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ئایدیا دیپلۆماتیك

دەرکەوتنی سربیای هاوچەرخ سەردەمانێک جێگەی گفتوگۆ بوو، بەاڵم هەر لە دەستنیشانکردنی 
ناوە فەرمییەکەیەوە، بۆ دیاریکردنی ناوچە جوگرافییەکەی و لەوێشەوە بەرەو ئاڕاستە سیاسی 
و ئایدۆلۆژییەکان، کۆمەڵێک گۆڕانکاری و وەرچەرخانی گەورەی بەخۆوەبینی. سربیا لە میانەی 
کۆنگرەی بەرلینی ساڵی 1878دا، وەک دەوڵەتێکی دانپێدانراو، بووە خاوەن پێگە و دۆخێکی 
دەوڵەتی  و  ڕووسیا  )لەنێوان  بەڵکانیشدا  جەنگەکانی  کۆتاییهاتنی  لەگەڵ  خۆی،  تایبەتی 
دەگەیشتە  سنوورەکەی  باشوورەوە  لە  زیادیکرد،  هێندە  چەندین  ڕووبەڕەکەی  عوسمانی(، 
نزیک مەکدۆنیای ئێستا، پاشان بەهۆی جەنگی جیهانیی یەکەمەوە، سربیا بووە بەهێزترین 
دەوڵەتی ناوچەی بەڵکان، بە بڕیارێکی واڵتانی هاوپەیمان کرایە شانشینەکانی سڕب و کروات 
دەکرد،  شانشینەی  ئەم  فەرمانڕەوایی  )کارادگۆرجیڤیچ(  بنەماڵەی  نەوەی  سلۆڤینییەکان،  و 
پاشان لە ساڵی 1929دا بڕیاردرا بە گۆڕینی ناوی شانشینەکە، کرا بە »شانشینی یۆگسالڤیا«، 
جیهانی  دووەمی  جەنگی  سەرەتاکانی  هەتاوەکو  دەوڵەتە،  لەم  پاشایەتی  سیستمی  بەاڵم 
بەردەوام بوو، لەگەڵ گەیشتنی )مارشاڵ یۆسیب تیتۆ( و بزووتنەوە دژە فاشیستییەکەی –کە بە 
پارتیزان ناسرابوو- بە دەسەاڵتی واڵت لە کۆماری یۆگسالڤیای فیدڕاڵی دیموکراتی، سەرلەنوێ 
دەوڵەتی یۆگسالڤیا فۆرمولەکرایەوە، ئیدی سربیا –لەڕووی ڕووبەر و دیمۆگرافییەوە- بووە 

گەورەترین پێکهاتە لە پێکهاتەکانی دەوڵەتە نوێیەکە.

دوای هەرەســی کۆمــاری فیدڕاڵــی دیموکراتــی یۆگســاڤیا، 

رسبیــا بــە کۆمــاری یۆگســاڤیای فیدڕاڵــی ناودەبــرا، پاشــان 

ســەرلەنوێ و دوای ڕووداوە تراژیدییــە خوێناوییــەکان، گۆڕا 

بــۆ فیدڕاڵیەتــی نێــوان رسبیــا و مۆنتینیگــرۆ، پاشــان دوای 

ــەت  ــات، بەتایب ــە کۆتاییه ــەو فیدڕاڵیزم ــک ئ ــد مانگێ چەن

دوای کشــانەوەی مۆنتینیگــرۆ لــەو فیدڕاڵیزمــە لــە 5ی 

حوزەیرانــی 2006، هەتــا ئەمــڕۆ بووەتــە: کۆمــاری رسبیــا، 

ــتووری  ــدا، دەس ــان ساڵیش ــەری هەم ــی نۆڤەمب ــە مانگ ل

ــا پەســەندکرا. کۆمــاری رسبی

دەکەوێتــە  باشــوورەکەی  رسبیــا  کۆمــاری  لەمــڕۆدا 

دورگــەی  )نیمچــە  ئەورووپــا  خۆرهەاڵتــی  باشــووری 

بەڵقــان(، بەشــی خوارووشــی بــەرەو ناوەڕاســتی ئەورووپــا 

هەرێمــی  ئیدارییــەوە  لــەڕووی  کــە  درێژدەبێتــەوە، 

»فویفۆدینــا«ی خــاوەن حوکمــی ئۆتۆنۆمــی دەکەوێتــە 

ژێــر دەســەاڵتییەوە، بــەاڵم لــە ڕووی ســنوورەوە هەنگاریــا 

ــە  ــاش دەکەون ــا و ڕۆمانی ــەوە، بولگاری ــە باکووری دەکەوێت

ڕۆژهــەاڵت، لــە باشــووریش ســنووری لەگــەڵ مەکدۆنیــادا 

هەیــە، بــەاڵم لــە باشــووری خۆرئــاواوە، هــەردوو کۆمــاری 

کۆســۆڤۆ و مۆنتینیگــرۆ دراوســێی رسبیــان، لــە خۆرئــاواش 

ــا هــەن،  ــی بۆســنە و هەرســک و کرواتی هــەردوو دەوڵەت

ڕووبــەڕی کۆمــاری رسبیــا لەمــڕۆدا )بەبــێ کۆســۆڤۆ(، 

بریتییــە لــە )77500( کیلۆمەتــر چوارگۆشــە و نزیکــەی )7 

ــدا دەژی(. ــی تێ ــۆن کەس ملی

سیاسەتی بەسربیکردن و سربیای نوێ
–بــە  دروســتبوونییەوە  لــە  هــەر  رسبیــا  ئیامرەتــی 

ــە  ــەر ب ــی س ــەی وەک ویایەتێک ــە دۆخەک ــین ل چاوپۆش

ــەک  ــە الی ــداوە ل ــە هەوڵی ــامنی، هەمیش ــی عوس دەوڵەت

هەژموونــی خــۆی بەســەر ناوچــەی بەڵکانــدا بســەپێنێت، 
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ــە  ــێوازەکانی ب ــه  ش ــت ل ــەش به رده وامبێ ــی دیک ــە الیەک ل

تیرۆرناســاندن و دەرکردنــی دانیشــتووانە ناســڕبییەکان؛ 

ئــەم دوو ئاڕاســتەیە بــەردەوام بنەمایــەک بوون بــۆ نەگۆڕە 

سیاســییەکانی رسبیــا بــە درێژایــی مێــژوو، ئەوانــە دوو 

ــی  ــی ئامانجەکان ــۆ بەدیهێنان ــوون، ب گوزارشــتی سیاســی ب

لەســەر ئاســتی گۆڕه پانــی سیاســیی ناوخۆیــی و دەرەکــی، 

ــە نەوەدەکانــی  کــە هەتاوەکــو ئەمــڕۆش بــەو جۆرەیــە. ل

ــوان )1995-1992(،  ــااڵنی نێ ــە س ــردوودا و ل ــەدەی ڕاب س

جەنگــی نێــوان رسبیــا و کرواتیــا و بۆســنە و هەرســک 

ــی  ــااڵنی )1999-2000( جەنگ ــە س ــان ل ــاراوە، پاش هاتەئ

ــەوە. ــۆڤۆ هاتەپێش ــا و کۆس رسبی

کێشەکانی دووبارە ڕێکخستنەوەی سیاسی
ــرام و  ــە پڕۆگ ــتبەرداربوونی ل ــود دەس ــتبوون یاخ پەیوەس

پانــی ســەبارەت بــە ســەپاندنی هەژموونــی خــۆی بەســەر 

ناوچەکــەدا، پەیوەســتە بــە سیاســەتەکانی ئێســتایەوە بــە 

ئاڕاســتە نێگەتیــڤ و پۆزەتیڤەکانییــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی 

بــە  یــاری  )میلۆســۆڤیچ(دا  دەســەاڵتی  لەژێــر  رسبیــا 

کارتــی »یــان هەمــوو شــتێک، یــان هیــچ شــتێک« دەکــرد، 

بەتایبــەت لــە مــاوەی دەیــەی نەوەدەکانــدا، بــەاڵم ئاکامی 

ــە  ــوو ل ــی ب ــە، بریت ــەو سیاســەتە فراوانخوازییان ــی ئ کۆتای

ــی  ــەواو، ســەرەنجام بووەهــۆی دادگاییکردن ــتێکی ت شکس

ــە  ــەوە ل ــۆی دەبینیی ــه  خ ــه م رژێم ــە ئ ــا، ک ــی رسبی رژێم

کەســێتیی دروســتکەری سیاســەتی واڵت )میلۆســۆڤیچ(، 

ــە  ــەت ب ــی جەنگــی تایب ــەردەم دادگای تاوانەکان ــە ب کەوت

ــت ئەمــەش وه ک ئاماژەیەکــی  یوگســاڤیای پێشــو، دەکرێ

لەنــاو  رادیــکاڵ  ناســیۆنالیزمی  پاشەکشــەی  بــۆ  رون 

دامــودەزگا سیاســییەکانی رسبیــادا ته ماشــابکه ین، کــە 

النیکــەم لەســەر ئاســتی فەرمیــی بــە الیەنێکــی پۆزەتیــڤ 

ــاندرا،  ــوێ پیش ــازی ن ــت و نی ــک خواس ــت، کاتێ دادەنرێ

ســەبارەت بــە ئاڕاســتە و تێڕوانینــی رسبیــا بــۆ بونیادنانــی 

ــەت  ــێ، بەتایب ــی دراوس ــەڵ واڵتان ــر لەگ ــی باش پەیوەندی

ــە  ــەاڵم ل ــی کۆمــاری یۆگســاڤیای پێشــوو. ب لەگــەڵ واڵتان

ــی  ــۆی ورووژاندن ــتە بووەه ــەم شکس ــەوە ئ ــی دیک الیەک

ــڕۆژەی  ــە ســەپاندنی پ ــدەکان ل ــکارە تون ــی بەرگری تووڕەی

هەژموونــی رسبیــا، دەنگەکانــی ئــەم کۆمەڵەیــەش لــە 

هەڵبژاردنەکانــدا کــەم نەبــوون، ئــەم دەنگــە ناسیۆنالیســتە 

ڕادیکااڵنــەش کاریگەرییــان هەبــوو، لەســەر جێبەجێکردنی 

ــی دراوســێدا. ــازە باشــانە لەگــەڵ واڵتان ــەو نی ئ

خــۆی  ســەربەخۆیی  دوای  رسبیــا  جێڕەوتــەدا  لــەم 

پاشــاموە  بــە  پێداچوونــەوە،  زەروورەتــی  بــەردەم  لــە 

سیاســییەکان و ئەنجامدانــی گۆڕانــکاری ڕیشــەیی بەســەر 

ــتاوەته   ــە ڕاوەس ــەوە، ک ــییەکەیدا دەبینیی ــەفە سیاس فەلس

ــی  ســەر فراوانخــوازی و ســەپاندنی »سیاســەتی لەخۆگرتن

ــی  ــەش بەپێ ــان«، ئەم ــڕبییەکان و ملکەچکردنی ــە ناس گەل

لێــی  ئامانــج  هەژمــوون«،  »ســراتیژی  ڕێوشــوێنەکانی 

ئەگــەر  بــوو،  نەتەوەکانــی  و  ناچەکــە  کۆنرۆڵکردنــی 

ئــەوە لەبەرچاوبگریــن، کــە ئــەم جــۆرە سیاســەتە لــە 

ــەدە  ــژوی س ــە مێ ــووە، ل ــا ب ــی رسبی ــەتە نەگۆڕەکان سیاس

ــە  ــە بابەتەک ــکرایە، ک ــدا، ڕوون و ئاش ــی ڕابردووی و نیوێک

ــورت  ــۆدە ک ــەم میت ــەتەکەیدا ب ــتەکردنی سیاس ــە ئاڕاس ل

نابێتــەوە، بــەاڵم هــاوکات دەستنیشــانکەری شــوناس و 

ئاڕاســتەکانی دەوڵەتەکــە بــووە.

دیمەنــی  بەدیموکراســیکردنێکی  هــەر  ســەرکەوتنی 

سیاســیی ناوخۆیــی، بــە زەرووری بــە مانــای کۆنرۆڵکردنــی 

ــڕۆژەی  ــوازن پ ــە دەخ ــت، ک ــە« دێ ــە »پەڕگیران ــەو ڕەوت ئ

»هەژموونــی رسبیــا« بــەردەوام بێــت، تاڕادەیەکــی زۆر 

پەیوەســتە بــە بارودۆخــی ئابــوری و بازرگانــی و خێرایــی 

ــتەوخۆ  ــەی، ڕاس ــە ئابووریی ــەو داڕمان ــاش ئ ــبوونیان پ باش

دوای داڕمانــی یۆگســاڤیا و هەڵوەشــانەوەی ڕووی لــە 

ــرد. ــا ک رسبی

دوای ڕادەســتکردنی میلۆســۆڤیچ بە دادگای الهای، تیمێکی 

دیموکراســیر دەســەاڵتی بەدەســتەوەگرت، هــاوکات واڵت 

ــرا،  ــی رزگارک ــی دەوڵەت ــتمێکی ئابووری ــتی سیس ــە دەس ل

لــەو دەمــەوە رسبیــا لــە ژیانێکــی ئابووریــی ئــازاددا دەژی، 

کــە ئــەم سیســتمە خراپــە بــەدەر نییــە، وەک: گەندەڵیــی 

دارایــی، کێبڕکێــی ناشــەریفانە، جیــاوازی و ناهاوســەنگیی 
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 سربياارى ـؤمـاى كـيـرافـؤطـيـب
 

   

 بةلطزاد ثايتةخت 
 كيمؤمةتز ضوارطؤشة 663,88 ثانتايى/ رِووبةر

 سزبى، مةجةرى  سمانة فةرمييةكان
 سزبييةكان ناسناوى دانيصتووان
 مميؤن 7,,3,,730 رِيَذةى دانيصتووان
 ²كم/ن 8026 ضزِيى دانيصتووان
 كؤمارى سيستمى حوكم 
 ئانا بزانيك سةرؤكوةسيزان 

 ئةليكساندةر ظؤتيتض كؤمار سةرؤك
 8,,8 دامةسراندنى ئيمثزاتؤريةتى سزبيا

 8,,0 سزبياسةربةخؤيى كؤمارى 
نةتةوة يةكطزتووةكان، ئةجنومةنى ئةوروثا، هاوبةشى لة ثيَناو ئاشتى،  ئةنداميَتى نيَودةولَةتى

ريَكخزاوى هاريكارى ئابوورى دةرياى رةط، ريَكخزاوى ئاسايض و 
 هاريكارى ئةوروثا، يونسكؤ، ريَكخزاوى ثؤليسى تاوانى نيَودةولَةتى 

 مميار دؤالر  8,821 (0,87كؤى داهاتى ناوخؤ )
 دؤالر ,8,38,62 داهاتى ساآلنةى تاكةكةس

 دؤالرى ئةمةريكى 8028,61,,81,,,88 كؤى يةدةطى دارايى
 ( بةرس,8) ثؤليَنى طةشةى جيوانى

 %00 ريَذةى بيَكارى
 دينارى سزبى دراوى نيصتمانى
 rs. كؤدى ئينتةرنيَت
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گەشــەی کەرتــە ئابوورییــەکان، داڕمانــی داهاتــی تاکــەکان، 

پاشەکشــەی ئاســتی خەرجییــەکان. لەگــەڵ ئەوانەشــدا 

ــدی  ــەت، ئی ــی تایب ــی کەرت ــە خاوەندارێتی ــەکان بوون کارگ

نیــوەی کاری پێشــوویان نەدەکــرد، بەڵکــو هەندێکیــان 

لــە کار وەســتان و دەرگاکانیــان داخســت، بەرهەمــی 

پیشەســازیی واڵت لەگــەڵ بەرهەمــی ســاڵی 1989 بــە 

ــەزی. ــژەی )%40( داب ڕێ

دابڕانــی تەواوەتیــی رسبیــا لــەو سیاســەتەی ســااڵنێکی زۆر 

ــرد،  ــیالیزمەی پەیڕەویدەک ــەو سۆس ــرد، ئ ــوو پەیڕەویدەک ب

ــدا  ــتنی کۆمەاڵیەتی ــە ڕێکخس ــرد ل ــە ک ــەم واڵت ــای ل وەه

ــەرمایەداری بەرێــت، بــە  ــی س ــەرەو ئەزموون هەنــگاو ب

گوزارشــتێکی ڕوونــر، پشتبەســن بــە سیســتمی فرەحزبــی، 

ــی  ــە تەون ــەورە ل ــانەوەیەکی گ ــەی لێکهەڵوەش ــووە مای ب

کۆمەاڵیەتیــی کۆمەڵگــەی رسبیــدا لەســەر هەردوو ئاســتی 

ــی. ــۆژی و ئیتن ئایدۆل

فاکتەرێکــی دیکــەی گرنــگ لە پڕۆســەی دەستنیشــانکردنی 

ــش  ــە، ئەوی ــادا هەی ــۆی رسبی ــی ناوخ ــەکانی دیمەن کێش

خــۆی دەبینێتــەوە، لــە جیاکردنەوەیەکــی ڕیشــەیی لەنێوان 

ــەک  ــە الی ــتەکان ل ــڕبییە ناسیۆنالیس ــەرەی س ــەردوو ب ه

و ئەلبانییــەکان لــە الیەکــی دیکــە و ڕووبەڕوبوونــەوە 

ئاڵۆزییەکانــی  ئــەوەی  نێوانیــان،  خوێناوییەکانــی 

یەکێتیــی  قووڵکردووه تــەوە،  زیاتــر  بابەتــەی  ئــەم 

ــر  ــدەی ت ــای هێن ــی رسبی ــتانیی واڵت ــتیامنی و شارس نیش

الســەنگکردووە، بریتییــه   لــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی 

ــش – ــا، ئەلبانییەکانی ــە رسبی ــەوەی ل ــۆڤۆ و جیابوون کۆس

لــە دانیشــتووانی کۆســۆڤۆ- ڕێــژەی )%30( لــە کــۆی 

دانیشــتووانی رسبیــا پێکدەهێنــن.

لــە الیەکــی دیکــەوە و لــە ســااڵنی ســەرەتای جیابوونەوەی 

ــە هەڵوێســتی  ــی ل ــا جــۆرە یەکگرتووییەک کۆســۆڤۆ، رسبی

سیاســیی ناوخۆیــدا بەخۆوەبینــی، بــه  جۆرێک هەڵوێســتی 

ســەرجەم پارتــە سیاســییەکان، بــە تێکــڕای جیاوازییــە 

پڕۆگرامەکانیانــەوە،  هەمەجــۆری  و  ئایدۆلۆژییەکانیــان 

ســەبارەت بــەم پرســە یەکگرتــووە بــوون. بــەاڵم ئــەو 

فشــارە سیاســییانەی لــە ئێســتادا کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی 

دەیســەپێنێت،  رسبیــا  سیاســیی  هەڕەمــی  لەســەر 

ــەڵ  ــۆ لەگ ــزی گفتوگ ــەر مێ ــن لەس ــە دانیش ــەبارەت ب س

نوێنەرەکانــی کۆمــاری کۆســۆڤۆی ســەربەخۆدا، ســەرلەنوێ 

ــاس،  ــەر ب ــەوە ب ــای هێنای ــەی رسبی ــبوونی کۆمەڵگ دابەش

ــێ  ــە ملمان ــن، ک ــەوە بکەی ــی ئ ــتە تێبینی ــدا پێویس لێرەش

ــا،  ــی رسبی ــەرەی نەتەوەی ــو ب ــاراوەکانی نێ ــە ش و ناکۆکیی

کۆســۆڤۆوە  پرســی  بەرامبــەر  هەڵوێســتیان  لــە  کــە 

کــردەوە  ڕووبەڕوبوونــەوەی  دەرگای  دەســتیپێکردووە، 

ســەرەکیی  هێــزی  هــەردوو  ملمانێکەرانــی  لەنێــوان 

ــووڵ و  ــر ق ــرد، زیات ــەکان و ڕاســتەکان( و وەهــای ک )چەپ

ــەوە. ــەیی ببن ڕیش

لەگــەڵ  پەیوەندییەکانــی  و  هەرێمــی  ڕۆڵــی 
دراوســێ واڵتانــی 

ڕۆڵــی هەرێمــی رسبیــا گۆڕانێکــی گرنگــی بەخۆوەبینیــوە، 

بــە ســەربەخۆبوونی وەک دەوڵەتێکــی خــاوەن ســەروەری، 

ئیــدی رسبیــا ســەربەخۆیی و ئازادییەکــی زیاتــری هەبــوو، 

لــە کێشــانی نەخشــەی پەیوەندییــە نێودەوڵەتییەکانیدا، لە 

الیەکــی دیکەشــەوە بــە ڕوانیــن لــە نفــوزە بااڵدەســتەکەی، 

و  سیاســی  متامنەیەکــی  خــاوەن  لەپێشــردا  رسبیــا 

ئەخاقیــی گەلێــک گەورەتــر بــوو وەک لــە ئەمــڕۆ.

ــی  ــەڵ واڵتان ــا لەگ ــی رسبی ــە پەیوەندییەکان ــەبارەت ب س

ناوچەکــەدا، بەتایبــەت لەگــەڵ دراوســێ ڕاســتەوخۆکەیدا 

پەیوەستبوون یاخود دەستبەرداربوونی لە پڕۆگرام و 
پالنی سەبارەت بە سەپاندنی هەژموونی خۆی بەسەر 
ناوچەکەدا، پەیوەســتە بە سیاسەتەکانی ئێستایەوە 
بە ئاڕاســتە نێگەتیڤ و پۆزەتیڤەکانییەوە، سەرەڕای 
ئەوەی سربیا لەژێر دەسەاڵتی )میلۆسۆڤیچ(دا یاری بە 
کارتی »یان هەموو شتێک، یان هیچ شتێک« دەکرد، 
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بەهــۆی  مەکدۆنیــا(،  بۆسنەوهەرســک،  )کرواتیــا، 

تــا  دراوســێکانیدا،  ئاڕاســتەی  بــە  تەماعکاریــی رسبیــا 

کــە  کــردووە،  خراپبــوون  لــە  ڕووی  زۆر  ڕاددەیەکــی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ دەســتپێکی تەماعکارییەکانــی لــە بۆســنە 

وهەرســک و بەشــی گــەورەی کرواتیــا- هەتاوەکو گەیشــن 

بــە هەوڵەکانــی داماڵینــی هاوواڵتییــە بۆســنەییەکان و 

ــا  ــڕبین، هەروەه ــەزی س ــە ڕەگ ــە ل ــەکان، ک مۆنتینگرۆیی

تواندنــەوەی  و  لەخۆگرتنیــان  سیاســەتی  ســەپاندنی 

تایبەتەکانیــان. شوناســە 

هــاوکات داننانــی کۆمــاری مۆنتینیگــرۆ و بەدوایــدا داننانی 

بــە کۆمــارە تازەلەدایکبووەکــەی کۆســۆڤۆ،  مەکدۆنیــا، 

ــەم دوو  ــا ب ــی رسبی ــەی ســاردیی پەیوەندییەکان ــووە مای ب

ــە  ــوون ب ــاش ڕازیب ــا –پ ــدا رسبی ــەڵ ئەوەش ــەوە، لەگ واڵت

ــی  ــی کۆمــاری کۆســۆڤۆ- توانی دانوســتان لەگــەڵ نوێنەران

ــەدا  ــە ناوچەک ــی خــۆی ل ــە و هەڵوێســتی نێودەوڵەتی پێگ

پەیوەندییەکانــی  باشــکردنی  هەروەهــا  بەهێزبــکات، 

لەگــەڵ هێــزە گــەورەکان و یەکێتیــی ئەورووپــا، بــەاڵم 

ئەمــڕۆ رسبیــا، کــە ســاڵی 1999 بەهــۆی شــەڕکردنەوە 

هێزەکانــی  بۆمببارانــی  ڕووبــەڕووی  کۆســۆڤۆ  لەگــەڵ 

ــی  ــە بەهێزتریــن واڵتان ــووەوە، یەکێکــە ل ــۆ ب ــی نات پەیامن

یەکێتیــی  ئەندامــی  ببێتــە  پاڵێــوراوە  کــە  ناوچەکــە، 

ئەورووپــا.

رسبیــا لەنێــو گشــت واڵتانــی بەلکانــدا خاوەنــی تۆڕێکــی 

ــاڤیای  ــە یۆگس ــێکی ل ــە بەش ــە، ک ــیی بەرفراوان دیبلۆماس

پێشــووەوە بــۆ ماوەتــەوە، ئەمە جگــە لە بوونــی نەریتێکی 

نــاوازە و دێرینــی دیبلۆماســی الی کارمەندەکانی لە گشــت 

باڵیۆزخانــە و کونســوڵخانەکانی سەرتاســەری جیهانــدا، 

هــەروەک چــۆن ئــه م واڵتــه  خــاوەن پەیوەندییەکــی گــەرم 

ــەت  ــی، بەتایب ــدی واڵتەکەیەت ــی زۆری ڕەوەن و چاالکییەک

لــە فەڕەنســا و ئەمریــکا و کەنــەدا.

بەربەستەکانی بەردەم بونیادنانی دەوڵەت
لــە مــاوەی دوو دەیــەی ڕابــردوودا، بەتایبــەت لەگــەڵ 

هەرەســی واڵتانــی سۆسیالیســتی ســەر بــە ســۆڤیەت 

لــە ســەرجەم کیشــوەری ئەورووپــادا، پرســی شوناســی 

لــە  زیاتــر  و  جێبایــەخ  بابەتێکــی  بووه تــە  نیشــتامنی 

گرنگــی  دیکــە  سیاســییەکانی  و  کۆمەاڵیەتــی  بابەتــە 

ــە شوناســی  ــەوە ل پێدەدرێــت، ڕێوشــوێنەکانی جەختکردن

سیاســی و کولتــووری نیشــتیامنی لــە رسبیــا، رۆڵێکــی 

ــەزراوە سیاســی  ــی دام ــە دامەزراندن ــە، ل ــەری هەی کاریگ

فاکتەرێکــی  هەروەهــا  رسبیــادا،  دەســتوورییەکانی  و 

دەستنیشــانکردنی  و  دانــان  لــە  بــووە  ســەرەکی 

ــدار  ــییەش بەش ــتە سیاس ــەم ئاڕاس ــینەکانی واڵت، ئ لەپێش

ــە بەرزکردنــەوەی ئاســتی جوواڵنــەوەی سیاســی و  بــوو، ل

ــەر  ــت خستنەس ــەاڵم جەخ ــا، ب ــاری رسبی ــە کۆم ــی ل حزب

ئینتیــامی ئیتنــی و شوناســی ئەندامانــی ئــەو حزبانــە، 

وەهــای کــردووە گشــت بزووتنەوەیەکــی سیاســی لــە 

ــووڕێتەوە،  ــدا بس ــی بەتاڵ ــە بازنەیەک ــدا و ل ــەی خۆی جێگ

ــوان  ــی لەنێ ــەوەی سیاس ــە ڕووبەڕووبوون ــک ک ــە جۆرێ ب

دوو پاشــخانی ئایدۆلۆژیــدا بێــت:

نەریتــە  بــە  پەیوەســتە  کــە  )چــەپ(،   .1

سۆسیالیســتییەکانەوە، لەگــەڵ ئینتیامیەکــی نیشــتیامنی 

ئایینــی. شوناســی  وەالوەنانــی  و  ڕێژەیــی 

ســەرمایەداریی  پەیڕەوکردنــی  داوای  کــە  )ڕاســت(،   .2

لیرباڵــی دەکات، لەگــەڵ کارکــردن لەســەر تۆخکردنــەوە و 

چەســپاندنی شوناســی نیشــتیامنی و ئایینیــی کاســۆلیکی.

کۆمۆنیــزم  دژە  پەڕگیــر«و  »ناســیۆنالیزمی  ســەرکەوتنی 

ئیمزاکردنــی  دوای  بەتایبــەت  دواییــدا،  ســااڵنەی  لــەم 

ــای  ــتانەکانی رسبی ــە دانوس ــل، ک ــەی برۆکس ڕێککەوتننام

لەگــەڵ کۆمــاری کۆســۆڤۆدا بەدواداهــات، بەمــەش رسبیــا 

ــووە  ــا، ب ــۆڤۆدا ن ــە کۆس ــی ب ــی دان ــێوەیەکی واقیع ــە ش ب

مایــەی چەندهێندەکردنــی کاریگەریــی »ناسیۆنالیســتە 

ــەش  ــادا، ئەم ــی رسبی ــەتی فەرمی ــە سیاس ــرەکان« ل پەڕگی

ــا لەگــەڵ  ــە پەیوەندییــە فەرمییەکانــی رسبی ڕیفۆرمێکــی ل

ــا. ــدا هێن ــەدوای خۆی ــەدا ب ــی ناوچەک دەوڵەتان

هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی تەواوکاریی رسبیا لە ناوچەکەدا

لەگــەڵ  لــە پەیوەندییەکانــی خۆیــدا،  کۆمــاری رسبیــا 
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واڵتانــی دیکــەی ناوچەکــەدا، بەتایبــەت لەگــەڵ دراوســێ 

ڕاســتەوخۆکانیدا، هەوڵــی پێکهێنانــی ڕۆڵێکــی تەواوکارانــە 

مێژووییەکانــی  پێــدراوە  ئەگــەر  دەدات،  بەهێــز  و 

ــەوە  ــەدا بەبایەخ ــەم واڵتان ــەڵ ئ ــا لەگ ــی رسبی پەیوەندی

لــە  گــەورە  ناکۆکیــی  لەگــەڵ  هاوشــان  وەربگریــن، 

تــەرازووی هێــزی ئابــووری و سیاســی، کــە بــە شــێوەیەکی 

ــە، هەڵســەنگاندنەکە  ــە بەرژەوەندیــی رسبیادای ــی ل ڕێژەی

ــە  ــە پێگەیەکدای ــا ل ــن: ئەمــڕۆ رسبی ــدەکات بڵێی ــان لێ وام

لــە  لێهاتووتــر  ڕۆڵێکــی  پێــدەدات،  ئــەوەی  ڕێگــەی 

ــد  ــەاڵم چەن ــت، ب ــکان ببینێ ــەی بەڵ ــی دیک هەردەوڵەتێک

ئاســتەنگێک هەیــە دەبێــت ڕووبەڕوویــان ببێتــەوە.

ــە  ــۆڤۆدا، ب ــەڵ کۆس ــا لەگ ــی رسبی ــۆری پەیوەندییەکان ج

هەمــان شــێوە کاریگەریــی دوورمــەودای هەیــە، کــە 

تــا ڕاددەیەکــی زۆر گرێــدراوە بــە پەیوەندیــی رسبیــا 

بــە واڵتانــی دیکــەی ناوچەکــەوە، بــەو مانایــەی ئــەو 

ناســەقامگیرییەی لــە ئێســتادا هەیە،خــۆی دەبینێتــەوە 

لــە داننەنانــی بەلەگــراد بــە ســەربەخۆیی کۆســۆڤۆدا، 

ــەی  ــە ناوچ ــەی ل ــن و ئاڵۆزییان ــەو بەریەککەوت ــەڵ ئ لەگ

باکــووری کۆســۆڤۆ )میسرۆڤیســتا( لەنێــوان زۆرینــەی 

ئەلبانــی و کەمینــەی ســڕبیدا لەئارادایــە، دەشــێت بــە 

شــێوەیەکی نێگەتیــڤ یــان پۆزەتیــڤ کاریگەرییان لەســەر 

ســەقامگیریی سیاســی هەبێــت، لــە ســەرتاپای ناوچەکــەدا.

ــتیکەری  ــی پاڵپش ــە واڵتان ــا ل ــە وەه ــە بابەتییەک بارودۆخ

رسبیــا دەکات، کــە بــە شــێوەیەکی بێمــەرج بــەردەوام 

ــی  ــەوەی –بەپێ ــا، لەبەرئ ــتگیریکردنی رسبی ــە پش ــن ل نەب

زۆرێــک لــە خەماڵندنــەکان- ئەلبانییــەکان توێژێکــی ئیتنی 

دانیشــتووانی بەلکانــن، کــە زۆرتریــن ژمارەیــان هەیــە 

)کــۆی ژمارەیــان دەگاتــە نزیکــەی 10 ملیــۆن کــەس(، بــاش 

دەزانێــت لــەڕووی واقیعییــەوە حەقیقەتێکــە و زەحمەتــە 

ــدات. ــدی ب ــە تێپەڕان ــارە سیاســییەکە ڕێگــە ب ب

لێکه وتەکانــی جەنگــی رسبیــا بــۆ ســەر هەریەکــە لــە 

بۆســنە وهەرســک و کرواتیا لەنێــوان ســااڵنی 1995-1992، 

پەڵەیەکــی تاریــک و حاشــاهه ڵنه گره،  بــە ڕووی رسبیــاوە، 

ــۆ  ــا ب ــی رسبی ــەر هەوڵەکان ــووە لەس ــەری هەب ــە کاریگ ک

بونیادنانــی پەیوەندییەکــی باشــی دراوســێیەتی، هەروەهــا 

وەهــای کــردووە، زۆرینــەی پەیوەندییــە سیاســییەکانی 

ناوچەکــە لــە خولگــەی الیەنگیــری و جەمســەرگیریدا 

رسبیــا  پێیانوایــە  واڵتانــەی  ئــەو  هــەم  بخولێنــەوە، 

       سلۆبۆدان میلۆسۆڤیچ                                              راتكۆ میالدیچ
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هەڕەشــەیە بــۆ ســەر ئاســاییش و ئارامیــی ناوچەکــە، 

هــەم ئــەو واڵتانــەش کــە پاڵپشــتی و پشــتگیریی بەلەگــراد 

ــەن. دەک

مەکدۆنیــا،  واڵتــی  لەســەر  هەیــە  دیکــە  کێبڕکێیەکــی 

لەســەر  هەبــووە،  کاریگەریــی  ڕاددەیــەک  تــا  کــە 

لێکنزیکبوونــەوەی نێــوان رسبیــا و بولگاریــا و یۆنــان، بــەو 

جــۆرەش ســنوورێک دادەنێــت بــۆ بینینــی ڕۆڵێکــی بەهێــز 

ــەری هەڵوەشــانەوەی  ــه  ئەگ ــەدا، ک ــە ناوچەک ــا ل و بەتوان

ئــەو رۆڵــە ڕوو لــە زیادبــوون دەکات.

بــەاڵم ســەرەڕای هه مــوو ئه وانــه ، ده کرێــت به گشــتی 

ــه  ــدا ب ــه  چوارچێــوه ی نێوده وڵه تی ــا ل بڵێیــن: پێگــه ی رسبی

و چه ســپاندن  به هێــزی  لــه   گــه وره  ڕووی   شــێوه یه کی 

په یامننامــه ی  ئیمزاکردنــی  دوای  به تایبــه ت  کــردووه ، 

ــه   ــت- ب ــه ر بیه وێ ــت –گ ــا ده توانێ ــدی رسبی ــل، ئی بڕۆکس

ــت. ــڤ بگێڕێ ــی پۆزەتی ــره وه  ڕۆڵێک ــی گه ورت هێزێک

په یوه ندییه کانی له گه ڵ کۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی

له گــه ڵ  چه کــداری،  ناکۆکییه کــی  و  کێشــه   پــاش 

یه کێتیــی  و  نه ته وه یه کگرتــووه کان  دامه زراوه کانــی 

)ناتــۆ(،  ئه تاڵنتیــک  باکــووری  په یامنــی  و  ئه ورووپــا 

ــت  ــن و شکس ــی هه ڵه تێگه یش ــی تاڵ ــه  قۆناغێک ــا ب رسبی

بواره کانــی  گشــت  لــه   ڕۆیشــت،  گــه وره دا  نشــێوی  و 

مــاوه ی  بــه اڵم  سیاســی،  و  کۆمه اڵیه تــی  هاریکاریــی 

هه ره قــورس و گرانــی ئــه م قۆناغــه ، بێگومــان بریتییــه  

ــه ی  ــییه  توندان ــووری و سیاس ــزا ئاب ــه و س ــره ی ئ ــه  زنجی ل

ســه پاندبووی،  به ســه ریدا  نێوده وڵه تــی  کۆمه ڵگــه ی 

له گــه ڵ  رسبیــا  شــه ڕی  ده رئه نجامێکــی  وه ک  ئــه وه ش 

بۆسنه وهه رســک و کرواتیــا، بــه اڵم پــاش ڕاده ســتکردنی 

ــاڵی  ــه  س ــی، ل ــای نێوده وڵه ت ــه  دادگای اله ــۆڤیچ ب میلۆس

ــی  ــه  په یوه ندییه کان ــڤ ل ــی پۆزەتی 2000، ورده ورده  گۆڕان

ــا. ــه ر رسبی ــاراوه  به رامب ــدا هاته ئ ــه ی نێوده وڵه تی کۆمه ڵگ

چوونــه   بــه   به له گرادیــش،  ڕازیبوونــی  ئه نجامــی  لــه  

نــاو دانوســتانه وه  بــۆ گه یشــتنه  ڕێککه وتنێــک له گــه ڵ 

چوونــی  مه له فــی  دووبــاره   کۆســۆڤۆ،  حکومه تــی 

ناتــۆ  په یامنــی  یه کێتیــی ئه ورووپــا و  نــاو  بــۆ  رسبیــا 

ــه وه ی  ــر ل ــڕۆدا و خێرات ــا له م ــدی رسبی ــه وه ، ئی چاالککرای

نــاو  چوونــه   دانوســتانی  رێگــه ی  چاوه ڕوانده کــرا، 

پێــش  بگــره   گرتووه ته بــه ر،  ئه ورووپــای  یه کێتیــی 

چه ندیــن واڵتــی دیکــه ی ناوچه کــه ی داوه تــه وه ، وه ک 

ــه ی  ــتا ڤیتۆک ــو ئێس ــه  هه تاوه ک ــه ، ک ــۆ منوون ــا ب مه کدۆنی

بــۆ  دانوســتانه کانی  ده ســتپێکردنی  لــه   ڕێگــره   یۆنــان 

                                گۆڕێكی به كۆمه ڵی قوربانیانی سربرنیتشا
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ئه ورووپــاوه . یه کێتیــی  بــه   په یوه ندیکــردن 

ــا  ــی ئه ورووپ ــه  یه کێتی ــوون ل ــاڵی 2012وه  ئه ندامب ــه  س ل

ــه تی  ــراتیژییه کانی سیاس ــە س ــه  بەرایی ــک ل ــه  یه کێ بووه ت

ده ره وه ی کۆمــاری رسبیــا، لــه  هه مــان کاتیشــدا، یه کێتیــی 

ئه ورووپــا ڕایگه یانــد،  رسبیــا هاوبه شــێکی بازرگانــی و 

ببێتــه   له توانایدایــه   ئه مــه ش  کــه   ســه رمایه گوزارییه ، 

ســه قامگیریی  فاکته ره کانــی  گرنگریــن  لــه   یه کێــک 

ئابووریــی واڵت.

کۆتایی
دێرینــه کان-  و  تــازه   –خواســته   رسبیــا  خواســته کانی 

له مــڕۆدا گه وره تــر و زۆرتــر بــوون، هێشــتا ده ســتبه رداری 

پــڕۆژه  سیاســییه که ی خــۆی نه بــووه ، کــه  بــه  »ناچرتانیــا« 

پڕۆژه یــه ش  ئــه م  داڕێــژراوه ،   1844 ســاڵی  و  نــارساوه  

ده ســتکاریکردنی  و  البــردن  بــه رده وام  و  هه میشــه  

دیباچــه ی ده ســتووری واڵت ڕه تده کاتــه وه ، کــه  تێیــدا 

هاتــووه  کۆســۆڤۆ )لــه  ده ســتووره که دا نــوورساوه  کۆســۆڤۆ 

رسبیــا،  خاکــی  لــه   دانه بــڕاوه   به شــێکی   میتۆهیــا(،  و 

ئه مــه  ســه ره ڕای ئــه وه ی ده وڵه تــی رسبیــا، له میانــه ی 

دانوســتانه  دووقۆڵییه کانیــدا له گــه ڵ کۆمــاری کۆســۆڤۆ، 

»پریســتینا  ئــه وه ی  له ســه ر  ده ربڕیــوه   ڕه زامه نــدی 

)نــاوی پایته ختــی کۆســۆڤۆ(« هاوبه شــێکی ته واوه تــی 

هێشــتا  له ســه رئه وه ی  دیکــه   به ڵگه یه کــی  رسبیایــه . 

ــه ی  ــه  فراوانخوازییه ک ــڕۆژه  دێرین ــتبه رداری پ ــا ده س رسبی

ــه  پشــتگیریکردنی  ــا که وتووه ت ــه  رسبی ــه  ک ــووه ، ئه وه ی نه ب

ــه  کیانێکــی سڕبنشــینه  و  ــکا سڕبســکا« ک ــی »ڕیپۆبلی کیان

ده که وێتــه  نــاو خاکــی ده وڵه تێکــی ســه ربه خۆوه ، کــه  

ــک. ــنه  و هه رس ــه  بۆس ــه  ل بریتیی

ــه م  ــه  ه ــۆ ناوچه ک ــه م ب ــا، ه ــه ره کیی رسبی ــیی س مه ترس

بــۆ داهاتــووی خــودی رسبیــا، بریتییــه  لــه  مانــه وه ی 

ــاری  ــۆڕان، کۆم ــێ گ ــراد به ب ــی به له گ ــه روه ریی ده ره کی س

رسبیــا له مــڕۆدا فاکته رێکــی سیاســیی گرنگــه  لــه  ناوچــه ی 

گشــتیی  دۆخــی  ڕه گه زه کانــی  لــه   یه کێکــه   به لــکان، 

باشــووری خۆرهه اڵتــی ئه ورووپــا، پــاش ئــه وه ی پڕۆســه ی 

ئۆرۆ-ئه تاڵنتیــک  په یامنــی  نــاو  بــۆ  رسبیــا  چوونــی 

یه کاکه ره وه کانــی خــۆی،  و  قۆناغــه  کۆتایــی  گه یشــته  

ســه رکه وتنی ئــه و پڕۆســه یه  گرنگییه کــی تایبه تــی بــۆ 

ســه رتاپای ناوچه کــه  هه یــه ، له به رئــه وه ی له توانایدایــه،  

ئه ورووپــا،  یه کێتیــی  ئه ندامــی  بــووه   رسبیــا   کاتێــک  

ڕێگــری لــه و واڵتــه  بــکات ســه باره ت بــه  ســه پاندنی 

هه ژموونــی خــۆی به ســه ر واڵتانــی دراوســێدا.

بــه اڵم پێگــه ی رسبیــا و هه ڵوێســتی به رامبــه ر ئــه وه ی 

ده گوزه رێــت،  نێوده وڵه تیــدا  سیاســیی  گۆڕه پانــی  لــه  

لــه  ئێســتادا ڕوون و به رچــاو نییــه ، ئــه وه ش به هــۆی 

ڕووداوه کانــی ئــه م دواییــه ی ئۆکرانیــا، ئیــدی ئــه و ڕوانگــه  

کــه   بەســتبوو،  ڕووســیا  بــه   پشــتی  کــه   مێژووییــه ی، 

ئه ویــش الی خۆیــه وه  لــه  په یوه ندییه کــی شــڵه ژاودایه  

پێویســتی  له مــڕۆدا  ئه ورووپــا،  یه کێتیــی  له گــه ڵ 

له مــڕۆدا  رسبیــا  چاوپێداخشــاندنه وه یه ،  دووبــاره   بــه  

دووڕیانــی  ســه ر  که وتووه تــه   واقیعییــه وه   لــه ڕووی 

بــه   »به رژه وه ندییه کانــی«،  و  »دڵســۆزییه کانی« 

حوکمــی شوناســه  ئایینــی و کولتوورییه کــه ی، ده بینیــن 

زیاتــر لــه  ڕووســیاوه  نزیکــه ، بــه اڵم دڵســۆزبوون بــۆ 

ڕووســیا و پاڵپشــتیکردنی، ده بێتــه  هه ڕه شــه  بــۆ ســه ر ئــه و 

به رژه وه ندییانــه ی رسبیــا، کــه  په یوه ســن بــه  چوونــی بــۆ 

نــاو یه کێتیــی ئه ورووپــا و په یامنــی ناتــۆ، هــه روه ک چــۆن 

ڕازیبوونــی ته واوه تــی و بێمــه رج و گونجانــی تــه واوی 

ئه وروپــا،  یه کێتیــی  سیاســه ته کانی  له گــه ڵ  رسبیــا 

ده بێتــه  هه ڕه شــه  بــۆ ســه ر به رژه وه ندییه کانــی ئــه و 

ــه   ــه ی په یوه ســته  ب ــه و به رژه وه ندییان ــه ت ئ ــه ، به تایب واڵت

ڕووســیا. له گــه ڵ  باشــه کانی  په یوه ندییــه   پاراســتنی 

*ئەکادیمیست و پسپۆڕ لە کاروباری بەڵکان
سه رچاوه :

سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه 
http://studies.aljazeera.net/ar       



دووەم: بۆسنە و هه رزه گۆڤین

له  )دایتۆن(وه  هه نگاونان به ره و ئه زموونی 
دیموكراتیی و ئه وروپاییبوون

تشازم سادیقۆڤیچ
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لە سەردەمی ئەو جەنگەی لە دژی بۆسنەو هه رزه گۆڤین،   لەنێوان -1992 1995دا بەرپا بوو، 
هەروەها لەدوای دانپێدانانی كۆمەڵی نێودەوڵەتی بەڕوودنی شەڕی قڕكردن و جینۆسایدكردنی 
گەلی بۆسنە، ئەو كاتە كۆماری بۆسنەو هه رزه گۆڤین بەشداری لە پرۆسەی دانوستانی )دایتۆن(
دا كرد، كە دواجار بە دابەشكردنی بۆسنەو هه رزه گۆڤین بەسەر دوو قەوارەی نیمچەسەربەخۆدا 
فیدراڵی  هەرێمی  و  سربەكان  بۆ  سربسكا(  )ریپۆبلیكا  لە  بریتیین  ئەوانیش  كۆتاییپێهات، 
)بۆسنە و هه رزه گۆڤین( بۆ بۆسنی و كرواتەكان. دروستكردنی ئەو جۆرە سیستمە سیاسییە 
دەستوورێكی نوێی شێواوی لێكەوتەوە، كە ناوی لێنرا )بەرژەوەندییەكانی گەالنی پێكهێنەر: 
دروستكردنی  هۆكاری  بووە  ئەنجامدا  لە  كە  سربی(،  گەلی  كرواتی،  گەلی  بۆسنیا،  گەلی 

جیاكاریی ڕەگەزی و لێبەدەركردنی گەل و پێكهاتە و گرووپەكانی تر. 

خســتە  قورســی  بارێكــی  دایتــۆن  ڕێككەوتننامــەی 

ڕێگــەی  لــە  هه رزه گۆڤیــن،  و  بۆســنە  ئەســتۆی  ســەر 

كــە  قەبــەوە،  بیرۆكراســیی  دەزگایەكــی  دروســتكردنی 

بەدیهاتنــی  بــەردەم  لــە  كۆســپێك  ببــووە  هەمیشــە 

ژیانێكــی سیاســیی شاییســتە و كارا، جگــە لەمــەش دەســتی 

بەســەر نزیكــەی )%60(ی تێكــڕای داهاتــی نەتەوەیــی 

واڵتــدا گــرت. لەڕاســتیدا دەوڵەتــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

ــت، الوازە  ــێواو دادەنرێ ــەڵ و شلوش ــی فش ــە دەوڵەتێك ب

مافــی  هەبوونــی  بەهــۆی  ڕاســتەقینە  بڕیاردانــی  لــە 

)ڤیتــۆ( لــە دەســتی ســەرجەم هێــز و الیەنــە بەشــدارەكان 

رسبــەكان،  )بۆســنییەكان،  سیاســیدا،  دەســەاڵتی  لــە 

ــووە هــۆی پەكخســتنی  ــەم بارودۆخــەش ب ــەكان(. ئ كروات

كــە  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  سیاســییەكان،  دامــودەزگا  كاری 

و  نەتەوەیەكگرتــووەكان  بــااڵی  نوێنــەری  دەســەاڵتی 

كەســی دامەزرێــراو لەســەر ئاســتی ئەورووپــا، دەســەاڵتی 

لەســەرووی هەمــوو دەســەاڵتەكانی ترەوەیــە.  

داڕێــژەری دەســتووری دایتــۆن )1(، ســەروەریی دەوڵەتــی 

خواســتی  و  ویســت  وەك  هه رزه گۆڤینــی  بۆســنەو 

ئــەو  نەناســاندووە،  هاوواڵتییەكانــی  یــان  گەلەكــەی 

ــی و  ــوو دیموكرات ــە پێویســت ب شــكۆ و ســەروەرییەی، ك

نوێنەرایەتیــی ڕاســتەقینە بێــت، كەواتە دەســتووری دایتۆن 

ــی  ــراوە: بەرژەوەندییەكان ــاوی لێ ــا ن ــێوەیەكی ڕەه ــە ش ب

ــی  ــە: گەل ــن ل ــە بریتیی ــە، ك ــەری واڵتەك ــی پێكهێن گەالن

ــار  ــە دواج ــی. ئەم ــی رسب ــی، گەل ــی كروات ــنی، گەل بۆس

و  ڕەگــەزی  جیاكاریــی  دروســتبوونی  هــۆكاری  بــووە 

هەاڵوێردكردنــی گــەل و نەتەوەكانــی تــر، كــە بەســەر )17( 

ــرەی قورســاییان و  ــی دابەشــبوون و بەگوێ ــەی ئیتن پێكهات

بەپێــی ســەرژمێریی دانیشــتووان، كــە لــە ســاڵی 1991 

كۆمــاری  گەالنــی  بەشــێكی  بوونەتــە  ئەنجامــدراوە، 

بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن )2(. بــەم شــێوەیە، ڕێكخســتنی 

ژیارییەكانــی  و  گرنــگ  دامــەزراوە  كۆمەڵــە  پەیكــەری 

دەوڵــەت لەژێــر فشــاری خواســت و داواكارییەكانــی هێــزە 

نەتەوەیــی و فاشــییەكان و بــە پشــتیوانیی ژمارەیەكــی زۆر 

لــە تاوانبارانــی جەنــگ، دەوڵەتــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

لــە بنەڕەتــدا لەســەر بناغەیەكــی ئیتنــی دامەزرێــراوە. بەم 

جــۆرە، لەجیاتــی ئــەوەی وەك چــۆن لــە زۆربــەی دەوڵەتــە 

دیموكراســییە هاوچەرخەكانــدا هەیــە، پێویســتە دیباجــەی 

دەســتوور كــۆی مافــی هاوواڵتییــان و دیاریكردنــی رۆڵــی 

مافــەكان،  پاراســتنی  لــەڕووی  دیموكراســی  دەوڵەتــی 

بەرژەوەندییەكانــی گــەل بگرێتەخــۆ، بــەو پێیــەی كــە 
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یەكپارچەیــە و قابیلــی پەرتبــوون نییــە، بــەاڵم دەســتووری 

ڕێككەوتننامــەی  )دەســتووری  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو 

ــە  ــای »بەرژەوەندیی ــا بنەم ــە شــێوەیەكی ڕەه ــۆن(، ب دایت

نیشــتامنییە ژیارییــەكان«ی وەك ئامانجێكــی بنەڕەتــی بــۆ 

ــتووە.  ــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن داڕش ــی دەوڵەت كاركردن

دژی  لــە  ریشەكێشــكردن(  )شــەڕی  ئەنجامــی  لــە 

بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن لەنێــوان ســااڵنی 1992-1995دا 

دادوەری،  حوكمــی  بــە  نێودەوڵەتــی  دانپێدانانــی  و 

كــە لەالیــەن دادگای تاوانــی نێودەوڵەتــی تایبــەت بــە 

ــردووە  ــری ك ــووە و پێداگ ــووەوە دەرچ ــاڤیای پێش یوگوس

لەســەر ئەنجامدانــی شــەڕی قڕكــردن و جینۆســایدی گەلــی 

بۆســنە، بــەاڵم كۆمــاری بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن بەشــداری 

ــن  ــەر نوێری ــە لەس ــرد، ك ــۆن ك ــتانەكانی دایت ــە دانوس ل

سیســتمی دیموكراســیی نــوێ  كاریكــردووە )3(. بــەاڵم 

لەگــەڵ دانانــی دەســتووری دایتــۆن، یەكســەر دەســتووری 

چونكــە  شــێوێرا،  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو  دەوڵەتــی 

ڕێچكــەی جیــاكاری لەنێــوان پێكهاتەكانــی كۆمەڵگــەی 

بۆســنەو هه رزه گۆڤینــدی پەیڕەوكــرد، پەرلەمانێكــی لــە 

دوو ژووردا دروســتكرد، كــە بــەدەر لــە ئیــن و پێكهاتەكانی 

بۆســنەو  پێكهێنــەری  گەالنــی  نوێنەرانــی  تەنیــا  تــر، 

هه رزه گۆڤینــی پێكــەوە كۆدەكــردەوە. لــە الیەكــی تــرەوە 

دەگرتەخــۆی،  ســەرۆكەكەی  و  وەزیــران  ئەنجوومەنــی 

ــنە  ــااڵی بۆس ــەدا دادگای ب ــەو قۆناغ ــەش ل ــەو پێی ــەر ب ه

هەڵوەشــێرایەوە، بــەو شــێوەیەش بنەمــا دیموكراتییــە 

جەوهەرییــەكان كــە دەســتووری بۆســنەو هه رزه گۆڤینــی 

ــەڕووی  ــران و ل ــی گۆڕونك ــتكرا، بەتەواوەت ــەر دروس لەس

ــۆ قۆناغــی پێــش  ــەوە ب ــەو كۆمــارە گەڕای ــەوە، ئ پراكتیكیی

داڕشــتنی دەســتوور.

دامودەزگا سیاسییەكانی دەوڵەتی بۆسنەو هه رزه گۆڤین 

نوێــی  دەســتووری  راگەیاندنــی  ڕۆژی  لــە  هــەر 

لــە 8ی نیســانی ســاڵی 1992،  بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

ــی  ــۆ بارودۆخ ــە، ب ــەو واڵت ــەوەی ئ ــبینیكردنی گەڕان پێش

پێــش ڕاگەیاندنــی بــاری نائاســایی شــتێكی چاوەڕوانكــراو 

ــی  ــتوور و بەپێ ــی دەس ــی حوكمەكان ــەوەش بەپێ ــوو، ئ ب

ڕێككەوتنــی تــەواو، لەگــەڵ مەرجەكانــی ڕێككەوتننامــەی 

ئەورووپــی بــۆ پارێزگاریكــردن لــە مافەكانــی مــرۆڤ، 

دامــودەزگا  كــە  دەگەیانــد،  ئــەوە  مانــای  ئــەوەش 

ســیادییەكانی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن بگەڕێنــەوە ســەر 

كاری ئاســایی خۆیــان، واتــە ئــەو كاروبارانــەی، كــە لەپێــش 

ڕاگەیاندنــی بــاری نائاســایی پەیڕەوییــان دەكــرد. ئــەم 

پێشــبینیە لەســەر ئــەو بۆچوونــە بونیادنــراوە، كــە پێیوایــە 

كۆمــاری بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن ئــەو دەوڵەتەیــە، كــە 

ڕووبــەڕووی هێــرش و پەالمــاردان بووه تــەوە، بــەاڵم هیــچ 

ــا و  ــی پێچەوانــەی یاســا نێودەوڵەتییــەكان و بنەم كارێك

ڕێســاكانی تــر ئەنجامنــەداوە، كــە لــە قۆناغــی دانپێدانــان 

بــە ســەربەخۆیی و ســەروەریدا لــە چوارچێــوەی ســنوورە 

نێودەوڵەتییــەكان پێیانــەوە پابەنــد بــووە، بــەاڵم كۆمەڵێــك 

گومــان ســەبارەت بــە پابەندێتــی كۆمەڵــی نێودەوڵەتــی تــا 

ــەرە ئاشــكرا  ــەرە ب ــی شــیاوی خــۆی هەڵســێت، ب ــە رۆڵ ب

ــتیی  ــەی ئاش ــتنی ڕێكەوتننام ــی داڕش ــت. ئەندازیاران دەبێ

دایتــۆن، ئــەو بارودۆخــەی بۆســنەو هه رزه گۆڤین-یــان 

ــەوە،  ــە لێكداوەت ــەی ناوچەك ــی تراژیدییان ــە ملمانێیەك ب

ــە  ــووە، ك ــەدا هات ــاو ڕێككەوتنەك ــدا لەن ــە كاتێك ــە ل ئەم

بــە  تایبەتــە  ئاشــتی  بــۆ  ڕاگەیەنراوەكــەی  چوارچێــوە 

ــەوە،  ــە ناگرێت ــەواوی ناوچەك ــن و ت ــنەو هه رزه گۆڤی بۆس

لە ئەنجامی )شــەڕی ریشەكێشكردن( لە دژی بۆسنەو 
و  1992-1995دا  ســااڵنی  لەنێــوان  هه رزه گۆڤیــن 
دانپێدانانــی نێودەوڵەتــی بە حوكمــی دادوەری، كە 
لەالیــەن دادگای تاوانــی نێودەوڵەتــی تایبــەت بــە 
یوگوسالڤیای پێشووەوە دەرچووە و پێداگری كردووە 
لەســەر ئەنجامدانی شــەڕی قڕكردن و جینۆســایدی 

گەلی بۆسنە، 
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ــە  ــت، ك ــەوە بكرێ ــرا درك ب ــەو ســەردەمەدا دەك بەڵكــو ل

دۆخــی  لەگــەڵ  مامەڵەكــردن  بــۆ  هەڵوێســتوەرگرتن 

بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن دادپەروەرانــە نابێــت، دواییــش 

هــەر ئــەوە بــە راســتی روویــدا. بــە پێچەوانــەی ناوەڕۆكــی 

بەڵگەنامــە و ڕێككەوتننامەكانــی نەتەوەیەكگرتــووەكان 

ئەورووپــا،  لــە  هاریــكاری  و  ئاســاییش  ڕێكخــراوی  و 

و  )دیفاكتــۆ(دا  بــە  دانینــاوە  دایتــۆن  ڕێككەوتننامــەی 

و  قڕكــردن  شــەڕی  بەرئەنجامەكانــی  ڕادەســتی  خــۆی 

كێشــەی دەستبەســەرداگرتنی زەوی و زارەكان كــردووە، 

بەمــەش نــەك تەنهــا دەوڵەتــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

پێشــینەیەكی  بەڵكــو  شــێوێرا،  زۆر  ئەندازەیەكــی  تــا 

كۆمەڵــی  مامەڵەكردنــی  لــە  درووســتكرد  خەتەرناكــی 

نێودەوڵەتــی لەگــەڵ دۆخــە هاوشــێوەكان لــە داهاتــوودا، 

كــە بــۆی هەیــە لــە ناوچــەی باشــووری خۆرهەاڵتــی 

گشــتی  شــێوەیەكی  بــە  جیهانــدا  لــە  و  ئەورووپــا 

ســەرهەڵبدات. 

درووســتكردنی  ڕێگــەی  لــە  دایتــۆن  ڕێككەوتننامــەی 

دەوڵەتــی  بــاری  دامودەزگاكانــەوە،  زۆری  ژمارەیەكــی 

قورســكرد، چونكــە ســەرەڕای  بۆســنەو هه رزه گۆڤینــی 

واژۆكردنــی  لەپێــش  كــە  دامودەزگایانــەی  ئــەو 

پەیكــەری  وەك  هەیبــوو،  دایتــۆن  ڕێككەوتننامــەی 

دامودەزگاكانــی  لــە  حكومــەت  پێكهاتــەی  ئاســایی 

ــە  ــرووپ و پێكهات ــی گ ــدی و نوێنەرایەتی ــی ناوەن دەوڵەت

لۆكاڵییــەكان و شــارەوانییەكان، كــە نوێنەرایەتیی ســەرجەم 

ناوچەكانیــان دەكــرد بــەو پێیــەی، كــە دەســەاڵتی حوكمــی 

ڕێككەوتننامــەی  دوای  لــه   بــەاڵم  بــوون،  خۆجێیەتــی 

دایتــۆن چەندیــن دەزگا و پێكهاتــەی نــوێ  درووســتكران و 

ــكا  ــە چوارچێــوەی »ریپۆبلی ــە بەرئەنجامــی جەنــگ ل بوون

ــان  ــن، پاش ــنەو هه رزه گۆڤی ــی بۆس ــكا« و فیدراڵیەت رسبس

دوای ئــەو هەمــوو زیادبوونــەش نــاوی )كانتــۆن( یــان 

ویایەتــەكان بــۆ ناوچــەكان داتــارشا، پاشــان هەرێمــی 

ــی  ــتیكاری نێودەوڵەت ــای سەرپەرش ــەر بنەم ــۆ لەس برتچك

دامەزرێــرا. كەواتــە بــەم شــێوەیە بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

ــتهێنا،  ــودەزگای بەدەس ــراكچەر و دام ــی زۆر س ژمارەیەك

كــە هیــچ پێویســت نەبــوون و لــە بەرژەوەنــدی واڵتەكــەدا 

نەبــوو، بەڵكــو بــاری ئابوورییــە ماندووەكەیــان قورســركرد، 

بــە  بــوو هێشــتا  چونكــە دەوڵەتێكــی هــەژار و الواز 

دەســت پاشــاموە و كاریگەرییەكانــی جەنگــەوە دەینااڵنــد. 

هێرایــە  بیرۆكراســییانە  میكانیزمێكــی  شــێوەیە  بــەم 

ــی  ــی نەتەوەی ــۆی داهات ــە نزیكــەی )%60(ی ك ــاراوە، ك ئ

میكانیزمــە  ئــەو  بەكاردەهێنــا.  خــۆی  بــۆ  واڵتەكــەی 

لــە ئەنجومەنــی ســەرۆكایەتیی دەوڵەتــی  بیرۆكراســیە 

)هەرێمــی  ســێكوچكەی  و  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو 

فیدراڵــی و ڕیپۆبلیــكا رسبســكا( پێكهاتــووە، )3( كــەس 

لەســەر ئاســتی دەوڵــەت بەنــۆرە ســەرۆكایەتی دەكەن،دوو 

ســەرۆكی تریــش لەســەر ئاســتی هــەردوو قەوارەكــە 

)ریپۆبلیــكا رسبســكا، فیدراڵیەتــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن( 

ســەرۆكایەتی دەگرنــە دەســت. هەروەهــا )10( كانتــۆن لــە 

بۆســنە و هه رزه گۆڤیــن هەریەكەیــان لەالیــەن یەكێــك لــە 

ســەرۆكەكانەوە ســەرۆكایەتی دەكرێــت، ســەرەڕای ئەوەش 

ســەرۆكوەزیرانی هەرێمــی فیدراڵــی و ســەرۆكوەزیرانی 

ریپۆبلیــكا رسبســكا و ســەرۆكوەزیرانی حكومەتــی بۆســنە 

ــە سیاســییەكەیاندا بەشــدارن،  ــە پێكهات ــن، ل و هه رزه گۆڤی

ــە  ــرەكان دەبێت ــارەی ســەرۆك وەزی ــەش كــۆی ژم ــەم پێی ب

ڕاســپێردراوەكانی  ژمــارەی وەزیــرە  كــۆی  كــەس.   )13(

نــاو پێكهاتــەی ئــەم میكانیزمــە بیرۆكراســییە گەورەیــە 

ــە  ــدام ل ــر دەبــن، لەگــەڵ )760( ئەن النیكــەم )180( وەزی

هەمــوو كانتۆنــەكان و لیژنــە تەرشیعییــە جۆراوجۆرەكانــی 

دەوڵەتــدا. كۆمــاری بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن بەســەر )148( 

شــارەوانیدا دابەشــبووە، ســەرەڕای هەرێمــی برتچكــۆ، 

كــە لەژێــر سەرپەرشــتیی ئیدارەیەكــی نێودەوڵەتیدایــە. 

ــی  ــا ئەندازەیەك ــەت ت ــەی دەوڵ ــە بیرۆكراتیی ــەو پێكهات ئ

زۆر كاریگــەری كردووه تــە ســەر كۆمەڵگــەی هــەژاری 

ــی  ــا و دەرامەتەكان ــوو توان ــن، هەم ــنەو هه رزه گۆڤی بۆس

كــە  جۆرێــك  بــە  كەمیكردووه تــەوە،  و  هەڵلووشــیوە 

دەكات.  داماوتــری  و  بێتوانــا  زیاتــر  ڕۆژ  لــەدوای  ڕۆژ 
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دەســتوورییە  پاشــاگەردانییە  ئــەم  بەرئەنجامەكانــی 

ژیانێكــی سیاســیی ناڕێــك و ناســەقامگیری لــە واڵتــی 

هەرگیــز  كــە  دروســتكردووە،  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو 

لەگــەڵ خواســت و ئامانجــە ئابــووری و كۆمەاڵیەتییەكانــی 

هاوواڵتییانــدا یەكناگرێتــەوە، هــەروەك حاڵــی هەمــوو 

ــدا.  ــە جیهان ــازەكان ل ــییە ت ــە دیموكراس دەوڵەت

بۆســنە  لــە  سیاســی  بڕیاردانــی  پرۆســەی  پێدەچێــت 

و  ئاســتەنگ  چەنــد  بەهــۆی  هه رزه گۆڤیــن،  و 

چەقبەســتووییەكەوە تووشــی بارگرانــی بووبێــت، چونكــە 

ئــەو پرۆســەیە پێویســتی بــە كۆدەنگــی و ســازانی تــەواو 

لــە نێــوان هێــزە سیاســییە ناكۆكەكانــدا هەیــە، بــە تایبەتــی 

ــە  ــووری و تەنفیزیی ــی و ئاب ــارە سیاس ــە بڕی ــەبارەت ب س

گرنگــەكان )بــۆ منوونــە وەك پەســەندكردنی بودجــەی 

ــە  ــە ڕێككەوتننام ــان بەشــداریكردن ل ــەت ی گشــتیی دەوڵ

نێودەوڵه تــی و هەرێمییــەكان یــان دانانــی چوارچێوەكانــی 

و... كانتۆنــەكان  ســەرۆكی  دانانــی  دەرەوە،  سیاســەتی 

ــتمی سیاســیی بۆســنە و هه رزه گۆڤیــن  هتــد(. لــە سیس

مافــی ڤیتــۆ پەیــڕەو دەكرێــت، كــە مافــی بەشــداریكردنی 

ــردووە و  ــەاڵتدا فەراهەمك ــە دەس ــی ل ــوو الیەنەكان هەم

ــەم  ــڕن، ب ــوون دەربب ــی ناڕەزایب ڕێگەیــان پێــدەدات ماف

پێیــەش دەكرێــت دەركردنــی هەربڕیارێــك لەبــار بربێــت، 

كــە ببێتەهــۆی پەكخســتنی كاری دامــودەزگا سیاســییەكان. 

میكانیزمــی بەكارهێنانــی مافــی ڤیتــۆ، ئــەو گرووپــە ئیتنــی 

ــە دوای  ــە ل ــا، ك ــان دەهێن ــییانە بەكاریی ــەوارە سیاس و ق

شــەڕی قڕكــردن و لەناوبــردن بوونــە قــەوارەی ئیتنــی تەواو 

ــی  ــی میكانیزمێك ــی نەبوون ــە ئەنجام ــەوەش ل ــت، ئ پوخ

ڕوون بــۆ پەیڕەوكردنــی ئــەو ڕێــكارە دیموكراتییانــەی، 

كــە لــە ڕێگەیــەوە دەتوانــرا ســنوورێك بــۆ پەنابردنــە بــەر 

ــت.  ــا دابنێ ــۆی ڕەه ــی ڤیت ــی ماف بەكارهێنان

دەســتوری بۆســنە و هه رزه گۆڤیــن، جگــە لــە بەرژەوەندییە 

پێكهێنــەر  گەلــی  هەرســێ   گرنگەكانــی  نیشــتامنییە 

)بۆســنییەكان، كرواتــەكان، رسبــەكان( دانــی بــە هیــچ 

شــتێكی تــردا نانێــت، ئەمــە لــە كاتێكــدا كە باســی چەندین 

الیەنــی تــری ونكــردووە وەك: )گەل، بەرژەوەندیی گشــتی، 

نەتــەوە(.  بەرژەوەندیــی  و  نیشــتامنی  بەرژەوەندیــی 

ــاددە  ــەو م ــەی ئ ــەر بناغ ــایی و لەس ــێوەیەكی ئاس ــە ش ب

                            ساتی واژۆکردنی ڕێککەوتننامەی دایتۆن
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دەســتوورییانە، هیــچ بوارێــك نەماوەتــەوە بــۆ بونیادنانــی 

بۆســنەو  دەوڵەتــی  ناوخۆیــی،  ســەقامگیری  بناغــەی 

هه رزه گۆڤیــن، بەڵكــو بــە شــێوەیەكی ڕەهــا هیــچ بوارێــك 

بــۆ گەشــەكردن و پێشــكەوتنی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

نییــە، ئەمــەش بەڕوونــی لــە ئەنجامی ئــەو شكســتهێنانەوە 

ــەدوای  ــن ل ــی بۆســنەو هه رزه گۆڤی ــووە، كــە واڵت دەركەوت

تێپەڕبوونــی )18( ســاڵ بەســەر كاركــردن بــە دەســتووری 

ــتووە.  ــۆن( پێیگەیش )دایت

خۆرئاوا و كاریگەرییەكانی هەرێمەكە 
لــە  هه رزه گۆڤیــن،  بۆســنەو  حكومەتــی  ئەگەرچــی 

ئەنجامــی ئــەو چاكســازییە ناواقیعییانــەی، كــە تێیــدا 

كاروبــارە  و  ئــەرك  ناتوانێــت  بــەاڵم  بەڕێوەچــوو، 

ســەرەكییەكانی ڕابپەڕێنێــت، بۆیــە پێشــبینیكردنی گێڕانــی 

هەرڕۆڵێكــی گرنــگ كــە كاریگەریــی ئەرێنــی هەبێــت 

ئەورووپــا،  خۆرهەاڵتــی  باشــووری  ناوچــەی  لەســەر 

ــوێ ،  ــیی ن ــی سیاس ــرەی ئەدەبیات ــە. بەگوێ ــی قورس كارێك

بۆســنە و هه رزه گۆڤیــن لــە چوارچێــوەی پۆلێنبەندیــی 

ــوێنێكی  ــچ ش ــییەكان هی ــە دیموكراس ــە دەوڵەت ــەت ب تایب

پێیدەوترێــت  ئــەوەی  لیســتی  لەنــاو  بەڵكــو  نییــە، 

)دەوڵەتــە شكســتخواردووەكان( پۆلێندەكرێــت، هــەروەك 

ــت. بۆســنەو  ــای ناوەڕاس ــۆماڵ و نەیجــەر و ئەفەریقی س

ــە  ــوو، ك ــاوە ب ــی ئەورووپ ــۆی یەكێتی ــن بەه هه رزه گۆڤی

ــەی یەكێتیــی  ــەو پێی ــەوە، ب ــەم بارودۆخــەدا بینیی خــۆی ل

ــج  ــە پێن ــە ل ــۆن(دا جگ ــی )دایت ــە ڕێككەوتن ــا ل ئەورووپ

ئەوانیــش  بــوو،  تایبەتــی  دانوســتانكاری  تــر،  زلهێــزی 

بریتیبــوون لــە چــوار ئەندامــی هەمیشــەیی ئەنجوومەنــی 

                   مۆنۆمێنتی قوربانیانی بۆسنه  له  سه راییڤۆ
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ئاساییشــی نێودەوڵەتــی ســەر بــە نەتــەوە یەكگرتــووەكان. 

یەكێتیــی  لــە  ئەنــدام  دەوڵەتانــی  هەمــوو  لەڕاســتیدا 

ــرت  ــەربەخۆییان وەرگ ــك س ــوودا، كاتێ ــاڤیای پێش یوگوس

خاوەنــی هەمــان سیســتمی دەســتووری بــوون. كۆمیتــەی 

ڕاســپێردراو بۆ داڕشــتنی دەســتووری كۆماری یۆگوســاڤیای 

لــە  كــردووە،  پارێزگارییــان  فیدراڵــی  سۆشیالیســتی 

گونجانــدن لەنێــوان دەســتووری فیدراڵیــی واڵتەكــە لەگەڵ 

دەســتوورەكانی كۆمــارە سۆسیالیســتەكانی تــر، كە بەشــێك 

بــوو لــەو كۆمــارە فیدراڵییــە، بــەاڵم دانوســتانەكانی دایتــۆن 

دەســتوورەكانی  هەمــوو  پەســەندكردنی  هــۆی  بــووە 

هەڵوەشــانەوەی  لــەدوای  ســەربەخۆكان،  كۆمــارە 

كۆمــاری یۆگوســاڤیا، ئەمــە لــە كاتێكــدا كــە بۆســنەو 

ــەی  ــر پرۆس ــە ژێ ــوو خرای ــار ب ــا كۆم ــن، تەنی هه رزه گۆڤی

دووبارەدامەزراندنــەوە لــە شــێوەی دەوڵەتــە دیموكراتییــە 

پەرلەمانییەكانــدا، بــەوەش كرایــە دەوڵەتێكــی بێ ناســنامە، 

بەڵكــو بەوپــەڕی دڵنیاییــەوە، كردییــە دەوڵەتێــك، كــە هیچ 

پەیوەندییەكــی بــە سیســتمە دیموكراتییەكانــەوە نەمــا. 

بــەاڵم بۆچــی ئــەم جــۆرە مامەڵەیــە لەگــەڵ بۆســنەو 

هەتــا  پرســیارە  ئــەم  لەڕاســتیدا  كــرا؟  هه رزه گۆڤیــن 

ئیمــڕۆش هیــچ وەاڵمێــك یــان ڕوونكردنەوەیەكــی لــە 

ــە  ــت ئێم ــەاڵم دەكرێ ــووە، ب ــەوە وەرنەگرت ــچ الیەنێك هی

ــا  ــە ئەورووپ ــە ك ــەی لەوەدای ــن، هۆكارەك ــبینی بكەی پێش

هــەروەك )فینــكڵ كاوت( دەڵێــت: لــە ســایەی بارودۆخــی 

 .)4( دەژی  شارســتانییەتەكاندا  ملمانێــی  تەقینــەوەی 

ــە  ــران(، ل ــوا می ــا )فرانس ــردووی فەڕەنس ــەرۆكی كۆچك س

كاتــی پەالماردانــی كوێــت لەالیــەن ســوپای عێراقــەوە 

ســەپاندنی  لۆژیكــی  ڕێگەنادەیــن  »هەرگیــز  وتبــووی: 

ــكات،  ــان ب ــی جیهانەكەم ــر حوكم ــی بەهێزت ــای الیەن یاس

چونكــە ئــەو لۆژیكــە ڕۆژێــك لــە ڕۆژان حوكمــی ئێمــەش 

ــای  ــردوودا یاس ــی ڕاب ــە قۆناغێك ــك ل ــەاڵم كاتێ دەكات«، ب

ــە  ــەپێرا ل ــا س ــی ئەورووپ ــەر خاك ــر، لەس ــی بەهێزت الیەن

ــن،  ــنەو هه رزه گۆڤی ــەر بۆس ــتدرێژیكردنە س ــەی دەس رێگ

نــە  نــە میــران،  ئیــر  لەالیــەن رسبیــای میلۆســۆڤیچ، 

یەكێتیــی  نــە  نەتەوەیەكگرتــووەكان،  ڕێكخــراوی 

هیــچ  خۆرئــاوا  گەورەكانــی  دەوڵەتــە  نــە  ئەورووپــا، 

هەڵوێســتێكیان نیشــان نــەدا، كــە ببێتەهــۆی وەســتاندنی 

ئــەو دوژمنكارییــەی ســەر بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن. بــە 

شــێوەیەكی پراكتیكــی و لــە ســاتی دەســتپێكردنی شــەڕی 

بۆســنەوە، كــۆی سیســتمی نێودەوڵەتــی هەڵپەســێردرا 

ئێســتاش  تاكــو  ســاڵ،   )22( تێپەڕبوونــی  لــەدوای  و 

هەبێــت  ئاســۆیەك  هیــچ  بێئــەوەی  پەكیكەوتــووە، 

ــەو هەڵپەســتاردنە،  ــە نزیكیــی كۆتاییهاتنــی ئ ســەبارەت ب

ــۆی  ــی خ ــوو بەهایەك ــی، هەم ــای نێودەوڵەت ــە یاس چونك

ــاگەردانی و  ــژی و پاش ــیامكانی توندوتی ــتداوە و س لەدەس

نائارامــی باڵــی بەســەر شــانۆی سیاســیی جیهانــدا كێشــاوە. 

هەریــەك لــە ڕێككەوتننامــەی مافــی مرۆڤــی نەتــەوە 

بەگژداچوونــەوەی  یەكگرتووەكان،ڕێككەوتننامــەی 

جینۆســاید ســیامی جیهانیبوونــی خۆیــان لەدەســتداوە، 

و  ســراتیژییەكان  ئامانجــە  خزمەتــی  خراونەتــە 

هەندێــك  تایبەتییەكانــی  نیشــتامنییە  بەرژەوەندییــە 

لــەدوای  هه رزه گۆڤیــن.  بۆســنەو  كانتۆنەكانــی  لــە 

جێبەجێكردنــی قڕكردنــی بەكۆمــەڵ )جینۆســاید(، لــە دژی 

گەلــی بۆســنە، داواكاری بــۆ رێكخســن و ئەنجامدانــی 

ڕیفراندۆمێــك بــۆ جیابوونــەوەی )ڕیپۆبلیــكا رسبســكا( 

لــە بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن ســەریهەڵدا، بــە واتایەكــی 

تــر ئەوانــەی كۆمەڵكــوژی و جینۆســایدییان ئەنجامــدا، 

توانییــان بۆســنەییەكان دووربخەنــەوە، بــەو پاســاوەی كــە 

ئــەوان گرووپێكــی دینیــی نەتەوەییــن، هــەر لــە ســەرەتاوە 

لــە دژی دابەشــكردنی خاكــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن، لــە 

ــەوە  ــەر ئ ــتاونەتەوە. لەب ــكا رسبســكا وەس ــی ڕیپۆبلی خاك

ڕێكخســتنی ڕیفرانــدۆم لــە ســایەی ئــەو بارودۆخــەدا 

مانــای ئــەوە دەگەیەنێــت، كــە دەرگاكــە لــە بــەردەم 

ئەنجامدەرانــی كۆمەڵكــوژی و قڕكــردن دەكاتــەوە، بــۆ 

بۆســنەو  دەوڵەتــی  لــە  قەوارەكەیــان  جیابوونــەوەی 

هه رزه گۆڤیــن. 

ئــەوەی لێــرەدا جێــی ســەرنجدانە بیرۆكــەی جیابوونــەوەی 
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ڕیپۆبلیــكا رسبســكایە، كــە مــاوەی ســااڵنێكی دوورودرێــژە 

لەالیــەن  خواســتە  ئــەم  كاتێكــدا  لــە  ســەریهەڵداوە، 

ــكا  ــی ڕیپۆبلی ــودی حكومەت ــا و خ ــییەكانی ئەورووپ سیاس

رسبســكاوە هیــچ ناڕەزایــی و ڕەخنەیەكــی ڕاگەیەنــدراوی 

ــەری ســەنتەری  ــرو، بەڕێوەب ــی گ ــد پیت ــراوە. دێڤی لێ نەگی

و  قڕكــردن  شــەڕەكانی  بــە  تایبــەت  توێژینەوەكانــی 

جینۆســاید، دەربــارەی شــەڕی قڕكــردن و جینۆســایدكردنی 

زۆر  »ئــەوەی  وتــی:  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو  گەلــی 

ئەوەیــە،  تێكــردووم  كاری  نێگەتیــڤ  شــێوەیەكی  بــە 

هەســتێك  هیــچ  رسبســكا  ڕیپۆبلیــكا  رسبەكانــی  كــە 

بــە پەشــیامنی و شــەرمەزاری دەرنابــڕن، لــە بەرامبــەر 

ــر  ــڕۆ زیات ــوژی«. ئیم ــردن و كۆمەڵك ــی قڕك تاوانكارییەكان

بــە  كــە هێــزە خۆرئاواییــەكان  ڕاســتییە ڕوونــە،  ئــەو 

شــێوەیەكی ڕۆتینــی مامەڵەیــان لەگــەڵ كێشــەی بۆســنەدا 

كــردووە، هــەروەك چــۆن لەگــەڵ هەمــوو كێشــەكانی تــری 

ــەكان  ــزە خۆرئاوایی ــەن. هێ ــەردەمەدا مامەڵەدەك ــەم س ئ

ــت:  ــە دەڵێ ــردووە، ك ــانایە نەك ــتییە س ــەو ڕاس ــان ب دركیی

كۆمەڵگــەی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن، كــە بــە درێژایــی  

هــەزار ســاڵی ڕابــردوو پێكهاتــووە، بــەاڵم ســەرەڕای هەموو 

گــرژی و پشــێوییە هەڵگیرســاوەكانی لــەو ماوەیــەدا پێیــدا 

و  زیندووێتــی  لــە  پارێــزگاری  توانیویەتــی  تێپەڕیــوە، 

ــۆ بەردەوامبــوون  یەكبــوون و ئامادەگیــی خــۆی بــكات، ب

و پێكەوەژیــان«.   

چەندیــن لێكدانــەوە دەربــارەی ئەم هەڵوێســتە خۆرئاواییە 

ــاوا هــەر  ــە كــە دەوڵەتانــی خۆرئ ــان ئەوەی ــە، یەكێكی هەی

لــە ســەرەتاوە شــەڕی )بۆســنەو هه رزه گۆڤین(یــان لــە 

بازنــەی شــەڕە ناگرنگــەكان دایەقەڵــەم، واتــا ئەو شــەڕانەی 

لــە ئیمــڕۆدا لەالیــەن واڵتــە بچــووك و هەژارەكانــەوە 

ــاوا  ــی خۆرئ ــدا دەوڵەتان ــی خۆی ــە كات ــت. ل بەڕێوەدەبرێ

ــی  ــە بەردەوامی ــە ل ــكان جگ ــەڕی باڵ ــە ش ــاوە، ك وایاندان

بــە شــێوەی  بــۆ گەیشــن  دۆخێكــی لەخۆوەهەڵچــوو 

ــەی  ــوەی پرۆس ــە چوارچێ ــی ل ــی سیاس ــد قەوارەیەك چەن

ــانەوەی  ــەاڵت و هەڵوەش ــتمی خۆره ــهێنانی سیس هەرەس

ــەوەی  ــە. لەبەرئ یۆگوســاڤیای پێشــوو، شــتێكی دیكــە نیی

یۆگوســاڤیا بــەو پێیــەی قەوارەیەكــی سیاســیی فرەنەتــەوە 

ــتاش  ــوو ئێس ــە پێیانواب ــیهێنا، بۆی ــا و هەرەس ــوو، ڕووخ ب

هــەر پێیانوایــە، كــە بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن لەبــەر ئــەوەی 

دەوڵەتێكــی فرەنەتــەوە و پێكهاتەیــە، ناتوانێــت مبێنێتــەوە 

و خــۆی ڕابگرێــت، بــەو هۆیەشــەوە هەڵدەوەشــێت و 

ــدەكرێت  ــاواز، پێشبینیش ــی جی ــد قەوارەیەك ــە چەن دەبێت

ــت و  ــی خواس ــۆكاری تێركردن ــە ه ــە ببێت ــەو دەرئەنجام ئ

ــی بۆســنەو  ئامانجــی دراوســێ  ناسیۆنالیســتە توندڕەوەكان

هه رزه گۆڤیــن. لــەم چوارچێوەیــەدا مەبەســتەكە ئــەوە 

ــە  ــن ل ــۆ ڕێگەگرت ــراوە ب ــك نەن ــچ هەنگاوێ ــە هی ــە، ك نیی

ــەروەك  ــر، ه ــی بەهێزت ــای الیەن ــی یاس ــەپاندنی لۆژیك س

فرانســوا میــران بەڵێنــی لەســەر دابــوو، بەڵكــو چەندیــن 

ــتانی  ــە وەس ــەبارەت ب ــانكراون س ــەن دەستنیش ــاژە ه ئام

ــوو  ــت هەم ــەكان،      لەپش ــە خۆرئاوایی ــەی دەوڵەت زۆرب

ــە  ــردن ل ــۆی پەلەك ــە ببێتەه ــە، ك ــان كارێك ــك ی هەنگاوێ

جێبەجێكردنــی پرۆســەی هەڵوەشــانەوە. بــەو شــێوەیە 

لــە نزیكریــن دەرفەتــی گونجــاودا، دەكرێــت بگەنــە 

چارەســەری كۆتایــی لــە ناوچــەی باڵــكان. لەگەڵ ئەمەشــدا 

و  دراماتیكــی  شــێوازێكی  بــە  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو 

توندئامێــز بــۆ هەمووانــی نیشــاندا، كــە بــە تەنیــا واڵتێكــی 

ــەزۆر  ــاواز، هــەروەك ب ــی جی ــە )3( گەل ــە ل ــوو نیی پێكهات

بریتییــە  بەڵكــو  بســەپێرێت،  بەســەریدا  دەویســرێت 

ــەو  ــوو ئ ــۆ هەم ــی ب ــی و كۆمەاڵیەت ــی سیاس ــە فەزایەك ل

لێ پێكهاتــووە  هه رزه گۆڤینیــان،  بۆســنەو  گەلــەی   )20(

و  دەكــەن  كۆمەاڵیەتیەكــەی  پێكهاتــە  نوێنەرایەتیــی  و 

پێكەوەژیــان و ئارامــی و ئاســوودەیی لەنێوانیانــدا هەیــە. 

بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن بــە درێژایــی چەندیــن ســەدە 

گرنگریــن تایبەمتەندییەكانــی نیشــانداوە، كــە بریتییــە لــە 

كۆمەڵگەیەكــی  چارەنووســی  دینامیكــی.  ســەقامگیریی 

هەرگیــز  هه رزه گۆڤیــن،  بۆســنەو  كۆمەڵگــەی  وەك 

هەڵوەشــان و پووكانــەوە نابێــت وەك ئــەوەی بەســەر 

یۆگوســافیای پێشــوودا هــات، بــەاڵم پێدەچێــت تەنیــا 
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لەژێــر كاریگەریــی گورزەكانــی یاســای الیەنــی بەهێزتــردا 

شكســت بهێنێــت، هــەروەك چــۆن لــە هەمــوو ئــەو 

دەرەكــی  هەڕەشــەیەكی  كــە  ڕوودەدات،  دەوڵەتانــەدا 

و  هێــز  ئــەو  ڕابەرایەتیــی  بــە  تێــدەكات،  ڕوویــان 

الیەنانــەی لــە خۆیــان بەهێزتــرن. لــە مــاوەی شــەڕدا 

خۆرئاواییــەكان دەیانتوانــی درك بــەوە بكــەن، كــە بۆســنەو 

دەوڵەتێكــی  كۆمەاڵیەتییــەوە،  لــەڕووی  هه رزه گۆڤیــن 

زۆر  جوگرافیاكــەی  ســنووری  گرنگییەكــەی  و  تــەواوە 

تێدەپەڕێنێــت، چونكــە بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن بووەتــە 

ــەر  ــا لەب ــەك تەنی ــان، ن ــوو جیه ــی هەم ــی گرنگیپێدان جێ

ــر  ــە ژێ ــووە، كەوتووه ت ــورزی بەركەوت ــك گ ــەوەی زۆرێ ئ

كاریگەریــی الیەنــە دەرەكییەكانــەوە، بەڵكــو لەبەرئــەوەی 

كــە توانیویەتــی بەرگــەی هەمــوو ئــەو هەڕەشــانە بگرێت، 

ــوو  ــە هەم ــت، ك ــە بەرهەمبهێنێ ــی پێچەوان كاریگەرییەك

ئەورووپــای گرتــەوە و كاریگەرییشــی لەســەر هەڵوێســتە 

نێودەوڵەتییــەكان هەبــوو. لــەو نــاوەدا دەوڵەتــی بۆســنەو 

لــە  و  بونیادبنێتــەوە  خــۆی  توانیــی  هه رزه گۆڤیــن، 

ئۆقیانووســێكدا خــۆی ڕابگرێــت، كــە بــە ئامێــز و النكــەی 

شارســتانیەتە گەورەكانــی جیهــان و وێســتگەی یەكگرتنەوە 

ــی شارســتانییەتەكان دادەنرێــت. هێشــتا  و هاوپەیوەندی

واڵتــی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن ڕەوت و بیــروڕا جیــاوازەكان 

پێكــەوە دەبەســتێتەوە، بووەتــە تــەوەری ســراتیژیی زلهێزە 

گەورەكانــی جیهــان، بــه اڵم هەتــا ئیمــڕۆ هەڵوێســتی 

دەوڵەتانــی ئەورووپــا لەبــارەی بۆســنەو هه رزه گۆڤیــن 

                                   ئاواره كانی شه ڕی بۆسنه 
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جیــاوازە، ئــەوەش لــە بنەڕەتــدا دەگەڕێتــەوە بــۆ زاڵبوونــی 

ــەت  ــن دەوڵ ــتیدا چەندی ــر. لەڕاس ــی بەهێزت ــای الیەن یاس

لــەو ڕووەوە داوایانكــردووە ڕێــز لــە یاســا و سیســتمی 

نێودەوڵەتــی بگیرێــت، وەك )نەمســا، ئەڵامنیــا، بەلجیــكا....

هتــد(، كــە بە شــێوەیەكی جیددی و ڕاســتەقینە پشــتیوانیی 

كێشــەی بۆســنەو هه رزه گۆڤینیــان كــردووە. هەروەهــا 

چەنــد دەوڵەتێكــی تریــش شانبەشــانی بۆســنە وەســتاون، 

پشــتیان بــە یاســای نێودەوڵەتــی بەســتووە لــە بــواری 

ــی  ــە جێبەجێكردن ــدا، چونك ــە نێودەوڵەتییەكان پەیوەندیی

یاســای نێودەوڵەتــی بــە زامنــی ئایینــدەی خۆیــان دەبینــن. 

ــی  ــتی واڵتان ــە هەڵوێس ــكاری ل ــرەوە گۆڕان ــی ت ــە الیەك ل

جیهانــی ســێ دیــار و بەرچــاوە، چونكــە دەبینیــن كــە 

بەشــێك  و  ئیســامی  دەوڵەتانــی  لــە  زۆر  ژمارەیەكــی 

بۆســنەو  پشــتیوانی  ســێ   جیهانــی  دەوڵەتانــی  لــە 

یاســا  ڕێزگرتنــی  بانگەشــەی  كــرد،  هه رزه گۆڤینیــان 

ــتان  ــای جەنگەڵس ــە دژی یاس ــرد، ل ــان ك نێودەوڵەتییەكانی

و پەراوێزخســن و زاڵكردنــی یاســای بەهێزتــر وەســتانەوە 

و ڕەتیانكــردەوە. بەگشــتی دەوڵــە خۆرئاواییــەكان لــەدوای 

تێپەڕینــی دوو دەیــە بەســەر مەرگەســات و تراژیدیــای 

ــەوە  ــان كۆبكەن ــن، نەیانتوانــی هێزیی بۆســنەو هه رزه گۆڤی

و هەڵوێســتەكانیان بەڕوونــی بەرجەســتەبكەن و وابكــەن 

سیاســەتەكان پابەنــدی بنەماكانــی یاســای نێودەوڵەتــی 

نەتەوەیەكگرتــووەكان  سیســتمی  بێگومــان  بكــەن. 

كەموكورتــی زۆرە، بــەاڵم سیســتمێكی لــەوە باشــر بوونــی 

ــە  ــی ل ــە و كەموكورتییەكان ــەرەڕای كێش ــە س ــە، چونك نیی

ســەپاندنی یاســای الیەنــی بەهێزتــر چاكــرە، كــە بــە 

شــێوەیەكی بەرفــراوان جێبەجــێ  دەكرێــت، تەنانــەت لــە 

ــەری  ــێكی جەوه ــە پرس ــكان. ئەم ــەی بەڵ دەرەوەی ناوچ

و چارەنووسســازە بــۆ واڵتێكــی وەكــو بۆســنە، بەڵكــو بــۆ 

ــه  زلهێزەكانیــش وەك  هەمــوو جیهــان و ســەرجەم دەوڵەت

یــەك پێویســت و جەوهەرییــە. 

دەوڵەتێكی فشەڵ 
بۆســنەو  دەوڵەتــی  كــە  بونیــادەی  ئــەو  لەڕاســتیدا 

ناتوانرێــت  دروســتبووە،  لەســەر  هه رزه گۆڤینــی 

لەســەر  هاوچەرخــی  ئابووریــی  سیســتمێكی 

كاروبــاری  تێیــدا  ناشــكرێت  بەڵكــو  دروســتبكرێت، 

دامــەزراوە كۆمەاڵیەتییــەكان بــە شــێوەیەكی یەكســان 

ــەردەم  ــە ب ــەیە ل ــۆی كێش ــۆ خ ــەش ب ــت، ئەم بەڕێوەبربێ

تەواوكارییەكــی  و  هاریــكاری  و  پەیوەنــدی  هەرجــۆرە 

باشــووری  دەوڵەتانــی  هەمــوو  چونكــە  هەرێمــی، 

خۆرهەاڵتــی ئەورووپــا خاوەنــی سیســتمی دیموكراتــی 

ــن،  ــكەوتوو نی ــدا پێش ــواری ئابووریش ــە ب ــن و ل ــەواو نی ت

ــن  ــنەو هه رزه گۆڤی ــی بۆس ــەی دەوڵەت ــە پێچەوان ــەاڵم ب ب

ئەورووپــا  باشــووری خۆرهەاڵتــی  هەمــوو دەوڵەتانــی 

كــە  بونیادنــراون،  دەســتوورانە  ئــەو  بناغــەی  لەســەر 

ــی كۆمســیۆنی  ــەی پێوەرەكان ــان پێچەوان ــچ ماددەیەكی هی

نیــن. ئەورووپــا 

بنەمــا  بەگوێــرەی  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنەو  دەســتووری 

ئەورووپیــە نێودەوڵەتییــە هاوچەرخــەكان دانەڕێــژراوە، 

دابەشــكردنی  و  سیاســی  نوێنەرایەتیــی  لــەڕووی 

دەســەاڵتەكان و بنەماكانــی مافــی مــرۆڤ و ئازادییــە 

ــە  ــە ل ــەوەش بریتیی ــەرەڕای ئ ــەكان، س ــتی و تایبەتیی گش

ــەوەی  ــدا ڕەنگدان ــاو خۆی ــی و لەن ــی خۆرئاوای تێكەڵەیەك

هەڵســوكەوتە  هەمــوو  و  ڕەگــەزی  جیاكاریــی 

پرۆســەی  كــە  بەدیدەكرێــت،  تــر  قەدەغەكراوەكانــی 

ــارە  ــەردەم بڕی ــر لەب ــە ڕێگ ــات، دەبێت ــادانان پەكدەخ یاس

هیــچ  بــە  دەســتورە  ئــەم  هاوشــێوەی  سیاســییەكان. 

شــێوەیەك ناتوانێــت ببێتــە هــۆكاری داڕشــتنی بناغەكانــی 

پەیوەندیــی ئاســایی و نۆرمــاڵ لەگــەڵ واڵتانــی دراوســێ.  

سەرچاوەكان: 
سەنتەری )الجزیرە( بۆ توێژینەوە، ویكپێدیا

/https://ar.wikipedia.org/wiki
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئه م په یپه ره  باسی ئه و گۆڕانكاری و پێشكه وتنانه  ده كات، كه  ده وڵه تی كرواتیا له  ڕژێمێكی 
له گه ڵ  هاوكۆك  دیموكراتی،  په رله مانیی  سیستمێكی  به ره و  سته مكارییه وه   ناسیۆنالیستی 
ئه ورووپا  یه كێتیی  له   به ئه ندامبوونی  ڕێگه ی  له   كرواتیا  به دیهاتووه .  برۆكسل  پێوه ره كانی 
مافی به ده ستهێنانی قه رزی گه وره  و ده رفه تی وه به رهێنانی به ده ستهێنا، جگی له وه ش ئێستا 
له الیه ن هێزه كانی پیمانی ناتۆ پارێزگاری لێده كرێت، ئه وه ش له  هه ردوژمنكاری و په الماردانێك 
دووری ده خاته وه ، له  به رامبه ریشدا ده بینرێت، كه حكومه تی  زوگروب ده ستبه رداری به شێك له  
سه روه ریی ده وڵه ته كه ی بووه ، له  به رژه وه ندیی برۆكسل )یه كێتیی ئه ورووپا(، به تایبه تیش له  
بواری وزه دا. كرواتیا له دوای به ئه ندامبوونی له  یه كێتیی ئه ورووپا ئابوورییه كه ی گه شه ی زیاتری 
كردووه ، هه رچه نده  یه كێك بوو له  ده وڵه ته  پیشه سازییه كان. ئه م په یپه ره  گه یشتووه ته  ئه و 
ده رئه نجامه ی، كه  كرواتیا ده رفه تی جیددی له پێشه  بۆ كه ڵكوه رگرتن له  پێگه  جیۆسیاسییه كه ی 
له و ناوچه یه دا، بۆئه وه ی ببێته  بازنه ی گه یاندن و په یوه ندی له نێوان ناچه ی خۆرئاوا و به شی 
له   دواڕۆژه  گه شه ی، كه   له و  ئه ورووپاوه ، جگه   به  كیشوه ری  نه لكێنراو  باشووری خۆرهه اڵتی 

بواری وزه دا چاوه ڕوانی ده كات.

پێشه كی 
بیستوهه شــته مینه   ژمــاره   ئه ندامــی  كرواتیــا  ده وڵه تــی 

جیۆسیاســییه وه،   لــه ڕووی  ئه ورووپــا،  یه كێتیــی  لــه  

واتــه   به ڵقــان،  ناوچــه ی  باشــووری  كه وتووه تــه  

ئه ورووپــاوه .  باشــووری  و  ناوه ڕاســت  كه وتووه تــه  

به هــۆی پێگــه  جیۆسیاســییه  گرنگه كه یــه وه  ڕاســته وخۆ، 

و  فره ئیتنــی  ده رهاویشــته كانی  بــه   بــووه   په یوه ســت 

فره كولتــووری و جوگرافــی و سیاســی، چونكــه  كه وتووه تــه  

دیینییــه وه    – كولتــووری  ناوه نــدی  ســێ  نێوانــی 

ئه وانیــش بریتیــن لــه : ناوه نــدی كاســۆلیكی، ناوه نــدی 

تۆچــامن،  فرانیــۆ  ئیســامی.  ناوه نــدی  ئار تۆده كســی، 

ــه   ــا، ل ــی كرواتی ــووی نوێ ــی هه ڵكه وت ــاری ده وڵه ت ئه ندازی

مــاوه ی دوای شــه ڕی به ڵقــان )1992-1995( واڵته كــه ی وا 

پێناســه كردووه ، كــه  ده وكه وێتــه  ناوه ڕاســتی ئه ورووپــا 

ڕووبــه ری  داده نرێــت.  مه ســیحیه ت  قــه اڵی  بــه   و 

ــه   ــه یه ، ل ــر چوارگۆش ــا )56.543( كیلۆمه ت ــی كرواتی بچووك

ــی مه جــه ر و ســلۆڤینیا،  ــه ڵ هــه ردوو واڵت باكــووره وه  له گ

لــه  خۆرهه اڵتــه وه  له گــه ڵ رسبیــا و لــه  خۆرئــاواوه  له گــه ڵ 

بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن و چیــای ڕه ش هاوســنووره . كرواتیــا 

ئیتالیــا  له گــه ڵ  درێــژی  دوورو  ده ریایــی  ســنوورێكی 

هه یــه .  ئه دریاتیكــی  ده ریــای  كه ناره كانــی  له ســه ر 

ژمــاره ی دانیشــتووانی كرواتیــا 4.3 ملیــۆن كه ســه ، كــه  

ڕێــژه ی %90یــان لــه  ڕه چه ڵه كــی كرواتیــن و بڕوایــان 

كه مینــه ی  هه روه هــا  هه یــه ،  مه ســیحی  دینــی  بــه  

ــی  ــی یه كێكــه  لــه  گه وره تریــن كه مین ــی ئارتۆده كس رسب

تێكــڕای  لــه   ڕێژه یــان  كــه   كرواتیــا،  لــه   ئیتنییــه كان 

دانیشــتووان ده گاتــه  %4.5 لــه ، لــه  الیه كــی تریشــه وه  

ئیتالــی و  و  ئۆكرانــی  بۆســنی و  ئه لبانــی و  كه مینــه ی 

ــر  ــان كه م ــد.. هه ریه كه ی ــه كان و هت ــگاری و قه ره ج هه ن

لــه  ڕێــژه ی %1ی دانیشــتووان پێكده هێنــن. زوگــروب 

ــی  ــی ده وڵه ت ــه ووری و كولتووری ــی و ئاب ــی سیاس پایته خت

ــه و  ــه وره ی ئ ــدی هه ره گ ــاری ناوه ن ــو ش ــه ، به ڵك كرواتیای

واڵته یــه . 

ــی شانشــینی  ــر فه رمانڕه وایه تی ــژوودا له ژێ ــه  مێ ــا ل كرواتی
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ــه ر(دا  ــا و مه ج ــی نه مس ــه  )ئیمپراتۆریه ت ــبۆرگ وات هاپس

بــووه ، پاشــان بــووه  بــه  به شــێك لــه  شانشــینی یوگۆســاڤیا 

و پێــش ئــه وه ی ببێتــه  ده وڵه تــی ســه ربه خۆی كرواتیــا، 

یه كێتیــی  بــه   ســه ر  كۆماره كانــی  لــه   بــووه   یه كێــك 

ــه ڕی  ــاوه ی ش ــه  م ــاڤیا. ل ــتی یوگۆس ــی سۆسیالیس فیدراڵی

خــاوه ن  ســه ربه خۆی  ده وڵه تێكــی  كرواتیــا  به ڵقــان 

دیموكراتــی  په رله مانــی  سیســتمێكی  و  ســه روه ری 

بــوو. لــه  ئێســتادا دابــه ش بــووه  به ســه ر )20( كانتــۆن 

هه مــوو  زوگــروب،  كانتۆنــی  ســه ره ڕای  )ویایــه ت(دا 

كانتۆنــه كان خاوه نــی ده ســه اڵتی ئیداریــی به رفراوانــی 

ــن.  خۆیان

هه نگاونان به ره و سه ربه خۆیی 
كۆتایــی قۆناغــی شــه ڕی ســارد هــاوكات بــوو، له گــه ڵ 

سیاســییه   هێــزه   له نێــوان  ملمانێــكان  و  كێشــه   زۆری 

خــاوه ن دیــد و ئایدیۆلۆژیــا ناسیۆنالیســتییه  شــۆڤینییه كان 

ئــه وه   هــه رزوو  بــه اڵم  پێشــوو،  یوگۆســاڤیای  لــه  

كرواتیــا  لــه   هه ریه كــه   ســه ربه خۆبوونی  بووه هــۆی 

و ســلۆڤینیا لــه  یه كێتیــی فیدراڵــی یوگۆســاڤیا، پاشــان 

ڕاگه یانــد،  ســه ربه خۆیی  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه و 

ــه   ــه و ده وڵه ت ــان ب ــی دانی ــش به فه ڕم ــی جیهانی ده وڵه تان

یوگۆســاڤیای  ســوپای  نــا.  ســه ربه خۆیانه دا  تــازه  

كرواتیــا،  رسبه كانــی  ڕاپه ڕینــی  ئه نجامــی  لــه   جــاران 

واڵته كه یــان  دانیشــتووانی  %10ی  ڕێــژه ی  كــه  

ــا،  ــه ر كرواتی ــرده  س ــكرای ك ــتدرێژی ئاش ــا ده س پێكده هێن

بــه   ســه رده مه دا  لــه و  كرواتیــا  رسبه كانــی  چونكــه  

پاساویشــیان  نه بــوون،  ڕازی  كرواتیــا  ســه ربه خۆبوونی 

ــایه ی  ــه  س ــی ل ــه ی رسب ــی كه مین ــه  مافه كان ــوو، ك ئه وه ب

سیســتمی ده وڵه تــی نوێــدا په راوێــز ده خرێــت، بۆیــه  

دیموكراتــی  یه كێتیــی  حزبــی  ده وه ســن.  دژی  لــه  

ــی دوای  ــن هه ڵبژاردن ــه  یه كه می ــی، ل ــتی كروات ناسیۆنالیس

به ده ســتهێنانی ســه ربه خۆیی ســه ركه وتنی به ده ســتهێنا، 

ــی  ــه  حزبێك ــا ب ــی كرواتی ــه  رسبه كان ــدا ك ــه  كاتێك ــه  ل ئه م

ــوه ی  ــه ی لێ ــه و حكومه ت ــه م، ئ ــه  قه ڵ ــتی ده یاندای فاشیس

ــی ســه ربه خۆی  ــی تــری ده وڵه ت دروســتبوو بــه  كۆپییه ك

ــنه و  ــی بۆس ــه ر خاك ــه  له س ــه م، ك ــه  قه ڵ ــا ده یاندای كرواتی

ــه   ــازی ب ــای ن ــركاری ئه ڵامنی ــه دوای داگی ــن، ل هه رزه گۆڤی

یارمه تیــی هێــزی داگیركــه ر دروســت بــوو. 

میللــی  ســوپای  یارمه تیــی  بــه   كرواتیــا  رسبه كانــی 

یوگۆســاڤیا %26ی ڕووبــه ری خاكــی كرواتیایــان داگیر كرد، 

كــه  پێشــر بــه  كرواته كانیــان چۆڵكردبــوو، پاشــان ناوچــه ی 

)كراینا(یــان كــرده  ناوچه یه كــی رسبــی خــاوه ن ئۆتۆنۆمــی، 

ئــه وه ش بــه  ئامانجــی لكاندنــی بــه  یوگۆســاڤیای فیدراڵــی 

له دواییــدا. دواتــر قه بــاره ی ملمانێكــه  گه وره تــر بــوو، 

كــه  گه وره تریــن  بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن،  گه یشــته   تــا 

ڕووداوانــه ش  ئــه و  هه مــوو  و  به ركــه وت  زیانــی 

له ســه ر  كــه   یوگۆســاڤیا،  هه ره ســهێنانی  بووه هــۆی 

داروپه ردووه كــه ی )6( كۆمــاری نــوێ دامه زرێــران، لــه  

ــان.   ــووه  پاڵی ــۆڤۆش چ ــاری كۆس ــاڵی 1999دا كۆم س

بونیادنانی ده وڵه ت و گه شه سه ندنی سیاسی 

ــازیی  ــه ی چاكس ــااڵنێكی زۆر پرۆس ــاوه ی س ــۆ م ــا ب كرواتی

به رفراوانــی ده ســتپێكرد، كــه  بواره كانــی سیاســی و ئیــداری 

و دادوه ری و دووبــاره  بونیادنانــه وه ی سیســتمی دارایــی و 

ئابــووری گرتــه وه ، هه مــوو ئــه و چاكســازییانه ش پێویســت 

بــوو، بۆئــه وه ی كرواتیــا لــه  نیســانی 2009دا ببێتــه  ئه نــدام 

ــووزی  ــه  ته م ــۆ(،  ل ــووری ئه تڵه ســی )نات ــی باك ــه  په یامن ل

ــه   ــووه  ئه ندامــی ژمــاره  بیستوهه شــته م ل ســاڵی 2013دا ب

لــه  مــاوه ی شــه ڕی به ڵقــان كرواتیــا ده وڵه تێكی 
سیســتمێكی  و  ســه روه ری  خــاوه ن  ســه ربه خۆی 
په رله مانی دیموكراتی بوو. له  ئێستادا دابه ش بووه  
به سه ر )20( كانتۆن )ویالیه ت(دا سه ره ڕای كانتۆنی 
زوگروب، هه مــوو كانتۆنه كان خاوه نی ده ســه اڵتی 

ئیداریی به رفراوانی خۆیانن. 
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كرواتیابیۆگرافیای كۆماری   

 
ا      ئااڵی كرَاتی                               ت  َڵً لۆگۆی دي                  
خت  پایتً زَگرَب   

  رزتریه لَُتكً بً چیای دیىارا
تر مً  دریاتیكی )صفر( ریای ئً دي  وسمتریه شُێه 

ر ڕََبً  تر چُارگۆشً كیلۆمً 95.65.  
95.6% ی ئاَ ڕێژي   

ڕمی  زماوی فً كرَاتی  
%6،.َاویتر  %، ئً.55كان  %، سرب6959ًكرَات  كان ئیتىییً  گرََپً   

كان كرَاتییً  وازواَی داویشتَُان 
ش كً 5546.5994 ی داویشتَُان رێژي   

 چڕی داویشتَُان  تر چُارگۆشً كیلۆمً 8.56
اڵت سً سیستمی دي كۆماری  

رۆككۆمار سً كۆلیىذا گرابار كیتارۆڤیچ  
زیران رۆكُي سً كۆلیىذا كیتارۆڤیچ  

مان رلً رۆكی پً سً جۆسیپ لیكۆ  
9669 ری ی ئۆكتۆب6ً خۆیی ربً زراوذن َ سً دامً   

99.4ساڵی  ر جً ڵ مً گً كگرته لً یً   
9696ری  ئۆكتۆبً 46 ر جً مسا َ مً وً  خۆیی لً ربً سً   

یماوی واتۆ،  كان، پً كگرتَُي یً  َي تً َرََپا، وً كێتیی ئً یً
  َرََپا، ڕێكخراَی بازرگاویی جیٍاوی وی ئً وجَُمً ئً

 
كان ڕێكخراَي  وذامێتی لً ئً  

4.99 –ملیار دۆالر  6.5668  تێكڕای داٌاتی واَخۆ 
(56وذی ) ڕیسبً –دۆالر  965886 ش كً داٌاتی تاكً   

ریكی مً دۆالری ئً  گی دارایی دي كۆی یً 15,423,622,233  
رز( )زۆر بً  5869. كردوی مرۆیی شً ٌێمای گً   
98 %- 4.95 ی بێكاری ڕێژي   

HRK  كۆوای كرَاتی  دراَی ویشتماوی 
Hr ًروێت كۆدی ئیىت  

 +86. تی َڵً فۆوی وێُدي لً كۆدی تً   
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كرواتیــا  به ئه ندامبوونــی  لــه دوای  ئه ورووپــا.  یه كێتیــی 

به ئه ندامبوونــی  پرۆســه ی  ئه ورووپــا،  یه كێتیــی  لــه  

پێشــوو،  فیدراڵــی  یوگۆســاڤیای  تــری  كۆماره كانــی 

لێدوانــی  به پێــی  وه ســتا.  ئه ورووپــا  یه كێتیــی  لــه  

ده وڵه تانــی  به ئه ندامبوونــی  یــۆرۆ  گه وره لێپررساوانــی 

ــی  ــا كۆتای ــا، ت ــی ئه ورووپ ــه  یه كێتی ــان ل ــاوای به ڵق خۆرئ

ئــه م ده یــه ی ئێســتا        به هه ڵــوارساوی ده مێنێتــه وه ، 

هیــچ ئه ندامێكــی تــازه  تــا ئــه و واده یــه  وه رناگیرێــت. 

كرواتیــا  كــه   له خۆكردنــه ی،  به رگریــی  شــه ڕی  ئــه و 

پرۆســه ی  ئه نجامیــدا،  1991-1995دا  ســااڵنی  له نێــوان 

كرواتیــای  ده وڵه تــی  داموده زگاكانــی  گه شه ســه ندنی 

دواخســت، له گــه ڵ ئه وه شــدا پرۆســه ی گۆڕینــی سیســتمی 

ئابــووری لــه  سۆسیالیســتییه وه  بــه ره و ئابــووری بــازاڕ 

لــه   به ئه ندامبوونــی  پرۆســه ی  هه روه هــا  په كخســت. 

ــای،  ــی كرواتی ــه وه ی ئابووری ــا و بووژان ــی ئه ورووپ یه كێتی

ــه راورد  ــه  ب ــه واو دواخســت، ب ــۆ مــاوه ی یــه ك ده یــه ی ت ب

ئه ورووپــا.  خۆرهه اڵتــی  تــری  ده وڵه تانــی  له گــه ڵ 

به ئه ندامبــوون  مه رجه كانــی  ته واوكردنــی  لــه  پێنــاو 

لــه  كرواتیــا  نــوێ  یه كێتیــی ئه ورووپــا، سیســتمی  لــه  

ئابووریــی  لــه   ئابوورییه كــه ی  سیســتمه   گۆڕینــی  بــه  

 – لیرباڵــی  سیســتمی  بــۆ  سۆسیالیســتی   – نه ته وه یــی 

ــزی  ــی به هێ ــه  ناڕه زایه تی ــته نوێی ــه و ئاراس ــی، ئ دیموكرات

بــڕوای  كــه   لێكه وتــه وه ،  نه ته وه په رســتی  بــژارده ی 

به رده كه وێــت،  زیانــی  به رژه وه ندییه كانــی  وابــوو 

دیموكراتــی،  بــه ره و  گۆڕانــی  پرۆســه ی  ئه نجامــی  لــه  

بۆیــه  بــه  هه وڵدانــی جۆراوجــۆر هه وڵیانــدا پرۆســه ی 

ئه ورووپــا  یه كێتیــی  لــه   كرواتیــا،  به ئه ندامبوونــی 

ئه نجامگه یاندنــی  بــه   ئه ركــی  ئــه وه ش  له باربچێــت، 

ــركرد،  ــا قورس ــی ئه ورووپ ــه ره و یه كێتی ــگاوه ی ب ــه و هه ن ئ

دۆزینــه وه ی  به بــێ  ناواقیعــی  به رئه نجامێكــی  كردیــه  

ــی  ــه  و گرفت ــه ك كێش ــۆ ژماره ی ــددی ب ــه رێكی جی چاره س

ــتنی  ــه  داڕش ــوو ل ــی ب ــه  بریت ــك له وان ــه  یه كێ ــی، ك سیاس

به رامبــه ر  لــه   سیاســی  مامه ڵه كردنــی  بنه ماكانــی 

كۆمــاری بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن. ســه ره ڕای ئــه وه ی ببــووه  

الی  لــه   كرواتیــا  رسبیــا،  ده ســتدرێژییه كانی  قوربانــی 

خۆیــه وه  ده ســتدرێژی كــرده  ســه ر بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن. 

ــا  ــی كرواتی ــه  دوژمنكاری ــاره زایان پێیانوای ــه  ش ــك ل هه ندێ

»دوژمنكارییه كــی  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه و  ســه ر  بــۆ 

خۆپه رســتانه » بــوو، چونكــه  هه ندێــك لــه  هێــز و پێكهاتــه  

چه كدارییه كانــی كرواتیــا و جه نــگاوه ره  خۆبه خشــه كان 

واڵته یانــدا.  ئــه و  په المــاری  تێداكــرد،  به شــدارییان 

ئــه وه ش لــه  چاودێــران شــاراوه  نییــه ، كــه  ڕژێمــی ســه رۆك 

فرانیــۆ تۆچــامن هاوكاریــی په الماردانه كــه ی كــرد، بــۆ 

ســه ركردایه تیی  بــه   ڕه گــه زی   پاكتــاوی  ئه نجامدانــی 

سیاســییه   كه ســایه تیی  دیارتریــن  لــه   ژماره یــه ك 

ــی  ــه وه ش ڕژێم ــه  ل ــنه ، جگ ــی بۆس ــی كرواته كاتن دیاره كان

بــه   تایبــه ت  نیمچه ده وڵه تێكــی  هه وڵیــدا  تۆچــامن 

كراوته كانــی بۆســنه  دروســتبكات، هه روه هــا تۆچــامن 

بــه  شــێوه یه كی نهێنــی، دانوســتانی له گــه ڵ ســه رۆكی 

ئه نجامــدا،  میلۆســۆڤیچ(  )ســلۆبۆدان  رسبیــا  پێشــووی 

ســه باره ت بــه  دابه شــكردنی بۆســنه  و لكاندنــی چه نــد 

كرواتیــاوه .  ده وڵه تــی  بــه   به شــێكی 

ــی تۆچــامن لــه  به رامبــه ر بۆســنه و  سیاســه ته كانی ڕژێم

بــووه   نێوده وڵه تــی  ئاســتی  له ســه ر  هه رزه گۆڤیــن 

ــتی  ــی ناسیۆنالیس ــه  ڕژێم ــا ل ــی كرواتی ــۆكاری دابڕاندان ه

تاوانكارییانــه ی  ئــه و  به هــۆی  ئــه وه ش  كرواتیــا، 

جه نــگ، كــه  ســوپای كرواتیــا له هه مبــه ر هاوواڵتییانــی 

مه ده نیــی رسبــی لــه  ڕووداوی )ئه لۆیــا( یــان ئــه وه ی 

ــه و  ــن ئ ــه  دیارتری ــك ل ــارساوه . هه ندێ ــوول( ن ــه  )گه رده ل ب

ڕه خنــه  و گاز ندانــه ی ده وڵه تانــی خۆرئــاوا، به تایبه تــی 

ئاڕاســته ی  ئه مه ریــكا،  یه كگرتووه كانــی  ویایه تــه  

لــه   بــوو  بریتــی  كــرد،  تۆچامنیــان  حكومه ته كــه ی 

گه شــه كردنی ده مارگیریــی ناسیۆنالیســتی و ڕۆڵــی كرواتیــا 

ــی  ــه ی ده كردن ــن، پرۆس ــنه و هه رزه گۆڤی ــه ڕی بۆس ــه  ش ل

مه ده نییــه  رسبــه كان لــه  ناوچــه ی كرایینــا، ڕه تكردنــه وه ی 

نێوده وڵه تــی،  تاوانــی  دادگای  هاوكاریــی  حكومه تــی 
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ــا و  ــی كرواتی ــه ن حكومه ت ــاڤیا له الی ــه  یوگۆس ــه ت ب تایب

گه نده ڵــی.  لــه   چاوپۆشــینی 

ســاڵی  لــه   تۆچــامن،  فرانیــۆ  ده ســتوااڵبوونی  لــه دوای 

كــه   كــرد،  بــه وه   ده ركــی  ئه مه ریــكا  ئیــداره ی   ،1999

بــۆی  سیاســییه كه ی  میراتــه   و  ڕۆڵ  گه وره بوونــی 

له ســه ر  دروســتبكات،  ڕاســته وخۆ  كاریگه ریــی  هه یــه  

میانــڕه وی  ئۆپۆزســیۆنی  ده رفه ته كانــی  الوازكردنــی 

سیاســیی خــاوه ن ئاراســته ی ئه ورووپــی، لــه  كرواتیــا تاكــو 

ڕژێمــه   ڕووخاندنــی  داوای  له ســه ر  نه بێــت  بــه رده وام 

پاشــان  تۆچــامن،  ماشیســتییه كه ی  نه ته وه په رســته  

چاكســازیی  ئه نجامدانــی  لــه  بــه رده م  ده بێــت  ڕێگــر 

كۆمه ڵــی  خواســتی  له ســه ر  كــه   ئابــووری،  و  سیاســی 

ــی تۆچــامن  ــه  مردن ــه اڵم ب ــی داواده كــرا. ب ــی لێ نێوده وڵه ت

له ده ســتدا  ده ســه اڵتی  كرواتــی،  دیموكراتــی  حزبــی 

و واڵته كــه  بــه و پێیــه  لــه  سیســتمێكی ســه رۆكایه تیی 

ســته مكاری نیمچــه  دیكتاتۆرییــه وه ، گــۆڕا بــۆ سیســتمێكی 

پێگه یشــتووی  و  لیرباڵــی  دیموكراتــی  په رله مانــی 

سیاســی. هــاوكات له گــه ڵ ده ســتپێكردنی چاكســازییه كان 

بــه   ئه ورووپــا،  بــه ره و  سیاســه تی  ڕه چاوكردنــی  و 

ســه ركردایه تیی حزبــی سۆسیالیســتی و )ســتیپان میســیچ( 

حكومه ته كــه ی  توانیــی  كرواتیــا،  نوێــی  ســه رۆكی 

بــه و شــێوه یه   داببڕێــت،  ناسیۆنالیســتی  ڕێــڕه وی  لــه  

كرواتیــا ســه ركه وتوو بــوو، لــه  گه ڕاندنــه وه ی متامنــه ی 

ده رگاكانــی  و  واڵته كــه ی  بــه   نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــی 

بــه ره و ئه ورووپاییبوونــی لــه  به رده مــدا كــرده وه . لــه دوای 

شــه یتانكردنی  بــه   هه ڵمه ته كانــی  كــورت،  ماوه یه كــی 

و  ناسیۆنالیســته كان  له الیــه ن  چه پــڕه و،  حكومه تــی 

ــی  ــاو داموده زگاكان ــان له ن ــه وه ی پڕوپاگه نده كانی باڵوكردن

ده وڵــه ت و ده ســه اڵتی دادوه ری و ده زگا هه واڵگرییــه كان 

بوونــه   ئه مانــه   هه مــوو  میدیــا،  كه ناڵه كانــی  و 

هــۆی ناســاندنی حكومه تــی سۆســیال دیموكراتــی بــه  

كرواتیــا.  بــه   دژ  حكومه تێكــی 

بــه   كرواتیــا  دیموكراتــی  حزبــی   2003 ســاڵی  لــه  

ســه رۆكایه تیی ســه رۆكوه زیرانی نــوێ )ئیڤــۆ ســیناده ر( 

گه ڕایــه وه  بــۆ ســه ر كورســیی ده ســه اڵت و كرواتیــا چــووه  

ــی  ــی و ئابڕووچوون ــی گه نده ڵ ــی درێژخایه ن ــاو گێژاوێك ن

و  هه ژانــد  نوێــی  حكومه تــی  كــه   گــه وره ،  دارایــی 

به تااڵنربدنــی گــه وره ی لــه  بودجــه ی ده وڵــه ت و فرۆشــتنی 

خۆدزینــه وه ی  ئیدارییــه كان،  و  ســه ربازی  پایــه   پلــه و 

مــادده   چــه ك  ڕه شــی  بازرگانیــی  بــاج،  پێدانــی  لــه  

فرۆشــتنی  مرۆڤــی  بــه   بازرگانیكــردن  و  هۆشــبه ره كان 

ــه و  ــوو ئ ــكراكرد. هه م ــای ئاش ــپۆرتی كرواتی ــایی پاس نایاس

كێشــه ی  هه ندێــك  له پــاڵ  ئابڕوچوونانــه   و  تاوانــكاری 

ــا  ــوان كرواتی ــی له نێ ــه ی بانك ــری وه ك كێش ــی ت ته كنیكی

ــی  ــتنی به ئه ندامبوون ــۆكاری دواخس ــه  ه ــلۆڤینیا بوون و س

ئه ورووپــا.  یه كێتیــی  لــه   كرواتیــا 

لــه   تاوانــكاری  و  گه نده ڵــی  دژی  لــه   جه نــگ 

ڕیشــه یی هه بــوو،  بــه  چاكســازیی  پێویســتی  كرواتیــا 

بــه   پۆلیــس  و  دادوه ری  ده زگای  له نــاو  به تایبه تــی 

ــه كان  ــگاوه  جیددیی ــه ی هه ن ــه ره كی، زۆرب ــێوه یه كی س ش

نووســینگه ی  دامه زراندنــی  لــه   بوارانــه دا  لــه و 

لــه   ڕێكخــراو  تاوانــی  و  گه نده ڵــی  به گژداچوونــه وه ی 

هه نــگاوه دا  ئــه م  له گــه ڵ  لێكه وتــه وه  ،  2001دا  ســاڵی 

ــه   ــرد، ك ــه ی ته واوك ــه و مه رجان ــه وه ی ئ ــا وه اڵمدان كرواتی

به ســه ریدا ســه پێران لــه  چوارچێــوه ی ڕێككه وتننامــه ی 

ڕه زامه نــدی  لــه   جگــه   گه نده ڵــكاران،  ســزادانی 

یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   ڕێككه وتننامــه ی  له ســه ر 

به هــۆی  كیشــوه ربڕ.  تاوانــی  به گژداچوونــه وه ی  بــۆ 

كاره كانــی نووســینگه ی به گژداچوونــه وه ی گه نده ڵــی و 

تاوانــی ڕێكخــراو، حوكمێكــی دادوه ری بــه  زیندانیكردنــی 

)ئیڤــۆ ســیناده ر(،  لــه  دژی ســه رۆكوه زیران  ماوه درێــژ 

ــۆن  ــج ملی ــڕی پێن ــی ب ــه  وه رگرتن ــوو ب ــار كراب ــه  تۆمه تب ك

یــۆرۆ وه ك به رتیــل لــه  بابه تــی فرۆشــتنی پشــكه كانی 

بــه    )INA( كرواتیــا  نه وتــی  پیشه ســازیی  كۆمپانیــای 

ــا  ــی هه نگاری ــای نه وت ــه  كۆمپانی ــایی ب ــێوه یه كی نایاس ش

كاره   جێبه جێبوونــی  بــه   ڕێگه پێدانــی  و   )MOL(



195

ژمارە )37-36( ئابی 2018

 .)INA( كۆمپانیــای  ئیدارییه كانــی 

شانۆی سیاسیی كرواتیا 
ئایدیۆلۆژییــه وه ،      ڕووی  لــه   كرواتیــا  سیاســیی  كه شــی 

حزبــه   و  ناسیۆنالیســته كان  حزبــه   له نێــوان 

بــه  ئه ورووپــا دابه شــبووه ،  پێشــكه وتنخوازه كانی ســه ر 

كــه  به گشــتی لــه  حزبــی سۆسیالیســتی دیموكراتیــدا خــۆی 

ده بینێتــه وه ، له گــه ڵ ئــه و حزبانــه ی تــر، كــه  خاوه نــی 

تــره وه  لــه  الیه كــی  مامناوه ندیــن.  سیاســیی  بیــروڕای 

ناسیۆنالیســته كان و  تێبینیــی گه شــه كردنی كاریگه ریــی 

ڕاكێشــانی ســه رنجی ژماره یه كــی زۆر لــه  ده نگده رانــی 

ــی  ــه  كات ــی ل ــدا ده كرێــت، به تایبه ت ــه الی خۆیان ــا، ب كرواتی

قه یرانــه كان و خراپبوونــی بارودۆخــی ئابووریــی واڵته كــه . 

ــی  ــه  تۆمه تباركردن ــه  ل ــت بریتیی ــه وه ی ئیمــڕۆش ده بیرێ ئ

ــته كانه وه،  ــه ن ناسیۆنالیس ــچ له الی ــه ی میانۆڤی حكومه ته ك

ــای كۆمۆنیســتی ســه رده می  ــی ئایدیۆلۆژی ــه  په یڕه وكردن  ب

ــاره كان  ــوان وت ــه  له نێ ــه م ملمانێی یوگۆســاڤیای پێشــوو. ئ

كڵێســای  له الیــه ن  ئایدیۆلۆژییــه كان  ڕێگه چــاره   و 

بــه رده وام  كــه   لێده كرێــت،  پشــتیوانی  كاســۆلیكییه وه  

موحافیــزكاره كان  سیاســییه   ڕێگه چــاره   شانبه شــانی 

گوتــاری  زۆر  ئه ندازه یه كــی  تــا  به ڵكــو  وه ســتاوه ، 

ڕاســتڕه وی  بــه ره ی  ئۆپشــنه كانی  بــه ره و  سیاســی 

ئــه م  له ســه ر  به ڵگه یــه ك  وه ك  پاڵده نێــت.  تونــدڕه و 

ڕاســتییه تاوانبــاری جه نگــی كرواتیــا  )داریــۆ كۆدریــچ( 

ــی  ــه  كات ــدان ل ــه  زین ــه دوای یه ســه ربردنی )17( ســاڵ   ل ل

لــه   كاســۆلیكییه كانه وه،   قه شــه  له الیــه ن  گه ڕانــه وه ی 

پاڵــه وان  وه ك  زوگــروب  ســه ره كیی  كڵێســای  بــه رده م 

ــار  ــچ تۆمه تب ــكردنه  كۆدری ــیاوی باس ــرا. ش ــوازی لێك پێش

ــی  ــه  ســه ركردایه تیكردنی پرۆســه كانی پاكتاوكردن ــوو ب كراب

ــه ر  ــه  به رامب ــاڵی 1993 ل ــه  س ــوژی ل ــه زی و كۆمه ڵك ڕه گ

ــی،  ــدی ئه حمیچ ــتووانی گون ــڤیلی دانیش ــوڵامنانی س موس

بۆســنه .  ناوه ڕاســتی  ده كه وێتــه   كــه  

ــۆ  ــاڵی 2014 ب ــه  س ــا ل ــه رۆكایه تیی كرواتی ــی س هه ڵبژاردن

هه مــووان ســوپرایز بــوو، كاتێــك كۆلینــدا گرابــار كیتارۆڤیچ 

مۆدێــرن  كرواتیــای  مێــژووی  لــه   ژن  یه كه میــن  وه ك 

پۆســتی ســه رۆككۆماری به ده ســتهێنا. كیتارۆڤیــچ ســه ر بــه  

حزبــی یه كێتیــی دیموكراتــی موحافیــزكاری كرواتیایــه ، كــه  

بــه  جیاوازییه كــی كــه م ســه ركه وتنی به ســه ر ڕكابــه ره 

به ده ســتهێنا،  یوســیبۆڤیچ(  )ئیڤــۆ  سۆسیالیســته كه ی 

كۆلیندا كیتارۆڤیچ سه رۆكی كرواتیا                    زۆران میالنۆڤیچ سه رۆك وه زیرانی كرواتیا
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ئــه وه ش كاردانــه وه ی تووڕه یــی ده نگــده ران بــوو له ســه ر 

ــژه ی  ــه وه ی ڕێ ــووری و به رزبوون ــی ئاب ــی بارودۆخ خراپی

ــۆ  ــتا زووه  ب ــا. هێش ــه  كرواتی ــتی %20 ل ــۆ ئاس ــكاری ب بێ

حوكمــدان له ســه ر ئاســتی ســه رۆك گرابــار كیتارۆڤیــچ، 

بــۆ  هێامده كــه ن،  ئێســتا  ئاماژه كانــی  هه مــوو  بــه اڵم 

لــه   گــه وره   ته گــه ره ی  و  كۆســپ  چه ندیــن  بوونــی 

به رده وامبوونــی حكومه تێكــی  ســایه ی  لــه   به رده میــدا 

سۆسیالیســتیی به هێــز و  ده ستڕۆیشــتوو، لــه و واڵتــه دا. 

هه روه هــا ئامــاژه  بــۆ ئــه وه  ده كرێــت كــه  یه كه میــن 

ــچ  ــا كیتارۆڤی ــی كرواتی ــی ســه رۆكی نوێ ســه ردانی ده ره كی

بــۆ بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن بــوو، ئــه وه ش ئاماژه یه كــی 

بۆســنه و  به ئه ندامبوونــی  پشــتیوانیكردنی  بــۆ  به هێــزه  

ئه ورووپــادا.  یه كێتیــی  لــه   هه رزه گۆڤیــن، 

كرواتیا له  سایه ی یه كێتیی ئه ورووپادا 
ئه ورووپــا  یه كێتیــی  لــه   به ئه ندامبوونــی  ڕێگــه ی  لــه  

و لــه  قۆناغــی ڕاهاتنــی له ســه ر سیســتمی كاركردنــی 

سیاســی و ئیداریــی ئــه و یه كێتییــه ، پێویســت بــوو كرواتیــا 

توانــای خــۆی بســه ملێنێت، لــه  گێڕانــی ڕۆڵــی ئه رێنــی لــه  

ــه   ــه ك ب ــا، ن ــی ئه ورووپ ــی یه كێتی ــی ئامانجه كان به دیهێنان

یارمه تــی و كۆمه كــه   لــه و  بێــت،  ته نیــا ســوودهمه ند 

ــه   ــه  یه كێتییه ك ــییانه ی، ك ــی و دیپلۆماس ــی و ته كنیك دارای

كــه   زیاده یه كــی  ئــه و  ســه ره ڕای  ده كات.  پێشكه شــی 

كرواتیــا پێشكه شــی یــۆرۆی ده كات ســنوورداره ، بــه اڵم 

پێشكه شــكردنی  ئاســتی  له ســه ر  ئه رێنییه كــه ی  ڕۆڵــه  

به شــداریده كات  ده بینیــن  شــاره زایان،  خزمه تگوزاریــی 

و  مه غریــب  لــه   ژنــان  فێركردنــی  پرۆژه كانــی  لــه  

ئه فغانســتان، هه روه هــا ڕۆڵێكــی گرنــگ لــه  پرۆســه ی 

ئاشــتیی فه له ســتین ده گێڕێــت، ئــه وه ش لــه  ڕێگــه ی ئــه و 

چاالكــی و پابه ندبوونــه ی، كــه  وه زیــری ده ره وه ی كرواتیــا 

)ڤیســنا یۆســیچ( لــه  كێشــه ی فه له ســتین – ئیرسائیلــدا 

ــه   ــواره ی، ك ــه و ب ــه باره ت ب ــه اڵم س ــتێت. ب ــی هه ڵده س پێ

ــی  ــاو یه كێتی ــت ڕۆڵێكــی پێشــكه وتوو له ن ــا ده توانێ كرواتی

ــت،     ــره وه  ده توانێ ــی ت ــه  ڕێگه یه ك ــت، ل ــادا ببینێ ئه ورووپ

و  شــه ڕ  كۆمه ڵگایانــه ی  ئــه و  ســه قامگیریی  لــه ڕووی 

لــه  كاتێكدایــه   ملمانێــی چه كدارییــان تێدایــه ، ئه مــه  

كــه ئــه و ڕۆڵــه   مامناوه نــده ی كرواتیــا ده یگێڕێــت زۆر 

هه ریه كــه   له گــه ڵ  په یوه ندییه كانــی  بــه اڵم  گرنگــه ، 

ــۆزه .  ــتا زۆر ئاڵ ــا هێش ــن و رسبی ــنه و هه رزه گۆڤی ــه  بۆس ل

به ده ســت  هێشــتا  رسبیــا  و  كرواتیــا  په یوه ندییه كانــی 

به رده وامبوونــی ژماره یــه ك كێشــه ی هه ڵپه ســێردراوه وه ، 

                                   سوپای كرواتیا
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كێشــانه   لــه و  به شــێك  نییــه .  بــاش  په یوه ندییه كــی 

ــوان هــه ردووال به هــۆی  ــه ی، له نێ ــه و تۆمه تان په یوه ســن ب

بوونــی  كۆمه ڵكــوژی  ئه نجامدانــی  لــه   به رپرســیارێتی 

ــه   ــه وه  ل ــی نێوده وڵه تیی ــادگای تاوان ــه ن ده ــه ، له الی هه ی

الهــای كارییــان له ســه رده كرێت. كرواتیــا و رسبیــا دوو 

ده وڵه تــن واژۆیــان له ســه ر ڕێككه وتننامــه ی )دایتــۆن( 

بۆســنه و  لــه   ئاشــتییان  ده ســته به ركردنی  كــردووه ، 

بــه اڵم  خۆیــان،  سه ســتۆی  خســتووه ته   هه رزه گۆڤیــن 

به رپرســیارێتیی كرواتیــا لــه و باره یــه وه  زیاتــره . 

ــه   ــنه  ل ــی بۆس ــی كرواته كان ــه ی دۆخ ــه  كێش ــه باره ت ب س

ــه ركردن  ــی چاره س ــڕۆدا قابیل ــه  ئیم ــت ل ــا، پێده چێ كرواتی

ــی  ــووه  ئه ندام ــا ب ــه وه ی كرواتی ــی دوای ئ ــت، به تایبه ت بێ

یه كێتپــی ئه ورووپــا، بــه اڵم لــه  هه مــوو بارێكــدا مه ترســیی 

گه ڕانــه وه بــۆ سیاســه ته  ده ســتێوه ره كانی كرواتیــا لــه  

و  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه و  ده وڵه تــی  كاروباره كانــی 

ــه   ــه ، ب ــه و واڵت ــۆ شــێواندنی ســه قامگیریی ئ ــی ب هه وڵدان

حوكمــی پابه ندبوونــی كرواتیــا بــه  ڕێككه وتننامــه كان و 

یاســاكانی ئه ورووپــا زۆر پاشه كشــه ی كــردووه .

وزه  ئاینده ی كرواتیایه  
ســه ره ڕای پووكانــه وه ی ئابــووری و پێشــبینییه  جێگــه ی 

بــه   ئابوورییــه كان، ســه باره ت  ڕه شــبینییه كانی شــاره زا 

قورســی باشــبوون و چاكســازیكردن له  ئابووریــی كرواتیادا، 

زۆره ،  وزه یه كــی  و  توانــا  خاوه نــی  واڵتــه   ئــه و  بــه اڵم 

پێشــكه وتوو.  ئه ورووپایــی  ده وڵه تێكــی  ببیتــه   تاوه كــو 

كرواتیــا  لــه  بــه رده م  ده رفــه ت  باشــرین  پێده چێــت 

هه روه هــا  بێــت،  وه زه دا  و  گه شــتوگوزار  كه رتــی  لــه  

پێگــه  تایبــه ت و گرنگه كــه ی بووه تــه  جێــی ســه رنجی 

كــه   ڕووســیا،  وه ك  زلهێــزی  ده وڵه تانــی  لــه   هه ندێــك 

ئه گــه ر به كاربهێرێــت پشــتیوانیی ڕۆڵــه  ئابوورییه كــه ی 

ناوچــه ی  لــه   جیۆسیاســییه ی  كاریگه رییــه   ده كات، 

خۆرئــاوای به ڵقــان، لــه  ڕێگــه ی گه شــه پێدانی كه رتــی 

كۆمپانیــای  هــه ردوو  هه وڵه كانــی  زیاتــرده كات.  وزه وه  

ده ســتگرتن  بــۆ  ئاشــكرایه ،  )گازپــڕۆم(  و  )رۆســنیفت( 

به ســه ر كه رتــی ســراتیژیی نه وتــی كرواتیــا، بــۆ ئــه و 

مه به ســته ش ده رفه تــی كڕینــی پشــكه كانی كۆمپانیــای 

خســتووه ته   )INA(یــان  كرواتیــا  نیشــتامنی  نه وتــی 

هه مــوو  مۆنۆپۆڵــی   )INA( كۆمپانیــای  و  به رده ســت 

كرواتیــای  غــازی  و  نــه وت  ناوخــۆی  به رهه مهێنانــی 

ــه و پشــكانه ی  ــه وه ی ئ ــۆ گه ڕاندن ــده دات ب كــردووه ، هه وڵ

بــه   ســیناده ر(  )ئیڤــۆ  پێشــوو  ســه رۆكوه زیرانی  كــه  

كۆمپانیــای )مــۆڵ(ی هه نــگاری فرۆشــتووه ، بــه اڵم به هــۆی 

كورتهێنــان  قه بــاره ی  زیادبوونــی  و  ئابــووری  سســتیی 

توانــای  ئێســتادا  لــه   كرواتیــا  گشــتیدا،  بودجــه ی  لــه  

ــه و مه به ســته ،  ــۆ ئ ــه،  ب ــی پێویســتی نیی ــی دارای دابینكردن

بــه اڵم ئه گــه ر كۆمپانیــای )INA( بــه  ڕووســیا فــرۆرشا، 

ســه رمایه ی  ڕاكێشــانی  بــۆ  پاڵنه رێــك  ده بێتــه   ئــه وه  

پێویســتیدایه ،  له وپــه ڕی  كرواتیــا  كاتێكــدا  لــه   تــازه ، 

كێشــه   و  گرفــت  لــه   به شــێك  چاره ســه ركردنی  بــۆ 

كرواتیــا  ئه ندامێتیــی  هه رچه نــده   كۆمه اڵیه تییه كانــی، 

لــه  یه كێتیــی ئه ورووپــا كۆســپه  لــه  بــه رده م پرۆســه ی 

فرۆشــتنی كۆمپانیــای )INA(، لــه  كاتێكــدا كــه  كڕینــی 

ڕووســییه وه ،  گازپرۆمــی  كۆمپانیــای  له الیــه ن   )INA(

ــه وت  ــواری پیشه ســازیی ن ــه  ب ــه  ل ڕۆڵێكــی هه ژموونگه ران

و غــاز لــه  ناوچــه ی خۆرئــاوای به ڵقــان بــه  ڕووســیا ده دات، 

ڕه تده كاتــه وه .     ســه ودایه   ئــه و  برۆكســل  بــه اڵم 

ــنیی  ــی بۆس ــچ – توێژه رێك ــمان صۆفیتی *  عوس
په یوه ندییــه   توێژینــه وه ی  لــه   شــاره زایه،  
به ڵقــان     لێكۆڵینه وه كانــی  و  نێوده وڵه تییــه كان 

سه رچاوه:  
         سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه 
http://studies.aljazeera.net/ar       

  



چوارەم: کۆماری ئه لبانیا

ده وڵه تێك له دووڕێیانی میراتی سته می 
نه ته وه یی  و ئه وروپاییبوون گه شه  ده كات

نه سره ت شانتشار*
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ئه لبانیا به  پێكه وه گونجانی دیمۆگرافی ناسراوه ، به و پێیه ی نیشتمانی ئه و ئه لبانی نه ژادانه یه ، 
كه  به سه ر زیاتر له  ده وڵه تێكی دراوسێدا له  ناوچه ی به ڵقان دابه شبوون. پااڵوتنی ئه لبانیا بۆ 
ئه ندامێتی له  یه كێتیی ئه ورووپا، بووه ته  ده رفه تێك بۆ گه شه كردنی هه ستی ناسیۆنالیستی 
»نه ته وه ی ئه لبانی« له  چوارچێوه ی كیشوه ری ئه ورووپا، ئه گه ر بزانین كه  ئه لبانیا ئه ندامه  له  
له  كێبڕكێی نێوان دوو حزبی سه ره كی  پایته خت  )تیرانا(ی  له   ژیانی سیاسی  ناتۆ.  په یمانی 
خۆی ده بینێته وه : حزبی دیموكراتی، كه  گرنگیی تایبه تی به  كه مینه ی ئه لبانی له  ده ره وه ی 
سۆسیالیست  ڕه وتی  به   سه ر  سۆسیالیستی  حزبی  هه روه ها  ده دات،  ئه لبانیا  سنووره كانی 
دیموكراتی ئه ورووپییه . هیچ كام له م دوو حزبه  ناتوانن به  ته نیا ده سه اڵتی سیاسی له  ئه لبانیا 
به ڕێوه ببه ن، به  تایبه تی كه هێشتا  ئه و واڵته له  قۆناغی هه ستانه وه  و گه شه سه ندندایه ، له  
قۆناغی پێشكه وتووی ده ربازبوونه  له  میراتی پێشووی كۆمۆنیستی و به ره و به ئه ندامبوون له  

یه كێتیی ئه ورووپا هه نگاو ده نێت. 

له گــه ڵ  ئه لبانیــا  په یوه ندییه كانــی  ده كرێــت  پێشــبینی 

ــی ئیســامیدا،  ــه  دراوســێكانی و جیهان ــه  ئه ورووپی ده وڵه ت

گه شــه ی زیاتــر بــكات، چونكــه  ئــه وه  ڕێگــه ی كورتــی 

نێوانیانــه  بــۆ كه ڵكوه رگرتنــی هاوبه رامبــه ر، به تایبه تــی 

ــان و وزه ، چونكــه   ــی ڕێگه وب ــه ڕووی ڕاكێشــانی تۆڕه كان ل

هێڵه كانــی ناردنــی غــازی رسوشــتیی ئازه ربایجــان لــه  

ــه ڕ  ــادا تێپ ــه  ئه لبانی ــا ب ــه ره و ئه ورووپ ــاوه،  ب ڕێگــه ی توركی

ده بێــت. 

ده وڵه تــی ئه لبانیــا كه وتووه تــه  باشــووری نیوه دورگــه ی 

و  ئه دریاتیكــی  ده ریــای  ســه ر  ده ڕوانێتــه   و  به ڵقــان 

 )362( كه ناراوه كانــی  دووریــی  و  ئایۆنــی  ده ریــای 

ســنوورێكی  ئه لبانیــا  خۆرهه اڵتــه وه   لــه   كیلۆمه تــره . 

لــه  الی  یۆنــان و مه كدۆنیــا هه یــه ،  له گــه ڵ  وشــكانی 

خۆرئاوایشــه وه  له گــه ڵ كۆمــاری چیــای ڕه ش هاوســنووره . 

وه ك زۆرێــك لــه  ده وڵه تانــی تــری ئه ورووپــا، لــه  مێــژوودا 

ــه ردا  ــان به س ــه  ئه لبانیای ــاوی )Albos( وات ــه كان ن ڕۆمانیی

ــاخاوی  ــی ش ــای زه وی ــدا وات ــی التینی ــه  زمان ــه  ل ــوه ، ك بڕی

ده به خشــێت، وه ك باشــرین شــوێن بــۆ بینینــی خــۆر 

ڕووبــه ری  تێكــڕای  كــه   به تایبه تــی  ده ڕوانرێــت،  لێــی 

ئه لبانیــا )28748( كیلۆمه تــری چوارگۆشــه،  ڕووبه رێكــی 

ــه رزی  ــاخی ب ــه ی ش ــه وه  لووتك ــه  باكووری ــاخاوییه  و ل ش

تێدایــه ، كــه  لــه  ڕابــردوودا نیشــتامنی رسوشــتی هه ڵــۆكان 

ڕه ســه ن  دانیشــتووانی  یه كه میــن  ئێلیرییــه كان  بــووه . 

ــه   ــاوه ، كــه  ب ــان ن ــه  واڵته كه ی ــاوی )شــیپریا(یان ل ــوون، ن ب

ــێت. ــۆكان( ده به خش ــی هه ڵ ــای )زه وی ــه وان مان ــی ئ زمان

هه وڵدانی ئه لبانیا بۆ سه ربه خۆیی 
ئیمپراتۆریه تــی  هه ره ســهێنانی  قۆناغــی  لــه   ئه لبانیــا 

خــاوه ن  ســه ربه خۆی  ده وڵه تێكــی  وه ك  عوســامنی، 

ــاڵی  ــه  س ــی ل ــتبوو، به تایبه ت ــڕۆی دروس ــنووره كانی ئیم س

شــه ڕه كانی  كاریگه ریــی  به هــۆی  دامــه زرا.  1912دا 

ئه لبانــی  ده وڵه تــی  ســنووره كانی  به ڵقــان  ناوچــه ی 

تریــش  جارێكــی  پاشــان  به ســه رداهات،  گۆڕانكارییــان 

ســنووره كانی  یه كــه م  جیهانیــی  جه نگــی  لــه دوای 

ڕابوونــی  هه رچه نــده   به ســه رداهێرا،  گۆڕانكارییــان 

ســاڵی  لــه   ئه لبانیــا،  گه لــی  كولتووریــی  و  سیاســی 

ده ســتیپێكرد.  پریــزرن  كۆمه ڵــه ی  له گــه ڵ  1878وه  
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ئایدیا دیپلۆماتیك

 لببنیب ئو كۆمبریبیۆگرافیبی 

 لببنیب ئو ییی جٌگراف پێگو 
 تر  ( كیلۆمو263) ،دریبتیكی ً ئبیۆنی ریبی ئو ردًً ده ر ىو ڵقبن ً سو ی بو دًرگو نیٌه  ًێتو كو ده

 .  شو هڕً كۆمبری چیبی  كدۆنیب یۆنبن ً مو  لو  كو ریو ً دراًسێی ىو  یو نبراًی ىو ری كوًسنٌ
  

                                                     
 

 
 

       
 
 
 

                                              
 
 
 

     
   

                                        
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ًانٌكردنی دانیشتشوگوتێكڕای   

0.3%  

نبًخۆ یداىبتی گشتی س لوكوپشكی تبكو  

( 2014دۆالر )10.700  

ڵئبًسبنی ىوێژهڕ  

1.7%  

2015تێكڕای داىبتی نبًخۆ بۆ سبڵی   

بلیۆن دۆالر 28.340  

كی رهرىێنبنی دهبوی ًهببرهقو  

بلیۆن دۆالر 4.226  

3.020.000ان: ًی دانیشتٌژمبره  

(2013)  %16.9ی بێكبری: ێژهڕ  

ی ئیتنی پێكيبتو
ًانٌدانیشت  

% 82.6 كبن:لببنییوئو   

%15.5 كبن:كراًهپۆلێننو   

0.9 %

ئبیینیی دانیشتًٌانی پێكيبتو  

      %6.8كس: رتۆدهئو%          56.7مٌسٌڵمبن: 

%2.5كبن: ڕهبێببًه              %10كبسۆلیك:   

% 2.1كبن: كتبشوبو   %16.2مبی دینی: بێ ئینت  
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لــه   به تایبه تــی  ئه لبانــی،  بــژارده ی  ســه رده مه دا  لــه و 

عوســامنی،  ئیمپراتۆریه تــی  هه ره ســهێنانی  ســه ره تای 

به رنامه یه كــی  1878دا  ســاڵی  لــه   پریــزرن  شــاری 

ده ربازبوونــی  له پێنــاو  داڕشــت،  به تــه واوی  سیاســی 

داموده زگاكانــی  لــه   ئه لبانییــه كان  پاشــكۆیه تیی  لــه  

هه مــوو  یه كخســتنی  و  عوســامنی  ئیمپراتۆریه تــی 

ســنووری  له نــاو  ئه لبانییــه كان  كــه   ناوچانــه ی،  ئــه و 

ده ژییــان.  له ســه ری  یه كگرتــوودا  ده وڵه تــی  یــه ك 

نوێنه رانــی  كــه   به رلیــن،  كۆنگــره ی  ده رئه نجامه كانــی 

و  مه جــه ر  و  نه مســا  ئیمپراتۆریه تــی  و  ئه ڵامنیــا 

فه ڕه نســا و به ریتانیــای گــه وره  و ئیتالیــا و رووســیا و 

له ســه ر  ڕێككه وتــن  گه یشــته   بــوون،  تیایــدا  توركیــا  

ــه رده مه دا  ــه و س ــه  ل ــان، ك ــی به ڵق ــكردنی ده وڵه تان دابه ش

بــوون.  ئیمپراتۆریه تــی عوســامنیدا  له ژێــر هه ژموونــی 

بــه م شــێوه یه  هه ریه كــه  لــه  رسبیــا و چیــای ڕه ش و 

ڕۆمانیــا و بولگاریــا ســه ربه خۆییان به ده ســتهێنا، بــه اڵم 

بــه   درا   ، هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه و  داگیركردنــی  مافــی 

مه جــه ر.  و  نه مســا  ئیمپراتۆریه تــی 

هــۆكاری  بــووه   زلهێــزه كان،  نێــوان  ڕێككه وتننامــه ی 

گه یاندنــی زیانــی جۆراوجــۆر بــه  مافــی ئه لبانییــه كان، 

ــی  ــۆ وه گرتن ــان ب ــه  داواكارییه كانی ــوو ب ــه  ڕازی نه ب چونك

به ڵكــو  توركیــا،  ده ســه اڵتدارانی  لــه   ســه ربه خۆیی 

ده وڵه تــی  خاكــی  بــه   ئه لبانیــا  باكــووری  ناوچه كانــی 

به رامبــه ر  لــه   شــت  هه مــان  لكێــران.  ڕه ش  چیــای 

ده ریــای  ســه ر  )ئۆلتســینیا(ی  ناوچــه ی  دانیشــتووانی 

ئــه وه دا  له گــه ڵ  هاوتــه راش  ڕوویــدا،  ئه دریاتیكــی 

كــه   واڵتــه ،  ئــه و  باشــووری  ئه وپــه ڕی  ناوچه كانــی 

زۆرینــه ی دانیشــتووانه كانیان لــه  ڕه چه ڵه كــی ئه لبانــی 

ــه  ســه ر خاكــی یۆنانــی  ــر( خران ــه  ناوچــه ی )ئیبی ــوون، ل ب

و  خواســت  هه مــوو  به رلیــن  كۆنگــره ی  دراوســێ. 

داواكارییه كانــی كۆمه ڵــه ی )پریــزرن(ی پشتگوێخســت، 

عوســامنی  ئیمپراتۆریه تــی  خاكــی  لــه   به شــێك  وه ك 

كــرد،  نشــینه كاندا  ئه لبانــی  ناوچــه   له گــه ڵ  مامه ڵــه ی 

ــه م. وه ك  ــورك دایه قه ڵ ــی ت ــه  هاوواڵتی ــی ب ئه لبانییه كانیش

بڕیاره كانــی  هه مــوو  ڕه تكردنه وه یه كــی  كاردانــه وه  و 

كۆمه ڵــه ی  به رلیــن،  كۆنگــره ی  لــه   زلهێــز  ده وڵه تانــی 

پریــزرن ڕایگه یانــد: »نیــوه  دورگــه ی به ڵقــان هه رگیــز 

ئه لبانییــه كان  چونكــه   نابینێــت،  به خۆیــه وه   ئاشــتیی 

به دیهێنانــی  له پێنــاوی  تێكۆشــان  و  خه بــات  لــه  

تــازه   كــه   ده وڵه تانــی  ئــه و  ناوه ســن«.  ســه ربه خۆیی 

1878دا،  ســاڵی  لــه   به رلیــن  كۆنگــره ی  په راوێــزی  لــه  

ــا  ــه  رسبی ــوون ل ــی ب ــتهێنابوو، بریت ــه ربه خۆییان به ده س س

و چیــای ڕه ش و ڕۆمانیــا و بولگاریــا، كــه  ده ســتیانكرد بــه  

و  تایبه تییــه كان  خاوه ندارێتییــه   ده ستبه ســه رداگرتنی 

ئه لبانییــه كان.  دانیشــتووانه   ته نگه تاوكردنــی 

لــه   هایــس(  )كارلتــۆن  ئه مه ریكــی،  مێژوونوســی 

به رلیــن  كۆنگــره ی  ده رئه نجامه كانــی  توێژینــه وه ی 

كێشــه ی  ئێمــه    1878 ســاڵی  »پێــش  نووســیویه تی: 

ــه  پیاوه نه خۆشــه كه   ــوو، وات ــان هه ب خۆرهــه اڵت و توركیام

لــه  بۆســفۆڕ، بــه اڵم لــه دوای ســاڵی 1878 دۆخه كــه  گــۆڕا، 

چونكــه  كۆنگــره ی به رلیــن ناوچــه ی به ڵقانــی بــه ره و شــێتی 

ــی شــێتیی به ڵقــان هێشــتا  ــن به رئه نجامه كان ــرد«. مه خاب ب

ــن  ــره ی به رلی ــه دوای كۆنگ ــه . ل ــڕۆش به رده وام ــو ئه م تاك

كۆمه ڵــه ی )پریــزرن( لــه  چوارچێــوه ی شــه ڕی مێلیشــیاییدا 

لــه   په الماره كانــی  و  هێــرش  له ســه ر  به رده وامبــوو، 

ــاو  ــه ك له پێن ــه  الی ــه وه ش ل ــای ڕه ش، ئ ــان و چی دژی یۆن

ــه   ــا، ل ــی ئه لبانی ــه  داگیركراوه كان ــتهێنانه وه ی ناوچ به ده س

الیه كــی تریشــه وه  كۆمه ڵه كــه  ســه رقاڵی شــه رێكی تــر 

ئاشــكرایه  كــه  لــه ڕووی مێژووییــه وه  ئه لبانییه كان 
باوه ڕیــان به  ئایینی ئیســالم و مه ســیحی هێناوه  و 
به پێی شێوازی تایبه تی خۆیان كارییان بۆ په ره پێدانی 

پراكتیزه كردنی سرووته كانیان كردووه
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بــوو، لــه  دژی ده وڵه تــی عوســامنی بــۆ به ده ســتهێنانی 

ناوچه كانــی  هه مــوو  یه كخســتنی  و  ســه ربه خۆیی 

ئه لبانیــا. 

دژی  لــه   میللییــه كان  ناڕه زایه تییــه   و  ڕاپه ڕیــن 

ئیمپراتۆریه تــی عوســامنی، تاكــو ســه ره تای شــه ڕه كانی 

ــه رجه م  ــا س ــدا توركی ــه  تیای ــوون، ك ــه رده وام ب ــان ب به ڵق

له ده ســتدا.  به ڵقــان  ناوچــه ی  لــه   زه وییه كانــی 

شــه ڕه كانی  ڕوودانــی  ئه نجامــی  لــه   ڕاســته وخۆش 

ــاڵی 1914دا  ــه  س ــی، ل ــی جیهان ــی یه كه م ــان جه نگ به ڵق

هه ڵگیرســا، دوای ئــه وه ش لــه  ســاڵی 1918 شانشــینی 

كۆســۆڤۆی  ناوچــه ی  كــه   دامه زرێــرا،  یوگۆســاڤیا 

ــی  ــه  كات ــه وه . ل ــای گرت ــی مه كدۆنی ــی و خۆرهه اڵت ئه لبان

پرۆســه كانی ئازادبــوون و ســه ربه خۆییدا، كــه  گه النــی 

ئه ورووپــا به خۆیانــه وه  بینــی، دوای ئــه وه ش ده وڵه تــی 

و  نــۆزده   ســه ده ی  لــه   گه لێــك  هه مــوو  نه ته وه یــی 

هیــچ  ســه رده مه دا  لــه و  ئه لبانیــا  بونیادنــران،  بیســت 

دۆســت و هاوپه یامنێكــی نه بــوو، به ڵكــو ئه لبانییــه كان 

هــۆكاری  بــووه   ئــه وه ش  بــوون،  گۆشــه گیر  و  الواز 

له ســه ر  نه ته وه ییه كه یــان،  ده وڵه تــه   دانه مه زراندنــی 

هه مــوو ئــه و زه وییانــه ی تیایــدا نیشــته جێبوون، ئــه وه  

ئه لبانیــا  یه كــدا،  بیســتو  لــه  ســه ره تای ســه ده ی  بــوو 

ــه ی  ــوه ی گه له ك ــه  نی ــوو، ك ــی ب ــی ئه ورووپ ــا ده وڵه ت ته نی

بــه اڵم نیوه كــه ی تریــان  له ســه ر خاكه كــه ی ده ژییــان، 

ــوون. ــه ش بب ــێ داب ــی دراوس ــه ك ده وڵه ت ــوان ژماره ی له نێ

ــن  ــوو، ده بینی ــاڤیا ب ــه  یوگۆس ــه ر ب ــه  س ــۆڤۆ ك ــه  كۆس ل

كــه   هه یــه،   بوونیــان  ئه لبانــی  ملیــۆن   1.8 نزیكــه ی 

پێكده هێنــا،  دانیشــتووانه كه یان  كــۆی  %92ی  ڕێــژه ی 

ئه لبانــی  هــه زار   )525( مه كدۆنیــا  لــه   هه روه هــا 

دانیشــتووانی  كــۆی  %25.1ی  ڕێــژە ی  كــه   ده ژییــان، 

ژمــاره ی  لــه  چیــای ڕه ش  پێكده هێنــا.  ئــه و واڵته یــان 

ئه لبانییــه كان ته نیــا )35000(كــه س بــوو، لــه  رسبیــاش 

نزیكــه ی )60000(كــه س بــوون. ســه ره ڕای ئــه و ڕێــژه  

ــه   ــان، ك ــان ده ژیی ــه  یۆن ــه وه  ل ــه  كۆن ــه  ل ــه ی، ك ئه لبانیی

ژماره یــان گه یشــته  زیاتــر لــه  )200000(كــه س، بــه اڵم 

ــان  هێشــتا چاره نووســیان جێگــه ی ناكۆكییــه ، له نێــوان یۆن

و ئه لبانیــادا یه كایــی نه كراوه تــه وه . لــه  مــاوه ی نێــوان 

هــه ردوو جه نگــی جیهانیــی یه كــه م و دووه م، ئه لبانیــا 

لــه ڕووی ئابوورییــه وه ، لــه  ســه رده می ده ســه اڵتی شــا 

فشــه ڵ  و  ناســه قامگیر  شانشــینێكی  زۆگــوا  ئه حمــه د 

ــاڤیا  ــان و یوگۆس ــی یۆن ــت چاوتێبڕینه كان ــه  ده س ــوو، ب ب

باشــرینی  زۆگــوا  شــا  خواردبــوو.  گیــری  ئیتالیــاوه،   و 

په ســه ندكردنی  ڕێگــه ی  لــه   هه ڵبــژارد  خراپه كانــی 

پاڵپشــتیكردنی واڵته كــه ی له الیــه ن ئیتالیــاوه ، هه وڵیــدا 

دروســتبكات،  ڕۆمــا  له گــه ڵ  هاریــكاری  په یوه ندیــی 

ده ســه اڵت  لــه   و  هه ڵگه ڕایــه وه   لێــی  دواجــار  بــه اڵم 

ــرد.  ــه ی داگیرك ــاڵی 1939دا واڵته ك ــه  س ــته وه ، ل دووریخس

لــه دوای كۆتایــی جه نگی جیهانیــی دووه م كۆمۆنیســته كان، 

لــه   ده ســه اڵتیان  خۆجــه (  )ئه نــوه ر  ڕابه رایه تیــی  بــه  

ــر ده ســه اڵتی  ــه  ژێ ــه  خرای ــه و واڵت ــا گرته ده ســت، ئ ئه لبانی

بــه  ڕه وتــی مــاوی و  سیســتمێكی كۆمۆنیســتی ســه ر 

به بــێ دۆســت و هاوپه یــامن، بــۆ مــاوه ی )45( ســاڵ 

و  به رلیــن  دیــواری  ڕووخانــی  تاكــو  بــوو،  گۆشــه گیر 

ــا.  ــژه ی كێش ــتی درێ ــتمی سۆسیالیس ــهێنانی سیس هه ره س

لــه دوای هه ره ســهێنانی سیســتمی سۆسیالیســتی، كۆمــاری 

یوگۆســاڤیاش هه ره ســی هێنــا و هــه ر شــه ش كۆماره كــه ی 

بــوون،  یوگۆســاڤیادا  یه كێتیــی  ده ســه اڵتی  له ژێــر 

ســه ربه خۆییان  خوێنــاوی  شــه ڕێكی  چه نــد  لــه دوای 

ــه ربه خۆیی  ــاڵی 1999 س ــه  س ــۆڤۆش ل ــتهێنا، كۆس به ده س

ــان  ــان دانی ــا و یۆن ــه  رسبی ــچ كام ل ــه اڵم هی به ده ســتهێنا، ب

نه نــاوه .  ســه ربه خۆییدا  بــه  

ئه ورووپــا،  گه النــی  زۆربــه ی  له گــه ڵ  بــه راورد  بــه  

تایبه تــی  بــه  )3( خه ســڵه تی  ئه لبانیــا  النیكــه م گه لــی 

ده نارسێــت: 

ســه ر  ده گه ڕێتــه وه   ئه لبانــی،  گه لــی  1.ڕە چه ڵه كــی 

ئیلیرییــه كان، كــه  لــه ڕووی مێژووییــه وه  ده گه ڕێنــه وه  ســه ر 

خاكــی نیوه دورگــه ی به ڵقــان، لــه  ســه ده ی نــۆزده ی پێــش 
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زاییــن، بــه م شــێوه یه ش نه وه كانیــان لــه  ئه لبانییــه كان 

بــه  كۆنریــن گه لــی كیشــوه ری ئه ورووپــا داده نرێــت. 

به هــۆی ئــه و كۆچكردنانــه وه ، كــه  گــه الن لــه  كۆنــدا 

ســاڤینی  گه النــی  به تایبه تــی  بینیــوه ،  به خۆیانــه وه  

ئــه و  لــه  ســه ده كانی شه شــه م و حه وته مــی زایینیــدا، 

بــوون،  نیشــته جێ  تێیانــدا  ئیبیرییــه كان  ناوچه كانــه ی 

لــه ڕووی زمــان و ئیتنییــه وه  لــه و ناوچانــه دا قه تیســكراون، 

خۆرهه اڵتــی  و  كۆســۆڤۆ  و  ئه لبانیــا  بــه   ئه مــڕۆ  كــه  

نــارساون.  مه كدۆنیــا 

كولتــووره .  و  فره ئاییــن  ئه لبانــی  ئیتنیــی  2.پێكهاتــه ی 

ئه لبانییــه كان  مێژووییــه وه   لــه ڕووی  كــه   ئاشــكرایه  

هێنــاوه  مه ســیحی  و  ئیســام  ئایینــی  بــه   باوه ڕیــان 

بــۆ  كارییــان  خۆیــان  تایبه تــی  شــێوازی  به پێــی   و 

ــه و  ــان كــردووه، ب ــی پراكتیزه كردنــی رسووته كانی په ره پێدان

ــه نیان،  ــووری ڕه س ــك رسووت و كولت ــه وه  كۆمه ڵێ هۆیه ش

ــووری  ــان و كولت ــری زم ــه  هه ڵگ ــووه ، ك ــه  ب ــه  ال كه ڵه ك ل

مه ســیحییه تیان  و  ئیســام  بنه ماكانــی  لــه   ئه لبانییــه  و 

هه ڵگرتــووه .  پێكــه وه  

3.لــه  مێــژووی نه ته وه یــی ئه لبانیــادا پــه ره  بــه  ڕیتمــی 

ئیــن  كــه   مانایــه ی  ئــه و  به پێــی  دراوه،   )ده مارگیــری( 

تــره وه   لــه  الیه كــی  بــه اڵم  ویســتوویه تی،  خه لــدون 

گیانــی هاریــكاری و پێكه وه بــوون و گونجــان له نێــوان 

ــه م  ــه  ئ ــدراوه ، بۆی ــدا په ره یپێ ــه وه ی ئه لبانی ــی نه ت ڕۆله كان

ــی  ــه زی و دوژمنایه ت ــۆ ناح ــی ب ــچ بوارێك ــڵه تانه  هی خه س

و شــه ڕ له نێــوان ئه لبانییه كانــدا نه مایــه وه ، وه ك چــۆن 

زۆرینــه ی گه النــی خۆرئــاوای ئه ورووپــا شــه ڕ و مامانێیــان 

له نێــوان كاســۆلیكه كان و پرۆتســتانته كان یــان كاســۆلیك و 

توێژه رانــی  جــار  زۆر  به خۆوه بینــی.  ئه رتۆده كســه كان 

دووپاتــی  ئه لبانیــا  مێژوونووســانی  و  ئه نرۆپۆلۆژیــا 

ئه لبانییــه كان  الی  لــه   دیــن  »به هێزتریــن  ده كه نــه وه : 

بریتییــه  لــه  وابه ســته بوون بــه  ئه لبانیبــوون«. 

پرۆسه ی گۆڕانكاریی سیاسی 
جه مــاوه ری  ڕاپه ڕینــی  ده رهاویشــته كانی  ترســی  لــه  

كۆمۆنیســتی  سیســتمی  دیكتاتۆرییــه ی،  ئــه و  دژی  لــه  

ــی  ــه وه ، حزب ــای گرت ــی ئه ورووپ ــه ی خۆرهه اڵت ــه  ناوچ ك

ــی یه كه مــی ســاڵی 1990  ــه  كانون ــا ل كۆمۆنیســتیی ئه لبانی

ــه و  ــه وه ، كــه  ل ــه ڕووی هه موارێكــی ده ســتووری كرای ڕووب

ڕێگه یــه وه  ڕێگــه  خۆشــكرا، بــۆ پۆلكتیزه كردنــی سیســتمی 

بوجار نیشانی سه رۆكی ئه لبانیا                           ساڵح بریشا سەرۆکی پێشووی ئەلبانیا
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ــی  ــاك ئایدیۆلۆژیای ــه  سیســتمی ت ــان ل فره حزبــی و وازهێن

دیموكراتــی  حزبــی  ســه رده مه دا  لــه و  كۆمۆنیســتی. 

ــه   ــا( ل ــاڵح بریش ــه ركردایه تیی )س ــه  س ــه زراو، ب ــازه  دام ت

ســه ركه وتنی   1992 ســاڵی  په رله مانیــی  هه ڵبژاردنــی 

-1993 ســااڵنی  له نێــوان  بریشــا  ســاڵح  به ده ســتهێنا. 

كۆمه ڵێــك  جێبه جێكردنــی  بــه   هه ســتا  1996دا، 

ــه   ــا، ك ــه ی ئه لبانی ــاو كۆمه ڵگ چاكســازیی ســراكچه ری له ن

ــه كردنی  ــازاڕ و خه سخه س ــی ب ــی ئابووری ــه  جێبه جێكردن ل

گرتنه بــه ری  ده وڵــه ت،  خاوه ندارێتییه كانــی  و  موڵــك 

ــۆی  ــیدا خ ــی سیاس ــه  ژیان ــی ل ــی سیاس ــتمی لیرباڵی سیس

ــه دا  ــه و ماوه ی ــا، ل ــی ئه لبانی ــه ت ئابووری ــه وه ، ته نان بینیی

گه شــه كردنێكی ســااڵنه ی به رده وامــی بــه  ڕێــژه ی 9% 

سیاســه تی  ئاســتی  له ســه ر  بــه اڵم  به خۆیه وه بینــی. 

ســه رۆك  نێوده وڵه تییــه كان،  په یوه ندییــه   و  ده ره وه  

بریشــا بوێریــی نیشــاندا، لــه  ڕێگــه ی به ئه ندامبوونــی 

ــه  ســاڵی  ــی ئیســامی، ل ــه  ڕێكخــراوی هاریكاری ــا ل ئه لبانی

ــا  ــی ئه ورووپ ــه  په رله مان ــی ل ــان به ئه ندامبوون 1992، پاش

ــاڵی 1995.  ــه  س ل

ــه  واڵتێكــدا كــه   ئــه م گۆڕانكارییــه  دیموكراتییــه  خێرایــه ، ل

خاوه نــی كولتوورێكــی دیموكراتیــی ده وڵه مه نــد نییــه ، 

دامــوده زگای دێریــن و به هێــزی تێــدا نییــه ، خاوه نــی 

كولتــووری ســه روه ریی یاســا نییــه ، بــه اڵم له  ســاڵی 1997دا 

كــه   بــرد،  پاشــاگه ردانی  بــه ره و  ئه لبانیــا  كۆمه ڵگــه ی 

هه ڕه شــه ی لــه  ســه قامگیری و ئارامــی و یه كپارچه یــی 

لــه  بوونیشــی  كــرد.  به ڵكــو هه ڕه شــه ی  ئــه و واڵتــه، 

كــه   ڕیباخــۆره كان،  و   پاشــه كه وتكاره كان  بانكــه 

یاســاكان ڕێگه یــان پێــدان بــۆ كاركــردن و گه شــه كردن، 

ده ســتیانكرد بــه  پێدانــی قــه رزی ئاســتبه رز بــه  برێــكاره كان 

                        سەرۆکی کۆسۆڤۆ و سەرۆکی ئەلبانیا
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لــه   پڕبــوون  بانكــه كان  كاتێــك  بــه اڵم  هاوواڵتییــان،  و 

ئاســتی  گه یشــته   دۆخه كــه   هاوواڵتییــان،  پاشــه كه وتی 

خــاوه ن  زۆربــه ی  و  بانكــی  سیســتمی  هه ره ســهێنانی 

بــۆ  هه اڵتــن  و  جێهێشــت  واڵته كه یــان  بانكــه كان، 

ــا، نزیكــه ی  ــه و شــێوه یه ش هاوواڵتییانــی ئه لبانی ده ره وه . ب

1.2 ملیــار دۆالری ئه مه ریكییــان له ده ســتچوو، ئــه وه ش 

خۆیداهێنــا،  بــه دوای  تــووڕه ی  میللیــی  ڕاپه ڕینێكــی 

ــه ر  ــه  س ــو هه ڵبكوتن ــدا، تاك ــووڕه ی هان ــی ت هاوواڵتییان

بانكــه كان و بنكــه  ســه ربازییه كان، تااڵنكردنــی هه مــوو 

ئــه و چه كــو چۆاڵنــه ی تێیانــدا بــوو، له دواییشــدا زۆربــه ی 

چه كــه كان ڕه وانــه ی كۆســۆڤۆ كــران، به دیاریكراوییــش 

ڕزگاریخــوازی  ســوپای  چه كدارانــی  ده ســت  كه وتنــه  

كۆســۆڤۆ، كــه  لــه  ســاڵی 1999 له پێنــاو به ده ســتهێنانی 

ده جه نــگا. رسبیــا  لــه   ســه ربه خۆیی 

ئاشــكرایه   ئه لبانیــا،  باشــووری  بــه   ســه باره ت  بــه اڵم 

به ڵكــو  بــوو،  كۆمۆنیســتی  سیســتمی  هاوســۆزی  كــه  

بانــده  تاوانكارییــه كان  بــووه  خاكێكــی بێخــاوه ن، كــه  

ئه نجامــدا.  تیــادا  زۆرییــان  خراپه كانــی  و  گه نده ڵــی 

حكومه تــی ئه لبانیــا نه یتوانــی كۆنرۆلــی بارودۆخه كــه  

بــكات، ئارامــی و ســه قامگیری بــۆ بگێڕێتــه وه ، ته نیــا 

بــه  هاوكاریــی ده ره كــی پۆلیســی ئیتالیــا نه بێــت. لــه  

ئه لبانیــا  لــه   په رله مانــی  هه ڵبژاردنــی  1997دا  ســاڵی 

بریشــای  حزبه كــه ی  ئه نجامه كــه ی  بــه اڵم  ئه نجامــدرا، 

بــه   تــازه   حزبێكــی  ســه ركه وتنی  ڕێگــه ی  لــه   ســزادا، 

نــاوی حزبــی سۆسیالیســتی بــه  ڕابه رایه تیــی )فاتــوس 

نانــۆ(، بــه اڵم لــه  ســاڵی 2005 تۆمه ته كانــی گه نده ڵــی 

دارایــی و دادوه ری خرایــه  پــاڵ حزبــی سۆسیالیســتی و 

ــۆ شكســتهێنانی  ــوو ب ــك ب ــه وه ش هۆكارێ ســه رۆكه كه ی، ئ

لــه  لــه  هه ڵبژاردنه كانــدا و دووبــاره  ده رگای كــرده وه ، 

بــۆ  ئه لبانیــا  دیموكراتــی  حزبــی  گه ڕانــه وه ی   بــه رده م 

حكومــه ت بــه  ســه ركردایه تیی ســاڵح بریشــا. هــه ردوو 

بریشــا،  ســاڵح  ده ســه اڵتی  ســێیه می  و  دووه م  خولــی 

فۆكســی زیاتــری خســته  ســه ر گرنگیپێــدان بــه  سیاســه تی 

ده ره وه . لــه و ماوه یــه دا ئه لبانیــا هه نــگاوی خێــرای نــا، 

بــۆ به ئه ندامبوونــی لــه  په یامنــی ناتــۆ و چڕكردنــه وه ی 

ویایه تــه   له گــه ڵ  په یوه ندییه كانــی  و  هاریــكاری 

ئه مه ریــكا.  یه كگرتووه كانــی 

میراتــی  لــه   به ته واوه تــی  ئه لبانیــا  2009دا  ســاڵی  لــه  

كۆمۆنیســتی ده ربــازی بــوو، لــه  به رامبه ریشــدا بــووه  

ئه ندامــی تــه واو لــه  په یامنــی ناتــۆ، لــه  هه مــان ساڵیشــدا 

ــاوكاری  ــه قامگیری و ه ــه ی س ــه ر ڕێككه وتننام واژۆی له س

گه شــه كردن  بــه اڵم  كــرد،  ئه ورووپــا  یه كێتیــی  له گــه ڵ 

ــازی  ــه  چاكس ــتی ب ــا پێویس ــر ئه لبانی ــه وه ی زیات و بووژان

یاســایی بنه ڕه تــی هه یــه ، ئــه وه ش النیكــه م پێویســتی بــه  

ــت.  ــه رده وام ده بێ ــورس و ب ــی ق )10( ســاڵ كاركردن

گۆڕانــی  بــه رده م  ئاســته نگه كانی  و  كۆســپ 
ئه لبانیــا  سیاســیی 

كــه   به ڵقــان،  ناوچــه ی  ده وڵه تانــی  زۆربــه ی  وه ك 

ئه لبانیــا  تێپه ڕیــون،  زۆردا  گۆرانكاریــی  قۆناغــی  بــه  

ــه   ــه  ل ــه وه ، ك ــی زۆر بووه ت ــه ڕووی ئاســته نگ و گرفت ڕووب

ــه وه ی  ــه ت و به ره نگاربوون ــی ده وڵ ــی داموده زگاكان الوازی

تاوانــی ڕێكخــراو و بازرگانیكــردن بــه  مــرۆڤ و بازرگانیــی 

مــادده  هۆشــبه ره كان خــۆی ده بینێتــه وه ، ئه مــه  ســه ره ڕای 

ئێســتا   له به رئــه وه  دادوه ری،  سیســتمی  كه متوانایــی 

پته وكردنــی  بــۆ  كاربــكات  لێیده خوازرێــت،  ئه لبانیــا 

دادوه ری  سیســتمی  چاككردنــی  و  یاســا  ســه روه ریی 

لــه م  زۆره ی،  جیاوازییــه   ئــه و  كه مكردنــه وه ی  له پێنــاو 

یه كێتیــی  ده وڵه تانــی  و  خــۆی  له نێــوان  ڕووه وه    

هه یــه .  بوونــی  ئه ورووپــادا 

بونیادنانــه وه   پرۆســه ی  پێده چێــت  به رامبــه ردا،  لــه  

بووه ته هــۆی  واڵتــه دا  لــه و  ژێرخــان  په ره پێدانــی  و 

ته نانــه ت  بــه رده وام،  و  بــاش  ئه نجامــی  به دیهێنانــی 

بــه   ژمــاره ی ئــه و گه شــتیارانه ی ڕووده كه نــه  ئه لبانیــا، 

ــه ی  ــه  پێچه وان ــه . ب ــه رده وام ڕووله زیادبوون ــێوه یه كی ب ش

ئابــووری  پووكانــه وه ی  ئه لبانیــا  به ڵقــان،  ده وڵه تانــی 
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ئابــووری  گه شــه ی  چونكــه   نه بینیــوه ،  به خــۆوه  

لــه دوای قۆناغــی ســه ربه خۆیی و لــه  ســایه ی قه یرانــی 

تۆماركــردووه ،  ئه رێنــی  ئاســتێكی  جیهانیــدا  ئابووریــی 

بــووه .   3% تــا   1% له نێــوان  ســااڵنه ی  گه شــه كردنی 

ئــه م ســه ركه وتنه  ده گه ڕێتــه وه  بــۆ پاندانانــی بــاش و 

زیادبوونــی وه به رهێنانــی بیانــی، لــه  كه رتــی ژێرخــان 

به رهه مهێنانــی  وێســتگه كانی  و  پیشه ســازییه كان  و 

هاوســه نگ،  گه شه ســه ندنی  سیاســه تی  كاره بــا.  وزه ی 

ــاده ی  ــدا پی ــااڵنه ی دوایی ــه م س ــا ل ــی ئه لبانی ــه  ده وڵه ت ك

كــردووه،  لــه  به هێزكردنــی یه كبوونــی سیاســیی ناوخۆییــدا 

نێــوان  جیاوازییه كانــی  ئــه وه ش  بــووه ،  به رجه ســته  

باكــووری  و  گه شه ســه ندو  پێشــكه وتووی  باشــووری 

الواز و لــه ڕووی ئابــووری و گه شــه پێدان كه مكــرده وه . 

باســكرا،  به رجه ســته بووانه ی  ئــه و  بنه مــای  له ســه ر 

ــا  ــی ئه لبانی ــن: ناســنامه ی سیاســیی ده وڵه ت ــت بڵێی ده كرێ

له ســه ر ئاســتی ناوخۆیــی بنه مــا جێگیره كانــی داڕێــژراوه ، 

ــه   ــه،  ل ــی ناوه ندیی ــی په رله مان ــا كۆمارێك ــه  ئه لبانی چونك

ئه وه شــدا  له گــه ڵ  پێكهاتــووه ،  ئیــداری  یه كــه ی   )12(

هه یــه ،  تیرانــا  لــه   ناوه نــدی حكومــه ت  ده ســه اڵتێكی 

ده ســه اڵتی تــه واوی به ســه ر ســه رجه م ناوچه كانــی واڵتــدا 

هه یــه ، لــه و واڵتــه دا هیــچ خواســتێكی جوداییخــوازی 

ــێ،  ــی دراوس ــه ڵ ده وڵه تان ــه راورد له گ ــه  ب ــه . ب ــی نیی بوون

ناســنامه  و بێوه یــی ده وڵه تــی ئه لبانیــا بارگاوییــه  بــه و 

به رلیــن،  كۆنگــره ی  بڕیاره كانــی  به هــۆی  قورســاییه ی 

لــه   ئه ســتۆی.  ســه ر  كه وتووه تــه    1878 ســاڵی  لــه  

ــییانه ی،  ــه و سیاس ــن ئ ــر ده بینی ــی ت ــۆ كاتێك ــه وه  ب كاتێك

له پێــش  ئه لبانیــان  ڕاســتڕه وه كانی  حزبــه   بــه   ســه ر 

ــه كان  ــوو ئه لبانیی ــی هه م ــی یه كبوون ــه كان پرس هه ڵبژاردن

ده ورووژێنــن، بــه اڵم پاڵپشــت بــه  ئه زموونه كانــی ڕابــردوو 

ــه   ــر و بۆچوونان ــه و بی ــی ئ ــه  ورووژاندن ــت، ك ده رده كه وێ

ــر  ــی ت ــی هیچ ــیی كات ــی سیاس ــه  پڕوپاگه نده یه ك ــه  ل جگ

نییــه ، پشــتیوانێكی جیددیشــی نییــه  و ناكرێــت بگۆڕدرێت 

بــۆ به رنامه یــه ك، كــه  قابیلــی جێبه جێكــردن بێــت. 

ئه لبانییــه كان،  ســه ره كیی  و  نیشــتامنی  به رژه وه ندیــی 

له نــاو  ئه لبانییانــه ی  ئــه و  تایبه تییــش  شــێوه یه كی  بــه  

بــۆ  وابه ســته ییان  لــه   بــه ده ر  ده ژیــن،  واڵته كه یانــدا 

ــری  ــڕه وه كان، پێداگ ــان چه پ ــتڕه و ی ــییه  راس ــه  سیاس حزب

ــه و  ــوو ئ ــا و هه م ــی ئه لبانی ــه ر به ئه ندامبوون ده كات له س

ــی  ــی ئه لبان ــه  هاوواڵتییان ــان، ك ــی ناوچــه ی به ڵق ده وڵه تان

له ســه ر خاكه كه یــان ده ژیــن، لــه  یه كێتیــی ئه ورووپــا. 

بــه م شــێوه یه  و بــه  یارمه تیــی ئه ورووپــا، ئه لبانییــه كان 

لــه و بڕوایــه دان پرســی نیشــتامنیان چاره ســه رده كرێت، 

یــان النیكــه م زه مینــه ی گونجــاوی بــۆ هه ڵده كه وێــت، 

تاكــو نه تــه وه ی ئه لبانــی لــه  ســایه ی بارودۆخــی ئاســاییدا 

ئه مــه   پێده چێــت  تیۆرییــه وه ،  ڕووی  لــه   گه شــه بكات. 

ــدا  ــی ڕووداوه كان ــدا هاتن ــه دوای یه ك ــی ب ــه ڵ لۆژیك له گ

ــه ر  ــه ته كان له س ــی سیاس ــه اڵم جێبه جێكردن ــت، ب ــۆك بێ ك

لــه   ئه نــدام  ده وڵه تانــی  لــه   هه ندێــك  بــه الی  زه وی، 

ئــه م  له گــه ڵ  به ته واوه تــی  ئه ورووپــا،    یه كێتیــی 

ئــه و  به ڵگــه ش  چاكریــن  وێكنایه تــه وه ،  لۆژیكــه دا 

ــای  ــاو به ریتانی ــوور له ن ــدای باك ــه  ئێرله ن ــه ، ك بارودۆخه ی

ئیســپانیا  لــه   باســك و كه ته لۆنیــا  گــه وره  و هه رێمــی 

ــن. ــدا ده ژی تیای

لــه  ئه نجامــی پێنــج خولــی هه ڵبــژاردن، ده كرێــت تێبینیــی 

ــا، بــه ره و ســه قامگیری  ئاراســته ی شــانۆی سیاســیی ئه لبانی

سیاســی  جه مســه ریی  دوو  سیســتمی  گرتنه بــه ری  و 

ــتكردنی  ــاو ده ستاوده س ــت، له پێن )ڕاســت – چــه پ( بكرێ

ئێســتادا  لــه   ئاشــتییانه .  شــێوه یه كی  بــه   ده ســه اڵت 

ــه  ســه ركردایه تیی  ــا، ب ــی ئه لبانی ــی دیموكرات هــه ردوو حزب

بــه   سۆسیالیســتی  حزبــی  و  بریشــا  ســاڵح  كاریزمــا 

هاوكێشــه ی  بووه تــه   ڕامــا،  ئیــدی  ســه ركردایه تیی 

لــه و  كام  هیــچ  بــه اڵم  ئه لبانیــا،  سیاســیی  دیمه نــی 

به ڕێوه بردنــی  ئه ركــی  ته نیــا  بــه   ناتوانــن  حزبــه   دوو 

په نــا  بــه رده وام  به ڵكــو  ئه ســتۆ،  بگرنــه   ده ســه اڵت 

ــه كان،  ــه  بچووك ــه ڵ حزب ــی له گ ــه ر هاوپه یامنێت ــه  ب ده به ن

ئه نجامــی  لــه   حكومه تانــه ی  ئــه و  واده كات،  ئه مــه ش 
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ســه قامگیر  و  ئــارام  داده مه زرێــن  هاوپه یامنێتییــه وه  

ئه لبانیایه كــی  »له پێنــاو  هاوپه یامنێتــی  نه بــن. 

ــه   ــه  ســه ركردایه تیی حزبــی سۆسیالیســتی ل ئه ورووپــی« ب

دواییــن هه ڵبژاردنــی په رله مانیــدا، كــه  لــه  حوزه یرانــی 

2013دا ئه نجامــدرا، ســه ركه وتنی به ده ســتهێنا و ئیــدی 

نــوێ  چه پــی  حكومه تــی  ســه رۆكایه تیی  بــۆ  ڕامــای 

ڕاســپارد. سۆسیالیســته كان لــه  هه ڵمه تــی هه ڵبژاردنــی 

به ئه ندامبوونــی  دواكه وتنــی  كێشــه ی  حزبه كه یانــدا، 

خۆیــان  ســوودی  بــۆ  ناتــۆ،  په یامنــی  لــه   ئه لبانیایــان 

حزبــی  كه مته رخه مــی  هۆكاره كه یــان  و  قۆســته وه  

ئه لبانیــا  سیاســیی  به رنامــه ی  گه ڕانــده وه.  دیموكراتــی 

بــه  ئاراســته ی بــه ره و ئه ورووپاییبــوون، بــووه  جێگــه ی 

به ته واوه تــی  و  ئه ورووپــا  یه كێتیــی  ڕه زامه ندیــی 

ــا  ــی ســاڵی 2014دا ئه لبانی ــه  حوزه یران ــرا، ل پشــتیوانی لێك

ــۆ په یوه ندیكــردن  ــدرا، ب ــوراوی پێ ــی پاڵێ ســیفه تی ئه ندام

بــه  یانــه ی ئه ورووپــا. 

ــی  ــه  ڕابه رایه تی ــی ب ــی دیموكرات ــره وه  حزب ــی ت ــه  الیه ك ل

لــه   كــه   به ڕێوه بــرد،  هاوپه یامنێتیه كــی  بریشــا  ســاڵح 

پێنــج حزبــی سیاســی پێكهێــرا، بــه  ناوی«هاوپه یامنــی 

گه شــه  و  و  كار  ده رفه تــی  ده ســته به ركردنی  له پێنــاو 

ڕێــژه ی  هه ڵبژاردنه كانــدا،  لــه   بــه اڵم  پێكه وه ژیــان«، 

به ده ســتهێنا،  په رله مانــی  كورســییه كانی  %39ی  ته نیــا 

ــتی  ــه ر ئاس ــكاری له س ــن گۆڕان ــوو. دوایی ــه ركه وتوو نه ب س

ــه   ــی ســه ركردایه تیی حزب ــڕه وا و گۆڕین ده ســه اڵتی فه رمان

ــییه كان  ــه  سیاس ــی حزب ــانی ئاماده ی ــییه كان، شانبه ش سیاس

به رنامه كانیانــدا  لــه   هه مواركــردن،  ئه نجامدانــی  بــۆ 

ئه لبانیــا  بارودۆخــی  ڕاســتیی  له گــه ڵ  بــوو،  گونجــاو 

له ســه ر زه وی، ئــه وه ش ده بێتــه  هــۆكاری به هێزكردنــی 

ــه   ــر ل ــر و زیات ــه دا و زیات ــه و واڵت ســه قامگیریی سیاســی ل

یه كێتیــی ئه ورووپــا، نزیكــی ده كاتــه وه . 

له ســه ر  پێگه یه كــی جیۆسیاســیی زۆر گرنگــی  ئه لبانیــا 

به نده ره كانــی  هه یــه ،  ئه ورووپــا  سیاســیی  نه خشــه ی 

بوونه تــه   هه یــه ،  منوونه ییــان  جوگرافیــی  پێگه یه كــی 

ــه وه   ــه و هۆیه ش ــۆ، ب ــی نات ــۆ په یامن ــه ربازی ب ــه ی س بنك

چاودێریــی  ده توانرێــت  ئه لبانیــاوه ،  خاكــی  له نــاو 

و  ئه فه ریقیــا  باكــووری  به رفراوانــی  ناوچه یه كــی 

تــره وه   لــه  الیه كــی  ناوه ڕاســت بكرێــت.  خۆرهه اڵتــی 

بوونــی ســه ربازی هێزه كانــی ناتــۆ، ڕووبــه ڕووی هیــچ 

له الیــه ن  نابێتــه وه ،  ناڕه حه تییــه ك  و  به ره نــگاری 

ناتــۆ  ســه ربازانی  به ڵكــو  ئه لبانیــاوه ،  هاوواڵتییانــی 

لێده كرێــت.   پێشــوازییان  واڵتــه دا  لــه و  هه میشــه  

بــۆ یه كــه م جــار لــه  مێژوویــدا ئه لبانیــا لــه  ڕێگــه ی 

گه ره نتییه كــی  ناتــۆ،  په یامنــی  لــه   به ئه ندامبوونــی 

ئه منیــی گرنگــی، بــۆ پاراســتنی ئاساییشــی نه ته وه یــی 

لــه   ده ســتبه ردارییه كی  هیــچ  بێئــه وه ی  وه رگــرت ، 

ســه روه ریی نیشــتامنی نیشــانبدات. بــۆ منوونــه  حكومه تــی 

ــكای  ــی ئه مه ری ــاڵی 2015دا داوایه ك ــی س ــه  كۆتای ــا ل تیران

له ســه ر  شــوێنێك  دابینكردنــی  بــۆ  ڕه تكــرده وه،  

تێكشــكاندنی  له پێنــاو  به كارهێنانــی  بــۆ  خاكه كــه ی 

ئــه و  شــێوه یه   بــه م  ســوریا.  كیمیاییه كانــی  چه كــه  

ده وڵه تــه  بچووكــه  ســه ره ڕای ئه ندامێتــی لــه  په یامنــی 

ناتــۆ، ســه ركه وتوو بــوو لــه  ســه ملاندنی تواناكانــی لــه  

ســه ره كییه كانی  نه ته وه ییــه   به رژه وه ندییــه   پاراســتنی 

و  ده ره كــی  په یوه ندییــه   كارا.  شــێوه یه كی  بــه  

ئه ورووپــا  یه كێتیــی  و  ئه لبانیــا  نێــوان  ئابورییه كانــی 

ئاراســته ش  هه مــان  بــه   گه شــهده كات،  له ســه رخۆ  

ــامیدا  ــی ئیس ــه ڵ جیهان ــی له گ ــاش و ئه رێن ــی ب په یوه ندی

پێشــه نگی  كــه   توركیــا،  له گــه ڵ  به تایبه تــی  هه یــه ، 

هه مــوو ده وڵه ته كانــه . پێویســتیی یه كێتیــی ئه ورووپــا، 

بــۆ بونیادنانــی تــۆڕی ڕێگه وبــان بــۆ په یوه ندیكــردن و 

گه یاندنــی وزه ی خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت، وای كــردووه  

ــكات،  ــگ په یداب ــته  و زۆر گرن ــی شاییس ــا پێگه یه ك ئه لبانی

ــه و  ــز ل ــی به هێ ــی ئه منی ــه ڕووی دروســتكردنی په یوه ندی ل

ــك  ــای ئه دریاتی ــوان ده ری ــرای نێ ــه ی خێ ــه دا. ڕێگ هه رێم

ــاوا  ــوان خۆرئ ــتنه وه ی نێ ــه ی به س ــن ڕێگ ــه ، كورتری – ئیج

و خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســته ، جگــه  لــه وه ش گونجاوتریــن 
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هــه ردوو  له نێــوان  جوگرافییــه وه   لــه ڕووی  ڕێگه یــه ، 

ســراتیژی  و  هه ســتیار  پێگه یه كــی  ئه لبانیــا  به ره كــه دا. 

گرنگــی هه یــه ، لــه ڕووی به ســتنه وه ی هێڵــی ناردنــی غــازی 

ــاوه ،  ــا و بولگاری ــه  ڕێگــه ی توركی رسوشــتیی ئازه ربایجــان، ل

پاشــان بــه ره و مه كدۆنیــا و ئه لبانیــا، له وێشــه وه  بــه ره و 

ده وڵه تانــی ئه ورووپــای خۆرئــاوا. بــه و شــێوه یه  ئه لبانیــا 

ژێرخانــی  بونیــادی  لــه   ســه ره كی  كاراكته رێكــی  وه ك 

به تایبه تــی  ده ســه پێنێت،   خــۆی  ئه ورووپــا  یه كێتیــی 

ــوه ری  ــۆ كیش ــتنه وه ی وزه  ب ــدی و گواس ــواری په یوه ن ــه  ب ل

ئه ورووپــا. 

ــه وره ی  ــی گ ــی نه ته وه ی ــه ك گرووپ ــی ژماره ی ــۆی بوون به ه

له نــاو  به تایبه تــی  ئه لبانیــا،  ده ره وه ی  لــه   ئه لبانــی، 

كۆســۆڤۆ و ناوچــه ی خۆرهه اڵتــی مه كدۆنیــا، ده بینیــت 

سیاســه تی مــاوه دووری ئه لبانیــا، بهــدوای دروســتكردنی 

له گــه ڵ  ســه قامگیر  و  باشــی  دراوســێ  په یوه ندیــی 

ــه ش  ــت، ئه م ــه دا ده گه ڕێ ــه  ناوچه ك ــی دراوســێ ل ده وڵه تان

واده كات ببێتــه  ئه ندامێكــی چــاالك و هاوبه شــی گرنــگ لــه  

ــه قامگیریی  ــتی و س ــی ئاش ــۆ بونیادنان ــان، ب ناوچــه ی به ڵق

ــه ی  ــی بونیادنه ران ــه ی ڕۆڵگێڕان ــه  ڕێگ ــا ل هه رێمــی. ئه لبانی

لــه  دانوســتانه كانی نێــوان كۆســۆڤۆ و رسبیــا، گرنگیــی 

ڕۆلــی ســه ره كیی خــۆی نیشــاندا، له پێنــاو ئاســاییكردنه وه ی 

سه رپه رشــتیی  له ژێــر  نێوانیــان،  په یوه ندییه كانــی 

هه ندێــك  داواكارییه كانــی  بــه اڵم  ئه ورووپــا.  یه كێتیــی 

له ســه ر  جارێــك  جــار  كــه   ڕاســتڕه وه كان،  حزبــه   لــه  

یه كخســتنی  بــۆ  بانگه شــه   و  ده رده كــه ون  گۆڕه پانكــه  

نێــوان هه مــوو ئه لبانــی نه ژاده كانــی ناوچــه ی به ڵقــان 

ــی  ــێوه یه كی فه ڕم ــه  ش ــه ن، ب ــدا ده ك ــه ك ده وڵه ت ــاو ی له ن

سیاســیی  ســه ركردایه تیی  له الیــه ن  ســه ركه وتووانه،   و 

ــوه ی  ــه  چوارچێ ــراوه ، خرای ــدا ك ــه ی له گه ڵ ــاوه  مامه ڵ ئه لبانی

سیاســه تی حكومــه ت بۆئــه وه ی له گــه ڵ سیاســه تی گشــتیی 

مه رجه كانــی  له گــه ڵ  بێــت،  كــۆك  ئه وروپــادا  یه كێتــی 

 – ئــه ورۆ  په یامنــی  كــه   وێكبێتــه وه ،  پێكه وه لكاندنــدا 

ده یســه پێنێت.  ئه تڵه نتــی 

دواوته 
ــن  ــا گه وره تری ــردوودا ئه لبانی ــه ی ڕاب ــاوه ی )3( ده ی ــه  م ل

ئه ورووپــا  كیشــوه ری  له نــاو  گۆڕانــكاری،  پرۆســه ی 

گۆشــه گیر  واڵتێكــی  لــه   چونكــه   بینیــوه ،  به خۆیــه وه  

ڕابــردووه وه   ســه ده ی  كۆتاییه كانــی  دواكه وتــووی  و 

گــۆڕا بــۆ واڵتێكــی گرنــگ و خــاوه ن پێگــه ، له نێــوان 

خۆرهــه اڵت و خۆرئــاوادا، به ڵكــو بووه تــه  ئــه و بازنــه ی 

ــتی،  ــی گازی رسوش ــاده ماری ناردن ــه  ش ــتنه ، ك پێكه وه به س

پێویســت بــۆ پیشه ســازیی ده وڵه تانــی خۆرئــاوا، به نــاو 

ــه   ــی بنك ــه وه ش، بوون ــه  ل ــوزه رده كات. جگ ــدا گ خاكه كه ی

ــا،  ــی ئه لبانی ــه ر خاك ــۆ له س ــی نات ــه ربازییه كانی په یامن س

وای كــردووه  ئــه و واڵتــه  ببێتــه  قه اڵیه كــی گرنــگ بــۆ 

ئــه وه ی  دوای  نێوده وڵه تــی.  ئاساییشــی  پاراســتنی 

دامه زراندنــی  له پێنــاو  خۆشــكرا  بــۆ  ڕێگــه ی  ئه لبانیــا 

پرۆســه ی  بــه   ده وڵه ت،ده ســتپێكردن  داموده زگاكانــی 

چاكســازی بونیــادی ناوخۆیــی. ئه لبانیــا درك بــه و ڕاســتییه  

ده كات، كــه  بــه  ئه ندامبوونــی لــه  یه كێتیــی ئه ورووپــا، 

و  گرنگــه   پێشــكه وتنێكی  ده یــه دا  یــه ك  مــاوه ی  لــه  

به تایبه تــی  ده كات،  چاوه ڕوانــی  گــه ش،  ئایینده یه كــی 

كۆمه اڵیه تییــه وه .   و  ئابــووری  لــه ڕووی 

ــتی  ــات و ئه كادیمیس ــار – دیپلۆم ــره ت شانتش * نه س
بۆســنی، پســپۆڕ لــه  كاروبــاری به ڵقــان

        سه رچاوه : 
         سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه 
http://studies.aljazeera.net/ar       



پێنجەم: كۆماری كۆسۆڤۆ

له  كۆمه ڵكوژی و گۆڕه  به كۆمه ڵه كانه وه  
به ره و بونیادنانی ده وڵه تێكی گه شه كردوو 

ئه فریم گاشی* 
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كۆسۆڤۆ هه وڵده دات له  كۆت و به ند و ئازار و مه ینه تییه كانی مێژوو ده ربچێت، به تایبه تی 
ئه و كۆمه ڵكوژییانه ی، كه له كۆتایی سه ده ی ڕابردوو )1997-1999(  له سه ر ده ستی سربه كان 
به رامبه ر گه له كه ی ئه نجامدرا، به و هۆیه شه وه  كۆسۆڤییه كان به  سه رپه رشتیه كی نێوده وڵه تی، 
تاكو  ڕادده یه ك  تا  كه   كرد،  له گه ڵ سربه كان  دژوار  و  دوورودرێژ  دانوستانێكی  به   ده ستیان 
ئێستاش به رده وامی هه یه . حكومه تی كۆسۆڤۆ تاكالیه نه  له  ساڵی 2008دا به بێ ئه وه ی سربیا 
وه ك ده وڵه ت دانی پێدابنێت، هه وڵی به ده ستهێنانی سه ربه خۆیی داوه . كۆسۆڤۆ له  ئێستادا 
له ژێر ده سه اڵتی دوو جۆر ئیداره دایه ، كه  یه كێكیان له الیه ن داموده زگا نێوده وڵه تییه كان به  
نوێنه راتیی نێرده ی نه ته وه  یه كگرتووه كان، نێرده ی یه كێتیی ئه ورووپا له  كۆسۆڤۆ سه رپه رشتی 
ده كرێت، ئه وه ی تریان ئیداره یه كی لۆكاڵییه  به پێی ده ستووری كۆسۆڤۆ دامه زراوه ، ئه وه ش 
دووجۆر دامه زراوه ی سیاسی له و واڵته دا بوونی هه یه ، كه  هۆكارێكه  بۆ الوازی و ناسه قامگیریی 
جێگه ی  ببێته   كردووه   وای  ئه مه ش  گرنگه ،  ستراتیژیی  پێگه یه كی  خاوه نی  كۆسۆڤۆ  زیاتر. 

كێبڕكێی هه رێمی و نێوده وڵه تی. 

هێڵــی  و  ئه لبانــی  ئیتنــی  ناوه نــدی  كۆســۆڤۆ  واڵتــی 

كۆتایــی پشــتێنه ی ســه وزه ، كــه  زۆرینــه ی دانیشــتووانه كه ی 

ــتنه وه ی كااڵ و  ــڕه وی گواس ــه وه ش ڕێ ــه  ل ــوڵامنن، جگ موس

ــه   ــه م پێگ ــه وه . ئ ــه  پێچه وان ــیاوه  و ب ــه  ڕووس ــه  ل كه لوپه ل

گرنگــه ی كۆســۆڤۆ یارمه تیــده ره  بــۆ ته واوكردنــی بونیادنانــی 

بــۆ  ڕێگــه ی  كــه   كۆســۆڤۆ،  ده وڵه تــی  داموده زگاكانــی 

خۆشــده كات بــۆ به ئه ندامبــوون لــه  یه كێتیــی ئه ورووپــا 

و په یامنــی ناتــۆ و به دیهێنانــی ئارامــی و ســه قامگیریی 

زیاتــر لــه  هه مــوو ئاســته كاندا. 

ــی  ــن ده وڵه تان ــه  نوێری ــه  ل ــه  یه كێك ــۆڤۆ، ك ــاری كۆس كۆم

ــاو به ده ســتهێنانی  تازه دامــه زراو، كــه  كێبڕكــێ ده كات له پێن

دانپێدانانــی نێوده وڵه تــی و ناســاندنی وه ك ده وڵه تێكــی 

داگیــركاری  و  شــه ڕ  چه ندیــن  كۆســۆڤۆ  ســه ربه خۆ. 

ڕووبــه ڕووی  دانیشــتووانه كه ی  به خۆیه وه بینیــوه  و 

و  ده ســتدرێژی  و  زۆره ملــێ  ڕاگواســتنی  و  كۆمه ڵكــوژی 

ــه كان  ــه س و گۆڕه به كۆمه ڵ بێسه روشــوێنكردنی هــه زاران ك

بووه تــه وه ، جگــه  لــه وه ش قــه واره ی سیاســیی كۆســۆڤۆ 

نێوده وڵه تــی  ده ســتێوه ردانی  چه ندیــن  ڕووبــه ڕووی 

بووه تــه وه ، ئه مــه  جگــه  لــه  ڕووداو و به ســه رهاتی زۆری 

تــر. 

ئــه م ڕووداوانــه  به گشــتی له ســه ر ئاســتی په یوه ندییــه  

ــی  ــه  منوونه یه ك ــۆڤۆ«یان كردووه ت ــه كان، »كۆس نێوده وڵه تیی

شاییســته. لــه  ســه رده می شــه ڕی كۆســۆڤۆ، لــه  ســاڵی 1389 

له نێــوان ســوپای عوســامنی و ســوپای رسبیــای ئه لبانــی 

ــر  ــی پێنجــه م(، ئی ــا )ئۆرۆك ــه  ســه ركردایه تیی شــای رسبی ب

نــاوی كۆســۆڤۆ، چــووه نــاو تۆماره كانــی مێــژوو، لــه و 

ــه پێنی  ــه اڵت و خۆس ــه ر ده س ــكان له س ــه وه  ملمانێ كاته ش

لــه و واڵتــه دا به رده وامــی هه یــه .  و كۆنرۆڵكردنــی وزه  

كۆســۆڤۆ لــه  قۆناغــه  جیاوازه كانــی مێــژوودا پێگه یه كــی 

ــووه ،  ــگ ب ســراتیژی و ڕه گه زێكــی جیۆســراتیژیی زۆر گرن

ــه وه ش  ــدا، ئ ــییه كانی ده وڵه تان ــان و هاوكێشــه  سیاس ــه  پ ل

تاكــو ڕاگه یاندنــی ســه ربه خۆیی هه رێمه كــه،  لــه  ســاڵی 

ــوو.  ــه رده وام ب 2008 ب

ســه ره تا كۆســۆڤۆ ویایه تێكــی ســه ر بــه  ئیمپراتۆریه تــی 
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عوســامنی بــوو، پاشــان بــووه  هه رێمێكــی رسبــی لــه  

و  كــروات  و  رسب  شانشــینی  ســنووری  چوارچێــوه ی 

فیدراڵیه تــی  لــه   به شــێك  بــه   بــوو  پاشــان  ســلۆڤێنیا، 

ســلۆڤینیای باشــوور، كــه  هێشــتا هه رێمێكــی رسبــی بــوو، 

پێــش ئــه وه ی بگۆڕێــت بــۆ یه كێتییه كــی فیدراڵــی لــه  

ــی  ــتی به پێ ــاڤیای سۆسیالیس ــاری یوگۆس ــوه ی كۆم چوارچێ

ــلۆبۆدان  ــاڵی 1989دا )س ــاڵی 1974. لــه  س ده ســتووری س

ئۆتۆنۆمــی  رسبیــا  پێشــووی  ســه رۆكی  میلۆســۆڤیچ( 

كۆســۆڤۆی هه ڵوه شــانده وه ، بــه وه ش قۆناغێكــی درامــی 

ــه و  ــد. ل ــه ی خایان ــه ك ده ی ــتیپێكرد و ی ــۆڤۆ ده س ــه  كۆس ل

قۆناغــه  دژواره دا لــه  ئه نجامــی هه ڵمه تێكــی به ربــاڵوی 

ــاوی و ئه نجامدانــی  ــا و هه ڵگیرســانی شــه ڕێكی خوێن رسبی

كۆســۆڤۆییه كان  ڕه گــه زی،  پاكتاوكردنــی  و  تاوانــكاری 

ــر  ــه ربازییان له ژێ ــی س ــته وه  و پێكهاته یه ك ــان ڕێكخس خۆی

نــاوی )ســوپای ڕزگاریخــوازی كۆســۆڤۆ( دروســتكرد، لــه  

هه وڵه كانــی  به ره نــگاری  و  ده جه نــگان  رسبــه كان  دژی 

رسبــه كان بوونــه وه ، كــه  ده یانه ویســت خاكیــان داگیربكــه ن. 

ده ســتێوه ردانی  نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵگــه ی  ئــه وه   دوای 

ناتــۆ  په یامنــی  هێزه كانــی  كــرد،  بارودۆخه كــه دا  لــه  

هێرشــی ئاســامنییان بــۆ ســه ر ئامانجــه  ســه ربازییه كانی 

ده ســتتێوه ردانی  پرۆســه ی  بــه وه ش  ئه نجامــدا،  رسبیــا 

نێوده وڵه تــی بــه  ده رچوونــی بڕیــاری ژمــاره  )1244( نه تــه وه  

یه كگرتــووه كان كۆتایــی پێهــات، كــه  كۆســۆڤۆی خســته  

ژێــر چاودێریــی نێوده وڵه تییــه وه . پاشــان لــه  ئه نجامــی 

نه ته وه یه كگرتــووه كان  نێــرده ی  ئه ركــی  ده ســتپێكردنی 

بــۆ كۆســۆڤۆ و نێــرده ی پۆلیــس و ده زگای دادوه ری بــۆ 

نــارساو  ئه ورووپــا،  یه كێتیــی  یاســای  جێبه جێكردنــی 

ــاڵی 2008  ــوباتی س ــه  17ی ش ــۆڤۆ ل ــس«، كۆس ــه  »یولیك ب

 )107( نزیكــه ی  ئیمــڕۆ  تاكــو  ڕاگه یانــد،  ســه ربه خۆیی 

ده وڵه تــی جیهانــی وه ك ده وڵــه ت دانییــان پێدانــاوه . 

داموده زگا سیاسییه كانی ده وڵه ت له  كۆسۆڤۆ 
په رله مانییــه،   سیســتمی  خــاوه ن  ده وڵه تێكــی  كۆســۆڤۆ 

ته رشیعیــی  ناوه نــدی  ده ســه اڵتێكی  بناغــه ی  له ســه ر 

ــوه ی  ــاری چوارچێ ــتووری كۆم ــه زراوه . ده س ــی دام په رله مان

دامه زراوه یــی  و  سیاســی  سیســتمی  وێنــای  و  گشــتی 

كۆســۆڤۆ  ده ســتوور،  به گوێــره ی  پێكهێنــاوه .  ده وڵه تــی 

بنه مــای  له ســه ر  و  فره ڕه گــه زه   كۆمه ڵگه یه كــی 

سیســتمێكی یاســایی لــه  ســایه ی ڕێزگرتنــی بنه ماكانــی 

ــی ده ســتووری  ــن ته وه ره كان ــه زراوه . گرنگری ده ســتوور دام

ده ســه اڵته كان  دابه شــكردنی  بنه مــای  له ســه ر  كۆســۆڤۆ 

به نــده. هــه ردوو زمانــی ئه لبانــی و رسبــی دوو زمانــی 

فه ڕمیــی ده وڵه تــن له ســه ر تــه واوی خاكــی نیشــتامنی 

كۆســۆڤۆ. سیســتمی ده ســتووری كۆســۆڤۆ له نــاو سیســتمی 

نێوده وڵه تــی  ئاماده یــی  بــه   ڕووبه رێكــی  ده وڵه تــدا 

بــه   یــان  به ته واوه تــی  ڕێگه نــادات  كــه   به خشــیوه ، 

تــره وه   ده وڵه تێكــی  خاكــی  بــه   الوه كــی  شــێوه یه كی 

ده ســت  لــه   جێبه جێكــردن  ده ســه اڵتی  بلكێرێــت. 

ــی  ــۆ به ڕێوه بردن ــه رۆككۆمار ب ــۆڤۆیه  و س ــی كۆس حكومه ت

ئــه و ئه ركــه  ڕایده ســپێرێت، ئه مــه  لــه  كاتێكدایــه  كــه  

زۆرینــه ی  له الیــه ن  ده وڵــه ت  ســه رۆكی  هه ڵبژاردنــی 

ئه ندامانــی په رله مانــه وه  ده بێــت، بــه  هه مــان ڕێــژه ی 

داده نێــن.  حكومــه ت  كابینــه ی  ئه ندامانــی  زۆرینــه ش، 

ســه ربه خۆیی  بنه مــای  له ســه ر  دادوه رییــش  سیســتمی 

جێبه جێكــردن  و  یاســادانان  ده ســه اڵتی  هــه ردوو  لــه  

ده ســه اڵتێكی  بــه   واڵته كــه ش  كارده كات،ده ســتووری 

ســه ربه خۆ داینــاوه ، بــه م شــێوه یه  سیســتمی سیاســیی 

بنه مــای دابه شــبوونی ده ســه اڵته كان،  له ســه ر  كۆســۆڤۆ 

ده وڵه تــدا  جۆراوجۆره كانــی  دامــوده زگا  له نێــوان 

دامــه زراوه . 

ئــه و  درێژكــراوه ی  كۆســۆڤۆ  ئێســتای  ده ســتووری 

ــرده ی  ــه رده می »نێ ــه  س ــه  ل ــتوورییه یه ، ك ــه ره  ده س چاره س

ئــه وه ش  دانــراوه ،  لــه  كۆســۆڤۆ«  نه ته وه یه كگرتــووه كان 

به رئه نجامــی بڕیارێكــی نێوده وڵه تییــه  كــه  ده ســتووری 

واڵته كــه ی بــه  بااڵتریــن ده ســه اڵتی ڕێكخســن دانــاوه ، 

دیكــه ی  سیاســییه  كانی  ده ســه اڵته  ڕێگه یــه وه   لــه   كــه  

پیكهێنــه ری سیســتمی سیاســی و داموده زگاكانــی لێــوه  
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ئایدیا دیپلۆماتیك

 بیۆگرافیای كۆماری كۆسۆڤۆ
 

 
 

 راییڤۆ سً خت پبیتً
 داورا بە كۆسۆڤۆ َەكُ ٌەرێمێكی ئۆتۆوۆمی سەر بە سربیب 4791لە سبڵی   كۆسۆڤۆی سربیی

كەَتەخۆی بۆ  گەلی كۆسۆڤۆ 4771لەگەڵ ٌەڵُەشبوەَەی یۆگۆسالڤیب لە سبڵی خۆیی ربً َڵی سً ًٌ
 بەدەستٍێىبوی سەربەخۆیی

 ریفراوذۆمێكیبن بۆ سەربەخۆیی كۆسۆڤۆ كردكبن  ییًكۆسۆڤ ً ئەلببو4771سبڵی  خۆیی ربً سًڕیفراوذۆمی 
دژی ئەَ  یەكگرتَُەكبن تەَاَی كۆمەڵگەی وێُدەَڵەتی َ رێكخراَی وەتەَە تی َڵً ی وێُدي َي كبرداوً

 بڕیبرەی كۆسۆڤۆ بَُن
 گەلی كۆسۆڤۆی سبرد وەكردەَە، بەڵكُ  َاوً كبرداوً َ ئً خۆیی ربً پێذاگری بۆ سً

 سەربەخۆیی مبفی لەسەر سُرتربَُن  
 ریفڕاوذۆمە بَُە دەرَازەیەك بۆ ڕاگەیبوذوی سەربەخۆیی َئە خۆیی ربً ك بۆ سً یً رَازي دي

 كۆسۆڤۆ لە دەرفەتێكی گُوجبَتردا 
، دامُدەزگبكبوی سربیب وەكەنذا چیتر ٌبَكبری ٌبَاڵتیبوی كۆسۆڤۆ بڕیبریبو بی زًٌ تی ئیتىی َ مً دژایً

 تُوذَتیژی َ پێكذادان لەوێُان داویشتُاوی ئەَ ٌەرێمە َ سُپبی سربیب
  لً ذا، كە َاڵتەكەی ئبمبدەیە بۆ بەكبرٌێىبوی ٌێسی سەرببزیٌۆشذاری ئەمەریكب  

 بۆ بەرگرته لە پبكتبَی وەژادی ر سربیب رامبً بً
 ٌێسەكبوی الیەن لە كۆسۆڤۆ ٌبَاڵتی  011111لە  زیبتر 4771لە كۆتبیی  بَُن تُوذَتیژی َ ئبَاري

 دەربەدەركران خۆیبن شُێىی َ مبڵ لە سربیبَە
لە  ،ٌێسەكبویبن لە كۆسۆڤۆ بكشێىىەَە سربەكبن ئبمبدەوەبَُنی  َي دَایئً ٌێرشی وبتۆ

 كرد سربیبوبتۆ دەستی بە بۆمببراوكردوی  41/0/4777
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ــوه   ــه  به ڕێ ــتیی واڵته ك ــاری گش ــه  كاروب ــووه،  ك ــت ب دروس

ده بــه ن. 

لــه  ئه نجامــی ســه ربه خۆبوونی كۆســۆڤۆ لــه  17ی شــوباتی 

2008، به شــێكی زۆری ده ســه اڵته كانی نێــرده ی نه تــه وه  

یه كگرتــووه كان، لــه  كۆســۆڤۆ )یونیمیــك( درانــه وه  بــه  

داموده زگاكانــی ده وڵه تــی كۆســۆڤۆ، ئه مــه  لــه  كاتێكــدا 

بــوو كــه  به شــێكی تــری ده ســه اڵتی نێــرده ی یه كێتــی 

ــه وه   ــه اڵم ئ ــه وه ، ب ــت كرای ــش راده س ــا )یۆلیكس(ی ئه وروپ

به ڕێوه بردنــی  و  سیاســی  ژیانــی  لــه   دووفاقییه كــی 

ئــه و  دروســتكرد.  كۆســۆڤۆ  فه رمییه كانــی  دامــوده زگا 

بــارودۆخ و فۆرمــه  مێژووییــه ی ده وڵه تــی كۆســۆڤۆ لــه  

پێیــدا  ســه ربه خۆ  كۆمارێكــی  بــۆ  گۆڕانــی  ئه نجامــی 

لێكدانــه وه   لــه  بــه رده م  خۆشــده كات  ڕێگــه   تێپــه ڕی، 

لــه   دامه زراوه یــی  و  سیاســی  ســه قامگیری  ئاســتی  لــه  

چه ندیــن بــواردا، بــه اڵم ئــه م جــۆره  لێكدانه وه یــه  لــه  

واڵتانــی تــردا جیــاوازه،    لــه ڕووی گه شــه كردنی سیاســی 

ئاســایی  شــێوه یه كی  بــه   كــه   دامه زراوه ییــه وه ،  و 

به ڕێوه ده چێــت. كاتێــك هێزه كانــی رسبیــا و سیســتمی 

ئیداریــی رسبــی، لــه  ســاڵی 1999دا خاكــی كۆســۆڤۆی 

ــی  ــه وه  یه كگرتووه كان ــرده ی نه ت ــته وخۆ نێ ــت، ڕاس جێهێش

لــه  كۆســۆڤۆ )یونیمیــك( دروســتكرا، ده ســتی بــه  كاره كانــی 

كــرد، پاشــان حكومه تــی كاتیــی كۆســۆڤۆ هه ڵبژێــردرا. 

لــه و ســاته وه خته وه  تاكــو ئه مــڕۆ  پرۆســه ی بونیادنانــی 

ــااڵنی  ــاوه ی س ــه  م ــه . ل ــییه كان به رده وام ــوده زگا سیاس دام

ــوه كان  ــرده ی نه ته وه یه كگرت ــی كۆســۆڤۆ، نێ دوای ڕزگاركردن

لــه  كۆســۆڤۆ خاوه نــی بڕیاردانــی سیاســی بــوو، لــه  كاتێكــدا 

لــه   كۆســۆڤۆ،  حكومییه كانــی  و  سیاســی  الیه نــه   كــه  

ــوده زگا  ــی دام ــه ی بونیادنان ــه  پرۆس ــان ب ــدا گرنگیی بنه ڕه ت

فه رمییــه كان ده دا، بــۆ ئــه وه ی لــه  داهاتــوودا بتوانــن ڕۆڵــی 

ــادانان و  ــی یاس ــه  بواره كان ــڕن، ل ــه ر بگێ ــه نگ و كاریگ پێش

جێبه جێكــردن.  ده ســه اڵتی  كاروباره كانــی 

تاكــو ئه مــڕۆ كۆســۆڤۆ بــه  ده ســت چه نــد كێشــه یه كی 

ــی  ــه  دامه زراندن ــه  په یوه ســته  ب ــت، ك ــه وه  ده ناڵێنێ جیددیی

ــه   ــه  ل ــان بریتیی ــه  دیارترینی ــه قامگیره كان، ك ــوده زگا س دام

ســه پاندنی  و  كۆســۆڤۆ  نیشــتامنیی  ئاساییشــی  پرســی 

كۆســۆڤۆ،  خاكــی  هه مــوو  به ســه ر  ڕه هــا،  ده ســه اڵتی 

لــه م چوارچێوه یــه دا هێشــتا دیالۆگــی سیاســی له نێــوان 

حكومه تــی رسبیــا و حكومه تــی كۆســۆڤۆ بــه  سه رپه رشــتیی  

ــی  ــااڵی سیاســه تی ده ره وه ی یه كێتی ــه ری كۆمســیاری ب نوێن

ئــه وه ش كۆســۆڤۆی خســتووه ته   به رده وامــه،  ئه ورووپــا 

به ڕوونــی  و  بــه رده وام  سیاســیی  فشــارێكی  ژێــر 

ــی  ــی ده وڵه ت ــه ی ئه منی ــۆی پێكهات ــه ر ك ــۆ س ــه ری ب كاریگ

ــه   ــر، ك ــی ت ــه  گرنگه كان ــه  كێش ــك ل ــه . یه كێ ــۆڤۆ هه ی كۆس

چاره ســه ركردنی یارمه تیــی ســه قامگیریی داموده زگاكانــی 

هێــزه   یاســایی  پێگــه ی  لــه   بریتییــه   ده دات،  كۆســۆڤۆ 

ــت  ــبینیده كرێت بگۆڕێ ــه  پێش ــۆڤۆ، ك ــی كۆس چه كداره كان

ــه   ــه وه ی ك ــه ره ڕای ئ ــۆڤۆ. س ــتامنیی كۆس ــوپای نیش ــۆ س ب

ــی ده ستله كاركێشــاوه یی )هاشــم تاجــی( ویســتی  حكومه ت

چاره ســه ری ئــه م كێشــه یه  بــكات، بــه اڵم یه كاییكردنــه وه ی 

ــی  ــتووه ته  ئه نجامێك ــڕۆ نه گه یش ــو ئه م ــه یه ، تاك ــه و كێش ئ

ڕوون و به رچــاو. هه روه هــا یه كێــك لــه  كێشــه كانی تــر 

بریتییــه  لــه  دامه زراندنــی دادگای تایبــه ت بــه و تۆمه تانــه ی 

ئاراســته ی چه كدارانــی ســوپای ڕزگاریخــوازی كۆســۆڤۆ 

ــه  كاتــی شــه ڕی  ــه  ئه نجامدانــی تاوانــی جه نــگ ل كــراوه ، ب

كۆســۆڤۆ لــه  ســاڵی 1999، بــه اڵم تاكــو ئێســتا ئــه و دادگایــه  

نێــرده ی  ئه ركــی  ده ســتپێكردنی  ئه نجامــی  لــه  
نه ته وه یه كگرتووه كان بۆ كۆســۆڤۆ و نێرده ی پۆلیس 
و ده زگای دادوه ری بۆ جێبه جێكردنی یاسای یه كێتیی 
ئه ورووپا، ناســراو به  »یولیكس«، كۆســۆڤۆ له  17ی 
شــوباتی ســاڵی 2008 ســه ربه خۆیی ڕاگه یاند، تاكو 
ئیمــڕۆ نزیكه ی )107( ده وڵه تی جیهانی وه ك ده وڵه ت 

دانییان پێداناوه . 
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تایبه تــه   دادگا  ئــه و  دامه زراندنــی  نه بــووه .  له دایــك 

)دیــك  ســویرسی  په رله مانتــاری  پێشــنیاری  له ســه ر 

مارتــی( بــوو، كــه  لــه  ڕاپۆرتێكــدا ڕاســته وخۆ هاشــم تاجــی 

حكومه ته كــه ی،  دیكــه ی  ئه ندامانــی  و  ســه رۆكوه زیران 

ــه   ــی جه ســته ی مــرۆڤ ل ــه  ئه ندامه كان ــه  بازرگانیكــردن ب ب

ــه   ــردووه،  ل ــار ك ــه  1999 تۆمه تب ــۆڤۆ ل ــه ڕی كۆس ــی ش كات

ــارساوه .  ــی زه رد( ن ــه  )ماڵ ــه  ب ــه یه ی ك ــه و كێش ــی ئ ئه نجام

ســه قامگیریی  بونیادنانــی  پرۆســه ی  هێشــتا  كه واتــه  

سیاســی، لــه  كۆســۆڤۆ بــه  شــێوه یه كی دووفاقــی نێــوان 

به ڕێوه ده چێــت:  ئاســت  دوو  له ســه ر  دامــوده زگاكان 

 نێــرده ی یه كێتیــی ئه ورووپــی، كــه  خاوه نــی ده ســه اڵتی 

ــه زراوه ی دادوه ری و  ــه  دام ــتێوه ردانی ڕاســته وخۆیه،  ل ده س

ده زگای داواكاری گشــتی و دامــه زراوه ی پۆلیــس، لــه  كاتێكدا 

ده بینیــن، كــه  نێــرده ی په یامنــی ناتۆ له  كۆســۆڤۆ  به شــداری 

له گــه ڵ هێزه كانــی كۆســۆڤۆ ده كات، لــه  پاراســتنی ئاســاییش 

و ئارامیــی واڵت و ســه قامگیریی داموده زگاكانــی. 

حزبه  سیاسییه كان و كۆمه ڵگه ی مه ده نی 
كاتێــك ده ســه اڵتدارانی رسبیــا، لــه  ســاڵی 1989 دۆخــی 

كۆمه ڵگــه ی  هه ڵوه شــانده وه ،  كۆســۆڤۆیان  ئۆتۆنۆمیــی 

ئه لبانــی نــه ژاد لــه  كۆســۆڤۆ، ده ســتیانكرد بــه  دامه زراندنــی 

دامــوده زگا هاوتــه راكان و كاركردنیــان له پــاڵ دامــوده زگا 

به چــڕی فۆكســیان  به تایبه تیــش  حكومییه كانــی رسبیــا، 

ئــه م  فێركــردن.  سیســتمی  ســه ربه خۆیی  خسته ســه ر 

الیه نه كانــی  له ســه ر  خــۆی  كاریگه ریــی  بابه تــه  

ژیانــی گشــتی لــه  الی كۆســۆڤۆییه كانی ئه مــڕۆ دانــاوه ، 

له نێوانیشــیدا ڕێكخســتنی ژیانــی سیاســییان وه ك له  شــانۆی 

سیاســیی كۆســۆڤۆ به رچاوده كه وێــت، تــا ئێســتاش لــه  

ــه . ئه مــڕۆ بارودۆخــی  قۆناغــی دروســتبوون و ته واوكردندای

ــه ره و  ــت ب ــگاو ده نێ ــه وه  هه ن ــۆڤۆ به متامن ــیی كۆس سیاس

دامه زراندنــی كۆمه ڵگه یه كــی بونیاتــراو له ســه ر پێــوه ر 

ــی  ــه  ژماره یه ك ــه رخ، چونك ــه ی هاوچ ــی كۆمه ڵگ و بنه ماكان

ــه   ــه ر ب ــه  س ــه ، ك ــان هه ی ــه  بوونی ــه و  داموده زگایان ــاش ل ب

ــدا،  ــه  نێوانیان ــاوازی ل ــێ جی ــه ن به ب ــی كۆمه ڵگ پێكهاته كان

لــه  كاتێكــدا له ســه ر بناغــه ی ئیتنــی یــان ئایدیۆلــۆژی 

ــراوه   ــه  ڕێكخ ــگ ل ــی گرن ــۆڤۆ ژماره یه ك ــی. كۆس ــان دین ی

ــه   ــه ، ك ــی تێدای ــی سیاس ــییه كانی و پارت ــی – سیاس مه ده ن

دیموكراتــی  پارتــی  وه ك  گــه وره ن  پارتــی  هه ندێكیــان 

هاوپه یامنــی  كۆســۆڤۆ،  دیموكراتیــی  بــه ره ی  كۆســۆڤۆ، 

له پێنــاو  هاوپه یامنــی  و  كۆســۆڤۆ  ئایینــده ی  له پێنــاو 

دیاریكردنــی  بزووتنــه وه ی  نــوێ. هه روه هــا  كۆســۆڤۆی 

ــیی  ــتی سیاس ــه ر ئاس ــی له س ــی گرنگ ــووس پێگه یه ك چاره ن

زۆر  ژماره یه كــی  شانبه شــانی  داگیركــردووه ،  كۆســۆڤۆ 

ــه   ــر، ك ــی ت ــه كان و هاوپه یامن ــییه  بچووك ــه  سیاس ــه  پارت ل

ده یانه وێــت لــه  كاتــی هه ڵبژاردنه كانــدا ڕۆڵــی سیاســیی 

خۆیــان بگێــڕن لــه  چوارچێــوه ی بارودۆخــی حزبیی گشــتیدا. 

ــه   ــك ل ــی و زۆرێ ــه ی مه ده ن ــی كۆمه ڵگ ــا چاالكان هه روه ه

ــه ن  ــۆڤۆ كارده ك ــاو كۆس ــه  له ن ــراوه  ناحكومییه كان،ك ڕێكخ

به شــداری ده كــه ن، لــه  فره جۆریــی وێنــای سیاســیی گشــتی 

كۆســۆڤۆدا.              ده وڵه تــی  له نــاو 

شــیاوی باســكردنه  پاشه كشــه ی تــه واوی رسبیــا لــه  كۆســۆڤۆ، 

دروســتكردووه ،  گــه وره ی  دامه زراوه یــی  بۆشــاییه كی 

كۆســۆڤییه كان  ژیانــی  مه ده نیــی  له الیه نــی  ته نانــه ت 

لــه دوای ده رچوونــی به ڕێوه به رایه تــی و داموده زگاكانــی 

ڕێكخراوێكــی  چه نــد  ئــه وه ش  واڵتــه ،  لــه و  رسبیــا 

نێوده وڵه تیــی جۆراوجــۆر كارییــان له ســه ر پڕكردنــه وه ی 

بۆشــاییه كه  كــردووه . ئه وه بــوو چاالكییه كانــی ڕێكخــراوه  

ئاســته ی  ئــه و  تــا  بــوو،  به رفــراوان  نێوده وڵه تییــه كان 

دیــاره .  سیاســییه وه   گۆڕه پانــی  به ســه ر  هه ژموونیــان 

له ســه ر ئاســتی لۆكاڵــی زۆری ژمــاره ی ڕێكخــراوه كان و 

پێكهاتــه  سیاســییه كان ڕۆڵیــان هه یــه  لــه  ده وڵه مه ندكردنــی 

ــه دا  ــه رده م كۆمه ڵگ ــه  ب ــوێ  ل ــۆی ن ــی و ئاس ــواری سیاس ب

به ته نیــا  چونكــه   پێیه تــی،  پێویســتی  كــه   ده كه نــه وه،  

به رپه رچدانــه وه ی  بــۆ  ســه رچاوه یه ك  ده بنــه   خۆیــان 

ئــه و كۆســپانه ی ژیانــی سیاســیی واڵته كــه  ده خنكێنــن، 

ئیمــڕۆش  له ناوده بــه ن،  سیاســی  شــانۆی  ســه قامگیریی 

ــه ری  ــی ڕووب ــه  فراوانبوون ــه و شــێوه یه یه ، چونك كۆســۆڤۆ ب
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ــییه كانی  ــه  سیاس ــییه كان قه یران ــراوه  سیاس ــی ڕێكخ چاالكی

ــاوه .  ــدا هێن ــه دوای خۆی ب

ڕوانگه ی هه رێمیی كۆسۆڤۆ
»گــرێ  بــه   به ڵقــان  ناوچــه ی  لــه   كۆســۆڤۆ   دۆخــی 

و  پــان  لــه   زۆرێــك  چونكــه   داده نرێــت،  قورســه كه » 

ــه   ــه ی، ك ــه و كۆنگران ــییه كان و ئ ــووری و سیاس ــڕۆژه  ئاب پ

ــه  كۆســۆڤۆ  ــان ل ــه  ده به ســرێت، ی له ســه ر ئاســتی ناوچه ك

ده ســتپێده كه ن یــان لێیــه وه  كۆتاییــان پێدێــت. له ســه ر 

ــی  ــه ی ئیتن ــی كێش ــه  گرێ ــۆڤۆ ب ــی، كۆس ــتی جیۆسیاس ئاس

ئه لبانــی لــه  ناوچــه ی به ڵقــان داده نرێــت، چونكــه  بووه تــه  

جێــی گرنگیپێدانــی ده وڵه تانــی دراوســێ، به هــۆی ئــه و 

ــه ر  ــه ، له ب ــه ی هه ی ــه  سیاســییه ی له ســه ر خاكه ك جموجووڵ

ــه   ــۆڤۆ ب ــه  كۆس ــه ی، ك ــه و په یوه ندییان ــتی ئ ــه وه  رسوش ئ

ــددی  ــه وه ی جی ــتێته وه ، ڕه نگدان ــێ ده به س ــای دراوس رسبی

ــه   ــان، ك ــری به ڵق ــێكانی ت ــه  دراوس ــه ر ده وڵه ت ــه  له س هه ی

ڕێژه یه كــی زۆر ئه لبانــی تیایانــدا ده ژیــن، بــۆ منوونــه  

تــره وه   لــه  الیه كــی  یۆنــان.  مه كدۆنیــا، چیــای ڕه ش و 

ــی«  ــی كۆتای ــت »هێڵ ــه وه ی پێیده ترێ ــه  ئ ــۆڤۆ بووه ت كۆس

پشــتێنه ی ســه وز، كــه  ئــه و زه وییانــه  ده گرێتــه وه ، كــه  

زۆرینــه ی موســوڵامن تیایــدا ده ژیــن. شانبه شــانی كۆســۆڤۆ 

ئه ورووپایــه ،  ده وڵه تــی  دووه م  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه و 

ــد  ــه  چه ن ــوڵامنن و ب ــتووانه كه ی موس ــه ی دانیش ــه  زۆرین ك

وای  ئــه وه ش  ده وره دراوه ،  نــه ژاد  ســاڤی  ده وڵه تێكــی 

كــردووه  ببێتـــه  ده وڵه تێكــی ناســه قامگیر. له بــه ر ڕۆشــنایی 

ئــه م ده رهاویشــتانه ، ده وڵه تــی رسبیــا كه ڵكــی لــه  ده نگــۆی 

بوونــی پشــتێنه ی ســه وز وه رگرتــووه ، بــه رده وام بــۆ چاالكیی 

سیاســی – دیپلۆماســی به كاریده هێنێــت و كردویه تییــه  

خزمه تــی  بــۆ  بانگه شــه كردن  بــۆ  خــۆی  ئه وله وییه تــی 

ده وڵه تێكــی  كۆســۆڤۆ  ده ڵێــت:  بیرۆكه یــه،  كــه   ئــه و 

موســوڵامنه  و به لگــراد ئاماده یــه  ڕێگــه  لــه  درێژبوونــه وه ی 

ئــه و پشــتێنه  ســه وزه  بگرێــت، نه هێڵێــت بگاتــه  ده وڵه تانــی 

ــتی  ــۆكاره  هه ڵوێس ــه م ه ــه ر ئ ــی. له ب ــتیانی خۆرئاوای كریس

ڕای گشــتیی نێوده وڵه تــی، بریتــی بــوو لــه  »چاونووقانــدن« 

ــه و  ــه زی و ئ ــی ڕه گ ــه كانی پاكتاوكردن ــه ر پرۆس ــه  به رامب ل

كۆمه ڵكوژییانــه ی، كــه  رسبــه كان لــه  به رامبــه ر ئه لبانــه كان 

ئه نجامیانــدا.  

ــه   ــی زۆر ل ــه الی ژماره یه ك ــۆڤۆ ب ــت، كۆس ــان ئاس ــه  هه م ب

ویایه تــه   وه ك  نێوده وڵه تییه كانــی،  كاریگــه ره   ده وڵه تــه  

هاشم تاجی سه رۆكی كۆسۆڤۆ                                  سلۆبۆدان میلۆسۆڤیچ 
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و  به ریتانیــا  ڕووســیا،  ئه مه ریــكا،  یه كگرتووه كانــی 

ده درێته قه ڵــه م،  گرنــگ  ده وڵه تێكــی  بــه   فه ڕه نســاوه  

ســه ره ڕای توركیــا، كــه  بــه  گه وره تریــن هێــزی ناوچــه ی 

به ڵقــان داده نرێــت. لــه  ســه رده می شــه ڕه كانی به ڵقــان  

ــرا  ــا(ی ب ــه ی )رسبی ــه  ڕێگ ــیا ل ــوان 1912-1914 ڕووس له نێ

بــه   گه یشــن  بــۆ  هه بــوو  زۆری  خواســتی  بچووكــه وه ، 

ــه ره و  ــه ش ب ــی، رێگ ــای ئه دریاتیك ــی ده ری ــاوه  گه رمه كان ئ

ــه ڕی،  ــادا تێده پ ــۆڤۆ و ئه لبانی ــه  كۆس ــه  ب ــاوه  گه رم ــه و ئ ئ

چونكــه  دوو هه رێمــی وشــكانیی یه كگرتوویــان له ژێــر 

پێكده هێنــا.  عوســامنی  ئیمپراتۆریه تــی  ده ســه اڵتی 

زۆر  پێگه یه كــی  كۆســۆڤۆ  كاتێــك  ده بینیــن  له به رئــه وه  

گرنگــی هه یــه ، ڕێڕه وێكــی ســراتیژییه  بــۆ په ڕینــه وه ی 

كااڵ و كه لوپه لــه كان لــه  ڕووســیا و بــه  پێچه وانه شــه وه ، 

بۆیــه  ڕووســیا وه ك هێزێكــی گــه وره ی جیهانــی، ده یه وێــت 

هه ژموونــی خــۆی به ســه ردا بســه پێنێت.  مــاوه ی زیاتــر 

لــه  ســه ده یه كه  بێوچــان، تاكــو ئێســتا ملمانێــی نێــوان 

ــۆ  ــتوه كان ب ــه  ده ستڕۆییش ــه  ده وڵه ت ــك ل ــیا و هه ندێ ڕووس

به رده وامــی  كۆســۆڤۆ  به ســه ر  هه ژمــوون  ســه پاندنی 

هه یــه، چونكــه  وه ك پێگه یه كــی جیۆسیاســیی جیهانــی 

ده كرێــت.    ته ماشــای 

ــی  ــی گرنگ ــه  ڕێڕه وێك ــۆڤۆ بووه ت ــره وه  كۆس ــی ت ــه  الیه ك ل

بازرگانــی و ئابووریــی جیهانــی، بــه و پێیــه ی كــه  شــوێنێكی 

ــووری  ــه  ئاب ــه  په یوه ندیی ــك ل ــی زۆرێ ــه وه ی گرنگ یه كرگرتن

و بازرگانییه كانــه  لــه  ناوچــه ی به ڵقــان. خاكــی كۆســۆڤۆ بــه  

ــوون  ــی ئاڵت ــده ، وه ك كان ــزا ده وڵه مه ن ــۆر كان ــن ج چه ندی

ــه ش وای  ــا، ئه م ــاری میرۆڤیتس ــك ش ــۆ(ی نزی ــه  )تریبتچ ل

كــردووه ، كۆســۆڤۆ ببێتــه  جێگــه ی چاوتێبڕینــی هه مــوو ئــه و 

ــۆ ده ســتگرتن به ســه ر ســه روه ت  ــده ده ن ب ــه ی هه وڵ واڵتان

و ســامانه كانی. ســه ره ڕای ئــه وه ی كۆســۆڤۆ ده وڵه تێكــه  

به رهه مهێنانــی  هه مه چه شــنه ی  سیســتمێكی  خاوه نــی 

               ئاواربوونی خه ڵكی كۆسۆڤۆ به هۆی توندوتیژییه وه 
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زۆر  ژماره یه كــی  بــه اڵم  نییــه ،  ده وڵه مه نــد  ئابووریــی 

تیایانــدا  واڵتانــه ی  لــه و  هه یــه   په نابــه ری  و  كۆچبــه ر 

ــه ی  ــورس  حه واڵ ــه  دراوی ق ــه وره ب ــی گ ــڕی دارای ــن، ب ده ژی

واڵته كه یــان ده كــه ن، ئه مــه ش وای كــردووه  ده وڵه تانــی 

دراوســێ گرنگــی زۆر بــه  بازاڕه كانــی كۆســۆڤۆ بــده ن،   

ــی  ــه  قۆناغ ــۆڤۆ ل ــان. كۆس ــاغكردنه وه ی كااڵكانی ــاو س له پێن

خولــی  ته واوكردنــی  بــۆ  هه وڵــده دات  داهاتــوودا 

بــۆ  ده كات  كاریــش  رسبیــا،  له گــه ڵ  دانوســتانه كانی 

ــی  ــه  به دیهێنان ــه ت ب ــه ی تایب ــی ڕێككه وتننام جێبه جێكردن

ســه قامگیری و هاوبه شــی له گــه ڵ یه كێتیــی ئه ورووپــا، 

جگــه  لــه وه ش بــه رده وام ده بێــت، لــه  هه وڵه كانــی بــۆ 

له گــه ڵ  باشــه كانی  په یوه ندییــه   لــه   پارێزگاریكــردن 

هاوبــه ش  ڕێككه وتنــی  بــه   گه یشــن  و  ناتــۆ  په یامنــی 

ئارامــی،  و  ئاشــتی  به دیهێنانــی  له پێنــاو  ناتــۆ،  له گــه ڵ 

بــه م شــێوه یه ش كۆســۆڤۆ ده توانێــت زیاتــر لــه و ڕێكخــراوه  

ســه ربازییه  - سیاســییه  نزیكببێتــه وه  و به رجه ســته بوونی 

پێویســتییه كانی بارودۆخــی ئــارام و ســه قامگیر بــۆ كۆســۆڤۆ 

ــتی.  ــه  گش ــه  ب و ناوچه ك

كۆسۆڤۆ به ره و كوێ هه نگاوده نێت؟ 
ده وڵه تــی  تازه تریــن  كۆســۆڤۆ  كۆمــاری  له به رئــه وه ی 

چه ندیــن  چاوه ڕێــی  به ڵقانــه ،  ناوچــه ی  هه ڵكه وتــووی 

كێشــه  و گرفتــی په یوه ســت بــه  بونیادنانــی ده وڵــه ت 

كــه   ده كات،  سیاســییه كان  دامــوده زگا  پێكهێنانــی  و 

به ڕێوه بردنــی  بــۆ  پێویســته  زۆر  دروســتبوونیان 

كاروباره كانــی ئــه و واڵتــه و ســه پاندنی پێگــه  و كاریگه رێتپیی 

ــه  و  ــه  ناوچه ك ــه ی ل ــه ت، به ســه ر ســه روه ریی خاكه ك ده وڵ

له ســه ر ئاســتی نێوده وڵه تییــش، به تایبه تــی كــه  هێشــتا 

تاكــو ئه مــڕۆ، كۆســۆڤۆ وه ك ده وڵــه ت كێبڕكــێ ده كات، 

له پێنــاو به ده ســتهێنانی دانپێدانانــی ده وڵه تانــی جیهــان، 

یــان  بێــت  نه ته وه یه كگرتووه كانــدا  چوارچێــوه ی  لــه  

تــردا.  نێوده وڵه تییه كانــی  ڕێكخــراوه   چوارچێــوه ی  لــه  

یه كێــك لــه و گرفتانــه ی كــه  بوونــی هه یــه ، په یوه نــداره  

ســه روه ری  ســه پاندنی  لــه ڕووی  كۆســۆڤۆ  توانــای  بــه  

كێشــه  چاره ســه ركردنی  و  خاكه كــه ی  هه مــوو  به ســه ر 

رسبه كانــی  له گــه ڵ  هه ڵپه ســتێردراوه كان،  گرفتــه    و 

كۆســۆڤۆ لــه  ناوچــه ی )میرۆڤیســتا(ی باكــووری واڵت، 

هه روه هــا چاره ســه ركردنی كێشــه ی دووجه مســه ری، لــه  

به تایبه تــی  ده وڵه تییــه كان،  دامــوده زگا  به ڕێوه بردنــی 

لــه ڕووی ده ســتێوه ردانی ڕاســته وخۆ لــه  بواره كانــی دادوه ری 

ــه و  ــره وه ، ل ــی ت ــه  الیه ك و ده ســه اڵته كانی جێبه جێكــردن. ل

ــووه   ــوان )1999-2011( خراب ــۆڤۆ له نێ ــه  كۆس ــه وه ی ك كات

ئاراســته ی  نێوده وڵه تییــه وه ،  پارێزگاریــی  چه تــری  ژێــر 

ــه   ــه رده وام له ئارادای ــی ب ــه  هه وڵێك ــت، ك ــتی ده ریخس گش

جۆراوجــۆره كان،  دامــه زراوه   توانــای  فراوانكردنــی  بــۆ 

ئــه و كۆســپ و ته گه رانــه دا،  له پێنــاو زاڵبــوون به ســه ر 

ــه اڵم  ــه ، ب ــدا كارێكــی ئاســان نیی كــه مامه ڵه كــردن له گه ڵیان

ــی  ــبوونی به رده وامی ــۆ باش ــه  ب ــاژه  هه ی ــه ر ئام ــه  به رامب ل

وێنه یه كــی  پێشكه شــكردنی  و  واڵتــه   ئــه و  بارودۆخــی 

بــاش بــه  ئاراســته ی چاكســازی سیاســی و به دیهێنانــی 

لــه و بــواره دا، ئــه وه ش ده یســه لێنێت، كــه   ســه ركه وتن 

كۆسۆڤییه كان داوای مافی خۆیان ده كه ن



218

ئایدیا دیپلۆماتیك

ــه ری  ــه  گرتنه ب ــه كانی ب ــه زراوه  كێش ــه  تازه دام ــه م ده وڵه ت ئ

چاره ســه رده كات.  ســه ركه وتووانه   ڕێگه یه كــی 

گــه ڕی  نــاو  چــووه   به بوێرییــه وه   كۆســۆڤۆ  ده وڵه تــی 

ئــه وه ش  دراوســێی،  رسبیــای  له گــه ڵ  دانوســتانه كان 

پێشــوو،  گوشــارانه ی  ئــه و  هه مــوو  پێچه وانــه ی  بــه  

ئاراســته یه   ئــه و  له ســه ر  كاریگــه ری  هه وڵیــداوه   كــه  

ــای  ــبینیكردنی توان ــردووه  پێش ــو وای ك ــتبكات، به ڵك دروس

دانوســتانكاره   و  ئه لبانیــا  سیاســییه كانی  لــه   هه ریــه ك 

ــه  دانوســتان له گــه ڵ  ــۆ به شــداریكردنیان، ل ــه كان ب حكومیی

ــه   ــی قوربانیی ــتا گۆڕه به كۆمه ڵه كان ــه  هێش ــدا، ك ده وڵه تێك

ــه  ســااڵنی 1998- ــه  ل ــی، ك ــه كان له ســه ر خاكه كه یه ت ئه لبان

1999 كــوژراون، پێشــبینیه كی دووره . لــه  هه مــان كاتــدا 

پته وكردنــی  له ســه ر  كاریكــردووه،   كۆســۆڤۆ  ده وڵه تــی 

ــی  ــزه  جیهانییه كان ــه  زلهێ ــه ڵ ده وڵه ت ــی له گ په یوه ندییه كان

یه كێتیــی  و  ئه مه ریــكا  یه كگرتووه كانــی  ویایه تــه   وه ك 

ئاســتی لۆكاڵــی و  به ڵكــو له ســه ر هــه ردوو  ئه ورووپــا، 

ــه ڵ  ــه ش له گ ــاوكار و هاوب ــی ه ــه  واڵتێك ــی بووه ت هه رێم

ده وڵه تــی  داموده زگاكانــی  زلهێزانــه دا.  ده وڵه تــه   ئــه و 

سه روســیامی  بونیادده نرێــن،  بــه ره   بــه ره   كۆســۆڤۆ 

بواره كــه دا  هــه ردوو  لــه   ده وڵــه ت  سیاســیی  شــانۆی 

په یوه ســت  داموده زگاكانــی  بــواری  ده بێتــه وه :  ڕوون 

مه ده نــی،  كۆمه ڵــی  داموده زگاكانــی  و  ده وڵــه ت  بــه  

ــتمه   ــه و سیس ــی ئ ــه ره و كاراكردن ــن ب ــه اڵم ڕێچكه وه رگرت ب

به رهه مه كــه ی هێشــتا  بــه  چنینــه وه ی  و ده ســتپێكردن 

درێــژه .  دوورو  ڕێگه یه كــی 

دوا وته 
بونیادنانــی  كــه   بكه یــن،  ئــه وه   بــۆ  ئامــاژه   گرنگــه  

ده وڵه تــی كۆســۆڤۆ، بــه و ده وڵه تانــه ی تــری ناوچه كــه  

به ده ســتهێناوه ،  ســه ربه خۆییان  كــه   به راوردناكرێــت، 

ــی  ــایه ی بارودۆخێك ــه  س ــۆڤۆ ل ــه ربه خۆیی كۆس ــه  س چونك

ــۆكار،  ــان ه ــه ر هه م ــه وه ش له ب ــه  ل ــووه، جگ ــاییدا نه ب ئاس

ڕێــژه ی پێشــكه وتنی بــه  هه مــان پێــوه ری كارپێكــراو له نــاو 

ــده   ــت. دواڕۆژی كۆســۆڤۆ به ن ــی دراوســێ ناپێورێ ده وڵه تان

بــه  كۆمه ڵێــك ده رهاویشــته ، كــه  به رجه ســته بوونی یــان 

گۆڕانــی به نــد نییــه  له ســه ر تواناكانــی و ئاماده یــی خۆیــی، 

ئه وه شــدا،  له گــه ڵ  بــه اڵم  ســه ربه خۆبوونی.  لــه دوای 

ئایینــده ی كۆســۆڤۆ ڕوونــه  لــه  كاتێكــدا هه نــگاوی بچــووك 

ــی  ــتهێنانی دانپێدانان ــه ره و به ده س ــه ندن، ب ــه ره و گه شه س ب

هه ڵده نێــت،  ســه ربه خۆیی  بــه   تــه واو  نێوده وڵه تیــی 

بــه ره و  ده نێــت،  جێگیــر  هه نــگاوی  هه روه هــا 

ــك  ــه ورۆ – ئه تڵه نتی ــی ئ ــه  هاوپه یامنێتی ــی ل به ئه ندامبوون

خاكه كه یــدا.  هه مــوو  به ســه ر  ســه روه ری  ســه پاندنی  و 

به وپــه ڕی دڵنیاییــه وه ، هه مــوو ئــه م بابه تانــه  مه رجــی 

و  سیاســی  ســه قامگیریی  به دیهێنانــی  بــۆ  پێشــوه خته  

ئه منیــی كۆمــاری كۆســۆڤۆ، هــه روه ك  و  دامه زراوه یــی 

گه شــه پێدانی  ڕێگــه ی  له ســه ر  پێویســته   مه رجــی 

ــته   ــپاندنی ئاراس ــووری و چه س ــواری ئاب ــه  ب ــه  ل ــه و واڵت ئ

ده وڵه تێكــی  بونیادنانــی  له پێنــاو  دیموكراســییه كانی، 

نۆرمــاڵ، كــه  خزمه تــی ســه رجه م هاوواڵتییانــی بــكات. 

* ئه فریــم گاشــی- توێــژه ری پســپۆڕ لــه  كاروبــاری 
به ڵقــان.         

        
سه رچاوه:  

         سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه 
http://studies.aljazeera.net/ar       

   



شەشەم: کۆماری سلۆڤینیا

له  گەندەڵیی سیستماتیکه وه  بۆ ڕوانین له  
ئاسۆی داهاتوویه كی سیاسی و ئابووری گه ش

ئیگۆر بریباتس
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سااڵنی  کۆتایی  لەگەڵ  کە  بوو،  پێشوو  یوگسالڤیای  کۆمارەکانی  یەکەم  لە  سلۆڤینیا 
هەشتادا بەجدییەوە داوای سەربەخۆیی و چوونەدەرەی دەکرد لە یوگسالڤیای فیدراڵی، بەاڵم 
خواستەکەی بەرهەڵستییەکی گەورەی بۆ پەیدابوو، لەالیەن دەسەاڵتە سیاسییەکانی سربیا، 
کە پەیوەستبوون بە سربیای گەورە و یەکگرتووەوە، کە ئەمەش پرۆژەیەک بوو )سلۆبۆدان 
میلۆسۆڤیچ( کاری لەسەر جێبەجێکردنی دەکرد. هەستی ڕەتکەرەوەی سلۆڤینییەکان بۆ ئەو 
داپڵۆسین و سەرکوتکارییەی کۆسۆڤۆییەکان رووبەڕووی دەبوونەوە، ڕۆڵیکی یەکالکەرەوەی 
مومکین  یوگسالڤیادا  لەناو  »پێکەوه ژیان«  چیتر  کە  لەوەی،  جەختکردنەوەیان  لە  هەبوو، 
هەبوو،  بوونی  زۆر  سەردەمانێکی  سەربەخۆیی  بۆ  سلۆڤینییەکان  خواستی  لەڕاستیدا  نییە. 
ئه وه   دیاریبکات،  بۆ  گونجاوی  تەوقیتێکی  نەبوو،  توانایدا  لە  سیاسی  ده سته بژێری  بەاڵم 
ڕووخانی دیواری بەرلین و داڕمانی ئەو ئاڕاستە سیاسییە تۆتالیتارەی سربیا بوو، ئەم باسەی 

گەرمکردەوە.

قۆناغی سەربەخۆیی
ــی  ــتکردنی کۆمەڵگەیەک ــەر دروس ــرد لەس ــلۆڤینیا کاریک س

و  حزبییــەوە  و  سیاســی  لــەڕووی  )فرەیــی(،  پلــوراڵ 

لەنێــو  مــرۆڤ  مافەکانــی  پێوەرەکانــی  بــە  پشتبەســن 

دامەزراوەکانیــدا، لە کاتێکــدا پــڕۆژەی دیموکراتی-نەتەوەیی 

هێشــتا رووبــەڕوو دەبێتــەوە، لەگــەڵ ناکۆکییەکانــی نێــوان 

ــک  ــر قۆناغێ ــە دوات ــی، ک ــەی مەدەن ــەاڵت و کۆمەڵگ دەس

دێتەپێشــەوە، کــە تــا ڕاددەیــەک گشــت هێــزە گەورەکانــی 

کۆمەڵگــە بەشــداردەبن تێیــدا: »کۆمۆنیســتەکان«، کە پێشــر 

لــە دەســەاڵتدا بــوون، هێــزە ئۆپۆزســیۆنەکان، کڵێســای 

کاســۆلیکی و ڕۆشــنبیران. ئــەم پڕۆژەیــە پشــتیوانییەکی 

بەرفراوانــی لێکــرا، کــە خــۆی دەبینێتــەوە لــەو ڕیفراندۆمــە 

میللییــەی لــە )23ی دیســەمبەری 1990(دا ئه نجامــدرا، کــە 

ڕێــژەی )%88.5(ی بەشــداربوون لــە بەرژەوەندیــی پڕۆژەکە 

دەنگیانــدا، هــەر لەســەر ئــەو بنەمایەش دەســتوورێکی نوێ 

بــۆ واڵت پەســەندکرا، کــە ئــەم دەســتوورە جەختیکردبــووە 

بــە سیاســەتی پەرلەمانــی دیموکراتیــی پستبەســت، بــە 

زۆرینــەی ڕێژەیــی )کــە ئەمــەش سیســتمێکە ســازانێکی 

سیاســی لــە نێــوان پارتەکانــدا دەخوازێــت(، ئەم سیســتمەش 

ــە  ــە قۆناغێکــی پێشــکەوتوو ل ــوو، کــە واڵت بگات ــەوە ب بۆئ

ــەر  ــەم لەس ــی و ه ــتی سیاس ــەر ئاس ــەم لەس ــزم، ه پلورالی

ــی گشــتی. ئاســتی ژیان

لەســەر ئاســتی سیاســییش بــۆ ماوەیەکــی کــورت و لــە 

نێــوان ســااڵنی )1990-1992( پارتــە ڕاســتڕەوە ناوەنــدە 

تازەدروســتبووەکان کۆنرۆڵــی ژیانــی سیاســیی واڵتیــان 

کــرد، کــە ئەوانیــش  بریتیبــوون لــە هاوپەیامنیــی ســێقۆڵیی 

پێکهاتــوو لــە ڕاســتڕەو، چەپــی ناوەنــد و لیرباڵــەکان، پاشــان 

ــە  ــدەکان هاتن ــە ناوەن ــە چەپ ــاڵی )2004(، پارت ــو س تاوەک

ــەو  ــت ئ ــی گش ــی، حکومەتەکان ــانۆی سیاس ــەوەی ش پێش

ــی  ــارای گۆڕانکاری ــەر هێنانه ئ ــرد، لەس ــان دەک ــە کاری پارتان

ــلۆڤینیدا.  ــەی س ــتیی کۆمەڵگ ــی گش ــە ژیان ــە ل ــە پل ــە ب پل

پاشــان و لــە ســااڵنی نێــوان )2004-2008(دا راســتڕەوی 

ناوەنــد دەســەاڵتی بەدەســتەوەگرت، لــەو کاتــەوە تاوەکــو 

لــە دوای  یــەک  ئاڕاســتەی سیاســیی حکومەتــە  ئێســتا 

تێــدا  بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێــک گۆڕانــکاری  یەکــەکان 

ئــاراوە. هاتووه تــە 
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ســەرەڕای ئــەوەی دەســتووری ســلۆڤینیا هەموارکردنــی زۆر 

کەمــی بەخــۆوە بینیــوە، بــەاڵم هێــزە سیاســییە گــەورەکان 

بــە جیاوازیــی بیروبۆچــون و ئاڕاســتەکانیانەوە، پارێزگارییــان 

لــەو رسوشــتە لیــرباڵ- دیموکراتــی پەرلەمانییــە کــردووە، کــە 

دەســتوری واڵتــی پــێ دەنارسێتــەوە، جگــە لــە یــەک ئاوارتە، 

ــی سۆســیال  ــی پارت ــە هەوڵ ــەوە ل کــە ئەویــش خۆیدەبینێت

دیموکــرات بــۆ گۆڕینــی سیســتمی واڵت لــە سیســتمی 

ــەرکوتوو  ــە س ــەاڵم ن ــە، ب ــتمی زۆرین ــۆ سیس ــەوە ب ڕێژەیی

ــدا  ــەم هەوڵەی ــە ل ــی دیک ــە پارتەکان ــچ کام ل ــه  هی ــوو، ن ب

ــارەی  ــتومڕ دەرب ــڕۆدا مش ــەاڵم لەم ــرد، ب ــتگیرییان نه ک پش

شوناســی سیاســیی دەوڵەتــی ســلۆڤینیا، خــۆی دەبینێتــەوە 

لــە پرەنســیپ و بنەمــا گشــتەکییەکاندا، بــەاڵم گۆڕانکارییــە 

و  ئەنــدازە  ئاســتی  لەســەر  چاوەڕوانکــراوەکان  گــەورە 

داڕشــتنی یاســاکانی دەوڵــەت، چاوەڕواندەکرێت ئاڕاســتەکە 

دەنگــدەران  ڕۆڵــی  تۆخکردنــەوەی  بــەرەو  الیــەک  لــە 

بــڕوات، لــە الیەکیــش بــەرەو ملکەچکردنــی هەڵبژێــردراوان 

و دروســتکەرانی بڕیــاری سیاســی و لێپــررساوە فەرمییــەکان، 

دەڕوات بــۆ لیپێچینــەوە و لێپرســینەوە. جگــە لەمــەش 

گۆڕانکارییەکانــی دیکــە فۆکوســیان لەســەر لەخۆگرتــن 

و  پەراوێزخــراوەکان  کۆمەاڵیەتییــە  توێــژە  هاوکاریــی  و 

بەهێزکردنــەوەی ئابووریــی بــازاڕ، کــە هەمــوو ئەمانــە 

ــە  ــان پێویســتە )دوور ل ــی چاالکی ڕێکخســتنێکی کۆمەڵگەی

ئاســتەنگە بیرۆکراســییەکان(، لەگەڵ باڵکردنەوەی کولتووری 

ــردن. ــیی و یەکرقبووڵک ــی سیاس پلورالیزم

قەیرانی ئابووری و کاریگەرییەکانی
ــاش ســەربەخۆیی ســااڵنێکی قورســی بەخــۆوە  ســلۆڤینیا پ

نێوده وڵه تییه كــه ی،  دانپێدانانــی  به هــۆی  بــه اڵم  بینــی، 

ــووری و سیاســی، کــه  هاوشــان  پڕۆســه ی وه رچه رخانــی ئاب

ــازاڕی  ــیپه کانی ب ــی، پره نس ــی سیاس ــه ڵ پلورالیزم ــوو له گ ب

ئازادییــان هێنایــه  ئــاراوه  و گونجاندنێکــی باشــی بەدیهێنــا، 

ــی  ــۆ بەردەوامبوون ــه وه  ب ــدا، له وێش ــازاڕی جیهانی ــاو ب لەن

ئــەو ســەرکەوتنەی، کــە هەتاوەکــو ســاڵی 2008 بــەردەوام 

ــی  ــی دەرەک ــک الیەن ــە، گەلێ ــایەنی باس ــەوەی ش ــوو. ئ ب

ــتیوانیی  ــلۆڤینیا و پش ــی س ــە گۆڕانکارییەکان ــتییان ل پاڵپش

بژاردەکانــی ئــەو گەلەیــان دەکــرد، گومانــی تێدانییــە ئــه و 

بەرهەســته  پۆزەتیڤــه ی ئــەودەم لــە ناوخــۆ و لــە دەرەوەدا 

پێــدراوە جیاوازەکانــەوە  لــە  بناغەکانــی  ببــوو،  جێگیــر 

وەردەگرێــت، کــە ئامــاژه ن بــۆ هێــز و بەرزبوونــەوەی 

ــدا . ــە واڵت ــدان ل ــی پەرەپێ تێکڕاکان

بــەاڵم ئــەو قەیرانــە ئابوورییــەی، کــە هــەردوو کەرتــی 

ــک  ــاڵی 2008، هەندێ ــە س ــەوە، ل ــی گرت ــووری و دارای ئاب

لــە کاریگەرییەکانــی بــەر ســلۆڤینیاش کــەوت و هەتاوەکــو 

ئەمــڕۆش ئــەو کاریگەرییانــە بەردەوامــن، وێنەیەکی دیکەی 

ــلۆڤینیا.  ــی س ــی گۆڕانکاری ــۆ مۆدێل ــان پیشــاندا ب ناجیددیی

قەیرانــی دارایــی ســەرەڕای ئــەو گەشــانەوە بەرچــاوەی، 

ــڕۆژە  ــی پ کــە بەهــۆی ســەرکەوتنە سیاســی و ئابوورییەکان

ــت،  ــەوەی دەرخس ــتهاتبوون- ئ ــتیامنییەکانەوە بەدەس نیش

کــە کۆکردنــەوەی نێــوان بیرۆکــەی وەرچەرخانــی ئابووریــی 

پلــە بەپلــە لــە سیســتمی خاوەندارێتیــی دەســتجەمعییەوە، 

بــۆ خاوەندارێتیــی تایبەتــی فــەردی )کــە مۆدێلــی ســلۆڤینیا 

بــەو چەشــنەبوو(، لەژێــر ســایەی نەبوونــی ڕیفۆرمــی 

بــازاڕ،  کارکردنــی  سیســتمی  ڕیفۆرمــی  وەک  بونیــادی 

سیســتمی تەندروســتی، سیســتمی خانەنشــینی و چەندیــن 

ــتەقینە  ــن مەترســیی جــددی و ڕاس ــە- چەندی ــی دیک الیەن

بــه  دوای خۆیــدا ده هێنێــت، بەتایبــەت پەیوەســت بــە 

نەزمــی  لــە  جەوهــەری  ڕیفۆرمــی  نەهێنانەنــاوەوەی 

بــازاڕ و کاردا، ئەمــە جگــە لــەوەی چەندیــن ئامانجــی 

ئابــووری خســتووه تە ئەجێنــدای خۆیــەوە، کــە نــەک هــەر 

زێدەڕۆییــان تێداکــراوە، بەڵکو زۆر ناواقیعییــن. کەموکورتیی 

ــە ڕەتکردنــەوەی پــرۆژە یاســای  ــە ل ــۆ منوون ــە ب ئــەم مۆدێل

خانەنشــینیی کۆمەاڵیەتــی، لــە ڕیفراندۆمەکــەی ســاڵی 

دەردەکەوێــت. 2010دا 

لــە ســاڵی 2012دا، وردە وردە لەســەر گۆرەپانەکە ســیامکانی 

دوو ســراتیژیی سیاســی دەرکەوتــن، بــۆ دەرچــوون لــە 

قەیــران: ســراتیژیی نیۆلیربالیســتەکان و ســراتیژیی سۆســیال 

لیرباڵیســتەکان، لــەو مێــژووەوە ئــەم دوو بەرەیــە چوونــە نێو 
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ئایدیا دیپلۆماتیك
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 %(: هیچ ئاییٌێکیاى ًییە20، )%(: پڕۆتطتاًت740ئەرتەدۆکص، )
 کۆهاریی پەڕلەهاًی ضیطتەهی حکوهڕاًی
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 ًاچارییە یشبٌەڕەت
 ضالڤۆی ژیژەک، فڕاًص پریچریي گرًگتریي ئەدیب و ًووضەر
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کیبڕکێیەکــی تونــدەوە لەگــەڵ یەکریــدا، بەئاشــکرا دیاربــوو 

ــاو  ــی بەرچ ــا مەودایەک ــان ت ــێ ئایدۆلۆژییەکەی ــە ملمان ک

خــۆی دەســەپێنێت بەســەر گۆڕەپانــی سیاســیی ســلۆڤینیادا.

متامنــەی  شــێواندنی  هــۆی  بــووە  ئابــووری  قەیرانــی 

هاوواڵتیــی ســلۆڤینی بــە دامــەزراوە دیموکراســییەکان، 

داهاتــی  گەشــەی  لــە  ســال   15 پــاش  لەبەرئــەوەی 

بینــی،  بەخــۆوە  بەرچــاوی  پاشەکشــەیەکی  تاکەکــەس، 

ــتیپێکرد،  ــاڵی 2009ەوە دەس ــە س ــەیە ل ــەم پاشەکش ــە ئ ک

ئەمــەش نیگەرانیــی خەڵکــی لێکەوتــەوە، لــە سیاســەتە 

ــەو  ــی ئ ــتی یەکبەدواییەک ــە شکس ــه  ل ــراوەکان، ك پەیڕەوک

حکومەتانــەدا دەردەکەوێــت و لــه دوای ســاڵی 2008ەوە 

هاتونەتــە ســەر دەســەاڵت، بــە جۆرێــک هیــچ حکومەتێــک 

لــەو دەمــەوە نەیتوانیــوە مــاوەی بڕیارلێــدراوی خــۆی 

ــا  ــان تەنه ــەت هەریەکەی ــن دوو حکوم ــکات دوایی تەواوب

ســاڵیک و چەنــد مانگێــک زیاتــر نەمانــەوە لــە دەســەاڵتدا، 

ــی  ــەوە، بەڵکــو شکســتی حکومــەت و نەمان ــەک هــەر ئ ن

دوودڵیــی  مایــەی  بووه تــە  دامــەزراوەکان،  بــە  متامنــە 

هاوواڵتییــان لــە هەڵبژاردنەکاندا، هەربۆیــە هەڵبژاردنەکانی 

ســاڵی 2014« بەزەحمــەت توانیــی پارێــزگاری لــە ئاســتێکی 

بەشــداریکردن بــکات، کــە تەنیــا کەمێــک لــە ڕێــژەی 

)%50( تێپەڕیدەکــرد. بــە ڕوانیــن لــە هەڵوێســتی نێگەتیڤی 

جەمــاوەر بەرامبــەر سیاســەت و پاشەکشــەی متامنــەی 

ڕای گشــتی بــە سیســتمی دادوەری و دامەزراوەکانــی ، 

ــی  ــوون و گەندەڵی ــی ئابڕووچ ــەڵ دەرکەوتن ــاوکات لەگ ه

گــەورە، کــە تەنانــەت ناوەندەکانــی کڵێســای کاسۆلیکیشــی 

گرتبــووەوه ، کــە هــەرە گەورەتریــن دامــەزراوەی ئایینییــە لە 

ســەرتاپای واڵتــدا، بــە بوونــی هەمــوو ئــەم خااڵنــە دەتوانین 

وێنەیەکــی شــێواو بکێشــین بــۆ سۆســیال دیموکراســیی 

تازەپێکهاتــوو لــە ســلۆڤینیا، کــە ئــەم شــێواندنی متامنەیــە 

ــەوە،  ــییەکانی نەگرتووه ت ــەزراوە سیاس ــا دام ــەر بەتەنی و ه

ــی  ــەزراوە ئەخاقییەکان ــت دام ــەک گش ــا ڕاددەی ــو ت بەڵک

گرتووه تــەوە. کۆمەڵگــەی 

گۆڕانکارییــە چاوەڕواننەکــراوەکان کاریگەریــی نێگەتیڤیــان 

ــە  ــراوان ل ــی بەرف ــن و توێژێک ــی چی ــەر دۆخ ــوو لەس هەب

گەلــی ســلۆڤینی و لەباربردنــی هیــوا و ئومێــدی ژمارەیەکــی 

زۆر لــەو گەلــە بــۆ ژیان لــە بارودۆخێکــی باشــردا، هەروەها 

خواســتی میللیــی ڕووی لــە بەرزبوونــەوە کــردووە، بــۆ 

لێپرســینەوەیەکی جــددی، هەرکەســێک کە ئه وه ی به ســه ردا 

بســه پێت لێپــررساوە لــەو ئەنجامــە بێهیواکــەرەی ســلۆڤینیا 

پێیگەیشــتووە. هەروەهــا پێویســتە لەســەر دادگا و پیاوانــی 

سیاســی، کــە وەاڵمدانەوەیــان هەبێــت لەگــەڵ شــەقام لــە 

ــە  ــوەگاوەکان ل ــە تێ ــییەکان و بەرپرس ــینەوەی سیاس لێپرس

ڕاددەیــەک  تــا  دادوەری  دەزگای  داراییــەوە،  گەندەڵیــی 

ســەرکەوتوو بــووە، لــە شــوێنکەوتنی هەندێــک لە بەرپرســە 

سیاســی و ئیدارییــەکان و ڕاپێچکردنیــان بــۆ دادگا، ئــەوەی 

جێگــەی باســە ئــەم دەزگایــە دوای ســەربەخۆیی ســلۆڤینیا، 

نەچۆتــە ژێــر بــاری هیــج ڕیفۆرمێکــی جیددییــەوە بۆئەوەی 

خــۆی پاکبکاتــەوە، لــە پاشــاموەی گەندەڵــی و بەرتیــل 

و الیه نگــری، کــە بەمیــرات لــە سیســتمی پێشــوو بــۆی 

مابــووەوه ، هەروەهــا نەیتوانیــوە دەســت بەرێــت بــۆ 

هەندێــک دۆســیه ی کێشــە گەورەکانــی پەیوەســت بــە 

ــی سیســتامتیک. گەندەڵی

گــەل  داخوازییەکانــی  سیاســی،  ئاســتی  لەســەر  بــەاڵم 

بــۆ شــەفافیەت و بوونــی رێزگرتــن لــە کاری سیاســیدا، 

ــە  ــاری پارت ــە ڕەفت ــاو ل ــی بەرچ ــۆ گۆڕانێک ــاوە ب سەریکێش

سیاســییەکاندا، دەســتکراوە بــە هەڵدانــەوەی چەندیــن 

فاییلــی گــەورەی گەندەڵــی، کــە تۆمەتبــاری ســەرەکی 

لەمــڕۆدا مشــتومڕ دەربــارەی شوناســی سیاســیی 
دەوڵەتی ســلۆڤینیا، خۆی دەبینێتەوە لە پرەنســیپ 
و بنەما گشــتەکییەکاندا، بــەاڵم گۆڕانکارییە گەورە 
چاوەڕوانکراوەکان لەســەر ئاستی ئەندازە و داڕشتنی 

یاساکانی دەوڵەت
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ــەت  ــوون، تەنان ــییەکان ب ــس و سیاس ــی پۆلی ــدا، پیاوان تێیان

ســەرۆکی گەورەتریــن دوو پارتــی واڵت لــەو قۆناغــەدا: 

ــە  ــە ل ــرات )ک ــیال دیموک ــی سۆس ــە پارت ــا( ل ــز یانش )یانی

ســاڵی 2014دا حکومێکــی قەزایــی بەســەردا جێبەجێکــرا(، 

هەروەهــا )زۆران یانکۆڤیــچ( لــە پارتــی سۆســیاڵ ، لــە الیەن 

پارتەکانیانــەوە متامنــە لــە هەردووکیــان ســەندرایەوە، ئەمــە 

ــە  ــتە نوێی ــەم ئاڕاس ــە. ئ ــیی دیک ــن سیاس ــە چەندی ــە ل جگ

ــۆ  ــا ب ــەک هــەر بەتەنی ــوو، ن ــی ســلۆڤینی ب ــدەری گەل هان

ــووە ڕەفتارێکــی گشــتی  چاودێریکردنــی سیاســی، بەڵکــو ب

لــە ســەرتاپای واڵتــدا، منوونەکــەی ئــەو خۆپیشــاندانانە بــوو، 

کــە بزووتنــەوەی ناڕازیــی »ڕاپەڕیــوان« لــە زســتانی 2012-

ــی  ــەی دووەم ــی کابین ــە ڕووخان ــت و ب 2013دا ڕێکیانخس

حکومەتەکــەی )یانیــز یاشــا( کۆتاییهــات، ســەرەڕای ئــەوەی 

ــۆی  ــە خ ــی ل ــە خەڵک ــی زۆر ل ــاندانەکان ژمارەیەک خۆپیش

کۆنەکــردەوە، لــەو ئاســتە گــەورە چاوەڕوانکــراوەدا نەبــوو، 

بــەاڵم کاریگەرییەکــی گەلێــک گــەورە بــوو بــە هــۆی 

ــتی. ــتیکردنی ڕای گش پاڵپش

بــە  بەرفــراوان  جەماوەرێکــی  متامنــەی  الوازیــی 

ــێتییە  ــارت و کەس ــۆ پ ــاند ب ــی ڕەخس ــییەکان، هەلێک سیاس

سیاســییە نوێیەکانــی ســەر گۆڕەپانی سیاســیی ســلۆڤینیا، کە 

خواســتی خۆیــان دەربــڕی بــۆ بەشــداربوون لــە ڕزگارکردنــی 

واڵت لــەو بارودۆخــەی، کــە تێیکەوتــووە، تەنانــەت دوو 

پارتــی تازەدەرکەوتــوو، کــە هێشــتا دوو مانــگ بەســەر 

دروســتبوونیاندا تێنەپەڕیبــوو، بەشــداری هەڵبژاردنەکانیــان 

کــرد و توانییــان لــە دوو هەڵبژاردنــدا شــیان و بەرکەوتــەی 

ــە:  ــوون ل ــش بریتیب ــە ئەوانی ــتبهێنن، ک ــژاردن بەدەس هەڵب

ــی  ــی هاوچەرخ ــاڵی 2011، پارت ــە س ــی ل ــی کۆمەاڵیەت پارت

ناوەنــد لــە ســاڵی 2014. لــەو دەمــەی، کــە پارتــی دیکــەی 

ــی  ــتهێنانی ئەنجام ــان دوای بەدەس ــوو، توانیی تازەدەرکەوت

چاوەڕواننەکــراو بچنــە نــاو پەرلەمانــەوە. دەرکەوتنــی پارتــی 

نــوێ و »ڕوخســاری سیاســیی نــوێ« لەســەر حیســابی 

ــە جۆرێــک  ــوو، ب ــەکان ب ــە دێرین ــی پارت پاشەکشــە و نەمان

پارتــی لیــرباڵ  دیموکراتــی ســلۆڤینی هیــچ نوێنەرایەتییەکــی 

پەرلەمانــی کاریگــەری نەمــاوە، کــە ئــەم پارتــە لــە مــاوەی 

گۆڕەپانــی  کۆنرۆڵــی  )1994-2004(دا،  ســااڵنی  نێــوان 

سیاســیی ســلۆڤینیای کردبــوو، هــاوکات پارتی سۆسیالیســتی 

ســلۆڤینیش، لــە دواییــن هەڵبژاردنــدا نەیتوانــی بچێتــە 

پەرلەمانــەوە، کــە ئــەم پارتــە بــراوەی هەڵبژاردنەکانــی 

ســاڵی 2011 بــوو. ئــەوەی لــەم بارەیــەدا وەک پارادۆکســێک 

دەردەکەوێــت ئەوەیــە، کــە ئەنجامــی دواییــن هەڵبــژاردن، 

کــە لــە ســاڵی 2014دا ئەنجامــدرا ئــەوەی دەرخســت، کــە 

لیســتی کاندیــدان لــە هاهوواڵتییانــی ســەربەخۆ ژمارەیەکی 

وەهــا لــە دەنگیــان بەدەســتهێنا، کــە لەســەروو ژمــارەی ئەو 

ــتیانهێنا و  ــەکان بەدەس ــتی پارت ــە لیس ــوو، ک ــەوە ب دەنگان

ئــەم ئاڕاســتەیەش خەریکــە سیســتمی حزبایەتــی لــە واڵتــدا 

ــێوێنێت. ده ش

شەیتانەکانی ڕابردوو
پیشــاندانی دیمەنــی ژیانــی سیاســیی حزبــی ســلۆڤینیا، 

ــەو  ــۆ ئ ــەوە، ب ــەر نەگەڕێین ــەواو ئەگ ــی ت ــە دیمەنێک نابێت

ســلۆڤینیا،  نەتەوەیــی  ڕابــردووی  قووڵــەی  کاریگەرییــە 

ــی  ــەوە لەســەر گۆڕەپان ــی دووەم ــەدوای جەنگــی جیهانی ل

هەتاوەکــو  کــە  هەیەتــی،  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 

ــتییە  ــەاڵتە کۆمۆنیس ــان. دەس ــە لێکدابڕینی ــتاش بووه ت ئێس

ســەرکەوتووەکانی دوای جەنگــی جیهانیی دووەم، هەســتان 

بــە ئەنجامدانــی »تاوانــی کوشــتنی بەکۆمــەڵ«، کــە ژمــارەی 

کــەس،  هــەزار  دەیــان  گەیشــتووه تە  قوربانییەکانــی 

کــە ئــەوکات تۆمەتباردەکــران بــە بەکرێگیراویــی هێــزە 

ئیمپریالیســتەکان، هەمــوو ئەمانــەش بەبــێ دادگایــی، بــەاڵم 

ناوەڕۆکــی ئــەم بابەتانە هەتاوەکــو ئەم ســاتە ڕانەگەێندراوە 

ــو  ــلۆڤینی، هەتاوەک ــی س ــەوە، الی گەل ــاری ماوەت و بەنادی

ئێســتا هیــچ کەســێکیش نەهاتووه تــە بــەردەم دادگا بەهــۆی 

ــەوە . ــەو تاوانان ئ

ســەرەڕای نەبوونــی شــایەتحاڵی ئــەو ســەردەمە لەنێــو 

ئــەو کەســانەی لــە ئێســتادا زینــدوون، بــەاڵم بەشــێکی 

گرنــگ و بەرچــاوی ژیانــی سیاســی )بــە پڕوپاگەنــدەی 

ــەربەخۆ،  ــلۆڤینیای س ــی س ــە دەوڵەت ــەوە( ل هەڵبژاردنەکان
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راوەســتاوە،  ئــەو هێڵــە جیاکەرەوەیــە  لەســەر  هێشــتا 

ــوو،  ــدا کێرشاب ــی دووەم ــی جیهانی ــە لەســەردەمی جەنگ ک

لەنێــوان کۆمۆنیســتە ناوخۆییــەکان یــان ڕزگارکەرە »دەســت 

ــی  ــە »بەکرێگیراوان ــان وات ــن ســوورەکان«، دژەکانی ــە خوێ ب

ئیمپریالیســتی«. بــۆ منوونــە ئــەو پشــتیوانییەی بــۆ پــڕۆژەی 

ســەربەخۆیی ســلۆڤینیا کــرا، لــە ڕیفراندۆمی ســاڵی 1990دا، 

ــەی  ــە بەرفراوان ــدارییە جەماوەریی ــەرکەوتن و بەش ــەو س ئ

بەدەســتنەدەهێنا، ئەگــەر هەریەکــە لــە ســەرۆکی ســلۆڤینیا 

ــە  ــدارییان نەکردای ــت بەش ــا«ی پایتەخ ــی »لۆبلیان و مەتران

لــەو خۆپیشــاندانە گەورەیــەی نــاوی »ئاشــتەوایی میللــی«ی 

ــەو گــۆڕە  ــە هەندێــک ل ــرا، خۆپیشــاندانەکەش نزیــک ل لێ

ــە بــوو. ئــەم هێڵــە جیاکەرەوەیــەی، کــە فــەزای  بەکۆمەاڵن

سیاســیی ســلۆڤینیای گرتووه تــەوە، بــە بــێ کاری هاوبــەش 

لەنێــو دوو گرووپــی سیاســیی هەڵوێســت جیاواز، لە گشــت 

ــەدا دەبێــت. ــە جووڵ پرســەکاندا ل

لــە  کەنیســەی کاســۆلیکی ڕۆڵێکــی گرنــگ دەگێڕێــت 

ــش  ــی زۆری ــۆ ماوەیەک ــی«دا، ب پڕۆســەی »ئاشــتەوایی میلل

هەســتاوە بــە گێڕانــی ڕۆڵــی ناوبژیکــەری پەیوەســت بــەو 

پێشکەشــی  قوربانییــەکان  خــاوەن  کــە  داخوازییانــەی، 

حەقیقەتــی  ئاشــکراکردنی  بــۆ  کــرد،  حکومەتیــان 

ئــەوەی ڕوویــداوە و قەرەبووکردنەوەیــان لــە »تــاوان«ی 

کۆمۆنیســتەکان )لەگــەڵ ئــەوەی کەنیســەی کاســۆلیکی الی 

ــە ســەردەمی جەنگــی  ــەوەی ل ــووە ل ــەوە، الیەنێــک ب خۆی

جیهانیــی دووەمــدا گــوزەراوە(، بــەاڵم ئــەوەی بەســەر 

کەنیســەدا هاتــووە، لــە گەندەڵییــە داراییەکان و ئــەوەی لەو 

ــە تاوانــە سێکســییەکانی  ماوەیــەی دواییــدا ئاشــکرا بــوو، ل

ــەن  ــدااڵن لەالی ــی من ــی سێکس ــە بەکارهێنان ــت ب پەیوەس

ــەو  ــەورە ل ــێوەیەکی گ ــە ش ــەکانەوە، ب ــە قەش ــک ل هەندێ

دەســەاڵتانەی کەمکــردەوە، کــە کڵیســا هەیبــوو لەنــاو 

ــلۆڤینیادا. ــاوەری س ــتی جەم ــی گش ژیان

ــی  ــراوەی هەڵبژاردن ــردوودا ب ــە ڕاب ــەی، کــە ل ــەو ملمانێی ئ

بۆنــەی  دوو  کاتــی  لــە  و  ئێســتادا  لــە  دیاریدەکــرد، 

هەڵبژاردنــی دواییــدا )2011 و 2014(، ئامادەبوونێکــی چڕی 

نەبــوو، هەروەهــا دەستنیشــانکەری ئەنجامەکانیشــی نەبوو 

ــی  ــااڵنی قەیران ــەکان دوای س ــە مێژوویی ــر، پرس وەک پێش

یەکــەم  خــاوەن ئەولەویــەت نەمــاون، بەڵکــو گرنگیپێدانــی 

ــووی  ــتا و داهات ــەکانی ئێس ــر ڕووە و پرس ــی زیات پراگامتیک

ــی ســلۆڤینییە. گەل

زۆران یانكۆڤیچ سه رۆكی پێشووی سلۆڤینیا                      پوروت باهور سه رۆكی سلۆڤینیا
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مامەڵەکردن لەگەڵ کەمینە کولتوورییەکان

ــدا و  ــە مووچەکان ــادە ل ــی س ــد جیاوازییەک ــە چەن ــە ل جگ

ــەرەو  ــەکان ب ــتە جیهانیی ــی ئاڕاس ــۆ وەرگرتن ــی ب نائامادەی

گەلێــک  دەوڵەتێکــی  ســلۆڤینیا  مووچــە،  زیادکردنــی 

دەســتووری  ئیتنیکییــەوە،  لــەڕووی  پێکەوەگونجــاوە 

واڵتیــش پارێــزگاری لــە دوو یەکــەی بچووکــی ژمــارە کەمــی 

ــە ناوچــە دراوســێ  ــە ل ــەکان دەکات، ک ــگاری و ئیتالیی هەن

ڕێگــە  دەســتوور  دەژیــن، هەروەهــا  ســنوورییەکاندا  و 

بــە هەریەکێــک لــەو کەمینانــە دەدات، کــە نوێنەریــان 

لــە پەرلەمــان هەبێــت. بــەاڵم گرووپەکانــی ســەر بــە 

شەســتەکانی  لــە  کــە  پێشــوو،  یوگســاڤیای  یەکێتیــی 

ســەدەی ڕابــردووەوە بــۆ ژیــان ڕوویــان لــە ســلۆڤینیا 

ــان دۆخ و  ــە هەم ــتوون ب ــتا نەگەیش ــو ئێس ــرد، هەتاوەک ک

ــدان  ــە کۆشش ــو ل ــەکان، بەڵک ــگاری و ئیتالیی ــی هەن حاڵەت

لەســەر ئاســتی جیاجیــا لەپێنــاو بەدەســتهێنانی دانپێدانــان 

بــە مافــە کولتوورییەکانیانــدا، بەوپێیــەی کەمینەیەکــی 

کولتووریــن، لەوانــە قەرەجەکانــی ڕۆمــا، کــە ڕێگەیــان 

ــی  ــاو ئەنجوومەن ــان لەن ــی نوێنەری ــە هەڵبژاردن ــدراوە ب پێ

ــا موســوڵامنەکانیش  ــەدا. هەروەه ــەو ناوچەی ــارەوانیی ئ ش

ــەوت  ــتکردنی مزگ ــۆ دروس ــان ب ــە داخوازییەکانی ــەن، ک ه

–مزگــەوت لــە لۆبلیانــای پایتەخــت قەیرانێکــی لەنــاو 

ــلۆڤینی  ــامیی س ــەی ئیس ــدووە، کۆمەڵ ــلۆڤینیادا خوڵقان س

ــۆ  ــردووە، ب ــەاڵتداران ک ــە دەس ــکەش ب ــی پێش داواکارییەک

ڕێگــەدان بــە دروســتکردنی مزگەوتێــک، ئــەم داواکارییــەش 

ــەوە و  ــەڕووی ڕەتکردن ــاڵ ڕووب ــن س ــی چەندی ــە درێژای ب

فەرامۆشــکردنێکی تــەواو بووه تــەوە، لــە الیــەن حکومەتــە 

ســلۆڤینییە یــەک بــە دوای یەکەکانــەوە، هەتاوەکــو لــە 

ســاڵی 2008 ڕەزامەنــدی لەســەر دەربــڕدرا و ســاڵی 2013، 

                                   پایته ختی سلۆڤینیا
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ــەو  ــارەی ئ ــە ژم ــەی باس ــدرا. جێگ ــەی دان ــەردی بناغەک ب

موســوڵامنانەی، کــە لــە ســلۆڤینیا دەژیــن دەگاتــە نزیکــەی 

)50000( کــەس و ســەرژمێرییەکانی کۆمەڵــەی ئیســامی 

ــوڵامن  ــە 80000 موس ــر ل ــی زیات ــە بوون ــاس ل ــلۆڤینی ب س

ــە بۆسنەوهەرســک  ــان ل ــە ســلۆڤینیا، کــە زۆرینەی دەکات ل

ناوچەکانــی یۆگســاڤیای پێشــووەوە هاتــوون،  باقــی  و 

موســوڵامنان بــەم ژمارەیەیــان دووەم گەورەتریــن کۆمەڵــەی 

ــلۆڤینیا  . ــە س ــن، ل ــی پێکدەهێن ئایین

ڕۆڵی سلۆڤینیا لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا
ســلۆڤینییەکان بــە ڕێــژەی )%89.6(، لــە بەرژەوەندیــی 

چوونــی واڵتەکەیــان بــۆ نــاو یەکێتیــی ئەورووپــا دەنگیانــدا. 

لــە کاتێکــدا تەنیــا )%66( دەنگیانــدا لــە بەرژەوەندیــی 

ــی،  ــووری ئەتڵەس ــی باک ــە پەیامن ــلۆڤینیا ل ــی س ئەندامێتی

ئەمــەش لــەو ڕیفراندۆمــەدا، کــە ســاڵی 2003 بــۆ ئــەم 

ــی  ــی سیاســیی و کۆمەاڵیەت ــوو. گۆڕەپان مەبەســتە ڕێکخراب

ــش  ــوو پێ ــی بەخۆوەگرتب ــتومڕێکی بەرفراوان ــلۆڤینیا مش س

دەرکەوتنــی  هــۆی  بــووە  کــە  ریفراندۆمــە،  دوو  ئــەو 

دوو گــرووپ لەنــاو کۆمەڵگــەی ســلۆڤینیدا، یەکێکیــان 

و  ئەورووپــا  یەکێتیــی  نەچێتــە  ســلۆڤینیا  دەیویســت 

پەیامنــی ناتــۆوە، بەڵکــو وەک دەوڵەتێکــی پشتبەخۆبەســت 

مبێنێتــەوە و نەکەوێتــە نــاو جەمســەرگیرییەوە، واتــە ببێتــە 

»ســویرسایەکی دیکــە«، بــەاڵم گرووپــی دووەمیــان لەگــەڵ 

ئەوەدابــوو، ســلۆڤینیا واڵتێکــی ئەورووپیــی بێایــەن بێــت. 

ــە هەڵوێســت  ــوون ل ــە، کــە گوزارشــت ب ــەم دوو بۆچوون ئ

بەرامبــەر یەکێتیــی ئەورووپــا و پەیامنــی ناتــۆ، دوای چوونی 

واڵت بــۆ نــاو ئــەو دوو ڕێکخــراوە ناوبراوە لە ســاڵی 2004دا، 

هێــزی ئامادەیــی خۆیــان لەدەســتدا، بــەاڵم بەتــەواوی بــزر 

ــی. ــی و کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــەر دیمەن ــوون لەس نەب

ئەگــەر گــران بێــت هــەر یەکێــک لــە پارتــە سیاســییەکانی، 

لــەدوای   – هەیــە  نوێنەریــان  پەرلەمانــدا  لەنــاو  کــە 

2004ەوە- کــە بەردەوامــن لــە گومــان و دوودڵــی بەرامبــەر 

ــا،  ــی ئەورووپ ــە یەکێتی ــلۆڤینیا ل ــی س ــی ئەندامێتی ناوەڕۆک

بــە هەمــان شــێوە گرانــە ناڵێیــن باوەڕێکــی چەســپیو 

هەیــە ســەبارەت بــە ئاڕاســتەی بــەرەو ئەورووپــا. ئــەم 

هەڵویســتە – کــە پارتــە سیاســییەکانی ســلۆڤینیا بەرامبــەر 

یەکێتیــی ئەورووپــا گرتوویانەتەبــەر-  ئەگــەری ئــەوەی 

لێدەخوێندرێتــەوە، کــە کاریگەرییەکی ڕاســتەوخۆی هەبێت 

لەســەر دوورخســتنەوەی ســلۆڤینییەکان لــەوەی لەنێــو 

بەرزتریــن هەڕەمــی دامەزراوەکانــی یەکێتیــی ئەورووپــادا، 

ــت. بەشــداریکردنێکی زۆر الوازی ســلۆڤینییەکان  دەگوزەرێ

لــە هەڵبژاردنەکانــی ئەورووپــادا، بــە شــێوەیەکی ڕوون 

ــی  ــی سیاســیی ئەورووپی ــە دیمەن ــە ل دەرخــەری دابڕاوییان

ــا لەمیانــەی  جیهــان .بــەاڵم دامــەزراوەی یەکێتیــی ئەورووپ

ئــەو قەیرانــە داراییــەی پێیــدا تێپــەڕی، ڕەزامەندییەکــی 

ــی ســلۆڤینیدا  ــی گەل ــە ناوەندەکان ــەورەی بەدەســتهێنا ل گ

ــۆی  ــەوەش بەه ــردا، ئ ــە پێش ــتیان ل ــە هەڵوێس ــەراورد ب ب

لــە  بینیویەتــی  ئــەو ڕۆڵــەی، کــە یەکێتیــی ئەورووپــا 

مــاوەی قۆناغێکــی گــران، کــە تییــدا پێویســت بــوو لەســەر 

ســلۆڤینییەکان مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو  ئاســتەنگانەدا بکــەن، 

کــە ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە،  ئــەوکات یەکێتیــی ئەورووپــا 

بڕێــک لــە هاوکاریــی دارایــی و قــەرزی پێشــکەس بــە 

ســلۆڤینیا کــرد، کــە هــاوکار بــوو لــە تێپەڕاندنــی قەیرانەکــە 

بەســەرکەوتوویی.

ســلۆڤینییەکان  لــە  زۆرێــک  الی  کــە  برۆکســل،  بــەاڵم 

ــرادی  ــەواوی وەک »بەلگ ــە ت ــان، ب ــوو پێی ــۆ ب شــارێکی نام

و  نییــە  پێــی  پێویســتیان  کــە  شــارێک  واتــە  نــوێ«، 

پاشــکۆیەتیی قبووڵناکــەن، بــەاڵم لــە ئێســتادا بووه تــە 

دامەزراوەیەکــی  وەک  چیــر  چارەســەر،  لــە  بەشــێک 

ــلۆڤینیا  ــی س ــازی و یارمەتیدان ــەی چاکس ــە پڕۆس ــگ ل گرن

ــووری  ــە ئاب ــی ئامانج ــەرەو بەدیهێنان ــتەکردنی ب ــە ئاڕاس ل

ــکا«  ــەی »ترۆی ــە کۆمەڵ ــوازەکان، ل ــە هیواخ و کۆمەاڵیەتیی

ــە  ــا(، ک ــا و بەریتانی ــا و فەڕەنس ــە ئەڵامنی ــت )وات دەڕوانرێ

ــە  ــک ل ــە. لەمــڕۆدا زۆرێ ــی ئەورووپای دروســتکراوی یەکێتی

ســلۆڤینییەکان ســەرەڕای بەتۆکمەکردنــی بودجــە و پشــت 

ــوێنەکانی  ــردن و ڕێوش ــەتەکانی دەربازک ــە سیاس ــن ب بەس

دەســت  زەرورەتێکــی  خەرجییــەکان–  کەمکردنــەوەی 
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لێبەرنــەدراو، دەبینــن لــەو ئاڕاســتەیه دا، بــەاڵم لەگــەڵ 

بەرامبــەر  پارێــزگاری هەیــە  بڕێــک  ئەوەشــدا، هێشــتا 

پڕۆســەی بەتایبەتیکــردن و فرۆشــتنی دامــودەزگا حکومییــە 

گشــتییەکان -دامەزراوەکانــی پەیوەنــدی، کۆمپانیــای پــرۆڵ، 

ــک و  ــک و موڵ ــدی بان ــا، ســەرەڕای چەن ــای گۆرینی کۆمپانی

ماڵــی دەوڵــەت بــە ســەرمایەی بیانی. گرێبەســتی فرۆشــتنی 

کــە  »مێرکاتــۆر«،  ســلۆڤینییەکانی  مارکێتــە  زنجیــرەی 

گەورەترینــە لــە ناوچەکــەدا بــە کۆمپانیــای »ئەگرۆکــۆر«ی 

کرواتــی لــەم ســاڵدا، شــەپۆلێک لــە گومانــربدن و تەنانــەت 

لــە  زۆرێــک  لەالیــەن  گرێبەســتە  ئــەم  ڕەتکردنــەوەی 

ــوو. ــا ب ــلۆڤینییەکانەوە بەرپ س

ــەر  ــە ســلۆڤینیا هەڵوێســتی گشــتی بەرامب ــە ئێســتادا و ل ل

دۆخــە  ئــەو  لەگــەڵ  هاوشــێوەیە  ئەورووپــا،  یەکێتیــی 

ئامادەکارییــەی، کــە پێــش چوونــی ســلۆڤینیا بــۆ نــاو 

ــوڕمانە،  ــەی سەرس ــەوەی جێگ ــوو. ئ ــارادا ب ــە لەئ ــەو واڵت ئ

ــی  ــەر دامەزراوەکان ــڤ بەرامب ــتکردنێکی پۆزەتی ــە هەس ک

یەکێتیــی ئەورووپــا – تەنانــەت پــاش دەرچوونــی دوو بڕیــار 

دژ بــە ســلۆڤینیا لەالیــەن دەســەاڵتە دادوەرییەکانــی ســەر 

بــەو یەکێتییــەوە- هیــچ کاریگەرییەکــی نەکرایــە ســەر. 

حوكمــی کۆتایــی لــە هــەردوو کەیســی تایبەمتەنــد بــە 

ئیدانەکردنــی ســلۆڤینیا بــە تۆمەتــی پێشــێلکردنی مافەکانی 

مــرۆڤ لــە هــەردوو کەیســەکەدا، کــە ئــەو پێشــێلکارییانە 

زیانــی بەرچاویــان لێکەوتووه تــەوە و بەســه ر زۆربــەی ئــەو 

کەســانەدا ســەپێرا، کــە لــە فــەزای یوگســاڤیای پێشــووەوە 

هاتــوون، لــە وردەکاریــی ئــەوەدا دەســەاڵتی ســلۆڤینیا لــە 

ســااڵنی یەکەمــی پــاش ســەربەخۆییدا دوو بڕیــاری دەرکــرد، 

ــدا ناکۆکــن، کــە  ــەواوی لەگــەڵ یاســای نێودەوڵەتی کــە بەت

ــی  ــۆ پەیڕەوکردن ــان دەکات، ب ــەاڵتی واڵت ــە دەس ــری ل ڕێگ

ــدا. ــتمە دادوەرییەکەی ــە سیس ــەوە ل ــوێنی تەمیزکردن ڕێوش

لێــرەدا کارەکــە پەیوەســتە بــە دوو پرســەوە: یەکێکیــان بــە 

ــیان  ــتەکان«ە ، دووەمیش ــە لیس ــڕدراوە ل ــی »س ــاوی پرس ن

پەیوەســتە بــە پاشــەکەوتەکانی کرواتیــا و بۆســنە لــە بانکــی 

لیوبلیانــا ، هاتنــی ئــەم دو حکومــە دەرچــووە له الیــەن 

پرســەدا  دو  لــەم  ئەوروپییــەوە  دادوەریــی  دەســەاڵتی 

پــاش ماوەیەکــی کــەم لــە ناڕەزایەتییەکانــی ســلۆڤینیا، بــەو 

واتایــە دێــت، کــە گەلــی ســلۆڤینیا لــه ڕووی ســایکۆلۆژییەوە 

ئەوەیــان پەیوەندکــردووە، کــە دوو بڕیــاری دادپەروەرانــەن. 

ــەردەم دادگای  ــە ب هێشــتا ســلۆڤینیا پرســێکی بەردەســتە ل

نێودەوڵەتــی لــە الهــای، ئەویــش ســەبارەت بــە مەســەلەی 

ــنووری  ــارەی س ــا دەرب ــلۆڤینیا و کرواتی ــوان س ــی نێ ناکۆکی

دەریایــی ناوبــراو بــە: کەنــداوی بیــران، کــە دەکەوێتــە ســەر 

کەنارەکانــی دەریــای ئەدریاتیکــی. گرنگیــی ئــەم پرســە بــۆ 

ــی  ــەوە یەکای ــی ئ ــاردان لێ ــە بڕی ــە، ک ــلۆڤینیا لەوەدای س

دەکاتــەوە، کــە ئایــا دەروازەیەکــی ئــاوی بەدەســتدەهێنێت، 

کــە دەربــازی بــکات لــە دابڕاوییەکــەی و بیبەســتێتەوە، بــە 

ئــاوە نێودەوڵەتییەکانــەوە. ســەبارەت بــەو پاڵپشــتییەی، 

ــۆی دەکات -جــا  ــی نات ــە پەیامن کــە ســلۆڤینیا پێشــکەس ب

ئەگــەر لــە ڕێگــەی بەشــداریی حکومەتــەوە بێــت، لــە 

بــۆ  ســەرباز  بــە  پەیامنەکــە  و هاوکاریــی  بەهێزکــردن 

ــە  ــدا، یاخــود ب ــە ئۆپراســیۆنە دەرەکییەکان بەشــداریکردن ل

کاریگەرییەکــی چــاالک لەســەر پــان و پڕۆگرامەکانــی- 

ــەو  ــت، ب ــەراورد ناکرێ ــە و ب ــتێکی الوازدای ــە ئاس ــتا ل هێش
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پاڵپشــتییەی ســلۆڤینیا پێشــکەش بــە یەکێتیــی ئەورووپــای 

ــە  ــانەوە ل ــی کش ــز پرس ــدا هەرگی ــەڵ ئەوەش ــردووە، لەگ ک

پەیامنەکــە نەخراوەتــە بــەر بــاس و گفتوگــۆ لەســەر ئاســتی 

سیاســیی دەوڵــەت و هیــچ کاتێکیــش ئەولەویەتێــک نەبووە 

ــه باره ت  ــلۆڤینیا. س ــییەکانی س ــە سیاس ــدای پارت ــۆ ئەجێن ب

ــاوه   ــه وه ی ب ــیا وه ک ئ ــه ڵ ڕووس ــی له گ ــه  په یوه ندییه کان ب

بازرگانییه کانیــان  ئاڵوگــۆڕه   باشــه ،  په یوه ندییه کانیــان 

هیــچ  بینیــوه ،  به خۆیــه وه   تێبینیکــراوی  گه شــه یه کی 

واڵتــدا  هــه ردوو  له نێــوان  ســه رئاوه اڵ  ناکۆکییه کــی 

بوونــی نییــه، بــه اڵم چاالکــی و جووڵــه ی ســلۆڤینیا له ســه ر 

ســنوورداره ،  نێوده وڵه تییــه کان  په یوه ندییــه   شــانۆی 

گه وره کانــدا  هێــزه   له گــه ڵ  په یوه ندییه کانــی  ئه گــه ر 

لێده ربهێنیــن، ئــه وه ش له میانــه ی باڵوکردنــه وه ی تــۆڕی 

نوێنه رایه تییــه  دیپلۆماســییه کانی ســلۆڤینیا لــه  ده ره وه ی 

ئه ورووپــا.

دواوته 
و  داراییــه کان  ســنووربه زاندنه   و  ئابــووری  قه یرانــی 

گــه وره   و  فه رمانبــه ر  کــه   گه نده ڵــی،  پرســه کانی 

بــووه   به شــدار  ده گه ڕێنــه وه ،  بــۆی  سیاســییه کان 

بــه   هاونیشــتیامنییان  متامنــه ی  پاشه کشــه ی  لــه  

دامه زراوه کانــی ده وڵــه ت، بــه  ئاســتێک کاریگــه ر بــوو 

ــێوه یه کی  ــه  ش ــه ر ب ــی کاره کان. ئه گ ــه ر به رده وامبوون له س

ــه  و  ــی زه رووریی ــه  قۆناغێک ــه و قۆناغ ــت، ئ ــه کییش بێ به ش

لــه چوارچێــوه ی جێڕه وتــی گه شــه کردنی کۆمه ڵگه یــه،  

لــه  قۆناغــی  بــه  ڕووکاره  جیاوازه کانییــه وه   کــه  هێشــتا 

پێــش مۆدێرنــه دا ده ژی و خواســتی ئــه وه ی هه یــه،  کــه  

ســه قامگیریی خــودی به ده ســتبهێنێت، بگاتــه  ئاســتێکی 

بــه رز لــه  تێکــڕای به رهه مهێنــان و هاوکۆکیــی له ســه ر 

کۆمه ڵگه یــه   ئــه م  پێده چێــت  گشــتییه کان.  تێڕوانینــه  

گه یشــتبێته  جۆرێــک لــه  ســازان ده ربــاره ی زه رووره تــی 

بــن،  چــاالک  زیاتــر  ده وڵــه ت  دامه زراوه کانــی  ئــه وه ی 

ــن ئاســتی  ــو بتوان ــت هه تاوه ک ــان هه بێ ــی زیاتری نه رمییه ک

به جێبهێنێــت. خــۆی  ئه رکه کانــی 

پێویســتە لەســەر ســلۆڤینیا رووبــەڕووی کێامســییەکانی 

لەبەرئــەوەی هیــچ  ببێتــەوە،  ڕابــردووە خوێناوییەکــەی 

گرنگیپێدانێکــی نییە ســەبارەت بەوەی لە دەرەوەی ســنوورە 

جوگرافییــە تەســکەکەی دەگوزەرێــت، ئەمــەش وەهــای 

لێدەکات دەسته وەســتان بێــت بەرامبــەر ڕووبەڕووبونەوەی 

قەیرانــی ئابــووری، هــەروەک چــۆن ســوودی وەرنەگرتــووە، 

ــەر  ــە بەرامب ــووە ل ــۆی ڕێککەوت ــەی ب ــن هەل ــەو چەندی ل

ــە یۆگســاڤیای پێشــوو. ــۆوەکان ل ــارە جیاب کۆم

ــا،  ــی ئه ورووپ ــه  یه کێتی ــی ل ــش به ئه ندامبوون ــلۆڤینیا پێ س

خــۆی که نارگیــر كردبــوو لــه  ناوچــه  هه رێمییه که یــدا و 

ده وڵه تانــی  له گــه ڵ  توندوتۆڵــی  په یوه ندییه کــی  هیــچ 

به لکانــی دراوســێیدا نه به ســتبوو، بــه اڵم له مــڕۆدا وه هــا 

دیــاره،  کــه  ئاڕاســته یه کی نوێــی هه یــه  و ئامانجه کــه ی 

نزیککردنــه وه ی ســلۆڤینیایه  لــه  دراوســێ به لکانییه کانــی و 

پاڵنه ریه تــی بــۆ باشــکردنی په یوه ندییــه  ئابوورییه کانــی 

واڵتانــه دا،  ئــه و  له گــه ڵ  کولتوورییه کانــی  ئاڵوگــۆڕه   و 

به تایبــه ت هه وڵــی کۆمــاره  جیابــووه وه  کان لــه  یوگســاڤیای 

ــی  ــتهێنانی ئه ندامێتی ــۆ به ده س ــه وه  ب ــوو دووپاتکراوه ت پێش

ئه ورووپــادا. یه کێتیــی  له نــاو 

له به رئــه وه ی ســلۆڤینیا ده وڵه تێکــی ئه ندامــه،  لــه  یه کێتیــی 

تایبه مته ندییه کانــی  لــه   بــووه   به هره مه نــد  ئه ورووپــا، 

ده وڵه تێکــی ســه قامگیر، به تایبــه ت کــه  زیاتــر لــه  ده  ســاڵه  

ــی  ــه ڵ ده وڵه تان ــه وره ی له گ ــی گ ــه  و ناکۆکییه ک ــچ کێش هی

دراوســێدا نییــه ، هه ربۆیــه  ده توانێــت ڕۆڵێکــی گرنــگ 

ــی  ــی ده وڵه تان ــه واوکاری هه رێمی ــه ی ت ــه  پڕۆس ــت ل بگێڕێ

به ڵــکان، هه روه هــا بــه  هێزێکــی زۆره وه  پاڵپشــتی لــه  

هه تاوه کــو  بــکات،  ئه ورووپــا  یه کێتیــی  فراوانبوونــی 

ده وڵه تانــی دیکــه ی به ڵکانیــش بگرێتــه وه .

ــه کان  ــه  نێوده وڵه تیی ــاس: مامۆســتای په یوه ندیی ئیگــۆر بریب

لــه  زانکۆی ســلۆڤینیا

سه رچاوه:  
         سه نته ری )الجزیره ( بۆ توێژینه وه 
http://studies.aljazeera.net/ar       
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مۆنتینیگرۆ یان چیای ڕەش، دەوڵەتێکی تازەی كیشوەری ئەورووپایە و یەكێكە لە كۆمارەكانی 
تێیدا  سیاسی  دەسەاڵتی  سیستمی  و  )بۆدگۆریسا(یە  پایتەختەكەی  پێشوو،  یوگوسالڤیای 
دراوی  و  نوێیە  ئەورووپا  لە یەكێتیی  ئەندامی مۆنتینیگرۆ  بە  پەرلەمانییە. بوون  كۆماریی 
باشووری  بەشی  كەوتوەتە  مۆنتینیگرۆ  جوگرافییەوە  ڕووی  لە  یۆرۆیە.  واڵتە  ئەو  فەڕمیی 
كیشوەری ئەورووپا، بە دیاریكراویش نیوە دوورگەی بەڵقان. لە الی خۆرئاواوە دەوڵەتی كرواتیا 
و لە الی باكوورەوە بۆسنەوهەرسك هاوسنوریەتی، هەروەها لە الی خۆرهەاڵتییەوە سڕبیا و 
و  سروشت  خاوەنی  مۆنتینیگرۆ  هاوسنووریەتی.  ئەلبانیا  باشووریشەوە  الی  لە  و  كۆسۆڤۆ 
و  پان  دەشتی  و  قووڵ  دۆڵی  و  چیا  زنجیرە  و  ڕووبار  چەندین  جوانە،  زۆر  تۆپۆگرافیایەكی 
لە  جگە  واڵتەیە،  لەم  ئەدریاتیكی  دەریای  كەنارێكی  لەمەیش  جگە  هەیە،  چڕی  دارستانی 
كەناراوە لمییەكان. لە ڕابردوودا مۆنتینیگرۆ هەرێمێکی بچووکی سەر بە دەوڵەتی فیدراڵیی 
یوگوسالڤیا بوو، یەکێتیی ئەورووپا زۆر هەوڵی دەدا دەوڵەتێکی بچووک لە ناوچەی بەڵقانی 
پڕ کێشەدا دروست نەبێت و هانی سەرکردە و حیزبەكانی مۆنتینیگرۆی دەدا تا له  چوارچێوەی 

یەكێتیی یوگسالفیادا بمێننەوه. 

ســەربەخۆخوازانی ئــەو هەرێمــە مــەرج و داواكارییەكانــی 

خۆیــان هەبــوو، ســاڵی 2003 مەرجــی خۆیــان ســەپاند، 

یەکێتیــی ئەورووپــا ڕازی بــوو هــەر کاتێــک ڕێــژەی %50ی 

دانیشــوان بەشــداریی لــە ڕیفراندۆمێکــی ئازادانــەدا بکــەن 

و %55ی خەڵکــی هەرێمەکــە دەنــگ بــۆ ســەربەخۆیی 

بــدەن، ئــەو كاتــە دەتوانــن دەوڵەتــی ســەربەخۆ پێــک 

ــەدا  ــەو كات ــە ل ــرۆ ک ــە مۆنتینیگ ــە 2006/5/21 ل ــن. ل بهێن

دانیشــتوانەکەی 700000 كــەس دەبــوو ، ڕیفراندۆمێــک 

بەڕێــوە چــوو، 485000 کــەس مافــی دەنگدانیــان هەبــوو، 

کەســیش  و 183000  ســەربەخۆیی  بــۆ  کــەس   230000

ــدا. دوای  ــوەی یوگوســافیا دەنگیان ــە چوارچێ ــەوە ل ــۆ مان ب

جیاكردنــەوەی دەنگــەکان، وتەبێــژی حیزبــی سۆسیالیســتە 

ــدۆم و  ــی ڕیفران ــتەاڵتدار ئەنجامەكان ــی دەس دیموكراتەكان

ســەربەخۆییی مۆنتینیگــرۆی ڕاگەیانــد، پاشــان یەکێتیــی 

ئەورووپــا بــە ناچــاری دانــی بــە ســەربەخۆیی و پێکهێنانــی 

دەوڵەتێكــی نــوێ لــە ناوچــەی بەڵقــان نــا. خافێــر ســۆالنا، 

یەکێتیــی  كاتــەی سیاســەتی دەرەوەی  ئــەو  ڕێکخــەری 

ئەورووپــا لــە لێدوانێكــدا ڕای گەیانــد، کە یەکێتیــی ئەورووپا 

ڕێــز  لە ویســت و خواســتی خەڵکــی مۆنتینیگــرۆ دەگرێت و 

ئەنجامــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی پەســەند دەکات، بــەم 

ــان گەییشــن  ــی خۆی ــە ئاوات ــرۆ ب جــۆرە خەڵکــی مۆنتینیگ

ڕیفراندۆمەکــەی  هێنــا.  بــە دەســت  ســەربەخۆیییان  و 

ــە  ــی ســەربەخۆ، خــۆی ل ــی دەوڵەت مۆنتینیگــرۆ و پێکهێنان

خۆیــدا هیــوا و ئاواتــەکان لــه دڵ و دەروونــی خەڵکــی 

ــردەوە.  ــنر ك ــدا ڕۆش ــووی ئازادیخوازان تین

ژمارە و پێكهاتەی دانیشتوان
تەنهــا  ژمــارەی دانیشــتوانی مۆنتینیگــرۆ )چیــای ڕەش( 

620145 كەســە و هــەر كیلۆمەترێــك زەوی 50 كەســی بــەر 

ــی( ــی )مۆنتینیگرۆی ــی واڵت زمان ــی فەڕم ــت. زمان دەكەوێ

یــە، بــەاڵم دانیشــتوانەكەی بــە چەنــد زمانێكــی تــری وەك: 

زمانــی ســڕبی، ئەلبانــی، ئیتالــی، بۆســنی و كراواتــی قســە 

دەكــەن. بەشــێكی زۆری دانیشــتوانی مۆنتینیگــرۆ باوەڕیــان 

بــە ئایینــی كریســتیانی هەیــە، كەمینەیەكــی موســوڵامنیش 

لــەو واڵتــەدا هەیــە. 

ســەرەتاترین دانیشــتوانی مۆنتینیگــرۆ ئەلیریانییــەكان بوون، 
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ــدا ســاڤییەكانی  ــە ســەدەی شەشــی زایینی ــان ل ــەاڵم پاش ب

لــێ نیشــتەجێ بــوە و دواتــر ڕۆمانــەكان داگیرییــان كــردوە، 

ــۆ  ــی ب ــی ڕۆمان ــبوونی ئیمپراتۆریەت ــە دوای دابەش ــەاڵم ل ب

ئیمپراتۆریەتــی خۆرهــەاڵت و ئیمپراتۆریەتــی خۆرئاوایــی 

سیســتمی دەســەاڵت لــە چیــای ڕەش ڕووخــا. لــە ســەدەی 

دەســەاڵتی  ژێــر  چــوە  واڵتــە  ئــەم  زانینــی  شــانزەی 

دەوڵەتــی ئیســامی عوســامنییەوە و دەوڵەتــە بــوە بــە 

ــەری.  تەنهــا دەوڵەتۆكەیەكــی خــاوەن حوكمــی خۆبەڕێوەب

ــە  ــینێكی نیمچ ــوە میرنش ــرۆ ب ــاڵی 1878دا مۆنتینیگ ــە س ل

ســەربەخۆ، كــە لــە الیــەن شــازادەیەكە حوكــم دەكرا. ســاڵی 

ــوە  ــوە شانشــین و نیكۆالســی یەكــەم ب ــە ب ــەم واڵت 1910 ئ

یەكەمیــن پاشــای. لــە ســەردەمی جەنگی جیهانیــی یەكەمدا 

ــی میحــوەر چــوە شــەڕەوە،  ــە دژی دەوڵەتان ــای ڕەش ل چی

كــە بریتــی بــوو لــە هەنگاریــا، توركیــا، ئەڵامنیــا و نەمســا، 

ــە ســەر شانشــینی  ــرۆ خرای ــەو شــەڕە مۆنتینیگ ــە دوای ئ ل

ــی  ــی جەنگ ــە كات ــەو شانشــینە. ل ــوە بەشــێك ل ســڕبیا و ب

ــاڵی  ــە س ــان داو ل ــەكان پەالماری ــدا ئەڵامن ــی دوەم جیهانی

ــان كــرد، بــەاڵم لەگــەڵ كۆتاییهاتنــی جەنگــدا  1941 داگیری

ــە  ــی یوگوســاڤیا. ل ــە فیدراڵیەت ــوە بەشــێك ل مۆنتینیگــرۆ ب

ســاڵی 2006دا مۆنتینیگــرۆ لــە ســڕبیا جیــا بــوەوە و خــۆی 

ــیقا  ــەر و مۆس ــد. هون ــەربەخۆ ڕاگەیان ــی س وەك كۆمارێك

مۆســیقای  كاریگەریــی  ژێــر  كەوتوەتــە  واڵتــەدا  لــەم 

عوســامنییەكان و كەلتــووری ســاڤی، ئەلبانــی، قەرەجــەكان، 

ــی.  ــاڤی و خۆرئاوای ــڕبی، یوگوس ــگاری س ــاوی، هەن نەمس

دیالیكتیكــی گشــتی و تایبەتــی هاوبەش و خۆیی ســیامیەكە 

بــە ســەر دەوڵەتــی مۆنتینیگــرۆدا دەچەســپێت، تــەواو وەك 

ــان گونجــاوە.  ــی ئەمڕۆم ــری جیهان ــی ت ــۆ دەوڵەتان چــۆن ب

ــە  ــەوە، ك ــەوەدا دەبینێت ــۆی ل ــتییەكەی خ ــێوە گش ــە ش ب

دەوڵەتــی مۆنتینیگــرۆ )چیــای ڕەش( وابەســتەیە بــە قۆناغی 

ســاڵێك لــە دوای كۆتاییهاتنــی جەنگــی ســارد، لــە كاتێكدا كە 

تایبەمتەندێتییــە هاوبەشــەكەی لــەوەدا بەرجەســتە دەبێــت، 

كــە ئــەم دەوڵەتــە وابەســتەیە بــە فــەزای جیۆسیاســیی 

ناوچــەی گەرمــی دوای شــەڕەكانی یوگوســاڤیا، كــە لــە 

واڵتانــی نیــوە دوورگەی بەڵقــان ڕوویان دا. پشــكی دەوڵەتی 

ــوو،  ــردوو ب ــە چارەكــی كۆتاییــی ســەدەی ڕاب ــای ڕەش ل چی

لــە كاتێكــدا كــە تایبەمتەندێتیــی خۆیــی ئــەم دەوڵەتــە لــەو 

خاڵــە تایبەتــی و ئەزموونــە ســەركەوتوانە خــۆی دەبینێــت، 

ــە  ــە ل ــێكوچكەیەكە، ك ــش س ــەوه، ئەوەی ــای دەكات ــە جی ك

ڕووی دیالێكتیكــی گشــتی و تایبەتــی و خۆییــەوە ئێســتا و 

ــەر  ــرۆ(ی لەس ــای ڕەش )مۆنتینیگ ــی چی ــدەی دەوڵەت ئایین

بونیــاد دەنرێــت. 

هەڵوەشاندنەوەی هاوپێوەندی ئاشتییانە 
دەكرێــت هەندێــك لــە ســەرچاوە و ڕەگــەزە تایبەتــی 

و گشــتییەكانی پێشــوو لەگــەڵ ئــەو بارودۆخــەی كــە 

دەوڵەتــی مۆنتینیگــرۆی پێــدا گــوزەر كــردوە پێكیانــەوە 

گــرێ بدەیــن، بــەو پێیــەی كــە ئەمــە دۆخێكــی تایبەتــی و 

دەگمەنــە، بــە تایبەتــی لــە مــاوەی 20ی ســاڵی ڕابــردوودا. 

ــزی  ــە بەهێ ــدەدەن و ب ــەر هەڵ ــەرچاوانه س ــەم س دوان ل

خۆیــان دەســەپێنن  و بــەردەوام ســەرنجی پێوەندیــداران بــە 

ــەن: ــە ئەمان ــن، ك ــدا ڕادەكێش الی خۆیان

ــاڤیای  ــی یوگوس ــە دەوڵەت ــارەی، ك ــەو 6 كۆم ــو ئ ــە نێ 1. ل

ــە دوای  ــای ڕەش ل ــاری چی ــوو، كۆم ــێ پێكهاتب ــووی ل پێش

كۆمارێــك  وەك  1878وە  ســاڵی  لــە  بەرلیــن  كۆنگــرەی 

دانــی پێــدا نــراوە و توانیویەتــی پارێــزگاری لــە خــۆی 

بــكات، بەڵكــوو تەنهــا كۆمارێــك بــوو، كــە توانیــی دووبــارە 

كۆمارێكــی ســەربەخۆ و جیــا بــوەوە لــە ســڕبیا بونیــاد 

بنێتــەوە، ئەوەیــش لــە ڕێگــەی ڕیفراندۆمی ســاڵی 2006 بێ 

ئــەوەی هیــچ قۆناغێكــی ڕاگــوزەری بــارگاوی بــە توندوتیــژی 

ــت. ــە خــۆوە ببینێ ــەی ب ــە ســەر خاكەك ل

2. مۆنتینیگــرۆ )چیــای ڕەش( تاكــە كۆمــارە لــە نێــوان 6 

ــە  ــاوه و تاك ــاڤیای هەڵوەش ــی یوگوس ــی دەوڵەت كۆمارەكان

دەوڵەتــی ئەورووپایــە، كــە حیزبــی ســەرۆك وەزیــران 

میلــۆ دیوكانۆڤیــچ و پەیــڕەوە ئۆلیگارشــییەكەی، حیزبــی 

ــچ  ــێ هی ــە ب ــی مــاوەی 25 ســاڵە ب سۆسیالیســتی  دیموكرات

گۆڕانكارییــەك دەســەاڵتی ئــەم واڵتــە بەڕێــوە دەبــات، 

ــتووری،  ــواری دەس ــك هەم ــی هەندێ ــەرەڕای ئەنجامدان س

ــی دەدات.  ــره حیزب ــە ف ــە ب ــاڵی 1990وە  ڕێگ ــە س ــه ل ك

بواری ڕەخنەگرتن لە چینی دەسەاڵتدار 
گوتــاری چینــی دەســەاڵتدار لــە مۆنتینیگــرۆ باڵــی كێشــاوە 

ئــەو واڵتــە، كــە  بــە ســەر ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵكــی 
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كەوتوونەتــە ژێــر كاریگەریــی ئایدیۆلۆژیا خۆســەپێنەرە كان، 

بــەاڵم وەك هەمیشــە ڕەخنەگرتــن لــەم ئایدیۆلۆژیایانــە 

جێــی تێگەییشــتنە و ئاســایییە، بــەاڵم ڕەهەندێكــی تایبەتــی 

هەیــە، چونكــە لــە ســەردەمی تێپەڕاندنــی گشــتگیردا، 

ــەكان و  ــی قەیران ــی تێپەڕاندن ــتبینە قۆناغ ــتە گەییش پێویس

ــش  ــتەكان، ئەمەی ــی زانس ــە دژایەتیكردن ــن ل خۆبەدوورگرت

ســەبارەت بــە واڵتــی مۆنتینیگــرۆ تێبینییەكــی ســەرەكییە و 

ــت.  ــەر چــاو بگیرێ ــە ب ــەردەوام ل پێویســتە ب

ــی  ــەكان و پرس ــوان ئیتن ــۆكی نێ ــانی ش ــەم: درێژەكێش یەك

ناســنامە و پێوەندییــە بونیادییــەكان لــە قۆناغــی دوای 

شــەڕەكانی پوگوســاڤیای پێشــوو 

لــە دەیــەی نەوەدەكانــی ســەدەی ڕابــردوو، ســەرەڕای 

هەمــوو گرفــت و ئاســتەنگەكان، بەڵكــوو تەنانــەت لــە 

ــی  ــە »دەوڵەت ــەبارەت ب ــی س ــاری فەڕم ــی گوت ــاڵ خراپی پ

مەدەنیــی فرەكەلتــوور«ی ئــەم واڵتــە، دەكرێــت لــە ڕێگــەی 

ــە  ــە ل ــان بریتیی ــێ بكرێــت: یەكەمی دوو ئامــاژەوە دركــی پ

ســتەمكاریی نوێنەرایەتــی ئیتنیــی زۆرینــە لــە بەرانبــەر 

الوازی و بێدەســەاڵتیی گروپــە ئیتنییــە كەمینــە جیاوازەكاندا 

ــش  ــرۆ، دوەمی ــی مۆنتینیگ ــی دەوڵەت ــاو دامودەزگاكان ــە ن ل

پاكتاوكردنــی  بەگژداچوونــەوەی  پرۆســەی  لــە  بریتییــە 

ــی.  ئیتنی

نــاو  لــە  نوێنەرایەتیكــردن  قەبــارەی   لــه  جیاوازییەكــە 

خــۆ  دەوڵــەت  فەڕمییەكانــی  دامــودەزگا  و  ئیــدارات 

ــە،  ــایی نیی ــاوە و ئاس ــی بەرچ ــە جیاوازییەك ــەوە، ك دەبینێت

بەڵكــوو ئەمــە تەنانــەت لــە ســەرژمێرییە فەڕمییەكانــی 

ــە ســەرژمێرییەكانی  ــە دیاریكــراوی ل ــارە، ب ــدا دی حكوومەت

بــە  ڕەش  چیــای  دەوڵەتــی  جۆراوجۆرەكانــی  وەزارەتــە 

ئاشــكرا هەســتی پــێ دەكرێــت، كــە بــە شــێوەیەكی گشــتی 

ــاری  ــە گوت ــەت ب ــرن و خزم ــای تەرەفگی ــەرژمێری و دات س

فەڕمیــی حكوومــەت دەكات، بــەاڵم لەگــەڵ ئەمەیشــدا 

جیاوازییەكــی گــەورە دەردەخــات، چونكــە بــە گوێــرەی ئەو 

ســەرژمێرییانەی لــە ســاڵی 2012دا ڕاگەیەنــراوە، بــە ڕوونــی 

ــت:  ــاو دەكەوێ ــەر چ ــان ب ــەم ڕێژانەم ئ

ــۆی  ــژەی %44.9ی ك ــای ڕەش ڕێ ــتوانی چی ــارەی دانیش ژم

دانیشــتوانی واڵته كــه  پێــك دەهێنــن، كــە نوێنەرایەتیــی 

%79ی بەڕێوەبەرایەتیــی گشــتی دەكــەن لــەو واڵتــەدا، 

ئەمــە لــە كاتێكدایــە كــە ســڕبەكان لــە پۆســتە ئیدارییــەكان 

ــەن،  ــی %8.6 دەك ــا نوێنەرایەتی ــدا تەنه و دەزگا فەڕمییەكان

ــۆی  ــە ك ــژەی %28.7 ل ــە ڕێ ــان دەگات ــدە ژمارەی هــەر چەن

ــناقە  ــە بوش ــەبارەت ب ــەاڵم س ــرۆ. ب ــتوانی مۆنتینیگ دانیش

موســوڵامنەكان، كــە ڕێــژەی %12ی كــۆی دانیشــتوانیان 

پێــك هێنــاوە، تەنهــا %4.9یــان لــە فەرمانگــە و دامــودەزگا 

فەڕمییەكانــی حكوومەتــدا كار دەكــەن، دوای ئەوانیــش 

ئەلبانییەكانــن، كــە ڕێــژەی %4.9ی دانیشــتوان پێك دەهێنن 

و تەنهــا بــە ڕێــژەی %2.8 نوێنەرایەتییــان لــە پۆســت و 

دامــودەزگا فەڕمییەكانــی حكوومــەت هەیــە. ئــەم جیاوایییە 

گەورەیــە لــە نوێنەرایەتیكــردن كەمینــە ئیتنییــەكان لــە نــاو 

ــاری  ــی كۆم ــتی و فەڕمییەكان ــودەزگا گش ــە و دام فەرمانگ

مۆنتینیگــرۆ، یەكێكــە لــە دەرهاویشــتەكانی ئــەو میراتــەی، 

نەوەدەكانــی  دەیــەی  لــە  یوگوســاڤیا  شــەڕەكانی  كــە 

ــتوە،  ــێ هێش ــە ج ــەی ب ــەو واڵت ــۆ ئ ــردوودا ب ــەدەی ڕاب س

بــەاڵم كێشــە و گرفتەكانــی كۆمــاری چیــای ڕەش تەنهــا 

ــەو  ــی ئ ــی هەڵمژین ــە جیاتی ــتاوە. ل ــتەدا  نەوەس ــەم ئاس ل

قورســایییە مێژووییــە و بەرەنگاربوونــەوەی لــە ڕێگــەی 

ڕەوتــی  كــە  دەبینیــن  دیموكراتییەكانــەوە،  چارەســەرە 

ئۆلیگارشــیی دەســەاڵتدار لــەو واڵتــەدا بــەر دەم كار دەكات 

لــە ســەر پاراســن و پەیڕەوكردنــی ئــەم میراتــە مێژووییــە بــە 

هەمــوو ڕێگــە و شــێوازەكانی گەمەكــردن بە كێشــە و پرســی 

ــیۆن.  ــەرەی ئۆپۆزس ــیرینكردنی ب ــەكان و ناش ئیتن

ــەپێن،  ــەاڵتدار و خۆس ــی دەس ــە چین ــارە، ك ــی دی ــە ڕوون ب

ــەاڵتەوە  ــیی دەس ــە كورس ــتی ب ــی زۆرە دەس ــە ماوەیەك ك

گرتــوە، ناتوانێــت بــە باشــی و جیــاواز لــەو جــۆرە پەیــڕەوە 

مامەڵــە لەگــەڵ ئــەم بابەتــەدا بــكات. هەمــان ئــەو چینــە 

نەوەدەكانــدا  ســااڵنی  لــە  مۆنتینیگــرۆ  دەســەاڵتدارەی 

ــەی  ــەتی دوژمنكاران ــكاری سیاس ــە جێبەجێ ــوو ل ــێك ب بەش

ســلۆبۆدان میلۆســۆڤیچ، ســەرۆكی كۆچكــردووی ســڕبیا، 

كــە بانگەشــەی بــۆ دامەزراندنــی ســڕبیای گــەورە دەكــرد. 

ــە  ــوون ل ــی ب ــەدا بریت ــەو قۆناغ ــی ل ــن و ناحەزەكان دوژم

»ئۆستاشــا چیــای ڕەش« و موجاهیدیــن واتــا »بۆشــناقە 

موســوڵامنەكان«، كــە پشــتیوانییان لــە ســەربەخۆیی چیــای 
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ڕەش دەكــرد، ئەمــە جگــە لــە ئۆپۆزســیۆنەكانی تــری دەزگای 

شــەڕی دوژمنكارانــە، بەاڵم لــە دوای كۆتاییهاتنی دەســەاڵتی 

ــە ســاڵی 1988-1999، ســەركردەكانی چینــی  میلۆســۆڤیچ ل

دەســەاڵتدار گــۆڕان بــۆ خەباتگێــڕان لــە پێناو ســەربەخۆییی 

بــە  واڵتەكەیــان  لكاندنــی  الیەنگرانــی  و  ڕەش  چیــای 

دوژمنەكانیــان  پێیەیــش  بــەم  ئەورووپــاوە،  كیشــوەری 

گــۆڕان بــۆ )تچیتنیــك(، واتــا ســڕبەكان و نەیارەكانــی تــری 

ئیتنیــی  نوێنەرایەتیكردنــی  ســتەمی  مۆنتینیگرۆییــەكان. 

ــه  ــە ئیتنیی ــەی گروپ ــی كەمین ــەر الوازی ــە بەرانب ــە ل زۆرین

جیاوازەكانــدا لــە نــاو ئیــدارات و دامــودەزگا فەڕمــی و 

گشــتییەكانی حكوومەتــدا بــە ئاشــكرا و بــێ پــەردە پیــادە 

دەكرێــت. پرۆســەی بەگژداچوونــەوەی پاكتاوكــردن دەســتی 

پــێ كــرا، كاتێــك بــەرەی دژ بە شــەڕ لــە نــاو هاواڵتییانی ئەو 

واڵتــەدا چەنــد جارێــك هەوڵیــان دا دەســت بــە هەڵمەتــی 

ــە  ــن ل ــا ڕێگەگرت ــەوەی پاكتاوكــردن بكــەن، وات بەگژداچوون

چینــی ئۆلیگارشــیی دەســەاڵتدار بــە ڕابەرایەتیــی میلــۆ 

دیۆكانۆڤیــچ و ســەركردە بااڵكانــی تــری حكوومــەت تــا 

ــش  ــەن، ئەوەی ــتییەكانیان نەك ــە گش ــتۆی كار و پیش پرۆتس

بــە هــۆی بەرپرســیارێتیی سیاســییانەوە، كــە بەشــێكی 

ــی  ــگ و تاوان ــی جەن ــی تاوانەكان ــە ئەنجامدان پەیوەســتە ب

دژ بــە مرۆڤایەتــی، كــە لــە دەیــەی نەوەدەكانــی ســەدەی 

ڕابــردوودا ڕوویــان داوە. دۆخەكــە لــەم ئاســتەدا نەوەســتا، 

تونــدی چەوســاندنەوەی  بــە  زۆر  بەڵكــوو حكوومــەت 

ــە دوای  ــەك كەوت ــوو ڕێگەی ــە هەم ــرد و ب ــێ ك ــت پ دەس

بوێرییــەوە گەواهییــان دەدا و  بــە  كــە  ئــەو كەســانە، 

ــی حكوومــەت و شكســتی سیاســەتەكانی و  باســی گەندەڵ

ــرد.  ــان دەك ــایی و تاوانەكانی ــیارێتیی یاس بەرپرس

دوەم: سیســتمی سیاســی و ئابــووری و گردبوونــەوە لــە 

ــەرەو  ــەاڵتدارەوە  ب ــی دەس ــە تاكحزبی ــەكان، ل دەوری الیەن

ئۆلیگارشــیی ســەرمایەداری 1989 – 2014

كاتێــك بابەتەكــە پەیوەســتە بــە قســەكردن لــە ســەر 

سیســتمی سیاســی و ئابووریــی واڵتــی مۆنتینیگــرۆ، چینــی 

ــدەڕۆی  ــە و زێ ــی هەڵ ــەاڵتدار چەمكێك ــیی دەس ئۆلیگارش

ــەتی  ــەڵ سیاس ــی لەگ ــەی گونجاندن ــە ڕوانگ ــێ دەدەن ل پ

»ئابووریــی بــازاڕ« و »دیموكراتیــی لیربالــی«. لــە ناوچەكــەدا 

داتاكانــی گەشەســەندنی ئابووریــی مۆنتینیگــرۆ لــە هەمــوو 

ــرەوە  ــی ت ــە ڕوەكان ــەاڵم ل ــر و باشــرە، ب ــر بەرزت ــی ت واڵتان

ــە پێــی پێشــبینیی شــارەزا ئابوورییــە  ــە. ب تــەواو پێچەوانەی

چارەكــە  دوای  لــە  ڕەش  چیــای  كۆمــاری  بێایەنــەكان، 

ســەدەیەكی تــەواو بــە ســەر هەرەســهێنانی دەوڵەتــی 

ئیڤان براگۆڤیچ، سه رۆكی په رله مانی مۆنتینیگرۆ            میلۆ دیوكانۆڤیچ، سه رۆكی مۆنتینیگرۆ
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خاڵــی  گەییشــتە  قورســی  بــە  یوگوســاڤیا،  فیدراڵیــی 

گەشەســەندنی ئابووریــی ســەرەتایی و حاڵەتــی پووكانەوەی 

ــدا  ــە دواوە تێی ــە ســاڵی 1990 ب ــە ل ــد، ك ــی تێپەڕان ئابووری

دەژیــا، بــەاڵم لەمەیانــدا هیــچ شــتێكی جیــاواز نییــە لەگــەڵ 

كۆمارەكانــی تــری دوای هەرەســهێنانی دەوڵەتــی فیدراڵیــی 

بەگژداچوونــەوەی  بابەتــی  بــە  ســەبارەت  یوگوســاڤیا. 

هــەژاری، ڕێــژەی هــەژارەكان و هەژاریــی تونــد لــەو واڵتەدا 

ــژەی %30ی  ــە كاتێكــدا كــە ڕێ گەییشــتی نزیكــەی %10، ل

هاواڵتییــان لــە بازنــەی هــەژاری ڕێژەییــدا دەژیــن، بەمەیش 

مۆنتینیگــرۆ لــەم بارەیــەوە یەكــەم دەوڵەتــە، تەنانــەت بــە 

ــە  ــان، ك ــەی بەڵق ــری ناوچ ــی ت ــەڵ دەوڵەتان ــەراورد لەگ ب

تووشــی شــەڕێكی وێرانکــەر بــوون. تێبینیــی هەمــان شــت 

دەكەیــن لــە ڕووی ئــەوەی پێــی دەگوترێــت »گەشــەكردن«، 

بــەاڵم گەشــەكردن لــە ئاســتەكانی گەندەڵــی دارایــی و 

تاوانــی ڕێكخــراو، چونكــە كۆمــاری چیــای ڕەش لــە ســایەی 

ــە  ــە منوون ــك ل ــە یەكێ ــچ بوەت ــۆ دیۆكانۆڤی ــەاڵتی میل دەس

دیارەكانــی دروســتكردنی »مافیــای دەوڵــەت«، بەڵكــوو 

بوەتــە یەكێــك لــەو واڵتانــەی كــە تەنهــا نەكەوتوەتــە ژێــر 

ــەی  ــن لوتك ــە بەرزتری ــوو ل ــەوە، بەڵك ــی بیانیی كاریگەرێتی

ــی  ــەركردەكانی تاوان ــتی س ــن ئاس ــە بااڵتری ــەاڵتدا و ل دەس

ــەوه و دەســت و پەنجــەی  ــەواوی تواوەت ــە ت ــراودا ب ڕێكخ

ــردوە .  ــەرم ك ــەدا ن ــەم دیاردان ــەڵ ئ لەگ

 2014  –  2011 ئەڵتەرناتیــڤ  و  تێكۆشــان  ســێیەم: 

دەســتپێكردنی یەكــەم ناڕەزایییــە الوازەكان بۆ دروســتكردنی 

فشــارهێنەر. و  كارا  بەرەیەكــی 

هەوڵەكانــی چینــی ســەرمایەداریی دەســەاڵتدار لــە كۆماری 

مۆنتینیگــرۆ، بە هــۆی هەڵگرتنی دەرهاویشــتەكانی قەیرانی 

جیهانیی سیســتمی ســەرمایەداری لە ســاڵی 2008 و كشــانی 

بــەرەو چینــی ناوەنــد و الوازیــی كۆمەڵگــە، بەرەنــگاری 

بەرئەنجامەكانــی  و  بــوەوە  جیهانــی  كاردانەوەیەكــی 

كەوتــەوە.  لــێ  ڕێژەیــی  ســەركەوتنێكی  و  دەركەوتــن 

شــەپۆلێك ناڕەزایــی و خۆپیشــاندانی ماوەدرێــژ دەســتی پــێ 

ــای ڕەشــی  ــە بچووكەكــەی چی ــەاڵم ســنوری دەوڵەت كــرد، ب

نەبەزانــد. لــە ســاڵی 2011دا یەكــەم خۆپیشــاندان لــە ســەر 

ئاســتێكی گریامنەیــی لــە ڕێگــەی تــۆڕی كۆمەاڵیەتیــی 

فەیســبوكەوە دەســتی پــێ كــرد، بــە بەشــداریی چەنــد 

ســەد كەســێك لــە هاواڵتییانــی مۆنتینیگــرۆ، دوای ئــەوە لــە 

ــد خۆپیشــاندانێكی ئاشــتیانە  ناوەڕاســتی ســاڵی 2012 چەن

ــتی  ــاڕازی دەس ــی ن ــەزار هاواڵتی ــان ه ــداریی دەی ــە بەش ب

پــێ كــرد، بــە ڕابەرایەتیــی چەندیــن ڕێكخــراوی ناحكومــی، 

 

 
 خشتەی زمان و پێكهاتەكانی مۆنتینیگرۆ

 

 ناوی پێكهاتەی ئیتنی ڕێژەی سەدی ژمارەیان
 مۆنتینیگرۆ 21.96 136,208
 سڕبی 63.49 393,740
 بۆسنی 5.49 34,078
 ئەلبانی 5.26 32,603
 كرواتی 0.45 2,791
 ئیتالی 0.08 500
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بــە تایبەتــی تــۆڕی بەهێزكردنــی ڕۆڵــی كەرتــی ناحكومییــە 

بــە ڕابەرایەتیــی ســەركردەیەك بــە نــاوی )ڤانیــا چالۆڤیــچ(، 

كــە بــە ژان داركــی چیــای ڕەش ناوبانگــی دەركــردوە. ئــەو 

خۆپیشــاندانانە ناونــرا »بەهــاری چیــای ڕەش«، بــەو هۆیەی 

كــە ئــەو خۆپیشــاندانانە لــە ژێــر كاریگەریــی بەهــاری 

ــۆكار:  ــەر دوو ه ــان دا لەب ــدا ڕووی عەرەبی

1. خۆپیشــاندان و ناڕەزایییەكانــی دەوڵەتانــی عەرەبــی بــوە 

ــەر  ــە س ــوو ل ــی زۆری هەب ــی سەرســوڕمان و كاریگەری جێ

خەڵكــی چیــای ڕەش. 

نێــوان رسوشــتی سیســتمە ئۆلیگارشــییە  2. لێكچوونــی 

ــەر دوو  ــە ه ــەاڵتدا ل ــە دەس ــەپێنەكان ل ــواز و خۆس پاوانخ

ناوچەكــەدا. 

 ،2014 ســاڵی  تــا   2012 ســاڵی  دوەمــی  نیــوەی  لــە 

بەرزبوونــەوەی تووڕەییــی جەماوەریــی زیاتــر پەرەی ســەند 

لەگــەڵ ئــەو ناڕەزایــی و خۆپیشــاندانانەی، كــە شــەقامەكانی 

وردە  وردە  ئەمەیــش  بینــی،  خۆیــەوە  بــە  واڵتــە  ئــەو 

كاریگەریــی لــە ســەر پرۆســەی هڵبــژاردن و ئەنجامەكانــی 

ــا، لــە بەرانبەریشــدا هــەر یەكــە لــە حیزبــی  دەنگــدان دان

دەســەاڵتدار و چینــی ئۆلیگارشــیی بــە شــێوەیەكی بەرچــاو 

ــت و بــە چەنــد شــێواز و  ئەنجامەكانیــان پشــتگوێ خس

ڕێگــەی جۆراوجــۆر و دانانــی كۆســپ و تەگــەرە لــە بــەردەم 

پرۆســەی دیموكراســی و تــا دەگاتــە هەوڵــدان بــۆ لەباربردن 

و وێرانكردنــی بــە بەكارهێنانــی توندوتیــژی بــە ســەریدا زاڵ 

ــە پشــتیوانیی  ــی دەســەاڵتدار ب ــەم شــێوەیە حیزب ــوون. ب ب

دوای  لــە  دەســەاڵت  بــە  دەســتگرتن  و  ئۆلیگارشــیەت 

هەڵبژاردنەكانــی ترشینــی یەكەمــی ســاڵی 2012 بــە هــۆی 

ئــەو هاوپەیامنێتییانــەی لــە دوای پرۆســەی هەڵبــژاردن 

كــران، كــە لــە ئەنجامــدا بــوە هــۆی بەهێزكردنــی گەندەڵی، 

لەمەیــش خراپربوونــی ژمارەیەكــی زۆر بەڵگــە بــوو لــە دژی 

ــە شــێوەیەكی  ــە دەســەاڵت ب دەســەاڵت، دەیســەملێنێت ك

ســەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنەكانــی  ئەنجامــی  ڕاســتەوخۆ 

ــردوە.  ــاختە ك ــاڵی 2013ی س ــانی س نیس

كەمێــك لەمــە جیاوازتــر و بــە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ، 

مــاددەی )2(ی دەســتووری كۆمــاری چیــای ڕەش پێشــێل كرا 

كــە دەڵێــت: »دەســەاڵت لــە كۆمــاری چیــای ڕەش تەنهــا لــە 

ســەر خواســتی ئازادانــەی گــەل بونیــاد دەنرێــت«. لوتكــەی 

كارە نایاســایییەكان و توندوتیــژی پەیڕەوكــراو لــە الیــەن 

ــە ڕێگــەی  ــی ئۆلیگارشــییەوە ل ــی دەســەاڵتدار و چین حیزب

ــااڵنی 2012 –  ــە س ــدا ل ــراوی دەنگی ــی تۆمارك ئابڕوچوونێك

ــێ  ــە س ــارە دەنگیی ــەو تۆم ــەم ئ ــرا، النیك ــكرا ك 2014 ئاش

ڕاســتیی ئاشــكرا كــرد: 

1. ســەركردەكانی حیزبــی دەســەاڵتداری مۆنتینیگــرۆ و 

مافیــا  مەترســیدارترین  وەك  ئۆلیگارشــییەكان  ســەركردە 

و بانــدی تاوانكاریــی دەركەوتــوون و پــان دادەڕێــژن و 

ــی  ــەك تاوان ــژراو زنجیرەی ــۆ داڕێ ــە ب ــێوازێكی بەرنام ــە ش ب

مەترســیدار لــە دژی ئــەو بنەمــا نەگۆڕانــە ئەنجــام دەدەن، 

ــە  ــا ل ــژراوە. وات ــەر داڕێ ــە س ــەی ل ــتووری واڵتەك ــە دەس ك

ــەن.  ــرۆ كار دەك ــی مۆنتینیگ ــەی گەل ــتی ئازادان دژی خواس

ــا و  ــەی یاس ــە بازن ــڕۆ ل ــا ئەم ــە ت ــەم تاوانان ــوو ئ 2. هەم

ئــەو  ســەرەڕای  تەنانــەت  كــراوە،  دەربــاز  لێكۆڵینــەوە 

داواكارییانــەی بــەردەوام پێشكەشــی كۆمســیۆنی ئەورووپی 

لــە  كــە  ڕاســتییەكی مەترســیدارتر دەردەخــات  كــراوە، 

ــە  ــوە، ب ــتە ب ــەدا بەرجەس ــەو واڵت ــی ئ ــتمی دادوەری سیس

گشــتیی  داواكاریــی  دامــەزراوەی  نــاو  لــە  تایبەتییــش 

ــتنی دەســتوور و  ــە پاراس ــە ل ــی بریتیی ــە ئەرك ــەت، ك دەوڵ

یاســا، بــەاڵم لــە الیــەن چینــی ئۆلیگارشــییەوە لــە بــار بــرا. 

ــە ڕووكارە  ــای ڕەش ب ــە چی ــی ل ــی ئۆلیگارش ــۆی ڕژێم 3. ك

دیموكراسییەكەیشــیەوه جێگــەی گومانــە، یــان باشــرە بڵێین 

بــە تــەواوی بەرگــی شــەرعیەتی لــە خــۆی دامااڵنــدوه.   

سەرچاوەكان: 
پێگــەی )موضــوع(، ســەنتەری )الروابــط( بــۆ توێژینەوە 

و لێكۆڵینــەوەی ســتراتیژی، ویكپیدیا 
http://mawdoo3.com

http://rawabetcenter.com/archives/14296
/https://ar.wikipedia.org/wiki 



سربرینیتشا

دوای )20( ساڵ له  كۆمه ڵكوژی 
په یامی ئاشتی و پێكه وه ژیان په خش ده كات

د. ئه نس كاریتچ
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له   سربیا  نیزامییه كانی  نیمچه   هێزه   ده ستی  له سه ر  كه   نامرۆڤانه یه ی،  كۆمه ڵكوژییه   ئه و 
ئه نجامدرا،  سربرینیتشا  شاری  دانیشتووانی  له   موسوڵمان  بۆسنی   )8000( له   زیاتر  دژى 
بووه ته  قۆناغێكی تراژیدی له  مێژووی بۆسنه و هه رزه گۆڤین و هه موو جیهان. ئه نجوومه نی 
ئاساییشی نێوده وڵه تی له  ڕۆژی 7ی ته مووزی 1995 كۆبۆوه،  به  مه به ستی چاوخشاندنه وه  به  
پڕۆژه بڕیارێك، كه  له الیه ن به ریتانیاوه  پێشنیاركرابوو، تیایدا داوای له  كۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی 
كرد »كۆمه ڵكوژی« موسوڵمانانی سربرینیتشا وه ك تاوانی قڕكردنی به كۆمه ڵ بدرێته  قه ڵه م. 
به اڵم به كارهێنانی ڤیتۆ له الیه ن ڕووسیاوه ، ڕێگه ی له  به رده م پڕۆژه بڕیاره كه  بڕی و بووه  هۆی 
زیاتر  پرۆسه كه   ڕزگاربووانی  بۆ  سته ملێكراوی  كۆمه ڵكوژییه كه ،  قوربانیانی  ناسۆری  ئه وه ی 
بێت. پرسی كۆمه ڵكوژییه كه ی سربرینیتشا ڕه هه ندێكی نێوده وڵه تیی تایبه تی وه رگرت، چونكه  
هه رزه گۆڤین،  بۆسنه و  ده وڵه تی  له ده ستچووی  ئاشتیی  گه ڕانه وه ی  له به رده م  له مپه ر  بووه  
ناوچه ی خۆراوای به ڵقان به گشتی، ئه مه  له  كاتێكدا كه  پێداگریی سربه كانی بۆسنه و توندڕه وه 
به رده وامبوونیان  له   جگه   واڵته ،  له و  تاوانه كه یان  به   دانپێدانان  بۆ  ملناده ن  سربییه كان 
له سه ر په لكێشكاریی نێوان زلهێزه  جیهانییه كان له و ناوچه یه دا، گۆڕانی بۆ سه رچاوه یه كی 
پشێویی گه وره ، كه  بۆی هه یه  ڕووبه ر و قه باره كه ی فراوانتر بێت، به وه ش دووباره  تارمایی 
جه نگ به رۆكی نیوه دورگه ی به ڵقان ده گرێته وه . ئه م توێژینه وه یه  هه وڵده دات دووباره  پرسی 

كۆمه ڵكوژیی سربرینیتشا له  چه ندین گۆشه وه  بخرێته وه  به رباس. 

ئه نجامدانــی  لــه   نكۆڵیكــردن  به رده وامیــی 
جیــاواز  چیرۆكێكــی  داهێنانــی  و  كۆمه ڵكــوژی 
مێــژوو چیرۆكــی رسبرینیتشــا و ئــه وه ی له  مانگــی ته مووزی 

بیره وه ریــی  له نــاو  به رســه ریدهێرا،  1995دا،  ســاڵی 

ــه وه ی ڕووداوی  ــی بیرهێنان ــزراوه ، ئه گه رچ ــدا پارێ هه مووان

رۆژی 11ی ته مــووزی ئــه و ســاڵه  و به رده وامبــوون له ســه ر 

ــت  ــه وه ی، پێده چێ باســكردن و هــه زاران جــار دووباره كردن

به رچــاوه   و  ڕوون  بابه تــه   ئــه و  خــودی  گرنگیــی  لــه  

كه مبكاتــه وه ، بــه اڵم ئێمــه  ســه ره ڕای هه مــوو ئه وانــه ش 

ــر  ــی ت ــه رده م جارێك ــه  ب ــن ل ــاری ده بینی ــه  ناچ ــان ب خۆم

تاوانه كــه.  به بیرهێنانــه وه ی 

به دیاریكــراوی لــه  11ی ته مــووزی ســاڵی 1995 چه نــد 

ــا،  ــی رسبی ــه  هێزه كان ــی ســوپا و پۆلیســی ســه ر ب یه كه یه ك

ــاو  ــه  ن ــكا( چوون ــكا رسبس ــت )ڕیپۆبلی ــه وه ی پێیده وترێ ئ

شــاری رسبرینیتشــا و بــۆ مــاوه ی )10( ڕۆژی بــه رده وام، 

ــه   ــر ل ــه  كوشــن و پاكتاوكردنــی ڕه گــه زی نێ ده ســتیانكرد ب

دانیشــتووانی موســوڵامن بــه  منــداڵ و گه نــج و پیــاو و 

ــه   ــه م هه واڵ ــك ئ ــه ژا، كاتێ ــان ه ــوو جیه ــااڵچوو. هه م به س

دیمه نــه  ئــه و  له نــاو  بــوو  نوقــم  بیســت،  ناخۆشــه ی 

خۆرهه اڵتــی  جێگه یــه ی  لــه و  ناخۆشــانه ی  و  ســامناك 

بۆســنه  ڕوویانــدا. ڕۆژنامــه  جیهانییــه كان ڕووداوه كانــی 

ــه   ــته وه ، ب ــووزی 1995ی رسبرینیتشــایان  گواس ــی ته م مانگ

لێكدانــه وه ی جۆراوجــۆر بــه  قه ســابخانه  و كۆمه ڵكــوژی 

و تاوانێكــی نه گریســی دژ بــه  مرۆڤایه تیــان دایه قه ڵــه م. 

ســه رده مه دا،  لــه و  رسبرینیتشــا  كاره ســاتی  باســكردنی 

وه ك ئــه وه ی ئه مــڕۆ بــه  شــێوه یه كی ڕاســته وخۆ باســی 

لێوه ده كرێــت، بــۆ ئه وانــه ی لــه  ناوه نــده  میدیاییه كانــدا 

به ڵكــو  ده ویســت،  بوێــری  بــوون  بڕیــار  خاوه نــی 
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كانیسربرنیتشابییوزىوئینتیًمویپێكياتوژماره







كۆیگشتیًانیترئویٌگٌسالڤیكانكرًاتوكانسربوكانمٌسٌڵمانورژمێریساڵیسو
1991 275572 85315 38 383 361 365666 
1981 245933 135294 83 632 386 365292 
1971 235968 115918 139 241 241 335357 
1961 145565 125543 71 - 15967 295283 
1953 - 235545 136 225791 - 465442 
1948 - 235195 52 - 195671 395954 
1938 175332 175766 133 - - 355213 

 
 

رێمیسربرنیتشاكانیىوبییوزىوئیتنیًمویپێكياتوڕێژه  

گشتیكۆیًانیترئویٌگٌسالڤیكانكرًاتوكانسربوكانبۆسنییو

63.92)% 28.43)% 3.59)% 5.73)% 1.37)% 133% 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

ئازایه تییــان نوانــد لــه  باســكردن و خســتنه ڕووی كاره ســات 

و دۆزه خــی رسبرینیتشــا. 

قوربانییانــی  خوێنــی  ئــه وه ی  پێــش  به هه رحــاڵ 

ــۆن  ــه روه ك چ ــكببێته وه ، ه ــا وش ــی رسبرینیتش كۆمه ڵكوژی

لــه  ســاڵی  لــه دوای ڕێككه وتننامــه ی ئاشــتی )دایتــۆن( 

1995 ڕوویــدا، ئــه و ئاراســته  گشــتییه ی كــه  سیاســه تی 

ــا  ــه  ڕیپۆبلیــكا رسبســكا و خــودی ده وڵه تــی رسبی گشــتی ل

له ســه ری ڕۆیشــت، بریتــی بــوو لــه  نكۆڵیكردنــی تــه واو لــه  

ــه  شــاری رسبرینیتشــا.  ــی كۆمه ڵكــوژی ل ــی تاوان ئه نجامدان

ــدا و  ــدا، له پێش ــه وه  پراكتیكییه كان ــواری كاردان ــه  ب ــه اڵم ل ب

ــده دات چیرۆكێكــی  ــا، بێهــووده  هه وڵ تاكــو ئه مــڕۆش رسبی

دروســتكراوی جیــاواز له بــاره ی ڕووداوه كانــه وه ، مناییــش 

ــه   ــی ده كات، ل ــه ر نكۆڵ ــری له س ــه رده وام پێداگ ــكات و ب ب

موســوڵامنه كانی  دژی  لــه   كۆمه ڵكــوژی  ئه نجامدانــی 

ئاســتی  له ســه ر  ته نانــه ت  هه رزه گۆڤیــن،  بۆســنه و 

ــش  ــه  و زانكۆكانی ــاو قوتابخان ــاكان و له ن ــه ت و میدی سیاس

نكۆڵــی لێــده كات. هه روه هــا دیپلۆماســیه تی رسبیــا كاتێــك 

بــه و  ڕێگه یــه ی خــۆی بــۆ پاســاوه كانی دۆزییــه وه،  هه وڵیــدا 

ــی  ــتیوان، ئه گه رچ ــی پش ــك ده نگ ــه وه ی هه ندێ ــۆ دۆزین ب

پڕوپاگه نده بكــه ن،  بۆئــه وه ی  بــوو،  كه میــش  ژماره یــان 

ــی كۆمه ڵكــوژی  ــی تاوان ــه  بوون ــۆ چیرۆكــی نكۆڵیكــردن ل ب

ــی(  ــه ر هاندك ــه  رسبرینیتشــا. نووســه ری ئوســتورالی )پیت ل

ئــه و  بــۆ  شــه رمهێنانه ی،  منوونــه   لــه و  بــوو  یه كێــك 

مه به ســته  كاریكــرد. به دڵنیاییــه وه  ئــه و چیرۆكــه  جیــاوازه ی 

بــۆ نكۆڵیكــردن لــه  ڕوودانــی تاوانــی كۆمه ڵكــوژی لــه  

ــی  ــه تی فه ڕمی ــه  سیاس ــااڵنێك ل ــرا، س ــا به كارهێ رسبرینیتش

رسبیــادا ڕه نگیدایــه وه ، تاكــو ئه مــڕۆش پاســاوی پراكتیكیــی 

ــه .   ــه  هه ی ــه و تاوان ــۆ ئ ــۆی ب خ

1.زۆرینــه ی ده نگده رانــی تونــدڕه و لــه  ڕیپۆبلیــكا رسبســكا 

و ده وڵه تــی رسبیــا وه ك یــه ك چاوه ڕوانــی درێژه پێدانــی 

ــی  ــه ی گۆڕین ــه  ڕێگ ــه وه ش ل ــه ن، ئ ــار ده ك ــان ڕه فت هه م

ئــه وه ی لــه  شــه ڕی بۆســنه  ڕوویــداوه ، بــۆ ڕاســتییه كی 

كۆمه اڵیه تیــی خواســراو، بــۆ ڕاســتییه كی كۆتایــی خودایــی 

ــه ری  ــته ی پاڵن ــا وه ك ده رهاویش ــه رسبرینیتش ــه روا )ل و بێپ

ــه  ناوچه كانــی پڕوپاگه نــده ی سیاســی،  به كارهێنانــی هێــز ل

ته نانــه ت لــه  چوارچێــوه ی ئــه وه ی لــه  مێــژووی دووردا 

دژی  لــه   رسبــه كان  كاتێــك  لێیده ڕوانرێــت،  ڕوویــداوه  

توركــه كان ڕاپه ڕیــن(.

چه كدارییــه   ملمانــێ  هه ڵگیرســانی  دوای  2.لــه  

ســه ده ی  نه وه ده كانــی  ده یــه ی  لــه   مه ترســیداره كان، 

ــتی  ــه  رسوش ــا ب ــی رسبی ــیی گه ل ــژارده ی سیاس ــردوو، ب ڕاب

خــۆی زیاتــر ڕادیكالــی بــووه، منوونــه ی هه وڵــدان بــۆ 

گرتنه بــه ری سیاســه تێكی كــراوه  و گشــتگیر و دامــه زراو، 

له ســه ر بنه مــا دیموكراتییــه كان، هه وڵــدان بــۆ داڕشــتنی 

گوتارێكــی سیاســی دژ بــه  جه نــگ و بانگه شــه كار بــۆ 

لــه   جگــه   بناغــه وه ،  لــه   تونــدڕه وی  چاره ســه ركردنی 

ــیی  ــی سیاس ــه ر گۆڕه پان ــه ن له س ــی ده گم ــد هه وڵێك چه ن

هه مــوو  نه بــوو.  دیكــه   شــتێكی  هاوچــه رخ،  رسبیــای 

نیشــانداوه،   ئاماده ییــان  كه ســایه تییه ك  چه نــد  جارێــك 

بــه ره و ڕێگــه ی  ڕابه رایه تیكردنــی ده وڵه تــی رسبیــا  بــۆ 

ــنییه كان و  ــه كان و بۆس ــوان كروات ــاوكاری له نێ ــتی و ه ئاش

ــدا  ــه  ئه نجام ــه اڵم ل ــش، ب ــی تری ــه كان و پێكهاته كان ئه لبانیی

بــه  كوشــن ســزادراون، یــان لــه  ڕێگــه ی هه وڵــدان بــۆ 

تیرۆركردنیــان لــه  ده ســه اڵت دوورخرانــه وه . مه خابن هێشــتا 

بنه ماكانــی ڕێســی سیاســه تی رسبیــا لــه  به ڵقــان زاڵــه  

ــتكردنی  ــه ی دروس ــه  ڕێگ ــدا، ل ــانۆی ڕووداوه كان ــه ر ش به س

ــه   ــت ب ــت بێ ــده ی په یوه س ــاوازه وه ، ئه وه ن ــی جی چیرۆكێك

ــی ســه ده ی  ــه ی نه وه ده كان ــان شــه ڕه كانی ده ی ــران و ی قه ی

لــه  دوای هه ڵگیرســانی ملمالنــێ چه كدارییه    .2
مه ترســیداره كان، لــه  ده یــه ی نه وه ده كانی ســه ده ی 
ڕابردوو، بژارده ی سیاســیی گه لی سربیا به  سروشتی 
خــۆی زیاتــر ڕادیكالی بــووه، نموونــه ی هه وڵدان بۆ 
گرتنه به ری سیاسه تێكی كراوه  و گشتگیر و دامه زراو، 
له سه ر بنه ما دیموكراتییه كان، هه وڵدان بۆ داڕشتنی 

گوتارێكی سیاسی دژ به  جه نگ 
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ــیناریۆی  ــتكردنی س ــا 1999( و دروس ــه  1990 ت ــردوو )ل ڕاب

چه واشــه ، ئه مــڕۆ به ڕوونــی دیــاره  له بــاره ی دانپێدانــان 

ــه   ــوژی، ل ــی كۆمه ڵك ــه ی تاوان ــی ناڕه وایان ــان نكۆڵیكردن ی

دژی دانیشــتووانی ســڤیل، لــه  به رامبــه ر بۆســنییه كانی 

ــه   ــاڵ ئه م ــه  هه رح ــتی. ب ــی به گش ــا و مرۆڤایه ت رسبرینیتش

ــادا  ــتامنیی رسبی ــه ی نیش ــاو پێكهات ــه  له ن ــه ، ك ــای وانیی مان

ــا( ــان خــودی ده وڵه تــی رسبی ــاو ڕیپۆبلیــكا رسبســكا ی )له ن

پارێــزه ران،  هونه رمه نــدان،  ئه دیبــان،  ڕۆشــنبیران،  دا 

ــاوی  ــه  چ ــه  ب ــییه كان، ك ــه ران و سیاس ــه ران، نووس فه رمانب

دادگای تاوانــی نێوده وڵه تیــی تایبــه ت بــه  یوگۆســاڤیای 

ــن،  ــا ده ڕوان ــی رسبرینیتش ــی كۆمه ڵكوژی ــه  تاوان ــوو ل پێش

ئــه و  بــه  پێچه وانــه وه  هه مــوو  نییــه ، به ڵكــو  بوونیــان 

ده نگانــه  لــه  رسبیــا هه ن، بــه اڵم ده نگــه  رسبیــه  ناڕازییه  كانی 

ســه ر گۆڕه پانــی سیاســیی رسبیــا ده نگییــان زاڵــر و بااڵاتــره ، 

ــه ر  ــه ن، له س ــه و و ڕۆژ كارده ك ــه  ش ــه  ب ــه ی ك ــه و ده نگان ئ

و  جیــاواز  ســیناریۆی  دروســتكردنی  و  به رهه مهێنــان 

پێچه وانــه ی ئــه وه ی ڕوویــداوه . 

وێنــه ی  و  ناوخۆیــی  وێنــه ی  له نێــوان  ســربیا 
ا  پیــد و و ر ئه و

ئه مــڕۆ رسبیــا وه ك هه مــوو ده وڵه تانــی تــری ناوچــه ی 

خۆرئــاوای به ڵقــان، خــۆی لــه  بــه رده م ئــه و ده رفــه ت 

ئه ورووپــا  یه كێتیــی  كــه   ده بینێتــه وه ،  هاوكارییانــه دا  و 

 )15( له پێــش  رسبیــا  كۆمــاری  ده كات.  پێشكه شــیان 

له گــه ڵ  هاوپه یوه نــدی  ڕێگــه ی  لــه   له مه وبــه ر  ســاڵ 

ــی  ــل، پایته خته كان ــه ی برۆكس ــه و ئه ركان ــی زۆر ل ژماره یه ك

ئه زموونــی  ئه ســتۆی  خســتوویانه ته   ئه ورووپــا  تــری 

ئه مــڕۆ  بۆیــه   ده ســتپێكردووه .  ئه ورووپاییبوونــی خــۆی 

زۆر  مه رجێكــی  چه نــد  به گشــتی  خۆرئــاوا  و  ئه ورووپــا 

به ڵقــان  خۆرئــاوای  ده وڵه تانــی  به ســه ر  هه مه جــۆر  و 

ده ســه پێنێت، لــه  الیه كــی تریشــه وه  ئیمــڕۆ ده وڵه تانــی 

ئه ورووپــای خۆرئــاوا، هــه روه ك لــه  ڕابــردووی نزیكــدا 

پێشكه شــی  دارایــی  هاوكاریــی  و  قــه رز  ده ركه وتــووه،  

ــه وه ی  ــاره  بونیادنان ــاو دووب واڵتانــی به ڵقــان ده كــه ن، له پێن

ئابووریــی داته پیــوی ناوچــه ی به ڵقــان و پارێزگاریكــردن 

لــه و ناوچه یــه دا.  لــه  ئاشــتی مه ده نــی و كۆمه اڵیه تــی 

به دیهێنانــی  لــه  پێنــاو  ئه ورووپییــه دا  چوارچێــوه   لــه م 

له ســه ر  پێویســتییه كانیان  و   خواســت  لــه  هه ندێــك 

ــار  ــا، دواج ــی ئه ورووپ ــه  یه كێتی ــوون ل ــه ی به ئه ندامب ڕێگ

ده وڵه تــی رسبیــا له گــه ڵ بڕیــاری نێوده وڵه تــی تایبــه ت 

بــه رسبرینیتشــا كــرد، كــه  لــه  شــوباتی ســاڵی 2007 له الیــه ن 

ــاڤیای  ــه  یوگكۆس ــه ت ب ــی تایب ــی نێوده وڵه تی دادگای تاوان

بــه   بڵێیــن رسبیــا،  پێشــوو ده رچــووه . قورســه  ئه گــه ر 

خۆشــیی خــۆی مامه ڵــه ی دروســتی له گــه ڵ بڕیــاری دادگای 

سیاســیدا  ســه روه ریی  بڕیــاری  و  نێوده وڵه تــی  تاوانــی 

كــردووه، یــان لــه  ئه نجامــی بڕوابوونــی خۆیــی بــه و بابه تــه  

نه رمــی نوانــدووه، به ڵكــو به هــۆی گه وتنــه  ژێــر بــاری 

فشــاری زۆر و جۆراوجــۆر له الیــه ن ئه ورووپــاوه  نه رمــی 

ــدووه .      نوان

تــه واو به ســه ر  لــه دوای تێپه ڕینــی )20( ســاڵی  كاتێــك 

تاوانــی  دادگای  بڕیــاری  رسبرینیتشــا،  كۆمه ڵكوژیــی 

بڕیــاره   ئــه و  ده رچــوو،   2007 ســاڵی  لــه   نێوده وڵه تــی 

ســه ر  پۆلیســی  و  ســوپا  هێزه كانــی   « دووپاتیكــرده وه : 

لــه   كۆمه ڵكوژییــان  تاوانــی  رسبســكا  ڕیپۆبلیــكا  بــه  

ــا  ــه  رسبرینیتش ــنیا ل ــڤیلی بۆس ــتووانی س ــه ر دانیش به رامب

ــۆی  ــكا خ ــكا رسبس ــه دا ڕیپۆبلی ــه م كات ــا ل ــداوه »، ئ ئه نجام

ئه ورووپــا  داواكارییه كانــی  و  خواســت  بــه رده م  لــه  

ــت  ــه  ئاس ــتێكی روون ل ــی هه ڵوێس ــۆ ده ربڕین ــه وه ، ب بینیی

ــاری  ــی بڕی ــاو ده ق ــا له ن ــاوی رسبی ــه  ن ــاره ، چونك ــه و بڕی ئ

نــه   كــه   پێیــه ی  بــه و  هاتــووه،   نێوده وڵه تیــدا  دادگای 

ــكردووه ،  ــی پێشكه ش ــته وخۆ یارمه تی ــه  ڕاس ــوه گاوه  و ن تێ

ــێلی  ــه اڵم پێش ــوژی، ب ــی كۆمه ڵك ــی تاوان ــۆ جێبه جێكردن ب

ــی  ــزادانی ئه نجامده ران ــه  س ــه داوه  ب ــه ی ن ــردووه  و ڕێگ ك

كۆمه ڵكــوژی.  تاوانــی 

ده ربــاره ی  نێوده وڵه تییــه ،  بڕیــاره   ئــه و  ده رچوونــی 

كاریگه ریــی  النیكــه م،  رسبرینیتشــا  كۆمه ڵكوژیــی 

ڕای  ناچاركردنــی  له ســه ر  هه بــوو  ڕاســته وخۆی 

لــه   ئاگاداربــوون  و  به دواداچــوون  بــۆ  گشــتیی رسبیــا 

هه روه هــا  رسبیــا،  له نــاو  ڕووداوه كــه   ورده كارییه كانــی 

ده ریخســت كــه  لــه و واڵتــه دا ســه ره ڕای كــزی و الوازییــان، 

چه ندیــن ده نگــی جیــاواز بوونیــان هه یــه ، كاریگــه ری 
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ــا،  ــی رسبی ــی ده وڵه ت ــتی فه ڕمی ــه ر هه ڵوێس ــن له س ده نوێن

ــه   ــی ب ــا و ناچاركردن ــاو رسبی ــتی له ن ــه ر ڕای گش ــان له س ی

ــه ر  ــه  به رامب ــه ن ل ــتێكی ڕوون و بێای ــاندانی هه ڵوێس نیش

ــی  ــه  كۆمه ڵكوژی ــی، ســه باره ت ب ــاری دادگای نێوده وڵه ت بڕی

رسبرینیتشــا، تاوه كــو وه اڵمه كــه  ڕوون بێــت بــه م شــێوه یه : 

»به ڵــێ لــه  رسبرینیتشــا زیاتــر لــه  8000 بۆســنی كــوژران«. 

له بــه ر چه نــد هۆكارێكــی  و  كات  تێپه ڕبوونــی  له گــه ڵ 

براگامتــی، به لگــراد دركــی بــه وه  كــرد، كــه  ده توانێــت یــاری 

بــه  دوو كارت بــكات، به ڵكــو لــه  هه مــان كاتــدا ده شــتوانێت 

ــه ی  ــا ئه ورووپیه ك ــی و وێن ــای ناوخۆی ــتییه كانی وێن پێویس

ده رچوونــی  لــه دوای  له ڕاســتیدا  بگرێــت.  له به رچــاو 

لــه  26ی  الهــای  نێوده وڵه تــی،  تاوانــی  دادگای  بڕیــاری 

شــوباتی 2007 ده ربــاره ی ســه ملاندنی ئه نجامدانــی تاوانــی 

رسبرینیتشــا،  دانیشــتووانی  به رامبــه ر  لــه   كۆمه ڵكــوژی 

قــه واره ی  و  ده وڵه تــی رسبیــا  كــه   بــوو،  ئاشــكرا  ئیــر 

به رامبــه ر  لــه   هه ڵوێســتێكیان  رسبســكا(  )ڕیپۆبلیــكا 

ــر  ــتی پێش ــه  هه ڵوێس ــتی ل ــه  به گش ــرت، ك ــه  وه رگ بڕیاره ك

كۆمه ڵكوژیــی  تاوانــی  بــه   ســه باره ت  ڕاگه یه نراوییــان 

رسبیــا  له نــاو  ئه وانــه ی  نه بــوو.  جیــاواز  رسبرینیتشــا 

لــه   ته واویــان  نكۆڵیــی  بڕیاره كــه   ده رچوونــی  له پێــش 

دانیشــتووانی  دژی  لــه   كۆمه ڵكــوژی  تاوانــی  ڕوودانــی 

و  نكۆڵیكــردن  له ســه ر  دواتریــش  ده كــرد،  رسبرینیتشــا 

بڕیــاری  بــه   گرنگیــان  و  به رده وامبــوون  ڕه تكردنــه وه ی 

ــه ده دا،  ــوژی ن ــی كۆمه ڵك ــه  تاوان ــه ت ب ــی تایب نێوده وڵه تی

ناوه نــد  لــه   به هێــز  زۆر  نكۆڵیكردنــه   ئــه م  بێگومــان 

و دامــوده زگای سیاســیی زۆری نــاو قــه واره ی رسبیــا و 

پشــتیوانی  به لگــراده وه   خــودی  و  رسبســكا  ڕیپۆبلیــكا 

ــن  ــه وه ی ده توانی ــه  ڕێگــه ی هه مــوو ئ ــه اڵم ل لێده كرێــت. ب

لــه  ڕێگــه ی ڕاگه یه نــراوی كۆمه ڵــه ی نیشــتامنی )ڕیپۆبلیــكا 

ــه   ــن ك ــن، ده بینی ــی بكه ی ــاڵی 2010 تێبین ــه  س رسبســكا( ل

گوتــاری هه ڵێنجــراو و چوارچێــوه ی گشــتیی پێكهاتنــی ئــه م 

له ســه ر  ڕوونــه   منوونه یه كــی  خــۆی  بــۆ  ڕاگه یه نــراوه ، 

نیشــاندانی هه ڵوێســتی فه ڕمیــی رسبیــا.  

لــه و  رسبســكا  ڕیپۆبلیــكا  په رله مانــی  ڕاســتیدا،  لــه  

تاوانــی  بــۆ  خــۆی  ســه ركۆنه كردنی  به ڵگه نامه یــه دا 

رسبرینیتشــا  دانیشــتووانی  بــه   دژ  كۆمه ڵكــوژی 

»بــه و  هاتــووه :  به ڵگه نامه یــه دا  لــه و   ڕاده گه یه نێــت. 

نێوده وڵه تیــدا  تاوانــی  دادگای  بڕیــاری  لــه   شــێوه یه ی 

دامــوده زگا  تــا  چاوه ڕوانیكردمنــان  له گــه ڵ  هاتــووه ، 

ســیادییه كانی تــری ده وڵــه ت لــه  ســایه ی یوگۆســاڤیای 

مالدن ئیڤانیچ سه رۆكی بۆسنه و هه رزه گۆڤین             به كر بیگۆڤیچ سه رۆكی پێشووی بۆسنه 
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پێشــوو، بــه  هه مــان شــێوه  هه مــوو ئــه و تاوانكارییانــه  

رسبیــا  گه لــی  دژی  لــه   كــه   ده كــه ن،  ســه ركۆنه  

كــه   ده رده كه وێــت،  به ڕوونــی  لێــره دا   ئه نجامــدراون«. 

ڕاگه یه نــدراوه دا،  لــه و  رسبســكا  ڕیپۆبلیــكا  په رله مانــی 

پێداگــری و نیــازی ڕاســته قینه ی خــۆی نیشــانداوه ، بــۆ 

ــی ده ســته واژه ی كۆمه ڵكــوژی،  ــه  به كارهێنان ــه وه  ل خۆدزین

ئــه و  هه مــان  ڕاگه یه نــدراوه دا  لــه و  به دڵنیاییشــه وه  

كاره ی كــردووه ، به هــۆی خۆدزینــه وه ی لــه  به كارهێنانــی 

ده ســته واژه ی كۆمه ڵكــوژی یــان قڕكردنــی به كۆمــه ڵ«. 

بــه  واتایه كــی تــر، ئــه وه ی كــه  په رله مانتــاره  رسبــه كان 

ویســتیان بیڵێــن ئه مه یــه : ئێمــه  لــه  كۆمه ڵــه ی نیشــتامنیی 

ــاری ده رچــوو  ــه ڵ بڕی ــان له گ ــكا رسبســكا مامه ڵه م ڕیپۆبلی

لــه  دادگای تاوانــی نێوده وڵه تــی ســه باره ت بــه  كۆمه ڵكــوژی 

ــوژی  ــه ی كۆمه ڵك ــه  وش ــه اڵم ئێم ــرد، ب ــا ك ــه  رسبرینیتش ل

ده یڵێیــن  ئــه وه ی  هه مــوو  به ڵكــو  به كارناهێنیــن، 

لــه  رسبرینیتشــا  ئــه وه ی  ســه ركۆنه كردنی  لــه   بریتییــه  

دادگای  بڕیــاری  كــه   جــۆره ی  بــه و  »هــه ر  ڕوویــداوه  

به وپــه ڕی  بــه اڵم  باســیكردووه ».  نێوده وڵه تــی  تاوانــی 

په رله مانتارانــی  كــه   لۆژیكــه ی  ئــه م  دڵنیابوونــه وه ، 

ریپۆبلیــكا رسبســكا گرتیانه بــه ر لۆژیكــی »تێركردنــی گــورگ 

لــه  هه مــان كاتــدا  و مه ڕه كانــه  وه ك یــه ك«، ئــه وه ش 

گه لــی رسبیــا،  ئه ســتۆی  له ســه ر  هه یــه   خــۆی  باجــی 

ــی  ــدا تووش ــی دووه م ــی جیهانی ــه رده می جه نگ ــه  س ــه  ل ك

داڕێژه رانــی  له ڕاســتیدا  بــووه .  گــه وره   زۆر  مه ینه تیــی 

بــه   مه به ســت  به بــێ  له وانه یــه   ڕاگه یه نــدراوه   ئــه م 

ــداوه   ــان ئه نجام ــراپ كاره كه ی ــته وخۆ، خ ــێوه یه كی ناڕاس ش

و دادپــه روه ر نه بــوون، لــه  به رامبــه ر قوربانیانــی رسب 

ــه  جه نگــی جیهانیــی دووه مــدا،  ــه  یاســینۆڤاتس، كاتێــك ل ل

ــه و ســه رده مه ،  له ســه ر ده ســتی ســه ركرده  سیاســییه كانی ئ

كــه  بــه  »ئۆستاشــا« نارسابــوون، به تونــدی ڕووبــه ڕووی 

ــی  ــا بزووتنه وه یه ك ــه وه. ئۆستاش ــوژی بوون ــی كۆمه ڵك تاوان

شــۆڤێنی كرواتــی بــوو، لــه  ســاڵی 1929 لــه  ئیتالیــا له ســه ر 

ده ســتی )ئانتــی پاڤلیــچ( دامه زرێــرا وه ك كاردانــه وه ی 

ــی  ــه  دژی لكاندن ــه كان، ل ــته  كروات ــی نه ته وه په رس تووڕه ی

ئــه و  یوگۆســاڤیاوه .  خاكــی  یه كێتیــی  بــه   واڵته كه یــان 

دامه زراندنــی  بــۆ  هه وڵیــده دا  فاشیســتییه   بزووتنــه وه  

ده وڵه تــی كرواتیــای ســه ربه خۆ، بۆئــه وه ی ته نیــا كرواتــه كان 

له ســه ر خاكه كــه ی بژیــن به بــێ به شــداریكردنی هیــچ 

ــن  ــی فراوانری ــر و ڕووبه ره كه ش ــی ت ــه وه  و پێكهاته یه ك نه ت

ــه وه .  ــه  زه وی بگرێت ــی ل پانتای

ــی  ــه كردنی تاوان ــه  پێناس ــایی، ڕه وا نیی ــێوه یه كی ئاس ــه  ش ب

كۆمه ڵكــوژی، لــه  دژی رسبــه كان لــه  یاســینۆڤیتس له الیــه ن 

ــێوه ی  ــه  ش ــنه ، ب ــی بۆس ــان په رله مان ــا ی ــی كرواتی په رله مان

ــكا  ــی ڕیپۆبلی ــه  په رله مان ــت، ك ــه یه  بێ ــه و پێناس ــان ئ هه م

ــك  ــكات، كاتێ ــا ده ی ــه ی رسبرینیتش ــۆ ڕووداوه ك ــكا ب رسبس

به ڵكــو  لێیده ڕوانێــت،  ئاســایی  تاوانێكــی  وه ك  ته نیــا 

ــت،  ــاییش ڕوون بێ ــی ئاس ــه  الی خه ڵكان ــه وه  ل ــته  ئ پێویس

جگــه  لــه  دادوه ران و مافپــه روه ران و پارێزه رانــی دیكــه ش. 

ــه   ــا ل ــی رسبی ــی فه ڕمی ــه ڵ نكۆڵیكردن ــاوكات له گ ــه اڵم ه ب

تاوانــی كۆمه ڵكوژیــی شــاری رسبرینیتشــا وه ك چــۆن ئیمــڕۆ 

نكۆڵــی ده كات، ئایــا لــه  ئایینــده ی نزیكــدا هیــچ ئاماژه یــه ك 

به دیده كرێــت، بــۆ گۆڕانــكاری لــه  ئاراســته ی سیاســه تی 

ــتێكی  ــی هه ڵوێس ــه  ببێته هــۆی وه رگرتن ــا، ك ــی رسبی فه ڕمی

جیــددی له هه مبــه ر به شــداریكردنی دڕندانــه ی ســوپای 

میللــی یوگۆســاڤیاو هێزه كانــی تــری رسبیــا لــه  شــه ڕه كانی 

ــیارێكه ،  ــا پرس ــه  ته نی ــردوو؟ ئه م ــی ڕاب ــه ی نه وه ده كان ده ی

ــه باره ت  ــه  س ــیاره  هه ره گرنگه كه ی ــه وه  پرس ــه اڵم به دڵنیایی ب

بــه  خۆرئــاوای به ڵقــان تاوه كــو ئاشــتی و ئارامــی بــاڵ 

ــی  ــێت و واڵته كان ــه دا بكێش ــه و ناوچه ی ــی ئ ــه ر گه الن به س

ــبكه ون.  ــه ن و پێش ــه  بك گه ش

تــه واو وه كــو گه النــی تــری خۆرئــاوای به ڵقــان، گه لــی 

رسبیــاش بــه  شــێوازی تایبه تــی خــۆی، ڕۆڵــی گرنگــی گێــڕاوه  

ــێ  ــه ڕ و ملمان ــه  ش ــی دوور ل ــی ئایینده یه ك ــه  به دیهێنان ل

لــه و ناوچه یــه دا، بۆیــه  دابینكردنــی ئاســاییش و ئارامــی لــه و 

ــه كان،  ــت و گرنگ ــه ره  پێویس ــه  فاكت ــه  ل ــه دا، یه كێك ناوچه ی

له پــاڵ ڕوودانــی گــۆڕان له نــاو سیاســه تی فه ڕمیــی ئێســتای 

ــه   ــه ت ب ــتییه كانی تایب ــتاش ڕاس ــو ئێس ــه  هه تاك ــا، ك رسبی

تــاوان و كاره ســاته كانی ســه ده ی ڕابــردوو ده شــێوێنێت. 

تــری  ســه ره كییه كانی  پایته ختــه   له ســه ر  ئێســتادا  لــه  

ناوچه كــه  وه ك زوگــرب، ســه راییڤۆ، بۆدگۆریســا، ســكۆپیا 
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ــا  ــراد و رسبی ــی به لگ ــی حكومه ت و پریشــتینا پێویســته  هان

ــدات،  ــه ته كانیدا ئه نجامب ــه  سیاس ــكاری ل ــا گۆڕان ــده ن، ت ب

بــه اڵم لێــره دا هانــدان و پشــتیوانیكردنی یه كێتیــی ئه وروپــا، 

ــاو ی  ــی به رچ ــواره دا گرنگی ــه و ب ــراد ل ــی به لگ ــۆ حكومه ت ب

خــۆی هه یــه. ئه گه رچــی لــه  مــاوه ی ســااڵنی ڕابــردوو، 

ــی  ــی تۆپ ــه  یاریگاكان ــك ل ــه  زۆرێ ــار ل ــڕۆش هه ندێكج ئەم

پێــدا هــاوار و ده نگــه كان، به رزده بنــه وه  و ده ڵێــن »ئه مه یــه  

ئاماژه یه كــدا  لــه   رسبرینیتشــا«  بــۆ  قامچــی  و  چه قــۆ 

بــۆ ئــه وه ی به ســه ر قوربانییانــی تاوانــی كۆمه ڵكوژیــی 

رسبرینیتشــادا هــات، ئه گه ریــش بزانیــن كــه  ئــه و هاوارانــه  

لــه و نه وه یــه ی گه نجانــی رسبیــاوه  ده رده چێــت، كــه  ئێمــه  

و  جیهانگیــر  كاریگه ریــی  بــه ر  كه وتوونه تــه   پێامنوایــه  

ــه و  ــن ئ ــه  بتوانی ــتا قورس ــه اڵم ئێس ــاوه ، ب ــی ئه وروپ یه كێتی

ــتبووه   ــان دروس ــه  الم ــه  ل ــه وه،  ك ــبینییه مان بڕه وێنین ڕه ش

و ده بێتــه  مه ترســی له ســه ر گه ڕاندنــه وه ی ئاســاییش و 

ناوچــه ی  لــه   ئایینده یــی،  گه شــه پێدانی  و  ســه قامگیری 

ــێوه یه كی  ــه  ش ــا ب ــووری ئه وروپ ــان و باش ــاوای به ڵق خۆرئ

گشــتی. 

ئایــا رسبرینیتشــا چــۆن ده كرێت ئارام بێته وه  و له  كێشــه كان 

دوور بخرێتــه وه ؟ چۆنچۆنــی برینه كانــی ســارێژ ده كات، 

ــه ن :  ــاواری لێده ك ــه س ه ــه زار ك ــه زاران ه ــدا ه ــه  كاتێك ل

»چه قــۆ، قامچــی بــۆ رسبرینیتشــا«؟ هێشــتا كاری زۆر مــاوه  

ــا و  ــی رسبی ــه  ده وڵه ت ــتی ل ــه وه ی ڕای گش ــۆ ئ ــت، ب بكرێ

ــن و  ــنه  و هه رزه گۆڤی ــه  بۆس ــی ل ــه ی رسب ــه واره ی پێكهات ق

ڕیپۆبلیــكا رسبســكا دیــد و تێڕوانینیــان به رامبــه ر ئــه و شــه ڕ 

ــه   ــان ل ــاوای به ڵق ــه  ناوچــه ی خۆرئ ــه  بگــۆڕن، ك و ڕووداوان

ــی.  ــه وه  بین ــردوو به خۆی ــی ســه ده ی ڕاب ــه ی نه وەده كان ده ی

       ڕوانگه ی نێوده وڵه تی سربرینیتشا 
لــه  نێــوان  لــه  پــاڵ كێشــه ی بۆســنه  و هه رزه گۆڤیــن، 

ــه   ــا ل ــی رسبرینیتش ــی كۆمه ڵكوژی ــاڵی 1992-1995، پرس س

ــوه ی  ــه  و چوارچێ ــڕۆ، ڕوانگ ــو ئه م ــووزی 1995دا تاك ته مم

هیوایــه ك  هیــچ  بــه اڵم  هه یــه ،  خۆیــان  نێوده وڵه تیــی 

نییــه ، هــه ردوو پرســه كه  له ســه ر ئاســتی نێوده وڵه تــی، 

ڕوودانــی  به بــێ  ســه ره تا  دروســتبكه ن  گۆڕانــكاری 

ســه روبه ندی  لــه   به ڵقــان.  خۆرئــاوای  لــه   گۆڕانــكاری 

ڕوودانــی تراژیدیــای بۆســنه  و هه رزه گۆڤیــن له  ســاڵی 1992 

ــاواش ده نگدانــه وه ی  ــه  جیهانــی ئیســامی و خۆرئ كاتێــك ل

ته نیــا  بــه   بــه اڵم  هه بــوو،  به هێــزی  نێوده وڵه تیــی 

و  مه ینه تــی  به رگــه ی هه مــوو  بۆســنه  و هه رزه گۆڤیــن 

نه هامه تییه كانــی گــرت. بیــل كلینتــۆن، ســه رۆكی ئــه و 

به زه قــی  ئه مه ریــكا  ویایه ته یه كگرتووه كانــی  كاتــه ی 

كاره ســاتی  نێوده وڵه تییــه ی  ڕه هه نــده   بــه و  ئامــاژه ی 

بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن كــردووه ، لــه  چوارچێــوه ی كتێبێكــی 

نووســه ر تایلــه ر برانــك بــه  ناونیشــانی كاســێته كانی كلینتۆن، 

مێژوویــی ملمانــێ له گــه ڵ ســه رۆك.

ــره وه ری  ــه  بی ــه  ل ــتیدا جۆرێك ــه  ڕاس ــه  ل ــه دا، ك ــه م كتێب ل

لــه   هه ندێــك  وته كانــی  كلینتــۆن  بیــل  گێڕانــه وه ،  و 

ســه ركرده كانی ئه وروپــا ده گێڕێتــه وه ، كاتێــك ده ربــاره ی 

بوونــی ڕێگه چاره یــه ك بــۆ كێشــه ی بۆســنه  و هه رزه گۆڤیــن 

بــه   ســه باره ت  كــردووه ،  له گه ڵیانــدا  وتوێــژی  و  قســه  

ــتاندنی  ــاو وه س ــه ربازی   له پێن ــتێوه ردانی س ــه ری ده س ئه گ

مه یینه تییه كانــی موســوڵامنانی بۆســنه  و هه رزه گۆڤیــن. 

كلینتــۆن  بیــل  برانــك،  كتێبه كــه ی  لــه   ئــه وه ی  به پێــی 

هاوپه یامنــه   لــه   »هه ندێــك  كردووه تــه وه :  دووپاتــی 

ســه ربه خۆیی  ده وڵه تێكــی  وتیــان:  ســه ره كییه كان 

بۆســنه  ده بێتــه  شــتێكی نائاســایی، بــه و پێیــه ی كــه  ده بێتــه  

ده وڵه تــی گه لێكــی موســوڵامن لــه  ئه ورووپــا«. پاشــان 

ئه مــڕۆ ســربیا وه ك هه موو ده وڵه تانی تــری ناوچه ی 
خۆرئــاوای به ڵقان، خــۆی له  به رده م ئــه و ده رفه ت و 
هاوكارییانــه دا ده بینێتــه وه ، كه  یه كێتیــی ئه ورووپا 
پێشكه شیان ده كات. كۆماری سربیا له پێش )15( ساڵ 
له مه وبه ر له  ڕێگه ی هاوپه یوه ندی له گه ڵ ژماره یه كی 
زۆر لــه و ئه ركانــه ی برۆكســل، پایته خته كانــی تــری 

ئه ورووپا خستوویانه ته  ئه ستۆی 
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كلینتــۆن لــه  یاداشــته كانیدا ئاشــكرای ده كات، كــه  هه ندێــك 

لــه  لێپررساوه كانــی به ریتانیــا لــه  وه اڵمیانــدا، بــۆ هه وڵدانــی 

ــه ن  ــك بك ــه وه ی كارێ ــۆ ئ ــكات ب ــان ب ــو ڕازیی ــۆن تاك كلینت

ــاو ڕزگاركردنــی بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن، بــه اڵم ئــه وان  له پێن

ــی مه ســیحیی  ــی دروســتكردنی ده وڵه تێك ــاره ی واقیع ده رب

ــه ره ڕای  ــرد س ــه یان ده ك ــنه،  قس ــه  بۆس ــوێ ل ــی ن ئه ورووپی

هاتــووه.  به ســه رییاندا  مه ینه تییانــه ی  و  ئــازار  ئــه و 

ئه مه ریــكا  ســه رۆكی  گه واهیدانه كانــی  ئه نجامــی  لــه  

له ســه ر  كــه   ده رده كه وێــت،  به ڕوونــی  كلینتــۆن،  بیــل 

ئاســتی نێوده وڵه تــی چــی ده گــوزه را، هه رچه نــده  تاكــو 

نێوده وڵه تییــه   هێــزه   مامه ڵــه ی  ئاڕاســته ی  ئه مــڕۆش 

پرســی  به رامبــه ر  لــه   هه ڵوێســتیان  و  گــه وره كان 

كۆمه ڵكــوژی و نه هامه تییه كانــی بۆســنه و هه رزه گۆڤیــن 

به رده وامــی هه یــه. بارودۆخــی رسبرینیتشــا لــه  ســاڵی 1995 

                        مۆنۆمێنتی قوربانیانی شه ڕی بۆسنه 
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منوونــه  و ده ربڕینێكــی ڕوونــه ، ســه باره ت بــه  چۆنێتیــی 

ــێوه یه ی،  ــه و ش ــوڵامنه كان ب ــه ی موس ــه ركردنی كێش چاره س

ــا  ــه  ئه ورووپ ــدڕه وه كان ل ــه  ڕاســتڕه وه  تون ــك ل ــه  هه ندێ ك

)ئه رندریــاس  وه ك  بكــوژی  كه ســێكی  لێیده ڕوانــن. 

بریڤیــك( نزیــك لــه  ئۆســلۆ، كــه  زیاتــر لــه  )70( موســوڵامنی 

كوشــتووه ، ئه گه رچــی نــاوی مانیفیســتۆی كۆمه ڵكــوژی 

رسبرینیتشــا نه هاتــووه ، بــه اڵم زۆرجــار ستاییشــی ســه ركرده  

ــیانه وه   ــش هه مووش ــردووه ، له پێ ــای ك ــی رسبی جه نگییه كان

)رادۆڤــان كارادیــچ(. ئه مــڕۆش رسبرینیتشــا له ســه ر ئاســتی 

ڕوانگــه ی نێوده وڵه تــی به بــێ به ســتنه وه ی بــه  خــودی 

ــه   ــه وه ، ل ــادی ده كرێت كاره ســاتی رسبرینیتشــا وه ك خــۆی ی

ــه   ــردووه ، ل ــه  م ــی نیمچ ــارێكی بچووك ــتا ش ــدا ئێس كاتێك

هه رزه گۆڤیــن.  بۆســنه و  خۆرهه اڵتــی 

په یوه ســت بــه  ئاماده یــی پرســی كۆمه ڵكوژیــی رسبرینیتشــا، 

لــه  ناوه نــده  جۆراواجۆره كانــی كۆمه ڵگــه ی نێوده وڵه تــی 

و لــه  دووتوێــی په یوه ندییــه  نێوده وڵه تییه كانــدا، لێــره دا 

نێوده وڵه تییــه   ڕوانگــه   بــه و  ســه باره ت  منوونه یــه ك 

ده خه ینــه ڕوو، كــه  تێیــدا نوێریــن بڕیــاره  نێوده وڵه تییــه كان، 

تایبــه ت بــه  تاوانــی رسبرینیتشــا ده گرێته خــۆ. به پێــی ئــه و 

ــڕۆژه   ــن ئه مــڕۆ )3( پ ــه ی له به رده ســتدان، ده بینی زانیارییان

لــه و  یه كێــك  په ســه ندكردن،  بــۆ  پێشــنیاركراوه   بڕیــار 

ــی  پڕۆژه بڕیارانــه،  كــه  گرنگرینیانــه  له الیــه ن ئه نجوومه ن

ــه ن  ــش له الی ــراوه ، دووه می ــاوه  ئاماده ك ــی به ریتانی ئاساییش

ــی  ــێیه میش كۆنگرێس ــڕۆژه ی س ــا و پ ــی ئه ورووپ په رله مان

ئه مه ریــكا پێشــنیاری كــردووه . بــه  شــێوه یه كی گشــتی 

ســه باره ت  تــر  بڕیارێكــی  پــڕۆژە   چه نــد  پێشــریش 

سیاســییه   ناوه نــده   له الیــه ن  رسبرینیتشــا،  تاوانــی  بــه  

ئــه و  بــه اڵم  ئاماده كــراوه ،  نێوده وڵه تییــه  جیاوازه كانــه وه  

ســێ پڕۆژه بڕیــاره  تازه یــه  له بــاره ی رسبرینیتشــاوه  واقیعــی 

ــه   ــت ب ــه اڵم  ناكرێ ــته ده كه ن، ب ــان به رجه س ــتای به ڵق ئێس

شــێوه یه كی واقیعیانــه  لــه  ده ره وه ی ڕوانگــه ی ئێســتای 

بارودۆخــی به ڵقــان لێكبدرێتــه وه   و لێیتێبگه یــن.  

لــه   كــه   نێوده وڵه تــی،  ڕوانگــه ی  ســیامكانی  دیارتریــن 

ڕێگه یــه وه،  تاووتوێــی بڕیــاره  پێشــنیاركراوه كانی ئێســتا 

زیادبوونــی  لــه   بریتییــه   رسبرینیتشــا،  بــه   ســه باره ت 

ــێوه یه كی  ــه  ش ــیا، ب ــن و ڕووس ــر پۆتی ــی ڤادیمێ كاریگه ری

ــه كان  ــه  رسب ــییه  ڕادیكاڵ ــه  سیاس ــك ل ــه ر زۆرێ ــتی له س گش

ــان.  ــاوای به ڵق ــه ی خۆرئ ــه  ناوچ ــییه كانیان ل ــه  سیاس و پارت

ــا،  ــا، ئه ورووپ ــه ی )به ریتانی ــه م  پڕۆژە بڕیاران ــێوه یه ئ ــه م ش ب

ــه  دۆزی رسبرینیتشــا هه وڵدانێكــه   ــكا( ســه باره ت ب ئه مه ری

بــۆ ناردنــی چه نــد په یامێــك: 

ــته ی  ــك ئاڕاس ــده ده ن په یامێ ــه  هه وڵ ــڕۆژه  بڕیاران ــه م پ 1.ئ

ده وڵه تــی رسبیــا و ڕیپۆبلیــكا رسبســكا بكــه ن، لــه  كاتێكــدا 

پێگــه  و  ده ســتبه رداری  به گشــتی  و خۆرئــاوا  ئه ورووپــا 

ــن.  ــان ناب ــه ی به ڵق ــه  ناوچ ــان ل بوونی

2.لــه  ڕێگــه ی ئــه م بڕیارانــه وه ، كــه  ده ربــاره ی رسبرینیتشــا 

بڵێــن:  ده یانه وێــت  خۆرئــاوا  ده وڵه تانــی  پێشــنیازكراوه ، 

ده ربازكردنــی خۆرئــاوای به ڵقــان و ئارامبوونه وه ی، پێویســته  

بخرێتــه  خانــه ی پێكه وه لكاندنــی خۆرئــاوا و ئه وروپــاوه ، 

به وپــه ڕی دڵنیاییشــه وه  نابێــت بخرێتــه  چوارچێــوه ی هــه ر 

ــه وه  له گــه ڵ  ــان لێكنزیكبوون هاوپه یامنێتیه كــی ســراتیژی ی

پۆتیــن و ڕووســیا. 

بــه   ســه باره ت  دوایــی  بڕیارانــه ی  ئــه م  3.ئامانجــی 

رسبرینیتشــا، بریتییــه  لــه  ئاڕاســته كردنی په یامــی نیازپاكــی 

ــه وه ی  ــان، ب ــا و جیه ــان و ئه ورووپ ــوڵامنانی به ڵق ــۆ موس ب

به ڕوونــی  هه وڵــده ده ن  ئه ورووپــا  و  خۆرئــاوا  كــه  

دۆســتایه تی  په یوه ندیــی  ده یانه وێــت  كــه   بیســه ملێنن، 

دروســتبكه ن.  موســوڵامنه كان  له گــه ڵ 

ــوه  و ئاڕاســتهوه رگرتنه دا پێویســته  له ســه رمان  ــه م چوارچێ ل

ئێســتای  نێوه نــدكاری  بــۆ هه وڵه كانــی  خوێندنه وه یــه ك 

كــه   بكه یــن،  رسبــه كان  سیاســه مته داره   لــه   هه ندێــك 

ده كرێــت  ڕووســییه كانه وه،   ناوبژیوانــه   ڕێگــه ی  لــه  

له پێــش  به ڵقــان،  بارودۆخــی  ئاســاییكردنه وه ی  بــۆ 

هه مووشــیانه وه  هه وڵه كانــی ســێرگی الڤــرۆڤ وه زیــری 

ده ره وه ی ڕووســیا. ئاشــكرایه ، كــه  هه مــوو پــڕۆژه  بڕیاره كان 

ــی  ــه اڵم هێزێكــی پابه ندێت ــه ، ب رسوشــتێكی ســیمبوڵی هه ی

ــان،  ــه  رسوشــتی خۆی ــد بڕیارێكــن ب ــه ، به ڵكــو چه ن ــا نیی تی

ــه كان  ــه  الیه ن ــان یاســایه ك، ك ــك ی ــه  فه رمانێ پشتنابه ســن ب

ــااڵكان له ســه ر  ــه  ب ــد و الیه ن ــوو ناوه ن ــكات. هه م ــد ب پابه ن

شــێوه یه كی  بــه   نێوده وڵه تییــه كان  دامــوده زگا  ئاســتی 
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ڕه مــزی گرنگــی بــه  پرســی رسبرینیتشــا ده ده ن. ئێســتا 

به رزڕاگرتنــی  و  رسبرینیتشــا  یارمه تیدانــی  ڕێگــه ی  لــه  

یاده وه ریــی )20( ســاڵه ی كۆمه ڵكــوژی لــه و شــاره دا، زۆرێــك 

ــه   ــت پێگ ــه كان، ده یانه وێ ــییه  نێوده وڵه تیی ــزه  سیاس ــه  هێ ل

به هێزبكــه ن.  به ڵقــان  ناوچــه ی  له نــاو  هه ڵوێســتیان  و 

بــه اڵم ئایــا ئــه م سیاســه ته  پراگامتیكییــه  تــا چه نــد خزمــه ت 

ــی  ــۆ پێدان ــا ڕێگه خۆشــكه ره  ب ــه  رسبرینیتشــا ده كات؟ ئای ب

ئابووریــی  لــه   چاكســازیكردن  له پێنــاو  ئاســان  قــه رزی 

رسبرینیتشــا؟ ئایــا لــه  ڕێگــه ی به رزڕاگرتنــی بیره وه ریــی 

لــه   بیرێــك  رسبرینیتشــا،  كۆمه ڵكوژیــی  ســاڵه ی   )20(

قوربانییانــی ئــه و تاوانــه  ده كرێتــه وه ؟ ئایــا گرنگــی بــه  

ڕزگاربووانــی تاوانه كــه  دراوه ؟ ئایــا بیــر لــه  جێبه جێكردنــی 

ــه وه ؟    ــاره  كراوه ت ــه و ش ــی ئ ــی واقیع ــڕۆژه ی گۆڕین پ

ئــه و  له پشــت  سیاســه تانه ی  ئــه و  هه مــوو 

ــه ر  ــه ن له س ــری ده ك ــت، پێداگ ــه وه ده رده چێ پڕۆژه بڕیاران

ــو  ــیارانه ، به ڵك ــوو پرس ــه و هه م ــی ئ ــه  وه اڵم ــه وه  ل بیركردن

هه مــوو  ئــه و  چاره ســه ركردنی  كــه   دووپاتیده كه نــه وه،  

بــه اڵم حوكمــدان  گرنگــه ،  به الیانــه وه   گرفتــه   كێشــه  و 

به هه رحــاڵ  جێهێڵــراوه .  داهاتــوو  بــۆ  ئــه وه   له ســه ر 

نێوده وڵه تــی  ڕوانگه یه كــی  ئه گــه ر  خواســراوه   شــتێكی 

ــن  ــنه و هه رزه گۆڤی ــی بۆس ــه  پرس ــی ب ــه  گرنگ ــت، ك هه بێ

ڕوانگه یه كــی  ئه گــه ر  بــه اڵم  بــدات،  رسبرینیتشــا  و 

ــه اڵتێكی  ــاری ده س ــدا بڕی ــه  كاتێك ــت، ل ــی نه بێ نێوده وڵه ت

قه زایــی ســه باره ت بــه  كۆمه ڵكــوژی لــه  رسبرینیتشــا بوونــی 

هه یــه ، كــه  لــه  شــوباتی 2007 له الیــه ن دادگای تاوانــی 

نێوده وڵه تــی، لــه  الهــای ده رچــووه .  مه خابــن پێویســته  

بــه  به رده وامــی و بــۆ ماوه یه كــی دوورودرێــژه  له نــاو 

ــه و  ــای ئ ــان وێن ــه ی به ڵق ــه  ناوچ ــه كان، ل ــه ی رسب كۆمه ڵگ

ڕووداوانــه ی كۆمه ڵكوژییه كانــی رسبرینیتشــا ئاماده ییــان 

ــدا  ــه ره تای توێژینه وه كه مان ــه  س ــه روه ك ل ــه ه ــت، ك هه بێ

باســامنكرد،  لــه  به رامبــه ر زیاتــر لــه  )8000( كــه س لــه  

دانیشــتووانی ئــه و شــاره  ئه نجامــدرا، بــه اڵم ڕای گشــتی نــاو 

رسبیــا بــه  ئاڕاســته  گشــتییه كه ی هیــچ باســی ئه نجامدانــی 

ــه  كاتێكــدا  ــاكات، ل ــه  رسبرینیتشــا ن ــی كۆمه ڵكــوژی ل تاوان

شــه ڕه   لــه و  قاره مانانــه دا  شــه ڕێكی  چوارچێــوه ی  لــه  

ڕوویــداوه   1995دا   –  1992 له نێــوان  كــه   ده ڕوانێــت، 

ــه و  ــه ی ئ ــه  خان ــا، ل ــی رسبی ــتنی گه ل ــی پاراس ــه  ئامانج ب

به رگریكردنــه ی رسبــه كان كردییــان لــه  دژی ده ســه اڵتی 

ــان. ــه  به ڵق ــا ل توركی

ــی  ــه  پرس ــه باره ت ب ــراوه كان س ــاره  تازه چاوه ڕوانك ــا بڕی ئای

ــی  ــی تێپه ڕین ــی بیره وه ری ــه ڵ به رزڕاگرتن ــا، له گ رسبرینیتش

ــا،  ــه رسبرینیتش ــوژی ل ــی كۆمه ڵك ــه ر تاوان ــاڵ به س )20( س

گۆڕانكارییــه ك له نــاو بــڕوای ڕای گشــتیی رسبیــا له نــاو 

به ڵقــان دروســتده كات، ئه گــه ر كه میــش بێــت؟ 

ــاڵ  ــه اڵم له پ ــه ، ب ــه وه  ئاســان نیی ــی ئ پێشــبینیكردنی ڕوودان

ــو  ــت، به ڵك ــته یه  كاربكرێ ــه و ئاراس ــته  ب ــدا، پێویس ئه مه ش

ــردن  ــۆ كارك ــن، ب ــا هانبدرێ ــی رسبی پێویســته  داموده زگاكان

دووبــاره   له پێنــاو  ئه نجامــه  ئــه و  به دیهێنانــی  له ســه ر 

بۆســنه و  له به رامبــه ر  شــه ڕانه ی،  بــه و  چاوخشــاندنه وه  

هه رزه گۆڤیــن له نێــوان ســااڵنی 1992 - 1995 ڕوویانــدا، 

له گــه ڵ ئــه و شــه ڕانه ی   له نێــوان -1997 1999 لــه  كۆســۆڤۆ 

ڕوویــدا، بۆیــه  پێویســته  ئازایه تــی بنوێنــن، تاوه كــو چاوییــان 

ــه كان.  ــه كان و ئه لبانیی ــنییه كان و كراوت ــه  چــاوی بۆس ببڕن

تاوانــی  لــه    )20( لــه دوای  رسبرینیتشــا  چاره نووســی 

ژی كۆمه ڵكــو

تاوانــی  به ســه ر  ســاڵ   )20( تێپه ڕبوونــی  لــه دوای 

پرســیارانه   ئــه م  ئه مــڕۆ  لــه  رسبرینیتشــا،  كۆمه ڵكــوژی 

ده كرێــت: دواتــر چــی ڕووده دات؟ ئایــا هیوایــه ك به  ئاشــتی 

ــی  ــه رده م هه ڵكه وتن ــه  ب ــه،  ل ــه ك هه ی ــا هیوای ــه ؟ ئای هه ی

گه شه ســه ندوو؟  و  ئــارام  ژیانێكــی 

ــن  ــده ی بۆســنه  و هه رزه گۆڤی ــده ی رسبرینیتشــا، ئایین ئایین

ــا،  ــان و ئه ورووپ ــه  به ڵق ــتا ل ــه ی ئێس ــه و بارودۆخ ــده  ب به ن

ــه.  ــه كردنی هه ی ــی گه ش ــتی و چۆنێتی ــێوه یه كی گش ــه  ش ب

بڕیــاری ســه ره كی و  به ڵقــان،  بــه  كێشــه ی  په یوه ســت 

ــتی  ــۆ ئاس ــه كان ب ــه وه ی په یوه ندیی ــۆ گه ڕاندن ــت ب پێویس

ئاســایی خــۆی، ســه ره ڕای هه مــوو شــتێك لــه  ده ســتی 

سیاســییه  رسبه كانــدا ده مێنێتــه وه ، بــه اڵم ئایــا سیاســییه  

رسبــه كان، كارده كــه ن بــۆ ده ســتپێكردن بــه  ڕێڕه وێكــی 

فه ڕمــی نــوێ و دووبــاره  چاوخشــاندنه وه ، بــه  شــێوازی 

تێگه یشــن و لێكدانه وه یــان بــۆ  ئــه و ملمانــێ و شــه ڕانه ی، 
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ــدا؟  ــردوو ڕوویان ــه ی نه وه ده كانــی ســه ده ی ڕاب ــه  ده ی كــه  ل

ــراوه .  ــده  جێهێڵ ــۆ ئایین ــه ی ب ــیارێكه  وه اڵمه ك ــه  پرس ئه م

ــی  ــێكی فراوان ــه  الی به ش ــتی ل ــته ی گش ــه ، ئاڕاس ــۆ منوون ب

ــی زۆر  ــا و ژماره یه ك ــی رسبی ــژارده ی ئه كادیم ــی ب نوێنه ران

ــام  ــان، ئیس ــه  به ڵق ــی ل ــای ئه رتۆده كس ــی كڵێس ــه  پیاوان ل

ــۆ و  ــی نام ــان و »دینێك ــه  به ڵق ــی« و ل ــی بیان ــه  »دینێك ب

هاتــوو« لــه  ئه ورووپــا ده ده نــه  قه ڵــه م، كاتێكیــش ئــه و 

ــچ  ــام هی ــه  ئیس ــه  ك ــتیان ئه وه ی ــه ن، مه به س ــانه  ده ك قس

په یوه ندییه كــی نــه  بــه  به ڵقــان و نــه  بــه  ئه ورووپــاوه  

نییــه . 

ــی  ــا به ته واوه ت ــی، ئه ورووپ ــه واو دین ــی ت ــه  چوارچێوه یه ك ل

ئایینــی  لــه   هه ریه كــه   و  كۆڵۆنیاڵییــه   كیشــوه رێكی 

مه ســیحی و ئیســام، بــه  نیشــتامنی خۆیانــی ده زانــن. 

ــی مه ســیحی گه یشــتووه ته   ــش ئایین ــه  پێ ــی ئیســام ل ئایین

هه ندێــك ناوچــه ی ئه ورووپــا، بــه اڵم لــه  هه ندێــك ناوچــه ی 

ئه مــڕۆ  كه وتــووه .  ئیســام  پێــش  مه ســیحیه ت  تــردا 

گه نــج  نــه وه ی  و  نه وه یــه   ئــه م  پێویســته   له ســه رمان 

له نــاو قوتابخانــه كان و زانكۆكانــدا فێربكه یــن، پێویســته  

فێرییــان بكه یــن بۆئــه وه ی لــه  ئــاژاوه و ڕق و كینــه ی نێــوان 

ــوان  ــن   له نێ ــی لێكگه یش ــه وه، گیان ــه كان دووربكه وین ئایین

به هێزبكه یــن.  ئاییــن و كولتــووره  جیاوازه كانــدا 

ــی  ــه وه  و به رزڕاگرتن ــۆ زیندووكردن ــان ب ــدا خۆم ــه  كاتێك ل

ئاماده ده كه یــن،  رسبرینیتشــا  كۆمه ڵكوژیــی  بیره وه ریــی 

دیارده یه كــی  گه شــه كردنی  ئێســتادا  لــه   گرنگــه  

مه ترســیدار لــه  ئه ورووپــا به هه نــد وه ربگریــن، ئه ویــش 

بریتییــه  لــه  ئیســامۆفۆبیا و باڵوبوونــه وه ی خێــرا و فراوانــی 

لــه  ئه ورووپــا. بــه اڵم به دڵنیاییــه وه ئه ورووپــا هه میشــه  

ــه ی  ــه  ڕێگ ــه  ل ــی ك ــی ئه رێن ــه ، دیوێك ــری هه ی ــی ت دیوێك

دامــوده زگا دیموكراتییه كانیــه وه،  كارده كات بــۆ ڕێگرتــن لــه  

ــی  ــد كرده وه یه ك ــۆ چه ن ــامۆفۆبیا ب ــارده ی ئیس ــی دی گۆڕان

باڵــی  ســه رهه ڵدانی  بــه اڵم  تراژیــدی،  و  خوێنــاوی 

راســتڕه وی تونــدڕه و، له الیــه ن گرووپــی »پێگیــدا« لــه  

به دیده كرێــت،  تێــدا  ئه ڵامنیــا هه ڕه شــه یه كی جیــددی 

نێــوان  باشــه كانی  په یوه ندییــه   هه مــوو  له وانه یــه   كــه  

موســوڵامنان و مه ســیحییه كان تێكبــدات. 

دواوته 
تــا  هه رزه گۆڤیــن،  بۆســنه  و  و  رسبرینیتشــا  ئایینــده ی 

ــی  ــتی په یوه ندییه كان ــه  رسوش ــت ب ــی زۆر پش ئه ندازه یه ك

نێــوان یه كێتیــی ئه وروپــا و ڕووســیا ده به ســتێت. پێویســته  

و  ئه وروپــا  یه كێتیــی  لێپررساوانــی  هه مــوو  له ســه ر 

هه مــوو  و  ڕوســیا  و  به گشــتی  ئه وروپــا  كیشــوه ری 

رسبرینیتشــا  تراژیدیــای  و  مه ینه تــی  بــه   درك  جیهــان، 

لــه   فاشــیزم  و  نازیــزم  هه ره ســهێنانی  ئه گــه ر  بكــه ن. 

كۆمه ڵكــوژی  تاوانه كانــی  جه نگــی جیهانیــی دووه مــدا، 

و هۆڵۆكۆســتی جووله كه كانــی بــه دوای خۆیــدا هێنــاوه ، 

ئــه وا هه ره ســهێنانی بلۆكــی كۆمۆنیســتی لــه  نــه وه ده كانــی 

ســه ده ی ڕابــردو، تاوانێكــی كۆمه ڵكــوژی لــه  به رامبــه ر 

تۆماركــرد.  هه رزه گۆڤیــن  بۆســنه  و  لــه   موســوڵامنان 

ــر  ــه  بێده نگــی تراژیدیاكامنــان به بی ئێســتاش رسبرینیتشــا ب

ــه وه ی.  ــه  دووباره بوون ــداری ده دات ل ــه وه  و هۆش ده هێنێت

مێژوویــی  مامۆســتای   – كاریــچ  ئه نــس  دكتــۆر   *
ــه   ــای ئیســالمی ل ــه  ئه كادیمی شارســتانی ئیســالمی ل
ســه رییڤۆ. توێــژه ری پســپۆڕ لــه  كاروبــاری بۆســنه  
به ڵقــان  خۆرئــاوای  ناوچــه ی  و  هه رزه گۆڤیــن  و 
ــه كان و  ــوان ئایین ــی نێ ــه  دیالۆگ ــار، ل ــی دی و چاالك

شارســتانیه ته كان.
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