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پرۆژەی
توێژینەوە جیهانییەكان بۆچی؟
توێژینەوە جیهانییەکان ،زنجیرەیەك نامیلكەی تایبەتە بە روداو،
ئاڵوگۆڕ ،كێشە ،قەیران ،پەرەسەندنە سیاسی و ئابورییەكانی جیهان ،كە
ناوەندە سیاسی و ئابورییە زەبەالحەكانی بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە و
بەردەوام لێكۆڵینەوەی ورد و زانستی و ئاكادیمییان لەسەر دەكرێت،
بە مەبەستی باشرت درككردن بە رەوشی قەیرانەكان و دۆزینەوەی
رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر ،یان زاڵبوون بەسەریاندا.
روداوە سیاسییەكان و ئاڵوگۆڕە ئابورییەكان ،پۆزەتیڤ یان
نێگەتیڤ لە هەر كوچەو سوچێكی ئەم جیهانەدا ،كاریگەريیان
لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ ،یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە.
جا هەندێك لەوانە رسوشتی یان خۆرسكن هەندێكیشیان بەهۆی
دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن
(لە بابەتی پیالنگێڕی و كودەتای سەربازی و دەخالەتی ئابوری و
سەرمایەداری) یان بە ئارمان و ئامانجی سیاسی جۆراوجۆر.
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لە ماوەی سەد ساڵی راب��ردوودا ،لەسەر گۆی زەوی گەواهی
ئاڵوگۆڕی چاوەڕوانكراو ،یان چاوەڕواننەكراو بووبن ،كە هەندێكیان
خزمەتی مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو
كوشتاری بێ ئامان و ماڵوێرانكەر ،كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان
لەدەستداوە.
جیهان لەسەر دەستی زلهێزەكان و كارتێلە گەورەكانی بواری
سەرمایە ،وزە ،ن��ەوت ،سەربازی و هەژمونی واڵتانی خۆرئاوای
سەرمایەداری ،ئەوانە و هەژاری و نەداری و سیستمی تۆتالیتار و
میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە ئاسیا و ئەفەریقا و
واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای
التین ،پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین
و لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و برسیكردن و هەژارتربوونی
هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.
پاشاموەكانی جەنگی س��اردی نێوان بلۆكی سەرمایەداری و
سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی
جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی
چەكی ناوەكی و ئەتۆمی زیاتردان و كۆمپانیاكانی چەك فرۆشنت
رۆژان��ە مۆدێلی نوێ و تازەتری چەك و فرۆكە و كەشتیگەلی
مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.
لەسەر ئاستی جیهان فایلی گەرم و گوڕو پڕ كێشە و قەیران
بەردەوام روودەدەن و دووبارە دەبنەوە ،لە بابەتی شەڕی نیمچە
كیشوەری هندستان و پاكستان ،كێشە و ملمالنێی نێوان رسیالنكا
و پڵنگەكانی تامیل ،كێشەو هەژاری لە بەنگالدیش ،شەڕی گروپە
ئیسالمییە رادیكاڵەكانی ئەفغانستان ،كشمیری پڕ لە پشێویی،
هەروەها قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.
لە ئاسیا ،ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە
عێراق ،یەمەن ،سوریا ،ئەفغانستان و لوبنان تادێت ژمارەی كوژراو
قوربانییەكان روو لە زیادبوون دەكات .لەسەر دەستی گروپە ئیسالمییە
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رادیكاڵ و فەندەمێنتاڵەكان ،كە لەالیەن عەرەبستانی سعودیە،
قەتەر ،توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو دەكرێن
و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن بوونەتە
مایەی شەڕو كوشتار و جەنگێكی ماڵوێرانكەر لە عێراق ،ئەفغانستان و
سۆماڵ و فەلەستین و مالی نەیجیریا و تادەگاتە رادەی ئاستی مەترسی
تیرۆر و كوشتار لە پاریس ،واشنتۆن ،رۆما ،لەندەن و مەدرید.
هێشتا فرۆكەكانی واڵتانی زلهێزو ژێردەریایی و كەشتیگەل و
بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە
نێودەوڵەتییەکان دەسوڕێنەوە باشرت دادەمەزرێن و هەڕەشەی
زۆرترو زیاتر لە جیهان دەكەن و ب��ەردەوام دوكەڵی بۆمبەكانیان
بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
رەش دەچێتەوە.
ئەم زنجیرە نامیلكەیە ،ئاشناكردنی خوێنەری ك��وردە بەو
روداوان��ەی كە بیەوێت یان نەیەوێت ،كاریگەری لەسەر رەوشی
سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.
دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد
ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت
بكات ،كە جیهان بە تەنها بریتی نییە لە روداوگەلێكی لۆکاڵ كە
لەناوخۆمان یان لە دەوروبەرمان دەگوزەرێت .بەڵکو رووداوەکان
فۆڕمی گڵۆباڵیان وەرگرتووەو کاریگەرییان لەسەر هەموو جیهان
داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو
توندتر کردووە.
بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت
بۆ دانانی كاریگەری باشرت و تێگەیشنت لەو روداوانەی لە جیهاندا
دەگوزەرێن.
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تاكە رزگاربووەكە

كاتژمێر شەشی سەرلەبەیانی رۆژی 26ی شوباتی ساڵی
 ،2010رائید (میتالی مادومیتا)ی تەمەن  35ساڵ بە لێدانی زەنگی
مۆبایلەكەی لە خەو هەستا .میتالی ،كە ئەفسەرێكی سوپای هندستانە
و خەڵكی ئۆریسایە ،كەمرت لە ساڵێكی ژیانی لە كابوڵ بەسەربردووە.
ئەو رویكردبووە كابوڵ چونكە زمانی داریی ( )Dariباش دەزانێت،
ئەو زمانەی زۆرینەی ئەفغانییەكان قسەی پێدەكەن ،بەاڵم مەبەستی
فێركردنی زمانی ئینگلیزی بوو بە یەكەم گروپی ئەو ئافرەتانەی پاڵێوراو
بوون بۆ پەیوەندیكردن بە سوپای نیشتامنی ئەفغانستان.
ئەركەكەی هەستیار بوو ،نەك لەبەر هۆكاری جێندەری (نێر یان
مێ) ،بەڵكو لەبەر ئەوەی كە كێشەی سیاسیە ،چونكە هندستان ،ركابەری
هەرێمیی هندستان دەرب��ارەی یارمەتیە سەربازییەكانی هندستان
بۆ حكومەتی ئەفغانستان زۆر هەستیار ب��ووە ،بۆیە بە تەواوەتی
روونیكردۆتەوە كە هەبوونی هەر سەربازێك یان راهێنەرێكی هندی بە
سوكایەتی پێكردنێكی قبوڵنەكراو دەزانێت .لەبەر ئەم هۆیەش ،هەموو
كەسێك لەو تیمە بچوكەی فێركردنی زمانی ئینگلیزی سەر بە سوپای
هندستان ،لە نێوانیشیاند میتالی ،لەگەڵ هەموو پزیشك و پەرستارو
كارمەندەكانی نەخۆشخانەی مندااڵنی نوێی ئەندێرا غاندی لە كابوڵ،
بێچەك و بە جلوبەرگی مەدەنیەوە رەوانەی ئەفغانستان كران .ئەوان
لە شوێنی سەربازی یان لە باڵیۆزخانەی هندستان نیشتەج ێ نەبوون،
بەڵكو نێردران بۆ چەند خانوویەكی میوانداری بچووك ،كە لە دەوروبەری
ناوچەی دیپلۆماسی شارەكە درووستكراون.
پەیوەندییە تەلەفۆنیەكە لەو هاوڕێ كچەی میتالیەوە بوو ،كە
لە هێڵی ئاسامنی هندستان لە فڕۆكەخانەی كابوڵ كاریدەكرد .ئەو
بە هەناسەسوارییەوە پێیوت :هەر ئێستا گوێی لێبووە كە چەند
چەكدارێك هێرشییانكردۆتە سەر دوو ماڵی میوانداری هندییەكان،
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ئەوانە ماڵی (پارك) و (حامید)ە .لەبەر ئەوەی كە میتالی تاكە ژنی
ناو تیمەكەی بوو ،بۆیە بە تەنها لەناو خانوویەكدا بوو ،كە دوو
میل لە ماڵی ئەو هاوڕێیانەیەوە دوور بوو ،كە لەناو خانووی حامید
دەژییان .میتالی لە ماوەی چەند چركەیەكدا جلەكانی لەبەركرد بەو
حیجابەشەوە كە ناچاربوو لە ئەفغانستان بیپۆشێت ،یەكسەر بە تەنها
و بەبێ چەك بەو بەیانیە بەناو رێگە چۆڵەكانی كابوڵدا بەرەو ماڵی
حامید رایكرد .بەمدواییانە لە نیودەلهی پێیوتم« :وامدەزانی ئەوان زۆر
پێویستییان بە یارمەتی منە».
كاتێك میتالی بە خێرایی لەبەردەم باڵیۆزخانەی هندستان
پەڕییەوە ،یەكێك لە پاسەوانەكانی ئاسایشی دیپلۆماسی ناسیەوە و
هاواری بەسەردا كرد تا بوەستێت ،بەڵكو پێی راگەیاند كە بارودۆخ لە
ناوچەی چواردەوری خانووەكانی میوانداری ئاڵۆزو شێواوە ،داواشی
لێكرد بە تەنیا بە رێگەدا نەڕوات و یەكسەر بگەڕێتەوە بۆ خانووەكەی
خۆی و لەوێ مبێنێتەوە .میتالی بە هاوارێكەوە وەاڵمی پاسەوانەكەی
دایەوە وتی« :من پێویستم بەوە نییە مۆڵەت لە تۆ وەربگرم تاكو بچم
بۆ فریاكەوتنی هاوڕێكانم» .میتالی بە خێرایی ملی رێگەی گرت ،كاتێك
لە كۆمەڵگەی سەرۆكایەتی تێپەڕبوو ،ئەمجارەیان لەژێر بەكارهێنانی
هەڕەشەی چەك لەالیەن یەكێك لە پاسەوانەكانی خاڵێكی پشكنینی
سوپای ئەفغانیەوە راگیرا .لە دوای پێنج خولەك ،توانی یەكێك لە
پاسەوانەكان رازیبكات بیگەیەنەتە الی ئۆتۆمبێلە سەربازیەكەی ،لەو
كاتەدا هەموو گوێیان لە دەنگی چەندین تەقە بوو لە چەند چەكێكی
ئۆتۆماتیكیەوە ،بەدوایدا دەنگی چەند تەقینەوەیەك هات بەهۆی
تەقینی بۆمبەوە.
«لەگەڵ نزیكبوونەوەمان ل��ەو ناوچەیەی كە رووب���ەڕووی
پەالماردان بۆوە ،لە ئۆتۆمبێلەكە خۆم هەڵدا و راستەوخۆ بەرەو
داروپەردووی ماڵەكەی حامید رامكرد .خەریكبوو هەتاو دەكەوتو
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دنیا روناكدەبۆوە ،بەاڵم بەهۆی ئەو هەموو تەپوتۆز و دوكەڵەی
شوێنەكەی داپۆشی ،ئاستی بینین زۆر كەمبوو بە ئاسانی نەتدەتوانی
هەموو شتێك ببینیت .بەشی پێشەوەی خانووەكە بە تەواوەتی
وێرانبوو ،جگە لە چاڵێكی زۆر گەورە هیچی تر نەدەبیرنا ،چونكە
هەموو شتێك وێران و ببووە داروپەردوو .تەقینەوەی ئۆتۆمبێلێكی
بۆمبڕێژكراو دەرگای پێشەوەی كۆمەڵگەكەی هەڵتەكاندبوو .پاشان
سێ چەكدار دەركەوتن و دەستیانكرد بە تەقەكردن لە هەر شتێك
كە بە زیندوویی بیانبینیبا .من لەو كاتەدا تەنها وتم «ئای خوایە
گیان» ،دواتر بەرەو ناو خانووەكە رامكرد .بەناو دوكەڵی تەقینەوەكەدا
تێپەڕیم بەرەو پشتەوەی خانووەكە ،كە هاوڕێكانم تیایدا دەحەوانەوە.
لەوێ هێشتا دیوارەكان بە پێوە بوون ،بەاڵم سەقفی خانووەكە بەهۆی
تەقینەوەكەوە هاتبووە خوارەوە و بە تەواوەتی پارچە پارچە ببوو.
لە دەوروبەری من لە هەموو شوێنێكەوە دەنگی تەقەكردن دەهات
و چەكدارەكان بۆمبی سوتێنەرییان لە درووستكراوی چین هەڵدەدا.
چەند سەربازێكی ئەفغانیش لە شەقامەكەی ئەوبەرەوە چووبوونە
سەربانی ماڵەكەی (پ��ارك) و بە تەقە وەاڵم��ی تەقەكەرەكانیان
دەدایەوە .نەمتوانی دەموچاوی چەكدارەكان ببینم ،بەاڵم لە نزیكمەوە
لە شوێنێك خۆیان حەشاردابوو».
«بەوپەڕی هێواشی و بە دەنگێكی نزمەوە بانگی هاوڕێكانم كردو
چووم بۆ الی ژوورەكانیان ،بەاڵم لە هیچ جێگەیەم ئەوانم نەدۆزییەوە،
لەناو داروپ��ەردووی خانووە روخاوەكە بۆیان دەگەڕام ،بەاڵم دوای
ماوەیەكی كورت دەستمكرد بە راكێشانی تەرمی كوژراوەكان .پیاوێك
لە تاریكیدا هاواریكرد ،منیش بانگمكرد تاكو خۆی بناسێنێت ،بەاڵم
تیرۆریست نەبوو ،بەڵكو ئەفسەری هەواڵگری باڵیۆزخانەی هندستان
بوو هات بۆ یارمەتیدانم ،پێكەوە توانیامن چەند كەسێكی بریندار
رزگار بكەین و لەژێر داروپەردووەكان دەرمانهێنان و بردماننە شوێنێكی
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ئارام .پاشان گوێامن لە دەنگی تەقینەوەیەكی سامناك بوو ،پاشان
بۆمان دەركەوت كە رائید جیوتن سینگ پەالماری كەسێكی خۆكوژی
داو لە پشتەوە گرتی و نەیهێشت بچێتە ناوماڵی (پارك) ،ئەوەبوو
خۆكوژەكە ناچاربوو لە دەرەوە خۆی بتەقێنێتەوە .رائید جیوتن توانی
ژیانی هەموو ئەو تیمە پزیشكیە رزگار بكات ،كە لە ناوەوە بوون.
تەنها كە لە هاوڕێكانم كە یەكسەر بەهۆی تەقینەوەكەوە نەكوژرا
رائید (نیتیچ رۆی) بوو ،كە لە دوای ( )3رۆژ بەهۆی كاریگەری سوتانی
لەشیەوە كە 40%ی سوتابوو لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا .من
تەنها كەسێك بووم لە ئەندامانی تیمەكەم كە بە زیندوویی گەڕامەوە».
بە گشتی لەو پەالمارەی ئەو بەیانیە ئەنجامدرا ( )18كەس كوژران،
لە نێوانیاندا ( )9كەسیان هندستانی بوون ،هەروەها ( )36كەسیش
بریندار بوون .تەرمی كونسوڵی گشتی كونسوڵخانەی نوێی هندستان
لە قەندەهار لەژێر داروپ��ەردوودا دۆزرای��ەوە .ئەو كونسوڵخانەیە
بە تایبەتی ببووە سەرچاوەی نیگەرانی زۆری پاكستانییەكان ،كە
بەوە تۆمەتبارییان دەكرد گوایا كراوەتە بنكەی دەزگای (توێژینەوە
و شیكاری ،واتە دەزگایەكی سەر بە ئاژانسی هەواڵگری دەرەكی
هندستان .پاكستانییەكان پێیانوابوو ئەو دەزگایە یارمەتی و كۆمەكی
یاخیبوون دەكات لە بلوچستان ،جگە لەوەش هانیدەدات و پڕچەكی
دەكات .بلوشستان ئەو هەرێمەیە كە لەدوای راگەیاندنی لكاندنی
بە خاكی پاكستانەوە لە ساڵی 1947دا ،ملمالنێیەكی جوداخوازی
دەستپێكرد لە پێناو جیابوونەوەی لە دەوڵەتی نوێی پاكستان.
ئاشكراكردنی پاڵنەرو هۆكاری ئەو پەالماردانە كارێكی قورس
نەبوو ،چونكە هەرزوو ئاژانسی هەواڵگری ئەمەریكا و ئەفغانستان
شوێنپێی سەرەداوەكانی پرۆسەكەیان هەڵگرت و گەیشتنە ئەوەی
كە پەالمارەكە پیالنێكی هاوبەشی نێوان رێكخراوی حەققانی بە
سەركردایەتی جەاللەدین حەققانی و رێكخراوی لەشكر تیبە (سوپای
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چاكسازی) بووە ،كە گروپێكی دژ بە هندستان بوو بارەگاكەی لەناو
پاكستان بوو ،لە ساڵی 2008دا چەند پەالمارێكی بۆسەر ئوتێل (تاج)
و چەند ئامانجێكی تر لە مۆمبای ئەنجامداوە .رێكخراوی (حەققانی)
یش لەژێر فەرمان و قەڵەمڕەوی حكومەتی پاكستاندا كاری دەكرد و
بریتیبوو لە كۆمەڵێك گروپی چەكداریی سەر بە بزووتنەوەی تاڵیبان.
وا پێشبینی دەكرێت كە ه��ەردوو رێكخراوەكە لەالیەن ئاژانسی
هەواڵگری پاكستانەوە فەرمانیان پێدەكرێت ،لە كاتێكدا پەیوەندی
بەهێزی لەگەڵ سوپای ئەو واڵتەدا هەیە .پاكستان بە ئاشكرایی هیچ
كۆمێنتێكی لەسەر ئەو پەالماردانە نەبوو ،بەاڵم رێگەی بەو فڕۆكانە
نەدا كە تەرمی قوربانییەكانیان بەرەو هندستان گواستەوە ،تاكو بەسەر
ئاسامنی واڵتەكەیدا تێپەڕن.

ملمالنێی هندستان – پاكستان لەسەر ئەفغانستان

هێرشەكەی شوباتی  2010بۆ سەر خانەی میوانداری هندستان
لە كابوڵ ،كارێكی دوژمنكارانەی ئاشكرا و دەگمەنە لە مێژووی
ملمالنێ شاراوەكانی نێوان هندستان – پاكستان ،ئەو ملمالنێیانەی كە
زیاتر لە ( )60ساڵە درێژەیان هەیە و بە شێوە پچڕ پچڕ بەردەوامە،
ئەمە لە كاتێكدایە ئەو دوو دەوڵەتە لەسەر پێگە و دەسەاڵتیان لە
ئەفغانستان كێبڕكێ دەكەن )15( .مانگ لەپێش پەالمارەكە ،واتە لە
8ی ترشینی یەكەمی  ،2009تەقینەوەیەكی گەورەی ئۆتومبیلێكی
بۆمبڕێژكراو لە دەرەوەی باڵیۆزخانەی هندستان لە كابوڵ رویدا
و كوژرانی ( )17كەس و برینداربوونی ()63ی تری لێكەوتەوە.
زۆرب��ەی ك��وژراوەك��ان هاواڵتیانی ئاسایی ئەفغانی ب��وون ،كە بە
رێككەوت لەو شوێنە بەئامانجكراوە بوون .لە نێو بریندارەكاندا
ژمارەیەك لە ئەندامانی پارێزگاری و ئاسایشی هندی هەبوون ،بەاڵم
دیوارەكانی باڵیۆزخانەكە كە دژی كاریگەری تەقینەوە دروستكراون،
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بە تایبەتی لە دوای ئەنجامدانی تەقینەوەیەكی خوێناویرت لە هەمان
شوێندا ،كە كوژرانی ( )40كەس و برینداربوونی ( )100كەسی تری
لێكەوتەوە .وا پێدەزانرێت ئەو تەقینەوەیە بە سەرپەرشتی پاكستان
ئەنجامدراوە لە دژی بەرژەوەندییەكانی هندستان لەو واڵتە .لە بارەی
تەقینەوەكەی ساڵی  ،2009چەند لێپررساوێكی ئەمەریكی هەندێك
وردەكارییان راگەیاند سەبارەت بە راگرتن و رێگریكردن لە پەیوەندییە
تەلەفۆنییەكان ،كە بەپێی قسەی ئەوان تێوەگالنی ئاژانسی هەواڵگری
پاكستانی لەو تەقینەوەیەدا دەسەملاند.
ناحەزی و ناكۆكی نێوان هندستان و پاكستان لە بۆتەی شەڕی
ئێستای ناو ئەفغانستان خۆی دەبینێتەوە .زۆرب��ەی چاودێرانی
خۆرئاوایی بە شێوەیەك لە كێشەی ئەفغانستان دەڕوانن ،كە شەڕێكە
لە نێوان ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و هێزی یارمەتی و
ئاشتیپارێزی نێودەوڵەتی لە ئەفغانستان ( )ISSAFبە سەركردایەتی
پەیامنی باكوری ئەتڵەسی (ناتۆ) لەالیەك و نێوان رێكخراوی قاعیدە
و بزووتنەوەی تاڵیبان لەالیەكی ترەوە دروستبووە .لە راستیدا ،ئەو
بارودۆخە دەمێكە وەكخۆی نەماوەتەوە ،چونكە ئێستا هێزەكامنان
بە شەڕێكی ئاڵۆزەوە گیرییان خ��واردووە ،كە بەهۆی دوو ناكۆكی
هاوپەیوەندیدار و كۆنەوە هەڵگیرساوە :یەكێكیان ناكۆكی ناوخۆییە،
ئەویرتیشیان ناكۆكی هەرێمییە.
بە شێوەیەكی سەرەكی لەناو ئەفغانستان بە چاوی یاخیبوونی
پەشتۆنەكان لە دژی رژێمی حامید كارزای تەماشای شەڕەكە دەكرێت،
لە كاتێكدا ئەو رژێمە رێگەیداوە ( )3گروپی ئیتنی دیكە (تاجیك)
و (ئۆزبەك) و (ه��ەزارە)ك��ان لە باكوری ئەفغانستان باڵوببنەوە،
تا ئەندازەیەك بووەتە هۆی بێزاری و توڕەبوونی پەشتۆنەكان .بۆ
منوونە ،سەرەڕای ئەوەی تاجیكەكان 27%ی كۆی ژمارەی دانیشتوانی
ئەفغانستان پێكدەهێنن ،لە هەمانكاتدا رێ��ژەی 70%ی ژمارەی
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خشتەی ئامارە ئابورییەكان و ئاستی بژێوی ئەفغانییەكان لە سەردەمی حامید كارزای
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2002

ئەفسەرانی ناو سوپای ئەفغانستان پێكدەهێنن .سەرەڕای ئەوەی
خودی حامید ك��ارزای لە نەتەوەی پەشتۆنە ،زۆرینەی رۆڵەكانی
خێڵەكەی لەو بڕوایەدان بوونی ئەو جگە لە واجیهەیەك بۆ دەسەاڵتی
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە ئەفغانستان ،كە لە دوای
روخانی دەسەاڵتی بزووتنەوەی تاڵیبانی پەشتۆنی لە ساڵی 2001
بەرجەستەیكرد ،هیچی تر نییە.
لەو سەردەمەوە كە لە شەستەكانی سەدەی نۆزدەوە سنورەكانی
ئەو دەوڵەتەی ئێستای ئەفغانستان دیاریكران ،پەشتۆنەكان دەسەاڵتی
سیاسی ئەفغانستانیان گرتووەتە دەست .بەهۆی الیەنگریكردنی
تاجیكەكان لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانەوە بۆ سەپاندنی
قەڵەمڕەوییان لە هەرێمەكانی باكور لە دژی پەشتۆنەكان لە باشور،
ئەمەریكا خۆی بینیەوە كە هاوكاری هێزە عەملانییەكانی ئەفغانستان
دەكات لە دژی هێزە ئیسالمیە چەكدارەكان ،بەاڵم بەبێ مەبەست
ئەمەریكا پاڵیدایە یەكێك لە الیەنە بەشداربووەكانی شەڕێكی ئاڵۆزی
ناوخۆ ،كە لە دەیەی حەفتاكانی سەدەی بیستەوە درێژەی هەیە و
رەگی بۆ ماوەیەكی زۆر پێشرت دەگەڕێتەوە .تاكو ئەمڕۆش ،لەبەر
ئەوەی پەشتۆنەكان هەستدەكەن كەوتوونەتە ژێر ركێفی دوژمنەكانی
رابردوویان ،بۆیە بەشێكی زۆرییان پشتیوانی بزووتنەوەی تاڵیبان
دەكەن یان النیكەم وا هەستدەكەن سۆز و وابەستەییان بۆی هەیە.
لەو ناكۆكی و ملمالنێیەدا فاكتەرێكی پەشتۆنی كۆنی ناوخۆیی تر
بوونی هەیە ،كە پێكهاتەكانی بزووتنەوەی تاڵیبان لە هۆزی (ئیشكزای)
و هەندێك لە هۆزەكانی (نورزای) و (ئەخاكزای) و زۆربەی هۆزەكانی
(گلزائی) ،بە تایبەتیش (هۆتاك و توخی گلزائی) ،لە بەرامبەر هۆزەكانی
(درانی)ی پەشتۆنی دادەنێت ،كە زیاتر بەدامەزراوەیی كراون ،وەك
هۆزەكانی :بركزای و بوبلزی و عەلی كۆزی.
لەپشت ئ��ەو ناكۆكیە رەگ��داك��وت��اوە ،دوژمنایەتیەكی زۆر
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مەترسیدارتر لە نێوان دوو هێزی هەرێمیدا خۆی مەاڵسداوە ،كە
هەریەكەیان خاوەنی چەكی ئەتۆمی (ناوكی)یە ،واتە هندستان
و پاكستان .ركابەری و كێبڕكێی نێوان ئەم دوو هێزە بۆی هەیە بە
تایبەتی قەبەتر ببێت ،لەبەر ئەوەی هەردووكیان هەوڵدەدەن بۆ
گرتنەدەستی جڵەوی قەڵەمڕەوی لە ئەفغانستان .بە بەراورد لەگەڵ
ئەو ملمالنێ و كێبڕكێ دوورو درێژو خوێناوییەی هەیە ،ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و هێزی ( )ISSAFرۆڵێكی بچوك و رێژەیی
دەگێڕن ،بەاڵم بە پێچەوانەی هندەكان و پاكستانییەكانەوە هەنگاو
دەنێن بە ئاراستەی دەرچوون و دەربازبوونیان لەو ملمالنێیە .لەوەتای
نیوەكیشوەری هندستان لە ساڵی 1947وە دابەشكراوە ،هندستان و
پاكستان ( )3شەڕییان كردووە ،كە دواترینیان لە ساڵی  1971بوو ،بەاڵم
ئەو دوو واڵتە لە كاتی سەرهەڵدانی قەیرانی 1999دا كەوتنە ركابەری
و هەڵكشانی ملمالنێی ئەتۆمی ،كاتێك هێزەكانی پاكستان سنوری
هێڵی رێككەوتنیان بەزاند و رووبەری ( )500میلیان لە زەوییەكانی
هندستان لە ناوچەی كشمیر داگیركرد ،جگە لە دەستبەسەرداگرتنی
ناوەندێكی سنوری لە هیامالیا كە دەكەوێتە نزیك شارۆچكەی كارگیل.
هاوكات لەگەڵ زیادبوون و هەڵكشانی ئاڵۆزییەكانی نێوانیان ،پاكستان
چەند هەنگاوێكی شەڕانگێزی پەیوەندیدار بە تواناو هێزی ئەتۆمی
هەڵێنا .بیل كلینتۆن ،سەرۆكی پێشووتری ئەمەریكا لە دوای دانوستانی
چڕ لە (بلیر هاوس)ی واشنتۆن لە ماوەی پشووی كۆتایی هەفتە لە 4ی
تەمووزی  1999كەوتە ناوبژیوانی لە پێناو دۆزینەوەی چارەسەرێكدا.
كلینتۆن توانی س��ەرۆك وەزیرانی پاكستان (ن��ەواز شەریف)
رازیبكات تا فەرمان بە هێزەكانی واڵتەكەی بكات بگەڕێنەوە بۆ ئاستی
هێڵی رێككەوتنی نێوانیان ،بەاڵم ئەو دەستبەرداربوونە هۆكارێك بوو بۆ
ئەوەی شەریف پۆستەكەی لەدەستبدات ،بەڵكو خەریكبوو باجەكەی
بە ژیانی بدات .پەروێز موشەڕەف ،فەرماندەی سوپای پاكستان لەو
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كاتەدا هەستا بە ئەنجامدانی كودەتایەكی سەربازی و فەرمانیدا بە
لەسێداردانی نەواز شەریف ،بەاڵم كلینتۆن تەدەخولی لە بابەتەكەدا
كرد و نەواز بۆ شانشینی عەرەبستانی سعودیە دوورخرایەوە.
تێگەیشتنی هۆكاری هەستكردنی پاكستان بە لەدەستدانی ئارامی
و سەقامگیری كارێكی ئاسانە ،چونكە ژمارەی دانیشتوانی هندستان كە
دەگاتە ( )1.2ملیار كەس و تێكڕای گشتی توانای ئابوری و قەبارەی
داهاتی ناوخۆی دەگاتە ( )1.4ترلیۆن دۆالر ،بەو شێوەیەش تواناكانی
دەكاتە ( )8جار بەرامبەر تواناكانی پاكستان ،كە ژمارەی دانیشتوانی
( )180ملیۆن كەس و قەبارەی داهاتی ناوخۆی دەگاتە تەنها ()210
ملیار دۆالر .لەو ماوەیەی كە هندستان زۆرترین گەشەسەندنی
بەخۆیەوە بینیوە لە نێوان ( .)2010 – 2006تەنها لە ماوەی ( )4ساڵدا
زیادبوونی گەشەی ئابوری هندستان نزیكبۆوە لە قەبارەی هەموو
ئابوری پاكستان .سەبارەت بە جیهان ،هیچ كاتێك ئەو جیاوازیە
گەورەیەی نێوان ئەو دوو واڵتە وەكو ئێستا بە روونی دەرنەكەوتووە:
واڵتێك بە چاوی زلهێزی داهاتووی جیهان تەماشای دەكرێت ،كە بە
بلیمەتی بواری پرۆگرامساز ،ژنە شۆخ و شەنگەكانی بۆلیود ،ئابوریە
زۆر خێرا گەشەكردووەكەی و زۆری دەوڵەمەندە بێئەندازەكانی
بەناوبانگە .بەاڵم پاكستان وەك دەوڵەتێكی شكستخواردو ،ناوەندی
توندڕەوەی ئیسالمی ،حەشارگەی ئوسامە بن الدن پۆلێنكراوە و تاكە
هاوپەیامنە كە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ئاسامنی دەبەزێنێت
و بە شێوەیەكی دەوری گوندو دێهاتەكانی بۆردومان دەكات .ئەم وێنا
نابەرامبەرە هەرچۆن و هەرچیەك بێت ،بەاڵم شتێكی سەرسوڕهێن
نییە كە زۆرێ��ك لە پاكستانییەكان ئەو دراوس �ێ زەبەلالحەیان بە
هەڕەشە لەسەر بوونی دەوڵەتەكەیان دەزانن.
دەمێكە پالنداڕێژە پاكستانییەكان ئامرازەكانی بەرگریكردنیان لە
خۆیان ،واتە مەزهەبە (قوواڵیی سرتاتیژی)یان گەشەپێداوە .بناغەی ئەو
19

بیرۆكەیە بۆ ساڵی  1971دەگەڕێتەوە ،كاتێك هندستان لە ماوەی كەمرت
لە دوو هەفتەدا لە سێیەم شەڕییاندا توانی پاكستان تێكبشكێنێت.
ئەو ناكۆكیە بە جیابوونەوەی پاكستانی خۆرهەاڵت كۆتایی پێهات،
دوایئەوەی لە دژی پاكستانی خۆرئاوا راپەڕینی كرد و دەوڵەتی
سەربەخۆی بەنگالدیشی راگەیاند .بەپێی گێڕانەوە پاكستانییەكان،
بڕینی پەلوپۆی واڵتەكەیان ،كە هندستانی لەسەر تۆمەتبار دەكەن،
بووەتە هۆی زیادبوونی گرنگی درووستكردنی پەیوەندی دۆستانە
لەگەڵ ئەفغانستان و پارێزگاری لێكردنی ئەو پەیوەندییانە ،هۆكاری
ئەوەش تا ئەندازەیەكی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ دابینكردنی پەناگەیەكی
ئارام لە كاتێكدا ئەگەر لە ئایندەدا شەڕێكی تر لەگەڵ هندستان بەرپا
ببێت .هەبوونی سنورێكی شلوشاو و ناتوندوتۆڵ رێگەیەكە بەهۆیەوە
سەركردە پاكستانییەكان و هێزە چەكدارەكانی پاكستان و دامودەزگا
تۆكمەكانی تری ئەو واڵتە ،لە نێوانیشیاندا دەزگای چەكی ئەتۆم،
دەتوانن لێوەی پاشەكشە بكەن بەرەو باكوری خۆرئاوای پاكستان لە
كاتی رودانی پەالمارێكی هندی .لە پێناو سەرخستنی بیرۆكەكەدا،
پێویستدەكات حكومەتی ئەفغانستان ببێتە هاوپەیامنێكی نزیك لە
پاكستان ،هەروەها ئامادەش بێت بۆ یارمەتیدانی لە بەگژداچوونەوەی
هندستان .كاتێك بزووتنەوەی تاڵیبان دەسەاڵتی لەدەستدا بوو ،وەكو
شەریك و هاوپەیامنێكی منوونەیی سوپای پاكستان لێی دەڕوانرا.
سەرەڕای ئەوەی خۆرئاوا وەك بزووتنەوەیەكی سەدەكانی ناوەراست
تەماشای تاڵیبان دەكات ،ئەگەر وەك بزووتنەوەیەكی دڕندەئاساش
لێی نەڕوانێت ،بەاڵم رژێمی تاڵیبان بەالی پاكستانەوە گرنگیەكی
تایبەتی هەبوو لەبەر دژایەتیە توندو بەهێزەكەی بەرامبەر هندستان،
پاشان بەهۆی ئەو هەڵوێستانەیەوە چەك و یارمەتییەكانی پاكستانی
بەدەستهێنا.
دوایئەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە پاش ئەنجامدانی
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هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەری ساڵی  2001رژێمی تاڵیبانی لە
ئەفغانستان روخاند ،گۆڕانكارییەكی سرتاتیژی روی��دا .حكومەتی
ئەفغانستان بووە هاوپەیامنی هندستان ،بەوەش بووە مایەی ترس
و نیگەرانی پاكستانییەكان .حامید كارزای سەرۆكی ئەفغانستان لە
دوای كۆتاییهێنان بە رژێمی تاڵیبان ،رقی زۆری لە پاكستان هەڵگرتبوو،
هۆكاری ئەوەش بە سانایی ئەوەبوو ،كە لەو بروایەدا بوو ئاژانسی
هەواڵگری پاكستان یارمەتیدەر بووە لە تیرۆركردنی باوكی لە ساڵی
 .1999لە هەمانكاتیشدا هەستی بە وابەستەیی و پەیوەندییەكی بەهێز
دەكرد لەگەڵ هندستان ،دوایئەوەی لە یەكێك لە زانكۆكانی هندستان
لە شاری سیمالی هیامالیا خوێندوویەتی ،ئەو شارەی رۆژێك لە رۆژان
پایتەختی هاوینەی هندی بەریتانی بووە .سەرەتای ئاداری 2003
كاتێك لە كابوڵ چاوپێكەوتنم لەگەڵ كارزای كرد ،بە گرنگیەوە باسی
رۆژگارەكانی خۆی لە سیمال دەكرد و بە خۆشرتین رۆژەكانی ژیانی
دەیدایە قەڵەم ،لەو كاتەدا خەریكبوو فرمێسك بە چاوەكانیدا دەهاتنە
خوارەوە ،كاتێك باسی بارینی بارانی وەرزی دەكرد ،كە بە گوێسەبانەی
خانووی خوێندكارەكاندا دەهاتە خ��وارەوە ،جگە لە باسكردنی
دیمەنی جوانی هەورەكان كاتێك بە تەنیشت پەنجەرەی خانووی
خوێندكارەكاندا تێدەپەڕی .هەروەها باسی خۆشی خواردەمەنی هندی
و سەرسوڕمانی بە فیلمە هندییەكان بۆ كردم .كارزای وەك دەوڵەتێكی
دیموكراتی و سەقامگیر و دەوڵەمەند تەماشای هندستان دەكات ،واتە
چاكرتین شەریكی ئەفغانستان ،یان «هاوڕ ێ باشەكە» ،كە راهاتبوو
بەو شێوەیە وەسفی بكات.
بە بوونی كارزای لە دەسەاڵتدا لە ئەفغانستان ،هندستان توانی
دەرفەتەكە بقۆزێتەوە لە پێناو زیادكردنی كاریگەرییە سیاسی و
ئابورییەكانی لە ئەفغانستان ،توانی یارمەتی سەرەكی دابینبكات
بە مەبەستی بونیاتنانەوەی ئەفغانستان كە بەهاكەی بە نزیكەی
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 1.5ملیار دۆالر مەزەندە دەكرێت ،جگە لە ( )500ملیۆن دۆالر،
كە هندستان بەڵێنیداوە لە م��اوەی سااڵنی داهاتوودا بیدات بە
ئەفغانستان .لەگەڵ ئەوەشدا ،بوونی پێگەی هندستان لە ئەفغانستان
تا ئێستا لە ئاستێكی سنورداردایە .بە گوێرەی چەند سەرچاوەیەكی
دیپلۆماسی هندی ،نزیكەی ( )3600هندستانی لەناو ئەفغانستان
هەن ،زۆرینەیان پیاوانی خاوەنكار و ئەو كرێكارانەن كە بە گرێبەست
لە كەرتەكانی كشتوكاڵ و پەیوەندیكردن و پیشەسازی و بەكانزاكردن
كاردەكەن .تەنها ( )10دیپلۆماتكاری هندی لە ئەفغانستانن ،ئەمەش
بە ب��ەراورد لەگەڵ ( )140بەرپرس لە باڵیۆزخانەی بەریتانیان و
( )1200دیپلۆماتكار لە باڵیۆزخانەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا
لە كابوڵ ،ژمارەیەكی زۆر كەمە .سوپای پاكستان ،كە بە شێوەیەكی
كاریگەر سیاسەتی دەرەوەی پاكستان بەڕێوە دەبات ،بەاڵم بە گومانە
دەربارەی بوونی هندستان لەو واڵتەدا ئەگەر بەو ژمارە كەمەش بێت،
چونكە ئەفغانستان بە گۆڕەپانی سرتاتیژیی پشتەوەی خۆیان دەزانن،
هەروەك چۆن ئینگلیزەكان لە سەردەمی (گەمە گەورەكە)دا بەگومان
بوون سەبارەت بە بوونی روسەكان لەناو ئەفغانستان.
بەالی سوپای پاكستانەوە ،هندستان بەو هەڕەشە سەرەكیە
دادەنرێت ،كە بووەتە پێشەنگی هەموو ئامانجە جیۆسیاسی و
ئابورییەكانی تر .ترسی پاكستان گەیشتۆتە ئەو ئەندازەیەی بكەوێتە
نێوان دووالی بەرداشی هندستان ،ئەوەش پاڵی بە ئاژانسی هەواڵگری
پاكستانیەوە نا چەند رێكارێك بگرێتەبەر كە دواجار ئاسایشی ناوخۆی
پاكستان و پەیوەندییەكانی بە هاوپەیامنە سرتاتیژیەكەی ،واتە
(ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا)ی خستە مەترسییەوە .لە كاتی
جیاوازی دوایین دەیەدا ،ئاژانسی هەواڵگری پاكستان هەوڵیداوە
بزووتنەوەی تاڵیبان بگەڕێنێتەوە دەسەاڵت لە ئەفغانستان بۆ ئەوەی
حوكمی كارزای بڕوخێت ،پاشان بتوانێت خۆی لە هاوڕێ هندییەكانی
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رزگار بكات .بە مەبەستی بەدیهێنانی ئەم ئامانجە ،سوپای پاكستان
پشتی بەستووە بە گرتنەبەری شێوازی (شەڕی نابەرامبەری) ،یان شەڕی
نانیزامی ،ئەوەش لە رێگەی بەكارهێنانی جیهادییەكان بۆ خزمەتی
بەرژەوەندیە تایبەتییەكانی .ئەم سرتاتیژە بۆ ( )30ساڵ لەمەوبەر
دەگەڕێتەوە ،چونكە هەر لە سەرەتای دەیەی هەشتاكانی سەدەی
بیستەوە ،ئاژانسی هەواڵگری پاكستان بە هۆشیاری و وریاییەوە
كاریكردووە بۆ یارمەتیدان و سپۆنسەركردنی گروپە ئیسالمیە توندڕەوە
جۆراوجۆرەكان و لە ئامێزگرتنیان .رۆژنامەنوسی پاكستانی (ئەحمەد
رەشید) ئاماژەی بۆ دەك��ات ،كە زیاتر لە ( )40گروپی توندڕەوی
ئایینی لە پاكستان كاردەكەن ،ژمارەیەكی زۆری ئەو گروپانە خاوەنی
پەیوەندی بەهێزن لەگەڵ ئاژانسی هەواڵگری پاكستان و حزبە سیاسیە
ئیسالمیە لۆكاڵییەكاندا.
ژەن�راڵ��ە پاكستانییەكان بە شێوەیەكی ب���ەردەوام چەكدارە
جیهادییەكان بە ئامرازێكی كاریگەر دەزانن ،ئەمە لە كاتێكدا كە دەكرێت
بوونیان رەتبكرێتەوە یان بشاردرێتەوە ،ئەوەش لە پێناو كۆنرتۆڵكردنی
روداوەكانی ئەفغانستان .هاوكات لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی كابوڵ
لەالیەن تاڵیبانەوە لە ساڵی  ،1996بۆ ماوەیەكی دیاریكراو ئەو
مەبەستەی ژەنراڵەكان هاتەدی .بە هەمان شێوازیش پاكستانییەكان
لە دوای سەرهەڵدانی بزووتنەوەی یاخیبوونی جوداخوازی لە ساڵی
1990دا ،بەشێكی گەورەی سوپای هندستانیان لەناو زۆنگاوی كشمیردا
خنكاند .ژەنراڵەكانی ناو سوپای پاكستان دەخ��وازن جیهادییەكان
بۆ بەدیهێنانی ئامانج و مەرامەكانیان بەكاربێنن ،چونكە ئەو كارە
یارمەتیدەرە بۆ بەهێزكردنی هەستی ناسیۆنالیستی بونیاترناو لەسەر
دوو ئامانج( :رقلێبوونەوە لە هندستان) و (وابەستەبوونی بەهێزی
ناسنامەی ئیسالمی) .رێژەی ئەو پاكستانییانەی الیەنگری ئەم سرتاتیژە
دەكەن ،لەگەڵ رێژەی ئەوانەی كە گومانی لێدەكەن ،روون نییە ،بەاڵم
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ئاشكرایە كە لەناو سوپای پاكستان كەسانێك هەن هەست بە نیگەرانی
دەكەن لە هەمبەر ئاست و قەبارەی ئەو توندوتیژیە تائیفی و سیاسیەی
جیهادییەكان هێناوییانە بۆ پاكستان .هەرچەندە ئەو تێڕوانینە لەالیەن
هەندێك لە سەركردەكانی سوپا و ئاژانسی هەواڵگری پاكستانەوە
بەدرۆ دەخرێتەوە ،بە تایبەتی لەالیەن ئەوانەوە كە هێشتا باوەڕییانوایە
جیهادییەكان نوێنەرایەتی ئامرازێكی بەرگریكاریی دەكەن ،تەنانەت لە
چەكی ئەتۆمی كاریگەرتریش لە دژی هەژموون و دەسەاڵتی هندستان.
بە بۆچوونی ئەوان پاڵپشتیكردن و یارمەتیدانی ئەو جیهادییانەی كە لە
ئەفغانستان بە وردی هەڵبژێردراون ،بە سرتاتیژێكی سەرەكی بۆ مانەوە
دادەنرێت ،سرتاتیژێك كە شایەنی سەركێشی كردنە.
فەریقی یەكەم (ئەشفەق پەروێز كیانی) ،فەرماندەی گشتی
سوپای پاكستان ،بەو بەرەیەدا گوزەری كردووە .كیانی لە وتارێكدا لە
ساڵی 2001دا وتی« :لە رووی سرتاتیژیەوە ،ناكرێت سوپایەكی ئەفغانی
لەسەر سنورەكانی خۆرئاوامان هەبێت و هەڵگری عەقڵیەتێكی هندیی
بێت و خ��اوەن توانایەك بێت كە بتوانێت پاكستان دەستبەسەر
پاكستاندا بگرێت» .بەاڵم سەبارەت بەوەی كە ئایا ئیمڕۆ هەڵوێستی
گ��ۆڕاوە یان جیاوازە ،ئەوە بابەتێكە قابیلی گفتوگۆ لەسەركردنە.
چاودێرانی پاكستان كۆكن لەسەر ئەوەی كە بوونی هندستان لە
ئەفغانستان ،هێشتا بۆ ژەنراڵ كیانی جێگەی درووستكردنی نیگەرانی
سەرەكیە ،لە كاتێكدا باش لە قەبارەی هەڕەشەی تاڵیبان لەسەر
واڵتەكەی تێدەگات .هەروەها دیپلۆماتكارێكی بەریتانی پایەبەرز لە
ئیسالم ئاباد پێی راگەیاندم« :لەم ساتەوەختەدا ،ئەفغانستان هەموو
شتێكە كە كیانی بیری لێدەكاتەوە و هەموو ئەوەیە ،كە دەیەوێت لە
بارەیەوە قسە بكات ،بەڵكو ئەفغانستان لەجێی هەموو ئەو كارانەیە
كە كیانی كارییان لەسەر دەكات و جێی گرنگیپێدانی یەكەمیەتی،
ئێستا شەڕێكی هندی – پاكستانی بە لەجیاتی بەڕێوە دەچێت».
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دوو دەوڵەتە جمكەكە:
لە لەدایكبوونەوە دوژمنی یەكرتن

رەگ و ریشەی ملمالنێی هند – پاكستان لەسەر ئەفغانستان
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دابەشكردنی نیوە دورگەی هندی لە ساڵی
 .1947هاوكات لەگەڵ كشانەوەی بەریتانییەكان لە ئیمپراتۆریەتەكەیان
لە هندستان لە دوای جەنگی جیهانی دووەم ،هەستان بە دابەشكردنی
كۆڵۆنییەكەی پێشوویان لە نێوان هندەكان ،كە زۆرینەیان هندۆسین و
پاكستانییەكان ،كە زۆرینەیان موسوڵامنن .لەم چوارچێوەیەدا ،كشمیر
بووە دڕكێك لە قوڕگی هەردوو واڵتدا .كشمیر ،كە لە سەردەمی دەسەاڵتی
هندی بەریتانیدا والیەتێكی ئەمیریی بوو ،دوایی بەهۆی دابەشبوونەوە
هەلومەرجێكی جیاواز و تایبەتی بەخۆوە بینی ،چونكە لەگەڵ ناوچەیەكدا
كە زۆرینەی دانیشتوانەكەی موسوڵامنن ،بە شێوەیەكی ئاسایی ئامادەبوو
تاوەكو بە پاكستانەوە بلكێرنێت ،بەاڵم هەست و سۆزە وابەستەكان بە
هندستانەوە لەالیەن مهراجای هندۆسی و سیاسەتوانی دیاری موسوڵامن
(شێخ عەبدوڵاڵ) ،سەرەڕای رەچەڵەكی كشمیری یەكەم سەرۆك وەزیرانی
هندستان ،واتە (جەواهیر الل نەهرۆ) ،بووە هۆكاری هێشتنەوەی كشمیر
وەك بەشێك لە خاكی هندستان ،هەرچەندە پاكستان بە بەردەوامی
ئەمەی بە كارێكی ناڕەوا داوەتە قەڵەم.
پاكستان بۆ یەكەمجار لە ساڵی 1947دا جەنگاوەرە خێڵەكیە
نانیزامییەكانی لە ویالیەتی كشمیر بەكارهێنا ،بەو شێوەیەش لە رێگەی
سنورەكانەوە پیاوانی هۆزەكانی (پەشتۆن)ی بەرەو (رسیناگار) پایتەختی
كشمیر نارد ،بەاڵم لە رێگەیاندا بەرەو رسیناگار تااڵنی و بڕۆییان كرد و
خەڵكیان دەكوشت ،بەڵكو لە چەند تاوانكارییەكی تردا دەستدرێژییان
ئەنجامدا و چەند راهیبەیەكی ئەوروپییان كوشت ،كە لەناو نەخۆشخانە
و كڵێسایەكدا بوون .دواجار هێزەكانی هندستان بە یارمەتی ژێراوژێری
بەریتانیا ،لە رێگەی بەكارهێنانی فڕۆكە بارهەڵگرەكانی گواستنەوەی
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ئاسامنی بەریتانیاوە توانیان رێگە لە پێشڕەویكردنی پیاوانی هۆزەكانی
پەشتۆن بگرن .بەپێی مەرجەكانی ئاگربەست و راگرتنی شەڕ كە لە
1ی كانوونی دووەمی  1949واژۆ كراوە ،كشمیر بە كرداریی لە نێوان
هندستان و پاكستاندا دابەشكرا .لە ساڵی 1965دا هەردوو واڵت پێیان
نایە ناو شەڕێكی تر لەسەر كشمیر ،لەو كاتەشەوە كشمیر بووەتە
هۆكارێكی سەرەكی بۆ ناكۆكی نێوان هندستان و پاكستان.
لە راستیدا هندستان تەنها واڵت نەبوو كە هەنگاوی بۆ سەرەتایەكی
خراپ نا لەگەڵ دەوڵەتی نوێی پاكستان لەو سەردەمەدا .هەروەها
پەیوەندی ئەفغانستانیش لەگەڵ ناوچەی (خاكی پاك)دا ناسەقامگیر
و ئاڵۆز بوو ،چونكە ئەفغانستان تاكە دەوڵەت بوو كە ساڵی 1947
ناڕەزایی دەربڕی لە بەرامبەر بە ئەندامبوونی پاكستان لە رێكخراوی
نەتەوە یەكگرتوەكان .بە هەمانشێوەش لەگەڵ هندستان ،سنورەكان
و زەوییەكان جێی ناكۆكی و مشتومڕی نێوانیان ب��وو .سەركردە
ئەفغانییەكان هەرگیز بە (هێڵی دۆراند) ،كە بەریتانییەكان لە ساڵی
1893دا كێشابوویان ،رازی نەبوون .لە دوای دابەشبوون ،ئەفغانستانیش
دانی بەو هێڵەدا نەهێنا كە گوایا هێڵی كۆتایی سنورەكەیەتی لەگەڵ
پاكستان .پاشای ئەو سەردەمەی ئەفغانستان (زاهیر شا) بە تایبەتی
بە پەرۆش بوو بۆ بەدەستهێنانەوەی پیشاوەر ،كە كەوتۆتە دۆڵێكەوە
لەوپەڕی خۆرهەاڵت لە نزیك دەروازەی خەیبەر ،كە رۆژێك لە رۆژان
پایتەختی هاوینەی ئیمپراتۆریەتی ئەفغانستان بووە .پیشاوەر لە ساڵی
1845وە لەژێر دەسەاڵتی بەریتانییەكاندا بوو ،بەاڵم ئێستا بووەتە
بەشێك لە خاكی پاكستان .تاكو ئەمڕۆش ،زۆرینەی ئەفغانییەكان وەكو
شارێكی ئەفغانستانی ونبوو تەماشای پیشاوەر دەكەن.
بە خێرایی ،رق و كینەی هاوبەشی پاكستان ،نێوانی هندستان و
ئەفغانستانی خۆشكرد بەو پێیەی دوو هاوپەیامنی رسوشتین.
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لە ساڵی  ،1950هەردوو واڵت رێككەوتننامەیەكی دۆستایەتییان
ئیمزا كرد .لە ماوەی سااڵنی داهاتووشدا ،هندستان و ئەفغانستان
هەوڵیاندا بۆ تێكدانی سەقامگیری و ئاسایشی پاكستان ،ئەوەش لە
رێگەی درێژكردنی دەستی یارمەتی و حەواندنەوەی ناسیۆنالیستە
پەشتۆنی و بلوچەكان .لە ساڵی 1961دا بارودۆخی پەیوەندییەكانی
نێوان پاكستان و ئەفغانستان زۆر خراپبوو ،بەو هۆیەوە سنوری
نێوانیان داخست و پەیوەندیە دیپلۆماسییەكانیان پچڕاند.
ئەو بابەتەی حكومەتی ئەفغانستانی ناچار كرد پەیوەندییەكانی
لەگەڵ پاكستان باشبكات ،جگە لەو فشارانەی كە لە ئەنجامی
گەشەكردنی پێگەی یەكێتی سۆڤێت لە ئەفغانستان لە دەیەی
حەفتاكانی سەدەی بیستەم ،شتێكی دیكە نەبوو .ساڵی  1977داود
خان ،سەرۆكی ئەو كاتی ئەفغانستان هانای بۆ پاكستان برد بۆ ئەوەی
جۆرێك لە هاوسەنگی هێز لەگەڵ یەكێتی سۆڤێت درووستبكات ،بۆیە
دەستیكرد بە وتوێژكردن لەگەڵ سەرۆك وەزیرانی پاكستان (زولفەقار
عەلی بۆتۆ) ،ئەوەش بە ئامانجی چارەسەركردنی ناكۆكی و كێشەكانیان
لەسەر سنورەكان .بەاڵم لە نیسانی ساڵی  1978لە ئەنجامی كودەتایەكی
چەپەكان بە پشتیوانی یەكێتی سۆڤێت ،دەسەاڵتی داود خان روخێرنا.
بەهۆی ئەو گۆڕانكارییەوە هندستان توانی پێگەو كاریگەری شایستەی
خۆی لە كابوڵ بەدەستبێنێتەوە .بە درێژایی ماوەی دەیەی هەشتاكان،
هندستان پێگە و دەسەاڵتی خۆی لە ئەفغانستان فراوانكرد ،ئەویش
لە رێگەی جێبەجێكردنی زنجیرەیەك پڕۆژەی پەرەپێدانی ئامانجدار لەو
واڵتەدا ،وەك درووستكردنی كارگەكان و دەزگاكانی بەرهەمهێنانی وزەی
كارۆئاوی ،جگە لە سەرپەرشتیكردنی چەندین دەستپێشخەری تایبەت
بە ئاودێری.
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ل��ەو س��ەروب��ەن��دەدا ،حكومەتی پاكستان دەستیكرد بە
پڕچەككردنی موجاهیدینی ئەفغانستان ،كە بریتیبوون لە گروپە
ئیسالمیە توندڕەوەكان ،هەندێكیان بۆ منوونە وەك ئوسامە بن
الدن ،لە دەرەوەی ئەفغانستان بوو ،كە شەڕییان لە دژی داگیركەری
سۆڤێتی بەرپا كردبوو .هەمیشە بە سەربازكردنی موجاهیدە
ئەفغانییەكان لە دەسەاڵتی ئاژانسی هەواڵگری پاكستان بوو،
بەاڵم یارمەتیدان و كۆمەككردنیان لە رووی داراییەوە لە بنەڕەتدا
لەالیەن عەرەبستانی سعودیە و ئاژانسی ناوەندی هەواڵگری
ئەمەریكا ()CIAوە ئەنجامدەدرا .هەر لەو دەیەیەدا ،واتە لە
هەشتاكانی س��ەردەی راب��ردوو ،پاكستان دەستیكرد بە ناردنی
جیهادیە توندڕەوەكان بۆ بەری كشمیری هندی .لەو ماوەیەدا بوو،
جارێكیان (جەمیل گوڵ) ،بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری پاكستان
بۆمی روونكردەوە كە« :ئەگەر هەواڵگری پاكستان هەڵسێت بە
هاندانی كشمیرییەكان ،ئەوا بابەتەكە قابیلی لێكگەیشنت بوو ،واتە
گەلی كشمیر بەپێی شەرعیەتی نێودەوڵەتی و میساقی نەتەوە
یەكگرتوەكان رادەپەڕی ،ئەركی نیشتامنی پاكستانیش یارمەتیدانیانە
بۆ رزگاربوونیان ،بەاڵم ئەگەر جیهادییەكان دەرچوون بۆ پەالماردانی
هندستان و بە هۆیەكی رەوا سوپاكەیان لەسەر خاكەكەی جێگیركرد،
كەواتا بۆچی پشتیوانیان نەكەین؟» .پارچەیەكی گەورە لە دیواری
بەرلین كە لەالیەن خەڵكی بەرلینەوە بە دی��اری پێیداربوو،
لەناو ژووری حەوانەوەیدا لە ئیسالم ئاباد لە تەنیشت خۆیەوە
دانرابوو ،چونكە حەمید لە رێگەی بەكارهێنانی جیهادییەكانەوە
لە دەیەی هەشتاكانی سەدەی بیستدا یەكەمین گورزی ئاراستەی
ئیمپراتۆریەتی سۆڤێتی كرد.
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لە هەوڵێكدا بۆ سنورداركردنی پێگەی پاكستان لە دوای روخانی
رژێمی دەسەاڵتداری سەر بە سۆڤێت لە ئەفغانستان لە ساڵی ،1989
هندستان دەستیكرد بە پشتیوانیكردنی «هاوپەیامنێتی باكور»ی
ئەفغانستان بە سەركردایەتی ئەحمەد شا مەسعود ،كە سەركردەیەكی
تاجیكی بوو لەالیەن هەریەك لە ئێران و روسیاوە هاوكاری دەكرا.
هندستان بەردەوامبوو لەسەر كۆمەككردنی شا مەسعود بە چەك
و پێداویستییەكانی شەڕی سەر چیا بەرزەكان و ناردنی راوێژكارانی
ب��واری بەرگری ،جگە لە پێشكەشكردنی تەكنیككاران و پارچەی
یەدەگی فڕۆكەی هیلیكۆپتەر ،ئ��ەوەش لە دوای سەرهەڵدانی
بزووتنەوەی تاڵیبان بوو ،كە لەالیەن پاكستانەوە هاوكاری و پشتیوانی
لێدەكرا .ماوەی فەرمانڕەوایەتی تاڵیبان لە ماوەی نێوان 2001-1994
بەو پێیەی كە تاڵیبان بزووتنەوەیەك بوو خاك و ناوچەیەكی بەرفراوان
لەژێر دەستیدا ب��وو ،بە تایبەتی م��اوەی نێوان  ،2001-1996كە
كۆنرتۆڵی كابوڵی پایتەخت و حكومەتی ئەفغانستانی كرد ،كە ماوەی
زێڕینی پێگەو دەسەاڵتی پاكستان بوو لەناو ئەفغانستان .هندستان،
كە دانی بە رژێمی تاڵیبان نەدەنا ناچاركرا باڵیۆزخانەكەی و هەموو
كۆنسوڵگەرییەكانی لە ئەفغانستان دابخات .بە هاندان و پاڵپشتی
ئاژانسی هەواڵگری پاكستان ،هەرزوو ئەفغانستان بووە بنكەیەك بۆ
ژمارەیەك گروپ و تاقمی جۆراوجۆری دژ بە هندستان ،لە نێوانیشیاندا
گروپی (لەشكر تیبە) ،كە لە ساڵی  2008پەالمارە خوێناوییەكەی لە
شاری مۆمبای هندستان ئەنجامدا.
ه��اوك��ات لەگەڵ تەنگەتاوكردنی هاوپەیامنێتی باكوری
ئەفغانستان لەالیەن تاڵیبان و قەتیسكردنی لە چەند باندێكی
بچوك بچوك لە كۆتایی دەیەی نەوەدەكاندا ،بە پشتیوانی هێزە
حكومییەكانی پاكستان ،هندستان و ئێران هەر بەردەوامبوون
لە رەوانەكردنی كۆمەك و هاوكاری بۆ هێزەكانی شا مەسعود،
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كە بە شێوەیەكی بەردەوام گەمارۆ درابوون و لە هەڵكشانیشدا
بوو .لە ساڵی 2001دا ،هندستان نەخۆشخانەیەكی لەناو بنكەی
ئاسامنی سەر بە هێزەكانی شا مەسعود لە تاجیكستان درووستكرد،
كە بەهۆیەوە جێگەیەك بۆ گواستنەوەی سەربازە تاجیكییەكان بە
مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر دابینكرا .فەریق ()R.K.Sawhney
ئەو فەرماندە هندییەی كە سەرپەرشتی پرۆگرامی گەیاندنی كۆمەك
و یارمەتییەكانی هندستانی بۆ هاوپەیامنێتی باكوری ئەفغانستان
دەكرد ،لە یەكەم رۆژدا كە نەخۆشخانەكە یەكەم برینداری شەڕی
وەرگ��رت ،بە خەمبارییەوە پێیوتم« :ئەو یەكەم بریندارە خودی
ئەحمەد شا مەسعودە ،كە لەالیەن دوو خۆكوژەوە تیرۆركرا ،لە
كاتێكدا خۆیان وەك دوو وێنەگر ناساندووە» .بەرواری ئەو رۆژە 9ی
سێپتەمبەری ساڵی  2001بوو.

11ی سێپتەمبەر هەموو شتێكی گۆڕی

لە پاكستان ،ژەنراڵ پەروێز موشەڕەف ،فەرماندەی بااڵی سوپا
كە لە رێگەی كودەتایەكی سەربازییەوە لە ساڵی 1999دا حكومەتی
(ن��ەواز شەریف)ی روخاند و خۆی شوێنی گرتەوە ،بەاڵم زۆر بە
خێرایی چۆكی بۆ گوشاری هەڕەشەكانی ئەمەریكا دادا تاوەكو
ببێتە هاوپەیامنی بەبێ كێشەو گرفتێك .لە دواییدا موشەڕەف لە
بیرەوەریەكانیدا ئاشكرایكردووە و نوسیویەتی« :زۆری نەمابوو وەك
دەوڵەتێكی تیرۆریستی پۆڵێن بكرێین ،بەاڵم ئەولەوییەتی سرتاتیژیی
گشتگیری ئێمە لەو بارودۆخەدا ئەوەبوو كە ئایا چی بەسەر كێشەی
كشمیردا بێت؟» .پشتیوانیكردنی موشەڕەف لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا كاری دەیەیەك لە سیاسەتی دەرەوەی پاكستانی لەباربرد.
موشەڕف الیەنگری هەڵمەتی «شەڕی جیهانی لە بەرامبەر تیرۆر»
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كرد كە لەالیەن سەرۆكی پێشووی ئەمەریكا (جۆرج بوشی كوڕ)وە
راگەیەنرا ،بەو هۆیەشەوە بە ئاشكرا پەیوەندییەكانی واڵتەكەی لەگەڵ
بزووتنەوەی تاڵیبان پچڕاند ،داواشیكرد ئەندامانی رێكخراوی قاعیدە
دەستگیر بكرێن .بە بۆچوونی تایبەتی موشەڕەف ،بە هاتنی ساڵی
 )672( 2007ئەندامی رێكخراوی قاعیدە لە پاكستان دەستگیركرا
و ( )369كەسیان رادەستی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا كران.
ئەو هەنگاوە پاكستانی لە بۆردومانكرنێكی ئەمەریكی رزگار كرد ،كە
ئەگەر ئەنجامبدرایا ئەو واڵتەی دەگەڕاندەوە بۆ سەردەمی چاخی
بەردین .ئەگەری ئەنجامدانی ئەو پەالمارە ،هەڕەشەیەكی ئاشكرای
ئەمەریكا بوو ،كە موشەڕەف دەیخاتە پاڵ (ریچارد ئارمیتاگ) ،جێگری
وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا لەو كاتەدا ،بەاڵم ئارمیتاگ رەتیدەكاتەوە
كە هەرگیز قسەی وەهای كردبێت.
گۆڕینی چوارچێوەی سیاسەتی دەرەوە زیانی زۆری بە پێگەی
پاكستان لەناو ئەفغانستان گەیاند ،ئەوەش لە كاتێكدا بوو كە پێگەو
رۆڵی هندستان گەیشتبووە لوتكە ،ئەویش بەهۆی گرتنەدەستی
دەسەاڵت لەالیەن (حامید كارزای)وە بە ماوەیەكی كورت لە دوای
ئەنجامدانی هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر لەناو ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا .لە سااڵنی داهاتوودا ،هندستان ژیرانە هەلەكەی قۆستەوە بە
مەبەستی داڕشتنی پەیوەندییەكی هاوبەشی پتەو لەگەڵ ئەفغانستاندا.
بەرنامەی هاوكاری و یارمەتیدان و بونیاتنانەوەی ئەفغانستان ،كە
سەرەتای كارەكانی لە دەیەی هەشتاكانی سەدەی رابردوو دەستیپێكرد،
زۆر دەستكراوانە بوون تا ئەندازەیەك كە هندستانی كردە گەورەترین
الیەنی كۆمەكبەخش و هاوكاری ئەفغانستان .ئەو بەرنامەیە بۆ
یارمەتیدانی ئەفغانستانی دراوسێ زۆر بە وردی دیراسەكرا و دەست
بە جێبەجێكردنی كرا ،چونكە بە یەكێك لە چاكرتین هەوڵەكانی
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یارمەتیدانی پالنبۆداڕێژراو و ئامانج دیاریكراو دراوەتە قەڵەم ،بە جیاواز
لە یارمەتی و هاوكارییەكانی هەر دەوڵەتێكی تر .هندستان هەستا
بە راكێشانی ئەو رێگایانەی ئەفغانستان بە ئێرانەوە دەبەستنەوە ،بە
جۆرێك كە چاالكیە بازرگانییەكانی ئەفغانستان لە رێگەی بەندەری
شابهار (شارێكە لە باشوری ئێران دەڕوانێتە سەر كەنداوی عومان)
بە ئاسانی دەگاتە دەوڵەتانی كەنداو ،ئەوەش لەوە رزگاری دەكات،
كە چیرت پێویستی بە بەكارهێنانی بەندەری كەراچی پاكستان نەبێت.
لە الیەكیرتەوە هندستان دەستپێشخەری كردووە بۆ درووستكردن و
یارمەتیدان لە درووستكردنی وێستگەكانی بەرهەمهێنانی وزەی كارەبا و
دامودەزگا تەندروستییەكانی مندااڵن و ئەوانەی ئەندامانی جەستەیان
(دەست و قاچیان) لەدەستداوە .هەروەها هندستان ( )400ئۆتومبێلی
گەورە و ( )200ئۆتۆمبێلی بچوك و فرۆكەگەلێكی پێشكەشی هێڵی
ئاسامنی ئەفغانستان (ئەریانا) كرد ،بەشداریشی كردووە لە راكێشانی
هێڵەكانی دەستەبەركردنی وزە ،هەڵكەندنی بیری ئاو ،جێبەجێكردن
و بەڕێوەبردنی پرۆژەكانی ئ��اوەڕۆ ،بەكارهێنانی وزەی خۆر بۆ
روناككردنەوەی گوندەكان و درووستكردنی تۆڕەكانی پەیوەندیكردنی
ژمارەیی لە ( )11ویالیەتی ئەفغانستان لەالیەن كارمەندانی شارەزای
هندی لە بواری پەیوەندییەكاندا .جگە لەوەش هندستان سااڵنە كورسی
خوێندنی بۆ ( )1000فێرخوازی ئەفغانی دابینكردووە بۆ ئەوەی بتوانن
لە زانكۆكانی هندستان بخوێنن ،هەروەها رۆڵێكی بنەڕەتی گێڕاوە لە
درووستكردنی بینای نوێی پەرلەمانی ئەفغانستان لە كابوڵی پایتەخت
كە تێچوونەكەی ( )25ملیۆن دۆالرە.
سەرجەم ئەو كۆمەك و یارمەتییانە هۆكارێكن بۆ ئەوەی هندستان
ببێتە خاوەنی پشتیوانیەكی جەماوەری گ��ەورە لە ئەفغانستان.
ئەنجامی راپرسیەك كە لە ساڵی  2009لەالیەن ه��ەردوو كەناڵی
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( )BBCو ()ABCوە ئەنجامدراوە ،دەریخستووە كە تێڕوانینی
74%ی ئەفغانییەكان بۆ هندستان ئەرێنیە ،بەاڵم رێژەی ئەوانەی لە
راپرسیەكەدا تێڕوانینێكی ئەرێنییان لە بارەی پاكستانەوە نیشانداوە
تەنها ()8%ی بەشداربوانی راپرسییەكان پێكدەهێنن .سەرەڕای ئەوەی
ئەمەریكا لە رێگەی فشارەكانیەوە توانی هندستان رازیبكات بە
رەوانەنەكردنی هێز و دابیننەكردنی هاوكاری و توانای سەربازی بۆ
ئەفغانستان ،لە بەرامبەردا هێشتا پاكستانییەكان نیگەرانن لە هەمبەر
ئاماژەكانی زیادبوونی پێگەی هندستان لەو ناوچەیەدا ،بە تایبەتی لە
كاتێكدا كە زۆرێك چوونەتە ئەو بڕوایەی ،كە هندستان كۆنسوڵییەكانی
لە ئەفغانستان بۆ هاندانی راپەڕین و یاخیبوون لە ناوچەی بلوچستانی
پاكستان بەكاردەهێنێت.
كۆنسوڵی گشتی پێشووی هندستان لە ویالیەتی قەندەهار بۆی
گێڕامەوە كە لە بارەگای كۆنسوڵیەتەكەی چاویكەوتووە بە چەند
سەركردەیەكی بلوچی ،بەاڵم رایگەیاند كە باڵیۆزی واڵتەكەی لە كابوڵ
رێنامیی توندی بۆ دەركردووە بۆ ئەوەی بە هیچ شێوازێك یارمەتیان
نەدات لە دژی پاكستان .لە بەرامبەردا ئەوەی بۆ ئاشكرا كردم ،كە
كارمەندانی دەزگ��ای توێژینەوە و شیكردنەوەی هندستانی لەناو
تیمی كاری هەردوو كۆنسوڵگەریی هندستاندا بوون لە قەندەهار
و جەالل ئاباد .جێگەی سەرسوڕمان نییە كە هندستان كارمەندانی
هەواڵگری خۆی لەو شوێنە هەستیارانەدا بۆ كاركردن بهێڵێتەوە ،بەاڵم
هیچ بەڵگەیەكی بەهێز نییە لە بارەی ئەوەی كە دەزگای توێژینەوە
و شیكردنەوە یان هەر ئاژانسێكی هندستانی دیكە رێكارەكانی
بۆ دژایەتیكردنی پاكستانییەكان بەكارهێنابێت لە وەاڵمی جەنگی
نهێنییان لە دژی بەرژەوەندییەكانی هندستان لە ئەفغانستان.
ئاژانسی هەواڵگری ناوەندی ئەمەریكا شوێنپێی هەموو ئەو بەڵگانەی
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هەڵگرتووە ،كە پاكستان سەبارەت بەو بابەتە خستوویەتیە بەردەست،
بەاڵم هیچ بەڵگەیەكی دەستنەكەوتووە تا بیسەملێنێت هندستان
یارمەتی جوداییخوازە بلوچییەكان دەدات ،بەو جۆرەی كە پاكستان
رایگەیاندووە.
لەگەڵ ئەمەشدا ،لە ئەنجامی گومانە هەڵپەستێردراوەكان
لە نێوان هاوڕێكانی سەرۆك پەروێز موشەڕەف لەناو سوپای و
ئاژانسی هەواڵگری پاكستاندا ،بەاڵم دوورخستنەوەی گومانەكان
لە بزووتنەوەی تاڵیبان لە دوای ئەنجامدانی پەالمارەكانی 11ی
سێپتەمبەر زۆری نەخایاند .بە پێچەوانەوە ،س��ەرەڕای بەڵێنە
ئاشكراكانی ئاژانسی هەواڵگری پاكستان لە ساڵی  2002بەدواوە
بە شێوەیەكی ئاكتیڤ هاوكاری بزووتنەوەی تاڵیبانی كردووە،
س��ەرەڕای ئ��ەوەش كاتێك گرنگیپێدانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا بەو خێراییە بە ئەفغانستان نەما ،لە دوای هێرشكردنە
س��ەری لە ساڵی 2001دا ،ئەم هەنگاوە ئەو بۆچوونەی لەالی
سوپای پاكستان درووستكرد ،كە ئەمەریكا لە هەمبەر خۆگرێدانی
ماوەدرێژ بە رژێمی حامید كارزای هەنگاوێكی جددی نەبوو .ئەم
بابەتە هیوایەكی بە پاكستانییەكان بەخشیەوە بەوەی كە دەكرێت
دووبارە تاڵیبان بەكاربهێننەوە بە مەبەستی سەرلەنوێ جێگیركردنی
رژێمێكی سەر بە پاكستان لە ئەفغانستان ،بە تایبەتی كاتێك كە
فۆكسی گرنگیپێدانەكانی ئەمەریكا دەخرێتە سەر مەسەلەیەكی تر.
هەر ئەوەش رویدا ،چونكە لە دوای چەند مانگێكی كەم بەسەر
پەالمارەكانی 11ی سێپتەمبەر ،ئاژانسی هەواڵگری پاكستان پەناگەی
بۆ هەموو سەركردەكانی بزووتنەوەی تاڵیبان لە دوای هەاڵتنیان
لە ئەفغانستان دەستەبەر ك��رد .ئاژانسی هەواڵگری پاكستان
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لەناو خانوویەكی پارێزراودا لە شاری (كویتا) پایتەختی هەرێمی
بلوچستان( ،مەال عومەر) رابەری بزووتنەوەی تاڵیبانی حەشاردا
و پارێزگاری لە ژیانی كرد ،بەاڵم میلیشیاكانی لە پەشتۆن ئاباد
نیشتەجێكران كە (ناوچەیەكە لە دەورەبەری كویتا).
راب��ەری جیهادیی (گولبەدین حیكمەتیار) ،سەرۆكی حزبی
ئیسالمی پاڵپشتیكراو لەالیەن پاكستانەوە ،لە دوای چەشەكردنی
لە ئێران گەڕایەوە بۆ ئەفغانستان و رێگەی پێدرا ئازادانە لە
دەرەوەی پیشاوەر كاربكات ،لە كاتێكدا هەواڵگری پاكستان رێگەی
بە (جەاللەدین حەققانی)دا ،كە یەكێك بوو لە توندوتیژترین
سەركردەكانی تاڵیبان پەنابەرێت بۆ حەوانەوە لە باكوری وەزیرستان.
كاتێكیش تووشی نەخۆشی بوو ،دەوترێت لە نەخۆشخانەكانی
پاكستان چ��ارەس��ەر ب��ۆ ك���راوە .ل��ە پێناو هێشتنەوەی داوی
پەیوەندییەكان لەگەڵ ئەمجۆرە گروپانەدا لە دەرەوەی چوارچێوەی
چاودێرییەكانی دەزگا هەواڵگرییەكانی خۆرئاوا ،دەزگای هەواڵگری
پاكستان رێكخراوێكی نهێنی تازەی درووستكرد ،كە راهێنەرانی
پێشووی هەواڵگری پاكستان و ئەفسەرانی پەشتۆنی خانەنشینكراوی
سەربازی گرتبووەخۆ ،دەستیانكرد بە پڕچەككردن و راهێنانی
چەكدارانی بزووتنەوەی تاڵیبان و هاوكاریكردنیان لە سەربازگەكانی
كویتا .لە ساڵی  2004چەندین كاروانی سەربازی پاكستان بیرناوە
لە كاتێكدا كە چەكدارانی بزووتنەوەی تاڵیبان دەگوزانەوە بۆ سەر
سنورەكانی ئەفغانستان و لە دوای چەند رۆژێك بە هەمانشێوە
دەیانگێڕنەوە بۆ شوێنەكانی خۆیان .یەكەیەكی چاودێری بێتەل لە
بنكەی سەربازی ئەمەریكی لە باگرام توانیویەتی هەندێك پەیوەندی
تەلەفۆنی بگرێت ،كە لە نێوان سەركردەكانی تاڵیبان و ئەفسەرانی
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سوپای پاكستان لەسەر سنور ئەنجامدراوە ،بە مەبەستی گرتنەبەری
پالن و رێكارەكانی دابینكردنی دەروازەیەكی تێپەڕینی پارێزراو بۆ
چوونەناوەوە و دەرچوونیان لە ئەفغانستان .لەگەڵ هاتنی ساڵی
2005دا بزووتنەوەی تاڵیبان بە یارمەتی نهێنی لەالیەن پاكستانەوە،
چەند هێرشێكی بەرباڵوییان كردە سەر هێزەكانی پەیامنی ناتۆ لەناو
ئەفغانستان .لەو كاتە بەدواوە بزووتنەوەی تاڵیبان سەركەوتنی
بەرچاوی نیشاندا لە پەناگەكانی لە باشوری ئەفغانستان.
لە ساڵی  1996تاڵیبان ئامادەگی زیاتری خۆی نیشاندا لە 70%ی
ناوچە پەشتۆنییەكان ،بەڵكو لە زۆربەی ناوچە گوندنشینەكانی باشوری
ئەفغانستان دەستیانكرد بە پرۆسەكانی كۆكردنەوەی باج و خەراج و
سەپاندنی حوكمەكانی شەرع و جێبەجێكردنی ئەو دادپەروەریە
توندەی كە باوەڕییان پێیەتی ،بەو شێوەیەش قەبارەی پێگەو
دەسەاڵتیان مانگ لەدوای مانگ زیاتر بوو .بە گوێرەی راپۆرتەكانی
وەزارەتی بەرگری ئەمەریكا (پێنتاگۆن) لە ساڵی  ،2009حكومەتی
حامید كارزای لە كۆی ( )121هەرێمی سرتاتیژی لە سەرتاسەری خاكی
ئەفغانستان ،توانیویەتی كۆنرتۆڵی تەنها ( )29هەرێم بكات .لە ساڵی
2011شدا ژمارەی هێرش و پەالمارەكانی تاڵیبان گەیشتە ()12244
هێرشی چەكداری ،كە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی 2006دا دەكاتە پێنج
ئەوەندە .بەاڵم ئەگەر شەڕەكانی بەلەجیاتی پاكستان لەسەر زەوی شەڕ
سەركەوتنێكی چاوەڕواننەكراو بەدیبێنێت ،ئەو كاتە دەكرێت بڵێین،
كارزای هەندێك سەركەوتنی كتوپڕی لە بەرەی سیاسی بەدەستهێناوە،
لە رێگەی یاریكردنی ژیرانەی بە دراوسێكانی.
كارزای لە تەمووزی  2010بڕیاریدا هەوڵبدات تاوەكو دانوستان
لەگەڵ تاڵیبان بكات ،بەاڵم ئەوەندەی نەبرد نیگەرانی هندستان و
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكای داگرت .لە ماوەی خۆئامادەكردن
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بۆ ئەنجامدانی دانوستانەكان ،كارزای هەستا بە لەسەركارالبردنی
(ئەمروڵاڵ ساڵح) ،سەرۆكی دەزگای ئاسایشی ئەفغانستان كە زۆر
الیەنگری هندستان و زۆریش دوژمنی پاكستان بوو .ئەمروڵاڵ لەالی
تاجیكییەكان كەسایەتیەكی بەهێزو درەوش��اوە بوو ،بەوەش زیاتر
دەركەوت چونكە یەكێكە لەوانەی لەسەر دەستی ئەحمەد شا مەسعود
پەروەردە بووە ،بزووتنەوەی تاڵیبان و هاوپەیامنەكانی لەناو دەزگای
هەواڵگری پاكستان ئەوییان بە سەرسەخترتین دوژمنەكانیان دەدایە
قەڵەم .هەروەك برۆس ریدڵ ،راوێژكاری سەرۆكی ئەمەریكا باراك
ئۆباما بۆ كاروباری ئەفغانستان – پاكستان ،كە لەو كاتەدا ئەندامێكی
دیاری ئەنیستیتیۆی (برۆكینگز) بوو ،كاتێك هەواڵی دوورخستنەوەی
ئەمروڵاڵ ساڵح باڵوبۆوە وتوویەتی« :بڕیاری كارزای بە دوورخستنەوەی
ساڵح زیاتر لە هەر بابەتێكی تر نیگەرانی ك��ردووم ،چونكە ئەوە
مانایوایە كارزای دەستیكردووە بە پالنداڕشنت بۆ شێوەی ئەفغانستانی
دوای قۆناغی ئەمەریكا».
بۆ یەكەمجار ،دەرك��ەوت ئەو نزیكبوونەوەیە لەگەڵ پاكستان
بەرهەمی خۆی هەبوو .فەریق (ئەحمەد شوجاع پاشا) سەرۆكی
هەواڵگری پاكستان و فەریق (ئەشفەق پەروێز كیانی) فەرماندەی
گشتی سوپای پاكستان ،لە نێوان كابوڵ و بارەگای سەرەكی لە
راوڵبەندی كەوتنە جموجووڵ لە پێناو ئەنجامدانی هەنگاوی ئاشتەوایی
و پێكهاتنەوەی نێوان كارزای و تۆڕی جیهادیی حەققانی ،كە لەالیەن
دەزگای هەواڵگری پاكستانەوە پشتیوانی لێدەكرێت ،ئەو هەنگاوەش
كارزای لە دەسەاڵتدا دەهێڵێتەوە لە كابوڵ لە بەرامبەر سەروەریەكی
وابەستەی گەورەتر بۆ پاكستان لە باشور .بەڵكو وتوێژو گفتوگۆ هەبوو
لە بارەی رەزامەندی پاكستان لەسەر پێشكەشكردنی یارمەتی لە بواری
مەشقپێكردنی سوپای نیشتامنی ئەفغانستان .بەاڵم لە كۆتاییدا ئەو
پێكهاتن و ئاشتەواییە كەمرت لە ساڵێكی خایاند ،ئەوەبوو جارێكی تر
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ناكۆكی كەوتە نێوان كیانی و كارزای .لە ساڵی 2011دا هاوكێشەكە
ئاوەژوبۆوە كاتێك (مانهومان سینگ) سەرۆك وەزیرانی هندستان
سەردانی كابوڵی كرد و رێككەوتنێكی كاری سرتاتیژی هاوبەشی
لەگەڵ حكومەتی كارزای واژۆ كرد و بەڵێنی پێدا لە رووی ئاسایشی
نیشتامنیەوە هاوكاری بەرفراوانرتو زیاتری بكات ،جگە لە رێككەوتنیان
لەسەر دابینكردنی چەكی سوك و مەشقپێكردنی هێزە ئەفغانییەكان
بۆ بەرەنگاربوونەوەی یاخیبوون و هەڵگەڕانەوە و شەڕكردن لە ناوچە
شاخاوی و بەرزاییەكاندا.
لە مانگی حوزەیرانی  ،2012ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بە
شێوەیەكی ئاشكرا هێرشیكردە سەر ئەو واڵتەی كە بە (هاوپەیامنە
ناپاكەكەی) ن��اوزەدی كرد .لە كاردانەوەیەكدا لە بەرامبەر ئەو
بەڵگانەی زیاتر پاكستان تۆمەتبار دەكەن بە داڵدەدانی ئوسامە
بن الدن لەناو خاكی واڵتەكەی و ئەنجامدانی ئەو هێرشانەی كە
بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكایان لە ئەفغانستان كردە ئامانج ،ئەگەر
بە شێوەیەكی ئەنقەست بووە یان نا .لەو بارەیەوە (لیۆن پانیتا)
وەزیری بەرگری ئەو كاتەی ئەمەریكا وتی« :پشوودرێژی ویالیەتە
یەكگرتوەكان لە بەرامبەر پاكستان بەرەو تەواوبوون دەچێت».
بە رێگەیەكی لەوەش توندتر ،پانیتا بۆ یەكەمجار دانی پێدا نا،
كە سوپای ئەفغانستان لەالیەن هندستانەوە مەشق و راهێنانی
پێدەكرێت .ئەم بابەتە ترس و نیگەرانییەكانی پاكستان و ئاستی
لەدەستدانی متامنەی بە هندستان گەیاندە كێرڤێكی بەرزتر ،بەو
هۆیەشەوە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكاندا الوازتر
بوو ،بە تایبەتی لە بەرامبەر هەڵكشانی توڕەیی پاكستان لە هەمبەر
گۆڕانی خاكی واڵتەكەی بۆ ناوچەیەكی كوشنت بەهۆی فڕۆكە
بێفڕۆكەوانەكانی ئەمەریكاوە.
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ئەفغانستانی دوای قۆناغی ئەمەریكی

دوای تێپەڕینی ( )12ساڵ بەسەر ئاراستەكردنی كۆمەڵی
نێودەوڵەتی بەرەو ئەفغانستان لە پێناو لەناوبردنی رێكخراوی
قاعیدە و دابڕاندن و گۆشەگیركردنی رژێمی تاڵیبان ،ئەوەتا ئێستا
هێزە خۆرئاواییەكان پەیتا پەیتا دەكشێنەوە بێئەوەی هیچكام لەو
دوو ئامانجە بەدی بهێرنێت .ئێستا تاڵیبان دەستیگرتووە بەسەر
زۆربەی ناوچە گوندنشینەكانی باشوری ئەفغانستان ،ئەگەریش
هەیە ساڵی ئایندە رووبەری ئەو كۆنرتۆڵكردنە فراوانرت ببێت ،كاتێك
هێزە بەریتانی و ئەمەریكییەكان لێی دەكشێنەوە ،كە ژمارەیان
( )100هەزار سەرباز دەبێت .سەرەڕای ئەوەی رێكخراوی قاعیدە،
كە چەكدارەكانی بۆ ناوچە سنورییەكان و چەند شوێنێكی سەختی
تر گواستەوە ،تووشی زیانێكی گەورە هات ،بەاڵم هێشتا لەناوبردن
و كۆتاییپێهاتنی ئەگەرێكی دوورە .ئایندەی خودی (حامید كارزای)
یش گەرەنتی نییە ،چونكە بەپێی دەستور پێویستە لەسەری پۆستەی
جێبهێڵێت .لە كاتی سەردانی ئەمجارەم بۆ ئیسالم ئاباد ،گوێم لە
قسەی هەموو لێپررساوە بااڵكان و ئەوانەی وەزارەت��ی دەرەوەی
پاكستانیش بوو ،دەیانگوت كارزای لە بواری تەندروستی عەقڵیدا
كێشەی گەورەی هەیە ،بەاڵم لەگەڵئەوەشدا كارزای گەمژە نییە و
هێشتا خاوەنی بۆچوون و تێڕوانینی بەهێزە لە رووی پەیوەندییەكانی
پاكستان بە دوژمنی واڵتەكەی ،واتە بزووتنەوەی تاڵیبان.
لە ئاداری 2013دا كارزای لە كاتێكدا پەنجەی رادەوەشاند لە
كابوڵ پێیوتم« :من هۆشداریم پێدان و ئاگادارم كردن ،كە هێزەكانی
ئەفغانستان رۆژ لەدوای رۆژ هێزو توانایان زیاتر دەبێت ،ناشكرێت
هەر حكومەتێكی ئەفغانی پەیوەندی باش لەگەڵ ئاسەف عەلی
زەرداری سەرۆك كۆماری پاكستان ،یان سەرۆك وەزیرانی هەڵبژێردراو
نەواز شەریف ،یان هەر كەسێكی تر لەوان درووستبكات ،چونكە
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ئێمە هەموومان دەزانین كێ یاری بە داوەكانی گەمەكە دەكات،
مەالكان و ئاژانسی هەواڵگری پاكستان .ئەنجومەنی زانایانی
پاكستان بەمدواییە رێگەیداوە بە ئەنجامدانی كردەوە خۆكوژییەكان
لە ئەفغانستان ،بۆیە ئ��ەوەی رودەدات زۆر روون و ئاشكرایە،
هەندێك لـە هاوپەیامنەكامنان (بـە دیایكراویش بەریتانییەكان)
پێیان راگەیاندوم كە پاكستان گ��ۆڕاوە ،ئایا باوەڕ بەمە بكەم؟».
كارزای لە قوواڵیی دڵیەوە كـەوتە پێكەنین وتی« :هەرگیز ئەوە
رونادات» .سەرەڕای ئەو هەموو شكستەی بەسەر حامید كارزای و
هەموو ئەو هێزانەدا هات كە لە دژی یەكیانگرت ،بەاڵم توانی بۆ
ماوەی ( )12ساڵ لە دەسەاڵتدا مبێنێتەوە لە كابوڵ ،بە سەركەوتوویی
هەموو ئەو نسكۆ و گرفتانەی تێپەڕاند ،كە بۆیان هەبوو دەسەاڵتی
كەسێك بڕوخێنن ،كە گرنگی و كاریگەری لەو كەمرتە .لە رێگەی
هاندانی هەریەكە لە هندستان و پاكستان و ئێران و چین لە دژی
یەكرتی لەالیەن (ك��ارزای)ەوە ،هەروەها لە رێگەی یاریكردن بە
لێهاتوویی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و ( )49دەوڵەتی تر
كە هێزەكانیان بەشدارییان لە پێكهێنانی هێزی ()ISSAFدا كرد ،لە
بەرامبەردا كارزای توانی بە سەركەوتوویی ئامانجە جیۆسیاسی و
ئابورییەكانی ئەفغانستان بەدیبێنێت.
سەرەڕای هەڵچوونەكانی كارزای لە كاتێكەوە بۆ كاتێكی تر ،بەاڵم
زانی چۆنچۆنی كاردەكاتە سەر واڵتە دراوسێكان بۆ ئەوە كێبڕكێ
بكەن لە پێناو درووستكردنی پەیوەندی باش لەگەڵ ئەفغانستان.
لە دوای واژۆكردنی رێككەوتننامەی شەراكەی سرتاتیژی لەگەڵ
هندستان ،كارزای دڵنیایی دایە پاكستان ،كە ئەو رێككەوتننامەیە
ئاراستەكراو نییە بۆ دژایەتیكردنی هیچ دەوڵەتێكی دیاریكراو.
سەرەڕای ئەو گەندەڵیە زۆرەی لە رژێمی دەسەاڵتی حامید كارزای
بوونی هەیە ،بەاڵم ئەفغانستان لە سەردەمی حوكمیدا گۆڕانكاری
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بنەڕەتی ب��ەرەو باشرت بەخۆیەوە بینی .شارەكان فراوانرت كران،
هاتووچۆكردنی دانیشتوانی ناوچە دێهاتییەكان ئازادكرا و لە ئێستادا
دەتوانن تا دوورترین خاڵی واڵتەكەیان بڕۆن ،خەڵكی ئەفغانستان
بە شێوەیەكی گشتی ئاستی بژێوی و فێركردنیان باشرت بووە.
هەروەها تەلەفیزیۆن و ئینتەرنێت و رۆژنامەگەری چاالك رۆڵیان لە
فراوانكردنی بیرو بۆچوونی زۆرێك خەڵكدا گێڕاوە .لەوانەیە تاڵیبان
بتوانێت ببێتە هۆكاری درووستكردنی سەرئێشە و گرفتی زۆر ،بەاڵم
ژمارەیەكی كەم لە چاودێرانی ناو دەوڵەت و دەرەوەی دەوڵەت
بزووتنەوەی پێیانوایە تاڵیبان بایی ئەوەندە بەهێزە تا بتوانێت
بگەڕێتەوە و دەستبەسەر كابوڵ یان بەسەر ناوچەكانی باكوری
واڵتەكەدا بگرێت .بزووتنەوەی تاڵیبان وەك هێزێكی پەشتۆنی
دێهاتی دەمێنێتەوە ،لە كاتێكدا لەناو كابوڵی پایتەخت رێژەیەكی
كەم الیەنگری هەیە .لە دوای كشانەوەی هێزەكانی ئەمەریكا لە
ئەفغانستان ،ئەو كەسەی شوێنی ك��ارزای دەگرێتەوە لەوانەیە
بتوانێت لەناو (كابوڵ)ێكی قایمكراودا خۆی بگرێت و درێژە بدات
بە یاریكردن بە دراوسێكانی ئەفغانستان.
بەاڵم دواڕۆژی پاكستان ،النیكەم لە هەمان دواڕۆژی ناڕوونی
ئەفغانستان دەچێت .لە دوای ( )14ساڵ بەسەر ئەو كودەتا
سەربازیەدا كە حكومەتەكەی نەواز شەریفی روخاند ،لە بەرامبەردا
شەریف گەڕانەوەیەكی سیاسی سەرسوڕهێنی تۆمار كرد و جارێكی
تریش بوو بە س��ەرۆك وەزیرانی پاكستان ،ب��ەاڵم پالنداڕێژەری
كودەتاكە (پەروێز موشەڕەف) لەژێر فەرمانی هێشتنەوەی بەزۆردایە
و رووبەڕووی هەڕەشەی لەسێدارەدان كراوەتەوە ،واتە هەمان ئەو
هەڕەشەیەی لە ساڵی 2000دا لەسەر ژیانی نەواز شەریف هەبوو.
سەرجەم تاقم و گروپەكانی بەرژەوەندیخوازی پاكستان هیواخوازن
و لە هەوڵدان بۆ سودوەرگرتن لە گۆڕانكاری و وەرچەرخانەكانی
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سەردەم و چۆنێتی كاریگەری نوندنیان لەسەر سیاسەتە ناوخۆیی
و دەرەكییەكانی واڵتەكەیان .حەنا رەبانی خار ،وەزیری دەرەوەی
پاكستان لە سەردەمی سەرۆك ئاسەف زەرداری ،كە دەوترێت لە
ژەنراڵ ئەشفەق كیانی نزیكبووە ،چەندینجار سەرنجی راكێشاوم
بۆ ئەوەی كە پاكستان لە ئێستادا شەڕێكی ناوخۆیی گەورە لە
دژی بزووتنەوەی تاڵیبان لەناو پاكستان بەڕێوە دەبات ،ئەوەشی
راگەیاندووە كە گەڕانەوەی تالیبانی ئەفغانی بۆ دەس��ەاڵت لە
كابوڵ ،دوایین شتێكە واڵتەكەی بیەوێت یان پێویستی پێی هەبێت.
بەاڵم زۆربەی چاودێرانی ئەفغانستان و هندستان وەك گاڵتەجاڕ
سەیری حەنا رەبانی خار دەكەن ،بەو پاساوەی كە هەوڵدەدات
هەڵیانبحەڵەتێنێ و گرنگیدانیان بە بابەتەكە پەرشوباڵو بكات ،بە
تەواوەتی وەكچۆن كارزای لەگەڵ مندا كردی كاتێك پێداگری لەسەر
ئەوە كرد ،كە پاڵنەرەكانی پاكستان نەگۆڕاون .بەاڵم بە دڵنیاییەوە
هۆكاری خواسرتاوی زۆر هەیە بۆ لێكدانەوەی نیگەرانی پاكستانییەكان
لە بەرامبەر ئەو جیهادییانەدا كە هاوكارییان كردوون و بەوپەڕی
سنگفراوانیەوە بۆ ماوەی ( )3دەیە مەشق و راهێنانیان پێكردوون.
لە كاتێكدا هێشتا زۆرێك كەس لەناو هەواڵگری پاكستان باوەڕییان
وایە ،كە دەتوانن جیهادییەكان لە پێناو مەبەست و ئامانجی تایبەتی
خۆیان بەكاربهێنن ،چونكە لە بەرامبەردا ئامادەیی ئیسالمییەكان
بۆ جێبەجێكردنی ئەو ئەجێندایانەی دەیانخەنە سەنگەری ناكۆكی
لەگەڵ هاوكارو سپۆنسەرەكانیان ،بەو هۆیەشەوە كەسانی خۆكوژ
دەنێرن نەك بە مەبەستی كردنەئامانجی كەمینە دینییەكان لە
پاكستان ،بە تایبەتی شیعەكان و سەركردە سیاسییەكانیان ،بەڵكو
تەنانەت ئامادەن بارەگای سەرەكی ئاژانسی هەواڵگری پاكستانیش
لە سەربازگەی (حەمزە) بكەنە ئامانجی خۆیان.
بەپێی باسكردنێكی وردو پوختی (كامیرۆن مەنتێر) باڵیۆزی
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پێشووی ئەمەریكا لە پاكستان ،وتەیەكی هەیە دەڵێت« :ئەگەر تۆ
لە باخچەی پشتەوەی ماڵەكەت مارت بەخێو كردووە ،رۆژێك پێتەوە
دەدات» .ئەو مەترسیەی گروپە جیهادییەكان دروستییانكردووە،
بە تەنها لە دژی هندستان نییە ،بەڵكو لەسەر پاكستانیش
درووستییانكردووە ،ئەوەش راستیەكە بە هەمووان زۆر روونە .لە
كۆتاییەكانی وەرزی بەهاردا كاتێك دەمویست لەگەڵ هاوڕێیەكدا
نای ئێوارە بخۆم ،كە لە نزیك قوتابخانەی سەربازی سەرەكی لە
شاری الهور دەژی��ا ،بەاڵم نەمتوانی بگەمە الی چونكە هەموو
رێگاكانی ناوچەی سەربازگەی الهور داخرابوون و خاڵی پشكنینیان
لێ دانرابوو .بەپێی قسەی ئەو سەربازانەی لەو خااڵنەی پشكنین
بوون ،سەركردەكانی سوپا زۆر ترسیان لە پەالمارەكانی تاڵیبانی
پاكستان هەیە ،بەجۆرێك كە ناچاریكردوون پەنا ببەنەبەر داخستنی
زۆربەی رێگاكانی گەڕەك و شوێنەكانی الهور بە شێوەیەكی رۆژانە،
بۆ ئ��ەوەی بتوانن منداڵەكانیان رەوان��ەی قوتابخانە بكەن و بە
سەالمەتیش بگەڕێنەوە ماڵەكانیان .جگە لەوەش وازییهانهێناوە لە
هەڵگرتنی تابلۆی سەربازی بە ئۆتومبێلەكانیانەوە ،چونكە دركییان
بەوە كردووە كە ئەو تابلۆیانەی هۆكارێكن بۆ سەرنجڕاكێشانی
خۆكوژەكانی بزووتنەوەی تاڵیبانی پاكستان تاوەكو خۆیان بە
ئۆتومبیلەكاندا بتەقێننەوە.
دیپلۆماتكارە بەریتانییەكان لە ئیسالم ئاباد لەو بڕوایەدان سوپای
پاكستان لە ئێستادا لەو بارە ناسەقامگیرە دەترسێت ،كە گروپ
و چەكدارە جیهادییەكان درووستیانكردووە ،زیاتر لە ترسانیان لە
هندستان ،ئەوەش فاكتەرێكە بۆ گۆڕینی هەڵوێستی كردەیی سوپای
پاكستان لە بەرامبەر جیهادییەكان .هەروەك جارێكیان فریقی یەكەم
(ئەشفەق كیانی) لە وتارێكی گرنگدا لە نیسانی  2013لە دوای
ئەنجامدانی هەڵبژاردنەكان وتی« :هەڕەشەی تیرۆر و توندڕەوی
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گیانی هەزارانی كێشا ،لە ئەفسەرو سەربازانی سوپا و هێزەكانی
هەورەبروسكە و پۆلیس و پاسەوانی سنور و گەلی بێتاوانی پاكستان.
یەكەیەكی بچوك لە رێگەی هەڵگرتنی چەكەوە دەیەوێت ئایدۆلۆژیا
شێواوەكەی خۆی بەسەر هەموو نیشتامندا بسەپێنێت ،بۆ ئەم
مەبەستەشە دژایەتی دەستوری پاكستان و پرۆسە دیموكراسیەكەی
دەكات» .كیانی لەو وتارەیدا داوای لە چەكدارە هەڵگەڕاوەكان
كرد چەك دابنێن و بەبێ مەرج دەستوری دەوڵەتی پاكستان قبوڵ
بكەن .ئەمە وایكرد چاودێرانی رەوشی پاكستان وا هەستبكەن كە
فەرماندەكانی پێدەچێت هەڵوێستیان لە هەمبەر مەترسییەكانی
سرتاتیژە دوورمەوداكەیان لە ئەفغانستان گۆڕیوە .فەریقی یەكەم
(كیانی) بەمدواییانە بە بەرپرسێكی سەربازی ئەمەریكی پلە بااڵی
راگەیاندووە ،كە تێكچوونی بارودۆخی ئەفغانستان و هەنگاونانی
ب��ەرەو شەڕێكی ناوخۆیی و پاشاگەردانی لە دوای كشانەوەی
ئەمەریكییەكان ،پێدەچێت بۆ ئەفغانستان زۆر خراپ بێت ،بەاڵم
بەالی پاكستانەوە كارەساتە .ئێستا سوپای پاكستان ترسی هەیە لە
ئەگەری گەڕانەوەی بزووتنەوەی تاڵیبان بۆ سەر كورسی دەسەاڵت
لە كابوڵ ،بەو هۆیەشەوە ئەفغانستان ببێتە پەناگەیەكی ئارام بۆ
ئەندامانی تاڵیبانی پاكستان و گروپە یاخیبووەكانی تریش.
بەردەوامبوونی شەڕو پێكدادانەكان لە نێوان هندستان و
پاكستان لەناو ئەفغانستاندا ،بە تایبەتی لە دوای كشانەوەی
هێوەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،پرسێكی مەترسیدارە
بۆ هەموو دەوڵەتانی تری ناوچەكە و جیهانیش ،بە دیاریكراویش
دوای باڵوبوونەوەی ئەو راپۆرتەی كە باس لە خواستی پاكستان
دەكات بۆ پەرەپێدانی چەكی ئەتۆمی تاكتیكی لە پێناو بەكارهێنانی
لەسەر زەوی شەڕەكان لە روبەرێكی كەمرت لە ( )40میل ،بۆ منوونە
وەك موشەكی (حەتف  )9كە لەو ماوەیەی دواییدا تاقیكرایەوە.
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پێدەچێت پاكستان بەنیاز بێت ئامێری ئەتۆمی بچوكیش تاقیبكاتەوە،
كە سودەكانی سنوردارە ،وەك مینی زەمینی كە بە تایبەت بۆ
تێكشكاندنی جۆری گەورەی تانكەكانی هندستان درووستكراوە ،كە
لەوانەیە بێنە ناو خاكی پاكستان .ئەم گرنگیپێدانەی پاكستان بەو
چەكانە و داڕشتنی ئەو سیناریۆیانەی كە نوێرتین و پڕ نیگەرانیرتین
ئامرازەكانی تێدا بەكاردەهێنێت بۆ تیشكخستنە سەر هندستان كە
وەك سەرچاوەیەك بۆ هەڕەشەكردن لە بوونی پاكستان دەیبینێت.
بەاڵم لە راستیدا ،ئەوە روونە كە هەڕەشەكردن لە سەروەری و یەكێتی
خاكی پاكستان هەرگیز لەالیەن هندستانەوە نییە ،بەڵكو رۆژێك لە
رۆژان ئەو بابەتە نەبۆتە جێی مشتوومڕ ،بەڵكو ئەو هەڕەشەیە
لەناو خودی پاكستانەوە هەڵقواڵوە ،بەهۆی ئەو سیاسەتانەوە كە
چەندین ساڵە پەیڕەوی كردووە و دەیكات.
سەبارەت بە هندستانیش ،هەڕەشەی راستەقینە لەسەر پێگەو
هەژموونی لە ناوچەكەدا لەالیەن پاكستانەوە نییە ،بە قەدەر
ئەو هەڕەشەیەی لەالیەن هەژدیهاكەی تر درووستی ك��ردووە،
كە دەڕوانێتە سەر چیاكانی هیامالیا ،واتە (چین) كە لە ئێستادا
دەستیگرتووە بەسەر سەرچاوە گرنگەكانی كانزای رسوشتی لە
ئەفغانستان .لە ساڵی  2008كۆمەڵەی بەكانزاكردنی چین (پێكهاتووە
لە گروپی پیشەسازیە كانزاییەكانی چین كە خاوەندارێتی بۆ
حكومەتی چین و دام���ەزراوەی چیانكسی كۆپەری بازرگانی
دەگەڕێتەوە) مافی دەرهێنانی مسی لە كانەكانی دۆڵی (ئیناك) لە
ئەفغانستان بۆ ماوەی ( )30ساڵ بەدەستهێنا لە بەرامبەر پێدانی ()3
ملیار دۆالر .شارەزایان مەزەندەیان كردووە كە ئەو دۆڵە ئەگەری
هەیە بە بەهای ( )100ملیار دۆالر مسی تیادا بێت ،ئەوەش بە
دڵنیاییەوە گەورەترین یەدەگی كانزای مس لەسەر ئاستی جیهان
پێكدەهێنێت ،پێشدەچێت بەها گشتیەكەی بگاتە پێنج ئەوەندەی
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بەهای پێشبینیكراوی ئابوری هەموو واڵتی ئەفغانستان .هەروەها
چین كاردەكات لەسەر راهێنانی یەكەمین دەستە لە ئەندامانی
پۆلیسی ئەفغانستان ،كە لە ( )300كەس پێكهاتووە .دەشكرێت
بڵێین دەزگای ئاسایشی پاكستان لە ئاست خواستەكانی (چین)
دایە ،بۆیە ئەگەر چین پرۆسەی وەبەرهێنانی سەرچاوە كانزاییەكانی
ئەفغانستان و راكێشانی رێگاوبان و هێڵەكانی شەمەندۆفێر تەواو
بكات ،كە بەكاردەهێرنێت بۆ دەرهێنانی كانزاكان ،بەو شێوەیە لە
پاكستانیش چاوەڕواندەكات پارێزگاری لە بەرژەوەندییە بااڵكانی
بكات ،ئەگینا بۆی هەیە رێگە بۆ بزووتنەوەی تاڵیبان خۆشبكات
ئەو پرۆژانەی چین لە ئەفغانستان پەكبخات .پێدەچێت ئەم پرسە
ببێتە هەوێنی ئاشتیەكی ئایندەیی لە ئەفغانستان .بە دڵنیاییەوە
هندەكان بە جۆرێك لە رەشبینیەوە دەڕواننە ئەو پێشكەوتن و
گۆڕانكارییانە ،بەاڵم بەمدواییە لە پەكین دانوستان و وتوێژی نهێنی
لە نێوان لێپررساوانی چین و هندستان بەڕێوەچوو بۆ تاوتوێكردنی
بەرژەوەندییەكانیان لە ئەفغانستان لە دوای كشانەوەی هێزەكانی
ئەمەریكا لەو واڵتە.
زۆرێك هیوایان لەسەر ئەو هەنگاوانە هەڵچنیوە ،كە هندستان
دەیەوێت هەڵیانبنێت .تا ئێستا روون نییە ئایا حكومەتی هندستان
بینینی رۆڵێكی گەورەتر لە ئەفغانستان هەڵدەبژێرێت لە دوای
كشانەوە ویالیەتە یەكگرتوەكان یان نا .بەاڵم هەندێك لە هەڵۆكان
لەناو سوپای هندستان و وەزارەتی دەرەوەی هندستان مشتوومڕی
ئەوەیانە واڵتەكەیان رۆڵێكی زۆر بەهێزتر بگێڕێت لە ئەفغانستاندا،
پێشدەچێت رۆڵەكەی سەربازیش بێت ،چونكە ئەوە رێگەی بۆ
خۆشدەكات ئەو بۆشاییە ئاسایشیە پڕبكاتەوە ،كە لە ئەنجامی
كشانەوەی ئەمەریكا لەو واڵت��ەدا درووستدەبێت ،جگە لەوەش
زەمینەی بۆ خۆشدەكات قەبارەی بەرژەوەندیە هەرێمییەكانی
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فراوانرت بكات و بكەوێتە ملمالنێوە لەگەڵ چینییەكاندا لەسەر
پێگەو كاریگەری لە ئەفغانستان بۆ بەرپەرچدانەوەی دوژمنە
پاكستانییەكانی لە هەمانكاتدا .هەندێكی تر لە نیودەلهی
مشتوومڕی ئەوەیانە ،كە لە رێگەی وروژاندنی سەركێشییەكانی
پاكستانەوە ،هندستان باشرت دەتوانێت ئیسالم ئاباد برتسێنێت و
هانیبدات بۆ بەردەوامبوونی لەسەر هێرشكردن و پێشكەشكردنی
یارمەتی و هاوكاری زیاتر لە جاران بە بزووتنەوەی تاڵیبان ،ئەوەش
لە بەرامبەردا دەبێتە هۆی درووستكردنی مەترسی لەسەر هەریەكە
لە هندستان و پاكسان.
پێدەچێت ئەو ه��ەوڵ و تەقەلالیانەی (ن��ەواز شەریف)
دەی��ان��دات بە مەبەستی راكێشانی دەستی پێكهاتن لەگەڵ
هندستان ،هەڵوێستی میانڕەوەكان لە نیودەلهی پتەوتر بكات،
بەاڵم لێرەدا پرسیارێك دێتەگۆڕێ سەبارەت بەوەی :ئایا ویستی
سیاسی و بوارێك بۆ مانۆڕكردن و روونی لە تێڕوانینی (شەریف)دا
هەیە بەو ئاراستەیە؟ ئەوەی دەچێتە خانەی حوكمی دڵنیاییەوە،
ئەوەیە كە ئایندەی هەرسێ دەوڵەتی دراوسێ زۆر گەشەدارتر
دەبێت لەنێو كۆڵەكەكانی سێگۆشەی گڕگرتوودا ،كە پڕیەتی
لە بێمتامنەیی و كێبڕكێ و ملمالنێ ،بەاڵم كاتێك ئەمە دێتەدی
كە هندستان و پاكستان هەڵوێست و تێڕوانینیان لە هەمبەر
ئەفغانستان بگۆڕن و دركیش بەو بكەن ،كە ناسەقامگیری و خراپی
بارودۆخی ئەو واڵتە هەڕەشەیەكی هاوبەشە بۆ هەردووكیان و
پێویستدەكات بە هاوكاریكردنی یەكرتی بەرەنگاری ببنەوە،
لەجیاتی ئەوەی هەمیشە وەك گۆڕەپانی شەڕو ملمالنێ ،یان
لەوەش خراپرت سەیری ئەفغانستان بكەن و كێرڤی ناحەزی و
ملمالنێ تاڵ و دوورو درێژەكانی نێوانیان تێدا بەرزتر بكەنەوە
و بیشێوێنن.
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كورتەیەك دەربارەی نوسەر

ولیام داریمبڵ ( ،)William Dalrympleنوسەری نۆ كتێبە و زۆربەی
كتێبەكانی باسی ئەو بابەت و گۆڕانكارییانە دەكەم ،كە پەیوەندیدارن
بە هندستان و جیهانی ئیسالمیەوە .هەندێك لەو كتێبانەی خەاڵتیان
وەرگرتووە ،وەك (شاری جنۆكەكان ،مەغۆلی سپی ،دوایین مەغۆل ،نۆ
ژیان :لە گەڕان بەدوای پیرۆز لە هندی نوێ) .بەمدواییانە لە كۆمەڵەی
ئاسیاوی لە نیویۆرك سەرپەرشتی خستنەڕووی گ��ەورەی هونەری
مەغۆلەكانی كردووە .كتێبە تازەكەی بە ناونیشانی (گەڕانەوەی پاشا..
شەڕ لەپێناو ئەفغانستان  )1842-1839كە لەالیەن خانەی ئەلفرێد نۆف
بۆ باڵوكردنەوە لە شوباتی  2013چاپ و باڵوكراوەتەوە .بە شێوەیەكی
دەوری وتارو بابەت بۆ رۆژنامەكانی (نیویۆركەر) و (نیویۆركەر ریڤیو
ئۆف بۆكس) و (گاردیان) دەنوسێت .داریمپڵ یەكێكە لە دامەزرێنەرانی
فێستیڤاڵی (جایبۆر)ی ئەدەبی و بەشدارە لە سەرپەرشتیكردنیدا.
دكتۆرای فەخری لە زانكۆكانی (سانت ئەندروز ،ئیربدین ،برادفۆرد ،الكناو)
بەدەستهێناوە و كۆرسی خوێندنی لە زانكۆی (برنستۆن) پێدراوە.
بۆ زانینی زیاتر دەربارەی كارەكانی سەیری ئەو لینكەی خوارەوە بكە:
www.williamdalrymple.uk.com//: https

سەرچاوە:

مرکز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتیجیە.
ص.ب – 4567 :ابوظبی – دولە االمارات العربیە املتحدە

E-mail: pubdis@ecssr.ae
Website: http:www.ecssr.ae
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
51

67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

مارابی

د .عبدلعلی مەجید
جەواد حەیدەری
مقبل
د .سرَ ْ َور َعبدُالله

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016
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