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کۆچى ناشەرعى ..دیوێکى ترى
(تیرۆرى نێودەوڵەتى)
هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشى واڵتانى یەکێتى ئەورووپا

کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتیــش کەوتۆتــە دۆخێکــى نــا ئــارام لەبــەر ڕاســتى
و دروســتى پەیوەنــدى تیــرۆرى کیشــوەربڕ و تاوانــى ڕێکخــراو بــە
دیــاردەى کۆچــى ناشــەرعى ،دواجاریــش بەســتنەوەیان بــە ئاســایش و
ســەقامگیرى ئەوروپــاوە

د .فەرید خان (پسپۆڕى ستراتیژى لە کاروبارى نێودەوڵەتى)
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جووڵــەى کۆچبــەران و تیرۆریســتان لــە تورکیــاوە تەنیــا بــۆ یــەک
ئاڕاســتە نەبــوو بــەرەو ئەورووپــا ،چونکــە گرووپە تیرۆریســتییەکان
ڕێگــەى کۆچــى ناشــەرعیان بــە دوو ئاڕاســتە لــە بەرژەوەنــدى
خۆیــان بەکارهێنــاوە و تــا ئێســتا توانیوانــە چەندیــن پرۆســەى
کۆچکــردن بــەرەو واڵتــاىن یەکێتــى ئەوروپــا پێچەوانــە بکەنــەوە،
لــە بەرژەوەنــدى خۆیــان ڕێکیبخەنــەوە و ڕێگــە خــۆش بکــەن بــۆ
هــەزاران کــەىس تیرۆریســت لــە واڵتــاىن ئەوروپــاوە بــۆ ناوچــەکاىن
شــەڕى تێدایــە لــە ســوریا و عێ ـراق ڕەوانــە بکــەن.
کۆمەڵگــەى نێودەوڵەتیــش کەوتۆتــە دۆخێکــى نــا ئــارام لەبــەر

ڕاســتى و دروســتى پەیوەنــدى تیــرۆرى کیشــوەربڕ و تــاواىن
ڕێکخـراو بــە دیاردەى کۆچــى ناشــەرعى ،دواجاریش بەســتنەوەیان
بــە ئاســایش و ســەقامگیرى ئەوروپــاوە .بــەم دواییانــەش دۆخەکــە
ئاڵۆزتــر بــوو پــاش ئــەوەى ئــەو ڕێکخــراوە توندڕەوانــە پرســە
مرۆییەکانیــان وەک چەترێــک بــۆ کــردەوە و ئامانجــەکاىن خۆیــان
بەکارهێنــاوە .هــەر بۆیــە ئەورووپــا ناچاربــوو سـراتیژییەىت خــۆى
بگۆڕێــت لەمــەڕ چارەســەرکردىن دۆســیەى کۆچــى ناشــەرعى و
گۆڕینــى لــە (کۆمەاڵیــەىت ــــ ئابــوورى)ەوە بــۆ پرســێکى (ســیاىس
و ئەمنــى) پلــە یــەک.

بیوگرافیاى هۆکارەکانى کۆچ کردن بۆ واڵتانى یەکێتى ئەورووپا
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بێزارى و بەتایبەتیش بۆ سوریەکان ،بەهۆى قەیرانەکەى یەخەى واڵتەکەیانى گرتووە.
هەڵکشانى خەرجى ژیان و قوڵبونەوەى هەژارى.
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کەمى هەلى کار ،بەتایبەتى بۆ گەنجان.
بەربەستە یاساییەکانى لەسەر رێگەى نوێبکردنەوە نیشتەجێبونە لەهەندێک واڵت.
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کەمى هەلى خوێندن و فێربوون بەتایبەتى لە واڵتانى وەکو عێراق و میسر و ئەفغانستان و
سودان....
نەبونى ئاسایش و ئارامى.
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کەمى تەمویل ،بەرنامەى یارمەتیەکانى کۆچبەران کەموکوڕى زۆرى تێدایە.
چەوساندنەوە و ستەم لێکردن لەهەندێک واڵتى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و ئەفریقیا.
جیاوازى زۆر لە ئاستى گوزەران.

 10جەنگە ناوخۆییەکانى واڵتانى ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست و باکورى ئەفریقیا.
 11گەندەڵى دارایى و ئیدارى لەهەندێک واڵتدا.
12

قەیرانیە سیاسى و ئاینیەکان.

 13گەشەى دانیشتوان و گۆڕانى دیموگرافى لە جیهان بەشێویەکى خێرا.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

وردە وردە دۆخەکــە لەژێــر کۆنتــڕۆڵ دەردەچێــت بەهــۆى هەوڵــى
ئــەو گرووپانــە بــۆ خــۆ خزاندنــە نێــو کۆچبــەراىن ناشــەرعى
و جێگیربوونیــان لــە واڵتــاىن کیشــوەرى ئەورووپــا بەگشــتى.
ئەمــەش خــۆى لــە خۆیــدا پالنێکــى دوورمــەوداى ئــەو گرووپــە
توندڕەوانەیــە ،چونکــە هەوڵــدەدەن ناوەندێکــى گوشــارى
ئاینــى لەنــاو خــودى ئەورووپــا دروســت بکــەن بــە ڕێگــەى
نیشــتەجێکردىن ڕەگــەزە تیرۆریســیتەکان و وەرگرتنــى ڕەگەزنامــەى
ئەورووپــى ،دواجاریــش کۆنتڕۆڵکــردىن ناوەنــدى ئیســامى و
مزگەوتــەکاىن لــە شــارە جیاجیــاکاىن واڵتــاىن ئەورووپــادا هــەن و
بیکــەن بــە مۆڵگەیــەک بــۆ خۆڕێکخســتنەوە و ئەنجامــداىن کــردە
تیرۆریســتییەکاىن خۆیــان.
بۆیــە لــە ژێــر ڕۆشــنایى ئــەو هەڕەشــانەدا کۆچــى ناشــەرعى بۆتــە
ئاڵنگارییــە هــەرە دیارەکــەى ڕووبــەڕووى کیشــوەرى ئەورووپــا
بووەتــەوە لــەکاىت ئێســتادا .شــارەزایان بــە دیارتریــن کێشــەى
دادەنێیــن ،کــە هەڕەشــە لــە خــودى یەکێتــى ئەورووپــا دەکات،
بــە تایبــەىت پــاش ئــەو کێشــە و ناکۆکیانــەى ڕووبــەڕووى واڵتــاىن
یەکێتییەکــە بووەتــەوە ســەبارەت بــە دۆســیەى کۆچــى ناشــەرعى
و نیشــتەجێکردىن کۆچبــەران و نەدۆزینــەوەى میکانیزمێکــى
هاوبــەش بــۆ چاســەرەکردىن ئــەو پرســە هەســتیارە.
هەرکەســێک وردتــر لــە دۆخەکــە بڕوانێــت لــە دیمــەىن
ئاســایىش جیهــاىن ئەمــڕۆ ،دەبینێــت چــۆن تیــرۆر کار دەکات
بــۆ جێکردنــەوەى خــۆى لــە نــاو خــودى ئەورووپــا ،بــۆ ئــەوەى
ئامانــج و بەرنامەیــەک دابنێــت ،کــە بــە هیــچ شــێوەیەک لــە گــەڵ
واقیعــى ژیــان و پێشــکەوتنەکاىن مــرۆڤ لــەو ناوچەیــە ناگونجێــت
و بــە تــەواوى دژى ســەرجەم مافــەکاىن مرۆڤــە .جگــە لەوانــەش،
بەشــدارى کــردن و هاریــکارى کــردىن ناڕاســتەوخۆى بــۆ خــۆ قایــم
کــردن و جێگیرکــردىن بەرژەوەنــدى ئــەو واڵتانــەى تەبەنــاى ئــەو
فیکــرە توندڕەوانــە دەکــەن ،وەک :تورکیــا ،قەتــەر ،ڕێکخ ـراوەکاىن
وەک ئیخــوان لــە باکــورى ئەفەریقیــا و ڕێکخــراوى قاعیــدە لــە
واڵتــاىن مەغریبــى عــەرەىب.
لــە گــەڵ باڵوبونــەوەى چەمکــى ئاســایىش کۆمەڵگەیــى لــە
ئەورووپــا لــە ژێــر ســایەى لــە یەکگرێــداىن کۆچــى ناشــەرعى
و تــاوان و تیــرۆر ،ڕوون بووەتــەوە کــە ڕەگ و ڕیشــەى ڕوئیــاى
هەناردەکــردىن تیــرۆر بــۆ ئەوروپــا بــە ڕێگــەى کاراوىن کۆچــى
ناشــەرعى ،کــە لــە کاىت ئێســتادا ڕێکخ ـراوە تیرۆریســتییەکان بــە
شــێوەى ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ کۆنتڕۆڵیــان کــردووە.
دۆخــى ئێســتاى جیهــاىن بــە چەندیــن تەکەتــوالت و
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بۆیە لە ژێر ڕۆشنایى ئەو هەڕەشانەدا کۆچى
ناشەرعى بۆتە ئاڵنگارییە هەرە دیارەکە و
ڕووبەڕووى کیشوەرى ئەورووپا بووەتەوە
لەکاىت ئێستادا

هاوپەیامنییــەىت تێپــەڕ دەبێــت ،چونکــە ئەمــڕۆ چەندیــن
گۆڕانکاریــى و کاریگەربــوون و ملمالنێــى جۆراجــۆر بەخۆیــەوە
دەبینێــت ،ســەرجەمیان تێکهەڵکێــش و تێکئــااڵون .فرەیــى
الیەنــەکاىن لــە واڵتانــەوە بــۆ تــاک تاکــی ڕێکخــراوەکان درێــژ
دەبێتــەوە .ڕەنگــە یەکێــک لــە دیارتریــن ئــەو گۆڕانکاریانــە بریتــى
بــن لــەو گۆڕانکاریــى نوێیانــەى کاریگــەرى لەســەر پەیوەندییــە
نێودەوڵەتییــەکان دروســت دەکــەن ،بــە تایبەتیــش پەیوەندییــە
دوانەییــەکان.
کۆچــى ناشــەرعى بــۆ واڵتــاىن ئەورووپــا دەگەڕێتــەوە بــۆ ســییەکان
تــا شەســتەکاىن ســەدەى ڕابــردوو؛ ئەوکاتــە کیشــوەرە پیرەکــە
پێویســتى بــە دەســتى کار بــوو؛ بۆیــە کۆچــى ناشــەرعى بــە
تاوانێــک ســەیر نەدەکــرا بــۆ خاکــەکاىن بــەو شــێوەیەی ئێســتا،
بــەاڵم لــە نەوەدەکانــەوە ،واڵتــاىن ئەوروپــا هەســتیان کــرد تــا ئێــرە
بەســە و چیــر پێویســتیان بەدەســتى کار نییــە ،بۆیــە دەســتیان
کــرد بــە دانــاىن یاســا و ڕێســاى نــوێ بــۆ ئــەوەى ســنورێک بــۆ
ئــەو دیاردەیــە دابنێــن .ئــەو ڕێکارانــەش لــە گــەڵ ســەرەتاى
جێبەجێکــردىن ڕێککەوتنــى (شــنگن) زیاتربــوون ،کــە لــە یۆنیــۆى
1985ەوە چــووە بــوارى جێبەجێکردنــەوە.
ســەربارى ڕێــکارە یاســایەکانی واڵتــاىن ئەورووپــا گرتیانەبــەر بــۆ
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ئــەوەى ســنورێک بــۆ دیــاردەى کــۆچ دابرنێــت ،بــەاڵم زیاتــر و بــە
تەوژمــر بــوو پــاش ســاڵى  ،1990ئــەو ســاڵەى بەرفـراواىن یەکێتــى
ئەوروپــاى بەخۆیــەوە بینــى .ئــەو ڕێکارانــە کاریگــەرى نەرێنیــان
هەبــوو لەســەر زیاتربــووىن کۆچــى ناشــەرعى بــە شــێوەیەکى
یەکجــار بەرچــاو ،ئەویــش بــە ڕێگــەى ئاڕاســتە ســەرەکییەکەى
وەک دەرچــەى ڕۆژهــەاڵت کــە بریتییــە لــە هەریــەک لــە (پۆڵەندا،
ڕووســیا ،ئۆکرانیــا و بەڵقــان) تــا دەگاتــە بــژاردە هــەرە باشــەکەى
بــەردەم ئەفەریقییــەکان ،کــە دەرچــەى (ئیســپانیا ــــ مەغریبییــە)
لــە ڕێگــەى جەبــەل تاریــق.
بەمــەش دۆســیەى کۆچــى ناشــەرعى بــووە جێگــەى بایەخــدان
لەســەر ئاســتى بازنــە بــااڵکان لــە ئەوروپــا ،بــەاڵم هەوڵــدان بــۆ
دۆزینــەوەى سیاســەتێکى یەکگرتــووى ئەوروپــى لــە نێــوان هەموو
واڵتــاىن نــاو یەکێتییەکــە ڕوون نەبــووەوە تــا بەســتنى لوتکــەى
(ســالونیکى) لــە  19یۆنیــۆى 2003؛ بــەو پێیــەى بەســتنى ئــەو
لوتکەیــە لــە ژێــر ڕۆشــنایى پێشــهاتە ســیاىس و تێکەواڵبوونەکــەى
یەکێتــى ئەورووپــا تێــوەگالوە پــاش پشتڕاســتکردنەوەى
دەســتوورێکى یەکگرتــوو و هەیکــەىل نوێــى یەکێتــى ئەورووپــا،
هەروەهــا شایســتە فراوانییــەکاىن داهاتــووى ڕۆژهــەاڵىت کیشــوەرى
ئەورووپــا .لــەو لوتکەیــەدا هەوڵــدرا پێوەرێکــى نــوێ و یەکگرتــوو
بــۆ واڵتــاىن یەکێتییەکــە دابرنێــت؛ بــە مەبەســتى ڕێگەگرتــن لــە
کۆچــى ناشــەرعى و بەرتەســککردنەوەى ڕێگــەی چوونــە ژوورەوە
بــۆ نــاو واڵتانــی یەکێتــى ئەوروپــا ،تەنیــا بــەو مەرجانــەى
واڵتــەکان دایدەنێــن ،بــەاڵم لوتکەکــە بــە هــۆى ناکۆکــى لــە نێــوان
ئەوروپییــەکان لەســەر هەڵســەنگاندىن بابــەىت کــۆچ و گرنگــى بــۆ
ئابوورییــەکاىن ئەورووپــا شکســتیهێنا.
دواتریــش ،ئــەو دیاردەیــە بەس ـرایەوە بــە ئاســایىش ئەورووپــاوە،
بــە تایبــەىت پــاش ڕووداوەکاىن ()11ى ســێپتەمبەر ،چونکــە کۆچــى
ناشــەرعیان کــردە هەڕەشــەیەک بــۆ ســەر واڵتــاىن ئەورووپــا و
بابەتەکــەش هەمــوو جارێــک دەکەوێتــە نــاو سیاســەتە بــااڵکان بــۆ
هەمــوو واڵتێــک لــە واڵتــاىن ئەورووپــا ،کــە چەندیــن سـراتیژییەت
و میکانیزمــى ئەمنــى و سیاســەت و ئابــوورى دانــا و هەوڵیــدەدا
پارێــزگارى لــە ئاســایىش خــۆى بــکات.
بــە هــۆى هەڵکشــاىن مەترســییەکانی وابەســتەبووىن تــۆڕەکاىن
کۆچــى ناشــەرعى بــە ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکانەوە ،بــە
تایبەتیــش ڕێکخ ـراوى داعــش ،یەکێتــى ئەورووپــا دەســتیکرد بــە
ئەنجامــداىن پرۆســەیەک بەنــاوى (ســۆفیا) بــۆ ڕێگەگرتن لــە کارواىن
هێنــاىن کۆچبــەران .ئــەو پرۆســەیە چەندیــن کەشــتى جەنگــى

لە نەوەدەکانەوە ،واڵتاىن ئەوروپا هەستیان
کرد تا ئێرە بەسە و چیرت پێویستیان بەدەستى
کار نییە ،بۆیە دەستیان کرد بە داناىن یاسا و
ڕێساى نوێ بۆ ئەوەى سنورێک بۆ ئەو دیاردەیە
دابنێن

ئەوروپــى بەشــداریان تێــدا کــرد ،کــە ئۆپراســیۆنێکى ســەربازى
بــوو ،ئامانجیــش لێــى وەســتاندىن کۆچبــەران و پشــکنیان بــوو تــا
دڵنیــا ببنــەوە لــە بــووىن تیرۆرســتان .واڵتــاىن ئەورووپــا ترســیان
لــەوە هەیــە ڕێکخ ـراوە تیرۆرســتییەکان توانیبێتیــان بخزێنــە نــاو
کۆمەڵگــە ئەوروپییەکانــەوە و دووبــارە دەســت بکەنــەوە بــە
کــردەوەی تیرۆریســتی.
پــاش گەمــارۆداىن گرووپــە تیرۆیســتییەکان لــە هەندێــک ناوچــەدا،
دەبینیــن ئــەو کۆچبەرانــەى بوونەتــە تیرۆریســت ،یــان الىن کــەم
ڕوویــان کردووەتــەوە ئــەو رێکخراوانــە ،دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە
واڵتەکانیــان خۆیــان لــە ئەورووپــا .کاتێــک ئەوانــە دەگەڕێنــەوە
وەکــو تابــوورى پێنجەمیــان لێهاتــووە بــۆ بەرژەوەندییــەکاىن ئــەو
گرووپــە تیرۆریســتییانە.
ســااڵنە بــە هــەزاران کۆچبــەر دەگەنــە واڵتــاىن یەکێتــى ئەورووپــا
(ســورى ،لیبــى ،ئەفغــاىن ،عێراقــى ،پاکســتاىن ،نێجیــری) ،ئــەو جــۆرە
کۆچبەرانــە واڵتەکانیــان بەتــەواوى بەنــدن بــە دۆســییەى تیــرۆر،
ئەمــەش ڕێککــەوت نییــە و رشۆڤــەی خــۆى هەیــە ،چونکــە بــە
پــاىن خــودى ڕێکخـراوەکان دەگەڕێنەوە بــۆ ئەنجامــداىن کردەوەى
خــۆ کــووژى و باڵوکردنــەوەى تــرس لەنــاو هاوواڵتیانیــدا.

وەرزنامەیەکی تایبەتمەندە فۆکەس لەسەر
دۆسێیەکی تایبەت دەکات

بــە درێژایــى دوو دەیــەى ڕابردوو ،کۆچى ناشــەرعى بۆتــە بابەتێکى
گرنــگ و پــڕ بایەخــى واڵتــاىن یەکێتــى ئەورووپــا ،هەندێــک جــار
بــە ڕووى مرۆیــى ســەیر کـراون ،بــەاڵم پــاش ســەرهەڵداىن گرووپــە
تونــدڕەوەکان و بــە دیارکەوتنــى ڕێکخراوێکــى وەکــو داعــش،
لــە کاىت ئێســتادا لــە ســوچى ئاســایش و پارێــزگاری کــردن لــە
واڵتەکانیــان ســەیرى دەکــەن ،چونکــە هــاوکات بــە بەدیارکەوتنــى
ئــەو گرووپانــە ئەورووپــاش شــەپۆلێک کــردەوەى تیرۆریســتى
بەخۆیــەوە بینــى ،بــۆ منونــە لــە فەرەنســا ســاڵى  ،2015کاتێــک
پاریــى پایتەخــت بــووە ئامانجــى دوو کــردەوەى خــۆ کــوژى و
بــوە هــۆى کــوژراىن  140کــەس .ئەڵامنیــاش پشــکى بەرکــەوت لــە
ســاڵى  2016و هێرشــبەرێکى ئەفغــاىن پێنــج کــەىس برینــدار کــرد.
دواتریــش کۆچبەرێکــى ســورى خــۆى تەقانــدەوە و بــووە هــۆى
برینداربــووىن  12کــەس.
ڕەنگدانــەوەى کۆچــى ناشــەرعى بــۆ ســەر ئاســایىش واڵتــاىن
ئەورووپــا
هەڕەشــەکان بــە شــێوەیەکى گشــتى بــە پێــى کات و شــوێن و جۆر
جیــاوازن لەیەکــر .بۆیــە هەڕەشــەکاىن لەســەر واڵتــاىن یەکێتــى
ئەورووپــا هــەن دابــەش دەبــن بــۆ ســەر دوو لــق :یەکەمیــان
پەیوەنــدى بــە ڕەهەنــدى ناوخۆیــى هەیــە ،وەک باڵوبوونــەوەى
تــاوان و تووندوتیــژى و ڕق و کینــە ،هەروەهــا پاشەکشــەکردىن
توانــاى ئاســایىش ناوخۆیــى و جیــاوازى سیاســییەیە لــە نێــوان
واڵتــاىن نــاو یەکێتــى و ملمالنێــکان .قەیرانــە ئابوورییــەکان،
تێکچــووىن هەڕەمــى کۆمەاڵیــەىت.
بــەىش دوەم :هەڕەشــە دەرەکییــەکان ،ڕەنگــە دیارترینیشــیان،
هەوڵــى ڕێکخــراوە تیرۆریســتییەکان بــۆ گواســتنەوەى
کردەوەکانیــان بــۆ کەنــارەکاىن ئەورووپــا بــە ڕێگــەى کۆچــى
ناشــەرعى .دیــاردەى کۆچــی ناشــەرعی و کاریگەرییــەکاىن بەســتە
دەبــن بــە ســەرجەم پرســەکاىن ئاســایش و قەیرانــەکاىن بــە هــۆى
ئــەو دیاردەیــەوە هاتوونەتــە ئــاراوە و چارەســەر نەکــراون،
چونکــە کۆچــى ناشــەرعى بــە تــەواوى کاریگــەرى نەرێنــى لەســەر
ســەقامگیرى ئەورووپــا و ئاسایشــەکەى دروســت کــردووە.
دواجــار بــە هــۆى لــە یەکگرێــداىن کــۆچ ،تــاوان ،تیــرۆر،
ئەورووپــا بــە بــاىش درکــى بــە دیــاردەى تــاواىن ڕێکخـراو کــردووە
لەناوچەکــە ،چونکــە لــەکاىت ئێســتادا بــازرگاىن کــرد بــە مــرۆڤ (بــە
قاچــاخ بــردىن کۆچبــەراىن نــا شــەرعى) بازرگانییەکــى پــڕ داهاتــر
و پارێزاوتــرە لــە بــە قاچــاخ بــردىن مــادەى هۆشــبەر ،چونکــە
ســەرکەوتنى پرۆســەکە (واتــە مــادەى هۆشــبەر) بەنــدە بــە
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گەیانــدىن کااڵکــە بــۆ ئەورووپــا ،بــەاڵم پرۆســەى بــە قاچــاخ بــردىن
کۆچبــەران ،کێشــەیەکى ئەوتۆیــان بــۆ دروســت نــاکات و الیــان
گرنــگ نییــە ئــەو مرۆڤــە بخنکێــت لەنــاو ئــاو ،یــان لــە ڕێــگادا
مبرێــت .کێشــەکەى ئەورووپــاش لێرەدایــە ،چونکــە ئەگــەر خــۆى
نەکاتــە خاوەنیــان ،ئــەوە هــەر زوو ژمارەیەکــى زۆریــان دەبنــە
قوربــاىن ،ئەگــەر خــۆىش کــردە خاوەنیــان ،ئــەوە ژمارەیەکــى زۆرى
ئەندامــاىن گرووپــە تیرۆریســتییەکان دەخزێنــە نــاو واڵتــەوە.
هۆکارەکاىن کۆچکردن بۆ واڵتاىن یەکێتى ئەورووپا
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