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شكاندنی چۆكی ئەژدیها

سەرەتای كۆتایی و دەرهێنانی گرێی شێرپەنجەیی ئەسەد
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
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تا دێت قەیرانی درێژخایەنی سوریا دژوارتــر دەبێت ،دواجار بەهۆی بەكارهێنانی چەكی
كیمیاوی لە دژی دانیشتوانی سڤیلی شارۆچكەی دۆما لە غوتەی خۆرهەاڵت ،ئیتر دۆخەكە
كەوتە وەرچەرخانێكی نوێوە و كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هێنایە وەاڵم ،بە تایبەتی لە دوای ئەو
تویتانەی دۆناڵد ترەمپ ،سەرۆكی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا ،كە تیایدا بەلێنیدا
مووشەكە تازە و زیرەكەكانی ئەمەریكا ئاراستەی ڕژێمی دیمەشق بكات بە مەبەستی
تەمبێكردنی و دەست هەڵگرتنی لە كوشتن و ئازاردانی گەلەكەی .دوای ئەو هەڕەشەیەی
ترەمپ ،ڕوسیا هاتە وەاڵم و ڕایگەیاند كە ئامادەیە بۆ وەاڵمدانەوەی هەر هێرشێكی ئەمەریكا
لە بەرامبەر ڕژێمی سوریا ئەمەش بارودۆخەكەی زۆر ئاڵۆز كردو ئاسایشی ناوچەی خۆرهەالتی
ناوەڕاست و تەواوی جیهانی خستە مەترسییەوە.

هەرچەنــدە تویتەكانــی ترەمــپ جیــاوازە لەگــەڵ
لێكۆڵینەوەكانــی پێنتاگــۆن (وەزارەتــی بەرگــری
ئەمەریــكا) ،كــە بــە وردی شــیكردنەوەی بــۆ ئــەو زانیــاری
و گۆڕانكارییانــە كــرد ،كــە لەبەردەســتی دەزگاكانــی
هەواڵگــری ئەمەریــكادا هەیــە ،جگــە لــە تاوتوێكردنــی
ئــەو ئۆپشــنانەی ،كــە ترەمــپ بــۆ شــێوازی هێرشــەكانی
ئەمەریــكا دەیانخاتــە بەردەســت .ســەرەتا وەاڵمــی كرملین
ئــەوە بــوو ،كــە هیــچ هەنگاوێكــی نەرێنــی نەنرێــت
كــە ببێتــە هــۆی زیانگەیاندنــی زیاتــر بــەو بارودۆخــە
ناجێگیــرەی ،كــە ناوچــەی خۆرهەالتــی ناوەڕاســتی
پێــدا تێپــەڕ دەبێــت ،ڕاشــیگەیاند كــە وەاڵمدانــەوەی
دیپلۆماســییەتی تویتــەكان ڕەتدەكاتــەوە و ڕوســیا
دەزانێــت چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ گورزێكــی پێشــبینیكراوی
ئەمەریــكا لــە دژی ســوریا دەكات.
جێمــس ماتیــس ،وەزیــری بەرگــری ئەمەریــكا لــە یەكــەم
كاردانــەوەی پێنتاگــۆن ڕایگەیانــد ،كــە بەكارهێنانــی هێــزی
ســەربازی لــە دژی ڕژێمــی ســوریا بــەدوور نازانێــت ،بــە
تایبەتــی لــە دوای باڵوبوونــەوەی ئــەو ڕاپۆرتانــەی كــە
بــاس لــە هێرشــكردنە ســەر شــارۆچكەی دۆمــا لــە غوتــەی
خۆرهــەاڵت دەكــەن بــە بەكارهێنانــی چەكــی كیمیــاوی.

ماتیــس ڕەخنــەی زۆری لــە ڕوســیا گــرت ،چونكــە پابەنــد
نییــە بــە بەڵێنەكانــی تــا چەكــی كیمیــاوی و كۆمەڵكــوژ لــە
ڕژێمــی ســوریا دامباڵرێــت .ماتیــس ڕاشــیگەیاند« :یەكــەم
كار كــە پێویســتە لەســەرمان لێكۆڵینــەوەی لەســەر
بكەیــن ئەوەیــە كــە بۆچــی هێشــتا چەكــی كیمیــاوی لــە
ســوریا بەكاردەهێرنێــت ،ســەرەڕای ئــەوەی كــە ڕوســیا
دەتوانێــت یارمەتیــدەر بێــت بــۆ لەناوبردنــی هەمــوو
چەكــە كیمیاییەكانــی ســوریا ،لەبــەر ئــەوە بــە هــاوكاری
لەگــەڵ هاوپەیامنەكامنــان لــە پەیامنــی ناتــۆ مامەڵــە
لەگــەڵ ئــەم بابەتــەدا دەكەیــن و لــە كاتــی پێویســتدا
وەاڵم دەدەینــەوە».
لــە ڕاســتیدا دڵنیابــوون لــە ڕوودانــی پەالماردانــی
شــارۆچكەی دۆمــای گەمــارۆدراو بــە چەكــی كیمیــاوی
دوای ئــەوە بــوو ،كــە تیمەكانــی فریاكەوتنــی مرۆیــی لــە
ســوریا ئاشــكرایان كــرد ،كــە دەیــان كــەس لــە دانیشــتوانی
شــارۆچكەی دۆمــای غوتــەی ڕۆژهەاڵتــی نزیــك دیمەشــق
بــە گازی خنكێنــەر كــوژران و برینــدار بــوون.
الیخۆیــەوە ڕژێمــی ســوریا ڕەتیكــردەوە ،كــە هێزەكانــی
هیــچ هێرشــێكی كیمیاوییــان ئەنجامدابێــت ،حكومەتــی
مۆســكۆش ،كــە گەورەتریــن هاوپەیامنــی ڕژێمــی
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(بەشــار ئەســەد)ە ،هەمــوو ئــەو زانیــاری و ڕاپۆرتانــەی
بــاس لــە هێرشــی كیمیــاوی بــۆ ســەر شــارۆچكەی دۆمــا
لــە غوتــەی خۆرهــەاڵت دەكــەن بــە ســاختە و بێبنەمــا
دەیانداتــە قەڵــەم .جێــی باســە ســاڵی  2017بەهــۆی
بەكارهێنانــی گازی ســارین لــە دژی هاواڵتیانــی ســڤیلی
ســوریا ،كــە زۆربەیــان منــداڵ و ژن بــوون ،ئەمەریــكا
 59مووشــەكی (كــرۆز)ی ئاراســتەی بنكــەی ئاســانی
(شــەعیرات)ی ســوریا كــرد و وێرانــی كــرد .بەریتانیــا و
فەڕەنســاش پشــتیوانی خۆیــان بــۆ ئەمەریــكا نیشــاندا
بــۆ وەاڵمدانــەوەی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد و دانانــی
ســنوورێك بــۆ هێــرش و كۆمەڵكوژییەكانــی ســوپای لە دژی
هاوالتیانــی واڵتەكــەی .تیریــزا مــای ســەرۆك وەزیرانــی
بەریتانیــا فەرمانــی داوە بــە جوواڵندنــی كەشــتیگەلی
بەریتانیــا بــەرەو دەریــای ســپی ناوەڕاســت بــۆ ئــەوەی
لــە مەودایەكــی نزیكــدا جێگیــر بكرێــت بــە جۆرێــك كــە
كەشــتیگەلی جەنگیــی بەریتانیــا بتوانێــت مووشــەكەكانی
ئاراســتەی ئامانجــەكان لەنــاو ســوریا بــكات .حكومەتــی
بەریتانیــاش ڕایگەیانــدووە ،كــە هەمــوو كارێكــی
پێویســت ئەنجــام دەدات ،بــە تایبەتــی ئامادەكارییــەكان
بــۆ ئاراســتەكردنی مووشــەكەكانی تۆماهــۆك لــە ڕێگــەی
ژێرئاوییەكانــەوە بــۆ پێكانــی ئامانجــە ســەربازییەكانی
ڕژێمــی ســوریا .پێشــریش ترەمــپ و مــای بــە تەلەفــۆن
قســەیان كــردووە و لەســەر ئــەوە ڕێككەوتــوون ،كــە
ئــەو هێرشــە كیمیاویــەی ســوریا بــە تــەواوی شــایەنی
وەاڵمدانەوەیــە و پێویســتە كۆمەڵگــەی وەاڵم بداتــەوە لــە
پێنــاو پشــتیوانیكردنی قەدەغەكردنــی هەبوونــی چەكــی
كیمیــاوی لــە دەســتی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد.
لــە الیەكیــرەوە ئیامنوێــل ماكــرۆن ،ســەرۆكی فەڕەنســا
پشــتیوانی واڵتەكــەی بــۆ هــەر كاردانەوەیەكــی ســەربازی
لــە دژی ســوریا نیشــاندا و هێزەكانــی واڵتەكــەی
خســتۆتە ئامادەباشــیەوە بــۆ هاوبەشــیكردن لەگــەڵ
ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا و بەریتانیــا ،بــۆ ئــەم
مەبەســتەش بەشــێك لــە كەشــتیگەل و فڕۆكەهەڵگرەكانــی
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فەڕەنســا لەنــاو دەریــای ناوەڕاســت جێگیــر كــراوە و
چاوەڕوانــی فەرمانــی دەســتپێكردنی هێرشــكردنە ســەر
ســوریا دەكــەن .بەپێــی شــارەزایان و لێكۆڵــەرەوان بــە
دوور نازانرێــت جگــە لــە ئەمەریــكا ،بەریتانیــا و فەڕەنســا،
چەنــد هاوپەیامنێكــی خۆرئــاواش لــە خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت بەشــداری لــەو ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەدا
بكــەن ،وەك كاردانەوەیــەك بــۆ ڕاگرتنــی دڕەندایەتــی
ڕژێمــی ســوریا لــە كۆمەڵكوشــتنی هاواڵتیانــی ســوریا و
بــۆ كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی ئــەو واڵتــە ،كــە پێــی ناوەتــە
هەشــتەم ســاڵیەوە.
دواجــار پێنتاگــۆن بڕیاریــدا بــە ڕەوانەكردنــی كۆمەڵێــك
فڕۆكەهەڵگــری ئەمەریكــی بــۆ دەریــای ســپی ناوەڕاســت
بــە پێشــەوایەتی فڕۆكەهەڵگــری زەبەلــاح (هــاری ترومان)
و كەشــتی هێرشــبەری مووشــەكیی USS Donald Cook
كــە لــە بەنــدەری قوبــروس بــەرەو كەنارەكانــی دەریــای
ســپی ناوەڕاســت لــە نزیــك ســووریا جووڵێ ـرا ،كــە ()60
مووشــەكی تۆماهۆكــی باڵــداری هەڵگرتــووە.
ئاراســتەكردنی گــورزە مووشــەكییەكانی ئەمەریــكا لــە
ڕێگــەی دەریــاوە ،نــەك بــە بەكارهێنانــی فڕۆكــە ،بــە
تایبەتــی مووشــەكە باڵدارەكانــی تۆماهــۆك ،شــێوازێكی
جیــاوازی وەرزشــی ســەربازی نوێــی ئەمەریكایــە ،چونكــە
ئــەم جۆرەیــان لــە مووشــەك پارێزراوتــرە لــە بەكارهێنانــی
چەكــی تــر ،چونكــە ئــەو سەركێشــیەی ئەمجــارە
ئەمەریــكا لــە بەرامبــەر ڕوســیا و ســوریا دەیــكات تەنهــا
بریتیــە لــە لەدەســتدانی ژمارەیــەك مووشــەك .ئــەوەی
زیاتــر ســەركردایەتی ئەمەریــكا دەترســێنێت ،گەڕانــەوەی
تابووتەكانــە لەژێــر ئــااڵی ئەمەریــكادا ،بــەاڵم ئــەم
ڕێگەیــەی ئەمەریــكا لــە بەرامبــەر ڕژێمــی ســووریا پیادەی
دەكات تــەواو دوورە لــە ڕژانــی خوێنــی ســەربازەكانی،
ئەمــەش وەك بنەمایەكــی گشــتی بــەالی واشــنتۆنەوە
پەســەندە.
لــە ئێســتادا ڕووســیا دەتوانێــت بــە كرداریــی ســووریا پــڕ
بــكات لــە سیســتمەكانی بەرگــری مووشــەكیی و ئاســانی
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پێشــكەوتووی كۆنرتۆڵك ـراو بــە ئام ـرازە پێشــكەوتووەكانی
جەنگــی ئەلیكرتۆنــی .بــەم پێیــەش ،بەڕێوەبردنــی ئــەم
جــۆرە شــەڕانە ،كــە بــەالی هێزەكانــی ئەمەریــكاوە
شــیاوتر و ســەالمەترتە ،دوور نییــە ئــەم جــارە ببێتــە هــۆی
دروســتبوونی ناهاوســەنگیەكی زۆر بەهێــز لــە باالنســی
هێزەكانــدا .لێــرە بــەدواوە ،بــۆ هەمــوو ڕوونــە ،كــە هــەر
دەوڵەتێــك سیســتمێكی بەرگــری مووشــەكیی بــە هــاوكاری
و پشــتیوانی ڕووســیا دامبەزرێنێــت ،دەبێتــە ئامانجــی پلــە
یەكــی ئەمەریــكا ،ئەگــەر ئــەم دەربڕینــە ڕاســت بێــت
دەكرێــت بڵێیــن هەڵگیرســانی شۆڕشــێكی جیۆسیاســی
ڕاســتەقینەیە لــە چوارچێوەیەكــی جیهانیــدا ،چونكــە
كۆڵەكــەی هەژموونــی جیهانیــی ئەمەریكــی لــە ئێســتادا
تەنهــا هێــزە .بەمشــێوەیە ،ئەگــەر لــە ســوریا كار بگاتــە
ئاســتی ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕاســتەوخۆ لــە نێــوان ڕووســیا
و ئەمەریــكا ،ئــەوا ڕووســیا نــەك بــە تەنهــا خــۆی ،بەڵكــو
دەتوانێــت بەرگــری لــە ســوریا و هاوپەیامنەكانــی تریشــی
بــكات لــە بەرامبــەر فراوانخوازییەكانــی ئەمەریــكا.
لــەو ســاتەوەختەدا جیهــان ئــازاری دەچەشــت كاتێــك لــە
شاشــەی تەلەفیزیۆنەكانــەوە ئــەو دیمەنــە گورچكبڕانــە
بی ـران ،كــە دەیــان منــداڵ لــە ڕۆڵەكانــی واڵتەكــەی بــە
گازی ژەه ـراوی مــردن لــە ئەنجامــی هێرشــی هێزەكانــی
بەشــار ئەســەد ،ئــەو ســاتەوەختەی كەفــی ســپی لــە
دەمیــان دەردەهــات و ویژدانــی مرۆڤایەتــی دەهەژانــد،
بۆیــە كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لەپێــش هەموویانــەوە
ئەمەریــكا ،بەریتانیــا و فەڕەنســا هاتنــە وەاڵم و بڕیارییانــدا
هێرشــی ســەربازی بكەنــە ســەر ڕژێمــی ســووریا و
ســنورێك بــۆ سەركێشــییەكانی دابرنێــت.
كاتێــك لــە مانگــی ئابــی 2013دا ڕژێمــی ئەســەد بــە
چەكــی كیمیــاوی هێرشــی كــردە ســەر غوتــە ،بابەتــە
بــەالی ئەمەریــكاوە هێنــدە جیــاواز نەبــوو ،یــان لــە دوای
بینینــی وێنــەی (ئــاالن كــوردی) ئــەو پەنابــەرە كــوردە
تەمــەن  3ســااڵنەی ،كــە لــەدوای خنكانــی لەنــاو دەریــا لــە
ســاڵی  2015بــووە ســیمبووڵی شــەرمەزاری بــۆ ویژدانــی

كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی ،یــان لــە دوای بینینــی وێنــەی
دەرهێنانــی منداڵێكــی ســووری بــە نــاوی عومـران دقنیــش
لەژێــر داروو پــەردووی بینــا ڕووخــاوەكان بــە جەســتەی
خوێنــاوی و خۆاڵوییــەوە ،بــەاڵم هێشــتا ویژدانــی
مرۆڤایەتــی جیهانــی وەك پێویســت جۆشــی نــەدا .كاتێــك
ڕیكــس تیلەرســن ،وەزیــری پێشــووی دەرەوەی ئەمەریــكا
دەســتی لــەكار كێشــایەوە ،ڕایگەیانــد كــە ســەردەمی
حوكمــی بنەماڵــەی بەشــار ئەســەد بــەرەو كۆتاییــە ،بــەاڵم
ئەگــەر بێتــو ڤالدیمێــر پۆتیــن ،هاوپەیامنــە بەهێزەكــەی
ئەســەد ئــەو كۆتاییــەی بــەدڵ نییــە ،كەواتــە ئەگەرەكانــی
ڕووبەڕووبوونــەوە و لێــك هەڵبەزینــەوەی نێــوان مۆســكۆ
و واشــنتۆن ئەگەرێكــی كراوەیــە.
هەرچەنــدە دۆناڵــد ترەمــپ لــە ڕێگــەی پەیوەندییەكــی
تەلەفۆنیــەوە پیرۆزبایــی لــە ڤالدیمێــر پۆتیــن كــرد بەهــۆی
هەڵبژاردنــەوەی بــە ســەرۆكی ڕووســیا ،ئاماژەیــە بــۆ
نیشــاندانی نیازباشــی بــۆ خاوكردنــەوەی گیانــی ملمالن ـێ
و دانانــی بەرژەوەندییەكانــی ئەمەریــكا لەپێــش هەمــوو
شــتێك و دووركەوتنــەوە لــە زمانــی زبــرو شــەڕكردن،
دەك ـرا لــە ڕێگــەی هەڵمەتێكــی ســەربازی و دیپلۆماســی
بەردەوامــەوە بەشــار ئەســەد ناچــار بكرێــت تــا بێتــە
ســەر مێــزی دانوســتان ،مۆســكۆش لــەم هەنــگاوەدا
ڕۆڵــی بەرچــاوو گرنگــی هەبێــت ،بــەاڵم پۆتیــن بــەالی
ئــەم ڕێگەیانــدا نەچــوو ،بەڵكــو زیاتــر ڕژێمــی ئەســەدی
هانــداوە و بەرەنگاربوونەوەكــەی قووڵــر كــردەوە.
لــە دوای هێرشــە كیمیاوییەكــەی ســەر دۆمــا ،ســەرۆك
دۆناڵــد ترەمــپ ووتــی« :ســەرۆك پۆتیــن و ڕووســیا و
ئێ ـران بەرپرســن لــە پشــتیوانی كردنــی ئەســەدی ئــاژەڵ،
بۆیــە باجێكــی قــوورس دەدەن ،ئەمــە كارەســاتێكی
مرۆیــی بــێ هــۆكارە» .هەریەكــە لــە بەریتانیــا و
فەڕەنســاش هــەر لــە یەكــەم ســاتەوە نیگەرانــی خۆیــان
بەرامبــەر ڕەفتــارە نامرۆڤانەكانــی ڕژێمــی بەشــار ئەســەد
و خواســتی بــۆ درێژەكێشــانی شــەڕو مەینەتییەكانــی
گەلــی ســوریا دەبــڕی و پشــتیوانی خۆیــان بــۆ هــەر
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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ئیمانوێل ماكرۆن

دۆناڵد ترهمپ

هێرشــێكی ســەربازی یــان كاردانەوەیەكــدا ڕاگەیانــد،
كــە بــە هەماهەنگــی نێودەوڵەتــی بكرێــت بــۆ دانانــی
ســنوورێك بــۆ دەســتدرێژییەكانی ڕژێمــی ســوریا بــە
پشــتیوانی ئێ ـران و ڕووســیا .هەرچەنــدە بەهــۆی خراپــی
ڕەوشــەكەوە ئامــاژەكان تــا ڕادەیــەك مەترســیدار بــوون و
هەڕەشــە لەســەر ئاســایش و ئارامــی جیهانــی درســتبوو،
بــەاڵم ترەمــپ و ماكــرۆن و مــای بەڵێنەكەیــان بــردە
ســەرو لــە 14ی نیســانی 2018دا لــە دەریــای ســپی
ناوەڕاســتەوە چەنــد بنكەیەكــی ســەربازییان لــە بــورزە
و حومــس مووشــەكباران كــرد و زیانــی گەورەیــان بــە
ژێرخانــی ســەربازی و لۆجیســتی ســووریا گەیانــد .ئــەو
بنكــە ســەربازییانەی كــە مووشــەكەكانی كــرۆز و ســتۆرم
شــادۆ و  AGMیــان ئاراســتە كــرا ،هەمــان ئــەو بنكانــە
بــوون كــە لەوێــوە چەكــی كیمیاییــان لــە دژی دانیشــتوانی
دۆمــا و غوتــەی ڕۆژهــەاڵت بەكارهێـرا لەالیــەن ســوپاكەی
ئەســەدەوە.
لــە دوای ئەنجامدانــی هێرشــەكە ،پێنتاگــۆن لــە
بەیاننامەیەكــدا ڕایگەیانــد ،كــە پرۆســەكە بــە
ســەركەوتوویی ئەنجــام دراوە و هێزەكانیــان هیــچ
ئایدیا دیپلۆماتیك

تیریزا مای

زیانێكیــان پێنەگەیشــتووە و لــە قۆناغــی یەكەمــی
هێرشــە مووشــەكییەكاندا ئامانجەكانیــان وەك دەخــوازرا
بەدیهاتــووە و پێویســتە ڕژێمــی ئەســەد وانــەی لــێ
وەربگرێــت .وتەبێــژی كۆشــكی كرملین لــە كاردانەوەیەكدا
بــە توونــدی هێرشــە مووشــەكییەكەی ئەمەریــكا و
هاوبەشــەكانی ســەركۆنە كــرد و ڕایگەیانــد ،كــە ئــەوە
دەســتدرێژییە بــۆ ســەر ســەروەری دەوڵەتێكــی خــاوەن
ســەروەری.
لــە هێرشــی ڕابــردوو بــۆ ســووریا ,ئەمەریــكا خــۆی
بــە تەنهــا بــوو ،بــەاڵم ئەمجــارە هــەردوو هاوپەیامنــی
خۆرئاوایــی بەریتانیــا و فەڕەنســا چوونــە پاڵــی و پێكــەوە
چەنــد ئامانجێكیــان لەنــاو ســووریا پێــكا .ژمــارەی ئــەو
مووشــەكانەی بەكارهێرنا دوو هێندەی هێرشــەكەی پێشــوو
بــووە ,كــە ژمارەیــان دەگاتــە زیاتر لــە  120مووشــەك .بەاڵم
پرســیارە ســەرەكیەكە ئەمەیــە :ئایــا ئەمەریكییەكانــی كاری
تەواوییــان كــردووە بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــە گەورەكەیــان،
كــە بریتیــە لــە ڕێگرتــن لــە بەكارهێنانــی چەكــی كیمیــاوی
لەالیــەن ڕژێمــی ئەســەدەوە؟ لــە مانگــی نیســانی ســاڵی
ڕابــردووەوە مەینەتییەكانی ســووریا بەردەوامــە ،بەاڵم دوو
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فاكتــەری ســەرەكی هەیــە گۆڕانیــان بەســەردا هاتــووە:
یەكــەم :ئەســەد بــە كرداریــی لــە شــەڕەكەدا لــە ترســاندنی
مەدەنییەكانــدا ســەركەوتوو بــووە ،ئەمــەش فاكتەرێكــی
ســەرەكیە لــە ســراتیژی ڕژێمــی ئەســەدا .هەرچەنــدە
ئەســەد لە ئێســتادا هەمــوو ســووریای كۆنرتۆڵ نەكــردووە،
بــەاڵم بــە پاڵپشــتی ڕووســیا و ئێـران كــەس ناتوانێــت لەناو
ســووریا لــە دژی بوەســتێتەوە یــان ڕێگــەی لێبگرێــت لــە
ســەپاندنی دەســەاڵتێكی فراوانــر بەهــۆی كەمــی ژمــارەی
هێــزەكان و چــەك و چــۆڵ.
دووەم :پەیوەندییەكانــی نێــوان واشــنتۆن و مۆســكۆ و
نێــوان مۆســكۆ و خۆرئــاوا بــە گشــتی زۆر تێكچــووە تــا
ئــەو ئاســتەی كــە لێپررساوانــی نێودەوڵەتــی ئێســتا بــاس
لــە دروســتبوونەوەی شــەڕێكی ســاردی نــوێ دەكــەن.
لــەم چوارچێوەیــەدا ،كــە دۆناڵــد ترەمــپ ســەرۆكی
ئەمەریــكا ســوور بوونــی خــۆی نیشــاندا لەســەر گەیاندنــی
پەیامەكــەی بــۆ سـزادانی ڕژێمــی ئەســەد ،بــەاڵم ئایــا ئــەو
ڕژێمــە لەمــە دەترســێت یــان بەرەنگاربوونــەوە دەكات؟
ئایــا ڕووســیا لــەالی ســەرۆكی ســوریا (ئەســەد) قســەیەكی
دەبێــت ،ئەگــەر قســەی هەبێــت ئایــا كاریگــەری دەبێــت؟
لــەم هێرشــە كتووپــڕەدا دەركــەوت ،كــە پێنتاگــۆن پــەرۆش
بــوو بۆ پاراســتنی هەمــوو دانیشــتوانی ســڤیل و بیانییەكان
لــە زیــان پێكەوتــن ،ئــەوەش ڕوونــە كــە مەبەســتی هێرشــە
مووشــەكیەكە ڕووســەكان بــوون .ســەرۆكی ئەركانــی
هاوبەشــی ســوپای ئەمەریــكا ئاشــكرای كــرد ،كــە ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان لیســتی چەندیــن ئامانجــی تری لە ســووریا
ئامــادە كــردووە ،بــەاڵم بــۆ ئــەو هێرشــە دەستنیشــانی
نەكــردووە ،ئەمــەش پەیامێكــی ڕوونــە بــەوەی كــە ئەگــەر
ئەســەد جارێكــی تــر چەكــی كیمیــاوی بەكاربێنێــت ،ئــەوا
هێــرش و پەالمــاری زۆرتــر ڕوودەدات .ئێســتا تاكــە هیــوا
ئەوەیــە ،كــە ئەســەد هەڵســوكەوتی خــۆی بگۆڕێــت ،بەاڵم
چــی دەربــارەی ملمالنێیەكــی فراوانــر لــە ســووریا هەیــە؟
هیــچ ئاماژەیــەك بــۆ كۆتاییهاتنــی ئــەم جەنگــە دڕندانەیــە
بوونــی نییــە.

زۆرێــك ئامــاژە دەكــەن ئــەو هەمــوو بەرمیلــە بــارووت
و چــەك و تەقەمەنیــەی بەكارهێــران بــۆ ئەنجامدانــی
ڕێــژەی هــەرەزۆری كوشــن و بڕیــن و شــێواندن لــە
ســووریا كارەســاتی مرۆییــان بەرپــا كــرد ،نــەك ئــەو چەكــە
كیمیاوییــەی ،كــە خۆرئــاوای هانــدا تــا بكەوێتــە جــوواڵن
لــە دژی ڕژێمــی ئەســەد .ســەرەڕای ئــەوەی چەكــی
كیمیــاوی بــە شــێوەیەكی تایبەتــی تــرس و دڵەڕاوكێــی لــە
خۆرئــاوا وروژانــدووە ،بــە تایبەتــی دوای بەكارهێنانــی لــە
شــەڕی جیهانــی یەكــەم ،بۆیــە ئــەو ڕێككەوتننامەیــەی كــە
قەدەغــەی كــردووە ،ڕێككەوتێكــی گرنگــە بــۆ داماڵینــی
چــەك لە دەســتی هەندێــك واڵت و ڕژێمی وەك ڕژێمەكەی
ئەســەد ،كــە دەبێتــە ســەرچاوەی تــرس و تۆقانــدن ،بــۆ
ناوخــۆ و دەرەوەش .ڕووســیا ســەرەڕای پشــتیوانی سیاســی
و ســەربازی بــۆ ڕژێمــی بەشــار ئەســەد ،بــەاڵم خــۆی وەك
یاریزانێكــی دیپلۆماســی تایبــەت و شایســتە نیشــاندەدات،
بــە دڵنیاییشــەوە مۆســكۆ و واشــنتۆن و هاوپەیامنەكانــی
هۆشــدارییان داوە لــە ئەنجامدانــی هێرشــێكی توونــد لــە
دژی ســووریا ،بــەاڵم ئایــا مۆســكۆ لــە دوای ئەنجامدانــی
هێرشــەكە بــە نیــازە چــی بــكات و كاردانــەوەی چــی
دەبێــت؟
سەرچاوەكان:

https://www.skynewsarabia.com/middle-east
https://arabic.rt.com/press
https://www.noonpost.org/content
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43766876
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گرووپی قهیرانی نێودهوڵهتی

«ل ه هۆشداری بهپهلهو ه بۆ كاری بهپهله ،ئهم ه ههموو
شتێك نیی ه دهربارهی سیاسهتی ترامپ»

( )10كێشه گهورهكهی جیهان له ساڵی 2018
ڕۆبهرت مالی
ل ه عهرهبییهوه :سیڤا سابیر
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ئهم ه دهستهواژهیهكی نووسراوی زۆر ئاسانتر ه لهوهی پێشبینی
دهكرا ،ل ه پاڵ ئهوهی ك ه سهرۆكی ئهمهریكا دۆناڵد ترامپ لهسهر
ئاستی نێودهوڵهتی بهشێك ل ه كارهكانی ناڕێكوپێكه ،بههۆی
پشتگوێخستنی كاری شۆڕهسوارانی ڕێككهوتننام ه نێودهوڵهتییهكان،
ئامادهیی بۆ لهباربردنی ههوڵی دیپلۆماسییهكان ،ههڵبژاردنی
دوژمنهكان و دۆستهكانی به شێوازێكی سهیر .لهگهڵ ئهمهشدا
ویالیهت ه یهكگرتووهكانی ئهمهریكا زیاتر ئاراستهی بهرهو كاروباری
ناوخۆیهو ب ه جۆرێكی گهورهتریش هێزو دهسهاڵتی ل ه ڕوانگهی
نێودهوڵهتی باڵودهكاتهوه ،سیاسهتی دهرهوهشــی زیاتر بهرهو
ڕۆبهرت مالی
چهسپاندنی دهسهاڵتی سهربازی ههنگاوی ناوه ،ههروهها ڕووبهری
فرهیی دیپلۆماسیی كهمتر كردووهتهوه .ئهمهی ه سیماو نیشانهكانی
سهرقاڵی كۆشكی سپی بهرامبهر سیستمی نێودهوڵهتی ،ك ه تا ئهوپهڕی سنوورهكانی لێی
دهڕوانرێت.

ئاراستهی یهكهم:
لــه مــاوهی چهنــد ســاڵێكی كهمــدا ،ویالیهتــه
یهكگرتــووهكان ك ـه ل ـه س ـهڕی عێراقــدا ل ـه ســاڵی 2003
پهلــهی كــرد ،چونكــه ئامانجــی منایشــكردنی هێــزی
ئهمهریكــی بــوو لــه ناوچهكــهدا ،بهڵكــو زیاتریشــی
كــرد لــه پێنــاو چهســپاندنی ســنووری ههژموونــی .لــه
ڕاســتیدا بێــزاری لــه دهرهوهو هیالكــی و شــپرزهیی لــه
ناوخــۆو بهدهســتهێنانهوهی بااڵنــس و هاوســهنگی
ئاســایی لــه دوای ماوهیهكــی كــورت بهســهر نیشــاندانی
پێشــڕەویكردنی بــێ ڕكابــهری ئهمهریــكا لــه دهیــهی
نهوهدهكانــی ســهدهی ڕابــردوو ،تــا ئهندازهیهكــی
زۆر مانــای ئــهوه بــوو ،كــه پاشهكشــهكردن بابهتێكــه
دهربازبوونــی تیــا نییــه .درووشــمی ترامــپ "ئهمهریــكا
فێرســت" ،درووشــمێكی ئاســایی و جیــاوازو بااڵیــه،
بــهاڵم شكســتهێنانی لــه ههڵســهنگاندنی بــۆ بههــای
هاوپهیامنێتیــه نێودهوڵهتییــهكان ،كــه لهگــهڵ

یهكگرتــووهكان
ویالیهتــه
بهرژەوهندییهكانــی
وێكدێتـهوه ،بابهتێكـه بــۆ تێكشــكانی خــۆی بـه تایبهتــی.
ب ـهاڵم پێویســت ه لهبیرمــان نهچێــت ،ك ـه ســیناتۆر (بێرنــی
ســاندهرز) لــه كاتــی وهزری ههڵبژاردنــهكان و بــاراك
ئۆبامــا ،ســهرۆكی پێشــووی ئهمهریــكا ههمــوو ئــهو
پێكداكهوتــن و ملمالنــێ دهرهكییانهیــان ڕەتكــردهوه،
كــه لــه بههــای بونیادنانــی گهلــی ئهمهریكایــان
كهمدهكــردهوه .ترامــپ لهگــهڵ درووســتكردنی نهزمــی
گشــتی نییــه ،بهڵكــو پێچهوانــهی ئهمــه كاردهكات.
بــه ههرحــاڵ كهمكردنــهوهی هێــز تهنهــا مهســهلهی
ژمارهیــه ،بــه بــهراورد لهگــهڵ نزیكــهی 200000
ســهربازی ئهمهریكــی ،كــه لــه سهرتاســهری جیهانــدا
باڵوكراونهتـهوه ،بـهاڵم لـه ڕووی توانــای بــۆ فێڵكــردن یــان
نوێكردن ـهوهی پهیك ـهرو قاڵب ـهكان ل ـه ههمــوو جیهانــدا،
دهبینیــن پێگــهی ئهمهریــكا لــه پــاڵ باڵوكردنــهوهی
هێــزو دهســهاڵتی لــه خۆرهــهاڵت و باشــووری جیهــان
پاشهكشــهی كــردووه ،جیهانێكــی زیاتــر فرهجهمســهری
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دروســتكردووه ،كـه هێــزو الیهنـه كاریگـهرهكان ،جگـه لـه
دهوڵهتــه خــاوهن چهكــهكان ڕۆڵێكــی گهورهتــری تێــادا
دهگێــڕن.
ئاراستهی دووهم:
ئــهم ئاراســتهیه بریتیــه لــه بــه ســهربازیكردنی
گهشهســهندووی سیاســهتی دهرهوه ،بــه ئهنــدازهی
كشــانهوهی هێــزهكان بهردهوامــی بــه ئامانجــهكان
دهدات .سیاســهتی ترامــپ تامــی ژەنراڵــهكان بــه
دیپلۆماتــكارهكان بهرجهســته دهكات .بــۆ منوونــه
وهزیــری دهرهوهی ئیــدارهی ترامــپ مهیلێكــی زیاتــر
ســهیری ههیــه بــۆ ههڵتهكاندنــی ئــهو دامهزراوهیــهی،
كــه دهســهاڵتی لێــوه وهردهگرێــت ،بــهاڵم لهگــهڵ
لێپــررساوه بــه تهمهنهكانــدا ڕیتمێكــی فراوانــر گــهوره
دهبێــت .لهپێــش ماوهیهكــی زۆر لــه دهســتبهكاربوونی
ئیــدارهی ترامــپ ڕووبــهری دیپلۆماســییهت و و هزارهتــی
دهرهوهی ئهمهریــكا بهرتهســك بۆتــهوه ،لــه ههمــوو
ئــهو ناوچانــهی ناكۆكــی و ملمالنێیــان تێدایــه ،وا
دهردهكهوێــت ســهركردهكان زیاتــر لــه قســهكردن
ڕوبــهڕوی شــهڕو دهمهقاڵــێ دهبنــهوه ،ئــهوهش لــه
ڕێگــهی پێشــێلكردنی بنهمــاو پێــوهره نێودهوڵهتییــهكان
لــه جیاتــی ڕێزگرتنیــان .لهمــهدا چاكــه دهگهڕێتــهوه بــۆ
كاریگهرییهكانــی گوتــاری بهگژداچوونــهوهی تیــرۆر
لهســهر سیاســهتی دهرهوهی ئهمهریــكا لــه ڕووی تیــۆری
و پراكتیكیش ـهوه .ئ ـهو كاریگهریی ـه بــواری ڕەخســاند بــۆ
حكومهتــهكان ،كــه ســهرهتا نهیــاره چهكدارهكانیــان
وهك هێــزو الیهنــی تیرۆریســتی پۆلێــن بكــهن،
پاشــان لهســهر ئــهم بنهمایــه مامهڵهیــان لهگهڵــدا
بكــهن .مــاوهی زیاتــر لــه یــهك دهیــه لــه پێكــدادان و
ئۆپ هراســیۆنی ســهربازی خۆرئاوایــی چڕوپــڕ یارمهتیــدهر
بــوو لــه دۆزینــهوهی ژینگهیهكــی زیاتــر فهراهــهم و
ئاســانكار بــۆ بهكارهێنانــی هێــز .زۆرێــك لــه ناكۆكــی
و ملمالنێكانــی ئــهم دواییــهی جیهــان لهســهر بونیــادی
جیۆسیاســی تۆكمــه درووســت بــووه ،كێبڕكێــكان لــه

ئایدیا دیپلۆماتیك

نێــوان هێــزه ههرێمیی ـهكان و زلهێــزه گهورهكانــدا زیاتــر
لــه ههڵكشــاندا بــووه ،بهشــداری و دهســتێوهردانی
زۆر لــه كێشــهو ملمالنێكانــدا ڕوویــداوه ،هێــزو گرووپــه
چهكــدارهكان زیاتــر ههڵوهشــاونهتهوه و زیاتریــش
باڵوبوونــهوه .هێشــتا كاتــی زۆر مــاوه بــۆ گهمهكــردن
و ژمارهیهكــی زۆریــش لــه یاریزانــان لــه گهمهكانــدا
بهشــدارن ،كهمــر تێكههڵكێشــان و بهریهككهوتــن
لــه بهرژهوهندییــه بــااڵو ســهرهكییهكانیاندا درووســت
دهبێــت .ههمــوو ئــهم گۆڕانكارییانــه بوونهتــه كۆســپ
و تهگــهره لهبــهردهم دانوســتان و پرۆســهكانی
یهكالییكردنــهوهی كێشــهو ناكۆكییــهكان.
ئاڕاستهی سێیهم:
بریتیــه لــه داخورانــی فرهالیهنــی لــه ڕوانگــهی
نێودهوڵهتــی ،لــه كاتێكــدا كــه بــاراك ئۆبامــا ســهرۆكی
پێشــووی ئهمهریــكا "لــه پــاڵ بهدهســتهێنانی
ســهركهوتنێكی تێكهڵــه"ی ئیدارهكــهی ههوڵیــدا
بــۆ كهمكردنــهوهی كێرڤــه كهمبوونــهوهی ڕێژهیــی
كاریگهرێتــی ئهمهریــكا لــه ڕێگــهی بههێزكردنــی
ڕێككهوتنــه نێودهوڵهتییهكانــی وهك ڕێككهوتــن و
س ـهودا بازرگانیی ـهكان ،ڕێككهوتننام ـهی كهشــووههوا ل ـه
پاریــس ،ســهركهوتنی دانوســتانه ئهتۆمییــهكان لهگــهڵ
ئێ ـران ،ب ـهاڵم س ـهرۆك ترامــپ ههمــوو ئهمان ـه ب ـه ك ـهم
دهزانێــت ،لــه كاتێكــدا ئۆبامــا رێگــهی دابهشــكردنی
بارگرانییهكانــی ههڵبــژارد ،بــهاڵم خواســتی ترامــپ
بریتیــ ه لــه تێپهڕاندنــی بارگرانییــهكان و خۆپاراســن
لێیــان .لهگــهڵ ئهمهشــدا ،ئــهم دینامیكیایــه ڕەگ و
ڕیشــهی قووڵــری ههیــه .ئهوهنــدهی بــه تایبهتــی
پهیوهندیــداره بــه مهســهلهی ئاشــتی و ئاسایشــی
نێودهوڵهتیــهوه ،ئهوهیــه كــه ســااڵنێكه پرســی
فرهالیهنــی پشــتگوێ خــراوه .ناكۆكــی و ناحــهزی نێــوان
ڕوســیاو هێــزه خۆرئاواییــهكان وایكــردووه ئهنحومهنــی
ئاسایشــی نهتــهوه یهكگرتــووهكان الواز بێــت لــه ڕووی
دهســتێوهردان ل ـه ملمالنــێ س ـهرهكییهكاندا ،ب ـه تایبهتــی

29

النیكــهم لــه دوای دهســتێوهردانی لــه كێشــهی لیبیــا لــ ه
ســاڵی  .2011لـه ئێســتادا ناكۆكــی و دژایهتیكردنــی یهكرتی
كاریكردووهتــه ســهر ئــهو گفتووگۆیانــهی پهیوهســن
بــه زۆربــهی قهیرانــهكان لهســهر خشــتهی كارهكانــی
ئهنجومهنــی ئاســایش .دۆناڵــد ترامــپ تاكــه ســهركرده
نییــه ،كــه پێداگــری لهســهر ڕێكخســتنه دووقۆڵییــهكان
و ڕێككهوتننامــه ســهروو دیپلۆماســیه فرهالیهنــهكان و
دامــودهزگا حكومیــه نێودهوڵهتییــهكان دهكات ،پاشــان
جارێكــی تریــش دهڵێیــن زۆرێــك لهمانــه ســهبارهت بــه
سیاســهتی ت"ترامــپ"ی ،كــه دهربازبوونــی تێــدا نییــه.
ئ ـهو كێش ـهو ههڕهشــانهی ك ـه ل ـه ســاڵی 2018دا زیاتــر
جێــی نیگ هرانی ـه بریتیــن ل ـه :تارمایــی ش ـهڕی كۆریــا ل ـه
نیــوه دوورگ ـهی كۆریــاو بهرهنگاربوون ـهوهی ههڵكشــاوی
نێــوان ویالیهتــه یهكگرتــووهكان و هاپهیامنهكانــی لــه
دژی ئێ ـران ،ك ـه بــۆی ههی ـ ه ل ـه ئهنجامــی كردهوهكانــی
ترامــپ و پێشــێلكارییهكانی زیاتــر تێكبچێــت و دژوارتــر
بێــت.
 .1كۆریای باكوور
تاقیكردنــهوهی مووشــهكی ئهتۆمــی لهالیــهن كۆریــای
باكــوور ،پهیوهســت بــوو بــه گوتــاره زیانبهخشــهكهی
ئهمهریــكاوه ،كــه وادهكات ههڕەشــهی ههڵگیرســانی
شــهڕ لــه نیــوه دوورگــهی كۆریــاو تهنانــهت
بهرهنگاربوونــهوهی ئهتۆمــی كارهســاتبارانه بێــت ،بــه
شــێوهیهكی لــه هــهر قۆناغێكــی تــری مێــژووی نــوێ
مهترســیدارتر بێــت .شــیاوی باســكردنه ئهزموونــی
ئهتۆمــی شهشــهمی پیۆنــگ یانــگ لــه ئهیلولــی ســاڵی
 2017و زیادبوونــی گرووپــی مووشــهكهكانی بــ ه ڕوونــی
نیشــانیدهدات ،كــه پێداگــره لهســهر درێژهپێدانــی
بهرنامــه ئهتۆمیهكــهی و زیادبوونــی تواناكانــی بــۆ
لێدانــی كیشــوهربڕ ،ههرچهندێــك ئهمهریــكا پشــوودرێژ
بێــت ،ب ـهاڵم ههڵكشــانی ملمالنــێ و كێبڕكێــكان ئاماژەی ـه
بــۆ شــێواندنی ڕوانگــهی دیپلۆماســی.
پهرهپێدانــی چهكــی ئهتۆمــی لهالیــهن كیــم جۆنــگ

ئــۆن" هۆكارهكــهی ئهوهیــه كــه ترســێكی ههیــه
لــهوهی ،كــه بهبــێ ئــهو بهرپهرچدانهوهیــه لهوانهیــه
ڕوبــهڕوی مهترســی وهالنــان ببێتــهوه لهالیــهن هێــزه
دهرهكییهكانــهوه ،بــه شــێوهیهكی بهشــهكیش لــه
ڕێگـهی ههڕەشـه پێشــبینیكراوهكان لهنــاو خــودی كۆریــای
باكــوور ســهرچاوه دهگرێــت ،بــه تایبهتــی كێبڕكێــی
چینــی بــژارده و ئــهو كاریگهرێتیــهی هێشــتا ناتوانرێــت
بــۆ چاكســازی ئابــووری پێشــبینی بكرێــت ،یــان ل ـه ڕووی
كۆنرتۆڵكردنــی دزهپێكردنــی زانیاریی ـهكان ب ـه كهناڵهكانــی
میدیــای جیهانیشــهوه .شــێو ه گوتــاری دوژمنكارانــهی

ژمارە ( )34-35نیسانی 2018

30

کیم جۆنگ ئۆن سەرۆکی کۆریای باکوور

واشــنتۆن ل ـه دژی پیۆنــگ یانــگ ب ـه ئاراســتهی پێچهوان ـ ه
پێداگرییهكــی هاوتــهرا بهرجهســته دهكات .النیكــهم
ههندێــك لــه گــهوره لێپــررساوان لــهو بڕوایــهدان ،كــه
پێویســته بـ ه هـهر نرخێــك بێــت ڕێگـه بـ ه كۆریــای باكوور
نهدرێــت پــهره بــه پرۆگرامــه ئهتۆمیهكــهی بــدات،.
بــه تایبهتــی لــه ڕووی گهورهبوونــی توانــای بــۆ لێدانــی
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان بــه مووشــهكی كیشــوهربڕ،
ك ـه كاڵوهی ئهتۆمیــان ههڵگرتــووه .ل ـه دوای ناڕەزایهتــی
ئهمهریكییــهكان لهســهر ئــهو كاردانهوانــهی ،پێیانوایــه
كیــم جۆنــگ ئــۆن دهگاتــه ئــهو دهرئهنجامــهی ،كــه
دهكرێــت بهرپهرچــی واشــنتۆن بداتـهوه تــا ئـهو ئاســتهی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نهتوانێــت پارێــزگاری لــه هاوپهیامنهكانــی بــكات ،بــهو
پێیــهش دهتوانێــت خواســتهكانی خــۆی بســهپێنێت ،بــۆ
البردنــی كــۆت و سـزا بازرگانییـهكان تــا دهگاتـه دهركردنــی
هێزهكانــی ئهمهریــكا و دووبــاره یهكگرتنــهوهی
هــهردوو كۆریــا.
پێدهچێــت خــودی ئ ـهو لێپررساوان ـهی ئهمهریــكا بڕوایــان
وابێــت ،كــه بابهتــی تۆڵهســهندنهوه بهبــاش بزانرێــت
لــه كاتــی ههڵســانی بــه كردهوهیهكــی ســهربازی
ســنووردارو ئامانــج دیاریكــراو .حاڵــی حــازر ،ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا "ســراتیژی ئهوپــهڕی فشــار"
بهكاردههێنێــت ،لــه رێگــهی ڕازیكردنــی ئهنجومهنــی
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ئاسایشــی نێودهوڵهتــی بــۆ ســهپاندنی ســزای تووندتــر
بهســهر پیۆنــگ یانــگ ،ههروههــا فشــار خســتنه ســهر
چیــن بــۆ ئــهوهی ههوڵــی زیاتــر بــدات بــۆ خنكاندنــی
ئابــووری دراوســێكهی "كۆریــای باكــوور" و ئهنجامدانــی
مهشــق و ڕاهێنانــی بهرفــراوان بــه هێــزه ئاســانی
و دهریاییهكانــی ،لهگــهڵ ئاماژهكردنــی ڕاســتهوخۆ
ب ـهوهی ك ـه ل ـه ڕووبهڕووبوون ـهوهی س ـهربازی ناترســێت.
ســهرهڕای ئــهو پهیامــه پێچهوانانــهی ،كــه ڕیكــس
تیلهرســن ،وهزیــری دهرهوهی ئهمهریــكا ئاراســتهی
كــردووه ،بــه ڕوونــی دهریدهخــات ،كــ ه واشــنتۆن
گرنگــی نــادات بــهو ووتوێژانــهی ،كــه ئامانجهكــهی لــه
داماڵینــی چهكــی ئهتۆمــی كۆریــای باكــوور كهمــره،
ههرچهنــده ئامانجێكــی ئومێدبهخشــه .كۆشــكی ســپی
پێیوایــه ئــهم ئاراســتهیه كاردهكات ،چونكــه كاردانــهوهی
ســهربازی ئهمهریــكا ئیــر بابهتێــك نییــه ،كــه كۆریــای
باكــوور یــان چیــن پێشــبینی نهكــهن ،لــ ه كاتێكــدا
واشــنتۆن هیواخــوازه پیۆنــگ یانــگ ناچــار بكرێــت بــه
پاشــگهزبوونهوه و وازهێنــان لــهو شــێوه مامهڵهكردنــه.
بــهاڵم بهردهوامبوونــی لهســهر ئــهم ڕێبــازهی لــه
بهرامبــهر واشــنتۆن ،واتــه پێشــبڕكێكردن لهگــهڵ كات
و گــرهو كــردن لهســهر بــه دۆڕاو نیشــاندانی هێــزی
ب هرامبــهر .لــه ڕاســتیدا ڕێكارهكانــی كــۆت و بهندكــردن
یهكســهر درووســت نابێــت بــۆ پشــتیوانی كــردن لــه
ســهركردایهتی كۆریــای باكــوور ،لــه كاتێكــدا هاواڵتیانــی
ئاســایی و ڕەشــۆكی ئــهو واڵتــه بهدهســت خراپرتیــن
دۆخــهوه دهناڵێنــن ،پیۆنــگ یانــگ ،كــه ههســت بــه
بوونــی ههڕەشــه دهكات ،پێیوایــه باشــره پهلــه بــكات
ل ـه پهرهپێدانــی چهكــی ئهتۆمــی ل ـه باتــی ڕاگرتنــی یــان
خاوكردنــهوهی .ههریهكــه لــه چیــن و كۆریــای باشــوور
پشــتگیری سـهپاندنی سـزای زۆر تووندتــر بهسـهر پیۆنــگ
یانــگ-دا دهكــهن ،بهڵكــو ههســت بــ ه نیگهرانــی و
بێــزاری دهكــهن لــه بهرامبــهر ئهگــهری ئهنجامدانــی
كردهوهیهكــی ســهربازی لهالیــهن ئهمهریــكاوه ،بــهاڵم

كۆریــای باشــوور هێزێكــی كهمــی ههیــه بــۆ گۆڕینــی
بارودۆخهكــه ،جگــه لــه ههبوونــی ویســتی چیــن بــۆ
درووســتكردنی فشــار لهســهر كۆریــای باكــوور ،كــه
لهوانهیــه بگاتــه ئهوپــهڕی ئاســتهكانی و كاریگــهری
نهرێنــی ههبێــت لهســهر دراوســێیهكی ســهربهخۆی
دڕنــدهو بێــزار .لــه كاتێكــدا كــه ســهرۆكی چیــن چــێ
جیپینــگ نیگهرانــه لــه ئهگــهری ههڵگیرســانی شــهڕ
ل ـه نیــوه دوورگ ـهی كۆریــا ،ك ـه شــڵهژان و پاشــاگهردانی

پهرهپێدانی چهكی ئهتۆمی لهالیهن كیم جۆنگ ئۆن»
هۆكارهكــهی ئهوهی ه ك ه ترســێكی ههیــ ه لهوهی ،ك ه
بهبێ ئهو بهرپهرچدانهوهی ه لهوانهی ه ڕوبهڕوی مهترسی
وهالنــان ببێتــهو ه لهالیــهن هێــز ه دهرهكییهكانهوه،
بــ ه شــێوهیهكی بهشــهكیش لــ ه ڕێگهی ههڕهشــ ه
پێشبینیكراوهكان لهناو خودی كۆریای باكوور
دهخولقێنێــت ،پێشــدهچێت ههڕەشــهیهكی بهمجــۆره
ههڕەشــه لــه سیســتمی هاوســهنگی ویالیهتــه
یهكگرتــووهكان و هێزهكانــی ئهمهریــكا بــكات
لهبهردهركــی ماڵــی خــۆی ،لــه الیهكــی تریشــهوه تــرس
ههی ـه ل ـهوهی فشــار خســتنه س ـهر پیۆنــگ یانــگ ببێت ـه
هــۆی وروژاندنــی گــرژی و ئاڵۆزیی ـهكان ،ك ـه بــۆی ههی ـه
بــهرهو چیــن تهشــهنه بــكات.
بهبــێ ههبوونــی كاریگــهری دیپلۆماســی بــهردهوام،
واشــنتۆن سهركهشــی دهكات ب ـه جوواڵنــی ب ـه ئاراســتهی
ئهنجامدانــی كردهوهیهكــی ســهربازی ،تهنانــهت
هێرشــكردنی وردو پێكانــی ئامانجــهكان بــ ه وردی ،بــۆی
ههیـه كۆریــای باكــوور بوروژێنێــت و ناچــاری بــكات وهاڵم
بداتـهوه ،لـه كاتێكــدا پیۆنــگ یانــگ دووجار بیــر دهكاتهوه
لهپێــش بڕیاردانــی لهس ـهر وهشــاندنی گورزێكــی ئاســایی
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لــه ســیۆل ،دهشــكرێت ههنــگاوی تــر ههڵبنێــت وهك:
هێرشــكردنه سـهر ئامانجێكــی نـهرم لـه كۆریــای باشــوور،
ئاراســتهكردنی گورزێكــی چاوهڕواننهكــراو لــه دژی
كهشــتیگهلی ئهمهریــكا لــه نیــوه دورگــهی كۆریــا یــان
لــه دهوروبــهری ئــهو ناوچهیــه ،یاخــود دهســتپێكردن
بــه هێرشــی ئهلیكرتۆنــی توونــد .لهوانهیــه ئــهم هێــرش
و ملمالنێیانــه یهكســهر نهبێتــه هــۆی ههڵگیرســانی
كێشــهیهكی ههرێمیــی ،بــهاڵم پێدهچێــت ببێتــه
هــۆی ئاڵۆزكردنــی دۆخهكــه بــه شــێوهیهكی پێشــبینی
نهكــراو .لــ ه كۆتاییــدا دهستپێشــخهری دیپلۆماســی
ســهركهوتوو پێویســتی بــ ه چارهســهركردنی دوو كاری
دژ بهیــهك ههیــه :یهكهمیــان بریتیــه لــهو مهترســییه
مــهودا فراوانانــهی ئهمهریــكا ههیهتــی لــهوهی ،كــه
ڕژێمــی پیۆنــگ یانــگ بـهو توانــا ئهتۆمیـ ه پێشــكهوتووهی
ههیهتــی دهتوانێــت ئهنجامــی بــدات .دووهمیــان ترســی
كۆریــای باكــووره ل ـهوهی پێدهچێــت بهس ـهری بێــت ل ـه
كاتێكــدا بــه تهنهایــه.
پێویســته لهســهر حكومهتــی ئهمهریــكا ئــهو ســزایانهی
خــۆی بهس ـهر حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ س ـهپاندوویهتی
لهگــهڵ ســزاكانی نهتــهوه یهكگرتــووهكان لهســهر
بنهمــای ئامانجێكــی سیاســی ڕوون و واقیعــی بونیــاد
برنێــت ،بۆیــه دهشــكرێت چارهســهری ههنــگاو
بهههنــگاو ب ـه ئهنجــام بێــت بــۆ ڕاگرتنــی تاقیكردن ـهوهی
سیســتمی مووشــهكهكان لهالیــهن كۆریــای باكــوورهوه،
پێــش ئ ـهوهی پیۆنــگ یانــگ ئ ـهو هێڵ ـه ببهزێنێــت ،ك ـه
كۆشــكی ســپی وهك هێڵــی ســوور تهماشــای دهكات.
 .2كێبڕكێــی ئهمهریــكا – ســعودی ه -
ئێــران
پێشــبینی دهكرێــت ئــهم كێبڕكێیــه بهربهســت و
هێڵهكانــی درزتێكهوتنــی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت لــه
ســاڵی  2018الببــات ،كــه لــه ڕێگــهی ســێ گۆڕانــكاری
هاوتهریبــهو ه ئاڵــۆز بــوو ،ئــهم ســێ گۆڕانكارییــهش

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئهمانــهن:
 چهســپاندنی دهس ـهاڵتی شــازادهی جێگــرهوه محهم ـهدبــن س ـهملان ل ـه ســعودیه.
 ســراتیژی ئیــدارهی ترامــپ ،كــه زیاتــر لــه ب هرامبــهرئێــران توونــدو دوژمنكارانهیــه.
 كۆتاییهاتنــی ههژموونــی ههرێمیــی ڕێكخ ـراوی داعــشلــه عێــراق و ســوریا ،كــه ڕێگــه بــه واشــنتۆن و ڕیــاز
دهدات زیاتــر فۆكــس بخهنــه ســهر ئێــران.
ســهرو ســیمای ســتراتیژی ویالیهتــ ه
یهكگر تــو و هكا ن
عهرهبســتانی ســعودیه "بــه یارمهتیهكــی گرنــگ
لهالیــهن ئیرسائیلــهوه" ڕوونــه ،چونكــه لهســهر بنهمــای
گریامنهیهكــی لێبڕاوانــه دروســتبووه بــهوهی ،كــه ئێــران
الیهنــه ههرێمــی و نێودهوڵهتیــه كاریگهرهكانــی
بهكارهێنــاوه بــۆ پتهوكردنــی ڕۆڵ و پێگــهی خــۆی لــه
عێــراق ،ســوریا ،یهمــهن و لوبنــان .واشــنتۆن و ڕیــاز
ههوڵــدهدهن لــه پێنــاو پێكهێنانــی ههســتكردن بــه
بهرپهرچدانـهوه ئـهوهش بـه ڕازیكردنــی تــاران بـهوهی كـه
النیكـهم باجــی ئـهو زیانـه دهدات ،كـه بـهر دوژمنهكانــی
دهكهوێــت .پێدهچێــت ئــهم ســراتیژە لــه چهنــد
فۆرمێكــی فشــاری جۆراوجــۆر پێكهاتبێــت بــۆ جڵهوكــردن،
فشــار درووســتكردن ،ههڵنانــی ئێــران لــ ه كۆتایــی
ڕێگهكــهدا ،ههروههــا ڕەههندێكــی ئابووریشــی ههیــه
"لــه ڕێگــهی ســزاكانی ئهمهریــكاوه" ،بهڵكــو ڕهههنــدی
دیپلۆماســی ههیـه لـه ڕێگـهی "ههڵوێســتی ڕاوشــكاوانهی
ویالیهتــه یهكگرتــووهكان و بانگهوازهكانــی ســعودیه
لــه ههمبــهر ڕەفتــاری ههرێمیــی ئێــران و ههوڵدانــی
ههڵ ـهی ڕیــاز ب ـه ناچاركردنــی ڕەفیــق حهریــری س ـهرۆك
وهزیرانــی لوبنــان تــا دهســت لهكاربكێشــێتهوه .سـهرهڕای
خۆپیشــاندان و ناڕەزایهتییهكانــی ئهمدواییــه لــه ئێــران
گۆڕانكارییهكــی تــازهی هێنایــه نــاو هاوكێشــهكه ،كــه
پێشــبینی نهكــراو بــوو ،بــهاڵم تــاران و هاوپهیامنهكانــی
هێشــتا ههڵوێســتیان بههێــزه .ڕژێمــی بهشــار ئهســهد،
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ك ـه ڕوســیا ب ـه هێــزی ئاســانی پشــتیوانی لێــدهكات ،تــا
ئێســتا لــه ســوریا فهرمانڕهوایهتــی دهكات.
میلیشــیا شــیعییهكانی ســهر بــ ه ئێــران لــه عێــراق
خۆیــان لهنــاو دامودهزگاكانــی دهوڵهتــدا ڕێكخســتووه.
لــه یهمــهن ،وهبهرهێنانــه بچووكهكانــی ئێــران بــه
شــێوهیهكی ڕێژەیــی یارمهتیــدهره لــه پشــتیوانیكردنی
حوســییهكان بــۆ ڕوبهڕوبوونــهوهی ئــهو ههڵمهتــهی،
كــه عهرهبســتانی ســعودیه ڕابهرایهتــی دهكات ،بهڵكــو
بزووتنــهوهی حوســی توانــی بــه شــێوهیهكی بێوێنــه لــه
م ـهوداو وردیــدا مووش ـهكهكانی بــۆ نــاو خاكــی ســعودیه
ههوڵبــدات .ســهرهڕای ئــهوهی ڕیــاز ســووربوونی خــۆی
لهســهر بهرهنگاربوونــهوهی ئێــران و هاوبهشــهكانی
نیشــانداوه ،بــهاڵم نهیتوانیــوه هاوســهنگی هێــزهكان
بگۆڕێــت .لــه یهمــهن ،حكومهتــی ڕیــاز توانــی
حوســییهكان و ســهرۆكی پێشــووی كۆچكــردووی
یهمــهن (عهلــی عهبدوڵــا ســاڵح) لــه دژی یهكــری
بهشــهڕ بــدات ،بــهاڵم ئــهو دۆخــه واڵتهكــهی زیاتــر
دابهشــكردو پرســی دۆزینــهوهی دهرچــهو چارهســهرێك
بــۆ ئــهو شــهڕه ئاڵۆزتــر كــرد ،كــه نــهك تهنهــا لهســهر
یهمهنییــهكان تێچوونــی زۆره ،بهڵكــو لهســهر پێگــهی
نێودهوڵهتــی ســعودیهش قــورس دهكهوێــت .ئیــدارهی
ترامــپ ڕوبـهڕوی كۆســپ و تهگـهرهی هاوشــێوه بۆتـهوه،
تاكــو ئێســتا لــهو شــهڕەدا ســهركهوتوو نهبــووه ،ڕازی
نابێــت واژۆ لهســهر ڕێككهوتننامــهی ئهتۆمــی لهگــهڵ
ئێــران بــكات ،ههڕەشــهی ســهپاندنی ســزای نــوێ
بهس ـهر تــاران دهكات و ب ـه پێچهوان ـهی ئاراســتهی تــاران
چهندیــن گــورزی ســهربازی ئاراســتهی ئامانجهكانــی
ڕژێمــی ســوریا كــردووه.
 .3قهیرانــی ڕۆهینــگا لـ ه نێــوان میانمــارو
بهنگالدیــش
قهیرانــی موســوڵامنانی ڕۆهینــگا ل ـ ه میامنــار پێــی ناوهت ـه
قۆناغێكــی مهترســیداری نوێــوه ،كــه ههڕهشــهیه
لهســهر پرســی گواســتنهوه بــۆ قۆناغــی دیموكراســی و

ســهقامگیری ،كــه بــه خێرایــی لــ ه میامنــارو بهنگالدیــش
و تــهواوی ناوچهكــهدا بهدیهاتــووه .لــه وهاڵمــی
هێرشــێكی ســوپای ئــهراكان ڕۆهینــگا (ئهرســا) ،كــه
گرووپێكــی چهكــداری ویالیهتــی ڕاخینــه لــه میامنــار،
ســوپای میامنــار پهالمارێكــی ڕهمهكــی و دڕندانــهی
كــرده سـهر موســوڵامنی ڕۆهینــگا ،كـ ه ڕووبـهڕووی خـراپ
مامهڵهكــردن كرانــهوه .ئــهو هێرشــه ســهربازییه بــووه
هــۆی ئاوارهبوونــی بهكۆمهڵــی ڕۆهینگییــهكان ،بــه
جۆرێــك كـه النیكـهم  655000كـهس لـه ڕۆهینــگا بـهرهو
بهنگالدیــش ههاڵتــن .نهتــهوه یهكگرتــووهكان ئــهو
پرۆســهیهی بــه پاكتاوكردنــی ڕەگــهزی داوهتــه قهڵــهم.
حكومهتــی میامنــار كــۆت و بهنــدی توونــدی بهســهر
پێشكهشــكردنی كۆمــهك و یارمهتیــه مرۆییــه
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نێودهوڵهتییــهكان بــه خهڵكــی ناوچهكــه ســهپاندووه،
جگــه لــهوهش نیازباشــی نێودهوڵهتــی لــه بهرامبــهر
ڕاوێــژكاری دهوڵهتــی میامنــار (ئۆنــگ ســان ســوچی)،
كــ ه خهاڵتــی نۆبڵــی بــۆ ئاشــتی پێــدراوه ،كاڵبــۆوه ،لــه
ههمانكاتــدا حكومهتهكــهی هێشــتا ســووره لهســهر
ههڵوێســتی توونــدی لــه ههمبــهر موســوڵامنانی
ڕۆهینــگاو ئامــاده نییــ ه نهرمــی بنوێنێــت ســهبارهت
بــه پرســه مرۆییــه بهپهلــهكان .لــهم بارهیــهوه ،ســوچی
لهالیــهن دانیشــتوانی میامنــار پشــتیوانی لێدهكرێــت،
چونكــه گوتــاری نهتهوهیــی بــودی پهیــڕهو دهكات لــه
دژی ڕۆهینــگا ،ئـهو گوتــارهی كـه لـه ڕێگـهی كهناڵهكانــی
ڕاگهیاندنــی حكومــهت و تــۆڕە كۆمهاڵیهتییهكانــهوه
پهخــش دهكرێــت.

بهبێ ههبوونی كاریگهری دیپلۆماسی بهردهوام،
واشنتۆن سهركهشی دهكــات ب ه جــوواڵنــی ب ه
ئاراستهی ئهنجامدانی كردهوهیهكی سهربازی،
تهنانهت هێرشكردنی وردو پێكانی ئامانجهكان
ب ه وردی ،بۆی ههی ه كۆریای باكوور بوروژێنێت و
ناچاری بكات وهاڵم بداتهوه
درووســتكردنی فشــار لهالیــهن ئهنجومهنــی ئاسایشــی
نێودهوڵهتیــهوه زۆر گرنگــه ،لــه كاتێكــدا حكومهتــه
خۆرئاواییــهكان بــهرهو ســهپاندنی ســزا ئامانجــدارهكان
دهجووڵێــن ،كــه ئاماژهیهكــی ســهرهكیه بــۆ ئــهم جــۆره
ڕهفتارانــه ،كــه ناكرێــت بهبــێ ســزا تێپهڕێــت .جێــی
داخــه ،كــه ئــهم ســزایانه كاریگــهری ئهرێنــی گــهورهی
نییــه لهســهر سیاســهتهكانی حكومهتــی میامنــار .بــه
ڕاســتی لــه ئێســتادا فۆكــس لهســهر مافــی پهنابهرانــی
ڕۆهینگایــه بــۆ گهڕانــهوهی خۆویســتانهیان بــۆ
واڵتهكهیــان لـه ســایهی دابینكردنــی ئارامــی و ئاســودهیی،

ئایدیا دیپلۆماتیك

بــهاڵم لــه واقیعــدا ســهرهڕای ڕێككهوتنــی میامنــارو
بهنگالدیــش لهســهر دووبــاره نیشــتهجێكردنهوهیان،
پهنابــهران ئامــاده نیــن بگهڕێنــهوه ئهگــهر میامنــار
ئاسایشــی و ســهالمهتی بــۆ ههمــوو پێكهاتــهكان
دهســتهبهر نــهكات و ئــازادی نهبهخشــێته بزووتنــهوهی
ڕۆهینــگا ،ئهمــه جگــ ه لــ ه هاوكاریكــردن لــه گهیاندنــی
كۆمــهك و خزمهتگوزارییــهكان و دابینكردنــی مافهكانــی
تــرو گهڕانــهوهی پهنابهرانــی ڕۆهینــگا بــۆ شــوێنهكانی
خۆیــان بهبــێ هیــچ كــۆت و بهندێــك.
لــەم كاتانــەدا حكومەتــی بەنگالدیــش هەوڵــی ڕازیكردنــی
حكومەتــی میامنــار دەدات بــۆ ئــەوەی پەنابەرانــی
ڕۆهینــگا بگەڕێنــەوە ،بــەاڵم سیاســەتێكی ڕوونــی لــەو
بارەیــەوە ئاشــكرا نەكــردووە و هیــچ بڕیارێكــی بــۆ
جێبەجێكردنــی چۆنێتــی بەڕێوەبردنــی زیاتــر لــە یــەك
ملیــۆن ئــاوارەی ڕۆهینگــی لــە ناوچــەی باشــووری
خۆرهــەاڵت بــە درێژایــی ســنووری میامنــار دەرنەكــردووە،
نــە بــۆ ئێســتاو نــە بــۆ ئاینــدەش .كۆمەكــی نێودەوڵەتــی
بــۆ پرۆســەی فریاكەوتنــی ئاوارەكانــی ڕۆهینــگا كەمــەو
ناتوانێــت پێویســتییەكانی ســەرجەمیان دابیــن بــكات،
بەڵكــو لــە ســایەی بوونــی ژمارەیەكــی زۆر لــە ئــاوارە بـێ
ڕەگەزنامــەكان بەنگالدیــش ڕووبــەڕووی كێشــەو مەترســی
زۆر دەكاتــەوە .بوونــی ملمالنــێ لــە نێــوان ئــەو ژمــارە
زۆرەی پەنابــەران و كۆمەڵگــەی خانەخوێــی بەنگالدیــش،
لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی نــرخ و دابەزینــی كرێــی كار
بووەتــە مەترســیەكی ڕاســتەوخۆ ،لــە الیەكــی تریشــەوە
دەكرێــت بوونــی ئــەو ڕێــژە زۆرەی پەنابەرانــی ڕۆهینــگا
لــە بەنگالدیــش بەكاربهێرنێــت بــۆ وروژاندنــی ناكۆكــی و
ملمالنێــی تائیفــی و ســەرهەڵدانی دابەشــبوونی سیاســی
لەپێــش ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــەكان ،كــە پێشــبینی
دەكرێــت لــە كۆتایــی  2018ئەنجــام بدرێــت.
 .4كێشەی یەمەن
لــە ســایەی بوونــی  8ملیــۆن یهمهنــی ،كــە ڕووبــەڕووی
برســێتی بوونەتــەوە لەگــەڵ  1ملیــۆن كەســی توشــبوو بــە
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نەخۆشــی كۆلێ ـراو زیاتــر لــە  3ملیــۆن ئــاوارەو دەربــەدەر
لــە ناوخــۆدا ،پێشــبینی دەكرێــت لــە ســاڵی 2018دا شــەڕو
ملمالنێــكان لــە یەمــەن زیاتــر بەرپــا بێــت .لــە دوای ئــەو
پشــێوی و ئاڵۆزییانــەو ئــەو خۆپیشــاندان و پێكدادانــە
چەكدارییانــەی ڕوویانــدا و زیاتــر هەڵكشــان ،لــە مانگــی
كانوونــی یەكەمــی 2017دا ســەرۆكی كۆچكــردووی یەمــەن
عەلــی عەبدوڵــا ســاڵح ڕایگەیانــد كــە حزبــی كۆنگــرەی
گشــتی گــەل دەســتبەرداری هاوپەیامنێتیەكــەی دەبێــت
لەگــەڵ حوســییەكان بــۆ بەرژەوەنــدی ئــەو هاوپەیامنێتیەی،
كــە عەرەبســتانی ســعودیە ڕابەرایەتــی دەكات ،بــەالم ســاڵح
بــەم هەنــگاوەی ژیانــی خــۆی كــردە قوربانــی ،ئەوەبــوو

یەكســەر لــە دوای ڕاگەیاندنــی ئــەو هەڵوێســتەی لەالیــەن
هاوپەیامنەكانــی پێشــوویەوە كــوژرا.
شانشــینی ســعودیەو هاوپەیامنەكانــی وایــان پێشــبینی
دەكــرد ،كــە حوســییەكان و كۆنگــرەی گشــتی گــەل
بــەردەوام دەبــن لەســەر باوەڕبوونیــان بــە ڕێگەچــارەی
ســەربازی و لــە ئەنجامــدا لــە ڕێگــەی چڕكردنــەوەی
هێــرش و پەالماردانــە ســەربازییەكان باجــی قــورس
دەخەنــە سەرشــانی هاواڵتیــان ســڤیلی یەمــەن .ئێــران
دەرفەتێكــی گــەورەی لەبــەردەم دەبێــت بــۆ ئــەوەی
ســعودییەكان لەســەر ڕێگــەی خــۆی دوور بخاتــەوە،
جگــە لــەوەش باكــووری یەمــەن زیاتــر ئاڵــۆزو نائــارام
بێــت ،هــاوكات لەگــەڵ ئەگــەری هەڵكشــانی كێرڤــی
توندووتیژییــەكان لەســەر ســنوور .حوســییەكان بــەردەوام
دەبــن لەســەر گواســتنەوەی شــەڕەكە بــۆ نــاو بــەرەی
ســعودیەو هاویشــتنی مووشــەكەكانیان بــە ئاراســتەی
ڕیــازی پایتەخــت و هەڕەشــەكردن لــە دەوڵەتانــی
تــری كەنــداو .ئــەو دانوســتانانەی ،كــە بــە كــردار دوور
بــوو بگاتــە ئامانــج ئاڵۆزتــر بــوو .حوســییەكان ،كــە وا
هەســتدەكەن توونــدڕەون و بەرپرســیارن ،دەكرێــت
هەڵوێســتێكی زۆر تووندتــر بگەنەبــەر .حزبــی كۆنگــرەی
گشــتی گــەل ،حزبێكــی ناوەنــدو پراگامتیــە ،بۆیــە
دەكرێــت لــەوەش زیاتــر هەڵبوەشــێت .ئەمــە لــە ڕووی
بەشــەكیەوە دەگەڕێتــەوە بــۆ گەورەبوونــی كەلێنەكــە لــە
نێــوان هێزەكانــی ســەر ســەرۆكی یەمــەن عەبــد ڕەبــە
مەنســور هــادی و جوداییخوازەكانــی باشــوور ،لــە لەالیــەن
دەوڵەتــی ئیامراتــی عەرەبــی یەكگرتــووەوە پشــتیوانیان
لێدەكرێــت.
بەڵگــە هەیــە لەســەر بێزایــی و نیگەرانــی زۆری ویالیەتــە
یەكگرتــووەكان لــە هەمبــەر بۆردوومانــی هەڕەمەكییانــەی
ســعودیە لــە یەمــەن و ئــەو گەمارۆیــەی ســەپێرناوە
بەســەر ئــەو ناوچانــەی لەژێــر دەســەاڵتی حوســییەكاندان،
بــەاڵم گوتــاری توونــدی دۆناڵــد ترامــپ لــە بەرامبــەر
ئێــران هەمــوو ئاراســتە هەڵــەكان لــە ڕیــاز زیاتــر
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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هانــدەدات .لــە جیاتــی ئــەوە پێویســتە لەســەر شانشــینی
ســعودیەو هاوپەیامنەكانــی گەمــارۆی ســەر یەمــەن
هەڵبگــرن و دەســتبكەنەوە بــە كردنــەوەی دەرگای
فڕۆكەخانــە مەدەنییــەكان .لــە ڕووی سیاســییەوە،
پێویســتە بڕیارێكــی نــوێ لەالیــەن ئەنجومەنــی
ئاسایشــەوە دەربچێــت و پێداگــری بــكات لەســەر
یەكالییكردنەوەیەكــی هاوســەنگ .ســعودییەكان
بەالیانــەوە نەنگــە هــەر شــتێك پێشكەشــی هــەر
هێــزو الیەنێــك بكــەن ،كــە بــە الیەنگــری ئێرانیــان
دەزانــن ،بــەاڵم لــە هەمانكاتــدا دەستپێشــخەریەكی
ئاشــتی واقیعیانــە درووســت دەكــەن ،بۆیــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرپرســیارێتی قبوڵكردنــی دەچێتــە ســەر ئەســتۆی
حوســییە كا ن .
 .5ئەفغانستان
پێشــبینی دەكرێــت لــە ســاڵی 2018دا شــەڕی
ئەفغانســتان زیاتــر چــڕ بێتــەوە .ســراتیژی نوێــی
ویالیەتــە یەكگرتــووەكان لــە ئەفغانســتان زیاتــر كێرڤــی
ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكان لــە دژی بزووتنــەوەی تاڵیبــان
دەوروژێنێــت ،لەگــەڵ هێنانــی هێــزی زیاتــری ئەمەریكــی
بــۆ ئــەو واڵتــەو چڕتركردنــی گــورزە ئاســانیە بەهێزەكانــی
ئەمەریــكا ،لــە پــاڵ ئەنجامدانــی هێرشــی بەهێزتــر
لەالیــەن هێــزە ئەفغانییەكانــەوە .بەپێــی لێدوانــی گــەورە
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لێپــررساوان ئامانجەكــە بریتیــە لــە وەســتاندنی فشــاری
تاڵیبــان و ناچاركردنــی لــە كۆتاییــدا بــۆ گەیشــن بــە
یەكالییكردنــەوەی سیاســی ،بــەاڵم لــە ئێســتادا پێدەچێــت
ســراتیژی ئەمەریــكا ســەربازیی بێــت .ئــەم ســراتیژە
ڕووبــەڕووی كۆســپی مەترســیدار دەبێتــەوە ،لــە كاتێكــدا
لێدانــی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــەوە قورســرە ،كــە
دەســتكەوتی تاكتیكــی بەدەســت بێنێــت ،بۆیــە چــاوەڕوان
ناكرێــت ڕێــڕەوی شــەڕەكە یــان هانــدەری ناوخۆیــی و
ڕەگــی یاخیبــوون بگۆڕێــت .لــە ئێســتادا بزووتنــەوەی
تاڵیبــان لــە دوای 2001وە لــە هــەر كاتێكــی تــر زیاتــر
خاكــی لەژێــر دەســتدایە ،چونكــە بــە شــێوەیەكی باشــر لە
جــاران ئامــادە كـراوە ،تەنانــەت ئەگــەر لــە ڕێگــەی شــەڕی
كالسیكیشــەوە فشــار درووســت بــكات ،بــەاڵم دەتوانێــت
پارێــزگاری لــە تواناكانــی بــكات بــۆ ئەنجامدانــی هێــرش
و پەالمــاری توونــد بۆســەر ئامانجــە مەدەنییــەكان ،كــە
بەهۆیــەوە حكومــەت متامنــە لەدەســتدەدات ،ســەرەڕای
ئەمــەش تاڵیبــان لــە نێــوان ســااڵنی  2009و 2012دا
توانــی خــۆی لــە بەرامبــەر  100000ســەربازی ئەمەریــكا
ڕابگرێــت ، .چونكــە ترامــپ بــە پێچەوانــەی ئۆبامــاوە
وادەی پاشەكشــەكردنی هێزەكانــی دیــاری نەكــردووە.
ســەركردە ســەربازییەكان ئاشــكرایان كــردووە ،كــە
ئــەم جارەیــان جیــاواز دەبێــت ،ئــەم هەویــرە ئــاو
زۆر دەكێشــێت و خــراپ تێگەیشــن هەیــە بــۆ مانــای
یاخیبــوون .زیانەكانــی گۆڕەپانــی شــەڕ لــە ڕابــردوودا
كاری نەكــردە ســەر ویســتی تاڵیبــان بــۆ پرســی دانوســتان.
هەروەهــا ئــەم ســراتیژە نوێیــە گۆڕانــكاری هەرێمیــش
بەرجەســتە دەكات.
تاكــو ئێســتا دیپلۆماســیەتی هەرێمیــی ئەمەریــكا گوشــاری
خســتۆتە ســەر پاكســتان ،بــەاڵم ئــەو هاوكێشــانەی كــە
هانــدەرن بــۆ پشــتیوانی كردنی یاخیبــوون لەالیەن ئیســام
ئابــاد-وە پێناچێــت بگۆڕێــت .لــە ئێســتادا بزووتنــەوەی
تاڵیبــان پەیوەنــدی باشــی لەگــەڵ ئێ ـران و ڕوســیا هەیــە،
كــە پێیانوایــە شــورایە لــە دژی لقێكــی ســەر بــە دەوڵەتــی

ئیســامی لــە ئەفغانســتان ،دەوڵەتێكــی بچــووك بــەاڵم
نــەرم و بەتوانــا لــە ئەنجامدانــی هێرشــی ئاســتبەرز.
پەیــڕەوی ســەربازییانەی ئەمەریــكاو كەمبوونــەوەی
مەترســی دیپلۆماســی ئامــاژە بــۆ ئــەو واڵتانــە دەكات ،كــە
هەوڵــدەدەن بۆ ناســەقامگیری و جێهێشــتنی ئەفغانســتان،
لــە پــاڵ پارێزگاریكــردن لــە پێگــەی ســەربازی .لەگــەڵ
ئــەوەی پێناچێــت ئەفغانییــەكان وەك هەڕەشــەیەك بــۆ
ســەر بەرژەوەندییــە تایبتییــەكان تەماشــای ئــەم هەبوونــە
ســەربازییە بكــەن ،بۆیــە دەكرێــت ببێتــە هــۆی زیادكردنی
هــاوكاری و پشــتیوانیان بــۆ یاخیبــووان.
ڕاســتە كــە دەرخســتنی پشــتیوانیە بەردەوامەكانــی
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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ئەمەریــكا لەوانەیــە مۆراڵــی ســوپای ئەفغانســتان بــەرز
بگاتــەوە ،بــەاڵم بڕیــاری كشــانەوەی خێــرای هێــزەكان
پێچەوانــەی ئەمەیــە و بــۆی هەیــە ببێتــە هــۆی ئــاژاوە و
پاشــاگەردانی ،بــەاڵم لەگــەڵ هەڵكشــانی زیاتــری كێرڤــی
شــەڕەكەدا ،پێویســتە ئیــدارەی ترامــپ پارێــزگاری بــكات
لــە هێڵــی هاوپەیوەنــدی.
 .6دۆخی سوریا
لــە دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە  7ســاڵ شــەڕ ،تــا ئێســتاش
ڕژێمــی بەشــار ئەســەد دەســتی بــااڵی هەیــە ،ئــەوەش
دەگەڕێتــەوە بــۆ پاڵپشــتی زۆری ئێــران و ڕوســیا لــە
مانــەوەی ئــەو ڕژێمە ،بەاڵم هێشــتا شــەڕو كوشــتار كۆتایی
پێنەهاتــووە ،بەڵكــو ڕووبەرێكــی فراوانــی ئــەو واڵتــە لــە
دەرەوەی دەســەاڵتی ڕژێمــی ئەســەدە ،هێــزە هەرێمــی

میلیشیا شیعییهكانی سهر ب ه ئێران ل ه عێراق
خۆیان لهناو دامودهزگاكانی دهوڵهتدا ڕێكخستووه.
ل ه یهمهن ،وهبهرهێنان ه بچووكهكانی ئێران ب ه
شێوهیهكی ڕێژهیی یارمهتیدهر ه ل ه پشتیوانیكردنی
حوسییهكان بۆ ڕوبهڕوبوونهوهی ئهو ههڵمهتهی،
ك ه عهرهبستانی سعودی ه ڕابهرایهتی دهكات
و نێودەوڵەتییەكانیــش ناكۆكــن لەبــارەی دۆزینــەوەی
چارەســەرو یەكالییكردنــەوەی كێشــەكان .ســوریا لــە
ئێســتادا بووەتــە گۆڕەپانــی كێبڕكێ و ملمالنێــی نێوان ئێران
و دوژمنەكانــی ،بــەاڵم هــاوكات لەگــەڵ تێكشــكانی داعــش
لــە خۆرهــەاڵت ،ئێســتا ئەگەرەكانــی ســەرهەڵدانەوەی لــە
شــوێتی تــر لــە ئاســۆدایە .لــە خۆرهەاڵتــی ســوریا ،ئــەو
هێــرش و پەالمارانــەی كــە هێزەكانــی ســەر بــە ڕژێــم
بــە یارمەتــی ئــەو میلیشــیایانە ئەنجامیــان دەدەن ،كــە
لەالیــەن ئێ ـران و هێــزی ئاســانی ڕوســیاوە هاوكارییــان
دەكرێــت ،لــە پــاڵ هێــزی ســوریای دیموكراتــی بــە
ســەركردایەتی كــوردەكان و هێــزی بەگــری خۆیــی ،كــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

لەالیــەن هاوپەیامنێتــی نێودەوڵەتــی دژ بــە داعــش بــە
ســەركردایەتی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ،كاریگــەری
زۆرییــان هەبــوو لــە الوازبــوون و پاشەكشــەكردنی
ڕێكخــراوی داعــش بــۆ نــاو بیابــان بــۆ چاوەڕوانیكردنــی
دەرفەتێكــی نــوێ .ســەبارەت بــە ڕژێمــی ئەســەد و هێــزی
بەرگــری خۆیــی ،شــەڕی دژ بــە داعــش ئامرازێــك بــوو بــۆ
كۆتایــی ،هــەردوو ئامانجەكــەش بریتیــە لــە دەســتگرتن
بەســەر خــاك و ســەرچاوەكاندا ،بەڵكــو بــۆ كەڵكوەرگرتنــە
لــەو دەســتكەوتانە .ڕژێمــی دیمەشــق لــە ڕێگــەی
بەهێزكردنــی هەژمــوون و دەســەاڵتی ،كوردەكانیــش لــە
ڕێگــەی فشــار درووســتكردن بــە مەبەســتی بەدەســتهێنانی
زۆرتریــن ڕووبــەری خۆبەڕێوەبــەری .هــەردووال (ڕژێمــی
ئەســەدو كــوردەكان) تــا ئێســتا خۆیــان لــە ڕوبەڕوبوونــەوە
پاراســتووە ،بــەاڵم لەگــەڵ كۆتاییهاتنــی دەوڵەتــی ئیســامی
(داعــش) ،مەترســییەكان زیــاد دەكــەن .خۆرهــەاڵت
پڕیەتــی لــە مەترســی و كێشــە بەهــۆی ملمالنێــی
فراوانــی نێــوان ئەمەریــكاو كاراكتــەرە نێودەوڵەتییــەكان
و نزیكــی ناوچەكــە لــەو هێــزە كێبڕكێكارانــە .دوور نییــە
دەســتكەوت و بەرژەوەندییەكانــی ئێــران ،بــە تایبەتــی
ئــەو ڕێــڕەوەی بەشــەكانی ئــەو دەوڵەتــە پێكــەوە
دەبەســتێتەوە ،كــە ئێ ـران لــە عێ ـراق و ســوریا كۆنرتۆڵــی
كــردووە و بااڵدەســتی تێیانــدا هەیــە ،فاكتەرێــك بێــت
بــۆ وروژاندنــی ویالیەتــە یەكگرتــووەكان نەبــادا تــاران لــە
هەوڵێكــدا بیكاتــە پردێكــی زەمینــی گرنــگ و پــڕ مەترســی
لــە ئێرانــەوە بــەرەو دەریــای ســپی ناوەڕاســت .دووریــش
نییــە ئێ ـران هێزەكانــی ئەمەریــكا بكاتــە ئامانجــی خــۆی
بــۆ تۆڵەســەندنەوە لێــی لــە بەرامبــەر ئــەو كردەوانــەی
ئەمەریــكا لــە ناوچەكانــی تــر ئەنجامیــان دەدات ،یاخــود
بــۆی هەیــە ویالیەتــە یەكگرتــووەكان ناچــار بــكات تــا بــۆ
دواجــار لێیــان بكشــێتەوە.
لــە باشــووری خۆرئــاوای ســوریا ،دەكرێــت ئیرسائیــل
نیگــەران بێــت بــە بوونــی ئــەو میلیشــیایانەی لــە نزیــك
بەرزاییەكانــی جــۆالن و ناوچەكانــی نزیكــی جموجــووڵ
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دەكــەن و ئێــران هــاوكاری و پشــتیوانیان لێــدەكات
و ئیرسائیــل وەك هەڕەشــەیەكی ڕاســتەوخۆ لێیــان
دەڕوانێــت ،لــە كاتێكــدا پــان و ڕێــكاری ســەربازی هەیــە
بــۆ كۆنرتۆڵكردنــەوەی ئــەو ناوچەیــە .پێدەچێــت ئیرسائیــل
بیەوێــت جڵــەوی ناوچەكــە لــە دەســتی خۆیــدا بێــت و
لــەو هێزانــە بــدات ،كــە هاوپەیامنــی ئێرانــن.
ئــەم ڕیتمــەی ئێــران بەرگــری لێــدەكات ،لــە پــاڵ
فشــارەكانی ئیرسائیــل بــۆی هەیــە تــا ماوەیەكــی تــر درێژە
بكێشــێت ،بــەاڵم ڕووبەڕووبوونــەوەی فراوانــر بــە تەنهــا
هەڵــەی یــەك الیەنــەو دەكرێــت زوو بــۆ دەرەوەی ســوریا
تەشــەنە بــكات ،وەك لوبنــان .یەكێــك لــە مەترســیە هــەرە

گــەورەكان ئەوەیــە ڕژێمــی ئەســەد هێرشــێك بكاتــە ســەر
باكــووری خۆرئــاوای ســوریا ،لــەو ناوچەیــەی كــە لەالیــەن
هێــزە یاخیبووەكانــەوە كۆنــرۆڵ كــراوە و نزیكــەی 2
ملیــۆن ســوری تێــدا دەژی ،لــە كاتێكــدا توركیــا چاودێــرە
ســەربازییەكانی لــەوێ باڵوكردۆتــەوە وەك بەشــێك
لــە پرۆســەی گەرمكــردن و هەڵكشــانی مامەڵەكردنــی
ســەربازی لەگــەڵ ئێ ـران و روســیا ،لــە كۆتاییشــدا ئەگــەر
ڕژێمــی ســوریا هێرشــەكەی بۆســەر ناوچــەی باكــووری
خۆرئــاوا ئەنجامبــدات ئــەوا دەبێتــە هــۆی ئاوارەبوونــی
خەڵكێكــی زۆر و وێرانكارییەكــی زۆر گــەورە.
 .7ناوچەی ساحیل
دەوڵەتــە الوازەكانــی ناوچــەی ســاحیل تێدەكۆشــن لــە
پێنــاو ئیدارەدانــی پێكهاتەیەكــی ئاڵــۆز لــە ناكۆكــی و
ملمالنێكانــی نێــوان هێــزو گرووپــەكان ،كــە بەهــۆی
شــەركردن لەســەر ڕێگەكانــی بەقاچاغــردن و تووندوتیــژی
جیهادییــەوە ســەریانهەڵداوە .پێكهەڵپژانــی ســەربازی و
ناكۆكــی لــە نێــوان ســەركردەكاندا وایكــردووە دۆخەكــە
بــەرەو خراپــی بچێــت .قەیرانــی مالــی لــە ســاڵی 2012دا
ناكۆكــی لەنــاو ســوپای مالــی لــە باكــووری ئــەو واڵتــەدا
بــووە هــۆی ئەنجامدانــی كودەتایــەك ،كــە حكومەتــی
ڕووخانــد ،هەروەهــا ئــەو چەكــدارە جیهادییانــەی ،كــە
نزیكــەی ســاڵێكە دەســتیان گرتــووە بەســەر شــارەكانی
باكــووردا ،دەریدەخــات كــە گۆڕانكارییەكانــی ئــەو واڵتــە
چەندێــك بــە خێرایــی ڕوودەدەن .لــەو كاتــەوە جێبەجــێ
كردنــی ڕێككەوتنــی ئاشــتی وەســتاوە ،كــە ئومێــد دەك ـرا
ببێتــە هــۆی كۆتاییهێنــان بــە قەیرانــی مالــی ،لــە كاتێكــدا
ئاڵــۆزی و ناســەقامگیری باڵــی كێشــاوە بەســەر ناوچەكانــی
باكــوورو ناوەڕاســتی مالــی ،جگــە لــە چەنــد بەشــێكی
تــری واڵتــی نەیجــەرو بۆركینــا فاســۆ.
دینامیكیــای لۆكاڵیــی ناوچــەی ســاحیل كاریگــەری زۆری
هەیــە ،بــەاڵم نەبوون یــان الوازی دەســەاڵتی حكومەتەكان
و نەتوانینیــان بــۆ وەســتاندنی كێشــەو ملمالنێــكان ،بەڵكــو
دووبارەكردنــەوەی بەشــداریكردنیان لــە تووندوتیژییەكاندا
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ڕهوشی ژیانی ئاوارهكانی ڕۆهینگا

بابەتێكــی هاوبەشــە لــە نێوانیانــدا .ئــەو هەمــوو چــەك و
چۆڵــەی لــەو ناوچەیــەدا باڵوكرایــەوە لــە كاتێكــدا دۆخــی
لیبیــا خراپــر بــوو لــە دوای ڕووخاندنــی ڕژێمــی مەعەمــەر
قەزافــی ،ئەمــەش وایكــرد ناكۆكییەكانــی ناوخــۆ زیاتــر
ئاڵــۆزو خراپــر بێــت .لــە ڕاســتیدا بەردەوامبوونــی دۆخــی
ناســەقامگیری دەروازەیەكــی گرنــگ و دەوڵەمەنــدی بــۆ
الیەنــە جیهادییــەكان كــردەوە ،كــە لــە پەیوەندیــدا بــوون
لــە ملمالنێكانــی نێــوان هێــزو الیەنــەكان یــان ئیســامیان
بەكارهێنــا لــە درووســتكردنی كێشــەو ملمالن ـێ لــە دژی
دەســەاڵتە كالســیكییەكانی دەوڵەتانــی ناوچــەی ســاحیل.
هــاوكات لەگــەڵ تێكچوونــی بارودۆخەكــەدا،
بەدەنگەوەهاتنــی هەرێمــی و نێودەوڵەتــی بــە
شــێوەیەكی بەرچــاو فۆكســیان خســتە ســەر چارەســەرە
ســەربازییەكان .ئەوروپییــەكان بــە تایبەتــی پێیانوایــە
ناوچــەی ســاحیل بووەتــە هەڕەشــە بــۆ ســەر ئاســایش
و ســەالمەتییان و بووەتــە ســەرچاوەی كــۆچ و تیــرۆر.
لــە كۆتایــی ســاڵی 2017دا هێزێكــی تــازە بــە هــاوكاری
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و پشــتیوانی فەڕەنســا بــە نــاوی  G5ســاحیل خرایــە
ڕیــزی هێزەكانــی مالــی ،نەیجــەر ،چــاد ،بۆركینــا فاســۆو
مۆریتانیــا ،بــەو مەبەســتەی لەنــاو كێڵگەیەكــی قەرەباڵــغ
بــە كاری تیرۆریســتی بــە شــێوەیەكی كرداریــی خرایــە
ئامادەباشــیەوە لــە ڕێگــەی هێــزی تایبەتــی فەڕەنســی
بــۆ بەگژداچوونــەوەی تیــرۆر ،بــە هــاوكاری لەگــەڵ هێــزە
تایبەتییەكانــی ئەمەریــكاو هێــزی ئاشــتیپارێزی ســەر بــە
نەتــەوە یەكگرتــووەكان .لــە كاتێكــدا كــە كاری ســەربازی
پێویســتە ڕۆڵــی خــۆی بگێڕێــت لــە ســنورداركردنی
پێگــەی جیهادییــەكان ،بەڵكــو خــۆی دەپارێزێــت لــە
ڕوبەڕوبوونــەوە لەگــەڵ جیهادییــەكان و قاچاغچییەكانــی
بردنــی كۆچبــەران و بانــدو تاوانكارەكانــی تریــش .لــە
پێنــاو خۆپاراســن لــە تێكچــوون و ئاڵۆزبوونــی زیاتــر،
پێویســتە هەوڵــە ســەربازییەكان پاڵپشــتیكراو بێــت بــە
س ـراتیژێكی ســەربازی بونیادن ـراو لەســەر بەدەســتهێنانی
پشــتیوانی دانیشــتوان و كەمكردنــەوەی ئاســتی ناكۆكــی
و ملمالنێكانــی ناوخــۆ لــە جیاتــی زیاتــر ئاڵۆزكردنیــان.

41

لــە ڕاســتیدا پێویســتە دووبــارە هێڵــی پەیوەنــدی لەگــەڵ
هەندێــك لــە ســەركردە چەكــدارەكان لــەو ناوچــە
ئاڵــۆزو نائارامــەدا درووســت بكرێــت ،ئەگــەر ئەمــە وەك
ڕێگەیەكــی گونجــاو تەماشــای بكرێــت بــۆ یارمەتیــدان لــە
ســنورداركردنی تووندوتیژییــەكان لــە ناوچــەی ســاحیل.
 .8كۆماری كۆنگۆی دیموكراتی
ســوربوونی ســهرۆك جۆزیــف كابیــا لهســهر
دهســتپێوهگرتنی دهســهاڵت ههڕهشــهیهكه بــۆ
ههڵكشــانی زیاتــری قهیرانــی كۆنگــۆو درێژهكێشــانی
بــاری نائاســایی مرۆیــی ،كــه بــه ڕاســتی لــه جیهانــدا
خراپرتینــه .لــه كۆتایــی ســاڵی 2016وه پێدهچێــت
ڕێككهوتننام ـهی ســانت سیلڤیســتهر دهرچهی ـهك بــوو بــۆ
چارهســهری كێشــهو قهیرانهكانــی كۆنگــۆ ،كــه دواجــار
ڕێگــهی خۆشــكرد بــۆ ئهنجامدانــی ههڵبژاردنهكانــی
كۆتایــی ســاڵی  ،2017دوای ئ ـهوهش بڕیــار بــوو س ـهرۆك
كابیــا كورســی دهســهاڵت جێبهێڵێــت ،كــه كۆتایــی
بــ ه دووهم خولــی لــ ه ســهرۆكایهتی هێنــا .بهپێــی
دهســتوری كۆنگــۆ ،دهبــوو كابیــا ویالیهتــی دووهمــی
ســهرۆكایهتی لــه كانوونــی یهكهمــی 2016دا تــهواو
بــكات ،بــهاڵم ڕژێمهكــهی لــهوه پاشــگهزبۆوه و كهڵكــی
لــه ناكۆكییهكانــی نــاو بــهرهی ئۆپۆزســیۆنی كۆنگــۆو
كهمبوونــهوهی گرنگیپێدانــی نێودهوڵهتــی و جێبهجــێ
نهكردنــی ڕێككهوتنــی دابهشــكردنی دهســهاڵت
وهرگــرت .لـه مانگــی ترشینــی دووهمــی  2016كۆمســیۆنی
ههڵبژاردنــهكان خشــتهیهكی نوێــی ڕاگهیانــد بــۆ
دهســتپێكردنی دهنگــدان لـه كۆتایــی ســاڵی  ،2018ئهوهش
النیكـهم ســاڵێكی تــری بــۆ كابیــا درێــژ كــردهوه تــا پێگـهی
فراوانــر بــكات .ئ ـهو ئاراســتهیهی ل ـه ســاڵی  2018زیاتــر
ئهگــهری ههیــه بریتیــه لــه ههرهســهێنانی لهســهرخۆ،
بــهاڵم چهنــد ســیناریۆیهكی خراپرتیــش ههیــه ،هــاوكات
لهگـهڵ ههرهســهێنانی ڕژێمــی كابیــا ،كـه شكســتی هێنــا
ل ـه دابینكردنــی ئارامــی و پارێــزگاری بــۆ چهنــد بهشــێكی
ئــهو واڵتــه ،لــ ه كاتێكــدا ناســهقامگیری و ئاڵــۆزی

چهندیــن واڵتــی تریشــی گرتۆتــهوه و هێشــتا مهترســی
ڕوودانــی پشــێوی و پاشــاگهردانی زیاتــر لــه ئارادایــه
لهگــهڵ كاریگهریــی ههرێمــی مهترســیدار.
لــه ڕاســتیدا ئامــاژەی جێــی نیگهرانــی ههیــه ،تووڕەیــی
جهماوهریــش هێامیــه بــۆ ههبوونــی مهترســی لــه
بهرپابوونــی پشــێوی لــه ناوهنــده شارســتانییهكاندا.
باڵوهپێكردنــی خۆپیشــاندهران لــ ه كینشاســای
پایتهخــت و چهندیــن شــاری تــر بــه توونــدی و بــه
زهبــری هێــز كوژرانــی چهندیــن كهســی لێكهوتــهوه،
لــه ههندێــك ناوچــهی تریــش میلیشــیا لۆكاڵییــهكان
بهدهســت چهندیــن گرفــت و ناكۆكی ـهوه گیــرۆده بــوون.
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بهشــداری نێودهوڵهتــی كاریگــهری ئهوتــۆی نهبــوو.
ناكۆكییهكانــی نێــوان ئهفریقیــاو خۆرئــاوا یارمهتیــدهر
نییــه .ههڵوێســتی هێــزه خۆرئاواییــهكان زیاتــر
خراپــر و ناهاوســهنگه ،لــه ب هرامبهریشــدا ســزاكان
بهســهر ههندێــك لــه دارودهســتهی كابیــا ســهپێرناوه،
ســهركردهكانی ئهفریقیــاو هێــزه ههرێمییــهكان
دوودڵــن لــ ه ســهركۆنهكردن و ڕەخنهگرتــن لــه ڕژێمــی
جۆزیــف كابیــا بــه شــێوهیهكی ئاشــكرا ،تهنانــهت
ههندێكیــان دان دهنێــن بــه ههبوونــی مهترســییهكانی
پشــت دهرگا داخــراوهكان .دیپلۆماســیهتێكی بههێــزو
چــاالك و یهكگرتــوو ههیــه ،بــهاڵم ئۆپۆزســیۆنێكی
كۆنگۆلــی چاالكــر ههیــه ،كــه ئهمــه دهرفهتێكــه
بــۆ ئاراســتهكردنی كابیــا بــهرهو دهستاودهســتكردنی
دهســهاڵت بــه شــێوهیهكی ئاشــتیانه .هێشــتا بنهماكانــی
ڕێككهوتنــی ســانت سیلڤیســتهر "ههڵبژاردنێكــی
متامنــهدار ،ویالیهتــی ســێیهمی كابیــا نییــه ،كردنــهوهی
گرێكوێــرهی سیاســی ،ڕێزگرتــن لــه مافهكانــی مــرۆڤ"،
وهك چاكرتیــن ڕێگهچــاره لێــی دهڕوانرێــت بــۆ دهرچــوون
لــهو قهیرانــهی كۆنگــۆ.
 .9ئۆكرانیا
كێشــهو ملمالنێكانــی خۆرههاڵتــی ئۆكرانیــا كوژرانــی
زیاتــر لــه  10000كهســی لێكهوتــهوه و بووهتــه
قهیرانێكــی مرۆیــی مهترســیدار ،لــه كاتێكــدا هێشــتا
پهیوهندییهكانــی نێــوان ڕوســیاو دهوڵهتانــی خۆرئــاوا
پێناچێــت بــاش ببێــت .ئــهو ناوچانــهی چهكــداره
جوداییخــوازهكان دهســتیان بهســهردا گرتــووه ناوچــهی
بهزێــراون و پشــتیان بــ ه مۆســكۆ قایمــه .لــ ه ههندێــك
ناوچــهی تــری ئۆكرانیــا ،ڕادهی تووڕهیــی و ههڵچوونــی
بێئهنــداز لــه دژی گهندهڵــی و ڕێككهوتنــی دووهمــی
مێنســك لــ ه ســاڵی  2015لــه ههڵكشــاندایه ،چونكــه
ئــهو رێككهوتنــه هاوپهیامنهكانــی ڕوســیاو ئۆكرانیــای
خۆرئــاوا پێداگــری لهســهر دهكــهن وهك ڕێگهیــهك بــۆ
چارهســهركردنی ملمالنێكــهو كۆســپ و ئاســتهنگی
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نــوێ درووســت دهكات ،بــهاڵم جێبهجێكردنــی
ئــهو ڕێككهوتنــه ڕاگیــرا .مۆســكۆ ئامــاژە دهكات بــۆ
شكســتهێنانی حكومهتــی كیێــڤ لــه جێبهجێكردنــی
بنهمــا سیاســییهكانی ڕێككهوتننامــهی مێنســك ،لــه
نێوانیشــیاندا گواســتنهوهی دهسـهاڵت بــۆ ئـهو ناوچانـهی،
كــه لهژێــر دهســهاڵتی جوداخوازهكاندایــه ،ئــهوهش لــه
دوای لكاندنهوهیــان بــ ه خاكــی ئۆكرانیــاوه .حكومهتــی
كیێــڤ ڕایگهیانــدووه ،ك ـه ناتوانێــت ئ ـهو كاره بــكات ل ـه
كاتێكــدا هێشــتا ڕوســیا دهســتێوهردان دهكات و ئاســایش و
ســهقامگیری لــه ناوچانــهدا نییــه ،لهوالشــهوه هــهردووال
لهسـهر ئـهو هێڵـهی بووهتـه خاڵــی جیاكردنـهوهی نێــوان
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سوپای ئۆكرانیا

هێزهكانــی ئۆكرانیــاو ڕوســیاو هێــز ه جوداخــوازهكان
تهقــه لــه یهكــری دهكــهن.
بــهاڵم خۆرهــهاڵت ههمــوو چیرۆكهكــه نییــه ،هێشــتا
دهوڵهتــی ئۆكرانیــا ناســهقامگیره شلوشــاوه تهنانــهت
لــه دهرهوهی ئــهو ناوچانــهش ،كــه ڕاســتهوخۆ مۆســكۆ
دهســتێوهردانیان تێــدا دهكات .حكومهتــی ســهرۆك پــرۆ
پۆرۆچینكــۆ نهیتوانــی تــۆوی گهندهڵــی لهنــاو ڕەگــی
زۆرب ـهی جومگهكانــی ئ ـهو واڵت ـه دهربێنێــت ،زۆرێــك ل ـه
ئۆكرانیی ـهكان متامنهیــان ب ـه یاســاكان و دامــودهزگاكان و
نوخب ـه نهمــاوه .تووڕەیــی ل ـه ههمب ـهر ڕێككهوتننام ـهی
مێنســك ،كــ ه هاواڵتیــان ئۆكرانیــا بــه دهســتبهرداربوونی
حكومهتــی كیێــڤ لـه بهرامبـهر مۆســكۆ و جوداخــوازهكان
دهیدهنــه قهڵــهم ،هــهروا لــه زیادبووندایــه ،تهنانــهت
لهنــاو ڕیفۆرمخوازهكانیشــدا ناڕهزایهتــی لــه دژی
ڕێككهوتنهكــه ههیــه .ههرچهنــده پێشــنیارهكهی
مۆســكۆ دهرگاكــه دهكاتــهوه لهبــهردهم كیێــڤ و
هاوپهیامنــه خۆرئاواییهكانیــدا بــۆ ئاشــكراكردنی ئــهوهی
ئایــا چــۆن هێــزی ئاشــتیپارێزی نێودهوڵهتــی دهتوانــن
نــهك بــ ه تهنهــا هێڵــی جیكردنــهوه بپارێــزن ،بهڵكــو

چــۆن بتوانــن پارێــزگاری ل ـه ســنورهكانی نێــوان ئۆكرانیــا
– ڕوســیا بك ـهن و زهمین ـه لهبــار بك ـهن بــۆ ئهنجامدانــی
ههڵبژاردنهكانــی ناوخــۆو دووبــاره یهكخســتنهوهی
ئــهو ناوچانــهی لهژێــر دهســهاڵتی ئۆكرانیــه
جواداییخوازهكانــدان ،بــهاڵم بــۆ ئــهوان پێویســته ببنــه
هــۆكاری دروســتبوونی ناكۆكــی و ناڕەزایــی زیاتــر لـه دژی
ڕێككهوتنــی مێنســك .بهشــداریكردنی ئهوروپــا پێویســته
بــۆ نیشــاندانی ئــهو پێشــكهوتنهی لــه دانوســتانهكانی
پاراســتنی ئاشــتی و هانــدان بــۆ ئهنجامدانــی ووتوێــژی
زیاتــر لـه ئۆكرانیــا بهدهســتهاتووه ،كـه بــۆی ههیـه ببێتـه
ئامــرازی وهســتاندنی كاردانــهوهی نهتهوهیــی لــه دژی
ڕێككهوتنــی مێنســك.
 .10ڤێنزوێال
ســاڵی  1017ڤێنزوێــا ئاراســتهیهكی زۆر ب ـهرهو خراپــری
وهرگــرت ،كاتێــك حكومهتــی ســهرۆك نیكــۆالس مــادۆرۆ
ههســتا بــه تاودانــی واڵتهكــهی بــهرهو پێشــهوه لهگــهڵ
بههێزكردنــی دهســهاڵتی سیاســیدا ،ئهوهبــوو بــهرهی
ئۆپۆزســیۆن تهقیــهوه ،بــه ئاراســتهی ئهگهرهكانــی
بهدهســتهێنانهوهی دیموكراســی و ئاشــتی بــۆ ئ ـهو واڵت ـه،
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بهشار ئهسهد ،سهرۆكی سوریا

بـهاڵم هــاوكات لهگـهڵ شكســتی ئابــووری ئــازاد ،مــادۆرۆ
ڕوبــهڕوی ئاســتهنگ و ههڕەشــهی گــهوره بۆتــهوه.
پێشــبینی دهكرێــت قهیرانــی مرۆیــی لــه ڤێنزوێــا لــه
ســاڵی 2018دا ل ـه پــاڵ بهردهوامبوونــی گهش ـهی تێك ـڕای
داهاتــی ناوخــۆش ب ـهرهو خراپــر بچێــت.
لــ ه كۆتایــی مانگــی ترشینــی دووهمــی  ،2017ڤێنزوێــا
نهیتوانــی بهشــێك لــه قــهرزه نێودهوڵهتییهكانــی
بداتــهوه ،ئهمــهش وا دهكات دووبــاره داڕشــتنهوهی
پهیكــهری قــهرزهكان بابهتێكــی نیمچــه ئهســتهم
بێــت .پێناچێــت هــاوكاری و یارمهتییهكانــی ڕوســیا
بــۆ ڤێنزوێــا زیاتــر بكرێــت ،ل ـه كاتێكــدا چیــن دوودڵ ـه
لــه بابهتــی خۆشــبوون لــه قهرزهكانــی مــادۆرۆ .لــه
ئایدیا دیپلۆماتیك

نیكۆالس مادرۆرۆ ،سهرۆكی ڤێنزوێال

ڕاســتیدا ئــهو كهمتهرخهمیــه بــۆی ههیــه ببێتــه هــۆی
دهســتگرتن بهســهر پارهكانــی ڤێنزوێــا لــه دهرهوه،
ئهمــهش بازرگانــی نــهوت پهكدهخــات ،كــه ڕێــژهی
95%ی تێكــڕای داهاتهكانــی ئــهو واڵتــه پێكدههێنێــت.
خۆپیشــاندانی شــهقامهكان و پێكدادانــهكان ،كــه بوونــه
هــۆی كوژرانــی زیاتــر ل ـه  120ك ـهس ل ـه نێــوان مانگــی
نیســان تــا تهمــووزی  2017لــه دوای ههڵبژاردنــی
كۆمهڵــهی نیشــتامنی دامهزرێنــهر ڕوویانــدا ،كــه بــه
تــهواوی لــه هاوپهیامنهكانــی حكومــهت پێكهێــرا.
ههڵبژاردنهكانــی دواتــر بــۆ دیاریكردنــی حاكمــی
ویالیهتــهكان و ســهرۆك شــارهوانییهكان زیانــی گــهورهی
بــه ئۆپۆزســیۆن گهیانــد لــه ســایهی بوونــی ناكۆكــی و
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كێشــهكان .لــ ه ڕاســتیدا كهمبوونــی خــۆراك ،ههبوونــی
سیســتمێكی خــراپ و شكســتخواردووی تهندروســتی،
ههڵكشــانی ڕێــژهی تــاوان و تووندوتیژییــهكان لــهو
واڵتــهدا ،واتــا بهردهوامبوونــی پشــێوی و قهیرانــهكان.
ل ـه كاتێكــدا ب ـهرهی ئۆپۆزســیۆن ئاماژهكانــی بووژان ـهوهو
گهشــهی نیشــانداوه ،لهوانهیــه ســهرۆك مــادۆرۆ
ههوڵبــدات تــهواو خــۆی لــه ئهنجامدانــی ههڵبــژاردن
بپارێزێــت ئ ـهوهی ل ـه ڕێگ ـهی پاســاوهێنانهوهی ب ـهوهی
كــه ههڕهشــه دهرهكییــهكان بــاری نائاســایی بهســهر
واڵتهكهیــدا دهســهپێنێت .ســیناریۆیهكی تــر ههیــه
كهمــر ڕێگــهی تێدهچێــت ،ئهوهیــه كــه حزبــی

دهســهاڵتدار دابهشــبووه و پرســیارگهلێك دهكرێــت ،كــه
ئایــا كــێ دهبێت ـه شــوێنگرهوهی نیكــۆالس مــادۆرۆ ،ب ـهاڵم
بهبــێ ههبوونــی میكانیزمێكــی فهڕمــی ســوپا دهبێتــه
فهرمانــڕەوای پێشــبینیكراو .لــه ههمانكاتــدا ،دهوڵهتــی
الوازی ڤێنزوێــا بهردهوامـه لهسـهر دابینكردنــی پهناگـهی
ئــارام بــۆ تــۆڕە تاوانــكارهكان و گـهڕان بـهدوای دهرفهتــی
شــتنهوهی پــارهو بهقاچاغربدنــی مــادده هۆشــبهرهكان و
بازرگانیكــردن ب ـه مــرۆڤ ،ئ ـهم كاران ـهش نیگ هرانــی زۆری
دهوڵهتــه دراوســێكانی ڤێنزوێــای لێكهوتۆتــهوه.
پێناســهكردنی گشــتی ڕەوشــی ناوخــۆی ڤێنزوێــا
بــۆ ســاڵی  2018بریتیــه لــه تێكچــوون و شــڵهژانی
زیاتــر ،فریاگــوزاری مرۆیــی ،ئاوارهبوونــی زیاتــری
ڤێنزوێلییــهكان و زیادبوونــی پێویســتی بــه فشــاری
ناوخۆیــی و نێودهوڵهتــی بــهردهوام بــۆ نههێشــتنی
ناكۆكیی ـهكان و زاڵبــوون بهس ـهر قهیرانهكانــدا ،جگ ـه ل ـه
دهســتهبهركردنی زهماناتــی پارێزبهنــدی لــه داهاتــوودا،
لــه پێنــاو ههڵنانــی حكومــهت بــهرهو ئهنجامدانــی
ههڵبژاردنێكــی ســهرۆكایهتی خــاوهن میســداقییهت و
متامنهپێكــراو.

* بهڕێوهبهری گرووپی قهیرانی نێودهوڵهتی
سهرچاوه:

گرووپی قهیرانه نێودهوڵهتییهكان.
https://www.crisisgroup.org/global/10-conflictswatch-2018
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ب ه گوێرهی ههڕهش ه و مهترسییه هاوبهرامبهرهكانی نێوان ئیدارهی ئهمهریكا و سهرۆكی كۆریای
باكوور (كیم جۆنگ ئۆن) بێت ،ل ه ئێستادا هيچ دهستهبهرێك بۆ ڕێگرتن ل ه ههڵگيرسانى شهڕ
ل ه نيمچ ه دوورگهى كۆريا نييه .لهالیهكی ترهو ه ناو ه ناو ه ویالیهت ه یهكگرتوهكانی ئهمهریكا
و كۆریای باشوور سهرقاڵی ئهنجامدانی مانۆڕی سهربازی هاوبهشن و پیۆنگ یانگیش دژی
ئهو ههواڵنهی ئهمهریكایه ل ه نیمچ ه دوورگهی كۆریا ،وهك ههراسانكردن و تهشقهڵ ه پێكردن
تهماشایان دهكات .ماوهیهك لهمهوبهر زین جونگ خوب ،باڵیۆزی كۆریای باكوور ل ه مۆسكۆ ب ه
ئاژانسی نۆڤۆستی ڕووسی ڕاگهیاندووه ،ك ه هیچ كهسێك دهستهبهری ئهو ه ناكات ئهو مانۆڕ ه
سهربازییانهی ئهمهریكا و كۆریای باشوور سهرنهكێشێت ،بۆ ههڵگیرسانی شهڕ ل ه ناوچهكهدا.
ئاشكراشی كردووه ،ك ه پیۆنگ یانگ باش دهزانێت ئامانجی ئهو مانۆڕان ه لهناوبردنی كۆریای
باكور و توانا ناوهكی و مووشهكییهكانیهتی.

ههڕهشــهكانی پیۆنــگ یانــگ تــرس و نیگهرانــی
كۆمهڵــی نێودهوڵهتــی لێكهوتۆتــهوه

بههــۆی بهردهوامبوونــی پیۆنــگ یانــگ لهســهر
تاقیكردنــهوه ناوهكییهكانــی ئهمدواییــهی ،كێرڤــی
ملمالنــێ و ناكۆكییهكانــی نێــوان ئهمهریــكا و كۆریــای
باكــوور زیاتــر ههڵكشــاوه ،بــه جۆرێــك ،كــه پاڵــی
بــه ئیــدارهی ســهرۆكی ئهمهریــكا (دۆناڵــد ترامــپ)
وه نــاوه ڕێكارهكانــی و گوشــارهكانی لــ ه دژی ئــهو
واڵتــه تووندتــر بــكات .لــه ڕاســتیدا ترمــپ بهڵێنیــداوه
بــه ئاگــر و توڕهیــی وهاڵمــی پیۆنــگ یانــگ بداتــهوه،
ئهم ـهش پاڵــی ب ـه كۆریــاوه نــاوه هاوشــێوهی ههڕەش ـهی
ئهمهریــكا وهاڵم بداتــهوه و ههڕەشــهی كــردووه بــه
لێدانــی دوورگ ـهی (گــوام)ی ئهمهریكــی ل ـه ئۆقیانووســی
ئــارام .ئــهم پێشــهات و گۆڕانكارییانــه بووهتــه مایــهی
تــرس و نیگهرانــی بــۆ زۆرێــك لـه دهوڵهتانــی جیهــان ،كـه
دهترســێن شــهڕێكی نوێــی ماڵوێرانكــهر ههڵبگیرســێت و
ئاشــتی و ئاسایشــی نێودهوڵهتــی بخاتــه مهترســییهوه،
بهتایبهتــی ،ك ـه كۆریــای باكــوور س ـهرهڕای ئ ـهو ئابڵۆق ـه
توونــدهی ل ـه ئێســتادا خراوهت ـه س ـهری ،ب ـهاڵم خاوهنــی

توانــای ســهربازی گهورهیــه و دهتوانێــت گورزهكانــی
لــه دهوڵهتانــی هاوپهیامنــی ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی
ئهمهریــكا بوهشــێنێت.
كیــم ئــۆن لـ ه زمانــی هێــز تێــدهگات ،نـهك زمانی
دیپلۆماسییهت

لــه الیهكیــرهوه ههندێــك لــه شــارهزایان ڕوودانــی
كاردانهوهیهكــی لــهم شــێوهیان بــهدوور زانیــووه،
دووپاتیــان كردۆتــهوه ئــهوهی ،كــه ئیــدارهی ئهمهریــكا
پێــی ههڵدهســتێت بــه تهنهــا لێدوانێكــی میدیایــه
بــه ئامانجــی بهرپهرچدانــهوهی دژ و نهیــاروهكان و
وروژاندنــی ڕای گشــتی جیهانیـه ،لـه دژی كۆریــای باكوور،
بهتایبهتــی كــه دۆناڵــد ترامــپ ،لهوهتــای دهســهاڵتی
گرتووهت ـه دهســت ،ڕووب ـهڕووی زۆرێــك قهی ـران و كێش ـه
و گرفتــی ناوخۆیــی و دهرهكــی بۆت ـهوه ،بۆی ـه نایهوێــت
سهركێشــی بــكات بهكردنــهوهی بهرهیهكــی نــوێ یــان
ڕاگهیاندنــی شــهڕێكی دیكــه ،لــه دژی هێزێكــی وهك
كۆریــای باكــوور .پهیوهســت بــهم كێشــهیه ،پیۆنــگ
یانــگ ههڕەشــهی كــردووه ،كــه دوورگــهی گوامــی
ئهمهریكــی دهكاتــه ئامانجــی موشــهكه بالیســتیه
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پوتین و ترامپ

مــهودا ناوهندییهكانــی ،كــه چهنــد دامهزراوهیهكــی
ســهربازی ســراتیژیی ئهمهریكــی تێدایــه ،ئهمــهش لــه
دوای لێدوانهكانــی ســهرۆك دۆناڵــد ترامــپ بــوو ،كــه
بهڵێنیــدا بــ ه ئاگــرو توڕەیــی وهاڵمــی كۆریــای باكــور
بدرێتــهوه بههــۆی بهردهوامبوونــی لهســهر پهرهپێدانــی
پرۆگرامــه موشــهكیهكهی .ئاژانســی دهنگوباســی
«یۆنهــاب»ی كۆریــای باشــور ئاشــكرای كــردووه ،كــه
كۆریــای باكــور ڕایگهیانــدووه ،كــه لــه بهئامانجكردنــی
چهنــد ناوچهیهكــی نزیــك لــه دامــهزراوه ســهربازی
و ســراتیژییهكانی ئهمهریــكا لــه دورگــهی گــوام
دهكۆڵێتــهوه بــه موشــهكی بالیســتی مــهودا ناوهنــدی.
لــه وهاڵمــی ههڵوێســتی تونــدی پیۆنــگ یانــگ لــه
بهرامبــهر واشــنتۆن ،ڕیكــس تیلهرســۆن وهزیــری
دهرهوهی ئهمهریــكا ڕایگهیانــد ،كــه ســهرۆكی دۆناڵــد
ترامــپ ههوڵیــدا پهیامێكــی بههێــز ئاراســتهی كۆریــای
باكــور بــكات ،كاتێــك وتــی :ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی
ئهمهریــكا بــه زمانــی ئاگــرو توڕەییــهوه وهاڵمــی هــهر

ئایدیا دیپلۆماتیك

ههڕەشــهیهك دهداتــهوه .وتیشــی« :كۆریــای باكــور بــه
زمانــی زبــرو دژایهتــی كــردن قســه دهكات ،لــه دوای
بهرهنگاربوونــهوهی نێودهوڵهتــی لــه ههمبــهر بهرنامــه
ناوهكیهكــهی ،پاشــان پێموایــه ئــهوهی ســهرۆكی
ئهمهریــكا دهیــكات تهنهــا ئاراســتهكردنی پهیامێكــی
بههێــزه ب ـهرهو كۆریــای باكــور ب ـهو زمان ـهی زمان ـهی ك ـه
كیــم جۆنــگ ئــۆن لێــی تێــدهگات ،چونكـه پێدهچێــت لـه
زمانــی دیپلۆماســی تێنــهگات».

شهڕهك ه دهستپێدهكات

لــه الیهكیــرهوه ئاژانســی دهنگوباســی فهڕمــی كۆریــای
باكــور ئاشــكرای كــردووه ،كـه ئهم پالنـهی پیۆنــگ یانگ له
هـهر كات و ســاتێكدا بێــت جێبهجــێ دهكرێــت و ئهنجــام
دهدرێــت ،ئــهوهش ڕاســتهوخۆ لــه دوای ئــهوهی كیــم
جۆنــگ ئــۆن ،فهرمانــدهی بــااڵی هێــزی ناوهكــی كۆریــای
باكــور ئــهو بڕیــاره دهردهكات .جێــی باســه دورگــهی
(گــوام)ی ئهمهریكــی لــه ئۆقیانوســی ئــارام بنكهیهكــی
دهریایــی و چهنــد بنكهیهكــی ســهربازی ئهمهریكــی
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دهگرێتهخــۆ ،بۆی ـه ترامــپ ب ـه زمانێكــی تونــدو زبــر ،ك ـ ه
بــووه جێــی تــرس و دڵ هڕاوكــێ ههوڵیــدا لــه ئهگــهری
ڕوودانــی ڕوبهڕوبوونهوهیهكــی ئهتۆمــی كــهم بكاتــهوه،
ئــهوهش لــه ڕێگــهی بهرپهرچدانــهوهی كۆریــای باكــور
ل ـه ههســتانی ب ـه ه ـهر كارێكــی سهرشــێتانه ،ك ـه ئارامــی
ئهمهریكییــهكان بخاتــه مهترســییهوه .لێپررساوانــی
ئیــدارهی ئهمهریــكا ڕایانگهیانــد ،كــه وهشــاندنی
گورزێكــی س ـهربازی خۆپارێــزی یهكێك ـه ل ـهو بژاردان ـهی،
كــه خســتوویانهته بــهردهم ســهرۆك دۆناڵــد ترامــپ،
ههرچهنــده ئهمــه بهپێــی ڕۆژنامــهی (نیویــۆرك تایمــز)
ی ئهمهریكــی وهك دواییــن بــژارده دادهنرێــت .ترامــپ
وهاڵمێكــی تونــدی دایـه بهرپرســانی كۆریــای باكــور كاتێــك
وتــی« :باشــر وایــه كۆریــای باكــور ههڕەشــهی زیاتــر
ئاراســتهی ویالیهتــه یهكگرتــووهكان نــهكات ئهگینــا
زۆر بــه تونــدی بــه ئاگــرو ئاســن وهاڵمــی دهدرێتــهوه،
لــه ڕێگــهی وهاڵمێكــهوه كــه پێشــر جیهــان بهخۆیــهوه
نهبینیــوه« .ترامــپ لــه ئاماژەیهكــدا بــۆ كیــم جۆنــگ
ئــۆن ســهرۆكی كۆریــای باكــور وتیشــی« :ئــهو بووهتــه
ههڕەشــهیهكی گــهورهو ســنوری دهوڵهتێكــی ئاســایی
تێپهڕانــدووه ،بــهاڵم دواجــار بــه ئاگــرو هێــزو توڕەیــی
ئێمــه وهاڵم دهدرێتــهوه».
فهرماندهیــی هێــزی ســراتیژی ســوپای كۆریــای
باكــور لــه بهیاننامهیهكــدا ڕایگهیانــدووه« :ئایــا
ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا بژاردهیهكــی
ههیــه ،كــه پێــی دهوترێــت شــهڕی خۆپارێــزی وهك
خــۆی دهڵێــت؟ خهونــی چۆلهكهكانــه ئهگــهر
ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی پێــی وابێــت خاكهكــهی
مهملهكهتێكــی ئاســانی پارێــزراوه .پێویســته لهســهر
ویالیهتــه یهگرتوهكانــی بــه ڕوونــی ڕووبــهڕووی ئــهو
ڕاســتیه بێتـهوه ،كـه مووشـهكه بالیســتییه سـراتیژییهكانی
ســوپای كۆریــای دیموكراتــی میللــی بـهردهوام لـه حاڵهتــی
ئامادهباشــیدایهو ئاراســتهی ئۆقیانوســی ئــارام كــراون و
هۆشــداری بههێزمــان لــه گۆشــهیهكی تایبهتــهوه بــۆ

تهقانــدن و ههڵدانیــان ههیــه« .بهپێــی ڕۆژنامــهی
نیویــۆرك تایمــز ،لێدوانــه توندهكانــی ترامــپ زۆر لــه
ســهرووی ئــهو زمانهوهیــه ،كــه پێداگــری و هاوســهنگی
پێكــهوه ئاوێتــه دهكات ،ههرچهنــده بــه گشــتی
ئهمجــۆره وهاڵمانــه بــهالی ســهرۆكهكانی ئهمهریــكاوه
پهس ـهنده بــۆ بهرهنگاربوون ـهوهی كۆریــای باكــور ،بهڵكــو
خهریكــه دهگاتــه ئاســتی ئــهو لێــدوان و دهســتهواژە
دووژمنكارانــهی كــه كیــم ئــۆن لــه بهرامبــهر ئهمهریــكا
و هاوپهیامنهكانــی بهكارییــان دههێنێــت .ئهگــهر بێتــو
ئــهم پهیامــهی كۆشــكی ســپی لــه بنهڕهتــدا فێڵكــردن
بێــت یــان دهربڕینێكــی ڕاســتهقینهی نیــازو مهرامــهكان
بێــت ،بــهاڵم ڕاســتهوخۆ هاوكێشــهی دیپلۆماســی لــه
یهكێــك لــه مهترســیدارترین و گهرمرتیــن ناوچهكانــی
جیهانــدا شــێواند.

پهیوهســت بــهم كێشــهیه ،پیۆنگ یانگ ههڕهشــهی
كــردووه ،كــ ه دوورگهی گوامــی ئهمهریكــی دهكات ه
ئامانجی موشهك ه بالیستی ه مهودا ناوهندییهكانی ،ك ه
چهند دامهزراوهیهكی سهربازی ستراتیژیی ئهمهریكی
تێدایه ،ئهمهش ل ه دوای لێدوانهكانی سهرۆك دۆناڵد
ترامپ بوو

ســاتهوهختێكی زۆر مهترســیدار بــۆ ئاشــتی
جیهــان

ئهوانــهی پشــتیوانی ئــهو سیاســهتهی ســهرۆكی
ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا دهكــهن پێیانوایــه
ترامــپ ههوڵــدهدات س ـهرنجی س ـهرۆكی كۆریــای باكــور
كیــم ئــۆن بــهو شــێوه ڕابكێشــێت ،كــه لێــی تێــدهگات،
ئهمــه لــه كاتێكدایــه كــه ڕەخنهگــران لــهم سیاســهته
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نیگهرانــن لــه ئهگــهری ههڵخلیســكانی ســهرۆكی
ئهمهریــكا بــۆ نــاو شــهڕێكی وێرانكــهر .مــارك دوبۆیتــز،
بهڕێوهبــهری جێبهجێــكاری دامــهزراوهی داكۆكیكــردن
لــه سیســتمه دیموكراتییــهكان ،كــه گروپێكــی قازانــج
نهویســته لــه واشــنتۆن پێیوایــه« :ئهمــه ســاتهوهختێكی
زۆر مهترســیدارتره ل ـه ههمــوو ئ ـهو ســاتهوهختانهی ،ك ـه
ڕووب ـهڕووی س ـهرۆكهكانی پێــش ترامــپ بۆت ـهوه .ئهگ ـهر
گوتــاری دیپلۆماســی هاوســهنگی و وردبینــی واشــنتۆن
ســهركهوتوو نهبــوو لــه ڕازیكردنــی ڕژێمهكــهی كیــم
چــی ڕوودهدات؟ ئــهم زمانــه ئهوهمــان پێدهڵێــت ،كــه
بههێزتریــن دهوڵ ـهت ل ـه جیهانــدا بــژاردهی ههڵكشــانی
بــارودۆخ و تۆڵهســهندنی ههیــه« .لــه الیهكیــرهوه
ســهرۆكی دورگــهی گــوام ،حاكــم ئێــدی پازاكالڤــۆ لــه

ئهم پالنهی پیۆنگ یانگ ل ه ههر كات و ساتێكدا
بێت جێبهجێ دهكرێت و ئهنجام دهدرێت ،ئهوهش
ڕاستهوخۆ ل ه دوای ئــهوهی كیم جۆنگ ئۆن،
فهرماندهی بااڵی هێزی ناوهكی كۆریای باكور ئهو
بڕیار ه دهردهكات
قهبــارهی ههڕەش ـهكانی كۆریــای باكــوری بــۆ هێرشــكردنه
ســهر ئــهو دورگهیــهی كهمكــردهوه و وتــی« :ئیــدارهی
دورگــهی گــوام لــه پهیوهنــدی بهردهوامــه لهگــهڵ
كۆشــكی ســپی و فهرماندهكانــی ســوپای ئهمهریــكا»،
وتیشــی« :هیــچ گۆڕانێــك لــه ئاســتی ئــهو ههڕەشــهیه
بــهدی ناكرێــت ،كــه لــه ئهنجامــی قهیرانــی كۆریــای
باكــورهوه درووســت بــووه«.
ڕۆژنامــهی (واشــنتۆن پۆســت)ی ئهمهریكــی چهنــد
زانیارییهكــی لهســهر گهشــهكردنی پرۆگرامــی ناوهكــی
كۆریــای باكــور باڵوكــردهوهو لــ ه ڕاپۆرتێكــی نهێنیــدا
ئاشــكرای كــردووه ،ئــهوهی كــه ئاژانســی ههواڵگــری

ئایدیا دیپلۆماتیك

ســهربازی ئهمهریــكا بهدهســتی كهوتــووه ئهوهیــه،
كــه سیســتمی كۆمۆنیســتی پیۆنــگ یانــگ ســهركهوتوو
بــووه ل ـه گونجاندنــی قهبــارهی كاڵوه ئهتۆمییهكانــی ب ـه
مهبهســتی دانانیــان لهســهر مووشــهكه كیشــوهبڕهكانی،
بهمــهش دهتوانێــت ههڕەشــه دروســت بــكات و
هێرشــێكی ناوهكــی بــكات بــۆ س ـهر گهورهتریــن هێــزی
جیهــان ،واتــه «ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا».
ئ ـهم پێشــكهوتنه ڕێگ ـه بــۆ پیۆنــگ یانــگ خۆشــدهكات،
كــه ببێتــه هێزێكــی ناوهكــی كردهیــی و بــه توانــا بــۆ
بهدیهێنانــی ئامانجــی ڕاگهیهنــراوی ڕابهرهكــهی (كیــم
جۆنــگ ئــۆن) ،ئــهوهش بریتیــه لــ ه لێدوانــی ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا .ڕژێمــی پیۆنــگ یانــگ
تاكــو ئێســتا چهندیــن مووشــهكی تاقیكردۆتــهوه ،كــه
توانــای ههڵگرتنــی كاڵوهی ئهتۆمیــان ههیــهو دوو
تاقیكردنــهوهی ســهركهوتووی مووشــهكه بالیســتیه
كیشــوهر بڕەكانیشــی ئهنجامــداوه ،كــه لــه توانایاندایــه
ب ـه ئاســانی بگهن ـه نــاو خاكــی ئهمهریــكا ،ب ـهاڵم توانــای
كۆریــای باكــور لــه بچووككردنــهوهی قهبــارهی كاڵوهی
ئهتۆمــی تــا ئ ـهو ئهندازهی ـهی ڕێگ ـهی پێــدهدات لهس ـهر
مووشـهكهكان جێگیــری بــكات ،هێشــتا جێگـهی گومانــهو
بــه ئاشــكرا نهیســهملاندووه.
كێشــهی بچوككردنــهوهی كاڵوهی ئهتۆمــی
بهســتراو لــ ه مووشــهكی بالیســتی

لێكۆڵــهرهوان و ســهرچاوهكانی دهزگا ههواڵگرییــهكان
تاكــو ئێســتا بڕوایــان بهوهی ـه ،ك ـه س ـهرهڕای تێپهڕبوونــی
 10ســاڵ بهس ـهر یهك ـهم تاقیكردن ـهوهی ناوهكــی پیۆنــگ
یانــگ لـه ترشینــی یهكهمــی ســاڵی  ،2006هێشــتا كۆریــای
باكــور پێویســتی ب ـه چهندیــن ســاڵی دیك ـ ه ههی ـه پێــش
ئــهوهی ببێتــه خاوهنــی تهكنۆلۆژیــای بچوككردنــهوهی
كاڵوهی ئهتۆمــی .بــهاڵم بهپێــی ڕاپۆرتهكــه دهزگا
ههواڵگرییهكانــی ئهمهریــكا لــهو بڕوایــهدان كۆریــای
باكــور چهكــی ناوهكــی دروســتكردووه ،بــ ه جۆرێــك كــه
دهتوانێــت لهســهر مووشــهكه بالیســتییهكانی جێگیــری
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بــكات ،بــه مووشــهكه بالیســتیه كیشــوهر بڕەكانیشــهوه.
شــارهزایانی بــواری س ـهربازی دهلێــن ،كێش ـهی س ـهرهكی
كۆریــای باكــور تهكنیكــی بچووككردنــهوهی كاڵوهی
ئهتۆمــی نیی ـه ،چونك ـه ل ـه بنهڕەتــدا بۆمبهكانــی هێنــده
بچووكــن تــا ئــهو ئاســتهی گونجــاو بێــت بــۆ بهســن
و جێگیركردنــی لهســهر مووشــهكی بالیســتی .بــهاڵم
تاقیكردنــهوهی ڕاســتهقینه لهبهردهمیــدا بریتیــه لــه
ههبوونــی كاڵوهیهكــی ئهتۆمــی جهنگیــی ،كــه بتوانێــت
ل ـه بهرامب ـهر گهرمیهكــی زۆر ب ـهرزدا خــۆی بگرێــت ل ـه
كاتــی گهڕانــهوهی لــه ئاســانهوه بهنــاو چینــه هــهوادا،
ئهمــهش ئــهو كۆســپهیه ،كــه پێناچێــت كۆریــای باكــور
بهســهریدا زاڵ بووبێــت.
لــه ڕاســتیدا ههڕەشــه بهردهوامهكانــی پیۆنــگ یانــگ
لــهم چهنــد مانگــهی ڕابــردوودا بووهتــه كێشــهیهكی
گــهور ه بــۆ ســهرۆكی ئهمهریــكا دۆناڵــد ترامــپ لــه
دوای گهیشــتنی بــ ه دهســهاڵت ،بۆیــه ترامــپ بــه
پێداگرییــهو ه داوا لــ ه چیــن دهكات ،كــه هاوپهیامنــی

ســهرهكی كۆریــای باكــوره ،تاكــو بجووڵێــت لــه پێنــاو
ڕاگرتنــی پیۆنــگ یانــگ لـه ســنوری خــۆی .لهسـهر ئاســتی
دیپلۆماســیش ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتــی
بــه كــۆی دهنــگ بڕیارێكــی پهســهند كــردووه ،كــه
بــه شــێوهیهكی بهرچــاو ســزا ســهپێرناوهكانی ســهر
حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ چــڕ دهكاتــهوه ،ئهمــهش
كۆریــای باكــور بێبــهری دهكات لــه كهڵكوهرگرتــن لــه
یــهك ملیــار دۆالری داهاتــی ســااڵنهی .كۆمهڵگــهی
نێودهوڵهتــی لــه ڕێگــهی بهئامانجكردنــی كۆریــای
باكــور ل ـه ڕووی دارایی ـهوه ،ههوڵــدهدات ڕازی بــكات تــا
لهســهر مێــزی دانوســتانهكان دابنیشــێت ،بــه تایبهتــی
لــه دوای تهقانــدن و تاقیكردنــهوهی دوو مووشــهكی
كیشــوهربڕ لــ ه مانگــی تهمــوزی  .2017لــه الیهكیــرهوه
نهتــهوه یهكگرتــووهكان لــه ســاڵی 2006وه تاكــو ئێســتا
( )6جــار س ـزاكانی بهس ـهر كۆریــای باكــوردا س ـهپاندووه،
بێئــهوهی ســهركهوتوو بووبێــت لــه ناچاركردنــی ڕابــهره
سهركێشــهكه (كیــم جۆنــگ ئــۆن) .پیۆنــگ یانــگ
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لــه 9ی ئهیلولــی ســاڵی  2016دواییــن تاقیكردنــهوەی
ناوهكــی ئهنجامــداو هێــزی تهقینــهوهی بۆمبــهكان دوو
ئهوهنــدهی تهقینــهوهی ئــهو بۆمبــه بههێزتــر بــوو ،كــه
ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا لــه ســاڵی 1945دا
كێشــای بــه شــاری هیرۆشــیامی ژاپۆنــی.

مهزهنــدهی ئهمهریــكا بــۆ ئاینــدهی ناكۆكــی
لهگــهڵ كۆریــای باكــور

واشــنتۆن تاقیكردنــهوه ئهتۆمــی و مووشــهكیيهكانی
كۆریــای باكــور سـهرلهبهری ڕهت دهكاتـهوهو بـه گێچـهڵ
پێكــردن لهســهر ئاســتی سیاســی و ســهربازی دهیانداتــه
قهڵــهم .ههڵوێســتی سیاســی ئیــدارهی ئهمهریــكا لــه
ههمبــهر ههڕەشــهكانی كۆریــای باكــور لهســهر زاری
مایــك پنــس ،جێگــری ســهرۆك ئهمهریــكا بــه ڕوونــی
دهركــهوت ،كاتێــك ســهردانی هێزهكانــی ئهمهریــكای
ل ـه كۆریــای باشــور كــردو وتــی« :ویالیهت ـه یهكگرتــوهكان
ســهبارهت بــه تاقیكردنهوهكانــی پیۆنــگ یانــگ ســازش
نــاكات» ،ڕاشــیگهیاند كــه ئهمهریــكا دهســتبهرداری
«سیاسـهتی پشــوودرێژی سـراتیژی» دهبێــت ،كـ ه ئیدارهی
ئایدیا دیپلۆماتیك

پێشــووی ئۆبامــا پهیــڕەوی دهكــرد .پنــس دووپاتیشــی
كــردهوه ،كــه ئــهو واڵتــه مهترســیدارترین ههڕهشــهی
لهســهر ئاســایش و ئاشــتی ناوچــهی ئاســیاو ئۆقیانوســی
هنــدی دروســتكردووه .ڕیكــس تیلهرســن ،وهزیــری
پێشــووی دهرهوهی ئهمهریــكا لــه كاتــی ســهردانی بــۆ
دهوڵهتانــی خۆرههاڵتــی ئاســیا هۆشــداریدا ،كـه ویالیهتـه
یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا لــه وهشــاندنی گورزێكــی
پێشــینه لـه كۆریــای باكــور دهكۆڵێتـهوه ئهگـهر پرۆگرامـه
ئهتۆمیهكــهی نهوهســتێنێت .لــه الیهكــی تــرهوه دۆناڵــد
ترامــپ ،ســهرۆكی ئهمهریــكا لــه چهنــد تویتێكــدا
ههڕەشــهی گرتنهبــهری چهنــد ڕێكارێكــی تاكڕپوانــهی
ل ـه دژی ڕەفتارهكانــی كۆریــای باكــور ڕاگهیانــدو بهڵێنــی
وهاڵمدانهوهیهكــی تونــدو كاریگ ـهری داوه ل ـه دژی ه ـهر
هێرشــێك كــ ه كۆریــای باكــور بیــكات .ههروههــا نیكــی
هایلــی ،باڵیــۆزی ئهمهریــكا لــه نهتــهوه یهكگرتــووهكان
لــه كاتــی گفتوگۆیهكــی ئهنجومهنــی ئاســایش
ســهبارهت بــه تاقیكردنــهوهی مووشــهكی ئــهم دواییــهی
مووش ـهكی كیشــوهربڕ لهالی ـهن پیۆنــگ یانــگ دووپاتــی
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كــردهوه ،كــه ئهمهریــكا ئامادهیــه تــهواوی تواناكانــی
بــۆ بهرپهرچدانــهوهی كۆریــای باكــور بهكاربێنێــت،
بــه بهكارهێنانــی هێــزی سهربازیشــهوه ،ئهگــهر بێتــو
ناچــار بكرێــت ئــهو كاره بــكات .ههڵوێســتی ســهربازی
ئهمهریــكا ل ـه ڕێگ ـهی خێراكردنــی باڵوكردن ـهوهی تــۆڕی
مووشــهكهكانی (تــاد)ی دژە مووشــهك لــه كۆریــای
باشــور بهرجهســته بــوو ،جگــ ه لــه ناردنــی گرووپێكــی
دهریایــی هێرشــبهر لهگــهڵ فڕۆكهههڵگــری (یــو
ئێــس ئێــس كارڵ فینســۆن) ،كــه ســهر بــه كهشــتیگهلی
ســێیهمی ئهمهریكایــه لــه ئاوهكانــی كۆریــا ،لهگــهڵ
ڕەوانهكردنــی هــهردوو فڕۆكهههڵگــری (ڕۆناڵــد
ڕێگــن) و (نیمێتــز) بــۆ دهریــای ژاپــۆن بــه مهبهســتی
پاڵپشــتی كردنــی هێــز ه دهریاییــهكان .لــ ه الیهكــی
تــرهوه ئهمهریــكا ئاســتی فشــاری بهرزتــر كــردهوه لــه
ڕێگــهی ههڵدانــی مووشــهكه بالیســتییهكان لــه كاتــی
ئهنجامدانــی مانۆڕێكــی ســهربازی هاوبهشــی ســوپای
ئهمهریــكاو كۆریــای باشــوور لــه نزیــك هێزهكانــی
كۆریــای باكــور ،كــه پهیامێكــی هۆشــداری بههێــزه بــۆ
ڕژێمــی كۆریــای باكــوور.
واشــنتۆن لهســهر دوو تــهوهری هاوتهریــب دهســتی
بــه جموجووڵهكانــی كــردووه :یهكــهم ،لــه ڕێگــهی
یهكخســتنی ههنگاوهكانــی لهگــهڵ دهوڵهتــه
هاوپهیامنهكانــی لــه ئۆقیانوســی هنــدی «ســهنگافوره،
كۆریــای باشــور ،ژاپــۆن ،ئوســتورالیا ،ئیندۆنیســیا»،
بــۆ ڕووبهڕووبوونــهوهی ههڕەشــهكانی كۆریــای
باكــورو زیادكردنــی گوشــارهكان لهســهری ،جگــه لــه
مســۆگهركردنی ئــهو ڕۆڵــه بونیادنهرانــهی كــه چیــن لــه
بــواری یهكالكردنــهوهی دۆســییهی ئهتۆمــی كۆریــای
باكــوردا دهیگێڕێــت.
دووهم :ههماههنگــی كــردن لهگــهڵ چیــن لــه ڕێگــهی
ترســاندن و هێوركردنـهوه .چهنــد زانیارییـهك باڵوبوونهوه،
تیایــدا ئهمهریــكا بهڵێنــی داو ه ســزای كۆمهڵێــك لــه
كۆمپانیاكانــی چیــن بــدات ،كه كارئاســانی بۆ كۆریــای باكور

دهكــهن تاكــو پابهنــد نهبێــت بــه ســزا ســهپێرناوهكانی
نهتــهوه یهكگرتــوهكان (لێــرهدا بــه تایبهتــی ئامــاژە
كــراوه بــۆ ئــهو بانكانــهی ،كــه یارمهتــی كۆمپانیــا
دیارهكانــی كۆریــای باكــوور دهدهن ل ـه ڕووی ئاســانكاری
بــۆ ئهنجامدانــی چاالكیــه بازرگانییهكانیــان لــه دهرهوه).
ســهرۆكی ئهمهریــكا بهڵێنێكــی داوهكــه بهرژەوهندییــه
بازرگانییهكانــی چیــن لهگــهڵ ویالیهتــه یهكگرتوهكانــدا
لهبهرچــاو بگیرێــت ،ئهگ ـهر چیــن ل ـه دۆســییهی كۆریــای
باكــوور هــاوكاری ئهمهریــكا بــكات .بــهاڵم پشتبهســن
ب ـه چیــن ،ك ـه ڕێگــهچارهیهكــی سیاســی بــۆ دۆســییهی
كۆریــای باكــوور دهخوازێــت ،ئهنجامهكانــی مســۆگهر
نیــن لهبــهر چهنــد هۆكارێكــی پهیوهســت بــه كۆریــاو
چیــن پێكــهوه ،چونكــه ســهركردایهتی كۆریــای باكــوور
لــه ڕێگــهی نیشــاندانی هێــزی ســهربازییهوه پێیهكانــی
چهقانــد و ههندێــك دهســتكهوت و دهســتبهردابوونی
لــه دهوڵهتــه دراوســێكانی بهدهســتهێناوه لــه ڕێگــهی
چنگكهوتنــی ئامزارهكانــی بهرپهرچدانــهوهی ئهتۆمــی
پێشــبینیكراو ،ههروههــا حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ لــهو
بڕوایهدایــه كــه چهكــه ئهتۆمییهكانــی تاكــه كلیلــی
دڵنیاییــه بــۆ بهردهوامبوونــی لــه ژیــان ،هــهر ئهمــهش
بــوو ل ـه دهی ـهی نهوهدهكانــی س ـهدهی ڕابــردوو هانیــدا
تــا بــهردهوام بێــت لهســهر درێژەپێدانــی پرۆگرامــه
ئهتۆمیهكــهی ،ســهرهڕای تێچوونــه داراییــه قهبهكــهی
و بهههنــد وهرنهگرتنــی ئــهو برســێتیهی لــه واڵتهكــه
ههیــه ،كــه بووهتــه هــۆی گیانلهدهســتدانی 10%ی
دانیشــتوانهكهی .ئهمــه لــه كاتێكدایــه پهكیــن پێیوایــه
كۆریــای باكــور بــۆی دهرفهتێكــه تاكــو ڕۆڵــی ههرێمــی
خــۆی پــێ بههێــز بــكات لــه ڕێگــهی گێڕانــی ڕۆڵــی
زامنــكاری هاوســهنگی لهالیــهك و بهگهڕخســتنی
توانــای ئهتۆمیــی كۆریــای باكــور بــۆ بهرهنگاربوون ـهوهی
ههوڵهكانــی ههژمونگــهری ئهمهریــكا بــۆ
جڵهوگیركردنــی چیــن لــهالیهكــی تــرهوه.

ژمارە ( )34-35نیسانی 2018

54

سوپای ویالیهت ه یهكگرتووهكانی ئهمهریكا
ههڵوێستی ههرێمیی و نێودهوڵهتی

ئـهو ههڵكشــان و زبرییـهی لـه نێــوان واشــنتۆن و پیۆنــگ
یانــگ دروســتبوو ،نیگ هرانــی دهوڵهتانــی دراوســێی
لێكهوتــهوه ،بــه تایبهتــی كۆریــای باشــورو ژاپــۆن،
ئــهوهش لــه ترســی ههڵخلیســكانی بارودۆخهكــه بــهرهو
شــهڕێكی فیعلــی ،كــه لهوانهیــه چهكــی كۆمهڵكــوژی
لـ ه (بایۆلــۆژی و كیمیــاوی و ئهتۆمــی) تێــدا بهكاربهێرنێــت
و قوربانــی گیانــی و تێچــووی دارایــی بێشــووماری
ههبێــت ،ئهمــهش وای لــهو دهوڵهتانــه كــردووه خۆیــان
دوور بگــرن لــه پهنابــردن بــۆ لــژاردهی ســهربازی لــه
مامهڵهكــردن لهگ ـهڵ الیخۆیان ـهوه ئ ـهم دۆســیهیه .چیــن
و ڕوســیا ل ـه دژی بهكارهێنانــی هێــزن بــۆ چارهس ـهكردنی
ئ ـهم قهی ـران و ملمالنێی ـه .چیــن ،ك ـه دراوســێی گ ـهورهو
بههێــزی كۆریــای باكــوورهو پهیوهنــدی و ڕێككهوتنــی
سیاســی ،ســهربازی و ئابــوری پێكیانــهوه دهبهســتێتهوه،
لــهوه دهترســێت درێژەكێشــانی ئــهو ملمالنێیــه پاســاو
بدات ـه ویالیهت ـه یهكگرتــووهكان بــۆ ئ ـهوهی ئامادهیــی و
بوونــی خــۆی لـه نزیــك ســنورهكانی چیــن چڕتــر بكاتـهوه
ئایدیا دیپلۆماتیك

و چهكــی پێشــكهوتوو بــاوه پێبــكات ،وهك تــۆڕی
مووشــهكهكانی (تــاد)ی دژە مووشــهك ،كــه لهســهر
خاكــی كۆریــای باكــور داینــاوه ،جگـه لـهوهش ههوڵبــدات
پێشــڕهوییهكی ڕەهــا لــهو ناوچهیــه بهدهســت بێنێــت،
كــه بــه شــێوهیهكی نهرێنــی ڕهنگدانــهوهی ههبێــت
لهســهر پالنهكانــی پهكیــن لــه دهریــای خۆرهــهاڵت و
باشــوری واڵتهك ـه ئهم ـه لهالی ـهك ،ل ـه الیهكــی تریش ـهوه
دهترســێت لــهوهی كۆریــای باكــوور شكســت بێنێــت و
كۆچــی ملیۆنــان پهنابــهری كــۆری بــۆ نــاو خاكهكــهی
لێبكهوێتــهوه و هێزهكانــی ئهمهریــكا بگهنــه ڕووبــاری
(یالــۆ) ،كــه هــهردوو دهوڵــهت لێكــر جیــا دهكاتــهوه.
ئ ـهم نیگهرانی ـه پاڵــی ب ـه چین ـهوه نــا ڕێگ ـه ن ـهدات ب ـه
س ـزادانی كۆریــای باكــوور بهپێــی بڕیارێكــی ئهنجومهنــی
ئاســایش ،كــه ڕێگــه نــادات ســوتهمهنی ههنــاردهی
كۆریــای باكــور بكرێــت ،بۆیــه ئهمهریــكای ئــاگادار
كــردهوه ،كــه دهیهوێــت دۆســییهی قهیرانــی كۆریــا بــه
شــێوهیهكی سیاســی چارهســهر بكرێــت .ڕاســته كــه
چیــن و ڕوســیا نایانهوێــت كێبڕكێــی چهكــی ئهتــۆم ل ـهو
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ههرێم ـهدا ب ـهرهو ههڵكشــان بچێــت ،ل ـه ترســی ئ ـهوهی
نهبــادا ژاپــۆن بچێتــه نــاو یانــهی ئهتۆمــی ،لهبــهر
ئــهوه چیــن لهگــهڵ ئهوهدایــه پرۆگرامــی ئهتۆمــی
كۆریــای باكــور ڕابوهســتێرنێت ،بــهاڵم ههوڵیــداوه بــۆ
كهڵكوهرگرتــن لــه دۆســیهی كۆریــای باكــور لــه پێنــاو
بهدیهێنانــی دهســتكهوتی سیاســی و ئابــوری ل ـه رێگ ـهی
ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكاوه لــه بهرامبــهر
بهشــداریكردنی لــه چارهســهركردنی ئــهو قهیرانــهو
ڕازیكردنــی واشــنتۆن بـه ســنورداركردنی هێــزو دهسـهاڵتی
بهســهر كاروبــاری جیهانــدا.
واشــنتۆن تاقیكردنــهوه ئهتۆمــی و مووشــهكیيهكانی
كۆریــای باكــور سـهرلهبهری ڕهت دهكاتـهوهو بـه گێچـهڵ
پێكــردن لهســهر ئاســتی سیاســی و ســهربازی دهیانداتــه
قهڵــهم .ههڵوێســتی سیاســی ئیــدارهی ئهمهریــكا لــه
ههمبــهر ههڕهشــهكانی كۆریــای باكــور لهســهر زاری
مایــك پنــس ،جێگــری ســهرۆك ئهمهریــكا بــه ڕوونــی
دهركــهوت ،كاتێــك ســهردانی هێزهكانــی ئهمهریــكای
ل ـه كۆریــای باشــور كــردو وتــی« :ویالیهت ـه یهكگرتــوهكان
ســهبارهت بــه تاقیكردنهوهكانــی پیۆنــگ یانــگ ســازش
نــاكات» ،ڕاشــیگهیاند كــه ئهمهریــكا دهســتبهرداری
«سیاسـهتی پشــوودرێژی سـراتیژی» دهبێــت ،كـ ه ئیدارهی
پێشــووی ئۆبامــا پهیــڕهوی دهكــرد .پنــس دووپاتیشــی
كــردهوه ،كــه ئــهو واڵتــه مهترســیدارترین ههڕهشــهی
لهســهر ئاســایش و ئاشــتی ناوچــهی ئاســیاو ئۆقیانوســی
هنــدی دروســتكردووه .ڕیكــس تیلهرســۆن ،وهزیــری
پێشــووی دهرهوهی ئهمهریــكا لــه كاتــی ســهردانی بــۆ
دهوڵهتانــی خۆرههاڵتــی ئاســیا هۆشــداریدا ،كـه ویالیهتـه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا لــه وهشــاندنی گورزێكــی
پێشــینه لـه كۆریــای باكــور دهكۆڵێتـهوه ئهگـهر پرۆگرامـه
ئهتۆمیهكــهی نهوهســتێنێت .لــه الیهكــی تــرهوه دۆناڵــد
ترامــپ ،س ـهرۆكی ئهمهریــكا ل ـ ه چهنــد تویتێكــی تویت ـهر
ههڕەشــهی گرتنهبــهری چهنــد ڕێكارێكــی تاكڕهوانــهی
ل ـه دژی ڕەفتارهكانــی كۆریــای باكــور ڕاگهیانــدو بهڵێنــی

وهاڵمدانهوهیهكــی تونــدو كاریگ ـهری داوه ل ـه دژی ه ـهر
هێرشــێك كــ ه كۆریــای باكــور بیــكات .ههروههــا نیكــی
هایلــی ،باڵیــۆزی ئهمهریــكا لــه نهتــهوه یهكگرتــوهكان
لــه كاتــی گفتوگۆیهكــی ئهنجومهنــی ئاســایش
ســهبارهت بــه تاقیكردنــهوهی مووشــهكی ئــهم دواییــهی
مووش ـهكی كیشــوهربڕ لهالی ـهن پیۆنــگ یانــگ دووپاتــی
كــردهوه ،كــه ئهمهریــكا ئامادهیــه تــهواوی تواناكانــی
بــۆ بهرپهرچدانــهوهی كۆریــای باكــور بهكاربێنێــت ،بــه
بهكارهێنانــی هێــزی سهربازیشــهوه ،ئهگــهر بێتــو ناچــار
بكرێــت ئ ـهو كاره بــكات.
ههڵوێســتی ســهربازی ئهمهریــكا لــه ڕێگــهی
خێراكردنــی باڵوكردنــهوهی تــۆڕی مووشــهكهكانی (تــاد)
ی دژه مووشــهك لــه كۆریــای باشــور بهرجهســته بــوو،
جگ ـ ه ل ـه ناردنــی گروپێكــی دهریایــی هێرشــبهر لهگ ـهڵ
فڕۆكهههڵگــری (یــو ئێــس ئێــس كارڵ فینســۆن) ،كـه سـهر
بــه كهشــتیگهلی ســێیهمی ئهمهریكایــه لــه ئاوهكانــی

ئهوانهی پشتیوانی ئهو سیاسهتهی سهرۆكی ویالیهت ه
یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا دهكــهن پێیانوای ه ترامپ
ههوڵدهدات ســهرنجی ســهرۆكی كۆریــای باكور كیم
ئۆن بهو شــێو ه ڕابكێشــێت ،ك ه لێی تێدهگات ،ئهم ه
ل ه كاتێكدای ه ك ه ڕهخنهگران لهم سیاسهته نیگهرانن
ل ه ئهگهری ههڵخلیســكانی سهرۆكی ئهمهریكا بۆ ناو
شهڕێكی وێرانكهر
كۆریــا ،لهگــهڵ ڕەوانهكردنــی هــهردوو فڕۆكهههڵگــری
(ڕۆناڵــد ڕێگــن) و (نیمێتــز) بــۆ دهریــای ژاپــۆن بــه
مهبهســتی پاڵپشــتی كردنــی هێــزه دهریاییــهكان .لــه
الیهكــی تــرهوه ئهمهریــكا ئاســتی فشــاری بهرزتــر
كــردهوه لــه ڕێگــهی ههڵدانــی مووشــهكه بالیســتییهكان
لــه كاتــی ئهنجامدانــی مانۆڕێكــی ســهربازی هاوبهشــی
ســوپای ئهمهریــكاو كۆریــای باشــور ل ـه نزیــك هێزهكانــی
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كهشتیه جهنگییهكانی ئهمهریكا

كۆریــای باكــور ،كــه پهیامێكــی هۆشــداری بههێــزه بــۆ
ڕژێمــی كۆریــای باكــور.
واشــنتۆن لهســهر دوو تــهوهری هاوتهریــب دهســتی
بــه جموجووڵهكانــی كــردووه :یهكــهم ،لــه ڕێگــهی
یهكخســتنی ههنگاوهكانــی لهگــهڵ دهوڵهتــه
هاوپهیامنهكانــی لــه ئۆقیانوســی هنــدی «ســهنگافوره،
كۆریــای باشــور ،ژاپــۆن ،ئوســتورالیا ،ئیندۆنیســیا»،
بــۆ ڕووبهڕووبوونــهوهی ههڕەشــهكانی كۆریــای
باكــورو زیادكردنــی گوشــارهكان لهســهری ،جگــه لــه
مســۆگهركردنی ئــهو ڕۆڵــه بونیادنهرانــهی كــه چیــن لــه
بــواری یهكالكردنــهوهی دۆســییهی ئهتۆمــی كۆریــای
باكــوردا دهیگێڕێــت.
دووهم :ههماههنگــی كــردن لهگــهڵ چیــن لــه ڕێگــهی
ترســاندن و هێوركردنـهوه .چهنــد زانیارییـهك باڵوبوونهوه،
تیایــدا ئهمهریــكا بهڵێنــی داو ه ســزای كۆمهڵێــك لــه
كۆمپانیاكانــی چیــن بــدات ،كه كارئاســانی بۆ كۆریــای باكور
دهكــهن تاكــو پابهنــد نهبێــت بــه ســزا ســهپێرناوهكانی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نهتــهوه یهكگرتــوهكان (لێــرهدا بــه تایبهتــی ئامــاژە
كــراوه بــۆ ئــهو بانكانــهی ،كــه یارمهتــی كۆمپانیــا
دیارهكانــی كۆریــای باكــور دهدهن لــه ڕووی ئاســانكاری
بــۆ ئهنجامدانــی چاالكیــه بازرگانییهكانیــان لــه دهرهوه).
ســهرۆكی ئهمهریــكا بهڵێنێكــی داوهكــه بهرژهوهندییــه
بازرگانییهكانــی چیــن لهگــهڵ ویالیهتــه یهكگرتوهكانــدا
لهبهرچــاو بگیرێــت ،ئهگ ـهر چیــن ل ـه دۆســییهی كۆریــای
باكــور هــاوكاری ئهمهریــكا بــكات .بــهاڵم پشتبهســن
بــه چیــن ،كــه ڕێگهچارهیهكــی سیاســی بــۆ دۆســییهی
كۆریــای باكــور دهخوازێــت ،ئهنجامهكانــی مســۆگهر نیــن
لهبــهر چهنــد هۆكارێكــی پهیوهســت بــ ه كۆریــاو چیــن
پێكـهوه ،چونكـه سـهركردایهتی كۆریــای باكــور لـه ڕێگـهی
نیشــاندانی هێــزی ســهربازییهوه پێیهكانــی چهقانــدو
ههندێــك دهســتكهوت و دهســتبهردابوونی لــه دهوڵهتــه
دراوســێكانی بهدهســتهێناوه لــه ڕێگــهی چنــگ كهوتنــی
ئامزارهكانــی بهرپهرچدانــهوهی ئهتۆمــی پێشــبینیكراو،
ههروههــا حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ لــهو بڕوایهدایــه
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كــه چهكــه ئهتۆمییهكانــی تاكــه كلیلــی دڵنیاییــه بــۆ
بهردهوامبوونــی لـه ژیــان ،هـهر ئهمـهش بــوو لـه دهیـهی
نهوهدهكانــی ســهدهی ڕابــردوو هانیــدا تــا بــهردهوام
بێــت لهســهر درێژەپێدانــی پرۆگرامــه ئهتۆمیهكــهی،
ســهرهڕای تێچوونــه داراییــه قهبهكــهی و بهههنــد
وهرنهگرتنــی ئــهو برســێتیهی لــه واڵتهكــه ههیــه ،كــه
بووهتــه هــۆی گیانلهدهســتدانی 10%ی دانیشــتوانهكهی.
ئهمـه لـه كاتێكدایـه پهكیــن پێیوایـ ه كۆریــای باكــور بــۆی
دهرفهتێكــه تاكــو ڕۆڵــی ههرێمــی خــۆی پــێ بههێــز
بــكات ل ـ ه ڕێگ ـهی گێڕانــی ڕۆڵــی زامنــكاری هاوس ـهنگی
لهالیــهك و بهگهڕخســتنی توانــای ئهتۆمیــی
كۆریــای باكــوور بــۆ بهرهنگاربوونــهوهی ههوڵهكانــی
ههژمونگــهری ئهمهریــكا بــۆ جڵهوگیركردنــی چیــن.
بێباكی و دووفاقیی ههڵوێستی كۆریای باكور

پرۆگرامــی ئهتۆمــی كۆریــای باكــور بووهتــه خاڵێكــی
قــورس لــه چوارچێــوهی ناكۆكییهكانــی پیۆنــگ
یانــگ لهگــهڵ واشــنتۆن لهبــه ڕۆشــنایی كاریگــهری
ڕاســتهوخۆی لهســهر هاوســهنگییهكانی هێــز لــه
ناوچهیهكــی گرنــگ بــۆ كۆریــاو بــۆ ئاشــتی و ئابــووری
جیهانــی .كۆریــای باكــور ل ـه ملمالنێــی لهگ ـهڵ ویالیهت ـه
یهكگرتــوهكان و هاوپهیامنهكانیــدا لــه ڕوانگــهی
ههســتكردنی ب ـه مهترســی و دڵ هڕاوكــێ لێــی دهڕوانێــت،
ئهمــهش ههڵینــاوه بــهرهو ههڵچــوون و چوونــه نــاو
ملمالنێیهكــی ڕاســتهوخۆ لهگهڵیــان ،لــه ههوڵێكــدا
بــۆ دروســتكردنی تــرس و نیگهرانــی ههڕیمــی و
نێودهوڵهتــی و ههڕهشــهكردن بــه تهقاندنــهوهی
شــهڕێكی ئهتۆمــی ،بــۆ ئــهوهی دهســت بكــهن بــه
جموجووڵــی سیاســی و كردنــهوهی دهرگای دانوســتانی
نــوێ بــۆ ڕێككهوتــن لهســهر دهرچهیــهك ،كــه لــهو
ڕێگهیـهوه ئامانجـه سیاســی و سـهربازییهكانی بێنێتـه دی
وهك :ههڵگرتنــی ســزاكان لهســهری ،پارێزگاریكــردن لــه
مووشــهك و بۆمبهكانــهی ،دانپێدانانــی وهك دهوڵهتێكــی

ئهتۆمــی ،جێبهجــێ كردنــی مهرجــه ئهمنییهكانــی لــه
بهرامب ـهر كۆریــای باشــور بــۆ ســنورداركردنی پارێزگاریــی
ئهمهریــكا ،ههروههــا جێبهجــێ كردنــی مهرجــه
دارایــی و ئابورییهكانــی بــۆ ســودوهرگرتنی ل ـه س ـهرچاوه
زۆرو زهوهنــدهكان.

گرنگتریــن ئــەو واڵتانــەی لــ ه دژی ئهمهریــكا
پشــتیوانی لــ ه كۆریــای باكــور دهكــهن
 .1چینی میللی

بــە درێژایــی مێــژووی دروســتبونی ،كۆریــای باكــور
پهیوەندییەكــی پتــهوو بەهێــزی لەگــەڵ كۆمــاری چینــی
میللــی دراوســێی هەبــووە ،چونكــە لــە باكــورو ڕۆژئــاواوە
هاوســنوورە لەگــەڵ چیــن و بهشــی زۆری ئاڵوێــره
بازرگانییەكانــی كۆریــای باكــوور لەگــەڵ واڵتــی چینــە،
بــەاڵم دوای گرتنەدەســتی دەســەاڵت لەالیــەن كیــم
جۆنــگ ئــۆن لــە ســاڵی  2011پهیوەندییەكانــی پەكیــن
و پیۆنــگ یانــگ گۆڕانیــان بهســهردا هاتــووهو بــهرهو

ههڕهشــ ه بهردهوامهكانــی پیۆنگ یانــگ لهم چهند
مانگــهی ڕابــردوودا بووهت ه كێشــهیهكی گهور ه بۆ
ســهرۆكی ئهمهریكا دۆناڵد ترامپ ل ه دوای گهیشتنی
بــ ه دهســهاڵت ،بۆی ه ترامپ بــ ه پێداگرییهوه داوا ل ه
چیــن دهكات ،كــ ه هاوپهیمانــی ســهرهكی كۆریای
باكوره ،تاكو بجووڵێت ل ه پێناو ڕاگرتنی پیۆنگ یانگ
له سنوری خۆی
كهمبوونــهوه ڕۆیشــتووه .لــه ڕاســتیدا ســەرۆكی چیــن
(شــی جیپینــگ) بههــۆی توونــدی ههڵوێســتهكانیهوه
تێڕوانینێكــی نەرێنــی لەســەر ســهرۆكی كۆریــای باكــور
كیــم جۆنــگ ئــۆن و بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی هەیــەو چەنــد
جارێــك داوای لــە حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ كــردووە
بەرنامــە ئەتۆمییەكــەی بوەســتێنێت و واز لــە هەڵــدان و
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تاقیكردنـهوهی مووشــەكی بالیســتی بێنێــت ،بــەاڵم پیۆنــگ
یانــگ لەســەر بهرنامهكــهی خــۆی بەردەوامــه.
ڕاپۆرتــە جیهانیی ـهكان ئامــاژە بــۆ ئ ـهوه دەكــەن ،ك ـه ئــەو
هەنگاوانــەی چیــن دژ بــە كۆریــای باكــور هەنــگاوی
ســەرەتایین بــۆ دوژمنایەتــی كردنــی پیۆنــگ یانــگ و
تێكشــكاندنی سیســتمی كۆمەاڵیەتــی و درووســتكردنی
كــەم و كورتــی لــە دابینكردنــی پێداویســتییەكانی كۆریــای
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باكــوور كــە ســااڵنی پێشــوو لەالیــەن
چینــەوە پــڕ دەكرایــەوە.
لــەم بارەیــەوە حكومهتــی پەكیــن
بــ ه ڕوونــی ڕایگهیانــدووه ،كــە
هۆشــدارییهكان و وەســتاندنی بازرگانــی
لهگــهڵ پیۆنــگ یانــگ بــە ئامانجــی
جێبەجێكردنــی ســزاكانی نەتــەوە
یەكگرتووەكانــە كــە خســتوویەتیە
ســەر دهوڵهتــه داخراوهكــهی كیــم
جۆنــگ ئــۆن و پرۆگرامـه ئەتۆمییەكــەی،
ســەرەڕای ئــەوەی هێشــتا چیــن
لــە ناردنــی خــۆراك و پێداویســتییە
ژیانییــەكان و پهیوهنــدی بازرگانــی
لەگــەڵ كۆریــای باكــور بەردەوامــە.
لهب ـهر ئ ـهوهی چیــن بەشــێكی گــەورەی
پێداویســتییەكانی كۆریــای باكــوور دابین
دەكات ،دەتوانێــت فشــارێكی زۆر بەهێز
بخاتــە ســەری بــە ئاراســتهی وەســتاندنی
پهیوەندیــە بازرگانییەكانــی لهگهڵیــدا،
بــەاڵم لێپررساوانــی سیاســی چیــن هێشــتا
دوو دڵــن لــە پیادهكردنــی ڕێوشــوێنێكی
لــەو جــۆرە ،چونكــە پێیانوای ـ ه ڕوبــەڕوی
مەترســییان دەكاتــەوە ،جگــه لــهوهش
لێپررساوانــی حكومهتــی پهكیــن
بیرییــان لــە داهاتــووش كردووەتــەوە،
كـ ه بــە ڕووخانــی ڕژێمــی كۆریــای باكور،
ژمارەیەكــی ئێجــگار زۆری پەنابــەری
كۆریــای باكــوور ڕوو لــە چیــن دەكــەن ،ئەمــەش بارگرانــی
لەســەری دروســت دەكات.

 .2ڕووسیا

لــە دوای قۆناغــی جەنگــی ســاردهوهو ،پهیوەندییەكانــی
نێــوان مۆســكۆ و واشــنتۆن لــە خراپرتیــن دۆخدایــه،
بۆیــە ئ ـهوه دهرئهنجامێكــی چاوەڕوانك ـراوە كــە مۆســكۆ
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بێدەنگــی هەڵدەبژێرێت و خۆشــحاڵ ه
بــە ههبوونــی گرژییەكانــی نێــوان
ئەمەریــكا و كۆریــای باكــوور.
ڕوســیاو كۆریــای باكــوور ســنورییان
پێكهوهیــهو دوو دەوڵەتــی
هاوپەیامنــی یەكــرن و تــەواو
نزیكــن لــە یەكــەوە .ســاڵی 2016
حكومهتــی مۆســكۆ هۆشــداری دایــە
كۆریــای باكــور لــە هەڕەشــەكردن بــە
چەكــی ئەتۆمــی و ئامــاژەی داوه ،كـه
بەردەوامبوونــی پیۆنــگ یانگ لەســەر
هەڕەشــەكردن لــه ئهمهریــكاو
جیهــان بــە چەكــی ئەتۆمــی وا
دەكات واڵتانــی جیهــان بــژاردەی
هێــزی ســەربازی لــ ه دژی ڕژێمــی
داخــراوی كۆریــای باكــور بگرنەبــەر،
لــە بەرامبــەر ئەوەشــدا كۆریــای
باكــوور هەڕەشــەی كۆمەڵكــوژی
و وهشــاندنی گــورزی پێشــین ه لــە
ئەمەریــكاو كۆریــای باشــوور كــردووه.
مۆســكۆ پییوایــه كۆریــای باكــور بــە
گرتنەبــەری ئــەو ڕێگەیــە ڕوبــەڕوی
تــەواوی كۆمهڵــی نێودهوڵهتــی
دەوەســتێتەوە ،چونكــە بـه دڵنیاییهوه
پێشــێلی یاســا نێودەوڵەتییــهكان
دەكات و ئەوانیــش لــه بهرامبــهردا
دەتوانــن بەپێــی ناوهرۆكــی یاســا
نێودەوڵەتییــهكان هێرشــی ســەربازی بكەنــە ســەری و
بیڕوخێنــن ،هاوكاتیــش بــە گوێــرەی میســاقی نەتــەوە
یەكگرتــووەكان مافیــان ههیـ ه بەرگــری لــە خــودی خۆیــان
بكــەن لــە ب هرامب ـهر هەڕەشــەكانی كۆریــای باكــوور ،ك ـه
دهیهوێــت ئاشــتی و ئاسایشــی نێودهوڵهتــی تێكبــدات.
مۆســكۆ  10ســاڵ پێــش ئێســتا بــە بــڕی ( )10ملیــار دۆالری

ئەمەریكــی لــە قەرزەكانــی لهســهر كۆریــای باكــوور
خــۆش بــوو ،بـهاڵم ڕوســیا ئەگــەر لــەو شــەڕەدا پشــتیوانی
كۆریــای باكووریــش نــەكات ،ئــەوا بێگومــان بێدەنگــی
هەڵدەبژێرێــت و خەریكــی قایمكردنــی شــوێنپێی خــۆی
دەبێــت لــە ناوچ ـهی خۆرهەاڵتــی ناویــن.

 .3بولگاریا

لــەو كاتــەوهی كــه بولگاریــا لەژێــر فهرمانڕەوایــی

ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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لــه پێنــاو جێبەجێكردنــی ســزاكانی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــه دژی
كۆریــای باكــوور .لــه الیهكیــرهوه
بولگاریــا چهندیــن كــۆت و كۆســپی
خســتە بــهردهم هەنــاردەی ئاســن
و خەڵــوز لــە كۆریــای باكــوور و
ژمــارەی كارمەندانــی باڵوێزخانــەی
كۆریــای باكووریشــی لــه ســۆفیا
كــەم كــردەوە.
 .4سووریا

شــیوعییەكان بــوو ،كۆریــای باكــوور هاوپەیامنییەكــی
بەهێــزی لەگــەڵ ئـهو واڵتـهدا هەیــە ،بـه تایبهتی ل ه ســاڵی
 1948بـهدواوه ئــەو پهیوەندییانـه بەردەوامیــان هەبــووه.
بولگاریــا بــە تاكــە هاوپەیامنــی كیــم جۆنــگ ئــون لــە
ئەوروپــا دادەنرێــت ،بــەاڵم ماوهیهكــه بههــۆی ڕەفتــاره
نهرێنییهكانــی پیۆنــگ یانگــهوه بولگاریــاش بەڵێنیــداوه
دەســت بــە گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی پێویســت بــكات،
ئایدیا دیپلۆماتیك

كۆریــای باكــوور پهیوەندییەكــی
پتــەوو دێرینــی لهگــهڵ ســوریا
هەیــە .پیۆنــگ یانــگ چونكــە لــە
ســەردەمی پێشــوودا مەشــق و
ڕاهێنانــی ســەربازی پێشــكەش بــه
ســوریای ســهردهمی حافــز ئهســهد
كــردووە ،جگــه لــهوهش چەكیشــی
پــێ فرۆشــتووە ،لەوانـهش موشــەكی
بالیســتی و گازی كۆمەڵكوژیشــی
بــە ســووریا داوە .هــاوكات پیۆنــگ
یانــگ كهلوپهلــی ئەتۆمــی و
بەرهەمهێنانــی
تەكنۆلۆجیــای
داوهتــ ه ڕژێمــی ســووریا بــۆ
گەورەتریــن
درووســتكردنی
كــورەی ناوهكــی نهێنــی ،بــەاڵم
لــە ســاڵی 2007دا ئیرسائیــل لــە
ڕێگ ـهی بۆردومانكردنــی وێســتگهی
ناوهكــی ســووریا ب ـه فڕۆكــە جەنگییەكانــی وێرانــی كــرد.
لــە ســاڵیادی لەدایكبوونــی باپیــری كیــم جۆنــگ ئــۆن،
بەشــار ئەســەد نامــەی پیرۆزبایــی بــۆ نــاردووە و ئامــاژەی
بــهوه داوە ،كــه گەلــی ســوریاو كۆریــای باكــور هــەوڵ
بــۆ بەدیهێنانــی مافەكانیــان و ســەروەری نیشــتامنی و
ئاســایش و گەشەســەندنی واڵتەكانیــان دەدەن.
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 .5بنین

پێشــر بنیــن واڵتێكــی كۆمۆنیســتی بــووە ،بۆیــە
پهیوەنــدی لەگــەڵ كۆریــای باكــوردا زۆر باشــە ،لــە ســاڵی
2013دا میدیاكانــی كۆریــای باكــوور لەسـهر زاری (تۆمــاس
بونــی یایــی) ســەرۆكی پێشــووی بنیــن باڵوییــان كــردەوە،
كــە پهیوەندییەكانــی نێــوان هــەردوو واڵت زۆر باشــەو
هاوڕێیەتــی و دۆســتایهتی و بەرژەوەنــدی هاوبــەش لــە
نێوانیانــدا هەیــە.
 .6مەدهغهشقەر

هاوپەیامنییەتێكــی مێژوویــی  50ســاڵه لــە نێــوان كۆریــای
باكــوور و مەدهغهشــقەر بوونــی هەیــە ،كــە بــۆ دهی ـهی
حەفتاكانــی ســهدهی ڕابــردوو دەگەڕێتــەوە ،چونكــە
پیۆنــگ یانــگ هــاوكاری و یارمەتــی ئــەو واڵتــەی كــردووه
بــۆ بونیادنانــی كۆشــكی ســەرۆكایەتی «الفولۆهــا»ی
مەدهغهشــقەر ،هــاوكات بــۆری و ڕێــڕەوی ئــاوو ئــاوهڕۆی
نوێــی بهبــێ بەرامبــەر پێشــكەش بــەو واڵتــە كــردووه.
س ـزا نێودهوڵهتیی ـهكان و ناچاركــردن كۆریــای باكــوور ب ـه
وازهێنــان ل ـه پرۆگرامــی ناوهكیــی.
لــه چوارچێــوهی هــهوڵ و تهقهلالكانــی ئهمهریــكا و
كۆمهڵــی نێودهوڵهتــی بــۆ ناچاركردنــی پیۆنــگ یانــگ
تــا واز لــه پهرهپێدانــی پرۆگرامــه ناوهكیهكــهی بێنێــت،
ئهنجامێكــی نهرێنــی بهدیهــات ئهویــش بههــۆی
ڕهتكردنــهوهی مهرجهكانــی ڕیكــس تیلهرســۆن وهزیــری
پێشــووی دهرهوهی ئهمهریــكا ،كـه داوای لـه پیۆنــگ یانــگ
كــرد پرۆگرامــ ه مووشــهكیه بالیســتییهكهی ڕابگرێــت بــۆ
ئــهوهی ئهمهریــكا دانوســتانی لهگهڵــدا بــكات ،بهڵكــو
كیــم جۆنــگ ئــۆن پێداگــری لهس ـهر ئ ـهوه كــردووه ،ك ـه
ســازش و دانوســتان لهســهر چهكــی ناوهكــی نــاكات
لــه ســایهی ههڕەشــهكانی ئهمهریــكا .لــهم بارهیــهوه
تیلهرســۆن ڕایگهیانــد ،ك ـه واشــنتۆن دانوســتان و دیالــۆگ
لهگ ـهڵ حكومهتــی پیۆنــگ یانــگ نــاكات تاكــو پرۆگرامــی
مووشــهكی بالیســتی ڕانهگرێــت.
تیلهرســۆن وتیشــی« :چاكرتیــن ئامــاژە كــه دهكرێــت

كۆریــای باكــوور ئاراســتهی بــكات ئهوهیـه ،كـه ئامادهیــی
بــۆ دانوســتان و گفتوگۆكــردن نیشــان بــدات و بابهتــی
ههڵدانــی مووشــهكهكانی ڕابگرێــت» .ســهپاندنی
ســزای تونــدو قــورس لهالیــهن ڕێكخــراوی نهتــهوه
یهكگرتــووهكان بهسـهر پیۆنــگ یانگــدا ڕهنگدانهوهیـه بــۆ
نهمانــی ئارامــی و پشــوودرێژی كۆمهڵگ ـهی نێودهوڵهتــی
لــه ههمبــهر ههوڵــه ناوهكییهكانــی حكومهتــی پیۆنــگ
یانــگ .لــه بهرامبــهردا كۆریــای باكــوور ســهركۆنهی
ســهپاندنی ســزاكانی نهتــهوه یهكگرتووهكانــی كــردو
بــه پێشــێلكردنی ســهروهری واڵتهكــهی داوهتــه قهڵــهم
لــه ئهنجامــی بهردهوامبوونــی لهســهر پرۆگرامــه
مووشــهكی و ناوهكییهكــهی ،پێداگریشــی لهســهر
ئــهوه كــردووه ،كــه ههرگیــز لهژێــر بهردهوامبوونــی
ههڕهشــهكانی ئهمهریــكادا دانوســتان و ســازش لهســهر
چهكــه ناوهكییهكانــی نــاكات و لهســهر پهرهپێدانیشــی
بــهردهوام دهبێــت ،ئهمــهش ههڕهشــهیهكی جدییــه
لهســهر ئاســایش و ئاشــتی جیهــان.

سەرچاوە:

تۆڕی زانیاری (النبأ) ،پێگهی هافینگتۆن پۆست
http://annabaa.org/arabic/reports/12095
/http://www.huffpostarabi.com
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ئهم تۆڕ ه جیهادیی ه لهسهر دهستی مهولهوی جهاللهدین حهققانی دامهزرێنراوه ،ك ه سهر ب ه
هۆزهكانی (جادان)ی پهشتۆنی ه ل ه ههرێمی پكتیا .جهاللهدین ب ه پاڵهوانی بهرهنگاری ل ه دژی
یهكێتی سۆڤێت ل ه دهیهی ههشتاكانی سهدهی ڕابردوو دادهنرێت ،جگ ه لهوهی ل ه دهیهی
نهوهدهكاندا ل ه حكومهتی تاڵیبان وهزیر بوو ه و پاشان چووهت ه پاڵ بزووتنهوهی تاڵیبان ل ه
ئهفغانستان .جهاللهدین حهققانی یهكێك ه لهو سهركرد ه كهمانهی ،ك ه ب ه حهوت موجاهیدهك ه
ی ئهفغانستان كرد .ئهو
ناودهبرێن ،ك ه بهرهنگاری دهستێوهردانی ئهمهریكایان له كارووبار 
شوێنكهوتووی سهركرد ه یونس خاڵس ،ڕابهری حزبی ئیسالمی بوو ،ك ه پێش چهند سالێك كۆچی
دواییكرد ،پاشان جهاللهدین چوو ه ناو ڕیزهكانی بزووتنهوهی تاڵیبانی ئهفغانستان ل ه دوای
نوێكردنهوهی پهیمان ب ه مهال محهمهد عومهر ڕابهری بزووتنهوهی تاڵیبان و یهكێك بوو ه ل ه
دیاترین سهركردهكانی خۆرههاڵتی ئهفغانستان .ئهم ه نهبوو ه ڕێگر لهبهردهم بهردهوامبوونی
پهیوهندیه باشهكانی حهققانی لهگهڵ پاكستان ،ك ه هاوكات لهگهڵ دهستپێكردنی جیهادی
ئهفغانی له ناوهڕاستی دهیهی حهفتاكاندا دهستی پێكرد.

تۆڕی حهققانی بۆ جیهاد
ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكا  CIAو حكومهتــی
پاكســتان لـ ه دهیـهی ههشــتاكاندا بهشــدار بــوون و ڕۆڵیــان
ههبــوو ل ـه دامهزرانــدن و هاوكاریكردنــی دارایــی تــۆڕی
حهققانــی ،ئــهوهش ڕێگــهی بــۆ جهاللهدیــن خۆشــكرد
بــۆ درووســتكردنی میلیشــیایهكی گــهورهو ڕاهێــراو،
كــه ناوچهكانــی باكــووری وهزیرســتانی پاكســتانیان لــه
نزیــك ســنووری ئهفغانســتان كــرد ه ناوهنــدو بــارهگای
ســهرهكی تۆڕەكهیــان ،چونكــه هاوســێ بــوو لهگــهڵ
ویالیهتــی وهزیرســتانی باشــوور ،تهنان ـهت ل ـه ئێستاشــدا
پێگهیهكــی گرنگــی ههی ـه ل ـه نێــوان ه ـهردوو دهوڵهتــدا،
ئهمــهش توانایهكــی باشــی بــهو تــۆڕه بهخشــی تــا
بــ ه نهرمــی جموجووڵهكانــی بــكات بــۆ ئهنجامدانــی
چاالكــی و كردهوهكانــی بێئــهوهی چهكدارهكانــی
دهســتگیر بكرێــن.
تــۆڕی حهققانــی لــه  4000چهكــداری نیزامــی
ڕاهێــراو پێكهاتــووه ،بــهاڵم ههندێــك جــار ژمارهیــان
دهگاتــه  10000كــهس ،بــه تایبهتــی لــهو كاتانــهدا كــه

لهگــهڵ بزووتنــهوهی تاڵیبــان بهشــداری ئۆپهراســیۆن
و چاالكییــهكان دهكات ،جگــه لهمــهش چهنــد
قوتابخانهیهكــی دیینــی و ســهربازگه بهڕێــوه دهبــات
بــۆ مهشــقپێكردن و ڕاهێنانــی چهكدارهكانــی ،بــهاڵم بــه
گوێــرهی ڕاپۆرتهكانــی ئاژانســی ههواڵگــری ئهمهریــكا
بهشــی زۆری كارو چاالكییــه ســهربازییهكانی لــه
خۆرههاڵتــی ئهفغانســتان چڕبۆتــهوه ،بــه تایبهتــی لــه
ویالیهتهكانــی پكتیــا و خۆســت ،ههندێــك جاریــش
چاالكییهكانــی بــۆ ویالیهتهكانــی تــری وهك وهردك درێــژ
دهبێتــهوه .ژمــارهی چهكدارانــی تــۆڕی حهققانــی لــه
ژمــارهی چهكدارانــی تاڵیبــان كهمــره ،بــهاڵم ئهوانــهی
حهققانــی ڕاهێرناوتــرن و شــێوازی تایبهتــی خۆیــان
ههیــه لــه جووڵهكــردن و شــهڕكردن ،كــه ئاماژهیــه
بــۆ ئاســتبهرزییان لــهو بوارانــهدا .چهكدارانــی تــۆڕی
حهققانــی لــه پاكســتانهوه بــهرهو ئهفغانســتان بــه
ڕێگــهی شــاخاوی كــۆن و ســهختدا دزه دهكــهن ،بــهاڵم
بــه شــێوهیهكی گشــتی چهكدارهكانــی تــۆڕی حهققانــی
لهنــاو ئهفغانســتان شــهڕ دهكــهن و هــهر گرووپێكیــان
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بــۆ مــاوهی چهندیــن ههفت ـه ش ـهڕی ب ـهردهوام دهك ـهن،
پاشــان جارێكــی تــر دهگهڕێنــهوه بــۆ نــاو پاكســتان.
ئهندامانــی تــۆڕی حهققانــی ههمیشــه شــێوازی هاتــوو
چوونــی بــهردهوام لــه گوندێكــهوه بــۆ گوندێكــی تــر
پیــاده دهكـهن و لــه یـهك شـهو زیاتــر لـه هیــچ شــوێنێك
نامێنن ـهوه ،ههروههــا زۆر ب ـه دهگم ـهن ئامێــری مۆبایــل
بهكاردههێنــن ،بــۆ ئــهوهی شــوێنیان ئاشــكرا نهبێــت،
جگــه لــهوهش شــارهزان لــه بهكارهێنانــی ناوچــهی
دابڕێــراو لهســهر ســنووری پاكســتان .تــۆڕی حهققانــی
یهكێك ـه ل ـهو هێــزه یاخیبووان ـهی ،ك ـه كهمــر ئامادهیــی
تێدایــه بــۆ ڕێككهوتــن و ئاشــتهوایی ،ویالیهتــه
یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا بــه تاكــه دوژمنــی تــۆڕی
حهققانــی دادهنرێــت ،ك ـه نــاوه نــاوه هێرشــی ئاســانی
دهكاتــه ســهر چهكــداران و بارهگاكانــی ،لــه كاتێكــدا
بوونــی دیــاری لهســهر ســنووری نێــوان پاكســتان و
ئهفغانســتان ،بازاڕێكــی پــڕ قازانجــی بــۆ دابیــن كــردووه
ل ـه ڕێگ ـهی كهڵكوهرگرتــن ل ـه شلوشــاوی ئهمنــی لهس ـهر
ســنوورهكان ،كـه بـهو هۆیـهوه دهتوانــن كاری ئاودیوكردن،
بهرتیــك وهرگرتــن و ڕفاندنــی بیانیی ـهكان ئهنجــام بــدهن،
ئــهوهش بــه پشتبهســن بــه پهیوهندییهكانیــان لهگــهڵ
هۆزهكانــی پهشــتۆن و ئــهو كهســانهی لهنــاو دهزگای
ههواڵگــری پاكســتان یارمهتیــان دهدهن .تــۆڕی حهققانــی
شــێوازی «ڕێكخســتنی داویــی» پهیــڕهو دهكات ،كــه
هیــچ شــانهو گرووپێــك ئــاگای لـهوهی تــر نییـه ،تهنانـهت
چهكدارهكانــی ســهركردهكانیان لــه پاكســتان ناناســن.
هــاوكات لهگــهڵ قورســربوونی نهخۆشــیهكهی
جهاللهدیــن حهققانــی ،دهســهاڵتهكانی ڕادهســتی
كوڕهكانــی كــرد ،كــه لــه ناوییانــدا كــوڕه گهورهكــهی
«ســیراجهدین حهققانــی» وهك گهورهتریــن ســهركردهی
تۆڕهكــه دهركــهوت و كهوتــه دژایهتیكردنــی
هێــزه خۆرئاواییــهكان لــه خۆرههاڵتــی ئهفغانســتان.
ســیراجهدین ناوچـهی خێڵنشــینی لـه باكــووری وهزیرســتان
كــرده ڕوانگــهی كارو چاالكییهكانــی و پهیوهنــدی

ئایدیا دیپلۆماتیك

لهگ ـهڵ پاكســتان درووســتكرد ،ب ـه دیاریكراویــش لهگ ـهڵ
دهزگای ههواڵگــری پاكســتان .ل ـه ئێســتادا س ـهركردایهتی
تــۆڕی حهققانــی لــه ههرســێ كوڕهكــهی دامهزرێنــهری
بزووتنهوهكــه «جهاللهدیــن حهققانــی» پێكهاتــووه ،بــه
ســهرۆكایهتی ســیراجهدین حهققانــی ،كــه لهالیــهن
ئیامرهتــی ئیســامییهوه ڕاســپێردراوه بــۆ درووســتكردنی
بــهرهی باشــووری خۆرههاڵتــی ئهفغانســتان لــه (پكتیــا،
خۆســت ،پكتیــكا) ،جگــه لهمــهش چهكــداری شــهڕكهری
لــه باكووریــش ههیــه ،واتــه (ویالیهتهكانــی باكــووری
ئهفغانســتان) ،ههروههــا لــه ناوچــهی باشــووریش
(ویالیهتهكانــی باشــووری ئهفغانســتان) ،كــه دهكهونــه
ژێــر قهڵهمــڕهوی ئهمیرهكانــی ئــهو ویالیهتانــهی
تیایانــدا بااڵدهســن.
ڕاســتی پهیوهنــدی نێــوان حكومهتــی پاكســتان
و تــۆڕی حهققانــی

ب ـه مهبهســتی تێگهیشــن ل ـه پهیوهنــدی نێــوان پاكســتان
و تــۆڕی حهققانــی ،پێویســت ه لــه گرنگــی هاوســێیهتی
نێــوان هــهردووال تێبگهیــن .پاكســتان لهوهتــای
دروســتبوو ه ل ـه دابینكردنــی ئارامــی ســنوورهكانی پشــت
ب ـهو پهیوهندییان ـه دهبهســتێت ،ك ـه لهگ ـهڵ هــۆزو خێڵ ـه
ئهفغانییهكانــدا ههیهتــی ،لــه ســهردهمی پهالماردانــی
ئهفغانســتان لهالیــهن ســۆڤێتهوه كهڵكــی زۆری لــهم
پهیوهندییانــه وهرگــرت ،چونكــه خێڵهكانــی ئهفغانســتان
بــه دیاریكراویــش جهماعهتــی جهاللهدیــن حهققانــی،
دوای ئهویــش ســیراجهدینی كــوڕی ڕۆڵــی بااڵیــان گێــڕا
ل ـهو ناوهنــدهدا ،چونك ـه بــۆ پاكســتان وهك س ـهرباز بــوو،
كــه بهرگرییــان لــه ســنوورهكانی دهكــرد لــه بهرامبــهر
وهرگرتنــی داراییهكــی كــهم ،كــه شــیاوی باســكردن
نیی ـه ب ـه ب ـهراورد ب ـهو تێچــووهی ،ك ـه دهبــوو بیخســتبایا
ئهســتۆی ئهگــهر ســوپاو هێــزه چهكدارهكانــی خــۆی
لــهو ناوچانــهدا بــاوه پێبكردبایــا ،وهك ئــهوهی لهســهر
ســنوورهكانی لهگــهڵ هندســتان ههیــه.
پاكســتان دهك پێــدهكات ،كــه كارتــی هــهره گرنگــی لــه
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سیاســهتی دهرهوهیــدا لــه هێشــتنهوهی پهیوهندییــه
بــاش و بههێزهكانیهتــی لهگــهڵ هێــزو گرووپــه
چهكدارهكانــدا ،كــه خزمــهت بــه بهرژەوهندییهكانــی
دهكــهن ،پێشــدهچێت ههندێــك جــار بهریهككهوتــن
ل ـه نێــوان بهرژەوهندییهكانیانــدا ڕووبــدات ،ب ـه تایبهتــی
لهگــهڵ زیادبوونــی ههســتكردنی بــه گهورهیــی
شكســتهێنانی لــه ئهفغانســتان لــه ب هرامبــهر زۆربوونــی
پێگــهی هندســتان و ئێــران لهســهر حســابی پێگــهی
پاكســتان لــه ناوچهكــهدا ،هــهروهك دركیــش بــهو
ههواڵنــهی ئهمهریــكا دهكات لهبــهر بێبهشــبوونی لــه
ئامادهیــی سیاســی لــ ه قۆناغــی دوای پاشهكشــهكردنی
هێزهكانــی ئهمهریــكا لــه ئهفغانســتان ،چونكــه
بــهالی واشــنتۆنهوه تهنهــا هاوپهیامنێكــی ســهربازییه،
نــهك هاوپهیامنــی سیاســی ،ئهمــهش بابهتێكــی جێــی
نیگ هرانیــ ه بــۆ داڕێژ ەرانــی بڕیــار لــه پاكســتان ،بــهم
پێی ـهش ئیســام ئابــاد بهوپ ـهڕی هێزیی ـهوه تێدهكۆشــێت
بــۆ مســۆگهركردنی پێگ ـهی لــه ئهفغانســتان ل ـه قۆناغــی

دوای كشــانهوهی هێــزه نێودهوڵهتییــهكان.
لهگ ـهڵ ڕووخانــی دهس ـهاڵتی تاڵیبــان ل ـه ســاڵی 2001دا،
جهاللهدیــن حهققانــی دامهزرێنــهری تۆڕهكــه
ڕوویكــرده پاكســتان ،الیخۆیــهو ه حكومهتــی پاكســتان
شــوێنی حهوانــهوهی بــۆ دابیــن كــردن و هــاوكاری
كــردن ،ههروههــا ڕێگــهی پێــدان بــه كردنــهوهی
قوتابخانــه دینییــهكان لهنــاو پاكســتان ،جگــه لــهوهش
چاوپۆشــی كــرد ل ـهو س ـهربازگانهی ك ـه تــۆڕی حهققانــی
بــۆ مهشــق و ڕاهێنــان دایمهزرانــدن ،ههروههــا
نهبــووه ڕێگــر لهبــهردهم ســهرچاوه جۆراوجۆرهكانــی
هاوكاریكردنــی تۆڕهكــه ،ئهگــهر هــاوكاری لۆجیســتی
بووبێــت یــان هــاوكاری دارایــی .ئ ـهوهی چاودێــری ئ ـهو
كــردهوه خۆكوژییانــهی كردبێــت ،كــه تــۆڕی حهققانــی
و ئهندامهكانــی ئهنجامیــداون ،هــاوكات لهگــهڵ
دابهشــبوونی تؤرهكـه لـه ناوخــۆدا ،دهتوانێــت ئـهو ڕاســتیه
ههڵێنجێــت كــه ئهندامانــی ســهر بــهو تــۆڕە مهشــق و
ڕاهێنانــی ئاســتبهرزییان وهرگرتــووه ،كــه هیــچ هێــزو
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گرووپێكــی تــر لهســهر دهســتی شــارهزایان و پســپۆڕان
بهدهســتیان نههێنــاوه .دهزگای ههواڵگــری پاكســتان
ئــهو زهمینهیــهی بــۆ تــۆڕی حهققانــی دهســتهبهر كــرد،
لــه كاتێكــدا ئاســتی مهشــق و ڕاهێنانیــان لــه ســهرووی
ڕاهێنانــی ئهندامانــی تالیبــان و ئهلقاعیــدهوه بــوو،
ئهمـهش هۆكارێــك بــوو بــۆ ئـهوهی ئهندامانــی حهققانــی
كــردهوهی گــهورهو كاریگــهر لــه دژی هێــزه بیانییــهكان
ئهنجــام بــدهن.
لــهم چوارچێوهیــهدا ،یهكێــك لــه ســهركرده ســهربازییه
ئهمهریكیی ـهكان ل ـه وهســفی تــۆڕی حهققانیــدا دهڵێــت:
«ئــهو تــۆڕ ە لــه ئهفغانســتان زۆرتریــن فێــڵ و لێزانــی
ههیــه ،ســهرهڕای ئــهوهی ژمــارهی چهكدارهكانــی
لــه ژمــارهی تالیبــان كهمــرهو ناوبانگــی لــه ناوبانگــی

هاوكات لهگهڵ قورستربوونی نهخۆشیهكهی
جهاللهدین حهققانی ،دهسهاڵتهكانی ڕادهستی
كوڕهكانی كرد ،ك ه ل ه ناوییاندا كوڕ ه گهورهكهی
«ســیــراجـهدیــن حهققانی» وهك گـهورهتــریــن
سهركردهی تۆڕهك ه دهركهوت و كهوت ه دژایهتیكردنی
هێز ه خۆرئاواییهكان له خۆرههاڵتی ئهفغانستان
ئهلقاعیــده كهمــره ،بــهاڵم بووهتــه كێشــهیهكی گــهوره
بــۆ هێزهكانــی ئهمهریــكا ،ئــهوهش بههــۆی شــێوازی
تایبهتــی ل ـه ش ـهڕكردن و جموجــووڵ و پهیوهندیكردنــدا،
كـ ه ئاماژهیـه بــۆ بـه باشــی ڕاهێنانــی و پشــتیوانی كردنــی
لهالیــهن دهزگای ههواڵگــری پاكســتانهوه ،چونكــه ئــهم
شــێوازه لــه شــهڕكردن لــه بهرنامــهی ڕێكخراوهكانــی
تــری ناوچهك ـهدا بوونــی نیی ـه ،ب ـه بزووتن ـهوهی تالیبــان
و ڕێكخــراوی ئهلقاعیدهشــهوه.حكومهتی ئیســام
ئابــاد دانــی نــاوه بــه بوونــی پهیوهنــدی لهگــهڵ تــۆڕی
حهققانــی ،دهزگای ههواڵگــری پاكســتانیش پاســاوی بــۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

دههێنێتــهوه ،كــه ئــهو پهیوهندییانــه لــه پێنــاو چهنــد
ئامانجێكــی ئهرێنیدای ـه ن ـهك ل ـه پێنــاو زیانگهیانــدن ب ـه
بوونــی ئهمهریــكا لــه ئهفغانســتان ،بــه تایبهتــی كــه
پاكســتان تــۆڕی حهققانــی بــه قورســاییهكی هاوتــهرا
دهزانێــت بــۆ گهش ـهكردنی پێگ ـهی هندســتانی ڕكاب ـهری
لــه ئهفغانســتان .پاكســتان بیانــووی زیاتــر دێنێتــهوه و
دهڵێــت تــۆڕی حهققانــی ل ـه ئیســام ئابــاد پهیوهندیشــی
لهگــهڵ ههندێــك دهوڵهتــی ئهوروپــی و نائهوروپــی
ههیــه .حهننــا ڕەبانــی ،وهزیــری دهرهوهی پاكســتان
لــهو بارهیــهوه دهڵێــت« :تــۆڕی حهققانــی ڕۆژێــك لــه
ڕۆژان منداڵــه نازدارهكــهی ئهمهریكییــهكان بــوو ،بــهاڵم
بــه بۆچوونــی ههندێــك كاتێــك واشــنتۆن نهیتوانــی
جهماعهتــی حهققانیــدا بــۆ بــهرهی خــۆی كهمهندكێــش
بــكات دهســتیكرد ب ـه تۆمهتباركردنــی پاكســتان ،چونك ـه
وهاڵمــی نهداوهتــهوه یــان نهیتوانــی تــۆڕی حهققانــی
ڕازی بــكات بــه جیابوونــهوه لــه تالیبــان و ڕێككهوتــن
لهگــهڵ دهســهاڵت لــه كابــوڵ».
ئــهم پهیوهندیــهی نێــوان تــۆڕی حهققانــی و ئیســام
ئابــاد بــووه مایــهی ناكۆكــی لــه نێــوان پاكســتان و
ئهمهریــكا ،كاتێــك ئیــدارهی ئهمهریكــی تۆمهتــی زۆری
ئاراســتهی دهزگای ههواڵگــری پاكســتان كــرد ب ـه تۆمهتــی
هاوكاریكردنــی تــۆڕی حهققانــی ،دوای ئــهوهی تۆڕەكــه
هێــرش و پهالمارهكانــی بــۆ ســهر دامهزراوهكانــی
پاكســتان وهســتاند و هیــچ ئامانجێكــی تــری نهپێــكا،
ئهمــهش هاوكاتبــوو لهگــهڵ وازهێنانــی ســیراجهدین
حهققانــی لــه باكــووری وهزیرســتان وهك بــارهگای
ســهرهكی تــۆڕی حهققانــی و بڕیاردانــی بــه گهڕانــهوه
بــۆ ئهفغانســتان.
«تــۆڕی حهققانــی..
پهشــتۆ نی »

تیــرۆری

بنهماڵهیــی–

ســیراجهدین حهققانــی لهوهتــای نینۆكهكانــی ڕواوه
تیرۆریســته .ئ ـهو وهك ه ـهر جیهادییهكــی تــری داواك ـراو،
زانیــاری وردو پشتڕاســتكراوه دهربــارهی نیی ـه ،ب ـهاڵم ب ـه
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پێچهوانــهی ئهوانیــر ڕهنگــی ســیراجهدین دهچێتــهوه
ســهر قهوقازییــهكان و بــهرزی  167ســانتیمهتره و
تهمهنــی لــه ســهرهتای چلهكاندایــه .ویالیهتــه
یهكگرتــووهكان بــڕی  5ملیــۆن دۆالری تهرخــان كــردووه
بــۆ هــهر كهســێك شــوێنی ئاشــكرا بــكات .ســیراجهدین
حهققانــی یهكێكــه لــه كهســه داواكــراوه دیــارهكان
لهالیــهن ویالیهتــه یهكگرتووهكانــهوه ،لهبــهر ئــهوه
ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتــی نــاوی لهنــاو
لیســتی ( )10مهترســیدارترین تیرۆریســتان لهسـهر ئاســتی
جیهــان دانــاوه .ئ ـهو كــوڕی شــێخ جهاللهدیــن حهققانــی،
دامهزرێنــهری تــۆڕی حهققانــی جیهادییــه لــه پاكســتان
و ئهفغانســتان و ئهندامــی ئهنجومهنــی شــورای
ئیامرهتــی ئیســامی بــوو لــه ســهردهمی دهســهاڵتی
تالیبــان و یهكهمیــن كهســی نــاو لیســتی داواكراوانــی
نوســینگهی لێكۆڵێنــهوهی فیدراڵــی ئهمهریــكا  FBIو
ســهركردهی كارای تــۆڕی حهققانــی بــوو ،كــه یهكێكــه
لــه باڵــی گورزوهشــێنهكانی بزووتنــهوهی تالیبــان،
جگــه لــهوهش دیارتریــن هاوپهیامنهكانــی ڕێكخــراوی
ئهلقاعیدهیــه .لــهم ســااڵنهی دواییــدا تــۆڕی حهققانــی
چهندیــن كــردهوهی خۆكــوژی و هێرشــی ئاڵــۆزو
كاریگــهری ئهنجامــداو ناوچــه شارنشــینهكانی كــرده
ئامانــج ،ب ـهو هۆیهش ـهوه ئ ـهو گرووپ ـه بــووه ههڕەش ـهی
ســهرهكی بــۆ ســهر دهســتكهوته ســهربازییهكان و
ســهقامگیری سیاســی لــه ئهفغانســتان.

جهاللهدین حهققانی
دهركهوتنی تووندڕهوانه یان خهباتگێڕانه؟

ســیراجهدین حهققانــی لــه ســاڵی  1973لــ ه گونــدی
پاشــتۆن لــه ویالیهتــی پكتیــا لــ ه خێزانــی جهاللهدیــن
حهققانــی دامهزرێنــهری تــۆڕی جیهادیــی حهققانــی
لهدایكبــووه و یهكێكــه لــه دیارتریــن ســهركردهكانی
ئــهو بزووتنهوهیــه و لــه ههمــوو ئهندامهكانــی تــری
نــاو تۆڕهك ـه شــارهزاترو بهتواناتــر ه و ل ـه ســاڵی 2009وه
ســهركردایهتی گشــتی تۆڕهكــهی گرتووهتــه دهســتی،
لــه دوای نهخۆشــكهوتنی جهاللهدینــی باوكــی.
ســیراجهدین یهكێكــه لــه گــهوره فهرماندهكانــی ئــهو
كردهوانــهی تــۆڕی حهققانــی لــه كاتــی حوكمــی باوكــی
ئهنجامیــداوه تــا ســاڵی  ، 2004بــهاڵم لهگــهڵ ڕووخانــی
دهســهاڵتی بزووتنــهوهی تالیبــان لــه ســاڵی 2001دا
ســیراجهدین حهققانــی ســهركردایهتی تــۆڕی حهققانــی
گرتهدهســت و لــهو كاتــهوه بــووه ســهركردهیهكی
پێشــهنگی كارو چاالكییهكانــی چهكــداره ههڵگــهڕاوهكان
لــه ئهفغانســتان.
بیری تووندڕهویی جیهادیی تۆڕی حهققانی

لــه ســهرهتای دروســتبوونی تــۆڕی جیهادیــی حهققانــی،
جهاللهدیــن حهققانــی دامهزرێنــهری بڕیاریــدا بــه
پهیڕەوكردنــی فكــری ئیخــوان موســلمین و كهوتــه
ژێــر كاریگــهری ئــهو فكــره ئیســامیهوه ،بــه تایبهتــی
ئهوهنــدهی پهیوهندیــداره بــه «عهقیــدهی جیهــادی»وه،
كــه ســهید قوتــب لــه ســاڵی 1957دا ڕهشنووســی
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چهند سهركردهیهكی بزووتنهوهی تالیبان

ســهرهتایی نووســیوه .ههرچهنــده ئــهم نووســینهوه لــه
دهیــهی حهفتاكانــدا لــ ه «پهیامــی ئیــان» لــه ســاڵی
 1973و «فهریــزهی بــزر» لــه ســاڵی  1980ســهریههڵدا،
بــهاڵم لــه كاتــی داگیركردنــی ئهفغانســتان لهالیــهن
یهكێتــی ســۆڤێتهوه ڕابهرانــی ســهرهكی هــهردوو
ڕێكخــراوه جیهادییهكــه ،كــه لــهو ماوهیــهدا لــه میــر
بــوو ههســتان بــه دهركردنــی میســاقی كاری ئیســامی،
كــه لــه ســاڵی 1984دا دهرچــوو ،ههریهكــه لــه عاســم
عهبدوملاجــدو عیســامهدین دربال ـه و ناجــح ئیرباهیــم ل ـه
كۆمهڵــهی ئیســامی و جهماعهتــی جیهــاد بهشــدارییان
لــه داڕشــتنهوهیدا كــردووه ،جگــه لــه نووســینهكانی
ئهمیــری كۆمهڵهكــهو تیریســیانی ســهرهكی ،كــه لــه
ســاڵی 1987وه بهشــدار بــووه .ههروههــا عهبدوڵــا
عــهزام لــه پێگــهی خۆیــهوه لــه ئهفغانســتان بهشــدار

ئایدیا دیپلۆماتیك

بــووه لــه داڕشــتنی ههندێــك لــهو بنهمــا فكرییــ ه
ســهرهكییانهی ،كــه بیــری ســهلهفی جیهادیــی لهســهر
دروســتبووه ،بــهاڵم عــهزام بــه یهكهمیــن كــهس
دادهنرێــت ،كــه دهســتهواژەی «ســهلهفیهتی جیهادیــی»
ل ـه ســاڵی  19867بهكارهێنــاوه ،ب ـه ئامانجــی یهكخســتنی
ڕیــزی ســهلهفییهكانی عــهرهب و غهیــره عــهرهب لــه
ئهفغانســتان لــه پێنــاو شــهڕكردن لــه دژی ســۆڤێتهكان
لــهو ســهردهمهدا.

پهیوهنــدی تــۆڕی حهققانــی لهگــهڵ ڕێكخــراوی
ئهلقاعیــد ه

ســهرهڕای ئــهوهی كــه تــۆڕی جیهادیــی حهققانــی
بــه بهشــێك لــه چهترێكــی فراوانــری بزووتنــهوهی
تالیبــان بــه ڕابهرایهتــی مــهال محهمــهد عومــهر و
ئهنجومهنــی شــورای كویتــا دادهنرێــت ،كــ ه وهالی بــۆ
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ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده ههیــه ،بــهاڵم تــۆڕی حهققانــی
پارێــزگاری كــردووه لــه هێڵــه تایبهتییهكانــی خــۆی لــه
ڕووی ســهركردایهتیكردن و كارو ئۆپهراســیۆنهكانیهوه،
بــه لقێكــی ئهلقاعیــدهش دانانرێــت ســهرهڕای
بهشــداریكردنی تۆڕهك ـه ل ـه ئامانج ـهكان و تێڕوانین ـهكان
و عهقیــدهی جیهادیــی ،بهڵكــو تــۆڕی حهققانــی خــۆی
خاوهنــی ســهركردایهتیهكی ســهربهخۆو تهكنیكێكــی
جیــاوازه لــه جێبهجــێ كردنــی كارو كردهوهكانیــدا،
ههروههــا زۆربــهی چاالكییــه ســهربازییهكانی لــه
خۆرههاڵتــی ئهفغانســتان چڕكردۆتــهوه ،بــه
تایبهتــی لــه ویالیهتهكانــی پكتیــا ،پكتیــكاو
خۆســت ،لهوێشــهوه بــهرهو ویالیهتهكانــی تــری
وهك وردك درێــژ دهبێتــهوه.
گرووپــی حهققانــی بــه ئازایهتــی لــ ه گۆڕەپانــی
شــهڕدا نــارساوه ،تهنانــهت بــه پێوهرهكانــی
یاخیبوونــی ئهفغانــی ئــهوان پێشــهنگن ،پێشــبینی
دهكرێــت جهماعهتــی حهققانــی یهكــهم گــرووپ
بووبــن ،كــه تهقینــهوهی خۆكوژییــان بــرده
نــاو ئهفغانســتانهوه .جهاللهدیــن حهققانــی
پهیامێكــی ئاراســتهی گهلــی ئهفغانســتان كــردو
تیایــدا بهیعهتــی بــه مــهال محهمــهد عومــهر داو
ووتــی« :ئــهی ئهفغانیــه موســوڵامنهكان ،ئــهی
موجاهیــده خۆشهویســتهكان ،گهلــی نهبــهردی
ئێمــه مــاوهی ســێ دهیــهو نیــوه قوربانــی دهدات
لــ ه پێنــاو چهســپاندنی حاكمیهتــی سیســتمی
ئیســامی ،بۆیــه قوربانیــدا و خوێنــی ئــهم گهلــه
لهنــاو جیهــادا ڕژاوه ،كــه قوربانیهكــی زۆر بــه
نرخــه ،پێویســته لهســهر ههموومــان ڕێــز لــهو
جیهــادو قوربانیدانهیــان بگریــن ،ئــهم وهفــاداری
و ڕێزلێنانــهش بــهوه دهبێــت كــه ههوڵبدهیــن بــۆ
دامهزراندنــی دهســهاڵتی خودایــی و جێبهجــێ
كردنــی حوكمــه پاكهكانــی ئیســام و پارێــزگاری
بكهیــن لــه یهكڕیــزی جیهــادی لهژێــر ســهركردایهتی
ئهمیــری بــاوهڕداران «مــهال محهمــهد عومــهر» خــوا

بیپارێزێــت ،ههروههــا پێویســته گوێڕایهڵــی فهرمانــی
ســهركردهكامنان بیــن و ههوڵبدهیــن بــۆ ئاســوودهیی
گهلــه لێقهوماوهكهمــان .بریــان ،شــههیدبوونی
موجاهیدهكامنــان لــه ڕێگــهی بهرهنگاربوونــهوه لــه دژی
بێبــاوهڕان ســیمبووڵی ســهركهوتنامنه ،نــهك هۆكارێــك
بــۆ شكســتخواردمنان ،بهڵكــو فاكتــهری شكســتخواردمنان
بــ ه الدان و خیانهتكرمنــان لــه خوێنــی شــههیدهكامنان
و لێــك جیابوونهوهمــان دهبێــت ،داوا لــه خــوای گــهوره
دهكهیــن مبانپارێزێــت و ههمــوو ئوممهتــی ئیســامی

بپارێزێــت لــهم مهترســیه تاقــهت پڕوكێنــه».
ههریهكــه لــه تــۆڕی جیهادیــی حهققانــی و
ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده پێكــهوه بهشــداری دهكــهن لــه
بهرهنگاربوونــهوهی هێــزی ئهمهریــكا ،بــهاڵم تــۆڕی
حهققانــی كارو چاالكییهكانــی تهنهــا لهنــاو پاكســتان و
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ئهفغانســتان چڕكردۆتــهوه ،بــه پێچهوانــهی ڕێكخــراوی
ئهلقاعیــده ،كــ ه لــق و پۆپــی لهنــاو زۆرێــك دهوڵهتــی
تــری جیهانــدا ههیــه.
سهركرده دیارهكانی تۆڕی حهققانی

دووهمــی ســاڵی  2001نــاوی هــهر چــوار كوڕهكــهی
خســتووهته نــاو لیســتی داواكــراوه نێودهوڵهتییــهكان.
لــه ســاڵی 2007دا جهاللهدیــن حهققانــی وازی لــه
س ـهركردایهتی تۆڕهك ـه هێنــا بــۆ كوڕهكانــی ،ب ـه تایبهتــی
دوای ئــهوهی نهخۆشــی و پیــری تهنگهتاوییــان كــرد.
 .2سیراجهدین جهاللهدین حهققانی

ســیراجهدین حهققانــی لــه ســاڵی  1973لــ ه گونــدی
پاشــتۆنی ویالیهتــی پكتیــای ئهفغانســتان لهدایــك
بــووه و ســهركردهی ڕاســتهقینهوه عهقڵــی داڕێــژەری
بزووتنهوهكهیــه لــه ئێســتادا .لــه 13ی ســێپتهمبهری
ســاڵی 2007دا نــاوی خرایــه نــاو لیســتی
داواكراوهكانــی ئهنجومهنــی ئاســایش ،ههروههــا
ویالیهتــه یهكگرتووهكانیــش نــاوی خســته نــاو
لیســتی مهترســیدارترین ( )10تیرۆریســتی داواكــراو
لــه جیهانــداو لــه ترشینــی یهكهمــی ســاڵی 2013
بــڕی  5ملیــۆن دۆالری تهرخانكــرد بــۆ ه ـهر كهســێك
شــوێنی ئاشــكرا بكات.

 .3ناسرهدین حهققانی

 .1جهاللهدین حهققانی

جهاللهدیــن حهققانــی ،دامهزرێنــهری ســهرهكی تــۆڕی
جیهادیــی حهققانــی لــه پاكســتان و ئهفغانســتان ،لــه
ســاڵی  1939لهدایــك بــووه و سـهر بـه خێڵــی «جــادان»ی
پهشــرنیه لــه ههرێمــی پكتیــا .لهالیــهن حامیــد
كارزای ،ســهرۆكی پێشــووی ئهفغانســتان داوای لێكــرا
پۆســتی ســهرۆك وهزیرانــی ئهفغانســتان وهربگرێــت.
ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتــی لــه 31ی كانوونــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

نارسهدیــن یــان نهســیرهدینی حهققانــی ،یهكێكــی
تــره لــه كوڕەكانــی جهاللهدیــن حهققانــی و
لێپــررساوی كۆكردنـهوهی داراییهكانــی تــۆڕی حهققانــی
بـووه .نارسهدیــن لـه مــاوهی ســااڵنی دواییــدا بهرپرســی
جێبهجــێ كردنــی چهنــد هێــرش و پهالمارێكــی
سهرســوڕهێن بــوو لــه دژی ئامانجهكانــی حكومهتــی
ئهفغانســتان و پهیامنــی باكــووری ئهتڵهنتیكــی
(ناتــۆ) لــه ئهفغانســتان ،ئهمــه ســهرهڕای ئهنجامدانــی
كاری ڕفانــدن و كوشــن .لــه 20ی تهمــووزی 2010دا
ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتــی نــاوی نارسهدینــی
خســته نــاو لیســتی تیرۆریســته داواكراوهكانـهوه .دواجــار
نارسهدیــن لــه ســاڵی  2013لــه تهمهنــی  36ســاڵیدا
لهســهر دهســتی چهنــد چهكدارێكــی نهنــارساو بــه
ناوچــهی بهاراكــۆ كــوژراو تهرمهكــهی لــه میرانشــا
لــه باكــووری وهزیرســتان مۆڵگــهی تــۆڕی حهققانــی

71

 .4خهلیل ئهحمهد حهققانی

بهخــاك ســپێردرا .بزووتنــهوهی تالیبانــی پاكســتان
دهزگای ههواڵگــری پاكســتانی بــه كوشــتنی نارسهدینــی
حهققانــی تۆمهتبــار كــرد ،ئــهوهش بههــۆی نزیكــی لــه
حهكیموڵــا مهحســود ،ئ ـهو فهرمانــده لۆكاڵی ـهی  10ڕۆژ
لهپێــش كوژرانــی نارسهدیــن لــه هێرشــی فڕۆكهیهكــی
بــێ فڕۆكهوانــی ئهمهریكــی كــوژرا.

یهكێكــه لــه ئهندامــه دیارهكانــی تــۆڕی
جیهادیــی حهققانــی و بــرای جهاللهدیــن
حهققانیــه .خهلیــل حهققانــی بهشــداری كارو
چاالكییهكانــی كۆكردنــهوهی پــارهو دارایــی بــه
نــاوی تالیبــان و تــۆڕی حهققانیــهو ه كــردووه،
چونكــ ه زۆر ســهردانی دهوڵهتــان دهكات بــۆ
ئهنجامدانــی دیــدارو چاوپێكهوتــن لهگــهڵ ئــهو
الیهنهنان ـهی هــاوكاری دارایــی تۆڕەك ـه دهك ـهن.
لــه ســاڵی 2002دا خهلیــل حهققانــی چهنــد
كهســێكی دانــا بــۆ بههێزكــردن و پشــتیوانیكردنی
ئهندامانــی ڕێكخ ـراوی ئهلقاعیــده ل ـه ویالیهتــی
پكتیــای ئهفغانســتان .لــه ســێپتهمبهری 2009دا
خهلیــل حهققانــی ســهردانی چهنــد واڵتێكــی
كهنــداو و باشــوور و خۆرههاڵتــی ئاســیای كــردو
لــه چهندیــن ســهرچاوهوه پــارهی بــۆ تۆڕەكــه
كۆكــردهوه.
لــه ڕاســتیدا خهلیــل حهققانــی كۆمــهك و
هــاوكاری بــۆ بزووتنــهوهی تالیبــان تــۆڕی
حهققانــی لــ ه ئهفغانســتان دابیــن دهكات .لــه
ســهرهتای ســاڵی 2010دا خهلیــل كۆمهكــی
دارایــی دای ـه شــانهكانی بزووتن ـهوهی تالیبــان ل ـه
ویالیهتــی لــۆگار ،كــه لهژێــر فهرمانــی خۆیــدا
كارییــان دهكــرد ،ههروههــا یهكێــك بــوو لــه
كۆمهڵێــك كهســی بهرپــرس لــ ه زیندانیكردنــی
ئــهو كهســانهی لــهالی بزووتنــهوهی تالیبــان و
تــۆڕی حهققانــی دهستبهس ـهر كرابــوون .خهلیــل
حهققانــی فهرمانهكانــی جێبهجــێ كردنــی
كارو چاالكییهكانــی تالیبــان لــ ه ســیراجهدین حهققانــی
بــرازای وهردهگرێــت .لــه 9ی كانوونــی دووهمــی ســاڵی
2011دا ئهنجومهنــی ئاسایشــی نێودهوڵهتــی نــاوی
خهلیــل حهققانــی خســته نــاو لیســتی داواكــراوه
نێودهوڵهتییــهكان ،وهك یهكێــك لــه كهســه دیارهكانــی
ســهر رێكخــراوی ئهلقاعیــده.
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بهدرهدیــن حهققانــی كــوڕی جهاللهدیــن و بــرای
نارسهدیــن و ســیراجهدین حهققانــی و بــرازای محهمــهد
ئیرباهیــم عومــهری و خهلیــل ئهحمــهد حهققانیــه.

ئهندامــی ئهنجومهنــی شــورای میــرام شــای ســهر بــ ه
بزووتنــهوهی تالیبانــه ،كــ ه كارو چاالكییهكانــی تــۆڕی
حهققانــی لهژێــر فهرمانیدایــه .بهدرهدیــن یارمهتیــدهر
بــوو ل ـه س ـهركردایهتی كردنــی چهكــداره یاخیبووهكانــی
س ـهر ب ـه بزووتن ـهوهی تالیبــان و جهنــگاوهره بیانیی ـهكان
بــۆ ئهنجامدانــی هێــرش و پهالمــارهكان بــۆ سـهر ئامانجـه
گرنگــهكان لــه باشــووری خۆرههاڵتــی ئهفغانســتان،
ئایدیا دیپلۆماتیك

ههروههــا بــه یهكێــك لــه گرنگرتیــن ســهركرده
ســهربازییهكان و داڕێژهرانــی هێرشــه خۆكوژییهكانــی
تــۆڕی حهققانــی دادهنرێــت ،جگــه لهمــهش راســتهوخۆ
دهســتی بــااڵی ههبــووه لهو هێــرش و پهالمارانـهی له دژی
هێــزه بیانییــهكان و هێزهكانــی ئهفغانســتان
و خهڵكــی ســڤیل ئهنجامــدراوه .بهدرهدیــن
حهققانــی هــاوكاری تووندوتۆڵــی ڕێكخ ـراوی
ئهلقاعیــدهو بزووتنــهوهی ئیســامی لــه
ئۆزبهكســتان كــردووه .ئهنجومهنــی
ئاسایشــی نێودهوڵهتــی لــه 11ی ئایــاری
ســاڵی 2011دا نــاوی بهدرهدینــی خســته
نــاو لیســتی تیرۆریســته داواكــراوه
نێود هوڵهتییهكانــهو ه.
بهدرهدیــن حهققانــی بهرپرســیاری
چهندیــن كــردهوهی ڕفانــدن بــوو ،كــه
تــۆڕی حهققانــی ئهنجامیــداوه ،لــ ه پــاڵ
بهرپرســیارێتی لــ ه ڕفاندنــی زۆرێــك لــه
ئهفغانییــهكان و هاواڵتیانــی بیانــی لــه
ناوچهكانــی سهرســنووری نێــوان پاكســتان و
ئهفغانســتان .حكومهتــی ئهفغانســتان لــه
مانگــی ئهیلولــی 2012دا كوژرانــی بهدرهدیــن
حهققانــی ڕاگهیانــد لـه ئهنجامــی هێرشــێكدا،
كــه هێزهكانــی ناتــۆ لــه ڕێگــهی فڕۆكــهی
بــێ فڕۆكهوانــهوه كردیــه ســهر شــارێك لــه
باكــووری وهزیرســتان.
ســهرچاو ه
حه ققا نــی

داراییهكانــی

تــۆڕی

لــه ســهرهتادا ســهرچاوه داراییهكانــی تــۆڕی
جیهادیــی حهققانــی لــه ئاژانســی ههواڵگــری
ناوهنــدی ئهمهریــكاو دهزگای ههواڵگــری پاكســتان
قهتیــس ببــوو ،بــهاڵم لــه دوای دروســتبوونی جیــاوازی
لــه ڕێــڕەوو ئاراســتهكانی بزووتنهوهكــهو دانانــی
ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا بــه یهكێــك
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لــه دوژمنهكانــی ،هۆكارێــك بــوو بــۆ كهمبوونــهوهی
یارمهتــی و هاوكارییهكانــی ئهمهریــكا بــۆ تۆڕەكــه،
كــه لــهوهودا داهــات و هاوكارییهكانــی لــه ڕێگــهی 3
ســهرچاوه بهدهســتدههێنا ئهوانیــش بریتیــن لــه:
ئــهو هاوكارییانــهی لــه واڵتانــی كهنــداو دهســتید هكهوێــت.
 داهاتی فرۆشتنی مادده هۆشبهرهكان. ئــهو پارانــهی ڕێكخــراوی ئهلقاعیــده پێشكهشــید ه كات.
 ســیراجهدین حهققانــی لــه پهیوهندییهكــیتهلهفۆنــی دهگمهنــدا ڕایگهیانــد ،كــه ئامــاده نییــه
بهبــێ ڕ ەزامهنــدی بزووتنـهوهی تاڵیبــان هیــچ ووتوێژێكــی
ئاشــتیانه لهگــهڵ حكومهتــی كابــوڵ و ویالیهتــه

یهكگرتووهكانــدا ئهنجامبــدات ،چونكــه لــهو بڕوایهدایــه
ئامانجــی دانوســتان و ووتوێــژەكان درووســتكردنی كێشــه
و دابهشــبوونی نێــوان ڕیزهكانــی تــۆڕی حهققانیــه لــه
ئهفغانســتان .هــهر لــهو لێدوانهیــدا ناڕازیبوونــی خــۆی
ڕاگهیانــد لهســهر ئــهو پێشــنیارانهی ،كــه حكومهتــی
ئهفغانســتان خســتوویهتیه بهردهمــی بــۆ وهرگرتنــی
پۆســتی بــااڵ لهنــاو حكومهتــی كابــوڵ.
سهرچاوه:

ماڵپهڕی (بوابه الحركات االسالمیه)
http : / / w w w. i s l a m i s t - m ov e m e nt s . c om /
special/?id=2351
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ئهم پهیپهر ه باسی پێشبڕكێی نێودهوڵهتی دهكات لهسهر بهندهرهكانی
قهڕنی ئهفریقیا ،ك ه دهكهون ه سهر دهوازهی چوونهناوهوهی دهریای
سوور ل ه باشورهوه ،ههروهها ههوڵدهدات شیكردنهوهیهك پێشكهش
بكات سهبارهت بهو پێشبڕكێ و ملمالنێیهو هۆكارهكانی ،بهتایبهتی
ل ه دوای ئهوهی دهوڵهتی ئیماراتی عهرهبی یهكگرتوو مافی سوود
وهرگرتنی ل ه زۆربهی بهندهرهكانی قهڕنی ئهفریقیا ل ه سۆماڵ و
جیبۆتی و ئهریتیریا بهدهستهێنا .بهمشێوهی ه ئهو بهندهران ه بوون ه
خاڵی دهستپێكردنی ئۆپهراسیۆن ه سهربازیی ه ئاسمانییهكانی واڵتانی
عهرهبی ل ه چوارچێوهی شـهڕی نێوان هاوپهیمانێتی عهرهبی و
كودهتاچییهكان ل ه یهمهن.

ئــهم پهیپــهره تیشــك دهخاتــه ســهر ئــهم بابهتــه لــه
ڕێگــهی ڕوونكردنــهوهی گرنگــی قهڕنــی ئهفریقیــا و
پێشــبڕكێكانی نێــوان هێــز ه كۆلۆنیالییــهكان ،لــه پێنــاو
كۆنرتۆڵكردنیــان لــه كاتێكــدا ،كــه بوونهتــه جێــی
چاوتێبڕیــن و پهلكێشــكاری نێــوان هــهردوو زلهێــزی
جیهانــی لــه مــاوهی ســااڵنی شــهڕی ســارد ،تــا دهگاتــه
بــ ه ســهربازیكردنی دهریــای ســوور و هاتنــی گهشــتی
و باریجــه دهریاییــه جیهانییــهكان ،بــۆ ئــهو ناوچهیــه
لــه كاتــی بهرپابوونــی شــهڕی دژ بــ ه تیرۆریــزم،
ههڵكشــانی دیــاردهی چهتهگــهری ،كــه بــووه هــۆكاری
درووســتكردنی كێشــه ،بــۆ جمووجوڵــی دهریاوانــی ،بــۆ
ئــهوهی بگۆڕێــت بــۆ گۆڕهپانێكــی نێودهوڵهتــی كــراوه،
دوایئــهوهی ببــووه دهریاچهیهكــی تــهواو عهرهبــی
لهژێــر كۆنتڕۆڵــی واڵتانــی عهرهبیــدا بــۆ گهمارۆدانــی
ئیرسائیــل .لـه الیهكیــرهوه ئـهم تووێژینهوهیـه بارودۆخــی
ههنووكهیــی بهندهرهكانــی قهڕنــی ئهفریقیــای نزیــك
دهریــای ســوور و كهنــداوی ع ـهدهن دهخاتــهڕوو ،جگ ـه
ل ـه كێبڕكێــی ئابووریــی و س ـهربازی ل ـه نێــوان ئیامراتــی
عهرهبــی و توركیــا و ئیرسائیــل و ئێــران و تهنانــهت

چینیــش ،كــه بنكهیهكــی ســهربازی لــ ه واڵتــی جیبۆتــی
دانــاوه ،جگــه لــ ه خســتنه ڕووی ئــهو گرێبهســتانهی،
لــه نێــوان ئــهو دهوڵــهت و الیهنانــهدا واژۆ كــراوه ،لــه
كۆتاییشــدا تووێژینهوهكــه ههندێــك ڕاســپارده دهخاتــه
بهردهســتی وهبهرهێنــهران.
پێشهكی

ناوچـهی قهڕنــی ئهفریقیــا ،كـه دهڕوانێتـه سـهر دهروازهی
دهریــای ســوور ل ـه باشــوورهوه ،جۆرێــك ل ـ ه ملمالنــێ و
پێشــبڕكێی ئابووریــی و ئهمنــی داگیرســاوی ههرێمــی
و نێودهوڵهتــی بهخۆیــهوه دهبینێــت .دهریــای ســوور
لــه دهریایهكــی عهرهبییــهوه گــۆڕاوه بــۆ گۆڕهپانێكــی
نێودهوڵهتــی كــراوه بــۆ هــهر واڵتێــك بیهوێــت ،لــه
ناوچهكــهدا شــوێنپێیهك بــۆ خــۆی بدۆزێتــهوه ،ئــهوهش
بــۆ چهنــد هۆكارگهلێــك دهگهڕێتــهوه ،كــه گرنگرتینییــان
ئــهو دیــاردهی چهتهگهریهیــه ،كــه بووهتــه
ههڕهشــهیهكی دیــار ،بــۆ ســهر جووڵــهی دهریاوانــی
و ئاســانی ،ههروههــا دهشــگهڕێتهوه ،بــۆ خواســتی
دهوڵهتــه ههژارهكانــی ناوچــهی قهڕنــی ئهفریقیــا بــۆ
كهڵكوهرگرتــن و بهكارهێنانــی ئــهو بهندهرانهیــان،
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كــه دهڕواننــه ســهر گــهرووی بابوملهنــدهب و كهنــداوی
عــهدهن.

قهڕنــی ئهفریقیــا :گرنگیــی ســتراتیژی و
نێودهوڵهتــی
پێشــبڕكێی

دهســتهواژەی قهڕنــی ئهفریقــی بــۆ خــۆی چهنــد
پێناســهیهكی ههیــه ،هــهروهك تووێــژهر (ئیجــال
ڕەئفــهت) باســیكردووه .زاناكانــی بــواری ئهنرتۆپۆلۆژیــا
ناوییــان نــاوه خاكــی ســۆماڵییهكان لــه ههریــهك لــه
واڵتانــی ســۆماڵ ،جیبۆتــی ،ئۆگادیــن ،ئهســیوپیا و
چهنــد پارێزگایــهك لهوپــهڕی باكــووری كینیــا پێكدێــت.
ههروههــا جوگرافیاناســهكان قهڕنــی ئهفریقیایــان بــه
درێژبوونهوهیــهك بهســهر پانتاییهكــی وشــكانی پێناســه
كــردووه ،كــه شــێوهی قهڕنێكــی كهوانهیــی وهرگرتــووه
و دهكهوێتــه نێــوان ڕۆژههاڵتــی دهریــای ســوور و
كهنــداوی عــهدهن ،واتــه زاراوهكــه فراوانــر دهبێــت
تاكــو ئهریتیریــا ،ئهســیوپیا و كینیــا دهگرێتــهوه .لــه
الیهكیــرهوه سیاســییهكان و ئابووریناســهكانی ســودان
و دهوڵهتــی باشــووری ســودان و ئۆگهنــدا پێیدهڵێــن
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قهڕنــی گــهورهی ئهفریقیــا.
بهپێــی ئــهو پێناســهیهی ســهرهوه ،قهڕنــی ئهفریقیــا
ناوچــهی خۆرهــهاڵت لــه ئهفریقیــا دهگرێتــهوه ،كــه
ســهچاوهكانی ههڵقواڵنــی دهریــای نیــل و دهروازهی
باشــووری دهریــای ســوور و كهنــداوی عــهدهن و
بابوملهنــدهب دهگرێتــهوه .لێــرهوه گرنگــی ســراتیژی
و ئابووریــی نیشــتامنی عــهرهب بــه شــێوهیهكی
گشــتی دهردهكهوێــت ،بهتایبهتــی ئــهو دهوڵهتانــهی،
كــه نهوتهكهیــان بــهم دهروازه دهریاییــه گرنگــهدا
تێدهپهڕێــت .پێگــهی جیۆســراتیژی قهڕنــی ئهفریقــی
ڕۆڵێكــی گــهورهی گێــڕاوه لــه پڕۆســهی دابهشــبوونی
هێــزه ئیمپریالیســتهكان ،لــه كیشــوهری ئهفریقیــا لــه
دوای كۆنگــرهی بهرلیــن لــه ســاڵی  .1885بهریتانیــا
ههوڵیــدا دهســهاڵتی بهســهر كینیــادا بســهپێنێت لــه
پێنــاو دوورخســتنهوهی فهڕهنســا لــه ســهرچاوهی نیــل
و پارێزگاریكــردن لــه بهرژەوهندییهكانــی بهریتانیــا لــه
ســودان و میــر ،كاتێكیــش فهڕەنســا دزهیكــرد و جیبۆتــی
داگیــر كــرد ،ئیــر دهروازهیهكــی بــۆ خــۆی لهســهر
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دهریــای ســوور مســۆگهر كــرد .ههروههــا ئ ـهو ناوچهی ـه
لــه قۆناغــی شــهڕی ســاردا كێبڕكێیهكــی گــهورهی ،لــه
نێــوان ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا و یهكێتــی
ســۆڤێتی پێشــوودا بهخۆیــهوه بینــی .هــهردوو زلهێــزی
جیهــان لــه چوارچێــوهی پێشــبڕكێی چهكداركردنــی
ههریــهك لــه ســۆماڵ و ئهســیوپیا ڕۆڵیــان بینــی و
یهكێتــی ســۆڤێت توانــی بنكهیهكــی ســهربازی لــه
بهنــدهری بهڕبــهڕه دابنێــت ،پاشــان لــهو بنكهیــه
دهركــراو ئهمهریكییــهكان شــوێنیان گرتــهوه.
لــه دهیــهی نهوهدهكانــی ســهدهی ڕابــردوو ،چهنــد
گۆڕانكارییهكــی گــهوره لــه ناوچــهی قهڕنــی ئهفریقــی
ڕوویــدا ،لــه ســودان شۆڕشــێكی ئیســامی لــه ســاڵی
 1989بهرپــا بــوو .سیســتمێكی ئیســامی دهســهاڵتی
گرتهدهســت .لــه ئهســیوپیاش حكومهتهكــهی
مهنگیســتۆ هایلــی میریــام ڕووخــا و ئهســیوپیا لــه دوای
ســهربهخۆیی ئهریتیریــا بــووه دهوڵهتێكــی ناكهناریــی
داخــراو ،ههروههــا دهوڵهتــی (ســۆماڵی النــد) لــه
ســۆماڵ دامهزرێــرا ،كــه تاكالیهنــه جیابوونــهوهی
خــۆی ڕاگهیانــد ،ب ـهاڵم تاكــو ئێســتاش دانپێدانانــی هیــچ
دهوڵــهت و ڕێكخراوێكــی جیهانــی بهدهســت نههێنــاوه،
بهشـهكانی تــری ســۆماڵ پێیــان نایـ ه دۆخــی پاشــاگهردانی
و ش ـهڕی ناوخــۆ ،ئ ـهم گۆڕانكاریی ـه گهوران ـه كاریگ ـهری
زۆرییــان ههبــوو ل ـه وروژاندنــی چاوتێبڕین ـه ههرێمــی و
نێودهوڵهتییــهكان لــهو ناوچهیــهدا.
ئــهوهی تێبینــی دهكرێــت لــه مــاوهی چهنــد ســاڵی
ڕابــردوودا كۆمــاری ئیســامی ئێــران ههوڵــی بهرچــاوی
داوه بــه مهبهســتی كشــان بــهرهو یهمــهن ،كــه بــه
دهروازهی دوورگــهی عــهرهب دادهنرێــت ،ئــهوهش لــه
ڕێگــهی هاوكاریكــردن و پشــتیوانیكردنی چهكــداره
حوســییهكان (لــه تائیفــهی شــیعه) ،ئهمــه ســهرهڕای
گهشــهكردنی پهیوهندییهكانــی نێــوان ئیرسائیــل و
كیشــوهری ئهفریقیــا لــه دوای ســهردانهكهی بنیامیــن
ناتانیاهــۆ ،ســهرۆك وهزیرانــی ئیرسائیــل ،بــۆ چهنــد

دهوڵهتێكــی خۆرههاڵتــی ئهفریقیــا :ئۆگهنــدا و
ئهســیوبیا ،كــه ههردووكیــان خــاوهن پێگــه و هێــزی
ســهربازین لهســهر خاكــی ســۆماڵ لــه چوارچێــوهی
بوونــی هێزهكانیــان لهنــاو هێزهكانــی پاراســتنی ئاشــتی
ئهفریقیــا نــارساو بــه (ئهمیســۆم).

بارودۆخــی ههنووكهیــی لــ ه بهندهرهكانــی
قهڕنــی ئهفریقــا
 -سۆماڵ

واڵتــی ســۆماڵ خاوهنــی درێژتریــن كهنــاراوی كیشــوهری
ئهفریقیای ـه ،ك ـه درێژییهك ـهی دهگات ـه زیاتــر ل ـه ()3000
كیلۆمهتــر و بهشــی هــهره زۆری دهكهوێتــه ســهر
ئۆقیانووســی هنــدی ،بــهاڵم كهنارهكانــی لــه باكــوور
دهڕوانێتــه ســهر كهنــداوی عــهدهن و كهنارهكانــی
خۆرههاڵتیــش دهڕوانێتــه ســهر گــهرووی بابوملهنــدهب.
ل ـه كاتــی بۆشــایی لهدهســتدانی دهس ـهاڵت ،كهنارهكانــی
ســۆماڵ ڕووبــهڕووی چهنــد كێشــه و گرفتێــك بوونــهوه

لــ ه ماوهی چهند ســاڵی ڕابردوودا كۆماری ئیســامی
ئێران ههوڵی بهرچاوی داو ه ب ه مهبهستی كشان بهرهو
یهمهن ،ك ه بــ ه دهروازهی دوورگهی عهرهب دادهنرێت،
ئــهوهش ل ه ڕێگهی هاوكاریكردن و پشــتیوانیكردنی
چهكدار ه حوسییهكان (ل ه تائیفهی شیعه)،
لهوانــه :تێفڕێدانــی خاشــاك و پاشــاوهكان ،ڕاوكردنــی
زۆرهملــێ ،دهســتدرێژیكردنه س ـهر ڕاوچی ـه ســۆماڵییهكان
لهالیــهن كهشــتیه بیانییهكانــهوه .لــه ڕاســتیدا
دهســتدرێژیكردنه بهردهوامــهكان بۆســهر ڕاوچییــهكان
بــووه هــۆی ســهرههڵدانی دیــاردهی چهتهگهرێتــی لــه
دهریــادا ،ك ـه ب ـه كردهیــی ههڕەش ـهی بۆس ـهر جووڵ ـهی
دهریاوانــی جیهانــی لــهو ناوچــه گرنگــهدا درووســتكرد.
ســۆماڵ خاوهنــی ( )4بهنــدهری ســهرهكییه ،بــهاڵم
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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بهڕێوهبردنــی بهندهرهكــهی پێــداوه بــهو مهرجــهی
55%ی داهاتــی ســااڵنهی بهندهرهكــه بگهڕێتــهوه بــۆ
گهنجینــهی حكومهتــی ســۆماڵ.
بهندهری بهڕبهڕه
یهكێكــه لــه كۆنرتیــن بهندهرهكانــی ســۆماڵ ،لــه ســاڵی
1968دا بــهو شــێوهیهی ئێســتای دروســتكراوه ،بــۆ كاری
ههناردهكردنــی مــهڕ و مــااڵت بــۆ واڵتانــی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســت و دهوڵهتانــی كهنــداو ،هاوردهكردنــی
ســوتهمهنی و كااڵ و شــمهكی جۆراوجــۆر بهكاردههێــرا.
ئــهم بهنــدهره كهوتۆتــه كۆمــاری ســۆماڵی النــد ،كــه
لــ ه ســاڵی  1991ســهربهخۆیی ڕاگهیانــد ،لــه ســۆماڵ
جیابۆتــەوە .ل ـه ســاڵی 2015دا حكومهتــی ســۆماڵی النــد
گرێبهســتێكی كهڵكوهرگرتنــی بــۆ مــاوهی ( )30ســاڵ
بهخشــیه دهســتهی بهندهرهكانــی دوبــهی ،توركیــا
نیــازی خــۆی بــۆ دامهزراندنــی بنكهیهكــی ســهربازی،
لــه كهنــداوی عــهدهن ڕابگهیهنێــت.
بهندهری بوصاصو

هیچــكام لــهو بهندهرانــه ناكهونــ ه ژێــر دهســهاڵتی
بهڕێوهبردنــی حكومهتــی فیدراڵــی ســۆماڵ.
بهندهری مۆگادیشۆ

یهكێكــه لــه گهورهتریــن بهنــدهرهكان ،لــه دوای
ڕووخاندنــی ڕژێمــی محهمـهد ســیاد بــڕی كاركــردن تیایــدا
وهســتا ،بــهاڵم دواتــر لهالیــهن هێــزه ئاشــتیپارێزهكانهوه
كرایـهوه .پاشــان له دوای ()10و دوا بـهدوای كۆنرتۆڵكردنی
لهالیــهن چهكدارانــی یهكێتــی دادگا ئیســامییهكانهوه
جارێكیــر كرایــهوه ،بــهاڵم ئێســتا لهالیــهن كۆمپانیــای
(بهیــرهق)ی توركیــهوه بهڕێــوه دهبرێــت ،دوایئــهوهی
حكومهتــی ســۆماڵ بــۆ مــاوهی ( )20ســاڵ مافــی
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دهكهوێتــه لــه خۆرههاڵتــی ســۆماڵ ،لــه دهیــهی
ههشــتاكاندا دروســتكراوه وهك بهشــێك لـه ڕێكهوتننامـهی
پێكهاتن ـهوهی نێــوان ب ـهرهی ئینقــازی دیموكراتــی ســۆماڵ
(یهكــهم بزووتنــهوهی یاخیبــووی چهكــداری) و نێــوان
ڕژێمــی محهم ـهد ســیاد بــڕی ،ئ ـهوهش ب ـه سهرپهرشــتی
و چاودێــری ئیتاڵییــهكان .ئــهم بهنــدهره كهوتۆتــه ژێــر
دهســهاڵتی بهڕێوهبهریــی حكومهتــی ویالیهتــی بۆنــت
النــد ،دهســتهی بهڕێوهبردنــی بهندهرهكانــی دوبــهی لــه
ســاڵی 2013دا توانــی گرێبهســتێك لهگــهڵ حكومهتــی
بۆنــت النــد ئیم ـزا بــكات ل ـه پێنــاو فراوانكــردن و ســاز و
ئامادهكردن ـهوهی بهنــدهری بوصاصــو ،ب ـهاڵم تاكــو ئێســتا
ڕوون نییــه ،كــه ئایــا دهســتهی بهندهرهكانــی دوبــهی
ئیــارات بهڕێوهبردنــی دهگرێتــه ئهســتۆ یــان نــا.
بهندهری كسمایۆ

ئــهم بهنــدهره دهكهوێتــه ســهر ئۆقیانوســی هنــدی،
بــه ســامانه رسوشــتییهكان دهوڵهمهنــده ،ســهر بــه
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حكومهتــی ویالیهتــی جوبــا النــده لــ ه ســاڵی 1966
دروســتكراوه ،ئامانجــی ســهرهكی لــه دروســتكردنی
بریتــی بــوو لــه ههناردهكردنــی مــۆز و بهرووبوومــه
ناوخۆییــهكان و هاوردهكردنــی كهلوپهلــی كشــتوكاڵی،
چونكـه شــاری كســایۆ نزیكـه لـه شــاره كشــتوكاڵییهكان،
ئــهو ناوچانــهی كــه واڵتــی ســۆماڵی بــه بهروبوومــی
كشــتوكاڵی دهوڵهمهنــد كــردووه .ئــهم بهنــدهره لــه
مــاوهی ( )20ســاڵی ڕابــردوودا هیــچ پڕۆســهیهكی
نۆژهنكردنــهوهو چاكســازی بهخۆیــهوه نهبینیــوه و
زیاتــر 20%ی بهشــهكانی لهكاركهوتــوون .ئــهو یاداشــتی
لێكتێگهیشــتنهی ،كــه لــه نێــوان حكومهتــی شــێخ
شــهریف شــێخ ئهحمــهد لهگــهڵ واڵتــی كینیــا واژۆیــان
كــرد ســهبارهت بــه كهڵكوهرگرتــن لــهو ســهروهت و
ســامانهی ،لــ ه كهنــاری كســایۆی هاوســنووری كینیــا
ههی ـه ،بــووه هــۆی س ـهرههڵدانی ناكۆكی ـهك ،ك ـه دواتــر
گهیشــته ناوهندهكانــی دادگای دادی نێودهوڵهتــی
لــ ه الهــای ،بــهاڵم كرێــی ئیــش و كارهكانــی دهســتهی
بهدواداچوونــی الیهنــی ســۆماڵی لهالیــهن دهوڵهتــی
ئیامراتــی عهرهبــی یهكگرتــوو دهدرێــت.
 -جیبۆتی

كۆمــاری جیبۆتــی ،ك ـه ل ـه ڕابــردوودا تــا ســاڵی  1977ب ـه
ســۆماڵی فهڕهنســی نارسابــوو ،لــه ئێســتادا خاوهنــی
بهندهرێكــی ســهرهكییه ئهویــش بهنــدهری (جیبۆتــی)
یـه ،بـهاڵم لـه ناوخــۆدا بـه بهنــدهری دۆرالـه بهناوبانگـه.
ئــهم بهنــدهره كهوتۆتــه دهروازهی دهریــای ســوور لــه
باشــورهوه ،بــه تهنهــا بهنــدهر دادهنرێــت ،كــه مــهرج و
پێوهرهكانــی یاســای نێودهوڵهتــی تایبــهت بــه ئاسایشــی
كهشــتی و بهندهرهكانــی لــه خۆرههاڵتــی كیشــوهری
ئهفریقیــا تێدایــه .بهنــدهری جیبۆتــی پێگهیهكــی
ههرێمــی بــااڵی بهدهســتهێناوه ،بهتایبهتــی لــه دوای
كۆتاییهاتنــی ناكۆكــی ســنووری نێــوان ئهریتیریــا و

ئهســیوپیا لــه نێــوان ســااڵنی  ،2000 – 1998كاتێــك
حكومهتــی جیبۆتــی گرێبهســتی بهكارهێنــان و
بهڕێوهبردنــی بهندهرهكــهی بهخشــیه گرووپــی
جیهانیــی بهندهرهكانــی دوبــهی ،كــه بــۆ مــاوهی ()20
ســاڵ بــهردهوام دهبێــت.
 -سوودان

درێــژی كهنارهكانــی ســودان لهپێــش دابهشــبوونی
دهگهیشــته  800كیلۆمهتــر و تاكــو دهریــای ســوور درێــژ
بۆتــەوە .بهنــدهری پــۆرت ســودان بـه بهنــدهری سـهرهكی
كۆمــاری ســودان دادهنرێــت لهالی ـهن دهســتهی بهنــدهره
دهریاییهكانــی ســهر بــه وهزارهتــی گواســتنهوهی
ســودان بهڕێــوه دهبرێــت .ئــهم بهنــدهره لــه چهنــد
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گرووپــی بهندهرهكانــی دوبــهی لــه ســاڵی 2015دا
بڕیاریــدا بهنــدهری (عصــب)و فڕۆكهخانــهی نزیــك
ل ـهو بهنــدهره بــۆ مــاوهی ( )30ســاڵ بهڕێــوه ببــات ل ـه
بهرامبهریشــدا ڕێــژهی 30%ی داهاتهكانــی بدرێتــه
ئهریتیریــا ،كــه بڕیــاره لــه ســاڵی 2018دا كاركــردن
تیایــدا دهســتپێبكات .گرنگــی بهندهرهكانــی ئهریتیریــا
لــه پڕۆســهی گهردهلولــی پێداگــری دهركــهوت ،كــه
لهالیــهن هاوپهیامنێتــی عهرهبــی بــه ســهركردایهتی
عهرهبســتانی ســعودیه بــۆ یارمهتیدانــی یهمــهن
دهســتیپێكرد ،بهتایبهتــی ل ـه دوای وهدهرنانــی س ـهربازه
ســعودی و ئیامراتییهكانــی لــه بنكهیهكــی ســهربازی
جیبۆتــی ،بــهو هۆیهشــهوه ئهریتیریــا شــوێنی جیبۆتــی
دراوســێی گرتــهوه.
كۆتایی

بهندهرێكــی ئاســت جیــاواز پێكهاتــووه ،لهوانــ ه
بهنــدهری باكــوور ،بهنــدهرى باشــوور ،بهنــدهری
ســهوز ،بهنــدهری (الخیــر) و بهنــدهری ســهواكن.
جهاللهدیــن محهمــهد شــلییه ،بهڕێوهبــهری گشــتی
دهســتهی بهنــدهره دهریاییهكانــی ســودان ئاشــكرایكرد،
كــه چهنــد گرێبهســت و ســهودایهك لــه نێــوان
دهســتهكه و كۆمپانیــا بهحرێنــی و جهزائیرییهكانــدا
ههیــه ،جگــه لــه چهندیــن لێكتێگهیشــن و پێكهاتــن
لهگــهڵ ئیامراتــی عهرهبــی و كۆمپانیــا چینییــهكان.

 -ئهریتیریا

ئهریتیریــا خاوهنــی دوو بهنــدهره (مصــوع) و
(عصــب) ،كــه كارئاســانی گونجاوییــان تێــدا نییــه.
ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕهوشــی ههنووكهیــی بهندهرهكانــی قهڕنــی ئهفریقیــا،
ك ـه ل ـه بهشــی باشــورهوه دهڕوانن ـه س ـهر دهروازهكانــی
دهریــای ســوور و كهنــداوی عــهدهن ،دهریدهخــات،
ك ـه واڵت ـه عهرهبیی ـهكان ل ـه ئاســتیاندا زۆر دڵیــان باش ـه،
بهڵكــو تهنهــا لهكاتــی دروســتبوونی قهیرانهكانــدا
نهبێــت بیریــان نایهتــهوه ،هــهروهك لــه ئهنجامــی
ههڵگیرســانی شــهڕی نێــوان هێزهكانــی هاوپهیامنێتــی
عهرهبــی و حوســییهكانی یهمــهن ڕوویــدا ،لــه
كاتێكــدا ئــهو ناوچهیــه بــۆ ســااڵنێك بــه لهبیركــراوی و
پهراوێزخــراوی مایــهوه .تهنهــا دهوڵهتــی عهرهبــی ،كــه
ب ـه باشــی دركــی ب ـه گرنگــی ئ ـهو ناوچهیــهو پێویســتی
بــه دروســتكردنی قهڵهمــڕهوی بهســهر ناوچــهی
قهڕنــی ئهفریقیــا كــرد ،دهوڵهتــی ئیامراتــی عهرهبــی
یهكگرتــوو بــوو.
لهب ـهر ڕۆشــنایی ئ ـهوهی ل ـه س ـهرهوه باســكرا ،پێویســته
لهســهر دهوڵهتانــی عهرهبــی هاوكهنــاری دهوڵهتانــی
قهڕنــی ئهفریقــا سیاســهتی دهرهوهیــان بــه ڕوونــی
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دهردهخــات ،بهتایبهتــی كاتێــك ئــهو ههواڵنــهی
ئێ ـران و ئیرسائیــل مهترســییه بــۆ س ـهر ئاسایشــی
نهتهوهیــی عهرهبــی.

دابڕێــژن لهپێنــاو پاراســتنی بهرژەوهندیــه ئهمنــی
و ســراتیژییهكانیان لــه ههمبــهر ناوچــهی قهڕنــی
ئهفریقیــا ،لهجیاتــی تهنهــا ڕازیبوونیــان بــه چهنــد
پهیوهندییهكــی ئاســایی و ســهرپێیی ،كــه خــۆی لــه
كاری فریاگــوزاری و هاوكاریكردنــی ههندێــك ڕەوتــی
سیاســی لهنــاو ئــهو واڵتانــهدا دهبینێتــهوه.
لــه مــاوهی گواســتنهوهی دهســهاڵتی سیاســی،
بهتایبهتــی لــه ســایهی هــهوڵ و تهقهلالكانــی
ئێــران بــۆ فروانكردنــی پێگــه و قهڵهمــڕەوی بــهرهو
یهمــهن .ههروههــا پتهوكردنــی پهیوهندییهكانــی
نێــوان ئیرسائیــل و دهوڵهتانــی خۆرههاڵتــی ئهفریقیــا
بهشــێوهیهكی گشــتی و قهڕنــی ئهفریقیــا بــه
تایبهتــی ئهوهندهیــر گرنگــی ئــهو ناوچهیــه

 ســومهییه عهبدولقــادر شــێخ مهحمــودشــولی ،تووێــژهر لــه پرســهكانی ناوچــهی
قهڕنــی

ئهفریقیــا

سهرچاوه:

توێژین ـهوهی (مــواينء القــرن االفريقــي ..ســاحة جديــدة
للنزاعــات الدوليــة)
مركز الجزیرة للدراسات
http://studies.aljazeera.net/ar
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چارەنووسی بەرەی «مۆرۆ»ی ئیسالمی
تووندڕهو له فلیپین

زیاتر ل ه نیو سهده ملمالنێی خوێناوی و
سهرهنجام لهبهریهك ههڵوهشان

لە عەرەبییەوە :ڕۆڤار الوهند
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زۆرینەی موسڵمانەكانی فلیپین لە دورگەكانی مێندناو و سۆلۆ نیشتەجێ بوون و ڕووبەری ئەو
ناوچانەی ئەوان تێیاندا نیشتەجێن لە كۆی ڕووبەری واڵتی فلیپین گەورەترە .بە گشتی ئایینی
ئیسالم لە سەرەتای سەدەی چواردەوە لەسەر دەستی بانگخوازان و بازرگانە موسڵمانەكانەوە
ڕوویكردۆتە واڵتی فلیپین لە باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا .سەرەتا فەرمانڕەوایەتی ئیسالمی
لە ژمارەیەك دوورگەی باشوری ئەو واڵتەدا دەمەزرێنراو بەرەنگاربوونەوەی موسڵمانەكان بۆ
دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیزمی ئیسپانی بەرە بەرە بووە هۆی الوازبوون و پووكانەوەی هەژمون و
فەرمانڕەوایەتی ئیسالمی لهو واڵتهدا .پاشان دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیزمی ئەمەریكی هەستا بە
لكاندنی هەرێمی باشوری موسڵمان نشینی فلیپین بە هەرێمی باكورییەوە ،پێشئەوەی واڵتی
فلیپین لە ساڵی 1946دا سەربەخۆیی نیشتمانی وەربگرێت .لە دوای وەرگرتنی سەربەخۆیی
و دامەزراندنی دامودەزگاكانی دەوڵەت ،حكومەتی فلیپین دەستی كرد بە نیشتەجێكردنی
هەزاران كەس لە كریستیانەكان لە ناوچەكانی باشور ،ئەمەش وایكرد موسڵمانەكانی فلیپین
ببنە كەمینە ،كە تەنها رێژەیی 20%ی كۆی دانیشتوان پێكدەهێنن ،هەرچەندە لە سەرەتای
سەدەی بیستەمدا نزیكەی 98%ی دانیشتوانیان پێكدەهێنا،

بــەرەی رزگاریخــوازی مــۆری ئیســامی (Moro Islamic
 )Liberation Frontبریتیــە لــە گرووپێكــی ئیســامی
توونــدڕەو مۆڵگــەی ســەرەكیان لــە ناوچەكانــی باشــووری
واڵتــی فلیپینــە .كارو چاالكییەكانــی ئــەم كرووپــە ئیســامیە
لــە ناوچــەی باخســامۆرۆ لــە هەرێمــی مێندەنــاو،
گەورەتریــن دورگــەی ســۆلۆو ناوچەكانــی پاالوان ،باســیالن
و دوورگــە نزیــك و دراوســێكانی دیكــەدا چڕبۆتــەوە.
ســەرەتا بــەرەی مــۆرۆ لەالیــەن (حاجــی مــوراد ئیرباهیــم)
وە ڕابەرایەتــی دەكـرا ،كــە لــە دوای كۆچكردنی (ســەالمات
هاشــم) ڕابــەری پێشــووی بــەرەی مــۆرۆ بـه نهخۆشــی لــە
ســاڵی 2003دا بــە ڕابــەری نوێــی بەرەكــە هەڵبژێــردرا.
نــاوی (مــۆرۆ) لەالیــەن كۆڵۆنیالیزمــە ئیســپانییەكانەوە
بەســەر دانیشــتووە موســڵامنەكانی فلیپینــدا دراو لــەو
ســەردەمەوە مــۆرۆ ناوێكــە بــۆ ناســینەوەی ئــەو گرووپــە
ئیســامییە بەكاردەهێرنێــت.
خێزانــە نیشــتەجێكراوە كریســتیانەكانی باشــووری فلیپیــن
ماوەیەكــی زۆرە چەنــد رێكخراوێكــی چەكدارییــان

درووســتكردووە و موســڵامنەكانیان كــردە ئامانجــی خۆیان،
ئــەوەش لــە دەرئەنجامــدا لــە ســاڵی 1968دا بــووە هــۆی
دامەزراندنــی بزووتنــەوەی بەرەنگاربوونــەوەی مــۆرۆ كــە
داوای ســەربەخۆیی و جیابوونــەوەی گەلــی (مۆرۆ)یــان لــە
دەوڵەتــی فلیپیــن كــرد.
مێژووی دروســتبوونی گەلی مۆرۆ

بەرخۆدانــی گەلــی مــۆرۆ لــە فلیپیــن لــە دوو رەوت
پێكدەهــات :رەوتێكــی نیشــتامنی بــە ســەركردایەتی (نــور
میســواری) ،رەوتێكــی خــاوەن بیروبــاوەڕی ئیســامی
بــە ســەرۆكایەتی (ســەالمات هاشــم) .هەندێــك لــە
ئەندامەكانــی رەوتەكــەی ســەالمات هاشــم لــە زانكــۆی
ئەزهــەر خوێنییــان و كەوتنــە ژێــر كاریگــەری ئەدەبیــات و
بیــری ئیخــوان موســلمین و نووســینەكانی (ســەید قوتــب)
و زانــای ئیســامی (ئەملــەودودی)ەوە .لــەو ســەردەمەدا
ژمارەیــەك لــە جەنگاوەرەكانــی مــۆرۆ ڕوویانكــردە واڵتانــی
دەرەوەی فلیپیــن و كەوتنــە ژێــر كاریگــەری رەوتــە
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نور میسواری و ڕۆدریگۆ دۆتێرتی

ئیســامییەكانەوە ،بــە تایبەتیــش فیكری ســەلەفی وەهابیی
كاریگــەری زۆری كــردە ســەر ئەوانــەی كە لە عەرەبســتانی
ســعودیە دەیانخوێنــد ،هەروەهــا بەشــداریكردنی
ژمارەیەكــی زۆر لــه موســوڵامنه الیهنگرانــی مــۆرۆ لــە
بهنــاو جیهــاد لــە واڵتــی ئەفغانســتان هۆكارێــك بــوو بــۆ
ئــەوەی زوو بكەونــە ژێــر كاریگــەری فیكــری ســەلەفیی
جیهادییــەوە.

بــەرەی

نیشــتمانی

توونــدڕهوی

و

بــەرەی

ئیســامی

مــۆرۆ

لــە ســاڵی 1972دا هــەردوو رەوتــی بــەرەی نیشــتامنی
رزگاریخــوازی مــۆرۆ بــە ســەرۆكایەتی نــور میســواری
رەزامەنــدی دەربــڕی لەســەر داواكارییەكانــی رەوتــی
ئیســامی مــۆرۆ بــۆ پەیڕەوكردنــی بنەماكانــی ئایینــی
ئیســام ،بــەاڵم زۆری نەخایانــد ئیســامییەكان لــە ســاڵی
1977دا جیابوونــەوە و بــەرەی ئیســامی رزگاریخــوازی
مۆرۆیــان بــە ســەرۆكایەتی ســەالمات هاشــم دامەزرانــد
كــە دەرچــووی كۆلێــژی ئوســوڵی ئایینــی زانكــۆی ئەزهــەر.
ســەالمات و الیەنگرانــی هــۆكاری جیابوونەوەكەیــان

ئایدیا دیپلۆماتیك

گەڕانــدەوە بــۆ پاشەكشــەی میســواری لــە پەیڕەوكردنــی
دەعــوە بــۆ جێبەجێكردنــی بنەماكانــی ئایینــی ئیســام،
هەروەهــا هۆكارێكــی دیكــەش ئەوەیــە كــە بــەرەی
نیشــتامنی دەســتبەرداری خواســتی ســەربەخۆیی بــوو،
بەڵكــو تەنهــا داوای حوكمــی ئۆتۆنۆمــی بــۆ مۆرۆییــەكان
دەكــرد.
ســەالمات هاشــم بــەرەی نیشــتامنی مــۆرۆ و رێبــازی
كاركردنــی بەمشــێوەیە پێناســە كــردووە« :بریتیــە لــە
دامەزراوەیەكــی بانگخــوازی ،پەروەردەیــی ،جیهــادی،
چاكســازی ،فیكــری و سیاســی ،بــۆ ئــەوە دامــەزراوە كــە
ببێتــە نوێنــەری بیرۆكــەی درووســتكردنی بزووتنەوەیەكــی
ئیســامی جیهانــی .ئامانجەكانــی بریتیــن لــە بونیاتنــان
و پێكهێنانــی تاكــی موســڵامن ،خێزانــی موســڵامن،
كۆمەڵگــەی موســڵامن .هــۆكاری ســەرەكی لەپشــت
ســەرهەڵدانی ناكۆكــی لەنێــوان بــەرەی نیشــتامنی و
بــەرەی رزگاریخــوازی ئیســامی مــۆرۆ ئەوەبــوو كــە
بــەرەی نیشــتامنی لــە ســاڵی 1976دا رێككەوتننامەیەكــی
لەگــەڵ حكومەتــی فلیپیــن ئیمـزا كــرد ،كــە ناوەرۆكەكــەی

85

باســی پێدانــی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی بــە موســڵامنانی
فلیپیــن دەكات لــە ( )15ناوچــەی ئــەو واڵتــەدا ،بــەاڵم
دەقــی ئــەو رێككەوتنــە جێبەجــێ نەكــرا ،هەرچەنــدە
بــەرەی نیشــتامنی بــەردەوام بــوو لەســەر دانوســتان
لەگــەڵ حكومەتــی مانێــا بــۆ گەیشــن بــە جێبەجێكردنــی
رێككەوتننامــەی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی بــە شــێوەیەك كــە
جێگــەی رەزامەنــدی موســڵامنەكان بێــت .لــە هەمانكاتــدا
بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ رێگــەی خەباتــی چەكــداری
لــە دژی حكومــەت و ســوپای فلیپینــی هەڵبــژارد و
داوای بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی تــەواوی دەكــرد.
لــە ســاڵی 1996دا بــەرەی نیشــتامنی بــە ســەركردایەتی
نــور میســواری رێككەوتننامــەی (تەرابلوســی دووەم)ی
لەگــەڵ حكومەتــی فلیپیــن واژۆ كــرد ،كــە لــە ئەنجامــدا
پێمهێنانــی ناوچەیەكــی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی لێكەوتــەوە
كــە لــە كــۆی ( )13ناوچــەی باشــوری فلیپیــن تەنهــا ()4
ناوچــەی گرتــەوە و نــور میســواری پۆســتی فەرمانــڕەوای
ناوچــەی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی ئیســامی لــە مێندەنــاو
گرتەدەســت ،جگــە لــەوەش هێــزە چەكدارەكانــی ســەر
بــە بــەرەی نیشــتامنی لەگــەڵ هێزەكانــی ســوپای فلیپینــدا
یەكیانگــرت .لــە راســتیدا دەقــی ئــەو رێككەوتننامەیــە
بــە تەواوەتــی جێبەجــێ نەكــرا ،چونكــە نەیتوانــی
ژمارەیەكــی زۆری مۆرۆییــەكان رازیبــكات ،لــە ســەرووی
هەمووشــیانەوە بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ ،چونكــە
رووبــەری رێككەوتننامەكــە ســەرجەم هەرێــم و ناوچــە
ئیســامییەكانی نەدەگرتــەوە ،بەڵكــو دەرئەنجامێــك
بــوو بــۆ ئــەو گۆڕانكارییــە دیمۆگرافییانــەی وایانكــرد
زۆرینــەی دانیشــتوان لــەڕووی ژمــارەوە لــە زۆربــەی ئــەو
هەرێامنــەی باشــوردا ببنــە مەســیحی.
لــە ســاڵی 2001دا بــەرەی نیشــتامنی مــۆرۆ نــور
میســواری لــە ســەرۆكایەتی خــۆی دوورخســتەوە بەهــۆی
رازی نەبوونــی لــە لێهاتوویــی و ئاســتی بەڕێوەبردنــی
ســەركردایەتی ،بــەاڵم دوایئــەوە میســواری كودەتایەكــی
بەســەر پرۆســەی ئاشــتیدا كــرد و ســەركردایەتی كۆمەڵێــك

لــە هەڵگــەڕاوەكان و كودەتاچییەكانــی نــاو بــەرەی
نیشــتامنی كــردو چەنــد ئۆپەراســیۆنێكیان لــە دژی
ســوپای فلیپیــن ئەنجامــدا .پاشــان ســوپای فلیپیــن كەوتــە
ڕاوەدونانیــان و میســواری بــەرەو مالیزیــا هــەاڵت ،بــەاڵم
ئەوەنــدەی نەخایانــد رادەســتی حكومەتــی فلیپینــی
كــردەوە و سـزای زیندانیكردنــی بەســەردا ســەپێرنا .بــەرەی
نیشــتامنی بەســەر ( )4باڵــدا دابەشــبوو ،لــە نێوانیانــدا
باڵــی نــور میســواری كــە بــەردەوام بــوو لەســەر دژایەتــی
كردنــی شــێوازی پێدانــی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی بــە ناوچــە
موســڵامن نشــینەكان و هێــرش و پەالمارەكانــی بــۆ ســەر
ســوپای فلیپیــن درێــژە پێــداوه.
لــە ســاڵی 1997وە گۆڕانكارییــەك لــە ئاراســتە و كاری
بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ روویــدا ،چونكــە دەســتیكرد بــە
ئەنجامدانــی دانوســتانی نهێنــی لەگــەڵ حكومەتــی فلیپین،
بــەاڵم ئــەم دانوســتانانە كــە لــە ســەردەمی حوكمــی
(جۆزیــف ئیســرادا) ســەرۆكی پێشــووتری فلیپینــدا

كاتێك ژمارهیــهك ل ه خوێندكار ه موســوڵمانانهكانی
فلیپین ،ك ه ل ه میسرو سعودی ه دهیانخوێند كهوتبوون ه
ژێر كاریگهری ئیخوان موســلمین و فیكری ســهلهفی
وههابــی ،دهســتیان كرد ب ه جموجــووڵ و چاالكی ،ب ه
دیاریكراویــش ل ه زانكۆی ئهزهــهرو ههندێك زانكۆو
پهیمانگا ئیسالمییهكانی خۆرههاڵتی ناوهڕاست
بــوو هیــچ ئەنجامێكــی ئەوتــۆی لێنەكەوتــەوە ،بەڵكــو
بــە پەالماردانێكــی بەربــاوی ســوپای فلیپیــن بۆســەر
جێمۆڵگەكانــی بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ لــە ســاڵی 2000دا
كۆتایــی پێهــات .لــە ســاڵی 2003دا بــەرەی ئیســامی
ســەركردە دامەزرێنــەرە مێژووییەكــەی (ســەالمات هاشــم)
ی لەدەســتدا كــە پێــی دەوتــرا (شــێرەكەی مێندەنــاو)
یاخــود (شــێری جیهــاد لــە فلیپیــن) .هاشــم بــە باوكــی
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018

86

روحــی رەوتــی ئیســامی و بەرخۆدانــی مۆرۆییــەكان
دەدرایــە قەڵــەم .حاجــی مــوراد ئیرباهیــم لــە دوای مردنــی
ســەالمات هاشــم ســەركردایەتی بــەرەی ئیســامی مــۆرۆی
گرتەدەســت .ســەالمات هاشــم ماوەیەكــی كــەم لەپێــش
مردنیــدا بەیاننامەیەكــی باڵوكــردەوە تیایــدا رایگەیاندبــوو،
كــە بــەرەی ئیســامی پابەنــدە بــە گەیشــتنی الیەنــە
ناكۆكــەكان بــە رێككەوتنێكــی ئاشــتی .ئــەم ئاراســتەیەی
هاشــم بــەرەو ئاشــتی لەالیــەن شــوێنگرەكەیەوە لــە
ســەركردایەتی بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ رەنگیدایــەوە،
چونكــە گوتــاری سیاســی و دیبلۆماســی بــەو ئاقــارەدا گــۆڕا
دوایئــەوەی كــە لــە رابــردوودا پێداگــری لەســەر خۆســازدان
بــۆ جیهــاد دەكــرد .هەروەهــا بــەرەی ئیســامی بــەرە بــەرە
دەســتبەرداری خواســتی ســەربەخۆیی تــەواو لــە خاكــی
واڵتــی فلیپیــن بــوو دەســتی كــرد بــە بەرجەســتەكردن و
پێشــنیاركردنی رێگەچــارەی دیكــە ،لەوانــە دامەزراندنــی
سیســتمی فیدرالــی كــە لەالیــەن (غەزالــی جەعفــەر)
یەكێــك لــە ســەركردەكانی بــەرەی ئیســامیەوە پێشــنیاركرا،
یاخــود پێداگــری دەكــرد لەســەر حوكمێكــی ئۆتۆنۆمــی
بەهێــز ،یــان ئەنجامدانــی ریفراندۆمێكــی گشــتی بــە
سەرپەرشــتی نەتــەوە یەكگرتــووەكان و رێكخــراوی
كۆنگــرەی ئیســامی.
ئــەم ئاراســتەیەی بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ هاوڕابــوو لەگەڵ
هەوڵدانــی ســەرۆكی ئەوكاتــەی فلیپیــن گلۆریــا ئەرۆیــۆ كە
لــە ســاڵی 2001دا دەســەاڵتی گرتەدەســت ،بــۆ گەیشــتنی
هــەردووال بــە چارەســەری كۆتایــی كێشــەی مۆرۆییــەكان.
ســەرجەم ئــەم هەوڵدانانــە رێگەیــان خۆشــكرد بــۆ
دەســتپێكردنی پرۆســەیەكی دیكــەی دانوســتان لــە
ســەرەتای ســاڵی 2005دا بــە سەرپەرشــتی رێكخــراوی
كۆنگــرەی ئیســامی كــە وەكــو نوێنــەری موســڵامنانی
فلیپیــن دانــی بــە بــەرەی ئیســامیدا نــاوە .گفتوگــۆ و
دانوســتانەكان بــە واژۆكردنــی رێككەوتنێــك لــە ســاڵی
 2008كــە بــووە ســەرەتای گۆڕانــكاری و پێشــەوەچوونێكی
گــەورە لــە چوارچێــوەی ئــەو حوكمــی ئۆتۆنۆمییــەدا ،كــە
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بــە موســوڵامنەكان درابــوو ،چونكــە گەیشــتە ئاســتێكی
نزیــك لــە فیدراڵــی .بــە گوێــرەی رێككەوتننامەكــە ئــەو
ناوچانــەی كــە لەژێــر دەســەاڵتی موســڵامنەكاندان فراوانرت
دەكرێــن و ســەركردە سیاســیە موســڵامنەكان مافــی
ئەوەیــان دەبێــت ئــەو داهــات و قازانجانە بەدەســت بێنن
كــە لــە بەروبــووم و ســامانی دەوڵەمەنــدی ناوچەكــەوە
بەدەســت دەخرێــت ،جگــە لــە مافــی كۆكردنــەوەی
بــاج و خــەراج و مافــی نوێنەرایەتیكردنــی دەرەكــی لــەو
بابــەت و مەســەالنەدا كــە تایبەتــن بــە موســڵامنەكان ،بــەو
مەرجــەی كاركــردن لەســەر بابەتــە ســیادییەكانی دیكــە
لەدســتی حكومەتــی ناوەندیــدا بێــت ،لــە بەرامبەریشــدا
بــەرەی ئیســامی رەزامەنــدی نیشــاندا لەســەر ئامادەیــی
بــۆ دەســتبەرداربوونی لــە داوای دامەزراندنــی
دەوڵەتێكــی ئیســامی ســەربەخۆ لــەو ناوچانــەی كــە
لەژێــر دەســەاڵتی موســڵامنەكاندان .بڕیاربــوو رۆژی 5ی
ئابــی  2008لــە كواالالمپــوری پایتەختــی مالیزیــان واژۆ
لەســەر رێككەوتننامەكــە بكرێــت ،بــەاڵم ژمارەیــەك لــە
سیاســەمتەدارە كریســتیانەكانی باشــوری فلیپیــن نامــەی
ناڕەزاییــان لەســەر ئــەو رێككەوتنــە پێشكەشــی دادگای
بــااڵی فلیپیــن كــرد ،بۆیــە دواجــار دادگاكــە فەرمانێكــی
دەركــرد بــۆ وەســتاندنی جێبەجێكردنــی رێككەوتننامەكــە
بــە شــێوەیەكی كاتــی.
ئەوانــەی نامــەی ناڕەزایەتیــان بەرزكــردەوە ســەركەوتنیان
لــەوەدا بەدەســتهێنا ،چونكــە وردەكارییەكانــی
رێككەوتننامەكــە بــە فەرمــی رانەگەیەنرابــوو .لەالیەكــی
دیكەشــەوە رێككەوتننامەكــە دەســتوری نەبــوو ،چونكــە
خراوەتــە چوارچێــوەی سیســتمی حوكمــی فیدرالییــەوە،
كــە دەســتوری فلیپیــن پەســەندی نــاكات ،لــە كاتێكــدا
كــە گلۆریــا ئۆرۆیــۆ ســەرۆكی فلیپیــن ،پێشــر بەڵێنــی
دابــوو دەســتوری واڵتەكــەی هەمــوار بكاتــەوە بــە
جۆرێــك كــە رێگــە بــە جێبەجێكردنــی رێككەوتننامەكــە
بــدات .بەرفراوانكردنــی ناوچــەی حوكمــی ئۆتۆنۆمــی
ئیســامی لەوانەیــە فاكتەرێــك بێــت بــۆ نوێكردنــەوەی
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توندوتیــژی تائیفــی لــە ناوچەكانــی باشــوری فلیپیــن.
لــە ترشینــی یەكەمــی 2008دا ،دادگای بــااڵی فلیپیــن
فەرمانێكــی دەركــرد تێیــدا رایگەیانــد كــە رێككەوتننامەكــە
نادەســتوریە ،چونكــە دەبێتــە هــۆی پێدانــی ســەربەخۆیی
تــەواو بــە كەمینــەی موســڵامن لــە باشــوری فلیپیــن.

دەســتپێكردنەوەی شەڕو پێكدادانەكان

لــە دوای راگرتنــی جێبەجێكردنــی رێككەوتننامــەی ،2008
ســەرلەنوێ شــەڕو پێكدادانــەكان لە نێوان بەرەی ئیســامی
مــۆرۆ و ســوپای فلیپینــدا دەســتی پێكــردەوە ،ئــەوەش
بــووە هــۆی ئــەوەی حكومەتــی مانێــا گفتوگۆكانــی
ئاشــتی لەگــەڵ بــەرەی ئیســامی رزگاریخــوازی مــۆرۆدا
بوەســتێنێت و ئــەو مەرجــەی بــۆ دانــا كــە گەڕانــەوەی
حكومــەت بــۆ پرۆســەی ئاشــتی بەرامبــەرە بــە دانانــی
چەكــەكان لەالیــەن بــەرەی ئیســامیەوە .وەاڵمــی
بــەرەی ئیســامی ئــەوە بــوو كــە رێككەوتنەكــە كۆتاییــە
و قابیلــی دەســتپێكردنەوەی دانوســتان و گفتوگــۆكان
نییــەو رێكخراوێكــی شۆڕشــگێڕی وەكــو بــەرەی ئیســامی
ناكرێــت لەپێــش گەیشــن بــە رێگەچارەیەكــی سیاســی،
چەكەكانــی دابنێــت ،بەڵكــو بــەرەی ئیســامی بــەردەوام
دەبێــت لەســەر پەیڕەوكردنی فشــاری سیاســی و ســەربازی
لەســەر حكومەتــی مانێــا بــۆ ئــەوەی ناچــاری بــكات رێــز
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لــە رێككەوتنەكــە بگرێــت .لــە كاتــی گەڕانەوەیانــدا بــۆ
دانوســتان ،پێویســتە چەنــد زەمانەتێكــی نێودەوڵەتــی
هەبێــت بــۆ جێبەجێكردنــی ناوەرۆكــی رێككەوتنەكــە
لەالیــەن حكومەتــی ناوەندیــەوە .بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ
راشــیگەیاند كــە ســورە لەســەر بەنێودەوڵەتیكردنــی
كێشــەكە لــە رێگــەی گواســتنەوەی بــۆ بــەردەم رێكخـراوی
نەتــەوە یەكگرتــووەكان و رێكخ ـراوی كۆنگــرەی ئیســامی
و دادگای دادی نێودەوڵەتــی.
بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ لــە ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەكانیدا
پشــت دەبەســتێت بــە ئامانجگرتنــی ســوپای فلیپیــن،
بــەاڵم حكومەتــی مانێــا تۆمەتەكانــی ئاراســتە دەكات
بــە وەســتانی لەپشــت ئــەو هێــرش و پەالمارانــەوە كــە
خەڵكانــی مەدەنییــان كردوەتــە ئامانــج ،بــە تایبەتــی
لــە دوای واژۆ نەكردنــی رێككەوتننامــەی ئاشــتی .بــەاڵم
بــەرەی ئیســامی نكۆڵــی دەكات كــە بەرپرســیار بێــت لــە
بەرامبــەر ئەنجامدانــی ئــەو جــۆرە هێرشــانە .هەندێــك
لەوانــەی كــە لــە بــەرەی ئیســامی جیابوونەتــەوە
ئاشــكرایان كــردووە كــە ئــەوان هێرشــەكانیان ئەنجامــداوە.
بــەرەی ئیســامی لــە ئێســتادا رووبــەڕووی چەندیــن
جیابوونــەوە و هەڵوەشــان بۆتــەوە و ســەركردەكانی بــەرە
پێیانوایــە حكومەتــی فلیپیــن دەســتی تێیانــدا هەیــە بــۆ
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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ئــەوەی بــەرە بێهێــزو الواز بــكات و ئــەوە بســەملێنێت كــە
خەڵكانــی تــر هــەن نوێنەرایەتــی گەلــی مــۆرۆ دەكــەن.
بــەرەی ئیســامی مــۆرۆ ئاشــكرای كــردووە كــە ژمــارەی
ئەندامەكانــی ( )12000كەســن كــە 60%یــان چەكــدارن،
بــەاڵم چەنــد ســەرچاوەیەكی دیكــە رایانگەیانــدووە
كــە ژمارەیــان كەمێــك لــە ( )12000چەكــدار زیاتــرە.
پەالمــاردان و پێكدادانــە بەردەوامەكانــی نێــوان بــەرەی
ئیســامی رزگاریخــوازی مــۆرۆ و ســوپای فلیپیــن تاكــو
ئێســتا كوژرانــی ( )120هــەزار كــەس و ئاوارەبوونــی ()2
ملیــۆن موســڵامنی فلیپینــی لێكەوتۆتــەوە كــە لــە ویالیەتی
(صبــاح)ی واڵتــی مالیزیــای دراوســێ دەژیــن .لێپررساوانــی
حكومەتــی فلیپیــن و ژمارەیــەك لــە ئەمهریكییــەكان
لــەو بڕوایــەدان هاوپەیوەنــدی بــاش لەنێــوان بــەرەی
ئیســامی مــۆرۆ و رێكخــراوی قاعیــدە و كۆمەڵــی
ئیســامی ئەندەنوســیادا هەیــە .هەروەهــا ژمارەیــەك
لــە ئەندامەكانــی ئــەو بەرەیــە بەشــداری لــە جیهــادی
ئەفغانســتاندا دەكــەن و زۆریشــیان لەنــاو ســەربازگەكانی
مەشــق و راهێنانــی قاعیــدە لــە ئەفغانســتان مەشــقی
ســەربازییان پێدەكرێــت.
ئــەو لێپــررساوە فلیپینــی و ئەمەریكییانــە دەشــڵێن
بــەرەی رزگاریخــوازی ئیســامی مــۆرۆ هەســتاوە بــە
مەشــقپێكردنی ئەندامانــی كۆمەڵــی ئیســامی لەنــاو
كەمپــە ســەربازییەكانیدا ،بــەاڵم بــەرە ڕەتــی دەكاتــەوە،
كــە هیــچ پەیوەندییەكــی لەگــەڵ رێكخــراوی قاعیــدە
یــان كۆمەڵــی ئیســامیدا هەبێــت ،بەڵكــو پێداگــری
لەســەر ئــەوە دەكات كــە چاالكــی و تێكۆشــانی تەنهــا
لەنــاو خاكــی فلیپینــە .ســەركردەكانی بــەرەی ئیســامی
مــۆرۆ هەمیشــە دووپاتــی دەكەنــەوە كــە خەباتــی ئــەوان
لەپێنــاوی بەدیهێنانــی خواســت و ئامانجــە سیاســی،
ئابــوری و كۆمەاڵیەتییەكانــی موســڵامنانی فلیپینــە و تەواو
رەتیدەكەنــەوە كــە ملمالنێیەكــی ئایینــی بێــت لــە نێــوان
موســڵامنەكان و كریســتیانەكانی ئــەو واڵتــەدا.
كاتێــك ژمارهیــهك لــه خوێنــدكاره موســوڵامنانهكانی

فلیپیــن ،كـه لـه میــرو ســعودیه دهیانخوێنــد كهوتبوونـ ه
ژێــر كاریگــهری ئیخــوان موســلمین و فیكــری ســهلهفی
وههابــی ،دهســتیان كــرد بــه جموجــووڵ و چاالكــی ،بــه
دیاریكراویــش لــه زانكــۆی ئهزهــهرو ههندێــك زانكــۆو
پهیامنــگا ئیســامییهكانی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت،
بــهاڵم ســهرهتای دهركهوتنــی ئــهو ڕێكخــراوه بــۆ ســاڵی
 1968دهگهڕێت ـهوه كاتێــك ب ـهرهو بهرهنگاریــی مــۆرۆ بــۆ
پرســی ســهربهخۆیی گهلــی مــۆرۆ و جیابوونهوهیــان لــه
فلیپیــن دامهزرێــرا.
بــهرهی ڕزگاریخــوازی مــۆرۆ لــه ســهرهتادا بهشــێك
بــوو ل ـ ه ڕهوتێكــی نیشــتامنی ،ك ـه ئامانجــی بریتــی بــوو
لــه ڕزگاركردنــی ههرێمــی مــۆرۆ لــه باشــوری فلیپیــن.
ئــهو ڕهوتــه ههڵگــری بیــروڕای ئیســامی بــوو بــه
سـهرۆكایهتی (سـهالمات هاشــم) ،كـه دهرچــووی كۆلیــژی
ئوســوڵی دییــن بــوو لــه زانكــۆی ئهزهــهری میــر .لــه
دوای ســاڵی  1968زنجیرهیـهك كاری توندوتیــژی لـه نێــوان
مۆرۆییــه موســوڵامنهكان و مهســیحییه نیشــتهجێكانی
ههرێمهكــه ڕوویــدا ،ســهرهتاكهی ڕووداوێكــی خوێنــاوی
بــوو بــه نــاوی (قهســابخانهی  200موســوڵامن).
بنهما فكرییهكانی مۆرۆ

بزووتنــهوهی ڕزگاریخــوازی مــۆرۆی ئیســامی لهســهر
كۆمهڵێــك بنهمــای فكــری دامــهزراوه ،لــهم خااڵنــهدا
خــۆی دهبینێتــهوه:
 .1بونیادنــان و دروســتكردنی تاكــی موســوڵامن،
خانــهوادهی موســوڵامن ،كۆمهڵگــهی موســوڵامن و
دهوڵهتــی موســوڵامنان.
 .2بهشــداریكردن لــه كارو ههماههنگــی لهگــهڵ
ئومهتــی ئیســامی و یهكخســتنی ڕیزهكانــی.
 .3ڕێگهخۆشــكردن بــۆ گهڕانــهوهی خهالفهتــی ئیســامی
لهناوچــوو.
 .4پهخشــكردن و باڵوكردنــهوهی دیینــی خــوا لهســهر
زهوی.
 .5كاركــردن بــۆ ڕزگاركردنــی ههرێمــی مــۆرۆی
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ئیســامی داگیركــراو لــه فلیپیــن و بهدهســتهێنانهوهی
ســهربهخۆیی لــێ زهوتكــراو ،لــه پێنــاو ڕێگهخۆشــكردن
بــۆ دامهزراندنــی خوكمــی ئیســام ل ـه ناوچهك ـهو زهمین ـه
ســازكردن بــۆ باڵوكردنــهوهی دیینــی خــوا.
بـهرهی مۆرۆ و خهباتی چهكداریی

دهكرێــت هۆكارهكانــی ســهرههڵدانی توندوتیــژی
چهكداریــی لــه نێــوان بــهرهوی مــۆرۆی ئیســامی و
ســوپای فلیپیــن بــۆ ئــهم چهنــد خاڵــه بگهڕێنینــهوه:
 .1بهردهوامبوونــی حكومهتــه یــهك لــهدوای یهكهكانــی
فلیپیــن لهســهر سیاســهتی ڕاگواســتنی موســوڵامنهكان
بــه زهبــری هێــزو هێنانــی مهســیحییهكان بــۆ
نیشــتهجێكردنیان لــه زێــدو شــوێنی موســوڵامنهكان.
 .2زهمینــه خۆشــكردن بــۆ دامهزراندنــی حوكمــی
مهســیحی لــهو پارێزگایانــهی فلیپیــن ،كــه زۆرینــهی
دانیشــتوانهكانیان موســوڵامنن.
 .3دهستبهسهرداگرتنی موڵك و ماڵی موسوڵامنهكان.
 .4پێدانــی پلــهو پۆســت ه ســهربازی و ســراتیژییهكان و
كارو پیشــ ه حكومییــهكان بــه مهســیحییهكان و بێبــهری
كردنــی موســوڵامنهكان لــهو پلــهو پۆســتانه.
لهبــهر ئــهم هۆكارانــه بــهرهی مــۆرۆ دهســتی كــرد
بــه خهباتێكــی چهكــداری بهربــاوو ســوپای
فلیپینــی كــرده ئامانــج لــه ناوچهكانــی میندانــاو،
جگــه لهمــهش ناكۆكییــهكان لــه نێــوان میلیشــیا
موســوڵامنهكان و میلیشــیا مهســیحییهكان و ســوپاو
خــاوهن بهرژهوهندییــه بازرگانییهكانــدا دروســتت بــوو،
مۆرۆییــهكان لــ ه ســنوری فلیپیــن دهرچــوون بــۆ نــاو
دهوڵهتــه ئیســامییهكان بــۆ مهشــقپێكردنی ســهربازی،
بــه تایبهتــی ویالیهتــی (صبــاح)ی مالیزیــا ،كــه ببــووه
ســهنتهرو مۆڵگــهی ســهرهكییان چونكــه لــه شــوێنی
ش ـهڕو پێكدادانهكان ـهوه نزیكــر بــوو .ورده ورده بههــۆی
شـهڕو توندوتیژییهكانـهوه بـهرهی نیشــتامنی لـه ناوخــۆدا
شــڵهژا ،بــهاڵم دانوســتانهكانی ئاشــتی لــه ســاڵی 1978دا
دهســتی پێكــردو حكومهتــی مانێــا پێداگــری كــرد ،كــه
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لهگــهڵ ســهالمات هاشــم كۆدهبێتــهوه لــه جیاتــی نــور
میســواری ،ب ـهاڵم وهزیرانــی دهرهوهی واڵتانــی موســوڵامن
لــه كۆبوونهوهیــان لــه داكار دانییــان بــه میســواری نــاو
وهك سـهرۆك و وتهبێــژی فهڕمــی بـه نــاوی بـهرهی مــرۆر
ناســاندییان وهك پاڵپشــتیهك بــۆ ههڵوێســتی لیبیــا ،بۆی ـه
میــر ڕێگــهی نــهدا ســهالمات هاشــم بچێــت بــۆ ئــهو
كۆبوونهوهیــه.
ش ـهڕو پێكدادان ـه تووندوتیــژهكان ل ـه نێــوان چهكدارانــی
مــۆرۆ و حكومهتــی فلیپیــن بــهردهوام بــوو ،زیــان و
وێرانــكاری زۆری لێكهوتــهوه ،بــه تایبهتــی لــه نێــوان
سااڵنی .1984 – 1972
ل ـه ســاڵی 1991دا گروپــی ئهبــو س ـهییاف ،ك ـ ه ههڵگــری
ئاراســتهیهكی ســهلهفی جیهــادی تونــدڕەو بــوو لــه
بــهرهی ڕزگاریخــوازی نیشــتامنی مــۆرۆ جیابــۆو ه بــه
ڕابهرایهتــی عهبدولــڕەزاق جهنیالنــی ،كــه بــه ئهبــو
ســهییاف نــارساوهو دهرچوونــی زانكــۆی (ام القری)یــه
لــه مهككــهی پیــرۆز .ئهبــو ســهییاف لــه ســاڵی 1998
لــه ئهنجامــی ڕووبهڕووبوونهوهیهكــدا كــوژراو بــرا
بچوكهكــهی بــه نــاوی قهزافــی زهنگهالنــی ڕابهرایهتــی
بزووتنهوهكــهی گرتهدهســت و لــه ســهردهمی ئــهودا
گروپــی ئهبــو ســهییاف چهنــد جارێــك دابهشــبوون
تیایــدا ڕوویــدا .گروپــی تونــدڕەوی ئهبــو ســهییاف لــه
پێنــاو دامهزراندنــی دهوڵهتێكــی ئیســامی ســهلهفی
لــ ه خۆرئــاوای دورگــهی میندهنــاو لــه باشــوری فلیپیــن
تێدهكۆشــا .ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا
و حكومهتــی مانێــا ئــهم گرووپهیــان بــه گرووپێكــی
تونــدڕەوی تیرۆریســتی دایــه قهڵــهم.
گرووپی ئەبو ســەییاف كێن؟

گرووپــی ئەبــو ســەییاف گرووپێكــی چەكداریــی خــاوەن
بیروبــاوەڕی ئیســامی تونــدڕەوە ،كــە لــە ســاڵی 1991
لــە بــەرەی رزگاریخــوازی نیشــتامنی مــۆرۆ لــە باشــووری
فلیپیــن جیابۆتــەوە و لەســەر دەســتی عەبدولــڕەزاق
ئەبوبەكــر جەنجەالنــی دامەزرێــراوە كــە بــە (ئەبــو
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ســەییاف) ناوبانگــی دەركــردووە .ئەبــو ســەییاف لــە ســاڵی
 1998لــە ئەنجامــی ڕووبەڕووبونەوەیەكدا لەگەڵ پۆلیســی
فلیپیــن لــە گوندێكــی دوورگــەی باســیالن كــوژرا ،پاشــان
بــرا بچوكەكــەی (قەزافــی جەنجەالنــی) ســەركردایەتی
گرووپەكــەی گرتەدەســت ،بــەاڵم لەژێــر دەســەاڵتی ئــەودا

گرووپەكەیــان چەنــد جارێــك دابەشــبوون و جیابوونــەوەی
تێــدا ڕوویــدا.
ئامانجــی ســەرەكی گرووپــی ئەبــو ســەییاف بریتیــە لــە
«دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی ئیســامی لــە خۆرئــاوای
دوورگــەی مێندەنــاو لــە باشــوری فلیپیــن كــە زۆرینــەی
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دانیشــتوانەكەی موســڵامنن» .لــە ئێســتادا ســەركردەی
گروپــی ئەبــو ســەییاف (غالــب ئەندانــگ)ە .ســەدان
كــەس لــە چەكدارانــی ســەر بــە گروپــی ئەبــو ســەییاف لــە
دوورگەكانــی باســیالن ،ســۆلۆ ،تــاوی تــاوی باڵوكراونەتــەوە،
بــەاڵم چاالكییــە ســەربازییەكانیان زۆرجــار دەگاتــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

مانێــای پایتەختــی فلیپیــن .ئــەم جەماعەتــە ئیســامیە
بەشــداری لــە پرۆســەی ئاشــتی نێــوان حكومــەت و بــەرەی
رزگاریخــوازی مــۆرۆدا كــردووە و داوای دامەزراندنــی
دەوڵەتێكــی ئیســامی ســەربەخۆ دەكات.
گروپــی ئەبــو ســەییاف بــە بچوكرتیــن گــروپ ،بــەاڵم
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توندڕەوتریــن گروپــی ئیســامی لــە باشــوری فلیپیــن
دادەنرێــت .هەندێــك لــە ئەندامانــی ئــەم گرووپــە
تونــدڕەوە لــە واڵتانــی خۆرهەاڵتــی ناویــن خوێندوویانــە
و كارییــان كــردووە و توانیویانــە لــە كاتــی مەشــقپێكردن
و راهێنانیــان لــە ئەفغانســتان ،پەیوەنــدی بــاش لەگــەڵ
موجاهیــدە عەرەبەكانــدا درووســت بكــەن .ژمــارەی
چەكدارانــی گروپــی ئەبــو ســەییاف بــە چەنــد ســەد
كەســێك ،یاخــود هەندێــك ســەرچاوە بــە ( )1000كەســێك
مەزەندەیــان دەكــەن كــە بەگشــتی لــە دوورگەكانــی
باســیالن ،ســۆلۆو تــاوی تــاوی لەوپــەڕی باشــوری فلیپیــن
كۆكراونەتــەوە .هەندێكجــار چاالكییەكانیــان دەگاتــە شــارە
گەورەكانــی وەكــو مانێــای پایتەخــت.
چەقــی كارو چاالكییەكانــی گروپــی ئەبــو ســەییاف پشــت
بــە تیرۆكــردن ،رفانــدن و گێچەڵپێكــردن بــە كۆمپانیــاكان
و پیاوانــی خاوەنــكارو دەوڵەمەنــدەكان دەبەســتێت.
یەكــەم هێرشــی گــەورەی ئــەم گرووپــە لــە ســاڵی 1995دا
ئەنجامــدرا ،كاتێــك توانیــان پەالمــاری شــارۆچكەی (ئیبیــڵ)
بــدەن لــە دورگــەی مێندەنــاو .گروپــی ئەبــو ســەییاف
بــە شــێوەیەكی گشــتی بیانییــەكان دەكەنــە ئامانــج،
بــە تایبەتیــش ئەوروپــی و ئەمریكییــەكان ،بــۆ ئــەوەی
بتوانــن گوشــار بخەنــە ســەر حكومەتــی فلیپیــن تاكــو
مــەرج و داواكارییەكانیــان جێبەجــێ بــكات .ژمارەیــەك
پەالمــارو حاڵەتــی رفانــدن و هێرشــكردن بــە بەكارهێنانــی
نارنجــۆك و بۆمــب كــە لــە ســاڵی 1998دا جێبەجێك ـراون،
بەرپرســیارێتی ئەنجامدانیــان خراوەتــە ســەر ئەســتۆی
گروپــی ئەبــو ســەییاف.
حاجــی مــوراد ئیرباهیــم ڕابــەری بــەرەی ئیســامی
رزگاریخــوازی مــۆرۆ ،پێیوایــە كــە گروپــی ئەبــو ســەییاف
رێكخراوێكــی تیرۆریســتی نییــە ،هەرچەنــدە ویالیەتــە
یەكگرتووەكانــی ئەمەریــكا لــە لیســتی رێكخــراوە
تیرۆریســتییەكاندا پۆلێنــی كــردووە .ئامــاژە بــۆ
ئەوەشــدەكات كــە گروپــی ئەبــو ســەییاف بەرگــری لــە
مافــە رەواكانــی موســڵامنانی فلیپیــن دەكات ،ســەرەڕای

ئــەوەی كــە بەرەكــەی رازی نیــە بــەو رێگایانــەی كــە
پەیڕەوییــان دەكات بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجەكانــی .حاجــی
مــوراد حكومەتــی فلیپیــن بــەوە تۆمەتبــار دەكات كــە لــە
پرســی بەدیهێنانــی ئاشــتیدا لــە باشــوری فلیپیــن هەنــگاوی
جــددی نانێــت ،بــە تایبەتــی دوایئــەوەی كــە دادگای بــااڵ
بــە بڕیارێــك رێككەوتننامــەی ئاشــتی مالیزیــای پەكخســت،
هەرچەنــدە مــاوەی ( )11ســاڵە دانوســتان دەكرێــت بــۆ
گەیشــن بــە رێككەوتنێكــی لــەو جــۆرە.

سەرچاوەكان:

پێگــەی (معرفــە) ،ســایتی كەناڵــی (الجزیــرە) ،پێگــەی
(االســام الیــوم)
http://www.marefa.org/index.php
http : / / w w w. a lj a z e e r a . n e t / s p e c i a l fi l e s /
4781-b914-b877f211dd11-9844-pages/3d5218e5
http://www.islamist-movements.com/31736
http://www.athagafy.com/islamicleader/shif25.
htm
h t t p : / / w w w. s k y n e w s a r a b i a . c o m / w e b /
/a r t i c l e / 6 0 9 3 3 6
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خانهخوێی سهرۆك ه دوورخراو ه و دۆڕاوهكانی جیهان

جدده ،ئوتێلی پێنج ئهستێرهی ئهو سهرۆكانهی
گهلهكانیان نهفرهتیان لێكردن
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سااڵنێكی دوور و درێژ ه شانشینی عهرهبستانی سعودی ه ئامێزی بۆ چهندین پادشا و سهرۆك و
لێپرسراوانی تری دهسهاڵت و حكومهتداری دهوڵهتانی جیهان كردۆتهوه ،ب ه تایبهتی ئهوانهی
ل ه دهسهاڵت دوور دهخرێنهو ه یان دهبن ه جێی نهفرهتی گهلهكانیان و بهدوای شوێنێكی ئارام
و دوور ل ه مهترسی بۆ سهر ژیانیان دهگهڕێن ،ك ه ئهو تهمهنهی ماوییان ه ب ه ئاسوودهیی و
پارێزراوی بهسهری بهرن .سعودی ه تا ئێستاش بهردهوام ه لهسهر میوانداریكردن و وهرگرتنی
پاشا و سهرۆك ه لهسهركار البراوو دۆڕاو و دوورخراوهكان .جدد ه شارێكی حوان و نوستوو
ل ه ئامێزی چیاكانی حیجاز له شانشینی سعودیه ،ل ه ئێستادا بووهت ه ڕووگهیهك بۆ كارو
خاوهنكاران و میوانداریكردنی پهنابهرانی سیاسی ،ب ه تایبهتی ئهو كهسانهی ك ه دهوڵهتانی
دراوسێ وهرییان ه ناگرن ،چونك ه نایانهوێت كێشهیان بۆ درووست بێت .دواجار شاری جدد ه
بووهت ه شوێنێك بۆ گیرسانهوهی ئهو سهرۆكانهی ،ك ه لهسهر كار الدهبرێن یان ل ه دهسهاڵت
دوور دهخرێنهوه ،تا ئهو ئاستهی جدد ه ب ه (شاری پهنابهران) ناوبانگی دهركردووه.

شــاری جــدده ،مۆڵگــهی ســهرۆكه دۆڕاو و
ههاڵ تــو و هكا ن

ل ـه مــاوهی دهی ـهی نهوهدهكانــی س ـهدهی ڕابــردوو ،ك ـه
ڕوداوو گۆڕانــكاری سیاســی زۆر ناوچــهی خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســتی گرتــهوه ،بــهو هۆیهشــهوه ژمارهیــهك لــه
ســهرۆك و ســهرۆك وهزیــرهكان و بهرپرســانی تــری
دهوڵهتــهكان ڕوویانكــرده شانشــینی ســعودیه و داوای
مافــی پهنابهرێتیــان كــردووه و ســعودیهش بووهتــه
خانهخوێیــان و لهســهر خاكهكــهی حهواونهتــهوه.
لهگــهڵ ئــهو پێشــوازییه گهرمــهی ،كــه لهســهر
خاكــی عهرهبســتانی ســعودیه لــهو پاشــا و ســهرۆك و
بهرپرســانهی دهوڵهتــان دهكرێــت ،بــهاڵم حكومهتــی
ڕیــاز بــه چهنــد مهرجێكــهوه پابهندییــان دهكات
لهوانــه :نابێــت بــه سیاســهتهوه خهریــك بێــت،
نابێــت لێــدوان بــدات و لــه كهناڵهكانــی ڕاگهیانــدن
دهربكهوێــت ،نابێــت پهیوهنــدی لهگــهڵ هــهواداران

و دارودهســتهی ببهســتێت ،ڕێگ ـهی پێنادرێــت جگ ـه ل ـ ه
چاالكــی كۆمهاڵیهتــی ئاســایی هیــچ كارو چاالكییهكــی
تــری ههبێــت .خهڵكــی شــاری جــدده بیرییــان دێــت
و لهبــهر چاوییانــه كــه چــۆن عیــدی ئهمیــن بهنــاو
بازاڕەكانــی شــارهكهدا دهگــهڕا و گفتووگــۆی لهگــهڵ
هاواڵتییهكانیــدا دهكــردو تهوقــهی لهگهڵــدا دهكــردن،
ب ـهاڵم جگ ـ ه ل ـه باســی سیاس ـهت ههمــوو شــتێكی تــری
لهگهڵیانــدا بــاس دهكــرد.
لێــرهدا ههوڵدهدهیــن بــه كورتــی باســی ئــهو پاشــا
و ســهرۆك و بهرپرســان ه بكهیــن ،كــه لــه دوای
دوورخســتنهوهیان یــان البردنیــان لــه دهســهاڵت بــهرهو
شانشــینی ســعودیه ههاڵتــوون و داوای پارێــزگاری یــان
مافــی پهنابهرێتیــان كــردووه:
 .1ڕهشــید عالی گهیالنی

یهكێــك لــهو سیاســییه گهورانــهی ،كــه شانشــینی
عهرهبســتانی ســعودیه لــه دهیــهی چلهكانــی ســهدهی
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زێن ئهلعابدین بن عهلی و هاوسهرهكهی

ڕابــردوودا بــه پێچهوانــهی ســهرۆكه هاوســهردهمهكانی
خــۆی ئامێــزی بــۆ كردووهتــهوه ،ســهرۆكی پێشــووی
عێــراق (ڕەشــید عالــی گهیالنی)یــه ،كــه لــه ســهردهمی
شــا عهبدولعهزیــز كــوڕی ســعود ڕوویكردۆتــه ســعودیه.
گهیالنــی تــا دوای ڕووخانــی ئ ـهو ڕژێم ـهی ،ك ـه ناچــاری
كــرد واڵتهكــهی جێبهێڵێــت و نهشــگ هڕایهوه بــۆ عێــراق،
لــه كاتێكــدا  3جــار پۆســتی ســهرۆك وهزیرانــی لــهو
حكومهتــهدا وهرگرتــووه.
 .2نهواز شهریف

ن ـهواز ش ـهریف ،س ـهرۆك وهزیرانــی پێشــووتری پاكســتان
یهكێكــی تــره لــهو ســهركردانهی ،كــه لــه شانشــینی
ســعودی ه وهك پهناب ـهر پێشــوازی لێك ـراو تیایــدا مای ـهوه.
نـهواز شـهریف سیاســییهكی پاكســتان ه و چهندیــن پۆســتی
سیاســی بــااڵی لــه حكومهتــی واڵتهكهیــدا وهرگرتــووه،
كـه بااڵترینیــان پۆســتی سـهرۆك وهزیرانــی پاكســتان بــوو،
پێــش ئــهوهی پهروێــز موشــهڕەف ســهرۆكی پێشــووتری
پاكســتان لــه ســاڵی  1999كودهتایهكــی ســهربازی

ئایدیا دیپلۆماتیك

بهســهردا بــكات و حكومهتهكــهی بڕووخێنێــت ،بــهو
هۆیهشــهوه نــهواز تــا ســاڵی  2007لــه تاراوگــه مایــهوه
و دواتــر لــه مانگــی كانوونــی یهكهمــی ههمــان ســاڵدا
گهڕایــهوه پاكســتان و بهشــداری لــه ههڵبژاردنــی
ســهرۆكایهتیدا كــرد و لــه ســاڵی 3013دا جارێكــی
تریــش پۆســتی سـهرۆك وهزیرانــی وهرگرتـهوه لـه ڕێگـهی
بهدهســتهێنانی  244دهنــگ لــه پهرلهمانــی پاكســتان.
نــهواز شــهریف تاكــه ســهركردهیه ،كــه بــه زیندوویــی
لــه عهرهبســتانی ســعودیهوه گهڕابێتــهوه واڵتهكــهی و
دهســتی ب ـه كاری سیاســی كردبێت ـهوه ،ئهم ـه ل ـه كاتێكــدا
ئهوانیــر تــا مردنیــان لــهو واڵتــهدا ماونهتــهوه.
 .3عیدی ئهمین دادا

شــاری جــدده لـ ه ســعودی ه بــووه دوا شــوێنی گیرســانهوهی
عیــدی ئهمیــن دادا ،كــه ســهرۆكی ئۆگهنــدا بــوو لــه
نێــوان ســااڵنی  .1979 – 1971عیــدی ئهمیــن بــووه
هــۆكاری تهقاندن ـهوهی ناكۆكــی و ملمالنێــی جهمــاوهری
و ئیتنــی بههێــز لـه نێــوان پێكهاتـه و ئیتنـ ه جیاوازهكانــی
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ئۆگهنــدا ،جگ ـه ل ـه دروســتبوونی
بــهردهوام
تووندوتیــژی
و تیرۆركردنــی سیاســییه
ئۆپۆزســیۆن و ڕكابــهرهكان.
دهوڵهتانــی خۆرئــاوا بــه
پهیڕەوكردنــی دیكتاتۆرییــهت و
داپڵۆســینی بــهرهی ئۆپۆزســیۆن
تۆمهتباریــان دهكــرد ،لــه
كاتێكــدا ژمــارهی كــوژراوان لــه
مــاوهی دهســهاڵتهكهیدا بــه
گوێــرهی ئامارهكانــی ڕێكخــراوه
خۆرئاوایی ـهكان گهیشــته 500000
كــهس .ههندێــك ڕێكخــراوی
تریــش گومانیــان دهبــرد
بــه ههڵســوكهوتی خراپــی
دهســهاڵتهكهی
ســهردهمی
لــ ه چوارچێــوهی درووســتكردنی
پڕووپاگهنــده لــه دژی ،دواجــار
ئهمیــن بــۆ شانشــینی ســعودیه
دوورخرایــهوه و لــه 13ی ئابــی
ســاڵی  2003لــه جــدده بــه
نهخۆشــیهكی كوشــنده كۆچــی
دواییكــرد.
 .4ئیمــام محهمـهد ئهلبـهدر
حمێد هدین

دیارتریــن ئــهو ســهركرد ه
سیاســییانهی عــهرهب ،كــه لــه
شانشــینی ســعودیه گیرســایهوه شــای یهمــهن ئیــام
محهمــهد ئهلبــهدر حمێدهدیــن بــوو ،كــه لــه ســاڵی
 1962لهســهر خاكــی ســعودی ه خــۆی بینیــهو ه دوای
ئــهوهی لــه ڕێگــهی كودهتایهكــی ســهربازییهوه بــه
ســهركردایهتی عهبدوڵــا ســال كۆتایــی بــه تهختــی
پاشــایهتیكهی هــات .ئهلب ـهدر ل ـه شــاری جــدده مای ـهوه

تــا ئــهو كاتــهی چــوو بــۆ لهنــدهن لهوێشــهوه دوای
مردنــی و لهس ـهر ڕاســپاردهی خــۆی ل ـه شــاری مهدین ـهی
ســعودیه بهخاكســپێردرا.

 .5پهروێز موشهڕهف

ژەنــراڵ پهروێــز موشــهڕەف ،ســهرۆكی پێشــووتری
پاكســتان ،ڕووبــهڕووی ههمــان چارهنووســی نــهواز
شــهریف بــۆوه ،كاتێــك شانشــینی ســعودیه پێشــنیاری
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گشــتی دهزگای ههواڵگــری ســعودیه ،ك ـ ه
بـه نهێنــی سـهردانی ئیســام ئابــادی كــرد،
پێشــنیاری دابینكردنــی زهماناتــی خســته
بهردهســتی موشــهڕهف بــهو مهرجــهی
كــه دهستلهكاركێشــانهوهی لــه پۆســتی
ســهرۆك كۆمــاری پێشــكهش بــكات یــان
مهرجــی هێشــتنهوهی ب ـهزۆری بهس ـهردا
بسـهپێرنێت و ههمــان ئـهو دهســتكهوت و
ئیمتیازان ـه وهربگرێــت ،ك ـه س ـهرۆكهكانی
پێشــووتر لــه دوای خانهنشــین بوونیــان
بۆیــان دابیــن ك ـراوه.

 .6زیــن العابدین بن عهلی

میوانداریكــردن و وهرگرتنــی وهك پهنابــهری سیاســی
خســته بهردهمــی ،لــه بهرامبــهر وازهێنانــی لــه
دهســهاڵت لــه ســایهی ئــهو فشــارانهدا ،كــه بــهرهی
ئۆپۆزســیۆنی پاكســتان لـ ه دژی درووســتیان كــرد لـه پێنــاو
دوورخســتنهوهی یــان البردنــی لــ ه دهســهاڵت ،پاشــان
ڕاپێچكردنــی بــۆ بــهردهم دادگا.
لـهو كاتـهدا شــازاده موقریــن بــن عهبدولعهزیــز ،سـهرۆكی

ئایدیا دیپلۆماتیك

س ـهرۆكی لهس ـهركار الب ـراوی تونــس زیــن
العابدیــن بــن عهلــی ،كــه لــه ئهنجامــی
ههڵگیرســانی شۆڕشــی تونــس لـه كۆتایــی
ســاڵی 2010دا بههــۆی خۆســووتاندنی
گهنجێكــهوه بــه نــاوی (محهمــهد
بوعهزیــزی) پهرهیســهند و كۆتایــی بــه
دهســهاڵته دیكتاتۆرییهكــهی هێــرا و
بــه ناچــاری خــۆی و خێزانهكــهی بــهرهو
شانشــینی ســعودیه ههاڵتــن و داوای
پارێزگاریكــردن و مافــی پهنابهرێتیــان
كــرد و تاكــو ئێســتاش بــن عهلــی و
خانهوادهكــهی لــه ســعودیه دهژیــن .لــه
ڕاســتیدا بــن عهلــی ن ـه یهك ـهم س ـهرۆكه
و نــه كۆتــا سهرۆكیشــه ،كــه شــاری
جــددهی شانشــینی ســعودیه پێشــوازییان
لێــدهكات و ئامێزییــان بــۆ دهكات ـهوه .ئ ـهوهی س ـهرۆكی
دهرك ـراوی تونــس زیــن العابدیــن بــن عهلــی و محهم ـهد
ئهلب ـهدر ،ئیاممــی كۆچكــردووی یهم ـهن و عیــدی ئهمیــن
دادا ،ســهرۆكی كۆچكــردووی ئۆگهنــدا لــه یهكــر جیــا
دهكاتــهوه ،تهنهــا ئــهوه نییــه كــه ســهرۆكی پێشــووی
واڵتهكانیانــن ،بهڵكــو ئــهو خاڵــه هاوبهشــهی لــه
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ئێســتادا كۆیاندهكاتــهوه پهنابــردن
و گیرســانهوهیانه لــه شــاری جــدده
لــه ســاتهوهخته هــهره ناخــۆش
و تهنگهكانــی ژیانــی سیاســییان،
بهڵكــو ههموویــان ل ـهم شــاره بوون ـه
میــوان و ژیــان ،كــه دهڕوانێتــه ســهر
دهریــای ســوور .حكومهتهكانیــان
ڕووخــان بێئــهوهی هیــچ كامێكیــان
لــ ه ئێســتادا دهســهاڵتی ڕاگرتــن
یــان پهیوهندیكردنــی ههبێــت
تــا الیهنگرهكانیــان هانبــدهن
و ئاراســتهیان بكــهن بــۆ
پشــتیوانیكردنیان ،لــه كاتێكــدا بــه
ئاســوودهیی لهژێــر ســایهی شانشــینی
ســعودیه دهژیــن ،سیاســهتی
دهرهوهی ســعودیهش ئـهوهی پێباشـه،
ك ـه ئ ـهم س ـهرۆكه لهس ـهركار الب ـراوو
دوورخراوانــه لــه كاری سیاســی
بــهدوور بــن.
لێــرهدا دوالیزمهكــه ئهوهیــه ،كــه
ســهرۆكی پێــش بــن عهلــی لــه
تونــس ،واتــه ئهلحهبیــب بۆرقێبــه،
سهرمهشــقی ئــهو ســهرۆكانه بــوو،
كــه پهنــای بــۆ شــاری جــددهی
ســعودیه بــرد و لـه ترســی ڕووداوهكانــی واڵتهكـهی بـهرهو
ســعودیه هــهاڵت كاتێــك شــای دامهزرێنــهری ســعودیه
(عهبدولعهزیــز ئــال ســعود) لــه ژیانــدا بــوو .ڕابــهری
تونســی (بۆرقێب ـه) دهیویســت ل ـه ســعودیه بــژی ،ب ـهاڵم
دواجــار بڕیاریــدا ڕۆڵێكــی گهورهتــر لــه ســهربهخۆیی
واڵتهكهیــدا بگێڕێــت بــه پشــتیوانی شــا عهبدولعهزیــز.
زیــن العابدین وهك شــای ئێـران (محهمـهد ڕ ەزا پههلهوی)
بــه فڕۆكــه هیلیكۆپتــهره لیبیهكهیــهوه لــه شــوێنێك
دهگــهڕا تــا لێــی بگیرســێتهوه ،لــهو كاتــهدا نامهیهكــی

فریاكهوتنــی لهالیــهن دهســهاڵتدارانی ســعودیهوه
پێگهیشــت ،بــهو شــێوهیه توانــی بــه فڕۆكهكــهی لــه
جــددهی ســعودیه بنیشــێتهوه و لـه ههمــان ئهو كۆشــكهدا
پێشــوازی لێك ـرا ،ك ـه تیایــدا پێشــوازی ل ـه عیــدی ئهمیــن
دادا ،ســهرۆكی پێشــووی ئۆگهنــدا كــرا .كــهس پێشــبینی
ئـهوهی نهدهكــرد جــدده پێشــوازی لـه بــن عهلــی بــكات،
بهڵكــو پێشــبینیان دهكــرد بــهرهو فهڕەنســا یــان ماڵتــا
یــان هــهر دهوڵهتێكــی تــری ئهوروپــا ههڵبێــت ،دوای
ئــهوهی ســهرۆكه عهرهبــهكان و ههندێــك لــه دهوڵهتــه
هاوپهیامنهكانــی پشــتیان تێكــرد و گرنگیــان پێنــهدا،
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بــه تایبهتــی ویالیهتــه یهكگرتووهكانــی ئهمهریــكا و
فهڕهنســا ،كــه دیارتریــن هاوپهیامنهكانــی بــوون لــه
چوارچێــوهی بهگژداچوونــهوهی تیــرۆردا .ئێســتا ســهیر
ئهوهیــه ،كــ ه پاریــس و ڕۆمــا و ماڵتــا بهناوبانگرتیــن
شــوێنن بــۆ پێشــوازیكردن لــه سیاســییه پهنابهرهكانــی
جیهــان ،بــهاڵم هیچیــان ڕازی نهبــوون پێشــوازی لــه
زیــن العابدیــن بــن عهلــی بكــهن ،ســهر هڕای ئــهوهی
كــه میوانــداری ژمارهیهكــی زۆر لــه سیاســییهكانیان
كــردووه ،بــه تایبــهت تونســییهكانی وهك محهمــهد
مزالــی ســهرۆك وهزیرانــی پێشــووی تونــس و وهزیــری
دهرهوهی تونــس ئهلتاهیــر بلخۆج ـه .شانشــینی ســعودیه
جیهانــی تووشــی شــۆك كــرد كاتێــك میوانــداری بــن
عهلــی و خانهوادهكــهی كــرد بــه هــۆكاری مرۆڤایهتــی،
لــه دوای ههاڵتنــی لــه تونــس بههــۆی ڕاپهڕینێكــی
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جهماوهرییــهوه ،لــه پــاڵ ئهوهشــدا
بــن عهلــی دۆســتایهتی لهگــهڵ
پیــاوی خاوهنــكاری بهناوبانگــی
ســعودیه شــازاده ئهلوهلیــد بــن
تــهاڵڵ ههبــوو .ســهلیم شــاكر،
وهزیــری دارایــی تونــس لــه 10ی
شــوباتی  2016ڕایگهیانــد ،كــه
ســامانی بــن عهلــی و هاوس ـهرهكهی
نزیكــهی  450ملیــۆن یۆرۆیــه،
ئهوهشــی ئاشــكرا كــه حكومهتــی
تونــس لــه ســاڵی  2011وه بــه
بههــای  1.5ملیــار دینــاری تونســی،
ك ـه دهگات ـه نزیك ـهی ملیارێــك و 450
ملیــۆن یــۆرۆی لــ ه موڵــك و ســامانه
زیــن
دهستبهســهرداگیراوهكانی
العابدیــن بــن عهلــی فرۆشــتووه و
گهڕاندوویهتیــهوه بــۆ خهزێنــهی
دهوڵــهت ،جگــه لــه  500ملیــۆن
دینــاری تــر ،كــه دهكاتــ ه نزیكــهی
 222ملیــۆن یــۆرۆ ،ك ـه خراوهت ـه بــری
پێدانهوهی قهرزهكانی سهر تونس.

 .7عهلی عهبدوڵاڵ ســاڵح

ســهرۆكی كۆچكــردووی یهمــهن (عهلــی عهبدوڵــا
ســاڵح) ،كــه لــه كۆتایــی ســاڵی  2017لهســهر دهســتی
حوســییهكان تیــرۆر كـرا ،یهكێكــی تــر بــوو لـهو سـهركرده
عهرهبییانــهی ،كــه لــه دوای ڕاپهڕینــی گهلهكــهی لــه
كورســی ســهرۆكایهتی و دهســهاڵت دوورخرایــهوه و
ڕوویكــرده شانشــینی ســعودیه ،ك ـه ئامێــزی بــۆ كــردهوه
و جێگ ـهی حهوان ـهوهی باشــی بــۆ دابینكــرد و هــاوكاری
زۆری كــرد ،ب ـهاڵم ل ـه دوای  6ســاڵ گهڕای ـهوه و دهســتی
كــردهوه بـه كاری سیاســی و ههوڵــدان بــۆ گهڕانـهوهی بــۆ
دهســهاڵت .لــه چاوپێكهوتنێكــدا ،كــه ســایتی (عهرهبــی
ســپۆتنیك) لــه بــهرواری 2017/10/18دا باڵویكردۆتــهوه،
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عهلــی عهبدوڵــا ســاڵح چیرۆكــی
دهســتێوهردانی شانشــینی ســعودیه
بــۆ ڕزگاركردنــی ژیانــی باســدهكات.
ســاڵح لــهو چاوپێكهوتنــهدا ئــهوهی
ڕهتكردۆتــهوه كــه هاوپهیامنێتــی
عهرهبــی بــه ســهركردایهتی
ســعودیه ههوڵــی داوه بێتــه
ســهرخهت بــۆ ڕزگاركردنــی ژیانــی،
لــه كاتێكــدا بههــۆی زیادبوونــی
دهســهاڵت و قهڵهمــڕهوی چهكــداره
حوســییهكانهوه لــه ڕووبهرێكــی
زۆری یهمــهن و ههڵوهشــاندنهوهی
هاوپهیامنێتــی نێــوان هێزهكانــی
سـهر ســاڵح و حوســییهكان ئیــر ژیانی
كهوتبــووه مهترســییهوه.

 .8خالیده زیا

خالیــده زیــا ،ســهرۆك وهزیرانــی
پێشــووی بهنگالدیــش یهكێكــی
تــری لــهو ســهركردانهی پهنــای
بــۆ شانشــینی ســعودیه بــردووه بــۆ
پاراســتنی ل ـه دوای لهس ـهركارالبردنی.
خالیــد ه دوو قۆناغــی جیاجیــا
ڕوویكردۆتــ ه ســعودیه لــه نێــوان
ســااڵنی  1996-1991و .2006 2001-
 .9سهعد حهریری

ســهعد حهریــری ،ســهرۆك وهزیرانــی لوبنــان ،كــ ه
لــه ڕیــاز بڕیــاری دهستلهكاركێشــانهوهی دا لــه
ڕێگــهی بهیاننامهیهكــی باڵوكــراوه لــه شاشــهی
تهلهفیزیۆنهكانــهوه ،بــه پاســاوی ههبوونــی مهترســی
لهســهر ژیانــی و بوونــی دهوڵــهت لهنــاو دهوڵــهت لــه
لوبنــان ،لــه ئاماژەیهكیــدا بــۆ ههژموونــی حزبوڵــای
لوبنــان لهســهر بهڕێوهبردنــی دهوڵهتــی لوبنانــی،
ئهویــش بــه ههمانشــێوهی زۆرێــك لــه ســهركرده

عهرهبیــه دهســتلهكار كێشــاوه و الدراوهكان داوای
لــه شانشــینی ســعودیه كــرد تــا ئامێــزی بــۆ بكاتــهوه و
پارێــزگاری لــ ه ژیانــی بــكات.
كهناڵهكانــی ڕاگهیانــدن زۆرێــك زانیــاری
و پڕوپاگهندهیــان باڵوكــردهوه دهربــارهی
دهستبهســهركردنی ســهعد حهریــری لــه یهكێــك
لــه ئوتێلهكانــی ڕیــازی پایتهخــت بــۆ ئــهوهی ڕێگــهی
پێنهدرێــت تــا بگهڕێتــهوه بــۆ بهیــروت.
شــای ئێ ـران و جهعف ـهر نومێــری ل ـه میــر پێشــوازییان
لێك ـرا ،ن ـهك ل ـه ســعودیه
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هاوشــێوهی ئــهو ڕۆژ ە دژوارانــه و پێــش  30ســاڵ بــ ه
دیاریك ـراوی ل ـه كانوونــی یهكهمــی ســاڵی 1979دا شــای
ئێــران محهمــهد ڕەزا پههلــهوی خــۆی و خانهوادهكــهی
لــه سهرتاســهری جیهانــدا بــهدوای واڵتێكــدا دهگــهڕان،
ك ـه پێشــوازییان لێبــكات ،دوای ئ ـهوهی بــۆ دواییــن جــار
لــه 16ی ئــهو مانگــه لهالیــهن گهلهكهیــهوه لــه ئێــران
دهركـران ،پاشــئهوهی بـه درێژایــی ســااڵنێكی زۆر ســتهم و
تووندوتیــژی ل ـه بهرامب ـهر هاواڵتیانــی ئێ ـران پیــاده كــرد،
بــهاڵم ئهنــوهر ســادات ســهرۆكی كۆچكــردووی میــر
بڕیاریــدا پێشــوازی لـ ه شــای ئێـران و خانهوادهكـهی بكات.

ئایدیا دیپلۆماتیك

ههروههــا میــر پێشــوازی لــه جهعفــهر
نومێــری ،س ـهرۆكی لهس ـهر كارالب ـراوی ئ ـهو
كاتــهی ســودان كــرد لــه دوای بهرپابوونــی
شۆڕشــێك ل ـه دژی دهس ـهاڵتهكهی ل ـه ســاڵی
 .1985نومێــری داوای مافــی پهنابهرێتــی
سیاســی ل ـه حكومهتــی میــر كــرد و لهنــاو
ڤێالی ـهك ل ـه ناوچ ـهی میــری نــوێ ژیانــی
بهســهر دهبــرد ،تــا ئــهو كاتــهی عومــهر
حهســهن ئهلبهشــیر ســهرۆكی ئێســتای
ســودان لــه ســاڵی 1999دا ڕێگــهی بــه
نومێــری دا تــا بگهڕێتــهوه بــۆ ســودان و
دواجــار ل ـ ه واڵتهك ـهی كۆچــی دوایــی كــرد.
عهمامنــی پایتهختــی شانشــینی ئــوردون
میوانــداری لــه خێزانــی ســهدام حســێن،
ســهرۆكی پێشــووی ڕژێمــی عێــراق كــرد،
ب ـه تایبهتــی ل ـه (رهغ ـهد)ی كچ ـه گ ـهورهی.
ئــوردون ئامــاده نهبــوو خێزانهك ـهی س ـهدام
ڕادهســتی حكومهتــی عێــراق بكاتــهوه بــه
مهبهســتی دادگاییكردنیــان.
ڕاگهیاندنــكاری ســعودی وهجــدی ســندی
پێیوایــه شــێوازی شانشــینی ســعودیه لــه
پێشــوازیكردنی سیاســییهكان و ســهرۆك
دهوڵهتــان وا دهخوازێــت ،كــه كهســی
میوانــداری لێكــراو دوور بكهوێتــهوه
لــه ههمــوو وتــارو لێدوانێكــی میدیایــی و هــهر
كارو چاالكیهكــی سیاســی ،كــه دهبێتــه كێشــه بــۆ
مانــهوهی لــهو واڵتــهدا ،چونكــه ســعودیه وهك ئــهو
دهوڵهتانــه نییــه ،كــه لــه ڕێگــهی میوانداریكردنــی
نهیــاره سیاســییهكان و دوژمنهكانیانــهوه
دژایهتــی دهوڵهتــهكان بــكات .ســندی ئامــاژەی بــۆ
ئهوهشــكردووه ،كــه بهیاننامــهی حكومهتــی ســعودیه
لـه دوای میوانداریكــردن بــن عهلــی ،ئامــاژهی كــردووه
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و دهوڵهتانــی ئیســامی و گــهوره بهرپرســانی
دیكــهش ســعودیه دهكهنــه خانهخوێــی خۆیــان و
داوای بههاناوهچوونــی لێدهكــهن .عهبدولعهزیــز
ئهلوهێبــی ،كــه پارێزهرێكــی ســعودیی نزیكــه
لــه الیهنــه ئیســامییهكان و ههڵگــری بیــروڕای
لیرباڵــی كراوهیــه دهڵێــت :ڕوانگــهی عهرهبــی
لــه داهاتــوودا بــارگاوی دهبێــت بــه گۆڕانــكاری
گــهوره وهك ئــهوهی لــه تونــس و میــر ڕوویــدا،
چونكــه گڵپهكــهی بــۆ دهوڵهتانــی تریــش دهڕوات
و خهڵــك وا لێــدهكات بــۆ داواكردنــی مافهكانیــان
بڕژێنــه ســهر شــهقامهكان.

بــۆ بێالیهنبوونــی شانشــینی ســعودیه لــه چۆنێتــی
بــژاردهی گهلــی تونــس لــه ههمبــهر بــن عهلــی ،كــه
هیــچ كهســێك مافــی نهبــوو ل ـه جیاتــی گهلــی تونــس
بڕیــار لهســهر چارهنووســی ســهرۆكی ههاڵتــوو (بــن
عهلــی) بــدات.
بهپێــی بۆچوونــی لێكۆڵــهرهوه سیاســییه ســعودییهكان
بارودۆخــی سیاســی لــه ناوچــهی عهرهبیــدا بــه هیــچ
شــێوهیهك ئامــاژەی ســهقامگیری نابهخشــێت،
بهڵكــو ئهوهمــان پێدهڵێــن ،كــه بــن عهلــی دواییــن
ســهرۆكی دوورخــراوه نابێــت كــه دێــن بــۆ شانشــینی
ســعودیه ،بهڵكــو ههمیشــه ســهرۆكانی تــری عهرهبــی

سهرچاوهكان:

پێگـهی (تۆریــس) ،ســایتی ڕۆژنامـهی (القبــس)ی كوێتــی،
پێگـهی (الیــوم الســابع)ی میــری ،ویكپیدیــا.
https://www.turess.com/alfajrnews/44873
20/1/http://www.youm7.com/story/2011
/http://alqabas.com
https://ar.wikipedia.org/wiki
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ئەم بابەتە دەیەوێت ڕۆشنایی بخاتە سەر دیارترین ئەو پرسانەی،
كە بێدەنگی لەبەرامبەردا كــراوە سەبارەت بە ڕەوشــی ئێستای
عوممان « پرسی گــۆڕان» ،ئەوەش لە ڕێگەی بەدوایەكداهاتنی
جەدەلییەتی دەوڵەت و دەسەاڵت لەالیەك ،خوێندنەوەی ئارەزوكردن
بۆ گۆڕان و توانای ئەنجامدانی لە الیەكی ترەوە .دەكەوینە ناو
هەمان ئەو داوەوە ،كە نراوتەوە بۆ تێگەیشتنی دەستەجەمعی
كاتێك خۆمان لە ئەركی جیاكردنەوە دەبوێرین لەنێوان هەردوو
چەمكی دەوڵەت و دەسەاڵتی سیاسی .سوڵتاننشینی عوممانیش بە
هیچ شێوەیەك هەاڵوێردە نییە ،مەسەلەی جیاكردنەوەش بۆ خۆی
سعيد سلطان الهاشمي
ئەركێكی زۆر زەحمەت و ئاڵۆزە ،نەك بەهۆی ئەوەی بە جێگەیەوە
نراوە لە لێكنزیككردنەوە زانستی و تیۆرییەكان بۆ تێگەیشتن لێی،
لە جیهاندا بە گشتی و لە نیشتمانی عەرەبیدا بە تایبەتی ،بەڵكو ئەنجامی چەندین دەیەیە
لە پراكتیزهكردنی دەسەاڵتخوازیی گشتگیر و ئاوێتە سەبارەت بە ئەوپەڕی وردەكارییەكانی
دیمەنی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری لەو واڵتەدا.

ئــەم دەســەاڵتەی دەوڵــەت جەخــت لەســەر فاكتەرێكــی
وجــودی دەكاتــەوە ،كــە ڕەواجــی پێــدەدات و بــە
بەردەوامــی پێیــەوە ســەرقاڵەو كار لــە پێناویــدا دەكات،
ئەویــش بریتییــە لــە ترســاندنی خەڵــك بــەوەی نەمانــی
ئــەم دەســەاڵتەو هەتــا گۆڕانیشــی ،یــان گۆڕینــی لــە
دەســەاڵتی كۆنرتۆڵكــردن و دیســپلینەوە بــۆ دەســەاڵتی
دەستاودەســتكردن .ڕەنگــە ڕەوشــی ئێســتای عێــراق،
یەمــەن ،ســوریا و ســۆماڵیش پاڵپشــتی ئــەم تێڕوانینــە
بــكات ،كــە دەســەاڵت لەسوڵتانشــینی عومــان لــە
ڕێگــەی گوتــارە ڕاگەیاندنــی و ئەمنییەكانیــەوە
تەبەنــی دەكات .دەوڵــەت وەك قەوارەیــەك كــەوا
گوزارشــت لــە ویســتی دەســتەجەمعی هاواڵتیــان
دەكات ،لەنــاو یەكێتیەكــی خاكــی ،كــە پێــی ڕازیبــوون
لەســەر زەوییەكــی دیاریكــراو ،لــە قۆناغێكــی
مێژوویــی دیاریكــراودا ،لــە چوارچێــوەی تێگەیشــتنێكی
هاوبەشــی سیاســی و پەیوەندیگەلێكــی كۆمەاڵیەتــی و

یاســاییدا ،چەمكێكــی لەمشــێوەیە لــە واقیعــی ئەمــڕۆی
عومامنــدا نابیرنێتــەوە ،بــە شــێوەیەك بیرۆكــەی ئــەوەی
گــەل خــاوەن ســەروەری بااڵیــە بەســەر دامــەزراوە
جێبەجێكردنــی و یاســادانانی و دادوەریەكانــی
نەخراوەتــە بــواری گفتوگــۆی گشــتیبەوە ،نــە لــە
ڕێگــەی ئامرازەكانــی دەنگدانــەوە و نــە لــە پڕۆگرامــە
فێركاریەكانیشــدا ،ئەمــەش مەســەلەیەكە لەئاینــدەدا
پێویســتی بــە كۆششــێكی زۆر ،بیــری قــووڵ،
هەڵوەشــاندنەوەیەكی ئارامگرانــە هەیــە لەالیــەن
كۆمەڵگــەوە بــۆ ئــەوەی بــەدوای پانتاییــە رسوشــتی و
پەیوەندییــە هاوســەنگەكانی خۆیــدا بگەڕێــت لەگــەڵ
ئــەو دەســەاڵتەی كــە فەرمانڕەوایــی دەكات.
دەوڵــەت هەمــووە ،بەاڵم دەســەاڵتی سیاســی لە بەشــێك
زیاتــر نییــە ،بەڵكــو بریتییــە لــە یەكێــك لــە ئامڕازەكانــی
دەوڵــەت بــۆ هەســتان بــە ئەركــە جۆراوجــۆرە سیاســی
و ئابــوری و كۆمەاڵیەتییەكانــی ،پێویســتیش نــاكات
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عومانییهكان ل ه ئاههنگێكی كوولتوریدا

لەمــە تێپــەڕ بــكات .پێموایــە ئێمــە لــە ڕەوشــی عومانــدا
لەبــەردەم دەوڵەتــی دەســەاڵتداین ،زیاتــر لــەوەی لــە
بــەردەم دەســەاڵتی دەوڵەتــدا بیــن ،ئــەوەش پشــتیوانی
لــە ڕای پراكتیزەكانــی قۆرخكردنــی دەســەاڵت دەكات،
كــە دەســەاڵتی مەركــەزی سیاســی پێــی هەڵدەســتێت
بــە گۆڕینــی ئــەم قۆرخكردنــە بــۆ دامەزراوەیەكــی بەرپا
بەخــۆی .ئەمــەش ئەوەیــە كــە دەوڵەتــی دەســەاڵت
لــە سوڵتانشــینی عومــان مــاوەی چــوار دەیەیــە بــە
زیرەكییــەوە مومارەســەی دەكات :حوكمــی تاكەكــەس
(ســوڵتان ســەرۆكی ئەنجومەنــی وەزیــران (دەســەاڵتی
جێبەجێكــردن) ،ســەرۆكی ئەنجومەنــی بــااڵی دادوەری
(دەســەاڵتی دادوەریــی) ،ســەرۆكی ئەنجومەنــی
عومــان (دەســەاڵتی یاســادانانی) ،ســەرۆكی بــااڵی
بەرگــری (دەســەاڵتی ئەمنــی و ســەربازی)یە ،ســەرۆكی
ئەنجومەنــی بــااڵ بــۆ پالندانــان ،ســەرۆكی ئەنجومەنــی
دارایــی و دەرامەتەكانــی وزە ،ســەرۆكی ئەنجومەنــی
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بــااڵی بەرگــری .)...بــە تەواوەتــی تەحەكــوم بــە ســامانە
رسوشــتییەكانەوە دەكات لەرێگــەی خاوەندارێتــی
هەمەگیــر بــۆ حكومەتــی بەرهەمهێنــی « ســەرمایەداری
مەحســوبییەت ،كــە لەســەر بنەمــای دۆســتایەتی
و هاوبەشــی لەنێــوان بــازرگان و بەرپرســەكان لــە
دەســەاڵتدایە.
ناڕەزایەتییەكانــی ســاڵی  2011هەوڵیانــدا ڕۆشــنایی
بخەنــە ســەر زۆرێــك لــە گرفتــە بونیــادی و
پەیكەرییــەكان ،كــە دەوڵەتــی عومامنــی هاوچــەرخ لــە
كۆیــدا بەدەســتییەوە دەناڵێنێــت ،هەروەهــا قەیرانــی
دەســەاڵتی سیاســی مەركــەزی تێیــدا ،كەڵەكەبوونــە
دواخراوەكانــی ئــەم گرفتــە لەمــاوەی چــوار دەیــەی
ڕابــردودا .لەكاتێكــدا دەســەاڵت چارەســەری ئــەم
گرفتانــەی نەكــردووە ،بەڵكــو بەشــێوەیەكی خێــراو
ســەرپێیانە هەندێــك چارەســەری كاتــی بــۆ دانــاون ،كــە
زیاتــر ئازارشــكێنێكی كاتــی بــوون لــەوەی چارەســەری
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نەخۆشــییەكان بێــت .لەوانەیــە بــۆ تێگەیشــن لــە
واقیعــی ئێســتای دەوڵــەت و دەســەاڵتی سیاســی لــە
سوڵتانشــینی عومانــدا ،ئاوەاڵكردنــی هەندێــك لــە
دۆســیەكان بەســودبن ،پاشــان مەســەلەی ئــارەزوی
گــۆڕان و توانــای ئەنجامدانــی بەدوایــدا دێــت:
یەكــەم :ســەبارەت بــە تێگەیشــن لــە رسوشــتی
دۆســیەكانی دەســەاڵتی سیاســی لــە عومــان و
ئامڕازەكانــی:

دەستوور

عومانییــەكان وازییــان لەداواكارییەكانیــان نەهێنــاوە
بــۆ داڕشــتنی دەســتورێك ،كــە دەوڵەتێكــی ئــارام و
ئاسایشــیان بــۆ فەراهــەم بــكات ،هەروەهــا مــاف
و ئازادییــە ســەقامگیرەكان ،بەپێچەوانــەوە وا
نیشــاندەدرێت هاواڵتــی عومامنــی كەســێكی ســادە و
دابــڕاوە و هەوڵــی نانــی ڕۆژانــەی دەدات بــێ ئــەوەی
گــوێ بــە سیاســەت و كاروبارەكانــی حوكمڕانــی بــدات،
لەتێكڕاشــیدا دەســەاڵت بەشــێوەیەك كــە وەك ئــەوەی
بێئاگابێــت ،یــان بەخۆدزینــەوە لێــی مامەڵــەی لەگــەڵ
ئــەم دۆســیەدا كــردووە ،لەمــاوەی پەنجــا ســاڵی
ڕابردوشــدا ،بەالنیكەمــەوە ،دەتوانیــن ئامــاژە بــە
كۆمەڵێــك لــەو هەواڵنــە بكەیــن:
لــە مانگــی حوزەیرانــی  ،1955كۆمەڵێــك لەهاواڵتیانــی
عومــان یادداشــتێكیان پێشــكەش بــە ســوڵتان ســەعید
بــن تەیمــور كــرد و داوایــان لێكــرد دەســتەیەك
دامبەزرێنێــت بــۆ نوســینی ڕەشنوســی دەســتورێك
«رەچــاوی مافەكانــی گــەل بــكات ،ئابــوری واڵت
ڕێكبخــات ،هەروەهــا ئازادییــە سیاســییەكان دەســتەبەر
بــكات ،ئــازادی وتــن و گوزارشــتكردن ،دۆزینــەوەی
جۆرێــك لــە حوكمــی دیموكراســی و دادپــەروەری
كۆمەاڵیەتــی».
 -لەگــەڵ هاتنــە ســەر حوكمــی ســوڵتان قابوســیش ،لــە

مانگــی تەممــوزی  1970و دانانــی مامــی ،تــارق بــن
تەیمــور ،وەك ســەرۆك وەزیــران ،وتوێژكــرا لەبــارەی
دانانــی «دەســتورێكی كاتــی بــۆ شانشــینی عەرەبــی
عومــان» ،بــەاڵم ســوڵتان بیرۆكەكــەی قبــوڵ نەكــرد بــە
هــۆی ئــەوەی «گــەل ئامــادە نییــە بــۆ ئــەم هەنــگاوە» .
 لەترشینــی دووەمــی  ،1996ســوڵتان مەڕســومێكیدەركــرد ســەبارەت بــە سســتمی بنچینەیــی دەوڵــەت،
كــە زۆرێــك وەك « دەســتور»ێك بــۆ واڵت دەیبیننــەوە.
لــە ســەرەتای ســاڵی  ،2010كۆمەڵێــك لــە هاواڵتیانــی
عومــان لەگــەڵ چەنــد توێژێكــی جیــاواز لەرۆشــنبیران
و پیشــەگەران یادداشــتێكیان ڕاســتەوخۆ ئاراســتەی
ســوڵتان كــرد ،تێیــدا داوایانكــرد ئەنجومەنێكــی
نیشــتامنی پێــك بهێنێــت كــە ئەركــی بریتــی بێــت
لــە داڕشــتنەوەی دەســتوری واڵت «لەســەر بنەمــای
هاوبەشــی و گرێبەســت لەنێــوان گــەل و ســوڵتاندا».

ئێمــە لــە ڕەوشــی عومانــدا لەبــەردەم دەوڵەتــی
دەســەاڵتداین ،زیاتــر لــەوەی لە بەردەم دەســەاڵتی
دەوڵەتدا بین ،ئەوەش پشتیوانی لە ڕای پراكتیزەكانی
قۆرخكردنی دەسەاڵت دەكات ،كە دەسەاڵتی مەركەزی
سیاسی پێی هەڵدەستێت بە گۆڕینی ئەم قۆرخكردنە
بۆ دامەزراوەیەكی بەرپا بەخۆی.
 دوا بــەدوای ئــەو ناڕەزاییــە بەرفراوانانــەش ،كــەواڵت بەخۆیــەوە بینــی ،لەســەرەتای ســاڵی  2011ـ كــە
لەنــاو داواكاریەكانــدا :فراوانكردنــی دەســەاڵتەكانی
ئەنجومەنــی شــورا بــۆ ئــەوەی ببێتــە ئەنجومەنێكــی
یاســادانان ،چاودێــری و لێپێچینــەوە لەئەنجومەنــی
وەزیــران بــكات ،هەتــا ئەوكاتــەی دەســتوری نیشــتامنی
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عومانــی بەركاردەهێرنێــت»  ،ســوڵتان لــە مانگــی
ئــازاری هەمــان ســاڵدا مەڕســومێكی دەركــرد بــە ژمــارە
( ،)2011/39لــە بــارەی پێدانــی دەســەاڵتە تەرشیعــی
و چاودێرییــەكان بــە ئەنجومەنــی عومــان ،بــەاڵم
ئــەو مەڕســومە بەشــاراوەیی مایــەوە بــێ ئاماژەكــردن
بــە وردەكارییــەكان هەتــا ناڕەزاییــەكان كەمبوونــەوە.
لــە كاتــی ڕاگەیاندنــی هەڵبژاردنەكانــی ئەنجومەنــی
شــورادا ،لــە ترشینــی یەكەمــی  ،2011پــەردە لەســەر
وردەكاری و ڕێكارییــەكان الدرا ،كــەوا كەمرتیــن شــتێك
كــە لەبارەیانــەوە بوترێــت ئەوەیــە ،كــە ئازارشــكێنی
كاتــی بــوون بــێ ئــەوەی لــە ئاســت بەرزخوازییەكانــی
گەلــدا بێــت.
لەمــەی پێشــەوە ڕووندەبێتــەوە كــە دەســەاڵتی
مەركــەزی لــە عومــان ئارەزوومەندانــه نەبــووە بــۆ
ئــەوەی هــەل بــۆ لەدایكبوونــی چەمكێــك بــۆ دەوڵــەت
بڕەخســێنێت ،كــە لەســەر شــێوازی گرێبەســتی
كۆمەاڵیەتــی بونیادنرابێــت لەنێــوان گەلێــك سەرپشــك
بكرێــت بــە ویســتی ئازادانــەی و لەنێــوان تاكێــك یــان
كۆمەڵەیەكــدا ،كاروبــاری گشــتیان بەڕێوەبەرێــت،
ئازادییــە تاكییەكانیــان بــۆ دەســتەبەر بــكات ،كــە جارێك
بەبیانــوی یەكێتــی نیشــتامنی ،كــە لەكاتــی جەنگــی
(جبــل االخــر) ڕوویــدا ،ســاڵی  ،1958شۆڕشــی بــەرەی
میللــی بــۆ ڕزگاركردنــی عومــان و كەنــداوی عــەرەب
لەمــاوەی ( ،)1975-1955جارێكیــش بــە بیانــوی
«پێگەیشــتنی سیاســی» (كــە لەســەرەتای ســاڵی ()1970
ڕوویــدا ،یــان بیانــووی ئەولەوییەتەكانــی گەشــەكردنی
ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی .ئــەم دواخســتنەش ســەرەڕای
هەمــوو پێشــكەوتنێك ،كــە بەدیهاتــووە لەســەر
ئاســتی ڕێبــەری گەشــەكردنی مرۆیــی  ،لــە ئەنجامــی
هاریــكاری گــەل لەگــەڵ ســەركردایەتیدا بەدیهــات ،لــە
بەرامبــەردا :دامەزراوەیەكــی جێبەجێكردنــی ئەمنــی
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تونــدو ترســناك بەرهەمهــات ،كــە هیــچ كەســێك مافــی
ئــەوەی نییــە لێپێچینــەوەی لەگەڵــدا بــكات و ڕەخنــەی
لێبگرێــت ،بیــر لەپەرەپێدانــی بكاتــەوە ،بەڵكــو
توانــی پێوەرەكانــی تێگەیشــن الی زۆرێــك لــە خەڵــك
ســەرەوژێر بكاتــەوە و ئــەوەی ئەركــی سەرشــانیەتی،
بیكاتــە شاباشــێك و بەخێراخــۆی ،بەســەر هاواڵتیانــدا
بیبەخشــێتەوە.

بوارى ئاسایش

كەرتــی بەرگــری و ئاسایشــی نیشــتامنی زیاتــر
لــە  30%لــە بودجــەی خەرجییــە ســااڵنەییەكانی
عومــان بــۆ خــۆی دەبــات ،بــە شــێوەیەك بودجــەی
ئــەم كەرتــە بەتەنهــا لەســاڵی  2011گەیشــتە (زیاتــر
لــە  4ملیــار دۆالری ئەمەریكــی) واتــە  1.65ملیــار
ڕیالــێ عومامنــی و دابەشــكراوە بەســەر كڕینــی
چــەك و دابینكردنــی تەكنەلۆژیــای پێشــكەوتوو بــۆ
دەزگا ئەمنیيــەكان ،چاودێریكــردن ،كۆنرتۆڵكــردن و
گوێڕادێــران بــۆ چاالكوانەكانــی كۆمەڵگــەی مەدەنــی
لەناوخــۆدا .ویالیەتــە یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا و
بەریتانیــاش لەپێشــەنگی ئــەو واڵتانــەوە بــوون ،كــە
ســوودمەندبوون لــە فرۆشــتنی چــەك و بەرنامــەى
تەكنەلۆژیــا ئاســت بــەرزەكان  .بەشــێوەیەك پەیامنــگای
ســتۆكهۆڵم بــۆ توێژینــەوەی ئاشــتی نێودەوڵەتــی
( ، )SIPRIعومامنــی پۆلێنكــردوە لەرێزبەنــدی هــەرە
ســەرەوەی ئــەو واڵتانــەدا ،كــە خەرجییــان لــە بــواری
كەرتــی ئاســایش و ســەربازیدا كــردووە لــە تێكــڕای
بەرهەمــی ناوخۆیــی لەواڵتێكــدا ،كــە دەرامەتەكانــی
دیاریكــراون ،لــە بنچینــەدا پشــت بەســەرچاوەیەكی
ســەرەكی دەبەســتێت ،كــە «نــەوت» و دەرامەتەكانــی
تــری غەیــرە نەوتــی لــە  13%زیاتــر پێكناهێنــن
لەتێكڕایــی داهاتــی گشــتی ،سوڵتانشــینی عومــان
ســورە لەســەر ئــەوەی بەشــێوەیەكی دەســت باڵوانــە
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لــە بوارەكانــی ئاســایش و ســەربازیدا خەرجــی بــكات،
هەتــا لــە قورســرین قۆناغەكانــی دەســتگرتنەوەی
گشــتیدا ئەگەریــش پێویســتی كــرد ،ئــەوا خەرجییــە
گشــتییەكانیش لــەو پێنــاوەدا كــەم دەكرێنــەوە،
ئــەوەش بــۆ گەرەنتیكردنــی ســەپاندنی دەســەاڵتی
خــۆی بەســەر ژیانــی سیاســی و ئابــوری و كۆمەاڵیەتــی
واڵتــدا.
دەزگای نوســینگەی ســوڵتانیی ،كــە ڕۆڵەكــەی تەنهــا
كــورت نابێتــەوە لەهەواڵگــری دەرەكــی ،بەڵكــو
درێژدەبێتــەوە بــۆ ژیانــی مەدەنــی و ســەربازی لــە
ناوخــۆدا ،سیاســەتە گشــتییەكان دادەڕێژێتــەوە و پیــاوە
دڵســۆزەكانی لــە ناوچــە گرنــگ و هەســتیارەكاندا
دادەنێــت .دەزگایەكــی ئەمنــی هەیــە نــارساوە
بەدەســتێوەردانی لەژیانــی ڕۆژانــەی هاواڵتیانــی
عومانــدا ،هەروەهــا « بەشــی تایبــەت» و یەكــەی «
ئەركــە تایبەتــەكان» لــە دەزگای پۆلیــس هەیــە ،كــە

بوونەتــە دوو ئامــڕازی تەوەرەیــی بــۆ كۆنــرۆڵ و
زاڵبــوون و چاودێریكردنــی هەمــوو كاروبارەكانــی
مومارەســەكردنی هاواڵتیــان بــۆ مافــە مەدەنــی و
سیاســیيەكانیان وەك مافــی كۆبونــەوەی ئاشــتی و
مافــی ئــازادی ڕادەربڕیــن ,هەمــوو ئــەو دەزگایانــەش
ڕۆڵیــان هەبــوو لــە گەمارۆدانــی ناڕەزاییــەكان ،كــە
واڵت بەخۆیــەوە بینــی ،لــە ســاڵی  2011و ڕووداوەكانــی
دواتریــش.
ئــەم دەســەاڵتە ئاسایشــیە وایكــردووە دامەزراوەكانــی
كۆمەڵگــەی مەدەنــی و دامەزراوەكانــی تــری وەك
پەرلەمــان و دادوەری ئامادەگییــان نەبێـــت ،تەنیــا
ڕێگــە بەبونیادنانــی چەنــد پەیكەرێكــی ڕواڵەتــی
دراوە لــە هەمــوو كەرتەكانــدا ،كــە لەژێــر چاودێــری
و كۆنرتۆڵــی دەزگا ئەمنیيەكاندایــە ،هــەروەك چــۆن
ویســتی سیاســی الی هاواڵتیــان پەكخــراوە لــە ڕێگــەی
ڕێگریكــردن لــە هــەر كارێكــی نیشــتامنی لــە دەرەوەی
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قابوس بن سهعید

مۆڵەتــی دامــەزراوە ئاسایشــیەكانەوە ،جڵەوگیركردنــی
ڕای گشــتی و ســەرقاڵكردنیان بەكۆمەڵــە بابەتێكــی
الوەكییــەوە ،بــە شــێوەیەك ئــەو دەزگایانــە ڕۆڵــی
وەزیفــی خۆیــان تێپەڕانــدووە ،كــە لــە بنچینــەدا
بریتییــە لــە وشــككردنی ســەرچاوەكانی پالنگێــڕی
ناوخۆیــی و دەرەكــی ،تــا ئــەو ڕادەی بۆتــە تەوەرێكــی
ســەرەكی لــە دانانــی سیاســەتەكان و جێبەجێكردنیانــدا،
دەســتگرتن بەســەر هــەل و ســامانەكاندا ،بــە
شــێوەیەك تــۆڕ و پیاوەكانــی ،دەســتیانگرتووە بەســەر
دەمارەكانــی ئابــوری ،ڕاگەیانــدن ،فێركــردن ،بــواری
دبلۆماســی و ئەكادیمــی بــە بیانــووی ئــازادی بــازاڕ و
ڕەخســاندنی هەلــەكان بــۆ هەمــوان ،لــە كاتێكــدا ،وەك
دەزگا ،خــاوەن پاراســن و الیەنگیــری و زانیارییەكانــە .

فێركردن

خەرجكردنــی حكومــی لەســەر كەرتــی فێركــردن لــە
سوڵتانشــینی عومــان لــە  8.7%تێناپەڕێــت ،وەك
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەوەی داتــا فەرمییەكانــی ســاڵی  2014نیشــانیدەدەن
ســەرەڕای گۆڕانكاریيەكانیــش لــە ڕووی چەندایەتیــەوە
لــەم كەرتــەدا لــە مــاوەی چــوار دەیــەی ڕابــردوودا،
وەك ژمــارەی قوتابخانــەكان ،خوێنــدكاران ،پەیامنــگاكان
و دامــەزراوە فێركارییــە جۆراوجــۆرەكان ،بــەاڵم گرفتــی
گــەورە كــە ئــەو واڵتــەی تێكەوتــووە لــە جــۆرو
كوالێتــی ئــەم فێركردنەدایــە ،نــەك لــە بــڕو ژمارەیــدا،
بــە شــێوەیەك ســەرەڕای الوازی پڕۆگرامــەكان و
نەڕۆشــتنیان شابەشــانی گۆڕانكارییەكانــی ســەردەم
بــەرەو پێشــچوونەكان ،گرنگــی نــەدان بــە دروســتكردن
و مەشــقپێكردنی مامۆســتا بــەو پێیــەی تــەوەری
پڕۆســەی فێركردنــە ،ئامڕازەكانــی كۆنرتۆڵكــردن و
زااڵبــوون ،كــە دەســەاڵت مومارەســەی دەكات بەســەر
ئــەم كەرتــەدا ،هــەر لەســاڵە بەراییەكانــی خوێندنــەوە
تــا قۆناغەكانــی زانكــۆ و خوێندنــی بــااڵ .هــاوكات
لەنــاو پرۆگرامەكانــدا شــتێك نییــە بوونــی هەبێــت
بــۆ فێركردنــی ڕۆشــنبیرییەكی سیاســی ،فێركردنــی
بابەتەكانــی فەلســەفە و شــانۆ و هونــەرە ئــازادەكان بــە
شــێوەیەكی سســتامتیزەكراو بوونیــان نییــە .هــەروەك
چــۆن بیرۆكەكانــی هاواڵتــی بــوون ،ڕۆشــنبیری و
مافەكانــی مــرۆڤ بــە شــێوەیەكی میتــۆدی لــە سیســتمی
فێركردنــی عومامنیــدا زۆر دەگمەنــە ،وێــڕای نەبوونــی
هــەر ڕۆڵێكــی ســەندیكایی بــۆ مامۆســتایان لەســەر
هەمــوو ئاســتەكاندا ،یــان هــەر چاالكییەكــی یەكێتییــە
قوتابییــەكان لەزانكــۆكان و كۆلیــژە جیاوازەكانــدا.

ئابووری و كار

ئابــوری نیشــتامنی عومامنــی ،بەدەســت قەیرانێكــی
پەیكەریــی درێژخایەنــەوە دەناڵێنێــت بــە هــۆی
پشــت بەســتنی ســەرەكی بــە دەرامەتەكانــی نــەوت،
كــە ڕێــژەی  86%لــە تێكڕایــی داهاتــی حكومــەت
پێكدەهێنێــت ،كــە داتاكانــی ســەنتەری نیشــتامنی بــۆ
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ئامــار ڕوونیدەكەنــەوە .لــە ســایەی ناجێگیــری ،بــەرز
و نزمییــە گەورەكانــدا ،كــە بــازاڕی وزە بەخۆیــەوە
دەیبینێــت ،بەشــداریكردنی دەرامەتەكانــی نــەوت لــە
بودجــەی گشــتی دەوڵەتــدا لــە مانگــی ئەیلولــی 2015
بــە ڕێــژەی  46%پاشەكشــەی كــرد ،واتــە بەرێــژەی
نیــوەی ســاڵی پێشــوو بەشــداری كــرد  .هــەروەك چــۆن
حكومــەت بــە دەزگا جێبەجێكردنەكانیــەوە لــە مــاوەی
چــوار دەیــەی ڕابــردوودا نەیتوانیــوە فرەجۆرییــەك
لــە ســەرچاوەكانی تــری داهاتــدا بەدیبهێنێــت ،كــە
گەرەنتــی بەردەوامــی و ســەقامگیری ئابــووری واڵت
بــكات.
هاواڵتــی عومامنــی دەكەوێتــە ژێــر فشــارێكی
ئابــووری ڕوو لەزیادبــوو ،بــە شــێوەیەك ئاســتی
داهاتــی ناگونجێــت لەگــەڵ ئاســتەكانی هەڵئاوســانی
هەڵكشــاودا ،ڕووبــەڕووی نادادپــەروەری دەبێـــتەوە لــە
دابەشــكردنی داهاتــدا ،بــە شــێوەیەك جیاوازییەكــی
گــەورە هەیــە لەنێــوان پشــكی تاكــی عومامنــی لــە
تێكڕایــی داهاتــی نەتەوەیــی و لــە نێــوان ئاســتی
داهاتــی ڕاســتەقینەیدا ،كــە دەگاتــە ســێ هێنــدە،
ئەمــەش بۆتــە هــۆی زیادبوونــی ڕێــژەی هــەژاری،
ئەمــەش وایكــردووە ،كــە مەســەلەی ئاســتی نیشــتامنی
و دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی بخاتــە بــەردەم ســەنگی
مەحەكــەوە ،ناڕەزاییەكانــی  2011تەنهــا پێشــەكییەكی
ئاشــتیانە و «نــەرم» بــوون بــۆ شــەپۆلگەلێك ،كــە
بەڕێــوەن لــە ناڕەزایــی و ڕەتكردنــەوە بەهــۆی
كەڵەكەبــوون و فەرامۆشــكردنەوە دەرئەنجامــی
خراپیــان لێبكەوێتــەوە ،بــەاڵم كەرتــی كارپێكــردن
ئەویــش بــە هەمانشــێوە «شــێواندنێكی پەیكــەری»
و كەڵەكەبوونێكــی دواخــراو بەخــۆوە دەبینێــت
لەئەنجامــی سیاســەتە شكســتخواردووەكان لەبــاش
وەبەرهێنانــی تواناكانــی دانیشــتوان ،بــە تایبەتــی

كــە زیاتــر لەنیــوەی ژمــارەی دانیشــتوان لــە الوان و
لەقۆناغــی كاركــردن و بەخشــیندان بڕیــارە كاتیەكانیــش
ســەركەوتوو نەبــوون لــە لەخۆگرتنــی كارگــەری
نیشــتامنیدا ،كــە دەســەاڵت بەكاریهێنــان بــۆ هەڵمژینــی
درێژبوونــەوەی ناڕەزاییــە تــوڕەكان لەســەرەتای
ســاڵی 2011دا .بەڵكــو تــەواو بەپێچەوانــەوە ،ئــەو
سیاســەتە قەیرانەكانــی بــازاڕی كاریــان لەســەر ئاســتی
ڕیشــەییدا قوڵكــردەوە ،بەشــێوەیەك ژمارەیەكــی
زۆر لــە هاواڵتیــان لەكەرتــی تایبــەت كشــانەوە
(پیشەســازی و پیشــەگەری بــە شــێوەیەكی تایبــەت)،
بەڵكــو هەتــا لــە كورســییەكانی خوێندنــی زۆرەملێــی
(ناوەنــدی و ئامادەیــی و بــااڵ) بــۆ قۆســتنەوەی ئــەو
هەالنــەی ،كــە بــە مووچەیەكــی بــاش و گەرەنتیكــراو
فەراهەمكرابــوون .ئەمــە لەكاتێكــدا زۆربــەی
هەلەكانــی دامەزرانــدن ،كــە دەســتەبەركرابوون ،هەتــا
ئێســتاش ،لــە كەرتــی ســەربازی و پۆلیســدان ،ئەمــەش
مانــای چارەســەرێكی سیاســی كاتییــە و بارێكــی ئاڵــۆزە
لەســەر بودجــەی گشــتی ،زیاتــر لــەوەی چارەســەرێكی
ئابــووری بێــت بەشــداری بــكات لــە زیادكردنێكــی
ڕاســتەقینە لــە ئابووریەكــی نیشــتامنی بەرهەمهێنــدا.
ســەرەڕای تێچوونێكــی زۆر بــۆ بەســەربازكردنی
كۆمەڵگــەو دانانــی لەنــاو بــارەگا ســەربازییەكاندا،
لەبــری فێركردنــی و هاندانــی لەســەر ژیانــی مەدەنــی،
فــەزای ئــازاد ،كــراوە ،هۆشــیار و ڕۆشــنبیری.

بواری گشتی

دیارتریــن ســیامكانی گەمــارۆ و زاڵبــوون ،كــە دەســەاڵتی
سیاســی ناوەنــدی لــە عومــان مومارەســەی كــردووە
لــە بــواری گشــتیدا بەدیاردەكەوێــت ،بەهەمــوو
كەرتەكانییــەوە بــە گشــتی .ســەرەڕای خۆمەاڵســدانی
دەســەاڵت لــە دەرنەكەوتنــی بەســیامیەكی
ســەركوتكەرانەوە بــۆ ئازادییــە گشــتییەكان ،ســوربوونی
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لەســەر ئــەوەی خــۆی بــە شــێوەیەكی شارســتانی نیشــان
بــدات ،بەشــێوەیەكی ڕێكخــراو دیســپلین كاری كــردووە
لەســەر ســەرلەنوێ گێڕانــەوەی ئــەو ڕەوشــە ئــارام و
ســەقامگیرەی ،كــە پێــش ناڕەزاییەكانــی ســاڵی 2011ەوە
هەبــوو ،بــۆ ئەمــەش بــە بەردەوامــی كار دەكات ئــەوە
بــە بیــر هاواڵتییەكانــی بێنێتــەوە ،كــە ئــەو واڵتانــەی
بەهــاری عەرەبــی تێیانــدا ڕوویــدا وەك میــر ،لیبیــا،
تونــس ،یەمــەن چیــان بەســەر هــات و ڕووبــەڕووی
چ ئاكامێــك بوونــەوە ئەمــەش لــە رێگــەی گوتــاری
ڕاگەیانــدن ،ئایینــی و ڕۆشــنبیریەكانییەوە .بۆیــە،
دەســەاڵت پەنــای بــۆ شــێوازگەلێكی «داهێــراو» بــرد
بــۆ دانانــی ســنوورێك لــە فراوانبوونــی هەرجموجــوڵ و

ئەم دەسەاڵتە ئاسایشیە وایكردووە دامەزراوەكانی
كۆمەڵگەی مەدەنی و دامەزراوەكانی تری وەك
پەرلەمان و دادوەری ئامادەگییان نەبێـت ،تەنیا
ڕێگە بەبونیادنانی چەند پەیكەرێكی ڕواڵەتی
دراوە لە هەموو كەرتەكاندا ،كە لەژێر چاودێری و
كۆنترۆڵی دەزگا ئەمنیيەكاندایە
چاالكیەكــی مەدەنــی و ڕۆشــنبیری ،بەتایبەتــی لەهەموو
ئــەوەی ،كــە پەیوەنــدی هەیــە بــە مەســەلەی فیكــری و
سیاســییەوە ،لــەم شــێوازانەش:
 بانگهێشــتكردن و لێكۆڵینــەوەی ئاسایشــی ڕاســتەوخۆو بــەردەوام لەگــەڵ ئەوانــەدا ،كــە دەستپێشــخەری
مەدەنــی دەكــەن و دەنگــە ســەربەخۆكان،
ئاگاداركردنەوەیــان لــەوەی كــە مومارەســەی
چاالكیەكــی مۆڵــەت پێنــەدراو دەكــەن و» كۆمەڵگــە
لــەدژی حكومــەت هانــدەدەن» ،ئەمــەش ڕووبــەڕووی
دادگای و زیندانەكانیــان دەكاتــەوە.

ئایدیا دیپلۆماتیك

 دانیشــتەكانی «ئامۆژگاریكــردن» ،كــە ئەفســەریئاسایشــی پســپۆڕ پێــی هەڵدەســن بەجلــی مەدەنیــەوە،
لەگــەڵ هــەر ناوێكــدا ،كــە بەدیــار بكەوێــت لەســەر
مینبەرەكانــی گفتوگــۆی گشــتی لــە ڕێگــەی ئامڕازەكانــی
سۆشــیاڵ میدیــاوە (فەیســبوك ،تویتــەر ،واتــس ئــاپ،
یوتیــوب ،ئینســتاگرام) ئــاگادار دەكرێنــەوە لەســەر
ئەنجامەكانــی ئــەو بیرۆكانــەی كــە دەیخەنــەڕوو.
 دەســتگیركردن و دادگاییكردنــی هــەر كەســێك كــهپرۆتســتۆی مافــی كۆبوونــەوەی ئاشــتیانە بــكات
بــۆ پشــتیوانی دۆســێیەكی گشــتی ،ئاراســتەكردنی
ڕۆژنامــەكان و ئامــڕازە كالســیكییهكانی ڕاگەیانــدن بــە
ناوزڕاندنــی كۆمەاڵیەتــی بەرامبــەر هــەر كەســێك ،كــە
هەســتێت بــەم كارە و بەتاوانكردنــی.
 فشارخســتنە ســەر شــوێنەكانی لەخۆگرتنــی چاالكییــەڕۆشــنبیری و مەدەنییــەكان وەك قاوەخانــەكان،
شــانۆكان ،قوتابخانــەكان و كۆمەڵــەكان بــۆ ئــەوەی
هــاوكار نەبــن لەگــەڵ دەستپێشــخەریە الوانیەكانــدا
تەنهــا دوای بەدەســتهێنانی مۆڵــەت نەبێــت لەالیەنــە
پەیوەندیدارەكانــەوە .هەروەهــا لەمینبــەرە ڕۆشــنبیری
و ڕاگەیاندنــە فەرمیەكانــەوە ڕێگــە نادرێــت تەنهــا
بــە باســكردنی ئــەو بابەتانــەو میوانداریكردنــی
ئــەو كەســایەتیانە ،كــە پێشــوەخت دەســەاڵتەكان
ڕەزامەنــدی لەســەر دەردەبــڕن.
 بەرتەســكردنەوەی بازنــەی پشــتیوانی دارایــی،بــەوەی ڕێگــە بــە كۆمپانیــاكان نەدرێــت پشــتیوانی
هــەر بیرۆكەیــەك نــەكات ،كــە لــەدەرەوەی مۆڵەتــی
دەســەاڵتەوە بێــت.
 چاودێریكــردن و بەدواداچــوون بــۆ هــەر ڕاوبۆچوونێــك كــە پێچەوانــەی ڕای فەرمــی بێــت لــە
ناوخــۆداو ڕووبەڕووكردنەوەیــان لەگــەڵ یاســادا
(بەپێــی یاســای چاپەمەنییــەكان و باڵوكردنــەوە ،یاســای
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پەیوەندییــەكان ،یاســای تاوانــە ئەلكرتۆنییــەكان)،
تەرخانكردنــی ژمارەیــەك لــە فەرمانبــەران» ،ئەركییــان
نووســینی هــەر شــتێكە ببێتــە هــۆی كەمكردنــەوە لــە
گرنگــی ئــەم ڕاوبۆچوونانــە ،زەفەربــردن بــەوەی كــە
دەرییــان دەبڕێــت.
لــە نێــوان ئارەزوو بۆ گۆڕان و توانا

بۆ گۆڕان

كەواتــە ،ڕەوشــەكە ئاشــكرایە ،لــە توانامانــدا نییــە
بیــر لــە پرســیاری گــۆڕان و ئاینــدەی بكەینــەوە
لــە سوڵتاننشــینی عومانــدا بــەدوور لــە ســەرلەنوێ
تێگەیشــتنەوە لــە دۆســێكانی پێشــوو ،بەشــێوەیەكی
جــدی و ڕیشــەیی .چونكــە شــێوەكانی گــۆڕان پەیوەســن
بــە لێپرســینەوەی دەوڵەتــەوە ،نــەك بــە وەاڵمــە
ئامادەكراوەكانــەوە كــە دەســەاڵتی سیاســی پێشكەشــی
كــردون و دەیانــكات لــە بــارەی خۆیــەوە لــە مــاوەی
چــوار دەیــەی ڕابــردودا .ئــەم وەاڵمانــەش لەڕەوشــی
عومامنیــدا گــۆڕاون بــۆ « دەوڵەتــی دەســەاڵت» كــە

بەرپایــە ،هەژمونــدارە ،تــا ئــەو ڕادەی مەترســیەكی
ڕاســتەقینەی درووســتكردوە لەســەر ڕەوشــی
ئێســتای دەوڵــەت و بوونــی ،پاشــانیش لەســەر ئــەو
هاواڵتییانــەی كــە چاوەڕوانــی پاراســتنی ئازادییەكانــی
تــاك ،ڕێزگرتــن لــە بــواری تایبەتیــان و دەســتەبەركردنی
مافەكانیــان دهكــهن لــە بەشــداریكردن لــە
درووســتكردنی بڕیــاردا ،پارێزگاریكــردن لــە بەهاكانــی
دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی ،دادپــەروەری ،دابەشــكردنی
دادپەروەرانــەی ســامان و چارەســەركردنی گەندەڵــی،
دەســتبەری ژیانێكــی ڕێــزدار و ســەقامگیر بــۆ مــرۆڤ
لــە قۆناغــی ئێســتاو بــۆ نەوەكانــی ئاینــدە.
لێپرســینەوەی دەوڵەتیــش ویســتێكی میللــی
دەخوازێــت ،هــەروەك چــۆن ئاینــدەی گــۆڕان لــە
عومــان لــە قۆناغــی ئاینــدەدا بەســراوەتەوە بــەم
ویســتەوە :ویســتی گەلێــك خــاوەن بڕیــاری خــۆی
بێــت لــە بوونیاتنانــی دەوڵەتەكەیــدا ،كــە پارێــزەری
ئازادییــەكان بێــت ،پاســەوانی مافەكانــی مــرۆڤ
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بێــت ،بەشــێوەیەكی دیموكراســیانە بــڕوات بەڕێــوە،
بەئامانەتــەوە چاودێــری دەســەاڵتەكانی بــكات،
لێپرســینەوە لەدامەزراوەكانــی و تاكەكانــی بــە پاكــی
و شــەفافیەتەوە بــكات ،بــێ چاوەڕوانیكردنــی هیــچ
خــەاڵت و شاباشــێك لەالیــەن تــاك یــان دەســەاڵتەوە
پێــی بدرێــت ،مێــژووی مرۆییــش پێامندەڵێــت :هیــچ
ســتەمكارێك نییــە بووبێتــە دیموكراســی و مانــەوەی
لــە دەســەاڵتدا زامنكــراو بووبێــت ،ئەزموونــی
مرۆییــش شــتێكی وای تێــدا نابینیتــەوە دەســەاڵتێك،
كــە ڕۆچووبێــت لــە ئیمتیازاتــەكان ،گەندەڵــی و
دەســتگرتن بەســەر ســامانەكاندا هاتبێــت لــە پێنــاو
بوونیادنانــی دەوڵەتــی یاســاو دامەزراوەكانــدا ســازش
بــكات .ئاینــدەی گــۆڕان لــە عومانــی ئەمــڕۆدا ،بــە
تەنهــا پەیوەســت نابێــت بــە ویســتی گەلــەوە بــۆ
گــۆڕان ،بەڵكــو بــە توانــاوە لەســەر ئــەم گۆڕانــە .ئــەو
كەلێنــە ئەســتەم و دژوارەش ،كــە لــە نێــوان ئــارەزو و

ئایدیا دیپلۆماتیك

توانــادا هەیــە ،دەكرێــت بەمشــێوەیەی خــوارەوە پــڕ
بكرێتــەوە:

دەســتوورێكی نیشتمانی

دەســەاڵت ،هــەر دەســەاڵتێك پێویســتی بــە كۆكبــوون
و گونجــان هەیــە بــۆ ئــەوەی بــژی و ســەركەوتووبێت،
كــە بنچینــەی یەكێتــی و هێــزو توانســتیەتی.
لێــرەوە ،میكانیزمــی گرێبەســت لەنێــوان خەڵكــدا
دێتەئــاراوە بــۆ بەڕێوەبەردنــی كاروبارەكانــی دەوڵــەت.
دەســەاڵتی سیاســیش لەعومــان داواكاریــەكان بــۆ
دانانــی دەســتورێكی نیشــتامنی فەرامــۆش بــكات،
كــە خەڵــك تێیــدا ســەرچاوەی دەســەاڵتەكان بێــت،
لەرێگــەی دامــەزراوە ســەربەخۆكانیەوە مومارەســەی
بــكات ،چاودێــری و لێپێچینــەوە لەیەكــر بكــەن،
لەڕێگەیــەوە پارێــزگاری لــە بەهاكانــی هاونیشــتامنی
بــوون ،دادپــەروەری ،یەكســانی ،فرەیــی بكرێــت و
بەردەوامــی بــۆی فەراهــەم بــكات ،ئیــدی لەســەر
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ئاســتی دەقــەكان بێــت یــان مومارەســەكان .ناشــكرێت
پاســاوەكانی وەك « پێنەگەیشــن» یــان « یەكێتــی
نیشــتامنی» یــان « لەپێشــیەكانی گەشــەپێدان» بــۆ
ماوەیەكــی درێــژ خۆڕاگربــن بــۆ گەیشــتنە ئــەو قۆناغــە.
ئازادییــەكان و مافەكانــی مــرۆڤ دەرككــراو نابــن هەتــا
پرۆتســتۆ نەكرێــن ،بەڵكــو بەخراپــی بەكاردەهێرنێــن،
ســەرلەنوێ و چەندینجــار دووبــارە دەكرێنــەوە ،چــاو
بــە ئامــڕازەكان و شــێوازەكانی ســەقامگیربوونیدا
دەخشــێرنێتەوە ،خەڵــك دڵنیــا نابێــت لێــی تەنهــا لــە
ڕێگــەی فێربوونــەوە نەبێــت لــە ئەزموونــی كــرداری،
بــە شــێوەیەكی مەیدانــی ،نــەك لــە وەهــم و خەیاڵــی
پیاوانــی دەســەاڵتەوە.

ئاسایشی مرۆیی

چەمكــی تەقلیــدی بــۆ ئاسایشــێك ،كــە بەرپــا بێــت
لەســەر چاودێــری ،كۆنرتۆڵكــردن ،زاڵبــوون و چوونــە نــاو
ژیانــی كەســی خەڵكــەوە ،كۆمەڵگــە پێشــكەوتوەكان
لــە زووەوە تێیانپەڕانــدوە بــۆ چەمكێكــی فراوانــرو
بــە بەزەییــر بــۆ ئاسایشــی مرۆیــی .ئــەو ئاسایشــەش،
كــە خزمەتــی دەوڵــەت دەكات و بــەرزی دەكاتــەوە
بریتــی نییــە لــە ئاسایشــی دەوڵــەت ،بەڵكــو بریتییــە
لــە ئاسایشــی مــرۆڤ و لەوێــوە ســەرچاوە دەگرێــت
كــە مــرۆڤ بەهایەكــە لــە خۆیــدا .هەمــوو ئامــڕازەكان
دەســتەبەر دەكرێــن بــۆی كــەوا گەرەنتــی ئاسایشــی
ئابــووری ،فێــركاری ،سیاســی ،خۆراكــی ،تەندروســتی،
ژینگەیــی و ڕۆشــنبیری دەكــەن ،هەروەهــا پاراســتنی
لــە هــەر توندوتیژییــەك دەكرێتەســەری ،ئیــدی لــە
الیــەن تاكەكانــی تــرەوە بێــت یــان لــە ڕێگــەی خــودی
دامەزراوەكانــی دەوڵەتــەوە بێــت.

فێركردنێكی هاوچەرخ

واڵتــی عومــان پێویســتی بــە فێركردنێكــی مەدەنــی
هەیــە ،كــە پێوەرەكانــی كوالێتــی و دەرهاویشــتەكانی

دەخاتــە پێــش چــاوی ،نەوەكانــی دواتــر پێدەگەیەنێــت،
پێگەیاندنێكــی مەعریفــی لەســەر ڕۆشــنبیری
لێپرســینەوە ،ڕەخنــە و توێژینــەوەی زانســتی جــددی،
فێركردنێــك كــە هونــەر ،ئیســتاتیكاو فەلســەفەیان پــێ
ئاشــنا دەكات وەك كۆمەڵــە پێدراوێكــی پێویســت بــۆ
تێگەیشــتنی ژیــان و بــوون ،تێیانــدا بەهــا ئەخالقییــە
مرۆییــە گــەورەكان و هاوبەشــەكانیان تێــدا دەچێنێــت
لەگــەڵ باقــی خەڵكــی تــر لــەم جیهانــەدا ،بەهاكانــی
ئــازادی ،دادپــەروەری ،یەكســانی ،فرەیــی ،گفتوگــۆ،
قبوڵكردنــی هەمــوو جــۆرە ڕۆشــنبیری ،ڕاو بۆچــوون و
ئایینــەكان.
مەعریفەی ئابووری

ئەزموونــی دەیەكانــی ڕابــردوو ،كارەســاتی پشتبەســتنی
تەواوەتیــان بــە یــەك ســەرچاوەی وەكــو نــەوت
ڕونكردۆتــەوە ،هیــچ ئابووریەكیــش ڕزگاری نابێــت لــە
یارییەكانــی خواســت و خســتنەڕوو ،ڕوبەڕوبونــەوەی
مەترســییەكانی بێامیــە بــوون ،بێبــازاڕی ،هەڵئاوســان و
لەناوبردنــی ژیــان مــرۆڤ تەنهــا بــە وەبەرهێنــان نەبێــت
لــە مرۆڤــدا .بونیادنانــی ئابووریەكــی نیشــتامنی ،كــە
لەســەر مەعریفــە بونیادنرابێــت ،لــە ڕووی شــایاندن،
توێژینــەوە ،بەرهەمهێنانــەوە ،وەك پێویســت
هەبوونــی بــاوەڕ دەخوازێــت بــە دەوڵەتــی مافــەكان و
ئازادییــەكان ،كــە دارایــی گشــتی دەپارێزێــت ،ناهێڵێــت
تەخشــانی پــێ بكرێــت بــۆ ئیمتیازاتــەكان ،زیادەكانــی
وەبەردەهێنێتــەوە ،بەشــێوەیەكی دانایانــە ئاراســتەی
دەكاتــەوە بــۆ ژیانــی خەڵــك ،هەمــوو ئاســتەنگەكان
دەبەزێنێــت لەپێنــاو فێركردنیــان ،تەندروســتیان،
توێژینەوەیــان و بەرهەمییــان.

كۆمەڵگەیەكــی مەدەنی كار

گــۆڕان دروســت نابێــت تەنهــا بــە كــردار نەبێــت،
وەرچەرخانــی دیموكراســیش بــۆ واڵتــان بریتیــە لــە
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ئەنجامــی كەڵكەبوونــی كارامەییــە بەدەســتهاتووەكان
بــۆ كۆمەڵگــە مەدەنــی و تاكەكانــی .هەمــوو ئــەو
ئاســتەنگانەی لەالیــەن دەســەاڵتەوە ئەمــڕۆ دانــراون
لەبــەردەم گەشــەی رسوشــتی و ئاسایشــی كۆمەڵگــەی
مەدەنــی عومانیــدا پێویســتە نەگۆڕێــن بــۆ ئاســتە
نەگۆڕێــن بــۆ ئاســتەنگەلێك لەبــەردەم پێشــكەوتن
و خەبــات لەپێنــاو گۆڕانــدا بەڵكــو ئەوانــە كۆمەڵــە
ڕووبەڕووبوونەوەیەكــن هانــی ئەوانــە دەدات لــەو
بــوارەدا كاردەكــەن ،بــۆ ئــەوەی بەردەوامــن لەســەر
داهێنانــی بیرۆكــەی نــوێ و داهێــراو و بەردەوامــدا لــە
پێنــاو گۆڕانــی خواســراودا.

كۆتایی

ئەمــڕۆ عومانییــەكان دەرك بــەوە دەكــەن خاوەنــی
كۆمەڵێــك توانســن ،كــە پاڵپشــتی ویســتی میللییــان
دەكات لەئاینــدەی پڕۆســەی گۆڕانــدا لــە واڵتەكەیــان،
ئــەو پێكــەوە ژیــان و گونجانــەی ،كــە توێــژە
جیاوازەكانــی كۆمەڵگــەی عومامنــی هەیانــە ،وایــان
لێــدەكات بونیــادی دەوڵەتــە مەدەنیەكەیــان بنێــن،
كــە بااڵدەبێــت بەســەر تایفەگەریــی ،هۆزگەرایــی
و مەزهەبگەراییــدا .ئاشــتی كۆمەاڵیەتــی ،تەبایــی
نیشــتامنی ،گەشــەپێدانی مرۆیــی ،كــە خەڵــك تێیــدا ژیان
لــە مــاوەی فەرمانڕەوایــی ســوڵتان قابوســدا ،دەكرێــت
لــە  45ســاڵی ڕابــردوودا بكرێتــە بناغەیەكــی پتــەو و
ســەقامگیر بــۆ دەســتكردن بــە دامەزراندنــی دەوڵەتــی
مافــەكان و ئازادییــەكان ،نــەك بــە چاوەڕوانكردنــی
بڕیارێكــی ســەرەوەی دەســەاڵت ،كــە بانگەشــە بــۆ
ئــەوە دەكات كــە هێشــتا « دەوڵــەت پێنەگەیشــتووە»،
نــە لــە ڕێگــەی دەســتوەردانی دەرەكییــەوە كــە بــە
دڵنیاییــەوە بــە خۆڕایــی نابێــت ،نــە بەچاوەڕوانــی
ئــەو كەســانەی كــە ســوودمەندن لــە ڕەوشــی ئێســتا،
بەڵكــو بــە بەردەوامــی خەباتــی ئاشــتیانە ،داڕشــتنی
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سیاســەتێكی پابەنــد بــە مافــە مەدەنــی ،ڕۆشــنبیری،
ئابــوری ،كۆمەاڵیەتــی و سیاســیەكانەوە ،پاراســتنی
بەرژەوەندیــە گشــتییەكان و هەلەكانــی نەوەكانــی
داهاتــووی.

* ســعید ســلطان الهاشــمی – توێژەرێكــی
عو ما نیــە
پەراوێزەكان
 - 1هنــری لوفیفــر ،الدولــە والســلطة ،وەرگێڕانــی:
حســن أحجیــج ،گۆڤــاری فكــر ونقد  .1997بەردەســتە
لــەم لینكــەدا:
/org.hekmah//:httpالدولە-والســلطە-

هنــری

لو فیفــر
 - 2ســعید ســلطان الهاشــمی ،عمــان اإلنســان
والســلطە :قــراءة ممهــدە لفهــم المشــهد السیاســی
العمانــی المعاصــر) ،بیــروت :مركــز دراســات الوحــدە
العربیــە ،الطبعــة الثانیــة  ،2015ص .53
 - 3بــۆ وردەكاری زیاتــر بڕوانــە :بســمە مبــارك
ســعید ،التجربــە الدســتوریە فــی عمــان ،بیــروت:
مركــز دراســات الوحــدە العربیــە.2013 ،
 - 4مجموعــە مؤلفیــن ،الربیــع العمانــی :قــراءة فــی
الــدالالت والســیاقات .تحریــر أعــداد :ســعید ســلطان
الهاشــمی ،بیــروت :دار الفارابــی ،2013 ،ص .369
 - 5التقریــر علی الرابط:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/
_reports/270/hdr_2010_en_complete
reprint.pdf
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بودجهی دهوڵهت یان (موازهنهی حكومیی) بریتی ه ل ه بهڵگهنامهیهكی فهڕمی ،ك ه تیایدا تێكڕای
داهاتهكان و خهرجیی ه پێشنیاركراوهكان بۆ ساڵی دارایی لهالیهن حكومهتهو ه دهخرێتهڕوو ،ك ه
وهك ههمیش ه دهسهاڵتی یاسادانان ل ه واڵت (پهرلهمان) پهسهندی دهكات و دهنگی لهسهر دهدات.
سهرۆكی واڵت یان سهرۆكی جێبهجێكاری ئاژانسێكی حكومی ،ك ه به گشتی وهزیری دارایی ه
بودجهی گشتی بۆ خهڵكی واڵتهكه دهخاتهڕوو .ههروهها بودج ه ب ه بهیاننامهی دارایی سااڵنهی
ههر واڵتێك دهناسرێت ،ب ه واتایهكی تر ،ئهم بهڵگهنامهی ه بریتی ه ل ه پێشنیارو پێشبینییهكانی
حكومهت بۆ تێكڕای داهاتهكان و خهرجییه حكومی ه پێشبینیكراوهكان بۆ ساڵی دارایی داهاتوو.
بۆ نموون ه چهند جۆرێكی دیاریكراو ل ه داهاتهكان ههیه ،ك ه دهكرێت بسهپێنرێت و ل ه خهڵك
كۆبكرێتهوه .باجی خانووبهر ه و موڵك زۆر جار دهبێت ه بناغهی داهاتهكانی شارهوانییهكان و
پارێزگاكان ،بهاڵم باجی فرۆشتنهكان یان باجی دهرامهت و كۆمپانیاكان ب ه گشتی دهبێت ه
بناغ ه بۆ داهاتهكانی دهوڵهت .دهوترێت بودج ه هاوسهنگ دهبێت ئهگهر بهرامبهر بێت ب ه
تێكڕای خهرجییهكان و كۆی داهاتهكان.

مهبهست له تێكڕای داهـــاتی نـــاوخۆ

بریتیــه لــه بههــای كۆتایــی بازاڕیــی ههمــوو كااڵو
خزمهتگوزارییــهك ،كــه بــه شــێوهیهكی لۆكاڵــی دانــی
پێــدا دهنرێــت و ل ـه ماوهیهكــی زهمهنــی دیاریكــراودا
لهنــاو دهوڵهتێــك بهرهــهم دههێرنێــت .زۆرجــار
تێكــڕای داهاتــی تاكهكــهس دهبێتــه هێــاو نیشــانه
بــۆ ئاســتی بژێــوی هاواڵتیــان .داهاتــی تاكهكــهس لــه
تێكــڕای داهاتــی ناوخــۆ نابێت ـه پێــوهر بــۆ دیاریكردنــی
داهاتــی تاكهكــهس .بهپێــی تیــۆری ئابــووری ،كــۆی
بهركهوتــهی ناوخۆیــی تــاك بــه تهواوهتــی یهكســانه
لهگــهڵ تێكــڕای داهاتــی تاكهكــهس لــه داهاتــی
ناوخۆیــی .تێكــڕای داهاتــی ناوخۆیــی پهیوهســته بــه
داتــاو ژمێركارییــه نهتهوهییهكانــهوه ،كــه یهكێكــه لــه
ئایدیا دیپلۆماتیك

بنهماكانــی ئابــووری گشــتی دهوڵ ـهت .ب ـه شــێوهیهكی
گشــتی داهاتــهكان و بودجــهی واڵتانــی جیهــان بــه
گوێــرهی گهشــهی ئابــووری و بازرگانــی و هاوســهنگی
ل ـه ت ـهرازووی پێــدان ،واتــا هاوتاكردنــی نێــوان داهــات
و خهرجییــهكان گۆڕانــی بهســهردا دێــت و دهبێتــه
ئاماژەیهكــی ئهرێنــی بــه ئاراســتهی گهشهســهندن
و بووژانــهوهی ئــهو واڵتــه لــه ڕووی ئابوورییــهوه،
ئهمــه جگــه لــه كهمبوونــهوهی كورتهێنــان بودجــه،
خهرجییهكانــی ناوخــۆ ،بهرزكردبوونــهوهی داهاتــی
تاكهكــهس ،كهمبوونــهوهی بێــكاری و هــهژاری.
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سهرچاوه:
ویكیپیدیا

مەترسییەكانی «كەلێنی ژمارەیی»

شۆڕشی زانیاری و جەنگە
گریمانییەکانی داهاتوو
د .ئیسماعیل سەبری موقەلید
وەرگێڕانی :زانا كەریم
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«شۆڕشی پەیوەندییەكان» بووەتە نیشانەیەكی جیاكەرەوەی ئەم چاخەمان
كە بە «چاخی زانیاری» دەناسرێت .ئەم شۆڕشە ،بە ڕوانین لەو گۆڕانكارییە
ڕیشە قواڵنەی لە بــوارە جیاوازەكانی ژیانی نێودەوڵەتی هەنووكەدا
هێناویەتییە بــوون ،ڕەهەندگەلێكی هەیە كە هەموو سنوورەكانی
پێشبینیكردنی تێپەڕاندووە .لە سایەی ئەو ناكۆكییانەی لە جیهاندا هەن و
د .ئیسماعیل موقەلید

بە جیاوازیی ئاستی زانستی و توانای جۆراوجۆرییەوە تەشەنە دەكەن ،ڕەنگە

دەوڵەتان لەبری چەكە «كالسیكی»ـە ناسراوەكان ،بەهۆی چەكی زانیارییەوە وێرانكارییەكی
سەراپاگیر ئەنجام بدەن.

جیهانــی ئەمــڕۆ لــە قۆناغێكــی نوێــی پێشــكەوتنی
تەکنەلۆژیــدا دەژی ،كــە ئەنجــام و پوختــەی ســێ
شۆڕشــی تێــدا ئامێــزان بــووە ،ئەوانیــش :شۆڕشــی
زانیــاری ،واتــا ئــەو بــڕە بێشــومارەی مەعریفــە لــە
پســپۆڕیی جۆراوجــۆردا و بــە زمانگەلــی جیــاواز
كــە بەهــۆی تەکنەلۆژیــای زانیارییــەوە دەتوانرێــت
كۆنــرۆڵ بكرێــت؛ شۆڕشــی ئامڕازەكانــی پەیوەنــدی ،كــە
خــۆی لــە تەکنەلۆژیــای پەیوەندیــی نوێــدا دەبینێتــەوە
و كۆڵەكەكانیشــی مانگــە دەســتكردەكان و فایبــەر
ئۆپتیــک ( )Fiber Opticو شۆڕشــی كۆمپیوتــەرە
ئەلیكرتۆنییەكانــە ،كــە ســەرییان بــە دوا بوارەكانــی
ژیانــدا كــردووە .تــۆڕی «ئینتەرنێــت»ی جیهانــی،
گەوهــەری ئــەم ئامێزانبوونــە دەنوێنێــت ،ئــەم تــۆڕە
بــە شــێوەیەكی زۆر ڕێكخــراو ئــەو زانیارییانــەی
تێــدا هەڵدەگیرێــت كــە لــە ژمارەیەكــی بێشــوماری
تۆڕەكانــی زانیارییــەوە دێــن و پاشــان تەكنیكەكانــی
پەیوەندیــی پێشــكەوتووی وەك مانگــە دەســتكردەكان

ئایدیا دیپلۆماتیك

و ئەوانیــر بــۆ ســەدان ملیــۆن بەكارهێنــەری تــری
ئــەم تــۆڕەی دەگوازنــەوە .شــایانی ئامــاژە پێدانــە كــە
شۆڕشــی تەکنەلۆژیــای پەیوەنــدی لەگــەڵ شۆڕشــی
تەکنەلۆژیــای زانیاریــدا هــاوڕەوت بــوو ،هــەروەك
ئەمــەی دواییــان (شۆڕشــی تەکنەلۆژیــای زانیــاری)
لــە دەرەنجامــی تەقینــەوەی زانیــاری و كەڵەكەبوونــی
بەرهەمــی مەعریفــی لــە بــوار و پســپۆڕییە
جیاوازەكانــدا هاتــە ئــاراوە و ئەمــەش زەرورەتــی
زاڵبوونێكــی باشــری بەســەر لێشــاوی زانیارییــەكان و
فەراهەمكردنیانــی بــۆ لێكۆڵــەرەوان و بڕیاربەدەســتان
بــە كورترتیــن كات و كەمرتیــن تێچــوون هێناوەتــە
ئــاراوە لــە ڕێگــەی داهێنانــی میكانیزمــی ڕێكخســتنی
نــوێ كــە بــە پلــەی یــەك پشــت بــە كۆمپیوتــەر
دەبەســتێت ،و بەكارهێنانــی تەکنەلۆژیــای پەیوەنــدی
بــۆ پشــتیوانیی دامەزراوەكانــی زانیــاری و گەشــەپێدان
و باڵوكردنــەوەی ڕاژەكانــی بــە كیشــوەرەكاندا.
زیادبوونــی زانیــاری دەبێتــە هــۆی زیاتــر پێشــكەوتنی
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تەکنەلۆژیــای زانیــاری كــە الی خۆیــەوە سەردەكێشــێ 
ت
بــۆ لەدایكبــوون و كەڵەكەبوونــی زانیــاری بــە
شــێوەیەكی پێوانەیــی بێســنوور .پاشــان لەتوانــادا نییــە
تەکنەلۆژیــای زانیــاری لــە تەکنەلۆژیــای پەیوەنــدی
جیابكرێتــەوە ،چونكــە پێڕۆیەكــی ژمارەیــی (النظــام
الرقمــي) كــە پێڕۆكانــی پەیوەنــدی پێــی گەیشــتووە،
كۆیكردوونەتــەوە و بەمــەش تۆڕەكانــی پەیوەنــدی و
تۆڕەكانــی زانیــاری پێكــەوە تێهەڵكێــش بــوون.
هەڵكشــانی زانیاریگەریی سنووربڕ

ڕاڤەكردنــی پێشــكەوتنە هەنووكەییــەكان لــە كایــەی
تەکنەلۆژیــای پەیوەندییەكانــدا ڕوونیدەكاتــەوە
كــە جیهــان لــە ئێســتادا بــە قۆناغێكــی نوێــی
تەکنەلۆژیــای پەیوەندیگیریــدا گــوزەر دەكات ،ئەویــش
بەكارهێنانــی زیاتــر لــە تەکنەلۆژیایەكــی پەیوەندییــە
بــۆ گواســتنەوەی پەیــام بــۆ كەســانی بەئامانــج گیــراو،
لەبــەر ئەمــەش پێیدەوترێــت «قۆناغــی تەکنەلۆژیــای
پەیوەنــدی فــرە نێوەنــدكار» و بــە نــاوی «تەکنەلۆژیــای
پەیوەنــدی كارلێكەریــی» یــان «قۆناغــی تەکنەلۆژیــای
بااڵدەســت» دەنارسێــت و لــە پێشــكەوتنیدا پشــت بــە
دوا نــەوەی كۆمپیوتــەرە ئەلیكرتۆنییــەكان دەبەســتێت،
كــە ســەرباری فایبــەر ئۆپتیــک و تیشــكی لێــزەر و
مانگــە دەســتكردەكان پێــڕۆی زیرەكیــی دەســتكرد
(الــذكاء الصناعــي) لەخۆدەگرێــت.
كەســانێك فراوانبوونــی بێشــوماری نێودەوڵەتیانــەی
بــوار و ســەرچاوەكانی چاالكیــی زانیاریگــەری بــە
بەرەنجامــی كارلێكکردنــی نێــوان دوو پڕۆســە دادەنێــن
كــە بــە توونــدی پێكــەوە پەیوەســن ئەوانیــش :بەزاندنی
بازرگانییانــەی ســنووری نەتەوەیــی و هەڵكشــانی
زانیاریگەریــی دەوڵەتبــڕن .یەكەمیــان بنەمــا و
تەوەرەكانــی لــە چاالكیــی كۆمپانیــا فرەنەتەوەكانــدا
دەبینێتــەوە ،لــە كاتێكــدا پڕۆســەی دووەم ڕەنگدانــەوەی

ئــەو پێشــكەوتنە ڕیشــەییانەیە كــە بەســەر ئامڕازەكانــی
هەڵگرتــن و مامەڵەكــردن و گێڕانــەوەی زانیارییــەكان
و گەشــەی خێــرا لــە تەکنەلۆژیــای پەیوەندیــدا بــە
بەكارهێنانــی مایكرۆوەیــڤ و ڕیشــاڵی بینینــی و
مانگــە دەســتكردەكاندا هاتــووە .ئــەم بەیەكداچوونــە
لــە نێــوان هــەردوو دیــاردەی بەزاندنــی بازرگانیانــە
و زانیارییانــەی ســنوری نەتەوەیــی گەلێــك گیــروگازی
وروژانــدووە ،كــە پەیوەنــدی بــە گەلێــك لــە بــوارە
ژیانیەكانــەوە هەیــە و بەشــێوەیەك لەشــێوەكان كار لــە
ســەراپای بوارەكانــی چاالكــی نێودەوڵەتــی و مرۆیــی
دەكات ،لەســەر ئەمــەوە دەتوانرێــت بگووترێــت
كــە دیارتریــن كاریگــەری ئــەم شۆڕشــە (لەهــەردوو
ڕووەكەیــدا زانیــاری و پەیوەنــدی) گەردوونگیــری یــان
جیهانگیرییــە ،بەجۆرێــك ژینگــەی بناغەیــی نوێــی
ئامڕازەكانــی پەیوەنــدی بووەتــە ژینگەیەكــی جیهانیــی
گەلێــك فــراوان.
ئــەم شۆڕشــە هــەروەك چــۆن الیەنــی ئەرێنیــی زۆری
هەیــە ،الیەنــی خــراپ و نەرێنیشــی هەیــە ،لەپێــش
هەمووشــیانەوە ئەوەیــە كــە بــە «نەبوونــی ئاسایشــی
زانیــاری» دەنارسێــت ،واتــا توانــای ســمین (اخــراق)ی
بنكــە و كۆمپیوتــەر و تــۆڕی زانیارییــەكان بــە ڤایرۆســە
وێرانكــەرەكان .ئەمــەش دەبێتــە هــۆی لەناوچوونــی
ئــەو پشــتیوان و زانیارییــە هەڵگیــراوە بێشــوومارانەی
كــە گرنگییەكــی لەڕادەبــەدەری هەیــە و لــە هەمووشــی
مەترســیداتر ئەوەیــە كــە ڕەنگــە قەرەبووكردنــەوە و
گێڕانــەوەی كاری نەكــردە بێــت .چەنــد لێكۆڵینەوەیــەك
ئامــاژە بــەوە دەدەن كــە وێــڕای زیادبوونــی هەلــی
دەستڕاگەیشــتنی دەوڵەتــە تــازە گەشــەكردووەكان بــە
بەرهەمەكانــی تەکنەلۆژیــای زانیــاری و پەیوەندییــەكان
–هەندێكیــان بــە تێكڕایەكــی بــەرز ،ئــەوا كەلێنەكــە ،بــە
تێپەڕینــی كات فرەتــر و فراوانــر دەبێــت لــە هەریەكــە
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لــە تەكنیكەكانــی زانیــاری و پەیوەندییەكانــدا لــە
نێــوان دەوڵەتــە دەوڵەمەنــد و دەوڵەتــە هەژارەكانــدا.
هەروەهــا دەركەوتــووە كــە جیاوازییــەك هەیــە لــە
ئاســتی ئەدائــی زانیــاری و پەیوەندییــەكان لەنێــوان
دەوڵەتــە تــازە گەشــەكردووەكاندا ،وێــڕای لێكچونــی
بونیــادە ئابوورییــەكان و ئاســتەكانی داهــات تێیانــدا.
تەكنیكەكانــی زانیــاری و پەیوەنــدی ،پێویســتی بــە
فەراهەمبوونــی ســەرچاوەی ســەرەكی هەیــە كــە بریتین
لــە :پــەروەردە و فێربوونێكــی نــاوازە ،ژێرخانێكــی لەبــار
و کۆسیســتەمێك لــە دامــەزراوە ســەقامگیرەكان .بەب ـێ
ئــەم ســێ ســەرچاوەیە كەلێنــی زانیــاری و ژمارەیــی
لەنێــوان دەوڵەمەنــدان و هەژارانــدا فرەتــر دەبێــت ،و
بــە رسوشــتی بــار هــەژاران زەرەرمەنــد تــرن .شــاراوە
نییــە بەردەوامبوونــی ئــەوەی بــە «كەلێنــی ژمارەیــی»
ناودێــر دەكرێــت لەســەر ئاســتی دەوڵەتــان ،جیهــان
تووشــی گرفتــی گــەورە دەكات .ئــەو توێژەرانــە الیەنــە
نەرێنییەكانــی دۆخــی هەنووكــە پوختدەكەنــەوە
و دەڵێــن ترســناكرتینیان مەترســی ناهۆشــیارییە
بەرامبــەر رسوشــتی گۆڕانكارییــە ڕیشــەییە قوڵەكانــی
گواســتنەوەی ســەراپای كۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــۆ
چاخــی زانیارییــەكان .پــاش ئەمــەش مەترســییەكی
تــر دێــت ،كــە لــە ئاوێتهبوونــی ناهۆشــیارانەی
تــۆڕی زانیــاری و پەیوەندییــە گەردوونییەكانــەوە
هەڵدەقوڵێــت و دەوڵەتــە تازەگەشــەكردووەكان ،بــە
هــۆی ئــەو کورتهێنانــەی بەدەســتیەوە دەناڵێنــن لــە
كادری مرۆیــی و لێهاتوویــی ڕێكخســن توانایــان نییــە
لێهاتووانــە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكــەن و كەلتورییــان لــە
هەوڵــە دەرەكییەكانــی ســمین بپارێــزن ...هتــد.
بــە كورتــی ،بەهــۆی ئــەم دەوڵەمەندبوونــە بێســنوورەی
شــێوە و جۆرێتــی و جێبەجێكردنــی ســەرجەم
ســەرچاوەی زانیارییەكانــەوە ،دەمــەزراوە ســەربازی و
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مەدەنییــەكان ئێســتا بــەو چەمكانــەدا دەچنــەوە ،كــە
لــە قۆناغــی پێــش ئــەم شۆڕشــەدا باوبــوون و دووبــارە
هەڵیــان دەســەنگێننەوە.

جەنگی زیــرەك بە چەكی نەبینراو

لێكۆڵینــەوەی قــوڵ لــەو بارودۆخــەی بــە كاریگەریــی
شۆڕشــی زانیــاری و پەیوەندییــەكان لــە ئێســتادا
پێشــهاتووە بایەخێكــی زۆری هەیــە ،جەنگــەكان و
ئــەو كاولكارییــە ســەراپاگیرەی لێــی جێدەمێنێــت،
هەندێــك جــار چەكــی ناوەكــی تێــدا بەكاردەهێرنێــت،
ڕەنگــە لــە بــری چەكــە «كالســیكییە» بــاوەکان ،پەنــا
وەبــەر وێرانكارییەكــی فــراوان ببــات بــە هــۆی چەكــی
زانیارییــەوە و منوونــەی ئــەم جــۆرە وەرچەرخانــە ئەگەر
بێــت و لــە واقیعــدا ڕووبــدات دەبێتــە كودەتایەكــی
شۆڕشــگێڕی زۆر مەترســیدار بــە هەمــوو پێوەرێــك.
پالندانــان بــۆ ئــەم جــۆرە پێشــكەوتووەی جەنگــە
نێودەوڵەتییــەكان (جەنگــی زانیاریــی وێرانــكار،
هەروەهــا بــە جەنگــی ژمارەییــش وەســفدەكرێت)،
وەرچەرخــان بــە ئاراســتەی دیزاینــی کۆسیســتەمێکی
داهێــراو لــە ڕێســا و ئامــڕازەکان دەســەپێنێت كــە
بتوانرێــت پشــتی پێببەســرێت لــە بەڕێوەبردنــی
ئــەو جەنگانــەدا ،چ جەنگــی هێرشــردن بێــت یــان
جەنگــی بەرگریكــردن .بەگوێــرەی ئەمــە جەنگــە
نوێیەكانــی داهاتــوو بــەوە دەنارسێتــەوە كــە بــە
چەكێــك دەكرێــت خاوەنــی توانایەكــی بێســنووری
زیانگەیانــدن دەکرێــن ،بەبــێ ئــەوەی ســەرچاوەكەی
بزانرێــت و نزیكــر لــە «جەنگــی تارماییــەكان»،
ئەگــەر ئــەم دەربڕینــە گونجــاو بێــت دەردەكەوێــت،
ئــەم چەكــە ڕوودەكاتــە لەناوبردنــی ئامانجەكانــی
لــە بنكەگەلێكــی ناجێگیــرەوە ،هــەروەك لــە توانــای
جبەخانــەی چەكەكانیدایــە (چەكــە نەبیــراوەكان
یــان ئــەو چەكانــەی بــەوردی نــارساون) لــە مەترســی
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گــورزە پێشــگیری یــان لەباربەرییــەكان كــە هەوڵــی
لەناوبردنــی دەدات ،قوتــاری ببێــت ،چونكــە بــەردەوام
لــە حەشــارگەكانیدا خــۆی مەاڵســداوە.
ئــەم جەنگــە جەنگێكــی كتوپــڕ و زیرەكــە ،بــە
جۆرێــك مرۆڤایەتــی پێشــر لێــی بەئــەگا نەبــوون،
ئەمــەش توانــای ڕووبەڕووبوونــەوە بــۆ خۆپاراســن
لــە مەترســییە وێرانكارییەكانــی دەكاتــە كارێكــی زۆر
ســەخت و ئــەم جەنگــە لەســەر بناغەیەكــی هەاڵوێــردی
پوخــت لــە وروژانــدن و بەڕێوەبــردن و پالنبۆدانــان
دەوەســتێت ،ئەمــەش لــە ســۆنگەی ئــەوەوە كــەوا
ئــەم جەنگــە هیــچ كات و زەمەنێــک ناخایەنێــت و
گرنگرتیــن شــت تێیــدا ڕەگــەزی كتوپڕیــی تــەواوە.
بەبــێ ئــەم ڕەگــەزی كتووپڕیــی تــەواوە ئــەم جەنگــە
«زانیارییگەرییــە» یەكێــك لــە گرنگرتیــن كۆڵەكەكانــی
كاریگەریــی وێرانكاریــی خــۆی بــزر دەكات .هــەروەك
لــە پالندانانــدا بــۆ ئــەم جەنگــە پشــت دەبەســرێت

بــە هەوڵــی لەناوبردنــی توانــای خۆئامادەكردنــی
پێشــوەختەی نەیــار بــۆ جەنگەكــە لــە ڕێگــەی دژە
ســیناریۆوە.

چەنــد تێبینیــەك هەیــە كــە پێویســتە ســەرباری

ئــەوەی لەپێشــەوە وتــرا كاری لهســهر بكرێــت،
ئەوانیــش:

 جەنگــی زانیــاری دەتوانێــت وێرانــكاری بخاتــەوە،بەتایبەتــی لــە هەندێــك كەرتــی زۆر هەســتیاردا،
وەك بنكــەی زانیارییــە گرنــگ و زینــدووەکان ،و ئــەو
زانیارییــە ســراتیژییانەی بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی
دەوڵەتــەوە پەیوەســن و چاككردنەوەیــان ئاســتەمە
ئەگــەر پەكیــان كــەوت.
 هەوڵــە نەبیرناوەكانــی (نەبیــراو بــۆ ئێمــە) پێشخســنئێســتا پێبەپــێ لەنــاو تاقیگەكانــی لێكۆڵینــەوەی
تایبــەت بــە داهێنــان و پێشخســن و جۆراوجۆركردنــی
چەكــی جەنگــی زانیاریــی و فرەكردنــی توانــای
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بەرگریــی بــە ڕووی هەوڵــی دژە هێرشــدا ،كــە دەكرێتــە
ســەری دەڕوات .ئــەم پێشخســتنە لــە وێنــە و شــێوە و
ڕەهەنــدە جیاوازەكانیــدا و بــە هەمــوو ئــەو شــاراوەیی
و نهێنیانــەی كــە تێیدایــە هەوڵــی هێنانــە ئــارای
کۆسیســتەمێکی تــەواو و گشــتگیری چەكــی زانیــاری
دەدات ،بەجۆرێــك هەریەكێكیــان لــە خزمەتــی
ســیناریۆیەكی تایبــەت بەخۆیــدا بێــت ،هەمــوو
ئــەم ســیناریۆیانەش لــە داهاتــوودا دابەشــدەبن
لەنێــوان ئــەوەی دەتوانرێــت بگونجێــت بــۆ رسوشــتی
جەنگــی زانیــاری «ســنوردار» یــان جەنگــی زانیــاری
«ســەراپاگیر» .ئەمــەش هاوشــێوەیە لەگــەڵ ئــەوەدا
كــە لــە ڕابــردوو یــان تــا ئێســتاش ڕوودەدات كاتێــك

تەكنیكەكانی زانیاری و پەیوەندی ،پێویستی
بە فەراهەمبوونی سەرچاوەی سەرەكی هەیە
كە بریتین لە :پەروەردە و فێربوونێكی ناوازە،
ژێرخانێكی لەبار و کۆسیستەمێك لە دامەزراوە
ێ سەرچاوەیە
ێ ئــەم س 
سەقامگیرەكان .بەب 
كەلێنی زانیاری و ژمارەیی لەنێوان دەوڵەمەندان
و هەژاراندا فرەتر دەبێت
نەخشــە بــۆ جەنگــی ناوەكــی تاكتیكــی بچــوك
یــان ســنوردار و جەنگــی ناوەكیــی ســراتیژی یــان
ســەراپاگیر دەكێرشێــت .بــە رسوشــت هەریەكێــك لــەم
ســیناریۆیانە بنەمــا و خواســت و تێچــوون و میكانیــزم
و پاشــهاتی خــۆی هەیــە ،هــەروەك مەترســی و گیــرو
گازی خۆیشــی هەیــە.
لــە دیارتریــن تایبەمتەندییەكانــی جەنگــەوێرانكەرەكانــی زانیــاری ئەوەیــە ،كــە لەتوانایدایــە
ســەرجەم پێشــگیرەكان تێپەڕێنێــت ،كــە تــا ئێشســتا
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بوونەتــە هــۆی ڕوونەدانــی جەنگــی لەناوبردنــی
ســەراپاگیر بــە چەكــە هەنووكەییەكانییــەوە .بــە
ڕای ئێمــە و كەســانی تریــش لــەو هۆكارانــەی
یارمەتــی ئەمەیــان داوە ،ســەختی لەڕادەبــەدەری
دەستنیشــانكردنی نیشــاندەرەكانی نزیكبوونــەوەی
ڕوودانــی جەنگــی زانیارییــە یــان پێــش لێگرتنیەتــی
لەكاتــی دەســتپێكردنیدا و پێشــبینیكردنی ئــەوەی
تاكــوێ بــڕدەكات و ســنوردار دەکرێــت .یــان تەنانــەت
دڵنیابــوون لــەوەی كێــن ئەوانــەی لــە پشــتییەوە
وەســتاون و دەچنــە ژێــر بــاری بەرپرســیارێتی
بەرپاكردنەكــەی .ئــەو ســەختی و مەترسیانەشــی
كــە جەنگــی زانیاریــی ،زیاتــر لــە جەنگــە وێرانــكارە
ســەراپاگیرە نارساوەكانــی تــر لەخــۆی دەگرێــت ،ئەوەیــە
كــە زۆرجــار توانــای نەیــار بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە
پەكدەخــات ،نــەك هەرئــەوە بەڵكــو لەوانەیــە توانــای
وەرگرتنــی بڕیاریشــی بــۆ بەڕێوەبردنــی هەڵوێســتێكی
ئاڵــۆز و پڕئەگــەری لــەم شــێوەیەی لەنــاو ببــات.
 تێچــووی جەنگــی زانیــاری تاڕادەیــەك كەمــرە بــەراوردبــە تێچــووی بەرهەمهێنــان و پێشخســن و شــاردنەوەی
چەكــە كۆكوژەكانــی تــر و هۆكارەكانــی گواســتنەوەی
بــە مەبەســتی گەیاندنــی بــە ئامانجــە كیشــوەربڕەكانی.
ڕەنگــە هــۆكاری ئەمــەش بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی
كــە چەكــی زانیــاری وەك چەكەكانــی تــر نییــە كــە
لەســەر لەناوبردنــی ســەراپای ڕواڵەتەكانــی ژیانــی
مرۆیــی و نامرۆیــی وەســتاوە بەڵكــو ئامانجەكــەی لــە
هەوڵــی پەكخســتنی ئــەو «عەقڵ»ـــەدا چــڕ دەكاتــەوە
كــە بــۆ كۆمەڵــگا بیردەكاتــەوە و لەناوبردنــی ئــەو
شــادەمارانەی كــە ســەرچاوەی ژیانــن تێیــدا.
قۆناغی هاوســەنگیی ستراتیژی زانیاری

لــە ســۆنگەی ئــەوەوە كــە ڕابــوورد ،هەوڵــی دەوڵەتــان
بــۆ بەدەســتهێنانی چــەك بــە مەبەســتی هێرشــكردن
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یــان بەرپەرچدانــەوەی ناوەكــی بێامنــا دەبێــت ،چونكــە
ئــەم پێشــكەوتنە سەرنجڕاكێشــە لەبــری ســەرمایەگوزاری
لــە بەرنامــەی گرانبەهــای گەشــەپێدانی وزە ناوەكییــە
ســەربازییەكانی دەوڵەتانــدا ،بەبــێ ئــەوەی هەلێكــی
ڕاســتەقینە بــۆ بەكارهێنانــی بــە شــێوەیەكی كردەیــی
بڕەخســێت وەرچەرخــان بــە ئاڕاســتەی وەبەرهێنــان لــە
پیشەســازیی زانیــاری بــە هەمــوو تەكنیكــە زۆر نــوێ و
پێشــكەوتووەكانیەوە بەســەر دەوڵەتانــدا دەســەپێنێت.
لــە الیەكــی تــرەوە ئــەو وەرچەرخانــە دوورمەودایانــەی
بەهــۆی ئــەم شۆڕشــەوە بەدیدێــن ،لــە باریدایــە بــەم
نزیكانــە پەیوەندیــی هاوســەنگیی هێــز ،بەتایبــەت
لەنێــوان زلهێزەكانــدا ،لــە قۆناغــی هاوســەنگیی ســراتیژی
ســەربازییەوە بگوازێتــەوە بــۆ قۆناغــی هاوســەنگیی
ســراتیژی زانیــاری .ئەمــەش وەرچەرخانێكــە دەالالت و
ڕەنگدانــەوەی بەســەر هەمــوو ئــەو شــتانەوە دەبێــت
كــە پەیوەســن بــە پاراســتنی ئاسایشــی نەتەوەیــی
دەوڵەتانــەوە .بــەم شــێوەیە هەڵســەنگاندنی جبەخانــەی
چەكــی دەوڵەتــان لەســەر بنەمــای ئــەو چەكــە
زانیارییــە جۆراوجــۆر و پێشــكەوتووانە دەبێــت كــە
لەخۆیدەگرێــت .منوونــەی ئــەم جــۆرە هەڵســەنگاندنەش
بــە لەبەرچاوگرتنــی رسوشــتی لێڵــی زۆرێــك لــەو چــەك
و كۆسیســتەم و ناوەنــدكار (الوسائط)ـــە جۆراوجۆرانــەی
بەكاردەهێرنێــت بــۆ تواناداركردنــی دەوڵــەت تاكــو
بتوانێــت ئامانجەكانــی بســمێ و وێرانیــان بــكات كارێكــی
ئەســتەم دەبێــت .بــە رسوشــتی باریــش فراوانبوونــی
پەراوێــزی هەڵــەی شــیامنەیی لــە پڕۆســەكانی هەژمــار
و هەڵســەنگاندندا لەســەر ئەمــە دەنیشــێت .هــەروەك
هەرهەوڵێــك بــۆ جیاكردنــەوەی جۆرێتییەكانــی ئــەم
چەكــە زانیاریگەرییانــە و پۆلێنكردنیــان لەســەر بناغــەی
ئــەوەی كامیــان بەرگریــكار و كامیــان هێرشــبەرە كارێكــی

لــە كــردن نەهاتــووە .لــە رشۆڤــەی كۆتاییــدا واتــای
ئەمانــە هەمــووی ئەوەیــە كــە ئــەو بنەمایانــەی هەژماری
ئــەم جــۆرە لــە چەكــی جەنگــی زانیارییەكانــی لەســەر
دەوەســتێت ئاتاجــی وردی و بابەتیبوونــە و لەكۆتایشــدا
سەردەكێشــێت بــۆ ئەنجامگیرییەكــی ڕێونكــەر.
ئەمــەش یەكێــك لــە مەترســیدارترین دەردیســەرییەكانی
مامەڵەكردنــە لەگــەڵ جەنگــی زانیاریــدا كــە وای
لێــدەكات جیــاواز بێــت لــە جەنگەكانــی تــر لەوانــەش
خــودی جەنگــی ناوەكیــی.
بــە ڕوانیــن لــە رسوشــتی تەكنیكــی زۆر ورد و
پێشــكەوتنی جەنگــی زانیــاری ،ڕەوشــی هەنووكــە
پێویســتی چاوگێڕانــەوە بــە جۆرێتــی ئــەو ئەركانــەدا
دەســەپێنێت كــە بــە دامــەزراوە ســەربازییەكان
ســپێردراوە بــە ئاســتی توانــا و شــیاویی ئێســتایەوە.
بــە دەربڕینێكــی تــر پێویســتە پالندانــان بــۆ جەنگــی
زانیــاری بــۆ ئــەو كادیــر و دامودەزگایانــە جێبهێڵرێــت
كــە بەتواناتــرن لــە دابینكردنــی خواســتەكانی ئــەم كارە
ئاسایشــییە نەتەوەییــە هەســتیارە ،نــەك بــۆ دەمــەزراوەی
ســەربازی كــە چەمــك و بیروبــاوەڕ و تەقالیــدی
شــەڕوانی بەڕێوەیدەبــات ،كــە زۆر دوورە لــەوەی لێــرەدا
لــە بارەیــەوە دەدوێیــن .هــەروەك ســپاردنی ئەركــی
مامەڵەكــردن لەگــەڵ جەنگــی زانیاریــدا بــە كادیــر و
دەمــەزراوەی لێهاتــوو و پســپۆڕ و ڕاهێــراو كارێكــی
ســانا نیــە ئەمــەش لــەو ڕاســتیەوەدێت كــە قۆناغــی
وەرچەرخــان بــە هەمــوو پاشــهاتەكانیەوە كاتێكــی زۆر
دەخایەنێــت .داڕشــن و ئامادەکردنــی بنكەیەكــی زانیــاری
زۆر پێشــكەوتوو ســەرچاوە و وزەیەكــی نەتەوەیــی زۆری
دەوێــت و پێویســتە ئــەم شــێوە وەرچەرخانــە ڕیشــەییە
ســەراپاگیرە بــە ڕۆشــنبیرییەكی كۆمەڵگایــی و مەعریفــی
پێشــكەوتوو بســپێردرێت كــە هانــی ئــەم گۆڕانكارییــە
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دەدات و پشــتیوانی و پاڵپشــتیی لێــدەكات.
ستراتیژەكانی بەرگری

لــە كاتــی داڕشــتنی ســراتیژگەلی كارادا بــۆ بەرگریكــردن
دژی جەنگــی زانیــاری ،پێویســتە ئــەم ڕاســتیانەی
خــوارەوە لەبەرچــاو بگیرێــت:
 یەكــەم :توانــای هــەر دەوڵەتێــك ،ئاســتیپێشــكەوتنی لــە ڕووی زانیارییــەوە هەرچەندێــك
بێــت لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی مەترســییەكانی جەنگــی
زانیاریــدا لــە ســنووری واقیــع و شــیاو دەردەچێــت .لــە
ئەنجامــی ئەمــەوە باشــرین كارێــك دەوڵــەت بتوانێــت
بیــكات ئەوەیــە كــە بــە پلەیــەك توانــای بەرگــری و
بەرپەرچدانــەوەی زیاتــر بــكات لــە پێنــاو ســنووردانان

ڕەنگە لە بری چەكە «كالسیكییە» باوەکان ،پەنا
وەبەر وێرانكارییەكی فراوان ببات بە هۆی چەكی
زانیارییەوە و نموونەی ئەم جۆرە وەرچەرخانە ئەگەر
بێت و لە واقیعدا ڕووبدات دەبێتە كودەتایەكی
شۆڕشگێڕی زۆر مەترسیدار بە هەموو پێوەرێك
بــۆ هەڕەشــەی زانیــاری ئامێــز كــە بوارەكــەی زۆر تەوەر
دەگرێتــەوە ،تاكــو ئــەم هەڕەشــەیە لــە ســنوورێكدا
بهێڵێتــەوە كــە بەرگەگرتنــی لــە توانادابێــت .ڕەنگــە
ئــەوەی ئــەم ئەركــە ســەخترتدەكات ئەوەبێــت
كــە هێرشــكردنە ســەر پێــڕۆ و بنكەكانــی زانیــاری
دەوڵەتــی نەیــار بگاتــە ئاســتی هەڕەشــەی ســراتیژی،
ئەمــەش زۆر كوشــندەیە و بەرلێگرتنــی ســەختە .هــەر
هێرشــێكی زانیاریگەریــی ســەراپاگیر سەردەكێشــێت
بــۆ دەرەنجامێكــی كارەســاتاوی و لــە زیانەكانیشــی بــۆ
منوونــە هێنانەخــوارەوەی ئاســتی ئــەدای ســەربازی و

ئایدیا دیپلۆماتیك

پەكخســتنی هەوڵەكانــی سیاســەتی دەرەكــی دەوڵــەت
بــۆ ڕاییكردنــی كارەســاتەكە ،ئەمــە جگــە لــەوەی
دەبێتــە هــۆی كاولــكاری ئابــووری و واتایــی ،و نەمانــی
متامنــەی كۆمەڵــگا بــەو حكومەتــەی لێپــررساوە لێــی.
 دووەم :مەترســیەكانی جەنگــی زانیــاری لــەنائامادەیــی ئــەو نیشــاندەرانەدا كــە ئامــاژەن بــۆ
نزیکیــی ڕوودانــی ئــەم جەنگــە ،فەوتێنەرێكــی
زۆرچاكــی تواناكانــی نەیــارە .ئەگــەر ئەمــە رسوشــتی
جیاكــەرەوەی جەنگــی زانیــاری بێــت (وەك جەنگێكــی
كتوپــڕ ،نــاڕوون ،ســەرچاوە و ئاڕاســتە نەزانــراو) ئــەوا
بەرگریكــردن دژی ئــەم جەنگــە ،چ ســەراپاگیر بێــت
یــان ســنووردار ،لەســەر ئــەو دەوڵەتانــە كەهەســت
بــە مەترســییەكەی دەكــەن پێویســتدەكات لەوپــەڕی
وریایــی و ئاگایــی بەردەوامــدا بــن وەك ئامادەكارییــەك
بــۆ خراپــر.
 ســێیەم :ئــەو الیەنانــەی بارگرانــی بەرگریكردنیان،بــەشــیامنە بێســنوورەكانیەوە لــە جەنگــی زانیاریــدا
دەكەوێتــە سەرشــان بەشــێوەیەكی ڕێژەیی لەســەخترتین
هەڵوێســتدا دەبــن بــە بــەراورد لەگــەڵ هەڵوێســتی
هێرشكەراندا،هێرشــكەران هەمیشــە لەتوانایاندایــە
جڵــەوی دەستپێشــخەری بەدەســتەوەبگرن بەتایبــەت
لــە هەمــوو ئــەو شــتانەدا كــە پەیوەســتە بــە دیاریكردنی
كات ،شــوێن ،ئامــڕاز و شــێوازی جێبەجێكردنــی
هێرشــەكە .بەنیســبەت الیەنــە بەرگریكارەكانــەوە،
پێشخســتنی بەرگرییــەكان و وەرچەرخــان لــە
ســیناریۆگەلێكەوە بــۆ ســیناریۆگەلێكی تــری جیــاواز
ســەختە .هــەروەك ســانا نییــە بــە نیســبەت الیەنــی
بەرگریــكارەوە ڕووماڵكردنــی ســەرجەم خاڵەكانــی
ئاشــكرابوون لــە دەزگا و دەمــەزراوە جیاوازەكانــدا،
بەجۆرێــك كڵۆمكردنیــان بــەڕووی هەوڵەكانــی ســمیندا
بــە چاكــی دەســتەبەر بــكات.
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دەرەنجامــی بوونــی ئــەم كەلێنــە تەکنەلۆژییــە
لەنێــوان هێرشــبەران و بەرگریكارانــدا ئەوەیــە كــە
پێویســتە داڕشــتنی ســراتیژ و پێڕۆكانــی بەرگــری لــە
جەنگــە زانیارییگەرییەكانــی داهاتــوودا چاالكییەكــی
بەردەوامبێــت تاكــو ئامادەباشــییەكی چــاك بــۆ
دەوڵــەت فەراهــەم بــكات بەمەبەســتی وەاڵمدانــەوەی
هــەر هێرشــێكی زانیاریگــەری كــە ڕووبــەڕووی
دەبێتــەوە.
 چــوارەم :پێویســتە دابەشــكردنی ئەركەكانــی بەرگــریلــە جەنگــی زانیاریــدا لــە الیــەن دەوڵەتــەوە هــەردوو
كەرتــی حكومــی و تایبــەت بگرێتــەوە .ئەمــەش واتــا
چەنــد ناوچەیــەك هەیــە پێویســتە حكومــەت تاكــە
بەرپرســیاری بەرگریكردنبێــت لێــی .بــە هەمــان
ئاســت ناوچەگەلێكــی تــر هەیــە كەرتــی ناحكومــی

بەرپرســیارێتیەكەی دەگرێتــە ئەســتۆ ،بەتایبــەت ئەگــەر
هەندێــك لــە دەزگا و دامەزراوەكانــی چاالكیگەلێكــی
زۆر گرنــگ پیادەبكــەن بەنیســبەت ئاسایشــی
نەتەوەییــەوە.
وێــڕای بایەخــی ئــەوەی ڕابــورد ،هەندێكجــار
هەڵوێســتەكە دەخوازێــت دوورتــر بــڕوات و چــاو
بــە زۆرێــك لــە پێــڕۆ تەرشیعییەكانــی ئێســتادا
بخشــێرنێتەوە ،كــە لــە قۆناغــی پێــش چاخــی زانیــاری
و شۆڕشــی پەیوەندییەكانــەوە بــە میــرات ماونەتــەوە.
چاوەڕواندەكرێــت ئەركــی بــە پەلــەی ئــەو پێــڕۆ
تازانــە گەیشــن بێــت بــە كۆپێكهاتێكــی جیــاوازی
پێــوەرەكان كــە توانــای فەراهەمكردنــی پاراســتنێكی
گونجــاوی ئاسایشــی زانیارییــەكان و تۆكمەكردنــی
ڕاژە زانیاریگەرییەكانــی هەبێــت بەجیــاوازی پێگــەی
ژمارە ( )34-35نیسانی 2018
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ئــەو الیەنانــەی بەشــداری تێدادەكــەن یــان مامەڵــەی
لەگەڵــدا دەكــەن .بەكورتــی ئامانجــی كۆتایــی بریتیــە
لــە بەدیهێنانــی ژینگەیەكــی زانیــاری ئامێــزی تۆكمــە
بــە هەمــوو دەســتاوێژ و ئامــڕازە چاالكەكانــەوە.
لــە ســۆنگەی ئــەوەی ،كــە ڕابــوورد بــەو دەرەنجامــە
دەگەیــن ،كــە جیهــان لەبــەردەم كێشــەیەكدا وەســتاوە
بەخێرایــی تەشــەنەدەكات بەجۆرێــك پێشــر وێنــەی
نەبــووە .ترســناكی كێشــەكەش ،لەســای نەبوونــی
پەناگەگەلــی ئارامــدا كــە بتوانرێــت پەنــای بــۆ
بربێــت لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی هێرشــە كتوپــڕ و
وێرانكەرەكانــی جەنگــی زانیاریــدا زۆر بــە ڕوونــی
دەردەكەوێــت .ڕەنگــە ئــەوەی پێنوێــن (مــؤرشات)
ی مەترســیە لەپــڕەكان فرەتــر دەكات ئەوەبێــت كــە
ئێســتا پێشــكەوتنێكی سەرســوڕهێنەر و خێــرا لــە بــواری
تەکنەلۆژیــای زانیاریــدا دەبینیــن ،كــە لــە هەمــوو
شــوێنێك هاوڕێیــە لەگــەڵ فراوانبوونێكــی بــەردەوام
لــە پراكتیككردنیــدا لــە هەمــوو بوارێكــی پەیوەســت
بــە كارووبــاری بەرگــری ،نەخشەكێشــانی ســراتیژی،
پێــڕۆی خۆپڕچەككردن،وێســتگەكانی بەرهەمهێنانــی
وزە،كاڵوە ناوەكیــەكان ،بەگەڕخســتنی فڕۆكەخانــەكان
و بنكــە هەواییــەكان ،ئامڕازەكانــی گواســتنەوە،
ناوەندەكانــی فەرماندەیــی و كۆنــرۆڵ و پەیوەنــدی،
ناوەندەكانــی لێكۆڵینەوە،دامەزراوەكانــی پیشەســازی
و بەرهەمهێنــان و پێشكەشــكردنی خزمەتگــوزاری،
پەیامنگاكانــی فێركــردن و زانكــۆكان ،و ســەرباری تــۆڕە
نێودەوڵەتییەكانــی زانیــاری و هیــر.
لەگــەڵ هەمــوو ئــەم بەكارهێنانانــەدا و ئــەم
یەكرتبڕینــە بەیەكداچووانــەی نێــوان هەمــوو ئــەو پێگــە
و هێاڵنــەدا گومانــی نیــە كــە مەترســی ئاشــكرابوون
و ڕووبەڕووبوونــەوەی ســمین فرەتــر دەبێــت ،بــە
شــێوەیەك ترســی ئــەو بەاڵیانــە دەژێنێتــەوە ،كــە
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داهاتــوو لــە هەنــاوی خۆیــدا هەڵیگرتــووە.
ئــەوەی زیاتــر ئــەم پێشــكەوتنە سەرنجڕاكێشــە
لــە رسوشــتی جەنــگ و ملمالنــێ شــیامنەییەكانی
داهاتــوودا پــەردەی لەســەر هەڵدەماڵێــت،
پێویســتیەكی لەڕادەبــەدەرە بــە چینێكــی نوێــی
جەنەراڵەنوێــكان .ئــەو جەنەرااڵنــەی كــە بەرسوشــتی
پێكهاتــە و شــیاندن و ڕۆشــنبیرییەكەیان ســەر بــە
ســلكی ســەربازە پیشــەگەرەكان نیــن ،بەڵكــو لــە
ســلكێكی جیــاوازن ،لــە ســلكی ئــەو داهێنــەر و
ئافرێنەرانــەن كــە زیاتــر لــە ڕابــردوو یــان ئێســتا لــە
داهاتــوودا دەژیــن و بــە ســیناریۆگەلێك نەخشەكێشــی
بــۆ جەنگەكانــی داهاتــوو ،چ جەنگــی هێرشــردن بێــت
یــان بەرگریكــردن دەكــەن ،كــە لــە مێــژوودا كــەس
پێــش ئەمــان پــەی پــێ نەبــردووە.

 -ماســتەر لە سیاســەتی نێودەوڵەتی

د .ئیسامعیل سـهبری موقهلید
 مامۆســتای زانســتە ڕامیــاری و پەیوەندییــەنێودەوڵەتییــەكان  -زانكــۆی ئەســیوت ،میــر

سەرچاوە:
مجلــة افــاق املســتقبل ،مركــز االمــارات للدراســات
والبحــوث االســراتیجیة ،ابوظبــي  -االمــارات العربیــة
املتحــدة ،العــدد ( ،)15یولیو/اغسطس/ســبتمرب .2012
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«دهزانم دهزگای ئاسایشی ڕووسی تهنها ب ه فهرمانێكی مۆسكۆ ،ههر كهسێكی بووێت تیرۆری
دهكات ،جا ل ه بهریتانیا بێت یاخود ل ه ههر كونجێكی ئهم جیهانهدا ،بهاڵم من نامهوێ ئێستا
بیر لهو ه بكهمهوه« ،ئهم ه وتهی «ڤالدیمێر ئاشكوركۆڤ»ە ،کە یهكێك ه لهو كهسانهی دژی
ڕژێمی پۆتین ه و ل ه ساڵی 2015هوه پهناههندهیهكی سیاسیی ه ل ه بهریتانیا .ل ه سهرهتای
مانگی ئازاری 2018وه ،ترس و دڵهڕاوكێ جارێكی تر بهرۆكی ئهو كهسانهی گرتوو ه ك ه دژ
ب ه دهسهاڵتی ڕژێمەکەى پۆتینن و لە لهندهن دهژین ،ئهوەیش پاش ئهوهی دهسهاڵتدارانی
لهندهن و بهتایبهت پۆلیسی نههێشتی تاوانەکان له شاری (سالزبری)ی بهریتانیا ،ههر یهك
ل ه سیخوڕی پێشووی ڕووسی :سێرگی سكریباڵ و یولیای كچی-یان لهسهر كورسی یهكێك
ى بێهۆشیدا و دواى لێکۆڵینەوەی سەرەتایی،
ل ه باخچهكانی ئهو شارهدا دۆزییهو ه لە حاڵەت 
دهسهاڵتداران گومانى ئەوەیان هەیە ههر دووكیان ب ه گازى مێشک له الیهن سیخوڕانی
ڕووسیاوه ژههراوی كرابن ،تا بتوانن سكریبال دەمکوت بکەن ،چونکە ئەو ئهفسهرێكی
پێشووی دهزگای ههواڵگریی ڕووسییهو دواتر بووهت ه سیخۆڕێكی دووالیهنه.

وهك وهاڵمدانهوهیــهك بــۆ ئــهو كارهی ڕووســیا،
 26واڵىت ناتــۆ ،لــە پێــش هەموویانــەوە ئەمهریــکا،
بڕیــاری دهركردنــی زیاتــر لــه  150دیپلۆماتــی
ڕووســییان لــه واڵتهكانیــان دا ،ههروههــا بــه وتــهی
بهرپرســانی فهڕمیــی ئێســتا و پێشــووی ئهمهریــكا،
ڕووســیا پێشــێلكاری كــردووه لــه یهكێــك لــه یاســا
نهنوورساوهكانــی ســیخوڕیدا كــه دەڵێــت( :نــا بــۆ
تیرۆركــردن ،بــه تایبهتــی لهســهر خاكــی واڵتێكــی
دیكــه).
لــه بهرامبــهر ئــهوهدا ،وهزیــری دهرهوهی ڕووســیا
لهس ـهر بنهمــای (وهك خــۆی مامهڵ ـهی لهگهڵــدا بك ـه)
 60دیپلۆماتــكاری ئهمهریكــی ئــاگادار کردوەتــەوە ،تــا
ئایدیا دیپلۆماتیك

5ی مانگــی نیســانی داهاتــوو واڵت جــێ بهێڵـن ،چونکــە
بــە وتــەى ئــەو ،کەســانێكی پهسـهندكراو نیــن لـه ڕووی
چاالكییــه دیپلۆماســییهكانهوه .ئەوەیــش لەکاتێکدایــە
ئەمریــکا هەمــان سیاســەتی (وهك خــۆی مامهڵــهی
لهگهڵــدا بكــه)ى بــه كار هێنــا ،كاتــێ دیپلۆماتــكاره
ڕووســهكانی لــه واڵت دهكــرد و پێــی وابــوو ،ئهوانــه
ئهندامــی دهزگای ههواڵگریــی ڕووســین و بــه نــاوی
نێــرراوی دیپلۆماســییهوه هاتوونهتــه ئهمهریــكا.
بهرپرســێكی ئهمهریكییــش ڕایگهیانــد ،بــه پێــی
ڕێككهوتننامــهی (شــهرهف لــه نێــوان دزەكانــدا)
ههندێــك هێــڵ ههیــه پێویســته ســیخوڕەكان
نهیبهزێنــن ،بــه پێچهوانــهوه ئــهو الیهنــهی

137

دیپلۆماتكار ه ڕووسهكان له كاتی گهڕانهوهیان بۆ واڵتهكهیان

پیشــێلكاریی بهرانبــهر كــراوه ،دهتوانێــت
دیپلۆماتكارهكانــی الیهنــی بهرانبــهر دهربــكات ،كــه
پێــی وابێــت پهیوهندییــان بــه پێشــێلكارییهكهوه
ههیــه .بێجگــه لــه كاری تیرۆریســتی ،بهرپرســانی
ئهمهریــكا ڕایانگهیانــد ،چهنــد هۆكارێكــی تــر بــۆ
دهركردنــی ئــهو دیپلۆماتكارانــه لــه واڵتهكهیانــدا
هەیــە ،كــه خــۆی لــه چهنــد خاڵێكــدا دهبینێتــهوه:
 .1دهســتێوهردانی سیاســی لـه كارووبــاری ناوخــۆدا ،بــۆ
منوونــه دهســتوهردانی ڕووســیا لــه ههڵبژاردنهكانــی
ئهمهریــكا لــە ســاڵی 2016دا.
 .2خۆئامادهكــردن بۆ ههڵگیرســاندنی جهنگ.
 .3ئهنجامدانــی كاری تێكدهرانه.
 .4دزیــن یاخــود ههوڵــی دزینــی (پالنـه بهردهوامهكانــی
حكوومــهت) ،بــۆ منوونــه دزینــی پالنهكانــی ئهمریــكا
لهالیــهن ڕۆبــرت هانســن و دانــی بــه ڕووســیا ،كــه

دواتــر لــهســاڵی  2001دهســتگیر كــرا و بــوه هــۆی
دهركردنــی دیپلۆماتــكاره ڕووســهكان لــهو واڵتــەدا.
كهواتــه ڕووســیا و ئهمهریــكا لهســهر چ
بنهمایــهك دیپلۆماتــكارهكان لــه واڵتهكانــی خۆیــان
دهكهنــه دهرهوه؟ ئایــا دواتــر كاریگهریــی لــە ســەر
پهیوەندییــەکاىن نێــوان هــەردووال جێناهێڵــێ؟
ههندێــك لــه شــارهزایان پێیــان وایــه ،ههمــوو ئــهو
دیپلۆماتكارانــهی لــه ئهمهریــكا دهركــراون ،ســیخوڕن
و گ ـهر دهركردنــی ئ ـهو كهســانهی پهس ـهندكراون نیــن
بــهو شــێوهیه بــهردهوام بێــت ،بێگومــان ڕاســتهوخۆ
گــهر بــۆ ماوهیهكــی كورتخایهنیــش بێــت ،كاریگــهریدهبێــت لهســهر تواناكانــی ڕووســیا بــۆ كۆكردنــهوهی
زانیاریــی ههواڵگــری لــه ئهمهریــكادا.
شــاراوه نییــه پێوهندییهكانــی نێــوان ڕووســیا و
ئهمهریــكا بــهردهوام لــه ههڵچوونوداچووندایــه
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بههــۆی ملمالنــێ بهردهوامهكانیــان لهســهر
پرســەکانی وزه و دهســهاڵتی ڕەهــا لــە جیهانــدا.
ســهرهڕای ئــهوهی جهنگــی ســاردی نێــوان هــهردوو
واڵت كاریگ ـهری و ئاس ـهواری جــێ هێشــتوه ل ـه س ـهر
پێوهندیــی هــهر دوو ال ،بهتایبهتــی لــه ســهر ههنــدێ
بابهتــی ناوچهیــی و نێودهوڵهتــی ،بــهاڵم ئەزموونــی
چهنــد ســاڵه هــهر دووكیانــی فێــری ئــهوه كــردوه،
بهربهســتهكان ببهزێنــن و بــۆ دهســتبهركردنی
بهرژهوهندییهكانیــان بهســهر ناكۆكییهكانیانــدا زاڵ
بــن ،بــهاڵم ئــهو ڕووداوانــەی ئهمــڕۆی گۆڕەپانــی
نێودهوڵهتــی و ئــهو گۆڕانكارییــهی بــه ســهر
شــێوازی ســهرۆكایهتیی هــهر دوو واڵتــدا هاتــووه،

شــاراو ه نیی ه پێوهندییهكانی نێوان ڕووسیا و
ئهمهریكا بــهردهوام ل ه ههڵچوونوداچووندای ه
ب ـههــۆی ملمالنێ ب ـهردهوام ـهكــانــیــان لهسهر
پرسەکانی وز ه و دهسهاڵتی ڕەها لە جیهاندا.
سـهرهڕای ئهوهی جهنگی ساردی نێوان ههردوو
واڵت كاریگهری و ئاسهواری جێ هێشتو ه
ناكۆكییهكانــی ئــهم دوو دهوڵهتــە زلهێــزهی ئاشــكرا
كــرد ،كــه چهندیــن ئاڵــۆزی و وەرچەرخــان و
دهســتتێوهردانی بــه خــۆوه بینیــوه ،لهبــهر ئــهوه
ههمیشــه دڵهڕاوكــێ و ملمالنــێ لــه نێوانیانــدا
ههبــوه ،بهتایبهتــی ســهبارهت بــه ههنــدێ پرســی
هەنووکەیــی وهك ڕووداوهكانــی بههــاری عهرەبــی و
قەیرانــەکاىن ســووریا و ئۆكرانیــا ،بێجگــه پرســی تــری
پهیوهســت بــه جهنگــی ســەپاندنی ســزاکانەوە.
وهك لــه ئێستایشــدا دهبینیــن دههۆڵــی جهنگێكــی
تــر لــه نێوانیانــدا دهكوتــرێ ،ئهویــش جهنگــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

دهركردنــی دیپلۆماتــكار و داخســتنی باڵیۆزخانهكانــی
هــهر دوو واڵت و لێدوانــی بەرپرســانیانە بــە زمــاىن
تۆڵەســهندنهوه .كهواتــه ئایــا ئــهم تهنگــهژه
دبلۆماســییانه تــا چ ئاســتێك بــاڵ دهكێشــێت و بــهرهو
كــوێ دهچێــت؟ ئایــا ئهمــه جهنگــی داخســتنی
باڵیۆزخانهكانــه؟ یاخــود جهنگــی بهرژهوهندیــی؟
گومانــی تێــدا نییــه تهنگــهژهی پێوهندییــه
دیپلۆماســییهكانی نێــوان هــهردوو واڵت دهگهڕێتــهوه
بــۆ پێــش بهدهســتهوهگرتنی فهرمانڕهوایــی لــه
الیــهن دۆنالــد ترامپــهوه ،ئــهو كاتــهی ســهرۆكی
پێشــووى ئەمریــکا ،بــاراك ئۆبامــا بڕیــاری دهركردنــی
 32دیپلۆماتــكاری ڕووســیدا بــه تۆمهتــی دهســتوهردانە
نــاو ههڵبژاردنهكانــی ئهمهریــكای ســاڵی  ، 2016کــە
بــە (تەنگووچەڵەمــەى چهتهگهریــی تهكنهلۆژیــا)
نارسابــوو لــە کاىت خۆیــدا و پێدهچێــت ههوڵێــك
بووبێــت بــۆ چاندنــی ئــهو ڕێبــازە لــە سیاســەتدا ،تــا
دواتــر دۆناڵــد ترامــپ ههمــان سیاســهتی توندوتیــژی
ههبێــت بهرانبــهر بــه ڕووســیا .ڕوونــە ئــهو
تهنگهژهیــه بوهتــه هــۆی دوورخســتنهوهی ههریــەک
لــە ســهرۆك پۆتیــن و دۆناڵــد ترامــپ لــە یەکــر تــا
ئاســتێكی زۆر ،لــه كاتێكــدا ههمــوو پێشــبینییهكان
ئامــاژهی بــه دروســتبوونی ســهردهمێكی نــوێ
دهكــرد لــه نێوانیانــدا ،بــه تایبهتــی دوای هەڵوێســتە
پۆزهتیڤهكانــی ترامــپ بهرامبــهر ڕووســیا و ســهرۆك
پوتیــن.
بــهاڵم ســهرهڕای ههمــوو ئهوانــه ،ئاســتی
تهنگــژە و قهیرانهكانــی نێوانیــان تادێــت ڕوو
لــه بهرزبوونهوهیــه ،تــا كار گهیشــتوەته ئــهوهی
ڕووســیا ژمــارهی دیپلۆماتــكاران و كارمهندانــی
باڵیۆزخانــهی ئهمهریــكای لــه واڵتهكــهی خــۆی كــهم
كردوەت ـهوه و داوای ل ـه  755ك ـهس كــردوه تــا كۆتایــی
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مانگــی حوزهیرانــی داهاتــوو واڵت جــێ بهێڵــن .لــ ه
بهرانبهریشــدا ئهمهریــكا قونســوڵخانهی ڕووســیای
لـه ســان فرانسیســكۆ و نێــرده بازرگانییهكانــی نیویــۆرك
و واشــنتۆنی داخســت .ئــەوە لەکاتێکدایــە ترامــپ
خۆیشــی دان بــەوەدا دەنێــت ،لــه دوای ســهردهمی
جهنگــی ســاردهوه ،پێوهندییهكانــی نێــوان هــهر دوو
ال لــه نزمرتیــن ئاســتدان لــه ڕووی مێژوویــی و لــه
بهرزتریــن ئاســتی مهترســیدان .پێدەچێــت ئەوەیــش
بــە هــۆى ئــەوەوە بێــت کــە ئاڕاســتەى نوێــى ڕووســیا
بــەرەو ئــەوە دەچێــت ،بیەوێــت دەســەاڵت و پێگــە
کۆنەکــەى خــۆى دووبــارە لــە ناوچــەى خۆرهــەاڵىت
ناوەڕاســتدا زینــدوو بکاتــەوە ،ئەوەیــش الى ئەمریــکا
پەســەندکراو نییــە ،چونکــە خــۆى بــە دەســەاڵتدارترین
و خــاوەىن گەورەتریــن پێگــە دەزانێــت لــەو ناوچانــەدا،
لەبــەر ئــەوە کێبڕکــێ و بەربەرەکانییــەکاىن هــەر دوو
ال لەمیانــەى کارکــردن بــۆ بەرژەوەندییــە ســراتیجییە
تایبەتییــە نەتەوەییەکانیــان خــۆى دەبینێتــەوە و
پێدەچێــت ئــەم کێبڕکــێ بەهێــزەى نێوانیــان ،ملمالنــێ
بێــت لەپێنــاو بۆرییــە گازییەکانــدا ،چونکــە لــەم
ســەردەمەدا مەســەلەى گاز یەکێکــە لــە بەهێزتریــن
کەرەســتە و ئامــرازە ڕاســتەقینەکاىن بــۆ کاریگەریــى
دانــان لــە ســەر هەڵوێســتە نێودەوڵەتییــەکان.
الى کــەس شــاراوە نییــە کــە گاز گرنگییەکــى ئێجــگار
گــەورەى هەیــە لــە ســەردەمى فەرمانڕەوایــى ڤالدیمێــر
پوتینــدا ،چونکــە لــە کەرەســتەیەکەوە کردوویــەىت
بــە ســەرچاوەیەک بــۆ سیاســەىت ســراتیژى دەرەکــى
واڵتەکــەى و لــە ڕووى ئابوورییــەوە بــە گرنگرتیــن
کەرەســتە ئەژمــار دەکرێــت .لەبــەر ئــەوەى بەشــێکى
زۆرى واڵتــاىن ئەورووپــا گازى ڕووىس بــەکار دەهێنــن
لــە پیشەســازى و ژیــاىن ڕۆژانەیانــدا ،ئەوەیــش
یارمەتیــى قۆرخکــردىن گازى داوە لــە الیــەن

کۆمپانیــاکاىن (گازبــرۆم)ى ڕووســییەوە و ،جموجووڵــە
ئابــووری و ســیاىس و جیوسیاســییەکاىن ڕووســیا ڕاڤــە
دەکات لەســەر ئاســتى هەرێمــى و نێودەوڵەتییــەوە
و هەوڵــداىن بــۆ دەســتەبەرکردىن بەرژەوەندییــەکاىن
لــە چوارچێــوەى ملمالنێــى ســەرمایەدارى-قۆرخکاریی
ســەرچاوەکاىن وزە و فراوانکــردىن پێگــە و دەســەاڵىت
خــۆى لــە ڕووى ســەربازى و ئابوورییــەوە.
لــەوەوە بۆمــان دەردەکەوێــت ،ئاڕاســتەى هــەر دوو
ســەرۆکایەتییەکە لەبــەر تیشــکى ئــەو هۆکارانــەی
ئاماژەمــان پێــدان ،بەریەککەوتنێکــى نوێیــان بــە خــۆوە
دیــوە ،چونکــە هــەر یەکێــک لــەو الیەنانــە ســوورە
لــە ســەر پاراســتنى بەرژەوەنــدى و پێگــەى خــۆى و
گواســتنەوەى تــەرازووى هێــز بــە الى خۆیــدا ،ئەوەیــش
ڕاســتیى ملمالنێــى ڕووســیا -ئەهریــکا دەردەخــات
لــە خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت بــە تایبــەىت لــە ســووریا
و ئاســیاى ناوەنــد و تەنانــەت لــە ئەفریقایــش ،کــە
بێگومــان ملمالنێیــە لــە ســەر مەســەلەى گاز ،گــەر
لــە ســەر هــەر مەســەلەیەکى دیکــە بێــت ،بێجگــە
لــە مەســەلەى گاز ،ئــەوا ڕۆژاىن داهاتــوودا شــایەتیى
ئــەو حاڵەتــە دەدەن و ڕووبەڕووبوونــەوەکان لەســەر
هەمــوو ئاســتەکان بەرزبوونــەوە بــە خۆیانــەوە
دەبینــن.

سهرچاوهكان:
(گاردیــان)ی بهریتانــی ،جهزیــره نێــت ،نیویــۆرك
پۆســت.
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