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فایلی بزووتنەوە چەکدارییەکان

بابان ئەنوەرسابیر عەبدوڵاڵ کەریم

ئامادەکارانی دۆسیە:
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فایلی بزووتنەوە چەکدارییەکان

خه باتی چه کداری جواڵنه وه یه کی ئامانجداری زه بروزه نگ ئامێزه ، له الیه ن گروپێکی چه کداره وه  -که  زۆربه ی جار ئایدۆلۆژیاییه کی 

هاوبه ش و یه کگرتوویان هه یه  و هه ندێک جاریش ئه و ئایدۆلۆژیایه یان نییه  و ته نها رووبه ڕووبوونه وه ی دوژمنێک کۆیکردوونه ته وه - 

ده گیرێته به ر دژ به  الیه نێک، که  یان هێزێکی داگیرکه ری بێگانه یه  له سه ر خاکی واڵتێک، یان هه مان رژێمی ناوخۆییه ، به اڵم رژێمێکی 

سته مکار و داپڵۆسێنه ره .

ئه گه ر به  وردتر له  ئامانجه کانی ئه م جۆره  جواڵنه وه یه  بڕوانین، وه ک له  سه ره وه  ئاماژه مان پێدا ده کرێن به  سێ به شه وه : 

1. خه بات دژ به  هێزێکی داگیرکه ر و ئیمپریالیست که  خاکی واڵتێکی بێگانه ی داگیرکردووه ، که  سه ده ی نۆزده  و بیست پڕبوون 

له م جۆره  داگیرکارییه ، له م باره دا یان ئه وه تا ده سه اڵتدارانی واڵت هاوپه یامن و خاوه ن به رژه وه ندین له گه ڵ ئه و هێزه  داگیرکه ره  

و له سه ر ئاستی فه رمیی هیچ به ره نگاربوونه وه یه کی ئه م هێزه  داگیرکه ره  ناکرێت، که  له م حاڵه ته دا کۆمه ڵێک گروپی نیشتیامنیی 

داگیرکارییه  و  به م  ناڕازییه   ئه وه تا حکومه تی واڵته که ش  یان  ئه ستۆ،  داگیرکه ره  ده گرنه   ئه م  ئه رکی روبه ڕوبوونه وه ی  نه ته وه یی  و 

شانبه شانی جه ماوه ر شه ڕ دژ به م هێزه  داگیرکه ره  راده گه یه نێت.

2. خه باتی هێزێکی ئۆپۆزسیۆنی ناوخۆیی دژ به  رژێمی واڵته که ی: ئه م جۆره  خه باته  چه کدارییه  زیاتر دژ به و رژێامنه  ده کرێت 

که  ئیمپریالیزمێکی فیزیکی و سه ربازییان نه هێناوه ته  سه ر خاکی واڵته که یان –وه ک خاڵی یه که م-، به ڵکو ئیمپریالیزمێکی ئابورییان 

جێکه وتکردووه ، وه ک مه کسیک و کۆڵۆمبیا به  منوونه ، کاتێک رژێمی واڵته که  به هۆی به رژه وه ندیی تاکه که سی ده سه اڵتدارانه وه  

و  په یداده بێت  ناوخۆیی  فروپێکی  شێوه یه   به و  بکات،  واڵته که   ئابووریی  الیه نی  کۆنرتۆڵی  بێگانه  خۆشده کات  هێزێکی  بۆ  رێگه  

له به رئه وه ی هێزه  بێگانه که  وجودێکی فیزیکیی ئه وتۆی نییه ، ناچار دژ به  رژێمی واڵته که ی خۆیان شه ڕده که ن.

3. خه باتی گروپه  ئیتنی و نه ته وه یی و ئاینییه کان دژ به  رژێمێکی ناسیۆنالیست یان ئایینی دۆگام، که  جگه  له  نه ته وه  و ئایینی خۆی، 

دان به  بوونی هیچ نه ته وه  و ئایینێکی دیکه دا نانێت، ئه م جۆره  خه باته  زیاتر له و واڵتانه دا ده کرێت که  فره نه ته وه  و فره مه زهه بن، 

به اڵم له ژێر سایه ی ده سه اڵتی تاکڕه ودا ئه م فره ییه  نه بۆته  مایه ی خێر بۆ واڵته که ، به ڵکو ئایینی زۆرینه ، مه زهه بی زۆرینه ، نه ته وه ی 

زۆرینه ، گروپه  که مینه کان ده چه وسێنێته وه ، خه باتی زۆرێک له  هێزه  چه کداره  کوردییه کان له  مێژوو و له  ئێستادا که  له م فایله دا 

باسیان لێده کرێت، دژ به م رژێامنه  بووه . هه رچه نده  ده کرێت گروپێکی که مینه ش به  هاوکاریی کۆمه ڵێک هه لومه رجی ناوخۆیی و 

نێوده وڵه تی گروپی زۆرینه  بچه وسێنێته وه ، وه ک چه وساندنه وه ی ره شپێسته کانی ئه فریقیای باشوور له الیه ن سپیپێسته کانه وه .

له  ڕاستیدا ئه وه ی پاڵنه ربوو بۆ کردنه وه ی ئه م مه له فه ، رێککه وتنی ئاشتیی نێوان هێزه  چه کداره  شۆڕشگێڕه کانی کۆڵۆمبیا )فارک( 

و حکومه تی کۆڵۆمبیا بوو له م ساڵدا، که  ئه م رێککه وتنه  کۆتایی به  یه کێک له  دوورودرێژترین خه باته  چه کدارییه کانی جیهان هێنا، 

که  ماوه ی 52 ساڵ به رده وامیی هه بوو. ده مانه وێت له به ر رۆشنایی ئه م رێککه وتنه دا سه رله نوێ ته ماشایه کی خه باتی چه کداریی 

بکه ینه وه  له م سه رده مه  نوێیه دا و هۆکار و ئامانجه کانی ده ستنیشانبکه ین.

بۆ ئه م مه به سته  جگه  له وه ی کۆمه ڵه  بابه تێکی تێرو ته سه ل مان له سه ر بزووتنه وه ی فارک و رێککه وتنی ئاشتی کردووه ، هاوکات 

ئامانجه که یان،  بۆ  له  خه باتی خۆیاندا  زه برو زه نگ هه یه   و  توندوتیژی  به   باوه ڕیان  که   ناساندووه   له و هێزانه مان  به شێکی دیکه  

له و ره وتانه  رێکخراوێکامن  له  هه ریه ک  ناساندنێک  ناڕه واشی هه بێت، به اڵم وه ک  به ڵکو  ئامانجێکی جیاواز  که  ره نگه  هه ریه که  

هه ڵبژاردووه  و کارمان له سه ر کردووه . ئه مه  جگه  له وه ی گفتوگۆمان له گه ڵ به شێک له و پارته  کوردییانه شدا کردووه  که  هه تاوه کو 

ئایا هێزه  کوردییه کان هیچ  ئه م ساته  به ته واوی ده ستبه رداری خه باتی چه کداریی نه بوون. دواجار هه وڵامنداوه  ئه وه  بخه ینه ڕوو 

په یوه ندییه کیان هه یه  له گه ڵ رێکخراوی فارکدا؟ یاخود ئایا ئه م رێککه وتنه  هیچ کاریگه رییه کی ده بێت له سه ر ئه وانیش؟ هیوادارین 

ئه مه  ببێته  سه ره تایه ک بۆ سه رله نوێ وروژاندنه وه ی ئه م پرسه  گرنگه  له به ر رۆشنایی ئاڕاسته ی نوێی هێزه  جیهانییه کاندا.
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پێنج قۆناغی سەرەکی لە مێژوی 
بزوتنەوەی »فارک«دا
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بزوتنەوەی شۆرشگێڕی »هێزە چەکدارە شۆرشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا« کە ناسراوە بە فارک، بـ
نزیکەی نیو سەدە لە خەباتی چەکداری بەردەوامبوو، هەتاوەکو لە مانگی ئابی 2016دا 
رێککەوتننامەی ئاشتی کۆتایی لەگەڵ حکومەتی واڵتەکەیدا ئیمزاکرد و بڕیاریدا دەست 

لە چەک هەڵگرێت.
لێرەدا باس لەو پێنج قۆناغە سەرەکییە دەکەین، کە بزوتنەوەی فارکی پێدا تێپەڕیوە، 

هەر لە هێزێکی چەکداری یاخییەوە بۆ هێزێکی سیاسیی رێگەپێدراو.

1964: دامەزراندن

رۆژی )1964/5/27( بە رۆژی لەدایکبوونی »هێزە چەکدارە 

ئەو  لەبەرئەوەی  دادەنرێت،  کۆڵۆمبیا«  شۆڕشگێڕەکانی 

کۆمەڵێک  لەنێوان  بەخۆوەبینی  ش��ەڕی  یەکەم  رۆژە 

کە  مارین(،  ئەنتۆنیۆ  )پیدرۆ  سەرکردایەتی  بە  جوتیار 

فیلیز(  مارۆالندا  )مانوێل  لە  بریتییە  بزاڤییەکەی  ناوە 

یاخود )تیرۆفیخۆ( و سوپای کۆڵۆمبیا، ئەم شەڕەش دوای 

کە  مارکیتالیا،  شارۆچکەی  بۆسەر  هات  سوپا  هێرشێکی 

دەکەوێتە ناوەڕاستی کۆڵۆمبیاوە، حکومەتەکەی ئەوکاتی 

بە  شارۆچکەیەی  ئەو  ڤالنسیا(،  لیۆن  )گریمیۆ  سەرۆک 

کۆمارێکی سەربەخۆی کۆمۆنیستیی دادەنا.

1984-1991-1999: سێ هەوڵی ئاشتی و سێ شکست

یەکەم هەوڵی گفتوگۆی ئاشتییانەی نێوان حکومەت و فارک 

پیتانکور(  )پیلیسارۆ  لە )1984/5/28( و بە سەرۆکایەتی 

دەستیپێکرد، بە مەبەستی ئاگربەستێکی دووالیەنە، بەاڵم 

ئەم دانوستانانە لە ساڵی 1987دا شکستیهێنا، هاوشێوەی 

دانوستانەکانی دواتر لە ساڵی 1991 لە سەردەمی )سیزار 

گافیریا( و ساڵی 1999 لە سەردەمی )ئەندرێس باسرتانا(

دا، ئەم هەوڵی ئاشتییەی دواییان هەتاوەکو ساڵی 2002 

نارسابوو،  کاغان«  »گفتوگۆکانی  ناوی  بە  درێژەیکێشا، 

داماڵدراوە  چەک  لە  کیلۆمەتریی   42 ناوچەیەکی  کە 

گفتوگۆکاندا  دەم��ی  لە  واڵت،  باشووری  دەکەوێتە  و 

چەکدارەکانی تێدا کۆدەبووەوە.

نەوەدەکانی سەدەی بیست: سەرلەنوێ ئاڵۆزی لەالیەن 

شۆرشگێڕانەوە

ی��ادەوەری  لە  بریتییە  راب��ردوو  س��ەدەی  نەوەدەکانی 

سڤیل  کەسانی  رفاندنی  ک��ردەی  کە  ف��ارک،  سرتاتیژیی 

بنکە  و  گوندەکان  بۆسەر  هێرش  و  پارە  مەبەستی  بە 

لەخۆدەگرێت،  پۆلیس  بنکەکانی  و  سەربازییەکان 

و  ک��ۆن��رتۆڵ��ک��ردن  هێرشانەش  ئ��ەو  ن��اودارت��ری��ن  ل��ە 
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لە  ئەمازۆن  لە  »میتۆ«یە  شارۆچکەی  دەستبەسەرداگرتنی 

ساڵی 1998، کە کوژرانی 37 کەس و دەستبەسەرکردنی 61 

لە  »بوخایا«  قەسابخانەی  هەروەها  لێکەوتەوە،  پۆلیسی 

ساڵی 2002، کە نزیکەی 79 کەسی تێدا کوژرا.

بەاڵم ئەو پرسەی گەورەترین کاریگەریی هەبوو لە دەرەوە، 

سەرۆکایەتی  پێشوی  کاندیدی  خامنە  رفاندنی  لە  بریتییە 

واڵت بە ناوی )ئەنگرێد بیتانکۆر( لە ساڵی 2002، رفاندنی 

ئەم خامنە کۆڵۆمبیی-فەرەنسییە بووە رەمزێک بۆ تراژیدیای 

کۆڵۆمبییە دەستبەسەرکراوەکان لەالی رێکخراوی فارک، کە 

هەندێکیان نزیکەی 10 ساڵ لەو دۆخەدا مانەوە.

هەزارەی سێیەم: پالنی »کۆڵۆمبیا ماددە هۆشبەرەکان 

لەناودەبات« و هێرشی دەوڵەت

ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و حکومەتەکەی )ئەندرێس 

بەقاچاخربدنی  »کۆڵۆمبیا  پالنی  2000دا  ساڵی  لە  باسرتانا( 

ئەم  دواتر  راگەیاند،  بنەبڕدەکات«یان  هۆشبەرەکان  ماددە 

گرتەوە،  چەکدارەکانیشی  و  فراونرتکرا  مەوداکەی  پالنە 

بەوەش چەردەیەکی نوێ لە  هێرشی توندوتیژ بۆسەر فارک 

دەستیپێکرد لە سەردەمی سەرۆک )ئەلڤارۆ ئۆریبی 2002-

بە  کۆتایی  سەربازی  شێوەیەکی  بە  بەڵێنیدا  کە   ،)2010

یاخیبووان بهێنێت.

کۆڵۆمبیا  سوپای  )تیرۆفیخۆ(،  مردنی  دوای  و   2008 ساڵی 

)راول  بە  نارسابوو  کە  کوشت،  دیفییا(ی  ئێدگار  )راول 

لە  ئەویش  بوو،  فارک  نێودەوڵەتی  لێپررساوی  و  ریێس( 

ئۆپراسیۆنێکدا لە نزیک سنورەکانی ئیکوادۆر.

دواتر و لە سەردەمی سەۆکایەتی )خوان مانوێل سانتۆس(

یشدا لێدان لە بزوتنەوەکە بەردەوامی هەبوو، ساڵی 2010 

لە  خوخۆی(  )مۆنۆ  بە  نارسابوو  کە  بریسینیۆ(  )خۆرخێ 

کە  سینز(  )گریمیۆ  2011ش  ساڵی  ک��وژرا،  بۆردومانێکدا 

)تیرۆفیخۆ(  جێنشینی  کە  کوژرا،  )ئەلفۆنسۆ(  بە  نارسابوو 

بوو.

2012: لە رێگەدا بەرەو کۆتایی روبەڕوبوونەوەکان

لە )2012/10/18(دا بە دەستپیشخەرییەکی سەرۆک )دۆس 

کە  لوندۆنیۆ(  )رۆدریگۆ  فارک  سەرکردەی  و  سانتۆس( 

نارساوە بە )تیمۆلیۆن خیمینێز – تیمۆچینکۆ(، لە ئۆسلۆی 

دەستیپێکرد،  ئاشتی  نوێی  پڕۆسەیەکی  نەرویج  پایتەختی 

کە بە شێوەیەکی فەرمی لە مانگی نۆڤەمبەری هەمانساڵدا 

دەستی  ئاشتییە  پڕۆسەی  ئەم  کوبا  پایتەختی  هاڤانای  لە 

بەکارەکانی کرد، لەم نێوەندەدا هەریەکە لە کوبا و نەرویج 

وەک دوو دەوڵەت رۆڵی سەرەکییان گێڕا، هەریەکە لە چیلی 

دانوستانەکان  چاودێری  دەوڵەتی  دوو  وەک  فەنزوێالش  و 

بەشداربوون.

و  فارک  شۆرشگێڕانی  )2016/8/24(دا  لە  و  ساڵ   4 دوای 

کۆتایی.  ئاشتی  رێککەوتنی  گەیشتنە  کۆڵۆمبیا  حکومەتی 

فەرمی،  بەشێوەیەکی  مەراسیمێکدا  لە  رێککەوتنەکەش 

بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە لێپررساوان و کەسێتییە 

ئەم  ئیمزاکرا.  کارتاهینا  شاری  لە  هەردووال،  و  بیانییەکان 

هاوواڵتییانی  ب��ەردەم  دەخرێتە  ئاشتییەش  بەڵگەنامەی 

کۆڵۆمبیا هەتاوەکو لە ریفراندۆمێکدا دەنگی لەسەربدەن.

سەرچاوە: ماڵپەڕی »الغد«

/http://www.alghad.tv

یەکەم هەوڵی گفتوگۆی ئاشتییانەی نێوان حکومەت 
و فارک لە )1984/5/28( و بە سەرۆکایەتی )پیلیسارۆ 
ئاگربەستێکی  مەبەستی  بە  دەستیپێکرد،  پیتانکور( 
1987دا  ساڵی  لە  دانوستانانە  ئەم  بەاڵم  دووالیەنە، 

شکستیهێنا
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چارەنوسی فارک و ئیمزاکردنی 
رێککەوتنەکەی لەگەڵ کۆڵۆمبیا
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)خوان مانوێل سانتۆس(ی سەرۆکی کۆڵۆمبیا و )تیمۆلین خیمینێز(ی سەرکردەی بااڵی خـ
لە   )2016 حوزەیرانی  )23ی  رۆژی  »فارک«،  کۆڵۆمبیا  شۆڕشگێڕەکانی  چەکدارە  هێزە 
»هاڤانا«ی پایتەختی کوبا رێککەوتنێکی مێژوییان ئیمزاکرد، ئەم رێککەوتنەش پەیوەستە 
بە چارەسەرکردن و کۆتاییهێنان بە ناکۆکییە خوێناوییە بەردوامەکەی نێوان هەردووال، 
کە ماوەی زیاتر لە نیو سەدەیە بەردەوامە. دوای ئەم بەروارەش بە نزیکەی دوو مانگ 

رێککەوتنی کۆتایی نێوانیان ئیمزاکرا.

رێککەوتنەکەی نێوان )خوان مانوێل سانتۆس( و )تیمۆلین 

خیمینێز( پەیوستە بە مەرجەکانی راگرتن و کۆتاییهاتنی 

یاخیبووەکان،  لە  چەکداماڵین  و  چەکدارییەکان  کردە 

و  واڵتان  لە سەرکردەی  زۆر  ژمارەیەکی  ئامادەبوونی  بە 

ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتوەکانی )بان کی مۆن(، 

کوبا  پایتەختی  هاڤانای  لە  کە  فەرمیدا،  ئاهەنگێکی  لە 

دیاریکراوی  بەروارێکی  هیچ  رێککەوتنەکە  ئەنجامدرا. 

و  سەرەتایەکە  ئەمە  راگەیەندرا  بەاڵم  نییە،  بەسەرەوە 

پاش ئیمزاکردنی رێککه وتننامەی داهاتوی ئاشتی دەچێتە 

بواری جێبەجێکردنەوە و پێویستە سنوورێک بۆ ناکۆکییە 

چەکدارییەکان دابنێت، کە نزیکەی 52 ساڵە بەردەوامە. 

سەرۆکی کۆڵۆمبیا )خوان مانوێل سانتۆس( رایگەیاند، کە 

رێککەوتننامەی ئاشتی کۆتایی لە کۆڵۆمبیا ئیمزادەکرێت. 

بێگومان وەک لەو کۆبوونەوەیەدا بڕیاریلێدرا، لە مانگی 

ئابدا رێککەوتننامەی کۆتایی ئیمزاکرا.

پێشوازی و دڵخۆشی ئەمریکا

چەک،  لە  »دەستبەرداربوون  چۆنیەتی  رێککەوتننامەکە 

دڵنیایی ئاسایشی )بۆ یاخیبووەکان(، چۆنیەتی نەهێشتنی 

رێکخراوە تاوانکارییەکان« لە خۆدەگرێت، ئەمەش بەپێی 

ئەو دەقەی لە نێوان حکومەتی کۆڵۆمبیا و فارکدا ئیمزاکرا 

و هەردوو واڵتی نەرویج و کوبا نێوەندگیر بوون.

رێککەوتنەوە  ئەم  ئیمزاکردنی  بۆنەی  بە  واشنتۆن 

رایس( )سۆزان  کرد،  کۆڵۆمبیا  حکومەتی  لە  پیرۆزبایی 

ئاسایشی  کاروباری  بۆ  ئەمریکا  سەرۆکی  راوێژکاری  ی 

بەردەوامبوونی  »س���ەرەڕای  رایگەیاند  نیشتیامنی 

گفتوگۆ  و  راوێژ  گەیشتنە  هەردووال  بەاڵم  ئاستەنگەکان، 

راگەیاندنیشی  ئاشتی کۆتایی،  دەربارەی رێککەوتننامەی 

بە  کۆتاییهێنان  بۆ  گرنگە  بەرەوپێشچوونێکی  کاتەدا  لەم 

ناکۆکییەکان«.

و  فارک  نێوان  کۆتایی  رێککەوتننامەی  پاش  هاوکات 

حکومەتی کۆڵۆمبیا، هەردوو وەزیری دەرەوەی ئەمریکا 

کۆبوونه وه یەی  ئەو  میانه ی  له   کۆبوونەوە.  کۆڵۆمبیا  و 

نێوان )جۆن کیری(ی وه زیری ده ره وه ی ئه مریکا و )ماریا 

ئه نخێال هۆڵوگوین(ی هاوتا کۆڵۆمبییه که ی، باس له  پرسی 

چه کدانانی رێکخراوی فارک و ئیمزاکردنی رێککه وتننامه ی 

ئاشتی ئه و رێکخراوه  له گه ڵ حکومه تی کۆڵۆمبیادا کرا.

سه باره ت  کۆنفرانسێکدا  پرێس  له   کۆبوونه وه که   پاش 

له   که   تیرۆر،  لیستی  له   ف��ارک  ن��اوی  ده رهێنانی  به  

لیسته دا یه ،  له و  رێکخراوه   ئه م  ناوی  1997م��ه وه   ساڵی 

به   یاخیبووه   رێکخراوه   ئه م  »ئه گه ر  رایگه یاند:  کیری 

حکومەتی  له گه ڵ  و  چه کدابنێن  هه میشه یی  شێوه یه کی 

ئه مریکا  ئه وا  ئیمزابکه ن،  ئاشتی  رێککه وتننامه ی  بۆگۆتا 

تیرۆریستییه کان«  »رێکخراوه   لیستی  له   فارک  ناوی 
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به رده وام  »ئه مریکا  رایگه یاند  هه روه ها  ده رده هێنێت«. 

سه رجه م  چاودێری  و  ده خشێنێته وه   لیسته دا  به م  چاو 

رێکخراوه کان ده کات«.

دەستکەوتە گەورەکەی حکومەتی کۆڵۆمبیا

بەشێک لە چاودێرانیش پێیان وایە، بەم رێککەوتنە کۆڵۆمبیا 

هەنگاوێکی گەورەی ناوە بەرەو ئاشتی، دواجار و لە مەودای 

دوردا دەبێتە مایەی کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکانی ئەمریکای 

و  کوژراو  260 هەزار  لە  زیاتر  ساڵە   52 ماوەی  کە  التین، 

ئاواره ی  و  کۆچبەر  ملیۆن   9.6 و  بێسەروشوێن  هەزار   45

دانەناوە  کاتێکیان  هیچ  دانوستانکارانیش  لێکه وتۆتەوە. 

جێبەجێکردنەوە،  بواری  بخەنە  شەڕ  راگرتنی  بۆئەوەی 

چەکدارییەکان  پێکدادانە  دواییشدا  مانگەی  چەند  لەم 

ئەوە  دوای  ئ��ەوەش  کەمبوونەتەوە،  باش  رێژەیەکی  بە 

ناو  بێتە  بڕیاریدا  )تەموزی 2015(�ەوە  لە  فارک  هات، کە 

دانوستانەکانەوە و یەکالیەنە شەڕی راگرت.

گەرموگوڕی  کۆڵۆمبیا  حکومەتی  خۆیەوە  الی  دواتریش 

خەریکە  کە  خەونە،  »ئەم  بۆ  راگەیاند  خۆی  په رۆشی  و 

بەدیدێت«، بەاڵم سەرکردەی هێزە چەکدارە شۆرشگێڕەکانی 

کۆڵۆمبیا )فارک( رایگەیاند »ئەگەر دانوستکارانی حکومتی 

رێککەوتن  گەیشتنە  ساتەکانی  دوایین  لە  سود  کۆڵۆمبیا 

وەرنەگرن، ئەوا ئاشتی بەدینایەت«، دواین خاڵی هەڵوارساو 

پەسەندکردنی  میکانیزمی  بە  پەیوەستە  له نێوانیاندا 

رێککەوتننامەی کۆتایی ئاشتی.

ئەنجامبدرێت  راپرسی  دەخوازێت  کۆڵۆمبیا  سەرۆکی 

رێککه وتنه که ،  و  چه کداره کان  چاره نوسی  به   سه باره ت 

بەاڵم هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکان ماوەیەکی زۆرە داوای 

له   به شداریکردن  ]وات��ه   دەک��ه ن  دام��ەزران��دن  کۆمەڵەی 

حکومه ت و به ڕێوه بردنی واڵتدا و گه یشن به  ناوه نده کانی 

هاڤانا،  لە  ئیمزاکردنەکەدا  ئاهەنگی  میانەی  لە  بڕیاردان[. 

لەسەر  پ��ەردەی��ان  حکومەت  و  یاخیبووان  بزوتنەوەی 

سه ربازی  خزمه تی  بە  سەبارەت  کە  الدا،  رێوشوێنانە  ئەو 

کۆڵۆمبیا  شۆڕشگێڕەکانی  چ��ەک��دارە  هێزە  ئەندامانی 

له ئارادان، کە گریامنە دەکرێت لە ناوچەگەلێکی دیاریکراودا 

دوای پەنجاو دوو ساڵ شەڕو ملمالنێ دواجار ڕێکەوتنی ئاشتیان ئیمزا کرد
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رێوشوێنەکانی  وابڕیارە  ئێستاش  هەتاوەکو  کۆبکرێنەوە. 

یەکگرتوەکاندا  نەتەوە  سەرپەرشتی  لەژێر  چەکداماڵینیان 

بێت.

چ��ەک��دارە  »ه��ێ��زە  ل��ەگ��ەڵ  ئاشتی  ب��ە  گەیشنت  ب��ەاڵم 

شۆڕشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا«، بە مانای کۆتایی هەمو ملمالنێ 

واڵتەدا  لەم  هەر  کۆڵۆمبیادا،  لەناو  نایەت  ناکۆکییەک  و 

دووەمی  بزوتنەوەی  وەک  نیشتیامنی«  رزگاریی  »سوپای 

یاخیبوونی واڵت، بەردەوامە لە کاری خۆی و ئەو چەتەیی 

و تاوانکارییانەی لە هەناوی کۆمەڵە نیمچە سەربازییەکانی 

پێشوه وه  بەرەنگاری حکومەت دەبنەوە.

یەکەم هەنگاو بەرەو ئاشتییەکی گشتگیر

)کیل جۆنسۆن( شیکەرەوە لە »گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی« 

چاالکییەکانی  »پێموایە  رایگەیاند:  کۆڵۆمبیا  کاروباری  بۆ 

تاوانکارەکان،  گروپە  و  نیشتیامنی  رزگ��اری��ی  سوپای 

هەتاوەکو ئێستاش رێگەی ئەوەمان پێنادەن قسە دەربارەی 

راستە  بکەین.  چەکدارییەکان  ناکۆکییە  تەواوەتی  کۆتایی 

چەکداری  ملمالنێی  بەهێزترین  و  دیارترین  رێککەوتنەکە 

کۆتایی  شتێکی  هەمو  بەاڵم  کۆتاییپێهێناوە،  کۆڵۆمبیا  لە 

پێنەهێناوە«.

لە چوارچێوەی ئەو گفتوگۆیانەدا، کە لە نۆڤەمبەری 2012دا 

لەگەڵ فارک ئەنجامدراون، بەشی »کۆتاییهاتنی ملمالنێکە« 

خاڵی پێنجەم لەو شەش خاڵە پێکدەهێنێت، کە رێککەوتنی 

لەسەرکراوە.

خاڵەکانی دیکەی رێککەوتننامەکەش بریتیین لە چاکسازی 

کشتوکاڵی و نەهێشتنی بازرگانی بە مادە هۆشبەرەکانەوە، 

بەشداری  و  قوربانیان  بۆ  قەرەبوو  پێشکەشکردنی  لەگەڵ 

لێوەردەگیرێتەوە.  ئەو سەربازانی، کە چەکەکانیان  سیاسی 

بۆ  رێککەوتن  یاسایی  چوارچێوەیەکی  لەسەر  ه��ەردووال 

لە  دەستبەرداربوون  و  یەکجارەکی  ئاشتی  رێککەوتنی 

و  کۆڵۆمبیا  حکومەتی  دیکە.  کەسانی  بەسەربازکردنی 

رێکخراوی فارک لە سێپتەمبەری ساڵی 2015دا پەیامنیاندا بە 

ئیمزاکردنی رێککەوتننامەی ئاشتی لە ماوەی 6 مانگدا، هەر 

ئەو کاتیش رایانگەیاند، کە سازان لەسەر چارەنوسی یاسایی 

رێککەوتننامەکە  جەوهەرییەکانی  خاڵە  لە  شەڕکەرەکان 

دەبێت.

خاڵه کانی رێککه وتننامه ی ئاشتی نێوان فارک و حکومه تی 

کۆڵۆمبیا

رۆژ(   180( له ماوه ی  به ڵێنده ده ن  فارک  -چه کداره کانی 

چه که کانیان  کۆتاییه وه ،  ئاشتی  رێککه وتننامه ی  له دوای 

به ته واویی دابنێن.

-دروستکردنی ناوچه ی کاتی و راگوزه ر و که مپ بۆ نزیکه ی 

)7 هه زار( چه کداری فارک.

-بۆ زامنکردنی ئاسایشی یاخیبووان، رێگه  به  چوونه ناوه وه ی 

که سانی مه ده نی نادرێت بۆناو که مپه کانی فارک.

-سه رجه م چه که کانی فارک راده ستی کۆمه ڵێک له  چاودێری 

نه ته وه  یه کگرتوه کان ده کرێت.

سەرچاوە:

یۆرۆ نیوز، فڕانس 24، ئاژانسی فرانس پرێس، بی بی سی،

http://www.france24.com/ar/20160623-

historic-ceasefire-/23/06/http://arabic.euronews.com/2016

deal-brings-peace-closer-to-colombia

2826185/2/8/www.youm7.com/story/2016

_160623/06/http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016

colombia_farc_ceasefire

گروپە  و  نیشتیمانی  رزگاریی  سوپای  چاالکییەکانی 
ئەوەمان  رێگەی  ئێستاش  هەتاوەکو  تاوانکارەکان، 
ناکۆکییە  تەواوەتی  کۆتایی  دەربارەی  قسە  پێنادەن 

چەکدارییەکان بکەین
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ریفراندۆمی کۆڵۆمبیا
هەنگاونان بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
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دوای ئیمزاکردنی رێککەوتننامەی ئاشتیی نێوان رێکخراوی فارک و حکومەتی کۆڵۆمبیا، د 
ئۆکتۆبەری  مانگی  سەرەتای  لە  بڕیاردرا  رێککەوتنە،  ئەو  یاساییەکانی  رەوتە  بەپێی 
ساڵی 2016دا ریفراندۆمێک سەبارەت بە پەسەندکردنی ئەم رێککەوتننامەیە لەالیەن 
دەنگی  چاوەڕواننەکراودا  ئەنجامێکی  لە  بەاڵم  ئەنجامبدرێت.  کۆڵۆمبیاوە  دانیشتوانی 
سەرکەوتنی  هەرچەندە  بەدەستهێنا،  سەرکەوتنی  رێککوتننامەکە  بەرامبەر  »نەخێر« 
دەنگی نەخێر بەسەر »بەڵێ«دا بە جیاوازییەکی کەمی چەند پۆینتێک بوو، بەاڵم هێشتا 

بە ئەنجامێکی چاوەڕواننەکراو دادەنرێت.
ریفراندۆمەکە ئەم پرسیارەی لە نزیکەی )35 ملیۆن( هاوواڵتی کۆڵۆمبی کردبوو کە مافی 
دەنگدانیان هەبوو: »ئایا پاڵپشتیی لە رێککەوتنی کۆتایی راگرتنی شەڕ و ناکۆکییەکان و 
جێگیرکردنی ئاشتیی هەمیشەیی دەکەیت؟«. کە ئەمە ناونیشانێک بوو بۆ پەسەندکردنی 

ئەو بەڵگەنامە 297 الپەڕەییەی وەک پوختەی گفتوگۆکانی هەردووال کۆکرابووەوە.

 )37.28%( نزیکەی  راپرسییەکەدا  لە  بەشداریی  رێژەی 

رێژەیەش  لەو  کەس.  ملیۆن(   12.5( دەکاتە  کە  بوو، 

)50.21%(ی  رێژەی  واتە  کەس،   )6408350( نزیکەی 

بەشداربووان بە »نەخێر« دەنگیانداوە، هاوکات نزیکەی 

)6346055( کەس، واتە رێژەی )49.78%(ی بەشداربووان 

بە »بەڵێ« دەنگیانداوە. 

چاوەڕواننەکراو  بە  ئەنجامانە  ئەم  وەهادەکات  ئەوەی 

ئیمزاکردنی  پێش  ک��ە  راپرسییانەیە  ئ��ەو  دابنێین، 

لەوێدا  بەجۆرێک  ئەنجامدراون،  رێککەوتننامەکە 

بۆ  بوو،  لەپێشەوە  زۆر  رێککەوتننامەکە  بۆ  »بەڵێ« 

ئەوە  »داتیکسکۆ«دا  پەیامنگای  راپرسییەکی  لە  منوونە 

دەرکەوتووە کە )55%(ی بەشداربووان بە بەڵێ دەنگیان 

دەنگدەران  )36.3%(ی  تەنها  بەرامبەردا  لە  داوە، 

پەیامنگای  دیکە  راپرسییەکی  بوو.  رێککەوتنەکە  نەیاری 

»ئیپسۆس ناپلیۆن فرانکۆ« ئەوەی دەرخست کە دەنگی 

بەڵێ )66%( و دەنگی نەخێر )34%(ی بەدەستهێناوە. 

ئەگەر کۆڵۆمبییەکان رێککەوتننامەکەیان پەسەندبکردایە، 

هاوشان  1964�ەوە  ساڵی  لە  کە  فارک،  رێکخراوی  ئەوا 

لەگەڵ راپەڕینی جوتیاراندا دامەزراوە و هێشتا نزیکەی 

)6 بۆ 7( هەزار چەکداری ماوەم لە هێزێکی چەکدارەوە 

دەبووە هێزێکی سیاسی، بێگومان بپاش دانانی چەکەکانی.

ئەم  دژایەتیی  بۆیە  رێککەوتننامەیە  ئەم  نەیارانی 

چونکە  پێدا،  دەنگیان  »نەخێر«  بە  و  دەکەن  هەنگاوە 

پێیانوایە ئاسانکارییەکی زۆر کراوە لە سزای ئەو کەسانەی 

دادگایەکی  لە  و  ئەنجامداوە  مەترسیداریان  تاوانی  کە 

سوک  سزایەکی  هەربۆیە  دەکرێن،  دادگایی  تایبەتدا 

رێککەوتننامەکە  نەیارانەی  ئەم  هەروەها  دەدرێ��ن. 

فارک  چەککراوەکانی  چەکدارە  کە  کە  رەتیشیدەکەنەوە 

ترسی  هەروەها  بکەن،  سیاسیدا  ژیانی  لە  بەشداریی 

ناو  بکەوێتە  واڵتەکەیان  ل��ەوەی  نەشاردەوە  خۆشیان 

کارەساتێکی گەورەوە.

دوای راگەیاندنی ئەنجامەکان راستەوخۆ سەرۆک سانتۆس 

داوای لە چەکدارانی فارک کرد کە ئەم ئەنجامە ساردیان 

نەکاتەوە لە چەکدانان و پڕۆسەی ئاشتی. راشیگەیاند کە 
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لەگەڵ ئەوەی ئەنجامەکان پەسەند دەکات، بەاڵم هاوکات 

و  هەوڵەکانی   بەجێگەیاندنی  لە  دەبێت  بەردەوامیش 

لەوەش  باسی  سانتۆس  ئاشتی.  پڕۆسەی  لە  بەردەوامبوون 

و  بەرکارە  هێشتا  تەقەنەکردن  و  شەڕ  راگرتنی  کە  کرد 

کوبا  سەردانی  کردووە  نێردراوەکان  و  راوێژکار  لە  داوای 

دەرب��ارەی  فارک  سەرکردەکانی  لەگەڵ  وتووێژ  بۆ  بکەن 

نابین،  »تەسلیم  گوتی:  سانتۆس  داه��ات��وو.  هەنگاوی 

بەرەوپێشەوەبردنی  بۆ  دەبێت  بەردەوام  هەوڵەکانیشامن 

چونکە  سەرۆکایەتییەکەم،  ماوەی  ساتەکانی  دوا  تا  ئاشتی 

ئەوە تاکە رێگەیە بۆ جێهێشتنی واڵتێکی ئارام بۆ نەوەکانی 

داهاتوومان«.

بە  ن��ارساوە  کە  فارک  سەرۆکی  چوارچێوەیەدا  لەم  هەر 

ب��ەردەوام  بزووتنەوەکەیان  کە  رایگەیاند  )تیمۆچینکۆ( 

دەبێت لە کارکردن هەتاوەکە گەیشنت بە کۆتایی جەنگ.

سەرۆکی  جێگری  سانتۆس(  )فراچیسکۆ  بەرامبەردا  لە 

نەیارەکانی  لە  یەکێکە  هاوکات  کە  کۆڵۆمبیا،  پێشووی 

داهاتوودا  ماوەکانی  لە  خواست  هیوای  رێککەوتنەکە، 

ئەنجامبدرێت.  ئێستا  لەمەی  باشرت  رێککەوتنێکی 

ئاشتی  سەرکەوتنی  نەخێر  دەنگی  »سەرکەوتنی  گوتیشی: 

هاوشان  بوو  ئاشتییەک  سەرکەوتنی  بوو،  دادپ��ەروەری  و 

ئاشتییەکی  سەرکەوتنی  ئاشتەوایی،  و  لێبووردن  لەگەڵ 

کۆبکاتەوە  پێکەوە  ئاشتییەک هەموو الیەکامن  گشتگیرتر، 

کۆڵۆمبییەکان دەیانەوێت بۆ دواجار ماڵئاوایی لە شەڕ بکەن
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و ئاشتییەکی پڕ لە سەقامگیریی بێت«.

)ئەلڤارۆ  واڵت  پێشووی  سەرۆکی  ئەوەشەوە  سەروو  لە 

ئۆریبی(، کە هێشتا خاوەن نفوز جاموەرێکی بەرچاوە لەناو 

ئەم  رەتکردنەوەی  هەڵمەتی  رابەری  هاوکات  واڵتەکەیدا، 

یاخیبووان  پێویستە  کە  رایگەیاند  بوو،  رێککەوتننامەیەش 

باجی تاوانەکانیان بدەن لەناو زینداندا و بە هیچ جۆرێک 

کورسی پەرلەمانی بەدەستنەهێنن.

بەدەستهێنانی  و  ئەنجامەکان  باڵوکردنەوەی  پاش  هەر 

سەرکردەکانی  »نەخێر«،  دەنگی  رێژەیی  زۆرینەیەکی 

ئەنجامدا،  داخ��راوی��ان  کۆبوونەوەیەکی  رێکخراوەکە 

خیمینێز(  )یئمۆلیۆن  سەرۆکایەتی  بە  کۆبوونەوەکە 

بە  کۆبوونەوەکە  )تیمۆچینکۆ(،  بە  ن��ارساوە  کە  ب��وو 

فارک  رێکخراوی  دانوستانکاری  تیمی  لەگەڵ  دیاریکراوی 

ئەنجامی  شیکردنەوەی  مەبەستی  بە  کۆبوونەوەکە  بوو، 

ریفراندۆمەکە بوو. کۆبوونەوەکە لە هاڤانای پایتەختی کوبا 

شوێنی  لەبەردەم  رۆژنامەنووسان  لە  زۆر  ژمارەیەکی  بوو، 

کۆبوونەوەکەی فارک کۆبوونەوە سەبارەت بە کاردانەوەی 

فەرمیی رێکخراوەکە.

فارک  »تائێستا  راگەیاند:  رۆژنامەنووسانی  بە  تیمۆچینکۆ 

خۆی  ئامادەیی  دیکە  جارێکی  و  ئاشتییەوە  بە  پەیوەستە 

دووپاتدەکاتەوە بۆ بەکارهێنانی وشە وەک تاکە چەکێک بۆ 

ئەنجامی  لە  بێهیوایی خۆی  بونیادنانی داهاتوو«. هاوکات 

به داخه   ریفراندۆمەکە نەشاردەوە و رایگه یاند »فارک زۆر 

ئه وه یه   سه ملێنه ری  ئه مه   له به رئه وه ی  ئه نجامه ،  ئه و  بۆ 

که  هێزی رق و کینه  و تۆڵه  باڵی به سه ر گه لی کۆڵۆمبیادا 

و  ده بینێت  ئاشتییه وه   به   خه ون  گه له ی  ئه و  کێشاوه ، 

ده توانێت بۆ ئه و خه ونه ی پشت به  ئێمه ش ببه ستێت«.

http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.

aspx?Menu_ID=&Site_Id=1&lang=1&NewsID=270966&

CatID=19

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1018310

ht tp : / /w w w.annaharkw. com/Annahar /Ar t i c l e .

aspx?id=688344&date=03102016

_161002/10/http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016

colombia_far_deal_referendum

http://www.mc-doualiya.com/articles/20161002-

ڕێکەوتنەکەی فارک و حکومەتی کۆڵۆمبیا ڕەزامەندی جیهانی لێکەوتەوە
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رێککه وتننامه ی ئاشتی فارک و 
حکومه تی کۆڵۆمبیا و ئه زمونی 

په که که و تورکیا
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دواجارو پاش زیاتر له  نیو سه ده  شه ڕو کوشتاری نێوان حکومه تی کۆڵۆمبیا و رێکخراوی د 
راگرتنی  هه وڵی  ساڵ   30 له   زیاتر  پاش  )ف��ارک(،  کۆڵۆمبیا  شۆرشگێڕه کانی  چه کداره  
شه ڕو ئه نجامدانی گفتوگۆ بۆ چه کدانان و کۆتاییهێنان به  شه ڕی چه کداری نێوانیان، 
هه ردووال رێککه وتنی کۆتاییان ئیمزاکرد. ئه مه ش له الیه ن کۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تییه وه  
زلهێزه کان  ده وڵه ته   و  جیهانییه کان  گه وره   رێکخراوه   لێکراو  گه وره ی  پێشوازییه کی 

دڵخۆشی خۆیان به م هه نگاوه  ده ربڕی.
لێره دا ده مانه وێت باس له  که یسێکی دیکه ی تاڕاده یه ک هاوشێوه  بکه ین، به  ئه گه ری 
پارتی  چه کدارانی  و  تورکیا  حکومه تی  نێوان  له   هاوشێوه   رێككه وتنێكی  به دیهاتنی 

کرێکارانی کوردستان )په که که (.

په یوه ندییه کانی فارک و په که که 

به   رێکخراوه که وه ،  هه ردوو  کارکردنی  رێبازی  به هۆی 

شێوه یه کی  به   کوردستان،  کرێکارانی  پارتی  تایبه ت 

و  ده کات  نهێنییه کاندا  پرسه   له گه ڵ  مامه ڵه   وریایانه  

زانیارییه کی ئه وتۆ له  په یوه ندییه کانیدا ناخاته  به رده ست. 

به اڵم له  چه ند په یامێکی فه رمییدا په که که  پشتیوانییه کی 

ده کات،  شۆڕشه که یان  و  فارک  چه کدارانی  له   ت��ه واو 

)باڵی  هه په گه   پیرۆزبایی  نامه ی  ده ق��ی  دیارترینیان 

یادی  به بۆنه ی  کرێکارانی کوردستان(�ه   پارتی  سه ربازیی 

دوو  واته   فارکه وه ،  رێکخراوی  دامه زراندنی  ساڵه ی   50

ساڵ پێش ئێستاو له  ساڵی 2014. له  به رامبه ردا و له گه ڵ 

روبه ڕوبوونه وه ی  و  داعش  رێکخراوی  سه رهه ڵدانی 

به تایبه ت  گشتی،  به   کوردییه کانه وه   هێزه   له الیه ن 

کوردستان،  خۆرئاوای  له   هاوپه یامنه کانی  و  په که که  

ده نگۆی ئه وه  باڵوبووه وه،  که  رێکخراوی فارک کۆمه ڵێک 

سه ر  هێزه کانی  ناو  بۆ  ده نێرێت  چه کداره کانی خۆی  له  

رێکخراوی  به رامبه ر  شه ڕکردن  به مه به ستی  په که که ،  به  

ئینته رناسیۆنالیزمه ی  ئه و  دوپاتکردنه وه ی  و  داع��ش 

باوه ڕیان  مارکسی  ئایدیایه کی  وه ک  رێکخراو  هه ردوو 

پێیه تی. به اڵم دواتر ئه م هه واڵه  ره تکرایه وه  و پێده چێت 

لێکه وته   و  نێوده وڵه تییه کان  ئاڵۆزه   په یوه ندییه   به هۆی 

هه ستیاره کانییه وه ، ئه م پڕۆژه یه  جێبه جێنه کرابێت.

ده قی نامه ی پیرۆزبایی هه په گه  به  بۆنه ی یادی 50 

ساڵه ی دامه زراندنی فارکه وه 

هه ڤااڵن...

یه ک  له   نییه   خه بات  ته نها  کوردستان،  له   ئێمه   خه باتی 

و  له ناوبردن  به   دژ  مرۆییه   خه باتێکی  به ڵکو  واڵت��دا، 

کورد  گه لی  هه موو  جینۆسایدی  و  زوڵم  چەوساندنەوەو 

له الیه ن واڵته  کۆڵۆنیالیسته کانه وه ، هه روه ها خه باتێکه  دژ 

که   له که سێتیخسنت،  و  سه رکوتکردن  و  چه وساندنه وه   به  

نێوده وڵه تییه کانی  سه رمایه داره   بااڵده سته   هێزه   له الیه ن 

ئێمه ،  خه باتی  پیاده ده کرێت.  ناوه ڕاسته وه ،  خۆرهه اڵتی 

دیموکراسیی-ژینگه یی  مۆدێلێکی  بنه مای  له سه ر  که  

بناغه ی  له الیه ن هه ڤاڵ )عه بدوڵاڵ ئۆجه الن(�ه وه  به ردی 

دانراوه ، ئامانجه که ی دروستکردنی ئه ڵته رناتیڤێکی ئازاد و 
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دیموکراته  له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست.

هه ڤااڵن...

شوناسی  خزمه تی  بۆ  جیاوازییه   بێ  ئێمه ،  خه باتی 

ئامانجی  به   ناوه ڕاست،  خۆرهه اڵتی  خه ڵکی  سه رجه م 

ئه ڵته رناتیڤێک  وه ک  کۆنفیدراڵی،  دیموکراسی  سیستمێکی 

بۆ  خه باتی  سیستمه ی  ئه م  سه رمایه داری،  مۆدێرنیته ی  بۆ 

کۆمه اڵیه تی،  دادپه روه ریی  ژن،  ئازادی  له سه ر  ده که ین 

برایه تی و پێکه وه ژیانی نێوان گه الن دامه زراوه .

ناوه ڕاست  ئه مریکای التین و خۆرهه اڵتی  گه النی  خه باتی 

الیه نی  گه لێک  نێوده وڵه تییه کان،  بااڵده سته   هێزه   به   دژ 

سه رده مێکی  وه ه��ا  له   بێگومان  هه یه .  هاوبه شیان 

لێکنزیکبوونه وه ی  و  هاوپشتی  پیشاندانی  به جیهانیبوودا، 

بزووتنه وه   خۆلێالنه دراوی  و  سه ره کی  ئه رکێکی  زیاتر، 

پێامنوایه   بنه مایه   ئه م  له سه ر  هه ر  شۆڕشگێڕییه کانه . 

و  ق��وڵ  زۆر  ک��ورد،  گه لی  و  کۆڵۆمبیا  گه لی  هاوپشتی 

پشتیوانی  که   رایده گه یه نین  شانازییه وه   به   ئێمه   گه وره یه . 

چه کداره   )هێزه   له   ده که ین  خۆمان  هه ڤااڵنی  خه باتی 

شۆڕشگێڕه کانی کۆڵۆمبیا- فارک(، دژ به و تاکتیکه  جه نگییه  

له سه ر  کاری  و  گه شه یپێده ده ن  نه یاره کامنان  تایبه ته ی 

ده که ن.

له و ده مه ی سه رکه وتنی گه ریال شۆڕشگێڕه کانی خۆرهه اڵتی 

ناوه ڕاست، گه وره ترین پشتیوانییه  بۆ گه ریالکانی ئه مریکای 

التین، به  هه مان شێوه ش سه رکه وتنی گه ریالکانی ئه مریکای 

خۆرهه اڵتی  گه ریالکانی  بۆ  پشتیوانییه   گه وره ترین  التین، 

خه باتی  سه رکه وتنی  سه رده مه ماندا  له م  ن��اوه ڕاس��ت. 

هیوای  مه شخه ڵی  ده بێته   ئازادیدا،  له پێناو  گه ریالکان 

سه رجه م گه ل و چینه  چه وساوه کان.

هه ڵوێستی ده وڵه تی تورکیا

فارک  نێوان  رێککه وتننامه که ی  ئیمزاکردنی  پاش  راسته خۆ 

تورکیا  کۆماری  ده ره وه ی  وه زاره تی  کۆڵۆمبیا،  و حکومه تی 

گه یشتنه   بۆ  خۆی  دڵخۆشی  فه رمییدا  به یاننامه یه کی  له  

ده ربڕی  کۆڵۆمبیا  حکومه تی  و  فارک  نێوان  رێککه وتنی 

کردووه :  به رده وامه   جه نگه   ئه و  زیانه کانی  به   ئاماژه ی  و 

حکومه تی  نێوان  چه کدارییه کانی  ئاڵۆزییه   و  »پێکدادان 

نیو سه ده یه   له   زیاتر  ماوه ی  فارک،  رێکخراوی  و  کۆڵۆمبیا 

و  که س  ه��ه زار(   220( له   زیاتر  کوژرانی  ب��ه رده وام��ه و 

لێکه وتۆته وه ».  دیکه ی  که سی  ملیۆن   )5( ئاواره بوونی 

لۆگۆی بزوتنەوەی فارک                                                         لۆگۆی پژاک
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له  رێگه ی رێکخراوی  تورکیا  له وه ش کردوه   باسی  هاوکات 

نێوان  ئاشتی  رێڕه وی  له   به شداربووه   ئه مریکاوه   واڵتانی 

به یاننامه که شدا هاتووه  که   له  کۆتایی  فارک و حکومه تدا. 

» ئاژانسی هاریکاری و هه ماهه نگی تورکیا ده ستیکردوه  به  

قوتابخانه یه کی  مه به ستی دروستکردنی  به   کاره کانی خۆی 

و  ئاڵۆزی  به هۆی  که   )ئۆریگۆن(،  ناوچه ی  له   سه ره تایی 

پێکدادانه کانه وه  وێران بووه ».

سه باره ت  تورکیادا  هه وڵه کانی  و  به یاننامه یه   له م  ئه وه ی 

به دیده کرێت،  کۆڵۆمبیا  و حکومه تی  فارک  رێککه وتنی  به  

هه مان  به   واقیع  زه مینه ی  له سه ر  و  فیعلی  به   ئه گه ر 

ده کرێت چاوه ڕێی  بکات،  واڵته کی خۆشی  بۆ  کار  لۆژیک 

تورکیا.  له   ئاشتی  پڕۆسه ی  بۆ  بکرێت  باش  داهاتویه کی 

کۆڵۆمبیای  بارودۆخی  تورکیا هه میشه  چاودێری  به  گشتی 

کردوه  و ویستویه تی هه م بۆ شه ڕ هه م بۆ ئاشتی سود له  

ئه زمونی ئه م واڵته  وه ربگرێت.

تورکیا،  به ناوبانگی  )DHA(ی  ماڵپه ڕی  هه واڵێکی  به پێی 

ره جه ب  دیاربه کر،  شاری  و  ئه مساڵدا  ره مه زانی  مانگی  له  

ته یب ئه ردۆگان سه رۆکی تورکیا له  میانه ی به ربانگێکدا که  

رێکخستبوو،  کاربه ده ستانی  و  که سایه تی  له   کۆمه ڵێک  بۆ 

له   سودوه رگرتن  پێشنیاری  »من  رایگه یاند  ئاشکرا  به  

ئه زمونی کۆڵۆمبیا ده که م به رامبه ر فارک، هه تاوه کو ئێمه ش 

قسه یه ی  ئه م  ئه ردۆگان  به کاریبهێنین«.  په که که   به رامبه ر 

رونکرده وه  و گوتی »ده کرێت ئه زمونی کۆڵۆمبیا وه ک منونه  

کۆڵۆمبیا  حکومه تی  ده مه ی  له و  چاره سه ر،  بۆ  وه ربگرین 

به رامبه ر چه کدارانی فارک ده جه نگێت، هاوکات له  ماوه ی 

به   ئێمه ش  نه وه ستاوه ،  گفتوگۆش  له   راب��ردودا  سااڵنی 

هه مان شێوه  له و ده مه ی له گه ڵ چه کدارانی په که که دا له  

شه ڕداین، هاوکات گفتوگۆش ئه نجامده ده ین«. وه کچۆن له  

دانوستانه کانی نێوان فارک و حکومه تدا چه ند واڵتێک وه ک 

نێوانگیر به شداربوون یه کێک له و واڵتانه  نه رویج بوو، که  

کچە گەریالکانی بزووتنەوەی فارک
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هاوکات ماوه ی چه ند ساڵێکه  کار له سه ر لێکنزیککردنه وه ی 

تورکیا و په که که  و به ره وپێشربدنی پڕۆسه ی ئاشتی ده کات-، 

الیه نی  پێمباشه    « رایگه یاند  ئه ردۆگان  هه مانشێوه   به  

هاوشێوه ی  نێوامناندا،  گفتوگۆکانی  له   به شداربێت  دیکه  

ده ک��ه ن«،  کۆڵۆمبیا  و  فارک  نێوه ندگیری  واڵتانه ی  ئه و 

دواجار سه رۆکی تورکیا ئاماژه ی به  خواستی واڵته کی کرد 

»ئێمه ش  په که که :  له گه ڵ  ئاشتی  به ئه نجامگه یاندنی  بۆ 

رێککه وتن،  بگه ینە  کۆڵۆمبیا  و  فارک  وه ک  ده مانه وێت 

له   ده ست  و  بین  شه ڕدا  له   هه تاهه تایه   ناکرێت  چونکه  

ده گه ینه   ده مه ی  ئه و  هه تاوه کو  به اڵم  هه ڵگرین،  گفتوگۆ 

ئه و گفتوگۆ و ئاشتییه ، ناتوانین قسه  له سه ر بێده نگکردنی 

تفه نگه کامنان بکه ین«، وه ک ده بینین خواسته که ی ئه ردۆگان 

بێمه رج نییه  و بڕگه ی دووه می قسه کانی ئاماژه یه  بۆئه وه ی 

وا به ئاسانی شه ڕ راناگرێت و تا دواسات ئاماده ی شه ڕکردنه  

له گه ڵ په که که .

ئه م ئه زمونه  ده گوازرێته وه  بۆ تورکیا؟

له  سه ره وه  هه ڵوێسته  فەرمییه کان و خواستی الیه نه کامنان 

بۆ  به هێز  خاڵێکی  چه ند  بوونی  له گه ڵ  ب��ه اڵم  بینی، 

خاڵێکیش  چه ند  هاوکات  ئه زمونه که ،  دوباره بوونه وه ی 

گه یشتنه   ل��ه ب��ه رده م  رێگر  ببنه   ره نگه   که   ده بینین، 

رێککه وتنێکی هاوشێوه  له نێوان په که که  و تورکیادا:

پشتیوانییان  کۆڵۆمبیا  ئۆپۆزسیۆنه کانی  الیه نه   و  پارت 

جۆره   هیچ  ک��ردو  واڵته که یان  حکومه تی  هه وڵه ی  له م 

هێزه   له   به شێک  ب��ه اڵم  ده رن��ه ب��ڕی.  ناڕه زایه تییه کیان 

ئۆپۆزسیۆنه  توندڕه و و ناسیۆنالیست و ره گه زپه رسته کانی 

دانوستانێکن  جۆره   هه ر  دژی  که   نه یانشاردۆته وه ،  تورکیا، 

له گه ڵ په که که ، به وپێیه ی رێکخراوێکی تیرۆریسته  و هه ر 

جۆره  گفتوگۆیه ک داننانه  بە بوونیدا.

-بنچینه ی خه باتی په که که  چه وساندنه وه ی نه ته وه یی بوو، 

کچە گەریالکانی پەکەکە
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که  ئه مه ش پرسێکی ئاڵۆزتره  له  کۆڵۆمبیا، چونکه  له  کۆڵۆمبیا 

بڕیاردراوه  پاش چه کدانان و رێککه وتنی کۆتایی ئه ندامانی 

کۆمه اڵیه تی  ئاسایی  ژیانی  بۆ  بگه ڕێنه وه   فارک  رێکخراوی 

چونکه   نه بوو،  رێگرێکی  هیچ  ئه مه   سیاسییش،  بگره   و 

خواسته کانی فارک له ناو واڵته که ی خۆیدا به دیدێت، به اڵم 

ئه سته مه   کورده کان،  به   نه ته وایه تییه کان  مافه   پێدانی  بێ 

په که که  ده ست له  خه باتی چه کداری هه ڵگرێت.

خاڵی  بڵێین  ده کرێت  و  گه شبینییه   جێگه ی  ئه وه ی  به اڵم 

پێش  تورکیا،  له   ئه زمونه   ئه م  دوباره کردنه وه ی  بۆ  به هێزه  

گه یشتنه   بۆ  ئه ردۆگانه   خواستی  ده ربڕینی  شتێک  هه موو 

ل��ه وه ش  جگه   پ��ه ک��ه ک��ه دا،  له گه ڵ  چه کدانان  قۆناغی 

په یوه ندییه کانی نێوان په که که  و فارکه ، ناکرێت دوای ئه م 

رێککه وتننامه یه  هیچ راوێژێک و ئاڵوگۆڕێکی بیروڕا له نێوان 

ئه م دوو رێکخراوه دا نه کرێت و په که که  سود له  ئه زمونی 

دیکه   واڵتانی  نێوانگیرو  بوونی  دواجار  وه رنه گرێت،  فارک 

خاڵێکی  _)تورکیا-په که که (،  و  )کۆڵۆمبیا-فارک(  له نێوان 

دیکه ی پۆزه تیڤه  و ئه م واڵتانه  دوای گه یاندنی کۆڵۆمبیا و 

فارک به  رێککه وتن، بێگومان ئه زمونێکی باشیان له م بواره دا 

کۆکردۆته وه  و ده توانن بۆ که یسه کانی دیکه ش به کاریبهێنن.

فارک و پژاک

بە  کوردییەکان،  هێزە  دۆستایەتی  چوارچێوەی  لە  هەر 

کوردستان،  کرێکارانی  پارتی  لە  نزیک  هێزەکانی  تایبەت 

پارتی ژیانی ئازادی کوردستان )پژاک(، بە بۆنەی گەیشتنە 

رێککەوتنی نێوان رێکخراوی فارک و حکومەتی کۆڵۆمبیاوە 

کرد  فارک  رێکخراوی  ئاڕاستەی  پیرۆزبایی  بەیاننامەیەکی 

ئەمەش  دەربڕی.  هەنگاوە  بەم  خۆیان  دڵخۆشیی  تێیدا  و 

دەقی بەیاننامە پیرۆزباییەکەی پژاکە:

پژاك پیرۆزبایی له  هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی 

كۆڵۆمبیا )FARC( ده كات:

شۆڕشگێڕەکانی  چەکدارە  هێزە  دۆستانی  و  هاوڕێیان 

 )PJAK( كۆڵۆمبیا، ئیمه  وه ك پارتی ژیانی ئازادی كوردستان

پێش هه موو شتێك خه بات و چاالكیی ئیوه  به رزده نرخێنین 

مایه ی  ب��ووه   كه   ب��وو،  ب��ه رده وام  ساڵ   52 م��اوه ی  بۆ  كه  

ئیمزاکردنی په یامننامه ی ئاشتی له گه ڵ حكومه تدا، ئێمه یش 

له م چاالكییه  شۆڕشگیڕانه یەدا  هیوای ته واوی مه ده نییه ت و 

مرۆڤدۆستی و مافی سیاسی بۆ ئه ندامان و خه ڵكی مه ده نی 

گوێره ی  به   و  تێكه ڵبوون  سه ربڵندییه وه   به   كه   ده خوازین 

یاسای نێوده وڵه تی گه ره نتی كراون. 

له   و  ئاشتی  نه وه ی  ببنه   نه وه ی داهاتووتان  وایه   هیوامان 

سایه یدا بژین. پارتی ژیانی ئازادی كوردستان )پژاك( باوه ڕی 

كۆڵۆمبیا  خه ڵكی  سایه ی  له ژێر  هه یه   ده ستكه وته   به و 

و  قوربانی  و  ژیان  له گه ڵ  هاوشان  مه ده نیدا  خه ڵكانی  و 

مه ده نیدا،  و  حزبی  الیه نگری  كه سانی  هه زاران  دڵسۆزی 

ئه وه   پێشبینی  ئێمه   به ده ستهاتووه .  جیهاندا،  به شه ی  له و 

ئارامی  مایه ی  ببێته   ئاشتییه   ئه م  وایه   و هیوامان  ده كه ین 

ئێمه   دیكه ،  جارێكی  جیهانی.  ئاشتیی  سه ره تای  ببێته   و 

ئاشتییه   ئه م  كوردستانه وه   خه ڵكی  و  ئه ندامامنان   ناوی  بە 

به رزده نرخێنین. 

پارتی ژیانی ئازادی كوردستان- پژاك. 

2016/6/24

سه رچاوه : ماڵپه ڕی رێکخراوی فارک

https://farc-epeace.org/background/item/424-hpg-sends-

farc-50th-anniversary-message.html

http://www.dha.com.tr/erdogana-pkk-ile-mucadelede-

farc-modelini-onerdim_1265924.html

trky-t-rb-n-/25/06/http://www.trt.net.tr/arabic/trky/2016

mtnnh-mn-wqf-tlq-lnr-fy-kwlwmby-518028



80

ئایدیا دیپلۆماتیك

»فارک«یش ماڵئاوایی 
لە چەک کرد
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هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا، رێکخراوێکی یاخیبووه  و باڵی سەربازی پارتی هـ
کۆمۆنیستی کۆڵۆمبییه . فارک گەورەترین و کۆنترین بزوتنەوەی چەپی یاخییە، لە سااڵنی 
بەرامبەر حکومەتی کۆڵۆمبیا، وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا وەک  لە شەڕدایە  شەستەوە 
ترسناکترین گروپی تیرۆریستیی نێودەوڵەتی لە بەشی خۆرئاوای گۆی زەوی پۆلێنیکردوه .
بزوتنەوەی فارک بە رێکخراوێکی چەپی سیاسی سەربازی دادەنرێت، هەر لە دامەزراندنییەوە 
لە ساڵی 1964، وەک باڵێکی سەربازی پارتی کۆمۆنیستی کۆڵۆمبی، لە شەڕدایە بەرامبەر 
پارتیزانی  شەڕی  بە  پشت  چەکدار  بزوتنەوەیەکی  وەک  دەسەاڵتدار،  پارێزگارانی  پارتی 
بەستوە وەک ستراتیژێک بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی، بە تاوانی رفاندن بۆ بەدەستهێنانی 

پارە و داواکاری سیاسی بەناوبانگە.

لەو ئامڕازانەی ئەم یاخیبووانە بەکاریدەهێنن بریتین لە 

ئوتۆمبێلی بۆمبڕێژکراو، بۆمبی گازیی، تەقینەوە و کردەی 

تۆمەتباردەکرێت  بزوتنەوەکە  خۆکوژیی، هەروەک چۆن 

بە بازرگانیکردن بە مادەی هۆشبەری کۆڵۆمبییەوە، بەشی 

دەفرۆرشێت.  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  لە  زۆری 

هەندێک لە ئامارەکان باس لەوە دەکەن، ئەم رێکخراوە 

سااڵنە نزیکەی )300 ملیۆن( دۆالر لە بازرگانی کۆکاینەوە 

بەدەستدەهێنێت.

کە  خۆی،  بارەگای  کردۆتە  دارستانانەی  ئەو  بزوتنەوەکە 

دەکەونە سەر سنووری نێوان هەردوو واڵتی فەنزوێال و 

لەو  پاشەکشە  ناچاربوون  فارک  ئیکوادۆر، چەکدارەکانی 

رۆژێک  کە  بکەن،  کۆڵۆمبیا  خاکی  بەرفراوانانەی  ناوچە 

کۆنرتۆڵی  چەکدارەوە  هەزار   17 نزیکەی  بە  رۆژان  لە 

پێشوی  سەرۆکی  ئەوەی  پاش  و  لەمڕۆدا  بەاڵم  کردبوو، 

بۆ  نارد  گ��ەورەی  هێزێکی  ئۆریبی(  )ئەلڤارۆ  کۆڵۆمبیا 

ناوچانە،  ئەو  کۆنرتۆڵی  و  دەسەاڵت  وەرگرتنەوە  دوبارە 

ناچاربوون پاشەکشەبکەن بۆ ناو دارساتانەکان و جەنگەڵە 

چڕه کان. داتا فەرمییەکان باس لەوە دەکەن، کە ژمارەی 

چەکدارانی بزوتنەوەکە لە سەرەتای ساڵی 2008دا لە 17 

هەزارەوە کەمبۆتەوە بۆ 8 هەزار کەس.

وەک  لۆندۆنۆ(ی  )رۆدریگۆ   2012 ساڵی  بزوتنەوەکە 

لە  بریتییە  خ��وازراوەک��ەی  ن��اوە  هەڵبژارد،  س��ەرۆک 

پێشویان  سەرۆکی  ئەوەی  دوای  ئەمەش  )تیمۆچینکۆ(، 

ئەنجامی  لە  2011دا  نۆڤەمبەری  لە  کانۆ(  )ئەلفۆنسۆ 

ویالیەتی  لە  کۆڵۆمبیا  پۆلیسی  و  سوپا  هەڵمەتێکی 

»کۆکا«ی شاخاوی تیرۆرکرا.

کانۆ کە بە یەکێک لە تیۆرسێنەکانی بزوتنەوەکە دادەنرێت 

و ساڵی 2007 بووه  سەرۆکی بزوتنەوەکە، چووە جێگەی 

مارۆالندا(،  )مانوێل  بزوتنەوەکە  مێژویی  سەرکردەی 

بە  نارسابوو  بریسینۆ(  )خۆرخی   2010 ساڵی  هەروەها 

)مۆنۆ خۆرخی( و کەسی دووەمی بزوتنەوەکە  و رابەری 

سەربازیش بوو، کوژرا.

سەرکردەی نوێ )تیمۆچینکۆ( یەکێکە لە کۆنرتین سەرکردە 

مەیدانییەکانی ئەم بزوتنەوەیە، ساڵی 1982 دەستیکرد بە 

رابەرایەتی دەستەیەکی سەربازی رێکخراوەکە. دواتریش 

هەتاوەکو  بەردەوامبوو  بزوتنەوەکەدا  ریزەکانی  لەناو 
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بووە بەرپرسی هەواڵگری رێکخراوی فارک.

سوپای کۆڵۆمبیا دەڵێت تیمۆچینکۆ تۆڕێک کەسانی پسپۆڕ 

و شارەزای هەیە، هەربۆیە بەردەوام خۆی لە دەستی هێزە 

رفاندن  و  تیرۆر  تۆمەتی  بە  دەربازدەکات.  ئەمنییەکان 

 100 لە  زیاتر  ئێستا  هەتاوەکو  دیکە،  تاوانی  چەندین  و 

فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووە.

لە  بەشداریکردن  بە  تۆمەتبارە  تیمۆچینکۆ  هەروەها 

لەوانە  ئەنجامیداون،  ف��ارک  هێرشانەی  لەو  هەندێک 

 1998 ساڵی  لە  »میتۆ«  شارۆچکەی  دەستبەسەرداگرتنی 

کۆڵۆمبیا  حکومەتی  کات  ئەو  بزوتنەوەکەوە،  لەالیەن 

ئەمنییەکانیان  هێزە  لە  کەس   31 روداوەدا  لەو  رایگەیاند 

لەو  هەندێکیشیان  رفێندراون،  دیکەش  61ی  و  کوژراوە 

کاتەوە هەتاوەکو ئێستا بێسەروشوێنن.

ویالیەتە  دژی  و  فەنزوێالیە  و  کوبا  الیەنگری  بزوتنەوەکە 

لیستی  خرایە   2005 ساڵی  ئەمریکایە،  یەکگرتوەکانی 

و  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  لە  هەرەیەکە  تیرۆری 

کەنەدا،  و  التینی  ئەمریکای  پەرلەمانی  و  ئەوروپا  یەکێتی 

لیستی  لە  بزوتنەوەیە  ئ��ەم  داوای��ک��رد  فەنزوێال  ب��ەاڵم 

گەریالیی  بزوتنەوەیەکی  وەک  و  دەربهێندرێت  تیرۆر 

تەماشابکرێت، دوپاتیکردەوە، کە فارک کیانێکی تیرۆریست 

مانوێل مارۆالندا، سەرکردەی فارک                                              خوان مانوێل سانتۆس، ئەندازیاری ئاشتی کۆڵۆمبیا
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ناوچەیەکی  چەند  و  راستەقینەیە  سوپایەکی  بەڵکو  نییە، 

کۆڵۆمبیای بەدەستەوەیە و پێویستە دانیپێدابرنێت.

ناو و دامەزراندن

فارک  بە  کە  کۆڵۆمبیا  شۆڕشگێڕەکانی  چەکدارە  هێزە 

 Fuerzas armadas( ناوەیە:  ئەم  کورتکراوەی  ن��ارساوە، 

گروپی  دەرکەوتنی   ،)revolucionarias de Colombia

سااڵنی  کۆتایی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کۆڵۆمبیا  لە  چەکدار 

فارک،  رێکخراوی  خودی  بەاڵم  رابردو،  سەدەی  چلەکانی 

بەشێوەیەکی  دادەنرێت،  گروپانە  ئەم  درێژکراوەی  بە  کە 

فەرمی لە ساڵی 1964دا دەرکەوت.

رێکخستنی فارک

کەسییەوە   7 دەس��ت��ەی��ەک��ی  ل��ەالی��ەن  رێ��ک��خ��راوەک��ە 

و کەسێک سەرۆکیەتی. چەکدارەکان  دەکرێت  رابەرایەتی 

دابەشکراونەتە سەر کۆمەڵە یەکینەیەک، هەریەک لەوانەش 

دەکات  رابەرایەتییان  کەسێک  پێکهاتوە،  شەڕکەر   30 لە 

رێکخراوە  ئەم  شەڕکەرانی  لەگەڵدایە.  سستەرێکیان  و 

وەهایکردوە  توندەوە،  سەربازی  سیستمێکی  بە  پەیوەسنت 

زۆر لە سوپای فەرمی کۆڵۆمبیا بە دیسپلینرت و چاالکرت بن. 

و  شوێنیدەکەون  هەڵبێت  بزوتنەوەکە  لە  کەسێک  هەر 

بەو  پەیوەستنەبێت  لەسێدارەیدەده ن. هەر چەکدارێکیش 

پێشەوەی  بەرەی  دەنێردرێتە  پێیدەدرێت،  کە  فەرمانانەوە 

شەڕەکان، بگرە هەندێک جار ناچاردەکرێت بە ئەنجامدانی 

کردەوەی خۆکوژی.

ئەندامان و شوێنیان

بە  و  ئازادانەیە  فارک  رێکخراوی  ناو  چوونە  و  ئەندامێتی 

هەزار(   18 بۆ   12( لەنێوان  ئەندامانیان  هەمیشە  گشتی 

خاکی  )35%(ی  نزیکەی  پانتایی  بە  و  دەبێت  چەکداردا 

لە دارستانە چڕەکانی  بەتایبەت  کۆڵۆمبیادا باڵوبوونەتەوە، 

باشوری خۆرهەاڵتی واڵت و ئەو دەشتانەی دەکەونە نێوان 

ئەندامانەیان،  ئەو  ژمارەی  »ئاند«�ەوە.  چیاکانی  زنجیرە 

کۆی  )30%(ی  رێژەی  ساڵییەوەن   18 تەمەنی  لەخوار  کە 

ژنە  ژمارەی  هەروەها  پێکدێنێت،  بزوتنەوەکە  ئەندامانی 

چەکدارەکانیش نزیکەی )40%( دەبێت.

ئاڕاستەی فکریی

فارک وەک بزوتنەوەیەکی چەپی مارکسی-لینینی دەنارسێت، 

کۆڵۆمبیا  گوندییەکانی  هەژارە  نوێنەری  بە  ئەندامەکانی 

دەوڵەمەندەکان  چینە  دەسەاڵتی  بە  دژ  که   دادەنرێن، 

کاریگەرییەکانی  بە  دژ  چۆن  هەروەک  تێکۆشاندان،  له  

بەتایبەتیکردن  بە  دژ  و  کۆڵۆمبیا  لەسەر  ئەمریکان 

)خصخصة(ی واڵتەکەیانن.

سەرچاوەی دارایی

به   پشت  خ��ۆی  دارای���ی  س��ەرچ��اوەی  بۆ  رێکخراوەکە 

بارمته کان  رفاندنی  لەوانە  دەبەستێت،  ئامڕازێک  چەند 

ئێستادا  لە  ئازادکردنیان.  بەرامبەر  لە  پارە  داواکردنی  و 

نزیکەی  دەگاتە  دەستبەسەرکراوەکان  بارمتە  ژم��ارەی 

میدیاکانەوە  لەالیەن  رێکخراوەکە  هەروەها  بارمتە.   1600

بازرگانی  داهاتی  لە  سود  کە  تۆمەتباردەکرێت،  ب��ەوە 

ویالیەتە  لە  زۆرج��ار  وەردەگ��رێ��ت،  هۆشبەرەکان  م��ادە 

یەکگرتوەکانی ئەمریکا ساغده کرێنه وه . هەندێک لە ئامار و 

داتاکان باس لەوە دەکەن، رێکخراوی فارک سااڵنە نزیکەی 

300 ملیۆن دۆالری لە بازرگانی کۆکاین دەستدەکەوێت.

مارکسی-لینینی  چەپی  بزوتنەوەیەکی  وەک  فارک 
ه��ەژارە  نوێنەری  ب��ە  ئەندامەکانی  دەن��اس��رێ��ت، 
گوندییەکانی کۆڵۆمبیا دادەنرێن، که  دژ بە دەسەاڵتی 

چینە دەوڵەمەندەکان له  تێکۆشاندان
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حکومەتی کۆڵۆمبیا سەرۆکی فەنزوێال )هۆگۆ چاڤێز( بەوە 

تۆمەتبارکرد، کە هاوکاریی مادی و مەعنەوی پێشکەش بە 

کۆماریخوازی  »بۆگۆتا«ی  سوپای  هەروەها  دەکات.  فارک 

ئەزمونە  گواستنەوەی  بە  تۆمەتباردەکات  ئیرلەندا 

سەربازییەکەی بۆ یاخیبووە کۆڵۆمبییەکان.

چاالکیی سەربازی

ناکۆکییەکی  لە  کۆڵۆمبییەکان  شۆڕشگێڕە  چەکدارە  هێزە 

کۆڵۆمبیدا.  سوپای  لەگەڵ  دان،  چەکداریی  دورودرێ��ژی 

بەخۆوەبینیوە،  بەرەوپێشچونی  چەندین  ناکۆکیەش  ئەم 

 ،2002 ساڵی  بەریەککەوتنەکانی  تازەبوونەوەی  لەنێویاندا 

)ئەندرێس  کۆڵۆمبیا  پێشوتری  سەرۆکی  سەردەمی  لە 

 8 لە  زیاتر  مێژوەدا  لەو  یاخیبووان  روی��دا.  باسرتانا(دا 

یاخیبووان  ئامڕازانەی  لەو  لەدەستدا.  سەربازیان  هەزار 

بەکاریدەهێنن بریتییە لە ئوتۆمبێلی بۆمبڕێژکراو و بۆمبی 

گازیی و کردەی خۆکوژی و رفاندنی بارمتەکان.

لەالیەن  کە  کۆڵۆمبییانەدا،  سیاسییە  بارمتە  ئەو  لەنێوان 

هەیە،  بتانکۆر(  )ئەنگرید  رفێندراون  رێکخراوەوە  ئەم 

ساڵی  شوباتی  لە  و  فەڕەنسییە  رەگەزنامەی  هەڵگری  کە 

دووەمی  کەسی  2008ی��ش  ساڵی  رفێندراوە.  2002���ەوە 

رێکخراوەکە بە ناوی )راول ریێس( کوژرا.

سەرچاوە: الجزيرة، السكينه

6/3/http://www.aljazeera.net/news/international/2008

http://www.assakina.com/center/parties/13876

گەریالکانی فارک
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رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ
رزگاركردنی پیرۆ له ژێر چه پۆكی 

سیستمی سه رمایه داری
ماتی زۆهار
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رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ، رێكخراوێكی چه پی توندڕه وه ، بانگه شه  ده كات بۆ شه ڕی چه كداری ڕ 
له  پێناو رزگاركردنی ده وڵه تی پیرۆ له ژێر هه ژموونی سیستمی سه رمایه داری و گۆڕینی 
نزیكه ی  ماوه ی  ماركسیزم.  بنه ماكانی  له سه ر  واڵته دا  له و  هه ڵكه وتوو  سیستمێكی  به  
یه ك ده یه یه   ئه و رێكخراوه  هیچ كار و چاالكیه كی ئه وتۆی نییه . له  ساڵی 2001دا ناوی 
رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ له ناو لیستی رێكخراوه ی تیرۆریستیه  بیانییه كان ده رهێنرا، كه  
له الیه ن وه زاره تی ده ره وه ی ئه مه ریكاوه  باڵوكرایه وه . له  ناوه ڕاستی ده یه ی هه شتاكاندا 
ببوو،  گیرۆده   دژواره وه   سیاسی  و  ئابوری  بارودۆخی  خراپی  به ده ست  پیرۆ  كاتێكدا  له  
رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ دامه زرا و به  ناوی یه كێك له  سه ركرده كانی هندییه  سوره كانه وه  
ده سه اڵتی  دژی  له   چه كی  1780دا  ساڵی     له  و  بووه   ئامارۆ(  )تۆپاك  ناوی  كه   ناونرا، 
ئیسپانییه كان له  پیرۆ به رزكردۆته وه  و له  ساڵی 1781 له  رووبه رووبوونه وه یه كدا له گه ڵ 

ئیسپانییه كاندا كوژراوه . 

ده یه ی  م��اوه ی  له   ئامارۆ  تۆپاك  به   سه ر  ئه ندامانی 

رابردوودا  سه ده ی  نه وه ده كانی  سه ره تای  و  هه شتاكان 

كه   ئه نجامدا،  پیرۆ  له   تیرۆریستیان  كاری  ژماره یه ك 

و  سیاسی  كه سایه تی  چه ندین  تیرۆركردنی  و  رفاندن 

په الماری  و  هێرش  كۆمه ڵێك  هه روه ها  گرته وه ،  میدیایی 

ئه وروپی  و  ئه مه ریكی  ئامانجی  بۆسه ر  توندڕه وانه ی 

ده ستگیركردنی  ئه نجامدا.  پیرۆ  پایته ختی  )لیام(ی  له  

هۆكارێكی   1992 ساڵی  له   رێكخراوه كه   سه ركرده ی 

كاریگه ر بوو بۆ كه مبوونه وه ی ئاستی كارو چاالكییه كانی 

په نایربده   ئامارۆ  تۆپاك  به و هۆیه شه وه   ئاستێكی زۆر،  تا 

چڕ  دارستانی  به   كه   ناوچانه دا  له و  نهێنی  چاالكی  به ر 

ئه ندێز،  چیاكانی  باشوری  و  ناوه ڕاست  له   داپ��ۆرشاون 

له و كاتانه دا ئه ندامه كانی سه ر به و رێكخراوه  په یوه ندی 

به هێزییان له گه ڵ بزووتنه وه  چه كدارییه كانی ناو پۆلیڤیا 

و چیللی دروستكردبوو. له  كۆتایی ساڵی 1996، ئه ندامانی 

له   ژاپۆن  باڵیۆز ی  ماڵی  سه ر  هه ڵیانكوتایه   ئامارۆ  تۆپاك 

لیامی پایته خت و نزیكه ی )70( كه سیان بۆ ماوه ی چوار 

ئاسایشی  هێزه كانی  دواج��ار  تا  گرت،  بارمته  به   مانگ 

سه ر  رفێنه ری   )14( كه   سه ربازیدا  پرۆسه یه كی  له   پیرۆ 

به  تۆپاك ئامارۆ به  سه رۆكه كه یانه وه  كوژران و به بارمته 

تۆپاك  روداوه وه   ئه و  دوای  له   و  ئازادكران   گیراوه كان 

باسكردنه  جێی  ئه نجامنه داوه .  دیاری  چاالكیه كی  ئامارۆ 

ڤیكتۆر پۆالی  سه ركرده ی رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ له  ساڵی 

2006دا به  ئه نجامدانی )30( تاوان له  نێوان سااڵنی 1980 

هه تاهه تایی  سزای  ئێستادا  له   و  كرا  تۆمه تبار   1990  –

له ناو زینداندا به سه ر ده بات. 

بیروباوه ڕی بزووتنه وه ی تۆپاك ئامارۆ له  پیرۆ 

شۆڕشگێڕی  بزووتنه وه یه كی  له   بریتییه   رێكخراوه   ئه م 

دامه زراوه    1983 ساڵی  له   و  كالسیكی  لینینی  ماركسی 
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به  ئامانجی هه وڵدان بۆ رزگاركردنی واڵتی پیرۆ له  چنگی 

ئه و  ماركسی.  ده سه اڵتێكی  دامه زراندنی  و  ئیمپریالیزم 

بزووتنه وه یه  به هۆی ده ستگیركردن و كوژرانی هه ندێك له  

پیرۆوه   له الیه ن حكومه تی  هێرشانه ی  ئه و  و  ئه ندامه كانی 

و  ناوخۆییه كان  ملمالنێ  به رده وامی  له پاڵ  ده كرانه  سه ری 

به رچاو  ئاستێكی  تا  چه پ،  پشتیوانییه كانی  له ده ستدانی 

ال واز بووه .  

كارو چاالكییه كانی

بریتییه   ئامارۆ  تۆپاك  كرده وه كانی  و  چاالكی  گرنگرتین 

تیرۆركردن  و  بۆسه   نانه وه ی  رفاندن،  بۆمب،  چاندنی  له  

و  هێرش  له   زۆر  ژماره یه كی  ئه نجامدانی  به رپرسیارێتی  و 

ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   دژی  له   په الماره كانی 

ئه ندامه كانی  زۆربه ی  ئێستا  و  ئه ستۆ  گرتۆته   رابردوودا  له  

له ناو زینداندان. پێشبینی ده كرێت له  ئێستادا كۆی ژماره ی 

ئه ندامانی سه ر به  رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ له  )100( كه س 

واڵتی  ته نها  چاالكییه كانیان  و  كار  سنوری  و  نه بن  زیاتر 

پیرۆیه .  

 

رێكخراوی رێگه ی روون »سوپای میلیشیای گه لی پیرۆ«

راده ستكردنی ده سه اڵت بۆ جوتیاران و نه هێشتنی 

هه ژمونی سه رمایه داری

رێكخراوی توندڕه وی رێگه ی روون، كه  به  حزبی كۆمۆنیستی 

پیرۆ نارساوه  به  سه ركردایه تی خۆسیه  كارلۆس ماریاتیگۆی، 

پیرۆ  گه لی  پشتیوانی  به   خۆی  توندڕه وه ،  بزووتنه وه یه كی 

و سوپای میلیشیای گه ل و سو پای رزگاریی میللی ناوزه ند 

ده كات و سنوری كاركردنی واڵتی پیرۆیه . 

بیروڕا و لۆژیكی كاركردنی رێگه ی روون

پیرۆ  گروپه ی  دوو  له و  یه كێكه   روون  رێگه ی  رێكخراوی 

له   یه كێكه   و  ده كات  په یڕه و  چه كدارانه   یاخیبوونی  كه  

توندوتیژترین رێكخراوه  مافیاییه كان له  جیهاندا، له  كۆتایی 

ده یه ی شه سته كانی سه ده ی رابردوو له سه ر ده ستی ئه بیامیل 

گۆزمان دامه زرێرناوه ، كه  له و سه رده مه دا مامۆستای زانكۆ 

له   بریتییه   رێكخراوه   ئه م  راگه یه نراوی  ئامانجی  ب��ووه . 

به   گۆڕینی  و  پیرۆ  حكومه تی  داموده زگاكانی  وێرانكردنی 

حوكمی  جوتیارانه وه   له الیه ن  كه   شۆڕشگێڕی  سیستمێكی 

بكرێت، هه روه ها یه كێكیرت له  ئامانجه كانی رزگاركردنی پیرۆ 

بوو له ژێر چنگی ده سه اڵتی بیانی. ده ستگیركردنی گۆزمان 

له  ساڵی 1992دا شۆكێكی زۆر گه وره  بوو بۆ ئه و رێكخراوه  

توندڕه وه ، جگه  له مه  ده ستگیركردنی هه ندێك له  سه ركرده  

زنجیره یه ك  و   1995 ساڵی  له   رێكخراوه كه   دیاره كانی 

ئه و  رێكخراوه كه  و  له ناو  پارچه پارچه بوون  و  جیابوونه وه  

تایبه ت  كه   )فۆجیمۆری(  پیرۆ  سه رۆكی  گشتیه ی  لێبوردنه  

فاكته ری  هه مووی  ده ریكرد،  تۆبه كاره كان  تیرۆریسته   بۆ 

بۆ الوازكردنی رێكخراوی رێگه ی  نه رێنی بوون  كاریگه ر و 

روون. 

جۆرو شێوازی چاالكییه كانی

ئه نجامدانی  له   به شداریكردووه   توندڕه وه   رێكخراوه   ئه م 

به كارهێنانی  له  رێگه ی  تیرۆریستی دڕندانه   كارێكی  چه ند 

قوربانیاندا  نێوان  له   جیاوازی  بێئه وه ی  ته قینه وه   و  بۆمب 

بكات. بۆ منوونه  له  ساڵی 1998دا چه ند كارێكی تیرۆریستی 

ئه نجامدا كه  ته نها ناوچه  گوندنشینه كانی گرته وه ، به اڵم به  

پیرۆ  فه رمییه كانی  داموده زگا  هه موو  گشتی  شێوه یه كی 

رێكخراوی  رێكخراوه .  ئه و  په الماره كانی  ئامانجی  ببوونه  

رێگه ی روون له  رێگه ی هه ڵدانی بۆمبه وه  په الماری چه ند 

له   واڵتی  چه ندین  باڵیۆزخانه ی  و  دیپلۆماسی  ناوه ندێكی 

له وه تای  ئه مه ریكا.  باڵیۆزخانه ی  نێوانیاندا  له   داوه ،  پیرۆ 

توندوتیژی  كاری  چه ندین  دامه زرێرناوه   رێكخراوه   ئه و 

)نوخبه (ی  بژارده   كه سانی  تیرۆركردنی  و  ته قاندنه وه   و 

ئه نجامداوه  و په الماری چه ندین سه نته ری كاری ئه مه ریكی 

داوه  و ده ستی له  بازرگانی كۆكاییندا هه یه .

قه باره ی هێز و سنوری كاركردن

له   روون  رێگه ی  رێكخراوی  به   سه ر  ئه ندامانی  ژم��اره ی 
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چه كداری  هه موویان  كه سدایه  و   2500 تا   1500 نێوان 

توندڕه ون، هه روه ها ژماره یه كی زۆر هه وادار و الیه نگری 

گوندنشینه كان.  ناوچه   له   تایبه تی  به   هه یه ،  پیرۆدا  له ناو 

گونده كاندا  له   رێكخراوه   ئه م  چاالكییه كانی  و  كار  سنوری 

و  هێرش  هه ندێك  جێبه جێكردنی  س��ه ره ڕای  چڕبۆته وه ، 

په الماری توندڕه وانه  له ناو لیامی پایته خت. ئه و رێكخراوه  

هیچ كۆمه ك و یارمه تيیه كی ده ره كی نییه  و پشت به  توانا 

خۆییه كانی ده به ستێت.

سه رچاوه كان:     

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?entity=973155&type=5

&topic=0

     http://www.azzampolitic.4t.com/terrorism3.htm

http://www.azzampolitic.4t.com/terrorism3.htm

 

تۆپاک ئامارۆ، ئەو هندیە سورەی ناوی ڕێکخراوەکەی بەناوەوەنراوە
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بەرەی پۆلیساریۆ و مشتومڕەكان 
لەسەر بیابانی خۆرئاوا

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەنعەلی شیبانی
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خۆرئاوای بـ بیابانی  سەربەخۆیی  بۆ  سەربازییە  سیاسی  رێكخراوێكی  پۆلیساریۆ  بەرەی 
ئەفریقیا تێدەکۆشێت. ئەم رێکخراوە لە ساڵی 1973 وەك كۆمەڵەیەكی داكۆكیكار دژی 
ناوچەیە  ئەو  سەربەخۆیی  ئامانجی  بە  و  خۆرئاوا  بیابانی  بەسەر  ئیسپانیا  بااڵدەستی 
دامەزراوە. پلۆیساریۆ لە ساڵی )1509 تا 1524ی زایینی( لە ژێر هەژموونی ئیسپانیادا 
بووە و پاشان دەوڵەتی مەراكیش حكومی بەسەردا سەپاندووە. بەاڵم دەوڵەتی ئیسپانیا 
گرتۆتەوە.  بەسەردا  دەستی  دیكە  جارێكی   19 سەدەی  دووەمی  نیوەی  دەوروبەری  لە 
ئیسپانیا لە ساڵی 1960 و دوای دۆزینەوەی سەرچاوەی نەوتی و فۆسفات لەوێ، زیاتر 
چاوی تێبڕی و لە ساڵی 1961 بە بەشێك لە خاكی خۆی لەقەڵەمدا. دوای چوونەدەرەوەی 
ئیسپانیا لە ساڵی 1976 لەو ناوچەیە و دابەشكردنی لە نێوان مەراكیش و مۆریتانیا، 

دژایەتی ئەو دوو واڵتەی كرد. 

مۆریتانیا و پۆلیساریۆ لە ساڵی 1979 بەیەكەوە ئاشتییان 

خۆرئاوای  بیابانی  ناوچەی  تەواوی  مەراكیش  بەاڵم  كرد، 

دژی  پۆلیساریۆ  بەرەی  پاشان  واڵتەکەی.  پاشكۆی  كردە 

پەالمارەكانی  دا،  خۆی  بەرگری  بە  درێ��ژەی  مەراكیش 

پۆلیساریۆ دژی مەراكیش زیاتر لە رێگەی بنكەكانی ئەو 

رێكخراوەوە لە جەزائیر رێنامیی دەكرێت. 

 Frente(سەرەتای پیتەکانی  کورتکراوەی  »پۆلیساریۆ« 

 Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río

de Oro( ، ناوی ئیسپانی رێكخراوەكە واتە »بەرەی گەل 

ئەو  ئەلزەهب«.  وادی  و  ئەلحمرا   ساقیەت  رزگاری  بۆ 

عەرەبی  دیموكراتی  كۆماری  دامەزراندنی  بە  رێكخراوە 

بیابانی  بەسەر  حكومەت  سەپاندنی  بانگەشەی  بیابان، 

راستەقینەی  كۆنتڕۆڵی  هەرچەندە  دەكات.  خۆرئاوادا 

زۆربەی بەشەكانی بیابانی خۆرئاوا، لەبەردەست دەوڵەتی 

مەراكیشە. ئەو كۆمارە بووەتە ئەندامی یەكیەتی ئەفەریقیا 

و حكومەتی بیابانی خۆرئاوا لەالیەن ئەو رێكخراوەوە بە 

یەكیەتی  لە  پۆلیساریۆ  ئەندامیەتی  دەنارسێت.  رەسمی 

لەو  مەراكیشی  چوونەدەرەوەی  هەڕەشەی  ئەفەریقیا 

یەكیەتییە لێكەوتۆتەوە. 

خۆماڵیەكانی  کۆچەرە  زۆربەیان  پۆلیساریۆ  ئەندامانی 

پۆلیساریۆ  چەكدارەكانی  خۆرئاوان.  بیابانی  دانیشتوی 

بەباشی  و  راهێرناو  هێزی  هەزار  پازدە   ،1980 ساڵی  لە 

چەكداركراوی لەبەردەستە و پەالمار دژی بارەگا و بنكە و 

سەنگەرە تۆكمەكانی بەرگری مەراكیش لە بیابانی خۆرئاوا 

رێكدەخەن. مەراكشیش لە وەاڵمدانەوەی ئەو پەالمارانە 

هەزار  دوو  سنووری  درێژایی  بە  گڵی  بەربەستێكی 

كیلۆمەتر دروستكردووە كە ساڵی 1987 تەواو بووە. 

مەراکیشییەکان پۆلیساریۆیان بە جێگرەوەی رێكخراوێك 
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لە 1968  زانیووە كە  بیابان«  ئازادی  ناوی »جواڵنەوەی  بە 

بە  ن��ارساو  بەسیر(،  ئیرباهیم  سەید  )محەمەد  لەالیەن 

)بەسیری( دامەزرابوو. بەسیری كە رۆژنامەنوس و دانیشتوی 

رەبات بوو، رۆژنامەیەكی بە ناوی »بیابانی ئێمە« دەردەكرد 

و بەشێوەیەكی ئاشتییانە خوازیاری سەربەخۆیی بیبابان بوو 

لە ئیسپانیا. ئیسپانیەكان »جواڵنەوەی ئازادی بیابان«یان بە 

»رێكخراوێكی ئیسالمی« دەزانی. ئەو رێكخراوە الیەنگری 

لكاندنی بیابان بوو بە مەراكیشەوە، بەاڵم بە تێپەڕینی كات 

بیابانی  سەربەخۆیی  داوای  پێشهاتەكان،  سەرهەڵدانی  و 

كرد.

بە  چاوخشاندنەوە  لەگەڵ   1971 لە  ئازادی  جواڵنەوەی 

10ی  لە  و  كۆكردەوە  شەڕی  كەلوپەلی  خەبات،  شێوازی 

پۆلیساریۆی  ب��ەرەی  نهێنی  بەشێوەیەكی   1973 ئایاری 

بزووتنەوەکە،  كۆنگرەی  پەسندكراوی  بەپێی  دامەزراند. 

تایبەمتەندی  لەگەڵ  كە  ناسێرنا  رێكخراوێك  بە  پۆلیساریۆ 

خەباتی  خوازیاری  ئەفریقیایی«  ئیسالمی،  »عەرەبی، 

چەكدارانە و شەڕە بۆ ئازادی بیابانی خۆرئاوا. ئەو الوانەی 

الوانی  هەروەها  ئیسپانیا،  و  مەراكیش  زانكۆكانی  لە  كە 

رابەری  فەلەستینییەکان خوێندبوویان،  لە كەمپە  دیكە كە 

ئااڵیەكی  كۆنگرە  هەروەها  ئەستۆ.  گرتبووە  بەرەكەیان 

پێشنیاز  سەوز  و  سپی  و  رەش  ئاسۆیی  هێڵی  سێ  لەگەڵ 

و  مانگێك  و  ئااڵكەدا  لە  سور  سێگۆشەیەكی  لەگەڵ  كرد، 

ناوەڕاست،  لە  سپییەكە  هێڵە  لەسەر  سور  ئەستێرەیەكی 

لەگەڵ تێکەڵەیەک لە ئااڵ عەرەبییەکان، كتومت )رێكخراوی 

روگاریخوازی فەلەستین(ی هەبوو. یەكەم چاالكی چەكداری 

لە 20ی پێنجی هەمان ساڵ ئەنجامدرا. 

پارتی  پاڵپشتی  لە  چاالكییەكانیدا،  سەرەتای  لە  پۆلیساریۆ 

–كە  حكومەتەكەی  دەسەاڵتی  و  مۆریتانی  لێقەوماوانی 

پۆلیساریۆ دەیەوێت دەوڵەتێکی سەربەخۆ لە بیابان دامبەزرێنێت
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سیاسەتی  شوێنكەوتەی  بكەنە  پۆلیساریۆ  هیواداربوون 

بوو.  بەهرەمەند  لیبیا  دەوڵەتی  پشتیوانی  و  خۆیان– 

ناوەندی پۆلیساریۆ لە دوو ساڵی یەكەمی چاالكیی خۆیدا، 

ناوەندە  پەالماری  هەرلەوێوە  و  بوو  مۆریتانیادا  خاكی  لە 

ساڵ  دوو  دوای  بیابان.  لە  دا  ئیسپانیای  سەربازییەكانی 

دەوڵەتانی  جەزائیر.  بۆ  گواستەوە  رێكخراوەكەی  ناوەندی 

دووژمنكار  الیەنەكانی  لە  داوایان   1970 لە  كە  بەڵێن  بێ 

كردبوو مافی دیاریكردنی چارەنووس بدەنە خەڵكی بیابانی 

خۆرئاوا، لە 1973 بۆ جاری دووەم ئەو داوایەیان دووبارە 

كردەوە. سەرەتای 1974، بۆ یەكەمجار دەستەیەكی بیابانی 

ئەوكاتە،  هەر  و  لێكرا  پێشوازیان  جەزائیر  لە  خۆرئاوا 

بەردەم  كۆسپی  دەبێتە  كە  رایگەیاند  مەراكیش  دەوڵەتی 

دامەزراندنی دەوڵەتێكی سەربەخۆ لە باشوری واڵتەكەی.

بە  دەستی  بە جدیی  پۆلیساریۆ   1976 شوباتی  كۆتایی  لە 

دامەزراندنی  و  پێكهاتن  بە  دەستیكرد  کرد،  سیاسی  كاری 

پشتیوانی  لە  سوودوەرگرتن  بە  و  حكومیەكان  دامەزراوە 

دابینكردنی  و  بەرنامەكان  پێشنیازی  لە  سەرنجی  جەزائیر، 

كۆتایی  لە  دا.  درێژماوە  خەباتێكی  بۆ  پێویست  كەلوپەلی 

ئەفریقیا،  یەكیەتی  رێكخراوی  ساڵدا،  هەمان  شوباتی 

ناسی  رەسمی  بە  ئازادی«  »جواڵنەوەی  وەك  پۆلیساریۆی 

هێزەكانی  چوونەدەرەوەی  دوای  یەكسەر  كە  رایگەیاند  و 

ئیسپانیا لە بیابانی خۆرئاوا، دامەزراندنی حكومەتی كۆماری 

عەرەبی دیموكراتیی بیابان، وەك حكومەتێكی سەربەخۆی 

خاوەن مافی ناسنامەی راگەیەنرا.

كە كۆنگرەی سێیەمی پۆلیساریۆ بەسرتا، رایگەیاند ئاشتی و 

سەقامگیری دوای دەستەبەركردنی سەربەخۆیی نیشتیامنی 

خۆرئاوای  بیابانی  لە  بەشێك  مۆریتانیا  دەبێت.  مەیسەر 

پۆلیساریۆ  هێزەكانی  چاالكیی  رووبەرووی  بەاڵم  داگیركرد، 

بۆوە، بەاڵم چونكە توانای كێشەكانی شەڕی نەبوو، لە 1978 

پەیامنی وازهێنانی لە دوژمنكاری قبوڵكرد و هێزەكانی خۆی 

داوایەكی  جۆرە  هیچ  كە  رایگەیاند  و  دەرەوە  بردە  لەوێ 

چ��وون��ەدەرەوەی  دوای  نییە.  خ��ۆرئ��اوا  بیابانی  لەسەر 

و  گرتەوە  جێگەكەیانی  مەراكیش  هێزەكانی  مۆریتانیا، 

دەوڵەتی مەراكیش رایگەیاند كە ئەو كارەی لەسەر داوای 

بۆ  مەراكیش  بودجەی  ئەنجامداوە.  بیابان  نیشتەجێبووانی 

لە  زیانی قورس  پۆلیساریۆ خەرج دەكرێت و  لەگەڵ  شەڕ 

ئابوری ئەو واڵتە دەدا. بۆیە، دەوڵەتی مەراكیش لە 1981 

ئەنجامدانی راپرسی پێشنیاز كرد، لە كاتێكدا كە هەرجۆرە 

ئیرباهیم غالی، سەرۆک کۆماری بیابانی خۆرئاوا                             محەمەد عبدالعزیز، سەرۆکی بەرەی پۆلیساریۆ
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گفتوگۆیەك لەگەڵ پۆلیساریۆی بە گوماناوی ئەژمار دەكرد.

 لە شوباتی 1980 كۆماری ئیسالمی ئێران، كۆماری دیموكراتی 

عەرەبی بیابانی بە رەسمی ناسی. لە شوباتی 1982 كۆماری 

دیموكراتی عەرەبی بیابان چووە ناو ئەنجومەنی وەزیرانی 

رێكخراوی یەكیەتی ئەفریقیاوە و لە ترشینی دووەمی 1984 

وەك  مەراكیش  بەاڵم  قبوڵكرا،  رێكخراوە  ئەو  ئەندامی  بە 

بە  بیابانی  كۆماری  مۆریتانیا  و  هەڵپەسارد  خۆی  ناڕەزایی 

لە 1991  نەتەوە یەكگرتووەكان  ناسی. رێكخراوی  رەسمی 

بیابانی  لە  راپرسی  ئەنجامدانی  و  ئاگربەست  بڕیارنامەی 

لە  پۆلیساریۆ  و  مەراكیش  سەرئەنجام،  دەركرد،  خۆرئاوای 

بارەی ئەنجامدانی راپرسی رێككەوتن. ئاگربەست لە هەمان 

ساڵ )1991(، لەژێر چاودێری نوێنەرانی رێكخراوی نەتەوە 

بە  راپرسی  ئەنجامدانی  بەاڵم  جێبەجێكرا،  یەكگرتووەكان 

چارەسەركردنی  دوای  كاتی  بۆ  بۆچوونەکان  ناكۆكی  هۆی 

كێشەكان دواخرا. بیابانی خۆرئاوا لە روانگەی دابەشكردنی 

وادی  )ئەلعوین،  دابەشكراوە:  ناوچە  چوار  بۆ  واڵت��ەوە 

ئەلزەهەب، سەمارە، بۆجدور(.

ئازادیخوازی  ب��ەرەی  هەمیشەیی  و  سەرەكی  پەیكەری 

پۆلیساریۆ بریتییە لە:

گشتی،  سكرتێری  نیشتامنی،  ئەنجومەنی  )كۆنفرانس، 

الوەكییەكان،  كۆمیتە  الوەكییەكان،  كۆمیتە  ئەنجومەنی 

گرووپەكانی هاوكاری( و سكرتێرە گشتییەكانی بریتیین لە: 

ئەلسەید، محەمەد  )ئیرباهیم غالی، شەهید وەلی مستەفا 

عەبدولعەزیز(.

كۆنفرانسە نیشتامنییەكان

كۆنفرانسی نیشتامنی بەرزترین كۆڵەكەی بەرەی نیشتامنییە 

لە وەرگرتنی بڕیارەكانی بەرە. پێداچونەوە بە پەیامنی بەرە 

و هەڵبژاردنی سكرتێری گشتی )كە هاوكات سەرۆك كۆماری 

بۆ  نیشتامنی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  و  خۆرئاوایە(  بیابانی 

نیشتامنییەكانە.  كۆنفرانسە  دەسەاڵتی  لە  مانگ   3 ماوەی 

ئەنجومەنی  ئەندامانی  لە  پێكهاتووە  كۆنفرانسە  ئەو 

سیاسی،  نوێنەرانی  باڵوێزەكان،  دەوڵ��ەت،  نیشتامنی، 

ئەنجومەنە  نوێنەرانی  سوپا،  ئەركانی  دەستەی  ئەندامانی 

سەرۆكانی  یەكیەتی  جەماوەریەكان،  رێكخراوە  و  سیاسی 

ناوچە  نوێنەرانی  و  ناوخۆیی  جەماوەری  ئەنجومەنەكانی 

دێهاتییەكان و كۆچبەرانی بیابان لە دەرەوەی واڵتە. بەرە لە 

ساڵی 1973 تا ئێستا ئەم كۆنفرانسە نیشتامنییانەی سازداوە. 

هێزەكانی  دەرەوەی  چوونە  دوای   1976 شوباتی  27ی  لە 

عەرەبی  دیموكراتی  كۆماری  خۆرئاوا،  بیابانی  لە  ئیسپانیا 

بە  واڵت   36 تائێستا  كە  راگەیاند،  خۆی  بوونی  بیابان، 

رەسمی ناسیویانە. لە ماوەی ئەو سااڵنەدا بەرەی پۆلیساریۆ 

بە پشتگیری جەزائیر و لیبیا لەگەڵ هێزەكانی مەراكیش و 

مۆریتانیا شەڕی كردووە و زیاتر بەشێوەی شەڕی پارتیزانی و 

پەالماری زەربەیی بۆسەر ناوەندە سەربازیەكانی هێزەكانی 

ئەو واڵتانە بووە.

رزگاریخوازەکان  جواڵنەوە  وەك  پۆلیساریۆش  ب��ەرەی 

خەباتی  بە  تەنیا  ن��ەك  خ��ۆی  سەرنجی  كە  ناچاربووە 

چەكدارانە، بەڵكو سەبارەت بە درێژەدانی ژیان و مانەوەی 

مەوادی  گەیاندنی  و  دابەشكردن  لەگەڵ  و  بیابان  خەڵكی 

دروستكردنی  دەرمانی،  و  پزیشكی  هاوكاری  خۆراكی، 

شێوەیەكی  بە  خوێندەواری،  و  نەخۆشخانە  و  قوتابخانە 

داهاتوو  لە  بوو  ئازاد  كۆمەڵگەیەكی  بۆ  مەیدانی  گشتی 

رەخساند.

شەكەتكەر  شەڕێكی  گرفتاری  مێژووە  ئەو  دوای  مەغریب 

هەڵبەتە  پۆلیساریۆ.  بەرەی  پارتیزانەكانی  لەگەڵ  بووەوە 

پۆلیساریۆ  ب��ەرەی  كە  دەك��ات  ئ��ەوە  بانگەشەی  ریبات 

دەسیسەی جەزائیر بووە و خەڵكی بیابان پشتگیری ناكات، 

بیابانین،  پۆلساریۆ  ئەندامانی  لە  زۆركەم  ژمارەیەكی  تەنیا 

جەزائیری،  بەكرێگیراوانی  و  ئەفسەران  لە  دیكە  ئەوانی 

كوبایی، ڤێتنامی و تەنانەت ئەڵامنیای خۆرهەاڵتن. كەلوپەل 

و چەكەكانیشیان زیاتر دروستكراوی روسیایە، كە جەزائیر 

دیل  دەبنە  كە  مەغریب  سوپای  سەربازانی  دابینیدەكات. 

بێگانەیان  خەڵكی  بیابانیەكان  وترابوو  پێیان  رایدەگەیەنن 

بەكرێگیراوانی  لەگەڵ  شەڕ  دەچ��ن  ئ��ەوان  و  نییە  تێدا 

تا   30 نزیكەی  بكەن.  جەزائیری  و  ئەنگۆالیی   ڤێتنامی، 
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خۆرئاوا  بیابانی  لە  مەغریبی  سوپای  سەربازی  هەزار   40

خەڵكی بیابان سەركوت دەكەن. پارێزگاریكرن لە بیابان بۆ 

هێزەكانی مەغریب زۆر گران تەواو بووە. 

رسوشت  سەرسەختی  لەگەڵ  بیابان  خەڵكی  ژیانی  رەوتی 

نەمامێك،  رێكخراوەكە.  گەرمی  پلەی  گۆڕانكاری  و 

بتوانێت  كە  بەسە  تەپۆلكەیەك  ی��ان  دڕكێك  دەوەن��ە 

هەلومەرجە،  ئەو  بشارێتەوە.  مەغریبی  گەشتیارانی 

كێشەی هەلیكۆپتەرەكانی مەغریبب لە شوێن هەڵگرتن و 

هەر  دەدات.  پاساو  پۆلیساریۆ  كەلوپەلی  بە  دەستگەیشن 

و  نوێ  چەكی  كە  ناچاربووە  ریبات  رژێمی  بەڵگەیە  بەو 

پێشكەوتوو بكڕێت و سەرەڕای دەستوەردانی راستەوخۆی 

فەرەنسییەكان و كەڵك وەگرتن لە هەلیكۆپتەری جاكواری 

ئەمەریكا  دەوڵەتی  داوێنی  و  دەستە  فەرەنسا،  سوپای 

چەكەكان  كە  دەربڕیووە  رەزامەندی  ئەمەریكاش  و  بووە 

بۆ  سوڵتان  مەبەستی  جێ  شەڕكەرانی  و  كەلوپەلەكان  و 

قورس  بارێكی  ئەوە  بەردەستی.  بخاتە  بیابان،  داگیركردنی 

مەغریب.  بودجەی  و  خەرجی  شانی  بەسەر  دەبێت 

هەزار   73 لە  پاشایاتی  چەكدارەكانی  هێزە  لە  ژمارەیەك 

سەرباز  لە ساڵی 1973 بۆ سنوری 85 هەزار لە ناوەڕاستی 

ساڵی 1976 زیادی كرد، هەر لەوماوەیەدا بودجەی بەرگری 

لە 258 ملیۆن دۆالر گەیشتە بڕی نزیكەی 350 ملیۆن دۆالر.

كە شەڕ  نه ناوه   به وه دا  دانی  مەغریب هەرگیز  حكومەتی 

كە  دەكات  بانگەشە  بەڵكو  دەكات،  بیابان  لەگەڵ خەڵكی 

دەجەنگێت.  واڵته   ئه و  بەكرێگیراوانی  و  جەزائیر  دژی 

لە  جەزائیر  الیەنگرێکی  سەركەوتنی  كە  لەوباوەڕەدایە 

ئامانجەكانی  بە  كە  دەتوانێت  باشوری خۆرئاوای جەزائیر، 

خۆی بگات، واتە دەست گەیشنت بە پاشەكەوتی بێشووماری 

فۆسفاتی بوكراع و بەندەرەكانی لعیون و دخلە لە زه ریای 

لە  جەزائیر  كە  بیربهێرنێتەوە  ئەوە  پێویستە  ئه تاڵنتیک. 

و  ك��ردوون  پشتیوانی  پۆلیساریۆ  جواڵنەوەی  سەرەتای 

چارەنوسە  دیاریكردنی  مافی  و  سەربەخۆیی  خوازیاری 

له سه ر  پێشرت  مەراكیش  و  جەزائیر  بیابان.  خەڵكی  بۆ 

هەوڵیدا،  مەغریب   1963 ساڵی  هەبوو.  ناکۆکییان  خاك 

 )Gura Djebilet( پاشەكەوتی بەردی ئاسن لە قارا جیبلت

لە نزیكی نیندۆف لە جەزائیر بستێنێتەوە و دوژمنكاریەكە 

بە نێوانگری میرس چارەسەر كرا. ساڵی 1969 هەردوو واڵت 

لەسەر بنەمای كەڵك وەرگرتنی هاوبەش لە كانزای نیندۆف 

بڕیاری رێكخراوی یەكیەتی ئەفریقیایان قوبڵكرد، بەاڵم ئەو 

یەكرتیات  هەردووال  و  نەكرا  جێبەجێ  هەرگیز  رێككەوتنە 

ناوەڕۆكی  جێەجێكردنی  لە  خۆدزینەوە  بە  كرد  تۆمەتبار 

بۆ  ریبات  مەیلی  بێ  هۆكارێكی  لەوانەیە  رێككەوتنەكە. 

پاشەكەوتی  هەوڵیدەدا  كە  بووە  ئەوە  رێككەوتنە  ئەو 

بەدەستبێنێت،  پڕقازانج  بیابانی  فۆساتی  دەوڵەمەندی 

گەورەترین  خۆرئاوا  بیابانی  فۆسفاتی  پاشەكەوتی  چونكە 

و دەوڵەمەندترین پاشەكەوتی فۆسفاتە لە دنیادا و ئەگەر 

–كە  مەغریب  فۆسفاتی  كانزای  بۆ  لێی  وەرگرتن  كەڵك 

بكرێت،  زیاد  فۆسفاتی جیهانە–  گەورەترین هەناردەكاری 

مەغریب جڵەوی بازاڕەكانی جیهان بە دەستەوە دەگرێت و 

بە سەرنجدان بە گرنگی فۆسفات بۆ كۆدی كیمیایی، گرنگی 

ئەژمارنەكراو  دنیادا  لە  خۆراكی  بەروبوومی  داهاتووی  بۆ 

دەبێت. هەڵبەتە لە ئێستادا كەڵك وەرگرتن لە پاشەكەوتی 

بوكراع كە نزیكەی ملیاردێك و پازدە ملیۆن تەن فۆسفاتی 

هەیە، بە كردەوە ئیفلیج بووە.

مۆریتانیا و بیابان

واڵتە  ئەو   ،1956 ساڵی  لە  مەغریب  سەربەخۆیی  دوای 

نەك تەنیا بانگەشەی بااڵدەستی بەسەر بیباندا کرد، بەڵكو 

خاوەنی  کۆچەرن.  زۆربەیان  پۆلیساریۆ  ئەندامانی 
پازدە هەزار هێزی راهێنراو و بەباشی چەكداركراوەو 
پەالماری بارەگا و بنكە و سەنگەرە تۆكمەكانی بەرگری 

مەراكیش لە بیابانی خۆرئاوا رێكدەخەن
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دەكرد  مۆریتانیا  خاكی  لە  فراوانی  ناوچەیەكی  بانگەشەی 

لە  هەڵنەگرت.  بانگەشەیە  لەو  دەستی   1969 ساڵی  تا  و 

بەشی  مەدرید،  رێككەوتنی  پێی  بە  بیابان،  دابەشكردنی 

بە  درا  نەبوو،  سەرچاوەیەكی  هیچ  كە  واڵتە  ئەو  باشوری 

دانیشتوانەكەی  و  گچكەیە  واڵتێكی  مۆریتانیا  مۆریتانیا. 

سنوری 1,5 ملیۆن كەسە و ساڵی 1975 هێزە چەكدارەكانی 

 1976 ساڵی  ناوەڕاستی  لە  بەاڵم  بوو،  كەس   2,5500 تەنیا 

بوونی  بەهۆی  كرد.  زیادی  كەس   7,450 بۆ  ژمارەیە  ئەو 

هاوكارییە سەربازییەكانی مەراكیش بۆ مۆریانیا كێشە بوو، 

كە تەنانەت بتوانێت بەرگری لە دامەزراوەكانی ناو واڵتی 

خۆی بکات لە بەرامبەر پەالمارەكانی پۆلیساریۆ. بەچەشنێك 

نواكشۆت  پەالماردانی  تا   1976 ساڵی  لە  پۆلیساریۆ  كە 

)پایتەخت( چووەپێش. الوازی سوپای مۆریتانیا و بارودۆخی 

ئابوری بووە هۆی زۆربوونی پەالماری چەكدارانی پۆلیساریۆ 

بۆ ئەو واڵتە و ناچاری كرد كە لە 13ی ئایاری 1977 لەگەڵ 

چەند  مەغریب  واژۆبكات.  سەربازی  پەیامنێكی  مەغریب 

دام��ەزراوەی  لە  ك��ردن  پارێزگاری  بۆ  سەربازێكی  سەد 

ئاسنی  بەردی  دەرهێنانی  ناوەندی   ،)Zouerate( زویرات 

سوپای  لە  یەكەیەكیش  چەند  و  رەوان��ەك��رد  مۆریتانیا، 

مۆریتانیا  ژێردەسەاڵتی  شوێنەكانی  تەواوی  لە  مەغریب 

جێگیربوو. ساڵی 1978 سەرەڕای ئەوەی كە مەغریبییەكان 

ه��ەزار   9 مۆیتانیا  سوپای  بەهێزكردنی  مەبەستی  بە 

پایتەختی  دووبارە  توانی  پۆلیساریۆ  ناردبوو،  سەربازیان 

مۆریتانیا بخاتە ژێر رەحمەتی پەالمارەكانی خۆی و هێڵی 

ئاسنی گواستنەوەی بەردی ئاسنی زویرات، واتە، گرنگرتین 

شادەماری ئابوری واڵت بە پەالمارە بەردەوامەكانی ئیفلیج 

گواستنەوەی  ئاسنی  هێڵی  لەكاركەوتنی  هۆی  بە  بكات. 

و  فەرەنسا  بەتایبەت  دەرەوە  واڵتانی  زوی��رات،  ب��ەردی 

بەشەدا  لەو  سەرمایەگوزاری  لە  نێودەوڵەتی  پاوانخوازیی 

خۆیان پاراست. بە سەرنجدان بەوەی كە ئابوریی مۆریتانیا 

بەهۆی قازانجەکانی بەردی ئاسنەوە تۆكمە و پتەوە و ئەو 

گەمارۆدرانە گرنگرتین هەناردە و سەرچاوەی داهاتی ئەو 

واڵتە بوو. ئابوری مۆریتانیا رووی لە نابووت بوون كردبوو و 

لەگەڵیدا قازانجی سەرمایەگوزارانی دەرەكیش لەناودەچوو. 

بوونی بابەت و كێشەی بااڵ، سەرەڕای ناڕەزاییەكانی خەڵكی 

مۆریتانیا رووخانی موختار ئۆڵداد سەرۆك كۆماری مۆریتانیا 

كە  لێكەوتەوە  الوی  سەربازێكی  سەربازی  كودەتای  و 

ئامانجی سەرەكی دەركێشانی مۆریتانیایە لە جەنگێك بوو 

كە واڵت سەرەڕای تەواوی كێشەكانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی 

گیرۆدەی ببوو، سەرئەنجام بەهۆی رێككەوتنی مۆریتانیا و 

پۆلیساریۆ، مۆریتانیا چاوپۆشی لە بانگەشەی خۆی بەسەر 

چەند بەشێك لە بیابانی خۆرئاوا كرد و هێزەكانی خۆی لە 

ناوچەكە بردە دەرەوە.

هێزە  ریبات  مۆریتانیا،  هێزەكانی  بەجێهێشتنی  دوای 

3ی  لە  و  جێگیركرد  ناوچەیە  لەو  خۆی  سەربازیەكانی 

ئیمپریالیزمی  داماڵینی  كۆمیتەی   1979 دووەمی  ترشینیی 

رێكخراوی نەتەوەكان، سەقامگیری هێزەكانی مەغریبی لە 

مەغریب  لە  داوای  و  ئیدانەكردووە  بیابان  باشوری  بەشی 

بڕیارە،  ئەو  دوای  بكات.  چۆڵ  ناوچەیە  ئەو  كە  كردووە 

ژێردەسەاڵتی  ناوچەكانی  بۆ  خۆی  پەالمارەكانی  ریبات 

چەكە  بە  هەفتەیە  ئەو  هەر  و  چڕكردۆتەوە  پۆلیساریۆ 

ئەمەریكییەكانی خۆی بە  هۆی هێزێكی تایبەتی 7 هەزار 

هۆیەوە  بە  كە  پێكرد،  دەست  خۆی  پەالمارەكانی  كەسی 

شاری محبێس بە یەكجاری خاپوور وێران بوو، لەو پەالمارەدا 

مەغریب  كەلوپەلی  و  تەقەمەنی  و  چەك  لە  زۆر  بڕێكی 

كەوتە دەست هێزەكانی پۆلیساریۆ. پێویستە بیربهێرنێتەوە 

زۆری  بەشی  لیبیا،  و  جەزائیر  هاوكاریەكانی  سەرەڕای  كە 

و  جەنگی  دەستكەوتی  رێگەی  لە  پۆلیساریۆ  چەكەكانی 

دەست بەسەرداگرتنی چەكەكانی دوژمن دابین دەكرا.

بە سەرنجدان بە هەلومەرجی هەبوو و بارودۆخی مەغریب 

و پێگەی رژێمی ریبات لەناوخۆی واڵت و ناوچەكە پێدەچێت 

كە مەغریب بتوانێت ماوەیەكی زۆر درێژە بە داگیركردنی 

بیابانی خۆرئاوا بدات. سوڵتان حەسەن بۆ سەركەوتنی خۆی 

لە بیابان لەسەر پەیوەندی خۆی لەگەڵ خۆرئاوا، بە تایبەت 

فراوانەكانی  ئابورییە  پەیوەندییە  فەرەنسا،  و  ئەمەریكا 

رژێمەكانی  لە  هەندێك  هاوكاریكردنی  روسیا،  لەگەڵ 
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كێشكردنی  بۆ  جەزائیر  بۆ  هێز  ناردنی  وەك  ئەفریقیا، 

پشتگیرییان لە رێكخراوی یەكیەتی ئەفریقیا و هاوڕێیەتی 

و پەیوەندی نزیك لەگەڵ سعودییە ئەژماردەكات. 

دوای رووخانی شا لە ئێران كە تۆكمەترین پێگەی ئەمەریكا 

بە  كە  هەوڵدەدات  ئێستا  زلهێزە  ئەو  ناوچەكە،  لە  بوو 

بەرژەوەندییەكانی  حەسەن  سوڵتان  لە  پارێزگاریكردن 

كلیلی  ئیسپانیا  و  مەغریب  بپارێزێت.  ناوچەیە  لەو  خۆی 

ئەمەریكان بۆ دەریای سپی ناوەڕاست. ئەمەریكا پێگەیەكی 

و  لە مەغریب هەیە   )Bouknadel( بوقنادل  لە  سەربازی 

كردنی  پشتگیری  لە  ئاسانی  بە  كە  نابێت  ئامادە  بێگومان 

هەرچۆنێك  چونكە  هەڵگرێت.  دەس��ت  ریبات  رژێمی 

لەگەڵ  بكرێت.  فەرامۆش  نابێت  دیكەش  زلهێزەكەی  بێت 

ئاشكرا  بە  رای خۆ  لەوبارەیەوە  ئێستا  تا  ئەوەی كە روسیا 

پاراستووە.  خۆی  پۆلیساریۆ  ناسینی  لە  و  دەرنەبڕیووە 

نەتەوەكان  رێكخراوی  لە   1975 یەكەمی  كانونی  لە  بەاڵم 

بیابانی  بە  لە هەڵوێستی جەزائیر كرد دەرهەق  پشتیوانی 

خۆرئاوا.

بەرژەوەندی روسیا لە مەغریب، بە پلەی یەكەم ئابورییە. 

خاوە  نەوتی  هەناردەكەری  دووەمین  عێراق  دوای  روسیا 

بۆ مەغریب و یەكێکە لە كڕیارانی بەرچاوی فۆسفاتی ئەو 

بنەمای  لەسەر  مەغریب  بانگەشەی  ئەگەر  بەاڵم  واڵتە. 

ئەڵامنیای  لە  كەسانێك  و  ڤێتنامییەكان  كوباییەكان،  بوونی 

خۆرهەاڵت )جاران( راست بێت، پێویستە بوترێت كرملین 

بەرژەوەندی سرتاتیژی خۆیشی فەرامۆش نەكردووە.

لە  بەرگری  بۆ  كە  نییە  ئاسان  خەڵك  كەمی  گروپێكی  بۆ 

مافی دیاریكردنی چارەنوسی خۆیان و حكومڕانی، دەست 

پیشانیانداوە  ڤێتنام  وەك  میللەتانی  بەاڵم  بەرن.  چەك  بۆ 

كە هیچ هێزێكی سەربازی، هەرچەند كە زۆر بە هێزیش 

لەسەر  سورن  كە  تێکبشکێنێت  خەڵكانێك  ناتوانێت  بێت، 

كە  نرخێك  هەر  بە  خۆیان،  سەربەخۆیی  بۆ  خەباتكردن 

پۆلیساریۆ  ئازادیخوازی  جواڵنەوەی  كە  بیابانیەكان  بێت. 

بە نوێنەرایەتییان شۆڕشی هەڵگیرساندووە، ورە و ئیرادەی 

خۆیان لە رێگەی دەستەبەركردنی سەربەخۆییەکی گەورەوە 

پیشانداوە.                                                                     

خەڵکی بیابانی خۆرئاوا داوای دیاریکردنی مافی چارەی خۆنوسین دەکەن
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كرۆنۆلۆژیای رووداوە مێژووییەكانی بیابانی خۆرئاوا

1883  ئیسپانیا بیابانی خۆرئاوای كردە پاشكۆی قەڵەمڕەوی 

خۆی.

1973  دامەزراندنی بەرەی پۆلیساریۆ و راگەیاندنی كۆماری 

دیموكراتیكی عەرەبی بیابان و شەڕكردن لەگەڵ ئیسپانیا و 

پاڵپشتی حزبە چەپەكانی جیهانی سێیەم لەو جواڵنەوەیە.

ئەلعیون  پایتەختی  بە  بیابان  كۆماری  راگەیاندنی    1976  

بیابان،  دابەشكردنی  بۆ  مۆریتانیا  و  مەغریب  پەیامنی  و 

سەرەتای پەالماری بەرەی پۆلیساریۆ بۆ نواكشۆت.

و  مەغریب  نێوان  لە  هاوبەش  بەرگری  پەیامنی    1977

مۆریتانیا و پەالماری دووەم بۆسەر پایتەختی مۆریتانیا. 

نەتەوەكان  رێكخراوی  ئاسایشی  ئەنجومەنی    1979

مەغریبەوە،  الی��ەن  لە  خ��ۆرئ��اوای  بیابانی  داگیركردنی 

یاسایی  نوێنەری  وەك  پۆلیساریۆی  بەرەی  و  ئیدانەكرد 

بیابانی خۆرئاوای بە رەسمی ناسی.

شای  دووەمی  حەسەنی  شا  ئامادەیی  راگەیاندنی    1981

مەغریب بۆ سازدانی راپرسی لەبارەی بیابان.

یەكیەتی  رێكخراوی  ناو  چ��ووە  بیابان  كۆماری    1982

ئەفریقیا و مەغریب لێی دەرچوو.

پۆلیساریۆی  بەرەی  ئەفریقیا،  یەكیەتی  رێكخراوی    1984

داوای چوونە دەرەوەی هێزەكانی  قبوڵكرد و  ئەندام  وەك 

مەغریب، لە بیابان دەكات.

مەغریب  نێوان  پەیامننامەی هۆستۆنی  واژۆكردنی    1997

ناسنامەی  سەرژمێری  دەستپێكردنەوەی  و  پۆلیساریۆ  و 

ئەوانەی هەلومەرجەكە دەیانگرێتەوە.

6ی ئازاری 2005 – رێپێوانی 200 هەزار كەسی لە ریبات بۆ 

ئازادكرنی دیلە مەغریبیەكان لە گرتوخانەكانی پۆلیساریۆ.

زیندانی  لە  مەغریبیەكان  زیندانییە  ئازادكردنی   2005 9ی 

پۆلیساریۆ.

بییابانی  عەرەبی  دیموكراتی  كۆماری  واڵتی  راستیدا  لە 

 1975 ساڵی  كە  مەراكیش  واڵتی  لە   بەشێكە  خۆرئاوا، 

سەربەخۆیی  لەوناوچەیە،  ئیسپانیا  چونەدەری  لەگەڵ 

»بەرەی  چاالكییەكانی  زەمەنییەدا،  ماوە  لەو  راگەیاند. 

بیابانی خۆرئاوا«، رۆڵی سەرەكی  پۆلیساریۆی  ئازادیخوازی 

لە سەربەخۆیی ناوچەكانی بیابان لە ئیسپانیا و دەسەاڵتی 

لەگەڵ  پۆلیساریۆ  بەخشی  ئازاد  بەرەی  بینی.  مەراكیش 

جەزائیر،  لە  پشتگیری  و  سۆسیالیستییەكەی  الیەنگیرییە 

ناوچەیە  لەو  ئیمپریالیزم  لە  سەدەیەك  بە  كۆتایی  توانی 

بێنێت.

جواڵنەوەیەكی  پۆلیساریۆ،  بەخشی  ئ���ازادی  ب��ەرەی 

و  قوڵە  واڵت��ەدا  ئەو  خەڵكی  لەناو  پێگەی  و  نیشتامنییە 

بەهێزكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  بەدیهێنانی  بۆ 

بناغەی خێزان  بە  گرنگیدان  رێگەی  –لە  كۆمەڵگە  بناغەی 

وەك پێگەیەكی فەرهەنگی، كۆمەاڵیەتی و ئایینی– هەنگاو 

و  هەیە  بڕیادان  لە  رەوشێكی  جواڵنەوەیە  ئەو  دەنێت. 

هزری  پێوەری  لەسەر  و  كاردەكات  دیموكراسی  بەشێوەی 

خەڵك، سیاسەت و سرتاتیژیەكانی خۆی دادەڕێژێت. 

http://www.afran.ir/modules/smartsection/item.

php?itemid=583 

http://africashenas.blogfa.com/post-11.aspx                                

http://ahmadrezakhorami.blogfa.com/post-1168.aspx

11 
 

 

 ای پۆلیساریۆبیۆگرافی                                          

 وت  آۆماری دیموآراتیكی بیابان
 سرۆك  محمد عبدولعزیز

 دامزراندنسای  1976
 بارەگا آمپی ئاوارەآانی بیابانی، جزائیر
ئایدۆلۆژیای سیاسی  )نتوەخوازی بیابانی (جوداییخواز

 نتوە  )(دەشتآی بیابانی
 رووبر 2آم  266000
 پایتخت ئلعیون

  ژمارەی دانیشتووان 341000
  یآی دراو  (MAD)  درهمی مغریبی

جۆمباشید و هندك میوە و سوزە و 
  گنمشامی

  برهمی سرەآی

  ئایین ئیسالم
  زمان عرەبی

  دروشمی نتوەیی آار، دادپروەری، هاوپیوەندی
  سرودی نتوەیی ئازادی

  جۆری حكومت سربازی
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رێكخراوی توندڕه وی موجاهدینی 
كومبۆالن میلیتان له  مالیزیا

له  نێوان وه همی ده وڵه تی خه الفه تی 

ئیسالمی و چاره نوسی نادیاردا
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رێكخراوه  چه كدارییه  تیرۆریستییه كانی جیهان، به  تایبه تی رێكخراوه  جیهادیه  توندڕه وه  ڕ
ده وڵه تی  دامه زراندنی  ئه ویش  كۆكن،  فكری  پ��ڕۆژه ی  یه ك  له سه ر  ئیسالمییه كان 
جیاوازیش  فراوانخوازییه كانیان  پرۆژه   و  ئاڕاسته   له   هه رچه نده   ئیسالمیيه ،  خه الفه تی 
بن به پێی جیاوازيی ده وڵه ت و ئه و ناوچه  جوگرافیه ی كه  ئه و تیرۆره  چه كدارییه ی تێدا 
به ڕێوه ده چێت. رێكخراوی توندڕه وی موجاهدینی كومبۆالن میلیتان، كه  له  واڵتانی مالیزیا 
و ئیندۆنیسیا و فلیپین ده ركه وتووه ، به  تایبه تی له  مالیزیا زیاتر گه شه ی كردووه ، بووه ته  
چونكه   په ڕگیره ،  جیهادییه   توندڕه وییه   ئه و  بۆ  پراكتیكی  و  به رجه سته   نموونه یه كی 
یه كێكه  له و رێكخراوانه ی، كه  له  رووی راهێنان و په یوه ستبوون و پشتیوانیه وه  كه ڵكی 
زۆری له  رێكخراوی تیرۆریستی ئه لقاعیده  وه رگرتووه ، بێئه وه ی خۆی كۆت و به ندی پالن 
و جێبه جێكردن و تێڕوانینی بۆ ملمالنێ بكات له ناو ناوچه كانی گه شه سه ندن و چاالكی 
ئه و رێكخراوه   له الیه ن سه ركرده كانی قاعیده وه.  ئاراسته كراو  به  پالنی  خۆیدا، ئه وه ش 

توندڕه وه  كاره كانی له  چوارچێوه ی به دیهێنانی ئامانجه  تایبه تییه كانیدا چڕكردۆته وه . 

مێژووی دامه زراندن و گه شه كردن 

توندڕه وی  رێكخراوی  گه شه كردنی  و  سه رهه ڵدان 

ئیندۆنیسیا  و  مالیزیا  له   میلیتان  كومبۆالن  موجاهدینی 

سه ده ی  نه وه ده كانی  ده یه ی  بۆ  ده گه ڕێته وه   فلیپین،  و 

 1995 ساڵی  بۆ  ده گه ڕێته وه   دیاریكراویش  به   رابردوو، 

له سه ر ده ستی )نیك عه دلی عه بدولعه زیز(، كه  له  ئێستادا 

به پێی یاسای ئاسایشی ناوخۆی مالیزیا به ندكراوه . عه دلی 

چه كداره   له   گروپێك  له گه ڵ  ئه وه ی  دوای   1999 ساڵی 

موجاهیده كان له  ئه فغانستان مه شق و راهێنانی پێكراوه، 

رێكخراوه ی  ئه و  سه ركردایه تی  و  مالیزیا  بۆ  گه ڕاوه ته وه  

وه رگرتووه  و هه وڵیداوه  ده وڵه تێكی ئیسالمی دامبه زرێنێت. 

ئه ندامانی  ژماره ی  مالیزیا  پۆلیسی  زانیارییه كانی  به پێی 

رێكخراوی موجاهدینی كومبۆالن له  مالیزیا له  نێوان 70 

تا 80 ئه ندامی رێكخراودا بووه ، سه ره ڕای هه بوونی چه ند 

دورگه كانی  ناوچه ی  له   باڵوكراوه   و  بچوك  شانه یه كی 

بیراك،  وه ك  ویالیه ته كانی  له   تایبه تیش  به   مالیزیا، 

جوهور، كیدا، سیالنگۆر، تیرینجانۆ، كیالنتان، هه روه ها له  

كواالالمپوری  به   سه ر  فیدراڵییه كانی  زه وییه   ده وروبه ری 

كومبۆالن  موجاهدینی  توندڕه وی  رێكخراوی  پایته خت. 

میلیتان په یوه ندی به هێزی هه یه  له گه ڵ گروپه  ئیسالمیه  

ئه ندامه كانی  له   كۆمه ڵێك  و  ئیندۆنیسیا  رادیكالییه كانی 

به شدارییان كردووه  له  شه ڕه كانی گروپی ئه بو سه ییاف 

له هه رێمی ئه مپۆنی ئیندۆنیسیا له  دژی كریستیانه كانی 

ئه و ناوچه یه . ده وڵه تی مالیزیا ئه و رێكخراوه ی به  باڵێكی 
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دژی  له   ده ستگیركردنی  پرۆسه ی   )12( و  داناوه   توندڕه و 

ئه نجامداوه  و له  ئێستادا )48( ئه ندامی ده ستگیركردووه  له  

چوارچێوه ی ئه و كار و چاالكییانه دا كه  به  هه ڕه شه  بۆسه ر 

پالندانانی  به هۆی  قه ڵه م،  ده یانداته   نه ته وه یی  ئاسایشی 

بۆ جیهادكردن و به ده ستهێنانی چه ك و ته قه مه نی و دزی 

كوشتنی خه ڵك، هه روه ها پالندانان بۆ په الماردانی كه سانی 

ویالیه ته   هاواڵتیانی  نێوانیشیاندا  له   مالیزیا،  له   بیانی 

یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا. 

و  ماڵ  پشكنینی  هه ڵمه ته كانی  به   ده ستپێكردن  كاتی  له  

چه ندین  به سه ر  ده ستگیرا  تۆمه تبارانه   ئه و  نوسینگه كانی 

و  بۆمب  دروستكردنی  ب��اره ی  له   تایبه ت  به ڵگه نامه ی 

دیاریكراوه كانیان  ئامانجه   باره ی  له   ڤیدیۆ  كاسێتی  و  وێنه  

كه لوپه لی  چه ندین  و  ساخته   پاسپۆرتی  و  په الماردان  بۆ 

ئه ندامانه   له و  به شێك  قاعیده .  رێكخراوی  به   په یوه ندیدار 

ده ستگیركراوانه ی رێكخراوی موجاهدینی كومبۆالن میلیتان 

كورت  ماوه یه كی  و  ك��ردووه   ئه فغانستانیان  سه ردانی 

مه شق  قاعیده   سه ربازگه كانی  له ناو  و  ماونه ته وه   له وێ 

ده ستگیركراوه كان  له   كه س  سیانزه   پێكراوه.  راهێنانیان  و 

توندڕه و  ئیسالمی  گروپێكی  له   بن  ئه ندام  گومانده كرێت 

كه  په یوه ندییان به  زه كه ریا موسه وی فه ڕه نسیه وه  هه بووه ، 

ئه مه ریكا  بۆسه ر  سێپته مبه ر  11ی  هێرشه كانی  له سه ر  كه  

دادگایی كراوه ، هه موو ئه و گومانلێكراوانه  سه ر به  باڵێكی 

توندڕه وی گروپێكن، كه  ده سه اڵتدارانی مالیزیا به  )كۆمبوالن 

میلیتان مالیزیا( ناساندویه تی، كه  په یوه ندییان هه بووه  به  

زه كه ریا موسه وی كاتێك له 4 تا 15ی سێپته مبه ری 2001  له  

مالیزیا بووه.  گروپی كۆمبوالن میلیتان مالیزیا په یوه ندییان 

به  چه ند گروپێكی تره وه  هه یه  له  ئه ندۆنیسیا و فلیپین، كه  

هه مان بیروباوه ڕی ئه م گروپه یان هه ڵگرتووه  و ده یانه وێت 

حكومه تی ئه و دوو واڵته  بڕوخێنن و ده وڵه تێكی ئیسالمی 

له  شوێنیان دامبه زرێنن، به  تایبه تی له  فلیپین كه  زۆرینه ی 

تره وه   الیه كی  له   كاسۆلیكن.  مه سیحی  دانیشتوانه كه ی 

كه   زیندانیكراون،  رێكخراوه   به و  سه ر  ئه ندامی   )25(

توندڕەوی رێکخراوی کۆمبۆالن میلیتان ناڕەزایی هاواڵتیانی مالیزیای لێکەوتۆتەوە
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زۆربه یان ئه ندام یان الیه نگرانی حزبی ئیسالمی مالیزیان، 

كه  سه ركۆنه ی ده ستگیركردنی ئه ندامه كانی ئه و رێكخراوه  

ده كات و ده یگه ڕێنێته وه  بۆ كاریگه ری پاڵنه ره  سیاسییه كان. 

پێگه ی رێكخراوی كۆمبوالن میلیتان مالیزیا  

پۆلیسی مالیزیا له  ساڵی 2002 لێكۆڵینه وه ی له گه ڵ زیاتر له  

)200( گومانلێكراودا كرد به  تۆمه تی هه بوونی په یوه ندییان 

كوڕی  ده ستگیركراوه كاندا  له نێو  توندڕه وه ،  رێكخراوه   به و 

سه ره كی  حزبی  كه   هه یه ،  مالیزیا  ئیسالمی  حزبی  رابه ری 

ئۆپۆزسیۆنی مالیزیایه و له سه ر بنه مای بیروباوه ڕی ئیسالمی 

و  گ��ه وره   هێزێكی  بۆ  گۆڕا  خێزایی  به   كه   دروستبووه ، 

كاریگه ر له و واڵته دا.

سه رچاوه كانی دارایی ئه و رێكخراوه  تا ئاستێكی زۆر ناڕوونه ، 

به اڵم دیاره  كه  به شێكی سه رچاوه كانی ته مویلی خۆییه . ئه و 

رێكخراوه كانی  له   زۆرێك  توانیویه تی  توندڕه وه   رێكخراوه  

گواستنه وه ی  بۆ  به كاربێنێت  ئاسیا  خۆرهه اڵتی  باشوری 

سه رمایه  و چه ك و كه سانی تیرۆریستی راهێرناو بۆ زۆرێك 

مالیزیا،  پاكستان،  ئه فغانستان،  نێوانیشیاندا  له   واڵت، 

سعودیه ،  عه ره بستانی  و  عێراق  فلیپین،  ئیندۆنیسیا، 

هه روه ها به كارهێرناوه  بۆ دروستكردنی سه ربازگه ی مه شق و 

راهێنانی ئه ندامه كانی له و واڵتانه . چه كداره  موجاهیده كانی 

نوێیان  شێوازێكی  مالیزیا  میلیتان  كۆمبوالن  رێكخراوی 

رێگه ی  له   حكومه ت  رووبه ڕووبوونه وه ی  بۆ  به كارهێنا 

به ندكراوانی  له الیه ن  خواردن  له   مانگرتن  به   ده ستپێكردن 

ساڵی  له   كه   ناوخۆ،  ئاسایشی  یاسای  به پێی  دادگاییی  بێ 

نێوده وڵه تی  رێكخراوی  وایكرد  ئه وه ش  راگه یه نرا،   2001

ده ستگیركراوان  ئاراسته ی  تۆمه ت  ئینته رناشناڵ  ئه منیستی 

بدرێنه   كرد  داواشی  بكات،  ناوخۆ  ئاسایشی  یاسای  به پێ 

بكرێن.  ئازاد  خێرا  یان  بێالیه ن   دادپه روانه ی  دادگایه كی 

به ندكردنی  رایگه یاند،  ئینته رناشناڵ  ئه مینیستی  رێكخراوی 

له   ئه گه ر  مرۆڤه   مافه كانی  پێشێلكاری  دادگاییكردن  به بێ 

مالیزیا  كامۆنتینگی  هێشتنه وه ی  و  ده ستگیركردن  كه مپی 

بێت یان له  دورگه ی گوانتانامۆ، چونكه  ئه نجامی گریامنه یی 

په یوه ندی دیارینه كراو  به  هه بوونی  تۆمه تبارن  ئه وه یه  كه  

به رگریكردن  له  مافی  بێبه شكردنیان  له   تیرۆره وه ، جگه   به  

زیندانیكراوه   كاتێكدا  له   دادگاكان،  له به رده م  خۆیان  له  

كاریگه رییه كانی  گیرۆده ی  هێشتا  مالیزیا  له   به ته مه نه كان 

به ندكردنی ماوه درێژن.

بنه ما فكرییه كاىن كۆمبوالن میلیتان 

رێكخراوی كۆمبوالن میلیتان له  مالیزیا پشتی به  كۆمه ڵێك 

به ستووه ،  سیاسییه كانی  ئامانجه   له   نزیك  فكری  بنه مای 

ئاراسته ی  هه ندێكیان  و  ئایدۆلۆژی  ئاراسته ی  هه ندێكیان 

جیهادییان وه رگرتووه  بریتیین له : 

1. رووخاندنی حكومه تی مالیزیا. 

بۆ  ئامرازێك  وه ك  رێكخراو  توندوتیژی  په یڕه وكردنی   .2

گه یشنت به  ده سه اڵت. 

3. پته وكردنی په یوه ندییه كان له گه ڵ ئه و گروپه  توندڕه وانه دا 

كه  هه ڵگری هه مان فكری جیهادیین له  ناوچه كه  و جیهان. 

4. دامه زراندنی ده وڵه تێكی ئیسالمی گه وره ، كه  مالیزیا و 

ئیندۆنیسیا و فلیپین بگرێته وه . 

مالیزیا  پێشووی  وه زیرانی  س��ه رۆك  محه مه د،  مه هاتیر 

رێكخراوه   ئ��ه و  ئامانجه كانی  و  »خ��واس��ت  ده ڵ��ێ��ت: 

ئه وان  چونكه   نییه   واقیعی  ئ��ه وه   ب��ه اڵم  گه وره یه ،  زۆر 

له   ئیسالمی  ده وڵه تێكی  دامه زراندنی  بۆ  هه وڵده ده ن 

داخه وه   به   مه ترسیداره ،  زۆر  رێكخراوێكی  بۆیه   مالیزیا، 

كه   ئه وه ی  دوای  بكه ین  ئاشكرا  شتێك  هه موو  ناتوانین 

له سه ر  هه ڕه شه   بوونه ته   جیهادییه كان  بیروڕا  و  ئاراسته  

پۆلیسی مالیزیا له  ساڵی 2002 لێكۆڵینه وه ی له گه ڵ  
)200( گومانلێكراودا كرد به  تۆمه تی په یوه ندییان به و 
رابه ری  كوڕی  ده ستگیركراوه كاندا  له نێو  رێكخراوه وە، 

حزبی ئیسالمی مالیزیا هه یه 
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 44 ماوه ی  كه   ئیتنی واڵته كه مان،  و  فره ڕه گه ز   دیموكراتی 

حكومه ت  رووخاندنی  بۆ  رێكخراوه   ئه و  به رده وامه .  ساڵه  

توندوتیژی له  دیموكراتی پێباشرته ». 

گرنگرتین سه ركرده كانی رێكخراوی كۆمبوالن میلیتان مالیزیا 

1. زولكفل بن عه بدولعه زیز 

 1966 ساڵی  له   ن��ارساوه ،  )م��ه روان(ی��ش  به   كه سه   ئه م 

له دایكبووه  و به شی ئه ندازیاری له  ویالیه ته  یه كگرتوه كانی 

فلیپین  چووه ته    2003 ساڵی  له   و  خوێندووه   ئه مه ریكا 

سه ییافی  ئه بو  گروپی  ئه ندامانی  گومانده كرێت  ژی��اوه . 

راهێنابێت له سه ر دروستكردنی بۆمب و ته قینه وه. زولكفل 

بن عه بدولعه زیز به  رابه ری سه ره كی رێكخراوی تیرۆریستی 

سه ركردایه تی  ئه ندامی  و  مالیزیا  میلیتان  كۆمبوالن 

ناوه ندی كۆمه ڵه ی ئیسالمی داده نرێت و ده ستی هه یه  له  

ئه نجامدانی چه ندین هێرش به  به كارهێنانی بۆمب له  فلیپین 

مه ترسیداره كان،  داواك��راوه   لیستی  پێشه وه ی  له   ناوی  و 

له   یه كێكه   و  باڵویكردۆته وه   مالیزیا  ئاسایشی  ده زگای  كه  

ویالیه ته   ده ستگیركردن.  بۆ  داواكراوه كان  كه سه   دیارترین 

وه ك  دۆالری  ملیۆن   )5( بڕی  ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی 

پاداشت ته رخانكردووه  بۆ هه ر كه سێك كه  زانیاری له سه ر 

2003وه   ساڵی  له   ده ستگیركردنی.  هۆی  ببێته   و  بدات 

زولكفل له  ناوچه ی مینداناوی باشوری فلیپینه  و پێشبینی 

ساڵی  له   عه بدولحه لیم(   )تۆفیق  بچوكه كه ی  برا  ده كرێت 

له  مۆڵه   یه كێك  ته قاندنه وه ی  له   به شداریكردبێت  2001دا 

واڵته دا  له   ئێستا  و  ئیندۆنیسیا  له   جاكارتا  بازرگانییه كانی 

هاوڕێیه كی  و  زولكفل  ئیندۆنیسیا  دادگای  كراوه .  زیندانی 

فلیپینی به  ناوی عه بدوملونیب مینتانگ، كه  ئه ندامی به ره ی 

رزگاریخوازی مۆرۆی ئیسالمیه  تۆمه تبار كردووه  به  كوشتنی 

ئه نقه ست و به رده وام. جۆزێ گاریسیا، داواكاری گشتی له  

و  زولكفل  »تۆمه تباركردنی  وتویه تی:  باشور  دافاوی  شاری 

تالیب  سامی  تۆمه تبار  وته كانی  بنه مای  له سه ر  مینتانگ 

عه بدولغه نی بووه ». سامی كه  یه كێكه  له  ئه ندامانی به ره ی 

بۆ  دایانڕشتووه   بینیوه  كه   پالنه ی  ئه و  رایگه یاندووه ،  مۆرۆ 

بازرگانیيه كه ، هه روه ها راشیگه یاندووه   ته قاندنه وه ی مۆڵه  

جێبه جێكردنی  له سه ر  ده ربڕیوه   ره زامه ندی  مینتانگ  كه  

خۆی  چاوی  به   و  فڕۆكه خانه   له ناو  ته قاندنه وه كه   پالنی 

بینیویه تی كه  زولكفل پاره ی تایبه ت به  تێچووی كرده وه كه  

ده داته  مینتانگ.

2. عه دلی بن عه بدولعه زیز 

عه دلی كوڕی وه زیری یه كه می ویالیه تی كیالنتانه ، كه  له ژێر 

ده سه اڵتی حزبی ئیسالمی مالیزیایه . 

3. ئه بوبه كر عه بدولسه مه د عه بود 

ئه بوبه كر عه بدولسه مه د به  یه كێك له  دیارترین سه ركرده كانی 

و  داده نرێت  ئیندۆنیسیا  و  مالیزیا  ئیسالمییه كان  گروپه  

ئه میری ئه نجومه نی موجاهیدینی ئیندۆنیسیایه . 

4. حه نبه لی ره زوان عیسامه دین 

و  ئیندۆنیسیایه   ئه نجومه نی موجاهیدینی  ئه میری  جێگری 

له  سه ربازگه كانی ئه فغانستان راهێرناوه له سه ر ئه نجامدانی 

كاری توندڕه وی و ته قاندنه وه .    

دیارترین كاره  تیرۆریستییه كانی 

- ناردنی چه ك و ته قه مه نی بۆ دورگه ی ئه مپون له  دورگه ی 

پاشاكانی خۆرهه اڵتی ئیندۆنیسیا، كه  هه زاران كه سی تیادا 

كوژرا به هۆی ئه و شه ڕ و توندوتیژییانه وه  كه  دوو ساڵ له  

نێوان موسوڵامنه كان و كریستیانه كان به رده وام بوو. 

- به شداریكردنی گروپێكی بچوكی ئه و رێكخراوه  توندڕه وه  

و  ئامانج  كرده   كڵێسای  دوو  كه   جاكارتا،  هێرشه كانی  له  

برینداربوونی نزیكه ی )70( كه س لێكه وته وه . 

جاكارتای  له   ئه تریۆم  بازرگانی  مۆڵی  ته قاندنه وه ی   -

ئیندۆنیسیا له  ساڵی 2001. 

فڕۆكه خانه ی  له   گه یشنت  وێستگه ی  ته قاندنه وه ی   -

نێوده وڵه تی باشوری فلیپین له  ساڵی 2004دا، كه  كوژرانی 

)20( كه سی لێكه وته وه .

 

سه رچاوه : ماڵپه ڕی )بوابة  الحركات االسالمیة (  

http://www.islamist-movements.com/2385  
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بزووتنەوەی بەورەكانی تامیل - ئیالم
لە خەونی دامەزراندنی دەوڵەت و 

زرگاركردنی نەتەوەوه ، بەرەو تێكشكان



104

ئایدیا دیپلۆماتیك

تامیل بەكارییان  یەكێك لەو میكانیزمانەی كە بەورەكانی 

ئامانجەكانیان بریتیبوو لە شێوازی  دەهێنا بۆ گەیشنت بە 

ب��ەرەو  كردنیان  ڕاپێچ  و  م��ن��دااڵن  سەربازكردنی  بە 

زۆرجار  بەڵكو  خۆیان،  ویستی  بەبێ   شەڕ  گۆڕەپانەكانی 

شەودا  تاریكی  لە  نەدایا  رێگەیان  خێزانەكانیان  ئەگەر 

پەنایان دەبردە بەر رفاندنی ئەو مندااڵنە لە خێزانەكانیان 

و دەیانربدن بۆ سەربازگە دورەكان بۆ ئەوەی بەپێی پالن 

و  بشۆرنەوە  مێشكیان  جەنگ  بۆ  خۆیان  بەرنامەكانی  و 

و  كوێرانە  گوێڕایەڵی  لە  جگە  كە  كەسانێك  بە  بیانكەن 

براباكاران  بااڵ  سەركردەی  فەرمانەكانی  جێبەجێكردنی 

جگە  نەزانن،  دیكە  هیچی  پێناویدا  لە  خۆبەختكردن  و 

لەوەش بە شێوەیەك پەروەردە دەكران كە هیچ نهێنیيەكی 

چونكە  نەدركێنن،  سەركردەكەیان  و  بزووتنەوەكەیان 

وەهایان بۆ وێنا دەكردن كە براباكارن باوك و سەركردە و 

تامیلییەكانە. ئازادبوونی  سیمبوڵی 

لە دوای بەرپابوونی قورسرتین شەڕ لە نێوان شەڕڤانەكانی 

تامیل-ئیالم و سوپای رسیالنكا و  بزووتنەوەی بەورەكانی 

ماوه ی 26 ساڵی بەردەوام كەمینەی نەتەوەیی تامیل لە سریالنكا بە مـ
سەركردایەتی میلیشیاكانی بەرەی رزگاریخوازی بەورەكانی تامیل 
– ئیالم، كە لە ساڵی 1972 دامەزراوە، وەكو كاردانەوەیەكی توڕە 
نائاسایی لە بەرامبەر سەپاندنی به زۆری ئایینی بوزی و زمانی  و 
سینهالی وەكو زمانی فەڕمی بۆ هەموو خەڵكی دورگەی سریالنكا، 
شەرێكی خوێناوییان دەستپێكرد و ناڕەزایی زۆری نەتەوەی تامیلی 
بەدوای خۆیدا هێنا. پاشان لە ساڵی 1983وە بەرەی رزگاریخوازی 
بەورەكانی تامیل لە نیمچە دورگەی جافنا دەستیان بە هێرش و 

پەالماردانی سەربازی بەهێز كرد لە دژی هێزەكانی حكومەتی سریالنكا. لەو چوارچێوەیەشدا 
دەیان چاالكیی خۆكوژیيان لە دژی هێزەكانی سوپا و ئامانجە مەدەنیەكان و دامودەزگاكانی 
ژێرخانی واڵتەكە ئەنجامدا، بە تایبەتی لە وێستگەكانی شەمەندۆفێر و فڕۆكەخانە و بازاڕەكان 
و كۆمەڵگە گەشتیاریەكان و ناوەندە گرنگەكانی حكومەتدا. دەوترێت بەورەكانی تامیل بۆ 
یەكەمجار پشتێنی تەقینەوەیان داهێناوە و لە دژی نەیارەكانیان بەكاریانهێناوە. هەروەها 
لە چوارچێوەی كارە خۆكوژیەكانی دەرەوەی سریالنكا لە رێگەی یەكێك لە ئەندامە ئافرەتە 
راهێنراوەكانی تامیلەوە پشتێنی تەقینەوەیان بەكارهێنا لە تیرۆركردنی راجیف گاندی، سەرۆك 
وەزیرانی هندستان لە فڕۆكەخانەی مدراس لە ساڵی 1991دا، كە ئەو كردەوە تیرۆریستیيە 
هۆكارێكی سەرەكی بوو بۆ ئەوەی هندستان بە چەك و هێزی سەربازی و لۆجستی پشتیوانی 

حكومەتی كۆڵۆمبۆ بكات بۆ پاكتاوكردنی بەرەی بەورەكانی تامیل.

محه مه د ئه لسه ید سه لیم
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بەناوبانگی  سەركردەی  برابهاكاران(  )فیلۆبیالی  كوژرانی 

قورسایی  لەناوبردنی  و  هاوكارەكانی  و  تامیلیەكان 

كە  ڕایگەیاند  فەڕمی  بە  حكومەتی رسیالنكا  هێزەكانیان، 

1983وە  ساڵی  لە  كە  هێناوە،  بزوتنەوەیە  بەو  كۆتایی 

تێدەكۆشێت لەپێناو دامەزراندنی نیشتامنێك بۆ نەتەوەی 

باكوری  دەكەوێتە  كە  ئیالم(،  )تامیل  هەرێمی  لە  تامیل 

خۆرئاوای ئەو واڵتەوە.

فیلۆبیالی براباكاران كێ  بوو؟ 

تامیل  بەورەكانی  بااڵی  سەرەكردەی  وەكو  براباكاران 

غەریزەی  و  پاوانخوازی  و  خوێنمژانە  بیركردنەوەیەكی 

براباكاران  ناخیدا چەكەرەی كردبوو.  لەناو  كەس پەرستی 

بە درێژایی 26 ساڵ بەرپرس بووە كە كوژررانی نزیكەی 70 

لە ئەندامان و شوێنكەوتوانی بزوتنەوەكەی  هەزار كەس 

لەسەر  رازینەبوونی  و  توندوتیژی  بۆ  ئەنجامێك  وەكو 

ئەو  كاریگەری  لەژێر  خۆبەدەستەوەدان  و  چەكدانان 

هانایەوە  بە  دێن  خۆرئاوا  دەوڵەتانی  كە  خەیاڵەیدا 

رووینەدا.  ئەمە  هەرگیز  بەاڵم  لێدەكەن،  پشتیوانی  و 

براباكاران لە دوایین ساڵەكانی تەمەنی خۆی و بوزتنەوەی 

بەورەكانی تامیل-ئیالمدا، هەستی بە مەزنيی و بەهێزيی 

دەكرد، بە جۆرێك كە جگە لە خۆی و دارودەستەكەی نزیك 

سەیر  شتێكی  لەبەرئەوە  نەدەبینی،  دیكەی  كەسی  خۆی 

نەبوو كە وەكو پاشایەكی دانەنراو یان وەكو دیكتاتۆرێك 

كەس  بۆچونی  و  را  قسەو  لە  گوێی  و  بكات  مامەڵە 

هەندێكجار  دەسەپاند.  خۆی  رای  هەمیشە  و  نەدەگرت 

ناشایستە  رەفتاری  گەلەكەشی  بەرژەوەندیەكانی  دژی  لە 

بە  شكستی  هۆیەشەوە  بەو  دەك��رد،  سەركێشانەی  و 

هێنا،  كۆڵۆمبۆ  حكومەتی  لەگەڵ  ئاشتی  رێككەوتننامەی 

لەنێوانیاندا  بە سەرپەرشتی هندستان   1987 لە ساڵی  كە 

نەهێنابا  شكستی  ئەگەر  رێككەوتننامەیە  ئەو  كرا.  ئیمزا 

دەیتوانی دەستكەوتی باش بۆ نەتەوەی تامیل دەستەبەر 

پێدانی  و  تامیل  نەتەوەیی  زمانی  بە  داننان  وەك  بكات، 

ل��ەوەش  جگە  خ��ۆب��ەڕێ��وەب��ردن.  و  ئۆتۆنۆمی  مافی 

رێككەوتننامەی  دانوستانەكانی  لە   2002 براباكاران ساڵی 

بە  كە  كشایەوە،  كۆڵۆمبۆ  حكومەتی  لەگەڵ  ئاشتی 

توانەوەی بزووتنەوەی چەکداری کۆتایی بەخەونی تامیلییەکان هێنا
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ئەوەی  ئومێدی  و  بەڕێوەدەبرا  نەرویج  سەرپەرشتی 

لە  دروستببێت  رسیالنكا  لە  فیدراڵی  سیستمێكی  لێدەكرا 

لە داوای مافی  تامیل  بەرامبەر دەستبەرداربوونی بەرەی 

سەربەخۆیی و جیابوونەوە لە رسیالنكا. 

پالنی  داڕشتنی  لەپشت  براباكاران  دیكەوە  لەالیەكی 

 1993 ساڵی  لە  سەرۆكی رسیالنكا  بریامسادا  تیرۆركردنی 

رسیالنكا  حكومەتی  وەزیری  قەمەر  قادر  تیرۆركردنی  و 

بووە لە ساڵی 2005دا.   

كەمینەیەكی  بێدەنگكردنی  و  بەورەكان  پاكتاوكردنی 

ئازادیخواز نەتەوەیی 

رووی��دا،  رسیالنكا  لە   2009 ساڵی  لە  ئ��ەوەی  بەڕاستی 

بۆ  و  قەڵەم  دەدرێتە  گەورە  جۆریی  گۆڕانكارییەكی  بە 

سااڵنێكی زۆر نەك هەر بە تەنها كاریگەرییەكانی لەسەر 

كاریشی  بەڵكو  جێهێشت،  رسیالنكا  ناوخۆیی  بارودۆخی 

كردە سەر پەیوەندییەكانی ئەو واڵتە بە جیهانی دەرەوە. 

حكومەتی رسیالنكا بۆ لەناوبردنی بزووتنەوەی تامیل پەنای 

بردەبەر شێوازی ریشەكێشكردنی سەرتاسەری كە لەسەر 

پرۆسەكەش  دروستبووە،  پەلوپۆكان  بڕینەوەی  بناغەی 

لە  مەدەنیەكان  نیشتەجێ   كە  بوو  بەرجەستە  ل��ەوەدا 

وەك  بخرێنەوە،  دوور  كوشتار  و  شەڕ  گۆڕەپانی  ناوچەی 

زەمینە خۆشكردن بۆ گەمارۆدانی چەكدارە یاخیبووەكانی 

گەمارۆدراودا  سنورداری  رووبەرێكی  چەند  لە  تامیل 

زەمینی  بۆردومانكردنی  رێگەی  لە  لەناوبردنیان  پاشان 

حكومەتی  كاریگەر.  و  چڕ  شێوەیەكی  بە  ئاسامنيیەوە  و 

رسیالنكا لەو پرۆسەیەدا گرنگی نەدا بە چارەنوسی خێزانە 

مەدەنیە ئاوارە و دەربەدەركراوەكان، جگە لەوەش هەموو 

تامیل  بەورەكانی  لەگەڵ  سیاسی  دانوستانێكی  جۆرە 

رەتكردەوە، ئەمەش هەمان ئەو سرتاتیجە بوو كە روسیا لە 

ساڵی 1999 لە شەڕی دژ بە چیچانیەكان پەیڕەوی كرد، لە 

ئێستاشدا حكومەتی پاكستان لە دژی بزووتنەوەی تاڵیبان 

پەیڕەویدەكات و جۆرێك لە سەركەوتنی بەدەستهێناوە. 

لە  رسیالنكا  حكومەتی  سەركەوتنی  ك��ە  ئاشكرایە 

بەورەكانی  بزووتنەوەی  دژی  سرتاتیژەدا  ئەو  گرتنەبەری 

ناوە  دی��ك��ەوە  واڵتێكی  چەند  بە  پاڵی  تامیل-ئیالم، 

بنب  خۆیان  سەربازی  و  سیاسی  سرتاتیژی  دەستبەرداری 

سەربازی  بەرەنگاربوونەوەی  سرتاتیژی  بەرژەوەندی  لە 

بەاڵم  نەیارەكانیان.  دژی  لە  سەرتاسەری  و  گشتگیر 

پێدەچێت تەمەنی سەركەوتنی ئەم سرتاتیژە بۆ ماوەیەكی 

و  دوور  ماوەیەكی  لە  دڵنیاییەوە  بە  چونكە  بێت،  كورت 

لەدوای  كە  بەڵگەیەی  بەو  دەهێنێت،  شكست  درێژدا 

چەكدارە  تێكشكاندنی  بەسەر  ساڵ   10 تێپەڕبوونی 

لەنێوان  پێكدادانەكان  چیچانیەكاندا، بەاڵم هێشتا شەڕ و 

سوپای روسیا و چەكدارە یاخیبووەكانی هەرێمی چیچاندا 

درێژەیان هەیە.

چارەنوسی تامیلیيەكان بە كوێ ده گات؟

لە هەموو بارودۆخێكدا ئایندەی بزاڤی سیاسی تامیلییەكان 

لە دوای دامركاندنەوەی بزووتنەوەی رزگاریخوازی تامیل-

ئیالم، پشت بە دوو فاكتەری سەرەكی دەبەستێت: 

1. ئەگەر حكومەتی راجاباكسا هەڵسێت بە گەڕاندنەوەی 

فیلۆبیالی برابهاكاران، سەرکردەی کۆچکردوی بەورەکانی تامیل



107

ژمارە )26-27( کانونی یەکەمی 2016

براباكاران بە درێژایی 26 ساڵ بەرپرس بووە كە كوژررانی 
نزیكەی 70 هەزار كەس لە ئەندامان و شوێنكەوتوانی 
و  توندوتیژی  ب��ۆ  ئەنجامێك  وەك��و  ب��زوت��ن��ەوەك��ەی 

رازینەبوونی لەسەر چەكدانان 

زێدی  و  ناوچە  بۆ  تامیلی  پەنابەری  ملیۆنێك  چارەكە 

لەپێناو  بكات  راگواستنیان  لەسەر  كار  یاخود  خۆیان، 

ناوچەیەكی  لە چەند  تامیلیەكان  الوازكردنی كۆمەڵبوونی 

لەسەر  سورە  رسیالنكا  حكومەتی  هێشتا  دیاریكراودا. 

هێشتنەوەی ئەو ئاوارە و پەنابەرانە لەناو سەربازگەكانی 

دەیەوێت  كە  پاساوەدا  ئەو  لەژێر  دەستبەسەركردندا 

لێكۆڵینەوە بكات و لەوە دڵنیا بێت كە هیچ چەكدارێكی 

سەر بە بەورەكانی تامیلیان لەناودا هەیە یان نا. ئایندەی 

سیاسی تامیل پشت بەو خاڵە جەوهەریە دەبەستێت كە 

ئاشتەوایی  و  پێكهاتنەوە  رێگەی  رسیالنكا  حكومەتی  ئایا 

لەگەڵ تامیل و موسڵامنەكاندا دەگرێتەبەر كە بناغەكەی 

بریتیە لە دابەشكردنی دەسەاڵتەكان و داهاتەكانی واڵت 

تەنها  یاخود  رسیالنكا،  نەتەوەكەی  هەرسێ  لەنێوان 

سینهالی  زۆرینەی  دەسەاڵتی  پەیڕەوكردنی  بە  درێ��ژە 

داهاتەكان  و  دەسەاڵت  پاوانكردنی  لەسەر  كە  دەدات 

یەكگرتوەكان  نەتەوە  گشتی  سكرتێری  بووە.  دروست 

هۆشداریداوە كە ئەگەر حكومەتی زۆرینەی رسیالنكا ئەو 

شێوە مامەڵەكردنەی نەگۆڕێت ئەوا مێژوو خۆی دووبارە 

سەرهەڵدانەوەی  ئەگەری  بۆ  ئاماژەیەكیدا  لە  دەكاتەوە، 

بزوتنەوەی یاخیبوون لە هەرێمی تامیل.  

2. ئاستی هێز و توانای بزووتنەوە نەتەوەییەكانی تامیل لە 

رووی هەڵسەنگاندنی هۆكارەكانی ئەو كارەساتەی بەسەر 

تامیلییەكاندا هات بۆ ئەوەی بتوانن بەردەوام بن لەسەر 

و  داواكاری  دەستەبەركردنی  بۆ  تەقەلالدانیان  و  هەوڵ 

مافە نەتەوەیی، كولتوری و ئابورییە رەواكانیان. 

رسیالنكا  لە  گۆڕانكارییانەی  ئ��ەو  دەرئەنجامەكانی 

رەنگدانەوەی  ناوەوە  و  دەرەوە  ئاستی  لەسەر  روویاندا 

گەورەی لەسەر رەوشی سیاسی رسیالنكا دەبێت و یەكێك 

دەبێت،  كەرتی غەززە  لە  رەنگدانەوانە  ئەو  گرنگرتین  لە 

مەینەتییەكانی  ئاست  لە  نێودەوڵەتی  بێدەنگی  چونكە 

حكومەتی  سەرۆكی  هانی  رسیالنكا  لە  تامیل  گەلی 

ئیرسائیل )بنیامین ناتانیاهۆ(ی داوە بۆ دووبارەكردنەوەی 

لەپێناو  فەلەستین  غەززەی  كەرتی  لە  رسیالنكا  ئەزمونی 

بۆ  كە  ئ��ەوەی  هاوشێوەی  ئەنجامێكی  بەدەستهێنانی 

حكومەتی رسیالنكا بەدیهات لە تێكشكاندنی بزووتنەوەی 

نازانرێت  دوور  بە  حاڵەتەدا  لەم  ئیالم.  تامیا  بەورەكانی 

لە  رسیالنكا  ئەزمونی  ئ��ەوەی  بۆ  هەوڵبدات  ئیرسائیل 

ئیرسائیل  كە  تایبەتی  بە  بكاتەوە،  دوبارە  غەززە  كەرتی 

دژی  لە  كرد  راجاباكسای  حكومەتی  پشتیوانی  خۆی 

بزووتنەوەی بەورەكانی تامیل.

دانیشتنێكی  لە  راجاباكسا  ماهیندا  رسیالنكا  سەرۆكی 

و  پێكدادان  ساڵ   26 دوای  لە  واڵتەكەیدا،  پەرلەمانی 

بزووتنەوەی  تێكشكاندنی  فەڕمی  بە  خوێناوی،  ملمالنێی 

دانیشتنە  ل��ەو  ه��ەر  راگ��ەی��ان��د.  تامیلی  ب��ەورەك��ان��ی 

سەرۆكی  لەناوبردنی  و  پاكتاوكردن  پەرلەمانیەدا 

ئەمان  بۆتوو  و  براباكاران(  )فیلۆبیالی  تامیل  بەورەكانی 

ڕاگەیاندو  بوون  گەورە هاوكارانی  لە  دوو  كە  و سۆسای، 

بەبێ   یەكبخاتەوە  رسیالنكا  نەتەوەی  سەرلەنوێ   بەڵێنیدا 

كۆمەاڵیەتی.  و  ئایینی  و  ئیتنی  جیاكاری  پەیڕەوكردنی 

شەڕە  خوێناویرتین  و  درێژترین  بە  كۆتایی  شێوەیە  بەو 

ناوخۆییه کانی ناوچەی باشوری ئاسیا هێرنا.

تێڕوانینی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لەسەر كۆپیكردنەوەی 

ئەزمونی بەورەكانی تامیل لە كوردستانی باكور

تامیل  بەورەكانی  ئەزمونی  لەسەر  بیره وه رییه ك  وەك 

پارتی  سەرۆكی  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ  رسیالنكا،  واڵتی  لە 
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رێگەی  لە  گرنگی  پەیامێكی  چەند  كوردستان  كرێكارانی 

پارێزەرەكانیەوە ئاراستەی بەرپرسانی حكومەتی توركیا كرد 

كێشەی  بۆ  ئاشتیانە  رێگەچارەی  دۆزینەوەی  بە  سەبارەت 

كورد و دوبارەنەبوونەوەی ئەزمونی تاڵی بەورەكانی تامیل 

ئاماژەی  روونی  بە  پەیامەكانیدا  لە  ئۆجەالن  توركیا.  لە 

كردووە كە ئەو لە زیندانە و لەڕووی پراكتیكیەوە ناتوانێت 

راپەڕێنێت  ئەگەر  وەكو سەركردەیەك ئەركەكانی سەرشانی 

زەمینەی گونجاوی بۆ فەراهەم نەكرێت. ئۆجەالن لە یەكێك 

شێوەیەكی  بە  ناتوانم  »بەو جۆرە  دەڵێت:  پەیامانەیدا  لەو 

دەرفەت  پێویستە  بۆیە  ئەنجامبدەم،  كارەكانم  دروست 

و  ئەمنی  رووی  لە  دروستبكرێت  بۆ  گونجاوم  زەمینەی  و 

بۆ  جوواڵنم  ئ��ازادی  بە  بواری  هەروەها  تەندروستیەوە، 

دەستەبەر  بۆ  مەرجانەم  ئەو  ئەگەر  بەاڵم  بڕەخسێرنێت، 

بەڵكو  بدەم،  ئەنجام  باشی  بە  ئەركەكانم  ناتوانم  نەكرێت 

بەمشێوەیە  زینداندا  لەناو  من  دۆخی  بەردەوامبوونی 

كورد  دۆزی  و  توركیا  دەوڵەتی  لەسەر  نەرێنی  كاریگەری 

دەبێت، با بشزانن كە من لەوە زیاتر رێگەیان پێنادەم یاری 

بە شەرەف و كەرامەتی گەلی كورد بكەن«. لە پەیامەكانیدا 

ئەوەشی  ئۆجەالن  ئەنقەرە،  حكومەتی  بەرپرسانی  بۆ 

راگەیاندووە كە چەند پێشنیارێكی پێشكەشكردووە بۆ رێگە 

خۆشكردن لەبەردەم چارەسەركردنی كێشەی كورد لە توركیا 

و چەندین رێگەشی بۆ چارەسەر نیشانداون بە گوێرەی ئەو 

پرۆتۆكۆالنەی كە لەسەریان پێكهاتوون. 

ئەزمونی  بۆ  ئاماژەی  پەیامەكانیدا  لە  ئۆجەالن  عەبدوڵاڵ 

بە  و  ك��ردووە  رسیالنكا  تامیلی  بەورەكانی  بزووتنەوەی 

وانەی  و  پەند  توركیا  لە  كە  داوای��ک��ردووه   گرنگیداناوە 

هەیە  بارەیەشەوە هەڵسەنگاندنی خۆی  لەو  لێوەربگرێت، 

ب��ەردەوام  شێوەیەكی  بە  توركیا  »حكومەتی  دەڵێت:  و 

هێزەكانی پۆلیس و یەكە تایبەتەكان و سوپا هاندەدات بۆ 

كورد  پاكتاوكردنی  و  لەناوبردن  هەڵمەتەكانی  ئەنجامدانی 

گەیشتنە  پەالمارانە  و  هەڵمەت  ئەو  كە  ئاستەی  ئەو  تا 

ناكرێت  ئیرت  بەاڵم  نازانم،  ئێستایان  بڕیارەكانی  من  لوتكە. 

تامیلییەکان لەبەر ستەمکاری و چەوساندنەوە بەرەنگاری حکومەتی رسیالنکا بوونەوە
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رسیالنكا  ئەزمونی  باسی  ئەوان  بم.  بەردەوام  شێوەیە  بەم 

فڕۆكە   300 ناردنی  واتە  دەكەن،  تامیل  بەورەكانی  لەگەڵ 

ناوچەكانی قەندیل، بەو جۆرەش ئەوان  بۆ بۆردومانكردنی 

من  بەاڵم  دادەڕێ��ژن،  پاكتاوكردمنان  و  لەناوبردن  بۆ  پالن 

كارە بكەن چاوەڕێی چی  ئەو  ئەگەر دەتوانن  پێیان دەڵێم 

دەكەن، هەرچەندە ئاشكرایە كە ناتوانن ئەزمونی رسیالنكا 

لەگەڵ بەورەكانی تامیل، لە كوردستان دوبارە بكەنەوە«.

تامیل  هەرێمی  نەتەوەییەكانی  و  سیاسی  هێزە  گرنگرتین 

جگە لە بزوتنەوەی به وره کان )پڵنگەكان( بریتین لەمانه : 

1. بەرەی رزگاریخوازی یەكگرتوی تامیل.

2. بەرەی رزگاریخوازی شۆڕشگێڕی گەلی ئیالم.

3. رێكخراوی رزگاریخوازی تامیل ئیالم.

4. رێكخراوی رزگاریخوازی گەلی ئیالم. 

5. رێكخراوی شۆڕشگێڕی خوێندكارانی ئیالم. 

6. سوپای تامیل ئیالم. 

7. سوپای ئازادی ئیالنكای تامیلی. 

8. بەرەی رزگاریخوازی شۆڕشگێڕی سوسیالیستی.

سەرچاوەكان: 

 ،)EuoroNews( ماڵپەڕی  قەتەری،  رۆژنامەی)الرشوق(ی  ماڵپەڕی 

ویكپیدیا

چەکدارێکی بەورەکانی تامیل
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  ئیالم تامیل بورەآانی بزوتنوەی بیۆگرافیای

ناو لداننان پ آانی بی مافمینهندۆسی تامیلی آ وەی سریالنكا، لورەآانی بزوتنئیالم تامیل ب دەستی دا1972 ل آی بیملمالن 
آدارانآرد چ تی دژی لسریالنكا، حكوم نجامدا لسی) 70000( آوژرانی ئوە آوتكل  

 دامزراندنی و چارەنوس مافی بدەستھنانی داوای و لینینی-مارآسی بیركی خاوەنی و جوداخوازی كخراوكیر تامیل بورەآانی بزوتنوەی
  سریالنكا دورگی خۆرهتی باآوری ناوچی ل دەآات ئیالم- تامیل دەوتی

كآی وەوبز لرە وتنڕآر زۆر شزەآان و آاریگهب و جیھاندا ل زی تاآیاخیبووی ه آداریچ ی خاوەنی آآدەریایی و ئاسمانی ی 
  بوو

    بڕوەدەبران هاوسنگ ئیدارەیآی بگورەی بوون تامیلدا بورەآانی دەستی لژر ناوچانی ئو

  آردووە تیرۆر دەرەوەی و سریالنكا ل آسایتیان و سرآردە دەیان و خوناوی مژوویآی خاوەنی

 هۆی بووە وداوەرو ئو آردو تیرۆر سریبرۆمبودا شاری ل هندستانیان وەزیرانی سرۆك گاندی اجیفر دا1991 سای ل ئیالم تامیل بورەآانی
  آانوەیتیرۆریستی كخراوەر لیستی بخرت دەوتوە 32 لالین بزوتنوەآ ئوەی

 آردەوە تاقی شڕ آاریگری ئامرازكی وەك خۆآوژی هرشی شوازی یآمجار بۆ

ی لورەآانی 2006 ساریرو تامیل بزار 15 وبتریان هآیلۆم آرد آۆنترۆڵ سریالنكا خاآی ل ستی ببتی دروستكردنی متامیل دەو  

 یاخیبوونی بزاڤی لناوبردنی بۆ سوپا دای سوزی تیشكی 2005 سای ل سریالنكا سرۆآی ب جاباآسیر ماهیندا هبژاردنی لدوای
  تامیل بورەآانی

ی لدا2002 سا رشتی برپرویج سوتنیر نك ستیڵ ئاگربگتی لسریالنكا حكوم ند لم آرد، ئیمزا تایلك دوای بڕ ماوەیش 
  هگیرسایوە

ی لوە1997 سا تآگرتوەآانی ویالیریكا یموەیوبزو ئورەآانی تنكیر وەآو تامیلی بكخراو تیرۆریستی  

  ناساندووە بیانی 

  قم دەدرت ئاسیا جنگآانی درژترین ب تامیل بورەآانی بزوتنوەی و سریالنكا حكومتی نوان شڕی

 با 3 ئم. دارایی آۆآردنوەی و كخستنر بای سربازی، بای سیاسی، بای: بووە دابش سرەآی بشی 3 بۆ تامیل بورەآانی بزوتنوەی
  )براباآاران فیلۆبیالی( تنوەآوبزو ابریر سرۆآایتی ب بوون ناوەندیدا دەستیآی دەستی لژر

 سیانیدی ژەهری آپسولی و دەآات بورەآان بزوتنوەی ئامانجآانی لپناو مردن و قوربانیدان فری چآدارەآانی ئندام سربازی بای
  بمرن و بیخۆن بزوتنوەآدا ئندامانی دەستگیرآردنی آاتی ل ئوەی بۆ پدەدان

  ناسرابوو) ەشآانر پنگ تیمی( ب گروپ ئو قورسآان، ئرآ ئنجامدانی بۆ هبوو ئامادە اهنراویر و ئامادە خۆآوژی آسی آۆمك

 شڕی بۆ بآاردەهنران آ ئاسمان پنگآانی دەریا، پنگآانی ەشآان،ر پنگ: وەك آۆمیك چند بسر ببوو دابش سربازی بای
 ب تایبت یآیآی لگڵ پكھاتبوو سرباز 2000 ل پنگآان گروپی تكا خۆآوژی آاری ئنجامدانی و ئاسمانی و دەریایی و وشكانی

  هواگری

ی ئایاری لتی دا2009 ساۆمبۆ حكومو آۆتایی توانی آۆوەوبزو بآان یاخیبوەی تنتامیلی نرآردەیان براباآارانی و  بھت سبكوژ  
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بزووتنەوەی تۆماس سانکارا 
لە بۆرکینا فاسۆ

عەبدولجەلیل مەعالی
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مێژووی سیاسیی هاوچەرخی کیشوەری ئەفریقیا بە شێوەیەکی روون پەیوەستە بە کودەتا مـ
سەربازییەکانەوە، کە بۆتە میکانیزمێکی بەرچاو بۆ گۆڕان و وەرچەرخانە سیاسییەکان، 
سەرەڕای ئەوەی زۆرینەی کودەتاکان واڵتەکەیان بەرەو گێژاوی ستەمکاری و دیکتاتۆری 
سیستەمێکی  و  دەرچوون  ناشیرینە  رێسا  لەم  و  بوون  ئاوارتە  هەندێکیان  بەاڵم  بردووە، 
سیاسیی وەهایان بەرهەمهێناوە کە هەوڵیداوە بۆ گۆڕینی ئەو دۆخە بااڵدەستە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییەی کە بە میرات لە کۆڵۆنیالیزمەوە بۆ واڵتان ماوەتەوە، بەاڵم هاوپەیمانێتیی 
کۆڵۆنیالیزم و بەکرێگیراوەکانی، رێگەیان نەداوە بەو ژمارە کەمە کودەتا چاکەخوازانە کە 
)تۆماس  هەوڵەکەی  هەواڵنە،  لەو  یەکێک  بەدیبهێنن.  خەونەکانیان  و  بکەن  خۆیان  کاری 
سانکارا(ی سەرۆکی پێشووی »بۆرکینا فاسۆ« بوو، کە لەالیەن هاوڕێ و هەڤاڵە دێرینەکەی 
خۆیەوە، واتە )بیلێز کۆمباوری( بە هاوکاری چەندین هێزی ئەفریقی و نێودەوڵەتی، سانکارایان 

لەسەرکار الدا.

)تۆماس سانکارا( ساڵی 1949 لە بۆرکینا فاسۆ لەدایکبووە، 

کە پێش بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵتی ئەم واڵتە لەالیەن 

مێژوو  بووە،  مەزن«  »ڤۆڵتای  ناوی  واڵتەکە  سانکاراوە، 

گەواهی ئەوە دەدات کە ئەوە سانکارا بوو ناوی واڵتەکی 

زمانە  لەنێوان  هاوسەنگییەکی  تازەکە  ناوە  کە  گۆڕی، 

بە  »بۆرکینا«  چونکە  راگرتووە،  سەرەکییەکاندا  لۆکاڵییە 

»دیۆال«دا،  زمانی  فەرهەنگی  لە  دێت  نیشتیامن  واتای 

لە  »فاسۆ«  تازەکەش  ناوە  دووەم��ی  بەشی  هەروەها 

و  دەستپاک  پیاوانی  واتای  بە  واڵتەکەدا  »مۆر«ی  زمانی 

لە  بریتییە  فاسۆ  بۆرکینا  ناوی  کەواتە  دێت.  سەرڕاست 

»خاکی پیاوە دەستپاکەکان«، وەک ناوێکی کورتکراوە بۆ 

ئەو نیشتیامنەی سانکارا خەونی بە بونیادنانیەوە دەبینی. 

چەکدارەی  هێزە  بەو  پەیوەندی  سانکارا  ئەوەش  پێش 

بۆرکینا فاسۆوە کرد کە پاش سەربەخۆیی واڵت لە دەستی 

بە   ،1960 ساڵی  لە  دامەزرابوو  فەڕەنسی  کۆڵۆنیالیزمی 

خێرایی پلە سەربازییەکانی تێپەڕاند و هەتاوەکو لە ساڵی 

رێگەی  پلەیەک  وەها  کە  رائید،  پلەی  گەیشتە  1980دا 

پێدەدات لە بازنەی بڕیاری سیاسی نزیکبێتەوە، لە پێگەی 

خۆیەوە تەماشای بارودۆخی شێواو و ناسەقامگیری واڵتی 

یەکەکانەوە  ل��ەدوای  یەک  کودەتا  بەهۆی  کە  دەک��رد، 

شێوابوو. بەاڵم ئەوەی بە شێوەیەکی سەرەکی سانکارای 

توڕە کردبوو، لە بێدەسەاڵتی ئەو دەستەبژێرە سیاسییەوە 

سەرچاوەی دەگرت کە فەرمانڕەوایی واڵتیان بەڕیوەدەبرد 

و دەستەوەستان بوون لە گۆڕینی واقیعی کۆمەاڵیەتی و 

ئابووریی شێواوی واڵت.

رێکخستنی  لە  بەشداریکرد  سانکارا   1983 ساڵی 

سانکارا  هەوڵەدا  لەم  کە  سەربازییدا،  کودەتایەکی 

کە  بوو،  لەگەڵدا  دیکەی  سەربازیی  هاوەڵی  چەندین 

دۆخی  لە  بوو  ناڕازیبوونیان  نێوانیان  هاوبەشی  خاڵی 
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رۆژی  واقیعی واڵتەکەیان.  گۆڕینی  و خەونی  بااڵدەست 

گەیشتنە  گروپە  ئەم  ساڵ  هەمان  ئۆگەست(ی  )4ی 

دەسەاڵت، کە لە ناوەندی جەماوەری و فکری و سیاسیی 

ئەفریقیدا وەک »شۆڕش«ێک لێی دەڕوانرا، کە ئەو کات 

چەپگەراکاندا  ئەندێشە  خولگەی  لە  بزووتنەوەیە  ئەم 

سۆسیالیزمەوە  و  گۆڕان  بە  خەونیان  کە  دەخوالیەوە 

دەبینی.

هاوڕێکانی  و  سانکارا  بزووتنەوەیەی  ئەو  وەسفکرنی 

درووش��امن��ەوە  ل��ەو  »ش���ۆڕش«،  ب��ە  سەرپێیانخست 

–کە  دەستپاکەکە«  »سەرۆکە  کە  سەرچاوەیگرتبوو 

نارسابوو-  ناوە  بەم  فاسۆ  بۆرکینا  هەژارانی  ئەوکات الی 

لە گوتار و گفتوگۆکانیدا باسی دەکرد، کە لە میانەی ئەو 

لەو  ئەفریقیا  کیشوەری  داوایدەکرد سەرتاپای  گوتارانەدا 

کیشوەرەی  ئەم  بەهۆیەوە  کە  رزگاریبێت  قەرزدارییە 

کۆڵۆنیالیستەکان  هێزە  کە  کیشوەرەی  ئەو  بەستۆتەوە، 

جەستە هەژارەکەیان هێندەی دیکە هەژار کردووە.

لەو ماوە کورتەدا -سێ ساڵی تێنەپەڕاند- کە وەک سەرۆکی 

هەندێک  توانی  سانکارا  دەستبەکاربوو،  فاسۆ  بۆرکینا 

گەورەیدا  گرنگییەکی  بەدەستبهێنێت،  خەونەکانی  لە 

کۆمەڵگەیەکدا  لە  خوێندەواری  و   خوێندن  بواری  بە 

هاندانێکی  کەوتە  لێبڕیبوو،  بڕستی  نەخوێندەواری  کە 

گەورەی کەرتی کشتوکاڵ لە واڵتێکدا کە برسێتی و بێ نانی 

کەرتی  لەناو  بەردەوامی  دەستێکی  پێهەڵچنیبوو،  تەنگی 

تەندروستیی گشتیدا بوو کە واڵتەکەی لەژێر هەڕەشەی 

ژیانی  ئاستی  تێکڕای  بە جۆرێک  بوو،  نەخۆشیدا  و  پەتا 

دابەزیبوو.  مەترسیدار  ئاستێکی  بۆ  لەدایکبووان  تازە 

سانکارا  هەوڵی  بە  کە  بڕیارانەی  لەو  دیکەی  یەکێکی 

بوو،  ژنان  خەتەنەکەردنی  قەدەغەکردنی  دەنوورسێت، 

کە بە رادیەکی زۆر الی ئەو خێڵە گەورانە ئەنجامدەدرا 

کە تەونی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی بۆرکینیایان پێکهێنابوو. 

هەروەک چۆن بە شێوەیەکی لێبڕاوانە ژمارەیەکی باش لە 

وەزیری ژنی لە حکومەتەکەیدا دامەزراند.

ب���ەاڵم خ��ەب��ات��ی س��ەرەک��ی��ی س��ان��ک��ارا س��ەب��ارەت بە 

و  کیشوەرەکە  قەرزداریی  بەرەنگاری  و  بەرهەڵستکاریی 

هاواڵتیەکی بۆرکینا فاسۆ لەوێنەی سانکارا دەڕوانێت
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واڵتەکەی بوو، کە پێیوابوو خۆرەیەکە سەرجەم جەستەی 

کیشوەرەکە دەخوات، لە یەکێک لە گوتەکانیدا لەبەردەم 

پێشکەشیکرد  ئەفریقیادا  یەکێتیی  رێکخراوی  لوتکەی 

رایگەیاند  ئابابا«،  »ئەدیس  لە   )1987 جوالی  )29ی  لە 

تێکەوتووە  بنەڕەتی ئەو قەرزانەی کیشوەری ئەفریقیای 

ئەوروپی،  کۆڵۆنیالیزمی  بنەڕەتەکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

سانکارا گوتی »ئەوانەی قەرزمان پێدەدەن، هەر خۆیان 

و  دەوڵەت  کۆنرتۆڵی  خۆیان  هەر  کردووین،  داگیریان 

رێگەی  لە  کۆڵۆنیالیستەکان  کردووین،  ئابوورییەکەیان 

بەکرێگیراوە ناوخۆییەکانیانەوە لەناو کیشوەرەکەدا قەرز 

دەدەنە ئەفریقیا، لەبەرئەوەی ئێمە بێئاگاین لەم قەرزانە، 

کۆلۆنیالیستانە  ئەو  هەر  بیاندەینەوە.  ناتوانین  بۆیە 

»یارمەتیدەری  بوونە  واڵتەکامنان  سەربەخۆیی  دوای 

تەکنیکی«مان، کە لەڕاستیدا ئەوانە »بکوژی تەکنیکی«ن، 

قەرزی  و  کۆمەک  سەرچاوەی  خۆیان  هەر  لەبەرئەوەی 

ئەم  دەستنیشانکردووە.  پێدەریشیان  الیەنی  و  دارایی 

ئیمتیازاتی  و  کێشکەر  پ��رۆژەی  پێدەرانە  قەرز  الیەنە 

داراییان خستۆتە بەردەمامن، بەوەش بۆ ماوەی نزیکەی 

ئەمەش  ق���ەرزدار.  دەبینە  داهاتوو  ساڵی   60 بۆ   50

کۆتکردنی  بۆ  پێوەدەنێن  پاڵامن  کە  دێت  مانایە  بەو 

لەم  قەرز  بەاڵم  ماوەدرێژ.  گرێبەستی  بە  گەلەکامنان 

بەسەردا  دەستی  ئیمپریالیزم  کە  ئێستایدا  فۆرمەی 

ئەفریقیا و  داگیرکارییەکی رێکخراوە، هەتاوەکو  گرتووە، 

گونجاوبێت  و  وەاڵمدەرەوە  گەشەپێدانی  و  گەشەکردن 

ئەمەش  بەوجۆرە  نامۆکان،  خۆرئاواییە  پێوەرە  لەگەڵ 

بریتییە لە کۆیلەیەتیی دارایی...«.

هەندێک  بۆ  نە  خۆرئاوا  بۆ  نە  ئاگراوییە،  گوتارە  ئەم 

و  پەیوەست  ئەفریقییانەی  سیاسییە  سەرکردە  لەو 

سەرنجڕاکێش  ئەوروپی،  کۆڵۆنیالیزمی  لە  سوودمەندن 

نەبوو، هەر ئەمەشە وەهای کردووە هەندێک کەس بڵێن 

تۆماس سانکارا لەگەڵ فیدڵ کاسرتۆ



115

ژمارە )26-27( کانونی یەکەمی 2016

تیرۆرکردنی  بۆ  بوو  سەرەکی  هۆکاری  وتارە  ئەم  خودی 

تۆماس سانکارا.

تیرۆرکردنی گیڤاراکەی ئەفریقیا

نێوان سااڵنی 1987-1983  لە ماوەی  تۆماس سانکارا کە 

لە  بوو،  نائاسایی  پیاوێکی  بوو.  فاسۆ  بۆرکینا  سەرۆکی 

راستکردنەوەی  هەوڵی  لە  سەرۆکایەتییەکەیدا  ماوەی 

کیشوەری  دەرب��ارەی  بوو  زۆردا  تێگەیشتنێکی  کۆمەڵە 

رەش.

لێی  ئامانج  کە  سانکارا،  ئازادیخوازییەکەی  بەرنامە 

بوو  واڵتەکەی  ئابوورییەکانی  سەرچاوە  خۆماڵیکردنی 

گەلەکەی،  بەرژەوەندیی  بۆ  بەکارهێنانی  مەبەستی  بە 

بەرژەوەندییەکانی  بە  بوو  گ��ەورە  زیانگەیاندنێکی 

کە  خۆرئاواییەکان،  هێزە  و  رابردوو  کۆڵۆنیالیستەکانی 

ئەفریقای  لە  بۆ خۆیان  دەگەڕان  پێیەکدا  بەدوای شوێن 

پر لە سەرچاوە و سەروەت و ساماندا، بەو جۆرەش پالنی 

بە  ئەمریکییەکان  و  فەرەنسییەکان  دانا.  تیرۆرکردنیان 

ناو  دزەبکەنە  توانییان  سانکارا  تۆماس  خستنی  ئامانجی 

بزووتنەوەی رزگاریخوازی ئەفریقییەوە، هەر بەو جۆرەش 

کودەتایەکی  ئەنجامی  لە  1987(دا  ئۆکتۆبەری  )15ی  لە 

بە  گیانی  ه��اوڕێ  لەالیەن  کە  تیرۆرکرا،  سەربازیدا 

گیانییەکەیەوە )ئیبلێز کۆمباوری(یەوە ئەنجامدرا.

)کۆمباوری(یەوە  رێخۆشکردنی  و  پالن  بە  تیرۆرکردنەکە 

هاوکاری   1983 ساڵی  کەسەی  ئەو  هەمان  ئەنجامدرا، 

ئەمڕۆش  هەتاوەکو  کە  کودەتاکەدا،  لە  بوو  سانکارا 

فەڕەنسا  رازیبوونی  و  پالن  بە  فاسۆیە،  بۆرکینا  سەرۆکی 

سانکاراوە  دەسەاڵتی  رۆژەکانی  یەکەم  لە  هەر  کە  بوو، 

گەلێک ناڕەحەت بوو بە گوتار و پڕۆگرامەکانی، وردەوردە 

لەگەڵ دروشمە دژە ئیمپریالیستییەکانی سانکارادا ئاستی 

ناڕەزایەتیی فەڕەنسا لە سانکارا بەرزدەبووەوە.

سەبارەت  بوو  سزایەک  وەک  کە  سانکارا  تیرۆرکردنی 

و  خۆرئاواییەکان  هێزە  بۆ  نەبوونی  دەستەمۆ  بە 

ئاماژەیەکیش  هەروەها  ناوخۆییەکانی،  بەکرێگیراوە 

دواتر  کە  دەرەکییەکان،  الیەنە  دەستتێوەردانی  بۆ  بوو 

دەرکەوت  میدیاییەکانەوە،  مەیدانییە  راپۆرتە  بەهۆی 

لە  بەشداربوون  ژمارەیەکی زۆر دەوڵەت و سیستەم  کە 

ئەفریقیا«،  گیڤارای  »چێ  تیرۆرکردنەکەی  رێکخستنی 

وەک بەو نازناوە بەناوبانگ بوو.

کە  تەلەفزیۆنیی  دۆکیۆمێنتەریی  لێکۆڵینەوەیەکی 

ئامادەی  مۆنتانارۆ(  )سیلڤیسرتۆ  ئیتاڵی  رۆژنامەنووسی 

ساڵی  ئیتاڵییەوە  »Rai 3«ی  کەناڵی  لەالیەن  و  کردبوو 

تۆماس  تیرۆرکردنی  پرسی  سەرلەنوێ  پەخشکرا،   2009

لێکۆڵینەوە  ورژان��د،  و  بەرباس  هێنایەوە  سانکارای 

هەواڵگریی  و  فەڕەنسا  لە  هەریەکە  دۆکیۆمێنتەرییەکە 

ئەمریکا و هەندێک لە کەسێتییەکانی ئەفریقای تۆمەتبار 

و  رێوشوێنەکان  ئامادەکردنی  لە  تێوەگالن  بە  کردبوو 

لێکۆڵینەوەکەی  سانکارا.  تیرۆرکردنەکەی  جێبەجێکردنی 

بەڵگەنامە  چەند  بە  پشتی  ئیتاڵییە  رۆژنامەنووسە  ئەو 

چاالکە  و  ئەفریقییەکان  سەرکردە  شایەتاحاڵێکی  و 

تایلۆر(ی  هوار  )جواڵ  لەوانەش  بەستووە،  سیاسییەکان 

ژنی سەرۆکی پێشووی لیربیا )چارلز تایلۆر(، )مۆمۆ جیبا(

)مریەم  لیربیا،  سوپای  ئەرکانی  پێشووی  سەرکردەی  ی 

ئەمانە  هەموو  کە  سانکارا،  سەرۆک  خێزانی  سانکارا(ی 

زانیاریی پێویستیان بە فەڕەنسا و هەواڵگریی ئەمریکا و 

سەرۆکی ئێستای بۆرکینا )بلێز کۆمباری( داوە، ئەمە جگە 

)ئیدریس  چاد  سەرۆکی  وەک  دیکەی  ناوی  چەندین  لە 

رێکخستنی  لە  بەشداریکرد  سانکارا   1983 ساڵی 
کودەتایەکی سەربازییدا، کە لەم هەوڵەدا سانکارا 
چەندین هاوەڵی سەربازیی دیکەی لەگەڵدا بوو، کە 
خاڵی هاوبەشی نێوانیان ناڕازیبوونیان بوو لە دۆخی 

بااڵدەست و خەونی گۆڕینی واقیعی واڵتەکەیان
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دەبی( و سەرۆکی لیبیا )معەمەر قەزافی(. گەواهییەکان 

یەکرتبینین  کۆبوونەوە  زنجیرەیەک  لەسەرئەوەی  کۆکن 

و  لیبیا  لە  ئیدریس(دا  و  کۆمباوری  و  )تایلۆر  لەنێوان 

مۆریتانیا ئەنجامدراون لەنێوان سااڵنی 1986 و 1987دا، 

کە هەموو ئەمانە بە مەبستی هەماهەنگی و رێکخستنی 

پالنی تیرۆرکردنەکە و کات و ساتەکەی.

 خەونەکانی ئەفریقیا

بڕیاری  1987(دا  ئۆکتۆبەری  )15ی  بەرەبەیانی  لە 

جێبەجێکردنەکەشی  پالنی  و  دەرکرا  سانکارا  لەناوبردنی 

بارەگای  رووەو  گولەتۆپەکان  نیشانەی  ئامادەکرابوو، 

مانەوەی سەرۆک کران، بە مەبەستی کوشتنی سانکارا و 

خەونەکانی بۆ ئەفریقایەکی ئازاد. پاش چەند رۆژێکیش 

بەردەم  هاتە  )کۆمباوری(  بەگیانییەکەی  گیانی  هاوڕێ 

ئەزیزم  »هاوڕێیەکی  رایگەیاند  و  رۆژنامەنووسان 

لەدەستدا«.

لەدوای وەرگرتنی فەرمانرەوایی لە بۆرکینا فاسۆ، کۆمباوری 

لە دەسەاڵتدا  بوو  پێگەی خۆی  توندکردنەوەی  سەرقاڵی 

لە  لیکۆڵینەوە  ئەنجامدانی  بۆ  نەبوو  ئەوتۆی  کاتێکی  و 

و  ناوخۆیی  فشارە  بەاڵم  تیرۆرکردنەکەی،  تێوەگالوانی 

خێرا  لێکۆڵینەوەیەکی  ناچاریانکرد  نێودەوڵەتییەکان 

ئەنجامبدات، دواتریش سانکارا رایگەیاند کە تیرۆرکردنی 

سانکارا »رووداوێک« بووە.

زەمەنەکەی  پێش  دەیزانی  الیەک  هەموو  کە  سانکارا، 

زۆرترین  بەدەستهێنانی  لە  بەپەلەبوو  کەوتووە،  خۆی 

لە  بریتیبوو  گۆڕان  یەکەم  کە  بۆ واڵتەکەی،  دەستکەوت 

ناوی واڵتەکە، لە ناوێکی کۆڵۆنیالیستییەوە بۆ ناوێک کە 

ئەوەشی  هەروەها  وەرگیرابوو،  لۆکاڵییەکان  دیالێکتە  لە 

بۆ هەژماردەکرێت کە لە ماوەی 3 ساڵدا خودبژێوی بۆ 

واڵتەکەی بەدەستهێناوە لە بەرهەمی گەمندا.

سانکارا  تۆماس  تیرۆرکردنی،  لە  هەفتەیەک  پێش  تەنها 

بەاڵم  بکوژن،  شۆڕشگێرەکان  »دەت��وان��ن  رایگەیاند 

ئەمە رسوودی  لەسەر  بەڵگەش  ناکوژرێن«،  ئایدیاکانیان 

فەرمیی بۆرکینا فاسۆیە، کە سانکارا خۆی نووسیویەتی و 

هەتاوەکو ئەمڕۆ ماوەتەوە:

تاکە شەوێک مێژووی گەلێکی لەخۆیدا کۆکردۆتەوە

بەختەوەری  ئاسۆی  لە  روو  رەوت��ی  شەوێکدا  تاکە  لە 

گیرایەبەر

گەالنی  سەرجەم  لەگەڵ  گەلەکەمان  شەوێکدا  تاکە  لە 

جیهاندا یەکیانگرت

لەپێناو ئازادی و پێشکەوتندا

یان نیشتیامن یان نەمان: سەردەکەوین

سەرچاوە: رۆژنامەی )العرب(ی لەندەنی

http://www.alarab.co.uk/?id=6837

هاواڵتیانی بۆرکینا فاسۆ لەژێر هێڵی هەژاریدان
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شۆڕشی زاپاتیستەکان
ریشه كێشكردنی نادادپه روه ری كۆمه اڵیه تی و 

هه ژمونی سه رمایه داری له  مه كسیك

جەمال تۆفیق
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لە مانگی یەکی ساڵی 1994دا و پاش ئیمزاکردنی رێککەوتننامەی »نافتا« بۆ بازرگانیی ڕ 
ئازادی نێوان ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و مەکسیک و کەنەدا، راستەوخۆ چەندین 
بەڵێنی درۆو ساختە بۆ خۆشگوزەرانی بە مەکسیک درا، لەو دەمەی سەرۆکی مەکسیک 
)کارلۆس سالیناس دیگۆرتاری( لە سەروبەندی کۆتایی ماوەی سەرۆکایەتییەکەیدا بوو لە 
ئۆگۆستی 1994دا، هەر لەو سه رده مه دا ژیانی جوتیارە هەژارەکانی باشوور بە شێوەیەکی 
ناچاربوون وەک گروپی میلیشیایی بە  دڕندانە خرایە دۆخێکی ناهەموارەوە، ئەوانیش 
راپەڕینە  ئەم  هۆکارەکانی  هەڵگرن.  چەک  زاپاتیستا  ئازادیخوازی  سوپای  سەرۆکایەتی 
چەکدارییە چی بوون؟ بۆچی ئەم چەکدارانە پەنایان بردە بەر شەڕی پارتیزانی و چەکداری 
وەک رێگەیەک بۆ گۆڕانکاری؟ چینی کرێکار دەکەوێتە کوێی ئەم راپەڕینەوە؟ لەم بابەتەدا 

هەوڵ دەدەین وەاڵمی هەندێک لەم پرسیارانه  بدەینەوە.

چەکدارە هەژارەکان بەڕووی ستەمدا دەوەستنەوە

بە  ماركۆس(  )فەرماندە  1994دا  ساڵی  سەرەتای  لە 

زاپاتیستەکان  سوپای  چەکداری   800 سەرکردایەتی 

ناوەڕاستی  لە  »ئۆکۆسینجۆ«  شاری  سەر  کردە  هێرشیان 

ویالیەتی »شیباز« کە ژمارەی دانیشتوانەکەی 30 هەزار 

سورەکان  هیندییە  سەرکردەكانی  هەمانکاتدا  لە  کەسە. 

هێرشیان کردە سەر شاری »سان کریستۆباڵ«. لەم هێرشەدا 

لە  6 شارو شارۆچکە  توانییان  سوپای هیندییە سورەکان 

بەسەر  دەستیشیانگرت  بکەن،  داگیر  شیباس  ویالیەتی 

بارەگای رادیۆ و ئاگریان لە ژمارەیەک بینای حکومی بەردا 

و هێڵی کارەباو تەلەفۆنیان لە ناوچەکە بڕی. پاش ئەوە 

بەیاننامەیەدا  لەو  دەرکرد،  بەیاننامەیەکیان  شۆڕشگێڕان 

جەنگیان دژ بە حکومەتی مەکسیک راگەیاند، هێرشیانکرد 

گەورە  داوایانکرد  و  پایتەخت  سیتی  مەکسیکۆ  بەرەو 

لێپررساوە سەربازییەکانی مەکسیک بدرێنە دادگا، چونکە 

تاوانی گەورەیان بەرامبەر هیندییە سورەکان ئەنجامداوە 

کە دانیشتوی رەسەنی ناوچەکەن.

جێبەجێکردنی  کە  دەرک���ەوت  بۆیان  زاپاتیستەکان 

راگەیاندنی  بۆ  ئاڵتونییە  هەلێکی  نافتا  رێککەوتننامەی 

له   بریتیبوو  رێککەوتنە  ئەو  ئامانجی  راپەڕینەکەیان. 

راکێشانی وه به رهێنه کانی ئه مریکا و مه کسیک و واڵتانی 

سه رمایه گوزاری  و  وه به رهێنان  ئه نجامدانی  بۆ  دیکه  

ره وڕه وه ی  به ره وپێشربدنی  له پێناو  مه کسیک،  له  

له   هه ریه که   کاته دا  له و  سه رمایه داری.  که ڵه که کردنی 

ب��ۆرژوازی  چینی  ئه مریکاو  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

بۆ  ده گ���ه ڕان  ئارامیدا  ئاسایش  ب���ه دوای  مه کسیک، 

رۆژی  مه به ست  به   زاپاتیسته کانیش  ک��اره ی��ان.  ئ��ه م 
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بۆ  دانا،  شۆڕشه که یان  ده ستپێکی  وه ک  )1994/1/1(ی��ان 

نین.  بێئاگا  که   بڵێن  واڵته که یان  حکومه تی  به   ئ��ه وه ی 

نزیکبوونه وه ی  به هۆی  مه کسیک،  حکومه تی  وابوو  پێیان 

هه ڵبژارنی سه رۆکایه تی که  له  مانگی هه شتی ئه و ساڵه دا 

داپڵۆسین،  و  سه رکوتکردن  به ر  ناباته   په نا  ئه نجامده درا، 

چونکه  به کارهێنانی توندوتیژی له الیه ن حکومه ته وه ، واته  

شۆڕشگێڕی  ده ستووری  پارتی  هه له کانی  که مکردنه وه ی 

فه رمانڕه وا بۆ به ده ستهێنانی ده نگ له  هه ڵبژاردنه کاندا.

پاش کشانه وه یان که  شاری »سان  زاپاتیسته کان  به م جۆره  

کریستۆباڵ«، هێرشێکی چه کدارییان کرده  سه ر بنکه یه کی 

سه ربازی له  ناوچه ی رانشۆڤۆ، هه روه ک چۆن هێرشێکیان 

نزیکه ی  و  ئه نجامدا  به ندینخانه کان  له   یه کێک  بۆسه ر 

پێشووی  حاکمی  هه روه ها  ئازادکرد.  زیندانکراویان   178

رفاند.  خێزانه که یان  ئه ندامانی  له   هه ندێک  و  ویالیه ته که  

الی خۆشیانه وه  جوتیاره کان هه ستان به  وێرانکردنی باره گای 

و چه کوش.  پیک  به   »تامیراند«  شاری  لۆکاڵی  ئه نجومه نی 

به مجۆره  شۆڕشی زاپاتیسته کان ده ستیپێکرد.

له  یه که م کاردانه وه ی حکومه تیشدا، که  ورده  ورده  خه ریکبوو 

سوپای ده هێنایه  ناوه وه ، هه ستا به  چه کدارکردن و راهێنان 

رایگه یاند  هه روه ها  جوتیاره کان،  له   به شێک  پێکردنی 

حکومه ت له و که سانه  خۆشده بێت که  هه ڵخه ڵه تێندراون و 

په یوه ندییان به و رێکخراوه وه  کردووه . هێرشی زاپاتیسته کان 

فەرماندە مارکۆس، رابەری شۆڕشی زاباتیستەکان                            کارلۆس سالیناس دیگۆتاری
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له   گورزیان  چه ندین  بوو،  ب��ه رده وام  دیکه   ناوچه ی  بۆ 

به   ناچاربوو  حکومه تیش  دا،  حکومه ت  دامه زراوه کانی 

گونده کان  تۆپبارانکردنی  و  ئاسامن  به کارهێنانی  و  کۆپته ر 

رێگه ی  له   بوو  گران  گه لێک  چونکه   ببێته وه ،  به ره نگاریان 

رووب��ه ڕووی  چڕانه دا  دارستانه   ئه و  له ناو  و  زه مینییه وه  

زاپاتیسته کان ببێته وه .

نزیکده بوونه وه ،  پایه تخت  له   ورده ورده   شۆڕشگێڕان 

ئه مه ش ترس و دوودڵیی زیاتری خستبووه  ناو کاربه ده ستان 

و سه رۆکی واڵته وه ، هاوکات هه ڕه شه یه کیش بوو بۆ سه ر 

مه کسیک که  نه توانێت به شداربێت له  رێککه وتننامه ی نافتا. 

درێژبوونه وه ی ئه م شه ڕ و پێکدادانه ی نێوان زاپاتیسته کان 

پێکدادانی  گه ر  ته نانه ت  یاخود  مه کسیک،  حکومه تی  و 

له   وه ک  بێت،  مه ده نی  ناڕه زایی  و  نه بێت  چه کدارییش 

ئه زمونی واڵتانی دیکه ی ئه مریکای التینه وه  ده رده که وێت، 

به  هه موو جۆرێک له  به رژه وه ندی هێزه  ئۆپۆزسیۆنه کانه و 

له  هه ڵبژاردنه کاندا ده نگه کانیان پێی به رز ده بێته وه .

ریشه کانی ئه م راپه ڕینه  له  کوێوه  هاتوون؟

به ڵکو  نه هاتووه ،  بۆشاییه وه   له   راپه ڕینه   ئه م  راستیدا  له  

ئه نجامێکی راسته وخۆی قوڵبوونه وه ی بارودۆخی چینایه تی 

رێگه ی  له   مه کسیک  حکومه تی  چونکه   مه کسیکه ،  واڵتی 

دڕندانه کانییه وه ،  سه رمایه دارییه   و  لیرباڵی  سیاسه ته  

مه کسیک،  ده وڵه مه ندی  و  ب��ۆرژوازی  چینی  رێگه یداوه  

ناوی  به   که   هێزانه ش  ئ��ه و  بچه وسێننه وه .  ه���ه ژاران 

گونجاویان  ئه ڵته رناتیڤێکی  هیچ  کارده که ن،  ئپۆزسیۆنه وه  

په شێوییه ،  له م  واڵت  دۆخی  ده ربازکردنی  بۆ  پێنه بووه ، 

که واته  له  دۆخێکی وه هادا سه رهه ڵدانی بزووتنه وه ی له م 

جۆره  چاوه ڕوانکراوه .

هۆکارێکی دیکه  بریتییه  له  په یڕه وکردنی سیاسه تی بازاڕی 

سه رۆکی  سه رده می  بۆ  ده گه ڕێته وه   ئ��ه وه ش  که   ئ��ازاد، 

پێشووی واڵت )دیال مه درید( له  سه ره تای سااڵنی هه شتا. 

به  دیاریکراوی له  ساڵی 1982دا حکومه تی مه کسیک که وته  

ژێرباری قه رزێکی گه وره وه ، بۆ رزگاربوون له وه ش په نایربده  

به ر بازاڕی ئازاد. به اڵم هه موو ئه م رێوشوێنانه  زیاتر چینێکی 

ده وڵه مه ند ده کرد و چینێکی دیکه ی زیاتر هه ژار ده کرد.

ئه ڵته رناتیڤه کانی گۆڕان و شۆڕشی مه کسیک

شتێکی  پارتیزانی  شه ڕی  که   بده ین  به وه   ئاماژه   پێویسته  

مه کسیک  شۆڕشی  پێشرتیش  مه کسیک.  به   نییه   نامۆ 

بزووتنه وه یه کی  ده ستی  له سه ر   1920-1910 سااڵنی  له  

پێشووی  رابه ری  سه رکردایه تی  به   ئه نجامدرا،  چه کداریی 

ئه م شۆڕشه  وه ک  زاپاتا(، که   )ئیمیلیانۆ  هیندییه  سوره کان 

ره سه نه که   دانیشتوانه   خاوه ندارێتیی  له   بوو  به رگرییه ک 

پارتیزانی  شه ڕی  میراتی  پاشان  کشتوکاڵییه کان.  زه وییه   بۆ 

به رده وام بوو، له  ساڵی 1968 و له  سه رده می ئه و بزووتنه وه  

ئه م  به رپابوو،   1968 ساڵی  رادیکاڵه ی  خوێندکارییه  

سیاسه تی  بۆ  ماویزم  »رێکخراوی  ده ستی  له سه ر  جاره یان 

حکومه ت  ئاکامدا  له   که   هاته ئاراوه ،  جوڵه یه ک  میللی« 

قه سابخانه یه کی ئه نجامدا و له  شاری یارییه  وه رزشییه کانی 

له سه ر  نزیکه ی 500 خوێندکاری کوشت.  مه کسیکۆ سیتی 

پاشخانی ئه م میراته  و له  نه بوونی بزووتنه وه یه کی کرێکاریی 

که   ده رکه وتن،  زاپاتیسته کان  بزووتنه وه ی  راسته قینه دا، 

کاریان له سه ر ئایدیا گشتیی ناو خه ڵک و هه وڵی رێکخسنت 

ئه زموونی  زاپاتیسته کان  ده دا.  خه ڵکیان  ئاڕاسته کردنی  و 

شۆڕشی کوبایان به  منوونه یه کی بااڵی خۆیان ته ماشا ده کرد، 

ئه مه ش به  ئاشکرا له  سه ره تای راپه ڕینه که ی ساڵی 1994دا 

دانا  تایبه تیان  رێسای  و  به رنامه   چه ندین  که   ده رک��ه وت، 

زاپ��ات��ی��س��ت��ه ک��ان ئ��ه زم��وون��ی ش��ۆڕش��ی ک��وب��ای��ان 
ئه مه ش  ده کرد،  ته ماشا  بااڵی خۆیان  به نموونه یه کی 
1994دا  ساڵی  راپه ڕینه که ی  سه ره تای  له   ئاشکرا  به  

ده رکه وت
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سه باره ت به  مامه ڵه  له گه ڵ ژنان و که سانی مه ده نی، ئه مه  

سه ره ڕای یاساگه لێکی دیموکراسی میللی.

ریفۆرمیزم؛ کۆتایی راپه ڕینی زاپاتیسته کانه ؟

بوون  ته گه ره یه ک  هه میشه   ریفۆرمیستییه کان  رێگه چاره  

ته نها  زاپاتیسته کان.  رێچکه ی  گه شه سه ندنی  له به رده م 

دوای دوو ساڵ له  ده ستپێکردنی بزووتنه وه ی زاپاتیسه تکان، 

دووباره   »راگه یاندنی  بوو:  ئه مه   راسته قینه   ده رئه نجامی 

خاوه ندارێتی  مافی  پێدانی  بۆ  حکومه ت  چه ندباره ی  و 

هیندییه   وات��ه   ره سه نه کان،  دانیشتوانه   به   زه وییه کان 

و  گشتی  هاوسۆزییه کی  بوونی  س��ه ره ڕای  س��وره ک��ان«. 

زاپاتیسته کان،  بزووتنه وه ی  بۆ  مه کسیکدا  له ناو  به رفراوان 

و  چه وساوه   زۆرینه   هه میشه   بزووتنه وه یه   ئه م  ب��ه اڵم 

ره خنه یه ک  چه ند  له   جگه   کردووه ،  فه رامۆش  هه ژاره که ی 

له  سیاسه ته  نیۆلیرباڵییه کان، هیچ کارێکی بۆ چینی کرێکارو 

چه وساوه ی مه کسیک نه کردووه .

زاپاتیسته کان،  1994ی  یه کی  مانگی  شۆڕشه که ی  دوای 

داوای��ان  کرێکاران  و  شاره کان  دانیشتوانی  له   گه لێک 

به اڵم  وه ریانبگرن،  چه کدار  وه ک  کرد  زاپاتیسته کان  له  

شان  نه یانتوانی  و  ره ت��ک��رده وه   ئه مه یان  زاپاتیسه تکان 

کێشه ی  جوتیاران،  کێشه کانی  و  گرفت  و  کێشه   شانی  به  

کرێکارانی شاره کانیش له خۆبگرن. سه ره ڕای سه رکه وتنێکی 

قایل  به اڵم  چه کداریدا،  شه ڕی  له   زاپاتیسه ته کان  رێژه یی 

بوون به  ئه نجامدانی دانوستانی ئاشتی له گه ڵ حکومه تدا. 

هه ردووال، واته  حکومه ت و زاپاتیسته کان، کۆکبوون له سه ر 

دانانی که سێتییه کی ئایینی به  ناوی )ساموێل تۆیس(، وه ک 

نێوه ندگیر و ناوبژیوانی نێوانیان، ئه مه  جگه  له  دانوستانکاری 

فه رمی ئاشتی به  ناوی )مانوێل کامۆشۆ سولیس(، که  وازی 

ته رخانکرد  خۆی  هێناو  واڵته که ی  ده ره وه ی  وه زیری  له  

هیندییه   و  حکومه ت  له نێوان  گفتوگۆ  رێکخستنی  بۆ 

نشێویان  و  ه��ه وراز  چه ندین  دانوستانه کان  سوره کان. 

راپه ڕینه که وه   ده ستپێکردنی  دوای  هه فته   سێ  له   و  بینی 

له   کۆتاییهات.  1996دا  ساڵی  له   هه تاوه کو  ده ستیپێکرد، 

کاتی دانوستانه کاندا هێزه کانی زاپاتیستا هه ندێک هێرشیان 

ئه نجامدا. له و ماوه یه دا حکومه تی مه کسیکیش سه رکه وتوو 

بوو له  هێنانی شۆڕشگێڕان بۆسه ر رێگه یه کی بێکۆتا: واته  

فه ڵه ستین  نێوان  دانوستانی  هاوشێوه ی  دانوستان،  رێگه ی 

و ئیرسائیل.

هه ر به و جۆره  دانوستان له سه ر ئه وه  ده کرا حکومه ت دان 

به  زاپاتیسته کاندا بنێت وه ک هێزێکی سه ربازی و سیاسی 

واڵت، هه روه ها داوای ئازادکردنی ئه و جوتیارانه یان ده کرد 

که  له الیه ن حکومه تی مه کسیکه وه  ده سته به سه ر کرابوون. 

دواتریش  و  گفتوگۆ  مه رجه کانی  له سه ر  رێککه وتن  پاشان 

هێزه کانی  گه ڕانه وه ی  شه ڕو  ته قه و  ته واوه تی  راگرتنی 

سوپای مه کسیک بۆ باره گاکانی خۆیان. حکومه ت رایگه یاند 

رێککه وتن،  و  گفتوگۆ  ئه نجامدانی  کاره کانی  خشته ی  که  

و  سیاسی  و  کۆمه اڵیه تی  و  ئابووری  خواستی  چه ندین 

کولتووری هیندییه  سوره کان به دیده هێنێت. هیندییه کانیش 

الی خۆیانه وه  نزیکه ی 32 داواکارییان پێشکه ش به  لیژنه ی 

دانوستان کرد، که  زۆرینه یان په یوه ست بوون به  باشرتکردنی 

چاودێری  و  خوێندن  هه لی  فه راهه مکردنی  و  بژێویی 

ته ندروستی و چاره سه رکردنی بێکاری و ...هتد.

بارودۆخی دوای دانوستان

دانوستان،  ئه نجامدان  و  زاپاتیسته کان  راپه ڕینی  دوای 

رێکخستنی  و  راکێشان  که وته   زانپاتیسته كان   بزووتنه وه ی 

کۆمه ڵگه ی  رێکخراوه کانی  و  کرێکارییه کان  سه ندیکا 

لە سەرەتای 1994 )فەرماندە ماركۆس( بە سەرکردایەتی 
800 چەکداری سوپای زاپاتیستەکان هێرشیان کردە سەر 
ناوەڕاستی ویالیەتی »شیباز«  لە  شاری »ئۆکۆسینجۆ« 

کە ژمارەی دانیشتوانەکەی 30 هەزار کەسە
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له   کارکردن  بۆ  مرۆڤ،  مافی  و  ژینگه   بواری  له   مه ده نی 

به ره یه کی یه کگرتوودا به  ناوی »به ره ی یه کگرتووی رزگاریی 

رویاندا،  رووداوێ��ک  چه ند  1996دا  ساڵی  له   زاپاتیستا«. 

که م  زاپاتیسته کان  بۆ  چه په کان  هاوسۆزیی  وه هایانکرد 

بێته وه  و له بری ئه وه  چه په کان هاوسۆز بن له گه ڵ سوپای 

میللی شۆڕشگێڕ، که  ئه ویش رێکخراوێکی دیکه ی چه کدارییه  

دیکه ی  رێکخراوی  سێ  دوات��ردا  سااڵنی  له   مه کسیک.  له  

چه کداری ده رکه وتن، که  ئه وانیش شه ڕی پارتیزانییان له گه ڵ 

حکومه تی مه کسیکدا ده کرد. ئه مه ش ئه وه  ده رده خات که  

جوتیارانی مه کیسک و ناوچه ی شیباس ناتوانن به  دابڕان له  

کۆی کۆمه ڵه گه  و ته واوی چه وساوه کانی واڵت، مافه کانیان 

به ده ستبهێنن.

سه رچاوه : ماڵپه ڕی االشرتاکیون الثوریون

http://revsoc.me/revolutionary-experiences/thwr-lzbtyst-

1994-ntfd-lflhyn-lfqr-fy-ryf-lmksyk

ئامانجی سەرەکی زاباتیستا داکۆکیکردنە لەمافی جوتیاران و هەژارانی مەکسیک
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سوپای خوداوه ند بۆ به ره نگاربوونه وه  
»LRA« له  ئۆگه ندا

یه کێک له  خراپترین سوپا به دناوو هه ڵگه ڕاوه كانی جیهان
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بزووتنه وه یه كی س  ،)LRA( ئۆگه ندا  واڵتی  له   به ره نگاربوونه وه   بۆ  خوداوه ند  سوپای 
كریستیانیه  یه كێكه  له  خراپترین سوپا به دناو و هه ڵگه ڕاوه كان له  جیهاندا. ئه و سوپایه  
ناسراوه .  الكوینا  به   كه   دامه زرێنراوه ،  ئۆما(  )ئه لیس  ده ستی  له سه ر   1986 ساڵی  له  
پاشان به  رابه رایه تی جۆزیف كۆنی دامه زرێنه ری و ڤینسنت ئۆتی پیاوی دووه می ناو 
حكومه تی  دژی  له   چه كدارییان  ئۆپۆزسیۆنی  1987وه   ساڵی  له   سه ركردایه تیه كه ی 
و  خواوه ند  سوپای  نێوان  ملمالنێی  به رپاكرد.  مۆسیڤینی  یوری  سه رۆك  و  ئۆگه ندا 
ناسراوه،  پڕوپاگه نده یی  شه ڕی  و  سیاسی  مانۆڕی  و  دڕنده یی  به   ئۆگه ندا  ده سه اڵتی 
شه ڕێكی  به ره نگاری  بۆ  خواوه ند  سوپای  ده كرێت .  په یڕه و  ه��ه ردووالوه   له الیه ن  كه  
توندڕه وانه ی به رپاكرد و ده ستیكرد به  رفاندنی خه ڵك، حكومه تی ئۆگه ندا ئه و كارانه ی 
باكور و خۆرهه اڵتی  له  دژی هه موو خه ڵكی  به  توندوتیژییه كی هه یكه لی و گشتگیر 

ئۆگه ندا دایه  قه ڵه م.

به رنامه   په راوێزخستنی  رووب��ه ڕووی  كه   ناوچانه ی  ئه و 

تاوانی  دادگای  2005دا  ساڵی  له   كرانه وه .  داڕێ��ژراو  بۆ 

نێوده وڵه تی  ICC یاداشتی ده ستگیركردنی بۆ هه ریه كه  

سه ركرده   له    )3( و  ئۆتی  ڤینسنت  و  كۆنی  جۆزیف  له  

بااڵكانی سوپای خواوه ند ده ركرد، به  تۆمه تی ئه نجامدانی 

تاوانی دژ به  مرۆڤایه تی. 

به   خواوه ند  سوپای  یه كگرتوه كان  نه ته وه   رێكخراوی 

له   زیاتر  رفاندنی  و  كه س   )100000( نزیكه ی  كوشتنی 

كردووه .  تۆمه تبار  ته مه نیدا  ماوه ی  له   منداڵ   )60000(

ئه ندامانی سوپای خواوه ند به  درێژی پرچ و چه قۆكانیان 

چه كدارانی  هه روه ها  )بانگا(،  پێیده وترێت  كه   نارساون، 

كه   گوندانه دا  ئ��ه و  خه ڵكی  له ناو  سوپایه   ب��ه و  س��ه ر 

په المارییان ده ده ن به  )تۆنگ تۆنگ( نارساون، واته  ببڕه  

سوپاكه   دووه می  كه سی  رێكخراوه ییه وه  له ڕووی  ببڕه . 

كاروباره كانی  كۆنی  جۆزیف  له جێی  ئۆتی(  )ڤینسنت 

مه یدانییه كانی  س��ه رك��رده   ب���ه اڵم  ب��ه ڕێ��وه ده ب��ات، 

سه ربه خۆییان هه یه  له  ده ركردنی بڕیاره  سه ربازییه كاندا. 

%80ی  رێژه ی  سااڵن    15 تا   11 ته مه ن  نێوان  مندااڵنی 

به پێی  و  پێكده هێنن  خ��واوه ن��د  سوپای  چه كدارانی 

ده گاته   ژماره یان  یونسێف  رێكخراوی  زانیارییه كانی 

)40000( منداڵی به سه ربازكراو.  

امانجه كانی سوپای خواوه ند 

رژێمی  روخاندنی  بۆ  ه��ه وڵ��ده دات  خواوه ند  سوپای 

ده سه اڵتدار له  كۆماری ئۆگه ندا و گۆڕینی به  سیستمێكی 

كتێبی  بنه مای  له سه ر  كه   ئایینی(،  )ده سه اڵتی  تیۆكراتی 

پیرۆز بونیات برنێت، واتا په یامنی نوێ و )10( راسپارده كه . 
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خواوه ند  سوپای  ئه گه ر  به ڵێنیداوه   كۆنی  جۆزێف 

ئۆگه ندا  ئامانجه كانی،  به   گه یشنت  له   بێت  سه ركه وتوو 

یاسا و رێساكانی  ئایینی مه سیحی، كه   ده كاته  ده وڵه تێكی 

له سه ر )10( راسپارده كه ی ناو ئینجیل و داب و نه ریته كانی 

خێڵی ئه شۆلی دابڕێژرێت، واته  خێڵه كه ی كۆنی.  

كارو چاالكییه كان 

چاالكیه  سه ربازییه كانی سوپای خواوه ند له سه ر سنوره كانی 

نێوان ئۆگه ندا و سودان چڕبۆته وه ، پێشئه وه ی بگوازرێته وه  

سیاسی  باڵێكی  سوپایه   ئه و  ئۆگه ندا.  دارستانه كانی  ناو  بۆ 

به ره نگاری(.  بۆ  )بزووتنه وه ی خواوه ند  پێیده وترێت  هه یه  

هێزی ئه و گروپه  چه كدارییه  له  ساڵی 1994دا گه وره تر بوو، 

وه رگرت،  یارمه تی  و  پشتیوانی  سودانه وه   له الیه ن  كاتێك 

تۆڵه   گروپه وه   ئه م  رێگه ی  له   ده یویست  سودان  چونكه  

یارمه تیدانی  به رامبه ر  له   بكاته وه   كه مپاال  حكومه تی  له  

هه ڵگه ڕاوه كانی باشوری سودان له پێش جیابوونه وه ی باشور 

حكومه تی  به اڵم   .2011 ساڵی  له   خه رتوم  حكومه تی  له  

سوپای  بۆ  پشتیوانییه كانی  2012دا  نیسانی  له   س��ودان 

خواوه ند وه ستاند و هیچ یارمه تيیه كی پێشكه شی سه رۆكی 

تۆمه تباركردنی  وه اڵمی  له   ئه وه ش  نه كرد،  بزووتنه وه كه  

كه لوپه لی  و  چه ك  پێدانی  به   ئۆگه نداوه   له الیه ن  سودان 

سوپای  2006دا  ئابی  4ی  له   كۆنی.  جۆزیال  به   سه ربازی 

خواوه ند تاكالیه نه  ئاگربه ستی راگه یاند و دانوستان له  نێوان 

ئه وه ش  به ڕێوه چوو،  سودان  باشوری  له   هه ردووال  شاندی 

كه  ئۆگه ندا،  سوپای  له گه ڵ  ناوخۆیی  شه ڕێكی  دوای  له  

كوژرانی  زیاتر له  )100000(كه س و ئاواره بوونی دوو ملیۆن 

مرۆڤی لێكه وته وه . 

رایگه یاند  ئۆگه ندا  حكومه تی  2009دا  ساڵی  نیسانی  له  

سوپای خوداوەند دەخوازێت ئۆگەندا بکاتە دەوڵەتێکی مەسیحی رووت
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و  خ��واوه ن��د  سوپای  گه وره كانی  لێپررساوه   %50ی  كه  

سوپای  له گه ڵ  شه ڕكردن  له   چه كداره كانی  رێژه ی %25ی 

ساڵی  یه كه می  ترشینی  ناوه ڕاستی  له   ك��وژراون.  ئۆگه ندا 

ناردنی  به   بڕیاریدا  ئۆباما  باراك  ئه مه ریكا  سه رۆكی   2011

یارمه تی  تاكو  ئۆگه ندا  بۆ  ئه مه ریكی  سه ربازی   )100(

بۆ  خواوه ند  سوپاى  به گژداچوونه وه ی  بۆ  بده ن  سوپاكه ی 

به ره نگاربوونه وه . له  مانگی ئاداری 2012دا یه كێتی واڵتانی 

بۆ  راگه یاند  سه ربازی   )5000( باڵوكردنه وه ی  ئه فه ریقیا 

گه ڕان به دوای رابه ری سوپای خواوه ند. له  ئایاری 2014دا 

نه ته وه  یه كگرتوه كان رایگه یاند: جۆزیف كۆنی و هه ندێك 

له  سه ركرده كانی سوپای خواوه ند له  ناوچه یه كی جێناكۆكی 

باشوری سودان له سه ر سنوری نێوان سودان و ئه فه ریقیای 

ده ستگیر  نه توانرا  به اڵم  حه شارداوه ،  خۆیان  ناوه ڕاست 

بكرێن.

هه ڵوێستی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا

و  ئه مه ریكا  هێزه كانی  2011وه ،  یه كه می  ترشینی  له  

تایبه تییه كان  هێزه   ناردنی  به   ده ستیانكرد  ناتۆ  په یامنی 

ئۆپه راسیۆنه   رێكخستنی  ئه ركی  به   ئه وه ی  بۆ  ئۆگه ندا  بۆ 

یاخیبووه كاىن  چه كداره   دژی  له   هه ڵبسنت  سه ربازییه كان 

سوپای خواوه ند، به  ئامانجی ده ستگیركردن و پاكتاوكردنی 

رابه ره كه ی )جۆزیف كۆنی(. هه ندێك پێیانوایه  كه  ویالیه ته  

رێگه   ده یه وێت  شێوازه   به و  ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی 

بكاته وه  له به رده م راكێشانی هێڵی بۆری نه وت له  كۆماری 

به ره و  كینیا  خاكی  له   تێپه ڕینی  به   سودانه وه   باشوری 

كه ناره كانی ئۆقیانوسی هندی بێئه وه ی به ناو خاكی سودانی 

دروشمه   ئه مه ریكا  پێیانوایه   چاودێران  تێپه ڕێت.  باكوردا 

ئه فه ریقیا  له   توندڕه وان  به گژداچوونه وه ی  بۆ  بااڵكانی 

یوری موسیڤینی، سەرۆکی بۆرکینا فاسۆ                                     جۆزیف کۆنی، سەرکردەی سوپای خوداوەند
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و  هه وڵ  داپۆشینی  بۆ  به كارده هێنێت  په رده یه ك  وه ك 

ده سه اڵتی  و  پێگه   رووبه ری  فراوانكردنی  بۆ  ته قه لالكانی 

له  خۆرهه اڵتی ئه فه ریقیا به  ئامانجی الوازكردنی چین، كه  

ركابه ری سه ره كی ئه مه ریكایه  له  كیشوه ری ئه فه ریقیا.

ئایدیۆلۆژیای سوپای خواوه ند 

سوپای خواوه ند بریتییه  له  كۆمه ڵێك سه ربازی كریستیانی 

رێنامییه كی  چه ند  كاریگه رێتی  له ژێر  كه   ت��ون��دڕه و، 

به شێكی  ده وترێت  ه��ه روه ك  كارده كه ن،  خوێنڕێژانه دا 

جۆزێف  قه شه   پێكراوه .  ئاماژه ی  پیرۆزه كه یاندا  كتێبه   له  

یه كێك  بووه ته   رابردوودا  ساڵی   )20( ماوه ی  له   كه   كۆنی، 

جیهان  سه ركرده كانی  تاوانبارترین  و  خوێنڕێژترین  له  

جێی  ئ��ه وه ی  ده ك��ات.  توندڕه وه   سوپا  ئه و  رابه رایه تی 

سه رنجه  ئه وه یه  كه  سوپای خواوه ند زۆر زانیاری ده رباره ی 

له  سه نته ره كانی توێژینه وه  ژماره ی  نازانن. هه ندێك  كۆنی 

به  )100000( كه س مه زه نده   چه كدارانی سوپای خواوه ند 

ده كه ن، كه  نیوه یان ئه و مندااڵنه ی كه  رفێندراون و كراونه ته  

كۆمه ڵگه   له   كه سانه ی  ئه و  هه موو  به رامبه ر  له   چه كێك 

سوپایه دا،  ئه و  بیروباوه ڕی  له   ده كه ن.  ئازادكردنیان  داوای 

چونكه   خ��واوه ن��د،  پله ی  ده گه یه نرێته   كۆنی  جۆزیف 

ره تناكه نه وه ،  فه رمانێكی  هیچ  كه   تاعه تیدان  له  ئه وه نده  

له   زۆره وه   ناڕه حه تی  و  ناخۆشی  ده خه نه   خۆیان  به ڵكو 

پێناو جێبه جێكردنی هه موو فه رمانه كانی، كه  به  بۆچوونی 

ئه وه ی  له به ر  ده ك��ات��ه وه .  نزیكیان  خواوه ند  له   ئ��ه وان 

بۆ  بزووتنه وه كه ن  پێویستی  سوته مه نی  ئه وان  پێیانوایه  

ئه وه ی جارێكیرت مه سیح بگه ڕێته وه  سه رزه وی، پێشیانوایه  

ئه وانه ی له  ژیاندا ده مێنن ده بنه  ئه و سوپایه ی كه  عیسای 

مه سیح چاوه ڕێیان ده كات تاوه كو بچنه  ریزی سوپاكه یه وه . 

به   موسوڵامنان  سامانی  و  م��اڵ  به تااڵنربدنی  و  دزی��ن 

خواوه ندی  سوپای  به ڕێوه بردنی  سه رچاوه ی  گرنگرتین 

به و  سه ر  تاوانكاره كانی  بانده   داده نرێت.  )مه سیحی( 

سوپایه  ده ستبه سه ر هه ر شتێكدا ده گرن له  ماڵ و داهاتی 

موسوڵامنه كان كه  بكه وێته  به رده ستیان و به رده وام هێرش 

مه ڕ  و  كێڵگه   بۆسه ر  ئه نجامده ده ن  په الماری چه كداری  و 

به روبوومی  و  گه نم  هه ڵگرتنی  عه مباره كانی  و  مااڵت  و 

موسوڵامنه كان و تااڵنیان ده كه ن.

نه ته وه  یه كگرتوه كان سه ركۆنه ی ئه و كار و كرده وه  قێزه ون 

و نامرۆڤانانه ی كرد، كه  سوپای خواوه ند ئه نجامیان ده دات 

له  رفاندن و په الماردان و تااڵنكردن، به  تایبه تیش رفاندنی 

سوپای  كه   هێرشانه دا  له و  به سه ربازكردنیان.  و  مندااڵن 

خواوه ند له  نێوان ساڵی 2009 تا 2012 له  كۆماری كۆنگۆی 

سودان  باشوری  و  ناوه ڕاست  ئه فه ریقیای  و  دیموكراتی 

)286( كه   رفێرناون  منداڵ   )591( النیكه م  ئه نجامیداوه ، 

یان كچن. به پێی راپۆرتێكی )رادیكا كۆماراسوامی( نوێنه ری 

مندااڵن:  فریاكه وتنی  بۆ  یه كگرتوه كان  نه ته وه   تایبه تی 

پاسه وان  و  و سیخوڕ  سه رباز  وه ك  رفێرناوانه    منداڵه   »ئه و 

جاریش  زۆر  به كارده هێرنێن،  چێشتلێنه ر  و  خزمه تكار  و 

داوایان لێده كرێت ئه ندامانی خێزانه كانیان یان هاوڕێكانیان 

هاتوون،  لێوه ی  كه   گوندانه دا  له و  تایبه تی  به   بكوژن، 

ده ڕفێرنێن  كه   كچانه ی  منداڵه   ئه و  هه موو  له وه ش  جگه  

رووبه ڕووی ده ستدرێژی ده بنه وه ». 

سااڵنێكی دوورو درێژ سوپای خواوه ند به جۆرێك له  جۆره كان 

قه واره یه كی نه نارساو بوو، ئه وه ش بووه  هۆی دروستبوونی 

هێزه   قه باره ی  و  ئامانجه كانی  له سه ر  گومان  كۆمه ڵێك 

زمانێكی  به   كۆنی  سوپاكه جۆزیف  رابه ری  شه ڕكه ره كانی. 

مه سیحێكی  یان  دێوانه   وه ك  خۆی  سه رلێشێوێنه رانه  

و  روحییه كانی  بیروڕا  به هۆی  ئه وه ش  ناساند،  ئاڵۆز  بیر 

به   خواوه ند  سوپای  یه كگرتوه كان  نه ته وه   رێكخراوی 
كوشتنی نزیكه ی )100000( كه س و رفاندنی زیاتر له  

)60000( منداڵ له  ماوه ی ته مه نیدا تۆمه تبار كردووه 
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په یوه ندی به الیه نی روحی و بڕوابوونی گریامنه یی توندی 

كۆنی  نییه   تیادا  گومانی  ت��ه ورات.  تایبه ته كانی  به ها  به  

سوپای  له ناو  كاریگه ره   سه ربازی  و  روحی  كه سایه تیه كی 

خواوه ندی مه سیحیدا، چونكه  له  كاتێكدا كه  سه ركردایه تی 

به هێزی  هه ستێكی  له   كردووه   پڕیشی  ده كات،  سوپاكه  

وابه سته بوون به  كۆمه ڵگه، كه  له  هه ندێك كاتدا هه ستێكی 

توندڕه وانه یه . هه رچه نده  تێگه یشتنی سوپای خواوه ندی بۆ 

به ره نگاربوونه وه  ته نها له  رسوشتی رابه ره كه یدا قه تیسكراوه ، 

به اڵم چه كداره  دیار و كاریگه ره كانی سوپاكه  ده ڵێن ئه وان 

له  پێناوی رابه ردا شه ڕناكه ن، به ڵكو خۆیان وه ك جه نگاوه ر 

وایه   بڕوایان  كه   ئه سۆلی  گه لی  ده بینن،  گه لدا  پێناو  له  

مامه ڵه كردنی  و  په راوێزخسنت  هه ڕه شه ی  به ر  كه وتونه ته  

له الیه ن  ئۆگه ندا  له   له  گه شه سه ندن  بێبه ریكردن  و  خراپ 

رژێمی داپڵۆسێنه ری ئه و واڵته وه . 

فه ڕمی  گوتاری  و  هه ڵوێست  كاردانه وه كانی  و  به یاننامه  

فه رمی  گوتاری  خواوه ند،  سوپای  به رامبه ر  له   حكومه ت 

حكومه ت پێیوایه  ئه و سوپایه  هه ڵرناوه  به  كاركردن له سه ر 

به  سیستمی  بنه مای )10( راسپارده كه ، داواش ده كات كار 

ناو  بخرێته وه   ده ستوری  فیدرالیه تی  و  بكرێت  فره حزبی 

ده كات  داوا  هه مانكاتیشدا  له   واڵته كه ،  سیاسی  پرۆسه ی 

به   پێویستی  له به ر  بكرێت  مرۆڤ  مافه كانی  پشتیوانی 

له سه ر  ئابوری   – كۆمه اڵیه تی  هاوسه نگی  په ره پێدانی 

ئارامی  و  ئاشتی  پرسی  پته وكردنی  و  واڵت  هه موو  ئاستی 

هه ڵبژاردنی  ئه نجامدانی  و  گه نده ڵی  به   كۆتاییهێنان  و 

و  دادوه ری  ده سه اڵتی  جیاكردنه وه ی  و  بێگه رد  و  پاك 

ده سه اڵتی ته نفیزی له  سوپا و چاككردنی په رله مان له  پێناو 

چاره سه ركردنی ئه و پرسانه دا.

وتوویه تی:   2006 ساڵی  له   لێدوانێكدا  له   كۆنی  جۆزیف 

نووسی،  كراوه یی  به   ئه جێندای خۆمان  و  به یاننامه   »ئێمه  

بۆ  شیكردنه وه ی  له سه ر  نه كه ین  كاریش  ئه گه ر  ته نانه ت 

ده ستده كه وێت«.  ئۆگه ندا  له   له گه ڵئه وه شدا  به اڵم  جیهان، 

شكستهێنانی  به   سه باره ت  كرا  كۆنی  له   پرسیار  كاتێك 

له   به ره نگاربوونه وه   بۆ  خواوه ند  سوپای  بزووتنه وه ی 

شێوه یه كی  به   سیاسییه كانی  ئامانجه   باڵوكردنه وه ی  رووی 

به كارهێنانی  به   »خه ڵك  وت��ی:  وه اڵم��دا  له   به رفراوانرت، 

پڕوپاگه نده  شه ڕ ده كه ن، به اڵم من به و پێیه ی پیاوی شه ڕی 

زانیارییانه ی  ئه و  نه گه یشتومه ته  هه موو  پارتیزانیم، هێشتا 

تره وه   كه سانی  ل��ه الی  یان  موسیڤینییه وه   له الیه ن  كه  

گونجاوم  پڕوپاگه نده ی  ده زگایه كی  چونكه   پێمده گات، 

بۆ  به ره نگاربوونه وه   بۆ  خواوه ند  سوپای  نه توانینی  نییه ». 

باوه ڕپێهێنه ر،  و  كاریگه ر  میدیایی  سرتاتیژێكی  گرتنه به ری 

به   ئۆگه ندا  حكومه تی  پڕوپاگه نده یی  هێزی  بوونی  له پاڵ 

كه ڵكوه رگرتن له  ناوبانگی باشی له  جیهاندا و كه ڵكوه رگرتن 

كه   هاوكاری  و  كۆمه ك  ئاژانسه كانی  زۆره ی  ژم��اره   له و 

ئه مانه   بێگومان  فه رمی،  هێڵی  قبوڵكردنی  بۆ  ئاماده ن 

هه مووی هۆكار بوون بۆ درێژه كێشانی گێژاوی توندوتیژی 

له و واڵته دا. بێگومان سوپای خواوه ند بۆ به ره نگاربوونه وه  

شێوازی نامرۆڤانه ی له  ئۆگه ندا و سودان پێكه وه  به كارهێنا 

سه ركردایه تی  ئه وه بوو  ئامانجه كانی.  به دیهێنانی  بگاته   تا 

راستیه ی  ئه و  ئاشكرا  به   2006دا  ته موزی  له   سوپایه   ئه و 

لێبوردنی  داوای  تاكتیكه كانیدا  له پای  به ڵكو  رایگه یاند، 

كرد، النیكه م له  به رامبه ر نوێنه رانی كۆمه ڵگه كانی باشوری 

سودان. خودی جۆزیف كۆنی وتی: »ناتوانم بڵێم كه  ئێمه  

شه ڕێكی  مۆسیڤینی  بڵێم  یان  ده كه ین،  خاوێن  شه ڕێكی 

نه گریس ده كات، وتنی ئه مه یان قورسه  چونكه  ته نها خودا 

له  شه ڕی خاوێن ئاگاداره ».

سه رچاوه كان: 

ماڵپه ڕی )معرفة (، جه زیره  نێت، bbc، ویكپیدیا       

/http://www.marefa.org/index.php

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

10/2/movementsandparties/2014

_160303/03/http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016

lord_resistance_army

https://ar.wikipedia.org/wiki
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كۆمۆنیسته  ماوییه كان وه ك 
بزووتنه وه یه كی توندڕه و گه شه  ده كه ن
سه ده ی بیست و یه ك سوپرایزی زۆری بۆ نیپاڵ پێیه 

جان لوك راسین*



130

ئایدیا دیپلۆماتیك

به  لـ بۆ وه   هه ڵگه ڕانه وه   بزووتنه وه ی  رووبه ڕووی  نیپاڵ  واڵتی  1996وه   ساڵی  له  
سه ركردایه تی حزبی كۆمۆنیستی ماوی نیپاڵی، كه  به  )ماشال( ناسراوه. له  پشت 
چاره نوسی نادیاری ئه و شانشینه  دێرینه  تارمایی هه ژموونی دراوسێ گه وره كانی 
به سه ریدا زاڵبووه ، به  تایبه تی چین كه  ده یه وێت له  تیبته وه  رێگه ی به ره و نیپاڵ 
و هندستان بدۆزێته وه . له وه تای هه ڵگه ڕاوه  ماوییه كانی نیپاڵ  وه ك تیرۆریست 
ناسێنراون، ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا و به ریتانیا چه ك و شاره زاكانیان 
پێشكه شی حكومه تی كاتماندۆ ده كه ن. ره وشی ئاژاوه  و ئاڵۆزی ناو نیپاڵ جۆرێك 

له  ناسه قامگیری و دڵه ڕاوكێی خستۆته  ناو گه مه ی سیاسی واڵتی هیماالیا.

 

1996دا  ساڵی  له   كه   ناكۆكییانه ی  ئه و  چوارچێوه ی  له  

بزووتنه وه ی  لێكه وته وه ،  كه سی   8000 نزیكه ی  كوژرانی 

ه��ه ڵ��گ��ه ڕان��ه وه ی چ��ه ك��داری خ��اوه ن ب��ی��روڕای ماوی 

لێره دا  گرتووه .  نیپاڵدا  گرنگی  به شێكی  به سه ر  ده ستی 

نه وه یه ك  دواكه وتنی  له گه ڵ  هاوكات  ماوی  بزووتنه وه ی 

نیپاڵ كتومت ده چێته وه   له  واڵتی  تردا  نه وه كه ی  له گه ڵ 

لینینی  ماركسی  بزووتنه وه ی شۆرشگێڕیی  سه ر رێچكه ی 

شه سته كانی  ده یه ی  له   هندستان  خۆرئاوای  به نگالی  له  

سه ده ی رابردوو. چوونه  سه نگه ری بزاڤی ناكسالی به نگالی 

ره گ  حاڵه ته كه شدا  هه ردوو  له   پێویستبوو،  هه نگاوێكی 

و ریشه ی توندڕه وی چه پگه را به دیده كه ین، كه  خه باتی 

چه كداری به رپا كردووه ، له  كاتێكدا كه  هێزه  كۆمۆنیستیه  

له   به شداریكردن  له سه ر  بوون  ره زامه ند  كالسیكییه كان 

به شێكی  بوونه   نیپاڵ  ماوییه كانی  هه ڵبژاردندا.  گه مه ی 

ئه و  كاتێكدا  له   سێقۆڵی،  سیاسی  گه مه ی  له   گرنگ 

حكومه ته ی كه  كۆشكی پاشایه تی دایمه زراند له ناو حزبه  

كاته دا  له و  بوو.  بااڵده ست  په رله ماندا  ناو  سیاسییه كانی 

شه ڕی میللی و قۆناغه كانی دانوستان و دیالۆگ له  نێوان 

دووسه ره   حكومه تێكی  كه   شۆڕشگێڕه كان  و  ده سه اڵت 

رابه رایه تی ده كردن، له  تیرۆیسیانی بزووتنه وه كه  )بابورام 

به   نارساو  )پوشپا داهال(ی  پاتارای( و سه رۆكی حزبه كه  

برباشاندای ترسناك پێكهات. 

كۆنگره ی  حزبی  نێوان  هاوپه یامنێتی  1990دا  ساڵی  له  

ده سه اڵتی  توانی  نیپاڵی  كۆمۆنیستی  حزبی  و  نیپاڵی 

رێگه ی  له   ئه وه ش  بسه پێنێت،  )بیراندا(دا  شا  به سه ر 

به هێزه وه   جه ماوه ری  هه ڵگه ڕانه وه یه كی  سه رهه ڵدانی 

بوو، بۆ كاركردن به پێی سیستمێكی پاشایه كی ده ستوری 

دامه زرێرناو له سه ر بنه مای دیموكراتی په رله مانی. ئه وه ش 
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له  ئه نجامدا بووه  هۆی هه ڵگیرسانی شۆڕشێكی كرده یی له  

ده وڵه تێكدا كه  بۆ ماوه ی سه ده یه ك له الیه ن بنه ماڵه یه كه وه  

پاشان  ك��راوه،  فه رمانڕه وایه تی  پشتاوپشت  شێوه ی  به  

له الیه ن چه ند پاشایه كه وه  حوكمی كرا، كه  رێگه یان نه ده دا 

كۆنگره ی  حزبی  سه رئه نجام  كاربكه ن.  سیاسییه كان  حزبه  

له  هه ڵبژاردنه كانی ساڵی 1991دا سه ركه وت، به اڵم  نیپاڵی 

حزبی كۆمۆنیستی نیپاڵی )UML(، كه  به  یه كێتی ماركسی 

حزبی  هاوپه یامنی  بووه   نزیكه وه   له   ن��ارساوه ،  لینینی   –

كۆنگره دوایئه وه ی سه رله نوێ هه ندێك له  باڵه  جیابۆوه كانی 

خسته وه  ژێر باڵی خۆی و بۆ ماوه ی ساڵێك له  نێوان 1994-

كۆمۆنیستی  باڵی  به اڵم  گرته ده ست.  واڵتی  حوكمی   1995

به ره و  حزبه كه   هه ڵخلیسكانی  له   ره خنه ی  كه   رادیكاڵی، 

حزبی  1995دا  ساڵی  له   گ��رت،  په رله مانی  سیستمی 

له   و  دامه زراند   )PCN-M( نیپاڵی  ماوی   – كۆمۆنیستی 

ساڵی داهاتوودا بانگه شه ی بۆ شه ڕی میللی كرد. ئه و حزبه  

به  كاركردن له سه ر پرۆگرامێكی )40( خاڵی،  پشتی به ست 

كه  ئاوێته یه ك بوو له  داواكارییه  سیاسی و كۆمه اڵیه تییه كان 

ئیمپریالیسته   دژی  له   ناسیۆنالیستییه كان  ئامانجه   و 

حزبی  هندییه كان.  ف��راوان��خ��وازه   و  ئه مه ریكییه كان 

كۆمۆنیستی – ماوی نیپاڵی له  دروشمی )زه وی بۆ جوتیاران( 

په راوێزخراوه كان  چه مكی  دژی  له   خه باتكردن  روویكرده  

كه   نیپاڵی،  گه لی  توێژه كانی  و  چین  نێوان  له   جیاكاری  و 

له گه ڵ  كچان  یه كسانكردنی  هه روه ها  هندۆسه (،  )%86ی 

نێوان  له   بابه تی میرات و یه كسانی دروستكردن  له   كوڕان 

سه رجه م زمانه كانی نیپاڵ )له  كاتێكدا 12 زمانی تر بوونی 

هه مووی  ئه مانه   سه ره كیه (.  نیپاڵی  زمانی  به اڵم  هه یه ، 

خواست و داواكاری كۆمه اڵیه تی و كولتورین، كه  هه ڵگری 

ئایدیۆلۆژیایه كی شۆڕشگێڕانه ن. 

پوشپا داهال، سەرۆکی بزوتنەوەی ماویی نیپاڵ                           پیدیا بەهانداری، سەرۆکی نیپاڵ
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نیپاڵی  م��اوی  كۆمۆنیستی  حزبی  سیاسییه وه   رووی  له  

ده كات،  عه ملانی  ده وڵه تێكی  دامه زراندنی  بۆ  بانگه شه  

ئه گه ر بزانین كه  شانشین تاكه  ده وڵه ته  كه  به  ره سمی ئایینی 

دامه زراندنی  داوای  هه روه ها  بنه ما،  كردووه ته   هندۆسی 

هه ڵوه شاندنه وه ی  و  دامه زراندن  نوێی  ئه نجومه نێكی 

البردنی  باسی  بێئه وه ی  ده كات  موڵكدارێتی  ئیمتیازه كانی 

دوو  له   نیپاڵ  ماوییه كانی  بكات.  خاوه ندارێتی  مافی 

هه رێمی خۆرئاوای ئه و واڵته  )رۆلبا( و )رۆكوم( ده ستیان به  

كار و چاالكییه كانیان كرد، كه  له  بنه ڕه تدا مۆڵگه ی چه پی 

توندڕه و له و دوو هه رێمه یه . ماوییه  توندڕه وه كان له  رووی 

سرتاتیژییه وه  پشتیان به  بیری ماو به ستووه ، كه  له سه ر بنه مای 

»گه مارۆدانی شاره كان له  رێگه ی گونده كانه وه » دروستبووه ، 

ئه وه ش له  چوارچێوه ی بارودۆخی رسوشتی گونجاو بۆ كاری 

میلیشیاكانی چیا. ئه و گروپه  شۆڕشگێڕییانه  به  كارامه ییه كی 

كارده كه ن  ئیتنییه كان  ناسنامه   له سه ر  بێهاوتا  ده زانن چۆن 

له  رێگه ی گه مه كردن له سه ر جیاوازی نێوان ئه و كولتورانه ی 

هه یه ، له  هه مان كاتیشدا ئه وانه ته نها الیه نن كه  ده توانن 

به وپه ڕی هێزه وه  دابه زنه  ناو ناوه نده  گشتییه كان له  كاتی 

بێبه شبوونی ئابوری گه لێكی نقومبوو له ناو پاشكه وتوویی و 

هه وڵده ر بۆ كۆچكردن به ره و هندستان به  مه به ستی چوونه  

ناو ریزه كانی »كه تیبه كانی گۆركا«ی به ناوبانگ. 

بزووتنه وه ی ماوی له  جێمۆڵگه  گوند ییه كانیان له  ناوه ڕاستی 

خواسته كانی  نێوان  له   پێداگری  به هۆی  نیپاڵ  خۆرئاوای 

خه ڵك و ئه و توندوتیژییه ی كه  گۆڕاوه  بۆ جۆرێك له  تیرۆر، 

بوونی خۆی سه پاندووه. باند و میلیشیا و دادگا میللییه كانی، 

كاریگه ری  ده كات ،  پاكتاو  چینایه تیخوازه كان  دوژمنه   كه  

بێزراو، كه   پۆلیسی  له  هه مبه ر هێزی  خۆی دروستكردووه  

پاشا )بیرندرا( به  تایبه تی رایسپاردووه  بۆ ئه نجامدانی كاری 

گیاندێردا، پادشای کۆچکردوی نیپاڵ                                              بیراندرا، پادشای نیپاڵ
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تادێت  نیپاڵ  ماوی  بزووتنه وه ی  داپڵۆسین.  و  توندوتیژی 

ده سه اڵتی خۆی به سه ر ناوچه  هاوبه شه كاندا، كه  به ره  به ره  

الوازه كه یه وه .  لۆكاڵییه   حكومه ته   ده سه اڵتی  ژێر  ده كه ونه  

هه رێم   )75( كۆی  له   ماوی  بزووتنه وه ی   2001 ساڵی  له  

له   و  گرت  نیپاڵدا  هه رێمی   )5( به سه ر  ده ستی  النیكه م 

)25( هه رێمی تریشدا پێگه  و كاریگه ری په یداكرد. له  یه كی 

قه سابخانه یه كدا  ئه نجامی  له   2001دا  ساڵی  حوزه یرانی 

كۆتایی به  بنه ماڵه ی پاشایه تی هێرنا، كاتێك میری جێنشین 

له   ته قه   پێشئه وه ی  خێزانیدا  ئێواره خوانێكی  له   )دیپندرا( 

خۆی بكات، هه موو كه سوكاره كه ی كوشت و خۆیشی دوای 

له   كه   )جیانیندرا(  ناوی  به   مامێكی  ته نها  مرد.  رۆژ   )3(

بووه   مابوو،  ژیاندا  له   نه بوو  له وێ  رۆژی كوشتارگه له كه دا 

جێنشینی راسته وخۆی پاشای كوژراو. به  پێچه وانه ی ئه وه ی 

باس له  شێتبوون به هۆی بارێكی ده روونی دژواره وه  ده كات، 

رووداوه   ئه و  كه   بڕوایه دان  له و  نیپاڵییه كان  له   ژماره یه ك 

پیالنگێڕی بووه . ئه مه  بۆچوونی ماوییه كانیشه ، هه رچه نده  

تا ئێستا ئه وه  نه سه ملێرناوه  كه  ئایا پیالن بووه یان نا له  دژی 

ئاسته ی كه  هه رگیز  ئه و  تا  )بیرندرا (،  نیپاڵ  لیرباڵیی  پاشای 

شۆڕشگێڕه كان  دژی  له   واڵته كه ی  سوپای  نه بوو  رازی 

به كاربهێرنێت.  

كاتێك شا جیانندرا چووه  سه ر ته ختی پاشایه تی، ماوییه كان 

كاتێكدا  له   كرد،  رژێمه كه ی  ئاراسته ی  كوشنده یان  گورزی 

و  پیشاندا  الوازی  ده سه اڵتدار  نیپاڵی  كۆنگره ی  حزبی 

بۆ  بگیرێته به ر  پێویستبوو  كه   سیاسه ته   ئه و  ئاستی  له  

ببووه   هه ڵگه ڕانه وه ،  و  یاخیبوون  رووبه ڕووبوونه وه ی 

چه ند به شێكه وه و له  ئه نجامی ئه وه شدا زیانی به ركه وت. 

گیریگا  حكومه ت  سه رۆكی  2001دا  ساڵی  ته مووزی  له  

باهادۆر  شیر  و  له كاركێشایه وه   ده ستی  ك��وارۆال  براساد 

پێیوابوو  كه   گرته وه ،  شوێنی  حزبدا  سه رۆكایه تی  له   دویبا 

ماوییه كان هه وڵده ده ن بۆ دۆزینه وه ی ده رچه یه كی سیاسی 

نیپاڵ ماوییەکانی  کۆمۆنیستە  خۆپیشاندانێکی 
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و ده ربازبوون له و قه یرانه ، چونكه  حزبی كۆمۆنیستی ماوی 

نیپاڵی په یوه ندییه كانی له گه ڵ حزبه  چه په كانی ناو په رله مان 

حكومه ت  و  نیپاڵی  ماوی  كۆمۆنیستی  حزبی  به هێزكرد. 

گه یشتنه  رێككه وتنێك بۆ راگرتنی شه ڕ و ئاگربه ست، پاشان 

ده ستیان به  دانوستان كرد، به اڵم كۆبوونه وه كانی مانگه كانی 

2001 شكستیان  ساڵی  دووه می  و ترشینی  ئه یلول  و  ئاب 

هێنا. دویبا چه ند چاكسازییه كی راگه یاند و هه ندێك خاڵی 

نیپاڵی  ماوی  حزبی  كۆمه اڵیه تی  به رنامه ی  ناو  گرنگی 

داواكارییانه   ئه و  ده ستبه رداری  نه یتوانی  به اڵم  گرته خۆ، 

بێت كه  په یوه ندییان هه بوو به  البردنی ده ستور بۆ ئه وه ی 

رێگه  له به رده م دروستبوونی سیستمی كۆماریدا وااڵ بكات. 

له   ده ستپێكرد،  ئاراسته دا  دوو  به   تێكۆشانیان  ماوییه كان 

رۆژ   )3( ماوه ی  بۆ  گشتیان  مانگرتنێكی  سیاسیه وه   رووی 

له  سه رتاسه ری واڵتدا  له  رووی سه ربازیشه وه   ده ستپێكرد، 

راسته وخۆ  و  كرد  هێرشكردن  و  ئۆپه راسیۆن  به   ده ستییان 

سوپایان كرده  ئامانج، له  كاتێكدا شا جیاندرا به  پێچه وانه ی 

دژیان  له   سوپای  بیرندرا (وه  كۆچكردوو  )پاشای  براكه ی 

به كارهێنا.  

له سه ر راسپارده ی حكومه ت، پاشا له  26ی ترشینی دووه می 

»شۆڕشگێڕه كان«  لێره وه   و  راگه یاند  نائاسایی  باری   2001

بوونه »تیرۆریست« و سوپا بڕیاریدا به  هاوكاری راوێژكاره  

ئه مه ریكییه كان له ناویانبه رێت، به  تایبه تی له  دوای وه زیری 

كامتاندۆ  بۆ  پاوڵ(  )كۆڵن  ئه مه ریكا  كاته ی  ئه و  ده ره وه ی 

سوك  چه كی  سه ردانه یدا  له و  پاوڵ  2002دا.  سه ره تای  له  

پاشا  كرد.  نیپاڵ  حكومه تی  پێشكه شی  دارایی  یارمه تی  و 

نائاسایی  باری  حكومه ت  سه رۆكی  داوای  له سه ر  جیاندرا 

براساد  گیریگا  به اڵم  درێژكرده وه،  مانگ   )3( ماوه ی  بۆ 

كواراال )دویبا(ی له  سه رۆكایه تی حزبی كۆنگره  ده ركرد له  

ترسی به هێزبوونی ده سه اڵتی پاشا. له  هه مانكاتدا رابه ری 

ئاگربه ست  ده ستپێكردنی  بۆ  بانگه شه ی  دوو  ماوییه كان 

بۆ  كرد.  چڕتر  ئۆپه راسيۆنه كانی  سوپاش  و  ره تكرده وه  

ده ستپێكردنی  داوای  )براشاندا(  ه��اوڕێ  یه كه م  ج��اری 

پاشایه تی  كۆشكی  و  سیاسییه كان  حزبه   له گه ڵ  دانوستانی 

دانپێدانان  بۆ  رێگه یه ك  وه ك  ئه وه   به اڵم  كرد،  سوپا  و 

كانوونی  مانگی  كۆتایی  له   قه ڵه م.  درایه   پاشا  رۆڵی  به  

له   راگه یاند،  ئاگربه ستیان  ماوییه كان  2003دا  دووه م��ی 

تێوه گالبوون،  په رله مانه وه   له   نزیكه كان  هێزه   كاتێكدا 

شۆڕشگێڕه كاندا  له گه ڵ  دانوستانیان  پاشا  پیاوه كانی  به اڵم 

له سه ر  چاالكییه كانیان  كارو  له   به رده وامبوون  كه   ده كرد، 

له سه ر  پێكهاتن   2003 ئاداری  مانگی  له   هه ردووال  زه وی. 

سه ركه وتنێكی  ماوییه كان  بۆ  ئه وه ش  نیازپاكی،  سیستمی 

گه وره  بوو، كه  به  شێوه یه كی ژیرانه  گه مه كه یان به ڕێوه برد. 

رێككه وتنه كه  رێگه ی له په نابردنی هه ردووال بۆ به كارهێنانی 

بۆ  شه رعییه تی  له   جۆرێك  ئ��ه وه ش  گ��رت،  توندوتیژی 

به   گه ڕانده وه   نیپاڵی  ماوی  كۆمۆنیستی  حزبی  ده سه اڵتی 

له   میللی(.  رزگاری  )سوپای  واته   سه ربازیه كه شیه وه ،  باڵه  

سه رجه م  به شداریكردنی  داوای  ماوییه كان  كاتدا  هه مان 

ئاشتی و چاكسازیدا كرد  پرۆسه ی  له   هێزه  سیاسییه كانیان 

تاوه كو شكۆ بۆ هه موو هێزه  په راوێزخراوه كان بگه ڕێته وه  

پاشایه تی  سیستمی  هه ڵوه شاندنه وه ی  داوای  بێئه وه ی 

بكه ن.

په راوێزخستنیان  مه ترسی  به   هه ستیان  سیاسییه كان  حزبه  

كرد، بۆیه  له  ئایاری ساڵی 2003 ده ستیان به  بزووتنه وه یه كی 

ناڕه زایی گه وره  كرد، له و كاته دا سه رۆكی حكومه ت لۆكندرا 

ئامانجی  به   له  پۆسته كه ی كێشایه وه   باهادۆ شاند ده ستی 

بۆ  ئاماژه یه كه   ئه وه ش  نیشتامنی،  پێكهاتنی  بۆ  ئاسانكاری 

هێرشی  بێگومان  واڵته دا.  له و  باو  سیاسی  ناسه قامگیری 

له  چوارچێوه ی ئه و ناكۆكییانه ی كه  له  ساڵی 1996دا 
كوژرانی نزیكه ی 8000 كه سی لێكه وته وه ، بزووتنه وه ی 
هه ڵگه ڕانه وه ی چه كداری خاوه ن بیروڕای ماوی ده ستی 

به سه ر به شێكی گرنگی نیپاڵدا گرتووه 
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وایكرد  بیرندرا  شا  بوو،  گرفتێك  له خۆیدا  خۆی  ماوییه كان 

ته شه نه  بكات، به اڵم براكه ی كه  شوێنی گرته وه  زۆر وریاتر 

بوو، توانی دۆخی یاخیبوون به كاربهێنێت بۆ ئه وه ی هێزه  

بكات،  په راوێز  په رله مانی  سیستمی  الیه نگره كانی  سیاسیه  

بۆ  هه وڵدانی  به   ده ك��رد  تۆمه تباریان  كه   هێزانه ی  ئه و 

نیپاڵ.  له   چه وسێنه ر  رژێمێكی  دروستكردنووه ی  دووباره  

مه ترسیدارتر  له وه   زۆر  قه یرانێكی  ماوییه كان  پێگه ی  به اڵم 

هه ندێك  واده ك��ات   كه  بونیادی  قه یرانێكی  ده رده خ��ات، 

له   دوورتر  دۆخێكی  لێبكات،  پشتیوانيیان  گرنگ  ناوه ندی 

پارچه  چارچه كردنی ناوچه كانی ژێر ده سه اڵتی میلیشیاكان 

و ئه و تیرۆره ی كه  به  )شه ڕی گه ل( ناوزه د ده كرێت.

رێزگرتنی  بۆ  بانگه شه كردن  و  سته مكاری  ره تكردنه وه ی 

فره یی و به نه ته وه كردنی پرۆژه ی ئابووری دژ به  هندستان، 

بوون  هۆكار  و  ده نگیدایه وه  داواكارییه كه   چه ند  هه موو 

نیپاڵ.  له   ماوی  بزووتنه وه ی  هه ڵكشانی  و  گه شه كردن  بۆ 

ده رفه تن  چاوه ڕێی  ماوییه كان  بڵێین  ئه گه ر  قورسه   ئه مڕۆ 

بۆ به رپاكردنی شۆڕشێكی ریشه یی یان به شداریكردنیان له  

بونیادنانی ده سه اڵتێك، كه  رێگه یان پێده دات هه ندێك بڕگه  

بكه ن.  جێبه جێ  خاڵییه كه یان   )40( به رنامه   ناو  ماده ی  و 

ماوه ته وه  بڵێین هیامالیا وه ك بازنه ی قه یرانه  راگه یه نراوه كان 

یان قه یرانه  شاراوه كان ده مێنێته وه : كشمیر ، نیپاڵ و تیبت 

هه رێمی  له الیه ك  مه ترسییه وه ،  ناوچه ی  دوو  ته نیشتی  له  

شینگیانگی نائارامی چین هه یه  به هۆی گروپی )ئه لویگۆر(ی 

خاوه ن بیری ئیسالمی له  چین، له الیه كی تریشه وه  له  باكوری 

گروپه   جێمۆڵگه ی  بووه ته   كه   هندستانه وه   خۆرهه اڵتی 

زه به لالحی  دوو  نێوان  له   نیپاڵ  به مجۆره   جوداخوازه كان. 

ماوی  شۆڕشێكی  كاتێكدا  له   قه تیسكراوه ،  ئاسیادا  ئه تۆمی 

بیری  ئێستادا  له   مێژووه ی  ئه و  بزاڤی  له   بووه ،  به رپا  تێدا 

سیاسی به هه ژموون ده ینوسێته وه  دواكه وتووه  ، له  كاتێكدا 

سه ده ی  چونكه   لێبكرێت،  چاودێری  نزیكه وه   له   پێویسته  

بیست و یه ك سوپرایزی زۆری بۆ نیپاڵ پێیه .  

* جان لوك راسین: به ڕێوه به ری توێژینه وه كان له  سه نته ری 

نیشتامنی لێكۆڵینه وه  زانستییه كانی تایبه ت به  هندستان و 

باشوری ئاسیا.          

سه رچاوه :              

http://mondiploar.com/juil03/articles/racine.htm

بارودۆخی سیاسیی نیپاڵ ئاڵۆزو ناسەقامگیرە
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رێكخراوی توندڕه وی )كاخ(ی ئیسرائیلی
به رنامه  کانی، ئامانجه كانی، ستراتیژی داهاتووی
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ویالیه ته   ل��ه   ج��ول��ه ك��ه   ن��اوه ن��ده ك��ان��ی  و  ده زگ���ا 

له   ده پ��اراس��ت  خۆیان  ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی 

ئه وه ش  كاخ،  رێكخراوی  چاالكییه كانی  ك��رده وه  و 

ب��ه ه��ۆی رسوش��ت��ی ت��ون��دڕه وان��ه ی ج��م��وج��ووڵ و 

سنوردار  رێكخراوه   ئه و  كاره كانی  چاالكییه كانیه وه . 

ده سه اڵتدارانی  له الیه ن  كاهانا  حاخام  كاتێك  بوون 

ساڵی  له   دوای��ی  ب��ه اڵم  ك��را،  ده ستگیر  ئه مه ریكاوه  

رێكخراوی  ئیرسائیل.  بۆ  بچێت  بڕیاریدا  كاهانا   1971

له خۆگرتووه ،  جوله كه ی  تیرۆریستی  كۆمه ڵێك  كاخ 

و  ت��ون��دڕه و ی  له   درێ��ژن  مێژوویه كی  خاوه نی  كه  

)گورگ(  به   كه   هزئێف،  ئیلی  له وانه   ره گه زپه رستیدا، 

جوله كه یه كی  ده رك��ردووه  و  ناوبانگی  )پیاوكوژ(  و 

له   و  ی��ه ه��ودی  ب��ووه ت��ه   پاشان  ب��ووه ،  نایه هودی 

گ��ه ڕان��ه وه ی  دوای  و  ب��ووه   سه رباز  ڤێتنام  ش��ه ڕی 

په الماره   له   یه كێك  له   گیرساوه ته وه ،  ئیرسائیل  له  

له   تر  یه كێكی  كوژراوه .  فه له ستینییه كدا  فیداییه كانی 

لێرنه ر ( )یوئیل  ناوی  كاخ  رێكخراوی  دامه زرێنه رانی 

بۆ  هه وڵدان  تۆمه تی  به   1975دا  ساڵی  له   كه   ه ، 

ئه و  ده ره وه ی  وه زیری  كیسنجه ر  هێرنی  تیرۆركردنی 

له   جارێكیرت  پاشان  كرا،  ده ستگیر  ئه مه ریكا  كاته ی 

ئیسرائیلی  رێكخراوێكی  ناوی  دێت،  )به مجۆره (  مانای  به   عیبریه   وشه یه كی  )كاخ( 
)زایۆنیستی( سیاسی تیرۆریستیه،   ساڵی 1968 له الیه ن حاخام مائیر دێڤید كاهانا 
له  ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا دامه زرێنراوه ، كه  به  گرنگترین سه ركرده كانی 
رێكخراوه كه  داده نرێت. ئه و رێكخراوه  دروشمه كانی به مشێوه یه  داڕشتووه : )ده ستێك 
رێكخراوه   ئه م  دیدگای  به   واته   شمشێر(،  تریش  ده سته كه ی  هه ڵگرتووه ،  ته وراتی 
و  ته ورات  له   بریتییه   زایۆنیزم  ئاواته كانی  و  هیوا  به دیهێنانی  به ره و  رێگه   تاكه  
بێگومان  ئه وه ش  ته ورات(،  ناوه رۆكی  به   كاركردن  چه كداری،  )توندوتیژی  شمشێر 
)گابۆتینسكی(یه .  توندڕه و  ئیسرائیلی  رابه ری  وته كانی  له   هه ندێك  ده نگدانه وه ی 
جوله كه نشینه كانی  گه ڕه كه   دانیشتوانی  له   به رگریكردنی  ئه ركی  رێكخراوه   ئه م 
شاره كانی ئه مه ریكای خسته  سه ر ئه ستۆی خۆی، له  ترسی ده ستدرێژی و هه ڕه شه ی 
له  دژی  و چاالكییه كانی  كار  پاشان  كاریانده كرد.  ئیسرائیل  دژی  رێكخراوانه ی  ئه و 
یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   له ناو  سۆڤێتییه كان  دیپلۆماسیه   شانده   و  داموده زگاكان 
سۆڤێتی  یه كێتی  فشاره كانی  به رامبه ر  له   ناڕه زاییه ك  وه ك  ئاراسته كرد،  ئه مه ریكا 
ئه و  به ڕووی  ده رگاكان  داخستنی  و  جوله كه كان  نیشته جێبووه   به رامبه ر  له   جاران 

جوله كانه دا كه  ده یانویست كۆچ بكه ن بۆ ده ره وه .

کـ
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گه نجانی  له   تیمێك  رێكخستنی  تۆمه تی  به    1982 ساڵی 

ئه قسا  مزگه وتی  په الماردانی  بۆ  جوله كه   كچی  و  كوڕ 

یه كێكی  دایان  یوشی  هه روه ها  ده ستگیركرا.  قودس  له  

به هۆی  به اڵم  كاخ،  رێكخراوی  دیاره كانی  كه سه   له   تره  

سه ركردایه تیكردن،  له سه ر  كاهانا  مائیر  له گه ڵ  ناكۆكی 

له  رێكخراوه كه  كشایه وه  و له  ساڵی 1980دا به  تۆمه تی 

ده ستگیركرا.  عه ره ب  شۆفێرێكی  كوشتنی  بۆ  هه وڵدان 

كه   ده ك��ه ن،  به وه   ئاماژه   هه ندێك  ئه وه ی  س��ه ره ڕای 

خوێندنی  هیچ  به اڵم  حاخامێكه ،  پێیه ی  به و  كاهان 

به خۆی  نازناوه ی  ئه و  خۆی  به ڵكو  وه رنه گرتووه ،  دیینی 

ئاژانسی  بۆ  كاری  ماوه یه ك  كاهانا  مائیر  به خشیوه . 

لێكۆڵینه وه   نوسینگه ی  و   CIA ئه مه ریكا  هه واڵگری 

به رگری  كۆمه ڵه ی  پاشان  كردووه،   )FBI( فیدرالییه كان 

دامه زراندووه  ،  ئه مه ریكا  له   )كاخ(  به   نارساو  یه هودی 

)حیا( گروپی  یه كه م  گ��روپ:  دوو  بۆ  دابه شبووه   كه  

ئاژه ڵ  یان  دڕنده   واتای  به   عیربیه   وشه یه كی  كه   یه ، 

دوای  فكر(.  و  زانست  )خه ڵكی  ناویرنا  دووه م  دێت، 

چاالكییه كانی  و  كار  كاخ  1971دا  ساڵی  له   ماوه یه ك 

دووه م  گروپی  ده ستبه رداری  و  ئیرسائیل  بۆ  گواسته وه  

بۆ  گۆڕا  1973دا  ساڵی  هه ڵبژاردنه كانی  له پێش  که   بوو 

كاهانا  )كاخ(.  ناوی  به   توندڕه و  سیاسی  رێكخراوێكی 

1981دا  و   1977 و   1972 ساڵی  هه ڵبژاردنه كانی  له  

به اڵم  پااڵوت،  ئیرسائیلی  كنێستی  ئه ندامێتی  بۆ  خۆی 

بچێته   ت��اوه ك��و  بێنێت  پێویست  ده نگی  نه یتوانی 

سیاسی  هه لومه رجی  گۆڕانی  له گه ڵ  هاوكات  كنێست. 

توندڕه وه كانی  ئایینییه   دیباجه   گه شه سه ندنی  و 

هه روه ها  توندڕه و،  عه ملانی  راستڕه وی  و  جوله که  

دژی  له   دوژمنایه تی  هه ستی  زی��ادب��وون��ی  به هۆی 

به   ده ستی  په راوێزه وه   له   كاخ  رێكخراوی  عه ره به كان، 

كاتێك  تایبه تی  به   ناوه ند،  به ره و  كرد  جموجووڵه كانی 

1984 خۆی بۆ كنێستی  كاهانا له  هه ڵبژاردنه كانی ساڵی 

ده نگی   )26000( نزیكه ی  و  كرد  كاندید  ئیرسائیل 

دام��ه زراوه ی  به اڵم  كنێست،  ناو  چووه   به ده ستهێناو 

كاهانا  مه ترسی  به   هه ستی  ئیرسائیل  له   ده سه اڵتدار 

هه ستا  بۆیه   ئیرسائیل،  ده وڵه تی  ناوبانگی  له سه ر  كرد 

مه به ستی  به   هه ڵبژاردنه كان  یاسای  هه مواركردنی  به  

بۆ  بانگه شه   كه   حزبانه ی  ئه و  هه موو  قه ده غه كردنی 

و  كینه   و  رق  هه ستی  وروژاندنی  و  ره گه زی  جیاكاری 

موشێ دایان                                                                               کاهانا، دامەزرێنەری رێکخراوی کاخ
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ده كه ن.   عه ره ب  دژی  له   دوژمنایه تی 

تێڕوانینێكی  ك��اخ  رێ��ك��خ��راوی  سیاسی  ب��ی��روڕای 

جوله كه   نێوان  له   هاوبه ش  )تێڕوانینی  مه شیحانیه  

گه لی  رزگاربوونی  پێیوایه   كه   مه سیحییه كاندا(،  و 

رێگه ی  ل��ه   ب���ه اڵم  ن��زی��ك��ب��ۆت��ه وه ،  پ��ی��رۆز  ی��ه ه��ودی 

البردنی  و  داگیركراوه كان  ناوچه   به ده ستهێنانه وه ی 

واته   هه یكه ل  شاخی  له   نامۆ  په رستنێكی  جۆره   هه موو 

ده ركردنی  و  ئه قسا(   مزگه وتی  و  پیرۆز  )حه ره می  له  

فه له ستین  خاكی  ل��ه   جوله که   دوژم��ن��ان��ی  ه��ه م��وو 

ره تده كاته وه ،  زایۆنییانه   دیباجه   ئه و  كاهانا  دێته دی. 

خۆرئاوا  شارستانیه تی  كاریگه ری  ژێر  كه وتوونه ته   كه  

پێداگریش  سۆسیالیستییه كان،  و  دیموكراتی  به ها  یان 

رقئه ستوريی  دیینی  جوله که   كه   ده كات  ئه وه   له سه ر 

جوله که یه کی  من  ده یگوت:  كاهانا  له به رئه وه   هێزه ،  و 

عیربانیه   كه   ئه وه ی  بڵێت  نه بێت  ئاماده   نابینم  باوه ڕدار 

كردوویانه،   نون  بن  یوشع  سه رده می  له   كه نعانییه كان 

بۆچوونی  و  دیدگا  به   نه بووه .  دادوه ران���ه   كارێكی 

رقئه ستوره   جوله که ییبوونه   له و  كاتێك  زایۆنیزم  كاهانا، 

جیابۆوه ، هێز و وزه ی خۆی له ده ستدا و هیچ رێگه یه ك 

پێكه وه   جارێكیرت  تاكو  زی��ن��دووك��ردن��ه وه ی  بۆ  نییه  

و  دووفاقی  ئه و  تێپه ڕاندنی  رێگه ی  له   نه به سرتێته وه 

ئاماژه یان  فیش  و  كوك  له   هه ریه كه   كه   په رتبوونه ی 

پێكردووه . 

فێركردنی  و  خوێندن  گشتگیری  گۆڕینی  داوای    كاهانا 

ره وتی  به   لكاندنی  رێگه ی  له   ك��ردووه ،  ئیرسائیل  له  

ئه ندامانی  به   سه باره ت  به اڵم  ته واوه تی.  به   جوله که  

پێیوایه   كاهانا  ی��ه ه��ودی��ی��ه ك��ان،  ده س��ت��ه   و  گ��روپ 

بكه ن، چونكه   كۆچ  ئیرسائیل  به ره و  پێویسته   له سه رییان 

كاهانا  نابێت.  ئاینده یه كیان  هیچ  نه بێت  له وێ  ته نها 

نه فره تلێكراون  گه لێكی  جیهان  جوله كه كانی  پێشیوایه  

رێکخراوی کاخ ئامانجی سەرەکی فراوانخوازیی و لێدانی فەلەستینیەکانە
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و  ده بنه وه   تازه   كۆمه ڵكوژی  پرۆسه ی  رووب��ه ڕووی  و 

گه نده ڵ  جیهاندا  سه رتاسه ری  له   جوله که   دامه زراوه ی 

ئه و  هه بوونی  له   جوله كه كان  چونكه   بووه،  ناپاك  و 

كاتێكدا  له   ناكاته وه ،  ئاگادار  ژیانیان  سه ر  مه ترسیه ی 

كۆتایی  رزگاربوونی  له   له ئێستادا  جوله که   گه لی  كه  

چاوه ڕوانكراو  مه سیحی  یان  )مه شیح(  و  نزیكه   زۆر 

هه موو  به سه ر  هه ڵبژارده   گه لی  و  دێت  دڵنیاییه وه   به  

كه   زایۆنییه ی  ده وڵه ته   ئه و  زاڵده بێت.  تردا  گه النی 

تایبه تی  و  شایسته   ناسنامه ی  رێگه یه وه   له   جوله كه كان 

ئۆرگانی  ده وڵه تێكی  ده كه ن،  به رجه سته   تێدا  خۆیانی 

خوێن  پاكی  و  ره چه ڵه ك  یه كبوونی  له سه ر  دروستبووه   

به سه ر  جوله که کان  ره های  س��ه روه ری  راگه یاندنی  و 

دروستكردنی  رێگه ی  له   داده م��ه زرێ��ت،  فه له ستیندا 

جوله که ی  كولتوری  چوارچێوه ی  له   سه ربه خۆ  ژیانێكی 

ئیرسائیل.  له   ژیان  بواره كانی  به سه ر هه موو  هه ژموندار 

له نێوان  زۆر  لێكچوونێكی  ده كرێت  تێبینی  هه روه كو   

ئۆرگانییه كانی  یاسا  و  كاهانا  زایۆنییه كانی  ئۆرگانیه   یاسا 

ئیتان  مایكل  )هه روه ك  هه یه  نازییه كاندا  نۆرمبێرگی 

الیه كی  له   روونیكردۆته وه (،  ئیرسائیل  كنێستی  ئه ندامی 

هه موو  سڕینه وه ی  داوای  كاخ  رێكخراوی  تریشه وه  

ئیرسائیلی  نه خشه ی  و  ده كات  ئیسالمییه كان  ئاسه واره  

به   چونكه   دیاریكردووه ،  فورات  تاكو  نیل  سنوری  له  

گومانكردن  بۆ  بوارێك  هیچ  رێكخراوه   ئه و  بۆچوونی 

)خاكی  ده ڵێت:  هاتووه   ته ورات  له ناو  ئه وه ی  نییه  و 

فاكته ری  ده بێته وه (.  درێژ  فورات  تاكو  نیله وه   له   ئێمه  

گشتی  به   هه روه ك  گرنگه ،  زۆر  كاخ  فكری  له   جوگرافی 

له  فكری جوله که دا ره نگیداوه ته وه ، چونكه  زه وی له الی 

ده گرێته   ئاده میزاد  كۆمه ڵی  كه   ئامێزه یه   ئه و  كاهانا 

ژیانێكی  خاكه دا  ئه و  له ناو  پێویستده كات  كه   خۆی، 

كۆمه ڵگه ی  تری  خه ڵكانی  ژیانی  له   جیاواز  شایسته  و 

كولتوری  و  نه ته وه یی  په یامی  و  ببه نه سه ر  مرۆڤایه تی 

بۆ  ئامرازێكه   ده وڵه تیش  بگه یه نن،  ئامانج  به   خۆیان 

بگاته   تاكو  گه ل  یارمه تیدانی  و  ئامانجه   ئه و  به دیهێنانی 

و  زه وی  خاوه نی  نه ته وه   چونكه   ئامانجه كانی،  هه موو 

دیاریده كه ن  زه وی  ناسنامه ی  خه ڵكیش  و  سه روه ریيه  

پێچه وانه وه .  به   نه ك 

نهێنی  چ��ه ك��داری��ی  رێ��ك��خ��راوی  دوو  كاهانا  مائیر 

دامه زراند:

رێگاوبان ئاسایشی  لیژنه ی  یه كه م: 

ئه م  ك��ه س.  س��ه دان  گه یشته   ئه ندامه كانی  ژم��اره ی 

چه كدارانه ی  چاودێریكردنێکی  به   هه ستا  رێكخراوه  

سه ر  و  ئیرسائیل  له   گشتی  هاتووچۆی  و  گواستنه وه 

رێكخراوه  ئ��ه و  پاشان  خ��ۆرئ��اوا،  كه رتی  رێگه كانی 

روویكرده  كاری نهێنی و رێكخستنی هه ڵمه ت و په المار 

ده ستربدن  و  فه له ستینییه كان  دژی  له   تۆڵه سه ندنه وه   و 

بۆ ماڵ و كه لوپه له كانیان له  شار و دێهاته كان و له سه ر 

كوژران  زۆر  ژماره یه كی  هۆیه شه وه   به و  رێگاوبانه كان، 

بوون.  بریندار  و 

یه هودا    سه ربه خۆی  ده وڵه تی  رێكخراوی  دووه م: 

ئیرسائیل  ده وڵه تی  بۆ  خۆی  پشتیوانی  رێكخراوه   ئه م 

پێداگریكردن  به   بێت  وابه سته   كاته ی  ئه و  تا  راگه یاند 

مانای  ئ���ه وه ش  ئیرسائیل،  خاكی  ت���ه واوی  ل��ه س��ه ر 

نابێت  ده وڵه ته   ئه و  بۆ  دڵسۆزيی  رێكخراوه كه   وایه  

ئیرسائیل  خاكی  به شێكی  هه ر  ده ستبه رداری  ئه گه ر 

هه یه   ئ��ه وه ی  مافی  رێكخراوه كه   كاته ش  ئه و  بێت، 

ده وڵه تی  و  بگرێت  به سه ردا  ده ستی  هێز  زه بری  به  

به رگریكردن  بنه مای  له سه ر  كه   دامبه زرێنێت،  یه هودا 

ئاسه واره   هه موو  سڕینه وه ی  داوای  كاخ  رێكخراوی 
ئیسالمییه كان ده كات و نه خشه ی ئیسرائیلی له  سنوری 

نیل تاكو فورات دیاریكردووه 
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رێكخراوی  ن��اوی  داده م��ه زرێ��رنێ��ت.  زه وییانه   ل��ه و 

دیكه وه   نهێنی  رێكخراوی  دوو  به   وابه سته شه   كاخ 

به رامبه ر  له   )تیرۆر  رێكخراوی  له   بریتین  ئه وانیش 

خه نجه رییان  ئه وانه ی  واته   )سیكارییم(  و  تیرۆر( 

هه ڵگرتووه . 

ساڵی  له   نیویۆرك  له   كاهانا  مائیر  كوژرانی  دوای  له  

به   ئه مه ریكی  هاواڵتیه كی  ده ستی  له سه ر   1990

به ره وه :  دوو  به   بوو  كاخ  رێكخراوی  میرسی،  ره گه ز 

كاخ،  ناوی  هێشتنه وه ی  له   پارێزگاریكرد  یه كه میان 

ژم��اره ی  و  مه ترسیدارتره   و  گه وره تر  ئه مه یان  كه  

ده بێت،  ك��ه س  س��ه دان  تۆماركراوه كانی  ئه ندامه  

ده بن  كه س  ه��ه زاران  الیه نگرانی  و  دۆس��ت  ب��ه اڵم 

ئیرسائیل  ده سه اڵتی  دژی  و  نین  خوێنده وار  زۆر  و 

عه ره به كانه .  له   رقیان  زۆر  و  وه رده گرن  هه ڵوێست 

كۆچیانكردووه   یه كگرتوه كانه وه   ویالیه ته   له   ئه وانه ی 

ئه م  رێكخستنی  بنكه ی  و  سه ركردایه تی  ترۆپكی 

له   بریتییه   دووه م  به ره ی  به اڵم  پێكهێناوه .  به ره یه یان 

كوڕه كه ی  سه رۆكایه تی  به   حی(  )كاهانا  رێكخراوی 

بچوكرته ،  كاخ  رێكخراوی  له   ئه مه یان  كاهانا.  مائیر 

نهێنی  و  ئاشكرا  به   توندڕه وانه  چاالكی  هه مان  به اڵم 

حه ره می  كوشتارگه لی  ئه نجامی  ئه نجامده دات.  له  

ساڵی  شوباتی   25ی  له  خه لیل  شاری  له   ئیرباهیمی 

)باروخ  توندڕه و  جوله كه ی  ده ستی  له سه ر   1994

چاالكییه كانی  و  كار  ئیرسائیل  حكومه تی  گۆڵدشتاین(، 

هه ڵپه سارد.  حی  كاهانا  و  كاخ  رێكخراوی  هه ردوو 

سه رچاوه كان: 

ویكپێدیا فه له ستین،  زانیارییه كانی  و  هه واڵ  ئاژانسی 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5035

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

  

  آاخركخراوی ری  زرنه بیۆگرافیای مائیر آاهانا، دامه

  مائیر دڤید آاهانا  واوی  ناوی ته
  نیویۆرك 1932ی ئابی 1  دایكبوون له
  (آوشتن) 1990ری  نوڤمبه  مردنرواری  به

  مایكل شا، دڤید سینا  آانی ناوو نازناوه
   ری ركخراوی (آاخ)ه زرنه دامه  یی آاری ركخراوه

  حاخام  دیینیی  پله
تی  وه زراندنی ده هودی، دامه لی یه رزگارآردنی گه  بیروڕا

  ستین له ر خاآی فه سه هودا له خۆی یه ربه سه
ریكا  مه آانی ئه هودییه یه  یمانگا دینییه په  له  ئاستی خوندن

  تی خوندوویه
   آاریكردووه FBIو   CIAڵ  گه له  ریكا  مه ئه  آاری له

و   وه ته ر نه رامبه بهوستی  هه
  آان ئایینه

   ب و ئیسالمی آردووه ره تی عه تا ئاستكی زۆر دژایه

  ندامی آنستی ئیسرائیل ئه  ته بووه 1984سای   مانی رله آاری په

  

   


