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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، 

دۆزینەوەی  و  قەیرانەكان  رەوشی  بە  درككردن  باشرت  مەبەستی  بە 

رێگاچارەی گونجاو بۆ چارەسەر، یان زاڵبوون بەسەریاندا.

یان  پۆزەتیڤ  ئابورییەكان،  ئاڵوگۆڕە  و  سیاسییەكان   روداوە 

كاریگەريیان  جیهانەدا،  ئەم  سوچێكی  كوچەو  هەر  لە  نێگەتیڤ 

لەسەر كۆی سیستمە سیاسییە لۆكاڵ، یان گڵۆباڵەكان دروستكردووە. 

بەهۆی  هەندێكیشیان  خۆرسكن  یان  رسوشتی  لەوانە  هەندێك  جا 

دەخالەتی واڵتانی زلهێزی سیاسی و ئابوری و سەربازییەوە رودەدەن 

و  ئابوری  دەخالەتی  و  سەربازی  كودەتای  و  پیالنگێڕی  بابەتی  )لە 

سەرمایەداری( یان بە ئارمان و ئامانجی سیاسی جۆراوجۆر.
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گەواهی  زەوی  گۆی  لەسەر  راب��ردوودا،  ساڵی  سەد  ماوەی  لە 

ئاڵوگۆڕی چاوەڕوانكراو، یان چاوەڕواننەكراو بووبن، كە هەندێكیان 

خزمەتی مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو 

گیانیان  مرۆڤ  ملیۆنان  بە  كە  ماڵوێرانكەر،  و  ئامان  بێ  كوشتاری 

لەدەستداوە.

بواری  گەورەكانی  كارتێلە  و  زلهێزەكان  دەستی  لەسەر  جیهان 

خۆرئاوای  واڵتانی  هەژمونی  و  سەربازی  ن��ەوت،  وزە،  سەرمایە، 

و  تۆتالیتار  سیستمی  و  نەداری  و  هەژاری  و  ئەوانە  سەرمایەداری، 

و  ئەفەریقا  و  ئاسیا  لە  ناوەڕاست  میلیتاریستی واڵتانی خۆرهەاڵتی 

واڵتانی خۆرهەاڵتی ئەوروپای كۆن و بەشێك لە واڵتانی ئەمەریكای 

التین، پڕە لە جینایەت و كردەوەی دڕندانەی سەركوت و داپڵۆسین 

برسیكردن و هەژارتربوونی  لەسێدارەدان و كودەتای سەربازی و  و 

هەژارەكان و سیستمی زاڵی دیكتاتۆریيەت و ژیانی مەمرەو مەژی.

و  سەرمایەداری  بلۆكی  نێوان  س��اردی  جەنگی  پاشاموەكانی 

سۆسیالیستی هێشتا ئاسەواری بەسەر جیهاندا ماوەو تادێت واڵتانی 

جیهان زۆرترو زیاتر خۆیان پڕ چەك دەكەن و لەهەوڵی بەدەستهێنانی 

فرۆشنت  چەك  كۆمپانیاكانی  و  زیاتردان  ئەتۆمی  و  ناوەكی  چەكی 

كەشتیگەلی  و  فرۆكە  و  چەك  تازەتری  و  نوێ  مۆدێلی  رۆژان��ە 

مەترسیدارو گرانبەها دەخەنە بازاڕی ملمالنێكانەوە.

قەیران  و  كێشە  پڕ  گوڕو  و  گەرم  فایلی  جیهان  ئاستی  لەسەر 

نیمچە  شەڕی  بابەتی  لە  دەبنەوە،  دووبارە  و  روودەدەن  بەردەوام 

رسیالنكا  نێوان  ملمالنێی  و  كێشە  پاكستان،  و  هندستان  كیشوەری 

گروپە  شەڕی  بەنگالدیش،  لە  هەژاری  كێشەو  تامیل،  پڵنگەكانی  و 

پشێویی،  لە  پڕ  كشمیری  ئەفغانستان،  رادیكاڵەكانی  ئیسالمییە 

هەروەها قەیرانەکانی نێوان هندو پاكستان و چین درێژەی هەیە.

لە ئاسیا، ئەفەریقا شەڕو كوشتاری هێزە شیعی و سوننیەكان لە 

كوژراو  ژمارەی  تادێت  لوبنان  و  ئەفغانستان  سوریا،  یەمەن،  عێراق، 

قوربانییەكان روو لە زیادبوون دەكات.  لەسەر دەستی گروپە ئیسالمییە 
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سعودیە،  عەرەبستانی  لەالیەن  كە  فەندەمێنتاڵەكان،  و  رادیكاڵ 

دەكرێن  باربوو  و  هاوكاری  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  و  توركیا  قەتەر، 

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.

و  كەشتیگەل  و  ژێردەریایی  زلهێزو  واڵتانی  فرۆكەكانی  هێشتا 

بنكە سەربازییەكانیان لەمسەر بۆ ئەوسەری جیهان دەفڕن و لەئاوە 

هەڕەشەی  و  دادەمەزرێن  باشرت  دەسوڕێنەوە  نێودەوڵەتییەکان 

بۆمبەكانیان  دوكەڵی  ب��ەردەوام  و  دەكەن  جیهان  لە  زیاتر  زۆرترو 

بەسەر ئاسامنی واڵتانی هەژارو بێ دیفاعی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

رەش دەچێتەوە.

بەو  ك��وردە  خوێنەری  ئاشناكردنی  نامیلكەیە،  زنجیرە  ئەم 

رەوشی  لەسەر  كاریگەری  نەیەوێت،  یان  بیەوێت  كە  روداوان��ەی 

سیاسی كوردستان جێدەهێڵن.

دەزگای ئایدیا ئەم هەنگاوەی لەو پێناوەدایە كە خوێنەری كورد 

ئاشنا بكات بەو ئاڵوگۆڕە باش و خراپانە و روانگە و تێڕوانینی فراوانرت 

كە  لۆکاڵ  روداوگەلێكی  لە  نییە  بریتی  تەنها  بە  جیهان  كە  بكات، 

رووداوەکان  بەڵکو  دەگوزەرێت.  دەوروبەرمان  لە  یان  لەناوخۆمان 

جیهان  هەموو  لەسەر  کاریگەرییان  وەرگرتووەو  گڵۆباڵیان  فۆڕمی 

داناوەو سیستەمی گلۆبالیزەیشنیش هێندەی تر ملمالنێکانی ئاڵۆزترو 

توندتر کردووە.

بەو ئومێدەی ئەم زنجیرە نامیلكەیەی دەزگا ئایدیا هەوڵێك بێت 

جیهاندا  لە  روداوانەی  لەو  تێگەیشنت  و  باشرت  كاریگەری  دانانی  بۆ 

دەگوزەرێن.

پرۆژەی تـوێـژیـنـەوەی جـیـهـانـی

دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە
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پێشەكی
دانوستان لە بارەی رێسا سەرەكییەكانی

دیموكراسی لە باكوری ئەفریقیا

تەگەرەیان  ئەفریقیا  باكوری  لە  سیاسیەكان  وەرچەرخانە  دیارە  وا 

هاتۆتە رێ. هەڵبژاردنی ئازادانە لە میرس و تونس و لیبیا رێكخران، لە هەر 

یەكێك لەو واڵتانەشدا حكومەتی مەدەنی بە شەرعیەتی دەسەاڵتپێدانی 

لە قۆناغی دوای شۆڕشدا  دیموكراسی، دەسەاڵتیان گرتەدەست. میرس 

لە  دەستووریش  پرۆسەی  دەبێت  كرد،  پەسەند  نوێی  دەستوورێكی 

هەریەك لە تونس و لیبیادا لە ماوەی ئەمساڵدا تەواو بكرێت. بەاڵم ئێستا 

چەندە  دیموكراتییەكان،  سیاسەتە  پێشوەختانەی  قۆناغە  ئەم  وادیارە 

خەسڵەتەكانی دەردەخەن، ئەوەندەش مەترسییەكانی ركابەری سیاسی 

پیشاندەدەن. شۆڕشەكان ئەو ئومێدەیان پەخشكرد، كە ئەم دەوڵەتانە 

دەتوانن سیستمی سیاسی ئەوتۆ بنیاتبنێن، كە یەكێتی نیشتامنی پتەو 

بكات لەڕێی بەشداری سەرجەم هاواڵتیانیانەوە. بەاڵم ئەو پێشهاتانەی 

لەم چەند مانگەی دواییدا لەو سێ دەوڵەتدا روویاندا، بەدەستهێنانی 

ئەو ئومێد و خواستە دووردەخەنەوە. رەنگە پرسیارە زۆر هەنوكەییەكە 

لە دوای تێپەڕبوونی دوو ساڵ بەسەر ئەم شۆڕشانەدا ئەوە بێت، ئاخۆ 

كۆمەاڵیەتی  دابەشبوونی  یاخود  زۆرینە  هەژموونی  لە  نوێ  شێوازی 

رەگ دادەكوتن، كە ببنە رێگر لە بەردەم پەرەسەندنی ئەو چارەسەرە 

سیاسیانەی پشتیوانییەكی كۆدەنگی لەسەركراویان هەیە.

گرژییەكە لە نێوان بەهاكانی فرەیی و هەڕەشەی دوورخستنەوەی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی و رێگای جیاوازدایە لە ناوەندی ئەو داینامیتییە 

ئارادایە. میرس بە قۆناغی  لە  سیاسییەی لەو سێ دەوڵەتە راگوزەرەدا 

قەیراندا تێپەڕی، كە مۆركەكەی بریتی بوو لە هەرەسهێنانی پەیوەندییە 

یاخود  گرووپە عەملانییەكان  و  ئیخوان موسلیمین  نێوان  سیاسییەكانی 

واڵتدا.  لە  نائارامی  باری  زیادبوونی  و  ئۆپۆزسیۆن  »مەدەنییەكان«ی 
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لە تونس، كردەوەی تیرۆركردنی یەكێك لە سیاسیە چەپڕەوە دیارەكان 

زیادبوونی مەترسیداری توندوتیژی سیاسی گەیاندە لوتكە كە هاوكات 

بوو لەگەڵ جەمسەرگیرییەكی سیاسی ئاشكرادا. حكومەتی لیبیاش لە 

لەڕێی رووبەڕوبوونەوەی  بۆ چەسپاندنی متامنەی خۆی  تێكۆشاندایە 

بارێكی گشتی لە تێكچوونی ئەمنی و ركابەری هەرێامیەتی و ناوخۆیی. 

جەماوەرێكی زۆر لەو سێ واڵتەدا پرسیاری ئەوە دەكەن، ئاخۆ ئومێدی 

و  هەمووان  بۆ  گشتگیر  سیاسی  سیستمی  بیناتناتی  لە  شۆڕشگێڕان 

بەرپرسیار، لەجێی خۆیدایە یان نا؟. هەروەها خەڵك لە دەرەوەی ئەو 

جیهاندا،  دیكەی  ناوچەكانی  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  واڵتە  سێ 

لە نزیكەوە چاودێری پێشهاتەكانی ئەم سێ دەوڵەتە دەكەن، چونكە 

ئەگەرەكانی  بۆ  ئاماژەیەكیشە  و  بایەخدارە  مەترسیدایە  لە  ئەوەی 

هاتنەئارای چاكسازی سیاسی لە جیهانی عەرەبیدا، بەشێوەیەكی گشتی.

بگەینە  گواستنەوەدا  پرۆسەی  لە  زووە  زۆر  هێشتا  بێگومان 

ئەنجامی دوورمەودا سەبارەت بە رێڕەوی سیاسەتە دیموكراتییەكان لەم 

دەوڵەتانەدا. ساویلكەییشە – هەروەها ناواقیعیە بۆ ئەزموونی پرۆسەی 

دیموكراتی لە هەر شوێنێكبێت – پێشبینی ئەوەبكرێت لەماوەی دوو 

چەند  درێژایی  بە  زۆرداران��ەی  رژێمە  ئەو  رووخاندنی  لەدوای  ساڵ 

دەیەیەك دەستییان بەسەر دەسەاڵتدا گرتبوو، چەند دیموكراسیەتێكی 

فرەیی راستەقینە و كامڵ دروست بنب. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەو بارودۆخە 

لەبەر  ئەویش  گرنگە،  ئارادایە،  لە  دەوڵەتانەدا  لەم  ئێستا  سیاسیەی 

سیستمە  بۆ  یارییەكەی  بنەماكانی  كە  قۆناغەیە  ئەو  ئەمە  ئەوەی 

لە  رەسمیانەی  پەیكەرە  ئەو  لەڕێی  دادەمەزرێت،  تێدا  نوێیەكان 

لە  پێشكەوتوو  جۆرێكی  لەڕێی  هەروەها  دان��راون،  دەستوورەكاندا 

پەیڕەوی سیاسییەوە. سیستمە سیاسییەكان لەم دەوڵەتانەدا بەردەوام 

دەبن لە گەشەكردن، بەاڵم بەهۆی ئەو چوارچێوانەوە پێكدێن كە ئێستا 

بنیاتدەنرێن و لەماوەی ساڵی داهاتوو تەواو دەبن.
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و  فراوان  پێكهاتەیەكی  لە  لیبیا  و  تونس  و  میرس  دانیشتووانی 

پێكهاتوون. ئەو دیموكراسیەش  ئینتیام  باوەڕ و بەها و  لە  هەمەجۆر 

و  گەشەپێدان  لە  بەشێك  و  خۆدەگرێت  لە  جیاوازیانە  ئەم  كە 

پێشكەوتنی واڵتەكە دەبەخشێتە هەموو گرووپەكان، خۆی لە خۆیدا 

و  سەقامگیری  هیوای  باشرتین  پێدەچێت  بگرە  نییە،  خوازراو  تەنیا 

ئەم  ئابورییەكانی  توێژینەوە  بكات.  دابین  بۆ  گەشەسەندنیشیان 

بەردەوام  گەشەسەندنی  دەكرێت  كە  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  دواییە 

رێچكەی خۆی بگرێت لەو دەوڵەتانەی سوود لەو دامەزراوە سیاسیانە 

ناو  لە  سیاسیش  فرەیی  لەخۆدەگرن.  هەمووالیەنەكان  كە  وەردەگرن 

دڵی جۆری دیموكراسی لیرباڵ یاخود »قووڵ«دایە، كە یەكێتیی ئەوروپا 

دەوڵەتانی  پشتیوانیكردنی  بۆ  هەوڵدان  مەبەستی  بە  بووە  پابەندی 

باشوری دەریای ناوەڕاست، بەوپێیەی بە بەشێك لە بەدەنگەوەچوونی 

بۆیە  دواییە،  ئەم  راپەڕیینەكانی  بۆ  دەكرێت  وەسف  یەكێتییەكە 

دادەنرێت  پێویست  كارێكی  بە  ئێستا  بۆچوونەكانی  هەڵسەنگاندنی 

لە  پاكسازیكردن  لە  بەردەوامبوونی  لەگەڵ  ئەوروپا  یەكێتیی  بۆ 

سیاسەتەكانی بەرامبەر ناوچەكە.

سێ  لەو  ئێستایە  سیاسی  رەوشی  ئاماری  پەیپەرە  ئەم  ئامانجی 

ئاسۆكانی  هەڵسەنگاندنی  و  ئەفریقیا  باكوری  راگ��وزەرەی  دەوڵەتە 

فرەیی سیاسییە لە هەر یەكێك لە دۆخەكان و پێشنیاركردنی ئەولەویەتە 

پشتیوانیكردنی  خوازیاری  دەرەكییانەی  رێكخراوە  و  گرووپ  ئەو  بۆ 

تێیاندا. پەیپەرەكە پرسیار سەبارەت  بەرەوپێشچوونی فرەیی سیاسین 

خۆیان  رێچكەی  لە  وەرچەرخانەكان  ئاخۆ  كە  روو،  دەخاتە  بەوە 

الیانداوە، هەروەها تایبەتە بەو فاكتەرانەی پێدەچێت لە چەند مانگی 

بۆ  هەیە  تەوەری  پرسیارێكی  دابنێن.  لەسەر  كاریگەرییان  داهاتوودا 

ئەفریقیا  باكوری  لە  سیاسەتەكان  بە  پەیوەندیدارن  ئەوانەی  هەموو 

و ئەوانەش كە ئومێدیان بە پشتیوانی دەرەكییە بۆ بەرەوپێشچوونی 
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لەو  ئاڵۆزییەكان  پێدەچێت  ئاخۆ  ئەوەیە  ئەویش  دیموكراسی، 

نەمێنن  دیموكراتیەكانەوە  سیاسەتە  پرۆسەی  لەڕێی  دەوڵەتانەدا 

لە  لەخۆیدا،  خۆی  مانادار،  دیموكراسیەكی  گەشەسەندنی  ئاخۆ  یان 

ئەم  سەر  بخاتە  رۆشنایی  دەدات  هەوڵ  پەیپەرە  ئەم  مەترسیدایە. 

پرسیارە، بە وردبوونەوە لە میرس و تونس و لیبیا یەك بە دوای یەكدا. 

سەرەڕای جیاوازییەكانی نێوان ئەم سێ دەوڵەتەش، رەنگە بەراوردكردن 

لە نێوان ئەزموونەكانیاندا یارمەتیدەر بێت بۆ ئاشكراكردنی بۆچوونە 

سەرەكییە شاراوەكان.

دیموكراسی بێ كۆدەنگی؟
لە شێوازەكانی سیاسەت دەتوانێت بەها و  گەشەپێدانی شێوازێك 

بگرێت،  لەخۆی  گەورەتردا  چواچێوەیەكی  لە  جیاوازەكان  ئایدیۆلۆجیا 

ئەو  ئەمەش  هەبێت،  لەسەركراوی  كۆندەنگی  پشتیوانییەكی  كە 

ئاستەنگە سیاسییە تەوەرییەیە كە رووبەڕووی ئەو دەوڵەتانە دەبێتەوە 

و  میرس  تێپەڕدەبن.  گواستنەوەدا  قۆناغی  بە  ئەفریقیا  باكوری  لە  كە 

تونس و لیبیا لە ژێر خۆڵەمێشی چەند دەیەیەك لە حوكمی شمولی و 

بەتوندی قەدەغە  یان  كێبڕكێی سیاسی  تێیدا  كە  ژیانەوە،  زۆردارییەوە 

یان  چارەسەر  یان  دانوستان  كەلتوری  نەنارسابوو.  هەر  یاخود  كرابوو 

سوودی  دەتوانن  دەوڵەتانە  ئەم  كە  بەرپرسیار،  سیاسی  ئۆپۆزسیۆنی 

لێوەربگرن، سنووردار بوو. بەگوێرەی وەسفی یەكێك لە چاودێرە سیاسییە 

شارەزاكان، كۆمەڵگە عەرەبییەكان بەشێوەیەكی ئاسایی، دامەزراوەكانی 

دەوڵەتیان وا بینیوە كە بیرۆكرات و دەزگای جێبەجێكارن، نەك ناوەندێك 

بن بتوانرێت تێیدا بگەنە چارەسەر بۆ بەرژەوەندییە دژ بەیەكەكان.

هەیە  بەوە  باوەڕیان  هەن  لیرباڵ  گرووپی  دەوڵەتەدا  سێ  لەو 

تا  بڕەخسێنێت  تاكەكان  بۆ  فراوانرت  بوارێكی  دەوڵ��ەت  پێویستە 

گرووپانە  ئەم  بەاڵم  بژین،  تێیدا  خۆیان  تایبەتیەكانی  بەها  بەپێی 
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تا لە كێبڕكێی  پشتگیرییەكی جەماوەریی تەواو ناكرێن لەم قۆناغەدا 

هەندێكجار،  گرووپانە،  لەو  كۆمەڵێك  بەڵكو  سەركەوتووبن،  سیاسیدا 

دروستكردووە،  دیموكراتییەكان  بۆ سیاسەتە  گرفتئامێزیان  هەڵوێستی 

تونسدا،  و  میرس  لە  كەمەوە  بەالیەنی  ئاشكرابووە.  الوازییان  كاتێك 

گرووپە  ئ��ەو  گشتییەكان  هەڵبژاردنە  یەكەمی  سەركەوتووانی 

سیاسییە  بۆچوونە  و  ئاشكراكانیان  ئایدیۆلۆجیا  كە  بوون  ئیسالمیانە 

دوورخەرەوەكانیان، مەترسی ئەوەیان وروژاند كە كار بۆ ئەوە دەكەن 

بەهاكانیان بەسەر ئەو دەوڵەتانەدا بسەپێنن كە حوكمیان دەكەن.

لە  كۆمەڵگەكانیان  بەرپابوون،   2011 ساڵی  شۆڕشانەی  ئەو 

دیموكراتیدا  حكومەتی  بیرۆكەی  بۆ  پشتیوانی  زۆری  هەستێكی 

بە  س��ەب��ارەت  سازانێك  بگەنە  ئ��ەوەی  بەبێ  ب��ەاڵم  بەجێهێشت، 

روونبووەوە  خێراش  هەر  دیموكراسی.  بەدامەزراوەییكردنی  چۆنێتی 

بابەتی  بە  سەبارەت  هەیە  راگوزەرەدا  دەوڵەتە  سێ  لەو  ناكۆكی  كە 

دەوڵەت.  شیاوی  رۆڵی  و  سیاسی  رەوایەتی  وەك رسوشتی  سەرەكی: 

)ئێستاش(دا  رابردوو  لە  سەرەكییەكە  پرسیارە  بەوەش،  پشتبەسنت  بە 

بریتییە لە: مەرجی كێ دەسەپێندرێت بۆ دانانی بنەما سەرەكییەكان؟ 

مشتومڕە  بە  پەیوەندی  زۆر  مەسەلەكە  كە  روونبووەوە  دواجاریش 

هێزەوە  هاوسەنگی  بە  پەیوەندی  بەڵكو  نییە،  ئایدیۆلۆجییەكانەوە 

هەیە. لەپاش رۆیشتنی لەناكاوی رژێمە كۆنەكان، پێویستبوو هەڵبژاردن 

بكرێت بۆ دەستنیشانكردنی حكومەتی نوێ و هەڵبژاردنی كەسانێك 

بەبێ  دەستیپێكرد  سیاسیش  كێبڕكێی  نوێ.  دەستووری  دانانی  بۆ 

بكرێت،  دیموكراتی  پێودانگەكانی حوكمی  لەسەر  رێككەوتن  ئەوەی 

دیاریكردنی  لە  گێڕا  میحوەری  رۆڵێكی  هەڵبژاردنەكانیش  ئەنجامی 

ئەو شێوازەی ئەو پێودانگانەی پێ بەرەوپێشچووە. بەاڵم شێوازەكانی 

دیكەی دەسەاڵتیش لەو سێ دەوڵەتەدا بەشێكن لە هاوكێشەكە، واتە 

وەك  دەوڵەت  دەزگاكانی  و  لیبیا(  لە  )بەتایبەتی  چەكدارەكان  هێزە 
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جەماوەری،  ناڕەزایی  و  مەدەنی  كۆمەڵی  ئەمنییەكان،  دەزگا  سوپا، 

بەواتایەكی تر »شەقام«.

 پرسیاری چارەنوسساز و یەكالكەرەوە بۆ ئەم كۆمەڵگایانە ئەوەیە 

ئاخۆ كوتلە نیگەرانەكەی هێزە سیاسییەكان دەتوانێت لەپشت رەگەزە 

سەرەكییەكانی فرەیی دیموكراتییەوە كۆببێتەوە، لەوانەش: قبوڵكردنی 

دامەزراوەكانی  جیاكردنەوەی  دەس��ەاڵت،  كردنی  دەستاودەست 

دەوڵەت لە پارتە سیاسییەكان، و توانای هەموو ئەو گرووپانەی بنەما 

دیموكراتییەكانیان قبوڵە بۆ بەشداریكردن لە ژیانی سیاسیدا بەمەرجی 

دادپەروەرانە، بنیاتنانی سیستمێكی سیاسی كە رێز لە فرەیی بیروباوەڕ 

بەهێز  پراگامتی  هۆكاری  بگرێت.  كۆمەڵگەدا  لە  جیاواز  ئینتیامی  و 

بكەن،  قبوڵ  بنەمایانە  ئەم  تا  جیاوازەكان  سیاسییە  گرووپە  بۆ  هەن 

سەقامگیربوونن.  و  كۆمەڵگە  گونجانی  بنەمای  باشرتین  بەوپێیەی 

گەیشنت   – باردا  هەندێك  لە   – هەڵبژاردن  كێبڕكێی  داینامیكی  بەاڵم 

پارتەكان  كاتێك  ك��ردووە،  ئاڵۆز  كۆدەنگی،  بنیاتنانی  و  چارەسەر  بە 

هەوڵی گەورەكردنی پشتیوانییەكانیان و توندكردنی چەپۆكیان بەسەر 

ئاوڕلێدانەوەیان  هەڕەشەی  لە  خۆیان  لەكاتێكدا  دەدەن،  دەسەاڵتدا 

الیەنە  پێویستیشە  دەگرن.  بەدوور  ركابەرەكانەوە  گرووپە  لەالیەن 

دەرەكییە كاریگەرەكانی وەك یەكێتیی ئەوروپا كە خوازیارە پشتیوانی 

بۆ بەرەوپێشچوونی فرەیی سیاسی دابین بكات، لە خاڵی تێگەیشنت لەم 

تا  كە  بكات  ئەوەش  و حسابی  دەستپێبكات  ملمالنێكارانەوە  خواستە 

چەند دەتوانێت بەشداری بكات لە بەهێزكردنی هاندەرەكانی فرەییدا.

میرس: هەرەسهێنانی سیاسەت و مەرگی چاكسازی 
بە  دیاربوو،  ئەفریقیادا  باكوری  راگوزەرەكانی  دەوڵەتە  لەنێو  میرس 

ئیخوان  گرووپی  بااڵدەستەی  سیاسییە  هەڵوێستە  ئەو  لەبەرچاوگرتنی 

موسلیمین و باڵە سیاسییەكەی كە پارتی ئازادی و دادپەروەرییە، بەدەستیهێنا. 
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سەرۆكایەتیدا  هەڵبژاردنی  لە  ئیخوان  كاندیدی  مورسی  محەمەد  چونكە 

بە  بەاڵم  سەركەوت،  سادە  جیاوازییەكی  بە  بەڕێوەچوو،   2012 ساڵی  كە 

متامنەیەكی پێشبینی نەكراوەوە بەرەو پتەوكردنی دەسەاڵتی هەنگاوی نا. 

بۆیە بە پەراوێزخستنی گەورە فەرماندەكانی سوپا و گەیشنت بە رێككەوتن 

لەگەڵ نەوەی نوێی فەرماندە سەربازییەكان بە سەرۆكایەتی فەریقی یەكەم 

عەبدولفەتاح سیسی، مورسی توانی »قورسایی هاوتا«ی ئیخوان موسلیمین 

لە ژیانی سیاسیدا الببات. پێشرتیش، پارتی ئازادی و دادپەروەری و هەروەها 

پەرلەماندا  كورسییەكانی  بەسەر  دەستییان  بااڵ  سەلەفی  نوری  پارتی 

بەدەستهێنا لەو هەڵبژاردنەی لەنێوان سااڵنی 2011 و 2012دا بەڕێوەچوو. 

یۆنیۆی  لە  دەستووری  دادگای  بەبڕیارێكی  گەل  ئەنجومەنی  هەرچەندە 

دامەزراندن  كۆمەڵەیەكی  بەكرداری  بەاڵم  هەڵوەشێندرایەوە،  2012دا 

ئەنجومەنە  ئەو  شێوازی  لەسەر  میرس  بۆ  نوێ  دەستوورێكی  دانانی  بۆ 

پاش  ئیسالمییەكانەوە.  كۆنرتۆڵی  ژێر  كەوتبووە  پێیەش  بەم  دامەزرابوو، 

رەزامەندی دەربڕین لەسەر دەستووری نوێ لە ریفراندۆمێكی گشتیدا لە 

دیسەمبەری 2012، ئەنجومەنی شورا دەسەاڵتی یاسادانی لە واڵتەكەدا گرتە 

دەست تا ئەو كاتەی هەڵبژاردنێكی نوێی پەرلەمان ئەنجام دەدرێت، ئەویش 

ئەو ئەنجومەنە بوو كە پارتی ئازادی و دادپەروەری و پارتە ئیسالمییەكانی 

دیكە زۆرینەی كورسیەكانیان بەدەستهێنا.

دام��ەزراوە  كۆنتڕۆڵی  بەشێوازێك  موسلیمین  ئیخوان  بزوتنەوەی 

سیاسییەكانی میرسی كرد كە ناڕەزاییەكی بەرفراوانی لێكەوتەوە. پرۆسەی 

دانانی رەشنوسی دەستووریش كە خاڵی جێ مشتومڕ و ناكۆكی بوو، زۆر 

بە روونی بیروڕا دژبەیەكەكانی نێوان ئیسالمییەكان و گرووپە لیرباڵەكانی 

ئۆپۆزسیۆندا ئاشكرا كرد. لیرباڵەكان، بەپێی قسەی زیاد بەهادین ئەندامی 

ئەنجومەنی گەل لە پارتی میرسی دیموكراتی كۆمەاڵیەتی، ئومێدیان دەكرد 

پرۆسە دەستوورییەكە دەرفەتێك بڕەخسێنێت بۆ گەشەپێدانی »شێوازی 

بەڵگەنامەیەكی  كۆدەنگی  بە  كە  كەمینە«  و  زۆرینە  نێوان  هاوكاری 



16

رێككەوتن لەسەركراوی لێبێتە بەرهەم. بەاڵم ئیخوان موسلیمین »دیاربوو 

كۆمەڵەی  پێكهێنانی  مەسەلەی  بە  سەبارەت  شڵەژابوو  ك��رداری  بە 

دامەزراندن بەشێوازێكی جیاواز لەو شێوازەی دەرهاویشتەی هەڵبژاردنە 

لە  قیبتی  مەسیحی  ژمارەیەك  و  ژنێك  چەند  ب��ووە«.  پەرلەمانییەكە 

كۆمەڵەكەدا دانران، لە كاتێكدا لیرباڵەكان هیچ هێزێكیان نەبوو بۆ رێگرتن 

لەو رێوشوێنانەی قبوڵیان نەدەكردن، جگە لە هەڕەشەی كشانەوە.

لەهەڵكشانی  روو  سیاسی  قەیرانێكی   2012 ساڵی  هەفتەكانی  دوا 

رەهای  دەسەاڵتی  سەرەتا  مورسی  محەمەد  كاتێكدا  لە  بینی،  بەخۆوە 

بەخۆی دا تا رێگە نەدات دادگا كۆمەڵەی دامەزراندن هەڵبوەشێنێتەوە 

پاشان  تەواوكارییەوە]،  دەستووری  راگەیاندنێكی  دەركردنی  [لەڕێی 

ئامادەكاری كرد بۆ رەشنوسێكی دەستوور تا پەلە بكات لە تەواوكردنی، 

ئەویش لە هەوڵێكی ئاشكرادا بۆئەوەی پێش ئەو ساتە بكەوێت كە تێیدا 

دەسەاڵتە زیادە جێ مشتومڕەكانی لێدەسەندرێتەوە. دەستبەسەرداگرتنی 

لەسەر  موسلیمین  ئیخوان  سوربوونی  و  مورسی  لەالیەن  دەس��ەاڵت 

بوو كە  پوشە  ئەو  لەسەر رەشنوسی دەستوور،  بە مشتومڕ  كۆتاییهێنان 

ئەو  نزیكەی هەموو  ئەوەی  بووە هۆی  و  پشتی حوشرتەكەی شكاندن 

دامەزراندن  كۆمەڵەی  لە  نەبوون  ئیسالمی  بەڕەوتی  سەر  ئەندامانەی 

كە  دامەزارندن  كۆمەڵەی  نوێنەرایەتی  بێ  پێكهاتەیەكی  بكشێنەوە. 

مۆڵەتی  نەبوو،  تێدا  مەسیحیشی  یەك  و  لەخۆگرتبوو  ژنی  چوار  تەنیا 

2013یشدا  ساڵی  سەرەتاكانی  لە  میرسدا.  شۆڕشی  دوای  دەستووری  بە 

ئەپرێلەوە  مانگی  سەرەتای  لە  پەرلەمان  هەڵبژاردنی  رایگەیاند  مورسی 

ئەنجومەنی  كە  هەڵبژاردن  هەمواركراوی  یاسای  بەپێی  بەڕێوەدەچێت 

شورا پەسەندی كردووە. هەرچۆنێكبێت، وادەی هەڵبژاردنی نوێ بەجێی 

گومان مایەوە لەدوای بڕیارێكی دادگای ئیداری كە داوای دەكرد بەرلەوەی 

بۆ  دیكە  دادوەری  پێداچوونەوەیەكی  بەڕێوەبچێت،  دەنگدان  پرۆسەی 

یاسای هەڵبژاردن بكرێت.
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بیروڕای جیاواز لەبارەی دیموكراسی
و  دەستووری  پرۆسەی  لەگەڵ  مورسی  مامەڵەكردنی  شێوازی 

تۆماری ئەنجومەنی گەل بەر لە هەڵوەشاندنەوەی، ئەوەی ئاشكرا كرد 

كە ئیخوان موسلیمین باوەڕی بە تێگەیشتنێكە لەسەر بنەمای زۆرینە 

دیموكراسی،  بۆ  »دەسەاڵتپێدانە«  تێگەیشتنێكی  یاخود  بنیاترناوە 

چونكە براوەی هەڵبژاردن، چ تاك بێت یان بزوتنەوەیەك، بەبێ هیچ 

بۆ  پەنا  دیكەدا،  گرووپەكانی  لەگەڵ  راوێژكردنەوە  بە  پابەندبوونێك 

بڕیاردان سەبارەت بە باشرتین كار بۆ دەوڵەت دەبات. رووداوەكانی 

نۆڤەمبەری 2012یش )ئەو راگەیاندنە دەستوورییەی مورسی دەریكرد 

زۆرێك  بۆ  بوو  وەرچەرخان  خاڵێكی  دەستوور(  تەواوكردنی  لەگەڵ 

لە  رێزێك  هیچ  مورسی  كە  سەملاند  ئەوەشی  لیرباڵەكان،  میرسییە  لە 

 checks and balances چەمكی رێسا و هاوسەنگییە دیموكراتییەكان

خواست  و  ركابەرەكانی  ترسی  لە  نییە  تێگەیشتنی  توانای  و  ناگرێت 

كوتلەی  دەرەوەی  لە  پشتیوانییەك  هیچ  نییە  ئەوەشی  شارەزایی  و 

ئیسالمی، بەدەستبهێنێت.

ئایا دەتوانرێت  نییە كە  لەالیەكی تریشەوە، هەرگیز ئەوە روون 

واڵتدا  جیاجیاكانی  سیاسییە  هێزە  لەنێو  دەستوور  لەسەر  كۆدەنگی 

راوێژكردن  بۆ  زیاتریش  ماوەیەكی  رەخساندنی  بهێرنێت.  بەدەست 

ببووایەتە  تەنیا  رەنگە  كردووە،  داوای  ئۆپۆزسیۆن  وەك  لەوبارەیەوە، 

ئەو  ئەوەش،  سەرباری  چەقبەستوویی.  ماوەی  درێژكردنەوەی  هۆی 

دەستوورەی پەسەندكرا، مەترسییەكانی پشتڕاست نەكردەوە سەبارەت 

سەرەكی  ئامانجی  وادیارە  دەوڵەت.  گشتی  ئیسالمیكردنی«  »بە  بە 

پرۆسەی  هێشتنەوەی  دەستووری  پرۆسەی  لە  موسلیمین  ئیخوان 

گواستنەوە بوو لە سەر رێچكەی خۆی لە پێناو خێراكردنی هەڵبژاردنی 

الوی  بیرمەندی  سەربكەوێت.  تێیدا  دەركرا  پێشبینی  كە  پەرلەماندا 

ئاوا  تێڕوانینەی  ئەم  حەمزە  خالید  موسلیمین  ئیخوان  بزووتنەوەی 
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بین«،  بەردەوام  دەیانەوێت  بەرفراوانی گەل  »توێژی  دەربڕی و وتی 

نوخبەی عەملانیش لە پێشێلكردنێكی بنەما رێككەوتن لەسەركراوەكاندا 

كەمینەدا  لەنێو  خۆی  چونكە  پەكبخات،  سیاسی  پرۆسەی  دەیوست 

دەبینییەوە.

دەستوور خۆی لە خۆیدا زۆر لەوەوە دوورە دۆكیۆمێنتێكی لیرباڵی 

هێندەی  »باوكانە«یە  و  موحافزكار  دۆكیۆمێنێكی  هەروەها  بێت، 

بەئاشكرا مۆركێكی ئایینی هەڵگرتووە، چونكە مادەی دووی كە دەڵێت 

وەك  یاسادانانە«  ئیسالم سەرچاوەی سەرەكی  »بنەماكانی شەریعەتی 

چۆن لە دەستووری 1971دا هاتبوو، بەبێ گۆڕانكاری وەك خۆی مایەوە، 

بەاڵم دەستوورە نوێیەكە بەردەوام بوو لە وردكردنەوەی ئەم سەرچاوانەی 

»بەڵگە  سەرچاوانە  ئەو  كە  كردووە  ئەوەش  بۆ  ئاماژەی  یاساداناندا. 

گشتییەكان، بنەما ئوسوڵی و فیقهیەكان و سەرچاوە باوەڕپێكراوەكان 

رۆڵێكی  دەگرێتەوە.  جەماعە«  و  سوننە  ئەهلی  مەزەهەبەكانی  لە 

راوێژكارنەیشی بۆ دامەزراوەی ئەزهەر لە راڤەكردنیاندا دیاریكردووە، 

یان وەكو لە ماددەی چوارەمیدا هاتووە »رای دەستەی گەورە زانایانی 

ئەزهەری شەریف لە كاروبارەكانی پەیوەست بە شەریعەتی ئیسالمیدا 

»حوكمٍڕانە  دەڵێت  شیكرەوەكانیش  لە  یەكێك  وەكو  وەردەگیرێت«. 

لە  ئیسالمییەكانیان  راوێژكارە  بە  رۆڵیانداوە  میرس  ئیسالمییەكانی 

وێناكردنی ئەو ئاڕاستەیەی كە پێویستە دەوڵەت لەسەری بڕوات بەبێ 

هەروەها  بدرێت«.  پێ  كردارییان  سیاسی  دەسەاڵتێكی  هیچ  ئەوەی 

یەكتاپەرستییەكە  ئایینە  سێ  بۆ  بیروباوەڕ  ئ��ازادی  تەنیا  دەستوور 

لەبەرامبەر  هەڵوێست  بۆ  مەترسییە  مایەی  ئەوەش  دەكات،  زامن 

رسوشتی  سەرەڕای  بەهائییەكان.  وەك  دیكەی  ئایینییەكانی  كەمینە 

ناهاوسەنگی پرۆسەی داڕشتنی دەستووریش، باری ئایین لە دەستووردا 

لیرباڵەكاندا  و  سەلەفییەكان  هەڵوێستی  نێوان  چارەسەرێكی  لە  خۆی 

دەبینێتەوە، ئەو چارەسەرەش پێدەچێت لە ناوەندی كێشكردنی گەلی 
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ئەزهەر  نوێی  رۆڵی  دوورمەودای  كاریگەری  نەبێت.  دوور  میرسەوە 

لە  سیاسی  هاوسەنگی  و  دامەزراوەكە  نوێیەكەی  سەركردایەتییە  بە 

دوو  ئەوانیش  كە  دەكرێت  دیاری  ئایندەدا  لە  گەل،  ئەنجومەنەكانی 

مەسەلەن پێشبینیكردنیان لە ئێستا زەحمەتە.

كە  هەڵدەگرێت  خۆی  پێش  دەستوورەكەی  شوێنپێی  دەستوور 

ساڵی 1971 دەرچوو، لە دیاریكردنی ئەوەی دەوڵەت »گونجاندنی نێوان 

لەئەستۆ  گشتییەكەیدا  كارە  و  خێزانەكەی  لەبەرامبەر  ژن  ئەركەكانی 

دەگرێت« بەبێ ئەوەی پابەندبوونێكی هاوتای بەرامبەر بە پیاو هەبێت. 

لەبەردەم  مەدەنی  كەسانی  داوە  سوپا  بە  ئەوەشی  مافی  دەستوور 

دادگای سەربازیدا دادگایی بكات، لە بەرامبەر »ئەو تاوانانەی زیان بە 

هێزە چەكدارەكان دەگەیەنن«. سەبارەت بە بنەما دیموكراتییەكانیش، 

حكومەتی  چ��ارەس��ەری  شێوازی  ك��ردووە،  پاشەكشێی  زۆر  ئ��ەوەی 

خۆجێیی  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  داوای  دەستوور  چونكە  خۆجێییە، 

دەكات، بەاڵم دەتوانرێت بڕیارەكانیان لەالیەن حكومەتی ناوەندییەوە 

هەڵبوەشێندرێنەوە، بڕگەكانی دەستووریش هیچ شێوازێك بۆ هەڵبژاردنی 

پارێزگارەكان یاخود سنوری دەسەاڵتەكانیان لەخۆناگرێت. بەگەڕانەوەش 

بۆ بۆچوونەكانی تۆكفیل )ئەلێكسی تۆكفیل )1805-1859( مێژوونوس 

جەختیان  سیاسی  بانگەشەكارانی  ئەوا  فەرەنسییە(،  بیرمەندێكی  و 

كەلتوری  گەشەپێدانی  لە  كردۆتەوە  خۆجێیی  حكومەتی  گرنگی  لە 

دیموكراسی لە نێو هاوواڵتیاندا، بەاڵم دەستووری میرس هیچی نەكردووە 

بۆ بەرجەستەبوونی نا ناوەندیبوونی حوكمی دیموكراتی.

چەسپاندنی دەسەاڵت لەبری بنیاتنان
 وادیارە تێڕوانینی ئیخوان موسلیمین بۆ حوكمڕانی وەك ئەوەیە 

لەوەی  زیاتر  بكرێتەوە  چڕ  دەسەاڵتیاندا  چەسپاندنی  هەوڵی  لە 

رەخنەگرانیش  بربێت.  رۆڵەكانی  و  دەوڵەت  رسوشتی  گۆڕینی  بەرەو 
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پێیانوایە گرووپی ئیخوان موسلیمین هەوڵدەدات خۆی دامبەزرێنێت، 

دەڵێت  سەید  مستەفا  چەپڕەو  سیاسی  ش��ارەزای  وەك  پێیەی  بەو 

»پارتێكی هەژمووندار«ە، هەرچەندە هاوسۆزان وایدادەنێن كە عەبای 

هاوسەنگی بەخۆی داداوە، لەدوای چەند دەیەیەك لە دوورخستنەوە. 

لە هاوینی ساڵی 2012یشدا، ئەنجومەنی شورا كە ئیسالمییەكان تێیدا 

راگەیاندنی  كەناڵەكانی  لە  نوێی  سەرنوسەری  نەوە  یەك  بااڵدەسنت، 

زۆرێكیان  لە  نەشیاو  وەك  رۆژنامەنوسان  كە  دامەزراند  حكومیدا 

دەڕوانن و تۆمارێكیشیان هەیە لە ملكەچی بۆ دەوڵەت. مورسیش چەند 

ئەندامێكی ئیخوان موسلیمینی لە پۆستی پارێزگارەكاندا دانا، هەروەك 

–لەو گۆڕانكارییە حكومییەدا كە لە سەرەتای ساڵی 2013 ئەنجامدرا 

– دكتۆر محەمەد عەلی برش-ی بە وەزیری گەشەپێدانی ناوخۆ دانا و 

دەسەاڵتی دایە كەسانی زیاتر دامبەزرێنێت. لە نۆڤەمبەری 2012یشدا، 

مورسی بڕیارێكی دەركرد سەبارەت بە رێكخستنی سەندیكا كرێكاری 

هێزی  وەزیری  ئەزهەری  خالید  بە  دەدا  رێگەی  كە  پیشەییەكان  و 

كار و كۆچ - كە ئەندامێكی دیكەی پارتی ئازادی دادپەروەرییە – بۆ 

گشتی  یەكێتیی  لە  نوێ  بەرپرسانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  دامەزراندنی 

سەندیكاكانی كرێكارانی میرسدا كە دەوڵەت هاوكاری دارایی دەكات.

هەنگاوانە  بەم  سەبارەت  میرس  لە  مشتومڕەی  ئەو  رەنگە 

هاوبەشە  گومانە  ئەو  رەنگدانەوەی  الوەكی،  بەشێوەیەكی  هەبوو، 

هەروەها  هەیە،  عەملانییەكاندا  و  ئیسالمی  گرووپە  لەنێوان  كە  بێت 

لەوەدا  كە  بێت  راستەقینەیە  ناڕوونییە  لەو  هەندێك  رەنگدانەوەی 

هەیە تا چ ئاستێك دەتوانرێت بواری دامەزراندنە سیاسییەكان فراوان 

دیموكراتی  واڵتانی  لە  تەنانەت  بزانرێت  زەحمەتە  ئەمەش  بكرێت، 

خاوەن ئەزموونی دوورودرێژتریشدا. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوە روونە كە 

هەوڵی ئیخوان موسلیمین بۆ دامەزراندنی ئەو بەرپرسانەی هاوسۆزن 

شوێنی  لە  دەگ��رن  لەبەرچاو  بارودۆخی  ئەوانەی  یاخود  لەگەڵی 
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هەستیاری دەوڵەتدا، لەسەر حسابی هەر هەوڵێك بوو بۆ چاكسازی 

بەئاستی  پێویستی  كارێكە  ئەمەش  پەیوەندیدارەكاندا،  دامەزراوە  لە 

بەرزی كۆدەنگی سیاسی هەیە بۆ بەردەوامبوونی.

هەروەها دامەزراندنەكانی پۆستە وەزارییەكان كە مورسی تەرخانی 

كاری  لەسەر  ئاماژەیەكیش  موسلیمین  ئیخوان  ئەندامانی  بۆ  كردن 

لەپێشینەی گرووپەكە دەدات بەدەستەوە، چونكە لە حكومەتی یەكەمدا 

كە مورسی لەدوای سەركەوتنی لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی دایمەزراند، 

وەزارەتەكانی  سەرەوەی  لە  موسلیمینی  ئیخوان  بە  سەر  بەرپرسانی 

وەرزش و راگەیاندن و خوێندنی بااڵ و  هێزی كاردا دەستنیشان كرد. 

كاتێكیش لە یەنایەردا گۆڕانكاری لە حكومەتەكەیدا كرد، ئەندامی نوێی 

بازرگانی  و  گواستنەوە  وەزیرانی  پۆستەكانی  لە  زیادكرد  گرووپەكە  بۆ 

ناوخۆ و گەشەپێدانی ناوخۆ. وەك شیكەرەوەی سیاسی موستەفا سەید 

روونیدەكاتەوە، ئەم دامەزراندنانە دەریدەخەن كە ئیخوان موسلیمین 

كۆمەڵگە  دوورم��ەودادا  لە  ماوەی  كە  لەوەدا چڕكردۆتەوە  هەوڵەكانی 

بەئیسالمی بكات، ئەویش لەڕێی دروستكردنی تێڕوانینی الوان و راگەیاندن 

و رێكخراوە كۆمەاڵیەتییەكانەوە لەبری هەوڵی دروستكردنەوەی نەریتە 

ئەوەش،  دوای  یاساكانەوە.  یاخود  دەستوور  لەڕێی  كۆمەاڵیەتییەكان 

كەسانی  نا  مورسییەوە  بە  پاڵی  زیاتر  ئابوری  باری  خراپبوونی  وادیارە 

پۆستانەدا  لەو  رەنگە  كە  دامبەزرێنێت  پۆستێكدا  لە چەند  هاوپەیامن 

كاریگەرییان هەبێت لە سیاسەتە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكانی حكومەتدا.

تێڕوانینی بەرگریكارانەی ئیخوان موسلیمین
هەڵسوكەوتەكانی  لە  باشرت  دەتوانین  2012وە  ساڵی  هاوینی  لە 

هەڵسوكەوتانە  ئ��ەو  ل��ەوەش  جگە  تێبگەین،  موسلیمین  ئیخوان 

بەو  دەوڵ��ەت،  كۆنرتۆڵكردنی  بۆ  بوو  باوەڕبەخۆبوون  هەڵمەتێكی 

پێیەی كاردانەوەیەكی بەرگریكارانەی گرووپەكە بوو كە هەستی دەكرد 
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هەمووان بەرەنگاری درەنگ هاتنەسەر دەسەاڵتی دەبنەوە. بەپێی قسەی 

یەكێك لە چاودێرە نزیكەكان لە گرووپی ئیخوان موسلیمین، گرووپەكە 

هەوڵیداوە تا مەكینەی دەوڵەت بخاتەگەڕ، بەرە بەرەش گەیشتۆتە ئەو 

هەستەی كە بەرژەوەندی زیاتر هەن، پێویستە كار بۆ پووچەڵكردنەویان 

وەك  هەبێت،  پاساوی  هەندێك  حاڵەتیشدا  هەندێك  لە  رەنگە  بكات. 

ئەنجومەنی گەلی  یۆنیۆی 2012دا  لە  بااڵی دەستووری  ئەوەی دادگای 

هەڵوەشاندەوە، ئەگەر بكرێت گفتوگۆ لەبارەی شایستە یاساییەكانی ئەم 

هەڵسوكەوتە لە هەردوو حاڵەتەكەدا بكرێت، ئەوا، وا دیار نییە بڕیارەكە 

لەگەڵ روحی دیموكراسیدا گونجاو بێت. دوای ئەوەش ناڕەزاییەكان لە 

وەاڵمی ئەو راگەیاندنە دەستوورییە تەواوكارییەی مورسی لە نۆڤەمبەری 

بەتاڵكردنەوەی  ئامانجی  )كە  پێكرد  دەستیان  كرد،  پەسەندی   2012

بە  سەبارەت  بوو  دەستووری  ب��ااڵی  دادگ��ای  بڕیارەكەی  ناوەرۆكی 

لە  هێنا  شكستی  شارێكدا  چەند  لە  پۆلیس  دامەزراندن(.  كۆمەڵەی 

پاراستنی نوسینگەكانی پارتی ئازادی و دادپەروەری، دەروازە ئەمنییەكە 

كرایەوە بۆ ئەوەی رێ بە خۆپشاندەران بدەرێت بگەنە دیواری كۆشكی 

موسلیمینیش  ئیخوان  كاردانەوەی  ئیحادیە(.  )كۆشكی  سەرۆكایەتی 

بنكە  بۆ  گرووپەكە  زۆری  پاشەكشێیەكی  هۆی  بووە  ترەوە  لەالیەكی 

سەرەكییە پشتیوانیكەرەكەی، هەموو ئەو رەخانەشی ئاراستەی دەكران 

بە نا شەرعی و دژی ئیسالم وێنا كرد.

سەركردەكانی ئیخوان موسلیمین داوایان لە الیەنگرانیان كرد بێنە 

سەر شەقام بۆ رووبەڕوبوونەوەی خۆپیشاندەران لە دەرەوەی بارەگای 

حەوانەوەی سەرۆك مورسی، ئەم كارەش بووە مایەی پێكدادانی توند 

ژمارەیەك  موسلیمین  ئیخوان  الیەنگرانی  لێكەوتەوە.  كوژراوی  كە 

خۆپیشاندەریان دەستگیركرد و بە شێوەیەكی دڵڕەقانە لێپرسینەوەیان 

لەگەڵ كردن، پاشان وا دەركەوت كە مورسی بیەوێت ئەو دانپێدانانەی 

سەندرابوو،  دەستگیركراوەكان  لە  بەزۆر  نایاساییەدا  لێپرسینەوە  لەو 
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وەك بەڵگە لەسەر نیازە تاوانكارییەكانی خۆپیشاندەران بەكاربهێنێت. 

دا شەرعیەت  دادپەروەری هەوڵیان  و  ئازادی  پارتی  بااڵی  ئەندامانی 

گوایە  بەوەی  باڵوبكەنەوە  تایفی  گرژی  و  دامباڵن  ناڕەزاییەكان  لە 

ئەو  درێژایی  بە  قیبتییەكانن.  مەسیحییە  لە  خۆپیشاندەران  زۆرینەی 

ئەندامانی  لەگەڵ  سەرۆك  زۆری  دەستشلكردنی  دەتوانرێت  ماوەیە، 

خوارەوەی ئیخوان موسلیمین لەوەدا بەدیبكرێت زیاتر لە نیوەی تیمی 

راوێژكاری سەرۆك مورسی بە زۆربەی ئەو ئەندامانەشەوە كە ئیسالمی 

مانگەكانی  لە  لەكاركێشایەوە.  دەستیان  یەك   لەدوای  یەك  نەبوون، 

سەرەتای ساڵی 2013یشدا خراپبوونی باری ئەمنی لە واڵت بەردەوام 

بوو، دەریشكەوت كە توندوتیژی لە شەقامی شارەكانی پارێزگاكاندا، 

سیاسییەكەی  تەنگژە  رەنگدانەوەی  دەبێتە  خەریكە  پۆرسەعید،  وەك 

دەوڵەت. دەزگا ئەمنییەكان پەنایان بۆ شێوازە سەركوتكارانەكان برد و 

بەبیرهێنایەوە،  لەكارالدراویان  سەردەمی حوسنی موبارەكی سەرۆكی 

لەوانەش بەكارهێنانی ئەشكەنجە و هێزی لەڕادەبەدەر لە شەقامەكاندا. 

بەبێ هێزی سیاسی بۆ رێكخستنەوەی پێكهاتەی وەزارەتی ناوخۆ و لە 

بەشێوەیەكی  كە  جەماوەری  ئاڵۆزی  لە  شەپۆلێك  رووبەڕوبوونەوەی 

سەرەكی ئاڕاستەی بزووتنەوەكەی بوو، وا دیاربوو ئیخوان موسلیمین 

بڕیاری دابێت هەوڵی هیچ چاكسازییەكی ئەمنی نەدات.

زیادبوونە  ئەو  وەاڵمی  بەتوندی  موسلیمین  ئیخوان  هەروەها 

كەناڵە  لەالیەن  كە  دای��ەوە،  دوژمنكارانەی  بیروڕای  بەرفراوانەی 

هۆی  بووە  ئەمەش  ئارادابوون،  لە  میرسەوە  میدیای  سەربەخۆكانی 

پەیدابوونی كەشێك كە پرۆسەی لێكۆڵینەوەكانی لەگەڵ رۆژنامەنوسان 

و دادگاییكردنیان لەسەر تاوانەكانی سوكایەتیكردن بە سەرۆك زیاتركرد. 

بەپێی قسەی یەكێك لە گرووپەكانی پەیوەندیدار بە مافەكانی مرۆڤ 

»ئاڕاستەیەكی گەشەسەندو هەیە لە حكومەتەكەی محەمەد مورسیدا 

هەروەها  رەخنەگرەكان«.  و  سەربەخۆ  دەنگە  بەئامانجگرتنی  بۆ 
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سەربەخۆ  كەسانی  و  میدیاییەكان  دامەزراوە  لەگەڵ  لێكۆڵینەوەش 

مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكانی  كرد.  زیادی  جنێودان  بەتۆمەتی 

میرس لە راپۆرتەكانیاندا باسی ئەوەیان كردووە كە لەسایەی حوكمڕانی 

دەرەوە  لە  پارە  بەدەستهێنانی  لە  هاتۆتەپێش  ئاستەنگیان  مورسیدا 

زیاتر لەوەی لە سەردەمی موبارەكدا هەبووە، هەروەك لە ئەنجومەنی 

شوراشدا گفتوگۆ لەبارەی دوو رەشنوسی یاسایەكی نوێ بۆ رێكخراوە 

ناحكومییەكان كراوە كە درێژە دەدەن بە رێگەدان بە چاودێری توندی 

حكومەت لەسەر رێكخراوە ناحكومییەكان.

تۆماری  كە  بكرێت  ئەوە  بۆ  هەڵسەنگاندن  زەحمەتە  هێشتا 

كەلتوری  لە  و  بێت  ناشارەزایی  بەرهەمی  ئیخوان  و  مورسی 

لەسەەر  بەڵگەیە  تاچەندیش  و  گرتبێت  سەرچاوەی  ناوخۆوە 

دیموكراتییەوە.  فرەیی  بنەماكانی  بە  زۆر  پابەندبوونی  نەبوونی 

بزوتنەوەكە  كە  ئەوەبێت  ئەمە  بۆ  شیكردنەوە  باشرتین  رەنگە 

دەكات.  بەرنامە  بێ  كاری  بنێت،  هەنگاو  بەرەوپێشەوە  چەندە 

بەپێی قسەی شیكەرەوەی میرسی ئیرباهیم هزێبی، كە ئەندامێكی 

راب��ەری  هزێبی  مەمئون  ن��ەوەی  و  موسلیمین  ئیخوان  پێشوی 

بۆ  فەرامۆشكردنەوە  پێگەی  لە  گواستنەوە  ئیخوانە،  پێشوتری 

موسلیمین  ئیخوان  گرووپی  بۆ  گەورەی  ئاڵۆزییەكی  حوكمڕانی، 

وتاری  ئاساییەكانی  ئامرازە  لەڕێی  ناتوانێت  كە  خوڵقاندووە، 

ناوەندییەوە،  كۆنرتۆڵی  و  شوناس  لەسەر  بنیاترناو  رەوانبێژی 

چارەسەری بكات. شوناسی سیاسی هەموو بزوتنەوە ئیسالمییەكان، 

هەڵقواڵندایە  دۆخێكی  لە  وادیارە  سەلەفییەكان،  یان  ئیخوان  چ 

كاتێك ژینگەیەكیان گرتەبەر كە لە ریشەوە گۆڕاوە. پێدەچێت ئەو 

كۆتوبەندە  لەڕێی  دەیگرێتەبەر  موسلیمین  ئیخوان  ئاڕاستەیەی 

بكرێت،  دیاری  دەسەاڵتەوە  سیاسی  هاوسەنگی  و  دەرەكییەكان 

هەروەها لەڕێی باوەڕی ئایدیۆلۆجیشەوە بەهەمان رێژە.
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دەتوانێت  مورسی  دی��ارب��وو  وا  یەكەمجار  بۆ  هەرچەندە 

سەركردایەتی واڵت بكات، بەاڵم هەڵسوكەوتەكانی دواجاری و شكستی 

دەردەكەون  وا  ئێستا  میرسدا،  ئابورییەكانی  كێشە  لە چارەسەركردنی 

پیشتیوانییەكانی  گەیاندووە،  موسلیمین  ئیخوان  بە  ئەوەی  زیانی  كە 

باڵوكراوەتەوە،  دواییانە  بەم  كە  راپرسییەك  چونكە  بدات.  لەدەست 

دەریخستووە كە بەرێژەی لەسەدا 49 پشتیوانی لە مورسی دەكرێت، 

ئەمەش رێژەیەكی خراپ نییە، بەاڵم كەمرتە لە رێژەی لەسەدا 78 كە لە 

كۆتایی سەد رۆژی یەكەمی حوكمڕانییەكەیدا بەدەستیهێنا. هەروەها 

وادیارە الیەنگری سوپا بۆ مورسی الواز دەبێت. چونكە فەریقی یەكەم 

عەبدولفەتاح سیسی فەرماندەی سوپا بەم دواییانە هەموو سەركردە 

سیاسییەكانی لە واڵتدا ئاگادار كردەوە كە »بەردەوامبوونی ملمالنێی 

بەڕێوەبردنی  بە  سەبارەت  ناكۆكییان  و  جیاجیاكان  سیاسییە  هێزە 

كاروباری واڵت رەنگە ببێتە مایەی هەرەسهێنانی دەوڵەت و هەڕەشەش 

میرس  خراپی  ئابوری  باری  دەكات«.  داهاتوو  نەوەكانی  ئایندەی  لە 

ئیخوان  گرووپی  ئەوەیە  مانای  كۆمەاڵیەتی  ئاڵۆزی  زیادبوونی  و 

سیاسەتەكان  بە  تایبەت  ئاستەنگی  زنجیرەیەك  رووبەڕوی  موسلیمین 

هاوپەیامنێتییەكی  پشتیوانی  بەبێ  دەبێت  زەحمەت  زۆر  كە  بۆتەوە 

بۆ  دانوستانەكان  تەواوكردنی  بكرێن.  چارەسەر  فراوانرت  سیاسی 

بەدەستهێنانی قەرزێك لە سندوقی نەختی نێودەوڵەتی، كە پێویستە 

ناجەماوەری  سیاسەتی  جێبەجێكردنی  بە  پێویستی  میرس،  ئابوری  بۆ 

ئیسالمییەكان  نا  گرووپە  لە  هەوڵدەدات  حكومەت  كە  دەبێت، 

پشتیوانی بۆ كۆبكاتەوە )زۆرێك لە سەلەفییەكان هەروەها هەندێك 

دەكەن(.  قەرزە  ئەم  بەرهەڵستی  لیرباڵ  ئۆپۆزسیۆنی  گرووپەكانی  لە 

مانای  داهاتوو،  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  چاوەڕوانكراوی  دواخستنی 

ئەوەیە رەنگە دواخستنی تەواوكردنی وتووێژەكانی تایبەت بە قەرزەكە 

بۆ دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردن، بێ سود بێت.
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ئۆپۆزسیۆن: بەشداریكردن یان رەتكردنەوە؟
شۆڕش  ل��ەدوای  ماوەیەك  بۆ  لیرباڵی   – عەملانی  ئۆپۆزسیۆنی 

چەند  دەوری  لە  كە  هەبوو  نوێیانە  پارتە  لەو  لێشاوێك  بوو.  الواز 

لەواڵتدا.  بەرفراوان  بەبێ جەماوەرێكی  بەاڵم  كەسێكدا چڕبوونەتەوە، 

نەبوو  ئاسان  كە  دەنێن  ب��ەوەدا  دان  ئۆپۆزسیۆن  سیاسەمتەدارانی 

كە  دەكەن  ئەوەش  پێشبینی  برنێت،  بنیات  جەماوەری  پشتیوانییەكی 

پێویستە ئەو كارە لەسەر بنەمای مەسەلە عەمەلییەكان بكرێت، لەبری 

بنەما دەستوورییەكان. مانۆڕەكانی مورسی لەكاتی قەیرانی دەستووریدا 

بە  دواجار ئۆپۆزسیۆنی هاندا لەژێر چەتری بەرەی رزگاری نیشتامنی 

سەباحی  حەمدین  و  موسا  عەمر  و  بەرادعی  محەمەد  سەركردایەتی 

لە  بەتەواوی  هاوپەیامنێتییەكە  وادیارە  ئەگەرچی  یەكبخەن،  خۆیان 

بەبێ  دامەزرابوو،  موسلیمینەوە  ئیخوان  بەرهەڵستیكردنی  روانگەی 

بتوانێت  هەبێت  ئەرێنی  ئابوری  یان  سیاسی  ئەجێندایەكی  ئەوەی 

بنەمایەك بۆ بەرنامەیەكی حكومی بڕەخسێنێت. هەروەك ئۆپۆزسیۆنیش 

و  ئەمنی  كەرتی  لە  چاكسازی  بۆ  تێروتەسەلی  بەرنامەیەكی  هیچ 

خزمەتیان  جاردا  هەندێك  لە  حوكمەكانی  )كە  نەخستەڕوو  دادوەری 

بە بەرژەوەندییەكانی ئۆپۆزسیۆن دەكرد(. بڕیاری هاوپەیامنێتییەكەش 

داهاتووی  هەڵبژاردنی  بایكۆتكردنی  بۆ  2013دا  فێربایەری  مانگی  لە 

پەرلەمان، گرنگرتین دەستپێشخەری بوو لەكاتی دامەزراندنیەوە.

هۆكارە راگەیەندراوەكانی بەرەی رزگاری نیشتامنی بۆ بایكۆتكردنی 

هەڵبژاردن، سكااڵی جەوهەری و جێبەجێكاری لە خۆگرتبوو سەبارەت 

بە یاسای نوێی هەڵبژاردن، ئەمە جگە لە رەخنەی گشتگیر لە شێوازی 

بەئاسانی  دەشتوانرێت  مورسییەوە.  لەالیەن  دەسەاڵت  ئیدارەدانی 

لەدوای  بكرێن،  جێبەجێ  هەڵبژاردن  بە  سەبارەت  داواكارییەكانی 

بڕیاری دادگای بااڵی ئیداری بە هەڵپەساردنی هەڵبژاردن – بە پلەی 

بازنەكانی هەڵبژاردن و  لەبارەی دابەشكردنی داپەروەرانەتری  یەكەم 
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گەرەنتیدان سەبارەت بە باش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن - . بەكرداریش 

بانگهێشت ئاڕاستەی یەكێتیی ئەوروپا كرا، چاودێری هەڵبژاردن بكات. 

یەكێتیی  حكومەتێكی  پێكهێنانی  وەكو  دیكەی  داواكارییەكانی  بەاڵم 

دەستوور،  پێداچوونەوەی  بۆ  لیژنەیەك  دامەزراندنی  و  نیشتامنی 

رەتدەكردەوە  بەتەواوی  شتانەی  ئەو  هەموو  ریشەیی  بەشێوەیەكی 

كە لە چەند مانگی رابردوودا لە میرس روویاندابوو. دواجاریش، وەك 

وتی  نیشتامنی  رزگاری  بەرەی  گشتی  ئەمینداری  بەرادعی  محەمەد 

بەرەكە پێیوایە »ناكرێت لە ئێستادا هەڵبژاردن لە میرس ئەنجام بدرێت 

لەگەڵ ئەو لەدەستدەرچوونە ئەمنییە زۆرەدا« ناشیەوێت شەرعیەت 

لە  سەركەوتنی  موسلیمین  ئیخوان  واقیعدا  لە  بەاڵم  رژێمەكە.  بداتە 

دوای  لە  كە  هێنابوو  بەدەست  گشتیانەدا  هەڵبژاردنە  ئەو  هەموو 

شۆڕشەوە لە میرس ئەنجامدرابوون، وا دیاریشە هەڵوێستی رەتكەرەوەی 

بەشێكی زۆری ئۆپۆزسیۆن لە بایەخی دیموكراسیانەی ئەم راستییە كەم 

ئامرازێكە بۆ بەدەستهێنانی  بینینی بەوشێوەیەی  دەكاتەوە. هەروەك 

تێڕوانینەشەوە،  لەم  نییە.  ژیرانە  كارێكی  مورسی،  رژێمی  لە  تەنازول 

بڕیارەكەی حكومەت سەبارەت بە رێگەدان بە چاودێری نێودەوڵەتی 

بۆ  بوو  هەڕەشەیش  و  سرتاتیجیەوە  لەڕووی  بوو  زیرەكانە  بڕیارێكی 

نێودەوڵەتییە  ئەو هاوسۆزییە  الوازكردنی  و  ئۆپۆزسیۆن  دابەشكردنی 

سنووردارەی كە لەبنەڕەتدا هەیبوو.

و  رەتكردۆتەوە  توندوتیژی  بەردەوام  نیشتامنی  رزگاری  بەرەی 

سرتاتیجە سیاسییەكەی داوای »ئەڵتەرناتیڤێكی ئاشتیانە و هەمەالیەن 

لەدەروەوەی سیاسەتی دامەزراوەیی« كردووە، وەك عەمر حەمزاوی 

پشتی  ئۆپۆزسیۆن  بۆچوونەكەی  بەاڵم  دەڵێت.  بەرەكە  ئەندامی 

سیاسییەكەی  ژێرخانە  لە  میللی  پشتیوانی  كێشانەوەی  بە  دەبەست 

باری  ئارادایە  لە  هەلومەرجەی  ئەو  لەسایەی  پێدەچێت  كە  ئێستا 

ببێتە هۆی كودەتایەكی  ناسەقامگیری واڵت زیاتر بكات و لەوانەشە 
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ئەگەرەكانی  بۆ  وێرانكەربوون  ب��ژاردەك��ەش  ه��ەردوو  س��ەرب��ازی، 

ئەنجامدانی  ئەوەش،  لەبری  فرەیی.  دیموكراتیەتێكی  هێنانەئارای 

هەڵبژاردنێكی دادپەروەرانە و ركابەرانە رەنگە هێشتا باشرتین شێواز 

مستەفا  وەك  موسلیمین.  ئیخوان  سیاسی  رۆڵی  كۆتكردنی  بۆ  بێت، 

ئازادانە  بە  هەڵبژاردن  »ئەگەر  دەڵێت:  سیاسیش  ش��ارەزای  سەید 

مبێنێتەوە، ئەوا میرس گەشە دەكات بۆ دیموكراتیەتێكی فرەیی«.

باشرتین  سیاسییەكان،  هێزە  گۆڕاوی  هاوسەنگییەكی  هەروەها 

بنەماش دەبێت بۆ پێداچوونەوەی دەستوور لە ئایندەدا. پێویستیشە 

لە  سیاسی  شۆڕشی  هەستیارەی  قۆناغە  لەم  ئ��ەوروپ��ا،  یەكێتیی 

چارەسەرە  ئەو  دیاریكردنی  هەوڵی  لەسەر  بكاتەوە  تەئكید  میرس، 

هەڵبژاردن  بەشداری  دەدات  ئۆپۆزسیۆن  بە  رێگا  چاوەڕوانكراوەی 

دواخستنی  بە  دادگا  بڕیارەكەی  رەنگە  بوو  كارێك  ئەویش   – بكات 

بنەمایەك  هێنانەئارای  هەروەها   – بدایە  پێ  رێگەی  هەڵبژاردن 

و  ئەمنییەكان  دەزگا  بۆ  الیەنداری  و  بێت  بێالیەن  كە  چاكسازی  بۆ 

دامەزراوە گشتییەكانی دیكە لە میرس نەبێت.

تونس: جەمسەرگیری و سێبەری توندوتیژی
ئاڵۆزییانە  و  رووبەڕوبوونەوە  لەو  دوورترین سنور خۆی  تا  تونس 

بەدوورگرت، كە میرس بەخۆوەی بینی. بەاڵم لە چەند مانگی دواییدا، 

زۆر  جەمسەرگیری  و  گرژی  بەرووبەڕوبوونەوەی  دەستیكرد  واڵتەكە 

زیاتر، ئەو ئاڕاستانەش بە تیرۆركردنی شوكری بلعید، سەركردەی سیاسی 

تیرۆركردنی  ترۆپك.  گەیشتە  2013دا  فێربایەری  شەشی  لە  و  چەپڕە 

واڵتەكەدا  لە  سیاسی  توندوتیژی  لە  مەترسیداری  زیادبوونێكی  بلعید 

ئاشكرا كرد، قەیرانێكیشی لە سیاسەتی تونسدا لێكەوتەوە. وەك ئەوەی 

هێزە  ئۆپۆزسیۆنی  دەوری  لە  سیاسیەكان  دابەشبوونە  روویدا،  لەمیرس 

جیاوازی  لەگەڵ  بەاڵم  كۆبوونەوە،  عەملانییەكان  هێزە  و  ئیسالمییەكان 
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جەوهەری لە نێوان هەردوو دەوڵەتدا. لەتونس، حزبی نەهزەی ئیسالمی 

هەوڵیدا بە بەستنی هاوپەیامنی لەگەڵ دوو پارتی عەملانی حوكمڕانی 

بكات، رووبەڕوی بەرهەڵستییەكی سیاسی بەهێزتریش بوەوە لەالیەن 

هاوپەیامنی دژ بە ئیسالم. كۆمەڵگەی تونسی نەریتێكی لە عەملانیەت 

تێدایە زۆر لەوە زیاترە كە لە میرسدا هەیە، بەاڵم بزوتنەوەیەكی سەلەفی 

پرۆسەی  دەرەوەی  لە  زۆر  تاڕادەیەكی  كە  تێدایە  توندوتیژتریشی 

دیموكراسی ماوەتەوە، ئامادەیشە پەنا ببات بۆ كاركردنی راستەوخۆ بە 

مەبەستی هەوڵدان بۆ سەپاندنی بەها موحافزكارانەكانی.

حزبی نەهزە لە ئەنجومەنی نیشتامنی دامەزراندندا لە ئۆكتۆبەری 

بەاڵم  هەڵبژاردنە،  حزبی  گەورەترین  بەوپێیەی  دەركەوت،  2011دا 

حزبەكە  بكات.  حوكمڕانی  بەتەنیا  ئەوەی  بۆ  نەبوو  تەواوی  هێزی 

لە  عەملانییەكان  حزبە  لە  دوو  لەگەڵ  هاوپەیامنێتییەكەوە  چووە 

چەپی ناوەند، كە ئەوانیش پارتی كۆنگرە لەپێناو كۆمار و هاوپەیامنی 

پێشوازی  كارەش  ئەم  بوون،  ئازادییەكان  و  كار  لەپێناو  دیموكراتی 

لێكرا بەو پێیەی پێشهاتێكی گرنگ بوو بۆ جیهانی عەرەبی. مونسیف 

كۆمارە  پێناو  لە  كۆنگرە  پارتی  بە  كە سەر  تونس  مەرزوقی سەرۆكی 

دەبینییەوە  خۆی  هاوپەیامنێتییەكە  سرتاتیجی  وتی  راب��ردوو  ساڵی 

هاوپەیامنێتییەك  لەسەر  بنیاترناو  كۆدەنگییەكی  بۆ  »هەوڵدان  لە 

حكومەتێكی  بتوانین  بەجۆرێك  عەملانی،  و  ئیسالمی  میانڕەوانی  لە 

زۆری  درزی  حكومەت  كۆدەنگی،  لەبری  بەاڵم  پێكبهێنین«.  ناوەند 

تێكەوت لەڕووی متامنە و دیالۆگی سیاسییەوە، ئەوەش بارودۆخێكی 

واڵت  سەرەكییەكانی  سیاسییە  هاوپەیامنێتییە  تێیدا  كە  هێنایەئاراوە 

هێز و هاوپەیامنێتی دژیان بە نا شەرعی لە بنەڕەتدا لەقەڵەم دەدا.

كۆمەڵەی  لە  )ك��ە  ن��ەه��زەوە  ب��زوت��ن��ەوەی  ق��ەب��ارەی  بەهۆی 

دوو  كە  بەدەستهێنابوو  كورسیانەی  ئەو  هێندەی  دوو  دامەزراندندا 

حزبەكەی دیكەی هاوپەیامنێتییەكە بەدەستیان هێنابوو(، بووە هێزی 
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سێ  لە  حكومەتەی  ئەو  واتە  »ترۆیكا«،  حكومەتی  ناو  بەهەژموونی 

لەوە  سكااڵش  هەبوو،  میرس  لە  ئەوەی  وەكو  پێكهاتبوو.  حزبەكە 

هەبوو كە حزبی نەهزە هەوڵدەدات دامەزراوە گشتییەكان كۆنرتۆڵ 

گونجاوی  و  جیاكەرەوە  هێڵی  لەسەر  مشتومڕیش  هەروەك  بكات، 

ساڵی  لە  ئارادابوو.  لە  ناسیاسییەكان  و  سیاسی  دامەزراندنە  نێوان 

روولەزیادبوو  شێوەیەكی  بە  دەستلەكاركێشانەوەكان  2012یشدا، 

كۆمەڵەی  لە  نەهزە  لەگەڵ  هاوپەیامنێتی  هاوبەشەكانی  ریزی  لەنێو 

پەرلەمانتاران  سكااڵی  كاتێكدا  لە  هاتن.  یەكدا  بەدوای  دامەزراندندا 

ئەوەبوو كە سەركردەكانیان رێگایانداوە بە پەراوێزخستنی حزبەكانیان. 

دەستلەكاركێشاوەی  پەرلەمانتارێكی  كە  عەبدولسەالم  سەلیم 

دەستبەسەر  ئەوەیە  نەهزە  »ئامانجی  دەڵێت  هاوپەیامنێتییەكەیە 

فەرمانبەری  و  خۆی  الیەنگری  كەسانی  حزبەكە  بگرن«.  دەوڵەتدا 

و  خۆجێیی  حكومەتی  سەرەكییەكانی  پۆستە  لە  شارەزای  نا  حكومی 

تەكنۆكرات  كەسانی  هەڵبژاردنی  لەبری  دامەزراند،  گشتی  ئیدارەی 

بۆ  هەوڵدان  تۆمەتی  رووب��ەڕووی  حكومەت  هەروەها  ش��ارەزا.  و 

الوازكردنی سەربەخۆیی دادگا بووەوە پاش ئەوەی 75 دادوەری واڵتی 

لە كارەكانیان لە وەزارەتی داد دەركرد. هەرچەندە كۆدەنگییەك هەیە 

زەینلعابدین  سەردەمی  لە  دادوەرانەی  ئەو  زۆربەی  ئەوەی  لەبارەی 

پێوەری  بەاڵم شێوازی دەركردنیان  گەندەڵن،  دامەزرابوون،  بن عەلی 

روونی تێدا نییە و بەپێی قسەی رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ، لەگەڵ 

رێوشوێنەكاندا یەكناگرێتەوە.

هەروەها وەك ئەوەی لە میرس لە ئارادایە، رەنگە ئەم ناكۆكییانە 

كە  ناڕۆشنی–  و  سیاسی  متامنەی  نەبوونی  لە  داكوتابێت  ریشەیان 

تازە  دیموكراتییەتێكی  لە  دادەنرێت  ئاسایی  كارێكی  بە  ئەمەش 

پێویستە سەركەوتنی  كە  بەو دەسەاڵتانەی  - سەبارەت  پێگەیشتوودا 

ئەو  ناكۆكییانە  ئەم  هەروەها  لێبكەوێتەوە.  هەڵبژاردنیان  ئەرێنی 
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كێشانەش دەردەخەن كە لە بەڕێوەبردنی حكومەتی گواستنەوە بەبێ 

هیچ بەرنامەیەكی چاكسازی روون و رێككەوتن لەسەركراو هەن.

و  نەهزە  حزبی  الیەنگری  جەماوەری  پاشەكشێی  لەبەرامبەر 

كێشە  بە  سەبارەت  تونسدا  هەرێمەكانی  لە  روولەزیادبوو  بێزاری 

ئەگەری  رەنگە  پێیوابوو  حزبەكە  واڵت،  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  ئابوری 

دا،   2013 ساڵی  سەرەتای  لە  وەزاری  گۆٍڕانكارییەكی  ئەنجامدانی 

هاوپەیامنێتییەكەدا.  لە  نوێ  پارتی  بەشداریپێكردنی  مایەی  ببێتە 

ناكۆكییەكاندا  لەنێو  هەرەسیهێنا  حكومییەكە  گۆڕانكارییە  بەاڵم 

سەبارەت بەوەی ئایا حزبی نەهزە دەستبەرداری وزارەتە سیادییەكان 

پاش  داد.  و  ناوخۆ  و  دەرەوە  كاروباری  وەزارەتەكانی  واتە  دەبێت، 

تیرۆركردنی بلعید، حەمادی جیبالی سەرۆك وەزیران )كە ئەمینداری 

كرد  سیاسی  نا  حكومەتێكی  پێكهێنانی  داوای  بوو(  نەهزەش  حزبی 

بەرهەڵستی  لەبەرامبەر  خۆی  بەاڵم  تەكنۆكرات(،  )حكومەتێكی 

تری  بەرپرسێكی  دەستلەكاركێشانەوەشی،  پاش  بینیەوە.  حزبەكەیدا 

نوێ  توانی حكومەتێكی  بوو،  عرەیز  عەلی  ئەویش  كە  نەهزە  حزبی 

گەیشتە  نەهزە  حزبی  كە  راستییەی  ئەو  سەرەڕای  بەاڵم  پێكبهێنێت. 

لەسەرە  ناكۆكییان  وەزارەتانەی  لەو  دەستبەردرابوون  بۆ  چارەسەرێك 

و بەخشینیان بە كەسانی سەربەخۆی تەكنۆكرات، ئەوا نەیتوانی هیچ 

حزبێكی نوێ بۆ نێو هاوپەیامنێتییەكە رابكێشێت.

ئایا تایبەمتەندی تونس لەژێر هەڕەشەدایە؟
هەوڵە  لەبەر  تەنیا  نەك  كرد،   زیادی  نەهزە  حزبی  بێمتامنەیی 

رووكەشەكانی بۆ دامەزراندنی كەسانی هاوسۆزی لە دەزگا جیاجیاكانی 

بۆ  كار  لەوەی  روولەزیادبوو  مەترسی  ئەنجامی  لە  بەڵكو  دەوڵەتدا، 

میراتی  بە  لیرباڵەكان  بوارانەی  ئەو  هەموو  لە  بكات  هەڵگەڕانەوە 

چونكە  عەملانیەتدا،  و  لێبوردەیی  لە  دەزانن  تونسی  دیاری  كەلتوری 
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هاوسۆزییەكی  پیشەكان  و  كار  كەرتی  دەستەبژێرەكانی  لە  زۆرێك 

كە  تونس«،  »تایبەمتەندی  پێیدەوترێت  ئەوەی  بۆ  هەیە  بەهێزیان 

لەسەر ئەو چاكسازییانە دامەزراوە و سەرۆكی پێشووتر حەبیب بورقێبە 

سەبارەت بە باڵوكراوەی خێزان لە سااڵنی پەنجاكانی سەدەی بیستەمدا 

پەرلەمانی  كە  كەسێتی«یە  باری  »گۆڤاری  لە  )مەبەست  ئەنجامیدان 

تونس لە ساڵی 1956دا پەسەندی كرد و هەندێك یاسای لەخۆگرتبوو بۆ 

ئەو كاتە شۆڕشگێڕانە بوون، وەكو قەدەغەكردنی فرەژنی و دیاریكردنی 

بەپێی  مۆدێرنە  بۆچوونی  لەگەڵ  هاوسەرگیری(  تەمەنی  نزمرتین 

سەركوتكردنی  حاڵەتەكانی  هەڵكشانی  بەاڵم  ئەوروپییەكەی.  منوونە 

لە  یەكێك  كە  ئەوەی  هاتنەئارای  بووە هۆی  دوای شۆڕش  لە  سیاسی 

و  ئایینداری  تێڕوانینی  لەناكاوی  »زیادبوونێكی  بە  تونس  چاودێرانی 

رۆشنبیری ئایینی« وەسفی دەكات. سەرەڕای ئەوەش كە بەشی زۆری 

پەیوەست  راستەوخۆ  ئایینی  باوەڕی  ئاشكرایەی  نوێیە  دەربڕینە  ئەم 

لە  هەندێك  كە  زیاتركرد  ترسەی  ئەو  بەاڵم  نەهزەوە،  حزبی  بە  نییە 

ئیسالمییەكان  كە  حكومەتێك  هەڵبژاردنی  بەرامبەر  لە  تونسییەكان 

سەركردایەتی بكەن، هەستیان پێدەكرد. هەروەها وەك ئەوەی لە میرس 

هەیە، دابەشبوونی ئایدیۆلۆجی سەبارەت بە پەیوەندی نێوان ئیسالم و 

دەوڵەت مەودایەكی تری بە جەمسەرگیری و بێمتامنەیی بەخشی، لە 

پاڵ پێكدادانە رەگداكوتاوە راستەوخۆكانیشدا سەبارەت بەو ترسەی لە 

چڕبوونەوەی دەسەاڵت لە دەستی یەك گرووپی سیاسیدا هەیە.

لەگەڵ ئەوەشدا، تەنیا ئامرازێكی گرنگ هەبوو كە ئایین تێیدا ببووە 

لەوەتەی  تونس. چونكە  لە  گواستنەوە  پرۆسەی  كێشەكانی  بۆ  تەوەر 

شۆڕش دەستی پێكردووە، ئەو گرووپە سەلەفیانەی لەسەردەمی رژێمی 

زنجیرەیەك خۆپیشاندانی  كاریان دەكرد،  بەنهێنی  بەردەوام  بن عەلی 

ناڕەزایی توندیان ئەنجامدا سەبارەت بە چەند بابەتێكی وەك پێشانگا 

فرۆشتنی  و  زانكۆ  جلوبەرگی  و  سینەماییەكان  فیلمە  و  هونەرییەكان 
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مەی، جگە لە هێرشكردنە سەر مەزاری پیاوچاكان و شوێنەوارەكانیش. 

گرووپە سەلەفییەكان لەپشت هێرشكردنە سەر باڵیۆزخانەی ئەمریكاوەن 

كەس،  چوار  كوژرانی  هۆی  بووە  كە  2012دا،  سێبەتەمبەری  14ی  لە 

ئایینییەكان  توندڕەوە  رایگەیاند  دواییانە  بەم  تونسیش  حكومەتی 

بەرپرسیاریشن لە تیرۆركردنی بلعید. هەروەك لێكۆڵینەوەیەكی ورد كە 

تازە باڵوكراوەتەوە، دەریخستووە پشتیوانیكردنی گرووپە سەلەفییەكان 

لە هەژارترین ناوچەكانی تونسدا رووی لە گەشەكردن كردووە، چونكە 

لە  كە  بۆشاییەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  یارمەتیدەرن  گرووپانە  ئەم 

تەرخانكراوە كۆمەاڵیەتییە كەمەكاندا دروست دەبن.

رادەیەكی  تا  تونس  لە  سەلەفییەكان  میرسیشەوە،  بەپێچەوانەی 

زۆر لە دەرەوەی شانۆی سیاسی مانەوە، زۆریشیان بنەما سەرەكییەكانی 

شەرعیەتی دیموكراسی و حوكمی یاسایان رەتكردەوە. بەالی زۆرێك لە 

تونسییەكانەوە وەاڵمدانەوەی حزبی نەهزە بۆ سەلەفییەكان گوماناوی 

و ناڕوون بوو. چونكە بەریرسە تونسییەكان بە درێژایی چەند مانگێك لە 

ناوەڕاستی ساڵی 2012دا، دوودڵ بوون لە راوەدوونانی سەلەفییەكان، 

زۆرجاریش ئەو تێڕوانینەیان داوە بەدەستەوە كە هەندێك هاوسۆزیی 

هەیە لەگەڵ هەستی شاراوەی پشت هەڵوسكەوتەكانیان. هەندێك لە 

بەرپرسانی حزبی نەهزە مشتومڕی ئەوەیان دەكرد كە كارێكی گرنگە 

گفتوگۆ لەگەڵ سەلەفییەكان بكرێت و هەوڵی هێنانیان بۆ ناو پرۆسەی 

توندڕەوی  بەرەو  پەراوێزخستنیان  بە  ئەوەی  لەبری  بدرێت،  سیاسی 

حزبی  الیەنگرانی  لە  هەندێك  هەمانكاتیشدا،  لە  پێوەبرنێت.  پاڵیان 

نەهزە رەخنەیان لە حزبەكەیان گرت كە دڵڕەق بووە بەرامبەر هاوكارە 

شێوەیەكی  بە  نەهزە،  حزبی  ناڕوونی  هەڵوێستی  ئیسالمییەكانیان. 

لەمیانی  تێپەڕی  پێیاندا  كە  بوو  گرژیانە  ئەو  رەنگدانەوەی  الوەكی، 

هەوڵدانی بۆ ئەوەی خۆی وەك دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتی بهێڵێتەوە 

وەك  كاركردنە  و  كۆمەڵگە  ئیسالمیكردنی  بە  سەرلەنوێ  ئامانجی  كە 
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دەكرا  چ��اوەڕوان  هاوپەیامنیدا.  حكومەتێكی  لە  سیاسی  حزبێكی 

مەسەلە  ئەم  2012دا،  هاوینی  لە  نەهزە  حزبی  گشتی  كۆنگرەی 

جەوهەریە تاوتوێ بكات، بەاڵم دواجار بەجێهێڵرا بۆ تاوتوێكردنی لە 

كاتێكی تردا.

وا دیارە مەترسی عەملانییە بەگومانەكان لە شوێنی خۆیدا بوو، لە 

دزەی  ئۆكتۆبەری 2012دا  مانگی  لە  كە  ڤیدیۆییانەوە  گرتە  ئەو  رێی 

كرد و تێیدا راشد غەنوشی سەركردەی بزوتنەوەی نەهزە دەردەكەوێت 

كە بە كۆمەڵێك لە سەركردە سەلەفییەكان دەڵێت دەبێت تێڕوانینێكی 

دوورمەودا بگرنە بەر مادام »هێشتا عەملانییەكان ئابوری و راگەیاندن 

و ئیدارەیان لەدەستدایە... هەروەك سوپا و پۆلیسیش گرەنتی ناكرێن« 

روونیش نییە كە ئەم قسەیە بیسەملێنێت پیالنگێڕییەكی نهێنی هەیە 

لەگەڵ جیاوازی هونەری سیاسەتی دیموكراتیدا، كە دەڵێت شتی جیاواز 

بۆ جەماوەری جیاواز بوترێت، بەاڵم بەالنی كەمەوە ئەوە رەنگدانەوەی 

بۆ  سەلەفییەكاندا  زمانلوسی  هەوڵی  لە  نەهزەیە  حزبی  سرتاتیجی 

هاوكاریكردن بە پێی كارنامەیەكی هاوبەش بۆ هێنانەئارای گۆڕانكاری 

كۆمەاڵیەتی زیاتر. بەاڵم ئاماژەی ئەوە هەیە ئەو هێرشەی باڵیۆزخانەی 

پەیوەندی  لە  بێت  رەنگە خاڵی وەرچەرخان  ئامانج،  ئەمریكای كردە 

حزبی نەهزە لەگەڵ گرووپە سەلەفییەكاندا. بۆیە لە دوای هێرشەكە، 

لەدژی  كارەكانی   – نەهزەدایە  حزبی  لەدەست  كە   – حكومەت 

كرد و  گومانلێكراوی دەستگیر  دەیان  و  كرد  زیاتر  ئایینی  توندڕەویی 

زۆرێك لە دەستگیركراوانیش مانگرتنیان لە خواردن راگەیاند و دووان 

لە زیندانییەكانیش گیانیان لەدەستدا.

هەروەها تونس مشتومڕێكی گەرمی بەخۆوە بینی كە پەیوەندی 

بە ئازادی رۆژنامەگەرییەوە هەیە. لە كاتێكیشدا كە هەندێك حاڵەتی 

و  ئایینی  بەها  پێشێلكردنی  بە  سەبارەت  هەبوون  دادگاییكردن 

ملمالنێ  بەاڵم  كران،  بەرفراوان  میدیایی  رووماڵێكی  و  كەلتورییەكان 
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بوو.  دەوڵ��ەت  و  میدیا  نێوان  پەیوەندی  بە  سەبارەت  گرنگرتەكە 

مانگرتنیان  ئۆكتۆبەری 2012دا  مانگی  لە  تونسییەكان  رۆژنامەنووسە 

كۆمەڵێك  دامەزراندنی  بە  بەرامبەر  دەربڕین  ناڕەزایی  بۆ  راگەیاند 

وەك  كە  گشتییەكان  میدیاییە  دام���ەزراوە  بۆ  نوێ  بەڕێوەبەری 

پابەندی  ئەوەی  بەبێ  سەیركراون  رژێم  دڵسۆزی  الیەنگری  كەسانی 

تێدایە.  پۆلیسیشیان  پێشووی  بەڕێوەبەرێكی  بن،  سەربەخۆ  میدیای 

نوێیەكانی  بنەما  داواشیانكرد،  هەروەها  مانگرتووەكان  رۆژنامەنوسە 

كاری رۆژنامەنوسی جێبەجێ بكرێت كە دەستەی نیشتامنی سەربەخۆ 

دانا،  رەشنووسەكەی  رابردوو  ساڵی  پەیوەندی  و  میدیا  بۆ چاككردنی 

ئەو  ئەندامێكی  كە  شوێخە  عەرەبی  نەكرا.  پەسەند  هەرگیز  بەاڵم 

دەستەیەیە كە رەشنوسەكەی داناوە، پێیوایە حزبی نەهزە بەسادەیی 

لە روانگەی حزبایەتییەوە ئەوەی رەتكردۆتەوە: »لەپێناو سەرخستنی 

كەسانێكدا  لەگەڵ  شارەزایی  بەپێی  پێویستە  گواستنەوەدا  پرۆسەی 

نەبوو  ئاسودە  نەهزە  حزبی  بەاڵم  بن،...  كەسێك  هەر  كاربكەیت، 

لەگەڵ ئەوەدا، میدیاش ئاماژەیەك بوو بۆ ئەوە«. مانگرتنەكە كۆتایی 

پێهات پاش ئەوەی حكومەت بەڵێنی دا یاسا نوێیەكانی میدیا جێبەجێ 

و  رۆژنامەگەری  ئازادیی  رادەی  بە  سەبارەت  مشتومڕ  بەاڵم  بكات، 

میدیای سەربەخۆ لە رەخنەگرتن لە حكومەت یان سوكایەتیپێكردنی 

پەیوەندیدار  تونسی  رێكخراوێكی  قسەی  بەپێی  گەرمە.  هەر  هێشتا 

رۆژنامەنوسان  هێرشانەی  ئەو  میدیاوە،  و  رۆژنامەگەری  ئازادی  بە 

دووچاریان بوونەوە بە هەڕەشەكانی كوشتنیشەوە، لە ساڵی 2013دا 

زیادیان كرد، زۆرجاریش لە خۆپیشاندانەكانی پشتیوانی بۆ حكومەتدا 

دروشمی دژ بە رۆژنامەنوسان بەرز دەكرێتەوە.

باڵۆنی  زنجیرەیەك  دامەزراندندا  ئەنجومەنی  لە  نەهزە  حزبی 

تاقیكردنەوەی هەڵدا كە بووە جێی ترسی عەملانییەكان، لەوانەش چەند 

ماددەیەكی یاسایی بۆ بەتاوانناساندنی جنێودان و هەروەها دیاریكردنی 
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شێوازی رۆڵی ژنان بەوپێیەی تەواوكەری پیاون، دیاریكردنی شەرعیەت 

كرد  پاشەكشەی  حزبەكە  دواجار  بەاڵم  یاسادانان.  سەرچاوەی  وەك 

و  كۆمەڵە  هاوبەشی  بەكۆمەڵی  هەڵمەتی  لەبەرامبەر  ماددانە  لەم 

رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنیدا. رەنگە زەحمەتبێت بۆ حزبی نەهزە 

هاوسەنگی  لەبەرچاوگرتنی  بە  دابڕێژێت  دەستوردا  لە  ماددانە  ئەم 

هێز لە ئەنجومەنی دامەزراندندا، بەاڵم هێشتا بە تەنازولی جەوهەری 

دادەنرێن كە بووە هۆی نائومێدكردنی زۆرێك لە الیەنگرانی حزبەكە. 

هەروەها حزبی نەهزە پاشەكشێی كرد بەهۆی رێگەدان بە سیستمێكی 

نیمچە سەرۆكایەتی كە ئۆپۆزسیۆن پێیوابوو باشرتین گەرەنتییە بۆ قۆرخ 

نەكردنی دەسەاڵتی سیاسی لەالیەن ئیسالمییەكانەوە. رەنگە دیارترین 

كە  ببینێتەوە  ل��ەوەدا  خۆی  رەشنوس  دەقی  نوێرتین  الوازی  خاڵی 

ئەمەش  نێودەوڵەتییەكانەوە،  رێسا  سەرو  دەخرێتە  تونس  دەستووری 

رەنگە توانای چاالكوانان لە ناوخۆی واڵتدا كەمبكاتەوە لە پەنابردن بۆ 

پێوەرە جیهانییەكان سەبارەت بە مافی كەمینەكان. بەاڵم چاالكوانانی 

كە  دەنێن  ب��ەوەدا  دان  تونس  لە  مرۆڤ  مافەكانی  بە  پەیوەندیدار 

هیوایەكی كەم هەیە بۆ كۆكردنەوەی ژمارەیەكی زۆرتر لە هاوواڵتیانیان 

بۆئەوەی هانیان بدەن بۆ بایەخدان بەم خاڵە ناڕوونە.

هیزەكانی دژ بە سیستمی نوێ
لەدوای  دەكرد  سەركردایەتی  نەهزە  حزبی  هاوپەیامنێتییەی  ئەو 

گرتنەدەستی دەسەاڵت رووبەڕوی دوو هێزی گرنگی دژ بووەوە، یەكێكیان 

هەمووشیانەوە  لەسەروی  بوو،  كرێكاران  سەندیكاكانی  بزوتنەوەی 

تونس  لە  كار  گشتی  یەكێتیی  چونكە  تونس.  لە  كار  گشتی  یەكێتیی 

لە  حكومەت  شكستی  لەبەرامبەر  ناڕەزایی  بۆ  جەوهەری  خاڵی  بووە 

بەدیهێنانی هەر پێشكەوتنێك لە باشكردنی باری ئابوری یان ئاسۆكانی 

تونسدا  ناوخۆی  لە  ئەوانەی  بەتایبەتی  تونسییەكان،  لە  بۆ زۆرێك  كار 
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بوونە  تونس  لە  كار  یەكێتیی گشتی  نیشتەجێبوون. خۆپیشاندانەكانی 

هۆی پێكدادان لەگەڵ پۆلیس و لەگەڵ گرووپێكی سەر بە حزبی نەهزە 

كە ناوی »كۆمەڵەكانی پاراستنی شۆڕش« بوو )دواتر دێینە سەری(. نیمچە 

هەرەسهێنانی پەیوەندی نێوان یەكێتیی گشتی كار لە تونس و حكومەت 

بووە مایەی راگەیاندنی مانگرتنێكی گشتی لە دیسەمبەری 2012دا، بەاڵم 

ئیمزاكردنی بەڵگەنامەیەك لە نێوان سەندیكاكان و حكومەتدا لە كاتێكی 

پێشووتری ئەم ساڵدا، رەنگە ئاماژە بێت بۆ سوربوونێكی نوێ لەالیەن 

هەردووالوە لەسەر كەمكردنەوەی رادەی گرژییەكان.

ركابەرێكی  رووب��ەڕوی  دواییدا  مانگی  چەند  لە  نەهزە  حزبی 

سیاسی بەهێز بووەوە لەگەڵ دەركەوتنی حزبی »بانگەوازی تونس« كە 

پێشوو سەركردایەتی  قائید سەبسی، سەرۆك وەزیرانی كاتی  ئەلباجی 

داكۆكیكردن  مەبەستی  بە  حزبەكە  دامەزراندنی  بەوپێیەی  دەكات. 

بوو لە میراتی نیشتامنی – عەملانی تونس، ئەوا حزبەكە خۆی خستە 

پێشەوەی هاوپەیامنێتییەك دەكرێت وەك گەورەترین ركابەری جدی بۆ 

حزبی نەهزە لە هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەماندا دەربكەوێت. چونكە 

بەپێی راپرسییەك كە بەم دواییانە ئەنجامدراوە، هەردوو حزبی نەهزە 

و بانگەوازی تونس تەواو یەكسانن لە پشتیوانی جەماوەریدا، چونكە 

هەر یەكەیان رێژەی لەسەدا 33ی دەنگەكانیان بەدەستهێنا. سەبسی 

بە بەردەوامی بە یەكێك لەو سیاسییانە دانراوە كە زۆرترین متامنەیان 

پۆستی سەرۆكە.  كاندیدی  بەجەماوەرترین  و  بەدەستهێناوە  واڵتدا  لە 

لەالیەن خۆشیانەوە، الیەنگرانی حزبی نەهزە، حزبی بانگەوازی تونسی 

ركابەریان بە دوژمنی شۆڕش دادەنێن، چونكە هەندێك لە ئەندامانی 

پێشووی حزبەكەی بن عەلی لەخۆدەگرێت، واتە حزبی گردبوونەوەی 

نەهزەش  حزبی  سەركردەی  غەنوشی  راشد  دیموكراتی.  دەستووری 

حزبەكەی بەوە وەسفكرد كە »لە سەلەفییەكان مەترسیدارترە« چونكە 

ئەندامانی رژێمی پێشووی لەخۆ گرتووە.
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پ��رۆژەی��اس��ای  سەرپەرشتی  راب����ردوو  ساڵی  ن��ەه��زە  حزبی 

پاراستنی  یاسای  پێیدەوترێت  )كە  كرد  سیاسی  دوورخستنەوەی 

پێشووی  بەرپرسانی  گەورە  دوورخستنەوەی  ئامانجی  بە  شۆڕش(، 

حزبی گردبوونەوەی دەستووری دیموكراتی لە ژیانی سیاسی بۆ ماوەی 

10 ساڵ، كە پرۆژەیاسایەكە هێشتا جێی گفتوگۆیە. هەندێك لە چاودێرە 

حزبیانەیە.  مەترسی  پرۆژەیاساكە  پاڵنەری  پێیانوایە  تونسییەكان 

دوژمنكارانەی  بۆ هەستی  پیشانداوە  خۆیان  تێگەیشتنی  هەندێكیش 

بەرپرسی  چەندین  كە  عەلی،  بن  رژێمی  بەرامبەر  نەهزە  حزبی 

حزبەكە ماوەی دوورودرێژی زیندانیكردنیان لە سایەیدا بردەسەر. لە 

كەرتی  پرۆژەیاساكەی  لە  جیاوازبوو  رێوشوێنەكە  بارێكیشدا،  هەموو 

و  لەسەرە  زیاتری  كۆدەنگییەكی  كە  گواستنەوە  قۆناغی  دادوەری 

بەم دواییانە رەشنوسەكەی بە بەشداری چەندین رێكخراوی كۆمەڵی 

مەدەنی دانراوە.

لە هەڵبژاردنی ساڵی 2013وە، تونس ملمالنێیەك لەسەر شەرعیەتی 

و  حزبایەتی  نێوان  پەیوەندی  لەسەر  هاوتەریب  شەڕێكی  و  سیاسی 

یەكێتیی نیشتامنی بەخۆوە دەبینێت، لەسەر پاشخانی چەقبەستنێكی 

ئابوری و ملمالنێیەكی ئایینی. 

پرۆسەی دەستووری و گرێبەستی كۆمەاڵیەتی دەریدەخەن،  وەك 

جیاوازییە  رووبەڕوبوونەوەی  پێویستی  و  هێز  هاوسەنگی  رەنگە 

فرەیی  پێویستی  بكات  سیاسییەكان  لە حزبە  وا  هەنوكەییەكانی واڵت 

قبوڵ بكەن و بگەنە رێككەوتن لەسەر بنەماكانی ژیانی سیاسی. رەنگە 

گۆڕانكارییە حكومییەكەی ئەم دواییە، ئەو مەترسییە روو لەزیادبووەی 

مەترسییەك  بەاڵم  نوێ.  سەرەتایەكی  بۆ  هاندەربێت  هێنایەئارا،  بلعید 

گەورەكان  ئایدیۆلۆجییە  جیاوازییە  كە  دەبینێتەوە  لەوەدا  خۆی  هەیە 

لە  هەڵگەڕاوە  دینامیەتێكی  ئابوری،  باری  لە  ناڕەزایی  ئایین،  لەبارەی 

توندڕەوی و جەمسەرگیری گەورەتر بوروژێنن. حزبی نەهزە وادەركەوت 
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دابەشبووە  ناوخۆدا  لە  زیاتر  میرس  موسلیمینی  ئیخوان  لە  زۆر  كە 

لەمیانی هەوڵەكانیدا بۆ هاوسەنگكردنی ئامانجەكانی بەشداری كردنی 

لە سیستمی سیاسی، كە گرووپە عەملانییەكان هەر بە زۆرینە دەمێننەوە، 

هەروەها بۆ بنیاتنانی پردیش لەگەڵ ئەو گەنجە توڕانەدا، كە لەڕووی 

ئایینییەوە راكێرشاون و توندڕەوی سەلەفیش هانیاندەدات.

پێدەچێت ئەو شێوازەی حزبەكان وەاڵمی ئەو رەوتە توندوتیژییەیان 

سیاسی  ژیانی  ناو  چووە  دواییدا  مانگەی  چەند  لەم  كە  پێدایەوە، 

تونسەوە، گرنگرتین فاكتەربێت لە دیاریكردنی ئەو رێچكەیەی پرۆسەی 

گواستنەوە لە واڵتدا لە قۆناغی داهاتوودا دەیگرێتەبەر. بەچاوپۆشین 

كۆمەڵەكانی  هەڵكشانی  لە  روو  دەركەوتنی  سەلەفییەكانیش،  لە 

بەدەستەوە.  دەدات  نیگەرانی  دیكەی  هۆكارێكی  شۆڕش  پاراستنی 

ئەم گرووپانە لە بنەڕەتدا لەدوای راپەڕینەوە دروستبوون بە ئامانجی 

بەتێڕوانینی  بەاڵم  سیاسیدا،  گۆڕانكاری  پێناو  لە  گوشار  بە  درێژەدان 

زۆركەس گۆڕاون بۆ گرووپێكی نیمچە سەربازی كە بەڕادەیەكی زۆر 

لەزنجیرەیەك  خۆدەگرێت.  لە  نەهزە  حزبی  الیەنگری  هەڵسوڕاوانی 

لەگەڵ  پێكدادانە  ناودارترینیان  كە  تێوەگالون  توندوتیژیشدا  كاری 

2012دا،  ئۆكتۆبەری  لە  تونس  بانگەوازی  حزبی  هەرێامیەتی  لقی 

نەهزە  حزبی  حزبەكە.  سەركردەی خۆجێیی  كوژرانی  بووە هۆی  كە 

و  رەتكردەوە  كۆمەاڵنەی  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  داواكارییەكانی 

رایگەیاند هەر رووداوێكی تاوانكاری سەملێندراو دەدرێتە دادگا.

لە  ئێستا  تونس،  لە  فرەیی  گەشەكردنی  بۆ  ئومێد  باشرتین 

ئیدانەكردنی راشكاوانەی توندوتیژیدایە لەالیەن هەموو الیەنەكانەوە. 

لە كاتێكیشدا هەندێك وای پیشاندەدەن كە حزبی نەهزە هەماهەنگی 

سەلەفییەكانی  یان  شۆڕش  پاراستنی  كۆمەڵەكانی  هەڵسوكەوتەكانی 

كردووە، زۆركەسی تر پێیانوایە گوتارە رەوانبێژییەكەی یارمەتیدەر بووە 

لە رەخساندنی كەشێك كە ئەو كۆمەاڵنەی تێدا چاالك بووە.
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لەنێو  كۆمەاڵنە  ئ��ەو  ل��ەوەی  هەیە  ئاشكرایش  مەترسییەكی 

بەخۆوە  توند  ركابەرییەكی  كە  هەڵبژاردنێك  بۆ  ئامادەكارییەكاندا 

دەبێت  و  گرنگە  مەسەلەیەكی  ئەوەش  بن،  چاالك  زیاتر  دەبینێت، 

شۆڕشەوە  دوای  حاڵەتی  لە  دەوڵ��ەت  كاتێكدا  لە  بكرێت  چارەسەر 

رەنگە  رۆتینی.  دیموكراتی  سیاسی  پرۆسەیەكی  بۆ  دەگوازرێتەوە 

بێت  ئەمنی  تێكچووی  دەزگایەكی  رەنگدانەوەی  ئاڵۆزیش  زیادبوونی 

هەیە  لەگەڵیدا  ئاڵۆزی  پەیوەندی  نەهزە  حزبی  كە  ئەركەوە  لەڕووی 

وەك  حزبەكە  سەركردەی  چەندین  ئەزموونەی  بەو  پشتبەسنت  بە 

و  چاكسازی  پرۆسەی  ئاسانكردنی  بۆ  تێپەڕیون.  پێیدا  سیاسی  زیندانی 

بەوە  پێویستیان  سیاسییەكان  گرووپە  جەمسەرگیرییش،  كەمكردنەوەی 

ژیانی  لەسەر  سازان  بنكەی  فراوانكردنی  بۆ  زیاتربدەن  هەوڵی  هەیە 

سیاسی، ئەمەش ئەوە دەگرێتەوە كە هەندێك لە عەملانییەكان ئەوە قبوڵ 

بكەن كە ئیسالم و گرووپە ئیسالمییە سیاسییەكان بەشێكن لە پرۆژەیەك 

دان  نەهزە دەخوازێت  لە حزبی  ئەوەش  كاتێكدا  لە  لە كەشی گشتی، 

بنێت. دواجاریش،  لە دیموكراسی  ئۆپۆزسیۆنی رەخنەگر  بە شەرعیەتی 

پێویستییەكی زۆر هەیە كە هەوڵێكی هەنوكەیی هەبێت بۆ مامەڵەكردن 

نائومێدبوونی  ببنە مایەی  لەوەی  بەر  ئابورییەكانی واڵت  لەگەڵ كێشە 

زیاتر لە دیموكراسی و پاڵ بە الوانی واڵتەوە بنێن بەرەو توندڕەوی زیاتر.

لیبیا: لە نێوان پارچە پارچەبوون و نوێبوونەوەدا
قۆناغی  بە  كە  ئەفریقیا  باكوری  دەوڵەتانەی  ئەو  هەموو  نێو  لە 

بە درێژترین دووری گەشتەكەی خۆی  لیبیا  تێپەڕدەبن،  گواستنەوەدا 

بەرەو دیموكراتی فرەیی دەست پێكردووە. چونكە لەسایەی حوكمڕانی 

دامەزراوەكانی  نەبوون،  لەئارادا  سیاسی  حزبی  قەزافیدا  موعەمەر 

لیبیا  الیەنەوە،  هەندێك  لە  هەبوو.  بوونیان  ئاستەم  بە  دەوڵەتیش 

لەدوای شۆڕشەوە ماوەیەكی زۆری بڕیووە، لەسەروی هەمووشیانەوە 
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كە  2012دا،  ساڵی  هاوینی  لە  نیشتامنی  هەڵبژاردنێكی  ئەنجامدانی 

زنجیرەیەك  ئەنجامدانی  هەروەها  سەركەوتووبوو،  زۆر  رادەیەكی  تا 

هەڵبژاردنی خۆجێییش. بەپێچەوانەی ئەوەشەوە كە لە میرس و تونس 

دابەشبوونی  بە  لیبیا  لە  تازەپێگەیشتوو  سیاسی  دیمەنی  رووی��دا، 

ئایدیۆلۆجی توند سەبارەت بە ئایین و رۆڵی دەوڵەت جیاناكرێتەوە. 

سیستمێكی  دامەزراندنی  لە  دووربووە  هەر  واڵت  ئەوەشدا  لەگەڵ 

سیاسی كارا، كە بتوانێت دڵسۆزی گەل كۆنرتۆڵ بكات و ناكۆكی نێوان 

زامنكردنی  لە  حكومەت  بێتوانایی  بكات.  چارەسەر  توێژەكانیشی 

سەردەمی  بەجێاموەكانی  ریشەییە  جیاوازییە  و  واڵت  ئاسایشی 

چەسپاندنی  بۆ  دروستكردن  تەگەرە  هەڕەشەی  قەزافی،  سەرهەنگ 

بۆ  بێت  هەستیار  داهاتوو  ساڵی  پێدەچێت  و  دەكەن  دیموكراسی 

پارچەپارچەبوونی  ئەگەری  لە  خۆ  دەكرێت  ئایا  ئەوەی  دیاریكردنی 

لیبیا و هەڵوەشانەوەی بەدوور بگیرێت.

كۆنگرەی  ئەویش  هەیە،  هەڵبژێردراوی  پەرلەمانێكی  لیبیا 

سەرۆك  زێدانی  عەلی  كە  حكومەتێك  لەگەڵ  گشتییە،  نیشتامنی 

وەزیران لە نۆڤەمبەری 2012دا پێكیهێنا. وا دیاربوو سەركەوتنی زێدان 

لە پێكهێنانی حكومەتێكدا كە بتوانێت پشتیوانی و متامنەی كۆنگرەی 

سیاسی  سەقامگیری  بۆ  بنەمایەك  بەدەستبهێنێت،  گشتی  نیشتامنی 

لەرزۆكی  و  ئاڵۆزی  بە  هەر  سیاسی  سیستمی  بەاڵم  دەڕەخسێنێت، 

دەمێنێتەوە. زۆرێك لە لیبیاییەكان سكااڵی ئەوە دەكەن كە گەیشنت بە 

چەند ئەندامێكی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی زەحمەتە و ئەوان هەوڵی 

تەواو نادەن بۆ پەیوەندی بەسنت لەگەڵ گەلدا.

خێرایی دەستپێكردنەوەی هەناردەكردنی نەوت لەدوای شۆڕشەوە 

دەوڵەت  دەزگاكانی  بەاڵم  زۆری هەیە،  پارەی  واڵتەكە  ئەوەیە  مانای 

بە شێوەیەكی خراپ كاردەكەن و بەئاستەم دەتوانن بڕیاری كارگێڕی 

ئەنجامی  لە  دەبێت  خراپرت  رەوشەكەش  بكەن.  جێبەجێی  و  بدەن 
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نەبوونی رێككەوتنێكی رووندا سەبارەت بە دابەشكردنی بەرپرسیارێتی 

سیاسی لە نێوان حكومەت و كۆنگرەی نیشتامنی گشتیدا. بە بۆچوونی 

كۆنگرەی  جار  هەندێك  كە  دەرك��ەوت��ووە  وا  لیبیایی  شارەزایانی 

منونە  بۆ  لەوانەش  تێدەپەڕێنێت،  خۆی  دەسەاڵتی  گشتی  نیشتامنی 

دەسەاڵتپێدانی كردەوەیەكی سەربازی لەدژی شارۆچكەی بەنی وەلید 

لە سێپتەمبەری 2012دا.

بەدەستهێنا  سستی  پێشكەوتنێكی  گشتی  نیشتامنی  كۆنگرەی 

لیژنەی  پێكهێنانی  بە  پەیوەست  هەنوكەیی  ئەركی  بە  سەبارەت 

لیژنەكە  پێكهێنانی  چۆنێتی  لە  بڕیار  نەیشیتوانی  دەستوور.  داڕشتنی 

راستەوخۆ  هەڵبژاردنی  زانی  بەباش  وای  و   2013 فێربایەری  تا  بدات 

بكرێت بۆ سێ لەسەر دووی كورسییەكان و سێیەكیشی لەالیەن هەرسێ 

ناوچەكەی لیبیاوە دابرنێت، بەگوێرەی ئەوەی لە دواساتی دەنگدانێكی 

پەسەند  2012دا  ساڵی  لە  كاتیدا  گواستنەوەی  نیشتامنی  ئەنجومەنی 

كراوە. بەاڵم ئێستا تەنانەت ئەم بڕیارەش گومانی لەسەرە، دوای ئەوەی 

دادگای بااڵی لیبیا بڕیارێكی دەركرد سەبارەت بە پووچەڵكردنەوەی ئەو 

كۆنگرەی  دابوو.  ئەنجامی  گواستنەوە  ئەنجومەنی  پێشرت  دەنگدانەی 

بینی  بەخۆوە  گرنگی  حزبایەتی  و  سیاسی  مانۆڕی  گشتی  نیشتامنی 

ركابەری  و  كەسی  دڵسۆزی  بە  پشتیان  سەرەتایی  بەشێوەیەكی  كە 

هەرچەندە  ببەسنت،  ئایدیۆلۆجیا  بە  پشت  ئەوەی  لەبری  بەستبوو 

باسی  )دوات��ر  سیاسی  دابڕینی  یاسای  لەبارەی  گفتوگۆكان  رەنگە 

كێشەكانی  وادیاریشە  شێوازدا.  لە  گۆڕانكاری  بۆ  بن  ئاماژە  دەكەین(، 

لە  گەورەتربن  الوازییەكی  رەنگدانەوەی  گشتی  نیشتامنی  كۆنگرەی 

سیاسییە.  دیالۆگی  كەلتوری  نەبوونی  ئەویش  كە  لیبیادا،  كۆمەڵگەی 

)خاوەن  بونیاد  و  دادپەروەری  پارتی  سەركردایەتی  ئەندامێكی  وەكو 

لەوی  گوێگرتن  كەلتوری  »لێرە  دەڵێت:  ئیسالمی(،  مەرجەعیەتی 

دیكە نییە، تەنیا بۆچوونی خۆت دەرببڕەو بەشێوەی بەكۆمەڵ بگەرە 
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چارەسەر. ئێمە نازانین چۆن جیاوازبین و لە هەمانكاتیشدا كارەكان لە 

چواچێوەیەكی شیاودا بهێڵینەوە«. لەالیەكی تریشەوە لە لیبیا كەلتوری 

هاندەرانەی  هەنگاوە  ئەو  وەك  بااڵدەستە  دیموكراتی  بەشداری 

رێكخستنی  بە  سەبارەت  بەڕێوەبردن  خۆجێییەكانی  ئەنجومەنە 

هەڵبژاردنی راستەوخۆی خۆویستانە، دەریخست. لەوانەیشە حكومەتە 

لیبیاییان تێدا گەشە بكات  خۆجێییەكان ببنە كۆڕبەندێك و نەریتێكی 

سەبارەت بە چارەسەری سیاسی.

میراتی دابەشكاریانەی قەزافی
لەپاڵ نەبوونی ئەزموندا، دامەزراوە سیاسییە تازەپێگەیشتووەكان 

لە لیبیا رووبەڕوی كێشەیەكی رەگداكوتاوتر و قووڵرت دەبنەوە. چونكە 

بەشێكی  دانەمەزراوە،  تێدا  دیموكراتیان  یەكسانی  بنەمای  هێشتا 

گەورەی واڵتیش پابەندی ئەو عەقڵیەتە شۆڕشگێڕییەیە كە راستگۆیی 

بە  دووپاتكراوە  و  رەگداكوتاو  پابەندبوونی  بە  دەبەستێتەوە  سیاسی 

»شەرعیەتی  دیاردەی  ئەم  قەزافی.  رژێمی  دژایەتیكردنی  مەسەلەی 

مەدەنی  كۆمەڵی  چاالكوانی  سعودی  ئیلهام  وەك  شۆڕشگێڕی«یەش، 

پەیڕەوكردنی  گۆڕەپانی  الوازك��ردن��ی  هەڕەشەی  دەك��ات،  پۆلێنی 

دیموكراسی دەكات بەشێوەیەك كە ئاسۆ و خواستەكان بۆ بەدیهێنانی 

دانیشتووانی شارەكانی  نیشتامنی، الواز دەكات.  ئاشتەوایی  و  فرەیی 

لیبیادا  راپەڕینی  پێشەوەی  رووكاری  لە  كە  زەنتان،  و  میرساتە  وەك 

خۆماڵی  حوكمڕانی  دەستبەرداری  دەكەن  ئەوە  بەرهەڵستی  بوون، 

لێدەكەن  ئەوەی  گومانی  كەس  زۆر  كە  بنب،  نیشتامنی  حكومەتێكی 

پابەندی چاكسازی شۆڕشگێڕانەی دەوڵەت نەبێت. بەپێچەوانەشەوە، 

بوونە  ب��وون،  قەزافی  الیەنگری  شۆڕشدا  كاتی  لە  شارانەی  ئەو 

لە  و  میرساتە  لە  نزیكە  كە  وەلید  بەنی  شارۆچكەی  وەكو  قوربانی 

لە جەنگاوەرانی شارەكە لەالیەن میلیشیاكانی  دوای كوژرانی یەكێك 
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سەر بە شاری میرساتەوە لە پایزی ساڵی 2012دا، هێرشی كرایەسەر. 

هەروەها سەرجەم دانیشتووانی شارۆچكەیەكی تری نزیك لە میرساتە 

ئاوارەكران، كە ئەویش شارۆچكەی تاورغایە و ژمارەی دانیشتووانەكەی 

35 هەزار كەسە و شانبەشانی قەزافی شەڕی كردبوو، خەڵكەكەشی لە 

بایەخێكی  نەهامەتییەكەیان  ئەوەی  بەبێ  مانەوە  ئاوارەكاندا  كامپی 

 Human سیاسی دیاری پێبدرێت. رێكخراوی هیومان رایتس ئۆچ-یش

خەڵكی  لەگەڵ  مامەڵەكردن  رایگەیاند  دواییانە  بەم   Rights Watch

تاورغا رەنگە بگاتە ئاستی تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی.

گواستنەوە،  قۆناغی  بۆ  نیشتامنی  ئەنجومەنی   2012 ساڵی   

و  دەستپاكی  پێوەرەكانی  جێبەجێكردنی  بۆ  ب��ااڵی  دەستەی 

خەڵكی  دوورخستنەوەی  دەسەاڵتی  كە  پێكهێنا،  نیشتامنپەروەری 

هەبوو لە ژیانی گشتی لەبەر راوەستانیان دژی شۆڕش یاخود بەشان 

جێبەجێكردنی  گشتییەكانی  هێڵە  پێشوو.  رژێمی  باڵداهەڵدانی  و 

هەروەك  ماونەتەوە،  ناڕوونی  بە  تەمومژاویانەش  پێودانگە  ئەم 

و  گ��رووپ  رەخنەی  دووچ���اری  دەستەیە  ئ��ەم  رێوشوێنەكانی 

رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ بوونەوە و بە ناڕوون وەسفیان كردن. 

وەلیدی  بەنی  شارۆچكەی  ئەندامی  دوو  ناوی  دەستەكە  چونكە 

و  گشتی  نیشتامنی  كۆنگرەی  بۆ  هەڵبژێردرابوون  كە  سڕیەوە، 

دواییانەش،  بەم  هێڵرایەوە.  سیاسی  نوێنەری  بەبێ  شارۆچكەكە 

كە  سیاسی«  »دابڕینی  یاسای  لەبارەی  گفتوگۆ  كەوتە  كۆنگرە 

كە  بكات  زیاتر  كەسانە  ئەو  البردنی  و  دوورخستنەوە  رەنگە 

پەیوەندییان بە رژێمەكەی قەزافییەوە هەبووە. رەشنوسی یاساكە 

بە زۆر هەمەالیەن دادەنرێت، چونكە رێگە لە 36 توێژی هاواڵتیان 

و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  »سیاسی  پەیوەندی  لەوانەی  دەگرێت 

ئەگەر  یاساكە  بەپێی  هەبووە.  پێشوو  رژێمی  لەگەڵ  ئیداری«یان 

لیبیا  لە  ئێستا  سیاسییەكانی  سەركردە  زۆربەی  بكرێت،  پەسەند 
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لەبەردەم ئەگەری دوورخستنەوەدا دەبن لە ژیانی سیاسی، بە عەلی 

كۆنگرەی  سەرۆكی  مقریف  محەمەد  و  وەزیران  سەرۆك  زێدانی 

پێشوون(،  دیپلۆماتكاری  هەردووكیان  )كە  گشتیشەوە  نیشتامنی 

سەردەمی  لە  ئابوری  پێشووی  وەزیری  جربیل  مەحمود  هەروەها 

رژێمی قەزافی و سەركردەی ئێستای ئەو هاوپەیامنێتییەی زۆرینەی 

دەنگەكانی لە هەڵبژاردنی ساڵی 2012 دا بەدەستهێناوە. هەروەها 

بەپێی یاساكە بەشێكی زۆری ئەو كەسانەی لە بەڕێوەبردنی دەوڵەت 

ئەمەش  كە  كار الدەبرێن،  لە  دەستبەجێ  كاردەكەن،  دادوەریدا  و 

بەشێوەیەكی زیاتر تەگەرە بۆ كاری حكومەت دروست دەكات.

چەندین ئەندامی كۆنگرە بەباشی دەزانن رەشنوسەكە هەموار بكرێت 

بۆ كەمكردنەوەی بوارەكەی. بەاڵم پرۆژەیاساكە بۆتە چەقی هەڵمەتێكی 

گەرمی الیەنگرانی كە خۆپیشاندانێكی جەماوەرییان لە دەرەوەی بارەگای 

كاتی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی رێكخست و تێیدا تەقە لە ئۆتۆمبیلەكەی 

مقریف كرا. حزبی دادپەروەری و بونیادی ئیسالمیش بەتوندی كەوتەگەڕ 

قووڵكردنەوەی  مەترسی  ئەمەش  یاساكە،  رەشنوسی  پشتیوانیكردنی  بۆ 

هێزە  هاوپەیامنی  كە  خوڵقاند  لیرباڵەدا  كوتلە  ئەو  لەگەڵ  جیاوازی 

لە  دەك��ات.  رێبەرایەتی  جربیل،  سەرۆكایەتی  بە  نیشتامنییەكان 

لە  دادپەروەری  ئاستی  لەسەر  ئەوتۆ  پێشكەوتنێكی  هەمانكاتیشدا هیچ 

لە  بوون  بەرپرس  ئەوانەی  سزادانی  بۆ  نەهاتەدی  گواستنەوەدا  قۆناغی 

روون  سرتاتیجێكی  هەروەك  قەزافیدا،  سەردەمی  لە  تاوانەكان  خودی 

لەئارادا نییە بۆ هێنانەدی چاكسازییەكی فراوانرت لە كەرتی دادی لیبیادا. 

بەپێی قسەی یەكێك لە پارێزەرە پێشكەوتنخوازەكانیش »چاكسازی داد بە 

ئەولەویەت دادەنرێت ئەگەر ویستی ئەوە هەبێت سیستمی سیاسی نوێ 

متامنەی خەڵك بە دەست بهێنێت«.

دەكرێت  دیكە،  راگ��وزەری  دەوڵەتانی  بارودۆخی  وەك  بەاڵم 

كۆدەنگییەكی  لەالیەن  ئەگەر  تەنیا  متامنە  جێی  ببێتە  چاكسازی 



46

حزبی،  ئەجێندای  هەبوونی  گومانی  لە  خاڵی  و  فراوانرت  سیاسی 

پشتیوانی بكرێت. لەم كاتەشدا ئەركی دۆزینەوەی هاوسەنگی لە نێوان 

تێكەڵبوونی  و  چاكسازی  بۆ  پێویستی  و  شۆڕشگێڕان  داواكارییەكانی 

سیاسی، بەبێ چارەسەر دەمێنێتەوە.

سنوری حوكمی یاسا
هەرە  كێشە  لەگەڵ  لیبیا  كۆمەڵگەی  ن��او  گرژیانەی  ئ��ەم 

یاسا  چەسپاندنی  لە  حكومەتە  توانایی  بێ  كە  واڵت  هەنوكەییەكەی 

تێكەڵ دەبن.  ئاسایشی هاواڵتیانی،  پاراستنی سیستم و زامنكردنی  و 

گرووپە  كۆنرتۆڵی  لەژێر  واڵتەكە  زۆری  بەشێكی  هێشتا  چونكە 

بەرە  بەرە  چەكدرانەش  لەم  هەندێك  ئەگەرچی  چەكدارەكاندایە، 

بەاڵم  حكومییەكان،  ئەمنییە  هێزە  بە  تێكەڵبوون  بە  دەستیانكردووە 

بن.  حكومەتدا  كۆنرتۆڵی  لەژێر  راستەقینە  بەشێوەیەكی  نییە  روون 

رەتكردنەوەی  لە  بەردەوامن  رەهایی  بە  دیكەش  گرووپی  هەندێك 

سەلەفییە  لە  رەتكەرەوانە  گرووپە  لەم  یەكێك  دەوڵەت.  دەسەاڵتی 

واڵتەكەدا  خۆرهەاڵتی  بەنغازی  ناوچەی  لە  و  پێكدێت  جیهادییەكان 

جێگیرە و ئەو میلیشیلیانەش لە خۆدەگرێت كە بەرپرسیارن لە كوشتنی 

كریستوفەر ستیڤنز باڵیۆزی ئەمریكا لە لیبیا لە سێپتەمبەری 2012دا و 

هێرشكردنە سەر كەنیسەی قیبتییەكان لە بەنغازی لە مارسی 2013دا. 

باوەڕەی  ئەو  لەسەر  بەردەوامن  شیكەرەوەكان  زۆربەی  لەكاتێكیشدا 

لەناو  هەیە  سنورداریان  پشتیوانییەكی  تەنیا  توندڕەوانە  گرووپە  ئەم 

دانیشتووانی ناوچەكەدا، هەندێكی دیكە لەوە دەترسن دانیشتووانی 

نەمێنێت  ناوەندی  حكومەتی  بە  باوەڕیان  خۆرهەاڵت  ناوچەكانی 

ئەگەر حكومەت نەتوانێت كۆنرتۆڵی ناوچەكانیان بكات.

هەروەها میلیشیاكانی دیكەش وەكو میلیشیاكانی زنتان و میرساتە 

ملكەچبوونیان بۆ دەسەاڵتی حكومەت رەتكردەوە، چونكە متامنەیان 
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بە راستگۆیی شۆڕشگێڕانەی سەركردایەتی سەربازی نییە. مەترسی ئەم 

میلیشیایانەش لەسەر فرەیی سیاسی لە رێی دەستلەكاركێشانەوەی ئەم 

دواییە ئەندامێكی دیاری كۆنگرەی نیشتامنی گتشییەوە رووندەبێتەوە، 

كە لێدوانی ئاشكرای لەدژی میلیشیاكان دابوو و لە ئەنجامدا هەڕەشەی 

كوشتنی لێكرا. ئەگەر مشتومڕ سەبارەت بە یاسای دابڕینی سیاسی بە 

گواستنەوەی  بۆ  ئامڕازێك  ببێتە  رەنگە  نەكرێت،  چارەسەر  وریاییەوە 

ئەم شەپۆلی توندوتیژییەی ئێستای لیبیا بۆ بواری سیاسیش.

وادیارە پەیوەندی نێوان حكومەتی ناوەندی و حكومەتی هەرێمەكان 

كاتی  لە  دەبێتەوە  دەستووری  لیژنەی  رووبەڕوی  كە  كێشەیە  ئاڵۆزترین 

بەم  سەبارەت  چارەسەرێك  بە  گەیشنت  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەڵبژاردنیدا. 

بابەتە رەنگە بێتەدی ئەگەر بارودۆخی واڵت بەر لە دەستپێكردنی پرۆسەی 

فیدراڵی  دێوەزمەی  نەبێت.  ئاڵۆز  زیاتر  دەستوور،  رەشنوسی  داڕشتنی 

بووە هۆی دەستپێكردنی گفتوگۆی توند لە نێوان گرووپە سیاسییەكان و 

باوەڕەدان  لەو  لە چاودێران  لە كەناڵەكانی راگەیاندنیشدا، بەاڵم زۆرێك 

كە كاتێك ئەم وشەیە، واتە فیدراڵی، دەخرێتە الوە، ئەوا جیاوازییەكانی 

نێوان بۆچوونی باو لە ناوچە جیاجیاكانی لیبیادا، زۆر گەورە نین. بەپێی 

وۆركشۆپێكی  چەند  سەرپەرشتی  كە  خۆرئاوایی  شارەزایەكی  قسەی 

كە  ئەوانەش  تەنانەت  لیبیادا،  جیاوازی  ناوچەیەكی  چەند  لە  كردووە 

المەركزییەكی زیاتریان پێ باشە، گومانیان لەوە نییە كە دەبێت سەرچاوە 

نەوتییەكانی واڵت بەسەر هەموو لیبیاییەكاندا دابەش بكرێت، ئەگەرچی 

لە  هەرێامیەتی  ئاڵۆزی  و  گرژی  ئەگەر  دەرناكەوێت  تێگەیشتنە  ئەم 

زیادبووندا بێت. ئەو ژێرخانەی بەهۆیەوە نەوت دەنێردرێتە بازاڕەكان، 

لەگەڵ  وادی��ارە  بەاڵم  بەڕێوەدەبرێت.  نیشتامنی  بنەمایەكی  لەسەر 

بەردەوامبوونی چارەسەرنەكردنی كێشە كۆمەاڵیەتییەكانیدا، ناڕەزایی لە 

لیبیا زیادی كردووە، ئەمەش هۆكاری هەوڵی  باشوری  ویالیەتی فەزانی 

تیرۆركردنی مقریف لە فەزان، لەسەرەتای ساڵی 2013دا رووندەكاتەوە.
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لە  نەبێت  ناكۆكی  جێ  گ��ەورەی  كێشەیەكی  ئایین  پێدەچێت 

لیبیادا وەك لە میرس و تونسدا هەیە. ئەمەش بۆ الوازی  دەستووری 

كە   – ناگەڕێتەوە  هەڵبژاردندا  لە  ئیسالمی  حزبی  رێژەیی  ئەدای 

دەگەڕێتەوە  بەڵكو   – بكات  گەشە  داهاتوودا  هەڵبژاردنی  لە  رەنگە 

گرنگی  بە  سەبارەت  سیاسییەوە  شەبەنگی  لەڕێی  گشتی  سازانی  بۆ 

بەها ئیسالمییەكان بۆ دەوڵەتی لیبیا. لە لیبیادا بزوتنەوەیەكی چاالكی 

دەستوور  دەترسن  لەوە  ژنانیش  لە  هەندێك  نییە،  ژنان  رێكخراوی 

پاشەكشەكردنی  لە  رێگە  داهاتوودا  لە  كە  نەبێت  بەهێز  ئەوەندە 

گرنگیش  مەسەلەیەكی  بگرێت.  ژنان  مافەكانی  چاوەڕوانكراوی 

دەتوانێت  ئایا  ئەوەیە  ئەویش  نوێ،  سیاسی  سیستمی  بۆ  هەیە 

خواستەكانی گرووپە ئەتنیكییە ناعەرەبییەكان، لە پێش هەمووشیانەوە 

ئەمازیغییەكان رازی بكات، كە رێژەیان بە نزیكەی لەسەدا 10ی كۆی 

دانیشتووانی لیبیا مەزەندە دەكرێت. لە ئامێزگرتنی نەتەوەی عەرەب 

لەالیەن قەزافییەوە بووە مایەی رێگرتن لە زمان و میراتی كەلتوریی 

ئەتنیكییەكان.  چاالكوانە  چەوساندنەوەی  و  ناعەرەبییەكان  كەمینە 

دەڵێن  بەاڵم  شۆڕشدا،  لە  ئەمازیغییەكان  بەشداریكردنی  سەرەڕای 

بەرژەوەندییەكانیان  ب��ەردەوام  نوێیەكاندا  سیاسییە  چارەسەر  لە 

بەكارهێنانی  لە  مافیان  بە  داننان  هەندێك  داوای  و  خراوە  پشتگوێ 

دیكەش  بچووكی  گرووپی  رەنگە  دەستووردا.  لە  دەكەن  زمانەكەیان 

بەتایبەتی تەبو و تەواریقەكان، رووبەڕوی ملمالنێیەكی توندتر ببنەوە 

لەبەر  لیبیادا  نوێی  سیاسی  سیستمی  لە  پێگەیەك  مسۆگەركردنی  بۆ 

پەیوەندیی پێشوویان لەگەڵ هێزە چەكدارەكانی قەزافیدا.

ئێستا  تا  لیبیا  گەلی  قەزافی،  رووخانی  لە  نیوێك  و  ساڵ  پاش 

هەڵنەگرتووە،  دیموكراتی  كۆمەڵگەی  بۆ  هاوبەشی  تێڕوانینێكی 

لیبیادا.  لە  جیاجیاكان  ئەتنیكییە  گرووپە  هەموو  بداتە  پشك  كە 

پابەندبوون بە  سەبارەت   – دیكەش  تێكەواڵوی  ئاڵۆزی   زنجیرەیەك 
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بە شۆڕشەوە، هاوسەنگی هەرێامیەتی، ئاسایش، ئەتنیك و دابەشكردنی 

یەكێتییەكی  چەسپاندنی  رێگای  سەر  لە   – ئابورییەكان  قازانجە 

هەمەالیەن  سیاسی  سیستمێكی  دامەزراندنی  بۆ  پێویست  نیشتامنی 

و سەقامگیر، دەوەسنت. سەرهەڵدانی كەلتورێكی دیموكراتی چاالكیش 

بەوە  پێویستی  بەاڵم  هاندەرانەیە،  ئاماژەیەكی  لیبیادا  شارەكانی  لە 

دەوڵەتێكی  گەشەپێدانی  لەڕێی  ئەویش  بێت  هاوسەنگ  هەیە 

كاراوە كە بتوانێت یەكگرتوویی واڵت بپارێزێت و ببێتە ناوبژیوان لە 

حكومەتی  ئەگەر  بەرژەوەندییەكانیاندا.  و  جیاجیاكان  گرووپە  نێوان 

بقۆزنەوە  دەرفەتەكە  بتوانن  گشتیش  نیشتامنی  كۆنگرەی  و  ئێستا 

نیشتامنی،  بەرژەوەندی  بۆ  باوەڕپێهێنەر  تێڕوانینێكی  داڕشتنی  بۆ 

بۆ  بێنێتەئاراوە  داواك��راو  و  پێویست  پاڵنەری  هێزێكی  ئەوە  رەنگە 

تێپەڕاندنی ئەو تۆڕە ئاستەنگانەی لەبەردەم مكومكردنی دیموكراسی 

كارێكە  تێڕوانین  و  سیاسی  چارەسەركردنی  هونەری  فرەییدایە.  و 

هەیە  بوارێكیش  بەاڵم  بنب،  فێری  لیبیاییەكان  سیاسەمتەدارە  پێویستە 

بۆ  ئێستا  هەوڵەكانی  و  بدەن  هان  پرۆسەكە  تا  دیكە  دەوڵەتانی  بۆ 

یارمەتیدان لە گەشەپێدانی دامەزراوەییدا فراوان بكەن، وەكو بنیاتنانی 

سیستمێكی  دامەزراندنی  و  پەرلەمانتاران  راهێنانی  حكومی،  توانای 

دادوەری و ئەمنی باوەڕپێكراو.

كۆتایی
پەیوەندی نێوان فرەیی و سەقامگیری و چاكسازی

ئەو سێ دەوڵەتەی باكوری ئەفریقیا كە بە قۆناغی وەرچەرخاندا 

تێدەپەڕن، رووبەڕوی هەمان كێشەی ناوەندی بوونەتەوە كە تایبەتە 

كاتەی  ئەو  سازانەوە  رێگەی  لە  سیاسییەكان  چارەسەرە  بنیاتنانی  بە 

پرۆسەی  هەردوو  دەستكراوەیی   بۆ  كار  سیاسی  كایەی  كرانەوەی 

پارتی  هەردوو  كە  دیاربوو  وا  دەكات.  پارچەپارچەبوون  و  ركابەری 
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ئیسالمی فەرمانڕەوا لە میرس و تونس جیاوازی نێوان دەسەاڵتپێدانی 

كاتێكدا  لە  نەگرت،  لەبەرچاو  گشتیان  بەرژەوەندی  و  هەڵبژاردن 

گرووپەكانی ئۆپۆزسیۆن هەندێك جار مەیلیان بەالی ئەوەدابوو، هەر 

چەندین  )ئەمەش  بكەنەوە  رەت  سیاسی  دەسەاڵتی  پەیڕەوكردنێكی 

یەكێتیی  حكومەتێكی  پێكهێنانی  بۆ  یەكی  لەدوای  یەك  بانگهێشتی 

زۆر  هێشتا  سیاسی  دابەشبوونی  لیبیا،  لە  كەوتەوە(.  لێ  نیشتامنی 

روون نەبۆتەوە، بەاڵم ئاڵۆزییەكی هاوشێوە هەیە لە نێوان پێویستی 

دابەشبوونە  و  حزبایەتی  پرۆسەی  و  یەكگرتوو  تێڕوانینێكی  بۆ 

گواستنەوەشدا  قۆناغەكانی  لە  قەزافی.  حوكمی  بۆماوەییەكانی 

پێناسە و دیاریكردن هەیە. لە هەرسێ  بە  كایەی سیاسەت پێویستی 

دەوڵەتدا  دامەزراوەكانی  لە  چاكسازی  كە  روونە  ئەوە  حاڵەتەكەشدا 

نەبێت  كۆمەاڵیەتی  متامنەی  بنەمای  لەسەر  ئەگەر  نابێت  كاریگەر 

نەكات.  لێ  هەڕەشەی  حزبی  ئەجێندای  پەڵەی  ئەوەی  بۆ  ئەویش 

پتەوكردنی  بۆ  دەوڵ��ەت  هەڵبژێردراوەكانی  سیستمە  چەندیش 

چاكسازییەكی  ئەنجامدانی  هاندەری  ئەوا  بەكاربهێنن،  دەسەاڵتیان 

راستەقینە هەر بە الوازی دەمێنێتەوە.

ئامانجە  یاخود  ئایین  بە  سەبارەت  بەرفراوانەكان  ناكۆكییە 

رژێمە  میراتێكی  پاڵ  لە  دیكە،  ئینتیامی  یان  شۆڕشگێڕییەكان 

گرووپە  نێو  لە  متامنەیی  بێ  كردووە  ئەوە  بۆ  كاریان  زۆردارەك��ان، 

بۆ  سیاسی  داینامیكی  بەاڵم  بكەنەوە.  قووڵرت  بەشەڕهاتووەكاندا 

قۆناغەكانی گواستنەوە لە كرۆكدا پێش هەر شتێك بەهۆی هاوسەنگی 

بە  زۆر  رادەی��ەك��ی  تا  ئەمەش  داڕێ���ژراوە.  واڵتێكدا  هەر  لە  هێز 

هەڵبژاردنی  لە  چۆن  وەك  هەر  دادەنرێت  سیاسی  هێزی  مەسەلەی 

گشتی و لە رێی ئەو شەرعیەتەی لێكەوتۆتەوە، گوزارشتی لێكرا. بەاڵم 

هەر  بەڕووی  ئامادەن  كە  دا  پیشان  وا  خۆیان  دیكە  هێزێكی  چەند 

سەنگەرگیرییەكی زۆرداریدا بوەستنەوە، لەوانەش كۆمەڵگەی مەدەنی و 
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چەندەیش  ناڕازییەكان.  گشتییە  جواڵنەوە  و  پیشەییەكان  سەندیكا 

نوێنەرایەتیكردنی  لە  تری كۆمەڵگە  توێژی  یاخو  كەمینە  گرووپەكانی 

هەر  لەدژی  تواناكانیان  ئەوا  دووربخرێنەوە،  دادپەروەرانە  سیاسی 

روونرتین  لە  یەكێك  كۆدەكەنەوە.  تازەپێگەیشتوو  چارەسەرێكی 

سەقامگیری  كە  ئەوەیە  ئێستا  هەتا  گواستنەوەش  قۆناغی  وانەكانی 

رێوشوێنی  لەڕێی  نایەتەدی  دەوڵەتانەدا  لەم  ئابوری  گەشەپێدانی  و 

سیاسی سازان لەسەركراوەوە نەبێت بە شێوەیەكی گشتی.

وەك  كۆمەاڵیەتی  گونجانی  لە  رادەی��ەك  بۆ  پێویستی  رەنگە 

هەموو  بۆ  هاندەرێك  نوێبووەوە،  ئابوری  گەشەپێدانی  بۆ  بنەمایەك 

هێزە سیاسییە سەرەكییەكان بڕەخسێنێت، بە ئیسالمی و عەملانیانەوە، 

ئەو  دەستنیشانكردنی  بۆ  كاربكەن  پراگامتی  بەشێوەیەكی  پێكەوە  تا 

بەاڵم  هەیە.  تێیاندا  بەرژەوەندیان  هەموویان  سیاسیانەی  سیستمە 

جەمسەرگیری  لە  شەڕەنگێز  ئەڵقەیەكی  هەیە  ئ��ەوەش  مەترسی 

مەیلە  ئەو  لەسەر  خۆی  كە  ببێت  دروست  روولەزیادبوو  ئاڵۆزیی  و 

جیاواز  پلەی  بە  كە–  دەژیێنێت  سیاسی  توندوتیژی  جێنیگەرانییەی 

بەعەسكەرتاریكردنی  لەدروستبووندایە.  دەوڵەتەدا  سێ  لەو    –

پرۆسەیەكی  گەشەكردنی  لەبەرامبەر  مەترسییە  دیارترین  سیاسەت 

ناوبژیوانی دروست لە نێوان ئەو بەرژەوەندییە جیاوازانەی، كە فرەیی 

یەكەمیش  ئەولەویەتی  پێدەبەستێت.  پشتیان  ناوەندی  بەشێوەیەكی 

خۆی لە كاركردن بۆ كۆكردنەوەی هێز لە دەستی دامەزراوە ئەمنییە 

حكومییەكاندا دەبینێتەوە، كە بچنە ژێرباری لێپرسینەوە بەشێوەیەكی 

ناهێڵێت  توندوتژیی  بەكارهێنانی  مەترسی  ئەمەش  دیموكراتی، 

لەالیەن میلیشیا حزبییەكانەوە یاخود سەركوتكردن لەالیەن ئەو دەزگا 

ئەمنیانەی بەچوونەتە ژێرباری چاكسازییەوە.

هەروەها چاكسازی لە دامەزراوەكانی وەك دامەزراوەی دادوەریشدا 

جێمتامنە  دادوەرێكی  وەك  خۆی  رۆڵی  ئەوەی  بۆ  ئەویش  پێویستە، 
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لەنێوان بەرژەوەندییە سیاسییە جیاوازەكانی واڵتدا بگێڕێت و دەسەاڵتی 

بۆ  پێویستیەك هەیە  زیاتر  لەوەش  بكات.  پتەو  ژیانی گشتیدا  لە  یاسا 

توانایەكی نوێبووەوە لە هەموو دەوڵەتەكاندا بەمەبەستی فراوانكردنی 

سیستمێك  چەند  بنیاتنانی  ئامانجی  بە  سیاسی،  دانوستانی  ب��واری 

بیانخەنە  بەجۆرێك  بنێن،  جەماوەردا  سیاسیەكانی  بژاردە  بە  دان  كە 

جەوهەرییەكانی  بەرژەوەندییە  كە  كاركردن  فراوانرتی  چێوەیەكی 

پێویستە  بنەمایەش  ئەم  لەسەر  بگرێت.  لەبەرچاو  گرووپەكان  هەموو 

هێزە عەملانی و ئیسالمییەكان ئەگەری دۆڕاندن قبوڵ بكەن و ئامادەش 

بن بۆئەوەی رۆڵی ئۆپۆزسیۆنێكی بەرپرسیار بگێڕن.

یەكێتیی ئەوروپا چۆن دەتوانێت یارمەتیدەر بێت؟
بیگێڕێت  دەتوانێت  ئەوروپا  یەكێتیی  كە  چییە  رۆڵە  ئەو  كەواتە 

بەو  تا  واڵتە،  سێ  ئەو  ئێستای  وەرچەرخانەكانی  یارمەتیدانی  بۆ 

ئاڕاستەیەدا بڕۆن؟ پێویستە هێزە دەرەكییەكان هەستیاربن سەبارەت 

بە دەستوەردانی ئاشكرا لە گفتوگۆ سیاسییە بنەڕەتییەكان دا. لەگەڵ 

دیموكراسیەتەدا  لەو  رەوای  بەرژەوەندی  ئەوروپا  یەكێتیی  ئەوەشدا 

چەند  و  دەبێت  دروست  ناوەڕستدا  دەری��ای  باشوری  لە  كە  هەیە 

كاریگەری  دانانی  بۆ  بیانگرێتەبەر  دەتوانێت  هەیە  هەنگاوێكیش 

لەسەری.

پێناوی  لە  »زیاتر  بنەمای  لە  خۆی  كە   – مەرجداری  میكانیزمی 

یەكێتیی  نوێیەكەی  دراوسێ  سرتاتیجی  چەقی  و  دەبینێتەوە  زیاتردا« 

ئەوروپای پێكهێناوە – چێوەیەكی گشتی كاركردن دەستەبەر دەكات 

گواستنەوەدا  قۆناغی  بە  دەوڵەتانەی  لەو  ئەوروپا  پشتیوانیكردنی  بۆ 

تێپەڕ دەبن، بەاڵم وەكو رێگایەك بۆ هەوڵی راستكردنەوەی رێچكەی 

زەمەنی  خشتەی  تێدایە.  كەموكوڕی  دەوڵەتانە،  ئەو  شۆڕشەكانی 

یارمەتییەكەی ئەوروپاش وا لەقەڵەم دەدرێت كە لەوە دوورودرێژترە 
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تەنانەت  بكاتەوە،  ورددا  سیاسی  دەستوەردانی  لەبەردەم  ب��وار 

یەكێتییەكەشەوە  ئەندامی  دەوڵەتانی  لەالیەن  دووقۆڵی  كاركردنی 

بارودۆخە  ئەو  وەاڵمدانەوەی  بۆ  بێت  گەمژانە  ئامرازێكی  رەنگە 

بڕینی  بۆ  هەن  بەهێز  پاساوی  حاڵ،  بەهەر  شێواوە.  و  شل  سیاسیە 

لەم  دەوڵەتانەی  ئەو  لەگەڵ  تر  پەیوەندییەكی  هەر  یان  هاوكاری 

تونس  و  میرس  منوونە  بۆ  دەبینن:  بەخۆیانەوە  دیموكراسی  قۆناغەدا 

بەكرداری رووبەڕوی كێشەی ئابوری و كۆمەاڵیەتی جددی بوونەتەوە 

و  جەماوەری  گرژییەكی  مایەی  ببێتە  زیاتر  ئاستەنگی  پێدەچێت  و 

هەنگاونان بەرەو توندڕەوی سیاسی. دەشبێت بڕیاری بڕینی هاوكاری 

یاخود هەڵپەساردنی وەك رێوشوێنێك هەڵبگیرێت بەجۆرێك بتوانرێت 

بگەڕێنەوە سەری كاتێك سیستمە فەرمانڕەواكان »هێڵی سور«ی دیاری 

ئەویش  دەبەزێنن،  دیموكراسی  جەوهەرییەكانی  خاڵە  بە  پەیوەست 

بەجۆرێك  توندوتیژی  پەیڕەوكردنی  لە  چاوپۆشین  منونە  بۆ  لەڕێی، 

رێكخستنی  ب��ەردەم   تەگەرخستنە  یاخود  بێت  یاسا  پێچەوانەی 

هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە.

شەرعیەتی  لە  جیاوازییەك  دەتوانێت  ئەوروپا  یەكێتیی  بەاڵم 

دەركەوتنی  لەڕێی  بكات،  دروست  فەرمانڕەواكاندا  سیستمە  سیاسی 

شەرعیەت  چونكە  بەپێچەوانەوە.  یان  كارەكانیان  الیەنگری  وەك 

بەشێكی سەرەكییە لە دەسەاڵت لەو دەوڵەتانەی قۆناغی گواستنەوە 

مایەی  دەبنە  بیانیش  بەشداری  و  دەستخۆشی  دەبینن،  بەخۆیانەوە 

پتەوكردنی راستگۆیی سەركردە سیاسییەكان. پێویستیشە یەكێتیی ئەورپا 

دوودڵ نەبێت سەبارەت بە قسەكردنی راشكاوانە لە هەردوو ئاستی 

تایبەت و گشتیدا، لەبارەی ئەو ئاڕاستەیەی حكومەتەكان دەیگرنەبەر. 

ئەوروپا  سەركردەكانی  كە  لەبەردەستدایە  ئەوە  ئاماژەی  لەراسیشدا 

ئەو كارەیان دەستپێكردووە. بۆ منوونە لە لێدوانێكی كارسین ئاشتۆن، 

نوێنەری بااڵی كاروباری دەرەوە و ئاسایشی یەكێتیی ئەوروپادا لەبارەی 



54

میرسەوە لە مارسی 2013دا، باسی مەترسییەكانی كرد سەبارەت خراپ 

دیكەی  پێشێلكارییەكانی  و  ئەشكەنجەدان  و  پۆلیس  مامەڵەكردنی 

مافەكانی مرۆڤ. بەهەمانشێوە و لەكاتی سەردانی مورسی بۆ بەرلین 

بەتوندی  ئەڵامنیا  راوێژكاری  مێركل  ئەنگێال  2013دا،  یەنایەری  لە 

یان  گەرموگوڕی  ئاستی  دواجاریش،  كرد.  سیاسی  فرەیی  لە  داكۆكی 

دووری رایەڵەكانی ئەوروپا لەگەڵ ئەم دەوڵەتانەدا رەنگە كاریگەریان 

لەسەر ئەو رەوتە هەبێت كە ئەو پەیوەندییانە گەشەی پێدەكەن.

لەسەر  سوربوونی  لە  بێت  بەردەوام  ئەوروپا  یەكێتیی  پێویستە 

بەرەو  رێگایە  تەنیا  سیاسی  كۆدەنگییەكی  لەپێناو  كاركردن  ئەوەی 

و  بیانی  وەبەرهێنانی  بە  خۆشگوزەرانی،  و  سەقامگیری  هێنانەدی 

سەركردەكانی  پێویستە  هەروەها  پێویسنت.  زۆر  كە  گەشتیاریشەوە 

بەوەی  سەبارەت  دەرببڕن  پتەویان  ب��اوەڕی  بەڕوونی  ئەوروپا 

بەرژەوەندییەكانی گەالنی ئەم دەوڵەتانە و چەسپاندنی دیموكراسی، 

پێویستیان بە سیستمی سیاسی كراوە و هەمەالیەن هەیە، كە هەموو 

هەبێت،  تێدا  دادپەروەرانەیان  پشكێكی  دانیشتووان  توێژەكانی 

و  سەربەخۆ  میدیایەكی  و  رەخنەگر  ئۆپۆزسیۆنێكی  بوونی  هەروەها 

دامەزراوەی بێالیەنی دەوڵەت و كۆمەڵگەیەكی مەدەنی كارا، ئامرازی 

میكانیزمێكی  ئازادیش  هەڵبژاردنی  رێكخستنی  فرەیین.  پێویستی 

بنەڕەتی دەبێت بۆ راستكردنەوەی پرۆسەی سیاسی گواستنەوە، چونكە 

پێویستە یەكێتیی ئەوروپا ئەگەر بكرێت، بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن و 

سەركردەكانی  پێویستە  هەروەها  ئەولەویەت.  بكاتە  چاودێریكردنی 

یەكێتیی ئەوروپا هەوڵبدەن پەیوەندییەكانیان لەگەڵ سیاسەمتەدارانی 

بنیاتنەرانە  بەشداریكردنی  بۆ  هاندانیان  بۆ  بەكاربهێنن  ئۆپۆزسیۆن 

هەبێت  گونجاو  دیموكراتی  چوارچێوەیەكی  ئەوەی  بۆ  سیاسەتدا،  لە 

بۆ  سەفەركردنیش  بۆ  ئامادەبن  دەبێت  هەروەها  ك��ارك��ردن،  بۆ 

ناوچەكە لەو ماوانەدا كە قەیران بەخۆیەوە دەبینێت )وەكو قەیرانە 
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لەپێناو  هەژموونیان  زیادكردنی  بۆ  ئەویش  میرس(،  دەستوورییەكەی 

دیالۆگدا.

لە  بێت  ب���ەردەوام  ئ��ەوروپ��ا  یەكێتیی  پێویستە  ه��ەروەه��ا 

ئەو  دامەزراوەكانی  لە  چاكسازی  پشتیوانیكردنی  بۆ  هەوڵەكانی 

سێ دەوڵەتدا – بە خزمەتگوزاری ئەمنی و دادوەری و كەناڵەكانی 

لە  بەردەوامبوون  لە  ئەمە جگە   – پەرلەمانەكانیشەوە  و  راگەیاندن 

پێشكەش كردنی یارمەتی بۆ بنیاتنانی كۆمەڵگەی مەدەنی. بەاڵم لە 

لەسەر  كاریگەری  دروستكردنی  بۆ  رێگە  باشرتین  دووردا،  مەودای 

بەرفراوانی  بەرنامەیەكی  لە  خۆی  كۆمەڵگایانەدا،  لەم  گەشەپێدان 

كارلێكی كۆمەاڵیەتیدا دەبینێتەوە لە هەموو ئەو كارانە زیاتر بێت، 

رەنگە  هەروەها  داون.  ئەنجامی  ئەوروپا  یەكێتیی  ئێستا  تا  كە 

بۆ  دەرفەت  و  خوێندكار  و  مامۆستا  كە  ئاڵوگۆڕكردن  بەرنامەیەكی 

الوان لە ئەوروپا و باكوری ئەفریقیا بگرێتەوە، بەجۆرێك لە ناوچەی 

پتەوكردنی  بۆ  كار  لە هەر شتێكیرت  زیاتر  كاربكەن،  یەكێكیاندا  هەر 

لەسەر  هەبێت  كاریگەری  لەوانەیشە  بكات،  هاوبەش  تێگەیشتنی 

مەسەالنەی  بەو  سەبارەت  ئەفریقیا  باكوری  لە  باوەكان  تێڕوانینە 

هەیە.  ئایینییەكانەوە  كەمینە  مافی  و  ژنان  مافەكانی  پەیوەندیان 

كاریگەری  دروستكردنی  بۆ  یارمەتیدەربێت  دەكرێت  ه��ەروەك 

لە  زیاتر  تێگەیشتنی  ئاڕاستەی  بە  ئەوروپا  بۆچوونەكانی  لەسەر 

تایبەت  ئابورییەكانی  كێشە  بەلەبەرچاوگرتنی  عەرەبی.  جیهانی 

جەماوەرییەكانیش،  بزوتنەوە  سەرهەڵدانی  و  ئەوروپا  یەكێتیی  بە 

كورتدا  مەودای  لە  بەرنامەیە  ئەمجۆرە  جێبەجێكردنی  رەنگە  ئەوا 

باكوری  و  ئەوروپا  نێوان  پەیوەندی  ئایندەی  بەاڵم  بێت،  زەحمەت 

ئەم  رەنگە  و  ئەوروپا  یەكێتیی  بۆ  زۆری هەیە  گرنگییەكی  ئەفریقیا 

كە  بهێنێت  ئەوروپا  سیاسەمتەدارانی  و  گەالن  بە  باوەڕ  هەستەش 

بۆچوونێكی دوورمەوداتر پەیڕەو بكەن.
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كورتەیەك لەبارەی نووسەرەوە
ئەنتۆنی دۆركن، هاوكارێكی یەكەمی سیاسەتەكانە لە ئەنجومەنی 

و  دیموكراسی  بواری  لە  تێیدا  كە  دەرەوە،  پەیوەندی  بۆ  ئەوروپا 

لێكۆڵینەوەی  چەندین  دەكات.  كار  یاسا  حوكمی  و  مرۆڤ  مافەكانی 

هەیە سەبارەت بە وەرچەرخانە دیموكراتییەكان لە باكوری ئەفریقیا كە 

ئەنجومەنی ئەوروپا بۆ پەیوەندییە دەرەكییەكان باڵوی كردوونەتەوە 

 A New« »لەوانە »تێڕوانینێكی نوێ بۆ دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ

بەشداری  )بە   »Vision for Democracy and Human Rights

پەیوەندییەكانی  لە  هێز  »پێداچوونەوەی  و   )2011 دینیسۆن،  سوزی 

 A Power Audit of EU-North« »نێوان ئەوروپا و باكوری ئەفریقیا

Africa Relations« )بە بەشداری نیك ویتنی، 2012(. هەروەك چەند 

مافەكانی  سرتاتیجی  بە  سەبارەت  ئامادەكردووە  لێكۆڵینەوەیەكی 

مرۆڤ لە یەكێتیی ئەوروپا، هەروەها سەبارەت بە بنبڕكردنی تیرۆر.

پێشرتیش لە پۆستی بەڕێوەبەری جێبەجێكاری پرۆژەی تاوانەكانی 

»تاوانەكانی  كتێبی  نووسینی  لە  كردووە  بەشداریشی  بووە،  جەنگدا 

 Crimes of War:« بزانن؟«  چی  ئاسایی  خەڵكی  پێویستە  جەنگ: 

What the Public Should Know« )چاپی دووەم، نۆرتۆن، 2007(.
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