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لــە کاتێکــدا ئۆمەتــی موســڵامن هێنــدەی بــە دەســت 

دەچەوســێتەوە،  موســڵامنەکانەوە  دەوڵەتــە  و  حاکــم 

نــا  نــا مســوڵامنەکانەوە  بــە دەســتی  ئــەوە  چارەکــی 

چەوســێتەوە. لەالیەکــی تــرەوە کێشــەکە تەنهــا پەیوەنــدی 

بــە ئایینــی ئیســامەوە نییــە. بگــرە کۆمەڵێــک ڕەهەنــدی 

سیاســیی و فەرهەنگــی، دواجاریــش ئایینــی لەپشــت ئــەم 

ــرەدا  ــن لێ ــگاوەن. م ــی ڕۆهین ــەی گەل ــاتە گەورەی کارەس

هەوڵــدەدەم، کەمێــک تیشــکێکی، بخەمــە ســەر ئــەم 

کێشــەیە، زانیارییەکــی کــەم بدەینــە خوێنەرانــی هێژامــان، 

تاوەکــو بــەدوای عاتیفــە نەکــەون، گــرووپ و الیەنــە 

سیاســیەکانیش بەکارییــان نەهێنــن. 

بۆرما له  کوێیه ؟

ــن  ــن، ناچاری ــگا بکەی ــی ڕۆهین ــەوەی باســی  گەل ــش ئ پێ

ســەیری نەخشــەی جوگرافیــا بکەیــن، بزانیــن واڵتــی بۆرمــا 

دەکەوێتــە کوێــی نەخشــەی جیهانــەوە. بۆرمــا یــان میامنــار 

واڵتێکــه  ده که وێتــه  باشــووری ڕۆژئــاوای کێشــوه ری ئاســیا، 

واڵتێکــی هــه ژاره ،  لــه  ســاڵی 1937 ســه ربه خۆیی لــه  

به ریتانیــا وه رگرتــووه . ژمــاره ی دانیشــتوانی 51 ملیــۆن 

که ســه ، لــه 80 % یــان ســه ر بــه  ئایینــی بوودیــن، لــه   %4 

یــان موســڵامنن %6 یــان مه ســحین، جگــه  لــه  بوونــی 

ــەوە  ــەری جوگرافیی ــە ڕووی ڕووب ــر. ل ــی ت کۆمه ڵێــک ئایین

ــەری  ــتی ڕووب ــۆی گش ــە، ک ــەک گەورەی ــی تاڕادەی واڵتێک

دەگاتــە. 678573 کــم چوارگۆشــە، واتــە دوو هێنــدەی 

ــا. ــو ئەڵامنی ــەرى گشــتی واڵتێکــی وەک ڕووب

واڵتی كه مه  نه ته وه و ئیتنی جیاواز

لــە دوای هیندســتان واڵتــی بۆرمــا زۆرترین ئیتنــی و ئایینی 

ئێتنــی جیــاوازی  نزیکــەی 135  دەژی.  تێــدا  جیــاوازی 

تیدایــە. بۆرمییــەکان 68%ی دانیشــتوان پێکدەهێنــن و 

زۆربەشــیان ســەر بــە ئایینــی بوودیــن. گەورەتریــن کەمــە 

نەتــەوەی بۆرمــا بریتیــن لــە نەتــەوەی » شــان« کــە ڕێــژەی 

8.5% پێکدەهێنــن، لــە باکــووری ڕۆژئــاوای بۆرمــا دەژیــن 

ــش  ــە ڕووی ئایینیشــەوە ئەمانی ــن، ل لەســەر ســنووری چی

ــن  ــەوەی )کاری ــان نەت ــاش ئەم ــن. پ ــی بودی ــەر بەئایین س

ــن لەســەر ســنووری  ــاوای واڵت دەژی ــە ڕۆژئ ــە ل ــن(، ک دێ

دانیشــتوان  ڕێــژەی   %6.5 نزیکــەی  چیــن.  و  تایانــد 

ئایینێکــی  زیاتــر  ئایینییــەوە  ڕووی  لــە  پێکدەهێنــن، 

ــە  ــا کەم ــەوان ئینج ــە. دوای ئ ــتییان هەی ــت پەرس رسوش

نەتــەوەی ڕۆهینــگا دێــت. کــە ڕێــژەی 4% ی دانیشــتوان 

مــاوەی چەنــد ســاڵێکە نــاوی ڕۆهینــگا یــان موســڵمانەکانی بۆرمــا هاتۆتــە نــاو میدیای 
ــەی پێشــوودا، دیســانەوە  ــد هەفت ــە چەن ــی، ل ــوردی بەتایبەت ــی بەگشــتیی،  ک جیهان
ئــەم پرســە، بــە گەرمــی لەنــاو میدیــاکان و دواتریــش تــۆڕە کۆمەاڵییەتییــەکان هاتــە 
ئــاراوە. بــە داخــەوە زۆرێــک لەبــێ ئاگایــی و هەندێکیشــیان بەئاگاییــەوە بــاس لــەم 
کێشــەیە دەکــەن. بــە تایبەتــی الیەنگرانــی پارتــە ئیســامییەکان زۆر بــە چــڕی باســی 
ــە  ــڵمان، ل ــی موس ــە ئۆمەت ــدەن، ک ــان ب ــت واپیش ــەن، دەیانەوێ ــەیە دەک ــەم کێش ئ
هەمــوو جیهانــدا بۆتــە قووربانــی. پێویســتە دەســت بــە جیهادکــردن لــەدژی کافــر و 

بودییــەکان بکرێــت.
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پێکدەهێنــن. لــە هەرێمــی راکیــن نزیکــی بەنگادیــش 

ــە.  ــان هەی ــی تریــش بوونی ــە هەرێمەکان ــەاڵم ل ــن، ب دەژی

ــژەی 3%  ــە ڕێ ــت، ک ــین دێ ــەوەی کاش ــە نەت ــا کەم ئینج

پێکدەهێنــن، زۆربەیــان ســەر بــە ئایینــی مەســیحین. جگــە 

ــە  ــش ل ــدی و تایاندی ــی و هین ــەوەی چین ــەش نەت لەمان

ــی  ــۆرە مۆزایکێک ــە ج ــەم واڵت ــە ئ ــن. هەربۆی ــا دەژی بۆرم

ــتکردووە. ــەورەی دروس ــی گ ــی و ئایین ئێتن

سامانی رسوشتى

لەگــەڵ ئــەوەدا، کــە کشــتوکاڵ بڕگــەی ســەرەکی ئابــووری 

ــا  ــتوکاڵدا، بۆرم ــا کش ــە پەن ــەاڵم ل ــە، ب ــک و حکومەت خەڵ

ــەوت،  ــو » ن ــک ســامانی رسوشــتییە وەک ــی کۆمەڵێ خاوەن

ــزای تریــش. گاز، ئاســن، کان

واڵتی ئاڵتونی زەردو شین

بــەدوای  پشــکنین  و  گــەڕان  زەمانــەوە  لەدێــر  هــەر 

ــێکی زۆری  ــە بەش ــووە، هەربۆی ــا هەب ــە بۆرم ــدا ل ئاڵتوون

ــووە.  ــان هەب ــەی ئاڵتوونی ــە، قوب ــەم واڵت ــتگاکانی ئ پەرس

ئەمــەش گوزراشــت لــەوە دەکات، کــە پێشــریش ســامانی 

ــووە. ــەدا زۆر ب ــەم واڵت ــون ل ئاڵت

 لەالیەکــی تــرەوە ڕاســتە، لــە ڕووی ســامانی نەوتــەوە 

ــە ڕووی ســامانی گازی  ــەاڵم ل ــە، ب ــد نیی ــدە دەوڵەمەن هێن

ــە گــەر جــاران بۆرمــا  رسوشــتییەوە دەوڵەمەنــدە. هەربۆی

واڵتــی ئاڵتوونــی زەرد بوایــە، ئێســتا واڵتــی ئاڵتوونــی شــینە 

» بــە گازی رسوشــتی لــە جیهانــدا دەگووترێــت ئاڵتوونــی 

شــین«.

ســاڵی پــار بــڕی 19 ملیــار کووپێــک مەتــر گاز، هەنــاردەی 

کۆمەڵێــک  ئێستاشــدا  لــە  کــردووە.  واڵتــی  دەرەوەی 

کۆمپانیــای گــەورەی جیهــان، لــە بــواری گاز و نــەوت 

ــی  ــە »تۆتاڵ ــەن. لەوان ــەرمایەگوزاری دەک ــەدا س ــەو واڵت ل

فەڕەنســی، بــی پــی بەریتانــی و تەکســاکۆی ئەمه ریکــی« 

لــە ئێستاشــدا کۆمپانیــای تۆتاڵــی فەڕەنســی خەریکــی 

گاز  بــۆری  بۆرمــاوە  لــە  گازە،  گــەورەی  پڕۆژەیەکــی 

ڕادەکێشــن بــۆ تایانــد، ئەمــەش یەکێکــە لــە پــڕۆژە 

هه زاران موسوڵامنی رۆهینگی له  ترسان به ره و به نگالدیش هه اڵتوون
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ئابووریــە گــەورەکان، کــە لــەم چەنــد ســاڵەی دواییــدا لــەم 

ــراوە. ــەدا ک واڵت

بازرگانی دەرەکی 

گەورەتریــن شــەریکی بازرگانــی بۆرمــا واڵتــی چینــە، 

نزیکــەی لــە %38 شــمەکی هەنــاردەی چیــن دەکات.  

%42ی شمەکەکانیشــی لــە چینــەوە هــاوردە دەکات. دوای 

ئەویــش  تایانــد دێــت.%26 شــمەکەکانی بــۆ تایانــد 

هەنــاردە دەکات، %19 شــمەکیش لــە تایانــدەوە هــاوردە 

دەکات. دوای ئەوانیــش ســنگاپور و هیندســتان، ژاپــۆن 

دێــن. ئــەوەی جێگــەی ســەرنجە کەمریــن پەیوەنــدی 

لەکاتێکــدا   هەیــە،  بەنگادیــش  لەگــەڵ  بازرگانــی، 

زیاتــر  ئەمــەش  واڵتەیــە،  ئــەم  گرنگــی  دراوســێیەکی 

پەیوەنــدی بــە سیاســەتەوە هەیــە.

کێشەکانی بۆرما 

کۆمەڵێــک  بەدەســت  بۆرمــا  پێشــریش  ئێســتادا،  لــە 

کێشــەی ئابووریی و سیاســیی و کۆمەاڵیەتیــی،  فەرهەنگی 

ــری بەدەســت  ــتاش گی ــو ئێس ــد، هەتاوەک زۆرەوە دەینااڵن

ئــەم کێشــانەوە خــواردووە، هەرئەمــەش وایکــردووە، ئــەم 

ــە هەتاوەکــو ئێســتا ئاهێکــی ئیرساحــەت نەهێنێــت.  واڵت

لێــرەدا بەکوورتــی باســی ئــەو کێشــانە دەکەیــن، کــە ئــەم 

واڵتــە گیــری بەدەســتەوە خــواردووە.

قەدەری مێژوو جوگرافیا

یەکێــک لــە کێشــە گەورەکانــی بۆرمــا بوونیەتــی لەناو ســێ 

شارســتانی گــەورەی ئاســیاویدا. لــە باکــوورەوە شارســتانی 

ڕۆژئاواشــەوە شارســتانی  لــە  بــووە،  دراوســێی  چینــی 

هینــدی، لــە ڕۆژئــاوا و باشووریشــەوە تایانــد، ئــەم واڵتــە 

وەکــو دوورگەیەکــی بچــووک وابــووە، لــە نێــوان ئــەم ســێ 

ــی  ــی و ئابووری ــی و سیاس ــە ڕووی ئایین ــتانییەدا. ل شارس

تێکــردووە،  گەوەریــان  کاریگــەری  فەرهەنگیشــەوە،  و 

ــاوە.  ــان هەرم ــتاش کاریگەری ــو ئێس هەتاوەک

دیــارە مێــژووی یەکەمیــن دەوڵەتــی بۆرمــی دەگەڕێتــەوە، 

ئەنوارتــا  مەمللەکەتــی  بەنــاوی  یانــزە،  ســەدەی  بــۆ 

دروســتبوو، بەشــێوەیەکی پچــڕ پچڕیــش ئــەم مەمللەکەتــە 

پارێــزگاری لەســەربەخۆییکرد، هەتاوەکــو ســەدەی نــۆزدە 

ئــەم  داگیرکــرا،  تەواوەتــی  بــە  بەریتانیــاوە،  لەالیــەن 

ــوو.  ــەردەوام ب ــاڵی 1937 ب ــو س ــی هەتاوەک داگیرکردنەش

لە نێوان داگیرکاری ژاپۆنی و بەریتانیدا

ــەوەی  ــاش ئ ــی پ ــتەمدا بەتایبەت ــەدەی بیس ــە س ــارە ل دی

هەڵمەتــی داگیــرکاری ژاپۆنــی، لــە کیشــوەری ئاســیادا 

نێــوان  جەنگــی  مەیدانــی  بــووە  بۆرمــا  دەســتیپێکرد. 

هەتاوەکــو  ئەمریکییــەکان،  بەریتانــی،  و  ژاپۆنییــەکان 

کۆتایــی جەنگــی دووەمــی جیهانیــش، بۆرمییــەکان بەســەر 

داگیــرکاری ژاپۆنــی و بەریتانــی دابەشــبووبن. بەشــێک 

ــۆن  ــەرەو ژاپ ــت ب ــا دەیوویس ــی بۆرم ــەی سیاس ــە نوخب ل

ــان  ــەوە، بەشــێکی تری ــک بکەن ــەوان نزی ــان ل ــڕۆن. خۆی ب

ــای،  ــی بۆرم ــۆری ئازادبوون ــەوە، خ ــەی ئەوان ــە پێچەوان ب

ــوون.  ــا ب ــەواداری بەریتانی ــی و  ه ــاواوە دەبینی ــە ڕۆژئ ل

ئــەم ڕەوشــە بــەردەوام بــوو هەتاوەکــو کۆتایــی جەنگــی 

ــەم  ــی لەســاڵی 1948ەوە ئ ــە تەواوەت ــان، ب دووەمــی جیه

ــرت. ــۆی وەرگ ــەربەخۆیی خ ــە س واڵت

بۆرما لە کاتی  جەنگی سارد

دیــارە لەپــاش تەواوبوونــی جەنگــی دووەمــی جیهــان. 

جەنگــی ســارد لــە نێــوان ئەمریکا و ســۆڤێت دەســتیپێکرد. 

دواتریــش جەنگــی چینــی و ئەمریکــی لەســەر دەوڵەتانــی 

سیاســیی،  نوخبــەی  زۆریــش  ماوەیەکــی  تــا  ئاســیا، 

ســەربازیش، چونکــە ئــەم واڵتــە لــە ســاڵی 1961ەوە 

بــە  ســاڵی 2010،  ســەرباز حوکمیکــردووە، هەتاوەکــو 

زیاتــر هۆگــری  ســەربازی  نوخبــەی  مێــژوو،  درێژایــی 

ئەمــڕۆش  هەتاوەکــو  ئەمریــکا.  تاوەکــو  بــوون  چیــن 

نوخبــەی سیاســی ئــەم واڵتــە لــە نێــوان چیــن و ئەمریــکا 

دابەشــبوون. 
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ئابوورییەکی وێران و دەوڵەتێکی دواکەوتوو

ڕۆژهەاڵتــی  باشــووری  تــری  واڵتانــی  پێچەوانــەی  بــە 

و  ئابــووری  گەشەســەندنی  لــەڕووی  بۆرمــا  ئاســیاوە، 

تەکنەلۆژییــەوە دواکەتــووە، هەتاوەکــو ئێســتاش ژێــر 

خانێکــی ئابووریــی زۆرخراپــی هەیــە، لــە%70 خەڵکیــش 

لــە ڕووی بەرهەمــی  بــەکاری کشــتوکاڵەوە خەریکــن. 

گشــتی  کــۆی  هەیــە.  داهاتــی  کەمریــن  گشتیشــەوە 

بەرهەمــی نیشــتامنی ســااڵنە دەگاتــە 66 ملیــار دۆالر، 

داهاتــی تاکــی ســااڵنە لــە شــارەکاندا دەگاتــە 1200 دۆالر، 

بــەاڵم لــە زۆربــەی ناوچەکانــی تــردا، لــە 1000 دۆالر 

کەمــرە بەتایبەتــی لــە گونــد، ناوچــە کێشــە لەســەرەکان، 

ــە. ــی تێدای ــتادا جەنگ ــە لەئیس ک

ئــەم واڵتــە هەتاوەکــو ســاڵی 2010 پەیــڕەوی سیاســەتێکی 

ــتی  ــەت دەس ــرد. دەوڵ ــڕەو دەک ــراوی  پەی ــی داخ ئابووری

بەســەر هەمــوو جومگەکانــی ئابووریــدا کێشــا بــوو. پــاش 

ــەرەو  ــەتیکرانەوە، ب ــازاڕ و سیاس ــی ب ــاڵی 2010 ئابووری س

ڕووی ســەرمایەی بێگانــە گرتــە بــەر. 

سەرمایەگوزاری بیانی

بۆرمــا لەچــاو دەوڵەتانــی تــری ئاســیان، کەمــر بــەر 

ــش  ــە بەنگادی ــۆ منوون ــەوت، ب ــی ک ــەرمایوگوزاری بیان س

ــکا،  ــی، ئەمری ــی، ژاپۆن بەشــێکی زۆری ســەرمایەی ئەوروپ

چینیــش ڕوویــان لــەم واڵتــە کــردووە  ئێســتا بەنگادیــش 

بــە مەکینــەی دوورمانــی جیهــان دادەنرێــت، چونکــە 

بەشــێکی زۆری کۆمپانیاکانــی ڕســن و چنینــی جیهــان 

ــەم نیعمەتــی  لەوێنــدەر ســەرمایگوزاری دەکــەن. بۆرمــا ل

ســەرمایەی بیانــی دوور بــووە ئــەوەش بەهــۆی دوو هۆوە.

 یەکەمیــان: لەبەرئــەوەی هەتاوەکــو ســاڵی 2010 دەوڵەت 

هەمــوو  نەکردبــۆوە،  بیانــی  ســەرمایەیی  بــۆ  دەرگای، 

ــان  ــەت ی ــی دەوڵ ــر چنگ ــە ژێ ــی، ل ــی ئابووری جومگەکان

بەواتایەکــی تــر، لــە ژێــر چنگــی ســووپادا بــووە، چونکــە 

ــەدا.  ــەم واڵت ــە ل ــەاڵتی حکومیی ــن دەس بەهێزتری

دووەمیــان: دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی ماوەیەکــی زۆرە 

بۆرمــا ڕووبــەڕووی جەنگێکــی ناوخــۆ بۆوەتــەوە، لــە 

ــەوە  ــە دژی بزووتن ــاواوە ســووپا، ل باکــوور، باشــوور، ڕۆژئ

ــە  ــت. ل ــی واڵت دەجەنگێ ــەوە جیاکان ــی نەت چەکدارەکان

ــە  ــووە ل ــداری تێداب ــەوەی چەک ــن بزووتن ــا گەورەتری بۆرم

جیهانــدا. زیاتــر لــە چەندیــن بزووتنــەوەی نیشــتامنیی 

و سیاســیی چەکــداری هەبــووە. ئەمــەش وایکــردووە، 

کــە ئــەم واڵتــە لــە ڕووی ئاسیشــەوە جێگیــر نەبێــت. 

ــوو.  ــر نەب ــەوە جێگی ــە ڕووی ناوخۆیی ــش ل ــەر واڵتێکی ه

ســەرمایەگوزاری بیانــی ڕووی تێنــاکات. ڕاســتە لــەم چەنــد 

ســاڵەی دواییــدا کۆمەڵێــک کۆمپانیــای مەزنــی جیهــان 

لەوانــە، » کــۆکا کــۆال، نەســتلە، تۆتــاڵ، تەکســاکۆ« ڕوویــان 

لــەم واڵتــە کــرد، ســەرمایەگوزاریان کــردووە. بەشــی زۆری 

ئــەو ســەرمایەگوزاریەی لــە بۆرمــا کــراوە، زیاتــر، لــە بــواری 

گاز و نــەوت دا بــووە. کەمــر کەرتەکانــی تــری گرتۆتــەوە.

بەرزترین ئاستی گەندەڵی

بۆرمــا  ئابووریــی  گەورەکانــی  کێشــە  لــە  یەکێــک 

ــە  ــی ل ــە یەکــەی ئێجــگار خراپ ــە پل ــەم واڵت ــە، ئ گەندەڵیی

لســیتی دەوڵەتــان هەیــە. بەپێــی لیســتی ڕێکخــراوی 

شــەفافیەتی نێودەوڵەتــی، بــۆ  ســاڵی 2016 گەیشــتە 139، 

لەالیەکــی تریشــەوە لەســاڵی 2003ەوە تاوەکــو 2017 بــە 

ــدا  ــودەزگا دەوڵەتییەکان ــە دام ــی ل ــژەی 70%، گەندەڵ ڕێ

ــەرز  ــژەی 7 %ب ــە ڕێ ــەوەش هەڵئاوســان ب ــە. جگــە ل هەی

ــی  ــر بارگران ــوو شــتێک زیات ــە هەم ــەش ل ــەوە. ئەم دەبێت

هەربۆیــە   دروســتکردووە.  هاواڵتییــان  بــۆ  گــەورەی، 

ئەمــەش کاریگــەری ئێجــگار خراپــی کردۆتــە ســەر ژیانــی 

ــە . ــەم واڵت ــووری ئ ئاب

ئابووریشــەوە  ژێرخانــی  ڕووی  لــە  تــرەوە  لەالیەکــی 

ــە ڕووی  ــی ل ــە. بەتایبەت ــەی زۆری هەی ــە کێش ــەم واڵت ئ

خێــراوە  ڕێــگای  ڕووی  لــە  منوونــە  بــۆ  ڕێگاوبانــەوە، 

ــە  ــە. ل ــان« تەنهــا خاوەنــی  358 کــم ڕێــگای خێرای »ئاتۆب

ــە  ــەم واڵت ــەی گــەورە و بەندەریشــەوە، ئ ڕووی فرۆکەخان

پێویســتی بــە ســەرمایگوزاری زۆر هەیــە.
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هەژاری

لــە ئێســتادا بۆرمــا، بــە یەكێــک لــە دەوڵەتــە هەژارەکانــی 

جیهــان دەژمێرێــت. جگــە لــەوەش ڕێــژەی هــەژاری لــەم 

واڵتــەدا زۆرە، لــە%70 ی خەڵکەکــەی لــە ئاســتی هەژاریدا 

لەوپــەڕی  نەبێــت  کــەم  نوخبەیەکــی  تەنهــا  دەژیــن، 

ڕەفاهیــەت و خۆشــگوزەرانیدا دەژیــن. هەتاوەکو ئێســتاش 

حکومــەت هیــچ پانێکــی نییــە بــۆ کەمکردنــەوەی ڕێــژەی 

هــەژاری لــەم واڵتــەدا. 

عەسکەرتاری لە بۆرما

ــە هێشــتا ســووپا  ــەی ئاســیا، ک ــەو واڵتان ــا یەکێکــە ل بۆرم

و  سیاســی  و  ئابووریــی   ژیانــی  لــە  ســەرەکی  ڕۆڵــی 

ــوو  ــو هەم ــاش وەک ــارە بۆرم ــت. دی ــدا دەبینێ کۆمەاڵیەتی

ــوو،  ــا ب ــی بەریتانی ــیاوی، کۆڵۆنیایەک ــری ئاس ــی ت دەوڵەتان

ــداری  ــی چەک ــرە خەبات ــتانەوە، لێ ــەی هندس ــە پێچەوان ب

چەکدارییــەوە  خەباتــی  ڕێگــەی  لــە  هەبــوو،  بــرەوی 

ــە  ــا درا، ل ــی بەریتانی ــە چنگ ــی واڵت ل ــی ڕزگارکردن هەوڵ

ــی،  ــی مەدەن ــەی خەبات ــە ڕێگ ــتان ل ــە هندس ــدا ل کاتێک

ــرا  ــوو، توان ــەری ب ــدی ڕاب ــە گان ــەوە، ک ــدو تیژیی ــا توون ن

لــە  ســەربەخۆیی  پاکســتان  دواتریــش  و  هندســتان 

وەربگرێــت.  بەریتانیــا 

ــی  ــەکان هان ــا، ژاپۆنیی ــە چنگــی بەریتانی ــوون ل ــۆ ڕزگارب ب

بۆرمییەکانیــان دەدا، تاڕادەیەکــی زۆریــش ڕۆڵی ســەرەکیان 

گێــڕا، لــە دروســتکردنی پارتــی سیاســیی بۆرمــی، لــە دژی 

ــا  ــی بۆرم ــی نەتەوەی ــە باوک ــەن( ب ــگ س ــا. )ئاون بەریتانی

Anti-،دادەنرێــت، ســەرۆکی بــەرەی دژە فاشیســتی گــەل

حزبــە  ئــەم   ،Fascist People’s Freedom League

ســووپایەکی پارتیزانیــان، لــە دژی ســووپای داگیرکــەری 

لــە  هەبــووە،  ســەرەکی  ڕۆڵــی  دامەزرانــد،  بەریتانیــا 

دەرپەڕانــدی کۆڵۆنیالیســتی بەریتانیــا لــە بۆرمــا، جێگــەی 

ئاماژەیــە بەشــیکی زۆری ئــەم پارتیزانانــەش، لەالیــەن 

ــرا.  ــان پێدەک ــق و ڕاهێنانی ــەوە مەش ژاپۆن

کارەساتە خراپەکانی خەباتی چەکداری

ڕاســتە خەباتــی چەکــداری توانــی کۆڵۆنیــای بەریتانیــا 

لــە واڵت دەرپەڕێنێــت، لــە دوایــی بــوو بــە نەگبەتــی بــۆ 

ــی  ــی ســەربازیی هەمیشــە دەنگ ــە باڵ ــە، چونک ــەم واڵت ئ

تریشــەوە  لەالیەکــی  زاڵبــوو.  سیاســیدا  باڵــی  بەســەر 

کەمــە نەتەوەکانــی تریــش چاویــان لــە بۆرمییــەکان گــرت، 

ئەوانیــش دەســتیان بــە خەباتــی چەکــداری، لــە دژی 

بەدەســتبهێنن.  مافەکانیــان  تاوەکــو  کــرد،  بۆرمییــەکان 

هەرئەمــەش وایکــردووە، کــە هەتاوەکــو ئەمــڕۆش لــە 

بۆرمــا چەندیــن بزووتنــەوەی چەکــداری هەبێــت.

ــە ســاڵی 1948ەوە تاوەکــو  ــە پــاش ڕزگاربوونــی بۆرمــا ل ل

ــرا،  ــازادی  فەراهەمک ــی و ئ ــی سیاس ــک ژیان 1961، کەمێ

ــای  ــن« کودەت ــو ڤی ــەڕاڵ »ن ــاڵی 1962 جەن ــە س ــەاڵم ل ب

ــوی«  ــو ن ــەرۆک »ئ ــرد. س ــدا ک ــی مەدەنی ــەر حکوم بەس

لەســەر کار البــرد. لــەو کاتــەوە ئــەم واڵتــە لەژێــر چنگــی 

ســووپادایە هەتاوەکــو  2010  ســوپا لــەم واڵتــەدا چەندیــن 

ــردووە.  ــای ســەربازی ک کودەت

نەتــەوە  کێشــەی  بوونــی  بەهــۆی  ســووپا  هەمیشــە 

جیــاوازەکان و بەکارهێنانــی تووندوتیژیــی و ســەپاندنی 

ــی سیاســیی  ــاو ژیان ــی گرنگــی لەن ئەمــن و ئاســایش، ڕۆڵ

ــتاش،  ــو ئێس ــووە، هەتاوەک ــەدا هەب ــەم واڵت ــووری ئ و ئاب

لــە ئێســتادا بۆرمــا، بە یەكێک لــە دەوڵەتە 
هەژارەکانــی جیهــان دەژمێرێــت. جگــە 
لــەوەش ڕێــژەی هــەژاری لەم واڵتــەدا زۆرە، 
لــە%70 ی خەڵکەکــەی لە ئاســتی هەژاریدا 
دەژیــن، تەنهــا نوخبەیەکــی کــەم نەبێــت 
لەوپــەڕی ڕەفاهیــەت و خۆشــگوزەرانیدا 

دەژیــن. 
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ئابووریــی  و  سیاســیی  ژیانــی  ســەرەکی  ڤیگۆرێکــی 

بۆرمایــەوە، بەشــێکی زۆری کێشــەکانی ئــەم واڵتــەش، 

ــەوان  ــە ئ ــی، چونک ــۆ ســووپا، جەنەڕاڵەکان ــەوە ب دەگەڕێت

خۆیــان لەنــاو ژیانــی مەدەنیــی و ئاشــتیی ســودد نابینــن، 

هەربۆیــە ئــەم نــا ئارامییــەی بۆرمــا، ســوودی گــەورەی بــۆ 

ــە. ــەوان هەی ئ

واڵتی ماددە هۆشبەرەکان

لــە ئێســتادا ســونعەی بۆرمــا لــە جیهانــدا، لەکــەدار 

یەکەمیــان:  شــتەوە.  ســێ  بەهــۆی  ئــەوەش  بــووە، 

پێشــێلکاری  کــە  ســەربازی،  سیســتەمێکی  بوونــی 

نەتــەوەکان  کەمــە  بۆرمییــەکان،  هاواڵتییــە  بەرامبــەر 

دەکات. دووەمیــان: چەوســانەوەی کەمــە نەتــەوەکان 

بەتایبەتــی ڕۆهینگــەکان. ســێهەمیان:  لــە هەمووشــی 

خراپــر یــان دەتوانیــن بڵێیــن ســێهەمینان، کــە بۆتــە 

و  بازرگانیکــردن  واڵتــە،  ئــەم  لەکەدارکردنــی  هــۆی 

بۆرمــا  ئێســتادا  لــە  هۆشــبەرە.  مــاددەی  چاندنــی 

لەپــاش ئەفغانســتان، دووەمیــن واڵتــی بەرهەمهێنــەر،  

ــەر  ــیادا. ه ــە ئاس ــبەرە ل ــاددەی هۆش ــی م بازرگانیکردن

ئەمــەش وایکــردووە، کــە نــاوی ئــەم واڵتــە لەکــەدار 

بکرێــت.

مــاددە هۆشــبەرەکان، بــە حکومــی ئــەوەی مێژوویەکــی 

دێرینــی ئــەم ماددەیــە لــەم واڵتــەدا هەیــە،  دەگەڕێتەوە 

بــۆ ســەردەمی کۆڵۆنیالیســتی بەریتانیا، لە هەمانکاتیشــدا 

بەهــۆی بوونــی جەنگێکــی ناوخۆیــی و زاڵبوونــی ســووپا 

ــە هەمانکاتیشــدا  ــدا، ل بەســەر ژیانــی سیاســی و ئابووری

بوونــی چەندیــن بزووتنــەوەی چەکــداری، لــە ناوچــە 

بەرهەمهێنانــی  بازرگانیکــردن،  واڵتــدا،  جیاجیاکانــی 

مــاددەی هۆشــبەر لــە بۆرمــا زۆرە. ئەمــەش کێشــەیەکی 

هەتاوەکــو  دەبێتــەوە،  بۆرمــا  ڕووبــەڕووی  کــە  تــرە، 

ــە،  ــی نیی ــی حکوم ــی وورد و باش ــچ پانێک ــتاش هی ئێس

ــەم کێشــەیە. ــان چارەســەرکردنی ئ ــی، ی ــۆ لەنابردن ب

زیندانی کەمە نەتەوەکان

جــاران ڕۆشــنبیرە ئەوروپییــەکان بــە ڕووســیای ســەردەمی 

قەیســەرییان دەگــووت زیندانــی نەتــەوەکان، چونکــە 

لــەم واڵتــەدا کۆمەڵێــک ئێتنــی و ئایینــی زۆر دەژیــان، 

ئەردتەدۆکســەکان  ڕووســە  بەدەســتی  هەمووشــیان 

ــە  ــی کەم ــە زیندان ــاش ب ــن بۆرم ــانەوە. دەتوانی دەچەوس

ــەن  ــان لەالی ــن، چونکــە بەشــێکی زۆری ــەوەکان دابنێی نەت

نەتــەوەی بۆرمیــەوە دەچەوســێنەوە.

خەباتی کەمە نەتەوەکانی بۆرما

 بۆ ئازادی و سەربەخۆیی

نەتــەوەی  کۆمەڵێــک  بۆرمــا  ڕزگاربوونــی  پــاش  لــە 

جیــاواز، لــە بۆرمــا خەبــات بــۆ ســەربەخۆیی و باشــكردنی 

مافەکانیــان لــەم واڵتــە دەکــەن. لــەم پێناوەشــدا چەندیــن 

بزووتنــەوەی چەکــداری دروســتبووە. هەرچەنــدە لەکاتــی 

ــا  ــتی بەریتانی ــا، کۆلۆنیالیس ــی بۆرم ــەربەخۆبوونی واڵت س

بــەو مەرجــە ســەربەخۆیی بــە بۆرمــا دا، کــە مافــی کەمــە 

ــا  ــەاڵتدارانی بۆرم ــر دەس ــەاڵم دوات ــدات، ب ــەوەکان ب نەت

ئــەم ســۆزەیان لــە بیرکــرد،  کەوتنــە جەنــگ لەگــەڵ کەمــە 

ــە.  ــی واڵت نەتەوەکان

خەباتی گەلی شان

بۆرمــان،  نەتــەوەی  کەمــە  گەورەتریــن  شــان  گەلــی 

ــە  ــان دەگات ــۆن، ڕێژەی ــەی 8 ملی ــە نزیک ــان دەگات ژمارەی

ــە  ــان ل %9 کــۆی گشــتی دانیشــتوانی بۆرمــا، بەشــی زۆری

هەرێمــی« Shan Stadt دەژیــن، کــە دەکەوێتــە باکــووری 

ــەوە الوس،  ــە ڕۆژئاواش ــن، ل ــنووری چی ــەر س ــا، لەس بۆرم

لــە باشــوورەوە واڵتــی تایانــدە. ئــەم نەتەوەیــە دەچنــەوە 

ســەر بنەماڵــەی تایەکانــی ئاســیا. یەکەمیــن دەوڵەتی شــان 

ــەی،  ــک ناوچ ــیانزه یه م کاتێ ــەدەی س ــۆ س ــەوە ب دەگەڕێت

هەرێمــی »شــان«ی ئێســتا، بەشــێکی خاکــی بۆرمایــان بــۆ 

ماوەیەکــی زۆر لەژێــر دەســتدا بــووە. ئــەم مەملەکەتــەش 

بــووە، هەتاوەکــو ســەدەی شــانزه یه م  ئاڤــا«   « نــاوی 
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ــووە.  ــەردەوام ب ب

جێگــەی ئاماژەیــە ئــەم مەملەکەتــە جگــە لــە خاکــی 

شــان و بۆرمــا، بەشــێکیش لــە خاکــی چیــن و تایاندیشــی 

حوکمیکــردووە. لــە ســەدەی شــانزە لەالیــەن مەملەکەتــی 

بــە  ســاڵی 1887  لــە  دواتریــش  دەڕوخێــت،  بۆرمــاوە 

یەکجــاری دەخرێتــە ســەر ئیمپراتۆریەتــی به ریتانــی و 

ــو  ــزی هەتاوەک ــی ئینگلی ــە کۆڵۆنیالیزم ــە بەشــێک ل دەبێت

ســاڵی 1923 بەپێــی ڕێکەوتنێــک، جــۆرە ئۆتۆنۆمییــەک لــە 

بەریتانیــا وەردەگــرن. کاتێکیــش بەریتانیــا بــە شــێوەیەکی 

ــک،  ــە مەرجێ ــا دەدات ب ــە بۆرم ســەرەکی ســەربەخۆیی ب

myanmar
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مافــی کەمەنەتــەوەکان، گەلــی )شــان(یش پارێــزراو بێــت. 

جــۆرە ئۆتۆنۆمێکیــان لەنــاو بۆرمــادا هەبێــت، بــەاڵم هــەر 

پەشــیامن  بەڵێنەیــان  لــەم  بۆرمــا  دەســەاڵتدارانی  زوو 

ــەوە. دەبن

خەباتی چەکداری

لەســاڵی 1948ەوە خەباتــی چەکــداری، لــە هەرێمــی شــان 

ــە  ــش ل ــتپێدەکات.  دواتری ــد دەس ــەاڵتی ناوەن دژی دەس

ــاڵی 1960 »  ــە س ــرووپ، ل ــک گ ــی کۆمەڵێ ــاش یەکگرتن پ

 Shan State Army )S ســوپای ڕزگاریخــوازی گەلــی شــان

ــداری  ــەزاران چەک ــوپایەش ه ــەم س ــت. ئ ــت دەبێ دروس

هەبــوو. لــە دژی ســووپای ناوەنــد دەجەنــگان. بــەاڵم 

لەنــاو ئــەم بەرەیــەدا چەندیــن ئینشــیقاق دروســتبوو، 

چەندیــن گرووپــی چەکــداری تــری لێبــووە لەوانــە » 

 Shan United Army ).Shan United Revolutionary

ئەمانــەش،  Army،Shan State Army-South، هەمــوو 

جەنگیــان لــە دژی یەکــر دەکــرد، بەدڵنیایــەوە حکومەتــی 

ــیقاقانەدا. ــەم ئینش ــوو ل ــتی هەب ــش دەس ناوەندی

 لــە ســاڵی 2011 ســوپای ڕزگاریخــوازی شــان، لەگــەڵ 

حکومەتــی ناوەنــد ڕێکدەکــەون ئاشــتی بەرقــەرار دەکــەن، 

بــەاڵم زۆرجاریــش کێشــە دەکەوێتــە نێوانیــان ئەویــش 

بەهــۆی ئــەوەی، هەمیشــە حکومەتــی ناوەنــد دەیەوێــت 

بســەپێنێت.  ناوچەکــەدا  بەســەر  خــۆی  دەســەاڵتی 

ئەمــەش ڕووبــەری بەرەنــگاری دەبێتــەوە لەالیــەن ســوپای 

ــانەوە.  ــوازی ش ڕزگاریخ

مەینەتییەکانی گەلی شان

ــا  ــری بۆرم ــی ت ــوو گەلەکان ــە هەم ــان، ل ــی ش ــارە گەل دی

ئەمــەش  چەکداریکــرد.  خەباتــی  بــە  دەســتی  زووتــر 

ــد،  ــی ناوەن ــی حکومەت ــەڕووی غەزەب ــە ڕووب ــرد، ک وایک

ســووپاکەی ببێتــەوە. بەهــۆی جەنگــی نێــوان ســوپای 

هــەزاران  بۆرمــاوە،  ســوپای  و  شــان  ڕزگاریخــوازی 

حکومەتــی  چونکــە  ســووتێرنان،  هەرێمەکــە  گونــدی 

بۆرمــا سیاســەتی »ســووتاندنی زەوی« پەیــڕەو دەکــرد. 

ــاوارەی  ــان ئ ــی ش ــەزار هاواڵت ــەدان ه ــەوەش س ــە ل جگ

ســنوورەکانی چیــن و تایانــد و الوس بوونــەوە، بەشــێکی 

ــدا دەژیــن. جگــە  ــە ڕەوشــێکی ئێجــگار خراپ زۆریشــیان ل

لــەوەش هــەژاری، نەبوونــی خزمەتگــوزاری، باڵــی بەســەر 

ــو ئێســتاش  ــەواوی شــان نشــینەکاندا کێشــاوە، هەتاوەک ت

ئــەم سیاســەتەی حکومەتــی ناوەنــدی بەردەوامــە. 

خەباتی گەلی کارین

گەلــی کاریــن ڕێــژەی %6 کــۆی گشــتی دانیشــتوانی بۆرمــا 

ــن،  ــن » دەژی ــە هەرێمــی » کای ــان ل ــن. زۆربەی پێکدەهێن

کــە دەکەوێتــە باشــووری ڕۆژئــاوای بۆرما لەســەر ســنووری 

تایانــد. جگــە لــەوەش بەهــۆی جەنــگ،  پێکــدادان،  

ــەی  ــە، نزیک ــی ناوەندیی ــی حکومەت ــەتی پاکتاوکردن سیاس

نیــو ملیــۆن کارینــی، بــۆ واڵتــی تایانــد ئاوارەبــوون. 

بەشــێکی زۆری گەلــی کاریــن، ئایینیکــی رسوشتپەرســتیان 

یــان  بــودی  ئایینــی  بــە  هەیــە. هەندێکیشــیان ســەر 

ــیحین.  مەس

ــەم  ــە، ئ ــەوەی بۆرمای ــە نەت ــن کەم ــن دووەمی ــی کاری گەل

گەلــەش هــەر لــە پــاش ســەربەخۆ بوونــی بۆرمــاوە، کەوتە 

بــەر سیاســەتی پاکتاوکــردن و نکۆڵیکردنــی حکومەتــی 

ناوەنــدی بۆرمــا، هــەر ئەمــەش وایکــرد لەســاڵی 1947ەوە 

 Karen National « پارتێکــی سیاســی کارینــی بەنــاوی

ــووپای  ــاڵیش، س ــاش دوو س ــە پ ــتبێت. ل Union » دروس

ــن دروســتبوو، کــە هــەزارن چەکــداری  ئازادیخــوازی کاری

ــاڵی  ــو س ــاڵی 1949وە هەتاوەک ــە س ــش ل ــوو. ئەمانی هەب

ــش  ــووپای ناوەندی ــوون. س ــەڕدا ب ــگ و ش ــە جەن 2012 ل

بەوپــەڕی دڵڕەقیــی و نامرۆیانــەوە، مامەڵــەی لەگــەڵ 

خەڵکــی کاریــن دەکــرد. هــەر ئەمــەش وایکــرد، هــەزاران 

ــۆ  ــش ب ــۆن کارینی ــو ملی ــە نی ــر ل ــد بســووتێرنێن، زیات گون

تایانــد ڕابکــەن. جگــە لــەوەش نزیکــەی ملیۆنێکیــش 

ــن.  ــارەکان ب ــاوارەی ش ــان ئ ــەی خۆی ــاو واڵتەک لەن

لەنێــوان  ئاشــتی  ڕێکەوتنــی   2012 ســاڵی  لــە  ڕاســتە 

حکومەتــی ناوەنــدی و بــەرەی کارینیــدا مۆرکــراوە، بــەاڵم 

نــاو بــە نــاو جەنــگ ڕوودەدات. لەالیەکــی تریشــەوە 
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هێناوەتــە  ئاهێکــی  کەمێــک  ئاشــتییە  ئــەم  ڕاســتە 

ــراوە،  ــەاڵم نەتوان ــن، ب ــی کاری ــی هەرێم ــەر ناوچەکان بەب

ئاســەوارەکانی جەنــگ البربێــت و ڕەوشــی ژیانــی خەڵكــی 

باشــبکرێت. هەربۆیــە ئەگــەری دووبــارە هەڵگیرســانەوەی 

ــە.  ــرەش هەی ــگ لێ جەن

خەباتی گەلی کاشین

گەلــی کاشــین کەمــە نەتەوەیەکــی تــری بۆرمــان، لــە 

هەرێمــی: کاشــین« دەژیــن، کــە دەکەوێتــە باکــووری 

ــە.  ــن و الوســەوە هەی ــە چی ــا، ســنووری ب ــاوای بۆرم ڕۆژئ

ڕێــژەی    2% نزیکــەی  دێرینیــن  گەلێکــی  ئەمانیــش 

زۆریــان  بەشــێکی  پێکدەهێنــن.  بۆرمــا  دانیشــتوانی 

بودییــن. بەئایینــی  ســەر  کەمێکیشــیان  و  مەســیحین 

و  پاکتاوکــردن  سیاســەتی  ڕووبــەڕووی  گەلــەش  ئــەم 

دەســت  وایکــرد  هەرئەمــەش  بۆتــەوە.  نکوڵیکــردن 

ســوپای  ســاڵی1962  لــە  چەکداریکــرا.  بەخەباتــی 

 Kachin Independentئازادیخــوازی کاشــین دروســتبوو

Army، ئەمانیــش لــە جەنــگ، شــەڕدا بــوون، لــە دژی 

حکومەتــی ناوەنــدی نزیکــەی 10 هــەزار چەکداریــان 

هەبــوو. هەتاوەکــو ســاڵی 2012 حکومەتــی ناوەنــدی 

ئاشــتی لەگــەڵ ســوپای ئازادیخــوازی کاشــین کــرد، بــەاڵم 

ــگ  ــار جەن ــر جاروب ــوو شــوێنەکانی ت ــو هەم ــرەش وەک لێ

پێشــێلکردنی  بەهــۆی  ئــەوەش  ڕوودەدات،  شــەڕ  و 

ناوەنــدەوە.  دەوڵەتــی  لەالیــەن  ڕێکەوتنێکــەوە 

ڕۆهینگا کێن؟

ــن  ــا ده ژی ــی بۆرم ــه  واڵت ــن، ل ــه  نه ته وه یه ک ــگا که م ڕۆهین

زۆرینه یــان  و  ملیــۆن   2 نزیکــه  ی  ده گاتــه   ژماره یــان  و 

لــه  هه رێمــی )راکیــن( ڕۆژئــاوای بۆرمــا ده ژیــن. ڕه گ 

به نگالییــه کان،  ســه ر  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   ڕیشــه یان  و 

موســڵامنن.  زۆربه شــیان 

مێــژوو  بۆرمــان،  دێرینــی  گه لێکــی  ڕۆهینــگا  دیــاره  

ــاوه ی  ــه اڵم م ــه . ب ــان هه ی ــه  خۆی ــه ت ب ــی تایب کولتورێک

ــه دوا یه که کانــی  چه ندیــن ســاڵه ، له الیــه ن ڕژێمــه  یــه ک ل

ئه گه ر ئه وه ی ڕوویداوه  ته واو ڕاست بێت، كۆمه ڵكوژییه 
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له ســه رده می  به تایبه تــی  ده چه وســێرنێنه وه،   بۆرمــاوه  

ــو 2010  ــه  ســاڵی 1961 تاوه ک ــه  ل حکومــی ســه ربازیدا، ک

ــوو.  ــه رده وام ب ب

20 هەڵمەتی قڕكردن 

ــه ڕووی  ــگاکان ڕووب ــاڵه  ڕۆهین ــن س ــاوه ی چه ندی ــاره  م دی

ــو  ــاڵی 1958، تاوەک ــه وه ، لەس ــردن ده بن ــان و پاکتاوک نه م

ئەمســاڵ ڕۆهینگــەکان ڕووبــەڕووی 20 هەڵمەتــی گەورەی 

پاکتاوکــردن بوونەتــەوە. 

ــه زار  ــه ی 250 ه ــا 1992 نزیک ــااڵنی 1991 ت ــوان س ــه  نێ ل

ڕۆهینــگا بــه ره و به نگادیــش ڕایانکــرد. ماڵــو شــوێنی 

ــاره   ــاڵی 2012 دووب ــه  س ــانه وه  ل ــت. دیس ــان جێهێش خۆی

بودییــه کان  زۆرینــه ی  له گــه ڵ  ملمانێــی  و  جه نــگ 

ده ســتیپێکرد. نزیکــه ی 200 هــه زار کــه س ئاواره بــوون. 

موســڵامنه کانی  دووبــاره    ئابــدا   25 لــه   ئه مســاڵیش 

بۆرمــا ڕووبــه ڕووی ڕاونــان بوونــه وه . ئــه وه ش له پــاش 

په المــاری  ڕۆهینــگا،  چه کــدرای  کۆمه ڵێــک  ئــه وه ی 

20 بنکــه ی پۆلیســیان دا، دواتــر ســوپای بۆرمــا که وتــه  

لــه  نــوێ،  کۆمه ڵکوژییه کــی  و  خه ڵکــی  په الماردانــی 

ــه وه   ــن ئامــاری نه ت ــی دوایی ــان ده ســتیپێکردووه . به پێ  دژی

کــه س  نزیکــه ی 150 هــه زار  بێــت،  یه کگرتووه کانیــش 

ڕایانکــردووه .  به نگادیــش  بــه ره و 

بۆچی ڕۆهینگاکان دەچەوسێرنێنەوە؟

دیــارە لــە ئێســتادا پرســیاری گرنــگ، کــە هەمــوو جیهــان 

ڕۆهینــگا  گەلــی  بۆچــی  ئەوەیــە،  خەریکــە  پێــوەی 

ــەی  ــا هۆکارەک ــەوە؟ ئای ــەم کارەســاتە دەبن ــەڕووی ئ ڕووب

فاشــیزمی ئایینییــە وەکــو بزووتنــەوە ئیســامییە سیاســیی و 

توونــدڕەوەکان ئیدعــای دەکــەن؟ یــان کێشــەکە فاشــیزمی 

ئەوروپایــی  ناوەنــدی  هەندێــک  وەکــو  نەتەوەییــە، 

ــە  ــی ل ــە کوورت ــن، ب ــەوڵ دەدەی ــرەدا ه ــیدەکەن. لێ باس

ــن. ــەیە بدوێی ــەم کێش ــەرەکی ئ ــۆکاری س ه

کۆڵۆنیالیزمی به ریتانیا

ئۆن سان سوچی، سه رۆك وه زیرانی میامنار
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کۆڵۆنیالیســتی به ریتانیــا ڕۆڵێکــی نێگه تیفــی هه بــووه ، 

چونکــه  له کاتــی داگیرکردنــی بۆرمــادا، به شــێکی زۆری 

لــه  کارمه نــد و به رپرســانی بۆرمــا، به نگالیــه کان بــوون، 

ــوون.  ــا ب ــه ڵ خــۆی هێن ــی له گ ــه  کۆڵۆنیالیســتی به ریتان ک

ــی  ــۆ کۆچ ــه ی ب ــا، ڕێگ ــای به ریتانی ــه وه ش کۆڵۆنی ــه  ل جگ

ــكرد،  ــن( خۆش ــی )راکی ــا، هه رێم ــۆ بۆرم ــه کان، ب به نگالیی

بەتایبەتــی لــە کێڵگەکانــی چاندنــی برنــج بەکاریدەهێنــان. 

ئه  مــه ش جــۆره  ڕقێکــی الی بۆرمییــه کان، بــه  تایبه تــی 

ــدووە.  ــڵامنه کان چان ــه  دژی موس ــه کان ل بوزیی

شــوێنێک  لــه  هه مــوو  به ریتانیــا  ئاماژه یــه   جێگــه ی 

هه وڵیــداوه ، که مــه  نه ته وه یــه ک حوکمــی کۆڵۆنیاکانــی 

بــکات. ئــه م کێشــه یه  ته نهــا، لــه  بۆرمــا نییــه ، بگــره  

لــه  مالیزیــا، هندســتان، عێراقیــش، هه مــان سیاســه تی 

ده گرته بــه ر. لــه  مالیزیــا لــه  ڕێگــه ی چینییــه  بودییه کانــه وه  

حکومــی مالیزیــای ده کــرد. لــه  هندســتانیش، ده یوویســت 

ســوود لــه  موســڵامنه کان وه ربگرێــت، لــه  عێــراق، حوکمــی 

ــی  ــه ی خه ڵك ــدا  زۆرین ــه  کاتێک ــرد، ل ــوونه  ک ــتی س ڕاده س

ــوون.  ــراق، شــیعه  و کــورد ب عێ

ــا،  ــی بەریتانی ــە چنگ ــی، ل ــاش ڕزگاربوون ــاش لەپ ــە بۆرم ل

زۆرێــک لــە ناسیۆنالیســتە بۆرمییــەکان، تۆمەتــی نۆکەرییان 

ــە  ــتیانکرد ب ــەکان، دەس ــاڵ ڕۆهینگ ــە پ ــا دای ــۆ بەریتانی ب

ــەوەی،  ــە تۆمەتــی ئ ــە بۆرمــا، ب ــان ل ــردن، دەرکردنی لەناوب

کــە ئەمانــە بــە ڕەگــەز لــە بەنگادیشــەوە هاتــوون، 

ــرە.  ــۆ ئێ ــرناون ب ــا هێ ــتی بەریتانی کۆڵۆنیالیس

حوکمی سه ربازی و فاشیزم

حوکمێکــی  زۆر  تاماوه یه کــی  بۆرمــا  واڵتــی  دیــاره  

حوکمــه ش  ئــه م  هه بــوو.  دیکتاتــۆری  و  ســه ر بازیی 

قاڵبێکــی فاشــیزمانه ی هه بــوو. لــه  واڵتێکــی دواکه وتــووی 

له ناوبردنــی  هه وڵــی  زۆرینــه   هه میشــه   ئاسیاشــدا، 

هه ربۆیــه   که مینــه   بــوون،  ڕۆهینــگا،  ده دات.  که مینــه  

ــدا  ــه کان، لێره ش ــیزمه  بۆرمیی ــۆ فاش ــانه ، ب ــه  نیش زوو کران

نێگه تیڤیــان  ئێجــگار  بــودی ڕۆڵێکــی  ئایینــی  پیاوانــی 

بینــی، هه میشــه  تۆمه تــی خیانتکارییــان بــۆ موســڵامنه کان 

ــا  ــی بۆرم ــڵ خه ڵك ــه  ئه س ــه وان ب ــن ئ ــی و ده ڵێ داده تاش

ســاڵی  یاســای  به پێــی  بۆیــه   هــه ر  کۆچه ریــن.  نیــن 

نیشــتامنیان  ناســنامه ی  ڕۆهینگــه کان،  زۆربــه ی   ،1982

لێســه ندراوه ته وه ، بــه  خه ڵكــی بۆرمــا حســاب ناکرێــن. 

ئەمــەش زیاتــر لــەو سیاســەتە دەچێــت، کــە ڕژێمــی 

ــەر. ــە ب ــوریا دەیگرت ــوردی س ــە ک ــەر ب ــوریا بەرامب س

بوونی بزووتنەوەی چەکداری

ــدا، کــە بزووتنــەوەی چەکــداری  ــە هەمــوو جیهان ــارە ل دی

ــر  ــی ت ــوو ناوەندەکان ــە هەم ــووپا ل ــەی س ــووە، قس هەب

بەهێزتــر دەبێــت. کاتێک کــە ڕۆهینگەکانیش دەســتیاندایە 

بزووتنــەوەی چەکــداری، کــە ئەمانیــش دەیانوویســت 

ســووپای  بکەنــەوە.  تــر  نەتەوەکانــی  کەمــە  الســایی 

خوێنــای  مێژوویەکــی  بوونــی  حکومــی  بــە  بۆرمــاش، 

چەکدارییــەکان،  بزووتنــە  هەمــوو  ســەرکوتکردنی  لــە 

بەوپــەڕی دڵڕەقییــەوە وەاڵمــی  بزووتنــەوە چەکداریەکەی 

گەلــی ڕۆهینــگای دایــەوە. لەالیەکــی تــرەوە ســەرانی ئــەم 

بزووتنــەوەی بەتایبەتــی »ســوپای ڕزگاریخــوازی گەلــی 

لــە ســاڵی 2010 دامــەزراوە، هــۆکاری  ڕۆهینــگا‹ کــە 

ــگان.  ــی ڕۆهین ــی گەل نەهامەت

ئــەم بزووتنەوەیــە ســەرۆکەکەیان، کــە نــاوی »عەتاڵــا  

جونتۆ«یــە لــە کشمـــیری پاکســتان، لــە دایکبــووە مــاوەی 

چەندیــن ساڵیشــە لــە ســعودیە دەژی، زۆر هۆگــری هــزری 

وەهابیــەت و ســەلەفیەتی تووندڕەوییــە.  لــە لێدوانێکیــدا 

ــەر  ــاییە ئەگ ــد: ئاس ــی( ڕایگەیان ــی )بی.بی.س ــە ئاژانس ب

ــت.  ــاو بچێ ــگا لەن ــی ڕۆهین ــەواوی گەل ــان ت ــک ی ملیۆنێ

بۆرمییــەکان  ســتەمی  دژی  ئێمــە  ئەوەیــە  گرنــگ 

بووەســتینەوە. لێــرەدا ئــەم عەقڵیەتــەش زەرەری زۆری، بــە 

خەڵکــی ســیڤیلی ڕۆهینــگا گەیانــدووە، چونکــە ئەمانیــش 

ــرن. ــی خەڵكــی ناگ ــۆ ژیان ــوێ ب ــچ گ هی

هه ژاری و دواکه وتوویی
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دیــاره  جگــه  لــه  هــۆکاری مێژوویــی و حوکمــی ســه ربازی، 

لــه   تایبه تــی  بــه   دواکه وتوویــی،  و  هه ژاریــی  بوونــی 

هــۆی  که بوونه تــه   هۆکاریــرن،  کۆمه اڵیه تییــه ،  ڕووی 

ــه .  ــه   گه وره ی ــاته مرۆیی ــه م کاره س ــتبوونی ئ دروس

جیهان بێده نگه 

ســووپا،  تاوانه کانــی  له چــاو  ئاماژه یــه   جێگــه ی 

جیهــان  ڕۆهینگــه کان،  بــه   به رامبــه ر  بۆرمــا  ڕژێمــی 

توونــد  ڕه خنــه ی  لــه وێ  لێــره و  ڕاســته   بێده نگــه ، 

ــن  ــە دوایی ــه . ل ــت نیی ــی پێویس ــه اڵم به پێ ــت، ب ده گیرێ

هەوڵــی حکومەتــی میــرس بــۆ بەســتنی کۆبونەوەیەکــی 

بــۆ  نێودەوڵەتــی،  ئاسایشــی  ئەنجومەنــی  تایبەتــی 

ــن  ــی چی ــەر حکومەت ــەاڵم یەکس ــا، ب ــی بۆرم ئیدانەکردن

پشــتگیری بۆرمــای کــرد.

 لەالیەکــی تــرەوە، لــە گەرمــەی باوبونــەوەی هەواڵــی 

وەزیرانــی  ســەرۆک  ڕۆهینگــەکان،  کۆمەڵکــوژی 

ــی  ــتگیری حکومەت ــرد، پش ــەردانی بۆرمایک ــتان س هندس

ئێســتادا  لــە  ســەرنجە  جێگــەی  ئــەوەی  بۆرمایکــرد. 

بۆرمــا  پشــتگیری  ئیقلیمیــەکان  دەوڵەتــە  زۆربــەی 

دەکــەن، بــە تایبەتــی هینــدو چیــن.

بۆچی هندســتان و چین پشــتگیری بۆرما دەکەن

ئەمــە پرســیارێکی ســەرەکی و گرنگــە، کــە زۆربــەی 

ناوەنــدە سیاســییەکان دەیکــەن. هــۆکاری ســەرەکی 

ــە هــەردوو واڵت  ــەوەی، ک ــۆ ئ ــەوە ب ــەش دەگەڕێت ئەم

دەترســن، بۆرمــا ببێتــە هەرێمێکــی بــاش بــۆ ڕاکێشــانی 

ــش  ــێوەکانی داع ــتە هاوش ــامییە تیرۆریس ــوو ئیس هەم

ســەر  بــۆ  گەوەرەیــە  ترســێکی  ئەمــەش  قاعیــدە.  و 

پشــتگیری  هەربۆیــە  ئەمانــەن،  نیشــتامنی  ئاسایشــی 

بۆرمــا دەکــەن. چونکــە دەزانــن ئــەو گرووپــە ئیســامییە 

تووندڕەوانــە، چ نەهامەتــی گــەورە لەگــەڵ خۆیــان بــۆ 

ــن. ــە دەهێن ناوچەک

ڕۆژئاواو کێشەی ڕۆهینگا

 لــە ئاســتی ڕۆژئاواشــدا، ڕاســتە میدیاکانــی ئەوروپــاو 

ئەمریــکا ڕەخنــە دەگــرن. بــەاڵم وەکــو دەوڵەت، سیاســەتی 

تووندیــان بەرامبــەر بۆرمــا نەنوانــدووە. ئەمــەش ئاســاییە 

ــدی  ــە بەرژەوەن ــگ، ک ــە دەن ــک دێن ــەوان کاتێ ــە ئ چونک

خۆیــان بکەوێتــە مەترســیەوە. تورکیــا زۆر لــەوە خراپــری 

بەســەر کــوردا هێنــاوە، ڕۆژئــاواش هەتاوەکــو ئــەم دەقەیە 

ــە دژی گەلــی کــورد دەکات.  ــا ل پشــتگیری  تورکی

ژنە ئاشتیخوازەکە 

ــان ســان ســوچی( ســه رۆک  ــه وه ی جێگــه ی ســه رنجه  )ئ ئ

وه زیرانــی بۆرمایــە، چونکــە ماوەیەکــی زۆر، لــه  ڕۆژئــاوا دا، 

ــی  ــارساوه ، ســاڵی1990 خه اڵت ــازادی ن ــه ری ئ ــو داکۆک وه ک

ــر 1991  ــازادی فک ــۆ ئ ــا ب ــی ئه وروپ ــاخارۆفی په رله مان س

خه اڵتــی نۆبڵــی بــۆ ئاشــتی وه رگرتــووه . که چــی ئــه م 

ــه   ــوژی که م ــه  کۆمه ڵک ــه ، ک ــه رۆکی حکومه تێک ــه  س خامن

نه ته وه یــه ک ده کات!. هــەر بۆیــە زۆرێــک لــە کەســایەتی، 

ناوەنــدە سیاســیی و مرۆییــەکان، داوای لێســەندنەوەی 

خەاڵتــی نۆبــڵ لــەم خامنــە دەکــەن. 

کێشه ی ڕۆهینگاو موزایه ده ی سیاسی

 لە گێتی ئیسامدا

کێشــه ی  بــۆ  زۆر،  ســۆزێکی  ئیســامیدا  لــه  گێتــی 

ڕۆهینــگاکان هه یــه . بــه اڵم کێشــه که  لــه وه  دایــه ، به شــێکی 

که مــه   و  دیکتاتــۆرن  خۆیــان  کــه   حکومتــه کان،  زۆری 

ــه ی  ــت کێش ــێننه وه . ده یانه وێ ــر ده چه وس ــی ت نه ته وه کان

ــۆ  ــن. ب ــیی به کاربهێن ــه ده ی سیاس ــو موزای ــگا وه ک ڕۆهین

ــه رز  ــی ب ــا، به ده نگ ــه رۆکی تورکی ــی س ــه:  ئه ردۆگان منوون

دژی چه وســانه وه ی ڕۆهینگاکانــه ده وه ســتێته وه  ، بــه اڵم 

کــورد  به رامبــه ر  کۆمه ڵکــوژی  خۆیــدا،  واڵته کــه ی  لــه  

ده کات. لــه  ســوریاش هه مــوو کــه س ده زانێــت، کــه  چــۆن 

هــاوکاری چه ته کانــی داعــش، بــه ره ی نــورسه  ده کات.
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بەکارهێنانی وێنەی درۆ

ــاد  ــی ئیســامیدا کێشــەکە زی ــاو جیهان ــرەوە لەن لەالیکی

لــە خــۆی گەورەکــراوە. زۆرجاریــش وێنــەی درۆیــان 

باودەکرێتــەوە، بــۆ منوونــە: وێنەیــەک باوکراوەتــە، 

کــە چەنــد پیاوێکــی  ئایینــی بــودی کۆمەڵێــک جەســتە 

دەســووتێنن، دەڵێــن گوایــە ئەمــە بۆرمایــە، بــەاڵم دوایی 

دەرکــەوت، ئەمــە وێنــەی ناوچــەی تبتــی چینــە، کاتێــک 

پێــش چەنــد ســاڵێک بوومەلــەرزە لێیــدا. جەســتەی زۆر 

ــی  ــی بودیــش هەوڵ ــن. پیاوان لەســەر شــەقامەکان کەوت

کۆکردنــەوەی جەســتەکان و ســووتاندنیان داوە. کەچــی 

ــراوە.  ــە بۆرمــا دان ــە گێتــی ئیسامیشــدا ب ل

ــک  ــەن هەندێ ــە لەالی ــە، ک ــەتی دیامگۆگیەت ــەم سیاس ئ

سیاســیەکان  ئیســامییە  پارتــە  و  ئیســامی  دەوڵەتــی 

بەکاردێــت. بــۆ ئــەوەی بیســەملێنن، کــە ئیســام لەالیــەن 

ــۆ  ــەوە ب ــی تریش ــت. لەالیەک ــەوە لەناودەبرێ بودیەکان

وەکــو  فاشیســتەکانی  ئیســامییە  حکومەتــە  ئــەوەی 

ــە  ــەر ب ــان بەرامب ــی خۆی ــعودیە، تاوانەکان ــا و س تورکی

ــەن.  ــۆش بک ــە پەردەپ ــری ناوچەک ــی ت گەالن

دەرئەنجام  

نییــه ،  هیوایــه ک  هیــچ  ئێســتا  هه تاوه کــو  به داخــه وه  

ــی  ــیزمی بۆرم ــی فاش ــه  چنگ ــه  ل ــه  بێکه س ــه م گه ل ــه  ئ ک

ڕزگار بــکات. هەروەهــا ئــەم کارەســاتە مرۆییــە، بۆتــە 

ــی  ــی، بەتایبەت ــەدەی سیاس ــۆ موزای ــاش ب ــی ب ماددەیەک

ــامییەکان،  ــە ئیس ــامییەکان، دەوڵەت ــە ئیس ــەن پارت لەالی

کارەســاتە  ئــەم  تــر،  چه نــدی  تــا  نازانێــت  که ســیش 

بــەردەوام ده بێــت. 

سەرچاوەکان:
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6. ئــەردەاڵن عەبدوڵــا- ڕەهەندەکانــی کۆمەڵکــوژی موســڵامنەکانی 

بۆرمــا- ڕۆژنامــەی کوردســتانی نــوێ، ژمــارە.7356. 2017/9/6

مندااڵن قوربانی یەکەمی توندوتیژییەکانی میامنار



 . میانمار.
ئه و نیشتمانه ی ڕووبه رێك نییه  بۆ هه مووان

 له  عه ره بییه وه : شاناز ره مزی هیرانی
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ســه رۆكی  بردنــه وه ی  له ســه ر  هه ڵچــرنا  زۆر  ئومێــدی 

ســه ركرده ی  ژنــه   ســوچی(  ســان  )ئۆنــگ  ئێســتا 

پارتــی ڕابیتــه ی نیشــتامنی لــه  پێنــاو دیموكراتــی لــه  

بــووه   كــه   هه ڵبژاردنه كانــی ترشینــی دووه مــی 2015، 

لــه  مه ده نــی  حكومه تــی  یه كــه م  پێكهێنانــی  هــۆی 

ــۆ  ــل ب ــی نۆب ــی خه اڵت ــه  1960ه وه . دوای وه رگرتن  واڵت ل

ئاشــتی له ســه ر ئــه و خه باتــه  زۆره ی لــه  پێنــاو دیموكراتــی 

كــه   ڕایگه یانــد  و  ئه نجامیــداوه   مــرۆڤ  مافه كانــی  و 

بریتــی  حكومه ته كــه ی  كابینــه ی  ســه ره كییه كه ی  كاره  

ــه  نێــوان گرووپــه  كه مینــه   ده بێــت له ســه پاندنی ئاشــتی ل

چه كــداره كان لــه  میامنــار. لــه  گوتارێكــی بــه  بۆنــه ی یــادی 

وتــی:  2016دا  دووه مــی  كانونــی  لــه   ســه ربه خۆبوون 

ــتی  ــه وه ی ئاش ــش ئ ــن پێ ــۆ واڵت بكه ی ــچ ب ــن هی ناتوانی

حكومه ته كــه ی  بــه اڵم  یه كه مجــار،  بكه یــن  به رقــه رار 

بــه   ئــه وه ش  هه ڵبــژارد،  شــته كانی  نزیككردنــه وه ی 

گه ڕانــه وه  بــۆ لێدوانێكــی )یــو ویــن هتیــن( دابــووی، 

ــامنی  ــه ی نیش ــی ڕابیت ــێكی حكومه ت ــه وره  به رپرس ــه  گ ك

ترمــان  ئه وله وییه تــی  ئێمــه   ده ڵێــت:  و  دیموكراتییــه  

هه یــه  جگــه  لــه ڕۆهینگیــا..

وشــه ی  ڕە تكردنــه وه ی  بــه  به رده وامــه   حكومــه ت 

ــه ن  ــه  له الی ــك وای ــه ی وه ك هه وڵێ ــه و پێی ــا(، ب )ڕۆهینگی

ــه   ــه ت ب ــی ده وڵ ــی دان پێدانان ــۆ داماڵین ــر ب ــی ت تایفه كان

وه ســفكردنیان بــه  یه كێــك لــه و كۆمه ڵــه  ناوخۆییانــه ی 

لــه  خەڵــک  زۆربــه ی  پێكدێــن.  تاییفــه    135 لــه   كــه  

ــه   ــا یاســایین و ل ــه ری ن ــا كۆچب ــه  ڕۆهینگی  میامنــار پێیانوای

ــی  ــش ڕۆڵ ــای هاوواڵتیبوونی ــوون. یاس ــه وه  هات به نگادیش

ــراوه كان  ــێ نه ك ــه  جێبه ج ــی مه رج ــڕاوه  به دانان ــۆی گێ خ

ــه   ــڕاوه  ل ــه  1982 ده رچــووه  و ڕۆڵێكــی گــه وره ی گێ ــه  ل ك

ڕۆهینگیه كانــدا.  به ســه ر  هاوواڵتیبــوون  ئینكاركردنــی 

ــڵامنه كان  ــه  موس ــه  كه مین ــه و هاوواڵتیبوون ــێ ئ ــه  ب چونك

ڕووبــه ڕووی خراپریــن شــێوازی جیــاكاری و مامه ڵــه ی 

گرووپــه   ســه رجه م  لــه  نێــوان  ده بنــه وه   خــراپ 

له واڵتــدا. تــر  كه مایه تییه كانــی 

لــه   ڕوویــدا  ئــه راكان  لــه  ویایه تــی  پشــێوییه كانی 

حوزیره انــی 2012 له نێــوان بوزیــه كان و ڕۆهینگییــه كان 

ببــووه  هــۆی په ره ســه ندنی توندوتیژییــه كان و وایكــرد 

ڕابگه یه نێــت.  لــه  واڵتــدا  نائاســایی  بــاری  حكومــه ت 

ــه ی  ــاڵ نزیك ــج س ــی پێن ــه  درێژای ــاته وه  و ب ــه و س ــه ر ل ه

ئۆردوگاكانــی  له نــاو  خۆیــان  ڕۆهینگــی   140.000

دووره ده ســته كان ببینینــه وه . بــه و بیانــوه ی كــه  حكومــه ت 

ویایه تــی  لــه   په ناهه نــده    )66.000  ( نزیكــه ی  2016 وه   یه كه مــی  تشــرینی  لــه 9ی 
ئــه راكان لــه  میانمــار ڕوویانكردۆتــه   نزیكتریــن واڵتــی دراوســێیان )به نگادیــش(، كــه  بــه  
كه شــتی بچــووك  یــان خۆیــان گرتــووه  بــه  حاویــه  پاســتیه كه كانی ناكه ونــه  ژێــر ئــاو و 
لــه  ڕووباره كــه ی نێــوان هــه ردوو واڵتــدا په ڕیونه تــه وه ، بــه و هیوایــه ی بگه نــه  شــوێنێكی 
ئــارام و بــێ تــرس. ئه مــه ش یه كــه م جاریــان نییــه ، چونكــه  ڕۆهینگیــا به درێژایــی 
چه ندیــن ده یه یــه  تووشــی جۆره هــا شــێوازی چه وســاندنه وه  و ســه ركوتكردن بــووه . 
ئینجــا ئه گــه ر له ڕابــردو به هــۆی هاوســێیه  بووزییه كه یــان ڕایــان  كردبێــت، كــه  لــه 
ــودی  ــه ر خ ــڕۆ له ب ــی ئه م ــدا، كه چ ــدا ڕووی ــن له نێوانیان ــه ك كه وت ــاری 2012دا به ری  ئای

ڕاده كــه ن. واڵته كه یــان  حكومه تــی 
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له وانــه ی  جگــه   خه ڵكــه   ئــه و  ده پارێزێــت.  گیانیــان 

ــزراون،  ــووه  و پارێ ــان گرت ــان خۆی ــی خۆی ــاو گونده كان له ن

و  ته ندروســتی  پێداویســتییه كی  له هــه ر  دووربــوون 

په روه رده یــی، ئه مــه  جگــه  لــه  كۆتوبه نــدی هاتوچۆكــردن. 

ئه مــه ش وایكــردووه  هه لــی كاركردنیــان یه كجــار كــه م 

بێــت و هــه ژاری و نــه داری باڵبكێشــێت به ســه ر ژیانیانــدا 

ده بــه ن. به ســه ر  ژیــان  دژوار  یه كجــار  له دۆخێكــی  و 

ئاشــتییانهی   له چاره ســه ركردنی  ڕۆهینگیــا  ئومێــدی  دوا 

دۆزه كه یــان بــه  یه كجــاری نه مــا دوای هه ڵبژاردنه كانــی 

2015، كاتێــك لــه  مافــی خــۆ كاندیدكــردن و ده نگــدان 

ئاشــتییانه   كاریگه رییه كــی  تابتوانــن  بێبه شــكران، 

ــه و  ــر ب ــه ن و چی ــت بك ــت دروس ــش بێ ــه ر زۆر الوازی گ

چه ندیــن  به درێژایــی  چونكــه   نه ژیــن.  چەرمەســەرییە  

و  چه وســاندنه وه   جــۆری  خراپریــن  تووشــی  ده یــه  

بوونه تــه وه .  له ناوچــون  و  الوازكــردن 

دواجاریــش وه ك وه اڵمێــك له ســه ر ئــه و چه وســاندنه وه  

و ســه ركوتكردنه ، گروپــی چه كداره كانــی ڕۆهینگیــا لــه 

ــی خۆیــان ده ســتپێكرد،   ترشینــی یه كــه م، یه كــه م هێرش

بــه  په الماردانــی ســێ بنكــه ی پۆلیــس له ســه ر ســنوری 

ــتنی  ــۆی كوش ــووه  ه ــه  ب ــه راكان. ك ــی ئ ــوری ویایه ت باك

نــۆ ئه فســه ر، ئه مــه  جگــه  لــه  ده ســت به ســه رداگرتنی 

دوای  پێداویســتییه كان.  و  له چــه ك  زۆر  بڕێكــی 

تێپه ڕبوونــی چه نــد مانگێكیــش، لــه  دوانــزه ی ترشینــی 

دووه م موقه ده مێــك كــوژرا لــه  پێكهه ڵپژانێــك له نێــوان 

په المارانــه   ئــه و  چه كدارانــه .  گروپــه   ئــه و  و  ســه رباز 

له الیــه ن گروپێكــه وه  ئه نجــام ده درا به نــاوی )بزووتنــه وه ی 

ده ژیــن  ســعودیه   لــه   ڕۆهینگییه كانــی  كــه   یه قیــن( 

له ســه ر  هێرشــه كان  كه چــی  ده كــه ن،  سه رپه رشــتیان 

ــده ده ن،  ــه كان ئه نجامی ــه رزی واقیعــدا خــودی ڕۆهینگیی ئ

ــی و  ــی ئاین ــه ن پیاوان ــراوه  و له الی ــقیان پێك ــه  مه ش ئه وان

و  لێده كرێــت  پشــتیوانیان  نێوده وڵه تیــش  و  ناوخۆیــی 

داون. بــۆ  له خۆیــان  به رگریكــردن  فه تــوای 

نێوده وڵه تییــه ،  پشــتیوانییه  ئــه و  ســه رباری  بــه اڵم 

ئــه و  وه ســتاندنی  گروپانــه   ئــه و  ســه ره كی  ئامانجــی 

ڕۆهینگییەکان یاری لەگەڵ مەرگ دەکەن
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ده ســته به ركردنی  و  پێشــێلكاریانه یه   و  چه وســاندنه وه  

ــش  ــه ی ئه وانی ــه و پێی ــه ربه خۆبوونیان، ب ــان و س مافه كانی

هاوواڵتیــن لــه  ده وڵه تــی میامنــار. ئــه و هێرشــانه ی دوایــی 

ــه  زۆر  ــه ت، ك ــۆ حكوم ــرد ب ــا ك ــه وه ی وێن ــی نه گه ڕان خاڵ

ــوه ی  ــه  چوارچێ ــه وه  ل ــی دان ــه  وه اڵم ــز  و زیاده ڕۆیان به هێ

پاككردنــه وه ی  )پرۆســه كانی  به نــاوی  پرۆســه یه ك 

ئــه و  ده ســتگیركردنی  لێــی  ئامانــج  كــه   ناوچــه كان( 

ــوو. ــه  ب گرووپان

ڕێكخــراوه   هاتنه نــاوه وه ی  لــه   ڕێگه گرتــن  ســه رباری 

كێشــه   ناوچــه ی  بــۆ  ڕاگه یاندنــه كان  و  ناحكومییــه كان 

له ســه ر بــۆ كۆكردنــه وه ی ڕاســتییه كان، كه چــی به رپرســانی 

نزیكــه ی  كوژرانــی  مه زەنــده ی  نه ته وه یه كگرتــوه كان 

ــی  ــه ری مافه كان ــا. نوێن ــه ڕۆهنیگی ــه ن ل ــه س ده ك 1000 ك

مرۆڤیــش لــه  نه تــه وه  یه كگرتــووه كان، ڕایگه یانــد كــه  

ــراوان و  ــار ف ــن یه كج ــا ده كرێ ــه كانی دژی ڕۆهینگی هێرش

ڕێكخــراوه ، له وانــه ش پرۆســه ی كوشــن بێهیــچ ڕێكارێكــی 

و  ئه شــكه نجه دان  و  كــردن  ده ســتدرێژی  و  یاســایی 

ســوتاندنی مــاڵ و گونــده كان. هه روه هــا لــه ڕاپۆرتێكیشــدا 

له والیه تــی  ده كات  مرۆڤایه تــی  دژی  له تاوانــی  بــاس 

ــه راكان.  ئ

لــه  شــێوازی  بــاس  ژن  لــه  101  زیاتــر  لــه  كاتێكــدا 

ــد  ــتدرێژی و چه ن ــه  ده س ــه ن ل ــان ده ك ــی خۆی ڕزگاربوون

ده ســتدرێژی  سێكســی.  لــه  تووندوتیــژی  تــر  جــۆری  

ــه ڵ ئه وه شــدا  ــی ســووپان. كه چــی له گ ــش ئه ندامان كا رانی

ــس  ــی پۆلی ــه ن هێزه كان ــن كاری ده ســتدرێژی له الی چه ندی

و گوندنشــینان لــه  ئــه راكان كــراوه . ئــه و شــایه تیانه ش 

هاوكاتــه  له گــه ڵ ئــه و زانیارییــه  ڕاســت و دروســتانه ی 

ــه  ــه وه  ل كــه  ڕێكخــراوی هیومــان رایتــس وۆچ باویكردۆ ت

ئــه و زانیارییانــه    لێكۆڵینه وه یه كــی دوورو درێــژدا، كــه  

پرۆســه ی  ئه نجامدانــی  له ســه ر  ده كاتــه وه   پشتڕاســت 

ده ســتدرێژی به كۆمــه ڵ و پشــكنینی ژنــان  و ده ســتدرێژی 

ــا.  ــی ڕۆهینگی ــان و كچان ــی دژی ژن سێكس

خۆدزینه وه له  به رپرسیارییه تی

به ڵگه نامــه كان  كه ڵه كه بوونــی  ڕۆشــنایی  له ژێــر 

بــه   به رامبــه ر  پێشــێلكارییه كانی  ئه نجامدانــی  له ســه ر 

ــار  ــری ده ره وه ی میامن ــت، وه زی ــرۆڤ ده كرێ ــی م مافه كان

لــه  هه شــتی شــوباتدا لــه  لێدوانێكیــدا ڕایگه یانــد كــه  

لــه   كــه   ئــه راكان  لــه  والیه تــی  لێكۆڵینــه وه   لیژنــه ی 

لــه   ســه رۆكایه تی  ئۆفیســی  پێكدێــت،  ئه نــدام  نــۆ 

ئــه و تۆمه تانــه   كانونــی یه كــه م پێكهێنــاوه  و ســه یری 

له الیــه ن  حكومــه ت  پــاڵ  خراوه تــه   كــه   ده كات 

ســزادانی  به ڵێنــی  هه روه هــا  نه ته وه یه كگرتوه كانــه وه . 

لێدوانانــه ش  ئــه و  دا.  تاوانانــەی   ئــه و  ئه نجامده رانــی 

تێــدا  حكومه تــدا  هه ڵوێســتی  لــه   گۆڕانكارییه كــی 

به دیكــرا كــه  پێشــر كاردانــه وه  زۆر توندبــوو، هه مــوو 

تۆمه تانه شــی  ره تده كــرده وه . ئــه و 

لــه  ڕاپۆڕتێكــدا كــه  لــه  كانونــی دووه م ده رچــووه ، لیژنه كــه  

ــردن  ــی قڕك ــچ حاڵه تێك ــه  هی ــرده وه  ك ــه وه  ك ــی ل جه خت

و چه وســاندنه وه ی ئاینــی ڕووی نــه داوه  لــه  ناوچه كــه . 

هه روه هــا ڕایگه یانــد كــه  تــا ئێســتاش لێكۆڵینــه وه  ده كرێت 

ــك  ــووتاندنی موڵ ــه ر س ــه ی له س ــه و پڕوپاگه ندان ــه ر ئ له س

كرابێــت،  ئه شــكه نجه دان  یــان  دانیشــتوان،  ســامانی  و 

هــه ر بــه وه ش نه وه ســتا، لیژنه كــه  ڕایگه یانــد به هــۆی 

پێویســت به هیــچ  ئــه وا  پێویســت  به ڵگــه ی  نه بوونــی 

ــه ن  ــۆره  له الی ــه و ج ــز ب ــی هێ به كارهێنان
ئــه و  ژمــاره ی  واده كات  ســوپاوه ، 
بــكات كــه  ســوورن  زیــاد  ڕۆهینگیانــه  
له ســه ر وه اڵمدانــه وه  بــه  هه مــان ئــه و 
توندوتیژییــه ، بــه و پێیــه ی تاكــه  ڕێگه یــه  
چه وســاندنه وه به رهه ڵســتیكردنی  بــۆ 
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پروپاگه نــده   لــه و  نــاكات  یاســایی  ده ســتێوه ردانێكی 

حاڵه تــی  هه بوونــی  له ســه ر  هه ڵبه ســراوانه ی 

ده ســتدرێژی هه یــه . دوای پێداگــری لیژنــه ی ئۆفیســی 

ــردن  ــتدرێژی ك ــده ی ده س ــه  پڕوپاگه ن ــه رۆكایه تی، گوای س

ســه باره ت  ره كــرده وه .  تۆمه ته كه یــان  دروســتكراوه ، 

ــوپا  ــاش، س ــاره كانی ڕۆهینگی ــد و ش ــی گون ــه  وێرانكردن ب

ــار كــرد كــه  گڕیــان  و حكومــه ت ڕۆهینگایــان بــه وه  تاوانب

ــی  ــۆی ناردن ــار به ه ــه اڵم دواج ــان، ب ــه  ماڵه كانی به رداوه ت

به ڵگه نامــه ی  ده ســتكرده كان،  مانگــه   وێنــه ی  ســێ 

حاشــاهه ڵنه گر هاتنــه  به رده ســت، كــه  تێیــدا به ڕوونــی 

ــوه كان و  ــاڵ و خان ــه  م ــر به رده دات ــاره  چــۆن ســوپا ئاگ دی

ده كات. وێرانــكاری 

له  توندوتیژی گرووپه كانەوە بۆ توندتیژی ناوخۆیی

ــه و واڵتــه  كــردووه ،  ــه و قه یرانــه  مرۆییــه ی ڕووی ل جگــه  ل

ئــه راكان  ویایه تــی  بارودۆخــی  ئێســتاش  تــا  كه چــی 

جێگــه ی مه ترســییه  بــه دوو هــۆكار: یه كــه م: پێشــهاته كانی 

الی  دوو  هــه ر  هه ڵوێســتی  به ڕوونــی  دواییــه   ئــه و 

زیاتــر  توندوتیــژی  واده كات  ئه مــه ش  به دیارخســتووه ، 

ــاو ڕۆهینگییه كانیــش  ــدات. هه میشــه  له ن ــان ڕووب له نێوانی

لــه   تایبه تیــش  بــه   هه بــوون،  تونــدڕه و  گرووپــی 

به كه مــی  زۆر  کەچــی  نــه وه ده كان،  و  حه فتــاكان 

بــه اڵم  لێده كــرا.  پشــتیوانیان  جه مــاوه ره وه   له الیــه ن 

نێوده وڵه تــی  قه یرانــی  كۆمه ڵێــك  به هــۆی  ئه مجــاره  

ــن(  ــه وه ی یه قی ــوو )بزووتن ــی دیارب ــوو، به ڕوون ــه ك ب كه ڵ

ــه و  ــت ئ ــت ناتوانێ ــی نه كرێ ــتیوانییه كی ناوخۆی ــه ر پش گ

به كارهێنانــی  هه روه هــا  بــدات.  ئه نجــام  كرده وانــه  

هێــز بــه و جــۆره  له الیــه ن ســوپاوه ، واده كات ژمــاره ی 

له ســه ر  ســوورن  كــه   بــكات  زیــاد  ڕۆهینگیانــه   ئــه و 

ــه ی  ــه و پێی ــه ، ب ــه و توندوتیژیی ــه  هه مــان ئ ــه وه  ب وه اڵمدان

چه وســاندنه وه .  به رهه ڵســتیكردنی  بــۆ  ڕێگه یــه   تاكــه  

ــتی  ــی لیس ــه ر فراوانبوون ــی له س ــی مه ترس ــه  بوون ــه  ل جگ

ئامانجــی بزووتنــه وه ی یه قیــن تــا ئاینیــش بگرێتــه وه . 

بــۆ  تابگۆڕێــت  لێبێــت  به شــێوه یه كی  دۆخه كــه   یــان 

شــه ڕێكی ناوخۆیــی خوێناویــی، ئه گه ریشــی زۆر بــه و 

ئاقــاره دا بــڕوات، چونكــه  ئه گــه ر ســه یری هه وڵه كانــی 

بزووتنه وه كــه  بكه یــن لــه  گــه ڕان بــه دوای شــه رعیه تی 

ئــه وه   ئه گــه ر  به تایبه تیــش  و  هێرشــه كانی  بــۆ  ئاینــی 

ــی  ــیۆنی مافه كان ــی كۆمس ــه  ڕاپۆرت ــه  ل ــن ك له به رچاوبگری

تێكده رانــه   كاری  ئه نجامدانــی  بــه   هاتــووه   مرۆڤــدا 

قورئــان  بــه   كــردن  ســوكایه تی  و  مزگه وتــه كان  له نــاو 

له نــاو مزگه وتــه كان،  ژنــان و كچــان  ئه تــك كردنــی  و 

ــۆی  ــه  ه ــه  ده بن ــه ن ك ــه و كرده وان ــان ئ ــه  هه مووی ئه مان

ئاینیــی. گه رمكردنــی ســۆزی 

ده بێته هــۆی  توندوتیــژی  هه ڵكشــانی  دووه م: 

و  موســڵامن  نێــوان  په یوه ندییه كانــی  خراپركردنــی 

ــه   ــه  ل ــۆ منون ــر. ب ــتێكی ت ــوو ش ــش هه م ــه كان پێ بووزیی

ویایه تــی ئــه راكان نزیكــه ی 3000 بــووزی لــه  ترســی 

له كاتێكــدا  به جێهێشــتووه ،  ماڵه كانیــان  تۆڵه ســه ندنه وه  

ــه   ــیان ب ــی تریش ــه كان و گروپه كان ــار، ڕۆهینگیی ــه  میامن ل

ــرد  ــه یر ده ك ــان س ــه ر واڵته كه ی ــۆ س ــه  ب ــی و هه ڕه ش بیان

به هــۆی زۆری وه چــه  خســتنه وه  و ده وڵه مه ندبــوون و 

ــه   ــرن ل ــامییه كان خێرات ــه ی ئیس ــه و پێی ــه كان. ب جیاوازیی

وه چــه  خســتنە وه  لــه  بووزییــه كان و زووتریــش ده وڵه مه ند 

هاوســه رگیری  ده وڵه مه نده كانیــش  )موســڵامنه   ده بــن 

ــه ر  ــه  س ــه ن و ده یانخه ن ــه كان ده ك ــه  بووزیی ــه ڵ كچ له گ

ئاینــی ئیســام( و درووشــمه  ئاینییه كانیشــیان ئازادانــه  

ده كــه ن. موماره ســه  

هیومــان رایتــس وۆچ لــه  لێكۆڵینه وه یه كــی 
دوورو درێــژدا ئــه و زانیارییانــه  پشتڕاســت 
ده كاتــه وه  له ســه ر ئه نجامدانــی پرۆســه ی 
ده ســتدرێژی به كۆمــه ڵ و پشــكنینی ژنــان  و 
ده ســتدرێژی سێكســی له  دژی ژنان و كچانی 

موســوڵمانانی ڕۆهینگیــا. 
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په المــاری هه ڵگــه ڕاوه كان لــه  ترشینــی یه كــه م و ترشینــی 

به رامبــه ر  دوژمنكارانــه   هه ســتێكی  وایكــرد  دووه مــدا، 

جێبه جێكردنــی  بــه اڵم  ببێــت،  دروســت  موســڵامنه كان 

ــوكه وتی  ــه ر هه ڵس ــه ڵ له س ــه  كۆم ــزادانی ب ــه تی س سیاس

ــه   ــاو كۆمه ڵگ ــه ی ن ــرد متامن ــه ڕاوە وایك ــی هه ڵگ گروپێك

كه مربێتــه وه  به یه كــه وه . بۆیــه  ئه ركــی بــە ڕێکخــراوی 

ــا  ــه و وێن ــتكردنه وه ی ئ ــه  ڕاس ــتێت ب ــداو(ه  هه ڵبس )نایبی

ــه  به ڕێگــه ی  ــاره ی موســڵامنه كان هه ی مشــتومڕاوییه ی له ب

له ســه ر  جه ختكردنــه وه  و  توندوتیــژی  ئیدانه كردنــی 

ــه وە  ــه  پێچه وان ــه اڵم ب ــار، ب ــۆ میامن ــڵاممان ب ــی موس گرنگ

ــی  ــه ند و هه ڵمه تێك ــه ره ی س ــر پ ــی زیات ــری ئاین ده مارگی

ئه منــی به هێــز و دۆخێكــی مرۆیــی ترســناكیان دروســتكرد 

لــه  سه رتاســه ری ویایه تــی ئــه راكان. 

بــه   تایبــه ت  جیــاكاری  یاســاكانی  حكومــه ت 

ئایینــی  پاراســتنی  یاســاكانی  و  قه ومــی  نــه ژادی 

ڕێگــرن  یاســایانه   ئــه و  چونكــه   هه ڵنه وه شــاندۆته وه . 

و  جیاجیــاكان  ئایینــه   هاوســه رگیریكردنی  له بــه رده م 

ڕێگه نــادات به گۆڕینــی ئاییــن. هه روه هــا هه وڵــده دات 

دابنێــت  دانیشــتوان  گه شه ســه ندنی  بــۆ  ســنورێك 

ــا  ــان نه هێڵــن ســكیان پڕبێــت ت به ڕێگــه ی ناچاركردنــی ژن

ناوچــه دا.  له هه ندێــك  ســاڵ  ســێ  مــاوه ی 

بانگه وازی ده ستتێوه ردان

ئۆنــگ ســان ســو تشــی ڕایگه یانــد كــه  حكومه ته كــه ی 

والیه تــی  ملمانێكانــی  چاره ســه ركردنی  بــه   پابه نــده  

ئــه و  تــا  هه یــه   كات  بــه   پێویســتی  بــه اڵم  ئــه راكان، 

بگرێــت،  خــۆی  جێگــه ی  ده یانــدات  هه واڵنــه ی 

یه كســه ر  پێویســته   هەیــە  هه نــگاو  هه ندێــك  بــه اڵم 

ــزه   ــه ن هێ ــه ك له الی ــه ر وه اڵمدانه وه ی ــه ر و ه ــه  ب بگیرێن

ئه منییــه كان به رامبــه ر بــه  هه ڵگــه ڕاوه كان ده بێــت بــه  

ئەوەی لە میامنار ڕودەدات کۆمەڵکوژییە
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و جیــاوازی هه بێــت  بێــت  قه بــاره ی هه ڵگه ڕانه وه كــه  

هه روه هــا  ئاســایی.  خه ڵكــی  و  چه كــدار  له نێــوان 

ــی  ــتیوانی مرۆی ــی پش ــی هاتن ــه ت گره نت ــته  حكوم پێویس

گیریــان  ناوچانــه دا  لــه و  كه ســانه ی  ئــه و  بــۆ  بــكات 

ــی  ــی نێوده وڵه ت ــه  چاودێران ــت ب خــواردووه  و ڕێگــه  بدرێ

بخه نــه ڕوو. ڕاســتییه كان 

هه ندێــك كــه س پێیوایــه  كــه  ئۆنــگ ســان ســو تشــی 

ــی  ــت دۆخ ــه  ئاس ــڕاوه  ل ــۆی وه رگێ ــت ڕووی خ به مه به س

ــنوری  ــتی س ــت و دروس ــه  ڕاس ــه راكان چونك ــی ئ هه رێم

ــار  ــوپای میامن ــه  س ــات، چونك ــه اڵته كانی به دیارده خ ده س

به ڕێــوه  ســیادییه وه   وه زاره تێكــی  چه نــد  له الیــه ن 

وه زاره تــی  و  ده ره وه   وه زاره تــی  ئه وانیــش:   ده برێــت. 

به رگــری و وه زاره تــی ناوخــۆ، بــه اڵم ئۆنــگ ســان ســوچی 

دۆخه كــه  هێنــده ی تــر خراپــر كــرد بــه  شكســته كه ی 

لــه  ئیداره دانــی كاره  ســه ره كییه كانی كــه  پێویســتی بــه 

 هــاوكاری ســوپا نییــه . النیكــه م ســه ردانیكردنی ناوچــه  

ئینــكاری  بــۆ  ســنورێك  دانانــی  یــان  زه ره رمه نــده كان 

حكومــه ت بــه  ئه نجامدانــی ئــه و تاوانانــه . ئــه و الوازییــه ی 

وه ك  به دیده كرێــت  ئه ركه كانــی  له جێبه جێكردنــی 

لــه   ئــه وه ی  كــه   ده ریخســتووه،   هه مــوان  ســه رۆكی 

مایــه ی   ره زامه ندییــه .  ڕووده دات  ڕۆهینگیــا 

پێویســته  حكومــه ت ڕێگه یه كــی  له مــاوه ی داهاتــوودا 

ــی  ــی هاوواڵتیبوون ــاش ماف ــا ڕۆهینگی ــه وه  ت ــرا بدۆزێت خێ

پێبدرێــت. حكومه ته كــه ی ئۆنــگ ســان ســوچی پێشــر 

به رنامــه ی  بــه   كاركــردن  به دووبــاره   كردبــوو  ده ســتی 

ده ســته به ركردنی  بــۆ  شــین  تیــن  پێشــوو  ســه رۆكی 

مافــی  موســڵامنه كانیش  تێیــدا  كــه   هاواڵتیبــوون. 

مه رجــی  به هــۆی  بــه اڵم  ده بێــت،  هاوواڵتیبوونیــان 

به ربه ســتی  به نگادیشــی  وه ك  ڕۆهینگیــا  ناســاندانی 

ڕه تكــراوه . زۆرێــك  له الیــه ن  ئه مــه ش  تێكــه وت. 

ســراتیژ ییه تێكی  میامنــار  پێویســته   لــه وه ش  جگــه  

بونیادنانــه وه ی  و  ئابــووری  گه شــه كردنی  بــۆ  هه بێــت 

هێڵــه   له ناوه ڕۆكــی  ناســنامه   چاودێریكردنــی  واڵت. 

بــۆ  هــه ل  خوڵقاندنــی  بــه   پێویســتی  نه ته وه ییــه كان 

ــه ش  ــه كان. له وان ــه كان و ئاینیی ــه  نه ژادیی ــه رجه م گرووپ س

بوزییه كانــی ئــه راكان و ڕۆهینگیــا. بــۆ ئــه وه ی ڕووبه رێــك 

بێهیــچ  هاوبه شــانه   كارتێكــه ری  بــۆ  ببیــت  دروســت 

ترســێك. ده بێــت خوڵقاندنــی ئه وجــۆره  هه واڵنــه ش پانــی 

كۆمه اڵیه تــی بــۆ دابرنێــت به ڕێگــه ی نه خشــه دانان بــۆ 

هاوبه شــانه . كاری  و  پێكه وه ژیــان 

ســوچی  ســان  كــه   پێیانوایــه   هه ندێــك  هه رچه نــده  

ــرد  ــه  وایك ــه م دوایی ــهاته كانی ئ ــه اڵم پێش ــه ، ب ــی نیی تاوان

بــه  تێــوه گاو ســه یری ئــه م بابه ته ده كــه ن. ئــه و خــۆی 

ــه اڵم ده بێــت سیاســی  ــه  كه ســێكی سیاســی داده نیــت، ب ب

بزانێــت، یــان ببینێــت چــۆن پێشــهاته كانی باكوری ئــه راكان 

ڕاســته قینه یه  و ئــاگادار بێــت لــه  زه روریه تــی گرتنه بــه ری 

هه نــگاوی پێویســت و خێــرا بــۆ چاره ســه ركردنی.

سه رچاوه :

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

/9 /9 /p o l i t i c s / 2 0 1 7



205

ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017


