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پێشەكی

ئێران،  وەك  كیشوەرێك  هیچ  ساڵ،  چەندەها  درێژایی  »بە 

كاریگەریی بەسەر فەرهەنگ  و خەڵكی هندەوە جێنەهێشتوە«.

جەواهیر الل نەهرۆ

پانتاییەكی  خاوەن  و  هاواڵتی   ملیارێك  لە  زیاتر  واڵتی  هند،    

گەشەی  دەیــەدا  یەك  لە  ئێران،  هێندەی  دوو  لە  زیاتر  جوگرافی 

)نانۆ  تی  ئای  زانیاریی  و  تەكنەلۆژیای  زەمینەی  لە  ئابورییەكەی 

بووە.  لە سەد  لە سەروی هەشت  تەكنەلۆژی(دا،  بیۆ  تەكنەلۆژی  و 

بە  بوونی  حەمتییەتی  ناوكیدا،  كۆڕی  لە  ئەندامبوونی  هەروەها 

كۆی  بە  بەهرەمەندە  هند  دەردەخـــات.  بااڵ  ناوچەیی  هێزێكی 

تایبەمتەندییەكانی هێزی سەربازی  و توانای ناوكی  و بەرینی جوگرافیی 

 و قەبارەی دانیشتوان. بە لەپێشچاوگرتنی نزیكیی جوگرافی  و پێگەی 

كە  دەخوێرنێتەوە  ئەوە  هند(،  )ئێران  و  جیۆپۆلۆتیكی  و  سرتاتیژی  

لەسەر  زۆرن  هاوبەشی  بەرژەوەندیگەلێكی  خاوەن  واڵت  هەردوو 

ئاستی ناوچەكەدا. بەتایبەتی لە بواری وزەدا ئێران وەك وێستگەیەكی 

هاوكات  لێكدەدرێتەوە.  هند  دورمەودای  وزەی  بەكاربردنی  دڵنیایی 

بە  فرەجەمسەردا،  دنیای  لەنێو  هندستان  ئێرانیشەوە  روانگەی  لە 

جەمسەرێكی نەیاری تاك جەمسەرگەرای ئەمریكا دەبینێت، هەربۆیە 

روانینە  بەم  بایەخ  خۆیدا  نەتەوەیی  بەرژەوەندیی  چوارچێوەی  لە 

دەدات. هاوكات هەردوو واڵت لە زەمینەگەلێكی بەرفراواندا، لەوانە 

سەربازی  منایشێكی  چەند  بەڕێوەچوونی  سەربازی  و  زەمینەی  لە 

لە  هاوبەش لە چەند ساڵی دوایدا هاوكاریی یەكرتییان كردوە. هند 

و  بەرچاو  ئامادەییەكی  بەهار(یشدا  )چا  بەندەری  ئێران  و  باشوری 

بەرینی هەیە. هاوكات لە پرسی ئەفغانستانیشدا روانگەكانی دوو واڵت 

لێكەوە نزیكن، شاهێدی ئەم راستییەش تێچوون  و ئەنجامدانی رێگەی 

لەو  هاوبەشیان  بەرژەوەندیگەلێكی  هەردووال  كە  دالرام(ـە،  )زرنج 
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بارەوە هەیە. لەگەڵ ئەمەشدا مشتومڕ و ناكۆكیی لە پەیوەندییەكانی 

ناوكیی  رێككەوتننامەی  منونە  بۆ  هەیە،  بوونیان  ئێراندا  و  هند 

بەرفراوانبوونی  هەروەها  ئەمریكادا ،  و  هند  لەنێوان   132 بە  نارساو 

دەرهاویشتەكانی  ئیرسائیل،  لەگەڵ  هند  سەربازییەكانی  هاوكارییە 

ئەو ناكۆكییانەن.

لەم  بابەتە،  پرس  و  ئەم  بایەخی  لەپێشچاوگرتنی  بە  روەوە  لەم 

لە نەخشی هێزێكی  بایەخی دەركەوتنی هند  پەرتوكەدا هەوڵدراوە 

بەرژەوەندییەكانی  لەسەر  كاریگەرییەكانی  ئەگەری  و  هەرێمیدا  

كۆماری ئیسالمی ئێران شوێنبكرێتەوە.

لە ئاكامی ئەم بایەخدانەدا ئەوە دەخوێرنێتەوە، ئەگەرچی هند 

لەپێناو بااڵبوون  و شوێنگرتنی هەرێمیی  و جیهانی خۆیدا پشكی شێری 

سیاسەتی دەرەكیی خۆی لەسەر بنەمای رێكخستنی پەیوەندییەكانی 

پشتبەسنت  بە  بەاڵم  داڕشتۆتەوە،  گرنگەكانی جیهاندا  یاریزانە  لەگەڵ 

هند  بڵێین:  دەتوانین  وزە،  لەوانە  جۆراوجۆر،  بەڵگەیەكی  چەند  بە 

ئێراندا،  تەك  لە  نییە  پەیوەندییەكانی خۆی  فەرامۆشكردنی  ئامادەی 

چونکە بەرفراوانبوونی دەسەاڵتی هەرێمی هندستان دەكەوێتە سەر 

بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران.

پەرتوكە  ئەم  باڵوبوونەوەی  ئومێددەكات  تاران  ــەزراوەی  دام

لە  روبەڕوبوونەوەكان  ئەگەری  رەوش  و  بداتە  باشرت  شوناسێكی 

بااڵیی  بەرەو  ببێتە هەنگاوێك  پەیوەندییەكانی هەردووالدا ، هاوكات 

ئاستی پەیوەندییەكانی هەردووال.

دەزگای فەرهەنگیی زانیاری و توێژینەوە نێونەتەوەییەكان
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بەشی یەكەم
خستەڕوی توانا سەربازییەكانی هند

گەشەكردنی  هند،  دەركەوتنی  و  بااڵیی   ئاماژەكانی  لە  یەكێك 

گەورەترین  لە  یەكێك  خاوەن  هند  واڵتەیە.  ئەم  سەربازی  توانای 

دابینكاری  مرۆیی  و  ژمارەی  روانگەی  لە  دونیایە  واڵتانی  سوپاکانی 

كارابونی  و  نوێسازی   بەمەبەستی  لەم سااڵنەی دوایدا  سەربازییەوە، 

خزمەتی  داوە.  زۆری  ئێجگار  هەوڵێكی  هەنگاوگەلێك  و  زیاترەوە 

سەربازیی لەم واڵتەدا بە زۆر نییە  و خزمەتی ناچاریی بوونی نییە. 

هێزی  زەمینی،  هێزی  سەرەكییە.  هێزی  چوار  خاوەن  هند  سوپای 

ئاسامنی، هێزی دەریایی، پاسەوانی كەناراوەكان. 

هند گەشەكردنی هێزی سەربازی خۆی بە یەكێك لە سەرچاوەكانی 

چوارەمین  سوپا  و  سێیەمین  خاوەن  ئێستا  لێكدەداتەوە.  خۆی  هێزی 

دووەم  هاوكات  جیهانە.   دەریایی  پێنجەمین هێزی  و  ئاسامنی  هێزی 

لە  دەستكردەكان  مانگە  وێنەی  دەتوانێت  كە  ئەمریكا،  لەپاش  واڵتە 

دوری یەك مەترەوە بە توانای لێكهەڵوەشانەوەوە نیشانبدات. هاوكات 

لە بوجەی بەرگری بە نرخی تێچوونی بازاڕ ئاستی یازدەهەمی هەیە و بە 
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نزیكەی یەك لەسەر شەشی تواناكانی وزەی جیهان دێتە ئەژمار. ئەمەش 

بەشێوەیەكی  كە  ئەمریكا،  لەگەڵ  دواییەی  ئەم  وزەی  رێككەوتنی  بە 

دیفاكتۆ واژۆكرا، بووە ئەندامی كۆڕی وزەی ناوكیی جیهان.

بەگوێرەی راپۆرتی رێكخراوی )سیا( كاتێك واڵتان لەسەر بنەمای 

ئەو  قورسایی  كە  دەكرێن،  ریزبەندیی  نەتەوەیی  دەسەاڵتی  و  هێز 

واڵتانە لە پێكهاتەی )GDP( تێچووی بەرگری، دانیشتوان  و گەشە و 

تەكنەلۆژیادا ئەژماركرابێت. هەربۆیە لەم روەوە هند تاوەكو 2015، 

لەپاش ئەمریكا، یەكێتی ئەوروپا و چین، چوارەمین هێزی دونیا بوو، 

كە توانای گردبوونەوە و بەرجەستەكردنی تێكڕای پێكهاتەكانی هێزی 

بەردەوامی  و  بااڵ  هێزی  دەرخەری  راپۆرتە  ئەم  لەبەرئەوە  تێدابوو. 

هندە لە چوارچێوە و زەمینەی سەربازیدا.

هند بەخێرایی لە رەوشی نوێكاری  و سەرلەنوێ  بونیادنانەوەی 

بە  پەیوەستە  هەواڵنە  ئەم  كە  خۆیدایە،  دەریایی  كەشتیگەلی 

نیشاندەری  هند  رامیارییەی  ئەم  دەریاییەوە.  ئاسامنی  و  هێزی 

بەرهەمهێنەری  كە  واڵتانێك  لەبەرامبەر  واڵتەیە  ئەم  سەربەخۆیی 

رێكکەوتنی  دەلهی  روەوە،  لەم  سەربازییەكانن.  دابینكارییە 

بە  و  واژۆكردوە  سوید«دا  و  فەرەنسا  روسیا،  »ئەمریكا،  تەك  لە 

پێگە  و  هند  زەریــای  بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی  لەپێشچاوگرتنی 

ســەرەڕای  كە  ئاستێكدایە،  لە  ناوچەكەدا  لە  سرتاتیژییەكەی 

كەشتییەكی  كەمەوە  بەالیەنی  سەربازییەكانی،  كەشتیگەلە 

دەریایی  كەشتیگەلی  نێو  بۆ  ناوكی  ژێردەریاییەكی  و  زەریابڕ 

خۆی زیادبكات. دیارە خواستەكانی هند بە گەیشتنی بە هێزێكی 

هندیدا،  زەریای  لە  بێت  متامنە  شیاوی  كە  دەریایی،  هەرێمیی 

كە سێیەمین زەریای مەزنی دونیایە، رێوشوێنی دیاریكراوی هەیە. 

رێگەیەوە  لە  هند  دەرەكــی  بازرگانی  80%ی  كە  زەریایە  ئەم 
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رێگەی  سرتاتیژی  و  خاڵی  ژمارەیەك  خاوەن  دیارە  مسۆگەركراوە، 

واڵتە،  ئەم  سەر  بۆ  الوازە  خاڵێكی  ئەمەش  وزەیە.  گواستنەوەی 

دەریایی  هێزێكی  بە  گەیشتنە  هند  دەریایی  سرتاتیژی  چونکە 

زەریابڕ كە توانای چاالكیی سەربازی لە تەواوی زەریاكەدا هەبێت.

بەدواداچوونی رەوتی بەهێزكردنی
هێزی سەربازیی هند

هند بە مەبەستی کێشانی وێنای خۆی لە نەخش  و رۆڵی هێزێكی 

بەرامبەر  لە  سەربازی  زیاتری  پارێزگاری  لەپێناو  بەتایبەتی  مەزندا، 

دوژمنە دێرینەكەیدا، كە پاكستانە، هاوسەنگڕاگرتنی دەسەاڵتی خۆی 

لە هێزدایە  و دەبێت لە بەرامبەر هێزەكانی تری وەك چین  و ئەمریكا 

ئارامدا زیندو رابگرێت،  ئاسیای باشور و زەریای  هێزەكانی خۆی لە 

رێكخراوی  لە  هەمیشەیی  ئەندامێتی  بە  گەیشنت  لەپێناو  لەبەرئەوە 

نەتەوەكاندا، هاوكات لەهەوڵدایە ببێتە هێزێكی سەربازیی ناوكیی.

ئێجگار  دوایدا  سااڵنەی  لەم  واڵتە  ئەم  سەربازییەكانی  تێچوونە 

دەبینێت.  بەخۆوە  زیاتر  گەشەی  ساڵێك  هەموو  و  بەرچاوبووە 

لەبەرئەوە سیاسەتی ئەم واڵتە خۆی دەبینێتەوە لە زیادكردنی بودجەی 

هاوكات  سەربازییەكانی،  هێزە  چاكسازیی  و  نوێکاری   سەربازی  و 

لە  سەربازی  بواری  پێشكەوتوەكانی  سەردەمی  و  بەرهەمە  كڕینی 

سیاسەتیدا لەپێشچاوگیراوە.

كڕینی  بۆ  دۆالری  ملیۆن   17697 )نیودەلهی(  2000دا  لەساڵی 

بواری سەربازی بەكاربردوە، ئەم رێژەیە لە ساڵی 2005دا بۆ 22891 

ملیۆن دۆالر، و لە ساڵی 2008 بۆ 24714 ملیۆن دۆالر بەرزبوویەوە. 

ملیۆن   36600 بۆ  2009دا  لە  تێچوونانە  ئەم  كە  لەكاتێكدایە  ئەمە 

دۆالر زیادیكرد. ئەوە رونە كە ئەو ئامارە ئاستێكی بااڵ نیشاندەدات، 

هەڵبەتە لێرەدا  ئاماژە بە تێچوونەكانی بواری ناوكی نەكراوە. ناوەندی 
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تێچوونی سەربازی هند بەگوێرەی بەرهەمهێنانی گەورەی نەتەوەیی 

ئەم  مەبەستێتی  نیودەلهی  بووە.  لەسەد   2/5 رابردودا  ساڵی  دە  لە 

ئەمەش  دیــارە  كە   ،3% بگەیەنێتە  ئایندەدا  ساڵەكانی  لە  ئاستە 

رێژەیەكی ئێجگار بەرچاوە.

تێكڕای هێزە چەكدارەكانی هند تاوەكو ئێستا 1137000 دەبێت، 

بەم پێیە هێزە چەكدارەكانی هند لە روی ژمارەوە چوارەم سوپا لەسەر 

لە  نەوەدەكاندا،  نێوەندی  لە  واڵتە  ئەم  پێكدەهێنن.  جیهان  ئاستی 

هەوڵی بەمۆدێرنكردنی تەواوی سوپادا )سرتاتیژی دروستكردنی سوپا 

1995 - 2009( ئاڕاستەی پڕچەككردنی سوپای بە نەزمێكی تەكنەلۆژی 

تەواو بەرنامەڕێژی كرد.

توانایەكی  بە  گەیشنت  مەبەستی  بە  بڕیاریداوە  هند  سوپای 

لە  بەرجەستە  توانای هێزێكی  بەتایبەتی  لە كیشوەرەكەیدا،  جەنگی 

بۆ  ملیار دۆالر  پێنج ساڵ، 10  بۆ ماوەی  مەیدانی روبەڕوبوونەوەدا، 

بواری چاودێری  و خۆپڕچەككردنی نوێ  دابینبكات.

بە 170 كەشتی جەنگی  هاوكات هێزی دەریایی هند سازدراوە 

بوونی  فڕۆكە  هەڵگری  كەشتییەكی  لەواندا  كە  جیاواز،  جۆری  لە 

هەیە. هاوكات لە بەرنامەیدایە كەشتییەكی موشەکهەڵگر لە روسیاوە 

و  نەخشەسازی   هەوڵی  لە  بۆخۆی  ئەوەشدا  لەگەڵ  هاوردەبكات. 

داهێنانی كەشتی جۆری فڕۆكە هەڵگردایە.

بەهێزكردنی  و  هند  زەریای  كۆنتڕۆڵکردنی  مەبەستی  بە  هند 

چین،  باشوری  دەریــای  ماالكا  و  تەنگەی  لە  چاالكییەكانی  توانای 

دروستكردنی چەك  و چۆڵی سەربازی لە بنكەی دەریایی كادامبا، كە 

دەكەوێتە باشوری هندەوە دەستپێكردوە.

تیایاندا  كە  ئاسامنی هند 1500 فڕۆكەی جۆری جیاوازن،  هێزی 

850 فڕۆكەی جەنگی  و 1400 موشەكی بەرگریی ئاسامنی ئامادەیە. 
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سرتاتیژیی(  )فراوانی  بە  گەیشنت  مەبەستی  بە  واڵتە  ئەم  هاوكات 

خۆی لە رەوشی بە سەردەمیكردنی فڕۆكەكانییەتی ئەوە جیا لەوەی 

خاوەنی جۆری )30MKI(یە، لە میانی خێراتركردنی بەسەردەمیكردنی 

چەكوچۆڵی، كڕینی چەك  و خۆپڕچەككردندا دەرگاكانی خۆی لەبەردەم 

كەناڵە جیاوازەكانی واڵتانی پێشكەوتودا خستوەتە سەرپشت. بۆ منونە 

لە ساڵی 2005دا 126 فڕۆكەی شەڕكەری نوێی بۆ ئەم مەبەستە كڕیوە، 

هەر بەو بۆنەیەوە پێشنیار و تەندەری نێونەتەوەیی لە هەمانساڵدا 

كڕینی  بەدواداچوونی  رەوشی  لە  دوایشدا  سااڵنەی  لەم  خستەڕو. 

)MIJ 29(ی روسی  و F16 و F 18A ئەمریكایی  و Mirage2000ی 

فەرەنسی  و Gripeی سویدیدایە.

هاوكات سنوری 10 ملیار دۆالری بۆ كڕینی 126 فڕۆكەی جەنگی 

لە دەرەوە دابینكردوە. كڕینی ئەم فڕۆكە جەنگییانە ئەگەری نوێکاری 

لە بواری كەشتیگەلی كۆن  و فڕۆكە جەنگییەكانیدا فەراهەمدەكات. 

روسییەکان  کۆمپانیا  گروپی  رایگەیاند:  نایك(  واسانات  )پردایب 

 super فڕۆكەی  لەگەڵ  بۆینگ  كۆمپانیای   ،MIG 35 لەگەڵ   MIG

 ،F 16 فڕۆكەی  لەگەڵ  مارتین  الكهیت  كۆمپانیای   ،hornt، F A 18

EADS كۆمەڵگەی   ،Rafale فڕۆكەی  لەگەڵ   Dassault كۆمپانیای 

سویدی  كنرسسیومی  و   Euofighter typhoon فڕۆكەی  لەگەڵ 

SAAB، لەگەڵ فڕۆكەی جەنگی GRIPE تێكڕای ئەمانە لە رەوشی 

تەندەر و موزایەدە دان  و بەشدارییانكردوە.

تێچوونە  دوایـــدا  سااڵنی  لە  هند  كە  ئــەوەیــە،  تر  پرسێكی 

سەربازییەكانی خۆی بەرفراوانكردوە و لەم روەوە لە ئاستێكی بااڵدا 

خۆی دەبینێتەوە. لە خشتەی ئەو واڵتانەی، كە لە 2015دا زۆرترین 

لە  هند  ئەوەیە  سەرنجراكێش  خاڵی  هەبووە،  سەربازییان  تێچوونی 

پلەی دەهەمەوە بۆ پلەی نۆهەم بەرزبۆتەوە. خاڵێكی تر ئەوەیە كە 
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كێبەركێكاری  بە  نێو خشتەكەدا  پازدە واڵتەی  ئەو  لەنێو  واڵتی چین 

هند  خشتەكەدا  لەنێو  دەبینین  دادەنرێت،  هند  واڵتی  هەرێمی 

لەپێشەوەی چیندایە.

یەكەی  خۆی  سەربازی  هێزی  بەهێزكردنی  بەمەبەستی  هند 

سەربازی  پیشەسازی  لەنێو   )R&D( بەرفراوانكردنی  و  پەیجوریی  

بەرهەمەكانی  سەربازی  و  تەكنەلۆژیای  تا  دامــەزرانــدوە  خۆی 

ئەوەیە، هەندێك  كارەدا  لەم  ئامانجیشی  لەناوخۆدا خۆماڵیبكات  و 

ئەگەری مۆنتاژ  پێشكەوتو، كە  بەرهەمە سەربازییەكانی واڵتانی  لە 

و هەڵبەستنیان هەیە لەناوخۆدا، لەوانە فڕۆكەی جەنگی لەناوخۆی 

بەرهەمیانبهێنێت. واڵتدا 

بەهێزێكی  مەبەستییەتی  كە  ئــەوەی،  فاكتەری  بە  هند 

سەربازی مەزن بێتە ئاراوە، بایەخێكی بەرفراوان بە گەشەسەندن  و 

بەدواداچوون  و توێژینەوەی زانستی دەدات. لەم بارەوە كۆمەڵگەی 

بارەیەوە  لەم  كە  دەستداوەتێ   بەرفراوانی  توێژینەوەی  و  زانستی  

بااڵتر  هند  هەوڵەی  لەو  روسیە  ژاپۆن  و  و  ئەمریكا  تەنها  مەگەر 

جۆراوجۆری  رێكەوتننامەی  روسیادا  لەگەڵ  ئەوەیشدا  لەگەڵ  بن. 

جۆراوجۆری  بواری  لە  خۆیان  كە  واژۆكــردوە،  كڕین  بەمەبەستی 

چەكی پێشكەوتودا دەبیننەوە.

زانستی   توێژینەوە  پارێزەری  رەسەنرتین  هند  دەوڵەتی  ئەمڕۆ 

پەیوەست  چاالكییەكانی  بوارەكاندا.  تەواوی  لە  پیشەسازییەكانە  و 

بە )توێژینەوە و پەرەسەندن( بە نزیکەی 300 بنكەی دەوڵەتییە و 

چاالكیدان.  كاركردن  و  رەوشی  لە  سەربەخۆكانی  ئاژانسە  تەواوی 

پەرەسەندن  )رێكخراوی  چاودێریی  لەژێر  ئاژانسن   47 بەشانە  ئەم 

لە  كە  هەن،  بەش  شەش  هاوكات  بەرگری(دان.  توێژینەوەی   و 

چاودێری  لەژێر  بەشیش  نۆ  وزەدان  و  ــی  وەزارەت چاودێری  ژێر 

بەڕێوەدەچن. گەردونناسیدا 
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رێكخراوی توێژینەوە و پێشكەوتنی بەرگریی هند، لە سەرەتای 

و  چەك   سیستمی  جۆرەها  ئێستا،  تاوەكو   1985 دامەزراندنییەوە 

چۆڵی داهێناوە، هاوكات لە بەرهەمە ناوخۆییەكانیدا لە كەشتییەوە 

رێكخراوە  ئەم  بەرهەمهێناون.  تاكەكەسیی  چەكی  تاوەكو  بیگرە 

هێزی كاری نزیکەی 25000 كەسیی كە تێیدا 6000 كەسی پسپۆڕ و 

ئەندازیار و 10000 كەسی هونەریی لەبەردەستیدایە.

خــۆی  و  چەكەكانی  لێهاتویی  لەهەمانكاتدا  ــە  واڵت ئــەم 

ئەلكرتۆنییەكان  جەنگە  لە  خۆی  روبەڕوبوونەوەكانی  رەوشــی 

زیاتردا  گەشەكردنی  و  توێژینەوە  رێگەی  لە  توێژینەوەكاندا   و 

دەهێنێتە گۆڕێ .

موشەكەكانی  هاوبەشی  دروستكردنی  لەبارەی  هەروەها 

رێككەوتن  گەیشتوەتە  روسیادا  لەگەڵ  ئاڵۆز  بەشێوەیەكی  كرۆز 

نەوەی  بە  ناوبراو  فڕۆكەیەكی  شێوە  هەوڵی  لە  واڵت  هەردوو   و 

پێنجەمن، هاوكات هند بڕیاریداوە لەپێناو گەشەسەندنی سیستمی 

دژە موشەكیی جێگیر لەگەڵ ئیرسائیلدا هاوكاریی یەكرتیی بكەن.

بەدواداچوونی توانا ناوكییەكانی هند
كلینتۆن،  بیل  سەرۆكایەتی  بە  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە 

ناوكییەكانی  تاقیكردنەوە  هۆكاری  بە  هندی  واڵتی  چەندینجار 

دوچاری گەمارۆی ئابوری  و سەربازی كردوەتەوە. بەمشێوەیەش ئەم 

واڵتە توانیوییەتی بە تاقیكردنەوە و تێستە ناوكییەكانی خۆی لە ساڵی 

1998ـەوە بێتە نێو كۆڕی ناوكی جیهانییەوە. بە بەرەوپێشچوونی توانا 

هەرێمی  و نێونەتەوەییەكانی هند  و روداوی یازدەی سێپتەمبەر، كە 

بووە هۆكاری راگەیاندنی جەنگی ئەمریكا لەبەرامبەر تێرۆریزم. لەم 

بە  بە پەیوەستبوونی واڵتەكەی  نیودەلهیش رەزامەندی خۆی  كاتەدا 

بەرەی ئەمریكاوە دژ بە تیرۆریزم دوپاتكردەوە. هەربۆیە ئەمریكاش 
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بەسەر هندەوە هەڵبگرێت  گەمارۆكانی واڵتەكەی  تاوەكو  روگیربوو 

لە  هاوكات  بەرەوپێشبربێت.  واڵتەدا  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی   و 

لەگەڵ  ئاشتیخوازانە و مەدەنی هند  ناوكی  2005دا رێككەوتننامەی 

ئەمریكادا، شوێنی ئەو واڵتەی لەسەر ئاستی هەرێمی  و نێونەتەوەی 

بەرز راگرت.

نشێوێكی  و  هــەوراز  هند  ناوكییەكەی  پــڕۆژە  رەوتــی  دیــارە 

خوازیاری  لەسەرەتاوە  واڵتە  ئەم  لەراستیدا  دیتوە،  بەخۆوە  زۆری 

غاندی  مەهامتا  تەنانەت  ناوكی.  بۆمبی  بە  نەبوو  دەستڕاگەیشنت 

ناوکی  بۆمبی  بە  واڵتەكەی  دەستڕاگەیشتنی  هندیش  رێبەری 

فاكتەری  كە  ــەوەی  ئ ــەاڵم  ب لەقەڵەمدەدا.  بــێــزراو  بەكارێكی 

مەبەستداری هند بوو بەرەو ئەو پڕۆژەیە، بریتیبوو لە گۆڕانكارییە 

جەنگی  و  چین   و  پاكستان   نەیارێتی  و  ناوچەكە  هەرێمییەكانی 

ئەوان لە دەیەكانی شەست  و حەفتاكاندا، هاوكات بەدەستهێنان  و 

دەستكەوتی دیار و لەخۆبایی نەتەوەیی بوو.

لە ساڵی 1993دا گوتی:   BJP »پارتی »بەهاراتا جاناتا وتەبێژی 

ناوکی  باج بستێنین، چەكی  نێونەتەوەیی  نامانەوێت  لە كۆمەڵگەی 

هێز و بەها بە ئێمە دەبەخشێت، كاتێك هندییەكان بۆمبی ناوكییان 

هەبێت، بێ  پێچ  و پەنا  و بە سانایی دەدوێن.

هندستان 1947 بە سەربەخۆیی گەیشتوە، بەخێرایش بە بەرەی 

پەیوەست  ناوەندی(  چەكی  داماڵینی  بۆ  جیهانی  )جواڵنەوەی 

گاندی(   كارامچاند  )مهانداس  هەمانساڵدا  سێپتەمبەری  لە  بوو. 

رێبەری بەرجەستەی سیاسی  و رۆحی هند لە رۆژنامەی هاریجاندا 

زیاتر  وێرانكاری  لەپێناو  ئەتۆمی  بۆمبی  بە  دەستڕاگەیشنت  نوسی: 

هند  دەزانم.  زانیاری  زانست  و  بەكارهێنانی  خراپ  ترسناکرتین  و 

هەر  بە  كۆتایهێنان  لە  پێداگریی   1954 ساڵی  كە  بوو  واڵت  یەکەم 

1965دا  لەساڵی  هاوكات  كردەوە،  ناوكی  تاقیكردنەوەیەكی  جۆرە 
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ناوكی  چەكی  بەرەوپێشچوونی  لە  رێگرتن  جیاكاری  و  قەدەغەی 

كرد، هاوكات لەساڵی 1978دا پەیامنی نێونەتەوەیی بۆ رێگریكردن 

لە هەڕەشە و كەڵكوەرگرتن لە چەكی ناوكی پێشنیاركرد  و لە ساڵی 

هند  واتایە  بەم  بوو.  ناوكیی  چەکی  نە هێشتنی  خوازیاری  1982دا 

وشككردنی  پەیجوری  تەواوەتی  بە  كە  واڵتانەی،  لەو  بوو  یەكێك 

چەكی  داماڵینی  پرسی  لەبارەی  بوو،  ناوكی  چەكی  سەرچاوەكانی 

كۆمەڵگەی  بۆ  پێشنیازیكرد  هند  1988دا  ساڵی  لە  ناوكییەوە 

نێونەتەوەیی كە بەتەواوی پێویستە چەكە كۆمەڵكوژەكان رابگیرێن. 

بڵندەكانی  پایە  بۆچوونی  لە  بوو  گۆڕانكاریی  فاكتەری  كە  ئەوەی 

هندا دەربارەی بوونی چەكی ناوكیی بریتیبوو لەو رەوشە بەرچاوەی، 

كە لە كۆمەڵگەی نێونەتەوەیدا دەگوزەرا، لەراستیدا بەرپرسانی هند 

پێگەی  كە  تێگەیشنت،  راستییە  لەو  گاندی  كۆچی  پاش  بەتایبەتی 

ناجێگیریی ئەوان بەتایبەتی لە باشوری ئاسیادا، پێویستی ئەوان بە 

دەستڕاگەیشنت بە چەكی ناوكی پێویست دەكات.

ئەوە لەكاتێكدا بوو، كە هند لە دەستپێكی دەیەی پەنجاكاندا تەنها 

دەیەی  ناوەندی  لە  دەكرد،  ئاشتیخوازانە  ناوكیی  چەكی  بۆ  پەیگیریی 

شەستەكاندا چاوپیاخشانەوەی بە تەواوی ئەو بێزاری  و نەفرەتانەدا کرد، 

كە لە بەرامبەر چەكە كۆكوژییەكان  و چەكی ناوەندی هەیبوو، بەتایبەت 

لە رەوشی ناجێگیر و نائارامی ناوچەكەدا، چونكە پاكستان  و چین دوو 

لەنێوان سااڵنی 1947  پاكستان  و  واڵتەن. هند  ئەم  دوژمنی هەرێمی 

و 1948دا، هەروەها لەسەر هەرێمی كشمیر لە ساڵی 1965، جەنگی 

 1971 ساڵی  سێیەم  جەنگی  دەستپێكردبوو.  هەرێمەدا  ئەو  لەگەڵ 

دروستبوونی  فاكتەری  بووە  و  رویدا   رۆژهەاڵتەوە  پاكستانی  بەهۆی 

دەردیسەری  كۆمۆنیستیشدا  چینی  لەگەڵ  هاوكات  بەنگالدیش.  واڵتی 

بۆ دروستبوو. شكستی هندیش لەبەرامبەر چیندا ساڵی 1962 بەهۆی 

ملمالنێ سنورییەكانەوە، ملمالنێ  و ئاڵۆزی نێوان ئەو دوو واڵتەی دوو 
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هێندە كردەوە. دوو ساڵ دوای جەنگی 1962، چین تاقیكردنەوەی ناوكی 

سیاسەمتەدارانی  مێشکی  بە  هات  پرسیارگەلێك  روەوە  لەم  ئەنجامدا، 

هندا، ئایا سیاسەتی ناوكی هند و قەدەغەكارییەكانی كارێكی عەقاڵنەیە؟ 

پێشكەوتوی  موشەكێكی  جۆرە  تاقیكردنەوەی  1972دا  ساڵی  لە  چین 

لەنێو  ناوكی  چەكی  بابەتی  دیسان  بابەتە  ئەم  ئەنجامدا،  زەمینبڕی 

سیاسەمتەدارانی هنددا نوێكردەوە، ئیدی خواستی نەتەوەگەراكانی هند، 

كە داكۆكیان لە چەكی ناوكی دەكرد، زیاتر زیادیكرد و پێگەیان بەهێزتر 

بوو. لێرەوە بڕیاری هند بۆ تەواوكردنی خولی سوتەمەنی ناوكی، رێگەیدا 

بە واڵت تا توانا هونەرییەكانی بۆ دروستكردنی چەكی ناوكیی لە كاتێكدا 

هاتەئاراوە.  تێكەوتبوو  گۆڕانكاریی  ناوچەكە  جیۆپۆلۆتیكی  پێگەی  كە 

دواتر لە نۆڤەمبەری 1964 )لعل بەهادر شسرتی( رێگەیدا تا كارگەلێكی 

بەشێوەیەكی  ناوكی  تەقینەوەی  بە  پەیوەست  زانستی  هونەری  و 

یەکەمین  لێرەوە  ئەنجامبدەن.  ئاشتیخوازی  مەبەستی  بۆ  پەنهانی 

ناوكیی هند لە 18ی مەی 1976دا ئەنجامدرا  و دەوڵەتیش  ئەزمونی 

ناوبرد.  ئاشتیخوازیی(  ناوكیی  )تەقینەوەی  بە  تاقیكردنەوەیەی  ئەم 

بەرهەمهێنانی  بۆ  توانای هندی  بارەیەوە  لەم  كارناسان  شیكردنەوەی 

چەكی ناوكیی سەملاند.

 هاتنە سەركاری پارتی نەتەوەگەرای »بەهاراتا جاناتا«  و »ئیندیرا 

رەوشی  هەشتاكاندا،  دەیــەی  لە  گاندی  مەهامتا  كچی  گاندی«ی 

دەستڕاگەیشنت بە چەكە ناوكییەكان خێراتر چووە پێشەوە. لەراستیدا 

ئەم پارتە زیاتر لە پارتەكانی تری هندستان، پێداگریی لەسەر بوونی 

ناوكی  بۆمبی  بەرهەمهێنانی  لەسەر  بڕیار  دەكردەوە.  ناوكیی  چەكی 

كاتێك درا كە ئەم پارتە لە دەسەاڵتدا بوو. لە مانگی پێنجی 1994 ئەم 

واڵتە توانای بەرهەمهێنانی چەكی ناوكی بۆ سودی فڕۆكە جەنگییەكان 

لە  هند  ناوكیی  زانستی  خوێندكارانی  1996دا  ساڵی  لە  بەدەستهێنا. 

بەرهەمهێنانی كاڵوەی ئەتۆمیدا سەركەوتوبوون. ئیدی سوپا دەیتوانی 
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ئەو كاڵوانە بە روی موشەكی بالیستیكییەوە بچەسپێنێت.

 لە تەواوی ئەو سااڵنەدا پارتی BJP لەسەر كورسی دەسەاڵت بوو. 

پاڵنەرێكی تر كە فاكتەری ئەوە بوو هند روبكاتە بەدەستهێنانی چەكی 

لەگەڵ  هاوسێیەتیكردن  لە  ژیان  كە  فاكتەرەی  لەو  بریتیبوو  ئەتۆمیی. 

»ئاتل   BJP پارتی رێبەری  لە ساڵی 1996  ئەوەی دەخواست.  پاكستاندا 

بیهاری واجبایی« سوێندی خوارد كە لەسەر ئەژماری بەرژەوەندی بااڵی 

هند  كە  لەبەرئەوەی  نامەوێت  وتی:  ئەو  نەكات.  سازشێك  هیچ  هند 

خاوەنی چەكی ئەتۆمی نییە، ئیدی روبەڕوی هەڕەشەی چین  و پاكستان 

بێتەوە.

قۆناغ  دوو  تا  رێگەیدا  كە  بــوو،  واجپایی  حزبی  وتــەی  ئەمە 

تاقیكردنەوەی ناوكیی لە مەی 1998دا ئەنجامبدرێت.

ئەتۆمی  تاقیكردنەوەی  پاش  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتــە   

ئابوری  گەمارۆیەكی  نێو  خستە  واڵتەی  ئەم   1998 ساڵی  لە  هند 

نێونەتەوەییەوە. ئەم گەمارۆیە بە هاتنە سەركاری حكومەتەكەی بۆش 

هەڵگیرا  و سیاسەتی گەمارۆی سەر هند نەما. ئەمریكا سیاسەتەكانی 

یەكەم:  دەكــرد.  ئاڕاستە  نوێیە  بەمشێوە  هنددا  لەهەمبەر  خۆی 

بوو،  جیهان  و  ئاسیا  گەورەكانی  ئابوریە  لە  هند  ئابوری  لەبەرئەوەی 

البردنی هند لە نەزمی ئابوریدا هەروا سانا نەبوو. دووەم: بە بەستنی 

تا  ناوكیی  بەرنامەی  دەكرا  دەلهیدا،  لەگەڵ  ناوكی  پەیامننامەیەكی 

داماڵینی چەكی  بۆ  لە جیهاندا  بەرنامەكە  كۆنتڕۆڵبكرێت  و  رادەیەك 

و  هند  بوونی  سێیەم:  جێبەجێكردنەوەوە.  بــواری  بخرێتە  ناوكی 

دانوستان لەتەكیدا مایەی وەستاندنی هێزە گەورەکەی تری ئاسیا بوو، 

واتە چین. 

سیاسەتی دەرەكی ئەمریكا لەبەرامبەر هندستاندا پەیجوریی لە 

دوو ئامانج دەكرد، یەكەم لەبەرئەوەی واشنتۆن لە خەمی دروستبوونی 

هاوپەیامنییەكی بەرفراوان بوو تا هاوسەنگی هەم لەبەرامبەر چیندا 
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رابگرێت، هەمیش الیەنەکانی بەرامبەر تێرۆریزم زۆرتر بن. دووەمیش 

رێگرییەكانی  بەرفراوانبوونی  خواستی  كە  رژێمێك،  بەهێزكردنی 

دەوڵەمتەداریی  لەبەرئەوە  ناوكییەكاندا،  چەكە  لەبەردەم  هەبێت 

بۆش رێكەوتنێكی دوو الیەنەی لەگەڵ هندا هێنایە ئارا،  كە دەربارەی 

هاوكاریی ناوكیی ئاشتیخوازیی بوون، ئەمەیش لە ئۆكتۆبەری 2008دا 

خرایەرو، تاوەكو بتوانێت هەردوو ئامانجەكەی خۆی بپێكێت.

لەبەرئەوە رێككەوتنی ناوكی هند و ئەمریكا، پڕۆژە ئەتۆمییەكەی 

هندی بە فەرمی ناساند و پێگەی هندیشی لە مەیدانی هەرێمی  و 

نێونەتەوەیدا سەنگینرت كرد.

كە  ئەمریكا،  هند  و  مەدەنییانەی  ناوكیی  و  پڕۆژەی  واژۆی 

بایەخدان  مانای  پەیوەستكرد،  جیهانەوە  ناوكیی  كۆڕی  بە  هندی 

بوو بە هێزێكی مەزن، كە تا دوێنێ  هیچ پەیوەندییەكی دۆستانەی 

پەیوەندییە  كۆمیتەی  بەیاننامەی  لە  نەبوو.  ئەمریكادا  لەگەڵ 

دەرەوەی  وەزیری  رایسی  خاتو  ئەمریكادا،  سەنادی  دەرەكییەكانی 

ئەمریكا، هندی وەك هێزێكی هەرێمی  و جیهانی دەركەوتە ناساند، 

رو  ناوچەكە  لەكاتێكدا  بێت،  ئاسیا  ئارامی  پارێزەری  دەتوانێت  كە 

لە گۆڕان  و نائارامییە. رێككەوتنی ناوكی هند و ئەمریكا نارساو بە 

رێككەوتنی 126، لە 18ی حوزەیرانی 2005دا لەنێوان »مان موهان 

سەرۆك  بۆش«  واكر  »جــۆرج  و  هند  وەزیرانی  ســەرۆك  سینگ« 

رێككەوتننامەیە،  ئەم  گوێرەی  بە  واژۆكرا.  ئەمریكا  پێشوی  كۆماری 

بەرنامەی  لە  خۆی  ناوكی  سەربازی  بەرنامەی  تا  راسپێردرا  هند 

ئامادەكارییە  دابینكاری  و  تەواوی  جیابكاتەوە  و  ئاشتیخوازییەوە 

ئەتۆمی  وزەی  ئاژانسی  چاودێری  لەژێر  ناوكییەكانی  ئاشتیخوازییە 

هاوكاری  بەڵێندەدات  ئەمریكا  لەبەرامبەردا  لێبدات.  بڕیار   IAEA

لەگەڵ  ناوكی  ئاشتیخوازانەی  وزەی  بواری  لە  هەمەالیەنە  و  تەواو 

ئەنجامبدات.  هندا 
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بووە  ئەتۆمیدا  بواری  لە  ئەمریكا  و  هند  گرێبەستی  هەربۆیە 

بواری  لە  خۆی  ئەتۆمی  توانای  تــەواوی  هند  كە  ئــەوەی،  مایەی 

ئاژانسی  هەمیشەیی  چاودێری  لەژێر  ئەوەیش  بخاتەڕو،  ئاشتیدا 

لەگەڵ  بەرینی  بوو، هاوكات هاوكاریی  ناوكیدا  نێونەتەوەیی وزەی 

ئەم دەزگایەدا دەستدابوویە، دیارە ئەم رێككەوتنانە بەدەربوون لە 

هەمیشە  ئەمریكا  )هەستیار(.  تەكنەلۆژی  دابینكاریی  گواستنەوەی 

بانگەشەی ئەوەی دەكرد، كە بە فەرمی ناساندنی وزەی ناوكیی هند 

یازدەی  هێرشەكانی  پاش  فرەبوو.  ماندوبوونێكی  و  هەوڵ   خاوەنی 

رامیارییەكانیدا  لە  نوێی  رێگەیەكی  واشنتۆن   ،2001 سێپتەمبەری 

نەیارییەتی  بۆ  بۆش  حكومەتەكەی  هەڵبژارد.  ئاسیادا  باشوری  لە 

بە  بوو  وابەستە  ئەویش  پاش  پاكستانەوە.  بە  وابەستەبوو  تێرۆریزم 

نیودەلهییەوە و لە هاوینی 2005دا هندی وەك پێگەیەكی كیشوەریی 

هند  لە  داوای  واشینتۆن  بەمشێوەیە  ناساند.  فەرمیی  بە  ئەتۆمیی 

كرد تا بێتە ریزی براوەكانی جەنگی جیهانی دووەمەوە  و لە ریزی 

لەوانە  ئەتۆمییەكانن،  چەكە  یاسای  خاوەن  كە  بێت  واڵتانەدا  ئەو 

رێككەوتنە  ئەمریكا  بەریتانیا.  و  ئەمریكا  روسیا،  فەڕەنسا،  چین، 

سرتاتیژیی(  )بەشداریی  بەناوی  هند  لەگەڵ  خۆی  ناوكییەكانی 

دەناساند  و بانگەشەی ئەوەی دەكرد، كە بەرنامە ناوكییەكەی هند 

دەبینێتەوە.  خۆی  ناوكییدا  ئاژانسی  چاودێری  لەژێر  رادەیەك  تا 

كە  ئەتۆمیدا،  حەوزەی  لە  بەرپرس  واڵتێكی  كردە  هندی  بەمجۆرە 

ئەتۆمیی  هەستیاری  تەكنەلۆژیی  گواستنەوەی  و  ناردنەدەرەوە 

دیاریكراودا  123ی  رێككەوتنەكانی  چوارچێوەی  لە  دەبێت  هند 

كۆنتڕۆڵبكرێت.

رێككەوتنی  كە  وایە  باوەڕیان  ناوكیی  بواری  پسپۆڕانی  لە  زۆرێك 

ناوكیی هند و ئەمریكا زیاتر بە بەرژەوەندیی هنددا شكایەوە تاوەكو 

لە بەرژەوەندیی ئەمریكادا بێت. چونكە توانی لە ماوەی سێ  دەیەی 
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گەمارۆكانی ئەمریكا و هاوپەیامنەكانیدا درێژە بە بەرنامەكەی بدات، 

هەرێمی   هێزێكی  ببێتە  و  دەرەوە  بێتە  گەمارۆكاندا  زەبری  لەژێر 

یەکەمین  هند  كاتێك  دا   1964 ساڵی  لە  سەنگین.  نێونەتەوەیی  و 

بە  دەتوانێت  كە  نیشاندا  ئەوەی  تاقیكردەوە،  خۆی  ئەتۆمی  بۆمبی 

گواستنەوەی تەكنەلۆژیی بە مەبەستی ئامانجە ئاشتیخوازییەكان، درێژە 

ماوەی  بۆ  ئەمریكا  ئاكامدا  لە  بدات.  ناوكییەكانی  بە خۆپڕچەككردنە 

25 ساڵ هندی دابڕاند و دوریخستەوە لە هەوڵەكانی بۆ ئەوەی وەك 

تریش  واڵتانی  هەوڵیشیدەدا  هاوكات  پێشبكەوێت  و  دیکە  واڵتانی 

لەبارەی پەراوێزخستنی هندەوە ملپێبدات. بەاڵم لەساڵی 2000دا بڕوای 

ال دروستبوو، كە هاوكاریی سرتاتیژیی لەگەڵ هنددا لە بوارەکانی فەزا 

ئاتاجێكی  بەرگرییەكاندا  موشەكە  و  دەستكرد  مانگی  تەكنەلۆژیای  و 

لەگەڵ  تەكنەلۆژی  بواری  لە  تا  دەربڕیی  ئامادەیی  هندیش  بەجێیە. 

كایەكانی  توانی  بوارەدا  لەو  هاوكات  كارا،  كڕیارێكی  ببێتە  ئەمریكادا 

ئەتۆمیی  بۆمبی  دروستكردنی  پلۆتۆنیۆم  و  یۆرانیۆم  و  بە  پەیوەست 

بە تەواوی برەو پێبدات. هاوكات توانی سوتەمەنی پێویست بۆ بنكە 

ئەتۆمیەكانی خۆی هاوردەبكات. واشنتۆن بەڵێنیدا كە قەدەغەكاری  و 

گەمارۆكانی پەیوەست بە گواستنەوەی تەكنەلۆژیی مەدەنیی ناوكیی 

لەپێناو  تا  ناچاربكات  واڵتە  ئەم  كە  بڕیاریشیدا،  و  كۆتاییپێبهێنێت  

پێشهاتە نێونەتەوەییەكانی وزەی ئەتۆمیدا تەنها بۆ دامەزراوە ئەتۆمییە 

پێدراوە   رێگەی  ئێستادا  لە  هند  وەربگرێت.  كەڵك  ناسەربازییەكان 

یۆرانیۆم هاوردەی واڵت بكات، كە نەبوونی یۆرانیۆم ساڵەها بوو ببووە 

مایەی دواخستنی پڕۆژە ئەتۆمییەكەی هند. رێككەوتنی ناوكی نێوان 

لە 22  كارەبا  وێستگەی  كە 14  رێكخراوە،  بەجۆرێك  ئەمریكا  و  هند 

وێستگەی هندیدا لەژێر چاودێریی رێوشوێنە ئاسایشییەكانی ئاژانسی 

كردە  لە  بەشێك  تەنها  ئاژانسە  ئەم  بەمپێیە  دەبن.  ئەتۆمیدا  وزەی 

ئەو  بۆ  بواردەكاتەوە  چاودێرییەوە  و  ژێر  دەخاتە  هند  ئەتۆمییەكانی 
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واڵتە تا بەشێوەی شاراوە درێژە بە كردە ئەتۆمییە سەربازییەكانی خۆی 

پاساوە و پاساوگەلی تریش نەیاران  و  بدات، هەربۆیە بەگوێرەی ئەم 

بەرهەڵستكارانی بەرنامەی ناوكی هند كەمنین.

رێككەوتنی دووالیەنەی هند و ئەمریكا، كە دەربارەی هاوكاریی 

وزەی ناوكی ئاشتیخوازانەیە لە ساڵی 2007دا خۆی لە پێنج مەرجی 

بینییەوە: سەرەكیدا 

وزەی  ئاژانسی  پشكنەرانی  بە  بــوار  هند  پێویستە  یەكەم: 

بپشكنن.  واڵتە  ئەو  ئەتۆمییەكانی  وێستگە  بتوانن  تا  بدات  ناوكی 

دەست  بخاتە  وێستگەیان   14 وێستگە،   22 كۆی  لە  پێویستە  هند 

لە  نەوەد  پێویستە  ئایندەیش  ساڵی   20 بۆماوەی  چاودێرانەوەو 

سەدی وێستگەكان لەژێر چاودێریدابن.

كۆتایهاتنی  لەگەڵ  خۆی  رێككەوتنی  هند  پێویستە  دووەم: 

هەركات  ــە  وات رابگەیەنێت،  ئەتۆمییەكاندا  تاقیكردنەوە 

كۆمپانیاكانی  رایبگەیەنێت.  پێویستە  ئەنجامدا  تاقیكردنەوەی 

ئەمریكایش لەسەریانە تەواوی سوتەمەنی وێستگەكان دابینبكەن.

سێیەم: پێویستە هند خەزێنە ئەتۆمییەكانی خۆی بەهێزبكات.

چوارەم: پێویستە هند لەبەرەی ئەو واڵتانە بێت كە پێشگیریی 

لە باڵوبوونەوەی چەكی ئەتۆمی دەكەن.

بەرهەمهێنانی  هەوڵبدەن  هند  كۆمپانیاكانی  پێویستە  پێنجەم: 

ئەستۆی  لە  وێستگەكان  دروستكردنی  دابینكردن  و  سوتەمەنی  و 

خۆیاندا بێت. 

یەكگرتوەكانی  واڵتە  لەگەڵ   123 ئەتۆمی  رێككەوتنی  بە  هند 

هند  بەرژەوەندی  گرنگرتین  بەركەوت،  زۆری  سودێكی  ئەمریكادا، 

لەم كارەدا بریتیبوو لە هەڵگرتنی گەمارۆكانی  و ناساندنی بوو وەك 

واڵتێكی خاوەن پڕۆژەی ئەتۆمیی لە هەمانكاتدا بە پرس  و لێپررساو 
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دەستڕاگەیشتنی  بۆ  بواردان  هاوكات  نێونەتەوەیدا.  كۆمەڵگەی  لە 

هند بە تەكنەلۆژیای نوێ   و سوتەمەنی ناوكی  و گەیشتنی بە پێگەی 

گشتی  بە  هەبوو.  گرنگی  بایەخێكی  هەرێمیی  نێونەتەوەیی  و 

دەتوانین ئەم رێككەوتننامە بە فاكتەری بەهێزی  و كاریگەریی هند 

دابنێین لەسەر ئاستی هەرێمەكەدا. هندییەكان بە رەوشێكی بەهێز 

هۆشیان بەالی پڕۆژەكەیانەوە چوو، ئەوان شوێنی خۆیان بە گوێرەی 

واڵتانی ناوچەكە و جیهان بە مەترسیی دەزانن، هەربۆیە لەبەرامبەر 

ئەو مەترسییەدا لە روانگەی هێزی ئاسامنی  و زەمینی  و هەواییەوە 

ئەگەرێكی  هەر  لە  پڕۆژەكەیان  پاراستنی  بۆ  كردوە  ئامادەكارییان 

نەخوازراو.

ئەتۆمی  تاقیكردنەوەی  1998دا  پێنجی  مانگی  لە  واڵتە  ئەم 

ئەتۆمدا  خاوەن  واڵتێكی  پێگەی  لە  خۆی  رەوشی  و  ئەنجامداوە 

بینیوەتەوە، كە دەتوانێت كاڵوەی موشەكیی ئەتۆمی بەرهەمبهێنێت  

پڕۆژەكەی  بە  ــرەودان  ب بۆ  وردەكارییەكی  هەموو  روەوە  لەم  و 

گرتوەتەبەر و بەوردی رێوشوێنی پارێزگاری لە پڕۆژەكەی گیراوەتەبەر. 
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بەشی دووەم

خستنەڕوی توانا ئابوری  و
تەكنەلۆژییەكانی هند

بەشێوەیەكی  دوایدا،  سااڵنی  لە  هند  ئابوری  بەرەوپێشچوونی 

سااڵنە  هند  ئابوری  گەشەی  پێشرت،  دەیە  دوو  تێبینیدەكرا.  بەرچاو 

بیستویەك  ســەدەی  دەستپێكی  بە  بــەاڵم  بــوو.  5%دا  سنوری  لە 

 .%7 گەیشتە  هند  سااڵنەی  ئابوری  گەشەی  نێوەندیی  بەشێوەیەكی 

تەنانەت لە ساڵی 2003  و 2004دا گەیشتە 8%. لەئێستادا هند لەپاش 

چین دووەمین واڵتە لە ئاستی جیهاندا، كە لە رەوشی خێرای گەشەی 

قەیرانی  ئەگەر  باوەڕەدان  لەو  هند  دەوڵەتی  بەرپرسانی  ئابوریدایە. 

ئابوری لە جیهاندا روینەدایە، گەشەی ئابوری واڵتەكەیان دوو بەرابەر 

دەبوویەوە. بەمپێیە، هند یەكێكە لەو واڵتانەی كە بە دەستپێكردنی 

قەیرانی ئابوری جیهان لە 2008دا، كەمرتین زیانی بەركەوت. گەشەی 

كە  خەمڵێرناوە،   %6 بە   2010 تا   2007 سااڵنی  لە  واڵتە  ئەم  ئابوری 

بایەخی  كاتێك  بابەتە  ئەم  بووە.  زۆرترین  جیهاندا  واڵتانی  ئاستی  لە 
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بزانین گەشەی ئەمریكا و واڵتانی یۆرۆ  دووبەرابەر پەیدادەكات، كە 

لەو قۆناغەدا بە بەراورد بە هند 2% یان 1% بووە. لە وەختی قەیرانی 

ئابوری جیهانیدا، تەنانەت هند كەمرت لە واڵتی چین زیانی پێگەیشت. 

راپۆرتی سەرمایەداریی جیهانیی كۆنفرانسی بازرگانیی  و گەشەكردنی 

بە  چین  واڵتی  لەپاش  هند  2005دا،  ساڵی  لە  نەتەوەكان  رێكخراوی 

ئەم  دەناسێنێت  و  سەرمایەگوزاری  كەمەندكێشكردنی  واڵتی  دووەم 

واڵتە هەنوكەش لەو پێگەیەدا ماوەتەوە. دەوڵەتی هند لەم سااڵنەی 

دوایدا دەستی داوەتە گەشەیەكی بەردەوامیی چاكسازییە ئابورییەكان  

و  رەخساندوە  بەتەواوی  دەرەكیی  سەرمایەگوزاریی  هەلومەرجی  و 

چەندەها كۆمپانیای دەرەكیی لە واڵتەكەیدا شوێنكردۆتەوە.

بەدواداچوونی تایبەتمەندییە ئابورییەكانی هند
و  بوژانەوە  رەوشی  لە  رۆژ  لەدوای  رۆژ  هند  ئابورییەكانی  توانا 

گەشەكردندایە. گەشەی خێرای ئابوری بە رێژەی %7 لە میانی چەند 

ساڵی رابردودا، و هاوكات سیاسەتە ئابورییە جێگیرەكان  و ئەندامێتی 

)سارك(،  یەكێتی  وەك  ناوچەكەدا،  ئابورییەكانی  یەكێتییە  لە  هند 

هندیی،  زەریای  کەناری  واڵتانی  ناوچەییەكانی  هاوكارییە  یەكێتی 

ئابوری  رێكخراوەكانی  شەنگەهای  و  هاوكارییەكانی  رێكخراوی 

تا  بوون  فاكتەرێك  ئەوانە  هەموو  بیست.  كۆمەڵەی  وەك  جیهانی 

ئەم  دەوڵەمتەدارانی  بەدەستبهێنێت.  ئەوتۆ  ئابوری  گەشەیەكی  هند 

واڵتە بە باشی دەزانن، یەكێك لە تایبەمتەندییە گەورەكانی دەسەاڵت 

توانای  لەگەڵ  زیندو،  ئابورییەكی  بوونی  لە  بریتییە  هەرێمەكەدا  لە 

راكێشانی سەرمایەگوزاریی دەرەكیی بۆ ناو واڵت  و ئاسانكاریكردن لە 

بە  پەیوەست  یاساكانی  سڕینەوەی  و  سەرمایەگوزاریدا  هەلومەرجی 
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رۆتیناتی دەوڵەتییەوە. هاوكات بەهێزكردنی بەشەكانی پەیوەست بە 

نوێسازی لە پیشەسازیی ناوخۆیی  و دەستڕاگەیشنت بە تەكنەلۆژیای نوێ 

  و پێشكەوتو، هەموو ئەمانە بریتین لە هۆكارگەلێكی تەواو بۆ گەشەی 

ئابوری هند و بااڵدەستبوونی. لەم روەوە تەنانەت دەستاودەستكردنی 

هێز لەنێوان پارتە سیاسییەكانی ئەو واڵتەدا، سیاسەتە ئابورییەكان  و 

جێگیرییەكی  و  نەكردوە  گۆڕان  دوچاری  واڵتەی  ئەو  دارایی  نەزمی 

باش واڵتی بەهرەمەند كردوە. هند بە تێپەڕبوونی یەك خولی گەشەی 

گەشەی  مامناوەندی  بەرنامەیەكی  نێو  هاتە  نەوەدەكاندا  لە  ئابوری 

گەشەی  بەجۆرێك  پێشكەوت.  كاوەخۆ  بە  لێرەوە  كە  ئابورییەوە، 

سااڵنە %5.5 بوو لە هەشتاكاندا، بەاڵم  لە نەوەدەكاندا بەرێژەی 1،6% 

بەرەوپێشەوە چوو. گەشەی ئابوری ئەم واڵتە بە چوونە نێو سەدەی 

لە  هاوكێشەیە  ئەم  بەدیاركەوت.  بەرچاو  بەشێوەیەكی  بیستویەك 

 ،7% بە  رێكوپێك  بەشێوەیەكی   2005-2004 و   2004-2003 سااڵنی 

%8 بۆ نیوەی یەکەمی ساڵەكانی 2005-2006 بەرزبوویەوە. هەموو 

ئێجگار  خولێكی  بە  هند  كە  ئەوەیە،  نیشانەی  بەرەوپێشچوونە  ئەو 

گەشەكردودا دەڕوات  و ئێستا دووەمین واڵتی سەر ئاستی جیهانە، كە 

خاوەن گەشەیەكی ئابوری خێرایە.

هند  ئابوری  گەشەی  هندیی،  بەرپرسانی  لە  بەشێك  وتەی  بە 

هند  ئەولەویەتی  دیارە  دەبێت.  ــەردەوام  ب ئایندەش  سااڵنێكی  تا 

ئابوری.  جوگرافیای  لە  بریتییە  بێت،  جیۆپۆلۆتیك  ئــەوەی  پێش 

هاوسێ   تەك  لە  خۆی  سنورییەكانی  ناكۆكییە  سۆنگەیەشەوە  لەم 

تەنها  كارەكانییەوە  و  پەرێزی  خستوەتە  چینە،  كە  رۆژهەاڵتییەكەی، 

واڵتەوە  ئەم  روانگەی  لە  ئابوریدایە.  پەرەسەندنی  و  گەشە  دوی  لە 

ئاسیادا، گەشەی جێگیر و  باشوری  لە  بە هێزی هەرێمی  بۆ گەیشنت 
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بەشداری بەرفراوانی ئابوری، لەگەڵ واڵتانی ناوچە  و تەنانەت، لەگەڵ 

نەیارە هەرێمییەكانی وەك چینیش، پێویستییەكی هەنوكەییە.

چاكسازیی  لە  بریتییە  هند  ئابوری  گەشەی  فاكتەری  گرنگرتین 

پڕۆژە  و  دەزگــا  و  پیشەسازیی   تایبەمتەندێتی  ــدی  رەوەن ئابوری  و 

حكومییەكانی وەك فڕۆكەخانە و هتدن، هەموو ئەوانە هندیان بردۆتە 

یەكێكی  هەبێت.  جیهانیدا  بازرگانیی  لە  كارای  پشكێكی  كە  ئاستێك 

ئابورییەكانی  گەمارۆ  هەڵگرتنی  لە  بریتییە  گرنگەكان  هۆكارە  لە  تر 

سەر هند لەالیەن ئەمریكاوە لە 2001دا. گەشەی ئابوری هند هاوشان 

ئابوری  لە  پیشەسازی  بواری  بەرچاوی  بەرهەمهێنانی  لەگەڵ  بوو 

جیهانیدا. لە راستیدا ئابوری گەشەکردوی هند، ئەمریكای ناچاركرد تا 

هەموو ئەو گەمارۆ ئابوریانەی بە هۆكاری تاقیكردنەوە ئەتۆمییەكانی 

1998ی هندەوە هاتبوونە ئاراوە، البربێن  و هاوكات لێشاوی كۆمپانیا 

هەواڵگیریی  پەیوەندیی  و  پیشەسازیی  بەتایبەتی  ئەمریكییەكان، 

ئەمریكا، بەشێوەیەكی خێرا روەو هندستان ملبنێت.

بەشێوەیەكی  چاكسازیدا  و  گەشە  بواری  لە  هند  هەوڵەكانی 

دەستوری  بنەمای  لەسەر  بەدەستهێناوە.  سەركەوتنیان  بەرچاو 

دەوڵەت لە پیشەسازیی پەیوەندییەكاندا  و بۆ پڕۆژە سەرمایەدارییە 

مۆڵەتێكی  هیچ  بە  پێویست  ئــەوا   ،49% خــوار  دەرەكییەكانی 

هێشتا  باوەكان  رێگرییە  ســەرەڕای  واڵتــە  ئەم  ناكات.  تایبەت 

بەشێوەیەكی  دەوڵەتییەكان  دەزگــا  و  فڕۆكەخانە  هــەوڵــدەدات 

ناوچەی  یازدە  چین،  شوێنپێهەڵگرتنی  بە  دروستبكات.  تایبەتی 

هاندان  رامیاریی  لە  دەتوانن  كە  دروستكردون،  تایبەتی  ئابوریی 

بن.  فریادڕەس  ــدا  دارای كورتهێنانی  قیست  و  بەدەستهێنانی   و 

سەرەڕای ئەوەیش )مان موهان سینگ( بە سودوەرگرتن لە دەوڵەتی 
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هەڵبژاردندا  لە  بەاڵم   سەركەوتوبوو،  ئابوریدا  بواری  لە  كە  پێشو، 

شكستیهێنا، ئەوا هەوڵدەدات بە لەپێشچاوگرتنی بەرژەوەندییەكانی 

و  خێرا  گەشەی  لەنێوان  هاوسەنگییەك  دەرامەت،  كەم  خەڵكانێكی 

گەیاندنی  لەپاڵ  دەوڵەتە  ئەم  پێكبهێنێت.  كۆمەاڵیەتیدا  بەرابەریی 

تاكەكەسیی  بە  ئابوری  گەشەی  بەدەستهاتوەكانی  بەرژەوەندییە 

یان  سیاسیی  قەیرانێكی  جۆرە  هەر  لە  دوركەوتنەوەیان  نۆرماڵ  و 

لەپێشچاو  مرۆییەكانی  چاكسازییە  ئەوا  كۆمەاڵیەتی،  نامۆییەكی 

و سەنگین،  پیشەسازیی سەخت   ئەنجامدانی  لەشوێنی  گرتون. هند 

زانیاری  تەكنەلۆژیای  پیشەسازی  بۆ  یەكالكردۆتەوە  خۆی  تواناكانی 

لە  چینەوەیە.  وەك  واڵتێكی  لەپێش  بوارەدا  لەم  تەنانەت  تیشك،   و 

زانستی  خوێندنی  بۆ  ئەمریكاییەكان  خوێندكارە  لە  زۆرێك  ئێستادا 

هندستان  واڵتی  لە  رویــان  پەیوەندیی  بەشەكانی  و  كۆمپیوتەر 

كردوە، كە دیارە ئەمەیش ئاماژەیەكی رەوانی پێشكەوتنی هندە لەم 

بوارانەدا.

پێشبینیدەكرێت تا ساڵی 2040، هندستان ببێتە مەزنرتین ئابوری 

ئاستی  بگاتە  ئابوری هند  لەساڵی 2050دا  سێیەم. هەروەها  جیهانی 

ئابوری یابان  و تێكڕای داهاتی تاكەكەسیی ئەو واڵتە 35 جار لە ئاستی 

ئێستای بەرزتر بێتەوە. بەشێكی گرنگی سەركەوتنەكانی هند لەوەدایە 

لەگەڵ  هاوجوتە  و  هەیە  پیشەسازیدا  لە  خۆی  تایبەتی  كەرتی  كە 

خواستە هەنوكەییەكانی بازاڕدا. 

گەشانەوەدان  لوتكەی  لە  هند  تایبەتی  كەرتی  كۆمپانیاكانی 

داهاتی  منونە  بۆ  %25ـە.  بۆ   15% لەنێوان  سااڵنەیان  گەشەی   و 

كۆمپانیای گەورەی تاتا، كە زۆرترینی كارەكانی لە بواری سۆفتوێری 

زیادیكردوە.  دووبەرابەر  داهاتی  دوایدا  سااڵنی  لە  كۆمپیوتەردایە، 

 Reliance, Infosys, Ranbaxy سەرەڕای ئەمەش كۆمپانیاكانی وەك
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لەم واڵتەدا لە كار و چاالكیدان  و بە توانا  و تایبەمتەندیی  و بونیادی 

ماوەی  لە  منونە  بۆ  تۆماردەكەن.  سەركەوتو  ئەزمونێكی  بەهێزیان 

كە   Coveted Deming خەاڵتەكانی  زۆرترینی  دوایدا  ساڵی  چوار 

واڵتی یابان دەیبەخشێتە داهێنەران، هندییەكان بەدەستیاندەهێنن. 

واڵت  بەتەواوی  پەیوەندییەكاندا  پیشەسازی  بواری  لە  هاوكات 

بەهرەمەندبووە لە رەوەندیی پێشكەوتن  و داهێنانەكاندا.

بەدواداچوونی تواناكانی
هند لە راكێشانی سەرمایەگوزاریی دەرەكیدا

دەرەكی  سەرمایەگوزاری  راكێشانی  بۆ  خۆیدا  هەوڵەكانی  لە  هند 

لەسەر  2002دا  لەساڵی  بەدەستهێناوە.  سەركەوتنی  واڵت،  ناوخۆی  بۆ 

زۆرترین  كە  واڵتانەی  لەو  بوو  واڵت  پازدەهەم  هند  جیهان  ئاستی 

سەرمایەگوزاریی دەرەكییان بۆ نێو واڵت راكێشابوو. لە ساڵی 2003دا لە 

پاش چین  و ئەمریكا بووە سێیەم واڵتی ئەو ریزبەندییە. لە ساڵی 2005دا 

پێشرتین  لە  وەك  واڵتی   10 ئابورییەكان،  رێكخراوە  جیهانی  یەكێتی 

هەلومەرجی سەرمایەداریی لەو ساڵەدا ناساند. لەو ریزبەندییەدا هند 

ئەم  گرتبوو.  واڵتی  چوارەم  شوێنی  فەرەنسا،  چین،  ئەمریكا،  پاش  لە 

هەڵسەنگاندنانە لەسەر بنەمای 10 ئاماژەوە نیشاندران، كە تێكڕا فاكتەری 

كەمەندكێشكردنی سەرمایەگوزاریی دەرەكیی بوون لە ماوەی سێ  ساڵی 

رابردودا. ئەوانیش بریتیبوون لە: رامیارییە سەرمایەگوزارییەكان، ژینگەی 

سەرمایەگوزاریی، هەلومەرجی گەشە، چۆنییەتی چاالكییە ئابورییەكان، 

دەوڵەت،  جێبەجێكردنی  توانای  مەزن،  ئابوری  ژینگەی  چۆنییەتی 

بەدەستهاتو  داهاتی  لەبارەی  بەرنامەداڕێژراو  سەرمایەداریی  دڵنیایی 

لە سەرمایەگوزاریی  و كێبەركێی میللی مەزن، بەراوردی هەموو ئەمانە 

لەگەڵ یەكرتیدا ئەو ئاكامەی لێكەوتوەتەوە.
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راگەیاندنی  بــە  پشتبەسنت  بــە  ــرا،  وتـ كــە  بەهەمانشێوە 

راپۆرتی  لە  نەتەوەكان  رێكخراوی  گەشەی  بازرگانی  و  كۆنفرانسی 

چینەوەیە  پێش  لە  هند   ،2005 ساڵی  لە  جیهانیدا  سەرمایەگوزاریی 

رەوشی  لە  سەرمایەگوزارییە.  كەمەندكێشكردنی  واڵتی  دووەمین  و 

كرداریدا، یەكێك لە ئەولەوییەتە بنچینەییەكانی سیاسەتی دەرەكیی 

دەرەكیی  راستەوخۆی  سەرمایەداریی  كەمەندكێشكردنی  واڵتە،  ئەم 

فاكتەرێكە  دونیادا،  سەراسەری  لە  بــازاڕ  بۆ  پەیجوربوون   FDI

لێكەوتۆتەوە،  هندی  ئابوری  زەمینەیەی  ئەم  سەركەوتنەكانی  كە 

لە  دۆالر(  ملیار   23.4 )تێكڕای  پشك  زۆرترین  كە  بەشێوەیەك، 

بڕاوە  هند  بە   2005 ساڵی  لە  باشوردا  ئاسیای  سەرمایەداریی 

پێش   بەرەو  زیاتر  رەوتە  ئەم  ئایندە  ساڵی  چەند  تا  بەجۆرێكە،  و 

دەڕوات.

هند وەك چوارەمین ئابوری دونیا، لە روانگەی بەرابەری نرخی 

دەرەكیی،  سەرمایەگوزاری  راكێشانی  بەمەبەستی   ،)ppp( دراوەوە 

ملیار دۆالر سەرمایەگوزاری   128  ،2010 بۆ   2001 میانی سااڵنی  لە 

سیاسەتی  ــاوەوە.  ن هێناوەتە  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  دەرەكــی 

 ،FDI دەرەكیی  راستەوخۆی  سەرمایەگوزاریی  راكێشانی  كرداری 

سەد  بەشێوەی  خۆی  پشكی  تا  دەدات  سەرمایەگوزار  بە  بــوار 

یاساكانی  2005دا  مارسی  لە  هند  دەوڵەتی  فراوانبكات.  سەد  دەر 

سەرمایەگوزاریی واڵتی چاككرد و پشكی بەشداریی سەرمایەگوزاریی 

ئەم  سەد.  دەر  سەد  گەیاندە  دامەزراوەكاندا  بەشی  لە  دەرەكیی 

ژێرخانییەكانی گەشەی واڵت  دامەزراوە  بونیادی  تەواوكاری  بەشانە 

و  خەستەخانە  دروستكردنی  بواری  لە  بوو  پێشكەوتوەكان  پڕۆژە   و 

دامەزراوەكانی پەروەردە و فێركردن  و بوارە تەرفیهییەكان. لە باسی 
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بۆ  پێچەوانەدایە،  سوڕێكی  لە  جیهان  دەوترێت  سەرمایەگوزاریدا 

بە  سەرمایە  هەبێت،  نوێیان  بەرهەمی  پێشكەوتو  واڵتانی  ئەوەی 

خۆیان  گەشەكردندا  رەوشی  لە  كە  دەچێت  واڵتانە  ئەو  ئاڕاستەی 

بایەخێكی  هەبێت،  سەرمایەیان  ئەوەی  بۆ  راستیدا،  لە  دەبیننەوە. 

كە  بێت،  شوێنێكدا  لە  سەرمایەكان  پێویستە  دەوێــت،  زیاتریان 

لەكاتێكدا دێتە گۆڕێ،   بێت. ئەمەش  بۆیان دەستەبەر  كار  زەمینەی 

ئاستێكی  دەگاتە  دەگات  و  پێی  دا   2050 لە  هند  وەك  واڵتێكی  كە 

بااڵی وا، كە بتوانێت لە سەرانسەری جیهاندا سەرمایەگوزاریی بكات. 

سەرمایەگوزاری  دۆالر  ملیار   20 نزیکەی  سااڵنە  هند  ئێستادا  لە 

هەمان  بە  لەبەرامبەردا  و  ناوەوە  دەهێنێتە  راستەوخۆ  بەشێوەی 

رێژە لە كەرتە تایبەتییەكانی دەرەوەدا سەرمایەگوزاریی دەكات. 

لەوێدا كە دانیشتوان یەكێك لە هۆكارەكانی دەسەاڵت  و هێزی 

هند  دانیشتوانی  زۆریی  لەپێشچاوگرتنی  بە  واڵتێكە،  هەر  هەرێمی 

كاری  دەستی  ملیۆن   500 نزیکەی  كە  واڵتەدا،  لەم  كار  دەستی   و 

هەیە، هەم لە ناوەوە و هەمیش لە دەرەوە ، پشكی گەورەی ئابوری 

پێوانەیە بەرەو  ئایندەشدا ئەم  لە  جیهانی بۆخۆی فەراهەمهێناوە  و 

پێشرت دەڕوات. هاوكات جیهانیش سات لەدوای سات بەم واڵتە و بە 

ئابورییەكەی وابەستەتر دەبێت.

هند لە ساڵی 2050دا خاوەن دانیشتوانێك دەبێت، كە بەشداریی 

جدیی لە ئابوریی جیهاندا دەبێت. لەو قۆناغەدا كۆمەڵگەی پسپۆڕ 

كۆمەڵگەیە  بەم  جیهانیش  دەبێت  و  كار  بە  ئاتاجی  هند  گەنجی  و 

نیازی كاری هەیە، كەواتە كۆمەڵگەی زۆری هند جیهان ناچاردەكات، 

كە وەك هێزێكی بااڵ رەچاوی بكات.

بازاڕەكانی  بۆ  ناوەوە  هاتنە  بۆ  جیهان  گەورەی  سەرمایەدارانی 
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 )Intel( 2005دا،  لە  كێبڕكێ دەكەن.  یەكرتیدا  لەگەڵ  هند، 

رایگەیاند  كۆمپیوتەر  بەشەكانی  بەناوبانگی  بەرهەمهێنەری 

و  گەشە   لێكۆڵینەوە  و  ناوەندێكی  دامەزراندنی  بەمەبەستی 

لە  سەرمایەگوزاری  دۆالر  ملیار  یەك  هند،  لە  گەورە  كۆمپانیایەكی 

هنددا كردوە. مەزنرتین بەرهەمهێنەری دابینكردنی تۆڕە جیهانییەكان 

تا  سەرمایەگوزاریی  فراوانبوونی  بنەمای  لەسەر  خۆی  بڕیارەكانی 

ئاستی یەك ملیار دۆالر لەم واڵتەدا خستۆتە كار.

 هند لەم سااڵنەی دوایدا شاهێدی بەهای گەشەی سااڵنەی زیاتر 

لە %30 بووە لە پیشەسازیدا. بۆمنونە لە سااڵنی 2004 بۆ 2005 ئەم 

پێوەرە بۆ %33 بەرز بووەتەوە. ئەگەر لە پیشەسازی بەرهەمهێناندا 

زانیاریدا  پیشەسازی  لە  ئەوا  بچوێنین،  فیلێك  بەچکە  وەك  هند 

پڵنگێكی الشە پتەوی بیچوێنین. زیاتر لە 500 كۆمپانیای  دەبێت بە 

لەوانە  واژۆكــردوە.  رێككەوتنیان  هندستاندا  لە  سۆفتوێر  گەورەی 

)مایكروسۆفت، ئینتڵ، ئەپڵ، IBM، زیمنس، HP، كامپك  و مۆتۆرال(، 

یان  گەشەكردن  و  توێژینەوە  ناوەندی  هندستاندا  لە  هەموویان 

 38000 خۆی  تەنها   IBM دامەزراندوە.  بەرهەمهێنانیان  وێستگەی 

ئەو  كارمەندانی  تێكڕای  كە %10ی  لە هندستاندا هەیە،  كارمەندی 

رێكخراوە دەكات لە تەواوی جیهاندا.

دەزگا  نێونەتەوەییەكان  و  داراییە  رێكخراوە  لە  هەندێك 

فرە خۆشبینن.  ئابوری هندەوە  لەبارەی رەوشی  گرنگەكان  میدیاییە 

رایگەیاند،  2005دا  ئۆكتۆبەری  لە  نێونەتەوەیی  دراوی  سندوقی 

تەنانەت  هەیە.  ئابوری  و  گەشە  بۆ  رۆشنی  ئایندەیەكی  هند  كە 

بە  چین  گەشەی  لە  واڵتە  ئەم  ئابوری  گەشەی  ئستنلین(  )مۆرگان 

بایەخرت دەزانێت  و بە تۆكمەتر ناوی دەبات. گۆڤاری ئۆكۆنۆمیست 
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واڵتە  لە  یەكێكە  سەدەیەدا  ئەم  نێوەندی  لە  هند  كە  ئاماژەیداوە، 

زلهێزەكانی دونیا  و بەهێزترین  و گەورەترین ئابوری دونیای دەبێت. 

هندا،  ئابوری  گەشەی  رەوتی  لە  گرفت  هەندێك  بوونی  سەرەڕای 

2005دا  دیسەمبەری  لە  بێبنەمان.  ئاماژانە  ئەم  بڵێین  ناكرێت 

لە  هندە  گەشەی  چاكسازی  و  ئەندازیاری  كە  سینگ،  موهان  مان 

چوار  بۆ  سێ   لە  كە  ئاماژەیدا  رۆژهەاڵتیدا  ئاسیای  كۆبوونەوەیەكی 

ساڵی ئایندە ئامانجی واڵتەكەی گەیشتنە بە تێكڕای گەشەی %9 بۆ 

 2020 بەرچاوڕونی  بەناوی  كاری  بەرنامەیەكی  هند  هاوكات   .10%

واڵتی  چوار  یان  سێ   لە  یەكێك  بە  گەیشتنە  ئامانجی  كە  داڕشتوە، 

بەهێزی جیهان لە سااڵنی ئایندەدا.

تەنانەت  ئایندەدا  ساڵی   10 لە  هند  ئابوری  پێشبینیدەكرێت 

واڵتی چینیش تێپەڕێنێت. یەكێك لە هۆیەكانی ئەم رەوشە ئەوەیە، 

وابەستەیەكی  میللیدا  بەرهەمهێنانی  لە  چین  بە  بەراورد  هند  كە 

دارایی  قەیرانی  لە  روەوە  لەم  هەیە.  ناردەنییەكان  بە  كەمرتی 

روبەڕوبوویەوە،  كەمرتی  ئاستەنگێكی  خۆرئاوا  دوایدا  ساڵی  چەند 

توانای  ئایندەدا  دەیــەی  لە  ئابوری  بااڵی  گەشەی  لەبەرامبەردا 

بەرهەمی  لە   35% چین  ناردەنییەكانی  نیشانداوە.  خۆی  هەرێمی 

ئەم  كاتێكدا  لە  خۆیەوە،  بە  بووە  وابەستە  2008دا  لە  نەتەوەیی 

ژمارەیە بۆ هند %24 بووە، بەمشێوەیە هند توانیوییەتی بەبەراورد 

خۆرئاوادا  دارایــی  ئاریشەی  خراپەكانی  كاریگەرییە  لە  چین  بە 

زیانێکی كەمرتی بەربكەوێت.

ئێستاش چین لەپێناو قەرەبووی ناردەنییە لەدەستدەرچووەكانی 

ئەمریكا  داوادەكــات  كە  ئەمریكا.  لە  ئەوانەیە  نیازمەندی  خۆی، 
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هند  ناوخۆی  ئابوری  گرنگرت  هەمووی  لە  بكات.  زیاتر  جوڵەیەكی 

هەیەجان  و  كەمرتی  كاریگەرییەكی  چیندا،  لەگەڵ  ــەراورد  ب بە 

جیهانی  و  بانكی  ئامارەكانی  لەسەرە،  دەرەوەی  شڵەژاوییەكانی 

 2010 بۆ   2008 سااڵنی  لە  كە  دەدەن،  نیشان  ئەوە  سیا  رێكخراوی 

هند لە ئاستی یازدەهەمین ئابوری مەزنی دنیادا بووە  و چوارەمین 

ئابوری بووە لە بواری بەرابەری نرخی دراودا.

بنەمای  لەسەر  كە  سینگ،  موهان  مان  پێشبینییەكانی  هەنوكە 

ئابوری  گەشەی  چونكە  نزیكن،  واقیعەوە  لە  بوون  ئابوری  گەشەی 

ئەم واڵتە لە ساڵی 2010دا بە %9 فراوان بوو. كە بااڵترین گەشەی 

ئابوری بوو لە پاش چین لە تەواوی جیهاندا.

نوریل روبینی پرۆفیسۆری زانكۆی نیویۆرك بەڕێوەبەری دەزگای 

وەك  دروست  كردبوو  دارایی  قەیرانی  پێشبینی  کە  جیهانی،  ئابوری 

گەشەیەكی  هند  ئابوری  كە  خستوەتەڕو،  ئەوەی  ئستنلی،  مۆرگان 

خێراتر لە چینی هەیە  و دەڵێ : من دەربارەی گەشەی ئایندەی ئابوری 

هند تەواو گەشبینم، چونكە ئابوری هند لەسەر بنەمای هەلومەرجی 

بنەمای  لەسەر  چین  ئابوری  لەكاتێكدا  ــاردەكــات،  ك نــاوخــۆدا 

لە  خۆی  ئابوری  گەشەی  كە  ئەوەیە  هند  تەحەدای  ناردەنییەكانە. 

كۆنتڕۆڵبكات.  لە هەمانكاتیشدا هەاڵوسان  بهێڵێتەوە  و  سنوری 9% 

2010دا  لەساڵی  هندییەكان  سەرمایەگوزارییە  كۆمپانیا  قازانجی 

رێگا  كۆمپانیاكانی  فرۆشگاكان  و  بەرزبووەتەوە.   25% سنوری  لە 

دەیەوێت  دەوڵەت  و  نوێكردنەوەدان   رەوشی  لە  هند  ئاسنییەکانی 

لەئێستادا  هەڵبەتە  ببوژێنێتەوە.  بەردین  خەڵوزی  پیشەسازی 

پیشاندەدەن،  بەرچاو  گەشەیەكی  هند،  ئابورییەكانی  كەرتە  زیاتر 

موڵك  خاوەندارێتی  كۆمپانیاكانی  قازانجی   ، 461% شەكر  كارخانەی 
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ئۆتۆمبیل   ،126% ئۆتۆمبیل  الوەكییەكانی  خزمەتگوزارییە   ،209%

%111، كانزاكان %72، میدیا و سەرگەرمی %45، داوودەرمان 55%، 

چینی  هێزی  پەیدابوونی  قازانجن.  و  سود  خاوەن   29% بانكەكان 

هێزن.  و  بوژانەوە  لە  رو  كە  رەوشێكدایە  لە  هنددا،  لە  ناوەندی 

ئەم چینە داینەمۆی گەشەی نەپساوە و بەردەوامەکانی هندستانن. 

ئابوری هند لە میانی یەك دەیەدا لە ئابوری بەریتانیای مەزن  و لە 

ماوەی 20 ساڵ لە ئابوری یابان گەورەتر بووە. 
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بەشی سێیەم

خستنەڕوی توانا سیاسی  و
سەربازییەكانی هند

ئاستی  لەسەر  هند،  بوژانەوەی  فاكتەرەكانی  لە  تر  یەكێكی 

ئەم  سەربازی  و  سیاسی  هێزی  توانای  بە  وابەستەیە  نێونەتەوەییدا 

و  نێونەتەوەییەكاندا  بڕیارە  لە  بەشدارییە  خوازیاری  هند  واڵتەوە. 

و  ناوچەكە  لە  كاریگەر  گەمەكەرێكی  نەخشی  لە  پەسەندکردنیەتی 

روسیاوە.  و  ئەوروپا  یەكێتی  و  ئەمریكا  لەالیەن  بەتایبەتی  جیهاندا، 

نێونەتەوەییە  هەرێمی  و  رێكخراوە  لە  ئەندامە  هند  ئێستا  بۆمنونە 

 BRIC كۆمەڵەی بیست، كۆمەڵەی )SAARC( گرنگەكانی وەك سارك

بەڕازیل، هند، روسیا، چین. كۆمەڵەی پانزە، رێكخراوی دەستپێشخەری 

چەند  ئابورییەكانی  و  هونەری   هاوكارییە  بۆ  بەنگال  كەنداوی 

كاراكتەرە  میانی  لە  ئامادەگی  هاوكات   ،)BIMSTEC( هەرێمێك 

شەنگەهایشدا  رێكخراوی  لە  واڵتە  ئەم  نێونەتەوەییەكان.  گرنگە 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ئەوەش  سەرەڕای  سەرپەرشتیارە.  ئەندامێكی 
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واڵتانی گرنگی ناوچەكەدا بەرفراوانكردوە لەوانە: یابان، چین، مالیزیا، 

هەروەها لەگەڵ واڵتانی دەرەوەی هەرێمەكەشدا پەیوەندی بەرباڵوی 

كەنداوی  لێواری  واڵتانی  و  روسیا  ئیرسائیل،  ئەمریكا،  لەوانە  هەیە 

فارسی. هەڵبەتە ئامانجی كۆتایی هند ئەمەیە كە بە بڕیاردان لەگەڵ 

گروپی )G4 هند، بەرازیل، ئەڵامنیا، یابان( بە كورسیەكی هەمیشەیی 

لە  هند  هاوكات  بخەن.  دەست  لەنێو  دەست  نێونەتەوەیی  شورای 

لەوانە:  نێونەتەوەییە  یەكێتییەكی  و  رێكخراو  چەند  دامەزرێنەرانی 

بانكی   )NAM( جــواڵنــەوەی  یەكگرتوەكان،  نەتەوە  رێكخراوی 

گرنگەكاندا  رێكخراوە  لە  زۆرێــك  لە  هاوكات  ئاسیا.  گەشەپێدانی 

 ESA ئاسیا  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  سەرانی  رێكخراوی  لەوانە:  كاریگەرە 

رێكخراوی بازرگانی جیهانی، سندوقی دراوی نێونەتەوەیی، كۆمەڵەی 

 5+G8 ئاڵوگۆڕی روانگەی هند، بەرازیل، ئەفریقای باشور، كۆمەڵەی

رۆڵی بەرجەستە و كاریگەریی هەیە.

لە  پێشگیریكردن  بۆ  ئەركدا  چەندین  لە  ئێستاش  تاوەكو 

نەتەوەیەكگرتوەكاندا  كۆمەڵەی  نێو  لە  ئاشتی  رەوتــی  و  جەنگ  

واڵت  دووەم  بە  سەربازەوە  ژمارەی  لەروی  هاوكات  بەشداریكردوە. 

هەرگیز  هند  سەرانی  نەتەوەیەكگرتوەكاندا.  رێكخراوی  لەنێو  دێت 

لە بیروباوەڕی سیاسەتی دەرەوەی خۆیاندا شتێكیان نەخستوەتەڕو. 

وەلێ  بۆ گەیشتنی هند بە پێگەیەكی بااڵی هەرێمی  و نێونەتەوەیی 

چەندین  هند  روەوە  لەم  خۆیان خستوەتەگەڕ.  هەوڵەكانی  تەواوی 

رێوشوێنی ئاسایشی گرتوەتەبەر، لەوانە: بەدواداچوون بۆ دۆزینەوەی 

رێگەچارەی پێكەوەژیانی ئاشتیانە لەگەڵ پاكستان و چیندا. 

دیبلۆماسییەتی هەرێمیی
پێگەی  بە  وابەستەیە  هند  هەرێمی  دیبلۆماسییەتی  تــەواوی 

جوگرافی  و دراوسێکانییەوە. ئەم واڵتە لە باشوری ئاسیادا هەڵكەوتوە. 
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دراوسێكانی بریتییە لە واڵتانی وەك پاكستان، بەنگالدیش، رسیالنكا، 

میامنار، نیپاڵ، بۆتان و چین.

دراوسێ سنورییەكانی هند زیاتر نزیکی ئابوری  و كولتورییان لەگەڵ 

هنددا هەیە. هەندێكیشیان سەردەمانێك بەشێك بوون لە قەڵەمڕەوی 

و  فەرهەنگیی  روانگەی  لە  هند  بەنگالدیش.  و  پاكستان   وەك  هند، 

خەڵك  و كشتوكاڵەوە بە جۆرێك بە دایكی ئەم واڵتانە دادەنرێت. لەم 

روەوە، پەیوەندیی لەگەڵ ئەوانەدا بە ئەولەوییەت دادەنێت.

رێكخراوی هەرێمی هاوكارییەكانی
باشوری ئاسیا )سارك(

واڵتانی  زۆربەی  تاڕادەیەك  كە  گرنگەكان،  رێكخراوە  لە  یەكێك 

بۆ هاوكارییە  باشور  ئاسیای  كۆمەڵەی  تێیدا.  ئەندامن  ئاسیا  باشوری 

گرنگرتین  رێكخراوە  ئەم  )ســـارك(ە.  هەمان  یان  هەرێمییەكان 

واڵتانی  ئەڵقەی  لەنێو  و  لێیەوە  دەتوانێت  هند  كە  پێكهاتەیە، 

دراوسێیدا توانا و جوڵەی خۆی پیشانبدات. هند بە مەودایەكی گەورە 

لەڕوی سیاسیی، ئابوری، سەربازییەوە لە تەواوی ئەم واڵتانە بااڵترە، 

پاكستانی لێدەربچێت لەنێو ئەو كۆمەڵەیەدا هیچ ركابەرێكی ئەوتۆی 

خێرا  بەشێوەیەكی  دوایدا  سااڵنەی  لەم  هند  تواناكانی  لێرەوە  نییە. 

بەرەوپێشەوە چووە و لەنێو هەرێمەكەشدا ئەو راستییە سەملێرناوە. 

تەنانەت بەبێ  ئامادەیی هند، ئەم كۆمەڵەیە هیچ پێگە و پێناوێكی 

لەدنیای  كە  راستییەی،  ئەو  لەپێشچاوگرتنی  بە  نابێت.  ئەوتۆی 

نێونەتەوەییەكانە،  بۆنە  نێو  دەستەواژەی  گرنگرتین  ئابوری  ئەمڕۆدا 

پێگەی  و  بااڵتر  دیكە  واڵتانی  بە  ــەراورد  ب بە  هند  روەشــەوە  لەم 

خۆی  بوونی  پراكتیكەوە  لەروی  توانیویەتی  بۆیە  لەپێشچاوگیراوترە. 
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دیبلۆماسییە هەرێمییەكانی  و  و  بسەپێنێت   ئەم كۆمەڵەیەدا  بەسەر 

ئامانجەكانی خۆی بەرەوپێش  بەرێت. دەوترێت هند لەنێو كۆمەڵەی 

ساركدا تاڕادەیەكی نزیک بە هەمەكارە دەژمێردرێت.

زەوی  %84ی  دانیشتوان،  %77ی  روبەر،  %77ی  سنوری  چونكە 

واڵتانی  بازنەی  رسوشتییەكانی  سەرچاوە  %90ی  كشتوكاڵ،  بۆ  شیاو 

سارك، لەژێر كۆنتڕۆڵی هنددایە. هەروەها %32ی تێچوونی رێكخراوەكە 

بەهێزترین  گەورەترین  و  تەنها  نەک  واڵتە  ئەم  هنددایە.  ئەستۆی  لە 

ئەندامی ساركە، بەڵكو بە دایكی هەموو واڵتەكان دادەنرێت.

سەربەخۆیی  لەسەر  پێداگریكردن  بە  1985دا  ساڵی  لە  سارك 

تەواوی ئەندامەكانی  و بە مەبەستی بەرفراوانبوونی گەشەی ئابوری  

واڵتی  حەوت  پێكهاتوە.  كولتوری  كۆمەاڵیەتی  و  و  تەكنەلۆژی   و 

دامەزرێنەری ئەم واڵتە بریتین لە: هند، بەنگالدیش، بۆتان، مالدیڤ، 

نیپاڵ، پاكستان و رسیالنكا. لە چوارچێوەی ئەوانیشدا ئەفغانستانیش 

لە ساڵی 2007دا بەشێوەیەكی فەرمی بووە ئەندامی ئەم كۆمەڵەیە. 

دانیشتنی سەرۆكەكانی ئەم كۆمەڵەیە دوو ساڵ جارێك  و وەزیرانی 

سیاسیی  مەکتەبی  ئەنجامدەدرێت.  ــار  دووج ساڵی  دەرەوەش 

كۆمەڵەكەش لە كامتاندۆی پایتەختی نیپاڵ.

سارك بە یەكێك لە رێكخراوە گرنگەكانی ئاسیا دەژمێردرێت. بۆیە 

هەریەك لە ئەمریكا و كۆریای باشور لە ئەپرێلی 2006دا داواكاریی 

پەیوەستنب  چاودێر  ئەندامی  ناونیشانی  بە  تا  پێشكەشكرد  فەرمییان 

بە  بوونی  خواستی  ئەوروپاش  یەكێتی  هەروەها  رێكخراوەوە.  بەم 

لە  لە ساڵی 2006  بۆیە  رێكخراوەدا هەبوو،  لەم  ئەندامی چاودێری 

خۆی  داواكاری  فەرمی  بەشێوەیەكی  ساركدا  وەزیرانی  كۆبوونەوەی 

ئایاری  2ی  لە  هەربۆیە  گەیاند.  رێكخراوەكە  وەزیرانی  دەستەی  بە 
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ئەمریكا  لە  هەریەك  ئەندامێتیی  سارك  واڵتانی  وەزیرانی  2006دا 

لە 4ی  ئێرانیش  پەسەندكرد.  ئەوروپایان  یەكێتی  و  باشور  كوریای  و 

مارسی 2008دا كەمێك دوای بوون بە ئەندامی دورگەی مۆریس لەناو 

سارك  گروپی  چاودێری  ئەندامێتیی  بۆ  خۆی  خواستی  رێكخراوەكە 

پێشكەشكرد.

و  ئەمریكا  وەك  جیهانییەكانی  هێزە  كە  ئەوەی،  فاكتەری  دیارە 

زیاتر  لەم رێكخراوەدا،  ئەندامن  بە  بوون  ئەوروپا خوازیاری  یەكێتی 

پەیوەستە بە ئامادەیی پڕبایەخ  و كاریگەریی هند بەم رێكخراوەوە. 

هند واڵتێكە كە خاوەنی دانیشتوانێكی زێدەتر لە یەك ملیار هاواڵتییە. 

لەدوای چین خێراترین گەشەی ئابوری هەیە، ئەوەش نەک تەنها لەو 

هەرێمەدا، بەڵكو لەنێو تەواوی ئاسیا و جیهانیشدا، هەروەها نیازی 

بوون بە چوارەمین ئابوری بەهێزی جیهان لەبەرنامەیدایە و ئەگەری 

بوون بە هێزێكی مەزنی جیهانی لە هەگبەیدایە. لەم روەوە بوون بە 

ئەندام لەم رێكخراوەدا و دەستڕاگەیشنت بە بازاڕەكانی واڵتانی ئەندام 

 و ئاگایی لە سیاسەتە ئابوری  و تەكنەلۆژییەكانی واڵتانی ئەم هەرێمە 

لە سۆنگەی ئەمریكا و یەكێتی ئەوروپاوە ئێجگار بەبایەخ  و پڕواتایە.

رێكخراوی هاوكارییە هەرێمییەكانی باشوری ئاسیا وەك بەدیلێكی 

یەكێتی ئەوروپا، ئیلهامی وەرگرتوە و هەوڵدەدات رێكارەكانی هاوشێوەی 

ئەو یەكێتییە لەپێناو گەشەی ئابوری  و بوارەكانی تر رەچاو بكات، چونکە 

ئاڕاستەی  بە  واڵتان  لە  زۆرێك  ئیدی  سۆڤیەت  یەكێتی  روخانی  دوای 

هەمانكاتدا  لە  نا.  هەنگاویان  هەرێمی  گروپی  و  رێكخراو  چێكردنی 

یەكپارچەكردنی  لەبارەی  كیشوەرەوە  یەك  كەوتونەتە  كە  واڵتانێك 

ناوچەی  پێكەوەنانی  چوارچێوەی  لە  خۆیان  ئابورییەكانی  سیستمە 

گەیشتون،  رێككەوتن  بە  گومرگییەكاندا،  یەكێتییە  و  ئازاد  بازرگانی 
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دیارە لە زۆر شوێنی جیهانیشدا هەوڵی هاوشێوە بەردیدە دەكەوێت. 

كۆتایی جەنگی سارد هەلێكی لەبار بوو تا هێزێكی كاریگەر بدرێت 

بەم رەوش  و رێكارە ئابوری  و سیاسییانە، چونکە كۆتایی ناكۆكی نێوان 

دوو زلهێز هەلێكی نوێ  بوو لەروی هەرەوەزیكردن لە بواری ئاسایش  

هاوكات  هەبوو.  پێی  پێویستی  ئــارام  ناوچەیەكی  كە  بازرگانیدا  و 

یەكێكی تر لەو رەوتە ناوچەگەراییەی كە باشوری ئاسیای گرتبوویەوە، 

بریتیبوو لەو سەركەوتنانەی، كە واڵتانی یەكێتی ئەوروپای گرتبووەوە، 

هەربۆیە چێكردنی بازنەی هەرێمی، باشوری ئاسیاشی گرتەوە. هندیش 

هەوڵیدەدا بە ئەندامبوونی لە رێكخراوە هەرێمییەكاندا هێزی سیاسی 

 و دیبلۆماسی خۆی بەرفراوانرتبكات  و شانوشكۆی لەهەمبەر واڵت  و 

نەتەوەكانی ناوچەكە تۆكمەتر نیشانبدات.

ــاردەی  دی ساردیشدا  جەنگی  كۆتایی  لە  دەبینین  هەربۆیە 

بوویە  و  پێشوازییلێكرا  دەوڵەتانەوە  لە  زۆرێك  لەالیەن  هەرێمگەرایی 

دیاردە  ئەو  ئاستەنگەكان، هەموو  دەرگیریی  و  لە  زۆرێك  رێگەچارەی 

هەرێمگەراییەش لە چوارچێوەی رێكخراو و كۆمەڵە هەرێمییەكاندا بوو. 

ئابوری  یەكێتی  یەکەمین  دەركەوتنی  و  رێككەوتن   پــاش 

بازنەكانی  بەرینبوونی  بە  ئەگەرچی  ــا،  ــەوروپ ئ كیشوەری  لە 

هۆی  بووە  هەرێمییەكان  هەماهەنگییە  ماهییەتی  سارد،  جەنگی 

زلهێز،  واڵتانی  جەمسەری  دوو  چاودێرییەكانی  بە  كاریگەربوون 

لەخۆدا  ئابورییان  و  سیاسی   ناوەرۆكێكی  هەماهەنگییانە  ئەم  ئیدی 

دونیا  هەشتاكان،  كۆتایی  و  سارد  جەنگی  كۆتایی  بە  بەرجەستەكرد. 

جیهانی  لەنێو  بوو  هەرێمگەرایی  سەرلەنوێ   دەركەوتنی  شاهیدی 

سیاسی  و ئابوریدا. ئیدی رێكخراوە هەرێمیەكانی پێشو زیندوبوونەوە 

و هاوكات رێكخراوگەلێكی دیكەیش دامەزران. 
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دەرخەری  ساركدا  رێكخراوی  نێو  دەیەی  دوو  لە  هند  رابردوی 

لەم  بااڵی  بەرژەوەندییەكی  تاكڕەوی  و  واڵتە  ئەم  كە  راستییەیە،  ئەو 

مامەڵە  چوون  و  چەند  بێ   هێزێكی  وەك  زیاتر  و  هەیە  رێكخراوەدا 

دەكات. لەوەدا سیاسەتە هەرێمییەكانی هند چوارچێوەیەكی ئوسوڵی  

ئابوری  سیاسی  و  پرەنسیپی  رەوتی  لەسەر  بۆیە  هەیە،  جێگیریان  و 

كابینەی  لە  ساركدا،  لەنێو  رۆڵی هند  بەرینبوونی  نەداوە.  الیان  واڵت 

حكومەتی »حزبی كۆنگرە«دا، تێبینیكراو بووە. بەتایبەتی ئەوەی )مان 

بە  ئابوریزانێك  وەك  هند،  نوێی  وەزیرانی  سەرۆك  سینگ(ی  موهان 

واڵتەكەی  ئەگەر  جیهانیدا  نوێی  هە لومەرجی  لە  دەزانێت  دروستی 

ئەرێنی  رۆڵی  بە  سەرەتا  پێویستە  ئەوا  وتن،  بۆ  هەبێت  وتەیەكی 

خۆی لە هەرێمەكە و دەوروبەریدا سەرنج بدات، پاشان دەتوانێت لە 

هەرێمەكانی تر و كۆمەڵگەی نێونەتەوەییدا رۆڵی خۆی شوێنبكاتەوە. 

ئەولەویاتی  تەواوی  كۆنگرەدا،  حزبی  سەردەمی  لە  دەبیرنێت  بۆیە 

و  دەسوڕایەوە  ساركدا  واڵتانی  و  هەرێمەكە  دەوروخولی  لە  هند 

ئێستاش لە پێشو زیاتر بایەخەكانی لەنێو هەرێمەكە و دەوروبەریدایە. 

هەموو  بۆ  مەزن  پێگەیەكی  ئابورییەوە  لەروی  هەوڵدەدات  هند 

فاكتەری  بە  هند  هەربۆیە  بەدەستبهێنێت.  سارك  حەوزەی  واڵتانی 

ئاستێكی  لە  تواناكانی  رێژەیی  جێگیربوونی  و  تایبەمتەندییەكانی  

هاوكارانەی وادا خۆی دەبینێتەوە، كە دەتوانێت دەستگیرۆیی تەواوی 

ئاستی  لە  واڵتە  ئەم  بێگومان  بكات.  باشور  ئاسیای  حەوزەی  واڵتانی 

ئاشتەوایی   روانگەی  لە  دەتوانێت  باشوردا  ئاسیای  واڵتی  بەهێزترین 

لە  هند  رێژەیی  گەشەی  بكات.  ناوچەكە  دەستگیرۆیی  ئارامیشەوە  و 

بەبەراورد  كۆمەاڵیەتییەكاندا  ئابوری  و  و  سیاسی   رەهەندە  تەواوی 

بە  كە  دەداتێ   تایبەمتەندیەی  ئەو  سارك،  ئەندامی  تری  واڵتانی  بە 

گەشەكردنی بەردەوامی هەرێمەكە لە چوارچێوەی بۆنە هەرێمیەكاندا 

دیارە  هاریكاربێت.  الیەنییەكاندا  فرە  یان  دوو  پەیوەندییە  یاخود 
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و  شاراوەنییە  شتێكی  ساركەوە  ئەندامی  واڵتانی  روانگەی  لە  ئەمەش 

وەها روندەبێتەوە كە رۆڵی هند بە فەرمی دەناسێنن، تەنها پاكستان 

لە  باش  تاڕادەیەكی  هنددا  لەگەڵ  ئەویش  گرفتەكانی  كە  نەبێت 

ئاستێكدا وەستاون، ئیدی تەواوی واڵتەكانی تر پێشوازییدەكەن لە رۆڵی 

بااڵی هند و پێگەكەی بەفەرمی  و بێ  چەند و چون دەناسێنن. ئیدی 

ئەوە یەكالبووەتەوە كە ناوچەی باشوری ئاسیا لەژێر هەژمونی هند و 

رێكخراوی ساركدا بە بەرژەوەندیی هنددا شكاوەتەوە و هەر حزبێكیش 

لە نیودەلهیدا بگاتە دەسەاڵت، گەمەكردن لەنێو ئەو بازنە هەرێمییەدا 

سیاسەتە  لێكدەداتەوە.  هند  بەرەوپێشچوونی  زیاتر  فاكتەرێكی  بە 

هەرێمییەكانی هند لە ئاستێكی رێژەیی جێگیردان  و دەستاودەستكردنی 

هەلومەرجی  لە  ریشەیی  گۆڕانێكی  هیچ  هێزەكانیدا  لەنێو  دەسەاڵت 

هند لەناوچەكەدا ناهێنێتە پێشەوە. هەر پارتێك دەكرێت تایبەمتەندی 

ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  وەختی  لە  چونكە  هەبێت،  بەخۆی  تایبەت 

هنددا )لوك سابا(ی هاوپەیامنیی دیموكراتی بە رێبەری پارتی )بەهاراتا 

جاناتیا( شكستیهێنا و حزبی كۆنگرە دوای هەشت ساڵ دوری جارێكی 

سیاسەتە  پرسی  كاتەدا  لەم  دەبینین  دەست.  كەوتەوە  دەسەاڵتی  تر 

هەرێمییەكانی هند روانگەیەكی زێدەتری بۆخۆی كێشكرد. دەوترێت 

كەرتدا  سێ  بەسەر  هەرێمەكەدا  لە  تایبەت  بەشێوەیەكی  واڵتە  ئەم 

دەسەاڵتی دەشكێت

یەكەم: پەیوەندییە ناوخۆییەكانی حەوزەی سارك، بە دڵنیاییەوە 

لەگەڵ پاكستان.

دووەم: حەوزەی رۆژهەاڵتی ناوەراست، بە جەمسەرگیریی پرسی 

فەلەستین  و ئیرسائیل.

سێیەم: باشوری رۆژهەاڵت  و رۆژهەاڵتی ئاسیا.
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یەكێتی واڵتانی لێواری زەریای
هند بۆ هاوكاریی هەرێمیی

جیهان  گرنگی  ئێجگار  ناوچەیەكی  وەك  هند  زەریــای  ئەمڕۆ 

دەژمێردرێت. واڵتە زلهێزەكانی جیهان وەك ئەمریكا، چین  و روسیا، 

بەهۆی ئەو رۆڵە پێشەنگەی كە زەریای هندی لە نەخشی رەهەندە 

جیاجیا ئابوری  و سیاسییەکاندا هەیەتی تێكڕا بە تەنگی جێگیربوون  

وەك  هندستان  گرنگەدا.  سرتاتیژییە  پێگە  لەم  خۆیانن،  ئامادەیی  و 

بااڵدەستبوونی  ئەگەری  فرەترین  كە  هندیدا،  ئۆقیانوسی  لە  واڵتێك 

و  تۆكمە  ناوچەكەدا  لە  بەتەواوی  خۆی  بوونی  هەوڵدەدات  هەیە، 

خۆی  هەیمەنەی  و  پێگە  و  توانا  لە  سود  روەوە  لەم  بكات،  تەیار 

وەردەگرێت  و لەو روانگەیەوە كاری لەسەردەكات.

زەریای هندی بە بەرینی 75 ملیۆن كیلۆمەتر چوارگۆشە، سێیەمین 

زەریای مەزنی جیهانە، ناوچەكانی باشور و باشوری رۆژهەاڵتی ئاسیا، 

وشكاوەكییەكانی  ناوچە  ئەفریقیا  رۆژهەاڵتی  و  زەریا  خۆرئاوای 

زەریایەكی  هندی  زەریــای  پێكدەهێنن.  زەریایە  ئەم  ــەری  دەوروب

ئالفرێند  ناودەبەن.  زەریاكان  دڵی  بە  ئەو  و  ئابورییە   سرتاتیژی  و 

بەمشێوەیە  زەریایەوە  ئەم  گرنگەكانی  تایبەمتەندییە  لەبارەی  ماهان 

دەدوێت: هەركەسێك كۆنتڕۆڵی زەریای هندی بكات، ئەوا كۆنتڕۆڵی 

فەرمانڕەوایی ئاسیای كردوە.

بەسەر  زاڵبوون  كە  بــاوەڕەدان،  لەو  ئەمریكایی  تیۆریستانی 

ئێجگار  ئایندەدا  لە سااڵنی  ئاسیا،  باشوری  ناوچەی  زەریای هندی و 

دەسەاڵتی  ناوچەیەدا  لەم  واڵتێك  هەر  روەوە  لەم  بایەخداردەبێت، 

جیۆپۆلۆتیكی  سیاسی  و  پێگەی  ئەوا  زەریادا،  لە  هەبێت  زێدەتری 

خۆی لە جیهاندا پێشدەخات. لەبەرئەمەیە هند و یەكێتی هاوكارییە 
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واڵتانی  بۆ  تەنها  نەك  ئێستادا  لە  هندیی  زەریــای  هەرێمییەكانی 

ئەندامی سەر زەریای هندیی، بەڵكو بۆ هێزەكانی دەرەوەی سنوری 

زەریای هندیش بایەخێكی تەواوی هەیە.

هەماهەنگییە  یەكێتی  دامەزراندنی  پێشنیازی  یەکەمینجار 

مۆریسەوە  لەالیەن  هند  ــای  زەری لێواری  واڵتانی  ناوچەییەكانی 

ساڵی  لە  یەكێتییە  ئەم  شارەزایانی  دانیشتنی  یەكەمین  خراوەتەڕوو. 

بەشداری  بە  مۆریس  واڵتدا،  پایتەختی  لە  هەربۆیە  بوو.  دا   1993

سەنگافورە،  عومان،  هند،  ئوسرتالیا،  لەوانە:  واڵت  شەش  نوێنەرانی 

ئەفریقای باشور و كینیا گردبوونەوە.

لێواری  واڵتانی  هەرێمییەكانی  هاوكارییە  یەكێتی  لەئێستادا 

ئەواندا  لەنێو  كە  سەرەكییە،  ئەندامی   18 خاوەنی  هندیی  زەریای 

)چین،  واڵت  پێنج  لەوانە  بەرچاودەكەوێت.  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 

میرس، یابان، بەریتانیا و فەرەنسا( وەك الیەنی وتوێژ بە یەكێتییەكە 

هەماهەنگیدەكەن. ئامانجە گشتییەكانی یەكێتییە ناوبراوەكە بریتییە 

بواری  لە  ئاسانكاریی  بە  گەیشنت  بازرگانی،  ئازادی  هێنانەپێشی  لە 

تەكنەلۆژییە  ئابوری  و  هاوكارییە  سەرمایەگوزاریدا،  بازرگانی  و 

راگەیەنراوەكانە.

لە روانگەی سیاسەمتەدارانی ئەمریكاییەوە، هەر هێزێك بتوانێت 

ئێجگار  رێــڕەوە  دەتوانێت  ئەوا  زاڵبێت،  هندیدا  ــای  زەری بەسەر 

زیندوەكانی نێوان زەریای ئەتڵەسی  و زەریای ئارامیش كۆنتڕۆڵبكات. 

لە  دەتوانێت  هند  ــای  زەری هاوكارییەكارییەكانی  یەكێتی  بۆیە 

بگێڕێت.  رۆڵێكی گرنگ  ئێجگار هەستیارە  ناوچە  ئەم  جیۆپۆلۆتیكی 

لە راستیدا، تاوەكو ئێستاش ناوچەی باشوری ئاسیا بۆ ئەمریكا خاوەن 

قوڵرت  كارناسان  لە  هەندێك  سۆنگەیەوە،  لەم  تایبەتییە.  بایەخێكی 
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دەڕوانن  و بە لەپێشچاوگرتنی رۆڵی سەرەكی هند بۆ ئەمریكا، پێیان 

وایە كە سەدەی بیستویەك، سەدەی زەریای هندی دەبێت. 

زۆرترین  خاوەنی  هند  راستییەی  ئــەو  لەپێشچاوگرتنی  بە 

دانیشتوانی لێوارەكانی ئەم زەریایەیە، یەكێك لە گرنگرتین هێزەكانی 

باشوری ئاسیایە. بۆیە گۆڕانكارییەكان  و ئاڵوگۆڕە ناوچەییەكان شوێنی 

راستەوخۆ لەسەر بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی هند دادەنێت، بۆیە 

ئەو هەرێمەوە هەستی  لەبارەی  ترەوە  ئەوانی  لەپێش هەموو  هند 

بەرپرسایەتی لەال گەاڵڵە بووە. 

لە  سرتاتیژییەكان  و  گرنگ   دورگە  و  ئاوییەكان   رێڕەوە  بوونی 

هێزە  بەخشیوتە  بەرچاوی  و  گــەورە  بایەخێكی  هندیدا،  زەریــای 

ئەندامێكی  وەك  هند  ناوچەكەدا.  لە  نوێکان   و  كۆن   دەسەاڵتدارە 

رێڕەوە  لە  ئامادەیی خۆی  تێدەچێت  رێگەی  یەكێتییەكە  نێو  گرنگی 

ئاوییەكاندا لەگەڵ جێگیربوونی هێزی هەرێمی خۆیدا، بەتێپەڕبوونی 

کات كۆنتڕۆڵی تەواوی هەرێمەكە بخاتە چنگی خۆیەوە.

لەروی  گەورەیان  ئێجگار  بایەخێكی  هندی  زەریای  دورگەكانی 

تا حەفتاكانی  سرتاتیژی  و سەربازییەوە هەیە، زۆرترین ئەم دورگانە 

گەورەكانی  ئیمپریالییە  هێزە  كۆنرتۆڵی  لەژێر  ــردو  راب ســەدەی 

و  هندی   زەریای  لە  بەریتانیا  دەرچوونی  پاش  بوون،  بەریتانیا  وەك 

لەو  بەشێك  هێشتا  هندەوە،  لەالیەن  سەربەخۆیی  بەدەستهێنانی 

دورگانە وابەستەیی خۆیان بە زلهێزەكانەوە لەدەستنەداوە.

ئامادەیی واڵتانی پیشەسازی پێشكەوتوی وەك بەریتانیا، فەرەنسا، 

بەشداریی  رۆڵی  بە  یەكێتییەدا  ئەم  لە روی هاوكاریی  یابان  و  چین  

نێوەندگیر بایەخ  و هەلومەرجی ئایندەی ئەم یەكێتییە نیشاندەدات. 

لەسەر  كاریگەرییەكانی  و  هەیمەنە  هۆكاری  بە  هند  بایەخی 
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دەبینێتەوە.  خۆی  ناوچەكەدا  هەماهەنگییەكانی  و  گۆڕانكارییەكان  

بەتایبەتی لە یەكێتی هاوكارییە هەرێمییەكانی واڵتانی لێواری زەریادا 

كە ساڵی 1997 كارەكانی خۆی دەستپێكردوە.

كۆنفرانسی هەماهەنگی  و متمانە لە ئاسیا )سیكا(
هەیە،  ئامادەیی  تێیدا  هند  كە  رێكخراوانەی  لەو  تر  یەكێكی 

رێكخراوی سیكایە. وەك رێكخراوە هەرێمییە گرنگەكانی تر دیسان لەم 

رێكخراوەشدا هند ئەندامێتی بااڵی هەیە و لە ئاستانەی نێونەتەوەیی 

رێكخراوەشدا  لەم  هند  گرتوە.  خۆی  بەرچاوی  شوێنی  هەرێمیدا   و 

و  ناوچەكە  لە  ئاسایش  ئاشتی  و  بەرپاكردنی  لە  خۆی  بەرپرسایەتی 

ئاسیا بۆ جیهان دوپاتكردۆتەوە.

ئەندامە فەرمییەكانی سیكا بریتین لە: ئەفغانستان، ئازەربایجان، 

چین،  قازاخستان،  تاجیكستان،  فەلەستین،  ئێران،  هند،  میرس، 

وەك  واڵتانی  تایلەند.  پاكستان  و  ئیرسائیل،  مەغۆلستان،  قرقیزستان، 

ئەندامی  وەك  ئوسرتالیا  یابان  و  و  ئەمریكا  و  سعودی   عەرەبستانی 

چاودێر لەم رێكخراوەدا بوونیان هەیە. الیەنگرانی سیكا لەو باوەڕەدان 

ئاسیا كۆمەڵەیەكی هەمیشەیی بۆ هاوكارییە  كە بۆ یەكەمینجارە لە 

دوو یان فرە الیەنەكانی پەیوەست بە پرسە سەرەكییەكانی ئاسایشی 

نێونەتەوەیی، واتا جەنگ لە بەرامبەر تێرۆریزم كۆبوونەتەوە، یاخود 

لەپێناو داماڵینی چەكی ناوكیدا گردبوونەتەوە. 

سەدەی  كە  ئاسیا،  گەشەسەندوی  بایەخی  لەپێشچاوگرتنی  بە 

ئاسیاییەكان،  یەكێتییە  رۆڵی  ناونراوە،  ئاسیاوە  ناوی  بە  بیستویەك، 

چین  و  هند  وەك  مەزنەكانی  هێزە  كە  یەكێتییانەی،  ئەو  بەتایبەتی 

بەتایبەتی  هەڵدەسەنگێرنێن.  گرنگ  ئێجگار  هەیە،  ئامادەییان  تێیدا 
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دەبێتە  هند  ئایندە  ساڵی  دە  تا  كە  كــراوە،  راستییە  ئەو  رشۆڤەی 

لەپێشچاوگرتنی  بە  جیهانیدا.  ئابوری  لە  گەورە  گرنگی  و  پێگەیەكی 

لە  ئاسایش  و  جیهانی   جیۆپۆلۆتیكیی  رەوشی  لە  گۆڕانكارییەكان 

پێشبینیدەكرێت  ئاسیا،  لە  جیهان  ئاوڕدانەوەی  و  جیهان   و  ئاسیا 

جیۆئیكۆنۆمی  كاروباری  و  جیهان   جیۆپۆلۆتیكیی  قورسایی  ناوەندی 

پسپۆڕان  بگوازرێتەوە.  ئاسیا  ئاڕاستەی  بە  پلەبەند  بەشێوەیەكی 

جەختدەكەنەوە كە ئابورییەكانی چین  و هند، وەك دوو جەمسەری 

مەزنی ئابوری پێگەی دووەم  و سێیەمی هێزی ئابوری جیهان لە پاش 

ئەمریكا بەدەستدەهێنن.

دیبلۆماسیی رێكخراوە نێو نەتەوەییەكان
هند لە زۆرێك لە رێكخراوە نێونەتەوەییەكاندا لەوانە: رێكخراوی 

حەوت  لە  نێونەتەوەیی،  دراوی  سندوقی  نەتەوەیەكگرتوەكان، 

ئەنجومەنی  ناهەمیشەیی  ئەندامی  2010(دا  لە  جار  )دواین  خولدا 

رەسەنرتین  لە  بــووە.  نەتەوەیەكگرتوەكان  رێكخراوی  ئاسایشی 

ئەندامانی رێكخراوی نەتەوەیەكگرتوەكان كە بەشداری بەرفراوانی لە 

ئاشتیخوازییەكان  ئاسایشی  و  هێزە  نوێنەرایەتی  و  مرۆییەكان   هێزە 

بەشێوەیەكی گشتی هەیە، لە تەواوی ئەمانەدا كۆمەڵەیەكی پسپۆڕ  و 

تایبەمتەند لەنێو رێكخراوی نەتەوەیەكگرتوەكان هەیە: سەربازەكانی 

نەتەوە  رێكخراوی  پارێزەكانی  ئاشتی  هێزە  بەردەستی  خستوەتە 

یەكگرتوەكان، لە سااڵنی رابردودا و لە چوارچێوەی ئەم هێزانەدا لە 

سااڵنەی  لەم  هەروەها  هەبوو.  ئامادەییان  میرسدا  كۆنگۆ،  و  كۆریا 

ئاشتیی  هێزی  رۆڵی  هایتی،  و  سۆماڵ  ئەنگۆال،  روەندا،  لە  دوایشدا 

جەمسەریی  یەك  هند  لەبەرئەوەی  بینی.  نێونەتەوەییان  رێكخراوی 

یەكێتییە  هەوڵدەدات  دواوە،  دەداتــە  تاكڕەوی  دنیای  و  ئەمریكا 
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ئەم  هاتنەپێشی  چونکە  بكات.  بەهێزتر  سارك  وەك  ئابورییەكانی 

زیاتر  نێونەتەوەیدا  كۆمەڵگەی  جیهان  و  لە  هند  سەنگی  یەكێتییانە 

سیاسیی  و  ئابوری   جێگیریی  لە  جۆرێك  هند  واقیع.  ئەمری  دەكاتە 

لەبەرەو  هند  رۆڵــی  جیهاندا،  ناوچەكەو  ئاستی  لەسەر  هەیە 

كردوە  ساركیشی  پێگەی  سیاسییەکان،  ئابوری و  پێشچوونەزانستی، 

دوایشدا  سااڵنەی  لەم  جیهاندا.  ئاستی  لەسەر  بەهێز  رەقەمێكی  بە 

ئەم واڵتە هەوڵیداوە پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ رژێمی ئیرسائیلدا 

لە  ناكۆك  بەرەوپێش  بەرێت. ئەوە سەرەڕای بوونی گروپ  و رەوتی 

عەرەبی  و  واڵتانی  لەنێو  بەتایبەتی  و  ناوخۆ  لە  پرسە  ئەو  هەمبەر 

ئیسالمیدا، هندستان لەماوەی سااڵنی دوایدا چەندین رێكەوتننامەی 

سەنگینی سەربازی لەگەڵ ئیرسائیلدا واژۆكردوە. دەوترێت ئامانجی 

جیهانیدا  دیبلۆماسی  نەزمی  لە  هند  بێپێچوپەنای  و  سەرەكی  

خواستێكە بۆ بوون بە ئەندامی هەمیشەیی لە ئەنجومەنی ئاسایشی 

لە تەك  ناوكییەكەیدا  لە رێكکەوتنە  ئەم واڵتە  نێونەتەوەیدا، چونكە 

ئاژانسی  كە  پەسەندكردوە،  كۆتوبەندانەی  ئەو  هەموو  ئەمریكادا 

دەیەوێت  رێگەیەشەوە  لەم  ــاوە.  دان بۆی  ئەتۆمی  نێونەتەوەیی 

نیشانیبدات، كە واڵتێكی بەرپرسە لە فەرمانڕەوایەتی جیهاندا.
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بەشی چوارەم

كاریگەریی هێزی هەرێمی هند
بۆ سەر بەرژەوەندییە نەتەوەییەكانی ئێران

پێش  ساڵ  بۆ هەزاران  دەگەڕێتەوە  ئێران  و  پەیوەندییەكانی هند 

ئەمڕۆ. ریشە هاوبەشەكانی نەژاد، زمان  و نەتەوە، فاكتەرگەلێك بوون كە 

هەردوو واڵت بەدرێژایی سەدەها ساڵ پەیوەندییەكی دۆستانەیان لەگەڵ 

یەكرتیدا هەبێت. هندی  و ئێرانییەكان لە یەك ریشەی هاوبەشی نەژادی 

ئارییەكانەوە سەرچاوەیان گرتوە. فەرهەنگی ئەم دوو واڵتە هێند نزیكە 

بەیەكرتیی، كە ئەستەمە وەك دوو بازنەی فەرهەنگی جودا تەماشابكرێن. 

پێشینەی پەیوەندییەكانیان بۆ پێش مادیی  و سۆمەرییەكان دەگەڕێتەوە، 

چونكە كۆڵینەوە و كنەكردنە شوێنەواری  و كۆنەكان دروستی ئەم پرسە 

پشتڕاستدەكەنەوە. هاتنی نەتەوە ئاریاییەكان بۆ پێش سێ  هەزار ساڵ 

بەر لە زایین  و ئامادەییان لە ئێران  و نیمچە دورگەی هنددا، راستییەكە 

كە هاونەژادیی ئەم دوو نەتەوە دەخاتەڕو، هاوكات پەیوەندیی بەهێز 

و پتەویشیان زیندو رادەگرێت. تەنانەت لەشكركێشییەكانی )نادر شا(ش 

نەبووە فاكتەری لێكدابڕانی نەتەوەی هند و ئێران لە یەكرتی.
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شارستانییەتی  زەنگین  و  فەرهەنگی  بوونی  بە  هند  ئێران  و 

و  دۆستانە  پەیوەندییەكی  خاوەنی  مێژو  درێژایی  بە  دێرینییان 

متامنەداربوون بە یەكرتیی. ئەم دوو سەرزەمینە لە رابردوی دورەوە 

ئەم دوو  بەرەو هەڵكشان چووە. خەڵكی  پەیوەندییان  ئێستا  تاوەكو 

فەرهەنگدا  و  نەژاد  لە  دێرینن  پێشینەگەلێكی  خاوەنی  شارستانییە 

ژیارەكە  هەردوو  هاوبەشییەكانی  هاتون.  ئاریاوە  نەتەوەكانی  لە  و 

دەتوانرێت لە زمان، ئاداب، نەریت  و تایبەمتەندییەكانی تری رەفتار و 

هەڵسوكەوتی خەڵكەكانیانەوە دیاریبكرێن. لەالیەكی ترەوە شوێنەوارە 

بەجێاموەكانی فەرهەنگ  و كەلتوری ئێرانییەكان لەنێو هنددا شتێكی 

و  نەتەوە  لەنێوان  نەهرۆ(:  الل  )جەواهر  وتەی  بە  حاشاهەڵنەگرە. 

نەژادگەلێكی فرەدا، كە لە تەك هندستاندا پەیوەندییان هەبووە، هیچ 

خەڵكی  فەرهەنگی  ژیان  و  لە  ئێرانییەكان،  ئەندازەی  بە  لەوانە  كام 

بەجێنەهێشتوە.  جێگیرییان  ــەردەوام  و  ب كاریگەریی  هندستاندا، 

ژیان  و  بە  نەژادگەلێكی فرەیی هەمەچەشندا كە  لەنێو خەڵكانێك  و 

لە هندستاندا هەیە،  و شوێنیان  گرتوە   پەیوەندییان  فەرهەنگی هند 

ئێران  و  هند  پەیوەندییەكانی  لەراستیدا  ئێرانییەكانن.  دێرینرتینیان 

بووە،  ئاریاییەكان  و  پێش دەستپێكردنی شارستانییەتی هند  تەنانەت 

هەردووالیان  دێرینەكان  ئێرانییە  ئاریایی  و  و  هند  نەتەوە  چونكە 

و  رەوگە  هەریەكەیان  و  جودابوونەتەوە  هاوبەش  نەژادی  لەیەك 

رێچكەگەلێكی جودایان گرتۆتەبەر.

زانای گەورە )شەبلی نەعامن(یش دەڵێت: لە مێژوی سەرانسەری 

كە  بوون،  لێكنزیک  ڕێژەیەك  بە  هند  ئێران  و  دەوڵەتانی  جیهاندا، 

ناتوانین لە هەر شوێنێكی دونیا، نیشانە وەكیەكییەكانی ئەم نەتەوانە 

بە سانایی جودابكەینەوە.

كشا  هند  ناو  بەرەو  غەزنەوییەكاندا  لە سەردەمی  فارسی  زمانی 

زمانێكی  بووە  مەغۆلەكاندا  و  هند  ئیمپراتۆری  دامەزراندنی  لە  و 
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دەهلەوی،  بیدڵ  وەك:  مەزنەكانی  شاعیرە  سۆنگەیەوە  لەم  فەرمی. 

شیعریی  نەزمی  ــوری،  اله ئیقباڵی  دەهلەوی  و  خــەرسەو  ئەمیر 

سەر  كردە  فراوانیان  كاریگەریی  و  بەرجەستەكرد  لەخۆدا  فارسییان 

هندستان  ئەوەی  پێش  ئەردو.  زمانی  بەتایبەتی  هندییەكان،  زمانە 

دووەم  فارسی  زمانی  نۆزدەدا،  سەدەی  لە  بەریتانیا  داگیرگەی  ببێتە 

واڵت  زانستی  و  فەرهەنگی   زمانی  بە  هاوكات  و  هند  فەرمی  زمانی 

و  هندستانەوە  نێو  چۆتە  سەدە  هەشت  پێش  زمانە  ئەم  دەژمێردرا. 

700 ساڵ بەر لەئێستا بەسەر ئەندێشە، سیاسەت ، ئابوری  و كەلتوری 

خەڵكەوە شوێنی جێهێشتوە، بەجۆرێك كە زۆرێك لە بەرهەمە گرنگە 

زۆرێك  هاوكات  ئەدەبییەكان،  و  سیاسی   مەزهەبی،  فەرهەنگی ، 

فارسی  زمانی  بە  یاساكان  دەوڵەتی،  كەسی،  بەڵگەنامە  و  نورساو  لە 

نورساون. تاوەكو ئێستاش لە زانكۆ و كۆلێژەكاندا زیاتر لە 50 بەشی 

زمانی فارسی بوونیان هەیە و زیاتر لە 100 خوێندنگەی ئامادەیی  و 

سەرەتایی بە زمانی فارسی تێیاندا دەخوێرنێت.

بە  هەردوو  ئەگەرچی  واڵتەدا،  دوو  ئەو  مێژوی  بە  روانینێك  بە 

هیچكات  بەاڵم   تێپەڕیون،  پەیوەندییەكانیاندا  نشێوی  و  هــەوراز 

پەیوەندییەكانی خۆیان نەپساندوە و لێك دانەبڕاون، بە درێژایی مێژو 

و بەڕادەیەك پەیوەندیی ئابوری، سیاسی  و فەرهەنگییان هەبووە، كە 

بە دەگمەن دەوڵەتێك هەبێت بتوانێت ئەم رۆڵە لە میانی هەردووالدا 

لە  ئەوە  شوێنەوارییەكاندا  كنەكردنە  و  لێكۆڵینەوە  لە  بگێڕێت. 

پادشایانی هند و شوێنەوارەكانی كەنار دیجلە و فورات  سەرزەمینی 

بەدەستگەیشتوە، كە رابردوی دوو نەتەوەی فرە دێرینە، شوێنەوارناسان 

دێرینی  شاری  كە  نیشانیاندا  كاشان(  )سیلكی  گردی  لە   1930 ساڵی 

كاشان شوێنی پێكگەیشتنی هەردوو شارستانییەتی هند و ئێران بووە. 

خستوەتەڕو،  ئەوەیان  ئەگەری  شوێنەوارناسان  لە  تر  زۆری  بەشێكی 

پادشایەتییەوە  خانەدانی  یەك  لە  ئێران  و  هند  شارستانییەتی  كە 
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داریوشی  پادشایەتی  قەڵەمڕەوی  بەرفراوانبوونی  سەرچاوەیگرتوە. 

دوو  نێوان  بازرگانیی  هاتوچۆی  لەالیەكەوە  پەنجاب،  تاوەكو  مەزن 

واڵت فاكتەری وابەستەبوونی زیاتری دوو واڵت بووە. لە رێڕەوی ئەو 

بەڵگەگەلێك  رویانداوە،  یۆنانییەكاندا  ئێرانی  و  كەلەنێوان  جەنگانەی 

لەبەردەستدان ئەوە نیشاندەدەن، کە لەشكری هندییەكان هاتون بۆ 

كۆمەكی ئێرانییەكان، چونکە شوێنەوارە جێاموەكانی تەختی جەمشید 

شاهێدی ئەو راستییە دەدەن.

دیوی خۆرئاوای پەنجاب لە سەردەمی ئەشكانییەكاندا )میهردادی 

ئەم  بووە.  ئێرانییەكاندا  قەڵەمڕەوی  لەژێر  ئێران(  پادشای  یەكەمی 

بابەتە هیچ داكشانێكی لە پەیوەندییەكانی ئێران  و هند نەهێنایەپێش، 

سەردەمی  لە  هاوكات  هەبوو.  درێژەیان  هەر  پەیوەندییەكان  بەڵكو 

باش  پەیوەندی  ز(   652 بۆ   224( ساسانیدا  فەرمانڕەوایانی  زنجیرە 

مێژونوسانی جیهان  بەجۆرێك  ئێرانی  و هندییەكاندا هەبوو،  لەنێوان 

ئەو قۆناغە بە قۆناغی زێڕینی ئێران دەناسێنن.

لە قۆناغی پاش سەربەخۆبوونی هنددا، رێبەرانی هند كاریگەریی 

دژە  بزوتنەوەی  هەبوو.  ئێرانی  زانایانی  و  نوخبە  لەسەر  ــان  زۆری

كاریگەرییەكی  فاكتەری  گاندی،  سەربەخۆخوازانەی  ئیمپریالیزم  و 

بەهێزی شۆڕشگێڕیی بوو لە ئێراندا، هاوكات كاریگەریی لەسەر رەوتی 

ئابوری  و بازرگانیی دانا. پیشەسازی فیلمسازی  و درامای هندیش، كە 

هەڵگری پڕۆژە و فەرهەنگی هاوبەشی گەالنی ئێرانی  و هندی بووە، 

یاریدەدەرێكی تەواو بووە تا سەرزەمینی هند بە ئێرانییەكان ئاشنابكات.

پەیوەندییەكانی ئێران  و هند پاش شۆڕشی ئێران
پەیوەندییەكانی ئێران  و هند لەپێش شۆڕشدا دابەشدەبێت بەسەر 

سێ  دەیەی »پەنجاکان، شەستەکان،  حەفتاكان«. پەیوەندییەكان لە 15ی 

دەستیپێكرد،  واڵت  هەردوو  نێوان  دۆستی  پەیامنی  بە   1950 مارسی 
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لەرێگەی  پێویستە  ناكۆكییەك  هەر  كە  جەختیانكردەوە،  هــەردووال 

دیبلۆماسییەوە چارەسەربكرێت. لە راستیدا لە سەردەمی سەربەخۆیی 

بەهۆی   ،1979 پەهلەوی  رژێمی  سەرنگومی  تا   1947 ساڵی  هنددا 

فرە  نشێوی  و  هەوراز  جیهانییەكانەوە  و  هەرێمی  روداوە  و  ئاڵوگۆڕ 

لەنێوان پەیوەندییەكانی دوو واڵتدا هاتوەتە ئاراوە. لە دەیەی یەکەمی 

رەسەنی  سەرزەمینی  لە  پاكستان  جودابوونەوەی  بە  پەیوەندییەكاندا 

پاكستانی  بەفەرمی  كە  بوو  واڵت  یەکەم  پەهلەوی  رژێمی  هندستان، 

وەك دەوڵەتێك ناسی. لەكاتێكدا هندستان لە جودایی بەشێكی گەورەی 

واڵتەكە نیگەران  و توڕە بوو، هەربۆیە ناساندنێكی لەو جۆرەی ئێرانی 

بە رەوا نەدەزانی. لە دەیەكانی شەست  و حەفتاشدا، هەریەك لە هند 

و پاكستان چوونە نێو دوو جەنگەوە، كە بە فاكتەری پەیامنی بەغداد 

یان سەنتۆ، هەریەك لە پاكستان  و ئێران شانبەشانی توركیا ئەندام بوون 

تێیدا، هەربۆیە موحەمەد شای ئێران لەهەر كۆمەكێكی پاكستان سڵی 

نەدەكردەوە. لەالیەكی ترەوە جەنگی ساردی نێوان هەردوو واڵتی زلهێز 

ئەمریكا و یەكێتی سۆڤییەت، وەك دوو جەمسەری جیهانی، هەریەك 

لە هند و ئێرانی خستبووە بەرەیەكەوە. هند لە بەرەی كۆمۆنیستی بوو 

بە رێبەرایەتی سۆڤییەت  و ئێرانیش لە جەمسەری ئەمریكا و خۆرئاوادا 

بوو. ئەوانە فاكتەرێك بوون كە پەیوەندییەكانی هەردوو واڵتی زێدەتر 

بە ئاڕاستەی دوری  و ساردیدا بردبوو. هەڵبەتە لە هەندێك لە گرفتەكانی 

هنددا رژێمی پێشوی ئێران پشتیوانی لە هند دەكرد، بەتایبەتی لە گرفتی 

سنوری نێوان هند و چیندا. لەم روەوە جۆرێك نزیكی دروستببوو. یاخود 

گەشتی 22 رۆژەی پادشای ئێران لەساڵی 1965، بۆ هند و دواتر گەشتی 

14 رۆژەی هەمان پادشای ئێران لەساڵی 1978دا، جۆرێك لە بوژانەوەی 

گشتی  بەشێوەیەكی  بــەاڵم  هــەردووال.  پەیوەندییەكانی  بەخشییە 

پەیوەندییەكانیان لە مەتەرێزی گۆڕانكارییە نێونەتەوەییەكان  و كێشەی 

پاكستاندا مانەوە و نەبوونە پەیوەندییەك كە لە ئاستێكی پەسەنددا بن.
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پەیوەندییەكانی ئێران  و هند لە پەنجاكاندا
ساڵی  لە  ئێران،  و  هند  پەیوەندییەكانی  درەوشانەوەی  یەکەمین 

1947ەوە دەستپێدەكات. لەو مێژوەوە شاندێكی پایەبەرزی ئێرانی بە 

بەشداریی لە كۆنفرانسێكی ئاسیاویدا لە نیودەلهی، خۆشحاڵی خۆیان 

بۆ واڵتی تازە سەربەخۆی هند دوپاتكردەوە. پەیوەندییەكانی ئێران  و 

هند لە مارسی 1950دا لە ماوەیەكی كورتی پاش سەربەخۆبوونی هندا 

دەستیانپێكرد و لەو میانەدا نیودەلهی  و تاران پەیامنی دۆستایەتییان 

رێڕەوی  ئەمە  واژۆكرد.  هەمیشەیی(  دۆستایەتی  و  )ئاشتی   ناوی  بە 

دۆستانەی نێوان دوو واڵتی دیاریكرد. لەم پەیامنەدا زیاتر لە خاڵەكانی 

تر، پێداگریی كرایەوە لەسەر چارەسەركردنی هەر گرفت  و كێشەیەك 

كە  رێككەوتن  واڵت  هــەردوو  گفتوگۆوە.  و  دیبلۆماسی   لەرێگەی 

لە  پێویست  بڕیاری  بكەنەوە و  یەكرتیدا  لە واڵتی  كونسوڵخانەكانیان 

زەمینەی بازرگانی  و گومرگی  و كەشتیوانی  و ئاسامنی  و فەرهەنگیدا 

بدەن. 

لە كاتی جودابوونەوەی پاكستان لە هند 1947، پەیوەندییەكانی 

هەردوو ال تەگەرەیەكیان تێكەوتبوو، ئەویش بوونی پاكستان بوو لە 

پەیوەندییەكانی ئێراندا. چونكە موسوڵامنێتی ئەم واڵتە و ئەندامێتی 

لە بەرەی خۆرئاوادا لە میانی جەنگی سارددا  و هاوسنوربوونی لەگەڵ 

پاكستاندا  لەگەڵ  ئێران  پەیوەندییەكانی  كە  بوون  هۆكارێك  ئێراندا، 

هنددا.  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیانەوە  بەسەر  بێت  قورس  سایەیەكی 

هەروەها بە هۆكاری پێگەی هند لە زەریای هندیدا سەرنجە رێڕەوی 

خۆی  پەیوەندییەكانی  هاوسەنگی  ئێران  دەوڵەتی  ئاسایشییەكان،   و 

لەگەڵ هنددا هێشتەوە.

واڵت  هــەردوو  نێوانیان،  دۆستایەتیی  پەیامننامەی  ســەرەڕای 

نێو  چوونە  بەشێوەیەك  بینی،  بــەخــۆوە  جــودایــان  شێوەیەكی 

چونکە  ســاردەوە.  جەنگی  قۆناغەكانی  نەیاری  هاوپەیامنیگەلێكی 
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ئێران چووبووە نێو پەیامنی بەغداد یان سەنتۆوە. هاوكات لە كۆتایی 

لەگەڵ  ئێران  شای  دۆستایەتیی  پەیامنی  بەرپاكردنی  بە  پەنجاكاندا 

پاكستاندا، پەیوەندییەكانی هند و ئێران كاڵبوونەوە.

پاش سەربەخۆبوونی هند، ئەم واڵتە لە پەیوەندییە دەرەكییەكانی 

خۆیدا لە سیاسەتێكی بێالیەنیی ئەرێنی كەڵكی وەرگرت، لە سەر هەمان 

بنەما بوو، كە نەهرۆ رایگەیاند هند لە كۆنفرانسە نێونەتەوەییەكاندا 

لە ئاستی نەتەوەیەكی ئازاد و خاوەن رامیارییەكی سەربەخۆدایە و لە 

بازنەی هیچ بەرەیەكدا نییە. بەم جۆرە پێشنیازی رامیاریی بێالیەنیی 

كرد و ئەم ئەندێشەیەی هند لە 1950دا تۆكمەتر كاری لەسەركرا.

بە  زلهێزەكاندا  لەگەڵ  بێالیەنی  بنچینەی  بنەمای  لەسەر  هند 

هۆكاری وابەستەیی فەرهەنگیی هاوبەشی  و پەیوەستییە فەرهەنگی  

و نەژادی  و نەتەوەییە تەریبەكانی لەگەڵ ئێراندا، خواستی بەرپابوونی 

و    1953 كۆدەتای  پێش  تا  ئێران  هەبوو.  ئێراندا  لەگەڵ  پەیوەندی 

بەشداریی لە پەیامنی سەنتۆ، هیچ الرییەكی لە پەیوەندیی دۆستانەدا 

دەرهاویشتە  و    1953 كودەتای  لەپێشچاوگرتنی  بە  وەلێ   نەبوو، 

كە  سەنتۆدا،  هاوپەیامنییەتی  لە  ئێران  بەشداری  نەرێنییەكانی  و 

لە  بوو  بەریتانیا(  و  )ئەمریكا  خۆرئاوا  بەرگریی  دیوارێكی  لەراستیدا 

بەردەم یەكێتی سۆڤییەتی پێشو؛ سۆسیالیزم  و كۆمۆنیزمدا. هەربۆیە 

لەم سۆنگەیەوە هندستان لە بنچینەوە لە جودابوونەوەی بەشێك لە 

ئێران  پەیوەندییەكانی  بۆیە  رازینەبوو،  پاكستان  ناوی  بە  خاكەكەی 

ئەم  بەاڵم  بێت.  ــەردەوام  ب نەیدەتوانی  تەواو  وێنایەكی  بە  هند   و 

ئێران   نێوان  نزیکی  و  ئاشكرا   بەرگرییەكی  بوونی  بەهۆی  پەیوەندییە 

و پاكستان هێشتا نەپچڕابوو. هەلومەرجی سیاسیی ناوخۆی دوو واڵت 

دوای جەنگی جیهانی دووەم، فاكتەرێك بوو تا دوو قۆناغی جودا لە 

كاتەدا كە سەربەخۆیی  لەو  پەیوەندییەكاندا هاتەئاراوە. هند  ڕەوتی 

جواڵنەوەی  دەرگیریی  واڵتە  ئەو  بەرزەكانی  پایە  بەدەستهێنا،  خۆی 
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سەربەخۆخوازیی بوون. لەم روەوە لە واڵتانێك كە خۆیان لە پەرێزی 

لە  عەبدولنارس  جەمال  )وەك  راگرتبوو  سارددا  جەنگی  ملمالنێكانی 

ئێران  كە  لەكاتێكدابوو  ئەمە  دەردەبــڕی.  خۆیان  پیشتیوانی  میرس( 

لە رەوەندی  فاكتەرە  ئەم  بوو.  لە دەرەوەی گەمەكانی جەنگی سارد 

ئاراوە.  هێنابووە  گەورەی  رێگرییەكی  واڵتدا  دوو  پەیوەندییەكانی 

هنددا  دەستی  لە  خۆی  سەربەخۆیی  پاكستان  ــرەوە،  ت لەالیەكی 

دورودرێــژ  سااڵنێكی  كە  واڵت،  دوو  ئــەوەی  بووەهۆی  و  دەرهێنا 

بەبێ   جودابنەوە.  یەكرتیی  لە  بەجارێك  بوون،  یەكرتیی  دراوسێی 

تەنها  نەک  پاكستان  بەدواوە  لەوە  كە  بڵێین،  دەتوانین  زێدەڕۆیی 

بەڵكو  بوو،  جێگیر  هنددا  ئێران  و  لەنێوان  روانگەی جوگرافییەوە  لە 

نێوان  پەیوەندی  دیاریكراوەكانی  فاكتەرە  لە  یەكێك  بەهەمانشێوە 

ئێران  و پاكستان بوو. نزیکی هند لەگەڵ هەندێك لە واڵتە شۆڕشگێڕە 

عەرەبییەكانی ئەو قۆناغە. وەك میرس، بەهیچ شێوەیەك لەالی ئێران 

مایەی خۆشحاڵی نەبوو. بۆیە موحەمەد رەزا شا هەوڵیدەدا پێشگیریی 

لەم  دەیتوانی  پاكستانیش  بكات.  ئەوان  زێدەتری  نزیكبوونەوەی  لە 

روەوە نەخشێكی كاریگەر بخاتەڕو. پشتیوانی لە جەمال عەبدولنارس 

وەك رابەری بااڵی دنیای عەرەب  و سیاسەتەكانی ئەو لەالی نەهرۆ، 

حكومەتە  بە  دژ  نارس  خەباتی  بەهەمانشێوە،  دەكرد.  نیگەران  شای 

پادشاییەكان  و هەوڵدان بۆ یەكخسنت  و یەكێتی دنیای عەرەب، وەك 

پێكەوەنانی كۆماری یەكگرتوی عەرەبی یاخود لكاندنی میرس و سوریا 

بە یەكرتییەوە، ببووە مایەی نیگەرانی  و دڕدۆنگی شای ئێران. شا هیچ 

كات نەیدەویست پێگەی هەرێمیی ئێران بە یەكێتی  و نزیكی نێوان 

میرس و واڵتانی عەرەبی بلەرزێت. هەربۆیە بەردەوام نەیاری نزیکی 

هند و ئەو دەسەتە واڵتە عەرەبییە بوو.

هەربۆیە پشتیوانی ئێران لە پاكستان، هۆشداریدان بوو بە هند كە 

هیچ كات نایەوێت پێگە هەرێمییەكەی بلەرزێنێت. لەهەمان رەوشدا 
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چاپەمەنییەكانی ئێران  و پاكستان ئێجگار هاو دەردیی یەكرتیی بوون. 

وەها دەردەكەوت كە ئێران بە ئاشكرا ئارەزوی نزیكی هەبوو لەگەڵ 

پاكستاندا، یەکەمین واڵتیش بوو كە پاكستانی بە فەرمی ناساند و لە 

پاكستاندا  لەگەڵ  دیبلۆماتییەكانی  پەیوەندییە  پێنجی 1948دا  مانگی 

پاكستان  وەزیرانی  سەرۆك  دیداری  یەکەم  هەربۆیە  دەستپێكردبوو. 

)عەلی خان( لە ئێراندا لەگەڵ موحەمەد شای ئێران، لە مانگی پێنجی 

1949 ئەنجامدرا و شای ئێرانیش یەكەمین سەرۆك واڵتێك بوو كە لە 

مارسی 1950دا سەردانی پاكستانی كرد و لە هەمان مانگدا پەیامنی 

دۆستایەتی لەنێوان ئێران  و پاكستاندا واژۆكرا. بەهەمانشێوە كە وترا 

پشتیوانی هند لە میرس و پەیوەندی دۆستانەی نەهرۆ لەگەڵ جەمال 

عەبدولنارس، مایەی دوری نێوان هند و ئێران بوو، چونكە شا بە جەمال 

عەبدولنارس و ئەندێشەكانی نەیار و نیگەران بوو. هەروەها نەیاریی 

بۆ  میرس  رێبەرایەتیكردنی  بانگەشەی  میرس  و  ئێران  و  لە  هەریەکە 

ناسیۆنالیستی  لە روانگەی  نارس  بوون كە  پرسگەلێك  ئیسالم،  جیهانی 

ئەمانە  دەدا، هەموو  بۆ  جاڕی  عەرەبیدا  كەنداوی  لەنێو  عەرەبییەوە 

رەوشێكی ئاڵۆز و تەنگەتاو بوو، كە روبەڕوی پەیوەندییەكانی هند و 

ئێران ببوونەوە.

پەیوەندییەكانی هند و ئێران لە شەستەكاندا
كاریگەریی  لەژێر  شەستەكاندا  لە  هند  ئێران  و  پەیوەندییەكانی 

دووبــارە  و  چین (  و  )هند  جەنگی  لەوانە  بوو،  روداوێكدا  چەند 

جەنگی )پاكستان  و هند( بوو. لەبەرئەوە لەسەر هێڵێك بە جێگیریی 

لە  ئێران  یەکەمیان،  بە  سەبارەت  نەبوون.  بەردەوام  پەیوەندییەكان 

پشتیوانی هند ببوویەوە، زۆری پێنەچوو كە زامی كۆنی نێوان هند و 

پاكستان كوالیەوە و بووە مایەی دەرگیریی سەرلەنوێی نێوان هەردوو 

واڵت  و شای ئێران پشتیوانی خۆی بۆ پاكستان دەربڕی  و بەمەش هند 
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قەڵس  و قین لەدڵ ببوو. لە شەستەكاندا گۆڕانكارییەك روی لە نیمچە 

دورگەی هند و باشوری خۆرئاوای ئاسیا كردبوو. كە دیسان كاریگەریی 

لەسەر پەیوەندییەكانی هند و ئێران جێهێشت، دەرهاویشتەی ئەوەش 

تێگەیشتنی هەردوو واڵت لەسەر پرسە جۆراوجۆرەكان  تا  سەریكێشا 

لە ساڵی 1962دا، بووە  لەوانە جەنگی هند و چین  بەم شكڵە بێت: 

و  ئێران   لەنێوان  سنوری  ناكۆكی  چین  و  لە  پاكستان  نزیکی  هۆی 

پاكستاندا. ئەم دەیە سیناریۆیەكی نوێی سیاسی  و سرتاتیژی لە نیمچە 

دورگەی هندی  و باشوری خۆرئاوای ئاسیا بەخۆیەوە بینی كە وابەستە 

بوو بە بااڵنسی زلهێزەكانەوە لە جیهاندا.

لە سەردەمی  ئێرانەوە  بارەی  لە  ئەمریكا   میتۆدی رەخنەگرانەی 

كارتەردا  و هەندێك پرسی تر لەسەر شانۆی نێونەتەوەیدا بوونە مایەی 

ئێران بە هەماهەنگی هەرێمی لەگەڵ واڵتانی وەك  ئەوەی كە شای 

تێكەڵبكات.  دەست  رۆژهەاڵتدا  بلۆكی  سۆڤییەت  و  یەكێتی  و  هند 

ئەو  پێش  دەستپێکردەوە.  هندا  لەگەڵ  نزیكی  پەیوەندی  روەوە  لەم 

كە  كاتێك  چیندا،  و  هند  جەنگی  رودانــی  وەختی  لە  واتە  رەوشــە، 

نەهرۆی سەرۆك وەزیرانی هند، لەبارەی ئەو هەلومەرجە ترسناكەی 

ئەوكات سەرۆك  دونیا،  تەواوی واڵتانی  دایە  جەنگەكەیان هۆشداری 

وەزیرانی ئێران لە 3ی نۆڤەمبەری 1962 رایگەیاند كە ئێران پشتیوانی 

لە هند دەكات  و هند بۆتە قوربانی دەستدرێژییەكانی چین.

لە  ئاشكرای  پشتیوانی  سۆڤییەت  و  بە  ئێران  نزیكبوونەوەی 

ئێراندا  لەبەرامبەر  وروژاوی هندی  بەرامبەر چیندا، هەستی  لە  هند 

لەگەڵ  دیداری  بە  لەتاراندا  شا  دەستپێشخەرییەی  ئەم  هێوركردەوە. 

سەرۆك كۆماری هند )رادها كریشنان( لە مانگی 5ی 1963 وەاڵمێكی 

ئەرێنی لەالیەن هندەوە وەرگرت. ئەم دیدارە بە لێكتێگەیشتنی زیاتر 

و دەركی باشرتی كێشەكان  و پەیوەندیی دووالیەنە یارمەتیدا. دەوڵەتی 

ئێران بەشێوەیەكی فەرمی بواری دایە رادیۆی تاران تا بەیاننامەکانی 
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سەرۆك كۆماری هند پەخشبكات. لەم بەرنامە رادیۆییەدا )دكتۆر رادها 

لەگەڵ  تۆكمەتری  پەیوەندی  و  زیاتر  كۆمەكی  روانگەی  كریشنان( 

ئێران نەشاردەوە و وتی: ئێمە پێویستە لەو زەمینانەی كە زانست  و 

تەكنەلۆژیا بۆمانی رەخساندوە و لەدەستامندایە، زیاتر بەهرەمەند بین 

زەمینەیەدا،  لەم  لێوەربگرین،  كەڵكیان  بەرژەوەندی مرۆڤایەتی  بۆ   و 

واڵتانی ئێمە دەتوانن سود لە ئەزمونی یەكرتیی وەربگرن.

بە  تر  جارێكی  پاكستان  و  هند  پەیوەندییەكانی  بوژانەوەی 

1965دا  لەساڵی  پاكستان  و  هند  نێوان  جەنگی  دەستپێكردنەوەی 

دەستدرێژی  ئێران  چون  بــوویــەوە.  قەیران  و  قەمت   ــاری  دوچ

سێپتەمبەری  6ی  لە  بەجۆرێك  كرد.  ئیدانە  پاكستان  سەر  بۆ  هندی 

كاردانەوەی  لە  ئێران  دەرەوەی  وەزارەتــی  وتەبێژی  هەمانساڵدا، 

بە  الهوردا،  نێونەتەوەیی  سنوری  لە  هند  هێزەكانی  تێپەڕبوونی 

یارمەتییەكی  هەرجۆرە  هاوكات  ناساند.  دەستدرێژیكارانە  كارێكی 

ئێران  دەوڵەتی  لەهەمانكاتدا،  دووپاتكردەوە.  پاكستانیش  بۆ 

هانبدات.  جەنگەكەیان  كۆتاییهاتنی  بە  واڵت  هەردوو  هەوڵیدەدا 

لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندی دووالیەنە  و سیاسی خۆی هێشتا لەگەڵ 

نەپچڕاند. هنددا 

شوێنی  لە  پاكستان  لە  ئێران  تەرەفدارییەكانی  دەسپێشخەرییە 

دەزانرا.  نادۆستانە  پەیوەندییەكی  بە  هنددا،  دیدی  لە  و  یەکەمدا  

لەوانە  نیشاندەدا.  تری  الیەنێكی  ئەوان  كارەكانی  لە  زۆرێك  بەاڵم 

راپۆرت درابوو كە شا بەشێوەیەكی تایبەت  و بە جدی ئەیوب خانی 

تەنانەت خستنەڕوی  و  راسپاردوە   دوژمنایەتییەكان  بە  كۆتایهێنان  بە 

بۆچوونی  بەگوێرەی  نەوەستاندبوو.  هندستان  بۆ  ئێرانیشی  نەوتی 

پاكستانی  كۆنرتۆڵكردنی  هەیمەنەی  ئێران  هند،  پێشوی  باڵوێزی 

هندا،  لەگەڵ  پاكستانەوە  ناكۆكییەكانی  سۆنگەی  لە  ئەویش  هەبوو، 

لەالی گەاڵڵە ببوو.
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شای ئێران لەو سەردەمەدا تێگەیشت كە ئەمریكا لە ناكۆكییەكانی 

بۆیە  ناكات.  الیەنەكان  لە  هیچكام  الیەنداریی  لە  پاكستاندا  و  هند 

بڕیاریدا پەیوەستبێت بەو یەكێتییە هەرێمییە نوێیەوە. هەروەها شا 

تێگەیشت كە هند خاوەن هێزێكی وایە، كە لە ئایندەدا قسەگەلێكی 

ئاڵۆزەكانی  پەیوەندییە  هەوڵیدا  لەبەرئەوە  دەبێت.  كردن  بۆ  زۆری 

نێوان هەردوو واڵت تا شیاوی كۆنرتۆڵكردن پێشیان پێبگرێت. یەكێتی 

هندی  ئێران  و  لە  هەریەك  رێگەی  جودایی  خۆرئاوادا،  لەگەڵ  ئێران 

لەسەر  چەندوچوونی  بێ   كاریگەرییەكی  هاوكات  دیاریكردبوو. 

ئێران  و  توندبوونەوەی  هۆكانی  دانابوو.  هەردووال  پەیوەندییەكانی 

هند زیاتر بوونی پاكستانیش بوو لە پەیامنی بەغدادا. هاوكات دوای 

پەیامنی سەنتۆ شا لە گەشتێكی 22 رۆژەدا بۆ هند دیدارێكی سازدا. 

ئەم گەشتە درێژترین گەشتی شا بوو بۆ ئەو واڵتە لە ساڵی 1965دا. 

پەیوەندی  كە  دەكردەوە،  پرسە  ئەم  لەسەر  پێداگریی  شا  كاتەدا  لەو 

ئێران  و  نێوان  لە هاوكارییەكانی  رێگر  نابێتە  ئێران  و  پاكستان   نێوان 

هنددا  و هیچ تەگەرەیەك لەو روەوە رونادات.

لێكتێگەیشتنی  بە  شەستەكاندا  لە  گرنگ  دەرەكــی  گۆڕانێكی 

زێدەتری ئێران  و هند هاوكاریكرد. ئەویش گۆڕانێكی بچوك  و تایبەمتەند 

پشتیوانی  دیاریكراوەكانی  هۆكارە  پاكستاندا  ئێران  و  لەنێوان  بوو 

لەبارەی  شا  بوو  ئەوە  یەكەم  بوو.  شیكردنەوە  بەبێ   گریامنەیە  لەم 

پاكستان  و چین ئێجگار دڕدۆنگ بوو، بۆ دەرخستنی  نزیكبوونەوەی 

كاروباری  وەزارەتــی  سیاسیی  پەیوەندیدارانی  خۆی  ناڕەزاییەكانی 

دەرەوەی بە ئاڕاستەی جموجوڵی دیاریكراو دژ بە چین رێنوێنی كرد، 

كە لەهەمانكاتدا تەواو لە بەرژەوەندی هنددا بوو. دووەمیشیان ئەوە 

بوو، كە لە شەستەكاندا ئێران لەوە تێگەیشت بازرگانی لە تەك هندا 

پێنج بەرابەر قازانجی زێدەترە وەك بازرگانیكردن لە تەك پاكستاندا.  

پرسێكی تر ئەوە بوو كە پاش ساڵی 1962، پاكستان لە الی خۆیەوە 
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پەیوەندییەكانی لە تەك چین  و یەكێتی سۆڤییەتدا بەرەوپێش  بردبوو. 

لەساڵی 1963 پاكستان گەیشتە ئەو راستییەی كە لە سیاسەتی نوێی 

دەرەكیدا، پەیوەندی نێوان دوو واڵتی تەواو سەربەخۆ لە پەیوەندیی 

نەخشەرێگای  ئەم  سێیەمدا.  واڵتی  لەگەڵ  واڵتەوەیە  لەو  هەریەك 

كاری پاكستانە بە دروستی گونجاو بوو لە تەك سیاسەتی سەربەخۆی 

نەتەوەیی ئەوكاتەیدا. لە راستیدا ئەمە بەو واتایە بوو، كە پەیوەندی 

ئێران  و هند نەدەبوو هیچ جۆرە دەستێوەردانێكی لە پەیوەندی ئێران  

و پاكستاندا هەبووایە.

پاكستان  و  ئێران   نێوان  ناكۆكییەكانی  پێشینەی  ترەوە  لە الیەكی 

دەربڕی  كە  لێبخوێرنێتەوە،  ئەوەی  دەكرێت  دەیەیەدا  ئەم  میانی  لە 

پاكستان لەگەڵ هەندێك  ئاشتی  ناكۆكییەكان  و  ئەمانەن: چارەسەری 

لە واڵتانی عەرەبی بەتایبەتی میرس، نەبوونی كاردانەوەی پاكستان لە 

روداوی دەستدرێژییەكەی سنوری نێوان ئێران  و عێراق لە دیسەمبەری 

1965، بۆچوونی ئەرێنی پاكستان بە ئەندامێتی بەحرەین لە یۆنیسكۆدا 

ژینگەیەكی  سەرهەڵدانی  سەرەنجام،  1966دا  و  سێپتەمبەری  لە 

نوێی سیاسیی  و سرتاتیژیی لە كەنداوی فارس لە 1968دا، كە لەوێدا 

هێزێكی  وەك  سەربەخۆی  ئێرانێكی  نەخشی  سەرلەنوێ   ئێران  شای 

هەرێمی ناساند، لەم رەوشە نوێیەدا تەرازوی سودمەندیی پاكستان لە 

ئەولەوییەتی ئێراندا كەمبووەوە. 

پەیوەندی ئێران  و هند لە حەفتاكاندا
دوو  وەك  حەفتاكاندا  لە  هند  ئێران  و  دووالیەنەی  پەیوەندیی 

دەیەی پێشوتریان هاوڕابوو لە بگرەوبەردەی زیاد و هەوراز و نشێوی 

زۆر. لەالیەكەوە، لە دەستپێكی ئەم دەیەیەدا جارێكی تر پاكستان  و 

هند لەسەر پرسی »كشمیر« دەستیان دایەوە یەخەی یەكرت  و ئێرانیش 

لەالیەكی  نیشاندایەوە.  پاكستانی  لە  پشتیوانی  سیاسەتی  دیسانەوە 
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قازانجی  و  هند  ئێران  و  نێوان  بازرگانیی  قەبارەی  زێدەبوونی  ترەوە 

زیاتری ئێران بە بەراورد بەو ئاڵوگۆڕەی، كە لەگەڵ پاكستاندا هەیەتی 

رۆڵی  لەپێشچاوگرتنی  بە  شا  نیشاندەدا، هەربۆیە  زۆری  جیاوازیەكی 

بەرفراوانی هند هەوڵیدا پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ هند و پاكستاندا 

بە هاوسەنگی رابگرێت، ئەم هاوسەنگی راگرتنە بە سەردانی دووەمی 

شا بۆ هند كاریگەریی زێدەتری هێنایە گۆڕێ .

و  هند  نێوان  لێكتێگەیشتنی  حەفتاكاندا،  دەیەی  دەستپێكی  لە 

ئێران، جارێكی تر كەوتەوە ژێر كاریگەریی فاكتەرە دەرەكییەكانەوە. 

دیسانەوە  رویدا.  1971دا  ساڵی  لە  کە  پاكستان  و  هند  واتە جەنگی 

وەاڵمی ئێران وەك ساڵی 1965 هەم ئەرێنی  و هەمیش نەرێنی بوو، 

خۆی  سەربازی  دیبلۆماسی  و  و  سیاسی   پشتیوانی  تر  جارێكی  ئێران 

بۆ پاكستان دووپاتكردەوە. لەگەڵ ئەوەی كۆمەكی ئێران بۆ پاكستان 

بایەخدار بوو، ئامادەیی بۆ ئەنجامدانی كارێكی وەها لەپێشچاوگیراو 

بوو. لەم دەیەدا، شای ئێران میتۆدی ئاوڕدانەوە لە رۆژهەاڵتی تاوتوێ  

كرد. شا پەی بەو راستییە بردبوو كە لە مامەڵەكردنی هێزدا لە كەنداوی 

فارس  و باشوری رۆژئاوای ئاسیادا نیازی بە پەیوەندییەكی دۆستانەیە 

لەگەڵ زلهێزەكانی هەرێمەكەدا. لەم چوارچێوەیەدا، بایەخی ئێران بۆ 

لەالی  بێت  پاكستان  پێگەی  لە  ئاگای  كە  دەبوو،  رۆشن  كاتێك  هند 

هند  بوو،  رەوشێكدا  لە  ئەمە  فارسدا.  كەنداوی  عەرەبی  واڵتانی 

و  بەرپرس   واڵتێكی  بە  ئێرانی  عەربییەوە،  واڵتانی  پێچەوانەی  بە 

پشتپێبەستوو دەزانی.

ئێران   تەنها لە چوارچێوەی  پاكستان نەدەبوو  لە  ئێران  پشتیوانی 

پەیوەندییە  وەك  تری  فاكتەرگەلێكی  چونكە  ببیرنایە،  پاكستاندا  و 

كۆماری  سەرۆك  كە  هەبوو،  بوونی  ئەمریكایش  ئێران  و  نزیکەكانی 

بەنگالدیش  و  سەرهەڵدانی  لە  خۆی  نەیارێتیی  ئاشكرا  بە  ئەمریكا 

پەیامنی هند و سۆڤییەت )1971(  و جێگیربوونی هێزەكانی سۆڤییەت 
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خۆی  بابەتی  ئێرانیش  شای  نیشاندا.  ئێراندا  لەگەڵ  سنور  بەدرێژایی 

لەگەڵ هند نەك لە روانگەی دوژمنییەوە، بەڵكو بۆ بەرگریی لە تەواوی 

و  ناوچەكە  ئارامیی  لە  پشتیوانی  و  بەهێزكردن   و  ئێران   زەوییەكانی 

ساڵی 1971  دەكرد.  نەخشەكانی سۆڤییەت رشۆڤە  لە  پێشگیریكردن 

نیمچە  ناوچەی  لە  هێز  هاوكێشەكانی  لە  گرنگ  گۆڕانكارییەكی 

روداوەدا  لەو  هاتەئاراوە.  ئاسیا  خۆرئاوای  باشوری  و  هند  دورگەی 

هەریەك لە هند و ئێران وەك دوو كاراكتەری بااڵدەست  و بەهێز هاتنە 

گشتی   پێشكەوتنێكی  هند  ئاسایشی  ژینگەی  جەنگ  پاش  پێشەوە. 

زێدەتری  متامنەیەكی  هەستی  بینی  و  بەخۆیەوە  هەمەالیەنەی  و 

دەرگیریی  لە  نیودەلهی  دروستبوو.  لەال  ــدا  دەرەوەی رامیاریی  لە 

لەگەڵیدا  دەســەاڵت  هاوكێشەی  پاكستان  و  لەگەڵ  ناتەندروستی 

رەهابوو، بەمشێوەیەش توانی سیاسەتی خۆی لەگەڵ زۆربەی واڵتاندا 

لەدەرەوەی فاكتەری پاكستاندا دابڕێژێت، لەم گریامنەیەدا سیاسەتی 

خۆیشی لەگەڵ ئێراندا لە دەرەوەی پاكستاندا داڕشتەوە. 

لەگەڵ بوونی پەیوەندییە ساردوسڕەكانی هند و ئێران لە سەرەتای 

حەفتاكاندا، كە ببووە بەربەستی بەرژەوەندییەكانی دوو واڵت لەسەر 

شانۆی نێونەتەوەییدا. ساڵی 1972 دیداری )ئیسواران سینگ( وەزیری 

دەرەوەی هند لە ئێران بوویە فاكتەری هێوری  و نەرمی لە پەیوەندیی 

لە سەرەتای  تایمزی هندی  دوو واڵتدا. دیداری شا لەگەڵ رۆژنامەی 

لەگەڵ  گوتی:  نیشاندا  و  بەباشی  خواستەی  ئەم  1973دا  جەنیوەری 

سیاسەتی  هەر  نەك  دەخــوازێ   واڵتە  لەم  پاكستاندا،  سەرسەختی 

ئاشتیانە بەرەوپێش  بەرێ، بەڵكو هاوكاری كارا و نزیك  پێكەوەژیانی 

هەر  كە  رونە،  ئەوە  ئێران  بۆ  چونكە  دەستپێبكات،  هنددا  لەگەڵ 

سیاسەتی  دەبێت.  ئەستەم  كارێكی  هند  بەبێ   ئاسیادا  لە  ئارامییەک 

وابەستەكرابوو  و  ئاڕاستە  بەتەواوی  رۆژهەاڵتەوە  لەبارەی  ئێران 

سرتاتیژی  پێگەیەكی  ئاسیا  باشوری  لە  بوو  واڵتێك  هند  هندەوە.  بە 
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رەچاوكردن  مایەی  بەهێزەكانی  ئابورییە  سەربازی  و  توانا  هەبوو، 

لە  بوو  سۆڤییەت  دورڕاگرتنی  لەپێناو  هند  لە  ئێران  نزیكی  بوون، 

بۆ  كاریگەربێت  قوڵ  و  پاڵنەرێكی  دەیتوانی  ئەمەش  دیارە  هند، 

بە  ئێران  رەچاویی  پەیوەندیی  و  هەربۆیە  ئێران.  سیاسەتەی  ئەو 

لە  تایبەتی  فاكتەری  هند  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ئاساییكردنەوەی 

لە  تێگەیشت  ئێران  یەكەم،  دیارترینیانن:  ئەمانە  كە  بوون.  پشتەوە 

هاوسەنگكردنی دەسەاڵتێكی نوێدا لە كەنداوی فارس  و باشوری ئاسیا، 

بۆ ئەوەی بتوانێت بە خواستەكانی خۆی بگات لە دەستڕاگەیشتنی بە 

لەگەڵ  پەیوەندی  پێویستە  فارسدا،  لە كەنداوی  دەسەاڵتێكی زێدەتر 

هێزێكی بااڵدەست  و كاریگەردا هەبێت لە ناوچەكەدا.

لە الیەكی ترەوە ئێران دەیویست نیشانی پاكستانی بدات، ئەگەر 

هەمەالیەنە  پەیوەندییەكی  فارسدا  كەنداوی  لە  دەتوانێت  پاكستان 

باشوری  لە  هەیە  بۆی  وەهــادا  رەوشێكی  لە  ئێرانیش  ئەوا  بكات، 

بوو  ئومێدەواریش  هەڵبەتە  پەرەپێبدات  و  پەیوەندییەكانی  ئاسیادا 

تا هندستان  لە تەك هنددا فاكتەرێك بێت  نزیكرت  كە پەیوەندییەكی 

لە پەیوەندییە سیاسی، ئابوری  و سەربازییەكانی لە یەكێتی سۆڤیەت 

الواز بكات. پاڵنەرێكی دیكەی ئەرێنی كە ئێران لەپێناو زیندوڕاگرتنی 

یەكێتییە بەرچاو  لە  بریتیبوو  پەیوەندییەكانی لەگەڵ هنددا هەیبوو، 

لە  1973دا.  ئۆكتۆبەری  جەنگی  لە  عەرەبی  واڵتانی  مەزنەكەی  و 

ئاستانەی ئەم جەنگەوە دەوڵەتی ئێران سرتاتیژی خۆی گۆڕی  و لەبری 

دۆستایەتی لەگەڵ میرس و عێراقدا روی لە دۆستایەتی هندستان نا.

پەیوەندییەكانی  بوژانەوەی  بایەخی  لە  هند  بەرامبەریشدا،  لە 

ئەم  یارمەتیدەرەكانی  فاكتەرە  لە  تێگەیشت.  ئێراندا  لەگەڵ  خۆی 

لە  پاكستان  پێگەی  دەكرێت:  خوارەوە  بەمانەی  ئاماژە  سیاسەتە 

ببووە  كە  فارس،  كەنداوی  لە  عەرەبی  واڵتانی  كەمەندكێشكردنی 

هندستان  كە  بوو  لەكاتێكدا  ئەوە  هندستان.  نیگەرانی  مایەی 
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لە ساڵی 1973دا  بەرپرسیارێتی دەزانی.  بە شیاوی متامنە و  ئێرانی 

ــڕی.  دەرب تاراندا  لەگەڵ  نزیکی  بۆ  خۆی  ئامادەیی  نیودەلهی 

هەردوو  نێوان  ئابورییەكانی  ئاڵوگۆڕە  بەرەوپێشچوونی  رەوەندی 

بۆ  لەسەربکەن  کاری  تۆكمەتر  و  قوڵرت  تا  بوو  تر  فاكتەرێكی  واڵت 

روانگەی  بەرەوپێشچوونەش  ئەم  زەمینەی  دۆستانە.  پەیوەندییەكی 

ناردەنییەكانی  راكێشانی  بۆ  ئێران  زەمینەی  بوو.  نێوانیان  بازرگانی 

هند بەجۆرێك بوو كە بەهای ناردەنییەكانی ئێران لە ساڵی 1974دا 

1973دا.  ساڵی  لە  بوو  هند  ناردەنییەكانی  بەرابەری  دوو  لە  كەمرت 

خولدا  دەیەمین  لە  ئێران  بۆ  هند  ناردەنییەكانی  بەهای  هاوكات 

پێنج بەرامبەر زیادیكرد. لەسەر ئەم بنەمایە بوو كە پڕۆژەی كانزای 

بەردینی ئێران/كودەرموخ، بەندەری مەنگەلۆر، كارخانەی ئەلۆمینای 

كۆمپانیای  راجستان،  كانال  ناوچەی  لە  بیبەر  كارخانەی  كارناتاكار، 

كەشتیوانی ئێران  و هند  و چەندین پڕۆژەی تر پێكەوە رێكەوتنامەی 

دووقۆڵییان لەبارەوە واژۆكرا.

پەیوەندیی  بوژانەوەی  بۆ  ــەردووال  ه پاڵنەری  دەیەیەدا  لەم 

دووالیەنە بوو لەبارەی ئابورییەوە. هند لە رەوشی قازانجەكانی ئاگای 

پێویستی  ئێران  دەیزانی  چونکە  بوو،  ئێران  هەلومەرجی  و  توانا  لە 

بە  هندیش  پیشەسازیدا،  بــواری  لە  بەرهەمهێنانە  و  سەرمایە  بە 

هەربۆیە  دەگەڕا،  نەوتیی  سەروەتی  بە  دەوڵەمەند  واڵتێكی  شوێن 

دەیویست لە رەوشی یەكرتی بەهرەداربن. هاوكات ئێران دەیویست 

لەو پڕۆژەیەدا، كە دەیەویست وەك واڵتێكی پیشەسازی خۆی بگرێت، 

كەڵكی لەو هێزە پسپۆڕ و زانستییەی هند وەردەگرت  و پێویستی بە 

هێزی مرۆیی  و دەستی كاری هند هەبوو، لەبەرامبەردا هندیش بواری 

دەربڕیبوو،  ئێرانا  كۆمەكی  لە  زانستییەكانی  توانا  ناردنەدەرەوەی  بۆ 

چونكە پاش بەرزبوونەوەی نرخی نەوت ئیدی ئێران دەستی دابوویە 

سەرمایەدارییەكی تەواو لە رەهەندەكانی ناوخۆی واڵتدا.
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شێوەی  كە  ئەوەیە  دەبیرنێت  بایەخدار  بەشێوەیەكی  ئــەوەی 

قۆناغەكانی  لە  ئیدی  پاش ساڵی 1947،  ئێران  و  پەیوەندییەكانی هند 

بەسەر  رابــردو  ئاماژەگەلێكی  هێشتا  ــەاڵم  ب جــودابــوو،  پێشوتری 

ئەو  لەمیانی  دووقۆڵییەكان  پەیوەندییە  مابووەوە.  پەیوەندییەكانەوە 

جیهانی،  دووەمی  جەنگی  ئاڵۆزییەكانی  بە  تێكەڵنب  دەبوو  قۆناغەدا 

بەاڵم  لەو ژینگە نوێیەدا  و لەو پێگە و پێناوە جوگرافی  و سیاسیەدا  و 

لەو توانای سەرچاوە رسوشتییانەدا  و لەنێو وابەستەیی دووالیەنەدا  و لە 

ملمالنێی جەنگی سارددا، فاکتەرگەلێك بەشێوەیەكی تایبەتی پەیوەندی 

سەریهەڵدابوو. هەربۆیە هەمو ئەو فاكتەرانە هاوكات لەگەڵ پرسگەلێكی 

تایبەتی رسوشتی لەنێو پەیوەندییەكاندا شوێن  و كاریگەریی خۆیان دانا. 

نشێودا  و  هەوراز  چەندین  بە   ،1979 تا   1947 سااڵنی  لەنێوان 

بونیان  ناكۆكی  هەمیش  هەماهەنگی  و  هەم  بەجۆرێك  تێپەڕین، 

پاش  ژینگەی  لە  دەتوانرێت  پەیوەندییانەش  ئەو  هەموو  هەبوو. 

سیستمەكانی  ئەگەرچی  هەڵسەنگێرنێن.  جیهانیدا  دووەمی  جەنگی 

واڵت  هــەردوو  ناوخۆیی  هەلومەرجی  فاكتەری  كیشوەر،  هــەردوو 

لەسەربوو.  كاریگەرییان  دەرەكییەكان  فاكتەرە  تاڕادەیەكیش  بوون، 

سەرهەڵدانی  لە  رۆڵی  دووالیەنە  بەرژەوەندیی  ئەگەرچی  كورتی  بە 

سەرەوە  هۆكارانەی  ئەو  هەموو  منونە  بۆ  هەبوو،  پەیوەندییەكاندا 

بۆ  گەڕانەوە  رەوشی  هاوكات  بوون،  بەرژەوەندییەكان  سەرچاوەی 

رابردو، فاكتەرێكی دیكەی پەیوەندییەكان بوو.

پەیوەندییەكانی ئێران  و هند پاش شۆڕشی ئێران
نێوان  پەیوەندییەكانی  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  دامەزراندنی  بە 

هندیش  ئەوكات  تا  نوێوە.  قۆناغێكی  نێو  چونە  واڵت  هــەردوو 

كەسانی  بزوتنەوە جەماوەرییەكانی  لە  پشتیوانی  بە  سەربەخۆییەكەی 

وەک )نەهرۆ و گاندی( بەرهەمهێنابوو. جواڵنەوەی شۆڕشی ئێرانیش بە 



69

رابەرایەتی ئیامم خومەینی پەیوەندییەكانی هەردوو واڵتی وەرچەرخاند. 

ئیسالمی،  شۆڕشی  سەركەوتنی  هەمانساڵی  كە  بوو  هۆكار  بەهەمان 

سەركەوتنی  بۆ  هندیان  نیازپاكیی  كە  ئێران،  هاتنە  هندیی  شاندێكی 

شۆڕش دووپاتكردەوە، بەاڵم  ئەم دەستپێكە گەرمە بەكاوەخۆ بە هۆكاری 

ئیسالمییەكان  و  جواڵنەوە  لە  ئێران  پشتیوانی  ئێران-عێراق  و  جەنگی 

ساردی  و  روە  هند،  موسڵامنانی  و  كشمیر  پرسی  بۆ  الیەنگیریكردن 

چوون. بەم بۆنەیەوە فاكتەری ئابوری، كە لە سەردەمی رژێمی پێشودا 

كردبوویەوە،  خۆی  شوێنی  واڵتدا  دوو  پەیوەندییەكانی  خراپرتین  لە 

دیسانەوە بووە فاكتەری ئەوەی كە پەیوەندییەكانی دوو واڵت گوڕێكیان 

بێتەوە بەبەردا و رەچاوی بارودۆخە نەرێنییەكانی دی نەكرێت.

روخانی شا و دامەزراندی كۆماری ئیسالمی ئێران بە پێشەوایەتی 

هند  تاوتوێكرد.  ئەرێنی  گۆڕانێكی  1979دا،  ساڵی  لە  خومەینی 

سەربەخۆخوازی ئێرانی بە جواڵنەوەی ئێرانییەكان چواند لە بەرامبەر 

واڵتانی زلهێز و قوتاربوون لە كۆتوبەندی زلهێزەكان. 

لە  كەچی  ئێران،  شۆڕشی  لە  هند  گونجاوی  پێشوازیی  سەرەڕای 

هەشتاكاندا پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت زنجیرەیەك داكشانیان بەخۆوە 

بینی. ئەوانیش خۆیان لە گۆڕانكاری  و پێشهاتەكاندا دەبینییەوە، لەوانە 

هەوڵی پەراوێزخستنی ئێران  و شەڕی داسەپاوی عێراق، هۆیەك بوو تا 

دەوڵەمتەدارانی ئێران ئاوڕ لە پەیوەندیی لەگەڵ هند نەدەنەوە و گرفتاربن 

بە كێشەكانی خۆیانەوە. هاوكات ئێران لە روانگە جیۆپۆلۆتیكییەكانی 

لە  زیاتر  ئیسالمگەراییەكانی،  وێنا  بنەمای  لەسەر  هەڵبەتە  خۆیەوە، 

خەمی پەیوەندیی لەگەڵ واڵتانی ئیسالمیدا بوو، هەربۆیە كەمرت ئاوڕی 

لە بازنەی شارستانییەتی ئێرانی  و قواڵیی كولتوری واڵتانی بازنەی ئێران 

پەیوەندییەكانی  لە دێر زەمانەوە  دەدایەوە. هندیش وەك واڵتێک كە 

لەگەڵ ئێراندا دروستکردبوو، لەو كاتەدا ئاگای لە سیاسەتەكانی ئێران 

لە تەك  زیاتر  بە هندەوە،  پەیوەستبێت  پێشئەوەی  ئێران  بوو، چونکە 
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پێدەدا.  برەو  پەیوەندییەكانی  ئیسالمی  دەوڵەتێكی  وەك  پاكستاندا 

لە  پشتیوانی  ئێران  دەیبینی  كە  ئەم رەوشەدا،  بەرامبەر  لە  دیارە هند 

پاكستان دەكات، بەهۆی چەند فاكتەرێكەوە بێدەنگی هەڵبژاردبوو. ئەو 

فاكتەرانەش بریتیبوون لە: بایەخدانی هند بە پەیوەندییە ئابورییەكان، 

چونکە هند ئاگای لە رۆڵی ئێران بوو لە كەنداوی فارس  و ئاسیای ناوەند 

و ئەفغانستان. بەشێوەیەكی گشتی دەتوانین پەیوەندیی هەردوو واڵت 

لەپاش شۆڕشی ئیسالمی لەم چەند خااڵنەی خوارەوەدا ببینینەوە:

ئێران  دەرچــوونــی  ئێران.  ئەمریكایی  دژە  ئاڕاستەی  یەكەم: 

تا  هۆكارێك  بووە  خۆرئاوا،  بلۆكی  و  ئەمریكا  هاوپەیامنێتیی  لە 

بەشێوەیەكی پلەبەندی پەیوەندییەكانی ئەمریكا و هند بەرەوپێشەوە 

بچن  و هندیش هێمنانەتر لەبارەی ئەمریكاوە هاتە پێشەوە.

پەیوەندییەكانی  برەوی  لە  كاتێك  ئیسالمی هیچ  دووەم: كۆماری 

هند و ئیرسائیل خۆشحاڵ نەبووە.

ئیسالمییەكان،  بزوتنەوە  و  لە جواڵنەوە  ئێران  سێیەم: الیەنگریی 

بزوتنەوانە  ئەو  برەوی  نەبوون، چونکە  دڵپەسەندیی هند  هیچكاتێك 

كاریگەریی نەرێنی لەسەر پرسی كشمیر هەبوو.

پەیوەندی  و  عێراق   و  هند  نێوان  نزیكی  پەیوەندی  چــوارەم: 

عێراقدا،  و  ئێران   جەنگی  مــاوەی  لە  نێوانیان  سیاسی  بازرگانی  و 

هنددا.  لەبەرامبەر  ئێرانییەكان  نیگەرانی  و  ناڕەزایەتی   هۆی  بووە 

هەڵبەتە لەماوەی جەنگی داسەپاو بەسەر ئێراندا، هندستان سەرەڕای 

چەندانجار  هند  عێراقدا،  لەگەڵ  ئابورییەكانی  و  سیاسی   پەیوەندییە 

خوازیاری كۆتاییهێنان بە جەنگ بووە. 

ئەمڕۆ بە تێپەڕبوونی سێ  دەیە بەسەر شۆڕشی ئێراندا، دەتوانین 

پەیوەندییەكانی ئێران  و هند لە سێ  قۆناغدا رشۆڤەبكەین، كە ئەویش 

قۆناغەكانی هەریەك لە »هاشمی رەفسەنجانی، خاتەمی، ئەحمەدی 

نەژاد«ن. 
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پەیوەندیی ئێران  و هند
لە سەردەمی سەرۆكایەتی )هاشمی رەفسەنجانی(دا

ئێرانی  دەوڵــەمتــەدارانــی  بااڵكان  و  بەرپرسە  هەشتاكاندا  لە 

کاتە  ئەو  تا  چڕكردبوویەوە.  عێراق  جەنگی  لەسەر  خۆیان  تواناكانی 

هند  واڵتی  لە  عێراق  كە  بوون،  باش  هند  عێراق  و  پەیوەندییەكانی 

هاریكارییە سەربازییەكانی چنگ دەكەوت، بەاڵم  بە تێپەڕبوونی كات 

بوژانەوە، ئەوەش  ئێران  پەیوەندییەكانی هند و  بوژانەوەی  زەمینەی 

هەردووال  كولتوریی  ریشەی  رۆشنبیری  و  بازنەی  لەپێشچاوگرتنی  بە 

بوو. ئیدی ئەم لەپێشچاوگرتنە زەمینەی بەهێزبوونی پەیوەندییەكانی 

هەردوو واڵتی هێنایە گۆڕێ . دەتوانرێت بەرچاوترین گۆڕانكارییەكان 

لەم خااڵنەی خوارەوەدا كورتبكەینەوە:

یەكەم: ئێران تازە لە جەنگ هاتبووە دەرێ   و سەرقاڵی چێكردنی 

پەیوەندییەكانی بوو لەگەڵ واڵتانی دیكەدا، چونکە دەیویست هەم لە 

گۆشەگیریی قوتار بێت  و هەمیش ئابوریی داتەپیوی خۆی ببوژێنێتەوە.

كاریگەریی  دوو  سۆڤییەت  یەكێتیی  هەڵوەشانەوەی  دووەم: 

لە دەرهاویشتەیاندا دەستپێكی زیندوبوونەوەی  گەورەی هەبوو، كە 

پەیوەندییەكانی هند و ئێران تێبینیكرا.

1991دا،  ساڵی  لە  نێونەتەوەییەكان  گۆڕانكارییە  گشتی  بە 

هنددا  ئێران  و  پەیوەندییەكانی  هەمبەر  لە  چاالكی  بزوتنەوەیەكی 

هێنایە ئاراوە. هەوڵەكانی ئەمریكا بە ئاڕاستەی گۆشەگیربوونی ئێران، 

فارسدا،  كەنداوی  واڵتانی  لەگەڵ  ئێران  ئاڵۆزی  پەیوەندیی  هاوكات 

نەرمی نواندنی ئێران لە بەرامبەر پرسە ئاینییەكاندا بەتایبەتی لەپاش 

كۆچی ئیامم خومەینی، هاوكات دەركەوتنی كۆمارە نوێیەكانی ئاسیای 

سیاسی  هەلومەرجێكی  و  ژینگە  ئەمانە  هەموو  كۆی  ناوەڕاست، 

و  زیاتر  هاوبەشی  خواستی  كە  هێنایەئاراوە،  وەهای  سرتاتیژیی   و 

ئاڕاستەی  هەبوو.  واڵتدا  هەردوو  بەرژەوەندییەكانی  لە  بەشداریی 
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چێكردنی پەیوەندیی نوێ  لە نیاز و نواڕینی بەرپرسە بااڵكانی هند و 

ئێراندا شاراوە نەبوو.

رائو لە گەشتێكیدا بۆ ئێران لە سێپتێمبەری ساڵی 1992دا، لەگەڵ 

بەرپرسانی ئێرانی تەواوی هەوڵەكانی خۆیان  و نیگەرانییەكانی لەبارەی 

خاڵە ناكۆكەكان بە درێژیی خستنە بەرباس. )عەلی ئەکبەر ویالیەتی( 

لە  هەمانساڵدا  و  نۆڤەمبەری  لە  ئێران  كاتی  ئەو  دەرەوەی  وەزیری 

شەشەمین دانیشتنی كۆمیسیۆنی هاوبەشی هەردوو واڵت لە هندستان 

سرتاتیژییەكانی  هاوكارییە  پێویستیی  لەسەر  ئەویش  بەشدارییكرد. 

رێبەری  واچپایی  ئەو،  بەهەمانشێوەی  پێداگرییكرد.  نێوان دوو واڵت 

ئەوەی  )پایونیز(  رۆژنامەی  لە  و  هەمانساڵدا  لە   )BGP( پارتی 

سەردانی  لە  هندستانە.  سرتاتیژیی  هاوپەیامنی  ئێران  كە  خستەڕو، 

بەهێزكردنی  لەسەر  پێداگریكردەوە  هند،  بۆ  رەفسەنجانیدا  هاشمی 

لەم  ئاسیا  و  دەسەاڵتداریی  واڵتانی  و  ئێران   نێوان  پەیوەندییەكانی 

بارەیەوە وتی: بایەخی سرتاتیژیی  و پێویستییە هەرێمییەكانی زەریای 

و  گردبوونەوە  هەوڵی  ناوچەكە  واڵتانی  كە  دەخوازێت  ئەوە  هند، 

ناوچەكەدا.  ئاسایشی  پاراستنی  و  هەماهەنگی   لەپێناو  سازشبكەن 

لەم بارەیەشەوە ئێران كەنارێكی ئارام  و متامنەپێكراوە بۆ ئاشتەوایی 

هەرێمەكە.

شۆڕشی  پاش  لە  بوو  وەزیــران  سەرۆك  دیداری  یەکەمین  ئەمە 

بە  هندی  رێبەری  رەفسەنجانی  دیدارەدا  لەو   .1979 ساڵی  ئیسالمی 

ئوستاز و هەوێنی پەیوەندییەكانی هەردووال ناساند، هەر لەو دیدارەدا 

پەیامێكی هاوبەش لەنێوان هەردووالدا دەركرا، هاوكات دوو یاداشتی 

تەكنەلۆژیا  زانست  و  زەمینەی  لە  هاوكاریی  بواری  لە  لێكتێگەیشنت 

هەروەها  واژۆكــرا.  ترانزێتدا  ئاسانكاریی  زەمینی  و  گواستنەوەی  و 

وەزیری دەرەوەی هند بە هاوڕێیەتی لەگەڵ )دنیش سینگ( لە مارسی 

ویالیەتی(  )ئاغای  بەرامبەردا  لە  و  كرد  ئێرانیان  سەردانی  1994دا 
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1996دا  و    1995 سااڵنی  لە  ئێرانیش  دەرەوەی  كاروباری  وەزیــری 

لەبارەی  هند  بااڵكانی  بەرپرسە  لەگەڵ  و  كرد  نیودەلهی  سەردانی 

بابەتەكانی ئابوری  و سیاسییەوە تاوتوێی زۆر پرسی هەستیاریان كرد. 

لە ئۆكتۆبەری 1996دا )ئاغای ناوایان( كە جێگری سەرۆك كۆماری هند 

بوو، سەردانی ئێرانی كرد و لە نۆڤەمبەری هەمانساڵیشدا )ئاغای ناتق( 

نوری سەرۆكی ئەنجومەنی ئێران بەرەو هند كەوتەڕێ . دروست لەم 

سەردانەیدا هەردووال رێككەوتن كە ئەنجومەنێكی هاوبەشی بازرگانی 

پێكبهێرنێت. 

پەیوەندییەكانی ئێران  و هند
لە سەردەمی سەرۆكایەتی )محەمەد خاتەمی(دا

1997دا،  ساڵی  لە  خاتەمی  موحەمەد  سەركاری  هاتنە  بە 

هاتەئاراوە.  واڵتــدا  هــەردوو  پەیوەندییەكانی  لە  گۆڕانكارییەك 

دەوڵەتی موحەمەد خاتەمی لە سەردەمی فەرمانڕەوایەتی خۆیدا بە 

ئامانجی بەڕێوەچوونی چاكسازیی ناوخۆیی  و ئاشتی لەگەڵ واڵتانی 

دایەپێش.  ژیارەكان(  )گفتوگۆی  بەناوی  سیاسەتێكی  هات  جیهاندا 

لەم سیاسەتەدا زیاتر چاوی لەسەر الیەنی كولتوری بوو،  تاڕادەیەكی 

دیاریكراویش لەسەر ئابوری جیهان و بەتایبەتیش رۆژهەاڵت. بەاڵم  

دەرەكیی  سیاسەتی  الیەنەكانی  لە  هەندێك  رەوشەدا  ئەم  لەگەڵ 

كاریان  رەفسەنجانیدا  لەسەردەمی  كە  رۆژهــەاڵت،  بۆ  روانین  لە 

بەردەوامبوون.  لەسەریان  خاتەمیشدا  سەردەمی  لە  كرابوو،  لەسەر 

پەیوەندی دووالیەنەی ئێران  و هند لە ساڵی 1997، بە هەڵبژاردنی 

موحەمەد خاتەمی بۆ سەرۆكایەتی كۆمار، بەتەواوی گەیشتە لوتكە، 

و  هاموشۆ  نەببوو.  تۆكمە  هێندە  هێشتا   1947 لەساڵی  بەجۆرێك 

رێككەوتن  و هاوكاریی هەردووال لە میانی هەشت ساڵی سەرۆكایەتی 
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لە  بوو  هەردووال  جدییەتی  سرتاتیژیی  و  قوڵی  نیشانەی  خاتەمیدا 

هێزی  و  وزە  جوگرافیای  روانگەی  لە  هەردووال  پەیوەندییەكاندا. 

بەرفراوان  بەرگریی  بواری  هاوكارییەكانی  پسپۆڕ  و  و  كارناس   كاری 

بەدیاركەوتبوو.  بەرژەوەندییەكانیان  ئاسۆی  تر  تەوەرەی   و چەندین 

نێو  چونە  لەگەڵ  واڵت  هەردوو  نێوان  دۆستانەكانی  پەیوەندییە 

)جاسوانت  بەرەوپێشچوون.  لە  بەردەوامبوو  بیستویەك  سەدەی 

لە  2000دا،  پێنجی  مانگی  لە  هند  دەرەوەی  وەزیــری  سینگ(ی 

ئیسالمیدا،  جیهانی  لەنێو  هند  دیبلۆماسیی  جموجوڵی  میانەی 

بەشداریبوو  لەم سەردانەدا  پاڵنەری سەرەكی  كرد.  ئێرانی  سەردانی 

كە  ئێران.  و  هند  هاوبەشی  كۆمیسیۆنی  پانزەهەمینی  دانیشتنی  لە 

بابەتگەلێكی جیاوازی هاوكارییەكانی نێوان دوو واڵت وەك كشتوكاڵ، 

بەرباس  خرانە  گواستەوە  بازرگانی  و  وزە،  پێشەسازی،  زانستەكان، 

گفتوگۆكانی  كە  بوون  ئەوە  )سینگ(  ئامانجەكانی  بەدواداچوون.   و 

دیبلۆماسیی  گفتوگۆیەكی  لە چوارچێوەی  هاوبەشە  كۆمیسیۆنە  ئەم 

ئاستێكی  بە  واڵتەكەی  پەیوەندییەكانی  فراوانرتبن  و  ئاسایی 

سرتاتیژی بااڵتر بگەیەنێت. دیارە تا ساڵی 2001 هیچ جۆرە دیدارێك 

لەنێوان سەرانی هەردوو واڵتدا ئەنجامنەدرابوو، لەم ساڵەدا بوو، كە 

تاراندا  لە  واچپای(ی سەرۆك وەزیرانی هند،  بیهاری  )ئاتاڵ  دیداری 

بووە هۆی دەركردنی راگەیەنراوێكی تاران، كە بنەماکەی هاوكارییە 

2003دا  یەكی  مانگی  لە  بوو.  واڵت  هەردوو  نێوان  بەرگرییەكانی 

موحەمەد خاتەمی، وەك میوانێك لە ڤیستیڤاڵی رۆژی سەربەخۆیی 

میواندارییە  ئەو  گشتی  بەشێوەیەكی  دیارە  بەشدارییكرد،  هنددا 

سەردانەدا  لەو  دەدرێت.  ساز  دونیا  كەسایەتییەكانی  گرنگرتین  بۆ 

رێكەوتننامەیە  ئەم  واژۆكرد.  »نیودەلهی«یان  رێككەوتنی  هەردووال 
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بەرژەوەندییەوە  و  سود  روی  لە  هەمیش  زەمان  و  روی  لە  هەم 

ئێجگار گرنگبوو. ئەم بەیاننامەیەش وەك بەیاننامەكەی تاران لەپێناو 

هاتبووە  بەرگرییەكان  هاوكارییە  هاوكارییەكان  و  قوڵرتكردنەوەی 

نێوانیان  بەرگرییەكانی  هاوكارییە  تاراندا  رێكکەوتنی  لە  ئــاراوە. 

نیشانەی تێگەیشتنی بەرپرسانی هەردووال بوو لە بایەخی جوگرافی  و 

ناوچەیی یەكرتی، لەالیەكەوە هەڵكەوتەی ئێران لە لێواری كەنداوی 

فارس  و بە کۆنرتۆڵکردنی گەروی »هورمز«، شوێنێكی سرتاتیژیی بۆ 

ئاسیا و  باشوری  لە  ترەوە، هەڵكەوتەی هند  لەالیەكی  خۆی گرتوە. 

و  سەربازی   بایەخێكی  هندیدا،  زەریای  بەسەر  هند  سەردارییەتی 

ئابورییەكان  هاوكارییە  هاوكات  چەكن،  و  شمەك   لەباری  بازاڕێكی 

لە  سەربازییەكاندا  و  هاوكارییە  و  وزە  زەمینەی  لە  بەتایبەتی 

ئەوانە  هەموو  واڵتدا،  هەردوو  نێوان  دەریاییەكانی  مانۆڕە  بواری 

بوون.  واڵت  هەردوو  هاوبەشی  بەرژەوەندیی  كۆكەرەوەی  خاڵی 

2003ی  رێكکەوتنی  و  تاران   2001ی  رێكکەوتنی  لە  دەگوترێت 

نیودەلهیدا هەردووال لەبارەی رەوشی بازرگانی  و وزەوە پێداگریی  و 

ئایندەبینی تەواویان كردوە.

پەیوەندی دووالیەنەی ئێران  و 
هند لە سەردەمی )ئەحمەدی نەژاد(دا

بەرەو  روانین  )رامیاریی  نۆیەم  حكومەتی  سەركاری  هاتنە  بە 

روەوە  لەم  خواست  و  بەرباس  و  هاتەوە  تر  جارێكی  رۆژهەاڵت( 

رەخسایەوە.  ئێران  و  هند  پەیوەندییەكانی  بۆ  لەبار  هەلێكی 

نێونەتەوەیدا  كۆمەڵگەی  لەنێو  هند  سەنگی  بەهۆی  چاوەڕێدەكرا 

كە  ئێران  سەر  فشارەكانی  لە  بتوانرێت  بەردەوامی،  گەشەی   و 

ئێران  بۆ  سودێك  ببوویەوە  روبەروی  ناوكییەكەیەوە  پڕۆژە  بەهۆی 
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دەستپێكی  لە  چاوەڕواننەكراو  روداوی  دوو  بەاڵم   هەڵبكڕێرنێت، 

واڵت  هــەردوو  پەیوەندی  لەسەر  نەرێنییان  كاریگەریی  ســەدەدا 

هەبوو. یەكەمیان ئەوەبوو كە هێرشەكانی یازدەی سێپتەمبەر بۆ سەر 

ئەمریكا  و هاوكات راگەیاندنی جەنگ لەالیەن بۆشەوە دژ بە گروپە 

روداوانەدا  لەو  ئەفغانستان.  سەر  بۆ  هێرش  پاشان  و  توندڕەوەكان  

هند پێشوازی لە رامیاری  و رەوگەی نوێی ئەمریكا كرد لە ناوچەكە 

چونکە  رۆشنبوو،  هند  رامیارییەی  ئەو  فاكتەری  دیارە  جیهاندا.  و 

كشمیرەوە  جوداخوازەكانی  گروپە  لەالیەن  ساڵەهابوو  واڵتە  ئەم 

كۆمەڵگەی  لەنێو  لەبار  رەوشێكی  كاتەشدا  لەو  لێدەكرا،  هەڕەشەی 

روداو  دووەم  بوو.  هند  دڵی  بە  كە  ئاراوە،  هاتبووە  نێونەتەوەیدا 

ئەوە بوو كە بۆشی سەرۆك كۆماری پێشوی ئەمریكا، تەواوی گەمارۆ 

و  كرد   ئابورییەكانی سەر هندی هەڵگرت  و سەردانی واڵتی هندی 

كردەوە،  شوێنی  خۆی  پشتیوانییەكانی  بازنەی  نێو  واڵتێكی  وەك 

دوركەوتنەوەی  و  هند  و  ئەمریكا  لێكنزیكیی  مایەی  بووە  ئەمەش 

ئێران لە هندستان.

لە وەختی هەڵبژاردنی ئەحمەدی نەژاد بۆ پۆستی سەرۆكایەتی 

كۆماری ئێران، سیاسەتی دەرەكی ئێران بە توندی لەژێر كاریگەریی 

دەكردەوە.  لەبارەوە  جەختی  نەژاد  كە  بوو،  ئێراندا  ناوكیی  پرسی 

و  كرا  دەرەكیدا  سیاسەتی  بە  پێداچوونەوە  نەژاددا  سەردەمی  لە 

لەگەڵ  كە  خاتەمیدا،  سیاسەتەكانی  بە  پێداچوونەوە  بەتایبەتی 

موتەكی  ئاغای  وتەی  بە  كە  بەجۆرێك  كردبوو.  بۆ  كاری  ئەوروپا 

وەزیری كاروباری دەرەوەی ئێران دەوڵەتی نۆهەم تەرزی بیركردنەوە 

پرسیارەوە.  ژێر  خستە  نێونەتەوەییەكانی  رێككەوتنە  و  خۆرئاوا  لە 

سیاسەتی  لە  نوێ   ئاڕاستەیەكی  نەژاد  ئەحمەدی  هاتنەسەركاری  بە 

تێبینیدەكرا.  رۆژهەاڵت  روەو  روانین  بەناونیشانی  ئێراندا  دەرەكی 
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ئیكۆ  وەزیرانی  ئەنجومەنی  دانیشتنی  پازدەهەمین  لە  موتەكی 

)رێكخراوی هەرەوەزیی ئابوریی( پێداگرییكرد، كە كۆماری ئیسالمی 

هاوسەنگییەك  دەرەكییەكانیدا  پەیوەندییە  لە  دەیەوێت  ئێران 

هەبێت، سیاسەتی وایە لەگەڵ تەواوی واڵتانی ناوچەكەدا پەیوەندی 

ئەو  دیارە  دابڕێژێت.  ئابوریدا  و  ئاسایش   ئارامی  و  لەپێناو  دۆستانە 

دەستكەوتێكی  هیچ  خاتەمی  كە  بوو  لەكاتێكدا  نەژاد  روانگەیەی 

هەندێک  لە  بەتایبەتی  بەدەستنەهێنابوو،  خــۆرئــاوادا  لەگەڵ 

رێككەوتندا لەگەڵ بەریتانیا و فەرەنسا و ئەڵامنیادا، هەربۆیە نەژاد 

ئەمریكا  لەالیەن  گەمارۆكانەوە  بەهۆی  بۆشاییەی  ئەو  هەوڵیدەدا 

لەگەڵ  دەستتێكەڵكردن  بە  دروستبووە،  لەسەری  ئینگلیزەوە  و 

رۆژهەاڵتدا پڕیان بكاتەوە.

لەم سااڵنەی دوایدا بە لەپێشچاوگرتنی رێکكەوتنی ئێران لەگەڵ 

سێ  واڵتی ئەوروپایی لەوانە: بەریتانیا، فەرەنسا و ئەڵامنیا هەروەها 

دواتر رێكکەوتنی 5+1 لەبارەی بەرنامە ناوكییەكەی ئێرانەوە، هێشتا 

ئێران بە ئاكامی خوازراو نەگەیشتوە. هەربۆیە لە سەردەمی نەژاددا 

ئێرانەوە،  بە  نەبوو  پەیوەست  تەنها  رۆژهەاڵت،  روكردنە  سیاسەتی 

جۆرەی  لەو  سیاسەتێكی  پێشودا  دەیەكانی  لە  هندیش  بەڵكو 

گرتبووەبەر، چونکە هند ئاسیا بە سەرچاوەی سەرەكی وزەی جیهان 

روكردنە  سیاسەتی  نۆیەم،  كابینەی  بەرپرسانی  هەربۆیە  دەزانێت. 

رۆژهەاڵت وەك سیاسەتێكی بنچینەیی لە سیاسەتی دەرەکیی ئێراندا 

دەبینن. هەربۆیە ئێران لەگەڵ ئاڕاستەی خاتەمیدا نەیار بوو، بەڵكو 

چین  یابان  و  هند،  بەتایبەتی  رۆژهــەاڵت،  نــەژاددا  سەردەمی  لە 

خرانە بەرنامەی كارەوە و ئێران واڵتی هند وەك واڵتێكی ئایندەدار 

رۆژهەاڵتەوە  لە  خۆیان  سیاسەتی  بونیادنانی  خواستی  و  دەبینی  

سەرچاوەگرتبوو.
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ئەوان وەهایان دەبینی لەكاتی هاوكاری نێوان هند، چین  و روسیا 

تەنگپێهەڵچنینەی  و  فشار  لەو  دەتوانێت  واڵتە  ئەم  ئێراندا،  لەگەڵ 

خۆرئاوا قوتاری بێت كە بەسەریدا سەپابوو، بەتایبەتی تاران هەریەك 

لە هند، چین  و روسیای بە واڵتانی هاوسۆزی خۆی دەزانی لە دژایەتی 

خۆرئاوادا، هەربۆیە لەگەڵ هەرسێكیاندا پەیوەندیی سیاسی  و ئابوری 

یەكالكەرەوەی  خاڵی  كە  هندیش  روەوە  لەم  پێكەوەنا.  سەربازی   و 

دەیتوانی  چیندا،  و  روسیا  لەگەڵ  بوو  جیهان  جەمسەرەكانی  نێوان 

ئێران وەك كارتی فشار بەرامبەر خۆرئاوا رابگرێت. لەم روەوە پڕۆژە 

ناوكییەكەی ئێران بایەخی هەبوو. هەربۆیە سیاسەتی دەرەكی هندیش 

بەرژەوەندیی هەبوو بۆ ئامانج  و خولیا ئابوری  و سیاسییەكانی ئێران. 

هەندێك پێیان وایە هەموو ئەو واڵتانەی رۆژهەاڵت وەك هاوپەیامنی 

بە  نیازیان  روسیا  و  هند  هاوكات  ئێران،  و  هند  نێوان  سرتاتیژی 

سەرمایەگوزارییەكی دیبلۆماسییە تا بتوانن هاوپەیامنییەكی تۆكمە و 

بەدەسەاڵت لە بەرامبەر ئەمریكادا رابوەستێنن. هەرچۆنێك بێت هند 

نەیدەتوانی  بوو كە  ئەوە  ئێران  ناوكییەكەی  پڕۆژە  لە سەر  بۆچوونی 

هەبێت.  متامنەی  ئێران  رۆژهەاڵتگەراییەكەی  سیاسەتە  بە  متامنەی 

شورای  ئەنجومەنی  پێشوی  سەرۆكی  كە  عادل(  )حەداد  روەوە  لەم 

ئیسالمی بوو، لەگەڵ گلەییەكی زۆر لەسەر ئەو پرسە وتی: ئێمە كە 

پەیوەندیی دۆستانەمان لەگەڵ هنددا هەیە، گلەییامن هەیە كە بۆچی 

لەسەر پڕۆژە ناوكییەكەمان روانگەیەكی نەرێنیان هەیە.

خاڵی گرنگ ئەوەیە كە واڵتانی گرنگ  و بەهێزی ئاسیا، كە هاوشانی 

و  ئەمریكا  لەگەڵ  باشیان  و  دۆستانە  پەیوەندی  تازەیی  بە  هندن، 

خۆرئاوادا چێكردوە ئەمەش لەگەڵ روانگە دژە خۆرئاواییەكەی ئێراندا 

پەیوەندییەكی سرتاتیژیی  لە  و چاوەڕێكردن  لەم روەوە  نییە.  سازگار 

هندیش  دۆستەكانی  تەنانەت  نییە،  واقیعبینانە  زۆر  هنددا  لەگەڵ 

رویەكی ئەرێنییان لەسەر پڕۆژە ناوكییەكەی ئێران نییە.
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هاتۆتەدەر   و  ئەمریكا  گەمارۆكانی  چنگی  لە  تازە  بە  تازە  هند 

بە  و  ــردوە   واژۆك 123ی  بە  ناوبراو  رێكەوتننامەی  ئەمریكادا  لەگەڵ 

تەواوی وێڵی راكێشانی سەرمایەگوزاریی ئەمریكاییەكانە، هاوكات هند 

پاكستان  و  لەگەڵ  هەمیشەییەكەی  گرفتە  و  چین   لەگەڵ  نەیارییەتیی 

كە  خواستوە،  وەهای  لەسەری  خۆرئاوا  بلۆكی  ئیرسائیل  و  فشارەكانی 

لەبارەی پڕۆژە ناوكییەكەی ئێرانەوە هەستیاربێت. دیارە ئەوە رسوشتی 

و  بڕیاری خۆسەرانە  پرسێكدا  هیچ  لە  نایەوێت  و  هندە  سیاسەتەكانی 

ئەوەی  ئێران  و  هند  پەیوەندییەكانی  گشتی  رەوتی  بدات.  موجازەفانە 

گرنگی  فاكتەری  نەتەوەییەكان  بەرژەوەندییە  كە  لێدەخوێرنێتەوە، 

لە  هند  بۆچوونی  هەمانشێوەش  بە  پەیوەندییانەدا،  لەم  الیەنگیرین 

ئاژانسی  دەسەاڵتدارانی  ئەنجومەنی  دانیشتنی  لە  ئێران  بەرامبەر 

لەو خاڵەی  بوو  تر جەختكردنەوە  ناوكیدا جارێكی  نێونەتەوەیی وزەی 

بەژەوەندی  روانگەی  لە  ورد،  حساباتێكی  بنەمای  لەسەر  واڵتان  كە 

وەكو  پرسێكی  لە  فاكتەرەش  ئەم  دەنێن،  هەنگاو  خۆیانەوە  نەتەوەیی 

دوڕیانی  لە  هند  ئاڵۆزدەكات.  نێونەتەوەیی  روانگەی  ناوكیدا  چەكی 

لە  ئێران  لەسەر  هند  بۆچوونی  نەتەوەییەكانیەتی  و  بەژەوەندییە 

چوارچێوەی بەرژەوەندی نەتەوەیی خۆیانەوەیە. رۆژنامەی تایمزی هند 

لەم بارەیەوە بە گواستنەوەی وتەی سەرۆك وەزیرانی هند نوسیویەتی: 

ئەم پرسە نە لەپێناو الیەنگیرییە لە ئەمریكا و نە بەهۆی دەمارگیریی دژە 

ئێرانییەوەیە، بەڵكو بۆچوونی ئێمە لەسەر پرسی ناوكی ئێران لە روانگەی 

بەرژەوەندی نەتەوەیی خۆمانەوەیە. لەالیەكی ترەوە تەنها هند نەبوو 

ئەو بۆچوونەی لەسەر دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران هەبوو، بەڵكو روسیا و 

چینیش بە گەڕانەوەی دۆسیەکە بۆ ئەنجومەنی ئاسایش رەزامەند بوون. 

ئەحمەدی نەژادی سەرۆك كۆماری ئێرانیش لە دیدارێكیدا لەگەڵ هەمان 

رۆژنامە جەختی لە هەڵەی هند کردەوە و وتی بۆچونێكی نەرێنی لەسەر پڕۆژە 

ناوكییەكەی ئێران، كاریگەریی لەسەر پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت نەبوو.
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بەشی پێنجەم

فاكتەرە كاریگەرەکان لەسەر پەیوەندییەكانی
ئێران  و هند

كاریگەریی پێكهاتەكانی وزە لەسەر پەیوەندییەكانی ئێران  و هند

واڵتان  تەواوی  واڵتانە.  نێو  پرسەكانی  گرنگرتین  لە  وزە  لەمڕۆدا 

لە  وزەیە.  بە  پێویستییان  خۆیان  پێداویستییەكانی  دابینكردنی  بۆ 

بوونی  بەبێ   مرۆڤ  ئاسودەیی  و  پێشكەوتن   هاوچەرخدا،  سەردەمی 

وزە كارێكی ئەستەمە. لەم روەوە، بەدەستهێنانی وزە جۆراوجۆرەكان، 

بە  وزە  تری  جۆرەكانی  و  بەردین   خەڵوزی  گــاز،  نــەوت،  لەوانە: 

بەكاربردنی  لێكدەدرێتەوە.  دەوڵەمتەدارانی هەر واڵتێك  ئەولەویەتی 

وزە بە یەكێك لە ئاماژەكانی هێز و دەسەاڵتی هەر واڵتێك دێتە ئەژمار، 

واڵتە  ئەو  ئابوری  پێگەیشتویی  ئاماژەی  بێت  بااڵ  وزە  بەكاربردنی  تا 

بە  ئەوا  نین،  بەهرەمەند  بێرە  و  خێر  لەم  كە  واڵتانێك  نیشاندەدات. 

كێشەگەلی جۆراوجۆر دەست  و پەنجە نەرمدەكەن. ئەو واڵتانە بە هەر 

نرخێك بێت پێویستە لە هەوڵی بەدەستهێنانی وزەدا بن، چونكە ژیان 
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بەبێ  وزە مانا و بەهایەكی نییە بۆیان. گەر سەرنجبدەینە هند، كە لە 

رەوشێكی پەرەسەندودایە، دەبینین ئەم واڵتە، كە رێژەی دانیشتوانی 

زیاد لە ملیارێك دەبێت  و روبەرەكەی دوو هێندەی ئێرانە، هاوكات بە 

لەپێشچاوگرتنی ئەوەی كە سەرچاوەیەكی وزەی ئەوتۆی نییە، دەبێت 

لە چ پێگە و پێناوێكەوە سەرچاوەی وزەی خۆی دابینبكات. كێشەیەكی 

تری هند ئەوەیە كە بەهۆی هەڵكەوتەی لە ناوچەیەكی گەرمەسێردا، 

بۆ گۆڕینی وزەی خۆی بە ساردی، پێویستە سێ  بەرابەری هەر واڵتێكی 

دیكە خەرجی بكات. پرسێكی تر بریتییە لە گەشەی رۆژبەرۆژی هند 

سۆفتوێر  ئۆتۆمبێلسازی  و  كارخانەكانی  و  پیشەسازییەكان   شااڵوی  و 

گشتی  بەشێوەیەكی  كشتوكاڵیی،  بەرهەمهێنان  و  پیشەسازییەكانی  و 

گەمارۆ  هەڵگرتنی  پاش  بەتایبەت  یابانی،  ئەورپی  و  ئەمریكی، 

هۆكاری  ئەوانە  هەموو   ،2005 ساڵی  لە  ئەمریكا  ئابورییەكانی 

پڕكردنەوەی  بۆ  ــد  زەوەن و  زۆر  وزەی  بە  هندن  پێویستییەكانی 

پێداویستییەكانی ئەو رەوشەی كە تێیكەوتوە. هەربۆیە وزە بە یەكێك 

لە خاڵەكانی چێكردنی پەیوەندیی نێوان هند و ئێران لێكدەدرێتەوە. 

بواری  خێرای  گەشەی  دانیشتوان  و  زۆریی  لەپێشچاوگرتنی  بە  هند 

ئێران  نوێیە. هەربۆیە  وزەی  بە سەرچاوەی  نیازی  بەتەواوی  ئابوری، 

بە یەكێك لە گرنگرتین سەرچاوەكانی وزەی هند لێكدەدرێتەوە. لەم 

ئێرانەوە.  بە  پەیوەستدەبن  هند  ئابورییەكانی  بەرژەوەندییە  روەوە 

خۆی  ئێران  هندو  پەیوەندییەكانی  هەلومەرجی  گرنگرتین  كەواتە 

بەرەوپێشچوونی  دەبینێتەوە.  نەوتدا  بازرگانی  و  وزە  تەوەرەكانی  لە 

راستییەیە.  ئەم  شاهێدی  دوایدا  سااڵنەی  لەم  واڵت  دوو  مامەڵەی 

نێوان  رەوشی  بۆ  تەواوی  هەلومەرجێكی  وزە  تەوەرەی  میانەدا،  لەم 

هەردوو واڵت رەخساندوە. لە رێككەوتنەكانی 2001ی تاران  و 2003ی 

لەسەر  جەختیان  پەیوەندییەكانیاندا  لە  واڵت  هەردوو  نیودەلهیدا، 

زەمینەكانی وزە و بازرگانی نەوت كردبوویەوە.
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گەرمەسێردا  ناوچەیەكی  لە  هەڵكەوتەكەی  و  زۆر  دانیشتوانی 

ئابورییەكەی  بااڵی  گەشەی  واڵتە  و  ئەم  گەشەكردوی  رەوەندی   و 

وزە.  جۆرەكانی  بۆ  هندە  زۆری  بەكاربردنی  دیارەكانی  هۆكارە  لە 

نەوت  بە  خۆی  پێویستییەكانی  هەوڵیداوە  ــەت  دەوڵ ئەگەرچی 

وەربگرێت،  وزە  بواری  لە  خۆی  داهێنانی  لە  سود  كەمرتبكاتەوە  و 

بەاڵم  هیشتا پێویستییەکی زۆری بە سەرچاوەكانی نەوت  و گاز هەیە.

رەوشی  لە  خێرا  بەشێوەیەكی  زەمینەكاندا  ــەواوی  ت لە  هند 

وزەیە  بەكاربەری  واڵتی  پێنجەمین  هند  ئێستادا  لە  گۆڕانكاریدایە. 

واڵتی  سێیەمین  ببێتە   2030 ساڵی  تا  پێشبینیدەكرێت  دونیادا  و  لە 

بەكاربەری وزە لە پاش ئەمریكا و چین. چاوەڕێدەكرێت زیادبوونی 

 %  2/9 تەنها  ئایندە  سەدەی  چارەكی  بۆ  نەوت  سااڵنەی  خواستی 

هەیە.  دونیای  نەوتی  خەزێنەی   %  0/4 هند  دەبیرنێت  بۆیە  بێت. 

كەواتە چاوەڕێدەكرێت ئەگەر بەرهەمی نەوتی ناوخۆی هند نەیەتە 

هاوكێشەیە  ئەم  مبێنێتەوە  خۆی  وەك  هند  كەمییەی  ئەم  خوارەوە، 

لەپێشچاوگرتنی  بە  چین  و  هند  واڵتانی  دروستە.  هندیش  گازی  بۆ 

گەورەترین  گروپی  لە  دانیشتوانیان  زۆریی  جوگرافی  و  هەڵكەوتەی 

واڵتانە  ئەم  ئابوری  گەشەی  دەژمێردرێن.  وزە  بەكاربەری  واڵتانی 

لەم  وزەیە  بەكاربردنی  زۆریی  كاراكانی  الیەنە  گرنگرتین  لە  یەكێك 

نزیکەی  كە  بەجۆرێكە،  پێویستییەكانی وزەی هند  دواییدا.  سااڵنەی 

%40ی بە نەوت  و گاز پڕدەبێتەوە، پێشبینییەكانیش لەگەڵ ئەوەدان 

تا دەیان ساڵی ئایندەش ئەم بەكاربردنە درێژەبكێشێت. هند یەكێك 

لەو وزانەی كە پشتی پێدەبەستێت  و بەرهەمی خۆیەتی )سوتەمەنی 

فۆسیلی(یە. لە باشرتین حاڵەتدا سوتەمەنی فۆسیلی بەردەوام تا 2020. 

%75ی بەرهەمی كارەبا لە خەڵوزی بەردی و نەوت و گاز دابیندەبێت. 

هەروەها تاوەكو ئێستە 2/6 %ی پێویستییەكانی هند لە كەرتی وزەی 

كارەبادا بە كۆمەكی پڕۆژە ناوكییەكەی بەهەمدێت، پێشبینیدەكرێت 
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لە 2020دا بتوانێت %12ی وزەی نیازمەندی خۆی لە وزەی ناوكیدا 

گاز  بەتایبەتی  و  نەوت   كە  دەخوێرنێتەوە  ئەوە  لێرەوە  پڕبكاتەوە. 

گرنگرتین سەرچاوەی دابینكردنی وزەی هندە لە ئایندەدا. وەزارەتی 

بەركاربەری  پێنجەمین  هند  كە  خستۆتەڕو،  ئەوەی  ئەمریكا  وزەی 

گەورەی وزەی جیهانە  و لە ئایندەیەكی نزیكدا ناوی هند لەپاش ناوی 

ئەمریكا و چینەوە دێت. 

پێگەی ئێران  و كەنداوی فارس
لە دابینكردنی پێداویستییەكانی وزەی هنددا

گرنگرتین  هەستیارترین  و  لە  یەكێك  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

جیهانیش  چاوتێبڕینەكانی  نێوەندی  لە  جیهان  و  ناوچەكانی 

دەژمێردرێت. زلهێزەكانی جیهان هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدان لەو 

%60ی  نزیكەی  چونكە  قایمبكەن،  خۆیان  پێی  شوێن  ناوچەیەدا 

خەزێنەی وزەی نەوت  و گازی جیهان لەم ناوچەیەدا گردبۆتەوە، 

زۆرترین  ناوچەكە،  داوەتـــە  زیــاتــری  بایەخی  ئەمەش  هــەر 

ناوچانە  ئەو  لەسەر  جیهانی  دووەمی  پاش جەنگی  مشتومڕەكانی 

ئیرسائیل،  نێوان عەرەب  و  بۆ منونە: سێ  جەنگی  هاتوەتە گۆڕێ . 

داگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن یەكێتی سۆڤییەتەوە، داگیركردنی 

ئەمانە  هەموو  ئەمریكاوە،  لەالیەن  ئەفغانستان  عێراق  و 

هەڵكەوتەكەی  بە  ئێرانیش  ناوچەیەن.  ئەم  بایەخی  نیشاندەری 

لە باكوری كەنداوی فارسەوە، خاوەنی سنورگەلێكی ئاویی دور و 

درێژە  و هاوكات بە زاڵبوون  و هەیمەنەی بەسەر نۆكەندی هورمزدا 

شوێنێكی هەرە سرتاتیژیی ناوچەكەی بۆخۆی داگیرکردوە. ناوچەی 

جیهانیدا  وزەی  بازاڕی  لە  بەرجەستەی  شوێنێكی  فارس  كەنداوی 

جیهان،  نەوتی  بەرهەمهێنەری  یەکەمی  واڵتی  چوار  داگیركردوە. 

لەم  جیهان  نەوتی  خەزێنەی  %64ی  هەڵكەوتون.  ناوچەیەن  لەم 

ناوچەیەدایە و سعودیە بە تەنها نزیكەی %25ی خەزێنەی نەوتی 
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جیهانی هەیە. پێشبینیدەكرێت كە پشكی ناوچەی كەنداوی فارس 

ساڵی  تا  دا   1996 لە  بوو   25% كە  جیهانیدا  نەوتی  بەرهەمی  لە 

سەرچاوەكانی  پەرتوباڵوی  بەدواداچوونی   .40% بە  ببێت   2030

كە  دەسەملێنێت،  راستییە  ئەو  بەئاشكرا  جیهان  هایدرۆكاربۆنی 

و  ئەفریقیا  باكوری  و  ناوەڕاست   رۆژهەاڵتی  لە  سەرچاوەكانی 

بە  پەیوەست  ئامار و ژمارەكانی  فارسدان.  لە كەنداوی  بەتایبەتی 

نەوتی  %60ی  لە  پێشرت  كە  نیشاندەدات،  جیهان  نەوتی  یەدەگی 

جیهان لەم ناوچانەدایە.

وزەی  شوێنی  بە  هند،  پیشەسازی  گەشەی  سەرنجبدەینە  گەر 

ئێستاش هند  تاوەكو  تێدەگەین.  ناوخۆییدا  پیشەسازی  لە  ئەم واڵتە 

گەشەی سااڵنەی خۆی زیاتر لە %30ی لە پیشەسازی خۆیدا ئەزمون 

هۆكارێكە  واڵتەدا،  ئەم  دراوسێیەتی  لە  ئێران  هەڵكەوتەی  دەكات. 

ئەم  وزەی  گواستنەوەی  بۆ  بێت  رێگە  ساناترین  و  هەرزانرتین   كە 

لە ئێستادا بەرهەمی وزەی هند %70ی كۆی ئەوەی  واڵتە بۆ هند. 

ئەم  پێشبینیدەكرێت  سەرچاوەدەگرێت،  ئێرانەوە  لە  بەكاریدەبات 

رێژەی پێویستبوونەی وزەی ئێران بۆ هند بگاتە 92%.

رۆژهــەاڵتــی  لە  هند  نــەوتــەی  داهــاتــی  لــەو   67% نزیكەی 

ناوەڕاست، كە %25ی لە عەرەبستانی سعودییەوەیە، دابیندەكرێت. 

تر  واڵتانی  فرۆشیارانی  لە  %8ی  و  ئەفریقیا  لە  %25ی  هەروەها 

بەدەستدەهێنێت. ئەگەرچی لە سااڵنی دوایدا بەهۆكاری سیاسی  و 

لەژێر فشاری ئەمریكادا، هندستان وابەستەیی خۆی بۆ نەوتی ئێران 

بۆریی  هێڵی  تەواكردنی  بۆ  وەهای  ئامادەیی  یاخود  كەمكردوە، 

بوونی  بە  بەاڵم  رادەكێرشا،  پاكستانەوە  لەرێگەی  كە  نەبوو  ئاشتی 

سەرچاوەیەكی پتەوی نەوت لە كەنداوی فارس، لەكۆتایدا ئەم واڵتە 

ناچاردەبێت، كە بۆ دابینكردنی وزەی خۆی تا لە ركابەرەكانی وەك 

كەنداوی  ناوین  و  رۆژهەاڵتی  روبكاتە  هەر  بەجێنەمێنێت،  چین 

لەبارەی  رێكکەوتنەكانی  هند  كە  بوو  روەوە  لەم  هەر  فــارس. 
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بۆرییەكانی گواستنەوەی گازەوە هێنایەوە بەرباس. لە دوو دەیەی 

فارس  كەنداوی  ناوچەی  بیستویەكدا،  ســەدەی  دەستپێكردنی 

لەم  هەبووە،  نەوتی  كارائیب  حەوزەی  بەرابەری  حەوت  نزیكەی 

میانەشدا بەتەنها واڵتی عێراق بە ئەندازەی حەوزەی كارائیب، وزەی 

ناوچەی   2020 ساڵی  تا  پێشبینیدەكرێت  دابینكردوە.  ئەمریكای 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بەتایبەتی واڵتانی لێواری كەنداوی فارس 44 

ملیۆن بەرمیل نەوت لە رۆژێكدا بۆ واڵتانی دیكەی جیهان بنێرێتە 

دواییە  ئەم  ساڵی  چەند  بۆ  بەدواداچونێكدا  میانەی  لە  دەرەوە. 

رونبووەتەوە، كە ناوچەی كەنداوی فارس یەکەمینی ئەو ناوچانەیە، 

وزە  جیهانیی  تێچوونی   2020 ساڵی  تا  دەرەوە.  دەنێرنە  نەوت  كە 

پلەی  لە  فارسیش  کەنداوی  زیاددەكات  و  بەرچاو  بەشێوەیەكی 

سااڵنی  لە  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  دەبێت.  بەرهەمەكەدا  یەکەمی 

ئایندەدا، زۆرێك لە سەرچاوەكانی وزەی دونیا لە ناوچە جیاوازەكانی 

دابینكردنی  لە  خۆیان  شوێنی  و  دەچن   تەواوبوون  بەرەو  دونیادا 

وزەی جیهاندا لەدەستدەدەن. كەنداوی فارس هەم لەروی سیاسی  

ئاسیای  بە  كۆمەاڵیەتیەوە  فەرهەنگی  و  جوگرافیی،  لەروی  هەم  و 

رۆژهەاڵت  و باشورەوە پەیوەسنت، لەو روەوە زیاد لە واڵتانی دیکە 

مامەڵەیان بە یەكرت دەبێت.

ئابوریی جیهان هێشتا پێویستی بە وزەی بەردینە  و ناوچەكەش 

لە رەوشی شۆڕشی ئابوریی جیهان )ئاسیا( یە، كە بەهێڵەكانی وزەی 

ناوچەی كەنداوی فارسەوە پەیوەسنت. چین  و هند دوو هێزن، كە لە 

رەوشی دەركەوتنی ئاسیادان. هاتنەپێشی ئەو دوو واڵتە و بوونیان بە 

دوو هێزی جیهانی، بۆ خۆی بابەتێكی سەربەخۆیە، بەاڵم  لە روانگەی 

سرتاتیژییەوە گەشەی ئابوریی ئەم چەند ساڵەی دوایی ئەوەی نیشاندا 

كە بەبێ  بەهرەمەندبوون لە وزەی ناوچەی كەنداوی فارس ئەستەمە 

بەو شكڵە بێنەپێش   و ببنە هێزێكی ئابوریی جیهانی.
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وەها دەردەكەوێت كە خواست  و خەمی هند بۆ وزە بێتە خوار ، 

لەگەڵ  هند  ملمالنێكانی  و  هند  بەرەوپێشچوونی  رەوەندی  بەاڵم 

دابینكردنی  لەسەر  ئەمریكا  و  ئەوروپا  چین ،  خواستی  و  دەرەوەدا 

لە رەوشێكی  فارسدا، هەمیشە هندی  لە کەنداوی  سەرچاوەی وزە 

نیگەراندا هێشتوەتەوە، چونكە ئەمریكا و هاوپەیامنەكانی بەردەوام 

لە هەوڵی پتەوتركردنی بوونی خۆیانن لە ناوچەی كەنداوی فارسدا. 

هەیمەنەی  زاڵبونی  بۆ  ئەمریكا  یەكەم،  جیهانی  جەنگی  لەپاش 

گرنگی  هەڵكەوتەی  بەهۆی  پێش .  هاتۆتە  فارسدا  كەنداوی  بەسەر 

لە  دیكەش  واڵتانی  نەوت،  زەنگینی  سامانی  بوونی  و  ناوچەكە 

هاتونەتە  ناوچەكەدا  لە  بونیان  سەملاندنی  بۆ  خۆیان  هەوڵەكانی 

ئێرانی  خۆی  بوونی  سەملاندنی  بۆ  هندیش  بارەیەوە  لەم  پێش. 

ئێران  بە  هند  بایەخەی  ئەم  فاكتەرەكانی  وەرگــرتــوە.  بەهەند 

و  نزیكی   فارس  كەنداوی  باكوری  عەرەبی  واڵتانی  چونکە  رۆشنن، 

ناتوانێت  نیودەلهی  بۆیە  هەیە،  ئەمریكا  بە  زۆریان  وابەستەییەكی 

بە  ئێران  بەاڵم  هەبێت،  واڵتانەدا  ئەم  لەنێو  كــراوەی  بوارێكی 

هۆكاری دوژمنایەتیی لە تەك ئەمریكادا، پاڵنەرێكی باشە بۆ ئەوەی 

زەمینەیەكی لەبار بێت بۆ خواستەكانی هند. هاوكات هەم ئێران لە 

غیابی كۆمپانیا نەوتییەكانی خۆرئاوادا پێویستی بە سەرمایەگوزاریی 

ئاسایشی  بۆ دابینكردنی  كۆمپانیا نەوتییەكانی هندە، هەم هندیش 

لە  ئەمریكاوە  روانگەی  لە  ئێرانە.  بە  نیازی  خۆی  وزەی  ئایندەی 

كەنداوی  ناوچەی  بە  دەستڕاگەیشنت  جیهاندا،  سیاسی  جوگرافیای 

هێزە  تەواوی  بەسەر  زاڵبوونە  دەستڕاگەیشنت  و  بەمانای  فارس، 

نەتەوەیی  ئاسایشی  بەدەستهێنانی  مانای  بە  نەیارەكانی  و هاوكات 

ئەمریكا  ئامانجە،  بەم  دەستڕاگەیشنت  مەبەستی  بە  خۆیەتی. 

راستییە  لە  یەكێك  ئەمەش  كردۆتەوە،  سەربازی  هێزی  لە  بیری 

شێوەگرتوەكانی جیۆپۆلۆتیكی جیهان دروستیكردوە.
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كەنداوی  لە  گاز  و  نەوت   یەدەگی  زۆرترین  بوونی  هۆكاری  بە 

فارسدا، ئەوا كێبەركێ  و ملمالنێی ئەمریكا و زلهێزان لەم ناوچەیەدا 

كە  بۆنەیەوەبوو،  بەو  هەر  بەرەوپێشدەچن.  رۆژ  ــەدوای  ل رۆژ 

)هیرنی كیسنجەر( لە ساڵی 2005دا گوتی: كێبڕكێ  لەسەر سەرچاوە 

روداوەكان  و  لەپێشرتین  لە  ئایندە،  سااڵنی  لە  هایدرۆكاربۆنییەکان 

ملمالنێ نێونەتەوەییەکان دەبێت.

هند،  چین  و  وەك  زۆری  دانیشتوان  واڵتانی  ئابوریی  گەشەی 

رەوشی ژیانی لەم واڵتانەدا زۆر زۆر گۆڕیوە. گۆڕانكاریی لە شێوەی 

سەردەمیانەوە،  بەكاربردنی  بە  وابەستەییان  و  واڵتانەدا  ئەم  ژیانی 

بەهۆكاری زیادبونی داهاتی سااڵنەیان، فاكتەرێكە كە زیاتر وابەستەبن 

بە ژیانێك كە تێیدا واڵت ناچاربكات زیاتر پێویستی بە وزە بێت. لەم 

كەمەوە  بەالیەنی  بەردیی  سوتەمەنی  بە  وابەستەیی  كە  رەوشەشدا 

دیسانەوە  واڵت  هەربۆیە  بەردەوامە،  ئایندە  دەیەیەكی  تاچەند 

لە  ئەوە  چڕبكاتەوە.  وزە  بەدەستهێنانی  بۆ  ملمالنێكانی  پێویستە 

كاتێكدایە كە هند رۆژ لەدوای رۆژ پیشەسازییەكانی بەرەو پێشەوە 

دەچن  و وەك واڵتێكی پیشەسازی هاتوەتە پێش. ئەم رەوشە هۆیەكە 

ئێران  چونکە  دەرێ ،  بێتە  جەمسەرییەوە  تاك  سیاسەتی  لە  جیهان 

دەبێتە فاكتەری نەوەستانی هند و واڵتانی ئاسیا لە بەرەوپێشچوونی 

واڵتە  لە  دەبێت  یەكێك  ئێران  ئایندەدا  سااڵنی  لە  پیشەسازییان. 

پێشەنگەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، بایەخی نەوت  و گازی ئێران لە 

كەنداوی فارس  و دەریای مازیندەران بۆ هند، چین  و یابان، هاوڕایە 

لەگەڵ دەركەوتنی ئەو هێزانە بۆ جەمسەری نوێی سیاسەت لەسەر 

ئاستی جیهاندا. هەریەك لە هند و چین  و یابان نەخشی گەورەیان لە 

سەر ئاستی دیبلۆماسی وزەی رۆژهەاڵتی ناوەراست هەیە. هەڵبەتە 

ئەو واڵتانە تەنها دەبێت لە كەنداوی فارس سەودای وزە بكەن، چونکە 

لە بەشەكانی تری دونیا بە گران لەسەریان تەواو دەبێت.
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رۆڵی گاز لە وابەستەیی ئێران  و هنددا
بە  رابــــردودا  ــەی  دەیـ ســێ   ــە  ل رسوشــتــی  گـــازی  تێچوونی 

بنەمای  لەسەر  نزیکدا  و  ئایندەیەكی  لە  و  زیادیكردوە  خێرایی 

نێونەتەوەیی  ئاژانسی  وەك  جیاوازەكانی  دەزگا  هەڵسەنگاندنەكانی 

لە  رسوشتی  گازی  پشكی  وزە،  نەتەوەییەكانی  فرە  كۆمپانیا  و  وزە 

2004دا  لە  بەجۆرێك  جیهانە،  وزەی  جۆرەكانی  ــاری  داواك جۆری 

%23دا  لە  وزەدا  جۆرەكانی  لەناو  رسوشتی  گازی  لەسەر  خواست 

گازی  بایەخی  هۆكاری   .30% بگاتە   2030 لە  پێشبینیدەكرێت  بوو، 

رسوشتی لە سەدەی بیستویەكدا وابەستەیە بە قازانجەكانی ئابوری  و 

الیەنی هونەری  و ژینگەوە، چونکە بەراورد بە بەكاربردنی خەڵوزی 

وزەدا  سەرچاوەكانی  هەمەجۆریی  سیاسەتی  و  نەوت   بەردین  و 

سودمەنرت بووە. هۆكارەكانی خواستی جیهانی لەسەر گازی رسوشتی 

دەربڕی ئەم راستییەن كە: فراوانی یەدەگی جیهانی گازی رسوشتی، 

ملمالنێی زۆر لەسەر ئەم جۆری وزەیە، گەشەی خێرایی تەكنەلۆژیی 

بەرهەمهێنانی كارەبا لە رێگەی تۆڕبینەكانەوە كە بە گاز كاردەكەن. 

هەربۆیە چاوەڕواندەكرێت سەدەی ئایندە بە سەدەی گاز بنارسێت. 

لەبارەی  نیگەرانییەكان  خاو  نەوتی  نرخی  بەهای  بەرزبوونەوەی 

رێوشوێنێک   زیاتر  واڵتانە  ئەم  تا  ترن  فاكتەرێكی  ژینگە،  پیسبوونی 

زیانەكانی  چونکە  وەربگرن،  رسوشتی  گازی  لە  كەڵك  كە  بگرنەبەر 

ژینگە  كەمرت  و  كەمرتە  خام  نەوتی  بە  بــەراورد  بە  رسوشتی  گازی 

هەریەك  ئابوریشەوە  روی  لە  هاوكات  پیسبوون.  بە  دەبێت  ئالودە 

زیاتر  سودی  ئێران  رسوشتی  گازی  گواستنەوەی  بە  چین  و  هند  لە 

سەرچاوە  روانگەی  لە  ئێران  دەكەوێت.  لەسەر  كەمرتیان  و  دەبینن  

مەزەنەكەی نەوت  و گازیەوە بە واڵتێكی كارا و بەهێز دێتە ئەژمار، 

چونکە سەرەڕای سەرچاوە مەزەنەكانی نەوتی، خاوەنی 26 ملیار مەتر 

نزیکەی %17ی كۆی یەدەگی گازی  چوارگۆشە گازی رسوشتییە. كە 
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رسوشتی جیهانە. گۆڕەپانی گازی پارسی باشور كە ئێران لە بەشێكی 

لەگەڵ قەتەردا هاوبەشە، بە یەكێك لە مەزنرتین سەرچاوەكانی گازی 

جیهان دێتە ئەژماردن. هەربۆیە ئێران لەوێدا سەرمایەگوزارییەكی زۆر 

گەورەی ئەنجامداوە. بەجۆرێك تاوەكو ئێستا 15 ملیۆن سەرمایە لە 

پاكستان،  لە واڵتانی هند،  ناوەوە. هەریەك  باشوردا هاتوەتە  پارسی 

بەرنامەی  لە  ئەوروپا  واڵتانی  لە  هەندێك  و  چین  ئەرمەنستان، 

بەرهەمی گازی ئێراندا كڕیارن. 

نییە.  ئەوتۆی  پێشینەیەكی  گازی رسوشتیدا  بەكاربردنی  لە  هند 

بەكاربردنی گازی  بە  لە حەفتا و هەشتاكانەوە دەستیكرد  ئەم واڵتە 

لەرێی  هند  وزەی  بەكاربردنی  بچوكی  بەشێكی  تەنها  كە  رسوشتی، 

گازی رسوشتییەوەیە، بەاڵم دوای بەهرەمەندبوونی لە مەیدانی گازی 

بومبای لە 1978دا كە 29 ملیۆن تەن گازی رسوشتی دابیندەكرد، لە 

گەشەی  خێراترین  رسوشتی  گازی  سەرچاوەی  رابردودا  دەیەی  دوو 

لەچاو سەرچاوەكانی تردا بینی. لەكاتێكدا ئاژانسی نێونەتەوەیی وزە 

وەهای دانابوو كە لە سااڵنی 2002 تا 2030 تێچوونی گازی رسوشتی 

بە  هند  وابەستەی  بەرزبێتەوە.   10% ئاستی  بۆ  %5وە  لە  هندا  لە 

گازەوە هەلێكی لەبارە بۆ ئێران، تا لە رێی دابینكردنی گازەوە بۆ هند 

شوێنی خۆی لە حەوزەی وزەی ئاسیادا بكاتەوە، چونکە دابینكردن  و 

گواستنەوەی گاز بۆ هند و بۆ چین، رۆڵی ئێران لە ناوچەكە و جیهاندا 

زیاددەكات. بۆمنونە بۆریی ئاشتی كە گازی ئێران بۆ هند دەگوازێتەوە 

رۆژ  ئێران  گازی  بە  هند  وابەستەیی  كارناسانەوە  خشتەی  بەپێی   و 

سێ   گشتی  بەشێوەیەكی  دەچێت.  بەرزبوونەوە  بەرەو  رۆژ  لەدوای 

هەڵبژاردەی بەرباڵو لە گواستنەوەی گازی ئێران بۆ هند و چین هەیە. 

هەرزانرتین  و ئاسانرتین رێ، هێڵی لولەیی ئێرانە بۆ هند لە رێگەی 

بكات.  هند  بە  كۆمەك  خوازیارە  زەمینەیەدا  لەم  ئێران  پاكستانەوە، 

بانەكانی  لێواری  قوڵەكانی  كەم  ئاوە  نێو  بۆرییەكانی  رێ   دووەمین 
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بۆ  لەرێی دەریاوە  و  فارسەوە  لە كەنداوی  پاكستانە، سێیەمینیشیان 

لە  گازی رسوشتی  بە  هند  وابەستەیی  هند،  كەناراوەكانی خۆرئاوای 

گازی  ناچاردەبێت  بەشێوەیەك  زیاددەبێت.  ئێجگار  ئایندەدا  سااڵنی 

ئێران  چونكە  هاوردەبكات،  شل  گازی  وەك  لولەوە  لەرێگەی  ئێران، 

فەراهەمدەهێنێت،  ئێران  بۆ  شل  گازی  هەرزانرتین  ساناترین  و 

لەبەرئەوەی هەم هەڵكەوتەی جوگرافییان نزیكە، هەمیش لە رێگەی 

وشكانی  و ئاوییەوە دەتوانێت لە گازی شلی ئێران كەڵك وەربگرێت. 

لە سەر ئەم بنەمایە هەردوو واڵت لە زەمینەی وزەدا لەم كەرتانەی 

خوارەوەدا هەماهەنگی دەكەن:

یەكەم: هێڵی لولەیی گازی رسوشتی.

دووەم: هاوردەی )LNG(لە ئێرانەوە.

وزەی  كەرتی  لە  هندییەكان  كۆمپانیا  سەرمایەگوزاریی  سێیەم: 

ئێراندا.

 هێڵی بۆریی گازی )هند-ئێران-پاكستان(
خۆرئاواوە  لە  گاز  گواستنەوەی  رێگاكانی  گرنگرتین  لە  یەكێك 

بەرەو باشوری ئاسیا  و تەنانەت بەرەو چین  و رۆژهەاڵتی ئاسیا، بریتیە 

لە هێڵی بۆریی گازی ئێران-هند-پاكستان. كە بە هۆكاری ملمالنێ  و 

ئەم  كشمیر،  لەسەر  پاكستان  و  هند  نێوان  ساڵەی  چەند  پێكدادانی 

بۆرییە رۆڵی نێوەندگیریی گێڕا. رۆڵی ئەم بۆرییە گازییە لە بەرپاكردنی 

ئاشتی  و دۆستی نێوان دوو واڵتدا بە هێڵی بۆریی ئاشتی ناوی لێرنا. 

بەجۆرێكە  گازییە  بۆرییە  ئەم  توانای  كە  ئەوەی  لەپێشچاوگرتنی  بە 

بایەخێكی  پڕۆژەیە  و  پێشنیاز  ئەم  تا چین درێژبێتەوە،  كە دەكرێت 

سەرۆك  موشەرەفی  پەروێز  بینی.  بەخۆوە  گەورەتری  جیۆپۆلۆتیكی 

كۆماری پێشوی پاكستان لە جەنیوەری 2006دا رایگەیاند: ئەگەر هند 

خواستێك  پاكستانەوە  لەالیەن  ئەوا  دورەپەرێزبێت،  پڕۆژەیەدا  لەم 

هەیە كە توانای بەڕێوەچونی ئەم پڕۆژەیە بگرێتە ئەستۆی خۆی.
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چەندین  سااڵنێكە  ئاشتی،  گازەكەی  بۆریە  هێڵی  رێككەوتنی 

مشتومڕی لەسەرە و هێشتا دەستی نەكردوە بە ناردنەدەرەوە، ئەوەش 

بە پاساوی ئەوەی هند پێیوایە كە پاكستان لە رەوشێكی نائارامدایە. 

هاوكات فشاری ئەمریكاش بۆ سەر ئێران وایكردوە، كە هند وابەستە 

نەبێت بە ئێرانەوە لە بواری گازدا. هند بە پاساوی ناكۆكیی مێژینەی 

لەگەڵ پاكستاندا، ئێجگار لەم واڵتە دڕدۆنگ  و دڵكرمێیە و پێیوایە لە 

كارتێكی  وەك  گازەی  هێڵی  ئەم  پاكستان  ناكۆكییەكدا  هەر  ئەگەری 

فشار بەكاردەهێنێت بۆ هەڕەشە لەسەر هند.

هێڵی  لەبارەی  رێكەوتنێكیان  پاكستان  و  ئێران    1995 ساڵی  لە 

سۆنگەیەوە  لەو  ــرد،  واژۆك كراتچی  بەندەر  و  پارس   گازی  لولەیی 

 2700 درێژییەكەی  ــازەی  گ لولەی  ئەم  كە  پێشنیاریكرد،  ئێران 

كیلۆمەتر دەبێت، تاوەكو هند درێژبێتەوە. لەساڵی 1999دا ئێران  و 

ئاشتیەوە  بۆریی  هێڵی  لەبارەی  دووالیەنەدا  هاوكاریی  لەپێناو  هند 

رێكەوتننامەیەكی سەرەتاییان واژۆكرد، لەسەر ئەو بنەمایە گازی ئێران 

لە دوای كراتچی بەرەو شارەكانی مولتان  و نیودەلهی بنێرێتە دەرەوە. 

لەسەر ئەم بنەما پێشبینیكراوە كە لە رەوشی رێككەوتنی كۆتایی 

لە  هێڵە  ئەم  كیلۆمەتری   1100 پرسە،  ئەم  لەسەر  واڵت  هەرسێ  

خاكی ئێران  و 1000 كیلۆمەتر لە خاكی پاكستان  و 600 كیلۆمەتریی 

ملیار   22 پڕۆژەیە  ئەم  توانای  یەکەمین  هندەوە.  خاكی  دەكەوێتە 

مەتر چوارگۆشەیە لەساڵێكدا و چاوەڕواندەكرێت بۆ هەر ساڵێك بۆ 

55 ملیار مەتر چوارگۆشە بەرزبێتەوە. بە تەواوكردنی ئەم پڕۆژەیەوە 

لە  گاز  چوارگۆشە  مەتر  ملیۆن   150 رۆژانە  لەسەری،  هند  ملدانی 

ئێرانەوە بۆ پاكستان  و هند دەنێردرێتە دەرەوە. كە 90 ملیۆن مەتر 

چوارگۆشەی ئەو گازە بۆ هند و شەست ملیۆن مەتر چوارگۆشەی بۆ 

پاكستان دەبێت. هند بە بەرەوپێشچوونی ئابورییە بااڵكەی  و چەندین 

بژاردەی لەبەرامبەر دابینكردنی وزەدا بۆخۆی هەڵسەنگاندوە، بەاڵم 

ئێران وەك سەرچاوەی  نزیکیی  ئەگەرێكیان حەمتییە، چونکە  تەنها 
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لەپێشچاوی  هند  كە  نییە،  شتێك  جیهان  رسوشتی  گازی  دووەم 

نەگرێت. دەكرێت ئەم واڵتە لە زەمینەی نەوتیشدا چەندین بژاردەی 

هەبێت، بەاڵم  لە زەمینەی گازدا تەنها بژاردەیەكی هەڵبژاردوە، هند 

بە تەواوی نیازمەندی گازی ئێرانە، بەاڵم  لە سەردەمی سەرۆكایەتی 

بۆشدا توانی لە گەمارۆ ئابوریەكانی ئەمریكا بێتە دەرەوە  و بچێتە 

نێو كۆڕی ناوكی جیهانییەوە. رێكکەوتنی دووالیەنەی هند و ئەمریكا 

كەچی  شــاراوەی،  ئارەزوی  سەرەڕای  نیودەلهی  كە  بوو  هۆكارێك 

رێكکەوتننامەی هێڵی بۆریی ئاشتی پەكخست. هند كە پێنجەمین 

بەكاربەری وزە و شەشەمین هاوردەكەری نەوتی جیهانە، رۆژانە بە 

170 ملیۆن چوارگۆشە گاز نیازی هەیە، كە 80 ملیۆن چوارگۆشەی 

ئەوە لە بەرهەمهێناندا دادەنێت  و لە رۆژێكیشدا پێویستی بە 90 

ملیۆن چوارگۆشە گاز هەیە. ئەمە لەكاتێكدایە كە ئێران بە هەبوونی 

812 ملیار مەتر چوارگۆشەی یەدەگی گاز پلەی دووەمی هەبوونی 

هەڵكەوتەی  بەهۆی  هاوكات  گرتوە.  جیهاندا  لە  یەدەكی  گازی 

ئێران لە ناوچەیەكی جیۆپۆلۆتیكی  و جیۆسرتاتیژیدا هەوڵدەدات لە 

مەیدانی  چوارچێوەیەدا  لەم  دەربكەوێت.  هەرێمیدا  بازاڕی  رۆڵی 

گازی پارسی باشور نزیکەی 7/3 %ی تەواوی گازی یەدەكی جیهان 

ئەمریكا  بەردەوامی  فشاری  لە  بریتییە  تر  پرسێكی  پێكدەهێنێت. 

لەسەر هند و پاكستان تا رێگربن لە جێبەجێكردنی رێكکەوتننامەی 

لەسەر  ئەمریكاوە  گەمارۆكانی  سەردەمی  لە  ئاشتی.  گازی  بۆریی 

ئێران كە رێگربوو لە سەرمایەگوزاریی 20 ملیۆن دۆالر لە پیشەسازی 

نەوت  و گازی ئێراندا، سەرانی ئەمریكا بە هۆكاری رۆڵی لولەی ئاشتی 

بۆ بەرزبوونەوەی پێگەی ئابوری ئێران لە هەرێمەكەدا، فشارەكانی 

خۆیان بۆ سەر هند و پاكستان زیادكردوە. لە سااڵنی كۆتایدا هند 

دەستی  ئەمریكادا،  لەگەڵ  ناوكی  رێکكەوتنی  بەستنی  هۆكاری  بە 

داوەتە وەرچەرخانێكی ئاشكرا لە نەزمی پەیوەندییە دەرەكییەكانیدا 
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بەگەڕخستنی  لە  پاساوگەلێكی جۆراوجۆر هەوڵدەدات، خۆی  بە   و 

لولەی ئاشتی ببوێرێت. هەرچەندە پێشبینیدەكرێت درەنگ یان زوو 

هند پێویستی بەم رێكکەوتنە دەبێت لەگەڵ ئێران، ئیرت ئەگەر لەژێر 

چاودێری كۆتوبەندی نێونەتەوەیشدا بێت، چونكە بەكاربردنی گازی 

رسوشتی لەالیەن هندەوە تا دوو دەیەی ئایندە و لە 2030دا ئێجگار 

زیاد دەكات. هەربۆیە هند پێویستی بە گازی ئێران دەبێت ئەگەرچی 

ئەو  ئەمریكاوە  لەالیەن  ئێران  پەراوێزخستنی  لەبەر  ئێستا  تاوەكو 

بۆشاییەی بۆ قەرەبوو كراوەتەوە. هند بە تەواوی لەوە تێگەیشتوە 

كە نابێت بەتەواوی لەم پڕۆژە دەستبكێشێتەوە، چونکە لەالیەكەوە 

پێویستی بە گاز هەیە و لەالیەكی تریشەوە دەبێت گەمە بە كارتی 

ئێرانی بكات بۆ ئامانجەكانی تری لەگەڵ ئەمریكا و خۆرئاوادا.

هەوڵدەدات  خۆیدا  سیاسەتەكانی  لە  ــەردەوام  ب ئەمریكا 

لەكاتی  كەمبكاتەوە،  ئێران  هەرێمی  پێگەی  بەرزبوونەوەی  لە 

جێبەجێكردنی هێڵی لولەی ئاشتیدا، شوێنی ئابوری هەرێمی ئێران 

بەهێزدەبێت  و  هندا  دورگەی  لەنیمچە  پێگەی  و  بەرزدەبێتەوە 

لەگەڵ ئەوەشدا قازانجێكی زۆر بە ئێران دەگات، هەربۆیە ئەمریكا 

ئێرانە. نەیاری ئەم پڕۆژە سرتاتیژییەی  بە هەر نرخێك بێت 

پاساوەكانی نەیاریی ئەمریكا
روی  لە  ئێرانە  هەرێمی  بااڵبوونی  مایەی  پڕۆژەیە  ئەم  یەكەم: 

لە  ئەمریكایە  سیاسەتەكانی  پێچەوانەی  كە  سیاسییەوە،  ئابوری  و 

ناوچەكەدا.

گەشەی  بەرفراوانبوون  و  مایەی  ئاشتی  بۆریی  هێڵی  دووەم: 

ئابوری  و ئاسایشی  ئێرانە لەگەڵ هند و پاكستاندا  و ئاستی بازرگانی 

ئەم واڵتە لە ناوچەكەدا ئێجگار بەهێز دەبێت.

سێیەم: ئەم پڕۆژەیە مایەی بەهێزبوونی زیاتری ئێرانە لە كەنداوی 

فارسدا.
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 بە لەپێشچاوگرتنی ئەوەی واڵتانی عەرەبی هاوسنوری پاكستان 

وان  پەیوەندییەكانی  لە  پاكستان  زیاتر  ئێران  روەوە  لەم  نین، 

دوردەخاتەوە  و زیاتر بەسەر واڵتانی عەربیدا زاڵدەبێت.  

دۆستایەتی نێوان هند و چین  و ئێران دیسان هۆیەكی تری نەیاریی 

ئەمریكایە، چونکە ئێران رایگەیاندوە، کە لە رێی ئەو پڕۆژەیەوە بۆ 

ئێران  دابیندەكات.  هند  و  بۆ چین   گازی رسوشتی  ساڵ  ماوەی سی 

بەبێ   هاوچەرخدا،  دنیای  لە  چین  بایەخی  و  پێگە  لە  تێگەیشنت  بە 

رەچاوكردنی نەیاریی ئەمریكا، هەوڵدەدات بە هەر نرخێك بێت هێڵی 

لولەیی ئاشتی تا چین درێژبكاتەوە، چونكە )ئاغای حوجەتواڵ غەنیمی 

گازییەكانی  رێكکەوتنە  لە  نەوت  وەزیری  تایبەتی  نوێنەری  فەرد(ی 

درێژكردنەوەی  ئەگەری  لەسەر  جەختی  پاكستاندا،  لەگەڵ  ئێران 

بۆ  پاكستانەوە  رۆژهەاڵتی  باكوری  سنوری  لە  ئێران  گازیی  لولەی 

و  ئاسایش   بەرزبوونەوەی  لە  ئاشتی  هێڵی  هاوكات  كردەوە.  چین 

ئارامی نیمچە دورگەی هند رۆڵی مەزنی دەبێت، چونکە دوو واڵتی 

بەم جۆرە  نزیکدەكاتەوە.  لێك  پاكستانن  و  یەكرتیی كە هند  نەیاری 

پڕۆژەیەدا  ئەم  لەبەردەم  یار  و  نەیار  لە  هەریەك  كە  روندەبێتەوە، 

پڕۆژەیەوە،  بەم  پەیوەستبوونی هند  ئەگەری  لە  بەاڵم  بونیان هەیە، 

چەندین جیاوكی سیاسی  و ئابوری بۆ هەر سێ  واڵتی هند، پاكستان  و 

ئێران دێتە پێشێ ، بۆ منونە:

یەكەم: ئەم هێڵە بۆ هەریەك لە ئێران، هند و پاكستان خاڵی هاوبەشی 

بەرژەوەندیی ئابوری، سیاسی  و ئاسایش دەهێنێتە پێش، كە ئێران رۆڵی 

بنچینەیی دەبێت لەو جیاوكانەدا.

دووەم: ئەم پڕۆژەیە هەڕەشەكانی ئایندەی سەر ئێران كەمدەكاتەوە.

سێیەم: ئەم پڕۆژەیە داهاتی ئێران زۆر زیاددەكات  و بەرنامەرێژییەكی 

ئابوری تۆكمە دەهێنێتە پێشەوە .

چوارەم: ئەم هێڵە پاكستان دەكاتە وێستگەی گواستنەوەی گاز بۆ هند، 

لەم روەوە جۆرێك لە گەشە و ئابورییەكی پتەوتر دەداتە پاكستان.
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پاساوەكانی دژایەتیکردنی ئەم پڕۆژەیە
یەكەم: نەیارانی ئەم پڕۆژەیە لەو باوەڕەدان، كە ئامانجی پاكستان 

لێرەدا دابینكردنی وزەی نیازمەندی خۆیەتی  و هاوكات لەهەر كاتێكدا 

ئەم بۆرییە وەك كارتێكی فشار لەبەرامبەر ئێران  و هند بەكاردەهێنێت.

 دووەم: لە كاتی پەیوەستبوونی هند بەم رێكکەوتنی ئاشتییەوە، 

بە  هنددا  ئۆقیانوسی  لە  ئاسایش  دابینكردنی  رۆڵی  دەتوانێت  هند 

نوێنەرایەتی ئەمریكا فەراهەمبهێنێت.

توانای  ناوچەكە،  نائارامی  واڵتێكی  وەك  پاكستان  سێیەم: 

لەكاتی  نییە  و  خۆی  ئایندەی  بۆ  ــەودای  دورمـ بەرنامەڕێژییەكی 

دەسەاڵتگرتنە دەستی هێزە توندڕەوەكان، ئاسایشی هێڵی لولەی گازی 

ئاشتی دەكەوێتە مەترسییەوە.

لە  پڕۆژەكە،  بۆ  پاكستان  و  هند  وابەستەبوونی  لەكاتی  چوارەم: 

هەر كێشەیەكی نێوانیاندا ناتوانن ئاسایشی هێڵەكە پارێزراو بكەن  و 

ئەمەش لە بەرژەوەندی ئێراندا نییە.

پێنجەم: ئەم پڕۆژەیە بەهەمان رێژە كە هند و پاكستانیش وەك 

دەبێت  چونکە  نییە،  ئێران  بەرژەوەندیی  لە  بەشدارن،  تێیدا  ئێران 

بژاردەی  پێویستە  ئێران  لەكاتێكدا  بێت،  ئەوان  بۆ  تەنها  ئێران  گازی 

تری هەبێت. 

لەسەر  ئەمریكایی جەختدەكەنەوە  بەرپرسانی  ئێستادا  لەكاتی   

هێڵی بۆری گازی توركامنستان لەبری هێڵەكەی ئێران، ئەمریكییەكان 

لە هەردوو واڵتی پاكستان  و هند دەخوازن تا بایەخ بە هێڵی لولەی 

هێڵە  ئەم  پێیانوایە  تەنانەت  بكەن.  پەیگیریی  بدەن  و  توركامنستان 

زۆر ساناتر و هەرزاترە تا ئێران، بەاڵم لە ئێستادا بەهۆی هەلومەرجی 

نائارامی ئەفغانستانەوە، كە ئەگەری روبەروبوونەوەی هەڕەشە هەیە 

بۆ ئەو هێڵە، كارێكی ئەستەم دەبێت.
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بایەخی وزە و نیگەرانی واڵتی هند
لە  بریتییە  وزە  بەكاربەری  واڵتانی  مەترسییەكانی  لە  یەكێك 

پێشكەوتو  ئابوریی واڵتانی  وابەستەیی  بەهۆی  ئاسایشی وزە.  پرسی 

لە رەوشی گەشەدا  و پەیامە سیاسیی  و ئاسایشییەكانی دوای یازدەی 

لە تەحەدییە گەورەكانی  ئاسایشی وزە بە یەكێك  سێپتەمبەر، پرسی 

جیهاندا  گرنگەكانی  دانیشتنە  تەواوی  لە  كە  ئەژماردن،  هاتە  واڵتان 

وەك داڤۆس یاخود دانیشتنی سەرانی هەشت واڵتە پیشەسازییەكەی 

جیهان دەربارەی ئاسایشی وزە باس  و خواسی زۆر كراوە.

یەکەمین دەستوری  ئاسایشی وزە و دارشتنەوەی سیاسەتی وزە 

كاری ئیدارەی بۆش بوو. سەرۆك كۆماری پێشوی ئەمریكا، پاش گەیشنت 

بە دەسەاڵت یەكەمین سەنەدێك كە لەساڵی 2001دا و تەنانەت پێش 

بنەمایەكی سرتاتیژیی  وەك  نوسی  و  سێپتەمبەر  یازدەی  هێرشەكانی 

سیاسەتی  لە  بریتیبوو  ئاماژەیپێدان  ئەمریكا  نەتەوەیی  ئاسایشی 

وزەی واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا. دیارە ئەمریكا سێ  دەیە دەبێت 

بایەخی داوەتە ئاسایشی دابینكردنی وزە  و ئاگای لە یەدەگی نەوتییە 

لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا. 

شوێنی ئەفغانستان لە پەیوەندیەكانی هند و ئێراندا
بەهێزكردنی  لە  دەتوانێت  كە  بابەتانەی،  لەو  تر  یەكێكی 

بریتییە  هەبێت،  كاریگەریی  هنددا  ئێران  و  نێوان  هاوكارییەكانی 

بەرژەوەندی  چەندین  خاوەنی  هند  ئێران  و  ئەفغانستان.  پرسی  لە 

هەردووال  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەفغانستاندا،  لە  هاوبەشن  سودی   و 

خاوەنی هەمان تێڕوانینن لە بارەی دەسەاڵت  و گروپە توندڕەوەكانی 

هەم  چونکە  توندڕەوەكان،  گروپە  لە  نیگەرانە  هند  ئەفغانستانەوە. 

كێشەی كشمیری موسوڵامننشینی هەیە، هەم لەگەڵ پاكستاندا گروپە 

لەبەرئەوە  هەیە،  بەیەكداچویان  و  ئاڵۆز  پەیوەندی  توندڕەوەكان 

لەگەڵ ئێراندا هاوڕایە بۆ دژایەتی بزوتنەوەی توندڕەوی تاڵیبان، كە 

ئەو بزوتنەوەیە نەیاری سەرسەختی ئێرانە. هاوكات هند رۆڵی ئێران 
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لەوەدا  ئێران  رۆڵی  دەنرخێنێت. هند  بەرز  ئەفغانستاندا  ئارامیی  لە 

دەبینێت، كە تەنها لە سنورەكانی ئێرانەوە توندڕەوەكان دەتوانن بچنە 

هند، بۆیە ئێران كۆنرتۆڵی تەواوی سنورەكانی خۆی  و هند دەكات، 

هەربۆیە پێكەوە هەریەك لە ئێران  و هند گروپەكانی وەک تاڵیبان  و 

قاعیدە لە لیستی تێرۆریستاندا شوێن دەكەنەوە.

لەسەر  ئیسرائیل  و  هند  پەیوەندییەكانی  كاریگەریی   
پەیوەندییەكانی ئێران  و هند

سەر  نەرێنییەكانی  فاكتەرە  لە  یەكێك  بە  ئیرسائیل  رژێمی 

پەیوەندییەكانی ئێران  و هند رشۆڤەدەكرێت. لە راستیدا، لە وەختی 

 ،1992 ساڵی  لە  ئیرسائیلەوە  و  هند  پەیوەندییەكانی  گەشەكردنی 

لەمەڕ  خۆیان  نیگەرانیەكانی  چەندینجار  ئیرسائیل  بەرپرسانی 

ئایندەی پەیوەندییەكانی ئێران  و هند نەشاردۆتەوە. ئەوان نیگەرانن 

رێگەی  لە  ئیرسائیل  تەكنەلۆژیای  بە  ئێران  دەستڕاگەیشتنی  لە 

دڵنیاییان  بارەیەوە  لەو  تا  لە هند دەخوازن  نیودەلهییەوە، هەربۆیە 

بداتێ. ئێران هەوڵیداوە بوونی ئیرسائیل لە پەیوەندیی لەگەڵ هنددا 

خۆی  دەیەوێت  و  هند  خۆیان  و  پەیوەندییەكانی  پرسێكی  نەكاتە 

بەدور بگرێت. هاوكات لەئێستادا ئیرسائیل بە دووەم واڵت دادەنرێت، 

كە هند چاوی لە تەكنەلۆژیا مۆدێرن  و چەكە پێشكەوتو و سیستمی 

بەرگرییەکەیەتی. دیارە هند ئاگاداری نەفرەتی دنیای ئیسالم  و ئێرانە 

لەنێوان  هاوسەنگییەك  جۆرە  هەوڵدەدات  هەربۆیە  ئیرسائیل،  لە 

ئیرسائیل  و دنیای ئیسالم  و ئێران رابگرێت. بەشێك لە بەرپرسانی هندی 

پەیوەندییەكانیان  الیەن  هەردوو  لەگەڵ  دەبێت  كە  باوەڕەدان،  لەو 

هەندێكیش  بەهرەمەندبن.  هەردووال  لە  بتوانن  تا  بەرەوپێشبەرن 

پێیان وایە هەڵكەوتەی ئێران بۆ هند، دروست وەك شوێنی ئەمریكایە 

لەالی ئیرسائیل، هەربۆیە بەشێك لە حزبە ئیسالمی  و چەپەكانی هند 

بەرەوپێشچوونی  نیگەرانن  و  و هند  ئیرسائیل   پەیوەندی  لە رەوشی 

پەیوەندی لەگەڵ ئیرسائیل بە خاڵێكی نەرێنی رشۆڤە دەكەن.
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە

رامیار مەحمود

حەسەن بارام

2016

2016

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 


