فایلی
گۆڕانکارییە گەرمەکانی جیهان

كامیان بەرگەی جیابوونەوە ناگرێت
یەكێتیی ئەورووپا یان بەریتانیا؟

لە عەرەبییەوە :شاگوڵ

بە بۆچوونی چاودێرانى سیاسى ،یەكگرتوویی و داهاتووى دەوڵەتانی یەكێتیی ئەورووپا ئەمڕۆ،
یەكێكە لە گرینگترین و مەترسیدارترین پرسەكان الی سەركردە و حكوومەتەكانی دەوڵەتانی
یەكێتییەكه لە ئارادایە ،بەتایبەتى پاش زیاتربوونی ئالنگاری و كێشە ناوخۆیی و دەرەكییەكان،
ئەمە جگە لە دەرچوونی بەریتانیا لە ناو یەكێتییەكە ،كە بەشدار بوو لە خوڵقاندنی ملمالنێیەكی
ناوخۆیی نوێ و كاریگەریی سەلبی لە سەر یەكگرتوویی یەكێتییەكە دروست كرد .ئەو ئالینگارییانە
وایان كرد هەندێك واڵتی ئەورووپی لەوانەیش فەرەنسا ،كە بە گوێرەی بۆچوونەكان ،ڕۆڵێكی
گرینگ و سەرەكی دەبێت لە سەركردایەتیكردنی ئەورووپا لهداهاتوودا ،چەندین پالن و كارنامەی
چاكسازیی نوێ پێشكەش بكات .ئیمانویل ماكرۆن سەرۆكی فەرەنسا ،كە یەكێكە لەو لێپرسراوانەی
زۆر پابەندە بە یەكێتیی ئەورووپا ،پالنی بەرچاوی هەیە بۆ چاكسازی ،لەوانەیش ڕێكخستنەوەی
باج و بودجەیەكی بەهێزتر بۆ ناوچەی یۆرۆ ،كە بە ڕێگەی باجێكی تەرخانكراو تەمویل دەكرێت.
جگە لەوەیش جووڵە تازەكانی ئاماژە بەوە دەكەن ،لێرە بە دواوە هاوبەشێكی گرینگە و بەدیلی
بەریتانیایە.

لــە وتەیەكیشــی لــە بــەردەم پەرلەمانــی ئەورووپــی،
ماكــرۆن تیشــكی خســتە ســەر تەكامولبوونــی ئەورووپــی
بــەو پێیــەی تاكــە فاكتــەرە بــۆ گێڕانــەوەی ســەروەری
لــە پێنــاو ڕووبەڕووبوونــەوەی ئالینگارییــە جیهانییەكانــی
وەك :كۆچكــردن ،گۆڕانــی ژینگــە ،ئابووریــی ژمارەیــی
گەشــەكردوو ،ئەمــە جگــە لــە پرســی بەرەنگاربوونــەوەی
تیــرۆر و ملمالنــێ دەرەكییەكانــی تــر .ڕێكخــراوە
نێودەوڵەتییــە حكومییــەكان ،كــە ناویــان چوەتــە نــاو
لیســتی ئــەو دامەزراوانــەی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی
پێــك دەهێنــن ،یەكێكــن لــە گرینگرتیــن شــێوەكانی
هاریــكاری و گونجــان و تەكاملبــوون ســەبارەت بــە
پێوەندییــە نێودەوڵەتییــە ســەردەمییەكەی ئێســتا .هــەر
لــهدوای كۆتاییهاتنــی جەنگــی دوەمــی جیهانــی ،چەندیــن
ڕێكخــراوی نێودەوڵەتــی دروســتبوون بــە ئامانجــی
گوزراشــتكردن لــە ئیــرادەی كۆمەڵــەی نێودەوڵەتــی و
بەدیهێنانــی ئامانــج و بەرژەوەندیــی هاوبــەش .ڕێكخـراوی
نێودەوڵەتییــش پشــت دەبەســتێت بــە ڕێككەوتنێكــی
نێودەوڵەتــی لــە الیــەن ئــەو واڵتانــەی بــە ویســتی خۆیــان

دێنــە نــاو ئــەو ڕێككەوتنــە.
پــاش تێپەڕبوونــی نزیكــەی نیــو ســەدە بــە ســەر
پەیامننامــەی ڕۆمــا لــە ســاڵی  ،1957كــە تێیــدا كۆمەڵــەی
ئابووریــی ئەورووپــی دامــەزرا و شــەش واڵتــی ســەرەكیی
لــە خــۆ گــرت ،تــا گەییشــتە یاســای ئەورووپــای یەكگرتــوو
لــە  1986و پەیامننامــەی ماســریخت 1992ی دامــەزراوی
یەكێتیــی ئەورووپــی .لــەو مــاوە زۆرەدا یەكێتیــی
ئەورووپــا چەندیــن بەربەســت و لــە مپــەری تێپەڕانــد
تــا گەییشــتە پەیامننامــەی لشــبۆنەی ســاڵی  2007كــە
چــوە بــواری جێبەجێكــردن لــە ســاڵی  2009و چەندیــن
میكانیــزم و دیســپلینی بــۆ دروســتكردنی فەراهــەم كــرد
لــە پێنــاو گێڕانــی ڕۆڵێكــی كارا و چــاالك بــۆ ئــەوەی ببێتــە
منوونەیەكــی پێشــكەوتوو و پێشــەنگ ،كــە لــە  28دەوڵەت
پێــك دێــت .بازاڕێكــی یەكگرتــوو ،الیەنێكــی كارا لــە ســەر
ئاســتی جیهانــی ،بەهێزكردنــی سیاســەتی هاوبەشــانە لــە
هــەر دوو بــواری دەرەوە و بەرگــری.
پەیامننامــەی لشــبۆنە چەندیــن جــار هەمــواری دەقەكانــی
كــردەوە ،تــا یەكێتییەكــە بتوانێــت كار بــكات و بــە كارایــی
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 23كانٌنی دًهمی سورۆك ًهزیران دێڤیذ كامیرۆن لو ًتویوكیذا بوڵینی ئونجامذانی ڕاپرسیوكی دا لوبارهی
ئونذام بًٌنی ًاڵتوكوی لو یوكێتی ئوًرًپا.
2013

11

پارتی سوربوخۆیی بوریتانی(كو لو ئوًرًپا گٌمانی لێذهكراً دژی كۆچكردن بًٌ) بو
بودهستيێنانی  %26دهنگوكانی بودهستيێناً بٌه خاًهنی  24نٌێنور

22ئایاری 2014

سورۆك ًهزیران (كرێكاران) كو پشتیٌانی ئوًرًپایو(تۆنی بلێر) نیوتی خۆی ڕاگویانذ
لوسور ڕاپرسیوك دهربارهی دهستٌری ئوًرًپی ،كو لو كۆتاییذا دانی پێذا نونرا بوىۆی
ناڕازیبٌنی فورهنسا ً دانیمارك

12

 7ئایاری 2015

پارتی پارێسگاران لو ىوڵبژاردنوكان سوركوًت ً توبونای یاسای رێكخستنی ڕاپرسی كرد
لوبارهی مانوًه لو یوكێتی پێش ساڵی 2017

13

20شٌباتی 2016

كامیۆرن ئونجامذانی ڕاپرسی راگویانذ لو ڕۆژی  23حٌزهیرانی 2016

14

 15نیسانی 2016

دهستپێكردنی ىوڵموتی ڕاپرسی بڕیاردراً لو  23حٌزهیرانی  /2016دهنگذهران دهنگ
دهدهن بو دهرچٌنی ًاڵتوكویان لوناً یوكێتی ئوًرًپا.

و ئاســانرت بجووڵێــت .بەمەیــش دامــەزراوەی یەكێتییــە
ســەرەكییەكان بــۆ دروســتكردنی بڕیــار لــە یەكێتیــی
ئەورووپــا پێــك دەهاتــن ،كــە بــە دەســەاڵتی ســەرەكی
دادەنرێــت و ژمارەیــەك ســەرۆك و واڵتــان و حكوومەتــی
ئەنــدام لــە خــۆ دەگرێــت ،هەروەهــا پەیامننامەی لشــبۆنە
هەلــی بەهێزتــری ڕەخســاند بــۆ دەســتكردنەوەی زیاتــری
پەرلەمانــی ئەورووپــا ،بــەو پێیــەی دامەزراوەیەكــی
هەڵبژێــرراوە لــە الیــەن هاواڵتییانــی هەمــوو واڵتانــی
ئەنــدام ،بــهتایبەتــی لە ڕووی ســەندیكایی و یاســادانانەوە،
وەك سیاســەتی كشــتوكاڵی هاوبــەش و پرســەكانی بودجــە.
یەكێكــی تــر لــە گرینگرتیــن ئەركەكانــی ،هەڵبژاردنــی
ســەرۆكی كۆمســیۆنە لــە ســەر پێشــنیاری ئەنجوومەنــی
ئەورووپــی .هەروەهــا دەســەاڵتی كۆمســیۆنی ئەورووپــی
زیــاد كــرد بــهتایبەتــی نوێنــەری بــااڵ بــۆ سیاســەتی
دەرەوە و ئاساییشــی هاوبــەش ،جگــە لــە دامــەزراوەی
ئەنجوومەنــی یەكێتیــی ئەورووپــا ،كــە لــە وەزیرانــی
حكوومەتەكانــی ئەنــدام پێــك دێــت و بــە الیەنــی
ســەرەكی دادەنرێــن بــۆ بڕیــاردان لــە نــاو یەكێتییەكــە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

پەرلەمانــی ئەووروپــا بەشــدارە لــە بەرپرســیارێتیی
دەركردنــی یاســاكانی یەكێتیــی ئەورووپــا و بواریشــی
داوە بــە (هاواڵتیــی ئەورووپــی) بەشــدار بێــت لــە
كاری یەكێتــی .چونكــە ڕەزامەنــد بــوە لــە ســەر دانانــی
میكانیزمــی بەشــداریكردنی (هاواڵتیــی ئەورووپــی) بــۆ
بەدیهێنانــی ئــەو كارە ،كــە بریتییــە لە كۆكردنــەوەی واژۆی
یــەك ملیــۆن ئەورووپــی بــۆ پێشكەشــكردنی پێشــنیازێك
لــە بــواری یاســادانان بــۆ پەرلەمــان ســەبارەت بــە پرســێكی
دیاریك ـراو ،بــەاڵم ســەرباری ئــەو ســەركەوتنانەی واڵتانــی
ئەنــدام بــە دەســتیان هێنــاوە لــە ســەر ئاســتی نــاوەوە لــە
ســەرجەم بــوارە ئابــووری و كۆمەاڵیەتییــەكان ،بــەاڵم زۆر
جــار هــەوڵ دەدات تــاك الیەنــە مامەڵــە لەگــەڵ الیەنــە
دەرەكییــەكان بــكات و بەرژەوەندیــی نیشــتامنی بخاتــە
الوە لەبــەر بەرژەوەندییــە هاوبەشــەكانی ئەورووپــا.
زۆربــەی ئــەو دەستكەوتانەیشــی بــە ڕێگــەی گەشــەی
ئابــووری و یەكبوونــی جوگرافیــای ئەورووپــی بــە دەســتی
هێنــاون ،دەگەڕێنــەوە بــۆ پشــتیوانیی ئەمەریــكا دوای
جەنگــی دوەمــی جیهانــی كــە لەگــەڵ پرۆژەكــەی مارشــال

25

دەســتی پــێ كــرد بــۆ ئاوەدانكردنــەوە و بونیادنانــەوە.
ئامــاژە بــە خاڵێكــی تــری الوازی یەكێتییەكــە دەكرێــت
لــە ڕووی توانــای ســەربازیی ئەورووپــی ،چونكــە تێچــووی
ســەربازی بــۆ بەرژەوەندیــی بەرگــری ئەورووپایــی لــە
 2%تــێ ناپەڕیــت .هــەر چەنــدە ئەورووپــا هەوڵــی داوە
هێزێكــی سیاســیی بەرگریــی یەكگرتــوو دروســت بــكات
بــە ئامانجــی جێبەجێكردنــی ئــەرك و پرۆســە ورد و خێ ـرا
و كاراكان ،وەك ڕێگەگرتــن لــە بەرپابوونــی جەنــگ و
ســەپاندنی ئاشــتی و ئەركــە مرۆیییــەكان ،یــان چوونــە
ئــەو ناوچانــەی دەكەونــە دەوروبــەری خــۆی بــۆ پاراســتنی
ئاســاییش و ئارامــی.
چەنــد ئاماژەیەكــی تریــش هــەن كــە یەكبوونێكــی پتــەو
لــە پێوەندیــی نێــوان واڵتانــی ئەنــدام نیشــان نــادات و
چەندیــن ڕوخســاری لــهیەكرتازانــی ناوخۆیــی دەبیرنێــن.
بەتایبەتــی دوای قەیرانــە دارایییەكــەی ســاڵی ،2008
كاتێــك باڵــی كێشــا بــە ســەر زۆرینــەی ئابوورییەكانــی
واڵتانــی ئەورووپــا ،تەنانــەت لــە هەندێكیــان گەییشــتە
داڕمانێكــی ترســناك وەك لــە یۆنــان و ئیســپانیا ،چونكــە
داڕمانــی ئابووریــی یۆنــان واتــە لــە باربردنــی بەشــێك لــە
خەونــی یەكێتیــی ئەورووپــا و خۆڕانەگرتنــی لــە بــەردەم
جیاوازییــە ئابوورییەكانــی واڵتانــی ئەنــدام ،ئەمەیــش وای
لــههەندێــك لــە حكوومەتــەكان كــرد تەبەنــای سیاســەتی
كەمكردنــەوە بكــەن ،كــە ڕەنگدانەوەیەكــی خراپــی لــە
ســەر بــار و گوزەرانــی هاواڵتیــی ئەورووپــی دروســت
كــرد و بــاری سەرشــانی قــورس كــرد .جگــە لــە قەیرانــی
ناســنامە ،كــە بــە هــۆی گەڕانــەوەی بزوتنــەوە قەومییەكان
و هەڵكشــانی پارتــە ڕاســتڕەوە تونــدڕەوەكان لــە چەندیــن
واڵتــی ئەورووپــی ســەری هەڵدایــەوە .قەیرانەكانــی
ئەورووپــا بــەم دوایییانــە لەگــەڵ داواكارییەكانــی
جیابوونــەوە زیاتریــش بــوون ،ئەوانــەی هەڕەشــەیان
لــە یەكبوونــی واڵتــی نیشــتامنی دەكــرد .ســەرەتاش لــە
ئیســپانیا دەســتی پــێ كــرد كاتێــك هەرێمــی كەتالۆنیــا
داوای جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی كــرد ،پاشــان ئیتالیــا

لەگــەڵ هەرێمەكانــی ســقلیە و بووندقیــە ،دوای ئەوانیــش
بەلژیــكا ،كــە تێیــدا دەنگــی فالنــدرە دەوڵەمەنــدەكان بەرز
بــوەوە لــە باكــووری واڵت و ڕازی نەبــوون بە دابەشــكردنی
قورســایییە دارایییەكانیــان لەگــەڵ دانیشــتوانی هەرێمــی
ئەلوالونــی باشــوور .دوا جاریــش داواكاریــی ســكۆتلەندا
بــوو بــە جیابوونــەوەی لــە شانشــینی یەكگرتــوو.
ئاماژەكانــی ســەرهەڵدانی قەی ـران لــە یەكێتیــی ئەورووپــا
ئــەو كاتــە بەدیاركەوتــن كــە لــە  2005شكســتی هێنــا لــە
تەبەناكردنــی دەســتوورێكی ئەورووپــی یەكگرتــوو ،كــە
لــە الیــەن هاواڵتییانــی فەرەنســی و هۆلەندیــی كــە لــە
ڕاپرســییەكدا ڕەت بكردایــەوە ،بــەاڵم دیارتریــن هەرەســی
یەكێتییەكــە بریتــی بــوو لــه دەنگدانــی هاواڵتییانــی
بەریتانــی لــە  23یۆنیــوی  2016لــە ســەر بــژاردەی
هاتنــە دەرەوە لــە نــاو یەكێتیــی ئەورووپــا ،شــۆكێكی
گــەورە بــوو بــۆ ســەركردەكانی ئەورووپــا ،بــهتایبــەت
پــاش بــە دیاركەوتنــی دەنگــی سیاســییەكان لــە هەریــەك

ئاماژەكانــی ســەرهەڵدانی قەیــران لــە یەكێتیی
ئەورووپــا ئــەو كاتــە بەدیاركەوتن كە لــە 2005
شكســتی هێنــا لــە تەبەناكردنی دەســتوورێكی
ئەورووپــی یەكگرتــوو ،كە لە الیــەن هاواڵتییانی
فەرەنســی و هۆلەندیی كە لە ڕاپرســییەكدا ڕەت
بكردایەوە ،بەاڵم دیارترین هەرەســی یەكێتییەكە
بریتی بوو له دەنگدانــی هاواڵتییانی بەریتانی لە
 23یۆنیوی  2016لە سەر بژاردەی هاتنە دەرەوە لە
ناو یەكێتیی ئەورووپا
لــە فەرەنســا و هۆلەنــدا و داواكارییــان بــۆ ئەنجامدانــی
هەمــان ڕاپرســی .بڕیارەكــەی بەریتانــا بــە هاتنــە دەری لــە
نــاو یەكێتییەكــە لێكەوتــەی ســەلبی لــێ دەكەوێتــەوە بــۆ
هــەر دوو الیــان ،لــە ســەر هەمــوو ئاســتەكاندا ،چونكــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ســەرباری خۆڕاگریــی یەكێتیــی ئەورووپــا لــە بــەردەم
قەیــران و ئالینگارییــە گەورەكانــی هاتوونەتــە ســەر
ڕێگــەی ،بــەاڵم ئەمەیــان دژوارتریــن قەیرانــە.

یەكێتیی ئەورووپا و گۆڕانكارییەكان

گۆڕانكارییەكانــی ئێســتا لــهئــارادان ،بوونەتــە هەڕەشــەی
ڕاســتەقینە بــۆ ســەر پرۆســە تەكامولییەكــەی لــە
ئەورووپادایــە هەیــە ،بەتایبــەت پــاش ڕاپرســییەكەی
بەریتانیــا ئەنجامــی دا لــە بەرەژەوەندیــی چوونــە دەری
لــە یەكێتیــی ئەورووپــا بــە شــێوەیەكی كۆتایــی ،كــە
یەكەمیــن جــار بــوو هەنگاوێكــی لــەو جــۆرە بنێــت.
هەروەهــا لــە ژێــر ڕۆشــنایی ئــەو ناكۆكییــە قوواڵنــەی
لــە نێــوان واڵتانــی ئەنــدام هەیــە لەمــەڕ سیاســەتەكانی
پەیــڕەو دەكرێــن ســەبارەت بــە كۆچبــەران ،ئەوانــەی بــە
لێشــاو ڕوویــان لــە ئەورووپــا كــردوە .دەستەوەســتانێكی
زۆر زەق هەیــە لــهبــەردەم ئەنجامدانــی هــەر ڕێكەوتنێــك
لــە ســەر میكانیزمێكــی هاوســەنگ كــە ڕێگــە بــدات بــە
دابەشــبوونێكی دادپەروەرانــە بــۆ پڕكردنــەوەی ئــەو
بــارە قورســە ئابــووری و سیاســی و ئەمنییــەی بــە هــۆی
بەلێشــاو هاتنــی كۆچبەرانــەوە دروســت بــوە.
تــا كاتێكــی نزیكیــش زۆربــەی چاودێــران پێیــان وا
بــوو كــە یەكێتیــی ئەورووپــا توانیویەتــی خــۆی قایــم
بــكات لــە بــەردەم ئالینگارییەكانــی ڕووبــەرووی
دەبنــەوە و پێگەیەكــی وای بــۆ خــۆی مســۆگەر كــردوە
كــه لــە هــەر هــەرەس و پاشەكشــە ،یــان وەســتانێك
دەیپارێزێیــت .ئەمەیــش بــە هــۆی سەرســامییان نەبــوو
بــەو دەســتكەوتانەی بــە دەســتی هێنــاون ،یــان بــە هــۆی
ئــەو شــكانەوەی بــەالی ئایدیۆلۆژیایییــەك كــە بــۆ ڕوئیــای
سیاســی و فیكــری هەیبــوو ،بەڵكوو بە هــۆی دوو بابەتەوە
بــوون :یەكەمیــان :داهێنانــی دامەزراوەیــی و میتۆدێك ،كە
هــەر لــە ســەرەتاوە ئەزموونــی تەكامولــی ئەورووپــی پــێ
جیــا دەكرایــەوە ،چونكــە جــۆن مونیــە ــــ ی باوكــی ڕۆحــی
ئــەو ئەزموونــە دركــی بــەوە كردبــوو ،هــەر جووڵەیــەك
بــە ئاڕاســتەی یەكبوونــی ئەورووپــی ســەركەوتوو نابێــت

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەگــەر دەســت نەكــەن بــە چارەســەركردنی گرێكوێــرەی
ئەمنــی ،كــە لــهنێــوان فەرەنســا و ئەڵامنیــادا هەبــوو،
بــوە هــۆی بەرپابوونــی قەیــران و جەنگــی وێرانكــەر.
لێــرەدا پێشــنیازە بلیمەتییەكــەی بــە زەرووریەتــی دانانــی
پیشەســازیی خەڵــووز و پــۆال لــە ئەڵامنیــا و فەرەنســا
لــە ژێــر دەســەاڵتێكی هاوبەشــانەی ئەورووپایــی ،بــوە
ڕێگــر لــە بــەردەم هــەر پیشــبڕكێیەك بــۆ خۆپڕچەككــردن
و خوڵقاندنــی ژینگەیــەك كــە كەرتــی وەبەرهێنــان و
خزمەتگــوزاری فریــو بــدات ،ئەوانــەی پەیوەســن بــەو
پیشەســازییە زەبەالحــه .بــەم شــێوەیە (كۆمەڵــەی ئەورووپا
بــۆ خەڵــووز و پــۆاڵ) دامــەزرا ،تا ببێتــە پایەیەكی ســەرەكی
بــۆ جووڵــەی یەكبوونــی ئەورووپــی و هەنگاوەكانــی
بــەرەو قۆناغــی تەكامولــی ئابووریــی خێراتــر كــرد و
گەیاندییــە قۆناغــی تەكامولــی سیاســی ،بەتایبەتــی پــاش
دامەزراندنــی یەكێتیــی ئەورووپــا.
دوەم :پێداگریــی واڵتــان لــە ســەر پاراســتنی رسوشــتە
دیموكراتییەكــەی ،بــە ڕەتكردنــەوەی كردنــەوەی
وەرگرتنــی هــەر ئەندامێكــی واڵتێكــی ئەورووپــی تەنیــا
گــەر ســەرجەم پایەكانــی دیموكراتــی تــەواو نەكردبێــت،
ئەمەیــش وای كــرد ئــەو ئەزموونــە تەكامولییــە خــۆی لــە
خۆیــدا ببێتــە كەرەســتەیەك بــۆ پاڵنانــی پرۆســەی گۆڕانــی
دیموكراتــی لــە ئەورووپــا و یارمەتیدەریــش بــوو لــە
ســەر دروســتبوونی دامــەزراوەی دیموكراتــی لــە زۆربــەی
واڵتــان ،بەتایبەتییــش یۆنــان و پورتــوگال و ئیســپانیا.
ئــەو پێداگرییــە نەبــوە هــۆی پێچەوانــەی هەڵوێســتی
ئایدیۆلــۆژی ،یــان ڕواڵەتــی بــە ڕادەی ئــەوەی بــوە هــۆی
پێچەوانــەی بیروباوەڕێــك كــە بــاوەڕی بــە چەســپاندنی
ڕێســا دیموكراتییــەكان كــرد لــە واڵتانــی ئەنــدام ،ئەمەیــش
وای كــرد ئــەو ئەزموونــە تەكامولییــە پارێــزگاری لــە خــۆی
بــكات و یارمەتیــدەر بێــت لــە ســەر دیســپلینی خێرایــی
ڕیتمەكــەی و پەســەندكردنی لــە الی گــەالن .ئەمەیــش
ئــەو نەرمونیانییــە بــوو كــە لــەو ئەزموونــەوە دەبیــرا
كاتێــك ڕێگــەی بــە چەندیــن میتــۆدی تەكامولــی جیاجیادا،
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گرنگترین ئەو هۆکارانەى وایکرد بەریتانیيەکان دەنگ بدەن بۆ جیابونەوەیان لە یۆرۆ
 .1کێشەي کۆچ و
کۆچبەران

هاواڵتیاوً بەریتاویا پێیان وایە هاتىە دەر لەیەکێتً ئەوروپا وا دەکات واڵتەکەیان
سیستمێکً وىێ بگرێتە بەر کە سىىر بۆ شێىەي هاتىً کۆچبەران دادەوێت.
بە پێً سەرچاوەکان ژمارە کۆچبەراوً بەریتاویا دەگاتە ( )863هەزار کەس.
ئەمەش بە بڕي ( )3.67ملیار جىویهً ئىسترالی قىرسایً زیاد کردووە.

 .2ترس
لەتیرۆریستان

زیاتربىوً پەالمارە تیرۆریستیەکان لەهەوذێک واڵتً ئەوروپً وایکرد هاواڵتً
بەریتاوً بیر لە جیابىوەوە بکاتەوە ،چىوکە ئەو رێکەوتىە پابەوذي دەکات بە
کردوەوەي سىىرەکان و تیرۆریستان بەئاساوً دێىە ژوورەوە.

 .3دەستبەرکردوً
دارایً بۆ
تەوذروستً و
پەروەردە

ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە بۆ بار قىرسایً پێشىازیکردن لە کۆچبەران ،چىوکە بەو
پارەیە رەوگە وەخۆشخاوەیەک دروست بکرێت.

 .4بەڵێىً بریقەدار

ئەو بەڵێىاوەي دراون کاتێک کە بەریتاویا لە یەکیتً ئەوروپا بێتەدەر لەڕووي باشتر
کردوً ئابىري و سیاسً و ئاسایشً واڵت

 .5بازرگاوً ئازاد

هۆکاري سەرەکً دەوگذاوً هاواڵتیان بىو ،چىوکە چاوەڕێً هەلً باشتر دەکەن
لەڕووي ئابىریەوە ،چىوکە دەتىاوێت بازرگاوً لەگەڵ واڵتاوً گەورەي وەک
ئەمەریکا و هیىذ و چیه بکات .جگە لە دامەزراوذوً واوچەیەکً بازرگاوً ئازاد.

 .6دەسەاڵتً
وێىدەوڵەتً

بەریتاویەکان پێیان وایە کاریگەري واڵتەکەیان لەواو یەکێتً ئەوروپا الوازە ،بەاڵم
گەر هاتىو بێتەدەر دەتىاوێت ئازاداوە مامەڵە بکات و پێگەي گروگً لە دامەزراوە
وێىدەوڵەتیەکان دەستبەر بکات.

 .7تەشریعاتە
ویشتماویەکان

هاواڵتً بەریتاوً لەو باوەڕەدایە هاتىە دەر لە یەکێتً ئەوروپا وا دەکات دەوگً
یاسا ویشتماویەکاوً بەریتاویا بەرزتر بێتەوە و چیتر واکەووە ژێر هەژمىوً
یاساکاوً یەکێتً ئەوروپا

 .8ترس لەهاتىً
تىرکیا بۆ واو
یەکێتً ئەوروپا

بەریتاویەکان پێیان وایە وەرگرتىً تىرکیا لەواو یەکێتیەکە وا دەکات بە لێشاو
کۆچبەران ڕووبکەوە واڵتەکەیان و باري ئابىري و ئاسایشیان تێکبچێت.

بــهتایبەتیــش لــە بــارەی دراوی ئەورووپــی یەكگرتــو و لــە
الیــەك و فیزایەكــی یەكگرتــووى (شــنگن) لــە الیەكــی
تــرەوە.
پێوەندیــی ئەورووپــای خۆرئــاوا بــە ویالیەتــە
یەكگرتوەكانیــش هەمیشــە لــە بارێكــی باشــدا نەبــوە،
چونكــە ڕووبــەڕووی چەندیــن قەیــران بوونەتــەوە لــە

قۆناغــی جیاجیــادا ،بــەاڵم ئــەو جێگیربوونــە ڕێژەیییــەی
بــۆ سیســتمی نێودەوڵەتــی هەیــە ،چ لــە داڕشــتنە
دوانەیییــە جەمســەرییەكەی ،یــان داڕشــتنە تاكالیەنــە
جەمســەرییەكەی دوابــەدوای داڕمانــی یەكێتیی ســۆڤیەت،
كەشــێكی لــە بــاری ڕەخســاند بــۆ گەاڵڵەبوونــی داڕشــتنێك
لــە ســەر پێوەندییــەك كــە ڕێگــە بــە پێشــبڕكێی ئابــووری
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تیریزا مەی سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا

بــدات ،یــان تەنانــەت سیاســی ،لــە چوارچێــوەی درككردنی
هاوبەشــانەی بــە گرینگیــی هاوپەیامنیــی ســراتیژی لــە
نێــوان هــەر دوو الدا ،بــەاڵم ئەمــڕۆ گۆڕانكاریــی زۆر بــە
ســەر سیســتەمی نێودەوڵەتیــدا هاتــوون ،بەتایبەتــی پــاش
هاتنــی ترامــپ بــۆ هەرەمــی دەســەاڵت لــە ئەمەریــكا ،كــە
هەلێكــی لــهبــاری ڕەخســاند بــۆ پێشــنیارە پۆپۆلیزمییەكان
و ڕاســتڕەوە تونــدەكان بــۆ ئــەوەی زۆر بــن و دەســەاڵتیان
زۆر بێــت چ لــە ئەورووپــا یــان خــودی ئەمەریــكا.
هــەر لــه چوارچێــوەی ئــەو گۆڕانكارییــەدا ،پرۆســەی
تەكاملبــوون لــە ئەورووپــا لــهنــاوە و دەرەوەدا گەمــارۆ
دراوە و خراوەتــە ســوچێكەوە ،چونكــە لــهنــاوەوە هێــزە
سیاســییە ناسیۆلیســتەكاندا یەكبوونــی یەكێتیــی ئەورووپــا
بــە مەترســییەك دەبینیــن بــۆ ناســنامەی نیشــتامنی و
ئایدیا دیپلۆماتیك

جۆنسون وەزیری دەرەوەی بەریتانیا

هــەوڵ دەدات پرســی كۆچبــەران بــە كار بهێنێــت بــۆ
زۆركردنــی دەســەاڵتەكانی و گەییشــن بــە دەســەاڵت لــه
زۆرێــك لــهواڵتانــی ئەورووپــی .ئەمەیــش هەڕەشــە بــۆ
ســەر یەكێتیــی ئەورووپــا دروســت دەكات و زەنگێكــە
بــۆ چوونــە دەرەوەی واڵتــان لــەو یەكێتییــە ،بەریتانیایــش
منوونەیەكــە .لــە دەرەوی سیســتەمە نێودەوڵەتییەكەیــش
گوشــارەكانی بــە چەندیــن شــێوە و ڕوخســار بــە دیــار
كەوتــوون :لــە ئەمەریــكا ئیــدارە دروشــمی (بەرژەوەندیــی
ئەمەریــكا لــە پێشــی پێشــەوە)ە بــەرز كردوەتــەوە و ڕقــی
لــە دیبلۆماســیەتی فــرە الیەنــە و داوای لــە هاوپەیامنــە
ئەورووپییــەكان و نــا ئەورووپییەكانیشــی دەكات تێچــووی
پاراســتنیان بــدەن .لــە ڕووســیایش دەســەاڵت تەبەنــای
ناسیۆنالیســتی قەومــی تونــدڕەو دەكات ،كــە پاڵــی پێــوە
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دەنێــت بــۆ بااڵدەســتی و پڕكردنــەوەی ئــەو بۆشــایییەی
لــە ناوچەكانــی ئەمەریــكا دەیەوێــت پاشەكشــەیان لــێ
بــكات .لــە الیەكــی تــر هێــزە جیهانــی هەڵكشــاو پەیــدا
بــوون ،وەك :چیــن و هیندســتان ،زۆر بەهێزانــە هــەوڵ
دەدەن هێــزە ئابوورییــە گەشەســەندوەكەیان وەرگێــڕن
بــۆ دەســەاڵتێكی سیاســی ،كــە ڕێگەیــان پــێ بــدات
بەشــدار بــن لــە ئیدارەدانــی سیســتەمی نێودەوڵەتیــی فــرە
جەمســەر.
بــەو جــۆرە یەكێتیــی ئەورووپــا ،ئــەو دامــەزراوە زەبەالحــە
و ڕوخســار جوانــە ،وەك ئــەوە وایــە لــە ســەر قەاڵیەكــی
ملاویــی جولێــراو بونیــاد نرابێــت .هــەر كاتێــك بێــت
ڕووبــەڕووی مەترســیی كەوتــن دەبێتــەوە .یــان ئەوەتەیــە
ڕەگوڕیشــەی لــه زەویــدا دادەكوتــێ ،بــە ڕێگــەی
پرۆســەیەكی بوێرانــە بــۆ ئــەوەی ببێتــە هێزێكــی سیاســی
و ســەربازی و ئابووریــی یەكگرتــوو ،بتوانێــت پارێــزگاری
لــە خــۆی بــكات و نەكەوێــت بــە ئاســانی ،یــان لــە شــوێنی
خــۆی بــەو شــێوەیە مبێنێتــەوە و بــەو چارەنووســە نادیــارە
بــڕوات ،بەتایبەتــی پــاش بەتەوژمبوونــی ڕەشــەبایەك
هەڵكردنــی بــا و زریــان ،بــۆ هەڵوەشــاندنەوە و كەوتــن و
پارچەپارچــە بــوون.

قەیرانەكانــی یەكێتیــی ئەورووپــا هەڕەشــە
لــە بیرۆكــەی هاریكاریــی نێودەوڵەتــی دەكات

یەكێتیــی ئەورووپــا ،كــە پــاش زنجیرەیــەك پرۆســەی
هاریكاریكــردن لــە نێــوان واڵتانــی ئەورووپــی دروســت
بــوو ،كــە لــە ســاڵی 1951ەوە بــە دامەزراندنــی كۆمەڵــەی
ئەورووپــی بــۆ خەڵــووز و پــۆال بــوو لــە ســەر دەســتی
شــەش واڵت (فەرەنســا ،ئەڵامنیــا ،ئیتاڵیــا ...هتــد .بــەو
هاریكارییــە ،كــە چەندیــن بــواری تــری گرتــەوە و لــه
ســەرووی هەموویشــیانەوە بــازاڕی یەگكرتــوو و دراوی
یەكگرتــوو .یەكێتیــی ئەورووپــا كۆمەڵەیەكــی ئابــووری
و سیاســیی بەهێــزی دروســت كــرد ،لــەو ســۆنگەی
زەرووریەتــی دۆزینــەوەی كیانێكــی بەهێــز و پاراســتنی
واڵتانــی ئەنــدام .لــە ســەر ئــەو بنەمایــەی كــە دەڵێــت:

هیــچ داهاتوویــەك نییــە بــۆ ئــەو قــەوارە بچوكانــەی لــه
جیهانــدا هــەن و كیانــە گــەورەكان داهاتوویــان بــۆ دیــاری
دەكــەن ،بــە تایبەتــی ئــەو واڵتانــەی لــە نــاو یەكێتییەكــەدا
هــەن دەكەونــە پنتێكــی جوگرافیــی فــراوان و ســراتیژی
(لــهنێــوان خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا) جگــە لــە ژمارەیەكــی
زۆر لــهدانیشــتوان ،كــە زیاتــر لــە نیــو ملیــار كــەس دەبــن.
ڕەنگــە هاتوچۆكردنــی لە نێــوان واڵتانی یەكێتیــی ئەورووپا
بــێ هیــچ بەربەســتێك ،یەكێــك بێــت لــەو ئەزموونــە
دەگمەنانــەی كەســەكە پێــی دا تێپــەڕ دەبێت كە ســەردانی
ئــەو واڵتانــە دەكات ،بــە هــۆی خێرایــی و ئاســانییەكەی،
چونكــە ئــەو بیرۆكەیــە لــە هیــچ ناوچەیەكــی تریــدا
بوونــی نییــە .ســەرباری هەمەچەشــنیی نــەژادی و زمانــی.
هەروەهــا ڕەنگدانــەوەی تایبەمەندییــە ئابوورییەكانیشــە
بــۆ بازرگانــان بــە ڕێگــەی ئــەو پرۆســەیەدا .بێگومــان
یەكێتیــی ئەورووپــا لــە ئێســتادا كەمێــك لــەو ڕەونەقــەی
خــۆی لــە دەســت داوە ،بــە هــۆی قەیرانەكانــەوە ،وەك:
قەیرانــی یۆنــان ،قەیرانــی كۆچبــەران ،چوونــە دەرەوەی
بەریتانیــا لــە نــاو یەكێتییەكــە.
قەیرانی ئابووریى یۆنان

واڵتانــی گــەورە لــە یەكێتیــی ئەورووپــادا نەیانتوانــی وا
لــە یۆنــان بكــەن شــوێن پێــی ئــەوان بكەوێــت و بچێتــە
خانــەی واڵتانــی پیشەســازی ،هەروەهــا ببێتــە یەكێــك لــە
واڵتــە بەهێزەكانــی ئــەو یەكێتییــە ،بــە پێچەوانەوەیــە،
دەركــەوت حكوومەتــی یۆنــان بەیاناتــی ئابووریــی ســاختە
كــردوە بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ بەندەكانــی ڕێكەوتننامــەی
بــوون بــە ئەنــدام لــە یەكێتیــی ئەورووپــا مســۆگەر بــكات،
ئەمەیــش لــە ئەنجامــی دەستەوەســتانبوون و قــەرزی
گشــتی بــە هــۆی خەرجیــی زۆر لــە ســەرجەم كەرتــەكان و
الوازیــی داهاتەكانــی .دوو ســاڵ مۆڵــەت درا بــە یۆنــان بــۆ
ئــەوەی ئابوورییەكــەی باشــر بــكات و ســنورێك دابنێــت
بــۆ ئــەو قــەرزە كەڵەكەبــوەی ســەری ،پــاش ئاشــكرابوونی
كاری ســاختەكردنی.
هەوڵێكــی زۆر درا بــۆ ئــەوەی ئابووریــی یۆنــان لــەو چاڵــە
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بیۆگرافیای هاوپهیمانی باكوری ئهتڵهسی (ناتۆ)

1

سیً(
تڵً 
ٌاَپًیماوی واتۆ كُرتكراَيی رێكخراَی باكُری ئً 

ربازیً پاش

یماویًتێكی سً

ٌ )NorthAtlantic Treatyاَپً
یماوىامًی

زراَي ،بً  
پً

تڵًسی دامً
یماوىامًی باكُری ئً 


پً
بًرَاری4یویساوی.1141
برێتلً 


َاضىتۆویصواَدي

2

گًڵ سُپای سۆڤیًتی
بًستی پارسًوگ بَُن لً 
مً 
ريتا بً  
سً 

اڵتیئًَرَپاجێگیرببَُپاش


ڕاستَڕۆژًٌ
لً  
واَي
زرا،كً  


دامً
وگیدَيمیجیٍان


جً

3

وذي،
سلً 
ريوسا ،ئً 
بىچیىیًكاوی بریتیه لً :بًلژیكا ،فً 

وذامً 


ئً
وذي ،وًرَیژ ،پُرتُگال ،بًریتاویا َ
ئیتاڵیا ،لۆكسمبۆرگٌ ،ۆلً 
مًریكا
ئً 


4

ريكی لً درَستبُوی ٌاَپًیماوی باكُر،
ئاماوجی سً 
كاویًتی بً


وذامً
پاراستىی ئازادی َ ئاسایطی دەَڵەتە ئً
ربازیيًكان لە ٌەر جۆرە

ري سیاسی َ سً
رێگًی فاكتً 

ٌەڕەضەَمەترسیەكیكەڕََبەڕََیانبێتەَە

5

بًٌا دیمُكراتیًكان َ دابًضكردوی
بً  
بً  
وذي  
واتۆ پابً 
رچاَيكاوی پێُیسته بۆ بًٌێسكردوی بًرگری َ ئاسایطی


سً
َاڵتاویئًوذام.


6

َبااڵتریهئًوذام

َي 
رێكخرایً 

دََباري 

كً 
رێكخراَي 

ساڵی 1152
لً ئاستێكی بااڵ
كً  
وتیكً  

وجُمًوی باكُری ئً 
تڵً

لً واتۆ ئً
ري
زیريكان ،یان وُێىً 
پێكذێت َيك سًرۆكی حكُمًت ،یان َي 
میطیًكان.


ًٌ

7

سًرۆك ئًركان ،یان
یً ،كً  
وجُمًوی لیژوًی سًربازیان ًٌ 


ئً
َي َ باريگاكەیان لً
بىً 
میطیًكان تێیذا كۆدي 

ري  
ًٌ
وُێىً 

َاضىتۆوً.


قووڵــە بهێننــە دەرەوە .واڵتانــی یەكێتیــی ئەورووپــا ئــەو
ئەركەیــان خســتە ئەســتۆی خۆیــان بــۆ ئــەوەی ڕێگــە
نــەدەن یۆنــان بكەوێتــە ژێــر ڕكێــف و هەژموونی ڕووســیا،
یــان چیــن .ســاڵی  2007قەرزەكانــی ســەر یۆنــان گەییشــتە
 300ملیــار یــۆرۆ ،كــە بــوە هــۆی داڕمانــی ئابــووری و
لەرۆزككردنــی متامنــە و باوەڕنەكــردن بــە بەڵگەكانــی
حكوومــەت .نزیكــەی  246ملیــار یــۆر درا بــە یۆنــان بــۆ
دانــەوەی قەردەكانــی و كاركردنــی بــۆ بونیادنانــەوەی
ژێرخانــی ئابــووری و بوژانــەوەی ،بــەاڵم ئەنجامەكــەی
پێچەوانــە بــوەوە و ئابوورییەكــەی خراپــر بــوو ،واڵت
تووشــی بێــكاری هــات ،لــە  25%خەڵــك بێــكار بــوون
ئایدیا دیپلۆماتیك

بــە هــۆی قــەرزە زۆرەكانــی كەوتــە ســەر یۆنــان ،چونكــە
ئــەو پارەیــەی وەری گــرت بــە كاری هێنــا بــۆ دانــەوەی
قەرەزەكانــی دەرەوە نــەك چاكســازیكردن لــە نــاوەوە.
قەیرانی كۆچبەران

قەیرانــی كۆچبــەران پــاش هەڵكشــانی دۆخــی مرۆیــی لــە
ژمارەیــەك واڵتانــی عەرەبــی ســەری هەڵــدا ،لــە ســەرووی
هەموویشــیانەوە ســووریا ،كــە ڕووبــەرووی جەنگێكــی
بــەردەوام بوەتــەوە هــەر لــە ســاڵی 2011ەوە تــا ئێســتا.
پــاش ســەركوتكردنی خۆپیشــاندەران لــە الیــەن هێزەكانــی
ســووریا ،ئەوانــەی داوای گۆڕینــی ڕژێــم و دان نــان بــە
ئازادییــەكان و باشــركردنی بــاری گوزەرانیــان دەكــرد .پــاش
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ئەویــش بەركەوتنــە گەورەكانــی نێــوان بەرژەوەندییــە
نێودەوڵەتییەكانــی داهاتــووی ئــەو واڵتــەی نادیــار و
تەمومــژاوی كــردوە ،بۆیــە بــە ســەدان هــەزار كــەس بــە
لێشــاو ڕوویــان لــە واڵتانــی ئەورووپــی كــرد و داوای مافــی
پەنابەرێتییــان كــرد .ئەمەیــش وای لــە واڵتانــی یەكێتیــی
ئەورووپــا كــرد ســنورێك بــۆ ئــەو قەیرانــە دابنێــن ،ڕێــكاری
پێویســت بگرنــە بــەر بــۆ وەســتاندنی ئــەو شــەپۆلە ،كــە
هــاوكات بــوو لەگــەڵ هەڵكشــانی ژمارەیــەك كــردەوەی
تیرۆریســتی لــە چەندیــن واڵتــی ئەورووپــی .هەروەهــا
ڕێكەوتــن كــرا لــە ســەر دابەشــكردنی كۆچبــەران و
ڕێككەوتــن لەگــەڵ توركیــا بــۆ گێڕانــەوەی بەشــێكیان
بەرانبــەر بــە وەرگرتنــی ســێ ملیــار یــۆرۆ ســااڵنە.
دەرچوونی بەریتانیا لە یۆرۆ

هەمــوو ئــەو قەیرانانــەی باســان كــردن ،وای لــە 52%ی
بەریتانییــەكان كــرد دەنــگ بــدەن بــۆ جیابوونەوەیــان
لــە یەكێتیــی ئەورووپــا ،چونكــە بەریتانییــەكان پێیــان
وابــوو ،ئــەوان برێكــی زۆری پــارە دەدەن بــۆ دانــەوەی
قەرزەكانــی یۆنــان ،جگــە لــەو ترســە بەردەوامــەی هەبــوو
لــەو شــەپۆلەی كۆچبــەران و كــردەوەی تیرۆریســتی .ئــەو
جیابوونــەوەی بــوە هــۆی زیانگەیانــدن بــە یەكێتیــی
ئەورووپــا بــە بڕی  15%لە هێــزە ئابوورییەكــەی .هەروەها
كاریگەرییەكــی ســەلبیی هەبــوو لــهكاریگەربــوون لــە
سیاســەتی جیهانیــدا ،بــەو پێیــەی بەریتانیــا پێگەیەكــی
گــەورە هەبــوو وەك ئەندامێكــی هەمیشــەیی لــە نــاو
ئەنجوومەنــی ئاساییشــی نێودەوڵەتــی

قەیرانەكانــی پێوەندیــدارن بــە بونیــادی
ســەرەكی یەكێتیــی ئەورووپــا

هــەر چەنــد یەكێتیــی ئەورووپــا ڕووبــەڕووی قەیرانــی
ئابــووری خنێكنــەر بوەتــەوە ،جگــە لــە قەیرانــی تیــرۆر
و كۆچبەرانیــش ،بــەاڵم قەیرانــی تریــش هــەن كــە
پێوەندیــدارن بــە بوونیــەی ســەرەكیی یەكێتییەكــە ،چونكە
یەكێتییەكــە قەیرانــی ســەركردایەتی و یەكگرتوویــی
ئەندامەكانــی هەیــە ،هەروەهــا قەیرانــی بنەمــا و

بەهاكانــی لــە ســەری دامــەزراوە .لــە الیەكــی تریشــەوە
قەیرانــی (مەرشوعیــەت)ی هەیــە ،كــە لێــرەدا بــە چەنــد
خاڵێــك ڕوونیــان دەكەینــەوە:

ــ قەیرانی سەركردایەتی و یەكگرتوویی

پێشــر یەكێتیــی ئەورووپــا دوو منوونــەی هەبــوو بــۆ
ســەركردایەتی ،یەكەمیــان (كۆمســیۆنی ئەورووپــی) كــە
لــە ســەرەتای ســاڵی  1950وەك بااڵتریــن دامــەزراوەی
كاریگــەر دروســت بــوو لــە بڕیارەكانــی یەكێتییەكــە،
تەبەنــای منوونــەی تەكنۆكراتیــی دەكــرد لــە هەڵبژاردنــی
ئەندامەكانــی ،ئەمــە جگــە لــە ســەرۆكێكی خــاوەن نــاو
و ناوبانگێكــی بــاش و كاریزمایەكــی بەهێــز .ئەمــە لــە
كاتێكــدا منوونــەی دوەم بریتــی بــوو لــە هاوتەریببوونــی
ئەڵامنــی ـ فەڕەنســی ،چونكــە پاریــس مومارەســەی
دەســەاڵتی سیاســیی كــرد ،لــە كاتێكــدا ئەڵامنیــا پاراســتنی
گەشــەی ئابووریــی گرتــە ئەســتۆی خــۆی.
ئــەو هاوكێشــەیە وای كــرد دۆخــی یەكێتیــی ئەورووپــا
بەهێــز بێــت و بــەرەو پێشــەوە بچێــت لــهڕووی سیاســی
و ئابــووری ،هەروەهــا بتوانێــت خۆراگــر بێــت لــە بــەردەم
قەیرانــەكان ،بــەاڵم یەكێتــی پــاش ســاڵی  1992كاتێــك گــۆڕا
بــۆ ئــەو شــێوەی ئێســتای وردە وردە ئــەو دوو منوونــەی
لــە دەســتدا و ئەڵامنیــا تاكالیەنــە ســەركردایەتیی كــرد ،بــە
پلــە یەكیــش پشــتی بــە گەشــەی ئابــووری دەبەســت و
توانییشــی بــە دی بهێنێــت و لــەو كارەیــەدا ســەركەوتوو
بێــت.

ــ قەیرانی ئابووری

ســاڵی  2008ئەورووپــا تووشــی قەیرانــی دراو بــوەوە و
دیارتریــن قوربانییەكانیــش ئێرلەنــدە ،یۆنــان ،قوبــرس،
ئیســپانیا ،پورتــوگال بــوون ،جگــە لــه كاریگەربوونــی
فەرەنســا و ئیتالیایــش .ســاڵی  2013كیشــورە پیرەكــە
قەیرانێكــی تــر بەرۆكی گرت لــە ئەنجامی پاشەكشــەكردنی
بەرهەمهێنــان و بەرزبوونــەوەی ڕادەی بێــكاری .یەكێكیش
لــە هــۆكار و شــیكردنەوەكانی بــۆ ئــەو قەیرانــە كــران،
الوازیــی سیســتەمی دراوی ناوخۆیــی بــوو الی ئەندامانــی
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یەكێتییەكــە لــە بەرانبــەر دەســت هەڵنەگرتــن لــە
سیاســەتە تایبەتــەكان ،ئەمەیــش بــوە هــۆی تێكچوونــی
سیســتمی مالــی و الوازیــی پێوەرەكانــی (ســەقامگیری) و
(جڵەوگیركردنــی گەشــەكردن) ،كــە یەكێتــی ســەپاندبووی،
دوا جاریــش لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی قەیرانــی ناوخۆیــی و
جیهانــی شكســتی و بــێ توانایــی بــە دیــار كەوتــن.
لــە پلــەی ســێدا الوازیــی گونجانــدن لــە پێشــبڕكێی
وەبەرهێنــان و كاری دەســتی لــە نێــوان ئەندامــان لــه
ناوچــەی یــۆرۆوە هــات ،هەروەهــا كەمتەرخەمــی لــە
هاوكاتبوونــی نێــوان هەمــوو خولــە ئابوورییــەكان .بــۆ
منوونــە :گۆڕینــی دراوی دراخــا بــۆ یــۆرۆ لــە یۆنــان
بــوە هــۆی بەرزبوونــەوەی كرێــی كرێــكاران ،كەچــی
بەرهەمهێنــان هــەر لــە ئاســتی خۆیــدا مایــەوە ،ئەمەیــش
وای كــرد بەرهەمهێنــان لــە ڕووی ئابوورییــەوە بــێ ســود
بێــت.
ناتوانیــن لــە دەرەوەی چوارچێــوەی ئابووریــی جیهانــی
بــاس لــە قەیرانــی ئابــووری لــە ئەورووپــا بكەیــن ،چونكــە
كێبڕكــێ لــهنێــوان واڵتانــی گــەورە و بەهێــزی ئابووریــی
زۆر بــە تــەوژم بــوو ،جگــە لــەو قەیرانانــەی هاوبەشــە
ئابوورییەكانــی ئەورووپــا هەیانبــوو لــە ڕووی ئابــووری و
سیاســی ،پشــێوییە سیاســی و ئەمنییەكانیــش لــهناوچــەی
جیاجیــا لــە جیهــان لــە ســەر ڕێگــەی بازرگانــی و نرخــی
كااڵ ســراتیژییەكان.
ــ قەیرانی بەها و كۆچبەران و تیرۆر

لــە كاتێكــدا یەكێتیــی ئەورووپــا بانگەشــە بــۆ بەهــا
دیموكراتــی و مافەكانــی مــرۆڤ و حوكمــی یاســا دەكات
لــە جیهانــدا ،برۆكســل دەستەوەســتانە لــە دابینكردنــی
ئــەو بەهایانــە لــە واڵتانــی ئەنــدام ،ئەمەیــش زۆر بــە
ڕوونــی پــاش هێرشــە تیرۆریســتییەكانی واڵتانــی ئەنــدام
لــە نــاو یەكێتیــی ڕووبــەڕووی بوونــەوە ،بــە دیــار كــەوت،
لەگــەڵ هەڵكشــانی هێــزە ڕاســتڕەوە تونــدڕەكان لــە
ناویــدا .هــۆكاری ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی
پێــوەرە دیموكراتییەكانــی لــە هەندێــك واڵتانــی نــوێ

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە نــاو یەكێتییەكــەدا ،دانانــی ئــەو بەهایانــه لــە بریــی
بەهــا جەوهەرییــەكان ،ئــەم كارەیــش بــە ڕوونــی لــە
مامەڵەكردنــی برۆكســل لەگــەڵ قەیرانــی كۆچبــەران دیــار
بــوو.
قەیرانــی كۆچبــەران كــە یەخــەی واڵتانــی ئەورووپــای
گرتــوە و هــەر لــە ســاڵی  2011ەوە بــە ســەدان هــەزار
كــەس بــە ڕێگــەی یۆنــان و ئیتاڵیــا دەپەڕنــەوە واڵتانــی تــر،
جگــە لــەوەی هــەر دوو واڵت قەیرانــی ئابوورییــان هەیــە،
هەڕەشــەیەكی گەورەیشــە بــۆ سیســتەمی (شــنگن) ،كــە
ســنور لــهنێــوان واڵتانــی ئەنــدام هەڵدەگرێــت و ئــەرك
و بەرپرســیارێتیی هاوبــەش لــە ســەر ئەســتۆی هــەر دوو
واڵتدایــە لــە پاراســتنی ســنورە دەرەكییــەكان ،بــەاڵم بــە
پێــی ڕێكەوتنــی دبلــن ( )2013بــاس لــەوە دەكات ،كــە
پێویســتە كۆچبــەران داوای مافــی پەنابەرێتــی بكــەن
لــە یەكــەم واڵتــی دەچنــە نــاوی .ئەمەیــش وای لــە
هەندێــك واڵتــی ئەنــدام كــرد كۆتایــی بــە پابەندبوونــی
خۆیــان بهێنــن بەرانبــەر ئــەو ڕێكەوتنــە ،كەچــی یۆنــان
ســنورەكانی وااڵ كــرد بــۆ پەڕینــەوەی كۆچبــەران بــۆ
واڵتانــی دراوســێ لــە بەلقــان ،كــە واژۆی لــە ســەر شــنگن
نەكــردوە ،ئەمەیــش وای كــرد ڕێكەوتننامــەی دبلــن ببێتــە
تەنیــا حــری ســەر كاغــەز و ســەدان هــەزار كۆچبــەر
توانیــان بگەنــە ئەوســەری ئەورووپــا.
ئــەو قەیرانــە بــوە هــۆی كارەســاتی ئەخالقــی و ئابــووری و
سیاســی و ئەمنــی ،دواتریــش واڵتانــی ئەنــدام كەوتنــە بــەر
بۆســەی تیرۆریســتان و چەندیــن كردەوەیــان ئەنجــام دا،
بۆیــە ســەرجەم ئەورووپای تووشــی پشــێوی و دابەشــبوون
كــرد لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ دۆســیەی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت ،كــە هــۆكاری ســەرەكیی ئــەو قەیرانەیــە.

ــ قەیرانی مەشروعیەت

ئــەو قەیرانــە هــەر لــە ســەردەمی دامەزراندنــی
یەكێتییەكــەوە ســەری هەڵــداوە ،چونكــە بەشــێك لــە
واڵتانــی ئەندامــی یەكێتییەكــە ســەروەریی خۆیــان
لــە دەســت داوە ،هاواڵتییانیــان بەشــێك لــە مافــە
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بیۆگرافیای یەكێتی ئەوروپا

یماوىامًكاوی


گروگتریهپً

كێتیئًوروپا


واویً

وذامبوونلً
كاویبً 
ئً

مً 
رجً


كێتیئًوروپا


كاوییً
یكً 
لً
دیارتریهًٌ 

وڵًتییاساو
ریدي 


رخانكردویپێوي
 1
.تً

ماویئًوروپی

.پً 
رلً
 1

یماوىامًی پاریس لً 18ی

 .1پً

وتیدیموكراتیًت.


گري

كێتیئًوروپی


وییً

وجومً
 2
.ئً

ویساویساڵی.1951

مافًكاویمرۆڤ.
.رێسگرتهلً 

2

.كۆمسیۆویئًوروپی.

3

یماوىامًی رۆما لً 15ی

 .2پً

ًٌوذێك كاروباری سیادی بۆ .4كۆمسیۆویمافیمرۆڤلەئەوروپا
 .3سازش كردن لً  

ئازاریساڵی.1957

زراوي 
كً.
وذیدامً 

رژي 
وي
بً 


یماوىامًی ماستریخت لً 7

 .3پً

گًڵ یاساكاوی
 .4گووجاوذوی یاسا واوخۆیيًكان لً 

شوباتیساڵی.1992

كً.
كـێتیً 


یً
بووویژێرخاوێكیئابووریبًٌێس.

 5
ًٌ.
.چوووًواوئابووریبازاڕ.

6
كێتیً 
كً.


واویً

.پێشبڕكێكردنلً
7

دیموكراتییەتەكانیــان لــە دەســت داوە ،بەڵكــوو بــە پێــی
توێژینــەوە و لێكۆڵینەوەكانــی لــەو بارەیــەوە كـراون دەری
دەخــەن كــە ڕێژەیەكــی زۆر لــە هاواڵتییانــی ئەورووپــی
ئاگایــان لــە میكانیزمەكانــی كاركردنــی یەكێتییەكــە نییــە،
وەك دەرچوونــی بەریتانیــا لــە نــاو یەكێتییەكــە ،كــە
بــە ســەرەتای گواســتنەوەی ئــەو قەیرانــە بــۆ قۆناغــی

دەرهاویشــتنی دەرئەنجامــەكان ســەیر دەكرێــت.
بــە پێــی ڕاپۆرتــەكان ڕێــژەی بەشــداریی ئەورووپیــەكان
لــە هەڵبژاردنەكانــی پەرلەمانــی ئەورووپــا لــە ئاســتێكی
زۆر نزمەدایــە ،چونكــە تێك ـڕای بەشــداریكردنی لــە 40%
بــوە و لــە هەندێــك واڵتیــش  20%بــوە .هەروەهــا بــە
شــێوەیەكی بەرچــاو ئاســتی دەنگــدان بــۆ پارتــە ڕاســتڕەوە

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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گروگتریه ڕووداوهكاوی هاوپهیماوی باكوری ئهتڵهسی (واتو)
ژ

ڕووداوهكان

ساڵهكان

1

1949

واژۆكردوی لًسًر پًیماوىامًی واشىتۆن

2

1989

كًوتىی دیواری بًرلیه

3

1991

دورستكردوی ٌاوبًشی لًگًڵ ركابًري كۆوًكان

4

1995

بًشداری كردن لًیًكًم پرۆسًی گًوري بۆ ئیداريداوی قًیراوًكىا لً بۆسىً و
ٌیرسك

5

2001

ئًمًریكا تووشی ٌێرش ديبێت و واتۆ ماديی ژماری  5بۆ یًكًمجار جێبًجێ
ديكات

6

2003

سًركردایًتی كردوی ٌێسێكی وێوديوڵًتی بۆ یارمًتیداوی ئًمىی ــ ISAFــ لً
ئًفغاوستان

7

2010

واتۆ تًبًوای چًمكی ستراتیژی (بًشداریكردوێكی كارا و بًگریًكی پێشكًوتواوً)
ديكات

8

-

واتو خاويوی ( )60شًست ًٌزار سًربازي

هاوبــەش لــه نێــوان واڵتانــی ئەمەریــكای باكــوور و
دژەكانــی یەكێتــی زۆر بــەرز بوەتــەوە لــە هەڵبژاردنــە
هاوبــەش
بەرژەوەندیــی
لــە ســەر
ٌاوپًـدام.
واڵتانــی ئەنـ
ناوخۆیییــەكان لــە
اتیژییاڵت و
ســرڕۆژًٌ
وروپای
كردوًوي لً ئً
ئەورووپــا،چڕتر
یماوی واتۆ ماوۆري سًربازیًكاوی
2014نوــاو2015
9
ئەورووپــای ئــازاد دامــەزرا.
بەرگریكــردن لــە
باكــووریسىوری لــە
ئەورووپــا لــە
ڕووسیا
بــواری ًٌیً لًگًڵ
ٌاوبًشیان
هاوپەیمانیــی لًو واڵتاوًی
بًتایبًتی
ئــەو هاوپەیامنــە پــاش جەنگــی ســارد  ،1990لــە
ئەتڵەســی (ناتــۆ)
بەرگریكــردن لــە دیموكراتییەكانــی ئەورووپــا گــۆڕا
ئــەو ماوەیــەی كــە بــە پاشەكشــەیەكی ڕێژەیــی بــۆ
بــۆ بەهێزكردنــی دیموكراتییــەكان ،یەكــەم جــار لــە
خۆرئــاوا و كەموكورتــی لــە پارســەنگیی بەرگــری بــە دیــار
ســەر خاكەكانــی ئەورووپــا و پاشــان لــە دەرەوە:
دەكەوێــت ،پێوەندیــی نێــوان الیەنەكانــی ئەتڵەســی
عێــراق و ئەفغانســتان و ناوچــەی دەریــای ناوەڕاســت،
كارێكــی پێویســت و زەروورە .داهاتــووی هاوپەیامنەكــە
بــەاڵم بەشــدارییەكانی ئەورووپــا ســنوردار و ســادەن،
پێویســتە بــە ڕێگــەی ئەورووپییەكانــی زیاتــر هەســت
كۆتوپێوەنــدی زۆریــان لــە ســەر ڕێســاكانی پابەندبوونیــان
دەكــەن و پابەنــدن بــە بەرپرســیارێتی ،ســەربەخۆتر و بــە
دانــاوە لــە پرۆســەكانی هاوپەیامنیــی باكــووری ئەتڵەســی،
تواناتــر تێپەڕێــت ،چونكــە ئــەو بنەمایانــە بــە دی نایــەن
بۆیــە هــەر زوو ناكۆكــی لــهنێــوان ئەورووپــا و ئەمەریــكا
تەنیــا لــە نــاو خــودی یەكێتیــی ئەورووپــا نەبێــت.
بــە دیــار كــەوت ،ســەرباری ئــەو نزیكییەیــان ،جیــاوازی
هاوپەیامنیــی باكــووری ئەتڵەســی لــە پەیامننامــەی
و ناكۆكییەكانیــان قوڵــر بــوەوە لــە بەرژەوەندییەكانــی
واشــنتۆنی ســاڵی ( )1949لــە ســەر بەهــای (دیموكراســی)
ئایدیا دیپلۆماتیك
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پەیوەســن بــە ئاســاییش دوای قەیرانــە ئابوورییەكــە و
قەیرانــی عێــراق و ئەفغانســتان ،هەروەهــا گەشــەكردنی
واڵتانــی تــر ،بەتایبەتــی چیــن.
تــا ئێســتا هاوپەیامنیــی باكــووری ئەتڵەســی بــە پێــی
بنەمایەكــی (نەنــوورساو) كاری كــردوە ،كــە دەڵێــت:
بەرگریكــردن لــە ئەورووپــا ،نــاوەڕۆك و خاڵــی ســەرەكی
بــوون الی ئەمەریــكا لــه بەرانبــەر پشــتیوانیكردنی
سیاســەتەكانی دەرەوەی لــە الیــەن ئەورووپییەكانــەوە،
بــەاڵم ســراتیژیەتی نــوێ ئەمەریــكا چــاوی بــەو
(ڕێكەوتنــە) دا خشــاندوەتەوە ،بۆیە وردە وردە خۆی دوور
خســتوەتەوە لــە شــانۆی ئەورووپــی بــە هــۆی كەموكــوڕی
و بــێ توانایــی ئەورووپییــەكان لــە پشــتیوانیكردنی پرۆســە
ســەربازیەكانی ئەمەریــكا لــە شــوێنی تــر .كەچــی لەگــەڵ
ئەوەیشــدا گرینگیــی (پێوەنــدی بــە ڕێگــەی ئەتڵەســی)
هەرگیــز پاشەكشــەی نەكــردوە ،بەڵكــوو ئەمــڕۆ زیاتریــش
گرینگــە لــە پێنــاو قەرەبووكردنــەوەی ئــەو پاشەكشــە
ڕێژەیییــەی لــە دیموكراتیەتــی خۆرئاواییــدا دەبیرنێــت.
پێویســتە پێوەندییــە نوێیەكانــی ئەتڵەســی بــە هەند ســەیر
بكرێــن ،بــەو پێیــەی واقیعێكــی نوێیــە ،چونكــە هاریكاریی

ئەورووپیــی ئەتڵەســی پێویســتی بــەو ئەورووپیانەیــە كــە
زیاتــر بەرگــەی بەرپرســیارێتی دەگــرن .هەروەهــا ئەوانــەی
ســەربەخۆترن و بەتواناتــرن ،بەتایبەتــی لــە ناوچەكانــی
دەوروبــەری خۆیــان و ئــەو دۆخــە پــڕ هەڕەشــەیەی
هاتوەتــە ئــاراوە دژی ئەورووپــا .لــە الیەكــی تریــش
قەیرانــی دارایــی ،بۆیــە پرســیارەكە لێــرە ئەوەیــە :ئایــا لــە
چ چوارچێوەیــەك و چــۆن ئــەو ئــەو كۆكردنەوەیــە كارا
دەكرێــت؟ چونكــە ئاراســتە ســراتیژییەكەی ئەمەریــكا
پێشــنیار دەكات لــە نــاو خــودی هاوپەیامنێتییەكــە
بكرێــت.
جیابوونــەوەی بەریتانیــا لــە یەكێتیــی ئەورووپــا ترســی
لــە دوو بابەتــی ســەرەكیی زیاتــر كــرد :ئــەوەی كــە پێــی
دەگوترێــت كاریگەریــی ئالدۆمینیــۆ ،domino effect
لەگــەڵ هەڵكشــانی ترســی پۆپۆلیــزم ،چونكــە ئەگــەر
بەریتانیــا بــەم هەنــگاوەی بیەوێــت كاردانەوەیــەك لــە
دژی مەترســییەكانی جیهانگیــری و ئــارەزووی پۆپۆلیزمــی
دروســت بــكات ،كــە بوونەتــە ڕەوتێكــی بــاو لــە
دیموكراتییــە پێگەییشــتوەكانی بــەو قەیرانانــەدا تێپــەڕ
دەبــن ،ئــەوە قەیرانی كاریگەریــی دۆمینــۆ و دیموكراتیەت

هێزەکانی پەیمانی ناتۆ
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بارەگای کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا لە برۆکسل

و تەكامولــی ئەورووپــی نابێــت بــه دەســتكەوتێكی
حەمتــی دابرنێــت ،كــە ناكرێــت خۆیانــی لــێ البــدەن،
بــەاڵم بــە پێچەوانەوەیــە ،هــەر واڵتێــك بەرژەوەندیــی
نیشــتامنی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،هــەر چەنــد گــەر
ئــەو بەرژەوەندییــە تێكهەڵكێشــیش بــن ،چونكــە ئــەوە
وا دەكات كاریگەریــی ئالدۆمینــۆ ببێتــە دەرەئەنجامێكــی
ئیقلیمــی و ڕوودانــی لــە ســەدا ســەد نییــە .هــەر چەنــد
هەندێــك لــە سیاســییە ئەورووپیەكانــی تەبەنــای بیرۆكــەی
خۆ دوورخســتنەوە دەدەن ،ئەو هەلەشــیان قۆستوەتەوە و
پەلیــان بــۆ هاویشــتوە ،بــەاڵم دیــارە خــۆ دوورخســتنەوەی
زیاتــر لــە ڕۆژگاری جیهانگیــری ڕەنگــە وەك بازدانێــك وا
بێــت بــەرەو تاریكــی .پاشــان ،ڕەنگــە هەندێــك واڵتــی
پەراوێزخــراو بیــر لــە جێهێشــتنی یەكێتییەكــە بكەنــەوە،
بــەاڵم جگــە لــە هــەر شــەش واڵتــە دامەزرێنەرەكــە بــۆ
كۆمەڵــەی ئەورووپــا بــۆ خەڵــووز و پــۆال ،كــە بــەو ئامانجــە
دامەزرێـرا (جەنگــی ئەگەرێكــی زۆر دوور بێــت ،بەڵكــوو
شــتێكی مەحــاڵ بێــت لــە ڕووی ماددییــەوە ،چونكــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەو واڵتانــە بــە هیــچ شــێوەیەك بیــر لــهجیابوونــەوە
ناكەنــەوە ،بــهتایبەتــی ،چونكــە هەمیشــە هــەوڵ دەدات
پشــتیوانی تەكامولــی سیاســی و ئەمنــی بــكات لــە نێــوان
خۆیــان لــهپێنــاو بەدیهێنانــی تەكامولــی ئابــووری.
بــەاڵم لــهالیەكــی تــرەوە ڕەنگــە ئــەو جیابوونەوەیــە،
هەلێــك بێــت بــۆ یەكێتیــی ئەورووپــا ،بــۆ ئــەوەی بتوانێــت
بــە كاری بهێنێــت بــۆ ئەنجامدانــی گۆڕانێكــی ســراتیژی
هێمنانــە ،كــە خــۆی لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
و باكــووری ئەفریقــا دەبینێتــەوە .جگــە لەوەیــش ،ئــەو
گرێبەســتە نوێیــەی لەگــەڵ واڵتانــی ئەورووپــا ئەنجــام
دەدرێــن ،بــە مەبەســتی گەییشــن بــە دیموكراتیەتێكــی
ڕاســتەقینە و یەكگرتنێكــی سەرتاســەری ،وا دەكات
دامــەزراوە ئەورووپییــەكان پێویســتیان بــە ڕوئیایــەك
هەبێــت بــۆ داهاتــوو ،كــە پەیوەســتە بــە چۆنیەتیــی
لــهیــەك تێگەییشــن لەگــەڵ واڵتانــی تــری حــەوزەی
دەریــای ناوەڕاســت ،یــان ڕەنگــە پرۆســەی جیابوونەوەكــە
یارمەتیــدەر بێــت بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو هەنــگاوە،
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چونكــە زۆرێــك لــە ڕووداوەكانــی پــاش كەوتنــی دیــواری
بەرلیــن ،بوونــە هــۆی بااڵدەســتی یەكێتیــی ئەورووپــا
لــە ئەورووپــای خۆرهــەاڵت ،بۆیــە لەوانەیــە یەكێتییەكــە
دەرئەنجامــی ئــەو جیابوونەوەیــە بــە كار بهێنێــت لــە
چاالکكردنــی بااڵدەســتی و بەرفراوانــی خــۆی لــە باشــووری
دەریــای ناوەڕاســت.
بــە یــەك گەییشــتنی جوگرافــی و مێــژووی رسوشــتی
نێــوان ئەورووپــای خۆرهــەاڵت و واڵتانــی باشــووری
دەریــای ناوەڕاســت ،لــە پێــش ناوچەكانــی تــرەوە
بــوون ،كــە دەكەونــە پشــت چیاكانــی ئــۆرال .جگــە لــەو
پێوەندییــە مێژووییــە لەگــەڵ واڵتانــی باشــوور ،یەكێتیــی
ئەورووپــا ڕووبــەڕووی هەندێــك ئالینگاریــی تریــش
دەبێتــەوە بــە هــۆی هەڵكشــانی جیهانگیــری ،چونكــە
ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــووری ئەفریقــا
لــە هــەر كاتێكــی تــر زیاتــر بوەتــە بەشــێكی ســەرەكیی
ئــەو ئالینگارییانــه .بۆیــە باڵوبوونــەوەی مەترســیی تیــرۆر
و ،قەیرانــی كۆچبــەران ،كۆچــی ئابــووری ،وای كــردوە
هەماهەنگیــی ئیقلیمــی ببێتــە زەرووریەتێكــی حەمتــی بــۆ
پاراســتنی هــەر دوو الیــان.
بــە هەبوونــی بیســت و هەشــت دەوڵــەت لە نــاو یەكێتیی
ئەورووپــا ،زیاكردنــی پانــزە تریــش لــە باشــووری دەریــای
ناوەڕاســت ،كــە یەكێتییەكــەی بــە ســیفەتی بەشــدار بــوو
زیــادی كــردوون ،ئــەوە هەوڵەكانــی خوڵقاندنــی (یەكێتیــی
ناوەڕاســت) تــا ئێســتایش لــهئارادایــە .چونكــە كاركــردن
لــە ســەر فراوانبوونــی یەكێتیــی ئەورووپــا بــەرەو یەكێتیــی
ئەورووپــا ــــ ناوەڕاســت ،لــە قۆناغــی ئێســتادا ئەولەویەتی
نییــە ،بــەاڵم پێویســتە ورد بینــەوە لــە ســەر تەكامــول نــەك
بەرفراوانبــوون .بــەو پێیــەی كــە هاوبەشــی نــوێ لەگــەڵ
واڵتانــی باشــووری دەریــای ناوەڕاســت بــە سیاســەتێكی
پەســەندانە ســەیر دەكرێــت لــە كاتــی ئێســتادا.
ئــەو جــۆرە هابەشــیانەیش پێویســتی بــە چوارچێوەیەكــی
دامەزرێنەرانــی نییــە ،بەڵكــوو هاریكاریكردنیــش لــە ســەر
ئاســتی گەلــدا ،بــەو پێیــەی كــە كۆمەڵگــەی مەدەنــی و

بازرگانــان لــە ئەورووپــا ،دەتوانــن هەوڵــی ســادە بــدەن
بــۆ ئــەوەی ئــەو گۆڕانكارییــە ببێتــە واقیــع ،بــۆ منوونــە
بەرنامــەی ئاڵوگــۆڕی زمانەوانییەكــەی نێــوان مەغریــب
و ئیســپانیا ڕەنگــە گەنجانــی ئەورووپــی هــان بــدات
ــــ كــە زۆرینەیــان بــە زمانــی ئەورووپــی دەدوێــن ــــ
زمانــی تــر فێــر بــن .یــان دەســتی هــاوكاری بــۆ كۆمەڵــگا
مەدەنییــەكان درێــژ بكــەن لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت
و باكــووری ئەفریقــا بــۆ ئــەوەی یارمەتیــدەر بــن تــا
ڕێگــە ســەختەكەی بــەرەو دیموكراتیــەت تێپەڕێنــن .وەك
دەزانرێــت دامــەزراوەی بەهێــز و كۆمەڵگــەی مەدەنــی
دوو گرەنتیــن بــۆ دیموكراتیــەت لــە ئەورووپــا.
ئەگــەر ئاوڕێكیــش لــە مێــژوو بدەینــەوە ،دەبینیــن
مێژوونووســان بۆیــان دەركەوتــوە ،لە ئەگــەری جیابوونەوە
لــە یەكێتیــی ئەورووپــا ،ڕەنگــە ببێتــە هــۆی بەهێزكردنــی
بەدیاركەوتنــی هاوبەشــی نوێــر لــە نێــوان ئەورووپــا
و خۆرهــەاڵت ،لــە ڕاســتیدا ئــەو هاوبەشــیكردنانەیش
تاكــە ڕێگــەن بــۆ ئەورووپــا بــۆ ئــەوەی لــە ســەردەمی
جیهانگیریــدا بــڕوات و كار بــكات بــۆ پشــتیوانیی
هاریكاریــی ئاڵۆگــۆڕ لــە ســەر ئاســتی ئابــووری و سیاســی
و كۆمەاڵیەتــی لــە نێــوان هەمــوو هاوبەشــەكاندا .پاشــان
ئــەو گۆڕانكارییــە پێویســتی بــە ئیرادەیەكــی سیاســی و
ســەركردایەتییەكی سیاســی هەیــە ،كــە خــاوەن دیدگایەكی
دوورمــەودا بێــت .لــە كۆتاییشــدا ئەمانــە هەموویــان
یارمەتیــدەر دەبــن بــۆ ئــەوەی یەكێتیــی ئەورووپــا زاڵ
بێــت بــە ســەر قەیرانــەكان لــهداهاتــوودا.
سەرچاوەكان:
من فيهم تقاوم االنفصال
االتحاد االوربي ام بريطانيا؟
بروجیكت سیندیكیت.
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پرۆگرامی وزهی ئهتۆمی عهرهبی
له خهونهو ه بۆ واقیع

 تا ساڵی  ،2023سعودیه ،ئیمارات و ئوردون دهبن ه دهوڵهتانى ناوهكی
ل ه عهرهبییهوه :سابیر عهبدوڵاڵ كهریم

39

ل ه كاتێكدا چهندین دهوڵهت ل ه ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفریقیا ل ه ههوڵ و تهقهلالی
بهردهوامدان بۆ دابینكردنی خواست و پێویستییهكانیان ل ه وزه ،ل ه ههمانكاتدا وا دهبینن ،ك ه
ناچارن هاوسهنگی ڕابگرن ل ه نێوان سودهكانی وزهی ناوهكیی (ئهتۆمی) و ئهو تێچوون ه زۆرهی ك ه
بووهت ه جێی مشتومڕ .ل ه ماوهی ڕابردوودا چهند واڵتێكی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و باكوری ئهفریقیا
پالنی كاری خۆیان ئاشكرا كردوو ه بۆ بونیادنان و دروستكردنی دامهزراوهكانی وزهی ناوهكیی وهك
بهشێك ل ه ههمهجۆركردنی وز ه ل ه داهاتوودا .ئیماراتی عهرهبی ب ه پێشهنگی دهوڵهت ه هاوتاكانی
دادهنرێت ل ه ڕووی ههوڵدان بۆ بونیادنانی وێستگهكانی وزهی ناوهكیی عهرهبی ،بۆ ئهوهی ببێت ه
یهكهمین دهوڵهتی عهرهبی ل ه دوای  27ساڵ ،ك ه ههنگاو دهنێت بهرهو دروستكردنی یهكهمین
كورهی ناوهكیی .ل ه كاتێكدا ئهم دهوڵهتان ه ههوڵدهدهن بۆ دابینكردنی پێویستی زۆرییان ب ه وزه،
بهاڵم كهمی توانای ئابوری و دارایی ههندێكیان ڕێگرهو ناتوانن هاوسهنگی ڕابگرن .پێدهچێت ل ه
دهیهی داهاتوودا چهند وێستگهیهكی ناوهكیی نوێ ل ه دهوڵهتانی ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست و
باكوری ئهفریقیا بخرێت ه بواری كارپێكردنهوه.

لـهم ناوهنــدهدا پــڕۆژهی (بهڕاكـه) لـه ئیامراتــی عهرهبــی
یهكگرتــوو خاوهنــی وزهیهكــی تێكڕایی ـه ك ـه دهگات ـه 5.6
گێــگاوات ،هــهروهك پێشــبینیش دهكرێــت وێســتگهی
یهكـهم لـه ســاڵی  2018دهســت بـه بهرههمهێنانــی وزهی
كارهبــا بــكات و دواییــن وێســتگهش لــه ســاڵی 2020دا
دهخرێت ـه كار ،ب ـهم شــێوهیهش ب ـه ههمــوو وێســتگهكان
نزیك ـهی 25%ی پێویســتی ئیامراتــی عهرهبــی ل ـه كارهبــا
دابیــن دهكــهن .عهرهبســتانی ســعودیهش چــاوی لــه
ئیــارات كــردووه ل ـه ڕێگ ـهی جێبهجــێ كردنــی پالنێكــی
ناوهكیــی (ئهتۆمــی) جێــی هیــوا لــه داهاتــوودا ،كــه
دروســتكردنی  16كــورهی ناوهكیــی تــا ســاڵی 2032
دهگرێتهخــۆو توانــای بهرههمهێنانــی گشــتی دهگاتــه 17
گێــگاوات و پێشــبینی دهكرێــت 15%ی پێویســتی ســعودیه
ب ـه وزهی كارهبــا دابیــن بــكات،
ســعودییهكان چــاوهڕوان دهكـهن لـه ســاڵی 2022دا یهكهم
وێســتگهی ناوهكیــی بخرێتــه كار .لــه الیهكــی تــرهوه
شانشــینی ئــوردون ڕێككهوتنێكــی لهگــهڵ دامــهزراوهی
(رۆســاتۆم)ی حكومــی بــۆ وزهی ئهتــۆم واژۆ كــردووه،
بــه مهبهســتی دروســتكردنی یهكهمیــن وێســتگهی

وزهی ناوهكیــی لــه ئــوردون ،كــه ئاســتی بهرههمهێنانــی
دهگات ـه  2000مێــگاوات و پێشــبینی دهكرێــت ل ـه ســاڵی
2023دا دهســت بــه بهگهڕخســتنی بكرێــت.
الیخۆیــهوه میــر ڕێككهوتنێكــی لهگــهڵ (رۆســاتۆم)
ی روســی واژۆ كــردووه بــه مهبهســتی دامهزراندنــی
چــوار كــورهی ناوهكیــی ل ـه مــاوهی  12ســاڵی داهاتــوودا،
كــه تێكــڕای ئاســتی بهرههمهێنانــی وزه تێیانــدا دهگاتــه
 1200مێــگاوات .ههروههــا ههریهكــه لــه مهغریــب
و تونــس و جهزائیــر ،كــه لــه دهیــهی نهوهدهكانــی
ڕابــردووهوه دوو وێســتگهی ئهتۆمــی لــه ئهلدراریــه
و عهیــن ســاره پــهره پێــدهدات ،لــه ئێســتادا ســهرقاڵی
توێژینــهوهن و ئۆپشــنهكانیان لــهم بارهیــهوه ئاشــكرا
كــردووه .بــهاڵم كوێــت و عومــان و قهتــهر لــه دوای
ڕووداوی وێســتگهی فۆكۆشــیام دایتچــی ناوهكیــی
ژاپۆنــی لــه ســاڵی 2011دا پالنــه ناوهكیییهكانیــان
ههڵوهشــاندهوه .هێشــتا مشــتومڕی پهیوهســت بــه
وزهی ناوهكیــی (ئهتۆمــی) یــهكااڵ نهبۆتــهوه .لهســهر
ئاســتی نێودهوڵهتــی وزهی ناوهكیــی زیاتــر لــه ()50
ســاڵ ه یارمهتیــدهره بــۆ پارێــزگاری كــردن لــ ه ئاســتی
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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گهشــهكردنی ،ههرچهنــده بــۆ ماوهیهكــی زۆر ببــووه
جێــی مشــتومڕی زۆرو پێگــهی جهمــاوهری كهمبــۆوه،
بههــۆی ڕووداوه ناوهكییــه گهورهكانــهوه ،بــهاڵم هێشــتا
جێگـهی سـهرنج و گرنگــی پێدانــی زۆرێــك لـ ه دهوڵهتانــی
جیهانــه .ســهرهڕای پێشــكهوتنی تهكنۆلــۆژی ،هێشــتا
كۆســپ و ئاســتهنگهكانی بــهردهم وزهی ناوهكیــی زۆرن،
بــه تایبهتــی لــه ڕووی ئاســتهكانی تێچــوون و پاراســتنی
ســهالمهتیهوه هــهر لــه یهكــهم ههنــگاوی بهكارهێنانــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

وزهی ناوهكیــی بــۆ مهبهســتی ئاشــتیخوازانه لــه دهیــهی
پهنجاكانــی ســهدهی ڕابــردووهوه تاكــو ئێســتاش .لــه
ڕاســتیدا ههمــوو پاســاوێك دهخرێت ـ ه خزمهتــی پشــتگیری
كردنــی وزهی ناوهكیــی ،بــهاڵم لهوانهیــه پاســاوی
تریــش بــه ههمــان ئاســت بــۆ ڕێگرتــن و دژایهتــی
كردنــی پهرهپێدانــی وزهی ناوهكیــی ههبێــت ،لهبــهر
ئــهوه هێشــتا گفتوگــۆو مشــتومڕهكان دهربــارهی وزهی
ناوهكیــی گهرمــه ،كــه ههندێــك جــار الیهنگرانــی وزهی
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ئهتــۆم مشــتومڕهكه دهبهنــهوهو ههندێــك جاریــش
نهیارهكانــی ،ئهمــهش لــه بهشــداری وزهی ناوهكیــی لــه
تێكــڕای وزهی جیهانیــدا كــهم دهكاتــهوه.
ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناو هڕاســت و باكــوری ئهفریقیــا
ڕوبــهڕوی كۆســپ و تهگــهره بۆتــهوه پهیوهســت بــه
وزهی ناوهكیــی ،بــهاڵم ههندێــك جاریــش دهرفهتــی
زێڕینــی بــۆ ههڵكهوتــووه .پاشــان ژینگــهی جیۆسیاســی
شــێواوی ناوچهكــه وایكــردووه پرســی وزهی ناوهكیــی
زیاتــر ل ـه ه ـهر ناوچهیهكــی تــری جیهــان ببێت ـه پرســێكی
جێــی ناكۆكــی .واڵتانــی ناوچهكــه لــهوه نیگ هرانــن،
كــه پێدهچێــت دهوڵهتانــی دراوســێ ڕۆژێــك دابێــت
بهرنامــهی ناوهكیــی مهدهنــی خۆیــان بــۆ مهبهســتی
ســهربازی بهكاربێنــن .بــۆ منوونــه ،دۆســیهی ناوهكیــی
ئێــران كۆمهڵــی نێودهوڵهتــی ناچــار كــرد ســزای
بهســهردا بســهپێنێت ،پاشــان لــه دوای چهندیــن ســاڵ
دانوســتان گهیشــتنه ڕێككهوتنێــك ســهبارهت بــه
دۆســیهی ئهتۆمــی ئێ ـران .ل ـهو ڕوانگهی ـهوه ،ك ـه ئابــوری
واڵتانــی ناوچهكــه لهالیــهن حكومهتــهوه پشــتگیرییهكی
زۆری لێدهكرێــت ،بۆیــه مهترســی زۆر ههیــه لــهوهی
كــه دهوڵهتانــی ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و
باكــوری ئهفریقیــا تــا ئاســتێكی بهرفــراوان ڕووبكهنــه
وهبهرهێنــان لــه بــواری بهرههمهێنانــی وزهی ناوهكیــی.
بــه پێچهوانــهی زۆربــهی واڵتانــی بهرههمهێنــی وزهی
ناوهكیــی (ئهتۆمــی) ل ـه جیهانــدا ،ههندێــك ل ـه واڵتانــی
خۆرههاڵتــی ناو هڕاســت لــه بــواری نــهوت و غــازی
رسوشــتیدا دهوڵهمهنــدن ،ئهمــهش بێگومــان كاتــی
زۆرییــان بــۆ دهســتهبهر دهكات تاكــو بیــر لــهو ڕۆڵ و
كاریگهرێتی ـه بكهن ـهوه ،ك ـه پێویســته وزهی ناوهكیــی بــۆ
دابینكردنــی پێویســتییهكانیان لــ ه وزه بیگێڕێــت.
فاكتهره پاڵنهرهكان

حكومــهت و دهوڵهتانــی ناوچــهی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســت پاســاوی جۆراوجــۆر دههێننــهوه لــه پێنــاو
شــیاندنی ههوڵهكانیــان بــۆ بهرههمهێنانــی وزهی

ناوهكیــی ،لــه نێوانیشــیاندا پاســاوی هێنانهوهیــان بــۆ
دابینكردنــی خواســتی زۆرو بهپهلهیــان بــۆ وزهی
كارهبــا ،پارێــزگاری كــردن لــه ههنــاردهی نـهوت ،پاڵپشــتی
كردنــی گهشــهی ئابــوری ،دهســتهبهركردنی ئاسایشــی
زیاتــری وزهو كهمكردنــهوهی پاشــاوهكانی كاربــۆن.
ســهرهڕای ئهمــهش دهكرێــت وزهی ناوهكیــی (ئهتــۆم)
یارمهتیــدهری واڵتانــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و باكــوری
ئهفریقیــا بێــت لــه ههمهجۆركردنــی ســهرچاوه ئاســایی
و بنهڕهتییهكانــی وزه ،لــه كاتێكــدا كــه بــه ڕێژهیهكــی
زۆر پشــت بــه بهرههمهێنانــی نــهوت و غــاز دهبهســن.
پرســی وزهی ناوهكیــی بــه شــێوهیهكی بهربــاو
لهالیــهن دهوڵهتانــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و باكــوری
ئهفریقیــاوه ســتایش دهكرێــت و گرنگــی پێدهدرێــت.
بــه گوێــرهی دامــهزراوهی وزهی ناوهكیــی لــه ئیــارات،
ئ ـهم وزهی ـه بــۆ خــۆی بژاردهیهكــی گونجــاوه بــۆ واڵتــی
ئیــارات ،چونكــه تهكنۆلۆژیایهكــه ســهملاندوویهتی
كــه پــاك و بــێ كێشــهیهو كوالێتــی بازرگانــی ههیــهو
لــه توانایدایــه ڕێژهیهكــی زۆرو ههمیشــهیه بارگــهی
كارهبــا بهرهــهم بێنێــت .لــه الیهكــی تــرهوه بهپێــی
ڕاپۆرتــی دامـهزراوهی وزهی ناوهكیــی ئوردونــی كـه تێیــدا
هاتــووه« :كاتێــك تێچوونــه كۆمهاڵیهتــی و تهندروســتی
و ژینگهیی ـهكان ب ـه ههنــد وهردهگریــن ،ك ـه ل ـه ئهجامــی
ســوتهمهنی ژێــر زهوییــهوه دروســت دهبێــت و لهگــهڵ
ئــهو تێچوونــه بــهرواردی دهكهیــن ،كــه بههــۆی وزهی
ناوهكییــهوه دروســت دهبێــت ،دهردهكهوێــت كــه
ئابــوری وزهی ناوهكیــی زۆر سهرنجڕاكێشــره«.
ههندێــك لــه ڕهخنهگرانــی دهستپێشــخهری وزهی
ناوهكیــی پێیانوایــه ئــهم دهستپێشــخهرییه پالنێكــی
فریاگوزارییــه بــۆ دهوڵهتانــی كهنــداو بــه شــێوهیهكی
تایبهتــی ،یاخــود بــه واتایهكــی تــر بریتیــه لــه
عهقیدهیهكــی ناوهكیــی بــۆ مهبهســتی بهرگریكــردن
لـه دژی بهرنامـهی ناوهكیــی ئێـران و تواناكانــی لـه بــواری
پیتاندنــی یۆرانیــۆم .ب ـه بۆچوونــی یهكێــك ل ـه شــار هزایان،
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لــهم پرســهدا شــكۆو ناوبانگــی دهوڵهتــهكان و كێبڕكــێ
لــه نێوانیانــدا ڕۆڵ دهبینێــت ،بــۆ منوونــه ســعودییهكان
نایانهوێــت ئێــران لــه ناوچهكــهدا دهســتێكی بــااڵی
ههبێــت .ڕاســته كــه گواســتنهوه لــه بهرههمهێنانــی
وزهی ناوهكیــی مهدهنــی بــۆ دروســتكردنی چهكــی
ناوهكیــی هــهروا كارێكــی ئاســان نییــه ،بــهاڵم دهكرێــت
پاســاو بــۆ ئ ـهوه بهێرنێت ـهوه ،ك ـه تهكنۆلۆژیــای پێویســت
بــۆ مهبهســتی ئاشــتیانه كارئاســانی بــۆ پرۆســهی بــه
ســهربازیكردنی دهكات.
بهرنامــهی
خهونێكــی

ناوهكیــی
بهههڵــم

ســوریاو
بــوو

عێــراق:

چهندیــن ســاڵه پرۆگرامــه ئهتۆمییهكــهی ئێــران لــه
ژێــر ســایهی ههڕهشــهو وتووێــژو گهمارۆدانــی ئابــوری
و نیگهرانــی جیهانیــدا بهرێــوه دهچێــت .ههرچهنــده
ههڵســوكهوتی تــاران ئاســایی بــووه و هیــچ بایهخێكــی
ب ـه گوشــارو س ـزا نێودهوڵهتییهكانــی ن ـهداوهو پهرپێدانــی
دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی خســتووهته ئهولهویاتــی
كارنامــهی خــۆی .لــه بهرامبــهردا دهوڵهتانــی رۆژئــاوا
ههمــوو ههوڵێكیــان خســتوهته گــهر بــۆ راوهســتانی
پیتاندنــی یۆرانیــۆم لــهم واڵتــهدا .ههڵوێســتی واڵتانــی
عهرهبــی جێــی ئاوردانهوهیــه ،واڵتانــی عهرهبــی بێجگــه
لــه دۆســیهی ئهتۆمــی ئێــران كێشــهیهكی مێژوویشــیان
لهگ ـهڵ ئیرسایلــدا ههی ـه .دهكرێــت دهوڵهتانــی عهرهبــی
بــه دوو بهشــی الیهنگــرو نهیــاری بهرنامــهی ناوهكیــی
ئێ ـران داب ـهش بكرێــت .واڵتــی ســوریاو چهندیــن الیهنــی
سیاســی ناوخــۆی لوبنــان ب ـه تهنیــا الیهنگرانــی عهرهبــی
بــۆ بهرنامــهی ئهتۆمــی ئێــران دێنــه ئهژماركــردن ،بــهاڵم
واڵتانــی تــری عهرهبــی نهیــاری سهرســهختی دۆســیهی
ئهتۆمــی ئێرانــن.
ســوریا یهكــهم واڵتــی عهرهبــی بــوو ،كــه بــه پاڵپشــتی
دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی ئێرانــی كــردو بــه یارمهتــی
واڵتانــی كۆریــای باكــور و ئێــران بنكهیهكــی نهێنــی
ناوهكیــی لهنــاو خاكــی خۆیــدا نزیــك ب ـ ه واڵتــی توركیــا

ئایدیا دیپلۆماتیك

دامهزرانــد .ئــهم بنكــه ئهتۆمییــه بهبــێ چاودێــری
ئاژانســی وزهی ئهتــۆم دروســتكراو ئــهو رێكخــراوه
نێودهوڵهتییــه هیــچ ئاگایهكــی لــه چاالكــی ئــهو بنكــه
ناوهكییــهی ســوریا نهبــوو .دهزگای ســیخۆری ئیرسائیــل
ب ـهر ل ـه ئاژانســی وزهی ئهتــۆم و كۆمهڵــگای جیهانــی ب ـه
ت ـهواوی ئــاگای ل ـه شــوێن و كاروبــاری بنك ـهی ئهتۆمــی
ســوریا بــوو ،لــه كاتێكــدا دامهزراوهكانــی ســوریا بــهرهو
پێشــكهوتن و پیتاندنــی یۆرانیــۆم دهچــوون فرۆكــه
جهنگییهكانــی ئیرسائیــل بــه هێرشــێكی ئاســانی
ســهرجهم دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی ســوریایان بوردمــان
كــردو بــه تــهواوی لهناوییــان بــرد .عێــراق لــه ســاڵی
1981دا ههوڵیــدا بۆمبــی ئهتۆمــی دهســت بكهوێــت،
ب ـهاڵم فرۆكهكانــی ئیرسائیــل ل ـهو ســاڵهدا ب ـه هێرشــێكی
ئاســانی دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی عێراقیــان بــه نــاوی
(تهمــووز) بۆردومــان كــردو خاپورییــان كــرد .ئیرسائیــل
بــه ههبوونــی ئــهو دوو ئهزموونــه ههڕهشــه لهســهر
دامــهزراوه ئهتۆمییهكانــی ئێــران دهكات.
واڵتانــی عهرهبــی بــه تایبهتــی ســعودیه ،كــه ناكۆكــی
لهگــهڵ ئێــران زۆرتــر ه ههڵوێســتێكی ڕوونــی لــه
بهرامبــهر چاالكییــه ئهتۆمییهكانــی ئێــران ههیــهو
نهیــاری بهردهوامبوونــی ئێرانــه لهســهر دامهزراندنــی
دامــهزراوهی ئهتۆمــی و ههمــوو كاتێــك نارهزایهتــی
خــۆی ســهبارهت بــه بهرنامــهی ئهتۆمــی و
دهســتێوهردانی ئێ ـران ل ـه كاروبــاری ناوخــۆی واڵتهك ـهی
بــه بیانــووی ههبوونــی كهمینــهی شــیعه لــهو واڵتانــه
ڕاگهیانــدووه .واڵتانــی عهرهبــی پێیانوایــه ئامانجــی
ئێــران لــه بهرنامــه ئهتۆمییهكــهی دروســتكردنی بۆمبــی
ناوهكییــهو تــاران دهیهوێــت زاڵبێــت بهســهر واڵتانــی
ناوچهك ـهدا و عهرهب ـهكان ل ـه نێــوان ئێ ـران و ئیرسائیلــدا
دیــل بكرێــن .ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكاش
لــه بهرامبــهر ئێرانــدا پشــتگیری لــه دامهزراندنــی
وێســتگهی وزهی ناوهكیــی ل ـه واڵتانــی عهرهبــی دهكات.
هاوكاری ئوردون و ئیرسائیل له بواری ناوهكیی
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ئــوردون یهكــهم واڵتــی عهرهبییــه ،كــه لهالیــهن
دهوڵهتانــی خۆرئــاواو ئیرسائیل ـهوه پشــتگیری لێدهكرێــت
بــۆ دروســتكردنی وێســتگهی وزهی ناوهكیــی .لـه ئێســتادا
وێســتگهی وزهی ناوهكیــی لــه بهنــدهری عهقهبــهی
ئــوردون دروســت دهكرێــت و ئیرسائیــل لـه دروســتكردنیدا
یارمهتــی ئــوردون دهدات و هیــچ نار هزایهتییهكــی
جیهانیشــی لــێ نهكهوتۆتــهوه .میرسیــش دهیهوێــت
وێســتگهو دامـهزراوهی ناوهكیــی (ئهتۆمــی) بـه هــاوكاری
ئهمهریــكا دامبهزرێنێــت و ههمــوو ئــهو كارانــه بــۆ
ڕوبهڕوبوونــهوهی ئێــران ئهنجــام دهدرێــت .واڵتانــی
خۆرئــاوا هــهردوو واڵتــی ئــوردون و میــر بــه واڵتانــی
میانــڕهوی عهرهبــی دهدهنــه قهڵــهم و هیــچ كاتێــك
بوونــی دامـهزراوهی ناوهكیــی لـهو واڵتانهــدا به ههڕهشـه
بۆسـهر ئاسایشــی واڵتانیــر نازانــن ،بــهپێچهوانـهی ئێـران
كـه خوازیــاری ســڕینهوهی ئیرسائیلـه لهسـهر گــۆی زهوی.

سهرنجێكی جیهانیی

ڕاســته كــه وزهی ناوهكیــی بووهتــه ســهرچاوهیهكی
زۆر پێشــهنگرت لــه ســوتهمهنی (نــهوت و غــاز) لــه
بــواری بهرههمهێنانــی وزهی كارهبــادا ،بــه تایبهتــی

لــه ڕووی كاریگــهری لهســهر كهشــوههواو ژینگــه،
چونكــه جگــه لــه ئاســتێكی كهمــی دووهم ئۆكســیدی
كاربــۆن ،هیــچ پاشــاوهیهكی تــر لــه وێســتگهكانی
بهرههمهێنانــی وزهی ناوهكیــی دهرناچێــت .بــه
بــهراورد لهگــهڵ ســهرچاوهكانی وزهی نوێبــۆوه،
پێشــكهوتنی وزهی ناوهكیــی بــهوه نــارساوه كــه هیــچ
پشــت بــه خــۆرو یــان ئــاو یــان هێــزی بــای ســنوردار
نابهســتێت .قهبــارهی بهرههمهێنانــی وزهی ناوهكیــی
تایبهمتهندییهكــی تریشــی ههیــه ،واتــه وێســتگهیهكی
ناوهكیــی دهتوانێــت ئاســتی پێویســت لــه وزهی كارهبــا
بهرهــهم بێنێــت بــۆ ڕوناككردنــهوهی نیــوهی واڵتێــك،
لهبــهر ئهوهشــه كــه وزهی ناوهكیــی لهســهر ئاســتی
ژینگهیــی كهمرتیــن زیانــی ههی ـه .بــۆ منوون ـه ل ـه واڵتــی
ســلۆڤینیا یــهك كــورهی ئهتــۆم نزیكــهی 40%ی كــۆی
پێویســتی ئــهو واڵتــ ه لــه وزهی كارهبــا دابیــن دهكات.
لــ ه دوای پێدانــی تێچــووی وهبهرهێنانــی ســهرهتایی لــه
بــواری وزهی ناوهكییــدا ،تێچــووی بهرههمهێنانــی وزهی
كارهبــا بــه بــهراورد لهگــهڵ ههمــوو ســهرچاوهكانی
تــری وزهدا زۆر كهمــه .ســهرهڕای ئــهم تایبهمتهندییــه
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ئهرێنییانـهی وزهی ناوهكیــی ،لـه دوای زیاتــر لـه  60ســاڵ
بهســهر بهگهڕخســتنی یهكهمیــن وێســتگهی ناوهكیــی
لــه شــاری ئۆبنینســكی روســیا ،بهرههمهێنانــی وزهی
كارهبــا بــه بهكارهێنانــی وزهی ناوهكیــی تــا ســاڵی 2012
نهگهیشــتبووه ڕێــژهی 11%ی كــۆی بهرههمهێنانــی
كارهبــای جیهــان ،لــه كاتێكــدا بــ ه بــ هراورد لهگــهڵ
ســاڵی  1996زۆر كهمــی كــردووه ،كــه بهپێــی ئاژانســی
نێودهوڵهتــی وزه گهیشــته نزیكــهی  ،18%ئــهوهش
بههــۆی زیادبوونــی بهكارهێنانــی گازی رسوشــتی و
ســهرچاوهكانی وزهی نوێبــۆوه بــوو ،كــه بــه شــێوهیهكی
خێــراو بــهردهوام لــه زیادبووندایــه.
ســوتهمهنی یۆرانیــۆم بــۆ كارپێكردنــی وێســتگه
ئهتۆمییــهكان بهكاردههێرنێــت .تهنهــا چــوار واڵت كــه
ئهوانیــش (ئوســتورالیا ،كهنــهدا ،كازاخســتان ،روســیا)
ن ،زیاتــر لــه نیــوهی یۆرانیۆمــی یــهدهگ لــ ه جیهانــدا
بهره ـهم دههێنــن .ل ـه بهرامب ـهردا ناوچ ـهی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســت و باكــوری ئهفهریقیــا لــه بهرههمــی
یۆرانیۆمــدا هــهژارن .ههریهكــه لــه ئــوردون (،)0.5%
جهزائیــر ( )0.3%و میــر( )0.1%مــاددهی یۆرانیۆمیــان
ههیــه ،جگ ـه لهم ـه جــۆری تــری یۆرانیــۆم ل ـهو واڵتان ـهدا
ههیــه ،بــهاڵم بهرههمهێنانــی تێچوونــی زۆره ،لهبــهر
ئهوهیــه كــه دهوڵهتانــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و
باكــوری ئهفهریقیــا ناچــارن بــڕی یۆرانیۆمــی پێویســت
لــه دهرهوهی ناوچهكــه دابیــن بكــهن.
بــ ه گوێــرهی راپۆرتێكــی هاوبــهش ،كــه رێكخــراوی
هاریــكاری و گهشــهپێدان و ئاژانســی وزهی ئهتــۆم
ئامادهیــان كــردووه« ،یهدهگــی یۆرانیــۆم لــه ئێســتادا
زیــاد لــ ه پێویســته بــۆ دابینكردنــی بهرزبوونــهوهی
ئاســتی خواســت لهسـهری تاكــو ســاڵی  .»2035هـهر لـهو
راپۆرت ـهدا هاتــووه« :ئ ـهم بابهت ـه پشــت دهبهســتێت ب ـه
ئاســتی وهبهرهێنانــی ئ ـهم مادهی ـ ه ل ـه كاتــی گونجــاودا،
ســهرهڕای درێــژی ئــهو ماوانــهی پێویســته بــۆ گۆڕینــی
ســهرچاوهكانی بــۆ یۆرانیۆمــی پوختهكــراوو ئامــاده

ئایدیا دیپلۆماتیك

بــۆ بهرههمهێنانــی ســوتهمهنی ئهتۆمــی» .خاڵــه
لهبهرچاوگیراوهكانــی تــر لــه پرۆســهی بهكانزاكــردن
بریتیــن لــه :فاكتــهره جیۆسیاســییهكان ،ئاســتهنگه
تهكنیكییــهكان ،ئامانجــی زۆری ئــهو دهوڵهتانــهی
ههڵدهســن بــه دهرهێنانــی یۆرانیــۆم ،لهگــهڵ چهنــد
بابهتێكــی تــر ،ك ـه ل ـه بارودۆخــی دیاریك ـراودا رووب ـهڕی
بهرههمهێنهرانــی یۆرانیــۆم دهبنــهوه .لــهم روانگهیــهوه،
ئهگــهر پاڵنــهری ههندێــك لــه دهوڵهتــهكان لــه رێگــهی
بهرههمهێنانــی وزهی ئهتۆمــهوه بریتــی بێــت لــه
بههێزكردنــی ئاسایشــی وزه لــه رێگــهی كهمكردنــهوهی
ســهرچاوهكانی وزهوه ،ئــهوه ههمیشــه وهك ســهرچاوهی
نیگهرانــی دهمێنێــت ،ههرچهنــده لــه شــێوازێكی نوێــدا
خــۆی بهرجهســته دهكات .ئــهو ( )30دهوڵهتــهی
كــه خاوهنــی وێســتگهی ئهتۆمیــن لــه ســهرچاوه
هایدرۆكاربۆنییهكانــدا ب ـه ه ـهژار دهدرێن ـه قهڵ ـهم ،یــان
هــاوردهكاری نـهوت و غــازن .بـهاڵم واڵتانــی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســت و باكــوری ئهفریقیــا كێشــهی كهمــی ئــهم
ســهرچاوانهیان نییــه .بــۆ منوونــ ه واڵتانــی هاریــكاری
كهنــداو گهورهتریــن بهرههمهێــن و ههنــاردهكاری
نـهوت و غــازی جیهانــن و خاوهندارێتــی نزیكـهی 30%ی
تێكــڕای یهدهگــی نــهوت و 23%ی تێكــڕای ســهرچاوهی
غــازی جیهــان دهكــهن.
زۆر گرنگ ـه وزهو كوالیتــی ل ـه كاتــی بڕیــاردان س ـهبارهت
بــه دروســتكردنی وێســتگهیهكی وزهی ئهتــۆم سیســتمی
تۆرهكانــی وزهی هــهر واڵتێــك لهبهرچــاو بگیرێــت.
بهپێــی رێكخــراوی جیهانــی وزهی ئهتــۆم «زۆرێــك لــه
وێســتگه ئهتۆمییــهكان گهورهتــرن لــه وێســتگهكانی
ســوتهمهنی دهرهێــراو ،كــه شــوێنی گرتۆتــهوه.
دروســتكردنی یهكــهی بهرههمهێنانــی وزهی گهورهتــر
لــه دهیهكــی قهبــارهی تــۆڕی دابهشــكردنی وزه
شــتێكی مهنتیقــی نییــه .ئامانــج لهمــه ئهوهیــه كــه
وهســتاندنی كاری وێســتگهكه بــه پێدانــی ســوتهمهنی
یــان ئهنجامدانــی كاری چاككــردن یــان روودانــی هــهر
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ئهگهرێكــی چاوهڕواننهكــراو كارێكــی گونجــاو بێــت
ن ـهك ب ـه پێچهوان ـهوه .لهب ـهر ئ ـهم هــۆكاره ههندێــك ل ـه
دهوڵهتــان وهك عومــان ،ك ـه تــۆڕی دابهشــكردنی بچوكــی
ههیــه ،پێیانباشــه وێســتگه ئهتۆمییــهكان ببنــه بهشــێك
ل ـ ه ههوڵدانــی ههرێمیــی بــۆ دروســتكردنی س ـهرچاوهی
وزهی ئهتــۆم.
تێچووی ئابوری

مشــتومڕی زۆر ههی ـه دهربــارهی تێچوونــی راســتهقینهی
دروســتكردن و چاكســازیكردن و وهســتاندنی كارپێكردنــی
وێســتگه ئهتۆمییــهكان .الیهنگرانــی زیادبوونــی
وزهی ئهتــۆم بــاس لــه كهمــی تێچــووی ســوتهمهنی
كهرهســتهی خــاو دهكــهن لــه بــواری بهرههمهێنانــی
كارهبــادا ،كــه بهشــێكی زۆر بچــوك لــه تێكــڕای
تێچوونهكانــی پێكدههێنێــت (واتــه نزیكــهی .)2%
لــهو روانگهیــهوه كاریگهرییهكانــی ههڵكشــانی
نرخــی یۆرانیــۆم لهســهر تێچــووی بهرههمهێنانــی
كارهبــا لــه رێگــهی وزهی ئهتۆمــهوه بــه شــێوهیهكی
رێژهیــی ئاســاییه بــه بــهراورد لهگــهڵ ههمــوو رێگــه
بهكارهاتووهكانــی دیكــهی بهرههمهێنانــی كارهبــا ،بــهاڵم
ئــهم تێچــووه كهمــه بههــۆی زۆری مــاوهی دامهزرانــدن
و بهرزبوونــهوهی تێچوونهكانــی وهبهرهێنــان بــۆ
دروســتكردنی وێســتگه ئهتۆمییــهكان ســنورداری دهكات،
بــه تایبهتــی نــهوهی نوێــی ئــهو وێســتگه گهورانــهی
كــه قهبارهیــان گهورهتــرو زیاتــر لــه وێســتگه ئهتۆمیــه
كۆنــهكان ئاڵۆزتــرن.
بــه مهبهســتی ههڵســهنگاندنی بهردهوامــی هــهر
وهبهرهێنانێكــی ئهتۆمــی ،بههــای داهــات و قازانجــه
چاوهڕوانكراوهكانــی داهاتــوو لــه چوارچێــوهی ئامانــج
و دهرهاویشــتهكانی ئێســتای لهبهرچــاو دهگیرێــت،
ئهمــهش پرۆســهیهكی داراییــه پێیدهترێــت داشــكاندنی
بهدهســتهاتووه داراییهكانــی ئاینــده ،جگــه لــهوهش
فاكتــهری كات و مرترســییهكانی پهیوهســت بــهو
وهبهرهێنان ـه لهبهرچــاو دهگیرێــت .بــۆ منوون ـه ،پێویســته

لهســهر وهبهرهێنــهران فاكتهرهكانــی وهك پێشــكهوتنی
تهكنۆبــۆژی یــان دهركهوتنــی بهدیلــی وزهی كــهم
تێچــوون بــه ههنــد وهربگــرن ،چونكــه ئــهوه بههــای
وهبهرهێنــان ل ـه بــواری وهــزهی ئهتۆمــدا كهمدهكات ـهوه،
بــهم پێیــهش ههرچهنــده مــاوهی وهبهرهێنــان درێژتــر
بێــت یــان مهترســییهكانی زیاتــر بێــت ،ئهوهنــدهش
تێكــڕای داشــكاندن بهرزدهبێتــهوه .بهپێــی راپۆرتێكــی
هاوبــهش كــ ه لهالیــهن رێكخــراوی هاریــكاری ئابــوری
و گهشــهپێدان و ئاژانســی نێودهوڵهتــی وزهی ئهتــۆم
ئامادهكــراوه «لهگهڵئــهوهی تهكنۆلۆژیــا ئهتۆمییــهكان
پێویســتیان بــه ســهرمایهیهكی زۆرو زهوهنــده ههیــه
بــه بــهراورد لهگــهڵ بهرههمهێنانــی غــازی رسوشــتی
یــان خهوڵــوزی بهردیــن ،بــهاڵم تێچــووی وزهی
ناوهكیــی بــه شــێوهیهكی رێژهیــی بــهرز دهبێتــهوهو
هاوكات ـه لهگ ـهڵ بهرزبوون ـهوهی تێك ـڕای داشــكاندن ل ـه
تێچــوون» .بــۆ منوون ـه ئهگ ـهر بێتــو تێك ـڕای تێچــوون 3%

ههموو پاســاوێك دهخرێت ه خزمهتی پشتگیری كردنی
وزهی ناوهكیــی ،بــهاڵم لهوانهی ه پاســاوی تریش ب ه
ههمان ئاست بۆ ڕێگرتن و دژایهتی كردنی پهرهپێدانی
وزهی ناوهكیی ههبێت ،لهبهر ئهو ه هێشــتا گفتوگۆو
مشــتومڕهكان دهربــارهی وزهی ناوهكیــی گهرمه ،ك ه
ههندێك جــار الیهنگرانی وزهی ئهتۆم مشــتومڕهك ه
دهبهنهوهو ههندێك جاریش نهیارهكانی
بێــت ،بهرههمهێنانــی وزهی ئهتــۆم ئ ـهو بژاردهیهی ـه ك ـه
تێچــووی كهمــره .ئهگ ـهر تێك ـڕای داشــكاندن  7%بێــت،
ئــهوا ناوهنــدی بههــای وزهی ئهتــۆم دهكاتــه ناوهنــدی
بههــای خهڵــوزی بــهرد .بــهاڵم ئهگــهر تێكــڕای داشــكان
زیاتــر واقیعیان ـه بێــت وات ـه ( ،)10%ئ ـهوا بههــای وزهی
ئهتــۆم لــه بههــای غــازی رسوشــتی یــان خهڵــوز نزمــر
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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دهبێــت .یهكێــك ل ـهو توێژینهوان ـهی ك ـه لهس ـهر گرنگــی
وزهی ناوهكیــی ل ـه عهرهبســتانی ســعودیه ئهنجامــدراوه،
ئامــاژه دهكات كــه ئابــوری وزهی ناوهكیــی نهگونجــاوه
بــۆ ئــهو واڵتــه بــه بهراوردكردنــی لهگــهڵ غــازی
رسوشــتی ،تهنانــهت ئهگــهر بهرزبوونهوهیهكــی
گــهورهش لــه نرخــی غــازی رسوشــتیدا رووبــدات ،كــه
لــه ئێســتادا لــ ه ســعودیه بــه بــهراورد لهگــهڵ واڵتانــی
دیكـهدا نزمـه .پێشــبینی دهكرێــت تێچــووی وزهی خۆریش
لــه تێچــووی وزهی ئهتــۆم كهمــر بێــت ،بــه مهرجێــك
ئهگ ـهر تێچوونــی بهرههمهێنانــی وزهی خــۆر وهك ئێســتا
لــه دابهزینــدا بێــت.
ئایدیا دیپلۆماتیك

پاڵپشتیكردنی حكومهت

پڕۆســهی پهرهپێدانــی وزهی ناوهكیــی پێویســتی بــه
وهبهرهێنانــی گــهوره و ماوهدرێــژ ههیــه لــه بــواری
دابینكردنــی تهكنیكــه ئاڵۆزهكانــدا ،ئهمــهش وادهكات
بهدهســتهێنانی تهمویلــی بازرگانــی گــهوره كارێكــی
قــورس بێــت .لهب ـهر ئ ـهوه كهرتــی ئهتۆمــی ب ـه ئاســتێكی
گـهوره پشــت بـه پالضپشــتیكردنی حكومـهت دهبهســتێت،
ك ـ ه ل ـه رێگ ـهی داڕشــتنی سیاس ـهتی گشــتی بــۆ پاڵپشــتی
كردنــی پرۆژهكانــی كهرتــی ناوهكیــی و دابینكردنــی
پــارهی پێویســت بــۆ پرۆژهكــه دهبێــت .تێچــووی ئــهو
وێســتگه ئهتۆمییانــهی كــه چــاوهڕوان دهكرێــت لــه
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عهرهبســتانی ســعودیه دروســت بكرێــت دهگاتـه نزیكـهی
( )8ملیــار دۆالر ،ههروههــا تێچــووی وێســتگهی ئهتۆمــی
بهڕاكــه لــه ئیامراتــی عهرهبــی زیاتــر لــه ( )20ملیــار
دۆالر مهزهنــده دهكرێــت .ئهمجــۆره پرۆژان ـه پێویســتیان
بــه پشــتیوانییهكی گــهوره لهالیــهن حكومهتــهوه
ههیــه .بــه بۆچوونــی ئاژانســی نێودهوڵهتــی وزهی
ئهتــۆم ،ئــهو ههنگاوانــهی دهوڵهتــی ئیامراتــی عهرهبــی
بــۆ پهرهپێدانــی ژێرخانــی نیشــتامنی لــه بــواری وزهی
ئهتۆمــدا ههڵیناوهــو خســتوویهتیه چوارچێوهیهكــی
رێكخـراوو بهرنامـهی كاریـهوه ،جێگـهی سهرســوڕمانه ،لـه
كاتێكــدا وهبهرهێنانــی حكومــی رۆڵــی بــااڵی گێ ـڕاو ه ل ـه
بهدیهێنانــی ئــهو پرۆژهیــهدا بههــۆی خســتنهخزمهتی
ســتافێكی كاری ئاســتبهرزو بهتوانــا (زۆربهیــان كهســانی
شــارهزای بیانیــن) .واڵتانــی وهك میــر ،ئــوردون و
مهغریــب ،ك ـه ل ـه بــواری نهوتــدا دهوڵهمهنــد نیــن ئ ـهو
تایبهمتهندیهیــان نییــه ،چونكــه تهمویلكــردن و پاڵپشــتی
حكومــی لـهو واڵتانـهدا زۆر ســنورداره ،بـهاڵم تهنانـهت لـه
واڵتانــی دهوڵهمهندیــش بـه نـهوت لـه ئێســتادا دابهزینــی
نرخــی نــهوت بــۆ خــوا  50دۆالر بــۆ هــهر بهرمیلێــك
بووهتــه فشــارێكی گــهوره لهســهر داهاتــی گشــتیان،
كــه بههۆیــهوه باگرانــی دارایــی لهســهر وهبهرهێنانــی
وزه لــه وێســتگه ئهتۆمییهكانــدا قورســر كــردووه .بــه
گوێــرهی پێشــبینییهكانی پهیامنگــهی توێژینهوهكانــی
وزهی بهریتانیــا ،لــه ئهنجامــی جیــاوازی لــه نێــوان
پێشــبینییهكانی داهاتــوو ئهنجاممــه بهدهســتهاتووهكان،
بــه روونــی گهشــبینی لــه بۆچــوون و پێشــبینییهكاندا
دیــاره ،چونكــه تــا ئاســتێكی زۆر ســیامیهكی جێگیــره
لــه ڕووی دیراســهكردنی تێچوونهكانــی وزهی ئهتــۆم.
پێدهچێــت هــۆكاری ئــهوه بگهڕێتــهوه بــۆ ههبوونــی
كۆمهڵێــك ئامانجــی پیشهســازی -تهكنۆلــۆژی و فشــاری
ئابــوری – سیاســی لــه پێنــاو كهمكردنــهوهی ئاســتی
تێچوونهكانــی وزهی ناوهكیــی.

تێچووی كۆمهاڵیهتی

گرفتهكـه هـهر ئـهوه نییـه كـه وزهی ئهتــۆم پشــتگیرییهكی
گــهورهی لهالیــهن حكومهتهكانــهوه لێناكرێــت ،بهڵكــو
پهیوهستیشــه بــه تێچوونــی كۆمهاڵیهتــی بهرزتــر لــه
تێچــووی ســهرجهم جۆرهكانیــری وزه .كهواتــه تێچــووه
پێشــبینیكراوهكانی رووداوه ناوهكیییــهكان زۆر بــهرزه،
بهجۆرێــك كــ ه كۆمپانیــا تایبهتــهكان ناتوانــن پارێــزگاری
ل ـه دام ـهزراوه ئهتۆمیی ـهكان بك ـهن ،ب ـهم پێی ـهش ئهگ ـهر
شــتێك رووبــدات حكومـهت بهرپرســیارێتیهكهی دهگرێتـه
ئهســتۆ ،پاشــان بارگرانــی ئــهو تێچوونانــه دهكهوێتــه
سهرشــانی كۆمهڵگــه .رووداوه ئهتۆمیــه گهورهكانــی
وهك رووداوهكـهی دورگـهی (رسی مایــك ئایالنــد) كـ ه لـه
ســاڵی  1979لــه ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا
روویــدا ،ههروههــا رووداوی (چێرنۆبیــل)ی ســاڵی 1986
لــه یهكێتــی ســۆڤێت (گیانلهدهســتدانی  30كهســی
لێكهوتــهوه) ،رووداوی وێســتگهی فۆكۆشــیام لــه ژاپــۆن،
ههموویــان رووداوی دهگمهنــن ،ب ـهاڵم لهبیرچوونهوهیــان
قورســه .دهرهاویشــتهكانی ئــهو رووداوانــه وهك
كاریگهرییهكانــی تیشــكدانهوهی ئهتۆمــی بــهو خێرایــی
و ئاســانیه كۆنــرۆڵ ناكرێــت ،بهڵكــو دهیــان ســاڵ و زیاتــر
لــه تهمهنــی نهوهیهكــی دهوێــت .لهبــهر ئــهوه ســهیر
نییــه ،كــه یهكێــك لــه دیارتریــن كۆســپهكانی بــهردهم
پرۆســهی فراوانكردنــی رووبــهری وزهی ئهتــۆم ،بریتییــه
لــه بهدهســتهێنانی رهزامهنــدی گــهل .ههرچهنــده
جوواڵنــهوه و ناڕهزایهتییهكانــی دژ بــه وزهی ناوهكیــی
لــه ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و باكــوری
ئهفریقیــا لهوانــهی ئهوروپــای خۆرئــاواو ئهمهریــكا
الوازتــره ،بــهاڵم ههندێــك لــه رێكخــراوه ناحكومییــهكان
لــهم ناوچهیــهدا ،بــۆ منوونــه وهك كۆمهڵــهی دۆســتانی
ژینگ ـه ل ـه ئــوردون ،ب ـه تونــدی ل ـه دژی بهرههمهێنانــی
وزهی ناوهكیــی دهوهســتێتهوه .ل ـه نێــوان ســااڵنی -1952
2009دا النیكــهم ( )99رووداوی ناوهكیــی ڕوویانــداوه
و زۆرینهیــان بهپێــی پێــوهری نێودهوڵهتــی رووداوه
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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یەکەی کۆنترۆڵی وێستگەیەکی ئەتۆمی عەرەبی

ئهتۆمیی ـهكان ل ـه تایپــی چــوارهم پۆلێنك ـراون (ئاســتهكانی
 1تــا  3وهك رووداو پۆلێنكــراون ،بــهاڵم ئاســتهكانی  4تــا
 7وهك كارهســات پۆلێنكــراون) ،تاكــو ئاســتهكه زیاتــر
بهرزبێتــهوه ئاماژهیــه بــۆ دروســتبوونی رووداوێكــی ده
ئهوهنــده بههێزتــر لــه رووداوی پێشــخۆی) .ترســێكی
ئاسایشــیی جــددی ههیــه لــ ه دروســتكردنی وێســتگه
ناوهكیییــهكان لــه ناوچهیهكــهی ناســهقامگیر لــهڕووی
سیاســیهوه .بــۆ منوونــه وهك خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و
باكــوری ئهفهریقیــا ،كــه ناوچهیهكــی ناســهقامگیره.
لهوانهیــه ئــهو وێســتگه ئهتۆمییانــه بكهونــه بــهر
هێرشــی دوژمنكارانــه ،بــۆ منوونــه وهك وێســتگهی
بوشــههری ئهتۆمــی لــه ئێــران ،كــه چهندینجــار لــه
كاتــی شــهڕی عێــراق – ئێــران لهالیــهن هێزهكانــی
عێراقــهوه بۆردومــان كــرا ،جگــ ه لهمــهش ترســی زۆر
ههیــه لــهوهی كــه وێســتگهكانی وزهی ناوهكیــی ببنــه
ئامانجــی تیرۆریســتان.

ئایدیا دیپلۆماتیك

پاشهڕۆ ئهتۆمییهكان

هێشــتا لهناوبردنــی پاشــهڕۆ ئهتۆمییــهكان بــه
شــێوهیهكی تــهواو گرفتێكــه بهبــێ چارهســهر
ماوهتــهوه .بهرگریــكاران لــه گهشــهپێدانی وزهی ئهتــۆم
پاســاو دههێننــهوه ،كــه ئهتــۆم وزهیهكــی زۆر پاكــژه،
چونكــه پاشــهڕۆیهكی زۆر كهمــی ههیــه بــه بــهراورد
لهگــهڵ جۆرهكانیــری وزهدا .ههرچهنــده بهشــێك لــهو
پاش ـهڕۆ ئهتۆمییان ـه تیشــكدهری ئاســتبهرزن (ب ـه رێــژهی
 ،)99%بۆیــه پێویســته بــه شــێوهیهكی بــهردهوام لــه
ژینگ ـهی ژیانــی ئادهمی ـزاد داببڕێرنێــت ،چونك ـه نهمانــی
كاریگـهری تیشــكدانهوهی ئـهو پاشـهڕۆیانه پێویســتی بـه
نزیكــهی  10000ســاڵ ههیــه تــا بــه تهواوهتــی كۆتایــی
پێدێــت .بهپێــی ئاژانســی نێودهوڵهتــی وزهی ئهتــۆم:
«هیــچ واڵتێكــی بهرههمهێنانــی وزهی ناوهكیــی شــوێنی
ههمیشــهیی ئاســتبهرزییان بــۆ لهناوبردنــی پاشــهڕۆی
تیشــكدهری ئهتۆمــی دروســت نهكــردووه ،كــ ه لــه
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وێســتگه ئهتۆمیــه بازرگانییهكانــهوه دروســتدهبێت،
بهڵكــو بهردهوامــن لهســهر تاقهتكردنــی لهنــاو كــۆگا
كاتییهكانــدا» .تــا گهیشــن ب ـه دۆزین ـهوهی چارهس ـهرێكی
هاوســهنگ ،چــاوهڕوان ناكرێــت وزهی ناوهكیــی لــه
ههمــوو روویهكــهوه لــه ههمبــهر ســهرچاوهكانی تــری
وزهدا لــه ئاســتێكی یهكســاندا بوهســتێت.
گــهڕی ســووتهمهنی ناوهكیــی ســێ قۆناغــی ههیــه:
بهكانزاكردنــی یۆرانیــۆم ،بهگهڕخســتنی وێســتگهكه،
ههڵگرتنــی پاشــاوه تیشــكدهره ناوهكیییــهكان ،كــه
بڕێكــی زۆر ئــاوی تێــدا بهكاردههێرنێــت .ئ ـهم پرۆس ـهیه
لهســهر كورهكانــی ئــاوی ســووك جێبهجــێ دهكرێــت،
كـه لـه ئێســتادا ســعودیه پــان بــۆ بونیادنانــی دادهڕێژێــت
و ئــاوی شــیرین بهكاردههێرنێــت بــۆ ســاردكردنهوهی.
لهبــهر ئــهوهی ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و
باكــوری ئهفریقیــا ســهرچاوهی ئــاوی زۆرییــان نییــه،
ئهمــه بووهتــه كێشــهیهكی چاوهڕوانكــراو بــۆ ئاینــدهی
باڵوبوونــهوهی وزهی ناوهكیــی لــهو ناوچهیــهدا.
گرفتی دامهزراوهكان

كۆســپ و ئاســتهنگی دامــهزراوهكان لــه دهوڵهتانــی
خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت و باكــوری ئهفریقیــا گرییهكــه
لهبــهردهم خواســته ناوهكیییهكانــی ئــهو واڵتانــهدا
دهوهســتێت .ئــهم كێشــهیه بــه تهنهــا خۆرههاڵتــی
ناو هڕاســت و باكــوری ئهفریقیــا ناگرێتــهوه.
توێژینهوهیهكــی زانســتی ،كــه هێامكانــی بانكــی
نێودهوڵهتــی ســهبارهت بــه كاریگهرێتــی حكومــهت
بهكارهێنــاوهو ههمــوو شــتێك پێوانــه دهكات ،ئامــاژهی
كــردووه بــۆ ئـهو بۆچــوون و پێشــبینییانهی كـه سـهبارهت
بــه كوالیتــی خزمهتگوزارییــه گشــتییهكان ههیــه تــا
دهگات ـه ئاســتی كوالیتــی ل ـه داڕشــن و جێبهجــێ كردنــی
سیاســهتهكان ،واتــا توانــای دامهزراوهیــی ئــهو واڵتانــهی
تــازه دهســتیان بـه بهرنامـهی وزهی ناوهكیــی كــردووه ،كـه
بـه گشــتی خوارتــر ه لـهو ئاســتانهی تایبهتــن بـهو واڵتانـهی
خاوهنــی وزهی ناوهكیــی تۆكمــهو پێشكهیشــتوون.

پهرهپێدانــی توانــاو شــارهزاییه لۆكاڵییــهكان بابهتێكــی
زۆر گرنگــه .بهپێــی ئاژانســی نێودهوڵهتــی وزهی ئهتــۆم،
ناكرێــت بهرپرســیارێتی ســهالمهتی لــه واڵتێكــهوه بــۆ
واڵتێكــی تــر یــان لــ ه ڕێكخراوێكــهوه بــۆ یهكێكــی تــر
بگوازرێت ـهوه .لهوانهی ـه پهرهپێدانــی هێــزی كاری ناوخــۆ
النیكــهم پێویســتی بــه  10ســاڵ ههبێــت ،لــه كاتێكــدا
قۆناغــی بهگهڕخســتنی پرۆگرامــی ناوهكیــی ســهركهوتوو
پێویســتی بـ ه دوو نـهوه لـه هێــزی كاری ناوخۆیــی ههیـه،
بۆیــه زۆر پێویســته پــان دابڕێژرێــت بــۆ ئامادهكردنــی
هێــزی كاری ب ـهردهوام و شــیاو بــۆ بهڕێوهبردنــی كهرتــی
وزهی ناوهكیــی بــه شــێوهیهكی دروســت و ئاســتبهرز.
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لە مانگی تەموزی ساڵی 2011دا ،لە پێناو داخوازیی ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی ئازاد و بێگەرد،
دەیان هەزار مالیزی بەرەنگاریی بارانێکی بە خوڕ بوونەوە و لە (کواالالمپور)ی پایتەختی واڵت کۆ
بوونەوە .ڕۆژنامە لۆکاڵی و خۆرئاوایییەکان کەوتنە پەلەپەل لە وەسفکردنی ئەم ڕووداوە ،وەک
نۆبەرەی کۆپییە مالیزییەکەی بەهاری عەرەبی ،لە ڕاستییشدا چەند ڕوخسارێکی نیمچە لێکچووی
سەرنجڕاکێش بوونی هەیە لە نێوانیاندا .وردە وردە بێزاریی خۆپیشاندەران بەرانبەر هەژموونی
دەیان ساڵەی «ڕێکخراوی نیشتیمانیی یەکگرتووی مالیزیا» گەییشتە لوتکە ،هەروەها بەرانبەر
ئەو خزمخزمێنەیەی لە کەرتی ئابووریدا تەشەنەی سەندوە .خۆپیشاندەران وەک ئەوەی ئاماژەی
پێ کرا لە پیشە جۆراوجۆرەکان و گروپە ئیتنییەکانی ئەم دەوڵەتە فرە ئایینە بوون ،کە ژمارەی
دانیشتوانەکەی دەگاتە  28ملیۆن کەس و نزیکەی  %60یان موسوڵمانن.

مالیزیا
ســەرەڕای ئــەوە ،خۆپیشــاندەران داوای ئازادیــی زیاتــر
و دابەشــکردنێکی دادپەروەرانەتــری ئــەو قازانجانەیــان
دەکــرد کــە لــە ئابوورییــە گەشــاوەکەی واڵتــەوە بــە
دەســت هاتــوە .جارێکــی تــر وەک ئــەوەی لــە خۆرهەاڵتی
ناوەڕاســت ڕووی دا کاردانــەوەی دەوڵــەت بەرانبــەر
خۆپیشــاندانەکان بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان دڕندانــە بــوو.
پــاش بەکارهێنانــی گازی فرمێســکڕێژ بــە بەرفراوانــی بــە
ســەر ئاپــۆرای جەمــاوەردا ،کەتیبــەی هێــزە زرێپۆشــەکانی
نەهێشــتنی ئاژاوەگێــڕی ،خۆپیشــاندەرانیان گەمــارۆدا و
النــی کــەم ( )1600خۆپیشــاندەر دەســتگیر کـران و خرانــە
کونجــی زیندانــەوە ،پاشــان خۆپیشــاندانەکان چەشــنی
بارانــە بەخوڕەکــە ،ڕاوەســتا.
لــە نێــو قوربانییانــی داپڵۆســین و ســەرکوتکاریی پۆلیســدا،
(ئەنــوەر ئیرباهیــم) هەبــوو ،کــە زۆر جــار وەک «ڕابــەری
ئۆپۆزســیۆن»ی مالیزیــا دەناســێرنێت ،دواتــر لــە الیــەن
یەکێــک لــە ئەندامانــی خێزانەکەیــەوە وێنەیەکــی گیرابــوو
لــەو دەمــەی لــە نەخۆشــخانەیە و جەســتەی بۆریــی
گەیاندنــی چارەســەر بــۆ دەمارەکانــی و ئۆکســجینی
پێــوە بەس ـراوە ،هێشــتا کراســە زەردەکــەی بزووتنــەوەی
هاوپەیامنێتیــی «بیریســیە»ی لەبەردایــە ،کــە بــە واتــای

«پاکوخاوێــن» دێــت و داوای دیموکراســی دەکــەن ،کــە
خۆپیشــاندانەکان لــە ژێــر ســایەی ئــەم بزووتنەوەیــەدا
ڕێکخرابــوون .لــە دواتــردا ئەنــوەر ئاشــکرای کــرد کــە
چەنــد زەبرێــک بــەر ســەر و پێیەکانــی کەوتــوە ،هەروەهــا
لــە ســەر پێگــەی (تویتــەر) ڕای گەیانــد کــە ناچــاری
ئەنجامدانــی تیشــکی تەنــووری بــوە بــە کۆمپیوتــەر .دوا
جــار بــە الیەنگرانــی ڕاگەیانــد «مــن باشــم ،تەنهــا هەســت
بــە ئازارێکــی کــەم دەکــەم».
ئــەوە یەکــەم هــەل نەبــوو بــۆ حکوومەتــی مالیزیــا کــە
لــە بــەردەم ڕای گشــتیدا ئەنــوەر بپێکێــت و برینــداری
بــکات ،بەڵکــوو وێنــەی فۆتۆگرافیــی برینداربوونــی
بــە هــۆی بۆکســەوە لــە دەمــی گیرانیــدا لــە الیــەن
پۆلیســەوە ســاڵی  1999پــاش دەســتگیرکردنی بــە
فەرمانــی «رێکخـراوی نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا»ی
دەســەاڵتدار بــە هەمــان شــێوە بــوە مانشــێتی الپــەڕەی
یەکەمــی ڕۆژنامــەکان .ئیــر بــۆ ماوەیەکــی درێــژ لــە
ســەرەتای هــەزارەی نوێــدا ملڕاگرێکــی دەکــردە مــل.
ناخۆشــی و تەنگانەکانــی ئاســتێکی جەماوەریبوونــی بــۆ
پەیــدا کردبــوو الی پۆلیســە نێودەوڵەتییــە کیناوییــەکان،
وەک (پــۆل وۆڵفۆیتــز) ،کــە دەنگــی دیموکراســیی مالیزیای
لــە ئەنــوەردا دەبینــی ،دواییــن برینداربوونیشــی ئــەم
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ڕوانگەیــەی لــە ســەر ئەنــوەر تۆخــر دەکــردەوە ،بــەاڵم
ئەنــوەر ،کــە لــە نــاو ئــەم دەوڵەتــەدا جگــە لــە هیزێکــی
بچــووک هیــچ نوێنەرایەتییەکــی تــری نییــە ،چیــی کــردوە
کــە ئــەم جــۆرە ڕقوکینەیــەی الی هێــزە ئەمنییەکانــی
ڕژێمــی مالیزیــا ورووژانــدوە؟
پوختــەی وەاڵمەکــە ئەوەیــە ،هەوڵــی ڕاکێشــانی ئەنــوەر،
گەورەتریــن هەڵــەی ســەرۆک وەزیــرە ســەرکوتکارەکەی
مالیزیــا بــوو؛ (دکتــۆر مەهاتیــر محەمــەد) ،کــە ماوەیەکــی
دوورودرێــژ لــەو پۆســتەدا کاری کــرد ،مەهاتیر پزیشــکێکی
الدێیــی ســادە بــوو ،بــەاڵم ڕێکــەوت و چارەنــووس
گەیاندییانــە بەرزتریــن پۆســت .ئــەو ناسیۆنالیســتێکی
مەالیۆیــی پــڕ حەمــاس بــوو ،بــەاڵم پێــش هەمــوو شــتێک-
هاوچەرخانــە و پارێزگارێکــی تونــد بــوو لــە سیســتەمی
گشــتی .بــە حکومــی ئــەو ڕێبــازە پیشــەیییەی پزیشــکی
شــارۆچکەیەک لــە ســەری دەڕوات ،مەهاتیــر لێبــوردە و
ئاســانکار نەبــوو لەگــەڵ ئــاژاوەدا .لەبــەر ئەوەیــش کــە
مەالیۆیییەکــی موســوڵامن بــوو ،بــاوەڕی بــە زەروورەتــی
یەکگرتوویــی موســوڵامنە مەالیۆیییــەکان هەبــوو ،لەگــەڵ
خۆڕزگارکــردن لــە کاریگەرییەکانــی ســاردبوونەوی
پــاش کۆڵۆنیالیــزم ،پاشــان ســەرکەوتن بــە ســەر ئــەو
دەســتکەوتانەی بــە بەردەوامــی کەمینەیەکــی چینــی
(األقلیــة الصینیــة) زیــرەک و وریــا بــە دەســتی دەهێنــن،
ئــەو چینییانــەی لــە ســەردەمی کۆلۆنیالیزمــدا بااڵدەســت
بــوون و واڵتیــان خســتە ســەر ڕێگــەی نوێگەری .ئیــر ئەمە
بــوە دەســتپێکێکی ئیجابیــی مەالیــۆکان و پەیڕەوکردنــی
ئیســام وەک ڕووخســارێک ئەگــەر چــی ڕوخســارێکی
گرینگیشــە لــە ڕوخســارەکانی شوناســی ئیتنیــی مەالیــۆ.
بــەم جــۆرە و لــە هەڵبژاردنێکــی تــا ڕادەیــەک ئــازاد و
بێگــەردا ،زۆرینــەی دەنگەکانــی مســۆگەر کــرد.
هاوڕایییــەک هەیــە کــە پڕۆگرامەکــەی مەهاتیــر
ســەرکەوتنێکی نــاوازەی بــە دەســت هێنــاوە .لــە
ماوەیەکــی کەمــدا لــە ســەردەمی مەهاتیــردا ،کــە مــاوەی
چەنــد دەیەیــەک بــەردەوام بــوو -مالیزیــا بــوە یەکێــک لــە
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ئابوورییــە «پڵنگـ»ـــە دیارەکانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی
ئاســیا .تەنانــەت کەســایەتیی دیــاری خۆرئــاوا (مارگرێــت
تاتچــەر) ،بــە هــۆی پاڵپشــتییە بەهێزەکانــی لــە ئابــووری
و پــەروەردە ،گەلێــک سەرســام بــوە بــە مەهاتیــر ،هاوشــان
لەگــەڵ ســەرکوتکردنی ئازادییــە سیاســییەکان .گاڵتەکــردن
بــەم ســیفەتەیش هیــچ ســوودێکی نییــە .لــە مالیزیــا –
چەشــنی تونــس -تۆرێکــی ڕێگەوبانــی نایــاب هەیــە،
سیســتەمی پــەروەردە و تەندروســتیی پیشــکەوتوون،
فڕۆکەخانەكانــی لــە باشــرین فڕۆکەخانەكانــی جیهانــن.
کاتێکیــش دێینــە ســەر دوو تاوەرەکــەی «پرتۆنــاس»،
مالیزیــا لــە باڵەخانــە هــەرە بەرزەکانــی جیهانــی تێدایــە.
خەڵکــی واڵت خەریکــی کاری خۆیانــن و بــە گشــتی هیــچ
زیانێکیــان نییــە بــۆ سیســتەمی ئاساییشــی دەوڵــەت .دوا
بــە دوای قەیرانــە ئابوورییەکــەی ئاســیا لــە ســاڵی ،1997
مەهاتیــر تەحــەدای ســندوقی دراوی نێودەوڵەتیــی کــرد،
ســەرەڕای ئــەوەی گشــت پێشــبینییەکانی ئاماژەیــان بــە
پێچەوانەکــەی دەدا ،بــەاڵم بــەم کارەی واڵتــی گێڕایــەوە
بــۆ ســەر ڕێگــە ڕاســتەکە ،ڕێگەیەکــی گەلێــک خێراتــر
لــە دراوســێ مەالیۆیییەکانــی  ،کــە ببوونــە قوربانیــی
داکشــانەوەی ئابــووری.
ســەرەڕای هەمــوو ئــەم جیاکارییــە پۆزەتیڤــە ،کــە بــە
واتــای ڕۆیشــتنی زۆرینــەی ئیــش و کارەکانــی کەرتــی
گشــتی دێــت بــۆ ئەوانــەی مەهاتیــر ســوور بــوو لــە
ســەر ئــەوەی بــە «ئیتنیــک»ی مەالیــۆ ناویــان ببــات،
بــەاڵم چینییــەکان ســوودمەندی یەکــەم بــوون لــەو
هەلــی کارانــەی سیاســەتەکانی مەهاتیــر ڕەخســاندبوونی.
ســەرەڕای ئەوەیــش دەســتی کاری کــرێ نزم ،کــە ئابوورییە
پڵنگــەکان پشتیپێدەبەســن ،هەتاوەکــوو ئێســتا خــۆی لــە
مەالیۆیییەکانــدا دەبینێتــەوە ،یاخــود بە شــێوەیەکی ڕوو لە
زیــاد بــوو کرێــکارە کۆچبەرەکانــی ئەندۆنیســیا و واڵتانــی
تــر .لــە هەمــان کاتــدا ،سیاســەتەکانی مەهاتیــر محەمــەد
بــوە هــۆی دەرکەوتنــی دەســتەبژێرێکی مەالیۆیــی
دەوڵەمەنــد ،کــە لــە ئێســتادا دەســتیان بــە ســەر (-55
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توندڕهوی ئیسالمی ل ه مالیزیا گهش ه دهكات

)60%ی ئابووریــی واڵتــدا گرتــوە .1بــە دەربڕینێکــی تــر،
هــەر چەندێــک مەهاتیــر خــۆی مانــدوو بــکات و هــەوڵ
بــدات ،نەهامەتییەکانــی گەلــی مەالیــۆ ناڕەوێنــەوە .لــە
ڕاســتیدا ئــەوان هاوشــێوەی مەالیۆیییەکانــی ســەنگافورەی
درواســێ بــە بــێ پشتبەســن بــە هاوکاریــی یەکــر
هەســتانەوەیان ڕەت کــردەوە .کەمینەیــەک دەیانبینــی
کــە لــە گشــت شــوێنێکی چواردەوریانــدا ســەنتەری
بازاڕکــردن و بازرگانیــی گــەورە دروســت دەکرێــت ،بــەاڵم
توانــای خەرجیــی بازاڕکردنیــان نەبــوو لــەو ســەنتەرانەدا،
هــەر بۆیــە ئیــر چاوەڕێــی چارەســەرگەلی تــر نەبــوون.

ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لــە میانــەی کاریگەریــی بەردەوامــی
وەهابییــەکان و ئیخــوان موســلیمینەوە ،لــە ئیســامی
سیاســی نزیــک دەبوونــەوە.
لــە هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا ،دیارتریــن نوێنــەری
کۆمەڵــەی ئیخــوان موســلیمین لــە مالیزیــا ،بریتیبــوو
لــە (ئەنــوەر ئیرباهیــم)ی ســەرکردەی ئۆپۆزســیۆن،
کــە زووزوو ڕووبــەڕووی لێــدان دەبــوەوە .ئەنــوەر
ئیرباهیــم دامەزرێنــەر و ڕابــەری «بزووتنــەوەی گەنجانــی
ئیســامیی مالیــزی» و یەکێــک لــە دامەزرێنەرەکانــی
«پەیامنــگای نێودەوڵەتــی بــۆ فیکــری ئیســامی) بــوو،
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کــە ئەمــەی دوایییــان ســەر بــە ئیخــوان موســلیمینە.2
ئەگــەر ســەنگافوورە نزیکرتیــن هاوتــای تونــس بێــت
لــە واڵتانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیادا لــە ڕووی
پێکــەوە تێکەڵکردنــی «فەرمانڕەوایییەکــی ســتەمکار»،
«گەشــەیەکی ئابووریــی نــاوازە» و «کۆمەڵگەیەکــی کـراوە
و ئــازاد» ،هەروەهــا لــە ڕووی مێژووییــەوە قەبووڵکردنــی
هەمەڕەنگــی و فرەیــی وەک ســەرچاوەی هێــزی ئــەم
دەوڵەتــە بــوو ئــەوا لــە چەندیــن الیەنیشــەوە دەتوانیــن
(ئەنــوەر) وەک کۆپییەکــی مالیزیــی ســەرکردەی ئیســامیی
تونســی (ڕاشــید غەنووشــی) دابنێیــن ،هاوشــێوەی (بــن
عەلــی) لــە تونــس ،النــی کــەم ئــەوە بــۆ (مەهاتیــر)
هەژمــار دەکرێــت ،کــە لــە کاتێکــی زۆر زوودا دوژمنەکــەی
خــۆی ناســی ،پێدەچێــت ڕەگــەزی پێشــبینیکردنی خودیــی

ئەنوەر ئیبراهیم دامەزرێنەر و ڕابەری «بزووتنەوەی
گەنجانی ئیسالمیی مالیزی» و یەکێک لە
دامەزرێنەرەکانی «پەیمانگای نێودەوڵەتی بۆ
فیکری ئیسالمی) بوو ،کە ئەمەی دوایییان سەر
بە ئیخوان موسلیمینە
وەک فاکتەرێکــی تــر الی مەهاتیــر بەرجەســتە بووبێــت.
بــە هــەر حــاڵ ،ئاشــکرایە کــە مەهاتیــر بــەو هیوایــە بــوو
کۆتایــی بــە ئیســامییەکان بهێنێــت ،کــە هەمــان هیــوای
ڕژێمــی فەرمانــڕەوای تونــس بــوو ،بــەاڵم مەهاتیــر لــە
بریــی گرتــن و زیندانیکــردن و دوورخســتنەوەیان ،هەوڵــی
ڕاکێشــان و لەخۆگرتنیانــی دەدا .کاتێــک لــە ســاڵی 1981
مەهاتیــر بــوە ســەرۆک وەزیــران ،دەســتی کــرد بــە
دواندنــی دۆســتانەی ئەنــوەر و چاندنــی تــرس لــە نێــو
شــوێنکەوتەکانیدا ،دوا جــار ئەنــوەر بــاوەڕی هێنــا بــە
پێوەندیکــردن بــە «ڕێکخــراوی نیشــتیامنیی یەکگرتــووی
مالیزیــا» –پارتــە فەرمانڕەواکــەی مەهاتیــر -لــە ســاڵی
داهاتــوودا.

ئایدیا دیپلۆماتیك

مەهاتیــر پیاوێکــی جەســتە الوازیــی کەمبزێــو،
بــەاڵم ئەنــوەر ،بــە دوو چــاوی بڵێســەدار و جووڵــە
سەرنجڕاکێشــەکانییەوە ،لــە ســەرکردەیەکی ئۆکلۆکراســی
دەچــوو .لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئەنــوەر نیــوە خراپەکــەی
مەهاتیــرە لــە چەندیــن ڕوەوە .مەهاتیــر پیاوێکــی
ناسیۆنالیســتە ،ئەنوەریــش زیــاد لــە پێویســت
ناسیۆنالیســتێکی سەرســەختە ،کاتێــک ئەنــوەر خوێنــدکاری
زانکــۆ بــوو ،ئاســەوارەکانی زمانــی ئینگلیــزی لــە واڵتــدا
ســڕرانەوە ،یەکێکیــش لــەو دەســتکەوتانەی شــانازیی
پێــوە دەکات لــە ســەردەمی وەرگرتنــی پۆســتی وەزیــری
پــەروەردەدا ،بریتــی بــوو لــە دووبــارە جێکەوتکردنــەوەی
زمانــی لۆکاڵــی لــە «بەهاســا مالیزیــا»وە بــۆ «بەهاســا
مەالیــۆ» .لــەو دەمــەی مەهاتیــر موســوڵامنێکی پارێــزگارە،
ئەنــوەر لــە ڕوانگــەی متامنــەی تــەواوی بــە جێگیربــوون و
پێگــەی بەهێــزی خۆیــەوە -هێشــتا ئیســامیبوونی خــۆی
بــە ئاشــکرا دەردەبڕێــت ،لــە جۆرێکــی ســادەی ناوبانگــی
نێگەتیــڤ.
بــە درێژایــی ماوەیەکــی زۆر ،مەهاتیــر و ئەنــوەر
کیربکێــی یەکرتیــان دەکــرد لــە ئاڕاســتەکردنی دەنگــی
موســوڵامنە تونــدڕەوەکان و چینــی کرێکارانــی مەالیــۆ
بــەرەو «ڕێکخــراوی نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا»،
بــەاڵم بێگومــان ئــەم کارە پێویســتی بــە پێشکەشــکردنی
سازشــە لــە الیــەن مەهاتیــرەوە .ســاڵی  ،1993لــەو دەمــەی
مەهاتیــر ئەنــوەری وەک جێگــری خــۆی لــە ســەرۆکایەتیی
وەزیرانــدا دانــا ،هــاوکات وەک جێگــرەوەی خۆشــی ڕای
گەیانــد .لــە ســاڵی دواتریشــدا ئیســامی ســوننیی کــردە
ئایینــی فەرمیــی مالیزیــا ،گشــت فۆڕمەکانــی تــری ئیســام
ســنووردار کــران .لەگــەڵ ئەوەیشــدا دەســەاڵت کەوتــە
سازشــکردن بــۆ ئەنــوەر ،هاوشــێوەی ســاڵی 1968یــش
دەســتی دایــە توندڕەویــی .بــە پێچەوانەی بۆچوونــەکان کە
دەگوت ـرا ئــەم سازشــە دەبێتــە هــۆی نەرمبوونــی ئەنــوەر،
بــەاڵم جگــە لــە ڕەقبــوون و توندبوونــەوەی زەبــرەکان
هیچــی لــێ ســەوز نەبــوو .لــە ســەروو هەمــوو ئەمانــەوە
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دەکرێــت بڵێیــن کــە ئەنــوەر هیــچ شــتێکی دەربــارەی
سوپاســگوزاریی نەدەزانــی .بــۆ منوونــە ،هەندێــک یاســای
حکوومەتــی تێپەڕانــد ،کــە ڕاســتەوخۆ لێکــدژ بــوون
لەگــەڵ سیاســەتەکانی هەڵگرتنــی کۆتوبەنــد لــە ســەر ئــەو
چاالکییــە بازرگانییانــەی مەهاتیــر ڕێچکــەی بــۆ دانابــوون.
دوا جــار مەهاتیــر ئارامیــی لــێ ب ـڕا و درکــی بــەوە کــرد
کــە ناکرێــت کەڵەشــێر بەخێــو بــکات هەتاوەکــوو دواتــر
دەنوکــی لــێ بــدات .ســاڵی  1998بــە هــۆی ســکااڵیەکی
پەیوەســت بــە گەندەڵــی و هاوڕەگەزبــازی ،کــە بــە پێــی
یاســای واڵت قەدەغەیــە ،مەهاتیــر ئەنــوەری لــە ســەرکار
البــرد.
ئــەم پیشــهاتانە ئــەو بنکــەی پۆلیسانەیشــی گرتــەوە
کــە پێشــر ئاماژەمــان پــێ دا ،کــە بــوە هــۆی ئــەوەی
ئەنــوەر ملڕاگرەکــەی وەک بریندارییەکــەی مەســیح بــە
درێژاییــی ســااڵنی دواتــر مناییــش بــکات .لــە دادگایییەکــی
کارتۆنیــدا ئەنــوەر ڕاپێچــی دادگا کــرا و لــە دیمەنێکــی
کۆمیدیــدا پارچەیــەک ڕاخــەر هێرنابــوە دادگا کــە ســپێرمی
بەرکەوتبــوو ،وەک بەڵگەیــەک لــە ســەر الدانــە سێکســییە
ئامــاژە پێکراوەکــەی ئەنــوەر .بەڕێکردنــی کاروبــارەکان
بــەم جــۆرە شــلەژاوی و ناڕێکییــە ،بەڵگەیــە لــە ســەر
ئــەوەی دەبێــت بیرتیژێکــی وەک مەهاتیــر هەســتی بــە
بێهیوایییەکــی زۆر کردبێــت ،بــەاڵم تەنانــەت لــە دژوارترین
کاتەکانیشــدا ،مەهاتیــر ژیــری و لێزانییەکــی وەهــای هەیــە
کــە بتوانێــت لــە هــەر کوێیــەک بێــت هێــرش بکاتــە ســەر
بەرانبــەرە ئیســامییەکەی :لــە کەیســێکی پەیوەســت بــە
بابەتــە قەدەغەکــراوەکان ،بــەاڵم کات بــە ســەرچووبوو.
ئەنــوەر لــە بــەردەم دادگای بەراییــدا تاوانبــار کــرا و
حکومــی زیندانیکردنــی  15ســاڵی بــە ســەردا ســەپێرنا بــە
تۆمەتــی گەندەڵــی و نێربــازی (هێشــتا کەیســەکە لــە ســەر
ئاســتی فەرمــی کۆتایــی نەهاتــوە) ،لەگــەڵ ئــەوەی هیــچ
کەســێکی ژیــر نییــە بــاوەڕ بــەو تۆمەتانــە بــکات ،ئەوانــەی
باوەڕیشــیان پــێ کــرد کەســانێکی کــەم بــوون .لەگــەڵ
ئەوەیشــدا ئەنجامەکــەی بریتیبــوو لــە لەدایکبوونــی

یەکێــک لــە پاڵەوانەکانی دیموکراســیی ئیســامی .پێویســتە
دان بەوەیشــدا برنێــت کــە مەهاتیــر بــە پێــی توانــای خۆی
هەوڵــی دا بــۆ گێڕانــەوەی پێگــەی نایابــی ئیســامییەکان؛
بــە خۆڕاگەیاندنــی وەک کەســێکی «فەندەمێنتــاڵ»،
ئیــر دەســتی کــرد بــە باڵوکردنــەوەی چەندیــن لێدوانــی
دژ بــە زایۆنیــزم ،کــە بەشــی زۆریــان بــەرەو ئەنتــی
ســیمیتیک (دژایەتیــی جوولەکــە) دەڕۆیشــن ،کتوپــر
ڕاگەیان ـرا کــە مالیزیــا دەوڵەتێکــی ئیســامییە ،هەروەهــا
(ڕاسیســترتین واڵتیشــە) لــە تۆمەتبارکردنــی ڕەگــەزی
ئەنگلۆسەکســۆنی لــە ترۆپکــی جەنگــی عێراقــدا ،بــەو
تۆمەتــەی وەک هەڵگیرســێنی جەنــگ لەدایکبــوون،3
بــەاڵم لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی مەهاتیــر لــە گەییشــن بــە
تەمەنــی  80ســاڵی ،هەژموونــی خــۆی لــە دەســت دا.
دوا جــار ســاڵی  2003و لــە دیمەنێکــی پــڕ لــە فرمێســکی
تیمســاحی و پاڕانــەوەی دەوروبەرەکــەی بــۆ پێداچوونــەوە
بــە بڕیارەکەیــدا ،دەســتی لــە ســەرۆکایەتیی «ڕێکخ ـراوی
نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا» کیشــایەوە ،کــە ئــەم
دیمەنەیــش بــوە مایــەی پێکەنینــی جیهــان لــە ســەر
پێگــەی یوتیــوب.
ئۆپۆزســیۆنی ئیســامیی تونــدڕەو ،گەورەتریــن ســوودمەند
بــوو لــە هەمــوو ئــەم پوچییــە؛ «پارتــی ئیســامیی
مالیزیــا» ،کــە پەڕگیرتریــن کۆمەڵــەی سیاســیی ئیســامییە-
ئــەو ئــاژاوە سیاســییەی قۆســتەوە ،لــە ســەر ڕێچکــەی
پەیوەســتبوون بــەو شــتانەی بــاوەڕی پێیانــە و شــانازییان
پێــوە دەکات ،بەرەوپێشــچوونێکی جێگیــری بــە دەســت
هێنــا ،کــە بریتییــە لــە جێبەجێکردنــی شــەریعەتی
ئیســامی .ئــەم پارتــە لــە ئێســتادا فەرمانرەوایــی چــوار
ویالیەتــی باکــووری مالیزیــا دەکات( :کیالنتــان ،بینانــگ،
ســیالنگور ،قــەدح) .لــە ســەر ئاســتی فیدرالییــش «پارتــی
ئیســامیی مالیزیــا» ،بــە ئاماجــی ڕاکێشــانی دەنگــی
زیاتــری ئــەو مەالیۆییانــەی دوورن لــە «ڕێکخــراوی
نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا»وە ،هەوڵــی باشــکردنی
وێنــە توندڕەوەکــەی خــۆی دەدات ،بەاڵم لــەو ویالیەتانەی
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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خــاوەن هەژموونــی گــەورەی خۆیەتــی ،سیاســەتە
ئیســامییە باوەکانــی خــۆی جێبەجــێ دەکات .ویالیەتــی
کیالنتــان ،کــە ئــەم پارتــە ماوەیەکــی دوورودرێــژە
فەرمانڕەوایــی دەکات -لــە دیمەنێکــی نــاوازەدا ،کــە
تەنانــەت لــە ســعوودیەیش ڕووی نــەداوە ،لــە ســەرەی
پــارەدان بــە کاشــێری دوکان و مارکێتەکانــدا ،ڕیــزی ژنــان و
پیاوانــی لێــک جیــا کردوەتــەوە .هەمــان ویالیــەت «دراوی
ئیســامی»ی ســەردەمی پێــش مۆدێرنــەی پیشــنیار کــرد،
کــە پێــک هاتــوە لــە دراوی کانزایــی ئاڵتوونــی قــورس ،بــە
مەبەســتی مامەڵــە کڕیــن و فرۆشــتنە گــەورەکان .پێویســتە
لــە ســەر ژنــان لــە کاردا حیجــاب بپۆشــن ،کــە ئەمــە لــە
پیشــردا کارێکــی بــێ بایــەخ بــوە ،هەتاوەکوو ئــەو دەمەی
ئیســامییەکان گەییشــتنە دۆخێــک کــە توانــای ســەپاندنیان
دەبێــت .یانــە شــەوانەکان قەدەغــە ک ـران ،ئەمەیــش وای
لــە زۆرێــک لــە مەالیۆیییــەکان کــرد بــۆ بــە ســەربردنی
پشــوەکانیان لــە ماڵــی ســۆزانییەکان و یانــە شــەوانەکان
ســنووری واڵت ببــڕن و ڕوو بکەنــە باشــووری تایلەنــد.
ســەرەڕای هەمــوو ئەمانەیــش ،ئــەو چــوار ویالیەتــە الی
خۆیانــەوە ڕێوشــوێنی توندیــان گرتبــەر دژ بــە هەڕەشــەی
ترســناکی ســەر شارســتانیەتەکەیان ،کــە بریتییــە لــە «ڕۆژی
خۆشەویســتی -ڤاالنتایــن».
بــە کورتــی «پارتــی ئیســامیی مالیزیــا» ،جەســتەیەکی پــڕ
بــە پێســتی پارتــە ئیســامییەکانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتە،
کــە خــۆی وەک پارتێکــی دیموکراســی پێشــکەش دەکات،
بەڵــێ دەم لــە دیموکراســی دەکوتێــت ،چونکــە لەگــەڵ
ئاڕاســتەی کارکردنیــدا دەگونجێــت ،بــە درێژایــی کات لــە
ســەر هێــڵ و پالنێکــی نەگــۆڕ و بــەرەو ئەجێنــدا سیاســییە
ڕاســتەقینەکانی هەنــگاو دەنێــت ،کــە ئیســامیزەکردنی
بنکــەی کۆمەڵگەیــە ،ئەویــش بــە جێبەجێکردنــی
کۆپیــی هــەر خاڵێکــی کاریگــەر لــە الیــەن ئــەو کەمینــە
تونــدڕەوەی کۆمەڵگــەوە بــە ســەر زۆرینــەدا .لــە
سەرتاســەری ناوچەکانــی واڵتدا ،ئیســامییەکان شــەپۆلێکی
هیســریای ئیســامییان لــەو دەوڵەتــەدا ورووژانــدوە کــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

پێشــر دەوڵەتێکــی لیــراڵ بــوە ،بــەاڵم ئێســتا ژنــان لــە
ســەر خواردنــەوەی مــاددە کحولییــەکان بــە دار لێیــان
دەدرێــت ،خوێنــدکارە «نێرەموکــەکان»ی قوتابخانــەکان،
کــە بــەو چــاوە تەماشــا دەکرێــن گوایــە میرنشــینێکی
هاوڕەگەزبازیــی دروســت دەکــەن ،دەنێررێــن بــۆ
ئــۆردوگای ســێکس جیــاوازەکان [کەســانی ئاســایی ،نێــر
و مــێ] بــۆ داماڵینــی ئــەو خەســڵەتە لێیــان ،پۆلیســی
ئایینــی بــە هەمــان شــێوەی ســعوودیە بــە شــەقامەکاندا
دەگەڕێــت و هــەر دوو کەســێک دەســتگیر دەکات کــە
هیــچ پێوەندییەکیــان لــە نێوانــدا نەبێــت و هاتبنــە نــاو
پــارک و ســەیرانگاکان ،لــە چەنــد ســاڵی کەمــی ڕابــردوودا
–ئەمــە نوکەتــە نییــە -ســەرجەم واڵت ســەرقاڵی ئــەوە بــوو
ئایــا دەکرێــت مەســیحییەکان وشــەی «خــودا -اللــە» بــە
کار بهێنــن وەک ئاماژەدانێــک بــۆ «خوداوەنــد -ڕب» .4لەو
ســەروبەندەدا ســەرکردەی گروپــی ئۆپۆزســیۆن (ئەنــوەر
ئیرباهیــم) بــوو ،هیــچ ناکۆکییەکیــش نەبــوو لــە ســەر
ئــەوەی کــە پاڵەوانــی دیموکراســییە .شــتێکی نامــۆ نییــە
کاتێــک لــە ئاپــۆرای خۆپیشــاندەرانەوە -خۆپیشــاندانی
جــوالی 2011ی کۆالالمپــور ،لــە ژێــر بارانێکــی بەخــوڕ و
داخوازیــی بەدیهێنانــی دیموکراسی-گوێبیســتی ئــەم ســێ
هوتافــە ببیــن« :ڕیفۆرماســی -چاکســازی»« ،بــژی گــەل»،
«خــودا گەورەیــە -أللــە أکــر».5
ئــەوەی لــە مالیزیــا ڕووی دا منوونەیەکــان پێشــکەش
دەکات ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی قایلکردنــی ئــەم
جــۆرە ئیســامییە میانڕەوانــە لــە الیــەن لیرباڵەکانــەوە.
ئــەم ئیســامییانە بوونەتــە ڕووپــۆش و بەرگــی دەرەوەی
هاوپەیامنــە توندڕەوترەکانیــان لــە پێنــاو گۆڕینــی
کۆمەڵگــەدا ،کــە دوا جــار بــە جێبەجێکردنــی کۆپییــە
ڕەســەنەکە (واتــە ســعوودیە) کۆتایــی دێــت (دەوڵەتێکــی
ســتەمکار ،کــە ئیســامییەکان لــە هیــچ جێگەیەکــی تــر و
لــە هیــچ پۆلێکــی تــر ناوێــرن ڕەخنە لــە پێشــێلکارییە ڕوون
و ئاشــکراکانی بگــرن لــە بــواری مافەکانــی مرۆڤــدا) .خاڵــی
هــەرە لێکچــووی سەرنجڕاکێشــی مالیزیــا وەک پێشــر

57

موسوڵمانانی تایلهند

ئامــاژەم پــێ دا لەگــەڵ تونســدایە .لەگــەڵ ئەوەیشــدا
ئــەو ئەزموونــەی ئەندۆنیســیا پــڕ دانیشــتوانرتین دەوڵەتــی
موســوڵامن لــە جیهانــدا -و باشــووری تایلەنــد بــە زۆرینــە
موســوڵامنییەکەیەوە پێشکەشــی دەکــەن ،پێشــبینییەکی
خراپــە ســەبارەت بــەوەی لــە داهاتــوودا لــەو کۆمەڵگــە
موســوڵامنانەدا ڕوو دەدات ،ئــەو کۆمەڵگەیانــەی لــە ڕووی
مێژووییــەوە بــە کرانــەوە و فرەیــی و دیموکراســی نارساون،
ئەمەیــش کاتێــک ڕوو دەدات کــە کاریگەرییەکانــی
وەهابیزمــی ســعوودی دەســت دەکات بــە بەدەســتهێنانی
پەراوێزێــک لــە ئــازادی .پێویســتە بیرمــان نەچێــت (کاتێک
ئێمــە ڕوو دەکەینــە ئەندۆنیســیا و باشــووری تایلەنــد) ،کــە
ســعوودیەیه ،ئەمــە جگــە لــە هەڵڕشــتنی پــارە بــە ســەر
میــری دوای شــۆڕش و قۆســتنەوەی پڕۆســەی سیاســی لــە
بەحرەیــن و یەمــەن و ســووریا -لــە هەوڵدایە بۆ ڕاکێشــانی
ئــەردەن و مەراکشــیش بــۆ نــاو ئەنجوومەنــی هاریکاریــی
کەنــداو ،کــە دەبێتــە دەرکەوتنــی ســیناریۆیەکی ترســناک
بــە بوونــی شانشــینێکی وەهابیــی گــەورە لــە ســنووری
ئیرسائیلــەوە بــۆ زەریــای ئەتاڵنتیــک .ئــەوەی الی خۆیــەوە

دەبێتــە مایــەی دوودڵیــی ،هەوڵەکانــی ســعوودیەیە بــە
مەبەســتی باوەڕپێهێنانــی ئەندۆنیســیا و مالیزیــا بــۆ
هاتنــە نــاو هاوپەیامنێتییەکــەوە دژ بــە دوژمنــه -کــە
دوژمنــی واشنتۆنیشــە) -سەرســەختەکەی :ئێــران .6لــەم
بارەیــەوە پیــاوە ئایینییــە وەهابییەکانــی ڕیــاز زەمەنێکــی
دوورودرێــژە بناغەیــان بــۆ ئــەوە دانــاوە.
تایلەند
لــە دووریــی چەنــد کیلۆمەترێــک لــە ڕێگەیەکــی
دواکەوتــووی ناودڵــی باشــووری تایلەنــدی ناســەقامگیردا،
بــارەگای زانکــۆی (جــاال)ی ئیســامی هەیــە ،کــە ملیۆنــان
دۆالری تێــدا خــەرج دەکرێــت .لەگەڵ بوونــی  12وانەبێژی
عەرەبــی لە سەرتاســەری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە ،وێڕای
ئەگــەری دەســتگیرۆیی و تەمویلــی بــەردەوام –لەالیــەن
ســعوودیەوە بــە پلــەی یەکــەم ،-زانکۆکــە بــە ڕووکارە
بریقــەدار و ڕووخســاری ئــەو مرۆڤانــەی بــە شــێوەیەکی
نامــۆ لــە ئارامــی تــۆراون -ئــەو بەرهەســتەت دەداتــێ،
کــە کوتپــڕ کەوتوویتەتــە نێــو یەکێــک لــە ناوەندەکانــی
خوێندنــی بــااڵی ڕیــازی پایتەختــی ســعوودیەوە .هــەزاران
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لــەو خوێندکارانــەی دەچنــە زانکــۆکان جلوبەرگــی عەرەبی
دەپۆشــن و هــەر بــە زمانــی عەرەبــی تەفســیرێکی تونــدی
شــەریعەتی ئیســامیان پــێ دەگوترێتــەوە .کارمەنــدی
پێشــوازیی بــە زمانێکــی عەرەبیــی پــاراو -خــۆی وەک
دەرچــووی «زانکــۆی ئەزهــەر»ی قاهیــرە ناســاند ،بــەاڵم
ســەرۆکی زانکۆکــە (دکتــۆر ئیســاعیل لوتفــی) ،وەک بــە
خۆهەلکێشــانێکەوە پێیگوتــم ،دەرچــووی دامەزراوەیەکــی
وەهابیــی تونــدڕەوە بــە نــاوی «زانکــۆی ئیــام محەمــەد
بــن ســعوودی ئیســامی» لــە ڕیــاز .لــەو لیســتەدا کــە
ســاڵی  2003ســعوودیە بــاوی کــردەوە ســەبارەت بــە
تیرۆرســتە ئیســامییە داواکــراوەکان ،زیاتــر لــە نیــوەی
لیســتەکە دەرچــووی ئــەو دامــەزراوە مەزنــە بــوون.
دکتــۆر لوتفــی ،کــە شــێخێکی بــە تەمــەن و ڕەوشــت باشــە،
لــە ئاســتێکی بــەرزی فەرمیــدا پێــی گوتــم کــە توندوتیــژی
ڕەت دەکاتــەوە -هــەزاران شــوێنکەوتەی هەیــە کــە لــە
گشــت ناوچەکانــی باشــووری تایلەنــد پۆســتی گرینگیــان
بــە دەســتەوەیە ،بــەاڵم زۆربــەی خوێندنگــە ئیســامییە
تۆمارنەکراوەکانــی باشــووری تایلەنــد ،کــە خوێندنێکــی
ئایینــی ،پڕۆگرامێکــی جێگیــری تێــدا دەخوێرنێــت،
ڕاهێنانەکانــی بــە زمانــی عەرەبــی و دیالێکتــی جاویــی
لۆکاڵــی ئەنجــام دەدرێــن -الی حکوومەتــی تایلەنــد وەک
ژینگەیەکــی باڵوبوونــەوەی جوداخــوازە تونــدڕەوەکان
نــارساون .هەندێــک لــەو موســوڵامنانەی هەوڵــی
جیابوونــەوە دەدەن و ئەوانەیــش کــە لــە (28ی ئەپرێلــی
)2004دا کــوژران –کاتێــک ســەربازانی ســوپا تەقەیــان بــە
ســەر زیاتــر لــە  100موســوڵامن کــرد لــەو دەمــەی لە ســەر
ماتۆڕســکیلەکانیان بــوون ،بــە پشتبەســن بــە زانیارییــەک
کــە ئەگــەری ئەنجامدانــی هەڵمەتێــک هەیــە بــۆ ســەر
پێگەکانــی ســوپا لــە باشــوور -لــەم خوێندنگــە ئیســامییە
لۆکاڵییانــە وانەیــان خوێنــدوە و خوێنــدکار بــوون تێیــدا.
خوێندنگــە ئیســامییەکان لە کۆتاییی نەوەدەکانی ســەدەی
ڕابــردوەوە لــە گشــت ناوچەیەکــی باشــووری خۆرهەاڵتــی
ئاســیا بــاو بوونەتــەوە .لــە گشــت جێگەیەکــی ئــەم
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ناوچەیەیــش ،لــە ســەر ســتایلی ســعوودیە جلوبەرگەکانیان
دەپۆشــن؛ پیــاوان دسداشــەی ســپیی کــورت و قوماشــێک
دەخەنــە ســەر ســەریان و عەگالێکیــش بــە ســەریدا،
ژنانیــش جلوبەرگــی پانوپــۆڕی ڕەشــی ســەرتاپاپۆش
لــە بــەر دەکــەن ،تەنانــەت زۆرێکیــان دەستکێشــی
ڕەشــیش دەکــەن دەســتیان ،بــەاڵم بەدرێژایــی مێــژوو
فیکــری وەهابــی و جلوبەرگــی بیابــان –کــە بەڵگەیەکــی
ڕووکەشــن لــە ســەر پوختیــی ئایینــی -شــتگەلێکی بێــزراون
لــە ڕوانگــەی نەریتــە لێبــوردە و هەمەڕەنگییــە ئیتنــی و
کولتوورییەکــەی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیاوە ،کــە
ئیســام ئیزافەیەکــی تــا ڕادەیــەک درەنگوەخــت بــوو بــۆ
کۆمەڵێــک بیروبــاوەڕی لۆکاڵــی ،ئایینێکــی گونجێنــەر بــوو
لــە نێــوان بیروبــاوەڕە جیاجیاکانــدا« .شێخـ»ـــە موســوڵامنە
لۆکاڵییــەکان شانبەشــانی ڕۆحەکانــی دارســتان پەرســتش
دەکــەن ،یــان باشــر وایــە بڵێیــن ڕێــزی لــێ دەگــرن.
بوزییــەکان و موســوڵامنەکان و کۆنفۆشیۆســییەکان
لــە گونــد و شــارەکاندا خواســتی ئەوەیــان هەیــە
بەشــداری بکــەن لــە ئاهەنگــی جەژنــە تایبەتییەکانــی
یەکــردا ،بەتایبــەت کــە ئەنجامنەدانــی ئــەو کارانــە لــە
کۆمەڵگەیەکــی چەنــد ســەد کەســیدا کارێکــی نەشــیاوە.
هــەر کەســێک ئــاگاداری کولتــووری ســۆفیگەریی میللــی
بێــت لــە پیرۆزکردنــی پیاوچــاکان و پێوەندییــە توندوتۆڵــە
کۆنەکانــی نێــوان موســوڵامنان و مەســیحییەکانی واڵت،
ڕووخســارە لێکچــوەکان دەبینێــت.
ئەندۆنیســییەکان و مەالیۆکان و موســوڵامنەکانی باشووری
تایلەنــد پەرەیــان بــە پۆشــاکە تایبەتەکانــی خۆیــان داوە؛
ژنانــی هــەرە بــاوەڕدار سەرپۆشــی ڕەنگاوڕەنــگ دەپۆشــن،
کــە قژیــان دادەپۆشــێت و تا بەشــی خــوارەوەی چەناگەیان
دەگرێتــەوە ،پیاوانیــش کاڵو و ســەرپێچی گــەورە دەکەنــە
ســەریان ،جــا لــە قوماشــی ســپی یاخــود ڕەنگاوڕەنــگ
پێکهاتبێــت .هــەم لــە شــارەکان و هــەم لــە الدێکانــدا بــە
هیــچ جۆرێــک هەمــوو ژنانــی موســوڵامن سەرپۆشــیان
نەدەکــردە ســەریان ،زۆر بــە کەمییــش لــە نزیــک مــاڵ و

لــە گەڕەکێکــی گوندیــی دراوســێدا دەیانپۆشــی (تەنانــەت
لــەو کۆمەڵگەیانەیشــدا کــە بــە بــاوەڕدار نــارساون) .لــەو
ناوچانــەی مەنزوومــە بیروباوەڕییــەکان دەســتتێوەردانی
تێــدا دەکــەن ،شــتێکی نامــۆ نییــە گــەر ببینــی خەڵکــی
لــە مزگــەوت نوێــژ دەکــەن ،بــەاڵم هــاوکات لەگــەڵ
پزیشــکەکاندا ڕاوێــژ دەکــەن ســەبارەت بــە کێشــە
دیاریکــراوەکان ،یاخــود قوربانــی پێشــکەش ڕۆحــی
درەختــەکان دەکــەن بــە پێــی بارودۆخــەکان.
ئیســامی گونجێنــەر واتــە گونجاندنــی ئاییــن لەگــەڵ
بارودۆخــی واقیع و نەریتە لۆکاڵییەکان و ڕێگە ئاســانەکانی
ژیانــی مرۆڤــەکان .لــە ڕاســتیدا لــەم ڕوانگەیــەوە ئیســام
گشــتی گونجێنــەرە .ئــەو فۆرمــەی ئیســام کــە بــاوەڕ وایــە
لــە ســەردەمی محەمــەدی پەیامبــەردا هەبــوە ،لەگــەل
ئــەو فۆڕمانــەی لــە نێــو دڵــی نیمچــە دوورگــەی عەرەبیــدا
لەمــڕۆدا بوونیــان هەیــە ،هیــچ نیــن جگــە لــە گونجاندنــی
داب و نەریتــە «بتپەرســتییەکان» ،واتــە داب و نەریتــی
جاهلــی و خێڵەکــی .پێــش ئیســام لــە مەککــە ،خەڵکــی
ڕاهاتبــوون بــە ڕووتــی تەوافــی کەعبــە بکــەن ،کــە پێیــان
وابــوو ئەمــە حــەج کردنــە ،کەعبــە خــۆی ناوەنــدی ئاییــن
بــوە و دەیــان بتــی تێــدا بوە (کــە پەیامبــەر تێکیشــکاندن).
ئــەو جلوبەرگانــەی تونــدڕەوەکان لەمــڕۆدا بانگەشــەی
ئــەوە دەکــەن کــە «جلوبەرگــی ئیسالمیـ»ـــیە ،لەراســتیدا
جلوبەرگــی دەشــتەکییەکانە .تەنانــەت جیاکردنــەوەی دوو
ڕەگەزەکــە ،کــە ئیســامییەکان پێیــان وایــە بــە بــێ ئــەم
جیاکردنەوەیــە هــەر زوو جیهــان خاپــوور و وێـران دەبێــت
ڕیشــەکانی لــە عورفــی کۆمەاڵیەتیــی چەتــە و ڕێگرەکانــی
بیاباندایــە ،کــە پێیــان وابــوو ژنــان شــمەک و کەلوپەلــن،
هــەر بۆیــە وەهــا ڕاهاتبــوون لەگــەڵ دەســتکەوتەکانی
تریانــدا و لــە ماوەیەکــی کورتــدا ،کــە لــە هەڵمەتێکــدا
بۆیــان دەڕەخســێت ،ژنەکانیــش بفڕێنــن .لەبــەر ئەمــە
حیکمــەت لــەوەدا بــوو کــە ژنــان دوور لــە نیــگا و چــاوی
دەرەوە بهێڵنــەوە ،هەروەهــا پۆشــینی نیقــاب کــە قورئــان
بــە ڕوون و ئاشــکرایی لــە ســەری نــەدواوە بنەچەکــەی
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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دەگەڕێتــەوە بــۆ کولتــووری خێڵەکــی ،کــە کولتوورێکــە
زێــدەرەوی دەکات لــە دووپاتکردنــەوەی شــەرەف و
کەرامەتــی پیــاو ،ئاســانرتین شــتیش ئەوەیــە تۆمەتــی ئــەوە
بدەنــە پــاڵ ژنــان ،کــە ســەرچاوەی فیتنــەن ،لــە بریــی
ئــەوەی پیــاوان دان بــەوەدا بنێــن کــە شکســتیان هێنــاوە
لــە بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو فیتنــە و بەاڵیەی بە ســەریاندا
دێــت .لەبــەر ئــەم هۆکارانەیــە کــە ئەکادیمیســتەکان بــە
شــێوەیەکی ورد و ڕوون ،باڵوبوونــەوە و تەشــەنەکردنی
ئیســامی فەندەمێنتــاڵ لــە جیهانــی ئیســامیدا بــە
«بەئیســامکردن» نــاو نابــەن ،بەڵکــوو بــە «بەعەرەبکردن»
ناویدەبــەن .ئــەم چەمکــەی دوەمیــان هــەر ڕەنگدانــەوەی
ئــەو بــارە نییــە کــە ڕوو دەدات ،بەڵکــوو ســەرچاوەی
کێشــە و تەنەگەژەکەیــش دەگرێتــەوە؛ نیمچــە دوورگــەی
عەرەبــی.
ســەرەتای باڵوبوونــەوەی «وەهابیــزم» لــە باشــووری
خۆرهەاڵتــی ئاســیا ،دەگەڕیتــەوە بــۆ شەســتەکانی
ســەدەی بیســتەم ،کاتێــک فیکــری ئیخــوان موســلیمین
ڕەوتــی فیکریــی بااڵدەســت بــوو لــە نێــو خوێنــدکارە
موســوڵامنەکاندا ،هەر وەک چۆن «مارکســیزم» و «ماویزم»
ئاڕاســتەی فیکریــی بااڵدەســت بــوون لــە نێــو خوێندکارانی
خۆرئــاوادا .لــە هەمــان کاتــدا ســعوودیە دەســتی
کــرد بــە لەئەســتۆگرتنی ژمارەیەکــی زۆر لــە چاالکییــە
پەروەردەیییــەکان لــە نێــو پیاوانــی ئایینیــی باشــووری
خۆرهەاڵتــی ئاســیادا ،بگــرە لــە نێــو میانڕەوەکانیشــیاندا.
لــە ئەنجامیشــدا قوتابخانــەی «حەنبەلــی» لــە فیقهــی
ئیســامیدا –قوتابخانــەی هــەرە حەرفیــی و تونــدڕەو ،کــە
لــە ســعوودیە بــاوە -جێپێــی خــۆی لــەو ناوچەیــە جێگیــر
کــرد .لــە هەشــتاکان و نەوەدەکانیشــدا ســعوودیەکان
و کوەیتییەکانیــش بــە پلەیەکــی کەمــر ڕوویــان کــردە
پڕکردنــی بــازاڕی کتێبــی ناوخۆیــی بــە کتێــب و نامیلکــە
وەهابییــە نــرخ هەرزانــەکان ،کــە خــاوەن رسوشــتیکی دژە
جوولەکــە و دژە شــیعە و دژە مەســیحی و دژ بــە هەمــوو
شــتێک بــوون هاوشــێوەی ئــەو ئەدەبیاتــە تائیفییــەی بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

شــێوەیەکی گشــتی بەداخــەوە خاڵییــە لــە هــەر پەیامێکــی
مرۆڤدۆســتیی بابەتییانــە.7
دوو فاکتــەر هــاوکاری هەوڵــی ئیســامییەکان بــوو بــۆ
گەرمکردنــی بــازاڕی پەڕگیــری ،یەکــەم؛ نــاو و ناوبانگــی
ئەندۆنیســیا و تایلەنــد کــە وەک دوو دەوڵەتــی
«ســەرچاوەی هێــزی کار» نــارساون .بــە دەربڕینێکــی
تــر ،لێشــاوێکی بەردەوامــی ئــەو کرێکارانــەی لــە ئیشــە
نزمەکانــدا کاریــان دەکــرد ،ڕوویــان دەکــردە کەنــداوی
عەرەبــی و بــەر فەندەمێنتاڵیزمــی وەهابیــی دەکەوتــن،
کــە باوەڕیــان بــە بانگخــوازە ئایینییــە نەڕەنەڕکــەرەکان
دەهێنــا ،ئــەو بانگخوازانــەی دەیانگــوت ئیســامی
ڕاســت و دروســت الی ئێمەیــە ،پاشــان دەگەڕانــەوە
بــۆ واڵتەکەیــان و هەمــوو ئــەوەی گوێبیســتی بــوون
ســەرلەنوێ باڵویــان دەکــردەوە .وەک بینیــان ،لــە
بنەڕەتــدا وەهابیــزم هــەر بــەم شــێوەیە لــە حەفتاکانــدا
جێپێــی خــۆی لــە میــر کــردەوە ،بــەاڵم بــە پێچەوانــەی
میرسییەکانــەوە ،موســوڵامنەکانی باشــووری خۆرهەاڵتــی
ئاســیا ،زمانــی عەرەبــی بــە شــێوەیەکی بەرف ـراوان بــە کار
ناهێنــن ،بــەو مانایــەی کــە زۆرینــەی ئەوانــەی ســەرتاپای
قورئانیــان بــە زمانــی ڕەســەنی خــۆی لــە بــەر کــردوە،
جگــە لــە ئایدیایەکــی نــاڕوون و تەمومژاویــی دەربــارەی
مانــای ڕاســتەقینەی هــەر بەشــێک لــە بەشــەکانی ،هیچــی
تــری لــێ نازانــن .هــەر بۆیــە پشــت بــەو لێــدوان و
کۆمێنتانــە دەبەســن کــە بانگەشــەکارانی ئاییــن دەیخەنــە
بەردەســت ،کــە ئەمانیــش الی خۆیانــەوە زانــای لێهاتــووی
زمــان نیــن و پشــت بــەو تەفســیرە خۆڕایییانــە دەبەســن
کــە ســعوودییەکان –لــە مەحفەلــە نێودەوڵەتییەکانــی
وەک کۆنگــرەی جیهانیــی گەنجانــی ئیســامی و دەســتەی
ژیانــەوەی جیهانیــی ئیســامی -بــە دڵفراوانییــەوە لــە نێــو
نــەزان و نەخوێندەوارەکانــدا باڵویــان دەکەنــەوە.
کێشــەیەکی تــری پێوەندیــدار ئەوەیــە کــە هیــج کەســێک
نییــە بــە کردارەکــی –تەنانــەت لــەو واڵتەنەیــش کــە بــە
زمانــی عەرەبــی قســە دەکــەن -زمانــی ئاڵــۆزی قورئــان
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بزانێــت (خوێندنــەوەی قورئــان لــەم بــارەدا وەک ئەوەیــە
کەســێک بهێنیــت کــە هەرگیــز ئەدەبــی هاوچەرخــی
ئینگلزیــی نەخوێندبێتــەوە و کتوپــڕ داوای لــێ بکەیــت
شــیعرێکی (شوســەر ) بخوێنێتــەوە ،پاشــان تەنانــەت ئــەو
ڕۆشــنبیرانەیش کــە بــە زمانــی عەرەبــی قســە دەکــەن لــە
باشــووری خۆرئــاوای ئاســیا ،پێویســتیان بــە هاوکاریــی
ئــەو زانــا و بلیمەتانــە هەیــە کــە باســان کــردن .بــۆ
منوونــە مانــای ئــەو فەرمانــە چییــە کــە لــە ســورەتی
«نــور»دا ئاڕاســتەی ژنــان کـراوە کــە «ســینەیان» داپۆشــن
لــە بــەر چــاوی خەڵکیــدا «جگــە لــەو بەشــەی کــە لێــی
دەردەکەوێــت»؟ لێــرەدا وشــەی «ســینەیان» هەڵــە دیــارە.
هەندێــک لــە توێــژەران ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە بــە
مانــای «ڕازاندنــەوە» دێــت ،هەندێکــی تریــش دەڵێــن بــە
مانــای «مەمــک» دێــت .ماناکــەی هــەر کامێکیــان بێــت،
بــڕ و ڕێــژەی ئــەو دەرکەوتنــە چەنــدە کــە بگوترێــت
هەمیشــە دەردەکەوێــت؟ کــەس نازانێــت ،بــەاڵم شــتێکی
لۆژیکییــە کــە تاکــە ســادەکانی ناوخــۆی کۆمەڵگــە پێیــان
وابێــت پیاوانــی ئایینــی لــەوان شــارەزاترن؛ لەبــەر ئــەوەی
تاکــە ئەرکــی پیــاوە ئایینییــەکان بریتییــە لــە نزمکردنــەوەی
ئاســتی ســکااڵ بەردەوامەکانــی تاکــە ســادەکان ســەبارەت
بــە وردەکاریــی ئایینەکەیــان ،هەتاوەکــوو بــە ئاســانیی
درێــژە بــە ژیانیــان بــدەن ،کــە بێگومــان چیژێکــی زیاتــری
دەبێــت.
شــەڕی دڵــەکان و عەقلــەکان ،بریتییــە لــە شــەڕی نێــوان
نەریتــە لۆکاڵییــە چەســپاوەکان لــە الیــەک ،و کەســانێکی
خــاوەن دەســەاڵت و پــارە لــە الیەکــی تــر ،کــە کەســانێکن
توانــای دەســتتێوەردانیان هەیــە .ئەمەیــش واتــە هەمیشــە
دەمارگیــرن یاخــود –ئەگــەر بکرێــت جیاوازییەکــە
دەستنیشــان بکەیــن -وەهابییــن .ئەمــە چیرۆکــی گشــت
جێگەیەکــی جیهانــی ئیســامییە .خوێندکار بــە زەمالەیەکی
خوێندنــی هەرزانــەوە ڕوو دەکاتــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت
و مەزهەبــی ســەلەفی و وەهابــی دەخوێنێــت ،لــەوێ
فێــری ئــەوە بــوون بــە دەنگــی بــەرز قســەی پــوج و بــێ

بنەمــا دەربــارەی شــەهیدەکان و جیهــادی پــڕ توندوتیــژی
بکــەن و بــە ڕێگەیەکــی هــەرە کاریگــەری دابنێــن بــۆ
ورووژاندنــی حەماســی ئایینــی .لــە واڵتــی دایکیشــدا،
زانکــۆ ئایینییــە تونــدڕەوەکان دەردەکــەون –وەک ئەوانەی
لــە تایلەنــد ســەردانم کــردن -و بــە ئــارەزووی خۆیــان ئــەو
رسوت و داب و جلوبــەرگ و بابەتانــە بــاو دەکەنــەوە
کــە گرینگییەکــی ئەوتۆیــان نەبــوو .لــە ســەروو هەمــوو
ئەمانــەوە ،بیروبــاوەڕی پاکژکــەرەوەی دوودڵکــەر و
ورووژێنــەری وەسواســیی مرۆڤــی تایبــەت بــە خۆیــان بــاو
دەکەنــەوە ،پەیوەســتبوونی ڕەهاشــیان بــە ئایینــی ڕەســەن
و دروســت و داماڵــدراو لــە گشــت «داهێرناوێــک» ،الی
ئــەوان وەک توانــاداری و مرۆڤدۆســتی و چێــژی گشــتییە.
الی خۆشــیانەوە خوێنــدکارەکان بــە جلوبەرگــی دەشــتەکی
نامــۆوە [لــە ســعوودیە و خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە]
دەگەڕێنــەوە بــۆ گوندەکانیــان ،کــە ئەمەیــش نیشــانەی
خوێندنــە بااڵکەیانــە ،بــە ترســاندنەوە کەســە نزیکەکانیــان

ئاشــکرایە کــە مەهاتیر بەو هیوایە بــوو کۆتایی بە
ئیســامییەکان بهێنێــت ،کە هەمان هیــوای ڕژێمی
فەرمانڕەوای تونس بوو ،بەاڵم مەهاتیر لە بریی گرتن
و زیندانیکردن و دوورخستنەوەیان ،هەوڵی ڕاکێشان
و لەخۆگرتنیانی دەدا .کاتێک لە ساڵی  1981مەهاتیر
بوە سەرۆک وەزیران
ناچــار دەکــەن بــۆ قەبووڵکردنــی ئــەو ڕاســتییە ڕەهایانــەی
کــە بــە دەســتیان هێنــاوە ،لــەو ســەروبەندەدا [لەبــەر
ڕۆشــناییی ئــەوەی فێــری بــوون] ئــەو «گەندەڵی»ـــیانە بــە
دەر دەخــەن کــە بــە درێژاییــی چاخــەکان کەڵەکــە بــوون .
کاتێــک ســاڵی  2004بــۆ نووســینی زنجیــرە وتارێــک
دەربــارەی یەکێــک لــە بزووتنــەوە موســوڵامنە یاخیبــوە
هــەرە توندوتیژەکانــی جیهــان ،ســەردانی ئــەو هەرێمــە
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تایلەندییانــەم کــرد کــە دەکەونــە ئەوپــەڕی باشــووری
واڵتــەوە ،نزیکــەی  160موســوڵامنی تایلەنــدی پێوەندییــان
کردبــوو بە دامــەزراوە ئیســامییەکانی ســعوودیەوە1500 ،
کەســیش لــە میــر دەیانخوێنــد .8ســەرۆک وەزیرانــی
ئــەو کاتــی تایلەنــد (ســاماراک ئیســارانجورا نــا ئەیوســایا)
ڕای گەیانــد کــە حکوومــەت گومــان دەکات لــە بوونــی
ناوچــەی ڕاهێنانــی ســەربازی لــە ســعوودیە و پاکســتان
و میــر ،جوداخــوازە تایلەندییەکانیــش ڕاهێنــان لــە ســەر
جێبەجێکــردن و ئەنجامدانــی هێرشــە تیرۆریســتییەکان
دەکــەن لــە کاتــی گەڕانەوەیانــدا بــۆ واڵتەکــەی خۆیــان،
بــەاڵم حکوومــەت لــەو کاتــەدا وردەوردە دانــی بــەوەدا
دەنــا کــە ڕووبــەڕووی هەڕەشــەیەکی ئیســامی ڕێکخ ـراو
دەبێتــەوە .چەنــد بەڵگەیــەک هــەن لــە ســەر ئــەوەی
کۆمەڵــەی ئیســامیی تیرۆریســتی –لقێکــی هەرێمیــی
«قاعیدە»یــە -هەڵدەســتێت بــە پڕۆســەی بــە ســەربازکردن
لــە پێنــاو دروســتکردنی دەوڵەتێکــی ئیســامیدا ،کــە
واڵتانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا پێکــەوە کــۆ
بکاتــەوە ،هــەر لــە باشــووری تایلەنــدەوە بــۆ مالیزیــا
و ســەنگافوورە و ئەندۆنیســیا و خۆرهەاڵتــی فلیپیــن.
دوای هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەر ،ژمارەیەکــی
زۆر لــە ســەرکردە لۆکاڵییەکانــی «کۆمەڵــی ئیســامی» و
«قاعیــدە» و «بزووتنــەوەی ئاتیشــەی ئــازاد» ،ماوەیەکیــان
لــە باشــووری تایلەنــد گوزەرانــد .بــە پێــی خەماڵندنــە
ســەربەخۆکان ژمــارەی ئەندامانــی کۆمەڵــی ئیســامی
لــە باشــووری تایلەنــد لــەو دەمــەدا دەگەییشــتە (10000
ئەنــدام) ،هەروەهــا ســوپای تایلەنــد ڕای گەیانــد کــە النــی
کــەم ( 5000چەکــدار)ی جوداخــوازی دەســتگیر کــردوە.
ســەرکردەی ئۆپراســیۆنەکانی ســەر بــە ڕێکخـراوی قاعیــدە
لــە باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا (ڕەزوان عیســامەدین)
کــە بــە «حەنبەلــی» نــارساوە؛ خــۆی ئامــادە کردبــوو
ســەردانی باشــووری تایلەنــد بــکات پێــش ئــەوەی لــە
باکــووری بانکــۆک دەســتگیر بکرێــت .بــە پێــی (ئێریــک
تــو چــو) لــە پەیامنــگای ســەنگافورە بــۆ کاروبــاری

ئایدیا دیپلۆماتیك

نێودەوڵەتــی ،ئەندامانــی کۆمەڵــەی ئیســامی دوو جــار
لــە باشــووری تایلەنــد کــۆ بوونەتــەوە بــە مەبەســتی
دانانــی پالنــی تەقینەوەکانــی ســاڵی 2002ی (بالــی )،
دووریــش نییــە قســەیان لــە ســەر پالنــی تــر کردبێــت
لــە ئەندۆنیســیا .پێیــان ڕاگەیانــدم کــە پێدەچێــت
موســوڵامنانی باشــووری تایلەنــد بــە نهێنــی پێوەندییــان
بــە تــۆڕی کۆمەڵــی ئیســامییەوە کردبێــت ،هەروەهــا
دەگوترێــت کــە پێوەندییەکــی بەتینیــان هەیــە بــە هــەر
دوو کۆمەڵــە موســوڵامنە یاخیبوەکــەی باشــووری فلیپیــن:
«بــەرەی تەحریــری مــۆرۆی ئیســامی» و کۆمەڵــەی «ئەبــو
ســەیاف»ی مەترســیدار« .دەســتەی ژیانــەوەی ئیســامیی
جیهانــی»ی ســەر بــە ســعوودیە ،گەورەتریــن پەناگــە
و بەخێوکــەری ڕێکخــراوە ئیســامییەکانی باشــووری
تایلەنــدە .هیــچ پڕۆژەیەکــی پەروەردەیــی و ئایینــی نییــە
«دەســتەی ژیانــەوەی ئیســامیی جیهانــی» دەســتی تــێ
نەخســتبێت ،کــە لقێکــە لــە «ڕابیتــەی جیهانیــی ئیســامی»
و لــە الیــەن وەهابییەکانــەوە دەســتگیرۆی دەکرێــت.
دوای هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەر ،وەزارەتــی داراییــی
ئەمریــکا بــە هــۆی پێوەندییەکانــی بــە ڕێکخــراوی
«قاعیــدە»وە ،پارەکانــی «دەســتەی ژیانــەوە ئیســامیی
جیهانــی»ی لــە ئەمریــکا بلــۆک کــرد.
پــاش چەنــد هەفتەیــەک لــە گــەڕان و هاتوچــۆم لــە
هەرێمەکانــی باشــووری تایلەنــددا ،ئــەوەم بــۆ دەرکــەوت
کــە بارودۆخــی ئــەوێ گەلێــک لــەوە خراپــرە کــە بانکــۆک
دانــی پــێ دا بنێــت .کەمینــە بوزییــە تایلەندییەکــەی
باشــوور ،ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر هەســتیان بــەوە دەکــرد
کــە گەمــارۆدراون ،ئــەو باڵوکراوانەیــان بــاو دەکــردەوە
کــە بــە ورد و درشــتی پەڕگیریــی ئیســامی لــە خــۆ گرتبــوو
(منیــش دانەیەکــم وەرگــرت) .لــەو بــاوەڕەدا بــوون ئــەو
گەمارۆدانــە هەڕەشــەیەکی بــێ پێشــینە دەبێــت بــۆ ســەر
ئاییــن و دەوڵەتەکەیــان پێکــەوە .یەکێــک لــە گــەورە
لێپررساوەکانــی حکوومەتــی تایلەنــد لــە پارێــزگای (باتانــی)
ی زۆرینــە موســوڵامن پێــی ڕاگەیاندم –کە لــە ڕووداوەکانی
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ئــەو دوایییانــە تــوڕە بــوو -کــە درکــی بــە دەرکەوتــە
ســەرەتایییەکانی ئــەو شــتە کــردوە کــە پێــی دەگوترێــت
«پاکتــاوی ئیتنــی» لــە پارێــزگای (ناراســیوات) ،کــە یەکێکــە
لــە ســێ پارێــزگا زۆرینــە موســوڵامنەکەی واڵت ،ئەوەیشــی
گــوت کــە هەندێــک لــە خێزانــە بوزییــە تایلەندییــەکان
لــە ژێــر هەڕەشــەی بەکارهێنانــی توندوتیژیــدا فەرمانــی
جیهێشــتنی ناوچەکەیــان بــە ســەردا دراوە .لــەو مانگــەدا
کــە مــن ســەردانی ئــەو واڵتــەم کــرد ســێ پەرســتگای
بوزییــەکان ڕووبــەڕووی هێــرش بــوەوە .لــەو دەمــەوە
ڕۆژنامــەکان چیرۆکــی ڕۆژانەیــان و هەفتانەیــان دەربــارەی
ســەربڕین لــە باشــوور ،الپــەڕەی یەکەمــی ڕۆژنامەکانیانــی
داپۆشــیبوو ،کــە هەمیشــە لێدانــی دڕندانــەی کرێکارانــی
کۆکــەرەوەی الســتیک دەگرێتــەوە ،کاتێک بەیانیــان زوو بە
ماتۆڕســکیلەکانیانەوە دەڕۆن بــۆ ســەر کار و چۆڕانــەوەی
زۆری الســتیکی دارەکان دەبینــن ،کــە کارێکــی نزمــی کــرێ
هەرزانــە ،کــە ئــەو قوربانییانــە لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی

بژێویــی خۆیــان و خێزانەکانیــان ئەنجامــی دەدەن .زۆر
جاریــش ئــەو ئامانجــە بوزییــە بێتاوانــە تایلەندییەکانــن،
هەندێــک جــاری تریــش لــە موســوڵامنەکانی ماالیــۆن،
ئەمەیــش نەبەردیــی جیهادییەکانــی باشــووری تایلەنــدە،
کــە بــە هــۆی خۆســەپێنییان بــە نــاوی خــوداوە خۆیــان
دەوڵەمەنــد کــردوە.
ژمارەیەکــی زۆر لــە موســوڵامنە توندڕەوەکانــی تایلەنــد،
شانبەشــانی بزووتنــەوەی «تاڵیبــان» لــە هەشــتاکانی
ســەدەی بیســتەمدا دژ بــە لەشکرکێشــیی ســۆڤیەت
دەجەنــگان ،کاتێکیــش گەڕانــەوە بوونــە وانەبێــژ لــە
خوێندنگــە ئیســامییە ناوخۆیییەکانــدا .گەلێــک گــران
بــوو حکوومەتــی تایلەنــد لــە حەقیقەتــی زیادبوونــی
توندوتیــژی تــێ بــگات و کۆنرتۆڵــی بــکات ،لەبــەر
ئــەوەی کاتــی ڕوودانیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو دەمــەی
بانکــۆک دەزگای هەواڵگریــی خــۆی لــە ناوچەکــە
هەڵوەشــاندنەوە و وجــودی ســەربازیی خــۆی کــەم

ل ه ئیندۆنیسیا چهند گروپێكی توندڕهو سهریانههڵداوه
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کــردەوە ،چونکــە حکوومــەت لــە کۆتایــی نەوەدەکانــدا
پێــی وا بــوو بزووتنــەوەی جوداخوازیــی تێکشــکاندوە ،بــە
گەڕانەوەیــش بــۆ ئــەو ســەردەمە ،دەردەکەوێــت کــە ئــەم
جوداخوازانــە هاوڕێــی گروپێکــی کۆنــن ،کــە لــە دواتــردا
هەوڵیانــدا لــە ڕووبەڕووبوونەوەکانــدا ناکۆکییــەکان یــەکااڵ
بکەنــەوە ،بــەاڵم بــە هاتنــی ئــەو کاتــە گشــت متامنــە و
هەڵوێســتێکیان لــە نێــو تونــدڕەوە بچوکەکانــدا لــە دەســت
دا .لیوایەکــی تایلەندیــی خانەنشــین ئــەوەی بــۆ ئاشــکرا
کــردم کــە نــە ســوپا و نــە پۆلیــس هیــج زانیارییەکیــان
نەبــوە لــە ســەر ئــەوەی لــە باشــوور ڕووی دا .لــە نەبوونــی
زانیاریــی هەواڵگریــی گرینگیشــدا ،ســەرۆک وەزیرانــی
ئــەو کات تایلەنــد (ساکســین شــیناوارتا) –کــە هەمیشــە
هەوڵــی بــۆ چارەســەرێکی خێـرا دەدا -پەنــای دەبــردە بــەر

پۆشینی نیقاب کە قورئان بە ڕوون و ئاشکرایی
لە سەری نــەدواوە بنەچەکەی دەگەڕێتەوە بۆ
کولتووری خێڵەکی ،کە کولتوورێکە زێــدەرەوی
دەکات لە دووپاتکردنەوەی شەرەف و کەرامەتی
پیاو ،ئاسانترین شتیش ئەوەیە تۆمەتی ئەوە
بدەنە پاڵ ژنان ،کە سەرچاوەی فیتنەن
وەســفکردنێکی هەمیشــەیی جیهادییــەکان بــە «گەمــژە» و
«الوە شــێتەکان» .لــە ڕاســتیدا وەاڵمدانــەوەی حکوومەتــی
تایلەنــد لــە ســەردەمی ساکســیندا بــارودۆخ ڕووی لــە
خراپــر کــرد .لــە ســەردەمی ئــەم ســەرۆک وەزیــرە
ملیاردێــرە گەندەڵــەدا ،ســاڵی  2004دوو قەســابخانەی
موســوڵامنەکان ڕووی دا .ســەرەڕای بەرپرســیارنەبوونی
ساکســین لــەم دوو قەســابخانەیە ،بــەاڵم نکۆڵــی لــەوە
ناکرێــت کــە لــە ســەردەمی ئــەودا ڕوویــان داوە .لــە
ڕووداوی یەکەمیانــدا ســەربازەکان دوای کۆمەڵێــک لــە
موســوڵامنە جوداخــوازەکان کەوتــن ،کــە پەنایــان بردبــوە
بــەر مزگەوتــی بەناوبانگــی مێژوویــی «کروســی» ،بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

چــڕی تەقایــان لــێ کــردن و  32کەســیان بەرکەوتــن،
دواتــر دەرکــەوت کــە جگــە لــە یــەک نارنجــۆک و چەنــد
چەقۆیــەک هیچــی تریــان پــێ نەبــوە .9لــە ڕووداوی
دوەمیشــدا شــەش لــە جوداخــوازەکان بــە گومانــی
هەڵگیرســانی خۆپیشــاندانی ســەدان دانیشــتوانی شــاری
(تــاک بــای) ،دەســتگیر کــران .کاتێکیــش هەندێکیــان
دەســتیان کــرد بــە بــەرد هاویشــن و هەوڵیــان دا
بنکەیەکــی پۆلیــس بکەنــە ئامانــج ،پۆلیــس هاتــە نــاوەوە
و بۆمبــی گازی و فیشــەکی تەقانــد .جلوبەرگیــان لــە
بــەر خۆپیشــاندەراندا داکەنــد و دەســتیان لــە پشــتەوە
بەســتنەوە پێــش ئــەوەی لێیــان بــدەن و بــە تێهەڵــدان
فڕێیــان بدەنــە ســەریەک لــە نــاو بارهەڵگەرەکانــدا،
هەتاوەکــوو بیانگوێزنــەوە بــۆ ســەربازگەی ســوپا لــە
«باتانــی» ،کــە ئــەم گواســتنەوەیەیش حــەوت کاتژمێــری
خایانــد .نزیکــەی  85بــە هــۆی خنــکان و بەرکەوتنــی
تیشــکی خــۆر و لێدانــەوە گیانیــان لــە دەســت دا .10هیــچ
بەڵگەیــەک نییــە بیســەملێنێت کــە ساکســین ئــاگاداری ئــەو
دوو قەســابخانەیە بــوە یــان تێــوەگالوە تێیــدا.
«مناییشــکردنی هێــز» وەک ئــەوەی پێشــبینی کرابــوو،
بــە شــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر ئەنجامــی پێچەوانــەی
لــێ کەوتــەوە .دوای ئــەوەی خوشــکەکەی ساکســین بــوە
یەکــەم ســەرۆک وەزیرانــی ژن لــە تایلەنــد و دروشــمی
«ساکســین بیــر دەکاتــەوە و بیوتــای _نــاوی ئێســتای
پارتەکــە ،کــە زووزوو ناوەکــەی دەگۆڕرێــت -جێبەجێــی
دەکات» ،ئەگــەری بەدواداچــوون و دادگاییکردنــی
ساکســین لــە ســەر تاوانــە دارایییەکانــی ،ڕۆژ لــە دوای
ڕۆژ الوازتــر دەبــوو ،لــە ئێســتادا ساکســینی ملیاردێــر لــە
تاراوگەیــە و بــە شــارەکانی وەک دوبــەی ،مۆنتینیگــرۆ و
پاریســدا دەگەڕێــت هەتاوەکــوو لێبــوردن بــە دەســت
بهێنێــت و ئــەو پارانــەی بــۆ بگەڕێتــەوە کــە لــە گەلــی
تایلەنــدی دزیــوە .پێدەچێــت موســوڵامنانی باشــووری
تایلەنــد پاســاوێکیان هەبێــت کــە پێیــان وایــە لــە دونیــای
کۆتایــی نەبێــت دادپــەروەری بوونــی نییــە.
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موســوڵامنانی تایلەنــد بــەردەوام ســکااڵیان هەیــە لــە
دەســت جیاکاریــی لــە ئیــش و کار و خوێندنــدا ،ئەمــە
جگــە لــە فەرامۆشــکردنی ئابووریــی باشــوور ،کە لــە الیەن
بزووتنــەوە جوداخــوازە جیاجیاکانــەوە قۆســراوەتەوە،
دوای ئــەوەی کــە تایلەنــد لــە ســاڵی 1902دا چوەپــاڵ ئــەو
هەرێامنــەی ڕۆژێــک لە ڕۆژان بەشــێک بوون لە شانشــینی
باتانیــی موســوڵامن .ئەگــەر بــۆ منوونــە ژمارەیەکــی زۆر
لــە وانەبێــژەکان لــە هەڵمەتەکانــی پاکتــاوی ئیتنیــدا
بەئامانــج گیرابــن ،بــە شــێوەیەکی جوزئــی دەگەڕێتــەوە
بــۆ حکوومەتــە نەشــارەزاکەی ناوەنــد –بــە پاڵنــەری
ســەپاندنی هەژموونــە کەلتوورییەکــەی -کــە ســوور بــوو
لــە ســەر ئــەوەی وانەبێــژەکان بوزییــە تایلەندییــەکان
بــن .کاتێــک ئەمەیــش لــە الیــەن ئیســامییەکانەوە بــە
ملمالنێــی ئیســامیی گەورەتــرەوە بەســرایەوە و بــە کار
هێــرا ،ئاســتی ورووژانــی تووڕەیــی جەمــاوەر ڕووی لــە
بەرزبوونــەوە کــرد« .دەســتێکی شــاراوە»ی پۆلیــس و
ســوپا لــە ڕووداوی توندوتیژییەکانــدا بوونــی هەبــوو؛
هەمــوو کیبڕکێیــان لەگــەڵ یەکــردا دەکــرد (کێبڕکــێ
لەگــەڵ ئــەو جوداخــوازە لۆکاڵییانەیشــدا دەکــەن [بــۆ
کارپێکــردن و بەکارهێنانیــان] کــە کــردەی تاوانکاریشــیان
لــە چەندیــن شــوێن ئەنجــام داوە) لــە پێنــاو کۆنرتۆڵکــردن
و دەســتبە ســەرداگرتنی چەتەکانــی بەقاچاخربدنــی چــەک
و مــادە هۆشــبەرەکان ،کــە ئــەم هەڵوێســتەیش لــە چەنــد
ڕوویەکــەوە خاکــە داگیرکراوەکانــی فەڵســەتینامن بیــر
دەخاتــەوە .چەنــد فیرقەیــەک لــە «پاســەوانە گەڕۆکــەکان»
پێکهــات –کــە لــە بنەڕەتــدا کۆمەڵــە خوێنڕێژێکــی
هــاوکاری ســوپا بــوون -لــە پێنــاو پاراســتنی گونــدەکان.
ڕاپۆرتەکانیــش لــەو بارەیــەوە هەمیشــە باســیان لــە گرتنــی
بــێ بنەمــا و ئەشــکەنجەدان دەکــرد ،لەبــەر ئــەوەی ســوپا
بــەو تاکــە ئامــڕازە وەاڵمــی دەدایــەوە کــە ســەربازەکان
دەیانزانــی ،کــە ئەویــش پۆســتاڵی ســەربازی و چــەک
بــوو( .ســوماچای نیالبایجیــت) کــە پارێزەرێکــی مافەکانــی
مــرۆڤ بــوو –بەرگریــی لــە ژمارەیەکــی زۆری موســوڵامنە

دیــارەکان کــردوە -پــاش شــەوێک لــە دەســتگیرکردنی لــە
الیــەن پۆلیســەوە «دیــار نەمــا» ،لــەو دەمەیشــەوە کــەس
هەواڵــی نازانێــت.11
بــە هەمــان شــێوە ،دوای یانــزەی ســێپتەمبەر ،کاریگەریــی
هێرشــەکانی ئەمریــکا و ئیرسائیــل بــۆ ســەر گەلــی
موســوڵامنان و داگیرکردنــی واڵتێکــی زۆرینــە موســوڵامن،
گەلیــک گــەورە بــوو .ڕاپرســییەکان ئەوەیــان دەرخســتوە
کــە داگیرکردنــی عێــراق ،وێنەکانــی گرتووخانــەی
گوانتانامــۆ ،توندکردنــەوەی مەرجەکانــی پێدانــی ڤیــزای
ئەمریــکا بــە ســەردانکەرە موســوڵامنەکان ،بوەتــە هــۆکاری
خراپکردنــی ناوبانگــی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا
لــە نێــو موســوڵامنانی تایلەنــد و ســەرتاپای باشــووری
خۆرهەاڵتــی ئاســیا ،کــە ئەمەیــش بوەتــە مایــەی
باڵوبوونــەوە و تەشــەنەکردنی پەڕگیــری .لــە باشــووری
تایلەنــد و لــە نێــو موســوڵامنانی باشــووری خۆرهەاڵتــی
ئاســیادا بە شــێوەیەکی گشــتی ،لە ســەرەتادا باڵوبوونەوەی
ڕیشهێشــتنەوە لــە نێــو خێزانــە موســوڵامنەکاندا ،جۆرێــک
بــوو لــە گوزارشــتی سیاســی دەربــارەی پێکەوەیــی لەگــەڵ
کۆمەڵگــەی ئیســامیی گەمــارۆ دراودا ،نــەوەک بــۆ
دەرخســتنی گەرموگوڕیــی ئایینــی ،بــەاڵم هــەر چۆنێــک
بێــت بــە دڵنیایییــەوە دەچێتــە خانــەی بەرژەوەندیــی
ئیســامییەکانەوە.
بــەاڵم موســوڵامنانی تایلەنــد هەموویــان پشــتگیریی
لــەو بەرەوپێشــچوونانە ناکــەن( .ڤایــرۆج فیفیتباکــدی) –
ئەنــدام پەرلەمانێکــی موســوڵامنە لــە ســەر باتانــی ،بــەاڵم
ماالیۆیــی نییــە -ئــەوەی ئاشــکرا کــرد کــە موســوڵامنەکان
هەڵــەن گــەر پێیــان وابێــت ئیســام تەنهــا تایبەتــە بــە
پەیڕەوکردنــی دابــە عەرەبییــەکان .پێــی گوتــم« :ئــەم
موســوڵامنانە دەبرێــن بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و
دەماغیــان بــۆ دەشــۆررێت» .هــەم هەڵــە بــوو هــەم
ڕاســتیش بــوو .پێدەچێــت قســەکەمان زیاتــر وردتــر بێــت
گــەر بڵێیــن ئــەوە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتە دێــت بۆیــان
و نەهامەتــی و کێشــە پەروەردەیییــەکان و هەســتە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

66

خۆپیشاندانی الیهنگرانی جواڵنهوهی ئیسالمی ل ه ئیندۆنیسیا

ناسیۆنالیســتییە گڕگرتوەکەیــان دەقۆزێتــەوە .جێگــەی
تێبینییــە کــە ئیســامی سیاســی دەنگدانەوەیەکــی گەورەی
نەبــوە لــە هەرێمەکانــی دراوســێی باشــووری تایلەنــد ،کــە
موســوڵامنەکان زۆرینــە نیــن ،بەڵکــوو هێشــتا کەمینەیەکی
گــەورەن .لــە (کەرابــی) بــۆ منوونــە ،کــە لێپــررساوە
ناوخۆیییــەکان بــە ڕەگــەز تایلەندییــن ،خــاوەن دامــەزراوە
بازرگانییەکانیــش بــە ڕەگــەز چینییــن ،ڕاوچیــی ماســییەکان
و پیشــەکارەکان موســوڵامنن ،ســەرجەم کۆمەڵگــەکان لــە
ژێــر ســایەی ناکۆکییەکــی تــا ڕادەیــەک بچووکــدا درێــژە بە
ژیانــی خۆیــان دەدەن .ژنــە بااڵپۆشــەکان کەمینەیەکــی زۆر
بچووکــن ،تێکەاڵوبوونێکــی ئــازاد لــە نێــوان نێــر و مێــدا
هەیــە ،لــە جەژنــی موســوڵامنەکاندا بیانییەکان بەشــداریی
لــە ناوچــە موســوڵامن نشــینەکاندا دەکــەن ،النــی کــەم
منداڵــەکان دەتوانــن بەشــداری لــە ئاهەنگگێڕانــە پــڕ
شــادییەکانی گروپەکانــی تــردا بکــەن ،وەک جەژنــی ئــاو
لــە ســەرەتای ســاڵی تایلەندیــدا ،تەنەنــات ئەگــەر باوانیــان
بەشــداریی لــە هیــچ کام لــەو جەژنانــەدا نەکــەن .لــە
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هەمــان کاتــدا ،ژنانــی بااڵپــۆش لــە «بانکــۆک»ی پایتەخــت
دەگمەنــن ،کــە موســوڵامنان لــە گونــدی بچوکــدا دەژیــن،
ئــەو گوندانــەی بــە هــۆی بەهەڕەمەکیــی باڵوبوونــەوەی
شــارەکانەوە دروســت بــوون ،کــە کەمێــک (تەنهــا
کەمێــک) لــە گەڕەکــی هــەژارەکان باشــرە ،ئەگــەر
یەکێــک لــە پیــاوەکان جلوبەرگێکــی دەشــتەکیی عــەرەب
لــە بــەر بــکات ،ئەگــەر زۆرە ئــەو کەســە خۆرئاوایییەکــی
بەدبەخــت بێــت و لــە کەناراوەکانــی ئــەو دەوروبــەرەوە
بووبێــت و لــە پــڕ ڕووناکــی بینیبێــت ،هــاوکات هیــچ
تایلەندییــەک نییــە لــە خوێندنگەیەکــی ئیســامیدا بچێتــە
بــەر خوێنــدن.
بــە دەربڕینێکــی تــر ئــەوەی جێگــەی سەرســوڕمانە ،ئــەم
کەســانە دۆخیــان لــە ب ـرا ئایینییەکانــی باشــووریان باشــر
نییــە .بــە شــێوەیەکی گشــتی بوزییــەکان بــە کەم تەماشــای
موســوڵامنەکان دەکــەن و ســەرتاپای شــێوازەکانی الدانیــان
پێــوە هەڵدەواســن ،کــە زۆرینەیــان زۆر هەژارتــرن لــە
دراوســێ ناموســوڵامنەکانیان .موســوڵامنەکانی بانکــۆک
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ســەر بــە ڕەگــەزی ماالیــۆ نیــن ،بەڵکــوو بــە ڕەگــەز
تایلەندییــن و هەوەســی ئیســامگەراکانیان بەرنەکەوتــوە.
ئەمەیــش دەری دەخــات کــە ئیســامی سیاســی پێویســتی
بــە شوناســێکی تایبــەت و ژینگەیەکــی هاوشــێوەیە
هەتاوەکــوو خــۆی پێــوە هەڵواســێت ،ئەگــەر هەمــوان
لــە گونــدی موســوڵامنەکاندا –یاخــود گونــدی دراوســێی
موســوڵامنەکان -بــە شــێوەیەکی گشــتی بەشــدار بــن
لــە برســێتیدا ،ئەگــەر موســوڵامنەکان النــی کــەم جــۆرە
زۆرینەیەکــی ناوخۆیــی پێــک بهێنــن –تەنانــەت ئەگــەر
کەمینەیــەک بێــت لــە نــاو چوارچێوەیەکــی گەورەتــردا-
ئــەو کات ئیســامی سیاســی دەتوانێــت شــوێنپێی خــۆی
بکاتــەوە .رسوشــتە هــەرە ســادە و ســاکەرەکەی ئیســامی
سیاســی واتــە گەورەبــوون و پێگەییشــتنی لــە ســەر
گێڕانــەوەی (روایــة) قوربانییــەکان و ئــەو دوژمنانــەی
بەتــەواوی ئەگــەری جیاکارییــان لــێ دەکرێــت .کاتێــک
هەڕەشــەیەکی ڕاســتەوخۆی دەرەکیــی ســاویلکانە بوونــی
نابێــت کــە بتوانێــت هەســت و ســۆزەکان لــە دژی کــۆ
بکاتــەوە ،کاتێــک پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە لــە ژیانــی
ڕۆژانــەی تاکەکانــدا ڕوون و ئاشــکرا دەبیرنێــت ،ئــەو کات
ئیســامی سیاســی دەبینێــت پڕۆســەی جەمســەرگیری و
ڕاکێشــکردنی خەڵــك گەلێــک گــران بــوە.
جێگــەی داخــە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لەگــەڵ
یادەوەریــی ملمالنــێ تائیفــی و خێڵەکییــە دوورودرێــژەکان
گێڕانــەوەی دڵخوازیــی ئیســامییەکان ئامادەیــە (بــۆ
منوونــە جوواڵنــدن و ورووژاندنــی دەســتەبژێرێکی
عەملانیــی گەنــدەڵ بــە ســەر هــەژارە بــێ دەســەاڵت
و چەوســاوەکاندا ،یاخــود زۆرینەیەکــی موســوڵامنی
ڕێگــە ڕۆشــن بەرانبــەر مەســیحییە گومــڕاکان) ،گەالنــی
ناوچەکەیــش بــە بــێ هیــچ بەرگرییەکــی بەهێــز بــە
جــێ دەهێڵرێــن ،بەرگرییــەک بتوانرێــت بــە هۆیــەوە
ڕووبــەڕووی ئــەو ئامڕازانــە ببێتــەوە کــە لــە ڕێگەیانــەوە
پەڕگیــرەکان دەتوانــن هەڵوێســتەکان بقۆزنــەوە.

ئەندۆنیسیا
لــە ئەندۆنیســیا موســوڵامنەکان ڕووبــەڕووی ئاســتەنگ
بوونەتــەوە .لــە دوای ســەربەخۆیی واڵت لــە ســاڵی ،1945
ســەرۆک (ســۆکارنۆ ) فەلســەفەی فەرمیــی دەوڵــەىت بــە
نــاوی «بانشاســیال» دانــا ،زۆر بــە لێهاتوویــی بیرۆکــەی
شــۆڤێنی ،ناسیۆنالیســتیی ،هەســتی ئایینــی ،تینوێتیــی نــوێ
بــۆ دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی ،یەکســانی و دیموکراســیی
تێــدا جــێ کردبــوەوە .ناوەکــە لــە زمانــی سانســکریتییەوە
وەرگیـراوە ،لــە دوو بڕگــە پێــک دێــت( ،بانشــا) بــە واتــای
«پێنــج»( ،ســیال) بــە واتــای «پڕەنســپ ،یــان بنەمــا ،یاخــود
ڕێســا» دێــت ،پاشــان گەڕانــەوە بــۆ ڕابــردووی دێرینــی
بوزی-هیندۆســیی دوورگەکانــی ئەندۆنیســیا ،پێنــج
پرەنســیپەکەیش ئەمانــەن:
 .1باوەڕ بە خوای تاک و تەنها.
 .2مرۆڤایەتییەکی دادپەروەر و شارستانی.
 .3یەکێتیی ئەندۆنیسیا.
 .4دیموکراســییەک ژیریــی و دانایییەکــی ناوخۆیــی
ئاڕاســتەکەری بێــت بــەرەو یەکێتییەکــی پێکهاتــوو لــە
ئاڵوگــۆڕ و دەستاودەســتی نێــوان نوێنــەران.
 .5دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتیــی بــۆ گشــت تاکەکانــی
گەلــی ئەندۆنیســیا.
لــە دەمــی فۆرمولەکردنــی پڕەنســیپی یەکەمــدا،
دامەزرێنــەرە ســەرەتایییە عەملانییەکانــی ئەندۆنیســیا،
ســووربوون لــە ســەر نێوەندگیــری لــە نێــوان نوێنەرانــی
زۆرینــەی موســوڵامن (کــە دەیانویســت گــوزارەی «اللــه»
بــە کار بهێرنێــت) ،و نوێنەرانــی ئایینەکانــی تــردا ،لــە بریــی
هەمــوو ئەوانــە گــوزارەی ()Tuhanیــان بــە کار هێنــا،
کــە زیاتــر بێالیەنــە و لــە زمانــی ئەندۆنیســیدا بــە واتــای
«خواوەنــد» دێــت .ســەرلەنوێ ئــەم کارە بــوە مایــەی
چەســپاندنی فەلســەفەیەک لــە ڕابــردووی ئەندۆنیســیا
بــە دیاریک ـراوی –ئەگــەر چــی ڕابردوویەکــی ئەفســانەیی
بێــت -لە بریــی پەیوەســتکردنێکی تونــد بە ئیســامەوە.12
ســەرەڕای ئــەوەی بــە ڕووکــەش گوزارەکــە وەها دیــارە ئەو
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ئایینانــە دوور دەخاتــەوە کــە باوەڕیــان بــە «فرەخودایــی»
هەیــە ،بــەاڵم چارەســەرێکی مامناوەندیــی پەســەندە الی
زۆرینــەی خەڵکــی ،لەبــەر ئــەوەی لــە پڕەنســیپەکانی تــردا
مۆدێلێکــی ئەندۆنیســیی پێکەوەژیــان دەبینــن ،تەنانــەت
هەســتیان دەکــرد کــە موســوڵامنەکان و ئایینــە «تــاک
خودایییــەکان» لێبــوردە دەبــن لەگــەڵ ئایینەکەیانــدا .لــە
ڕاســتیدا لــە ڕوانگــەی زامنکردنــی مافــە سیاســییەکانەوە،
پڕەنســیپی چــوارەم زۆرتریــن مشــتومڕی بــەدوای خۆیــدا
ورووژانــد ،لەبــەر ئــەوەی (ســۆکارنۆ) پەلــەی کــرد کاتێــک
بڕیــاری دا دیموکراســی پێویســتی بــە ئاڕاســتەکردنێکی
زۆرە لــە الیــەن ژیریــی ناوخۆیییــەوە ،هەروەهــا لەبــەر
ئــەوەی دواییــن هەڵبژاردنــی ئــازاد کــە لــە (ســۆهارتۆ )ی
جێنشــین و ڕکابــەری بــردەوە ،ســاڵی  1955ئەنجــام درا.13
ســەرەڕای ئــەوە ،بەدرێژایــی ماوەیەکــی دوورودرێــژ
ئــەم جەختکردنەوەیــە لــە ســەر شوناســی ئەندۆنیســی،
واڵتەکــەی لــە دۆخێکــی بەرەنگاریــی ڕێژەییــدا هێشــتەوە
بەرانبــەر کاریگەرییەکانــی ئیســامی فەندەمێنتــاڵ،
بەتایبــەت کــە ڕژێمەکــەی ســۆکارنۆ لــە ژێــر لێــوەوە
دژی ئاییــن بــوو ،لەبــەر ئــەوەی بــە شــێوەیەکی دروســت
ئایینــی وەک هەڕەشــەیەک دەبینــی بــۆ ئامانجەکانــی
پەیوەســت بــە نوێکردنــەوەوە .14کاتێکیــش ســۆهارتۆ لــە
ســاڵی  1967جێگــەی بــە ســۆکارنۆ چــۆڵ کــرد و دەســتی
کــرد بــە دانانــی سیاســەتی «سیســتەمی نــوێ»ی تایبــەت
بــە خــۆی دیکتاتۆرییەکــی ناوەندیــی ســەربازیی ،کــە لــە
الیــەن ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکاوە پشــتیوانیی
لــێ دەکــرا ،بــەو بیانــوەی هەڕەشــەی کۆمۆنیــزم لــە
ئاســیا لــە ئارادایــە ،زۆر شــتی بــە دەســت هێنــا .ســۆهارتۆ
ســوور بــوو لــە ســەر جێکەوتکــردن و بــە نیشــتیامنیکردنی
«بانشاســیال» ،بــەو بیانــوەی پێنــج پڕەنســیپەکە بــە تــەوای
دەگەڕێنــەوە بــۆ نەریتــە ئەندۆنیســییەکان ،کــە مەبەســت
لێــی دابونەریتەکانــی «دوورگــەی جــاوە»ی نیشــتیامنی
ڕەســەنیەتی .کــە ئەمەیــش بەرهەســتێک دێنێتــە ئــاراوە
ســەبارەت بــە پەنابــردن بــۆ ناوچەکانــی تــری واڵت ،ئــەو

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕقوکینــە ئیتنییــەی (ســۆکارنۆ) هەوڵــی لەناوبردنــی دەدا،
هەرگیــز لــە دیمەنەکــە بــە دەر نەکــرا .ئەمەیــش پاڵــی
بــە ســۆکارنۆوە نــا کــە زیاتــر دەســەاڵتی ئاســنینی خــۆی
بــە ســەر واڵتــدا بســەپێنێت ،ئۆپۆزســیۆنی دیموکراســیی
ســەرکوت کــرد ،لــە ئەنجامــی ئەوەیشــدا مزگەوتــەکان
گرینگییەکــی زیاتریــان پەیــدا کــرد ،بــەو پێیــەی تاکــە
شــوێنێکن مــرۆڤ بتوانێــت تییــدا گوزارشــت لــە بۆچوونــە
سیاســییەکانی خــۆی بــکات ،بەمەیــش موســوڵامنانی لــە
پشــت دیــواری مزگــەوت و ماڵەکانیانــەوە کــۆ کــردەوە،
خاوەنــی ئایینەکانــی تریــش هەمــان شــتیان کــرد ،کــە
هەمــوو ئەمانەیــش بوونــە مایــەی قووڵکردنــەوەی
دابەشــبوونەکان.15
کاتێــک دوای  32ســاڵ لــە فەرمانڕەوایی جێگە بە ســۆهارتۆ
چۆڵکـرا ،ڕژێمەکــەی –وەک حاڵــی هــەر دیکتاتۆرێکــی تــر
کــە ماوەیەکــی درێــژ فەرمانڕەوایــی بــکات -لــە گەندەڵیــدا
نغــرۆ بووبــوو ،چەمکــی حکوومەتــی عەملانــی و یەکێتیــی
ئەندۆنیســیا باوەڕپێنەک ـراو و ڕەتک ـراوە بــوون ،تەنانــەت
ببــوە شــتێکی گ ـران ئەندێشــەی پرەنســیپێکی یەکگرتــوو
بکرێــت بــۆ یەکخســتنی جگــە لــە ئیســام .ســەرەڕای
ئەوانــە ،هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەر و داگیرکردنــی
عێـراق و ئەفغانســتان لــە الیــەن ئەمریــکاوە ،بوونــە هــۆی
پەڕگیربوونــی موســوڵامنانی جیهــان .لــە ســاڵی 2003وە
دەیــان لــە حکوومەتەکانــی ئەندۆنیســیا ،یاســای ئیســامیی
ناوخۆییــان دەرکــردوە پەیوەســت بــە خێــزان بــە پلــەی
یــەک ،بــەاڵم هــاوکات ڕێگــە لــە هاتوچــۆی ژنــان دەگرێــت
بــە بــێ ئــەوەی کەســێکی تریــان لەگەڵــدا بێــت.16
ســەرەڕای میراتــی لێبوردەیــی ئەندۆنیســیا ،میراتێکــی
تــری هاوتــا و لێکــدژی هەیــە لــە ســەرکوتکردن و
توندوتیژیــی ،بــە جۆرێــک نابێــت المــان ســەیر بێــت
گــەر تــەواوی گوندێــک لــە هەڵمەتێکــی تۆڵەســێنیدا
بچنــە ســەر گوندەکــەی دراوســێیان لــە پێنــاو پارچەیــەک
کێکــدا –کــە بــە دار و بــەرد خۆیــان چەکــدار کــردوە،-
یەکــەم بەدبەخــت کــە ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە دەبێــت
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چاوەرێــی چینێکــی بــاش لێــدان و تۆڵــەی خێڵەکــی ببێــت.
لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا دانیشــتوانی ئــەم دوورگــە
ئەندۆنیســیانە (جاوییــەکان ،بابۆیییــەکان ،ئاچیهییــەکان) –
وەک لــە منوونەکــەی ســۆهارتۆدا ئامــاژەی پــێ کرابــوو -تــا
ســەر ئێســقان شــانازی بــە خۆیانــەوە دەکــەن .بەزۆریــی
دوژمنێکــی بەهێــزی ئــەو چینییانــەن کــە ڕۆڵــی مــەڕی
قوربانــی دەبینــن ،هاوشــێوەی جوولەکەکانــی ئەورووپــا
لــە ڕابــردوودا ،چەندێکیــش لــە «جاکارتــا» و دەوروبــەری
دوور بکەونــەوە ،ئەگــەری ورووژاندنیــان دژ بــە کەمینــە
ئیتنییــەکان ڕوو لــە زیادبــوون دەکات.
بەکورتــی شوناســی ئەندۆنیســی لــە یــەک کاتــدا زۆر
بەهێــز و زۆر بــۆش و الوازیشــە ،ئــەو لێبوردەیــی و
ئاشــتییەی لــە ڕووکەشــدا دیــارە ،دەکرێــت زۆر بــە ئاســانی
و لــە شــەپۆلێکی توندوتیژیــی تاکالیەنــەی دڕندانــەدا
هەڵگەڕێتــەوە و تــەواو پێچەوانــە بێتــەوە .ڕوون نییــە
تــا چــی ئاســتێک ئــەم ڕووداوانــە زیادیــان کــردوە –
کاتێــک ڕاپۆرتــە ڕۆژنامەوانییــەکان باســیان لــە زیادبوونــی
شــتێک دەکــرد ،مانایەکــی زۆری دەگەیانــد کــە دوا جــار
ڕۆژنامەنووســێکیش لێــی بــە ئــاگا هاتــوە -بــەاڵم ڕوونــە
کــە بــە درێژایــی ســااڵنی ســەرەتای هــەزارەی ســێیەم،
ڕەهەنــدی تایفەگــەری ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیــادی دەکــرد.
بانگەشــەکارە قیــن لــە دڵــە فەندەمێنتاڵەکانیــش ئــەم
مەیلــی ڕوو لــە توندوتیــژی و ئاژاوەیەیــان قۆســتەوە و
خراپرتیشــیان کــرد ،گروپــە ئیســامییەکانی وەک «پارتــی
ڕزگاری» –بــە شــێوەیەکی ناشــیرینرتیش -خوێنڕێــژی
وەهابیــی «ســەربازی جیهــاد »17بــوون ،بــە هەمــان
شــێوە لــە پێشــەنگی ئۆپراســیۆن و قەســابخانە و هێرشــە
تیرۆریســتییەکان بــوون .خۆپیشــاندانە گشــتییەکانیش
رسوشــتێکی ئیســامی ڕوو لــە زیادبوویــان وەرگرتبــوو،
یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ئەمەیــش ئەوەیــە کــە
تاکــە ڕێگەیــە بــۆ فۆرمولەکردنــی ســکااڵ باوەکانــی
هــەر جەماوەرێکــی دەنگــدەر و داواکارییەکانــی بــۆ
ڕیفــۆرم ،ئەگــەر هاونیشــتیامنییە تێکشــکاوەکان لــە

پێشــردا بــۆ داواکردنــی کــرێ و شــوێنی نیشــتەجێبوونی
باشــر خۆپیشــاندانیان کردبێــت ،لــە ئێســتادا داوای
بەردبارانکردنــی زیناکــەران دەکــەن.
ژمارەیــەک لــە ڕووداوی توندوتیــژی ئیســامی ڕوویــان
داوە ،هیــچ ئاســۆیەکی ڕوونیــش بوونــی نییــە لــە کۆتاییــدا،
بــە هــۆی ناکۆکییــە بەردەوامەکانــی نێــوان فەندەمێنتاڵــە
مەســیحی و ئیســامییەکانەوە ،لــە ئێســتادا یەکێــک
لــە گەڕەکەکانــی جاکارتــا خراپرتیــن دۆخ بــە خــۆوە
دەبینێــت ،18بــەاڵم هەندێــک لــە بەرەوپێشــچوونەکان
شــایەنی ئــەوەن چاویــان لــە ئاســتدا دابخرێــت بــە
مەبەســتی ڕوونکردنــەوەی هــۆکارە نادیــارەکان ،کــە
ئیســامی سیاســی تەونــی کۆمەاڵیەتــی لــە ڕیشــەوە پــێ
ژەهـراوی کــردوە و لەوێشــەوە بــەرەو لقــەکان ،هەروەهــا
بــۆ ڕوونکردنــەوەی چۆنیەتیی قوڵبوونــەوەی کۆمەڵگەیەک
شانبەشــانی ئیســام لــە کاروبارەکانــی تریشــدا ،دەشــێت
بــە ئاســتێک لــە ئاســتەکان وەک پێویســت نــەرم بێــت

جێگــەی داخە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لەگەڵ
یادەوەریی ملمالنێ تائیفی و خێڵەکییە دوورودرێژەکان
گێڕانــەوەی دڵخوازیــی ئیســامییەکان ئامادەیە (بۆ
نموونــە جوواڵنــدن و ورووژاندنــی دەســتەبژێرێکی
عەلمانیــی گەندەڵ بە ســەر هەژارە بێ دەســەاڵت و
چەوساوەکاندا ،یاخود زۆرینەیەکی موسوڵمانی ڕێگە
ڕۆشن بەرانبەر مەسیحییە گومڕاکان
بــۆ دوورخســتنەوەی دوژمــن ،ئەگــەر چــی ئەمــە لــە
هەندێــک ڕوەوە هاوشــێوە بێــت لەگــەڵ ڕاهاتــن بــە ژیــان
ســەرەڕای تووشــبوون بــە نەخۆشــیی شــەکرە.
بــەردەوام هەرێمــی «ئاتچیــە» لــە باکــووری «دوورگــەی
ســۆمەترە» شــانازی بــە شوناســە ئیســامییەکەیەوە
دەکات ،کــە لــە تــەواوی ئەندۆنیســیا جیــای دەکاتــەوە.
لــە خۆبەرزکردنــەوە و شــانازییەکی تــردا ،هەرێمەکــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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نــاوی لــە خــۆی نــا «دەروازەی مەککــە» ،لەبــەر ئــەوەی
یەکــەم ناوچــەی نەدۆنیســیا بــوو کــە لــە ســەدەکانی
ناوەڕاســتدا ئیســام ڕووی تــێ کــرد ،ئەوەیــش بــە هــۆی
پێگــە جوگرافییەکەیــەوە کــە وەک پردێــک وایــە بــەرەو
زەریــای هێمــن .لــە ســەردەمی کۆلۆنیالیزمــدا شۆڕشــێکی
ئیســامی ڕووی دا ،پــاش ســەربەخۆیی ئەندۆنیســیایش،
لــە کەمرتیــن هەڵســەنگاندندا پێوەندییەکانــی هەرێمەکــە
لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەندیــدا شــێواو و ناســەقامگیر
بــوو ،ســاڵی « 1959ئاچیــە» پێگــەی هەرێمێکــی
نــاوازەی بــە دەســت هێنــا ،بــەاڵم کاتێــک کۆمپانیــا
بیانییــەکان دەســتیان کــرد بــە بەکارهێنانــی کەرەســتە
کانزایییــەکان ،ئــەم هەرێمــە هەســتی بــە مامەڵەیەکــی
نــزم و الواز دەکــرد ،ســۆهارتۆ هەڵمەتێکــی دەســت پــێ
کــرد بــۆ گۆڕینــی بــۆ ناوچەیەکــی پیشەســازی .لــە ســەر
پشــتێنەیەکی بەرفــراوان و لــە ســەر دەســتی هێزەکانــی
حکوومەتــی ناوەنــدی ،پێشــێلکاریی مافەکانــی مــرۆڤ
ڕووی لــە زیادبــوون کــرد ،ئــەو یاخیبوونــەی ماوەیەکــی
دوورودرێــژ بــەردەوام بــوو ،کــە «بزووتنــەوەی ئاچیــەی
ئــازاد» لــە حەفتاکانــی ســەدەی بیســتەمدا دەســتی پــێ
کــرد -دووبــارە لــە نەوەدەکانــدا و بــە توندوتیژییەکــی
تــازەوە دەرکەوتــەوە .هــەر بۆیــە بەدرێژایــی مــاوەی دوای
لــە ســەرکارالدانی ســۆهارتۆ ،دۆخێکــی ناهەمــوار هاتبــوە
ئــاراوە ســەبارەت بــەوەی ئایــا پێویســتە هەرێمــی «ئاچیە»
بــە تــەواوی لــە ئەندۆنیســیا جیــا ببێتــەوە یاخــود نەخێــر.
لــە کاتێکــدا ئیســام پێوەندییەکــی تونــدی بــە ناســنامەی
«ئاچیــە»ی هەرێمییــەوە هەیــە ،جاکارتــا بیــری لــەوە
کــردەوە هەســتێت بــە ڕازیکردنــی ئیســام؛ لــە بەرانبــەر
مانــەوەی وەک بەشــێک لــە ئەندۆنیســیا ،هەرێمەکــە
دەتوانێــت ڕاپرســییەکی میللــی ئەنجــام بــدات ســەبارەت
بــە جێبەجێکردنــی شــەریعەتی ئیســام ،کــە دانیشــتوانی
هەرێمەکــە لــە ســاڵی 2000دا بــە ڕێژەیەکــی بێشــوومار
پەســەندیان کــرد ،بــەاڵم ئەمەیــش ســنوورێکی بــۆ
یاخیبــوون دانەنــا ،بومەلــەرزەی وێرانکــەری «تســۆنامی»،
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کــە ســاڵی  2004والتەکــەی گرتــەوە گیانلەدەســتدانی
نزیکــەی  250000کەســی لــێ کەوەتــەوە -بیرۆکــەی
ئاشــتیی ورووژانــد ،ئەمڕۆیــش هەرێمەکــە لــە الیــەن
چەکدارانــی «بزووتنــەوەی ئاچیــەی ئــازاد»ەوە حکــوم
دەکرێــت.
جێبەجێکردنــی شــەریعەتی ئیســامی شۆڕشــێکی کتوپــری
لــە ژیانــی هاونیشــتیامنیاندا نەهێنایــە ئــاراوە .19مێــژووی
دانیشــتوانی «ئاچیــە» ئــەوە دەردەخــات کــە ئاچییــەکان
پێــش هــەر شــتێک شــانازی بــە ناســنامەکەیانەوە دەکــەن،
ئــەوان موســوڵامنێکی پارێــزگارن ،لەبــەر ئــەوەی ئاییــن
زۆر شــت دەگەیەنێــت ســەبارەت بــە تایبەمتەندیــی
هەرێمەکەیــان« .بانــدا ئاچیــە»ی پایتەخــت هەرگیــز
پێخەفێکــی گــەرم و نــەرم نەبــوە بــۆ بێئابڕوویــی،
دانیشــتوانەکە بــە شــێوەیەکی گشــتی ئایینــدارن ،بڕێکــی
گــەورەی کولتووریــان لــە دەوری مــاڵ و خێـزان تــەوەرەی
بەســتوە .لەبــەر ئــەوەی سیســتەمی دادپــەروەری
ئەندۆنیســی بــە جۆرێــک گەنــدەڵ بووبــوو ،کــە وەک
ئــەوە وەهابــوو هــەر لــە بنەڕەتــەوە بوونــی نەبێــت.
دەشــێت ئومێدێــک هەبێــت کــە شــەریعەتی ئیســامی
هەلێکــی گەورەتــر بــۆ دادپەروەریــی یەکســان بــۆ
هەمــوان پێشــکەش بــکات (کــە ئەمــە پرســێکە واڵتانــی
«تــازە ئازادبــوو»ی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،بــە تونــدی
ڕووبــەڕووی دەبنــەوە) .لــە هەمــان کاتــدا خەڵکــی
«ئاچیــە» تــەواو متامنەیــان بــە ناســنامەی خۆیــان هەیــە،
هــەر بۆیــە ئارەزوویــان بــۆ بابەتەکانــی وەک ملکەچکردنی
ژنــان ،گەلێــک کەمــرە لــە مامۆســتا ناوبراوەکانیــان لــە
نیمچــە دوورگــەی عــەرەب.
ســەرەڕای ئــەوە ئیســامی سیاســی شــەقامێکی یــەک
ئاڕاســتەیە .پێــش کەمێــک پۆلیســی ئایینــی بــە جلوبەرگــە
ســەوزە فەرمییــە نامۆکەیــەوە ،تیشــکی ڕووناکییــە
ئاشــکراکەرەکانی دەگرتــە چــاوی هــەر دوو کەســێک کە لە
ســەر کەنارەکــە نزیــک لــە یەکــر دانیشــتنب ،لــە کۆنســێرت
و ئاهەنگــە مۆســیقییەکان و یارییــە وەرزشــییەکاندا

71

ملمالنــێ و بەربەرەکانــێ لەگــەڵ جەمــاوەردا دەکــەن
لــە پێنــاو جیاکردنــەوەی کــوڕان و کچــان .20پێدەچێــت
ئەمانــە پاســەوانە موهەریجەکانــی ئەخــاق بــن ،بــەاڵم
موهەریجێکــی کــەم جەمــاوەر و کــەم بینــەرن ،وەک لــە
بابەتێکــی تــردا ئامــاژەم پــێ دا ،هــەر بوونەوەرێکــی نزمــی
کــەم هەژمــوون ،ئاژەڵێکــی مەترســیدارە .داواکارییــەکان لە
زیادبوونــدان بــۆ ســنووردارکردنی ئــەم دەســتدرێژییە لێــرە
و لەوێیانــە بــە توندتریــن س ـزای ڕێگەپێــدراو لــە الیــەن
ئــەم یاســا بەربەرییانــەوە .جیاوازییەکــی بەرچــاو هەیــە
لــە نێــوان ســەردەمی پێــش جێبەجێکردنــی شــەریعەتی
ئیســام –کــە هــەر کــەس بیخواســتایە دەیتوانــی لــە
ســەر کەنــارەکان مــەی بنۆشــێت -و ســەردەمی دوای
جێبەجێکردنــی شــەریعەت ،کــە کــەس نەیدەتوانــی ئــەم
کارە بــکات .بێگومــان زیادەڕەویــی نییــە گــەر بڵێیــن
خواردنــەوەی مــەی لــە ســەر کەنــار ڕووبــارەکان بنەمــای
بوونــی مرۆیــی نییــە ،بەتــەواوی هــەر وەک چــۆن
ناتوانیــن بڵێیــن پۆشــینی حیجــاب خراپرتیــن کارەســاتە
کــە بــە ســەر ژنــدا هاتــوە .لەڕاســتیدا –وەک ئــەوەی لــە
ســعوودیە دەگوزەرێــت -هــەر کەســێک بزانێــت چــۆن
مــەی بــە دەســت دەهێنێــت ،بێگومــان دەشــتوانێت
بینۆشــێت .فەندەمێنتاڵیــزم تەنهــا دووڕوویــی گشــتی تــۆخ
کردوەتــەوە ،نــەوەک ئەخالقــی گشــتی .کێشــەکە ئەوەیــە
کــە بوونــی کەمینەیەکــی بەرچــاو لــە «ئاچیــە» –چینێکــی
ناوەڕاســتی بچــوک ،خوێنــدکاران و ناموســوڵامنەکان-
شــەریعەتی ئیســام بەســە بــۆ هەراســانکردنیان و
پاڵنانیــان بــۆ جێهێشــتنی هەرێمەکــە .ئەنجامــی ئەوەیــش
کۆچکردنــی عەقڵەکانــی لــێ دەکەوێتــەوە ،کــە ئــەم
کۆچەیــش ،فەندەمێنتاڵیــزم بەهێزبوونــی خــۆی لــە ســەر
بونیــاد دەنێــت ،لەبــەر ئــەوەی چیــر ژیــر و زانــای تــەواو
بوونیــان نامێنێــت بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی ملهوڕییــە
گەشــەکردوەکەیان.
بــە هــۆی پەیوەســتبوونێکی بەتینــی ئیســام بــە
پەرتەوازەبوونــی «ئاچییە»کانــەوە ،پــاش جیبەجێکردنــی
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شــەریعەتی ئیســام ،ئــەم بزووتنەوەیە بوەتە نوســخەیەکی
سیاســیی نــارساو بــە ڕاســتی و دروســتی ،هیــج ســەکۆیەکی
گشــتی نییــە تێیــدا بــە ئەمانەتــەوە ناڕەزایــی بەرانبــەر
پرەنســیپەکانی ئیســام دەرببڕرێــت .بــە بــێ ســیناریۆیەکی
گریامنەنەکــراو ســەبارەت بــە بەرپاکردنــی شۆڕشــێکی
توندوتیــژ لــە الیــەن عەملانییەکانــەوە ،هەرێمــی «ئاچیــە»
هەرگیــز بابەتێکــی داماڵــدراو نەبــوە لــە شــەریعەتی
ئیســام .یــان بــە دەربڕینێکــی تــر :بــە خۆجیاکردنــەوە و
دوورەپەرێــزی لــە گشــت هەلێکــی ئاڵوگــۆڕی دیموکراســی
لــە داهاتــوودا« ،ئاچیــە» بڕیارێکــی دیموکراســیی بێگەردی
گرتــە بــەر .کەواتــە ،چــی دەبێــت ئەگــەر زۆرینەیەکــی
ئایینــدار لــە الیــەن بوونێکــی شێرئاســاوە دڵگـران نەکرێــت
و ،پێــی ڕانەگەیەنرێــت کــە بــە شــێوەیەک ڕەفتــار بــکات

هەڵە و ڕاستی الی ئیسالمییەکان« :هەر دووکیان
کێشەن» ،وەک پەرلەمانتاری عەلمانی (بۆدیمان
سۆگاتمکۆ) بە داخ و حەسرەتێکەوە دەڵێت:
«هیچم لێ مەپرسن چی باشە و چی خراپە
وەک ئــەوەی «ئــەو» لــە هــەر دۆخێکــی تــردا دەیــکات،
لەگــەڵ کەمێــک لە ونبــوون و خۆمەاڵســدان بــۆ ڕزگاربوون
لــە کەوتنەژێــر یاســای واڵت؟ بەڵکــوو پرســیارەکە پێویســتە
بــەم جــۆرە بێــت :ئایــا ڕژێــم ڕووبەرێکــی تــەواو فەراهــەم
دەکات بــۆ ئــەو کەســانەی دەیانەوێــت ژیانێکــی جیــاواز
بژیــن –ئەگــەر چــی کەمینەیەکــی بچوکی نزیکــەی 40000
ناموســوڵامن 21و ژمارەیەکــی کــەم لــە کەســە دیارەکانــی
بــواری پــەرورەدە لــە خــۆ بگرێــت ،-ئــەو کەســانەی
پێیــان وایــە –وەک ئــەوەی هــەر هاواڵتییەکــی دانیشــتوای
سانفرانسیســکۆ پێــی وایــە -شــایەنی ئــەوە نیــن و لــەوە
گەورەتــرن لــە دەمــی هەندێــک لــە هەوڵــە بێزیانەکانیاندا
ون بــن و خۆیــان حەشــار بــدەن؟ وەاڵمەکــە ئەوەیــە کــە
بێگومــان ڕژێمــە بــەوە هەڵناســتێت.
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پێشــهاتێکی تــری نــاوازە ،ڕێگــەی وەرگرتنــی سیســتەمی
سیاســییە لــە الیــەن ئیســامی سیاســییەوە ،کــە ئەمەیــش
هۆشــدارییەکی تــرە بــۆ خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.
پێدەچێــت منوونــەی هــەرە ســەرنجڕاکێش مامەڵــەی
ئــەو کەمینەیــە بێــت کــە پێیــان دەگوترێــت تائیفــەی
«ئەحمــەدی» ،کــە هاوشــێوەیە لەگــەڵ چەوســاندنەوەی
ســەرلەنوێی جوولەکــە و مەســیحی و ســۆفییەکانی میــر
و تونــس« .ئەحمــەدی» کۆمەڵێکــی ئاشــتیخوازی تــا
ڕادەیــەک نامــۆن ،ناوەکەیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ بانگخــوازی
هینــدی خــاوەن هەژمــوون (میــرزا غــوالم ئەحمــەد)،
کــە لــە کۆتایییەکانــی ســەدەی نۆزدەهەمــدا بانگەشــەی
ئــەوەی کــرد لــە ئاســانەوە رسوشــی بــۆ دابەزیــوە،
ئەمەیــش وەهــای کــرد ئــەم کۆمەڵەیــە لێکچــوو بێــت
لەگــەڵ کۆپییەکــی ئاشــتیخوازی مۆرمۆنــەکان  .پێدەچێــت
ئــەم تائیفەیــە –کــە ســەرکەوتنێکی نــاوازەی بــە دەســت
هێنــاوە ،هــەر لــە «الهــور»ەوە بــۆ «تیمبکتۆ» ،کــە ژمارەی
ئەندامەکانــی دەگاتــە دەیــان ملیــۆن کــەس -نەبووبێتــە
مایــەی ئــازار و نەهامەتییەکــی زۆر ،بیروباوەڕەکانــی وەک
هەوڵێکــی باشــی دژ بــە عەقڵــی بــاو بــوون بــۆ گونجاندنی
ئیســام ،نــەک هــەر بــە تەنهــا لەگــەڵ مەســیحیدا ،بەڵکــوو
لەگــەڵ بابەتــی جیــاوازی فەلســەفە جۆراوجۆرەکانــی تــر.
لــەم تێکەڵەیــەوە دوو بیروبــاوەڕ دەردەکــەون ،یەکــەم:
دۆخەکــە کەمێــک شــڵۆقە بــۆ (میــرزا غــوالم ئەحمــەد)؛
ئایــا مەســیحی چاوەڕوانکــراوە ،مەهدییــە یــان چییــە؟
«پێغەمبەرێــک بــۆ یەکخســتنی مرۆڤایەتــی لــە دواییــن
ڕۆژەکانیــدا» .22ئەمــە چــۆن لەگــەڵ مەزهەبــی ئیســامدا
دەگونجێــت کــە دەڵێــت (محەمــەد) دوا پەیامبــەری
خودایــە و تەواوکــەری پەیامبەرەکانــە؟ تائیفــەی
ئەحمــەدی دەڵێــن محەمــەد لــەو ڕوەوە کــە پەیامبــەری
ئیســامە ،لــە ئاســتێکدا بەرجەســتەکەری «کامڵبوون»ـــە،
بــەاڵم ئایــا تــا ڕادەیــەک ئەمــە ســتاییش و پیاهەڵدانێکــی
ناڕاســتەوخۆ نییــە؟ ئایــا ناڵێــن کــە «میــرزا غــواڵم
ئەحمــەد» لــە پەیامبەرێــک «زیاتــرە»؟ خراپرتیــن شــت لــە
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ڕوانگــەی ئیســامییەکانەوە ئەوەیــە کــە ئەحمەدییــەکان
باوەڕیــان بــەوە هەیــە (جیهــاد) هاومانــای (ئیجتیهــاد)
ـــە ،واتــە جدییبــوون لــە گەییشــن بــە کامڵبوونــی خــودی،
جۆرێــک لــە بەخەرجدانــی ئەوپــەڕی توانــا لــە بریــی
ســەربڕینێکی دڕندانــەی هــەر کەســێک لــە بۆچوونەکەیــدا
جیــاواز بێــت لەگەڵتــدا .بێگومــان خراپرتیــن شــت ئەوەیــە
کــە ئەحمەدییــەکان بــاوەڕداری نــوێ لــەو ناوچانــەدا
ڕادەکێشــن کــە تێیــدا ئیســامییەکان هەســت دەکــەن
گۆڕینــی ئاییــن ،تەنهــا دەبێــت ڕوەو ئایینەکــەی خۆیــان
بێــت [واتــە ناموســوڵامنێک بــۆی هەیــە ببێتــە موســوڵامن،
بــەاڵم موســوڵامنێک ڕێگــەی پــێ نادرێــت ئایینــی خــۆی
بگۆڕێــت] .دەتوانیــن ببینیــن چــۆن ئــەو کۆمەڵەیــە کاری
بــە ســەر ئــەوەوە نەبــوە کــە -ســەرەڕای تێکەڵەیــەک لــە
بــاوەڕە بێتاوانەکانــی -لۆمــە و گلەیــی تایبــەت ئاڕاســتەی
تونــدڕەوەکان بــکات.
ســاڵی  2005دەنگــۆی ئــەوە کەوتــە بــەر گــوێ کــە
«ئەحمەدییــەکان» لــە ڕێگــەدان هەتاوەکــوو ببنــە
کۆمەڵەیەکــی شــەڕەنگێزتر ،هــەر بۆیــە هەندێــک لــە
دامــەزراوە حکومییــەکان ڕاســپێرران کــە بــە پێــی یاســای
کۆنــی ئەندۆنیســیی «بێڕێزیــی بــە پیرۆزییــە ئایینییــەکان»
ئــەم کۆمەڵەیــە قەدەغــە بکــەن( .23ئەنجوومەنــی زانایانی
ئەندۆنیســیا)ش ڕاســپێرران تــا ئەرکــی چاوێریکردنــی
چارەنووســی ئــەم کۆمەڵەیــە بگرنــە ئەســتۆ ،کــە پــاش
ســێ ســاڵ بــوە مایــەی بەشــداریی (وەزارەتــی کاروبــاری
ئیســامی) لەگــەڵ (وەزارەتــی ناوخــۆ) لــە دەرکردنــی
بڕیارێکــدا بــۆ قەدەغەکردنــی پەرســتنی گشــتی (العبــادة
العامة)ـــی ئەحمەدییــەکان.
لــە مــادەی یەکەمــی بڕیارەکــەدا هاتــوە« :هەمــوو
الیــەک ئــاگادار دەکەینــەوە و داوایــان لــێ دەکەیــن
کــە نــە هەوڵــی ڕاگەیانــدن و پێشــنیارکردن ،نــە هەوڵــی
بەدەســتهێنانی پاڵپشــتیی بــۆ ڕاڤــەی ئایینێــک بکــەن
کــە لــە ئەندۆنیســیا پەیــڕەو بکرێــت ،یاخــود هــەر
پڕاکتیزەکردنێکــی چاالکیــی ئایینــی کــە نزیــک بێــت لــە

چاالکیــی ئایینیــی ئــەو ئایییەنــە و ناکــۆک بێــت لەگــەڵ
بیروبــاوەڕە بنەڕەتییەکانــی ئــەم ئیســامدا» .پێشــنیاری
دەرکردنــی یاســایەک کــە ببێتــە پێکهێنــەری بیربــاوەڕە
بنەڕەتییەکانــی یەکێــک لــە ئایینــەکان ،یاخــود ببێتــە
مایــەی لەڕێالدانــی بــە ســوکایەتیکردن بــە جێگەیەکــی
پیــرۆز ،بــە ڕوونــی ئــەوە دەردەخــات کــە یاســاکە هیــچ
نەبــوو جگــە لــە فڕێدانــی پارچەیــەک گۆشــت بــۆ ســەگی
ئیسالمیســتەکان ،دەتوانیــن لەبــەر چەنــد هۆکارێــک
بــە خراپرتیــن لەڕێــادەری ئایینیــش وەســفیان بکەیــن،
ئایینێــک کــە یەکێــک لــە بیروبــاوەڕە بنەڕەتییەکانــی
ئەوەیــە زۆرەملێیــی لــە ئایینــدا نییــە (ال إكـراه فــی الدین).
ئــەوەی زۆرتریــن دوودڵیــی ورووژانــدوە مــاددەی چــوارە
کــە «هۆشــداری دەدات و داوا» لــە هەموو الیــەک دەکات
«ژیانــی ئایینــی گونجــاوی خۆیــان بپارێــزن و درێــژەی
پــێ بــدەن ،هەروەهــا ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی هێمــن و
ئارامیــی خۆیــان بپارێــزن ،ئەویــش بــە ئەنجامنەدانــی
چاالکیــی یاخــود کــردەوەی نایاســایی دژ بــە الیەنگــران
و ئەندامــان و ســەرکردەکانی ئەحمــەدی» ،24وەک
ئــەوەی ئــەم ماددەیــە تەنهــا بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنجی
خەڵکــی گشــتی بێــت بــۆ بوونــی الیەنگرانــی ئــەم
کۆمەڵەیــە .دەشــێت باشــر بوایــە گــەر ئــەو دوو وەزارەتــە
الفیتەیــان بــەرز بکردایەتــەوە و بیانگوتایــە« :قەســابخانە
دەخوڵقێنیــن!» ،وەک چاوەڕوانیــش دەکــرا لــە بریــی
یەکااڵکردنــەوەی کێشــەکە ،توندوتیژیــی بــێ ســەرەوبەرە
دژ بــە شــوێنکەوتوانی کۆمەڵــەی ئەحمــەدی زیــادی کــرد
و هــەر بــە هــۆی ئــەو یاسایییشــەوە حاڵەتــی کوشــن لــە
ناویانــدا زیــادی کــرد .لەگــەڵ ئەوەیشــدا و بــە جۆرێــک
لــە جــۆرەکان کاریگەرتریــن الیەنــی ئــەم یاســایە کــە
ســەرنجی هەمــوو الیەکــی بــۆ خــۆی ڕاکێشــا ،بریتــی بــوو
لــە دەرکەوتنــی ڕادەی ئــەو کۆنەپارێزییــەی لــە بێئاگایــی
خەڵکیــدا –ئەنجوومەنــی زاناینــی ئەندۆنیســیا25-
تێیکەوتــوون ،هەروەهــا ڕادەی ئامادەییــی شــەرمهێنی
حکوومەتــی ناوەنــد بــۆ قایلکردنــی ئیســامییەکان ،بــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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هــەر ڕێگەیــەک کــە پێویســت بــکات ،گونجــاو بێــت
یاخــود نەگونجــاو بێــت ،هەروەهــا ئامادەییــی ئــەو
حکوومەتــە بــۆ قوربانیــدان بــە پرەنســیپەکانی لێبوردەیــی
و بوونــی یەکســان بەرانبــەر قەســابخانەی ســتەمکارییە
ڕیشــە چەســپیوەکەیان.
داســتانێکی پاڵەوانبازیــی ســەرکردەی تیرۆریســتی
(ئەبووبەکــر باعشــیر) هەیــە ،کــە عەقڵــی ڕۆحیــی
جێبەجێــکاری تەقینەوەکانــی ســاڵی ()2002ی بالــی بــوە،
کــە زیاتــر لــە  200کەســی تێــدا کــوژرا ،هەروەهــا هەمــان
ڕۆڵــی هەبــوو تەقینــەوەی هۆتێــل «ماریــۆت»ی جاکارتــا
لــە ســاڵی دواتــردا ،کــە نزیکــەی  40کەســی تێــدا کــوژرا .بە
شــێوەیەکی فەرمــی ،ئــەم پیــاوە ســەرکردەی «کۆمەڵــەی
موجاهیدەکانــی ئەندۆنیســیا »MMIیــە و قوتابخانەیەکــی
تونــدڕەوەکان لــە جــاوە بەڕێــوە دەبــات ،بــە ڕێکــەوت ئەم
زانکۆیــە بوەتــە دایەنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە تیرۆریســتان.
«ئاژانســی هەواڵگریــی ناوەنــدی» پێــی وایــە کــە هــاوکات
ســەرکردایەتیی لقــی ئەندۆنیســیای «کۆمەڵــەی ئیســامی»
دەکات .بەعاشــیر قســە لــە ســەر ئــەوە دەکات کــە
کۆمەڵــەی ئیســامی بوونــی نییــە ،پێدەچێــت ئەمــە ڕاســت
بێــت ،هــەر وەک چــۆن ڕێکخـراوی قاعیدەیــش تەنهــا لــە
خەیاڵــدا بوونــی هەیــە ،بەڵکــوو ئیــر هێــا بــۆ هــەر
کۆمەڵەیەکــی تــری تیرۆریســتی ســوننی دەمارگیــر دەکات.
لەگــەڵ ئەوەیشــدا بەعاشــیر زۆر بــە ئاشــکرا دڵخــۆش
بــوو بــە هەڵمەتــە تیرۆریســتییەکانی (ئوســامە بــن الدن)
و بــە «خەباتــی بــااڵی ئیســامی ڕاســتەقینە» وەســفی
دەکات .26کاتێکیــش بەعاشــیر دەکەوێتــە درۆکــردن و بــە
ڕۆژی ڕوونــاک بێبەشــە لــە عەقڵێکــی تەندروســت –بــۆ
منوونــە بانگەشــەی ئــەوەی دەکــرد ئــەو تەقەمەنییانــەی لە
تەقینەوەکانــی بالیــدا بــە کار هاتــوە ،تەنهــا بــۆ مەبەســتی
ڕوودانــی پشــێوی و شــێواندن دروســت کــراون ،بــەاڵم
ئەمریکییــەکان گۆڕیویانــە بــە «بۆمبــی ئەتۆمیــی ورد»
بــۆ لەکەدارکردنــی جیهادییــەکان 27-هــاوکات خــودی
خۆشــی کەســێکی زۆر ســەرنجڕاکێش نییــە .هاوشــێوەی

ئایدیا دیپلۆماتیك

(راشــید غەنوشــی) نزیکــەی بیســت ســاڵی لــە تاراوگــە
بــە ســەر بــردوە .چەشــنی غەنوشــی هەتاوەکــوو ئــەو
ڕژێمــە عەملانییــەی کــە لــە ســەر دەســتی چەوســێرنابوەوە
نەڕووخــا ،نەگەڕایــەوە واڵت ،هــەر بە چەشــنی (غەنوشــی)
ش دانــی بەمــەدا نەنــا ،بــەاڵم بــە پێچەوانەی غەنوشــییەوە
بەعاشــیر بــە ئاشــکرا پاڵپشــتیی تیــرۆری دەکــرد ،بــاوەڕی
وەهــا بــوو «هیــچ ژیانێــک لــەوە ســەرفرازتر نییــە کــە
مــرۆڤ لــە جیهــاددا شــەهید بێــت» ،28ســەرەڕای ئــەوەی
وەک پیشــەی هەمیشــەیی ئــەم جــۆرە کەســانە ،بــە
درێژایــی  72ســاڵ و بەوپــەڕی ســادەیی و دڵفراوانییــەوە
ئــەم شــەرەفەی [شــەرەفی شــەهیدبوون لــە جیهــاددا] بــۆ
کەســانی تــر بــە جــێ هێشــتوە .ئەگــەر بەعاشــیر باشــرین
مناینــدەی بەعەرەبکردنــی ئیســامی ئەندۆنیســیا بێــت،
هــۆکاری بەشــێکی ئەمــە –وەک بنــادن -هەڵگرتنــەوەی
جێپێــی باوانیەتــی لــە یەمــەن.
ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە حکوومەتــی ئەندۆنیســیا
بەدرێژاییــی دەیــەی یەکەمــی هــەزارەی ســێیەم،
بەوپــەڕی دۆســتایەتییەوە مامەڵــەی لەگــەڵ بەعاشــیردا
کــردوە .کاتێــک ئەمریــکا بــەو کەســەی ڕاگەیانــد کــە
دەبێتــە ســەرۆکی واڵت لــە کاتــی داهاتــوودا؛ (میگاواتــی
ســۆکارنۆبۆتری ) –کچــی ســۆکارنۆی دامەزرێنــەر و
بەرهەڵســتکاری ئیســامیزمی ڕادیــکاڵ -کــە دەخوازێــت
[واتــە ئەمریــکا دەخوازێــت] «بــە شــێوازێکی تایبەتــی
بەعاشــیری ڕادەســت بکرێــت» بــە پێــی سیاســەتێکی
نامــۆی ئیــدارەی بــۆش ،کــە داوای ڕفاندنــی تیرۆریســتە
گومانلێکراوەکانــی جیهانــی ســێ و ئەشــکەنجەدانیان
دەکات ،دەڵێــن گوایــە میگاواتــی گوتویەتــی« :ناتوانــم
کەســێکی لــەو جــۆرە ڕادەســت بکــەم .خەڵکــی ئــەوە
ئاشــکرا دەکــەن» .29بەعاشــیر بــە تۆمەتــی تێوەگالنــی
لــە تەقینەوەکانــی «ماریــۆت» و «بالــی» حکــوم درا ،لــە
تۆمەتــی یەکەمــدا بــێ تــاوان دەرچــوو ،بــەاڵم بــە  30مانگ
زیندانــی حکــوم درا بــەو تۆمەتــەی لــە نــاو زیندانــدا گاڵتە
و ســوکایەتی کــردوە بــە تۆمەتەکــەی داداگ« :بوونــی
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زانیاریــی پێشــوەخت» ســەبارەت بــە هێرشــەکەی بالــی،
بــەاڵم تەنانــەت لــە تێهەڵچوونــەوەی بڕیارەکــەدا ئــەم
تۆمەتەیشــی لــە کــۆڵ کەوتــەوە و بــە بــێ هیــچ سـزایەک
ئــازاد کــرا .چەنــد دەنگۆیــەک هەبــوون کــە کەســانی
بەهێــزی ســوپا و سیاســەت دەیپارێــزن؛ بــۆ منوونــە بوونــی
پێوەندیــی بەعاشــیر بــە (حەمــزە حــاز)ی جێگری پێشــووی
ســەرۆکەوە ،کــە پێدەچێــت گرینگیدانەکانــی بــە ئیســامی
تونــدڕەو هۆکارەکــەی ئــەوە بێــت کــە ڕێگــەی فرەژنیــی
پــێ بدرێــت .30هــەر بۆیــە جێگــەی سەرســوڕمان نییــە کــە
بەعاشــیر وەهــا هەســت بــکات خاوەنــی حەســانەیەکە و
دەپارێزرێــت .ئەگــەر شــتێکی بێزارکــەری وەک خــراپ
مامەڵەکردنــی ئیســامییەکان بــە شــتێکی تراژیــدی لــە
قەڵــەم بدەیــن ،ئــەوا دەشــێت بڵێیــن خۆبەزلزانیــن بــوە
مایــەی کەوتنــی بەعاشــیر .ئەگــەر بڕیــاری دابێــت دوای
ئازادکردنــی لــە زینــدان ســنوورێک بــۆ زیانەکانــی دابنێت،

سهرۆكی تایلەند

ئــەوا دەتوانێــت کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی بهینێــت وەک
پیاوێکــی پێشــووی دەوڵــەت ،پیاوێکــی بێڕێــز کــە داوای
ڕق و قینــە دەکات و عەقڵــی گەنجــان ژەهــراوی دەکات
لــە پرســی ئاشــتیدا ،بــەاڵم نەخێــر ئــەم شــێخە بەتەمەنــە،
ســەرەڕای زیاتــر لەدەســتدانی عەقــڵ و هۆشــی ،خواســتی
خۆکوژیــی هەبــوو ،خەریکــی جێبەجێکردنــی بیرۆکەیــەک
بــوو بــۆ دروســتکردنی ســەربازگەیەک بــۆ مەشــقپێکردنی
تیرۆریســتەکان لــە «ئاچیــە» .ئەمەیــش لــە ڕووکەشــدا
بەڵگەیەکــی حاشــاهەڵنەگرە ،کاتێــک هەرێمەکــە بــە
دەنگدانێکــی بێشــومار دەنگــی بــە شــەریعەتی ئیســامی
داوە ،ئیســامی فەندەمێنتاڵیــش ڕیشــەکانی لــە تەونــی
کۆمەاڵیەتیــدا چەســپیوە .چــی شــوێنێک لەمــە باشــر
هەیــە بــۆ بــە ســەربازکردنی جیهادییــەکان و ڕاهێنانیــان؟
بــەاڵم وەک گوتــم ،ئاچییــەکان گەلێــک شــانازیی بــە
خۆیانــەوە دەکــەن ،پێویســتیان بــە ئاژاوەچییەکــی جــاوی
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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نەبــوو کــە بــە ئایدیــا نامۆکانــی ناڕەحەتییەکانــی نێوانیــان
بورووژێنێــت و بیگۆڕێــت بــۆ پەڕگیریــی.
ســەرەڕای ئــەوە ،بارودۆخــی ئــەم دوایییــەی ئەندۆنیســیا
چوەتــە نــاو ڕەوتــی گۆڕانکارییــەوە .لــە هەڵبژاردنەکانــی
ســاڵی 2009دا ،بــۆ یەکــەم جــار و لــە مــاوەی 10
ســاڵدا ناچــار بــە پاشەکشــێ بــوون ،هــۆکاری ئەمەیــش
دەگەڕێتــەوە بۆئــەوەی زۆرێــک لــە ئەندامانیــان ناخیــان
پــڕ بــوە لــە توندوتیــژی و کوشــتوبڕی بــەردەوام ،لــە
داخوازیــی توندوتیــژی و کوشــن ،لوتبــەرزی و تیــرۆر،
شۆڕشــی ئیســامیی بــەردەوام 10 .31پارتــە ئیســامییەکە
لــە لوتکــەی پاڵپشــتیی جەماوەریــی خۆیانــەوە کــە
 38%بــوو ،پاڵپشــتییەکانیان دابــەزی بــۆ کەمــر .30%
هەتاوەکــوو ئێســتایش ئــەو ژمارەیــە ســەیر تەماشــا
دەکرێــت ،بــەاڵم دەشــێت بەڵگــەی ئــەوە بێــت کــە کاتێک
داوا لــە ئیســامییەکان دەکرێــت بەشــداری لــە حکوومەتدا
بکــەن ،چەشــنی هەمــوو سیاســییەکانی تــر دەبێــت بچنــە
ژێــر بــاری ئــەو یاســا و ڕێســایانەی سیاســییەکانی تــر
ئایدیا دیپلۆماتیك

دەچنــە ژێرییــەوە ،کاتێکیــش دەستەوەســتان دەبــن لــە
پێشکەشــکردنی وەاڵمێکــی خــوازراودا ،داوا لــە دەنگدەران
دەکــەن خۆیــان پیشــان بــدەن .بێگومــان ئەمەیــش
هــۆکاری دوودڵیــی ئیســامییەکانی میــر و تونســە و
هۆکارێکیشــە بــۆ هێشــتنەوەی هەوڵەکانیــان لــە دەرەوەی
دەســەاڵتی سیاســیی ڕاســتەقینەوە .لــەم دەمــەدا گروپێکی
سیاســیی دەمارگیــر کــە خــۆی لــە «پارتــی دادپەرەوەریــی
گەشــاوە»دا دەبینێتــەوە ،بوەتــە فراکســیۆنێکی بچــووک و
ڕێــژەی پشــتیوانانی گەییشــتوەتە نزیکــەی .8%
لــە نێوەنــدی ئــەم کەشــوهەوا تەنـراو بــە ســڵەمینەوەیەدا،
کــە ڕاپۆرتــە هەواڵییەکانــی ڕۆژنامــە بیانــی و ناوخۆیییــە
هــەرە بەربــاوەکان زیاتــر دووپاتیــان کــردەوە –کــە
دەک ـرا ،گــەر بڕێکــی پێویســتی هەبوایــە ،ئەوەیــش ببێتــە
هەڵبەســتنی ئــەو حەقیقەتــەی هەوڵــی وەســفکردنی
دەدەن -دوا جــار دامــەزراوەی سیاســیی واڵت درکــی بــەوە
کــرد کــە دەتوانێــت باعشــیر بکوژێــت ،بــەاڵم حکوومــەت
هەڵــەی پیشــاندانی ســیامی ئامۆژگارێکــی چەوســاوە
– چەوســاوە بــە هــۆی بیروبۆچوونــە ئایینییەکانییــەوە-
دووبــارە ناکاتــەوە ،یاخــود هەڵــەی ســەرکوتکردنی دەنگــی
ئۆپۆزســیۆن بــە تۆمەتــی خیانــەت .ئــەم جــارە ویســتیان
بــە شــێوەیەکی توندوتــۆڵ و بــێ کەلێــن یاســاکان جێبەجێ
بکــەن و بــە ڕاشــکاویی تۆمەتبــاری بکــەن بــە پێشــێلکردنی
یاســای تیــرۆر و یاســای تاوانــکاری ،مەترســیدارترین
تۆمەتیــش خــۆی دەبینێتــەوە لــە کۆکردنــەوەی کۆمــەک
بــۆ ئۆردووگایەکــی ڕاهێنانــی نیمچــە ســەربازی .32ئــەم
جارەیــان تۆمەتەکــەی بــە ســەردا ســاخ بــوەوە و لــە مانگی
جونــی 2011دا بەعاشــیر بــە  15ســاڵ زیندانــی حکــوم درا.
یەکێــک لــەو ڕووداوە الوەکییــە ناوازانــەی ئــەم پێشــهاتە
پــڕ مەترســییانەی شــڵەقاند «کەیســی تەوقەکردنکــە»
بــوو ،کــە بــۆ ماوەیەکــی کــورت کۆمەڵێــک تۆمەتــی
جیهانیــی ڕووبــەڕووی جەنابــی وەزیــری تەکنەلۆژیــا و
زانیــاری و پێوەندییەکانــی ئەندۆنیســیا کــردەوە« .تیڤانــۆل
ســیمربینگ» کــە ســەرکردەی «پارتــی دادپەروەریــی
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گەشــاوە»یە ،بەدەســتەوەگرتنی ئــەم پۆســتەی ئــەوە
ڕوون دەکاتــەوە –کاتێــک دەڕوانینــە ئــەو پاڵپشــتییە
الوازەی پارتەکــەی هەیەتــی -کــە ئیســامییەکان لــە
ئەندۆنیســیا هەرگیــز بــێ مەترســیی نەبــوون .تیڤانــۆل
هــەر بەتەنهــا ناتوانێــت بــە ســیفەتێکی فەرمــی پیرۆزبایــی
لــە خــۆی بــکات ســەبارەت بــە دەستپێشــخەرییەکەی بــۆ
پاککردنــەوەی ئینتەرنێــت لــە «بابەتــە خراپــەکان» ،بەڵکوو
بــۆ خۆهەڵقورتاندنــی لــە ژمارەیــەک بابەتــی دەرەوەی
بازنــەی پســپۆڕییەکەی خــۆی ،وەک داوکارییەکانــی
بۆجێبەجێکردنــی شــەریعەتی ئیســام و جیاکردنــەوەی
تــەواوی ژنــان و پیاوانــی بیانــی لــە شــوێنە گشــتییەکان.
لەگــەڵ ئەوەیشــدا ســوورە لــە ســەر ئــەوەی کــە وەهابیــی
نییــە ،33ئــەم دانپێدانانــە گشــتییەی هیوایەکــی دروســت
کــردوە کــە کاریگەریــی ئامــۆژگارە ســعوودییەکان لــە نــاو
ئەندۆنیســیدا ڕوو لــە لێژییــە .لــە دیمەنێکــدا ئۆبامــا –لــە
یەکێــک لــە ئەرکەکانــی ســاڵی 2011ـــیدا کــە خــۆی لــە
ڕۆشــنگەرکردنی جیهانــی ئیســامیدا دەبینییــەوە -و ژنــە
ڕووگەشــەکەی (میشــێل) دەردەکــەون .پێویســت بــوو
لــە ســەر جەنابــی وەزیــر نــەک بــە دەســتێک بەڵکــوو بــە
هــەر دوو دەســت ،پەنجەکانــی خامنــی یەکــەم بگوشــێت.
پــر بــە دەم پێدەکەنیــت؟ بەڵــێ ئــەوە تیڤانــۆل ســیمربینگە
کــە بیروباوەڕێکــی فەندەمێنتااڵنــەی هەیــە .کاتێکیــش
دەربــارەی ئــەم بابەتــە پرســیاری لــێ ک ـرا ،لــە ســەرەتادا
بانگەشــەی ئــەوەی دەکــرد کــە «ناچــار» بــوە دەســت
لــە خامنێکــەوە بــدات ،کــە هەمــوو الیــەک دەزانــن
نــە ژنیەتــی و نــە خوشــکیەتی ،بــەاڵم وەزیــر هیــچ
حســابێکی بــۆ تەکنەلۆژیــای پێوەندییــەکان و زانیارییــەکان
نەکردبــوو ،کاتێکیــش بــە خێرایــی ڤیدیــۆی تەوقەکردنەکــە
لــە ئینتەرنێتــدا بــاو بــوەوە ،ناچــار بــوو بــە شــێوەیەکی
شــەرمەزارانە پاشەکشــێ لــە قســەکانی بــکات.
هەڵــە و ڕاســتی الی ئیســامییەکان« :هــەر دووکیــان
کێشــەن» ،وەک پەرلەمانتــاری عەملانــی (بۆدیــان
ســۆگامتکۆ) بــە داخ و حەرسەتێکــەوە دەڵێــت« :هیچــم

لــێ مەپرســن چــی باشــە و چــی خراپــە» .34تەنهــا یــەک
ڕوانیــن بــۆ پێشــەنگەکەی تیڤانــۆل –واتــە ســعوودیە-
بەســە هەتاوەکــوو بــە باشــرین شــێوە وێنەیەکــی خێرامان
دەســت بکەوێــت ســەبارەت بــەو داهاتــوەی چاوەڕێــی
ئەندۆنیســیا دەکات .لــە ســعوودیە تــرس و تۆقینێکــی
ئاشــکرا بــاڵ بــە ســەر پیاوانــی ئایینیــدا دەکێشــێت ،ترســی
بچوکرتیــن هێــای کەســانێک کــە خواســتی شــتێکیان
هەبێــت بــە نــاوی «فەرامۆشــکردنی حیجــاب» و ڕیســکی
ژنــان بــە پێشــێلکردنی یاســا و بــە تەنهــا چوونــەدەرەوەی
بــە بــێ هیــچ مەحرەمێــک ،کاری سێکســیی لــە
دەرەوەی چوارچێــوەی هاوســەرگیری ســزای یاســایی لــە
ســەرە ،بــە شــێوەیەکی تیۆرییــش ســزاکە ســەربڕین و
بەردبارانکردنــە .ئەمــە لــە کاتێکــدا دەگوترێــت ()70%ی
هاوســەرگیرییەکانی دەوڵــەت لــە جــۆری «هاوســەرگیریی
کاتی»ـــین ،کــە دەشــێت مــاوەی چەنــد کاتژمێرێــک
بــەردەوام بێــت ،زۆرینــەی جــار ئەمــە ڕووپــۆش و بەرگێکە
بــۆ لەشفرۆشــی .لەشفرۆشــییە ئاشــکراکەیش –لەگــەڵ
قەدەغەکردنــی بــە شــێوەیەکی فەرمــی و بەس ـزاگەیاندنی
ئەنجامدەرانــی بــە توندتریــن سـزا -لــە نــاو ســەرجەم چین
و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی ســعوودییدا بــاو بوەتــەوە،
تەنانــەت پۆلیســی ئایینــی بــە شــێوەیەکی ڕێکخــراو
هێرشــی بردوەتــە ســەر ماڵــە لەشفرۆشــەکان لــە هــەر
دوو شــاری مەککــە و مەدینــەی پیــرۆز .هەمــوو ئەوانــە
دەکرێــت چاوپۆشــییان لــێ بکرێــت و لێــی ببوررێــت،
ئەگــەر ئەنجامەکــە بریتــی بێــت لــەوەی کەســەکان کار و
کــردەوە تایبەتییەکانــی خۆیــان جێبەجــێ بکــەن بــە بــێ
هیــچ تەنگپێهەڵچنینێــک ،بــەو مەرجــەی شــانازیی بــە
تاوانەکەیــەوە نــەکات و جــاڕی بــۆ نــەدات .ئەمــە ئــەو
ئاڕاســتەیەیە کــە لــە ڕووی مێژووییــەوە شــتەکانی پێــدا
ڕۆیشــتوە ،بــەاڵم نــەک لــە دوای ئێســتاوە« .جاکارتــا»
بــە درێژاییــی مــاوەی ســەرەتای هــەزارەی ســێیەم وەک
پایتەختــی چێــژ و ڕابواردنــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا
بەناوبانــگ بــوو .ئۆبامــا بــە دیاریکــراوی ئــەم شــارەی
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

78

هەڵبــژارد هەتاوەکــوو دواییــن گوتــاری جیهانیی ئیســامیی
تێــدا پێشــکەش بــکات ،ئەمەیــش لــە پێنــاو گێڕانــەوەی
یادەوەرییــە دڵنشــینەکانی نەریتیــی لێبوردەیــی لــەم واڵتە،
کــە پایتەختەکــەی لــە منداڵیــدا ئۆبامــای لــە خــۆ گرتبــوو،
بــەاڵم دیمەنــی ژنــان و پیــاوان ،کــە بــە شــێوەیەکی بێامنــا
پۆشــینی جلوبەرگــی دەشــتەکی و خێلەکییــان کردوەتــە
شــتێکی بــاو ،جــا ئیســامییەکان وەک هێزێکــی سیاســی
پاشەکشــە بکــەن یــان نــا ،لــە زۆر جێگــە و وەک هێزێکــی
کۆمەاڵیەتیــی ســەرکەوتنیان بــۆ نــوورساوە .چارەنــووس
و داهاتــووی ئەمــە لــە ســەر موســوڵامنێکی ئاســایی
بریتییــە لــە ڕەوتــی ڕووداوەکان ،بــە جۆرێــک هەمــان
ئاڵۆزیــی شــەقامەکانی ڕیــای هەڵدەگرێتــەوە .ئــەو درۆ
و ناڕاســتییانەی کــە موســوڵامنانی ئاســایی پێویســتی بــە
گوتنیانــە بــە ئاشــکرایی ڕوویــان لــە زیادبــوون کــردوە،
پاشــان بوونــی پێویســتییەکی بــەردەوام بــۆ ئازاردانــی
هەڕەمەکیــی ســەرپێچیکاران ،کــە لەمــڕۆدا لــە ســەر
شــتێک سـزا دەدرێــن ،کــە ڕەنگــە ســبەینێ ببێتــە جێگــەی
قەبووڵکردنێکــی بەرفــراوان.
«ئازادیــان دەوێــت ،هەتاوەکــوو بتوانیــن لــە
کۆمەڵگەیەکــی مەدەنــی و فرەییــدا بــە ئاســانی پارتــە
سیاســییەکان دروســت بکەیــن» .ئەندامێکــی کۆمەڵــەی
ئیخــوان موســلیمینی میــر و یەکێــک لــەو کەســانەی بــە
میانڕەویــی نــارساوە ،لــە مارســی 2011دا بــەم شــێوەیەی
ســەرەوە بــۆ ڕادیــۆی (بــی بــی ســی)ی بەریتانــی قســەی
کــرد .ئــەوەی جێگــەی تێبینییــە کــە دوای ئــەم قســانەی،
وەک منوونــەی واڵتێکــی موســوڵامن ئامــاژەی بــە مالیزیــا
کــرد کــە میــر دەیەوێــت بــە ئاڕاســتەکەیدا بــڕوات،
ئەوەیشــی زیــاد کــرد« :ناکرێــت پێــش ئــەوەی هەلــی
تەواوەتیــان بدەنــێ حکومــان بــە ســەردا بــدەن ،ئێمــەی
ئیســامییەکان پێویســتامن بــە هەلــە» .35ئــەو وانەیــەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە مالیزیــاوە فێــری دەبێــت،
کــە ئــەم ئیســامییەیش ئەگــەر تەنهــا دەقیقەیــەک
کاتــی خــۆی بــۆ تەرخــان بــکات بــۆ بینینــی ڕاســتییەکە

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەتوانێــت لێــی تــێ بــگات ،وەک ڕۆژی ڕوونــاک دیــارە:
ناتوانیــت ئیســامییەکان بهێنیتــە تەنیشــت خوەتــەوە،
هەتاوەکــوو ئــەو دەمــەی دەردەکەوێــت ســەربازان
خۆشەویســتیی دیموکراســییان لەدڵدایــە .بســتێک لــە
ڕووبــەری گۆڕەپانەکەیــان بدەیتــێ ،دەســت بــە ســەر
تــەواوی گۆڕەپانەکــەدا دەگــرن ،پاشــان ڕێســاکانی یارییەکە
دەگــۆڕن؛ هەتاوەکــوو ئــەوە دووپــات بکەنــەوە کــە
هەمیشــە ب ـراوە دەبــن .لــە هەمــوو ئەوانەیــش گرینگــر
ئەوەیــە کــە لــە یاریــی هەڵــدان بــۆ گۆڵــە دوورەکان
ناتوانیــت لــە ئیســامییەکان ببەیتــەوە .لــەو دەمــەی
قســە دەربــارەی ئارامگرتنێکــی تەواوەتــی دەکــەن ،بــە
بەردەوامــی لــە کاری خۆیانــدان .پێناســەی ڕاســتەقینەی
میانڕەویــی بریتییــە لــە زانینــی کاتــی گونجــاوی ڕاوەســتان،
ئــەوەی بــە گشــتی ئیســامییەکان تێیــدا هاوبەشــن بریتییە
لــە ملنەدانیــان بــۆ پلــەی دوەمــی و سازشــنەکردنیان لــە
ســەر پلــەی یەکــەم .ئیــر ڕەخنەگرتــن لــە ئیســام –یــان
النــی کــەم ئــەوەی ئــەوان بــە ئیســام دەیناســێنن -هاوتایە
بــە بانگەشــەکردن بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی یاســای جیاکاریی
(کــە لەگەڵیــدا ڕێگــە بــە ئەنجامدانــی کاری سێکســی
دەدات) لــە دانیشــتنێکی تــەواوی ئەنجوومەنــی پیرانــی
ئەمریــکادا .ئیســامییەکان ،هەتاوەکــوو ئــەو دەمــەی
دڵنیــا دەبــن کــە بــە پێــی تێگەییشــتنی ئیســامییەکان
گوزارشــت لــە گشــت ناکۆکییەکانیــان دەکرێــت،
ســوکانی شــۆفێری وەرناگــرن .ئــەم جــۆرە پاڵپشــتییەی
بزووتنــەوە عەملانییــەکان لــە ڕابــردوودا بــە دەســتیان
هێنــاوە – النــی کــەم وەک ئــەوەی ڕاگەیەن ـراوە -دەبێتــە
هەڵــم .لــە ئۆگۆســتی 2011دا خامنــە چاالکوانــی مالیــزی
(نورحەیاتــی قەب ـراوی) –دەرهێنــەری یەکێــک لــە فیلمــە
دیکۆمێنتارییــەکان دەربــارەی یاســا نوێیــە تونــدەکان،
کــە بــە ســەر جلوبەرگــی ژنانــی واڵتــدا ســەپێرناون -ڕای
گەیانــد کــە هەندێــک لــەو ژنانــەی دواندوونــی ڕەتیــان
کردوەتــەوە لــە فیلمەکــەدا ڕووخســاریان دەرکەوێــت.
ئەمەیشــیان لەبــەر هــۆکارە ئایینییــەکان نەبــوە ،بەڵکــوو

79

لەبــەر ئــەوەی ترســی تۆڵەســەندنەوەیان هەبــوە.
هەروەهــا نورحەیاتــی ئەوەیشــی ڕاگەیانــد کــە مالیزیــا
واڵتێکــە لــە نــاو تــرس لــە ئیســامییە ڕادیکاڵەکانــدا دەژی.
«ئەگــەر نەبیتــە شــوێنکەوتەی ڕەوتــی بااڵدەســت ،بــە بــێ
دادگایــی لــە ســێدارە دەدرێیــت» .ئەمــە گوتــەی قەبـراوی
بــوو ،ئەوەیشــی نەشــاردەوە کــە ئــەو کەســانەی هەڵگــری
ئایدیــای جێگــرەوە یاخــود پێشــکەوتووترن «ناتوانــن
ئاشــکرای بکــەن».36
پەراوێز:

( ،)Melayuکۆمهڵهیهکــی ئیتنیــی دێرینــی دوورگهکانــی
باشــووری خۆرههاڵتــی ئاســیان ،لــه ئێســتادا نهوهکانــی ئــهم
ڕهگـهزه مرۆییـه لـه هـهر یـهک لـ ه واڵتانــی (مالیزیــا و ئهندۆنیســیا
و تایلهنــد و هتــد) دهژیــن.
مهبهســت لــه مهالیۆییهکانــی ئــهو واڵتانــهی تــره کــه لــه
پهراوێــزی پێشــووتردا بــاس کــران ،جگــه لــه مالیزیــا.
( )Ochlocracyحکومــی کهســانی ههرچــی و پهرچــی و بــێ
ن ـهزم.
شاعیری ئینگلیزی جیۆڤانی شوسهر (.)1400-1343
وهک زۆرێــک ل ـه واڵتانــی ئیســامی –ب ـه کوردستانیش ـهوه -ک ـه
نکۆڵــی لــهوه ناکرێــت میللهتگهلێکــی موســوڵامنن ،جــا بــه هــهر
رێگهی ـهک بووبن ـه موســوڵامن ،جۆرێــک ل ـه نهریتــی ئاییندارییــان
ههیــه کــه لهگــهڵ ههلومهرجــه تایبهتییهکــهی خۆیانــدا
گونجــاوه ،وات ـه موســوڵامنێتییهکی لۆکاڵیی ـه .ب ـهاڵم ل ـه گشــت ئ ـهم
واڵتانـهدا و پــاش ئـهوهی رێکخـراو و پارتــی ئیســامی دهردهکـهون،
ئ ـهم بناغ ـه کۆمهاڵیهتی-ئاینداریی ـه شــڵۆق دهک ـهن و ب ـه کۆمهڵ ـه
بیروباوهڕێکــی نامــۆ بــه ژینگــه لۆکاڵییهکــه پــڕی دهکهنــهوه،
ئیــدی دهکهونــه رهجمکردنــی ئــه نهریتــه ئایندارییــه لۆکاڵییانــه
و پیشــاندانی ئهڵتهرناتیڤــه هاوردهکــراوهکان ،کــه بــه زهرووریــی
لــه بهرکهوتنیــان لهگــهڵ نهریتــه لۆکاڵییــهکان ،ئهڵتهرناتیڤــی
تونــدڕهو دهردهکــهون .مــرۆڤ دهتوانێــت بــهراوردی  20بــۆ 30
ســاڵی ڕابــردووی ئاینداریــی ل ـ ه واڵتهک ـهی لهگ ـهڵ ئێســتادا بــکات
(قۆناغــی پیــش دهرکهوتنــی پارتــی ئیســامیی میانــڕهو و شــاری،
لهگــهڵ قۆناغــی دوای دهرکهوتنــی) ،ئــهو کات ههســت بــهوه
دهکات ئ ـهوهی رۆژێــک ل ـه رۆژان نهریتێکــی ئاینداریــی بــوه ،ل ـه

ئێســتادا ئ ـهم پــارت و رێکخراوان ـه دهیکهن ـه بیدع ـ ه و ح هرامک ـراو.
مهبهســت لــه تهقینهوهکانــی (12ی ئۆکتۆبــهری )2002ی
ناوچــهی «بالــی»ی ئهندۆنیســیایه ،کــه ناوچهیهکــی گهشــتیاریی
ئــهو واڵتهیــ ه و زۆربــهی قوربانییهکانیــش گهشــتیاری بیانــی
بــوون ،ک ـه بریتیبــوون ل ـه نزیک ـهی  200کــوژراو و زیاتــر ل ـه 250
برینــدار ،ب ـه خوێناویرتیــن پهالمــاری س ـهر ئ ـهو واڵت ـه دادهنرێــت
ل ـه مێــژوودا.
(ئهحمــهد ســۆکارنۆ  ،)1970-1901ســاڵی ( )1945بــوە یهکــهم
ســهرۆکی ئهندۆنیســیا.
(ســۆهارتۆ  )2008-1921دوەم سـهرۆکی ئهندۆنیســیا بــوو ،ســاڵی
( )1967بــوە سـهرۆکی واڵت.
کۆمهڵێکــی ئایینــی و کولتوورییــن و مهزههبێکــی خۆیــان
ههی ـه ب ـه نــاوی (مرمۆنیــزم) ،مۆرمۆنیــزم وهک مهزههبێکــی نوێــی
ئایینــی مهســیحی ههژمــار دهکرێــت و ســهرهتاکانی دهگهڕێتــهوه
بــۆ نیــوهی یهکهمــی ســهدهی نــۆزده ،ئــهوکات کهســایهتییهک
بــه نــاوی (جۆزیــف ســمیس) بانگهشــهی ڕاب هرایهتیــی ئــهم
مهزههبــهی کــرد و لهمڕۆیشــدا وهک باوهڕێکــی جیــاواز لــه
پڕۆتســتانتیزم کار دهکــهن.
میگاواتــی ســۆکارنۆبۆتری ( ،) 1947-کچــی گـهورهی (ســۆکارنۆ)ی
یهکــهم ســهرۆکی ئهندۆنیســیایه ،میگاواتــی ســاڵی ( )2001وهک
یهکـهم ژن بــوە سـهرۆک کۆمــاری ئهندۆنیســیا و مــاوهی ســێ ســاڵ
لـهو پۆســتهدا مایـهوه.

سەرچاوە:
تطــور ونشــاة االســام السياســي والجماعــات
االرهابيــة
ماليزيا ،تايلند ،اندونيسيا
دامەزراوەی (الهنداوی للفكر والنشر)
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بەم دوایییانە باسوخواسى زۆر لە ئارادان لە سەر ئەگەرى پێکهێنانى هاوپەیمانێتییەک ،یان
بەرەیەکى یەکگرتوو لە نێوان ڕووسیا و تورکیا و ئێران دوابەدواى سەپاندنى سزاکانى ئەمەریکا
بە سەر ئێراندا .هەر سێکیان هەوڵى دروستکردنى هاوپەیمانێتییەک دەدەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى
ئەو سزایانە .هەر لە ساڵى 2017ەوە هەماهەنگیى یەکتر دەکەن لە سووریا بە ڕێگەى (دیالۆگى
ئەستانە) .ئەمە جگە لە تەبەناکردنى سیاسەتى ئیقلیمى دژ بەو سیاسەتانەى ئەمەریکا دەیانگرێتە
بەر لە ناوچەکە ،ئەمەیش لە دۆخى کوردەکاندا زۆر بەڕوونى دیارە .هەر چەند چەندین فاکتەر
هەن کە وا دەکات بەرەو پێکهێنانى ئەو جۆرە هاوپەیمانێتییە بچن لە نێوان هەر سێ واڵت ،بەاڵم
لە هەمان کاتیشدا لەمپەر هەن لە بەردەم سەرکەوتنى ،بەتایبەتى لە ژێر ڕۆشناییى ئەو کێشانەى
بەم دوایییەى لە نێوان ڕووسیا و ئێران لە الیەک و تورکیایش لە الیەکى ترەوە سەبارەت بە
چۆنیەتیى مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسیەى شارى ئیدلیب ،کە دواین حەشارگەى گروپە چەکدارەکانى
ئۆپۆزسیۆنە لە سووریا.

دەتوانیــن بڵێیــن ژمارەیــەک فاکتــەر هــەن کــە پاڵنــەرن بــۆ
هاوپەیامنێتیــى ئــەو ســێ واڵتــە ،ئەوانیــش بریتیــن لــە:

ســاڵى  ،2019کــە تێیــدا پێدانــی فڕۆكــەی شــەڕکەرى (ئێــف
)35ى بــە تورکیــا دوا خســت ،دواى ئــەوەى تورکیــا نیــەىت
کڕینــى سیســتەمى مووشــەکى بەرگریــى ڕووســی (ئێــس ــ
)400ى ڕاگەیانــد.

ئیــدارەى ئەمەریــکا لــە مانگــى ئــاىب 2018وە ســزاى
خســتە ســەر هــەر یــەک لــە ڕووســیا و تورکیــا و ئێ ـران.
لــە 8ى ئــاب سـزاى ســەپاند بــە ســەر مۆســکۆ بــە پاســاوى
تێــوەگالىن لــە ژەهراویکــردىن بەکرێگیراوێکــى پێشــووترى
ڕووســیا و کچەکــەى بــە غــازى مێشــک لــە بەریتانیــا.
لــە ســەر ئاســتى تورکیایــش ،واشــنتۆن لــە یەکــى ئابــدا
پــارەى وەزیــرى ناوخــۆ و وەزیــرى عــەدىل تورکیــا لــە
ئەمەریــکا هەڵپەســارد و ڕێگــەى نــەدان بێنــە نــاوى خاکــى
ویالیەتــە یەکگرتــوەکان .لــە الیەکــى تــرەوە باجــى زیاتــرى
خســتە ســەر هەنــاردەى ئەلەمنیــۆم و پــۆال لــە تورکیــا ،کــە
لــە  20%بــوو بــە  .50%بــە هــۆى ئــازاد نەکــردىن قەشــەى
ئەمەریکــى (ئەنــدرۆ برانســۆن) ،کــە هــەر لــە 2016وە
دەستبەســەر ک ـراوە بــە تۆمــەىت ســیخوڕیکردن و تیــرۆر.
لــە  14ئابیشــدا ســەرۆک ترەمــپ ڕەزامەندیــى دەربــڕى
لــە ســەر پــڕۆژەى یاســاى بودجــەى خەرجیــى بەرگــرى بــۆ

یەکــەم گــەڕى ســزا ئابووریيــەکاىن ئەمەریــکا لــە 7ى
ئابــی ئــەم ســاڵدا دەســتى پــێ کــرد ،ســەرەتایش بانکــى
ئێـراىن و ژمارەیــەک لــە پیشەســازییە ســەرەکيیەکان بوونــە
ئامانــج دواى بڕیارەکــەى ترەمــپ بــە پاشەکشــەکردن لــە
ڕێککەوتنــى ئەتۆمــى و دووبــارە ســەپاندنەوەى س ـزا بــە
ســەر ئێرانــدا .بڕیاریــش وایــە گــەڕى دوەمــى ســزاکان
بچێتــە بــوارى جێبەجێکردنــەوە لــە مانگــى ترشینــى دوەم
و بەئامانجگرتنــى کــەرىت نــەوىت ئێــراىن.
هــەر ســێ واڵت یەکیــان گــرت بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى
ســزاکاىن ئەمەریــکا .تورکیــا ڕاشــکاوانە پاشەکشــەکەى
ئەمەریــکاى لــە ڕێکەوتنــى ئەتۆمــى لەگــەڵ ئێــران ڕەت
کــردەوە .وەزیــرى وزەى تورکیــا (فاتــح دۆمنــار) لــە 8ى
ئابــدا ڕای گەیانــد ،کــە تورکیــا بــەردەوام دەبێــت لــە
مامەڵــە بازرگانییــەکاىن لەگــەڵ ئێــران و کڕینــى غــازى

پاڵنەرەکانى لە یەک نزیکبوونەوە:

.1ڕووبەڕووبونەوەى سزاکانى ئەمەریکا:

سەبارەت بە ئێرانیش:
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ئەو پرسانەى وا دەکات تورکیا و ئێران هاریکار و هەماهەنگي یەکترى بکەن

1

قەیراًي کەًداو

2

قەیراًەکەى ئەًقەرە و پاش رادەست ًەکردًي عەبدوڵاڵ گولي و پشتیواًي کردًي پارتي دیووکراتي لە سوریا
واشٌتۆى

3

قەیراًە ًوێیەکەى ئێراى پاش تاقیکردًەوە هوشەکیەکەى ئێراى و دووبارە سەپاًدًەوەى سسا بەسەر تاراى
و واشٌتۆى

4

رێکەوتٌي الیەًەکاى لەسەر چارەسەرى سیاسي بەرێگەى داًوستاًدى ،ئەهەش دەبێتە
ڕووبەڕووبوًەوە
سەربازیەکاى لە سوریا هۆى دابەزیٌي ئاستي هەڵوێستە دژەکاى و بەرژەوەًدیەکاًي ًێواًیاى
و
حکوهەت
لەًێواى
ئۆپۆزسیۆى

5

کێشەکاًي سەر سٌوور

پێویست دەکات هەهاهەًگ و هاریکارى یەک بي ،بەهۆى رەهەًدە ئابورى و ئەهٌیەکاى

6

ئاراستەکاًي ئەم دواییەى تورکیا هەوڵدەدات پەیوەًدیەکاًي لەگەڵ روسیا ،چیي ،هیٌدستاى ،ئێراى باشتر بکات
وەک هەوڵێک بۆ راگرتٌي پارسەًگ و ًەرهي ًواًدى
تورکیا بەرەو ڕۆژهەاڵت

7

هەهیشە کوردەکاًي سەرچاوەى ًیگەراًي ئێراى و تورکیا ،بۆیە دروستبوًي هەر
کیاًێکي سیاسي بۆ کوردەکاى لە سوریا ڕەت دەکاتەوە

8

هەردوو واڵت بەراهبەر بە قەیراًي واڵتاًي کەًداو هەڵوێستێکي هاوشێوەى یەکتریاى
هەیە کە بریتیە لە هێوربوًەوە و چارەسەرى دبلۆهاسي

پرسي کورد لە هەرێن
یەک ئاهاًج
بەرژەوەًدى

و

یەک هەریەک لە تورکیا و ئێراى و رووسیا دەیاًەوێت هەًگاوێک لەپێشەوەى هەر جوڵەیەکي
ئەهەریکي بي لە ئەدلەب.

رسوشــتى لێــى .ســەبارەت بــە سـزاکاىن ئەمەریــکا بەرانبــەر
بــە ڕووســیا و ئێ ـران ،وەزیــرى دەرەوەى تورکیــا (چــاوش
ئۆغلــۆ) گــوىت :تورکیــا ناچــار نییــە پابەنــد بێــت بــە
ســزاکاىن ئەمەریــکا .هەروەهــا ئێرانیــش لــە ســەر زارى
وتەبێــژى وەزارەىت دەرەوەیــان (بەه ـرام قاســمى) لــە 12
ئابــی ئــەم ســاڵدا پشــتیوانیى خۆیــان بــۆ تورکیــا دەربــڕى

ئایدیا دیپلۆماتیك

و ڕای گەیانــد :تورکیــا بــە تەنیــا نییــە و تــاران ئامادەیــە
هەمــوو جــۆرە پشــتیوانییەک لــە تورکیــا و گەلەکــەى بکات
لــە ڕووبەڕووبوونــەوە بەرانبــەر ســزاکاىن ئەمەریــکا .لــە
ســەر هەمان ئاســت ،وەزیــرى دەرەوەى ڕووســیا (ســێرجى
الڤــرۆڤ) لــە میانــەى ســەردانێکى بــۆ ئەنقــەرە لــە 14ى
ئابــدا ،واشــنتۆىن تۆمەتبــار کــرد بــە (ئامانجگرتنــى ڕووســیا
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و تورکیــا و ئێــران بــە ڕێگــەى ســەپاندىن ســزاکان).
هــەر ســێ واڵت هــەوڵ دەدەن مامەڵــەى بازرگانییــان
بــە دراوى ناوخۆیــى بکــەن نــەک دۆالرى ئەمەریکــى.
ســەرۆکى تورکیــا ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان لــە 8ى
ئــاب ڕای گەیانــد :واڵتەکــەى پــاىن هەیــە بــۆ ئەنجامــاىن
ئاڵوگــۆڕى بــازرگاىن لەگــەڵ ئێــران و ڕووســیا بــە دراوى
ناوخۆیــى .ئــەم پالنەیــش لــە الیــەن وەزیــرى دەرەوەى
ڕووســیا جەختــى لــە ســەر کرایــەوە .کاتێــک لــە  14ئابــی
 2018گــوىت :بەکارهێنــاىن دراوى نیشــتامىن لــە ئاڵوگــۆڕى
بــازرگاىن یەکێکــە لــەو ئەرکانــەى چەندیــن ســاڵە هــەر دوو
ســەرۆکى ڕووســیا و تورکیــا ویســتى ئەنجامدانیــان هەیــە،
هەمــان پرۆســەیش لەگــەڵ ئێرانــدا جێبەجــێ دەکەیــن).
وەزیــرى بــارزگاىن و پیشەســازیى ڕووســیا (دێنیــس
مانتــۆرڤ) لــە لێدوانێکیــدا گــوىت :کــەرىت ئۆتۆمبێــى
ڕووســی دەســتى کــردوە بــە جێبەجێکــردىن گرێبەســتەکاىن
بــە دراوى نیشــتامىن لەگــەڵ تورکیــا.
.2هەڕەشەى جیابوونەوەى کوردەکان:

هــەر یــەک لــە ئێـران و تورکیا هاوبەشــن لەو مەترســییەى
هەیانــە لــە ســەر ئەگــەرى ســەرکەوتنى کــوردەکان لــە
باکــوورى ســووریا و دامەزرانــدىن دەوڵــەىت خۆیــان لــەو
ناوچانــەى لــە ژێــر دەســەاڵىت خۆیانــدان لــە ســووریا،
ئەمەیــش لێکەوتــەى نەرێنــی لە ســەر ئاســاییىش هــەر دوو
واڵت دروســت دەکات ،چونکــە ژمارەیەکــى زۆرى کورديــان
تێدایــە و ئامانجــى دامەزرانــدىن حوکمێکــى خودیــان
هەیــە لــە ناوچــەکاىن خۆیــان .چەندیــن ســاڵە هێــزەکاىن
تورکیــا لــە جەنگــى توندوتیــژ دایــە لەگــەڵ چەکــداراىن
پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان لــە باشــوورى خۆرهــەاڵىت
تورکیــا .ئێرانیــش لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى بــەردەوام دایــە
لەگــەڵ چەکــداراىن پــارىت ژیانــەوەی ئــازاد لــە کوردســتان
(پــژاک) لــە باکــوورى خۆرئــاواى ئێـران و پــارىت دیموکـراىت
کوردســتاىن ئێـران لەســەر ســنورەکاىن لەگــەڵ عێـراق .ئــەو
پارتــە کوردیانــە بنکەیــان لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە،
بۆیــە زۆربــەى جــار ئــەو دوو واڵتــە گــورز لــەو بنکــە و
بارەگایانــە دەوەشــێنن.

دیداری بەرپرسانی بااڵی بەرگری ڕووسیا و ئێران
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

84

لەمپەرەکانى بەردەم بەرەو پێشەوەچوونى پەیوەندیيەکانى تورکیا ــ ڕووسیا

1

هاوپەیماني تورکیا لەگەڵ ناتۆ و ئەمەریکا

2

هاوپەیماني رووسیا لەگەڵ ئێران و حکومەتي
سوریا

3

پشتیواني ڕووسیا بۆ یۆنان سەبارەت بە
کێشەى قوبرس

4

هەڵوێستي ڕووسیا لەهەمبەر پەیوەندیەکاني
تورکیا و ئەرمینیا

5

هەڵوێستي تورکیا لە قەیرانەکەى سوریا

6

قەیراني ئۆکرانیا

7

کودەتا سەربازیەکەى میسر

8

هەڵوێستي تورکیا بەرامبەر
ملمالنەکەى ئەرمینیا و ئازەربیجان

قەیراني

تورکیــا و ئێــران هەمیشــە لــە بــارەى پــرىس کــورد
هەماهەنگــن .لــە حوزەیــراىن 2018دا وەزیــرى دەرەوەى
تورکیــا ڕای گەیانــد ،تورکیــا و ئێــران لــە پێوەنــددان
بــۆ بەرەوپێشــەوەبردىن هاریکاریيــەکاىن نێوانیــان بــۆ
ڕووبەڕووبونــەوەى چەکــداراىن پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان
لــە ناوچــەى قەندیــل لــە باکــوورى عێــراق .تورکیــا و
ئێــران لــە ئــاىب  2018ڕێکەوتــن لــە ســەر بەهێزکــردىن
هاریکاریــى ســەربازى و ئەمنــى و هەواڵگریــى نێوانیــان
بــۆ ڕووبەڕووبونــەوەى ئــەو گروپانــە و بەهێزکــردىن
ئاســاییىش ســنورەکاىن نێوانیــان بــۆ ڕێگەگرتــن لــە دزەکردىن
چەکــداراىن کــورد لــە ســەر ســنوور.
هــەر چەنــد ڕووســیا هیــچ دوژمنکارییەکــى ڕاســتەوخۆى
لەگــەڵ کــورددا نییــە ،کەچــى نیگەرانــە لــە پێوەندییەکــەى
نێــوان کــورداىن باکــوورى ســووریا لەگــەڵ ئەمەریــکا ،کــە
پشــتیوانییەکى ســەربازیى ئاشــکرایان دەکات و پشــتیان
ئایدیا دیپلۆماتیك

پــێ دەبەســتێت وەک هێزێکــى مەیــداىن لــە ســووریا.
لــە الیەکــى تریشــەوە ئــەوان هــۆکارن بــۆ باڵوەپێکــردىن
هێــزەکاىن ئەمەریــکا لــەو ناوچانــەى لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــى
ئەواندایــە لــە خۆرهــەاڵىت فــورات .جگــە لــە دانــاىن
ئامێــرى (رادار)ى پێشــکەوتوو لــە الیــەن ئەمەریــکاوە
لــە ناوچــەکاىن کوبانــێ و ڕومیــان لــە ڕیفــى حەســەکە،
ئەمەیــش ڕێگەخۆشــکردنە بــۆ دامەزرانــدىن سیســتەمێکى
بەرگــرى لــەو ناوچانــەى لــە ژێــر دەســتى کــورد دان.
کــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ ســەردانەکەى نوێنــەرى
وەزیــرى دەرەوەى ئەمەریــکا (ویلیــام ڕوبــاک) بــۆ ئــەو
ناوچانــەى لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــى کــورداىن ســووریا دان .ئــەم
هەنگاوەیــش ڕووســیاى تــووڕە کــرد و وەزیــرى دەرەوەیــان
بــە (گەورەتریــن هەڕەشــەى وەســف کــرد بــۆ ســەر
ســەروەریى و یەکپارچەیــى ســووریا) .هێــزەکاىن ســووریاى
دیموکـرات (کــە زۆرینەیــان کــوردن) لــە الیەن واشــنتۆنەوە
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پشــتیوانییان لــێ دەکرێــت ،هــەر لــە ژێــر سەرپەرشــتیى
ئەمەریــکا خۆبەڕێوەبەرێتییەکیــان لــە شــێوەى حوکمــى
زاىت لــە ناوچەکــەدا داڕشــتوە .مۆســکۆیش بــەردەوام داوا
لــە ئەمەریــکا دەکات ئــەو جــۆرە چاالکییــە نایاســایییانە
ڕابگرێــت.
.3دابینکردنى غاز:

هــەر یــەک لــە ڕووســیا و ئێــران ،دوو واڵىت ســەرەکیى
هەنــاردەکارى غــازى رسوشــتین بــۆ تورکیــا .ڕووســیا لــە
پلــەى یەکــەم دێت بــە نزیکــەى  30ملیار مەتر چوارگۆشــە
ســااڵنە ،دواى ئەویــش ئێـران بــە نزیکــەى  11ملیــار مەتــر
چوارگۆشــە ســااڵنە ،تورکیــا هەمیشــە بەئاگایيــەوە مامەڵــە
لەگــەڵ مانــەوەى هێشــتنەوەى پێوەنــدى ئابووریــى بــاش
دەکات لەگــەڵ ئــەو دوو واڵتــە .تەنانــەت لــە دۆخــە پــڕ
پشێوییەکانیشــدا ،بــۆ ئــەوەى گرەنتیــى هاتنــى غــازى
هەبێــت بــۆ واڵتەکــەى ،بەتایبــەىت چونکــە تورکیــا بــەم
دوایییانــە زۆر پێویســتى پێیــەىت ،کــە ســااڵنە بــە تێکڕایــى
( )2.3%مەزنــدە دەکرێــت .ڕوســیا و تورکیایــش لــە
پــرۆژەى دامەزرانــدىن هێڵــى بــۆڕى ()Turksstream
هاوبەشــن ،کــە پێــک دێــت لــە هێڵێکــى
بــۆرى و درێژیــى هــەر یەکەیــان 15.75
ملیــار مەتــر چــوار گۆشــەیە لــە غــازى
رسوشــتى ســااڵنە هەنــاردە دەکــەن و
لــە ڕووســیاوە بــۆ تورکیــا درێــژ بوەتــەوە
و لەوێیشــەوە بــۆ ئەورووپــا بــە ڕێگــەى
دەریــاى ڕەش .بــەو مەرجــەى ســەرەتا
پێداویســتیى تورکیــا دابیــن بــکات ،ئینجــا
بچێتــە واڵتــاىن باشــوورى خۆرهــەاڵت و
باشــوورى ئەورووپــا.

.1بوونــى بەرژەوەندیــى دژ بــە یــەک لــە
ســووریا:

ملمالنێــى ســووریا یەکێکــە لــە دیارتریــن ئالنگارییــەکاىن
لــە بــەردەم ئەگــەرى ســەرکەوتنى هاوپەیامنێتیــى هــەر
ســێ واڵت ،هــەر چەنــد هــەر ســێکیان میکانیزمێکــى
ســێکوچکەیى بــۆ هەماهەنگیکــردن دامبەزرێــن لــە نێــوان
خۆیــان ســەبارەت بــە قەیــراىن ســووریا لــە (دیالۆگــى
ئەســتانە) ،بــەاڵم نەیانتــواىن خۆیان ال بدەن لــە ڕەتکردنەوە
نەبــووىن هیــچ جــۆرە ملمالنێیــەک ،یــان جەنــگ بــە
بریــکار لــە نێــوان ڕووســیا و ئێــران ،کــە پشــتیواىن لــە
ســووریا دەکــەن ،لــە الیەکــى تریــش ،تورکیــا کــە پشــتیواىن
لــە گروپــەکاىن ئۆپۆزســیۆن دەکات ،ئەمەیــش زۆر بــەڕووىن
لــە کۆبوونــەوەى ئەســتانە هەســتى پــێ کــرا ،کــە لــە 7
ی ئەیلــوول ئەنجــام درا .چونکــە لــەو کاتــەى هــەر دوو
ســەرۆکى ڕووســیا (پۆتیــن) و ســەرۆکى ئێ ـراىن (ڕۆحــاىن)
داواى دەکــردىن شــەڕکەرانیان دەکــرد لــە ئیدلیــب و
گێڕانــەوەى دەســەاڵىت حکوومــەىت ســووریا لــەو پارێزگایــە،
کەچــى ئــەردۆگان هۆشــدارى دا لــە وەســتاندىن (جۆگــەی

هەبوونى چەندین بەربەست

لــە الیەکــى تــرەوە ،ژمارەیــەک کێشــە
هەیــە لــە نێوانیــان ،کــە دەبنــە هــۆى
لەمپــەر لــە بــەردەم تەواوبــووىن
هاوپەیامنێتییەکەیــان ،دیارترنیشــیان:

فالدیمێر پۆتین و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان
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خوێــن) و داواى ئاگربەســتى دەکــرد لــە ئیدلیــب.
.2خاڵــە دژبەیەکەکانــى ڕووســیا و تورکیــا و
ئێــران:

مێژوویەکــى پڕاوپــڕ هەیــە بــە ملمالنێــى نێــوان تورکیــا و
ڕووســیا و ئێرانیــش لــە الیەکــى تــرەوە .هــەر لە ســەردەمى
دەوڵــەىت عوســانییەوە و پێــش دامەزرانــدىن کۆمــارى
تورکیــاى نــوێ لــە ســەر دەســتى (کەمــال ئەتاتــورک) لــە
ســاڵى  .1923چونکــە ئێــران یــە پێشــبڕکێکار و دوژمنــى
مێژوویــی تورکیــا دادەنرێــت ،ئەمەیــش هــەر لــە
ســەردەمى ئیمپراتۆریــەىت فارســەوە ،بــە هــۆى هەبــووىن
جیاوازیــى مەزهــەىب و ملمالنــێ لــە ســەر هەژمونــدارى و
دەســەاڵت .هەمــان خاڵیــش لــە ســەر ڕووســیا جێبەجــێ
دەبێــت ،جەنگــى قــرم ( 1853ــــ  )1856لــە نێــوان
ئیمپراتۆڕیــەىت ڕووســی ئارســۆدۆکىس و دەوڵــەىت عوســاىن.
پــاش دامەزرانــدىن کۆمــارى تورکیایــش ،ئــەو واڵتــە بــە
ئاگایــەوە پێوەندیــى توندوتۆڵــى لەگــەڵ ئەمەریــکا و
ئەوروپــا دروســت کــردوە .کــە هەمیشــە دیوارێکــى پتــەو
بــوو لــە بــەردەم مەترســیى ســۆڤیەىت و هــەر هەڕەشــەکى
تــر لــە ناوچەکــە ،بەتایبــەىت پــاش بــوون بــە ئەنــدام لــە
هاوپەیامنیــى ناتــۆ لــە ســاڵى  .1949تورکیــا ،کۆمــارى
ئیســامیى ئێ ـراىن بــە (واڵتێکــى تیرۆریســتى) لــە قەڵــەم
داوە ،کــە هەمیشــە هــەوڵ دەدات ئایدیۆلۆژیایەکــەى
هەنــاردەى تورکیــا بــکات ،کــە دژى عەملانیەتــە.
ســەربارى باشــربووىن پێوەندیــى هــەر ســێ واڵت ،پــاش
هاتنــى پــارىت دادوگەشــەپێدان بــۆ ســەر دەســەاڵت ،بــەاڵم
دۆخــى ملمالنــێ بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان بــووىن هــەر
مــاوە .ئەمەیــش ڕوونــر لــە ســووریا و عێـراق دەرکــەوت.
تــا ئێســتا ئێــران تورکیــا بــە هاوپەیامنێکــى مێژوویــى
و تەقلیــدى بــۆ هــەر یــەک لــە ئەمەریــکا و ئەوروپــا
ســەیر دەکات .هەمیشــەیش تورکیــا پــاش پشــێوییەکاىن
ڕووبــەڕووى دەبنــەوە دەگەڕێتــەوە الى هاوپەیامنــەکاىن
و پەنایــان بــۆ دەبــات .ئەمەیــش لــەو ئاراســتەی تورکیــا
بــە دیــار کــەوت کاتێــک هەوڵــی دا پێوەندییــەکاىن
ئایدیا دیپلۆماتیك

لەگــەڵ ئەورووپــا و ئەمەریــکا چــاک بکاتــەوە پــاش
خســتنەخوارەوەى فڕۆکەیەکــى جەنگــى ڕووســیایى لــە
.2015
بــەم دوایەیــش ،تورکیــا هەوڵــی داوە پەنــا ببــات بــۆ
ئەورووپــا لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى ڕووســیا و ئێــران لــە
دۆســیەى ســووریادا ،چونکــە نیگەرانــە لــە هەژمــووىن
ڕووســیا و ئێــران بــە ســەر شــارى ئيدلــب .لــە تەمــوزى
ڕابــردوو ئــەردۆگان داواى بەســتنى لوتکــەى تورکیــا و
ڕووســیا و ئەڵامنیــا و فەرەنســاى کــرد بــۆ گفتوگۆکــردن
لەمــەڕ پــرىس ســووریا .کۆبوونەوەیەکــى ئامادەکارییــى
ئەنجــام دا بــۆ لوتکەکــە .ئەمــە جگــە لــە پێشــوازیى
تورکیــا لــە گــورزە ســەربازییەکەى ئەمەریکــى ،فەرەنــى،
بەریتــاىن دژى پێگــەکاىن حکوومــەىت ســووریا لــە نیســاىن
 ،2018وەک وەاڵمێــک لــە ســەر بەکارهێنــاىن چەکــى
کیمیایــى ،تورکیــا ئــەو گــورزەى بــە گورزێکــى (ئیجــاىب)
وەســف کــرد ســەربارى دژایەتیــى ڕووســیا و ئێــراىن.
دوا جــار ئەگــەرى پێکهێنــاىن هاوپەیامنیــى ڕووىس
ــتورکىــــئیراىن ،بەنــدە بــە بەردەوامیى پرســەکاىن کە دەبنە
مایــەى هەماهەنگیکــردىن هاوبەشــانەى نێوانیــان ،وەک
ڕووبەڕووبوونەوەیــەک لــە بــەردەم ســزاکاىن ئەمەریــکا
و هەڕەشــەى جیابوونــەوەى کــوردەکان ،ئەمــە جگــە لــە
ســەرکەوتنیان لــە خۆالدانیــان لــە هــەر بەریەککەوتنێــک
لــە ســووریا .جگــە لەمانەیــش هەڵویســتى هێــزەکاىن
ئەوروپــا و ئەمەریــکا لــە ســەرکەوتنى پێکهێنــاىن ئــەو
هاوپەیامنێتییــە لــە نێــوان هــەر ســێ واڵت و ئــەو
لەمپەرانــەى بۆیــان دروســت دەکــەن بــۆ پەکخســتنى.
سەرچاوە:
مرکز الناطور والدراسات واالبحاث
http://natourcenter.com

پرۆژهی دابهشكردنهوهی رۆژههاڵتی ناوهڕاست
سەرەتای لهدایكبوونی واڵتانی نوێ
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رۆژئاوا لەسەر ئێسك و پروسكی گەالنی رۆژهەاڵت و لەسەر شانی شارستانیەتی رۆژهەاڵت ئەمڕۆی
خۆی بونیاد نا .سەردەمانی زوو سەردەمی ئیمپریالیستی جیهانی واڵتە زلهێزەكان رۆژهەاڵت لەسەر
بنەمای زاڵكردنی كەمینەی بەكرێگیراو بەسەر زۆرینەی مافخوار سەپێنران و بنەماڵە و عەشیرەت
و خێڵ و مەزهەب و كەمینەی نادیار و تهواوی سیستهمی فیوداڵ كۆمپرادۆر زیندووكرانەوە و بە
ئاگر و ئاسن قەڵەمڕەوی ئەو واڵتانەیان دەسپێكرد .لە سەرەتاكانی سەدەی 19دا ئیمپیریالیستی
بەریتانی كە زۆرینەی خاكەكانی چنگ كەوتبوو هەڵسا بە داڕشتنی ئەم بیرۆكەیەی كە لەسەرەوە
ئاماژەمان پێیدا ،دەر ئەنجامی ئەم نەخشەیەش مێژووێكی خوێناوی گەورەی لێ كەوتەوە كە
تا ئەمڕۆ مرۆڤایەتی باجەكەی دەدات ،خوێنڕشتن و دواكەوتوویی و نەخوێندەواری و برسێتی
و تەواوی ئەو مەینەتیانەی دووچاری مرۆڤەكان بوونەوە لە رۆژهەاڵت ئۆباڵەكەی لە ئەستۆی
ئیمپیریالیزمی جیهانییە.

دوای ئــەم هەمــوو مەرگەســاتەی بەســەر رۆژهەاڵتدا هات
ئەمــڕۆ رۆژئــاوا و واڵتــە زلهێــزەكان دەیانەوێــت جارێكــی
تــر بــە مێــژووی رابردوویانــدا بچنــەوە و چونكــە پڕیشــكی
ئــەو مەینەتیيانــەی كــە رۆژهەاڵتــی تەنیبــوو ،رۆژ لــە دوای
رۆژ رۆژئــاواش دەگرێتــەوە بــە جۆرێــك كــە كاریگــەری
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابووری و تەنانەت سەربازیشــی
دروســت كــردووە ،بۆیــە لــە كۆمەڵێــك بیرۆكــە و نەخشــە
رێگــە و بۆچوونــی زانســتی و ئەكادیمــی داڕێــژران ،بــەاڵم
هیچــێ لــەو بیرۆكانــە بەقــەد بیرۆكــەی (بیرنــارد لویــس)
نەیتوانــی بێتــە واری پراكتیكیــەوە و كاریگــەری خــۆی
هەبێــت بەســەر گۆڕانكارییــە خێــراكان .لــ ه ســهرهتای
ههشــتاكانی ســهدهی رابــردوو لــه دهســتپێكی شــهڕی
نێــوان ئێــراق و ئێــران لــه كاتــی ســهرۆكایهتی (جیمــی
كارتــهر) راوێــژكاری ئاسایشــی نهتهوهیــی ئهمهریكــی
(بریجنســكی) لــه گووتهیهكــی بهرامبــهر كۆنگرێســدا
گووتــی :ئهگــهر جارێكــی تــر ســنورهكانی پهیامننامــهی
ســایكس بیكــۆ دانهڕێژینــهوه دهكهوینــه نێــو
ههڵهیهكــی مێژوویــی گــهورهوه.
ئــهم گووتهیــهی بریجنســكی بــووه بنهمایــهك بــۆ
داڕشــتنی پرۆژهیهكــی گــهوره بــۆ ئاینــده بهنــاوی

ئایدیا دیپلۆماتیك

(پــرۆژەی رۆژههاڵتــی ناوهڕاســتی تــازه) كــه بــۆ ئــهو
مهبهســته وهزارهتــی بهرگــری ئهمهریــكا (پنتاگــۆن)
مێژوونووســی گ ـهوره و رۆژههاڵتنــاس (بیرنــارد لویــس)ی
راســپارد» ،ب ـهاڵم ههندێــك ل ـ ه لێكۆڵ ـهرهوان پێیــان وای ـه
بیرنــارد لویــس سـهربهخۆیانه ئـهم پــرۆژهی خســتۆته روو
بــۆ ئـهوهی جــێ پهنجـهی خــۆی لـه مێــژوودا بنهخشــێنێ
بــۆ ئـهوهی چیــر رۆژئــاوا باجــی ئـهو ههاڵنـه نـهدات كـه
ســایكس بیكــۆ بــهدوای خۆیــدا هێنــای .بیرنــارد لویــس
لــه پهرتووكــه بهناوبانگهكهی(نهخشــهی رۆژههاڵتــی
ناو هڕاســتی تــازه) بیرۆكــهی لێكــرازان و پارچهكردنــی
ئــهم واڵتانــهی خســتۆته نێــو پرۆژهكهیــهوه و پێــی
وایــه داڕشــتنهوهی رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت لهســهر
بنهمــای ئهتنــی و دهوڵهتــی كانتۆنــی ههمــوو مافــهكان
بــۆ نهتــهو ه و كهمــه نهتــهوه و ئاییــن و ئایینــزاكان
دهســتهبهر دهكات و بــهم چهشــنهش دهتوانرێــت
بازاڕێكــی ئــازاد و تۆكمــه بێتــه ئــاراوه كــه هیــچ
زیانێكی(ئابــوری و كۆمهاڵیهتــی و ســهربازی و ئهمنــی
و....هتــد) نهبێــت بۆســهر رۆژئــاوا.
لویــس پێــی وابــوو پێویســته واڵتانــی عهرهبــی و
ئیســامی بهگشــتی و عــراق و ســوریا و لوبنــان و ئیــران
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و توركیــا و میــر و ئهفغانســتان و پاكســتان و ســعودی ه
و واڵتانــی كهنــداو و باكــوری ئهفهریقــا بــه تایبهتــی
ههڵبوهشــێرنێتهوه و جارێكــی تــر نهخش ـهی ئ ـهو واڵتان ـه
بهشــێوهی تــر دابڕێژرێتــهوه بهشــێوهی دەوڵەتۆكــە
و كۆمهڵــهی كانتۆنــی .لــه ســاڵی  1983كۆنگرێســی
ئهمهریكــی لــه دانیشــتنێكی نهێنیــدا رهزامهندبــوو
لهســهر پــرۆژە تهواوهكــهی دكتــۆر (بیرنــارد لویــس)»
ئـهم پــرۆژە تـهواوهش تیشــك دهخاتـه چهنــد خاڵێــك كـه
گرنگرتینیــان ئهمانــهن:
 .1ههڵوهشــاندنهوه و پارچــه كردنــی لیبیــا و ج هزائیــر و
مهغریــب ل ـه پێنــاو دروســتكردنی:
ا .دهوڵهتــی بهربــهر :لهســهر پانتانــی خاكــی ســودان و
میــر.
ب .دەوڵەتۆكە پۆلیساریۆ.
ج .تــهواوی واڵتهكانــی مهغریــب و ج هزائیــر و لیبیــا و
تونــس.
د .لــه نێــوان ئــهم واڵتانــهش دەوڵەتۆكــە (ئهمازیــغ و
ســهحرا)ش بێتــه ئــاراوه
 .2نهخشهی نیمچه دورگهی عهرهبی و كهنداو
 ســڕینهوهی واڵتهكانــی وهك كوێــت و قهتــهر وبهحرێــن و میرنشــینی عهمــان و ئیامراتــی عهرهبــی
لهســهر نهخشــهی نیشــتامنی عهرهبــهكان و لهشــوێنی
ئهمانــه تهنهــا ســێ واڵت بهێڵدرێتــهوه لــه قاڵبێكــی
تازهتــر وهك:
 .1دەوڵەتۆكــە زۆرین ـه شــیعه مهزه ـهب لهنێــوان كوێــت
و ئیامراتــی عهرهبــی و قهتــهر و بهحرێــن و عومــان.
 .2دەوڵەتۆكە نهجدی سووننه.
 .3دەوڵەتۆكە حیجازی سووننه.
 .3سوریا
ســهیری نهخشــهی پێشــری ســوریا و عێــراق بكــهن
كــه لهســهر بنهمــای بهرژهوهنــدی بــااڵی عهرهبــی
دابــهش ببــوو كــه لــه ســوریا كهمیهنــهی عهلــهوی و
ل ـه عێراقیــش كهمین ـهی ســووننی عهرهبــی زاڵ كرابــوون

ك ـه ل ـه مــاوهی ئ ـهم  35تــا  40ســاڵهی رابــردوو ب ـه ئاگــر
و ئاســن فهرمانڕهوایــی ئــهم دوو واڵتهیــان كــرد» لــه
پرۆژەك ـهی لویــس بیرنــارد دهربــارهی ئاســایی كردن ـهوه و
یهكســانی نێــوان كهمــه نهتهونــه و نهتــهوه و ئاییــن و
ئاییــن زاكان بــهم جــۆره دابهشــكراوه:
سوریا دابهشی سهر  5واڵتۆكه دهكرێت
 .1دەوڵەتۆكــە عهلــهوی شــیعه كــ ه لــه كهنــار دهریــای
ناوهڕاســتهوهیه.
 .2دەوڵەتۆكــە ســوونی لــه ناوچــهی حهلــهب بــهرهو
باشــوور.
 .3دەوڵەتۆكە سوونی له دیمهشق و دهورووبهری.
 .4دەوڵەتۆكــە دروز لــه جــۆاڵن و لوبنــان و ســوهیدا و
باشــووری ســوریا و رۆژههاڵتــی ئــوردهن.
 .5ههرێمــی كوردســتان شــاره كوردنشــینهكان لـه قامشــلۆ
تــا رۆژههاڵتــی حهلــهب لهوێــوه تاوهكــو ناوهڕاســتی
شــاری حهســهكه و دهورووبــهری.
 .4دەوڵەتۆكە لهعێراقی تازهدا دێنه ئاراوه:
ههڵوهشــاندنهوهی عێــراق و دابهشــكردنهوهی لهســهر
بنهمــای ئاینــی و مهزههبــی لهســهر ههمــان رێچكــهی
ســوریا لهســهردهمی عوســانلیهكان.
 .1ههرێمی شیعهنشین له باشوور تا دهگاته بهرسه.
 .2ههرێمــی ســووننی نشــین لــ ه ناو هڕاســتی عێراقــهوه
تــا بهغــدا.
 .3لــه باكوریــش ههرێمــی كوردنشــینی كوردســتان» كــه
پێشــر ب ـه زۆرهملــێ ب ـه عێراقــی عهرهبی ـهوه لكێرنابــوو»
كوردســتانیش بهسـهر چــوار واڵتــی ناوچهكـه دابهشــكراوه
لهگــهڵ پارچهیهكــی بچــووك لــه ســۆڤیهتی پێشــوو.
 .5لوبنان:
واڵتــی لوبنانیــش وهكــو زۆرین ـهی واڵتانــی ناوچهك ـه ل ـه
ئینتیدبــی فهرهنســیهوه رووب ـهڕووی ئ ـهو زوڵم ـه بــوهوه
كــه ئهویــش زاڵ كردنــی كهمینــهی شــیعهبوو بهســهر
واڵتــهوه كــه دواتــر شــهڕی  35ســاڵهی ناوهخــۆی لــێ
كهوتــهوه و دواتریــش دهســتێوهردانه راســتهوخۆكانی
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حهسهن رۆحانی و سهرۆكی چین شێ جیپینگ

ســوریا و ئی ـران لهڕێــگای حزبــواڵوه ب ـه نــاوی پارێــزگاری
لــه لوبنانــی شــیعه مهزهــهب و دوورخســتنهوهی شــهڕ
و كێشــ ه و ملمالنــێ ناوخــۆ و دهرهوهكانــی ئیــران بــۆ
گۆڕهپانــی شــهڕهكان لــه بهیــروت» كــه تــا ئهمــڕۆش
ئ ـهم ملمالنێی ـه خوێناوی ـه ب ـهری ههڵدان ـهوهی دۆســیهی
تیرۆركردنــی رهفیــق حهریــری و الوازبوونــی جواڵن ـهوهی
ســوریا و ئهوالیهنانــهی كــه كۆنتڕۆڵهكهیــان دیمهشــقه
كۆتایــی بـهو ملمالنێیـه بێــت و لوبنانیــش بارودۆخهكـهی
ب ـه پارچهبــوون كۆتایــی پــێ بــێ» ئهزموونــی نیــو س ـهده
لــه لوبنــان ئــهوهی دهرخســت كــه مهحاڵــه پێكهاتــه
ئایینی ـهكان بتوانــن ب ـه ئاشــتی بهیهك ـهوه بژیــن» لهس ـهر
ئــهو بنهمایــه بیرنــارد لویــس لــه پرۆژهكهیــدا لوبنــان

ئایدیا دیپلۆماتیك

بهمجــۆره دابــهش دهكاتــه ســهر  8ههرێــم و واڵتۆكــهی
جیاجیــا:
 .1دەوڵەتۆكــەى ســووننه لــه باكــور كــه پایتهختهكــهی
تهرابلوســه.
 .2دەوڵەتۆكــەى مارۆنــی لــه باكــور كــه پایتهختهكــهی
جونیهیــه.
 .3بهیروت دەوڵەتۆكە لوبنان دواى دا بهشكردن.
 .4دەوڵەتۆكــەى دهشــتی بیقاعــی عهلــهوی كــه
پایتهختهكــهی بهعلهبــهگ دهبێــت كــه زۆرینــهی
نفــوزی ســوری تێــدا زاڵــه واتــا رۆژههاڵتــی لوبنــان.
 .5كانتۆنــی فهلهســتینی كــه لــه دهوروبــهری ســیدا
دهســت پێــدهكات تــا رووبــاری لیتانــی كــه تێیــدا
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رێكخــراوی ئازادیخــوازی فهلهســتینی(راف) تێیــدا زاڵ
دهبێــت.
 .6كانتــۆىن كەتائیــب لــه باشــووری لوبنــان كــه
كريســتیانهكان و نیــو ملیــۆن شــیعه مهزه ـهب بهڕێــوهی
دهبــهن.
 .7دەوڵەتۆكــەى دروز لـه ههرســێ واڵتــی ســوریا و لوبنــان
و فهلهســتین پێكدێــت.
 .8كانتۆنــی ســهربهخۆی كریســتیان لهژێــر نفــوزی
ئیرسائیــل.
 .6ئێران
ئێرانیــش وهكــو زۆرینــهی واڵتهكانــی دهوروبــهر
بهشــێوهیهكی نــاڕەوا كرایــه واڵتێكــی یهكگرتــووی
زۆرهملــێ كـه تێیــدا كهمینـهی فــارس بوونـه فهرمانــڕهوا و
بنهماڵــهی شاههنشــا وهكــو كرێگرتهیهكــی ئینگلیــزهكان
حوكمیــان گرت ـه دهســت» كــورد و بهلــوچ ب ـه رێژەیهكــی
ســهرهكی قۆچــی قوربانــی:
دابەشكردنی ئیران و پاكستان و ئەفغانستان:
كوردســتان ،ئازربايجــان ،توركامنســتان ،عەرەبســتان،
ئیرانســتان /ئیــران دوای دابەشــكردن ،بوخونســتان،
ئەفغانســتان /دوای دابەشــكردن ،پاكســتان /دوای
دابەشــكردن ،كشــمیر.
 .7توركیا:
توركیــاش دەكرێــت بــە چەنــد بەشــی ســەرەكیەوە وەك:
كوردســتان ،بەشــی باكــوری رۆژئــاوای دەگەڕێتــەوە
بــۆ یۆنــان ،بەشــی باكــوری تــا نزیــك شــاری ئەدەرنــە
دەگەڕێتــەوە بــۆ هــەردوو واڵتــی یۆنــان و بولگاریــا،
بەشــێك لــە باشــووری رۆژئــاوای وەك(لیــوا ئەنتاكیــا –
ئەســكەندەرۆنە )-دەگەڕێتــەوە بــۆ ســوریای عەلــەوی،
توركیــای نــوێ /دوای دابەشــكردنی توركيــا.
 .8ئوردون:
ئوردونیش دابەشی سەر ئەم چەند بەشە دەكرێت:
 .1بەشــێكی گــەورەی ئــەو واڵتــە لەگــەڵ بەشــێك لــە

فەلەســتینی كــۆن دەبێــت بــە واڵتــێ بــۆ فەلەســتینییەكان.
 .2بەشــێكی تــری دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەر پێكهاتــەی
دەوڵەتــی ئیرسائیــل.
 .9یەمەن:
یەمــەن دابەشــی ســەر ســێ بەشــی ســەرەكی دەكرێــت:
بەشــێك بــۆ حوســیەكان ،بەشــێك دەچێتــە ســەر دەوڵەتــی
حیجــاز و بەشــەكەی تــر دەوڵەتــی ســەربەخۆی یەمەنــە
كــە ســەنعا پایتەختەكەیەتــی.
بۆچووىن شيمۆن پريێر:
شــيمۆن پريێــز لــه ســهرهتاى نــهوهدهكان پڕۆژەيــهىك
گرنگــى خســته روو ل ـه بــارهى راســتكردنهوهى ههڵ ـهكاىن
نهخش ـهى رۆژه ـهاڵىت ناو هڕاســت و پێــى واي ـه ك ـه ههتــا
دهوڵــهىت ســهربهخۆيى ئيرسائيــل نهخشــهى خــۆي
پــڕ نهكاتــهوه (واتــا لــه نيلــهوه بــۆ فــورات) مهحاڵــه
رۆژهــهاڵىت ناوهڕاســت ئارامــى بهخۆيــهوه ببينــێ،
هــاوكات بــه نهمــاىن ئــهو حوكمــه ئيســتيبداديهى كــه
ش ـهرعيهىت ل ـه خــوداوه وهرگرتــووه بــۆ تــرۆر و تۆقانــدن
پێويســته ههڵوهشــێرنێتهوه لهاليــهك و لهاليــهىك تــر
پێويســته ئايــن و سياس ـهت لهيهكــر جيــا بكرێن ـهوه بــۆ
ئـهوهى شـهڕ و ناكــۆىك شارســتانيهكان نێنه ئاراوه ،شــيمۆن
پريێــز پێــى واي ـه ب ـه نهمــاىن ئ ـهو حوكم ـه ديكتاتۆريان ـه
ناوچهكــه ئارامــى بهخــۆوه دهگرێــت و شــهپۆڵى
دميوكراســيش ناوچهكــه دهگرێتــهوه ،ههروههــا ئهگــهر
عهرهبــهكان بخــوازن رۆژههاڵتێــى نــوێ بێتــه ئــاراوه
لــه چهشــنى ئــهو واڵتــه منوونهييانــهى وهك دوبــهى و
قهتــهر و ســعوديا و...هتــد ئــهوا پێويســت ه ههنــگاو
بنێــن بــۆ ئازادبــوون و رزگاربــوون ل ـه بــن دهســتى ئ ـهو
حوكومهتــه ديكتاتۆرانــه.
بۆچوونی یۆشكا فیشەر
بۆچوونــی یۆشــكا فیشــەر لــە بــارەی كاریگــەری شــەڕی
عێــراق لــە ســەر دووبــارە كێشــانەوەی نەخشــەی
رۆژهەاڵتــی ناویــن .سیاســەتی بــوش لــە رۆژهەاڵتــی ناوین
ئەنجامێكــی هەبــووە :ناوچەكــە بــە تــەواوی ناســەقامگیر
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بــووە .جگــە لــەوە ئاكامەكــە بــە هیــچ شــێوەیەك ئــەوە
نەبــوە كــە واڵتــە یەكگرتــوەكان چاوەڕوانــی دەكــرد.
رۆژهەاڵتــی ناوینێكــی دیموكراتیــك و دۆســتی رۆژئــاوا
بوونــی نیيــە ،بــەاڵم حاڵەتیــك خەریكــی ســەرهەڵدانە.
ئــەو شكســتە مێژوويیــەی كــە بــە شــەڕی عێــراق
ناودێــر دەكرێــت ،مەرگــی ناســیۆنالیزمی ســێكوالری
عەرەبــی و نرخــی سەرســوڕهێنەری نــەوت و گاز بۆتــە
هــۆی ئاڵوگۆڕێكــی قــووڵ لــە دیمەشــق تــا دوبــەی،
لــە تەلئەبیبــەوە تــا تــاران رۆژهەاڵتــی ناوینێكــی نــوێ
خەریكــە دەردەكەوێــت.
رۆژهەاڵتــی ناوینــی كــۆن لــەو ســنوور و پێناســە
سیاســیيانە پێــك هاتبــوو كــە زلهێــزە ئەروپایییــەكان
لــە دوایهــەرەس هێنانــی ئیمپراتــۆری عوســانی لــە
 1919دروســتیان كردبــوو .هێــزی ئایدیۆلۆژیكــی هانــدەر،
ناســیۆنالیزمێكی ســێكوالر بــوو كــە هەوڵــی نوێكردنــەوەی
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بـە بڕیاراتــی دەوڵەتیــی لــە الیــەن
لوتكــەی دەســەاڵتەوە دەدا .ئــەو شــێوە ناســیۆنالیزمە ،یــا
«سوســیالیزمی عەرەبــی» ،لــە دەورانــی شــەری ســارد دا لــە
الیــەن یەكێتــی ســۆڤیەت پشــتیوانی ســەربازی ،سیاســی و
ئابــووری لێدەك ـرا تــا گەیشــتە لووتكــەی خــۆی.
سوســیالیزمی عەرەبــی لەگــەڵ یەكێتــی ســۆڤیەت
مــرد ،نەبوونــی رەوایــی (مەرشوعییــەت) جەمــاوەری
بــۆ دیكتاتۆرییــە ســەربازییە ســەرەڕۆ ،گەنــدەڵ و
ناكاریگــەرەكان بۆشــایییەكی دەســەاڵتی دروســت كــرد
كــە ئێســتا بــە ئاكتــەرە ناحكوومیــەكان پــڕ كراوەتــەوە.
ئیســامی سیاســی جێــگای ســێكوالریزمی گرتۆتــەوە
و هــاوكات بــە شــێوەیەكی لێزانانــە ناســیۆنالیزمی
شۆرشــگێڕانەی دژە رۆژئــاوای ئاوێتــەی نارەزایــی
جەمــاوەری كــردووە.
ئەمــڕۆ رۆژهەاڵتــی ناوینــی كــۆن لــە ســوریا ،میــر،
یەمــەن ،تونــس ،ئەلجەزائیــر و فەلەســتینی ژیــر كۆنرتۆڵــی
ئەلفەتــح دا دەبیــرێ .رۆژهەاڵتــی ناوینــی نــوێ
دوبــەی ،میرنشــینەكانی كەنــداوی فــارس و ئیرسائیــل
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هــەر وەك حیزبوڵــا ،حەمــاس و جیهــاد و تــا رادەیــەك
ئێــران و عەرەبســتانی ســعودی دەگرێتــەوە .ئــوردەن و
مەراكێشــیش خەریكــن بــە رۆژهەاڵتــی ناوینــی نــوێ
پەیوەســت بــن .هەڵبــەت «نــوێ» بــە مانــای باشــر نیــە،
بەڵكــو جیــاواز و مودێرنــر .راســتیەكەی ئەوەیــە كــە نــوێ
كردنــەوە بــە مانــای چارەســەر كردنــی ئــەو ناكۆكییانــە
نیــە كــە ناوچەكــە ئــازار دەدا .بەڵكــوو بــە پێچەوانــەوە
ناكۆكییــەكان «نــوێ دەبنــەوە» كــە دەتوانــێ دۆخەكــە
مەترســیدارتر بــكا.
دهرئهنجام:
هــهر لــه ســهرهتاوه لــه رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت ســنوره
كان ب ـه ناه ـهق و ب ـه پێــی بهرژهوهنــدی ئ ـهم ال وئ ـهوال
كێــراون وهیــچ كات بهرژهوهنــدی وڕای دانیشــتوانی
ئ ـهم ناوچهی ـ ه ل ـه ئــارا دا نهبــو ه ل ـه كاتــی دابهشــبوون و
جیــا كردن ـهوهی ســنورهكان.ههر ل ـهو كات ـهوه ك ـه لهس ـهر
بنهمــای پهیامنــی( ســایكس -پیكــۆ ) كــه ســنوری ئــهو
واڵتان ـهی ك ـه ل ـه ژێــر دهس ـهاڵتی ئیمپڕاتــۆری عوســانی
ڕزگاریــان ببــوو وهك( :ســوریه ,ئۆردۆن,فهلهســتین,لو
بنان,عێــراق) ،دیــاری كــرا ههڵهیــهك ههبــوو كــه لــه
ســهر بنهمــای بهرژهوهنــدی ئينگليــز وفهرانســا دابــهش
بــوون ،ئــهو دوو هێــزه ئهوناوچهیــان بهســهر خۆیانــدا
دابـهش كــرد ،لـهو نێوانـهدا گهلــی كوردیــش بــۆ جارێكــی
تــر پارچــه پارچهبــوو,
دهبــێ بڵێیــن زیانــی گــهوره بهبــهر نهتــهوهی زووڵــم
لێكـراوی كــورد كـهوت لـهو پچــڕ پچڕهشــدا ئـهم جــارهش
ئهگــهر دابــهش بوونێكــی تــر لــه ئارادابــێ بــێ گومــان
ئهشــێ ل ـه بهرژهوهنــدی خهڵكانــی ئهوناوچهی ـه دا بــێ،
النــی كــهم ئــهو نهتــهوه ژێردهســتانهی كــه زهرهرمهنــد
بوونـه تــا ئێســتا لـهو دابـهش بوونـه نابهجێیانـه دووبــاره
تووشــی زیــان نایهنهوه.بهگشــتی دهرچــووىن ئــاوا
نهخشــهیهک زۆر ههڵــهی تێدایهبــۆ منوونــه ئــهوه دوور
لــه مهنتقــه هــهرات لــه ئهفغانســتان دابــڕێ و ببێتــه
بهشــێك ل ـه ئێ ـران ،یــان شــاره كانــی باكــووری ئێ ـران ك ـه
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توركامنــی تێــدا ببێتــه خاكــی توركامنهســتان و بــه اڵم
لــه ههمــان حاڵــدا خاڵــی پۆزهتیڤیشــی تێدایــه وهك:
دیاریكردنــی ســنوری نهت ـهوهی ژێردهســتی وهك :كــورد و
بهلــوچ ك ـه ل ـه نێــوان چهنــد واڵتــدا دهخولێن ـهوه ،،النــی
ك ـهم خهڵــكان و دهس ـهاڵىت ئیســتبدادی ناوچ ـ ه ههســت
بـهوه بكـهن كـه دهبــێ رۆژێــك هـهر دهبــێ ئـهو مافانـه
بدرێن ـهوه ب ـه خــاوهن مــاف.
نهتهوهكانــی رۆژهــەاڵت ناو هڕاســت تــا ئیســتا هیــچ
شــتێكی ئهوتۆویــان نهبــوه ك ـه ب ـه هاتنــی ئ ـهو پڕۆس ـهیه
لــه دهســتی بــدهن ،رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت بــهردهوام
جێــگای زومل و ســتهم و حوكمــی ئیســتبداد بــووه،
خهڵكانــی رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت دهبــێ ئــهوه بــه
ههلێكــی زێڕیــن بزانــن و بـهرهو پیلیـهوه بچــن و لـ ه ژێــر

فهرمانــڕهواى دهســهاڵتی كۆنهپهرســت و پاوانخــواز
ڕزگاریــان بێــت .پێویســته خهڵكانــی ئــهو ناوچهیــه بــه
ڕۆش ـهنبیریهكی ت ـهواو پیشــوازی لــه و پڕۆس ـهیه بك ـهن،
چــۆن بــه ســهرگرتنی ئــهو پڕۆســهیه ئــهوه ســهرهڕۆكان
و حكومهت ـه دیكتاتــۆر وداخراوهكانــن ك ـه زیــان دهبینــن
وســهركهوتنی نههایــی بــه خهڵكــی ئــازادی خــوازه.
ئهمريــكاش ب ـه خاتــری مــن و تــۆ ن ـه هاتۆت ـه ناوچهك ـه،
ئهمريــكا خــۆ ســكی بــه نهتــهوه ژێــر دهســتهكانی
رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت ناســووتێ و بهڵكــو تهنیــا
بهرژهوهنــدی ئ ـهو واڵتهی ـه ك ـه وا پێويســت دهكات ك ـه
لـه ناوچـهدا ئامادهگــى فیزیكــی ههبێــت ،بـ ه تایبـهت كـه
ئێســتا دنیــای دوو جهمس ـهریش نهمــاوه و ب ـه ئیتمینانــی
خاتــرهوه پرۆژهكانــی خــۆی دههێنێتـه قۆناغــى پراكتیكــی،
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ئهمريــكا بــاش د هزانــێ نزیــك بــه  60تــا  70لــه ســهدی
كانگاكانــی ژێــر زهوی جیهــان ل ـ ه رۆژههاڵتــی نــاوه ڕاســن
وگهورهتریــن چــااڵوه نهوتیهكانــی جیهــان لهوناوچهیــهدا
ههڵكهوتــوون ودهســت بــه ســهر داگرتــن و مانــهوه لــه
رۆژههاڵتــی ناوهڕاســت پوئهنێكــی پۆزتیــڤ و حهیاتی ـه بــۆ
ئهمريــكا ،تــا ڕادهیهكــی زۆریــش دۆســتان و هاوپهیامنانــی
ئهمريــكا هاودهنگــن لــه بــه ڕێوهبردنــی ئهوپڕۆســه لــه

ئایدیا دیپلۆماتیك

ناوچــهدا ،هــهر وهك حــهوت واڵتــی پیشــهیی جیهانیــش
پێشــوازیان ل ـهو پرۆس ـهی ه كرد,بــه اڵم ئهمريــكاو دۆســتانی
كهههڵگــری ئــااڵی ئــازادی و دميوكراســن وێــڕای ئــهوه
كــه ئامانجهكانــی خۆیــان دهپێكــن دهتوانــن شۆڕشــێكی
فهرههنگــی وڕامیــاری دهســت پێبكــهن وئیســاحات
ورێفۆڕمێــك وه ڕێخــهن كــ ه ئاڵوگۆڕێكــی مێژوویــی لــه
ناوچ ـهدا بێت ـه ئــاراوه.
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ل ـه پێنــاو مان ـهوهى فهرمانــڕەوا ديكتاتــۆرهكان دهس ـهاڵتی
ئیســامی و ئیســتبدادى كهبــۆ پاراســتنی كیانی(پــان
ئيســاميزم) وهك چهكێــك كهڵكــی لێوهردهگــرن بــۆ
هاندانــی خهڵكانــی ناوچــه ،ئــهوان دهیانــهوێ كێشــهكه
بهســهر ئایــن ســاغ بكهنــهوه و بــه نــاوی پارێــزگاری
لــه دیــن و ئایــن خهڵــك بــه گــژ بــهرهی دميوكراســيدا
بكهنــهوه ،ئــهوه شــتێكی نــوێ نیــه هــهر كاتێــك ئــهو
واڵتــه دیكتاتۆرانــه بــارو دۆخیــان كهوتبێتــه مهترســی
ل ـهو شــێوه تاكتیكان ـه كهڵكیــان وهرگرتــوه ,ئ ـهوه شــتێكی
نــوێ نیــه و لــه واقیعــدا ئایــن گرفتــی ســهرهكی نیــه,
بــۆ منوونــه :ئهگــهر چــاو لێكهیــن پێــش رێنســانس خــۆ
واڵتانــی ئهوروپایــی ئیســام نهبــوون ،كــه بــارودۆخ
لــه ههمــوو بوارهكانــدا لــه رۆژههاڵتــی ناوهڕاســتی
ئهمــڕۆ خراپــر بــوو ،ئایــن شــتێكی تاكهكهســیه و لــه
هیــچ مهرجێكــدا نابــێ لــه دهســهاڵتدا رۆڵــی ســهرهكی
ههبــێ ،دهكــرێ هاوشــێوهی ئاینــی مهســیحیهت
لــه رۆژئــاوا دهســهاڵتی ئاینــی بهرتهســك بكرێتــهوه
وهكــو ڤاتیــكان ،هــهروهك لــه رۆژههاڵتــی ناوهڕاســتی
نوێــدا ئامــاژهی پــێ كــراوه ,ئــهوه لــه بهرژهوهنــدی
ئاینــی ئیســامدایه ،چونك ـه ئێســتا زۆر حوكــم ب ـه نــاوی
ئیســام دهكرێــن كــ ه بۆنیــان لــه ئیســام نهكــردو ه و
تهنیــا بــۆ دهســهاڵت كــردن بــه ســهر خهڵكــدا لهنــاوى
ئیســام ســوود وهر دهگــرن ,دوو واڵتــی ســهرهكی كــه
بارودۆخــی خۆیــان زۆر لــه مهترســیدا دهبینــن لــهو
راســتایهدا( میــر وعهرهبهســتانی ســعودیه)ن كهبــه
شــێوهیهكی ســوونهتگهرايى حوكــم دهكــهن و مافــهكان
ژێــر پێدهخــهن ،كهواتــه ئــهوه تهنیــا پڕوپاگهندهیــهك
ئهوالتــر نیــه بــۆ مانــهوهی دهســهاڵته ئیســتبدادیهكاىن
ناوچهكــه ،ئــهوان بهنــاوی ئیســام شــهرعیهتیان بــۆ
خۆیــان وهرگرت ـهی بــۆ حوكــم كــردن ب ـه س ـهر خهڵكــدا.
دهربــارهى ئێــران كــە لــ ه ههمــوو تاكتیكێــك كــه بــۆی
بلوێــت كهڵــك وهردهگرێــت بــۆ بهگژداچوونــهوهی
ئــهو پرۆســهیه ،ئێــران و زۆربــهی واڵتانــی ئیســامی

مانــی خۆیــان لــه نهبوونــی زلهێزێكــی وهك ئهمريــكا
لــه ناوچهكــهدا دهبینــن و زۆریــش كۆكــن لــه ســهر
ئــهو سیاســهتانهی كــه دهتوانــن بهرهنــگاری بــهرهی
دیموكراســی و ئــازادی خــوازن ،بــۆ منوونــه ئێــران لــهو
دوایانـ ه لـ ه كاتــی شـهڕی ئیرسائیــل و حیزبــواڵ بـه ئاشــكرا
ڕایگهیانــد ك ـ ه ههڕهش ـه یــان هێــرش بــۆ س ـهر ســووریه
بــه هیــچ شــێوهیهك قهبــووڵ ناكهیــن و وهاڵمــی هــهر
شــێوه هێرشــێك دهدهین ـهوه ,چونك ـه بهرژهوهنــدی ئ ـهو
واڵتــه ئیســتبدادی و كۆنهپهرهســتانهی تــا رادهیهكــی
زۆر بــه یهكــهوه گرێــدراوه ،كهواتــه رسوشــتیه كــه هــاو
ههڵوێســت بــن لــه ئــاوا حاڵهتێكــدا.
واڵتانــی وهك چیــن و رووســیا یــان یهكێتــى ئهوروپــاش
پێیــان خــۆش نیــه ئهمريــكا لــ ه ناوچــهی رۆژههاڵتــی
ناو هراســتدا بــووىن ههبــێ ,بــهاڵم ســهردهمى دوو
جهمس ـهری نهمــاوه ،تــا هێــزهكان ل ـه بهرامب ـهر یهكــردا
بوهســتنهوه ،ئهمريــكا ئێســتا خــۆی لـه چوارچێــوهی تاكـه
زلهێــزدا دهبینێت ـهوهو ل ـه الیهكــی تریــش زۆرب ـ ه واڵتــان
ل ـه س ـهر هاوكاریكردنــی ئ ـهو پڕۆس ـهیه كۆكــن ،چونك ـه
تــا رادهیــهك بهرژهوهنــدی دۆســتانی هاوپهیامنــی
ئهمريــكاش لــه ســهركهوتنی ئــهو پرۆســهیه دایــه
و بهرهنــگاری ئهمريــكا بوونــهوه لــه بهرژهوهنــدی
هیــچ الیهنێكــدا نیــه ,تــا ئــهوهی كــه بهرژهوهنــدی
زۆر لهواڵتــان لــه گــهڵ هــی ئهمريــكا لــه رۆژههاڵتــی
ناوهڕاســتدا رێــك دهبێــت.
زۆربــهى واڵتانــی ناوچهكــه كهمینهیهكــی نهتهوهیــی
تێــدا دهبیــری ,گهورهتریــن منوونــه ئێرانــه كــه شــهش
نهتــهوه لــه ژێــر نــاوی ئێرانــدا هــهن كــه جگــه لــه
نهت ـهوهی فــارس ك ـه دهس ـهاڵتداره نهتهوهكانــی تــر وهك:
كــورد و بهلــوچ و عــهرهب و توركــان و ئازهریهكانــن،
تهنان ـهت مافــی خوێنــدن ب ـه زمانــی زكامنگــی خۆشــیان
نیــه ،كهواتــه تــا ئێســتا ســتهمیان لێكــراوه و بــارودۆخ
بــۆ نهتــهوه زوڵملێكــراوهكان لــهوه ئاڵۆزتــر نابــێ،
بهههرحــاڵ لــه چوارچێــوهی ئــهو پڕۆســهیهدا كــه بــه
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دميوكراســیكردنی رۆژههاڵتــی ناوهڕاســته دهتوانــن بــه
مافهكانــی خۆیــان بگ ـهن ،ب ـه دميوكراســيكردنی ناوچهك ـه
شــهڕی نهتهوهيــى و مهزهــهىب ههڵناگیرســێنێ بهڵكــو
ئــهوه داگیركهرانــی دیكتاتــۆرن كــه نهتــهوهكان بــه گــژ
یهكــدا دهكــهن ،لــه ناوچهیهكــی ئــازاد كــه ههمــوو
ك ـهس ب ـه مافهكانــی خــۆی بــگات و ك ـهس مافــی ك ـهس
نهخــوات و موڵكــی كــهس داگیــر نــهكات ،ئــهو كات
كێشــه و ئاژاوهگێــڕی دوور لــه مهنتيقــه.
لــ ه رووكاردا ئــهو پڕۆســهیه پهیامهێنــهری ئــازادی و
دميوكراســییه ,ئهگــهر كۆمهڵــگاكان ئهقــاىن پێشــوازی
لــێ بكــهن ئــهوه ههلێكــی مێژوویــه بــۆ نهتــهوه ژێــر
دهســت و چهوســاوهكان ،بــه تایبــهت گهلــی بهشــخورا
و زوڵــم لێكــراوی كــورد ،ئــهو پڕۆســهیه ڕاســتهوخۆ
گهلــی كــورد دهگرێتــهوه ،چونكــه كــورد بــه ناهــهق
داب ـهش ك ـراوه ب ـه س ـهر چــوار واڵت دا ،كهوات ـه گۆڕینــی
ســنووری واڵتــان گۆڕینــی ئهوســنووره دهســتكردانهی
لێدهكهوێتــهوه ،كــورد بــه ناهــهق بهواڵتانــی
دراوســێوه لــكاوه ،كــه ســڕينهوهى فهرههنگــی وئایینــی
و نهتهوهیــی لێكهوتۆتــهوه و ئــهو نهتــهوه خــۆی
دهتوانــی خاوهنــی كیــان ودهســهاڵتی خــۆی بــێ ،بــۆ
ههمیشــه ســهربهخۆیی خــۆی وهدهســت بێنــێ ,بــه
دهســهاڵتانی داگیركــهری كوردســتان بســهملێنێ كــه
دهتوانــی دهوڵهتــی ههبــێ و تهنانــهت لــه بــواری
فهرههنگــی و ڕۆشــهنبیری وپێشكهوتنیشــهوه لــه
واڵتانــی دراوســێ پێشــكهوێ ،ئهوهتــا كــورد حكومهتــی
ههیــه ،ههرچهنــده ئــهوه ســهركهوتنی یهكجارهكــی
نیــه و تــا ســهربهخۆیی ودامهزراندنــی دهوڵهتــی
كــوردی دهبــێ خهبــات درێــژهی ههبــێ ,ئێســتا
حكومهتــی ههرێمــی كوردســتان منوونــهی دميوكراســيه
لــه ناوچــهدا بــه ههمــوو كهموكوڕیهكانیشــیهوه،
ســهملاندی كــه گهلــی كــورد شــایانی ههمــوو شــتێكه،
ب ـ ه خۆشــیهوه تــا ئێســتا سیاس ـهتی س ـهركردایهتی كــورد
باشــی كار كــردوه ،ه ـهر ئ ـهوه ,كــوردی كردۆت ـه دۆســتی
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نزیكــی ئهمريــكا ك ـه ئ ـهوه ل ـه مێــژوو دا ك ـهم وێنهی ـه,
كــورد لــه گــهڵ گهورهتریــن هێــزی جیهــان دۆســتایهتی
ســراتژیان ههیــه.
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لەنێو گشت دراوسێکانی چیندا ،پەیوەندییەکانی ئەم واڵتە و پاکستان لە هەموویان دۆستانەترە؛
لەگەڵ پێشنیاری (شین جین بینگ -رێڕەوی ئابووریی نێوان چین و پاکستان) ،ئاستێکی نوێی
پەیوەندییە سیاسی و سەربازییە بااڵکانی بەرەوپێشەوەبرد .بەاڵم چین هەندێک ترسی هەیە
سەبارەت بە پاکستان ،بەتایبەت کێشەکانی پەیوەست بە تیرۆری ئیسالمییەوە ،ئەمە جگە لە
دەرکەوتنی شوناسی ئیسالمی کەمینەی (یۆگۆر) لە هەرێمی شینگیانگ .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا،
هەریەکە لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و خودی چین ،بەرژەوەندیی هاوبەشیان لەوەدایە
ڕێگە بە چین بدرێت ڕۆڵێکی گەورەتر بگێڕێت ،لە دووبــارە بونیادنانەوەی ئەفغانستان و
سنووردارکردنی جووڵە بێزارکەرەکانی پاکستان .زۆرجار ئەم گۆڕانە سیاسییە لەالیەن کارەکتەرە
هەرێمییەکانی دیکەوە ،پێشوازی لێدەکرێت ،لەوانە ڕووسیا و ئێران و سعوودیە و واڵتانی دیکەی
کەنداو.

پێشەکی

لەنێــو گشــت دەوڵەتــە دراوســێکانیدا پەیوەندییەکانــی
چیــن لەگــەڵ پاکســتان ،لــە هەموویــان گەرموگوڕتــر
و نزیکــرە .هــەردوو دەوڵــەت لــە ســاڵی 1951ـــەوە
پەیوەندییــە دیبلۆماســییەکانی خۆیــان بونیادنــاوە ،بەمەش
پاکســتان دەبێتــە یەکــەم واڵتــی ئیســامی و دووەم واڵتــی
باشــووری ئاســیا لــەدوای هیندســتان ،کــە پەیوەندیــی
دیبلۆماســی لەگــەڵ پەکینــدا دامبەزرێنێــت ،ئیــدی لــەو
دەمــەوە هــەردوو دەوڵــەت بوونــە دوو هاوپەیامنــی
بەهێــز .هێــز و گەورەیــی ئــەم پەیوەندییــە لەمیانــەی
کارلێکــی پۆزەتیڤــی چەنــد ســاڵەی هــەردوو واڵتــەوە
دەردەکەوێــت ،بــۆ منوونــە لــە جەنگــی هیندســتان-
پاکســتانی ســااڵنی ( ،)1971-1965چیــن پشــتی پاکســتانی
گــرت دژ بــە هیندســتان ،هەروەهــا ســاڵی  1979چیــن
پشــتیوانیی هاوپەیامنێتیــی نێــوان پاکســتان و ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکای کــرد ،دژ بــە داگیرکردنــی
ئەفغانســتان لەالیــەن ســۆڤیەتەوە ،هــاوکات هــەر
هیندســتان هاوکاریــی گــەورەی پێشکەشــی پاکســتان
کــرد ،هەتاوەکــو ســاڵی  1998بــووە هێزێکــی ئەتۆمــی،
هەروەهــا بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی  1972لــە ئەنجوومەنــی
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ئاساییشــی نێودەوڵەتــی مافــی ڤیتــۆی دژ بــە ئەندامبوونــی
بەنگالدیــش لــە ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بەکارهێنــا ،لــە بەرامبەریشــدا پاکســتان ڕۆڵێکــی
یەکالکــەرەوەی بینــی ،لــە ســەردانی (هێــری کیســنجەر)
ی ڕاوێژکاریــی ئاساییشــی نەتەوەیــی ئەمریــکا بــۆ چیــن،
کــە ئەمــەش بووەهــۆی تواندنــەوەی بەســتەڵەکی نێــوان
چیــن و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ،هــاوکات
پاکســتان یەکێکــە لــەو دوو تاکــە دەوڵەتــەی –شانبەشــانی
کوبــا -ئەندامــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان ،پــاش ڕووداوی
گۆڕەپانــی «تیانامنیــن»ی ســاڵی  1989پشــتگیریی لــە چیــن
کــرد .جگــە لــەوەش چیــن و پاکســتان پەیوەندییەکــی
بەتینیــان هەیــە ،لــە بوارەکانــی وەک بازرگانــی و ســنوور و
ســەربازی؛ ئەمــەش بــەو مانایــە دێــت ،کــە پاکســتان لەنێــو
زۆرێــک لــە هاوپەیامنــە دیبلۆماســییەکانی چینــدا نــرخ و
بەهــای خــۆی هەیــە.
چــۆن دەتوانیــن لــە پەیوەندیــی تایبەتــی نێــوان چیــن و
پاکســتان تێبگەیــن؟ بۆچــی ئــەم دوو واڵتــە خاوەنــی ئــەم
پەیوەندییــە دیبلۆماســییە ســەقامگیرەن ،کــە مــاوەی 65
ســاڵە کۆمەڵــە بوارێکــی بەرفراوانــی گرتووهتــەوە؟ ئەگــەر
بتوانیــن بــەوردی وەاڵمــی ئــەم دوو پرســیارە بدەینــەوە ،بە
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شــێوەیەکی تەواوەتــی لــە گرنگــی سـراتیژی پاکســتان لــە
ناوچەکــە و جیهانــدا تێدەگەیــن.
چیــن وەک یەکێــک لــە زلهێزەکانــی جیهــان ،بەهــۆی
ئــەو گەشــەپێدانەی لــە ســەرجەم بوارەکانــدا بەخۆیــەوە
بینیــوە ،بووهتــە جێگــەی گرنگیپێدانــی ڕوولەزیادبــووی
نێودەوڵەتــی لــەم ســااڵنهی دواییــدا ،بگــرە بووهتــە
«هێزێکــی هەڵکەوتــوو» کــە لــە داهاتــوودا ،هەڕەشــە
لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دەکات .هەربۆیــە
دەبێــت لــە ڕوانگەیەکــی ســراتیژیی نێودەوڵەتییــەوە
لــە پەیوەندییەکانــی چیــن و پاکســتان تێبگەیــن،
بەتایبــەت پەیوەندییــە جیۆپۆلەتیکییــە تێکئاڵۆزاوەکانــی
نێــوان چیــن و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و
هیندســتان و ڕووســیا .ســەرەڕای ئــەوە ،یەکێــک لــە
فاکتــەرە یەکالکەرەوەکانــی پەیوەندییەکانــی پاکســتان و
چیــن ،ملمالنێــی نێــوان هــەردوو شارســتانێتی خۆرئــاوا
و ئیســامییە ،لــە جێڕەوتــی پێشــهاتەکانی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت لەپــاش هێرشــەکانی 11ی ســێپتەمبەرەوە،
بەتایبــەت باڵوبوونــەوەی تیــرۆری جیهانــی.

جێڕەوتی هەرێمی و کارەکتەرەکان

دوای جەنگــی جیهانیــی دووەم و لــە مــاوەی جەنگــی
ســاردی نێــوان ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و
یەکێتیــی ســۆڤیەتدا ،هەریەکــە لــە هیندســتان و چیــن
ڕۆڵێکــی دیاریــان دەبینــی لــە خۆرهــەاڵت و باشــووری
ئاســیا .لــە کاتێکــدا چیــن ئەندامــی «بزووتنــەوەی
بێالیەنــی» نەبــوو ،بــەاڵم هیندســتان (شانبەشــانی میــر
و یۆگســاڤیا) یەکێــک بــوو لــە واڵتــە دامەزرێنەرەکانــی
ئــەم بزووتنەوەیــە ،هەریەکــە لــە چیــن و هیندســتان
هەڵوێســتی سیاســی دەرەکــی ســەربەخۆیان وەرگــرت،
لــە دەرەوەی هــەردوو بلۆکــی ســۆڤیەت و ئەمریــکا.
لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا پەیوەندییــە دووقۆڵییەکانــی
نێــوان چیــن و هیندســتان ،جگــە لــە پەیوەندییــە
دیبلۆماتییەکانیــان لەگــەڵ هــەردوو بلۆکــی ســۆڤیەت
و ئەمریــکا ،کاریگەرییــان هەبــووە لەســەر پەیوەندییــە

سـراتیژییەکانی نێــوان چیــن و پاکســتان .بــە دەربڕینێکــی
ســادەتر ،وێــڕای ئــەوەی هینــد لــە دەمــی جەنگــی
ســارددا ،سیاســەتێکی بێالیەنــی پەیڕەودەکــرد ،بــەاڵم
ئاشــکرایە پەیوەندییــە ســەربازی و دیبلۆماســییەکانی
لەگــەڵ یەکێتیــی ســۆڤیەتدا توندوتــۆڵ بــوو .ئەمــە جگــە
لــە گــرژی و ئاڵۆزیــی پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و
هیندســتان بەهــۆی ناکۆکییــە هەرێمییەکانــەوە ،هەمــوو
ئەمانــە وایانکــرد چیــن هەوڵەکانــی خــۆی لــە ناوچــەی
باشــووری ئاســیا بخاتەگــەڕ بــۆ بەســتنی هاوپەیامنــی
لەگــەڵ پاکســتاندا ،بــۆ گێڕانــەوەی بااڵنســێک بەرامبــەر
هیندســتان ،تەنانــەت پــاش ڕووخانــی یەکێتیی ســۆڤیەتیش
پارێــزگاری لــەم سیاســەتە کــرد ،ئەمــە ســەرەڕای هەوڵــی
چیــن و هیندســتان بــۆ ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانیان.
دوای قەیرانــە ئابوورییەکــەی جیهــان لــە ســاڵی ،2008
ڕۆڵــی چیــن گەورەبوونێکــی بەرچــاوی بەخۆیەوەبینــی،
بــە جۆرێــک هێــزی ئــەم واڵتــە بــە شــێوەیەکی گــەورە
گەشــەیکرد ،نفــوزی سیاســی و ســەربازیی و ئابــووری ،بــە
شــێوەیەکی بەرچــاو بەرزبــووەوە ،ئەمــەش بووەمایــەی
گۆڕانــی پەیوەندییــە هەرێمییەکانــی لــە ناوەڕاســت و
باشــووری ئاســیا.
دەتوانیــن لەمیانــەی ئــەم ســێ ڕەهەنــدەوە لــەم
گۆڕانکارییانــە تێبگەیــن:
یەکــەم :ســەرەڕای ئــەوەی هێشــتا پەیوەندییەکانــی
نێــوان چیــن و هیندســتان ،لــە چوارچێــوەی گەمــەی
هێــزە گەورەکانــدا ســیامیەکی کێبڕکێکارانــەی پێوەیــە،
بــەاڵم چیــن هێشــتا هیندســتان بــە بــازاڕی دەرەکیــی
فراوانبوونــی چاوەڕوانک ـراوی داهاتــووی خــۆی دەزانێــت،
هەربۆیــە پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و هیندســتان زوو
دەگەڕێتــەوە بــۆ رسوشــتی خــۆی.
دووەم :ئــەم گۆڕانکارییانــەی لەســەرەوە باســکران ،لــە
گرنگیــی پاکســتانیان کەمنەکردووهتــەوە بــۆ چیــن،
لەبەرئــەوەی پاکســتان ڕۆڵێکــی کاریگــەر دەبینێــت لــە
مســۆگەرکردنی سیســتمێکی هەرێمیــی ســەقامگیر لــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیا و ڕێگرتــن لــە باڵوبوونەوەی
«تیــرۆر» بــۆ چیــن.
ســێیەم :خاڵــی ســێیەم و گرنگرتیــن خــاڵ ئەوەیــە ،پــاش
ســەرکەوتنی (چــێ جیــن بینــگ) بــۆ دەســەاڵت ،چیــن
ســراتیژێکی گــەورەی پەیڕەوکــرد بــە نــاوی «یــەک
پشــتێنە و یــەک ڕێگــە» ،بــەاڵم هیندســتان لەمــەدا
پشــتگیری نەکــرد ،لــە کاتێکــدا چیــن پالنــی وەبەرهێنانــی
 46ملیــار دۆالری ههبــوو لــە پاکســتان ،ئــەوەش بــە
جەختخســتنە ســەر پــڕۆژە ســەرەکییەکانی دروســتکردنی
هێڵــی ئاســنین ،و ڕێگــەی خێـرا و ژێرخانــی ئابــووری ،بــە
ئامانجــی خێراکردنــی پیشەســازی لــە پاکســتان .بەمــەش
«ڕێــڕەوی ئابووریــی چین-پاکســتان» بــەردەوام دەبێــت
لــە فروانبوونــی نفــوزی سیاســی و ئابووریــی چیــن لــە
ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیادا.
واقیعــی ئێســتای پەیوەندییەکانــی چیــن و
پا کســتا ن

وێـڕای ئــەوەی لەپێشــوودا پەیوەندیپیەکانــی نێــوان چیــن
و پاکســتان ،هەمیشــە دۆســتانە بــووە ،بــەاڵم هاریکاریــی
پێشــری نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە لــە ڕابــردوودا لە ئاســتی
سیاســی و ســەربازیدا ســنووردارکرابوو ،پەیوەندییــەکان
درێژنەبووبوونــەوە بــۆ ئاڵوگــۆڕی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری
و کولتووریــی گشــتگیر وەک ئــەوەی ئەمــڕۆ هەیــە .ئــەم
قۆناغــە نوێیــەی پەیوەندییــەکان ،لــە ئایــاری  2013و
لەگــەڵ ســەردانی ســەرۆکی ئەنجوومەنــی دەوڵەتــی چیــن
(لــی کــەی چیانــگ) بــۆ پاکســتان دەســتیانپێکرد ،هــەر
لــەو سەردانەشــدا بــوو ،بەفەرمــی بیرۆکــەی «ڕێــڕەوی
ئابووریــی چین-پاکســتان» خرایــەڕوو .پاشــان لــە ســاڵی
2014دا ســەردان و پەیوەندییــەکان ،ڕوویــان لــە زیادبــوون
کــرد ،هەریەکــە لــە ســەرۆک و ســەرۆکوەزیرانی پاکســتان
ســەردانی چینیــان کــرد ،پاشــان لە ســاڵی 2015دا ســەرۆکی
چیــن ســەردانی پاکســتانی کــرد ،هــەر لــەم ســەردانەدا
بــوو کۆتــا ئامادەکارییەکانــی بیرۆکەکــە کۆتاییهــات،
جگــە لــەوەش نزیکــەی  51یاداشــتی لێکتێگەیشــن لــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

نێــوان ه ـهردووالدا ئیمزاک ـرا و هەشــت پــڕۆژە کرایــەوە،
پێنــج پــڕۆژەی هاوبــەش لــە بــواری وزەدا دەســتیان بــە
کارکــردن کــرد جگــە لــە پڕۆژەکانــی بــواری ژێرخــان و وزە،
ئــەم قۆناغــە نوێیــەی پەیوەندییەکانــی نێــوان ئــەم دوو
واڵتــە ،بوارەکانــی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری و کولتــووری
و تەکنۆلۆژییشــی گرتــەوە .بــۆ منوونــە هــەردوو واڵت
لــە بــواری ئاڵوگــۆڕە دوو قۆڵییەکانــی کایــەی ڕادیــۆ
و تەلەفزیۆنــدا ،پەیوەندییەکــی دووقۆڵیــی بەهێزیــان
دامەزرانــد ،هەروەهــا بانکــی پیشەســازی و بازرگانیــی
چیــن لقــی خــۆی لــە شــاری الهــور کــردەوە ،کــە دووەم
گەورەشــاری پاکســتانە ،هــاوکات وەزارەتــی خوێنــدن
و تەکنۆلۆژیــای هــەردوو واڵت ،پێکــەوە پڕۆژەیەکــی
هاوبەشــیان دامەزرانــد بــۆ دروســتکردنی تاقیگــەی
بایۆتەکنۆلۆژیــی لۆکــە .هەروەهــا دوو زانکــۆی چینــی
و پاکســتانی هەســتان بــە دامەزراندنــی ناوەندێکــی
نێودەوڵەتیــی خوێنــدن ،هەروەهــا ناوەندێکــی کولتووریــی
چینیــش لــە پاکســتان کرایــەوە.
کاریگەریــی کۆتایــی ڕێــڕەوی ئابووریــی چینــی-
پاکســتانی چــی دەبێــت ،کــە بڕەکــەی  46ملیــار
دۆالرە؟

وەک باڵیــۆزی چیــن لــە پاکســتان (ســەن وی دۆنــگ) لــە
چاوپێکەوتنێکیــدا لەگــەڵ ئاژانســی هەواڵــی (شــینخوا)،
لــە حوزەیرانــی 2016دا ڕایگەیانــد ،دەســتکەوتەکانی
ئێســتای پــڕۆژە هاوبەشــەکانی نێــوان چیــن و پاکســتان
جەختدەخاتــە ســەر  4بــوار ،ئەوانیــش پڕۆژەکانــی بــواری
وزە و ژێرخانــی ئابــووری ،گواســتنەوە ،بەنــدەری گــوادار،
هاریکاریــی پیشەســازی .پــڕۆژە گەورەکانــی بــواری وزە
دروســتکردنی وێســتگەیەکی بەرهەمهێنانــی وزەی خــۆر
دەگرێتــەوە ،کــە هێزەکــەی ( 300مێگاوات)ـــە و لەالیــەن
کۆمپانیــای (زونێــرژی) چینییــەوە جێبەجێدەکرێــت.
ســەبارەت بــە ژێرخانــی گواســتنەوە ،کاردەکرێــت بــۆ
دووبــارە دروســتکردن و پێکهێنانــەوەی ڕێگــەی خێــرای
(کەراکــۆم  )KHKلەنــاو پاکســتاندا ،هــەروەک چــۆن لــە
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مانگــی مارســدا دەســتکرا بــە کارکــردن لــە دروســتکردنی
ڕێگــەی خێ ـرای نێــوان کەراچــی و الهــور .ســەبارەت بــە
گەشــەپێدانی بەنــدەری گــوادار ،لــە دیســەمبەری 2012دا
پاکســتان مافــی بەکارهێنانــی نزیکــەی  280هێکتــار زەوی
دا بــە کۆمپانیایەکــی چینــی بــۆ مــاوەی  43ســاڵ.

کێشەی کەمینەی موسوڵمانی چین
پەیوەندییەکانــی چیــن و پاکســتان خاڵیــی نیــن
لــە هەندێــک گرێوگــۆڵ:

یەکــەم :چیــن گومانــی بــۆ دروســت بــووە ،کــە ئــەوەی
بــە «تیرۆریســتەکان»ی ئۆتگــۆر ناویــان دەبرێــت ،لــە
پاکســتانەوە دێــن و هــەر لــەو واڵتــەش ســەربازگە و

شــوێنی مەشــقیان بــۆ دابیندەکرێــت ،کــە هــەر ئــەم
گرووپــە پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆیان بــەو ڕووداوە
توندوتیژییانــەوە هەبــوو ،کــە لــە شــینگیانگ (تورکســتانی
خۆرهــەاڵت) ڕوویانــدا.
دووەم :لــەم ســااڵنەی دواییــدا بــە شــێوەیەکی بەرف ـراوان
فەندەمێنتاڵیــزم لــە شــینگیانگ باڵوبووهتــەوە،
کــە ژمارەیەکــی زۆری هێرشــەکان لــەم ناوچەیــە
ئەنجامدەدرێــن .لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا ،حکومەتــی چیــن
گەلێــک گرنگیــدەدات بــە ئامادەبــوون و خســتنەگەڕی
تواناکانــی پاکســتان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی «تیرۆریزمــی
ئیســامی».
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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هــاوکات نیگەرانییەکانــی چیــن بەردەوامییــان هەیــە،
ســەبارەت بــە بەردەوامیــی شکســتی ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا لــە دووبــارە پێکهێنانــەوەی
سیســتمێکی سیاســیی ســەرکەوتوو لــە ئەفغانســتان،
بەتایبــەت ئــەو ڕۆڵــە تەمومژاوییــەی پاکســتان لــەو واڵتەدا
دەیبینێــت ،واتــە لــە ئەفغانســتان؛ بەڕووکــەش پشــتیوانی
لــەو دەســەاڵت و حکومەتــە دەکات ،کــە هاوپەیامنێکــی
بەهێــزی ئــەو هاوپەیامنێتییەیــە ،کــە ئەمهریــکا
ســەرکردایەتی دەکات ،بــەاڵم هــاوکات لەژێرەوە پشــتیوانی
لــە بزووتنــەوەی تاڵیبانــی ئەفغانســتان و ڕێکخــراوی
قاعیــدە دەکات .هــەر بۆیــە بــەم دواییانــە چیــن خواســتی
خــۆی پیشــانداوە بــۆ بەشــداربوون لــە گفتوگۆکانــی
ئاشــتیی نێــوان حکومەتــی ئەفغانســتان و چیــن.
چیــن چــۆن لــە جێڕەوتــی نێودەوڵەتیــدا لــە پاکســتان
دەڕوانێــت؟

بــۆ تێگەیشــن لــە ڕوانگــەی چیــن بەرامبــەر پاکســتان
لــە گۆشــەنیگای سیاســەتی نێودەوڵەتییــەوە ،پێویســتە
پەیوەندیــی ئاڵــۆزی نێــوان پاکســتان و ویالیەتــە
یەکگرتووەکانــی ئەمهریــکا و خــودی چیــن و
جیهانــی عەرەبیــش لەبەرچاوبگریــن ،لــە ســەروبەندی
دەســتتێوەردانی ســەربازی لــە ئەفغانســتان ســاڵی 2001
و عێــراق ســاڵی  ،2003ئــەو هەواڵنــەی ئەمهریــکا
دەیانــدات ،بــۆ دووبــارە دروســتکردنەوەی سیســتمێکی
هەرێمــی لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،ڕووبــەڕووی
شکســتێکی گــەورە بووهتــەوە .تێچــوون و زیانــە ماتریاڵــی
و دارایــی و مرۆییــەکان ،بوونــە مایــەی کەمبوونــەوەی
پلەبەپلــەی پاڵپشــتی لۆکاڵــی بــۆ دەســتتێوەردانی
ســەربازی لــە ناوچەکــەدا ،پــاش دەرکەوتنــی دەوڵەتــی
ئیســامی «داعــش» لــە ســاڵی 2014دا ،شــەپۆلێکی

دیداری لوتکەی نێوان سەرۆکی چین شی جیپنگ و سەرۆکی پاکستان عارف عەلەوی
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بەهێــزی ڕایگشــتی هاتــە ئــاراوە ،کــە پاڵپشــتیی لــە داوای
کشــانەوەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمهریــکا دهکات،
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت .ئــەم داوایــە هاوکاتــە لەگــەڵ
پێداچوونــەوە بــە هــەوڵ و کۆششــەکانی ئەمهریــکادا ،بــۆ
پارێــزگاری ئاشــتیی ئەفغانســتان و پاڵپشــتیی ســەربازی و
سیاســیی پاکســتان .لەبەرئەمــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمهریــکا ڕۆڵــی نێوانگیــر دەبینێــت ،بــۆ بەشــداریپێکردنی
چینییــەکان لــە ئەفغانســتان ،هەروەهــا بەگشــتییش
پێشــوازی دەکــەن لــە باشــکردنی ڕۆڵــی چیــن ،ئــەم
ئاڕاســتەیەش نیگەرانیــی ئەمهریــکای لێکەوتووهتــەوە،
چونکــە ئەگــەر پارێــزگاری لــە هەوڵەکانــی دووبــارە
بونیادنانــەوەی سیســتمی سیاســیی ئەفغانســتان نەکرێــت،
ئــەوا بۆشــایی دەســەاڵت لــە ئەفغانســتان دێتەئــاراوە،
ئەمــەش لــە ئەنجامــدا دەبێتــە مایــەی وەرگرتنــی
دەســەاڵت لەالیــەن تاڵیبــان یاخــود ڕێکخـراوی داعشـهوه،
یاخــود تەنانــەت ئــەو توندڕەوانــەی پاڵپشــتیی پاکســتان
دەکــەن .بۆیــە ئەگــەر چیــن بتوانێــت بــە شــێوەیەکی
چــاالک بەشــداربێت لــە لەئەســتۆگرتنی بەپرســیارێتیی
کەموکوڕییــەکان ،لەگــەڵ ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمهریــکا و ئەنجامدانــی فشــار لەســەر پاکســتان،
ئەمــەش زامنــە بــۆ بەدیهێنانــی ســەقامگیریی بارودۆخــی
سیاســیی ئێســتای ئەفغانســتان .بۆیــە چیــن و ئەمهریــکا
دەزانــن ،کــە پاکســتان دەخوازێــت کاریگــەری هەبێــت
لەســەر سیســتمی سیاســیی ئەفغانســتان لــە مــەودای
دووردا ،هەروەهــا درک بــەوەش دەکــەن ،کــە پاکســتان
هەوڵــی بەکارهێنانــی نفــوز و دەســەاڵتی خــۆی دەدات
بەســەر تاڵیبــان و قاعیــدە و ئیســامییە توندڕەوەکانــی
دیکــەدا ،ئەمــەش لەپێنــاو بەدەســتهێنانی دەســتکەوتی
سیاســی و ســەربازی و ئابــووری لــە خۆرئــاوا.
الی چیــن هەریەکــە لــە پاکســتان و ئەفغانســتان وەک
ناوەندێکــی جوگرافــی دادەنرێــن ،لەنێــوان ناوەڕاســت و
باشــووری ئاســیادا ،ئەمــەش بــۆ ئــەو واڵتــە پێگەیەکــی
س ـراتیژییە بــۆ گەشــەپێدانی س ـراتیژەکەی خــۆی «یــەک

پشــتێن و یــەک ڕێگــه« ،هــاوکات ڕێگەیەکــی دوور لــە
دەســتی هیندستانیشــە بــەرەو زەریــای هینــدی و دەریــای
عــەرەب .جگــە لەوانــەش حکومەتــی چیــن دەتوانێــت
نفــوزی خــۆی ،لــە هەریەکــە لــە ئەفغانســتان و پاکســتان
بەکاربهێنێــت بــۆ کۆنرتۆڵکردنــی ئــەوەی ناوینــاوە
«توندڕەویــی ئیســامی» لــە شــینگیانگ .لێرەوەیــە
هەریــەک لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و خودی
چیــن ،بەرژەوەندییــان لەوەدایــە ڕێگــە بــە چیــن بدرێــت
بەشــداربێت لــە دووبــارە بونیادنانــەوەی ئەفغانســتان و
ســنووردانان بــۆ مانۆڕەکانــی پاکســتان.
ســەبارەت بــە دەوڵەتــە عەرەبییــەکان و بەتایبــەت واڵتانــی
کەنــداو ،بــە ڕابەرایەتیــی ســعوودیە ،وەک هاوپەیامنێکــی
سیاســیی نزیــک لــە پاکســتان دەڕوانــن ،بەتایبــەت بەهــۆی
ڕۆڵــی پاکســتان لــە تێکۆشــانی هاوبەشــیان دژ بــە
هاوپەیامنێتیــی نێــوان یەکێتیــی ســۆڤێت و هیندســتان
لــە مــاوەی جەنگــی ســارددا .لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا
واڵتانــی کەنــداو ،پاڵپشــتییەکی درێژخایەنــی سیاســی و
ســەربازی و ئابوورییــان خســتە بــەردەم پاکســتان ،بــەاڵم
لەنــاو واڵتــە عەرەبییەکانــدا هەســتێک هەیــە ،کە پاکســتان
بەباشــی وەاڵمــی ئــەم چاکەیــەی نەداوەتــەوە .ئــەم
هەســتەش وردە ســاردبوونەوەی هێنایەئــاراوە ،ســەبارەت
بــە پەیوەندییەکانــی نێــوان پاکســتان و ســعوودیە ،چونکــە
پاکســتان بێپــەروا و گوێپێنــەدەر بــووە ،بەرامبــەر زۆرێــک
لــە پرســە نێودەوڵەتییــەکان لــە بەرژەوەندیــی دەوڵەتــە
عەرەبییــەکان .بــۆ منوونــە ،پــاش ســەرهەڵدانی شــەڕی
یەمــەن لــە مارســی 2015دا ،پاکســتان ڕەتیکــردەوە
پەیوەنــدی بــەو هاوپەیامنێتییــەوە بــکات ،کــە ســعوودیە
ڕابەرایەتیــدەکات بــۆ دەســتتێوەردان لــەو ملمالنێیانــە.
هــاوکات ســعوودیە هــەوڵ و نیازێکــی هەبــوو ،بــۆ
پێکهێنانــی هاوپەیامنێتیــەک لەگــەل پاکســتاندا دژ
بــە ئێــران ،بــەاڵم ئــەم نیــازە لەالیــەن پاکســتانەوە
وەاڵمێکــی پۆزەتیڤــی نەدرایــەوە .یاخــود لــە ســوریا،
پاکســتان هەڵوێســتێکی جیــاواز لــە هەڵوێســتی دەوڵەتــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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عەرەبییەکانــی گرتەبــەر ،کــە داوای چارەســەری سیاســی
و ڕاوێژکارانــەی دەکــرد ،بــۆ جەنگــی ســوریا ،لــە کاتێکــدا
ســعوودیە و واڵتــە عەرەبییــەکان پاڵپشــتیی ئۆپۆزســیۆنی
ســوریا بــوون.
هــەر هەمــان هۆکاریــش هەبــوو بــۆ هەوڵەکانــی پێشــووی
دەوڵەتــە عەرەبییــەکان ،بۆ هاریــکاری لەگەڵ هیندســتاندا،
بــەو هیوایــەی ئەمــە ئاگادارکردنــەوە و وەبیرهێنانەوەیەک
بێــت بــۆ پاکســتان ،بــەاڵم ئــەم واڵتــە نەیدەویســت
پاڵپشــتی بــۆ واڵتــە عەرەبییــەکان وەک شــتێکی مســۆگەر
دەرکەوێــت .ئەگــەر پاکســتان دوورکەوتنــەوە لــە دەوڵەتــە
عەرەبیــەکان هەڵبژێرێــت ،ئــەوا ئــەم واڵتانــەش وەاڵمیــان
دەبێــت ،وەاڵمەکــەش بریتــی دەبێــت لــە کێشــانەوەی
پاڵپشــتییەکانیان بــۆ پاکســتان و ئاڕاســتەکردنی بــەرەو
دوژمنــە کۆنەکــەی :هیندســتان.
ئاسۆکانی داهاتوو

لــە ئێســتادا چیــن لەنــاو هاریکارییەکــی بەتیــن و
بێپیشــینەدایە لــە گشــت بــوارە جیاوازەکانــدا لەگــەڵ
پاکســتاندا ،چیــن لــە ڕوانگــەی سیاســی و ناوخۆیــی و
هەرێمــی و نێودەوڵەتیــی خۆیــەوە ،ئامادەیــی نیشــانداوە
بــۆ بەردەوامبــوون لــە توندوتۆڵکردنــی پەیوەندییەکانــی
لەگــەڵ پاکســتاندا .جگــە لــە هیندســتان ،هێــزە
هەرێمییەکانــی وەک ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمهریــکا
و واڵتانــی عەرەبــی و ئێــران ،هەڵوێســتێکی پۆزەتیڤیــان
هەبــووە ســەبارەت بــە وەرگرتنــی بەرپرســیارێتیی
پارێــزگاری لــە سیســتمی ئەفغانســتان و پاکســتان لەالیــەن
چینــەوە .بەوجــۆرەش پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و
پاکســتان لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا ،ســەرەڕای فراوانبوونی
نفــوزی چیــن لــە ئاســیای ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیا،
لەگــەڵ زیاتــر شــوێنکەوتنی دەستپێشــخەریی «یــەک
پشــتێن و یــەک ڕێگـه« بەرەوپێشــچوون و گەشەســەندنی
زیاتــر بەخۆوەدەبینێــت ،هەتاوەکــو بــە شــێوەیەکی پلــە
بەپلــە شــوێنی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمهریــکا
دەگرێتــەوە لــە ســەپاندنی دەســەاڵتی خــۆی بەســەر

ئایدیا دیپلۆماتیك

دۆخــی بااڵدەســتدا.
دوای گەیشــتنی بــە دەســەاڵت (چــێ چیــن بینــگ)
هەســتا بــە هەموارکردنێکــی بەرچــاو لــە ســراتیژیەتی
نێودەوڵەتیــی چینــدا .چیــن هەرگیــز ئامــادە نییــە ،ڕۆڵێکــی
پاســیڤ و ئاســت نــزم ببینێــت ،بەڵکــو لــە هەوڵدایــە
بــۆ گرتنــی پێگەیەکــی بەهێــز هاوتــا بێــت بــە هێــزە
خودییەکــەی ،کــە دەتوانێــت کاریگــەری لەســەر سیســتمی
نێودەوڵەتــی هەبێــت .لەگــەڵ بارودۆخــی ئێســتای
پاکســتان و ئەفغانســتاندا ،چیــن دەتوانێت بەرپرســیارێتیی
پڕکردنــەوەی بۆشــایی دەســەاڵت بگرێتــە ئەســتۆ ،بــە
ڕێگەیــەک کــە لــە الی گشــت الیەنــە پەیوەندیــدارەکان
پەســەندکراو بێــت.
پڕۆفایل:

*د .ڕایمۆنــد لــی :مامۆســتای بەشــدار لــە بەشــی زانســتە
سیاســییەکانی زانکــۆی نیشــتیامنیی تایــوان .ڕایمۆنــد
ســاڵی  2004لــە زانکــۆی میشــیگان پلــەی دکتــۆرای لــە
زانســتە سیاســییەکان بەدەســتهێناوە .پســپۆڕە لــە پێگــە
سیاســییەکان و لێکۆڵینــەوە ڕووماڵییــەکان لــە خۆرهەاڵتــی
ئاســیا.
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سەردانەکەی سەرەتای ئەمساڵی سەرۆکی ئێران (حەسەن ڕۆحانی) بۆ ڕوسیا جارێکی دیکە
سەرنجەکانی لەسەر پەیوەندییەکانی ئێران-ڕوسیا چڕکردەوە .ئەم پەیوەندییانە گەرموگوڕ
دیارن ،بەاڵم تا چی ڕادەیەک؟ لەکوێدا خالە هاوبەشەکان کۆتاییان دێت و جارێکی دیکە خاڵە
ناکۆکەکان لەناو سوریادا لەنێوان ئەم دوو هاوپەیمانەدا سەرهەڵدەدەن؟ئێران و ڕوسیا بە دوو
هاوپەیمانی بەهێز دادەنرێن و بە دیارترین پشتیوانەکانی ڕژێمەکەی بەشار ئەسەدی سەرۆکی
ڕوسیا دادەنرێن .هاریکاریی نێوان ئێران و ڕوسیا ئاستی لێکنزیکبوونەوەیەکی گەورەی بڕیوە لە
فایلی سوریادا و گەیشتۆتە ئاستی هاریکاریی ئابووری و لێکنزیکبوونەوەی ڕوانگەکان سەبارەت
بە کۆمەڵە دۆسیەیەکی هەرێمی ،ئەمە وێڕای پەیوەندییە لێکئاڵۆزکاوەکان لەگەڵ خۆرئاوادا.

ئێــران و ڕوســیا :هاوپەیمانێتییەکــی ســتراتیژی،
بــەاڵم بەبــێ متمانــە

لــە چوارچێــوەی ئــەم پەیوەندییــە بەرچاوانــەدا بــوو کــە
کۆبوونەوەکــەی نێــوان هــەردوو ســەرۆک لــە ســەرەتای
ئەمســاڵدا لــە مۆســکۆ بەڕێوەچــوو ،وەک ئــەوکات
ڕاگەیەنــدرا دیدارەکــە بــۆ باســکردن بــووە لــە کۆمەڵــە
مەلەفێکــی ئابــووری و پرســی ڕووبەڕووبوونــەوەی تیــرۆر،
بــەاڵم ســەرچاوەکان لــەو بــاوەڕەدا ئــەوە ســەرەتایەکی
نــوێ بــووە بــۆ پەیوەندییەکانــی ئــەو دوو واڵتە ،تــا دەگات
بــەوەی لەمــڕۆدا لەســەر کۆمەڵــە بابەتێکــی ســراتیژی
هاوپەیامنێتییــان لەنێواندایــە.
لــە پشــت ئــەم هاوپەیامنێتییــەوە جارجارێــک جیــاوازی
و ناکۆکیــی لــە تێڕوانینەکانــی هــەردووالدا دێتەئــاراوە،
هــەر ئەمــەش دەکرێــت وەک خاڵێکــی بــێ متامنەیــی
نێــوان ئــەو دوو واڵتــە تەمشــای بکرێــت .ئایــا بەڕاســتی
هەریەکــە لــە مۆســکۆ و تــاران دوو هاوپەیامنــی بەهێــزن،
یاخــود تەنهــا دوو هاوبەشــی کاتییــن و متامنەیــان بــە
یەکــر نییــە ،تــەواو بەپێچەوانــەی لێدوانــە فەرمییەکانــی
هــەردووالوە؟

لێکنزیکبوونــەوە لەســەر ئاســتی زیاتــر لــە
د ۆ ســیە یە ک

هــەردوو واڵت لــەڕووی ســەربازییەوە هاریکاریــی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕژێمــی ســوریا دەکــەن ،هێــزی ئاســانیی ڕوســیا و هێــزە
شــەڕکەرە زەمینییەکانــی ئێــران ڕۆڵیــان هەبــووە لــە
بەرەوپێشــچوونی ســوپای ســوریا لەســەر چەندیــن ئاســت،
بەتایبــەت لــە وەرگرتنــەوەی کۆنرتۆڵــی زۆرێــک لــە شــار
و شــارۆچکەکانی ســوریا ،هــەر ئــەم هاریکارییانەشــە کــە
هاوکێشــەی هێــزی ســوریای لــە بەرژەوەندیــی ئەســەد
یەکالکردۆتــەوە .مۆســکۆ و تــاران بــە شــێوەیەکی بەرچــاو
لــە کۆمەڵــە خاڵێکــی هەســتیاردا ســەبارەت بــە ســوریا
لێکتێگەیشــتنیان هەیــە ،وێــڕای مانــەوەی ئەســەد و
پارێزگاریــی لــە ڕژێمەکــەی ،هەروەهــا لــە دیارتریــن ئــەو
خااڵنــەش دەتوانیــن ئامــاژە بــەوە بدەیــن کــە هــەردوو
واڵت لــە هەوڵــدان بــۆ بچوککردنــەوەی ڕۆڵــی ئەمریــکا
و زامنکردنــی پێگــەی ڕوســیا و ئێــران بــۆ قۆناغــی دوای
جەنگــی ڕوســیا ،ئەمــە جگــە لــە لێکتێگەیشــتنی هاوبــەش
ســەبارەت بــە ڕۆڵــی تورکیــا لــە ســوریا .چاودێ ـران لــەو
بــاوەڕەدان هاریکاریــی ئێــران و ڕوســیا لــە ســوریا بــە
ڕادەیــەک بەتیــن و لێکنزیکــە ،کــە هیــچ الیەنێــک
ناتوانێــت ئەرکەکانــی بــە ســەرکەوتوویی ئەنجامبــدات،
بەبــێ هاریکاریــی الیەنــی دووەم.
جگــە لــە دۆســیەی ســوریا ،پەیوەندیــی ناجــۆر و ئاڵــۆزی
هــەردوو واڵت لەگــەڵ خۆرئــاوادا ،بەهەمــان شــێوە
فاکتەرێکــی دیکــەی لێکنزیکبوونەوەکانیانــە .ســزاکانی
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خۆرئــاوا و هەوڵەکانیــان بــۆ لێکدابڕینــی ئێ ـران و ڕوســیا
«لێکنزیکبوونەوەیەکــی خۆبەخــۆ»ی هێناوەتــە ئــاراوە
لەنێــوان ئــەو دوو واڵتــە و ئاڕاســتەی کــردوون بــەرەو
ڕێکخســن و پێکەوەنانــی پەیوەندییەکــی ســراتیژی،
بەتایبــەت کــە ڕوســیا پێیوایــە ئێـران دەروازەیەتــی بــەرەو
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،هــەروەک چــۆن ئێــران وەک
کارتێــک بەکاردەهێنێــت بــۆ سازشــکردن بــە خۆرئــاوا،
ئێرانیــش هەمــان ڕەفتــار دەنوێنێــت و هەرکاتێــک
هەســتی بــە فشــارە بەهێزەکانــی ئەمریــکا کردبێــت
لەســەر واڵتەکــەی ،زیاتــر لــە ڕوســیا نزیکبۆتــەوە .ئــەم
نزیکبۆتــەوە وەهــای کــردووە ئێرانییــەکان ســوود لە ڕوســیا
وەربگــرن لــە بەردەوامیــدان بــە پڕۆگرامــە ئەتۆمییەکەیــان،
کــە مشــتومڕێکی زۆری لــە جیهانــدا هێناوەتــە ئــاراوە،
هــاوکات ڕوســیاش ســوودێکی زۆر وەردەگرێــت لــەم
پڕۆســە ئەتۆمییــەی ئێ ـران ،باشــرین بەڵگــەش وێســتگەی
ئەتۆمیــی بوشــەهرە .جێگــەی باسیشــە ماوەیەکــی زۆرە
هــەردوو کۆمپانیــای «ڕوس ئەتــۆم»ی تایبــەت بــە وزەی
ڕوســیا و «دامــەزراوەی وزەی ئەتۆمیــی ئێران» یاداشــتێکی
لێکتێگەیشــتنیان لــە بــواری گواســتنەوەی کەرەســتەی
ئەتۆمییــدا ئیمزاکــردووە.
ســەبارەت بــە پەیوەندییەکانیشــیان لەگــەڵ واڵتانــی
کەنــداودا لێکنزیکبوونەوەیــەک لەنێــوان ڕوســیا و ئێرانــدا
دەبیرنێــت ،بەجۆرێــک ڕوســیا بــوون و ئامادەیــی ئێـران لــە
هــەر بڕیارێکــی چارەنووسســازدا دەســەپێنێت کــە تایبــەت
بێــت بــە ناوچەکــە ،بــە هەمــان شــێوە واڵتانــی کەنداویــش
بــە نیگەرانــی و دڕدۆنگییــەوە لــە گرێبەســتە گەورەکانــی
نێــوان ئێـران و ڕوســیا دەڕوانــن لە بــواری چەکــدا ،هاوکات
لــە پرســێکی هەســتیاری وەک عێراقیشــدا هــەردوو واڵت
تــا ڕادەیەکــی زۆر پەیوەندییەکــی ڕێــک و لێکنزیکیــان
لەنێواندایــە .ســەبارەت بــە واڵتێکــی گــەورە و گرنگــی
وەک میرسیــش ئێـران گــرەو لەســەر ئــەوە دەکات ڕوســیا
بــۆی ببێتــە پردێــک بــۆ پەیوەندییەکــی باشــری لەگــەڵ
واڵتــی میــردا .ئێ ـران بــاش دەزانێــت هەتاوەکــو ئێســتا

پەیوەندییەکــی لەگــەڵ میــردا نەگەیشــتوونەتە ئاســتێکی
خــوازراو ،ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ دەســتتێوەردان و
ئامادەیــی واڵتانــی کەنــداو لــەم نێوەنــدەدا ،هەربۆیــە
پەنایربدۆتــە بــەر ڕوســیا هەتاوەکــو پەیوەندییەکــی
بەتینــری لەگــەڵ میــر ۆ بســازێنێت.
وێــڕای لێکتێگەیشــتنە سیاســییەکان و هاریکارییەکانــی
نێوانیــان لــە بــواری ئەتۆمییــدا ،پەیوەندییەکــی ئابووریــی
بەهێــزی فرەالیەنیــش ئــەم دوو واڵتــە کۆدەکاتــەوە،
بەگوێــرەی ئاژانســەکان هــەردوو واڵت ڕێککەوتنێکیــان
ئەنجامــداوە ســەبارەت بــە ڕێگــەدان بــە گەشــتە
گەشــتوگوزارییەکان لەنێــوان هــەردوو واڵتــدا بەبــێ
پێویســتبوونی فیــزا.
بــەاڵم ئــەم هەمــوو خاڵــە هاوبەشــە بــە مانــای ئــەوە
نایــەت کــە هیــچ خاڵێکــی ناکــۆک و جیــاواز لەنێــوان
ڕوســیا و ئێرانــدا نییــە ،لــەو خااڵنــەی لەبــەردەم ڕوســیادا
دەوەســن و وەک خاڵێکــی ناکــۆک تەماشــادەکرێن ،بریتییە
لــەوەی ڕوســیا چــۆن تەنســیق لەنێــوان ئێـران و ئیرسائیــل
و تورکیــادا دەکات ،ئێــران بێزاریــی خــۆی نەشــاردۆتەوە
لــە بوونــی نفــوزی تورکیــا لــە ســوریا ،هــەروەک چــۆن
ئیرسائیــل تــرس و نیگەرانیــی خــۆی هەیــە لەســەر بوونــی
نفــوزی گــەورەی ئێــران لــە ســوریا و زەمانەتــی ئــەوەی
دەوێــت کــە هێــزە شــەڕکەرەکانی ســوریا دوای کۆتاییهاتنی
جەنــگ ســوریا بەجێدەهێڵــن .جگــە لــەوەش شــارەزایان
بــاس لــەوە دەکــەن ســەبارەت بــە ئاینــدەی ســوریاش
ناکــۆی لەنێــوان ڕوســیا و ئێرانــدا هەیــە ،لــەو دەمــەی
مۆســکۆ هەوڵــی چارەســەرکردنی تەنگژەکــە دەدات لــە
ڕێگــەی سیاســی و بــە مانــەوەی یەکێتیــی خاکــی ســوریا
و ســەروەرییەکەی و ســەملاندنی ئــەوەی کــە ســوریا بەبــێ
دەســتتێوەردانی خۆرئــاوا دەتوانێــت کێشــە ناوخییەکانــی
خــۆی چارەســەربکات ،الی ئێــران چەنــد بژاردەیەکــی
دیکــە لەپێشــەوەن ،لەپێــش هەموویانــەوە تۆخکردنــەوەی
هەژموونــی عەلەوییــەکان لــە ســوریا ،تەنانــەت ئەگــەر
ئــەم خواســتە بــە دابەشــکردنی ســوریاش بەدیبێــت .واتــە
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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بیۆگرافیای بنكه سهربازییهكانی ئهمهریكا له سووریا

واوی بىكًی ضًربازی

شوێىی لًواو ضووریا

بىكًی (التىف)

وسیك ضىوری وێوان ضووریا  -عێراق

بىكًی ڕومێالن

خۆرًٌاڵتی شاری قامیشلۆ

بىكًی (عیه عیطی)

پارێسگای ڕيققً

بىكًی (خراب عشق)

خۆرًٌاڵتی شاالی عیه عیطی

بىكًی (المبروكً)

خۆرئاوای قامیشلۆ

بىكًی (تل بیدر)
بىكًی (تل ابیض)

بامووری حًضًكً
وسیك ضىووريكاوی توركیا

بىكًی (عیه العرب)

واوچًی ضًرێ كاوی

لێــرەوە دەردەکەوێــت کــە ڕوســیا ئامانجــی مانــەوەی
ســوریایەکی یەکگرتــوو و یەکپارچەیــە ،لــەو دەمــەی ئێـران
دەیەوێــت دەوڵەتێــک لەنــاو دەوڵەتــدا دروســتبکات.
وێــڕای ئــەوەش چەندیــن ناکۆکیــی دیکــە لەئــارادان
ســەبارەت بــەوەی چاودێـران ناویدەنێــن دەســتکەوتەکانی
جەنــگ لــە ســوریا ،ئێــران گومانــی لــەوە هەیــە ڕوســیا
هەژموونــی خــۆی لــە ســوریا بەکاربهێنێــت بــۆ چنینــەوەی

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرهەمــی ئــەو شــەڕە چەنــد ســاڵەیەی لــە ســوریا هەیــە،
لەکاتێکــدا هەمــوو الیــەک دەزانــن ئێ ـران لــە دەســتپێکی
شــەڕی ســوریاوە بــە ملیــاران دۆالری خەرجکــردووە لــەو
واڵتــەدا.
ناکۆکییەکانــی ئێـران و ســوریا هــەر لەســەر پرســی ســوریا
کورتنابێتــەوە ،ئێرانییــەکان پێیــان وایــە دواجــار قەبــارەی
هاوکارییەکانــی نێــوان خۆیــان و ڕوســیا ئیرسائیــل و
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ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دەستنیشــانیدەکەن،
پێشــریش ئیرسائیــل توانیبــووی ڕێککەوتنێکــی گرنگــی
نێــوان هــەردوو واڵت پەکبخــات .لــە الیەکــی دیکەشــەوە
روســیا دڵخــۆش نییــە بــە بوونــی دەوڵەتێکــی ئیســامیی
لەســەر ســنوورەکانی ،لەکاتێکــدا چەندیــن خواســت و
فراوانخوازیــی هەیــە لــە ئاســیای ناوەڕاســت و قەوقــاز و
چەندیــن خواســتی ئەتۆمیــی گەورەشــی لــەو ناوچەیــە
هەیــە .هەمــوو ئەوانــە وەهایــن کــردووە پەیوەندییەکانــی
نێــوان تــاران و مۆســکۆ پەیوەندییەکــی بونیادن ـراو بێــت
لەســەر بەرژەوەنــی و نەگەیشــبێتە ئاســتێک کــە بــە
هاوپەیامنێتیــی ســراتیژیی هەژمــار بکرێــت.
شــارەزایانی کاروبــاری ڕوســیا پێیــان وایــە متامنەیەکــی
تەواوەتــی لەنێــوان هــەردوو واڵتــدا نییــە ،بەڵکــو
گومانــی بــەردەوام لەنێوانیانــدا هەیــە ،بەجۆرێــک ئێ ـران
پێیوایــە روســیا هاوبەشــێکی ماندووکــەرە .ئیمزاکردنــی
ڕێککەوتنامــەی ئەتۆمیــی ئێرانیــش لەگــەڵ خۆرئــاوا
چارەنووســی کۆمپانیــا ڕوســییەکانی لــە ئێـران بــە نادیاریی
هێشــتۆتەوە .واتــە ئەگــەر فشــارەکانی ئەمریــکا نەبێــت
لەســەر ئێ ـران ئــەو لێکنزیکبوونەوەیەمــان نەدەبینــی کــە
لەنێــوان ئــەم دوو واڵتــەدا هەیــە.
قەیســەری نوێــی ڕوســیا و والیــی خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت

لــەو خۆپیشــاندانە زۆرانــەی بــە بۆنــەی تێپەڕبوونــی 65
ســاڵ بەســەر لەدایکبوونــی (ڤالدیمێــر پۆتیــن)ی ســەرۆکی
ڕوســیادا لەالیــەن ئۆپۆزســیۆنی ڕوســییەوە ڕێکخرابــوو،
یەکێــک لــە درووشــمە سەرنجڕاکێشــەکان ئەمــە بــوو:
«بڕوخێــت پۆتینــی قەیســەر!» .مەبەســتیش لــەم تەنــزەی
خۆپیشــاندەران بریتیبــوو لــەو چارەنووســە مێژووییــەی
کــە جارێکــی دیکــە قەیســەرێکی نــوێ ســەرۆکایەتیی
واڵت دەکات ،ئــەوەش دوای ئــەوەی کۆتــا قەیســەری
ڕوســیا لــە ســاڵی  1917و بــە دەســتی بەلشــەڤیکەکان و
شۆڕشــەکەیان لەناوچــوو ،پاشــان یەکێتیــی ســۆڤیەت بــۆ
مــاوەی چارەکــە ســەدەیەک لەژێــر دەســتی ســتالیندا بــوو

کــە بــە (قەیســەری ســوور) نارسابــوو.
بــەاڵم کاتێــک قســە لەســەر ئەوەیــە قەیســەرە تازەکــەی
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،والییەکــی تازەشــە لەســەر
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت ،بێگومــان لــە ڕووی مێژووییــەوە
کارێکــی ناوازەیــە .ئــەم دابڕانــە نوێیــە لــە مێــژووی
ناوچەکــەدا بــە فراوانکــردن و قووڵکردنــەوەی هەژموونــی
درێژخایەنــی ڕوســیا بەســەر ســوریاوە هاتۆتــە ئــاراوە،
ئــەوەش لــە میانــەی قۆســتنەوەی هەلــی دۆخی شــڵەقاوی
ســوریا و نادیاریــی چارەنووســی بنەماڵــەی ئەســەدەوە ،کە
ڕوســیا هــەر زوو دەســتتێوەردانەکانی خــۆی خســتەگەڕ
بــۆ رزگارکردنــی .لــە ئەنجامیشــدا دەرکــەوت لەنێــو
داگیرکارییەکــی چوارالیەنــەی دەرەکیــی کــە ســوریا
بەدەســتیانەوە دەناڵێنێــت لــەم شــەڕە ناوخۆییــەی
ئێســتا لــەو واڵتــە لەئارادایــە ،کــە بەپێــی قەبــارە و
نفــوزی دەســەاڵتیان بــەم شــێوەیە ڕیزبەندیــی دەکرێــن:
داگیرکاریــی ئێرانــی (وێـڕای ئــەوەی زۆرینــەی ئامڕازەکانــی

ئایــا بەڕاســتی هەریەکــە لە مۆســکۆ و تــاران دوو
هاوپەیمانــی بەهێــزن ،یاخود تەنها دوو هاوبەشــی
کاتیین و متمانەیان بە یەکتر نییە ،تەواو بەپێچەوانەی
لێدوانە فەرمییەکانی هەردووالوە؟
ئــەم داگیرکارییــە ئێرانــی نییــە) ،هەروەهــا داگیرکاریــی
ڕوســی ،داگیرکاریــی تورکــی و داگیرکاریــی ئەمریکــی،
گومانیــش لــەوەدا نییــە کــە گرنگرتینیــان لــەڕووی هێــز و
نفــوزەوە ،کــە مــەرج نییە لــەڕووی ژمــارەوە لــە هەموویان
زۆرتــر بێــت ،ئەویــش بریتییــە لــە داگیرکاریــی ڕوســیا .ئــەم
واڵتــە دەســتیگرتووە بەســەر زۆرینــەی هێــزە کاریگــەرە
باڵوەکانــی ســەر خاکــی ســوریا و کۆنرتۆڵــی دوو هێــزی
داگیــرکاری دیکــەی نــاو خاکــی سوریاشــی کــردووە ،کــە
ئەوانیــش ئێــران و تورکیــان.
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ئاشــکرایە پــاش دەســتتێوەردانی چــڕی ڕوســیا و ڕۆڵــە
یەکالکەرەوەکــەی لــە ڕزگارکردنــی بنەماڵــەی ئەســەد
و هاوپەیامنەکانــی ،پاشــان ڕۆڵــی یەکالکــەرەوەی لــە
شکســتهێنان بــە ئۆپۆزســیۆنی چەکــداری ســوری ،بەتایبەت
لــە شــەڕی یەکالکــەرەوەی حەلەبــدا .هــاوکات ڕوســیا
و پۆتیــن توانییــان ئــەوە بکــەن کــە پێشــر واشــنتۆن و
نەتــەوە یەکگرتــووەکان نەیانتوانیبــوو بیکــەن ،ئەوەیــش
ئەنجامدانــی دانوســتانەکانی ئەســتانە بــوو لەنێــوان ئێـران
و ڕژێمــی ئەســەد لەالیــەک و تورکیــا و ئۆپۆخســیۆنی
ســوریا لــە الیەکــی دیکــە.

سەرکێشــییەکانی چیــن و بەرگریکردنــی لــە
ئێــران

لــە کۆتاییەکانــی مانگــی ئۆکتۆبــەری ئەمســاڵدا چیــن
بــە فەرمــی ڕایگەیانــد کــە خوازیــاری مانــەوەی
ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمییــە لەگــەڵ ئێرانــدا ،هەروەهــا چین
جەختیشــی لــەوە کــردەوە کــە مانــەوەی ڕێککەوتننامەکــە
کاریگەرییەکــی باشــی لەســەر پاراســتنی پڕۆســەی ئاشــتی
هەیــە ،ئەمــە لەکاتێکــدا بەرپرســێکی بــااڵی ئەمریکــی
ڕایگەیاندبــوو کــە چاوەڕواندەکرێــت ترامــپ واڵتەکــەی
لــەو ڕێککەوتننامەیــە بکشــێنێتەوە.
بەپێــی ئــەو هەوااڵنــەی لــە کۆشــکی ســپییەوە دزەیــان
کــردووە ،پێدەچێــت ترامــپ سیاســەتێکی بەرفراوانــر
بگرێتەبــەر ،کــە بــە پلەیەکــی زۆرتــر ڕووبەڕووبوونــەوە
لەخۆدەگرێــت لەگــەڵ ئــەو واڵتــەدا ،ئیــدارەی ترامپیــش
زیاتــر لــە چەنــد خارێــک ڕەخنــەی لــە ڕۆڵــی ئێــران
گرتــووە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.
ئیــدارەی ترامــپ و کۆشــکی ســپی پێیــان وایــە ڕێککەوتنــە
ئەتۆمییەکــە لەگــەڵ ئێرانــدا خراپرتیــن ڕێککەوتــن بــووە
کــە ئیمــزای لەســەر کــراوە ،هەروەهــا لــەو باوەڕەدایــە
کــە چیــن و ڕوســیا بۆیــە پشــتیوانیی لــەو ڕێککەوتنامەیــە
دەکــەن هەتاوەکــو لــە ڕێگەیــەوە بتوانــن دیســان
پێگەیەکــی بەهێــز بدەنــەوە بــە ئێ ـران و ئابوورییەکــەی
ببوژێنێتــەوە .ئەوەتــا لــەم بارەیــەوە (هــا چــون چــان)ی

ئایدیا دیپلۆماتیك

وتەبێــژی وەزارەتــی دەرەوەی چیــن ڕایدەگەیەنێــت کــە
ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێرانــدا منوونەیەکــی
باشــە لەســەر چۆنیەتــی چارەســەرکردنی کێشــە بــە
شــێوەیەکی ئاشــتییانە و لە ڕێگــەی دانوســتان و گفتوگۆوە.
هەروەهــا باسیشــی لــەوە کــرد کــە ڕێککەوتننامەکــە
ڕۆڵێکــی پۆزەتیڤــی بینیــوە لــە زامنکردنــی ڕێگریــی
لــە باڵوبوونــەوەی چەکــی ئەتۆمــی و پاراســتنی ئاشــتی
و ســەقامگیری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت .هەروەهــا
جێبەجێکردنێکــی گشــتگیری ڕێککەوتنامــە ئەتۆمییەکــەی
ئێرانیشــی بــە گرنــگ زانــی.
دەســەاڵتدارانی ئێرانیــش بــەردەوام دووپاتیانکردۆتــەوە
کــە تــاران نابێتــە یەکــەم الیــەن بــۆ پێشــێلکردنی
ڕێککەوتننامەکــە ،ئــەو ڕێککەوتننامەیــەی کــە لەبەرامبــەر
کەمکردنــەوە و ســنووردارکردنی پڕۆگرامــە ئەتۆمییەکــەی
ئێـران ،زۆرێــک لــەو سـزایانە الیەنــی ئابوورییــان تووشــی
ئیفلیــج بــوون کــردووە.
گریامنــەی دەرچوونــی واشــنتۆن لــەو رێککەوتننامەیــەی
کــە خــۆی و بەریتانیــا و فەڕەنســا و ئەڵامنیــا و ڕوســیا
و چیــن ئیمزایــان کــردووە و نیگەرانیــی بەشــێک لــە
واڵتانــی دیکــەی وروژانــدووە .چیــن پەیوەندییەکــی
ئابــووری و دیبلۆماســیی بەتینــی لەگــەڵ ئێرانــدا هەیــە،
کــە ئەمــەش ڕۆڵێکــی ســەرەکیی هەبــووە لــە ئیمزاکردنــی
ڕێککەوتننامــە ئەتۆمییەکــەی ئێــران لــە ســاڵی .2015
هەمــوو الیــەک دەزانــن کــە دوای دەســتتێوەردانی چــڕ و
یەکالکــەرەوەی ڕوســیا لــە ڕزگارکردنــی خێزانــی ئەســەد
و هاوپەیامنــە ئێرانییەکانــی ،هەروەهــا ڕوســیا ڕۆڵێکــی
یەکالکەرەوەشــی هەبــوو لــە شکســتهێنان بــە ئۆپۆزســیۆنی
چەکــداری ســوریا ،بەتایبــەت لــە شــەڕی یەکالکــەرەوەی
حەلەبــدا.

چیــن و ئێــران؛ کارەکتــەرە نوێیەکانــی ئاســیای
ناوەڕاســت

هەرەســی یەکێتیــی ســۆڤیەت و دروســتبوونی بۆشــاییەکی
س ـراتیژی لــە ناوەڕاســتی ئاســیادا ،ڕێگــەی خۆشــکرد بــۆ
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شكرأِبۆ81چیبٔیبٌ811


دابّ

دراَی ویشتمبوی

ییٕاٌبریتیّ 
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ئٕدِ 


كّْ

سبزیچیٍِٔ

رتیپیشّ

كّ
سبزیِٔك


َدبٕاریپیشّ
نّ 
چّ
یگرتِٕٔ 

یّكیشبیستّ
شچیٍپهّ 

درێت،بّ 
يّ


پێدِ
نّفیسیۆٌٔ
كبٌ،درٔٔستكردَیپێاڵٔ،ئۆتٕيبیم،تّ 


نیكترۆَییّ
ئبسٍ،پۆاڵ،یبریّ 
ئّ
%یكۆیداْبتیَبٔخۆییچیٍپێكدِْێُێت

ك.پیشّسبزی41


يۆببیهیزیرِ
بّگشتی
یئببٕٔریچیٍپێكدِْێُێت،كّ 

كبٌداْبتیزیبترنَّیِٕ

خسيّتگٕزارییّ

بیُێتِّٔ


َدیكردَدادِ
َدرٔستیٔپّ 
یِٕ


دارایی،تّ
تگٕزارییّ

خۆینّحسيّ

یبّشداریكردٌ
پێیڕێژِ 


كۆیگشتیداْبتبّ
-%47.4كّرتیحكٕيیی%84.9:
 بّرْێُبَیجێگیر%41.7:
كۆیِٔ 

تگٕزارییّكبٌ%47.9:


یكباڵٔخسيّ
ّْ 
َبردِ
 -

بەشــداریی کارەکتــەری نــوێ لــە گەمەیەکــی گــەورەدا
بــۆ مەبەســتی ســەپاندنی هەژموونــی خۆیــان بەســەر
توانســتەکانی ئــەم ناوچــە گرنگــە لــە ڕووی ئابــووری و
سیاســی و ئەمنییــەوە ،چیــن و ئێ ـران لــە گرنگرتیــن ئــەو

کارەکتەرانــەن ،بەتایبــەت کــە ئــەم واڵتانــە ســنوورێکی
دوور و درێژیــان لەگــەڵ ئاســیای ناوەڕاســتدا هەیــە،
هــەروەک چــۆن لــەڕووی ئیتنییــەوە نەتــەوە و ڕەگــەزی
هاوبەشــیان لەنێواندایــە.
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چەكی ستراتیژی چین
ئەژدیها چینییەکە بەرەو خۆرئاوا هەنگاودەنێت

لــە ســااڵنی کۆتایــی شەســتەکانی ســەدەی بیســت و
ســەرەتای حەفتاکانــەوە ســیامی سیاســەتێکی نوێــی چیــن
دەرکەوتــووە بەرامبــەر ناوچــەی خۆرهــەاڵت ،کاتێــک چین
دەســتیکرد بــە گــەڕان بــەدوای چوارچێوەیەکــی گشــتییدا
هەتاوەکــو بیبەســتێتەوە بــەم ناوچەیــەوە ،ئیــدی هــەر
ئــەوکات ئایدیــا ڕێکخــراوی شــەنگەهای بــۆ هاریکاریــی
ئابووریــی دەرکــەوت ،بێگومــان ئەمــەش بــە هاریــکاری
لەگــەڵ ڕوســیا و هەریەکــە لــە کازاخســتان و قرغیزســتان
و تاجیکیســتان ،کــە دواتــر و لــە ســاڵی 2001یشــدا
ئۆزبەکســتانیش چــووە ناویانــەوە ،ئاشــکرایە کــە پەکیــن
نفــوز و دەســەاڵتی ڕوســیای قۆســتۆتەوە بــۆ هەنگاونــان
بــەرەو ئاســیای ناوەڕاســت ،لــەو دەمــەی مۆســکۆ بــەدوای
ئایدیا دیپلۆماتیك

هاوپەیامنێکــی بەهێــزدا دەگــەڕا لــە ئاســیا بــۆ ڕاگرتنــی
جموجوڵــی ئۆرۆ-ئەمریکــی بــەرەو ناوچەکانی دەســەاڵتی.
لــەڕووی ئابوورییــەوە گەشــەیەکی ســااڵنەی بەخۆیــەوە
بینیــوە کــە ڕێژەکــەی دەگاتــە نزیکــەی  ،%10لەژێــر
ســایەی پێداویســتییە زۆرەکانیــدا بــۆ وزە و بەرزبوونــەوەی
نرخەکانــی نــەوت و گاز ،پێویســت بــوو لەســەر پەکیــن
بــەدوای ئەڵتەرناتیــڤ و جێگــرەوەی هــەرزان و کــەم
تێچــوودا بگەڕێــت ،کــە مەترســیی کەمرتیــان هەبێــت
و ژمارەیەکــی زیاتــر لــە پێداویســتییەکانی پڕبکەنــەوە.
لێــرەوە خــۆی لەبــەردەم ســەرچاوەکانی وزە لــە ئاســیای
ناوەڕاســتدا بینییــەوە ،کــە نزیکرتیــن ناوچــە بــوون لێیــەوە
بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم خەونــەی ،بــەاڵم کارێکــی لــەم
شــێوەیە پێویســتی بــە ئاڵوگــۆڕ و هاریکاریــی دووالیەنــەی
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زیاتــر هەبــوو لەگــەڵ ڕوســیادا ،کــە ترســی ئــەوەی لــە
هاوبەشــە ســراتیژییە نوێیەکــەی هەبــووە بکەوێتــە
ملمالنــێ و کێبڕکێــوە لەســەر هێلەکانــی نــەوت و گاز لــەو
ناوچانــە.
لــە هەمــان ئــەو کاتــەی ئاســیای ناوەڕاســت بۆتــە
بازاڕێکــی گەرمــی کااڵ چینییــەکان ،تێکڕاکانــی بازرگانــی
لەگــەڵ ئاســیای ناوەڕاســتدا ،لــە ( 1ملیــار دۆالر)ی ســاڵی
1997ـــەوە .بــووە بــە نزیکــەی  10ملیــار دۆالر لــە ســاڵی
 ،2006وێ ـڕای ئــەوەی ئــەو ژمارەیــە تەنهــا ڕێــژەی 1%ی
ڕێــژەی بازرگانیــی چیــن پێکدەهێنێــت لەگــەڵ جیهانــدا،
بــەاڵم ژمارەکــە بــۆ واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت خــۆی
گرنگــە.
ئاســیای ناوەڕاســت لەئێســتادا چەندیــن پــڕۆژەی گــەورە
و بچووکــی تێــدا ئەنجامدەدرێــت ،کــە بەشــی هــەرە
زۆریــان لەالیــەن چینییەکانــەوە جێبەجێدەکرێــن (لەوانــە
بــۆ منوونــە گــەڕان و پشــکنین و هێڵەکانــی گواســتنەوەی
وزە ،دروســتکردنی ڕێگــە و هێڵــی ئاســنین) .چیــن ســاڵی
 2005کۆمپانیــای «پرتۆکازاخســتان»ی نەوتیــی بــە بەهــای
( 4.18ملیــار دۆالر ) کــڕی ،هەروەهــا چیــن لەگــەڵ
تورکامنســتاندا ڕێککەوتــووە لەســەر پڕۆژەیــەک بــۆ
گواســتنەوەی گازی تورکامنســان بــۆ چیــن بــۆ مــاوەی 30
ســاڵ ،هــەروەک چــۆن ڕێککەوتننامــەی ســەرەتایی لەگــەڵ
هەریەکــە ئۆزبەکســتان و ئێرانــدا مۆرکــردووە دەربــارەی
پڕۆژەکانــی گواســتنەوەی غــا بــۆ چیــن ،یاخــود تەنانــەت
بــۆ واڵتانــی دیکــە.
پاڵنەرە سیاسی و ئەمنییەکان

وێ ـڕای ئــەم فاکتــەرە ئابوورییانــە بــۆ هەنگاونانــی چیــن
بــەرەو ئاســیای ناوەڕاســت ،ناکرێــت چــاو لــە الیەنــە
سیاســی و ئەمنییەکانــی ئــەم هەنگاوانــە بپۆشــین.
لــەڕووی ئەمنییــەوە چیــن توانیویەتــی بــاوەڕ بــە واڵتانــی
ئاســیای ناوەڕاســت بــکات هەتاوەکــو فشــاری خۆیــان
بخەنــە ســەر چاالکوانانــی ئۆپۆزســیۆنی ئایگــۆری ،کــە
تێدەکۆشــن لەپێنــاو ئازادیــی زیاتــردا لــە هەرێمــی

شــینگیانگ (تورکســتانی خۆرهــەاڵت) .هــاوکات جموجوڵــە
ئابوورییەکانــی چیــن هــاوکار بــووە لــە بچووککردنــەوەی
نفــوزی ئەمریــکا لــە ئاســیای ناوەڕاســت ،هــاوکات
ڕۆڵیشــی هەبــووە لــە داخســتنی بنکەیەکــی ئەمریکــی لــە
ئۆزبەکســتان لــە ســاڵی  ،2006هەروەهــا پێداچوونــەوە
بــە گرێبەســتەکانی بەکرێدانــی بنکــە ئەمریکییەکــەی
قیرغیزســتان ،پاشــان پێشکەشــکردنی داوایەکــی فەرمــی
بــۆ ڕێکخــراوی شــەنگەهای لــە حوزەیرانــی  ،2006بــۆ
داخســتنی بنکــە ئەمریکییــەکان لــە ئاســیای ناوەڕاســت.
الی خۆیــەوە رێکخـراوی شــەنگەهای ســەرکەوتوو بــوو لــە
ڕاکێشــانی واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت بــەالی خۆیــدا دژ
بــە ئاڕاســتە خۆرئاواییــەکان ،کــە لەهەوڵــدان بۆ ســەپاندنی
ئەجێنــدای خۆیــان بەســەر سیســتەمە دیکتاتۆرییەکانــدا،
کــە نایانەوێــت بچنــە ژێــر بــاری فشــارەکانی خۆرئــاواوە
لــە پەیوەســت بــە باتەکانــی مافــی مــرۆڤ و دیموکراســی،
زۆرجــار ســەرکردەکانی ئاســیای ناوەڕاســت لێدوانەکانیــان

ڕوســیا بــوون و ئامادەیــی ئێران لە هــەر بڕیارێکی
چارەنووسســازدا دەســەپێنێت کــە تایبــەت بێت بە
ناوچەکــە ،بە هەمان شــێوە واڵتانــی کەنداویش بە
نیگەرانــی و دڕدۆنگییەوە لە گرێبەســتە گەورەکانی
نێوان ئێران و ڕوسیا دەڕوانن لە بواری چەکدا
دژ بــە ڕەخنەکانــی خۆرئــاوا و ئەمریــکا لــە پەکینــی
پایتەختــی چینــەوە دەدەن.
ئێران و گەڕان بەدوای جێپێی خۆیدا

ئێــران دەکەوێتــە ناوچەیەکــی دەوڵەمەنــد بــە ســامانی
نــەوت و گاز ،کــە لــە خۆرهەاڵتــەوە بــە کازاغســتان
دەســتپێدەکات و لــە خۆرئــاواش بــە عێراق کۆتایــی دەێت،
لــە باکــوورەوە بــە رووبــاری قەزویــن دەســتپێدەکات و لــە
باشــووریش بــە واڵتانــی کەنــداو کۆتایــی دێــت ،ئەمــەش
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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مووشەکەکانی سووپای پاکستان

گەورەتریــن هەڵگیـراوی وزەی هایدرۆکاربۆنــە لــە جیهاندا
کــە ئابوورییــە گەورەکانــی جیهــان بەگشــتی (ئەوروپــا
و ئاســیا) و بەتایبــەت ژاپــۆن و هینــد و چیــن پشــتی
پێدەبەســن.
خاڵە هاوبەشەکان

هەرەســی یەکێتیــی ســۆڤیەت هەلێکــی زێڕینــی
بەخشــییە ئێــران بــۆ دەرچــوون لــەو بازنــە گەمارۆیــەی
ئەمریــکا ،کەبەســەریدا ســەپێندرابوو ،ئەوەیــش لەڕێگــەی
جموجوڵەکانییــەوە بــەرەو واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت
و دۆزینــەوەی زەمینــەی هاوبــەش لەگەڵیانــدا لەســەر
هــەردوو ئاســتی ئابــووری و کولتــووری ،دوور لــە
درووشــمەکانی شۆڕشــی ئیســامیی ئێــران ،کــە ئــەم
درووشــانە پێــش دووژمنەکانــی ،نیگەرانییەکــی زۆری الی
دۆســتەکانی بەجێهێشــتووە.
ئێــران و تورکامنســتان ســنوورێکی هاوبــەش و
تێکەاڵوییەکــی ئیتنیکیــی تورکامنییــان هەیــە لەنــاو

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئێرانــدا ،تورکامنســتان یەکێکــە لــە واڵتانــی ســەر دەریــای
قەزویــن ،هەروەهــا لەگــەڵ تاجیکیســتاندا لــە زمانــدا ،بــە
شــێوەیەکی گشــتییش هاوبەشــی ئاســیای ناوەڕاســتە لــە
زەمینــەی ئایینــی ئســیالم و مێــژووی هاوبــەش ،وێــڕای
ئــەوەی ئێــران شیعەنشــیە ،بەپێچەوانــەی موســوڵامنانی
ئاســیای ناوەڕاســتەوە کــە زۆرینەیــان ســوننەن.

بەرژەوەندییە ستراتیژییەکان

پێدەچێــت بەرژەوەندییــە س ـراتیژییەکانی ئێســتای ئێ ـران
جەخــت لەســەر پارێزگاریــی لــە پەیوەندییــە سیاســییە
چاالکەکانــی بــکات لەگــەڵ واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت،
کــە ئەمــەش ڕێگەخۆشــکەرە بــۆ فراوانخوازیــی ئابــووری و
ســەرمایەگوزاری لەســەر ئاســتێکی دوورمــەودا ،بەتایبــەت
لــە بــواری وزەدا ،لــە هەمــان کاتــدا ئــەم پەیوەندییانــە
یارمەتیدەربــوون بــۆ ئێـران هەتاوەکــو لەو گۆشەگیخســتنە
نێودەوڵەتــی و گەمارۆیــەی ئەمریــکا دەربچێــت کــە
لەســەریەتی.
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ئێــران هەوڵــدەدات لەڕێگــەی پەیوەندییــە
دووقۆڵییەکانییــەوە لەگــەڵ هەریەکــە لــە دەوڵەتێکــدا
بەتەنیــا ،هەروەهــا لــە چوارچێــوەی هاوپەیامنێتییــە
هەرێمییەکانــدا ،وەک ڕێکخــراوی هاریکاریــی ئابووریــی
جیهانــی (ئیکــۆ) ،بــەم دواییانــەش لــە ڕێگــەی ڕێکخـراوی
شــەنگەهایەوە بــۆ هاریــکاری ،بەجۆرێــک ئێــران
لەهەوڵدایــە بچێتــە نــاو ئــەو ڕێکخــراوە بــە پاڵپشــتیی
چیــن و ڕوســیا ،وێــڕای ئــەو ئاســتانگەنای لەئێســتادا
بەهــۆی فشــارەکانی ئەمریــکاوە ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە.
هەریەکــە لــە تورکامنســتان و تاجیکســتان بوونەتە جێگەی
گرنگیپێدانێکــی گــەورەی ئەمریــکا ،ئەوەش بەهــۆی بوونی
ســنوورێکی هاوبــەش لەگــەڵ تورکامنســتاندا ،هەروەهــا
بەهــۆی بوونــی خاڵــی هاوبــەش لــە ڕووەکانــی زمــان و
کولتــوورەوە لەگــەڵ تاجیکیســتان ،بــەاڵم پەیوەندیــی
ئێـران لەگــەڵ هیــچ کام لــە دەوڵەتەکانــی تــردا لــە ئاســتی
پەیوەندیــی ئاســایی و فەرمیــی تێنەپەڕیــوە.
پەیوەندییەکانــی ئێــران لەگــەڵ ئەفغانســتاندا خــۆی
دەبینێتــەوە لــە (بوونــی پــڕۆژەی ئابووریــی هاوبــەش
لــە بوارەکانــی وزە و غــاز و گواســتنەوەیان بــۆ بــازاڕە
جیهانییــەکان) هەروەهــا (تۆڕێــک ڕێگــە و هێڵــی ئاســن
بــۆ بەســتنەوەی تورکامنســتان بــە تــەواوی دەوڵەتانــی
دیکــەی ئاســیاوە ،هەروەهــا بــە تورکیــاوە ،لەوێشــەوە بــۆ
ئەوروپــا).
بــەاڵم نفــوز و هەژموونــی بەهێــزی ئێـران لــە تاجیکیســتان
دەردەکەوێــت ،بەجۆرێــک کــە ئێــران ڕۆڵێکــی گرنگــی
گێــڕاوە لــە دانوســتانەکانی ئاشــیی تاجیکیســتان لــە
مــاوەی جەنگــی ناوخــۆی ســااڵنی  1997-1993لەنێــوان
ئۆپۆزســیۆنی ئیســامی و حکومەتەکــەی ســەرۆک (ئیــام
عەلــی ڕەحامنــۆڤ) ،هــاوکات هاریکاریــی هاوبەشــی
نێــوان دۆشــنبە و تــاران بــۆ پشــتیوانیی لــە حکومەتــی
ئەفغانســتان دژ بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە مــاوەی
نێــوان 2001-1996دا ،ڕێگەخۆشــکەر بــوو بــۆ هەژموونــی
ئێــران لــە ناوچەکــەدا.

ئێران و ئەفغانســتان و تاجیکیســتان سێگۆشەی ئەو واڵتانە
پێکدەهێنــن کــە بــە زمانــی فارســی دەدوێــن ،تارانیــش لــە
هەوڵدایــە بــۆ پشــتیوانیی الیەنــە کولتوورییــەکان بــەدەر
لــە زمانــی فارســی لــە تاجیکیســتان ،کــە هەتاوەکــو
ئێســتاش لــە قســە و مامەڵــەی ڕۆژانــەی خۆیانــدا
هــەردوو زمانــی و روســی و تاجیکــی بەکاردەهێنــن و لــە
نووسینیشــدا بــە ســیریلیکی دەنووســن.
هــاوکات تاجیکیســتان ئامادەییەکــی بەهێــزی هەیــە لــە
ناوەنــدی هونەریــی ئێرانیــدا ،تەنانــەت ئــەو کەســانەی
لــە ئێــران قەدەغەیــە کارە هونەرییەکانیــان منایــش
بکــەن لەنــاو گەلــی تاجیکیــدا ،ئەمــەش وەک هەوڵێکــی
بــەردەوام بــۆ بەســتنەوەی تاجیکیســتان بــە کولتووریــی
فارســیی و ئێرانییــەوە.
ملمالنــێ و ناکۆکییــە هەمیشــەییەکانی نێــوان ئێــران
و ئەمریــکا هەمیشــە یەکێــک بــووە لــەو فاکتەرانــەی
واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت نەیانتوانیــوە پەیوەندییەکــی
گەرموگــوڕ لەگــەڵ تارانــدا دروســتبکەن ،هــەروەک چــۆن
ئێــران هیــچ توانایەکــی پێویســتی لەبەردەســتدا نییــە
هەتاوەکــو ببێتــە یاریزانێکــی کارامــە لەنــاو گۆڕەپانــی
ئاســیای ناوەڕاســتدا ،هاوشــان لەگــەڵ یاریزانــە گەورەکانــی
وەک روســیا و چیــن و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا،
ڕەنگــە هــەر ئەمــەش پاڵــی بــە تارانــەوە نابێــت بــەدوای
ڕۆڵــی الوەکیــدا بگەڕێــت لەنــاو میحــوەرە تازەکەی ڕوســیا
و چینــدا.
سەرچاوەکان:

http://www.dw.com/ar
https://ara.reuters.com/article/worldNews/
idARAKBN1CE0RS
http://www.aljazeera.net/specialfiles/
pages/6976e5ef-9f4a-4baf-ab68ef902a45708e

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018

