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بوە،  بووژانەوە  و  گەشەسەندن  ئاستەكانی  پاشەكشەكردنی  تووشی  ئێستادا  له   چین  ئابووریی 
ئەوەیش لە دوای پێشكەوتنێك دێت كە بە هۆیەوە بوە بە دوەم گەورە ئابووری لە سەر ئاستی 
هەموو جیهان. حكوومەتی پەكین هەوڵ دەدات لە ڕێگەی جێبەجێكردنی پالنێكی 5 ساڵییەوە كە 
تا ساڵی 2023 دەخایەنێت ئەم گرفتانە تێ بپەڕێنێت، لە كاتێكدا واڵتی چین، كە هێشتا خاوەنی 
لە  خۆیەتی.  بەهاداری  و  گرینگ  پێگەیەكی  خاوەنی  جیهاندا  لە  بەاڵم  مامناوەندییە،  داهاتێكی 
ڕاستیدا ئابووریی چین لە ناو منداڵدانی هەژاری و گۆشەگیری، دەستی بە گەشە و بووژانەوە كرد 

بۆ ئەوەی ببێتە یەكێك لە ناوەندە ئابوورییە جیهانییەكان. 

و  پێشــكەوتن  و  گەشــە  ئــەوەی  بــۆ  چیــن  گەلــی 

زۆر  بهێنێــت،  دی  بــە  شاییســتە  خۆشــگوزەرانییەكی 

لــە دەیەكانــی ســەدەی ڕابــردوودا تــێ  پشــوودرێژانە 

ــە ئێســتادا  ــەم ئاســتەی گەشەســەندن ل ــەاڵم ئ دەكۆشــا، ب

گەیشــتوەتە كۆتایییەكــەی. پەكیــن بــە پێــی پالنــی 5 

ســاڵەی ژمــارە ســیانزە چەنــد پرۆژەیەكــی دیاریكــراو 

دەســت پــێ دەكات بــۆ پاڵپشــتیكردنی گەشەســەندنی 

ئایینــدە. ئــەم پرۆژانــە پــرۆژەی گــەورەن و پێویســتیان بــە 

ــت  ــە پێدەچێ ــە، بۆی ــاش هەی ــی ب ــی بودجەیەك دابینكردن

ــن  ــی چی ــەكان حكوومەت ــرۆژە ئابووریی ــووی پ زۆری تێچ

ــكات.  ــتە ب ــدا هەڵوەس ــە جێبەجێكردنیان ــكات ل ــار ب ناچ

ســەرەڕای ئــەوەی كــە گەلــی چیــن بەڵێنــی بەدەســتهێنانی 

كۆتاییــی  لــە  بــەاڵم  دراوە،  پــێ  بەرزتــری  داهاتێكــی 

ڕێگەكــەدا دەبێــت ڕازی ببێــت بــە ئابوورییــەك كــە پێــی 

دەگوترێــت »بــاش تــا ئاســتی خــوازراو«. هــەر چەنــد ئەمە 

وەك نیگەرانییــەك دەمێنێتــەوە بــۆ زۆرێــك لــە دەوڵەتانــی 

جیهــان، بــە تایبەتــی ئــەو دەوڵەتانــەی كــە چوونەتــە 

ژێــر ســایەی دەستپێشــخەرییەكەی چیــن »یــەك پشــتێنە، 

ــی  ــە دەوڵەتان ــك ل ــە هەندێ ــە ل ــە جگ ــە«، ئەم ــەك ڕێگ ی

هەنــاردەكاری نــەوت لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.       

ــواری  ــە ب ــن ل ــەی چی ــەو ســەركەوتنە گەورەی ســەرەڕای ئ

دەســتی  بــە  جیهــان  ئاســتی  ســەر  لــە  پیشەســازیدا 

هێنــاوە، بــەاڵم كرێكارەكانــی ئــەم كەرتــە گەشــەكردوە 

ــرن  ــو وەردەگ ــەك دۆالرونی ــە ی ــر ل ــدا كەم ــە كاتژمێرێك ل

كارگــە  لــە  تاقەتپڕكێنەیــان  كارە  ئــەو  بەرانبــەر  لــە 

بــەرزە.  تێیانــدا  پلــەی گەرمــی  كــە  مەترســیدارەكاندا، 

پێداویســتییەكانی  ناتوانێــت  هێشــتا  چیــن  ئابووریــی 

دانیشــتوانی چیــن دەســتەبەر بــكات، كــە ژمارەیــان یــەك 

ڕێــژەی %20ی  زیاتــرە و  كــەس  ملیــۆن  ملیــار و 300 

جگــە  دەهێنــن،  پێــك  جیهــان  هەمــوو  دانیشــتوانی 

لەمەیــش چینییــەكان بــە پەلەكــڕۆزێ  دەتوانــن بژێوییــان 

ــن  ــتوانی چی ــا دانیش ــین ئای ــەاڵم دەپرس ــەن، ب ــن بك دابی

لــە توانایانــدا هەیــە كرێــی بەرزتــر وەربگــرن و دەرفەتــی 

بكەوێــت؟  باشــرییان دەســت  كاری 

لــە ڕاســتیدا وەاڵمــی ئــەم پرســیارە پشــت بــە یــەك 

داهاتــی  تێكــڕای  گەشــەكردنی  دەبەســتێت:  بابــەت 

بەهــای  گشــتیی  كــۆی  بــە  بەرانبــەرە  كــە  ناوخــۆ، 

بــۆ  ئابوورییــەك  هــەر  كــە  و خزمەتگوزارییــەكان  كااڵ 

منوونــە  بــۆ  دەكات.  دابینــی  واڵتێــك  هاونیشــتامنیانی 

ناوخۆیــی  داهاتــی  گشــتیی  كــۆی  2015دا  ســاڵی  لــە 

بەرانبەریشــدا  لــە  دۆالر،  تریلیــۆن   11 گەیشــتە  چیــن 

 7990 گەییشــتە  تاكەكــەس  داهاتــی  گشــتیی  كــۆی 

دۆالری ئەمەریكــی. لــە ڕێگــەی بەكارهێنانــی پێــوەری 

هاوبەرامبەریــی هێــزی كڕیــن وەك هاوســەنگییەك لــە 

ــن  ــن، دەبینی ــە چی ــی ل ــی ئاســتی بژێوی ــەر دابەزین بەرانب

كــۆی داهاتــی تاكەكــەس دەگاتــە ئاســتێكی شــیاو بــە پێــی 
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 ی ئابووری چین شه بیۆگرافیای گه
  

 
  
  
  
  
  

 كی ره كی ئابووری سه ند داتایه چه

  دۆالره 0066ی  ش نسیكو كو ی تبكو داىبتی سباڵنو -
 ش ملیۆن كو 76808ی ىێسی كبر:   ببره قو -
 5602سبڵی  -% 0ی بێكتری:  ڕێژه -
 ملیبر دۆالر 70700ً داىبتی چین:   كۆی بٌدجو -
 ملیبر دۆالر 72602كبن:  گشتییو  رجیو كۆی خو -
 %0ڵئبًسبن:  تێكڕای ىو -
 تریلیۆن دۆالر 502گی دارایی:  ده ی یو ببره قو -
 %0608سبزی:  ی پیشو شو تێكڕای گو -
 تریلیۆن دۆالر 00482كردن:  نبرده ی ىو ببره قو -
 تریلیۆن دۆالر 00020كردن:  ی ىبًرده ببره قو -

  
 ی ئابووری شه كاروانی گه

ً   ستيێنبًه ده ىێسی بو كی بو یو شو سبڵی ڕابردًً گو 26ی  مبًه  ئببًٌری چین لو
  ڕًًی جیيبنذا بو  ی زیبتر بو ًه ً كرانو ره بو  ًه نذێتی لۆكبڵییو نبًه  لو  گۆڕاًه
 تی ًڵو ببزرگبنی نێٌده  ستن بو پشتبو

  
 ندن سه شه كانی گه قۆناغه

كی  یو شو گو  م ًاڵتو ، ئو0141سبڵی   زرانذنی كۆمبری میللی چین لو دًای دامو  لو
تی چبكسبزی ً  جێكردنی سیبسو ىۆی جێبو تی بو تبیبو  دیيێنب، بو ئببًٌری خێرای بو

  می گرتًٌه شو ی شو ر ئبستی جیيبن پلو سو ً لو  ًه ره ڕًًی ده  ی بو ًه كرانو

قۆناغی بونیادنانی سۆسیالیستی 
9191-9191 

  سبزییو پیشو  ستن بو رتی كشتٌكبڵ ً پشتبو ی كو ًه ڕێكخستنو  بو  م قۆنبغو ئو -
  چین نبسراًه  نبًبردنی فیٌداڵیسم لو كبن ً لو تییو ڕه بنو
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 ی ئببَُری چیه شً بیۆگرافیبی گً

  
ڕََی   بً  َي قۆوبغی كراوً

 داریی رمبیً سً

َدَجبيداَیچّیئّڕێگّنّستپێكرأِدِوقۆَبغّئ8791ِّٔسبڵینّ
تیرایّڵێُدِكبرپێكردَیبّداٌبّڕێگّئببٕٔریچیٍبّتینّڕِكیبُّچبكسبزییّ

ٔیٔزارٔتیزِسبزیٔيٕڵكدارێتیتبیبّرتیپیشّیكِّٔتیَٕٔێكردَّتبیبّ
 ٔتٍستیپێشكّبّيّكُۆنۆژیبیخۆرئبٔاییبۆچیٍبّْێُبَیتّ

ریكبيّیئببٕٔریئّببرِ%یق81ّئبستیگبتّیئببٕٔریچیٍدِببرِئێستبداقّنّ ی ئببَُری ببري قً
 ریكبيّ%یئببٕٔریئ97ّگبتّریتٕاَبیكڕیٍدِپێِٕاڵوبّپێیدۆالر،بّبّ

  
  

 دراَی ویشتمبوی

)یٕاَیچیُی(َبسرأِٔبّدرأیچیٍ،كّنّل(بریتیّرًَیُبی)درأیگّ
رًَیُبیببَكیرپرشنّفیٍ.كۆيسیۆَیب811ّچیبٔیب81ٌبۆشكرأِدابّ
 یبٌ CNYنّییٕاٌبریتیّئٕكۆيبریيیههیچیٍ.كٕرتكرأِّْنَّدیچیَُّبِٔ

RMBّیكّالتیُیّيسِرِك(¥)ِ 

  
رازََی داٌبت َ  ڵئبَسبن َ تً ًٌ
 رجی خً

ڵئبٔسبٌ،رازٔٔیببزرگبَیچیٍٔئبستیَّْێٕاٌتّنّیّكیئبڵۆزَّْدییّیِٕپّ
ڕایرِكرێت،سّدِْبیدرأپێٕاَّرٔبّكبربّییَرخیبّیپێٕاَّژيبرِبّكّ
َدیبّیِْٕبییٕأٌپّدیبریكردَیبّنّیَّدیچیٍيبفیّْببَكیَبِٔيّئّ

ستٓێُبَیدِبۆبّٔايّردِكبَیبّٔڵداَّتیچیٍّْ.حكٕئِّكبَیترِدرأِبیبَییّ
 كیزیبتربۆرًَیُبی)یٕاٌ(ْبیّبّ

  
  

 كشتُكبڵی  مٍێىبوی رًٌ بً

 يیجیٓبَیرّْ%یب11ّيهیۆٌتۆٌٔات81.1ّفستقیسٕداَی:-
 يهیۆٌتۆ811.7ٌبرَج:-
 يهیۆٌتۆ17.8ٌَى:گّ-
 يهیۆٌتۆ814.1ٌشبيی:ًَّگّ-
 يهیۆٌتۆ77.1ٌ:تبتّپّ-
 يهیۆٌتۆ4111ٌ:نۆكّ-

  
  

 سبزی پیشً

تیكبَیترگرَگیتبیبّزنٓێسِتّٔڵّئٕدِكّْسبزیچیٍِٔرتیپیشّكّ
كسبزیَِٔدبٕاریپیشّچّنّیگرتِٕٔكیشبیستّیّشچیٍپهّيّدرێت،بّپێدِ

فیسیۆٌٔنّكبٌ،درٔٔستكردَیپێاڵٔ،ئۆتٕيبیم،تّنیكترۆَییّئّئبسٍ،پۆاڵ،یبریّ
 ْێُێت%یكۆیداْبتیَبٔخۆییچیٍپێكد41ِسبزیك.پیشّيۆببیهیزیرِ

  
 كبن تگُزارییً رتی خسمً كً

گشتیبّْێُێت،كّیئببٕٔریچیٍپێكدَِیِٕكبٌداْبتیزیبترنّتگٕزارییّخسيّ
 ِٔبیُێتَّدیكردَدادِیَِٕدرٔستیٔپّدارایی،تّتگٕزارییّحسيّخۆینّ

 شداریكردٌیبّپێیڕێژِكۆیگشتیداْبتبّ-%47.4- تی رتی تبیبً كً
 %84.9رتیحكٕيیی:كّ-
 %41.7رْێُبَیجێگیر:بّكۆیِٔ-
 %47.9كبٌ:تگٕزارییّیكباڵٔخسيَّبردِّْ-
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دۆالرە.  14107 كــە  نێودەوڵەتییــەكان،  پێــوەرە 

ســەرەڕای ئــەوەی كــە ئابووریــی چین بــەرەو باشــبوونێكی 

ــوەی  ــه  نی ــی ل ــە تایبەت ــاوە، ب ــگاوی ن ــەندكراو هەن پەس

دوەمی ســەدەی بیســت تا ئێســتا، بەاڵم هێشــتا دوورە لەو  

ئاســتە بااڵیــەی، كــە ئەمــڕۆ لــە دەوڵەتــە پێشــكەوتوەكانی 

ــەر  ــە س ــتە ل ــە پێویس ــت. بۆی ــاو دەكەوێ ــەر چ ــان ب جیه

چیــن تێكــڕای داهاتــی ناوخــۆی ســێ هێنــدە لــێ بــكات، 

تــا بگاتــە ئاســتی داهاتــی ئیســپانیا، یــان ئەگــەر بیەوێــت 

بگاتــە ئاســتی داهاتــی ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا 

دەبێــت بیگەیەنێتــە حــەوت هێنــدەی ئێســتای. ئاشــكرایە 

زۆر  دەســتكەوتی  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  چیــن  كــە 

گــەورەی بــە دەســت هێنــاوە، بــەاڵم ئایــا بەمــە دەتوانێــت 

و  بەڕێوەبــردن  لــە  بەرەنگاربوونــەوە  بــۆ  بگەڕێتــەوە 

ــە ڕێگــەی دەســتەبەكردنی  گەشــەپێدانی ئابوورییەكــەی ل

ــی  ــە تێكــڕای داهات ــەردەوام ل ــرا و ب گەشەســەندنێكی خێ

ــی؟  ناوخۆی

دۆخی ئێستای ئابووریی چین 
داستانئاســای  ئەزموونێكــی  گوێــرەی  بــە  پێویســتە 

ــەكردن  ــی گەش ــە ناوەرۆك ــن ل ــی چی ــێوەی ئابووری هاوش

ــە  ــكاری ل ــی گۆڕان ــتەی بەرپاكردن ــە ئاراس ــن، ب ــێ بگەی ت

فۆرمــی چۆنێتیــی بیركردنــەوەدا، بۆیــە وەك هەمیشــە 

ــە  ــااڵنە ل ــەی س ــی گەش ــی تێكڕاكان ــە پێ ــان ب ئابووریناس

گەشــەكردنی تێگەییشــتوون، لــە كاتێكــدا ئابــووری لــە 

ســاڵێكی هــات و باشــدا گەشــەی زیاتــر دەكات، بــەاڵم لــە 

ســاڵی نەهاتیــدا تووشــی پووكانــەوە دەبێــت. هــەر چەنــد  

گەشــەی چیــن لــە ســاڵی 1978وە تــا ئێســتا بەرئەنجامــی 

كارمه ندێكی بانك یوان ده ژمێرێت
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بەڕێوەبردنێكــی ئابوورییانــەی بــاش و تۆكمــە نەبــوە، 

كــە پێشــكەوتنی ئابووریــی گــەورەی بــەرەو پێشــەوە 

بەرجەســتە كردبێــت و توانیبێتــی خۆبپارێزێــت لــە قەیــران 

و داتەپیــن و پووكانــەوه، كەواتــە گەشەســەندنی خێــرا 

ــدن و خۆســازدان  ــە خۆگونجان ــە ل ــن بریتیی ــی چی ــە واڵت ل

بــۆ قۆناغــی دوای كۆمۆنیســتی، بــەاڵم پێــی ناگوترێــت 

گەشەســەندنێكی ســااڵنەی بەرچــاو و شاییســتە. ســەرەڕای 

ســەركەوتنی بێهاوتــای چیــن، بــەاڵم هێشــتا كــۆی داهاتــی 

ســااڵنەی تاكەكــەس لــەو واڵتــەدا لــە %44 تێپــەڕ نــاكات 

بــە بــەراورد لەگــەڵ داهاتــی تاكەكــەس لــە ڕووســیای 

دراوســێی، ئەوهــی ش بــە پێــی پێــوەری هاوســەنگیی 

پێوانەیەكــی  بیەوێــت  چیــن  ئەگــەر  كڕیــن.  هێــزی 

گونجــاوی بژێــوی بــۆ هاواڵتییانــی دابیــن بــكات، پێویســتە 

ئابووریــی چیــن بــەو دۆخــەی ئێســتایەوە لــە پێشــكەوتن 

و گەشەســەندنی بــەردەوام بێــت لــە جیاتــی ئــەوەی 

ــت.   ــەی بنێ ــەرەو كۆتایییەك ــگاو ب هەن

بــەو پێیــەی ئابووریــی ڕووســیا منوونەیەكــی ســەركەوتووی 

پێشــكەش كــردوە لــە قۆناغــی دوای دەســەاڵتی كۆمۆنیــزم، 

بــەاڵم ڕاســتییەكەی ئەوەیــە كــە ئابووریــی ڕووســیا بــە پێی 

ئــەو ئامــار و داتایانــەی ڕادەگەیەنرێــت، ئاســتێكی باشــر و 

بااڵتــری خۆشــگوزەرانی پێشكەشــی گەلەكــەی دەكات بــە 

بــەراورد لەگــەڵ ئــەوەی كــە ئابووریــی چیــن پێشكەشــی 

گەلەكــەی دەكات، ئەگەرچــی ژمــارەی دانیشــتوانی چیــن 6 

ئەوەنــدەی ڕووســیا زیاتــرە. هێشــتا كاروانێكــی دوورودرێژ 

ــەر،  ــه  ب ــتە بیگرێت ــە پێویس ــە، ك ــن هەی ــەردەم چی ــه  ب ل

لــە كاتێكــدا ســااڵنە ئابووریــی چیــن بــە ڕێــژەی 10% 

گەشەســەندن بــه  دەســت دەهێنێــت، ئەگــەر بڵێیــن هیــچ 

ــدەی  ــە ئایین ــەبارەت ب ــە س ــەران نیی ــی نیگ ــی چین تاكێك

ئابووریــی واڵتەكــەی، چونكــە ڕوون و ئاشــكرایە كــە چیــن 

لــە ســەر  ڕێڕەوێكــی گەشــەكردنی لەســەرخۆیه و بــە ڕای 

ــە  ــن تەنهــا مەســەلەی كات ــۆ چی ــە ب ــەم بابەت ــران ئ چاودێ

پێــش ئــەوەی دەســت بــكات بــە تێپەڕاندنــی هێڵــی 

لــە ڕووســیا،  یــەك  ئابوورییەكانــی هــەر  دەســتكەوتە 

مەكســیك، بەرازیــل  و ئیتالیــا و ژمارەیەكــی زۆری تــر 

لــەو دەوڵەتانــەی، كــە خاوەنــی داهاتێكــی مامناوەندیــن. 

ئێســتا كــە ئابووریــی چیــن ســااڵنە بــە ڕێــژەی %6 گەشــە 

دەكات، بــەاڵم ئــەم ڕێژەیــە بــە پێــی پێوەرەكانــی گەشــەی 

بۆیــە  نییــە،  پێویســتدا  ئاســتی  لــە  جیهانــی كەمــە و 

ئایینــدەی ئابووریــی چیــن كەمــر ڕوونــه، یەكێــك لــە 

هۆكارەكانیــش ئەوەیــە كــە ئابووریــی چیــن بــە قۆناغێكــی 

ــوزەردا تێپــەڕ دەبێــت و هیــچ كەســێك بــە وردی و  ڕاگ

دڵنیایییــەوە نازانێــت لــە كۆتاییــدا دۆخــی ئابووریــی چیــن 

ــی  ــە ئابوورییەك ــەر ببێت ــت، ئەگ ــی دەبێ ــەی چ كۆتایییەك

ــە شــێوەی ئابووریــی ژاپــۆن، ئــەوا دەبێــت  پێشــكەوتوو ل

پێشــبینی ئــەوە لــە چیــن بكرێــت، كــە لــە ســەر ڕێــڕەوی 

پێشــكەوتنی خێــرای بــەردەوام دەبێــت النــی كــەم تــا 

ســاڵی 2040، بــەاڵم ئەگــەر چیــن خــۆی بگەیەنێتــە ئاســتی 

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــە گەشەســەندوە ســەرەكییەكان ل ئابووریی

ئەورووپــا و ئەمەریــكای التیــن، ئــەوا دەكرێــت بڵێیــن 

گواســتنەوەی بــۆ ئــەو قۆناغــە گەییشــتوە و بــە دی هاتــوە.   

لــە  بەشــدار  مامۆســتای   – بابۆنــس  ســالڤاتۆر   *
ئوســتورالیا  – ســیدنی  زانكــۆی  لــە  سۆســیۆلۆژی 

سەرچاوە:  
سەنتەری )الجزیرە( بۆ توێژینەوە 
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ئاڵوگۆڕهاتوو  لە  تایبەتمەندیی  بە  سەبارەت  ڕوو  دەیخەنە  لیبڕاڵەکان  کە  پێشنیارانەی  ئەو 
بۆ  چین  ئامۆژگارییکردنی  دەبێتەوە:  کورت  ڕستەیەدا  لەم  یوان،  دراوی  )Convertibility(ی 
هەنگاونان بەرەو پەسەندکردنی لە ئاڵوگۆڕهاتنێکی گشتگیریی دراوەکەی )یوان(- بەو مانایەی لێ 
بگەڕێن هێزی بازاڕە دارایییەکانی جیهان بەهای ئەم دراوە دەستنیشان بکات. لێرەدا پرسیارێک 
دراوگۆڕینەوەی  سیستەمی  پەیڕەوی  ئەگەر  چیدایە  لە  یوان  بەرژەوەندیی  وەاڵمە:  بە  پێویستی 
سااڵنی  لە  سەرمایەدارییەکان  دەوڵەتە  بکات؟  گشتگیر  لەگۆڕانهاتووی  تایبەتمەندیی  و  ئازاد 
1975/1973ـەوە پەیڕەوی بنەمای دراوگۆڕینەوەی ئازاد دەکەن، پاشان واڵتانی باشووریش هەمان 

سیستەمیان پەیڕەو کرد، یان النی کەم بە سەریاندا سەپێنرا.

تەنانــەت  مایــەی  نەبــوە  وەرچەرخانــە  ئــەم   

جێگیربوونێکــی ڕێژەیــی نرخەکانــی دراوگۆڕینــەوەی دراوە 

زەبەالحــەکان، بــۆ منوونــە: نرخــی دۆالر لــە بەرانبــەر 

مــاوەی  –لــە  بــوەوە  بــەرز  هێنــدە  دوو  بــۆ  یــۆرۆدا 

چەنــد هەفتەیەکــدا پاشــان جارێکــی تــر دابەزییــەوە! 

ئــەم بارگۆڕانانــە ناگەڕێنــەوە بــۆ پەرەســەندنی ڕادەی 

ــدار،  ــد ئابوورییەکــی پەیوەندی ــە چەن ــەراورد ب کێبڕکــێ، ب

چونکــە ئــەم گۆڕانــە بــە رسوشــتی خــۆی گۆڕانێکــی 

هێــواش و لەســەرخۆیە، بەڵکــوو هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە 

سیســتەمی دراوگۆڕینــەوەی ئــازاد دەرگای کردوەتــەوە لــە 

ــە نرخــی  ــەردەم ســەوداگەریی و شــڵەژانی کورمتــەودا ل ب

دراوەکانــدا. لێــرەدا پرســیارێکی لۆژیکــی دێتــە ئــاراوە: کــێ 

ســوود لــەم ســەوداگەرییە دەبینێــت؟

ســەبارەت بــە نرخــی دراوگۆڕینــەوەی واڵتانی باشــووریش، 

ــوە مایــەی خەســڵەتێکی  ــەو سیســتەمە هــەر تەنهــا نەب ئ

بــوو  هاندەرێــک  بەڵکــوو  دراوانــە،  ئــەم  باڵگرتــووی 

دراوە  نرخــی  بێکۆتــای  و  بــەردەوام  دابەزینێکــی  بــۆ 

پەیوەندیــدارەکان. ئــەم دابەزینــە بەردەوامــەی کڕینــی 

ئابوورییەکانــی  سیســتەمە  ڕاســتەقینەکانی  دەســتامیە 

لــە  زەوییــەکان(  کارگــەکان،  )کانــەکان،  باشــوور 

بەرژەوەندیــی قۆرخکارییــە خۆرئاواییــەکان بــوو، بێگومــان 

بــە نرخێکــی هــەرە نــزم و هەرزانیــش.

بــا جارێکــی تــر ئامــاژە بدەینــەوە بــە الیەنــە چاالکەکانــی 

سیســتەمی جیهانــی، کــە ســوودیان لــەو وەرچەرخانــە 

هاوشــان  سیســتەمە،  ئــەم  پەیڕەوکردنــی  وەرگرتــوە. 

قۆرخکارییــە  قازانجــی  هەڵتۆقینــی  لەگــەڵ  بــوو 

چاوەڕوانکــراوەکان، کــە چاالکییەکانــی لــە بــازاڕی دارایــی 

جیهانیــدا بە گــەڕ دەخــات. بەتایبەت قازانجــی گەورەترین 

ــن و  ــۆن. هەڵتۆقی ــا و ژاپ ــکا و ئەورووپ ــی ئەمری بانکەکان

چاوەڕوانکــراوەکان،  قۆرخکارییــە  قازانجــی  زیادبوونــی 

بــوە مایــەی داڕمــان لــە تێکــڕای گەشــەی کــۆی بەرهەمــی 

نەتەوەییــدا، یــان بــە مانایەکــی تــر هــۆکار بــوو بــۆ 

بارێکــی داکشــانەوەی تونــد و هەمیشــەیی! بــە جۆرێــک 

ــۆ  ــەوە ب ــە )%0.1(ـ ــە ل ــەم تێکڕای ــەوەی ئ ــە بەرزبوون ک

)%0.2( لــە گوتــاری بــاودا »ســەرکەوتن« و ئاماژەیەکیــش 

ــە! ــە قەیرانەک ــوون ل ــۆ دەرچ ــوو ب ب

هێــزە  فشــاری  بەرەنــگاری  ئێســتایش  تــا  چیــن 

ئیمپریالیســتەکان بوەتــەوە کــە لــە هەوڵــدا بــوون بــۆ 

سازشــکردن بــە چیــن لــە ســەر دەســەاڵتەکانی خــۆی بــۆ 

ئیدارەدانــی )یــوان( لــە دەرەوەی بــازاڕە جیهانییــەکان. 

ــە چــاالک  ــەم بەرەنگاریی ــە ئ ــن ک ــش بزانی ــت ئەوەی دەبێ

و ســەرکەوتوەی چیــن، ڕۆڵێکــی پۆزەتیڤــی هەبــوە لــە 

ــر. ــێوەیەکی جێگی ــە ش ــەرز ب ــی ب ــە تێکڕایەک ــن ب گەییش

بــاس لــەوە دەکرێــت کــە مەترســییەک خــۆی مــەاڵس داوە 



293

ژمارە )37-36( ئابی 2018

  

 
 (United States dollarدۆالری ئەهریکی ) ناوی فەرهیی دراو

 (dimeداین ) ناوی فەرهیی یەک لە سەر دەی )دۆالر(ێک

 (¢ - Centسەنت ) ناوی فەرهیی یەک لە سەر سەدی )دۆالر(ێک

 (Millهایڵ ) ناوی فەرهیی یەک لە سەر هەزاری )دۆالر(ێک

 2973 ساڵی دەرچوونی دراو

 جۆرج واشنتۆن دۆالری( 2وێنەی سەر کاغەزی )

 تۆهاس جیڤرسۆن دۆالری( 3وێنەی سەر کاغەزی )

 ئەبراهام لینکۆڵن دۆالری( 5وێنەی سەر کاغەزی )

 ئەلسەندەر هاهیڵتۆن دۆالری( 21وێنەی سەر کاغەزی )

 ئەندرۆ جاکسۆن دۆالری( 31وێنەی سەر کاغەزی )

 یۆلیسیس گرانت دۆالری( 51وێنەی سەر کاغەزی )

 بنیاهین فرانکلین دۆالری( 211وێنەی سەر کاغەزی )

  )$(ریكی  مه بیۆگرافیای دۆالری ئه
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 (Renminbiڕەومیىبی ) واوی فەرمیی دراو

 (yuanیوان ) یەکەی پارە 1واوی فەرمیی 

 (jiaoجییاو ) واوی فەرمیی یەک لە سەر دەی )یوان(ێک

 (fenفیه ) واوی فەرمیی یەک لە سەر سەدی )یوان(ێک

 1191 ساڵی دەرچوووی دراو

تەواوی کۆماری چیه، جگە لە )واکاو، هۆوگ کۆوگ،  پێگەی سەرەکیی بەکارهێىان
 تایوان(

 ماوتسی تۆوگ وێىەی سەر کاغەزی دراو

 (¥)بیۆگرافیای یوانی چینی 

لــە پشــت خەســڵەتی لەنــاکاوی گۆڕانکارییــەکان لــە نرخی 

یوانــدا، کــە دەســەاڵتدارانی چیــن بڕیاری لــێ دەدەن. ئەمە 

شــتێکی حاشــاهەڵنەگرە! هیــچ »سیاســەت«ێکی »بــە دەر 

لــە هەڵــە« بوونــی نییــە! ناتوانیــن بڵێیــن دەســەاڵت هەڵــە 

نــاکات لــە بڕیارەکانیــدا ســەبارەت بــە نرخــی یــوان، بــەاڵم 

ــە  ــەوە، چونک ــە الوازی دەمێنێت ــە هەمیشــە ب ــەم هەڵەی ئ

ــە  ــەم هەڵ ــەوە«! ئ ــت دەکرێن ــەکان »ڕاس ــە هەڵ هەمیش

سوکوئاســانە بــەراورد ناکرێــت بــەو هەڵــە گەورانــەی کــە 

ســەرچاوەکەیان ئەنجامدانــی ســەوداگەری بــوو لــە بــاری 

کارکــردن بــە گوێــرەی پرەنیســپی نرخــی دراوگۆڕینــەوەی 

ئــازاد.

ــە ســەر چــی بنەمایــەک دەڵێــن گوایــە دراوگۆڕینــەوەی  ل

دەدات؟  دەرەکــی  بازرگانیــی  گەشــەی  هانــی  ئــازاد 

ــەر  ــە س ــە ل ــان هەی ــەن کاریگەریی ــر ه ــی ت هۆکارگەلێک

ــەو  ــارەی بازرگانیــی دەرەکــی –هۆکارێکــی گرینگــر ل قەب

گۆڕانکارییــە خێرایانــەی بــە ســەر نرخــی دراوگۆڕینــەوەدا 

گەشــەی  تێکــڕای  هەموویانــەوە  پێــش  لــە  هاتــوە- 

بەرهەمهێنانــی کااڵی دروســتکراوی چیــن، ئــەو کااڵیانــەی 

ــرەدا  ــی لێ ــەی خۆیەت ــن. جێگ ــاردەی دەرەوە دەکرێ هەن

تێبینییــەک بخەینــە ڕوو: بۆچــی پێویســتە چیــن بــە پلــەی 

لــە ڕادەبــەدەری  بــە زیادکردنێکــی  یەکــەم گرینگیــی 

ــە کاتێکــدا تێکــڕای گەشــەی  ــدات، ل ــی ب هەناردەکراوەکان
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تێکــڕای گەشــەی بەرهەمــی  لــە ســەروو  ئــەو واڵتــە 

دەڵێــم  مــن  ئــەوەوە  بەپێچەوانــەی  نەتەوەیییەوەیــە؟ 

ــک  ــە کەمێ ــە شــێوەیەکی پلەبەپل ــە ب ــن ک ــۆ چی باشــرە ب

لــەو گرینگییــە زۆرە کــەم بکاتــەوە کــە دەیــدات بــە 

فۆکــەس  زیاتــر  ئــەوە  بریــی  لــە  هەناردەکراوەکانــی، 

ــەم  ــازاڕی ناوخۆیــی خــۆی، ب ــە ســەر گەشــەپێدانی ب بخات

ــی  ــە میللییەکان ــگوزەرانیی چین ــتی خۆش ــێوەیەیش ئاس ش

ــەوە. ــەرز دەکات ــە ب کۆمەڵگ

پســپۆڕە کۆنەپارێــزە جیهانییــەکان )بانکــی نێودەوڵەتــی و 

ــەرکردن  ــۆدی )چارەس ــد( میت ــا و ...هت ــی ئەورووپ یەکێتی

ــە  ــاتەکە بخەن ــی کارەس ــا ڕاگرتن ــا، ت ــۆک(یان داهێن ــە ش ب

گشــت  میتــۆدە  ئــەم  ئەســتەم!  ڕێگەیەکــی  ســەر 

دامــەزراوە نیشــتیامنی و دەوڵەتییەکانــی هەڵوەشــاندەوە 

ــەم  ــپاند! ب ــی چەس ــیپەکانی لیبڕالیزم ــتەوخۆ پڕەنس و ڕاس

شــێوەیە چارەســەرکردن بــە شــۆک کــە )یەڵتســن( لــە 

ڕووســیا پەنــای بــۆ بــرد، بوە مایــەی کارەســاتێکی گشــتگیر. 

گومانیــش لــەوەدا نییــە کــە دەرچوونــی ڕووســیا لــەو بــارە 

کارەســاتاوییەی تێیکەوتــوە، پێویســتی بــە چەندیــن ســاڵە. 

ــن  ــیپی لەئاڵوگۆڕهات ــن پڕەنس ــەر چی ــت ئەگ ــر دەبێ باش

)Convertibility( بــە کار بهێنێــت.

سەرچاوە: 
پێگەی )ئەهرام(ی میسری

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/659509.
aspx

گه نجێكی چینی ئااڵی ئه مه ریكا و واڵته كه ی پێكه وه  هه ڵگرتووه 



نیوه ی كچان له  ته مه نێكی پێشوه ختدا 
هاوسه رگیری ده كه ن و سكپڕ ده بن،  

زۆربه شیان ده بنه  قوربانی تووندوتیژی و 
ده ستدرێژی سێكسی {{
ئه لیكسیس ئۆكایۆ – سارا كراو
له  عه ره بییه وه : له وه ند كه ریم 

سیرالیۆن دۆزه خی كچان 



ژیانی كچانی منداڵ،  بۆ  زه وی  پارچه ی گۆی  له  خراپترین و دژوارترین  واڵتی سیرالیۆن یه كێكه  
به هۆی  ئه فریقیاوه   كیشوه ری  خۆرئاوای  كه وتۆته   كه   ده وڵه ته   ئه م  خۆی.  بۆ  دۆزه خێكه   به ڵكو 
درێژه كێشانی شه ڕ و قه یران و ملمالنێ خوێناوییه كانه وه ، كه  زیاتر له  6 ساڵی خایاند به  ته واوه تی 
هاته   )ئیبۆال(شی  نه خۆشی  دواییه   به م  نه هامه تییانه ش  ئه م  سه ره ڕای  بووه ،  وێران  و  شه كه ت 
سه ر. ئه و مرۆڤانه ی كه قه ده ر وایكردووه   به  مێینه  له دایك بوون له  سیرالیۆن، بێگومان له گه ڵ 
گه وره بووندا ده كه ونه  ناو ژیان و گوزه رانێكی تاڵ و پڕ كۆت و به ند و داب و نه ریتی خنكێنه ر، كه  

زۆرجار جه سته ی مێینه یان پێ ڕام ده كرێت نه ك عه قڵیان. 

ــان  ــی ڕێكخــراوی یونســێف، به شــی هــه ره زۆری ژن ــه  پێ ب

ناچاركــراون  ڕێــژه ی 90%  بــه   واڵتــه   ئــه م  كچانــی  و 

نه ریتێكــی  چوارچێــوه ی  لــه   خه ته نه كــردن،  بــه  

له نــاو  هۆیــه وه   بــه و  ده وترێــت  كــه   كۆمه اڵیه تیــدا، 

ئاســتی  لــه   و  ده بینــن  خۆیــان  ژنێتیــدا  جیهانــی 

ــر  ــردن زیات ــۆ هاوســه رگیری ك ــای ب سه رنجڕاكێشــی و توان

ده بێــت. ئــه م شــێوازه  ئامرازێكــی ڕه ســه نه  لــه  ڕووی 

ژیانــی سێكســیان و  بــۆ كۆنرۆڵكردنــی  كولتوورییــه وه  

ــان  ــوه ی كچ ــه ی نی ــیرالیۆن نزیك ــه  س ــان. ل دامركاندنه وه ی

هاوســه رگیری  ســاڵیدا   18 خــوار  ته مه نــی  پێــش  لــه  

ــه  ته مه نێكــی پێشــوه ختدا ســكپڕ  ده كــه ن و زۆربه شــیان ل

ده بــن، به ڵكــو ژماره یه كــی زۆریشــیان ده بنــه  قوربانــی 

ــه ش  ــی، وه ك هه میش ــتدرێژی سێكس ــژی و ده س تووندوتی

ــه   ــت. ل ــان ده بێ ــزادان ده ربازیی ــه  س ــتدرێژیكاران ل ده س

ســاڵی 2013دا زیاتــر لــه  %25ی ئــه و كچانــه ی ته مه نیــان 

لــه  نێــوان 15 تــا 19 ســااڵنه  لــه  ســیرالیۆن ســكیان پــڕ بــووه  

یــان منداڵیــان هه یــه ، ئه مــه ش یه كێكــه  لــه  تێكڕاییــه  

ــی  ــه  تایبه ت ــدا، ب ــوو جیهان ــه  هه م ــكپڕی ل ــی س به رزه كان

ــی  ــا و ئاماره كان ــره ی دات ــه  گوێ ــدا. ب ــته ی ته مه ن ــه م ئاس ل

ــی  ــد ڕێكخراوێك ــی و چه ن ــتی جیهان ــراوی ته ندروس ڕێكخ

ــه  كاتــی  ــه م كچانــه  ل تــری نێوده وڵه تــی ژماره یه كــی زۆر ل

ئه مه شــیان  له ده ســتده ده ن،  گیــان  كۆرپه لــه دا  دانانــی 

بــه  ڕێژه یــه ك كــه  لــه  هه مــوو جیهانــدا به رزترینــه ، بــه اڵم 

خه ته نه كردنــی مێینــه  بــۆی هه یــه  لــه  مه ترســییه كانی 

ــكات.  ــر ب ــوون زیات ــی له دایكب كات

ــه وره كان دوور  ــاره  گ ــه  ش ــرۆڤ ل ــه ر م ــیرالیۆن ئه گ ــه  س ل

ــووكردوانه   ــه  ش ــه و كچ ــزگاكان، ئ ــه ره و پارێ ــه وه  ب بكه وێت

ــان  ــۆڵ ی ــه  ك ــیره خۆره كانیان ب ــه  ش ــه  منداڵ ــت، ك ده بینێ

باوه شــیان هه ڵگرتــووه ، لــه  كاتێكــدا ته مه نیــان لــه  13 

ــاكات. بــه  وتــه ی ئانــی مافینــدا، كــه   ــا 15 ســاڵ تێپــه ڕ ن ت

ــی  ــاون پایته خت ــه  فریت ــۆ( ل ــه نته ری )ڕینب ــه  س ــه  ل مامان

ــژی  ــی تووندوتی ــی قوربانیان ــی پێشكه ش ــیۆالیۆن یارمه ت س

نه خۆشــه كان  زۆربــه ی  ته مه نــی  ده كات،  سێكســی 

ــاری  ــاڵیدایه . ش ــا 15 س ــوان 12 ت ــه  نێ ــه نته ره دا ل ــه و س ل

شــاخاوییه وه   دوورگه یه كــی  نیــوه   كه وتۆتــه   فریتــاون 

و به نده رێكــی گــه وره ی لێیــه ، كــه  جووڵــه  و چاالكــی 

ــه ن  ــه م شــاره  )ســاره (ی ته م ــه . ل ــدا ئاوه دان ــی تیای بازرگان

14 ســاڵ ســكپڕ بــوو لــه  مانگــی شه شــه میدا بــوو، ده نگــی 

ــوو،  ــك ب ــه ك بچــووك و ڕێ ــا ڕاده ی ــواش و له شــوالری ت هێ

نینۆكه كانــی قاچــی بــه  ڕه نگــی ســور بۆیــه  كردبــوو، ووتــی 

له الیــه ن گه نجێكــه وه  ده ســتدرێژی سێكســی كراوه تــه  

ــی  ــاری فریتاون ــه و ڕووداوه  ش ــه  دوای ئ ــه اڵم ل ــه ری، ب س

ــوه  یه كســه ر  ــه ی زانی ــش دایكــی به م جێهێشــتووه ، كاتێكی

لــه  ماڵــه وه  ده ریكــردووه . ئه مــڕۆش ســاره  )كــه  نــاوی 

خێزانه كــه ی ئاشــكرا نه كــردووه ( له گــه ڵ دایكــی ئــه و 

و  ســه ری  كردووه تــه   ده ســتدرێژی  كــه   ده ژی  گه نجــه  
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 بیۆگرافیبی كۆمبری سیرالیۆن
  

 
  

 كۆمبری سیرالیۆن ڕمی وبوی فً

 فریتبون خت پبیتً

 ئیىگلیسی ڕمی زمبوی فً

 كۆمبریی سیستمی سیبسیی

 1691ویسبوی  72 خۆیی ربً مێژووی سً

 لیۆن دراوی ویشتمبوی

 غیىیب، لیبیریب، چبد دراوسێكبوی  تً وڵً دي

  تر چوارگۆشً كیلۆمً 217217 ر ڕووبً

 ڵمبش، بۆكسیت، ئبڵتوون، ئبسه ئً كبن سروشتییً  رچبوي سً

 ملیۆن 971.77777 ی داویشتوان ڕێژي

  % سباڵو7722ً كردن شً ی گً ڕێژي

%، 7%، لۆكۆ 7%، مبودیىگۆ 7%، كیرۆل .%، كۆوۆ 8%، لیمبب 21%، میىدی .2تیمىی  شبوووی ئیتىیكی دابً
 ریقی فً وروپبیی و ئً ة و ئً ري عً  كبوی تر بریتیه لً ئیتىً

 %27ڕی لۆكبڵی  %، بیروببوي17سیحی  %، م97ًموسوڵمبن  ئبییه

 ملیبر دۆالر 17972 كۆی داٌبتی وبوخۆ

 ( دۆالر )سباڵوً 1177 ش كً كۆی داٌبتی تبكً

 %1272 كردن شً ی كً ڕێژي

 %2716 ی بێكبری ڕێژي

 %1171 ڵئبوسبن ی ًٌ ڕێژي

 ملیبر دۆالر 17221 كی ري رزی دي قً

 وێت  : الجسیري رچبوي سً 
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 2002-1991ڕیناوخۆیسیرالیۆنشو

 2002-1991ساڵ)11 یكوماوه

كگرتوویییورهتیسیرالیۆنوبوكانیحكوموىێسه كانشداربووهبونوالیو

 ڕاوهڵگوشۆڕشگێڕیىو

 تیجۆزێفموموهڕوخاندنیحكومو یكوئامانجو

 شكو000000 یقوربانیانژماره

 سوپایكۆماریسیرالیۆن ڕوتوویشوركونیسوالیو

 وڵیزۆریداكانىوكگرتوهیووهتونو كانتییووڵونێودهوڵوىو

 اڵمشكستیىێنا،بوكوڕهستاندنیشوبۆوه

كانستدرێژیوپێشێلكارییوده

 وهڕهىۆیشوبو

ستدرێژیزۆریسیرالیۆنتاوانودهساڵو11ڕیشولو

ركچانوستدرێژیسێكسیبۆسوتیدهتایبوڕوویاندا،بو

 كانیارهربازكردنیمندااڵنوكوشتنینوسوژنانوبو

 wikipedia:رچاوهسو                                                

 یانڕێژه ئایین

 %00 ئیسالم

 %30 سیحیمو

 %10 كانیدیكوئایینو

سیرالیۆنكانلوئایینو   
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ــۆ  ــێكه  ده رگای ب ــه  كه س ــش تاك ــردووه ، ئه وی ــڕ ك ــكی پ س

كردووه تــه وه  و لــه  ماڵه كه یــدا حه واندویه تیــه وه . ســاره  

ــی  ــه وه ی جلوبه رگ ــان و شــن و پاككردن كاری چێشــت لێن

ــه  دایكــی  ــردووه ، ك ــه اڵم ئاشــكرای ك ــه  ده كات، ب خێزانه ك

لــه   ئه گــه ر  ده دات  لێــی  ده ســتدرێژیكاره كه   گه نجــه  

ــت  ــه  دوابكه وێ ــه ی ماڵه ك ــوكاری ڕۆژان ــی ئیش ئه نجامدان

به هــۆی هیالكــی زۆره وه . 

خۆگونجاندن له گه ڵ تووندوتیژی له  سیرالیۆن 
ــدا  ــد و تیای ــاڵی خایان ــیرالیۆن 11 س ــی س ــه ڕ و ماڵوێران ش

لــه   بــوو  یه كێــك  و  قوربانــی  بوونــه   كــه س   50000

ــێلكاری و  ــه و پێش ــا. ئ ــه ڕه كانی ئه فریقی ــن ش دڕندانه تری

ــان و  ــه ر ژن ــه  به رامب ــه ڕانه دا ل ــه و ش ــتدرێژییانه ی ل ده س

ــان  ــه  ژن ــوو. به شــێك ل ــاو ب ــدااڵن ئه نجامــدرا زۆر به رب من

و كچــان وه ك ســجه نگاوه ر لــه و شــه ڕه دا به شــدارییان 

كــرد و توونوتیــژی و ده ســتدرێژی زۆر كراوه تــه  ســه رییان، 

ــادده  هۆشــبه ره كانه وه   ــی م ــه ی پێدان ــه  ڕێگ ــش ل مندااڵنی

ــزی  ــك هێ ــه  جۆرێ ــگ و كوشــن، ب ــری جه ن ــه  ئامێ كرابوون

پێبه خشــیبوون كــه  لــه  ئاســت ته مه نیانــدا نه بــوو.    

تارماییه كانی شه ڕ 
منــداڵ  و  ژن   10000 ســیرالیۆن  شــه ڕی  مــاوه ی  لــه  

لــه   به كارهێــران،  جه نــگاوه ر  و  خزمه تگــوزار  وه ك 

هاوســه ری  ده كرانــه   ژنــان  زۆر  بــه   الیه كیریشــه وه  

ســه ربازه كان و بــه رده وام ده ســتدرێژی سێكســی ده كرایــه  

ســیرالیۆن  شــه ڕی  كۆتاییهاتنــی  دوای  لــه   ســه رییان. 

لــه  ڕێگــه ی لیژنــه ی گــه ڕان و بــه دوای ڕاســتییه كان و 

پێكهاتنــه وه  زۆربــه ی ئــه و تــاوان و ده ســتدرێژییانه  ئاشــكرا 

ــه و  ــی ئ ــان و ژنان ــه ر كچ ــه  به رامب ــی ل ــه  تایبه ت ــران، ب ك

ــی  ــیرالیۆن كۆتای ــۆی س ــه ڕی ناوخ ــده  ش ــه . هه رچه ن واڵت

پێكهاتــووه ، بــه اڵم هێشــتا تووندوتیــژی و پێشــێلكارییه كان 

دیارترینــی  هه یــه ،  به رده وامیــان  كۆمه ڵگه یــه دا  لــه و 

ئــه و پێشــێلكارییانه  له الیــه ن ئه ندامــان و چه كدارانــی 

ــه ڕاوه   ــووی هه ڵگ ــگێڕیی یه كگرت ــه ره ی شۆڕش ــه  ب ــه ر ب س

لــه  دژی ژنــان و منــدااڵن په یــڕه و ده كرێــت. 

ئێســتا لــه  ســیرالیۆن چه ندیــن دروشــم ده ربــاره ی ئاشــتی 

ــتا  ــه اڵم هێش ــه وه ، ب ــتیانه  به رزكراوه ت ــی ئاش و پێكه وه ژیان

تووندوتیــژی لــه  به رامبــه ر ژنــان و كچــان و منــدااڵن 

ــد  ــت و چه ن ــاون-ی پایته خ ــه  فریت ــه . ل ــی هه ی به رده وام

ــراوه ن  ــینه ما ك ــی س ــه  هۆڵه كان ــه و واڵت ــری ئ ــارێكی ت ش

و ئــه و جــۆره  فیلامنــه  په خــش ده كــه ن، كــه  بــاس لــه  

تووندوتیــژی زه ق و ده ســتدرێژی بــۆ ســه ر ژنــان و كچــان 

ــه   ــڕن ل ــه م ســینه مایانه  پ ــه  ئ ــه  ك ــه ن، ســه یر له وه دای ده ك

ــا 10 و 14 ســاڵ.  ــه  5 ســاڵه وه  ت ــی بچــوك، ل مندااڵن

سیرالیۆن، واڵتی ئه ڵماس و ئیبۆال 
هێنــده  زانیاریــامن لــه  بــاره ی ســیرالیۆن  نییــه ، بــه اڵم وه ك 

كۆمه ڵێــك  گیــرۆده ی  ئه فریقایــی  ده وڵه تێكــی  هــه ر 

قه یــران و كێشــه  و مه ینه تــی بــووه . سیســتمی ده ســه اڵت 

ــی  ــه ی نه وه ده كان ــه  ده ی ــه رۆكایه تیه  و ل ــیرالیۆن س ــه  س ل

ســه ربازی  كوده تایه كــی  چه نــد  ڕووبــه ڕووی  ڕابــردوو 

ــی  ــه  الوازكردن ــووه  ل ــه وه ، كــه  هــۆكاری ســه ره كی ب بووه ت

چه ندیــن  بــه   گیرۆده بوونــی  و  ناوه نــدی  ده ســه اڵتی 

كێشــه ی سیاســییه وه . ســیرالیۆن خاوه نــی چه ندیــن ســامان 

ــرواری، بۆكســیت،  ــوون، م ــه  وه ك ئاڵت ــزای گرانبه های و كان

ــه   ــه م كانزایان ــی ئ ــتیش داهات ــه  گش ــامس، ب ــن و ئه ڵ ئاس

هه ژاریــی  و  ده وڵه مه ندبــوون  ســه رچاوه ی  بووه تــه  

لــه   ئه ڵــامس  له وه تــای  هه مانكاتــدا.  لــه   واڵتــه   ئــه م 

ســیرالیۆن دۆزراوه تــه وه  له  ســاڵی 1930، گه ڕان و پشــكنین 

ــه دا  ــه و واڵت ــی ئ ــه  خۆرهه اڵت ــه ردی گرانبه هــا ل ــه دوای ب ب

بــه  فراوانــی به رده وامــه ، بــه اڵم الوازیــی قه ڵه مــڕه وی 

ده ســه اڵتی ناوه نــدی به هــۆی درێژه كێشــانی قه یرانــه  

ــڕ  ــامانه  پ ــه م س ــه وه ی ئ ــه  هــۆی ئ ــییه كانه وه  بووه ت سیاس

داهاتــه  بكه وێتــه  ده ســتی گروپــه  یاخیبووه كانــه وه . 

سه رچاوه كان: 
پێگــه ی )دوت مصــر(، پێگــه ی )ناشــناڵ جیۆگرافیــك 

عه ره بیــه (، رێكخــراوی یونســێف   
199604/http://www.dotmsr.com/news/199
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په یوه ندی حه ماس و ئێران به ره و كوێ؟

حه ماس بۆ به ده ست هێنانی هاوپه یمانیه تێك ده گه ڕێت، 
}}كه  خزمه ت  به  ئه جیندای  ناوخۆیی و ده ره كیه كانی بكات،

لە عەرەبییەوە، ئایدیا دیپلۆماتیک
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په یوه ندی حه ماس له گه ڵ ئێران دووباره  بۆته وه  جێگه ی مشتومڕ سه باره ت به  سروشتی په یوه ندی 
بزوتنه وه ی فه له ستینی له گه ڵ ده وروبه ره  عه ره بی و ئیسالمیه كه ی، به اڵم ئه وه ی له و په یوه ندیه دا 
به دی ده كرێت له و كاته دا، هه ڵبژاردنی یه حیا سنوار، بوو وه ك فه رمانده ی بزوتنه وه كه  له  غه زه ، 
هه روه ها گه رمبونه وه ی په یوه ندی حه ماس له گه ڵ ئێراندا به م دواییانه . ئه وه ی بۆته  پرسیار الی 
چاودێران له و ناوچه یه دا په یوه سته  به  په یوه ندی بزوتنه وه كه  له گه ڵ ئێران، كه  حه ماس هه میشه 
به  په یوه ندیه كی پته و له گه ڵ تاران وه سفی كردووه . زۆرجاریش حه ماس ڕووبه ڕووی پرسیار بۆته وه  
ئێران دژی  به   سیاسه تی  په رده یه كی سوننی  پێدانی  له  باره ی نهێنی  له الیه ن واڵتانی عه ره بی: 

دراوسێكانی.

په یوه ندیه كانــی  ئێســتا  پێــش  باســه   شــایانی  ئــه وه ی 

ئــه وه ی  پــاش  تێكه وتبــوو،  ســاردی  هــه ردووال   نێــوان 

ــۆ  ــی ب ــتیوانی نه كردن ــتی پش ــای هه ڵویس ــاس ته به ن حه م

ــوریا  ــه ی س ــی ڕژێمه ك ــی كردن ــوریا و دژایه ت ــی س شۆڕش

ــه و  ــه  ســاڵی 2011 ب ــه وێ ل ــران ل ــان سیاســه تی ئێ كــرد، ی

مه كته بــی  وته بێــژی  زاری  له ســه ر  دواتــر  بــه اڵم  الوه . 

سیاســی بزوتنه وه كــه  ڕاگه یه نــرا: كــه  حه مــاس نــه  لــه 

ــه  دژی ڕژێمه كــه ی شــه ڕ ده كات، ئه مــه ش  ــه  ل  ســوریا و ن

ــاری  ــه  ناچ ــه رۆكه كه ی ب ــی و س ــی سیاس ــرد مه كته ب وایك

لــه  دیمه شــقه وه  بگوازنــه وه  بــۆ قه تــه ر. دواتــر ئــه و 

ســاردیه  زیاتریــش هه ڵكشــا، دوای دزه  پێكردنــی گرتــه  

ڤیدیۆیه كــی موســا ئه بــو مــه رزوق، جێگــری ســه رۆكی 

ــی خــۆی  ــدا نیگه ران ــه  تێی ــاس، ك ــی سیاســی حه م مه كته ب

نه كــردن و پشــتیوانی  پێشــكه ش  له ســه ر  ده رده بڕێــت 

حه مــاس  بۆیــه   بزوتنه وه كــه ،  بــۆ  ئێــران  نه كردنــی 

له الیــه ن  بــۆوه   میدیایــی  هه ڵمه تێكــی  ڕووبــه ڕووی 

ــی.  ــای ئێران میدی

ســه ربازییه كانی  فه رمانــده   ســه روبه نده دا،  لــه و 

دا  له گــه ڵ حزبوڵــا  بــه  الی هاریكاریكــردن  حه مــاس، 

مه شــق  بــه   كــرد  ده ســتیان  هه روه هــا  ده شــكانه وه ، 

ســه ربازیانه ی  فه رمانــده   ئــه و  ئێــران.  لــه   ڕاهێنــان  و 

سیاســیه كانیان  فه رمانــده   له گــه ڵ  هه میشــه   حه مــاس 

لــه   گرتنیــان  دوور  بــه   خــۆ  له ســه ر  بــوون  ناكــۆك 

ئــاراوه   هاتــه   نــوێ  گۆڕانكاڕیه كــی  دواجــار  تــاران. 

ــی  ــه  باڵ ــر ل ــه  زیات ــنوار، ك ــا س ــی یه حی ــاش هه ڵبژاردن پ

به رگریكارێكــی  بۆیــه   بــوو،  نزیكــر  ســه ربازییه وه  

له گــه ڵ  په یوه ندیه كانیــان  له ســه ر  بــوو  ته قلیــدی 

ــش  ــه كان زیاتری ــه وه  په یوه ندیی ــاش ئ ــران. پ ــا و ئێ حزبوڵ

ــه رۆكی  ــه كه ی س ــزی پرس ــه  په راوێ ــی ل ــه  تایبه ت ــوون. ب ب

پێشــووتری ئێــران )هاشــمی ره فســنجانی(، كــه  تێیــدا 

ئه نجــام  گۆڕینــه وه   بیــروڕا  و  چاوپێكه وتــن  چه ندیــن 

ــان. ــۆ په یوه ندیه كانی ــوڕی ب ــه وه ی گه رموگ ــۆ گێڕان دران ب

ئیســالمی،  و  عه ره بــی  واڵتانــی  زۆری  زۆربــه ی  بۆیــه  

ــه   ــه و په یوه ندی ــه ر ئ ــارده وه  له س ــان نه ش ــی خۆی نیگه ران

و لــه  نزیكــی نێــوان حه مــاس و تــاران. ئــه و واڵتانــه  پێیــان 

وایــه  هــه ر جــۆره  په یوه ندیه كــی هه بێــت لــه  نێــوان 

ــه   ــۆ هاتن ــت ب ــكه ر ده بێ ــه  خۆش ــاران، ڕێگ ــاس و ت حه م

فراوانبونــی  و  ناوچه كــه   بــۆ  ئێــران  زیاتــری  نــاوه وه ی 

ده ســه اڵته كانی.
بگه ڕێتــه وه   كــرد  حه مــاس  لــه   وای  هۆكاره كانــی 

ئێــران باوه شــی 
ــۆ به ده ســت  ــاس ب ــه  حه م ــان وای ــی سیاســی پێی چاودێران

خزمــه ت  كــه   ده گه ڕێــت،  هاوپه یامنیه تێــك  هێنانــی 

بــكات،  ده ره كیه كانــی  و  ناوخۆیــی  ئه جینــدای    بــه  

كه وتــووه ،  تــێ  قه یرانــه ی  ئــه و  پــاش  به تایبه تــی 

لــه  هاوپه یامنه كانــی  هه مــوو  الوازبونــی  هه روه هــا 
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 كانیئامانجه ماسكانیحهئاڕاسته ژ

ستیهَكارلًفًلًٌیچمافێكیئیسرائیلوییًڕیبًماسباَيحً كاویفیكریَسیاسیًئاڕاستً 1
كوً)ملمالوێبَُنركردویان.ملمالوێیوێُاویشیانبًكاتبۆديدي

 كات(یرديملمالوێسىُرسً

فیكریربازیلًكاریسً 2
 ماسحً

لًَبریتییًكیستراتیژیًیًماسئاڕاستًربازیالیحًكاریسً
یئازادیخُازیبَُویپڕۆژيیوًژێرسایًیئیسرائیلیلً)پڕۆژي

 ر(رتاسًبیَئیسالمیسًريعً

اڵتیسًديڵُێستلًًٌ 3
 زاتیحُكمً

ویابۆاڵتیحُكمیزاتیتًسًديبًئیسرائیلڕازیبُيماسپێیُایًحً
گروگتریىیانلێذاویوذبَُن،كًكپابًیًپاوذویژماريسً
 ڵستكاراوً.رًٌبً

ریكامًیئًكًواَلیستًلً 4
 )تیرۆر(

َزیشیواَلیستیتیرۆریستانَگڵۆپیسًماسیخستۆتًریكاحًمًئً
 ركُتیانبكاتكسًیًمَُشێُيًٌبًڵكردََيبۆئیسرائیلًٌ

كاویڵبژاردوًًٌَتهلًركًوگتُاویسًیديزۆریىًب2006ًساڵی تپێكٍێىاویحكُمً 5
تیرۆكایًسًتبًستبٍێىێتَحكُمًديستیىیبًلًشریعیفًتً

 پێكبٍێىێت.ویًئیسماعیلًٌ
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گروپــی  هه مووشــیانه وه ی  لــه  ســه رووی  و   ناوچه كــه  

بــه   ده یه وێــت  حه مــاس  دیــاره   لــه  میــر.  ئیخــوان 

ســراتیژی  هاوپه یامنێكــی  لــه  ئێــران  نزیكبونــه وه ی 

ــه   ــش وات ــكات، ئێرانی ــتەبه ر ب ــه  ده س ــه  ناوچه ك ــز ل به هێ

مه شــقپێكردن،  و  موشــه كی  و  ســه ربازی  پشــتیوانی 

ــۆ  ــی ب ــتیوانی دارای ــش پش ــی زۆری ــا ڕاده یه ك ــا ت هه روه ه

بازنه كــه ی  لــه   جگــه   تریــش  له الیه كــی  بزوتنه وه كــه ، 

ــاس  ــه رده م حه م ــر له ب ــی ت ــه  چاره یه ك ــچ ڕێگ ــران، هی ئێ

به ســتنه ی  ئــه و چــه ق  پــاش  به تایبه تــی  نه ماوه تــه وه ، 

په یوه ندییــه كان.  دابڕینــی  لــه   خایانــد  ســاڵی  چــوار 

لــه   ســه ره كی  مه به ســتی  خۆیــه وه   لــه الی  ئێرانیــش 

خــۆی  حه مــاس:  له گــه ڵ  په یوه ندیه كانــی  گێڕانــه وه ی 

لــه و ســۆنگه یه وه  ده بینێتــه وه ، كــه  ده یه وێــت نیشــانی 

ــزه ری  ــی پارێ ــران ڕۆڵ ــدات، چــۆن ئێ ــی ئیســالمی ب جیهان

ده بێــت  ســودی  ئه مــه ش  ده گێرێــت،  فه له ســتینه كان 

ــاری  ــه وه ی گوش ــاش ئ ــه ، پ ــه  ناوچه ك ــی ل ــۆ چاالكیه كان ب

زۆری كرایــه  ســه ر كاتێــك پشــتیوانی لــه  ئه ســه د كــرد 

له الیــه ن ڕای گشــتی ئیســالمیه وه ، له الیه كــی تریشــه وه  

ملمالنێیانــه ی  لــه و  بریكارێــك  وه ك  به كارهێنانــی 

بزوتنه وه كــه   جواڵندانــی  هه یــه ،  له ناوچه كــه دا 

بخوازێــت.  وا  ئێــران  سیاســه ته كانی  هه ركاتێــك 

په یوه ندییه كانــی  داهاتــووی  بڵێیــن:  ده توانیــن  لێــره دا 

فاكتــه ر،  بــه  كۆمه ڵێــك  وابه ســته یه   ئێــران  و  حه مــاس 

سیاســه تی  و  ســوریا  شۆڕشــه كه ی  گرنگرینیــان  كــه  

ــدی  ــاس و ناوه ن ــه وه ی حه م ــوان بزوتن ــه  نێ ــه وه  ل نزیكبون

حه مــاس  په یوه نــدی  گه شــه كردنی  چونكــه   عه ره بــی، 

ــه  دیاریكــراوی، له ســه ر  ــی ب ــداوی عه ره ب ــی كه ن ــه  واڵتان ب

ســتۆی په یوه ندییه كانــی بــه  ئێرانــه وه  دێــت. 

كــه   ئــه وه ی،  له ســه ر  ئاماژه یه كــه   هه مــوی  ئه مانــه  

په یوه نــدی  ته نیــا  حه مــاس،  ـ  ئێــران  په یوه نــدی 

ئێســتاش  تــا  چونكــه   ئامانجه كانــه ،  نزیكبونــه وه ی 

نایانه وێــت ببنــه  كارتێكــی نــاو ده ســتی ئێــران له ناوچه كــه  

و بــه  به رده وامــی ملكه چــی سیاســه ته كانی ئێــران بــن، 

كــه   ئێــران،  مه به ســته كانی  و  ئامانــج  پێچه وانــه ی  بــه  

بریتییــه  لــه  به كارهێنانیــان وه ك بریــكار لــه  ناوچه كــه  

دژی ئــه و واڵت و الیه نانــه ی دژی بوونــی ئێرانــن. 

پێكهاته  و فیكری و سیاسییه كانی حه ماس

سه رچاوه كان:
1.المركز الفلسطيني لإلعالم 

2. وزارة الخارجية األميركية- الجماعات اإلرهابية
/https://www.sasapost.com.3

خالید مشعه ل له گه ڵ عه لی خامنه ئی



سودانى باشوور
دەمارگیری و پاوانخوازی
 شكستیان بە پرۆسه ی 

دیموكراسی هێنا {{
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك
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نزیكه ی حه وت ساڵ تێپه ڕیوه  به سه ر جیابوونه وه  و سه ربه خۆبوونی ده وڵه تی باشووری سودان له  
ده وڵه تی دایك له  باكور، كه  پایته خته كه ی )خه رتوم(ه ، به اڵم ئێستا له  سودانی باشووردا هیچ شتێك 
نییه  كه  جێگه ی ئاهه نگێڕان بێت، له  كاتێكدا ئه و ڕێككه وتننامه  ئاشتیه ی، كه  ده بوو كۆتایی به  
شه ڕی ناوخۆی وێرانكه ر بهێنێت، هێشتا فشه ڵه  و به پێی ڕاپۆرته كانی ڕێكخراوه  نێوده وڵه تییه كان 
واڵته كه  له سه ر لێواری برسێتی و هه ژارییه . تا ئێستا ئاسۆیه كی ڕوون بۆ چاره سه ر یه كجاره كی 
له   باشوور  سودانی  ئاشتی  ڕێككه وتنی  فشه ڵی  و  شلۆقی  ئه وه ی  و  ناكرێت  كێشانه   ئه و  به دی 
له  ویالیه تی  2015 پشتڕاست ده كاته وه ، ئه و پێكدادان و ملمالنێیانه یه ، كه  سه رله نوێ  هاوینی 
جۆبا سه ریهه ڵدایه وه  له  نێوان به ره ی یه كێتی یاخیبووه كانی پێشوو، كه  له  پایته خت چڕبوونه ته وه  

له گه ڵ سه ربازانی سوپای میللی باشووری سودان سه ر به  سه رۆك سالڤا كیر میاردێت.

قه یرانی مرۆیی و ترسان له  داهاتوو

قه یرانێكــی  باشــوور  ســودانی  پێكدادانه كانــی  شــه ڕو 

ــی  ــاڵ ناچاربوون ــه  پ ــه وه  ل ــی لێكه وتۆت ــی به رفراوان مرۆی

ــن  ــه  هه اڵت ــه  دانیشــتوانی باشــوور ب ــه س ل ــۆن ك دوو ملی

ئارامــه كان،  شــوێنه   بــه ره و  دێهاته كانیــان  گونــدو  لــه  

جگــه  له مــه ش نزیكــه ی )5( ملیۆنــی تــر، واتــه  زیاتــر 

ته واوه تــی  شــێوه یه كی  بــه   دانیشــتوان  ســێیه كی  لــه  

ــه   ــه  نێوده وڵه تیی ــه  خۆراكی ــه ك و یارمه تی ــه  كۆم ــت ب پش

ــه   ــراوه  مرۆیی ــه ن ڕێكخ ــه له الی ــن، ك ــه كان ده به س به په ل

نێوده وڵه تییه كانــه وه  بــۆ ئــه و واڵتــه  ده نێردرێــت. بــه  

مافه كانــی  بــواری  لــه   تایبه مته نــد  پارێــزه ری  قســه ی 

ــه  ســودانی  ــان ل ــد دینــگ(: »بارودۆخــی ژی مــرۆڤ )دێڤی

ــراپ  ــتا خ ــز وه ك ئێس ــه  ڕۆژان هه رگی ــك ل ــوور ڕۆژێ باش

نه بــووه ، چونكــه  هه ڵئاوســانه كه  لــه  ده ســت ده رچــووه  و 

شــه ڕه كان به رده وامــه ، كــه  برســێتی و زۆربوونــی تــرس و 

ــه وه   ــدا لێكه وتۆت ــه  ناكۆكه كان ــوان الیه ن ــه  نێ ــی ل دڵه ڕاوكێ

.«

به پێــی ڕاپۆرته كانــی ئاژانســی ڕۆژنامه وانــی فه ڕه نســی 

لــه  دوای جیابوونــه وه ی ســودانی باشــوور لــه  ســاڵی 2011 

بــه   كه لوپه لــه كان  كااڵو  و  خزمه تگوزارییــه كان  نرخــی 

شــێوه یه كی نائاســایی بــه رز بۆتــه وه، هــاوكات له گــه ڵ 

ڕێــژه ی  گه یشــتۆته   كــه   ئێســتادا  هه ڵئاوســانه ی  ئــه و 

ــتامنی  ــای دراوی نیش ــه وه ی به ه ــاڵ كه مبوون ــه  پ %300 ل

شــیاوی  له مســاڵدا .  تایبه تــی  بــه    ،90% ڕێــژه ی  بــه  

ــی ســاڵی 2013دا شــه ڕێكی ناوخــۆی  ــه  كۆتای باســكردنه  ل

ــاو  ــێ له ن ــی و ملمالن ــه وه ی ناكۆك ــا دوایئ ــوێ هه ڵگیرس ن

دابه شــبوون و  كــه   ئــه و ســوپابه ی  ته قیــه وه ،  ســوپادا 

كێشــه ی سیاســی و ئیتنــی به خۆیــه وه  ده بینێــت، ئــه وه ش 

ده گه ڕێتــه وه  بــۆ ئــه و كێبڕكــێ و ناكۆكییانــه ی كــه  لــه  

ــار  ــاك مه ش ــه ی ڕی ــرو جێگره ك ــالڤا كی ــه رۆك س ــوان س نێ

ــا وه ك  ــۆ جۆب ــه وه  ب ــانی 2017 گه ڕای ــه  نیس ــه  ل ــه ، ك هه ی

هه نگاوێــك بــۆ جێبه جــێ كردنــی ڕێككه وتننامــه ی ئاشــتی 

ئابــی 2015 كاتێــك له گــه ڵ ســه لڤا كیــر حكومه تێكــی 

یه كێتــی نیشــتامنیان دروســتكرد. لــه ســودانی  باشــوور 

خــۆراك  نه بوونــی   به ده ســت  كــه س  هــه زار  ســه دان 

له بــری  واڵتیــش  ســه رۆكی  و  ده ناڵێنــن  برســێتیه وه   و 

چاره ســه ركردنی قاتوقــڕی برســێتی و قه یرانــی مرۆیــی 

ــت و  ــه ك ده كڕێ ــك چ ــی خه ڵ ــه وت و قووت ــاره ی ن ــه  پ ب

ــت. ــێ ده كرێ ــی  پ ــی واڵت ــه ڕی ناوخۆی ش

یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   رێكخــراوی  راپۆرتێكــی  به پێــی 

ــوور ده كات  ــودانی باش ــایی س ــی نائاس ــه  بارودۆخ ــاس ل ب

وه ك نوێریــن ده وڵــه ت له ســه ر ئاســتی جیهــان و ده  شــڵێت 
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ˇبيؤطرافياى كؤمارى سودانى باشوور

  

 درومشى دةولَةت                                         ئاآلى سودانى باشوور                                                                                                             

 جوبا )طةورةترين شار( ثايتةخت

 ئينطميسى زمانى فةرمى

 دينكا، شيمك، ئةلنويَر، ئةلساندى، زاندى طروثة ئيتنييةكان

 شودانية باشوورييةكان ناوى دانيصتوان

 شةرؤكايةتى كؤماريى دميوكراتى فيدرالَى شيصتمى حوكم

 شةلظاكري ميارديَت شةرؤكى دةولَةت

 رياك مةشار جيَطرى شةرؤك

 دادوةري، ئازادى، ثيَصكةوتن درومشى نيصتمانى

 ى تةمووز9رؤذى  جةذنى نيصتمانى

 ئةجنومةنى ياشادانانى شودانى باشوور  دةشةآلتى ياشادانان

 1820ى شالَ دامةزراندن و دؤزينةوةى جوطرافى

 2011ى تةموز  شةربةخؤبوون

 ةكيمؤمةتر ضوارطؤش644,329  رِووبةر

 مميؤن كةس 48,01 دانيصتوان

 دؤالرى ئةمريكى )شاآلنة( 1545 داهاتى تاكةكةس

 كةس بؤ يةك كيمؤمةتر ضوارطؤشة 12.81 ضرِى دانيصتوان

 دؤالرى ئةمريكى )بانكى نيَودةولَةتى( مميار 19.17 تيَكرِاى داهاتى طصتى

 جونةيوى شودانى باشوور دراو

 الى راشت ئاراشتةى رِؤيصنت

+˛˛2 كؤدى تةلةفؤنى نيَودةولَةتى  
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 كۆماریباشووریسودانوتلهینهپێگه
 

 
(ی كەوەدی، بۆ State Petroleumسەرەتب چەود كۆمپبویبیەكی بچَُك كبرییبن لە پرۆژەكەدا كرد َەك كۆمپبویبی )

 بەرمیل لە رۆژێكدا بەرٌەمٍێىب 02222دا بە بڕی 6991یەكەمجبر وەَتی سُداوی لە حُزەیراوی سبڵی 

% َ 02%َ مبلیسيب بە رێژەی 02لەبەردەم ٌبتىە وبَەَەی گرَپی ئیئتیالفی ببزرگبوی چیىی بە رێژەی   َي دەرگب كبیً
 َت رتی وً كً  % ديبريكرا ل2ً% َ پشكی حكُمەتی سُدان بە رێژەی 02كەوەدا بە رێژەی 

( ٌەزار بەرمیل 002( ٌەزار بەرمیلەَە بۆ )622( سبڵدا ئبستی بەرٌەمٍێىبوی وەَتی سُدان لە )0تەوٍب لە مبَەی )
 لە رۆژێكدا زیبدیكرد

( كیلۆمەتر ڕاكێشرا َ 6122ٌێڵی بۆری گُاستىەَەی وەَت لە كردڤبوەَە تب كەوبرەكبوی دەریبی سَُر بە درێژایی )
 بەسترایەَە بە بەودەری )بەشبئیر(، كە تبیبەت بۆ ٌەوبردەكردوی وەَتی خبَی سُداوی

پباڵَگەی )الجیلی( شبوبەشبوی پباڵَگەی )پۆرت سُدان( دەستی بە بەرٌەمٍێىبوی بەرٌەمە وەَتییەكبن كرد كە 
 بەرمیل لە رۆژێكدا بەرز بێتەَە 02222بەرمیل وەَتی ٌەیەَ چبَەڕَان دەكرێت بۆ  22222تُاوبی بەرٌەمٍێىبوی 

بە یبرمەتی زلٍێسە جیٍبوی َ ٌەرێمییەكبن دەستیبن پێكرد   شەڕَ ملمالوێكبن لەسەر وەَت لە ببشَُری سُدان كً
 سەدان ٌەزار قُرببویبن لێكەَتەَە

كبوی كۆمبری  وبكۆكً  كۆوترۆڵكردوی كێڵگەكبوی وەَت بَُە جێگەی ملمالوێ َ بەریەككەَتىی زیبتر لە وێُان ٌێسي
 ببشَُری سُدان

لەسەر پچڕیىی بەرژەَەودییەكبن لە ئەفریقیب چەود ٌێسێكی وێُدەَڵەتی وبكالسیكی   گەمەی وەَت َ ملمالوێ
 بەشدارییبن تێدا كردََە َەك چیه َ مبلیسیب، كە خبَەوی دََ ئببُری بەٌێسی ئبسیبن
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 ناوی حزب و بزووتنەوە سیاسییەكانی سودانی باشوور

ˇ 

 
ˇ 

 ناوى حزب يان بزووتنةوةى سياسى

 بسووتنةوةى رزطارخيوازى ميللى شودان

 بسووتنةوةى رزطارخيوازى طةىل شودان لةثيَناو طؤرِينى دميوكراشي

 كؤرِبةندى دميوكراتى شودانى يةكطرتوو

 يةكيَتى حسبةكانى شودانى ئةفريقي 

 بةرةى جيَمس ئةليوبا ˛يةكيَتى حسبةكانى شودانى ئةفريقى 

 بةرةى دميوكراتى يةكطرتوو

 كؤرِبةندى دميوكراتى شودانى باشوور

 يةكيَتى نيشتمانى شودانى ئةفريقى

 حسبى ليرباىل شودانى باشوور

 حسبى شيوعى شودانى باشوور
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 گرووپە ئیتنییەكان

  

 
مۆماری سىداوى باشىور مۆمەڵێل هۆزو خێڵی ئەفریقی لەخۆ گرتىوە، مە دابەشبىون بۆ دوو گروپ: )ویلی یەك( 

 مە بریتیه لە هۆزەماوی )دیىنا، ئەلىىێر، شێرلىك، شیلل، ئاشىلی، ئەلجىز(

 گروپی )ویلی دوو( بریتیه لە هۆزەماوی ئەلباریا، ئەلالتۆما، ئەلمۆرلی، پاوتۆیە،

 ئەلساودی، ئەلفرتیت

( ملیۆن مەش مەزەودە 01، ژمارەی داویشتىاوی باشىوری سىدان بە زیاتر لە )2102بە گىێرەی سەرژمێری ساڵی 
 دەمرێت، هەرچەودە هیچ سەرژمێرییەمی ورد سەبارەت بە ژمارەی گروپە ئیتىییەماوی ئەو واڵتە لەبەردەستدا ویيە

 هۆزی دیىنا بە گەورەتریه گروپی ئیتىی دادەورێت لە دوای ئەویش هۆزەماوی ئەلىىێرو

 شیلل و ئەلساودی دێه

ریاك مەشار، مە سەر بە هۆزی )ئەلىىێر(ە بىو لەگەڵ والم ئامىه لە هۆزی شیلل بەهۆی هەژمىووی هۆزی 
 دیىناوە بسووتىەوەمەیان جێهێشت و دواتر بە واوی بسووتىەوەی )الىاصر(وە واسران
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 ئایین و ئاینزاكان
  

 

سەرۆكی ئێستای كۆماری باشىوری سىدان )سەلڤا كیر میادردێت( كەسێكی مەسیحی كاسۆلیكیەو پێداگری لەسەر ئەوە 
كردووە، كە دەوڵەتی باشىوری سىدان لەسەر بىەمای رێسگرته لە ئازادی بیروڕاو جیاوازی وێىان ئاییىەكان درووست 

 بىوە
ئاییىی داویشتىاوی كۆماری سىداوى باشىور پێكهاتىوە لە هەردوو ئاییىی ئیسالم و مەسیحی، جگە لە باوەڕداران و 

 شىێىكەوتىاوی ئایىسا ئەفریقاییە كالسیكیەكان و بتپەرستەكان
زۆربەی مەسیحیيەكان كاسۆلیكی و ئەوگلیكاویه، سەرەڕای بىووی چاالكی و پەیڕەوی ئاییىی كە لەالیەن تائیفەكاوی 

 دیكەوە پەیڕەو دەكرێت
دات كە  لە دواییه سەرژمێری فەڕمی كۆودا بۆمان دەردەكەوێت كە كتێبی سااڵوەی مىژدەبەریی مەسیحی ويشاوى دي

 %ی داویشتىاوی باشىوری سىدان بتپەرسته و باوەڕییان بە هیچ ئایىێك ویيە2تەوها 

%یان مەسیحیه80%یان مىسڵمان و 18رێژەكەی تری داویشتىان   
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 ( ویالیەت01دابەشبوونی ئیداری باشووری سودان بۆ )

( بیامدا دابەشبووە و 54( مانتۆن و )6پایتەختەمەی )جوبا(یە و بەسەر ) ویالیەتی ئیستیوایی ناوەڕاست
 مەسە 505.30441رێژەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 54( مانتۆن و ).5پایتەختەمەی )یامبیۆ(یە و بەسەر ) ویالیەتی ئیستیوایی خۆرئاوا
 مەسە6560.16ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 43( مانتۆن و )4پایتەختەمەی )تۆریت(ە و بەسەر ) ویالیەتی ئیستیوایی خۆرهەاڵت
 مەسە 6.60565ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 56( مانتۆن و )4پایتەختەمەی )رمبیل(ە و بەسەر ) ویالیەتی ئەىبوحێرات
 مەسە .664013ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 51( مانتۆن و )1پایتەختەمەی )مواجوك(ە و بەسەر ) ویالیەتی واراب
 مەسە 6110614ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 56( مانتۆن و )3پایتەختەمەی )واو(ە و بەسەر ) ویالیەتی خۆرئاوای دەریای غەزاه
 مەسە 3330535ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 36( مانتۆن و )4پایتەختەمەی )ئویو(ە و بەسەر ) ویالیەتی بامور دەریای غەزاه
 مەسە 11.0464ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 14( مانتۆن و )51پایتەختەمەی )بور(ە و بەسەر ) ویالیەتی جۆنقييی
 مەسە 5034406.1ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 13( مانتۆن و )6پایتەختەمەی )پانتیۆ(ە و بەسەر ) ویالیەتی اىوحدە
 مەسە 44404.5ژمارەی دانیشتوانەمەی 

( بیامدا دابەشبووە و 70( مانتۆن و )10پایتەختەمەی )مەىناه(ە و بەسەر ) ویالیەتی بەرزاییەمانی نیو
مەسە  964.353ژمارەی دانیشتوانەمەی   

سالڤا كیر سه رۆكی باشووری سودان ریاك مشار سه رۆكی ئۆپۆزسیۆنی باشووری سودان
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ــێتی  ــكرا برس ــه  ئاش ــه دا ب ــه و واڵت ــێكی ئ ــد به ش ــه  چه ن ل

ــه   ــوه ی دانیشــتوانی ســودانی باشــوور، ك ــه وه . نی باوبوه ت

ژماره یــان پێنــج ملیــۆن و )500( هــه زار كه ســه ، به ده ســت 

خزمه تگوزارییه كانــه وه    و  خــۆراك  نه بوونــی  و  كه مــی 

لــه   باشــوور  ســودانی   2011 ســاڵی  لــه   ده ناڵێنــن. 

ــودان  ــی س ــه  ده وڵه ت ــدا ل ــتی جه ماوه ری ــییه كی گش ڕاپرس

ــان  ــه ی جیه ــه ر نه خش ــه ت له س ــن ده وڵ ــۆوه و نوێری جیاب

و لــه  ســاڵی 2013 شــه ڕی ناوخۆیــی لــه و واڵتــه دا ده ســتی 

ــه .           ــتا به رده وام ــا ئێس ــردو ت پێك

لــە دوای بەرپابوونــی ملمالنێــی ئيتنــى، ديينــى و خێڵەكــی 

ــە 15ی  ــی ســوداىن باشــووری ل ــی نوێ ــە ســایەی دەوڵەت ل

كانوونــی یەكەمــی ســاڵی 2013، ئيــر ئــەو دەوڵەتــە تــازە 

هەڵگیرســانی  هەڕەشــەی  بــەر  كەوتۆتــە  لەدایكبــووە 

ــەر  ــە ئەگ ــی ك ــی و دیین ــی ئیتن ــەڕێكی ناوخۆی ــری ش ئاگ

نابێــت  هەڵبگیرســێت كۆتایــی هاتنــی هــەروا ئاســان 

و جارێكــی دیكــە كاولــكارى و مەینەتییەكانــی شــەڕی 

خوێنــاوی ئیتنــی به رپــا ده بێــت. 

باكگڕاوندی ملمالنێكانی دەوڵەتی باشووری سودان

ــان  ــودان ئەوەم ــووری س ــی باش ــی دەوڵەت ــی واقیع رەوش

پێدەڵێــت ئــەو دەوڵەتــە نوێیە كــە ژمارەی دانیشــتوانەكەی 

نزیكــەی )10( ملیــۆن كــەس دەبێــت، لــە )60( هــۆزو 

گروپــی ئیتنــی خێڵەكــی پێكهاتــووە كــە گەورەترینیــان 

ــە كــە ســەرۆكی باشــووری ســودان  ــی دینكای ــی ئیتن گروپ

ــان  ــە و ژمارەی ــەو هۆزەی ــەر ب ــت( س ــر میاردی ــالڤا كی )س

نزیكــەی )4( ملیــۆن كەســە، كــە %40ی كــۆی دانیشــتوانی 

ــە  ــكا ب ــۆزی دین ــا ه ــت. هەروەه ــە پێكدەهێنێ ــەو واڵت ئ

لــە دوای  ئەفریقیــا دادەنرێــت  دووەم گــەورە هــۆزی 

ــە دوای  ــای باشــوور. ل ــی ئەفریقی ــە واڵت ــۆ( ل هــۆزی )زۆل

هــۆزی دینــكا، هــۆزی )ئەلنوێــر( بــە پلــەی دووەم دێــت 

لــە ڕووی ژمارەیانــەوە، كــە نزیكــەی یــەك ملیــۆن كەســن. 

سیســتمی نوێــی فەرمانــڕەوا لــە دەوڵەتــی ســوداىن باشــوور 

گرنگــی ئەمجــۆرە پێكهاتەیــەی بــە هەنــد وەرگرتــووە، كــە 

سیســتمێكە بەگوێــرەی دەســتوری واڵتەكــە بــە سیســتمی 

ــی  ــی میلل ــی دیموكرات ــی فیدراڵ ــەرۆكایەتی و كۆمارێك س

ناســێراوە و بــژاردەی حزبــی فەرمانــڕەوا كــە بزووتنــەوەی 

میللــی باشــووری ســودانە لەســەر ئــەوە پێكهاتــوون، 

كــە ســەرۆكی واڵت ســەر بــە هــۆزی )دینــكا( بێــت و 

ــت.  ــر( بێ ــە هــۆزی )ئەلنوێ جێگرەكەشــی ســەر ب

میدیــاوە  كەناڵەكانــی  لەالیــەن  كــە  وێنانــەی  ئــەو 

باوكرانــەوە، قەبــارەی راســتەقینەی ئــەو وێرانكارییانــە 

نیشــاندەدات، كــە بەســەر بــازاڕەكان و ماڵــی هاواڵتیانــدا 

هاتــووە لــە شــارەكانی )مایــوم(ی ویالیەتــی ئەلوەحــدەی 

دەوڵەمەنــد بــە نــەوت و شــاری )پــۆر( پایتەختــی ویالیەتی 

جۆنقللــی، كــە شــەڕو نائارامــى و كوشــتاری قــورس تێیــدا 

ڕوویــداوە. بــە گوێــرەی راپۆرتــە نێودەوڵەتییــەكان لــە 

ــوان  ــە نێ ــەكان ل ــەڕو پێكدادان ــتپێكردنەوەی ش دوای دەس

ــەی  ــاردا، نزیك ــی مەش ــرو الیەنگران ــالڤا كی ــی س الیەنگران

)2200(كــەس كــوژراون و )200( هــەزار كەســی دیكــەش 

لەژێــر بــاری تــرس و توندوتیژیــدا ناوچەكانــی خۆیــان 

ــتووە. جێهێش

سەرچاوەكان: 

پێگــەی )الجزیــرە نێــت(، رۆژنامــەی )الشــرق االوســط( ژمــارە 

)9312(، ویكیپیدیــا

http://www.aawsat.com/details.asp?article=23619

  7&issueno=9312#.UuZyHtLfq1s

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / o p i n i o n s /

4da7-b562-bdf1868fac53-16d1-pages/3a4f4276

/http://ar.wikipedia.org/wiki

h t t p : / / w w w . a l j a z e e r a . n e t / n e w s /

8/7/reportsandinterviews/2016



هه ڵپه ی گه ڕانه وه ی ڕووسیا 
بۆ كه ناری ئاوه  گه رمه كان  {{
له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك  

كه ڵكه ڵه ی تێپه ڕاندنی هێڵه  سووره كان 
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ڕووسیا لەالیەن دەوڵەتانی ناوچەكەوە لە بارودۆخێكی باشتر لە جاران لێی دەڕوانرێت لە ڕووی 
پێودانگی سیاسی و ئابووریی و ته نانه ت سه ربازیشه وه ، ئامانجیشی ئه وه یه  تا هه له  ره خساوه كان 
بقۆزێتەوە.  ناوه ڕاست  خۆرهه اڵتی  ناوچه ی  له   زیاتر  پێگه ی  و  بەرژەوەندی  بەدەستهێنانی  بۆ 
ئەگەرچی مەترسی بەركەوتنی زیانی ئاسایشی لە بونیادگەرایی و ڕادیكالیزمی دیینیدا گرنگترین 
بۆ  ئامادەیی مۆسكۆ  بووە، بەاڵم  ڕووسیا  و فۆرمپێدانی سیاسەتی دەرەوەی  لەقاڵبدان  هۆكاری 
دەوڵەتانی  له   تەواوی  بە  سه ربازی  جبەخانەی  و  چەك  فرۆشتنی  و  نوێ  بازاڕی  بەدەستهێنانی 
ئەم ناوچەیەدا ره نگی داوه ته وه ، چونكە ئەوە خاڵی هەرە گرنگی سیاسەتەكانی ڕووسیا بووە لە 

بەرامبەر ڕۆژهەاڵتی ناویندا. 

راگــوزەرو  قۆناغێكــی  تێپەڕكردنــی  دوای  لــە  ڕووســیا 

ــدا و  ــەژە ئابوورییەكانی ــەو تەنگ ــەر ئاریش ــی بەس زاڵبوون

ــووری  ــی و ئاب ــەقامگیری سیاس ــاری س ــە كه ن ــتنی ب گەیش

ئاســتی  لەســه ر  گەشــەكردنی  ســه رله نوێ  و  رێژه یــی 

ــی  ــر وەك زلهێزێك ــت جارێكی ــتا دەخوازێ ــۆدا، ئێس ناوخ

ــە  ــەر ل ــر، ئەگ ــی ت ــە واتایەك ــی ســەرهەڵبداتەوە. ب جیهان

پۆتیــن(دا  )ڤالدیمێــر  ســه رۆكایه تی  پێشــووی  خولــی 

فۆكســی ســەرەكی لەســەر بەڕێوەبــردن و چارەســەری 

ئــەوا  بووبێــت،  ناوخۆییــەكان  ئاریشــە  تێپەڕاندنــی  و 

لــە خولــی ئێســتایدا فۆكــس و پێداگرییه كانــی لەســەر 

خۆئامادەكردنــی  و  دەرەوە  سیاســەتی  به هێزكردنــی 

ــك لەســەر ئاســتی  ــه  وەك زلهێزێ ــەری كردن ــۆ ڕكاب ــوێ ب ن

نێودەوڵەتــی، چونكــە ڕووســیا خوازیــاری ئەوەیــە جارێكــی 

تــر رۆڵ و كاریگــەری خــۆی لــە گۆڕەپانــی سیاســەتی 

جیهانیــدا بگێڕێــت و بگەڕێتــەوە بــۆ قۆناغــی شــكۆو 

ــاری  ــۆ كه ن ــه وه  ب ــی گه ڕان ــه  تایبه ت ــی پێشــووی، ب هەیبەت

ناوه ڕاســت(.  )خۆرهه اڵتــی  لــه   گه رمــه كان  ئــاوه  

ــیای  ــكۆی ڕووس ــه وه ی ش ــۆ گه ڕاندن ــن ب ــی پۆتی هه وڵدان

ــی فیدراڵ

ــی  ــی ڕووس ــە زمان ــە ب ــیا، ك ــی ڕووس ــتمی فیدراڵیه ت سیس

خــۆی  بــۆ  فیدراتســیا(،  )ڕاسیســكایا  پێیدەوترێــت 

فراوانریــن واڵتــی جیهانــە. پانتایــی و پێگەیەكــی جوگرافــی 

ــیا و  ــوه ری ئاس ــوری كیش ــە باك ــە و دەكەوێت ــی هەی گرنگ

ــەڵ )14(  ــی لەگ ــنوری هاوبەش ــا و س ــی ئەوروپ رۆژهەاڵت

ــە ڕێگــەی ســنورە  ــە، ل ــی و ئاســیەوی هەی ــی ئەوروپ واڵت

دەریاییەكانیشــیەوە پەیوەنــدی باشــی لەگــەڵ واڵتانــی 

ــای  ــۆن، دەری ــای ژاپ ــگ، دەری ــای برین ــەری دەری دەوروب

هەیــە.  بەڵتیــك  دەریــای  و  ڕەش  دەریــای  خــەزەر، 

ــەژادی ڕووســی  ــەوە و ن ــە نەت %80ی خەڵكــی ڕووســیا ل

پێكهاتــوون و نەتەوەكانــی تریــش بریتیــن لــە: تەتــەر، 

داغســتانی،  ئەرمەنــی،  چیچانــی،  چواشــی،  ئۆكرانــی، 

بالــكاری،  چەركــەس،  ئەنگۆشــی،  ئــاواری،  مەغۆلــی، 

ئۆســیتیایی، ئــازەری، جۆرجیــی.

شەڕی سارد دووبارە دەبێتەوە؟
و  ناتــۆ  پەیامنــی  ڕووســیا،  ســەربازی  نوێــی  تیــۆری 

ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــی ئەمەریــكای وەك گەورەتریــن 

هەڕەشــە لــە دژی ئاسایشــی نەتەوەیــی هەڵســەنگاندووە، 

ــدان و  ــە پەرەپێ ــان ل ــی نیگەرانییەكانی ــە دەربڕین ــە ل جگ

پێداگریكردنــی ئەمەریــكا لە ســنورداركردنی رۆڵی ڕووســیا، 

ــت.  ــییەك ده درێ ــد مەترس ــە چەن ــاژە ب ــكراش ئام ــە ئاش ب

مووشــەكیی  سیســتەمی  مەترســییانە،  لــەو  یەكێــك 

ــی  ــە جێگیركردن ــیا پێیوای ــتییە، ڕووس ــراتیژی دژە بالیس س

جیهانــدا  لــە  ناوه كــی  هاوســەنگی  سیســتەمە  ئــەو 

ناوه كــی  چەكــی  بەكارهێنانــی  كرملیــن  دەگۆڕێــت. 

ــاوە،  ــۆی دان ــی خ ــە ماف ــیا ب ــە ڕووس ــردن ل ــۆ بەرگریك ب

بابەتــی چەكیــش لــە بۆشــایی ئاســامن، كــە بیرهێنانــەوەی 
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 بیۆگرافیای ڕووسیای فیدراڵی
  

 
 كۆشكی كرملین                                                      دروشمی كۆماری ڕووسیا                  

 ئیلبرۆش رزتریهلُتكًبً

 زَیهریایقًدي وسمتریهلُتكً

 كمچُارگۆش1700750400ً رڕََبً

 مۆسكۆ ختپایتً

 ڕَسی ڕمیزماویفً

 كانڕَسً واَیداویشتُان

 ملیۆن14209460800  یداویشتُانژماري

 ²ن/كم8.3 چڕیداویشتُان

 تیرۆكایًسًكۆماریفیدراڵیویُي اڵتسًسیستمیدي

 ڤالدیمێرپۆتیه تَڵًرۆكیديسً

 دیمیتریمێدڤیدیڤ زیرانرۆكَيسً

 1547ساڵی زراودنمێژََیدامً

 ی،رابیت20ًكان،گرَپیكگرتُيیًَيتًوً تیَڵًودامێتیوێُديئً

 َرَپاویئًوجُمًخۆ،ئًربًتاویسًَڵًدي

 ترلیۆندۆالر2.588 كۆیداٌاتیواَخۆ

 دۆالر140376 شكًداٌاتیتاكً

 0.755  یمرۆییشًٌێمایگً

 (66رز)بً پۆلێىیجیٍاوی

 ڕۆبڵیڕَسی دراَ

 الیڕاست یڕۆیشتهئاراستً

 ru .su. روێتكۆدیئیىتً
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 لەالیەن َاڵتاوی  ڕََسیا كڕیىی چەك َ كەلُپەلی سەربازی

 ك چً  پارچً ی ژماري پێی بً رۆژٌەاڵتی واَەڕاست

                    3102 3102   3102 واَی َاڵت          
 21723 27131 42732   سعُدیً           

 2220 2222 2732 یت كُي
 2732 2732 2732 ر تً قً

 0224 0322 0102 یه حري بً
 33744 0 3242 02132 ئیمارات   

 2232 00222 03222 عُممان        
 04714 02722 02027 ئێران

 
 

  َي زلٍێسيچەك َ كەلُپەلی سەربازی لەالیەن َاڵتاوی ئاماری فرۆشتىی 

 تی كڕیار َڵً دي 3102 تی فرۆشیار َڵً دي
 ڕاست اڵتی ناوه خۆرهه ملیار دۆالر 4.8 ریكا مه ئه
 واڵتانی جیهان ۆالرملیار د 2..7 ریكا مه ئه

 واڵتانی جیهان ملیار دۆالر 01 سیای فیدراڵیورو
 واڵتانی جیهان ملیار دۆالر 8.4 نسا ڕه فه
 واڵتانی جیهان ملیار دۆالر 8.0 ریتانیا به
 واڵتانی جیهان ملیار دۆالر 3.. ڵمانیا ئه
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رئاستیجیيانسولوییتەرخانكردنیزۆرترینبٌدجەیسەربازندیپۆلێنبو

تًڵودهناًی ژمارە ملیار/بٌدجە 
 دۆالر

بەرىەميێنانبوبەراًرد  

 3.5 616 ئەمەریكا 1
 2.1 216 چیه 2
 4.5 84.5 ڕووسیا 3
سعودیً 4  86.8 16.4 
ەوساڕفە 5  62.3 2.2 
ریتاویابً 6  66.5 2.2 
ىدستانٌ 7  56 2.4 
 1.2 46.5 ئەڵماویا 8
 1 45.8 ژاپۆن 9
 2.6 36.7 كۆریایباكور 16
 1.4 31.7 بەرازیل 11
 1.5 36.9 ئیتالیا   12
رالیاوئوست 13  25.4 1.8 
بیريعًئیماراتی 14  22.8 5.1 
 2.2 22.6 توركیا 15
مانوع 16  9.6 11.4 
 5.3 4.8 كوەیت 17
 16 3.7 قەتەر 18
 4.5 1.4 بەحرەیه 19
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وەك  ئەســتێرەكاندا  شــەڕی  لــە  ڕووســیایە  هەســتیاری 

مەترســیەكی گرنــگ ئامــاژەی پێكــراوە، جگــە لــەوەش 

ــە هەڕەشــە  ــی ب ــا دەرەكییەكان ــك كۆمپانی چاالكــی هەندێ

ناوبــردووە و بەپێــی راگەیاندنــەكان چەنــد خاڵێكــی نوێــی 

لــە بەســتێنی دابینكردنــی بەرژەوەندییه كانــی ڕووســیا لــە 

جەمســەری باكــوور وروژانــدووە. 

دەكرێــت تێڕوانینــی ڕووســیا بــۆ جیهانــی ده ره وه  لــە ســێ 

ڕەهەنــدەوە شــڕۆڤە بكرێــت: 
1.ڕە هه ندی ئاسایش 

ــەوە  ــی ناوین ــی رۆژهەاڵت ــە ئاسایش ــیا ب ــی ڕووس ئاسایش

گرێــدراوە، هەرجــۆرە پشــێوییەك لە ئاشــتی و ســەقامگیری 

ناوچەكــە جگــە لــە زیانــی ئابــوری، ڕووســیا بــەرەو شــەڕ و 

پێكدادانــی كاولكاریــی زۆر مەترســیدار دەبــات. هــۆكاری 

ســەرەكی نیگەرانبوونــی ڕووســیا، بــۆ جێگیربوونــی نزیكــی 

)20( ملیــۆن موســوڵامن لــە بەشــی باشــوری ئــەم واڵتــەدا 

قەفقازیــای  ناوچــەی  لــە  تایبەتــی  بــە  دەگەڕێتــەوە، 

باكــوور. دووجــار شــەڕو پێكدادانــی ڕووســیا لەگــەڵ گروپە 

ــااڵنی 1994  ــە س ــان ل ــی چیچ ــە جوداییخوازەكان چەكداری

و 1999 و رادیكاڵیزەبوونــی بەشــی زۆری موســڵامنان و 

پەرەســەندنی ئیســالمی ســەلەفی لــەو واڵتــە بەرپــا بــووە. 

سیاســەتی پشــتگیریكردنی حكومەتــی مۆســكۆ لــە كۆماری 

رسبیــا، لــە ناوچەكانــی بۆســنیا و كۆســۆڤۆ، لــە ئەنجامــدا 

بــووە هــۆكاری الوازكردنــی پێگــەی ڕووســیای فیدراڵــی لــە 

جیهانــی عەرەبــی و ئیســالمی. هەروەهــا هاوكاری ڕووســیا 

لەگــەڵ ئەمەریــكا بــۆ روخانــی رژێمــی بزوتنــەوەی تاڵیبان 

لــە ئەفغانســتان، بــووە هــۆی بەهێزبوونــی بــەرەی دژ بــە 

ڕووســیا لــە جیهانــی عەرەبیــدا. 

2.ڕە هه ندی سیاسیی 

ئەگەرچــی ڕووســیا هەوڵــی بەهێزكردنی پەیوەنــدی لەگەڵ 

ــتینی  ــاس(ی فه له س ــەوەی حەم ــوریا و )بزووتن ــران، س ئێ

داوە، بــە هەمانشــێوەش لــە هەوڵــی ئەوەدایــە خــۆی لــە 

هاوپەیامنانــی ئەمەریــكا لــە رۆژهەاڵتــی ناویــن وەك: 

ســعودیە، قەتــەر، ئیــامرات، ئــەردەن و میــر نزیــك 

ــكات  ــە دانوســتان ب ــكا ناچــار ب ــەوە، تاوەكــو ئەمەری بكات

و دزەكردنــی ئەمەریــكا بــۆ ناوچــەی ئاســیای ناوەنــدی و 

ناوچــەی قەفقازیــا و رۆژهەاڵتــی ناویــن ســنوردار بــكات. 

ئەگەرچــی بەرهەڵســتی لــە دزەكردنــی ئەمەریــكا لــە 

ئاســیای ناوەنــدی و قەفقازیــا و باڵتیــك و رۆژهەاڵتــی 

ــەوە  ــەر ئ ــە، لەب ــان نیی ــی ئاس ــا كارێك ــا و ئۆكرانی ئەوروپ

ڕووســیا تەنیــا دەتوانێــت بــە ملمالنێــی بەرژەوەنــدی، 

ــی  ــە رۆژهەاڵت ــكا ل ــەتەكانی ئەمەری ــی سیاس دژایەتیكردن

ناویــن، فۆكــس و هەژموونــی ئەمەریــكا لــە هەندێــك لــەو 

دیدارێکی فەرماندە سەربازییەکانی ئێران و روسیا
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ناوچانــە دوور بخاتــەوەو بــەرەو شــوێنەكانی تر پەلكێشــی 

ــكات. ب

3.ڕە هه ندی ئابووری

ســەرچاوەكانی وزە و گەشــەی پیشەســازی پێشــكەوتووی 

ســه ربازی و دۆزینــەوەی بــازاڕی نــوێ بــۆ فرۆشــتنیان، 

بوارێكــی جیاوازتــری لــە ڕابــردوو بــۆ ڕووســیا ڕەخســاندوە. 

بــە گشــتی ڕووســیا %27 بــازاڕی  هەنــاردەی چــەك و 

كەرەســتەی ســەربازی جیهانــی بــۆ خــۆی مســۆگەر كردووە 

و لــە دوای چیــن لــە پلــەی دووەمــی جیهاندایــە. واڵتانــی 

رۆژهەاڵتــی ناویــن بــە هاوردەكردنــی %17ی چه كــی 

رووســیی ســێیەم بــازاڕی كڕینــی چــەك و جبەخانــەی 

چه كــی  كڕیارانــی  گەورەتریــن  پێكدەهێنــن.  ڕووســیا 

ــڕی 3.7  ــە ب ــران ب ــە: ئێ ــن ل ــتادا بریتی ــە ئێس ــیاش ل رووس

ملیــار دۆالر، جەزائیــر بــە بــڕی 2.3 ملیــار دۆالر، ئیــامرات 

بــە بــڕی 1.8 ملیــار دۆالر. هه ریه كــه  لــه  یەمــەن، ســوریا، 

كوەیــت، ســودان و توركیــاش چەكــی پێشــكەوتوو لــە 

ــڕن.  ــیا دەك ڕووس

ئامانجەكانی ڕووسیا لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست    

ــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت،  بــە گشــتی ڕووســیا ل

مەبەســتیەتی بــە چەنــد ئامانجێكــی بنه ڕه تــی بــگات 

ــە: لەوان

1.فرۆشــن و دۆزینــەوەی بــازاڕی نوێــی كڕیــاری چــەك و 

كەلوپەلــی ســەربازی. 

2.پەلەكــردن لــە رەوتــی ئاشــتی عــەرەب و ئیرائیــل، وەكو 

الیەنێكــی پشــتگیری ئاشــتی لــە ناوچەكــە و جیهاندا.

زلهێــزی  یەكــەم  وەك  ڕووســیا  نازنــاوی  3.ژیانــەوەی 

خۆرهــه اڵت.

ــكا  ــی ئه مه ری ــراتیژی و سیاس ــایی س ــەوەی بۆش 4.پڕكردن

لــە ناوچەكــە.       

ژیانەوەی ئابووری ڕووسیا
كۆمپانیــای گازپرۆمــی ڕوســی %40 گازی رسوشــتی ئەوروپا 

دابینــدەكات و گەورەتریــن هەنــاردەی گازی جیهــان و 

زیاتــر لــە %23,7 پاشــەكەوتی تــەواوی گازی جیهانــی 

هەیــە.  كۆمەڵــەی ئابــووری ئاســیایی و ئەوروپایــی نــارساو 

بــه  )ئۆراســیا( لــە ســاڵی 2000 دامــەزراوە و ئه ندامه كانــی 

بریتیــن لــە : بیالڕووســیا، قەفقازیــا، قیرغیزســتان، ڕووســیا، 

ــیا  ــاڵی 2018وه  ڕووس ــە س ــتان. ل ــتان و ئۆزبەكس تاجكیس

ســااڵنە 38 ملیــار مه تــر ســێجا گاز هەنــاردەی واڵتــی چیــن 

دەكات، كــە یــەك لەســەر چــواری بەكارهێنانــی ناوخۆیــی 

ــووری هــه ردوو واڵت  ــدی ئاب ــت. پەیوەن ــن پێكدەهێنێ چی

هەتــا ســاڵی 2020 دەگاتــە 200 ملیــار دۆالر

ــی  ــەر پێنج ــەك لەس ــیا، ی ــا و بیالڕووس ــیا و قەفقازی ڕووس

نەوتــی  %ی   15 نزیكــی  و  جیهــان  گازی  پاشــەكەوتی 

ــی  ــە مانگ ــۆم( ل ــای )ڕووس ئەت ــە. كۆمپانی ــان هەی جیهانی

داهاتــوو،  ســاڵی   10 هەتاكــو   2015 ســاڵی  تەممــوزی 

چەنــد وێســتگەی وزەی ناوەكــی كارەبایــی بــە بەهای 101 

ــدا به رهــه م  ــە واڵتانــی جیهان ــار و 400 ملیــۆن دۆالر ل ملی

ــتگەی  ــازاری وێس ــیا %25ی ب ــكی ڕووس ــت و پش ده هێنێ

وزەی ناوەكــی جیهــان پێكده هێنێــت.

سەرچاوەكان:       

http://www.isrjournals.ir/fa/america-europe-

farsi/1129-special-article-farsi96.html

/http://www.irdiplomacy.ir/fa/page

http://www.hamshahrionline.ir/details/299574/

world/russiacaucasus

/http://russia-trade.blogfa.com

http://p313.ir/post-85463.html

http://www.military.ir

rasanehiran.com/vdchi-ni.23n-idftt2.html

http://www.dw.com

_140521/05/ttp://www.bbc.com /business/2014

an_china_russia_gas_deal

http://irdiplomacy.ir

 .http://www.nahimi

   www.rusiran.com/archives/000437.shtml
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واڵتی توونس لە ناو قەیرانێكی ئابووری و كۆمەاڵیەتیی سەخت و تاقەتپڕوكێندا دەژی، بە هۆی 
هاڕەكردنی نرخی دیناری توونسی لە بەردەم دۆالردا، جگە لەوەیش كێشەی هەڵئاوسان و دابەزینی 
توانای كڕین گەییشتوەتە بەرزترین ئاستەكانی لە دوای ڕووخاندنی ڕژێمەكەی زێن ئەلعابدین بن 
عەلی لە ساڵی 2011، بە جۆرێك، بژێویی ئەو توێژانەی هەراسان كردوە كە داهاتیان مامناوەند 
و نزمە و زۆر هەژارن، بەاڵم ئەم قەیرانە هێشتا بەرپرسان و بڕیاربەدەستانی توونسی بە ئاگا 
نەهێناوە تا ئەو ئاستەی ژیانی خەڵكی واڵتەكە گەییشتوەتە لێواری تەقینەوە و تیاچوون، چونكە 
جگە لە قەیرانە ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكان توونسیان خستووەتە ناو گێژاوێكی سیاسییشەوە، كە 
هەموو الیەنە سیاسییەكان بەوانەی دەسەاڵت و ئەوانەی بەرەی ئۆپۆزسیۆنیش لێی بەرپرسیارن، 
لە كاتێكدا كە ئەگەری گۆڕینی ئەو بارودۆخە گەییشتوەتە تەنگەیەكی تاریك و لەوانەیە باجەكەی 

لە سەر شانی ئەو واڵتە زۆر قورس بكەوێت. 

بەڵگەنامەی قرتاج و گەڕان بە دوای دەرچەیەكدا 
لــە بــەردەم گەورەبوونــی ئــەو قەیرانــەدا، كە ڕۆژ لــە دوای 

ــەر  ــت ه ــییەكان هەڵدەچنێ ــە توونس ــگ ب ــر تەن ڕۆژ زیات

ــەوەی  ــس، بزووتن ــەوازی توون ــی بانگ ــە حیزبەكان ــە ل یەك

حیزبــی  توونــس،  پــرۆژەی  بزووتنــەوەی  نەهــزە، 

ــس  ــۆی توون ــی ئاس ــەل، حیزب ــەوەی گ ــار، بزووتن ئەملەس

ــازاد  ــتامنیی ئ ــی نیش ــخەری و یەكێتی ــی دەستپێش و حیزب

ــی  ــە ڕێگەچایەك ــن ب ــۆ گەییش ــتوە ب ــان داڕش پرۆژەیەكی

گونجــاو و ســەركەوتوو بــۆ قەیرانــە سیاســی، ئابــووری 

ژێــر  لــە  ئەوەیــش  توونــس،  كۆمەاڵیەتییەكانــی  و 

ــی  ــەقامی توونس ــەوەی ش ــەی تەقین ــی هەڕەش كاریگەری

لــە  ئــەو واڵتــە  بارودۆخــی  بەرانبــەر تێكچوونــی  لــە 

ــەر  ــی ه ــە ســایەی پێداگریكردن ــوو ئاســتەكانیدا. ل هەم

الیەنێــك لــە ســەر هەڵوێســتی، خــۆی حكوومەتــی توونــس 

دەستەوســان بــوە و لــە ڕێــی ئەوەدایــە بــە ناچــاری 

ــەك  ــە دوای زنجیرەی ــەاڵم ل ــە كار بكێشــێتەوە، ب دەســت ل

دیــدار و كۆبوونــەوە لــە ڕێگــەی لیژنەیــەك لــە شــارەزایان 

نەخشــەڕێگەیەكیان ئامــادە كــردوە، كــە 64 خــاڵ دەگرێتــە 

خــۆ و بــە )بەڵگەنامــەی قرتــاج 2( نــارساوە، بــەاڵم خاڵــی 

ــەی،  ــەو گۆڕان ــە رسوشــتی ئ ــدارە ب ــە پەیوەندی ــی ك كۆتای

كــە بــە ســەر پێكهاتــەی حكوومەتــدا دێــت بوەتــە مایــەی 

ــییانەدا،  ــە سیاس ــەو الیەن ــوان ئ ــە نێ ــد ل ــی تون ناكۆكییەك

كــە بەڵگەنامەكەیــان واژۆ كــردوە.

باڵێــك لــە نووســینگەی تەنفیزیــی حیزبــی بانگــەوازی 

جێبەجێــكاری  ســەرۆكی  ســەركردایەتیی  بــە  توونــس 

ــەرۆكی  ــوڕی س ــی ك ــد ئەلسەبس ــز قای ــه، حاف ــەو حیزب ئ

ئێســتای توونــس داوایــان كــردوە حكوومــەت بــە تــەواوی 

بەرانبــەردا  لــە  بــەاڵم  بكێشــێتەوە،  كار  لــە  دەســت 

ــزه  ــەوەی ئەلنەه ــی بزووتن ــە ئەندامان ــی زۆر ل ژمارەیەك

بانگــەوازی  جوواڵنــەوەی  لــە  پەرلەمــان  ئەندامانــی  و 

توونــس بــە ســەرۆكایەتیی ســوفیان تۆبــاڵ داوای مانــەوە 

ــی  ــۆ ئەنجامدان و ســەقامگیریی حكوومــەت و كاركــردن ب

گۆڕانــكاری دەكــەن لــە كابینــەی حكوومەتــی ئێســتا. 

ســەرەڕای دەســتپێكردنی كۆمەڵێــك گفتوگــۆ و ڕاگۆڕینەوە، 

دیــد و بۆچوونەكانیــان لێــك نزیــك نییە، بەڵكــوو قەیرانەكە 

زیاتــر قــووڵ بوەتــەوە، بــە تایبەتــی دوای ئەوەی ســەرۆكی 

حكوومــەت یووســف ئەلشــاهد لــە لێدوانێكــی میدیاییــدا 

هێرشــی كــردە ســەر بەڕێوەبــەری تەنفیزیــی حیزبەكــەی 

بــە  دەكرێــت  تۆمەتبــار  كــە  توونــس«،  »بانگــەوازی 

ــێ و  ــە و ملمالن ــۆی حیزبەك ــی ناوخ ــتكردنی قەیران دروس

ناكۆكــی لــە نێــوان باڵەكانــی و لەوێیشــەوە كشــاوە بــۆ نــاو 

ــەت.  ــەی دەوڵ ــی كای قوواڵی
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 بیۆگرافیای كۆماری تونس
  

  
  

 
  

  
  

 بی تووس ري كۆماری عً ڕمی واوی فً

 تووس خت پایتً

 بی ري عً ڕمی زماوی فً

 ماویی رلً پً –تی  رۆكایً سً  ویوي سیستمی سیاسیی

 2:73 خۆیی ربً مێژووی سً

 دیىاری تووسی دراوی ویشتماوی

 عاوبی لشً چیای ئً ی خاك رزتریه لوتكً بً

  تر چوارگۆشً كیلۆمً 274721 ر ڕووبً

 س كً 2234153611 ی داویشتوان ڕێژي

 بسی لسً لباجی قائیذ ئً ئً رۆك كۆمار واوی سً

 لشاٌذ سف ئً یً ت رۆكی حكومً واوی سً

 ئیسالم ئاییه

 دۆالر 59723763523 كۆی داٌاتی واوخۆ

 دۆالر 22547 س كً كۆی داٌاتی تاكً

  
 تی وڵً تی وێودي رایً ووێىً

بی،  ري فریقیا، كۆمكاری عً كێتی ئً كان، یً كگرتووي یً  وي تً وً
تی، ڕێكخراوی  وڵً تی، باوكی وێودي وڵً ڕێكخراوی بازرگاوی وێودي

 تۆم ی ئً بی، ئاژاوسی وزي ري كێتی خۆرئاوای عً فراوكۆفۆوی، یً

 ملیار دۆالر 85:9122646 گی دارایی دي یً

 الی راست ی رۆیشته ئاراستً

 3tn روێت كۆدی ئیىتً

 نێت  : الجزیره رچاوه سه 
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لــە ڕاســتیدا یووســف ئەلشــاهد لــە الیــەن دامەزرێنــەری 

ئەلباجــی  ســەرۆك  توونــس،  بانگــەوازی  جوواڵنــەوەی 

ــاوەی  ــە م ــەاڵم ل ــەوە، ب ــە پێش ــی هێرای ــد ئەلسەبس قای

شــەووڕۆژێكدا گــۆڕا بــۆ یەكێــك لە ســیمبوڵەكانی شكســت 

و بێهیوایــی بــۆ حكوومەتــی توونــس، لــە ئێستایشــدا 

جوواڵنــەوەی بانگــەوازی توونــس لــە ڕێگــەی كاریگەریــی 

نوانــدن لــە ســەر كەناڵــە میدیاییەكانــی نزیــك لــە خۆیــەوە 

ــت.  ــەاڵتەكەی بهێنێ ــە دەس ــی ب ــەوڵ دەدات كۆتای ه

سەرۆك قەڵەمڕەوی لە دەست داوە؟ 
لــەو كاتانــەدا، كــە توونســییەكان داوای جێبەجێكردنــی 

ــازیی  ــی چاكس ــووری و ئەنجامدان ــەی ئاب ــەتی گەش سیاس

گــەورە دەكــەن بــەو ئومێــدەی ســەرلەنوێ هیــوا و ژیانیــان 

بــۆ بگەڕێتــەوە، قەیرانــی حیزبــی دەســەاڵتدار )بانگــەوازی 

ــە ســازان و هاوبەشــی  ــە ب ــداوە، ك ــس( ســەری هەڵ توون

لەگــەڵ بزووتنــەوەی ئەلنەهــزە حوكمــی واڵتەكــە دەكــەن. 

ســەرۆك كۆمــاری توونــس، كــە الیەنگرانــی بــە عاقڵمەنــد 

دروســتكردنی  و  سیاســەت  داڕێــژەری  و  تەگبیــركار  و 

هاوپەیامنێتییــە سیاســییەكان باســی لــێ دەكــەن، بــەم 

ــوكارەكاندا  ــەر ئیش ــە س ــەاڵتی ب ــە دەس ــە خەریك دواییان

ــت دەدات.    ــە دەس ــڕەوی ل ــت و قەڵەم نامێنێ

گەنجانی بێكار لە توونس بۆمبێكی تەوقیت كراون
بــەرزە،  توونــس  گەنجانــی  نــاو  لــە  بێــكاری  ڕێــژەی 

ئەمەیــش وای كــردوە هــەژاری و نــەداری بــە شــێوەیەكی 

ــە  ــكات، ب ــاد ب ــس زی ــەی توون ــاو كۆمەڵگ ــە ن ــاو ل بەرچ

سەرکردەکانی بزوتنەوەی نەهزە
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ژمارە )37-36( ئابی 2018

 كانی تونس  سیاسییو  وه حسب و بسووتنو

  

 
  

  ركرده رۆك یان سو ناوی سو ناوی حسبی سیاسی ز

 بسیلسوحافسقایدئو وازیتونسیبانگووهجوواڵنو 1

 رزوقموحسینمو یتونسیپڕۆژهوهبسووتنو 2

 لتاىیربنحسینئو حسبی)المستقبل( 3

 لعایدیعیدئوسو حسبی)بنيوطني( 4

 -  حسبی)تونساوال(  5

كان ر شۆڕش: داتا و ئاماره سه ( ساڵ به6تونس دوای )  

97 )جیيبنی(   ىێمبی ژیبنخۆشی 

  

  كٌرتيێنبنی بٌدجو 79%

76 )جیيبنی(  ی بێكبری رێژه %15.8 ىێمبی ئبشتی   

66 )جیيبنی(  كبربردن ڵئبًسبنی بو ىو %4.2 ىێمبی دیمٌكراسیبًٌن   

8 فریقیب( )ئبستی ئو   تذاری ىێمبی حكًٌمو  س كو ئبستی داىبتی تبكو دۆالر 4968   

113 )جیيبنی  92 ىێمبی ئبزادی  )جیيبنی(   ىێمبی تٌانبی كێبڕكێكردن 

126 )جیيبنی(  62 ىێمبی ئبزادیی میذیب  )جیيبنی(    ىێمبی ببزاڕی كراًه 

104 )جیيبنی(  رانی ىێمبی خۆشگٌزه   79 )جیيبنی(  ڵی نذه ىێمبی ئبستی گو   

47 )جیيبنی(  رێتیی  ىێمبی كبریگو 

 تیرۆر

 ىێمبی شكستی ئببًٌری )جیيبنی 86

  كان نده تمه تییه تایبه وڵه نێوده  ئاژانسه – RTكان:  رچاوه سه
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ــی  ــی و خراپی ــردوو. بێهیوای ــەراورد لەگــەڵ 10 ســاڵی ڕاب ب

ــە  ــەكان ل ــێكی زۆری خێزان ــی بەش ــوی و گیرۆدەبوون بژێ

ــۆ  ــزە ب ــی بەهێ ــس پاڵنەرێك ــارۆچكەكانی توون ــار و ش ش

ــەی  ــە ڕێگ ــەورە ل ــی گ ــی كاردانەوەیەك ــەری ڕوودان ئەگ

ــوو وەك  ــی، بەڵك ــە تایبەت ــكارەوە ب ــی بێ ــژی گەنجان توێ

بۆمبێكــی تەوقیتكــراو وان، هــەر كاتێــك بێــت دەتەقێتەوه، 

وەك ئــەوەی لــە ســاڵی 2011دا ڕووی دا كاتێــك گەنجێكــی 

توونســی بــە نــاوی محەمــەد ئەلبوعەزیــزی لەبــەر بێــكاری 

و  بێزاركردنــی لــە الیــەن دەزگا فەرمییەكانــەوە ئاگــری لــە 

جەســتەی خــۆی بــەردا و شۆڕشــی بەهــاری عەرەبیــی 

بەرپــا كــرد، كــە جگــە لــە توونــس چەنــد واڵتێكــی 

ڕژێمێكــی  چەنــد  بــە  كۆتایــی  و  گرتــەوە  ناوچەكــەی 

ــا.   ــاری هێن ــەپێن و تۆتالیت خۆس

ڕوون نییە ئەلسەبسی خۆی كاندید دەكاتەوە یان نا 
تــا ئێســتا ڕوون نییــە ئایــا ســەرۆكی ئێســتا، ئەلباجــی 

قایــد ئەلسەبســی تەمــەن 91 ســاڵ خــۆی بــۆ هەڵبژاردنــی 

ــا،  ــان ن ــەوە ی ــد دەكات ــاڵی 2019 كاندی ــەرۆكایەتیی س س

ــە ســەر كورســیی ســەرۆكایەتیی توونــس  بــەاڵم كێبڕكــێ ل

بــە نهێنیــی پێــی ناوەتــە قۆناغــی ژماردنــی پێچەوانــه، 

ــی دەرگا  ــەوەی ئەلسەبس ــۆ كاندیدنەكردن ــدا خ ــە كاتێك ل

دەكاتــەوە لــە بــەردەم ملمالنــێ و كێبڕكــێ لــە نــاو خــودی 

جوواڵنــەوەی بانگــەوازی توونــس، كــە بــە پێــی چاودێــران 

ــەوەی  ــەر هەڕەشــەی دابەشــبوون و جیابوون ــە ب كەوتوەت

زیاتریــش. بێگومــان لــە ڕێگــەی بانگەشــەی بزووتنــەوەی 

ــەت یووســف ئەلشــاهد  ــۆ ســەرۆكی حكووم ئەلنەهــزه ب

تــا خــۆ ی بــۆ هەڵبژاردنــی 2019 كاندیــد نــەكات، هەســت 

ــت. توونســییەكان  ــەو هەڕەشــەیە دەكرێ ــی ئ ــە هەبوون ب

چاوەڕوانــن بارودۆخەكــە ئاســایی ببێتــەوە و قەیرانــی 

بــە  تەنگــی  كــە  و كۆمەاڵیەتــی،  ئابــووری  و  سیاســی 

بژێویــی هاواڵتییــان هەڵچنیــوە كۆتایــی پــێ بێــت و خەمی 

ــی  ــی بەرژەوەندی ــتیی جێ ــی گش ــی بەرژەوەندی دابینكردن

ــەوە.   ــی بگرێت ــی و كەس تایبەت

* نووسەر و توێژەرێكی توونسییە

سەرچاوە: 

پێگەی )حفریات(    

 https://www.hafryat.com/ar/blog

حافز ئه لسه بسی سه رۆكی حزبی بانگه وازی تونس ئه لباج قائید ئه لسه بسی سه رۆكی تونس



ملمالنێی ناوخۆی مالی

رەگ و ریشەی قەیرانی ئیتنی 
ته واریق و لێكەوتەكانی {{

شێخ ئیبراهیم كۆنتاو *
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك
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ئەو رووداوە خوێناوییانەی لە واڵتی مالی لە نێوان هێزەكانی حكومەت و گروپە چەكدارە عەلمانی 
بە  ئەفریقیای   - فەڕەنسا  سەربازیی  دەستێوەردانی  دواجار  كە  بوون،  بەرپا  ئیسالمییەكاندا  و 
دوای خۆیدا هێنا، ناكۆكیەكی گەورە و هەڵوێستی جیاوازی لە جەمسەرە سەرەكییەكانی جیهانی 
لەسەر كایەی  ئەوەیە كە دەرئەنجامی خراپی دەبێت  لەبەر  ئیسالمیدا دروست كردووە، ئەوەش 
ئیسالم لەو واڵتەدا بە شێوەیەكی گشتی. یەكێك لە هۆكارە سەرەكییەكانی دروستبوونی ئەم 
هەڵوێستە جیاوازانەی هێز و ناوەندە سیاسییەكانی مالی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە تەواو دركیان 
بە مەترسیی قەیرانەكە نەكردووە بۆیە هەڵوێستێكی یەكڕیز و یەكالكەرەوە لەسەر زەوی دروست 
نەبووە، بەڵكو ئەوەی لە مەیدانەكەدا كار دەكات هێشتا زمانی جەنگ و تفەنگە نەك دانوستان و 

دیالۆگی ئاشتییانە.  

كورتەیەك دەربارەی مالی 

كیشــوەری  لــە  كۆنــە  ئیســالمیی  دەوڵەتێكــی  مالــی 

ــد فەرمانڕەوایەكــی مەمالیكــی ئیســالمی  ــا و چەن ئەفریقی

شانشــینی  مالــی،  شانشــینی  وەك:  كــردووە  حوكمیــان 

ــك  ــاڵی 1904دا كاتێ ــە س ــینا. ل ــینی ماس ــۆنگای و شانش س

ــۆ  ــۆڕا ب ــەی گ ــوو، ناوەك ــی ب ــی فەڕەنس ــی كۆلۆنییەك مال

)ســودانی فەڕەنســی( و بــووە بەشــێك لــە ئەفریقیــای 

فەڕەنســی خۆرئــاوا، پاشــان لــە ســاڵی 1946 پلــەی ویالیەتە 

بەخرشایــە مالــی لەنــاو یەكێتــی خاكەكانــی فەڕەنســا، 

دواتــر لــە ســاڵی 1958دا )ســودانی فەڕەنســی( بــووە 

كۆمارێكــی خــاوەن ئۆتۆنۆمــی لــە چوارچێــوەی كۆمەڵــەی 

كۆلۆنییەكانــی فەڕەنســا. ســاڵی 1959 ســودانی فەڕەنســی 

یەكێتــی  و  گــرت  یەكیــان  ســەنیگال  لەگــەڵ  )مالــی( 

ــا  ــۆ كیت ــی مۆدیب ــەری مال ــرا و راب ــی پێكهێ ــی مال فیدراڵ

بــووە ســەرۆكی ئــەو دەوڵەتــە نوێیــە، بــەاڵم هــەرزوو لــە 

22ی ئابــی ســاڵی 1960 هەرەســی هێنــاو كۆتایــی پێهــات. 

دواتــر »ســودانی فەڕەنســی« لــە 22ی ئەیلولــی ســاڵی 

1960 بــە نــاوی كۆمــاری مالــی ســەربەخۆیی بەدەســتهێنا. 

مێــژووی واڵتی مالی لە دوای بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی 

پڕیەتی لــە رووبەڕووبوونەوە و دروســتبوونی جوواڵنەوەی 

یاخیبوونــی ئیتنــی بــە رابەرایەتــی تەواریقــەكان، كــە 

زۆرینەیــان داوای جیابوونــەوەی هەرێمــی باكــووری مالــی 

لــە ناوەڕاســت و باشــووری واڵتەكــە دەكــەن.

دیارترین وێستگەكانی یاخیبوونی ته واریق

لــه  نێــوان ســااڵنی 1962-1964دا یه كــه م هه ڵگه ڕانــه وه ی 

ســه رۆك  له الیــه ن  و  روویــدا  ماڵــی  لــه   ته واریقــه كان 

خێڵــه كان و كه ســایه تیه  ته قلیدییه كانــی نــاو خێڵه كانــی 

یاخیبوونــه   ئــه م  ده كــرا.  سه رپه رشــتی  ته واریقــه وه  

ــه (وه   ــاوی )الفالق ــه  ن ــدال ب ــه ی كی ــه  ناوچ ــه  ل چه كداریی

ده ســتی پێكرد، بــه اڵم ڕووبــه ڕووی داپڵۆســین و توندوتیژی 

زۆر بــۆوه  له الیــه ن ســوپای مالیــه وه ، كــه  لــه  كۆتایــی 

ملمالنێكــه دا توانــی بزووتنــه وه ی یاخیبوونــی ته واریقــه كان 

دامبركێنێتــه وه  و حوكمێكــی ســه ربازی تونــدی به ســه ر 

ناوچه كــه دا ســه پاند. بــه  دیــدی خــودی یاخیبــووه كان، 

هــۆكاری ســه ره كی ئــه م هه ڵگه ڕانه وه یــه  ده گه ڕێتــه وه  

بــۆ راده ســتكردنه وه ی ده ســه اڵت بــه  ده ســه اڵتی ســه ربازی 

كــه   فه ڕه نســییانه وه   ئه فســه ره   ئــه و  له الیــه ن  مالــی 

واڵته یــان  ئــه و  باكــووری  هه رێمــی  فه رمانڕه وایه تــی 

ده كــرد، لــه الی خۆشــیانه وه  وه ك داگیركــه ر مامه ڵه یــان 

ــی  ــی هه رێم ــی خه ڵك ــتی و تایبه ت ــاری گش ــه ڵ كاروب له گ

ــه وه ی  ــاڵی 1988دا بزووتن ــه  س ــرد. ل ــی ده ك ــووری مال باك

بــه   كــه   دامه زرێــرا،  ئــوزواد  ئازادكردنــی  بــۆ  میللــی 
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 كانی مالی  واریقه بیۆگرافیای ته

  

 
باكَُریمالی،زائیر،ئۆزَادلً،باضَُریجًَريبیاباویگًمازیغیهلًیئًَيتًوًربًسً كانكێهَاریقًتً

 ژیهر،باضَُریخۆرئاَایلیبیاَباكَُریبۆركیىافاسۆديیجًباكُریوً

ماجق،َاریقی:تًیزماویتًكًرسێزاراَيًٌمُسُڵماویسُوىیمالیكیهَبًلًمگًئً كانَاریقًئاییىیتً
 نكًديماٌققسًماضق،تًتً

  َن.كًرديریديسمًشئًوگیريرريسًزیسپیهَلًگًريلًَيڕََیئیتىیًلً َاریقئیتىیكیتً

نَتابًرديسًدابًَريواَدڵیبیاباویگًكیلًضتًژیاوێكیديزارانساڵًَاریقًٌلیتًگً َاریقژیاویتً
 ریتمیژیاویانودنبًئێستاشپابً

)باضَُریلیبیاََريبیاباویگًلًكاوه،كًكیجێرمىتییًڵًچًريَاریقلًمازیػَتًلیئًگً َاریقكیتًڵًچًري
تر،لبًلبراوس،ئً:ئًشبَُيدابًَريضیگًكیانبۆدََبًڵًچًزائیر(ژیاَن.ريباضَُریجً

 َيگرێتًكانديَاریقًتًكًصىٍاجًلًجگً

.نَزماویویطتماویانكردََيسًتیريیضارستاویًواسىامًكانپارێسگارییانلًَاریقًتً َاریقزماویتً
نَگمًديلًگًكێكهلًشیًمً،بً)تیفیىاغ(واسراَيَاریقبًكاویزماویتًپیتً

 كیپاكهلفبێیًویئًخاَيزارانساڵًًٌفریقیاكًكاویئًدێریىً

ٌۆكاریواَویانبً
 َاریقتً

قَُاڵیییبیابانَبۆٌاتَُچُویانلًَيڕێتًگًَاریقديتًبًلًمگًواَواَویئً
رتاریقیسًَيڕێتًگًكیانديڵًچًیريَيرئًبًڵێهلًودێكیصديجێبَُویانتیایدا،ًٌویطتً

 َاریقرۆیطتَُيتًواَییانبًكُڕیزیادبۆیً

لً،كًیًكیانًٌرزاريبێكیسًديڵكُئًبێكیوُسراَویه،بًديویئًكانخاَيَاریقًتً َاریقبیتًديئً
خطانَویداستانَضیعرَپًخاَيلًمگًَي.ئًگُازرێتًكیترديیًَيبۆوًَيكًیًَيوً

 خۆیاوهتبًودیپێطیىاویتایبًچیرۆكَپً
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ئایدیا دیپلۆماتیك

مالــی  ته واریقه كانــی  سیاســیی  ڕێكخســتنی  یه كــه م 

داده نرێــت، ئــه م بزووتنه وه یــه  رێگــه ی خۆشــكرد بــۆ 

رێكخــراو  تــری  جوواڵنه وه یه كــی  چه نــد  دروســتبوونی 

ــه وه ی  ــی بزووتن ــته  دامه زراندن ــا گه یش ــه دا، ت ــه  ناوچه ك ل

نیشــتامنی بــۆ ئازادكردنــی ئــوزواد، كــه  لــه  كۆتایــی ســاڵی 

كــرد  ملمالنێكانــی  بــه   ده ســتی  و  ســه ریهه ڵدا   2011

له گــه ڵ حكومه تــی مالــی.

یاخیبوونــی  جوواڵنه وه یه كــی   1990 ســاڵی  لــه  

مینــاكا  ناوچــه ی  لــه   ته واریقــه كان  چه كداریــی 

ــراوری  ــا ت ــی موس ــه رۆكی مال ــه دا س ــه و كات ــا، ل هه ڵگیرس

ــه وه ی  ــه  و دۆزین ــه وه ی جوواڵنه وه ك ــۆ كپكردن ــدا ب هه وڵی

لــه   ئــه وه ش  كێشــه كه   بــۆ  ریشــه یی  ڕێگه چاره یه كــی 

رێگــه ی پێدانــی ده ســه اڵتی خۆبه ڕێوه به ریــی فراوانــر 

بــه  ناوچــه ی كیــدال لــه  باكــووری خۆرهه اڵتــی مالــی، 

ــه وه ی ئاســتی  ــۆ كه مكردن ــوو ب ــی ب كــه  هۆكارێكــی ئه رێن

ملمالنێــكان، بــه اڵم دواتــر چه نــد پێكدادانێكــی ســه ربازی 

كێشــا.  درێژه یــان 

- لــه  ســاڵی 1991 رێككه وتننامه ی )متراســت( له  باشــووری 

جه زائیــر واژۆ كــرا لــه  هه وڵێكــی ده وڵه تــی مالــی بــۆ 

ــه   ــه وه  ل ــوون و هه ڵگه ڕان ــی یاخیب ــه  دۆخ ــان ب كۆتاییهێن

ــێ  ــی ل ــی ئه رێن ــه اڵم هیــچ ئه نجامێك ــه ت، ب دژی حكوم

پێداگــری  رێككه وتننامه یــه   ئــه م  چونكــه   نه كه وتــه وه ، 

ده كــرد له ســه ر پاراســتنی مه ركه زییــه ت لــه  باكــووری 

مالــی و دانانــی جه نگاوه رانــی جوواڵنــه وه ی ته واریــق 

لــه  كارو پیشــه  گشــتیه كاندا، بــه  ده زگا ئه منییه كانیشــه وه ، 

لــه   نه كــرد  رێگرییــان  كارانــه   ئــه م  هه مــوو  بــه اڵم 

هه ندێــك  لــه   ملمالنێــكان  و  ناكۆكــی  به رده وامبوونــی 

ــوور.  ــه ی باك ناوچ

ــه كان  ــه  ته واریق ــی و گروپ ــی مال ــاڵی 1992، حكومه ت - س

میســاقێكی نیشــتامنیان ئیمــزا كــرد، كــه  پێداگــری له ســه ر 

تەواریقەکانی مالی شەری ناسنامە و مانەوە دەکەن
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چه كــدار   3000 نزیكــه ی  و  كــرده وه   نامه ركه زییــه ت 

له نــاو  ته واریــق  جوواڵنــه وه ی  بــه   ســه ر  ئه ندامــی  و 

ده وڵه تــدا  ســه ربازییه كانی  و  ئه منــی  دامــوده زگا 

لــه   جگــه   دامه زرێــران،  و  كرایــه وه   جێگه یــان 

و  باكــوور  هه رێمــی  گه شــه پێدانی  له ســه ر  پێكهاتــن 

پێشكه شــكردنی ده ستپێشــخه رییه كان بــۆ ئاشــته وایی و 

پێكهاتنــی ئاشــتی. 

رێككه وتننامــه ی  مالــی  حكومه تــی   1996 ســاڵی   -

ئاشــتی له گــه ڵ گروپه كانــی ته واریــق لــه  متبكتــۆ واژۆ 

ته واریــق  چه كدارانــی  رێككه وتنه كــه   پێــی  بــه   كــرد، 

مالــی  حكومه تــی  راده ســتی  چه كیــان  پارچــه    3000

ته واریــق  جوواڵنــه وه ی  چه كداره كانــی  گروپــه   و  كــرد 

نه وه .  هه ڵوه شــێرا

نوێــی  یاخیبوونێكــی  ســه رله نوێ   2006 ســاڵی   -

كاتێــك  ســه ریهه ڵدایه وه،  باكــوور  لــه   ته واریقــه كان 

)هاوپه یامنێتــی  بزووتنــه وه ی  بــه   ســه ر  چه كدارانــی 

چه نــد  گــۆڕان(  پێنــاو  لــه   مایــۆ   23ی  دیموكراتــی 

حكومــه ت  ســه ربازگه كانی  ســه ر  كــرده   هێرشــێكیان 

ــه وه ی  ــاڵ بزووتن ــان س ــه اڵم هه م ــاكا، ب ــدال و مین ــه  كی ل

هه ڵگه ڕانــه وه  لــه  رێگــه ی رێككه وتننامه یه كــی ئاشــتی 

و  مالــی  حكومه تــی  نێــوان  لــه   جه زائیــر  واڵتــی  لــه  

هاوپه یامنێتــی دیموكراتــی 23ی مایــۆ كۆتایــی پێهــات، لــه  

پێنــاو گه ڕاندنــه وه ی ئاســایش و ئارامــی و گه شــه پێدان 

ــوور.  ــه  باك ــدال ل ــه ی كی ــه  ناوچ ل

یاخیبوونــی  جوواڵنــه وه ی  دیســانه وه    2007 ســاڵی   -

ته واریقــه كان لــه  كیدالــی باكــوور و ئه گادیــر لــه  باكــووری 

نه یجــه ر ســه ریهه ڵدایه وه  و تــا ســاڵی 2009 بــه رده وام 

ــه   ــی گروپ ــه ن هاوپه یامنێت ــه  له الی ــه م جوواڵنه وه ی ــوو. ئ ب

ــرا، دوای  ــتی ك ــه ردوو واڵت سه رپه رش ــی ه هه ڵگه ڕاوه كان

ــان ره تكــرده وه   ــه وه ی رێككه وتننامــه ی ئاشــتی جه زائیری ئ

ــۆ ســه ر  ــی ب ــد په المارێك ــه  چه ن ــی بارودۆخه ك و تێكچوون

ــه دوای  ــی ب ــه ربازه  مالییه كان ــی س ــه ربازگه كان و فڕاندن س

خۆیــدا هێنــا. 

ســه ركه وتنیان  مالــی  هێزه كانــی   2009 ســاڵی   -

ــی  ــه  و باره گاكان ــاندنه وه ی بنك ــه  هه ڵوه ش ــتهێنا ل به ده س

گروپــه  هه ڵگه ڕاوه كانــی ته واریــق لــه  باكــوور، هه مــان 

ســاڵیش لــه  ناوچــه ی كیــدال رێككه وتننامــه ی ئاشــتی 

ــه وه ی  ــه ش جوواڵن ــرا، به م ــا واژۆ ك ــری لیبی ــه  نێوه ندگی ب

ــه دا  ــی رێككه وتنه ك ــه  ده ق ــات. ل ــی پێه ــوون كۆتای یاخیب

ته واریقــه كان  چه كــداره   ده بێــت  كــه   هاتــووه  

ــاو  ــه  ن ــه ت بكــه ن و بخرێن ــان راده ســتی حكوم چه كه كانی

هێــزه چه كداره  كانــی حكومه تــه وه، بــه اڵم به شــێك لــه  

ــوون. ــه  رازی نه ب ــه و رێككه وتن ــووه كان ب ــداره  یاخیب چه ك

لــه  نیســانی ســاڵی 2012 جیهــان توشــی شــۆك بــوو 

كاتێــك بزووتنــه وه ی نیشــتامنی بــۆ رزگاری ئــۆزواد لــه  

ــه ربه خۆی  ــی س ــی ده وڵه تێك ــی دامه زراندن ــووری مال باك

بــواری  خرایــه   یه كســه ر  و  راگه یانــد  ته واریقه كانــی 

ــی  ــێی مال ــی دراوس ــه اڵم ده وڵه تان ــه وه ، ب ــێ كردن جێبه ج

بڕیاره یــان  ئــه م  یه كســه ر  تــری جیهــان  ده وڵه تانــی  و 

ــاوای  ــی خۆرئ ــی ئابووری ــده  گروپ ــرده وه ، هه رچه ن ره ت ك

دایــه وه   ســه ربه خۆییخوازانیان  وه اڵمــی  ئه فریقیــا 

وه ك  ســه ربازی  هێزێكــی  ناوه رۆكــی  پێكهێنانــی  بــه  

بــۆ هــه ر ده ســتێوه ردانێكی ســه ربازی  ئاماده كارییــه ك 

هه ڵگه ڕاوانــه   گروپــه   ئــه و  به ره نگاربوونــه وه ی  بــۆ 

لــه  باكــووری مالــی. بارودۆخه كــه  بــه رده وام بــوو لــه  

گۆڕانكاریــی، لــه  كاتێكــدا ده وڵه تــی نــوێ خه ریكبــوو 

خاكێكــی  له ســه ر  ســه ره تایی  بناغــه ی  دانانــی  بــه  

ناشــه رعی، بــه اڵم حكومه تــی مالــی لــه  دۆخێكــی سیاســی 

ناســه قامگیردا بــوو، تــا ئــه و كاتــه ی دۆخه كــه  ئاســایی 

ــوزه ر  ــی راگ ــی حكومه تێك ــه ی دامه زراندن ــه  رێگ ــۆوه  ل ب

و وه اڵمدانــه وه ی خواســت و داواكاری ســه ربازه كان بــه  

كوده تاچییــه كان.  ســه ركردایه تی 

سه رچاوه : 

پێگه ی )قراءات افريقية(       

http://www.qiraatafrican.com/home/new



قه یرانی ناسنامه  و ملمالنێی پارێزگاریكردن 
له  كولتوری نه ته وه   {{

یاسین بودهان
له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك  

كێشه ی ئه مازیغه كانی جه زائیر
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ڕووداوه كانی به هاری ڕه ش له  ساڵی 2001دا له  ئه نجامی تونوتیژی و ڕوبه ڕوبوونه وه ی به هێزی 
نێوان دانیشتوانی شاری )تیزی ئۆزۆ(ی جه زائیر، كه  دانیشتوانه كه ی له  پێكهاته ی ئه مازیغین له گه ڵ 
هێزه  ئه منییه كانی ئه و واڵته دا، به ریه ككه وتنی نێوان ئه مازیغییه كان و ده سه اڵتی جه زائیری زیاتر 
به هێز كرد، به  تایبه تی له  دوای كوذرانی ئه مازیغییه كی گه نج به  ناوی )قرماح ماسینیسا(. ڕابح 
لۆنیسی، مامۆستای پرۆفیسۆر له  زانكۆی وه هران له و باره یه وه  وتی: جێی داخه  كه  ئه مازیغییه ت 
بگۆڕێت بۆ پرسێكی دژوار له سه ر خاكی خۆی. هه روه ها مێژوونوس مه حنه د ئه رزه قی فراد وتی: 
به  ده ستوریكردنی ئه مازیغییه ت هه نگاوێكه  له  كاروانی هه زار میلی له  جه زائیر. ئه مازیغییه كانی 
جه زائیر له  20ی نیسانی هه موو ساڵێكدا یادی به هاری ئه مازیغی ده كه نه وه، ئه و بۆنه یه ی كه  هه موو 
ئه مازیغییه كان له و واڵته دا یادی قوربانی و به رخۆدانه كانیان ده كه نه وه  له  پێناو به دیهێنانی مافه  
كولتوری و نه ته وه ییه كانیان له  واڵتێكدا كه  زۆرینه ی دانیشتوانه كه ی موسوڵمانن. له  ڕێكه وتی 
ڕۆژی 20ی نیسانی ساڵی 1980 هه زاران كه س له  ئه مازیغه كانی جه زائیر ڕژانه  سه ر شه قامه كانی 
تیزی ئۆزۆ، كه  110 كیلۆمه تر له  جه زائیری پایته خته وه  دوورو به  مه به ستی ده ربڕینی ناڕه زاییی 
له  به رامبه ر ڕێگرتن له  ئه دیب و نوسه ری ئه مازیغی )مه ولود مه عمه ری( بۆ ئه وه ی دیبه یته كه ی له  

زانكۆی تیزی ئۆزۆ پێشكه ش نه كات، كه  ده رباره ی شیعری كۆنی ئه مازیغی بوو. 

ئــه وه ی كــه  ئه مازیغییــه كان به شــێكی گرنــگ لــه  پێكهاته ی 

كۆمه اڵیه تــی جه زائیــر پێكده هێنــن، له بــه ر ئــه وه  بــه  

ته نگه تاوكــردن  و  په راوێزخســن  ڕوبــه ڕوی  مه به ســت 

ســه ربه خۆبوونی  دوای  لــه   تایبه تــی  بــه   بوونه تــه وه ، 

جه زائیــر له ژێــر ده ســه اڵتی كۆڵۆنیالیزمــی فه ڕه نســی، 

كــه   بــوو  سیاســه تانه وه   ئــه و  به هــۆی  ئــه وه ش 

لــه   جه زائیــر  له دوایه كه كانــی  یــه ك  حكومه تــه  

كاریگه ریــی  به هــۆی  كــردووه .  په یڕه وییــان  دژییــان 

ــان  ــه  چاالكوان ــك ل ــاندنه وه  زۆرێ ــردن و چه وس ته نگه تاوك

جه زائیــر  ئه مازیغــی  ڕۆشــنبیرانی  و  نوســه ران  و 

ڕوویانكــرده  ژیــان گوزه رانــدن لــه  تاراوگــه ، بــه  تایبه تیــش 

لــه  فه ڕه نســا كــه  لــه وێ لــه  ســاڵی 1966دا ده ســتیان كــرد 

بــه  دامه زراندنــی ئه كادیمیــای ئه مازیغــی بــۆ داكۆكــی 

كــردن لــه  مافیــان لــه  مێــژووی كولتورییــان و به كارهێنانــی 

زمانــی ئه مازیغــی. هه میشــه  ئه مازیغییــه كان ئه وه یــان 

بــه اڵم  ناكــه ن،  ڕاگه یانــدووه  كــه  په راوێزخســن قبــوڵ 

و  دیالــۆگ  چوارچێــوه ی  لــه   هه ڵوێســته یان  ئــه م 

په راوێزخســتنی  سیاســه تی  بــه   ســه باره ت  گفتوگــۆكان 

ئه مازیغییــه كان ده رنه چــووه ، كــه  له الیــه ن حكومه تــی 

بــه   په یوه ســت  شــتێكی  هه مــوو  دژی  لــه   جه زائیــر 

ناســنامه ی ئه مازیغــی و زمــان و كولتورییــان په یــڕه و 

ــی  ــێوه یه كی دراماتیك ــه  ش ــه كان ب ــه اڵم بارودۆخ ــراوه ، ب ك

گــۆڕا، كــه  هه رگیــز به ربــاس نه بــوو.  

ڕه گ و ڕیشه ی خواسته كانی ئه مازیغ له  جه زائیر 

هه مــوو ئــه و ناڕه زایه تــی و كاردانه وانــه  لــه  حه ره مــی 

ــه   ــدا ك ــه  كاتێك ــرد، ل ــتی پێك ــۆزۆ ده س ــزی ئ ــۆی تی زانك

ــه رۆكی  ــی س ــاڵی دوای كۆچكردن ــه م س ــه  یه ك ــر ل جه زائی

ده ســه اڵت  وه رگرتنــی  و  بومیدیــا ن  هــواری  جه زائیــر 

له الیــه ن ســه رۆك ئه لشــازلی بــن جدیــد، كــه  لــه و كاتــه دا 

كۆمه ڵێــك خوێنــدكار بیرمه نــدی ئه دیــب و ئه مازیغــی 

ــۆ ســاوكردنی  ــرد ب ــان بانگهێشــت ك ــود مه عمه ری-ی مه ول

كۆڕێكــی ئه ده بــی لــه  بــاره ی شــیعری ئه مازیغــی كۆنــه وه ، 
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بــه اڵم ده ســه اڵتدارانی جه زائیــر مۆڵه تیــان پێنــه دا تــا ئــه و 

ــاوێك  ــچ پاس ــی هی ــێ بوون ــه  به ب ــات، بۆی ــۆڕه  ڕێكبخ ك

ڕه تكرایــه وه ، ڕۆژی دووه م خۆپیشــاندانی تــووڕه  ده ســتی 

شــه قام  كــردو  ســه ركۆنه   ڕێگریه یــان  ئــه و  پێكــردو 

جۆرێــك لــه  هه ڵچــوون و یاخیبوونــی به خــۆوه  گــرت، 

زانكــۆو  ڕابه رایه تــی خوێندكارانــی  بــه   خۆپیشــانده ران 

ــن دروشــمییان  ــه وه ی ئه مازیغــی چه ندی ــی بزووتن چاالكان

و  داپڵۆســین  سیاســه ته كانی  دژی  لــه   كــرده وه   بــه رز 

پێشــردا  لــه   جه زائیــر  ئــه وه ی  له بــه ر  په راوێزخســن. 

نه بینیبــوو،  به خۆیــه وه   ناڕه زایه تــی  و  خۆپیشــاندان 

بۆیــه  هێزه كانــی ئاســایش بــه  توندوتیــژی و به كارهێنانــی 

كــرد،  خۆپیشــاندانه كاندا  له گــه ڵ  مامه ڵه یــان  هێــزه وه  

ــوو  ــی ب ــه وه ی میلل ــه م جوواڵن ــه وه  یه ك ــووه ی ئ ــه و بیان ب

لــه  دژی ده ســه اڵت. لــه و كاردانه وانــه دا ده یــان كــه س 

حه ره مــی  هێــزه كان  ئــه وه ی  دوای  كــران،  ده ســتگیر 

ئــه وه ش  شــكاند،  ئۆزۆ-یــان  تیــزی  شــاری  زانكۆیــی 

ــه   ــا ل ــی كوده ت ــه  ڕۆژان ــه ت ل ــه  ته نان ــوو ك ــك ب ڕووداوێ

دژی ده ســه اڵته كه ی ســه رۆك ئه حمــه د بــن بیلــال لــه  

ســاڵی 1965 ڕووی نــه داوه . ســه ره ڕای ئــه وه ی ده ســه اڵت 

ــه وه ی خۆپیشــاندانه كاندا،  ــه  دامركاندن ــوو ل ســه ركه وتوو ب

ــری  ــه وه ی پێداگ ــه  دامركاندن ــوو ل ــه ركه وتوو نه ب ــه اڵم س ب

ــه كانی  ــه  ڕه گ و ڕیش ــه كان، ك ــته كانی ئه مازیغیی و خواس

خێڵه كییه كانــدا  ناوچــه   دانیشــتوانی  له نــاو  زیاتــر 
ــوون  ــاوكار ب ــر ه ــه  زیات ــه و ڕووداوان ــو ئ ــه ریهه ڵدا، به ڵك س

بــۆ ئاشــنابوون لــه  كێشــه ی ئه مازیغه كانــی جه زائیــر. 
هــۆكاری  بوونــه   به ره نگاربوونه وانــه   ڕوداوو  ئــه و 
شــكاندنی به ربه ســتی تــرس لــه  به رامبــه ر ئــه و ڕژێمــی 
سیســتمی  ســایه ی  له ژێــر  ڕۆژێ  ئــه وێ  ده ســه اڵته ی 
ده كــرد،  واڵتــه ی  ئــه و  فه رمانڕه وایه تــی  تاكحزبــی 
ــوو،  ــر ب ــتامنی جه زائی ــوازی نیش ــه ره ی ڕزگاریخ ــش ب ئه وی
ــۆ  ــوو ب ــته وخۆ ب ــی ناڕاس ــه وه  هۆكارێك ــی تریش ــه  الیه ك ل
دوای  لــه   سیاســی  فره یــی  سیســتمی  په ســه ندكردنی 
ــاڵی 1988.  ــی س ــی یه كه م ــی 5ی ترشین ڕووداوی به ناوبانگ
هه روه هــا ئــه م ڕووداوانــه  پاڵنــه ر بــوون بــۆ ئــه وه ی پرســی 
ــكردنی  ــه وه ی باس ــت، دوای ئ ــر ڕابگه یه نرێ ــه  زیات ئه مازیغ
ــه  شــته   ــوو ل ــه  ڕێگــه ی گه ناڵه كانــی ڕاگه یانــدن یه كێــك ب ل

قه ده غه كــراوه كان. 
ســه ره ڕای ئــه وه ی كــه  ده ســتپێكردنی دیالــۆگ له گــه ڵ 
ــتنه كانی  ــبوونی ڕێكخس ــۆكاری دابه ش ــووه  ه ــه اڵتدا ب ده س
لــه   پشــتیوانی  یه كه میــان  بــاڵ،  دوو  بــۆ  )العــروش( 
ــه  ســه ركردایه تی  ــرد ب ــۆگ ده ك ــی دیال ــه ی ئه نجامدان بیرۆك
ســه لیم علیلــوش، بــه اڵم باڵــی دووه م لــه  دژی دیالــۆگ بــوو 
له گــه ڵ ده ســه اڵت بــه  ســه ركردایه تی به لعیــد عربیــكا، 
بــه اڵم باڵــی دووه م توانــی لۆژیــك و هه ژمونــی خــۆی 
لــه   بســه پێنێت و ســه ركه وت  ناوچــه ی خێڵنشــین  لــه  
ــداری  ــو به ش ــه  تاوه ك ــه و ناوچان ــتوانی ئ ــی دانیش ڕازیكردن

هونەرمەندی ئەمازیغی بلعید عبریکاهواری بومیدین
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نه كــه ن،   2002 ســاڵی  حوزه یرانــی  هه ڵبژاردنه كانــی 
)عه بدولعه زیــز  جه زائیــر  ســه رۆكی  كاردانه وه یــه   ئــه م 
بــۆ  ئۆیه حیــا  ئه حمــه د  كــرد  ناچــار  بوته فلیقــه (ی 
ســه رۆكایه تی حكومــه ت ڕابســپێرێت لــه  پێنــاو كردنــه وه ی 
تونــدڕه وی  باڵــی  له گــه ڵ  گفتوگــۆ  و  دیالــۆگ  ده رگای 
)العــروش( بــه  ســه ركرایه تی عربیــكا، كــه  دواجــار بــه  
ــاداری 2003دا  ــه  ئ ــه رۆكایه تی ل ــی س ــی فه رمانێك ده ركردن
وه ك  ئه مازیغــی  زمانــی  كــه   بــه وه ی  پێهــات  كۆتایــی 
زمانێكــی نیشــتامنی له نــاو ده ســتوردا جێگیــر بكرێــت. 
گرنگریــن ده ســتكه وت لــه  مێــژووی خه بــات و تێكۆشــانی 
ئه ژماركردنــی  لــه   بریتییــه   جه زائیــر  ئه مازیغییه كانــی 
ــه   ــی ئه مازیغــی وه ك زمانێكــی نیشــتامنی و فه ڕمــی ل زمان
چوارچێــوه ی هه مواركردنــی ده ســتوری، كــه  په رله مانــی 
ــرد.  ــه ندی ك ــاڵی 2016دا په س ــوباتی س ــه  7ی ش ــر ل جه زائی
هەوڵــی  لــە  هه میشــه   جه زائیــر  لــە  ئەمازیغییــەكان 
ڕەســەنی  نەتەوەیــی  و  ئیتنــی  ناســنامەی  گێڕانــەوەی 
خۆیانــدان، هەوڵیــش دەدەن كولتــورو ســیام نەتەوەییەكانی 
خۆیــان زینــدوو بكەنــەوە و لە دانانــی دەســتوری داهاتووی 
واڵتــدا بــە پــاڵ زمانــی عه رەبیــەوە زمانــی ڕەســەنی خۆیــان 
ــدا  ــەم چوارچێوەیەش ــپێنن. ل ــدا بچەس ــتوری واڵت ــه  ده س ل

ئەمازیغییــەكان ڕۆڵــی كارایــان گێــڕاوه  لــه  گۆڕانكارییەكانــی 
ــان  ــه  داوای ــر هه میش ــی جه زائی ــوودا. ئه مازیغییه كان داهات
كــردووه  زمانــی ئەمازیغــی بكرێتــە زمانێكــی فەرمــی، 
هەروەهــا پاڵپشــتی كردنــی یەكێتــی نەتــەوەكان لــەو 
واڵتــه دا. ئــەوەی جێگــه ی هەڵوەســتەیە هەرزوو بــە خێرایی 
ئــەم داخوازییــە ڕەوایانــەی ئەمازیغییــه كان لــە هەمــوو 
واڵتانــی تــری ناوچه كــه ، كــە تێیانــدا ده ژیــن دەنــگ و 
ســەدای دایــەوە، بــەم شــێوەیە بێگومــان ئــەم دەنگدانەوەیە 
دەبێتــە هێزێكــی كاراو ســنووربڕ، ناوەســتێت تا ســەركەوتن 
بــە دەســت نەهێنێــت و مافــه  رسوشــتییه كانی گه لــی 

نه هێرێــت.  به ده ســت  ئه مازیغــی 
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ملیۆن14ینسیكو غریبشانشینیمو   

ملیۆن13تا 9 زائیرجو   

 لیبیا 500.000

 تونس 90.000

نساڕهفو ملیۆن 2  

 میسر 45.000

دانوكو 20.000  


