم لەپاش سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم،
روون نەبوو مەككە لە حیرە و تەنانەت (سەنعا)ی
پایتەختی یەمەنی نوێ گرنگرتە.
گرنگی مەككە لەوەوە سەرچاوەی گرتووە ،كە لێی
دەخوازرا ببێتە پێشەنگ بۆ رێكخسنت و بەڕێوەبردنی هێزە
تازەكانی عروبەی كۆچەری – دەشتەكی و ئەنجامدانی
پرۆسەی پێكەوەبەستنی نێوان هەردوو جیهانی ناوخۆیی و
دەرەكی ،جیهانی خێڵ و جیهانی شارنشینی ،بە جۆرێك كە
لەوەوپێش رووینەداوە .راستە حیرە سیامی هێز بوو ،بەاڵم
هێزێكی پاڵپشتیكراو لەالیەن بیانیەوە كە ئیمپراتۆریەتی
ساسانی بوو ،بۆیە هەرگیز نەیتوانی پێگەی خۆی بەرەو
هەموو ناوچەكانی دورگەی عەرەبی فراوان بكات ،هەروەك
هەڵگری پەیامی ئایندەش نەبوو بۆ عەرەب .یەمەنیش
دەستپێشخەری مێژوویی لەدەستدابوو ،پەراوێز خرابوو
لە كاتێكدا كە لەالیەكی ترەوە قەبارەی كۆچەرێتی و
دەشتەكیەتی زیاتر دەبوو ،بەوەش خەسەڵەتی یەمەنایەتی
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ونكرد و وەك جیهانی باكور نەمایەوە ،جیهانی عەرەبی
پێشینەی رابردوو ،كە بتوانێت بە رۆڵی نێوەندی كەلتوری
هەڵبستێت .ئەوەبوو سیامی شارە عەرەبییەكانی یەمەن
پوكایەوە و جگە لە تاكە واقیعی كۆچەرێتی هیچی دیكەی
تێدا نەمایەوە ،واتا ئەو كۆچكردنەی كە عەرەبەكانی
یەمەنی لە باشورەوە گواستەوە بۆ باكور ،بەو شێوەیەش
لەگەڵ نەریت و تایبەمتەندیە رووتەكانی ژیانی كۆچەری
دەشتەكی تێكەڵ بوون ،لە سەرو ئەوەشەوە كەوتنە ژێر
دەسەاڵت و ركێفی بێزەنتییەكانەوە.
دیاردە گەورەكەی سەردەمی جاهلیەت ،بریتی بوو
لەوەی كە هێزە تەقێنەرە تازەكەی دەركەوتنی دورگەی
عەرەبی بوو لە نێوان دوو جیهاندا ،یان هەڵكەوتنی نیوە
دورگەی عەرەبی ناوەڕاست بوو كە لەنێوان سوریا و یەمەن
قەتیس مابوو ،هاوكاتی الوازبوونی ئەو دوو جەمسەرە
دوورە دەستە بوو .وەلحاڵ دورگەی عەرەبی ناوەڕاست كە
لە رابردوودا سەنتەری بوونی ئەنرتۆپۆلۆجیەكی بێدەنگ و

پەرتكراو بوو ،لەسەر رێگەی خۆڕێكخستنەوەدا روویكردە
دوو بنەما سەرەكیە گەورەكە :بنەمای كۆچەرێتی و
بنەمای شارستانیەت .جیهانی كۆچەری لەسەر خێڵ
و هۆز بونیاترنابوو ،ب��ەاڵم جیهانی شارستانی لەسەر
پیرۆزیە قەدەغەكراوەكان بونیاترنابوو ،وەك لە حیجاز
و یەمامە هەبوو ،لەگەڵ دەركەوتنی چەند شارێكی
نوێ ،بە تایبەتی مەككە .خێڵی كۆچەری – دەشتەكی
جۆرێك لە ئەرەستۆكراتی شەڕكەر بەرجەستە دەكات،
واتا ئەرەستۆكراتی خانەدانەكان (االرشاف) ،كە خۆی بە
وتاربێژان و شاعیران و سوارچاكی بەهێز دەكات و خۆی لە
شێوەی دەزگایەكی سیاسیدا دەناسێنێت .بەاڵم شارەكانی
حیجاز وەك مەككە و تائیف و یەرسیب كە تا ئەو كاتە
هێشتا بەهێز نەبوون و شلوشاویان هەبوو ،ئەوانیش لەسەر
بنەمای خێڵەكی دامەزرابوون ،بەاڵم هێزو توانای بوونیان
لە رێگەی كشتوكاڵ یان بازرگانیەوە بەدەست هێنابوو.
مەككە لە ناوەڕاستی پیرۆزییەكان یاخود لە ناوەندی
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خاكی پیرۆزدا هەڵكەوت ،واتا گرنگرتین پیرۆزی لە هەموو
دورگەی عەرەبی ،لەبەر ئەوەی ببووە ناوەندی حەج كە
بەوپەڕی پاكێتیەوە پیرۆزی پێبەخشیوە ،بەو هۆیەشەوە
شارەكە و خێڵەكان كاریگەرییان لەسەر یەكرتی دانا .لە
هەموو بارێكدا ،ئەو دورگە عەرەبیە دووجەمسەریە بوو
كە جاهلیەتی بەرجەستە دەكرد و بووە ئەو سەرزەمینەی
كە دەوڵەتی عەرەبی تێدا درووست بوو ،بەبێ ناوچەكانی
باكور و باشور و خۆرهەاڵتی لەبەریەك هەڵوەشاوی
دورگەكە.
خاڵی هاوبەش لە نێوان ناوچەكانی دورگەی عەرەبی
لەو سەردەمەدا ئەوەبوو كە بە بنەمای دەوڵەتداری
ئاشنا نەبوو ،بەڵكو هەموو جۆرەكانی ژیانگوزەراندنی
بەناویەكداچوو بوون و پێگەكەی لەسەر بناغەی خێڵ
(ه��ۆز) بۆ رێكدەخست .لە دەرەوەی چوارچێوەی
جیاكردنەوەی نێوان كۆچەری و شارستانی ،هەروەها بە
تێپەڕاندنی سنوری هەڵوەشاندنەوەی خێڵەكی ،عەرەبەكان
بە خوێن و زمان و ئایینیان یەكگرتوو بوون ،بۆیە زیاتر
نەتەوەیەكی كەلتورییان پێكهێنا نەك نەتەوەی دەوڵەت.
سەرەڕای عەشیرەت ،خێڵ ناسنامەی بە تاك بەخشی و
كۆمەڵێكی هەمئاهەنگ و دام��ەزراوی لەسەر بنەمای
خوێن و رەچەڵەكی هاوبەش و رێچكەی باوك و باپیران
بەرهەمهێنا ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بۆخۆی دەزگایەكی
سیاسی بوو سەرپەرشتی پەیوەندییەكانی دەرەوەی
دەكرد ،بڕیاری راگەیاندنی شەڕ و جووڵەی كۆچكردنی
دەدا و لە رێگەی دامەزراوەی تۆڵەسەندنەوە پارێزگاری
لە تاك دەكرد .بەو شێوەیە خێڵ تا ئاستێكی زۆر جێگەی
دەوڵەتی دەگرتەوە .هەموو خێڵێك ماڵی سەركردایەتی
تایبەت بە خۆی هەبوو ،ئەو ماڵەی كە تیایدا دانانی گەورە
و سەرۆكەكانی خێڵ ئەنجامدەدرا ،بەاڵم مومارەسەی
دەسەاڵتی رەه��ای پاوانخوازانەی نەدەكرد .ئەم شێوە
رێكخستنە سیامیەكی گشتی بوو ،دەكرێت لەناو ژیانی
هاوشێوەی كۆچەریی خۆرهەاڵتدا بیدۆزینەوە ،وەك خێڵی
بەكر و عەبدولقەیس و گەورە خێڵە كۆچەرییەكانی نەجد
(تەمیم و ئەسەد) ،هەروەها لەالی قەیس لە حیجاز ،لە
رێگەی خێڵی قوڕەیش لە مەككە و ئەوس و خەزرەج لە
ئایدیا دیپلۆماتیك

یەرسیب و سەقیف لە تائیف دركی پێدەكرێت .ئەو جۆرە
رێكخستنەی كاروبارەكان رێگەی بە هەردوو دیوەكەی
عەرەبچێتی كۆچەری و شارستانی دەدا ،كە زمانێكی
هاوبەش و هەڵوێست و بەهایەكی هاوبەش بۆ خۆیان
بدۆزنەوە .لەگەڵ ئەوەشدا عەقڵیەتێكی تایبەت و جیاوازی
لە عەقڵیەتی كۆچەری بە دانیشتوانی شارەكانی دەبەخشی،
كە سنوری لە نێوان هەردوو جیهانەكەدا كێشابوو.
خێڵەكانی م��ەزەر و قەیس و رەبیعە و سەرجەم
عەرەبەكانی ناوەڕاستی دورگ��ەی ع��ەرەب ،هەرچۆنێك
بووبن ،ب��ەالم لە یەك باپیرەوە سەرچاوەیان گرتووە
و گریامنە دەكرێت كە یەكەمین رەچەڵەكیان بێت.
وابەستە و پەیوەندی خوێن ئەوانەی پێكەوە دەبەستەوە
لە چوارچێوەی ئەو تۆڕی دابەشبونەیاندا كە خێڵەكان
لە قۆناغی جیاجیادا لەناویدا قەتیس ببوون .بە هەمان
چۆنیەتی ،یەكبوونی ومان و شێوەزار تا ئاستی دیاریكردنی
دوو زم��ان :زمانی پێكەوەبوون و ئاخاوتنی رۆژان��ەی
پەیوەندیدار بە ن��اوەن��دە شارستانییەكانی حیجازن،
هەروەها زمانێكی هاوبەش ،پوخت و نەخت ،زمانی
شیعر كە شێوەزاری ئاخاوتنی كۆچەری و دەشتەكییەكانی
باكور و ناوەڕاست بووە .عەرەبەكان یەك ئاینییان هەیە،
ئایینی عەرەب كە مانای رێگەی عەرەبیشی دەبەخشی،
واتا رێگەیان لە روبەڕوبوونەوەی ئایینە نامۆكان وەك
مەسیحیەت ،لەالیەكی تریشەوە بۆ وەستانیان لە
بەرامبەر هەڕەشەی داب و نەریتە بیانییەكاندا ،ئەو
ئایینەش بەبێ بوونی ریتمێكی رێكخراو لە روانگەی
فرەیی خواوەندەكانەوە دیاریكراوە .پێدەچێت رەگەزی
یەكبوون لە پەیڕەوە ئایینیەكانەوە هاتبێت ،زیاتر لەوەی
لە بیروباوەڕەوە سەرچاوەی گرتبێت .لەو سەردەمەدا
ژمارەیەك لە خواوەندەكان بە تەنیا دەپەرسرتان وەك
(هوبەل ،الت ،عوزا ،مەننات) كە لە خواوەندەكانی تر
ناودارتر بوون .پەیكەری خواوەند هوبەل بە تایبەتی لەناو
كەعبەی پیرۆز لە مەككە دانرابوو ،كەچی لە هەمانكاتدا
پەیكەری ئەساف و نائیلەشی لە نزیك خۆی لە ئامێز
گرتبوو .دانیشتوانی شاری مەككەی پیرۆز خاوەندارێتی
چەندین بتیان دەكرد ،واتا هەر ماڵەو خاوەنی بتی خۆی
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بوو كۆچەرییەكانیش لە وەرزی حەجدا بتەكانیان دەكڕی
و دەیانپەرسنت.
لەناو مەككەدا جێگۆڕكێی زۆر بە بتەكان و پەرسرتاوەكان
دەكرا .بۆمان دەگێڕنەوە كە پێغەمبەری ئیسالم ()360
بتی لە مەككە دۆزیوەتەوە .بتی مەننات كە خواوەندی
تایبەتی ئەوس و خ��ەزرەج و غەساسینە بوو ،لەالیەن
دامەزرێنەری خورافی بتپەرستی لە حیجاز (عەمری كوڕی
لوحی)وە گواسرتایەوە و لە (قەدید)ی سەر كەنار دەریا
بیرنایەوە .عەرەبەكان لەدوای تەواوبوونی رێوڕەسمەكانی
حەج دەچوون بۆ سەردانیكردنی مەننات .بەاڵم سەبارەت
بە (الت) كە بە خواوەندە چاك و تایبەمتەندەكە دەنارسا،
لەالیەن سەقیفەوە موڵكداریی دەكرا و حاجییەكان لە
دوای تەواوكردنی حەج و تەواف بە دەوری كەعبەدا لە
تائیف سەردانیان دەكرد .بە هەمانشێوەش خواوەند عوزا
كە قوڕەیش و كینانە و خوزاعە و هەموو هۆزەكانی موزەڕ
خۆیان بە خاوەنی دەزان��ی ب��ەردەوام سەردانی دەكرا.
كۆچەرییەكانی خاوەنی خێوەتی پیرۆز بوون كە بە ماڵ
یان تاغوت نارسابوو ،هۆزەكان بە دەوریدا تەوافیان دەكرد،
تەواو هاوشێوەی ئەو تەوافە بوو كە بە دەوری كەعبەدا
ئەنجامیان دەدا و لە كاتی كۆچكردنیشیاندا خێمەكانیان
لەگەڵ خۆیاندا دەگواستەوە .خێمەكەی بەكری كوڕی
وائیل لە سنداد بە تایبەتی پێیدەوترا (ذات الكعبات).
بەاڵم حەج بە شێوەیەكی بەرچاو عەرەبەكانی پێكەوە
كۆدەكردەوە ،چونكە گروپی پەرستش و نەریتی ئایینی لە
نزیك مەككە بەڕێوە دەچوو ،بەاڵم وا پێویست بوو لەگەڵ
رێوڕەسمەكانی تەوافكردن بە دەوری كەعبەدا لە یەكرتی
جیابكرێنەوە ،هەرچەندە پێكەوە یەكرتییان تەواو دەكرد.
لەو سەردەمەدا چەندین نەریتی ئایینی جوان هەبوو بە
هەموویان حەجیان پێكدەهێنا وەك :تەواف ،راكردنی
لەسەرخۆ ،قوربانی كردن  ،راوەستان (لە ئێستاشدا ساتی
سەرەكی بریتیە لە راوەستان لەسەر كێوی عەرەفە).
ت���ەواف ل��ە كاتێكی تریشدا ب��ەڕێ��وە دەچ���وو كە
حاجییەكان چەپڵەیان لێدەدا و بە فیكەلێدان السایی
جریوە جریوی باڵندەكانیان دەك��ردەوە .لێرە یان لەوێ
مەبەستەكە نەریتێكی كۆنە كە لەگەڵ گەشەكردنی چاالكیە

بازرگانییەكانی مەككە و درووستكردنی سێ بازاڕی سااڵنەدا
گەشەی دەكرد ،ئەوانیش بریتی بوون لە بازاڕەكانی :عوكاز،
زیلمەجاز ،مجنە .بەاڵم ئەوجۆرە حەجەی كە خەڵكی لە
هەموو خێڵ و هۆزەكانەوە پەلكێش دەكرد ،ئەویش یەكێك
بوو لە كاروبارەكانی عەرەب كە لەالیەن بەنو صوفە ،بەنو
صفوان ،بەنو موڕە بن عەوف و بەنو تەمیم رێكدەخرا،
بەاڵم حەرەمی كەعبە بە تایبەتی لەالیەن قوڕەیشەوە
كە خێڵێكی مەككە بوون پاوان كرابوو دوای ئەوەی كە
بەڕێوەبردنیان لەژێر دەستی خوزاعییەكان و بەنی بەكر
بن عەبد مەنات دەرهێنا كە عەشیرەتێكی پیرۆزی خاكی
كینانە ب��وون .لە راستیدا خ��ودی مەككە لە شوێنێكی
پیرۆزدا هەڵكەوتووە ،كە حەرەمی لێیە و ئاسایش و ئارامی
هەمووان و پێكەوەژیانی نێوان خێڵەكانی لە رێگەی
حەرەمی كەعبە بە تایبەتی لەالیەن قوڕەیشەوە كە
خێڵێكی مەككە بوون پاوان كرابوو دوای ئەوەی كە
بەڕێوەبردنیان لەژێر دەستی خوزاعییەكان و بەنی بەكر
بن عەبد مەنات دەرهێنا كە عەشیرەتێكی پیرۆزی خاكی
كینانە بوون.

نەریتەكانی رێوڕەسم و حەجەوە دابین دەكرد .كەلتوری
مێژوویی بۆمانی باسدەكات كە مەككە لەپێش قوسەی
جگە لە گۆڕەپانێك بۆ دامەزراندنی خێمە و رەشامڵەكان بە
دەوری كەعبەدا هیچی تر نەبوو .قوسەی بوو كە سەدەیەك
لەپێش لەدایكبوونی پێغەمبەر مەككەی درووستكرد
و سنورەكانی بۆ كێشا .قوڕەیش درەن��گ پێڕاگەیشت
پاسەوانی كەعبە بكات و سودی لێوەربگرێت ،بەاڵم وەكو
خێڵێكی ئاشنا بە شارستانی كە دەچێتەوە سەر كینانە،
ناوەكەی بەسرتابوو بە سەرهەڵدانی مەككە لەناو ژیانی
شارستانیدا .قوسەی كە نازناوی (كۆكەرەوە)ی وەرگرت،
بووە سەر گەورەی قوڕەیش و هەردوو دەسەاڵتی سیاسی
و ئایینی لەژێر دەستی خۆیدا كۆكردەوە .ئەو ئەركانەی
كە سەرپەرشتی دەك��ردن لە یەككاتدا پەیوەندییان بە
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ژیانی شارنشینی و حەرەمی كەعبە و پرسی حەجەوە
هەبوو .قوسەی سەرپەرشتی پارێزگاریكردن لە كەعبە
و بەڕێوەبردنی (دار الندوة)ی دەكرد كە یانەیەك بوو
قوڕەیش تێیدا كۆدەبوونەوە و راوێژ و گفتوگۆیان دەكرد،
هەروەها سەرپەرشتی دابینكردنی ئاوو خواردنی بۆ
حاجیان و سەركردایەتی هەڵمەتە سەربازییەكانی دەكرد.
ئەو سێ دەزگا یەكەمە رادەستی (عبدالدار) كران و
سیانەكەی دیكەش پشكی (عبد مناف) بوون كە وەكیەك
باپیرەی راستەقینەی پێغەمبەر و ئومەوییەكان بوو.
نەوەكانی قوسەی بنەماڵەی ئایینی و پیرۆز و بۆ ماوەیەكی
زۆر خاوەندارێتی و رابەرایەتی قوڕەیشیان كرد .لەبەر ئەوەی

دیمەنێک لە شەڕی موسڵامنەکان و سەلیبییەکان

كە بنەماڵەی عبد مەناف بە بەراورد بە بنەماڵەی (عبدالدار)
پێگە و گرنگیەكی زیاتری هەبوو ،بۆیە لەسەر هەردوو ئاستی
سیاسی و ئایینی پلەی بنەماڵەی سەرەكی قوڕەیشی پێدرا.
بەو پێیەش هۆزی قوڕەیش بە گشتی لە ئاستی هۆزێكی
پیرۆزی عەرەبیدا تەماشا دەكرا ،كە لە ئەرستۆكراتیەكی
ئایینی بەرفراوان پێكهاتبوو ،لەگەڵ سیستمە ئەرەستۆكراتیە
شەڕەنگێزەكانی خێڵ و هۆزە كۆچەریە دەشتەكییەكاندا
جیاواز بوو .دەوترێت ،لە پێناوی ئەوەدا كە درێژە بە ژیانی
بدات ،قوڕەیش پەنای بۆ شەڕ و پەالماردانە سەربازییەكان
ئایدیا دیپلۆماتیك

نەدەبرد ،واتا هێرشی نەدەكردە سەر هۆزەكانی تر ،بەڵكو
بۆ دواجار وازی لەوە هێنابوو .حەرەمی پیرۆزی لەدەستدا
بوو ،بۆیە پێیان دەوترا ئەهلی حەرەم و خودا .قوڕەیش بە
توندی و موریدانە پەیڕەوی ئایینی دەكرد ،بۆیە هەرچیەك
لە دەرەوەی حەرەمدا بوایا بە خاكی چارەسەر دەدرایە
قەڵەم ،بەاڵم هەرچییەك لە ناویدا بوایا بە پیرۆز و دابینكەری
ئاسایشی مرۆڤ و ئاژەڵ و رووەك دادەنرا .هەموو جۆرەكانی
توندوتیژی لەناو حەرەمی كەعبەدا قەدەغەكراو بوو ،چونكە
حەرەم بۆ حەج زۆر پێویست و گرنگ بوو ،بەڵكو بۆ ژیانی
شارو گەشەكردنی بازرگانیەكەشی پێویست بوو .موریدەكان
پەیوەندی و تێكەاڵوی بەهێزیان لەگەڵ حەرەم هەبوو ،بۆیە
دەیانگوت" :ئێمەین موریدان و ئەهلی حەرەم" .لەبەر ئەو
هۆیە بوو كە لەدوای راوەستانی سەر كێوی عەرەفە تەوافی
رۆژی قوربانیان لە دەرەوەی حەرەم ئەنجام نەدەدا ،بۆیە
رێگەی چوونە دەرەوەی��ان لە حەرەم لێنەدەگیرا ،بەڵكو
هەر لە سنوری خاكی پیرۆزدا سەرجەم رێوڕەسمەكانیان
ئەنجام دەدا .هەروەها لە دەرەوەی شوێنی حەرەمدا
رێَگەیان بە موریدەكان نەدەدا بە جلوبەرگی تایبەتیانەوە
فەریزەی سوڕانەوە بە دەوری كەعبەدا ئەنجامبدەن ،بەڵكو
لەسەرییان پێویست بوو یان ئەو فەریزەتە بە لەشی رووتی
ئەنجامبدەن یان جلوبەرگی ئەهلی حەرەم بەدەست بێنن و
لەبەری بكەن.
موریدی خەسڵەتێكی تایبەت بوو بە قوڕەیش ،بەاڵم
قوڕەیش توانی ئەو خەسڵەتەی بە هۆزە نزیكەكان لە مەككە
و ئەو عەشیرەتانە ببەخشێت كە لەڕووی ژن و ژنخوازیەوە
لێیەوە نزیك بوون ،بەو جۆرەش گروپێكی تەواو لە موریدان
و ئەهلی ح��ەرەم لە كەسە زۆر نزیكەكان پێكهات ،بە
تایبەتیش لەبەر ئەوە دەبوو سەر بە قوڕەیش بن .لە ریزی
ئەو گروپەدا خوزاعە ،سەقیفە ،ع��دوان ،عەشیرەتەكانی
كینان ،عامر ،تەمیم و كەلب هەبوو .،بە دڵنیاییەوە
پەیوەندییەكی لەو شێوەیە ،پەیوەندی و وابەستەیی خوێنی
توندتر كردووە ،بەڵكو زۆریش بەسود بوو بۆ فراوانكردنی
رێگەكانی بازرگانیكردن و پاراستنی ئاسایشی بازرگانی.
لەو بازرگانیكردنەدا ،مەككە شوێنی یەمەنی گرتەوە
كە الواز و ژێركەوتوو بوو ،بەو هۆیەشەوە هەروەك
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سەرچاوەكان دەڵێن ،بازرگانی ترانزێتی نێودەوڵەتی
لەنێوان ئۆقیانوسی هندی و دەریای ناوەڕاستدا زیاتر
گەشەی ك��رد .ه��ەروەك چ���اوەڕوان دەك �را مەسەلەكە
پەیوەندار بوو بە رێڕەوێكی گەشەسەندنی هێواش .مەككە
لە ناوەندێكی بازرگانی هەرێمی بچوكەوە كە چەند
بازاڕێكی سااڵنەی هەبوو ،گۆڕا بۆ ناوەندێكی بازرگانی
گرنگ كە روویكردە حەبەشە و یەمەن و واڵتی شام و
واڵتی فارس .گومانی تێدا نییە كە ئەو گۆڕانكاریە گرنگە بە
یارمەتی رێكەوتننامە ئەمنییەكان روویدا كە لە رێكەوتنی
(ئیالف)وە دەستیپێكرد و لەگەڵ هۆزەكاندا كردیان لە پێناو
تێپەڕبوون بە ناوچەكانیاندا .لەو كاتەدا بونیاتی بازرگانی
قوڕەیش گۆڕا و قوڕەیشییەكان خۆیان بوونە كاروانچی
بازرگانیەكانیان و پشكێكی قازانجەكانیان بۆ خانەدانەكانی
هۆزەكان دابین دەكرد .ئەمە وەرچەرخان و گۆڕانكارییەكی
زۆر ریشەیی و گرنگ بوو كە مەككە لە رێگەیەوە تۆڕێك
لە رێككەوتن و هاوپەیامنێتی لە باكور و خۆرئاوا و پشت
دورگ��ەی عەرەبی درووستكرد ،ب��ەوەش بووە هێزێكی
خاوەن هەژموون لە خۆرئاوای دورگەی عەرەب و بگرە
لە تەواوی دورگەی عەرەبیدا .دیپلۆماسیەت و بازرگانی و
ئایین بوونە یارمەتیدەری مەككە بۆ دابینكردنی ئاشتی و
ئاسایش و گەشەكردن و بەدەستهێنانی پێگە و دەسەاڵت و
سەركردایەتی راستەقینە لە ناوچەكەدا.

بانگەواز بۆ خوداپەرستی و
سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم

لەو ژینگەیەدا پێغەمبەر لەدایكبوو ،م��اوەی ()13
ساڵ بانگەشەی خوداپەرستی كرد .پێغەمبەر بە هێڵێكی
راست بە رەچەڵەك دەچێتەوە سەر قوسەی ،واتا نەوەی
دامەزرێنەری مەككە ،ئەو پیاوەی كە كۆڵەكەكانی خێڵی
قوڕەیشی دام��ەزران��د و دەسەاڵتە ئایینی و سیاسی و
سەربازییەكانی لەژێر دەستی خۆیدا كۆكردەوە .بە جۆرێكی
تایبەترت ،پێغەمبەر دەچێتەوە سەر عەشیرەتی عبد مناف،
واتا دووەمین كوڕی قوسەی ،كە بە شێوەیەكی خێرا وەك
كوڕە گەورەی عبد الدار ناوو ناوبانگی دەركرد .سەرەڕای
دابەشبوونی عەشیرەتی عبد مناف بەسەر دوو تیرەدا:

تیرەی هاشم و تیرەی عبد شەمس ،بەاڵم بە یەكگرتوویی
و بەهێزیی تەواو مایەوە بۆ ئەوەی نیشانی بدات كە
عەشیرەتە نزیكەكەی كە خودا لە قورئاندا فەرمانی بە
پێغەمبەر كردووە بانگیان بكات بۆ ئیسالم ،بە راستی ئاماژە
دەكات بۆ بەنی عبد مەناف نەك بە تەنیا ئاماژەكردنی
بۆ بەنی هاشم ،بەوەش رەچەڵەكی پێغەمبەری ئیسالم
دەچێتەوە سەر یەكێك لەو دوو عەشیرەتە پیرۆزەی
قوڕەیش ،كە بەشدارییان دەكرد لە خزمەتكردنی حاجیان
و سەركردایەتیكردنی سەربازیدا .لەبەر ئ��ەوەی كە
فراوانبوونی چاالكی بازرگانی لەو سەردەمەدا دیاردەیەكی
نوێ بوو ،جیاوازی كۆمەاڵیەتی درووستكرد و بەهای چەند
عەشیرەتێكی نیشاندا كە رەچەڵەكیان وەك مەخزوم لە
(قوسەی)وە سەرچاوەی نەگرتووە ،یان تیرەی عبد شەمس
لەسەر حسابی تیرەی بەنی هاشم ،كە هەردووكیان
دەچنەوە سەر رەچەڵەكی عبد مەناف ،ب��ەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا عەشیرەتی عبد مەناف توانی پارێزگاری لە پێگەی
تایبەتی و شایستەی خۆی بكات و بە شێوەیەكی كرداری
و تایبەتی نوێنەرایەتی بنەماڵەی قوڕەیشی دەكرد .ئەمە بۆ
خۆی پرسێكی زۆر گرنگە بۆ تێگەیشنت لە درەوشانەوەی
پێغەمبەرایەتی موحەمەد و سەركەوتنەكانی لە داهاتوودا
لە مەدینە و لەناو خێڵ و هۆزە عەرەبییەكان.
س���ەرەڕای ه��ەژاری پێغەمبەر موحەمەد هەروەها
هەژاری (ئەبو تالیب)ی مامی و پشتوپەنای ،رەچەڵەكی
تەنیا دەچۆوە سەر قوسەی و عەبد مەناف ،بە هەڵگرتنی
ئەو سیفەتەش بواری هەبوو لەبەرچاوی عەرەبەكاندا وەكو
نوێنەری قوڕەیش لەوپەڕی پێگەیشتووییدا دەربكەوێت.
گومان لەوەدا نییە كە پێگە و پلەی داوەریكردنی موحەمەد
لە مەدینە پێش هەر شتێك بۆ ئەو رەچەڵەك و رەسەنایەتیەی
دەگەڕێتەوە .هەر ئەوەش بوو رێگەی بۆ خۆشكرد پلەی
مەدینە بگەیەنێتە ئاستی پلەی حەرەم ،واتا ئاستی پێگەیەكی
هێندە پیرۆز كە رێگە بە پێشێلكردنی نادرێت.
ئەو دەوڵەتە ئیسالمیەی كە موحەمەد دایمەزراند،
تا سنورێكی زۆر بوون و پێگەكەی لە چەمكی پیرۆزیی
ح��ەرەم وەردەگ��رت ،لەگەڵ ئەوەشدا بە دیوێكی تردا
داهێرناوێك بوو بۆ دینامیكیای پێغەمبەرایەتی و حوكمی
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ئیسالمی دەگەڕایەوە ،بەو هۆیەشەوە بەشێكی گەورەی
بەردەوامبوونی بۆ میراتی قوڕەیشی دەگەڕێتەوە .بەمجۆرە
موحەمەد پیاوێك بوو بە رەچەڵەك دەچۆوە سەر بنەماڵەی
ئایینی و خاوەن رابەرایەتی قوڕەیش ،لە كاتێكدا قوڕەیش
بەهۆی پێگەكەیەوە وەك چاكرتین هۆزی ئایینی عەرەب
تەماشای دەكرا ،واتا موحەمەد لە هەموو كەس شیاوترو
شایستەتر بوو بۆ قسەكردن لە بارەی بابەتەكانی ئایین و
سیاسەت .بواری دەرچوون نییە لە بەراوردكردنی نێوان
قۆناغی رەهای موژدەهێنانی ئایینی موحەمەد بە درێژایی
( )13ساڵ لەناو شاری مەككەدا ،ئەو موژدەهێنانەی كە
بروسكەیەكی ئایینی كاریگەر بوو لەدایكبوونی ئیسالمی
لێكەوتەوە ،هەروەها لەنێوان خۆپێكهێنان و گونجاندنی
نێوان دەوڵ��ەت و ئایین لەدواییدا لە مەدینە .رەگەزی
یەكەم بەرهەمی ئاراستەیەكی روحی قووڵ بوو كە لە
رێچكەیەكی دوورو درێژی گەشەسەندنی بیری روحانیی
یەكتاپەرستیەوە سەرچاوەی گرتووە ،رەگەزی دووەمیش
بریتیە لە بەرئەنجامی رێكەوت كە توانی پێویستیەكانی
قۆناغەكە دەستەبەر بكات بۆ تێپەڕاندنی پەراوێزی
نێوخۆیی ،پەراوێزی دورگەی عەرەبی ،ئەوەش لە رێگەی
هێنانی بنەمای دەوڵەتداری لە خۆیەوە بۆ خۆی .سەرەتا
لەوێوە بۆ ماوەی ( )13ساڵ ،كاروانی ئازارو مەینەتییەكان
لەپێناو بانگەوازكردن بۆ خوداپەرستی دەستیپێكرد،
بێئەوەی بەرەو پێشچوونێكی بەرچاو بەدی بێنێت .بە
راستی پێغەمبەری ئیسالم نەك هۆزو میللەت و تائیفەیەك،
بەڵكو بنەمای ئاینێكی نوێی دامەزراند ،لەگەڵ ژمارەیەك
هاوەڵ و شوێنكەوتووی بە ورە كە ( )100كەسیان تەواو
نەدەكرد ،لە شوێنێكدا كۆدەبوونەوە كە لە كڵێسای
كۆنی یەهودییەكان دەچوو لە قودس .بەاڵم لە ڕووی
بەرەنگاربوونەوەی هەڕەشەی سەردەمەكەی ،هەڕەشەی
بێباوەڕاندا شكستی هێنا ،ئەو شكستهێنانەشی هاوكاتی
لەدەستدانی مامی و پارێزەرەكەی (ئەبو تالیب) ،بە
شێوەیەكی تراژیدی و پڕئێش بەسەریدا شكایەوە.
نەیارەكانی پێغەمبەر هەموو شتێكیان لە دژی
تاقیكردەوە ،لەوانەش دابڕاندنی لە عەشیرەتەكەی بەنی
هاشم ،بەاڵم لە بەرامبەردا هەموو هەوڵێكی دا بۆ ئەوەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

سنورێك بۆ تووڕەبوونی خێڵ و عەشیرەتەكەی دابنێت،
بۆ منوونە ناردنی دوو تاقم لە كۆچبەرانی ئیسالم بەرەو
حەبەشە  ،بەاڵم هەوڵەكانی بێهودە بوون .ئەستەمە باوەڕ
بەوە بێنین ،هەرچەندە ژمارەیەك لە خۆرهەاڵتناسان
پێیانوایە كە بانگەوازی موحەمەد بۆ خوداپەرستی بە
درێژایی ( )13ساڵ ،ئامانجی سیاسی هەبووە بۆ دەستگرتن
بەسەر مەككەدا .بەڵگەی ئەوتۆمان لەدەست نییە بۆ
پشتڕاست كردنەوەی گریامنەیەكی لەمجۆرە ،جگە لە
تاكە شاهیدیەكەی ئەبو سوفیان ،كە لەدوای سەركەوتنی
موحەمەد بەسەریدا وتویەتی :بۆ خۆی لەوە دەترسا كە
پێگە و پلەو پایە كۆمەاڵیەتیەكەی لەدەستبدات ،بەڵكو لە
ملمالنێیەك دەترسا لەسەر پێگەو دەسەاڵت .لەبەر ئەوەی
كە ناحەزان و نەیارەكانی پێغەمبەر تۆمەتی پاوانخوازییان
دەدایە پاڵی ،ئەوەش هەرگیز مانای ئەوە ناگەیەنێت كە
خاوەنەكەی نیازی وابووبێت ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە
ئاسۆی ئەوان لە سنوری شارە بێهیواكەیان و هاوسەنگی
پێگەی كۆمەاڵیەتیدا پەنگی خواردبۆوە و سنوردار ببوو،
لە س��ەرووی ئەوەشەوە لەو سەروبەندەدا دەسەاڵتێك
نەبوو بتوانرێت دەستی بەسەردا بگیرێت .دیوە راستەكەی
ئەوەیە كە دەكرێت تێبینی بەرەنگاربوونەوەیەكی
كەلتوری و ئایینی لەوانەوە بكرێت :بەرەنگاربوونەوە لە
پێناوی بێباوەڕیی و "فرەیی خواوەندەكان" و رێزگرتن لە
باوو باپیران كە قورئان رەخنەی لێگرتن .پەیامی قورئان كە
لە سەرووی ئاستی ویست و تێگەیشتنیانەوە بوو ،بە هیچ
جۆرێك هەستیانی نەدەجوواڵند ،بەو پێیەش بەردەوام
بوون لەسەر قایمكردنی پێیەكانیان بۆ بەرگریكردن لە
كەلتوری بتپەرستییان ،واتا "ئایینی دێرین و رێزگرتنیان
لە باوو باپیران" .ئەوە یەكەمجار نەبوو كە دامەزرێنەری
ئایینێك روبەڕووی كەللەڕەقی و چەقبەستوویی نەریتپارێزە
خۆبەزلزانەكان ببێتەوە ،بەڵكو ئەوە لە بەرامبەر عیسای
مەسیح و مانی روویداوە ،كە هەردووكیان لە خاچدران.
كەواتا ئەو پرسەی كە پێغەمبەر روب��ەڕووی بۆوە،
پرسێكی ئایینی كەلتوری بوو ،هیچ پەیوەندیەكی بە
بازرگانی یان بە سیاسەتەوە نەبوو .لە پاڵ ئاراستە
روحانیەكەی ،بەاڵم بانگەوازەكەی بە پلەی یەكەم ئایینی،
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بە پلەی دووەمیش كەلتوری ب��وو .كەلتوری بوو لەو
روانگەیەوە كە بە هۆشیاری یان بە ناهۆشیارییەوە ،ئەگەر
لەژێر كاریگەری مانۆیی و سابیئدا بووبێت یان نەبووبێت،
دەیویست كتێبە پیرۆزەكەی ،پێغەمبەرەكەی ،ئادابە دینی
و ئەخالقیەكەی بە گەلی عەرەب بگەیەنێت ،چونكە لە
رۆژی دواییدا بواری ئەوەی هەیە بە خودا بڵێت" :ئەمە
ئومەتی منە كە خستبووتە ئەستۆم ،ئاگادارم كردەوە بۆ
یەكتپەرستی و باوەڕم پێت هێنا" .پێشبینی پێغەمبەر بۆ
بانگەوازی پێغەمبەرایەتی ئەوە بوو كە خودا ئاگاداركار
و پەیامبەرێكی موژدەبەر بۆ هەموو گەلێك دەنێرێت،
كەسێك دەنێرێت كە شاهیدی بۆ بدات و باسی لێوە بكات،
دوای ئەوەش ئیرت بەڵگەكە درووست دەبێت .كەواتا لە
قۆناغی (مەككی)دا رەگ��ەزی سیاسی بوونی نەبووە.
لەگەڵ ئەمەشدا خۆرهەاڵتناسان تەنانەت لە دوایین
نوسینەكانیاندا بەردەوامن لەسەر پێشبینی كردنی بوونی
رەگەزی سیاسی ،ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە پێیانوایە
مادام پەیامی پێغەمبەرایەتی لە ناوەرۆكە ئایینیەكەیدا
لە جدییەت بەدەرە وەكئەوەی بریتی بێت لە كۆمەڵێك
راو بۆچوونی لێڵ و ناڕوون ،یان وەك بزووتنەوەی كەالنی
سەرەتایی وایە كە دەكرێت بە بزووتنەوەی رابەری ماوری
لە شەستەكانی سەدەی نۆزدە ب��ەراورد بكرێت ،ئیدی
لەوەودوا چی جدییەتێك لە پرۆژەی ئیسالمی دەمێنێتەوە،
ئەگەر سیاسەتی تیادا نەبووە كە شتێكی زۆر مەملوس و
بەرچاوە.
ئەوەی جێی سەرسوڕمانە خۆرهەاڵتناسی لە سەردەمی
ت��ۆر ئەندرێ ب���ەدواوە جگە لە پاشگەزبوونەوەی لە
تێگەیشتنی پەیامی پێغەمبەرایەتی هیچی دیكەی
ن��ەك��ردووە ،لەم چوارچێوەیەشدا دەكرێت كتێبەكەی
مۆنتیگمری وات بە شاكارێكی پەسەندكراو دابرنێت ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەشدا دەیەوێت بە پشتبەسنت بە گۆڕانكاریە
ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكان دیاردەكە لێكبداتەوە .بەاڵم
سەبارەت بە نوسینەكانی رۆدنسۆن و پاتریسیا كرۆن،
نادیدەییەكی قووڵ لە هەمبەر تایبەمتەندێتی بزووتنەوەی
ئایینی سەردەمی پێغەمبەرایەتی نیشاندەدەن ،بەڵكو
هەمووی بە داخراوی لە بۆتەی چەند كێشەو گرێیەكی

بۆماوەیی سەردەمی چاخەكانی ناوەڕاستی خۆرئاوا یان
چاخە نوێیەكانی سەرەتا ماوەتەوە :ئایا موحەمەد راستگۆ
بوو؟  ،ئایا پەیامەكەی چاك و دەگمەن بوو؟ .ئەمە هەروەك
ئەوە وایە كە پرسیارەكە بە تایبەتی پێویست بوو بە تەنیا
لەنێوان دامەزرێنەرە گەورەكانی دین لە خودی موحەمەد
بكرێت ،یان وەكئەوە وایە بڵێن ئەو دامەزرێنەرانە بە
راستی لە پیاوانی خواوەنددا نەبووبن و پەیوەندییان بە
خواوەندەوە نەبووە و بە قووڵی لە روحی خواوەندە قاڵ
نەبوونەتەوە و دەقە عەقڵی ،ئەخالقی و ئاینییەكانیان بۆ
زۆرێك الیەنی فراوانی مرۆڤایەتی بۆ مادەیەكی دوورو
درێژ بونیات نەناوە.
موحەمەد لە خولگەی هندۆسیدا لەدایك نەبووە،
بەڵكو لە ناوچەی قەڵەمڕەوی رۆمانی– سامیدا لەدایكبووە
نەیارەكانی پێغەمبەر هەموو شتێكیان لە دژی تاقیكردەوە،
لەوانەش دابڕاندنی لە عەشیرەتەكەی ،بەاڵم لە بەرامبەردا
هەموو هەوڵێكیدا بۆ ئەوەی سنورێك بۆ تووڕەبوونی خێڵ
و عەشیرەتەكەی دابنێت ،بۆ نموونە ناردنی دوو تاقم لە
كۆچبەرانی ئیسالم بەرەو حەبەشە

كە كەلتوری یەكتاپەرستی ،بە هێڵێكی سنور بۆ كێرشاوی
كەلتوری و جوڵێرناو بە لۆژیكێكی نێوخۆیی هەڵگرتووە
كە ه��ەزاران ساڵ لەوەوپێش درووستی ك��ردووە .شەش
سەدە لەگەڵ مەسیح لە نێوانیاندایە ،هەروەك نێوانی
مەسیح و موسا ( )1000ساڵە .هەر دامەزرێنەرێكی ئایین
بە گشتی دەیەوێت لەناو كەلتوری ئاییندا ببێتە چاكساز،
بەاڵم ناچار دەبێت بە رەتكردنەوەی دامەزراندنی ئاینێكی
نوێ ،هەرچەندە لە هەموو سەدەیەكدا لەدایك نابێت،
چونكە بابەتەكە بە راستی پەیوەندی هەیە بە كەسێك
لە دەرەوەی مرۆڤایەتی ئاسایی كە لە ڕووی تواناكانی
و رۆڵیەوە زۆر راستەوخۆیانە بەشداری لە بونیاتنانی
مرۆڤایەتیدا دەك��ات .ئەوەی جێی سەرسوڕمانە ،بەاڵم
زۆر نۆرماڵە كە (یاسپەرز) لە دوایین لێكۆڵینەوەی خۆیدا
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پێغەمبەری ئیسالم ناخاتە نێو سەردەمی تەوەری خۆی،
هەرچەندە ئەو كۆتایی بە سەردەمەكە هێناوە :واتا لەدوای
محەمەد لەسەر ئاستی جیهانی هیچ ئاینێك نەهاتووە،
بە هەمان شێوازیش كەلتوری یەكتاپەرستی بە راستی
محەمەدی بە كۆتا پێغەمبەر ناسیوە ،هەروەكو لە قورئاندا
ئاماژەی پێكراوە ،ئەمەش مانای وایە هەموو جۆرێكی
وەحی و پەیامی ئاسامنی لەدوای موحەمەد پچڕاوە و
كۆتایی پێهاتووە و پەیوەندی خودا بە مرۆڤەوە تەواو
كراوە ،ئایینی ئیسالمبوونی مرۆڤ بۆ خودا چوارچێوەی
كۆتایی دیالۆگی لە نێوان ئاسامن و زەوی كێشا ،یان
هەروەك ئیقبال دەیگوت :دەرگای سەردەمی كۆتاییهاتنی
راسپاردەیی خودایی بەسەر ئادەمیزادا كردەوە ،بەو پێیەش
دەستپێكی ئازادبوونی مرۆڤ بوو.
هەمیشە بە وردی باسی رووداوە گەورەكانی تەوراتی
ك��ردووە ،ب��ەاڵم بە كورتی و سەرسوڕهێن ئاماژەی
پ��ێ��ك��ردووە .ق��ورئ��ان ب��ەردەوام��ە ل��ەس��ەر كەلتوری
یەكتاپەرستی ،بەاڵم لە وردەكارییەكانیدا باسی ناكات

ئایا پشكی ئیسالم و ئاستی بەشداریكردنی لە كەلتوری
یەكتاپەرستی چەندە؟ ئایا بە چی دۆخی مرۆڤایەتی
لە ساڵی 600دا پێویستی بە هاتنی پێغەمبەرێكی نوێ
بوو ،ئەو مرۆڤایەتیەی كە مەسیحیەت لە بوارە ناوەندیە
سەرەكییەكاندا روماڵی كردبوو؟ گەشەكردنی یەكتاپەرستی
لە واری لۆژیكی نێوخۆییدا پێویستی بە توندبوون و
پێداگری زیاتر هەبوو لەسەر یەكتاپەرستی و بااڵیی
خواوەندێتی .ئەمە مانای وا نییە كە گەڕانەوەیە بۆ
یەهودیەت لەسەرووی مەسیحیەتەوە ،چونكە هەرگیز لە
گەشەكردنی ئایینەكاندا گەڕانەوە بۆ دواوە بوونی نییە.
یەهودیەت ئایینێكی جیهانی نەبوو ،بەاڵم مەسیحیەت
سەرەڕای ئەوەی دەربارەی دەوترێت ،بە راست و دروستی
دركی كردووە بە پاكێتی یەك خودای بااڵدەست و راست،
ئایدیا دیپلۆماتیك

لە كاتێكدا كە زێدەڕۆیی دەك��رد لە تێكردنی رەگەزی
نهێنی .لەبەر ئەوەی دابەزینی پەیامی ئیسالمەتی لەناو
جیهانی بتپەرستی(جیهانی لۆكاڵی عەرەبی)دا روویداوە،
كە هەرگیز بیروباوەڕە كۆنەكەی بە خودای جیهانیان لەبیر
نەكردووە ،ئەو خودایەی كە خۆیان خواوەندێكی تریان
بۆ زیاد كردبوو ،بەاڵم قورئانی بەكارهێناوە بۆ زیادكردنی
دیالۆگی عەقاڵنی و پێداگری كردن بە شێوەیەكی روون
و ئاشكرا لەسەر ئەو چەمكی یەكتاپەرستیە .ئەوە هەر
لە سەرەتاوە وابوو ،چونكە راست نییە ئەگەر بڵێین كە
كەسێكی خوداوەندی بە هێواشی و قۆناغ بە قۆناغ لەناو
وەحیدا سەریهەڵداوە .ئەو كەسێتیە خوداوەندیە لە
سەردەمێكی زۆر زوودا ،بەبێ پێشینە و پاشینە ،رابردوو
داهاتوو ئامادەگی هەبووە ،هەروەها ئیسالمیش بەو پێیەی
كە هەر لە سەرەتاوە وەك ئاینێكی سەربەخۆ دەركەوتووە
بوونی بەرجەستە كردووە ،جگە لەوەش ئیسالم خۆی وەكو
ئایینی راست و حەق منایش كردووە.
پێشرت رووی نەداوە كە بەو شێوەیە بانگەواز بۆ یەك
خوداپەرستی بكرێت هەروەك لە قورئاندا رەنگیداوەتەوە،
لەگەڵ بەرجەستەبوونی هەر ( )99ناوە پیرۆزەكەی خودا،
كە بریتین لە سیفاتە ئەزەلییەكانی خودا كە لە خۆیدا
بەرجەستەی كردوون و بۆ مرۆڤەكانی ئاشكرا كردووە.
بەو ئاستەی كە قورئان بە راستی ئاسۆكانی لەبەردەم
زانینی خودا ئاوەڵە كردووە ،هەروەها بە حوكمی بونیاتی
راستەوخۆی پەیام (وەح��ی) ،فەرمودەی راستەوخۆی
خودایە ،نەك بە تەنیا ئیلهام و س��ەرچ��اوەی وەحی.
پێغەمبەر خۆی كردبووە نزایەكی نەرێنی بۆ وەرگرتنی
ئەو فەرمودانەی لەالیەن خوداوە لەسەر دڵیدا دادەبەزی:
ئەو فەرمودەكانی وەردەگ��رت ،واتا لە خودی خوداوە
وەریدەگرتن ،بەو شێوەیەش ئامادەگی خودایی وەردەگرت.
بەوجۆرەش دەبینین ئیسالم گەڕانەوە نییە بۆ یەهودیەت،
بەڵكو ئیسالم جیاوازی لەگەڵ مەسیحیەتدا پرس و بابەتی
بەرجەستەكردنی دەسەاڵتی خودای لەسەر زەوی خستۆتە
ئەستۆی خۆی ،كە لێرەدا بااڵییەكەی لە فەرمودە و وتەی
خودای بااڵدا بەرجەستە بووە.
قورئان دانی بەو كتێبانەی تردا ناوە كە دەگەڕێنەوە
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سەر رێچكەی كتێبی منوونەیی یەكەم ،بەاڵم پێگە و پلەیەكی
بااڵی بۆ دوایین فەرمودەكانی خودا تەرخانكردووە ،چونكە
ئەوە ئاستێكی بااڵیە لە بەرجەستەكردنی دوایین شێوازی
وەحی ،شێوازە كامڵ و تەواوەكەی .قورئان هەمیشە بە
وردی باسی رووداوە گەورەكانی تەوراتی كردووە ،بەاڵم بە
كورتی و سەرسوڕهێن ئاماژەی پێكردووە .قورئان بەردەوامە
لەسەر كەلتوری یەكتاپەرستی ،بەاڵم لە وردەكارییەكانیدا
باسی ناكات ،بە هەمان چۆنێتی كە سەرلەنوێ بیرەوەری
خۆی دەبەخشێتە ئەو جیهانی عەرەبیە كە ئاخاوتنی
لەگەڵ دەكات .بەاڵم ئەوەی بە شێوەیەكی تایبەتی هێزی
بانگەوازە روحیەكەی پێكدەهێنێت ،ئەو هەستكردنەیە بە
مردن و نەمری كە بووەتە مۆركی ئەو خوداناسیە قووڵەی
كە لێوەی هەڵێنجراوە ،ئەمەیە بانگەوازی گەردونی لەناو
قوواڵییەكان ،شتێكە كە بە راستی لە حاڵەتی مرۆڤایەتی
بااڵترە .لە كتێبی (رسودی شادمان) كە پێدەچێت گرنگرتینی
كتێبی ئایینی بێت كە لە هندستان نورساوە ،وتراوە :لەوە
ناچێت لەنێوان هەموو دەقە مرۆڤایەتیە پیرۆزەكاندا كە
ن��ورساوە ،لە هەمانكاتدا كتێبێكی تر هەبێت ئەوەندە
"گ��ەورە ،ت��ەواوو بەڕێز" بێت ،چونكە كورتكراوەیەكی
پڕشنگداری هەموو بیروباوەڕی (ئەلڤیدا)یە ،هەروەك
لە كتێبە سەرەتاییەكاندا هاتووە وەك :ئەلڤیدا ،برهامنا،
ئەوبانیچادا .ئەوەی سیامی شایستە و تایبەتی (لیبهاگاڤاد
جیتا)ی درووستكردووە دەربارەی كەلتوری هندۆسی ،بۆ
قورئانیش راستە لە رووی پەیوەندی قورئان بە كەلتوری
یەكتاپەرستی" :پوختی و رەوانی ،بەهێزی وشە ،رسوشتی
گشتگیری پەیام" ،بەاڵم قورئان لەالیەن ئەوانەوە دانی پێدا
نەنراوە كە وابەستەی داب و نەریتەكانی پێشوویانن ،لە
كاتێكدا قورئان لەالی خۆیەوە دان بەواندا دەنێت.
بە پێچەوانەی لیبهاگاڤاد جیتا ،بابەتەكە پەیوەندی
بە كتێبێكی دامەزرێنەری ئاینێكی نوێوە هەیە ،كە خۆی
لە ریزو دیدگای ئایینە كۆنەكاندا دادەنێت ،بەاڵم لەناو
سەرجەم دەقەكانی كەلتوری یەكتاپەرستیدا ،گەشاوەتر و
پرشنگدارتر و هێزی نێوخۆیی زیاترە ،كە بەوپەڕی سنوری
كورتكردنەوەوە روماڵی ئەزمون و مێژووی مرۆڤایەتی
كردووە كە هەردووكیان لەبەرچاوی خودا بەڕێوەچوون

و بەرجەستە بوون .دواتر لەالی ئەوانەی كە باوەڕییان
هێناوە و ئەوانەشی كە باوەڕییان نەهێناوە ،وەكیەك
بە یەكێك لە كتێبە م��ەزن و پیرۆزەكانی مرۆڤایەتی
دەمێنێتەوە ،كە سەدەكانی بەڕێكردووە و بووەتە بابەتی
سەرەكی شیكاری و لێكدانەوەكان كە لە رێگەی قووڵرتین
عەقڵەكانی ئیسالمەوە بە مرۆڤایەتی گەیەنراوە ،لەو
سەردەمەدا سەنتەری جیهان بووە .لە روانگەی ئایەتەكانی
قورئانەوە زۆرێك لە روداوو بەسەرهاتەكان بە شێوەیەكی

شەڕەکانی فتوحاتی ئیسالمی

جوان و شایستە رازێرناونەتەوە ،پاشان وەك هەڵوەستەیەك
هەندێك لە ئایەتەكان یان بڕگەی دوورو درێژی دووبارە
كردۆتەوە .قورئان یەكێكە لەو سەرسوڕهێنەرانەی كە
ناوەرۆكی ناوخۆیی مرۆڤەكان و قەوارەی شارستانیەتێكی
تەواوی درووستكردووە ،بۆیە بە راستی شایەنی ئەو پێگە
و پایە گەورەیەیە ،لەبەر ئەوەی لە بۆتەی ئامۆژگاری
پێغەمبەرایەتیدا لە مەككە پایە و پێگەی سەرەكی گرتووە.
هەموو ئەوانەی كە لەو سەردەمەدا بوونە موسڵامن،
ل��ەدوای گوێگرتنیان لە دەق��ی پیرۆز كە دەب��وو بۆیان
بخوێرنایە باوەڕییان دەهێنا ،ئینجا دانیان دەنا بە تەنیایی
و یەكتاپەرستنی خودا ،بەو پێیەی كە محەمەد پێغەمبەرو
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نێردراوی خودایە و قورئانیش قسەی خودایە .هەموویان
باوەڕبوونێكی ساویلكانە ،پتەو ،گەرم و سەخاوەتییان بۆ
نیشاندەدا .لە جیهانی ئەو سەردەمەدا ،هەموو تاكێك
لە هەموو شوێن و جێگەیەك باوەڕی تەواوی بە شتێكی
دیاریكراو هەبوو ،بە خودا (الله) ،یان بە خواوەند (االلهە).
باوەڕییان هەبوو بە كەسێتیەكی دامەزراو ،بە دەقێك كە
بۆیان بەرجەستە بكردایا .ئەو گروپە بچوكەی موسڵامنەكان
لە مەككە لە كەسانێك پێكهاتبوو كە خاوەنی رێزو پێگە
و بەهای خۆیان بوون ،كەوتنە بەربەرەكانێ بۆ دابڕان لە
بیروباوەڕی باوو باپیرانیان و تەنیا شوێنكەوتنی كەسێك،
كە چەوساوە بوو ،بەاڵم لە پەیوەندیدا بوو لەگەڵ خودا
و فریشتەكانی .ئەوە راست نییە كە دەوترێت مەسەلەكە
پەیوەندی بە هەژارەكان و الواز و ژێردەستەكانەوە هەبوو،
هەرچەندە بە راستی لەو سەردەمەدا خەڵكانێكی هەژار و
الواز و ژێردەستە هەبوون ،بەاڵم شانبەشانی ئەوان پیاوانی
بە تەمەن ،دەوڵەمەند و خانەدانیش هەبوون ،لە منوونەی
ئەبوبەكر و عومەر و عوسامن لەگەڵ ژمارەیەك كەس لە
ئومەوییەكان .ئەوان لە پشت باوەڕهێنانیان بە ئیسالم
چاوەڕوانی نوێبوونەوەیەكی ئەخالقی و زیندوكردنەوەی
مۆراڵیی عەرەب نەبوون ،چونكە خۆیان وەك چاكساز لە
قەڵەم نەدەدا ،بەڵكو چاوەڕوانی پاداشت و بینینی خودایان
دەك��رد لە رۆژی دوای��ی و ل��ەدوای كۆتاییهاتنی ژیانیان
لەسەر رێگەیەكی راست و دروست ،دەیانەویست بگەنە
هاوشانی راستی و خوداپەرستی .ئەوان لە پێناوی ئیسالمدا
دەستبەرداری موڵك و سامانەكانیان بوون و ئامادەبوون
پەیوەندی و وابەستەیی خێڵ و خوێن و خزمایەتی
هەڵبوەشێنن .بە تەواوەتی پابەند بوون ،چونكە خاوەنی
باوەڕی پتەو بوون بە خودا و پێغەمبەرەكەی .لەدوای ()13
ساڵ لە پەراوێزخسنت و چەوساندنەوە ،بارودۆخێكی تایبەت
بۆ موسڵامنەكان هاتەپێش و رێگەی بۆ خۆشكردن لە شارە
خۆشەویستە – قێزەونەكە ،واتا لە (مەككە) دەربكرێن و
بۆ دواجار لەگەڵ پێغەمبەرەكەیاندا كۆچ بكەن ،كە زۆر
بە توندی بوونیان بە ئەوەوە بەسرتابۆوە .لەالیەن خەڵكی
یەرسیب (مەدینە)وە چەندین پێشنیاز كرا بۆ پێشوزایكردنی
محەمەد لە شارەكەیان .دانیشتوانی مەدینە بەسەر دوو
ئایدیا دیپلۆماتیك

خێڵی ناكۆك و ركابەردا دابەش ببوون (ئەوس و خەزرەج)،
كە لەو سەردەمەدا هێشتا نەگەیشتبوونە تێپەڕاندنی
ناكۆكی و ملمالنێكانیان كە دراوسێ جولەكەكانیان كەڵكیان
لێوەردەگرت و ئەوانیش ئەهلی كیتاب بوون و شانازییان
پێوە دەكرد و خۆیان پێوە بادەدا .مەدینەییەكان دەرگای
شارەكەیان لەبەردەم محەمەد و گروپە بچوكەكەیدا
كردەوە و بەڵێنیان پێدان میواندارییان لێبكەن و بەوپەڕی
توانایانەوە پێغەمبەر بپارێزن.
پێغەمبەر (محەمەد) وا هەستی دەكرد كە هۆزەكەی
هەڕەشەی لێدەكەن ،ئ��ەوەی كە مەترسییەكانی ئەو
هەڕەشانەی بۆسەر ژیانی پێغەمبەر زیاتر ك��رد ،ئەو
هاوپەیامنێتیە بەرگرییە نوێیە بوو كە لەگەڵ چەند هێزێكی
بیانيدا كرا .لێرەوە كۆچكردنە بەپەلەكەی پێغەمبەر لەگەڵ
ئەبوبەكر بۆ یەرسیب كە دواتر ناوی بوو بە مەدینە،
دەرفەتێكی گەورە و ئازادبوون و وەرچەرخانێكی گەورە
بوو .لە مەدینەدا هاوەڵەكانی ،لە پیاوان و ژنان كە زێد
و شارەكەی خۆیان جێهێشتبوو پەیوەندییان پێوە كردو
لە دەوری كۆبوونەوە و ل��ەوە ب��ەدواوە ناوییان لێرنا
(كۆچبەرەكان) و هەموویان ئەو مێرگەیان وەكو خاكی
پەناگەیەكی ئارام و پێشوازیكردن بینی .پێغەمبەر گیانی
برایەتی لە نێوان هەموو یەكێك لە هاوەڵەكانی و هەموو
تاكێكی شاری مەدینەدا چەسپاند .ئیرت لەو كاتەوە كاروانی
مێژوویی ئیسالم ئاڕاستەیەكی تەواو جیاوازی وەرگرت ،كە
تا ئەو سەردەمە هەرگیز چاوەڕوانكراو نەبوو.

دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی
دەوڵەتی پێغەمبەرایەتی

دەوڵەتی ئیسالمی بە سێ قۆناغ دامەزرێرناوە:
یەكەم :لە م��اوەی كۆچكردن بۆ مەدینە ،كاتێك
دەسەاڵتی پێغەمبەرایەتی سەریهەڵدا.
دووەم :لە ساڵی ()5ی كۆچیدا بوو ،لەدوای ئابڵۆقەدانی
مەدینە و شەڕی خەندەق ،كاتێك ئەو دەسەاڵتە بەرە بەرە
خەسڵەتە سەرەكییەكانی دەوڵەتی وەرگ��رت ،كاتێكیش
كە فەزای بنەماكانی بەرفراوان بوو ،هەموو ناوچەكانی
دورگەی عەرەبی گرتەوە.
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سێیەم :ل��ەدوای مردنی پێغەمبەر و گرتنەدەستی
دەسەاڵت لەالیەن ئەبو بەكر ،لەو كاتەدا كە دەوڵەتی
ئیسالمی سەملاندی كە دەتوانێت سەرجەم هەڵگەڕانەوە و
دووبەرەكییەكان بە زەبری هێز كۆتایی پێبێنێت.
گومانی تێدا نییە كە پێویستە ئەوەمان لەبیر نەچێت
كە دەسەاڵتی بااڵی خودا و كەسێتی كاریزمایی پێغەمبەر
و پێكهێنانی كۆمەڵێكی پێكەوە گرێدراوی بەهێز ،واتا
(ئومەت) ،لەگەڵ سەرهەڵدانی یاساو رێساكان و دەركەوتنی
فەزایەكی یەكگرتووی خوداپەرستی ،بنەما و كۆڵەكەكانی
ئەو دەوڵەتەیان پێكهێنا .لێرەدا پرسەكە پەیوەندیدارە
بە رەگەزە بونیاتنەرەكانی دەوڵەت ،كە هەوێنی پێكەوە
گرێدانی یەكەم و سەرەتایی لەناو باوەڕداران درووستكرد.
بەاڵم ئەو دەوڵەتە لە گۆشەنیگای دورگەی عەرەبیەوە لە
پەیوەندییەكانی بە دەرەوەی دەڕوانرا ،بەڵكو لەسەر بنەمای
جەنگ ،لەسەر پێكهێنانی هێزی دەستێوەردەر درووست
بوو ،كە بووە ئامرازێكی كاریگەر بۆ فراوانكردنی رووبەری
دەوڵەتی ئیسالمی .قۆناغی دووەم یان ئەو گرێبەستەی
لە پاش كۆچكردن لەگەڵ موسڵامنەكانی مەدینەدا بەسرتا،
لە پەیامنێكی مەدینەیی زیاترە كە بە هۆیەوە ئومەتی
ئیسالم لەژێر فەرمانی خوا و پێغەمبەرەكەیدا لەدایكبوو،
بەڵكو بریتیە لە بەڵگەنامەی لەدایكبوونی مەدینەی
ئیسالم .راستە كە پرسەكە پەیوەندیدی بە هاوپەیامنێتی
بەرگریەوە هەیە ،واتا لەپێناو بەرگریكردن بوو لە پێغەمبەر
بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەموو دوژمنێك ،بەاڵم بیرۆكەی
شەڕ و نیەتی شەڕكردن ئامادەییان تیایدا هەبوو .هەروەكو
بەسەرهاتی مێژوو بۆمان دەگێڕێتەوە ،خودا فەرمانی بە
پێغەمبەرەكەی كرد بجەنگێت ،لە كاتێكدا كە بانگەوازی
پێغەمبەرایەتی تا ئەو سەردەمە بە درێژایی ( )13ساڵ وەك
پەیامێكی ئاشتیخوازانە باڵوببۆوە.
كۆچكردن لەو شارە بێباوەڕە الدەرە (مەككە) ،بۆخۆی
دابڕان بوو لەگەڵ ناوەندە خێڵەكیەكەی و یەكانگیر بوو
لەگەڵ وەرچەرخانێكی گەورەدا بە تایبەتی لە دیدگای
پێغەمبەرایەتی ،كە لەو سەردەمە بەدواوە ئاراستەی بەرەو
سیاسەت و جەنگ وەرگ��رت .لەبەر ئەوەی مەسەلەكە
پەیوەندیدار بوو بە دامەزراندنی شارێكی ئیسالمی

ئاشتیخواز كە خۆی پێگەیاند ،بۆیە دەكرێت پەیامننامەی
مەدینە وەكو بەڵگەنامەی دامەزراندن تەماشا بكرێت.
بەاڵم بابەتەكە بەو شێوەیە نەبوو ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
بوو ،چونكە هەرزوو دەستپێشخەری بۆ هێرشكردن وەك
پاساوێك بۆ بوون و مانەوەی مەدینە بەدەركەوت ،لەگەڵ
ئەوەشدا لە سەرەتادا هێزێكی هێرشبەر لە چەند سەت
كەسێك پێكهێرنا ،كە پاشان قەبارەكەی گ��ەورە بوو تا
گەیشتە ( )30هەزار جەنگاوەر .ئەوە بە رێكەوت نەبوو
كە عومەری كوڕی خەتاب رایگەیاندووە كە بەشداریكردن
لە شەڕی (بەدر)دا مەرجێكی سەرەكیە بۆ دابەشكردنی
بەخشین و دیارییەكان .لە راستیدا شەڕی بەدر قۆناغێكی
یەكالكەرەوە و بناغەیەك بوو ،چونكە هۆكارێك بوو بۆ
هەڵخلیسكان لە قۆناغی هاوپەیامنێتی بەرگری (العقبە)وە
شەڕی بەدر و چۆنێتی بەڕێوەبردنی شەڕەكە بە تەواوەتی،
كتومت ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە پێغەمبەر لە قۆناغی
دووەمی گەشەكردنی دەوڵەتی ئیسالمیەوە ،نیازی هەبوو
شەڕ لە دژی قوڕەیش رابگەیەنێت ،واتا شەڕێكی بەردەوام لە
دژی قوڕەیشییەكان بەرپا بكات

بۆ قۆناغی دەوڵەتی جەنگ و هێرشبەری و كۆكردنەوەی
دەستكەوتەكان ،لەوەشدا هەندێك الیەنگری پێغەمبەر
لە سەركردەكانی مەدینە بە شخسی یارمەتیدەر بوون بۆ
هەڵنانی ئەو هەنگاوە ،بە تایبەتی سەعدی كوڕی موعاز،
پاشان هەندێكی تریش چاوییان لێكرد و ئەو هەنگاوەیان
نا ،بەاڵم هەموویان نەبوون .ئەو ژمارە جەنگاوەرەی كە
بەشدارییان لە شەڕی بەدر كرد كە ژمارەیان نزیكەی ()300
كەس دەبوو ،بە بەراورد لەگەڵ ئەو ژمارانەی كە پێغەمبەر
لە دواییدا توانی كۆیان بكاتەوە ،ژمارەیەكی زۆر كەم بوو.
شەڕی بەدر و چۆنێتی بەڕێوەبردنی شەڕەكە بە تەواوەتی،
كتومت ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە پێغەمبەر لە قۆناغی
دووەمی گەشەكردنی دەوڵەتی ئیسالمیەوە ،نیازی هەبوو
شەڕ لە دژی قوڕەیش رابگەیەنێت ،واتا شەڕێكی بەردەوام
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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لە دژی قوڕەیشییەكان بەرپا بكات ،بەاڵم هەرگیز لە دیدگا
و پێشبینیەكانیدا مەبەستی هاوپەیامنێتی بەرگریكردن
نەبوو .راستە كە پێغەمبەر هەوڵیدەدا بیروباوەڕ و راستی
ئاینەكەی باڵو بكاتەوە ،بەاڵم لە رێگەی گەمەی شەڕو
هێزەوە بەهۆی بەكارهێنانی ئامرازەكانی سەردەمەكەی
ئەو ئامانجەی بەدیهێنا .لە شەڕی بەدردا ئەوە تێبینی
دەكرێت كە دەستكەوتەكان (الغنیمة) بووەتە ئامرازێكی
سەرەكی بۆ پەلكێشكردنی پیاوەكان .جگە لە كۆچبەران و
پشتیوانەكان ،هێزی پشتیوانی پێغەمبەر لە شەڕی بەدردا،
هێزی هۆزی جوهەینەی نزیك لە مەدینە بوو ،كە لەگەڵ
پشتیوانەكاندا هاوپەیامن بوو.
شەڕی بەدر سەرەتایەك بوو بۆ بەهێزكردنی دەسەاڵتی
داوەری��ی پێغەمبەری ئیسالم لە مەدینە و رێگەشی بۆ
خۆشكرد تاكو كاری جەنگی بە چۆنێتیەكی بە ناورۆك
ئاراستە بكات .ئەوەبوو بەدری لە پێشچاوی عەرەبەكانی
تردا وەكو پاڵەوانی بەهێز و زۆرانباز لە بەرامبەر هێزی
قوڕەیش دا دەریخست .دواتریش زەمینەی بۆ خۆشكرد
تاكو سیاسەتی خۆی لە بەرامبەر جولەكەكاندا روون

کەعبەی پیرۆز لە شاری مەککە

ئایدیا دیپلۆماتیك

بكاتەوە :ناساندنی ئیسالم وەك تاكە ئایین و كردنی
جولەكە بە ئامانجێك بۆ داپڵۆسین یان دەركردنیان.
ئەوەبوو لە هەموو قەیران و جەنگێكدا (بەدر ،ئوحود،
خەندەق ،حودەیبیە) ،جولەكەكان باجی قورسیان دەدا،
نەك تەنیا لەبەر ئەوەی كە بینەرو رەتكەرەوەی ئایینی
تازە و زیندوو بوون ،بەڵكو بۆ ئەوە بوو كە غەنیمە و
دەستكەوتی زیاتریان بۆ دابین بكات كە شوێنی پێغەمبەر
و خ��ودی دەس��ەاڵت��ی ن��وێ كەوتبوون ،كە لە قۆناغی
خۆدرووستكردندا بوو .لێرەوە دەركردنی (بەنو قەینوقاع)
ی جولەكە ،لەدوای ئەوانیش دەركردنی(بەنو ئەلنەزیر)
و دوات��ری��ش روودان���ی كوشتارگەلی بەنو ق��وڕەی��زە و
دەستبەسەرداگرتنی خەیبەر روویاندا .شەڕی ئوحود جگە
لە تۆڵەسەندنەوەی قوڕەیشییەكان لە پای شەڕی بەدر
موسڵامنان ،شتێكی تر نەبوو ،بەاڵم بەالی دەوڵەتی ئیسالمی
تازەهەڵكەوتوو ،ئوحود توانای بەرەنگاربوونەوەیەكی بااڵو
شایستەی سەملاند ،هەروەك پێغەمبەر دەیتوانی پیاوان و
جەنگاوەری زیاتر بێنێت و رووبەری دەسەاڵتەكەی فراوانرت
بكات .شانبەشانی هەردوو هۆزی جوهەینە و موزینە ،لە
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رازیكردنی هۆزی خوزاعەش سەركەوتوو بوو ،پارێزگارە
دێرینەكەی كەعبە كە قوڕەیش لە سەردەمی (قوسەی)
ەوە پەراوێزی خستبوو ،بەاڵم هەر لەژێر سێبەری مەككەدا
دەژی��ا .س��ەرەڕای ئ��ەوەی كە ه��ۆزی خوزاعە جگە لە
هەندێك كەسی كەمی نەبێت ،هێشتا موسڵامنبوونی خۆی
رانەگەیاندبوو ،بەاڵم پشتیوانی راستەقینە و كارای خۆی
بۆ پێغەمبەر دەربڕی و چووە ناو سیستمی هاوپەیامنێتی
ئیسالم و رۆڵێكی دیپلۆماسی و هەواڵگرییانەی بینی .ئەو
قۆناغە ئینتیقالیەی كە كەوتووەتە نێوان بەدر و خەندەق
بە ئاراستەوەرگرتنێكی فراوانخوازی سەرەتایی بەرەو
جیهانی كۆچەری  -دەشتەكیی نەجد نارساوە ،بە شێوازێكی
دیپلۆماسیانە و لە رێگەی دەستبەسەرداگرتنی موڵك و
سامانەكانی (بەنولنەزیر)ی جولەكە ،هەروەها رۆڵی
دەوڵەت لە دابەشكردنی دەستكەوت و دەستبەرسەردا
گیراوەكاندا.
روودانی شەڕی خەندەق لە ساڵی (5ی كۆچی626/ی
زایینی) بووە وەرچەرخانێكی گرنگ لە بواری هەنگاونان
بەرەو دامەزراندنی دەوڵەت .تەنانەت دەكرێت بوترێت
كە لەو سەردەمەدا دەسەاڵتی پێغەمبەرایەتی هەمیشە
ئاراستەی ب��ەرەو بەدەوڵەتبوونی وەرگ��رت ،لە رێگەی
خۆسەپاندنی جەنگییەوە .ئەوەبوو بەریەككەوتن لە
نێوان پێغەمبەر و هاوپەیامنێتیەكدا روویدا كە قوڕەیش
و ئەحباشەكانی كینانە و هۆزی غەتەفان و ئەلقەیسیەی
گەورەی تێدا بوو كە نوێنەرایەتی عەشیرەتەكانی فەزارە
و ئەشجەع و موڕەی دەكرد .الیەنی ئابوریش پاڵنەرێكی
بەهێز بوو ،چونكە هۆزی بەنو غەتەفان چاوییان بڕیبووە
بەشی مێرگی مەدینە ،بەاڵم بۆ ئەوەی پێغەمبەر سنورێك
بۆ دوژمنكارییان دابنێت ،پێشنیاری بۆ كردن كە سێیەكی
بەروبوومی ئەو ناوچەیان پێبدات .لە دواییدا بە روونی
دەركەوت كە الیەنی ئابوری كاریگەری بەرچاوی هەبوو
لە دەستبەسەرداگرتنی موڵك و سامانی بەنی قورەیزە
و دابەشكردنی دەستكەوت و دەستبەسەرداگیراوەكان
بەپێی ئەو پێوەرو بنەمایانەی كە لە قۆناغی داهاتووی
فەتحی عەرەبیدا پەیڕەو كرا .رێژەی ئەو پێنجیەكەی كە
لەو دەستبەسەرداگرتنانە بەدیهات ،دواج��ار خەزێنەی

دەوڵەتەكەی پێغەمبەری زۆر دەوڵەمەند كرد .دەوڵەتی
ئیسالمی لە قۆناغی خۆدرووستكردندا ،زیاتر لە هەر كاتێكی
تر دەیویست بە كۆكردنەوەی دەستكەوت و غەنیمەتەكان
خۆی پێكەوە بنێت ،لەوەشدا خۆی پابەند كردبوو بە یاساو
رێساكانی جەنگ لە نیوە دورگەی عەرەبی ،بەاڵم ئەو یاساو
رێسایانە لە شەڕەكانی دژ بە هۆزەكان پەیڕەو نەدەكرا.
بە تایبەتی ،روودانی كوشتارگەلی بەنو قورەیزەی جولەكە
بە شێوەیەكی عەقاڵنی سەرەتایەك بوو بۆ نیشاندانی
توندوتیژی راستەقینەی دەوڵەت و جەنگێكی راستەقینە،
كە بە هیچ جۆرێك لە دورگەی عەرەبیدا هاوشێوەی نەبوو،
چونكە توندوتیژییەك بوو لە ك��ردەوە و پەیڕەوەكانی
خۆرهەاڵتی دێرین وەرگیرابوو :بە كۆمەڵ كوشتنی پیاوان،
بە كۆیلەكردنی ژنان و مندااڵن.
لە راستیدا توندوتیژی كۆچەری دەشتەكی ئەو جۆرە
مۆركەی نەبوو ،بەو توندی و تۆپزی و شێوازە رێكخراوییە،
بەو ئاستە گەورەیەش پێشرت باڵو نەبووبۆوە .لێرەوە
رۆڵی دەوڵەت دێتە پێشەوە ،بەاڵم ئایدۆلۆژیای ئایینیش
تەدەخولی كرد ،هاوكات لەگەڵ دیدگایەكی روون بۆ
دواڕۆژێك كە پێویستە بەرگری لێبكرێت كەسانێكی زۆر
لە پێناویدا خۆیان بكەنە قوربانی .دەركەوتنی ئەم فۆرمە
لە توندوتیژی رێكخراو هەموو عەرەب بە گشتی و بە
تایبەتی قوڕەیشی تووشی داچڵەكین و سەرسوڕمان كرد.
دواجار هەستكردن بە سەرهەڵدانی هێزی پێغەمبەرایەتی
درووست بوو كە زاڵبوون بەسەریدا ئەستەمە ،قەبارەی ئەم
هەستەش لە نێوان حودەیبیە و دەستبەسەرداگرتنەوەی
مەككەدا گەورەتر ب��وو .هەر لەو ش��ارەدا (مەككە)،
سۆزی عەشائیری لە بەرژەوەندی دەسەاڵت و كەسایەتی
كاریزمایی پێغەمبەردا هەڵوەشا .ئەوەبوو قەڵەمڕەوی
دەوڵەتی ئیسالمی بە شێوازی ناچاركردنی پێدانی دارایی،
لە رێگەی دام��ەزراوەی (الصدقة)وە بەسەر ئەو خێڵ
و هۆزانەدا درا كە هاتنە ناو ئیسالمەوە .شتێك زیاتر
جێگەی سەرسوڕمان بوو ئەوەیە كە ئەو دەرئەنجامانە
بەدینەهێرنان لە رێگەی سەركەوتنی یەكجارەكی بەسەر
ركابەرە سەرەكیەكەدا واتا (قوڕەیش) ،بەڵكو لە رێگەی
بەرەنگارییەكی سەرسەختانە و كاركرنێكی پاڵپشتیكراو
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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بەرەو بەدیهێنانی ئامانج و رێكخستنێكی عەقاڵنی و
پێكەوە گرێدراو بەدیهات ،هەموو ئەمانەش پێكەوە
سنوری ئەندێشە و ناهۆشیاریی بەكۆمەڵی عەرەبی
تێپەڕاند.
ئەو ئامانجە ،هەر لە قۆناغی حودەیبیەوە روون و
ئاشكرا بوو :یەكەمین مەبەستیش یەكخستنی عەرەبەكان
بوو ،پاشان پاڵنانیان بوو بەرەو فەتحكردنی باكور .بۆ
گەیشنت بەو ئامانجەش ،پێویست بوو بە هەر شێوەیەك
بێت مەككە داگیر بكرێت .چۆنچۆنی لێكدانەوە بۆ
ئەو گۆڕانكارییە سەیرە دەكرێت كە وای لە پێغەمبەر
كرد لەدوای نزیكەی ساڵێك بەسەر گەمارۆدانی مەدینە
لەالیەن قوڕەیش و هاوپەیامنەكانیەوە ،بە شێوەیەكی
جددی بیر لەوە بكاتەوە كە پێشەوایەتی هاوەاڵنی بكات
بۆ عەمرە و سوڕانەوە بە دەوری كەعبەدا؟ لە رێگەی
لە شەڕی بەدردا ئەوە تێبینی دەكرێت كە دەستكەوتەكان (الغنیمە)
بووەتە ئامرازێكی سەرەكی بۆ پەلكێشكردنی پیاوەكان .جگە لە
كۆچبەران و پشتیوانەكان ،هێزی پشتیوانی پێغەمبەر لە شەڕی
بەدردا ،هێزی هۆزی جوهەینەی نزیك لە مەدینە بوو ،كە لەگەڵ
پشتیوانەكانداهاوپەیمانبوو.

شەڕی خەندەق و تەنانەت لە شەڕی ئوحود ،تێبینی ئەوە
دەكرێت كە سەركردەكانی قوڕەیش ،بە تایبەتی ئەبو
سوفیان ،نەیانویستووە پێشڕەویكردنی خۆیان بە تەواوەتی
وەبەربهێنن ،وەكئەوەی كە ویستبێتیان دەرفەت بدەن بە
پێغەمبەر كە لە قوڕەیشە تا پرۆژەكەی جێبەجێ بكات.
لەالیەكی تریشەوە ،تێبینی ئەوە دەكرێت كە لە ماوەی
دوو ساڵی نێوان رێككەوتنی حودەیبیە لە ساڵی (6ی
كۆچی627/ی زایینی) تاكو چوونەوە ناو مەككە لە ساڵی
(8ی كۆچی629/ی زایینی)دا ،بەشێكی زۆر لە قوڕەیشیەكان
باوەڕییان بە ئیسالم هێنا و پاڵیان دایە پێغەمبەر .لەنێوان
ئەوانەدا دوو كەسی پلە یەك هەبوون :خالیدی كوڕی
وەلید ،سەركەوتوو لە شەڕی ئوحود ،هەروەها عەمرو
ئایدیا دیپلۆماتیك

كوڕی ئەلعاص دانوستانكاری قوڕەیش لەالی نەجاشی
حەبەشە .هەرگیز گومانی تێدا نییە كە هەردوو الیەنە
دیارەكە لەو قۆناغە چارەنوسسازەدا ،كە وەكو پێغەمبەر
قوڕەیشی ب��وون ،دەستیان كرد بە پێداچوونەوە بە
هەڵوێستەكانی پێشوویاندا بە ئاراستەی پێكهاتنێكی
قووڵ كە لە رێگەیەوە پلەو پێگەیەكی هەژموندار لەناو
سیستمی پێغەمبەرێتی بە قوڕەیش بدرێت ،چونكە ئەو
پایە و پێگەیە لە رێگەی گۆڕینێكی نائاسایی لە ئاسۆ و
دیدگاكاندا ،وایكرد قوڕەیش ببێتە داكۆكیكاری سەرەكی
دەوڵەتی ئیسالمی .یەكێك لە كۆڵەكەكانی ئەو گۆڕینە
لەالیەن پێغەمبەرەوە لە رازیبوون و داننانی بە عومرە و
بااڵیی كەعبە ،كە لەگەڵ حەجدا یەكێكە لە دوو رەگەزە
سەرەكیەكەی سیستمی ئایینی مەككە.
پێغەمبەر لەگەڵ خۆی ( )70حوشرتی ئامادەكراوی
لە ڕووی دینییەوە بۆ قوربانی هێنا ،ئەوەش كاریگەری
لەسەر سنورداركردنی ئەحباشەكانی كینانە هەبوو ،كە
پارێزگارییان لە رۆڵی دێرینی خۆیان كرد وەك پاسەوان
و پارێزگاری كەعبە و نیشاندانی هەڵوێستی شایستە لە
بەرامبەر حەرەم .پێغەمبەر هەنگاوێكی باشی هەڵنا
بە ئاراستەی پێكهاتن لەگەڵ دینی بتپەرستی ،پێش
ماوەیەكی كورتیش لە مردنی لە چاوەڕوانی ئەوەدا بوو
حەج بە تەوەاوەتی بە ئیسالمی بكرێت و لەگەڵیدا
یەكانگیر ببێت .هەموو ئ��ەو ك��اران��ەش بە ئەنجام
نەدەگەیشنت بەبێ ئەو كارە شایستەیەی كە هێزی
پێغەمبەرێتی وەكو دەسەاڵتی سەرەكی و بنەڕەتی لە
حیجاز نیشاندا كە دواجار هەنگاوی نا بەرەو یەكخستنی
تەواوی دورگەی عەرەبی.
راستە كە هەموو قوڕەیشییەكان لە هەڵوێستیاندا
لە بەرامبەر پێغەمبەر گەشەیان نەكرد .بەڵكو دژایەتی
گەڕانەوەی پێغەمبەریان بۆ مەككە كرد ،ئەگەرچی بە
شێوەیەكی ئاشتیانەش بوو .چەند دانوستانێك بەڕێوەچوو
كە هودنەی بۆ ماوەی ( )10ساڵ لێكەوتەوە ،پێغەمبەر
وەك كەسێكی دیپلۆماسی و پیاوی دەوڵەت هەڵسوكەوتی
كرد و دڵنیایی دەدا كە پێویستە بە شێوەیەكی كاتی
لەگەڵ قوڕەیش رێككەوتن و لێكتێگەیشنت بكرێت ،لە
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چاوەڕوانی هاتنی دۆخێكی گونجاوتر و باشرت تا بتوانێت
هێزو تواناكانی پتەوتر بكات ،ئەوەش بە پێچەوانەی رای
راوێژكاران و هاوەڵە سەرەكیەكانیەوە .با سەرنج بدەین
لەوەی دانوستانكاری ركابەر ،كە كەسێكی رۆشنبیر بووە،
سەرسام بووە بە شكۆو هەیبەتی پێغەمبەر و دیسپلین
و وابەستەیی نائاسایی هاوەڵەكانی و دەس��ەاڵت و
قەڵەمڕەوە بێسنورەكەی لەسەرییان .چەمكی پادشایەتی
وەكو رەگەزێكی پێویست بۆ سەر كەسایەتیەكەی خۆی
دووبارە كردۆتەوە .جولەكەكانی خەیبەر دوای ماوەیەكی
كەم وەكو پاشای حیجاز تەماشای پێغەمبەریان كردووە.
پێدەچێت جگە لە دەستەی تۆكمە و سەرسەختی
الیەنگرەكانی ،لە كۆچكەران و پشتیوانان كە بە شێوەیەكی
جەوهەری و پێش هەر شتێك بە پێغەمبەری خودایان
زانیوە ،هەموو ئەوانەی تر لە عەرەب ،قوڕەیشیەكان و
جولەكەكان ،وەكو هێز و دەسەاڵتی حیجاز تەماشایان
دەكرد .رووداوی دەستبەسەرداگرتنی خەیبەر بۆ ئەوە
كە پەیكەرو پێكهاتەی دەوڵەتی درووست ببێت ،كاتێك
بناغە كشتوكاڵیە سەقامگیرەكانی بۆ دەستەبەر كرد،
ئەوەش بۆخۆی تێپەڕاندنی چەمكی غەنیمەی ئاسایی
لێكەوتەوە .سوپاكەی پێغەمبەر ل��ەب��ەردەم خەیبەر
كۆكرایەوە و یەك لەدوای یەك گەمارۆی ئەو شورایانەی
دا كە جولەكەكان خۆیانیان تێدا پاراستبوو ،پاشان
تەسلیمبوونی خۆیان نیشاندا .پێغەمبەر دوای ئەوەی
دەستكەوت و غەنیمەكانی دابەشكرد ،دەستی بەسەر
زەوییەكاندا گرت و پێنجیەكی لە دەستی خۆیدا هێشتەوە،
ئەویرتیشی بەسەر هاوەڵەكانی لە خەڵكی مەدینە و
هەندێك لە عەرەبی هۆزەكاندا دابەشكرد كە بەشدارییان
لە گەمارۆدانی خەیبەردا كردبوو .جولەكەكان داوایانكرد
بەپێی گرێبەستێكی هەمیشە قابیلی هەڵوەشاندنەوە
لەسەر بەكارهێنانی وەزییە زەوتكراوەكانیان بەردەوام بن،
دواتر بە كردەوە ئەو گرێبەستە لە سەردەمی خەالفەتی
عومەردا هەڵوەشێرنایەوە .دەستكەوت و غەنیمە لە پاڵ
دەستبەسەرداگرتنی زەوی سودی زۆرییان هەبوو لە
بەهێزكردنی هاوسۆزی و پتەوكردنیدا .پێشرت ومتان ئەو
دەسەاڵتە پابەند بوو بە جەدەلیەتێكەوە كە دوژمنانی

بەرجەستە دەكردو لە موڵكەكانی دایدەمااڵندن ،لە الیەكی
تریشەوە لە روانگەی ئەو بێبەریكردن و لێ دامااڵندنەوە
هاوسۆزی و پابەندێتی بۆ خۆی بەهێز دەكرد .ئەمە كتومت
جەدەلیەتی دەوڵەتێكی شەڕكەر و رێكخراو و پشتبەستووە
بە ئایین.
ئەو هێزە ئابوریە پاڵپشتیكارە رۆڵێكی پەلكێشكارانەی
هەبوو لەسەر هۆزە كۆچەرییەكانی ناوچەكە ،وەك (بەنی
ئەسلەم) كە بەدەست برسێتیەوە دەیاننااڵند .بە شێوەیەكی
پراكتیكی ،هۆزی خوزاعە و غەفار موسڵامنبوونیان راگەیاند،
لە كاتێكدا كە ئەحباشەكان بێالیەنیان هەڵبژارد و بەڵێنیاندا
نەگەڕێنەوە سەر شەڕكردن لەگەڵ پێغەمبەر .وردە وردە
سوپای پێغەمبەر پاڵپشت بە كۆچەری و دەشتەكییەكان
گەورەتر بوو ،تا وایلێهات سوپای ئیسالم لە ساڵی (8ی
كۆچی629 /ی زایینی)دا كاتێك خۆی بۆ پەالماردانی مەككە
ئامادە دەك��رد ،ژمارەیان ببووە ( )10ه��ەزار كەس ،ئەو
گەورەبوونەش دەگەڕایەوە بۆ ئەوە رێژە زۆرەی كۆچەریە
دەشتەكییەكان كە دەهاتنە ناو ئایینی نوێ و ژێر سێبەری
سیستمی پێغەمبەرایەتی محەمەد .لە دەرەوەی پێكهاتەی
ناوەندیی كۆچبەران و پشتیوانەكان ،چەند هۆزێك یان چەند
بەشێكی هۆزەكان هەبوو ببوونە بازنەی دووەمی پێكهاتە
دڵسۆزەكە وەك :موزینە ،جوهەینە ،سولەیم ،غەفار ،خوزاعە.
پاش دەستبەسەرداگرتنەوەی مەككە ،لە كاتێكدا كە
كینانە و قوڕەیش و سەقیف لە دوای تەسلیمبوونی تائیف
چوونە ریزی ئەو پێكهاتەیەی دەوڵەتی ئیسالمی ،ئیرت ئەو
پێكهاتەیە بە تەواوەتی بوونە كرۆكی سوپایەكی دڵسۆز
و هەمیشەیی موسڵامنان ،ئەو سوپایەی كە وابەستەی
سیستمی نوێ بوو دواتر بەرەنگاری هەڵگەڕانەوە و لە
رێگە الدانی هۆزەكان بۆوە .ئەم كۆمەڵە بەرفراوانە لە
سەربازگەكانی عێراق ناوییان (اهل العالیة) یان (اهل
املدینة) بوو .لەسەر رێچكەی موسڵامنە دڵسۆزەكانی
سەرەتای ئیسالم ،ژمارەیەكیان بەرەو مەدینە كۆچیان كرد
و ناوییان لێرنا (كۆچبەرەكان) .بە گشتی ئەو هۆزانە یان
لەگەڵ مەدینە هاوسنور بوون و لە كۆندا هاوپەیامنی
خێڵەكانی ئەوس و خەزرەج بوون ،یان هاوسنوری مەككە
و لەگەڵ قوڕەیش هاوپەیامن ب��وون ،پاشان پێغەمبەر
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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وەەك رابەر و سەركردەی ئومەتی ئیسالم لە مەدینە و
میراتگری هێزی قوڕەیش ،ئەو هۆزانەی خستە ناو بازنەی
شوێنكەوتوانیەوە .بەاڵم ئەوە شتێكی دیارە كە كرۆكی
یەكەمی ئیسالم لە كۆچبەرە پێشینەكان و پشتیوانان
پێكهاتووە .كاتێك پێغەمبەر لە ساڵی (8ی كۆچی629/ی
زایینی) گەمارۆی مەككەی دا ،بەو هۆیەوە تەنیا لەدوای
دوو ساڵ بەسەر راگەیاندنیدا ،كۆتایی بە رێككەوتنی
( )10ساڵی هێنا و لە شێوەی سەركردەیەكی جەنگیی
راستەقینەدا دەركەوت ،كە دورگەی عەرەبی هاوشێوەی
ئەوی بەخۆیەوە نەدیبوو .سوپاكەی جگە لە خەڵكی
مەدینە و خێڵ و هۆزە پشتیوانەكانی دراوسێ ،ژمارەیەكی
زۆریشی لە كۆچەرییەكانی تەمیم و قەیس و ئەسەد تێدا
بوو .بە راستی سەرسوڕمانی قوڕەیش گەورە بوو .ئەبو
سوفیان بە عەباسی مامی پێغەمبەری وت" :ئەمڕۆ موڵك و
قەڵەمڕەوی برازاكەت مەزنە".
مەككە لەدوای تێپەڕبوونی ( )21ساڵ بەسەر پەیامی
پێغەمبەرێتی بەبێ شەڕو بەرەنگاربوونەوە تەسلیم بوو،
ئینجا ئیسالمبوونی خۆی راگەیاند .ئەوە رووداوێكی گەورە
بوو كە پێغەمبەری كردە گەورەی كەعبە و حەج و بازرگانی
مەككە ،واتا بە شێوەیەكی گشتی بوو بە میراتگری هێزی
قوڕەیشی .پێغەمبەر سەرگەورەی دەسەاڵتێكی پێكهێرناو
بوو بە سەبرو پشوودرێژی ئومەتی كۆچبەران و پشتیوانان،
دەسەاڵتێكی دامەزرێرناو لەسەر بنەمای وابەستەیی بە
ئایین ،بە قورئان و پەیڕەوەكانی ،یاساو قەدەغەكراوەكانی
كە پ ێ بە پ ێ بەسەر بەشێكی گەورەی جیهانی كۆچەری
دەشتەكی لە حیجاز كشا ،ئەوەتا ئێستاش بەسەر گرنگرتین
ناوەند لە هەموو دورگەی عەرەبیدا زاڵبووە .قوڕەیش چووە
ناو ئیسالمەوە ،سوپاكەی پێغەمبەر لەو سەروبەندەدا لەگەڵ
( )20هەزار سەربازی سەر بە هۆزی هوازن بەشەڕ هات،
بەاڵم دواجار تێكیشكاندن و دەستیگرت بەسەر غەنیمە و
دەستكەوتی زۆر گەورە كە بەپێی چەند حسابێكی سیاسی
دابەشكرا بە ئامانجی بەهێزكردنی وەەال و هاوسۆزی
تازەی رابەر و سەركردەكانی قوڕەیش .ئەوە ناكۆكی لەگەڵ
پشتیوانەكاندا لێكەوتەوە ،كە بنكەی پاڵپشتی سەرەكی
سیستمی ئیسالمی بوون ،بەاڵم پلەی دووەمیان پێدرا.
ئایدیا دیپلۆماتیك

قوڕەیشییەكان ،كە زۆرینەیان تازە ببوونە ئیسالم خۆیان
ئامادە كرد بۆ وەرگرتنی رۆڵی یەكەم لە دەوڵەتی نوێی
ئیسالمدا ،چونكە ئەوان هۆزی پێغەمبەر بوون و پەیوەندی
و وابەستەیی خوێن بەسەر وابەستەیی ئایینی رووت زاڵكرا.
ئەو دوو ساڵەی كەوتنە نێو تەسلیمبوونی مەككە
و مردنی پێغەمبەر ،فراوانبوونی دەسەاڵتی ئیسالمی بۆ
سەرتاسەری دورگ��ەی عەرەبی بەخۆوە بینی ،جگە لە
گەڕانەوەیەكی دیاریكراو بۆ دەمارگیری ئایینی لە رێگە
بە ئیسالمیكردنی حەج و بەرجەستەكردنی ئاراستەكردنی
فەتحی ئیسالمی بەرەو باكور .چەندین شاند لە هەموو
ه��ۆزەك��ان روویانكردە مەدینە بۆ ئ��ەوەی بەگوێرەی
نەریتی مێژوویی پەیڕەوكراو بەیعەتی خۆیان بدەن .ئەمە
مانای ئیسالمبوونی هەموو هۆزەكان نییە ،بەڵكو مانای
چۆكدادانێكی سیاسی دەگەیەنێت كە هاوشێوەی موعجیزە
بوو ،كە لە راستیدا تا ئێستاش بەب ێ روونكردنەوەی تەواو
ماوەتەوە ،كەواتا چۆن ئەوە روونبكەینەوە كە خێڵ و
هۆزە شەڕكەر و بەخۆوە شانازیكارەكان ،كە هەرگیز هیچ
دەسەاڵتێكیان نەبینیوە ،بەبێ هیچ شەڕو بەرەنگارییەك
هاوسۆزی خۆیان نیشانداوە؟ پێویستە پێشبینی ئەوە
بكرێت كە پێویستیەك بۆ یەكبوون هەبوو ،دەسەاڵتی نوێی
ئیسالمیش هیواكانی بوژاندەوە ،بونیاتە ئاینیەكەی كە لە
سەرەوەی دەسەاڵتی خوای تاك و تەنیایە ،رێگەی تاعەت
و گوێڕایەڵی ئاسان كرد و دواجار ئەم دەسەاڵتە ،خاوەنی
هێزی سزادان و لێپێچینەوەی تەواوە .ئەوەشامن لەبیر
نەچێت كە ئەو هۆزانە :هۆزی نەجد ،هۆزەكانی خۆرهەاڵت
و یەمەن ،ت��ەواو وەك پێشرت سەربەخۆ نەبوون ،لەبەر
ئەوەی لە رابردوودا بەیعەتیان بە میرەكانی لەخمییەكانی
حیرە و میرەكانی یەمەن دابوو .حاڵی هۆزەكانی (بەكر،
تەمیم ،مزحەج ،هەمەدان)یش هەروا بوو.
لە راستیدا ،سەربەخۆیی گشتگیری هۆزەكان بۆ خۆی
ئەفسانە بوو ،جگە لە هەندێك حاڵەتی زۆر دەگمەن
نەبێت ،وەك ه��ۆزی ه��وازن كە بە تایبەتی لە شەڕی
حونەین توانای بەرگری و بەرەنگاربوونەوەی لەسەر
دەستی پێغەمبەر تێكشكێرنا .هەروەها هۆزەكانی یەمامە
كە لە دەوری حەرەم بوو ،خەریكبوو پێغەمبەری تایبەت
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بە خۆیان بەرجەستە بكەن .بەمشێوەیە دورگەی عەرەبی
بە ئەزمونە تایبەتەكەی ئامادە بوو بۆ ئەوەی بەیعەت
ب��دات بە دەسەاڵتێكی بەهێز .بەهەرحاڵ ،دەسەاڵتی
پێغەمبەرایەتی محەمەد لەوەدا جیاواز بوو كە دەسەاڵتێكی
عەرەبی پوخت بوو ،جگە ل��ەوەش بە هێزی گەشاوەی
حەرەم پشتیوانی دەكرا و بەبێ رەتكردنەوەی پەیوەندی
خوێن بوونی مرۆڤەكانی رێكدەخست و دواجار دەرگای
لەبەردەم ئاسۆی فتوحاتەكاندا دەكردەوە .لە چاوەڕوانی
ئەوەدا ،هۆزەكان بەرگەی قورسایی دەسەاڵتیان دەگرتە
ئەستۆیان ،لە رێگەی پێدانی باجی شەرعی یان خێرو
سەدەقە و رازیبوون بە داوای راسپێردراوە لۆكاڵییەكانی
پێغەمبەر .بیرۆكەی ئاڕاستەوەرگرتنی پێغەمبەر بەرەو
دەرەوە لە كاتێكی زۆر زوودا سەریهەڵدا .هەر لە ساڵی (8ی
كۆچی629/ی زایینی)ەوە ،ئەم ئاراستەیە بەرجەستە بوو بە
ناردنی سوپایەكی پێكهاتوو لە ( )3000جەنگاوەر بۆ موئتە،
بەاڵم توشی شكستێكی گ��ەورە بوو .هەروەها لە ساڵی
(10ی كۆچی631/ی زایینی)دا ،سوپای ئیسالم كە لە ()30
هەزار جەنگاوەر پێكهاتبوو بەهێزترین سوپا بوو دەسەاڵتی
ئیسالمی لە مەدینە كۆیكردەوە ،روویكردە تەبوك و توانی
چەندین ناوچەی جۆراوجۆر بخاتە ژێر ركێفی دەوڵەتەكەی.
ئەمە زۆر بە روونی ئامانجەكانی پێغەمبەر لە بەرامبەر
پانتایی و شارەكانی باكور دەردەخات كە ناكرێت ئەو پێگە و
پایە گەورەیان لەبیر بكرێت كە لە قورئاندا پێیان بەخرشاوە
بەو پێیەی كە منوونەی ئەو شارە عەربییانەن كە بەر
نەفرەتی خودایی كەوتوون .قورئانی زۆر بە روونی كەلتوری
باكوری عەرەبی لەبیركراوی ئاوێتەی چیرۆكەكانی كردووە
و وەك بناغەی بیرەوەری و بیرهێنانەوەی عەرەبی دایناوە.
پێغەمبەر لە كۆتایی ژیانیدا مەسەلەی فەتحی دەرەكی وەك
ئەڵتەرناتیڤی بازرگانی مەزەندە كردووە .قورئانی پیرۆزیش
باسی بەڵێنەكانی خودای كردووە بەو پێیەی كە لە بازرگانی
چاكرتە ،هەروەها باسی پێویستی گوێڕایەڵی كردنی خودای
ك��ردووە تەنانەت ئەگەر بازرگانیش بخاتە مەترسیەوە،
بەهۆی رێگەنەدان بە بێباوەڕەكان لە نزیكبوونەوەیان لە
حەج .پێدەچێت ئەم بێبەریكردنە تازەیە لەالیەن بزافێكی
گەڕانەوەی درەنگوەخت بۆ رەسەنایەتییەكان پڕكرابێتەوە.

بازرگانی مەككە لەژێر ه��ەڕەش��ەی تەنگەتاوكردن و
لەناوچووندا بوو ،لەم چوارچێوەیەشدا قورئان پێشنیارێكی
لە بەرامبەر بەڵێنەكانی خودا پێشكەش كرد ،وەك ئامرازێكی
تر بۆ ژیان و ئاسۆی نوێ .مەبەستە راستیەكە بریتیە لە
كردنەوەی دەروازەی ئەو باكورە لەپێشدا بە عەرەبكراوە
كە روانگەی درێژبوونەوەی رسوشتی دورگەی عەرەبیە.
بەمشێوەیە دەسەاڵتی پێغەمبەرایەتی تۆوی فەتحكردنی
ناوچەكانی دەرەوەی گرتۆتەخۆ.
تێكچوون و ناهاوسەنگبوونی سیستمی گەورەی
بازرگانی و ئەستەم بوونی ئاسۆی بەدەستهێنانی
دەستكەوت و غەنیمە لەناو دورگەی عەرەبی بە ئیسالمبوو،
لەگەڵ پێویستی پشتبەستنی دەسەاڵتی ئیسالمی بە چەند
سەركەوتنێكی م��اددی بەرچاو ،هەموو ئەمانە رۆڵی
گەورەیان بینی لە ئاڕاستەكردنی دەوڵەتی ئیسالمی بەرەو
فەتحكردن (دەرچوون لە دورگەی عەرەب) .لە راستیدا،
سەرەڕای ئەوەی پرسەكە هەر لە سەرەتای لەدایكبوونیەوە
لە قۆناغی كۆچكردندا ،پەیوەندی بە دەوڵەتێكی
شەڕكەرەوە هەیە ،بۆیە مەسەلەی فەتح بەالیەوە تەنیا
پێشنیازێك نەبوو ،بەڵكو پێویستیەكی جەوهەری بوونی
دەوڵەتەكە بوو .تاكە رێگە بۆ كۆكردنەوەی هۆزەكان لە
چوارچێوەی یەكێتیەكدا ،لە بەرجەستەكردنی ئامانجێكی
بەدیهێرناودا خۆی دەبینیەوە ،واتا ئامانجی گەڕان بەدوای
دەستكەوت و غەنیمەدا ،كە هەمیشە و بەردەوام دووبارە
دەب��ۆوە .لە ب��ەدرەوە بۆ حونەین ،لەدوای ئەوانیش بۆ
تەبوك ،تا گەیشتە دەستبەسەرداگرتنە یەك لەدوای یەكی
مێرگ و پانتاییەكانی جولەكە .دەوڵەتی پێغەمبەرایەتی
بەبێ شوێنكەوتنی هەمان ئامانج پێكنەهات :ئامانجی
گواستنەوەی نەریتەكانی جیهانی كۆچەری دەشتەكی
بە شێوازێكی رێكخراو بۆ ژینگە شارستانییەكان و
چۆكپێدادانی ئەو كاروانە جەنگیە بەردەوامە لەژێر
دەسەاڵتی بااڵی خودایی.
چاپی یەكەم :كانوونی یەكەمی 1991
چاپی حەوتەم :ئەیلولی 2012
(دار الطلیعە) بۆ چاپ و باڵوكردنەوە – بەیروت ()2012
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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یۆنان لە لێواری
مایەپوچبووندا

تێكڕای قەرزەكانی سەر یۆنان ( )945ملیار یۆرۆیە
ێ و ترسان لە ئایندە دەژی
هاواڵتی یۆنانی لە بارێكی پڕ دڵەڕاوك 
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :مەم پیرەمەگرون

ئایدیا دیپلۆماتیك
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بـ

بە ئەندامبوونی یۆنان لە یەكێتی ئەوروپا لە دوای ئیمزاكردنی رێككەوتننامەی 1ی
كانوونی دووەمی ساڵی  1981رێگەی خۆشكرد بۆ ئەوەی هاوكاری و یارمەتی نەختینە
بەدەستبهێنێت بە ئامانجی بەشكردنی ئاستی خزمەتگوزارییە پێشكەشكراوەكانی دەوڵەت بە
گەلی یۆنان بە جۆرێك كە لەگەڵ بارودۆخی نوێی واڵتەكەدا بگونجێت بە ئاراستەی گەیاندنی
یۆنان بە ئاستی دەوڵەتە پێشكەوتووەكانی ئەوروپا .بەاڵم لە دوای ( )30ساڵ مانەوەی یۆنان
لە چوارچێوەی یەكێتی ئەوروپا ،ئابوری یۆنان لە ئابورییەكی بەرهەمهێنەری پشبەستوو بە
پیشەسازی قورس و مامناوەند گۆڕا بۆ ئابورییەكی الوازو بێ بەرهەمهێنانی پیشەسازی و
كشتوكاڵی .دەركەوتنی دەوڵەتانی بلۆكی خۆرهەاڵتی پێشوو وەك كێبركێكاری ئابوری لە
بەرامبەر یۆنان لە رێگەی دابینكردنی دەستی كاری هەرزان و پێشكەشكردنی كارئاسانی زیاتر
بۆ كورتكردنی سەدان دامەزراوەی بازرگانی یۆنان بەرەو ئەو دەواڵتانە كە لە ئەنجامدا كاریگەری
خراپی لەسەر توانا ئابورییەكانی دروستكرد.

كەڵەكەبوونی قەرزەكان و كەمبوونەوەی سەرچاوەو
داهاتەكانی دەوڵەت لە ئەنجامی البردنی باجەكان و لەسەر
هەناردە ئەوروپییەكان ،هەموو ئەمانەش كورتهێنانی
درێژخایەنی لە بودجەی گشتی یۆناندا دروستكرد بەو
هۆیەشەوە گەندەڵی ئابوری و سیاسی سەریهەڵدا،
حكومەتە یەك لە دوا یەكەكانی نەیانتوانی رێوشوێنی
پێویست بگرنەبەر بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشەو ئاریشانە،
لە كۆتایشدا هەموو ئەم فاكتەرانە بوونە هۆی دروستبوونی
قەیرانی دارایی یۆنان.
لە دوای قوڵبوونەوەی قەیرانەكە لە 8ی ئایاری 2010دا
یەكێتی ئەوروپا رێككەوتننامەی یەكەمی دەربازكردنی
دارایی لەگەڵ یۆنان واژۆكرد و سیستمێك سەپێندرا كە بە
(منیمۆنیۆ) نارساوە ،كە بریتیە لە كۆمەڵێك ئامانج كە دەبێت
لە ماوەیەكی دیاریكراودا لەالیەن كۆمسیۆنی سێقوڵی
ترۆیكای ئەوروپاوە بەدی بهێرنێت ،لە كاتێكدا ترۆیكا مافی
بەكارهێنانی ڤیتۆی هەیە لە دژی هەر بڕیارێكی حكومەتی
یۆنان كە لەگەڵ سیاسەتەكانیدا نەگونجێت ،بە تایبەتی لە
بواری ئابوریدا.

كاریگەرییەكانی جێبەجێكردنی سیاسەتی منیمۆنیۆ

ئ��ەو سیاسەتەی ترۆیكا پ��ەی��ڕەوی دەك��ات پشت
دەبەستێت بە باشكردنی ئاستی كێربكێی بازرگانی لە

ب��ازاڕە نێودەوڵەتیەكاندا ،كە بە گرنگرتین كێشەكانی
ئابوری یۆنان دادەنرێت .لەبەرئەوەی حكومەتی یۆنان
دەسەاڵتی كەمكردنەوەی بەهای یۆرۆی نییە ،چونكە ئەوە
بەرپرسیارێتیەكی بااڵی ئەوروپیە نەك یۆنانی ،ئەمە وای لە
كۆمسیۆنە سێقۆڵیەكە كرد پەنا بەرێت بۆ جێبەجێكردنی
پالنی كەمكردنەوەی موچەكان و سەپاندنی رێكاری
توند بۆ تێكهەڵگوشین و بەرزكردنەوەی رێژەی باجەكان
و بەرزكردنەوەی نرخی كارەبا لە  15%تا ئاستی ،40%
هەموو ئەو هەنگاوانە لە پێناو كەمكردنەوەی كورتهێنان
و دەربازكردنی ئابوری یۆنان بەرەو بازاڕەكانی جیهان لە
ساڵی  2012گیرانەبەر.
تەنها لە دوای یەك ساڵ ترۆیكای ئەوروپا لە بەدیهێنانی
ئامانجە خواسرتاوەكان شكستی هێنا ،چونكە سیاسەتەكانی
بوونە هۆی داخستنی هەزاران كۆگاو دامەزراوەی بازرگانی
و زیادبوونی رێژەی بێكاری لە رێژەی  3.8%تا ،15.9%
هەروەها هەڵئاوسانی ئابوری هەڵكشا تا گەیشتە رێژەی
 ،5.5%لە الیەكی تریشەوە داهاتەكانی دەوڵەتی یۆنان
نەگەیشتە ئەو ئاستەی كە پالنی بۆ دانرابوو .قەبارەی
كورتهێنانیش لە ئاستی 10.5%دا وەستا ،هەرچەندە دەبوو
بگەیەنرێتە  .9.4%قەرزەكانی حكومەتی یۆنان لە ساڵی
 2010گەیشتە ( )329ملیار یۆرۆ ،بەاڵم لە ساڵی 2009دا
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قةبارةي تيَكرِاى قةرزةكاني سةر يؤنان
 072مليار يؤرؤ

قةرزةكاني كةرتي طشيت

 02مليار يؤرؤ

قةرزة ناوخؤييةكاني حكومةت بةشيَوةي سةنةداتى كةرتي دلَنيايي

 02مليار يؤرؤ

ئةو قةرزانةي كة دراونةتة كةرتي طشيت

 8مليار يؤرؤ

قةرزي دامودةزطاكان كة ثرؤذةى خزمةتطوزارييان ئةجنامداوة

 7.7مليار يؤرؤ

سةنةدات و بةركةوتةي ئيداراتة خؤجيَيةكان وةك قةرز لةسةر دةولَةت

 7.0مليار يؤرؤ

مووضةي فةرمانبةراني كؤمثانياي ئؤلؤمثيك بؤ فرؤكةواني

 7مليار يؤرؤ

قةرزي تر

 022مليار يؤرؤ

كورتهيَناني دامةزراوةكاني بيمةي كؤمةآليةتي ساليَ 0222- 0222

 082مليار يؤرؤ

قةرزي سةر كؤمثانياكانيان و خاوةنكارةكان كة مايف بانكةكانة

 08مليار يؤرؤ

ئةم برِة لة كاتي قةيراني دارايي جيهانيدا وةك زةمانات دراوة بة بانكةكاني يؤنان

كؤى طشتى قةرزةكان 542 :مليار يؤرؤ

( )298ملیار یۆرۆ بوو .هەر لەو ساڵەوە پێشبینی دەكرا كە
بەرزبوونەوەی رێژەی قەرزەكان تا ساڵی  2014بەردەوام
بێت ،لەگەڵ بەرزبوونەوەی سودی سەر قەرزەكان بە
رێژەی ( 6.2%بۆ قەرزە تازەكان) .هەموو ئەم دەرئەنجامە
نەرێنییانەهۆكاری گەورە بوون بۆ شكستهێنانی پرۆسەی
دەرچوونی ئابوری یۆنان ب��ەرەو بازاڕەكانی جیهان لە
چوارچێوەی ئەو پالنە زەمەنیەی كە بۆی داڕێژراوە ،هەروەها
چەندین كاریگەری كۆمەاڵیەتی و ئابوری خراپی جێهێشت،
بە ب��ەراورد لەگەڵ سااڵنی راب��ردوو ،چونكە ن��ەداری و
هەژاری سەریهەڵدا و چینی ناوەند پوكایەوە و حاڵەتەكانی
خۆكوشنت زۆر زیادی كرد و خزمەتگوزارییەكانی كەرتی
تەندروستی و پەروەردە كەمبوونەوە ،جگە لەوەش توانای
كەرتی پیشەسازی یۆنان كە تەرخانكراوە بۆ بەكارهێنانی
ناوخۆ پوكایەوە لە ئەنجامی لەدەستدانی هێزی كڕین و
نەبوونی سیولەی نەختینەیی لە بازاڕەكانی ناوخۆدا.
ئەو بارودۆخە زۆر دژوارە پاڵی بە حكومەتی یۆنانەوە
نا بۆ واژۆكردنی دووەمین رێككەوتننامەی دەربازكردنی
ئابوری لە 21ی تەموزی  2011لەپێناو بەدەستهێنانی
قەرزی زیاتر بە بەهای ( )109ملیار یۆرۆ ،لە بەرامبەر

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەپاندنی چەند مەرج و پابەندییەكی تر بەسەر یۆنان،
وەك :سەرژمێریكردنی كارمەندان و فەرمانبەرانی دەوڵەت
بە ئامانجی دەركردنی نزیكەی ( )20هەزار فەرمانبەر
سااڵنە كە تا كۆتایی ساڵی  2015بەردەوام بێت ،سەپاندنی
چەندین رێكاری دیكەی نەخوازراو لەالیەنی كۆمەاڵیەتیەوە
بە بەهای ( )28ملیار یۆرۆ ،پێنەدانی مووچەی سیانزەیەم
و چ��واردەی��ەم ،هەوڵدان بۆ تایبەتكردنی هەندێك لە
كۆمپانیاكانی كەرتی گشتی بە بەهای ( )50ملیار یۆرۆ،
كەمكردنەوەی خەرجییەكانی دەوڵەت لە نێوانیشیاندا
خەرجییەكانی بەرگری ،سەرلەنوێ داڕشتنەوەی سیستمی
دڵنیایی كۆمەاڵیەتی و تەندروستی ،هەڵوەشاندنەوە و
پێكەوەلكاندنی هەندێك لە بەڕێوەبەرایەتییەكانی كەرتی
گشتی و داخستنی تۆڕەكان و كەناڵە تەلەفزیۆنییەكانی
حكومەت.
لە ئەنجامی پەیڕەوكردنی سیاسەتی سكهەڵگوشین،
هاواڵتی یۆنانی لە بارێكی پڕ دڵ��ەڕاوك� ێ و ترسان لە
ئایندەی بوون و ژیانی مان و نەمان دەگوزەرێنێت ،بە
تایبەتی دوایئەوەی كە دوایین پارە پاشەكەوتكراوەكانی
خۆی خەرجكرد ،بۆیە توڕەیی جەماوەری لە یۆنان گۆڕا بۆ
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خۆپیشاندان و دەربڕینی ناڕەزایی بەهێز لە سەرتاسەری
واڵتی یۆنان ،كە دواجار لە 11ی ترشینی دووەمی 2011
بە دەستلەكاركێشانەوەی جۆرج پاپاندریۆ و پێكهێنانی
حكومەتی هاوپەیامنێتی لوكاس بابادیمۆس لە سێ حزبی
سیاسی (راستڕەو – سۆسیالیستی -ئەرتۆدەكسی میللی)
كۆتایی پێهات .جێبەجێكردنی رێككەوتننامەی دەربازكردنی
دووەم دەركەوتەی نوێی بەدوای خۆیدا هێنا وەك:

.1بەردەوامی بەرزبوونەوەی قەرزی گشتی دەرەكی
بە بەراورد بە دانانی قەیرانەكە بۆ چارەسەكردن كە
بەدینەهات.
.2شكستهێنان لە بەدەستهێنانی بودجەی پێویست

بەهۆی نەتوانینی چین و توێژێكی بەرباڵوی گەلی یۆنان لە
پێدانی باجەكانی سەر ئەستۆیان و بەردەوامبوونی پرۆسەی
خۆدزینەوە لە پێدانی باج.
.3بەرزبوونەوەی هێامی بێكاری تا ئاستی یەك ملیۆن
بێكار لە هەموو یۆنان.
.4ب��ەردەوام��ب��وون ل��ە جێبەجێكردنی سیاسەتی
جیاوازیكردن لە دابەشكردنی داهات و سامان.
.5بەرزبوونەوەی كورتهێنان لە بودجەی حكومەت بە
رێژەی  8.8%تا ساڵی 2013
.6پێنەدانی قەرز بە هاواڵتیان و كۆمپانیا تایبەتییەكان
لەالیەن بانكەكانی ناوخۆوە.
سەرەڕای جێبەجێكردنی سیاسەتەكانی منیمۆنیۆ ،بەاڵم
یۆنان نەیتوانی لە داوی مایەچوچبوونی سنوردار دەربازی
ببێت ،لە رێگەی داڕشتنەوەی خشتەی بەشێك لە قەرزەكانی
بۆ یارمەتیدانی لە تێپەڕاندنی گوشارەكانی قەیرانی دارایی.

پێنج پرسیاری گرنگ دەربارەی
قەیرانی دارایی یۆنان
.1مایەپووچبوونی یۆنان مانای چی دەگەیەنێت؟

لە دنیای ئابوریدا مایەپووچ ب��وون وات��ە نەتوانین
بۆ پێدانەوەی ئەو قەرزانەی كە واڵتێك لە واڵتێكی تری
كردووە لە كاتی خۆیدا .یۆنان لە ئێستادا مایەپووچ بوونی
خۆی راگەیاندووە ،چونكە ناتوانێت ئەو قەرزە سیادیانە
بداتەوە بە یەكێتی ئەوروپا كە لە 2009وە تا ئێستا لەسەری

كەڵەكە بووە .تا كۆتایی مانگی ئایاری رابردوو حكومەتی
یۆنان نەیتوانی قیستی قەرزەكان كە بڕی یەك ملیار یۆرۆیە
بداتەوە بە سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی ،بەڵكو لەبری
ئەوە رێككەوتن لەسەر كۆكردنەوەی دوو قیست بەیەك
گوژم كە بڕیار بوو یۆنان بە بڕی  1.6ملیار یۆرۆ لە كۆتایی
مانگی تەموزی ئەمساڵ بیداتەوە ،بەاڵم ئەگەر حكومەتی
یۆنان بەشێك لەو قەرزانەی دەستنەكەوێت كە لەگەڵ
كۆمیساریای ئەوروپا ،سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی،
بانكی ناوەندی ئەوروپا لەسەری رێككەوتوون ئەوا ناتوانێ
هەرگیز قەرزەكانی تری بداتەوە ،ئەوەش مانای پووچ بوونی
دەگەیەنێت .جێی ئاماژەیە لە دوای خشتەی وەرگرتنی
قەزر ،یۆنان لەگەڵ یەكێتی ئەوروپا رێككەوتن لەسەر
پێدانی نزیكەی  320ملیار یۆرۆ بە حكومەتی ئەسینا.
قەرزەكانی حكومەتی یۆنان لە ساڵی  2010گەیشتە ()329
ملیار یۆرۆ ،بەاڵم لە ساڵی 2009دا ( )298ملیار یۆرۆ بوو.
هەر لەو ساڵەوە پێشبینی دەكرا كە بەرزبوونەوەی رێژەی
قەرزەكان تا ساڵی  2014بەردەوام بێت

.2ق��ەب��ارەی قەرزەكانی یۆنان چەندەو بۆ كێ
دەگەڕێتەوە؟

قەبارەی ق��ەرزی حكومەتی یۆنان گەیشتۆتە 313
ملیار یۆرۆ ،سەرەڕای ئەو قەرزانەی كە لەسەر بانكەكان
و كۆمپانیاكانی یۆنان كەڵەكە بووە ،كە بە تێكرایی دەگاتە
نزیكەی نیو تریلیۆن یۆرۆ .كۆمسیاریای ئەوروپا گەورەترین
الیەنی ق��ەرزدەرە بە یۆنان بڕی قەرزەكانیشی دەگاتە
 130.9ملیار ی��ۆرۆ ،دوات��ر دەوڵەتانی یەكێتی ئەوروپا
دێت كە تێكڕای قەرزەكانیان لەسەر یۆنان دەگاتە 52.9
ملیار یۆرۆ ،بەاڵم سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی تەنها
 20ملیار یۆرۆی وەك قەرز لەالی یۆنان هەیە .لە دوای
دووبارە دانیشتنەوەی هەیكەلی قەرزەكانی بە یۆنان لە
ساڵی 2012دا ،هێشتا بڕی  40ملیار یۆرۆی وەبەرهێنەرانی
جیهانی لەسەر حكومەتی یۆنان ماوەتەوە.
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.3ئایا مایەپوچبوونی یۆنان كاردەكاتە سەر ئابوری
جیهانی؟
مەرج نییە بزیسكی قەیرانی دارایی یۆنان كاریگەری
قورسی هەبێت لەسەر ئابوری واڵتانی دیكە ،چونكە قەبارەی
بازاڕی پشك و سەنەداتی جیهانی بە گشتی دەگاتە ()20
تریلیۆن دۆالر كە سەنەداتی یۆنان رێژەیەكی گرنگ نییە
لەو قەبارەیە .تەنانەت لەسەر ئاستی ئەوروپاش قەیرانی
یۆنان تاكو ئێستا كاری نەكردۆتە سەر دراوی یەكگرتووی
ئەوروپا (یۆرۆ) كە تەنها نرخی لەبەرامبەر دۆالر دابەزینی
بەخۆوە بینیوە لەناو بازاڕەكانی دراوی جیهانیدا.

.4كێ زەرەرمەندی یەكەمە لە مایەپوچبوونی یۆنان؟

پێدەچێت وەبەرهێنەرە تایبەتیەكان لەسەر ئاستی جیهان
زۆرترین زیانیان بەربكەوێت لە ئەنجامی مایەپوچبوونی

ئەلیکسیس سیرباس

یۆنان ،چونكە لە كاتی راگەیاندنی مایەپوچبووندا بەهۆی
گرتنەبەری چەند رێكارێكی ئ��اڵ��ۆزەوە ق��ەرزدەرەك��ان
دەتوانن بڕێك لە قەرزەكانیان بەدەستبهێنەوە لەرێگەی
دەستبەسەرداگرتنی پشكە داراییەكانی واڵتی مایەپوچبوو.
یۆنان لە دەرەوە خاوەنی كۆمپانیای هێندە گەورە نییە كە
بتوانێت ئەو قەرزانە بداتەوە.
بە مەبەستی دەرب��ازب��وون��ی ل��ەو قەیرانە داراییە
كوشندەیە ،حكومەتی یۆنان سەرلەنوێ داوای لە
هاوبەشەكانی كردووە لە ناوچەی یۆرۆ كە یارمەتی بدەن
بەهۆی شكستهێنانی لە گێڕانەوەی قەرزە سیادییەكان
ئایدیا دیپلۆماتیك

بە سندوقی نەختینەیی نێودەوڵەتی .هاوكات لەگەڵ
نەمانی پارە لە گەنجینەكانیدا حكومەتی ئەسینا ئەوەندە
الواز بوو كە نەیتوانی بڕی  1.5ملیار یۆرۆ بداتەوە بە
سندوقی نەختینەیی نێودەوڵەتی ،بەمجۆرەش یۆنان بووە
یەكەم دەوڵەتی پیشەسازی لە رووی داراییەوە تووشی
داڕمان ببێت( .جیری رایس) وتەبێژی سندوقی نەختینەی
نێودەوڵەتی لە بەیاننامەیەكدا رایگەیاند« :یۆنان نەیتوانی
مافەكانی سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی بداتەوە،
ئەنجامی خێرایی ئەم شكستخواردنەش ئەوەیە كە ئەسینا
بێبەش دەبێت لە سوود وەرگرتن لە سەرچاوە داراییەكانی
سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی ،بەردەوامیش بێبەش
دەبێت تا ئەو كاتەی دەتوانێت قەرزەكانی سەر ئەستۆی
بداتەوە».

.5رەگوڕیشەی قەیرانی دارایی یۆنان چیە؟

لە مێژووی خۆیدا یۆنان چوار جار مایەپوچبوونی
راگەیاندووە لە ساڵەكانی.1932 ،1893 ،1833 ،1827
لە هەموو قەیرانەكاندا ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی لەپشت
سەرهەڵدانیان ئەوەیە كە نەیتوانیوە قەرزەكانی سەرشانی
خ��ۆی ب��دات��ەوە هەمان سیناریۆش م��اوەی  6ساڵە لە
2009وە تاكو ئێستاش بەردەوامە یۆنان بۆ جاری پێنجەم
مایەپوچبوونی خۆی راگەیاند.
سەرەڕای ئەوەی یۆنان لەپێناو بوژاندنەوەی كەرتی
ئابوری جۆراوجۆر لە ناوخۆدا قەرزی كردووە ،بەاڵم ئەو
قەرزانە نەبونەتە هۆی بەدیهێنانی ئامانجە خواسرتاوەكان
لەبەر ئەم هۆكارانە:
 خەرجی پڕچەككردن لە ئاستێكی بەرزدایە. بوونی گەندەڵی ئیداری. دواكەوتوویی سیستەمی بانكی. الوازی ژێرخانی ئابوری. دواكەوتوویی یاساكانی پەیوەندیدار بە وەبەرهێنانیبیانی.
 شكستی دەوڵەت لە كۆكردنەوەی باج. بوونی بیرۆكراتیەت و خزمخزمێنەی سیاسی و الوازیدەوڵەت لە جێبەجێكردنی یاساكاندا.
 -لەدەستدانی پشكی یۆنان لە بازاڕی ناوخۆیی ئەوروپا
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دةولَةتانى ئةندام لة يةكيَتى ئةوروثا ()EURO
ناوى وآلت

ناوى فةرِمى

يؤنان

كؤمارى يؤنان

بةروارى بةئةندامبوون
7587

ذمارةى دانيشتوان/مليؤن
7717021775

ئةسينا

ئةستؤنيا

كؤمارى ئةستؤنيا

0224

710421502

تالني

ئةلَمانيا

كؤمارى ئةلَمانيا

7527

8010781222

بةرلني

ئيَرلةندا

ئيَرلةنداى باكور

7570

410051222

دبلن

ئيتاليا

كؤمارى ئيتاليا

7527

2512751052

رؤما

ثورتوطال

كؤمارى ثورتوطال

7582

7212551252

لشبؤنة

بةجليكا

شانشينى بةجليكا

7527

7212221822

برؤكسل

بولطاريا

كؤمارى بولطاريا

0227

712421008

سؤفيا

ثؤلَةندا

كؤمارى ثؤلَةندا

0224

0817721247

وارشؤ

ضيك

كؤمارى ضيك

0224

7214201722

ثراط

دانيمارك

شانشينى دانيمارك

7570

214801022

كؤثنهاطن

رؤمانيا

كؤمارى رؤمانيا

0227

0712081222

بؤخارست

سلؤظاكيا

كؤمارى سلؤظاكيا

0224

214221558

براتيسالظا

سلؤظينيا

كؤمارى سلؤظينيا

0224

012021822

لؤبالنا

سويد

شانشينى سويدا

7552

510281204

ستؤكهؤلَم

فةرِةنسا

كؤمارى فةرِةنسا

7527

2414701742

ثاريس

فينلةندا

كؤمارى فينلةندا

7552

210701472

هلسنكى

قوبروس

كؤمارى قوبروس

0224

7781722

نيقؤسيا

التظيا

كؤمارى التظيا

0224

010221222

ريطا

ليتوانيا

كؤمارى ليتوانيا

0224

010271870

فيلنيؤس

لؤكسمبؤرط

لؤكسمبؤرطى طةورة

7527

4801822

لؤكسمبؤرط

مالَتا

كؤمارى مالَتا

0224

4271872

ظاليتا

بةريتانيا

شانشينى يةكطرتوو

7570

2712201872

لةندةن

نةمسا

كؤمارى نةمسا

7552

810421504

ظيةننا

هةنطاريا

كؤمارى مةجةر

0224

7212021222

بؤدابيست

هؤلَةندا

شانشينى هؤلَةندا

7527

7214771528

ئةمسرتدام

ئيسثانيا

شانشينى ئيسثانيا

7582

4212201277

مةدريد

كؤى طشتى

72

-

642,654,994

-
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ثايتةخت

ئاآلى نيشتمانى هةنديَك لة وآلتةكان
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و دوای بە ئەندامبوون لە یەكێتی ئەوروپا.
 الوازی توانای كێربكێكاری پیشەسازییەكانی یۆنان بەبەراورد لەگەڵ توانای پیشەسازی دەوڵەتانی ئەوروپا.
 الوازی كەرتی گەشتوگوزار بەهۆی نۆژەن نەكردنەوەیژێرخانی گەشتوگوزاری یۆنان.
 ناچوونیەكی سیستەمی پ���ەروەردەو فێركردن ونابەرامبەری لەگەڵ خواستەكانی بازاڕی كار.
 زۆربوونی ژمارەی خانەنیشینكراوان كە بۆتە بارگرانیلەسەر ئابوری یۆنان.
 گەڕانەوەی ژمارەیەكی زۆر لە رەوەندی یۆنانی لەیەكێتی سۆڤیەتی جارانەوە بۆ واڵتەكەیان كە ئەوەش
بارگرانیەكی قورسی لەسەر ئابوری و دامودەزگاكانی
دەوڵەت و سندوقی دڵنیایی تەندروستی و كۆمەاڵیەتی
دروست كردووە.
 الوازی ئاستی هاریكاری لە نێوان دەمودەزگاكان ووەزارەتەكانی حكومەتی یۆنان.

قەرزە گشتییەكانی یۆنان

لەماوەی حوكمی سەرۆك وەزیران (كۆستاس كرامانلێس)
كە لە ساڵی  2004تا  2009ب��ەردەوام بوو ،رێژەی قەرزە
گشتییەكانی یۆنان بۆ ( )70ملیار یۆرۆ بەرزبۆوە ،هەروەها
رێژەی كورتهێنان و خەرجی گشتیش زۆر بەرزبۆوە .لەبەرئەوە
ئەو حكومەتەی كرامانلێس لە ژێر كاریگەری ئابڕوچوونی
گەندەڵی دارایی و گوشارە كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكاندا
هەڵوەشایەوە .پاشان كابینەی حكومەتی سۆسیالیستی
یۆرگۆس پاپاندریۆ دەسەاڵتی گرتەدەست ،بەاڵم نەیتوانی
بەرگەی ئەو قەبارە گەورەییەی قەزرە گشتییەكان بگرێت،
بەو هۆیەشەوە حكومەت كۆمسیۆنێكی سەربەخۆی پێكهێنا
بۆ لێكۆلێنەوە لە قەبارەی قەرزەكانی سەر یۆنان .سەرەڕای
ئەوەی قەبارەی ئەو قەرزانەی كە لەو كاتەدا ئاشكرا كران
( )300ملیار یۆرۆ بوو ،بەاڵم كۆمسیۆنەكە ئاشكرایكرد كە
لەوانەیە بڕی قەرزەكان بە گشتی بگاتە یەك تریلیۆن یۆرۆ،
ئەمە لە كاتێكدایە كە تێكڕای داهاتی نەتەوەیی یۆنان لە
ساڵی 2009وە تەنها  260ملیار یۆرۆ بووە بە پێی سەرچاوە
باوەڕ پێكراوەكانی بودجەی گشتی دەوڵەت.

دەرئەنجامەكانی هەرەسهێنانی ئابوری یۆنان
بەهۆی قەیرانی داراییەوە

لە كاتی راگەیاندنی مایەپوچبوون و هەرەسهێنانی
ئ��اب��وری ی��ۆن��ان ل��ەژێ��ر ب��اری ئ��ەو ه��ەم��وو ق���ەرزەدا،
كاریگەرییەكانی بەم شێوەیە بەرجەستە دەبێت:
 لەدەستدانی متامنە بە سەنەداتی ئیتالیا و ئیسپانیاكە هۆكارێكە بۆ نەكڕینیان لە بازاڕەكانی ئاڵوێری دارایی.
 دەرچ��وون��ی یۆنان لەژێر سایەی ناوچەی یۆرۆ،هەروەها دروستبوونی قەیرانی متامنە لەنێوان دەوڵەتە
ئەوروپییەكان و دەرچوونی وەبەرهێنەران بەرەو بازاڕی
تری وەك بازاڕەكانی ئەمەریكاو ژاپۆن.
 یەكێتی ئەوروپا ناچار دەبێت هەوڵبدات بۆ داپۆشینیزیاتر لە  160ملیار یۆرۆ لەسەر بەهای سەنەدات ،بەو

دەرئەنجامەكانی راپرسی 5ی تەمووز ئەوەبوو خەڵكی یۆنان بە رێژەی
 %61.31لە دژی پێشنیارو پێوەرەكانی یەكێتی ئەوروپا وەستانەوە
بۆ دەرچوونی یۆنان لە قەیرانی قەرزەكان ،بەاڵم ئەم هەنگاوە
ئەگەرەكانی دەرچوونی ئەسینا لە ناوچەی یۆرۆ زیاتر دەكات.

شێوەیەش بە تەنها ئەڵامنیا  80-60ملیار یۆرۆ زیانی
بەردەكەوێت ئەمە سەرەڕای دابەزینی بەهای وەبەرهێنانی
ئەوروپی لە یۆنان.
بە تێروانینێكی رەخنەگرانە بۆ پالنی سكهەڵگوشین
یان پالنی رزگاركردنی یۆنان لەالیەن یەكێتی ئەوروپاوە،
دەكرێت بڵێین كە ئەو پالنە لەبری ئ��ەوەی هۆكارێك
بێت بۆ دەربازبوونی یۆنان لەو قەیرانە جەرگبڕە ،بەڵكو
بۆ یۆنان بووەتە سزادانی حكومەتی ئەسینا .بەمەبەستی
رێگریكردن لە پەنابردنی یۆنان بۆ دەوڵەتانی وەك چین
و روسیاو دەوڵەتانی كەنداو ،یەكێتی ئەوروپا بڕێكی زۆر
قەرزی پێشكەشكرد ،بەاڵم ئەو سودەی كە لەبەرامبەردا
یۆنانی وەردەگرێت دەگاتە  ،6% – 5.5بەاڵم ئەگەر یۆنان
لەو دەوڵەتانە قەرزی بكردایە سودەكەی تەنها 1% – 0.8
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دەبوو ،كەواتە ئەوروپییەكان وەكو دەرفەتێكی وەبەرهێنانی
چەور تەماشای یۆنانیان كردووە نەك وەك هاوپشكێك.
پالنی سكهەڵگوشین بووە هۆی هەرەسهێنانی زۆرێك لە
دەمودەزگا بچوك و مامناوەندییەكان كە شادەماری ئابوری
یۆنان پێكدەهێنێت ،جگە لەوەش فاكتەرێكە بۆ الوازكردنی
وزەو تواناكانی دەوڵەت .ژمارەی بێكاران گەیشتە سەروو
ملیۆنێك كەس ،ئەوەش ژمارەیەكە جێگەی نیگەرانییە
بۆ حكومەت ،چونكە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی گرفتی
كۆمەاڵیەتی مەترسیدار لەناو كۆمەڵگەی یۆنان.
پرۆسەی راكێشانی پارەی بە كۆمەڵ لە بانكەكانی یۆنان
بووەتەهۆی مایەپوچبوونی ژمارەیەك لە بانكانە ،ئەوەش
كاریگەریی نەرێنی هەیە لەسەر بانكەكانی ئەوروپا كە
دەرئەنجام دەبێتە هۆی مایەپوچبوونی بانكەكان یان
النیكەم ناسەقامگیری و قەیران دەخاتە ناو سیستەمی
بانكی ئەوروپی و جیهانی .لەالیەكی ت��رەوە گەیشتنی
چەند پارتێكی توندڕەو بە دەسەاڵت بەهۆی پاشاگەردانی

لۆگۆی یۆرۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

و هەرەسهێنانی ئابورییەوە كە لە ئەنجامدا بەركەوتە و
گاریگەری مەترسیداری لەسەر ئابوری و ئاسایشی ئەوروپای
بەدوای خۆیدا هێنا.
دەرئەنجامەكانی راپرسی 5ی تەمووز ئەوەبوو خەڵكی
یۆنان كە بە رێژەی  61.31%لە دژی پێشنیارو پێوەرەكانی
یەكێتی ئەوروپا وەستانەوە بۆ دەرچوونی یۆنان لە قەیرانی
قەرزەكان ،بەاڵم ئەم هەنگاوە ئەگەرەكانی دەرچوونی
ئەسینا لە ناوچەی یۆرۆ زیاتر دەكات .وەبەرهێنەران و
الیەنە قەرزدەرەكان بە وردی و لە نزیكەوە چاودێری
قەیرانی دارایی یۆنان دەكەن ،لە ترسی رودانی گریامنەی
دەرچوونی كۆتایی یۆنان لە یەكێتی ئەوروپا .دوای چەند
مانگێك بەسەر دانوستانەكانی نێوان حكومەتی یۆنانی
دژ بە رێكارەكانی سكهەڵگوشین و قەرزپێدەرەكانی
(داەزدەگا داراییە نێودەوڵەتییەكان) ،دواجار حكومەتی
ئەسینا پەنای بردە بەر هەندێك مانۆڕی بیرۆكراتیانە
لەپێناو دواحستنی نۆبەكانی پێدانەوەی قەرزەكان
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بە سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی تا كۆتایی مانگی
حوزەیرانی رابردوو.
رۆژی 26ی حوزەیرانی  ،2015س��ەرۆك وەزیرانی
یۆنان ئەلیكسیس سیرباس بە شێوەیەكی كتوپڕ داوای
ئەنجامدانی راپرسی واڵتەكەی كرد بۆ ئەوەی یۆنانییەكان
خۆیان بڕیار بدەن ئایا ئامادەن بۆ پەسەندكردنی ئەو
پالنەی قەرزدەرە ئەوروپییەكان و سندوقی نەختینەی
نێودەوڵەتی پێشنیارییان كردووە بۆ رزگاركردنی یۆنان
لەو قەیرانە و بوژاندنەوەی ئابورییەكەی یان لە دژی
دەوەستنەوە .زۆرینەی یۆنانییەكان لەو راپرسیەدا بە
رێژەی  61.31%بە (نا) وەاڵمی پالنی ئەوروپییەكان و
سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتیان دایەوەلە بەرامبەر
دەنگی 38.69%ی دەنگدەران ،هەرچەندە پێشبینییەكان
لە پێش ئەنجامدانی راپرسیەكە ئاماژەیان دەك��رد بۆ
نزیكی لە نێوان دەنگەكانی ئەوانەی پالنەكە پەسەند
دەكەن و ئەوانەی رەتی دەكەنەوە .ولفانگۆ بیكۆلی
ئەندامی ئاژانسی ( )TENEOبۆ راوێژكاری سیاسی
و ئابوری رایگەیاند« :دەن��گ��دان بە (ن��ا) راستەوخۆ
مانای دەرچوونی یۆنان لە یەكێتی ئەوروپا نییە ،بەاڵم
ئەنجامێكی ئ��اوا ئاماژەیەكی گ��ەورەی��ە بۆ ئەگەری
وازهێنانی یۆنان لە دراوی یەكگرتووی ئەوروپا (یۆرۆ)».
ئەنجامی راپرسیەكەی خەڵكی یۆنان رێگە دەكاتەوە بۆ
دەستپێكردنەوەی گفتوگۆكان سەبارەت بە دەستكردن بە
پالنی رزگاركردنی سێیەم لەگەڵ هاوبەشە ئەوروپییەكان،
بەاڵم چارەنوسی حكومەتە چەپەكەی سیرباس لە باری
بڕوا بەخۆنەبوون دەهێڵێتەوە ،بە تایبەتی لە دوای ئەو
جیابوونەوەیەی لەناو حزبەكەیدا رویدا.
لە الیەكی ترەوە و دوای دەنگدانی یۆنانییەكان لە
دژی پالنەكەی یەكێتی ئەوروپا و سندوقی نەختینەی
نێودەوڵەتی وەزیری دارایی یۆنان (یانیس فارۆفاكیس)
دەستی لەكاركێشایەوە .فارۆفاكیس لە راگەیەنراوێكدا
روونیكردەوە« :لە دوای راگەیاندنی ئەنجامەكانی راپرسی
پێمواترا كە هەندێك لە ئەندامانی گروپی یۆرۆ و هاوبەشە
ئەوروپییەكان ئامادەنەبوونی منیان لە كۆبوونەوەكاندا
پێباشرتە ،ئەوەش بیرۆكەی سەرۆك وەزیران (ئەلیكسیس

تسیرباس)ە و پێدەچێت بەسود بێت بۆ گەیشنت بە
رێكەوتنێك ،لەبەر ئەوە من هەر ئیمڕۆ وەزارەتەكەم
جێدەهێڵم».
دواج��ار پەرلەمانی یۆنان پەیڕەوكردنی پاكێجی
رێكارەكانی سكهەڵگوشینی پەسەند كرد كە بەشدارە
ئەوروپییەكان داوای���ان ك���ردووە وەك مەرجێك بۆ
دەستكردن بە وتوێژەكان دەربارەی پالنی رزگاركردنی
یۆنان كە گوژمەكەی بە ملیارەها دۆالر مەزەندە دەكرێت
بۆ ئەوەی دەوڵەتی یۆنان كە لەسەر لێواری مایەپوچبوونە
لەناو سنوری ناوچەی یۆرۆ مبێنێتەوە .دەنگدان لەسەر
پالنەكە دوای مشتومڕێكی توند لەناو پەرلەمانی یۆنان
دەستیپێكرد ،لە كاتێكدا كە دەیان پەرلەمانتاری سەر
بە حزبە چەپڕەوە دەسەاڵتدارەكەی سەرۆك وەزیران
(ئەلیكسیس سیرباس) لە دژی رێكارەكانی سیاسەتی
سكهەڵگوشین وەس��ت��ان��ەوە ،كە بە پشتیوانی حزبە
ئۆپۆزسیۆنەكان پێشنیار ك �راوە .پاكێجی رێكارەكانی
سكهەڵگوشین بە زۆرینەی دەنگی ( )229پەرلەمانتار
و دەنگنەدانی ( )38كەس لە پەرلەمانتارانی سەر بە
حزبەكەی سیرباس كە لە دژی حكومەت دەنگیاندا،
رەزامەندی لەسەردرا.

سەرچاوە:

سەنتەری (ال��ج��زی��رە) ب��ۆ لێكۆڵینەوە ،ماڵپەڕی
(االقتصادیە) ،سكای نیوز عەرەبیە ،گۆڤاری (السیاسە
الدولیە) ،سایتی (املستقبل نیوز) ،پێگەی (.)i24news
http://studies.aljazeera.net/repor
htm.2013715623381120/07/ts/2013
/2 9 /0 7 /h t t p : / / w w w. a l e q t . c o m / 2 0 1 1
article_563691.html
http://www.skynewsarabia.com/web/
5-/article/756083
http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/1824.aspx
http://www.almustaqbalnews.net/206600
http://www.i24news.tv/ar
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
ئایدیا دیپلۆماتیك
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بۆچی یۆنانیيەکان
(نا)یان هەڵبژارد ؟
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
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نـ

نوسەری ناوداری یۆنانی (نیکۆالس کازانتزاکی) لە رۆمانە بەناوبانگەکەیدا « ئازادی یان
مەرگ» ،باس لە عەشق و شەیدایی گەلی یۆنانی بۆ ئازادی دەکات .هەمیشە یۆنانیيەکان
ئامادەبوون لە پێناو ئازادیدا گیانیان بەخت بکەن ،هەر بۆیە لە راپرسیەكەی 5ی تەمووزدا
زۆرینەی گەلی یۆنانی دژی سیاسەتەکانی یەکێتی ئەوروپا وەستانەوە ،چونکە باش لەو ڕاستیە
تێگەیشتبوون کە ماوەی چەند ساڵێکە ئەوروپیيەکان بە گشتی و ئەڵمانیا بە تایبەتی ،ئازادی
گەلی یۆنانیان پێشێلکردووە.

یۆنان خاوەنی شارستانیەتيکی ئێجگار مەزن و پڕشکۆیە،
کە نەک تەنها ئەوروپیيەکان بگرە ت��ەواوی جیهانیش
قەرزاری ئەم شارستانیە مەزنەیە ،کە لە ڕووی فەلسەفی،
زانستى ،سیاسەت و ئەدەبيەوە گەورەترین خزمەتی
جیهانی کردووە .بەاڵم ئەم واڵتە لە پاش داگیرکردنی لەالیەن
تورکە عوسامنیيەکانەوە ،چرای شارستانیەت و پێشکەوتنی
تێدا کوژایەوە ،ئەمەش کاریگەری ئەو داگیرکاریيەمان بۆ
دەردەخات کە چەندە کوشندە بووە و هەتاكو ئەمرۆش
یۆنانیيەکان پێوەی دەناڵێنن.

سپارتاکۆسە نوێکەی یۆنان

ئەلێکسیس سیرباس لە ساڵی  1974لە گەرمەی حوکمی
عەسکەری یۆنانیدا لە ئەسینا لەدایکبووە .شەش مانگ
پێش ئێستا بوو بە گەنجرتین سەرۆک وەزیرانی یۆنان.
سەرۆک وەزیرانی ئیتالیاش وەکو دیاری بۆینباغی کهتانی
بۆ نارد ،چونکە سیرباس بەڵێنیداوە کە هیچ کاتێک بۆینباغ
نەبەستێت و دژی هەموو سیاسەتێکی سکههڵگوشین
بوەستێتەوە ،کە دەبێتە مایەی هەژاربوون و لهناوچونی
گەلەکەی .سیرباس بە پێچەوانەی چینە دەستڕۆیشتووە
سیاسیيەکانی یۆنانەوە لە بنەماڵەیەکی نارساوی یۆنانی
نەهاتووە ،بگرە لە بنەماڵەیەکی مامناوەندا ژیاوه.
هەر لە یەکەم ڕۆژەوە دژی سیاسەتی سکههڵگوشین
حکومەتی یۆنان وەستایەوە و داوای سیاسەتی دارایی نوێی
کرد ،هەر ئەمەش وایلێکرد کە دەنگی زۆرینەی یۆنانیيەکان
بەدەستبهێنێت ،بەاڵم هەر لە سەرەتاوە یەکێتی ئەوروپا بە
گشتی و ئەڵامنیا بە تایبەتی دژی ئەم ڕەوتە تازەیەی یۆنان
ئایدیا دیپلۆماتیك

وەستانەوە .م��اوەی شەش مانگێکیش دەبێت کۆمەڵێک
تەنگەژە و کێشەی گەورەیان بۆ سیرباس و حکومەتەکەی
ناوەتەوە.

پالندانان لە دژی سیرباس و حکومەتەکەی

هەر لەیەکەم ڕۆژی هەڵبژردانیەوە ،ئەڵامنیا و کۆمەڵێک
بانك و دەزگای ئابوری ئەوروپی ،دهستیان ب ه پیالنگێڕی لە
دژی سیرباس و حکومەتەکەی کردووە .وەزیری دارایی یۆنان
"یانیس فوروفاکیس" کە یەکێکە لە باشرتین وەزیرەکانی
سیرباس ،لەپاش دەستلەکارکێشانەوەى وتی" :ل ه ماوەی
 5مانگی ووتوێژمان لەگەڵ ئەوروپیيەکان ،هیچ کاتێک
دانووستانی جددی و مەوزوعیيان لەگەڵدا نەکردووین
و گوێیان بۆ داواکاریيەکانی ئێمە نەگرتووە" .لە درێژەی
لێدوانەکەیدا ،یەکێتی ئەوروپای بە پیالندانان بۆ لەناوبردنی
گەلی یۆنان وەسفکرد وىت" :بە پیالنی ئەوروپیيەکان داوایان لە
هەموو بانكە یۆنانیيەکان کرد کە دەرگاکانیان دابخەن ،چونکو
لە دووالوە دەیانویست گەلی یۆنانی زەلیل و داماو بکەن،
لە الیەکەوە لە ڕێگای سیاسەتی سکههڵگوشین و لە الیەکی
تریشەوە بە ئامادەنەبوون بە پێدانی قەرزی تازە ،ئامانجی
ئەم سیاسەتەش بۆ ئەوە بوو کە سزای گەلی یۆنانی بدەن
لەبەر ئەوەی ئەم حکومەتەیان هەڵبژاردووە).

بۆچی ئەڵامنیا و بانكە ئەوروپییەکان دژی سیرباس
دهجووڵێنهو ه ؟

ئەوەی ئاگای لە ڕەوشی ئەم دواییەی یۆنان بێت ،زۆرباش
دەزانێت کە ئەڵامنیا و بانكە ئەوروپیيەکان و کۆمپانیا
گەورەکانی ئەڵامنیا و ئەوروپا ،لە سەرەتای هاتنە سەرکاری
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حکومەتی سیرباس ،پيالنی گەورەیان داناوە بۆ لەناوبردنی ئەم
حکومەتە چەپە ئەمەش لەبەر کۆمەڵێک هۆکاره:
ی��ەک��ەم :ب��ۆ ئ����ەوەی نەهێڵن ه��ێ��زە چ���ەپ و
نیشتامنپەرەوەرەکانی تری دەوڵەتانی ئەوروپی بە تایبەتی
لە واڵتانی ئیسپانیا ،پۆرتوگال و ئیتالیا بێنە سەرکار .بە
واتایەکی تر ڕێگریکردن لەو تەوژمە چەپڕەوییەی کە
ئێستا هەموو گەالنی ئەوروپای گرتۆتەوە ،چونکە ئێستا
بۆ گەاڵنی ئەوروپی دەرکەوتووە ،کە تاکە سودمەند لە
یەکێتی ئەوروپا ئەڵامنیا و کۆمپانیاکانیەتی ،زەرەرمەندی
سەرەکیش گەالنی هەژاری باشور و ڕۆژهەاڵتی ئەوروپان.
دووەم :بۆ ڕاگرتنی یەکێتی ئەوروپا ،چونکە ئەڵامنیا
زۆر لەوە دەترسێت کە گەر یۆنانیيەکان لە یەکێتی ئەوروپا
دەربچن ،ئەوا گەالنی تری ئەوروپی ،بە تایبەتی باشوری
ئەوروپا ،هەمان ڕێگای یۆنانیيەکان دەگرنەبەر ،چونکە هەموو
گەالنی باشور و ڕۆژهەاڵت زەرەمەندی سەرەکی بوون.
سێهەم :ئەڵامنیا و بانكە گەورەکانی ئەوروپا ،سودمەندی
سەرەکی بوون لەم تەنگەژەیەی یۆنان ،چونکە ئەوان لە ڕێگەی
سودێکی زۆریيان لەو
قەرزداربوونی یۆنانیيەکانەوە،
بڕە قەرزانە وەرگرتووە ،ئێستا ئەوەی بارگرانی گەورەی بەسەر
یۆنانەوە داناوە ،ئەو بڕە سوودە زۆرەیە کە لەسەر قەرزەکان
دان �راوە ،سودمەندی سەرەکیش بانكە ئەوروپیيەکانن بە
تایبەتی ئەڵامنیا.

بۆچی یۆنان توشی ئەم تەنگژە گەورەیە بووە؟

دیارە بۆ تێگەیشنت لەو دەرئەنجامەی راپرسیەكەی گەلی
یۆنان ،دەبێت بۆ مێژووی تەنگەژەی یۆنان بگەڕێینەوە .بە
دڵنیاییەوە زۆر لە سەر تەنگەژەی یۆنان نورساوە و زۆریش
ڵێکۆلینەوە و کتێب لەمبارەیەوە چاپکراوە ،ئێمە لێرەدا بە
کورتی باس لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەم تەنگەژە گەورەیەی
ئابوری یۆنان دەکەین:

 .1بوونی سیستەمێکی خراپی ئیداری حوکمی

یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئەم تەنگەژەیە بۆ
ئەو سیستەمە بريۆکراتیک و گەندەڵ و دواکەوتووەی یۆنان
دەگەڕێتەوە ،کە ماوەی چەندین ساڵە حوکمی یۆنان دەکات.

 .2گەندەڵی

گەندەڵی وەکو پەتایەکی ترسناک ماوەی چەندین ساڵە

هەموو دەزگاکانی حکومەتی گرتۆتەوە .یۆنان لە بواری
گەندەڵیدا ،لە ڕیزی سێهەمدای ه لە دەوڵەتە ئەوروپییەکان و
لە دوای رۆمانیا و بولگاریا دێت .لەناو لیستە جیهانیيەکانيشدا
بۆ ساڵی  2012لە پلەی  78بەرزبوویە بۆ پلەی  ،94ئەمەش
بوو ه هۆی ئ��ەوەی کە بەشێکی زۆری یارمەتی و قەرزە
ئەوروپیيەکان بەفیڕۆ بڕوات.

 .3نەبوونی سیستەمێکی بانكيی باش

بەشێکی زۆری بانكەكاىن یۆنان خاوەنی سیستەمێکی
دواکەوتوون و گهشهی پێنهدراوه ،ئەمەش بوو بە مایەی

یانیس فارۆفاکیس ،وەزیری دەستلەکارکێشاوەی دارایی یۆنان

مایهپوچبوونی بەشێکی زۆری بانكەکانی یۆنان.

 .4زاڵبوونی چەند بنەماڵەیەک بەسەر ژیانی سیاسی و
ئابووریدا

ماوەی چەندین ساڵە بە تایبەتی لە پاش جەنگی دووەمی
جیهانەوە ،چەند بنەماڵەیەکی یۆنانی هەموو دەسەاڵتێکی
سیاسی و ئابوريیان بۆ خۆیان ق��ۆرخ��ک��ردووە ،لەوانە
بنەماڵەکانی""Papandreou, Karamanlis ، Mitsotakis
کۆستاس کارامانلیس کهلە ساڵی  2004ههتا  2009حکومی
یۆنانی کردووه ،ههروهها جۆرج پاپاندێرۆ کهلە  2009ههتا
سالىَ  2011حوکمی یۆنانی لهدهستدا بوو ه و هەردووکیان
لە بنەماڵە ناودارەکانی یۆنان بوون ،هەر ئەم بنەمااڵنە بوون
کە یۆنانیان بەرەو مایهپوچبوون و کارەسات بردووه .ئەمانە
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هەریەکیان بە ئارەزووی خۆی سامان و داهاتی یۆنانیان له
بهرژهوهندی خۆیان و بنەماڵەکەیان بهتااڵن بردووه.

 .5نەبوونی شەفافیيەت

خراپی خانەنشینی دەگەڕێتەوە ،لە  17%پارەی حکومی
بۆ خانەنشینەکان تهرخانکراوه .خەڵكێکی زۆر ل ه رووی
گەندەڵییهو ه خانەنشین کراوە ،ئەمەش بووتە هۆی ئەوەی
کە پارەیەکی زۆری حکومەت بۆ خانەنشینەکان بڕوات ،کە لە
راستیدا شیاوی ئهو ه نەبوون.

هۆکارێکی تری کێشەی یۆنان نەبوونی شەفافيەتە.
ماوەی چەندین ساڵە حکومەتە گەندەڵەکانی یۆنان ،ئاماری
ساختەیان لە بارەی ئابوریەوە بە یەکێتی ئەوروپا داوە ،لە
هەمانکاتیشدا لەبارەی قەرزە حکومی و بیانیەکانیش هیچ
ئامارێکی دروستیان ن��ەداوە .هەروەها لە ڕووی گەشەی
سااڵنەی ئابوریشەوە ،ئاماری درۆیان بە خەڵکی یۆنان و
ئەوروپییەکان داوە.

ژێرخانی ئابوری یۆنان لەچاو دەوڵەتانی تری ئەوروپا
زۆر خراپە ،بە تایبەتی لە بواری هاتووچۆ و کارەبا و ئاوەوە،
ئەمەش وایکردووە کە سەرمایەگوزاری بیانی نەیەتە ناو
واڵتەوە و ئابوری گەشە نەکات.

هۆکارێکی تری ئەم تەنگەژەیە بۆ بوونی سیستەمێکی

لەماوەی چەند ساڵی پێشوودا بەشێكی زۆری دەوڵەمەند

 .6بوونی سیستەمێکی خراپی خانەنشینی

ئەو رۆژەی یۆنانییەکان وتیان نا

ئایدیا دیپلۆماتیك

 .7نەبوونی ژێرخانێکی ئابوری لهبار

 .8ڕاکردنی دەوڵەمەندەکانی یۆنان بۆ دەرەوە
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و بازرگانەکانی یۆنان ،هەرچی پارەیان هەیە بردوویانەتە
دەرەوەی یۆنان کەوا مەزندە دەکرێت بگاتە نزیکەی 600
ملیار یۆرۆ .

 .9نەبوونی سەرمایەگوزاری بیانی

ماەی چەند ساڵێکە سەرمایەگوزاری بیانی لە یۆنان
کەمبۆتە ،ساڵی  2006بڕی سەرمایەگوزاری بیانی گەیشتە 31
ملیار یۆرۆ ،هەر لە دوای ساڵێک واتە  2007دابەزیە سەر 4
ملیار یۆرۆ ،لە دوای ساڵی 2008ەوە  ،سەرمایەگوزاری دهرهکی
بە تەواوەتی کەمیکردووە .نەبوونی سەرمایەگوزاری دهرهکی
هۆکارێکی تری تەنگژەی ئابوری یۆنانه.

 .10ڕێگە نەدان بە یۆنانیيەکان قەرز لە دەرەوەی
ئەوروپا بکەن

هەر لە سەرەتای تەنگەژە ئابوریەکەوە ،یەکێتی
ئەوروپا ڕێگای بە یۆنانیيەکان نەدا کە لە دەرەوەی یەکێتی
ئەوروپا قەرز بکەن بە تایبەتی لە چین و رووسیا ،ئەویش
لەبەر خاتری خۆیان بوو .بۆ منوونە سوودی ئەو قەرزە
کە ئەوروپیيەکان دایاناوە دەگاتە بڕی  ،6.7%لە کاتێكدا
روسییهکان و چینیيەکان ئامادەبوون بە سودی  %.1قەرز
بددەنە یۆنانیيەکان .بەشێکی بارگرانی ئەم قەرزانەش بۆ
ئەو سوده زۆرە دەگەڕێتەوە  ،کە ئەوروپیيەکان لەسەر
قەرزەکان دایانناوە.

 .11زیادبوونی خەرجی سەربازی

هەمیشە یۆنان لە ڕیزی پێشەوەی دەوڵەتە ئەروپیيەکان
بوو لە بواری خەرجی سەربازی ،راستە یۆنان دوژمنێکی
سەرسەختی وەکو تورکیا درواسێی بوو ،بەاڵم نەدەبوو بەوە
شێوە زۆرە خەرجی سەربازی هەبێت.
 .12خراپی سیستەمی پەروەردە و خوێندن
هۆکارێکی تری تەنگژەی یۆنان ،بوونی سیستەمێکی
خراپی پەروەردە و خوێندن بوو .بەشێکی زۆری گەنجانی
یۆنانی کاتێک زانکۆیان تەواو دەکرد ،نەیاندەزانی چۆن
کارێکیان دەستبکەوێت ،چونکە سیستەمی خوێندن بەو شێوە
نەبوو کە بتوانێت لەگەڵ بازاڕی یۆناندا بگونجێت ،ئەمەش
بوویە مایەی بێکاربوونی خەڵكی و نەیتوانی یارمەتی گەنجان
بدات بۆ دۆزینەوەی هەلی کاری گونجاو.

 .13الوازی بواری پیشەشازی

یۆنان لەچاو دەوڵەتانی تری ئەوروپا ،بە تایبەتی باکوور،
کەرتی پیشەسازی زۆر الواز بوو ،نەیدەتوانی کێبڕکێ لەگەڵ
کۆمپانیا گەورەکانی ئەڵامنیا و فەرەنسا و دەوڵەتانی تری
باکور بکات .لە الیەکی تریشەوە بە هاتنەناوەوەی دەوڵەتانی
ئەوروپای رۆژهەاڵت ،هێندەی تر ههلومهرجی ئابوری خراپرت
بوو ،بە تایبەتی ل ه کەرتی کشتوکاڵ ،چونکە لە بواری بەرهەمه
کشتوکاڵییهکانیشدا نەیدەتوانی کێبڕکێ لهگهڵ نرخی هەرزانی
ئەوروپای رۆژهەالت بکات.

بۆچی گەلی یۆنان " نا" یان هەڵبژارد؟

دیارە کۆمەڵێک هۆکاری سیاسی و کولتوری و ئابوری
لەپشت ئەم دەنگدانەی گەلی یۆنانەوەیه ،لێرەدا بە کورتی
باسیان لێوەدەکەین:

هەستی نیشتامنپەروەری

یۆنانيیەکان بە پێچەوانەی گەالنی تری ئەوروپیەوە،
سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەڵمانی  -یۆنانی لە ئەسینای
پایتەخت ،یۆنانییەکانی بە تەوهزهل و خەڵكی نابهرپرسیار
وەسفکردبوو ،ئەڵمانەکانیش بە خەڵکی جددی و ئیشکەر
وەسفکرد ،ئەمەش نارەزاییەکی گەورەی خەلکی لێکهوتهوه.

هەستێکی بهرزی نیشتامنپەروەریيان هەیە و واڵتەکەی
خۆیان خۆشدەوێت ،هەر ئەم هەستی خۆشەویستیە
گەورەیە بوو ،کە بوو بە داینەمۆی هەموو شۆرشەکانی یۆنان
دژ بە داگیرکەرە بیانیيەکانی ئەم واڵتە .ماوەی چەندین
ساڵیشە گەلی یۆنانی هەستیان بەو سوکایەتییە گەورەیە
کردووە ،کە حکومەتە یەک لەدوای یەکی یۆنان بەسەریاندا
هێناون .لە هەمانکاتیشدا ئەو هەموو سوکایەتی پێکردن
و قسە نهشیاوانهی کە لە میدیاکانی ئەوروپادا بە گشتی و
ئەڵامنی بەتایبەت ،دەرهەق بە گەلی یۆنانی دەکرێت .من
خۆم لە کاتی تەنگەژەی ساڵی  2008هەتا ئەمرۆ چاودێری
میدیاکانی ئەڵامنی دەکەم ،کە بە چاوێکی زۆر سووک و
نهشیاوهوه سەیری گەلی یۆنانی دەکەن" .یۆنانییە نابووتەکان
بڕۆن دوورگەکانتان بفرۆشن ،یۆنانیيەکان بوونەتە بار بەسەر
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گەالنی ئەوروپاوە ،ئێمە دەبێت باجی یۆنانییە تهوهزهلهکان
بدەین) .هەموو ئەم قسانە بە سهردێڕو پیتی گەورە لە "
شپیگل ،بیلد ،ڤێڵت ،سوید دۆیتچە تسایتوونگ"دا نوورساوە.
ئەمەش زۆر بە قووڵی هەستی یۆنانیيەکانی بریندار کردووە.
ماوەیەک پێشرت سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەڵامنی  -یۆنانی
لە ئەسینای پایتەخت ،یۆنانیيەکانی بە تەوهزهل و خەڵكی
نابهرپرسیار وەسفکردبوو ،ئەڵامنەکانیش بە خەڵکی جددی
و ئیشکەر وەسفکرد ،ئەمەش نارەزاییەکی گەورەی خەلکی
لێکهوتهوه.
بەگشتی یۆنانیيەکان لە ڕووی نەتەوەییەوە ویستیان بەم
(نا)یە ،جارێکیرت هەستی شانازی و نەتەوەیی و شکۆمەندی بۆ
واڵتەکەیان بگەڕێننەوە.

خراپبوونی ڕەوشی ژیانی خەڵک

لە ماوەی چەند ساڵی پێشوودا ،ههلومهرجی ژیانی
خەڵك بەتایبەتی چینی مامناوەند و ه��ەژارەک��ان ،بە
تەواوەتی نالهباربووه .سیاسەتەکانی یەکێتی ئەوروپا
نەتهنیا ژیانی باشنهکردن ،بەڵکو هێندەیرت بێکاری و
هەژاری زیادیکرد .ئێستا ڕێژەی بێکاری گەیشتۆتە 30%
زیاتر لە یەک ملیۆن بێکار .جگە لە خراپبوونی ژیانی
بەسااڵچووان و چینی کرێکار و کارمەندانی دەوڵەت.
هەموو ئەوانهش وایکردووه کە یۆنانیيەکان بە دەنگی
بەرز بڵێن " نا".

گوێنەگرتن بۆ داواکاریيەکانی یۆنان

ه��ەروەک وەزی��ری دارای��ی یۆنان وتی :هیچ کاتێک
بە شێوەیەکی جددی گوێیان بۆ داواکاریيەکانی یۆنان
نەگرتووە .چەندینجار حکومەتی یۆنانی داوای ئەوەی
ک��ردووە ،کە ئەم سیاسەتەی ئەوروپا یۆنان لهو دۆخه
ئابوورییه ڕزگار ناکات ،بگرە هێندەی تر خراپرتی کردووە،
بەاڵم هیچ کاتێک بەرلین و برۆکسل گوێیان بۆ ئەسینا
نەگرتووە.

دەرئەنجامی ڕیفراندۆمەکە :یۆنان و ئەوروپا بەرەوکوێ
دەبات؟

بە گشتی ئەم دەرئەنجامە بە دڵی ئەڵامنیا و بانكە
ئەوروپیيەکان نەبوو ،وایکرد کە جارێکیرت چ ئەڵامنیا
و چ یەکێتی ئەوروپا بە سیاسەتەکانی خۆیان له
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرامبەر بە یۆناندا بچنەوە ،چونکە ئەوەی لە ماوەی
پێشوودا روویدا ،جگە لە نەهامەتی و هەژاری هیچی
تری بۆ یۆنانیيەکان نەهێناوە ،هەربۆیە پێویستە بە
ناچاری جارێکی تر گوێ بۆ یۆنانیيەکان بگرن ،گەر
ئەمە نەکەن ئەوا زۆر بە ئاسانی یۆنان لە یەکێتی
ئەوروپا دەردەچێت ،ئەمەش دەبێتە ئاماژەیەکی
ترسناک بۆ یەکڕیزی یەکێتی ئەوروپا ،بگرە دەبێتە
هۆی ئەوەی کە واڵتانی تری ئەوروپا هەمان هەنگاوی
یۆنانیيەکان بگرنە بەرو خەونی یەکێتی ئەوروپا لەبار
ببهن.
ب��ەاڵم ،لە الیەکیرتهوه دەکرێت ئەم دەرئەنجامە
دۆخی دانووستانەکانی حکومەتەکەی سیرباس باشرت
بکات و ئورووپییەکان ناچار بکات کە ئەمجارەیان
گوێ بۆ داواکاریەکانیان بگرن .بەتایبەت لە سڕینەوەی
بەشێک لە قەرزەکان و درێژتر کردنهوه ماوهی دانەوەی
قەرزەکان .گەر یەکێتی ئوروپابهو شێوهیه نەکات ،ئەوا
یۆنان ب��ژاردەی زۆری لەبەردەستداههیە .بۆ منوونە،
ئێستا رووسیا لەبەردەرگایەو ئامادەی یارمەتیدانی
یۆنانی هەیە .بە دڵنیایەوە ئەمەش بە دڵی ئەوروپا و
ئەمهریکا نییە.
سەرچاوەکان:
www.manager-magazin.de Zehn Gründe,/ .1
warum Griechenland jetzt leidet
www.lpb-bw.de/ursachen_krise_griechenland .2
www.handelsblatt.com/ezb-studie-die- .3
wahren-ursachen-der-griechischen-tragoedie
 .4من هو أليكسيس تسيرباس وكيف تحول من زعيم
طاليب لرئيس حكومة اليونان؟www.bbc.com/arabic /
 .5الدعوة لقمة أوروبية الثالثاء ورئيس وزراء اليونان:
التصويت بـ"ال" خيار شجاع والدميقراطية ال ميكن ابتزازها ./
www. CNN. Arabic.com
 .6عبد اللطيف درويش /األزمة املالية اليونانية ..جذورها
وتداعياتها  /مرکز الجزیرة للدراسات.
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سەرهەڵدەداتەوە
وەرزی كۆچ لە جیهاندا

ناسەقامگیری و نەبوونی ئاسایش ،ناعەدالەتی ،كەمی دەرفەتی كاركردن،
داتەپینی ئابوری و خراپی گوزەران لە گرنگرتین هۆكارەكانی كۆچكردنی گەنجانن
زیاتر لە ( )73ملیۆن گەنجی بێكار لە سەرتاسەری جیهاندا هەیە
تەنها لە ساڵی 2014دا )214( ،ملیۆن كەس واڵتەكانیان جێهێشتووە
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :سەهەند شێرکۆ
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لـ

لەم بارودۆخەی ئێستای جیهاندا كە زۆربەی واڵتەكان بە قۆناغی شەڕو ملمالنێ و قەیرانی
ئابوری و كۆمەاڵیەتی و ناسەقامگیریدا تێدەپەڕن ،خواست و ویستی گەنجان لەسەر كۆچكردن
و جێهێشتنی واڵتەكانیان بەرەو واڵتانی جیهانی پێشكەوتوو (جیهانی خۆرئاوا) بە شێوەیەكی
ب��ەردەوام لە هەڵكشاندایە .هەرچەندە رێگەی كۆچكردن پڕیش بێت لە مەترسی و نائومێدی
و خەمی جێهێشتنی نیشتمان ،بەاڵم گەنجان كردوویانەتە رێگەی خۆدەربازكردن لە مەینەتی و
ناخۆشییەكانی ژیانگوزەراندن لەناو واڵتی دایك و گەڕان بەدوای دەرفەتی ژیانێكی نوێی ئاسودە و
خۆشگوزەران .دەكرێت پرسیارێك بكەین بڵێین :ئایا هۆكاری كۆچكردنی گەنجان بەرەو دەوڵەتانی
خۆرئاوا و ئەوروپا تەنها بۆ بەدەستهێنانی پارە و پێكەوەنانی سامان و داراییە یان ئەوە یەكێكە لە
هۆكارەكانی پشت زیادبوون و هەڵكشانی رێژەی كۆچ بە شێوەیەكی گشتی؟

گرنگرتین هۆكارە پاڵنەرەكان بۆ كۆچكردنی گەنجان:

 .1تێكچوونی باری ئاسایش و ناسەقامگیری :لە
راستیدا زۆرینەی گەنجان بە تایبەتی و خەڵكی تریش بە
گشتی لە ترسی شەڕو ملمالنێكان و بۆ خۆرزگاركردن لە
مردن هەڵدێن ،بۆ ئەوەی بتوانن بگەنە كەناری ئارامی
و رەوینەوەی ترس و دڵەڕاوكێكانیان ،بۆیە بەهۆی شەڕو
توندوتیژی و پێكدادانە خوێناوییەكانەوە رێگەی كۆچكردن
دەگرنەبەر و نیشتامنی دایك جێدەهێڵن.
 .2نەبوونی دەرفەتی ك��اری گونجاو بۆ گەنجان:
ئاشكرایە كە زۆرب��ەی كۆچبەران و پەنابەران هەڵگری
بڕوانامەی زانكۆیین ،بەاڵم لەبەر ئەوی لەناو واڵتەكانی
خۆیاندا دەرفەتی كاركردن و دامەزراندن زۆر كەمە ،بەڵكو
لە هەندێك واڵتە هەژارەكاندا پیشەكان و پۆست و پلەكان
لەسەر توێژێكی دیاریكراو تابۆ كراوە ،ئەوەش گەنجان و الوان
هەڵدەنێت بۆ كۆچكردن بەرەو واڵتانی پێشكەوتووی ئەوروپا
بە مەبەستی گەڕان بە دوای كارو پیشەی گونجاو كە داهات
و پاشەكەوتێكی باشیان لێیەوە دەستبكەوێت و بارو گوزەرانی
خۆیان و خێزانەكانیانی پێباشرت بكەن .كەواتا لەو واڵتانەدا
كە گەنجەكانیان كۆچ دەكەن نیشتامن ئامێزی گەرمی بۆ
گەنجانی نەكردۆتەوە تاوەكو بە ئارامی و ئاسودەیی ژیانێكی
سەربەرزانە بگوزەرێنن ،بەڵكو شەڕو ملمالنێكان و لەگەڵ
بێكاری و بێهیواییدا مەرگیان بۆ دەهێنن ،بۆیە ئەوپەڕی هەوڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

بۆ جێهێشتنی دەدەن و رێی هات و نەهات دەگرنەبەر.
 .3داتەپینی ب��اری ئابوری و خراپی گ��وزەران:
بەهۆی زۆربوونی كێشەو قەیرانەكانەوە رۆژ لە دوای
رۆژ باری ئابوری و گوزەرانی تاكەكان و خێزانەكان لە
دەوڵەتە هەژارەكانی كیشوەری (ئەفەریقیا ،باشوری ئاسیا،
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست)دا بەرەو سەختی و خراپرت دەچێت.
گرانبوونی نرخی كەلوپەلەكان و بەرزبوونەوەی رێژەی
بێكاری و بوونی چینایەتی و نادادپەروەری كۆمەاڵیەتی
و ناهاوسەنگی ژیان ،ئەمانە هەمووی پاڵ بە گەنجانەوە
دەنێت بەرەو دەوڵەتانی خۆرئاوا كۆچ بكەن و هەوڵ بۆ
دابینكردنی ئایندە و ژیانێكی تازە بدەن و هیچ وابەستەیی
و پابەندبوونێكیان بە نیشتامنەوە نەمێنێت ،بەڵكو دواجار
ئەو شوێنە بە نیشتامنی خۆیان دەزانن كە تێیدا ئاسودە و
خۆشگوزەران و ئازادن.
 .4زۆربوونی گوشارە دەروونییەكان :بێگومان بوونی
گوشاری دەروونی و خەمۆكی و زۆر بیركردنەوەی گەنجان
بۆ دەربازبوون لەو گێژاوی بێهیواییەی لە واڵتەكانیاندا
تێیكەوتوون ،دواجار دەتەقێتەوە و كۆچكردنی بە لێشاوی
گەنجانی لێدەكەوێتەوە ،بە تایبەتی لەو واڵتانەدا كە
بەردەوام لە دۆخێكی قەیراناوی و ناسەقامگیردا دەژین .بۆ
منوونە وەك :سوریا ،عێراق ،لیبیا ،سودان ،سۆماڵ ،ئەسیوپیا،
سیرالیۆن ،چاد ،رواندا ،كۆنگۆ ،نێجیریا.
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 .5دەستكەوتنی خزمەتگوزاری و رێزگرتن لە
مافەكانی مرۆڤ و ئازادییەكان و دادپەروەری لەو دەوڵەتە
خۆرئاواییانەدا كە گەنجەكان كۆچیان بۆ ك��ردووە و بە
ئارامی تێیاندا دەژین.
 .6كۆچكردنی هەندێك لە گەنجان لە پێناو خوێندن
و فێربوون و بەدەستهێنانی بڕوانامەیەكی بااڵ لە واڵتانی
دەرەوە ،لە كاتێكدا تێكڕای كۆمنرەكانیان لە واڵتەكانی
خۆیاندا رێگەیان پێنادات ئەو بڕوانامە بااڵیانە بەدەست
بهێنن .ئەوەش پاڵنەرێكی تری بۆ كۆچكردنی گەنجان بەرەو
دەرەوە ،بەاڵم هێندەی هۆكارەكانی تر بەهێز نییە.
مامۆستای زانستی دەروونناسی (خزر زەبحاوی) پێیوایە
سەرەكیرتین هۆكاری كۆچكردن و بە تایبەتی كۆچی
گەنجان بریتیە لە كەمی دەرفەتەكانی كارو و كەمی داهاتی
رۆژانەی تاك بۆ خۆژێنی ،جگە لە فاكتەری ئەو هەموو
لەو واڵتانەدا كە گەنجەكانیان كۆچ دەكەن نیشتمان ئامێزی
گەرمی بۆ گەنجانی نەكردۆتەوە تاوەكو بە ئارامی و ئاسودەیی
ژیانێكی سەربەرزانە بگوزەرێنن ،بەڵكو شەڕو ملمالنێكان و
لەگەڵ بێكاری و بێهیواییدا مەرگیان بۆ دەهێنن

پەلكێشكردنە جۆراوجۆرەی كە لە واڵتانی دەرەوە هەیە
و سەرنجی گەنجان رادەكێشێت بۆ ئەوەی نیشتامنەكەیان
جێبهێڵن كۆچ بكەن .هەروەها بەرزی رێژەی كرێی رۆژانە
لە دەوڵەتانی خۆرئاوا هاندرێكی گ��ەورەی گەنجانە بۆ
كۆچكردن .بەاڵم سەبارەت بە چۆنێتی چارەسەركردنی ئەو
كێشەیە دەوڵەت بە پلەی یەكەم لەسەریەتی دەرفەتەكانی
كاركردن بۆ گەنجان دەستەبەر بكات ،بە تایبەتیش
گەنجانی خاوەن بڕوانامەی زانكۆ دامبەزرێنێت و كاربكات
بۆ باشرتكردنی رەوشی ژیان و گوزەرانیان بۆ ئەوەی لە
واڵتەكانی خۆیاندا مبێننەوە و ژیانێكی تازەی خۆشگوزەران
دەستپێبكەن.
ماڵپەڕی (بنت الرافدین) لە راپۆرتێكدا چیرۆكی
ئایدیا دیپلۆماتیك

كۆچبەرێكی عێراقی باڵوكردۆتەوە و دەڵێت" :وەك منوونە
دەربارەی بێهیوایی گەنجان و گرتنەبەری رێگەی كۆچكردن
بەرەو دەرەوە ،عەلی قەیس خوێندكاری قۆناغی سێیەمی
كۆلیژی زانستەكان لە عێراق ،سەرجەم مامەڵەكانی
سەفەركردنی بەرەو سوید ئامادە كردووە و دەستبەرداری
خوێندنەكەی بووە و زۆر سورە لەسەر كۆچكردن .عەلی
قەیس لە بارەی سوربوونیەوە دەڵێت" :ژیان لە عێراق
زۆر قورس و ئەستەم بووە ،بە تایبەتی لە دوای مردنی
مەحمودی هاوڕێم لە تەقینەوەكەی موسەیب دا ،ئیرت
عێراق لە بنەڕەتدا هیچ بەهایەكی نەماوە و دەرچوون
لێی وەكئەوەیە تازە لەدایك بیت پێش ئەوەی بە رێكەوت
لە تەقینەوەیەكدا مبرین ،بۆیە باشرتە كاتەكانی ژیانم لە
دەرەوە بۆ كاركردن و پێكەوەنانی ژیانم تەرخان بكەم،
چونكە تەنها خودا خۆی دەزانێت كەی باری ئاسایشی
عێراق چاك دەبێت و دووبارە گەنجەكامنان دەگەڕێنەوە
بۆ نیشتامن".

كۆچكردن مافێكی ئاسایی مرۆڤە

ئ��ەوە سەملێرناوە كە كۆچكردن و گۆڕینی شوێنی
نیشتەجێبوون ب��ووەت��ە سوننەتی ژی��ان و لە هەموو
سەردەمەكانی مێژووی مرۆڤایەتیدا هەبووە ،لە بنەڕەتیشدا
بەپێی جاڕنامەی گ��ەردوون��ی مافەكانی م��رۆڤ كە لە
1948/12/10دا دەرچووە ،ژیانگوزەراندن لە هەر شوێنێكی
جیهان مافێكی ئاسایی مرۆڤە .كۆچ و جێهێشتنی زێدو
نیشتامن بەرەو شوێنێك یان واڵتێكی نوێ هەمیشە ویست
و ئارەزووی بەشێك لە خەڵكی بووە لەناو كۆمەڵگەكاندا،
بۆیە دیاردەی كۆچ لە كۆنیشدا هەبووە و لەژێر كاریگەری
كۆمەڵێك هۆكاری خۆیی و بابەتی رویداوە .لە سەدەی
بیستەمدا بەهۆی روودانی دوو جەنگی جیهانی گەورە و
چەندین شەڕو ملمالنێی هەرێمی و زۆربوونی توندوتیژی
و سەرهەڵدانی بێكاری و ناعەدالەتی و كەمبوونەوەی
داهات و خراپبوونی ژیان و گوزەرانی خەڵك ،ئیرت كۆچكردن
بووەتە دیاردەیەكی زەق و گەنجانی واڵتانی جیهانی سێ
(تازە پێشكەوتوو) لەپێناو گەیشنت بە ژیانێكی خۆشگوزەران
و ئارام بە لێشاو بەرەو دەوڵەتانی پێشكەوتووی ئەوروپا و
ئەمەریكا و ئوستورالیا كۆچیان كردو لەوێ نیشتەجێبوون
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و توانیان دەرفەتی كاری زۆر باشیان دەست بكەوێت و
چێژ لە خۆشییەكانی ژیانی ئەو ێ و ئازادییەكانی كۆمەڵگە
خۆرئاواییەكان وەربگرن ،زۆربەشیان خوێندنیان تەواو
ك��ردوو بڕوانامەی بااڵیان بەدەستهێنا و گەڕانەوە بۆ
واڵتەكانی خۆیان بە مەبەستی خزمەتكردن.

كۆچ هۆكارێكە بۆ تێكچوونی باالنسی كۆمەاڵیەتی

بەشێكی زۆر لە گەنجان و الوان بێئەوەی بیر لە هیچ
بەهاو ئیعتیبارێكی نیشتامنی بكەنەوە رێگەی كۆچكردنیان
بۆ دەوڵەتانی پێشكەوتوو ه��ەڵ��ب��ژاردووە ،ئەمەش لە
ئێستادا بووەتە دیاردەیەكی مەترسیدار لەسەر هەندێك لە
كۆمەڵگەی ئەو واڵتانەی كە گەنجەكانیان بە لێشاو كۆچ
دەكەن ،چونكە پێش هەموو شتێك هۆكارێكی سەرەكیە

بۆ دابەشبوون یان هەڵوەشانی خێزانەكان و كەمبوونەوەی
هێزی كارو تێكچوونی باالنسی رەگەزیی كۆمەاڵیەتی،
چونكە زۆربەی ئەو گەنجانەی بۆ دەرەوە كۆچ دەكەن لە
رەگەزی نێرینەن.
ئەگەر سەیری ئ��ەو هۆكارانە بكەین كە پ��اڵ بە
گەنجانەوە دەنێن كۆچبكەن ،بۆمان دەردەكەوێت كە
هەموو ئەو پاڵنەرانە سەرچاوەكەیان یەك فاكتەرە ئەویش
بە پلەی یەكەم دەستكەوتی ماددیە ،چونكە زۆربەی
ئەوانەی كۆچ دەكەن بەدەست بێكاری و كەمدەرامەتی
و قورسی دۆخی ژیانەوە لەناو واڵتەكانیان دەناڵێنن و
هەمیشە لە دەرفەت و دەرچەیەكی گونجاو دەگەڕێن بۆ
جێهێشتنی واڵت و دۆزینەوەی دەرفەتێكی نوێی گونجاو

کۆچبەران لە دۆخێکی دژواردا لە تاراوگە ژیان دەگوزەرێنن
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بۆ دەستپێكردنی ژیانێكی تازەی شایستە و خۆشگوزەران.
لە راستیدا كۆچكردن بۆ دەرەوە چەند دەرئەنجامێكی
ئەرێنیشی هەیە بۆ ئەو واڵتانەی گەنجەكانی كۆچ دەكەن،
لەوانە :سنورداركردنی بێكاری و ه��ەژاری ،زیادبوونی
نەختینەی دەوڵەت لە دراوی بیانی لە رێگەی حەواڵەكردنی
پارەوە ،بوژانەوەی كەرتی ئابوری ناوخۆ ،بەرزبوونەوەی
داهاتی تاكەكەسی ئەو خێزانانەی كەسێك یان زیاتریان لە
دەرەوەی واڵت دەژی.

( )73ملیۆن گەنجی بێكار لە جیهاندا هەیە

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان لە دوایین ئاماریدا
ئاشكرای كردووە كە لە سەرتاسەری جیهاندا زیاتر لە ()73
ملیۆن گەنج و الوی بێكار هەیە .نەتەوە یەكگرتوەكان
لە راپۆرتێكدا ئاماژە بە كۆچی گەنجانی بێكار دەكات و
جەخت لەوەش دەكاتەوە كە بەشێكی زۆری ئەو گەنجانەی
بۆ واڵتانی دیكە كۆچ دەكەن ،لە دۆخێكی زۆر خراپ و
مامۆستای دەروونناسی (خزر زەبحاوی) پێیوایە سەرەكیترین هۆكاری
كۆچكردنی گەنجان بریتیە لە كەمی دەرفەتەكانی كارو و كەمی داهاتی
رۆژانەی تاك بۆ خۆژێنی ،جگە لە فاكتەری ئەو هەموو پەلكێشكردنە
جۆراوجۆرەی كە لە واڵتانی دەرەوە هەیە و سەرنجی گەنجان رادەكێشێت

ناهەمواردا دەژی��ن .لە الیەكی ت��رەوە بەپێی ئامارێكی
رێكخراوی یونیسێف ،تەنها لە ساڵی 1014دا ( )214ملیۆن
كەس بۆ واڵتانی دیكە كۆچیان كردووە كە رێژەی 10%یان
تەمەنیان لە نێوان  10بۆ  24ساڵدایە .لە بارەی رێژەی
بێكاریش لەنێو چینی گەنجاندا ،ئاماژە بەوە كراوە ئەو
گەنجانەی لە سەرتاسەری جیهاندا بێكارن یان دەرفەتی
كاركردنیان دەستناكەوێت ،بە گشتی ژمارەیان دەگاتە ()73
ملیۆن كەس.

ل��ێ��ش��اوەك��ە ك��ۆچ��ك��ردن��ی گ��ەن��ج��ان��ی هەرێمی
كوردستانیشی گرتۆتەوە

بەگوێرەی ئامارێكی فیدراسیۆنی سەرانسەری
پەنابەرانی عێراق ئاماژە بەوە دەكات ،لە نێوان سااڵنی
ئایدیا دیپلۆماتیك

 1980تاكو  2015لە هەرێمی كوردستاندا یەك ملیۆن و
( )300هەزار كەس بەرەو واڵتانی دەرەوە كۆچیان كردووە.
هەروەها بەپێی ئامارێكی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان
ژم��ارەی پەنابەران لە جیهاندا بە گشتی ( )60كەسی
تێپەڕاندووە ،ئەوەش بەهۆی جەنگە بەردەوامەكانی ئەم
دواییانەی جیهانەوە بووە ،كە یەك لەسەر چواری ئەو ژمارە
زۆرەی پەنابەران هەڵگری ڕەگەزنامەی سوریو عێراقین.
ماوەیەكە رێژەیەكی بەرچاوی گەنجان لە هەرێمی
كوردستان بەرەو دەوڵەتانی ئەوروپا كۆچ دەكەن و بەهۆی
بێهیوابوون و لەژێر چەند پاساوێكدا واڵتەكە جێدەهێڵن.
هۆكارەكانی پشت ئەم دیاردەی كۆچكردنەی گەنجان لە
هەرێمی كوردستاندا پۆلێن دەبن بۆ كۆمەڵێك هۆكارو
فاكتەر ،كە دیارترینیان بریتین لە فاكتەری ئابوریو
سیاسیو ئەمنی .وە بەتێڕوانینی من بەرچاوترین و
سەرەكیرتین فاكتەر هۆكارە ئابورییەكانە ،كە كۆمەڵێك
ڕەهەندو الیەن لەخۆ دەگرێت ،وەك نەبوونی دەرفەتی
كارو زیادبوونی ڕێژەی بێكاری .بەپێی ئامارێكی وەزارەتی
كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی حكومەتی هەرێمی كوردستان
كە لە 6ی نیسانی ئەمساڵ باڵوكراوەتەوە ئاماژە بەوە
دەك��ات ڕێ��ژەی بێكاری لە كوردستان بۆ ئاستی()21%
بەرزبۆتەوە ،لە كاتێكدا لە ساڵی 2013دا ئەم رێژەیە تەنها
( )7%بووە .دیارە زۆربوونی رێژەی بێكاری بەو ئاستە
مەترسیدارە بۆ قەیرانە دارییەكانی ئەمدواییە و نەبوونی
پالنی حكومەت و هاتنی ڕێژەیەكی زۆری ئاوارەكان و
بوونی ژمارەیەكی زۆر كرێكاری بیانی دەگەڕێتەوە كە
بوون بە ڕێگر لەبەردەم بەدەستهێنانی دەرفەتی كار
لەالیەن گەنجانی هەرێمی كوردستانەوە .هەروەرها نزمی
ئاستی بژێوی تاكەكانی كۆمەڵگای كوردی كە بەشێكی
زۆری هاونیشتامنیان داهاتی ڕۆژانەیان كەمەو بەشی
پركردنەوەی پێداویستی ڕۆژانەیان ناكات ،لەپاڵ بوونی
گەندەڵی و ن��ادادپ��ەروەری لە دابەشكردنی داه��ات و
سامانی ئەم واڵتە كە بۆتە هۆی دروستبوونی جیاوازییەكی
زۆر لەنێوان چینەكانی كۆمەڵگەدا ،ئەوەش وای كردووە
چینی مامناوەند كەمبێتەو ە و كۆمەڵگەش زۆر بە زەقی
بەسەر چینی هەژارو دەوڵەمەند دابەش ببێت.

143

هـةلَـكشانى كـؤضى نـايـاسـايـى

( )000222كؤضبةرى ناياسايى لة 0202

 دؤسيةى كؤضى ناياسايى دةولَةتانى يةكيَتى
ئةوروثا ()EUROى خستؤتة نيَوان دوو
بةرداشةوة ،بؤية هيض ئةطةريَك نيية بؤ
كردنةوةى سنورةكانيان لةبةردةم ليَشاوى
زؤرى ثةنابةرانى ئةفةريقيا و ئاسيا و خؤرهةآلتى
ناوةرِاست ،هةرضةندة ئةو دةولَةتانة ناتوانن بةر
بة ليَشاوى كؤض بطرن كة زؤرجار باجةكةى
ذيانى خودى ثةنابةرانة.

 00222كؤضبةرى ليبى

 0022خنكاون

 سالَى 4102ذمارةى كؤضبةرانى ناياسايى بةرةو
ئةوروثا طةيشتة ( )400111كةس ،لةو
ذمارةية ( )000111كةسيان خةلَكى ليبيان.
 داتاو ئامارةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان
ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن كة زياتر لة ()00111
كؤضبةر لةمسالَدا طةيشتونةتة وآلتانى
ئةوروثا ،زؤرينةيان خةلَكى ليبيان .لةو ريَذةية
( )40111كؤضبةر طةيشتونةتة ئيتاليا و
( )04111كؤضبةريش بؤ يؤنان.

 كؤضى ناياسايى لة ريَطةى دةرياوة بووةتة
هؤى مردنى هةزاران كةس .لة سالَى 4102دا
زياتر لة ( )0011كؤضبةر خنكاون .لة ماوةى
 2مانكى سةرةتاى ئةمسالَيشدا ()0011
كؤضبةرى تر خنكاون.
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ثالنى يةكيَتى ئةوروثا بؤ دابةشكردنى داواكارانى مافى ثةنابةريَتى بةسةر دةولَةتةكاندا
كؤميسارياى يةكيَتى ئةوروثا ثالنيَكى نويَى

ثيَوةرةكانى دابةشكردنى ثةنابةران

ئاشكراكرد بؤ بةرةنطاربوونةوةى قةيرانى

بةثيَى بارودؤخى دةولَةتانى يؤرؤ

كؤضى ناياسايى سةبارةت بة ثيَشكةشكردنى
داواى مافى ثةنابةريَتى لة دةولَةتانى يةكيَتى
ئةوروثا لة ماوةى دوو سالَى داهاتوودا

.0ذمارةى دانيشتوان
 .4تيَكرِاى داهاتى ناوخؤ

 .0ذمارةى داواى مافى ثةنابةريَتى

ناوى دةولَةت

ريَذةى ثةنابةران
00.20

 .2ذمارةى ثةنابةرانى نيشتةجيَكراو

فةرِةنسا

00.10

 .0ريَذةى بيَكارى

بةريتانيا

00.02

ئيتاليا

0.02

ئيسثانيا

0.02

ثؤلَةندا

2.10

هؤلَةندا

0.00

ثورتوطال

0.04

رؤمانيا

0.40

ضيك

4.00

سويد

4.20

بةجليكا

4.20

نةمسا

4.44

دانيمارك

0.00

ئةستؤنيا

0.00

يؤنان

0.00

سلؤظاكيا

0.01

كرواتيا

0.01

هةنطاريا

0.00

فينلةندا

0.20

ئيَرلةندا

0.00

التظيا

0.01

بولطاريا

0.11

ليتوانيا

0.10

سلؤظينيا

0.10

لؤكسةمبؤرط

1.02

مالَتا

1.01

قوبروس

1.02

ئةلَمانيا

ئایدیا دیپلۆماتیك

ˇ
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ذمارةى ثةنابةران بةثيَى ريزبةندى دةولَةتةكان
دةولَةت

بةركةوتةى ريَذةى سةدى ثةنابةران

ز
0

ئةمةريكا

ذمارةى ثةنابةران
0130003111

41.00

4

روسيا

0431113111

0.202

0

ئةلَمانيا

0130223111

0.200

2

ئؤكرانيا

031003111

0.004

0

فةرِةنسا

032003111

0.210

0

سعودية

030003111

0.210

0

كةنةدا

030103111

0.404

1

هندستان

030113111

0.100

0

بةريتانيا

032113111

4.101

01

ئيسثانيا

230013111

4.000

00

ئوستوراليا

231003111

4.000

04

ضني

031043111

4.102

00

ثاكستان

034023111

0.022

02

ئيماراتى عةرةبى

034043111

0.044

00

هؤنط كؤنط

430003111

0.010

00

ئيسرائيل

430003111

0.240

00

ئيتاليا

430003111

0.00

01

كازاخستان

430143111

0.020

00

كؤتديظوار

430003111

0.400

41

ئوردون

434403111

0.000

40

ذاثؤن

431213111

0.101

44

ئيَران

030003111

0.10

40

سةنطافورة

031203111

1.0101

42

غانا

030003111

1.1020

40

كويَت

030003111

1.1020

40

سويسرا

030013111

1.1100

40

ماليزيا

030003111

1.1012

41

هؤلَةندا

030013111

1.1000

40

ئةرجةنتني

030113111

1.1100

01

توركيا

030413111

1.0001

00

ئؤزبةكستان

034013111

1.0000

04

نةمسا

034023111

1.0002

00

بيالرِوسيا

030003111

1.0010

02

سويد

030003111

1.0010

00

باشورى ئةفةريقيا

030103111

1.0041

00

تايالند

031013111

1.0041

00

بةنطالديش

031043111

1.0000

01

ظيَنزويَال

031013111

1.0200
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00

سوريا

0103111

1.0400

21

يؤنان

0023111

1.044

20

نيَجرييا

0003111

1.0412

24

نيثالَ

1003111

1.0

20

تةنزانيا

0043111

1.0

22

بؤركينا فاسؤ

0003111

1.0

20

ثورتوطال

0023111

1.0

20

بةجليكا

0003111

1.0

20

ثؤلَةندا

0103111

1.0

21

كرواتيا

0003111

1.0

20

لوبنان

0003111

1.0

01

مةكسيك

0223111

1.0

00

نيوزلةندا

0243111

1.0

04

بةرازيل

0203111

1.0

00

سودان

0003111

1.0

02

قةتةر

0003111

1.0

00

عومان

0413111

1.0

00

ليبيا

0013111

1.0

00

ئيَرلةندا

0103111

1.0

01

ئةسيوثيا

0003111

1.0

00

كؤرياى باشور

0003111

1.0

01

كؤنطؤ

0003111

1.0

00

صربيا

0043111

كةمرتة لة 1.0

04

زميبابؤى

0003111

كةمرتة لة 1.0

00

ضيك

453,000

كةمرتة لة 1.0

02

التظيا

2203111

كةمرتة لة 1.0

00

كؤستاريكا

2203111

كةمرتة لة 1.0

00

مؤلَداظيا

2213111

كةمرتة لة 1.0

00

ضاد

2003111

كةمرتة لة 1.0

01

مؤزةمبيق

00

غينيا

01

دانيمارك

00

فليثني

04

سريالنكا

00

كينيا

02

نةرويج

00

سةنيطال

00

هةنطاريا

00

تاجيكستان

01

كةمبؤديا
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406,000
406,000
389,000
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
030,333
030,333

كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
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00

بةحرةين

11

كؤنطؤ

10

قةرغيزستان

14

سؤمالَ

10

ماالوى

12

زامبيا

10

يةمةن

10

ماكاو

10

طابؤن

11

جةزائري

10

ئةرمينيا

01

طامبيا

00

ضيللى

04

توركمانستان

00

ئيستؤنيا

02

جؤرجيا

00

تؤطؤ

00

ئازةرباجيان

00

بنني

01

لؤكسةمبؤرط

00

ثاراطواى

011

سلؤظينيا

010

ميسر

014

ليتوانيا

010

ئةندةنوسيا

012

فينلةندا

010

دؤمينيكان

010

ناميبيا

010

كامريؤن

011

رؤمانيا

010

مةغريب

001

برؤناى

000

سلؤظينيا

سەرچاوەكان:

000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
235,000
000,333
000,333
000,333
030,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
003,333
000,333
000,333
000,333
000,333
000,333
133,000
000,333
000,333

ماڵپەڕی (بنت الرافیدین) ،سایتی (قلب العرب)،
ماڵپەڕی (كینانە ئۆنالین) ،ویكیپیدیا
http://brob.org/old/tajarub/hewar/hewar71.
htm http://www.arabbeat.com/i/3rd/hajra.htm
http://kenanaonline.com/users/ESLAMM/

كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
ˇكةمرتة لة 1.0
ˇكةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0
كةمرتة لة 1.0

posts/59406
ht t p : / / w w w. s u l c c i . c o m / d r e j a .
aspx?Jmare=2066&Jor=3
http://www.radionawxo.org/kurdi/index.php/
html.31-25-10-12-07-2015-report/item/21928
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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شانشینی بەریتانیا ،النکەی دیموکراسی
چەمكەكانی (لیبرالیەت ،عەقاڵنیەت ،رۆشنگەری ،مەدەنیەت و مۆدێرنیتە)
لە بەریتانیاوە هەڵقواڵوە
پارتی كرێكاران و پارێزگاران ،گەورەترین پارتی بەریتانیان
هۆیەكی سەرەكی كەوتنی چەپەكان ئەوەیە داوای مانەوە لە
یەكێتی ئەوروپا دەكەن
نوسینی :مامۆستا پێشڕەو

ئایدیا دیپلۆماتیك
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بـ

بەریتانیا شوێنی لەدایكبوونی داروین ،نیوتن ،هۆبز ،جۆن لۆك ،ئادەم سمیس ،بێركلی،
باكۆن ،شكسپیر ،دەیان و سەدان زاناو بیرمەندی ترە ،هەروەكو مەڵبەند و بنكەیەكی گەورەی
ئەدەبی و زانستی و رۆشنگەریشە .شۆڕشی پیشەسازی و رۆشنگەری كە جواڵنەوەیەكی
رۆشنبیری سەدەی هەژدەیەمە ،هەر لەم واڵتەدا سەریهەڵداوە كە سەراسیمەی عەقڵ و زانست بوو
لە بواری فەلسەفە و لێكۆڵینەوەی كەلتوری مرۆڤایەتی و جیهانی و سروشتدا.

لە ساڵی 1939دا بەریتانیا نزیكەی چوارییەكی ڕووبەری
وشكانی و پێنجیەكی دانیشتوانی جیهانی لەژێر دەستدا
بووە ،زۆربەی چەمكەكانی وەكو (لیربالیەت ،عەقاڵنیەت،
رۆشنگەری ،مەدەنیەت ،مۆدێرنەتە)
س��ەرچ��اوەك��ەی ل��ەم واڵت��ە ه��ەڵ��ق��واڵوە .ج��ۆن لۆك
لیربالێكی گەورەی مێژووییە ،تۆماس هۆبز بە ئەندازیارو
دامەزرێنەری كۆمەڵگەی مەدەنی دادەنرێت ،داروین
تێوری گەشەكردنی جۆرەكانی گیانلەبەرانی دۆزییەوە و
نیشانیدا كە خزمایەتیەك هەیە لە نێوان رەگەزی مرۆڤ و
ئاژەڵدا و رۆژێك لە رۆژان لەیەك باپیرەوە كەوتونەتەوە،
نیوتن یاسای هێزی راكێشانی دۆزییەوە ،ئادەم سمیس
گەورەترین ئابوریناسی كالسیكیە ،هەروەها كۆمەڵێك لە
زاناو بیرمەند و تێورسێنانی تر لە هەموو بوارە جیاجیاكانی
ژیاندا خاوەنی دۆزینەوە و داهێنانە مەزنەكان خەڵكی ئەم
واڵتە بوون.
مەبەستم لە نوسینی ئەو پێشەكیە دەرخستنی رۆڵ
و گرنگی ئەم واڵتەیە (بەریتانیا) لە رابردووی لە جیهاندا،
ئێستاش بەریتانیا یەكێكە لە زلهێزەكانی دنیاو ئەندامی
هەمیشەیی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و ئەندامی
دامەزرێنەری یەكێتی ئەوروپا و ئەندامی گروپی ( )G8و
سەرۆكی كۆمەڵەی كۆمۆنوێڵسە كە لە دوای رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتووەكان بە گەورەترین رێكخراوی جیهانی
دادەنرێت ،ئێستاش ئەم واڵتە خاوەنی چەندین كۆڵۆنیە
(مستعمرە)یە لە ئەفەریقیا و ئەمەریكای التین و ئاسیاو
تەنانەت لە ئەوروپاش (جبل تاریق) بە منوونە .هەر بۆیە
هەڵبژاردن لەم واڵتەدا گرنگە و دەبێتە جێگەی بایەخ و
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گرنگیپێدانی سیاسەمتەداران و میدیاكاران و چاودێرانی
سیاسی.
بەپێی دوای���ن س��ەرژم��ێ��ری ك��ە ل��ە ساڵی ()2011
ئەنجامدراوە ،دانیشتوانی بەریتانیا نزیكەی ( )63ملیۆن
كەسە و دابەشبووە بەسەر چوار هەرێمدا (ئینگڵەند،
سكۆتلەند ،ئیرلەندای باكور ،وێڵز) ،كە هەریەكەیان پەرلەمان
و حكومەتی خۆی هەیە .لە كاتی ئاساییدا هەڵبژاردن لەم
واڵتەدا پێنج ساڵ جارێك بۆ پەرلەمانی سەرتاسەری واڵتەكە
ئەنجام دەدرێت ،بێجگە لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكان و
پەرلەمانی ئەوروپا ،بەاڵم ئەگەر حاڵەتی نائاسایی هەبوو
(قەیرانی حوكم یان جەنگ یان هەر حاڵەتێكی تری
نائاسایی) چاوەڕوانی پێنج ساڵ ناكەن و زووتر هەڵبژاردن
ئەنجام دەدرێت ،هەروەكو لە مێژووی ئەو واڵتەدا چەند
جارێك روویداوە .لەم واڵتەدا بۆتە نەریت كە لە یەكەم

1ـ هەر كەسێك تەمەنی لە ( )18و بەرەو سەرەوە بێت،
دەتوانێت دەنگ بدات.
2ـ بە ڕەگەز بەریتانی بێت ،واتە رەگەزنامەی بەریتانی
هەبێت یان هاواڵتی ئەو واڵتە بێت.
3ـ پێشرت خۆی ناونووس كردبێت Registrationلە
یەكێك لە دەسەاڵتە ناوچەییەكان ()Councils
4ـ لە رووی عەقڵی و دەروونییەوە تەندروست بێت.
واتا هاواڵتیانی ئەوروپا كە لەم واڵتەدا ئەژین بۆیان نییە
دەنگ بدەن ،تەنیا لە حاڵەتێكدا كە رەگەزنامەی بەریتانیان
وەرگرتبێت ،هەروەها خەڵكە بیانی و پەناهەندەكانیش
ئەگەرچی مۆڵەتی مانەوەشیان هەبێت (إقامە) ،بەاڵم
رەگەزنامەی هەڵگری بەریتانی نەبن ناتوانن دەنگ بدەن.
5ـ ئەوانەی كە تاوانباركراون بە وەرگرتنی بەرتیل
یان گەندەڵی یان خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت ناتوانن
بەشداری پڕۆسەی هەڵبژاردن بكەن.

لە ساڵی 1939دا بەریتانیا نزیكەی چوارییەكی ڕووبەری وشكانی
و پێنجیەكی دانیشتوانی جیهانی لەژێر دەستدا بووە ،زۆربەی
چەمكەكانی وەكو (لیبرالیەت ،عەقاڵنیەت ،رۆشنگەری ،مەدەنیەت،
مۆدێرنەتە) سەرچاوەكەی لەم واڵتە هەڵقواڵوە

زۆرب��ەی كاندیدەكانی هەڵبژاردن س��ەر بە پارتە
سیاسییەكانن و ئەوانی تریش سەربەخۆ و بێالیەنن،
هەڵمەتی هەڵبژاردن ماوەی سێ هەفتە ئەخایەنێت بە
شێوەیەكی سەردەمی و شارستانی و بەوپەڕی ئازادی و
دیموكراتیەوە دوور لە توندوتیژی و هێرش و ناوزڕاندن
هەڵمەتەكە جێبەجێ ئەكرێت .لە كاتی هەڵمەتەكەدا
لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەكانەوە بۆ پارتەكان و كاندیدەكان
كاتێكی خۆڕایی دیاری ئەكرێت بۆ پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن،
بە تایبەتی لە دامەزراوەی بەناوبانگی رادیۆ و تەلەفزیۆن
()B.B.Cكە بە زیاتر لە چل زمان بەرنامە و پەخشی هەیە.
هەروەها لە ڕێگەی ئینتەرنێت و پێگە ئەلەكرتۆنییەكان
و رۆژنامە و گۆڤار و باڵوكردنەوەی بەیان و پۆستەر و
چاوپێكەوتنی هاواڵتیان و چاوپێكەوتنی تەلەفزیۆنی و
راپرسی و تەلەفۆن و هۆكانی تری ڕاگەیاندنەوە بانگەشەی
هەڵبژاردن دەكەن .بڕی پارەیەكی سنوردار بۆ خەرجی
هەڵمەتی هەڵبژاردن بۆ پارتەكان و كاندیدەكان دیاری
ئەكرێت لەالیەن حكومەتەوە (گەشتێك بەنێو ژیان و
كەلتور و سیستم كۆمەڵگەی بەریتانی)دا.

پێنج شەممەی مانگی پێنجدا هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت
كە لە كاتژمێر حەوتی بەیانیەوە دەستپێدەكات تا كاتژمێر
دەی شەو.)British History of England(.

شێوازەكانی دەنگدان:

دەنگدەران بە چەند شێوازێك دەتوانن دەنگبدەن،
On(.
یەكێك لەو شێوازانە لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە
 )Line Votingیان لە رێگەی پۆستەوە یان لە رێگەی
چوونی راستەوخۆی دەنگدەرەكە بۆ یەكێك لە بنكەكانی
هەڵبژاردن كە لە هەموو گەڕەك و ناوچەیەك شوێنێك
دیاریكراوە بۆ دەنگدان ،یان ئەگەر كەسێك نەیتوانی خۆی
دەنگ بدات كەسێك بە رەسمی دەكاتە نوێنەری خۆی.
مەرجەكانی دەنگدان:
ئایدیا دیپلۆماتیك
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سیستمی هەڵبژاردن:

دوو جۆر سیستمی هەڵبژاردن لەم واڵتەدا هەیە :جۆری
یەكەمیان پێی دەوترێت ( ،)First Past the post systemیان
سیستمی تاكی هەڵبژاردن .ژمارەی كورسییەكانی پەرلەمانی
بەریتانیا ( )650كورسیە ،واتا واڵتەكە دابەش دەكرێت
بەپێی ئەم سیستمە بەسەر ( )650ناوچەی هەڵبژاردندا،
هەر پارتێك یان كەسێكی سەربەخۆ خۆی كاندید ئەكات
لە ناوچەیەكدا و پێشبڕك ێ دەكەن ،هەر كاندیدێك زۆربەی
دەنگەكانی بەدەستهێنا دەبێتە كاندیدی سەركەوتوی ئەو
ناوچەیە و دەبێتە ئەندامی پەرلەمانی بەریتانیا (House
 )of commonكە بە ڕەمزی ( )MPئاماژەی بۆ دەكرێت.
( ،)British Government andوات��ا هەر ناوچەیەك
یەك كاندید دەردەچێت .ئەگەر لە ئەنجامی هەڵبژاردندا
دەركەوت كە دوو كاندید دەنگەكانیان یەكسانە ،چەند
جارێكی تر دەنگەكانی ئەو بنكەیە جیا ئەكرێتەوە و
دەژمێرێتەوە ،ئەگەر لە كۆتاییدا دەركەوت دەنگەكانیان
وەكیەكن ئەوكات بەپێی بڕیاری زۆربە یەكالیی ئەكرێتەوە.
ئەو پارتەی زۆربەی دەنگەكانی بەدەستهێنا دەبێتە پارتی
براوە و لەالیەن شاژنەوە رادەسپێردرێت بۆ پێكهێنانی
كابینەی حكومەت ( )Cabinetو سەرۆكی پارتی براوەش
دەبێتە سەرۆك وەزیران و ئەو پارتەی كە دووەم دەنگی
هێناوە دەبێتە پارتی بەرهەڵستكار یان ئۆپۆزسیۆن و
حكومەتی سێبەر پێك دەهێنێت (.)Shadow Cabinet
بەپێی ئەم سیستمە زۆربەی كورسییەكانی پەرلەمان
بەر پارتی براوە دەكەوێت چونكە ژمارەی كورسییەكانی كە
بەر پارتی براوە دەكەوێت لە رێژەی دەنگدەرانی زیاترە،
هەر لەبەر ئەم هۆیەشە هەندێك خەڵك داوای گۆڕینی
ئەم سیستمی هەڵبژاردنە دەكەن بۆ شێوەیەك لە شێوەكانی
جۆری دووەم��ی سیستمی هەڵبژاردن .جۆری دووەمی
سیستمی هەڵبژاردن پێی دەوترێت رێژەی نوێنەرایەتی
()proportional Representationكە بە سیستمی ()PR
ئاماژەی بۆ دەكرێت ،ئەم جۆرەیان سیستمی هەڵبژاردنی
لیستە بە كراوەیی ،واتا دەنگدەران دەنگ دەدەن بە لیستی
پارتێك و لەناو لیستەكەشدا بە كاندیدەكان .ئەم جۆرە
سیستمە چانسی پارتە بچوكەكان زیاتر ئەكات بۆچوونە ناو

پەرلەمان ،بەاڵم لەالیەن زۆربەی پارتەكانی ئەو واڵتە بە
تایبەتی هەردوو پارتی گەورەی ئەم واڵتە ،پارتی پارێزگاران
و پارتی كرێكاران ئەمجۆرە سیستمە رەتدەكەنەوە و جۆری
یەكەمی سیستمی هەڵبژاردن پەسەند دەكەن و پەیڕەوی
دەكەن ،چونكە لەو بڕوایەدان كە زۆرینەی كورسییەكان
لە پەرلەمان لەالیەن پارتێكەوە گەرەنتیەكی بەهێزە بۆ
سەقامگیربوونی حكومەت.
شایانی باسە ئەوە لەم واڵتەدا بۆتە نەریت كە خەڵكی
پێیانخۆشە حكومەت لەالیەن یەك پارتەوە پێكبهێرنێت،
واتا حەزییان لە حكومەتی شەراكەت و تەوافوقی نییە ،تا
ئێستا لە مێژووی ئەم واڵتەدا دووجار حكومەتی ئیئتیالفی
و هاوپەیامنی دروستبووە ،یەكەمیان ساڵی  1947كە تەنیا
حكومەتە هاوپەیامنیەكە یەك ساڵی خایاند و شكستی

شاژنی بەریتانیا ،ئەلیزابیسی دووەم
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هێناو هەڵبژاردن كرایەوە ،جاری دووەم ساڵی ( ،) 2010واتا
هەڵبژاردنی رابڕدوو كە حكومەت بە تەوافوقی پێكهات لە
نێوان پارتی پارێزگاران و پارتی لیبڕاڵ دیموكرات كە خەڵكی
پێی دڵخۆش نەبوون و حكومەتێكی لەرزۆك بوو لەسەر
زۆر مەسەلە و كێشە ناكۆك بوون هەرچەندە پێكەوە
حكومەتییان دروست كردبوو .هەرچەندە بەریتانیا واڵتێكی
مەلەكیە ،بەاڵم جۆری سیستمی حوكمەكەی پەرلەمانی
دیموكراسیە ،دەسەاڵتی مەلیك هەر لە ناوەڕاستی سەدەی
حەڤدەوە بەپێی یاسا سنوردار كراوە ،تەنیا مەلیك یان
مەلیكە هەندێك دەس��ەاڵت��ی س��ن��ورداری هەیە ،وەك
راسپاردنی سەرۆكی پارتی براوە لە هەڵبژاردندا بۆ پێكهێنانی
كابینەی حومەت و كردنەوەی پەرلەمانی نوێ لەالیەن
مەلیكەوە بە وتەیەك و بەخشینی مەدالیا و نیشانەی
ئازایەتی و سەربازی و هەندێك دەسەاڵتی كەمی تر ،بەاڵم
لەالیەن بەریتانییەكانەوە بە گشتی شاژن و بنەماڵەی شاژن
جێگەی رێزو تەقدیرن وەكو رەمزی نیشتامنی و نەتەوەیی
سەیری دەكەن .)www.parliament.uk(.هەروەكو پێشرت
ئاماژەمان پێدا ژم��ارەی كورسییەكانی پەرلەمان ()650
كورسیە ،هەر حزبێك پێویستە نیوە  +یەك بهێنێت ،واتە
( )326كورسی بهێنێت ،ئینجا دەتوانێت بە تەنیا كابینەی
حكومەت پێكبهێنێت .ئەگەر هەر پارتێك نەیتوانی ئەو
رێژەیە بهێنێ یان دەبێت چەند پارتێك پێكەوە حكومەتێكی
ئیئتیالفی دروستبكەن كە بەریتانییەكان بە نەریت حەزییان

ئێد میلیباند

ئایدیا دیپلۆماتیك

لەمجۆرە حكومەتە نییە یان دەبێ هەڵبژاردن دووبارە
بكرێتەوە.

پارتە سیاسیە سەرەكییەكانی بەریتانیا

 .1پارتی پارێزگاران (:)Conservative party
كۆنرتین پارتی سیاسیە لە بەریتانیا ،لە سەرەتای
سەدەی نۆزدەهەمەوە لەالیەن گروپێكی پەرلەمانەوە
دروستبوو .پارتێكی راستڕەو بۆرژوازیە ،لەناو خەڵكە
دەوڵەمەند و سەرمایەدارەكاندا الیەنگری زۆری
هەیە ،هەروەها لەناو خاوەن كۆمپانیا و كارگەكان
و بزنسامنەكاندا پێگەی هەیە .لە هەڵبژاردنی ساڵی
()2010دا نەیتوانی پەنجا  +یەكی كورسییەكانی
پەرلەمان مسۆگەر بكات ،بەاڵم لە هەموو پارتەكانی تر
زیاتر كورسی پەرلەمانی بەدەستهێنابوو ،لەگەڵ پارتی
لیبڕاڵ دیموكرات حكومەتێكی تەوافوقیان پێكهێنا و
پێنجساڵ حوكمی بەریتانیایان بەڕێوەبرد و لە دوایین
هەڵبژاردنیشدا توانی زۆربەی كورسییەكانی پەرلەمان
مسۆگەر بكات و بە تەنیا حكومەت پێكبهێنێت
بۆ پێنج ساڵی داه��ات��وو .ئ��ەم پارتە ئێستا لەالیەن
( ) David Cammeronسەركردایەتی ئەكرێت و لە
هەمانكاتیشدا سەرۆك وەزیرانی واڵتە بۆ پێنج ساڵی
داهاتوو.
 .2پارتی كرێكاران (:)Labour party
ل��ە س��ەرەت��ای س���ەدەی بیستەمدا دروس���ت ب��ووە

دێڤید کامیرۆن

153

Right

BNP

SNP

Left

UKIP

Conservative

Liberal Democrat

یەكەم جار لەساڵی()1923دا دەسەاڵتیان گرتە دەست و
حكومەتیان پێكهێنا ،ئەم پارتە پارتێكی چەپ و سۆسیال
دیموكراتە و الیەنگری زۆری هەیە لەناو خەڵكانی هەژار
و كەمدەرامەت و پەناهەندە و بێگانەكاندا .سەرەتا كە
دروستبوو لە هاوپەیامنێتی نێوان پیشەوەران و كارگەران
دروستبوو ،ئەم پارتە و چەپەكانی تر بە داهێنەری سیستم
سۆشیال و بیمەی بێكاری و خزمەتگوزاری خانوبەرە و
تەندروستی و خوێندن و پەروەردە و یارمەتیدانی خەڵكانی
پیرو پەككەوتە و كەمئەندام و پەناهەندە و بێگانەكان .ئەم
پارتە سێ خولی لەسەریەكی هەڵبژاردنی بردەوە(،1997
 ،)2005 ،2001لە هەڵبژاردنی رابردوو ئەمجارەدا نەیتوانی
سەركەوتن بەدەست بهێنێت و ئێستا بۆتە پارتی ئۆپۆزسیۆن
و سەرۆكی پارتەكەش  Miliban EDوازی لە سەرۆكایەتی
حزبەكە هێنا لە ئەنجامی ئەو تێكشكانەی لەم هەڵبژاردنەدا
توشی حزبەكەی هات.
شایانی باسە لەو كاتەی لە ساڵی )Tony Blair( 1994
بوو بە سەرۆكی ئەم پارتە و س ێ خولی هەڵبژاردنی لە
سەریەكی ب��ردەوە ،پارتەكە نازناوی ()New Labourی
وەرگرت.
 .3پارتی لیبڕاڵ دیموكرات:
 .4پارتی نەتەوەیی سكۆتلەند (Scottish National
 )partyكەبە SNPنارساوە
 .5پارتی سەوز (: Green party
 .6پارتی كۆمۆنیست (:) Communist party
 .7پارتی نەتەوەیی بەریتانیاBritish National :
:)party(BNP
 .8پارتی سەربەخۆیی شانشینی یەكگرتوو UK
) )Independence party (UKIP

Labour Party

Green Party

Communist Party

شوێن و پێگەی حزبە سیاسییەكان بەپێی
ئایدۆلۆژیای چەپ و راست

هۆكارەكانی شكست و پاشەكشێێ چەپەكان لە
هەڵبژاردنەكاندا و ه��ەروەه��ا هۆكانی سەركەوتنی
راستڕەوەكان:
مەبەستی سەرەكی لە نوسینی ئەم وتارە رشۆڤە و
روونكردنەوەی ئەو هۆكارانەن كە بوونەتە هۆی شكست
و پاشەكشێی چەپەكان لەم هەڵبژاردنەدا (پارتی كرێكاران،

ئەو پارتەی زۆربەی دەنگەكانی بەدەستهێنا دەبێتە پارتی براوە
و لەالیەن شاژنەوە رادەسپێردرێت بۆ پێكهێنانی كابینەی
حكومەت و سەرۆكی پارتی براوەش دەبێتە سەرۆك وەزیران و
ئەو پارتەی كە دووەم دەنگی هێناوە دەبێتە پارتی بەرهەڵستكار.

سەوزەكان ،كۆمۆنیستەكان و دیموكراتەكان) و سەركەوتنی
پارتی پارێزگارانی راستڕەو .لە هەموو هەڵبژاردنەكانی
ئەوروپا بە گشتی و بەریتانیاش ،بە تایبەتی چەند رەهەندو
پرسێك هەن كە رۆڵی گرنگ و یەكالیی كەرەوە دەبینن لە
هەڵبژاردنەكاندا  ،لەو پرسانەش ئەمانەی الی خوارەوەن:
پرسی ئابوری
پارتی پارێزگاران رایگەیاندووە كاتێك لە ساڵی
( )2010هاتوونەتە سەر دەسەاڵت ،هاتوونەتە سەر باری
ێ پارە
ئابورییەكی روخاو و ئیفلیج و الوازو بانكەكان ب 
و مایەپووچ بوون ،كۆمپانیاو كارگەكان تووشی قەیرانی
دارایی و بێبەرهەمی ببوون ،بەاڵم ئێمە لە ماوەی ئەم پێنج
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ساڵەی حكومدا توانیومانە ئابوری بەریتانیا ببوژێنینەوە و
گەشەی پێبدەین و بە دەیان ملیۆن پاوەن بگەڕێنینەوە بۆ
خەزێنەی حكومەت لە ڕێگەی كەمكردنەوەی مەرسەف
و خەرجییەكان و پەیڕەوكردنی سیاسەتی سكهەڵگوشین
(تقشف)و كەمكردنەوەی یارمەتییەكانی سوشیال و
بیمەی بێكاری و خزمەتگوزارییەكانی تر  .هەروەكو
پێشرت باسمكرد یارمەتییەكانی سۆشیال و بیمەی بێكاری
و خزمەتگوزاریە هەرزان و خۆڕاییەكانی تەندروستی
و خوێندن و چاودێری خەڵكانی پیرو پەككەوتە و
كەمئەندامەكان لە داهێنانەكانی حزبە چەپ و سوسیال
دیموكراتەكانە لە ئەوروپادا ،بەاڵم حزبە راستڕەوەكان
كاردەكەن بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەم سیستم و یارمەتییانە،
ئەمە بەالی خەڵكی واڵتەكەوە پەسەندە و پشتگیری
لێدەكەن ،چونكە ئەوان ئەڵێن ئێمە كار دەكەین و باج
پارتی پارێزگاران و حزبە راسترەوەكان ،پارتی كرێكاران و چەپەكان
بەوە تاوانبار دەكەن كە ئەوان نەیانتوانی كۆنتڕۆڵی سنورەكان
بكەن و دەرگای سنورەكەیان خستە سەرپشت و ئەمەش بووەهۆی
هاتنی بەلێشاوی خەڵكانی پەناهەندە و كۆچبەران

دەدەین و حكومەت رەنج و ماندوبوونی ئێمە بەهەدەر
دەدات ،بیرمان نەچێت كە خەڵكی رەسەنی واڵتەكە
زۆربەن و بە هەموو پەناهەندە و بێگانەكان ناگاتە ()10
ملیۆن كەس لە كۆی ( )63ملیۆن هاواڵتی.

پ��رس��ی پ��ەن��اه��ەن��دە و ك���ۆچ و ك��ۆچ��ب��ەران
(:)Immigration

پارتی پارێزگاران و حزبە راسرتەوەكان ،پارتی كرێكاران
و چەپەكان بەوە تاوانبار دەكەن كە ئەوان نەیانتوانی
كۆنتڕۆڵی سنورەكان بكەن و دەرگای سنورەكەیان خستە
سەرپشت و ئەمەش بووەهۆی هاتنی بەلێشاوی خەڵكانی
پەناهەندە و كۆچبەران بە شێوەیەكی نایاسایی بۆ بەریتانیا
ئایدیا دیپلۆماتیك

و ئەمانەش زۆربەی زۆریان ناتوانن كاربكەن ،لەبەر ئەوەی
زمانی ئینگلیزی نازانن و زۆربەیان نەخۆش و بە تەمەن و
پەككەوتە و كەمئەندامن ،یاخود ژن و منداڵن ،ئەمەش
ئەركێكی قورسی ئابوری دەخاتە سەر بودجەی واڵتەكە و
خەڵكی رەسەنی واڵتەكە ناڕازی بن لە سیاسەتی حكومەت،
بە تایبەتی كە پارتی كرێكاران سێ خولی لەسەریەكی
هەڵبژاردنی بردەوە و لەسەر دەسەاڵت مانەوە بۆ ماوەی
زیاتر لە ( )10ساڵ و لەو ماوەیەدا خەڵكێكی زۆری
پەناهەندە و كۆچبەران روویان كردە بەریتانیا.

پرسی مانەوە لە یەكێتی ئەوروپا:

بەریتانیا وەكو خاك بەشێكە لە ئەوروپا و یەكێكە
لە ئەندامە دامەزرێنەرەكانی یەكێتی ئەوروپا ،پارتی
پارێزگاران كاردەكات بۆ ئ��ەوەی بەریتانیا لە یەكێتی
ئەوروپا بهێنێتە دەرەوە بەو بیانووەی كەمانەوەمان لە
یەكێتی ئەوروپادا دەبێتە هۆی دابەزینی بەهای پاوەند
و الوازی باری ئابوریامن پێشرتیش بەریتانیا پارەی یۆرۆی
یەكێتی ئەوروپای رەدك��ردەوە و پارێزگاری لە پارەی
پاوەندی واڵتەكەی خۆی كرد ،بیانوویەكی تری پارتی
پارێزگاران ئەوەیە كە یەكێتی ئەوروپا زۆر فراوان بووە و
ئەو دەوڵەتە بچوك و الوازانەی لەخۆ گرتووە كە لە رووی
ئابورییەوە داتەپیوو مایەپووچن ،وەكو یۆنان و ئەلبانیا
و ئەو دەوڵەتانەی ئەوروپای رۆژهەاڵت كە پێشرت سەر
بە بلۆكی سۆڤیەت و كۆمۆنیستی بوون و هەموویان
ئابورییەكەیان روخاوە و بێكاری و هەژاری و ئیفالسی
بانكەكانی لێكەوتۆتەوە .پارێزگارەكان ئەڵێن ئێمە بۆ
پارەی خۆمان بدەین بە واڵتێكی وەكو یۆنان كە نقوم بووە
لە قەیرانی دارایی و قەرزاریدا ،ئەمەش كاریگەری كردۆتە
سەر رای ئینگلیزەكان و لەمەدا پشتگیری كۆنسێرڤەتیڤەكان
ئەكەن ،هەرچەندە چەپەكان بە تایبەتی پارتی كرێكاران
دژی هاتنەدەرەوەی بەریتانیان لە یەكێتی ئەوروپا،
ئەمەش یەكێكە لە هۆكانی سەركەوتنی پارتی پارێزگاران
لە هەڵبژاردندا و هۆیەكی كەوتنی چەپەكانیشە كە داوای
مانەوە دەكەن لە یەكێتی ئەوروپادا و پارتی پارێزگاران
ئەمەی وەكو كارتێكی بانگەشەی هەڵبژاردن بەكارهێناو
تیایدا سەركەوتوو بوو.
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پرسی كارو باجدان :

پارتی پارێزگاران رایگەیاندووە كە لە ماوەی حوكمی
پارتی كرێكاراندا نزیكەی سێ ملیۆن كەس بێكاربوون ،
بەاڵم ئێمە لە ماوەی پێنجساڵی دەسەاڵتی راب��ردوودا
توانیومانە ئەو رێژەیە كەمبكەینەوە بۆ نیو هێندەو
خەرجییەكان دابەزێنین و باجیش لە جێگەی خۆیدا سڕ
بكەین ،واتا زیادی نەكەین .ئەمەش خاڵێكی بەهێزی
تری سەركەوتنی راستڕەوەكان و پارتی پارێزگارانە لەم
هەڵبژاردنەدا.

پرسی خزمەتگوزاری نیشتامنی تەندروستی
((NHS)National Health Service

ئەم پرسە زۆر گرنگە و بە رادەیەكی یەكجار زۆر رۆڵی
هەیە لە هەڵبژاردن و كارو بەرنامەی پارتە سیاسییەكاندا،
چونكە پەیوەندی بە هەموو هاواڵتیەكەوە هەیە،
پارتی پارێزگاران بەڵێنیداوە كە چاكسازی لە سیستمی

تەندروستیدا بكات و ژمارەی نەخۆشخانە و دكتۆرەكان
زیاد بكات و زۆربەی نەشتەرگەری و چارەسەرەكان بە
خۆڕایی و باشرت خزمەتی كۆمەڵگا بكات ،بە تایبەتی بۆ
تەمەنداران و منااڵن و خێزان.

پرسی پەروەردەو خوێندن(:)Education

ئەمەش یەكێكی ترە لەپرسە گرنگەكان و رۆڵی
هەیە لەدەنگدان و پرۆسەی هەڵبژاردندا  .هەرچەندە
پارتی پارێزگاران كەساڵی ( )2010هاتنە سەرحوكم
پارەی كرێی زانكۆیان سااڵنە لە ( )3000پاوەندەوە
ك��رد بە ( )9000پاوەند لە چوارچێوەی سیاسەتی
سكهەڵگوشین و دەستگرتنەوەو راستكردنەوەی باری
ئابوری و تێپەڕاندنی ئەزمەی دارای��ی ،هەروەها لە
قۆناغی( )GCSE، ALevelواتە قۆناغی سێی ناوەندی
و شەشی ئامادەیی خوێندكار هەفتانە ( )30پاوەندی
وەرگرت بۆ خەرجی رۆژان��ەی بەاڵم پارتی پارێزگاران

پەرلەمانی بەریتانیا
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كە هاتنە سەر دەسەاڵت ئەمەشیان بڕی ،ئەمە وایكرد
كە ناڕەزایەتی و بێزاریەكی زۆر لەنێو خوێندكاراندا
بەرامبەر بە پارتی پارێزگاران درووس��ت ببێ ،بەاڵم
كێشە ئەوەیە لەم واڵتەدا خوێندكاران و گەنجان دەنگ
نادەن و زۆر بە كەمی بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن
و دەنگدان دەك��ەن .بۆ منوونە لە هەڵبژاردنی ساڵی
( )2001دەركەوتووە كە یەك لەسەر پێنجی گەنجان
بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردنیان كردووە (Education
 .)in Londonبەپێی سەرژمێرییەكی تر دەركەوتووە
لە %86ی منااڵن و گەنجان حەزییان لە سەنتەرەكانی
رجیم و چاالكی وەرزشی و هونەری هەیە و بەشدارییان
تیادا كردووە ،سەرژمێریەكی تر دەریخستووە كە %50ی
گەنجان كاردەكەن و بژێوی ماڵ و خێزان دابین ئەكەن و
گوێ نادەنە سیاسەت و حزبایەتی و هەڵبژاردن (هەمان
هۆیەكی تری شكستی پارتی كرێكاران الوازی بانگەشەی هەڵبژاردن
بوو لە ماوەی هەڵمەتی پروپاگەندەی هەڵبژاردندا بە پێچەوانەی پارتی
پارێزگارانەوە كە زۆر چاالك و هەڵسوڕاو بوون لە بواری پڕوپاگەندەی
هەڵبژاردندا بە هەموو جۆرو شێوەكانی پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن

سەرچاوەی پێشوو) بەپێی لێكۆڵینەوە دەركەوتووە
كەهۆی سەرەكی بەشداری نەكردنی گەنجان لە پرۆسەی
هەڵبژاردندا ئەگەڕێتەوە بۆئەوەی كەگەنجان بڕوایان بە
سیاسەمتەداران و بەرنامەی پارتەكان نیە ،ئەمە بێجگە
لەوەی كە گەنجان لەم واڵتەدا سەرقاڵن بە چەند كێشە
و دەردێكی كۆمەاڵیەتیەوە كە ئالودە بوون و لە كاری
سیاسەت دووركەوتونەتەوە ،وەك��و نەخۆشییەكانی
(بەكارهێنانی ماددە سڕكەرەكان و خواردنەوەی مەی بە
زۆری و سێكسی ئازاد و شەڕو ئاژاوە و رەگەزپەرستی
و زۆری تر).
ئەوەی كە زیاتر رۆڵ دەبینێت لە یەكالییكردنەوەی
دەنگەكان دەنگێكە كە پێی دەوترێت دەنگی خۆڵەمێشی
ئایدیا دیپلۆماتیك

كە بریتیە لە دەنگی بەسااڵچوان و تەمەنداران و هەموویان
بەشداری پرۆسەی دەنگدان دەكەن ،چونكە تەمەنداران
بە پێچەوانەی گەنجانەوە گرنگی زۆر بە سیاسەت و
بەرنامەی پارتەكان و هەڵبژاردن دەدەن ،ئەمەش پارتی
پارێزگاران سودی لێ بینیوە و زۆربەی تەمەنداران دەنگ
بەوان ئەدەن بە پێچەوانەی گەنجانەوە كە دەنگ بە پارتی
پارێزگاران نادەن ،بەاڵم وەكو ئاماژەم پێدا رێژەی بەشداری
گەنجان لە پرۆسەی هەڵبژاردندا زۆر الوازە.
خاڵێكی ت��ری پاشەكشێی پارتی كرێكاران لەم
هەڵبژاردنەدا قەیرانی سەركردایەتی حزبەكەیە ،ئید
میلیباند ،تۆنی بلێر نیە تەنانەت نەیتوانی رۆڵی گۆردن
براونیش ببینێ كە هەردوكیان پێشرت سەرۆكی پارتی
كرێكاران بوون .ئید میلیباند بە ئەسڵ ئینگلیز نییە و
باوكی لە ساڵەكانی پەنجاكاندا هاتۆتە بەریتانیا و بۆخۆشی
گەنجێكی چاالك و هەڵسوڕاو نەبوو ،بە پێچەوانەی دێڤید
كامیرۆن سەرۆكی پارتی پارێزگارانە و گەنجێكی زۆر
چوست و چاالك و زیرەك و هەڵسوڕاوە و بە ئەسڵ و
فەسڵیش ئینگلیزە و لە بنەماڵەیەكی موحافیزكارە.
هۆیەكی ت��ری شكستی پارتی كرێكاران الوازی
بانگەشەی ه��ەڵ��ب��ژاردن ب��وو ل��ە م��اوەی هەڵمەتی
پروپاگەندەی هەڵبژاردندا بە پێچەوانەی پارتی
پارێزگارانەوە كە زۆر چاالك و هەڵسوڕاو بوون لە
ب��واری پڕوپاگەندەی هەڵبژاردندا بە هەموو جۆرو
شێوەكانی پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن ،هەر بۆ منونە
ئێمە خێزانێكی پێنج كەسین كە مافامن هەیە دەنگ
بدەین ،لە ماوەی هەڵمەتی هەڵبژاردندا لەالیەن پارتی
پارێزگارانەوە پەیوەندی بە ئێمەوە كراوە بە تەلەفۆن و
نامەو مەسج و پۆستەرەوە ،بەاڵم یەك كەسێكی پارتی
كرێكاران پەیوەندی پێوە نەكردوین ،لە كاتێكدا كە ئێمە
دەنگدەری پارتی كرێكارانین.
هۆیەكی تری شكستی پارتی كرێكاران بەشداری بەریتانیا
بوو لە شەڕی ئەفغانستان و شەڕی روخانی رژێمی پێشووی
عێراق ،كە ئەو كات كرێكاران لەسەر حوكم بوون .جارێكیان
تۆنی بلێر كەئەو كات سەرۆكی پارتی كرێكاران بوو لە
بازاڕێكدا دەستی درێژكرد كە تەوقە بكات لەگەڵ پیرێژنێكدا،
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پیرێژنەكە وتی تەوقە لەگەڵ تۆ ناكەم دەستی تۆ خوێناویە،
تۆ كوڕەكامنانت لە عێراق و ئەفغانستان بەكوشت دا .ئەم
شەڕانە زۆر كەوت لەسەر سومعەو ناوبانگی پارتی كرێكاران،
هەرچەندە پارتی پارێزگارانیش ئێستا پشتگیری ئەمریكا و
هاوپەیامنان دەكەن و بەشدارن لە شەڕی دژە تیرۆر ،بەاڵم
باجەكەی پارتی كرێكاران دای .هۆیەكی تری شكست و
پاشەكشێی پارتی كرێكاران لەالیەن پارتی ()SNPنەتەوەیی
سكۆتلەندەوە بوو پارتی كرێكاران لەهەرێمی سكۆتلەندە
الیەنگری زۆر بوو ،بەاڵم لە هەڵبژاردنی ئەمجارەدا زۆربەیان
دەنگیاندا بە پارتی نەتەوەی سكۆتلەندە ،ئەمەش بەهۆی
ئەوەی كەپارتی كرێكاران پشتگیری پارتی پارێزگارانی كرد
كەدژی جیابوونەوەی هەرێمی سكۆتلەندەبوون لە بەریتانیا
لە راپرسیەكەی ساڵی ()2014دا.
هۆیەكی تری سەركەوتنی پارتی پارێزگاران ئەوە بوو
كە سەرۆكی پارتەكە زۆر زیرەكانە مەسەلەی پەنا هەندەو
كۆچ و كۆچبەرانی نایاسایی وەكو كارتێكی هەڵبژاردن
بەكارهێنا ،كاتێك لە چاوپێكەوتنێكی تەلەفزیۆنیدا
رایگەیاند كەئێمە ئامادەین كەشتیەكی سەربازی بنێرینە
دەریای ناوەڕاست بۆ رێگرتن لە هاتنی كۆچبەران ،ئەمە
زۆر كاریگەری هەبوو لەسەر هاواڵتیانی ئەسڵی واڵتەكە
كە بە گشتی پێیان خۆش نییە ئەو الفاوی پەناهەندە
زۆرە روویكردۆتە بەریتانیا بە تایبەتی لە سەردەمی
حكومەتی لەیبەردا .ئەوەی شایانی باسە كە سەركردەی
هەموو حزبەكان لەبەریتانیا كۆكن لەسەر شەڕی داعش
و سەبارەت بە مەسەلەی سوریاش ئەوان دژی مانەوەی
رژێمی ئێستای سوریان ،بەاڵم بەدیلی ئەو رژێمە كە
ئیسالمیەكانن بە باشی نازانن .لە كۆتاییدا بە پێویستی
ئەزانم كە ئاماژە بەكاندیدە كوردەكانی ئەم هەڵبژاردنە
بدەم ،سێ كورد كاندید بوون لەم هەڵبژاردنەی دواییدا،
بەاڵم بە داخەوە هەریەكەیان لەالیەن حزبێكەوە كاندید
كرابوون ،خۆ ئەگەر هەرسێكیان كاندیدی یەك حزب
بوونایە شانسی دەرچوونیان زیاتر بوو ،چونكە لە حاڵەتی
سێ كاندید و سێ حزب دەنگەكانی كورد دابەشبوون ،هەر
بۆیە تەنیا یەك كاندید سەركەوت لەسەر پارتی پارێزگاران
كە (ناڤم زەهاوی)یە ،پێشرتیش ئەندامی پەرلەمانی

بەریتانیا بوو لەسەر لیستی پارتی پارێزگاران ،دوو
كاندیدەكەی تر كە یەكێكیان كاندیدی پارتی كرێكاران و
دووەمیش كاندیدی پارتی لیبڕاڵ دیموكرات بوو نەیانتوانی
دەنگی پێویست بهێنن.
*ماستەر لەبواری بەڕێوەبردن و گەشەكردنی دام و
دەزگاكانی كۆمەڵگەی مەدەنیدا لە زانكۆیLondon
)Metropolitan University

سەرچاوەكان:

بۆ نووسینی ئەم بابەتە س��وود لەم سەرچاوانەی
خوارەوە وەرگیراوە:
Ajourney to Citizenship. Home Office.2004. .
.London
British history England, Scotland, Ireland.
.…and Wales, Gerard cheshiry
..Eric J. Evans, 2001. London .
British Government and the Constitution..
Text and Materials. Colin Turpin ,Britain. 2011.
.Combridge University press
Education in London Since 1894. City .
University. London Undergraduate prospectus
.2014/2013
Life in the United Kingdom . Ajourney to .
.citizenship. Home Office. 2004. London
 WWW.Parliament.UK .پێگەی ئەلیكرتۆنی
پەرلەمانی بەریتانیا
 گەشتێك بە نێو ژیان و كەلتورو سستەمی كۆمەڵگایبەریتانیادا ،نووسینی پێشڕەو إسامعیل (نارساو بە مامۆستا
پێشڕەو) ،لەندەن  ،2007چاپی دووەم ،بەشی چوارەم
سیستم حكومڕانێتی (جۆرو شێوەی پێكهاتنی ).
راپرسیەك كەلە رۆژی  2015/4/16لە بەریتانیائەنجامدرا لە نێوان ئیدمیلیبانی سەرۆكی پارتی كرێكاران و
دێڤید كامیرۆنی سەرۆكی پارتی پارێزگاران .بەپێی راپرسیەكە
سەرۆكی پارتی كرێكاران كەمێك لە پێش سەرۆكی پارتی
پارێزگارانەوە بوو.
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شۆڕشە رەنگاڵەییەكان
رۆمانیا ،چیكوسلۆڤاكیا ،جۆرجیا ،ئۆكرانیا و قیرغیزیا

بونیاتنانەوەی گەلە
ئازادیخوازەكان
لەسەر داروپەردووی
بلۆكی كۆمۆنیستی
نوسینی :عەلیڕەزا تاهیری
وەرگێڕانی لە فارسییەوە  :ئارام مەحمود ئەحمەد

ئایدیا دیپلۆماتیك
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خۆپەرستەکان ،پێویستیان
بە هەڵبژاردن نییە.
هەڵبژاردن وەكو
ساختەکاری بۆ مانەوە لە
دەسەاڵتدا بەكاردێنن.
كەواتە هەڵبژاردن ئەنجام
دەدەن ،بەاڵم پێویستە
ئەنجامەکە لە بەرژەوەندی
ئەوان بێت
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زیاتر لە  ٢٢٠ساڵ بەر لە ئێستا شۆڕشگێڕە فهڕهنسیيەکان سیستمی پاشایەتیان
روخاند ،بەاڵم ئەم شۆڕشه بۆنی خوێنی لێدههات .هەروەها نزیکهی سەدەیەک
بەسەر شۆڕشی روسیادا تێدەپەڕێت و شۆڕشی روسیا بە دووەم شۆڕشی گەورە
دادەنرێت و ئەمیش هاوشێوەی شۆڕشی فهڕهنسا خوێنڕێژی زۆری بەخۆیەوە بینیوە.
شۆڕشی مەکسیکیش لە سەد ساڵی رابردوودا ،لە تیرۆر و خوێنڕێژی بەدوور نەبووە .ئەم
شۆڕشانە و هاوشێوەکانیان رەنگدانەوەی ئازاری ئەو هاواڵتیانە بوون ،کە نیشتیمان
و زێدی خۆیان وەک باڵندەیەکی باڵشکاو کە توانای فڕینیان لێسەندبێتەوە ،دەبینی.
هاوکات لەگەڵ ئەم شۆڕشە سوور و خوێناویە ،بیرمەندان بەردەوام بە دوای ڕێگەیەکەوە
بوون کە رژێمە دەسەاڵتدارەکان بێ خوێنڕێژی بڕوخێنن و دەسەاڵت بگرنە دەست.
لێرەدا باس لە شۆڕشە رەنگاڵەییەکان دەکەین.

بەهاری پراگ ،سەرچاوەی شۆڕشی
وەنەوشەیی (چیكوسلۆڤاكیا)
كاتژمێرێك بەر لە بیستەم ڕۆژی مانگی ئۆكتۆبەری
ساڵی  ،1968كاتژمێر یەك و نیوی سەرلەبەیانی نزیكەی
 200هەزار سەرباز بە هەمو جۆرە چەكێكەوە ،لە پێنج
واڵتی بلۆكی خۆرهەاڵت ،واڵتانی پشت پەردەی ئاسنینی
كۆمۆنیزم ،بە رابەرایەتی یەكێتی سۆڤیهت ،واڵتی بچوكی
چیكسلۆڤاكیان خستە ژێر پێی پۆستاڵ و زنجیری زرێ
پۆشەكانیانەوە.
هیچ بەرگریەك بەرامبەریان نەكرا .چیكەكان و
سلۆڤاكیەكان دەیانزانی بەرامبەر ئەم هێزە زۆرە بەرگری
بێسودە .لەگەڵ بەرەبەیاندا چیكسلۆڤاكیا لە الیەن
هێزەكانی كرملینی سورەوە دەستی بەسەردا گیرابوو.
رادیۆی ئەوروپای ئازاد كە ئەو كاتە لە شاری میونخی
ئاڵامنیا بوو ،بەم شێوەیە جیهانی لە روداوەکەی كۆماری
چیكسلۆڤاكیا ئاگادار ک��ردەوە( :رۆژی راب��ردوو20 ،ی
ئۆكتۆبەری  ،1968نزیكهی سەعات 11ی شەو ،هێزە
سەربازیيەكانی یەكێتی سۆڤێت ،پۆڵەندا ،ئاڵامنیای
خۆرهەاڵت ،ههنگاریا ،بوڵگارستان سنورەكانی كۆماری
چیكوسلۆڤاكیایان بەزاندووە .ئەم كارە بەبێ رەزامەندی
سەرۆك كۆمار ،سەرۆكی پەرلەمان ،سەرۆك وەزی �ران و
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ئەلكساندەر دوبچيك سەرۆكی یەكەمی كۆمیتەی گشتی
حزبی كۆمۆنیستی چیكوسلۆڤاكیا ئەنجام دراوە) .ئەم
هێرشە كۆتایی هێنا بە ماوەی كەمی ئەزمونی دیموكراتی
لە كۆماری چیكوسلۆڤاكیا.
بە شێویەک كە ب��ەه��اری  1968بە سەرۆكایەتی
ئەلكساندەر دوبچيك بە رێبەری حزبی کۆمۆنیستی
چیكسلۆڤاكیا دەستی پێكردبوو .بەهارێك كە بە ناوی
بەهاری پراگ لە مێژووی بەربەرەكانێی ژێردەستەیی و
پاکتاو و دژایەتی پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ شوێنی
تایبەتی و دیاری هەیە .لە سیاسەتی چاكسازی ئەلكساندەر
دوبچيكدا بەرنامەیەك هەبوو بۆ الوازكردنی سانسۆر لەسەر
قەڵەم و وتە و بیركردنەوەكان .ئەم الوازكردنە ناڕەزایی
زۆری بەدواوە بوو .ئەم ناڕەزایەتیانە بە تایبەتی لە نوسینی
(دوهەزار وتەدا) رەنگییان دایەوە.
ل��ەم ب��اب��ەت��ەدا ب��ە شێوەیەكی توند رەخ��ن��ەی لە
سیاسەتەكانی كۆمۆنیزم گرتبوو ،لەوانە رۆڵی یەكەمی
حزبی کۆمۆنیستی چیكوسلۆڤاكیا لە دانانی بەرنامەی
داهاتوی هاواڵتیانی لەو واڵتەدا خستبووە ژێر پرسیارەوە:
(دەمانەوێت ئازاد بین ،دەمانەوێت بە ئازادی بنوسین،
بەب ێ ترس داواكاریيەكانی خۆمان بگەیەنینە گوێچكەی
حكومەت).
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هاواڵتیانی چیكوسلۆڤاكیا دەیانویست و دەیانوت.
بەهاری پراگ ه��ەوری ترسی ئ��ازاردان ،گرتن ،فیشەك،
خەنجەریيان لە ئاسامنی چیكوسلۆڤاكیا تاراندبوو،
گۆڕانكاریەك كە لیۆنید برێژنێف سەرۆکی ئەو کاتەی
یەكێتی سۆڤێت و سەرۆكی جیهانی كۆمۆنیزم ،بە هیچ
شێوەیەك ئ��ەوەی پەسەند ن��ەدەک��رد .بە دەركەوتنی
چ��رۆی ئ���ازادی لە ب��ەه��اری پ��راگ ،هێزەكانی بلۆكی
خۆرهەاڵت ،هێزەكانی ئەندام لە پەیامنی وارشۆ ،لە نزیك
سنورەكانی چیكوسلۆڤاكیا كۆبوونەوە .رێبەرانی چاكسازی
چیكوسلۆڤاكیا گوێیان نەدا بە هەڕەشەكانی یەكێتی سۆڤێت
بۆ راگرتنی چاكسازییە سیاسی ،ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكان.
لیۆنید برێژنێف ،سەرۆكی كرملین ،نیگەران بوو لەوەی
تەوژمی ئازادیخوازی بگاتە ناوچەكانیرتی یەكێتی سۆڤێت
و مۆسكۆ ،هەر لەبەر ئەوەش فەرمانی هێرشی بۆ سەر
چیكوسلۆڤاكیا دەركرد.
زۆربەی هێزەكانی پەیامنی وارشۆ و لەناكاو بوونی
هێرشەکە ،بۆ چیكوسلۆڤاكیا چ��اوەڕوان��ن��ەك�راو بوو.
زۆربەی چیكوسلۆڤاكیيەكان ئەو رۆژە لە دەنگی زنجیری
زرێپۆشەكان بەب ێ هیچ ئاگاداریەكی پێشوەختە بەخەبەر
هاتن .ئەلكساندەر دوبچيك رێبەری حزبی کۆمۆنیستی
چیكوسلۆڤاكیاش مات ببوو ،دەڵێن لەو كاتەدا باوەڕی
نەدەكرد بەو شێوەیە رهفتاریيان بەرامبەر كردووە.
یەكێك لە ئامانجە سەرەكیيەكانی ئەم هێرشە لەناكاوە
بێدەنگ كردنی رادیۆی چیكوسلۆڤاكیا بوو ،كە كەوتبووە
ناوجەرگەی شاری مێژویی پراگ .ئەم رادیۆیە زوو دەنگی
نەما ،بەاڵم رۆژنامەوانان بە نهێنی و لە ژێرزەمینەكانەوە
هێرشی سەربازانی بلۆكی خۆرهەاڵتیان بە جیهان راگەیاند.
سلەیڤ ڤۆلنی ( )Slave Volnyیەكێك لەو
رۆژنامەوانانە بوو كە هێرشی مەیدانی سەرەكی پراگ
(ڤاتسالو سكەنامسیتی) مەیدانی (ڤاتسالو) یان مەیدانی
(ڤێنسس السی) بەمشێوەیە راگەیاندووە" :پانزە خولەک
پێش کاتژمێر  12دەنگی فیشەک و دەستڕێژ لەم مەیدانەدا
دەبیسرتا .خەڵكی رادەک���ەن بۆ شەقامەكانی نزیکی
مەیدانەكە ،ئۆتۆمبێلێكی فریاكەوتن بە پەلە بە مەیدانەكەدا

تێدەپەڕێت ،لە سەروی ئەم مەیدانەوە زرێپۆشێك دێتە
پێشەوە و سەربازێك لەسەر رەشاشی زرێپۆشەكە تەقە
دەکات".
ئەلكساندەر دوب��چ��ك و ه��اوڕێ��ی��ان��ی ئ��ەو رۆژە
دەستگیركران و بۆ لێكۆڵینەوە نێردران بۆ مۆسكۆ .دوای
م��اوەی��ەك بە فەرمانی مۆسكۆ (گۆستاڤ هۆساكی)
سیاسەمتەدار كە گو ێ رایەڵرت بوو ،لەسەر كورسی یەكەمی
كۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیستی چیكسلۆڤاكیا پاڵی
دایەوە و جێگەی ئەلكسندەر دوبچكی گرتەوە.
لە سااڵنی دوای روخانی چاكسازان ،پاكسازی فراوان
لەناو پێكهاتەی حكومەتی چیكوسلۆڤاكیادا ئەنجامدرا،
ئەویش بە دانانی كەسانی وەفادار بۆ مۆسكۆ لە شوێنە
ئێمە راستیەکانمان خستۆتە الوە و ناڵێین كە لەوانی تر
باشترین و لە هەمو شتێكدا ئێمە راستین و راستی دەڵێین و
گومانی ئەوەش ناكەین كە هەر كەسێك هاوڕای ئێمە نەبوو،
دوژمنمانە

گرنگ و تایبەتیيەكاندا .هەزاران كەسی تریش بە بەرچاوی
خەڵكەوە بێسەروشوێن كران .دەیان چیكوسلۆڤاكی ماڵ و
حاڵی خۆیان جێهێشت و ئاوارە بوون .ئەو زستانەی دوای
بەهاری پراگ هات بیست ساڵ درێژەی كێشا .زستانی دوای
بەهاری پراگ دیواری خەیاڵی لە بارەی توانای یەكێتی
سۆڤێت روخاند و خاڵی سەرەتای هەڵوەشانی پەیوەندی
نێوان پارتە کۆمۆنیستەكانی خۆرئاوای ئەوروپا بوو لەگەڵ
كرملین.
بە وتەی مێژوونوسی چیكی (كارۆل كاپالن) ،هێرشی
هێزەكانی بلۆكی خۆرهەاڵت بۆ شوێنی لەدایكبوونی ئەو،
رۆژگاريكی تاریك و پڕ لە ناخۆشی خەڵكی چیكوسلۆڤاكیا
و ئەوروپای خۆرهەاڵتی ژێر داس و چەكوشی بەو شێوەیە
روونكردەوە" :هێرشی ساڵی  1968بۆ چیكوسلۆڤاكیا و
روداوەكانی دوای ئەو رۆڵی بەرچاويیان هەبوو .بەهۆی
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ئەم گۆڕانكاریيەوە بوو كە زۆربەی خەڵكی جیهان ،زۆربەی
ئەوانەی حەزيیان لە سیاسەت بوو ،زۆربەی ئەوانەش كە
حەزیيان لە سیاسەت نەدەكرد لە ئەوروپای رۆژهەاڵت و
رۆژئاوا بۆیان دەركەوت كە چیكوسلۆڤاكیا چۆن واڵتێك بوو".
هێرشی هێزەكانی بلۆكی خۆرهەاڵت بۆسەر نزیكرتین
ئەندامی ئەو بلۆكە ،هێرش بۆ چیكوسلۆڤاكیا بێ بەرگری،
هەموو گومانەكانی لە ب��ارەی بەرهەمی بێهاوتای
کۆمۆنیستەوە بە یەكجاری لەناوبرد ،بەاڵم لە قیبلەگای
كۆمۆنیزم لە كۆشكی كرملین بارەگای پاشا سورەكان،
ئەم خەیاڵە بیست ساڵیرت درێژەی كێشا .تا لە ئەنجامدا
میخائیل گۆرباچۆف ،دوا پاشای سور ،بە پێدانی ئومێدی
كۆتایی شەڕی سارد لە نێوان خۆرئاوا و خۆرهەاڵت ،هەواڵی
بیرێكی تازەی کۆمۆنیستی راگەیاند كە پەیڕەوی ناكات لە
ستوونەكانی كۆمۆنیزم كە لە خۆرهەاڵتی ئەوروپا
هاتنە لەرزین ،دیكتاتۆری رۆمانیا ،دووبارە بوونەوەی
روخانی حكومەتە کۆمۆنیستیەكانی بلۆكی خۆرهەاڵتی
لە رۆمانیا وەك چیرۆكی شای پەرییەكان دەزانی

هێز و توندوتیژی .گۆرباچۆف وتی" :ئێمە راستیەکامنان
خستۆتە الوە و ناڵێین كە لەوانی تر باشرتین و لە هەمو
شتێكدا ئێمە راستین و راستی دەڵێین و گومانی ئەوەش
ناكەین كە هەر كەسێك هاوڕای ئێمە نەبوو ،دوژمنامنە.
لە ئێستا بە دواوە رێنامیی بنچینەیی ئێمە بۆ سیاسەت،
ئازادی رادەربڕین و مافی هەڵبژاردنە و لە ژیانی ئابوری،
زانستی و پێشكەوتن یان تەكنەلۆجیا ،بنچینەی سودمەند
بوونی دووالیەنە و لە چوارچێوەی بیر و ئایدۆلۆژیای
بنەڕەتی دیالۆگ و گفتوگۆ و باوەڕ بوون بە هەمو ئەو
شتانەیە كە لەگەڵ خواست و رەوشی ئێمەدا دەگونجێن و
لە ئەنجامدا پێویستە لەگەڵیدا بگونجێین و بۆ پێشكەوتنی
خۆمان بەكاریيان بهێنین" .
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چیكوسلۆڤاكیا و  21ئۆكتۆبەر (رۆژێك بۆ مێژوو)
سەرەتای ساڵی  ،1988هاوكات بوو لەگەڵ بیستەمین
ساڵڕۆژی گەیشتنە دەسەاڵتی ئەلكساندەر دوبچيك لە
چیكسلۆڤاكیا ،سیاسەمتەدارێك كە دەیویست چاكسازی
فراوان ئەنجام بدات ،بەاڵم دەسەاڵتهکهی درێژەی نەكێشا.
هێزەكانی پەیامنی وارشۆ بە سەرۆکایەتی یەكێتی سۆڤێت،
بە شەو چیكوسلۆڤاكیایان داگیركرد ،تۆماری ئەوەی كە
پێی دەوترا (بەهاری پراگ) یان بەهاری ئازادی ،هەمویان
كۆكردەوە .کۆمۆنیستەكان ئەلكساندەر دوبچيكیان لە
هەموو لێپررساوێتیەكان بێبەش كردو ناردیانەوە بۆ زێدی
خۆی (براتیسالڤا) ناوەندی (سلۆڤاكیا) بۆ ئەوەی لەبەر
چ��اوی خەڵكی نەمێنێت و بیربچێتەوە .دوبچيك وای
دەویست ،پێی باشرتبوو لە دوور ژیان بەسەربەرێت
و لەگەڵ بەرهەڵستکارانی حكومەتی کۆمۆنیستی
چاوپێكەوتنی نەبێت.
دوای ( )20ساڵ و لە ساڵڕۆژی بەهاری پراگدا و لە
چوارچێوەی بەرنامە چاكسازیەكانی میخائیل گۆرباتچۆفدا
لە مۆسكۆ ،لە ناكاو ئەلكساندەر دوبچيك قوفڵی بێدەنگی
لێوەكانی كردەوە و بەرامبەر پێشنیاری چاوپێكەوتن لەگەڵ
راگەیاندنەكانی دەرەوەدا وەاڵمی (بەڵێ)ی دایەوە .لەم
چاوپێكەوتنانەدا دوبچيك بە ناخۆشی توانی جارێكیرت
رێگەی سیاسەت بكاتەوە لە چیكوسلۆڤاكیا .ئەو بۆ ئەوەی
نیشانی بدات كە كارتێكی سوتاو نییە و ئێستاش زیندووە
و دڵیشی ئاگرە ،بۆ رۆژنامەوانە بێگانەكان رۆمانی بە
ناوبانگی (سلۆڤاكی) نارساو بە (چیمەنی سەوزی واڵت)ی
خوێندەوە.
 21ئۆكتۆبەری 1988
لە بیستەم ساڵڕۆژی هێرشی هێزەكانی پەیامنی وارشۆ
بە سەرۆکایەتی یەكێتی سۆڤێت بۆ چیكسلۆڤاكیا ،سەدان
كەسی ن��اڕازی لە حكومەتی كۆمۆنیستی لە مەیدانی
(ڤاتسالو سكە نامیستی) لە پراگ كۆبونەوە .هێزە سەربازی
و ئاسایشەكان ئەم كۆبونەوە ئاشتیانەیان باڵوە پێكرد،
بەاڵم هەزاران كەسی تر لە دەوریان كۆبونەوە .ئەو رۆژی
یەكشەممەیە ،لە ناكاو پراگ بوو بە مەیدانی خۆپیشاندان
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رۆمانیا
لەو كاتە ،هاوكات لەگەڵ بیستەم ساڵڕۆژی
بیۆگرافیایساڵ بەر
19
دژی دەسەاڵتی كۆمۆنیستەكان .خۆپیشاندەران هاواریان
خۆسوتاندنی خوێندكاری چیكی (ی��ان پ���االخ) ،وەك
دەكرد " :ئازادیامن دەوێت " ژمارەیەكیش هاواریان دەكرد
بوخارست
پایتەخت
ناڕەزاییەك بەرامبەر هێزە داگیركەرەكانی یەكێتی سۆڤێت،
بژی دوبچك .ژمارەیەكیرت هاواریان دەكرد "بۆ پێشەوە بەرەو
رێپێوانی دژە كۆمۆنیستی زۆرتر پەرەیسەند.
شار چیكوسلۆڤاكیا.
گەورەترینكۆماری
كۆشك" .بەرەو كۆشكی سەرۆك
بوخارست
ن��اڕازی��ەک��ان ل��ەو رۆژەدا بڕیاریان داب��وو شوێنی
بەاڵم هێزە سەربازی و ئاسایشەكان بە توندی ئەو خەڵكە
رۆمانی خۆسوتاندنی ئ��ەو خوێندکارە گوڵباران بکەن ،بەاڵم
ئ��ەوەدا ئەم رێپێوانە
زمانیلەگەڵ
توڕەیان ب�ڵاوە پێدەكرد.
رەسمی
هێزەکانی دژە شۆڕش هاتنە مەیدانەکەوە و ژمارەیەک لە
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ڤاتسالڤ دادگایی کرا و بە هەشت مانگ زیندانی سزا درا،
ئەمەش ناڕازی بوونی ناوخۆیی و دەرەکی بە دوای خۆیدا
هێنا و لە کۆتاییدا بە ناچاری دوای چوار مانگ ئازاد کرا.
دوبچيک سەردانی ڤاتسالڤی کرد ،دەرکەوتنەوەی
ئالێکساندەر دوبچيک توڕەیی (میلۆش یاکش) رابەری
کۆمۆنیستەکانی ئەو واڵتەی بەدوای خۆیدا هێنا .گۆستاڤ
هوساک سەرۆک کۆماری چیکوسلۆڤاکیا لە سەروبەندی
یەکەم ساڵڕۆژی شکستی بەهاری پراگ ،جەختی لەسەر
ئەوە کردبۆوە کە نەیارانی حکومەتی کۆمۆنیستی لە
واڵتەکەی جێگەیان نابێتەوە ،بەاڵم ئاڵۆزیيەکانی مۆسکۆ و
لە ئەنجامیشدا سیاسەتی دەرەوەی روسیا رۆڵی لە شکستی
کۆمۆنیستەکانی چیکوسلۆڤاکیا هەبوو .لە گرنگرتین ئەو
ئاڵۆزیيانەش مردنی (لیۆنید ئیلیچ برێژنێڤ) سەرۆکی
حزبی کۆمۆنیست بوو ،لە .1982/11/10
دوای ئەوەی کە میخائیل گۆڕباتچۆف بوو بە سەرۆکی
حزبەکە ،دەستیکرد بە چاکسازی و ئەمەش هیوایەکی خستەوە
دڵی چیکسلۆڤاکیەکان .گۆڕباتچۆف لە کۆبونەوەی سەرانی
واڵتانی ئەندامی پەیامنی وارشۆ رایگەیاند کە ئیرت واڵتانی

فاساڵڤ هاڤڵ ،رابەری شۆڕشی چیکۆسلۆڤاکیا

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەو یەکێتیە فەرمان لە مۆسکۆ وەرناگرن ،بەاڵم ژمارەیەکی
سەرۆکی دیکتاتۆری ئەو واڵتانە پێیانوابوو ئەو وتانە تەنیا بۆ
نوێکردنەوەی روخساری کۆمۆنیزمە بۆ ئەوەی لەگەڵ جیهانیان
بسازێت .لە سەردانی میخائیل گۆڕباتچۆفدا بۆ پراگ لە ساڵی
١٩٨٧دا ئازادیخوازانی چیکوسلۆڤاکیا ئومێدەوار بوون لە
دیدارەکەیدا زەمینەی گێڕانەوەی رێز بۆ ئەلکساندەر دوبچک و
کەسانیرتی بەهاری پراگ هەموار بکات ،بەاڵم گۆڕباتچۆف لەو
دیدارەیدا باسی لە گۆڕینی سیاسهت لە چیکوسلۆڤاکیا نەکرد.
لە کۆتایی ئەو ساڵەدا گۆستاڤ هوساک دەستی لە سەرۆکایەتی
حزبی کۆمۆنیستی چیکوسلۆڤاکیا کێشایەوە ،دوای ئەو (میلۆش
یاک) بوو بە سەرۆکی حزب و هوسال وەک سەرۆک کۆمار
مایەوە .بەاڵم ئازادیخوازەکانی چیکسلۆڤاکیا رۆژ دوای رۆژ
گەشەیان دەکرد .لە پۆڵەندا و ههنگاریا و ئاڵامنیای رۆژهەالت
خۆپیشاندانی مەدەنی و ئاشتیخوازانە پەرەیان سەندبوو .لە
بیستەم ساڵڕۆژی سەرکوتکردنی بەهاری پراگدا ،ئازادیخوازەکان
بۆ جارێکیرت ناڕازیبوونەکانی خۆیان دەربڕی .لەگەڵ هەواڵی
ساختەی کوژرانی یەکێک لە خۆپیشاندەران لە پراگ ،رقی
هاواڵتیان تەقیەوە و حکومەتیان روخاند.

دۆب چیک
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بیۆگرافیای چیکوسلۆڤاکیا پێش دابەشبوون
چیکوسلۆڤاکیا ناوی ئەو واڵتە بوو کە ساڵی ١٩١٨
لە ئەوروپای رۆژه��ەاڵت دروستبوو ،بەاڵم ساڵی ١٩٩٢
دابەشبوو بۆ دوو واڵتی کۆماری (چیک) و (سلۆڤاکیا).
سەرۆک کۆمارەکانی چیکوسلۆڤاکیا تا کاتی دابەشبوون
بریتی بوون لە:
(تۆماس مازاریک ،ئێدوارد بنش ،ئیمیل هاشا ،کلیمێنت
گڤتڤالد ،ئەنتۆن زاپوتڤسکی ،لودویگ اسفوبڤدا ،گوستاڤ
هوشاک ،ڤاتسالڤ هافل)
رۆمانیا و روخانی دیكتاتۆرێىك ستەمكار
(ئیرت ناڵێین هەر بە تەنیا ئێمە راستین ،ئێمە ئیرت وا
بیرناكەینەوە كە هەمیشە مافی ئێمەیە و هەرچیەك
ئەیڵێین هەمووی راستە).
میخائیل گۆرباتچۆف ،دوا سەرۆكی یەكێتی سۆڤێت
ئەم وتانەی لە دوا مانگی ساڵی  ،1989لە سەرەتای دواين
دەیەی سەدەی بیستەمدا هێنایە سەر زمان .ئەم وتانە وەكو
رسودی مەرگی كۆمۆنیزم وابوون .زەنگی مەرگی كۆمۆنیزم
لێدرا ،لە هەموو قوژبنێك ئەم بانگی مەرگە دەنگی دایەوە،
هەموان دەیانبیست ،تەنیا (نیكۆالی چاوچیسكۆ) سەرۆكی
رۆمانی نەیبیست.
نیكۆالی چاوچیسكۆ  21ساڵ دیكتاتۆرانە حوكمی
رۆمانیا ،زێدی دراكۆالی كۆنتی خوێنخۆری ،كردبوو.
خ��ەڵ��ك��ی ل��ە پ��ەن��او پ��ەس��ی��وەك��ان��دا پ��ێ��ی��ان��دەوت
شەمشەمەكوێرەی خوێنخۆر ،بەاڵم وەكو هەر كەسێكی تری
خۆویست باوەڕی بە هاواری خەڵكی هەبوو ،كە لە بۆنە
حكومیيەكاندا پێیاندەوت (سەرۆكی خۆشەویستی خەڵک)،
خۆیشی دەیوت پێمدەڵێن سەرۆكی خۆشەویست ،هێزە
سەربازی و ئاسایشييەكان سوێند بە سەرم دەخۆن .نیكۆالی
چاوچیسكۆ بەم شێوەیە باسی خۆی دەكرد.
ستوونەكانی كۆمۆنیزم كە لە خۆرهەاڵتی ئەوروپا هاتنە
لەرزین ،دیكتاتۆری رۆمانیا ،دووبارە بوونەوەی روخانی
حكومەتە کۆمۆنیستیەكانی بلۆكی خۆرهەاڵتی لە رۆمانیا
وەك چیرۆكی شای پەریيەكان دەزانی و بە زەردەخەنەوە

بیری هێنانەوە كە ئەگەر رۆژێك دار هەرمێكان لە رۆمانیا
لە جیاتی هەرمێ ،سێویيان گرت ئ��ەوا حكومەتەكەی
ئەویش دەڕوخێت.
ئاڵۆزیيەكان و نائارامیيەكان لە رۆمانیا بە پێچەوانەی
حكومەتە کۆمۆنیستیەكانی ترەوە لە سەرەتادا زۆر الواز
بوو ،بەاڵم وەكو هەموو شۆڕشێكی تر هەڵگیرسانی یەكەم
بڵێسەی شۆڕش لە شوێنێكەوە كە هیچ كەسێك بیری
لێنەدەكردەوە و خەویشی پێوە نەدەبینی ،لە شارێكی
بچوكی سەرسنور لە شاری" تیمیشوارا" دەستیپێکرد .لەم
شارە چەپەكە (السلۆ تۆكس)ی قەشە ،كە پەیوەندی بە
كڵێسای ههنگاریاوە هەبوو ،رۆژی 10ی دیسەمبەری
 ،1989لە ترسی هەڕەشەی لێپررساوانی حكومەت رایگەیاند،
چ ساڵێكی خۆش بو ئەمساڵ بۆ ئازادی! ساڵی  1989بۆ چەندین
دەیەی داهاتو بە ناوی ساڵێك لە بیرەوەریەكاندا دەمێنێتەوە،
ئەو ساڵە سەرەتایەك بوو بۆ پچڕاندنی زنجیری پێی هاواڵتیانی
نیوەی کیشوەری ئەوروپا».

ناچارە بڕوات .السلۆ تۆكس لێپررساوانی کۆمۆنیستی تاوانبار
كردبوو بە دەستوەردانە ناو كاروباری كڵێسا و دینەوە.
السلۆ تۆكس ،قەشەی بێ ناونیشان لە شاری چەپەكی
تیمیشوارا وتی" :ئەو خەڵكانەی كە لە یەكەم كاتژمێرەكاندا
كۆبوونەوە لە ئەندامانی كڵێسای خۆمان بوون ،بریتی بوون
لە ئەندامانی ئاینی تیمی شوارا  TIMI SOARAبەاڵم
دوای ئەوە زۆربەی خەڵكی شاری تیمیشوارا كە بریتی
بوون لە باپتیست ،ئارتۆدۆكس ،مەجار و كاسۆلیك ،بێ
گوێدانە نەتەوە و ئایین هاتنە الی ئێمە".
رۆژی نۆزدەی دیسەمبەر تیمیشوارا مانی گرت .رۆژی دواتر
لێپررساوە حكومیيەكان لەوانە شارەوانی تیمیشوارا ،چوون بۆ
كڵێسای قەشە تۆكس و داوایان لە خەڵكەكە كرد ،باڵوە بكەن.
بەرهەڵستكاران هوتافیان كێشا و هەموو رێگەكانی گەیشنت بە
كڵێساكەیان گرت ،هاواریيان دەكرد " :ئازادی ،ئازادی!"
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بە وتەی السلۆ تۆكس ،هۆی ناڕازی بوونی سەرەكی
خەڵكی ب��ی��رچ��وب��ۆوە و داوای روخ��ان��ی حكومەتی
دەسەاڵتداریيان دەكرد 400 .كیلۆمەتر دورتر لە شاری
تیمیشوارا ،وات��ا لە بوخارستى پایتەختی رۆمانیا ،ئەم
هەواڵەیان بە نیكۆالی چاوچیسكۆی دیكتاتۆر گەیاند .وەكو
هەموان ئەم نائارامیيانەی بە دەستی بێگانە لە قەڵەمدا.
چاویچسكۆ بە لێپررساوە سەربازی و ئاسایشیيەكانی
راگەیاند" :بۆچی ئەم بەرهەڵستكارە فێركراوانەی بێگانەتان
گوللـە باران نەکرد؟" .ئەو لێپررساوێتی هەموو ئۆرگان و
دەزگا و هێزە سەربازی و ئاسایشیيەكانی واڵتی گرتە دەست
و فەرمانیدا گوللـە بارانیان بكەن .رۆژی 17ی دیسەمبەر دو
رۆژ دوای كۆبوونەوەی بەرهەڵستكاران تیمیشوارا تێكەڵی
خاك و خوێن کرا.
رۆژی 21ی دیسەمبەری  ،1989نیكۆالی چاوچیسكۆ
بەهۆی شتێكەوە كە بۆ هەمیشە كەس نەیزانی بۆچی
و لەگەڵ خۆیدا بردیە ژێر گڵەوە ،داوای لە خەڵكی
رۆمانيا كرد بۆ گوێگرتن لە وتەكانی لە ناوەڕاستی
شاری بوخارستى پایتەخت كۆببنەوە.

هەموو شتێك ناڕاست دەهاتە بەرچاو .كالین مەدا
ئەندازیاری كۆمپیوتەر لە گێڕانەوەی ئەو ئەو رۆژەدا
وتویەتی" :یەكەم قوربانیم بینی لە سەریەوە تا نوكی
پەنجەكانی لە خوێندا ونببوون ،بۆ یەكەمجار كە ئەم
شێوەیە دەبینیت وەك��و کوشتارگەی ب��ەرازەك��ان دێتە
بەرچاوت ،بڕواتان نیيە كە مرۆڤێك ئەو هەموو خوێنەی
هەیە و لە كاتێكیشدا كە هەموو خەریكی راكردنن گوێت
لە هیچ هاوار و ناڵەیەك نیيە ،دو كەسیرت لەوالوە كەوتوون
و ئەوە بۆ من دوا ئەزمون بوو لەو رۆژەدا ،رۆژی 17ی
دیسەمبەرى ."1989
رۆژی دوای ئ��ەو خوێنڕێژیيە ،نەخۆشخانەكانی
تیمیشوارا پڕبوون لە بریندار .كەسانی سكۆریتاتە دەزگای
ئایدیا دیپلۆماتیك

مەترسیداری ئاسایشی نیكۆالس چاوچيسكۆ ،ژمارەیەك لە
كوژراوەكانیان بە پەلە خستە ژێر گڵەوە ،ژمارەیەكی تريش
لە كوژراوەكانیان بە فەرمانی چاوچیسكۆ نارد بۆ بوخارست
بۆ ئ��ەوەی ل��ەوێ بیانسوتێنن و هیچ پاشاموەیەكیان
نەمێنێت .نیكۆالی چاوچیسكۆ هەناسەیەکی نوێ كردەوە.
بە بڕوای ئەو شۆڕش لە تیمیشوارا کۆتایی هاتبوو ،ئەو
ئێستا بە ئاسودەیی دەیتوانی بڕوات بۆ سەفەرە بەرنامە
بۆ داڕێژراوەكەی بۆ تاران .هاوكات لەگەڵ دیداری نیكۆالی
چاوچیسكۆ و لێپررساوانی كۆماری ئیسالمی ئێران ،هێزە
ئاسایشیيەكانی رۆمانیا هەوڵیاندا دوا پشكۆكانی شۆڕشی
تیمیشوارای لەخوێن هەڵكێرشاو بخەنە ژێر گڵەوە ،بەاڵم
وا نەبوو.
رۆژی نۆزدەی دیسەمبەر سەرجەم خەڵكی تیمیشوارا
مانیان گرت .نیوەڕۆی رۆژی دوایی كە نیكۆالی چاوچیسكۆ
لە میوانیە گەرمەكەی كۆماری ئیسالمی گەڕابۆوە بۆ رۆمانیا
لە پەیامێكی تەلەفزیۆنیدا ئاڵۆزیيەكانی تیمیشوارای بە
بەرهەمی دەستتێوەردانی دەرەكی لەقەڵەمدا و داوای لە
هاواڵتیانی رۆمانیا كرد ،نەهێڵن لەو جۆرە شۆڕشانە لە
شوێنێكیرت دووبارە ببێتەوە.
كالین مەدا شایەتحالی كوشتاری تیمیشوارا بڕوای وایە
كە نیكۆالی دوای سەفەرەكەی بۆ كۆماری ئیسالمی ئێران لە
چاوپێكەوتنە تەلەفزیۆنیەكەیدا ئەو هەستەی درووستكرد،
كە جڵەوی كارەكانی لەدەست دەرچووە و دەڵێت" :چوومە
ماڵەوە بۆ ئ��ەوەی بزانم دهنگوباس چیە؟ تەلەفزیۆن
نیكۆالی چاوچیسكۆی نیشاندەدا ،هاوسەرەكەی وەزیری
حكومەت و ئەوانەی ترو هاوڕێیەكی تری كە نازانم كێ
بوو ،بەاڵم هەموو لێپررساوانی حكومەتەكەی دەوریيان
گرتبوو .چاوچیسكۆ لە رەوشێكی سەرسوڕماندا دەستیكرد
بە قسەكردن ،قسەكردنەكانی لەسەر رەوشە ئاڵۆزەكان كە
درێژەیان هەبوو ،لە بارەی دەزگا ئاسایشیە بیانیيەكان كە
هەوڵیاندەدا ئاڵۆزی درووستبكەن ،هیچی بەسودی نەوت،
لە هەمانكاتدا ناوەندی شاری تیمیشوارا شارێكیرت بوو،
بە تەواوی شارێكیرت بوو مەبەستم ئەوەیە كە بە توندی
هەستم دەكرد تیمیشوارا لەو كاتەدا بەشێك بوو لە واڵتێكی
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 000کەس بۆ هەر کیلۆمەترێک

چڕی دانیشتوان
یەکەی دراو

تر ،لەم تیمیشوارا نیگەرانەدا خەڵكی بە ئااڵی رۆمانیەوە
لە كاتێكدا كە نیشانەی حكومەتیان لە دڵیاندا لەتكردبوو،
فڕێیاندابوو ،رسودی نەتەوایەتی و نیشتیامنیان دەوتهوه".
رۆژی 21ی دیسەمبەری  ،1989نیكۆالی چاوچیسكۆ
بەهۆی شتێكەوە كە بۆ هەمیشە كەس نەیزانی بۆچی و
لەگەڵ خۆیدا بردیە ژێر گڵەوە ،داوای لە خەڵكی رۆمانيا
كرد بۆ گوێگرتن لە وتەكانی لە ناوەڕاستی شاری بوخارستى
پایتەخت كۆببنەوە .لەوانەیە ئەو وای هەست كردبێت بە
وتە شیرینەكانی كە پشتی پێدەبەسنت و ئومێدەوار بوو
پێیان ،خەڵكی واڵتەكەی بۆ الی خۆی رابكێشێت ،بەاڵم ئەم
بارانە بە ئەندازەی دڵۆپەیەک كاری لە بەردەکان نەكرد،
دڵی شۆڕش لە بەرد بەردترە.
خولەکێک لە وتەكانی نیكۆالی چاوچیسكۆ لەسەر
بالكۆنەی بینای كۆمیتەی ناوەندی حزبی کۆمۆنیست
لە بوخارست تێنەپەڕ بوو كە لەناو خەڵكەوە ،لێرە و
لەوێ هاواریيان كرد "تیمیشوارا ،هاوارێكی تر دەیووت
" مردن بۆ چاوچیسكۆ" .پەخشی راستەوخۆی رادیۆ و
تەلەفزیۆنی سەرۆكایەتی بە بیست و یەك ساڵ ئەزمونی
سەرۆكایەتی دیكتاتۆری بە ناچاری پچڕا و لە جیاتی ئەوە

نیکۆاڵی چاوچیسکۆو ئیلینای هاوسەری

کرۆنی چیکوسلۆڤاکی

بیۆگرافیای رۆمانیا
پایتەخت

بوخارست

گەورەترین شار

بوخارست

زمانی رەسمی

رۆمانی

جۆری حکومەت

نیمچە کۆماری

سەرۆک کۆمار

ترایان باسشکۆ

سەرۆک وەزیران

کۆلین پۆپسکۆ

رووبەر

083.870

ژمارەی دانیشتوان

00.06..3.0

یەکەی دراو

لیۆ

1
پەخشكران .سێ خولەك دوای
رسودە نیشتیامنیيەكان
ئەوە پەخشی راستەوخۆی پیاوی نارساو بە (دراكۆال) یان
خوێنمژی رۆمانی دەستی پێكردەوە .نیكۆالى چاوچیسكۆ
كە بە ئاشکرا هاتبووە لەرزین ،هەوڵیدەدا درێ��ژە بە
وتەكانی بدات.
جارێكی تر هاوارە توڕەكان دەنگییان كپكرد " :مردن
بۆ دەسەاڵتی دیكتاتۆری ،تیمیشوارا ،ئ��ازادی! ئ��ازادی"،
ئاگری رەخنە داوێنی دیكتاتۆری گرتبوو .ئەگەر چاوچیسكۆ
لەوێ مبایەوە هەر لەو ێ دەبوو بە خۆڵەمێش .نیكۆالی
چاوچیسكۆ بە ناچاری و لەناكاو جێگەی پێشكەشكردنی
وتەكانی جێهێشت .دوای نیوەڕۆی ئەو رۆژە ناوەندی
بوخارست ،پایتەختی رۆمانیا ،پڕ بوو لەو خەڵكەی بە
یەك دەنگ داوای روخانی حكومەتەكەی چاوچیسكۆيان
دەكرد .بوخارست بووە مەیدانی روبەڕوبوونەوەی خەڵك و
حكومەت .ئەو روبەڕوبوونەوانە تا رۆژی دوایی درێژەيان
كێشا و لە بەرەبەیاندا رادیۆی حكومی رۆمانیا حكومەتی
سەربازی راگەیاند لە واڵت��دا .دوای��ئ��ەوە ئەم رادیۆیە
رایگەیاند كە (ڤاسیلە میلیا) وەزیری بەرگری دوای ئەوەی
دەركەوتووە خائینە ،خۆی كوشتوە.
تا ئەمڕۆ روون نەبۆتەوە كە كوشتویانە یان خۆی
كوشتوە ،ب��ەاڵم وا دەردەك��ەوێ��ت ،ئەم دەستە راستەی
نیكۆالی چاوچیسكۆ فەرمانی گوللـەبارانكردنی خەڵكی
ئەنجام نەداوە .بە راگەیاندنی ئەم هەواڵە سوپا رۆیشتە ناو

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

168

دیمەنێک لە شۆڕشی رۆمانیا 1989

بەرەی خەڵكەوە و خەڵكانی تینوی ئازادی ،زنجیرەكانیان
پساند .رۆژی 25ی دیسەمبەر ،نیكۆالی چاوچیسكۆ و
(ئیلینا)ى هاوسەری كە ئەویش یەكێك بوو لە پلەدارە
بەرزەكانی حكومەتی رۆمانیا دوای دادگاییەكی كورت
گوللـەباران كران.
نیكۆالی چاوچیسكۆ هەلی گونجاوی بۆ نەهاتە
پێشەوە بۆ ئ��ەوەی بە ئاسودەیی سەیری ئەلبومی
وێنەكانی سەفەری كۆماری ئیسالمی بكات .لە هەمووی
گرنگرت ،ئەوەندە لەناو دەسەاڵتی خۆیدا توابۆوە كە
هەواڵی روخانی حكومەتە کۆمۆنیستەكانی لە واڵتانی
تری خۆرهەاڵتی ئەوروپای بە وردی نەخوێندبۆوە بۆ
ئەوەی پەندیيان لێوەربگرێت ،لە كاتێكدا سەیری شتێكی
نەكرد بە ناوی شۆڕشی وەنەوشەیی كە لە چیكوسلۆڤاكیا
رویدا ،کە روونی دەكردەوە ئەو لەناو دیكتاتۆرەكاندا
جیاواز نییە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەوڵەتی رۆمانیا ساڵی  ١٨٥٠دروستبووە و ساڵی
 ١٨٦٢ناوبانگی پەیدا ک��ردووە ،تا ساڵی  ١٨٧٨لە ژێر
دەسەالتی تورکە عوسامنیيەکاندا بووە ،لە هەمان ساڵيشدا
سەربەخۆیی وەرگرتووە.
جۆرجیا ،شۆڕشێك بە رەنگی گوڵی سوور
بە روخانی كۆمۆنیزم لە ئەوروپای خۆرهەاڵت ،رێبەرانی
جیهانی رۆژئ��اوا میللەتانی ژێر دەسەاڵتی كۆمۆنیزمیان
هاندا كە راپەڕن .لەوانە (مارگرێت تاچەر) ،نارساو بە خامنی
ئاسنین ،سەرۆك وەزیرانی ئەو کاتەی بەریتانیا رایگەیاند":
 ....چ ساڵێكی خۆش بو ئەمساڵ بۆ ئازادی! ساڵی  1989بۆ
چەندین دەیەی داهاتو بە ناوی ساڵێك لە بیرەوەریەكاندا
دەمێنێتەوە ،ئەو ساڵە سەرەتایەك بوو بۆ پچڕاندنی زنجیری
پێی هاواڵتیانی نیوەی کیشوەری ئەوروپا".
هەرچەندە یەكێتی سۆڤێت روخ��ا و لەناو دڵی
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خۆڵەمێشی ئەویش لەگەڵ روسیا چ��واردە واڵت��ی تازە
دروستبوون .بەاڵم ژمارەیەك لەم واڵتە تازە دروستبوانە
لە كۆتوبەندی حكومەتە دیكتاتۆرەكاندا مانەوە .ئەو
کۆتوبەندانەی کە رزگار بوون لێیان بە شۆڕشەكانی نارساو
بە (شۆڕشە رەنگاڵەییەکان) لە جۆرجیاوە دەستیپێكرد...
شۆڕشێك بە رەنگی گوڵی سور بەاڵم بێ خوێنڕشنت.
لەو روەوە بێ خوێنڕشنت ،كە دیكتاتۆرەكان پەندیان لە
بەسەرهاتی (نیكۆالی چاوشیسكۆ)ی رۆمانی وەرگرتبوو.
دیكتاتۆرەكان وەک تەڕی ئاو باوەڕیان بە دەسەاڵتی
خ��ۆی��ان ه��ەی��ە ،كاتێك پوچی ئ��ەم ب��ی��رەی خ��ۆی��ان بۆ
دەردەك��ەوێ��ت ،لە كاتی روبوڕوبوونەوەیان بەرامبەر
هاواڵتیانی ئازادیخواز دوا تیری خۆیان دەهاوێژن و
دوب��ارەش هەر دەدۆڕێ���ن .تیری هاوێژراویش دوب��ارە
ناهاوێژرێتەوە.
لە جۆرجیا (ئێدوارد شیفهرد ن��ادزە) دوای  13ساڵ
دەسەاڵتداری ،ئەم قومارەی كرد .دوا تیری خۆی هاویشت
و دۆڕا .جێگەی بەرگری نەبوو ئەگەریش هەبوایە ب ێ سود
بوو.
لە سەرەتای هەڵبژاردنی پەرلەمانیدا ،جۆرجیا نوقمی
گەندەڵی بنەماڵەی شیفهرد نادزە ببوو ،لەالیەنی سیاسیەوە
خنكا بوو .لەم هەڵبژاردنەدا دوو سەربازگە بەرامبەر یەكرت
خۆیان رێكخستبوو:
لە الیەك هاوپەیامنێتی سیاسی بە ناوی (بۆ جۆرجیای
تازە) بە سەرۆکایەتی (ئێدوارد شیفهرد نادزە) و الیەکەیرت
بەناوی (یەكێتی زیندوكردنەوەی دیموكراتی جۆرجیا) بە
سەرۆکایەتی (ئەسالن ئاباشیدزە) فەرمانڕەوای (ئاجارستان).
لە الیەكی ترەوە :سەربازگەی الیەنگرانی ئازادی و مافی
مرۆڤ (بزوتنەوەی یەكێتی نەتەوەیی) بە سەرۆکایەتی
(میخائیل ساكاشڤیلی) و پارتی (بورجانادزە -دیموكراتەكان)
بە رێبەری خانم (نینۆ بورجانادزە) سەرۆكی ئەنجومەن و
(زۆراب ژوانیا) سەرۆكی پێشوی ئەنجومەنی جۆرجیا.
ئێدوارد شیفهرد نادزە دوا وەزیری دەرەوەی یەكێتی
سۆڤێت ك��ە ه���اوڕێ ل��ەگ��ەڵ س��ەرۆك��ەك��ەی میخائیل
گۆڕباتچۆف جارێك تامی شكستی لە مۆسكۆ چەشتبوو،

ئامادە نەبو ئەمجارە لە (تەفلیس)ی پایتەختی جۆرجیای
زێدی دوبارە بیچێژێتەوە.
خۆپەرستەکان ،پێویستیان بە هەڵبژاردن نییە.
هەڵبژاردن وەكو ساختەکاری بۆ مانەوە لە دەسەاڵتدا
بەكاردێنن .كەواتە هەڵبژاردن ئەنجام دەدەن ،بەاڵم
پێویستە ئەنجامەکە لەبەرژەوەندی ئەوان بێت.
پاییزی  2003جۆرجیا لەمجۆرە هەڵبژاردنەی بە
خۆیەوە بینی .بەاڵم ئەمجارە هێزە پشتیوانەكانی هاواڵتیان
و ئازادی لە ژێر چەتری پشتیوانی خەڵكی نەدار و رەنجاو
لە دەسەاڵتی تاكە كەس ،ئەوەندە بەهێز ببوون كە نەهێڵن
ساختەکاری بكرێت .ئەوان لە بەرامبەر تاكڕەویەكانی
ئیدوارد شیفهرد نادزە و بنەماڵەكەی داوایان لە كۆمەڵەی
هەركەسێك بەهۆی سنوردار كردنی ئازادییەوە
بەرگری لە ئاسایش بكات ،نە نرخی ئەوەی هەیە كە
ئازادی هەبێت نە بۆ ئەوەش ئەبێت كە ئاسایشی
هەبێت!

نێوەوڵەتی كردبوو چاودێرانی خۆیان بۆ جۆرجیا بنێرێن.
هەڵبژاردن بە ئامادە بوونی چاودێرە نێودەوڵەتیەكان
لە جۆرجیا ئەنجام درا .هەرچەندە ساختەکاری زۆر لە
هەڵبژاردنەكاندا کرا و چاودێرە نێودەوڵەتیەكانیش ئەمەیان
پشتڕاست كردەوە ،هەر لە سەرەتاوە هەواڵی سەركەوتنی
الیەنگرانی دیموكراتی و هاواڵتیان گەیشت .بەاڵم
لەناكاو حكومەت سەركەوتنی شیفهرد نادزەی راگەیاند.
جۆرجیای دانیشتوو لەسەر ب��اروت ،تەقیەوە .باروت و
فتیلەی تەقینەوەكەی ،دروستكراوی حكومەت بوون ،بەاڵم
داگیرساندنی فتیلەكەی بە دەستی كەسێك بوو كە پێشرت
كەم كەس لە دەرەوەی جۆرجیا ناویان بیستبوو.
(میخائیل ساكاشڤیلی )Mikheil Saakashvili
گەنجێكی تێگەیشتو ،زیرەك ،لە ئەمریكا خوێندبووی و
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هاوسەرەكەی هۆڵەندی بوو .پیاوێك كە گورجیەكان لە ناو
خۆیاندا بە (میشا) یان (میشای قارەمان) بانگیان دەكرد.
میشایەك كە لە شۆڕشی گوڵی سووری جۆرجیادا تەمەنی
سی و شەش ساڵ بوو.
پیاوێك كە جۆرج بۆش سەرۆك كۆماری ئەو کاتەی
ئەمریكا دوای سەركەوتنی شۆڕشی گوڵی سوور بەم شێوەیە
ستایشی كرد ..." :سەربەرزم وەستانم لە تەنیشت سەرۆك
كۆمارێكەوە كە لە رێگەی بەدەست هێنانی ئازادیدا
ئەوپەڕی گەورەیی لە ئاستی لێپررساوی خۆیدا نیشانداوە".
 پەسەند نەکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لەالیەنگەلەوە
(میخائیل ساكاشڤیلی) و رێبەرانیرتی الیەنگری
دیموکراتی ئەنجامی هەڵبژاردنەكانیان پەسەند نەكرد،
چونكە ساختەکاری زۆری تێدا كرابوو بۆ بەرژەوەندی
(ئێدوارد شیفهرد نادزە) رێبەری خۆویستی جۆرجیا.
كامێرای تەلەفیزیۆنەكان رویان لە (تەفلیس) بوو .بۆ
یەكەمجار بوو لە یەكێك لە واڵتانی دروستبووی پاشاموەی

شیڤەرنادزە و گۆرباچۆف

ئایدیا دیپلۆماتیك

خۆڵەمێشی یەكێتی سۆڤێتی جاران ،هاواڵتیان بۆ ئازادی و
دەسەاڵتیان راپەڕیبوون.
لەم نێوانەدا گەنجانی گورجی لە چوارچێوەی گروپێكدا
بە ناوی  KMARAیان (ئیرت بەسە!) رۆڵێكی بەرچاویان
هەبوو .تاكە تاكی ئەوان وەكو (یان پاالخ) ،خوێندكاری
چیكی كە لە رێگەی ئازادی واڵتەكەی خۆی سوتاند ،گیانیان
خستبوە سەر دەستیان.
بەاڵم ئێدوارد شیفهردنادزە لەسەر بورجی دەسەاڵت،
ئەوەندە لە خەڵكی دوور بوو ،نەیدەتوانی راستیەكان بە
چاوی خۆی ببینێت .تێپەڕینی سااڵنێكی زۆر بەسەر روداوی
مەرگی خوێناوی (نیكۆالی چاوشیسكۆ)ی دیكتاتۆری
رۆمانیادا ،ئەم روداوەی لە بیرەكاندا كاڵ كردبۆوە.
ئێدوارد شیفهردنادزە بێ گوێدانە رەخنەگرتن لە
ئەنجامەکانی هەڵبژاردن فەرمانی دەست بەكاربوونی
پەرلەمان یان ئەنجومەنی یاسادانانی دەركرد .گڕی راپەڕین
لە تەفلیسی پایتەخت و شارە گەورەكانیرتی جۆرجیاەوە
بڵێسەی سەند( .ئەسالن ئاباشیدزە) هاوڕێ و هاوپەیامنی

میخائیل ساکاشڤیلی

بیۆگرافیای جۆرجیا

جۆرجیا ،شۆڕشێك بە رەنگی گوڵی سوور

بیۆگرافیای جۆرجیا
پایتەخت

تفلیس

جۆری حکومەت

کۆماری نیمچە سەرۆکایەتی

سەرۆک کۆمار

گیورگی مارگوال شڤیلی

سەرۆک وەزیران

ئیراکلی غاریباشڤیلی

سەرۆکی پەرلەمان

داڤیت ئوسوپاشڤیلی

رووبەر
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گیورگی مارگوال شڤیلی

سەرۆک وەزیران
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رووبەر

 .7911کیلۆمەتر چوارگۆشە

ژمارەی دانیشتوان

6.760.111

ئاین

مەسیحی ئەرتەدۆکس

هیتر
3%

پێکهاتەی دانیشتوانی جۆرجیا
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رووس
2%
ئەرمەنی
6%

ئازەری
6%

جۆرجی
83%

2

ردنادزە و رێبەری ناوچەی سەربەخۆ و نیوە
پێکهاتەیشیفه
ئێدوارد
دانیشتوانی جۆرجیا
جیاخوازی ئاجارستان ،هەزاران ئاجاری نارد بۆ تەفلیس ،بۆ
ئەوەی بۆ پشتیوانی حكومەت خۆپیشاندان ئەنجام بدەن.
بەاڵم ئەم خۆپیشاندانەش فەرمانێكی بێ بەهرە بوو.
لە الیەكی ترەوە خۆپیشاندانی الیەنگرانی دیموکراتی
رۆژ دوای رۆژ پرشنگدارتر دەبوو .رۆژی 2003/11/22
هاوكات لەگەڵ كردنەوەی ئەنجومەن لە تەفلیس ،ئەم
خۆپیشاندانانە گەیشتنە ترۆپک.
كامێراكانی تەلەفزیۆن دیمەنی ئەم خۆپیشاندانانەیان
2
لەگەڵ توند بوونی
راستەوخۆ بۆ جیهانیان دەگواستەوە.
ئەم خۆپیشاندانانە ،الیەنگرانی دیموکراتی بە سەرۆکایەتی
میخائیل ساكاشڤیلی ئامادە بوون ئەگەر وتەكانیان كاریگەر
نەبوون ،شمشێرەكانیان لە كاالنەكانیان بێننە دەرەوە.
(میخائیل ساكاشڤیلی)( ،ئێدوارد شیفهرد نادزەی)
دەسەاڵت الوازی ئاگادار ك��ردەوە ،یان پیویستە دەست
لە كار كێشانەوەی خۆی رابگەیەنێت ،یان بە زۆر لەسەر
كورسی دەس��ەاڵت الدەبرێت .ئاگادار كردنەوەیەك كە
گوێیەك بۆ بیستنی بوونی نەبوو .لەم الیەنەوە میخائیل
ساكاشڤیلی بە الیەنگرانی دیموکراتی كە هەمویان گوڵی
سووریان پێبوو ،وتی ..." :هاوڕێیان با ئەنجومەن بگرین!
هیتر
3%

جۆرجی
83%

رووس
2%

كاتی گرتنی ئەنجومەنە یان ئێستا یان هیچ كاتێك!"
بە ئەم بیرهێنانەوەیە كۆمەڵێكی زۆر لە هاوەاڵنی
میخائیل ساكاشڤیلی هەر یەكە و گوڵێكی سور بە دەستەوە
ب��ەرەو ئەنجومەن بەڕێكەوتن .چەكیان پێنەبوو .هێزە
سەربازی و ئاسایشیەكان ،بە ناچاری رێگەیان لێنەگرتن.
ئەم هێزانەش خۆیان بە دڵ لەگەڵ ئازادیخوازان بوون.
بەشی ئەمانیش لە ژیان ،دەستكورتی و داهاتویەكی نادیار،
لە ژێر فشاری زۆری ئیش ،لە ژێر قامچی روبەڕوبوونەوەی
هاونیشتیامنیەكانیاندا ب��وو .لە كاتێكدا كە ئێدوارد
شیفهردنادزە ،خێزانەكەی و دەستوپێوەندەكانی لەوپەڕی
گەندەڵیدا لە ناو پەڕی قو دەخەوتن.
لە ناو ئەنجومەندا ئێدوارد شیفهردنادزە خەریكی
ك��ردن��ەوەی پەرلەمان ب��وو ،لە ناكاو س��ەدان ك��ەس لە
خەڵكی ئازادیخواز هێرشیان بردە ناو ئەنجومەن .دیمەنی
هەمو ئەمانە سات بە سات لە رێگەی تەلەفزیۆنەكانەوە
باڵودەكرایەوە .هاواڵتیانی دژی دەسەاڵتی تاك ،كە ئامادە
نەبوو وەاڵم��ی كەس بداتەوە ،كورسی و مێزەكانی ناو
ئەنجومەنیان سەرنگون كرد.
لە كاتێكدا كە ئێدوارد شیفهرد ن��ادزە وتەكانی بە
ناتەواوی جێهێشتبوو ،میخائیل ساكاشڤیلی بەرەو الی چوو،

ئەرمەنی
6%

ئازەری
6%
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هاواری كرد "دەست لە كار كێشانەوەت رابگەیەنە!"
رەن��گ و روی دەس��ەاڵت��داری جۆرجیا ،وەك��و قژی
سپی ببوو .پاسەوانە تایبەتیەكانی ئێدوارد شیفهردنادزە
بە پەشۆكاوی و ترساو لە هێرشی خەڵكی توڕە ،بە پەلە
دیكتاتۆری پیریان لە ئەنجومەن بردە دەرەوە.
پیرە ،بە ملكەچی رۆیشتە دەرەوە ....گەنجەكە سەری
بەرز ك��ردەوە .میخائیل ساكاشڤیلی ،میشای گەنج ،بە
راكێشانی سەرنجی هەموان بۆ شۆڕشی بێ خوێنڕێژی
چیكسلۆڤاكیا ،بەرامبەر بە ئەنجومەن ،بە خۆشحاڵیەوە
وتی ":شۆڕشی رەنگینی جۆرجیا سەركەوتووە!"
میشای گەنج بە پەیامی پڕ لە ئاشتی هەواڵی روخانی
رژێمی دیكتاتۆری راگەیاند و بە رۆژنامەوانە بیانیەكانی
وت "دەسەاڵت بێ خوێنڕێژی دەگەڕێتەوە بۆ هاواڵتیان....":
ئێمە سەرگەرمی ئەنجامدانی ئاشتیانەی كۆبوونەوەی

دیمەنێک لە شۆڕشی ئۆکرانیا

ئایدیا دیپلۆماتیك

پەرلەمانین .ئێمە داوا دەكەین لە خانم نینۆ بورجانادزە-
سەرۆكی ئەنجومەن -سەرۆكایەتی كۆبونەوەكە بگرێتە
دەست و بە شێوەیەكی ئاشتیانە بەرنامەی گواستنەوەی
دەسەاڵت ئەنجام بدات .ئێمە دور بوین لە توندوتیژی
و هیچ ج��ۆرە چەكێكامن بە كار نەهێناوە .دەستامن
ب��ەرزك��ردەوە بۆ ئ��ەوەی نیشانی بدەین كە هیچ جۆرە
چەكێكامن پێ نیە و ئەوانیش هێشتیان بێینە ژوورەوە".
بەاڵم روخانی پەرلەمانیش ئێدوارد شیفهردنادزەی لە
خەوی گرانی جۆرجیا وەخەبەر نەهێنا.
ئ��ێ��دوارد شیفهردنادزە خ��ۆی ئ��ام��ادە ك��ردب��وو ،بۆ
دەورەیەكی تری سەركەوتن لە كۆشكی سەرۆك كۆماریدا.
ئەو وای بۆ دەچوو كەبە كردنەوەی پەرلەمان ،الیەنگرانی
ئازادی و مافی مرۆڤ و خەڵك كارەكە بە تەواو بو دەزانن
و بێدەنگ دەبن و دڵیان سارد دەبێتەوە.
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ئێدوارد شیفهردنادزە وەك هەمو دیكتاتۆرێك كە تا
دوا ساتەكان مەستی دەسەاڵتە لە دەرەوەی پەرلەمان لە
چەند وتەیەكی كورتدا رایگەیاند "ئەوەی رویداوە جۆرێك
كودهتایە ،كەواتە دەست لە كار ناكێشێتەوە و ئەوانەی
كودهتایان كردوە تێكیان دەشكێنێت" .هەروەها رایگەیاند":
...باری نائاسایی رادەگەیەنم .ئەمە فەرمانێكی تایبەتە و
وەزارەتی بەرگری و حكومەت تێیدا بەشدار دەبن .ئێمە
دوب��ارە رەوشەكە ئاسایی دەكەینەوە و تاوانباران سزا
دەدرێن".
ئێدوارد شیفهردنادزە سودی لە دوا تیرەكانی وەرگرت و
وتی :ئاسایش لە ژێر هەڕەشەدایە و بۆ پاراستنی ئاسایش
پیویستە رێژەیەك لە ئازادی خەڵك سنوردار بكرێت.
دیكتاتۆرەكان ئەم وتەیەی بێنجامین فرانكلین یەكێك
لە رێبەرانی سەربەخۆیی ئەمریكایان نەخوێندۆتەوە یان
خوێندویانەتەوە و گوێین پێنەداوە ،هەركەسێك بە هۆی
سنوردار كردنی ئازادیەوە بەرگری لە ئاسایش بكات ،نە
نرخی ئەوەی هەیە كە ئازادی هەبێت نە بۆ ئەوە ئەبێت
كە ئاسایشی هەبێت!
ئێدوارد شیفهرد نادزە ،بە هەڕەشەی راگەیاندنی باری
نائاسایی ،لە دەرەوەی پەرلەمانی جۆرجیا لە ناو دڵی
تەفلیس بێدواكەوتن و بە خێرایی سواری ئۆتۆمبێلە دژە
فیشەكەكەی بو و رایكرد.
ئەم راكردنەی بە بەشێك لە شەڕ و راكردنی لەگەڵ
بەرهەڵستكاران دەزانی .ئەو بەهیوا بوو كە بە فەرماندان
بە هێزە سەربازیەكان و ئاسایشەكان بە ئاسانی ئازادی
خوازەكان لە ناو ببات.
چەند ساتێك دوای ئەم راكردنە لەالیەن هێزە دژە
دیكتاتۆریەكان (خانم نینۆ بورجانادزە) وەك سەرۆك
كۆماری كاتی دیاریكرا ،تا ئەو كاتەی هەڵبژاردنی نوێی
ئەنجومەن و سەرۆك كۆمار دەكرێت.
رۆژی دواتر ،ئێوارەی  ،2003/11/23بە ناوبژیوانی (ئیگۆر
ئیڤانۆڤ)  -وەزیری دەرەوەی ئەو كاتەی روسیا -ئێدوارد
شیفهردنادزە رازی بوو رێبەرانی هێزە بەرهەڵستكارەكان
ببینێت .هێزە چەكدارەكان بە پێچەوانەی ویستی ئێدوارد

شیفهردنادزەوە ،ئەمجارە هیچ هەوڵیان نەدا بۆ بێدەنگ
كردنی ئازادیخوازان.
23ی نۆڤەمبەر رۆژی (سنت جۆرج) ،سن ژرژ ،یان
ژرژی پیرۆز ،ئەو پیاوە ئایینیەی كە ناوی خۆی دابوو بە
جۆرجیا .ئێدوارد شیفهردنادزە بۆ یەكەمجار بێ پەنا و دوور
لە پشتیوانی هێزە چەكدارەكانی ،بۆئەوەی ئاگری توڕەیی
بەرهەڵستكارانی نەگاتە خۆی ،بە ناچاری دەستی لە كار
کێشایەوە.
بە پێگەیشتنی گوڵی سور( ،میخائیل ساكاشڤیلی)
بەڵێنی دا بە زوترین كات هەڵبژاردن لە جۆرجیا ئەنجام
بدرێت ،ئەو وتی..." :هەوڵدەدەین ئاسایش بگێڕینەوە
بۆ واڵت و هەڵبژاردنی نوێی ئەنجومەن و سەرۆك كۆمار
ئەنجام بدەین".
هەمان رۆژ سەرۆكی ئەنجومەن (زۆراب ژوانیا)
وەفاداری خۆی بەرامبەر ئەوەی كە میخائیل ساكاشڤیلی
بەڵێنی دابوو ،دەربڕی ...":ئامانجی سەرەكی و یەكەم كاری
ئێمە لە ئێستادا گێڕانەوەی ئارامی و ئاسایشە و پێویستە
رێگری لە بێ یاسایی لە پایتەخت و گشت جۆرجیا بكەین.
هاوكات ئێمە جڵەوی ب��واری ئابوریامن بەباشی لەبەر
دەستدایە .پێمخۆشە بیرتان بێنمەوە دوای گفتوگۆ لەگەڵ
بەڕێوەبەری بانقی نەتەویی جۆرجیا ،دەتوانین رایبگەیەنین
كە هیچ مەترسیەك لەسەر (الری) دراوی بەكارهاتو لە
جۆرجیا نییە".
دوا بزمارەكانی تابوتی خۆپەرستیەكانی ئێدوارد
شیفهردنادزە لە الیەن نینۆ بورجانادزە سەرۆكی كاتی
جۆرجیا بەم وتانە داكوتران....":لەسەر بنەمای یاسای
بنەڕەتی جۆرجیا ،لێپررساویەتیەكانی سەرۆك كۆمار گەیشتە
من ،سەرۆكی پەرلەمانی هەڵبژێراوی چوار ساڵ بەر لە
ئێستا .بەرواری بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆمار
بەپێی یاسای بنەڕەتی رادەگەیەنرێت".
لە رێکەوتی  2004/1/25وەک چ���اوەروان دەک �را،
میخائیل ساکاشڤیلی لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوت و وەک
سەرۆک کۆماری جۆرجیا بەرەسمی سوێندی خوارد.
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پایتەخت

کیێڤ

زمانی رەسمی

ئۆکرانی

سەرۆک کۆمار

پترۆ پرۆشینکۆ

سەرۆک وەزیر

ئارسنی یاتسنیوک

رووبەر

.18.0.3

ژمارەی دانیشتوان

6..097.00.

ئاین

 %7.مەسیحی 1.9 ،موسوڵمان 1.. ،یەهودی0.0 ،
ئاینەکانیتر

بیۆگرافیای ئۆکرانیا
پایتەخت

کیێڤ

زمانی رەسمی

ئۆکرانی

سەرۆک کۆمار

پترۆ پرۆشینکۆ

سەرۆک وەزیر

ئارسنی یاتسنیوک

رووبەر

.18.0.3

ژمارەی دانیشتوان

6..097.00.

ئاین

 %7.مەسیحی 1.9 ،موسوڵمان 1.. ،یەهودی0.0 ،

هیتر
5%

پێکهاتەی دانیشتوانی ئۆکرانیا

رووسی
17%

ئۆکرانی
78%

ئاینەکانیتر

3

هیتر

پێکهاتەی دانیشتوانی ئۆکرانیا
انیا)
رەنگێکی نوێ ،شۆڕشی نارنجی (ئۆکر 5%
ئۆکرانیا دوای روسیا بەرفراوانرتین واڵتە لە کیشوەری
یەکێک
ئەوروپا ،تا بەرلە روخانی کۆمۆنیزم لە کرملین،
رووسی
17%
بوو لە کۆمارەکانی یەکێتی سۆڤێت .روخاندنی حکومەتی
دیکتاتۆری جۆرجیا ،بووە ئیلهام بۆ هاواڵتیانی ئۆکرانیا.
وتەبێژەکانی (ڤیکتۆر یانۆکۆڤیچ) لەو
یەکێک لە
ئۆکرانی
78%
سەردەمەدا رایگەیاندبوو کە "...لە ئۆکرانیا
بارەیەوە لەو
زۆر باس لە سیناریۆیەکی هاوشێوەی جۆرجیا دەکرێت،
ئێمە خوازیاری ئەوجۆرە سیناریۆیە نین ،نامانەوێت لێرە
3
بینەری کودهتایەک دژی دەستوور ،وەک ئەوەی لە جۆرجیا
رویدا بین .کودهتایەک کە سەرجەم پێوەرەکانی دیموکراسی
هەڵوەشاندەوە".
هەرچۆنێک بێت بەڕوونی دەتوانرێت بوترێت کە
سەرمەشقی شۆڕشی نارنجی لە ئۆکرانیا ،شۆڕشی گوڵی
سووری جۆرجیا بوو .لە ئۆکرانیاش هاوشێوەی جۆرجیا

خۆپەرستەکان ،پێویستیان بە هەڵبژاردن نییە.
هەڵبژاردن وەكو ساختەکاری بۆ مانەوە لە دەسەاڵتدا
بەكاردێنن .كەواتە هەڵبژاردن ئەنجام دەدەن ،بەاڵم
پێویستە ئەنجامەکە لەبەرژەوەندی ئەوان بێت

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەمان کێشە لە نێوان موحافیزکارەکان و الیەنگرانی
دیموکراسیدا لەسەر ب �راوەی هەڵبژاردنەکانی سەرۆک
کۆماری بوونی هەبوو.
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری لە ئۆکرانیا ،ڕێکەوتی
 2004/10/31بەڕێوەچوو .بەپێی دەستوور لەبەرئەوەی
هیچ یەکێک لە کاندیدەکان زۆرینەیان بەدەست نەهێنابوو،
ئەو دوو کاندیدەی زۆرینەیان بەدەستهێنا بوو گەیشتنە
قۆناغی دووەم و رێکەوتی  2004/11/21بەڕێوەچوو.
لە قۆناغی دووەمدا (ڤیکتۆر یوشنکۆ) کەلە رۆژئاوا
نزیک بوو ،رەنگی نارنجی بۆ جواڵنەوەکەی هەڵبژاردبوو،
لە بەرامبەر (ڤیکتۆر یانوکۆڤیچ) سەرۆک وەزیرانی ئۆکرانیا
وەستابۆوە .لەم نێوانەشدا یەک لەو دوو ڤیکتۆرە ،دەبوو
دان بە شکستدا بنێن .سەرکەوتنی یانوکۆڤیچ واتە دۆخی
واڵتەکە وەک خۆی دەمێنێتەوە ،بەاڵم سەرکەوتنی یوشینکۆ
بە واتای گۆڕانی بارودۆخەکە دەهات.
سیانزە ساڵ بەسەر سەربەخۆیی ئۆکرانیادا تێدەپەڕی،
بەاڵم هاواڵتیانی ئەو واڵتە تامی دیموکراسی و دادپەروەریان
نەچەشتبوو.
هاواڵتیانی ئۆکرانیا رێکەوتی  2004/11/21چوونە
بەردەم سندوقەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک
کۆماری واڵتەکەیان .سەرەتا بارۆدۆخەکە ئارام و ئاسایی
بوو ،بەاڵم رۆژێک دوای هەڵبژاردنەکان لەناکاو هەموو
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ئۆکرانیا ،کە بنکەی سەرەکی ڤیکتۆر یانوکۆڤیچ بوو،
دەستیان بە چاالکیەکانیان بۆ دابەشکردنی ئۆکرانیا کردبوو.
ڤیکتۆر یوشینکۆ بۆ دەرب��از بوون لەو قەیرانە لەگەڵ
(لیۆنید کۆچام) سەرۆک کۆماری ئۆکرانیا کە دەسەاڵتی
روو لە کۆتایی بوو ،کەوتە گفتوگۆ ،بەاڵم ئەو گفتوگۆیانەش
سەرکەوتوو نەبوون.
کۆچام بە ئاشکرا پێی باشرت بوو کە ڤیکتۆر یانوکۆڤیچ-ی
نزیک لە مۆسکۆ ببێتە سەرۆک کۆمار .لەگەڵ شکستی
گفوگۆکاندا ڤیکتۆر یوشینکۆ داوای لە الیەنگرانی کرد کە
بە رەسمی شۆڕشی نارنجی دەست پێبکەن و مان بگرن و
دەزگا حکومیەکان لەکار بخەن.
لە گەرمەی خۆپیشاندانی الیەنگرانی یوشینکۆ،
حکومەت ه��ەزاران کەسی لە گۆسە و کەناری واڵتەوە
هێنایە پایتەخت و خۆپیشاندانێکیان بۆ الیەنگری یانوکۆڤیچ
رێکخست ،بەاڵم ژمارەیان بە بەراورد لەگەڵ الیەنگرانی
یوشینکۆ زۆر کرمرت بوو.
لە کۆتاییدا رێکەوتی  2004/12/3دیوانی بااڵی ئۆکرانیا
رایگەیاند کە بە سەرنجدانە ساختەکاری بەرفراوان کەلە
قۆناغی دووەمی هەڵبژاردندا ئەنجامدراوە ،دوبارە ئەنجام
دەدرێتەوە و رێکەوتی  2004/12/26وەک وادەی دوبارە
هەڵبژاردن دیاریکرد.
دیوانی بااڵ لە کاتێکدا ئەو بڕیارەی دا کە الیەنگرانی
یانوکۆڤیچ پشتیواناین لە هەڵبژاردنی دوبارە بە گشتی
دەکرد نەک تەنیا قۆناغی دووەم.

شتەکان تێکچوون .بەپێی ئەنجامە سەرەتاییەکان ڤیکتۆر
یوشینکۆ الیەنگری رۆژئاوا بە  11%دەنگەکان لە پێشەوە
بوو ،بەاڵم دەوڵەت ئامارێکی راگەیاند و بەپیی ئامارەکە
ڤیکتۆر یانوکۆڤیچ ،سیاسەمتەداری الیەنگری مۆسکۆ بە
جیاوازی  3%بەسەر رکابەرەکەیدا سەرکەوتنی بەدەستهێنا
بوو .ئۆکرانیا هاتە لەرزە( ،کیێڤ)ی پایتەخت لەناکاو بوو
بە ناوەندی خێمە و کیسەی خەو .دانیشتوانی ئەو خێمە
و کیسە خەوانە الیەنگری یوشینکۆ بوون و دژی ئەنجامی
هەڵبژاردنەکان ناڕازیبوونی خۆیان بەرامبەر ئەنجامەکانی
هەڵبژاردن دەردەبڕی.
ب��ەخ��ێ��رای��ی م���ەی���دان���ی (ن��ێ �زال��ی��ژن��وس��ی��ت��ی
 )NEZALEZHNOSTIی��ان مەیدانی سەربەخۆیی
(کیێڤ) گۆڕا بۆ مەیدانی خۆپیشاندەران .دوو رۆژ دوای
دەورەی دووەمی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 500 .هەزار
کەس لەو مەیدانە کۆبوونەوە .خۆپیشاندەران سەرجەمیان
پۆشاکی رەنگی نارنجی یان ملپێچی نارنجیان پۆشی بوو،
لەبەردەم ناوەندی هەڵمەتی هەڵبژاردنی ڤیکتۆر یوشینکۆ
رێپێوانیان ئەنجام دەدا .شارە گەورەکانی ئۆکرانیا لە
خۆپیشاندانەکان بێبەش نەبوون.
ڤیکتۆر یوشینکۆ بە پشتیوانی الیەنگرانی وەک سەرۆک
کۆماری ئۆکرانیا لە ئەنجومەنی نیوە چۆڵی ئۆکرانیا سوێندنی
سەرۆک کۆماری خوارد ،ئەمەش لە کاتێکدا بوو کە بە پێی
ئەو ئەنجامانەی حکومەت رایگەیاندبوو ،شکستی خواردبوو.
هاوکات بەرپرسانی حکومەت لە باشوور و رۆژهەاڵتی

پێکهاتەی ئاینی ئۆکرانیا
پێکهاتەی دانیشتوانی ئۆکرانیا

تاتار
2%

ئۆکرانی
3%

موسوڵمان
%0.3

ئۆزبەک
14%

کاسۆلیک
%5.6
پرۆتستانت
%5.2

رووس
13%

قیرقیز
68%

ئەرتەدۆکس
%86.7

پێکهاتەی دانیشتوانی ئۆکرانیا لە ڕووی ئاینیەوە

هیتر
3%
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لەو کاتەدا ڤالدیمیر پوتین سەرۆک کۆماری روسیا
و گێرهارد رشودەر راوێژکاری پێشووی ئاڵامنیا ،لەسەر
رێزگرتن لە ئانجامی هەڵبژاردنەکانی ئۆکرانیا رێککەوتن.
هاوکات یەکێتی ئەوروپا رایگەیاند کە پشتیوانی لە
هیچ یەکێک لە کاندیدەکان ناکەن ،بەاڵم خوازیارن کە
هەڵبژاردنێکی ئازاد و پاک ئەنجام بدرێت.
لە ئەنجامدا دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان
ڤیکتۆر ئاندریڤیچ یوشینکۆ وەک سەرۆک کۆماری ئۆکرانیا
هەڵبژێردرا و شۆڕشی نارنجی لە ئۆکرانیان بێ هیچ
خوێنڕشتنێک سەرکەوتوو بوو.
قرغیزستان ،شۆڕشێک لە گوڵی اللە
کەمێک دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گوڵی س��وور و
شۆڕشی نارنجی لە جۆرجیا و ئۆکرانیا ،شۆڕشگێڕانی
قرغیزستان گوڵی اللە-یان وەک دروشمی راپەڕینەکەیان
هەڵبژارد.
باسی راپەڕینی قرغیزستانیش هاوشێوەی ئۆکرانیا و
جۆرجیا لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا بوو .ئەمجارەش (ئەسغەر
ئاقایف) هاوشێوەی دیکتاتۆرەکانیرت باسی شۆڕشی بە
دەس��ت تێوەردانی والتانی رۆژئ��اوا لەقەڵەم دا ،بەاڵم
ئەوەی هاواڵتیانی قرغیزستان لە سەرەتای راپەڕینەکەیان
دەیانویست بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی ئازاد و پاک و بێ
ساختەکاری بوو.
بڕیار بوو هەڵبژاردنەکانی کۆماری موسوڵامنی هەژاری
ئاسیای ناوەند رێکەوتی  2005/2/27بەڕێوە بچێت.
(ئەسغەر ئاقایف) هەوڵی پێکهێنانی پەرلەمانێک بوو کە
داردەستی خۆی بن.
پارتی (قرغیزستان بۆ پێشەوە) کە لە پەرلەمان زۆرینە
بوو ،هەوڵیدەدا بە گوێڕایەڵیەکانی بۆ (ئەسغەر ئاقایف)
بە زۆرینە مبێنێتەوە .لەبەر ئەوە بۆ هێنانەدی ئەو ئامانجە
(مەریەم ،بێرێمێت ،ئایدار) هاوسەر و کوڕ و کچەکەی
ئاقایف خۆیان بۆ پەرلەمان کاندید کردبوو.
لە بەرامبەر (ئەسغەر ئاقایف)دا ،پێنج پارتی نەیاری
حکومەی یەکیانگرت بۆ ئ��ەوەی بە هەر بەهایەک بێت
هەڵبژاردنێکی ئازاد بەڕێوە بچێت ،بەاڵم ئەمە تاکە ئامانجی
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نەیاران نەبوو ،ئەوان هەوڵیان دەدا زۆرینەی پەرلەمانیش
مسۆگەر بکەن( .رۆزا ئۆتونبایێڤا) باڵیۆزی پێشووی قرغیزستان
لە بەریتانیا کە سەردەمانێک وەزیری دەرەوە ببوو ،یەکێک
بوو لە رێبەرانی بەرەی نەیاری ئاقایف .ئەم خامنە دوو مانگ
بەر لە هەڵبژاردنەکان پارتی (ئاتا ژورت)ی دژی حکومەت
دامەزراند .رۆزا لە سەروبەندی هەڵبژاردنەکاندا بەمشێوەیە
باسی پارتەکەی ک��رد....":ک��ڕۆک��ی چاالکیە سیاسیەکانی
ئێمە ئەمڕۆ بەشداریە لە ه��ەردوو هەڵبژاردنی سەرۆک
کۆماری و پەرلەمانیدا .ئامانجی ئێمە لەگەڵ سەرجەم هێزە
دروستکەرەکان بەرەنگارییە بۆ بەدەستهێنانی زۆرینەی
پەرلەمانی داهاتووی قرغیزستان .کاری ئێمە بەدەستهێنانی
دوو لەسەر سێی کورسیەکانی پەرلەمانە".
قرقیزەکان ب��ەدوای شۆڕشێکی بێ خوێنڕێژی بۆ

رۆزا ئۆتۆنباییڤا

ئەرتەدۆکس
%86.7
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روخاندنی حکومەتە دیکتاتۆرەکەی (بیشکک) پایتەختی
قرغیزستان بوون .بەاڵم لە هەمان کاتیشدا ئامادە بوون
ئەگەر لە رێگەی هەڵبژاردنەکانەوە بە ئامانجەکانیان
نەگەن ،رێگەی شۆڕشە خوێناویەکان بگرنەبەر .قرقیزەکان
لە کاتێکدا کە خەونی ئازادی و دیموکراسیان لە مێشکدا
بوو ،پارتەکانی نەیاری حکومەت هێشتا یەکگرتوو نەبوون.
لەالیەکیرتەوە الیەنگرانی ئەسغەر ئاقایف یەکگرتوو
ئومێدەواربوون پەرتەوازەیی نەیارانیان بە سەرکەوتنی
ئەوان تەواو بێت .هاوکات ئەسغەر ئاقایف پەرەسەندنی
تیرۆریزم لە قرغیزستان و لە ئاسیای ناوەند رایگەیاند،
ئەگەر ب��اری سیاسی بشێوێت ،قرغیزستان لەبەریەک
هەڵدەوەشێت .هێزە نەیارەکان ئەم هەواڵەیان بە هەوڵێک
بۆ سەرکوتکاری زیاتر لەقەڵەم دا.
ئەسغەر ئاقایف دڵخۆش بەوەی کە نەیارانی یەکگرتوو
نین ،هۆکاری نائارامیەکانی قرغیزستانی بە دەستی رۆژئاوا و
دەستی بێگانە لێکدایەوە و رایگەیاند کە لە هەڵبژاردنەکاندا
زۆرینەی هاواڵتیانی قرغیزستان پشتیوانی لە حکومەت دەکەن.

بیۆگرافیای قیرقیزستان
پایتەخت

بیشکک

زمانی رەسمی

قیقیزی ،رووسی

جۆری حکومەت

پەرلەمانی کۆماری

سەرۆک کۆمار

ئاڵماس بەگ ئاتامبایف

سەرۆک وەزیران

ژانتورو ساتیبالدیف

رووبەر

077.711

ژمارەی دانیشتوان

0.630.111

لە کۆتاییدا رۆژی هەڵبژاردن گەیشت و قرقیزەکان
بەاڵم لە قۆناغی یەکەم
چوونە سەر سندوقەکانی دەنگدان.
4
و دووەمدا نەتوانرا سەرجەم کورسیەکانی پەرلەمان ساغ
بێتەوە و قۆناغی سێیەمی هەڵبژاردنەکان ئەنجام دەدرا.
لەالیەکیرتەوە رۆژێ��ک پێش بەڕێوەچوونی قۆناغی

دیمەنێک لە شۆڕشی قرغیزستان
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دووەمی هەڵبژاردنەکان ،قرقیزەکان هەڵبژاردنەکانیان بە
منایش لەقەڵەم دا ،وردە وردە قرغیزستان لە رزینی راپەڕین
دەیگرتەوە .نزیکەی دوو هەزار کەس لە خۆپیشاندەران
تەالرەکانی حکومەتیان لە شاری (جەالل ئاباد) لە باشووری
واڵتیان کۆنرتۆڵ کرد و داوای دەست لە کارکێشانەوەی
ئاقایف-یان دەکرد.
هاوارەکانی (ئاقایف بڕۆ ،ئاقایف بڕۆ) لە جەالل ئاباد
یەکەم بڵێسەی راپەڕینەکە و شۆڕشی (اللە) بوو .ئەم
خۆپیشاندانانە وردە وردە بۆ شەپۆلێک لە رێپێوان گۆڕان.
(رۆزا ئۆتونبایێڤا  )Roza Otunbayevaوەزی��ری
دەرەوەی پێشووی قرغیزستان لەالیەن حکومەتهوە
خۆکاندیدکردنی رەتکرایەوە .ئەویش بەپێی یاسایەک کە
دەبوو ئەو کەسەی خۆی کاندید دەکات پێنج ساڵ بەر
لە هەڵبژاردن لە قرغیزستان ژیانی بەسەر بردبێت .بەاڵم
ئەم خامنە دوو ساڵ بەر لەو کاتە وەک نوێنەری نەتەوە
یەکگرتووەکان لە ناوچەی (ابخازستان) لە کۆماری جۆرجیا
بەسەری بردبوو.
زۆری��ن��ەی گەنجانی قیرقیز ،ب��ێ گرنگیدان بە
هەڵبژاردنەکان و ئەنجامەکانیان ،تەنیا بیریان لە یەک شت
دەکردەوە ،ئەویش روخاندنی حکومەت بوو.
دوای راگەیاندنی ئەنجامی قۆناغی دووەمی هەڵبژاردنە
پەرلەمانیەکە و سەرکەوتنی نزیکانی ئەسغەر ئاقایف
لەوانە کووڕ و کچەکەی ،تووڕەیی هاواڵتیانی قرغیزستانی
بە دوای خۆیدا هێنا.
الیەنگرانی ئ��ازادی بۆ یەکەمجار بەرامبەر هێزە
سەربازیەکانی پاسەوانی کۆشکی سپی قرغیزستان
وەستانەوە و  ٣٠خولەک دوای ئەوە کۆشکی سپی لە
(بیشکک) کەوتە دەست خۆپیشاندەران.
لەم شۆڕشەدا کە بە شۆڕشی گوڵی (اللە) ناوبانگی
باڵوبۆوە ،ئەوە گەنجان بوون کە دوا بزماریان لە تابوتی
حکومەتی دیکتاتۆری ئەسغەر ئاقایف داکوتا.
پێنج رۆژ دوای روخاندنی حکومەتی دیکتاتۆری
قرغیزستان ،ئەسغەر ئاقایف دوای پانزە ساڵ حوکمی
دیکتاتۆری ،دەستی لە کارەکەی کێشایەوە.
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سەرچاوەکان:
_http://www.radiofarda.com/content/f0
Revolution/371685.html
http://www.radiofarda.com/content/
feature/371689.html
_http://www.radiofarda.com/content/f1
velvetrev_czech/371693.html
_http://www.radiofarda.com/content/f1
velvetrev_romania/371692.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
gorjestan/372731.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
gorjestan_01372732/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
gprjestan_02372733/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
gorjestan_03372735/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
gorjestan_05372739/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
orange/372913.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
orange_13372924/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
orange_14372929/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
orange_15372931/.html
_http://www.radiofarda.com/content/f0
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رۆڵ و تایبەتمەندی هیاللی شیعی لە
جیۆپۆلۆتیكی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئەمەریكا هەوڵدەدات ئیمپراتۆریەتێكی سوننە مەزهەب
لە بەرامبەر هیاللی شیعەدا درووست بكات
نوسینی :یەحیا مەعروف
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
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لـ

لەم سااڵنەی دواییدا دەستەواژەی «هیاللی شیعە» لەالیەن عەبدوڵاڵی دووەم پاشای
ئوردون بەكارهێنرا ،كە مەبەست لێی خستەڕووی ترسی گرتنەدەستی دەسەاڵتی شیعەكانە
بەسەر ناوچەكەدا .بە بۆچونی ئەوان كۆماری ئیسالمی ئێران دەتوانێت بە گرتنەبەری
ڕێكاری كاریگەر لەسەر شیعەكانی عێراق گۆڕانكاریە جیۆپۆلۆتیكییەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ئاڕاستە بكات و هاوسەنگی هێز لە بەرژەوەندی شیعەكان و لە دژی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا
و ئیسرائیل بگۆڕێت.

لێرەدا پێویستە وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەینەوە:
 .1مەبەست لە شیعە كام گروپەیە؟
 .2رۆڵی هیاللی شیعە لە جیۆپۆلیتیكی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا چیە؟
 .3مەبەست لە هیاللی شیعە ،هیاللی جوگرافیە یان
سیاسی؟
 .4ئایا ئامانج لە هیاللی شیعە ،ترسانە پێگەی لە
ئێران؟
 .4نیگەرانی سرتاتیژی ئەمەریكا لەبارەی (تشیع)
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست چیە؟
 .6ئایا هیاللی شیعە دروستبووە؟

پێشەكی

هیاللی شیعە چەمكێكە زی��ات��ر ل��ەالی��ەن ئەو
كەسانەوە بەكاردێت كە مەبەستیان دەستنیشانكردنی
مەترسییەكانی پەرەسەندنی پەیوەندی شیعەكانی
عێراقە لەگەڵ شیعەكانی دەرەوەی عێراق ،بە تایبەتی
ئێران .عەبدوڵاڵی دووەم پاشای ئوردون بۆ نیشاندانی
مەیلی دۆستایەتی ئێران لەالیەن شیعەكانی عێراقەوە
ئەو دەستەواژەیەی بەكاریهێناوە ،دوای ئەویش حوسنی
موبارەك سەرۆكی پێشوتری میرس و شا عەبدوڵاڵی
سعودیە لەو كەسانە بوون كە مەترسییەكانی هیاللی
شیعەیان لە ناوچەكەدا باسكردووە .شا عەبدوڵاڵی
ئوردون لە مانگی دێسەمبەری  ٢٠٠٤لە گفتوگۆیەكیدا
لەگەڵ رۆژنامەی (واشنتۆن پۆست)ی ئەمەریكی لە
كاتی سەردانیدا بۆ ئەمەریكا چەمكی «هیاللی شیعە»ی
بەكارهێنا .بەكارهێنانی ئەم دەستەواژەیە هاوتا لەگەڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

گەیشتنە دەس��ەاڵت��ی شیەكان لە هەڵبژاردنەكانی
عێراقدا دوای هێرشی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا لە ساڵی ٢٠٠٣دا بۆ ئەم واڵتە بوو .لەسەر
ئەم بنەمایە گەیشتنە دەسەاڵتی شیعەكان لە عێراق،
تەواوكەری هیاللێك لە گۆڕەپانی كاریگەری شیعە
بوو كە واڵتانی لوبنان و عێراق و ئێران و پاكستان و
ئەفغانستانی دەگرتەوە ،بەو واتایە كە نەك تەنیا لە
ئێران شیعەكان لە قاڵبی كۆماری ئیسالمی و لە لوبنان
لە چوارچێوەی جواڵنەوەیەكی بەهێز و پێشڕەو ،بەڵكو
لە عێراق و سوریاش كە دەوڵەتیان لەدەستدایە ،پێگەی
دیاریكەرییان لە ناوچەكەدا هەیە.
دوژمنانی ئیسالم بە باشی ئەو راستیەیان دەزانی
كە پێكهاتنی دووەم حكومەتی شیعە لە ناوچەكەدا
لەالیەن شیعەكانی عێراقەوە ،زیاتر لە هەموان
دەبێتە هۆی بەهێزتر بوونی كۆماری ئیسالمی ئێران و
هاوپەیامنە هەرێمییەكانی ،لەوانە حزبوڵاڵی لوبنان و
رژێمی ئەسەد لە سوریا.
ئەم توێژینەوەیە دەیەوێت وەاڵمی ئەم گریامنانە
بداتەوە:
 .1رۆڵی هیاللی شیعە لە جیۆپۆلۆتیكی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست دیاریكەرە.
 .2مەبەست لە هیاللی شیعە جوگرافیە نەك سیاسی.
 .3ئامانج لە هیاللی شیعە ترسانە رۆڵ و پێگەی
ئێران.
 .4نیگەرانی سرتاتیژی ئەمەریكا ،كۆنرتۆڵكردنی
بزوتنەوە بونیادگەرا شیعەكانە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
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شیعەکان لەکاتی جێبەجێکردنی نەریتێکی ئایینی تایبەت بەخۆیان

 .5هیاللی جوگرافی شیعە بە كرداریی دروستبووە.
مەبەست لە هیاللی شیعە تەنیا شیعەكانی (دوانزە
ئیاممی) نییە ،بەڵكو مەبەست لێی جواڵنەوەیەكی
مەزهەبیە كە لە ناوچەیەكی جوگرافی و پانتاییەكی
بەرفراوان لە هیندستان و پاكستان ،هەموو ئێران،
زۆرینەی عێراق و بەحرەین ،رۆژهەاڵتی عەرەبستانی
سعودی ،چەند بەشێكی گرنگی توركیا ،لوبنان ،سوریا
و ئەفریقیا بوونیان هەیە .گروپە شیعیەكان لەم سنورە
جوگرافیەدا بێجگە لە شیعە دوان��زە ئیاممییەكان،
گروپەكانی ئیسامعیلیە ،زەیدیە ،عەلەوییەكانی سوریا
و بەكتاشەكانی توركیاش دەگرێتەوە .سنوری جوگرافی
دیاریكراوییان كەلتورێكی یەكپارچە دەگرێتەوە.
نیگەرانی عەرەبەكان لە بەهێزبوونی شیعەكان
لە ناوچەی رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و بانگەشە بۆ
دروس��ت��ب��وون��ی هیاللی شیعە ل��ەالی��ەن ژم��ارەی��ەك
دەس��ەاڵت��داری ع��ەرەب��ەوە ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی نیەتی

الوازكردنی ئێران و گەشەپێدانی ترسانی لە ئێران
لەگەڵدا بووە ،بەاڵم ناتوانرێت بە بۆچوونێكی هەڵە
دابرنێت .بەدەستهێنانی دەسەاڵت لەالیەن شیعەكانی
عێراقەوە لە هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی  ٢٠٠٥و
هاوسەنگی هێزی لە ناوچەكەدا گۆڕی .ئەم گۆڕانكاریە
لە دەسەاڵتەكاندا ،بە دڵنیاییەوە نەك لە نێوان شیعە
و سوننەدا ،بەڵكو لە دوو جەمسەری (شیعە –
دەسەاڵتدارانی عەرەبی)دا روی��داوە .لەم دیدگایەوە
كاریگەری مێژوویی ئێران لەسەر شیعەكانی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست بە هۆكارێك بۆ تێكدانی ئاسایشی سیاسی
ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئەژمار دەكرێت و
ئەوانەی باوەڕییان بەم بۆچوونە هەیە جەخت لەسەر
ئەم دەستەواژەیە دەكەنەوە .مەبەست لە بەیانكردنی
ئەم هیاللە ،ترسە لە ئێران بۆ ئەوەی بتوانن واڵتانی
ناوچەكە لە ئێران دوور بخەنەوە .ئەم تێگەیشتنە
لەالیەكەوە نیشاندەری بەرزبوونەوەی پێگەو قورسایی
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شیعەكان لە بواری سیاسەتی نێودەوڵەتی و رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستە و لەالیەكی ترەوە بەجۆرێك لە ئاراستەكردنی
هەستیار و نەرێنی راگەیاندنەكان ئەژمار دەكرێت.

رۆڵی هیاللی شیعە لە جیۆپۆلیتیكی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاستدا

شۆڕشی ئیسالمی ئێران و هاتنەسەر حوكمی شیعە
لەم واڵت��ەدا ،ئەو هەلەی خستە بەردەم ئەندێشەی
سیاسی شیعە كە بتوانێت منوونەی ئایدۆلۆژی خۆی
گەشەپێبدات ،بەاڵم پەرەسەندنی ئەم ئەندێشەیە
لەالیەكەوە بە هۆكارە جیاوازە ناوچەییەكانەوە ،بە
تایبەتی چاالكی رۆژئاواییەكان و ئەمەریكا ،لەالیەكی
تریشەوە بە گرێدراوە پشتیوانی ئێرانە لە شیعەكانی
ناوچەكە لە رووی سیاسی و ئابورییەوە.
دوژمنانی ئیسالم بە باشی ئەو راستیەیان دەزان��ی كە
پێكهاتنی دووەم حكومەتی شیعە لە ناوچەكەدا لەالیەن
شیعەكانی عێراقەوە ،زیاتر لە هەموان دەبێتە هۆی بەهێزتر
بوونی كۆماری ئیسالمی ئێران و هاوپەیمانە هەرێمییەكانی،
لەوانە حزبوڵاڵی لوبنان و رژێمی ئەسەد لە سوریا

گۆڕانكارییەكانی عێراق و هاتنەسەر حوكمی
شیعانەكان كە چەندین ساڵ لە ئێران نیشتەجێبوون
و بە جۆرێك لە ج��ۆرەك��ان خۆیان بە ق��ەرزارب��اری
ئێران دەزان��ن ،هەروەها سەركەوتنەكانی حزبوڵاڵی
لوبنان ،سەركەوتنەكانی شیعەكانی بەحرەین لە
بواری سیاسی ئەم واڵتەدا و كاریگەری حوسییەكانی
یەمەن ،سەرجەمیان ئاماژەن بۆ ئەوەی دروستبوونی
هیاللی شیعە نەوەستاوە و لە دۆخی تەواوبوون و
پێشكەوتندایە.

مەبەست چیە لە هیاللی شیعە

مەبەست ل��ە هیاللی شیعە زی��ات��ر الیەنێكی
منوونەیی (سامپڵ)ی و جوگرافی هەیە .دوژمنانی
ئایدیا دیپلۆماتیك

شیعە لە پەیوەندی جوگرافی مەزهەبی شیعەكان لە
واڵتانی عەرەبیدا دەترسن ،لە كاتێكدا كەمرت باس لە
رووە گرنگە مرۆڤایەتییەكانی دەكرێت ،لەوانە تونای
منوونەسازی و گۆڕان بۆ تایبەمتەندیەك .نەیارانی شیعە
لە دوای هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی ٢٠٠٥ی
عێراق ،ترسیان لە بااڵدەستی ئێران هەبوو ،بێئەوەی
كاریگەرییەكانی هیاللی شیعە و دەسەاڵتی شیعەكان
لە ناوچەكەدا لەسەر ناوخۆیان بەراورد كردبێت .لەسەر
ئەم بنەمایە پێدەچێت هەڵەی گەورە لە تێگەیشتنی
هیاللی شیعە و بەیانكردنی قورسایی جیۆپۆلیتیكی ئەو
هیاللە ،بۆتە هۆكارێكی گرنگ لە بەرنامە دانەڕشتنی
ئەو الیەنانە بۆ هاواڵتیانی خۆیان.
یەكێك لە گرنگرتین رەخنەكانی هاواڵتیانی
ع��ەرەب ،پشتتێكردنی سیاسی و ئابوری بەرامبەر
رۆژئاوایە .دوێنێ ئەم دەسەاڵتدارانە لە بەسەرمەشق
دانانی شیعە لەالیەن گەلە عەرەبیەەكانەوە دەترسان
و هەوڵی روبەڕووبوونەوەیان دەدا ،بەاڵم تێڕوانینێك
كە سنورەكان ناوەند بوون و هەوڵدان بۆ سودوەرگرتن
لەم ئامڕازە بۆ پەرەپێدانی ترس لە ئێران و شیعە ،نەك
تەنیا ئەوانی بە ئامانجەكانیان نەگەیاند ،بەڵكو بووە
هۆكاری ئەوەی بیری بەرەنگاربوونەوەی ستەمكار
لەناو هاواڵتیانی عەرەبدا سەرهەڵبدات و بە بڵێسە
سەندنی ئاگر لە تونس ،زۆربەی ئەم واڵتانە بكەونە
بەردەم گۆڕانكاری .دەسەاڵتدارانی عەرەب باسیان لە
هیاللی شیعە كردووە ،بەاڵم نەیانتوانی لەوە تێبگەن
كە باسكردنی دوژمنكارانەی ئەو هیاللە ،وادەكات
رۆژێك مانگی ئیسالم لە ناوچەكەدا دەردەكەوێت
و شیعە و سوننە بەیەكەوە رەخنە لە سیاسەتە
هەڵەكانی ئەوان دەگرن .بەحرەین باشرتین منوونەیە
بۆ ئەو راستیە.

ئامانجەكانی هیاللی شیعە

هیاللی شیعە ئامڕازێك بوو بۆ ئەوەی ئەمەریكا
بە هۆیەوە ئامانجی سەرەتایی خۆی بەدەست بێنێت،
واتە ئامادەبوونی درێژماوەی لە ناوچەی كەنداو و
لەناو دڵی ئەم ناوچەیەدا ،واتە عێراق ،بۆ ئەوە بوو لەم
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ڕێگەیەوە بە ئامانجە سەرەكییەكانی خۆی لە ناوچەكەدا
بگات .ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆ بەدەستهێنانی
بەرژەوەندییەكانی راب��وردوو بۆ درێژەپێدانی بوونی
پێگەی لە ناوچەكە و جیهاندا ،وەك ئامڕازێك سودی لە
هیاللی شیعە وەرگرتووە و وەریدەگرێت.
ئامانجی عەرەبستانی سعودیە لە باسكردنی
هەڕەشەی هیاللی شیعە ،روبەڕوبوونەوەی فشاری
ناوخۆیی و دەرەك��ی بۆ ئەنجامدانی چاكسازی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوری و فەرهەنگی ناوخۆییە.
عەرەبستانی سعودی بە گرتنەبەری ئەم سرتاتیژە
و دەس��ت��وەردان لە ك��اروب��اری ن��اوخ��ۆی عێراق و
گەشەپێدانی گرفتە ناوخۆییەكانی ئەم واڵتە بەپێی
دانپێدانانەكانی بەرپرسانی ئەمەریكا ،توانی
ئەمەریكا بخاتە ناو گێژاوی عێراقەوە ،بەم پالنەش
توانی خۆی لە گوشاری زۆری ئەمەریكا لە رۆژانی
سەرەتای دوای روداوەكانی ١١ی سێپتەمبەر رزگاری
بكات.

نیگەرانیە سرتاتیژییەكانی ئەمەریكا و ئیرسائیل
لە فراوانبوونی بازنەی شیعە لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست

گرنگرتین ئامانجی سرتاتیژی ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا دوای سەركەوتنی شۆڕشی ئێران تا ئێستا
ئەوەیە كە بزوتنەوەی شیعە بونیادگەراكان لە دەیەی
هەشتاكانی سەدەی رابردوو ،كۆنرتۆڵ بكات .لەبەرئەوە
بە سودوەرگرتن لە س��ەدام حسێن و تایبەمتەندیە
كەسییەكانی ،شەڕێكی لە نێوان دوو والتی شیعە (ئێران
و عێراق)دا درووستكرد و لە ماوەی هەشت ساڵ شەڕی
بەردەوامدا ،یارمەتی زۆری عێراقی دا بۆ بەدیهێنانی
ئامانجەكانی ،بەاڵم ئێستا بابەتی شیعە لە عێراق و
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بۆ یەكێك لە گرنگرتین بابەتە
سرتاتیژییەكانی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمەریكا گۆڕاوە
و پەرەی پێدەدرێت.
بڕیاردەرانی كۆشكی سپی پێیانوایە كە هەوڵە
بەردەوامەكانی ئەمەریكا بۆ كۆنرتۆڵكردنی ئێران و

چەکدارانی گروپێکی میلیشیایی سەر بە شیعە لە عیراق

ژمارە ( )19-18ئاب 2015

184

عێراق ،دوای روخاندنی رژێمی بەعس چۆتە قۆناغێكی
ئاڵۆزترەوە ،لەسەر ئەم بنەمایە روخاندنی سەدام
حسێن تەنیا بەشێك لە سیناریۆی (جۆرج بوش) بووە
و ئێستا كۆنرتۆڵی واڵتێكی وەك عێراق كە دوو لەسەر
سێی شیعەیە گرفتی زیاترە ،چونكە كۆماری ئیسالمی
ئێران بە كاریگەری رسوشتی لەسەر شیعەكانی عێراق،
گۆڕانكاریە جیۆپۆلۆتیكییەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی
رێنامیی كردووە و هاوسەنگی هێزی لە بەرژەوەندی
شیعەكان و لە دژی ئەمەریكا و ئیرسائیل گۆڕیوە.
بەرپرسانی ئەمەریكا بە ئاماژەكردنیان بە وتەكانی
شای ئ��وردون رایدەگەیەنن :لەگەڵ عێراق و ئێران
كە زۆرینەی دانیشتوانیان شیعەن ،واڵتانی لوبنان و
بەحرەین بەهۆی زۆری دانیشتوانی شیعە و سوریاش
كە شیعە عەلەوییەكان دەسەاڵتدارن و شیعەكانی
سعودیە بەهۆی ئەوەی لە ناوچەكانی دەوڵەمەند بە
نەوت نیشتەجێن ،بە درووستكردنی هیاللی شیعە
كاریگەری لەسەر گۆڕانكارییە جیۆپۆلیتیكییەكانی
كەنداوی عەرەبی تا دەریای ناوەڕاست درووستدەكەن.
لە راستیدا لێپررساوانی ئەمەریكا و ئیرسائیل بە
بەرجەستەكردنی تێگەیشنت ل��ە هیاللی شیعە،
ب��ڕی��اردەران��ی ع��ەرەب لە بەباتە سەرەكیەكە واتا
ئیرسائیل بەالڕێدا دەبەن و نیگەرانی ئەوان بەرامبەر
دەسەاڵتدارێتی ئایدۆلۆژی شیعە بە رابەرایەتی
كۆماری ئیسالمی ئێران لە ناوچەكەدا دەوروژێنن.
پێویستە ئاماژە بە ئەوە بكرێت كە ئەوان لە الیەكەوە
بەرجەستەسازی و دانانی تێگەیشتنی وەك هیاللی
شیعە پێچەوانەی پێویستییەكانی پرۆژەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست دەزانن و ئەم بابەتە دژ یەكێكە كە ئەمەریكا
بۆ چارەسەركردنی رووب���ەڕووی گرفت دەبێتەوە،
بەو واتایەی كە بۆ الوازكردنی كۆماری ئیسالمی و
لە پلەی یەكەمدا ئیسالمی سیاسی ،ه��ەوڵ��دەدات
مەترسیە بەتاڵەكانی دروستبوونی هیاللی شیعە و
كاریگەرییەكانی لەسەر گۆڕانكارییەكانی ناوچەكە،
ب��ەردەوام بیر واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەتی عەرەبە
سوننەكانی بێنێتەوە .لەالیەكی تریشەوە دەزانێت كە
ئایدیا دیپلۆماتیك

خستنەڕووی هەرجۆرە منوونەیەك لە رەفتار لەپاڵ
پرۆژەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورەدا ،دەبێتە هۆی
الوازی پێداویستییەكانی ئەم پ��رۆژەی��ە .بۆ منوونە
عەرەبە سوننەكان پەیوەندیە رسوشتییەكانی كۆماری
ئیسالمی ئێران لەگەڵ پارت و گروپە شیعە عێراقییەكان
بە دەستوەردانی ئێران لە عێراق لێكدەدەنەوە و
باسیدەكەن بۆ ئەوەی لەالیەكەوە روخساری كۆماری
ئیسالمی ئێران لەناو واڵتانی موسوڵامنی ناوچەكە
ناشیرین بكەن ،لەالیەكی تریشەوە زەمینەی فشاری
زیاتر لەسەر شیعەكانی عێراق دەڕەخسێنن .ئەمەریكا
لە چوارچێوەی سیاسەتی جێگیربوونی خ��ۆی لە
ناوچەكەدا لە هەوڵی سەركوتكردنی تەوژمی رەسەنی
بێداری ئیسالمیە ،بەاڵم ئەو گۆڕانكارییانەی لەم چەند
ساڵەی دواییدا رویاندا سیاسەمتەدارانی ئەمەریكای
رووب���ەڕووی گرفتێكی گ��ەورە ك��ردەوە ،ئەویش لە
بەهێزبوونی دەسەاڵتی سیاسی شیعەكان لە ناوچەكەدا
خۆی دەبینێتەوە.
دیك چینی ،جێگری سەرۆكی پێشوتری ئەمەریكا
لە سەردانیدا بۆ سعودیە ،جەختی لەسەر ئەو خاڵە
ك��ردەوە كە ئەگەر عەرەبستانی سعودیە هاوكاری
ئەمەریكا نەكات ،ئەوا هیاللی شیعە لە ناوچەكەدا
كاریگەری لەسەر دەسەاڵتی عەرەبەكان دەبێت .لە
دیدی بەرپرسانی كۆشكی سپی و ئیرسائیلەوە ،بوونی
واڵتێكی موسوڵامن و بەهێزی وەك ئێران لەناو دوو
سەرچاوەی وزەدا (خەزەر و كەنداوی عەرەبی) كە
 %٦٨ی سەرچاوەی وزەی جیهانیان تێدایە ،لە سەدەی
بیست و یەكەمدا بۆ سرتاتیژ و بەرژەوەندی و ئاسایشی
نەتەوەیی خۆژئاوا مەترسیدارە.

دروستبوونی هیاللی شیعە

وەك ئاماژەی پێكرا شای ئوردون لە وتەكانیدا وای
داناوە كە «واڵتانی عەرەبی سوننە لەالیەن هیاللی
شیعەوە گەمارۆ دراون» .بە بۆچونی ئەو هیاللی
شیعە لە ئێرانەوە دەستپێدەكات و لەم دواییانەشدا بە
گەیشتنە دەسەاڵتی شیعەكانی عێراق بەردەوام بووە
و لە كەمینەی عەلەوی سوریاوە بگرە تا لوبنان كە
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بەردەوام دانیشتوانە شیعەكەی روو لە زۆر بووندان
و سەرجەمی ئەم واڵتانەش دەگرێتەوە ».ئەمەش لە
كاتێكدایە كە مەزهەبی شیعە بە پێچەوانەی مەیلی
دوژمنان بە ئیلهام وەرگرتن لە قوتابخانەی (ئیامم
حسێن) لە گەشەسەندنی بەردەوامدایە و یەكێك لە
ناوەندەكانی قوتابخانەی شیعە ،عێراقە .گەیشتنە
دەسەاڵتی شیعەكانی عێراق ،پێكهاتە و هاوسەنگی
مەزهەبی و دەسەاڵتی لە ناوچەكەدا بە شێوەیەك
تێكدا كە زلهێزەكانی ناوچەكە و جیهان بە تایبەتی
ئەمەریكا و ئیرسائیلی بەرامبەر ئەم دۆخە نیگەران
كردووە .لەسەر ئەم بنەمایە درووستكردنی جۆرێك لە
فشار بۆ سنورداركردنی دەسەاڵتی شیعەكان پێشبینی
كراوە ،كارێك كە چەندینجار بڕیاردەرانی كۆشكی سپی
ئەنجامیانداوە.
دەسەاڵتداری شیعەكان لە عێراق لە هاوكێشەی
سیاسی ئەمەریكا و ئیرسائیلدا ئاڵۆزی زۆری تێدایە،
چونكە بەشداری چاالكی ئەوان بۆتە هۆكاری ئەوەی
بڕیاردەرانی سەرەكی كایەی (رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی
گەورە) بە هاندانی نەتەوەی كورد لەالیەك و عەرەبە
سوننەكان لەالیەكیرتەوە ،ئاگاداركردنەوەی شیعەكان
و هەڕەشەی دابەشكردنی عێراق لەگەڵ دابینكردنی
هاوسەنگی هێز لە عێراق ،هەوڵبدەن گۆڕانكاریە
سیاسییەكانی ئەم واڵتە لە داهاتوودا بۆ بەرژەوەندی
خۆیان ئاڕاستە بكەن .ئەوان واڵتانی ناوچەكە دژی
ئێران و سوریا و لوبنان و دەسەاڵتداری شیعەی عێراق
هاندەدەن بۆ ئەوەی نیگەرانیە سرتاتیژییەكانی رژێمی
ئیرسائیل بڕەوێننەوە .گیرۆدەبوونی ئەمەریكا لە عێراق
و خۆپیشاندانی شیعەكانی عێراق دژی ئەمەریكا و
لە كۆتاییشدا كشانەوەیان لە عێراق ،دیدێكی نوێی
لەبەردەم لێكۆڵینەوەی سرتاتیژی بڕیاردەرانی ویالیەتە
یەكگرتووەكان لە ب��ارەی رۆڵ��ی شیعە لە ناوچەی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا وااڵ ك��ردووە .لەم ب��ارەدا بە
سەرنجدانە نیگەرانیە سرتاتیژییەكانی ئەمەریكا لەبارەی
كاریگەری گۆڕانكاریەكانی عێراق لەسەر بابەتەكانی
نەوت و ئاسایشی ئیرسائیل ،دامەزرانی حكومەتێكی

فیدراڵ لە عێراق و پێدانی رۆڵی زیاتر بە كوردەكان
وەك رێگە چارەیەكی بنەڕەتی بۆ كۆنرتۆڵكردنی
شیعەكان لەبەرچاو گیراوە .بە بڕوای سەرمایەدارە
وەهابیە گرێدراوەكان بە ئەمەریكا و ئیرسائیل،
دەسەاڵتدارە عەلەوییەكان لە سوریا كە هاوپەیامنی
ئێرانن ،منوونەیەكی گرنگن بۆ پێكهاتنی هیاللی شیعە
لە ناوچەكەدا .ئەوان پێیانوایە راپەڕینی شیعەكان لە
یەمەن و گەشەسەندنی كاریگەری شیعەكانی پاكستان
و ئەفغانستان لە حكومەتەكانیاندا لە نیشانەكانی
گەشەسەندنی شیعە و هیاللی شیعەیە.
بە دڵنیاییەوە نابێت بیرمان بچێت كە ناوەندی
جیۆپۆلیتیكی هیاللی شیعە كۆماری ئیسالمی ئێرانە
هیاللی شیعە ئامڕازێك بوو بۆ ئەوەی ئەمەریكا بە
هۆیەوە ئامانجی سەرەتایی خۆی بەدەست بێنێت ،واتە
ئامادەبوونی درێژماوەی لە ناوچەی كەنداو و لەناو دڵی
ئەم ناوچەیەدا ،واتە عێراق ،بۆ ئەوە بوو لەم ڕێگەیەوە
بە ئامانجە سەرەكییەكانی خۆی لە ناوچەكەدا بگات

و سیاسەتی ل��ەب��ەرچ��او گ��ی��راوی ئێرانیش لەسەر
بنەمای یەكێتی نێوان موسوڵامنان و دروستبوونی
یەكگرتن و نزیكی نێوان شیعە و سوننەیە .هەفتەی
(وەحدەت) لە ئێران و ناونانی هەینی كۆتایی مانگی
رەمەزان بە (رۆژی قودس) لە پانتایی نێودەوڵەتی و
پشتیوانی ئێران لە حزبوڵاڵ و حەماس لە بەرەنگاریە
ناوچەییەكاندا گەواهی سرتاتیژی حكومەتی كۆماری
ئیسالمی ئێرانە ،لەبەر ئەوە بە كۆی گشتی دەتوانرێت
بەو شێوەیە باسبكرێت كە پرۆژەی ئایدیالی هیاللی
شیعە لە دیدێكەوە دەتوانێت ئەرێنی بێت ،بەاڵم لە
دیدێكی ترەوە دەتوانێت نەرێنی بێت و هۆكارێك بێت
بۆ فشارخستنە سەر ناوچەكە و روانگەی نێودەوڵەتی
لەسەر ئەو واڵتانە بێت كە دەیانگرێتەوە ،بەتایبەتی
ئێران ،چونكە باسكردنی لەوانەیە قورسایی شیعەكان
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زیاتر بكات ،بەاڵم هەڵویستی هەڵە دەتوانێت زیان
بە گرنگی ئامادەبوونی شیعەكان بگەیەنێت و واڵتانی
عەرەبی ناوچەكە بخاتە ژێر پشتیوانیە ئاشكرا و
نهێنییەكانی جیهانی رۆژئاوا لە بەرامبەر شیعەكاندا.
ب��ەاڵم نابێت ل��ەو بابەتە بێئاگا بین كە پاراستنی
یەكگرتوویی واڵتانی شیعە دەتوانێت كاریگەری قووڵ
لەسەر گۆڕانكارییەكانی ناوچەكە درووست بكات.

هیاللی شیعە و نیگەرانی دوژمنانی شیعە

دەتوانرێت نیگەرانییەكانی دوژمنانی دروستبوونی
هیاللی شیعە لەم خااڵنەدا كۆبكرێتەوە:
 .1جیۆپۆلیتیكی شیعە ل��ە ن��اوچ��ەك��ەدا
دەسەاڵتێكی زۆری هەیە ،لەبەر ئەوە دیدی گشتگیر بۆ

شیعەکان لەکاتی جێبەجێکردنی نەریتێکی ئایینی تایبەت بەخۆیان

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەوان ژمارەیەك خاڵی گرنگ لەخۆ دەگرێت .لە راستیدا
پێگەی جوگرافی جێگیری شیعەكان یان جیۆپۆلیتیكی
شیعەكان لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،بە بازنەی
سرتاتیژی ئابوری و سیاسی لە ناوچەكەدا ئەژمار
دەكرێت ،چونكە شیعەكان لەناوجەرگەی گەورەترین
ناوچەی دەوڵەمەند بە نەوتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
كە %٧٥ی پاشەكەوتی نەوتی جیهانی هەیە ،جێگیرن.
زۆرینەی شیعەكانی ئێران و عێراق و ئازەربایجان
%٣٠ی پاشەكەوتی نەوتیان هەیە ،ئەگەر بەشی شیعەی
رۆژهەاڵتی عەرەبستانی سعودی بخرێتە سەر ئەم
ژمارەیە ئەوا دەكاتە  .%٥٠لەبەرئەوە شیعە عەرەبەكان
لەگەڵ ئێران دەتوانن زۆربەی سەرچاوەكانی كەنداوی
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عەرەبی كۆنرتۆڵ بكەن .سەركەوتنی شیعەكان لە
هەڵبژاردنە پەرلەمانیەكەی ساڵی ٢٠٠٥ی عێراق وەك
دووەم دەوڵەتی شیعە لە ناوچەی كەنداو وەرزێكی
نوێ لە هاوكێشەی ئاسایشی و سیاسی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و زیندوكەرەوەی ناسنامەی شیعەكانی
ناوچەكە ب��وو .شیعەكانی عەرەبستانی سعودی و
بەحرەین گەشبین بوون بەوەی حكومەتی شیعە لە
عێراق دەوڵەتەكانی ئەوان ناچاری چاكسازی دەكات
بۆ ئەوەی پێگەیان لە دەوڵەتدا بەرز بكاتەوە.
 .2رەخنەی شیعەكانی ناوچەكە كە بووە هۆكاری
قەیراناوی بوونی دۆخی واڵتە عەرەبیە دواكەوتوەكان،
بە تایبەتی كە شیعەكان  %٧٠كارمەندان لە ناوچە
نەوتییەكانی سعودیە پێكدەهێنن ،ئەم بابەتەش بووە
هۆكاری نیگەرانی توندی بنەماڵەی دەسەاڵتداری ئال
سعود.
 .3بەردەوامی چاالكیە ناوەكییەكانی ئێران لە
سێبەری بەدەستهێنانی سوتەمەنی ناوەكی ،هەروەها
پێشكەوتنەكانی ئێران لە بواری پیشەسازی بەرگری و
سەربازی و گەشەپێدانی تەكنەلۆژیا و زانستی.
 .4سەركەوتنی حزبوڵاڵ لە شەڕی  ٣٣رۆژەدا لە
دژی ئیرسائیل.
 .5راپەڕینی شیعەكانی یەمەن و روخاندنی
رژێمی عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح.
 .6راپەڕینی شیعەكانی بەحرەین لە دژی
بنەماڵەی دەسەاڵتداری خەلیفە.
ئ��ەم هۆكارانە پێكەوە بوونە هۆكاری ئ��ەوەی
دەسەاڵتدارانی عەرەب لە بەدەستهێنانەوەی ناسنامەی
شیعەكان و تێكچونی سیستمی سوننەتی ناوچەكە
هەست بە نیگەرانی بكەن ،بە شێوەیەك كە شای
ئوردون لە كۆتاییەكانی مانگی دیسەمبەری ٢٠٠٤دا
وتبووی:
ئەگەر پارتەكان یان سیاسەمتەدارانی الیەنگری ئێران
دەست بەسەر دەوڵەتی نوێی عێراقدا بگرن ،هیاللێكی
نوێ كە لە جواڵنەوەكان یان ئەو حكومەتانەی كە
شیعەكان دەسەاڵتدارن لە ئێرانەوە تا عێراق و سوریا و

لوبنان دەردەكەوێت كە دەبێتە هۆی تێكدانی هاوسەنگی
هێز لەنێوان سوننە و شیعەكاندا و قەیرانێكی نوێ بۆ
بەرژەوەندیەكانی ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی دەبێت.
چەند مانگێك دوای مانگی سێپتەمبەری ساڵی ٢٠٠٥
وەزیری دەرەوەی عەرەبستانی سعودی لە سەردانیدا بۆ
ئەمەریكا نیگەرانی حكومەتەكەی دەربڕی لەبارەی ئەو
شتەی كە ئەو بە گۆڕینی عێراق بۆ ئێران لە ئەنجامی
هێرشی ئەمەریكا بۆ ئەو واڵتە ناوی برد .دواتر مانگی
نیسانی  ٢٠٠٦حوسنی موبارەك سەرۆك كۆماری ئەوكاتەی
میرس لە چاوپێكەوتنیدا لەگەڵ كەناڵی (العربیە) ،لەگەڵ
ئەو پڕوپاگەندەیەدا لە زۆرینەی شیعەكانی دانیشتوی
واڵتانی عەرەبی وەفادارییان بۆ ئێران لە واڵتەكانی
خۆیان زیاترە ،جەختی لەسەر ئەوە كردەوە كە شیعەكانی
عێراق لەژێر كاریگەری ئێراندان .ئەم وتانەی موبارەك لە
كۆتاییدا بوونە هۆكاری هاتنە ناوەوەی چەمكێكی نوێ بۆ
ناو ئەدەبیاتی سیاسی و ئایدۆلۆژی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
لەگەڵ ئەوەی هیاللی شیعە لەگەڵ جیۆپۆلیتیكی شیعە
كە پێشرت لەالیەن (فرانسوا توال)وە باسكرابوو ،نزیك بوو،
بەاڵم ناتوانرێت ئەوان لە رووی تیۆرییەوە بە یەكسان
دابرنێن ،دواتر لێكۆڵینەوەكانی پەیوەندیدار بە هیاللی
شیعەوە گەشەیان پێدرا.
بە دڵنیاییەوە ئەو رۆژەی عەرەبە دواكەوتووەكان
ترسی خۆیان لە هیاللی شیعە دەرب��ڕی ،هەرگیز بە
بیریاندا نەدەهات كە سوریاش روو بكاتە بیری سیاسی
شیعەگەرایە كە ئازادی و دادپەروەری و سەربەخۆیی
و وەستانەوە دژی ئیرسائیل و داگیركەران و بەرگری
بنەمای سەرەكی سوریان و بە خێرایی لە لە شۆڕشی
ئیسالمی ئێران ئێران نزیكبێتەوە .هەرچەندە دەیانوت
و دەیانرتساندن ،بەاڵم لە جیهانی راستەقینەدا پێشبینی
ئەم رۆژەیان نەكردبوو.

سرتاتیژی روبەڕوبوونەوەی هیالی شیعە لەالیەن
ئەمەریكاوە

ژمارەیەك رێكار و رێوشوێنی پێشبینیكراو لەالیەن
بڕیاردەرانی كۆشكی سپیەوە بۆ كۆنرتۆڵی هیالی شیعە
بەمشێوەیە داڕێژراوە: :
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 .1بەكارهێنانی ناكۆكی و گرفتەكانی نێوان شیعە
و سوننەكان ،بە مەبەستی ڕێگریكردن لە دروستبوونی
هیاللی شیعە.
 .2سەرنجڕاكێشانی زلهێزەكان بۆ ناساندنی گروپە
هاوپەیامنەكانی شیعەكانی لوبنان وەك حزبوڵاڵ بە
گروپی تیرۆریستی لەپێناو پەراوێزخستنی نێودەوڵەتی
ئێران و بەكارهێنانی سنورداری بەرامبەر كۆماری
ئیسالمی ئێران بەهۆی بەرگری كردنی لە حزبوڵاڵ.
 .3بەكارهێنانی كوردەكان بە مەبەستی كۆنرتۆڵی
دەس��ەاڵت��ی شیعەكانی ع��ێ��راق و درووستكردنی
هاوسەنگی ناوچەیی.

ناوچە سنورییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتەیەیە.
 .6دامەزراندنی (ئیمپراتۆریەتی ئیخوانیی سوننە)
بە رابەرایەتی میرس لە بەرامبەر (هیاللی شیعە)دا
بە رابەرایەتی ئێران ،كە لەسەر بنەمای تیۆردانەرانی
ئەمەریكا ئامادەیان كردووە .تا پێنج ساڵی تر سەرجەم
رژێمە عەرەبییەكان و بە تایبەتی واڵتانی كەنداوی
عەرەبی ،یەك ل��ەدوای یەك دەڕوخێن و حكومەتە
ئیسالمگەرا ئیخوانیە میانەڕەوەكان دێنە سەر حوكم
و لەگەڵ تێپەڕینی كات لە میرس نزیك دەبنەوە و
یەكدەگرن و لەو كاتەشدا حكومەتی میرس بە شێوەیەكی
گشتی رابەرایەتی جیهانی عەرەبی و جیهانی ئیسالمیی
سوننە دەگرێتەدەست ،بەمكارەش ئەمەریكا دەتوانێت
ئیمپراتۆریەتێكی سوننە مەزهەب لە بەرامبەر هیاللی
شیعە درووس��ت بكات .لە راستیدا ئەمەریكاییەكان
بەمكارەیان ه��ەوڵ��دەدەن (ئیمپراتۆریەتی سوننە)
بە رابەرایەتی میرس لە بەرامبەر (ئیمپراتۆریەتی
شیعە) بە رابەرایەتی كۆماری ئیسالمی ئێران دابنێن،
ب��ەو مەبەستەی ئیمپراتۆریەتی سوننە بتوانێت
ئیمپراتۆریەتی شیعە كۆنرتۆڵ بكات.

پیالنەكان لە دژی هیاللی شیعە

نەخشەی هیاللی شیعی

 .4سودوەرگرتن لە گرفتە نەتەوەیی و نیشتیامنی و
سنورییەكانی نێوان واڵتانی شیعە و هاوسێكانی وەك
سودوەرگرتن لە سەدام حسێن بۆ درووستكردنی شەڕی
نێوان هەردوو واڵتی شیعەی ئێران و عێراق.
 .5درووس��ت��ك��ردن��ی ب��ازن��ەی ئاسایش ل��ە نزیك
سنورەكانی ئێران و سوریا كە پێویستی بە كۆنرتۆڵكردنی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ماوەیەك بەر لە ئێستا (ریاچ الشقفە) ،سەرۆكی
ئیخوان موسلمینی میرس كە لە توركیا نیشتەجێیە لە
گفتوگۆیەكیدا لەگەڵ رۆژنامەی (جمهوریەت)ی توركیا
وتبووی»:ئێمە پشتی هیاللی شیعە دەشكێنین كە لە
ناوچەكەدا دروستبووە» .لەالیەكی ترەوە (فەیسەڵ
فایز) سەرۆكی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئ��وردون لە
كوەیت رایگەیاند»:هیاللی ئێرانی لە ناوچەكەدا بۆ
مانگی ت��ەواو دەگ��ۆڕێ ».،ئەمەش لە كاتێكدایە كە
كۆمكاری عەرەبی و رۆژئ��اوا بۆ بە چۆكداهێنانی
هیاللی شیعە چۆتە قۆناغێكی نوێوە .پەرەسەندنی
روبەڕوبوونەوەی نێوان سەلەفییە توندڕەوەكان لە
سوریا ،هێرشی تیرۆریستی بۆ درووستكردنی نائارامی
لە عێراق و هەوڵی بەرفراوانی بنەماڵەی سعود بۆ
سەركوتكردنی راپەڕینی خەڵكی بەحرەین نیشاندەری
ئەوپەڕی دڕندەیی سەرانی عەرەبە .ئ��ەوەی كە بە
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ناوی توندڕەوی مەزهەبی لە قاڵبی قاعیدە بە مەبستی
دابینكردنی بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا درووستكراوە،
وەكو ڤایرۆسێك سەرجەم جیهانی ئیسالمی ئالودە
كردووە.
هێرشەكانی قاعیدە بۆ سەر ناوچە جیاجیاكانی
سوریا لە كاتێكدا ئەنجام دەدرێت كە ژمارەی شیعەكانی
سوریا نزیكەی یەك ملیۆن كەسن .بە نزیكی شیعەكان
لە سەرجەم ناوچەكانی سوریا نیشتەجێن ،بەاڵم ئەوان
زیاتر تیشكیان خستۆتە سەر شارەكانی وەك (حەلەب) و
(ئیدلب) .لە شاری (حمص)یش شیعەكان لە ناوچەكانی
وەك (الفوعە ،كفریا ،معرمترصین)دا دەژین .لە ماوەی
ئەم چەند ساڵەی ش��ەڕدا لە سوریا بە شێوەیەكی
ئاسایی زۆرترین تاوانكاری و خراپەكارییەكانی گروپە
تیرۆریستییەكان لە دەوروبەری ئەم شارانە بووە و زۆر
نەزانانەیە گەر بڵێین ئەم روداوانە خۆنەویستانە بوون.

پێگەی بەحرەین لە هیاللی شیعەدا

لەگەڵ هێزە خۆژئاواییەكان كە ب��ەرژەوەن��دی
جێسەرنجیان لە ناوچەكەدا هەیە ،دەسەاڵتدارانی
واڵتانی كەنداوی عەرەبیش بە توندی لە رەخنەكردنی
شۆڕشی بەحرەین بۆ واڵتەكانیان دەترسن ،چونكە
بێجگە لە كاریگەری لەسەر گۆڕانكارییەكان بازاڕی
نەوت ،گرتنە دەستی دەسەاڵتی زۆرینەی شیعە لە
بەحرەین زەنگی مەترسی بۆواڵتانی عەرەبی لێداوە و
گۆڕانكاریە كارتێكراوەكان لەالیەن بێداری ئیسالمیەوە،
هەڕەشەی گەورەیە بۆ سەر ئ��ەوان .دواكەوتوویی
ناوچەكە و دەسەاڵتدارە دیكتاتۆرەكانی واڵتانی كەنداو
زۆر لە رەخنەكردنی شۆڕشی بەحرەین دەترسن .بێجگە
لەوە گەیشتنە دەسەاڵتی زۆرینەی شیعە لە بەحرەین
وەك ئەوەی لە عێراق رویداوە ،زەنگی مەترسی جددی
بۆ وەهابییەكان لێداوە .بەحرەین بە پێچەوانەی قەتەر
خاوەنی داهاتی نەوت نییە بۆ ئەوەی بتوانێت پارە
بخاتە ناو كۆمەڵگەوە ،لەبەر ئەوە كۆمەڵگەیەكی
هەژاری هەیە و بە عەرەبستانەوە گرێی خواردووە.
عەرەبستانی سعودیە نەوتی بۆ دەنێرێت بۆ ئەوەی
لەم واڵتە هەلی كار هەبێت .لەگەڵ ئەوەی عەرەبستان

لە بەحرەین رۆڵ دەگێڕێت ،كە رۆڵێكی نوێنەرایەتیە.
لەالیەكی ت���رەوە سعودییەكان پێیانوایە ئەگەر
گۆڕانكاری سیاسی لە بەحرەین روبدات ،كاریگەری
خۆی لەسەر رۆژهەاڵتی سعودیە بەجێدێڵێت .لە
هەمانكاتدا سعودییەكان پێیانوایە ئێران لە تۆڕی
كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگەی عەرەبیدا بوونی هەیە ،لەبەر
ئەوە بڕوایانوایە پێویستە لە دژی شەڕ بكەن .ئەمە تەنیا
باسی ناسنامە و خێڵ نیە ،بەڵكو باسی جیۆكەلچەرە.
لەبەر ئەوەیە دەڵێن پێویستە سیستمی سیاسی لە
بەحرەین بپارێزرێت .سرتاتیژی ویالیەتە یەكگرتووەكان-
یش سرتاتیژی پاراستنی سیستمی سیاسیە ،چونكە
گۆڕانكاری لە ناوچەكە دەبێتە یاریەكی دۆمینەی پڕ
كۆماری ئیسالمی ئێران بە كاریگەری سروشتی لەسەر
شیعەكانی عێراق ،گۆڕانكاریە جیۆپۆلۆتیكییەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی رێنمایی كردووە و هاوسەنگی
هێزی لە بەرژەوەندی شیعەكان و لە دژی ئەمەریكا و
ئیسرائیل گۆڕیوە

مەترسی .هیچ كاتێك ئەمەریكا ڕێگە نادات لە شوێنێك
كە بنكەی سەربازی هەیە ،گۆڕانكارییەكی شۆڕشگێڕانە،
كە ئێران الیەنێكیەتی رووبدات .لەبەر ئەوە ئەم دۆخی
سەركوتكردنە لە عەرەبستانی سعودیەوە بۆ بەحرەین
گوازراوەتەوە.
لە ڕووی جیۆپۆلیتیكیەوە لەگەڵ ئەوەی بەحرەین
كۆمەڵە دورگەیەكی بچوكە و بە ب��ەراورد لەگەڵ
هاوسێكانی سەرچاوەی كەمرتی هەیە ،بەاڵم پێگەیەكی
سرتاتیژی هەیە ،ئەم واڵتە لە هاوسێیەتی عەرەبستانە
و گ��رێ��دراوی خ��اك و كلتوری لەگەڵ ناوچە شیعە
نشینەكانی عەرەبستان وەك (قگیف ،احساو) شارە
كلیلییەكانی رۆژهەاڵت هەیە ،ناوچەیەكی دەوڵەمەند
بە نەوت و گازی سعودیەی لە خۆیدا هەڵگرتووە.
تێبینیە جیۆپۆلیتیكیە نێودەوڵەتییەكانی ئەم واڵتەش
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دەبێتە هۆی پشتیوانی واڵتانی خۆژئاوا و عەرەبی لە
سیستمی شانشینی ئەم واڵتە و گرنگینەدان بە خواستە
رەواكانی خۆپیشاندەران .لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
ئەمەریكا پێیوایە ئەگەر سیستمی دەسەاڵتداری ئێستا
بڕوخێت ،ئیرت هێزی دەریایی ئەمەریكا لەم واڵتە
جێگەی نابێتەوە .هەروەها بە سەرنجدانە پێكهاتەی
كۆمەڵگەی ئەم واڵتە ،حكومەتێكی شیعە و نزیك لە
ئێران دەسەاڵت دەگرێتەدەست و بە بۆچونی ئەوان
لەگەڵ تەواوبوونی هیاللی شیعە دۆخی ناوەندی
جیۆپۆلیتیكی ب��ەرگ��ری باشرت دەك���ات .ه��ەروەه��ا
عەرەبستانی سعودیە نیگەرانی هاتنە سەرحوكمی
دەوڵەتێكی شیعە و هاوپەیامنی ئێران لە هاوسێیەتی
خۆیەتی .ئەمەش دەتوانێت ببێتە هۆكاری بەرزبونەوەی
لە دیدی بەرپرسانی كۆشكی سپی و ئیسرائیلەوە ،بوونی
واڵتێكی بەهێزی وەك ئێران لەناو دوو سەرچاوەی وزەدا
(خەزەر و كەنداو) كە %٦٨ی سەرچاوەی وزەی جیهانیان
تێدایە ،بۆ ستراتیژو ئاسایشی نەتەوەیی خۆژئاوا مەترسیدارە

پێگەی ئێران لە ناوچەكەدا و عەرەبستان لە رابوردوو
زیاتر خۆی لە گەمارۆی حكومەتە نزیكەكان لە ئێران
ببینێتەوە و پێگەی سعودیە وەك هاوپەیامنی رۆژئاوا
ئەوە دەسەپێنێت كە ئەم واڵتە رێگە لە دروستبوونی
هەر گۆڕانكارییەك بگرێت كە دەبێتە هۆی زیادبوونی
دەسەاڵتی ئێران.
سەرجەم هاوسێ عەرەبەكانی بەحرەین-یش دژی
هاتنە سەر حوكمی رژێمێكی دیموكراتین لە بەحرەین.
ئەم واڵتانە بە باشی دەزانن كە هەر جۆرێك گۆڕان
لە هاوسێ بچوكەكەیاندا ،كاریگەری لەسەر هاواڵتیانی
ئەم واڵتانە بۆ ئەنجامدانی گۆرانكاری هاوشێوە دەبێت
و پایەكانی رژێمی شانشینی و دیكتاتۆری ئەم واڵتانە
ئایدیا دیپلۆماتیك

دەلەرزێنێت .لەالیەكیرتەوە ئەوان هیچ جۆرە مەیلێكیان
بۆ هەبونی هاوسێیەكی نزیك لە ئێران نابێت ،چونكە
ئاگادارن كە بوونی دەوڵەتێكی شیعە و نزیك لە ئێران
دەبێتە هۆی داب��ڕان لە نێوان واڵتانی ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو ،ئەمەش بە قازانجی ئێران دەبێت.

پێگەی ئازەربایجان ،ئەفغانستان ،هندستان،
پاكستان ،كوەیت لە هیاللی شیعەدا

ئازەربایجان كە  %٧٥ی شیعە مەزهەبن ،رووبەڕووی
شەپۆلێك لە سكۆالریزم بۆتەوە ،كە بەهۆی حەوت دەیە
دەسەاڵتداری یەكێتی سۆڤێتی جارانەوە برەوی پێدراوە،
لەبەر ئەوە ناتوانرێت بە تەواوی بە بەشێك لە هیاللی
شیعە دابرنێت ،هەرچەندە ئەم واڵتە بەشێك بووە لە
ئیمپراتۆریەتی (پارس) .لە رۆژهەاڵتی ئێران ،خێڵەكانی
(هەزارە)ی ئەفغانستان بوونیان هەیە كە لە سەدەی
١٧دا ناوچەكەی ئەوان بە ناوی (هەزارجات) لە ناوەندی
ئەفغانستان كەوتە ژێر دەسەاڵتی ئیمپراتۆریەتی ئێران و
لەو سەردەمەدا (هەزارە)كان بوون بە شیعە .ئەم خێاڵنە
لە ئەفغانستان زیاتر لە خێڵەكانی تر سەركوتكراون و
لە رووی سیاسی و ئابوری و كلتوری و مەزهەبیەوە
خرانە پەراوێزەوە و حكومەتی تاڵیبان كۆمەڵكوژی
كردن .شیعەكانی ئەم واڵتە لەگەڵ الوازی و هەژاری
هەوڵدەدەن خۆیان لە كاروانی شیعەكانی جیهان دوور
نەخەنەوە .شیعەكان لە ناوچەكانی باكوری هندستان
وات��ە (ئ��وت��اپ�رادش) و (راجستان ،كشمیر ،پنجاب)
و كەنارەكانی رۆژئ���اوای ئەو واڵت��ە لە دەوروب��ەری
شارەكانی (مۆمبای ،كاراچی) پاكستان كۆبوونەتەوە.
شیعەكانی ئەم ناوچەیە زیاتر شیعەی (ئیسامعیلی)
ن نەك دوانزە ئیاممی .لە هندستان بە نزیكەیی ()25
ملیۆن موسوڵامنی شیعەی ئیسامعیلی و دوانزە ئیاممی
ژیان بەسەردەبەن .لەگەڵ ئەوەی ئەم ژمارەیە زۆرە،
ب��ەاڵم كەمینەیەكی موسوڵامن پێكدێنێت ،كە خۆی
كەمینەیەكە لە كۆمەڵگەی هندستان و لە پاكستانیش
كەمینەیە بەرامبەر زۆرینەی سوننە .شیعەكانی ئەم دوو
واڵتەش بەهۆی سەركوتكردنیان بۆ ماوەی سااڵنێكی زۆر
دەسەاڵتێكی زۆرییان لە هیاللی شیعەدا نییە.

191

ك��وەی��ت ل��ە ب��اك��وری ن��اوچ��ەی (اح��س��ا) و %٢٥
هاواڵتیانی رەسەن و كۆچبەر شیعەكان پێكدێنن .ئەم
شیعانەش رژێمی شانشنی كوەیتیان هاوشێوەی سعودیە
روبەڕووی گرفت كردۆتەوە .شیعەكانی كوەیت لەگەڵ
ئەوەی كەمینەی مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی و ئابورین،
مافی سیاسیان هەیە .لە باشووری (احساو) قەتەر
هەیە كە  %٢٥دانیشتوانەكەی شیعەن .لە ئیامراتی
یەكگرتووی عەرەبی تەنیا %٦ی دانیشتوان شیعەن،
بەاڵم بەهۆی ئامادەبون و كاریگەری بەرفراوانی ئێران
لە ناوچەی دوبەی ،كەمینەیەكی كاریگەرن.

بۆچوونی نوام چۆمسكی لە بارەی هیاللی شیعە

نوام چۆمسكی ،مامۆستا لە زانكۆكانی ئەمەریكا،
زمانناس و رەخنەگری سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا لە
كتێبە نوێیەكەیدا بە ناوی (دەستوەردانەكان) نوسیویەتی:
«زۆرترین پاشەكەوتی وزەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە
ناوچەی نارساو بە (هیاللی شیعە)یە ،كۆنرتۆڵكردنی ئەم
هیاللە لەالیەن ئێرانەوە ترسناكرتین خەونە بۆ ئەمەریكا.
تەنیا ئەو واڵتانەی كە نەیانتوانیوە خۆیان لەگەڵ واشنتۆن
رێكبخەن ،ئێران و سوریا بوون و لەبەر ئەوە هەردوكیان
دوژمنن ،بەاڵم ئێران مەترسیدارترە».
ئەم نوسەرە لە درێژەدا نوسیویەتی« :كاریگەری
ئێران لەناو هیاللی شیعە ،هەوڵەكانی ئەمەریكا
بۆ كۆنرتۆڵكردنی سەرچاوەكانی وزەی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست روب��ەڕووی گرفت دەك��ات��ەوە .سەرچاوە
گرنگەكانی وزەی جیهان لە ناوچە شیعە نشینەكانی
رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت (ب��اش��ووری ع��ێ��راق ،ناوچە
سنوریەكانی عەرەبستانی سعودی و ئێران) بوونیان
هەیە .بێجگە لە ئ��ەوە ئێران خاوەنی پاشەكەوتی
گەورەی (گاز)ە .ناخۆشرتین خەونی واشنتۆن ئەوەیە كە
هاوپەیامنێتیەكی شیعە كۆنرتۆڵی گرنگرتین پاشەكەوتی
نەوتی جیهان ،جیا و سەربەخۆ لە ئەمەریكا بكات و
لەم شەڕەدا ئەمەریكا شكست بخوات .ئەمجۆرە بلۆكە
دەتوانێت ببێتە ئەندامی ڕێكخراوی شانگهای كە ئێران
ئەندامی چاودێری ئەوە ،هەروەها دەتوانێت ببێتە
ئەندامی رێكخراوی ئاسایشی وزەی ئاسیا ».چۆمسكی

دوای ئاماژە كردنی بە پشتیوانی ئەو واڵتانەی بەڵێنیان
نەداوە بۆ مافی ناوەكی ئێران و داواكاری ڕێكخراوی
هاوكاری شانگهای لە (بووش) بۆ كێشانەوەی هێزە
سەربازیەكانی لە واڵتانی ئەندامی ئەم ڕێكخراوە،
نوسیویەتی»هاتنەدی ئەمە ،پێگەی ئەمەریكا وەك
زلهێزێكی جیهانی بە تەواوەتی الواز دەكات».

پاشەكشەی شای ئوردون لە تێڕوانینی
(هیاللی شیعە)

شا عەبدوڵالی دووەم ،شای ئوردون لە وتەكانیدا
تێڕوانینی خۆی لە ب��ارەی پێكهاتنی هیاللی شیعە
لە ئێرانەوە تا لوبنان رەتكردەوە .ئەو چەند ساڵێك
لەمەوبەر لە بارەی هەوڵەكانی ئێران بۆ درووستكردنی
ناوچەی (هیاللی شیعە) لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
ناوی دەبرد ،لە مێزگردی ئەنجومەنی جیهانی ئابوری
لە (داڤ��وس) هۆشداری دابوو ،هەروەها سەرجەمی
ئەوەی لە بارەی دروستبوونی هیاللی شیعە وتبووی،
رەتیكردەوە و وت��ی»:ئ��ەوەی پێویستە لێی برتسین
سرتاتیژێكە كە دەبێتە هۆكاری ئاژاوەی نێوان شیعە –
سوننە».

سەرئەنجام

 .1هیاللی شیعە دروشمێكی بەالڕێدابەرە ،لەالیەن
دەسەاڵتدارە دواكەوتووە عەرەبی و خۆژئاواییەكانەوە
بە تایبەتی ئەمەریكا كە بەرژەوەندیەكانی خۆیان لە
جواڵندنی ئوممەتی ئیسالمیدا دەبیننەوە ،دەوروژێرنێت.
لەبەر ئەوە ئایدیای پێكهاتنی هیاللی شیعە تەنیا لەپێناو
درووستكردنی كەلێن لە نێوان دوو جەمسەری ئیسالمیدا،
واتە شیعە و سوننە داڕێژراوە .لە كاتێكدا كە لە سەرەتای
سەركەوتنی كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە ،خۆژئاواییەكان
و بە تایبەتی ئەمەریكا هەوڵیانداوە ئەم شۆڕشە بە
شۆڕشێكی دژە سوننە بناسێنن ،بەاڵم دوای تێپەڕینی
( )35ساڵ بەسەر شۆڕشەكەدا دەركەوت ئەم شۆڕشە نەك
تەنیا شۆڕشی دژی سوننە نییە ،بەڵكو بەردەوام مایەی
پشتگەرمی واڵتانی ئیسالمیە .پشتیوانی لە میللەتی
فەلەستین ،موسوڵامنانی بۆسنە ،كە موسوڵامنی سوننەن
سەملێنەری بەرجەستەبووی ئەو راستیەن.
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 .2كاریگەری كۆماری ئیسالمی ئێران لەسەر عێراق
بە وات��ای دەستوەردانی ئەم واڵت��ە لە عێراق نییە،
چونكە كاریگەری وتەیەكی هزریە و دەستوەردان
باسێكی منونەییە .سەركەوتنی حزبە شیعەكان لە عێراق
دەرەنجامی زۆری ژمارەی شیعەكانە لەو واڵتەدا ،كە
زیاتر لە %٦٠ی دانیشتوانی عێراق پێكدێنن .بێجگە
لەوەی هاوپەیامنی عێراقی یەكپارچە ،بە سەركەوتنی
لە هەڵبژاردنەكانی عێراقدا هاوكاری ئاشتیانەی لەگەڵ
سەرجەم حزبەكاندا ،بە تایبەتی حزبە سوننەكان هەبووە
و سودی لە زۆرینەی خۆی لە پەرلەمانی عێراق دژی
سوننەكان وەرنەگرتووە و وەستانەوە دژی ئەندامانی
پێشووی رژێمی بەعس و سەلەفیەكان كە دەستیان بە
خوێنی هەزاران ژن و منداڵی عێراقی سوور بووە ،نەك
تەنیا لەالیەن شیعەكانەوە پەسەند نییە ،بەڵكو لەالیەن
سەرجەم مرۆڤە ئازادەكانەوە پەسەندكراو نییە.
 .3لە بابەتی پەیوەندیدار بە سەركەوتنی حزبوڵاڵی
لوبنان كە گوڕی بە دەركەوتنی هیاللی شیعە بەخشی،
پێویستە بوترێت ك��ە دەس��ت بەسەركردنی دوو
سەربازی ئیرسائیلی كە وەك سەرەتای شەڕی  ٣٣رۆژە
ناوی دەبرێت ،هۆكارێك بۆ دەستدرێژی نییە ،بەڵكو
ئەوە ئیرسائیل بوو دەستدرێژی كردە سەر لوبنان و
پەیامننامەی نێودەوڵەتی پێشێلكرد و بە دروستكردنی
روداوی (قانا) گەورەترین تاوانی بەرامبەر مرۆڤایەتی
ئەنجام دا .ئەگەر بۆ رابوردووش بگەڕێینەوە دەبینین
كە دروستبوونی حزبوڵاڵی لوبنان لە ئەنجامی هێرشی
ئیرسائیل بۆ لوبنان ساڵی  ١٩٨٢بوو .لەبارەی نزیكی
ئێران لە حزبوڵاڵ پێویستە بوترێت كە كۆماری ئیسالمی
ئێران نەك تەنیا پشتیوانی لە حزبوڵاڵ ،بەڵكو پشتیوانی
لە حەماسی فەلەستینیش دەكات كە سوننەیە.
 .4رێگەی داهاتوو ،بەڵێندەری رۆژێكە كە شیعە
و سوننە لەگەڵ یەك ،بێ دەمارگیری كوێرانە كەلە
ڕێگەی ژمارەیەك دەمارگیر و داردەستەوە بەسەر
هەردوو مەزهەبەكەدا سەپێرناوە ،لە دۆخێكی زانستی
و ئ��ازاددا ،بۆچونەكانی خۆیان پێشكەش دەكەن و
دۆخێكی فكری و فەرهەنگی نوێ بكرێتەوە .لەمجۆرە
ئایدیا دیپلۆماتیك

دۆخە هاوبەشەدا ئاشكراتر و میهرەبانیەكان زیاتر
و رقەكان نامێنن ،دۆخێك كەلە میرس ئەزمونێكی
دێرینی هەیە و روبەڕووبوونەوەكانی وەك (سەید
شەرەفەدین) لەگەڵ (شێخی ئەزهەر) پشتیوانی
فكری و ك��رداری ئەمجۆرە ئایدیایەن و ئەگەر ئەم
روبەڕووبوونەوە زانستی و باوەڕداریانە لە رابوردودا
تەنیا لە كتێبەكانی چینێكی تایبەتدا بە دۆكۆمێنت
كراون .ئەمڕۆش بە هۆی بەرفروان بوونی ئامڕازەكانی
راگەیاندنەوە لە جیاتی تەكفیر و رەتكردنەوە و
وتەی ناشیرین و لە ڕێگەی لەناوچونی دەسەاڵتە
دیكتاتۆرەكانەوە ،گۆڕەپانی گشتی جیهانی ئیسالم
بە پالن و عەقڵ و وتەی لۆجیكی و زانستی جوان
دەكرێت .لەم دۆخەدا نەك هیالل و مانگی شیعە،
بەڵكو (كاكێشانی ئیسالمی نایابی محەمەدی) لە
ناوچەكەدا لەدایك دەبێت.
 .5لە ناسینی رەگ و ریشەی گۆڕانكارییەكانی
ئ��ەم دوای��ی��ەی رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و باكووری
ئەفریكا ناتوانرێت هیاللی شیعە لەبەرچاو نەگیرێت.
لەگەڵ ئەوەی ژمارەیەك لە سەرانی واڵتانی عەرەبی
لە تێگەیشتنی رێچكەی مرۆڤانەی هیاللی شیعە و
كاریگەریەكانی لەسەر دۆخی ناوخۆ ،خۆیان توشی
هەڵەی گەورە بوون .لە ئەمڕۆدا یەكێك لە گرنگرتین
رەخنەكانی هاواڵتیان لە دەسەاڵتدارانی عەرەب،
ملدانی سیاسی و ئابوریە بەرامبەر خۆژئاوا .دوێنی
ئەم دەسەاڵتدارانە لە سەرمەشقبوونی شیعەكان
دەترسان و بۆ روبەڕوبوونەوەی بیریان دەكردەوە،
بەاڵم ناوەندبوونی سنوور و هەوڵ بۆ سودوەرگرتن
لەم ئامڕازە بۆ پەرەپێدانی ترس لە ئێران و شیعە ،نەك
تەنیا ئەوانی بە ئامانجەكانیان نەگەیاند ،بەڵكو بووە
هۆكارێك بۆ ئەوەی بیری بەرگری بەرامبەر ستەمكار
لە ن��او هاواڵتیانی ع��ەرەب بجوڵێت و بە بڵێسە
سەندنی ئاگر لە تونس و میرس و ئوردون و یەمەن
و بەحرەین و ...هتد و زۆربەی ئەو واڵتانە بكەونە
دۆخی گۆڕانەوە.
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خشتەی ئاماری موسوڵمانانی شیعە و سوننە لە جیهاندا
واڵت
ئەفغانستان
عەرەبستانی سعودی
سۆماڵ
مۆریتانیا
تورکیا
جەزائیر
یەمەن
مەغریب
ئێران
بیابانی رۆژئاوا
مالدیڤ
تونس
عەمان
عێراق
لیبیا
ئیمارات
پاکستان
سینیگال
ئەردەن
جیبۆتی
ئازەربایجان
میسر
سوریا
تاجیکستان
گامبیا
تورکمانستان
ئۆزبەکستان
ئیندۆنیزیا
گینیا
کوەیت
بەگالدیش
بەحرەین
نەیجر
قەتەر
قیرقیزستان
سۆدان

ژ .دانیشتوان
33.906.639
29.989.933
6.832.009
3.026.489
99.805.524
34.098.088
23.822.983
34.856.394
95.996.000
405.200
369.334
00.489.336
3.408.085
28.645.959
9.300.434
4.968.460
099.242.646
03.900569
9.342.648
509.055
8.965.000
83.082.896
20.098.485
9.346.045
9.982.863
4.884.889
29.909.009
240.290.522
00.059.695
2.960.058
059.050.883
929.985
05.309.252
833.285
5.430.949
40.089.825

رێژەی موسوڵمانان ژمارەی شیعە
9.920.689
%000
4.302.665
%000
0
%000
0
%000
05.330.383
%66.8
0
%66
00.848.865
%66
0
%68.9
56.022.093
%68
6000
%66
05000
%66
0
%68
98.392
%68
08.060.039
%69
0
%69
999.956
%69
35.248.560
%65
546.600
%64
029.856
%64
0
%64
0.320.000
%68.4
830.826
%60
3.029.993
%60
399.459
%60
0
%60
085.020
%86
0.363.620
%88
0.652.920
%89.0
242.250
%85
989.245
%85
9.484.095
%83
545.836
%80.2
902.250
%80
033.329
%99.5
009.000
%95
589.620
%90

رێژەی شیعە
%06
%05
0
0
%20
0
%49
0
%60
0
%5
0
%2
%94
0
%09
%20
%0.5
%2
0
%85
%0.0
%09
%9
0
%4
%9
%0
%0
%30
%5
%62
%5
%20
%3
%0

ژمارەی سوننە
29.889.650
24.383.938
6.832.009
3.026.489
90.320.530
33.839.409
02.935.990
34.409.062
5.856.093
260.000
285000
00.090.080
3.280390
6.629.259
9.020.020
3.838.962
032.082.202
00.448.000
5.835.502
485.062
2.386.205
93.643.953
04.632.096
9.249.993
0.904.904
4.442.880
20.838.080
063.306.280
9.832.950
0.900.236
023.069.434
45.022
02.886.499
958.265
3.983.000
24.956.080

رێژەی سوننە
%٠٨
%85
%000
%000
%80
%000
%54
%000
%6
%000
%65
%000
%68
%39
%000
%83
%96
%68.5
%68
%000
%05
%68.6
%82
%64
%000
%69
%64
%66
%66
%90
%65
%8
%65
%96
%69
%66
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 194ئەلبانیا
لوبنان
مالیزیا
نەیجیریا
تانزانیا
بورکینافاسۆ
ئەریتریا
قەزاقستان
کۆت دیڤوار
مەکدۆنیا
ئەسیوپیا
بنین
غانا
هیندستان
روسیا
بولغارستان
ئۆگەندا
کینیا
فەلەستین
فەڕەنسا

مەغۆلستان
ئاڵمانیا
بەریتانیا
کەنەدا
چین
ئەفریقای باشور
بەرازیل
ئەرجەنتین
ئوسترالیا
ئەمەریکا
ئیتالیا

3.936.453
4.009.065
25.905.806
046.226.060
39.500.000
05.949.232
5.949.098
05.366.439
20.909.098
2.099.908
8522392338
829602832
2328322465
0209920962209
04020402249
929002000
3223962558
3620022992
0020002000
9420592962

%90
%56.9
%53
%50
%50
%50
%50
%49
%38.9
%33.3
3228
2424
0526
%0324
%0225
%0222
%02200
%00
%36
%925

540.000
0.449.054
280.900
3.289.500
0.065.000
208.500
0
354.850
439.800
9.300
0
502400
020082000
2324382062
022022000
862000
3002280
5902000
202990
3582800

%30
%90
%2
%4.99
%9
%0
0
%5
%0
%0
0
%0
%02292
%05
%8
%00
%9
%9
%0254
%9

0.580.000
883.990
00.946.400
59.492.500
09.055.000
9.940.500
2.823.584
8.252.050
00.483.200
623.700
2926592849
029262900
829022000
03228092423
0324882000
8002000
420022920
924402000
326932240
429202200

%90
%40
%68
%65.23
%64
%66
%000
%65
%66
%99
%000
%66
%89228
%85
%62
%60
%63
%63
%66249
%64

320402042
8223262958
9020032205
3324892208
0233829022698
4620522486
08422002000
3829002000
2022922940
30920202023
5829002000

%4
%329
%229
%026
%025
%025
%0
%0
%025
%029
%0250

82000
3092000
4002000
922000
320282880
632800
2992300
502000
282000
3982954
22500

%5
%20
%00
%00
%8
%00
%30
%00
%00
%20
%5

0522000
229542000
329002000
5582000
3526822020
8442200
9442900
4502000
2522000
024942909
492500

%65
%80
%60
%60
%62
%60
%90
%60
%60
%80
%65

سەرچاوە:

www.SID.ir
https://fa.wikipedia.org/wiki
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گلۆباڵ فایلس

سعودیە
حوسییەکان
بە هەڕەشە بۆ
سەر ئاسایشی
نەتەوەیی دەداتە
قەڵەم

ئیسرائیل بەبێ
بوونی چەکی
ئەتۆم وا هەست
دەکات هەمیشە
لەژێر هەڕەشەی
عەرەبەکاندایە
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شەبەحەكەی تاڵیبان كوژرا
ئامادەكردنی :زریان محەمەد
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ر

رابەری نوێی تاڵیبان (مەال ئەختەر مەنسور) ئامادەی درێژەپێدانی گفتوگۆكانی ئاشتیە
لەگەڵ حكومەتی ئەفغانستاندا ،بەاڵم كۆمەڵێك لە سەرانی بزوتنەوەی تاڵیبان دژی ئەو
گفتوگۆیانەن ئەمەش چاوەڕوانی جیابوونەوە و كەرتبوونی لەناو تاڵیباندا لێدەكرێت.
بە مردنی رابەری تاڵیبان ئومێد بە ئاشتی و سەقامگیری لە ئەفغانستان زیاتر بووە و وەزیری
دەرەوەی ئەفغانستانیش رایگەیاندووە كە واڵتەكەی هیچ كاتێك ئەوەندە لە ئاشتی و سەقامگیری
نزیك نەبووە.

رۆژێك لە دوای ئەوەی حكومەتی ئەفغانستان
هەواڵی مردنی مەال عومەری راگەیاند ،تاڵیبانی
ئەفغانستان ه��ەواڵ��ی م��ردن��ی راب��ەرەك��ەی��ان��ی
پشتڕاست كردەوە .بەپێی هەواڵێكی (ئێكسپرێس
تریبیۆن)ی پاكستانی مەال عومەر بەهۆی نەخۆشی
(سیل)ەوە مردووە ،بەاڵم گومان دەكرێت كە مەال
عومەر لەالیەن تاڵیبان یان پاكستان یان فڕۆكە
بێفڕۆكەوانەكانی ئەمەریكاوە كوژرابێت .لە بارەی
پرۆسەی ئاشتی لە ئەفغانستان لە دوای كوژرانی
مەال عومەر ،رۆژنامەی (ستاندارد)ی نەمسایی
باس لە دروستبوونی كەلێن لەناو تاڵیباندا دەكات
و نوسیویەتی" :مردنی مەال عومەر چانسی گۆڕانی
سرتاتیژی سیاسەتی تاڵیبانی زیاتر كردووە و مەال
(ئەختەر محەمەد مەنسور) رابەری نوێی تاڵیبان
الیەنگری ئاشتیە لەگەڵ حكومەتی ئەفغانستان".
بەاڵم ژمارەیەك لە سەرانی بزوتنەوەی تاڵیبان
جێگرەوەكەی مەال عومەر وات��ا (م��ەال ئەختەر
مەنسوور) پەسەند ناكەن و لە كۆبوونەوەی
شورای رابەرایەتی تاڵیباندا (مەال ئەختەر) وەك
س��ەرك��ردەی نوێی ئ��ەم گروپە هەڵبژێردراوە،
كەسایەتیە دی��ارەك��ان��ی تاڵیبان ل��ەوان��ە ك��وڕە
گەورەكەی مەال عومەر و براكەی مەال عومەر

وەك ناڕازیبوون كۆبوونەوەكەیان جێهێشتووە.
هەروەها مەال حەسەن رەحامنی ئەندامی
ئەنجومەی كوەیتای تاڵیبان و یەكێك لە كەسە
نزیكەكانی م��ەال عومەر ناڕازیبوونی خ��ۆی و
زۆرینەی ئەندامانی شورای كوەیتای راگەیاندووە
و پێیانوایە كە پێویستە (مەولەوی یەعقوب) كوڕە
گەورەی مەال عومەر كە تەمەنی  26ساڵە ،وەك
س��ەرك��ردەی نوێی تاڵیبان دی��اری بكرێت .مەال

بە مردنی مەال عومەر رابەری تاڵیبان ئومێد بە ئاشتی و
سەقامگیری لە ئەفغانستان زیاتر بووە و وەزیری دەرەوەی
ئەفغانستانیش رایگەیاندووە كە واڵتەكەی هیچ كاتێك
ئەوەندە لە ئاشتی و سەقامگیری نزیك نەبووە

(ئەختەر محەمەد مەنسور) تەمەنی  55ساڵە
و لە پەشتونەكانی قەندەهارە .لە سەردەمی
دەسەاڵتی تاڵیباندا وەزیر بووە و دوای روخانی
حكومەتەكەیان رایكردووە بۆ پاكستان.یئەم رابەرە
نوێیە لە پاكستانەوە زۆر نزیكە و ئەگەری ئەوە
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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بيؤطرافياى مةال عومةر (رابةرى بزوتنةوةى تالَيبانى ئةفغانى)
ناوى تةواوى

مةال عةبدوملةجيد حمةمةد عومةر

بةرثرسياريَتى

رابةرى روحى بزوتنةوةى تالَيبانى ئةفغانستان

لةدايكبوون

حوزةيرانى 9191

شويَنى لةدايكبوون

طوندى (نودة) لة وياليةتى قةندةهار

ئينتيماى خيَلَةكى

سةر بة خيَلَى (هوتك)ى ثةشتؤنية

ثةيوةندى بة

لة تةمةنى ( )91سالَيدا لةدواى هاتنى هيَزةكانى سؤظيَت بؤ

جيهادييةكان

ئةفغانستان ثةيوةندى بة ريزى طروثة جيهاديةكان كردووة

رؤلَ و بةشدارى

بةشدارى لة ضةندين شةرِى قورس لة دذى هيَزةكانى سؤظيَت كردووة لة
وياليةتى قةندةهار و ئةرزجان

كاركردنى لةطةلَ

كاريكردووة بؤ بةسةربازكردنى قوتابيانى طةنج لة خويَندنطا

تالَيبان

قورئانييةكان لةناو خيَوةتطةى ثةنابةراندا

طرنطرتين

فةرمانيداوة بة تيَكدانى ثةيكةرةكانى بودا لة شارى باميان بة بيانووى

فةرمانةكانى

ئةوةى ثيَضةوانةى ئايينى ئيسالمة

ضارةنوسى

لة دواى كشانةوةى ضةكدارانى تالَيبان لة كابول ضارةنوسى بة ناديارى
مايةوة

رؤلَى لةناو تالَيبان

بة سةركردايةتى ئةو بزوتنةوةى تالَيبان لة شةرِى ناوخؤدا بةسةر هةموو
ميليشيا ئةفغانييةكاندا سةركةوت

مةال عومةرو

هاوثةميانيَتى لةطةلَ ئوسامة بن الدن رابةرى ثيَشووى قاعيدة لةدواى

قاعيدة

99ى سيَثتةمبةرى  1009ثالَى بة ئةمةريكاوة نا ثةالمارى ئةفغانستان
بدات

هةوالَى كوذرانى

لة  ،1099/7/11كؤشكى سثى هةوالَى كوذرانى مةال عومةرى
بآلوكردةوة ،بةآلم دةزطاى هةوالَطرى ئةفغانستان رايطةياند كة لة
نيسانى 1092دا بةهؤى نةخؤشيةوة لة نةخؤشخانةيةكى شارى كةراضى
ثاكستان مردووة

ئایدیا دیپلۆماتیك

199

ژمارەیەک لە چەکدارانی تالیبان

هەیە سیاسەتەكانی پاكستان لە ئەفغانستان پیادە
بكات .دابەشبوونی تاڵیبان بۆ چەند گروپێك لە
ئەفغانستان گفتوگۆكانی ئاشتی لەناو دەبات ،بە
وتەی شارەزایان ئەگەر لەناو تاڵیباندا جیابوونەوە
و دابەشبوون رووب��دات دوور نیە ئەفغانستان
چارەنوسی وەك سوریا و لیبیا و یەمەنی لێبێت.
كەناڵی تەلەفیزیۆنی (تۆلۆ) ئاشكرایكرد كە مەال
عومەر رابەری بزوتنەوەی تاڵیبانی ئەفغانستان
لە كاتی چوونی لە شاری كویتاوە بەرەو باكوری
وەزیرستان كوژراوە .ئیدارەی ئەمەریكاش لە 29ی
تەموزی 2015دا كوژرانی مەال عومەری پشتڕست

كردەوە .ئێریك شۆڵتز ،وتەبێژی كۆشكی سپی لە
كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند" :ئێمە ئەو
راپۆرتانە بە راست دەزانین كە باسیان لە كوژرانی
مەال عومەر رابەری بزوتنەوەی تاڵیبات كردووە
و دەزگای هەواڵگری ئەمەریكا لێكۆڵینەوەی لە
مەال ئەختەر مەنسور ،رابەری نوێی بزوتنەوەی تاڵیبان لە دوای
مردنی مەال عومەر لە تۆمارێكی دەنگیدا داوای یەكڕیزی و
تەبایی كرد و رایگەیاند كە بزوتنەوەی تاڵیبان درێژە بە شەڕ لە
دژی هێزە بیانییەكان و هێزەكانی حكومەتی ئەفغانستان دەدات
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راستی و دروستی ئەو زانیارییانەدا كردووە كە
پێداگری لەسەر كوژرانی مەال عومەر دەكەنەوە.
الیخۆیەوە بزوتنەوەی تاڵیبان لەیەر زاری
وتەبێژەكەی (قاری یوسف ئەحمەدی)یەوە مردنی
م��ەال ع��وم��ەری رەت��ك��ردەوە و پێداگری لەسەر
ئ��ەوە ك��ردەوە كە مەال عومەر هێشتا زیندووە
و رابەرایەتی بوزتنەوەی تاڵیبان دەكات و ئەو
هەوااڵنەی باس لە كوژرانی یان مردنی دەكەن لە
راستیەوە دوورن.
مەال عومەر لە قۆناغی شەڕی ناوخۆدا لە دوای
پاشەكشەكردنی هێزەكانی یەكێتی سۆڤێتی جاران
لە خاكی ئەفغانستان ،سەركردایەتی بزوتنەوی
تاڵیبانی ك��رد ب��ۆ ش��ەڕك��ردن ل��ە دژی سەرجەم
میلیشیا نەیارەكانی ئەفغانستان و دواجار توانی
بەسەرییاندا سەربكەوێت .هاوپەیامنێتی نێوان
تاڵیبان و رێكخراوی قاعیدە بە سەركردایەتی مەال
عومەر و ئوسامە بن الدن ،هۆكارێكی سەرەكی بوو
لە ساڵی  2001و راستەوخۆ لە دوای هێرشەكانی
11ی سێپتەمبەر بۆ سەر ئەمەریكا ،پاڵی بە ویالیەتە
یەكگرتوەكان و هاوپەیامنە خۆرئاواییەكانیەوە نا
هێرش بكەنە سەر واڵتی ئەفغانستان بۆ پاكتاوكردن
و لەناوبردنی بزوتنەوەی تاڵیبان.
دەزگ�����ای ه��ەواڵ��گ��ری ئ��ەف��غ��ان��س��ت��ان لە
بەیاننامەیەكدا رای��گ��ەی��ان��د ،م��ەال محەمەد
عومەر راب��ەری بزوتنەوەی تاڵیبان پێش دوو
ساڵ لە 2013دا لە یەكێك لە نەخۆشخانەكانی
ك��ەراچ��ی پاكستان بە نەخۆشی م���ردووە .لەو
بارەیەوە حەسیب سدیقی وتەبێژی هەواڵگری
ئەفغانستان وت��ی" :م��ەال ع��وم��ەر ل��ە نیسانی
2013دا لە بارودۆخێكی لێڵ و تەمومژاویدا لە
نەخۆشخانەیەكی ش��اری كەراچی پاكستان بە
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نەخۆشی مردووە" .الیحۆیەوە بزوتنەوەی تاڵیبان
هیچ كۆمێنتێكی لەسەر ئەو دەنگۆیانە نەدا كە
لەالیەن سەرچاوە هەوزاڵگرییەكان و كەناڵە
فەرمیە حكومییەكانەوە دەرچووە.
لە الیەكی ترەوە سەید زافر هاشمی وتەبێژ بە
ناوی سەرۆكی ئەفغانستان ئاماژەی بۆ ئەوە كرد
كە ئەو راپۆرتانەی دەربارەی كوژرانی مەال عومەر
باڵوبوونەتەوە ئەمجارە جددین و لێكۆڵینەوەیان
لە راستی و دروس��ت��ی زانیارییەكان ك��ردووە.
وتیشی" :ئەنجامی روداوەكە بە گەلی ئەفغانستان
و كەناڵەكانی راگەیاندن رادەگەیەنین و لە
راستییەكان دڵنیا دەبینەوە".
مەال ئەختەر مەنسور ،رابەری نوێی بزوتنەوەی
تاڵیبان لە دوای مردنی مەال عومەر لە تۆمارێكی
دەنگیدا داوای یەكڕیزی و تەبایی كرد و رایگەیاند
كە بزوتنەوەی تاڵیبان درێژە بە شەڕ لە دژی هێزە
بیانییەكان و هێزەكانی حكومەتی ئەفغانستان
دەدات .مەال ئەختەر مەنسور ئەوەشی راگەیاندووە
كە پێویستە لەسەر چەكدارانی تاڵیبان یەكگرتوو بن و
پشتی یەكرت بەرنەدەن ،چونكە لێكرتازان و دابەشبوونی
ریزەكامنان تەنها دڵی دوژمنان خۆشدەكات ،هەر بۆیە
تاڵیبان لەسەر جیهادی خۆی ب��ەردەوام دەبێت تا
دامەزراندنی حوكمی ئیسالمی لە ئەفغانستان.
سەرچاوەكان:
http://arabic.rt.com/news/789829
geopolicraticus.wordpress.com
http://arabic.people.com.
html.7388412/cn/31663
http://www.dw.com/fa-ir
Bbc arabic
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ئالودەبوون بە ئینتەرنێت ،پەتای سەردەم
لە جیهاندا ( )3ملیار کەس
ئینتەرنێت بەکاردەهێنن
ئامادەکردنی لە فارسییەوە  :ئەلەند مەحمود
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بـ

بەکارهێنانی زۆری ئینتەرنێت زیادی کردووە و تەمەنی خۆیان لە بەرامبەر کۆمپیوتەرەکان
بەسەر دەبەن و بە جۆرێک کە کۆمپیوتەر و ئینتەرنێتیان کردۆتە جێگرەوەی پشوودان و
سەردان و سەفەر ،بە واتایەکیتر ئالودەی ئینتەرنێت بوون.

ئالودەبوون بە ئینتەرنێت بۆ یەکەمجار ساڵی
 1996لەالیەن کەسێکەوە بە ناوی (یونگ) بەکارهێرناو
ئەم بابەتە سەرنجی دەرونناس و پزیشکەکانی بەالی
خۆیدا راکێشا و لەو کاتەوە لێکۆڵینەوەی زۆر لەبارەی
ئالودەبوون بە ئینتەرنێت وەک جۆرێک نەخۆشی
دەروونی ئەنجامدراوە.
ساڵی  ٢٠٠٦ئالودەبوون بە ئینتەرنێت لەالیەن
ئەنجومەنی پزیشکانی ئەمریکاوە وەک نەخۆشی
دەروون����ی ن��اس��ێ�نرا .دەروون��ن��اس��ەک��ان پێناسەی
جۆراوجۆریان بۆ ئالودەبوون بە ئینتەرنێت کردووە،
ژمارەیەکیان پێیانوایە کە هەر کەسێک بۆ ماوەی
 19کاتژمێر ئینتەرنێت لە هەفتەیەکدا بەکاربهێنێت،

ژمارەیەکیرتیش پێیانوایە ک��ە هەرکەسێک 36
کاتژمێر لە هەفتەیەکدا ئینتەرنێت بەکاربهێنێت
ئ��ال��ودەب��ووە ب��ە ئینتەرنێت ،.ب��ەاڵم ت��ا ئێستا بە
تەواوی کاتژمێرەکانی بەکارهێنانی ئینتەرنێت کە بە
ئالودەبوون دابرنێت رایەکی گشتگیری لەسەر نییە،
چونکە بابەتی ئالودەبوون بە ئینتەرنێت و تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان بابەتێکی نوێیە .ئەوەی روونە کە
بەکارهێنانی ئینتەرنێت بۆ ماوەیەکی زۆر و چوونە
ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بەڕێژەیەک کە خۆراک
و خەوی لێتێکبدات و کاتی ت��ەواو بۆ خێزانەکەی
تەرخان نەکات و بەرپرسیارێتیەکانی ئەنجام نەدات،
دەتوانرێت پێی بوترێت ئالودەبووە .بەپێی لێکۆڵینەوە
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ئاماری ئالودەبووەکان بە ئینتەرنێت لە جیهاندا بەپێی ساڵ
ژمارەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت

ڕێژەی  %بەکارهێنەران لە جیهاندا

ساڵ
3991

14,161,570

3.1

3991

25,454,590

3.1

3991

44,838,900

3.0

3991

77,433,860

3.1

3991

120,758,310

0.3

3990

188,023,930

1.3

3999

280,866,670

1.1

0333

413,425,190

1.1

0333

500,609,240

0.3

0330

662,663,600

33.1

0331

778,555,680

30.0

0331

910,060,180

31.3

0331

1,029,717,906

31.0

0331

1,157,500,065

31.1

0331

1,373,040,542

03.1

0330

1,562,067,594

01.3

0339

1,752,333,178

01.1

0333

2,034,259,368

09.1

0333

2,272,463,038

10.1

0330

2,511,615,523

11.1

0331

2,712,239,573

11.9

0331

2,925,249,355

13.1

0331

3,079,339,857

10.1

ئایدیا دیپلۆماتیك
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خشتەی هێماکانی ئالودەبوونی مرۆڤ بە ئینتەرنێت

ئەنجامدراوەکان بە نزیکەیی  %٧٠تاکەکان لەوانە
زیاتر مندااڵن و تازەپێگەیشتوان و گەنجان بە هۆی
یاریەوە ئالودەبووی ئینتەرنێت بوون .بەپێی ئامارە
بەردەستەکان کۆریای باشور بە پلەی یەکەم دێت
لە جیهاندا لە رووی ئالودە بوون بە ئینتەرنێت و
زۆرترینی ئالودەبووەکانیش گەنجانن .بەاڵم بەپێی
توێژینەوەکان کچان زیاتر لە ک��وڕان ئالودەبوون.
بە ب��روای شارەزایان ئالودە بوون بە کۆمپیوتەر و
ئینتەرنیت شێوازی جیاجیای هەیە ،لەوانە گەڕان بە
سایتەکاندا ،گفتوگۆ ،سەردانی سایتە سێکسیەکان،
داونلۆد کردن و یاریکردن و روانین لە وێنە.

ئاماری ئالودەبووەکان بە ئینتەرنێت لە جیهاندا

ب��ە پێی دەرەن��ج��ام��ی نوێرتین توێژینەوە %٦
بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت لە جیهاندا ئالودەبوون،
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە  %١١باکور و رۆژئاوای ئەوروپا
 %٢.٤بەرزترین و نزمرتین ئالودەبووەکان بە ئینتەرنێت
لە خۆ دەگرن.
ئەم توێژینەوەیە لە  ٣١واڵت ئەنجام دراوە و
 ٨٩ه��ەزار بەکارهێنەری ئینتەرنێت وەک سامپڵی
توێژینەوەکە وەرگیراون.
لە ئێساتدا زیاتر لە ( )3ملیار کەس لە کۆی نزیکەی
( )7ملیار دانیشتوی سەرزەوی ئینتەرنێت بەکاردەهێنن.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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نیشانەکانی ئالودەبوون بە ئینتەرنێت

 .1بەکارهێنانی زۆر و زیاد لە پێویستی ئینتەرنێت
و کەمکردنەوەی چاالکیە جەستەییەکان.
 .2هەستی جۆرێک ناچارکردن بۆ بەکارهێنانی
ئینتەرنێت و دوورکەوتنەوە لە چاالکیە گرنگەکانی ژیان.
 .3نەبونی خواست بۆ ئەنجامدانی کاریرت و
دواکەوتن لە کاری رۆژانە.
 .4کەمبونەوەی پەیوەندی نێوان تاکەکان و

نەبونی مەیل بۆ بەستنی پەیوەندی.
 .5دوور کەوتنەوە لە خوێندنەوەی کتێب و
کەمبونەوەی خەو.
 .6کەمبوونەوەی کاتی پشوو ،وەرزش ،گەشت و
سەیران.
 .7تێکچوونی کاتی خەوی شەو و رۆژ.
 .8بێئاگایی لە خێزان و ه��اوڕێ و بەرپرسیار
نەبوون بەرامبەر کار و خوێندن.
ئایدیا دیپلۆماتیك

 .9الدانی رەوشتی و کۆمەاڵیەتی.
 .10گۆڕانی رەفتار و هەستەکان.
بوونی پێنج نیشانە لەوانەی سەرەوە ئاماژەیە بۆ
ئالودەبوون بە ئینتەرنێت و گرنگرتین دەرەنجامەکانی
ئالودەبوون بە ئینتەرنێت بریتین لە:
خەمۆکی ،گۆشەگیری و خۆپەراوێز خسنت ،تێکچوونی
کاتی خەو ،هەستکردن بە ماندوێتی بەردەوام ،فشاری
دەروونی ،لەدەستدانی هەلی کار ،تێکچوونی پەیوەندی

نێوان تاکەکان ،کێشە خێزانییەکان ،گرفتەکانی خوێندن،
تووڕەی بوونی بەردەوام ،كەمبوونەوەی مەیلی سێکس.

فەیسبووک و خواردنەوەی کحولی جیاوازیان
هەیە؟

ئالودەبوون بە ئینتەرنێت لێکچوونی زۆری هەیە
لەگەڵ ئالودەبوون بە ماددەی هۆشبەر و خواردنەوە
کحولیەکان و  .....لە راستیدا لە مێشکی ئەو کەسانەدا
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کە ئالودەبوون بە ئینتەرنێت هەمان ئەو شتانە روو
دەدەن کە لە مێشکی کەسی ئالودەبوو بە ماددە
هۆشبەرەکان روو دەدات ،بەپێی لێکۆڵینەوەی
ت��وێ��ژەران توانای بەرپرسیارێتی و هەستکردن و
بڕیاردان کەسانی ئالودەبوو بە ئینتەرنێت وەک ئەو
کەسانە وایە کە ئالودەبووی ماددەی هۆشبەرن.
بە واتایەکیرت کەسانی ئالودەبوو بە ئینتەرنێت و تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکان لە ژیانی رۆژانەی خێزانی و کۆمەاڵیەتی
و کاری دوور دەکەونەوە ،گرێدراویان بە ئینتەرنێت
رۆژانە زیاتر دەبێت و ئەگەر بەکاری نەهێنن تووشی
شڵەژان دەب��ن ،ئەمانەش هەمان ئەو شتانەن کە بۆ
ئالودەبوو بە ماددەهۆشبەرەکان روو دەدات.

ماڵوێرانکەری مۆدێرن

ئالودەبوون بە ئینتەرنێت شیرازەی خێزان تێکدەدات
و هەریەکێک لە هاوسەرەکان نابێت چاوەڕێ بکات
ئ��ەوەی�تر لێیگەڕێت چی دەک��ات بیکات ه��ەروەک
ئالودەبوون بە ماددەی هۆشبەر کە خێزان هەوڵدەدات
کەسی ئالودەبوو لە ئالودەبوونەکە دوور بخاتەوە و
رێگەچارەیەکی بۆ بدۆزێتەوە.

ئالودەبوون بە ئینتەرنێت و پەیوەندیەکانی دەرەوەی
خێزان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دەتوانێت بەتێپەڕینی
کات ژیانی هاوبەشی خێزانەکان لەناو ببات.
بەشێوەیەکی گشتی ئەگەر کەسێک هاوڕێیەتیەکی
سادەی هەبێت ،ئەم بابەتە بۆ هاوسەرەکەی دەبێتە
ه��ۆک��اری هەستیاری ،بەتایبەتی ل��ەو کاتانەدا کە
هاوسەرێکیان زیاد لە پێویست گرنگی بە گفتوگۆ لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکاندا بدات و کاتێکی زۆر بۆ ئەوە دیاری
بکات.

جۆرەکانی ئالودەبوون بە ئینتەرنیت

 .1یاریە ئینتەرنێتیەکان :بەشیویەکی گشتی
 %٧٠ئ��ال��ودەب��وون بە ئینتەرنێت لە ڕێگەی یاریە
ئۆنالینەکانەوەیە.
 .2ئالودەبوون بە پەیوەندیە ئینتەرنێتیەکان:
چات و گفتوگۆی ئینتەرنێتی کە دەبنە جێگرەوەی
پەیوەندیە خێزانی و هاوڕێیەتیەکان لە ژیانی
کۆمەاڵیەتیدا .یان ئالودەبووەکان لە ئینەرنێتدا
ب���ەردەوام بە دوای ن��اوی خۆیاندا دەگ��ەڕی��ن یان
دەیانەوێت بزانن چەند کەس سەردانی ئەکاونتە
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تایبەتیەکەی ئەویان کردووە و بە هۆی کەمبوونەوەی
س��ەردان��ک��ەران تووشی جۆرێک دڵ��ەڕاوک��ێ دەب��ن.
ه��ەروەه��ا ب��ە رای ت���وێ���ژەرەوان ژم��ارەی��ەک لە
ئالودەبووەکان نهێنیە تایبەتیەکانیان لە ئینتەرنێتدا
باڵو دەکەنەوە.
 .3سەردانی سایتە سێکسیەکان :لەم دۆخەدا
بەکارهێنەر بەردەوام بە دوای وێنەو گرتەی ڤیدیۆیی
سێکسی دەگەڕێن.
 .4ئالودەبوون بە کۆکردنەوەی زانیاری :لەمجۆرەی
ئالودەبووندا تاک (بەکارهێنەر) سەرقاڵی کۆکردنەوەی
زانیاریەو زۆر بە دوای زانیاریدا دەگەڕێت کە ئەمە خۆی
نیشانەی ئالودەبوونەکەیەتی بەمجۆرە.

کاریگەری و دەرەنجامەکانی ئالودەبوون بە
ئینتەرنێت

کاریگەریەکانی ئ��ال��ودەب��وون ب��ە ئینتەرنێت
جەستەیی و دەروونییە و کاریگەری لەسەر ژیانی
کۆمەاڵیەتی تاک دەبێت .ناتوانرێت هەمو رەفتارێکی
درێ���ژدادڕی بە ئالودەبوون بە ئینتەرنێت هەژمار
بکرێت ،بۆ منونە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی بۆ ماوەیەکی
زۆر ،هەروەها بە هەڵە بەکارهێنانی ئینتەرنێت ناکاتە
ئەوەی کە ئینتەرنێت خراپە ،دەتوانرێت سودی جیا جیا
لە ئینتەرنێت وەربگیرێت بۆ منونە لە بواری بازرگانی.
کەسی عالودە بوو بە هۆی زۆر دانیشنت ولەبەردەم
کۆمپیوتەر و خۆ بزرکردنی لە ئینەرنێتدا دوور دەکەوێتەوە لە
چاالکیە جەستەییەکان و دانیشتنی زۆریش دەبێتە هۆی ئازاری
شان و مل و پشت و قاچەکان ،هەروەها زۆر بەکارهێنانی
ئینتەرنێت خ��ەوی شەوانەی بەکارهێنەر تێکدەدات و
ژمارەیەک لە تاکەکان خواردنەوە هۆشیارکەرەوەکانی وەک
چاو و قاوە بۆ قوتار بوون لە خەو بەکاردەهێنن.
لە بواری زیانە کۆمەاڵیەتیەکانیشدا بەپێی توێژینەوەکان
 53%ئالودەبووەکان لە هاوسەرگیری و بەستنی هاوڕێیەتی
راستەقینە نەک مەجازی و پەیوەندی خێزانیدا گرفتیان
هەیە ،هەندێکجاریش بە ئەوانەی کە زۆر ئینتەرنێت
بەکاردەهێنن پێیان دەوترێت (بێوەژنی مەجازی).

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕێکارەکانی سوودوەرگرتنی راست لە ئینتەرنێت:

 .1دانانی بەرنامە بۆ کارەکان و دیاریکردنی کاتی
دیاریکراو بۆ هەر کارێک و پابەند بوون بە بەرنامەکەوە.
 .2دیاریکردنی کاتی گونجاو بۆ بەکارهێنانی
ئینتەرنێت.
 .3سود وەرگرتنی ئامانجدار لە ئینتەرنێت.
 .4کۆمپیوتەر لە ژووری تایبەتیەوە بربێتە ژووری
دانیشتنی خێزان.
 .5دیاریکردنی سزا بۆ سودی هەڵە لە ئینتەرنێت
و زێدەڕۆیی لە بەکارهێنانیدا.
 .6گرنگیدان بە بەرنامەکانی کات بەسەربردن و
گەشت و سەیران.
 .7زیادکردنی پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان و
بەدەسهێنانی شارەزایی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی.
 .8دوور کەوتنەوە لە تەنیایی و بێکاری کە دەبنە
هاندەری بەکارهێنانی ئینتەرنێت.
 .9خوێندنەوەی کتێب.

سەرچاوەکان:

http://w w w.porseshkadeh.com/ .1
Question/23447
h t t p : / / d a n a k h a b a r . c o m / f a / .2
news/1159671
http://www.infography.ir/?p=770 .3
http://www.internetworldstats.com/ .4
stats.htm
h t t p : / / w w w. a s r i r a n . c o m / f a / .5
news/373197
http://www.gerdab.ir/fa/news/13483 .6
http://www.gerdab.ir/fa/news/13447 .7
h t t p : / / w w w. f o o d r e g i m e . c o m / .8
healthnews/91
http://www.internetlivestats.com/ .9
internet-users/#trend
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سەوداگەرییەكانی نەوت لە
جیهانێكی ناسەقامگیردا

نیویۆرك تایمز :ئەمەریكا توانای رێكخراوی

ئۆپیكی خەفە كردووە

نوسینی :پیێر رمبێرت
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئایسا ئارام
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تـ

تۆماس فریدمان نوسینێكی بە ناونیشانی (یەكەم یاسای نەوتی
سیاسی) لە رۆژنامەی نیویۆرك تایمزی ئەمەریكیدا باڵوكردۆتەوە و
نوسیویەتی« :لەو واڵتانەی كە دەوڵەمەندن بە نەوت ،بەردەوام بەهای
نەوت و ئازادییەكان پێچەوانەنی یەكترن» .فریدمان پێیوایە ئەو واڵتانەی كە
وەك گۆچان سوود لە نەوت وەردەگرن ،دۆخێكی تایبەتیان هەیە .بۆ نموونە
بەریتانیا و نەرویج و ویالیەتە یەكگرتووەكان لە یەكگرتنەوەی یەكەم یاسای
نەوتی سیاسی بە دوورن .بەهای بەرمیلێك نەوت كە لە ساڵی 2011دا
نزیكەی ( )110دۆالر بوو ،لە ماوەی نێوان  2014/6/19كە ( )115دۆالر بوو،
تا  2015/1/13بۆ ( )46دۆالر دابەزینی بەخۆیەوە بینی كە لە نیوەی بەهای
پێشووی كەمترە و لە مانگی ئازاردا گەیشتە ( )50بۆ ( )60دۆالر.

چاودێران و شیكەرەوان هۆكاری ئەم بەرزی و نزمیە
بۆ ئاڵۆزییەكانی رۆژهەاڵتی نزیك و كەمكردنەوەی
بەرهەمهێنانی نەوت لە ئەمەریكا ،بۆ پشتیوانیكردنی
نرخی نەوت دەگێڕنەوە ،بەاڵم ئەم شیكارییانە بە ناڕاست
دەدەنە قەڵەم ،چونكە لە الیەكەوە كەمبوونەوەی رێژەی
گەشە لە واڵتی چین و دەوڵەتانی ئەوروپا بۆتە هۆی
كەمكردنەوەی خواست لەسەر سوتەمەنی ،لەالیەكی
تریشەوە خستنەڕووی نەوت لە جیهاندا بە شێوەیەكی
چاوەڕواننەكراو زیادی كردووە .بەرهەمهێنان لە لیبیا،
هەناردەكردنی جێگیری نەوتی عێراق ،دەرهێنانی
نەوتی زۆر لە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا،
كەمكبوونەوەی خواست و زۆر بوونی خستنەڕوو.
دابەزینی نرخی نەوت دەرەنجامی كاردانەوەی بازاڕی
جیهانیە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە لە رووی جوگرافیی-
سرتاتیژییەوە ئەنجام دەدرێت ،كە هانی سەوداگەری
لەسەر مەبەستی نهێنی كاراكتەرەكان دەردەخات .لە
عەرەبستانی سعودیەوە دەستپێدەكەین ،كە پێشڕەوی
رێكخراوی هەناردەكارانی نەوت (ئۆپیك)ە ،لە سااڵنی
دەیەی 1980وە رۆڵی لە دانانی نرخی نەوتدا هەبووە،
ب��ەاڵم جێگیر نەبوونی بەهای ن��ەوت بە مەترسی
نازانێت .لە كاتی كۆبونەوەی رێكخراوی ئۆپیك لە
2014/11/27دا رەزامەندی نەدا لەسەر كەمكردنەوەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرهەمهێنانی نەوت .ئەم كاردانەوەیە كە خرایە ژێر
چاودێری وردەوە ،واتا و شیكاری سەرسوڕهێنەری
لەخۆگرت .لە 2014/10/10دا ئاژانسی ئانادۆڵی توركی
بیروڕای یەكێك لە شیكەرەوەكانی باڵوكردەوە ،كە
جەختی دەكردەوە لەسەر ئەوەی كە حكومەتی ریاز
بەهای نەوتی خۆی لەبەر پاراستنی پشكی خۆی لە
هەناردەكردنی نەوت كەمكردۆتەوە ،بەاڵم بەشیوەیەكی
ناڕەسمی عەرەبستانی سعودی دەیەوێت ئێران ناچار
بكات دان بە هەڵەكانی لە فایلی ناوەكیدا بنێت و
ئاراستەی پشتیوانییەكانی روسیا لە سوریا بگۆڕێت.
زۆری ن��ەب��رد ك��ە راگ��ەی��ان��دن��ەك��ان باسیان لە
رێككەوتنێكی نهێنی نێوان سعودیە و ئەمەریكا كرد،
لە رێكەوتی  2014/9/11جۆن كیری وەزیری دەرەوەی
ئەمەریكا لە كاتی سەردانیدا بۆ ریاز ئەوەی پەسەند
كرد ،كە واڵتەكەی لە وەستانەوە دژی بەشار ئەسەد
رۆڵی گەورەتر بگێڕیت ،لە بەرامبەریشدا عەرەبستانی
سعودیە پشتیوانی بۆردومانی داعش لەالیەن رۆژئاواوە
بكات و بەڵێن بدات شەڕی نەوت دژی هاوپەیامنەكانی
رژێمی سوریا واتە روسیا و ئێران بكات .هەروەها
(الری ئلیوت) رۆژنامەنووسی ئابوری لە رۆژنامەی
گاردیەن نوسیویەتی" :بەو شێوەیە لە جیهان بڕوانن
كە دەزگای بەڕێوەبردنی ئۆباما دەیبینێت .دەیەوێت
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تاران ناچار بكات لە فایلی ناوەكیدا خۆی بەدەستەوە
ب��دات .دەخوازێت ڤالدیمێر پوتین لە رۆژهەاڵتی
ئۆكرانیا بكشێتەوە .واشنتۆن بە هاوكاری سعودیەی
هاوپەیامنی ،هەوڵدەدات بەهای نەوت لە بازاڕەكاندا
دابەزێنێت .روس��ەك��ان و ئێرانییەكان پشتیان بە
هەناردەكردنی نەوت بەستووە و بەمشێوەیە گفتوگۆ
لەگەڵ ئەوان ئاسان دەبێت" .گریامنەیەك كە جێگەی
سەرنجە ،بەاڵم زیاتر راستییەكان پشت بە بەرنامەیەكی
جیۆپۆلۆتیكی كە جێگەی گومان نییە ،دەبەستێت.
لێرەدا گەڕان بەدوای ئەوەی كە تاوانەكە لە بەرژەوەندی
كێدا بووە ،یارمەتی دۆزینەوەی تاوانبار نادات .چین و
هیندستان كە هاوردەكارانی گەورەی سوتەمەنین ،لە
ڕیزی سودمەندترینی ئەوانەن كە لە دابەزینی نەوت
قازانج دەكەن.
لەگەڵ ئەمانەشدا ناوەند بوونی نەوت لە شیكاری
پەیوەندییە نیودەوڵەتییەكاندا بێ بنەمای مێژوویی
نییە .لە سەدەی بیستەمدا سەركردەكانی فەڕەنسا
و بەریتانیا و ئەمەریكا و روسیا بە نهێنی و ئاشكرا
بەردەوام هەوڵیانداوە ئەم سوتەمەنیە گرنگە كۆنرتۆڵ
بكەن ،چونكە ن��ەوت كاریگەری لەسەر ئاڵوگۆڕە
بازرگانییەكان درووستكرد و سیستمی دراوی جیهانی
رێكخست و دووبارە سنورەكانی دیاریكردەوە.
ساڵی  ٢٠١٢كاتێك هێرنی كیسنجر وەزیری پێشووی
دەرەوی ئەمەریكا بە كورتی نیو س��ەدە سیاسەتی
ئەمەریكای لە رۆژهەاڵتی نزیك شیكردەوە و ئامانجە
گرنگەكانی ئەم سیاسەتانەی بەمشێوەیە باسكرد" :رێگری
لە گەیشتنە دەسەاڵتی هێزێكی ناوچەیی و دابینكردنی
جووڵەی ئازادی سەرچاوەی سوتەمەنی" .ژمارەیەكی
زۆر لە سەرچاوە داراییە زەبەالحەكان و هێزە كودەتایی
و دیكتاتۆرییەكان و دەستێوەردانە سەربازییەكان لە ژێر
سێبەری دوكەڵكێشەكان و شیكارەكانی ناوەندبوونی
نەوت ،هەندێكجار بە شێوەی نورساو و هەندێك جاریش
خۆویستانە پێشكەشكران ،چونكە نەوت سەرنجڕاكێشە
و دەبێتە هۆی جۆرەها بیركردنەوە لە بارەی رۆڵی لە
نائارامیە سیاسییەكان و ملمالنێكدا.

بەمشێوەیە دابەزینی بەهای نەوت لە ساالنی
 2015-2014دوبارەبوونەوەی سیناریۆی سااڵنی -1985
 1986نیشاندەدات ،كە لەو كاتەدا عەرەبستانی سعودی
دەروازەك��ان��ی نەوتی خۆی وااڵك��رد و بووە هۆكاری
دابەزینی نرخی نەوت .ئەم كارە لەو سەردەمەدا بە
فەرمانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ئەنجامدرا،
بۆ ئەوەی ئابوری یەكێتی سۆڤێتی جاران كە بەهۆی
كێبڕكێی پیشەسازی چەكەوە كەوتبووە هەناسەبڕكێ،
بخنكێنێت .سێ دەیە دوای ئ��ەوە ،ڤالدیمێر پوتین
دووبارەبوونەوەی مێژوو بە دوور نازانێت .پۆتین لە
كۆتایی ساڵی 2014دا وتی" :ژمارەیەك پیالنی چینی
 ئەمەریكی – سعودی بۆ ئاگاداركردنەوەی ئێرانو درووستكردنی قەیرانی ئابوری بۆ روسیا و هێنانە
دابەزینی نرخی نەوت دەرەنجامی كاردانەوەی بازاڕی
جیهانیە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە لە رووی جوگرافیی-
ستراتیژییەوە ئەنجام دەدرێت ،كە هانی سەوداگەری
لەسەر مەبەستی نهێنی كاراكتەرەكان دەردەخات

لەرزەی ڤێنزوێال باسدەكەن" ،بەاڵم پوتین بە خێرایی
وتەكانی خۆی بەمشێوەیە گۆڕی و وتی" :لەوانەیە بەو
شێوەیە بێت ،چونكە دەتوانێت شەریك بێت لە نێوان
بەرهەمهێنە باوەكان و بەرهەمهێنانی نەوتی جیهانی ".
بەاڵم دابەزینی نرخی نەوت سیناریۆیەكی تریشی بۆ
لەبەرچاو دەگیرێت :مانۆڕی عەرەبستانی سعودی لە
دژی ئەمەریكا .لە 2014/11/28دا نامەیەكی رەسمی
نێردراو لە ڤیەنناوە ،ئۆپیك لە دژی پاراستنی نرخی
نەوت وەستایەوە ،باسی لەوەش دەكرد كە وەزیری
نەوتی عەرەبستانی سعودی لە رێكخراوی ئۆپیك عەلی
نوعێمی بە هاوكارانی خۆی وتوە ،كە پێویستە دژی
گەشانەوەی نەوتی ناو بەردەكانی ئەمەریكا بوەستنەوە.
لەسەر ئەم بنەمایە دوژمن نە لە سیبیریایە و نە لە
تاران ،بەڵكو دوژمن لە ویالیەتی داكۆتای ئەمەریكایە.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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رۆژن��ام��ەی لۆمۆند لە ڕێكەوتی 2015/2/23-22
نوسیویەتی" :ریاز پێیوایە كە یاساكانی بازاڕ لە كۆتاییدا
سەرجەم ئەو (یانكی)ە بچوكانە بە ب��ەراورد لەگەڵ
عەرەبستانی سعودی تێچوونی دەرهێنانی نەوت
سێ ئەوەندەیە ،شكستدەدات" .كاتێك كە ئەم چاڵ
هەڵكەنە ئەمەریكییانە لە بازاڕ بچنە دەرەوە ،دووبارە
نرخی نەوت بەرز دەبێتەوە.
گریامنەی شەڕی نێوان شێخەكان و نەوتی ناو چینە
بەردەكان بە دوو شێواز متامنەی خۆی لە دەستدەدات،
بە بۆچوونی (ژاك ئاتالی) كەمكردنەوەی بەهای نەوت
بە بڕیاری عەرەبستانی سعودی و پێچەوانەی ئیرادە و
بەرژەوەندیەكانی ئەمەریكا ،سزای هەڵچوونی سەربازی
– دیپلۆماسی ویالیەتە یەكگرتووەكانە لە ناوچەكەدا.
لە جەمسەرەكەی ترەوە سپەری ئایدۆلۆژیای فەڕەنسا
(ژاك ساپیر)ی ئابوریناس دەڵێت" :دەتوانرێت پرسیار
بكرێت ئایا رێككەوتنێك لە نێوان عەرەبستانی سعودی
و روسیا بۆ نەهێشنت یان سنورداركردنی كاراكتەرێكی

کەشتییەکی گوێزەرەوەی نەوت

ئایدیا دیپلۆماتیك

ن��وێ لە ب���ازاڕی سوتەمەنیدا بوونی نییە" .دوای
سیناریۆی هاوپەیامنێتی ئەمەریكایی – سعودی بۆ
لەناوبردنی روسیا و سیناریۆی پیالنی سعودی – روسی
بۆ الوازكردنی ئەمەریكا ،شیكارێكی نوێش سەری
دەرهێناوە( .ئێدواردۆ پۆرتەر) لە بەشی ئابوری نیویۆرك
تایمز جەخت دەكاتەوە كە ئەمەریكا توانای ئۆپیكی
خەفە كردووە .حكومەتی واشنتۆن لە ساڵی ١٩٧٣وە
هەوڵیداوە خۆی لە گرێدراوی بە كارتێلی ئۆپیك رزگار
بكات و بە رێژەیەكی بەرفراوان تێچوونی لێكۆڵینەوە
لە تەكنەلۆجیای نەوتی دەدات .بە بۆچوونی (دانیال
یرگین) راوێژكاری بەناوبانگ "ئۆپیك كە بەرامبەر
نەوتی ناو چینە بەردەكان بۆ بەرزكردنەوەی نرخی
نەوت بێتوانا بوو ،بەرپرسیارێتی خۆی وەك بەرهەمهێن
و رۆڵگێڕی سەرەكی بە ویالیەتە یەكگرتووەكان سپارد.
لە زەمینەی سیاسەتی ماددە سوتەمەنییەكاندا،
گریامنە جیاوازەكان یەكرت رەتناكەنەوە ،چونكە زۆربەی
كاراكتەرەكان لە هونەری دوو رووییدا گەیشتونە
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قةتةر

13411

13622

ئاستى بةرهةمهيَنان/

ئاستى هةناردةكردن/

بةريتانيا

13211

--

مليؤن بةرميل رؤذانة

مليؤن بةرميل رؤذانة

كؤلؤمبيا

13211

--

سعودية

11.151

33511

روسيا

123001

93111

ئازةرباجيان

139

--

ئةمةريكا

123110

--

ئةندةنوسيا

130

--

ضني

63114

--

هيندستان

31931

--

عرياق

63522

13422

عومان

31235

--

ئيَران

63016

03516

ئةرجةنتني

91431

--

كةنةدا

13422

13111

ليبيا

922312

522

ئيمارات

13233

03653

مةكسيك

03142

--

ميسر

43235

--

بةرازيل

03439

--

ماليزيا

41139

--

كويَت

03430

03090

ئيكوادؤر

63539

--

نيَجرييا

03551

03111

ئوستوراليا

53130

--

ظيَنزويَال

03692

13915

سوريا

62236

--

نةرويج

0.229

13950

تايالند

132

--

جةزائري

13341

13511

ئةنطؤال

13362

--

غينيا

164

--

كازاخستان

13415

--

12234

--

طةورةترين دةولَةتة بةرهةمهيَنةرةكانى نةوت لة جيهاندا
دةولَةت

قۆناغی بااڵ .بە دڵنیاییەوە شەش مانگ نەوتی هەرزان
دەبێتە هۆی گەشانەوەی دامەزراوەكانی گواستنەوە
و واڵتانی بێبەش لە سەرچاوە رسوشتییەكان ،بەاڵم بۆ
الوازترین واڵتانی بەرهەمهێنی نەوت (بە تایبەتی لە
ئەفریقیا) مەینەتبار دەبێت.

ظيَتنام

سەرچاوەكان:
http://ir.mondediplo.com/article2306.html
http://www.siironline.org/alabwab/
htm.704/29%edare-%20eqtesad%2827
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دانوستانەكانی ناوەكی واڵتی ئێران و  1+5لە ئارادایەو هاوكاتبوونی
لەگەڵ پرۆسەی دابەزینی بەهای نەوت بوون بە خاڵێكی وەرچەرخانی
مێژووی ئێران ،نەك تەنیا چارەنوسی كەرتی ئابووری بەڵكو چارەنوسی
سیستەمی كۆمەاڵیەتی و سیاسی ئێران پەلكێشی ئاقارێكی جیاوازتر دەكات.
دواین گۆڕانكاری لە سیستەمی ئابووری و نێونەتەوەیی دابەزینی بەهای
نەوت بووە ،كە بەشێكی گەورەی لە هاوسەنگی سیاسی ناوخۆیی و دەرەوەی
ئاڵۆز كردووە.

سرتاتیژی درێژخایەنی ئەمەریكا كە لە ساڵی  2007كە
لە درووشمەكانی هەڵبژاردنی ئۆباما رەنگی دابوویەوە،
خۆ دەرب��ازك��ردن لە نەوت ب��ووە ،بەرنامەیەی ئۆباما
ئەوەیە كە هەتا ساڵی  2020ئەمەریكا ئیرت یەك دڵۆپ
نەوت هاوردەی واڵتەكەی نەكات .وازهێنانی ئەمەریكا
لە گیرۆدە بوونی بە نەوتی كەنداو ،بووە بە سرتاتیژی
یەكەمی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا .لە راستیدا
ئەمەریكا بە پەالماردانی عێراق داچڵەكانی سەرەكی و
یەكەمی لە كەرتی نەوت دەست پێكرد ،یەك ساڵ بەر
لە پەالماری عێراق كە بەهای نەوت نزیكی  24دۆالر
بوو ،ئەمەریكا لەو كاتەوە سلفی رەوتێكی هەڵكشانی
پێنج ساڵەی بەهای نەوتی دەستپێكردبوو .بەهای نەوت
نزیكی  34دۆالر لە سەروبەندی پەالماردانی عێراق و
یەك ساڵ دواتر گەیشتە  44دۆالرو لە دوو ساڵ بووە 54
دۆالر لە كۆتایی بۆ زیاتر لە  133دۆالر لە ساڵی 2008
بەرز بوویەوە.
لە دوای رووخ��ان��ی س��ەدام بە پێچەوانەی ئەو
بانگەشانەی كە ئەمەریكا دەی��ك��رد ،هیچ چ��ەك و
تەقەمەنی ناوەكی لە عێراق ن��ەدۆزرای��ەوە ،هەموان
چاوەڕێی دابەزینی بەهای نەوت بوون .بەاڵم ئەمەریكا
لەو كاتەدا كێشمەكێشی نوێی هێنایە گۆڕەپانی سیاسەتی
جیهانییەوەو پڕۆژەی گەنگەشەی ناوەكی ئێران بووە
رۆژەڤی سەرەكی واڵتانی رۆژئاوایی .هەڵبەتە دواتریش
لە ناوخۆی ئێرانەوە بە ئاڵوگۆڕكردنی حكومەت ،بە هەڵە

گوڕی زیاتر بەو گەنگەشانە درا .لە تەواوی ساڵەكانی
دوای  2000سیاسەتی ئەمەریكا لەسەر ئەو تەوەرە بووە
كە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بە شێوازی تایبەت كەنداو
قەیراناوی بكرێت وقەیران لە دوای قەیران پانتایی ناوچە
بتەنێتەوە.
لە راستیدا لە دوای هەڵكشانی بەهای نەوت كە بە
پەالماردانی عێراق دەستیپێكرد ،لە هەر هەلومەرجێكدا
كە بەهای نەوت تووشی دابەزین بوایە ،ئەمەریكا
هەوڵدانێكی سیاسی لە دژی ئێران بەڕێوە دەبرد .بۆ
منوونە لێدوان یان بڕیارنامەیەكی لە الیەن نەتەوە
یەكگرتووەكان یان كۆنگرێسی واڵتەكەی لە دژی ئێران
پەسند دەكرد هەتا دۆخی سیاسی ناوچە دووب��ارە پڕ
لە ئ��اژاوە بكرێتەوە .چونكە پاڕامەترەكانی سیاسی
كاریگەری زیاتری لەسەر بەرز كردنەوەی بەهای نەوت
دادەن��ا .ت��ەواوی ئەو گۆڕانكارییانە لە كاتێكدابوو كە
كاربەدەستانی دەوڵەتی پێشووی ئێران بەوە خۆشحاڵ
دەبوون كە بەهای نەوت سەركەوتووەو ئەم تەوەرەیان
لە بەرژەوەندی ئێران و لە زیانی رۆژئاوا لێكدەدایەوە،
بەاڵم رێك بە پێچەوانە بوو .رۆژئاواو بەتایبەت ئەمەریكا
لەو هەلومەرجانە زۆرترین سوودی ناڕاستەوخۆیان لە
بەرز بوونەوەی بەهای نەوت كردووە.
هەموو بەڵگەكان پیشانی دەدەن كە ئەمەریكا بڕیاری
داوە كە منوونەیی وزەی جیهانی بگۆڕێت و لە منوونەیی
بەكاربردنی سووتەمەنی زیندەوەرانی كۆن ( نەوت
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و غازو بەردی خەڵووز ) بەرەو سووتەمەنی پاك وەكو
(وزەی كارەبا ،هایدرۆجین نەوتی سەوز) ببات .ئەوەش
بێگومان وەرچەرخانێكی گەورەی ئابوریی جیهانییەو
تەنیا بە بەرێوەبەری ئەمەریكا وەكو گەورەترین هێزی
ئابوری جیهان پێكدێت .مەرجی ئەو وەرچەرخانەش
بەرز بوونەوەی بە تەوژمی بەهای نەوت بووەو خودی
ئەمەریكاش سەرەكیرتین ب�راوەی ئەم یارییكردنە بە
بەهای نەوت بووە.
لە دوای پەالماری ئەمەریكا بۆ عێراق و دواتر
بە ب��ەردەوام��ك��ردن��ی ئ��اڵ��ۆزی لە خەلیج لە رێگەی
قووڵكردنەوەی گەنگەشەی ناوەكی ئێران ،ئەمەریكا
رایگەیاندووە كە هەتا ساڵی  2020ئیرت نەوت هاوردە
ناكات و ئەمەش لە كاتێكدایە كە لە تەواوی سەدەی

ستراتیژی درێژخایەنی ئەمەریكا كە لە ساڵی  2007كە لە
درووشمەكانی هەڵبژاردنی ئۆباما رەنگی دابوویەوە ،خۆ
دەربازكردن لە نەوت بووە ،بەرنامەیەی ئۆباما ئەوەیە كە هەتا
ساڵی  2020ئەمەریكا یەك دڵۆپ نەوت هاوردە نەكات

بیستەم ئەمەریكا گەورەترین هاوەردەكاری نەوت بووەو
نزیك بە نیوەی  20ملیۆن بەرمیل نەوت كە رۆژانە
پێویستییەتی لە دەرەوەی ئەمەریكا دابینیكردووە.
لەم سااڵنەی دوای��ی كە بەهای ن��ەوت سەركەوتووە
هاوردەكردنی نەوتی ئەمەریكا ساڵ بە ساڵ كەمرت
كراوەو لە ئێستا نزیكی حەوت ملیۆن بەرمیل لە رۆژێك
هاوردە دەكات .بەپێی ئەم رەوتی كەمردنەوە بڕیارە هەر
ساڵ یەك ملیۆن بەرمیل نەوتی هاوردەی رۆژانە كەم
بكرێتەوە .هەروەها بەپێی ئەو گۆڕانكارییانەی كە لە
بەرهەمهێنانی نەوتی شلدا رویداوە پێدەچێت ئەم رەوتە
خێراتر بكرێتەوە و بە جۆرێ هەتا بەر لە ساڵی 2020
ئەمەریكا ئیرت یەك دڵۆپ نەوت هاوردە نەكات.
ئێستا ئەم پرسیارە دەكەوێتە بەر باس ،لە هەلومەرجی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێستا كە رۆژئاوا بە دوای وازهێنانی لە گیرۆدە بوونی
بە نەوتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە بۆچی دەخوازێ لەگەڵ
ئێراندا پێك بێت؟ ئاخۆ بەردەوامبوونی گەنگەشەی
ئێران و رۆژئاوا باشرت یارمەتیدەر نابێت لە بەرز راگرتنی
بەهای نەوت و رەوتی رزگار بوون لە گیرۆدەیی رۆژئاوا
بە نەوتی كەنداو؟ ئەوەی كە ئێستا ئاشكرایە كاریگەری
كێشمەكێشی ناوەكی ئێران لەسەر دابینكردنی بەهای
نەوت زۆر كەم بۆتەوە .لە دوای سەرهەڵدانی گەالنی
واڵتانی عەرەبی و دامەزراندنی داعش و داگیركردنی
رووبەرێكی بەرفراوانی چااڵوگەكانی نەوت و پەرەسەندنی
هەڕەشەكانی بۆ سەر تەواوی ناوچە ،گۆڕانكاری نوێ
بەسەر ناوچەدا هاتووە .بە گشتی كۆمەڵێك دەوڵەتی
شكست خواردوو لە ئارادایە .كە ناتوانن حاكم بوونیان
داسەپێنەوەو ئاسایش كە سەرەكەیرتین ئەركی ئەوانە
لەسەر هەموو یان چەند بەشی لە واڵتەكان دابین بكەن.
واڵتەكانی وەكو پاكستان ،ئەفغانستان ،عێراق ،سوریا،
میرسو لیبیا كە ئێستا بە واڵتانی شكست خواردوو ئەژمار
دەكرێن ،رۆژ لە دوای رۆژ بەرەو كاولرتكردن و قووڵرت
بوونەوەی قەیرانەكانیان هەنگاو دەنێن .ئێستا ئەگەر دوو
واڵتی وەكو ئێران و عەرەبستان كە سەقامگیرن ،بەرەو
ناسەقامگیری بڕۆشتنایە ،تەواوی ناوچە بە پڕۆسەیەكی
هەڵوەشانەوەدا تێپەڕ دەبوو .ئێستاش ئەگەری ئەوە
هەیە كە شەڕە ناوچەییەكان تەواوی ناوچەكە بگرێتەوە.
بەاڵم رۆژئاوا پێویستی بە سەقامگیری لە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست و لە ناوچەی كەنداو هەیە هەتا بتوانێت
نەوتی پێویستی رۆژئاوا دابین بكات.
هۆكارێكی تری پێكهاتن لەگەڵ ئێران ،دەگەڕێنەوە
بۆ خاڵێكی الوازی ئۆباما لە ناوخۆی ئەمەریكا .ئۆباما
دەستكەوتی بەنرخی لە بەشی سیاسەتی دەرەوە نەبووە.
حزبەكەی پێویستی بەوەیە بەر لە كۆتایی هاتنی خولی
دووهەمی سەرۆك كۆماری ئۆباما ،دەستكەوتی گەورە
لە سیاسەتی دەرەوە دەستەبەر بكات .پێكهاتن لەگەڵ
ئێران ئەو دەستكەوتە مەزنەیە بۆ حزبی دیموكرات و
ئۆباما .هەڵبەتە لەمەڕ چەندین هۆكار ئەو رێكەوتنە زۆر
بەپەلە بەڕێوە نابەن ،دەخوازن پێكهاتن بكرێت ،بەاڵم
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ئاستى طةشةسةندن لة كةرتةكانى ئابورى ئيَران
هاويين 4102

ثاييزي 4102

طةشةي بةرهةمهيَناني ثوختكراو بة طويَرةي ضاالكي ئلبوري

بةهاري 4102
2.4

3.3

4.4

كةرتى نةوت

7

00.0

2.2

كةرتى ثيشةسازي و كانزا

7

3.3

2.2
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4
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2.1

3.3

4.2

كةرتى كشت وكالَ

ئاستى بةرهةمهيَنانى ئابورى لة هةنديَك وآلتى ناوضةكة
سالَي 4102
مليار دؤالر

سالَي  4102مليار
دؤالر

كةميكردووة
مليار دؤالر

ثيَشبيين 4103
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ئيَران
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بةحرةين
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ئاستى طةشةسةندنى ئابورى هةنديَك وآلتى جيهان
ضني

 07ترليؤن و  331مليار دؤالر

ثلةي يةكةمي ئابوري دونيا

ئةمةريكا

 07ترليؤن و  231مليار دؤالر

ثلةي دووهةمي ئابوري دونيا

هندستان

 7ترليؤن و  477مليار دؤالر
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بەشێكی بۆ شەڕی داعش دەگەڕێتەوە .بەو مانایە رۆژئاوا
هەتا ئەو شوێنە بەرەنگاری داعش دەبێتەوە كە هەڕەشە
بێ لەسەر خۆی ،لە دوای ئەوەی كە هەڕەشەی داعش
كەنتڕۆڵكرا ،ئیرت كاریان بە داعش نامێنێ لەوانەیە بەدوادا
چوونی تەواو بۆ لەناو بردنی داعش نەكرێت .چونكە
ئامادەبوونی داعش لە ناوچە وەكو سەرچاوەیەكی
كێشمەكێش و پشێوی نانەوە ،قەیران هێنەرێكە باش دەبێ
بۆ رۆژی موبادا ،بێگومان پێویستییان پێی دەبێت .لەسەر
ئەو بنەمایە داعش كۆنتڕۆڵ دەكرێ ،بەاڵم هەتا جێگایە
كە ئیرت هەڕەشەی گەورەی نێونەتەوەیی نەمێنێت .ئەو
هەڵەیە گەر گومان بكرێت داعش لە م��اوەی چەند
ساڵی داهاتوو پاكتاو دەكرێت ،بەڵكو داعش سنووردار

پااڵوگەیەکی نەوت لە ئێران

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەكرێت .چونكە ئەمڕۆ داعش لە ناوچە هەر ئەو رۆڵەی
لە گوڕانكارییەكانی بازاڕی نەوت بینیوە كە رۆژگارێك
پەالماری عێراق ئەو رۆڵەی دەبینی .ئەمەریكاو رۆژئاوا
لەوانەیە داعش هەتا ساڵی  2020بهێڵنەوە ،چونكە
هەبوونی یەك هۆكاری قەیران لە ناوچەیە كە ناوەندی
بەرهەمهێنانی نەوتی جیهانە بە پێویست دەزانن .كەواتە
داعش كۆنتڕۆڵ دەكرێت بەاڵم تەفروتوونا ناكرێت.
لەسەر ئەو بنەمایە ئێستا بەردەوامبوونی گەنگەشەی
ناوەكی ئێران ئیرت پێویستی جارانی بۆ رۆژئاوا نەماوەو
دەوڵەتی ئۆباما لە ئێستاشدا پێویستی بە خستنەسەر
ع��ەرزی بەڵگەیەكی براوەیە لە ناوخۆی واڵتەكەی،.
هەروەها پێویستیشی بە هەبوونی چەند واڵتێكی بەهێز
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وەكو ئێران و عەرەبستان لە ناوچە هەیە .بە تایبەتی
كە ئێستا زۆربەی حكومەتەكان لە زۆربەی واڵتەكەیان
لە هەلومەرجێكی شكست خ���واردوودا ماونەتەوە،
بۆیە دانوستانەكان مژارێكی ناچارییە و كۆتاییهێنان بە
گەنگەشەی ناوەكی ئێران و پاراستنی سەقامگیری ئێران
دەبێ رۆژئاوا بە ئەرێنی لێی تێگەیشتبێت.
كێشەكانی ئ��اب��وری وك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ك��ە رۆژان��ە
بەرەوڕووی ئێران دەبێتەوە ئەگەرچی بەشێكی كەمرتی
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە بۆ بایكۆتەكان و بەشی زۆرتریشی
پەیوەندی بە نا كارامەیی و بێچارەیی دەوڵەتی رابردوو
هەیە .بەاڵم گرنگ ئەوەیە ئێستا بە خاڵێك گەیشتووین
كە دەبێ ئەم گەنگەشە پڕ لە خەرج و بێكەڵكە كۆتایی
پێ بێهێنین و دانوستانەكان بگاتە ئەنجامێك كە ئێرانیش
نەبێتە واڵتێكی شكست خواردوو .لەمە بەدوا هەرچی
دانوستانەكان درێژە بكێشێت لە بەرژەوەندی ئێران
نابێت .هەرچی كات زیاتر تێپەڕ دەبێت پێویستی ئابوری
ئێران ئاشكراتر روو دەكەوێت و ئێران لە دانوستانەكاندا
الوازت��ر دەك��ات .بە كورتی هەرچی زووت��ر رێكەوتن
بكرێت لە ب��ەرژەوەن��دی ئێراندا دەبێت .هەڵبەتە
دەوڵەتی یازەهەم دانوستانەكانی زۆر قورس كردوە ،هەر
چاوەڕوانییە لە سەرەوە شوڕ دەبێتەوە بۆ ناو كۆمەڵگاو
ئیرت هەموو چاوەڕوانن هەتا ببینن كە ئەنجام چی
دەبێت .كە ئەوە یەكەمین هەڵەی سرتاتێژی حكومەتی
ئێران و كەرتی تایبەتی بووە كە چارەنوسی ئابورییان
تەواو بە دانوستانەكانەوە گرێداوە.
ئەگەر رێكەوتن روبدات ،ئەو تەحریامنەی لەسەر
ئابوری ئێران هەڵدەوەشێرنێتەوە كامانەیە؟ لە كۆی 28
تەحریم كە ئەمەریكا لە دژی ئێران دایناوە هێندێكی
لە الیەن یەكێتی ئەوروپاو نەتەوە یەكگرتووەكان بە
فەرمی ناسێندراوەو بەڕێوە براوە .گەیشنت بە رێكەوتن
و ئەنجامی كۆتایی ناوەكی ،تەنیا  7تەحریمیان بەپەلە
هەڵدەگیرێت و ئەوانیرت پێویستی بە تێپەڕاندنی
پڕۆسەی یاسایی هەیە كە كاتی زۆری پێویست دەبێت.
قەدەغەكردنەكانی ئەمەریكا بەشێكی لەالیەن كۆنگرێس
و بەشەكەی تری لەالیەن سەرۆك كۆمارەوە سەپێرناوە.

ئ��ەو بەشەی كە ل��ەالی��ەن س��ەرۆك كۆمار دان���دراوە
دەتوانرێ لە كورت ماوەداو بەپەلە هەڵبوەشێرنێتەوە،
بەاڵم تەحریمەكانی كۆنگرێس دەبێ خودی كۆنگرێس
هەڵیبوەشێنێتەوە .بە سەرنجدان بەوەی كە لە ئێستادا
زۆرینەی هەر دوو مەجلسی ئەمەریكا لە دەستی
كۆماریخوازاندایە كە لەوانەیە لەگەڵ ئۆباما تووشی كێشە
ببنەوە .ئەو تەحریامنە كە سەرۆك كۆماری ئەمەریكا
دەتوانێ هەڵیوەشێنێتەوە بریتین لە:
فەرمانی جۆرج بوش لە  2005بریتی بوو لە رێگریكردن
و راگرتنی سەرمایەی ئەو كەسانەی كە لە پێشەسازی
ناوەكی مامەڵەیان لەگەڵ ئێران ك��ردوە و لەو ب��وارەدا
چاالك بوون .ئەم تەحریمە كاریگەری لەسەر ئابوری ئێران
نییە .تەحریمەكانیرت لە دژی هاوپشكەكانی پتڕۆكیمیایی
(بەرهەمەكانی نەوت) پەسندكراوە .ئەم قەدەغەكردنە
لە دوای هەڵكشانی بەهای نەوت كە بە پەالماردانی
عێراق دەستیپێكرد ،لە هەر هەلومەرجێكدا كە بەهای
نەوت تووشی دابەزین بوایە ،ئەمەریكا هەوڵدانێكی
سیاسی لە دژی ئێران بەڕێوە دەبرد

دووەمین سەرچاوەی دارایی ئێرانی بە ئامانج گرتووە.
ئەگەر ئ��ەم تەحریمە هەڵبگیرێت كەرتی پتڕۆكیمی
جووڵەی تێدەكەوێت .تەحریمی دواتر ،تەحریمی بانقی
ناوەندی ئێرانە .لەسەر ئەم قەدەغەكردنە داراییەكانی
ئەم بانقە لە ئەمەریكا راگیراوە .دەوڵەتی ئەمەریكا بە
مەرجێك ئیزن دەدا ئەو قەدەغەكردنە هەڵبوەشێرنێتەوە
كە بانقی ناوەندی ئێران رۆڵی لە بەرهەمهێنانی چەكی
كۆمەڵكوژی نەبێت .لە ئەگەری رێكەوتندا ئەم تەحریمەش
هەڵدەگیرێت كە گرنگرتین كاریگەری لەسەر ئابوری ئێران
لە بواری ناردن و گواستنەوەی دراو لە نێوان بانقەكاندا
هەیە .تەحریمێكیرت فەرمانی سەرۆك كۆماری ئەمەریكایە
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كە ئەگەر كەسانی غەیری ئەمریكی تەحریمەكانی
ئێران و سووریا پێشل بكەن بەدواداچوونی یاساییان بۆ
دەكرێت .هەڵوەشاندنەوەی ئەم تەحریمە هیچ كاریگەری
لەسەر ئابوری ئێران نییە .لەسەر بنەمای پێنج فەرمانی
قەدەغەكردنی لەالیەن سەرۆك كۆماری ئەمەریكا لە دژی
ئێران ،بە گشتی هەڵوەشانەوەی دوو تەحریمی پرتۆكیمیایی
و بانكی ناوەندی لەسەر ئابوری ئێران كاریگەری جددی
دادەنێت و ئەوانیرت كاریگەری ئەوتۆیان نابێت .
ئەو قەدەغەكردنانە كە لە الیەن كۆنگرێسەوە دانراون،
بۆ منوونە بە پێی یاسای دەسەاڵتی بەرگری میللی ،بەشی
بەرگری ئێران و بانقەكانی دەرەكی كە لەگەڵ نەوتی ئێران
چاالكی داراییان هەیە تەحریم دەكرێن .هەڵگرتنی ئەم
قەدەغەكردنە لە كۆنگرێس كە زۆرینەیان كۆماریخوازن
دوورە دەبێت لە هەڵوەشانەوە .هەروەها كۆنگرێس
یاسای رێگریكردنی لە ئێران ،كوریای باكورو سوریای
بۆ بەرهەمهێنانی چەكی كۆمەڵكوژی پەسندكردووە.
هەڵوەشاندنەوەی ئەم تەحریمە كاریگەری لەسەر ئابوری
ئێران نابێت .تەحریمەكانیرت لە جۆری ئەو تەحریامنەیە
كە پەیوەندی بە مافی مرۆڤ ،سپیكردنەوەی دراو و
تیرۆریزمەوە هەیە كە هەڵوەشاندنەوەیان كاریگەری
لەسەر ئابوری ئێران دانانێت.
هەلومەرجی ئابوری ئێران بەر لە هەر رێكەوتنێك لە
دانوستانەكانی ناوەكی
وردەك�����اری ئ��ام��ارەك��ان نیشانی دەدات كە
گەشەسەندنی ئابوری لە چوار كەرتی سەرەكی ئابوری
ئێران لە پاییزی ئەمساڵ بە بە بەراورد لەگەڵ دوو وەرزی
پێشرت كەمبوونەوەی بە خۆیەوە بینیوە.
سەندووقی دراوی نێودەوڵەتی لە نوێرتین بەراورد
خۆی لە ئابوری ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئابوری
ئێرانی لە دوای ئابوری عەرەبستانی سعوودیی بە دووەم
دان��اوە .بە پێی پێشبینی  ( IMFسەندووقی دراوی
نێودەوڵەتی) بەرهەمهێنانی پوخت نەكراو لە ئێران لە
ئەمساڵ نزیكی  393.5ملیار دۆالر دەبێت .لە ساڵی
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 2014نزیكی  404.1ملیار دۆالر بووە .بەم جۆر 10.6
ملیار بە بەراورد لەگەڵ ساڵی رابردوو كەم دەبێتەوە.
بەرهەمهێنانی پوخت نەكراوی ناخۆیی  1284ملیار
دۆالری ئێران لە ساڵی  2014یەك لەسەر چ��واردەی
ئابوری دونیاو نزیكی نیوەی فەڕانساو ئینگلتەرا بووە.
بەپێی راپۆرتی رێكخراوی زانیاری ناوەندی ئەمەریكا
خشتەی بەرهەمهێنانی پوخت نەكراوی سێ واڵتی
گەورەی ئابوری دونیاو  17واڵت و ئێران كە لە پلەی
هەژدە دانراوە بەم شێوەیە لە ساڵی  2014راگەیاندووە.
واڵتانی ژاپۆن ،ئەڵامنیا ،روسیا ،بەرازیل ،فەرەنسا،
ئیندۆنزیا ،ئینگلتەرا ،مەكسیك ،ئیتالیا ،كوریای باكور،
عەرەبستانی سعوودی ،كەنەدا ،ئیسپانیاو توركیا لە پلەی
چوادەهەم هەتا حەڤدەهەم جێگیركراون .ئێران یەكێك
چواردەهەمین گەورەترین ئابوی جیهان بووە لە ساڵی
 ،2014كە دەبێتە نزیكی نیوەی بەرهەمهێنانی پوخت
نەكراوی هەردوو واڵتی پیشەسازی فەرەنسا و ئینگلتەرا.
واڵتی ئۆستۆڕالیا یەك ترلیۆن و ( )100ملیار دۆالر لە
پلەی بۆزدەهەمدایە.
* مامۆستای زانكۆكانی ئەسفەهان
سەرچاوەكان:
موحسنی رەنانی مامۆستای زانكۆی ئەسفەهان،
ریسك نیوز ( ریسك نیوز ) ،ماڵپەڕی ئابوری ئازاد (
اقتصاد ازاد ) ،حەوتەنامەی تیجارەتی فەردا ژمارەی
 ( 116تجارت فردا ) ،ماڵپەڕی دەنگی ئابوری ( صدای
اقتصاد ) ،رێكخراوی زانیاری ناوەندی ئەمەریكا ،راپۆرتی
سندوقی دراوی نێودەوڵەتی.
/http://renani.ir
http://vista.ir/news
/http://risknews.ir
http://www.eghtesadnews.com
http://tejarat.donya-e-eqtesad.com
)Central Intelligence Agency (CIA
http://www.imf.org/external/index.htm
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چۆن ئەمەریكا توانی
ببێتە بانكی هەموو جیهان؟
كۆنترۆڵی بانكە
گەورەكان ،دیوە
شاراوەكەی
سیاسەتی ئابوری
ئەمەریكا
ئامادەکردنی :سەروەت تۆفیق
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چـ

چۆن ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا توانی ببێتە بانكی هەموو جیهان؟ .ئەمە پرسیارێكە
دەمێكە لە ناوەندە ئابوری و بازرگانییەكانی جیهاندا دەكرێت و لێكدانەوەی جۆراوجۆر
دەربارەی دەكرێت ،بەاڵم هێشتا وەاڵمی چنگ نەكەوتووە ،هەرچەندە گەشەكردنی بەردەوامی
ئابوری و دارایی و بانكی لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا پێدەچێت لە ئێستادا باشترین وەاڵم
بێت بۆ ئەم پرسیارە ،چونكە زەبەالحترین بانكەكانی دونیا وان لە ئەمەریكا.

سیستمی نەختینەیی جیهانی و سیاسەتی نەختینە
و دارای��ی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە دەیەی
شەستەكانی س��ەدەی ڕاب���ردوودا دەستی بە كۆمەڵێك
گۆڕانكاری ریشەیی كرد ،بەاڵم م��اوەی ( )3دەیەیە بە
تەواوەتی گەشەكردنی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە .هاوكات
لەگەڵ هاتنی دەی��ەی شەستەكانی س��ەدەی راب��ردوودا
قەبارەی سەرمایەی دۆالری ئەمەریكی لە دەرەوەی ئەو
واڵتەدا تێكڕای قەبارەی یەدەگی ئاڵتونی لەناو ویالیەتە
یەكگرتووەكاندا تێپەڕاند و بە شێوەیەكی بێئەنداز زیادیكرد.
لە هەڵبژاردنە سەرۆكایەتییەكانی ساڵی 1960ی
ئەمەریكا ،هەریەك لە ڕیچارد نیكسۆن جێگری سەرۆكی
ئەمەریكا و جۆن كینیدی ئەندامی ئەو كاتەی ئەنجومەنی
پیران پێشئەوەی ببێتە سەرۆكی ئەمەریكا ،بڕیاریاندا
پێداگری زیاتر بكرێت لەسەر پاراستنی یەدەگی ئاڵتون
لە واڵتەكەیاندا ،چونكە لەو سەردەمەدا ئاڵتون وەكو
سەرچاوەیەكی سەرەكی بۆ هێزو توانای ئابوری نیشتامنی
و ئاسایشی نەتەوەیی ویالیەتە یەكگرتوەكان تەماشای
دەكرا .پاشان كاتێك جۆن كینیدی بووە سەرۆكی ویالیەتە
دەكرا ویالیەتە یەكگرتووەكان پارێزگاری لە یەدەگی
ئاڵتونەكەی بكات ،بەاڵم ئەوە تەنها لەسەر حسابی
زیانگەیاندن بە ئابوری ئەمەریكا كۆتایی پێدێت،
ئەوەش باجێكە كە هیچكام لە سەرۆكەكانی ئەمەریكا
هەرگیز ئامادە نین بیدەن
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یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە وتارێكیدا وتی" :بەریتانیا
ئەمەڕۆ چەكی ئەتۆمی هەیە ،بەاڵم بەهای جونەیهی
ئیستەرلینی الواز بووە بۆیە وەكو جاران بە گرنگیەوە
تەماشای ناكرێت ،بەاڵم ئیسپانییەكان كە گەلێكی زۆر
خۆشحاڵن لەبەر ئەوە نییە كە واڵتەكەیان چەكی ئەتۆمی
نییە ،بەڵكو لەبەر ئەوەیە كە یەدەگێكی ئاڵتونی زۆر باشیان
هەیە".
شارەزایانی ب��واری ئابوری هەریكەكە لە سیمۆن
جۆنسۆن و جێمس كواك كە پێكەوە نووسەری كتێبی
( 13پیاوانی بانك) و دامەزرێنەری دەزگای (پێس الین
سیناریۆ)ی تایبەمتەندن لە ب��واری سیاسەتی ئابوری
گشتیدا لە ئەمەریكا ،دەڵێن" :داچۆڕینی رێژەی یەدەگی
ئاڵتون دەستی پێكردووە و خواستی بانكە ناوەندییە
بیانییەكان لە دۆالرەوە گۆڕاوە بۆ كڕینی ئاڵتون ،ئەوەش
كورتهێنانێكی گەورەی لە بودجەی گشتی ئەمەریكادا
درووست كردووە ،جگە لەوەش بڕێك ئاڵتونی زیاتر دەباتە
دەرەوەی ئەمەریكا ،بەاڵم پێویستە لەسەر بەرپرسانی
حكومەتی واشنتۆن هەوڵبدەن ج��ۆرە هاوسەنگیەك
لەنێوان ئەولەویاتە ئابورییەكاندا بەدی بێنن و سیاسەتی
نیشتامنی گشتی بااڵش لە پەیڕەوكردنی ئەم كارە بەدەر
نییە".
ئەگەرچی بوونی یەدەگی ئاڵتون مەرجێكی گرنگە
سەبارەت بە گەشەی ئابوری هەر واڵتێك ،بەاڵم لەو
سەردەمەدا بەالی سیاسییەكانەوە بەڕێوەبردنی شەڕی
سارد گرنگرت بووە ،بۆیە جۆن كینیدی رێگەی زیادكردنی
خەرجیە سەربازییەكانی ه��ەڵ��ب��ژارد و ل��ە دەرەوە
بەرەنگاری دوژمنەكانی ئەمەریكا بۆوە .بەردەوامبوون
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لەسەر نوێبوونەوە و گەشەپێدانی ئابوری یەكێكە
لە كارە لەپێشینەكانی حكومەتی واشنتۆن كە بە
شێوەیەكی تۆكمە و زانستییانە خۆی بۆ ئامادە
ك��ردووە ،هەرچەندە زۆری خەرجییەكان تاكە
هۆكاری داچۆڕاندنی رێ��ژەی یەدەگی ئاڵتون
نەبووە لەو واڵت��ەدا ،بەڵكو هۆكارەكەی ئەو
هەڵئاوسانە بوو كە بەهۆی هەناردەكردنی
یەدەگی ئاڵتونی ئەمەریكا بۆ دەرەوە دروستبوو
كە لە ئەنجامدا لە ب��ەرژەوەن��دی بودجەی
حكومەتی فیدراڵی ئەمەریكادا شكایەوە و
كەڵكی باشی لێوەرگرت.
دەك �را ویالیەتە یەكگرتووەكان پارێزگاری
لە یەدەگی ئاڵتونەكەی بكات ،بەاڵم ئەوە تەنها
لەسەر حسابی زیانگەیاندن بە ئابوری ئەمەریكا
كۆتایی پێدێت ،ئ��ەوەش باجێكە كە هیچكام
لە سەرۆكەكانی ئەمەریكا هەرگیز ئامادە نین
بیدەن .لەو كاتەوەی كە ئەمەریكا بووەتە بانكێك
بۆ هەموو جیهان زەنگی هەرەسهێنان لە 11ی
ئابی ساڵی  1971لێیدا ،كاتێك سەرۆك ریچارد
نیكسۆن گوێی بۆ ئامۆژگارییەكانی (جۆن كۆنالی)
وەزیری خەزێنەی ئەو كاتەی ئەمەریكا شلكرد
و دەروازەی چوونە دەرەوەی ئاڵتونی داخست
و بڕیاری گۆڕینی دۆالری بۆ ئاڵتون ڕەتكردەوە
و دەستبەرداری سیستمی سەرەكی بڕیارەكانی
بریتۆن وودز بوو كە لە ساڵی 1944دا دەركرابوون
بۆ جێگیركردنی نرخ و بەهای دۆالر بە پاڵپشتی
یەدەگی ئاڵتون.
ناسەقامگیری و شڵۆقی باری ئابوری جیهان
لەالیەك و زیادبوونی خواست لەسەر سەرمایە
ئارام و بێكێشەكان لەناو ئەمەریكا ،لەالیەكی
دیكەوە لە پەرەسەندنی بەردەوامدا بوو ،لەو
كاتەوە تاكو ئێستا هیچ شتێك نییە وەك سەرمایە
و سەنەدەداتی دارایی لەناو خەزێنەی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بێكێشە بێت ،بەاڵم ئایا
بەرزبوونەوەی بەهای دۆالری ئەمریكی لەپاڵ
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بوونی یەدەگێكی بەهێزی ئاڵتوندا تاكەی بەردەوامی
دەبێت و چی ڕوودەدات بۆ ڕاگرتنی بااڵنسی كورتهێنان
لە بودجەی ئەمەریكادا كاتێك ئەو سەركەتنانەی دۆالر
كۆتایی پێدێت ،بە تایبەتی لە ئێستەدا كە بەهۆی
كێشەكانی ناوخۆ و قەیران و ملمالنێ نێودەوڵەتییەكانەوە
چەندین قەیران و گرفتی ئابوری و دارای��ی یەخەی
ئەمەریكای گرتووە؟
بیرمەندی بەناوبانگی ئەمریكی (نائوم چۆمسكی)
كاتێك كتێبی "هەژمونی مانەوە :هەوڵدانی ئەمەریكا بۆ
دەستبەسەرداگرتنی جیهان"ی نووسی ،ئ��ەوەی ئاشكرا
نەكردووە كە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا هەموو
وزە و تواناكانی دەخاتە گەڕ لەپێناو سەپاندنی هەژموونی
تەواو بەسەر جیهاندا .لە سەرەتای ساڵی 2003وە چەندین
توێژینەوە و لێكۆڵینەوە بە نیگەرانیەوە باسی زیادبوونی
مەترسییەكانی جیهان دەك��ەن لە بەرامبەر گەیشتنی
جەمسەری زلهێزی ئەمەریكا بە ئاستێكی بااڵی پاوانخوازی
و هەژمونگەری سیاسی و ئابوری بەسەر تەواوی جیهاندا.
ئەمەریكا بە درێژایی چەندین دەیەی رابردوو دركی بەو
راستیە كردووە كە بەدیهێنانی هەژمونگەری و بااڵدەستی
بەسەر هەموو جیهاندا لە دەروازەی ئابورییەوە دەبێت،

ستیکی ئاڵتوون
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بۆیە دەستیكرد بە داڕشتنی پالنە ئابورییەكانی بە
رێككەوتن لەگەڵ رێكخراوە داراییە نێودەوڵەتییەكاندا كە
ئامانجی سەرجەمیان بریتی بوو لە چۆكپێدادانی واڵتە الواز
و هەژارەكان لە بەرژەوەندی خواستی هەژمونگەرانەی
ئەمەریكادا بە ئاراستەی بونیاتنانی ئیمپراتۆریەتێكی
جیهانی لە رێگەی تۆڕی كۆمپانیا گەورەكانی ئەمەریكاوە.
دیمیرتی میدڤیدێڤ ،س��ەرۆك��ی پێشووی روسیا
لە وتەیەكیدا لە ساڵی  2008لە كۆڕبەندی جیهانی
پیرتسبۆرگ ئاماژەی بۆ ئەوە كرد كە " قەیرانی دارایی
و قەیرانی خۆراك لە جیهاندا پێكەوە سەملاندیان كە
تواناكانی سیستمی دام��ەزراوە جیهانییەكانی تایبەت
بە بەڕێوەبردن لەگەڵ ئەو هەڕەشە و ئاستەنگانەدا
وێكنایاتەوە كە رووب��ەڕووی بۆتەوە ،سەرەڕای ئەوەش
مەودایەكی بۆ پشوودرێژی نێودەوڵەتی نەماوە كە
بەرگەی بەرپرسیارێتی و چارەسەركردنی كێشەو گرفتە
ئابورییە توند و كاریگەرەكان بگرێت ،ئەو بیرۆكەیەش
كە دەڵێت بەهێزترین زلهێزی جیهان دەتوانێت ڕۆڵی
حكومەتێكی جیهانی ببینێت و بەرپرسیارێتییەكان بگرێتە
ئەستۆی خۆی ،لە ئێستادا بووەتە وەهم و ئەندێشە یان
شتێكی بێ بنەمایە".

225

ليستى ناودارترين بانكةكانى وياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمةريكا
زجنرية

ناوى بانكةكان بة ئينطليزى

ناوى بانكةكان بة كوردى

ناوةندى سةرةكى

مؤرطان ضاس ئةند كؤمثانى

New York, NY

بانك ئؤف ئةمةريكا

Charlotte, NC

1

JP Morgan Chase & Co.

2

Bank of America

3

Wells Fargo

ويلز فارطؤ

San Francisco, CA

Citigroup

سيتى طروث

New York, NY

فينانسيالَ سيَرظس طروث

Pittsburgh, PA

4
5

PNC Financial Services Group

6

HSBC Holdings

7

Bank of New York Mellon

8

U.S. Bancorp

9

SunTrust Bank

10
11

State Street Corp
Capital One Financial

HSBCهؤلَدينطس
بانك ئؤف نيويؤرك ميلؤن

London
New York, NY

U.S.بانكؤرث

Minneapolis, MN

سةنرتؤست بانك

Atlanta, GA

ستةيت سرتيت كؤرث

Boston, MA

َكاثيتالَ وةن فينانسيال
BB&Tكؤرثؤرةيشن

McClean, VA
Winston-Salem,
NC

12

BB&T Corporation

13

Toronto-Dominion Bank

تؤرينتؤ دؤمينيؤن بانك

14

Royal Bank of Scotland

رؤيالَ بانك ئؤف سكؤتلةند

15

Regions Financial

َريطيؤنس فينانسيال

Birmingham, AL

16

Fifth Third Bancorp

فيفت سيَرد بانككؤرث

Cincinnati, OH

17

ING Group

18

KeyCorp

19

Northern Trust

20

Bank of Montreal

21

BNP Paribas (Bank of the
West)

22

Mitsubishi UFJ Financial Group
(Union Bank)

23

Allied Irish Banks

24

Comerica

25
26
27

Zions Bancorp
Marshall & Ilsley
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria

28

Huntington Bancshares

29

E-Trade Financial

30

Synovus Financial Corp.

31

Popular Inc.

32

Navy Federal Credit Union

INGطروث
كى طروث

Edinburgh

Wilmington, DE
Cleveland, OH

نؤرسيَرن تراست

Chicago, IL

َبانك ئؤف مؤنرتيال

Toronto, ON

BNPثاربيباس
يؤنيؤن بانك
ئةليد ئرييش بانكس
كؤمرييكا
زيؤنس بانكؤرث
مارشالَ ئاند ئيلسلى
بانكؤ بيلباو ظيسكايا ئةرطينتاريا
هؤنتينطتؤن بانكشيَريس
َئيرتيَد فينانسيال

Paris
Tokyo
Dublin
Dallas, TX
Salt Lake City, UT
Milwaukee, WI
Bilbao, Spain
Columbus, OH
New York

سينؤظؤس فينانسيالَ طروث

Columbus, GA

ثؤثولةرinc

San Juan, PR

ناظى فيدرالَ كريديت يؤنيؤن

33

Charles Schwab Corp.

ضارليس سضواب كؤرث

34

Royal Bank of Canada
(Centura)

رؤيالَ بانك ئؤف كةنةدا
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Toronto, ON

Vienna, VA
San Francisco, CA
Toronto, ON
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35

Colonial BancGroup Inc.

36

Hudson City Bancorp

37

Deutsche Bank

كؤلؤنيال بانك طروث
هؤدسؤن سيتى بانككؤرث
ديؤتضى بانك

Montgomery, AL
Paramus, NJ
Frankfurt

38

People’s United Financial Inc.

َثيثلَس يونايتد فينانسيال

39

State Employees Credit Union

ستةيت ئيمثؤيس كريديت يؤنيؤن

40

Associated Banc-Corp

ئةسؤسيةتيد بانككؤرث

Green Bay, WI

41

BOK Financial Corp.

BOKفينانسيالَ كؤرث

Tulsa, OK

42

New York Community Bancorp
Inc.

نيويؤرك كؤمونيوتى بانككؤرث

43

First Horizon National Bancorp

فيَرست هؤريزؤن ناشنالَ بانككؤرث

44

First Citizens Bancshares

45

Astoria Financial Corp.

46

First Bancorp

47

Commerce Bancshares

48

City National Bank

49

Webster Financial Corp

50

FBOP Corp

51

Cullen/Frost Bankers Inc.

فيَرست سيتيزنس بانك شيَريس
ئةستؤريا فينانسيالَ كؤرث
فيَرست بانككؤرث

Bridgeport, CT
Raleigh, NC

Westbury, NY
Memphis, TN
Raleigh, NC
Lake Success, NY
San Juan, PR

كؤميَرس بانك شيَريس

Kansas City, MO

سيتى ناشنالَ بانك

Beverly Hills, CA

ويَبستار فينانسيالَ كؤرث
FBOPكؤرث
كؤلني فرؤست بانكةرز

Waterbury, CT
Oak Park, IL
San Antonio, TX

Guaranty Financial Group Inc.

طوارانتى فينانسيالَ طروث

Austin, TX

53

AmTrust Financial Corp.

ئةمرتةست فينانسيالَ كؤرث

Cleveland, OH

54

New York Private Bank &
Trust Corp

55

W Holding Co. Inc.

52

56

Fulton Financial Corp.

57

Pentagon Federal Credit Union

58

TCF Financial

59

Lehman Brothers Holdings
Inc.

60

Bancorpsouth, Inc

61

Valley National Bank

62

South Financial Group

63

Whitney Holding Corp.

نيويؤرك ثريظات بانك ئاند ترةست كؤرث
WInc. ˇهؤلَدين كؤمثانى

Mayaguez, PR

ˇفولتؤن فينانسيالَ كؤرث

Lancaster, PA

ثيَنتاطؤن فيدرالَ كريديت يؤنيؤن
TCFَفينانسيال
ليمان برازةرس هؤلَدينطس
Inc بانككؤرث ساوس
ظاىل ناشنالَ بانك

Citizens Republic Bancorp Inc.

66

UCBH Holdings, Inc.

67

Raymond James Financial Inc.
First Banks Inc.

70

BankUnited Financial Corp.

71
72

Third Federal S&L
Wintrust Financial Corp

Tupelo, MS
Wayne, NJ

New Orleans, LA

65

Wilmington Trust

New York

ويتنى هؤلَدينط كؤرث

سيتيزنس ريثةبليك بانككؤرث

69

Wayzata, MN

Greenville, SC

Susquehanna Bancshares Inc.

68

Alexandria, VA

ساوس فينانسيالَ طروث

سؤسكويهانا بانك شيَريس

64

New York, NY

Lititz, PA
Flint, MI

UCBH هؤلَدينطس

San Francisco, CA

َراميؤند جةميس فينانسيال

St. Petersburg, FL

فيَرست بانكس

Clayton, MO

ويلمينطتؤن تراست

Wilmington, DE

َبانك يوناي فينانسيال

Coral Gables, FL

S&L َسيَرد فيدرال

Cleveland, OH

وينرتاست فينانسيالَ كؤرث

Lake Forest, IL
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ستريلينط فينانسيالَ كؤرث

Spokane, WA

بانك ئؤف هاواي

Honolulu, HI

73

Sterling Financial Corp.

74

Bank of Hawaii

75

Arvest Bank Group

ئارظيست بانك طروث

Bentonville, AR

East West Bancorp Inc.

ئيست ويست بانككؤرث

Pasadena, CA

77

FirstBank Holding Co.

فيَرست بانك هؤلَدينط

Lakewood, CO

78

PrivateBancorp

79

Flagstar Bancorp Inc.

76

80

Boeing Employees Credit
Union

81

UMB Financial Corp.

ثريظات بانككؤرث

Chicago, IL

ظالطستار بانككؤرث

Troy, MI

بؤينط ئيمثلؤيس كريديت ثؤنيؤن
UMBفينانسيالَ كؤرث

Tukwila, WA
Kansas City, MO

82

Midland Financial

َميدالند فينانسيال

83

Firstmerit Corp.

فيَرست مرييت كؤرث

Akron, OH

84

Corus Bancshares, Inc.

كؤروس بانك شيَريس

Chicago, IL

85

SVB Financial Group

86

Prosperity Bancshares Inc.

87

Washington Federal, Inc.

88

United Community Banks, Inc.

89

MetLife Inc

90

International Bankshares Corp

91

Cathay General Bancorp

92

Trustmark Corp.

93

Central Bancompany

SVBفينانسيالَ طروث

Houston, TX

َواشينطتؤن فيدرال

Seattle, WA

يونايتد كؤمؤنيوتى بانكس

Blairsville, GA

Inc ميتاليظ

New York, NY

ئينتةرناسيؤنالَ بانك شيَريس

El Monte, CA

تراست مارك كؤرث

Jackson, MS

سيَنرتالَ بانك كؤمثانى

Umpqua Holdings Corp.

95

Pacific Capital Bancorp

ثاسيفيك كاثيتالَ بانككؤرث

96

SchoolsFirst Federal Credit
Union

97

MB Financial, Inc.
National Penn Bancshares Inc.
Cam-Discount Ltd.

100

Apple Financial Holdings Inc.

101

F.N.B. Corp

Laredo, TX

كاتاى جيَنرالَ بانكؤرث

94

99

Santa Clara, CA

ثرؤسثيَريتى بانك شيَريس

ئةمثكوا هؤلَدينطس كؤرث

98

Oklahoma City, OK

سكولَز فيَرست فيدرالَ كريديت يؤنيؤن
MBَفينانسيال

Jefferson City, MO
Portland, OR
Santa Barbara, CA
Santa Ana, CA
Chicago, IL

ناشنالَ ثني بانك شيَريس

Boyertown, PA

كام ديسكاونت ليميتد

Grand Cayman

ئةثلَ فينانسيالَ هؤلَدينطس

New York, NY

F.N.B.كؤرث

Hermitage, PA

102

First Niagara Financial

َفيَرست نياطارا فينانسيال

103

Golden 1 Credit Union

1 طؤلَدين كريديت يؤنيؤن

Sacramento, CA

104

Hancock Holding Company

هانكوك هؤلَدينط كؤمثانى

Gulfport, MS

105

First Citizens Bancorp, Inc.

فيَرست ميَدويست بانككؤرث

Columbia, SC

http://www.eg ynews.net/wps/portal/
reports?params=253822
/http://www.businesstendersmag.com/ar
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Lockport, NY

:سەرچاوە
)businesstendersmag(  ماڵپەڕی، )سایتی (اخبار مرص
http://onlinebankingreport.com/
resources/100.html
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حزبوڵاڵ ،چ قورساییەكی ستراتیژی بۆ ئێران هەیە؟
ئامانجی ئێران لەڕێگەی حزبوڵاڵوە:
دامەزراندنی حکومەتێکی ئیسالمی لە لوبنان
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیک

ئایدیا دیپلۆماتیك

229

حـ

حزبۆڵاڵی لوبنان ،رێكخراوێكی سیاسی سەربازییە لە واڵتی لوبنان .لە سەرەتای ساڵەكانی 1980
بەهۆی كاریگەر بوونی بە ئایدیالۆژیای ئیسالمی ئایەتۆڵاڵ روحوڵاڵ خۆمەینی سەریهەڵداوە.
لە سەردەمی شەڕی ناوخۆی لوبناندا ،حزبوڵاڵ بە یارمەتی سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی
ئێران ،پەروەردەی سەربازی كراوە و لەژێر پارێزگاری دارایی و سیاسی كۆماری ئیسالمی ئێران بووە.
بناغەی دامەزراندنی حزبوڵاڵی لوبنان دەگەڕێتەوە بۆ الیەنگرانی بزاڤی ئیسالم ،هێزەكانی حزبی
دەعوە بە رێبەرایەتی (سەید محەممەد حەسەن فەزڵۆڵاڵ) ،باڵی خوێندكاری حزبولدعوە ،بەرپرسانی
بزوتنەوەی ئەمەلی شیعی ،ئەندامانی بزوتنەوەی فەتحی فەلەستینی بە رێبەرایەتی ئەبو جیهاد (
خەلیل ئەلوەزیر ) و تەواوی ئەو گروپ و رێكخراوانەی كە بە شۆڕشی ئیسالمی ئێران و ئایەتۆڵاڵ
روحۆڵاڵ خۆمەینی كاریگەر بوون.

شێخ سوبحی توفەیلی ،شێخ راغ��ب ح��ەرب ،شێخ
عەبدلكەریم عوبێد ،سەید حسەین موسەوی ،سەید
حەسەن نەرسۆڵاڵ ،سەید ئیرباهیم ئەمین ئەلسەید ،شێخ
حسێن ئەلكورانی ،شێخ نەعیم قاسم ،شێخ مەحەممەد یزك،
حسێن خەلیل ،محەمەد رەعدو محەمەد فنیش كەسانێك
بوون كە لە حزبی دەعوە و بزوتنەوەی ئەمەل جیابوونەوە
و چوونە ناو حزبوڵاڵوە.
حزبوڵاڵی لوبنان ( )3مەبەستی سەرەكی وەكو ئامانجی
خۆی راگەیاندووە كە بریتین لە:
 .1سڕینەوەی كاریگەری ئیمپریالیزم لە لوبنان.
 .2سزادانی فااڵنژەكان ( گروپی گوشار كە لە رێبازو
بۆچوونیاندا زۆر وشك و داخراوو دەمارگرژن).
 .3دامەزراندنی حكومەتێكی ئیسالمی لە لوبنان.
لە دوای سااڵنێك لە ش��ەڕی چەكداری و لە دوای
رزگاركردنی باشوری لوبنان ،كە لە ساڵی  2000لەالیەن
ئیرسائیلەوە داگیركرابوو ،جووڵەی زیاتری بە چاالكی سیاسی
خۆیدا و گەیشتە ناو كابینەی حكومەت و پەرلەمانی لوبنان.
لە دوای تیرۆركردنی سەید عەباس موسەوی لە ئەنجامی
هێرشی كۆپتەرەكانی ئیرسائیل لە ساڵی  1992بۆ سەر
ئوتۆمبێلەكەی ،كە كوژرانی خۆی و هاوسەر و منداڵەكەی
لێكەوتەوە ،سەید حەسەن نەسڕۆڵاڵ بووە سكرتێری گشتی
حزبوڵاڵی لوبنان و تاكو ئێستا لەو پۆستەدا بەردەوامە .سەید
حەسەن نەسڕۆڵاڵ لە یەكەمین ساڵیادی شەڕی ئیرسائیل و

حزبوڵاڵی لوبنان رایگەیاند ،كە بە درێژایی شەڕەكە لەالیەن
س��ەروەری��ەوە (ئایەتۆڵاڵ عەلی خامنەیی)وە رێبەری و
رێنوێنی كراوە.
لە 29ی كانوونی دووەمی  2004لە دوای رێكەوتنی
گۆڕینەوەی دیلەكان لە نێوان حزبڵاڵی و حكومەتی
ئیرسائیل )435( ،دیلی واڵتە عەرەبیە جیاوازەكان لە بەرامبەر
عەمیدێكی خانەنشینكراو و جەنازەی چەند سەربازێكی
ئیرسائیلی ئازاد كران .ئەم رێكەوتنە بە ناوبژیوانی ئەڵامنیا
پێكهات .لە رێوڕەسمی پێشوازیكردن لە دیلە ئازادكراوەكان،
بە ئامادەبوونی بەرپرسانی بااڵی لوبنان و جەماوەرێكی
ب��ەرف�راوان��ی خەڵك ،پێشوازییەكی بە شكۆیان لێكرا.
ئازادكردنی بەدیلگیراوەكانی حزبوڵاڵ لەالیەن ئیرسائیلەوە
كاردانەوەی بەرباڵوی لە ناوەندە جیهانییەكاندا دایەوە ،بە
تایبەتی لەنێو موسوڵامناندا سەدای زۆری هەبوو.
شەڕی نێوان ئیرسائیل و لوبنان ،كە لە ئیرسائیل بە
شەڕی دووەمی لوبنان و لە لوبنانیش بە شەڕی كانوونی
دووەم دەنارسێت ،شەڕێك بوو بۆ ماوەی ( )34رۆژ لە
نێوان هێزەكانی بەرگری ئیرسائیل و حزبوڵاڵی لوبناندا
رویداو درێژەی كێشا .پانتایی شەڕەكە باكوری ئیرسائیل و
سەرانسەری لوبنانی گرتبۆوە .ئەم شەڕە لەدوای بڕیاری
ژمارە ()1701ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان
لە 14ی ئابی  2006كۆتایی پێهات .لەو ش��ەڕەدا هیچ
سنورێك جێگۆڕكێی پێنەكرا .دەربارەی الیەنی سەركەوتوو
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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لەو شەڕەدا ناكۆكی لە بیروبۆچووندا هەیە ،بە جۆرێكە
هەر الیەكیان خۆی بە سەركەوتوی شەڕەكە راگەیاندووە
و الیەكەی تر بە شكستخواردو ناساندووە .تەنانەت لەسەر
ماوەی شەڕ و دەسپێشخەری هیچ الیەنێكیان بۆچوونی
یەكسانیان نییە.
ئەو دەوڵەتانەی كە حزبوڵاڵی لوبنانیان لە لیستی
گروپە تیرۆریستییەكاندا پۆلێن كردووە بریتین لە :ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،پۆلۆنیا ،بەحرەین ،میرس ،بەریتانیا،
نەمسا ،كەنەدا ،یەكێتی ئەوروپا و ئیرسائیل .حزبوڵاڵ
هێزێكی میلیشیاییە كە بە چەكی سووك وەك تفەنگی
ئوتۆماتیكی ،هاوەن ،ئاڕ پی جی و موشەكی كاتیۆشا شەڕ
دەك��ات و هەندێكجار موشەكەكانی بۆ بۆردومانكردن
ئاراستەی باكوری ئیرسائیل دەكات.
لە ساڵی  2004سەرۆكی دەزگای هەواڵگری سەربازی
رێكخراوی حزبوڵاڵ وەكو (دەوڵ��ەت لە ناو دەوڵەت)
و نیوە سەربازی یان (میلیشیایی) و (سوپا لە ناو
سوپا) ناو دەبات و تێكڕا حزبوڵاڵی بە شوێنكەوتووی
بەرژەوەندییەكانی ئێران و سوریا تۆمەتبار دەكات

ئیرسائیل (مۆساد) رایگەیاندبوو ،حزبوڵاڵ ( )13هەزار
موشەكی لەژێر دەسەاڵتدایە كە زۆربەیان مەودای ()25
كیلۆمەتری دەب��ڕن و نزیكی  500دانەیان م��ەوادی 45
كیلۆمەتر دەبڕن وەك موشەكی ( فەجری  ،) 3موشەكی (
فەجری )5یش  75كیلۆمەتر دەبڕێت ،هەروەها موشەكی
هەیە مەودای  115كیلۆمەتر دەبڕێت لە جۆری ( زلزال .)2
ئێران فڕۆكەی گەڕان و پشكنین و فڕۆكەی بێفڕۆكەوانی لە
جۆری ( مهاجر )4ی ،رادەستی حزبوڵاڵ كردووە.
حزبوڵاڵ بە باڵوكردنەوەی ئامانجە نوێكانی لە ساڵی
2009دا ،بە ڕاشكاوی لەسەر بەڕێوەبردنی سیستەمێكی
ئیسالمی لەسەر بنەمای دەنگی راستەوخۆی خەڵك ،نەك بە
ئایدیا دیپلۆماتیك

زۆرەملێ و خۆداسەپاندن ،پێداگری كردووە .كە جۆرێك لە
نەرمی نواندنی لە ئایدۆلۆژیا پێوە دیارە ،كە بە مەبەستی
قایلكردنی بە بنەمای گۆڕینی رێكارە سەرەكییەكان كە پێشرت
دەرخواردی ئەو بزوتنەوەیەی دابوو .لەوێوە ،حزبوڵاڵ باوەڕی
هەیە كە مەبەست لە دەسەاڵتی خەڵك لەسەر بنەمای
رازیبوونی خەڵكە ،وەكو یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی
حكومەت لە لوبنان دەمێنێتەوە و پێداگریكردن و
پێویستبوونی دەسەاڵتی خەڵك لەسەر بنەمای رازیبوونی
خەڵك و پێكهێنانی دەوڵەتی یەكگرتووی میللی ،ئەو پەیامە
نوێیەی حزبوڵاڵ دەگەیەنێت ،چونكە وەك كاراكتەرێكی
سیاسی گەورە لە لوبنان ئەژمار دەكرێت و بێئاگاش لە
ئەنجامی هەڵبژاردنەكان ،حكومەت دەبێت بنەمای رێكەوتن
لەگەڵ حزبوڵاڵ لەبەرچاو بگرێت .لەسەر ئەم بنەمایە،
حزبوڵاڵی لوبنان لە ساڵی  2009رۆخساری سیاسی گرت و
بە شێوەی جددی كەوتە گۆڕەپانی ملمالنێی سیاسی و لە
تەواوی هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی و شاری لوبنان ئامادە و
چاالكی هەبوو .لە هەندێك شوێن سەركەتنی بەدەستهێنا و
لە هەندێكیش شكستی خوارد .لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیی
حوزەیرانی 2009دا تەواوی پاڵێوراوەكانی حزبوڵاڵ گەیشتنە
ناو پەرلەمان ،بەاڵم هاوپەیامنەكانی لە كۆمەڵەی 8ی ئادار
لە بەدەستهێنانی دەنگی خەڵك سەركەوتوو نەبوون.
هاوپەیامنێتی 14ی ئادار (لەژێر پارێزگاری رۆژئاوا) بە
بەدەستخستنی ( )71كورسی بە سەركەوتووی هەڵبژاردنەكە
راگەیەندرا .بەاڵم بە پێچەوانەی شكستی  8ئ��ادار لەم
هەڵبژاردنەدا ،لە دوای رووخ��ان��ی حكومەتی (سەعد
حەریری) كە لە حوزەیرانی 2011دا ( )11وەزیری دەستیان
لەكار كێشایەوە كە سەر بە هاوپەیامنێتی 8ی ئادار
بوون ،حزبوڵاڵی لوبنان و هاوپەیامنانی توانیان دەسەاڵت
بەدەستەوە بگرن و هەتا ئێستاش پێگەی سیاسی خۆی بە
توندی راگرتووە.
جگە لە دەرەوەی لوبنان ،ئەم بزوتنەوەیە لە ناوخۆی
واڵتیشدا رەخنەگرانی هەیە .بۆ منوونە پارێزەرانی دەوڵەتی
فوئاد سەنیۆرە سەرۆك وەزیرانی پێشرتی لوبنان بە پێداگری
لەسەر ئەوەی كە تەنیا دەوڵەتی لوبنان مافی بڕیاردانی
دەرب��ارەی دژایەتیكردنی هەڕەشەكانی دەرەك��ی هەیە،
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حەسەن نەرسوڵاڵ

رێكخراوی حزبوڵاڵ وەكو (دەوڵەت لە ناو دەوڵەت) و نیوە
سەربازی یان (میلیشیایی) و (سوپا لە ناو سوپا) ناو دەبات
و تێكڕا حزبوڵاڵی بە شوێنكەوتووی بەرژەوەندییەكانی
ئێران و سوریا تۆمەتبار دەكات.
لە ب��ەرواری 28ی نیسانی 2009دا ،یەك مانگ پێش
هەڵبژاردنی پەرلەمانی لوبنان ،بان كی مۆن سكرتێری
گشتی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە راپۆرتێكدا بە
ئەنجومەنی ئاسایشی راگەیاندبوو ،كە حزبوڵاڵی لوبنان و
الیەنە میلیشیاییەكانی تر (نیمچە سەربازی) بە هەوڵدان
بۆ ناسەقامگیری لەم واڵتە تۆمەتبار كردبوو ،جگە لەوەش
حزبوڵاڵی لوبنانی بە مەترسی بۆ سەر ئارامی و پێشربدنی
دەس��ەاڵت��ی خەڵك لە لوبنان ن��او ب���ردووە .رێكخراوی
ئەنتەرپۆل لە دوای رووداوی بۆمبدانان لە ئامیاو ،لەسەر
خواستی دەوڵەتی ئەرجەنتین ،بە تۆمەتی پەیوەندی
بەو رووداوە بەدواداچوونی یاسایی بۆ كارەكانی عیامد
موغنیە یەكێك لە ئەندامانی حزبوڵاڵ كرد ،كە دواتر تیرۆر
كرا .هەروەها واڵتی ئستورالیا ناوەندی چاالكی تایبەتی

سەید محەمەد حەسەن فەزلوڵاڵ

حزبوڵاڵی لوبنان و واڵتی كەنەدا تەواوی حزبوڵاڵی لوبنانی
بە گروپی تیرۆریستی ناساندووە .دادوەری گشتی میرس لە
بەرواری 12ی نیسانی  ،2009بە تۆمەتباركردنی حزبوڵاڵی
لوبنان بە سیخوڕی ،كڕین و فرۆشتنی چەك و هەوڵدان بۆ
ناسەقامگیری میرس ،هەواڵی دەستبەسەر كردنی گروپێكی
 49نەفەری راگەیاند كە بە فەرمانی سەید حەسەن نەرسۆڵاڵ،
سكرتێری گشتی حزبوڵاڵی لوبنان ،لە دژی ئاسایشی میللی
میرس هەڵسوكەوتیان كردووە.
سەید حەسەن نەسڕۆڵاڵ ،رێبەری گشتی حزبوڵاڵ لە
دژی كردەوەی ئەو دەستبەسەركردنەدا ،دانی بەوەدا ناوە
كە تەنیا یەكێك لە دەستبەسەركراوەكان بە ناوی (سامی
شەهاب) كە لوبنانیە و ئەندامی حزبوڵاڵیە .ئەوەش لە
كاتێكدا دەستبەسەر ك �راوە كە سەرقاڵی بەڕێوەبردنی
ئەركی گەیاندنی كەل و پەل و تەیاركردنی سەربازی
فەلەستینییەكانی لێواری غەززە بووە .جگە لە بانگەشەی
نەسڕۆاڵ ،سامی شەهاب لە دانپێنانی خۆیدا وتویەتی
كە پیالنی هێرشی تیرۆریستی لە بنەڕەتدا جووڵەیەكی
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تۆڵەسەندنەوە لە هەمبەر كوشتنی عیامد موغنیە ،كە
یەكێك بوو لە رێبەرانی بااڵی سەربازی حزبوڵاڵی لوبنان.
بە بنەما گرتنی وتەكانی محەمەد حەسەن ئەختەری،
باڵوێزی ئێران لە سوریا لە سااڵنی ( ) -1997 1994و ( 2005
 ،) -2008واڵتی ئێران یارمەتی دارایی و مەعنەوی حزبوڵاڵی
كردووە و سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی پەروەردەی
هێزەكانی حزبوڵاڵی ك��ردووە و حاشای لە هەر جۆرێك
بەشداری راستەوخۆی ئێران لە تێهەڵچوونەكانی حزبوڵاڵش
كردووە.
كۆماری ئیسالمی ئێران پەیوەندی نزیكی لەگەڵ
جوواڵنەوەی حزبوڵاڵ هەیە و دەوڵەت و دەزگا حكومییەكانی
ئێران ،وەكو دام��ەزراوە یان (بونیاد)ی شەهید ،پاڵپشتی
دارای��ی بەرچاوی ئەم گروپە و الیەنگران و دانیشتوانی
ناوچەكانی ژێر دەسەاڵتی ئەوان دەكات.
هەڕەشەكردنی حزبوڵاڵ لە ئیرسائیل بە "هیاللی شیعی"
لە مانگی ئایاری  2015لە شاری (سمنان)ی ئێران،

منایشێکی سەربازی هێزەکانی حزبوڵاڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

محەمەد عەلی جەعفەری فەرماندەی گشتی سوپای
پاسدارانی ئێران وتارێكی پێشكەشكرد ،كە كاردانەوەی زۆر
جیاوازی لێكەوتەوە .بەپێی راپۆرتی هەواڵنێری ئاژانسی
(ئیسنا)ی ئێرانی ،جەعفەری لەو وتارەیدا ئاماژەی بەوە
كردووە كە بااڵدەستی منوونەیی ئێران و هێزو كاریگەری
شۆڕشی ئیسالمی و ترس و تۆقاندنێك كە پێكیهێناوە لە
درووستكردنی جواڵنەوەی شۆڕشگێڕی لە ناوچەكە وەكو
پشتیوانی لە حزبوڵاڵی لوبنان و فەلەستین بەرجەستە بووە.
جەعفەری بە راشكاوی پێداگری لەسەر بەردەوامی
هاوكارییەكانی ئێران بۆ دۆستەكانی ك��ردووە ،هەروەها
ئاماژەی بە پشتیوانی كۆماری ئیسالمی ئێران لە بەحرەین و
حكومەتی شیعەی عێراق و رژێمی بەشار ئەسەد لە سوریا
كردووە .راشیگەیاندووە كە لە ئێستادا ( )100هەزار كەس
لە هێزەكانی بەسیج ،الیەنگری لە سوریا و ( )100هەزاریش
لە عێراق چەكدار كراون .راشیگەیاندووە كە لە ماوەی سێ
دەیەی راب��ردوودا هەر شەڕێك لە ناوچەكە روی��داوە لە
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بەرژەوەندی شۆڕشی ئیسالمی ئێران بووە ،جگە لە شۆڕشی
میرس كە سودی لە شۆڕشی ئیسالمی وەرنەگرت ،بۆیە
شكستی خواردووە .لە بەشێكی تری وتارەكەیدا فەرماندەی
گشتی سوپای پاسدارانی ئێران لە یەكێتی و یەكهەڵوێستی
لە نێوان موسڵامنانی ئێران ،عێراق ،لوبنان ،فەلەستین ،سوریا
و یەمەن پێداگری كردووە.
لە بەشێكی تری وتارەكەی رایگەیاندووە" :دوژمنانی
شۆڕشی ئێران لە یەكێتی خەڵكی موسڵامن و هاوڕێیی
كردنیان لەگەڵ تێڕوانینی شۆڕشی ئیسالمی و گرنگرت
تێڕوانینی رەوتی مەهدەویەت ترسیان هەیە و هەمیشە
لە پێكهاتنی هیاللی شیعە هەست بە خەتەرێك دەكەن،
بێئاگان لەوەی كە نوكی تیری هیاللی شیعی وەكو شمشێرێك
لەسەر دڵی ئیرسائیل دەنیشێتەوە".
چەمكی"هاللی شیعە" ئەو واڵتانە لەخۆ دەگرێت كە
زۆرینەی دانیشتوانیان لە شیعە مەزهەبەكان پێكهاتووە ،یان
بەشێكی گەورە لە دانیشتوانیان مەزهەبی شیعەیان هەیە:
ئێران ،عێراق ،بەحرەین ،لوبنان و ئازەربایجان بەشێكن
لەو هیاللە .واڵتێكی وەكو یەمەن بە بەشێكی ئەو هیاللە
ئەژمار دەكرێت و  35%دانیشتوانی شیعەیە .هەرچەندە
زۆرینەی دانیشتوانی واڵتی سوریا لە شیعە پێكنەهاتووە،
بەاڵم كەمینەی شیعە لەو واڵتەدا حكومەتیان بە دەستەوەیە
و پەیوەندی نزیكیشیان لەگەڵ ئێران هەیە .لە لێكدانەوەی
جیۆسرتاتیژیك ،ئەم واڵتە بە بەشێكی هیاللی شیعە ئەژمار
دەكرێت.
ئەگەرچی دوو رۆژ دوای وتاری فەرماندەی گشتی
سوپای پاسدارانی ئێران ،بەرپرسی پەیوەندیە گشتییەكانی
هەمان هێز ،نكۆڵی لەو بەشەی وتاری فەرماندەی گشتی
سوپای پاسداران كردووە و ئاماژەی پێداوە كە ئەوە سیناریۆ
و بانگەشەی ئەمەریكا و ئیرسائیل لە دژی كۆماری ئیسالمی
ئێران بووە ،كە بە ئامانجی ناكۆكی و دوو بەرەكی نانەوە
لە نێوان موسڵامنان و رێگریكردن لە رەوتی گەشەسەندنی
كۆماری ئیسالمی و كاریگەری لەسەر شۆڕشی ئیسالمی،
باسیان لە هیاللی شیعە بە مەبەستی درووستكردنی
مەترسی لە شیعە و مەترسی لە ئێران كردووە.
یەكەم كاردانەوەی ئیرسائیل لە بەرامبەر بە وتارەی

فەرماندەی گشتی سوپای پاسدارانی ئێران لە وتارێكی
رۆژنامەی (تایمز ئۆف ئیرسائیل) لە 9ی مانگی ئایاری 2015
باڵوكرایەوە .هەروەها لە مەڕ جموجوڵی حیساب بۆ كراوی
ئێران بۆ پێكهێنانی ئەو كەوانەیە لە چوار بەرە بە ئامانجی
هێرشكردن لە یەككاتدا ،بە موشەك بۆ سەر ئیرسائیل
هۆشیاری داوە لە ئاست مەترسی گەمارۆی نوێی ئیرسائیل
بە كەوانێكی ( )200پلەیی لە ئاگری تۆپخانە ،باس لەوە
دەكات كە ئێران پیالن داڕێژەرە و دەتوانێت لە بەڕێوەبردنی
ئەو پیالنە لە ناوچەكەدا هێزی خۆی بنوێنێت ،چونكە
كەمبوونەوەی هێزی ئیرسائیل بەهێز بوونی حكومەتی
ئێران لە ناوخۆ و لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستی لێدەكەوێتەوە.
ئاماژەی بەوەشكردووە كە نیگەرانی ئیرسائیل لە
پەالماری ناوەكی ئێران بۆ پێنج هەتا ( )15ساڵی داهاتوو
دەبێت .بەپێی راپۆرتی پشكێنەرانی ناوەكی ،ئیرسائیل لە
ئێستادا خاوەنی ( )100چەكی ناوەكییە ،لە كاتێكدا ئێران
خاوەنی هیچ چەكێكی لەو چەشنە نییە.

چەمكی»هاللی شیعە» ئەو واڵتانە لەخۆ دەگرێت
كە زۆرینەی دانیشتوانیان لە شیعە مەزهەبەكان
پێكهاتووە ،یان بەشێكی گەورە لە دانیشتوانیان
مەزهەبی شیعەیان هەیە

لە بەردەوامبوونی ئەو وتارە ،باس لەوە كراوە كە ئیرسائیل
سااڵنە لە الیەن حزبوڵاڵ لە باكور و حەماس لە باشور پەالمار
دراوە ،بەاڵم ئەم دوو بەرەیە هیچكات هاوكات و پێكەوە و
بە تەواوەتی چاالك نەبوون .دواتر هۆشیاری داوە كە لەوانەیە
ئیرسائیل بە موشەك لە چوار الوە بە رێبەری ئێران پەالمار
بدرێت .موشەكەكانی حزبوڵاڵ لە باكور ،موشەكەكانی راپەڕین
(ئینتیفازە) لە قەراغی رۆژهەاڵتی زێی ئردن ،موشەكەكانی
دوور هاوێژی حزبوڵاڵ لە نزیكرتین خاڵ لە عێراق ،لە سنوری
ئ��وردون و عێراق و موشەكەكانی حەماس لە باشور .لە
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ضـةكـةكانى حـزبولَآلى لوبنانى

جؤرى ضةك

كاريطةرى و تايبةمتةندى

موشةكى كاتيوشا

( )21تا ()11كم دةبرِيَت

موشةكى فةجر

( )53تا ()53كم دةبرِيَت

موشةكى رةعد

درووستكراوى ئيَرانة ()57كم دةبرِيَت

موشةكى زلزال

دروستكراوى ئيَرانة و ( )077 – 077كيلؤ ماددةى تةقينةوة هةلَدةطريَت و ()177كم
دةبرِيَت

موشةكى دذة تانك

) -(Sagger AT-3دروستكراوى روسياية

موشةكى دذة تانك

( - )Spigot AT-4دروستكراوى روسياية

موشةكى ()Tow

دروستكراوى خؤرئاواية

موشةكى (زةوى بة دةريا)

جؤرى (سي -)208-ثيَشكةوتووة و دروستكراوى ئيَرانة رادارى لةسةرة و ( )000كم
دةبرِيَت

موشةكى دذة فرِؤكة

هاوشيَوةى موشةكى (سام )5-ى روسية و لةسةرشان هةلَدةطرييَت

ذمارةيةك فرِؤكةى
بيَفرِؤكةوان

جؤرى (موهاجر – )0-دروستكراوى ئيَرانة

موشةكى ()C-801

دروستكراوى ضينة و دذى كةشتية و رادارى لةسةرة ،كيَشى ( )537كيلؤطرامة و ()07
كيلؤمةتر دةبرِيَت ،كآلوةيةكى ثرِ لة تةقينةوةى هةية كيَشى ( )277كيلؤطرامة

فرِؤكةى (املرصاد)2-

فرِؤكةي هةوالَطرية و دروستكراوى ئيَرانة ،تواناى ليَدانى ئاماجنى مةدةنى و سةربازى

بيَفرِؤكةوان

لة قوآليى خاكى ئيسرائيل هةية

موشةكى ()Stinger

دروستكراوى ئةمةريكاية ،بؤ بةرطرى ئامسانى لةسةر شان بةكاردةهيَنريَت

موشةكى ()SA18 - Igla

موشةكيَكى (زةوى بة ئامسان)ى دذة فرِؤكةية و دروستكراوى روسياية

ئایدیا دیپلۆماتیك
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الیەكی ت��رەوە ئاماژە پێكردووە كە دزەكردنی بە الیەنی
كەمەوە لە سێ بەرەی یەكەم لەم دواییانەدا زۆرتر بووە ،بەاڵم
هۆكارێكی تر كە رۆڵی هەیە ،چاالكی سوپای پاسداران لە
سوریا و هەوڵدانی كۆماری ئیسالمی بۆ دزەكردنی زیاتر لە
قەراغی رۆژهەاڵتی زێی ئوردون و عێراق بووە .بە دەرچوونی
ئەمەریكا لە عێراق ،كۆماری ئیسالمی ئەم واڵتە دەكاتە سەكۆی
هاویشتنی موشەك بۆ ئیرسائیل .لە بەشێكی تری ئەو وتارەدا
راگەیەنراوە ،كە غەززە ئەگەرچی لە ئێستادا بێهێز بووە،
بەاڵم حەماس دەتوانێت لە یارمەتیكردنی چەك و تەقەمەنی
ئێران ساڵیكی تر دووبارە زیندوو بكرێتەوە ،ئەگەرچی میرس
هەوڵدەدات حەماس بە بێهێزی بهێڵێتەوە.

هەروەها نوسیویەتی ،كە لە ئێستا وا دەركەوتووە
كە ئێران بۆ چەند ساڵێك سەرقاڵی بێهێز كردنی داعش
و بەهێزكردنی پێگەی سیاسی و سەربازی بەشار ئەسەد
دەبێت و پێشگۆیی ك��ردووە كە ئەگەر ئێران لەم دوو
گۆڕەپانەدا بە ئامانجەكانی نەگات ،هەوڵی ئەوە دەدات
لە چەند بەرەیەكەوە پەالماری ئیرسائیل بدات .نوسەر،
ئەوەشی نوسیوە :چونكە شەڕ لە چوار بەرەدا دڵخوازی
ئیرسائیل نییە ،دەبێت هەر لە ئێستاوە ئیرسائیل لە هەوڵی
ئەوەدا بێت كە ئەگەری پەالماردان بە موشەك لە چوارالوە
لە نێو ببات و بۆ ئەوەش هەتا شوێنێك كە دەگونجێت ئەم
بەرەیانە بێكاریگەر بكات.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ئەگەرچی ئەوە یەكەم جار نییە هەڵوێستی هەڕەشە
ئامێزی فەرماندەیەكی سوپای پاسداران لە دژی ئیرسائیل و
بە بیر خستنەوەی یارمەتیدانی سەربازی ئێران بۆ واڵتانێ
كە بە بەشێك لە هیاللی شێعە دادەنرێن ،دەبێتە جێگەی
مشتومڕ .لە مانگی ترشینی دووەمی ساڵی راب��ردووش،
ئەمیر عەلی حاجیزادە ،فەرماندەی هەوا ئاسامنی سوپا،
دەرب��ارەی هاوكاریكردن لە ناردنی موشەكی ئێران بۆ
عێراق ،سوریا و حزبوڵاڵی لوبنان ،مشتومڕێكی تری لە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەهێزكردنی هیاللی شیعە لەالیەن كۆماری ئیسالمی
لێكەوتەوە.
سەرچاوە:
( – )DWفارسی ،ویكیپێدیا ،تێزی ئازاد
http://www.dw.com
https://fa.wikipedia.org
=http://www.albainah.net/Index.aspx?function
=Item&id=12092&lang
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سعودیە دەیەوێت هاوكێشەی
سیاسی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بگۆڕێت

روسیا ( )16دامەزراوەی ئەتۆمی بۆ سعودیە درووست دەكات
سعودیە هەوڵدەدات پشتگیرییەكانی مۆسكۆ لە ئێران و رژێمی
ئەسەد كەمبكاتەوە
شای تازەی سعودیە بەدوای هاوپەیمانی نوێدا دەگەڕێت
ئامادەكردنی :باوان عومەر
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دەكرێت بڵێین لە رابردوودا هیچ دەوڵەتێكی عەرەبی هێندەی عەرەبستانی سعودیە لە
ناوچەكەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و جیهاندا دژایەتی روسەكانی نەكردووە ،ئەمە لە كاتێكدایە
كە روسیا هەمیشە وەك گەورەترین دۆستی ئەو دەوڵەتە مەزهەبییە پاشایەتیە نیشانداوە،
لە كاتێكدا یەكێتی سۆڤێتی جاران یەكەمین دەوڵەتی جیهان بوو لە ساڵی 1962دا دانی بە
شانشینەكەی ئال سعودا نا و پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵدا درووستكرد .لە دوای سەردانەكەی
وەزیری بەرگریی سعودیە شازادە (محەمەد بن سەلمان) بۆ مۆسكۆ ،پەیوندییەكانی نێوان ئەو
دوو واڵتە تادێت باشتر دەبێت و چەندین رێككەوتننامەیان لە بوارەكانی سەربازی و درووستكردنی
بنكەی ئەتۆمی و پڕۆژەی نیشتەجێبوون و وزە و كشتوكاڵ واژۆ كردووە .بەشێك لە چاودێرانی
سیاسی پێیانوایە ،باشتربوونی پەیوەندییەكانی نێوان ئەو دوو واڵتە و گرنگیپێدانی سعودیە بە
پەرەپێدانی پەیوەندییەكانی لەگەڵ روسیا لەم بارودۆخەدا ،لەپێناو كەمكردنەوەی پشتگیرییەكانی
روسیایە لە ئێران و رژێمی بەشار ئەسەد.

نزیكبوونەوەی سعودیە لە روسیا و بەرزبوونەوەی
ئاستی هاوكارییەكانی نێوانیان ،گریامنەی ئ��ەوەی
دروستكردووە كە ئەو نزیكبوونەوە و ئاساییكردنەوەیە
كاریگەری هەبێت لەسەر كەمكردنەوەی فشاری سزا
ئابوورییەكانی خۆرئاوا لەسەر روسیا و ئەگەری ئەوە
بێتە ئاراوە كە عەرەبستانی سعودیە بتوانێت لە رێگای
هاوكاریكردنی ئابوری روسیاوە ،پشتگیرییەكانی ئەو واڵتە
لە ئێران و رژێمی بەشار ئەسەد لە سوریا كەمبكاتەوە.
كۆبوونەوەی شازادە محەمەد ،وەزیری بەرگری و جێگری
شای سعودیە لەگەڵ ڤالدیمێر پوتینی سەرۆكی روسیا
و ی��وری ئوكشاف جێگری سەرۆكی روسیا كۆبۆوە و
رێككەوتنی بنەڕەتیان كرد لەسەر درووستكردنی ()16
دام��ەزراوەی ئەتۆمی بۆ سعودیە ،هەروەها سعودیە
چەندین پێشنیازی هاوكاریكردنی خستووەتە بەردەم
حكومەتی مۆسكۆ ،كە بریتین لە چاالككردنی كۆمسیۆنی
هاوبەشی هاوكاری سەربازی و ئاسامنی ،جگە لەوەش
رێككەوتوون لەسەر بەگەڕەخستنی سەرمایەگوزاری
لە ب��واری پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون ،وزە ،كشتوكاڵ
و ن��اردن��ی ( )500خوێندكاری س��ع��ودی ل��ە قۆناغی

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێگەیشتندا بۆ روسیا .بێگومان لە كاتی جێبەجێبوونی
ئەو رێكەوتنانەدا سودێكی بێئەنداز بە روسیا دەگات،
ئەوەش لە بارودۆخێكدایە كە روسیا بەهۆی قەیرانی
ئۆكرانیاوە لەالیەن خۆرئاوا و ئەمەریكاوە سزای ئابوری
دراوە ،بۆیە پتەوكردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ حكومەتی
ریاز ،بە دەرفەتێكی گرنگ و پڕ بایەخ دەژمێردرێت بۆ
روسیا ،كە لە پەراوێزخرانی ئابوری دووری دەخاتەوە .لە
ئەنجامی وەرچەرخانێكی نوێی دیپلۆماسیەتی سعودیە بە
گرتنەبەری دەستپێشخەری و بەزاندن و كێربكێكاری بەرەو
پاراستنی بەرژەوەندیە سرتاتیژییەكانی شانشینی سعودیە،
پێدەچێت لە داهاتوویەكی نزیكدا هێڵە گشتییەكانی
ئەو سرتاتیژە بە روونی دەربكەوێت ،بە تایبەتی لەگەڵ
روسیا و فەڕەنسادا ،بە دیاریكراویش لەدوای سەردانە
مەكوكییەكانی شازادە محەمەد بن سەملان ،جێنشین و
وەزیری بەرگری سعودیە بۆ مۆسكۆ و پاریس.
لێرەدا پرسیارێك دێتەگۆڕێ :ئایا گەرمبوونەوەی
پەیوەندییەكانی نێوان روسیا و سعودیە دەبێتە مایەی
نیگەرانی بۆ هیچ دەوڵەتێكی هەرێمیی؟ ئایا هیچ
دەوڵەتێكی دیاریكرا هەیە دەست بە جموجووڵ بكات
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بۆ پەكحستنی هەنگاوەكانی سعودیە كە لە توانایدایە لە
ڕووی سیاسیەوە باشرت لە جاران پەل بهاوێت و دۆست و
هاوپەیامنی نوێ بۆ حۆی پەیدا بكات؟
كۆمەڵێك ب��ەرژەوەن��دی ه��اوب��ەش و پەیوەندی
دێرین روسیا و شانشینی سعودیە پێكەوە دەبەستنەوە.
ئەگەرچی ئەو پەیوەندییانە لە چەند قۆناغێكی جیاوازدا
رووب��ەڕووی كۆسپ و ساردبوونەوە و دوورەپەرێزی
و پەراوێزخستنی زۆر بوونەتەوە ،ب��ەاڵم سەردانی
ئەمجارەی وەزیری بەرگری سعودیە بۆ سانت یرتسبۆرگ
دووب��ارە ئەو پەیوەندییانەی گەرموگوڕ ك��ردەوە و
سیامكان و چوارچێوەی پەیوەندییەكانی نێوانیانی لە
داهاتوودا داڕشت .لە سایەی خواستی سەركردایەتی
نوێی شانشینی سعودیە لە دوای مردنی شا عەبدوڵاڵ بن
عەبدولعەزیز ،كە خۆی لە پەیداكردنی هاوپەیامنی نوێ
و هەڵدانەوەی الپەڕەی نوێ لە نێوان سعودیە و روسیا
و چەند دەوڵەتێكی دیكەدا دەبینێتەوە ،لە ئەنجامدا
دەبێتە فاكتەرێكی یارمەتیدەر بۆ چارەسەركردنی
ژمارەیەك دۆسیەی هەرێمی ئاڵۆز ،بە تایبەتی دۆسیەی
شەڕی سوریا و یەمەن و جەنگی دژ بە تیرۆر.
لێوەشاوەیی سیاسەتی سعودیە لە هەڵبژاردنی كاتی
گونجاو بۆ سەردانەكەی شازادە محەمەد بن سەملان
بۆ روسیا لەوەدایە كە هاوكاتە لەگەڵ دەركەوتنی
ئاماژەی روون بۆ ئامادەگی حكومەتی مۆسكۆ بۆ
گۆڕینی هەڵوێستەكانی دەرب��ارەی قەیرانی ناوخۆی
سوریا و نیشاندانی نەرمی لە ب��ارەی هەڵوێستی
مۆسكۆ لە بەرامبەر یەمەن .گومان ل��ەوەدا نییە كە
چڕبوونەوەی ئامانجی سەردانەكە بە شێوەیەكی
روون لەسەر ئەولەویاتی پەیوەندی نێوان هەردوو
واڵت دەیخاتە سەر رێڕەوێكی ت��ازەی هاریكاری و
گەشانەوەی پەیوەندییەكان ،ئەوەش خواستی هەردوو
واڵت دەردەخ��ات بۆ هەنگاونان ب��ەرەو تەواوكاریی
لە جیهانێكدا كە پڕە لە دابەشبوون و هاوپەیامنێتی
و بەرژەوەندی یەكرتبڕ .ئێستا لە دوای ئیمزاكردنی

چەندین رێكەوتننامە و ب��ڕی��اردان لە درێژەپێدانی
پەیوەندییەكانی نێوانیان ،ناوەندە میدیاییەكانی خۆرئاوا
پێشبینی درووستكردنی هاوپەیامنێتیەكی چاوەڕوانكراو
لە نێوان ریاز و مۆسكۆ دەكەن ،ئەوەش لەبەر رۆشنایی
ئەو رۆڵە گرنگەی كە هەریەكەیان لە ناوچەكە و جیهاندا
دەیگێڕن ،بە تایبەتیش لە بواری نەوت و قەیرانەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست (سوریا ،یەمەن ،عێراق ،میرس).
راپۆرتە شیكارییەكان و ئاژانسەكانی هەواڵ ئاماژە
بۆ ئەوە دەكەن ،كە گرنگی زیاتری سەردانەكەی وەزیری
بەرگری سعودیە بۆ روسیا ،بریتیە لە ئامانجە نهێنییەكانی
پشت ئەو سەردانە كە بۆیان هەیە دۆخ��ی سیاسی
ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بخەنە ژێر كاریگەری
خۆیانەوە ،جگە لەوەش سەردانەكەی وەزیری بەرگری
سعودیە رێگەخۆشكەرە بۆ ئەوەی بەمنزیكانە سەملان
لێوەشاوەیی سیاسەتی سعودیە لە هەڵبژاردنی كاتی گونجاو بۆ
سەردانەكەی شازادە محەمەد بن سەلمان بۆ روسیا لەوەدایە كە
هاوكاتە لەگەڵ دەركەوتنی ئاماژەی روون بۆ ئامادەگی حكومەتی
مۆسكۆ بۆ گۆڕینی هەڵوێستەكانی دەربارەی قەیرانی ناوخۆی سوریا

بن عەبدولعەزیز پادشای سعودیە سەردانی مۆسكۆ
بكات ،لە بەرامبەریشدا ڤالدیمێر پوتین سەردانی ریاز
دەكاتەوە ،ئەمە لە كاتێكدایە كە شا سەملان و سێ
سەرۆكی تری واڵتانی ئەندام لە ئەنجومەنی هاریكاری
كەنداو ،بانگهێشتی باراك ئۆباما سەرۆكی ئەمەریكایان
بۆ دیداری كامپ دێڤید رەتكردەوە .ئەو دەرئەنجامە
بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ئاماژەیەكە بۆ ساردبوونەوەی
پەیوەندییەكانی نێوان ری��از و واشنتۆن ،ب��ەاڵم لە
بەرامبەردا لەگەڵ مۆسكۆ گەرمرت دەبێت ،بەتایبەت
كە ریاز بە سیاسەتەكانی ئەمەریكا كەیفخۆش نییە
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ناوەندە میدیاییەكانی خۆرئاوا پێشبینی
درووستكردنی هاوپەیمانێتیەكی چاوەڕوانكراو
لە نێوان ریاز و مۆسكۆ دەكەن ،ئەوەش
لەبەر رۆشنایی ئەو رۆڵە گرنگەی كە
هەریەكەیان لە ناوچەكە و جیهاندا دەیگێڕن.

کۆبوونەوەی ڤالدیمیر پۆتن و شازادە محەمەد بن سەملان

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەبارەت بە قەیرانی ناوخۆی سوریا و دۆسیەی ئەتۆمی
ئێران.
هاوكارییەكانی روس��ی��ا تەنیا ل��ەس��ەر سعودیە
قەتیس ن��ەب��ووە ،بەڵكو واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی نزیك لە
سعودیەش دەگرێتەوە ،بۆ منوونە پێدانی قەرز لەالیەن
سعودیەكانەوە بە میرس بە مەبەستی كڕینی چەكی
پێشكەوتوو لە روسیا بە بڕی ( )3ملیار دۆالر ،كە ئەوە
دەكرێت بۆ واڵتانی عەرەبی دیكەی نزیك لە سعودیە
دووبارە ببێتەوە و سودێكی زۆر بە روسیا بگەیەنێت.
چ��اودێ��ران��ی سیاسی جەخت ل��ەوە دەك��ەن كە
سعودیە ه��ەوڵ��دەدات بە رێگای هاوكاریكردن و
پێدانی ئیمتیازی ئابوری بە روسیا لەم بارودۆخەدا،
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پشتگیرییەكانی مۆسكۆ لە ئێران و رژێمی بەشار ئەسەد
كەمبكاتەوە ،خۆ ئەگەر ئەوەش رووبدات بارودۆخی
سیاسی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە بەرژەوەندی سعودیە
گۆڕانی ریشەیی بەسەردا دێت .هەرچەندە روسیا تا
ئێستا رێگربووە لەوەی ئەنجومەنی ئاسایش بڕیارێك
بۆ سزادانی رژێمی ئەسەد دەربكات و لە زۆر رووەوە
بەردەوام بەرگری لە ئێران دەكات .هەرچەندە ئەگەر
سعودیە بە تەواویش لەو سیاسەتەیدا سەركەوتوو
نەبێت ،بەاڵم پیشانی ئەمەریكا و دەوڵەتانی خۆرئاوای
دەدات كە دەتوانێت لەو دەروازەیەوە هاوكێشەكانی
ناوچەكە تووشی گرفتی جددی بكات .رۆژنامەی (دەیلی
تەلەگراف)ی بەریتانی باڵویكردەوە ،عەرەبستانی
سعودیە پێشنیارێكی خستووەتە بەردەستی روسیا بۆ
ئەوەی واز لە پشتگیریكردنی بەشار ئەسەد بهێنێت ،لە
بەرامبەردا بەڵێنی بە مۆسكۆ داوە كە دەست بەسەر
بازاڕی نەوتی جیهاندا بگرێت ،ئەوەش لە كاتێكدایە
كە هەندێك سەرچاوەی هەواڵی باڵویانكردەوە ،روسیا
هەڕەشەی كردووە ،ئەگەر هێرشی سەربازیی بكرێتە
سەر رژێمەكەی ئەسەد ،لە بەرامبەردا مۆسكۆ هێرش
دەكاتە سەر ریاز.
لە قۆناغی جەنگی ساردا بە تایبەتی لە سەردەمی
فەڕمانڕەوایی شا (فەیسەڵ)دا ،ئەم دەوڵەتە بووە
گ��ەورەت��ری��ن دوژم��ن��ی یەكێتی سۆڤێت و دەوڵەتە
سۆسیالیستەكانی جیهان .ئەمە لە كاتێكدا بوو كە شا
فەیسەڵ لە ساڵی  1931لە سەردانێكیدا بۆ یەكێتی
سۆڤێت خەاڵتی (لینین)ی لەالیەن ستالینەوە پێ بەخرشا.
عەرەبستانی سعودیە لە ڕووی پروپاگەندەی سیاسی و
دیپلۆماسیەوە كەوتە پەالماردانی یەكێتی سۆڤێت ،بە
تایبەتی لە كاتی جەنگی ئەفغانستاندا .لەو سەردەمەدا
سعودیە بوو بە گەورەترین هاوكارو پاڵپشتیكاری
جیهادیتە ئەفغانی و عەرەبەكان .دژایەتیكردنی سعودیە
لە بەرامبەر روسیا هەر بەوەندە نەوەستایەوە ،بەڵكو
بەهۆی ئەوەی كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر نرخەكانی

نەوت و گازی رسوشتی جیهان هەبووە و هەیەتی ،بۆیە
لە ساڵی  1984لەگەڵ ئەمەریكا رێككەوتن بۆ ئەوەی
نرخی نەوت دابەزێنن تاوەكو گەورەترین گورز لە
ئابوری سۆڤێت بوەشێنن ،لەم بوارەشدا سعودیە رۆلێكی
ئێجگار گەورەی گێڕا.
پێویستە بوترێت كە ساڵی پاریش سعودیە هەمان
سیاسەتی دەیەی هەشتاكانی دووبارە كردەوە ،كاتێك
لە پڕێكدا نرخی نەوتی جیهانی دابەزند ،بەمەش توانی
گورزێكی گەورە لە ئابوری روسیا و ئێرانی هاوپەیامنی
بوەشێنێت ،بەو هەنگاوەشی دڵی خۆرئاواییەكانی
خۆشكرد .ئێستا پەیوەندییەكانی نێوان ریاز و مۆسكۆ
دیسانەوە بەرەو گەشەكردن و بەهێزبوونەوە هەنگاو
دەنێت ،چونكە سعودیە بە هەموو شێوەیەك دەیەوێت
رژێمی بەشار ئەسەد بروخێنێت چونكە دۆستی ئێرانە،
بۆ ئەو مەبەستەش بە هەموو شێوەیەك یارمەتی گروپە
تیرۆریستیە جیهادیە ئیسالمییەكان دەدات.
دیارە مبانەوێت یان نەمانەوێت ،روسیا دەوڵەتێكی
م��ەزن و زلهێزی جیهانە ،هەمیشەش كاریگەری و
هەژموونی خۆی لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
ه��ەب��ووە .لەپاش هاتنە س��ەرك��اری ڤالدیمێر پوتین،
روسیا جارێكی تر دەیەوێت لەم ناوچەیەدا ڕۆڵێكی
گەورەتر بگێڕێت و رایەڵەی پەیوەندییەكانی لەگەڵ
دەوڵەتانی ناوچەكە بەهێز بكاتەوە ،بە تایبەتیش لەگەڵ
عەرەبستانی سعودیە.
سەرچاوە:
پێگەی ( ،)sulcciماڵپەڕی (التقریر) ،پێگەی (ساسە
پۆست)
http://www.sulcci.com/dreja.
aspx?Jmare=2119&Jor=3
http://altagreer.com
http://www.sasapost.com/saudi-russian/relations
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پەیوەندییەكانی یەكێتی ئەوروپا
و ئەمەریكا دوای شەڕی سارد
ئەمەریكا و هاوپەیمانە
ئەوروپییەكان دوو شێوازی
جیاوازیان لە پەیوەندیە
نێودەوڵەتییەكاندا گرتۆتەبەر
(هێز ،دیپلۆماسیەت)

نوسینی :مەسعود ئەفغان
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیک
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لـ

لە دوای روخانی دیواری بەرلین لە ساڵی ١٩٨٩و دواتر نەمانی یەكێتی سۆڤێت لە ساڵی١٩٩١
هەڵوەشانەوەی پەیمانی وارشۆ ،واڵتانی پەیمانی ئەتلەنتیكی باكور (ناتۆ) نەیاندەتوانی
باوەڕ بە ئەوە بكەن كە بەبێ تەقاندنی فیشەكێك دەتوانن ئامانجەكانیان بەدەست بێنن.
ئەم روداوانە ئەندامانی ناتۆی نیگەران كرد ،چونكە ئەوان رودانی ئەم گۆڕانكارییانەیان لە
ماوەیەكی كورتدا بە هۆكارێك دادەنا كە دەبووە هۆی دروستبوونی ناسەقامگیری .كات بۆ
دەربڕینی خۆشحاڵی ئەندامانی ناتۆ كەمبوو ،چونكە ئەو پرسیارە دەهاتە پێش ،كە دوای
نەمانی مەترسی سۆڤێت ،ئایا هێشتا پەیمانی ناتۆ بۆ جیهان پێویستە؟

ناتۆ وەك یەكێتیەكی زیاتر
لە یەكێتی سەربازی

ئەگەر ناتۆ تەنیا وەك یەكێتیەك بۆ درووستكردنی
هاوسەنگی لەگەڵ یەكێتی سۆڤێت لە ئەوروپای
ناوەند و كۆنرتۆڵی ئاسامنی ئەڵامنیا ك��ارا بوو،
دەیتوانی لە ماوەی شەڕی سارد و دوای ئەویش
درێژە بە ژیانی بدات ،بەاڵم بە دڵنیاییەوە بەختی
باشی بۆ ئەندامانی پێنییە.
ل��ە س��ەرەت��ای پەیامنی ئەتالنتیكی ب��اك��وردا
راگەیەنراوە كەالیەنەكانی ئەم پەیامنە جەخت
دەكەنەوە لەسەر ئ��ازادی و میراتی هاوبەش و
پێشكەوتنی نەتەوەكانی خۆیان بپارێزن كە بەپێی
بنەما دیموكراتییەكان ،ئازادی تاك و دەسەاڵتداری
یاسایە.
لە ماددەی دووەمدا بەڵێنیانداوە كە هەوڵی
خۆیان بدەن بۆ نەهێشتنی ئاڵۆزی لە سیاسەتە
نێودەوڵەتییەكاندا و هانی ه��اوك��اری نێوان
ئەندامانی یەكێتیەكە بدەن .ئەوەی كە پەیامنی
ناتۆ دەخاتە بارێكی تایبەتییەوە ئەوەیە كە
ئەندامانی یەكێتیەكە پشتیوانی لەو شێوازەی
ژیان دەكەن كە لەگەڵ باشكردنی دۆخی ژیانی
هاواڵتیانیان ،سەقامگیری سیستمی نێودەوڵەتی
زیاتر بكەن.

كاریگەری هۆكارە جوگرافی و مێژووییەكان
لەسەر پەیوەندی دوو الیەنەی ئەتلەنتیك

لە كاتێكدا كە بەرژەوەندی و بەها و ئامانجی
هاوبەش ،دوو بەری ئەتلەنتیكی لە بەرجەستە
بوون و جێبەجێكردنی پەیامنی ئەتلەنتیكی باكور
لە یەكرتی نزیك دەك��ردەوە ،هۆكارە جوگرافی و
مێژووییەكان ئەو دوانەی لە یەكرت دوور دەخاتەوە،
چونكە دووری جوگرافی نێوان مۆسكۆ ،بەرلین و
پاریس كە نزیكەی  ١٠٠٠مایلە ،دووری واشنتۆن و
ئەوروپا و ئەمەریكا خوازیاری پاراستنی ماف و ئازادییەكانی
تاك و بەرگری لە سیستمی دیموكراتی سیاسی و
دامەزراندنی سیستمێكی بەهێز و دادپ��ەروەران��ەی
كۆمەاڵیەتی و ئابوری هاوبەش و یەكگرتوون

مۆسكۆ نزیكی  ٥٠٠٠مایلە ،لە ماوەی شەڕی ساردا
هێرشی یەكێتی سۆڤێت بۆ ئەوروپا و دووربوونی
ئەم مەترسیە لە ئەمەریكای دەخستە بیریانەوە،
لەالیەكیرتیشەوە ئەو بیرەش بە مێشكدا دەهات كە
یەكێتی سۆڤێت و واڵتانی ئەوروپای رۆژئاوا لە یەك
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كیشوەر و مێژووی هاوبەشدا ،لە خۆبەدوور گرتن
لەشەڕ و داگیركاری سەرزەوی یەكرتدا هاوبەشن.
تێڕوانینی ئەمەریكا و ئ��ەوروپ��ا لە ب��واری
پەسەندكردنی دۆخەكە و سنورە سیاسیەكان و
سرتاتیژە ئابوریەكان بە ڕێژەیەك لە یەك جیان.
واڵتە رەسەنە ئەوروپاییەكان كە ئەمەریكا بە
ئەوروپای دێرین ناویان دەبات ،وەك فەڕەنسا
و ئەڵامنیا و ئیتاڵیا و بەریتانیا لە سەدەی حەڤدە
زۆرترین پەنابەرییان نارد بۆ ئەمەریكا بۆ ئەوەی
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكای ئێستا
درووستبكەن ،بەاڵم دۆخی روسیا و ژمارەیەك
واڵتی تری ئەوروپایی بەو شێوەیە نەبوو.

لەگەڵ كۆتایی هاتنی سەردەم شەڕی سارد ،ئەمەریكا
و هاوپەیمانە ئەوروپاییەكانی دوو شێوازی جیاوازیان
لە بەكارهێنانی هێزی س��ەرب��ازی لە پەیوەندیە
نێودەوڵەتییەكاندا گرتەبەر

لە دیدی ئەمەریكاوە شەڕ تەنیا ڕێگە بوو بۆ
راگرتنی پاوانخوازی یەكێتی سۆڤێت ،هاوشێوەی
ش��ەڕی جیهانی ی��ەك��ەم ك��ە ش��ەڕ تەنیا ڕێگری
پاوانخوازی روسیا بوو ،لە كاتێكدا كە ئەوروپا وەك
لە ساڵی ١٩١٤و لە دەیەی ١٩٣٠دا رویدا خوازیاری
پێدانی ئیمتیاز بوو بە مۆسكۆ بۆ ئەوەی ناوچەكە
بە ئارامی بهێڵێتەوە .ب��ەڕای ئەمەریكا ئەگەر
ئەوروپا نەتوانێت دژی دەستدرێژییەكانی یەكێتی
سۆڤێت بوستێتەوە وەك (هێرشی یەكێتی سۆڤێت
بۆ ئەفغانستان) چۆن دەتوانێت بەرامبەر هێرشێكی
شاراوەی یەكێتی سۆڤێت بوەستێتەوە .ئەمەش لە
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كاتێكدایە كە ئەوروپاییەكان پێیانوابوو كاردانەوەی
توند دەبێتە هۆكاری ئەوەی كە یەكێتی سۆڤێت
روب��ەڕووی��ان بێتەوە و ئاسایش و سەقامگیری
ناوچەكەش بخاتە مەترسییەوە.

میراتی هاوبەشی ئایدۆلۆژی

ئەوروپا و ئەمەریكا خوازیاری پاراستنی ماف و
ئازادییەكانی تاك و بەرگری لە سیستمی دیموكراتی
سیاسی و دام��ەزران��دن��ی سیستمێكی بەهێز و
دادپەروەرانەی كۆمەاڵیەتی و ئابوری هاوبەش و
یەكگرتوون ،بەاڵم لەگەڵ بوونی خاڵی هاوبەشی
بەرفراواندا ،جیاوازی بنچینەیی لە نێوان ئەزمونە
ئایدۆلۆژییەكانی ئەوروپا و ئەمەریكا و فەرهەنگی
ئەم دوو كۆمەڵەیەدا هەیە .ئەو جیاوازییانەی
كە لە سەردەمی شەڕی س��اردا گەیشتنە قۆناغی
دەركەوتن.
رەخنەی ماركسیزم لە سەرمایەداری لە سیاسەت
و مێژووی ئەوروپاشدا رەگی داكوتاوە .لە ژمارەیەك
واڵتی ئەوروپیدا ،پارتە كۆمۆنیستییەكان لە سەردەمی
شاڕی ساردا چاالك بوون (كە زۆربەیان دوای شەڕی
سارد خۆیان گۆڕی یان خرانە پەراوێزەوە) .زۆرێك لە
ئەوروپاییەكان لەگەڵ ئەوەی ئەو سیستمەی دوای
شۆڕشی روسیا هاتە سەر حوكم پەسەند نەدەكرد،
بەاڵم ئایدیاكانی ماركسیزمیان وەك سەرچاوەی
ئیلهام بۆ خۆیان دەزان��ی .لە زۆرێ��ك لە واڵتانی
ئ��ەوروپ��ا پارتە سۆسیالیستییەكان ی��ان سۆسیال
دیموكراتەكان دژی ئەوەن كە حكومەت دەست لە
كاروباری كۆمەاڵیەتی و ئابوری وەربدات .رەخنەگرە
ماركسیزمیە سەرمایەداریەكان هاوشێوەی ئەوروپا
لە ئەمەریكا جێگەیان نابێتەوە و دیموكراتەكان
لە جیهانی خەیاڵیشدا هیچ جۆرە بەرنامەیەكی
سۆسیالیستیان وەك پێوەرەكانی ئەوروپا نییە،
تا ئێستاش وش��ەی سۆسیالیزم لە ئەمەریكا بە
وشەیەكی نەخوازراو دادەنرێت .روخانی یەكێتی

245

کۆبوونەوەی سەرانی ناتۆ لە برۆکسل

سۆڤێت لەالیەن زۆرێ��ك لە ئەمەریكاییەكانەوە
بە سەركەوتنی ئەمەریكا دادەنرا ،بەاڵم تێڕوانینی
ئەوروپا بەرامبەر روخانی یەكێتی سۆڤێت جیاواز
بوو .بەگشتی ئەمەریكییەكان لە كۆتایی شەڕی
ساردا ،ئەوروپییەكانیان بە نەرم دەزانی بەرامبەر
كۆمۆنیزم و لە بەرامبەریشدا زۆربەی ئەوروپاییەكان
پێیانوابوو كە ئەمەریكییەكان زیاد لە پێویست توند
بوون.

رۆڵ و تواناكان

دوای شەڕی سارد ،ئەمەریكا هێزێكی جیهانی
لەگەڵ توانا سەربازیە جیهانیەكەی ب��وو ،لە
كاتێكدا كە نەتەوە ئەوروپیەكانی بێجگە لە
فەڕەنسا و بە رێژەیەكی كەمرتیش بەریتانیا هێزی
ناوچەیی بوون كە تواناكانی ئەوان تایبەت بوو بە
كیشوەری ئەوروپا .دوای شەڕی جیهانی دووەم
واڵتانی ئەوروپا وردە وردە ،بەاڵم دوای دڵنیابوون
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لە گرێدراوی سەربازی لە واڵتانی جیهانی سێهەم
كشانەوە .لەگەڵ كۆتایی هاتنی سەردەم شەڕی
سارد ،ئەمەریكا و هاوپەیامنە ئەوروپاییەكانی
دوو شێوازی جیاوازیان لە بەكارهێنانی هێزی
س��ەرب��ازی ل��ە پەیوەندیە نێودەوڵەتییەكاندا
گرتەبەر .ڕێبەرانی ئەوروپا بڕوایان بە دیبلۆماسی،
یارمەتییەكان بۆ گەشەپێدانی ئابوری ،هەروەها
دەس��ت ڕاگەیشتنی واڵتانی جیهانی سێهەم بە
بازاڕە نێودەوڵەتییەكان و واڵتە پێشكەوتوەكان بە
باشرت داناوە ،بەاڵم ئەمەریكا بۆ یەكالكردنەوەیان
هێز بەكاردەهێنێت.

هێزەکانی پەیامنی ناتۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

لە كرداردا سیاسەتی پشتبەسنت بە دیبلۆماسی
ل��ەالی��ەن ئ��ەوروپ��اوە زیاتر لە ئەمەریكا ب��ووە.
بەردەوامی سیاسەتەكانی ئەوروپا و دەستكەوتەكانی
لە ب��وارە جیاجیاكاندا ،بە ڕوون��ی دوای هێرشی
ئەمەریكا بۆ عێراق ساڵی ٢٠٠٣و دەرەنجامە
نێگەتیڤەكانی مایەی تێڕامانن .لە ماوەی شەڕی
ساردا ئەوروپا بڕوای بە دابەشكاری ئاڵۆزییەكان
بوو ،لە ناوخۆی ئەوروپا و پەیوەندییەكانی ئەوروپا
و یەكێتی سۆڤێت و كەمكردنەوەی گرژییەكان و
بەرزكردنەوەی ئاستی پەیوەندیە مرۆییەكان و
هەلە بازرگانییەكان ،بەاڵم ئەمەریكا بڕوای بە ئەو
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دابەشكاریە نەبوو ،داوای لە ئەوروپا دەكرد كە
دەستدرێژییەكانی یەكێتی سۆڤێت لە ناوچەكانیرتی
جیهانی سێهەم لە چوارچێوەی پەیوەندییەكانی
ئەوروپا لەگەڵ یەكێتی سۆڤێت وەاڵم بداتەوە .لە
دەیەی ١٩٩٠دا زۆرینەی واڵتانی ئەوروپا لەگەڵ
كۆتاییهاتنی شەڕی سارد بودجەی سەربازی خۆیان
كەمكردەوە ،بەاڵم ئەمەریكا برەوی بە چەكەكانی
دا و كەلێنێكی گەورە لە نێوان توانا سەربازیەكانی
ئەمەریكا و ئەوروپا دروستبوو.

دەرەنجام

واڵتانی ئەوروپای رۆژائ��اوا لە دوای كۆتایی
هاتنی ش��ەڕی جیهانی دووەم روب��ەڕووی گرفتە
سیاسی و ئابوری و ئاسایشییەكان بوونەوە ،لە
كاتێكدا كە شەڕ سەرچاوە و پێكهاتە ئابوری و
كۆمەاڵیەتییەكانی ئەوانی بە شێوەیەكی بەرفراوان
لەناو بردبوو ،لە هەمانكاتیشدا توانای دارایی و
تەكنیكی و مرۆیی پێویستیان بۆ زیندوكردنەوەی
ئابوریەكەیان نەبوو.
لە هەمانكاتیشدا مەترسی هێرشی یەكێتی
سۆڤێت كە گ��ەورەت��ری��ن س��ەرك��ەوت��وی شەڕی
جیهانی دووەم بوو ،هەروەها دامەزرانی واڵتانی
كۆمۆنیست ه��ەڕەش��ە ب��وو لەسەر ئ��ەوروپ��ای
رۆژئ��اوا .لێرەدا ئەمەریكا تاكە هێزی جیهانی
بوو كە دەیتوانی بەرامبەر هەڕەشەكانی یەكێتی
سۆڤێت بوەستێتەوە ،لە سەرەتادا بە یارمەتی
ئابوری لە چوارچێوەی پ��رۆژەی مارشاڵ ئەو
واڵتانەی ئەوروپا كە لە شەڕەكەدا وێران ببوون
ئ���اوەدان بكاتەوە و یارمەتی ب��وژان��دن��ەوەی
ئابورییان ب��دات ،لەگەڵ ئەوانەشدا خاوەنی
چەكی ناوەكی بوو .بە دامەزراندنی ڕێكخراوی
پەیامنی ئەتلەنتیكی باكور (ناتۆ) بۆ پاراستنی
ئاسایشی ناوچەكە كە لەالیەن ئەمەریكاوە
یارمەتی دارای��ی بۆ دابین دەك��را )16( .واڵتی

ئەندامی ناتۆ پێش روخانی یەكێتی سۆڤێت
و كۆتاییهاتنی ش��ەڕی س���ارد ،ب��ەرژەوەن��دی
هاوبەشیان هەبوو لە بوارەكانی بەرگری دژی
داگیركاری و فراوالنخوازی یەكێتی سۆڤێت و
پاراستنی باها دیموكراتییەكان و مافی مرۆڤ
و خۆشگوزەرانی لە سایەی بازاڕی ئازادا ،بەاڵم
لە بارەی دابەشكاری تێچوونە سەربازییەكان
رای جیاجیایان ه��ەب��وو ،ب��ەاڵم بەهۆی ترس
لە هەڵكشانی كۆمۆنیزم و یەكێتی سۆڤێت
چاوپۆشیان لەو بابەتانە دەكرد .لەگەڵ كۆتایی
هاتنی شەڕی سارد و هەڵوەشانەوەی پەیامنی
س��ەرب��ازی (وارش���ۆ) لە رۆژه��ەاڵت��ی ئ��ەوروپ��ا،
كۆمەڵێك پرسیاری لەبارەی هۆكاری مانەوەی ناتۆ
وروژاند ،بەاڵم بەهۆی مەترسییەكانی سەرچاوە
گرتوو لە بونیادگەرایی ئیسالمی ی��ان چەكی
كۆمەڵكوژ ،پەرەسەندنی ناتۆ بۆ رۆژهەاڵتی
ئ��ەوروپ��ا ،تیرۆریزم ،تاوانە ڕێكخراوەكان بە
تایبەتی دوای هێرشە تیرۆریستییەكانی ١١ی
سێپتەمبەر بۆ سەر ئەمەریكا ،ئیرت پێگەی ناتۆ
زیاتر چەسپا.
بێجگە لەوانەی باسكران ،هێرشی سەربازی
ئەمەریكا بۆ سەر عێراق و روخاندنی حكومەتی
عێراق و تاكڕەوییەكانی ئەمەریكا ،بە تایبەتی
لە سەردەمی جۆرج بوشی كوڕ ،كاریگەری زۆری
هەبوو لەسەر روو وەرگێڕانی زلهێزەكانی تری
جیهان وەك چین و روسیا و فەڕەنسا لەالیەكەوە
و واڵتانی جیهانی سێهەم لە الیەكی ترەوە.

سەرچاوە:

ئیتاڵعات سیاسی  -ژمارە  -٢٩٧الپەڕە 69-64
http://www.ettelaat.com/ethomeedition/
htm.297/Siasi/297
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ئیخوان
موسلمین؟
ئامادەکردنی :كەیوان عومەر
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مـ

محەمەد مورسی عیسا عەیات ،ساڵی  ١٩٥١لە گوندی (العدوە)ی پارێزگای الشرقیە
لەدایکبووە .مورسی پێنجەم سەرۆک کۆماری میسرە .لە رابوردوشدا لە ساڵی  2000تا
 2005پەرلەمانتار بووە .ساڵی  1978بڕوانامەی بەکالۆریۆس و ماستەری ئەندازیاری
کانزاکانی لە زانکۆی قاهیرە بەدەستهێناوە ،پاشان بڕوانامەی دکتۆرا و دکتۆرای بااڵی لە
بواری پاراستنی بزوێنەری فڕۆکە لە زانکۆی کالیفۆرنیای باشور بەدەستهێناوە و دوای کۆتایی
هاتنی خوێندنیشی لە هەمان زانکۆ وانەی وتۆتەوە .لە ساڵی  ١٩٨٢تا  ١٩٨٥لە زانکۆی
کالیفۆرنیا بووە و دواتر گەڕاوەتەوە بۆ میسر و لە زانکۆی (زەقازیق)ی میسر وانەی وتۆتەوە.
لە كۆی ( )5منداڵ منداڵەکەی دوانیان لەدایکبووی کالیفۆرنیان و بە رەگەزنامە هاواڵتی
ئەمریکایین.

گرنگرتین وێستگە سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکانی ژیانی مورسی
بوونی مورسی بە سەرۆک کۆمار

سەرەتای کاری سیاسی مورسی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی
 ٢٠٠٠کە لە پارێزگای (الرشقیە) خۆی کاندید کرد بۆ
ئەنجومەنی گەلی میرس و توانی سەرکەوتن بەدەستبهێنێت
و بگاتە پەرلەمان و ئیخوان موسلمینیش وەک سەرۆکی
فراکسیۆنەكەیان لە پەرلەمان دیارییان کرد .دواتر لە
خولی دووەمی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری میرس کە
لە رێکەوتی  2012/6/17ئەنجامدرا ،مورسی سەرکەوتنی
بەدەستهێنا و بووە سەرۆك كۆماری میرس .ئەو یەکەم
سەرۆک کۆماری دوای روخانی حوسنی موبارەک و پێنجەم
سەرۆک کۆماری میرس بوو .لە ڕێکەوتی 2012/7/8دا
مورسی حوكمی پەرلەمانیی هەڵوەشاندەوە ،کە بەر
لەوکاتە ئەنجومەنی گەلی میرس لەالیەن ئەنجومەنی
بااڵی سەربازییەوە هەڵوەشیندرابۆوە.

دژایەتیكردنی مورسی

چەند رۆژێک بەرلە یەکەم ساڵڕۆژی هەڵبژاردنی
مورسی ،شەپۆلێکی نوێی ناڕەزایی و دژایەتیكردنی
مورسی بە ناوی جواڵنەوەی (مترد) بە نوێنەرایەتی محمەد

بەرادعی دروستبوو .جەماوەری ناڕازی مورسیان تۆمەتبار
بەوە دەکرد کە دەیەوێت دەسەاڵتەکانی ئیخوان موسلمین
زیاد بکات و خوازیاری دەست لە کارکێشانەوەی مورسی
بوون ،بەاڵم مورسی رایگەیاند کە هەڵبژێردراوی خەڵکە
و دەست لە پۆستەکەی ناکێشێتەوە .چەند رۆژێک دوای
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان هیشام قەندیل سەرۆک
وەزیارانی میرس و حەوت وەزیر دەستییان لە پۆستەکانیان
کێشایەوە .لەم بارودۆخەدا سوپای میرس لە ڕێکەوتی
 2013/1/1مۆڵەتی ( )48کاتژمێری بۆ مورسی دیاریکرد بۆ
ئەوەی کێشەکان چارەسەر بکرێن ،بەاڵم مورسی و ئیخوان
موسلمین ئەم کارەی سوپایان بە دەستوەردان لە کاروباری
سیاسی لێکدایەوە ،بەاڵم سوپای میرس دوای کۆتاییهاتنی
ماوەی ( )48کاتژمێرەکە بەیاننامەیەکی راگەیاند و لە
ڕێکەوتی 2013/1/3دا بە بەیاننامەی عەبدولفەتاح سیسی
و پشتیوانی نەیارانیی ،مورسی لە دەسەاڵت دوورخرایەوە.

سەپاندنی حوکمی لەسێدارەدان بەسەر مورسی

دوای دوو ساڵ مانەوەی لە بەندیخانە ،دادگایەک لە
قاهیرە لە رێکەوتی  2015/5/16بە تاوانی ڕێکخستنی
هەاڵتنی زیندانی کراوان لە ساڵی ٢٠١١و لە کاتی راپەڕین
لە دژی حوسنی موبارەک حوکمی لەسێدارەدانی بۆ
محەمەد مورسی سەرۆک کۆماری پێشووی میرس دەرکرد.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ناو
لەدایکبوون
شوێنی لەدایکبوون
بڕوانامە
ژمارەی منداڵ
پۆست
پارتی سیاسی

محەمەد مورسی
1591
گوندی العدوە لە پارێزگای الشرقیە
ماستەر لە ئەندازیاری کانزاکان
٥
سەرۆک کۆماری پێشووی میسر
ئیخوان موسلمین

بەدیع) مورشیدی ئیخوان و  13ئەندامی تری ئیخوان
بەپێی لێكۆڵینەوەكانی دادگاكە مورسی تاوانبارە بە
بەر لە حوکمەکەی مورسی لە ڕێکەوتی 2015/4/11
یارمەتیدانی بزوتنەوەی حەماسی فەلەستینی و حزبوڵاڵی
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی ژیانی مورسی
گرنگترین وێستگە
دەرچووبوو .هاوکات ئەو حوکمەی مورسی لەالیەن
لوبنان.
موفتی بااڵی میرسەوە پەسەند كراوە ،بەاڵم دەتوانرێت
ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم حوکمەی م��ورس��ی دا حوکمی لە
داوای پێداچوونەوە لەو حوکمەدا بکرێت .لەو بارەیەوە
سیدارەدان بۆ ( )100ئەندامی تری ئیخوان موسلمین
(عبداملنعم عبداملقصود) پارێزەری مورسی لە کاردانەوەیدا
دەرکرا کە لە ناوییاندا ناوی (یوسف قەرزاوی) سەرۆکی
بەرامبەر ئەم سزادانە رایگەیاند ،کە سوود لە هەموو
یەکێتی موسوڵامنانی جیهانیش ه��ات��ووە .پێرشیش
ئامرازێکی یاسایی وەردەگرن بۆ ئەوەی رەخنە لە بڕیارەکە
دادگای تاوانەکانی میرس حوکمی ( )20ساڵ زیندانی بۆ
بگرن .بە وتەی پارێزەرەکەی مورسی تا ئێستا ئەو دادگایە
سەرۆک کۆماری پێشووی میرس لە رێکەوتی 2015/4/21
بە رەسمی ناناسێت.
لە الیەكی ت��رەوە زۆرینەی الیەنگرانی مورسی
زۆرینەی الیەنگرانی مورسی دادگاییەکە بە پیالنێكی
دادگاییەکە بە پیالنێكی سیاسی دەزانن و ئەو حوکمەی
سیاسی دەزانن و ئەو حوکمەی دادگای میسرییان بە
دادگ��ای میرسییان بە رەشرتین حوکم لە مێژووی
دادوەری میرس ن��اوب��ردووە( .عمر درق) یەکێک لە
رەشترین حوکم لە مێژووی دادوەری میسر ناوبردووە
وەزیرەکانی سەردەمی مورسی رایگەیاندووە" :ئەم
نوسینگەی
مافی ملیۆنان میرسییە بۆ
پێشووینەگرتنی
ئەندامیلەبەرچاو
سەرۆکی پارتی ئازادی و دادپەروەری وحوکمە
موسلمین
سیاسییەکانی ئیخوان
سەرۆک بە شێوازی
هەڵبژاردنی
ڕێبەرەسیاسی ئازاد و
ئیرشادی ئیخوان موسلمین و یەکێک لە ژیانی
دیموكراسی" .لەو ب��ارەی��ەوە کوڕەکەی مورسی بە
جەزیرەی0229
 0222تا
هۆكاری لە ساڵی
گەلی میسر
ئەنجومەنی
دەرکردبوو .ئەوئەندامی
راگەیاندووە ،کە لە رووی سیاسی
کەناڵی
مورسی بە
دادگایەی قاهیرە
و مافدارییەوە فەرمانی ل��ەس��ێ��دارەدان بۆ باوکی
هاندان بۆ کوشنت و بەندکردن و ئەشکەنجەدانی و
سەرۆکی بەش لە زانکۆی ئەندازیاری (الزقازیق)
چاوەڕواننەکراو بوو ،کوڕەکەی وتوشیەتی" :ئەمە
ژمارەیەک خۆپیشاندەر لە ماوەی سەرۆکایەتی کۆماری
لەالیەن دەزگایەکی دادوەری
بێبەهایە ،کە
حوکمێکی
بارەی کوشتنی
قەڵەم ،بەاڵم لە
خۆیدا بە تاوانبار داوەتە
زانکۆی قاهیرە
 1599لە
بەکالۆریۆس ساڵی
بڕوانامەی
بەدەستهێنانی
گرێدراو بە دەسەاڵتی سەربازی و کودتاچییەکانەوە
دوو خۆپیشاندەر و رۆژنامەنوسێک لەبەردەم کۆشکی
بڕوانامەی (محەمەد
حوکمی لەسێدارەدانی
کۆماری ،بێتاوان دەرچوو.
دەرکراوە" .لە زانکۆی قاهیرە
ماستەر ساڵی ٨٧٩١
بەدەستهێنانی
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەدەستهێنانی بڕوانامەی دکتۆرا لە زانکۆی باشووری کالیفۆرنیا ساڵی
٨٧١١

مامۆستا لە زانکۆکانی قاهیرە ،کالیفۆرنیا  1590تا 1599
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مورسی لەناو قەفەسی دادگادا

هەڵوێستی نێودەوڵەتی بەرامبەر حوکمی لە
سێدارەدانی مورسی

یەکێتی ئەوروپا و ژم��ارەی��ەک لە واڵتانی جیهان
رەخنەیان لە حوکمی دادگای میرس بۆ لە سێدارەدانی
محەمەد مورسی گرتووە .فیدریکا موگرینی بەرپرسی
سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە کاردانەوەیدا
بەرامبەر ئەو حوکمە رایگەیاند" :حوکمی لە سێدارەدانی
محەمەد مورسی لە دادگایەكی گشتیدا دەرچووە و لەگەڵ
بنەماکانی بەڵێننامەی میرس لە ب��واری مافی مرۆڤدا
ناگونجێت" .موگرینی داوای لە حکومەتی میرس کردووە
کە دادگاییەکی دادپەروەرانە بۆ لێکۆڵینەوە لە ت دۆسێی

اوانباران بڕەخسێنێت و یەکێتی ئەوروپا چاوەڕوانە
حوکمی لەسێدارەدانی مورسی هەڵبوەشێرنێتەوە.
وەزارەتی دەرەوی ئەمریکاش لەو بارەیەوە رایگەیاند،
کە ئەو جۆرە دادگاییکردنە لەگەڵ بنەماکانی حکومەتی
یاسا و بەڵێننامە نێودەوڵەتییەکاندا ناگونجێت .هەروەها
وەزیری دەرەوەی ئاڵامنیا (فرانک والرت شتاینامیر) دوای
ئاماژەکردنی بەوەی کە ئەڵامنیا سزای لە سێدارەدان
رەتدەکاتەوە ،داوای لە میرسیش کرد لەسەر بنەمای یاساو
ماف بڕیار بدات .رێکخراوی نەتەوە یەكگرتوەكانیش
حوکمی لەسێدارەدانی مورسی بە پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ لە میرس ناوبرد .رەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆک
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گرنگترین وێستگە سیاسی و کۆمەاڵیەتیيەکانی ژیانی مورسی

سەرۆکی پارتی ئازادی و دادپەروەری و ئەندامی پێشووی نوسینگەی ئیرشادی
ئیخوان موسلمین و یەکێک لە ڕێبەرە سیاسیيەکانی ئیخوان موسلمين
ئەندامی ئەنجومەنی گەلی میسر لە ساڵی  0222تا 0222
سەرۆکی بەش لە زانکۆی ئەندازیاری (الزقازیق)
بەدەستهێنانی بڕوانامەی بەکالۆریۆس ساڵی  5792لە زانکۆی قاهیرە
بەدەستهێنانی بڕوانامەی ماستەر ساڵی  ٨٧٩١لە زانکۆی قاهیرە
بەدەستهێنانی بڕوانامەی دکتۆرا لە زانکۆی باشووری کالیفۆرنیا ساڵی ٨٧١١
مامۆستا لە زانکۆکانی قاهیرە ،کالیفۆرنیا  5790تا 5792
ئەندامی کۆمیتەی بەرەنگاری سەهیۆنیزم لە پارێزگای الشرقیە

کۆماری تورکیاش كە دۆستی نزیكی ئیخوان موسلمینی
میرسە ،سەرکۆنەی فەرمانی ل س �زای ەسێدارەدانی
مورسی كردووە و پێیوایە واتای ئەو هەنگاوە نێگەتیڤە و
گەڕانەوەی میرسە بۆ سەردەمی پێشوو.
سەرچاوەکان:
https://fa.wikipedia.org/wiki .1
http://namnak.com/3213 .2
ئایدیا دیپلۆماتیك

h t t p : / / h a m s h a h r i o n l i n e . i r / .3
details/175050
http://www.dw.com/fa-ir .4
h t t p : / / w w w. b b c . c o m / p e r s i a n / .5
an_egypt_morsi_150616/06/world/2015
http://www.dw.com/fa-ir .6
http://www.radiozamaneh.com/219621 .7
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پڕۆژەی نوێی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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نهێنییەكانی بونیادنانی دەوڵەتێكی بەهێز
سیاسەتی نهێنیكاری
چەكی ئەتۆمی ئیسرائیل
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :حەبیب دەروێش

ئایدیا دیپلۆماتیك
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ئیسرائیل رێ��گ��ەی بۆ
ك��رای��ەوە بۆ ب��ەردەوام
ب��وون ل��ە پێشخستنی
پ����رۆژە

ئەتۆمیەكەو

لە هەمانكاتدا رێگای
ن������ەدا ب�������ەوەی ك��ە
كۆمەڵگاكە بخرێتە ژێر
چاودێری ئەمریكی یان
نێودەوڵەتی
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ئـ

ئەم بابەتە بریتیە لە لێكۆڵینەوەیەكی سیاسی و زانستی لە پرۆژەی ئەتۆمی ئیسرائیل و
چۆنیەتی بیركردنەوە لەو پرۆژەیە و سەرەتاكانی دەستپێكردنی و چۆنیەتی پارێزگاریكردن
لە نهێنی ئەنجامدانی پرۆژەكە لە سەرەتاوە ،تا تەوابوونی پرۆژەكە و تا هەنوكەش
وەك فاكتەرێكی گرنگ لە پێكهاتنی دەوڵەتێكی بەهێزدا كە گەرەنتی پارێزراوی و مانەوەی
پێ ببەخشێ ،هەروەها لەم لێكۆڵینەوەیەدا دەردەكەوێت ،ئیسرائیل بە ملمالنێیەكی سەختدا
تێپەڕیوە بەتایبەت لە سەرەتای دەستپێكردنی پرۆژەكە و چیرۆكی سەركەوتنی سەركردە
ئیسرائیلیەكان لە فەرزكردنی ئەجێندای ئەتۆمی دەوڵەتەكەیان بە سەر واڵتە یەكگرتووەكان
و تەواوی جیهانیشدا.

ئەمانجامن لە بەكوردیكردنی ئەم بابەتە بۆ ئەوەیە
بزانین ئێمەش وەكو كورد و دەسەاڵتداری كوردی كە زیاتر
لە دوو دەیەیە حوكمڕانی ئەم هەرێمە دەكەن ،چەندێك
هەوڵی گرنگیانداوە بۆ فەرزكردنی خەباتی بە دەوڵەتكردنی
گەلێكی بێ دەوڵەت كە زیاتر لە سەدەیەكە سەخاوەمتەندانە
قوربانی لەپێناوی ئازادی و بەدیهێنانی چارەنووسی خۆی
دەدات ،ئایا ئەم سەركردانە هەوڵەكانیان لە پێناو گەل و
نەتەوەكەیاندایە یان تێكەڵ بە حەزو بەرژەوەندیەكانیان
بووە ،ئایا دەكرێت بەرژەوەندیە سرتاتیژیەكانی نەتەوەیەك
تێكەڵ بە بەرژەوەندیەكانی تر بكرێت و رێژەی سەركەوتنی
ئەم سیاسەتە چەندە لە مێژووی گەالندا؟ ئایا سیاسەتی
نەوتی هەرێم وەك چەكێكی سرتاتیژی سیاسی كە تا ئیستا
موعەمایەكە و نهێنیكاری زۆری تێدا كراوە لە بەرژەوەندی
گەلی كوردستاندا یان پەردەپۆشكردنیەتی بۆ بەرژەوەندی
حیزبی و شەخسی ،واتە نهێنیكاری نەوت بۆ بنیادنانی
دەوڵەتە یان بزنسە بۆ سیاسیەكان ،دیارە ئەمە زەمەنێكی
پێویستە بۆ ئەوەی راستییەكان دەركەون هەروەك چۆن
ئیستا راستگۆیی سەركردە ئیرسائیلیەكان دەركەوتوە
لە بونیادنانی دەوڵەتێكی بەهێزدا و چارەنووسی گەلی
ئیرسائیلیان خستە پێش هەموو شتێكەوە ،سەروەریەكی
مێژووی گ��ەورەی��ان بۆ خۆیان تۆماركرد ،ئومێدەوارم
سەركردەكانی كوردیش سەروەری بۆ خۆیان تۆمار بكەن

ئایدیا دیپلۆماتیك

و مێژووی گەلێكی ستەمدیدە نەفەرەتیان لێنەكات و
گەلەكەیان بگەیەنن بە كەناری ئارامی و سەربەخۆیی و
سەرفرازی.
رەگ و ریشەی سیاسەتی نهێنیكاری ئەتۆمی ئیرسائیل
لەسەرەتای بیركردنەوە لە پ��رۆژەی ئەتۆمی ئیرسائیل
لە ساڵی  ١٩٤٨هەتاوەكو دوای تەواوكردنی بونیادنانی
كورە ئەتۆمیەكان لە دەیمونە لە كۆتایی  ،١٩٦٣سەرۆك
وەزیرانی حكومەتی ئیرسائیل دێڤید بن گۆریون هەستا
بە درووستكردنی بەربەستێكی نهێنی بەهێز بە دەوری
ئەو پرۆژەیەدا ،ئەم نهێنیكاریە هاوئاهەنگ بوو لەگەڵ
داپۆشین و بێدەنگیەكی تەواو سەبارەت بە پرۆژەكە و
ئامانجەكانیشی نهێنی شێوازی دروستكردنی پرۆسەی
بڕیارەكانی ئاسایشی نەتەوەیی ئیرسائیل بە شێوەیەكی
گشتی .ئەم نهێنیكاریە ئەوەندە قوڵكرایەوە نەك تەنیا لەنێو
بڕیاردەرەكانی ئاسایشی نەتەوەیدا پیادە دەكرا ،بەڵكو كرا
بە بەشێك لە ئاكاری كۆمەڵگای ئیرسائیلیش و كلتوورێك
سەبارەت بە هەموو شتێك كە پەیوەندی بە ئاسایشی
نەتەوەییەوە هەبێت .ئەم ئاكاری نهێنیپارێزیە توندكرا بە
كۆمەڵێ سزای یاسایی دژ بە هەركەسێك بە پێچەوانەوە
هەڵسوكەوت بكات ،سەرەڕای ئەمەش رسوشتی كاری بن
گۆریون لە دروستكردنی بڕیارەكانی تایبەت بە ئاسایشی
نەتەوەییەوە ،بەوە دەنارسێتەوە كە تاك رەوانەیە ،بەجۆرێك

257

بڕیارە گرنگەكان ل���ەدەرەوەی دام��ودەزگ��ا رەسمیەكان
فۆرمەلە دەكات و تەنیا لەكاتی پێویستدا دەخرایە بەردەم
دام��ودەزگ��ا رەسمیەكان بۆ ئ��ەوەی رەزام��ەن��دی لەسەر
دەرببڕن .بەاڵم لە حاڵەتی پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیلدا،
بن گۆریۆن سوربوو لەسەر نهێنیكاریه كی تەواو ،بۆ ئەوەی
بە نهێنی بەرەو پێشەوەی بەرێت و بیگەنێتە ئەو ئامانجەی
خۆی دەیەوێت ئەمەش بۆ ئ��ەوەی ناڕەزایی ناوخۆیی
ئیرسائیلی یان نێودەوڵەتی دەرەوەی لێنەكەوێتەوە،
بەتایبەتی ناڕەزایی ئیدارەی ئەمەریكی.
سوربوونێكی توند لەسەر پابەندیەكی لە ڕادەبەدەر
بە نهێنیكاری و تەمومژاوی پرۆژەكە گەیشتە ئاستێك كە
بن گۆریۆن و ئەو گروپە ،بچوكەی كە كاری بونیادنانی
پرۆژەكەیان لە ئەستۆدابوو هیچ شتێك لەسەر كاغەز
نەنووسن سەبارەت بە ئامانجەكانی پرۆژەكەو هۆكارەكانی
بونیادنانی و سیاسەتی ئەتۆمی ئیرسائیلی ،شەمعون
پێرێز ئەندازیاری پرۆژە ئەتۆمیەكە كە سەرتیمی پرۆژەی
بونیادنانی كورە ئەتۆمیەكان بوو لە دەیمونە جەختی
لەسەر ئەوە دەكردەوە كە سیاسەتی نهێنیكاری سەبارەت
بە هەموو شتێك كە پەیوەندی بە پرۆژە ئەتۆمیەكە ببوو
بە بەشێك لە پێكهاتەی خودی پرۆژەكە .هەروەها دەیوت:
بن گۆریۆن نەیوستوە هیچ تێزێك یان راڤەكاریەك بكات
بۆ تێڕوانینی ئەتۆمیانەی خۆی چونكە ئەوە دەبوو بە
پەلەكردن لەباسكردنی ئامانجگەلێكی دیاریكراو پێش
ساتەوەختی خۆی.
ئامانجە ئەتۆمیەكان بە درێژایی دەسەاڵتی بن گۆریۆن
تەمومژاوی و دیارینەكراوبوون ،لەسەرەتای پرۆژەكەشەوە
سەرەڕای سیاسەتی نهێنیكاریەكە هیچ بڕیارێكی گرنگ
سەبارەت بە پرۆژەكە نەخرایە سەر كاغەز ،هەركاتێكیش
بڕیارەكان بنورسایەتەوە بە شێوەی كۆمەڵێ دەستەواژەی
گشتی و تەمومژای و دیارینەكراو دەن��وورسای��ەوە .بەم
نهێنیكاریە ئیرسائیل توانی دەستبكات بە بونیادنانی كورە
ئەتۆمیەكان لە دەیمونە لە ساڵی ١٩٥٨و بەردەوامبوو
بۆ ماوەی سێ ساڵ بەبێ هیچ ناڕازایەتیەكی ناوخۆیی
یان دەرەكی ،جیهانیش هیچ شتێكی لەسەر ئەم پرۆژەیە
نەدەزانی.

فۆرمەلەبوونی سیاسەتی نهێنیكاری ئەتۆمی ئیرسائیلی
بە دانووساندن لەگەڵ ئەمەریكا

لەشەستەكاندا سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی ئیرسائیلی
فۆرمەلەبوو و تەواوی ئەو سیاسەتە و گەشەسەندنی پرۆژە
ئەتۆمیەكە كەوتە ژێر كاریگەری ئەو دانوساندنەی كەسێ
لەسەر سەرۆك حكومەتەكانی ئیرسائیل (بن گوریون و
ئەسكۆڵ و گۆڵدا مائیر) لەگەڵ سێ لەسەرۆكەكانی ئەمریكا
(جۆرج كەنەدی و لیندن جۆنسن و رێچارد دینكسۆن)
ئەنجامیدا .بە مەبەستی گەیشنت بە لێكگەیشتنێك لەگەڵ
ئیدارەی ئەمریكا سەبارەت بە پرۆژەی ئەتۆمی دەیمونە،
بن گوریون لەسەرەتای ساڵی  ١٩٦١هەوڵیدا كۆبوونەوەیەك
لەگەڵ سەرۆكی ئەمریكا كەنەدی ئەنجامبدا ،بن گۆریۆن
بڕوای وابوو بە تێپەڕبوونی كات و بەبێ گەیشنت بە النی
كەمی لێكتێگەیشنت لەگەڵ ئیدارەی ئەمریكیدا خزمەت
ئامانجە ئەتۆمیەكان بە درێژایی دەسەاڵتی بن گۆریۆن
تەمومژاوی و دیارینەكراوبوون ،لەسەرەتای پرۆژەكەشەوە
سەرەڕای سیاسەتی نهێنیكاریەكە هیچ بڕیارێكی گرنگ
سەبارەت بە پرۆژەكە نەخرایە سەر كاغەز

بە ئیرسائیل ناكات ،بەتایبەتی زانیاریەكان سەبارەت بە
پرۆژەكە بە بەردەوامی دەگەیشت بە ئیدارەی ئەمریكی،
كە كۆمه ڵێ زانیاری زۆر و سەرنجڕاكێش بوون.
لە چوارچێوەی هەوڵی یەكخستنی كۆبوونەوەی
نێوان بن گۆریۆن و كەنەدی ،ئیدارەی ئەمریكی داوایكرد
لە ئیرسائیل رێگەبدات بە دوو زانای ئەتۆمی ئەمریكی
سەردانی كورە ئەتۆمیەكانی دەیمونە بكەن ،ئەو دوو
زانایەش بەڕێكەوتن بۆ ئیرسائیل  ،لە ئەركێكدا لە  ٨تا ٢٢ی
ئایاری  ١٩٦١بەردەوامبوون ،سەردانی كورە ئەتۆمیەكانی
دەیمونەیان كرد ،بەاڵم تەنیا شەش كاژێر تیایدا مانەوەو
نەشچونە هەموو بەشەكانی كۆمەڵگای ئەتۆمی دەیمونە،
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سەردانی شوێنە گرنگ و هەستیارەكانیان نەكرد ،بەاڵم
راپۆرتێكیان پێشكەشكرد كە نەرمنواندێكی زۆری تێدابوو
بەرامبەر بە ئیرسائیل .لە راپۆرتەكەدا هاتبوو كە هیچ
بەڵگەیەك نیە ئاماژەبێت بۆ ئەوەی پرۆژەیەك لەناو كورە
ئەتۆمیەكاندا هەبێت بۆ پێشخستنی توانا ئەتۆمیەكانی
ئیرسائیل ،و ئەو كورانەی كە هەن تەنیا ئامادەن بۆ مەبەستی
ئاشتی ،لەو راپۆرتەدا هاتبوو كە لە توانای ئیرسائیلدایە
لەناو ئەو كورانەدا گەشە بە توانای بەرهەمهێنانی چەكی
ئەتۆمی بدات.
زەك��ی شەلوم س��ەب��ارەت ب��ەم راپ��ۆرت��ە و چۆنیەتی
مامەڵەكردنی ئیدارەی ئەمریكی لەگەڵیدا دەڵێت:ئەم
مەسەلەیە چەندین نیشانەی پرسیارو سەرسوڕمان دەخاتە روو،
مەسەلەكە پەیوەندی نیە بە قەبارەی ئەو چەكەی كە ئیرسائیل
دەیەوێت پێشی بخات ،چونكە هەرچەندێك بچوك بێت ،ئەوا
كاریگەری و دەرئەنجامی سرتاتیژی زۆرگرنگ دەهێنێتە ئاراوە
ئەگەر ئەو دوو زانایەی سەردانی كورەكانیان كرد باوەڕیان
وابێ كە لە توانای ئیرسائیلدا هەیە با لەڕووی تیۆریشەوە
بێت چەكێكی بچوك بەرهەم بێنێت ،ئەی بۆچی پێشنیاری
سەردانی دووەمیان خستە دوای ساڵێك لە سەردانی یەكەم،
وادیاره دركیان بەوەنەكرد ،كە دەكرێت بارودۆخێكی نوێ لە
پرۆژەی دەیمونە بخولقێ كە نەكرێت دوای ساڵێك پاشەكشەی
لێبكرێت؟ پاشان زیاتر دەڵێت ،پرسیاری گرنگ ئەوەیە بۆچی
ئەمە گڵۆپی سوری دانەگیرساند الی واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمریكا؟()٣
ئەوەی روونە سەرۆكی ئەمریكا (كێنیدی) لە كۆبوونەوەی
٣٠ی ئایاری  ١٩٦١لەگەڵ بن گۆریۆن بڕیاریدا بە نەرمی و
ئاسایی مامەڵەی لەگەڵدا بكات و لەم قۆناغەدا بە ئاشكرا
ناكۆكی نەكەوێتە نێوانیانەوە سەبارەت بە پرۆژەی ئەتۆمی
دەیمونە ،كۆبوونەوەكەش بۆ بن گۆریۆن مایەی خۆشحاڵی
بوو .بەشی زۆری كۆبوونەوەكەش تایبەت بوو بە پرۆژەی
ئەتۆمی دەیمونە و لەسەرەتادا كەنەدی وتی راپۆرتی ئەو دوو
زانایە (باش و بەسودە)و داوای لە بن گۆریۆن كرد شەرحی
پرۆژەی ئەتۆمی كۆمەڵگای دەیمونە بكات و ئەمانجەكانی
روونبكاتەوە ،بێگومان بن گۆریۆن چاوەڕوانی ئەم پرسیارەی
دەكرد و خۆشی بەباشی بۆ ئامادەكردبوو ،بۆیە باسێكی درێژی
ئایدیا دیپلۆماتیك

سەبارەت بە گرنگی هێنانەكایەی سەرچاوەی وزەی نوێ بۆ
ئیرسائیل كرد ،كە بەهۆیەوە چارەسەری كێشەیەكی مەركەزی
لە ئیرسائیلدا دەكات ،ئەویش كێشەی كەم ئاویە ،تاكە رێگای
چارەسەری ئەم كێشەیەش بریتیە لە سازگاركردنی ئاوی دەریایە
بۆ بەدەستهێنانی ئەم مەبەستەش ،دەستخستنی سەرچاوەكانی
وزەی هەرزانە ،ئەوەش بە پرۆژەی دەیمونە دێتە دی.
لەپاش پاساوی ئ��ەوەی پ��رۆژەی ئەتۆمی دەیمونە كە
پرۆژەیەكی زانستی -توێژینەوەییە -پیشەسازیە ،بن گۆریۆن
جەغتی لەسەر نیگەرانیە ئەمنیەكانی دەكردەوە لە ژێر رۆشنایی
تەشەنەسەندنی هێزی جیهانی عەرەبی بە تایبەت گەورەبوونی
هیزی میرس ،لەسەر ئەم بنەمایە بن گۆریۆن دەیوت ئامانجی
ئەم قۆناغەی ئیرسائیل تەرخانكردنی پرۆژەكەیە بۆ ئامانجی
ئاشتی ،بەاڵم ئەوەشی روونكردەوە كە پێدەچێت ئیرسائیل
دوای چوارساڵی تر كاربكات بۆ پێشخستنی پرۆژەكە بە جۆرێك
لەتوانایدا بێت پلۆتۆمنیۆمی پێویست جیابكاتەوە بۆ وزەی
ئەتۆمی .ئەمەش ئاماژەیەك بوو لەالیەن بن گۆریۆنەوە بەوەی
لە ئایندەدا پابەند نابێت كە ئامانجە ئەتۆمیەكەی نە گۆڕێت
بۆ پێویستیە ئەمنیەكان.
كەنەدی لە وەاڵمی قسەكانی بن گۆریۆندا باسی لە
گرنگی روونكاری(شەفافیەت) كرد لەو چاالكیانەی لە
كۆمەڵگای ئەتۆمی دەیمونە ئەنجامدەدرێت .دوای ساڵ و
نیوێك لە كۆبوونەوەی بن گۆریۆن و كەنەدیدا كۆمەڵێك
فاكتەر هاتە ئاراوە كاریگەریان لەسەر گۆڕینی سیاسەتی
كەنەدی هەبوو بەرامبەر بە پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل
لە نەرمینواندن و ئاسانكاریەوە بۆ سیاسەتێكی توندو
یەكالكەرەوە .ئەویش بەهۆی ئەو زانیاریە جۆراوجۆرو
سەرنجڕاكێشانەی كە دەگەیشتە ئیدارەی ئەمریكی و
ئاماژەیان بەوە دەكرد كە رێڕەوی پرۆژەی ئەتۆمی دەیمونە
بەرەوپێشخستنی توانا ئەتۆمیە سەربازیەكان دەڕوات،
ئیرسائیلیش لە ئەوپەڕی توانادایە كە ئەمە لە ئیدارەی
ئەمریكا بشارێتەوە .ئەمەش ناكۆك بوو بەو باپەندیەی كە
بن گۆریۆن لە كۆبوونەوەی ساڵی  ١٩٦١بەرامبەر سەرۆك
كێنیدی دابووی سەبارەت بە دوو مەسەلە كە كەنەدی
بە گرنگی لە قەڵەمدابوو ،ئەوەش بریتیبوو لە روونكاری
و پێشنەخستنی توانا ئەتۆمیە سەربازییەكانی ئیرسائیل
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لە ئایندەیەكی دی��اردا .بەاڵم ئیرسائیل ب��ەردەوام بوو لە
دەورەدان��ی كۆمەڵگای ئەتۆمی دەیمونە بە دیوارێك لە
نهێنی و بە تەواوی خۆی دوورگرت لە پیادەكردنی سیاسەتی
روونكاری بەرامبەر بە ئیدارەی ئەمریكی و سەردانی زانا
ئەمریكیەكانیشی بۆ كورەكان دوا دەخست ،تا لە مانگی
ئەیلولی  ١٩٦٢رێگەی پێدان ،بەاڵم بۆیان نەبوو زیاتر لە ٤٠
دەقیقە لە كورەكانی دەیمونە مبێننەوەو رێگەیشی نەدان
هیچ دامەزراوەیەكیرتی كۆمەڵگاكە بگەڕێن.
لەسەرەتای ساڵی ١٩٦٣دا سەرۆك كەنەدی سیاسەتی
خۆی بەرامبەر بە پ��رۆژەی ئەتۆمی دەیمونە گ��ۆڕی و
دەستیكرد بە زیادكردنی فشارەكانی ئیدارەی ئەمریكی
بەرامبەر بە ئیرسائیل و لەناوەڕاستی ساڵی  ١٩٦٣فشارەكانی
ئیدارەی ئەمریكی گەیشتە بەرزترین ئاست و لەچوارچێوەی
ئەم فشارەدا سەرۆك كەنەدی رێنامیی دەركرد بۆ راوێژكاری

ئاسایشی نەتەوەیی ماك جۆرج باندی كە دەبێت بەزوترین
كات هەموو ئەو رێگایانە بگرێتە بەر كە لە توانادایە
بەمەبەستی دەستخستنی زانیاری سەبارەت بە چاالكیە
ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل و هەروەها هەڵسەنگاندێكیش بۆ
قورسایی و گرنگی پرۆژەی ئەتۆمی ئیرسائیل لە تێڕوانینی
دروستكەرانی بڕیار لە ئیرسئیلدا بكات ،لە هەمانكاتدا
سەرۆك داوای لە وەزارەت��ی دەرەوە كرد كۆمەڵێك پالن
ئامادەبكات بە مەبەستی راگرتنی پرۆژەكە(.)٧
سەرۆك كەنەدی دركی بەوەكردبوو كە بن گۆریۆن لەم
قۆناغەدا فێڵەگێجە دەكات بە مەبەستی بەدەستهێنانی
كات بۆ بەردەوامبوون لەپرۆژەكەو بۆ ئەوەی ئەمریكا و
جیهان بخاتە بەردەم ئەمری واقع.
سەرۆك كەنەدی بەمەبەستی بەدیهێنانی دوو ئامانجی
سەرەكی فشارەكانی بۆ سەر بن گۆریۆن چڕكردەوە ،یەكەم:

وێستگەیەکی کورەی ئەتۆمی
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بەدەستهێنانی پابەندێتی ئیرسائیل بەوەی پرۆژەی ئەتۆمی
دەیمونە تەنیا بۆ مەبەستی ئاشتیە.
دووەم :ك���ردن���ەوەی ك��ۆم��ەڵ��گ��اك��ە ب��ە ه��ەم��وو
دامەزراوەكانیەوە لەبەردەم چاودێری كارای ئەمریكیدا.
لەئەنجامی ئەم فشارانەدا بن گۆریۆن لە نامەیەكیدا
لە ٢٧ی ئایاری  ١٩٦٣بۆ سەرۆك كەنەدی پابەندی خۆی
دەربڕی بەوەی كورە ئەتۆمیەكە تەنیا بۆ مەبەستی ئاشتی
بەكاردێت ،ب��ەاڵم بن گۆریۆن دەستی دەستی دەكرد
سەبارەت بە خستنەژێر چاودێری كۆمەڵگاكەوە لەالیەن
چاودێری كارای ئەمریكیەوە.
دەرئەنجامی سوربوونی س��ەرۆك كەنەدی بەوەی
دەبێت بەزوترین كات و بەبێ هیچ دواخستنێك كورە
ئەتۆمیەكانی دەیمونە بخرێتە ژێرچاودێری توندی ئەمریكاو
بەردەوامبوونی لەسەر فێڵەگێجە ناكۆكی و جیاوازی
سەرۆكی ئەمریكا (كێنیدی) لە كۆبوونەوەی ٣٠ی ئایاری
 ١٩٦١لەگەڵ بن گۆریۆن بڕیاریدا بە نەرمی و ئاسایی
مامەڵەی لەگەڵدا بكات و لەم قۆناغەدا بە ئاشكرا ناكۆكی
نەكەوێتە نێوانیانەوە سەبارەت بە پرۆژەی ئەتۆمی دەیمونە

هەردووالی گەیاندە ئاستێك ،بن گۆریۆن و دەستەبژێری
سیاسی ئیرسائیل گەیشتنە ئەو بڕوایەی كە سەرۆك كەنەدی
كار لەسەر دانانی سنورێك بۆ پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل
دەكات لە دەیمونە.
لە ١٥ی حوزەیرانی  ١٩٦٣سەرۆك كەنەدی نامەیەكی
توندی ئاراستەی بن گۆریۆن كرد كە ناوەڕۆكی سەرەكی
نامەكە بریتیبوو لە كۆمەڵگا ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل و
خستنەژێر چاودێری كاراتری ئەمریكا لە نزیكرتین كاتدا.
هەر لەنامەكەدا داوای لە بن گۆریۆن كرد بەزووترین
كات وادەیەك لە هاوینی ئەو ساڵەدا دابنێ بۆ سەردانی
زانا ئەمریكیەكان بۆ كۆمەڵگاكە ،رێگەشیان پێبدات هەموو
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەشەكانی كۆمەڵگاكە بگەڕێن و چاودێری بكەن و كاتی
پێویستیشیان پێ بدرێت بۆ مانەوە لەكۆمەڵگاكە بۆ
راپەڕاندنی ئەركەكانیان و دەبێت سەردانی زاناكانیش بە
شێوەیەكی دەوری بێت.
هەروەها كەنەدی بن گۆریۆن لەوە ئاگادار كردەوە كە
پابەندێتی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە پشتگیریكردنی
ئیرسائیل توشی زەرەری زۆر دەبێت ،ئەگەر ئەمریكا بگاتە
ئەو بڕوایەی كە ناتوانێت زانیاری باوەڕپێكراو سەبارەت
بە مەسەلەیەكی گرنگی وا دەستناكەوێت كە هەوڵەكانی
ئیرسائیلە لە بواری ئەتۆمیدا چونكە پەیوەندی بە ئاشتیەوە
هەیە.
كەنەدی نامەكەی بە هەڕەشەیەك كۆتایی پێهێناو
وتی ،ئەگەر ئیرسائیل وەاڵمی داواكارییەكان نەداتەوە
ئەوا لەئایندەدا ئازار بە ئیرسائیل و خۆشگوزەرانیەكەی
دەگەێنێت.
لە رۆژی یەك شەمە ١٦ی حوزەیرانی  ١٩٦٣نامەكەی
سەرۆك كەنەدی گەیشتە سەفارەتی ئەمریكا لە ئیرسائیل،
بەاڵم سەفیری ئەمریكا لە ئیرسائیل نامەكەی نەگەیاندە
دەست بن كوریون  ،لەبەرئەوەی زانیاری پێگەیشتبوو كە
ناوبراو لەو رۆژەدا بڕیاریداوە واز لە سەرۆكی حكومەت
بهێنێت .دوای ئەوەی ئەشكۆڵ هاتە شوێنی بن گۆریۆن
و كابینەی حكومەتی ئیرسائیلی پێكهێناو وەزارەت��ی
بەرگریشی لەدەستی خۆیدا هێشتەوە ،سەرۆك (كەنەدی)
لە ٥ی تەموزی  ١٩٦٣هەمان نامەی پێشرتی كە بۆ بن
گۆریۆن ناردبوو ئاراستەی ئەمیشی كرد .بەاڵم لەنامە
گۆڕینەوەو پەیوەندی نێوان ئەشكۆڵ و سەرۆك كەنەدی
دەردەكەوێت كە ئەمیش لە بن گۆریۆن كەمرت نەبووە لە
دەستگرتن بە پرۆژە ئەتۆمیەكەی دەیمونە ،و لەویش كەلە
رەقرت بووە ،سەبارەت بە سەردانیكردنی زانا ئەمریكایەكان
بۆ كۆمەڵگاكە ،بەاڵم ئەشكۆڵ زیاتر دیپلۆماسی و كەمرت
رووبەڕووبوونەوەی هەبوو .ئەشكۆڵ لەڕێگای پەیوەندی
و نامەگۆڕینەوەكانیەوە جەختی لەسەر هەمان قسەكانی
بن گۆریۆن دەكردەوە ،كە كورە ئەتۆمیەكانی دەیمونە بۆ
مەبەستی ئاشتیە .لەهەمانكاتدا داواكەی سەرۆك كەنەدی
رەتكردەوە كە سەرۆك سوربوو لەسەری ئەویش سەردانی
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زاناكان بوو بۆ كۆمەڵگاكە لە هاویندا و پێشنیاریكرد كە
سەردانەكە بخرێتە كۆتایی ساڵی .١٩٦٣
لە تەموزی  ١٩٦٣دەرك��ەوت بۆ ئیدارەی ئەمریكی
كە كۆمەڵگای ئەتۆمیەكە بەرەوە بەدەستهێنانی چەكی
ئەتۆمی دەڕوات()١١و لە كۆتایی ساڵی  ١٩٦٣یان
سەرەتای  ١٩٦٤كورەكان دەكەونەكار لەگەڵ ئەوەشدا
سەرۆك كەنەدی نەیتوانی ئامانجەكەی بەدیبێنێت بەوەی
كۆمەڵگاكە بخاتە ژێر چاودێری ئەمریكاوەو نەیشیتوانی
ئەو داوایەش بەدیبێنێ كە بەردەوام داوای دەكرد لە بن
گۆریۆن و ئەشكۆڵ كە دیاریكردنی وادەیەكبوو لە هاوینی
 ١٩٦٣بۆ سەردانی زانا ئەمریكیەكان .لە ١٢ی ترشینی
 ١٩٦٤لە قۆناغێكی زۆر هەستیاریدا لەبەرەو پێشچوونی
پ��رۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل و نزیكبوونەوەی وادەی
ئیشپێكردنی كورە ئەتۆمیەكانی كۆمەڵگای دەیمونە و
وەستانی دانوسانەكانی دیارینەكردنی كاتێك بۆ سەردانی
زانا ئەمریكیەكان بۆ كۆمەڵگاكە سەرۆك (جۆن كەنەدی)
تیرۆر ك �را .دەستبەژێری سیاسی و ئەمنی ئیرسائیل
هەناسەیەكی قوڵیان هەڵكێشا كە ئەم موعجیزەیە لە
گونجاوترین كاتدا بوو بۆ ئیرسائیل .چونكە سەرۆكێكی
ئەمریكی لەشانۆی رووداوەكاندا نەما كە نەك تەنیا هەوڵی
دەدا لەساڵی  ١٩٦٣چاودێری بۆ پرۆژە ئەتۆمیەكە دابنێ
بەڵكو ئیرسائیل دەترسا بەهۆی فشارەكانیەوە تەواوی
پرۆژەكە رابگرێ ،یان بە تەواوی هەڵیبوەشێنێتەوە ئەوەی
زیاتر دەستەبژێری ئیرسائیلی دڵخۆشدەكرد جێگرەكەی
كەنەدی (لیندن جۆنسون) بوو ،كە دەبوو بە جێگرەوەی
كەنەدی لەسەرۆكایەتی واڵتە یەكگرتووەكان لەبەرئەوەی
بەوە نارسابوو پشتگیری و سۆزداریەكی زۆری بۆ ئیرسائیل
هەیە ،هاوكات پەیوەندیەكی بەهێزیشی لەگەڵ لۆبی
ئیرسائیلیدا هەیە لە واڵتەیەكگرتووەكان.
یاداشتی لێكتێگەیشتنی نێوان ئەشكۆڵ و جۆنسون
قۆناغی گواستنەوەو خۆسازاندنی سەرۆك جۆنسون
لەگەڵ پلەوپایە تازەكەیدا پێویستی بە كات هەبوو ،بۆ
ئەوەی ئاگاداری دۆسیەی ئەتۆمی ئیرسائیل بێت ،ئەو
ماوەیە كاتێكی گرنگی رەخساند بۆ س��ەرۆك وەزی �ران
ئەشكۆڵ بۆ ئەوەی ب��ەردەوام بێت لە بونیادنانی پرۆژە

ئەتۆمیەكەو رێكخستنی كارەكانی خۆشی لەگەڵ سەرۆكە
تازەكەدا .هەردوو سەرۆك نامە گۆڕینەوەو پەیوەندیان
هەبوو پێش ئ��ەوەی جۆنسون داواتنامەیەكی فەرمی
ئەمریكی ئاراستەی سەرۆك وەزیرانی ئیرسائیل بكات بۆ
سەردانی واشنتۆن.
نەرمینواندن و لێكتێگەیشنت شەقڵی نامەكانی جۆنسۆن
بوو سەبارەت بە پرۆژەی ئەتۆمی ئیرسائیل بۆیە زۆر جیاواز
بوو لەنامە و هەڵوێستەكانی سەرۆك كەنەدی.
لە ١ی حوزەیرانی  ١٩٦٣لە یەكەم كۆبوونەوەی
لەگەڵ ئەشكۆڵ لە واشنتۆن ،جۆنسون نەرمیەكی زۆری
نواند بەرامبەر پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل و هیچ جۆرە
فشارێكی لەو رووەوە بەرامبەر میوانەكەی نەنواند،
سەرەڕای بەردەوامی دانوسانەكانی نێوان ئیدارەی ئەمریكی
و ئیرسائیل سەبارەت بە پرۆژەكە و خستنەژێر چاودێری
ئەمریكی و سەردانی زانا ئەمریكیەكان بۆكۆمەڵگاكە،
بەاڵم ئەشكۆڵ سووربوو لەسەر هەڵوێستەكانی ئیرسائیل
و رایگەیاند گەورەترین شتێك كە ئیرسائیل پێی بكرێت
ئەوەیە ئیرسائیل یەكەم دەوڵەت نابێت چەكی ئەتۆمی
بێنێتە ناوچەكەوە.
لە ١٠ی ئازاری ١٩٦٥ئیرسائیل و واڵتەیەكگرتووەكان
یاداشتنامەیەكی لێكتێگەیشتنیان ئیمزاكرد ،ه��ەردووال
رێكەوتن لەسەر پاراستنی ناوەڕۆكی یاداشتەكە بە نهێنی،
یاداشتەكە كە پێكهاتبوو لە پەیوەندیەكانی نێوان ئیرسائیل
و واڵتەیەكگرتووەكانی ئەمریكا و پابەندی ئەمنی واڵتە
یەكگرتووەكان بەرامبەر بە ئیرسائیل ،بەاڵم گرنگرتین
شتێك كە تیایدا هاتبوو بریتیبوو لە چۆنیەتی لێكتێگەیشنت
سەبارەت بە پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل ،كە ئیرسائیل
پابەندی خۆی راگەیاند بەوەی دەستپێشخەر نابێت لە
هێنانە ناوەوەی چەكی ئەتۆمی بۆ ناوچەكە.
بەم شێوازە رێكەوتنەكە ئیرسائیلی ئاسودە كرد و
گەیشت بەو ئامانجەی كە لەو قۆناغەدا ئارەزووی دەكرد،
بەتایبەتی رێكەوتنەكە هاوپێچكرابوو بە نامەیەكی ئیرسائیل
بۆ ئیدارەی ئەمریكا كە پێكهاتبوو لە كۆمەڵێ دەستەواژەی
گشتی كە هیچ پابەندیەكی ئیرسائیلی تیادانەبوو سەبارەت
بە پرۆژە ئەتۆمیەكە.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015

262

بەم چەشنە ئیرسائیل رێگەی بۆ كرایەوە بۆ بەردەوام
بوون لە پێشخستنی پرۆژە ئەتۆمیەكەو لە هەمانكاتدا
رێگای نەدا بەوەی كە كۆمەڵگاكە بخرێتە ژێر چاودێری
ئەمریكی یان نێودەوڵەتی ،تەنیا رێگەی ب��ەوەدا زانا
ئەمریكیەكان ناو بەناو سەردانی كۆمەڵگاكە بكەن بێ
ئەوەی رێگەیان پێبدرێ لەبەشەكاندا زۆر مبێننەوە ،و
رێگەشیان پێ نەدرابوو هەموو دامەزراوەكانی كۆمەڵگاكە
بگەڕێن.

تێگەیشتنی نێوان گۆڵدا مائیرو نیكسۆن

دوای بونیادنانی كۆمەڵگای ئەتۆمی دەیمونە،
ئەو پرسیارەی ساڵەكانی شەستەكان كۆتایی هات ،كە
سەركردایەتی ئیرسائیل هەوڵی چارەسەركردنی دەدا كە
بریتی بوو لەوەی ئایا ئیرسائیل چەكی ئەتۆمی بەرهەم
دەهێنێت؟
ئ��ەم پ��رس��ی��ارە پەیوەندیەكی ت��ون��دی ه��ەب��وو بە
دانوسانەكانی سەرۆكی حكومەتی ئیرسائیل ئەشكۆڵ
لەگەڵ ئیدارەی ئەمریكاو ئەو لێكتێگەیشتنە نهێنیانەی كە
دەكرا لەنێوان هەردوو سەركردایەتیدا.

گۆڵدا مائیر

ئایدیا دیپلۆماتیك

لە ساڵی  ١٩٦٥ئەشكۆڵ ئەوەی دركاندبوو الی كەسە
نزیكەكانی خۆی كە سێ ئەگەر سەبارەت بە بارودۆخی
ئەتۆمی ئیرسائیل لە ئارادایە:
یەكەم :بۆمبێكی ئەتۆمی لە گەنجینەدایە و ئامادەیە
بۆ بەكارهێنان.
دووەم :پێكهاتەكانی بۆمبێكی ئەتۆمی ئامادەیە بۆ
بەسنت.
سێیەم :ب��ەردەوام��ب��وون لە گەشە پێدانی پ��رۆژە
ئەتۆمیەكەی لەبواری توێژینەوە وەك سەرەتایەك بۆ هەر
بڕیارێكی ئایندەیی.
ب��ەاڵم وادەرك���ەوت دانوسانەكانی ئەشكۆڵ لەگەڵ
جۆنسون بوو بەهۆی دواخستنی بڕیاری ئیرسائیل بۆ
دروستكردنی چەكی ئەتۆمی لەبەرامبەر ئامادەیی
واڵتەیەكگرتووەكان بەپێدانی چەكی هێرشبەری نوێی
تەقلیدی بە ئیرسائیل ،لەم رووەوە ئیرسائیل ()٤٨فرۆكەی
جۆری (سكای ه��ۆك)ی لەئەمریكا وەرگ��رت كە توانای
هەڵگرتنی بۆمبی ئەتۆمی هەبوو( )١٣لە حوزەیرانی ١٩٦٨
كاتێك هەوری جەنگ ناوچەكەی داپۆشیبوو ئیرسائیل بۆمبی
ئەتۆمی سەرەتایی حازركرد بۆ بەكارهێنان ،وەك دوابژاردە

ریچارد نیکسۆن
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ئەگەر ئیرسائیل رووبەرووی شكستهێنانی سەربازی بووەوە
لەو جەنگەدا(.)١٤
دوای سەركەوتنی ئیرسائیل ل��ە جەنگەكەدا و
بەهێزبوونی پێگەی هەرێمی و نێودەوڵەتی و رەوینەوەی
ئەو بەناو مەترسیەی كە لەسەری بوو ،لەسەرەتای ساڵی
 ١٩٦٨دەستیكرد بەخستنەكاری كۆمەڵگای دەیمونە
بەتەواوی تواناكانیەوە بۆ دروستكردنی چەكی ئەتۆمی،
هەر لەو ساڵەدا توانی ٤ــ  ٥بۆمبی ئەتۆمی دروستبكات.
ل��ە ٢٠ی كانونی دووەم���ی  ١٩٦٩نیكسۆن وەك
سەرۆكی واڵتە یەكگرتووەكان هەڵبژێردرا بۆ شوێنەكەی
جۆنسون ،ه�نری كسنجەریش دام���ەزرا بە راوێ��ژك��اری
ئاسایشی نەتەوەیی ،لە ئیرسائیلیش دوای دوو مانگ
مائیر هاتە شوێنی ئەشكۆڵ لە سەرۆكایەتی حكومەتدا،
هەڵوێستی واڵتە یەكگرتووەكانیش سەبارەت بە مەسەلەی
دەستخستنی چەكی ئەتۆمی لەالیەن ئیرسائیلەوە بە تەواوی
فۆرمەلە بوو و سەرۆك نیكسۆن رەزامەندی لەسەر پیشاندا.
كیسنجەریش پێش ئەوەی ببێت بەراوێژكاری ئاسایشی
نەتەوەیی پشتگیری خۆی بۆ بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی
لەالیەن ئیرسائیلەوە دەربڕیبوو.

داڤید بن گۆریۆن

پشتگیریەكەی كیسنجەر الی دەستەبژێری سیاسی و
ئەمنی ئیرسائیل زانراوبوو ،چونكە پێشرت سەردانی ئیرسائیلی
دەكردوو ،چەندین جار وانەی لە كۆلێژی ئاسایشی نەتەوەیی
سەربازی ئیرسائیلی وتبووەوە ،لە یەكێك لە یاداشتەكانی
كیسنجەر بۆ سەرۆك ئاماژەی بەوە دەدات( )١٦كە لەكاتی
دانوسانەكانی نێوان ئیرسائیل و ئیدارەی جۆنسون لە ترشینی
دووەمی  ١٩٦٨سەبارەت بە فرۆشتنی فرۆكەی (فانتۆم) بە
ئیرسائیل سەفیری ئیرسائیل لە واشنتۆن (ئیسحاق رابین)
جەختی لە پابەندێتی ئیرسائیل ك��ردەوە ب��ەوەی یەكەم
دەوڵەت نابێت چەكی ئەتۆمی بهێنێتە رۆژهەاڵتی ناوڕاست
و زیاتر دەڵێت :بەپێی ئەو زانیاریانەی الی ئیدارەی
ئەمریكی هەبوو پرۆژەكە ئیرسائیل باپەندێتی ئیرسائیل بە
نەخستنە ناوەوەی چەكی ئەتۆمی بۆ رۆژهەاڵتی ناوراست
تێپەڕاندبوو ،بۆیە دەبوو واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمیركا بڕیار
دانوسانەكانی ئەشكۆڵ لەگەڵ جۆنسون بوو بەهۆی
دواخستنی بڕیاری ئیسرائیل بۆ دروستكردنی چەكی ئەتۆمی
لەبەرامبەر ئامادەیی واڵتەیەكگرتووەكان بەپێدانی چەكی
هێرشبەری نوێی تەقلیدی بە ئیسرائیل

بدات ،ئایا رێكەوتنی(فانتۆم) هەڵوەشێنێتەوە یان جێبەجێی
بكات ،بە كۆمەڵێ مەرجی دیاریكراوەوە ئەگەرچی ئیرسائیل
پابەندیەكەی شكاندبوو بەوەی یەكەم دەوڵەت نابێت كە
چەكی ئەتۆمی بهێنێتە رۆژهەاڵتی ناوڕاست(.)١٧
لەراستیدا ئەو بڕیارەی پێویستبوو ئەمریكا بیدات
س��ەب��ارەت بە ئیرسائیل گ��ەورەت��ر ب��وو لە ڕێكەوتنی
پێدانی(فانتۆم) .بۆیە پێویستبوو ئیدارەی ئەمریكا بە
سیاسەتی خۆیدا بچێتەوە سەبارەت بە پرۆژە ئەتۆمیەكەی
ئیرسائیل ،ئەمەش ناوەڕۆكی یاداشتەكەی كیسنجەر بوو بۆ
سەرۆك نیكسۆن.
كیسنجەر لە یاداشتەكەیدا ئەوەی خستە روو كە
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واڵتەیەكگرتووەكان ناتوانێت ئیرسائیل ناچاربكات پرۆژە
ئەتۆمیەكە راگرێت ،هەروەها ناشتوانێت ناچاریبكات
بۆمبە ئەتۆمیەكانی پووچەڵبكاتەوە لەسەر ئەم بنەمایە
كیسنجەر پێشنیاری ئ��ەوەی كرد ،كە سیاسەتی واڵتە
یەكگرتووەكان سەبارەت بەم مەسەلەیە بریتی بێت لە
جیاكاری لەنێوان خاوەندارێتی ئیرسائیل بۆ چەكی ئەتۆمی
بەشێوەیەكی ئاشكراوو خاوەنداریەكەی بەشێوەیەكی
نهێنی و ئاماژەشی بۆ ئەوەكرد كە بەدەستهێنانی چەكی
ئەتۆمی لەالیە ئیرسائیلەوە مەترسیەكان لە رۆژهەاڵتی
ناوراست گەورەتر دەك��ات ،بەاڵم واڵتەیەكگرتووەكان
ناتوانێت ئیرسائیل لە چەك دامباڵێت و ناشتوانێت پرۆژە
ئەتۆمیەكەی پێ رابگرێت ،بۆیە پێویستە سیاسەتی
ئەمریكا س��ەب��ارەت ب��ەم مەسەلەیە بریتی بێت لە
پارێزگاریكردن لە نهێنی بە دەستهێنانی چەكی ئەتۆمی
لەالیەن ئیرسائیلەوە ،ئ��ەم جیاكاریە كە كیسنجەر
دایهێنا لە بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی بە ئاشكرا و
بەدەستهێنانی بە نهێنی ،زەمینەی لێكتێگەیشتنی مێژووی
رەخساند لەنێوان سەرۆك نیكسۆن و سەرۆكی حكومەتی
ئیرسائیل(مائیر)(.)١٨
لە ٢٦-٢٥ی ئەیلول  ١٩٦٩لە كۆشكی سپی گوڵدا
مائیرو نیكسۆن كۆبوونەوە،و پرۆژە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل
الیەنێكی گرنگی كۆبوونەوەكە بوو ،لەو كۆبوونەوەیەدا مائیر
فاكتەرەكانی ئیرسائیل بۆ گەشەپێدانی پرۆژە ئەتۆمیەكەی
روونكردەوەو رایگەیاندا ئیرسائیل خاوەنی چەكی ئەتۆمیە.
هۆكارەكانی رەدك��ردن��ەوەی واژۆكردنی پەیامنناممەی
قەدەغەكردنی باڵوكردنەوەی چەكی ئەتۆمی NPTی
خستەروو ،كۆبوونەوەكە بە تێگەیشتننامەیەكی نهێنی
زارەكی زۆر گرنگ كۆتایی هات ،تیایدا سەرۆك نیكسون
پابەندی خۆی لە وەستاندنی فشارەكانی لەسەر ئیرسائیل
راگەیاند لەبەرامبەر هاندانی ئیرسائیل بۆ واژۆكردنی
پەیامننامەی قەدەغەكردن و ه��ەروەه��ا وەستاندنی
سەردانی زان��ا ئەمریكیەكان بۆ چاودێری كۆمەڵگای
دەیمونە ،لەبەرامبەردا ئیرسائیل پابەندبوو بە رانەگەیاندنی
بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی و ئەنجامنەدانی تاقیكردنەوە
ئەتۆمیەكان(.)١٩
ئایدیا دیپلۆماتیك

تازەكردنەوەی لێكتێگەشتنی ئەتۆمی لەگەڵ هەموو
سەرۆكێكی هەڵبژێراوی ئەمریكادا

هەمیشە ئیرسائیل ل��ەو ئ��ی��دارەی��ە دەت��رس��ا كە
شوێنگرەوەی ئیدارەی نیكسۆن دەبێت و پابەند نەبێت
بە لێكتێگەیشتنەكەی مائیر-نیكسۆنەوە سەبارەت
بە هەلوومەرجی ئەتۆمی ئیرسائیل ،بەتایبەتی ئەم
لێكتێگەیشتنە لەرووی یاساییەوە مولزەم نەبوو بۆ ئیدارەی
دواتر ،سەرەڕای ئەوەش بەشێكی زۆری ئەو سەرۆكانەی
پاشرت دەهاتنە سەر ئیدارەی ئەمریكی بەرنامەو ئامانجی
سنورداركردنی چەكی ئەتۆمیان لە جیهاندا هەبوو
 ،ئەمەش لەناواخنیدا ئەگەری ك��ردن��ەوەی مەسەلەی
ئەتۆمی ئیرسائیلی دەهێنایە ئاراوە ،بۆیە هەموو سەرۆك
حكومەتەكانی ئیرسائیل راهاتبوون لەسەر تازەكردنەوەی
ئەو لێكتێگەیشتنە لەگەڵ هەموو سەرۆكە تازەكاندا و
بەردەوامبوون لەسەر سیاسەتی شاردنەوەی ئەتۆمی.
لە چاوپێكەوتنێكی رۆژن��ام��ەگ��ەری��دا(ع��ۆزی ئ��ارا)
سەرۆكی پێشوتری ئەنجومەنی ئاسایشی ئیرسائیلی و
راوێژكاری سەرۆكی حكومەتی ئیرسائیل(بنیامین ئەتەنیاهۆ)
ئ��ەوەی روون��ك��ردۆت��ەوە كە چ��ۆن ئیرسائیل راهاتبوو
لەسەر تازەكردنەوەی ئەو لێكتێگەیشتنە لەگەڵ هەموو
سەرۆكەكانی ئەمریكادا لەسەردەمی جیراڵ ف��ۆردەوە تا
سەردەمی باراك ئۆباما( ،)٢٠عۆزی ئارا دەڵێت  :كاتێك
سەرۆك فۆرد هاتە شوێنەكەی نیكسۆن هیچ كێشەیەك لە
ئارادانەبوو لەبەردەوامبوون لەسەر ئەم لێكتێگەیشتنە،
بەاڵم ساتەوەختێك س��ەرۆك جێمی كارتەر هاتە شوێنی
سەرۆك فۆرد ،و بریجنسكی دامەزرا بەراوێژكاری ئاسایشی
نەتەوەیی دڕدۆنگیەكی زۆری لە ئیرسائیلدا هەبوو سەبارەت
بە پارێزگاریكردن لەم لێكتێگەیشتنە ،بەاڵم گومانەكان
لەشوێنی خۆیدا ن��ەب��وون ،ه��ەروەه��ا هیچ كێشەیەك
نەهاتەپێش لە سەردەمی رۆناڵد رێگن .بەاڵم بە هەڵبژاردنی
سەرۆك جۆرج بۆشی باوك و دەستپێشخەریەكەی سەبارەت
بە چەك داماڵینی ئەتۆمی لەرۆژهەاڵتی ناوڕاستدا ،جارێكیرت
گومانەكان گەڕایەوە بۆ ئیرسائیلیەكان .بۆ رووبەڕووبوونەوەی
ئەم مەسەلەیە حكومەتی ئیرسائیل لیژنەیەكی وەزاری
لەنوێنەری دەزگ��ا ئەمنیەكانی ئیرسائیل بەسەرۆكایەتی
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جەنەراڵ داڤید عەفری پێكهێنا دوای هەوڵێكی زۆر توانیان
شكست بەو دەستپێشخەریەی سەرۆك بۆش بهێنن ،كە
تایبەت بوو بە چەكداماڵینی ئەتۆمی لەرۆژهەاڵتی ناوڕاستدا،
بەاڵم كێشەكە كۆتایی پێنەهاتبوو ،چونكە رێككەوتنەكە
زارەكی بوو ،لە ترشینی  ١٩٨٨و لەسەروبەندی كۆنگرەی
وای بالنش سەرۆكی حكومەتی ئیرسائیل بنیامین نەتنیاهۆ
دانوسان و سازشەكانی لەگەڵ سەرۆك كلینتۆن و رازیبوونی
بە واژۆكردنی رێكەوتن لەگەڵ فەلەستنیەكانی قۆستەوە
لەپێناو بەدەستهێنانی دەستكەوتێكیرت لەبەرژەوەندی
ئیرسائیل ،كە راستەوخۆ پەیوەندی بە مەسەلەی فەلەستینەوە
نەبوو ،ئەویش مەسەلە ئەتۆمیەكەی ئیرسائیل بوو.
لەراستیدا نه تەنیا هۆ توانی بەڵێنێكی نوورساوی ئەمریكی
بەدەستبهێنێت كە تیایدا هاتبوو واڵتەیەكگرتووەكان لەهەر
دەستپێشخەریەك پەیوەندی بە داماڵینی چەكی ئەتۆمیەوە
هەبێت لە رۆژهەاڵتی ناوراست توانای بەرپەچدانەوەی
ئیرسائیل الوازناكات.

شتێكی دیاریشبوو مەبەست لە توانای بەرپەچدانەوەی
ئیرسائیل ،چەكی ئەتۆمی ئیرسائیلە.
ل��ەو ڕووەوە و لە ئایاری  ٢٠٠٨دوای وەرگرتنی
دەسەاڵت لەالیەن هەردووالوە چەندین پەیوەندی لەنێوان
سەرۆكی حكومەتی ئیرسائیل بنیامین نەتەنیا هۆ و سەرۆك
ئۆباما ئەنجامدرا سەبارەت بە لێكتێگەیشتنی هەردوال ،لە
ئەنجامی چەندین مانگ لەپەیوەندی و دانوسان سەرۆك
ئۆباما دكۆمێنتێكی نوورساوی لە ٢٠١٠دا واژۆكرد بەوەی
واڵتەیەكگرتووەكان هیچ هەنگاوێكی سیاسی نانێت ببێتە
هۆی زیانگەیاندن بە توانای بەرپەچدانەوەی ئیرسائیلی()٢١

گەنگەشەی ناوخۆیی سەبارەت بە سیاسەتی
نهێنیكاری ئەتۆمی

بۆ پێنج دەیە دەچێت حكومەتەكانی ئیرسائیل دەستیان
هەڵنەگرتوە لە سیاسەتی ئەتۆمی و تا ئیستاش نیمچە
كۆدەنگیەك لەناوەندی سیاسی و عەسكەریدا هەیە لەسەر
پێویستی بەردەوامبوون لە دەستگرتن بەم سیاسەتەوە تا

بنیامین ناتانیاهۆ ،سەرۆک وەزیرانی ئیرسائیل
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ئایندەیەكی دیار ،لەبەرئەوەی تەنیا ئیرسائیلە لە ناوچەكەدا
قۆرغی چەكی ئەتۆمی كردووە .لەگەڵ ئەوەشدا لە ئیستادا
و رابردووشدا چەندین ساڵیشە لەئیرسائیلدا گەنگەشەیەكی
زۆر دەكرێت لەناوەندە ئەكادیمیەكان و لەنێوان شارەزایان
و توێژەران و گەورە رۆژنامەنووسەكانی ئیرسائیل سەبارەت
بەو سیاسەتە.
لەم گەنگەشەیەدا پشتگیری و بەرگری لەسیاسەتی
نهێنیكاری ئەتۆمی دەكات .تێڕوانینی هەردوو دامەزراوەی
سیاسی و سەربازی ئیرسائیل بە توندی پشتگیری لێدەكەن
و رەخنەش لە تێڕوانینەكانی تریش دەگ��رن كە تەنیا
پشتگیری ژمارەیەكی كەم لە توێژەران و لێكۆڵەرانی هەیە،
كە داوادەكەن سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرا شوێنی
سیاسەتی نهێنی بگرێتەوە.
بۆ پێنج دەیە دەچێت حكومەتەكانی ئیسرائیل دەستیان
هەڵنەگرتوە لە سیاسەتی ئەتۆمی و تا ئیستاش نیمچە
كۆدەنگیەك لەناوەندی سیاسی و عەسكەریدا هەیە
لەسەر پێویستی بەردەوامبوون لە دەستگرتن بەم
سیاسەتەوە

١ــ هەڵوێستی الیەنگرانی سیاسەتی بەرپەچدانەوەی
ئاشكرای ئەتۆمی ئیرسائیلی
باشرتین كەسێك كە گوزارشتی لە تێڕوانینی گرتنەبەری
سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئەتۆمی ئیرسائیل كردبێت،
توێژەری ئیرسائیلی شای فیڵدمانە لە كتێبی(بەرپەچدانەوەی
ئەتۆمی ئیرسائیل)()٢٢
فیڵدمان لە كتێبەكەیدا داوای دوو كاری بنەڕەتی
دەكات:
یەكەم :وازهێنان لە سیاسەتی شاردنەوەی ئەتۆمی و
گرتنەبەری سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئەتۆمی.
دووەم :داوا دەك��ات سیاسەتی بەرپەچدانەوەی
ئاشكرای ئەتۆمی ئیرسئیل بكرێتە پێكهاتەی مەركەزی
ئایدیا دیپلۆماتیك

لە تیۆریای ئاسایشی ئیرسائیل وەك ئەلەرناتیڤی چەكی
سەربازی تەقلیدی ،فیڵدمان پێشنیاریكرد سیاسەتی
بەرپەچدانەوەی ئاشكرای ئەتۆمی پشت بەستوبێت بە
هەڕەشەكردن بەلێدانی كۆمەڵە ئامانجێك كە بەهایەكی
بااڵیان هەیە ،واتە هەڕەشەكردن بە وێرانكردنی شارە
عەرەبیە گەورەكان لە واڵتە عەرەبیەكانداو س��ەرەڕای
وێرانكردنی بەنداوە گەورەكانیش لەو واڵتانەدا .ئەمەش
بەمەبەستی بەرپەچدانەوەی واڵتە عەرەبیەكان كە نەتوانن
شەڕ دژ بە ئیرسائیل هەڵگیرسێنن .یان بەرپەچدانەوەیان
لە ئەنجامدانی پرۆسەی سەربازی بەرفراوان دژ بەئیرسائیل.
ئەگەر واڵتێكی عەرەبی یان چەند واڵتێكی عەرەبی
بیر لە هێرشكردنە سەر ئیرسائیل بكەنەوە ،یان هەسنت
بە ئەنجامدانی پرۆسەگەلی بەرفراوان دژ بەئیرسائیل،
ئەوە بیشوەخت دەزان��ن خۆیان رووب��ەڕووی توندترین
س�زای ئەتۆمی دەك��ەن��ەوە .فیڵدمان بەڵگە بەو بۆمبە
ئەتۆمیانە دەهێنێتەوە كە لە كۆتایی حەفتاكاندا لە
دەستی ئیرسائیلدابوو كە نزیكەی  ٤٠بۆمی ئەتۆمی بوو
و لەتوانایدا بوو كۆمەڵە ئامانجێكی مەدەنی بەها بااڵ لەو
واڵتە عەرەبیانە وێران بكا .لەهەر واڵتێكی عەرەبیدا ٤-٣
شاری گەورە هەیە كە بەهای ئیسرتاتیژی بااڵیان هەیە،
وێرانكردنی ئەو شارانە دەبووە هۆی قەاڵچۆكردنی لە %٣٠
كۆی دانیشتوانی هەریەك لەو واڵتانە.
فیڵدمان ئەو شارانەشی دیاریكردبوو كە رووبەڕووی
لێدانی بۆمبی ئەتۆمی دەبنەوە بەمشێوەیە:
لەمیرس :قاهیرەو ئەسكەندەریە ،جیزە ،ئەسوان .لە
سوریا :دیمەشق و حەلەب و حمس ،لە عێراق-بەغدادو
بەرسەو موسڵ ،لە سعودیە :ریاز ،جەدە ،مەككە ،تائیف .لە
ئوردن :عەمان ،زەرقا ،ئیربد .لە لیبیا ،تەرابلوسوبەنگازی.
پاشان فیڵدمان باسی كارە لەپێشینەكانی ئیرسائیل
دەكات و دەڵێت :ئەم شارانە زۆر گرنگه بۆ ئەو واڵتانە،
چونكە دەستەبژێری بازرگانی و پیشەسازی و تەكنەلۆژی و
فیكری و سەربازی و سیاسی دەكەونە گەڕەكە تایبەتەكانی
ئەو ش��ارە گ��ەوران��ەوە ،و لەتواناشدا هەیە بە ئاسانی
ئەو گەڕەكانە دیاریبكرێت و بخرێنە لوتكەی ئامانجە
بنەڕەتیەكانی بۆمبە ئەتۆمیەكان بۆ ئ��ەوەی بەتەواوی
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وێران بكرێن ،ئەوەش نەك تەنیا دەبێتە هۆی قەاڵچۆكردنی
 %٣٠كۆی دانیشتوانی ئەو واڵتانە ،بەڵكو دەبێتە هۆی
وێرانكردنی هەموو ئەو شتانەی پەیوەندیان بە پێشكەوتن
و جیهانی نوێوه هه یه ( .)٢٣پاشان فیڵدمان باسی باشی
سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرای ئەتۆمی دەكات:
یەكەم :ئەم سیاسەتە راستگۆترو روونرتە و كاریگەرترە
لە سیاسەتی پەنهانی.
دووەم :ئەم سیاسەتە بیروباوەڕی بەكارهێنانی چەكی
ئەتۆمی دەهێنێتە ئاراوە ،ئەوەش رووبەڕووی بەكارهێنانی
چەكی ئەتۆمی بەشێوەیەكی نەگونجاو حساب بۆنەكراو
تەسكدەكاتەوە.
سێیەم :دەبێتە هۆی هاندانی دەستەبژێری دەسەاڵتدار
لە واڵتە عەرەبیەكان بۆ ئەوەی دایەلۆگێكی سرتاتیژی
لەگەڵ ئیرسائیلدا ئەنجام بدەن .ئەمەش دەبێتە هۆی
گەیشنت بەكۆمەڵە لێكتێگەیشتنێك بۆ ئەوەی دەستەبژێری
دەسەاڵتدار هەنگاو بنێت بۆ خۆپاراسنت لە گورزی ئەتۆمی.
چ��وارەم :بەرپەچدانەوەی ئاشكرای ئەتۆمی رۆڵی
دەبێت لە رۆشنبیریكردنی دەستەبژێری رۆژهەاڵتی
ناوڕاست بۆ چۆنیەتی ژیانكردن لە ژینگەیەكی ئەتۆمیدا،
یارمەتیدەریش دەبێت بۆ دروستكردنی رێگری لەبەردەم
ئامانجە سیاسیەكانی الیەنی بەرامبەرو له ئەگەری
بەجێهێنانی.
بۆیە داوای��ك��رد و بەردەوامیش داوا لە توێژەرانی
ئیرسائیل دەكات بۆ گۆڕینی سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی بۆ
سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی ،ئەمەش لە چەند روویەكەوە
ج��ی��اوازە ،هەندێك هۆكارەكان ئابورییە ،هەندێكیرت
پەیوەندیدارە بە بەرنامەی ئەتۆمیەكەی ئیرانەوە و ئەگەری
دەستختنی چەكی ئەتۆمی لە زەمەنێكی چاوەڕواننەكراودا.
هەندێكیرتیش لەهۆكارەكان دەگەڕێنێتەوە بۆ مەسەلەی
النیكەمی شەفافیەت و چ��اودێ��ری پ��رۆژە ئەتۆمیەكە
و دیاریكردنی بەرپرسیارێتی لەو پرۆژەیەو چۆنیەتی
دروستكردنی بڕیار سەبارەت بەو مەسەلەیە.
بە كورتی دەكرێت هۆكارەكان ئەمانەی خوارەوە بێت:
 س��ەرەڕای سیاسەتی نهێنیكاری ئەتۆمی ئیرسائیل،واڵتانی رۆهەاڵتی ناوڕاست و جیهان وەك واڵتێكی ئەتۆمی

لە ئیرسائیل دەڕوان��ن ،لەبەر ئەوە گرتنبەری سیاسەتی
ئاشكرای ئەتۆمی هیچ شتێك لەمەسەلەكە سەبارەت بە
ئیرسائیل ناگۆڕێت.
 گرتنە بەری سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی دەبێتە هۆیبەهێزكردنی بەرگری ناوخۆی لەئیرسائیلدا ،كەمكردنەوەی
قەیرانی نیگەرانی ئیرسائیل ب��ەوەی رۆژێ��ك ل��ەرۆژان
عەرەبەكان بەچەكی تەقلیدی هێرش دەكەنە سەر ئیرسائیل.
 سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی نەبوو بە هۆی رێگرتنلە هەوڵەكانی زۆرێك لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ناوڕاست بۆ
بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی.
 سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی رۆڵی دەبێت لە سوكردنیقورسایی ئەو بودجە زەبەالحەی ئاسایش كە ئاراستە
دەكرێت بۆ بەرزكردنەوەی توانای سەربازی ئیرسائیلی بە
چەكی تەقلیدی ،ئەمەش دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی پشت
بەسنت بەچەك و پشتگیریی دارایی ئەمریكا.
 گرتنەبەری سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی سەردەكێشێتبۆ دانانی یاساو سیستمی ئاشكرای پەیوەندیدار بە
مەسەلەی ئەتۆمی لەهەموو روویەكەوە لەئیرسائیلدا،
بەتایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە پرۆسەی دروستكردنی
بڕیارەوە هەیە سەبارەت بە بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی.
()٢٦

هەڵوێستی الیەنگرانی سیاسەتی نهێنیكاری
ئەتۆمی ئیرسائیل

ئەوانەی پشتگیری سیاسەتی نهێنیكاری ئەتۆمی
ئیرسائیل دەك���ەن و داوای دەستگرتن دەك���ەن بەو
سیاسەتەوە ،لەبەرئەوەی تەنیا ئیرسائیل لەرۆژهەاڵتی
ناوڕاست قۆرغی چەكی ئەتۆمی كردووە.
دەكرێت بە كورتی هۆكارەكانی هەوادارانی سیاسەتی
نهێنیكاری لەم خااڵنەی خوارەوەدا بخەینە ڕوو(.)٢٧
 سیاسەتی پەنهانی ئەتۆمی پێگەیەكی تایبەتدەبەخشێته ئیرسائیل لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ،هەتاوەكو
ئیرسائیل دەستبەرداری ئەم سیاسەتە نەبێت و خۆی
رانەگەیەنێت وەك دەوڵەتێكی ئەتۆمی ،تاقیكردنەوەی
ئاشكرای ئەتۆمی ئەنجامنەدات ،بەدەوڵەتێكی ئەتۆمی
ناژمێردرێت .بەاڵم ئەگەر سیاسەتی ئەتۆمی ئاشكرا سەملێرنا،
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بەبێ هەماهەنگی ت��ەواو لەگەڵ واڵتەیەكگرتووەكانی
ئەمریكا و بەبێ رەزام��ەن��دی ئەمریكا ،ئ��ەوا زیانێكی
گەورە بە پەیوەندیەكانی ئیرسائیل و ئەمریكا دەگەێنێت،
ئەوكاتە وادەردەكەوێت ئیرسائیل سوكایەتی بە سیاسەتی
واڵت��ە ئەكگرتووەكان دەك��ات ،سەبارەت بەڕێگەگرتن
لەباڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆمی ،هەروەها زیان دەگەێنت
بەهەوڵە نێودەوڵەتیەكان سەبارەت بەسنورداركردنی
باڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆمی ،بەتایبەت لە رۆژهەاڵتی
ناوڕاستدا.
 پارێزگاریكردن لە پەنهانی سیاسەتی ئەتۆمییارمەتیدەر دەبێت بۆ ئیرسائیل خۆی وادەخات بەرهەڵستی
ب�ڵاوب��وون��ەوەی چەكی ئەتۆمی دەك��ات لەرۆژهەاڵتی
ناوڕاست ،بەاڵم لەكاتی وازهێنانی ئیرسائیل لەسیاسەتی
نهێنی ئەتۆمی و گرتنە بەری سیاسەتی ئەتۆمی ئاشكرا،
ئەوا دەرگا ئاوەاڵ دەبێت لەبەردەم دەستپێكردنی پێشبڕكێی
خۆپڕچەككردنی ئەتۆمی لەرۆژهەاڵتی ناوڕاست.
 سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی تواناكانی ئیرسائیلیبەهێز دەك��ات ل��ەڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی ئ��ەو واڵتانەی
رۆژهەاڵتی ناوڕاست كە لەهەوڵی بەدەستهێنانی چەكی
ئەتۆمیدان ،و ئاسانكاریكرد لەسەر بڕیاریدەرانی زۆرێك
لەواڵتە عەرەبیەكان بەتایبەت میرس ،كە بەرەو سیاسەتی
پێشخستنی ئەتۆمی هەنگاو نەنێن .لەبەرئەوە ئەو
سیاسەتە كاریگەری هەبوو لەسەر گەنگەشەی ناوخۆیی
لەبەرژەوەندی نوخبەی دەس��ەاڵت��دار كە بەرهەڵستی
سیاسەتی گەشەپێدانی ئەتۆمیان دەك��رد ،بەاڵم ئەگەر
ئیرسائیل سیاسەتی ئاشكرای ئەتۆمی بگڕێتە بەر دەبێتە
هۆی الوازكردنی دەسەاڵتی عەرەبی ،كە بەرهەڵستی
بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی دەك��اتو بەهێزكردنی
فشاری ناوخۆیی عەرەبی بۆ بەدەستهێنانی چەكی ئەتۆمی
بە جۆرێك نوخبەی دەسەاڵتدار نەتوانێت بەرگەی بگرێت
بەتایبەتی لە میرسدا.
 سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرای ئەتۆمیئەلتەرناتیڤی ب��ااڵدەس��ت��ی س��ەرب��ازی ئیرسائیلی نیە
لەبواری چەكی ئەتۆمیداو ناببێتە هۆی كەمكردنەوەی
خەرجیەداراییەكان لەسەر چەكە تەقلیدیەكان و نابێتە
ئایدیا دیپلۆماتیك

رێگر لەبەردەم هەڵگیرسانی جەنگی تەقلیدی و رێگریش
نابێت لەئەنجامدانی پرۆسەی سەربازی سنوردارو پرۆسە
تیرۆریستیەكان .لەبەرئەوە پێویستە ئیرسائیل بەردەوام
پارێزگاری بكات لەبااڵدەستی خ��ۆی ل��ەب��واری چەكی
تەقلیدیدا لەبەرامبەر واڵتە عەرەبیەكانداو ئامادەباشیش
بكات بۆ هەر جەنگێك كە بەچەكی تەقلیدی دەكرێت.
 گرتنەبەری سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرایئەتۆمی ،ئیرسائیل والێدەكات ب��ەردەوام لەچاوەڕوانی
یارمەتیە سەربازیە دارایەكانی واڵتەیەكگرتووەكاندابێت.
چونكە پێویستە هەمیشە پارێزگاری لە توانا بااڵكانی
خۆی بكات لەبواری چەكی سەربازی تەقلیدیدا ئەمەشی
بۆنایەتەدی بەبێ یارمەتی سەخاوەمتەندانەی ئەمریكا
لەبواری ئابوری و سەربازیدا.
 گرتنەبەری سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرایئەتۆمی فشارێكی زیاتر بەئاراستەی تەرخانكردنی داهات
و بودجەیەكی زیاتر بۆ بەردەوامبوون لەپێشخستنی چەكی
ئەتۆمی و نوێكردنەوەیان و زۆر كردنیان بەتایبەتی ئەگەر
یەكێك لەواڵتەكانی ناوچەكە چەكی ئەتۆمی بەدەستهێنا.
 س��ی��اس��ەت��ی ئ��اش��ك��رای ئ��ەت��ۆم��ی دەرگ����ایخۆچەكداركردنی ئەتۆمی لەناوچەكە دەخاتە سەرپشت،
بۆ پارێزگاریكردن لە كاریگەرییەكەی دەبێت بەردەوام
گەشە بەهەموو ب��وارە پێویستیەكان ب��دات كەبریتیە
لە بەدواداچوونی بەردەوامی پێشكەوتنی تەكنەلۆژی
و پێشخستنی هۆیەكانی بەرپەچدانەوەی ئەتۆمی و
پێشخسنتوبەهێزكردنی تواناكانی گورزوەشاندنی دووەم.
 س��ەرەڕای سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی ئیرسائیل،هەموو واڵتە عەرەبیەكانی ناوچەكە دركیان بەوە كردووە،
كە ناتوانن ئەگەر لەتواناشیاندا بێت شكستێكی گەورە
بەچەكی تەقلیدی بەسەر ئیرسائیلیدا بهێنن ،چونكە
ئەم شكستە پاڵ بەئیرسائیلەوە دەنێت چەكی ئەتۆمی
بەكاربهێنێ ،ئەمەش گەورەترین پاڵنەر بوو بۆ واڵتە
عەرەبیەكان بۆ ئەوەی بەدوای رێگای ناسەربازیدا بگەڕێن
بۆ گەیشنت بە رێكەوتن لەگەڵ ئیرسائیلدا.
 سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی ،ئەو بژاردەیەی داوەبە ئیرسائیل كەلەكاتی گونجاودا خۆی وەك دەوڵەتێكی
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ئەتۆمی رابگەێنێت ،ئەوەش ئەگەر بۆی دەركەوت تەرازوی
هێزی سەربازی لەچەكی تەقلیدیدا بەشێوەیەكی خراپ
دژ بە ئیرسائیلە و لەبەرژەوەندی واڵتە عەرەبیەكانەو
دەرگاش كراوەیە لەبەردەم ئیرسائیلدا بۆ خۆراگەیاندنی
وەك دەوڵەتێكی ئەتۆمی ئەگەر یەكێك لە دەوڵەتەكانی
ناوچەكە بوون بە دەوڵەتی ئەتۆمی.
 س��ی��اس��ەت��ی نهێنی ئ��ەت��ۆم��ی ت��وان��اك��ان��ی(گورزوەشاندنی دووم)ی ئیرسائیل بەهێز دەكات ،لەكاتی
رووبەڕووبوونەوەی هێرشێكی ئەتۆمی لەالیەن ئێرانەوە
یان یەكێك لەواڵتە عەرەبیەكانه وه ئاشكراشە ئیرسائیل
لە(گورزوەشاندنی ئەتۆمی دووەمدا)هەڵدەستێت
بەلەناوبردنی ئەو دەوڵەتەی یان ئەو دەوڵەتانەی هێرشی
ئەتۆمیان كردۆتە سەری.)٢٨(.

تواناكانی ئیرسائیل لەوەشاندنی گورزی
ئەتۆمی دووەمدا

لەبەرئەوەی تەنیا ئیرسائیل لەناوچەكەدا قۆرغی چەكی
ئەتۆمی كردوە ،و لەماوەیەكی چاوەڕوانكراودا هیچ شتێك
لە ئاسۆوە دەرنەكەوتوە دەوڵەتێكی تری رۆژهەاڵتی
ناوڕاست بتوانێت چەكی ئەتۆمی بەدەستبهێنێت ،بۆیە
ئیرسائیل هەوڵێكی زۆری ن��ەداب��وو بۆ گەشەپێدانی
تواناكانی لەوەشاندنی گورزی ئەتۆمی دووەمدا .لە قۆناغی
هەفتاكان و هەشتاكانی سەدەی رابردوودا ئیرسائیل گرنگی
دەدا بە جەبخانە ئەتۆمیەكەی و زیادكردنی بۆمبەكان و
نوێكردنەوەی هۆكارەكانی گەیاندنی بۆمبە ئەتۆمیەكان بە
ئامانجەكانیان لەواڵتە عەرەبیەكان لە رۆكێتی دوور هاوێژ،
ئیرسائیل زیاتر سەرقاڵی قایمكردنی رۆكێتە دوورهاوێژەكان
بوو كە لەتوانایدا بوو كاڵوەی ئەتۆمی هەڵبگرن ،هەروەها
قایمكردنی فرۆكەخانەكانی سەرەڕای زیادكردنی بەرهەمە
ئەتۆمیەكان دژ بەهەر هێرشێك كەبەچەكی تەقلیدی بكرێتە
سەری ،بەاڵم وەختێك ئیرسائیل بۆی دەركەوت لەتوانادا
هەیە یەكێك لە دەوڵەتاكانی ناوچەكە بەتایبەتی ئێران
گەشە بەتوانا ئەتۆمیەكانی بدات دەستیكرد بەبەهێزكردنی
هەموو تواناكانی لەبواری وەشاندنی گورزی دووەمدا.
ئیرسائیل ئەو گریامنەیەی دانا كە نابێت لەوەشاندنی
گورزی دووەمدا پشت ببەستێت بەبەرهەمە ئەتۆمیەكانی

و رۆكێتەكانی و ئەو فرۆكانەش كە توانای وەشاندنی گورزی
ئەتۆمیان هەیە ،هەموو ئەمانە دەكرێت بەگورزێكی
ئەتۆمی یان چەند گورزێكی ئەتۆمی جوڵەبڕ بكرێن ،و
توانای وەشاندنی گورزی ئەتۆمی دووەمی ئیرسائیل پەك
بخرێت بۆیە ئیرسائیل هەوڵی بەدەستهێنانی كەشتی ژێر
ئاوگریدا(غواصات) كەئامادەو گونجاوبێت بۆ هەڵدانی
رۆكێتی ئەتۆمی ،لەكۆتایی نەوەدەكانی سەدەكانی رابردوو
ئیرسائیل توانی بەپارەیەكی زۆر كە ئەڵامنیا بەشی زۆری
گرتە ئەستۆ ،سێ ژێر ئاوی گەورەی ئەڵامنی بەدەستبهێنێت،
لە جۆری دۆلفین ،تایبەت بەهەڵدانی ئەو رۆكێتانەی توانای
هەڵگرتنی كاڵوەی ئەتۆمیان هەیە(.)٢٩
لەسەروەختی سەرۆكایەتی هەریەك لە ئیرێل شارون
و یەهود ئۆملرت ئیرسائیل لەگەڵ ئەڵامنیا رێكەوت لەسەر
كڕینی دوو ژێر ئاوگری تازە و پێشەكەوتوتر كە لەتوانایدا
گرتنەبەری سیاسەتی بەرپەچدانەوەی ئاشكرای
ئ��ەت��ۆم��ی ،ئ��ی��س��رائ��ی��ل وال��ێ��دەك��ات ب����ەردەوام
ل��ەچ��اوەڕوان��ی یارمەتیە سەربازیە دارایەكانی
واڵتەیەكگرتووەكاندابێت

هەبوو ماوەیەكی زۆر لەو سێ ژێرئاوگرە مبێنێتەوە كە پێشرت
لە ئەڵامنیای كڕیبوو .حكومەتی ئەڵامنیاش پابەند بوو
بەدانی سێیەكی نرخی ئەوو دو ژێر ئاوگرە .لە سەرەتای
ئایاری  ٢٠١٢ئیرسائیل ژێرئاوگری چوارەمی ئەڵامنی
وەرگرت ،چاوەڕواندەكرێت ژێر ئاوگری پێنجەم لەساڵی
 ٢٠١٤وەربگرێت( .)٣٠لەئازاری  ٢٠١٢وەزیری بەرگری
ئیرسائیل رێكەوتنێكی لەگەڵ هاوتا ئەڵامنیەكەی واژۆكرد،
تیایدا ئەڵامنیا پابەندبوو بەپێدانی ژێرئاوگرێكی پێشكەوتو
لەساڵی  ٢٠١٨هەروەها باپەندبوو بە پێدانی سێیەكی نرخی
ئەو ژێر ئاوگرە كە دەكاتە ٤٠٠ملیۆن یۆرۆ( .)٣١سەرچاوە
ئیرسائیلیەكان ئەوەیان باڵوكردەوە كە ئەو ژێر ئاوگرانەی
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ئیرسائیل لە ئەڵامنیا بەدەستیهێناوە چەندین دەمەلولەیان
هەیە كە تیرەی هەریەكەیان  ٦٥٠میلم و گونجاوە بۆ
هەڵدانی رۆكێتی ئەتۆمی ئاراستەكراوی ئیرسائیلی لە
جۆری (بۆبای) كە  ١٥٠٠كم دووری دەبڕێت.)٣٢(.
لە ژمارەی ٣ی حوزەیرانی٢٠١٢و لە لێكۆڵینەوەیەكی
دوورودرێژی هەفتەنامەی (دێرشبیگل)و بەپشت بەسنت بە
چەنین سەرچاوەی باوەڕپێكراوی ئەڵامنی جەختی لەسەر
ئەوەكردەوە كە ئەو ژێر ئاوگرانەی ئەڵامنیا فرۆشتویەتی
بەئیرسائیل سازوئامادەن بۆ هەڵدانی رۆكێتی ئەتۆمی
ئاراستەكراو ،ئ��ەوەش بۆ بەهێزكردنی توانای ئیرسائیل
لەوەشاندنی گورزی ئەتۆمی دووەمدا ( .)٣٣لە الیەكی
ترەوە لەراپۆرتێكی دەزگایەكی سەربەخۆی بەریتانی تایبەت
بەدواداچوونی پڕچەككردنی ئەتۆمی لەجیهاندا جەخت
لەوە كراوەتەوە كە ئیرسائیل گەشەی بەو رۆكێتانەیداوە

چەکی بەرگریی پێشکەوتووی ئیرسائیل

ئایدیا دیپلۆماتیك

لەژێر ئاوگرەكانەوە هەڵدەدرێت كە لە ئەڵامنیا كڕیویەتی
و مەوداكانیشی زۆر زیادكردووە.
راپۆرتەكە زیاتر دەڵێت :ئیرسائیل م��ەودای رۆكێتی
ج��ۆری (بریجۆ)زیاد ك��ردووە و ك �راوە بە كیشوەربڕو
مەوداكەی دەگاتە ٥٠٠٠كم()٣٤

سەنتەرێكی قایم و پارێزراو لە چەكی ئەتۆمی

لە چوارچێوەی ئامادەكاری تەواو بۆ گورزی دووەم
و لەسەر راسپاردەی (ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی
ئیرسائیل)و لە كۆتایی  ٢٠٠٢ئیرسائیل دەستیكرد بە
دروستكردنی سەنتەرێك لەناو شاخێك لە قودسی رۆژئاوادا
بۆ سەركردایەتی و كۆنرتۆڵكردن ،بەشێوەیەك قایم و
پارێزراوبێت لەچەكی ئەتۆمی و چەكە كۆكوژەكانیرت(.)٣٥
ماوەی دروستكردنی ئەم سەنتەرە چەندین ساڵی پێچوو ،و
ناونرا(سەنتەری نەتەوەیی بۆ ئیدارەدانی قەیرانەكان) ،وەك
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لە لێدوانەكانی هەندێك بەرپرس و پسپۆرانی ئیرسائیلدا
دەردەك��ەوێ��ت ئامانجی بنەڕەتی لەدروستكردنی ئەم
كۆمەڵگا فراوانە لە شاخدا رەخساندنی بارەگایەكی قایمە
بۆ سەرۆكی حكومەت و حكومەتی ئیرسائیل و فەرماندە
ئەمنیەكان و دامو دەزگاكانیرتە ،لەبارودۆخی كتوپڕوناكاودا
كە هەڵگیرساندنی چەكی ئەتۆمی و بایەلۆجی و كیمیای
دەگرێتەوە بۆ بەكارهێنانی وەك سەنتەرێكی سەركردایەتی
و كۆنرتۆڵكردن بۆ ئەوەی بتوانن لەوێوە فەرمانی وەشاندنی
گورزی ئەتۆمی دووەم دەربكەن ،ئەمەش لەكاتێكدا ئەگەر
ئیرسائیل رووبەڕووی هێرشێكی ئەتۆمی بوەوە(.)٣٦
هەندێك لەپسپۆرانی ئیرسائیلی لەوباوەڕەدان تەنیا
لەتوانای ئەم سەنتەری سەركردایەتیەدایە بەردەوامی بدات
بە سەركردایەتیكردنی ئیرسائیل دوای رووبەڕووبونەوەی
گورزێكی ئەتۆمی یان چەند گورزێكی ئەتۆمی ،ئەمەش
متامنەبەخشە بۆ بەهێزی بەرپەچدانەوەی ئەتۆمی
ئیرسائیل ،بەشێوەیەك حكومەتی ئیرسائیل لەتوانایدا
دەبێت پارێزگاری لەپەیوەندیەكانی خۆی بكات لەگەڵ
پێكهاتەكانی گورزی ئەتۆمی دوەم ،بەتایبەت ژێرئاوگرە
ئەتۆمیەكانی و فرمانی وەشاندنی گ��ورزی ئەتۆمی
دووەمیان بۆ دەربكات دژ بەو دەوڵەتانەی هێرشی
ئەتۆمیان ئەنجامداوە ،سەرەڕای ئەمانەش دەكرێت ئەم
گۆمەڵگا قایمە لەجەنگە تەقلیدیەكانیشدا بەكاربهێنێ
لە ئەگەری هەڵگیرساندنی جەنگ لەنێوان ئیرسائیل
و دەوڵەتە عەرەبیەكاندا ،چونكە حكومەتی ئیرسائیل
پێویستی بەبارەگایەكی سەركردایەتی هەیە ،تایبەت
بەخۆی بۆ ئەوەی لەوێوە راستەوخۆ چاودێری بارودۆخی
جەنگەكە بكات بەبێ رۆش�تن بۆ بارەگا قایمەكەی
سەركردایەتی سوپای ئیرسائیل لە قواڵیی زەوی��دا لە
(كریاه)لەتەل ئەبێت.

كۆتایی

سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی ئیرسائیل لەچوارچێوەی
هەوڵەكانی ئیرسائیلدا فۆرمەلە بوو بۆ گەشەپێدانی پرۆژە
ئەتۆمیەكە بەبێ وروژاندنی هیچ بەرهەڵستیەی نێودەوڵەتی
یان ناوخۆیی .ئەم سیاسەتەش بە تەواوی گەشەی كردوو
چەسپا لەسایەی ئەو دانوسان و لێكتێگەیشتنانەی كە

ئیرسائیل لەشەستەكانی سەدەی راب��ردووە لەگەڵ واڵتە
یەكگرتوەكانی ئەمریكا ئەنجامیدا و تاگەیشت بە رێكەوتنی
مائیر نیكسون لە ساڵی  ١٩٦٩سەبارەت بە پێگەی ئەتۆمی
ئیرسائیل بەپێی ئەم ریكەوتنە ئیدارەی ئەمریكی دانینا
بە دەستهێنانی چەكی ئەتۆمیەوە لەالیەن ئیرسائیلەوە و
ناردنی زانا ئەمریكیەكانیش بۆ چاودێری كۆمەڵگای ئەتۆمی
دەیمونە راگرت .وازیشی هێنا لەو داواكاریەی كە بەردەوام
لە ئیرسائیلی دەكرد بۆ ئەوەی رێكەوتننامەی رێگرتن
لەباڵوكردنەوەی چەكی ئەتۆمی واژۆ بكات ،لەبەرامبەر
ئەوەی ئیرسائیل خۆی وەك دەوڵەتێكی ئەتۆمی رانەگەێنێ
و تاقیكردنەوەی ئەتۆمی ئەنجامنەدا.
لەژێر پەردەی سیاسەتی نهێنی ئەتۆمیدا ،ئیرسائیل
پ��رۆژە ئەتۆمیەكەی پێشخست و زۆرب��ەی سەرچاوە
بیانیەكان جەخت لەوە دەكەنەوە كە ئیرسائیل خاوەن
جبەخانەیەكی گ��ەورەی ئەتۆمیە ،كە زیاترە لە ٤٠٠
بۆمی ئەتۆمی و هایدرۆجینی و نیرتۆنی ،س��ەرەڕای
چەندین چەكی ئەتۆمی تەكتیكیرت لەوانە گولەتۆپ و
كاڵوەی ئەتۆمی بچوك كە دەكرێت بە تۆپ و راجیمەو
رۆكێتەكانەوە بەكاربهێرنێت لە جەنگدا دژ بەتابوری
تانك و زرێپۆش و سوپای نەیار .سیاسەتی نهێنی ئەتۆمی
ئیرسائیل وایلێهاتووە ببێت بەبەشێك لە پێكهاتەی كەلتوری
ئەتۆمی ئیرسائیل و ببێتە هەژموونێكی زاڵ لە كۆمەڵگای
ئیرسائیلیدا ،ئەمەش بەپشت بەسنت بەچەند گریامنەیەكی
بنەڕەتی ،گرنگرتین گریامنە جەخت لەسەر بەردەوامی
ئیرسائیل دەكاتەوە لەپێكەوەنانی جبەخانەیەك لەچەكی
ئەتۆمی و لەناویشیاندا تواناكانی ئیرسائیل لە وەشاندنی
گورزی دووەمی ئەتۆمی بۆ ئەوەی پارێزگاری لە ئیرسائیل
بكات وەك بەهێزترین و بەهەژموونرتین دەوڵەتی
ناوچەكە.
ئ��ەم گریامنانە جەغتیش لەسەر ئ��ەوە دەكەنەوە
كەدەبێت ئیرسائیل ئەوپەڕی توانی خۆی بخاتە كارەوە بۆ
ئەوەی نەهێڵێت هیچ دەوڵەتێكی عەرەبی و ئێرانیش نەبن
بە خاوەنی چەكی ئەتۆمی ،بۆ ئەوەی ئیرسئیل زۆرترین
ماوە بەتەنیا لەناوچەكەدا مبێنێتەوەو دەستبەسەر چەكی
ئەتۆمیدا بگرێت.
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پەراوێزەكان:

١ـ امین كوهین :التابو االخیر :رس الوضع النووی
االرسائیلی و ماذا ینبغی العمل بە -ال١٤٨ .
٢ـ زكی پلوم بیە = دیمونه و واشنطن :الرصاع علی
تطویر الخیار النووی االرسائیلی  ،١٩٦٨-١٩٦٠تەل
ئەبیب پەیامنگای بن گوریون بۆ توێژینەوە ،ئیرسائیل
و زایۆنیزم و كەلەپوری بن گۆریۆن ،سەنتەری یافە بۆ
توێژینەوە سرتاتیژیەكان  ٢٠٠٤ال).٦٢
٣ـ هەمان سەرچاوە.
٤ـ هەمان سەرچاوە ال ٦٦-٢٦بۆ زیاتر لەبارەی بن
گۆریۆن و جۆن كنیدی سەیری.
Seymou m.hersh The samson option
(.Newyork Yitage books, palol-103
٥ـ لەو زانیاریانە بۆ منونە كڕینی دە تەن یۆرانیۆم
لەالیەن ئیرسائیلەوە لەباشوری ئەفریقا لە ترشینی
دووەم/نۆڤەمبەر  ١٩٦٢س��ەرەڕای ئەوەی ئیرسائیل
دەستیدەكەوت لە فەرەنساوە بەپێی رێكەوتنی
هەردوال لەساڵی .١٩٥٧
٦ـ راپۆرتی سەفارەتی ئەمریكا لە تەلەئەبیب
كە نێردراوە بۆ ئیدارەی ئەمریكا لە كانونی دووەم
 ١٩٦٣ئ��ەوەی دەریدەخات كە ئیرسائیل هەڵساوە
بە پێشخستنی پرۆژە ئەتۆمیەكەی لە دەیمونە بۆ
بەدەستهێنانی زانست و توانای پێویست بۆ ئەوەی
ئایندە بتوانێت لەبواری ئابووری و سەربازیدا بەكاری
بهێنێت .ه��ەروەه��ا راپۆرتەكە پێشبینی ئەوەشی
كردبوو كە لەتوانای ئیرسائیلدایە كە تاقیكردنەوەی
ئەتۆمی سەربازی لە نێوان شەش ساڵ تاهەشت ساڵ
ئەنجام بدات بۆ زیاتر سەیری (سلوم ،بیە دیمونەو
واشنطن ،ال .).٧٢-٧١
٧ـ دیومونە و واشنطن ..ال .٧٤-٧٣
٨ـ هەمان سەرچاوە .ال .١٠٨-١٠٥
٩ـ هەمان سەرچاوە.
١٠ـ هەمان سەرچاوە.
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١١ـ ل��ە ك��ۆب��وون��ەوەی ئ��ی��دارەی ئەمریكیدا
دەردەكەوێت كە هەریەك لە سەرۆك جۆن كەندی
و جۆن مالكویم بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری
ناوەندی ئەمریكی كە پێگەی سەرۆكی لیژنەی وزەی
ئەتۆمی ئەمریكی ب��وو پێش ئ��ەوەی داب�نرێ��ت بە
سەرۆكی ئاژانس ،بە پێی ئەو زانیاریانەی الی ئیدارەی
ئەمریكی بوو لەو ماوەیەدا ،جەغت لەوە دەكەنەوە
كە لەتوانای ئیرسائیلدایە دوای ساڵێك لە خستنەگەڕی
كورە ئەتۆمیەكەی كۆمەڵگای دەیمونە چەكی ئەتۆمی
بەرهەمبهێنێت .مالكۆم وتبوی:
About ane year after Dimona gose cretical
Israel will be able to wake a unclear device
thereather they can build up two or three year
our estimate is that Dimona will go critical
latein 1963 or eavly 1964
بۆ زیاتر بڕوابە :هەمان سەرچاوە ال.١٢٠-١١٧ .
١٢ـ دەقە ئەسڵیەكە بەم شێوەیە.
The government Israel has reeffirmed that
Israel will not the first to intrdouce unclear
.weapons Israel avea-in to the avab
بۆ زیاتر سەیری سەرچاوەی پێشو بكە ال-١٩٠ .
.١٩١
١٣ـ
.Hersh. Thesamson optin p13q
سەیری وتاری سمحا فالبان بكە ،چەكداماڵینی
ئەتۆمی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تاكە چارەسەر
لە كتێبی امینز كوهین (االنسانیە فی ضل الذرە)
(النوپوت بنسیل هاتوم ) تەلئەبیب  :الكیبوتس الحد
١٩٨٧
١٤ـ كوهین (التابوالخیر) ال .٤-١
١٥ـ .hersh the samson option p 179
١٦ـ ibid. p 177
١٧ـ
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Avner cohen. Worst Kept secret; Israel
bargain with the Bomb(New york columbia
University press 2010 p 1319
18ـ Ibid
19ـ 28-Ibid p24
 .20ناصوم بارتیاع و سمعون سیغر (وثیقە اراد)
(چاپی كاغەز) .٢٠١٢ /٣/٢
٢١ـ سەرچاوەی پێشوو.
٢٢ـ شای فیلدمان ئەم كتێبەی نووسیوە كاتێك
توێژەر لەسەنتەری توێژینەوەی سرتاتیژی كە لەسەر
زانكۆی ئەلئەبین بەم ناونیشانە نووسیویەتی
;Sha; Feldman , Israel; Nadear Delerren ce
strategy for the 1980 C NEWYORK; Colobia
.Vniversity press 1982
٢٣ـ ش��ای فیلدمان ال��روع ال��ن��ودی الئیرسائیل
سەنتەری توێژینەوەی سرتاتیژی لە زانكۆی ئەلتەبیب
 ١٩٨٣ص ٦٥-٦٤
٢٤ـ هەمان سەرچاوە ال .١٩
٢٥ـ ئدم ران (ایران نوویە مزایا سیاسە الغموظ
االرسائیلیە عدكان سرتاتیژی جەلدی  -١٤ژم��ارە
٣ترشینی دووەم .٢٠١١
٢٦ـ ئەفیرن كوهمە چەندین لێكۆڵینەوەو كتێبی
باڵوكردنەوە كە تیایدا داوای كۆتایهێنانی سیاسەتی
نهێنیكاری ئەتۆمی ئیرسائیل دەكات لەوانە وتارێك
(كۆنتۆڵی ئەتۆمی لە دەستی یاسادا؛ كاتی ئەوە هاتووە
ئیرسائیل بیر لەدانانی یاساگەلێك تایبەت بە بواری
ئەتۆمی بكاتەوە؛ عدكان اسرتاتیجی جلد  ١٢ژمارە
( )١ئایاری  ٢٠٠٩هەروەها لە كتێبی (دوا تابۆ)
٢٧ـ سەیری ینیر عفرون كێشەی ئەتۆمی ئیرسائیل.
(ها دیلیمە هاج عینیت پل ارسائیل) (تەلئەبیب
یەگبنكین و الكسیوتس او حد  ١٩٨٧هەروەها
وتارێكی (دەستبەردارنەبوونی پەردەپۆشكردن هاریش
.٢٠١٠/١.٦

http//www.haaretz co.il/ missc/ artide.print-page 11. 1204513
28ـ بۆ زیاتر سەیری وتاری یحز میپل درور(مواجهە
ضد ایران ذات السالح النووی ال  ١٩-١٣هەروەها
سەیری توندی سزمتیل دروبكە كە داوای پێویست
لەناوبردنی ئیران بە ت��ەواوی لە گ��وزەرەوە شاندی
ئەتۆمی دژ بە ئیرسائیل كتێبی یحزفتیل درور ،كن لناق
تەلئەبیب میسكال ویدیعوت احرونوت  ٢٠١١ال .١٩٦
٢٩ـ ب��اراك رفید''ها هی الغواصە تأتی''هێرتس
٢٠١٢/٢/٢٣
٣ـ جیلی كوهن (ئەڵامنیا چ��وارەم كەشتی ژێر
ئاوگری لە جۆری دۆلفین تەسلیم بە ئیرسائیل كرد)
هێریتس ٢٠١٢/٥/٣
٣١ـ رمنید(هی هی الغواصە تأتی)
٣٢ـ روفین بدهستور الحبزال (الوزیر و الغواصە)
سەرچاوەی پێشوو.
٣٣ـ عوفر ادی��رت''دی��ر شبیگل :ئەڵامنیا ئاستی
ژێرئاوگری بەرزكردەەوە كە لەتوانای ئەتۆمی هەبێت
هێرتش ٢٠١٢/٦/٣
٣٤ـ یوسی میلامن(ڕاپۆرت :ئیرسائیل تواناكانی
چەكی ئەتۆمی خ��ۆی ب��ەرزك��ردوەت��ەوە) هێرهی
٢٠١١/١٠/٣١
٣٥ـ أگیلە شومبلی و ایالن مرسیانو كوتیك -لە
قودسدا لە كاتی نائاساییدا لێرەوە ئیدارەی دەوڵەت
دەدرێ وای نێت ٢٠٠٣/١٢/٧
٣٦ـ عوفری ایالنی''ئەمە كۆتایی جیهان نییە''
٢٠١٠/٩/٧
٣٧ـ شوهبلی و وسیانو (كوتیك لە قودسدا).
ئەم بابەتە لە نوسینی مها حمود محارب-ە
سەرجاوە:
مجلە سیاسات عربیە العدد ( -)2ایار 2013
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چارەنوسی ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی
ئێران و گروپی 1+5
ئامادەکردنی :ئارۆ ئەحمەد
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دوای نزیکەی دەیەیەک لە گفتوگۆ و ئاڵۆزی ،ئێران و نوێنەرانی کۆمەڵگەی جیهانی ڕێکەوتی
 2015/7/14لە ڤیەننای پایتخەتی نەمسا راگەیانگەیاند کە گەیشتوونە رێککەوتنێکی
گشتی و کۆتایی لەسەر چارەنوسی بەرنامەی ناوەکی ئێران.

پالنی گشتگیری هاوبەش كە لە نێوان ئێران و گروپی واڵتانی پێنج كۆ یەك لە 2015/4/2
ئیمزاكرا ،پشت بە هاوكێشەیەكی سادە دەبەستێت :گەمارۆكانی سەر ئێران الدەبرێن ئەگەر
كار لەسەر نیگەرانییەكانی پرۆگرامی چەكی ئەتۆمی بكات.

بەگوێرەی پالنەكە ،كاتی پێویست بۆ ئێران بۆ
بەرهەمهێنانی چەكی ئەتۆمی بە  2تا  3مانگ مەزەندە
دەكرێت .رێكەوتنەكە ،ئەم ماوەیە بۆ بەالیەنی كەمەوە بۆ
یەک ساڵ درێژ دەکاتەوە لە ماوەی  10ساڵی داهاتوودا.
لەم چوارچێوەیە ،لەبەرامبەر ڕەزامەندی ئێران بۆ ڕاگرتنی
تواناكانی بۆ دەستهێنانی چەكی ئەتۆمی ،گشت گەمارۆكانی
س��ەر ئێران الدەب��رێ��ن و پێشرتیش ئێران ڕەزامەندنی
نیشانداوە بۆ پشكنینەكانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی
ئەتۆمی.
قۆناغی کۆتایی گفتوگۆکان زیاتر لە دوو هەفتە درێژەی
کێشا و دوو جار ماوەکەی نوێ کرایەوە .ئەم رێککەوتنە لە
کاتی راگەیاندنیەوە بە چەند قۆناغێک جێبەجێ دەکرێت
کە دوای پەسەند کردنی لەالیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە،
پێویستە ئێران هاوکاری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی
ناوەکی بکات و هاوکات گەمارۆی ناوەکی لەسەر ئەم
والتە الدەچێت .ئەم رەوەندەش لەوانەیە سێ مانگ درێژە
بکێشێت.

مێژوی بەرنامەی ناوەکی ئێران

بێگومان بەرنامە ناوەکیەکەی ئێران یەکێکە لە گرنگرتین
بابەتە سیاسی و ئاسایشیەکان لەسەر ئاستی جیهان.
رۆژئاوا خوازیارە سنورێک بۆ بەرنامە ناوەکیەکانی ئێران
دابنێت .سەرەتای بەرنامەی ناوەکی ئێران بۆ ناوەڕاستی
س��ەدەی راب���وردوو دەگەڕێتەوە و ئەمریکاش یەکەم
ناڕازی ئەم بەرنامەیە بووە تا ئەمڕۆ .ساڵی  ١٩٥٧ئێران

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرنامە ناوەکیەکەی بە هاوکاری ئەمریکا بۆ مەبەستی
ئاشتیخوازی دامەزراند و ساڵی  ١٩٦٧چاالکیە ناوەکیەکانی
دەستپێکرد .دوای ساڵێک ئێران پەیامننامەی  NPTواژۆ
کرد و دامەزراوەی وزەی ناوەکی ئێرانی لە ساڵی  ١٩٧٣بۆ
چاودێری کردنی پرۆژەکە دامەزرا.
دوای ش��ۆڕش��ی ئ��ی�ران و روخ��ان��ی ش��ای هاوپەیامنی
ئێران ،خومەینی بە هۆکاری ئاینی دژی بەرنامە ناوەکیەکە
وەستایەوە ،بەاڵم ساڵی ١٩٨٤و دوای شەڕی ئێران-عێراق
دوب��ارە دەستیپێکردەوە و دوای کۆتایی هاتنی شەڕ ،ئێران
پەیوەندیەکانی لەگەڵ واڵتانی چین و روسیا و پاکستان و بەرەو
باشرت برد و ئەمەش ئیرسائیلی نیگەران کرد ،بنیامین ناتانیاهۆ
سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتەی ئیرسائیل مەترسی دەستکەوتنی
چەکی ناوەکی لەالیەن ئێرانەوە راگەیاند .لەو کاتەوە ئەمریکا
فشار دەخاتە سەر ئێران بۆ وەستاندنی بەرنامە ناوەکیەکانی.

بەرنامە ناوەکییەکانی ئەمڕۆ

بەرنامەی ناوەکی ئێران واڵتانی ناوچەکە و جیهانی
بۆ دو بەرە دابەشک کردبوو ،بەرەیەک دەترسان ئێران
بەرنامە ناوەکیەکانی بۆ مەبەستی سەربازی بێت و
الیەنگری فشارخستنە سەر ئێران و گەمارۆی ئابوری یان
گورزی سەربازی بوون ،لە بەرامبەریشدا واڵتانی وەک
چین و روسیا کە یارمەتی تەکنیکی پێشکەش دەکەن ولە
روی سیاسیەوە بە بەکارهێنانی مافی ڤیتۆ دژی هەمو
بڕیارێکی نێودەوڵەتی بەرامبەر چاالکیە ناوەکیەکانی ئێران
لە ئەنجومەنی ئاسایش دەوەستنەوە.
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ئێران ژمارەیەک دامەزراوەی ناوەکی بۆ بەرهەمهێنانی
وزەی ناوەکی هەیە ،دیارترینیان دەکەونە ئەم شارانەوە (
قوم و نەتەنز و بوشەهر و ئیسفەهان و ئەراک).

سزاکان و کاریگەریان لەسەر ئێران

ئەنجومەنی ئاسایش چەند جارێک لە سااڵنی ،٢٠٠٦
 ٢٠١٠ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧سزای بەسەر ئێراندا سەپاندوە و بە
هۆی سزا جیا جیاکانەوە داهاتی سااڵنەی نەوتی ئێران
لە  ١٠٠ملیار دۆالرەوە بۆ  ٣٥ملیار دابەزیوە و بەهای
دراوەکەی بەڕێژەی  %٦٠کەمیکردوە.

کێ پشتیوانی بەرنامەی ناوەکی ئێرانە؟

رێککەوتنی دامەزراندنی دو ناوەندی ناوەکی لە شاری
بوشەهر بە یارمەتی روسیا ساڵی  ١٩٩٢واژۆ کراوە ،بەاڵم

یەکەم واڵت نەبوە کە یارمەتی ئێرانی داوە بۆ دامەزراندنی
ناوەندی ناوەکی ،ساڵی  ١٩٧٤زانا ئاڵامنیەکان سەرەتاکەیان
لە ش��اری بوشەهەری ئ لە ش��اری بوشەهەری ئێران
دەستپێکرد ،بەاڵم بەشداری روسیا لە روی تەکنیکی یان
سیاسیەوە زەقرتە .لە ساڵی ١٩٩٥وە یارمەتی هاوبەش لە
نێوان ئەو دو واڵتەدا هەیە و بەهاکەی زیاتر لە ملیارێک
دۆالرە و روسیا یارمەتی دەدات بۆ ئەوەی بەرهەمهێنانی لە
 ١٠٠٠مێگاواتەوە ساڵی  ٢٠٢٠بگەیەنێتە  ٦٠٠٠مێگاوات.
بەپێی راپۆرتە رۆژنامەوانیەکان ،روسیا بە نیازە ڕێککەوتن
نامەی نوێ لەگەڵ ئێراندا واژۆ بکات لە چوارچێوەی
رێککەوتنە نوێیەکاندا بڕیارە  ٤تا  ٨دامەزراوەی ناوەکی
لە بوشەهر دروست بکرێن .الی خۆشیەوە چین یارمەتی

گفتوگۆیەکی نێوان وەزیرانی دەرەوەی ئەمەریکاو ئێران
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تەکنیکی پێشکەشی ئێران کردوە و ئیرسائیلیش کۆریای
باکور تۆمەتبار دەکات بەوەی لە بواری ناوەکیدا یارمەتی
ئێران دەدات ،بەاڵم کۆریای باکور ئەوەی رەتکردۆتەوە.

هەڵسەنگاندنی رێککەوتننامەکە لە ناوخۆی ئێراندا:

ئ��ەم رێککەوتنە دەری��دەخ��ات کە خەریکە چەند
سیناریۆیەک لە ناوخۆی ئێراندا دروست دەبن:
 .1عەلی خامنەیی ئامادەیە جەند گۆڕانکارییەک
بکات بۆ ئەوەی سیستمەکە بە سەقامگیری مبێنێتەوە.
 .2ئەم رێککەوتنە بۆ رایگشتی ئێران سەرکەوتنێکە.
 .3ئ��ەم رێککەوتنە ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە
سیاسەتی دەرەوەی ئێراندا.
 .4حەسەن روحانی والیەنگرانی لەم رێککەوتنە
زۆرترین قازانج دەکەن.
دوای شۆڕشی ئیران و روخانی شای هاوپەیمانی ئێران،
خومەینی بە هۆکاری ئاینی دژی بەرنامە ناوەکیەکە
وەستایەوە ،بەاڵم ساڵی ١٩٨٤و دوای شەڕی ئێران-
عێراق دوبارە دەستیپێکردەوە و دوای کۆتایی هاتنی شەڕ

 .5هێزە توندڕەو و ئوسولگەراکان لەم رێککەوتنە
هیچیان دەست ناکەوێت.
بۆ تێگەیشنت لە پێگەی ئایەتوڵاڵ خامنەیی رابەری
ئێران لە رێککەوتننامەی ناوەکیدا دەتوانرێت ئەم فۆرمپڵە
بەکاربهێرنێت کە "بەدەستهێنانی سەقامگیری پێویستی بە
گۆڕانکاریە" و لە فایلی ناوەکیشدا خامنەیی ئەو گۆڕانکاریەی
پەسەند کردووە .بەپیی ئەو گۆڕانکاریانە لە بواری سیاسەتدا
دروشمی "مردن بۆ ئەمریکا" گٶڕاوە بۆ "گفتوگۆ لەگەڵ
ئەمریکا" و "مامەڵە لەگەڵ ئەمریکا" .لەالیەکی تریشەوە
دۆڕاوەکانی رێککەوتننامەی ناوەکی ،هێزە توندڕەوەکانن کە
بۆ ماوەی هەشت ساڵ رادیکاڵرتین سیاسەتیان لە سیاسەتی
دەرەوە و ناوەکیدا پەیڕەو کرد و ئەم رێککەوتنە توانا و
هێزی ئەو هێزە رادیکااڵنە کەم دەکاتەوە.
ئایدیا دیپلۆماتیك

سەرەتای ماراسۆنێکی دوو مانگە لە کۆشکی سپی

ب��اراک ئۆباما دەزانێت تا پەسەند کردنی کۆتایی
رێککەوتننامەی ئێران و کۆمەڵەی  1+5رێگەیەکی پڕ
ئاستەنگی لە پێشە .کۆنگرێسی ئەمریکا لەکاتی وەرگرتنی
رێککەوتننامەکەوە  ٦٠رۆژ ماوەی هەیە کە رای خۆی
لەسەر رێککەوتننامەکە دەرببڕێت .لەمبارەیەوە باراک
ئۆباما س��ەرۆک کۆماری ئەمەریکا رایگەیاندووە هەر
لەمپەڕێک ئەگەر لەالیەن کۆنگرێسەوە بخرێتە بەردەم
ئەم رێککەوتننامەیە ،ڤیتۆی دەکات .جۆن بیرن ،سەرۆکی
ئەنجومەنی نوێنەران لە کۆنگرێس لە بەرامبەردا
رایگەیاندووە ،رێککەوتنی کۆتایی ئەوەندە باش نیە و
ژمارەیەک سیناتۆری کۆماری پێشرت دژایەتی خۆیان بۆ ئەم
رێککەوتنە دەربڕیوە .هەر لە وتەکانیدا رایگەیاندووە کە
ئۆباما بیر لە بەرژەوەندیەکانی ئەمەریکا ناکاتەوە.
کۆماریەکان گەورەترین رێگرن لەبەردەم ئۆباما،
زۆربەی ئەندامە کۆماریەکان کە زۆرینەی کورسیەکانی
پەرلەمانیان هەیە ،دژایەتی خۆیان بۆ رێککەوتننامەکەی
ڤیەننا دەربڕیوە .هەروەها ژمارەیەک لە کاندیدەکانی
سەرۆکایەتی کۆماری ئەمریکا دژی رێککەوتننامەکەن.
لیندسی گراهام کاندیدی کۆماریەکان رێککەوتننامەکەی
ڤیەننای بە (حوکمی کوشتنی ئیرسائیل) ن��اوب��ردوە و
رایگەیاندووە "ئەمە مەترسیدارترین و نابەرپرسیارانەترین
هەنگاوە کەلە مێژووی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بیستومە".
الیخۆیەوە هیالری کلینتۆن لە حزبی دیموکرات و
وەزی��ری دەرەوەی پێشووی ئەمەریکا پشتیوانی خۆی
بۆ رێککەوتننامەکە دەرب��ڕی��وە و لەهەمان کاتیشدا
رایگەیاندووە ئەگەر ببێت بە سەرۆک کۆمار هەرگیز رێگە
نادات کۆماری ئیسالمی ئێران ببێتە خاوەنی چەکی ناوەکی.

ئایا ڕێككەوتنامەكە بۆ هەرێمی كوردستان مانای چی
دەگەیەنێت؟

كاریگەرییەكانی ڕێككەوتنامەی ئەتۆمی لەسەر
هەرێمی كوردستان و عێراق پشت دەبەسنت بە ڕۆڵی ئێران
لە ناوچەكە بە نزیكبوونەوە لە ئیمزاكردنی ڕێككەوتنە
هەمیشەییەكە.
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 سیناریۆی یەكەم :ئێران ب��ەردەوام دەبێت لەبەرفراوانكردن و دەستێوەردان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
البردنی گەمارۆ ئابوورییەكان بەدڵنیاییەوە دەبێتە
هۆی بەهێزكردنی ئێران و لە دەرئەنجامیش گرتنەبەری
سیاسەتی توندتر و بەرفراونكردنی هەژموون لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست .لەم سیناریۆیەدا ،هەریەك لە عێراق و هەرێمی
كوردستان بە دڵنیاییەوە دەكەونە ژێر سەرلێشواندنی ئێران
و سەربەخۆیی عێراق و هەرێمی كوردستان دەكەوێتە ژێر
پرسیارەوە ،كە ئەمەش پرۆسەیەكە خەڵكێكی زۆر پێیان
وایە پێشرت دەستی پێكردووە.
سیناریۆی دووەم :ئێران سیاسەتی ناوچەیی خۆی
س��ن��ووردار دەك��ات .ئەگەر ئێران سیاسەتی زی��رەك و
بەهێز هەڵبژێرێت ،ئەوكاتە هەرێمی كوردستان و عێراق
سوودمەند دەبن لە دەرفەتە ئابوورییە فەراهەم بووەكان
ل��ەدوای كەمبوونەوەی گەمارۆكانی سەر ئێران .بەاڵم
س��ەڕەڕای ئەم سوودانە ،حكومەتی هەرێمی كوردستان
و عێراق پێویستە بااڵنسێكی تەندروست بپارێزن لە
پەیوەندییە ئابورییەكان لەگەڵ ئێران بە شێوەیەك كە
لە بەرژەوەندی هەمووالیەنەكان بێت نەوەك تەنیا لە
بەرژەوەندی ئێران بێت.

کاردانەوە جیهانییەکان بەرامبەر ڕیککەوتنە
ناوەکیەکەی ئێران و کۆمەڵەی 1+5

لە نوێرتین هەڵویستدا بەرامبەر رێککەوتنەکە ،رابەری
ئێران سوپاسی دەوڵەتی حەسەن روحانی کرد .هاوکات باراک
ئۆباما سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە جاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ
نیویۆرک تایمز رایگەیاند ،نەیارانی رێککەوتنی ناوەکی لە
ناوخۆی ئێران ئەو توندڕەوانە بوون کە دەیانخواست کە
دۆخەکە وەک خۆی و ئێران بە پەراوێز خراوی مبێنێتەوە.
ئۆباما دوای واژۆ کردنی رێککەوتننامەکە وتی "ئەمڕۆ بە
گفتوگۆی لۆجیکی و بەهێز توانیامن رێگە لە پەرەسەندنی
چەکی ن��اوەک��ی لە رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت بگرین".
هەروەها بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆک وەزیرانی ئیرسائیل
لە بەیاننامەیەکدا ئەو رێککەوتننامەیەی رەتکردەوە و
رایگەیاند کە ئیرسائیل پابەندی ئەو رێککەوتنە نابێت.

بنیامین ناتانیاهۆ رایگەیاندووە" ،بۆ ئێران رێگەیەکی
متامنەپێکراو کرایەوە و زۆرینەی لەمپەڕە دروستکراوەکان
هەڵدەگیرێن .ئێران ملیاران دۆالر وەردەگرێتەوە بۆ ئەوە
سیاسەتی تیرۆر و هێرشی خۆی لە ناوچەکە و جیهاندا
درێژە پێبدات" .ناتانیاهۆ ئاماژەی بە ئەوەش کردووە کە
هەوڵدەدات لە کۆنگرە دەنگ بە رێککەوتننامەکە نەدرێت
وەزیری دەرەوەی میرس لەوە بارەیەوە رایگەیاندووە کە
ئەو رێککەوتنە کێبڕکێی چەکی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
وەستاند .هەروەها خەلیفە بن زاید ئال نهیان سەرۆکی
ئیامرات و ئەمیری ئەبو زەبی پیرۆزبایی رێککەوتننامەکەی
لە حەسەن روحانی کرد .لەناو واڵتانی کەنداوی عەرەبیدا
عەمامن یەکەم واڵت بوو کە بەرامبەر رێککەوتننامەکە
هەڵویستی خۆی دەربڕی و پێشوازی لێکرد.
ک��ۆم��اری��ەک��ان گ��ەورەت��ری��ن رێ��گ��رن ل��ەب��ەردەم
ئۆباما ،زۆرب��ەی ئەندامە کۆماریەکان کە زۆرینەی
کورسیەکانی پەرلەمانیان هەیە ،دژایەتی خۆیان بۆ
رێککەوتننامەکەی ڤیەننا دەربڕیوە

بەپێی ئاژانسی هەواڵی دەوڵەتی سوریا ،بەشار ئەسەد
سەرۆک کۆماری ئەو واڵتە لە دوو پەیامی جیا جیادا بۆ
ئایەتوڵاڵ خامنەیی راب��ەری ئێران و حەسەن روحانی
پیرۆزبایی خۆی پیڕاگەیاندوون و بە دەستکەوتێکی
مێژوویی و سەرکەوتنێکی گ��ەورە ن��اوی ب���ردووە .لە
کاردانەوەیدا بەرامبەر رێککەوتننامە ئەتۆمیەکە شای
عەرەبستانی سعودی جەخت دەکاتەوە لەسەر رێگری لە
بەدەستهێنانی چەکی ناوەکی لەالیەن کۆماری ئیسالمی
ئێرانەوە و بەرپرسێکی ئەو والتەش داوای بەردەوامی
گەمارۆکانی کردووە .لە واڵتانی ئەوروپاش ئەنجێال مێرکڵ
راوێژکاری ئاڵامنیا رێککەوتننامەکەی بە سەرکەوتنێکی
گەورە ناوبردووە و پێشوازی لێکردووە و داوای لەسەرجەم
الیەنەکان کردووە بە خێرایی خاڵەکانی ئەو رێککەوتنە
جێبەجێ بکەن.
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دەی��ڤ��د ک��ام��ی��رۆن س���ەرۆک وەزی��ران��ی بەریتانیا
رێککەوتنەکەی بە مێژوویی ناوبردووە و رایگەیاندووە،
"ئەم رێککەوتنە ئێران لە بەدەستهێنانی چەکی ناوەکی
دوور دەخاتەوە و یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی جیهان سەقمگیرتر
بێت" .هەروەها حکومەتی چین کە هاوپەیامنی ئێرانە
رایگەیاندووە کە رێککەوتنی ناوەکی ئێران نیشانی دەدات
کە جیهان بە گفتوگۆ دەتوانێت گرفتەکانی چارەسەر بکات.
الی خۆیەوە فرانسوا ئۆالند س��ەرۆک کۆماری فەڕەنسا
لەگەڵ دەربڕینی هەستی خۆشحاڵی بە ڕێککەوتنی نێوان
ئێران وکۆمەڵەی  1+5بە ئاژانسی هەواڵی فەڕەنسای
راگەیاندووە "جیهاب بە ئەم رێککەوتنە پێش دەکەوێت".

الیەنێک لە کۆبوونەوەکانی نێوان ئێران و گروپی 1+5

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەپێی راپۆرتی کەناڵی  24روسیا ،وەزیری دەرەوەی روسیا
ئومێدەواری خۆی دەرب��ڕی ب��ەوەی کە ئەم رێککەوتنە
لەگەڵ ئێران ببێتە هۆکاری ئەوەی ئەمریکا پرۆژەی سپەری
موشەکی لە ئەوروپا جێبەجێ نەکات.
سێرجی الڤرۆڤ وەزیری دەرەوەی روسیا وتویەتی" :
باراک ئۆباما ساڵی  ٢٠٠٩رایگەیاندووە ئەگەر بەرنامەی
ناوەکی ئێران چارەسەر بکرێت ،ئەوا بەرامنەی دانانی
سپەری موسەکی لە ئەوروپا هەڵدەوەشێننەوە و ئێمەش
ئەوەمان بیر هاوکارە ئەمریکاییەکامنان هێناوەتەوە" .لە
یەکێتی ئەوروپاش ،فدریکا موگرینی بەرپرسی سیاسەتی
دەرەوەی یەکێتی ئ��ەوروپ��ا کە رۆڵێکی ب��ەرچ��اوی لە
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رێککەوتنەکەدا هەبووە رایگەیاندووە" ،بڕیارە مێژووییەکان
هەرگیز ئاسان نەبوون .بەاڵم لەگەڵ زۆری هەوراز و نشێوی
و دواکەوتنەکان ،ئومێد بووە هۆکارێک بۆ ئەوەی بەسەر
قورسیەکاندا سەربکەوین" .هەروەها رۆب نیکۆلسۆن
وەزیری دەرەوەی کەنەدا باسی لەوە کردووە کە "ئێران
بە هۆی پاوانخوازی ناوەکی و بەردەوامی پشتیوانی لە
تیرۆریزم و داواکاریە بەردەوامەکانی بۆ لەناوبردنی ئیرسائیل
و پێشێلکردنی مافەانی مرۆڤ ،هێشتا هەڕەشەیە بۆ سەر
ئاسایش و ئاشتی جیهانی" .بان کی مۆن ئەمینداری گشتی
نەتەوەەکگرتووەکان رێککەوتنەکە بە روداوێکی مێژوویی
و گرنگ ناودەبات و دوای راگەیاندنی رێککەوتنەکە
وتویەتی" :ئەمە پشتڕاستکردنەوەیەکە بۆ کارایی گفتوگۆ لە
جیهاندا".

کاریگەری الدانی گەمارۆکانی سەر ئێران لەسەر
بازاری نەوت و جیهان

ئێران بە نیازە دوای البردنی گەمارۆکان بەرهەمهێنانی
نەوت بە خێرایی زیاد بکات .بەر لە سەپاندنی گەمارۆکان،
ئێران رۆژانە  4ملیۆن بەرمیل نەوتی هەناردەکردووە.
لە ئێستادا بەپێی خەماڵندنەکان ئێران رۆژانە دوو
ملیۆن و نۆ سەد هەزار بەرمیل نەوت دەردێنێت .نوێنەرانی
کۆماری ئیسالمی ئێران لە دوا کۆبونەوەی (ئۆپیک)
رایانگەیاندووە ئەگەر گفتوگۆ ناوەکیەکان بە ئامانجی بگەن
ئەوا رێژەی بەرهەمهێنانی نەوت لە پێش گەمارۆکان زیاتر
دەکەن.
ژمارەیەک لە شارەزایان رێژەی نەوتی پاشەکەوت کراوی
دەرهێرناوی ئێران بە  70ملیۆن بەرمیل بەراورد دەکەن و
ئەگەر ئەو رێژە نەوتە بخرێتە بازاڕەوە ئەوا بەهای نەوت
زیاتر دادەبەزێت ،بەاڵم لە داهاتودا پێویستە چاوەڕوانی
ئێران بکرێت تا چەندێک دەتوانێت نەوت هەناردە بکات.
بەرای شیکەرەوانی بواری نەوت روسیا یەکێک دەبێت
لە دۆڕاوە سەرەکیەکان ،ئەگەر ئێران بە ڕێژەی زۆر نەوت
بخاتە ب��ازاڕەوە .نەوتی خاوی ئێران و روسیا لە رووی
کوالیتیەوە لەیەک دەچن و هەر لەبەر ئەوەشە لەوانەیە
نەوتی ئێران لە ئەوروپا ببێتە رکابەری سەرەکی مۆسکۆ.
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http://www.bbc.com/persian/blogs/2015150715/07/_l44_
nazeran_nuclear_khamenei
http://www.iscanews.ir/news/
http://www.bbc.com/persian/iran/2015150714/07/_u04_
nucleardeal_reactions

http://www.dw.com/fa-

:سەرچاوە

)Middle East Research Institute( ماڵپەڕی
http://www.meri-k.org/?publication
http://www.dw.com/fa-ir
http://www.dw.com/fa-ir/
http://www.bbc.com/persian/iran/2015150714/07/_l26_
iran_nuclear_deal_jcpoa_vienna
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یەمەن لە نێوان
بەرداشی ئێران  -سعودیەدا
وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :هەورامان
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واڵتی یەمەن خۆی لەبەردەم هێرشێکی دڕندانەی سعودیە و هاوپەیمانەکانیدا دەبینێتەوە.
شارومهندانی ئەم واڵتە ،بەهۆی ئەم جەنگەوە خۆیان لەبەردەم مەرگەساتێکی گەورەدا
دەبیننەوە .دیارە ئەم واڵتە لە ساڵی  2011بهمالوه بەتایبەت لەدوای بەهاری عەرەبی،

ب��هرهوڕووی گێژاوێکی گەورەی سیاسی و ئابووری گەورەدا کراوهتهوه .ئێمە لەم وتارەدا
هەوڵدەدەین ،تیشک بخەینە سەر دوێنێ و ئەمڕۆی ئەم واڵتەو له کێشەکانی بدوێین.

پێگەی جوگرافی یەمەن

واڵتی یەمەن دەکەوێتە باشووری نیمچە دوورگەی
عەرەبیەوە ،یەکێکە لە واڵتە مێژوویی و پڕ بایەخەکانی
جیهان .کۆی گشتی ڕووب��ەری دەگاتە  527,970کم
جوارگۆشە .ئەم واڵتە خاوەنی رسوشتێکی هەمە جۆرە.
پانتایی چیاسەختەکانی نزیکەی  18%دهگرێتهوهو لە
باکووری رۆژئاواوە درێژ دەبنەوە بۆ باشووری ڕۆژهەاڵتی
واڵت .بەرزترین لووتکەی ناوی « جبل بنی الشعیب»
کە بەرزاییهکهی دەگاتە  3500م .جێی ئاماژە پێکردنه
 80%له خەڵکی یەمەن لەناوچە شاخاویەکاندا دەژین.
ئەم ناوچە شاخاویانە ،کاریگەری گەورەیان لەسەر ژیانی
کۆمەڵگەی یەمەن داناوه.
جگە لە چیای سەخت ،بیابانێکی گەورەشی هەیەکە
بە « سەحرای ربع الخالی» ناودەبرێت .لەناوچەکانی
باشووریشدا ،پێدەشتی گەورەی تێدایە.
واڵتی یهمهن لە باکوورەوە دراوسێی عەرەبستانی
سعودییەو سنور هاوبهشی زۆریان پێکهوه ههیهو نزیکی
 1458کم دهگرێتهوه .عەرەبستانی سعودییە هەمیشە
گەورەترین کێشەی یەمەن بووه .لە رۆژهەاڵتیشەوە
دراوسێی واڵتی عهمان و بە درێژی  288کم سنووری
هاوبهشیان ههیه .لە باشوورەوە دەکەوێتە سەر دەریای
عەدەن ،لە رۆژئاوا ،دەکەوێتە سەر دەریای سوور .ئەم
واڵتە خاوەنی کەنارێکی دەریایی زۆرە کە رووبهرهکهی
 2500کم دهگرێتهوه .له گهرووی» باب املندب» هەر دوو
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دەریای عەرەب و دەریای سوور پێکەوە دەبەستێتەوە.
یەمەن وەکو دەرگایەک وایە بۆ بەستنەوەی هەر سێ
کیشوەری ئاسیا و ئەفریکا و ئورووپا 40% .بازرگانی
جیهان و  80%نەوتی جیهان لە گهرووی « باب املندب»
هوه دەڕوات ،کە ئەمەش لە رووی جیۆپۆلتیکیەوە زۆر
گرنگی ههیه.

دانیشتوانی یەمەن

زۆربەی دانیشتوانی یەمەن لە نەتەوەی عەرەبن،
هەرچەندە هەتا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەکی گشتگیر
لەبارەی ژمارهی دانیشتوانی یەمەن نەکراوە ،هۆکارهکهشی
بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه کە ڕێ��ژەی نەخوێندەواری لەم
واڵتەدا زۆرەو هەروەها بە تەواوی دەسەاڵتێکی ناوەندی
باڵی بەسەر هەموو ناوچەکانی واڵتدا نەکێشاوە .بەاڵم
واها مەزندە دەکرێت کە ژمارەیان بگاتە نزیکی 25
ملیۆن کەس.
مەزهەب و ئایینە جیاوازەکان
 % 99ی خەڵكی یەمەن موسڵامنن  .ڕێژەیەکی زۆر
کەمی جوولەکەی هەیه ،کە مێژوویان لە واڵتی یەمەندا
زۆر کۆنە و ئ��ەوان لە س��ەدەی یەکەمی زایینەوە لەم
واڵتەدا ژیاون.
لەیەمەن دوو مەزهەبی سەرەکی هەیە ،سوننهی
شافعی کە ڕێژەیان دەگاتە  60%دانیشتوانی واڵت ،زیاتر
دەکەونە باشوور و رۆژهەاڵتی واڵتەوە .زەیدیەکانی 40%
دانیشتوانی واڵت پێکدەهێنن .زەیدیەکان بنەچەیان
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دەگەڕێتەوە بۆ « زەیدی کوڕی حسین کوڕی ئیامم عەلی»
 .هەربۆیە زۆرجار قسەوباسی زۆر دەکرێت دهربارەی
ئەوەی ،کە ئاخۆ زەیدیەکان شێعەن یان سونەن .چونکا
ئ��ەوان بە پێچەوانەی شیعە ،باوەڕییان بە خەالفەتی
عومەر بن خەتاب و ئەبوبەکری سدیق هەیە.

خێڵ و کاریگەری لەسەر کۆمەڵگەی یەمەن

یەمەنی کۆمەڵگەیەکی خێڵەکی ههیهو هەتا ئێستا،
خێڵ پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی گەورەی هەیە.
بەهێزبوونی ڕۆڵی خێڵ وایکردووە ،کەهەتا ئەمڕۆش ،
هیچ کاتێک نەتوانرێت دەسەاڵتێکی ناوەندی دروست
ببێت .بگرە هەرکەس حوکمی ئەم واڵتە بکات ،دەبێت
پێش هەموو شتێک حسابێکی وورد و درشت بۆ خێڵەکان
بکات.
لە یەمەن دوو خێڵی گەورە هەیه  ،ئەوانیش « حاشد
و بکیر» .ئەم دوو خێڵە زیاتر وەکو بەرەیەکی خێڵەکین
 ،کە کۆمەڵێك خێڵ و تیرەی تریان لە خۆ کۆکردۆتەوە.
هەتا ئێستاش کاریگەری گەورەیان بەسەر ژیانی سیاسی
و ئیداری و کۆمەاڵیەتی ئەم واڵتە هەیە.

ئابووری

هەرچەندە یەمەن لە ڕووی سامانی ژێر زەوی و
رووبەری زەوی کشتووکاڵیەوە ،واڵتێکی دەوڵەمەندە،
هەروەها کەنارێکی زۆری بە دەریاوە هەیە ،بەاڵم ئەم
واڵتە بەیەکێک لە واڵتە هەژارەکانی جیهان دادەنرێت.
یەمەن خاوەنی سامانی نەوتە ،کە ڕێ��ژەی  90%ی
هەناردەی واڵت پێکدەهێنێت .جگە لە نەوت  ،گازی
رسوشتی و ئاسن و چیمەنتۆ و چەندین سامانیرتی
رسوشتی هەیە .لە ڕووی کشتووکاڵیشەوە ،خاوەنی
چەندین سامانی نایابە بەتایبەتی « قاوە و هەنگوین».
بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەم سامانە رسوشتیە مەزنەشدا،
کەچی ئەم واڵتە لە ههملهرجێکی خراپی ئابووریدایە.
بەپێی دواهەمین ڕاپۆرتی نەتەوەیەکگرتووەکان 60%
ی دانیشتوانی یەمەن لە ژێر هێڵی هەژاریەوە دەژین،
دیارە هۆکاری سەرەکی ئەو دۆخه نالهباره ،بۆ نائارامی و
پشێویدە دەگەڕێتەوە کە ماوەی چەند ساڵێکە ،ڕووبەروی
ئەم والتە بۆتەوە.

قات

قات جۆره گیایەکی هۆشبەرە ،ڕۆژانە یەمەنیەکان
وەک��و نەریتکی ب��او بەکاریدەهێنن .باڵوبوونەوەی
ئەم ماددەیە بەو شێوە زۆرەی کە هەیە ،کاریگەری
ئێجگار خراپی لەسەر تەندروستی و ژیانی کۆمەاڵیەتی
و ئابووری دان��اوهو یەکێک لە کێشە گەورەکانی ئەم
واڵتەیه .بەشێکی زۆری زەوی کشتووکاڵ له یەمەن ،
دەکرێت بە قات .ئەمەش وایکردووە کە یەمەن 75%ی
خواردهمهنی ،ل��ەدەرەوە ه��اورده بکات .ئەوه بارێکی
گرانی لهسەر ئابووری ئەم واڵتە دروستکردووە .جگە
ل��ەوە ،بەرهەمی قات بۆته هۆی ئ�هوهی کە بەشێکی
زۆری زەویە کشتووکاڵیەکان کە پێشرت بۆ گەنم و قاوە
تەرخانکرابوون ئێستا بکرێت به قات ،کە جگه لە زەرەر
هیچ سوودێکی تهندروستی و ئابوری نییە.
یەمەنی کۆمەڵگەیەکی خێڵەکی ههیه ،خێڵ پێگەیەکی
کۆمەاڵیەتی و سیاسی گەورەی هەیە .بەهێزبوونی ڕۆڵی
خێڵ وایکردووە ،هەتا ئەمڕۆش هیچ کاتێک نەتوانرێت
دەسەاڵتێکی ناوەندی دروست ببێت.

مێژووی دێرینی یەمەن

یەمەن خاوەنی مێژوویەکی پڕ شانازی گەورەیە ،کە
تێیدا چەندین شارستانی مەزن دروستبووە .لەهەموویان
کۆنرت  ،شارستانی یان « مەملەکەتی سهبا» بووە .کە
مێژووی بۆ س��ەدەی  12پێش زاین دەگەڕێتەوە .ئەم
شارستانییە زۆر گەورە بووە ،کە تەواوی سنووری یەمەن و
ههتا واڵتی ئیرسائیلی گرتۆتهوه .ئەوەی جێگەی سەرنجە
ئەم شارستانییە مەزنە لەالیەن « شاژن سهبا» حوکم کراوە،
کە هەتا ئێستا بە یەکێک لە ژنە نارساوەکانی مێژووی
جیهان دادەنرێت و چەندین کتێبی له بارهوه چاپکراوهو
فیلمیشی لەسهر دهرهێرناوه .قۆناغی فەرمانڕەوایی شاژن
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سهبا ،بەیەکێک لە قۆناغە پڕشنگدارەکانی ئەم واڵتە
دادەنرێت.
لەالیەکیرتەوە بۆ یەکەمجار لە مێژووی مرۆڤایەتیشدا،
یەکەمین بەنداوی گەورە بهناوی « بەنداوی رحاب»
دروس��ت دەک��رێ��ت .پانتایی ئ��ەم ب��ەن��داوە  648مەتر
و قوواڵیی نزیکی  20مەترە .ئەم بەنداوە لە رووی
هەندەسییەوە ،ئاستێکی زۆر بەرزی هەبووە .هەربۆیە
لە کۆندا بە واڵتی یەمەنیان دەگووت « یەمەنی سەعید،
واتە یەمەنی دڵخۆش» چونکە لە چاو ناوچەکانی تردا،
خەڵکی یەمەن زۆر خۆش ژیاون.
پێگەی گرنگی ج��وگ�راف��ی ئ��ەم واڵت��ە هەمیشە
هۆکاربووه بۆ پەالماردانی دەوڵەتانی ناوچە .سەرەتا
فارسەکان بەتایبەتی لەسەردەمی ساسانیدا ،پەالماری ئەم

سوپای تایبەتی سعودیە لە منایشێکی سەربازیدا

ئایدیا دیپلۆماتیك

واڵتەیان داوە .له دواوییدا عەرەبەکانی دوورگەی عەرەب
و دواتر ئیسالمیان تێدا باڵوکردۆتەوە .دواتر دەسەاڵتی
فامتیەکان و ئەیبویەکان و عوسامنیەکان و پورتوگالیەکان
و ئینگلیزەکان ،پەالماری ئەم واڵتەیان داوە و بۆ ماوەیەکی
زۆر داگیریان کردووە.
ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ه��ەم��وو ئ��ەم پ �هالم��اره گ��ەوران��ەی
داگیرکەران ،هەمیشە لەناو یەمەندا کۆمەڵێک ئیامرەتی
بەهێز هەبووە .لەهەموویان گرنگرت ئیامرەتی یەمانی
بووە.

ئیامرەتی یەمانی یان زەیدی

زەیدییەکان لە سەدەی حەوتی زاینییەوە هەتا ساڵی
 1962بە شێوەی گشتی حوکمی واڵتی یەمەنیان کردووە،
دوایین ئیامرەتی زەیدیەکان  ،دەوڵەت یان مەملەکەتی

287

متوەکەلی یەمەنی بووە .کە ئیامم یەحیا حاکمی بووه.
ئەم مەملەکەتە بە شێوەیەکی گشتی پشتی بە ئایین
بەستووهو بەهەموو شێوەیەک دژی هەموو نوێکاری
و مۆدێرنیتەیه بووه .بە شێوەیەک یەمەنیان کردبووە
زیندانێکی گەورە کە نەیاندەهێشت بە هیچ شێوەیەک
کولتووری بیانی بێتە ناو واڵت��ەوە ،کەئەمەش زەرەری
گەورەی بەم واڵتە گهیاندووه .ئەم مەملەکەتە بەردەوام
بوو هەتا ساڵی  ، 1962که لەالیەن سوپاساالر ئیامم
یەحیاوە ،کۆدەتایەکی سەربازی دەکرێت و کۆتایی بە
حوکمی ئیاممەتی متوەکهلی دەهێرنێت.

کۆدەتای عەبدوڵاڵ سەالل

عەبدوڵاڵ سەالل ئەفسەرێکی سوپای یەمەن بوو
 ،پێشرت لە عێراق لە کۆلیژی سەربازی خوێندبووی.
سەالل زیاتر هۆگری بیری « قەومیەتی عەرەبی» بوو،
کە ئەو کات دیکتاتۆری میرسی « جەمال عەبدول نارس»
رابەرێتی دەکرد .هەر بەهاوکاری نارسیش  ،عەبدوڵال
سەالل کودەتای بەسەر ئیامم یەحیا کرد .لێرەشەوە ئەم
واڵتە تووشی جەنگێکی ناوخۆیی بوویەوە  ،کە هەتا
ساڵی  1968بەردەوام بوو.

نارس و یەمەن

لە مێژوودا هەرکاتێک دەوڵەتێکی بەهێز یان هێزێکی
داگیرکەر واڵتی میرسی داگیرکردبێت ،یەکسەر پەالماری
یەمەنی داوە .دیارە ئەمەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،کە
یەمەن وەکو دەروازەیەکی سەرەکی واڵتی میرس وایە .بۆ
منوونە سەرەتا فامتیەکان کە حاکمی میرس بوون پەالماری
یەمەنیان دا .پاشان کە ئەیبویەکان میرسیان داگیرکرد،
سەالحەدینی ئەیوبی توڵۆنی برای نارد بۆ داگیرکردنی
ی��ەم��ەن .دوای ئەوانیش عوسامنی و ئینگلیزەکان
پەالماری یەمەنیان دا .کاتێکیش کە نارس بوو بە حاکمی
میرس ،خەونی بە دەوڵەتێکی بەهێزی میرسیەوە دەبینی،
هەربۆیە پەالماری واڵتی یەمەنی دا.
جەمال عەبدوڵنارس پالنی کۆدەتاکەی عەبدوڵال سەاللی
کێشابوو ،جگە لە گرنگی پێگەی جوگرافی ،نارس لەو
کاتەدا لە جەنگدا بوو لەگەڵ ئینگلز وسعودیە ،دەیویست
لە ڕێگەی یەمەنەوە فشار بخاتە سەر ئینگیلزەکان کە

ئەوکاتە باشووریان داگیرکردبوو ،لەهەمانکاتیشدا فشاری
زیاتر بۆ سعودیە بهێنێت ،کە ئەوکاتە جەنگێکی گەورەیان
پێکەوە هەبوو .نارس زیاتر لە  70هەزار سەربازی ناردە
ئەم واڵتەو ،جەنگێکی ماڵوێرانکهری بۆ ئەم واڵتە نایەوە،
چونکە ئەوکاتە سعودیە بەوپەڕی هێز و توانایەوە،
پشتگیری حوکمی ئیامەتی دەکرد و هاوکاری نەیارانی
عەبدوڵال سەاللی دەکرد .ئەوەی جێی سەرنجە ئەوکاتە
سعودیە پشتگیری زەیدیەکانی دەکرد  ،کەچی ئێستا بۆتە
گەورەترین دوژمنی زەیدیەکان لەم واڵتەدا.

یەمەنی باشوور

یەمەنی باشور بە تایبەتی شاری عەدەن پێگەیەکی
ئێجگار گەورەو سرتاتیژی هەیە ،هەربۆیە هەمیشە بەر
هێرش و پەالماری دهرهکی کەوتووە ،سەرەتا عوسامنیەکان
جگە لە خاک کێشەیەکی تری یەمەن لەگەڵ سعودیە ،
مەسەلەی مەزهەبی توندڕەوی سەلەفی و وەهابیەتی
سعودیەیە ،لەپاش دۆزینەوەی نەوت و بەهێزبوونی سعودیە،
بەشێوەیەکی زۆر هەژموونی لەناو یەمەن بەهێزبووە

داگیریان کرد ،پاشان ساڵی  1839ئینگلیزەکان شاری
عەدەنیان داگیرکرد .دوات��ر بەشێکی زۆری باشووری
یەمەنیان داگیرکرد .ئینگلیزەکان هەتا ساڵی  1967لەم
واڵتەدا بوون .لەدوای نەمانی ئینگلیز لە باشووری یەمەن
کۆماری « یەمەنی باشوور» دروستبوو .ئەم کۆمارە
لەالیەن « پارتی سۆسیالیستی یەمەنی» بەڕێوە دەچوو.
کە پارتێکی چەپ و لە یەکێتی سۆڤێت نزیکبوو .هەربۆیە
بە یەکێك لە دەوڵەتە سۆسیالیستەکانی جیهان دەژمێردرا،
ئەم کۆمارە هەتا ساڵی  1990بەردەوام بوو.

یەکگرتنەوەی هەردوو یەمەن

لە  20ئایاری ساڵی  ، 1990هەردوو یەمەنی باشوور
و باکوور یەکیانگرتەوە .بە پێی ئەو ڕێكەوتنەی کەلە
نێوان عەلی عەبدواڵ ساڵح سەرۆکی یەمەنی باکورو
ژمارە ( )19-18ئاب 2015

288

عەلی سامل بیز ،سەرۆکی یەمەنی باشوور کرا .هەردوو
واڵت یەکیانگرتەوە .عەلی عەبدواڵ ساڵح بوو بەسەرۆک و
سامل بیزیش کرایە جێگر .ئەم ڕەوشە بەردەوام بوو هەتا
ساڵی  ،1994کاتێک سامل بیز  ،ویستی لە ساڵح جیابێتەوە
و دیسانەوە یەمەنی باشوور دروستبکاتەوە ،جەنگێکی
ناوخۆیی سەریهەڵدا .بەاڵم عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح توانی
بەیارمەتی ڕژێمی سەدام  ،کۆتایی بەم جەنگە بهێنێت
و ببێتە حاکمێکی دیکتاتۆر و ملهووڕی هەموو یەمەن.

لە سااڵنی نەوەتەکان ،سعودیە بەوپەڕێ هێزو توانای
خۆیەوە ،کەوتە پشتگیریکردنی هێزە سەلەفیەکانی
یەمەن و دژایەتیکردنی زەیدییەکان .بەشێکی زۆری
زەیدییەکان مەزهەبی خۆیان گۆڕی و هەتا رۆژگاریش
تێدهپهڕی سەلەفیەتی وەهابی سعودی بەهێزتر دەبوو.
لەوکاتەدا لە شاری سەعدە ،زانایەکی ئایینی بەناوی
«بەدرەدین حوسی» قووتابخانەیەکی ئایینی دەکاتەوە
و دەکەوێتە دژایەتی سەلەفییە وەهابییەکان .جێگەی
ووتنە سەرەتا ساڵح پشتگیری ئەم پیاوەی کرد ،چونکە
ترسی لە بەهێزبوونی سەلەفییە وەهابیەکان هەبوو.
هەروەها ساڵح خۆشی سەر بە زەیدیەکان بوو .بەاڵم
دواتر کاتێک « حسێن بەدرەدین حوسی» بزووتنەوەی
« پارتی ئەنسار» دادەمەزرێنێت ،دەکەوێتە کێشە لەگەڵ
ساڵح .ئەم بزوتنەوەیە زیاتر هۆگری بیری حزبولالی
لوبنان بوو ،دەیانویست هەمان مۆدێلی ئەوان دووبارە
بکەنەوە.
س��اڵ��ی  2004یەکەمین جەنگی حوسییەکان
دەستپێدەکات .سوپای یەمەن بە هاوکاری سعودیە
بەوپەڕی دڵڕەقیەوە پەالماری ناوچەکانی باکور بە
تایبەتی شاری سەعدە دەدات و کۆتایی بە ڕاپەریەنی
یەکەمی حوسییەکان دەهێنێت .پاشان ساڵی 2009
جارێکی تر ڕاپەڕینی دووەمی حوسیەکان دەستپێدەکات،
ئەمجارەیان سعودیەش بە ڕاستەوخۆ بەشداری جەنگەکە
دەکات و بەوپەڕی دڵرەقی و نامرۆیانە پەالماری شاری
سەعدە و دەوروبەری دەدەن .
جێگەی گووتنە هەمووکاتێک سعودیە و عەلی
عەبدواڵ ساڵح ،تۆمەتی « نۆکەری بۆ ئێران» دەدەنە
پاڵ حوسیەکان ،گەرچی حوسیەکان ئەم تۆمەتانە ڕەت
دەکەنەوە.

حوسییەکان س��ەر بە زەیدییەکانی یەمەنن ،کە
ماوەیەکی زۆر حوکمی یەمەنیان دەکرد ،بەاڵم له دوای
کودەتا سەربازیەکەی عەبدواڵ سەالل  ،زەیدیەکان کەوتنە
بەر هێرشی دەسەاڵتی ناوەندهوه ،سعودیە بەوپەڕی هێز
و توانایەوە ،دژایەتی مەزهەبی زەیدییەکانی دەکرد.

لە ،کاتهیهوه «ئال سعود» بەشێکی زۆری نیـمچە
دوورگ��ەی عەرەبی داگ��ی��رک��ردووە ،بوونەتە کێشە بۆ
هەموو واڵتانی جیهان بەتایبەتی بۆ یەمەن .سعودیە
سنوورێکی فراوانی بە یەمەنەوە هەیە ،بەشێکی زۆری
خاکی یەمەنیش لە ساڵی  1934لەالیەن « ئال سعود»

یەمەن و بەهاری عەرەبی

عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح ئەفسەرێکی ئاسایی سوپای
یەمەن بوو ،زۆرجار بە ئهفسهر دەنارسێت ،ساڵی 1978
کودەتایەکی سەربازی کرد و حوکمێکی دیکتاتۆری لەم
واڵتە دامەزراند .ساڵح بە سودوەرگرتن لە پشێوی ناو
سوپا و بوونی سیستەمی خێڵەکی توانی ئەم کودەتایە
بکات .لەهەمانکاتیشدا بەهۆی پشتبەسنت بە خێڵە
بەهێزەکانی ناو یەمەن بەتایبەتی « حاشد و بکیر»  ،بەم
شێوەیە توانی هەتا ساڵی  2011بهردهوامی بە حوکمی
دیکتاتۆری و گەندەڵی خۆی بدات.
بەهارە شێتەکەی عەرەبی ،واڵتی یەمەنی سەعیدیشی
گ��رت��ەوە .لەناو هەموو ش��ارو شارۆچکەکانی واڵت��دا
خۆپیشاندانی بەهێز سەریهەڵدا .ساڵح بەهیچ شێوەیەک
ئامادە نەبوو ،کە واز لە کورسی دەسەاڵت بهێنێت .هەتا
هەوڵی تیرۆرکردنی درا ،بە سەختی برینداربوو .دواتر بە
پالنێکی سعودی وازی لە کورسی دەسەاڵت هێنا .بەاڵم
ئەم پیاوە هەتا ئێستا هەژموونێکی گەورەی لە سەر سوپا
و ئابوری واڵتی یەمەن هەیە .هەربۆیە هەروا بەئاسانی
نەتوانرا کۆتایی بە حوکمی دیکتاتۆری ساڵح بهێرنێت.
یەکێک لە هۆکارەکانی ئەم جەنگەی ئیستای یەمەنیش ،
عەلی عەبدوڵال ساڵح بووه.

حوسییەکان

ئایدیا دیپلۆماتیك

سعودیە بەاڵ گەورەکەی یەمەن
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داگیرکرا  ،ناوچەکانی « عەسیر ،نەجران ،جازان» پێشرت
خاكی یەمەن بوون و سەر بە مەملەکەتی متەوەکلی
بوون .بەاڵم لە ساڵی  « 1934عەبدوڵ عەزیز بن سعود»
بەیارمەتی ئینگلزیەکان پەالماری ئەم ناوچانە دەدات و
داگیریان دەکات.
جگە لە خاک کێشەیەکی تری یەمەن لەگەڵ سعودیە
 ،مەسەلەی مەزهەبی توندڕەوی سەلەفی و وەهابیەتی
سعودیەیە ،لەپاش دۆزینەوەی نەوت و بەهێزبوونی
سعودیە ،بەشێوەیەکی زۆر هەژموونی لەناو یەمەن
بەهێزبووە .سعودیە بەوپەڕی هێز و توانای خۆیەوە،
دەیویست ڕەوتی سەلەفیی و وەهابیەتی سعودی لەم
واڵتە بەهێزبکات .لەهەمانکاتیشدا کەوتە دژایەتیکردنی

زەیدیەکان ،کەماوەی هەزار ساڵە حاکمی یەمەن بوون.
ئێستاش جەنگێکی ماڵوێرانی بەسەر گەلی یەمەنیدا
سەپاندووەو بەوپەڕی نامرۆیانەوە کەتۆتە وێزەی خاک
و گەلی یەمەنیەوە.

بۆچی سعودییە ئەم جەنگەی هەڵگیرساند؟

لە  2015/3/26سعودیە بە ( )100فرۆکەی مۆدێرنی
جەنگی ،پەالماری خەڵکی سیڤیلی یەمەنی دا .توانا و
هێزی ئەم فرۆکانەش زۆر گەورەیە ،هەمووشی فرۆکەی
مۆدێرنی ئەمریکی و بەریتانین ،لەوانە « اف ،15اف
 ،16تۆرنێدۆ « ،هەروەها زیاتر لە  160هەزار سەربازی
سعودیە ،بە مۆدێرنرتین تانک و زرێپۆش  ،لەسەر سنوور
کۆکراونەتەوەو چاوەڕێی فەرمانی پەالماردانی یەمەنن.

چەکدارانی گروپی حوسی لە یەمەن
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سعودیە جگە لە خۆشی  9دەوڵ��ەت��ی ت��ری گالندۆتە
جەنگەکەوە و بەرەیەکی گەورەی لە دژی گەلی یەمەنی
بەستووە .دیارە ئەم هێرشە سەربازییەی سعودیە بۆ
سەر یەمەن  ،کۆمەڵێک هۆکاری ناوخۆیی و دەرەکی
لەپشتە ،لێرەدا بە کورتی باسی هەندێکیان دەکەین.

ڕێکەوتنی ئێران وشەش دەوڵەتە گەورەکەی جیهان

لە سەرەتای مانگی نیسانی 2015دا ئێران و شەش
دەوڵەتە گەورەکەی جیهان ڕێکەوتنێکیان سازکرد ،کە
بەپێی ئەم ڕێكکەوتنە ئێران بۆی نییە ببێتە خاوەنی
بۆمبی ئەتۆمی  ،لەبەرامبەریشدا هەموو سزا ئابووری و
سیاسیەکان بەسەر ئێران الدەبرێت .ئەم ڕێكکەوتنە بە
دڵی سعودیە نەبوو ،بگرە زۆر ترسی ئەوەشی هەیە ،کە
بە هاتنە سەرکاری سەلمان بن عەبدولعەزیز ،زۆربەی
چاودێرانی سیاسی بە ترسەوە سەیری داهاتووی
عەرەبستانی سعودیە دەکەن ،چونکە دەزانن کە
هێندەی تر دەسەاڵتی سەدیرییەکان بەهێزتر بووە

شا فەهد ،ئەم بنەماڵەیە لەناو « ئال سعود» زۆر بەهێز
بوون ،بەاڵم بەهاتنە سەرکاری شا عەبدوڵاڵ  ،کەمێك هێز
وتوانایان کەمبوویەوە .هەموو سەدیریەکانیش کەسانی «
وەهابی ،توندڕەو ،موحافیزکار» .
شا سەملان لەکاتی جەنگی ئەفگانیستاندا ،بەرپرسی
ئەو ڕێکخراوەبوو  ،کەبەناوی یارمەتیدانی گەلی ئەفگانی،
چەکدار و تیرۆریستی سعودیی و عەرەبی و جیهانی دەنارد
بۆ ئەفگانیستان .شا سەملان ،یەکەمین کەسبووە کە یارمەتی
جیهادیستەکانی جیهانی داوە ،لەبەرئەوە زۆر لە داعش و
جیهادیەکانەوە نزیکەوە .بە پێچەوانەی شا عەبدوڵاڵوە،
باوەڕی بە ریفۆرمی ئایینی و کرانەوە نییە ،بەهیچ شێوەیەک
ئامادە نییە « ماڤی ژنان» بدات .بگرە لە سایەی حوکمی
سەملاندا ،هێندەی تر ڕەوتە وەهابییەکان بەهێزتربوون.
بەگشتی بە هاتنە سەرکاری سەملان بن عەبدولعەزیز،
زۆربەی چاودێرانی سیاسی بە ترسەوە سەیری داهاتووی
عەرەبستانی سعودیە دەکەن ،چونکە دەزانن کە هێندەی
تر دەسەاڵتی سەدیرییەکان بەهێزتر بووە ،بەمەش واڵت
هێندەی تر بەرەو توندڕەویی دەڕوات ،جیهادیست و
سەلەفیستی جیهانیش بەهێزتر دەبن.

شا سەملان و بەهێزکردنی پێگەی کوڕەکەی

ئێران ببێتە هاوپەیامنی ئەمریکا لە ناوچەکە و هیچ ڕۆڵی
نەمێنێت .یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەم جەنگەش،
مەسەلەی ڕێککەوتنی ئێران و شەش دەوڵەتە گەورەکەیە.

هاتنە سەرکاری شا سەملان و سەدیرییەکان

لە  22كانونی دووەم��ی  2015شا عەبدوڵاڵ کۆچی
دوایی کرد ،بۆ بەیانیەکەشی « سەملان بن عەبدولعەزیز»ی
برای بوو بە حەوتەمین شای عەرەبستانی سعودیە.
سەملان بیست و پێنچەمین کوڕی شا عەبدولعەزیز»
دامەزرێنەری عەرەبستانی سعودییە ،ئەم کوڕەشی لە
ژنێکە بەناوی « حصە بنت أحمد السدیری» کوڕەکانی
ئەم ژنە کەبە « حەوت سەدیریەکە» نارساوان ،ماوەی
سی ساڵێک دەبێت تەواوی دەسەاڵتی سعودییەیان بۆ
خۆیان قۆرخکردووە .بەتایبەتی لەپاش هاتنە سەرکاری
ئایدیا دیپلۆماتیك

هەر کە شا سەملان هاتە سەر حوکم ،یەکسەر میر
« موحەمەد» ی کوڕی کردە سەرۆکی دیوانی مەلەکی و
وەزیری بەرگری سعودیە .مانگی پێشوش میر « مقرن»ی
برای لە جێنشینی البرد و « محمەد بن نایف»ی برازای و
(محمەد)ی کوڕی کردە جێنشینی خۆی .ئێستا ئەم کوڕەی شا
سەملان ،بەشێکی زۆری دەسەاڵتی سیاسی و ئابوری و بەرگری
کەوتۆتە دەست .شا سەملان بەم جەنگەش دەیەوێت پێگەی
کوڕەکەی بەهێزتر بکات ،بەتایبەتی تاوەکو لە داهاتوودا
بتوانێت شوێنێکی باشی لەناو « ئال سعود»دا هەبێت.
جەنگی مەزهەبی و دوورخستنەوەی بەهاری عەرەبی
هەر لەگەڵ دروستبوونی بەهاری عەرەبی ،سعودییە
لە وە دەترسێت کە هەوری ئەم بەهارە شێتەی پێ بگات
و کۆتایی بە حوکمی « ئال سعود» بهێنێت .یەکێک
لەو سیاسەتانەی کە سعودیە ئێستا پێڕەوی دەکات،
قووڵکردنەوەی جەنگی تایەفی و مەزهەبییە لە ناوچەکە،
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چونکە پێی وایە چەندە جەنگی مەزهەبی لەناوچەکەدا
زۆربێت ،بەهاری مۆدێرنیتە و دیموکراسی ووشك
دەک��ات .هەمیشەش ڕژێمە دیکتاتۆرەکانی جیهانیش
 ،جەنگ بەشێکی گرینگی سیاسەتیان بووە ،بۆ ئەوەی
خۆیان لە کێشە ناوخۆیەکان بە دووربخەنەوە ،هەستی
جەماوەریش یەکبخەن لە دژی دوژمنێکی دروستکراو.
ئێستاش ئێران و شیعە ،ئەو شەیتانەن کە دەبێت گەلی
سعودییە لێیان برتسێت ،لەهەمانکاتیش فریاد رەسێکی
باشیشن بۆ رزگاربوونی ئال سعود لە تەوژمی شۆرشگێری.

ئێران لە یەمەندا بە دوای چیدا دەگەڕێت ؟

دیارە ئێران وەکو زلهێزێکی ئیقلیمی لە ناوچەکەدا،
دەیەوێت برەو بە هەژموونی خۆی بدات .ئێستا لەهەموو
واڵتانی ع��ەرەب��ی ،ئێران هەژموونی گ��ەورەی هەیە
بەتایبەتی لە واڵتانی « عێراق ،سوریا ،لوبنان  ،یەمەن».
یەمەن جگە لە پێگەی سرتاتیژی ،مەسەلەی ملمالنێ
لەگەڵ سعودیە و مەزهەبیش  ،کاریگەری گەورەیان
هەیە  ،بۆ ئەوەی ئێران ڕۆڵی لەم واڵتەدا هەبێت.

ڕۆڵی زلهێزەکان لەم جەنگەدا

لە هەموو جەنگێکی گ��ەورەدا ،زلهێزەکانی جیهان
بەتایبەتی ئەمریکا و روسیا ڕۆڵی گرینگیان هەیە .لەم
جەنگەدا ئەمریکا بەوپەڕی هێزو توانای خۆیەوە پشتگیری
سعودیە دەکات  ،دیارە ئەمەش لەبەر کۆمەڵێک هۆکار ،
لەالیەک بۆ ئەوەی کەمێک تووڕەیی و ناڕەزایی سعودییەکان
کەمبکاتەوە ،کە لە ماوەی چەند ساڵی پێشوودا زۆر لە
ئەمریکا ناڕازین چونکە رژێمی سوریای بۆ نەروخاندن،
هەروەک ڕژێمی قەزافی بۆ روخاندن ،لەالیەکی تریشەوە
لەماوەی پێشووشدا جۆرە نزیکبوونەوەیەک لە نێوان
ئەمریکا و ئێران بە دیدەکرێت ،لەوانەشە بە تەواوەتی
ڕێکبکەون ،هەربۆیە سعودیە زۆر لەم ڕێککەوتنە بێزارە،
ئەمریکا بە پشتگیریکردنی سعودیە لەم جەنگەدا ،توانی
کەمێک تووڕەیی ئال سعودی ئ��ارام بکاتەوە .یەکێتی
ئەوروپاش پشتگیری سعودیەی کرد ،بە تایبەتی فەرەنسا،
روسیاش دژی ئەم جەنگە وەستایەوە و لەناو ئەنجومەنی
ئاسایشی جیهانیشدا ،چەندینجار هەوڵی ڕاگرتنی ئەم

جەنگەی دا .روسیا پشتگیری ئێران دەکات ،ئەم جەنگەش
بە ناوی کەمکردنەوەی هەژموونی ئێرانەوە دەکرێت ،لەبەر
ئەوە روسیا دەچێتە بەرەی ئێران و حوسیەکانەوە .بەاڵم
وەکو سووریا پشتگیری حوسیەکان ناکات.
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ،ئەم جەنگەیان
بە کارێکی خراپ وەسف کرد ،چونکە رێكەوتنی الیەنە
ناکۆکەکانی یەمەنی دوور دەخاتەوە ،کە ماوەیەکی زۆرە
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان هەوڵی دانووستان
و کۆکردنەوەی الیەنە ناکۆکەکانی یەمەنی دەدا .ئەم
جەنگەش کۆتایی بە هەموو هەوڵەکانی ئەم ڕێکخراوە
هێنا .ل���ەڕووی یاسای نێودەوڵەتیشە ،ئ��ەم جەنگە
ناشەرعییە ،چونکە سعودیە و دەوڵەتانی کەنداو  ،الیەنی
پەالماردەرن نەک بەرگریکەر .لەهەمانکاتیشدا ڕەوشی
ژیانی یەمەنیەکانی تەواو خستۆتە مەترسیەوە.

دوا قسە

بە گشتی ناوچەکە ل��ەم کاتەدا خ��ۆی لەبەردەم
کۆمەڵێک گۆڕانکاری گ��ەورەدا دەبینێتەوە ،بەتایبەتی
هەموو جیهان چاوەڕێی سەرەتای مانگی شەشن ،چونکە
دوا وادەی ڕێکەوتنی ئەمریکا و ئێرانە .بە دڵنییایەوە
سعودیە لەماوەی چەند ساڵی پێشوودا ڕۆڵێکی گەورەی
لە ئ���اژاوە و جەنگە ئەهلیەکاندا بینیوە ،ئێستاش
بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئاگرێکی گەورەی لەناوچەکە
خستەوە .بە دڵنییایەوە هەموو ئەم گۆڕانکاریانەش،
کاریگەری گەورەیان بەسەر ئێمەوە دەبێت .

سەرچاوەکان:

www.auswaertiges-amt.de/ /Jemen/l .1
www.deutschlandfunk.de/jemen-1 .2
www.sueddeutsche.de/jemen/ .3
www.jungewelt.de/jemen// .4
 .5ال��ق��اع��دە ..السنە والشیعە ..رصاع إی��ران
والسعودیە 3 :أسباب ملتابعە حرب الیمن . .سایتی .
CNNعربی
 .6ملاذا شنت دول الخلیج حربا علی الحوثیین؟.
 .BBCعربی
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كۆتایی نەوەی خامۆش لە نایجیریا
بۆکۆ حەرام هۆکاری سەرەکی گرفتەکانی نایجیریایە
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئەهوەن زاهیر

ئایدیا دیپلۆماتیك
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لـ

لە واڵتێكی وەكو نایجیریا كە زۆرتر لە  65ملیۆن بەكارهێنەری ئەنتەرنێتی هەیە ،لە 7
شوباتی  2015لە وەختێكدا كە ئاژانسی رۆیتەرز لە پایتەختی واڵتی سێنێگال كە ئەم
هەواڵەی باڵو كردەوە ،سەرسووڕێنەر نییە كە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بوروژێنرێن.
راپەڕاندنی هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری و پەڕلەمانی كە بڕیار بوو لە  22شوبات بەڕێوە بچێت،
بۆ  28ئادار دواخرا .ئەم هەڵبژاردنە وەكو دوئێل ( بەرنگار بوونەوەی دوو كەس بە دەمانچە )
وایە لە نێوان سەرۆك كۆماری ئێستا گودلوك جۆناتان و جەنەڕاڵی خانەنشینكراو و دیكتاتۆری
پێشتر مەحەمەد بوهاری .لیژنەی سەربەخۆی هەڵبژاردنی میللی لەو باوەڕەدایە كە لە باكوری
واڵت سوپا سەرقاڵی بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ بۆكۆ حەرام دایەو ناتوانێت ئاسایشی هەڵبژاردن
زەمانەت بكات.

چاالكی سیاسی و گۆرانیبێژ (ئ���ەدوك ئەیوبامیدل
ئەالدكومو) دەڵێ :لە كاتی باڵوبوونەوەی ئەو هەواڵە ،پەیامی
توندوتیژی باڵو دەكرێتەوە كە منی تۆقاندووە.
لە هەڵبژاردنی پێشوو لە ساڵی  ( 2011ئەدوك ) كچی
نوشدارویەك و پارێزەرێكەو خوێندكارە لە زانكۆی پارێزگای
الگوس كە ناوەندێكی ئابوورییە ،كە خۆی بە سیاسەتەوە سەرقاڵ
نەكردوە .لە راستیدا ئەو كچە گەنجە بەو شێوەیە رونی دەكاتەوە:
وەك��و زۆرینەی گەنجانی هاو جیلی خ��ۆم ،لە دای��ك بووی
ساڵی ،1990لە كۆتایی دیكتاتۆریەت بێخەیاڵ و بێدەنگ بووم،
بە تایبەت دوای گەشەسەندن و بوژانەوەی واڵتەكەم كەوتبوو.
بەاڵم ساڵی  2012خاڵێكی ورەچەرخان بوو ،نایجیریا
لەگەڵ مەزنرتین شەپۆلی خۆپیشاندان لە دوای سەربەخۆیی
لە ساڵی 1960دا بەرەوڕوو بوویەوە .ئەم شەپۆلە بە دوای دوو
بەرامبەربوونی لە ناكاوی بەهای بەنزین و لە دوای بڕیاری
سڕینەوەی سوبسید (ئەو یارمەتییە داراییەی لەو پەیوەندییەدا
كە حكومەت بۆ خوڵكی تەرخانكردبوو) پێكهات .لە سەرەتای
مانگی كانونی دووەمی  2012گۆرانیبێژ ئەدوك ئەلبۆمی (ئەو
دەنگە ببیسە)ی پەخش كردەوە و ئەو گۆرانییەی پێشكەش
بەو كەسانەی كە مافی دەربڕینیان نییە ،ئەوانەی كە نادیارن،
كەسانێك كە لە ه��ەژاری بێكۆتاییدا دەژی��ن ،ك��ردووە .ئەم
گۆرانییە لە درێژایی خۆپێشاندانەكە دەبیسرتاو ببوو بە گۆرانی
شۆڕشگێڕی ئەو گەنجانەی كە لە خۆپیشاندانەكەدا بەشدار
بوون .ماوەی یەك حەوتە ئەوان بە هاوڕێیەتی سەدان هەزار
كەس لە خەڵكی تووڕە ،فەرمانبەران ،كرێكاران ،كەسانێك كە

كاریان لە دەست داوە ،یان لە كار دەركراون ،كارمەندانی بەشی
تایبەت ،رێكخراوەكانی مەزهەبی موسڵامن و پانتەكوتیست،
هونەرمەندانی نولیوود و بەكارهێنانی موكەبەرەكانی ناو شار
كە گۆرانییان باڵودەكردەوە ،لە خۆپیشاندان بەردەوام بوون .لە
ساڵی  2014لەگەڵ نزمبوونەوەی بەهای نیرا (پارەی نایجیریا)
بەرزبوونەوەی بە تەوژمی تێچووی هاوردەكردنی شتومەكە
سەرەكییەكانی لەگەڵ خۆیدا هێناوە .لە ( )170ملیۆن كەسی
دانیشتوی نایجیریا ( )64ملیۆن كەسیان تەمەنیان لە نێوان 15
بۆ  35سااڵنە كە دوو لەسەر سێی ئەوان بێ ئیش و كارن.
ئەدوك ،كاتەكانی خۆی بە فرۆشتنی تیشێرت و ئاواز
دانان تێپەڕ دەكات و ئاخرین كۆنسێرتی لە ب��ەرواری 25
مانگی شوباتی  2015لە پاركی ئازادی الگۆس لە بەرژەوەندی
تەڤگەری (ئیرت بەسە) بەڕێوە برد .ئەم تەڤگەرە بە رێبەری
یمی ئاداموڵكوم لە ساڵی  2010دامەزراو تێكۆشانی گەنجانی
بۆ باشرتكردنی هەلومەرجی ژیان و دژایەتیكردنی گەندەڵی
لەخۆ گرتووە.
نایجیریا زۆرترین رێژەی دانیشتوانی لە كیشوەری
ئەفریقیادا هەیەو بەهۆی فرەچەشنی و بەرفراوانی
قەومی و ن��ەژادی��ی��ەوە لە چەند ساڵی راب���ردوودا
بەرەوڕووی تێهەڵچوون و پێكدادانی زۆر بۆتەوە
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ئ��ەم رێكەوتنە ب��ۆ ب��ەدەس��ت خستنی زۆری��ن��ەی
شارومەندان لە رێگەی ماڵپەڕی ئەنرتنێتییەوە ،خەڵك بە
چوونە سەر سندووقی دەنگدان و بەشداریكردنیان لە تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان بانگهێشت دەكات .لە ساڵی  2014یازدە
ملیۆن كەس لە خەڵكی نایجیریا لە فەیسبووك ناوی خۆیان
تۆمار كردووەو شەش ملیۆن لە تویتەر چاالك بوون .تەڤگەری
(ئیرت بەسە) لە زۆرینەی پشتگیرییەكانی دەرەوەی واڵت
بەهرەمەندە ،وەكو ( بونیادی كۆمەڵگای ئازاد ) كە سەر
بە جۆڕج سوروس میلیار دێری ئەمەریكییە .لە ساڵی 2012
لە كاتێكدا سەرۆك كۆمار جاناتان لە كۆتاییدا بە دابەزینی
بەهای بەنزین رازی بوو ،دوو سەندیكای سەرەكی كرێكاری،
كۆنگرەی كاری نەیجریا و كۆنگرەی یەكێتی تەجارەت بڕیاری
هەڵپەساردنیخۆپیشاندانەكانیاندا.
ت��ەواوی خوێندكاران و خوێندكارانی زانكۆكانیش لە
سەرەتادا بڕیاری بەردەوامكردنی خۆپیشاندانیان بوو،

چەکدارانی گروپی تیرۆریستی بۆکۆ حەرام

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەاڵم دوای ئەو ماوەیە لە بڕیاری خۆیان پاشگەز بوونەوە.
دەرئەنجامی سەركوتكردنی خۆپیشاندەران ( )15كوژراوی
لێكەوتەوە ،وەك مستەفا موعیدین كە بووە سیمبۆلی گەنجانێ
كە لەالیەن پۆلیسەوە ئازار درابوون .وا دیارە كە لە داهاتوودا
بە هەر شێوەیە بێت جیلی خامۆش ،هەرگیز خامۆش ناكرێت.

گروپی تیرۆریستی بۆكۆ حەرام

بۆكۆ حەرام جیاواز لە میلیشیاكانی دەلتای نایجیریا
ئایدۆلۆژین و ناتوانرێت بەئاسانی ،وەكو ئەوان بەپارەی نەوت
بكڕدرێن لەالیەن دەوڵەتەوە ،رەنگە چەند جەنگاوەرێكیان
توانرابێت بە پارە راكێرشابن ،بەاڵم سەركردەكانیان بە تەواوی
پابەندن بە بیری سەلەفینیزمەوە .بۆكۆحەرام بە شێوەیەكی
الوەكی بە دوای تۆڵەسەندنەوەیە لە بكوژانی (یوسف) كە
دامەزرێنەری گروپەكەیە و بڕوایەكی تەواو بە ژێرەوژووركردنی
ئەو سیستەمە سیاسی و كۆمەاڵیەتییە هەموانی سەرگەرم
كردووە ،چونكە بە بڕوای ئەوان سیستەمەكە گەندەڵ بووە.
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بە درێژایی چەندین سەدە بزووتنەوە بانگخوازە ئیسالمییەكان
هەوڵی ریفۆرمی ئاینییان داوە لە باكوری نایجیریا و ناوچە
بەرفراوانەكانی ساحل ،بەاڵم پەرەسەندنی زۆری گەندەڵی
سیاسیی و دواكەوتوویی ناوچەكانی باكوری خۆرهەاڵت
ئەو هەلەی رەخساندووە كە گەنجە ناڕازییەكان لە دەوری
بۆكۆحەرام كۆببنەوە و بە شێوەیەكی نائاسایی دووربكەونەوە
لە گرنگیدان بە پرسە نیشنامنییەكان و روو لە گروپە جیهادییە
جیهانییەكان و قاعیدە بكەن.
رسوشتی دڕندەیی هێزە تایبەتە هاوبەشەكان كە بە ()JTF
نارساون ،دەنگی ناڕەزایی الی ئۆپۆزیسیۆن بەرزكردۆتەوە،
هێزەكانی سوپا و پۆلیس تاوانبار دەكرێن بەلێدانی ئەو خەڵكە
مەدەنیانەی كە لەكاتی شەڕدا هەڵدێنو جێ بەج ێ كردنی
سزای لە سێدارەدان لە دەرەوەی دادگا و یاسا و هێرشكردنە
سەر خەڵك بەبیانووی داڵدەدانی گروپە چەكدارەكان بەبێ
ئەوەی لێپێچینەوەی یاساییان لەگەڵدا بكرێت لەپای ئەو
تاوانانەی كە دەیكەن هۆیەكی تری خەمڵینی ئیسالمییەكانە.
تەنانەت هەند ێ لە راپۆرتەكان باس لەوە دەكەن كە خەڵكانی
هاوسۆز لەگەڵ ئەم گروپە لەناو سوپادا ناوی ئەندامانی
هەواڵگریی نهێنی دەفرۆشن بە گروپی (بۆكۆحەرام).
دوژمنایەتیكرنی دەوڵ��ەت لەالیەن باكوری خۆرهەاڵتی
واڵتەوە رووی لە هەڵكشان ك��ردووە ،بە بڕوابوون بەوەی
كە ئیسالم پێویستی بە ریفۆرم هەیە هەندێك لە سەركردە
ئۆپۆسیۆنەكانی باكوور هانی( بۆكۆ حەرام) دەدەن ،هەندێكی
تریان پێیانوایە كە سزادانی خەڵكی باكور لەالیەن دەوڵەتەوە
لە رێگەی راگەیاندنی باری نائاسایی بۆ بەگژداچونەوەی بۆكۆ
حەرام لە خۆیدا گەشەی بە كاری ئەم گروپەداوە ،لەالیەكی
ترەوە سەركردەكانی ئۆپۆزسیۆن لە نێویشیاندا بەشێك لە
سەركردەكانی پارتی دیموكراتی گەل پاڵپشتی ئەم گروپە
دەكەن ،هەندێكی تر پێیانوایە كە سەركردە سیاسییەكانی
باكور بە ئۆپۆزسیۆن و پارتی دەسەاڵتدارەوە یارمەتی ئەم
گروپە دەدەن بۆئەوەی وانیشانی سەرۆك(جۆناپان)و بژاردەی
نێجیری بدەن كە فەرمانڕەواییكردنی باكوری واڵت لەالیەن
سەرۆكێكی مەسیحیەوە كارێكی ئەستەمە .ئەوەش وادەكات
هەڵبژاردنی سەرۆكێكی موسوڵامن لە باكوری واڵت چانسی
دانیشتنی (بۆكۆحەرام) لەسەر مێزی گفتوگۆ زیاتر بكات.

ئەمانە دەوای دەردی نایجیریا ناكات ،سەركەوتنی
سەرۆكایەتی (یارادوا و جۆناپان) لە گەشەسەندنی ئابوری
واڵت بەبێ نەوتی باشور و نزیكبوونەوە لە كۆتایهێنان بە
یاخیبوون لە ناوچەی دەلتا كە شوێنی لەدایكبوونی (جۆناپان)
ە لەخۆدەگرێت ،مانای نییە .لەراستیدا ( )26000میلیشیا لە
دەلتا پارە لە حكومەت وەردەگرن و لەپای چاوبەستكردنیان
لەپااڵوتن و دزینی نەوتی خاو .كۆماری فیدراڵی نایجیریا لە
خۆرئاوای ئەفریقیایە و لە  36پارێزگاو ناوچەیەكی حكومەتی
فیدڕاڵی ناوەندی پێكهاتووە .ئەم واڵتە لە رۆژئاوا لەگەڵ بنین،
لە رۆژهەاڵت لەگەڵ چاد و كامیرۆن و لە باكورەوە لەگەڵ
نایجیریا دراوسێیە .لە باشووری ئەم واڵتە كەنداوی گینە هەیە،
كە لە بەشێكی ئۆقیانوسی ئەتلەسیدایە.
نایجیریا زۆرترین رێ��ژەی دانیشتوانی لە كیشوەری
ئەفریقیادا هەیەو بەهۆی فرەچەشنی و بەرفراوانی قەومی و
نەژادییەوە لە چەند ساڵی رابردوودا بەرەوڕووی تێهەڵچوون
و پێكدادانی زۆر بۆتەوە .مێژووی یەكەمین نیشتەجێبوون لەم
واڵتەدا بۆ  9هەزار ساڵ بەر لە زاین دەگەڕێتەوە .نایجیریا
لە سەدەی 19ی زاین كلۆنی ئەنگلتەرا بووە هەتا ئەوەی
كە لە ساڵی  1960جارێكیرت سەربەخۆیی بە دەستهێنایەوە.
لە دوای سەربەخۆیی لە سەردەمە جۆراوجۆرەكاندا تووشی
چەندها حكومەتی سەربازی بووە .دەرئەنجام لە ساڵی 1999
بۆ یەكەمین جار هەڵبژاردنی ئازاد لەم واڵتەدا بەڕێوە چووە.
ئەم واڵتە یەكێك لە هەناردەكەرانی نەوتەو نزیكی 95%
بەرهەمەكانی ،هەناردە كردنی نەوت و بەرهەمە نەوتییەكانە.
نایجیریا ئەندامی ئۆپێك و رێكخراوی تیجارەتی جیهانییە.

سیاسەت لە نایجیریا

سەرۆك كۆماری نایجیریا هەم سەرۆكی حكومەتە و هەم
سەرۆكی دەوڵەتیشە .سەرۆك كۆمار بە دەنگی خەڵك بۆ ماوەی
چوار ساڵ هەڵدەبژێردرێت كە ماوەكەی شیاوی درێژكردنەوە
بۆ خۆلێكی تر .سیستەمی یاسادانان لەم واڵت��ەدا لە دوو
پەڕلەمان پێكهاتووە .پەڕلەمانی شۆڕای میللی  109كورسیە
و بە دەنگی خەڵك بۆ خۆلێكی چوارسالە هەڵدەبژێردرێن.
پەرلەمانەكەی تری ئەم واڵتە ،ماڵی نوێنەرانە كە ( )360كورسی
هەیەو نوێنەرانی لەالیەن خەڵكەوە بۆ خۆلێكی چوار ساڵە
هەڵدەبژێردرێن و تەمەنی یاسایی لەم واڵتەدا  18ساڵە.
ژمارە ( )19-18ئاب 2015
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ثانتايي
دانيشتوان
ثايتةخت
يةكةي دراو
ثانتايي ئةنتةرنيَيت

 329.867كيلؤمةتري ضوارطؤش
 631.697.079كةس
ئةبوجا
نايرا
Ng.

وگەیاندن ،شتومەكی مەرسەفی ،خواردن و ئاژەڵی زیندوو .كە
ئابوری لە نایجیریا
لە واڵتانی چین( ،)10.7%پۆلۆنیا( ،)6.2%ئەنگلتەرا(،)5.8%
بەرهەمهێنانی پۆختەنەكراوی ناوخۆیی ئەم واڵتە 294.8
فەرەنسا( ،)5.6%بەرازیل ( )5.1%و ئەڵامنیا( )4.6%هاوردە
ملیار دۆالرە 50 .ملیۆن و  130هەزار كەس هێزی كاری هەیە
دەكرێت .خەڵكی نایجیریا  138ملیۆن و  283هەزارو  240كەسە،
كە  % 70لە بەشی كشتوكاڵ كار دەكەن.
كؤمارى ناجيرييا
ناوەندی تەمەن  18.7ساڵە .تەمەنی ژیان بۆ ژنان  48.5ساڵ و
رێژەی بێكاری لەم واڵت��ەدا  % 5.8و  % 70خەڵك لە
بۆ پیاوان  47.15ساڵە .تای زەرد و ماالریا لەو نەخۆشیانەیە كە
ژێر هێڵی هەژاریدا دەژی��ن .هەاڵوسان لە ساڵی 2007ی
لەم واڵتەدا پەرەی سەندووە 50% .خەڵكی نایجیریا موسڵامن و
زاینی  % 6.5بووە .بەرهەمەكانی هەناردەكراوی ئەم واڵتە
 40%مەسیحیین .زمانی فەرمی ئەم واڵتە ئینگلیزییە.
بریتین لە نەوت و بەرهەمە نەوتییەكان ،كاكاو و تایە ،كە بۆ
كۆماری نایجیریا
واڵتانی ئەمەریكا( ،)48.9%ئێسپانیا( ،)8%بەڕازیل( )7.3%و
نایجیریا ( )Nigeriaبە فەرمی بە كۆماری فیدراڵی
فەرەنسا( )4.2%هەناردە دەكرێت.
نایجیریا دەنارسێت و لە خۆرئاوای ئەفریقیایە .پایتەختەكەی
بەرهەمەكانی هاوردەكراو بریتین لە پیشەسازی قورس
ئایوجا و الگوس گەورەترین شاریەتی .رێژەی دانیشتوانی 170
و كەلوپەلەكانی ،كەرەستەی كیمیاوی ،كەرەستەی گواسنت
ملوێن كەس و زمانی فەرمییان ئینگلیزییە .نایجیریا بە پڕ
واڵتیيالي
دانیشتوترینكولون
ئاآلي ناجيرييا لة قؤناغى
ئـاآلى ناجيرييا
ئەفریقیا دەنارسێت.
كۆماری فیدڕاڵی نایجیریا لە خۆرئاوای ئەفریقیایەو لە 36
دروشـمي ميللي :يةكبوون و ئيمان ،ئاشيت و طةشةسةندنپارێزگاو ناوچەیەكی حكومەتی فیدڕاڵی ناوەندی پێكهاتووە.
سرودي ميللي :ئةي هاونيشتيمان هةستة سةرثيَ!
نیوەی خەڵكی واڵتی نایجیریا لە باكور دەژین و موسڵامنن
و نیوەكەیرتی لە باشوورو مەسیحیین .نایجیریا لە رووی
نەوتەوە دەیەمین واڵت و لە نێو هەناردەكەرانی
سەرچاوەی
ناجيرييا
كؤمارى دميوكراتى فيدرالَى
هەشتەمین واڵت و گەورەترین بەرهەمهێنەری نەوت
نەوتئايوجا
ثايتةخت
ئەفریقیایە.
لە كیشوەری ئينطليزي
زمانى فةرمى
طروثة نةتةوةيى و ئيتنييةكان

جۆناسان گودالک ،سەرۆکی نایجیریا

ئایدیا دیپلۆماتیك

افیای
هوسةفوالني لة باكور دةذين و جوگر
نایجیریا ياركوبا لة
موسلَمانن.
زؤربةيان

رۆژهەاڵت لەگەڵ
بةشيكيرۆژئا
دةذينواڵتە لە
باشووري رؤذئاوا ئەم
بنینَ،كيلەمةسيحني.
لەگەڵ بةشي
موسولاَمانن و
باكورەوە لەگەڵ نایجیریا دراوسێیە .لە
چادو كامرۆن و لە
ئيبطو لة باكوري رؤذهةآلت دةذين و مةسيحني
باشووری ئەم واڵتە كەنداوی گینە هەیە ،كە لە بەشێكی
ئۆقیانوسی ئەتلەسی دایە.
لە باكورەوە لەگەڵ كۆماری سەحرا هاو سنوورە .كەش
و ه��ەوای ئۆستوایی هەیەو چەندها دارستانی چڕوپڕ
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لە رۆژه��ەاڵت و رۆژئ���اواو باشووری ئەم واڵت��ەدا هەیە.
مامناوەندی پلەی گەرمای سااڵنە  32پلەی سانتیگڕادە لەگەڵ
منی بەرفراوانی هەوا .
نایجیریا زۆرترین رێ��ژەی دانیشتوانی لە كیشوەری
ئەفریقیادا هەیەو بە هۆی فرەچەشنی و بەر فراوانی قەومی
و نەژادییەوە لە چەند ساڵی رابردوودا بەرەوڕووی تێهەڵچوون
و پێكدادانی زۆر بۆتەوە.
مێژووی یەكەمین نیشتەجێبوون لەم واڵتەدا بۆ  9هەزار
ساڵ بەر لە زاین دەگەڕێتەوە .نایجیریا لە سەدەی 19ی
زایین كلۆنی ئەنگلتەرا بووە هەتا ئەوەی كە لە ساڵی 1960
سەربەخۆیی بە دەستهێناوە.
لە دوای سەربەخۆیی لە سەردەمە جۆراوجۆرەكاندا
تووشی چەندەها حكومەتی سەربازی بووە .دەرئەنجام لە
ساڵی  1999بۆ یەكەمین جار هەڵبژاردنی ئازاد لەم واڵتەدا
بەڕێوە چووە.
لە ساڵی  2002لە باكوری ئەم واڵتە پێكدادانی سەربازی
لە نێوان گروپی ئیسالمی بۆكۆ حەرام لەگەڵ هێزەكانی
دەوڵەتی لە ئ��ارادا بووە .ئەم گرۆپە خوازیاری داخستنی
تەواوی خوێندنگا نوێكان و داسەپاندنی یاساكانی شەریعەتی
ئیسالم بەسەر تەواوی  36پارێزگاكەی نایجیریا بووە.

مەسیحییەكان و شوێنكەوتوانی ئایینی باوەڕ بە رۆح لە باشوور
الیەنگری هەیە .بەاڵم حاكمی سەربازی پێش ئەو ،ممدو بەهاری
لە باكور كە زۆرینەی خەڵكی موسڵامنن ،الیەنگری زۆرتری لێكراوە.
ئەوە یەكەمین جار بووە كە دەنگدانێك دەبێتە هۆی ناكۆكی لەم
واڵتەدا .ئەم واڵتە یەكێكە لە هەناردەكەرانی نەوت و نزیكی 95
 %بەرهەمەكانی ،هەناردە كردنی نەوت و بەرهەمە نەوتییەكانە.
نایجیریا ئەندامی ئۆپێك و رێكخراوی تیجارەتی جیهانییە.
بەرهەمهێنانی پۆختەنەكراوی ناوخۆیی ئەم واڵتە 294.8
ملیار دۆالرە 50 .ملیۆن و  130هەزار كەس هێزی كاری هەیە
كە  70%لە بەشی كشتوكاڵ كار دەكەن.
رێژەی بێكاری لەم واڵتەدا  5.8%و  70%خەڵك لە ژێر
هێڵی هەژاریدا دەژین .هەاڵوسان لە ساڵی 2007ی زاینی
 6.5%بووە .ئەگەرچی نایجیریا لە سااڵنی رابردوو برەوپێدانی
ئابووری بە خۆیەوە بینیوە ،بەاڵم هەژاری هەر وەكو خۆی
لە ساڵی  2000یاساكانی شەریعەتی ئیسالمی لە
باكوری نایجیریا بەڕێوە دەبرێت ،بەاڵم بەشێكی
گروپە ئایینییەكان خوازیاری بەڕێوەبردنی یاساكانی
ئیسالم لە تەواوی واڵتی نایجیریان

سیاسەت لە نایجیریا

سەرۆك كۆماری نایجیریا هەم سەرۆكی حكومەتەو هەم
سەرۆكی دەوڵەت .سەرۆك كۆمار بە دەنگی خەڵك بۆ ماوەی
چوار ساڵ هەڵدەبژێردرێت  .بەپێی یاسای ئەو واڵتە ،ماوەیەی
درێژكردنەوەی بۆ خۆلێكیرتیش هەیە.
سیستەمی یاسادانان لەم واڵت��ەدا لە دوو پەڕلەمان
پێكهاتووە .پەڕلەمانی شۆڕای میللی  109كورسییەو بە دەنگی
خەڵك بۆ خۆلێكی چوارسالە هەڵدەبژێردرێن.
پەڕلەمانەكەیرتی ئەم واڵتە ،ماڵی نوێنەرانە كە 360
كورسی هەیەو نوێنەرانی لە الیەن خەڵكەوە بۆ خۆلێكی چوار
ساڵە هەڵدەبژێردرێن .تەمەنی یاسایی لەم واڵتەدا بە  18ساڵ
پەسند كراوە.
گ��ودالك جاناتان س��ەرۆك كۆمار لە ساڵی  2011لەگەڵ
حزبی دیموكراتیكی گەل ( دی پی دی ) لە بە دەستهێنانی
 59.6%دەنگەكان بە دەسەاڵت گەیشت .ئەو زۆرتر لە الیەن

ماوەتەوە .بە پێی ئاماری بەڕێوەبەرایەتی میللی ئامار،
لە ساڵی  2009هەتا  2010بە الیەنی كەمەوە دوو لەسەر
سێی دانیشتوان لە هەژاری هەتا هەتاییدا ژیانیان بەسەر
بردووە .یەعنی پێداویستی سەرەكییەكانیان وەكو خواردن،
ئاوی خاوێن بۆ خواردنەوەو شوێنی نیشتەجێ بوونیان دابین
نەكراوە .لە باكوری واڵت هەلومەرجەكە زۆر خراپرتە .پارێزگای
جیگاوا بەرزترین رێژەی هەژاری هەیە كە هاوسەنگ بووە بە
 88.5%و لە سوكوتو  86%بووە.
بەرهەمەكانی هەناردەكراوی ئەم واڵتە بریتین لە نەوت
و بەرهەمە نەوتییەكان ،كاكاو و تایە ،كە بۆ واڵتانی ئەمەریكا
( ،)48.9%ئێسپانیا ( ،)8%بەڕازیل ( )7.3%و فەرەنسا()4.2%
هەناردە دەكرێت.
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بەرهەمەكانی هاوردەكراو بریتین لە پیشەسازی قورس
و كەلوپەلەكانی ،كەرەستەی كیمیاوی ،كەرەستەی گواسنت
وگەیاندن ،شتومەكی مەرسەفی ،خواردن و ئاژەڵی زیندوو .كە
لە واڵتانی چین ( ،)10.7%پۆلۆنیا ( ،)6.2%ئەنگلتەرا (،)5.8%
فەرەنسا ( ،)5.6%بەرازیل ( )5.1%و ئەڵامنیا( )4.6%هاوردە
دەكرێت.
زێی نەیجیر نیوەی باشوری واڵت ئاویاری دەكات95% .
دەرامەتی دراوی نێودەوڵەتی نایجیریا لە هەناردەكردنی
نەوت دابیندەكرێت .پێش دۆزینەوە و دەرهێنانی نەوت،
ئابوری پشتئەستور بە كشتوكاڵ و ئاژەڵداری بووە .نایجیریا
یەكێك لە هەناردەكەرانی نەوتەو نزیكی  % 95لە كااڵكانی
هەناردەكراوی نەوت و بەرهەمە نەوتییەكان بووە .نایجیریا
ئەندامی ئۆپێك و رێكخراوی تیجارەتی جیهانییە .نەوت و غاز
 35%بەرهەمهێنانی تاوخۆیی نایجیریا پێك دەهێنێت70% .
ئەوان لە كەرتی كشتوكاڵ سەرقاڵی كار كردنن.

تەندروستی

لە واڵتی نایجیریا تەمەنی ژیان بۆ ژنان  48.5ساڵ و
بۆ پیاوان  47.15ساڵ بەراورد كراوە 5.4% .خەڵك تووشی

پەرلەمانی نایجیریا

ئایدیا دیپلۆماتیك

نەخۆشی ئایدز بوون .تای زەردو ماالریا لەو نەخۆشیانەیە كە
لەم واڵتەدا پەرەی سەندووە.

پێكدادانی ئایینی

ئەگەرچی لە ساڵی  2000یاساكانی شەریعەتی ئیسالمی
لە باكوری نایجیریا بەڕێوە دەبرێت ،بەاڵم بەشێكی گروپە
ئایینییەكان خوازیاری بەڕێوەبردنی یاساكانی ئیسالم لە
تەواوی واڵتی نایجیریان .پێكدادانی موسڵامنە توندڕەوەكان
و دەوڵ��ەت لە پارێزگاكانی كانو ،یورنوو یویە لە باكوری
نایجیریا لە مانگی تەموزی  2009سەدان كوژراوی لێكەوتەوە.
گرۆپی بۆكۆ حەرام پەالماری ئەو خوێندنگایانەی داوە كە لە
بەرنامەی خوێندنی میللی پەیڕەوییان كردووە .گروپی بۆكۆ
حەرام لەو بڕوایەدایە كە وانەكانی خوێندنگاكان خۆرئاوایین.
لە ساڵی  2013دۆخی نائاسایی لە پارێزگاكانی باكوری بورنو،
یوب و ئاداماوا كە بۆكۆ حەرام لەو شوێنانەدا بەهێزترە
راگەیەندراوە .ئەم گروپە دەستی بەسەر زۆرینەی پارێزگاكانی
بورنوو ناوچەكانیرتدا گرتووە كە مەجالی هەڵبژاردنی تێدا نییە.
لە یەكێك لە خراپرتین پەالمارەكان لەم واڵتەدا ،فڕاندنی 200
كچی خوێندكار بووە.

نايرا
Ng.

يةكةي دراو
ثانتايي ئةنتةرنيَيت
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كؤمارى ناجيرييا

ئـاآلى ناجيرييا

ئاآلي ناجيرييا لة قؤناغى كولونيالي

دروشـمي ميللي :يةكبوون و ئيمان ،ئاشيت و طةشةسةندن
سرودي ميللي :ئةي هاونيشتيمان هةستة سةرثيَ!
كؤمارى دميوكراتى فيدرالَى ناجيرييا
ئايوجا

ثايتةخت
زمانى فةرمى
طروثة نةتةوةيى و ئيتنييةكان

ئينطليزي
هوسة فوالني لة باكور دةذين و زؤربةيان موسلَمانن .ياركوبا لة

سيستمى دةسةآلت

باشووري رؤذئاوا دةذين بةشيكي موسلَمانن و بةشيَكي مةسيحني.
ئيبطو لة باكوري رؤذهةآلت دةذين و مةسيحني
كؤمارى فيدرالَ

سةرؤك وةزيران و سةرؤك كؤمار

طودالك جؤناتان

دةسةآلتى ياسادانان

ثةرلةماني شؤرِاي ميللي ( )018كورسي -مالَي نويَنةران ()721
كورسي

ئةجنومةنى باآلى وآلت

ئةجنومةنى يةكيَتى ئةسيوثيا

سةربةخؤيي

سالَى 0821ى زايينى

رووبةر
ريَذةى دانيشتوان
ضرِى دانيشتوان

كيلؤمةتر ضوارطؤشة ۳۲۹٬۸۶۷
مليؤن كةس 001.111.111
 031كةس /ميل ضوارطؤشة

كؤى داهاتى ناوخؤ

مليار دؤالر ۴۹۲٫۸

يةكةمني هةلَبذاردن

0888

دراوى فةرمى
كؤدى ئينتةرنيَت
كؤدى تةلةفؤنى نيَودةولَةتى

نايرا

.ng

+432

شایانی ئاماژەپێكردنە كە گروپی بۆكۆ حەرام لە مانگی
حوزەیرانی  2015پەیوەستبوونی خۆی بە گروپی داعش راگەیاند
و ئەبوبەكر بەغدادی وەكو رێبەری خۆیان پەسەند كردووە.
لێكۆلەران لەو بڕوایەدان كاتێك مەترسی گروپی بۆكۆ
حەرام كەمدەبێتەوە ،ئیرت دەوڵەتی نایجیریا دەتوانێت هەژاری
بەتەوژم ریشەكێش بكات و سیستەمێكی پەروەردەیی
دامبەزرێنێت كە لەالیەن موسڵامنانەوە پاڵپشتی لێبكرێت.

سەرچاوە:

هەمشەهری ئۆنالین ،لومۆند دیپلۆماتیك ،ویكیپێدیا
http://www.hamshahrionline.ir/details/50310
http://ir.mondediplo.com/article2305.html
http://www.hamshahrionline.ir/details/50310
http://ir.mondediplo.com/article2305.html
https://fa.wikipedia.org
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ئەسیوپیا لە دووڕییانی شەڕ یان
گەشەسەندنی ئابوری؟
وەرگێڕانی لە فارسییەوە :گواڵڵە مستەفا

ئایدیا دیپلۆماتیك
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ئـ

ئەسیوپیا لە وشەی ئائتیوپیای ( )Aethiopiaالتینی و لە دەستەواژەی ئایسیوپس لە
یۆنانی كۆن ,وەرگیراوە ،بە مانای (روخساری سوتاو) دێت .لەالی موسڵمانان بە حەبەشە و
لە زمانی عیبری بە (كوش) ناو براوە.
ناوی فەرمی(كۆماری دیموكراتیكی فیدراڵی ئەسیوپیا) ،لە شاخی ئەفریقیایە و چوار دەوری
وشكانیە و پایتەختی (ئادیس ئەبابا)یە.

لە دوای مردنی سەرۆك وەزی�ران (میلیس زیناوی)
لە ئەیلولی ساڵی ( )2012جێگرەكەی (هایلی ماریام
دساڵگن) هەتا ساڵی ( )2015پۆستی سەرۆك وەزیرانی
لە ئەستۆ گرتووە .ناوی سەرۆك كۆماری ئەسیوپیا (موالتو
تشومە)یە.
ئەسیوپیا ل��ە ساڵی 1942دا ج��ارن��ام��ەی نەتەوە
یەكگرتووەكانی واژۆ كردووەو بووە بە ئەندام لەو رێكخراوەدا.
ئەو واڵتە لە دوای دامەزراندنی رێكخراوی نەتەوەكان لە
كیشوەری ئەفریقیادا وەكو ()51مین واڵتی ئەندام وەرگیراوە.

زمانی فەرمی

زمانی ئینگلیزی وەك زمانی دووەم��ی دەرەك��ی
لە ت��ەواوی خوێندنگاكانی ناوەندی واڵت��ی ئەسیوپیا
دەگوترێتەوە .ئەمهارایی زمانی قۆناغی سەرەتایی
خوێندنە لە خوێندنگاكاندا ،هەرچەند لە زۆرب��ەی
ناوچەكان زمانە خۆجێیەكانی وەك ئورومۆ و تێگرینبا،
بەكار دەهێرنێت .لە ئەسیوپیا ( )48زمانی خۆجێیی
بوونی هەیە ،رێنوسی تایبەت بە خۆیان هەیە و ناوی
(گعز)ە.

نةتةوةكان و زمانةكان و ئايينةكان لة ئةسيوثيا
نةتةوةكان
كؤي نةتةوةكان ()09

زمانةكان
لةنيَوان  79بؤ  199زمان و بيَذمار

تةنيا ( )7نةتةوةي لة زاراوة

سةرةوةي()1مليؤن كةس
ئورومو:

% 53

سيداما:

%.

سؤمالَي:

%.

واليتا:

%4

ئةوانيرت:

% .67

ئةمهارا و تيطرة% 5.65 :

طوراذة:

ئافار:

ئايينةكان
مةسيحي ئؤرتؤدؤكس % 47
موسلَماني سوننة % 43-49
%3

زمانة سةرةكييةكان ئةمهاري ( كة

ثرِؤتستانت

زماني ئيداريية) ،تيطريطانا و ئؤ

ئةوانيرت باوةرِييان بة رؤح هةية

%4
%2
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جۆگرافیای ئەسیوپیا

ئەسیوپیا ،لە باكور لەگەڵ ئەریرتیا ،لە رۆژئاوا لەگەڵ
سودان ،لە رۆژهەاڵت و باشوری رۆژهەاڵت لەگەڵ سوماڵی،
لە رۆژهەاڵت لەگەڵ جیبوتی و كینیا دراوسێیە .ئەسیوپیا
دەیەمین واڵت��ی گ��ەورەی ئافریقایە.پانتایی ئەسیوپیا
( )1.127.127كیلۆمەتر چوار گۆشە و بە الیەنی كەمەوە
( )7444كیلۆمەتری چوار گۆش لە زێو زەریاكان پێكهاتووە.

مێژووی كۆنی ئەسیوپیا

ئەسیوپیای كۆن ،لەگەڵ ئەریرتەو ناوچەكانی باشوری
رۆژهەاڵتی زەری��ای س��وور لەگەڵ كەنارەكانی سودان
ناوچەیەكیان پێكهێناوە كە وەك میرسی كۆن و (پانت ،یان
تانتجرۆ) بە مانای سەرزەوی خوداكان نارساوە .لە بنەڕەتدا
وەكو عەرشەتێك لەسەر زەوییە عەرەبییەكانەوە كۆچبەری
شاخی ئەفریقیابوون .لە سەردەمی دینی ئیسالم نەجاشی
پاشای حەبەشە بووە ،كە بە فەرمی دینی ئیسالمی قبووڵ
كردبوو.
پەیوەندییەكانی ئەسیوپیا لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی
ئەمەریكا و ئەوروپای رۆژئاوا لە ساڵی  1991گۆڕانكاری زۆری
بەخۆیەوە بینی و دواتر یارمەتی ئابوری لە ئەوروپای رۆژئاوا و
بانكی جیهانی وەرگرتووە

ئەسیوپیا یەكێك لە كۆنرتین واڵتانی جیهانە و لە پلەی
دووەمی ریزبەندی رێژەی دانیشتوانی واڵتانی كیشوەری
ئەفریقیا و یەكێك لەو واڵتانەیە كە هیچكات كلۆنی نەبووە
و هەمیشە سەربەخۆ بوونی خۆی پاراستووە .دووەمین
واڵت لە دوای ئەرمەنستان بووە كە دینی مەسیحی بە
دینی فەرمی راگەیاندووە .ئەسیوپیا ،پێشینەیەكی هەزاران
ساڵەی هەیە و مێژووەكەی بۆ بیست و پێنج سەدەی پێش
لە زاین دەگەڕێتەوە .نزیكی سەدەی هەژدەی پێش لە زاین
پاشایە بەناوی ( D`mtدمت) لە ناوچەی باكوری ئەسیوپیاو
ئەریرتە كە پایتەختەكەی بەناوی (ییحا) بووە ،پێكهاتووە.
ئایدیا دیپلۆماتیك

ل��ەدوای داڕمانی پاشایەتی دمت لە س��ەدەی پێنجەمی
پێش لە زای��ن ،لە ژێر دەسەاڵتی چەند پاشایەتییەكی
پچوكدا بووە .ئەو دەسەاڵتانەش هەتا پاشایەتی ئاكسام لە
سەدەكانی ناوەڕاست هەتا سەدەی یەكەمی پێش لە زاین
بەردەوام بووە .بە هۆی تێكەڵی رەگەزی سامی و رەش
پیست شارستانییەتی ئاكسام دامەزراوە.
لە دوای پشێوی پەنجا ساڵە لە سەدەی شەشەمدا،
ئیمپڕاتۆری ئاكسام دەستی بەسەر زۆرینەی ناوچەكانی
ئەسیوپیای ئەمڕۆو بەشێك لە باشوری عەرەبستانی
سعودی لە لێواری زەریای سوور ،باشوری میرس ،باكوری
س��ودان ،باكوری ئەسیوپی ،ئەریرتە ،جیبوتی و باكوری
سوماڵی گرتووە .پاشایەتی ئاكسام بە درێژایی مێژووی زۆر
لێكرتازانی بەسەردا هاتووە .كە یەكەمین جار لە ساڵی 950
زاین لە الیەن پاشایانی زاگۆی هەتا  1270زاین بەردەوام
بووەو لەوە بەدوا پاشایانی سلێامنیان دەسەاڵتی خۆیان
لەسەر ئەسیوپی سەپاندووەو خۆیان بە نگوس نگست (
شای شاكان یان ئیمپڕاتۆڕ ) ناو بردووە.

سەرەتای پەیوەندییەكانی ئەسیوپیا لەگەڵ رۆژئاوا

یەكەمین پەیوەندی ئەسیوپی لەگەڵ ئەوروپا لە
سەردەمی ئیمپڕاتۆڕ یشاق بووەو پەیوەندی بەردەوام لە
ساڵی  1508لەگەڵ واڵتی پۆرتۆگال دەستی پێكردووە.
لە الیەن واڵتی ئیتاڵیا (دوورگ��ەی ساب) لە باشوری
زەریای سوور لە سوڵتانێكی ناوچەكە كڕاوە و لە ساڵی
 1870وەكو كلۆنییەكی ئەسیوپیا راگەیەندراوە و لە ساڵی
 1890ناوی ئەریرتیای لێرناوە .دەرئەنجام شەڕی ئادووا لە
 1896روویداوەو ئەسیوپیا سەركەوتووی ئەو شەڕە بووەو
لە هەمان ساڵدا پەیامنێكی ئاشتی لە نێوان ئەسیوپی و
ئیتاڵیا واژۆ كراوە .لە سەرەتاكانی سەدەی بیستەم ئیمپڕاتۆر
(هایلەسەالسی) دەسەاڵتی بە دەستەوە گرت و لەگەڵ
ئەنگلتەرا رێكەوتنی (ئەنگلۆ-ئەسیوپیا) لە ساڵی  1944بۆ
بە فەرمی ناساندنی پاشایەتی ئەسیوپیا واژۆ كرا.

گەشەسەندی پەیوەندییەكان لەگەڵ رۆژئاوا

پەیوەندییەكانی ئەسیوپیا ل��ەگ��ەڵ ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و ئەوروپای رۆژئاوا لە ساڵی
 1991گۆڕانكاری زۆری بەخۆیەوە بینی و دواتر یارمەتی
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ئابوری لە ئەوروپای رۆژئاوا و بانكی جیهانی وەرگرتووە.
لە دوای شەڕی جیهانی دووەم و شەڕی سارد ،كیشوەری
ئەفریقیا بووە بە گۆڕەپانی ملمالنێی هێزە جیهانییەكان .
شەڕی ئۆگادین لە نێوان سوماڵ و ئەسیوپیا بەرهەمی ئەو
ملمالنێیە بووە.
لە  20ساڵی رابردوودا ئەمەریكا لە ئەفریقیا و ئەسیوپیا
تەنیا تەنگەشەی لەگەڵ هێزە كۆنە پارێزەكان و ئەنگلتەراو
فەڕەنسا ب��ووە .بە یەكێتی ب��ەرەی ئەنگۆساكسۆنەكان،
یەعنی ئەمەریكاو ئەنگلتەرا لە سەردەمی شیراك دا ،توانیان
فەڕەنسا الواز بكەن .سەرئەنجام فەرەنسا كاریگەری خۆی
لەدەستدا.
لە ساڵی  1950ئەسیوپیا لەالیەن ئەمەریكاوە پاڵپشتی
ك�راوە و لە هەمان ساڵدا بۆ یەكەمینجار ئەمەریكا لە

دوورگ��ەی كانی و لە نزیكی شاری ئەسمەرە بنكەیەكی
سەربازی دامەزراند.
ئەمەریكا لە سەردەمی شەڕی سارد و هەتا رووخاندنی
حكومەتی هایلە سیالسی لە ساڵی  1976لە ئەسیوپی
بە پێكهێنانی یەكێتی لە نێوان ئێران (سەردەمی رژێمی
شا) ئەسیوپی و ئیرسائیل توانی سێ ناوچەی سرتاتێژی
باكوری رۆژهەاڵتی ئەفریقیا (شاخی ئەفریقا) و گەرووی
بابوملەندەب ،خەلیج و گەرووی هۆرموز ،زەریای سوور و
كەنداوی سوئێز لەگەڵ سیاسەتەكانی خۆی ئاراستە بكات
و پشتوێنی ئەمنی لە بەرامبەر بە سیاسەتەكانی یەكێتی
سۆڤیەت پێك بهێنێت .هەتا رووخانی حكومەتی هایلە
سیالسی ئەو سیاسەتە بەردەوام بوو.
لە سەردەمی حكومەتی  8ساڵەی بوشی كوڕ 2000

ئەدیس ئابابا
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–  2008دا سیاسەتی ئەمەریكا لە بەرامبەر بە ئەفریقیا،
شێوازی میلیتاریستی كردنی زیاتر ،بە تایبەت لە دوای 11
سێپتەمبەری  2001بووە .سیاسەتی بوش رۆڵی گرنگی لە
هەبوونی ئەمەریكا لە ئەفریقیا بینیوە ،ئەگەرچی ئەمەریكا
سەركەوتووی شەڕی دووەمی جیهانی بووە ،بەاڵم هەبوونی
لە ئەفریقیا بە هۆی كاریگەری ئەنتگلتەراو فەرەنسا
سنووردار بووە .ئەمەریكا لە چوارچێوەی دژایەتیكردنی
تیرۆریسم ،واڵتانی ئەیگاد ( هاوپەیامنی ناوچەیی شاخی
ئەفریقیا ) بە هەموو شێوەیە یارمەتیكردووە.
لە  1951ئەمەریكا سێ واڵتی ئێران و توركیاو ئەسیوپیای
بە ئامانجی دژایەتیكردنی بزوتنەوەی رزگاریخوازی عەرەب
ئاراستە كردبوو .لە  1958ئەسیوپی ،میرسی لە رەوتی
بەنداوی ئەسوان بە تەیاركردنی بەكرێگیراوان لە باشوری
سودان بە چەك و تەقەمەنی خستبوە ژێر گوشاری زۆرەوە.

دابڕانی ئەریرتە لە ئەسیوپیا

لە ساڵی  1993لە دوای بیست ساڵ شەڕو پێكدادان ،لە
راپرسی گشتی پارێزگای ئەریرتە سەربەخۆیی بەدەستهێنا.
جیبوتی و ئەسیوپیا لە دژی ئەریرتیا سیاسەتی هاوبەش
دەگرنە پێش و لە گەمارۆی ئابوری ئەریرتیا بەردەوام دەبن،
ئەریرتیا كێشەی سنووری لەگەڵ هەر دوو واڵتدا هەیە.

هەتا ساڵی  1991كە حكومەتی دەڕك لە ناوچەی باكور
شكستی لە بەرەی ئازادی گەلی ئەریرتیا ( )AEPLFخوارد
و لە ناوچەكانی تریش بەرەی شۆڕشی دیموكراتیكی گەلی
ئەسیوپیا ( )AEPRDFكە هاوپەیامنییەكی لە نێوان هێزی
سەربازی و بەرەی ئازادیخوازی گەلی تیگرای درووست
كردبوو ،توانیان سەركەوتوویی بەدەستبهێنن و شكستێكی
قورس بە حكومەتی دڕك بدەن .

یەكەمین هەڵبژاردن لە مێژووی ئەسیوپیا

لە ساڵی  1994یاسای بنەڕەتی پەسندكراو یەكەمین
هەڵبژاردن كە چەند جزبی تێدا بەشدار بوون بەڕێوە
چوو .لە ساڵی  1998ئاڵۆزی لەسەر سنوورەكانی ئەریرتە
جارێكیرت سەرهەڵدایەوەو دەرئەنجام شەڕ رووی��دا و
هەتا ساڵی  2000درێژەی بووە .لە مانگی ئەیاری 2005
ئەسیوپیا لە هەمبەر بە ئیسالمییە توندڕەوەكان وەكو بۆكۆ
حەرام سیاسەتێكی جیاوازی گرتۆتەبەر و دژایەتیان دەكات.
لە دوو مانگی رابردوو ( )30كەس لە هاواڵتیانی مەسیحی
ئەسیوپیا كە دانیشتووی لیبیا بوون لەالیەن داعش كوژراون

رووخاندنی پاشایەتی هەزاران ساڵە

حكومەتی هایلە سیالسی هەتا ساڵی  1974بەردەوام
بوو ،دواتر لە الیەن كەسێكی سەربازی بەناوی (دەڕك) كە
چەپ و الیەنگری یەكێتی سۆڤیەت بووە حكومەتەكەی
رووخاوە .دڕك حكومەتی حزبی كمۆنیستی دامەزراندووە.
لەوە ب��ەدواوە چەندین كودەتای سەربازی خوێناوی لە
ئەسیوپیا روویداوە هەتا ساڵی  1977كە واڵتی سوماڵی
پەالماری ئەسیوپیایدا .بەاڵم ئەسیوپیا بە پەلە لە الیەن
یەكێتی سۆڤیەت تەیاركراو توانی سوماڵی شكست
بدات .لە ساڵی دواتر بە ئامادەبوونی سەربازانی واڵتی
كوباو هاوكاری ئەڵامنیای رۆژهەاڵت و یەمەنی باشوری
یەكێتیەكی پتەوی پێكهێنا.
لە ساڵی  1985لە دەرئەنجامی شۆڕشی بەردەوام لە
پارێزگاكانی ئەریرتیا و تیگڕای قاتوقڕی بەرفراوان رووی
لە ئەسیوپیا كرد و گۆڕانكاری بەسەر حكومەتدا هات،

لە درەئەنجامی هەڵبژاردن جارێكیرت ب��ەرەی شۆڕشی
دیموكراتیكی گەلی ئەسیوپیا(ئەئی پی ئار دی ئێف) توانی
دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێتەوە .لە ساڵی  1995دەوڵەتی
كۆماری فیدڕاڵی ئەسیوپیا دام��ەزراو ،یەكەمین سەرۆك
كۆمار (نگاسوگیدادا) بوو .سەرۆك وەزیران (میلیس زیناوی)
بوو كە برەوی بە سیاسەتی فیدڕالیسمی نەتەوەیی داوەو
دەسەاڵتی زۆری بە كاربەدەستانی ناوچەیی لەسەر بنەمای
سیاسەتی نەتەوەیی بەخشی .لەمڕۆدا ئەسیوپیا خاوەنی 9
ناوچەی نیوە خۆبەڕێوەبەرە كە توانای بەدەست خستنی
داهات و خەرجكردنی بەپێی پێویستی خۆیانیان هەیە .لە
ئەسیوپیا هەتا رادەیەكی زۆر ئازادییە بنەڕەتییەكان وەك
راگەیاندن پێشێل دەكرێت.
ئەگەرچی خۆبەڕێوەبەری پارێزگاكان لە یاسای بنەڕەتی
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فیدڕاڵ دابینكراوە ،بەاڵم لە كرداردا بەهۆی زاڵبوونی بەرەی
دیموكراتیكی گەلی ئەسیوپی ئەو یاسایە پێشێل كراوە.
ئەسیوپیا واڵتێكە لەسەر بنەمای دامەزراوەیی ئیداری
بونیات نراوە و ناوەندگەرایی تێدا بەڕێوە نابرێت ،بەاڵم لە
ژێر دەسەاڵتی حزبێكی ناوەندگەرایەو الیەنگری بە تەوژمی
(كلینتلیسم)ە .دەوڵەتی زناوی جارێكیرت لە هەڵبژاردنەكانی
ساڵی  2000سەركەوتنی تۆمار ك��ردو س��ەرۆك كۆمار
(گریامولد-جیورجیس) هەتا ساڵی  2006سەرۆك كۆماری
بووە.
لە هەڵبژاردنەكانی  2005بەپێی ئاماری راگەیەندراو لە
الیەن حكومەتەوە رێژەی پێوانەیی ئەوانەی مافی بەشدار
بوونیان بووە  % 90تێپەڕ كردوە ،بەاڵم ئۆپۆزیسیۆن ئەوەی
رەد كردەوە .هەتا ماوەیەكی زۆر لە دەرئەنجامی هەڵبژاردن
ئەگەرچی خۆبەڕێوەبەری پارێزگاكان لە یاسای بنەڕەتی فیدڕاڵ
دابینكراوە ،بەاڵم لە كرداردا بەهۆی زاڵبوونی بەرەی دیموكراتیكی گەلی
ئەسیوپی ئەو یاسایە پێشێل كراوە .ئەسیوپیا واڵتێكە لەسەر بنەمای
دامەزراوەیی ئیداری بونیات نراوە و ناوەندگەرایی تێدا بەڕێوە نابرێت

و ئاماری رێ��ژەی بەشداربواندا ،لە نێوان حكومەت و
ئۆپۆزیسیۆن ئاڵۆزی و پێكدادانی زۆری بە دواوە بوو.
تەنانەت لە خۆپیشاندانی مەدەنی و هێمنانە لەالیەن
حكومەتەوە دەیان كەس كوژراو بریندار لێكەوتەوە .دواتر
لەالیەن یەكێتی واڵتانی ئەفریقیا و ناوەندی كارتێر لە
ویالیەتە یەكگرتووكان ئەو هەڵبژاردنە پەسند كرد.

دەرئەنجامی نوێرتین هەڵبژاردن لە ئەسیوپیا

پێنجەمین هەڵبژاردنی پەڕلەمانی ئەسیوپیا ،هەروەها
هەڵبژاردنی شۆڕاكانی پارێزگاكان لە مانگی ئەیاری 2015
بەڕێوە چوو كە ل��ەدوای مردنی سەرۆك وەزی �ران ملس
زناوی یەكەمین هەڵبژاردنی گشتی بووە .لە كۆی گشتی 94
ملیۆن كەس لە دانیشتوانی ئەسیوپیا  43ملیۆن كەس مافی
ئایدیا دیپلۆماتیك

دەنگدانیان بووە 36 ،ملیۆن و  800هەزار كەس خۆیان
ناونوس كردبوو ،بە گشتی  % 81دەنگیان داوە ،كە بە
بەراورد لەگەڵ خولی پێشوتر كە ساڵی  2010بەڕێوەچوبوو،
 % 5زیادی كردووە .رێژەی پاڵێوراوەكان بۆ پەڕلەمان 1826
كەس بۆ بەدەستهێنانی  547كورسی پەڕلەمان و هەروەها،
3993كەس پاڵێوراوی شۆڕای پارێزگاكان بووە.

رێژەی بەشداریكردنی ژنان لە هەڵبژاردنەكان

كۆی گشتی پاڵێوراوانی ژن بۆ چوونە ناو پەڕلەمان
و شۆڕاكان 1270 ،كەس بووەو رێژەی ژنان كە خۆیان بۆ
دەنگدان ناونوس كردبوو  % 48تەواوی ئەو كەسانەی
بووە كە خۆیان ناونوس كردووە .كە بە بەراورد بە خولی
پێشرت  % 12زیادی كردووە .بەرەی دیموكراتیكی گەلی
ئەسیوپی  545كورسی لە كۆی  547كورسی نوێنەرانی
پەڕلەمانی وەدەست خستووەو ئوپۆزیسیۆن تەنیا یەك
كورسی پەڕلەمانیان بەدەستهێناوە .بەرەی دیموكراتیكی
گەلی ئەسیوپی لە ئادیس ئەبابا ت��ەواوی ( )23كورسی
پەڕلەمانی بردۆتەوە .ئوپۆزیسیۆن ساڵی  2005توانی
 147كورسی پەڕلەمان بباتەوە ،بەاڵم دوای ساختەكاری لە
هەڵبژاردنەكاندا ئامادەی چوونە ناو پەڕلەمان نەبوون.

شورای دەسەاڵت لە ئەسیوپیا

ئەگەرچی سیستمی پاشایەتی لە ئەسیوپیا وەالنراوە،
ب��ەاڵم ش��ورای دەسەاڵتی پاشایەتی لە كارەكانی خۆی
بەردەوامەو لە ساڵی  2005شازادە ( ئەرمیاس هیالسیالسی)
دووب��ارە لەالیەن پاشا (زرا یاكوب ئەمها سیالسی) وەك
سەرۆكی شورای پاشایەتی ئەسیوپیا دانرا .ئەگەرچی وەك
ئیمپڕاتۆری دوورخراوە حیسابی بۆ دەكرێت.

پەیوەندییەكانی ئیرسائیل و ئەسیوپیا

ئەسیوپی لە مانگی ترشینی دووەم لە ساڵی  1961بە
فەرمی دانی بە ناسینی ئیرسائیلدا هێناو پەیوەندی سیاسی
لە نێوانیان راگەیاند .بەاڵم لە سەردەمی هایلە ماریام لە
مانگی ئەیلولی  1978ئەسیوپی پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ئیرسائیل هەڵوەشاندایەوە.
لە  1957لە دوای نزیك بە ساڵێك لە پەالماری سێ
الیەنەی فەرانساو ئەنگلتەراو ئیرسائیل بۆ میرس ئیمپڕاتۆری
ئەسیوپیا لەسەر ویستی بن گوریۆن سەرۆك وەزیری ئەو
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كاتە ئیرسائیل رازی بوو .بەو شێوەیە پەیوەندی دوو الیەن
گڕوتینی زیاتری بە خۆیەوە بینی .كە ئەوەش دەگەڕێتەوە
بۆ خواستی ئەمەریكا بۆ سەپاندنی ئیرسائیل لە ئەفریقیا.
لە دوای روخانی هایلەسالسی كێشە كەوتە نێوان ئەسیوپیاو
ئیرسائیل و حكومەتی ئەسیوپیا تەواوی پەیوەندییەكانی
پچڕاند .ئەسیوپیا بۆ سەپاندنی خۆی بەسەر میرسو واڵتانی
ئەفریقیا پێویستی بە هەندێ واڵتی ناوچەیی و نێونەتەوەیی
دەبێت .ئیرسائیل یەك لەو واڵتانەیە كە پاڵپشتی ئەسیوپیای
لە هەمبەر میرس ك��ردووەو بەو هۆیەوە ئیرسائیل لە
گەیاندنی ئاو بۆ بیابانی نەقەب و پڕۆژەی كەنداوی ئاشتی
لەسەر زێی نیل و بەرژەوەندییەكانی دەپارێزێت.

میرسو سودانی بە ئامانج گرتووە .ئەو دوو واڵتە زۆر جار
داوایان لە ئەسیوپیا كردووە كە واز لە درووستكردنی ئەو
بەنداوانە بهێنێت .بە درووستكردنی بەنداوی ئەلنەهزە لە
الیەنی سیاسییەوە میرس دەبێتە واڵتێكی چاو لە دەست
و هێزو پێگەی ناوچەیی خۆی لەدەستدەدات .بەنداوی
ئەلنەهزە دەتوانێت زیاتر لە شەش وێزگەی ناوەكی كارەبا
بەرهەم بهێنێت و ئەسیوپیا بە كۆتاییهێنان بە بەنداوەكە
دەبێتە گەورەترین بەرهەمهێنەری كارەبا لە ئەفریقیا.

قەیرانی ئاو لە نێوان میرسو ئەسیوپی

ئەسیوپیا بڕیاری هەیە كە لەسەر زێی نیل جگە لە
ئەلنەهزە سێ بەنداوی تر درووست بكات .بەنداوی ئەلنەهزە
چوارەمین بەنداوی گەورە ئەفریقیایە .سێ بەنداوەكەیرت 14
میلیار دۆالری تێدەچێت .ئەگەر درووست بكرێن ئەسیوپیا
 11هەزار میگاوات كارەبا بەرهەمدەهێنێت و دەبێتە واڵتێك
كە دەتوانێ كارەبا بۆ تەواوی واڵتانی ئەفریقیا هەناردە
بكات .راگەیاندنی ئەسیوپیا لە درووستكردنی بەنداو لەسەر
زێی نیل بووە هۆی ئ��ەوەی كە س��ەرۆك كۆماری میرس
هەڕەشەی هەڵگیرساندنی شەڕ بكات .تەنانەت لە ساڵ
 1979ئەنوەر سادات ئاماژەی كردبوو كە تەنیا مەسەلەیە
كە میرس تووشی شەڕ دەكات كێشەی ئاوە.
لە مانگی  4حوزەیرانی  2013تەنانەت رێبەرانی ئیخوان
و حزبی سلفیست ئەلنور لەگەڵ مەحەممەد موڕسی لە
بەرنامەیەكی راستەوخۆی تەلەفزیۆنی كە لە میرس پەخش
دەك �را ،س��ەرزارەك��ی هەڕەشەی بۆردومانی ئەسیوپیاو
هێرشی موشەكی بۆ بەنداوی ئەلنەهزە كردبوو ،هەروەها
ئاماژەیان بەوە دابوو ،كە پێویستە دەزگای ئەمنی میرس لە
هەوڵی هاندانی سوماڵی و ئەریرتە بۆ پێكهێنانی چاالكی
تێكدەرانە بدات.
درووستكردنی بەنداو كاریگەری جیۆپۆلیتیكی لە
ناوچە دەبێت .ئەسیوپیا لە بەرامبەر بە دراوسێكانی
بەهێزتر دەبێت .میرسو سودانیش تووشی كێشەی كەم
ئاوی دەبن .ئەم بەنداوە وەكو شمشێر شادەماری ئابوری

هایلە مریام دیسالگینا

لە درووستكردنی ئەم بەنداوە واڵتی چین نزیكی یەك
ملیار دۆالر لە پارەی تێچوو كە  4.2ملیار دۆالرە دابیندەكات
و زۆرینەی پارەی تێچوو لە بودجەی فرۆشتنی بەڵگەی
هاوپشك دەبێت و لە الیەن دەوڵەتی ئەسیوپیا تەرخان
دەكرێت .ئەسیوپیا لە الیەن ژێر دەریاییەكانی ئیرسائیل
پاڵپشتی دەكرێت بۆ بەنداوەكە ،بۆیە میرس پێیوایە كە
ئیرسائیل لە پشتی ئەو كارەوەیە.
لەسەر پێشنیازی ئەمەریكا لە ساڵی  1964بۆ
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دژایەتیكردنی پرۆژەكانی یەكێتی سۆڤیەتی پێشوو لە
میرس ،ئەمەریكا لە بواری دروستكردنی چوار بەنداو
لە ئەسیوپی ،بە تایبەت ئەمەریكا زۆر پاڵپشتی
درووستكردنی بەنداوی ئەلنەهزە ب��ووە .لە ماوەی
مانگی راب��ردوو رێكەوتنێك لە نێوان میرسو سودان و
ئەسیوپی واژۆ كراو بەپێی ئەو رێكەوتنە تەنگەشەی
سااڵنی رابردوو بەتایبەت لە چوار ساڵی بەر لە ئێستایان
هەتا رادەی��ە كەم كردۆتەوە .لەالیەك ئیرسائیل رۆڵی
گرنگی لە پشتگیریكردنی ئەسیوپی هەیە و لە الیەكی
ت تەرخانكردن سەرمایەی نێونەتەوەیی و راكێشانی
ئەو سەرمایە بۆ درووستكردنی بەنداو ،بە شێوەیە
پاراستنی ئەمنی لە هەڕەشەی میرسو هەروەهاپشتگیری
ئیرسائیل لە ئەسیوپی دەتوانێت لەگەڵ گوشار هێنان بۆ
میرس ،پڕۆژەو پالنی گەیاندنی ئاو بۆ سەحرای نەقەب
و بەجێگەیاندنی پرۆژەی كەنداوی ئاشتی لەسەر بنەمای
ئاوی زێی نیل مەیسەر بكات و بڕەخسێنێت .ئەسیوپیا
رایگەیاندووە كە لە ساڵی  2017درووستكردنی بەنداوی
ئەلنەهزە دەگاتە قۆناغی كۆتایی و نزیكی ( )700میگاوات
كارەبای لێی بەرهەم دەهێرنێت.

ئاستی ئابوری ئەسیوپیا

بەرهەمهێنانی نەپاڵێوراوی ناوخۆیی ئەسیوپیا 55.07
ملیار دۆالر بووە 27.27 .ملیۆن كەس هێزی كاری هەیەو
 % 80لە كشتوكاڵ ،كار دەكەن % 38.7 .لە خەڵك لە ژێر
هێڵی هەژاری ژیان دەكەن و هەاڵوسانی ئابوریش 15.9
 %بووە .ئەسیوپیا ،لە نێوان واڵتانی جیهاندا بە خێرایی زۆر
گەشەی ئابوری كردووە .گەشەسەندنی ئابوری لە سااڵنی
 2014هەتا  2017بە پێی بەراوردەكانی ئابووری ناسان 7.1
تێدەپەڕێنێت.

ئەسیوپیا و تیرۆریستە توندڕەوەكان

ئەسیوپیا لە هەمبەر بە ئیسالمییە توندڕەوەكان وەكو
بۆكۆ حەرام سیاسەتێكی جیاوازی گرتۆتەبەر و دژایەتیان
دەكات .لە دوو مانگی رابردوو ( )30كەس لە هاواڵتیانی
مەسیحی ئەسیوپیا كە دانیشتووی واڵتی لیبیا بوون لەالیەن
داعش كوژراون 15 .كەسیان سەرییان بڕا و  15كەسەكەی
ترییان گوللەباران كراون.
ئایدیا دیپلۆماتیك

سەرچاوەكان:

دیپارمتەنت -دمسونات-گلۆب مەسلێم -تاریخنگاری-
ئادیسابابا -شفقنا -عەرب نیوز-ئارمان پرس َێس -ویۆ تابید-
شینسێرك-دكۆنتاینێرس-ویكی پێدیا -یجك نیوز -راسێخوون-
قەترە -شیا ئۆبالین -ساجد بلوگ سكای.
US Department of State, Background Note
Ethiopia, January 2005
http://www.dmsonnat.ir
http://globemuslims.com/fa/news
http://tarikhirani.ir/Modules/News/Phtml/
=News.PrintVersion.Html.php?Lang=fa&TypeId
5&NewsId=4503
&=http://addisababa.mfa.ir/?siteid=14&fkeyid
siteid=14&pageid=3279&newsview=342599
http://shafaqna.com/persian/services/otherreligions/item/114012http://news.irib.ir/commentaries/item/68892
http://armanpress.ir/fa/news
http://fa.cmess.ir/View/tabid/127
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%
88%D9%BE%DB%8C%AA%DB%8C%D9
/http://www.yjc.ir/fa/news
http://rasekhoon.net/article/show
http://www.ghatreh.com/news/tag/3517388%D9%BE%%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9
20/%DB%8C/0
ipsc.org/fa
http://www.shia-online.ir/article.
asp?id=38589&cat=3
/post-33/27/02/http://sajed.blogsky.com/1389
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رەوتە ئیسالمگەراكانی
جەزائیر و تێڕوانین بۆ داهاتوو
وەرگێڕان لە فارسییەوە :ژینۆ حەمەڕەشید
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بزوتنەوە سیاسییە ئیسالمگەراكان ،هەمیشە كاریگەری سیاسی و كۆمەاڵیەتی زۆریان لە
سەر كۆمەڵگای جەزائیر بووەو چاالكی ئەم رەوتانە لە ماوەی نزیك بە حەفتا ساڵ بەرزی
و نزمی زۆری بەخۆیەوە بینیوە .وەاڵمدانەوەیە بەم پرسیارە كە ریزبەندی نوێی گروپە
ئیسالمییەكان و هەڵوێستەكانیان لە ساڵەكانی رابردوو ،بە تایبەت لە دوای شەڕی ناوخۆیی و
سەركوتكردنی بەرەی ئینقازی ئیسالمی بە چ شێوەیە دەبێت؟.

سەرەتا پێداچونەوەیە لەسەر ئەو فاكتەرانە دەكەین
كە كاریگەرییان لە پێكهاتنی رەوتە سیاسییە ئیسالمییەكان
و پڕۆسەی وەرچەرخانی ئەم بزاڤە ب��ووەو دواتریش
لێكدانەوەیە لە ریزبەندی رەوتە ئیسالمگەراكانی جەزائیر.
ئەم توێژینەوەیە لە دوای هەڵوەشانەوەی بەرەی ئینقازی
ئیسالمی و سڕینەوەی رەوتی رادیكال ك�راوە .لەسەر
بنەماو بە پشتبەسنت بەم توێژینەوەیە لە ئێستادا چەند
گروپێكی ئیسالمگەرا لەسەر رێبازی میانڕەوی لە گۆڕەپانی
سیاسی جەزائیر هەیە ،كە جیاوازییان تەنیا لە تاكتیكی
سیاسیدایەو هەمویان لە سەر رێبازی ئاشتیخوازانەی
سیاسی پێداگری دەك��ەن *.جەزائیر گەورەترین واڵتی
باكوری ئەفریقیایە ،بە پانتایی  2.381.400كیلۆمەتری
چوارگۆشە .دانیشتوانی ئەم واڵتە نزیكی ( )34ملیۆن
كەسە ،كە  % 99ئەوان ع��ەرەب ،بەربەرو زۆرینەیان
موسڵامنی سوننەن و مەزهەبیان مالكییە .عەرەبەكان لە
سەدەی هەشت و یازدەی زایین ئیسالمیان بردۆتە ئەو
واڵتە .جەزائیر لە  1518بووە بەشێك لە ئیمپراتۆریەتی
عوسامنی .لە ساڵی  1830كوڵونی فەڕەنسا بووەو لە
ساڵی  1848هەتا  1962وەكو بەشێك لە فەڕەنساو لە
ژێر دەسەاڵتی فەرەنسادا بەڕێوە براوە ،لە  1963لە دوای
چەند شەڕێكی خوێناوی سەربەخۆیی وەرگرتووە.

فاكتەرەكانی پێكهاتنی رەوتی ئیسالمگەرایی لە جەزائیر
 . 1داگیركردنی جەزائیر

لە ساڵی  1830واڵتی جەزائیر لەالیەن دەوڵەتی
فەڕەنساوە داگیر كراوە ،دواتر دەستیكردووە بە گۆڕانی
ناسنامەی فەرهەنگی و هێندێ سیاسەتی پیالنداڕێژراوی

ئایدیا دیپلۆماتیك

لە ب��واری لكاندن و وەك خۆ لێكردن ،نكۆڵیكردن لە
كۆمەڵگای خۆجەیی ،سڕینەوەی حوكمەكانی ئیسالم،
داڕشتنەوەی چۆنییەتی پ��ەروەردە ك��ردن بە شێوەی
رۆژئاوایی و سڕینەوەی شێوازەكانی وانە وتنەوە لە
خوێندنگا دینییەكان .لە ساڵی  1882دەستیان بە گۆڕینی
ناوو پێناسە كرد .كە هیچی ریشەی ئیسالمی نەبوو.
بۆیە كاردانەوەی موسڵامنانی لێكەوتەوەو لەوە بەدوا
دژایەتیكردنی داگیركەران سەریهەڵداو بوو بە سەرەتایە بۆ
دامەزراندنی بزوتنەوە ئیسالمییەكان لە دژی سڕینەوەی
ناسنامەی فەرهەنگی جەزائیر.

 .2قەیرانەكانی ئ��اب��وری و كۆمەاڵیەتی لە دوای
سەربەخۆیی
ئابوری دەوڵەتی و بەرنامەی سوسیالیستی جەزائیر لە
داهاتی زۆری پرتۆكیمیایی سەرچاوەی دەگرت ،بەاڵم لە
ناوەڕاستی دەیەی  ، 1980جەزائیر ( كە داهاتی نەوتی لە
سەرووی  90%هەناردەكردنی پێكدەهێنا ) وەك زۆربەی
ئەو واڵتانەی كە قەیرانی ئابوری جیهانی و دابەزینی
بەهای نەوت كاریگەری لەسەر دانابوون ،تووشی قەیرانی
ئابوری بوو .لە ئەنجامدا بێكاری پەرەی سەندو ناڕەزایەتی
كۆمەاڵیەتی بە دوای خۆیدا هێناو لە بەردەوامی ئەو
بارودۆخە لە ساڵی  1988ناڕەزایەتی بەرباڵوی شەقام و
(راپەڕینی كااڵی خواردەمەنی) لێكەوتەوە .شەپۆلێك لە
ناڕەزایەتی گشتی هەموو واڵتی تەنییەوەو بووە هۆی
نزمبونەوەی ستانداردەكانی ژیان (رێژەی زۆری بێكاری،
دژواری زۆر لە نیشتەجێ بوون ،گەندەڵی و ناكارامەیی
حكومەت) .ئەو خۆپیشاندانانەی كە لە جەزائیر دەستی
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عەبدوڵاڵ جابەڵاڵ

عەباس مەدەنی

پێكرد بە خێرایی تەشەنەی بۆ شارەگەورەكانیش بەتایبەت
ئوران و كۆنستانتین كرد .لە بەستێنێكی بەو شێوەیە
هەلومەرجێكی لەبار بۆ بزوتنەوەكانی دژبەری حكومەت
هاتە ئاراوە ،كە یەك لەوانە بزوتنەوەی ئیسالمگەرا بوو.
(ئێسپۆزیتیڤ.)295 : 2010 ،

 .3الواز بوونی ناسنامەی ئایینی كۆمەلگا

ئەگەرچی هێزە ئیسالمییەكان رۆڵ��ی گرنگیان لە
شۆڕشی جەزائیر بووە ،بەاڵم لە دوای سەركەوتن هەر زوو
پەراوێز خران و ناسنامەی ئایینی كۆمەڵگا الواز كراوە ،بە
شێوەیە كە لە ساڵەكانی دوای سەربەخۆیی سیاسەتەكانی
سیكۆالر لە الیەن دەوڵەتەكانەوە پەرەیان پێدرابوو .لەو
سااڵنەدا دەستڕۆیشتووی دەوڵەت لە تەواوی ناوەندەكانی
فەرهەنگی ،سیاسی ،پەروەردەیی و دەسەاڵتداریەتی
الئیكی سیاسی و پەراوێز خستنی ئیسالمگەراكان لە
دەسەاڵت و فەرامۆشكردنیان ،وەك بزوتنەوەیەكی خاوەن
ریشەی سیاسی (گروپی توێژینەوە) 32 : 2010 ( ،
بەردەوام كرابوو ،بەرەی رزگاریخوازی میللی وەك تەنیا
حزبی فەرمی بە خستنە ژێر ركێفی دەسەاڵتی سیاسی،
ئایین و تەنانەت خوێندنگا ئایینەكانیش كە وردە وردە
میللی دەكران ،هەروەها دامودەزگا و بەرپرسانی ئایینیش
كە وەك ئیسالمی میللی و سوسیالیستی ،خوێندنگاكانیان
قۆرخ كردبوو .نوخبەكانی الیەنگری رۆژئاواش بە بەرگی

حەمالوی عەکوشی

سوسیالیزمی ئیسالمی ،شێوەی سیكۆالریان لە گەشەی
سیاسی و ئابوری بەڕێوە دەبرد( ئسێپۆزیتیڤ: 2010 ،
 ،) 289 191لەو رووەوە مزگەوتەكان وردە وردە بوونەتەنیا سەنگەرێكی خۆڕاگری و سەكۆیەك لە بەرامبەری
رژێم .ئیرت ئیسالمگەراكان تەنیا ئۆپۆزسیۆنی چاالك بوون،
چونكە ئەوان خاوەن پێگەی كۆمەاڵیەتی بوون ( ئیرباهیم،
.) 36 : 1996

 .4بارودۆخی سیاسی دەیەی هەشتاكان

جەزائیر لە دوای سەربەخۆیی لەسەر بناغەی
ئایدۆلۆژی سوسیالیستی بەرەو رژێمێكی یەك حزبی براو
هواری بۆمیدیەن ،رێبەری سوپای رزگاریخوازی میللی
كۆتایی بە ملمالنێی نێوان الیەنەكان بۆ بەدەستەوەگرتنی
دەسەاڵت هێنابوو ،ئەحمەد بنبێال كە لە  13ئەیلولی 1963
وەك سەرۆكی كۆماری جەزائیر هەڵبژێردرابوو ،خستییە
لوتكەی دەوڵەتێكی ناسەربازی .بەاڵم لە بەیانی رۆژی 19
حوزەیرانی  1965بن بێال دەسەاڵتی گرتە دەست .تەمەنی
حكومەتەكەی ( )13ساڵ درێژەی كێشاو سەرئەنجام لە
 1978بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەی جگەر مرد .لە
دوای بۆمیدیەن كاتێك كە پشێویی ناوخۆیی پەرەی
سەندبوو ،شازلی بن جدید لە لەسەر تەوەری چاكسازی
لە بوارە جیاجیاكان كە بەڵێنی دابوو رژێمێكی فرەحزبی
دامبەزرێنێت دەسەاڵتی بە دەستەوە گرت ،بەاڵم لە كۆتایی
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دەیەی  80چاكسازی سیاسی دەستی پێكردو رژێمی
فەرەحزبی جێی رژێمی یەك حزبی گرتەوە ( .ئەمیرخانی
فەراهانی ،) 66-71 : 2009 ،كە ئەو هەلومەرجە دۆخێكی
لەباری بۆ ئیسالمگەراكان لە هەمبەر حزبە ئیسالمییەكان
لە بەشداریكردنی سیاسی رەخساند.

 .5گروپە فیكری و سیاسییەكانی جەزائیر لە پێش
سەربەخۆیی
پێشینەی یەكەمی ئیسالمی سیاسی بە ب��ەراورد
لەگەڵ هەڵوێستی دژەدینی و میللی كۆڵونیالی فەرانسا
لە مێژووی هاوچەرخی جەزائیر لە چوارچێوەی راپەڕینی
( ئەمیر عەبدولقادر ) لە شوێنكەوتوانی تەریقەتی
قادری دەستی پێكرد .ئەو لە ساڵی  1830هەتا  1847لە
شەڕ كردن بەردەوام بوو ،هەتا ئەو كاتەی كە لە الیەن
هێندێ كەسانی ترسەنۆك كە ببوونە هۆی رەشەكوژی
و پەكخستنی چەك و تەقەمەنی خۆی رادەستكرد .لەوە

جەزائیر لە دوای سەربەخۆیی لەسەر بناغەی ئایدۆلۆژی
سوسیالیستی بەرەو رژێمێكی یەك حزبی براو هواری بۆمیدیەن،
رێبەری سوپای رزگاریخوازی میللی كۆتایی بە ملمالنێی نێوان
الیەنەكان بۆ بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت هێنابوو

بەدوا لە ساڵەكانی  1852 – 1854شۆڕش بە رێبەری
( شێخ مەحەمەد بن عەبدوڵاڵ) لە باشوری جەزائیر
سەریهەڵداو لە دوای ئەویش لە الیەن كوڕەكەیەوە سەید
سلێامن ماوەی ( )20ساڵ ب��ەردەوام بوو (.ئەمیرخانی
فەراهانی .) 58-60 ، 2009 ،دواتریش و لە دوای شەڕی
یەكەمی جیهانی بە شێوەی یەكگرتوانەو بە رێكخراوەیی
بزوتنەوەی ئەمیر خالید ،لە الی��ەن ن��ەوەی ئەمیر
عەبدولقادر بەردەوام كرا .لە دوای چەند ساڵ ( كۆمەڵەی
زانایانی موسڵامنان ) كە پێكهاتبوو لە دەستەیەك لە
زانایانی جەزائیر كە پێیانوابوو شەڕی چەكداری رێگەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

چارەسەری نییە ،لە هەوڵی ئەوەدا بوون بە پێكهێنانی
رێكخستنەكانی حزبی بەدواداچوون بۆ ئامانجەكانی دژی
كۆلۆنیالیزم بكەن .ئەوان لەو بڕوایەدا بوون كە چاكسازی
فیكری خەڵكی موسڵامن لە دەستپێكدا پێویستە و شەڕی
چەكداری و هەر بزوتنەوەیەكی چەكداری بەبێ بوونی
ئەو دەستپێكە سەرئەنجامی نابێت .لەمەڕ ئەوە بوو
كە ئەم كۆمەڵە لە هەوڵی ئەوەدا بوون نەوەیەكی نوێ
بەرهەم بێنن كە بە فیكری چاكسازیخوازی كە كاریگەری
رۆژهەاڵتیانەیان لەسەر بێت و بزوتنەوە و جواڵنەوەی
ئیسالمی لە جەزائیر بە شێوازی نوێ و نەگۆڕ پێكبهێرنێت.
بە دامەزراندنی ئەو كۆمەڵەیە ،بارودۆخی كۆمەاڵیەتی،
پەروەردەیی و تەنانەت سیاسی جەزائیر وەرچەرخا و
لەسەر بزاڤ و هۆشیار كردنەوەی كۆمەڵگای جەزائیر
لە ساڵەكانی دواتریش (لە چوارچێوەی بەرەی رزگاری
ئیسالمی) كاریگەر بووە (.زانستنامەی جیهانی ئیسالم،
.) 720 – 722 : 2006

 .6رەوت��ی پێكهاتنی بزوتنەوەی ئیسالمی لە دوای
سەربەخۆیی
هەموو دەوڵەتەكانی دوای سەربەخۆیی ،وردە وردە
هێزە ئیسالمگەراكانیان پەراوێز خست و بە كردەوە
مۆڵەتی هیچ جۆرێك لە جوواڵنەوەیەكی یەكگرتووانە و
ناسنامەییان پێنەدەدان ،بەاڵم لە كۆتایی دەیەی هەشتاو
لە سەردەمی شازلی بن جەدید ،هێندێ چاكسازی سنوردار
لە پێكهاتەی سیاسی ،یاساو ئازادی دامەزراندنی حزب
هاتە ئاراوەو بەو هۆیەوە بزوتنەوە ئیسالمگەراكانیش
هەوڵی دامەزراندنی حزبیاندا و تێكۆشان بۆ بوژاندنەوەی
ناسنامەی كۆمەڵگاكەیان.
لە بنەڕەتدا سیاسەتەكانی شازڵی بن جەدید لە بواری
چاكسازی سیاسی و ئابوری بۆ گۆڕانكاری لە بارودۆخی
دژواری ئابوری جەزائیر بووە هۆكاری روودانی پشێوی
و ئاڵۆزی بەرباڵوو چەند راپەڕینێك روویانداو كوژرانی
سێسەد كەسی لێكەوتەوە .لە ساڵی  1988لە راپەڕینی
بەناوبانگی سەورەتەلخبز ( شۆڕشی نان ) كە بەڕێوە
چوو ،ئەو هۆكارانە ،بن جەدیدو دەوڵەتەكەی ناچار بە
دەستپێكردنی پڕۆسەیەكی دیموكراتیك كردنی كۆمەڵگا
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بە مەبەستی ئامادە بوون بۆ پێداچوونەوە لە جاڕنامەی
 1976و پێشكەشكردنی یاسای بنچینەیی نوێی لە مانگی
شوباتی  1989كرد .كە لەوەدا ئیسالم وەك چوارچێوەی
رەوایی كردن ،جێگەی سوسیالیسمی گرتەوە ( .دكمجیان،
 ) 371 : 1998و رژێمی تەك حزبی لە ساڵی 1989
هەڵوەشاندەوەو ئیزنی چاالكی بەو حزبانەی كە لە
دەرەوەی بەرەی رزگاریخوازیدا بوون دەركرد ( .عەباسی،
 ) 34 : 1991كە ئەو هەلومەرجەش بەستێنی بۆ پێكهێنان
و پەیدابوونی حزبە ئیسالمگەراكان لە جەزائیر وەدیهێنا.
دروستبوونی بەرەی ئینقازی ئیسالمی
بە پەسند كردنی یاسای بنچینەیی لە مانگی شوباتی
 1989و یاسای حزبە سیاسییەكان لە مانگی تەمووزی
هەمان ساڵ ،زیاتر لە  50حزبی سیاسی ئیزنی چاالكیان
پێدرا .سێ حزبی ئیسالمی بەرەی ئینقازی ئیسالمی لە
ئەیلولی  1989و بزوتنەوەی ئیسالمی ئەلنەهزە لە كانونی
یەكەمی  1990و بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئیسالمی ( حەماس
) لە مانگی نیسانی  1991لە وەزارەت��ی ناوخۆ ئیزنی
چاالكیان پێدرا .ئەو سێ حزبە سەرەكیرتین حزبەكانی
جەزائیر بوون كە كۆمەڵێك كەسایەتی ناوداری ئیسالمی
وەك ( بلحاج ،شێخ حسنونی ،مەدەنی ) و تاقم ودەستەو
كۆمەڵە مەزهەبییەكان لە سەرووی ئەواندا بوون ( گروپی
توێژینەوە.) 43 44- : 2011 ،
لە دەرئەنجامی توێژینەوەكانی ( كوینتان ویكتورویچ
) كە لە بەرهەمێكیشیدا بە ناوی ئاناتۆمی بزوتنەوەی
سەلەفی ( ) Wiktorowitcz 2006باڵوی كردۆتەوەو
بزوتنەوە ئیسالمگەراكانی لە جەزائیر بە پێی تێڕوانینیان
لە پێگەی سیاسەتكردن لە ئیسالمدا بە سێ دەستە
دابەشیكردووە .كە بریتین لە :
 .1گروپەكانی الیەنگری ئیسالمی نا سیاسی:
ئەوانە لەو بڕوایەدان كە خۆ بەستنەوەی بە بنەماكانی
ئیسالم بەرپرسیارییەتی كۆمەاڵیەتی و تاكە كەسییەو
گۆڕانكاری سیاسی پێویست نییە.
 .2گروپەكانی الیەنگری ئیسالمی سیاسی ( كە
شۆڕشگێڕ نین )
لەو بڕوایەدان كە حكومەتی ئیسالمی گونجاوترین

شێوەی حكومەتدارییە،و ئەو ئامانجەش لە رێگەی
بەشداریكردنی سیاسی لە رژێمدا وەدی دەهێرنێت.
 .3گروپەكانی الیەنگری ئیسالمی شۆڕشگێڕ
لەو بڕوایەدان كە دامەزراندنی حكومەتی ئیسالمی
پێویستییەكی پەلەیەو تەنیا رێگەی گەیشنت بەوەش،
لە رێگەیی جیهاد و شۆڕشەوە پێكدێت .ئامانجی ئەو
گروپانە روخانی حكومەت و سەپاندنی تێڕوانینی خۆیانە
كە بە ئیرادەی خودا بەسەر واڵتەوەی دەزانن) Nessel
.)2011.2
لە ئەنجامی هەڵسەنگاندنێكی ئاشكرا لە بزوتنەوە
ئیسالمگەراكان لە سێ دەیەی راب��ردوودا ،دەكرێ هەتا
رادەیەكی زۆر روانگەی ئەوان لەگەڵ ئەو دابەشكردنەیە
یەكانگیر ببیرنێت  ،بە شێوەیە كە جگە لە الیەنگرانی ئیسالمی
سیاسی لە جەزائیر كە بە گشتی لە ناوەندەكانی فەرهەنگی
و مزگەوتەكان لە بانگەشەكردنی بنەماكانی دینی و ئەخالقی
لە كۆمەڵگا چاالكن )1( .دەكرێ بگوترێت ،لە بەرەی ئینقازی
ئیسالمی وەك نوێنەری بزوتنەوەی ئیسالمگەرای سیاسی،
دوو فراكسیۆن بە تێڕوانینی جیاواز ،لە یەكرت هەیە .یەكەم
فراكسیۆنی توندئاژۆ یان سەلەفی ،بە رێبەری عەلی بلحاج (
كەسایەتی دووەمی بەرەی ئینقازی ئیسالمی ) ،كە بڕوای بە
پێكهێنانی دەوڵەتی ئیسالمی بوو ،هەرچەندە لە بەكارهێنانی
هێز بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەو ئامانجە سڵی نەدەكردەوە.
ئەم فراكسیۆنە پێگەی بەهێزی لە نێو گەنجەكاندا هەبوو،
هەروەها پاراوترین هاواری خۆپیشاندانەكانی شەقامی لە
جەزائیر رێكدەخست .لە كەسایەتییەكانی تری سەلەفی
كە لە بەرەی ئینقازی ئیسالمی ناوبانگی زۆریان دەركرد،
دەتوانرێت ئاماژە بە هاشمی سحنونی ،بن عزور زبدە (
بەڕێوەبەری حەوتەنامەی ئەملونقیز ) ،مەحەمەد كرار (
رێبەری گروپی ئەلجیهاد) ،ئەحمەد مرانی و بەشیر ئەلفەقی
بكرێت .ئەم كەسانە لە بەردەوامكردنی كاری بەرە بەهۆی
دژوارتر كردنی تێكهەڵچوونەكانی بەرە لەگەڵ حكومەت،
لە ئەندامییەتی بەرە وەالنران .دووەم ،عەباس مەدەنی كە
رێبەری فراكسیۆنی میانەڕەوو چاكسازیخوازە ،ئەم رەوتە
خوازیاری دەوڵەتێكی ئیسالمییە كە لە رێگەی ئاشتیخوازانەو
بە شێوەی سیاسی و بە رێگەی تێكۆشانی سیاسی خەڵكەوە
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ئەحمەد بن بیال

محەمەد بو زیاف

پێك بهێرنێت .ئەم فراكسیۆنە شوێنكەوتەی هەمان رێبازی
( كۆمەڵەی زانایانی موسڵامنان )ە .لە تەنشتی ئەم رەوتەوە
هێندێ كەسایەتی لە فراكسیۆنی سێیەم ،كە بە گروپی
ئەلجەزائیرە نارساون ،بەرێبەری ( شێخ مەحەمەدو شێخ
عەبدولقادر حشانی ) ناو دەبرێن .ئەگەرچی دەكرێت
ئەوانیش باوەرمەند بە ئیسالمی سیاسی میانەڕەو لەبەر چاو
بگیرێن و بە گشتی زۆرینەشیان لە كەسانی خوێندەواری
زانكۆكان پێكدێن .ئەم فراكسیۆنە لەو بڕوایەدان كە دەبێت
لە جەزائیر دەوڵەتی ئیسالمی لە رێگای ئاشتیخوازانەوە
دەسەاڵت بە دەستەوە بگرێت .رێبازیان لەسەر بنەمای
كاری رێكخسنت بە ئامانجی راكێشانی كەسانی بیرتیژ ،كاری
هزری و ئایدیۆلۆژی و سیاسی بە شێوەی ئاشكراو كاری
سیاسی و دزەكردن لە ناو گروپ و پێكهاتەكانی حكومەتی
بە شێوەی نهێنی بووە ( گروپی توێژینەوە.) 64-68 : 2011 ،

ئامانج و ئەندێشە سیاسییەكانی بەرەی ئینقازی ئیسالمی

لە بواری رێكخستنی بەرە الیەنێكی بەرباڵوی لە كەسان
و دامەزراوەكان لەخۆ دەگرت كە هێندێ لە ئامانجەكان
و ئایدیالەكانیان بریتی ب��وون لە :پێویستی یەكێتی
ئیسالمی ،چاكسازی دامودەزگا بەڕێوەبەرایەتییەكان ،لە
نێو بردنی دیكتاتۆری و دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی،
میانەڕەوی لە هەڵسوكەوتەكان ،پلۆڕالیزم ،حاشاكردن
لە خەڵكساالری رۆژئاوایی و بەڕێوە بردنی كۆمەڵگا كە

ئایدیا دیپلۆماتیك

هواری بومیدیەن

بەگوێرەی بنەمای یاساكانی ئیسالمی بێت ( كەرسایی،
 .) 39-40 : 2001بە گشتی بنەمای چاالكی بەرەی
ئینقازی ئیسالمی ،ئیسالمگەرایی و تێكۆشان بۆ بەڕێوە
بردنی كۆمەڵگا بە گوێرەی بنەماكانی ئیسالم بووە .لە
حەوتە نامەی ئەملەنقز ( بالوكراوەی حزب ) زۆر جار بە
نوسینەكان و ئەندێشەكانی بیرمەندانی ئیسالمی وەك
شێخ مەحەمەدی غەزالی ،ئیبنەتەیەمم ،سەید قوتب
و مالك بن نەبی وەك بەڵگە هێرناوەتەوە .ئەو كەسانە
زۆرترین سەرەنجی خۆیان لە دژایەتیكردنی هێرشی
فەرهەنگی و گەڕانەوە بۆ خۆیەتی ،لە بەرامبەر بە
رۆژئاوگەرایی و بێگانە پەرەستی ئاراستە كردبوو .بەرەی
ئینقازی ئیسالمی هۆكاری سەرەكی گەنگەشەكانی
جەزائیر جگە لە بەڕێوەبەرایەتی الوازو نەشیاو لە واڵت،
بە رژێمی وێرانكەری تەك حزبی و ملهۆڕی دەزانی و
لەو بڕوایەدا بوو كە قەیرانی جەزائیر سەرچاوەكەی لە
بەرنگار بوونەوەی رەسەنایەتی فەرهەنگی و باوەڕییەكان
لەگەڵ فەرهەنگی بێگانە و كۆڵۆنیالیسم ب��ووە .لەو
رووەوە (مەدەنی) وەك زۆربەی ئیسالمگەراكانی جیهان،
سیكۆالریسم و ئایدیالۆژییەكانی گرێدراو بەوانی بە
هۆكاری سەرەكی الوازی و پوكاننەوەی موسڵامنان
دەزانی .عەباس مەدەنی و رێبەرانیرتی بەرە تێكۆشانیان
زۆرت��ر لە سەر دامەزراندنی حكومەتی ئیسالمی چڕ
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كردبۆوەو ،وەك خواستی نەتەوەش پێداگرییان لەسەر
دەكرد .پێكهاتەكانی حكومەتی ئیسالمی لە روانگەی
ئەوانەوە بریتی بوو لە :رێبەری دادپەروەر ،بەڕێوبەری
حوكمەكانی ش��ەرع و خۆ ب��ەدوور گرتن لە خراپە،
پەرلەمانی یاسادانان كە بەپێی شەرعی ئیسالم یاسای بۆ
دادەنرێت و هێزی دادوەری تێیدایە ،دادوەرێك لەسەر
ئەحكامی ئیسالمی حكوم بدات ( قەزوینی34 : 1983 ،
) .بەرە ،بنەمای حكومەتی ئیسالمی بە شورایی دەزانێت.
لە روانگەی ئەوانەوە شۆڕاو دیموكراسی لەمەڕ ئەوەی كە
هەر دووكیان لە رێگەی هەڵبژاردنی گشتییەوە درووست
دەبن وەك یەكن .بەاڵم دیموكراسی لەو روانگەیەوە
كە دەسەاڵتی خەڵك بە بنەما دەگرێت ،لەگەڵ رژێمی
ئیسالمی كە بنەماكەی دەسەاڵتی خوایە ،ناكۆك دەبێت.
مەدەنی پشتگیری لە دیموكراسییەتێك دەكرد كە بە
بەشداریكردن پێكبهاتایە ،ئەو پێیوابوو كە بە دادپەروەری،
ئازادی ،یەكسانی و بنەمای سیاسی ئەخالق دەتوانرێت
باشرتین شێوەی دیموكراسی ئیسالمی كە پشت ئەستور
بێت بە بنەماكانی ئیسالم ،پێك بهێرنێت .ئەوە لە كاتێكدا
بوو كە بەشێك لە هێزەكانی بەرەی ئینقازی ئیسالمی
خاوەن سۆزی سەلەفی بوون .دیموكراسی وەك شێوەیە
لە حكومەتدارییان رەت دەكردەوەو لەو بڕوایەدا بوون
كە حكومەتە دیموكراتیكەكان ،چ سوسیالیستی چ
سەرمایەداری ،لەژێر دەسەاڵتی كەمینەیەكی خاوەن
هێزو ستەمكاردایە .پێیان وابوو كە دیموكراسی ،جگە لە
ملمالنێ لەگەڵ ئەرزشەكانی ئایین ،گەندەڵی ئەخالقیش
پەرە پێدەدات ( .گروپی توێژینەوە.) 59 : 2011 ،
سیاسەتی دەرەوەی بەرەی ئینقازی ئیسالمی لەسەر
بنەمای پێویستی رێزگرتن لە پەیامننامەكان و سوور
بوون لە بەرامبەر بە ستەمكاری بوو .بە دوو مەبەستی
سەرەكی هاوكاری لەگەڵ هەموو ئەو واڵتانەی كە لەسەر
بنەمای بەرژەوەندی میللی و ئابڵوقەدانی ئەو واڵتانەی
كە دەخوازن واڵتانی ئیسالمی بە خۆیانەوە ببەستنەوە
پێداگری دەك��رد .ب��ەرەی ئینقازی ئیسالمی ه��ەروەك
بزوتنەوەكانیرتی ئیسالمی بیریان لە یەكێتی واڵتانی
ئیسالمی و یەك ئۆمەتی دەكردەوە ( .زانستنامەی جیهانی

ئیسالم .) -681 682 : 2006 ،مەدەنی بە پێچەوانەی
رەخنەی ویالتە یەكگرتووەكان ،پەیوەندی لەسەر بنەمای
هاوكاری بونیادنەر كە ل��ەوەدا سەربەخۆیی جەزائیر
بە فەرمی بنارسێت بە گونجاو دەزان��ی و ب��ڕوای بە
دیاریكردنی مافی چارەنوسی خەڵكی جەزائیرو هەموو
جیهانی ئیسالم بوو.
هەر چەندە ب��ەرە ،بەرنامەیەكی دیاریكراوی بۆ
چاكسازی ئابوری پێشكەش نەكرد ،بەاڵم رژێمەكانی
سوسیالیستی رابردووییان وەال خست و الیەنگرییان لە
بازاری ئازاد دەكرد .بەرە منوونەیەكی ئابوری كە پشت
ئەستوور بە دادوەری بوو ،پێشنیار دەكرد .زوك پێویست
بوونی سەرمایەداری ،رەخساندنی كەشی گەشەسەندنی
سەرچاوە مرۆڤییەكان و وەگ��ەڕ خستنی سەرمایە بۆ
كارامەكردنی تەكنۆلۆژی و شارەزایییە كە لەو رێگەوە
دابین دەكرێت .لە راستیدا بەرە ،الیەنگری چاكسازییەكی
ئابوری بوو كە چاودێر بەسەر پاشەكەوت و هەناردە
كردنی نەوت بە جێگای سەرچاوەكانیرتی جەزائیر بوو (
ئەسپوزیتیڤ.) 302-303 : 2010 .

شێوەی چاالكی بەرەی ئینقازی ئیسالمی

بەرەی ئینقازی ئیسالمی لە هەڵبژاردنی شارەوانییەكان
وەك یەكەمین هەڵبژاردنی ئازاد لە جەزائیر كە لە دوای
سەربەخۆیی ،لە مانگی حوزەیرانی  1990بەڕێوە چوو،
توانی سەرسوڕهێنەرانە  55%لە دەنگەكانی شۆڕای شارەكان
و  % 66.5دەنگەكانی شۆرای پارێزگاكانی بەدەستبهێنێت.
ئەم سەركەوتنەی هەتا رادەیەكی زۆر لە جەزائیر متامنەی
رژێمی كەمكردەوە .لەمەڕ ئ��ەوە رژێمی جەزائیر بۆ
پێشگرتن لە سەركەوتنەكانی دوات��ری ئیسالمگەراكان
بۆ گۆڕینی یاسای هەڵبژاردن لە مانگی نیسانی 1991
و دابینكردنی بازنەی هەڵبژاردنەكان بۆ كەمكردنەی
ئیسالمگەراكان لە پەرلەمان دەستپێشخەریكرد .كە لەگەڵ
دژایەتی پەرلەمانی جەزائیرو هەروەها لەگەڵ هەڕەشەی
رێبەرانی بەرەی ئینقازی ئیسالمی بۆ رێكخستنی مانگرتنی
گشتی بەرەوڕوو بووەوە.
رژێم لە دوای  10رۆژ مانگرتن لە حوزەیرانی 1991
دۆخی نائاسایی لە واڵت راگەیاندو رێبەرانی بەرەی
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ئینقازی ئیسالمی وەك عەباس مەدەنی و عەلی بلحاج
دەستبەسەر كردو دۆخی نائاسایی بۆ ماوەی چوارمانگ
بەردەوامكرد .لەدوای جێگیر بوونی ئارامی ،رژێم دۆخی
نائاسایی هەڵوەشاندەوەو ئامادەیی خۆی بۆ بەڕێوەبردنی
هەڵبژاردنی پەرلەمانی كە پێشرت دیاری كرابوو ،راگەیاند.
ڕیار بوو خولی یەكەم لە كانونی یەكەمی  1991و خولی
دووەمی لە كانونی دووەمی  1992بەڕێوە ببات .لەم
هەڵبژاردنە زۆرتر لە  49حزب ملمالنێیان دەستپێكرد
كە لە كۆتاییدا كاندیدەكانی بەرەی ئینقازی ئیسالمی
دووەمین سەركەوتنی پڕشكۆی خۆیان لە گۆڕەپانی
هەڵبژاردن بەدەستهێنا( .گروپی توێژینەوە-75 :2011،
 .)70بە لێكدانەوەیەكی تر ،ئەوان  % 47.54دەنگەكان،
یەعنی  188كورسییان لە  231كورسی بەدەستهێنا .لە
كاتێكدا بەرەی رزگاریخوازی میللی وەك حزبی حاكم،
تەنیا  16كورسی بەدەستهێنابوو .كورسییەكانیرت لە
 430كورسی دەبوایە لە خولی دووەم��ی هەڵبژاردن
لە كانونی دووەمی  1992دابین بكرایە .روانگەی زاڵی
ئیسالمگەراكان ب��ووە هۆی دڵەراوكێی زۆر لە نێوان
شارەزایانی رۆشن فیكرانی سیكۆالری جەزائیرو لەگەڵ
نزیك بوونەوە لە خولی دووەمی هەڵبژاردن ،سوپا بڕیاری
بە دەستێوەردان كرد .خولی دووەمی هەڵبژاردن كە بۆ
مانگی كانونی دووەمی  1992بەرنامەی بۆ داڕێژرابوو لە
الیەن سوپا هەڵوەشێرنایەوە ،سوپا لەوە بەدوا دەستیكرد
بە هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و شازلی بن جەدید
سەرۆك كۆماری (  ) -1979 1992ناچار بە دەست لەكار
كێشانەوە كرد (  ) Dessi 2011: 3لەوە بەدوا بۆشاییەكی
گەورە كەوتە ناو واڵت و بەستێنی كۆدەتای سەربازی
پێكهات ،بۆیە لە كانونی دووەمی  ،1992سوپا كۆدەتای
كرد .تێكۆشانی بەرەی ئینقازی ئیسالمی قەدەغەكرا،
یاسای بنەڕەتی كە چاكسازی لە ساڵی  1989بۆكرابوو
هەڵپەساردو پێنج ئەندامی ش��ۆڕای ب��ااڵی ئاسایشی
دیاریكرد كە واڵت هەتا كاتی بەڕێوە بردنی دووبارەی
هەڵبژاردن لە ترشینی دووەم��ی  1995بەڕێوەببەن.
لە دوای هەڵوەشانەوەی خولی دووەم��ی هەڵبژاردن،
بارودۆخەكە ئاڵۆز بوو ،هەروەها كۆدتاگەرەكان كەوتنە
ئایدیا دیپلۆماتیك

زیندانیكردن و سەركوتكردن و دەستبەسەركردنی
ئەندامانی پەرلەمانی شۆڕای بەرەی ئینقازی ئیسالمی
و الیەنگرانیان ،ئەوەش لەخۆیدا بەستێنی چاالكی بۆ
گروپە چەكدارە ئیسالمییەكان و سوپای ئینقازی ئیسالمی
رەخساند .لە دوای پێكدادانی توندوتیژی لە نێوان هێزە
چەكدارەكانی حكومەت و الیەنگرانی بەرەی ئینقازی
ئیسالمی لە سەرانسەری واڵت ،مەحەمەد بوزیاف ،
سەرۆكی شۆڕای بااڵی دەوڵەتی ( هەڵبژێردراوی شۆرای
ئاسایشی میللی لەم پۆستەدا هەتا كۆتایی ماوەی سەرۆك
كۆماری بن جەدید هەتا  .) 1993لە مانگی شوباتی 1992
بۆ ماوەی یەكساڵ دۆخی نائاسایی راگەیاندو هاوكات،
وەزارەتی ناوخۆش بە لێدوانێك ،لە مانگی ئازاری 1992
هەڵوەشانەوەی ب��ەرەی ئینقازی ئیسالمی لە ( دوای
تێپەڕینی  29مانگ لە راگەیاندنی دامەزراندنی ) دەركرد.
لەبەردەوامیدا ژمارەیە لە سەركردەكان دستبەسەرو
رەوان��ەی زیندان كران و سەرئەنجام ل��ەدوای یەكساڵ
زیندانیكردنی سەركردەكانی بەرەی ئیسالمی ،محاكمەی
بەبێ ئامادە بوونیان دەستی پێكردو لە كۆتاییدا ،عەباس
مەدەنی و عەلی بلحاج بە دوانزە ساڵ زیندانیكردن و
ئەندامەكانیرتیش بە چوار هەتا شەش ساڵ مەحكومدران
( زانستنامەی جیهانی ئیسالم.) 679 – 680 ، 2006 ،

سەركوتی بەرەو گەشەكردنی گروپە چەكدارەكان

هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامی قۆناغی یەكەمی
هەڵبژاردنی پەرلەمان لە كانونی دووەم��ی  1992و
سەركوتی نایاسایی و لە كۆتاییدا هەڵوەشاندنەوەی
ب��ەرەی ئینقازی ئیسالمی ،بێئەمالو ئ��ەوال بە وات��ای
وەستاندنی چاالكییەكانی ئیسالمگەراكان نەبوو ،بەڵكو
واتای دەستپێكردنی چاالكی ژێرزەمینی كە لە رسووشتی
خۆیدا خەباتكردنی توندئاژۆ لەگەڵ حكومەتدایە بوو.
لەو بارودۆخەدا ،شایەتحاڵی دامەزراندنی باڵی سەربازی
بەرە یەعنی سوپای نەجات بووین كە كەوتە پێكدادانی
چەكداری لەگەڵ هێزەكانی ئاسایش ( خەرسەوشاهی،
 .) 128 : 2000دواتر باڵی چەكداری بەرە بووە دوو
كەرتەوە ( كەرسایی .) 180 : 2001 ،گروپی میانەڕەو،
لەژێر ناوی بزوتنەوەی چەكداری ئیسالمی ،بە رێبەرایەتی
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شبوتی ،لە فەرمانەكانی سەركردەكانی بەرەی ئیسالمی
پەیڕەوییان دەكردو گروپەكەیرت ،جەماعەتی چەكداری
ئیسالمی بە رێبەری ملیانی ،كە خاوەنی بۆچوونی
سەلەفی و زێدەرۆیانە بوو،كە لە بەرە جودا بوویەوە .ئەم
دوو گروپە لە الیەك لەگەڵ حكومەت ولە الیەكیرت لە
دژی یەكرت خەباتیان دەكردو كەشێكی تیرۆرو تۆقاندن
و كوشتنیان بەسەر ئەم واڵتەدا سەپاندبوو ( زانستنامەی
جیهانی ئیسالم .) 682 : 2006 ،پێویستە بگوترێ كە چەند
كەسانێك لە شارەزایانی بارودۆخی جەزائیر لەو بڕوایەدان
كە جەنەراڵەكانی سوپاو دامودەزگای ئاسایش و زانیاری
دزەیان كردۆتە ناو جەماعەت و لە ناوەوە كردەوەكانیان
لە ژێر ركێفی خۆیان گرتووەو بە مەبەستی ناو زڕاندن
بەكاریان دەهێنن ( مەحەمەد .) 91 – 94 : 2006 ،بۆ منوونە
ئایەت ئەحمەد لە دامەزرێنەرانی بەرەی رزگارخواز دەڵێ:
چۆن دەتوانرێت بانگەشەی ئەوە بكرێت لە سەردەمی
دەسەاڵتی دەوڵەت گروپێكی تیرۆریستی بتوانێت ئەو
هەموو كوشتنە بەرباڵوە پێك بهێنێت؟ .بن بێال ئەویش
راگەیاندووە :بەرپرسی سەرەكی زۆربەی بكوژانی خەڵكی
بێتاوان میلیشیای دەوڵەتە یان هەمان گروپی مەرگە (
خەرسەوشاهی .) 123 : 2000 ،ملە لەو بڕوایەدایە لە
دەیەی  ،80دامودەزگای نهێنی جەزائیر نێردراوانی خۆی
رەوانەی ئەفغانستان كردووە هەتا لە نزیكەوە هاواڵتییانی
جەزائیری كە لە شەڕ دژی یەكێتی سۆڤییەت بەشدارییان
كردووە چاودێرییان بكەن .دەزگای زانیاری جەزائیر دوای
گەڕانەوەی نێردراوانی خۆی و لە دوای ساڵی  ، 1989هیچ
كێشەیەكی لە چاودێریكردنی چاالكی ئەو هاواڵتیانەو
خستنە خزمەتی ئەوان بۆ ئامانجەكانیان نەبووە ،لەسەر
ئەو بنەمایە هەر لە سەرەتاوە ،لە پێكهێنانی ئەو گروپانەو
كۆكردنەوەی ئەو كەسانەی كە خەڵكی جەزائیر بوون و لە
ئەفغانستان مابوونەوە دەستێوەردانی كردبوو ( Mellah
.) , 2004 : 12
لە گەرماوگەرمی بارودۆخی سیاسی هەاڵیساو لە
جەزائیر ،جەنێراڵ ئەمین زروال ( وەزیری بەرگری پێشوو)
لە مانگی كانونی دووەمی ساڵی  1994لە الیەن شۆڕای
بااڵی دەوڵەتی بۆ خولێكی سێ ساڵە وەك سەرۆك كۆمار

هەڵبژێردرا .حكومەتی سەربازی لە جەزائیر لە كانونی
دووەمی  1994بە سەرۆكایەتی ئەمین زروال كەشێكی
ترس و تۆقاندن و تیرۆری سەپاندبوو .ئەمین زروال بەڵێنی
دابوو كە بۆ گەڕانەوەی ئارامی بۆ واڵت لەگەڵ حزبی
ئینقازی ئیسالمی دانوستان بكات ( .عەباسی40 : 1991 ،
) بەاڵم بە پێچەوانەی هێندێ هەلسووكەوتی سەرەتایی
لە الی��ەن ئ��ەوەوە ،ئەو لە ساڵەكانی دوات��ر شەڕێكی
هەمە الیەنەی بۆ كوشنت و لە نێو بردنی ئیسالمگەراكان
دەستپێكردو لە كۆتایشدا لە مانگی ئەیلولی  ، 1998لەمەڕ
بێتوانایی لە باشكردنی هەلومەرجی ئابوری و ژیانی
خەڵك و دابینكردنی ئاسایشی پێویست ،لەژێر زەخت و
گوشاری سەربازییدا دەستی لەكار كێشایەوە .لە مانگی
نیسانی  ، 1999عەبدولعەزیز بوتفلیقە كە لە الیەن
سوپاوە پاڵپشتی دەكرا ,وەك سەرۆك كۆمار هەڵبژێردرا.
لە روانگەی ئەوانەوە شوراو دیموكراسی لەمەڕ ئەوەی كە هەر
دووكیان لە رێگەی هەڵبژاردنی گشتییەوە درووست دەبن
وەك یەكن .بەاڵم دیموكراسی لەو روانگەیەوە كە دەسەاڵتی
خەڵك بە بنەما دەگرێت ،لەگەڵ رژێمی ئیسالمی كە بنەماكەی
دەسەاڵتی خوایە ،ناكۆك دەبێت

لە سەردەمی ئ��ەودا وردە وردە جەزائیر بارودۆخی
رسووشتی خۆی بۆ گەڕایەوە ( زانستنامەی جیهانی
ئیسالم .) 681 : 2006 ،بە تێكۆشانی ئاشتیخوازانەی ئەو
لە  ، 1999مرزاق مەدەنی ،فەرماندەی گشتی سوپای
ئینقازی ئیسالمی ،بە ناردنی نامەیە بۆ ئەو ،راوەستانی
شەڕی چەكداری لەگەڵ رژێم راگەیاندو تەنانەت ئامادیی
خۆشی بۆ دژایەتیكردنی لەگەڵ گروپە چەكدارەكانیرت كە
خەڵكیان دەكوشت ،راگەیاند .بوتفلیقەش بەڵێنیدا كە
پشتگیری یاسایی و سیاسی ئاگربڕی  1997بكات .لەدوای
ماوەیەكی كورت بوتفلیقە زیندانیانی ئازاد كردو یاسای
تەبایی میللی پەسند كرد .ئازادی رێبەرانی بەرەی ئینقازی
ئیسالمی ،وەك مەدەنی وبلحاج لە ساڵی  2003وپێشنیاری
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لێبووردەیی دەوڵەتی بوتفلیقەش كاریگەری زۆری لەسەر
بارودۆخەكە بوو ،هەروەها لە كۆتایی پێداهەڵپڕژان
و شەڕ ،وردە وردەو لە ساڵی  2006نزمبوونەوەی بە
خۆیەوە بینی و لە كۆتاییدا بەشێكی گرنگ لە جەماعەتی
چەكدار لە جەزائی دەركەوتن و چوونە ناو ئەلقاعیدەوە
( ئەلتەویل.) 2012 ،

بزوتنەوە سیاسییە ئیسالمگەراكان لە دوای سەركوتی
دەیەی نەوەدەكان

لە دوای هەڵوەشاندنەوەی هەڵبژاردنی بەرەی ئینقازی
ئیسالمی و دەستپێكردنەوەی شەڕی ناوخۆیی لە جەزائیر،
رەوتی ئیسالمگەرای رادیكال لە گۆڕەپانی سیاسی جەزائیر
خۆی دوور خستەوەو رەوتی ئیسالمی كۆمەاڵیەتی و
كەمرت سیاسی لە الیەك و رەوتی ئیسالمگەرای سیاسی نا
شۆڕشگێڕ و میانەڕەو لە الكەیرت لە گۆڕەپانی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی جەزائیر سەریان هەڵدا.
رەوت��ە میانەڕەوەكان بە نوێكردنەوەی تێڕوانینی
رابردووی خۆیان پێگەیەكی گرنگرتیان بە بەراورد لەگەڵ

گۆڕێکی بە کۆمەڵی قوربانیانی دەستی بەرەی ئینقازی ئیسالمی جەزائیر

ئایدیا دیپلۆماتیك

رابردوو لە گۆڕەپانی سیاسی جەزائیر وەدەست خستووەو
لە ئیستاشدا چەند گروپی ئیسالمی بە رێبازی میانەڕەوانە
هەبوونیان هەیە .كە جیاوازییەكانیان تەنیا لە تاكتیكدا
بەر چاو دەكەوێت .هێندێكیان لەسەر پێویستی هاوكاری
لەگەڵ دەوڵەت بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانیان پێداگری
دەكەن و هێندێكیرتیان لە سەربەخۆیی زیاتر لە دەوڵەت
پێداگری دەكەن و رۆڵی ئۆپۆزیسیۆن دەبینن ،بەاڵم هەر
دوو گروپەكە لەسەر رێبازی ئاشتیخوازانەی سیاسی
پێداگری دەكەن.

بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئاشتی ( حەماس )

بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئیسالمی ( حەماس ) كە بە
ناوی بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئاشتی دەنارسێت بە رێبەری
مەحفوز نەحناح یەكێكە لە گروپە گرنگە ئیسالمگەراكانی
جەزائیر لە كاریگەری فیكرو رامانی بن بادیس و
ئەلئرباهیمی ( لە رێبەرانی جەمعییەت ئەلعولەما یان
كۆمەڵەی زانایان ) ،مالك بن نبی لەسەرەو بە تێڕوانین
و بیرۆكەكانی ئیخوان ئەملوسلمینی میرسو سوریە
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پێكهاتووە .بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئیسالمی ( حەماس )
لە كانونی یەكەمی  1988لە الیەن شێخ مەحفەز نەحناح
دام���ەزراوەو لە نیسانی  1991چاالكی فەرمی خۆی
دەستپێكرد .لە دوای سەركوتی بەرەی ئینقازی ئیسالمی
لە الیەن سوپای جەزائیر بەستێنی زیاتر رەخسا لەئامادە
بوونی ئەم گروپە لە گۆڕپانی سیاسی جەزائیر .لە مانگی
ئایاری  1991لە ژێر ن��اوی حەرەكەتی موجتەمێعی
ئیسالمی ( حەماس ) وەك حزب ئیزنی چاالكی سیاسی
پێدرا.
بزوتنەوەی حەماس لە مانگی حوزەیرانی  1990هەتا
ئێستا لە ت��ەواوی هەڵبژاردنەكانی ناوچەیی چاالكانە
ئامادە بووەو دەستی بە پێكهێنانی هاوپەیامنی لە نێوان
گروپ و حزبە سیاسییەكاندا كردووە .بەو بۆنەوەی بە
بزوتنەوەی هەوڵدان ناوبانگی دەركرد.
مەحفوز نەحناح لە ساڵی  1995وەك كاندیدی
بزوتنەوەی حەماس لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك كۆمارییدا
بەشداریكردو بە بەدەستهێنانی  3/2ملیۆن دەنگ و 25%
لە ت��ەواوی دەنگەكان لە پلەی دووەم��دا جێیگرت .لە
ساڵی  1996توانی دوو وەزیر لە كابینەی دەوڵەت جێگیر
بكات .لە ساڵی دواتر لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی و
ناوچەیی توانی  71كورسی پەرلەمان و  1100كورسی
پەرلەمانی ناوچەیی بەدەست بهێنێت .لە دوای دەست
لەكار كێشانەوەی ئەمین زروال بە تاوانی گۆڕینی ناوی
بزوتنەوە لە هەڵبژاردنی  1997 – 1999بێبەشكرا.
لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆكایەتی كۆمار لە ساڵی 1999
شێخ هاوپەیامنی لەگەڵ بەرەی رزگاریخوازی میللی
پێكهێناو پشتگیری لە سەرۆك عەبدولعەزیز بوتفلیقە كرد.
گروپەكەی نەحناح لە هەڵبژاردنی  2002تەنیا
( )48كورسی بەدەستهێناو وەزیرەكانی لە حەوت
كەسەوە بۆ ( )4كەس كەمبوویەوە .لە حوزەیرانی
 2003شێخ ئەبوجرە سوڵتانی جێی نەحناحی
گرتەوە .سوڵتانی بووە وەزیری راوێژكاری بوتفلیقە
(دامەزراوەی توێژینەوەی ئەندێشەسازانی نور2012 ،
 .)260 – 266 :پێش لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك
كۆماری لە نیسانی  2004هاوپەیامنی لە نێوان بەرەی

رزگاریخوازی میللی ،بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئاشتی و
كۆمەڵەی میللی دیموكراتیك بۆ پشتگیری لە بوتفلیقە
پێكهات .لە دوای هەڵیژاردن بوتفلیقە 84/99
دەنگەكانی بەدەستهێنا.

بزوتنەوەی ئەلنەهزەی ئیسالمی

بزوتنەوەی ئەلنەهزەی ئیسالمی بە رێبەری شێخ
عەبدۆڵاڵ ج��اب ئەڵاڵ بە بزوتنەوەیەكی هاوفیكری
ئیخوان ئەملوسلمین لە جەزائیر دەنارسێت .لە 1990
وەك سێیەمین حزبی سیاسی بەفەرمی چاالكی خۆی
دەستپێكرد (مرایان.) 3 : 2011 ،
ئەم بزوتنەوەیە هەر لە سەرەتای دامەزراندنیەوە
رێبازێكی جیاوازتر لە حەماس لە پەیوەندی لەگەڵ
حكومەت پێش خست و لەگەڵ بەرگری لە رێبازی
ئاشتیخوازانە و دانوستان لەگەڵ دەوڵ���ەت كەمرت
دەیویست لە دەوڵەتدا بەشداری بكات و هاوكاری
رژێمی سەربازیش بكات .ئەگەرچی لە ساڵەكانی دواتردا
رێبازی گۆڕی و لە حەماس نزیك بوویەوە .ئەم حزبە
لەو بڕوایەدایە كە حزبە سیاسییەكان لە گۆڕەپانی سیاسی
بوونیان هەبێت و لە دروشمی توند و دژی دەوڵەت
خۆیان ببوێرن ( دامەزراوەی توێژینەوەی ئەندێشەسازانی
نور ،جەزائیر.) 269 – 280 : 2012 ،
ئەلنەهزە بڕوای بە دامەزراندنی حكومەتی ئیسالمی
و گۆڕانكاری ریشەیی لە كۆمەڵگادا هەیە و خوازیاری
دام��ەزران��دن��ی دیموكراسی و ئ���ازادی لە كۆمەڵگاو
بەڕێوەبردنی حوكمەكانی ئیسالم بە كردەوەیەكی
پێویست دەزانێت .ئەم بزوتنەوەیە دانوستان لەگەڵ
حكومەت وچاالكی لە ژێر سێبەری حكومەت بە گونجاو
دەزانێت (ساڵحی .)2011 ،ئەلنەهزە لە هەڵبژاردنی
پەرلەمانی كانونی یەكەمی  1991بەشداریكرد بەاڵم
تەنانەت یەك كورسیشی لە  430كورسی بەدەست نەهێنا
(ساڵحی .)2011 ،بەاڵم لە هەڵبژاردنی حوزەیرانی 1997
توانی  34كورسی بەدەست بهێنێت و لە جێگەی چوارەمدا
جێبگرێت .هەروەها لە هەڵبژاردنی شۆڕای شارەكان و
پارێزگاكان لە ترشینی یەكەمی هەمان ساڵ كە بەڕێوە
چوو توانی  290كورسی شۆڕای شارەكان و  128كورسی
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ئةجنامي هةلَبذاردنى ثةرلةماني جةزائري 2102-
ريَذةي كورسي

221

بةرةي رزطارخيوازي ميللي

86

حزبي دميوكراتيكي ميللي

86

هاوثةمياني سةوزي جةزائري

20

بةرةي هيَزة سوسياليستةكان

21

حزبي كريَكار

01

كانديدة سةربةخؤكان

1

بةرةي ميللي جةزائري

7

حزبي دادو طةشةثيَدان

8

بزوتنةوةي خةلَكي جةزائري

5

طزنطي نويَ

91

طروثةكاني تر

شۆڕای پارێزگاكانی بەدەست بهێنێت .ئەم بزوتنەوەیە لە
رەوتی سیاسی یەكگرتوویی میللی عەبدۆلعەزیز بوتفلیقە
پشتگیری ك��ردو یاسای یەكگرتنی میللی بە ئەرێنی
هەڵسەنگاند ( گروپی توێژینەوە– 123 – 125 : 2011 ،
 .) 130لە هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری  1998جاب ئەڵاڵ
خۆی پااڵوت و چاوەڕوانی ئەوەی دەكرد كە بزوتنەوە
پاڵپشی بكات  .ئەم بڕیارەی بەرەوڕووی دژایەتی زۆرینە
بە رێبەری دكتۆر حەبیب ئادەمی ،جێگری یەكەمی خۆی
بوویەوە .چونكا ئەوان بە نیازی پشتگیریكردنی بوتفلیقە
بوون  .ئەم ناكۆكییە دەرئەنجا بووە هۆی دوو كەرتبوون
ئایدیا دیپلۆماتیك

ناوي حزب

و جابەڵاڵ لە دوای جیابوونەوە حزبێكی نوێی دامەزراند.
دكتۆر ئادەمی رێبەری بە دەستەوە گرت و لە هەڵبژاردنی
 2002تەنیا یەك كورسییان بەدەستهێناو لە هەڵبژاردنی
دواتریش توانی پێنج نوێنەر رەوانەی پەرلەمانی جەزائیر
بكات ( دامەزراوەی توێژینەوەی ئەندێشەسازانی نور،
.) 2012

بزوتنەوەی چاكسازی میللی

لە دوای جیابوونەوەی جاب ئەڵاڵ لە بزوتنەوەی
ئەلنەزەی ئیسالمی ،بزوتنەوەی چاكسازی میللی
دامەزراند .دواتر وەك كاندیدی هەڵبژاردنی سەرۆك
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كۆماری بزوتنەوەكەی پشتگیرییان لێكرد .لە هەڵبژاردنی
پەرلەمانی ل��ە مانگی ئ��ای��اری  2002توانییان 43
كورسی بەدەست بهێنن ( دام���ەزراوەی توێژینەوەی
ئەندێشەسازانی نور.) 275 : 2012 ،

رێكخراوی جەزائیری سەوز

رێبەرانی سێ حزبی بزوتنەوەی كۆمەڵگای ئاشتی بە
سكرتێری ئەبوجرە سوڵتانی و بزوتنەوەی چاكسازی میللی
بە رێبەری (حەمالوی عەكوشی) و بزوتنەوەی ئەانەهزەی
ئیسالمی بە رێبەری فاتێح رەبیعی بۆ بەشداریكردن لە
هەڵبژاردنی پەرلەمانی رێكەتنێكیان واژۆ كردو بە لیستێكی
هاوبەشەوە یەكیان گرت و رێكراوی جەزائیری سەوزیان
پێكهێنا .حزبەكانی ئەندام لە رێكخراوەی جەزائیری سەوز
وەك یەكێك لە بزوتنەوە گرنگەكانی سیاسی لەم واڵتەدا
لە ئەگەری بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنێكی تەندروست
و شەفاف بە هیوای سەركەوتن لە هەڵبژاردندان.
ئەم هاوپەیامنییە لە دوای سەركوتی بەرەی ئینقازی
ئیسالمی بە یەكەمین ئەزموونی ئیسالمگەراكانی حزبە
سیاسییەكانی جەزائیر ئەژمار دەكرێت.

تێڕوانین و رێكارەكانی ئایندەی
ئیسالمگەراكان لە جەزائیر

هەروەها كە ئاماژەی پێدرا لە دوای هەڵوەشاندنەوەی
بەرەی ئینقازی ئیسالمی و سڕینەوەی رەوتە رادیكاڵەكان
لە گۆڕەپانی سیاسی جەزائیر چەند گروپی ئیسالمگەرا بە
رێبازی میانەڕەوانە هاتنە ئاراوە .كە جیاوازییان لە تاكتێكدا
هەیە .هێندێكیان تێكەڵبوون لەگەڵ دەوڵ��ەت بەڕەوا
دەبینن و هێندێكیرت پێداگری لە سەربەخۆیی زۆرتر و
كەمرت تێكەڵبوون لەگەڵ دەوڵەت دەكەن .بەاڵم ،هەردوو
الیەن پێداگری لە رێبازی ئاشتیخوازانەو پێكەوە ژیانی
سیاسی دەكەن .دەر ئەنجام لەم سااڵنەی دواییدا گروپە
ئیسالمگەراكان لە یەكرت نزیك بوونەوەو بەرەیەكی نوێیان
بەناوی رێكخراوی جەزائیری سەوز پێكهێنا .دەخوازن لە
رێگەی هەڵبژاردن و بە شێوەی دیموكراتیك دەسەاڵت
بەدەست بهێنن .لە دوای وەرچەرخانەكانی ناوچەیی
و شۆڕش لە واڵتانی میرسو تونس و لیبیا .نیگەرانی لە
گەڕاندنەوەی دووبارەی ئیسالمگەراكان بۆ گۆڕەپانی جەزائیر

رووی لە زیادبوون كرد .بەتایبەت لە كاتی هەڵبژاردنەكانی
پەرلەمان لە بەهاری  . 2012لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی
مانگی ئایاری  2012كە هاوكات بوو لەگەڵ بارودۆخی
نالەبارو وەرچەرخانەكان لە واڵتە عەرەبییەكان و ئەو
چاكسازییانەی كە جێگای سەرنجی زۆر بوون و لە واڵتانی
دراوسێی جەزائیر روویاندا .سەرئەنجام ئیسالمگەراكان
لە هەڵبژاردنەكانی جەزائیر زۆرینەیان بەدەست نەهێنا
و حزبی حاكم بەرەی رزگاریخوازی میللی توانی ()220
كورسی لە كۆی  462كورسی پەرلەمان بەدەستبێنێت،
ئەوەش لە كاتێكدایە كە رێكخراوی جەزائیری سەوز كە
ئیسالمگەرا میانڕەوەكان كە لە پەیوەندی لەگەڵ حكومەتدا
بوون ( )48كورسییان بەدەستهێنا و لە پلەی سێیەمدا
جێیانگرت .ئەگەرچی فراكسیۆنی هاوپەیامنی ئیسالمی
سەوز كە لە سێ حزب پێكهاتووە لە لێدوانێكدا رایانگەیاند
كە دەستێوەردان و ساختەكاری زۆر لە دەنگەكاندا كراوە،
بەاڵم هیچ هەوڵدان و چاالكی رادیكااڵنەیان لە دژی
ئەنجامی هەڵبژاردنەكان نەكرد .ئەوەی كە دیارە الوازی
ئیسالمگەراكان پیشاندەری ئەوەیە كە رەوتێكی جیاوازتر بە
بەراورد لەگەڵ واڵتانی مەغرێب ،تونس و میرس لە جەزائیر
لە ئارادایە( .) Smith, 2013: 5
بە پێچەوانەی واڵتانی دراوسێی جەزائیر كە حزبە
ئیسالمگەراكان لە هەڵبژاردنەكاندا سەركەوتوو بوون
 .حزبەكانی هاوتەریب لەگەڵ دەوڵەت لە جەزائیر
نزیكی  60%لە  462كورسی ،كومەڵەی میللی گەلیان
بەدەستهێنا .بەرەی رزگاریخوازی میللی سەرۆك كۆمار
بە رێبەری عەبدۆلعەزیز بوتفلیقە توانی  208كورسی
و حزبی دیموكراتیكی میللی گرێدراو بە سەرۆك
وەزی��ر ئەحمەد ئویەحیی  68كورسییان مسۆگەر
كرد .هاوپەیامنی ئیسالمی جەزائیری سەوز لە پلەی
سێیەم و توانی  49كورسی بەدەست بخات .بەرەی
هێزە سوسیالیستەكان كە بۆ م��اوەی پانزە ساڵ لەو
بڕوایەدا بوون كە دەستكاری هەڵبژاردنەكان دەكرێت
و بەشدارییان نەدەكرد لەو هەڵبژاردنەدا بەشدارییان
كرد و توانیان بە  27كورسی لە پلەی چوارەم جێبگرن (
.) :6Smith, 2013
ژمارە ( )19-18ئاب 2015

322

:سەرچاوەكان
- www.hamshahrionline.ir/news-60346.aspx
Source: http://www.europeanforum.net/country/algeria
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نوێترین باڵوکراوەی دەزگای ئایدیا
بۆ فکرو لێکۆڵینەوە
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