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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 

لە  جۆراوجۆر.  سیاسی  ئامانجی  و  ئارمان  بە  یان  سەرمایەداری( 
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ئاڵوگۆڕی  گەواهی  زەوی  لەسەر گۆی  رابردوودا،  ماوەی سەد ساڵی 

خزمەتی  هەندێكیان  كە  بووبن،  چاوەڕواننەكراو  یان  چاوەڕوانكراو، 

مرۆڤایەتییان كردووە و هەندێكیشیان بوونەتە هۆی شەڕو كوشتاری 

بێ ئامان و ماڵوێرانكەر، كە بە ملیۆنان مرۆڤ گیانیان 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 

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

گروپە  دەستی  لەسەر  دەك��ات.   زیادبوون  لە  روو  قوربانییەكان 

عەرەبستانی  لەالیەن  كە  فەندەمێنتاڵەكان،  و  رادیكاڵ  ئیسالمییە 
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سعودیە، قەتەر، توركیا و كۆماری ئیسالمی ئێران هاوكاری و باربوو 

دەكرێن و بەریيانداوەتە گیانی یەكرتو هەر ئەم گروپە ئیسالمییانەن 

عێراق،  لە  ماڵوێرانكەر  جەنگێكی  و  كوشتار  شەڕو  مایەی  بوونەتە 

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 
دەوڵەتە  ئەو  كە  زۆرانەی،  نەرێنییە  دەرئەنجامە  ئەو  سەرەڕای 

روی��داوە  تێدا  جەماوەرییان  شۆڕشی  و  راپ��ەڕی��ن  عەرەبییانەی 

سەرهەڵدانی  هۆكاری  بوونەتە  و  ب��وون  گیرۆدە  بەدەستیانەوە 

ئەمنی، كە هێشتا  ناسەقامگیری كۆمەاڵیەتی، سیاسی و  لە  شەپۆلێك 

ئەنجامە  درێژەی هەیە، ئەمەش وایكردووە پرۆسەی هەڵسەنگاندنی 

بەرجەستە  كۆمەڵگەكانیان  بۆ  ئەوەی  و  شۆڕشانە  ئەو  كۆتاییەكانی 

كردووە، ببێتە جێی مشتومڕێكی توند، بەاڵم ئەوەی ناكرێت مشتومڕی 

كەڵكیان  هەن  گروپ  و  تاقم  هەندێك  كە  ئەوەیە  بكرێت،  لەبارەوە 

لیبیاش،  بە  »بەهاری عەرەبی« وەرگرتووە. سەبارەت  لە شۆڕشەكانی 

پێكهاتەی  بەرپابوو،  تێدا  لە 17ی شوباتی ساڵی 2011دا شۆڕشی  كە 

ئەمازیغی یەكێكبوو لەو گروپانەی لە هەمووان زیاتر سودمەند بوو لە 

شەپۆلەكانی ئەو شۆڕشە میللییانەی ناوچەكەی گرتەوە. 

دەتوانین ئاماژە بۆ ئەوە بكەین، كە قەبارەی ئەو دەستكەوتانەی 

پێكهاتەی ئەمازیغ لە لیبیا لە دوای شۆڕش بەدەستیهێناوە هەرچەند 

وەكو  پێیان  دانپێدانان  پرسی  بە  سەبارەت  بێت،  هەرچییەك  و 

كەمینەیەكی ئیتنیكی و ئەو ئەنجامانەی وەك ماف و دەستكەوتەكان 

بەهۆی چەسپاندنیانەوە لێوەی بەدیدێت، بەاڵم ناكرێت بارودۆخەكە 

لەپێش هەڵگیرسانی  ئەمازیغەكان  بارودۆخی  لەگەڵ  بكرێت  بەراورد 

زمانی  بە  تەنانەت  پێنەدرابوو  رێگەیان  كاتەی  ئەو  شۆڕشەكەدا، 

ئەمازیغی قسە بكەن، ئەمە جگە لە نكۆڵیكردن لە بوونیان لە بنەڕەتەوە 

لەو واڵتەدا، بەاڵم ئەمڕۆ )نوری بوسەهمەین( كە یەكێكە لە كەسانی 

سەر بەو كەمینە ئیتنیكییە، پۆستی سەرۆكی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی 

وەرگرتووە )لە ئاستی پەرلەمان(ە و لە پاڵ پۆستی سەرۆكی حكومەت 

لە قۆناغی گواستنەوەدا، بە بااڵترین پۆستی سیاسی لە لیبیا دادەنرێت. 

لیبیا  لە  ئەمازیغی  پێكهاتەی  بوونی  كە  وەرچەرخانەی  ئەو 
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دەكرێت  زیادەڕۆیی  بەبێ   بینیوە،  بەخۆیەوە  شۆڕش  هۆكاری  بە 

و  كاریگەری  پشتییەوە  لە  قەڵەم،  بدرێتە  راستەقینە  پێبازێكی  بە 

دەكرێت  كە  هەبوو،  ئامادەیی  كارلێككردن  لە  توند  گوشارێكی 

كارلێكەكانی  بەكاربێنین.  بۆ  ئەمازیغی(  )جواڵنەوەی  دەستەواژەی 

ناوخۆییەكانی  كاریگەرییە  و  كارلێك  لەناو  ئەمازیغییە  باڤە  ئەو 

لە  بزاڤەكەوە فرە و جۆراوجۆرن،  دینامیكیای خودی  بە  پەیوەندیدار 

الیەكیرتیش كارلێككردنی دەرەكی پەیوەندیدار بە پەیوەندی بزاڤەكە 

لیبیا بەرجەستە بووە،  بە دینامیكیای ژینگەی سیاسی و پێكهاتەكانی 

یان  بێت  ناوخۆیی  ئەگەر  كارلێككردنانە،  لەو  هیچكام  هەرچەندە 

و شیكردنەوە،  لێكۆڵینەوە  بواری  لە  پێنەدراوە  مافی خۆیان  دەرەكی 

خۆی  مافی  پێویستیشەوە  میدیایی  روماڵكردنی  ب��واری  لە  بەڵكو 

نەدراوەتێ ، ئەوەش بۆ خۆی گرفتێكی گەورەی بەردەم ئەو توێژەرانەیە 

ناو  رۆچوونە  پێش  بەاڵم  پرسە،  ئەم  لەسەر  كاركردنن  سەرقاڵی  كە 

كێشەی  بە  پەیوەندیدارەكان  كارلێكە  بە  تایبەت  بەرتەسكی  بازنەی 

بازنەیەكی  بەناو  خێرا  دیدێكی  ئەنجامی  لە  دەبینین  ئەمازیغی، 

فراوانرتی تایبەت بەو كارلێككردنانە، پێامندەڵێت رەوشی لیبیای ئەمڕۆ 

ئاماژە دەكات بۆ دەستەبەربوونی چەند هێامیەكی بەهێز سەبارەت 

بە هەبوونی قەیرانی پێكەوەهەڵكردن یان پێكەوەگونجانی نیشتامنی، 

لیبیا بەدەستیەوە دەناڵێنێت، ئەو قەیرانەش بەرجەستە  كە دەوڵەتی 

بۆ  سیاسی  ژینگەی  كارلێكەكانی  وابەستەبوونی  ئەنجامی  لە  بووە 

چەند فاكتەرێك، كە بە شێوەیەكی نەرێنی كاریگەرییان هەیە لەسەر 

لەسەر  چڕبوونەوە  بەمەش  لیبیا.  نیشتامنی  دەوڵەتی  یەكپارچەیی 

لێكۆڵینەوەی دینامیكیاكانی جواڵنەوەی ئەمازیغی بە تەنها بەس نییە 

كاریگەری  بە  سەبارەت  دەكرێت  كە  پرسیارە،  ئەم  وەاڵمدانەوەی  بۆ 

جواڵنەوەی ئەمازیغی لەسەر مەسەلەی پێكەوەگونجانی نیشتامنی لە 

لیبیا، بەاڵم ئەم بابەتە توێژینەوەی بزاڤەكە دەخوازێت بە هۆی دانانی 
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لە چوارچێوەی چارەسەركردنی قەیرانی پێكەوەگونجانی نیشتامنی و 

ئەو ژینگە سیاسییەی خودی بزاڤەكەی تێدا هەڵكەوتووە، كە هەموو 

لیبیای گرتۆتەوە. 

یەكەم: كێشەی توێژینەوەكە

كە  توێژینەوەیە  ئەم  واڵت��ەدا،  ئەو  قەیرانی  چوارچێوەی  لە 

دینامیكیای  سەر  بخاتە  تیشك  هەوڵدەدات  توێژەر  رێگەیەوە  لە 

خۆگونجاندنی  ئاستی  و  مەودا  گۆشەی  لە  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

و  لیبیا  سیاسی  ژینگەی  كارلێككردنی  بزوێنەرەكانی  دینامیكیا  لەگەڵ 

كاریگەری نواندنی لەسەر بوونی قەیرانی پێكەوەگونجانی نیشتامنی 

لە لیبیا. توێژینەوەكە ئەم فاكتەرانەشی دیاریكردووە كە كاریگەرییان 

قۆناغی  هۆی  بە  لیبیا  لە  سیاسی  ژینگەی  دینامیكیای  لەسەر  هەیە 

دوای شۆڕش، كە بە ئاست و پلەی جیاواز خۆی لە ئاڕاستەی هەبوونی 

بە  بەندە  و  دەبینێتەوە  لیبیا  لە  نیشتامنی  پێكەوەگونجانی  قەیرانی 

ئایین،  لە:  بریتین  ئەوانیش  سەرەكییەوە،  فاكتەری   )4( كاریگەری 

خێاڵیەتی، ناوچەگەرێتی، چەك. 

دووەم: گرنگی توێژینەوەكە

توێژەر  گرنگیپێدانی  چوارچێوەی  دەچێتە  توێژینەوەیە  ئەم 

)بەهاری  دەرئەنجامانەی  و  گۆڕانكاری  ئەو  لەسەر  لێكۆڵینەوە  بە 

لەناو  كەمینەكان  بارودۆخی  لە  گۆڕانكاری  دروستیكردووە،  عەرەبی( 

ئەو دەوڵەتانەی كە شۆڕشی جەماوەرییان تێدا بەرپاكراوە، هەروەها 

ئەو  نیشتامنی  دەوڵەتی  كایەی  لەسەر  گۆڕانكارییانە  ئەو  كاریگەری 

بەدوای  نیشتامنی  پێكەوەگونجانی  بە  سەبارەت  گرفتانەی  و  كێشە 

چوارچێوەی  دەچێتە  توێژینەوەكە  گرنگی  هەروەها  هێناوە،  خۆیدا 

هەوڵدانی توێژەر بۆ بەشداریكردن لە بەدیهێنانی هەندێك مەعریفەی 
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لیبیا  لە  ئەمازیغی  كێشەی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  لەبارەی  كەڵەكەبوو 

كێشەیە  ئەو  لەسەر  پەیوەندارەكان  توێژینەوە  خەریكە  تایبەتی.  بە 

نامێنێت، كە لە دوای شۆڕشەوە گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە. پێشرتیش 

باسكردنی  بە  سەبارەت  ب��اڵوك��راوەدا  توێژینەوەیەكی  لە  توێژەر، 

جواڵنەوەی ئەمازیغی لە گۆشەی دینامیكیا ناوخۆییەكانیەوە ئاماژەی 

پێگەوەگونجانی  كێشەی  دینامیكیانە  ئەم  بكرێت  ئەگەر  كردووە،  بۆ 

ببێتە  ئەمازیغی  كێشەی  وادەك��ات  ئەوا  بكەن،  بەردیدە  نیشتامنی 

گۆڕانكاری  دروستبوونی  ئەگەری  پرۆسەی  ل��ەب��ەردەم  كۆسپێك 

ئەم  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  پێچەوانەوە.  بە  یان  لیبیا،  لە  دیموكراسی 

توێژینەوەیە فۆكس دەخاتە سەر ئاستی توانای جواڵنەوەی ئەمازیغی 

لە خۆگونجاندن و هەڵكردن لەگەڵ ئەو چوار فاكتەرەی كە زۆرترین 

كاریگەرییان هەیە لەسەر دینامیكیای ژیانی سیاسی لە لیبیا لەالیەك، 

لە الیەكیرتیشەوە ئەو توێژینەوەیە لە كۆتاییدا دەچێتە سەر باسكردنی 

قەیرانی پێكەوەگونجانی نیشتامنی لە واڵتی لیبیا بە شێوەیەكی گشتی، 

دوای  لیبیای  لە  ئەمازیغی  كێشەی  لێكۆڵینەوەی  رێگەی  لە  ئەوەش 

بەرپابوونی شۆڕش.

سێیەم: گریامنەیی توێژینەوەكە

دینامیكیاكانی ژیانی سیاسی لیبیا پەیوەستە بە كاریگەرێتی چەند 

پێكەوەگونجانی  قەیرانی  دروستبوونی  هۆی  بوونەتە  كە  فاكتەرێك 

ئەمازیغی  كێشەی  و  پرس  كە  قەیرانەی  ئەو  لیبیا،  لە  نیشتامنی 

كە  كەمینەیەی  ئەو  تێپەڕاندووە،  ئیتنیكی  كەمینەیەكی  وەك��و 

سیاسییەكانی  و  كەلتوری  دەستكەوتە  بەدەستهێنانی  هەوڵی 

جواڵنەوەی  پاشان  تایبەتییەكەی،  ناسنامە  بە  پشتبەستنی  بە  دەدات 

وەرگرتووە،  نیشتامنی  پێكەوەگونجانی  قەیرانی  لە  كەڵكی  ئەمازیغی 

ئەوەش  لیبیا،  لە  كێشەیە  ئەو  ئاڵۆزتربوونی  بۆ  هۆكارە  هەرچەندە 
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بونیادنانی  لەبەردەم  دروستكردووە  گەورەی  گرفتێكی  كە  بابەتێكە 

كۆدەنگی نیشتامنی لەسەر مەرجەكانی بونیادنانی دەوڵەت و فۆرمە 

دیاریكراوەكانی. 

ئێمە گفتوگۆ لەسەر ئەوە دەكەین، كە ئەمازیغەكان كەمینەیەكن 

ژینگەی  هەلومەرجی  بەاڵم   ، خۆیاننب،  بوونی  دەربڕی  دەیانەوێت 

كە  جۆرێك  بە  ئامانجە  ئەو  بەدیهێنانی  بۆ  پێنادات  بوارییان  سیاسی 

بۆیە  بكرێتەوە،  جێگەیان  گشتگیردا  نیشتامنی  چوارچێوەی  لەناو 

و  هۆكار  چەندین  كاریگەری  ژێر  كەوتۆتە  ژینگەش  هەمان  دەبینین 

فاكتەری دژە كۆدەنگی و یەكبوون، لە بەرامبەریشدا شۆڕبوونەوە بۆ 

ئەنجامی  چەندین  هەیە  بۆی  سیاسیدا  پرۆسەی  لە  بەشداریكردنیان 

ئیرت  نیشتامنی،  پێكەوەگونجانی  ئاستی  لەسەر  لێبكەوێتەوە  نەرێنی 

)كە  بێت  گۆشەگیرییەوە  باشزانینی  بە  رێگەی  لە  دەرئەنجامە  ئەو 

بژاردەیەكی ناواقیعی و دوورە(، یان لە رێگەی پەیڕەوكردنی رێڕەوێكی 

ناجۆر و دژ ی هەوڵوتەقەلالكانی بونیاتنانەوەی دەوڵەتێكی نیشتامنی 

بێت لە لیبیا.

چوارەم: ناوەرۆكی توێژینەوەكە

لە پێناو لێكۆڵینەوە و باسكردنی ئەم كارلێككردنە دووجەمسەرییە، 

ناوەرۆكی توێژینەوەكە بابەتی شیكردنەوەی سیستمسازی بەكارهێناوە، 

لێكۆڵینەوە  شیاوی  كە  حاڵەتەدا  ئەو  لەگەڵ  دەگونجێت  چونكە 

لەالیەن  سیساسیە  چەمكێكی  واتایەی  بەو  سیستم  لەسەركردنە. 

كۆمەڵێك  لە  »بریتییە  كراوە:  پێناسە  بەمشێوەیە  ئیستۆن(ەوە  )ئێڤید 

لە  كۆمەاڵیەتی  رەفتاری  كۆی  ئەنجامی  لە  كە  كۆمەاڵیەتی،  كارلێكی 

كۆمەڵگەدا  لەناو  بەهاكان  دەسەاڵتخوازیی  دابەشكردنی  رێگەی 

تەوزیفكردنی  بە  هەڵدەستین  ئێمەش  ئەوە  لەبەر  دەردەهێرنێت«. 

جێی  خۆی  بۆ  كە  بارەدا  ئەو  بەسەر  جێبەجێكردنی  و  چەمكە  ئەم 
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لێكۆڵینەوە لەسەركردنە، ئەوەش لە رێگەی گۆشەی فۆكسدانان لەسەر 

ئایتمەكانی ئەو ژینگە سیاسییەی كە لە ناویدا جواڵنەوەی ئەمازیغی 

دروستبووە، پاشان ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە لەسەر ئایتمەكانی بزاڤەكە 

ژینگەی  لەگەڵ  كارلێككردنی  چوارچێوەی  لە  دەرهاویشتەكانی  و 

ئەو  لەسەر  بزاڤە  ئەو  پێچەوانەی  نواندنی  كاریگەری  و  دەوروب��ەر 

ژینگەیەی كە رۆڵی تیادا دەبینێت. هەروەها توێژینەوەكە مەنهەجی 

شیكردنەوەی ناوەرۆك بەكاردەهێنێت لە رووی مامەڵەكردنی لەگەڵ 

هەندێك بەڵگەنامە و ژمارە و داتای بەدەستهاتوو لە رێگەی هەندێك 

توێژینەوەكە  كۆتاییشدا،  لە  ئەمازیغییەوە.  چاالكی  ناوەندی  و  الیەن 

بەدرۆخستنەوەی  لە  ك��ردووە  پەیڕەو  رەخنەگرانەی  ناوەرۆكێكی 

لەسەر  كاریكردووە  بەو شێوەیەش  ئەمازیغی،  پرسی  وتاری  هەندێك 

ئەنجامدانی پرۆسەی هەڵوەشان و پێكەوەلكاندنی هەندێك دیاردەی 

پێناو  لە  لیبیا،  لە  نیشتامنی  پێكەوەگونجانی  قەیرانی  بە  پەیوەست 

جواڵنەوەی  ئایتمەكانی  لەگەڵ  بەریەككەوتنیان  ئاستی  نیشاندانی 

ئەمازیغی. 

پێنجەم: سنوری توێژینەوەكە 

ماوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  توێژینەوەكەمان  زەمەنییەكانی  سنورە 

و   2011 شوباتی  لە 17ی  لیبیا  و هەڵگیرسانی شۆڕشی  دەستپێكردن 

كێشەی  كە  دەكات،  گۆڕانكارییانە  و  پێشكەوتن  ئەو  هەموو  روماڵی 

ئەمازیغی لەو بەروارەوە تاكو كۆتایی ساڵی 2013 بەخۆیەوە بینیوە. 

هەروەها سنورە شوێنگەرییە)مكانی(یەكان لە لێكۆڵینەوەی بارودۆخی 

ئەمازیغەكان بە تەنها لەناو لیبیا لە توێژینەوەكەدا بەرجەستە كراوە، 

رێگەی  لە  ئەوەش  دانراوە،  بۆی  چوارچێوەیەی  لەو  دەرچوون  بەبێ  

تیشكخستنە سەر رەوش و بارودۆخی ئەمازیغەكان لە دەوڵەتانی تری 

باكوری ئەفریقیا، كە مەبەستی سەرەكی ئەم توێژینەوەیە نییە، بەڵكو 
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تەنها بە شێوەیەكی الوەكییانە ئاماژەی پێدراوە، لە پێناو خزمەتكردنی 

جواڵنەوەی  شیكردنەوەی  و  لێكۆڵینەوە  سەرەكییەكانی  مەبەستە 

چوارچێوەی  لە  و  شۆڕش  بەرپابوونی  دوای  لیبیا،  لەناو  ئەمازیغی 

قەیرانی پێكەوەگونجانی نیشتامنیدا.

شەشەم: دابەشكردنی توێژینەوەكە 

لە  جگە  دابەشكراوە،  ت��ەوەردا  چوار  بەسەر  توێژینەوەیە  ئەم 

ئەو  لێكدانەوەی  و  شیكردنەوە  یەكەم،  تەوەری  كۆتایی.  و  پێشەكی 

تەوەری  هەروەها  پێكردووە.  ئاماژەمان  پێشرت  كە  فاكتەرەیە،  چوار 

دووەم، باسی گەشەكردن و پێشكەوتنی مێژوویی كێشەی ئەمازیغی 

دوای  لە  پرسی  بوونی  ئێستای  قۆناغی  دەگاتە  تا  دەكات،  لیبیا  لە 

شۆڕش، ئەوەش بە مەبەستی داڕشتنی وێنایەكی گشتگیر و كورتكراوە 

بۆ رێڕەوی كێشەی ئەمازیغی و دۆزینەوەی فەلسەفەی مێژوویی لە 

وردەكارییەكی  بە  سێیەم  تەوەری  بەاڵم  گەشەكردنەوە،  ئەم  پشت 

دینامیكیا  و  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  دەستەواژەكانی  باسی  زۆرترەوە 

هەر  لەگەڵ  كارلێككردنی  ئەنجامی  لە  دەك��ات،  سەرەكییەكانی 

جواڵنەوەی  توانای  پێوانی  ئامانجی  بە  ئەوەش  فاكتەرەكەدا،  چوار 

تەوەری  لە  ژینگەیەدا.  ئەو  لەگەڵ  خۆگونجاندن  لەسەر  ئەمازیغی 

هەڵسەنگاندنی  بۆ  بخەینەڕوو  تێڕوانینێك  هەوڵدەدەین  چوارەمدا 

جواڵنەوەی  دینامیكیاكانی  چاوەڕوانكراوەكانی  كاریگەرییە  گشتی 

لە  لیبیا.  لە  نیشتامنی  پێكەوەگونجانی  قەیرانی  بۆتەی  لە  ئەمازیغی 

دەخاتەڕوو  خۆی  تایبەتی  بۆچوونی  دیدو  توێژەر  باسەكەدا،  كۆتایی 

لە هەمبەر  پێبكرێت  مامەڵەی  پێویستە  كە  شێوازەی،  بەو  سەبارەت 

كێشەی ئەمازیغی بە شێوەیەك كە بە هۆیەوە فۆڕمی پێكەوەگونجانی 

نیشتامنی بەدی بێت، لە هەمانكاتیشدا مافەكانی پێكهاتەی ئەمازیغ 

پێشێل نەكرێت و ستەمییان لێنەكرێت.
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دینامیكیای ژینگەی سیاسی لیبیای دوای شۆڕش
لە فرەیی و زۆرو زەوەندی  بەرپابوونی شۆڕش جۆرێك  لە دوای 

بەسەر ژینگەی سیاسی لیبیادا زاڵبوو، كە لە هەندێك كاتدا دەگاتە ئاستی 

كاراكتەرێكی  چەند  بەشداربوونی  رێگەی  لە  ئەوەش  پاشاگەردانی، 

كاراكتەری  ئەوانە  ئەگەر  دەبینێتەوە،  سیاسی خۆی  پرۆسەی  لە  نوێ 

كاریگەرتریش  و  گرنگرت  لەوەش  بەاڵم  بن،  دەرەك��ی  یان  ناوخۆیی 

كە  داناوە،  دینامیكییانە  ئەو  لەسەر  كاریگەرییان  كە  فاكتەرانەن  ئەو 

فاكتەرانەن  ئەم  چونكە  پێكهێناوە،  لیبیایان  سیاسی  ژیانی  ژینگەی 

دەرهاویشتەكانی  و  سیاسییەكان  كارلێككردنە  بنەماكانی  سنوری  كە 

لەم  لیبیا.  لە  دیاریدەكەن  دەوڵەت  بونیادنانی  و  سیاسی  پرۆسەی 

روانگەیەوە، ئەم تەوەرە هەوڵیداوە تیشكبخاتە سەر گرنگرتینی سیامو 

گرنگرتین  باسكردنی  رێگەی  لە  لیبیا،  سیاسی  ژینگەی  دیمەنەكانی 

فاكتەرە كاریگەرەكان لەسەر ئەو ژینگەیە، واتە دەكرێت ئاماژە بكەین 

بە كاریگەرێتی فاكتەرەكانی: ئایین، خێڵ، ناوچەگەریی و چەك. 

1. ئایین

لە  یەكێك  وەكو  شۆڕش،  بەرپاكردنی  دوای  لە  ئایینی  فاكتەری 

كارلێككردنی  لەسەر  كاریگەرەكان  فاكتەرە  سەرەكیرتین  و  دیارترین 

سیاسی لە لیبیا دەركەوتووە، بۆیە رەهەندێكی هەرێمیی گرنگی پەیدا 

فاكتەری  تێپەڕاندووە.  لیبیای  لۆكاڵیی  بە جۆرێك كە سنوری  كردووە، 

گۆڕەپانی  سەر  كاریگەرەكانی  سەرەكییە  بزوێنەرە  لە  یەكێكە  ئایینی 

بە  ئەفریقیا  و  ناوەڕاست  كارلێككردنەكانی خۆرهەاڵتی  و  گۆڕانكاری 

دەگەڕێتەوە  رەهەندە  ئەم  كاریگەری  دەركەوتنی  شێوەیەكی گشتی. 

فاكتەری  وایكرد  سەرەكییەی  وێستگە  ئەو  بەاڵم  پێشوو،  سااڵنی  بۆ 

و  گرنگ  فاكتەرێكی  ببێتە  هەرێمییەكاندا  كارلێككردنە  لە  ئایینی 

سەرەكی، تەقینەوە و پەالمارەكانی 11ی سێپتەمبەری 2001ی ویالیەتە 
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چوارچێوەی  لە  بوو  دواتر  روداوەكانی  و  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی 

»شەڕی جیهان لە دژی تیرۆریزم«، كە وایكرد بزووتنەوە ئیسالمییەكان 

و  ئاڵۆزی  زۆرێك  نانەوەی  لە  رۆڵ  و خاوەن  الیەنێكی سەرەكی  ببنە 

پشێوی هەرێمی، بە جۆرێك ئەوانەی لەگەڵ ئەو بزووتنەوانە كارییان 

ئەوەش  هەبوو،  قووڵیان  و  بااڵ  شارەزایی  و  بوون  راهێرناو  دەكرد 

رەنگدانەوەی هەبوو لەسەر دەركەوتنی كاریگەری ئەو بزوتنەوانە لە 

جێبەجێكردنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكان لە دژی هێزە سەربازییەكانی 

سەر بە قەزافی لەگەڵ هەڵگیرسانی شۆڕشی لیبیا، ئەوەش هاوكات بوو 

خاكی  ناو  بۆ  لیبییەكان  جیهادییە  چەكدارە  لە  زۆرێك  هاتنی  لەگەڵ 

هەر  نەك  لیبیا،  شۆرشگێڕانی  شانبەشانی  جەنگان  مەبەستی  بە  لیبیا 

ئەوەندە، بەڵكو جیاوازییە گەورەكە ئەوە بوو، كە ئەو جیهادییانەی تا 

دوێنێی نزیك لەو گروپ و الیەنە دیارانە بوون كە دەوڵەتانی خۆرئاوا 

دەكردن،  لەگەڵ  شەڕییان  تیرۆریزمدا  دژی  جەنگی  چوارچێوەی  لە 

بوونە هاوپەیامنانی بەهێزی ئەو دەوڵەتانە لە چوارچێوەی شەڕكردن 

لە دژی هێزەكانی معەممەر قەزافی.

بزوتنەوە  و  گروپەكان  عەرەبییەكاندا،  شۆڕشە  بۆتەی  لە 

ببوونە  كە  پێكدەهێنان،  هێزانەیان  ئەو  دیارترینی  ئیسالمییەكان 

سیاسی  ژیانی  لە  هەڵكشانیان  و  دەركەوتن  و  روداوەكان  پێشەنگی 

بەرپابوونی  س��ەرەت��ای  لەگەڵ  ب��وو  هاوكات  عەرەبیدا  ناوچەی 

شۆڕشەكان. ئاشكرایە كە زۆرێك لە هێزو گروپەكانی ئیسالمی سیاسی 

دەرەوەی  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  عەرەبییەكاندا،  واڵتە  زۆربەی  لە 

چوارچێوەی فەڕمی كاری سیاسیدا بوون، بە تایبەتیش لەو واڵتانەدا كە 

شۆڕشیان تیادا بەرپا بوو، بەاڵم لەگەڵ روخانی رژێمە دەسەاڵتدارەكان 

لەالیەن شۆڕشە جەماوەرییەكانەوە، بە تایبەتی لە میرس و تونس، ئیرت 

لەناو  سەرەكی  كاراكتەری  بوونە  سیاسی  ئیسالمی  گروپەكانی  هێزو 

گواستنەوە  قۆناغی  بە  سەرەتا  كە  تازانەدا،  دەسەاڵتە  سیستمی  ئەو 
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پەراوێزی  لە  بكەن  پاشەكشە  هەندێك  پێشئەوەی  پێكرد،  دەستییان 

ساڵی  ناوەڕاستی  لە  میرس،  لە  موسلمین  ئیخوان  دەسەاڵتی  روخانی 

2013. گەیشتنی بزوتنەوەكانی ئیسالمی سیاسی بە كورسی دەسەاڵت 

لە هەریەك لە میرس و تونس، هاوكات لەگەڵ سەركەوتنی بزوتنەوەی 

سایەی  لە  گشتی  شێوەیەكی  بە  هەرێمەدا  لەو  موسلمین  ئیخوان 

بە پشتیوانی  چاودێریكردن و سەرپەرشتی هەندێك هێزی هەرێمیی 

خۆرئاوا. 

لەسەر ئاستی ناوخۆی لیبیا و لە چوارچێوەی پێكهاتنی كۆمەاڵیەتی 

سیاسی  ژیانی  لە  بەردەوامی  بە  ئایین  لیبی،  كۆمەڵگەی  كەلتوری  و 

ئەوە  بۆ  ئاماژە  دەتوانین  لێرەدا  هەیەتی.  و  هەبووە  ئامادەیی  لیبیا 

بااڵی  ئاستێكی  بە  گشتی  شێوەیەكی  بە  لیبیا  كۆمەڵگەی  كە  بكەین، 

نزیكیی  بە  چونكە  تایبەمتەندە،  مەزهەبی  و  ئایینی  پێكەوەگونجانی 

مەزهەبی،  ئاستی  لەسەر  بەاڵم  موسوڵامنن،  دانیشتوانەكەی  هەموو 

مەزهەبی  شوێنكەوتەی  لیبیا  كۆمەڵگەی  پێكهاتەكانی  زۆرب��ەی 

شوێنكەوتەی  زۆرینەیان  كە  ئەمازیغییەكان  لە  جگە  )مالیكی(ین، 

كاریگەری  و  رۆڵ  قوڵی  بە  ئایین  فاكتەری  )االباچی(ین.  مەزهەبی 

خۆی لەسەر كەلتور و دابونەریتە كۆمەاڵیەتییەكانی كۆمەڵگەی لیبیا 

گشتی  فەزای  لە  ئایین  بەهێزی  ئامادەیی  بەهۆی  دروستكردووە. 

بەسەر  كۆمەاڵیەتی  لێبوردەیی  دۆخی  سیاسییەكاندا،  كارلێكە  و 

بۆ  بیگێڕینەوە  دەتوانین  بارێكە  ئەوەش  زاڵبووە،  لیبیادا  كۆمەڵگەی 

رابەرایەتیكردنی  لە  سەننوسی  بزوتنەوەی  كە  مێژووییەی،  رۆڵە  ئەو 

بزوتنەوەی نیشتامنی گێڕاویەتی لە پێناو بەدەستهێنانی سەربەخۆیی، 

پاشان لە بونیادنانی دەوڵەتی نوێی لیبیا. بزوتنەوەی سەننوسی توانی 

پێگەی خۆی بگونجێنێت لەگەڵ رسوشتی خێڵەكی كۆمەڵگەی لیبیادا لە 

رێگەی پەیڕەوكردنی سیستمی )الزوایا(، بەاڵم لە دوای بەدەستهێنانی 

بزوتنەوەی  سیاسییەكانی  رابەرە  دوایین  كە  دەبینین  سەربەخۆیی، 
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ئەلسەننوسی(  ئیدریس  )محەمەد  پاشا  سەردەمەدا  لەو  سەننوسی 

سەرقاڵبوو بە بانگەوازی ئایینی سەبارەت بە كاروبارەكانی حوكم، بە 

هۆیەشەوە  بەو  هەڵگرت،  سیاسی  گەندەڵی  كەسیامكانی  شێوەیەك 

كردو  پاشەكشەی  سەننوسی  بزوتنەوەی  كۆمەاڵیەتی  بناغەیی  هێزی 

لەالیەن  كودەتایەك  ئەنجامدانی  رێگەی  لە  كاتەی  ئەو  تا  بوو،  الواز 

چەندین ئەفسەری سوپای لیبیا بە سەركردایەتی معەممەر قەزافی لە 

ئەیلولی ساڵی 1969دا وەك بزوتنەوەیەكی ئایینی و سیاسی لە لیبیا، 

كۆتایی بە دەسەاڵت و هەژموونی )سەننوسی( هێرنا.  

قەزافییەوە،  لەالیەن  دەس��ەاڵت  دەستبەسەرداگرتنی  دوای  لە 

بوو،  حزبگەرایی  بە  دژ  سۆسیالیستی  بیروڕای  هەڵگری  لەالیەك  كە 

ئەمانە  بەاڵم هەموو  بوو،  ئاینییەكان  رەوتە  بە  دژ  الیەكیرتیشەوە  لە 

رێگر نەبوون لەبەردەم هەوڵدان بۆ بەرجەستە كردنی پێگەی ئایینی و 

تەوزیفكردنی بە شێوەیەكی میكانیزمییانەی سودخوازی بۆ مەبەستی 

سیاسی، لەبەر ئەوە الیەنێكی وا دەرنەكەوت كە رۆڵێكی سیاسی كارا و 

دانپێدانراو ببینێت پاڵپشت بە زەمینەیەكی ئاینی. رەوتە ئیسالمییەكان 

و  توندوتیژی  رووبەڕوی  قەزافی  معەممەر  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە 

داپڵۆسینی توندكرانەوە. دەكرێت بڵێین، كە دیارترینی رەوتە ئاینییەكان 

موسلمین، حزبی  ئیخوان  كۆمەڵی  لە  قەزافیدا  لە سەردەمی  لیبیا  لە 

رزگاری ئیسالمی، كۆمەڵی )التبلیغ(، بزوتنەوەی تەجەموعی ئیسالمی، 

و  سەلەفی  گروپی  كۆمەڵێك  و  لیبیا  ئیسالمی  شۆڕشگێڕی  كۆمەڵی 

ئەوەشدا، سەرەڕای  لەگەڵ  پێكهاتبوو.  بچوك  قەبارە  تەكفیری  گروپی 

سیاسی  ئیسالمی  رەوتەكانی  بەگژداچوونەوەی  بۆ  قەزافی  هەوڵدانی 

و  ئامانج  بۆ خزمەتی  لە هەندێككاتدا  ئایین  بەكارهێنانی  و  لەالیەك 

مەبەستە سیاسییەكانی لەالیەكیرتەوە، بەاڵم ئەم كارانە هاوكات لەگەڵ 

رسوشتی  نەیانتوانی  واڵتەدا،  ئەو  گشتی  فەزای  لە  ئایین  ئامادەیی 

لێبوردەیی و ئاشتیخوازانەی كۆمەڵگەی لیبیا الواز بكەن.
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لە  قەزافی  رژێمی  كە  دوژمنكارانەیەی  هەڵوێستە  ئەو  بەهۆی 

دەكرد،  پەیڕەوی  سیاسی  ئیسالمی  بزوتنەوەكانی  و  رەوت  بەرامبەر 

دواجار  قەزافی،  سەردەمی  لە  هەڕەشەلێكراوانە  بزوتنەوە  ئەو  بۆیە 

شۆڕش  لە  بەشدارییانكرد  الیەنەنانەی  و  هێز  ئەو  پێشەنگی  بوونە 

ئامادەیی  كە  بزوتنەوانەی  ئەو  تایبەتی  بە  رژێمەكەی،  روخاندنی  و 

بەرچاوییان لەسەر گۆڕەپانەكە هەبوو، بە تایبەتیش ناوی هەریەك لە 

كۆمەڵی ئیخوان موسلمینی لیبیا و كۆمەڵی ئیسالمی شۆڕشگێڕی لیبیا 

دەهێرنێت، چونكە رۆڵی كاریگەر و بەرچاوییان گێڕا لە ئۆپەراسیۆنە 

سەربازییەكان و شۆڕشكردن لە دژی رژێمی قەزافی، ئەوەش لە قۆناغی 

رەوایەتی  لە  جۆرێك  شۆڕش  قۆناغی  دوای  لە  سیاسی  گواستنەوەی 

منوونە  بۆ  لیبیا.  لە  سیاسی  ئیسالمی  بزوتنەوەكانی  بەخشیە  سیاسی 

هەڵبژێردرا،   2012 ساڵی  تەموزی  لە  كە  گشتی،  نیشتامنی  كۆنگرەی 

موسلمین  ئیخوان  كۆمەڵی  بە  سەر  گەشەپێدانی  و  بونیادنان  حزبی 

و  نیشاندا  لیبیادا  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  خۆی  بەهێز  شێوەیەكی  بە 

چوارچێوەی  لە  نیوەیان  كە  بكات،  بەشداری  نوێنەر   )34( بە  توانی 

لیستەكانی هەڵبژردندا سەركەوتن و نیوەكەی ترییان وەك نوێنەرانی 

سەربەخۆ سەركەوتنیان بەدەستهێنا. هەروەها نوێنەریەتیكردنی رەوتە 

سەلەفییەكان لە كۆنگرەی نیشتمنیدا گەیشتە نزیكەی )27( نوێنەر، لە 

نێوانیشیاندا نوێنەرانی حزبی )الوگن(ی سەر بە عەبدولحەكیم بلحاج، 

ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی شۆڕشگێڕی هەڵوەشاوەی لیبیا هەبوون. 

ببووە  لیبیا  ناسەقامگیری  و  ناجێگیر  ژینگەی  ل��ەوەش،  جیا 

زەمینەخۆشكەری كەشوهەوایەكی گونجاو بۆ چاالكبوونی گروپ و 

هێزە جیهادییەكان لە الیەكیرتەوە. ئەو هێزو گروپە جیهادییانەی لیبیا 

فەرمییەكانی  دامودەزگا  ناو  الیەنی  هاوسۆزی هەندێك  لە  جۆرێك 

ئەو هێزو  بڵێین  بەدەستهێنابوو. دەشكرێت  گواستنەوەیان  قۆناغی 

فەرمییە  دەزگا  دەرەوەی  لە  كە  جیهادییانەی  ئیسالمییە  الیەنە 



21

قۆناغەكە  سیامكانی  دیارترین  ببووە  كارییاندەكرد،  لیبیادا  نوێكانی 

لیبیا  كۆمەڵگەی  لە  باو  سۆفیگەری  دینداری  سیامكانی  لەگەڵ  كە 

مەزارگەی  روخاندنی  بە  تایبەتیش دەستكردنیان  بە  بەریەككەوتن، 

بەهێزەی  ئامادەییە  ئەم  كە  دەبینین  دواتر  پیاوچاكان.  ئەولیاو 

ئیسالمییەكان هەندێك بابەتی لە ناوەوە و دەرەوەی لیبیا وروژاند 

سەبارەت بە هەندێك لەو مەسەالنەی پەیوەسنت بەو ئامادەگییەی 

هێزە ئیسالمییەكانەوە، بۆ منوونە و وەك جێبەجێكردنی شەریعەت 

و كاریگەرییەكانی لەسەر هەندێك لە الیەن و پێكهاتەكانی لیبیا، بۆ 

منوونە وەك ئەو ژنانەی كە لەپێش شۆڕش زۆرێك مافیان پێدرابوو، 

گشتی،  ژیانی  بوارەكانی  لە  بەشداریبكەن  پێدەدان  رێگەی  كە 

رەوتە  زۆرینەی  گوتاری  و  تێڕوانین  پێچەوانەی  بووە  ئەوە  بەاڵم 

ئیسالمییە جۆراوجۆرەكان، هەروەها ببووە پێچەوانەی تێڕوانینەكانی 

و  ئاڕاستە  خاوەن  كەمینە  وەك  تری  پێكهاتەی  و  گروپ  هەندێك 

بابەتە  ئەم  تێبینی  كە  لەگەڵئەوەی  عەملانییەكان.  و  لیرباڵی  بیروڕا 

پەلكێشكردنی  كاریگەری  ژێر  نەخراوەتە  گوایا  دەكرا  شێوەیەك  بە 

توندەوە، وەكئەوەی بۆ منوونە لە تونس و میرس روویدا، پێدەچێت 

هۆكارەكەی بگەڕێتەوە بۆ رسوشتی لێبوردەیی گەلی لیبیا، هاوكات 

و  گشتی  بواری  لەسەر  ئایین  كاریگەری  پێگەو  ئامادەیی  لەگەڵ 

تێكەاڵوبوونی لەگەڵ سیاسەتدا لەالیەك، لە الیەكیرتیشەوە هەبوونی 

لە بوونی دەوڵەتی نوێی  بابەتێكی زۆر گرنگرت، كە هەڕەشە  چەند 

لیبیا دەكەن و وابەستەییان بە ئاسایشی كەسێتی و ژیانی رۆژانەی 

مەسەلەی  گرنگی  بەجۆرێك  كە  بابەتگەلێكن  لیبییەكانەوەهەیە، 

كەمبۆتەوە،  لەبەردەمیاندا  ئیسالمی  شەریعەتی  جێبەجێكردنی 

لە  پارێزگاریكردن  پرسی  بابەتانەشەوە،  ئەم  هەموو  سەرووی  لە 

یەكپارچەیی دەوڵەت و بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی و ئاسایشیی 

لەبەرچاو گیراوە. 
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رەوتە  بوو  لیبیا  شۆڕشی  كە  ئەوەیە،  بابەتە  ئەم  پوختەی 

ئیسالمییەكانی بە هەموو بیروڕا و بۆچوونەكانیانەوە لە قۆزاخەكانیان 

داهاتوودا  قۆناغی  لە  ئاستەنگەی  ئەو  بووە  ئەمە  بەاڵم  دەرهێنا، 

ئاماژە دەكات  لیبیا بۆوە. شارەزایی مێژوویی  رووبەڕوی كۆمەڵگەی 

هەموو  بەرامبەر  لە  لیبیا  كۆمەڵگەی  پشوودرێژی  و  خۆڕاگری  بۆ 

كاریگەری  كۆنرتۆڵكردنی  و  ئاراستەكردن  تەقلالكانی  و  ه��ەوڵ 

ئێستا  تاكو  ئاماژانەی  ئەو  هەروەها  كۆمەڵگە،  ژیانی  لەسەر  ئایین 

كە  سیامیەی  ئەو  بەردەوامبوونی  بۆ  دەكەن  هێام  بەدەركەوتوون، 

لە رووی رەتكردنەوەی چۆكدادان  تایبەمتەندە  پێی  لیبیا  كۆمەڵگەی 

ئەنجامەكانی  لە  ئ��ەوەش  ئایینی،  یەكئاڕاستەی  كاریگەریی  بۆ 

هەڵبژاردنی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی 7ی تەمووزی 2012 بە روونی 

شێوەیەكی  بە  سیاسی  ئیسالمی  گروپەكانی  هێزو  كاتێك  دەركەوت، 

رێژەیی پاشەكشەیان كرد، بە بەراورد لەگەڵ چانسی هاوشێوەكانیان 

نیشتامنی  هاوپەیامنیی  تونس(.  )میرسو  دراوسێ   واڵتی  لە هەردوو 

لیربالییەكانی  بیروڕا  بە  كە  جربیل،  مەحمود  سەركردایەتی  بە 

نارساوە، )39( كورسی لە كۆی )80( كورسی تەرخانكراو بۆ سیستمی 

فراكسیۆنەكان  بەدەستهێنا، لە بەرامبەر تەنها )17( كورسی بۆ حزبی 

بونیادنان و گەشەپێدان، ئەوەش بێگومان ئاماژەیەكی گرنگە لەسەر 

پاشەكشەكردنی هێزە ئیسالمییەكانی لیبیا، بە تایبەتی كە ئەو )120( 

كورسییەی تر كە بۆ سیستمی تاكەكەسی لە هەڵبژاردنەكانی كۆنگرە 

كەسی  پێكهاتەی  كاریگەری  ئەگەر  ئاساییە  شتێكی  تەرخانكرا، 

سیاسیەكەی  وابەستەییە  سنوری  كە  جۆرێك  بە  بەرزبێتەوە  پاڵێوراو 

سیستمی  رسوشتی  كە  گریامنەیەی  ئەو  بەپێی  ئەوەش  تێپەڕێنێت، 

سیستمی  لەناو  دەنگدان  پێچەوانەی  بە  دەیسەپێنێت،  تاكەكەسی 

بۆ  ئاماژەیەك  ببێتە  دەكرێت  كە  )لیستەكان(،  فراكسیۆنەكان 

پێشخستنە سیاسی و ئایدۆلۆژییەكان لەالی دەنگدەر. 
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2. خێڵەكان 

تایبەمتەندییە  لە  یەكێك  دوای شۆڕش وەك  لە  فاكتەری خێڵەكی 

خێڵ  چونكە  دەركەوت،  لیبیا  سیاسییەكانی  سیستمە  سەرەكییەكانی 

ئاوێتەی  مێژووەكەی  درێژایی  بە  كە  تایبەمتەندییانەی،  لەو  یەكێكە 

بە شێوازێكی  یان  راستەوخۆ  بە شێوازێكی  بووە،  لیبیا  ژیانی سیاسی 

لە هەر  بەرچاوانەی  دیارو  راستییە  لەو  یەكێكە  ئەوەش  ناڕاستەوخۆ، 

قۆناغێكی مێژووی ئەو واڵتەدا بەدیدەكرێت، كاتێك لە گۆڕانكاری و 

رووداوە سیاسییەكانی لیبیا دەڕوانین. ئەم تایبەمتەندییە لە پشتبەستنی 

بژاردە دەسەاڵتدارەكانی لیبیا بە ریتمی هاوپەیامنێتییە خێڵەكییەكان 

كۆڵەكەكانی  چەسپاندنی  و  بەرجەستەكردن  پێناو  لە  دەردەكەوێت 

ئامادەبوونە  ئەم  كە  ئەوەشدەكرێت  تێبینی  ب��ەاڵم  دەس��ەاڵت��دا، 

نواندنێك بووە،  فاكتەری خێڵەكی بۆ خۆی خاوەنی نەرمی  بەهێزەی 

بە  كردووە.  سنوردار  خێڵەكییەكانی  ریزبەندییە  كاریگەرییەكانی  كە 

لەو  لیبیا،  سیاسی  ژیانی  لە  خێڵ  ئامادەیی  سەرەڕای  تر،  واتایەكی 

لەسەر  كاریگەرییە  پێكهاتەیەكی كۆمەاڵیەتی خاوەن  كە  روانگەیەوە 

ژیانی سیاسی ئەو واڵتە، بەاڵم ئەو ئامادەگییە لە هەموو بارودۆخەكاندا 

قەبارەی  و  قورسایی  لە  جیاوازی  رەنگدانەوەی  هۆكاری  نەبووەتە 

كە  لیبیا،  شۆڕشی  رابەری  موختار  عومەر  منوونە،  بۆ  خێڵێك.  هەموو 

ئیتالیا  كۆڵۆنیالی  دژی  لە  كرد  لیبیای  گەلی  تێكۆشانی  سەركردایەتی 

خۆرهەاڵتی  خێڵەكانی  كاتێك  بیست،  سەدەی  دووەمی  چارەكی  لە 

لیبیا چوونە ژێر فەرمان و سەركردایەتییە گەورەكەیەوە، بەاڵم خودی 

موختار سەر بە خێڵێكی بچوك بوو، جگە لەوەش بنەماڵەی سەننوسی 

سەر بە هیچكام لە خێڵە گەورەكانی لیبیا نەبوون، بە هەمانشێوەش 

معەممەر قەزافی سەر بە خێڵێكی بچوكی لیبیا بوو.

فاكتەری خێڵەكی رۆڵێكی گرنگی هەبوو لە بەدیهێنانی سەقامگیری 

سەننوسی پاشایەتی  سیستمی  شێوازەش  بەو  لیبیا،  لە   سیاسی 
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لە دوای سەربەخۆبوونی لیبیا كاریكرد بۆ بەستنی چەندین رێككەوتنی 

بەاڵم   ، ئامانجە،  ئەو  بەدیهێنانی  بۆ  بێت  یارمەتیدەر  تا  خێڵەكی 

ئەنجامدانی  رووی  لە  تایبەتی خۆی هەبوو  رێگەی  و  قەزافی شێواز 

رێككەوتن لەگەڵ خێڵ و هۆزەكان، كە تیایدا ئایدۆلۆژیا رۆڵی گرنگی 

بونیادی  لەسەر  كاریگەرییان هەبوو  ئەو رێككەوتنانە  گێڕا، هەروەك 

لە ماوەی ئەو  دامەزراوەی سەربازی و دروستكردنی لە الیەكیرتەوە. 

چوار دەیەی كە دەسەاڵتی لیبیا بەدەست قەزافیەوە بوو، گۆڕانكاری 

خێڵەكی  فاكتەری  رسوشتی  لەسەر  كاریگەرییان  كە  روویاندا،  گرنگ 

لەناو  نوێگەری  سیامكانی  لە  گۆڕانكارییانەش  ئەو  كۆی  جێهێشت، 

هەمانكات  بەرامبەریشدا  لە  دەبینێتەوە،  خۆی  لیبیا  كۆمەڵگەی 

بكات،  دەشتەكی  و  خێڵەكی  بە  لیبییەكان  ژیانی  هەوڵیدا  قەزافی 

سەبارەت  گرنگ  ئیشكالیەتێكی  درووستكردنی  هۆی  بووە  ئەوەش 

لە  خێڵەكی  فاكتەری  كە  گۆڕانكارییانەی  لەو  تێگەیشنت  چۆنێتی  بە 

ئەو  كاریگەری  چۆن  و  تێپەڕی  پێیدا  قەزافی  فەرمانڕەوایەتی  ماوەی 

گۆڕانكارییانە لە روداوەكانی شۆڕشی لیبیادا بەرجەستە بوو. 

رژێمی معەممەر قەزافی دوژمنایەتیەكی ئایدۆلۆژی هەبوو لەگەڵ 

پەیڕەو  خۆرئاوا  لە  كە  نوێنەرایەتیكردنەی  دیموكراتییە  سیستمە  ئەو 

رادیكاڵیانەی  تێڕوانینێكی  تیۆرییەوە،  رووی  لە  ئەوە  لەبەر  دەكرێت، 

زۆر ئاشكرای هەبوو بەرامبەر بە دیموكراسی بەو پێیەی كە »دەسەاڵتی 

ماناكانی  پیشەییرتین  و  سەرەتاییرتین  بۆ  تێڕوانین  واتە  گ��ەل«ە، 

پراكتیكییانەی  جێبەجێكردنی  ئەستەمبوونی  سایەی  لە  دیموكراسی. 

سایەی  لە  هەروەها  لەالیەك،  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  دیموكراسی 

الیەكیرتەوە،  لە  قەزافی  دەسەاڵتخوازییەكانی  و  ئایدۆلۆژی  خواستە 

لیبیا تەنها  لە  بیرۆكەی حوكمی گەل  ئاساییی بوو كە  دەرئەنجامێكی 

و  جێبەجێكردن  بۆ  نیەتێك  هەبوونی  بەبێ   بێت  تیۆری  بیرۆكەیەكی 

و  وزە  بەگەڕخستنی  مەبەستی  بە  بەئامانج  بیرۆكەیەكی  بۆ  گۆڕینی 
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تواناكانی گەل تاوەكو ببێتە ئامرازێك بۆ چەسپاندنی ئایدۆلۆژیایەك لە 

پێناو بەرجەستە كردنی ئیرادەی گەل لە تاكی فەرمانڕەوادا. 

و  نوێگەری  سیامی  چەندین  لیبیا  ئەوەشد،  لەگەڵ  هاوكات 

بخرێت،  پشتگوێ   ناكرێت  كە  بینیوە  بەخۆیەوە  شارستانیبوونی 

كەسانەی  ئەو  ژمارەی  كە  جۆرێك  بە  فێركردن،  بواری  لە  تایبەتی  بە 

لە  یەكێكە،  لیبیا  دانیشتوانی  لە كۆی گشتی  دەخوێننەوە و دەنوسن 

رێژە بەرزەكان لەسەر ئاستی ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری 

لیبیا  كۆمەڵگەدا،  لە  ژنان  رەوشی  بە  سەبارەت  هەروەها  ئەفریقیا. 

ژنانی  مافەكانی  لە  داكۆكیكردن  چاالكی  خەباتی  لە  نەوەی  چەندین 

بەڕێكرد و توێژی ژنان لە كۆمەڵگەی ئەو واڵتەدا بەشداری بەرچاوی 

لە بوارەكانی كاری گشتیدا كردووە، كە هەندێكیان لە بۆتەی ئەرك و 

كارەكانی ژناندا باو نەبوو. بۆ منوونە ژنان لە لیبیا وەك وەزیر و دادوەر 

و فڕۆكەوان و ئەفسەری پۆلیس و لە چەندین پۆست و بواری دیكەشدا 

لە  بەدەرنەبوون  لیبیا  لە  نوێگەرییانە  سیاسەتە  ئەو  كارییانكردووە. 

چونكە  واڵتەدا،  لەو  كۆمەاڵیەتی  فۆڕمی  و  رسوشت  كاردانەوەكانی 

ئەو  رسوشتی  بەرئەنجامی  و  بەرهەم  بۆرژوازی  چینی  گەشەكردنی 

پرۆسە نوێخوزارییە بااڵیە بوو، كە قەزافی سەركردایەتی دەكرد، بەاڵم 

مەسەلەی بوونی كۆمەڵگەیەكی مەدەنی بەهێز )بە مانا فراوانەكەی 

بۆ كۆمەڵگەی مەدەنی(، بۆ خۆی رەنگدانەوەیەكە بۆ توانای ئەم چینە 

دەوڵەت  دەسەاڵتی  لە  جیاواز  بە  بەرژەوەندییەكانیدا  بەدیهێنانی  لە 

كتێبە  لە  مجدال  )جویل  ئەوەی  لەسەر  منوونەیەك  وەك  لەالیەك 

لێوەكردووە،  باسی  ودول چعیفە(دا  قویە  مجتمعات  بەناوبانگەكەی: 

لە الیەكیرتیشەوە بووەتە هۆی پاشەكشەكردنی رۆڵی خێڵ لە فەزای 

وەك  چونكە  نەهاتۆتەدی،  ت��ەواو  هەرچۆنێكبێت،  بەاڵم  گشتیدا، 

هەڕەشەیەك بۆ سەر سەقامگیری دەسەاڵتی قەزافی تەماشای كراوە، 

لەبەر ئەوە قەزافی هەوڵیدا بۆ پەكخستنی رەوتی پێشكەوتنی ئاسایی 
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بەردەم  رێگەی  بەڵكو  هێنا،  خۆیدا  بەدوای  نوێگەرییەی  پرۆسە  ئەو 

ئەگەری دروستبوونی ئەو رێكخراوە ناوەندیكارانەشی بڕی، كە دەكرا 

بۆ  واڵت،  كۆمەاڵیەتی  بواری  رێكخستنەوەی  بۆ  بناغەیەك  ببوونایە 

منوونە وەك حزبەكان. لە بەرامبەریشدا دەبینین قەزافی كاریكردووە 

بۆ زاڵكردنی نەریت و سیام خێڵەكی و دەشتەكییەكان بەسەر كەلتوری 

رێگەی  لە  مەدەنی  ناڕەزایەتی  الوازكردنی  ئامانجی  بە  شارنشینیدا، 

پێكهاتەكانیەوە لە خوێندكاران و رۆشنبیران و پیشەوەرەكانی كە سەر 

بە چینی ناوەندی )بورژوازی( مەدەنی بوون. 

كەلتور  لیبیا  نوێگەری  پرۆسەی  خۆڕسكی  پێشكەوتنی  دەبوو 

هۆی  دەبوونە  كە  درووستبوایا،  لێوە  مەدەنییەكانی  دام��ەزراوە  و 

كۆمەڵی  رۆڵی  بەهێزكردنی  و  خێڵ  رۆڵی  الوازبوونی  و  پاشەكشە 

لە  ئەوەی  قەزافی  رژێمەكەی  بەاڵم  دەوڵەتدا،  بەرامبەر  لە  مەدەنی 

بەبێ   »نوێگەریكردن  هاوكێشەی  بەدیهێنانی  بۆ  كردی  بوو  توانایدا 

پەیوەندییە  هێشتنەوەی  هۆی  بووە  ئەوەش  نوێگەری«،  هەبوونی 

خێڵەكییەكان لەناو شارەكانی لیبیا لەپاڵ هەبوونی چینێكی بۆرژوازی 

رێكخراو  شێوەیەكی  بە  نەیتوانی  كە  مەدەنییانە،  كەلتورێكی  خاوەن 

خۆی بەرجەستە بكات بەو شێوەیەی كە سەربەخۆیی گەشەكردنێكی 

چوارچێوەیەدا،  لەم  دەشتەكیبوون  كەواتە  بەدیبێنێت،  بۆ  رسوشتی 

دەستەواژەیەكە واتا و لێكدانەوەی كەلتوری خۆی هەیە و پێچەوانەی 

سیفەتێكە  دەشتەكیبوون  ه��ەروەه��ا  شارنشینییە،  و  شارستانی 

خێڵەكییە  پەیوەندییە  و  سرتاكچەرەكان  سەروەری  بە  دەبەسرتێتەوە 

پێكهاتە چینایەتییانەیە كە  ئەو  پێچەوانەی  كۆمەاڵیەتییەكان، ئەویش 

لە ئەنجامی سیاسەتەكانی نوێگەرییەوە درووست دەبێت. 

لە  دەكەین  كالسیكییانە  الیەنێكی  ئێمەباسی  لێرەدا  ئەوە،  لەبەر 

بەكارهێنانی  بە  هەستا  قەزافی  چونكە  نوێگەریدا،  روبەڕوبوونەوەی 

الیەنێكی كەلتوریی كالسیكی، ئەویش الیەنی دەشتەكیبوونە، لە پێناو 
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هێشتنەوەی هێزی الیەنی كۆمەاڵیەتی/ سیاسی كالسیكی واتە )خێڵ(، 

لە كاتێكدا شتێكی ئاسایی بوو بەو الیەنە لە ئەنجامی سیاسەتەكانی 

پێكهاتەی  بەرامبەر  لە  بكات  پاشەكشە  و  ببێت  الواز  نوێگەریدا 

كۆمەاڵیەتی تازەی چینە بۆرژوازییەكان، كە هێشتا فۆڕمە كۆمەاڵیەتییە 

ئازادی  فەراهەمنەبوونی  بەهۆی  نەكرابوو،  تەواو  رێكخراوەییەكەی 

بەو  )ئاسایی(،  رسوشتی  پێشكەوتنی  بەدیهێنانی  بۆ  لەبەردەمیدا 

مەدەنی  كەلتورێكی  بوونی  لەسەر  قەتیسكرا  بوارەكە  شێوەیەش 

تایبەت بەو توێژە كۆمەاڵیەتییە تازانە، بەاڵم بەبێ  هەبوونی پاڵپشتێكی 

رێكخراوەیی بەهێز، چونكە لە كۆتاییدا رێكخراوە مەدەنییەكان خرانە 

ژێر ركێفی پەیوەندییە خێڵەكییەكانەوە. 

سەرجەم  ئ��ەوەی  بۆ  هەوڵیدا  قەزافی  چوارچێوەیەدا،  ل��ەم 

دامودەزگاكان بخاتە خزمەتی رژێمەكەیەوە، بە دامودەزگا الوازەكانی 

سەندیكاكان،  هەمووشیانەوە  سەرووی  لە  مەدەنیشەوە،  كۆمەڵگەی 

چەندین  ناوییاندا  لە  دەك��را  و  دادەن��ران  گرنگ  فەزایەكی  بە  كە 

پێكهاتەی مەدەنی بەهێز سەرییانهەڵبدایە. بەهۆی چەپۆكی بەهێزو 

پێكهاتە مەدەنییە هەڵكەوتووانە الوازكران  ئەو  خۆسەپێنی رژێمەوە، 

رژێمی  كاتێكیش  خێڵەكی،  خواستی  سەروەركردنی  بەرژەوەندی  بۆ 

لە  بكات  بەرپرسیار  سەندیكاكان  هەوڵیدا  1990دا  ساڵی  لە  قەزافی 

جگە  ئاستەكاندا،  هەموو  لە  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  هەڵبژاردنی 

مییللی  كۆنگرەی  لەبەردەم  میللییەكان  لیژنە  بەرپرسیارێتی  لەوەش 

بگرێتە ئەستۆ، بەو هۆیەوە وابەستەیی خێڵەكی لەو سەردەمەدا بەسەر 

كاری سەندیكاكاندا زاڵبوو، كە لە ئەنجامدا شكستهێنانی ئەزموونەكەی 

لێكەوتەوە و جارێكیرت دووبارە نەبۆوە. لێرەوە دەگەینە ئەو راستیەی، 

كە پرۆسەی نوێگەری لە لیبیا هۆشیارییەكی مەدەنییانەی بەزێنەری لە 

سەرووی وابەستەییە خێڵەكییەكانی ژێرەوەی بەرهەمهێنا )وابەستەیی 

بواری  هۆشیارییە  ئەم  بەاڵم  و...هتد..(،  ناوچەگەریی  یان  خێڵەكی 
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دامەزراوەییبوونەوە،  بە  قاڵبی  ناو  بخرێتە  تاكو  نەڕەخسا  بۆ  ئەوەی 

لەدەستدا،  خۆی  سیاسی  كاریگەرێتی  هۆشیارییەكە  هۆیەشەوە  بەو 

بەرەنگاری  ناوخۆدا  لە  لەبەر ئەوە مەترسیدارترینی ئەو هەڕەشانەی 

باكگڕاوندێكی خێڵەكییەوە سەریانهەڵدا،  لە  بوونەوە،  رژێمی قەزافی 

بە  پاڵپشتیكراو  ئەمنیی  سیاسەتێكی  پێوەنا  پاڵی  ئەوەش  بێگومان 

سەركردایەتییە  ئەنجامیشدا  لە  بكات،  پەیڕەو  خێڵەكییانە  فۆڕمێكی 

سەربازی و ئاسایشییەكان لە دەستی ژمارەیەكی كەمی ئەو خێاڵنەدا 

كۆكرانەوە، كە سەر بە قەزافی بوون. بە شێوەیەكی گشتی، سیاسەتە 

پڕ  دۆخێكی  دۆزینەوەی  لەسەر  كارییانكرد  قەزافی  پەیڕەوكراوەكانی 

لە  لەالیەك،  لیبیا  خێڵەكانی  نێوان  لە  دوژمنایەتی  و  كێبڕكێكاری  لە 

ویستە  ئەو  كاریگەرێتی  جڵەوكردنی  بۆ  بوو  هەوڵێك  الیەكیرتیشەوە 

خێڵەكییە لەسەر سەقامگیری رژێمی قەزافی. 

لەسەر ئەم بنەمایەش، هەڵگیرسانی شۆڕشی لیبیا لە جەوهەریدا 

رەوشە  ئەو  بەهۆی  بەاڵم  بوو،  ئاشتیخوازانە  مەدەنی  روداوێكی 

لەگەڵ  مامەڵەكردنی  لەرووی  قەزافی  رژێمی  كە  عەسكەرتارییەی 

چەكداریی  ئاڕاستەیەكی  شۆڕش  دواج��ار  سەپاندی،  شۆڕشەكەدا 

وەرگرت، ئەوەش فاكتەرێك بوو بۆ سنورداركردنی كاریگەریی و رۆڵی 

پشتبەستنی  بەرامبەریشدا  لە  لیبیا.  شۆڕشی  پێشەنگانەی  و  رابەریی 

شەڕ و پێكدادانە سەربازییەكان لەسەر رەگەزی نێرینە و پێویستبوون 

بە رێكخستنی ریزەكان و بەدیهێنانی ئامادەكاری و جۆشدانی گشتی 

پەنابردن  خواستی  شەڕكردن،  و  بەرخۆدان  گیانی  تیژكردنەوەی  و 

خۆرێكخستنەوەی  بۆ  بناغەیەك  وەك  سەپاند  خێڵ  بۆ  گەڕانەوەی  و 

سیاسی لە لیبیا، بە جۆرێك كە سنوری قورسایی سیاسی حێڵی تێپەڕاند، 

لە كاتێكدا بە شێوەیەكی رێژەیی الواز ببوو لە ئەنجامی گەشەكردنی 

خێڵەكییەكان  وابەستەییە  هەموو  سەرووی  لە  مەدەنی  هۆشیاری 

دەیەی  چوار  درێژایی  بە  لیبیا  خەڵكی  لە  زۆرێك  ریزەكانی  لەناو 
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رابردوو. پاشان ئەو فرەجۆرییە سیاسیەی لیبیا بەخۆیەوە بینی، لەگەڵ 

كاریگەرێتیەكی  نیشتامنی،  پێكهاتنی  نەبوونی  و  باڵوبوونەوەی چەك 

سەرەتای  لە  هەر  بەدیهات.  لێوە  خێڵەكی  فاكتەری  زیاتری  سیاسی 

دەستپێكردنی شۆڕشەوە، قەزافی دەستیكرد بە پیادەكردنی خووەكەی 

هەندێك  بەڵكو  سیاسییەكانیدا،  شەڕە  لە  خێڵەكان  بەكارهێنانی  بۆ 

هەڵگیرساندنی  لەپشت  وەستانیان  بە  دەكرد  تۆمەتبار  خێڵەكانی  لە 

دابەشبوونی  درووستكردنی  مەبەستی  بە  ئ��ەوەش  ش��ۆڕش��ەوە، 

خێڵەكی، لە بەرامبەردا ئەوەی زیاتر جێگەی گرنگیپێدان بوو، ئەوەیە 

ئەنجومەنی نیشتامنی ئینتیقالی لیبیاش، كە خۆی وەك رابەری سیاسی 

شۆڕش راگەیاند، بە هەمانشێوە خێڵەكانی بەكارهێنا لە پێناو داماڵینی 

شەرعییەتی خێڵەكی لە رژێمەكەی قەزافی، ئەوەش لە هەوڵدانەكانی 

خێڵەكەی  واتە  )قەزازفە(،  خێڵی  خودی  راكێشانی  بۆ  ئەنجومەن 

معەممەر قەزافی بەالی خۆیدا بە روونی بەرجەستە بوو، لە هەوڵێكدا 

تەوزیفكردنی  بۆ  دەی��دان  قەزافی  هەواڵنەی  ئەو  لەباربردنی  بۆ 

فاكتەری خێڵەكی لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیدا. بە دیوێكی تریشدا 

كاریگەرێتی فاكتەری خێڵ لە ئەنجامی راپەڕینی خێڵی )العبیدات( بە 

یونس،  عەبدولفەتاح  ژەنراڵ  كوژرانی  بەهۆی  بوو  بەرجەستە  روونی 

سەرۆكی ئەركانی سوپای لیبیا لە 28ی تەموزی 2011دا، كە لە رژێمی 

قەزافی هەڵگەڕابۆوە، ئەوەبوو خێڵەكەی ژەنراڵ عەبدولفەتاح )خێڵی 

خۆی  ئامادەیی  توندا  هەڵچووانەی  بەیاننامەیەكی  لە  العبیدات( 

دەسەاڵتی  سستی  بەهۆی  بكوژەكانی  لە  تۆڵەسەندنەوە  بۆ  نیشاندا 

خەڵكی  زۆرێك  بەالی  دەرئەنجامەش  ئەو  بارەیەوە،  لەو  دادوەری 

ملمالنێیەكی  بۆ  روداوەكە  پەرەسەندنی  بۆ  دەبووە هۆكارێك  لیبیاوە 

چەكداری لە ناوچەی خۆرهەاڵتی لیبیا. 

لە دەرئەنجامی ئەو روداوانە دەگەینە ئەو راستیەی، كە قەزافی 

كاریكردووە لەسەر وروژاندنی هەستی حێڵەكی لەجیاتی بەدیهێنانی 
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دووبارە  رێگەی  لە  هەنگاوەشی  ئەو  نیشتامنی،  پێكەوەهەڵكردنی 

مێژوویی  رۆڵە  لە  داماڵینی  و  خێڵەكی  هەستی  بەرهەمهێنانەوەی 

ئازادییە  پارێزگاری  لە  خێڵی  وات��ا  هەڵێنا،  كۆمەاڵیەتییەكەی  و 

لە  ئازادییەكانەوە،  بەسەر  چاودێرێك  بۆ  گۆڕی  تاكەكەسییەكانەوە 

الیەكیرتیشەوە كاریكرد بۆ دنەدان و جۆشدانی كێشە و هەستیارییە 

روخانی  لەگەڵ  هاوكات  سیامیە  ئەو  ناوچەگەرێتییەكان.  و  خێڵەكی 

رژێمی معەممەر قەزافی بووە ئاستەنگێكی گەورە و وایكرد فاكتەری 

خێڵەكی لە پەراوێزی روداوەكاندا ئامادەبوونی بەرچاوی هەبێت، ئەمە 

فاكتەری  ژمارەیەك  لەگەڵ  نەرمكردنی  پەنجە  و  دەست  لە  جگە  لە 

تری وەك: فاكتەری ئایینی، فاكتەری ناوچەگەری، فاكتەری ئیتنیكی و 

دیاردەی عەسكەرتاریی و باڵوبوونەوەی چەك. 

ناوچەگەرێتی  .3

لیبیا  شۆڕشی  هەڵگیرسانی  دوای  لە  ناوچەگەرێتی  رەوەن��دی 

لە  سیاسی  ژیانی  گۆڕەپانی  لەسەر  ناسەقامگیری  سەرچاوەی  بووەتە 

لیبیا، بە تایبەتی كاتێك كە كارایی و كاریگەری ئەو فاكتەرە دەركەوت 

لەسەر ئاڕاستەكردنی قیبلەنومای هەڵسوكەوتی ژمارەیەك لە كاراكتەرە 

سیاسییەكانی لیبیا. رەوەندی ناوچەگەرێتی لە بواری كارلێككردندا دوو 

ئاستی هەیە: 

ئاستی یەكەم: ئەم ئاستەیان فراوانرتە و لە پەیوەندی نێوان سێ  

هەرێمە گەورە پێكهێنەرەكانی دەوڵەتی لیبیا، یان لە پەیوەندی هەر 

یەكێك لەو هەرێمە گەورانە بە دەوڵەتی ناوەندییەوە خۆی دەبینێتەوە. 

ئاستی دووەم: ئەمەیان ئاستێكی بەرتەسكرت و خوارترە لە ئاستی 

شارەكان و ناوچەكان، لەرووی پەیوەندییەكانیان لە نێوان خۆیاندا، یان 

پەیوەندی هەریەكێكیان بە حكومەتی ناوەندی لیبیاوە. 

لیبیا لە مێژوودا لە )3( هەرێم پێكهاتووە، ئەوانیش بریتیبوون لە: 
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لەسەر  باشور.  لە  فەزان  خۆرئاوا،  لە  تەرابلوس  لە خۆرهەاڵت،  بورقە 

ئەم بناغەیەش دەوڵەتی لیبیای دوای وەرگرتنی سەربەخۆیی، لە ساڵی 

1951دا دامەزرا و فۆرمێكی فیدراڵی وەرگرت، بەاڵم لەگەڵ هەوڵدان 

ساڵی  لە  نیشتامنی،  دەوڵەتێكی  نەریتەكانی  و  داب  داڕشتنی  بۆ 

1963وە كاركرا لەسەر هەڵوەشاندنەوەی ئەو فۆرمە فیدراڵیە، ئەوەبوو 

سیستمی  كەموكوڕییەكانی  بوونی  بە  هەستیان  سیاسی  ب��ژاردەی 

ناوەندی  نێگەتیڤەكانی كرد لەسەر پالندانانی  فیدراڵی و كاریگەرییە 

دۆزینەوەی  دوای  لە  تایبەتی  بە  بڕیار،  درووستكردنی  پرۆسێسی  و 

پرۆسەی  بەڕێوەبردنی  لە  پشتپێبەستنی  بۆ  هەنگاونان  و  نەوت 

گێژاوی هەژاری  لە  لیبییەكان  كە  بە جۆرێك  گەشەپێدانێكی گشتگیر 

بەم  نوێگەری.  نوێبوونەوە و  بخاتە سەر رێگەی  لیبیاش  و  دەربهێنێ 

ئاسایی،  یەكگرتووی  دەوڵەتی  بووە  لیبیا  لەو سەردەمەوە  هەنگاوانە 

نەوەك دەوڵەتێكی فیدراڵی. سەرەڕای هەڵوەشاندنەوەی فیدراڵیەت، 

هەرێمی تەرابلوس بە جیاواز لە هەردوو هەرێمەكەی تر پارێزگاریكرد 

لە  پشكی  بە  پەیوەست  خۆی  مافی  و  پێشەنگی  هێشتنەوەی  لە 

گەشەپێدان و بودجەی دارایی و چەند بوارێكیرت. ئەم تایبەمتەندێتیە 

هەرێمە،  ئەو  دانیشتوانی  رێژەی  قورسایی  بۆ  بوو  رەنگدانەوەیەك 

ئاوەدانكردنەوەدا  و  شارستانی  بواری  لە  پێشكەوتنی  سەرەڕای  ئەمە 

هەرێمی  و  خۆرهەاڵت  )بورقە(ی  هەرێمی  پێش  زۆر  كە  جۆرێك  بە 

)فەزان(ی باشور كەوت. ئەم تایبەمتەندییەی تەرابلوس هاوكات لەگەڵ 

سەركەوتنی قەزافی بۆ سەر كورسی دەسەاڵت، هەنگاوی زیاتری بەرەو 

بەرامبەر هەرێمەكانی  پەراوێزخستنەی  ئەو  بەاڵم  پێشەوە هەڵگرت، 

تر پیادە دەكرا، سیامیەكی زۆر دیاربوو. لە راستیدا ئەو پەراوێزخستنە 

)3( هەرێمە گەورەكەی قووڵرت  نێوان  دابەشبوون و دووركەوتنەوەی 

كردەوە  قووڵرت  نێوانیانی  دابڕانی  زیاتری  لەوەش  ئەوەی  ك��ردەوە، 

ببووە سەرچاوەی سەرەكی داهاتی دەوڵەتی  بوو، كە  داهاتی نەوت 
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خۆرهەاڵتی  نەوتییەكانی  كێڵگە  لە  بریتیبوو  سەرچاوەكەشی  لیبیا، 

واڵتەكە، بەاڵم ئەم بابەتە رێگەی خۆی نەدۆزییەوە بۆ جێبەجێكردن 

لە سیاسەتە گشتییە پەیڕەوكراوەكانی حكومەتی قەزافی بەرامبەر بە 

ناوچەی خۆرهەاڵتی دەوڵەمەند بە نەوت. 

شۆڕش  چەخامخەی  لە  ناوچەگەرێتیە  جیاكارییە  ئەو  كاریگەری 

هەرێمە  لەو  یەكەمجار  كاتێك  دەرك��ەوت،  قەزافی  رژێمی  دژی  لە 

هەرێمەكانی  ناوچەو  بۆ  گوازرایەوە  دواتریش  لێیدا،  خۆرهەاڵتیەوە 

و  خواست  ئەو  رسوشتی  لە  كاردانەوەیە  ئەو  كاریگەری  لیبیا.  تری 

دوای  لە  هەبوو  ناوچەگەرێتییان  فۆرمێكی  سیاسییانەی  داواكارییە 

روخاندنی رژێمەكەی قەزافیەوە بە روونی دەركەوت، كاتێك خەڵكی 

شاری بەنغازی لە خۆرهەاڵت داوایانكرد شارەكەیان بكرێتە پایتەختی 

دووەمی دەوڵەتی لیبیا، لە الیەكیرتیشەوە شاری میرساتە، كە رۆڵێكی 

گەورە و بەرچاوی لەو ئۆپەراسیۆنە سەربازییانەدا گێڕا كە بوونە هۆی 

لە حكومەت كرد،  داوای پشكی خۆی  روخاندنی دەسەاڵتی قەزافی، 

بە تایبەتیش داواییكرد پۆستی سەرۆك وەزیران ببێتە پشكی میرساتە.  

لە  روونرت  شێوەیەكی  بە  لیبیا  لە  ناوچەگەرێتیە  رەهەندە  ئەم 

داواكردنی سیستمی فیدراڵی خۆی دەبینێتەوە، كە بووە هۆی ئەوەی 

فیدراڵی خۆی  ئاداری 2012دا هەرێمی  لە  تاكالیەنە  بورقە  ویالیەتی 

رابگەیەنێت. داواكردنی فیدراڵیەت تاودانێكی گەورەی بەخۆوە بینی 

بۆ  سیاسییەوە  گوتاری  ئاستی  لە  داواكارییەكە  گواستنەوەی  بەهۆی 

چەندخواستێكی  بەشێوەی  زەوی  لەسەر  بەرجەستەكردنی  ئاستی 

سیاسی توند. ئەوەبوو داخوازیكارانی فیدراڵی خۆیان لە چوارچێوەی 

چەند حزبێكی سیاسیدا رێكخست و لە 15ی نۆڤەمبەری 2012دا یەكەم 

بانگەشەی  كە  راگەیاند،  نیشتامنی(  یەكێتی  )حزبی  ناوی  بە  حزبیان 

دەكرد بۆ چەسپاندنی فیدراڵیەت لە لیبیا، پاشان گەشەكرنێكی گرنگرت 

 2013 ساڵی  ئۆكتۆبەری  24ی  لە  بورقە  هەرێمی  كاتێك  بەدیهات 
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پێكهێنانی حكومەتێكی فیدراڵیان راگەیاند كە لە )24( وەزیر پێكهاتبوو، 

سەرەڕای هەبوونی هێزی بەرگری و نەخشەی دابەشكردنی هەرێمەكە 

بەسەر )4( پارێزگای ئیداریدا، هەموو ئەو هەنگاوانەش تاكالیەنە بوو 

بە بیانووی پشتبەستنیان بە بنەماكانی دەستوری ساڵی 1951. 

روداوەكان هێام بۆ ئەوە دەكەن، كە لە دوای هەڵگیرسانی شۆڕشی 

لیبیا فاكتەری ناوچەگەری )هەرێمی( كاریگەرێتی خۆی لەسەر ژیانی 

زیاتر  ناوچەگەرێتیەی  ئەو رەهەندە  بەڵكو  لیبیا درووستكرد،  سیاسی 

تایبەمتەندییەكی  ببووە  راب��ردوودا  قۆناغەكانی  لە  كە  تۆخكردەوە 

سەرەڕای  لیبیا،  لە  نیشتامنی  دەوڵەتی  كە  پیشاندا  ئەوەشی  لیبیا، 

هەڵوەشاندنەوەی سیستمی فیدراڵی نەیتوانی بنبڕی كاریگەرێتی ئەو 

فاكتەرە بكات و لەناوی بەرێت. تێبینی ئەوەشكراوە كە ئەم رەهەندە 

ناوچەییە لە دوای بەرپابوونی شۆڕشی لیبیاوە لەسەر ئاستی سیاسی 

ناڕازی  دەنگێكی  چەند  دەركەوتنی  سەرەڕای  ئەمە  گەشەیكردووە، 

لەسەر ئاستی رایگشتی سیاسی و جەماوەری لە ناوچەكانی تری لیبیا، 

كە هەبوونی فاكتەری ناوچەگەرێتی رەتدەكەنەوە.

4. چەك

دەكرێت بڵێین چەك و چەكداری مەترسیدارترین فاكتەرە بۆ سەر 

گۆڕانكارییەكانی پرۆسەی سیاسی لە مەودایەكی كورت و مامناوەندا، 

پرۆسەی سیاسیدا  لە  تەوزیفكردنی چەك  كارلێككردنەكانی  هەروەها 

زۆر ئاڵۆزە، لە گۆشەنیگای بەسیاسی كردنی ئەو چەكەوە بێت یان وا 

بەكارهێنانی  بۆ  پەلكێش دەبن  كاتێك هەموو الیەنەكان  یان  نەبێت، 

چەك لە پێناو بەڕێوەبردنی ناكۆكی و ملمالنێ  سیاسییەكان، بەو هێزو 

لەكاتی  دەكەن  دوورخستنەوەی  و  چەك  داماڵینی  كە  الیەنانەشەوە 

ئەوە  بۆ  ئاماژە  جۆراوجۆرەكان  ئەزموونە  سیاسییەكاندا.  ملمالنێ  

لەو  یەكێكە  بە چەكەوە  پەیوەندیدار  گرفتەكانی  كێشەو  كە  دەكەن، 
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ئاستەنگ و هەڕەشانەی رووبەڕوی ئەو كۆمەڵگایانە دەبنەوە كە تازە 

لە گێژاوی شەڕی ناوخۆ دەربازییان بووە، چونكە بە پێچەوانەی شەڕە 

دەكرێت،  تردا  دەوڵەتی  سوپایەكی  بەرامبەر  لە  كە  دەرەكییەكانەوە 

بەاڵم ئاستەنگە هەرە گرنگەكەی لە دوای كۆتاییهاتنی شەڕەكانی ناوخۆ 

دێت بریتییە لە بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی و دابینكردنی ئاسایش 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  چۆنێتی  بە  بەسرتاوە  كە  كۆمەڵگە،  بۆ  ئارامی  و 

مەسەلەی باڵوبوونەوەی چەك و چەكداری بە شێوەیەكی بەرفراوان، 

هێزە  لەالیەن  بێت  نیزامی  شێوەیەكی  بە  باڵوبوونەوەی  ئەگەر  ئیرت 

بكەوێتە  ئاسایی  شێوەیەكی  بە  یان  بەشەڕهاتووەكانەوە  و  ناكۆك 

دەستی هاواڵتیان. 

بۆ  ئەفریقیا  واڵتانی  ناوخۆییەكانی  و  ئەهلی  شەڕە  ئەزموونی 

تێدا  ناوخۆیی  شەڕی  زۆرترین  كیشوەرێكە  كە  پێیەی،  بەو  منوونە 

نێوان  لە  هەیە  پەیوەندییەی  ئەو  بۆ  دەك��ەن  ئاماژە  روی��ان��داوە، 

ناكۆكەكان  الیەنە  لە  چەكداماڵین  و  سیاسی  سەقامگیری  بەدیهاتنی 

و قۆرخكردنی لە دەستی دەوڵەتدا، بۆ منوونە مۆزەمبیق سەركەوتنی 

بەدەستهێنا لە بەرەنگاربوونەوەی ئاستەنگی دیاردەی چەكداری، بەاڵم 

بریتیبوو  لیربیا روویدا، هۆكارە سەرەكیەكەشی  لە  كە  نسكۆیەی  ئەو 

هاواڵتیانی  دەستی  لە  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  چەك  باڵوبوونەوەی  لە 

لیربیادا. بەهۆی مامەڵەكردنی توندوتیژی رژێمی قەزافی و پشتبەستنی 

بە هێزە چەكدارەكان لە سەرەتای دەستپێكردنی خۆپیشاندانەكان لە 

خۆرهەاڵتی لیبیا، ئیرت شۆڕشی لیبیا ئاڕاستەیەكی چەكداریی وەرگرت و 

لیبیای خستە ناو گێژاوی شەڕێكی ناوخۆیی كاتییەوە، پێشئەوەی هێزە 

شۆڕشگێڕەكان بە هاوكاری و یارمەتی خۆرئاوا دەسەاڵتی خۆیان بەسەر 

واڵتەكەدا بسەپێنن و رژێمەكەی معەممەر قەزافی بڕوخێنن.

لە  چ��ەك  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  ش���ەڕەدا،  ئ��ەو  ئەنجامی  لە 

سەرتاسەری واڵتەكە باڵوبۆوە، بە تایبەتی لە دوای تااڵنكردنی عەمبارو 
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دەرئەنجامی  ئەوەش  لیبیا،  سوپای  بە  تایبەت  چەكەكانی  گەنجینەی 

ئامارەكانی  و  زانیاری  گوێرەی  بە  لێكەوتەوە.  دەرەكی  و  ناوخۆیی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لەسەر ئاستی دەرەكی، لیبیا بوو بە 

دەوڵەتانی  لە  زۆرێك  ناو  بۆ  بردنی  قاچاغرباو  بە  چەكی  سەرچاوەی 

یەكگرتووەكان  نەتەوە  شارەزایانی  راپۆرتی  بەپێی  كە  دەورووب��ەر، 

براوە،  بۆ  بەقاچاغ  لیبیایان  چەكەكانی  كە  دەوڵەتانەی  ئەو  ژمارەی 

ئەو  بەپێی  چەك  بەقاچاغربدنی  پرۆسەكانی  دەوڵەتە.   )12( نزیكەی 

زانیارییانە بریتیبوون لە چەكی قورس و سوك، جگە لە سیستمەكانی 

و  سەربازی  جبەخانەی  و  چەك  زۆر  بڕێكی  و  ئاسامنی  بەرگری 

چەكەكانی  ناوخۆ،  ئاستی  لەسەر  بەاڵم  مین،  جۆرەكانی  و  تەقینەوە 

لیبیا كرایە ئامرازێكی سەرەكی لە دەستی هەندێك لەو میلیشیایانەی 

كە خواست و داواكاری سیاسی دیاریكراوییان نەبوو، بەاڵم ئەو هێزانە 

دەستكەوتێكی  چەند  بەدەستهێنانی  پێناو  لە  بەكارهێنا  چەكەكانیان 

دارایی لە رێگەی دەستبەسەرداگرتنی سەرچاوەكانی داهات و سامانی 

واڵتەكەوە. لەوەش مەترسیدارتر، ئەو چەكانە لە بەڕێوەبردنی ملمالنێ  

چەك  بەكارهێنانی  گرفتی  لەمبارەیەوە  بەكارهێرنان.  سیاسییەكاندا 

خێڵ،  )ئایین،  واتە  باسكران،  پێشرت  كە  تر  فاكتەرەی   )3( ئەو  لەگەڵ 

ناوچەگەرێتی(، پێكەوە كاریگەرییان لەسەر یەكرتی درووستكرد. 

لەپێش  زۆر  ماوەیەكی  چەكدارەكان  جیهادییە  گروپە  هێزو 

لە  بەشدارییانكرد  و  لیبیا  خاكی  ناو  هاتنە  شۆڕش  هەڵگیرساندنی 

تاكو  بگرە  قەزافی،  رژێمەكەی  دژی  لە  سەربازییەكان  ئۆپەراسیۆنە 

بوونی خۆیانن.  پێگەو  لیبیا خاوەنی  پرۆسەی سیاسی  لەناو  ئەمڕۆش 

لیبیا  شۆڕشگێڕانی  لە  داوای  الغریانی(  ئەلسادق  )شێخ  لیبیا  موفتی 

كردووە دووبارە چەك هەڵبگرنەوە بۆ بەرگریكردن لە شۆڕشی لیبیا. لە 

راستیدا رسوشتی خێڵەكی كۆمەڵگەی لیبیا و پێكەوەگونجانی هێڵەكانی 

دابەشبوونی خێڵەكی لەگەڵ هێڵەكانی دابەشبوونی سیاسیدا، پاڵنەرێك 



36

و  ناحەز  خێڵە  نێوان  لە  سیاسی  ملمالنێی  هەندێك  ئەوەی  بۆ  بوو 

هەبێت،  بەردەوامیان  چەكداریدا  بەرگێكی  لە  قەزافی  الیەنگرەكانی 

بەاڵم فاكتەری ناوچەگەرێتی هۆكارێك بوو بۆ گەشەكردنی رەهەندی 

فیدراڵیەت لە هەرێمی بورقە، هەرچەندە هەنگاو بە هەنگاو بەرەو 

هێزە  ئەو  دوایئەوەی  تایبەتیش  بە  بردی،  عەسكەرتارییەت  ئاقاری 

بەندەری  هەندێك  دەكرد،  فیدراڵییان  سیستمی  داوای  چەكدارانەی 

نەوتیان لە خۆرهەاڵتی لیبیا كۆنرتۆڵكرد.

و  دەوڵ���ەت  دام��ودەزگ��اك��ان��ی  هەڵسوكەوتی  ئاستی  لەسەر 

كارلێككردنیان لەگەڵ الیەنە جۆراوجۆرەكاندا، تێبینی ئەوە دەكرێت، 

دیاردەی  زیادبوونی  فاكتەرەكانی  لە  یەكێكە  دەوڵ��ەت  خودی  كە 

یان  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  چ��ەك،  بۆ  پەنابردن  و  پشتبەسنت 

الیەنانەی  لەو  بووە  یەكێك  دەوڵەت  ئەوەی  سەرەڕای  ناڕاستەوخۆ، 

داوای لێسەندنەوەی چەكەكانی لە میلیشیاكان كردووە. ئەو هەنگاوە 

بە شێوازێكی راستەوخۆ رودەدات لە رێگەی بەكارهێنانی چەك لەالیەن 

لیبیا،  لە  سیاسییەكان  ملمالنێ   بەڕێوەبردنی  بۆ  دەوڵەتەوە  خودی 

لێتێگەیشتنی زیاتر بێت،  سەرەڕای ئەوەی كە پێدەچێت ئەوە بواری 

بە حوكمی ئەوەی كە بەپێی پێناسەكەی: دەبێت دەوڵەت ئەو الیەنە 

دەست،  دەگرێتە  كۆمەڵگەدا  لەناو  توندوتیژی  جڵەوی  بێت  بەهێزە 

بەاڵم مەترسیی ئەوە كاتێك بەرجەستە دەبێت، كە دەوڵەت نەتوانێت 

بە زەبری چەك ناكۆكی و ملمالنێكان لەگەڵ الیەنەكانی تردا یەكالیی 

بكاتەوە، لەو كاتەدا كە هێزو الیەنەكانیرت بایی ئەوەندە چەكیان هەیە، 

كە بتوانن بەهۆیەوە دژایەتی و بەربەرەكانێی دامودەزگاكانی دەوڵەت 

بكەن و لەبەردەمیدا خۆیان رابگرن. پرۆسەكانی گەمارۆدانی هەندێك 

میلیشیا چەكدارییەكانەوە،  لەالیەن  لیبیا  وەزارەتەكانی حكومەتی  لە 

كەمتوانایی  و  الوازی  نیشاندانی  بۆ  منوونە  باشرتین  وەكو  دەكرێت 

دەوڵەت لێی بڕوانین لەبەردەم كێشەی یەكالییكردنەوە و كۆتاییهێنان 
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الیەكیرتیشەوە  لە  چەكەوە.  بەكارهێنانی  رێگەی  لە  ملمالنێكان  بە 

دەوڵەت بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بووەتە هۆكاری زیادبوونی دیاردەی 

پەنابردن بۆ بەكارهێنانی چەك لە لیبیا، ئەوەش لە سایەی كەمبوونەوەی 

كاریگەرییەكانی دەوڵەت، كە یەكێكی تر لە دەرئەنجامەكانی بریتیە لە 

خواستی تۆڵەسەندنەوە لە دەرەوەی حوكمی دەزگای دادوەری فەرمی 

ئەو واڵتە، ئەمە جگە لە بوونی چەند بەندیخانە و گرتوخانانەیەك كە 

بە تەواوەتی لەژێر دەسەاڵتی میلیشیا چەكدارەكاندان. 

فاكتەرە  دیارترین  لە  یەكێك  بە  چەك  بڵێین:  دەكرێت  بەمپێیە 

دادەنرێت،  لیبیا  ژیانی سیاسی  ژینگەی  رەوشی  لەسەر  كاریگەرەكان 

بەاڵم ئێستا تێبینی كەمبوونەوەی كاریگەری ئەم فاكتەرە و چوونە ناو 

پەراوێزی پرۆسەی سیاسی لە لیبیا دەكرێت، كەواتە كاریگەرێتی چەك 

بە پلەی یەكەم كاریگەییەكی الوەكییە، واتە كارناكاتە سەر ئەو رەوشە 

بێئەوەی نەبێتە  گشتییەی كە پرۆسەی سیاسی تێدا بەڕێوە دەبرێت، 

بەشێك لێی، چونكە ناكرێت لێی جیابكرێتەوە. زۆربەی ئەو هێزە كاراو 

لە  بنەڕەتدا  لە  بەكارهێنانی چەك،  بەر  پەنادەبەنە  دەستڕۆیشتوانەی 

و  میلیشیاكان  وەك  منوونە  بۆ  واڵتەكەن،  سیاسی  پرۆسەی  دەرەوەی 

خێڵ و هۆزەكان، كە چەند الیەنێكن كاریگەرییان لەسەر بەڕێوەچوونی 

پرۆسەی سیاسی و رۆڵ و كاریگەری دەوڵەت هەیە، بەاڵم حزبەكان و 

كاراكتەرە فەڕمییەكان لەناو ژیانی سیاسیدا، بە هەمانشێواز و هەمان 

چڕی كاراكتەرە نافەڕمییەكان پەنا بۆ بەكارهێنانی چەك نابەن. 

گەشەكردنی كێشەی ئەمازیغی 
لەم تەوەرەدا هەندێك زانیاری و پێناسەی پێویست سەبارەت بە 

كێشەی ئەمازیغی بە شێوەیەكی گشتی و لە لیبیا بە تایبەتی دەخەینە 

كێشەی  گەشەكردنی  مێژوویی  رەهەندی  باسكردنی  لە  جگە  روو، 

ئەمازیغی، ئەوەش بە مەبەستی وەستامنان لەسەر سیامیەكی گشتگیری 
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وردەكارییەكانی  و  باس  ناو  رۆچوونە  پێش  لیبیا،  لە  ئەمازیغ  پرسی 

كێشەی  بە  تایبەت  ئێستای  دەربارەی رەوشی سیاسی  دواتر  تەوەری 

ئەمازیغی لە لیبیا. 

یەكەم: پێناساندنی ئەمازیغەكان وەكو كەمینە
پێناسەكردن و ئاشنابوون بە ئەمازیغەكان كۆمەڵێك كێشەی خۆی 

سنور  كێشەی  دەگاتە  تا  ئەمازیغەوە  ناوی  كێشەی  لە  هەر  هەیە، 

بناغەی ئەو پێوەرەی كە لەسەری قسە  دیاریكردن، واتە دیاریكردنی 

لەسەر ئەمازیغ و شوێنەكانی نیشتەجێبوون و باڵوبوونەوەیان دەكرێت، 

بە تایبەتیش لە سایەی داننان بە ئەستەمبوونی بێگەردێتی ئیتنیكی و 

تا  عەرەبەكان،  و  ئەمازیغ  نێوان  هاوپەیوەندی  و  ئاوێتەبوون  راستی 

دەگاتە كێشەو گرفتە پەیوەندیدارەكان بە چەمكی كەمینەو ناوەرۆكە 

دەكەوێتە  بنەڕەتدا  لە  توێژینەوەیە  ئەم  ئەوەی  لەبەر  سیاسییەكانی، 

خانەی زانستە سیاسییەكانەوە، بۆیە توێژەر هەوڵینەداوە زۆر رۆبچێتە 

ناو الیەنە ئاڵۆزەكانی پەیوەندیدار بە بواری ئەنرتۆپۆلۆژی و مێژوویی 

بەاڵم  ئەمازیغ، هەرچەندە زۆر گرنگن،  پرسی  بە  تایبەت  كەلتوری  و 

چوارچێوە  ئەو  و  توێژینەوەیە  ئەم  ئامانجەكانی  دەرەوەی  دەكەونە 

لە  توێژەر  ئەوە  لەجیاتی  بەڵكو  كێشاویەتی،  لەناوخۆیدا  زانستییەی 

سیاسی  پێوەرێكی  گرفتانەوە  كێشەو  ئەو  لێكنزیككردنەوەی  رێگەی 

پیادە كردووە. 

چەندین  مێژوو  درێژایی  بە  دەبینین  ناو،  كێشەی  بە  سەبارەت 

لۆبییەكان،  بەربەر،  وەك  بەكارهێرناوە،  ئەمازیغەكان  بۆ  دیكە  ناوی 

یان  ئەمازیغەكان  ناوی  ئێستادا  لە  ئەفریقییەكان.  و  نۆمیدییەكان 

ناوەش  ئەو  بەكاردەهێرنێت،  زیاتر  ناوەكانیرت  هەموو  لە  بەربەرەكان 

پێوەری سەرەكیشامن  )ئەمازیغ(ە،  بەكاریهێناوە  توێژینەوەیە  ئەم  كە 

)ئەمازیغ(،  شیاوەكە  ناوە  بەكارهێنانی  واتە  سیاسیە،  پێوەرێكی 
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پیادە  ئەمازیغەكاندا  لەگەڵ  فەڕمی  سیاسی  مامەڵەكردنی  لە  كە 

بەڵگەنامە فەڕمییەكان  دەكرێت بەپێی ئەوەی كە لە دەستورەكان و 

دەگەڕێینەوە  یاخود  هێرناوە،  ناوییان  ئەفریقیا  باكوری  دەوڵەتانی  لە 

دەستورییەدا  راگەیاندنە  لەو  ئەمازیغییەكان.  خۆپێناسەكردنی  بۆ 

 2011 ساڵی  ئابی  3ی  لە  لیبیا  ئینتیقالی  نیشتامنی  ئەنجومەنی  كە 

لەالیەن  كارپێكراوەكان  یاسا  و  بەڵگەنامە  لە  پاشان  دەریكردووە، 

بەیاننامە  لەو  و  لیبیا  حكومەتی  و  لیبیا  گشتی  نیشتامنی  كۆنگرەی 

دەزگا  و  الی��ەن  دەستەو  لەالیەن  كە  بڕیارانەدا  و  بەڵگەنامە  و 

)ئەمازیغ(یان  ناوی  سەرجەمییان  دەرك��راون،  ئەمازیغییەكانەوە 

ئەمازیغی،  پرسی  بە  تایبەتە  كە  توێژینەوەیە  ئەم  بۆیە  بەكارهێناوە، 

پشت بە بەكارهێنانی هەمان ئەو ناوەدەبەستێت، هەروەك چۆن لە 

هەڵسوكەوت و مامەڵەی سیاسی لەگەڵ ئەو پێكهاتەیەدا پەیڕەوكراوە. 

باسكردنیانە  ئەمازیغەكان  پێناسەكردنی  بۆ  میتۆد  ئاسانرتین 

ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەفریقیا.  باكوری  رەسەنەكانی  گەلە  خانەی  لە 

لەبەر  نەبێت،  بەس  ئەوان  بۆ  سانایە  پێناسەكردنە  ئەم  پێدەچێت 

بەڵكو  نەكردووە،  گەشەیان  بۆشاییدا  لە  هەروا  ئەمازیغەكان  ئەوەی 

لەگەڵ گروپ و تاقمەكانی تردا كە هاتوون بۆ باكوری ئەفریقیا و تیایدا 

فینیقییەكان  رۆمانەكان،  وەك  منوونە  بۆ  بوو،  ئاوێتە  نیشتەجێبوون، 

ناوەڕاست«  »دەریای  پێكهاتەیەكی  بە  ئەمازیغەكان  عەرەبەكان.  و 

سقڵییەكان،  لەگەڵ  بەهێزییان  پەیوەندییەكی  و  قەڵەم  دەدرێنە 

لە  ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم   ، هەبووە،  میرسییەكاندا  و  ئیسپانییەكان 

یەكێك لە لێكۆڵینەوەكاندا هاتووە دەڵێت: »تاكو ئەمڕۆش پێناسەكردن 

و باسكردنی ئەمازیغەكان بەالی زاناكانەوە كارێكی قورسە«.

ئەمازیغەكان لە لیبیا بەسەر چەندین خێڵدا دابەشبوون، بەگشتی و 

بە گوێرەی ئامارە بەردەستەكان رێژەی %5 تا %10ی كۆی گشتی گەلی 

ملیۆن   )6( لە  ساڵی 2010  سەرژمێری  گوێرەی  بە  كە  پێكدەهێنن،  لیبیا 
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كەس زیاترە. ئەمازیغەكان بە زۆری لە ناوچەكانی باكوری خۆرئاوای لیبیا 

نیشتەحێبوون، كە بە تەرابلوس و شاخی نفوسە و ناوچەی زوارە نارساوە، 

شارەی  ئەو  دەژین،  )غدامس(  شاری  لە  زۆرییان  رێژەیەكی  هەروەها 

بیابان كە دەكەوێتە ناوچەی )فەزان(. جێگەی ئاماژەیە كە ئەمازیغەكان 

لە نێوانی خۆیاندا نوێنەرایەتی تەنها پێكهاتەیەكی پێكەوەگونجاو ناكەن، 

بەڵكو لەسەر بنەمای تایبەمتەندێتی خێڵەكی دابەشبوون، كە هەندێكجار 

بەرجەستەكردنی وابەستەیی ئیتنیكی لە نێوانیاندا وا دەخوازێت، چونكە 

لە  دەریا  كەنار  چیاو  ئەمازیغەكانی  نێوان  لە  دابەشبوون  ئەمازیغەكان 

لیبیا.  باشوری  و  خۆرئاوا  ناوچەكانی  لە  تەواریقەكان  و  خۆرئاوا  باكوری 

پێدەچێت ئەمە بێت هۆكاری دروستببونی جیاوازی بۆچوون سەبارەت بە 

دانانی رێژەی ئەمازیغەكان لە نێوان %5 تا %10ی كۆی دانیشتوانی لیبیا، 

بۆیە دەكرێت هۆكاری ئەو جیاوازییە بگەڕێنینەوە بۆ ئەوە كە رێژەی یەكەم 

)%5( باسی ئەمازیغەكانی چیا لە ناوچەی باكوری خۆرئاوا دەكات، بەاڵم 

رێژەی دووەم )%10( ئەمازیغەكان و تەواریقەكانی پێكەوە كۆكردۆتەوە. 

خێڵەكی  ناسنامەی  پێشخستنی  كە  دەكرێت،  ئ��ەوەش  تێبینی 

سەبارەت بە تەواریقەكان بۆ منوونە، زۆر بە ئاشكرا دیارە. تەواریقەكان 

لە نزیكی سنورەكانی چەندین دەوڵەتی ئەفریقیا باڵوبوونەتەوە، وەك: 

لیبیایی  تەواریقی  تاكی  بۆركینا فاسۆ.  نەیجەر، جەزائیر و  لیبیا، مالی، 

لە رووی پەیوەندییەوە نزیكرتە لە تەواریقەكانی ناو واڵتەكانی تر، بە 

لەسەر  النیكەم  لیبیا،  ئەمازیغەكانی  لەگەڵ  پەیوەندی  بەراوردكردنی 

ئاستی كەلتوری كۆمەاڵیەتی و فۆرمی بژێوی و ژیانگوزەراندنی. سەرباری 

بوونی كێشەی ئەمازیغی لەناو هەندێك لەو دەوڵەتانەی ئەمازیغەكان 

رێڕەوی  بەاڵم  جەزائیر،  و  مەغریب  لە  تایبەتی  بە  نیشتەجێن،  تیایدا 

گەشەكردنی كێشەی ئەمازیغ لە دەوڵەتێكەوە بۆ یەكێكی تر جیاوازە. 

تەنانەت لەناو لیبیا، ئەو خێڵە تەواریقانەی بنەچەیان ئەمازیغین، لەبەر 

هەبوو،  قەزافیەوە  پێشووی  رژێمی  بە  پەیوەندییان  بووە  هۆیە  ئەو 



41

كە  ئەمازیغییانەی  خێڵە  ئەو  پەیوەندی  رێڕەوی  لە  بوون  جیاوازیش 

بوون  ئەوانیش  نیشتەجێبوون،  واڵتەكەدا  خۆرئاوای  باكوری  بەشی  لە 

رابەرایەتی خەباتیان كرد لە پێناو سەندنی مافی ئەمازیغییەكان. ئەوە 

شۆڕشی  لە  بەشداریكردنیان  رسوشتی  لەسەر  هەبووە  رەنگدانەوەی 

لیبیا، بەاڵم ئەمازیغەكان لە دوای شۆڕش هەوڵ و تەقەلالی زۆرییاندا 

بۆ یەكڕیزی و یەكبوونی هەموو پێكهاتە كۆمەاڵیەتییەكان و خێڵەكانیان 

لەژێر یەك ئااڵدا، لە كاتێكدا ئەم هەوڵ و تەقەلالیانەیان تاكو ئێستاش 

هەندێك ئاڕیشەی دروستكردووە. 

دووەم: دەروازەكانی گەشەكردنی كێشەی ئەمازیغی 
چوارچێوەی  ناو  بخەینە  لیبیا  لە  ئەمازیغی  كێشەی  ئ��ەوەی  بۆ 

ئاستی  سێ   لەنێوان  جیاوازی  پێویستە  خۆیەوە،  گونجاوی  مێژوویی 

شیكردنەوەدا بكەین كە ئەمانەن: جیهانی، هەرێمی، لۆكاڵی. لە تەوەری 

كارلێككردنەكانی هەردوو ئاستی جیهانی و هەرێمی باسی گەشەكردنی 

بەاڵم  هەنوكە،  رەوشی  دەگاتە  تا  دەكەین  لیبیا  لەناو  ئەمازیغی  پرسی 

شۆڕشی  هەڵگیرسانی  قۆناغی  باسی  )ناوخۆیی(  لۆكاڵی  ئاستی  لەسەر 

و  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  باسكردنی  بۆ  پێشەكیەك  وەك  دەكەین،  لیبیا 

لە  ئەوەش  شۆڕش،  بەرپابوونی  لەدوای  ناوخۆییەكانی  كارلێككردنە 

تەوەرێكی تری توێژینەوەكەدا، زیاتر باسی وردەكاریی بابەتەكە دەكەین. 

1. ئاستی جیهانی

بە گشتی مێژوو لە دوو گۆشەنیگای جیاوازەوە روداوو گۆڕانكاریە 

كارلێككردنە  سەر  دەخاتە  فۆكس  یەكەم  روو:  دەخاتە  سیاسییەكان 

سیستامتیكییەكانی دەوڵەتان، بە شێوەیەك كە دەوڵەتی نیشتامنی تیایدا 

كە  فاكتەرانەی  ئەو  پێیوایە  ئەوەیرت  بەاڵم  سەرەكی،  كاراكتەری  دەبێتە 

كاریگەری زیاترییان هەیە هەمان ئەو فاكتەرە كۆمەاڵیەتییە قوواڵنەن، 

كە دووبارە نەخشەی جیهان دادەڕێژنەوە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو دوو 
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گۆشەنیگایە، وەك هەوڵێك بۆ درككردن بە رەهەندی جیهانی لە پشت 

گەشەكردنی كێشەی ئەمازیغی، بۆیە هەڵدەستین بە دانانی ئەو رەهەندە 

گەشەكردنی  بە  تایبەتە  یەكەمیان  هاوتەریب:  رێ��ڕەوی  دوو  لەسەر 

سیستمی نێودەوڵەتی، ئەوەیرتیش تایبەتە بە جیهانگیری و كاریگەرییە 

ئەو  رێڕەوی  لەسەر  گەشەكردن  كەواتە  كەلتورییەكانی.  و  كۆمەاڵیەتی 

دوو ئاڕاستەیە بەهۆی دۆخێكی جیهانی گشتیەوە بەرجەستە بووە، كە 

ئامادەیە بۆ هەڵهاتنی هۆشیاری ئیتنیكی لە جیهاندا، ئەوەش بە شێوەیەك 

بووەتە هۆی هەڵكشانی خواستی كەمینەكان بۆ داواكردنی مافەكانیان.

لەسەر ئاستی سیستمی جیهانی، سێگۆشەی كەمینەكان لە ناوەڕاستی 

نێوان  لە  ملمالنێكان  سەرەكی  سەرچاوەی  بووەتە  ن��ۆزدەوە  سەدەی 

جیهانی  شەڕی  كۆتاییهاتنی  دوای  لە  هەروەها  ئەوروپییەكان،  دەوڵەتە 

لە  بوو،  بەردەوام  گەالنیش  عوسبەی  رێكخراوی  دامەزراندنی  و  یەكەم 

دووقۆڵی  رێككەوتننامەی  هەندێك  جیهانیەكەدا  شەڕە  هەردوو  نێوان 

تایبەت بە پاراستنی كەمینەكان واژۆكران، ئەڵامنیا ئەو رێككەوتننامانەی 

فراوانخوازییەكانی،  سیاسەتە  جێبەجێكردنی  مەبەستی  بە  بەكارهێنا 

ئەوەش بووە هۆكاری لەباربردنی سەقامگیری لەناو كیشوەری ئەوروپادا. 

یەكگرتوەكان،  نەتەوە  دامەزراندنی  و  دووەم  جیهانی  شەڕی  دوای  لە 

مافی كەمینەكان لەناو فەرهەنگی سیاسی نێودەوڵەتیدا بزربوو )جگە لە 

ئاماژەكردن بە مافەكانی دانیشتوانی رەسەن وەكو بارێكی تایبەتی(، ئەوەش 

لە بەرژەوەندی لكاندنی لەناو بنەماكانی مافی مرۆڤ وەكو مەنزومەیەكی 

بەبێ   لەناو كۆمەڵگەكاندا،  ئامێزگرتنی كەمینەكان  لە  ئامانجی  بە  تەواو 

بوونی هیچ جیاكارییەك لەسەر بناغەی هەر بنەمایەك.

لە كۆتایی دەیەی هەشتاكانی سەدەی رابردو و كۆتاییهاتنی شەڕی 

سارد و زیادبوونی ژمارەی شەڕە ئیتنیكییەكان لە سەرتاسەری جیهاندا، 

جیاوازتری  ئاراستەیەكی  ئیتنییەكان  كەمینە  رەوشی  بە  گرنگیدان 

وەرگرت، بە جۆرێك كە سنوری گرنگیپێدانی كالسیكییانەی رێكخراوی 
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پەروەردەو زانست و رۆشنبیری نارساو بە )یۆنسكۆ(ی سەر بەنەتەوە 

یەكگرتوەكانی سەبارەت بە الیەنی كەلتور و زمانی كەمینە ئیتنییەكان 

تێپەڕاندووە، بۆ ئەوەی ببێتە بەندێكی سەرەكی ناو ئەجێندای رێكخراوە 

گەشەپێدان.  و  ئاسایش  پرسەكانی  بە  پەیوەندیدارەكان  نێودەوڵەتییە 

هەر  لەناو  كەمینەكان  بە  تایبەت  پرسەكانی  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای 

دەوڵەتێكدا خرایە ژێر كاریگەری كارلێككردنە ناوخۆییەكانەوە، بەاڵم 

فەراهەمكردنی كەشێكی نێودەوڵەتی پارێزەر بۆ مافەكانی كەمینەكان 

بە شێوەیەكی گشتی كاریگەری بەرچاوی هەبوو لە رووی گەشەكردنی 

بە  گرنگیپێدانە  ئەو  گەورەبوونی  جیهاندا.  لە  كەمینەكان  پرسی 

جیاوازییە ئیتنییەكان و دەركەوتنی كاریگەرییەكانی لەسەر ئاسایش و 

گەشەپێدان و سەقامگیری سیاسی، هۆكارێكە بۆ پاڵپشتیكردنی خواست 

و ئامانجە كەلتوری و سیاسییەكانی كەمینە ئیتنییەكان، كە بە شێوەیەك 

لە شێوەكان ستەمی مێژووییان لە بەرامبەردا ئەنجامدراوە. هەروەها 

روودان��ی  هۆی  بووە  كەلتورییەكانیان  ناسنامە  زیندووكردنەوەی 

گۆڕانكاری زۆر لە رسوشتی پەیوەندییەكانی دەوڵەت بە هاواڵتیان و 

گروپ و هێزە پێكهێنەرەكانی كۆمەڵگە، بە شێوەیەك كە بووە هۆكاری 

خودی  پێكهاتەی  لەناو  بەرچاو  گۆڕانكارییەكی  چەند  دروستكردنی 

چەمكی  لە  گۆڕانكاری  ئەنجامدانی  لەڕووی  تایبەتی  بە  دەوڵ��ەت، 

سەروەریدا، لە روانگەی شكاندنی قۆرخكارییەكانی دەوڵەت لە بابەتی 

كاریگەری درووستكردن لەسەر سیاسەتە جیهانییەكان كە كاردەكەن بۆ 

بەرژەوەندی هەڵكشانی كێرڤی كاریگەرییەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی 

پێبازە  ئەو  لەگەڵ  بوو  هاوكۆك  هەنگاوە  ئەو  جیهان.  ئاستی  لەسەر 

جۆرێك  بە  رویداوە،  نوێدا  پەیوەندیكردنی  هۆیەكانی  لە  گەورەیەی 

)تۆڕبەندیسازی(  پێیدەوترێت  ئەو دیاردەیەی بەرجەستە كردووە كە 

لە نێوان رێكخراوەكان و الیەنە كاریگەرەكان لە دەرەوەی دەوڵەت. 

هەردوو  لە  گۆڕانكارییەی  ئەو  كاریگەری  ژێر  كەوتنە  بەهۆی 
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جیهانی  ئەمازیغی  كۆنگرەی  1995دا  ساڵی  لە  رویداوە،  ئاڕاستەكەدا 

دامەزرێرنا، لە شێوەی رێكخراوێكی كۆكەرەوەی زۆرێك لە كۆمەڵگە و 

رێكخراوە پەیوەندیدارەكان بە كێشەی ئەمازیغی. ئەو كۆنگرە ئەمازیغیە 

هەوڵدەدات بۆ بەدەستوریكردنی مافەكانی پێكهاتەی ئەمازیغی لەناو 

ئەو دەوڵەتانەدا كە تیایاندا دەژین. رێكخراوەكە هەموو )3( ساڵ جارێك 

كۆنگرەی گشتی خۆی دەبەستێت و كۆنگرەی شەشەمی ئەو رێكخراوە 

لە   2011 ساڵی  یەكەمی  ترشینی  2ی  تا  ئەیلول  29ی  لە  ئەمازیغیە 

دورگەی )جوربە(ی تونس بەسرتاو تیایدا )فەتحی بن خەلیفە(ی لیبیایی 

بە سەرۆكی كۆنگرەكە هەڵبژێردرا. لە الیەكیرتەوە، رێكخراوەكانی سەر 

كەمینەی  بارودۆخی  و  رەوش  بە  گرنگییان  یەكگرتوەكان  نەتەوە  بە 

ئەمازیغی لە لیبیا داوە، بۆ منوونە وەك ئەو گفتوگۆیانەی لە نۆڤەمبەری 

لیبیا  ساڵی 2005 لە نێوان شارەزایانی نەتەوە یەكگرتوەكان و شاندی 

لەناو بارەگای رێكخراوەكە لە ژنێڤ بەڕێوەچوو، لە چوارچێوەی خولی 

نێودەوڵەتی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ تاوتوێكردن و گفتوگۆكردن لەسەر 

مافە ئابوری و كۆمەاڵیەتی و كەلتورییەكان. لە دوای بەرپابوونی شۆڕش 

لە دژی رژێمی قەزافی و هاوكات لەگەڵ سەرهەڵدانی ناكۆكییەكانی 

تایبەت بە خواست و داواكارییەكانی ئەمازیغەكان، رێكخراوی نەتەوە 

یەكگرتوەكان دەستیكرد بە كاركردن لەسەر هێڵی كێشەی ئەمازیغی، 

ئەگەرچی شەرمنانە بوو، ئەوەش لە پێناو داننان بە مافەكانی كەمینەی 

تایبەتی  نوێنەری  مرتی،  تاریق  لیبیا.  نوێی  دەستوری  لەناو  ئەمازیغی 

كۆبوونەوەی  لەدوای  لیبیا،  لە  یەكگرتوەكان  نەتەوە  گشتی  سكرتێری 

لەگەڵ ئەنجومەنی بااڵی ئەمازیغ لە لیبیا، رۆژی 19ی ئابی 2013 لە 

بارەگای نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان رایگەیاند كە رێكخراوی نەتەوە 

و  نێودەوڵەتییەكان  پەیڕەوكراوە  رێسا  یاساو  گوێرەی  بە  یەكگرتوەكان 

میساقی نەتەوە یەكگرتوەكان پشتیوانی مافەكانی پێكهاتە كەلتوری و 

زمانییەكانی ناو كۆمەڵگەی لیبیا دەكات. 
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پەیوەندیدار  تری  رەهەندێكی  بە  دەكەین  ئاماژە  كۆتاییدا  لە 

لەم  ئەمازیغی.  كێشەی  دەرەك��ی  هاوكاریكردنی  و  یارمەتی  بە 

قۆناغی  لە  دەكەین  فەرەنسا  رۆڵی  باسی  سەرەتا  روانگەیەشەوە 

و  ئیتنیكی  هەستی  ورووژاندنی  بۆ  بێوچانی  هەوڵدانی  و  كۆڵۆنیالی 

بەرجەستەكردنی جیاكاریی ناسنامە لە نێوان عەرەب و ئەمازیغەكاندا 

ئامانجی درووستكردنی  بە  ئیتنی و كەلتوری و زمان،  بنەمای  لەسەر 

دۆخێك لە دابەشبوون و هەڵوەشان، كە یارمەتیدەر بێت بۆ الوازكردنی 

تێكۆشانی میللی لە دژی كۆڵۆنیالیزمی فەرەنسی. سەرەڕای تێپەڕینی 

چەندین دەیە بەسەر كۆتاییهاتنی سەردەمی داگیركاریی كۆلۆنیالیزمی، 

بە  ئەمازیغی  مەسەلەی  بە  فەرەنسا  گرنگیپێدانی  لەسەر  قسەكردن 

شێوەیەكی گشتی لەالی هەندێك كەس هێشتا كپ نەبووە، بە تایبەتی 

و  عروبین  ناسیۆنالیستی  بیروبۆچوونی  هەڵگری  كە  ئەوانەی  لەالی 

رۆڵی  بە  بابەتەكە  ناوهێنانی  بۆ  هەیە  تایبەتییان  حەزێكی  هەمیشە 

دەرەكی و پیالنگێڕی ئیمپریالیزمی لە دژی یەكێتی و یەكڕیزی ناوخۆ 

و هەوڵدان بۆ چاندنی تۆوی دووبەرەكی و دابڕان لە نێوان رۆڵەكانی 

گەلێك. 

بڕواداران بەم ئاڕاستەیە، وەك پیالنێكی كۆلۆنیالی و رەنگدانەوەی 

دروستكردنی  و  دەوڵەت  بونیادنانی  پرۆسەی  پەكخستنی  بۆ  دۆخێك 

ناسنامەیەكی نیشتامنی كۆكەرەوە، لە كێشەی ئەمازیغی دەڕوانن، بەو 

پاشان  ناسنامەیەن،  ئەو  رەگی  دوو  ئیسالم  و  عروبە  پێیانوایە  پێیەی 

رەهەندی ئیتنیكی بەو ریتمە بە بابەتێكی لە دەرەوە هاتوو دادەنرێت، 

ئامانج لێی سڕینەوەی ناسنامەی راستەقینەی گەالنی دەوڵەتانی باكوری 

پێچەوانەی  بە  كە  دەكات  رەوتێك  نوێنەرایەتی  بەڵكو  ئەفریقیایە، 

جواڵنەوەی مێژوو، وەك درێژكردنەوەی قۆناغی كۆلۆنیالیزمی رێدەكات. 

بڕواداران بەم ئاڕاستەیە پێیانوایە بە خێرایی دەتوانرێت بەر بەو رەوتە 

بگیرێت و تێبپەڕێرنێت. لەگەڵئەوەشدا، سەرەڕای خوێندنەوەی خاوەن 
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ئەمازیغی  كێشەی  بەرامبەر  ناسیۆنالیستی  بیروبۆچوونی  ئاڕاستەی 

هەڵوێستەكانیان،  لەسەر  زۆرییان  پێداگری  و  زێدەڕۆیی  روانگەی  لە 

بەاڵم ناكرێت نكۆڵی بكرێت لە رەوایەتی ئەو گریامنانەی پێشنیارییان 

لەالیەن دەوڵەتی  ئەمازیغی  كارتی  بەكارهێنانی  بە  كردووە سەبارەت 

خۆرئاواوە، هەرچەندە قسەكردن لێرەدا بە شێوەیەگی گشتی دەربارەی 

بەسەر  قسانە  ئەم  چەسپاندنی  ئەگەری  لەگەڵ  ئەمازیغیە،  پرسی 

رەوشی ئەمازیغەكانی لیبیا، لە كاتی دەركەوتنی هەر ئاماژەیەكی گرنگ 

بارەی  لە  قسەكردن  پرسەكەیان هەبێت.  بۆ  كە سودی  بارەیەوە،  لەو 

ئەمازیغی،  چەالكوانانی  پاڵپشتیكردنی  لە  دەرەكی  رۆڵی  هەبوونی 

میسداقیەتێكی گەورەتر پەیدا دەكات كاتێك قسە دەكرێت دەربارەی 

پشتیوانیكردنی هەندێك لە چاالكوانانی ئەمازیغی لەالیەن ئیرسائیلەوە، 

بە تایبەتی لە كاتێكدا كە ئەم پشتیوانییە لە دەرەوە بەرەو ناوەوە بە 

ناوەوە  لە  پێچەوانە  ئاڕاستەیەكی  بە  بەڵكو  ناڕوات،  ئاڕاستەدا  یەك 

بەرەو دەرەوە دەچێت، ئەوەش بێگومان لە رێگەی هەوڵدانی هەندێك 

پێناو  لە  توندڕەوەكانن(،  لە  زیاتر  )ئەوانەی  ئەمازیغی  چاالكوانی 

بەشداریكردنیان لە هەندێك كارو چاالكی لەناو ئیرسائیل و هەوڵدانیش 

بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی و هاوكاری هەندێك الیەنی ئیرسائیلی بۆ 

كێشەكەیان، هەروەها هەوڵدانی هەندێك لە چاالكوانانی ئەمازیغ بۆ 

فشارخستنە سەر یەكێتی ئەوروپا لە پێناو پشتیوانیكردنی كێشەكەیان 

لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی. 

2. ئاستی هەرێمی

كێشەی  تایبەمتەندیی  بە  پەیوەست  باسكرا،  پێشرت  لەوەی  جیا 

ئەمازیغی لەناو هەر دەوڵەتێك لەو دەوڵەتانەی ئەمازیغەكان تیایاندا 

نیشتەجێبوون، دەشكرێت بڵێین كە دۆخی دەستپێكردنی پێشوەخت 

دواجار  لیبیا  شۆڕشی  كاتێكدا  لە  لیبیا،  ئەمازیغییەكانی  خەباتی  بە 

كەمرت ئاستێكی  بە  الیەكیرتەوە  لە  رووخاند،  قەزافی   رژێمەكەی 
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سیاسی  سیستمی  لە  كورسییەك  بەدەستهێنانی  پێناو  لە  تونس  لە 

، بەاڵم ئەمە بە شێوەیەك لە شێوەكان  نوێی ئەو واڵتەدا كارییانكرد، 

چونكە  جەزائیر،  لە  ئەمازیغی  وان��ەی  لە  روون��ە  تێگەیشتنێكی 

عەرەبەكاندا  لەگەڵ  دەست  لەناو  دەست  جەزائیر  ئەمازیغەكانی 

فەرەنسی،  كۆلۆنیالی  دژی  لە  كرد  تاڵدا  خەباتێكی  لە  بەشدارییان 

بەاڵم سەركردە عەرەبەكان لە دوای سەربەخۆیی جەزائیر تاكڕەوییان 

ئەوەبوو  جەزائیر،  نوێی  دەوڵەتی  سەركردایەتیكردنی  لە  كرد  پەیڕەو 

سیستمی  لە  دەسەاڵتدار  ئایدۆلۆژیای  وەك  عەرەبی  ناسیۆنالیستی 

ئایەت  )حسێن  ئەمازیغی  سەركردەی  و  سەپێرنا  واڵتەدا  ئەو  سیاسی 

جەزائیر  شۆڕشی  مێژووییەكانی  رابەرە  لە  بوو  یەكێك  كە  ئەحمەد(، 

ئازادبوونی  بە  دەستیانكرد  جەزائیرییەكان  ئینجا  زیندان،  ناو  خرایە 

پیادەكردنی  كەلتوری لە دژی هەژموونی زمانی فەرەنسی لە رێگەی 

كەلتوری  و  زمان  بە  گرنگیدان  بەبێ   بەعەرەبكردنەوە،  سیاسەتی 

ئەمازیغەكان، ئەوەش لە ئەنجامدا بووە هۆی پەرەسەندنی جواڵنەوەی 

و  سیاسی  مافە  بەدەستهێنانەوەی  پێناو  لە  ئەمازیغەكان،  ناڕەزایەتی 

دەوڵەتی  و  ئەمازیغەكان  نێوان  لە  پەیوەندییەكان  كەلتورییەكانیان. 

جەزائیردا ئاڵۆز بوون و بۆ چەندین دەیە شەپۆلێكی توندوتیژی توندی 

بەدوای خۆیدا هێنا، لە پێناو دانپێدانان بە هەندێك لەو مافانەدا. 

پێدەچێت  ئەنجامیدەدەن،  لیبیا  لە  ئەمازیغەكان  لەمڕۆدا  ئەوەی 

ئامانجەكەی بریتی بێت لە خۆپاراسنت لە دووبارە كردنەوەی ئەزمونی 

دژی  شەڕی  لە  لیبیا  ئەمازیغەكانی  كە  بینیامن  چونكە  جەزائیر، 

هێزەكانی قەزافی لە خۆرئاوای واڵت بەشدارییان كرد و رۆڵییان گێڕا لە 

پرۆسەیەكی گرنگی گۆڕینی جۆرایەتی، كە خۆی لە جواڵنەوەی شاری 

تەرابلوس دەبینێت لە 20ی ئابی ساڵی 2011، ئەوەش هۆكارێك بوو 

شۆڕش  سەركەوتنی  بە  كۆتاییدا  لە  و  شەڕەكە  ئاراستەی  گۆڕینی  بۆ 

بوو.  تەواو  هەتاهەتایە  بۆ  قەزافی  معەممەر  رژێمی  روخاندنی  و 
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ئەمازیغی كۆنرتۆڵی هەندێك  دوایئەوەش هێزو گروپە چەكدارەكانی 

لە شارە ئەمازیغییەكانیان كرد، جگە لە دەستبەسەرداگرتنی هەندێك 

ناوچەی پایتەختی لیبیا، كە بۆ ماوەیەك ئەو هێزو گروپە چەكدارانە 

ئەوەش  مبێننەوە،  تیایاندا  و  بەكاربێنن  خۆیان  دەسەاڵتی  توانییان 

هاوكات بوو لەگەڵ رێكخسنت و ئەنجامدانی كۆمەڵێك چاالكی سیاسی 

هەبوونی  چەسپاندنی  مەبەستی  بە  ئاشتیانە،  دەربڕینی  ناڕەزایی  و 

داهاتوودا  تەوەری  لە  لیبیا.  نوێی  سیاسی  ژینگەی  لەناو  ئەمازیغی 

جواڵنەوەی  لە  توندوتیژی  و  ئاشتیخوازی  مشتومڕی  دەرب���ارەی 

ئەمازیغیداكەمێك بە وردەكاری زیاتر باسی ئەم بابەتە دەكەین. 

داواكارییەكانی  و  خواست  كێرڤی  هەڵكشانی  تردا،  دیوێكی  بە 

ئەمازیغ لە لیبیا، لە دوای ئەوەوە دێت كە ئەمازیغەكان لە دەوڵەتانی 

تری باكوری ئەفریقیا هەندێك دەستكەوت و مافی خۆیان بەدەستهێنا. 

پێشئەوەی  بەڵكو  بڕوخێنن،  قەزافی  رژێمی  لیبییەكان  پێشئەوەی 

پێناو  لە  درووستكردن  فشار  بۆ  بێت  بەتاڵ  دەستیان  ئەمازیغەكان 

بەدیهێنانی ماف و داواكارییەكانیان، لە مانگی تەمووزی ساڵی 2011دا 

لە مەغریب چەند هەمواركردنێكی دەستوری ئەنجامدرا، كە بە دەقی 

لەو  فەرمی  زمانێكی  ئەمازیغی وەكو  زمانی  تیایدا هاتووە  دەستوری 

بۆ  جیاواز  لێكدانەوەی  لەبەردەم  دەرگای  ئەوەش  بنارسێت،  واڵتەدا 

ئەو دەقە دەستورییە كردەوە، بە تایبەتی لەرووی سنورو چوارچێوەی 

لەژێر  وەزیرەكان  لە  یەكێك  دوایئەوەی  بەندە  ئەو  جێبەجێكردنی 

گومەزی پەرلەمانی مەغریب بە زمانی ئەمازیغی قسەیكرد، هەروەها 

جەزائیریش بەنیازە لە قۆناغی داهاتوودا هەمان هەنگاوی مەغریب 

نوێوە،  دەستوری  هەمواركردنی  ئەنجامدانی  رێگەی  لە  هەڵێنێت 

ئەنجامی  لە  دوایئەوەی  بدات،  ئەنجامی  ئایندەدا  لە  نیازە  بە  كە 

هەمواركردنەكانی ساڵی 2003ی دەستوری جەزائیر پەسەند كراوە، بەو 

پێیەی ئەمازیغی بە زمانێكی فەرمی دادەنرێت. 
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و  خواست  بە  هەرێمییە  گرنگیپێدانە  و  كرانەوە  ئەو  پێدەچێت 

كێرڤی  كە  هۆكارانەوە،  ئەو  خانەی  بچێتە  ئەمازیغەكان  داواكاریی 

رووی  لە  بەرزكردەوە  لیبیایان  ئەمازیغی  پێكهاتەی  داواكارییەكانی 

مامەڵەكردن لەگەڵ پرسی ئەمازیغی لەناو دەستوردا، چونكە لیبییەكان 

رێڕەوێكی هەنگاو بە هەنگاوییان نەگرتۆتەبەر بۆ وەاڵمدانەوەی خواست 

و داواكاری ئەمازیغەكان هەروەك لە هەندێك دەوڵەتانی دراوسێدا پەیڕەو 

ئەمازیغەكانی مەغریب و جەزائیر  كە  ئە دەستكەوتانەی  بەاڵم  كراوە، 

لیبیا  لە  ئەمازیغی  گەلی  ئامانجەكانی  هیواو  ئاستی  بەدەستیانهێناوە 

بەرزدەكاتەوە، بە تایبەتی لە سایەی ئەو بارودۆخە سیاسیە هەڵكەوتووەی 

لەو  گ��ەورە  گوشارێكی  دروستكردنی  بە  داوە  رێگەی  قۆناغەدا  لەم 

پێناوەدا، لە كاتێكدا كە دووبارە دەوڵەتی لیبیا بونیاد دەنرێتەوە، لەبەر 

ئەوەیە دەبینین كە داواكارییەكانی ئەمازیغ تەنها لە ئاستی دانپێدانان 

بە جیاوازی زمان لە دەستور و زامنكردنی بەدەستهێنان و كەڵكوەرگرتن 

لەو مافانەی پێیان دەدرێت، بەڵكو دیدگای ئەوان بۆ مافەكانیان دەچێتە 

خانەی ناسنامەی دەوڵەتی لیبیا بە شێوەیەكی گشتی، تەنانەت بە ناوی 

دەوڵەتەكە و رسودی نیشتامنی و ئااڵی نیشتامنی و ناسنامەی دەوڵەتی 

نوێ  لەناو دەستور و ئەو زمانە فەرمییانەی بەكارییان دەهێنێت. ئەگەر 

لەناو  ئەمازیغی  پێكهاتەی  كە  نەبێت،  دەستكەوتانەوە  ئەو  سایەی  لە 

دەوڵەتانی دراوسێی لیبیا بەدەستیان هێناوە لەالیەك، لە الیەكیرتیشەوە 

سنوری زۆرێك لەو مافانەش تێدەپەڕێنێت كە پێویستە پێیان شاد بنب، 

ئەوەش گرفتی تر درووستدەكات، كە لەوانەیە لەم توێژینەوەیەدا بوار 

پێبدرێت،  خۆی  مافی  و  لێوەبكرێت  باسیان  تێروتەسەلی  بە  نەبێت 

روویانداوە،  پێچەوانە  ئاڕاستەی  بە  كە  كاریگەرییانەی  بەو  سەبارەت 

واتە كاریگەرییەكانی ئەو دەستكەوتانەی ئەمازیغەكان لە لیبیا دەتوانن 

بەدەستیان بهێنن، پەیوەست بە كەڵكوەرگرتنیان لە باشكردنی رەوشی 

كێشەی ئەمازیغی لە روانگەی واڵتی مەغریب بە شێوەیەكی گشتی.
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3. ئاستی لۆكاڵی )ناوخۆیی(

سەردەمی  كۆتاییهاتنی  و  سەربەخۆیی  بەدەستهێنانی  دوای  لە 

باڵی كێشا بەسەر  كۆلۆنیالیزمی، دۆخێكی ناسیۆنالیستی عروبی توند 

كاڵبوونەوەی  لە  بریتیبوو  دۆخە  ئەو  بەرهەمی  عەرەبیدا،  جیهانی 

هۆشیاری لە بەرامبەر ناسنامەی ئەمازیغی و مافی هەموو ئەوانەی بە 

زمانی ئەمازیغی دەدوێن لە دەوڵەتانی باكوری ئەفریقیا بە شێوەیەكی 

سەدەی  شەستەكانی  دەیەی  ناوەڕاستی  لە  فكری  هۆشیاری  گشتی. 

هۆشیاری  سنوری  لیبیا  لە  ئەمازیغی  كێشەی  بە  سەبارەت  رابردوو 

و   1967 ساڵی  نسكۆی  لەوەش  جگە  تێنەپەڕاند،  تاكەكەسی  بیری  و 

ساتێكی  بووە  عەرەبی  ناسیۆنالیستی  هەستی  شەپۆلی  شكستهێنانی 

گونجاو لەڕووی تیۆرییەوە بۆ هەڵكشانی ئاستی هۆشیاری ئەمازیغی. 

سەركەوتنی  و  پاشایەتی  رژێمی  روخانی  لیبیا  چوارچێوەیەدا  لەم 

بینی.  بەخۆوە   1969 ساڵی  لە  دەس��ەاڵت  كورسی  سەر  بۆ  قەزافی 

لە چوارچێوەیەكی شمولی  ناسیۆنالیستی عەرەبی  بیری  پەیڕەوكردنی 

ئەمازیغی  لەسەر هۆشیاری  كاریگەریی دووفاقی  نواندنی  ئاكامی  لە 

لەو سەردەمەوە. رەفتار و كردەوەكانی رژێمی قەزافی بوونە كۆسپێكی 

پێشكەوتنیدا،  و  ئەمازیغی  ناسنامەی  گەشەكردنی  لەبەردەم  گەورە 

بەاڵم لە الیەكیرتەوە ئەو داپڵۆسین و توندوتیژییەی ئەمازیغەكانی لیبیا 

لەسەر دەستی رژێمی قەزافی رووبەڕوی كرانەوە، بووە هاندەرێك بۆ 

لەقاڵبدانی بزاڤی داواكارییەكانی ئەمازیغ لە لیبیای هاوچەرخ. 

فیكری  هۆشیاری  كێرڤی  رابردوو  سەدەی  حەفتاكانی  دەیەی  لە 

ئاستی  گەیشتە  و  گەشەیكرد  تاكەكەسیەوە  ئاستی  لە  ئەمازیغی 

ئاستی  دوو  لەسەر  پاشان  زانكۆوە،  روانگەی  لە  سەرەتا  بەكۆمەڵ، 

بوو،  )ئیبازی(  فیقهی  ئایینی  یەكێكیان  گەشەیكرد،  هاوتەریب 

كۆمەڵەی  رێكخراوی  دواییدا  لە  بوو،  كەلتوری  ئاستی  ئەویرتیان 

باكوری ئەفریقیا بە سەركردایەتی )علی الرشوری بن گالب( دامەزرا، 
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و  تەنگەتاوكران  قەزافیەوە  رژێمی  لەالیەن  و هەوادارانی  ئەندام  كە 

لەگەڵ  هاوكات  پاشان  كران،  دەستگیر  هەندێكیشیان  و  راوەدونران 

رێگەی  لە  ئۆپۆزسیۆنەوە  ریزەكانی  بە  ئەمازیغەكان  پەیوەندیكردنی 

زیاتر  داپلۆسین  و  توندوتیژی  ئاستی  لیبیا،  ئینقازی  نیشتامنی  بەرەی 

سەركردەكانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  گشتی  شێوەیەكی  بە  بەرزدەبۆوە. 

بە  درێژەدان  پێناو  لە  بەختكرد  خۆیان  ژیانی  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

كارو چاالكی سیاسییان. لە ساڵی 1994دا )علی الرشوری بن گالب(لە 

دۆخێكی لێڵ و ناڕوون لە دوای بەسەربردنی سااڵنێك لە زیندان كۆچی 

دواییكرد، هەروەها )علی النامی( كە یەكێتی ترە لە سەركردە دیارەكان 

و  باس  هیچ  هەشتاكاندا  دەیەی  ناوەڕاستی  لە  بەاڵم   ، زیندانیكرا، 

خواسێكی نەما. هەروەها شێخ عەلی یەحیا معەممەر، كە خێزانەكەی 

بە گشتی رووبەڕوی سزادانی بەكۆمەڵ كرایەوە، جگە لە ئەنجامدانی 

دژی  لە  پێكردن  سوكایەتی  و  داپڵۆسین  دیكەی  دیمەنی  چەندین 

مافپارێزی  و  سیاسی  كاری  لە  بەشدارییان  كە  ئەمازیغی  چاالكوانانی 

ئەمازیغیدا كردو بە ناوییەوە قسەیان دەكرد و دەهاتنە وەاڵم.

بەرچاوتر  زیاترو  بەشێوەیەكی  ئەمازیغی  چاالكوانانی  دوایئەوە، 

دوور لە چەپۆكی قەزافی لە تاراوگە لە هەردوو ئاستی رێكخراوەیی 

گرنگانەی  وێستگە  لەو  یەكێك  گەشەیانكرد،  و  پێگەیشنت  میدیایی  و 

كۆنگرەی  دامەزراندنی  لە  بریتیبوو  دەرەوە  لە  ئەمازیغ  خەباتی 

ساڵێك   .2000 ساڵی  ئەیلولی  17ی  لە  لەندەن  لە  ئەمازیغی  لیبی 

رێگرتن  مەبەستی  بە  دەركرد  )24(ی  ژمارە  یاسای  قەزافی  دوایئەوە، 

كارو  سەرجەم  لە  عەرەبی  لە  جگە  زمانێكی  هەر  بەكارهێنانی  لە 

وتاری  تایبەتی  )بە  لیبیا  فەڕمی  وتاری  دوایئەوە  بەاڵم  مامەڵەكاندا، 

بەرامبەر  لە  كرانەوەی  لە  جۆرێك  كوڕی(  سەیفولئیسالمی  و  قەزافی 

كێشەی ئەمازیغی بەخۆوە بینی، كە لە ئەنجامدانی چەندین گفتوگۆ 

و دیالۆگ لەگەڵ هەندێك لە كەسایەتی و چاالكوانانی ئەمازیغ خۆی 
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دەبینییەوە. رژێمی قەزافی لە رێگەی ئەو دیدار و دیالۆگانەوە بەڵێنیدا 

ناسنامەی  پاشگەزبێتەوە لە بەكارهێنانی وتاری نكۆڵیكردن لە بوونی 

ئەمازیغی لە لیبیا. 

روخاندنی  و  لیبیا  شۆڕشی  هەڵگیرسانی  لەگەڵ  گەورەكە  كرانەوە 

نیشتامنی  كۆنگرەی  ئەوەبوو  دروستبوو،  قەزافی  معەممەر  رژێمی 

ئەمازیغی لیبیا دامەزرا و لە مانگی ئەیلولی 2011دا یەكەمین كۆنگرەی 

لیبیا  لەناو  ئەمازیغی  سیاسی  چاالكی  كارو  یەكەم  كە  بەست،  خۆی 

كارو  بەرە  بەرە  پاشان  لە دوای سەركەوتنی شۆڕش،  بەرجەستەكرا  تێدا 

نەدەتوانرا چیرت  بوو، كە  بەردەوام  ئەمازیغی  چاالكییەكانی جواڵنەوەی 

پەكبخرێت و داپڵۆسێرنێت وەكچۆن لە سەردەمی قەزافیدا پەیڕەو كرا. 

مامەڵەكردن  و  هەستپێكردن  لە  بریتیبوو  جوواڵنەوەیە  ئەو  ئامانجی 

توانا  بەپێی  كە  جۆرێك  بە  لیبیا،  لە  ئەمازیغ  ناسنامەی  پرسی  لەگەڵ 

الیەكیرتیشەوە  لە  لەالیەك،  كەمبكاتەوە  نەرێنییەكانی  دەرئەنجامە  لە 

هەوڵبدرێت بۆ تەوزیفكردنی ئەو پرسە بەو شێوەیەی بە قازانجی هەموو 

الیەك بشكێتەوە. ئەمە ئەو بەرەنگاریە بوو كە هەاڵتنی خۆری كێشەی 

قۆناغی  بۆ  شۆڕشەوە  دەستپێكردنی  سەرەتای  لە  لیبیا  لە  ئەمازیغی 

داهاتووی ئەو واڵتە سەپاندنی. هەوڵدەدەین بە شێوەیەكی تێروتەسەلرت 

لە بەشەكانی دواییی ئەم توێژینەوەیەدا زیاتر لەم بابەتە قووڵبینەوە و 

سیامكانی ئەو قۆناغی بخەینە روو. دەكرێت بڵێین: هۆشیاری ئەمازیغی 

لە بۆتەی چەندین كارلێككردنی ناوخۆیی لە لیبیا پەرەیسەند، لە كاتێكدا 

كە فاكتەرە هەرێمی و جیهانییەكان بە تەنها فاكتەری یارمەتیدەر بوون 

گەشەكردنی  هۆی  بووە  كە  پێویست  مەرجی  بەاڵم  پەرەسەندنی،  بۆ 

پەراوێزخستنی  و  لە چەوساندنەوە  بریتییە  لیبیا،  لە  ئەمازیغی  كێشەی 

ئەمازیغەكانی لیبیا لەالیەن رژێمەكەی قەزافیەوە. 

لە  ئەمازیغی  ناسنامەی  بە  دانپێدانان  پرسی  چوارچێوەیەدا،  لەم 

لەگەڵ  و  بینی  بەخۆوە  هەڵكشانی  و  دۆزییەوە  خۆی  رێڕەوی  لیبیا 
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رێگەی  لە  لوتكە.  گەیشتە  قەزافی  معەممەر  عەقید  رژێمی  روخانی 

سودی  لیبیا  لە  ئەمازیغ  جواڵنەوەی  كە  دەبینین  گەشەكردنەوە،  ئەم 

لە گۆڕانكارییە جیهانییەكان و گرنگیپێدانی زیاتر بە پرسی كەمینەكان 

كە  دەستكەوتانەی  لەو  وەرگ��رت  كەڵكیشی  هەروەها  وەرگ��رت، 

پێكهاتەی ئەمازیغی لە دەوڵەتانی باكوری ئەفریقیا بەدەستیانهێناوە، 

و  جواڵنەوەكانیان  ئەزمونی  لە  كەڵكوەرگرتنیان  لە  جگە  ئەمە 

بەشداریكردنیان لە بزوتنەوەی ئۆپۆزسیۆنی نیشتامنی لیبیا بە درێژایی 

تا دەگاتە قۆناغی هەڵگرسانی شۆڕش لە دژی  مێژووی دروستبوونی، 

رژێمی قەزافی لە 17ی شوباتی ساڵی 2011. 

جواڵنەوەی ئەمازیغی و شیاندنی پێكەوەهەڵكردن 
هەیە  پرسێك  لیبیا  لە  و  دەستیپێكرد  لیبیا  شۆڕشی  دوای  قۆناغی 

پێیدەوترێت »پرسی ئەمازیغی« بەو پێیەی كە ئەمازیغەكان بە كەمینە 

گەیشتە  ئیتنیكی  تایبەمتەندی  هەمبەر  لە  هۆشیاری  ئاستی  دادەنرێن. 

مەبەست، ئەو هۆشیارییە رێگەی خۆی دۆزییەوە بەرەو بەرجەستەبوونی 

خۆیان  ئەجێندای  ئەمازیغەكان  بەوەش  زەوی،  لەسەر  جواڵنەوەسازی 

توانییان  و  سەپاند  لیبیادا  سیاسییەكانی  هاوكێشە  و  كارلێك  بەسەر 

تەواوی  لە  جیاوازن  كەمینەیەكی  پێیەی  بەو  بخەنەڕوو،  كێشەكەیان 

بۆ  هەوڵدەدەن  و  دەكەن  چەوسانەوە  بە  هەست  كە  تر،  لیبییەكانی 

بەدەیهێنانی چەند ماف و داواكارییەكی دیاریكراو، لە روانگەی ناسنامەی 

كارلێككردنی  روداوو  كۆمەڵێك  لیبیا  قۆناغەشدا،  لەم  ئیتنیكییانەوە. 

پەیوەست بە پرسی ئەمازیغی بەخۆیەوە بینی، كە دەكرێت ناوی بنێین 

بكەین  ئەوە  بۆ   ئاماژە  پێویستدەكات  لێردا  ئەمازیغی«.  »جواڵنەوەی 

كە ئەمازیغییەكانی لیبیا هەموویان الیەنگری خواست و داواكارییەكانی 

ئایدۆلۆژی  وتاری  ئەمازیغەكان  لە  بەشێك  بەڵكو  نین،  ئەم جواڵنەوەیە 

چاالكوانانی ئەمازیغی رەتدەكەنەوە و پەسەندی ناكەن. 
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پەیوەست بە داواكارییەكانی ئەمازیغەكان، دەكرێت لەو خواست 

كۆڕبەندی  كۆتایی  بەیاننامەی  كە  كۆیانبكەینەوە  داواكارییانەدا  و 

 12 لە  كە  لەخۆیگرتووە،  لیبیا  لە  ئەمازیغ  دەستورییەكانی  مافە 

شارە  خۆجێییەكانی  ئەنجومەنە  لەالیەن  2013دا  دووەمی  كانوونی 

ئەمازیغنشینەكان سازكرا و بە هاوكاری ژمارەیەك لە رێكخراوەكانی 

كۆمەڵی مەدەنی ئەمازیغی بەڕێوەچوو. بەرئەنجامی ئەو كۆڕبەندە 

وتەبێژ  دامەزرێنەری  دەستەی  گرنگرتین  دامەزراندنی  لە  بریتیبوو 

بااڵی  ئەنجومەنی  واتە  ئەمڕۆ،  لیبیای  ئەمازیغەكانی  ناوی  بە 

ئەمازیغەكانی لیبیا. لە بەیاننامەی كۆتایی ئەو كۆڕبەندەدا بە دەق 

ئاماژە بەم داواكارییانەی خوارەوە كراوە: 

ناسنامەی  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  دەستور  دەقی   -

و  ئەمازیغی  دێرینی  قواڵیی  بە  لیبیایە،  دەوڵەتی  ناسنامەی  لیبیا 

یەكدا  بەدوای  كەلتورییە  و  شارستانی  رەهەندە  سەرچاوەو  هەموو 

هاتووەكانییەوە، لەگەڵ پابەندبوونی بە بەرجەستەكردنی نیشانەكانی 

ئەم ناسنامەیە لە هەموو دروشم و سیمبوڵەكانی سەروەری دەوڵەتی 

لیبیا، وەك: زانست، رسودی نیشتامنی، دراو، بەڵگەنامەكانی سەملاندنی 

ناسنامە، پول، پرۆگرامەكانی خوێندن و راگەیاندن و... هتد. 

- جەختكردن لەسەر دانانی زمانی ئەمازیغی بە زمانێكی فەرمی 

پێگەو  لەڕووی  تردا  فەرمییەكانی  زمانە  لەگەڵ  هاوتاكردنی  لیبیاو  لە 

بەهای لەالی هەموو لیبییەكان. 

رێكخراو،  یاسایی  داڕشتنی  پێویستی  لەسەر  جەختكردن   -

ژیانی  بوارەكانی  لە  ئەمازیغی  زمانی  ریزبەندكردنی  چۆنێتی  كە 

مەبەستی  بە  دیاریبكات،  لیبیاوە  دەوڵەتی  بە  پەیوەست  گشتی 

وەك  ئەمازیغی  زمانی  كاراكردنی  و  یاسایی  پارێزگاری  زامنكردنی 

فەرمی.  زمانی 

بۆ  رێگەپێدانی  بە  ئیبازی،  مەزهەبی  بۆ  شكۆ  گێڕانەوەی   -
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و  زانستی  ئایینی،  رسوتی  فەتوادان،  یاسایی،  رووی  لە  پەیڕەوكردنی 

میدیاییەوە. بە پێچەوانەی ئەم داواكارییە بنەڕەتیە جێگیرانەوە، چەندین 

داواكاری تریشیان هەبوو لە چوارچێوەی كارلێككردنە سیاسییەكاندا، 

بۆ منوونە وەك داواكردنی پۆستی وەزاری و بەشداریكردن لە پێكهێنانی 

حكومەتی ئینتیقالی و چەندین داواكاری تر، كە لە تەوەرێكی تری ئەم 

توێژینەوەیەدا باسیان لێوە دەكرێت.

دینامیكیاكانی  و  رەهەند  گرنگرتین  باسی  داهاتوودا  بەشەی  لەم 

جواڵنەوەی ئەمازیغی و سەرچاوە پێكهێنەرەكانی دەكەین، لە گۆشەی 

 )4( ئەو  لەگەڵ  پێكەوەهەڵكردن  بۆ  خۆگونجاندنی  توانای  ئاستی 

فاكتەرەی لە تەوەری یەكەمی توێژینەوەكەماندا ئاماژەمان بۆكردن. جگە 

لەوەش باسی كارلێككردنەكانی جواڵنەوەی ئەمازیغی دەكەین لە رێگەی 

ئایدۆلۆژیا،  سیاسی،  بەشداری  سەرەكی:  رەهەندی   )4( بە  گرنگیدان 

حوكمی خۆجێیی، سیامكانی رەفتاری جواڵنەوەی ئەمازیغی. لە هەریەك 

بەریەككەوتنی  قەبارەی  و  ئاست  هەوڵدەدەین  رەهەندانەشدا  لەم 

تردا  فاكتەرەكەی   )4( لەگەڵ  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  سەرچاوەكانی 

بخەینەڕوو، كە لە تەوەری یەكەمی توێژینەوەكەدا باسكران. 

یەكەم: بەشداریكردنی سیاسی ئەمازیغ 
پرسی بەشداریكردنی سیاسییانەی ئەمازیغەكان لە ژیانی سیاسی 

لیبیا لە سەرەتای هەڵگیرساندنی شۆڕشەوە بە شێوزازێكی دینامیكیانە 

بۆ  ئاماژە دەكەین  ناچوونیەك دەركەوتووە. سەرەتا  لە هەمانكاتدا  و 

رسوشتی ئەو ساتەوەختەی كە جواڵنەوەی ئەمازیغی تیادا دروستبوو، 

لە كاتێكدا كە رژێمی قەزافی هەرەسیهێنا و لە دوای خۆیەوە دۆخێكی 

لۆژیكی  ئەنجامێكی  دۆخە  ئەو  جێهێشت،  دەوڵەتیی  بێ  بە  هاوتای 

لیبیا لە سەردەمی ئەودا، كە بە شێوەیەكی  بوو بۆ رەوشی دەوڵەتی 

بەشەخسیكردنی  و  دامودەزگایی  سیستمی  لەدەستدانی  بە  گشتی 
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دەسەاڵت نارسابوو، جگە لەوەش ئەنجامێك بوو بۆ رسوشتی ئەو رێبازە 

توندوتیژەی شۆڕشی لیبیا گرتیەبەر، لەبەر ئەوە دەستپێكردنی پرۆسەی 

سیاسی لیبیا لە دوای نەمانی قەزافی، وەكئەوە وابوو لە خاڵی سفرەوە 

تەقەلالكانی  و  هەوڵ  لەسەر  رەنگیدایەوە  رەوشە  ئەو  دەستپێبكات. 

و  چین  و  لیبیا  سیاسی  پرۆسەی  ناو  جۆراوجۆرەكانی  الیەنە  هێزو 

نوێ،  لیبیای  لە  شوێنێك  پڕكردنەوەی  بۆ  لیبیا  كۆمەڵگەی  توێژەكانی 

سیاسی  بەشداریكردنی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  بۆ  بوو  ئەوەش هۆكار 

بە شێوەیەكی گشتی.

بنەمایە  ئ��ەم  رێ��ڕەوی  لەسەر  هەرگیز  لیبیا  ئەمازیغەكانی 

خۆیان  راستەقینەی  خواستی  رۆژەوە  یەكەم  لە  بەڵكو  دەرنەچوون، 

نواندن  كاریگەری  و  سیاسی  پرۆسەی  لە  بەشداریكردن  بۆ  نیشاندا 

ئەمازیغییەكان  خواستەی  ئەم  واڵت.  دەسەاڵتی  هاوكێشەكانی  لە 

بووە،  بەرجەستە  رەفتاریدا  ریتمی   )3( لە  بەشداریكردنی سیاسی  بۆ 

ئەمانەن: 

1. هەوڵدانی ئەرێنییانە و راستەوخۆ بۆ بەشداریكردن لە پرۆسەی 

سیاسیدا. 

نەرێنی  بەشداریكردنی  بە  كە  سیاسی،  پرۆسەی  بایكۆتكردنی   .2

نییە  هەوڵدان  ئامانجی  بە  لێرەدا  بایكۆتكردن  بەاڵم  قەڵەم،  دەدرێتە 

شێوەیەكی  بە  دانپێدانەنانی  یان  سیاسی  پرۆسەی  شكستپێهێنانی  بۆ 

لە  بەشداربوان  سەر  گوشارخستنە  مەبەستی  بە  بەڵكو  رەهایی، 

بارودۆخ،  زۆرێك  باشكردنی  پێناو  لە  ئەنجامدەدرا  سیاسیدا  پرۆسەی 

واتا ئەو هەنگاوە وەك چەكێكە نیشاندەدرێت بە مەبەستی باشكردنی 

مەرجەكانی بەشداریكردنی سیاسی. 

3. ئەم ریتمەیان پەیوەستە بە ریتمی دووەمەوە، ئەویش بریتییە 

لە بەرەنگاربوونەوەی دوورخستنەوە لە بەشداری كردن.

فاكتەری جوگرافی و جیاوازی ناوچەیی بە تایبەتی، كاریگەرترین 
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نەخشەی  چوارچێوەكانی  دیاریكردنی  و  داڕشنت  رووی  لە  فاكتەرە 

ئەنجومەنی  پێكهێنانی  رۆژی  یەكەم  لە  هەر  ئەوەش  لیبیا،  سیاسی 

ئینتیقالی لیبیا لەپێش روخاندنی رژێمی قەزافی و لە كاتی پێكهێنانی 

حكومەتی لیبیا دەركەوت. بۆ منوونە )عەلی زێدان( لە دوای پێكهێنانی 

لە  كە  ئەوەكرد  بۆ  ئاماژەی  لیبیا  كاتی  حكومەتی  كابینەی  دووەمین 

بە  كە  گرتووە،  لەبەرچاو  جوگرافی  فاكتەری  كابینەكەیدا  پێكهاتەی 

نیشتامن  بۆئەوەی  دادەنرێت،  راستەقینە  و  بابەتیانە  هۆكارێكی 

ئامادەیی  پێكهێنەرەكانیەوە  و  بەش  بە هەموو  وەزاریەدا  كابینە  لەو 

هەرێمەكانی  هەموو  چاوی  ببنە  وەزیرەكان  سەرجەم  و  هەبێت 

بەشێكی  كە  دەبینین  ئەمەدا،  بەرامبەر  لە  بەاڵم  )لیبیا(،  نیشتامن 

جیاكاری  تێپەڕاندنی  بۆ  هەوڵدەدەن  جدی  بە  ئەمازیغەكان  زۆری 

ناسنامەی  زەقكردنەوەی  رێگەی  لە  بەرەوپێشەوە  عەرەبەكان  لەگەڵ 

یەكێك  بەوەش  سیاسییەوە.  هەڵسوكەوتی  روانگەی  لە  ئیتنیكیەوە 

ئەمازیغ  لەالی  سیاسی  پێشبینی  نێوان  لە  گرنگەكان  ناچونیەكە  لە 

حوكمی  دینامیكیایانەی  ئەو  نێوان  و  سیاسی  بەشداری  بە  سەبارەت 

پێكهێنانی  مەسەلەی  تایبەتیش  بە  دەك��ەن،  لیبیا  سیاسی  ژینگەی 

حكومەت و پرۆسەی داڕشتنی دەستور. 

مانا  بە  تێكەڵبوون  نێوان  لە  بكەین  جیاوازی  پێویستە  لێرەدا 

تێكەڵبوون  سیاسیەكەی، چونكە  مانا  بە  تێكەڵبوون  و  كەلتورییەكەی 

دەگرێتەخۆ،  ناسنامە  سڕینەوەی  پرۆسەی  كەلتورییەكەی  مانا  بە 

لە سەقامگیری  نییە  یارمەتیدەر  و  نەخوازراوە  مەسەلەیەكی  ئەوەش 

لە  نەكردن  جیاكاری  سیاسیەكەی  مانا  بە  تێكەڵبوون  بەاڵم  كۆمەڵگە، 

سیاسی  بەشداریكردنی  ئاستی  لەسەر  كۆمەڵگە  پێكهاتەكانی  نێوان 

دەگرێتەوە.لێرەدا سەبارەت بە پرسی ئەمازیغ دەكرێت بڵێین: ئەگەر 

كار بەو بنەمایە بكرێت، لەبەر ئەوەی كە ئەمازیغ لە لیبیا لە رووی 

بەم  سەر  هاواڵتیانی  لە  هیچكام  ئەوا  بچوكە،  كەمینەیەكی  ژمارەوە 
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كەمینە ئیتنیە، نەیدەتونی بگاتە پۆستی سەرۆكی كۆنگرەی نیشتامنی 

لیبیا، هەروەك كەسێكی وەك )نوری بوسەهمین( پێیگەیشتووە. 

شوباتی  مانگی  لە  ئەمازیغەكان  دەستوریش،  مەسەلەی  دەربارەی 

داڕشتنی  شەستیان  لیژنەی  هەڵبژاردنی  بایكۆتكردنی  بڕیاری  2014دا 

دەستورییان دا، ئەوەش وەك ناڕەزاییەك لە دژی داڕشتنی ماددەی )30(

ماددە  بەڕێكردنی  لەسەر  جەختدەكات  كە  دەستوری،  راگەیاندنی  ی 

دەستورییەكان بەپێی حوكمی زۆرینە، لە كاتێكدا ئەمازیغەكان پێیانوایە ئەم 

ماددانەی دەستور باسی مافەكانیانی ئەوانیان نەكردووە. لەگەڵ ئەوەشدا 

كۆنگرەی  لەناو  دەستور  ماددەیەی  ئەو  2014دا  ساڵی  ناوەڕاستی  لە 

نیشتامنی گشتیدا هەمواركرا و لە داڕشتنە نوێیەكەیدا دەڵێت »بڕیارەكان 

دەردەچێت«،   1+50 سیستمی  بەپێی  دەستور  داڕشتنی  دەستەی  لەناو 

بەاڵم بە مەرجێك یەكێك لە ئەندامانی پێكهاتە كەلتوری و ئیتنییەكان لەناو 

ئەو نیسابە یاساییەدا بێت كە پەیوەندی بە مافی پێكهاتەكەیەوە هەیە 

ماددەكە«.  پەسەندكردنی  بۆ  سەرەكیە  مەرجێكی  رەزامەندبوونیشی  و 

ئەمازیغەكان  بەاڵم  تازەیە،  دەستوریە  دەقە  ئەو  دەرچواندنی  سەرەڕای 

داڕشتنی  لیژنەی  بەرامبەر  لە  توندییان  هەڵوێستی  لەسەر  سوربوون 

بااڵی  )ئیرباهیم مەخلوف( سەرۆكی ئەنجومەنی  بارەیەوە  دەستور. لەو 

ئەمازیغ لە لیبیا رایگەیاند: »ئەم دەقە نوێیەی ماددەكە كەمرتین ئاستی 

خواست و داواكارییەكانی ئەمازیغ دەستەبەر ناكات، چونكە دەقەكە خۆی 

شلوشاو و الوازە، هەروەها ئاماژەشی بۆ سیمبوڵەكانی سەروەری دەوڵەت 

نەكردووە، وەك زمانی دەوڵەت و ناسنامەكەی«. 

سەرەڕای ئەو هەوڵدانەی ئەمازیغ بۆ درووستكردنی كاریگەرێتی 

و  خواست  كە  جۆرێك  بە  سیاسی  پرۆسەی  دینامیكیاكانی  لەسەر 

دیارە  ئێستا  تا  ئەوە  دەبینین  بۆیە  بكات،  تێر  ئیتنیكییەكان  ئامانجە 

و  سیاسییەكانی  هەڵوێستە  لە  ئەمازیغ  كەپێكهاتەی  لەوە  بریتییە 

ناكۆكیە  لەو  جگە  ئەمە  نییە،  یەكڕیز  و  یەكدەنگ  جموجووڵەكانیدا 
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ناوخۆییانەی لە نێوان الیەن و رێكخراوەكان و چاالكانی ناو جواڵنەوەی 

ئەمازیغ  سیاسەمتەدارانی  هەندێك  لەالیەن  چونكە  هەیە،  ئەمازیغی 

ناڕەزایی هەیە لە هەمبەر ئەو خواست و داواكارییانەی چاالكوانانی 

لە  بەڵكو  نییە،  نوێ   بابەتێكی  ئەمەش  بەرزییانكردۆتەوە،  ئەمازیغی 

ماوەی فەرماڕەوایەتی قەزافیدا هەندێك لەو سیاسییانەی بە رەچەڵەك 

و  بەعەرەبكردن  سیاسەتەكانی  لە  هەبووە  دەستیان  ئەمازیغین 

سڕینەوەی ناوسنامەی ئەمازیغی لە لیبیا. 

دیارترین ئەو ئاماژانەی هێام دەكەن بۆ دابەشبوونی هەڵوێستی 

ئەمازیغیەكان، دەربڕینی هەڵویستی )عوسامن بن ساسی(، ئەندامی 

ئەنجومەنی ئینتیقالیە لەسەر پشكی شاری زوارە، كاتێك لە بەرنامەی 

دژی  لە  االح���رار(دا  )لیبیا  ئاسامنی  كەناڵی  ش��ۆڕش(ی  )رێگەی 

خۆپیشاندانەكانی مەیدانی شەهیدان وەستایەوە، كە خۆپیشاندانەكە 

لە  ئەمازیغ  دوورخستنەوەی  دژی  لە  بوو  دەربڕین  ناڕەزایی  بۆ 

دابەشبوونی  منوونەكانی  لە  یەكێكیرت  لیبیا.  حكومەتی  پێكهاتەی 

لیبیا  نیشتامنی  كۆنگرەی  ئەندامی  گەڕانەوەی  ئەمازیغەكان،  نێوان 

كۆنگرەكە  ئەندامێكی  بۆ  ئەمازیغی  )یەفرن(ی  شاری  پشكی  لەسەر 

بااڵوە  ئەنجومەنی  رێگەی  لە  ئەمازیغەكان  دوایئەوەی  تەنها،  بە 

نیشتامنی  كۆنگرەی  لە  بڕیارییاندا  دەستەجەمعی  شێوەیەكی  بە 

نوێنەرایەتی  و  پەراوێزخسنت  بەرامبەر  لە  ناڕەزایی  وەك  بكشێنەوە، 

لە  )چونكە  دەستور  داڕشتنی  دامەزرێنەری  دەستەی  لە  شەكڵییان 

سەرەڕای  كۆتاییدا،  لە  پێدرا(.  كورسییان   2 تەنها  كورسی،   60 كۆی 

نیشتامنی،  كۆنگرەی  و  دەستور  داڕشتنەوەی  لیژنەی  بایكۆتكردنی 

ئەمازیغییە،  لە رەچەڵەكی  بوسەهمین( سەرۆكی كۆنگرە كە  )نوری 

هیچ هەڵوێستێكی لەو بارەیەوە نیشان نەدا، هەرچەندە چاالكوانانی 

ئەمازیغی بە نوێنەری كێشەی ئەمازیغی ناناسن، بەاڵم تاكو ئێستا لە 

بەردەوامە.  پۆستەكەی 
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بەمشێوەیە قەبارەی ناچوونیەكی لە نێوان دیدو بۆچوونەكانی 

ئەمازیغەكان و دینامیكیاكانی سیاسەمتەدارانی لیبیا بە دەردەكەوێت، 

لەم  ئەمازیغەكان.  خ��ودی  ری��زی  لەناو  ناچوونیەكی  لە  جگە 

رەنگدانەوەی  بە  تایبەت  پرسیاری  پێویستدەكات  چوارچێوەیەشدا، 

سیاسی  بەشداری  پرسی  بە  سەبارەت  ئەمازیغەكان  بیرودۆچوونی 

و كاردانەوەی لەسەر سەقامگیری ژیانی سیاسی لیبیا و بەدیهاتنی 

پێكەوەهەڵكردنی نیشتامنی بوروژێرنێت. ئەگەرچی لیبیا بە ئاستێك 

لە ئاستەكان بەدەست گرفتی دابەشبوونی جوگرافی و سەروەربوونی 

سێ   نێوان  لە  تەنها  نەك  دەناڵێنێت،  ناوچەگەرێتیەوە  رەهەندی 

شارەكانی  نێوان  لە  دیاردەیە  بەڵكوئەو  سەرەكییەكەدا،  هەرێمە 

دەگەڕێتەوە  ئەمە  ئایا  بەاڵم   ، بەدیدەكرێت،  هەرێمیش  یەك  ناو 

لە  سەرهەڵدانی  زەمینەی  وەكو  ئیتنیكی  جیاكاریی  هۆكاری  بۆ 

فاكتەرە  كاریگەری  الوازكردنی  بەرەو  سیاسییەوە  كاری  ئەنجامی 

بنەماكانی  لە  یەكێكە  كە  پێیەی  بەو  ناوچەییەكان،  و  هەرێمی 

داڕشتنی نەخشەی سیاسی، یان رەوشی سیاسی لیبیا لەوەش ئاڵۆزتر 

دەكات؟

دووەم: ئایدۆلۆژیا و كارلێككردنەكانی
جواڵنەوەی ئەمازیغی 

سیستمەكانی  مامەڵەكردنی  بە  س��ەب��ارەت  مێژوو  ئەزمونی 

دەسەاڵت لە دەوڵەتانی باكور ئەفریقیا بە شێوەیەكی گشتی و لە لیبیا 

بە شێوەیەكی تایبەتی، ئاماژە دەكات بۆ هەبوونی كاریگەرێتی ئاڕاستە 

فكری و ئاید ولۆژییەكانی وابەست بە سیستمەكانی دەسەاڵت لە رووی 

هەڵوێستیان بەرامبەر بە ناسنامەی پێكهاتەی ئەمازیغی، لەبەر ئەوە 

بە ئەگەرەكانی خۆگونجاندنی ئەمازیغ لەگەڵ دینامیكیای  ئاشنابوون 

قەزافی رژێمی  دەسەاڵتی  دوای  قۆناغی  لە  لیبیا  سیاسی   ژیانی 
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لەالی  ئایدۆلۆژی  فاكتەری  كاریگەری  رسوشتی  بە  پێویستدەكات  وا 

عەرەبەكان و ئەمازیغەكان و ئاستی وابەستەبوونی ئەم كاریگەرێتیە 

بە رسوشتی دینامیكیا باوەكانی ژیانی سیاسی لیبیا ئاشنا بین. كێشەی 

رووب��ەڕووی  ئایدۆلۆژییەوە  زەمینەی   )3( روانگەی  لە  ئەمازیغی 

هەڕەشە و دژایەتیكردن بۆتەوە: 

1.  ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیستی. 

2. ئایدۆلۆژیای ئایینی. 

3. ئاوێتەبوونی نێوان هەردوو ئایدۆلۆژیای ناسیۆنالیستی و ئایینی. 

لە راستیدا ناسیۆنالیستی عەرەبی كە لە سایی دەسەاڵتی قەزافیدا 

گێڕا  بااڵی  رۆڵێكی  كرد،  سەرەكی  ئایدۆلۆژی  سیامیەكی  نوێنەرایەتی 

ئەمازیغی.  كەمینەی  هەمبەر  لە  خۆی  هەڵوێستی  دروستكردنی  لە 

لە  كە  پاساوەی  بەو  دەكرد،  ئەمازیغەكان  بوونی  لە  نكۆڵی  قەزافی 

بەڵكو  نەتەوەیەكی سەربەخۆیە،  زمانەوە  و  ئیتنی  و  كەلتوری  رووی 

بە عەرەبە دێرینەكان ناوزەدی دەكردن. ئەم هەڵوێستە رەنگدانەوەی 

رێگرتن  و  ئەمازیغی  زمانی  بەكارهێنانی  لە  رێگرتن  ئاستی  تا  هەبوو 

لە ئەنجامدانی چاالكیە كەلتورییەكانی پێكهاتەی ئەمازیغی، جگە لە 

ئاستی  لەسەر  ئەمازیغ.  چاالكوانەكانی  تەنگەتاوكردنی  و  راوەدونان 

سەرتاسەری  لە  چونكە  روی��دەدا،  مامەڵەكردن  هەمان  مەزهەبیش 

لە  ب��وو،  پەیڕەوكراو  مەزهەبی  تەنها  مالیكی  مەزهەبی  لیبیادا 

)ئیبازی( لەناو ئەمازیغەكاندا پەیڕەو دەكرا،  بەرامبەریشدا مەزهەبی 

تریش  جارێكی  دەكرا،  تەنگەتاو  )ئیبازی(  مەزهەبی  جارێك  بەاڵم   ،

پێنەدەكرا. سەرباری هەبوونی ئەو دژایەتیە ناسیۆنالیستی  ئیعتیرافی 

دروشمی  لەژێر  هەندێكجاریش  ئەمازیغ،  بەرامبەر  لە  مەزهەبیە  و 

»بەگژداچوونەوەی شعوبیەت« لە رێگەی ئاوێتەكردنی نێوان عروبە و 

ئیسالم، دژایەتی پێكهاتەی ئەمازیغی دەكرا. 

3ی  لە  كاتی  دەستوری  راگەیەنراوی  دەقی  كە  ئەوەی  سەرەڕای 
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دەرچووە  ئینتیقالیەوە  نیشتامنی  ئەنجومەنی  لەالیەن  2011دا  ئابی 

هاتووە: رێز لە بیروڕا ئاینییەكان، فرەجۆری كەلتوری، مافی كەمینەكان 

هاواڵتیبوون  بنەماكانی  و  دەكرێت  دەمارگیری  دژایەتی  دەگیرێت، 

بەدیهێنانی هەندێك  پێناو  لە  ئەمازیغەكان  بەاڵم  جێبەجێ  دەكرێت، 

دەستكەوتی كەلتوری و سیاسی و رازیبوون بە داواكارییەكان رووبەڕوی 

عەبدولجەلیل(،  )مستەفا  راوێژكار  كرانەوە.  زۆر  گرفتی  كێشەو 

ئەمازیغییە  لیبیا چاالكوانە  ئینتیقالی  نیشتامنی  ئەنجومەنی  سەرۆكی 

بەوە  ئەلكیب  عەبدولڕەحیم  حكومەتەكەی  دژی  لە  ناڕازییەكانی 

پاڵی  تۆمەتبار كرد، كە ئەجێندای دەرەكی جێبەجێ دەكەن، ئەمەش 

لێداوانەكانی  و  عەبدولجەلیل  لێدوانەی  ئەو  نا  ئەمازیغەكانەوە  بە 

قەزافی بخەنە یەك تای تەرازوو، لە كاتێكدا قەزافی پرسی ئەمازیغی 

بە دەستكردی كۆڵۆنیالیزم و ئیمپریالیزم دەدایە قەڵەم. لە الیەكیرتەوە 

لیبیا  ئیسالمییەكانی  رەوتە  ئەستێرەی  هەڵكشانی  كە  بڵێین  دەتوانین 

لە دوای بەرپابوونی شۆڕش، بووە كۆسپێكی تر لەبەردەم جواڵنەوەی 

ئەمازیغی، تەنانەت كاریگەرێتی فاكتەری ئایینی بە جۆرێك دەركەوت، 

كە موفتی لیبیا شێخ )صادق ئەلغریانی( لە لێدوانێكدا لە دێسەمبەری 

ساڵی 2012 دەربارەی بەدەستوریكردنی پرسی ئەمازیغی، پێداگریكرد 

كە ئەستەمە زمانی ئەمازیغی بكرێتە زمانێكی فەرمی لەناو دەستوری 

نوێی لیبیا، چونكە بابەتێكی وا دەرگا لەبەردەم بەرپابوونی فیتنەیەك 

دەكاتەوە. ئەو لێدوانەی )صادق ئەلغریانی( مەترسی لەسەر قورسایی 

سیاسی تێدا بەدیدەكرێت، كە خوای ئەلغریانی نوێنەرایەتی دەكات، 

چونكە یەكێكە لە گرنگرتین كەسایەتیە ئیسالمییەكان لە لیبیای دوای 

شۆڕش. هەمان تێڕوانینی ئایینی لە لێدوانێكی شێخ )سامل ئەلشەیخی( 

وەزیری ئەوقافی پێشووتری لیبیا لە سەردەمی ئەنجومەنی نیشتامنی 

ئینتیقالی لیبیا دەردەكەوێت، كاتێك لە بەرنامەیەكی كەناڵی )الجزیرە(

ناسنامەی  لە  زمان  پێكهاتەی  بنەڕەتگەرایی  لەسەر  كرد  پێداگری  دا 
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لێكەوتەوە،  ئەمازیغەكانی  ناڕەزایی  و  بێزاری  ئەوەش  ئیسالمیدا، 

كە  دەریدەخات  لێدوانەكەی  بۆ  ورد  خوێندنەوەیەكی  هەرچەندە 

هێرشی  بەرامبەر  لە  عەرەبایەتی  بە  پابەندبوون  چوارچێوەی  لە  ئەو 

كەلتوریی زمانە خۆرئاواییەكان هەڵوێستی دەربڕیوە، نەك لە هەمبەر 

بووژانەوەی زمانی ئەمازیغیدا. 

بە پێچەوانەی ئەو ئاڕاستە توندوتیژە روپۆشكراوە بە پۆشەرێكی 

ئیسالمییانە لە بەرامبەر ئەمازیغ، كە لە ماوەی ئینتیقالی دوای شۆڕشی 

لەدوای  پێچەوانەدا  ئاراستەی  بە  ئاماژە  چەندین  بەدەركەوت،  لیبیا 

هەڵبژاردنی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی دەركەوتن، ئەو هەڵبژاردنانەی 

دیموكراتی  نیشتامنی  تەجەموعی  بە  سەر  لیرباڵی  رەوتی  تیایدا  كە 

رەوتی  بەرامبەر  لە  بەهێز  زۆر  جربیل(  )مەحمود  رابەرایەتی  بە 

وەاڵم��دەرەوەی  و  دەربڕ  ئەنجامەش  ئەو  دەرك��ەوت.  ئیسالمگەرادا 

)محەمەد  لەالیەن  پێشوازیكردنی  بە  بوو  بەدەستهاتوو  گۆڕانكاری 

بەپێی  ئەویش  نیشتامنی،  كۆنگرەی  سەرۆكی  یەكەمین  ئەملقریف(، 

دەقی ئەو دەستورەی كە بڕیارە دابڕێژرێت و دانانی زمانی ئەمازیغی 

بە زمانی فەڕمی تیایدا جێبكرێتەوە. لە الكەیرتەوە بە دیدو بۆچوونی 

بە  سەبارەت  گرنگ  ئاماژەی  دوو  لێرەوە  ئەمازیغەكان،  خ��ودی 

ئایدۆلۆژیای ئەمازیغی )ئەگەر دەربڕینی شیاو بێت( دەردەكەون:

یەكەم بریتیە لە حەزكردن بە تێپەڕاندنی جیاوازی خێڵەكی لەناو 

ریزەكانی پێكهاتەی ئەمازیغی. هەروەك پێشرت باسامنكرد، گەشەكردنی 

ئاڕاستەی  دوو  لیبیا،  لە  دەوڵەتی  بە  ئەمازیغی  كەمینەی  پەیوەندی 

لێكرت دابڕاوی وەرگرت، كە دەگونجێن لەگەڵ دابەشبوونی كۆمەاڵیەتی 

بوونیان هەیە،  چیانشین  ئەمازیغەكانی  لیبیا  لە  ئەمازیغ.  خێڵەكی  و 

كە خواست و داواكارییەكانی ئەمازیغیان لە ئەستۆ گرتووە، هەروەها 

دەچێتەوە  ئیتنیكییان  وابەستەیی  ناسنامەی  كە  هەن،  تەواریقەكان 

ریزەكانیان  هەوڵدەدەن  لیبیا  ئەمازیغەكانی  ئەمازیغ.  هەموو  سەر 
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رێكبخەنەوە و لەژێر یەك دروشمدا یەكبگرن. هەندێك لە كەسایەتییە 

نێوان  جیاكردنەوەی  بیرۆكەی  جارێك  لە  زیاتر  ئەمازیغ  چاالكەكانی 

ئەمازیغ و تەواریقەكانیان رەتكردۆتەوە، بە تایبەتی جیاكردنەوەیان لە 

یاسای مافی پێكهاتە زمانیی و كەلتورییەكان، كە كۆنگرەی نیشتامنی 

ئامانجی  بەاڵم  كردووە،  پەسەندی  2013دا  ساڵی  تەموزی  لە  گشتی 

ئەو دابڕان و جیاوازیكردنە هەروەك هەندێك لە چاالكوانانی ئەمازیغ 

پێشبینی دەكەن، بۆ لەتكردنی ریزی پێكهاتەی ئەمازیغەكان نییە، بەڵكو 

تایبەت بە كۆمەڵگە ئەمازیغییەكانی  لە رووی گەشەكردنی مێژوویی 

دركپێكردنی  لەگەڵ  ئەوەش  بەهێزی هەیە،  و  پتەو  بناغەیەكی  لیبیا، 

بۆ  یەكدەگرێتەوە،  ئیتنییاندا  ناسنامەی  بەرامبەر  لە  تەواریقەكان 

روونكردنەوەی زیاتر ئاماژە دەكەین بە یەكێك لەو بەندانەی لە كۆی 

كە  هاتووە،  ئەمازیغدا  بەڵگەنامەكانی  لە  یەكێك  ناو  راسپاردەكانی 

بكاتە  لیبیا  لە  ئەمازیغیەك  ئارامی  و  ئاسایش  كارێك  »هەر  دەڵێت: 

دادەنرێت،  ئەمازیغ  لە دژی هەموو  كارێكی دوژمنكارانە  بە  ئامانج، 

بۆیە لەالیەن ئەمازیغەكانەوە بە هەموو رێگەیەك وەاڵمدەدرێتەوە«. 

لەالی  ئایدۆلۆژییەكان  كارلێكە  بڵێین:  دەكرێت  ئەوە  لەبەر 

لەگەڵ  هەیە  بەریەككەوتنییان  تریش  پێكهاتەكانی  و  ئەمازیغەكان 

تایبەتیش  بە  لیبیادا،  ژیانی سیاسی  و سیامكانی  كێشەكە  دینامیكیای 

بە كارتێكردنیان لەالیەن هەردوو فاكتەری ئایین و خێڵ. سەبارەت بە 

ئاستی  هەردوو  نێوان  لە  جیاوازی  پێویستە  )ئایین(،  یەكەم  فاكتەری 

بووەتە  ئایین  سیاسی،  ئاستی  لەسەر  بكرێت.  سیاسیدا  و  كەلتوری 

كۆسپێك لەبەردەم بەدیهاتنی خواست و داواكارییەكانی ئەمازیغ، بەاڵم 

لە بەرامبەردا دەبینین كە خودی ئەمازیغەكان لەسەر ئاستی كەلتوری 

هەموو  لە  دەكەن.  )ئیبازی(  مەزهەبی  بۆ  شكۆ  گێڕانەوەی  داوای 

فاكتەری  بە  تایبەت  كارلێككردنەكانی  كە  بڵێین  دەتوانین  بارێكدا 

كاریگەری  بە  پەیوەندیدارن  و  لەقاڵبدراون  كارلێكی  ئایینی هەمووی 
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كاریگەری خێڵ  بەركەوتنی  بەاڵم  ژیانی سیاسی،  لەسەر  فاكتەرە  ئەم 

ژینگەی  قاڵبی  بە  نییە  پەیوەندیدار  ئەمازیغیدا،  جواڵنەوەی  لەگەڵ 

دیدو  بە  تایبەتە  و  ناوخۆیی  پرسێكی  كە  پێیەی  بەو  سیاسیەوە 

تێڕوانینی خودی ئەمازیغەكان. بە واتایەكیرت، ئەمازیغەكان هەوڵنادەن 

لە  خێڵ  كە  رۆڵەی  بەو  سەبارەت  گۆڕانكارییەك  درووستكردنی  بۆ 

ژینگەی ژیانی سیاسی لیبیادا دەیگێڕێت، بەاڵم بەبەتەكە پەیوەستە بە 

هەوڵدانیان بۆ تێپەڕاندنی بازنەی جیاوازییە خێڵەكییەكان لەناو ریزی 

خودی ئەمازیغەكاندا، لێرەدا تێپەڕاندن بە مانای البردن نایەت، بەڵكو 

بە مانای بێالیەنكردنی ئەو كاریگەرێتیە سیاسیە دێت، كە دەیەوێت 

ریزی ئەمازیغەكان یەكبخات. 

سێیەم: بەڕێوەبردنی ناوچە ئەمازیغنشینەكان
لە كاتێكدا كە دامودەزگاكانی دەوڵەتی لیبیا الواز و كەمتوانا بوون 

بە  ناوەندێتی،  ئاستی  تایبەتی لەسەر  بە  لە بەڕێوەبردنی ئەركەكانیان، 

جۆرێك لە دوای شۆڕش وا دەردەكەوت كە دەوڵەتی لیبیا بەناو حاڵەتی 

هەرەسهێنان و داڕماندا تێدەپەڕێت، بەاڵم كەڵكوەرگرتن لە ئەنجومەنە 

خوێجێیەكان رۆڵی گەورەی لە بەڕێوەبردنی كاروباری هاواڵتیاندا بینی، 

مەدەنی.  كۆمەڵگەی  دامودەزگاكانی  لە  هەندێك  شانبەشانی  ئەوەش 

زمانی  بە  تێیاندا  ئاخاوتن  شارانەی  لەو  خۆجێییەكان  ئەنجومەنە 

ئەمازیغیە، سەملاندییان كە خاوەنی وزە و توانا و رێكخستنێكی گەورەن 

جواڵنەوەی  لەسەر  كاریگەری  گەورەترین  ئەوەش  خۆیاندا،  لەنێوان 

ئەمازیغی هەبوو لە لیبیای دوای شۆڕش. بۆ تێگەیشنت لە رەهەندەكانی 

ئەمازیغی  كاری جواڵنەوەی  پەراوێزی  لە  پێویستدەكات  رۆڵبینیە،  ئەو 

لە  بڕوانین.  لێی  لیبیا  مێژوویی  ئەزموونی  واقیعی  لەپاڵ  شارانەدا  لەو 

راستیدا هەروەك لە تەوەری یەكەمی ئەم توێژینەوەیەدا رومنانكردەوە، 

رەهەندی ناوچەگەرێتی رەگ و ریشەی لەناو كۆمەڵگەی لیبیا داكوتاوە، 
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دوایئەوەی  یەكگرتوو  فۆرمێكی  بەرەو  لیبیا  گۆڕانی  س��ەرەڕای  ئەمە 

ئەو  بەری  بە  كەلتورێكی  قەزافی  بوو.  فیدراڵی  دەوڵەتەكە  فۆرمی 

دەسەاڵتەكەیدا  م��اوەی  لە  ئ��ەوەی  بۆ  كرد،  یەكگرتووەدا  دەوڵەتە 

سیامكانی دەوڵەتی ناوەندی لەسەر كەسایەتی خۆی و بنەماڵەكەی چڕ 

بێتەوە، لەپاڵ هەندێك نیشانەی تیۆریی پێچەوانەدا كە لە چوارچێوەی 

نامەركەزیدا  سیستمی  بەالی  مەیلییان  سێیەم(دا  جیهانیی  )تیۆری 

بەڕێوەبردنی  سیستمی  فراوانكردنی  لەگەڵ  بوو  هاوڕا  كە  هەبوو، 

لە  رێكخراوەیی  فراوانكردنی  بەمەش  )ناوخۆیی(دا.  خۆجێیەتی 

رووی  لە  پاشەكشەیەكی  هیچ  خۆجێیەتیدا  بەڕێوەبردنی  سیستمی 

كە  نەهێنا،  خۆیدا  لەگەڵ  دارایی  وپشتپێبەستنی  سیاسی  وابەستەیی 

یەكە خۆجێییەكانی بە دەوڵەتی ناوەندییەوە دەبەستەوە. 

قەزافی  ئەنجامی روخانی رژێمی  لە  ئەو الوازییەی  ئەنجامی  لە 

ناوخۆی  پاشاگەردانیەی  ئەو  بەهۆی  و  هات  لیبیا  دەوڵەتی  توشی 

كۆنرتۆڵكردنی  توانای  لەدەستدانی  لەئەنجامی  بینی  بەخۆیەوە  لیبیا 

تریش  جارێكی  ناوەندییەوە،  دەسەاڵتی  لەالیەن  بارودۆخەكە 

خۆی  جاران  لە  بەهێزتر  شێوەیەكی  بە  ناوچەگەرێتی،  رەهەندی 

بریتیبوو  ئاڵۆزە  دۆخە  ئەو  دەرهاویشتەكانی  دیارترین  منایشكردەوە. 

هەرێمی  لەناو  فیدراڵیەت  لە  بەرگریكار  رەوتێكی  سەرهەڵدانی  لە 

بۆ  خواستە  ئەو  لەگەڵ  هاوتەریب  لیبیا.  خۆرهەاڵتی  لە  بورقە 

فیدراڵیەت، رسوشتی بارودۆخی سیاسی و مەیدانی رۆڵێكی گەورەتری 

گشتی  كاروباری  راییكردنی  بۆ  بەخشی  خۆجێییەكان  ئەنجومەنە  بە 

ئەمازیغنشین  )زوارە(ی  شاری  ئەمازیغیەوە،  روانگەی  لە  خەڵك. 

دیموكراسییانەی  هەڵبژاردنی  پرۆسەی  یەكەمین  گۆڕەپانی  بووە 

جواڵنەوەی  چوارچێوەی  لە  قەزافی.  دوای  لیبیای  لە  بێگەرد  و  پاك 

ئەمازیغی، ئەنجومەنە خۆجێییەكانی ئەوشارانەی بە زمانی ئەمازیغی 

قسە دەكەن رۆڵێكی گەورەیان گێڕاوە، ئەوەش لە چەندین وێستگەدا 
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رێكەوتی  رۆژی  راگەیاندنی  دیارترینیان  منوونە  بۆ  بووە،  بەرجەستە 

لەو  فەڕمی  پشووی  وەك  دیاریكردنیەتی  و  ئەمازیغی  ساڵی  سەری 

لەوەش  جگە  ناوەندی،  حكومەتی  بڕیاری  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ   شارانە 

هەنگاوەیان  ئەو  فەڕمیەوە  بەیاننامەی  رێگەی  لە  ئەنجومەنانە  ئەم 

راگەیاندووە، هەروەها ئەمازیغەكان سەبارەت بە بەكارهێنانی زمانی 

ئەمازیغی بە شێوەیەكی فەڕمی دەستپێشخەرییان كردووە، بۆ منوونە 

پەیوەست بە خوێندنی زمانی ئەمازیغی لە چوارچێوەی پرۆگرامەكانی 

خوێندن، یان دانانی زمانی ئەمازیغی وەك زمانی فەڕمی لەو دۆسیەو 

مامەڵە حكومییانەدا كە ئەنجومەنە خۆجێییەكان ئەنجامیان دەدەن. 

بەمشێوەیە هەڵسوكەوتی ئەمازیغی بە شێوەیەكی یەكالیەنە كاری 

لەسەر كرا لە رێگەی بەرجەستەكردنی زمانی ئەمازیغی لە قۆناغێكی 

لەناو دەستور، كە  لەپێش یەكالییكردنەوەی ئەو شەڕەدا  سەرەتاییدا. 

دابرنێت،  هاوتەریب  ریتمێكی  بە  رواڵەتی  شێوازێكی  بە  دەكرێت 

ئەگەرچی كاریگەری لەسەر رەهەندی فیدراڵی لە خۆرهەاڵت كەمرتیش 

راگەیاندنی  بۆ  هەوڵیدا  تاكالیەنە  ویستەبوو  ئەو  هەر  بەاڵم  بێت، 

بەبێ   ئۆتۆنۆمی  حوكمی  خاوەن  ناوچەیەكی  وەك  بورقە  هەرێمی 

گەڕانەوەی بۆ بڕیاری دەوڵەت لەمبارەیەوە. پێدەچێت ئەمازیغەكان 

ناوچەی  لە  فیدراڵیەت  بۆ  ئەو هەوڵدانە هەڵكەوتووە  لەسەر  كۆكنب 

خۆرهەاڵتی واڵتەكە، هەرچەندە ئەمازیغەكان یەكەمین كەس نەبوون 

لە پێشنیازكردنی سیستمی فیدراڵیەت، بەاڵم بوژاندنەوەی ئەو خواستە 

بەدیهێنانی  بە  خزمەتكردن  خانەی  دەچێتە  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە 

دەستێوەردانەكانی  كەمكردنەوەی  گۆشەنیگای  لە  داواكارییەكانیان، 

هاواڵتیان.  ژیانییەكانی  كاروبارە  بەرێوەبردنی  لە  ناوەندی  دەسەاڵتی 

هەڵوێستەكانی  لە  وێستگەیەكدا  چەند  لە  بەریەككەوتنە  ئەم 

ئەمازیغەكان و الیەنگرانی فیدراڵیەت بە روونی دەركەوت، دیارترینیان 

ئااڵی  بەرزكردنەوەی  و  ئەمازیغەكان  بەشداریكردنی  لە  بریتییە 
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فیدراڵیەت  سیستمی  الیەنگرانی  كە  خۆپیشاندانەدا  لەو  ئەمازیغی 

یان  رێكیانخست،  غازی  بەنی  شاری  لە   2012 دووەمی  كانوونی  لە 

ئاراستەیەكی  كە  نیشتامنی(،  ئیتیحادی  فراكسیۆنی   ( لقی  كردنەوەی 

بە  الیەكیرتەوە  لە  نشین.  ئەمازیغی  زورەی  شاری  لە  هەیە  فیدراڵی 

لە  كە  هاوبەشەوە،  بەیاننامەیەكی  رێگەی  لە  راشكاوانە  شێوەیەكی 

)نالوت(ی  شاری  لە  مەدەنیەوە  كۆمەڵگەی  دامودەزگاكانی  رێگەی 

ئەمازیغی دەرچوو، بژاردەی جیابوونەوەیان تاوتوێكرد، لە كاتێكدا كە 

مافپەروەری  بازنەی  هەردوو  و  سیاسییەكان  لەدامودەزگا  ژمارەیەك 

هەڵبژاردنی  یاسای  لەسەر  گفتوگۆكردن  بۆ  كۆبوونەوە  كەلتوری  و 

ماددەی  لە  كە  لیبیا،  دەستوری  داڕشتنی  دامەزرێنەری  دەستەی 

خاوەن  و  كەلتوری  پێكهاتە  مافی  لەسەر  دەنگدان  باسی  پێنجەمیدا 

زمانەكانی لیبیا دەكات. لە دەقی بەیاننامەكەشیاندا هاتووە »لە كاتی 

دوورخستنەوەی ئەمازیغ، جیابوونەوە لە دەوڵەت رادەگەیەنرێت«.

ئەویش  ئەنجامێك  بگەینە  دەكرێت  لێكۆڵینەوەدا  ئاستەی  لەم 

رووی  لە  هەیە  رەس��ەن  ئەمازیغی  بەرژەوەندیەكی  كە  ئەوەیە 

دەوڵەت،  ناوەندێتی  دژە  ناوچەگەرێتی  رەهەندی  بەرجەستەكردنی 

لە  یەكێك  نێوان  لە  خۆگونجاندن  ب��ااڵی  ئاستێكی  بە  ئەویش 

سەرچاوەكانی جواڵنەوەی ئەمازیغی و ئەم رەهەندەدا هەیە، كە بە 

لیبیا  سیاسی  ژیانی  كارلێككردنی  بزوێنەرەكانی  دینامیكیا  لە  یەكێك 

دەژمێردرێت. ئەم خۆگونجاندن و پێكەوەهەڵكردنەی ئەمازیغ هاوكات 

گەیشتە  دەستوردا،  داڕشتنی  پرۆسەی  كارەكانی  هەڵكشانی  لەگەڵ 

هەڕەشەی  ئەمازیغ  چاالكوانانی  چونكە  گەورەتر،  ئاستێكی  پێگەو 

داخسنت و رێگرتن لە هاتنی هەموو سەرچاوە ئابورییەكانی ناو سنوری 

ئەو ناوچانەیان كرد كە بە زمانی ئەمازیغی قسە دەكەن، وەك خۆراك 

و بیرە نەوتییەكان و دەروازە سنورییەكان، جگەلە گواستنەوە و دانانی 

بۆخۆی  ئەوە  هەرێمەكەدا،  گەنجینەی  لەناو  داهاتەكەی  هەموو 
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رەوشێكە لە رێگەی گرتنەبەری هەنگاوی پراكتیكی لە رێگەی پەیڕەوی 

فیدراڵیەوە بەدیدێت، هاوشێوەی جموجووڵەكان لە هەرێمی بورقە. 

چوارەم: جواڵنەوەی ئەمازیغی لە نێوان ئاشتیخوازی و توندوتیژیدا

ئەوەیە،  نارساوەكانی دەوڵەت  تایبەمتەندییە  گرنگرتین  لە  یەكێك 

لە  كۆمەڵگە  لەناو  توندوتیژی  ئامرازەكانی  الیەنەیە  ئەو  دەوڵەت  كە 

دەستی خۆیدا قۆرخدەكات. ئێستا ئاشكرایە كە دەوڵەتی لیبیا لە دوای 

بەكارهێنانی  هەروەها  لەدەستداوە،  تایەمتەندیەتەی  ئەم  شۆڕشەوە 

چەك بووە بە یەكێك لە گرنگرتین بنەماكانی بونیادگەرایی، كە كاریگەری 

لەسەر ژیانی سیاسی لیبیا دروستكردووە، بە تایبەتی دوایئەوەی ئەم 

پێشووتری  لە دوای رفاندنی )عەلی زێدان( سەرۆك وەزیرانی  بابەتە 

لیبیا لەژێر هەڕەشەی چەكدا، گەیشتە لوتكە. لێرەوە پرسیارێك خۆی 

ئەمازیغی  تا چەندێك جواڵنەوەی  ئایا  بەوەی  دەسەپێنێت سەبارەت 

لەالیەك،  دەزانێت  بەباشرت  ئاشتیانە  كاركردنی  شێوازی  گرتنەبەری 

دینامیكیای  لەگەڵ  گونجاندووە  خۆی  چەندێك  تا  الیەكیرتیشەوە  لە 

توندوتیژی و بەكارهێنانی چەك بۆ بەدیهێنانی ئامانجە سیاسییەكانی. 

لە دوای شۆڕش ئەمازیغەكان روویانكردە گرتنەبەر كاری سیاسی 

كۆمەڵگەی  رێكخراوی  ژمارەیەك  ئەوەبوو  ئاشتیخوازانە،  مەدەنی 

و  سیاسی  بواری  لە  چاالكییەكانیان  كارو  كە  دامەزراند،  مەدەنییان 

كۆمەاڵیەتی و كەلتوریدا چڕكردەوە. لەسەر ئاستی پێودانگی سیاسی 

كۆنگرەی نیشتامنی ئەمازیغی لیبیا هەیە، كە رۆڵ و كاریگەری دەچێتە 

خزمەتی بەرژەوەندی ئەنجومەنی بااڵی ئەمازیغی لە لیبیا، كە لە ئێستادا 

بە دەستەی قسەكەر بە ناوی ئەمازیغەكانەوە دەدرێتە قەڵەم. هەروەها 

لەسەر ئاستی هەردوو پێودانگی كەلتوری و كۆمەاڵیەتی ژمارەیەكی تر 

لە دامودەزگاكان بوونیان هەیە، دیارترینیان: كۆمەڵەی تاال بۆ كەلتور و 

گەشتیاری، كۆمەڵەی )نانا مارن(ی ئەهلی خێرخوازی، كۆمەڵەی تامزغا 

بۆ گرنگیدان بە كەلتوری ئەمازیغی لە تەرابلوس، كۆمەڵەی )بصمە( بۆ 
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رۆشنبیری و كەلتور لە شاری نالوت، كۆمەڵەی )الفتح( بۆ لێكۆڵینەوەی 

مەزهەبی ئیبازی و چەندین كۆمەڵە و رێكخراوی تر، كە رۆڵێكی ژیاری 

ئەمازیغی.  ناسنامەی  زیندووكردنەوەی  دووبارە  بۆ  دەگێڕن  گرنگ  و 

بە پێچەوانەی كۆمەڵگەی مەدەنی لۆكاڵی لە لیبیا، هەروەها چەندین 

كارو چاالكی رێكخراوەكانی كۆمەڵی مەدەنی ئەمازیغی هەن سنوری 

ئەمازیغی  جیهانی  گرنگرێسی  سەروویانەوە  لە  تێپەڕاندووە،  لیبیایان 

خەلیفە(،  بن  )فەتحی  لیبی  ئەمازیغی  چاالكوانی  سەرۆكایەتی  بە 

جواڵنەوەی  بەسەر  ئاشتیخوازانە  پەیڕەوی  زاڵبوونی  سەرەڕای  بەاڵم 

توندوتیژ  تری  ئاڕاستەیەكی  ئاسۆكانی  دەركەوتنی  نابێت  ئەمازیغیدا، 

لەناو ئەم جوواڵنەوەیەدا  پشتگوێ  بخرێت. 

یەكەمین نیشانەكانی عەسكەرتارییەت لەناو جواڵنەوەی ئەمازیغی 

بە شێوەیەكی خۆڕسك و ئاسایی لەگەڵ ئۆپەراسیۆنە سەربازییەكاندا 

میلیشیا  چونكە  دەرك���ەوت،  لیبیا  شۆڕشی  بەرپابوونی  كاتی  لە 

سەربازییانەدا  ئۆپەراسیۆنە  لەو  پێشەنگییان  رۆڵێكی  ئەمازیغییەكان 

ئازادكردنی،  دوای  ئەنجامدا  لە  رویاندا،  لیبیا  خۆرئاوای  لە  كە  گێڕا، 

قەزافی  بارەگاكەی  واتا  العزیزیە(  )باب  لەسەر  ئەمازیغییان  ئااڵی 

هەڵسوكەوتی  قەزافی،  رژێمی  روخاندنی  لەپاش  بەاڵم  بەرزكردەوە، 

خراپ  عەرەبەكاندا  بەرامبەر  لە  گشتی  بە  ئەمازیغییەكان  میلیشیا 

نەبوو، چونكە زیاتر كەوتبووە ژێر كارتێكردنی فاكتەرە جوگرافییەكان 

نەك فاكتەرە ئیتنییەكان. بۆ منوونە، جیاكاری ئیتنیكی لە نێوان ئەمازیغ 

سەربازی  گروپی  هەندێك  لەبەردەم  نەبوو  رێگر  عەرەبەكاندا  و 

لە هەر  پاراستنیان  بۆ  بكەن  تاوەكو هاوكاری عەرەبەكان  ئەمازیغیدا 

لەالیەن  نەبوو  دوو  كە  چاوەڕوانكراو  داپڵۆسینێكی  و  توندوتیژی 

هەندێك گروپی ئەمازیغی ترەوە رووبەڕووی ببنەوە. راپۆرتێكی گروپی 

ئەو  مەیدانی  سەربازی  رەوشی  دەربارەی  كە  نێودەوڵەتی،  قەیرانی 

كاتەی لیبیا نورساوە، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە »چەكدارە ئەمازیغەكان 
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لە شاری نالوت رێگەیان بە دانیشتوانی عەرەبی ناوچەكانی )الجمیل( 

ئەوەی  بۆ  بەكاربهێنن،  وازن  سنوریی  دەروازەی  داوە  )رقدالین(  و 

رووبەڕوی كارە توندوتیژییەكانی دانیشتوانی شاری زوارەی ئەمازیغی 

نەبنەوە، بەهۆی ئەو دوژمنایەتی و ناحەزییەی لە نێوان خەڵكی زوارە 

و ئەو شارە عەرەبنشینانەدا هەبوو«.  

جواڵنەوەی  بەسەر  ئاشتیخوازی  هەڵوێستی  زاڵبوونی  س��ەرەڕای 

ئەمازیغی لیبیا لە دوای شۆڕش، ، بەاڵم هەندێك ئاماژە لە دوای تێپەڕبوونی 

دوو ساڵ بەسەر روخاندنی قەزافیدا لە كاتێكەوە بۆ كاتێكیرت دەركەوتن، 

ئەو ئاماژانە پێداگری دەكەن لەسەر پەنابردن بۆ بەكارهێنانی توندوتیژی 

وەك بژاردەیەكی بەرجەستەكراو لەالی ئەمازیغەكان لە كاتی بەدەنگەوە 

نەهاتن و وەاڵمنەدانەوەی خواست و داواكارییەكانیان یان لە حاڵەتی 

گەڕانەوە بۆ بەكارهێنانی سیاسەتی توندوتیژی و داپلِۆسین لە بەرگێكی 

تازەدا، كە لە سەردەمی رژێمی قەزافیدا لە بەرامبەرییاندا بەكاردەهێرنا. 

بۆ منوونە ئاماژە دەكەین بە روداوێكی رەمزی كە خۆی دەبینێتەوە لە 

بانگهێشتكردنی پارتی كرێكارانی كوردستان )pkk( بۆ بەشداریكردنی لە 

كۆنگرەی جیهانی ئەمازیغ، كە لە شوباتی ساڵی 2013دا لەژێر ناونیشانی 

تەرابلوسی  لە  لیبیا«  لە  ئەمازیغ  دەستوریی  بەركەوتەی  »كۆڕبەندی 

پایتەخت بەڕێوەچوو. لە روانگەی وروژانی پرسیار دەربارەی مەبەستی 

بەشداریكردنی پارتی كرێكارانی كوردستا )pkk( و ئایا ئەوە مەسجێك 

بووە بۆ حكومەتی لیبیا بە ئەگەری هەڵگرتنی چەك بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

ئەمازیغەكان،  داواكارییەكانی  و  ئامانج  بەدیهێنانی  پێناو  لە  دەوڵەت 

لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا )عەلی ئەبو ئەلسعود( ئەندامی كۆنگرێسی 

ئەمازیغی جیهانی بە ناوی لیبیا و سەرۆكی كۆڕبەندی مافی بەركەوتەی 

ئەمازیغی وەاڵمیدایەوە و وتی: »تەنها حكومەت بەرپرسیارێتی پێنەدانی 

مافەكانی هەموو خاوەن مافێك دەگرێتە ئەستۆ، هێزیش تەنها بە هێز 

وەاڵمدەدرێتەوە، لەبەر ئەوە ئەمازیغەكان چەكییان هەڵگرت، چونكە 
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لەو بڕوایەدا بوون مافەكان تەنها لە رێگەی هێزەوە وەردەگیرێن«. 

هێز  بەكارهێنانی  بۆ  پەنابردن  حاڵەتەكانی  لەگەڵئەمەشدا،  بەاڵم 

نێوانشێوازی  لە  نێوەندكاری  دۆخێكی  چەند  هەبوونی  لە  نزیكرتە 

توندوتیژی و ئاشتیانەدا. وەك منونەیەك لەوبارەیەوە داخستنی هێڵی 

تێپەڕ  ئەمازیغیدا  نالوتی  ناو شاری  بە  كە  غاز  و  نەوت  گواستنەوەی 

دەبێت لە 25ی تەمووزی 2013، ئەوەش لە ئەنجامی هەستپێكردنی 

لیبیا،  ئەمازیغەكان بە پەراوێزخستنیان لە كۆنگرەی نیشتامنی گشتی 

دەستەی  هەڵبژاردنی  یاسای  دانانی  بۆ  دەكرا  ئامادەكاری  كاتێك 

هەردوو  ئەوەی  سەرەڕای  دەستور.  داڕشتنی  لیژنەی  دامەزرێنەری 

كردنەوەی  نالوت دووبارە  ئەنجومەنی خۆجێیەتی و سەربازی شاری 

لە  دوات��ر  بەاڵم  گشتی،  بەرژەوەندی  لەبەر  راگەیاندا  هێڵەكەیان 

لە  غاز  و  نەوت  دامودەزگاكانی  داخستنی  تری  روداوی  هەمانساڵدا 

هەردوو كێڵگەی )البوری( و )بحر السالم( لە زوارە و كێڵگەی )ربسۆن( 

سەرەڕای  ئاشكرا،  توندوتیژی  بە  سەبارەت  بۆوە.  دووبارە  ئۆباری،  لە 

بەاڵم  ئەمازیغەكانەوە،  لەالیەن  نەبراوە  بۆ  پەنای  زۆر  كە  ئەوەی 

فراوانبوونی  ئەگەری  بۆ  هێامدەكەن  هەیە  ئاماژەیەك  چەند  دیسان 

یان  ئەمازیغەكانەوە  لەالیەن  ئەگەر  توندوتیژییە،  ئەمجۆرە  بازنەی 

دەرچوونی  دۆخی  یەكەمدا  فۆرمی  لە  ئەنجامدرابێت.  دژییان  لە 

لە  بارەگای كۆنگرەی نیشتامنی گشتی  مانگرتوانی ئەمازیغ لەبەردەم 

چوونەناو  بە  هەڵسانیان  و   2013 ئابی  13ی  لە  ئاشتیانەیان  بازنەی 

بیناكە و تێكدان و شێواندنی ئەوەی لەناویدا بوو، بەرچاو دەكەوێت، 

بەاڵم منوونە دیارەكانی فۆرمی دووەم لە توندوتیژی بریتییە لە هەوڵی 

پێشووی  سەرۆكی  ئەلرشوری(،  )ن��وری  رفاندنی  شكستخواردووی 

یەكەمی  ترشینی  24ی  رۆژی  لە  لیبیا  لە  ئەمازیغ  بااڵی  ئەنجومەنی 

ساڵی 2013 لە شاری یەفرن. 

بە  لیبیا  لە  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  بڵێین:  دەكرێت  بەمشێوەیە 
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هێشتا  بەاڵم  دەنێت،  هەنگاو  ئاشتیخوازی  بەرەو  سەرەكی  شێوەیەكی 

توانایەكی شاراوە هەیە بۆ پەنابردنە بەر توندوتیژی، ئەو توانایەش بە 

بە  پەیوەسنت  كە  دەبێت،  بەرجەستە  پاڵنەرانە  و  هاندەر  ئەم  گوێرەی 

كۆی گۆڕانكارییەكانی پرۆسەی سیاسی ئەو واڵتە، بە جۆرێك دەكرێت 

دركبكەین بە هەبوونی پەیوەندییەكی پێچەوانە لە نێوان بەدەنگەوەهاتنی 

داخوازییەكانی ئەمازیغ و پەنابردن بۆ بەكارهێنانی توندوتیژی و پەیوەندی 

دژ لە نێوان فراوانبوونی رووبەری پەنابردن بۆ بەكارهێنانی هێز بەهۆی 

پەیڕەوكردنی فشارەكان لەناو گۆڕانكارییەكانی پرۆسەی سیاسی لیبیا بە 

شێوەیەكی گشتی لەگەڵ پەنابردنی خودی ئەمازیغەكان بۆ بەكارهێنانی 

بە  توندوتیژییانە  ئەو  زۆری  بەشی  بۆكردنە  ئاماژە  جێی  توندوتیژی. 

كە  ئەوەی  سەرەڕای  ناكرێت،  ناوزەد  موجەڕەد  یان  ئاشكرا  توندوتیژی 

ناكرێت بخرێتە چوارچێوەی پەیڕەوی ئاشتیانەی كاری سیاسیەوە، بەاڵم 

دەكرێت وەك جۆرێك لە خۆگونجاندن لەگەڵ فۆرمی بەكارهێنانی هێز 

گشتییەكانی  بنەما  لەسەر  پێكنەهاتن  دۆخی  سایەی  لە  لێكبدرێتەوە 

بەڕێوەبردنی ناكۆكی و ملمالنێ  سیاسییەكان، ئەو بابەتەش بۆی هەیە لە 

سایەی دۆخێكی دیاریكراوداگەشە بكات بۆ چەك هەڵگرتن. 

ئەمازیغەكان و قەیرانی هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی 
هەیە،  بوونی  نیشتامنی  هاوئاوێتەنەبوونی  قەیرانی  لیبیا  لە 

هەروەك لە سەرەتای توێژینەوەكەدا باسامنكرد، ئەو قەیرانی سنوری 

وابەستەبوونی  ئەنجامی  لە  كە  تێپەڕاندووە،  ئەمازیغی  كێشەی 

كارلێكەكانی ژینگەی سیاسی لیبیا بۆ چەند فاكتەرێك دروستبووە، كە 

شێوەیەكی  بە  و  لیبیا  دەوڵەتی  یەكپارچەیی  الوازكردنی  بۆ  هۆكارن 

لە  ئەمەش  نیشتامنی،  تۆكمەیی  لەسەر  هەیە  كاریگەری  نەرێنیش 

و  پێكەوەنەگونجان  قەیرانی  قوڵكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ئەنجامدا 

هاوئاوێتەبوون. 
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گەشەكردنی كێشەی ئەمازیغی لەم قۆناغە مێژوویی و سیاسیەدا، 

دەرفەتێكی هەڵكەوتووە بۆ یارمەتیدانی ئەمازیغ تاوەكو دەستكەوتی 

گەورە بەدەستبێنن لە پێناو دانپێدانان بە تایبەمتەندێتی كەلتورییاندا، 

لەگەڵ دەستەبەركردنی ئەو مافانەی ترییان كە بڕیارییان لێدەدرێت، 

الوازییەی  لەو  ئەمازیغەكان  سودوەرگرتنەی  ئەو  بەرامبەر  بەاڵملە 

بكرێت  پێویستە  كە  پرسیارەی  ئەو  هاتووە،  لیبیادا  دەوڵەتی  بەسەر 

بەرجەستەبوونی  بۆ  هۆكارن  ئاستێك  چ  تا  ئەمازیغەكان  ئەمەیە: 

قەیرانی پێكەوەنەگونجان و هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی لە لیبیا؟ یان 

بە دەربڕینێكی تر، ئایا ئەو باجە چیە دەوڵەتی لیبیا دەیدات لە پێناو 

بەدیهاتنی ئەو دەستكەوتانەی ئەمازیغەكان؟ 

دابەشكردنی  پێشنیاری  پرسیارە  ئ��ەم  وەاڵم���دان���ەوەی  ب��ۆ 

ستوونی  ئاستی  چوار  بۆ  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  كارلێككردنەكانی 

پێویستە  ئاسۆیی  دابەشبوونی  ئاستی  لەسەر  دەكەین.  ئاسۆیی  و 

جیاوازی بكەین لە نێوان كارلێكە ناوخۆیی یان بونیادییەكانی تایبەت 

ئەو كارلێكە دەرەكییانەی  نێوان  ئەمازیغی و  ناوخۆی جواڵنەوەی  بە 

بەاڵم  گشتی.  شێوەیەكی  بە  لیبیا  سیاسی  ژیانی  ژینگەی  بە  تایبەتن 

نێوان رەهەندی  لە  بكەین  ئاستی ستوونی دەكرێت جیاوازی  لەسەر 

ئەمازیغ.  بە داخوازییەكانی  پەیوەست  كەلتوری و رەهەندی سیاسی 

كارلێكەكانی  جەمسەریەی  چوار  پۆلێنكردنە  ئەم  بنەمای  لەسەر 

جواڵنەوەیە  ئەو  كاریگەری  پێوانەی  دەكرێت  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

بناغەی  لەسەر  لیبیا  لە  نیشتامنی  هاوئاوێتەنەبوونی  پرسی  لەسەر 

كارلێككردنی پێكهاتەكانی جواڵنەوەی ئەمازیغی لەگەڵ هەریەكە لەو 

ئایینی،  فاكتەری  بە  پەیوەست  باسكران.  سەرەكییەی  فاكتەرە  چوار 

دەبینین كە كارلێككردنی ئەم فاكتەرە لەگەڵ جواڵنەوەی ئەمازیغیدا، 

رێڕەوی  رێدەكات.  رێ��ڕەودا  دوو  بە  و  دووسەرەیە  كارلێككردنێكی 

یەكەم لەسەر ئاستی سیاسیدا دەكەوێتە ژینگەی دەرەكی جواڵنەوەی 



75

ئەمازیغی و كاریگەری هەیە لە باڵوكردنەوەی فكری ئیسالمی سیاسی 

هەر  لیبیا،  لە  ئەمازیغی  پرسی  بەرامبەر  هەڵوێستیان  دەربڕینی  لە 

لەسەر ئەو ئاستەش بەرەنگاربوونەوەی ئەمازیغی بەردەوامە بەهۆی 

دەكرێت  پاشان  سیاسی،  ژیانی  لەسەر  ئایین  فاكتەری  كاریگەرێتی 

قەیرانی  ئاڵۆزكردنی  لەسەر  كارناكات  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  بڵێین: 

هاوئاوێتەبوون لەو پێودانگەدا، بەڵكو هەوڵدەدات بۆ سنورداركردنی 

كاریگەری فاكتەری ئایین، بەاڵم رێڕەوی دووەم دەكەوێتە ناو ژینگەی 

لەسەر  سەرەكیش  شێوەیەكی  بە  ئەمازیغی،  جواڵنەوەی  ناوخۆیی 

ئاستی كەلتوری، چونكە هەوڵدانی ئەمازیغی بە روونی دەردەكەوێت، 

دووبارە  و  )ئیبازی(  مەزهەبی  بۆ  شكۆ  گەڕاندنەوەی  بە  سەبارەت 

زیندووكردنەوەی لە لیبیا. 

كارلێككردنەكان لە ئاستی رێڕەوی دووەمدا بۆی هەیە رووبەڕوی 

یەكەم،  رێڕەوی  شەپۆلی  سەر  بچێتە  وایلێبكات  و  ببێتەوە  الدانێك 

بەاڵم بەهۆی كاریگەریی پێچەوانەوە قەیرانی هاوئاوێتەبوون ئاڵۆزتر 

زیندووكردنەوەی  داوای  كە  بەندە  ب��ەوەوە  رودان��ی  بەاڵم  دەبێت، 

مەزهەبی )ئیبازی(ی ئەمازیغیەكان بكرێتە داوایەكی سیاسی بنەڕەتی 

بە  لەوەی  زیاتر  واتە  بەرامبەرەكانیاندا،  و  ئەمازیغەكان  نێوان  لە 

ئەمازیغیدا  كۆمەڵگەی  لەناو  كەلتوری  زیندووكردنەوەی  شێوەی 

پیشاندەدرێت، بەاڵم بەدیهاتنی ئەم خواستە پەیوەستە بە ئەنجامدانی 

فاكتەری  كاریگەرێتی  قووڵكردنەوەی  لە  بریتیە  یەكەم،  كارەوە:  دوو 

ئایینی لە ژیانی سیاسی لیبیادا، بە جۆرێك كە بەسیاسیكردنی هەموو 

داخوازی و چاالكییەكی كەلتوری پەیوەندیدار بە ئایینەوە ئاسان بكات، 

دووەمیش، بریتییە لە هەڵكشاندنی خواست و داخوازییەكانی ئەمازیغ 

بتوانێت  ئەوەی  بۆ  ئیبازی  مەزهەبی  زیندووكردنەوەی  ئاراستەی  بە 

سنوری الیەنی رۆشنبیری )كەلتوری( ببەزێنێت بەرەو پێودانگی الیەنی 

یاسایی )تەرشیعی( لەناو پەرلەمان. 
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 بەاڵم فاكتەری دووەم، كە پەیوەندیدارە بە كاریگەرێتی خێڵەكان 

جواڵنەوەی  كاریگەرێتی  كە  جۆرێك  بە  لیبیا،  سیاسی  ژیانی  لەسەر 

جوواڵنەوەكە  ناوخۆیی  سیاسی  پێودانگی  ئاستی  لەسەر  ئەمازیغی 

و  تەواریق  خێڵەكانی  نێوان  لە  جیاوازیەكەش  دەبرێت،  بەڕێوە 

ئەمازیغەكاندا بە روونی دەردەكەوێت بە جۆرێك كە كاریگەرێتی خۆی 

چونكە  ئەمازیغی،  جواڵنەوەی  كارلێككردنەكانی  لەسەر  دەنوێنێت 

خێڵە تەواریقەكان لە بنەڕەتدا ئەمازیغین، بەاڵم لە مێژوودا بەجیا لە 

بەشەكانی تری پێكهاتەی ئەمازیغی گەشەیان كردووە، ئەم جیاوازییەش 

یەكخستنی  بۆ  ئەمازیغەكان  هەوڵدانی  س��ەرەڕای  پێدانراوە.  دانی 

سنورداركردنی  بۆ  هەوڵییان  و  خۆیاندا  لەنێو  هەوڵوتەقەلالكانیان 

هێشتا  بەاڵم  تەواریقەكان،  خێڵەكی/كۆمەاڵیەتی  جیاكاری  كاریگەری 

هەردوو  نێوان  لە  دابەشبووە  سیاسی  نوێنەرایەتیكردنی  دەبینین 

خۆسەپاندنی  بەرامبەر  لە  چونكە  ئەمازیغی،  پێكهاتەی  باڵەكەی 

ئەمازیغەكان،  نوێنەری  تاكە  وەك  لیبیا  ئەمازیغی  بااڵی  ئەنجومەنی 

دامەزراندنی  2013دا  شوباتی  28ی  لە  تەواریقەكانیش  كە  دەبینین 

)ئەنجومەنی بااڵی تەواریق(یان لە شاری ئەوال راگەیاند، ئەمە جگە لە 

هەبوونی ئەنجومەنی راوێژكاری خێڵ و هۆزەكانی تەواریق. 

لەناو  دابەشبوونە  ئەو  كاریگەری  ئایا  ئەمەیە:  پرسیار  لێرەدا 

هاوئاوێتەنەبوونی  قەیرانی  لەسەر  چییە  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

تیۆرییەوە، دەبینین كە ئەم دابەشبوونە  لە رووی  لیبیا.  لە  نیشتامنی 

زیادبوونی  هۆی  بە  ئەویش  قەیرانەكە،  ئاڵۆزتربوونی  بۆ  هۆكارێكە 

لە  بەاڵم  خێڵەكییەكان،  و  ئیتنیكی  بنەما  لەسەر  سیاسی  دابەشبوونی 

كە  دەكەن،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  روداوەك��ان  راستی  پراكتیكییەوە،  رووی 

كاریگەرێتی ئەو دابەشبوون و دابڕانە بە پێچەوانەوە دەردەكەوێت، 

ئەوەش لەالیەك لە گۆشەنیگای دەركەوتنی وەك )نەیار( لە بەرامبەر 

هێزی پێكهاتەی ئەمازیغی، لە الیەكیرتیشەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە 
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گوتاری سیاسی تەواریقەكان كەمرت رادیكالییانە دەردەكەوێت، ئەگەر 

لەگەڵ گوتاری سیاسی ئەمازیغیدا بەراوردی بكەین.

پاشان دێینە سەر باسی فاكتەری ناوچەگەرێتی، كە تێیدا ئاڵۆزی 

و ناوچوونیەكی لە بۆتەی كارلێككردنی جواڵنەوەی ئەمازیغی لەگەڵ 

ئەم فاكتەرەدا دەردەكەوێت. هەموو ئەم كارلێككردنانەش لە بنەڕەتدا 

قاڵبێكی سیاسی وەردەگرن و زۆربەیان پەیوەسنت بە ژینگەی دەرەكی 

كاریگەری  ژێر  كەوتوونەتە  هەرچەندە  ئەمازیغیەوە،  جواڵنەوەی 

دابەشبوونە بونیادییەكانی خودی جەستەی پێكهاتەی ئەمازیغی. لەسەر 

بەریەككەوتنەمان  ئەو  توێژینەوەكەدا  لە  سیاسی،  بەشداری  ئاستی 

روونكردەوە، كە هەیە لە نێوان خواستی ئەمازیغەكان بۆ نیشاندانی 

ئیتنیكی لەسەر حسابی جیاكاری ناوچەگەرێتی )هەرێمیی(  جیاكاری 

پێكهاتەی  لەناو  تایبەتیش  بە  سیاسی،  بەشداریكردنی  بناغەی  وەك 

هەوڵی  پاشان  دەستور،  داڕشتنەوەی  پرۆسەی  و  حكومەت  كابینەی 

ئەمازیغ لەم پێودانگەدا بە ئاراستەی بەرجەستەكردنی ئەم رەهەندە 

قەیرانی  وروژاندنی  و  ئاڵۆزكردن  لەسەر  ناكات  كاریش  كارناكات، 

پێكەوەگونجان و هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی.

كە  دەكرێت  تێبینی  كارلێككردن،  تری  پێودانگێكی  ئاستی  لە 

رەهەندی  كێرڤی  هەڵكشانی  لە  كەڵكی  ئەمازیغی  ج��واڵن��ەوەی 

ناوچەگەرێتی وەرگرتووە، ئەوەش لە گۆشەی الوازكردنی هێزو دەسەاڵتی 

حكومەتی ناوەندی و كەمكردنەوەی قەڵەمڕەویەكەی لە بەڕێوەبردنی 

ئازادی  بە  رێگەبدات  جۆرێك  بە  لیبیا،  دەوڵەتی  هەرێمەكانی  و  شار 

)بە  پرۆسەی  ئەنجامدانی  بۆ  ئەمازیغەكان  فراوانرتی  جوواڵنەوەیەكی 

ئەمازیغیكردنی( سێكتەر و الیەنەكانی ژیان لەو شارانەدا كە زۆرینەی 

لەو  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  پێدەچێت  پاشان  ئەمازیغین،  دانیشتوانیان 

ئاستەدا كاربكات بۆ ئاڵۆزكردن و وروژاندنی قەیرانی هاوئاوێتەنەبوونی 

نیشتامنی لە لیبیا، بەاڵم لە الیەكیرتەوە، بەهۆی بەریەككەوتن لەگەڵ 
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لەناو  دابەشبوون  دەربارەی  خرایەڕوو  پێشوودا  بەشی  لە  باسەی  ئەو 

بۆ  ئاماژەكرا  بنەمای خێڵەكی، هەروەها  لەسەر  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

گوتاری كەمرت رادیكالی تەواریقەكان، لە ئەنجامدا دەبینین كە ئەنجومەنی 

بااڵی تەواریقەكان پێداگری لەسەر دژایەتیكردنی سیستمی فیدراڵی و 

گرنگی پشتیوانیكردنی دامودەزگاكانی دەوڵەتدەكات، هەرچەندە خۆی 

نەكردووەتە كەڵسوری بەر لەشكر لەڕووی پشتیوانیكردن لە نامەركەزی 

ئیداری، كە بووەتە یەكێك لە سیام ئاشكرا و دیارەكانی سیاسەتی لیبیا.

بە  چەك.  بە  تایبەتە  كە  دەمێنێت،  چوارەم  فاكتەری  كۆتاییدا،  لە 

تێكڕایی دەتوانین بڵێین: ئەمازیغەكان لە هەموو فاكتەرەكانی تر كەمرت پەنا 

دەبەنەبەر بەكارهێنانی فاكتەری چەك بۆ ئاڵۆزكردن و بەرجەستەكردنی 

كاریگەرییەكانی لەسەر قەیرانی هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی لە لیبیا. لە 

كەمرت  دیكە جیاوازە، چونكە  فاكتەرەی   )3( لەو  فاكتەرە  ئەم  سەرەتاوە 

بەشدارە لە دروستكردنی كاریگەرێتی لەسەر كارلێكە سیاسییەكان. بۆ منوونە 

ئایین لە بنەڕەتدا فاكتەرێكی كەلتورییە، خێڵیش فاكتەرێكی كۆمەاڵیەتی و 

ناوچەگەرێتیش فاكتەرێكی جوگرافیە، هەمووشیان دەرهاویشتەی نەگۆڕن 

رسوشتی  لە  جیانەكراوەن  بەشێكی  كە  پێیەی  بەو  برنێن  وەال  ناكرێت 

دەوڵەت و كۆمەڵگەی لیبیا، بەاڵم فاكتەری چەك و باڵوبوونەوەی چەك 

و ئەو كاریگەرییانەی لەسەر ژیانی سیاسی دروستی دەكات، هەموویان 

لە بنەڕەتدا بەندن بە رێڕەوی شۆڕشی لیبیا، هەروەها كاریگەری چەك 

لە بنەڕەتدا كاریگەرییەكی دەرەكییە، واتە بە شێوەیەكی گشتی بەرۆكی 

زۆربەی كاراكتەرەكانی ژینگەی سیاسی دەگرێتەوە. 

بنەڕەتدا  لە  كە  دی��ارە  ئەمازیغی،  ج��واڵن��ەوەی  بە  پەیوەست 

دەردەكەوێت،  ئاشتیانە  بیركردنەوەی  خاوەن  جوواڵنەوەیەكی  وەك 

بەرژەوەندی  بە  فاكتەری چەك  كاریگەرێتی  زیادكردنی  ئەمازیغەكانیش 

خۆیان نابینن، لەبەر ئەوە وەاڵمدانەوەیان بۆ گرتنەبەری ئەم فاكتەرە سستە، 

بەڵكو وەك بژاردەیەك بە شێوەیەكی الوەكیانە نەك راست و رەوان، بەڵكولە 
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دوای تەواوبوونی هەموو ئەڵتەرناتیڤە ئاشتیخوازییەكان پەنای بۆ دەبەن. 

لە بەرامبەریشدا پێشبینی دەكرێت لە كاتی گەشەكردنی رەوتی داواكردنی 

مافی ئۆتۆنۆمی و لە حاڵەتی پێداگریكردنیان لەسەر چڕكردنەوەی سرتاتیژی 

داخستنی دامودەزگاكانی نەوت و غاز و دەروازە سنورییەكان، ئەمازیغەكان 

بە شێوەیەكی زیاتر پەنا ببنە بەر بەكارهێنانی چەك لە بەرامبەر دەسەاڵتی 

دانانی  بۆ  كاردەكەن  راستەوخۆ  بە شێوەیەكی  بە هەنگاوەش  ناوەندی، 

داهاتەكان لەناو گەنجینەی شارە ئەمازیغنشینەكاندا، هەرچەندە لەوانەیە 

لە كاتی سەركەوتنی ئەو فشارانەی نەتەوە یەكگرتوەكان لە بەرامبەر لیبیا 

تایبەت بە پرۆسەی داڕشتنی دەستوری نوێ  پیادەیان دەكات بە ئامانجی 

لەبەرچاوگرتنی فرەجۆری ئیتنیكی كۆمەڵگەی لیبیا، ئیرت پێویست نەكات 

بژاردەی ئاڵۆزكردن و هەڵكشان بەو ئاقارەدا بڕوات.

كۆتایی
توانای  ئاستی  پێوانەكردنی  بۆ  هەوڵیداوە  توێژینەوەیە  ئەم 

ئەو  هەموو  لەگەڵ  پێكەوەگونجان  لەسەر  ئەمازیغی  جواڵنەوەی 

دینامیكیای  لەسەر  لەسەر  هەیە  كاریگەرییان  زۆرترین  فاكتەرانەی 

قەیرانی  خوڵقاندنی  هۆكاری  دەبێتە  كە  لیبیا،  لە  سیاسی  ژیانی 

هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی لەو واڵتەدا، بە تایبەتی ئەو فاكتەرانەی 

ناوچەگەرێتی و چەك  ئایین، خێڵەكی،  فاكتەرەكانی:  بە  توێژینەوەكە 

دیاریكردوون. لە كۆتاییدا توێژینەوەكە لە تەوەری سێیەمیدا هەوڵیداوە 

دەستبەرێت بۆ هەموو رەهەندێك لە رەهەندەكانی پەیوەندیدار بە 

جواڵنەوەی ئەمازیغی، بە مەبەستی گەیشنت بە هەندێك بەرئەنجامی 

لێكۆڵینەوەكە.  كێشەكانی  لە  یەكەم  بڕگەی  بە  پەیوەست  و  گشتی 

هەروەها توێژەر، لە تەوەری چوارەمدا هەوڵیداوە ئەو بەشە چارەسەر 

بكات كە پەیوەندیدارە بە كاریگەری پێچەوانەی جواڵنەوەی ئەمازیغی 

لەسەر هەر چوار فاكتەرە سەرەكیەكە، پاشان دیاریكردنی كاریگەرێتیان 
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لەسەر كێشەی پێكەوەگونجان و هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی لە لیبیا. 

لێكۆڵینەوەی  هەوڵیداوە  توێژیوەكەمان  كە  گریامنەیەی  ئەو 

لەسەر  كاریكردووە  ئەمازیغی  جواڵنەوەی  دەڵێت:  ئەنجامبدات  لەسەر 

خۆخەریككردن بە قەیرانی هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی، بەو ئاستەی كە 

هۆكاری وروژاندن و ئاڵۆكردنی بووە. سەرەڕای ئەوەی راستی و دروستی 

ئەم گریامنەیە بۆ خۆی بووەتە تەڵەزگە لە هەمبەر دووبارە بونیاتنانەوەی 

دەوڵەت لە لیبیا لەسەر بناغەی پارێزگاریكردن لە هێزی تۆكمەیی نیشتامنی، 

هەڵوەشاندن  لەسەر  كاركردن  هەوڵی  لەبەردەم  نییە  رێگر  بەاڵمئەمە 

كە  تێڕوانینێك،  پێشنیاركردنی  رێگەی  لە  تەڵەزگەیە،  ئەو  نەهێشتنی  و 

لەوانەیە ببێتە لەبەرچاوگرتنی بە ئاراستەی گرتنەبەری رێڕەوێكی جیاواز، 

پێشێلكردنی  بەبێ   بەدەستبێنێت  نیشتامنی  كۆدەنگی  هەیە  بۆی  كە 

مافەكانی پێكهاتە جیاوازەكانی كۆمەڵگەی لیبیا. ئەو تێڕوانینە پێشنیاركراوە 

پشتدەبەستێت بە روانین بۆ جواڵنەوەی ئەمازیغی بە گوێرەی دابەشبوونی 

ئەم  چوارەمی  ت��ەوەری  لە  كە  ستوونی،  و  ئاسۆیی  جەمسەری،  چوار 

توێژینەوەیەدا پێشكەشامن كرد، لە كاتێكدا كارلێكەكانی ئەو جواڵنەوەیە 

یان ناوخۆیین لەناو خودی ئەمازیغەكان، یان دەرەكییە لە هەمبەر هێزو 

كارلێككردنەكان  ئەوەتا  یاخود  لیبیا،  لە  سیاسی  پرۆسەی  الیەنەكانیرتی 

هەڵگری سیامیەكی كەلتورییە و پەیوەندی بە ناسنامەی ئیتنیكی یان بەو 

كارلێككردنانەوە هەیە، كە روپۆشێكی سیاسییان هەڵگرتووە. 

بە  پێویستدەكات  تێڕوانینە،  ئەم  خستنەڕووی  سەرەتاوە  لە 

هەندێك  جەوهەری  بۆ  بكرێت  ئاماژە  ورد  چڕو  زۆر  شێوەیەكی 

یەكسانی،  و  جیاكاری  مشتومڕی  ئیتنیك،  وەك:  چەمكی  و  دی��اردە 

هاوئاوێتەنەبوونی نیشتامنی و ئاشكراكردنی ئاستەكانی كارلێككردن و 

هاوپەیوەندی لە نێوان ئەم دیاردانەدا، كە بوونەتە بابەتی توێژینەوەكە. 

لەسەر  كە  سیاسەتەكان  بۆ  ئەریكسن(  )تۆماس  شیكردنەوەیەكی  لە 

»هەرچەندێك  دەڵێت:  چڕكراوەتەوە،  ئیتنیكی  بنەمایەكی  چەند 
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الیەنی  بێت،  زۆر  پێكهاتەكاندا  و  گروپ  نێوان  لە  كەلتوری  جیاوازی 

ئەریكسن  بۆچوونی  بە  ئیتنیك  چونكە  چارەنوس«،  نابێتە  ئیتنیكی 

ناچێتە خانەی گروپەكانەوە، بەڵكو دەكەوێتە نێوانیان، كاریگەرییەكەی 

رۆشنبیرییەكان  و  كەلتوری  جیاوازییە  كاتەی  ئەو  تا  دەریشناكەوێت 

كاریگەری خۆیان لەسەر رسوشتی ژیانی كۆمەاڵیەتی درووست نەكەن، 

نەك لەسەر ئاستی رۆشنبیری سیمبوڵی، واتە )تایبەمتەندی ئیتنیكی بۆ 

بارودۆخەكە(،  رۆشنایی  لەبەر  شیاو  كۆمەاڵیەتی  بەرەنگاربوونەوەی 

بەو شێوەیەش كاریگەرییەكی رەها نییە.  

پەیوەندیدار  تری  تێڕوانینێكی  بە  دەكات  ئاشنامان  روانینە  ئەم 

كە  باری-یە،  برایان  »پوچەڵكردن«ی  بنەمای  ئەویش  باسەكەمان،  بە 

لە  یەكێك  دادەنرێت.  كەلتوریی  فرەیی  سیاسەتەكانی  بنەڕەتی  بە 

سەرچاوە گرنگەكانی پشتیوانیكردنی فرەیی كەلتوریی وایدەبینێت، كە 

ئەوەی  مانای  »یەكسانیبوون«  سیاسەتەكانی  گرتنەبەری  لە  بێهیوایی 

ئەڵتەرناتیڤێكی  دەبێتە  جیاوازیكردن«  »سیاسەتی  گرتنەبەری  كە  نییە 

»مەینەتییەكانی  دەڵێت:  و  روندەكاتەوە  بیرۆكەكەی  باری  دروست. 

كەلتورییەوە  رووی  لە  جیاوازەكان  كۆمەڵگە  تاكەكانی  لە  هەندێك 

دەگەڕێتەوە  مەینەتییەكە  هۆكاری  كە  ناگەیەنێت  ئ��ەوە  مانای 

بەو  پەیوەندی  پێدەچێت  بەڵكو  جیاوازەكانیان،  تایبەمتەندییە  بۆ 

پاشان  هاوبەشن،  گروپەكانیرتدا  لەگەڵ  تێیدا  كە  هەبێت،  ئامانجانەی 

كەلتوری،  فرەیی  سیاسەتەكانی  بۆ  بانگەشەكردن  یان  وەاڵمدانەوە 

پێویستە بگونجێن لەگەڵ رسوشتی ئەو پرسیارەی دەكرێت، یان لەگەڵ 

ئەو كێشەو گرفتانەدا كە رووبەڕوویان دەبنەوە. دەوڵەتانی باشور، بە 

لە  سەربەخۆیی  بەدەستهێنانی  دوای  لە  ئەفریقیا  دەوڵەتانی  تایبەتی 

نیشتامنی  ناسنامەیەكی  بە  پشتبەستوو  دەوڵەتێكی  بونیادنانی  پێناو 

كۆمەڵگەكانیاندا  ئیتنیكی  فرەیی  بەڕێوەبردنی  بواری  لە  یەكگرتوودا، 

بەرەوڕووی چەندین قەیرانی قووڵ و توند بوونەوە، ئەوەش لە ئەنجامدا 
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بووە هۆی بەرپابوونی شەڕی ناوخۆ و سەرهەڵدانی چەندین كێشەو 

گرفت لەبەردەم پرۆسەی دامەزراندنی دەوڵەت و هەڵسانی بە ئەركە 

سەرەكییەكانی. بۆ تێگەیشنت لە رسوشتی گرفتەكە، پێویستە لەسەرمان 

لێرەدا جیاوازییەك لە نێوان هاوئاوێتەبوونی تائیفی و هاوئاوێتەبوونی 

بەدیهێنانی  بۆ  جیاوازن  رێبازی  دوو  كە  پێیەی  بەو  بكەین،  پیشەیی 

هاوئاوێتەبوونی نیشتامنی، چونكە پەیڕەوكردنی هەر یەكێكیان دەبێتە 

هۆی بەدەستهێنانی هەندێك ئەنجامی جیاواز لە یەكرتی. 

قەیرانەكانی هاوئاوێتەبوونی نیشتامنی لەم فۆڕمە دەگەڕێتەوە بۆ 

هەوڵدانی گروپ یان تاقمی هەژمووندار بۆ پیادەكردنی سیاسەتەكانی 

پێكەوەلكاندنی  بە  گەیشتنە  ئامانجی  كە  تائیفی«،  »هاوئاوێتەبوونی 

دروستكردنی  پێناو  لە  تواندنەوەیان  لەناویەكدا  و  بەزۆر  گروپەكانیرت 

ناسنامەیەكی نیشتامنی یەكگرتوو، وەكئەوەی تاكە ئامانجی دیاریكراو 

لەو  چاوپۆشین  بە  نیشتامنی،  هاوئاوێتەبوونی  لە  بێت  بریتی 

دەرئەنجامانەی لە رێگەی بەزۆر سەپاندنیەوە بەدی دێت. لە بەرامبەر 

ئەویش  هەیە  بوونی  تر  شێوازێكی  تائیفیە«دا،  »هاوئاوێتەبوونە  ئەم 

لەسەر  كاردەكرێت  رێگەیەوە  لە  كە  پیشەیی«یە،  »هاوئاوێتەبوونی 

جۆراوجۆرەكانی  پێكهاتە  بەرژەوەندییەكانی  نێوان  هاوسەنگبوونی 

كۆمەڵگە و زاڵكردنی فاكتەرە نیشتامنییە كۆكەرەوەكان و بەرژەوەندییە 

هاوبەشەكان، بەبێ  هەوڵدان بۆ تواندنەوەی هیچ پێكهاتەیەك بەزۆر 

بە  لیبیا  هەژمووندا.  خاوەن  بااڵو  یان  گەورە  گروپی  بۆتەی  لەناو 

تائیفی  هاوئاوێتەبوونی  سیاسەتەكانی  دیاری شكستخواردنی  منوونەی 

دادەنرێت، سەرەڕای ئەوەی قەزافی كۆمەڵێك سیاسەتی پەیڕەو كرد، كە 

ئامانجییان لەناوبردنی ئەمازیغ و لە رەگەوە سڕینەوەی ئاسەوارەكانی 

ئەو ناسنامەیە بوو لە لیبیا، بەاڵم ئەو سیاسەتانە سەركەوتوو نەبوون لە 

زاڵبوون بەسەر ناسنامەی ئەمازیغیدا، بەڵكو بوونە هۆی كەڵەكەكردنی 

هۆكارێك  ئەوەش  ئەمازیغەكان،  لەالی  چەوساندنەوە  بە  هەستكردن 
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بوو بۆ دروستكردنی ئەو شێوازە رادیكاڵییە روو لە وتاری ئەمازیغیدا 

لە دوای روخانی قەزافی. بەاڵم لە بەرامبەردا، دەبینین ئەو پرسیارەی 

دەبێت بكرێت ئەمەیە: ئایا زێدەڕۆییكردن لە پێداگری لەسەر ناسنامەی 

ئیتنیكی لەالی ئەمازیغەكان دەبێتە هۆی چارەسەركردنی ئەو كێشانەی 

هاواڵتی لیبی بە رەچەڵەك ئەمازیغی بەدەستیانەوە دەناڵێنێت؟ 

گرنگی  لە  بریتییە  دەكەین،  پێشنیاری  كورتی  بە  لێردا  ئەوەی 

تێڕوانین  پێودانگی  لە  )سیاسی(  و  )كەلتوری(  نێوان  لە  جیاكردنەوە 

مامەڵەكردن  و  ئەمازیغەكان  كەلتوری  و  رۆشنبیری  تایبەمتەندی  بۆ 

گرفتانەی  كێشەو  ئەو  رسوشتی  لەگەڵ  هاوسەنگ  شێوەیەكی  بە 

رووبەڕوی دەوڵەتی لیبیا بوونەتەوە. ئاسانرتین پێناسەی گەل ئەمەیە 

پاشان  بژین«.  پێكەوە  دانیشتوانی واڵتێك حەزدەكەن  لە  »كۆمەڵێكن 

بونیادنانی كۆدەنگی نیشتامنی پێویستی هەیە بە فۆكسدانان لەسەر 

ئەو پرس و بابەتانەی، كە تێكڕای لیبییەكان رووبەڕویان دەبنەوە، جگە 

لە  سەرەتایی  وابەستەیی  فاكتەرەكانی  كاریگەری  سنورداركردنی  لە 

رووی دیاریكردنی ئاراستەی ئەو هەڵوێستانەی لە هەمبەر ئەو پرس 

قسانەی  ئەو  جێبەجێكردنی  ئەنجامی  لە  دەگیرێنەبەر.  كێشانەدا  و 

بۆمان  هاتووە،  ئەمازیغی  پرسی  دەرب��ارەی  پێشوودا  بڕگەكانی  لە 

دەردەكەوێت كە هەڵگرتنی ئەو ستەمكارییەی لە بەرامبەر هاواڵتیانی 

بووە  پێویست  كارێكی  ئەنجامدراوە،  ئەمازیغی  رەچەڵەكی  لە  لیبیا 

ئەو رێگایانەی  بە هەموو  ئیتنیكییان،  ناسنامەی  بۆ زیندووكردنەوەی 

و  كەلتورییەكانیان  و  زمانی  مافە  بە  دانپێدانان  بۆ  دەیخوازێت 

بە  كە  سیاسەتێك  هەرجۆرە  داڕشتنی  بۆ  دەوڵ��ەت  پەنانەبردنی 

شێوەیەكی نەرێنی كاربكاتە سەر ناسنامەی ئەمازیغی، بەو پێیەی كە 

ئەوە مافێكە لە مافەكانیان و پێویستە نەخرێتە چوارچێوەی ئاراستەی 

كۆمەڵگەی  تری  پێكهاتەكانی  بە  ئیتنیە  گروپە  ئەو  پەیوەندییەكانی 

رێكارە  بە  نییە  بەند  هەنگاوە  ئەم  بەدیهێنانی  ئەوە  لەبەر  لیبیا، 
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تەقلیدییەكانی پرۆسەی دیموكراتی لەو واڵتەدا، چونكە ئەم بابەتە لە 

بنەڕەتدا پەیوەست ناكرێت بە خواستی زۆرینەو دەنگدان لەسەری. 

بەم  قەتیسكراو  پرسێكی  وەك  تەنها  نابێت  الیەكیرتەوە،  لە 

ناسنامەییەكانی  و  كەلتوریی  الیەنە  گەشەكردنی  تەماشای  كەمینەیە 

كۆسپە  ئەو  پێویستە  بەڵكو  بكرێت،  ئەمازیغی  پێكهاتەی  بە  تایبەت 

بە  تایبەت  كەلتورییەكانی  سیام  باڵوكردنەوەی  بەرەو  تێپەڕێرنێت 

شكاندنی  مەبەستی  بە  لیبیا،  كۆمەڵگەی  هەموو  لەناو  ئەمازیغەكان 

رۆڵەكانی  نێوان  لە  ناسنامەییەكان  و  سایكۆلۆژی  بەرگرە  و  كۆسپ 

جیاوازی  هێڵەكانی  لەگەڵ سڕینەوەی هەموو  ئیتنییەدا،  كەمینە  ئەو 

كەلتوری لە نێوان ئەمازیغ و پێكهاتەكانی تردا. بە واتایەكیرت، دەبینین 

جەوهەری كێشەی كەمینەكان بە شێوەیەكی گشتی لە هەستكردنیان 

بە نەبوونی ئینتیامی تەواو بۆ كەلتوری پێكهاتەی گەورە و هەژمووندار 

كێشەو  لەگەڵ  پاشان هەڵسوكەوتكردن  بەدیدەكرێت،  كۆمەڵگەدا  لە 

لەسەر  بكات  كار  ئاستێكی قووڵ  بە  گرفتی هەر كەمینەیەك دەبێت 

رەواندنەوەی  بۆ  بێت  هۆكار  كە  كەلتوری،  سیاسەتێكی  گرتنەبەری 

لە  جۆرێك  دروستكردنی  و  ئینتیام  لەدەستدانی  بە  هەستكردنە  ئەم 

هاوسەنگی لە نێوان گروپی گەورەی هەژمووندار و ئەو گروپەدا، كە 

نوێنەرایەتی كەمینە دەكات، ئەوەش لە رێگەی بەیەكرتی ئاشناكردنی 

بەو  كۆمەڵگەدا،  لەناو  باڵوكردنەوەی  و  گروپەكە  هەردوو  كەلتوری 

و  هاوبەش  ناسنامەیەكی  دۆزینەوەی  لە  بێت  یارمەتیدەر  جۆرەی 

بەكۆمەڵ تا ببێتە ژێرخانێكی قووڵی یەكگرتوویی نیشتامنی. 

لە بەرامبەریشدا، بەرپرسیارێتی سیاسی داوا لە هەموو لیبییەكان 

روئیایەكی  لە  دوور  كە  ئەمازیغەوە،  غەیرە  و  ئەمازیغ  بە  دەكات، 

و  ئیتنیكی  نانیشتامنی  ئینتیامی  زاڵبوونی  بە  پەیوەست  بەرتەسكی 

بونیادنانی  بەردەم  گرفتەكانی  كێشەو  لە  ناوچەگەرێتی،  و  خێڵەكی 

دەوڵەت بڕوانن، چونكە ئەو كێشە و گرفتانە بە تەنها روو لە خێڵێك 
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سەرجەم  ئەوانیرت.  بەبێ   ناكەن  شارێك  خەڵكی  یان  پێكهاتەیەك  یان 

ئەنجامی  لە  بوونەتەوە  ئەمازیغەكان  رووب��ەڕوی  كێشانەی  ئەو 

جیاوازی ئیتنییانەوە دروستنەبوون، پاشان پێداگریكردن لەسەر روانین 

بۆ  نیشتامنیانە  بیركردنەوەی  دەرەوەی  لە  ئینتیامئاسا  دوربینێكی  بە 

و  داب��ڕان  لە  جگە  ملمالنێن،  مشتومڕو  جێی  پرسانەی  كێشەو  ئەو 

دابەشبوونی زیاتر هیچیرت بۆ كۆمەڵگەی لیبیا بەرهەم ناهێنێت.

لە كۆتاییدا، بۆ نیشاندانی راستی ئەم پرسە، ئاماژەیەك دەكەین بۆ 

هەڵبژاردنی )نوری بوسەهمین( بە سەرۆكی كۆنگرەی نیشتامنی گشتی 

قاڵبی  بخرایەتە  پرۆسەی سیاسی  كارلێكەكانی  ئەگەر  بۆ منوونە  لیبیا. 

جیاوازییە ئیتنیكییەكان، ئەوا رێژە و ئامارە ئاشكراكراوەكان سەبارەت 

بە ژمارەی ئەمازیغ لەناو كۆی ژمارەی گەلی لیبیا یارمەتیدەرییان نییە 

تا ئەو پۆستە بااڵیە وەربگرن، كە بە بااڵترین پۆستی سیاسی لیبیا لە 

باریشدا  چاكرتین  لە  دادەنرێت،  شۆڕش  دوای  گواستنەوەی  قۆناغی 

ئەمازیغەكان دەیانتوانی تەنها پۆستی یەكێك لە جێگرەكانی سەرۆكی 

كۆنگرەی نیشتامنی وەربگرن. هەروەها وەرگرتنی ئەم پۆستە یان هەر 

پۆستێكی بااڵی تر، رەوشی كەمینەی ئەمازیغی لەسەر بەند نییە، بەو 

ئاستەی بەڕێوەبردنی ئەوە دۆسیە نیشتامنییانەی لەسەر بەندە، كە بۆ 

هەموو لیبییەكان گرنگە، بە شێوەیەك بەدیهێنەری  یەكسانی بێت لە 

نێوان پێكهاتە جیاوازەكاندا، بەبێ  پێویستبوون بە دروستكردنی ناكۆكی 

پێداگریكردن  بەاڵم  ناسنامەگەرایی،  بە  تایبەت  ناپێویستی  گرفتی  و 

ئەوەندە  ئیتنیكی،  بنەمای  لەسەر  سیاسی  بەشبەشكاری  لەسەر 

دەستكەوت بۆ كەمینەی ئەمازیغی زیاد ناكات، بەقەدەر ئەوەی كە 

دەبێتە هۆی دروستكردنی دابەشبوونی زیاتر لە نێوان رۆڵەكانی یەك 

نیشتامن. لەم رووەوە ئەوەی سەبارەت بە جیاوازی ئیتنیكی ئەمازیغ 

و  خێڵەكی  جیاوازییە  لەسەر  چڕبوونەوە  بە  سەبارەت  راستبێت، 

ناوچەییەكانیش راستە، كە جەستەی دەوڵەتی لیبیا هەڵدەكۆڵن. 
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كورتەیەك دەربارەی نوسەر

بیالل عەبدوڵاڵ:

لە ساڵی 2013 بڕوانامەی دبلۆمی زانستی سیاسی لە پەیامنگەی 

لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی ئەفریقی لە زانكۆی قاهیرە بەدەستهێناوە، 

دەخوێنێت.  ماستەر  پرۆگرامەكانی  پەیامنگەدا  هەمان  لە  ئێستاش 

كۆمەڵێك توێژینەوەی باڵوكردۆتەوە، لەوانە: )هاوئاوێتەبوونی نیشتامنی 

و گۆڕانی دیموكراتی لە دوای شۆڕشە عەرەبییەكان..ئەمازیغی لیبیا بە 

هاوچەرخە  جواڵنەوە  رێڕەوی  شكستخواردوو:  )دیموكراسی  منوونە(، 

عەرەبییەكان لە پێناو دیموكراسی(، بەیروت- سەنتەری توێژینەوەكانی 

و  )شۆڕش   ،2014 عەرەبی،  دیموكراتی  گروپی   – عەرەبی  یەكێتی 

سیاسەتی دەرەوەی میرس: واقیع و پێشبینییەكان(، پەیامنگەی عەرەبی 

بۆ توێژینەوەكان، 11ی ئاداری 2014، )ملمالنێی ئیبێ  لە نێوان لۆژیكی 

توێژینەوەكان،  بۆ  عەرەبی  پەیامنگەی  خێڵ(،  لۆژیكی  و  دەوڵەت 

نێوان  لە  بەحرێن  )ناڕەزایەتییەكانی   ،2013 یەكەمی  كانوونی  10ی 

كارلێككردنە ناوخۆیی و هەرێمییەكاندا(، دۆسیەی ئەهرامی سرتاتیژی 

ئەیلولی  سرتاتیژییەكان،  و  سیاسی  توێژینەوە  سەنتەری  قاهیرە:   –
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. رَسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنسپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرپۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللدۆرکهایم87

2016ئارام مەحموددریدا88

2016ماجد خەلیللیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرلینین912

2016پێشڕەو محەمەدترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەربێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤاپۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمرۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەررۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالكریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنتۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنتۆتالیتاریزم2

2016موصڵح شێخ ئیسالمیمانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی


