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لە راپۆرتی س���ندوقی نەختینەی نێودەوڵەتیدا، كە س���ەبارەت بە ئابوری شانشینی لـ
س���عودیە باڵوكراوەتەوە هاتووە: قۆناغی س���ەقامگیری و پێش���كەوتنی هێماكانی 
ئابوری س���عودیە كۆتای���ی پێهاتووە، ئەمەش مانای وایە ك���ە بارودۆخی ئابوری لە 
سعودیە جۆرێك لە پووكانەوەو كاریگەری نەرێنی لە هەموو سێكتەرە ئابورییەكاندا 
بەخۆوە دەبینێت، سەرباری ئەو ڕۆڵەی كە خەرجیە حكومییەكان دەیگێڕێت لە پێناو 
بەهێزكردنی ئابوری ئەو واڵتەدا، لە پاڵ پشتبەستنی كەرتی تایبەت لە زۆرینەی كارو 

چاالكییەكانی لەسەر خەرجیە حكومییەكان. 

سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی پێشبینی دەكات ئابوری سعودیە 

بە ڕێژەی %19.5 كورتهێنانی هەبێت لە كۆی داهاتی ناوخۆیی، 

پاشەكشەكردنی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  ئ��ەوە  هۆكاری  سندوقەكە 

نەوت  نرخی  بەردەوامی  دابەزینی  بەهۆی  ئابورییەكانی  هێما 

دەستی  2014وە  ساڵی  ناوەڕاستی  لە  كە  بازاڕەكانی جیهان،  لە 

پێكردووە تاكو ئێستاش بەردەوامی هەیە. 

دابەزینی نادیارو بەردەوامی یەدەگی دەرەكی سعودیە 
دامەزراوەی  لەالی  دەرەكی  دارایی  پوختەی  تێكڕای  پێدەچێت 

نەختینەی عەرەبستانی سعودیە بێت، كە پێوەرە بۆ هەڵسەنگاندنی 

ڕێگەیە  لە  كە  دراوەك��ەی،  كردنی  پاڵپشتی  بۆ  سعودیە  توانای 

نرخی  دابەزینی  بەهۆی  ببینێت  بەخۆیەوە  توند  دابەزینێكی 

نەوت و هەنگاونانی حكومەتی ڕیاز بۆ فراوانكردنی وەبەرهێنانی 

ئەو  پارەی  كاتێكدا  لە  دەرەوە،  لە  سیادی  بودجه ی  سندوقی 

سندوقە لە كۆتایی ساڵی 2016دا بۆ )529( ملیار دۆالر دابەزی، 

بۆ  سعودیە  حكومەتی  بەردەوامەكانی  هەوڵە  لەگەڵ  هاوكات 

ئەو  داپۆشینی  مەبەستی  بە  پشكەكان  لە  هەندێك  دابینكردنی 

كورتهێنانە گەورەیەی لە بودجەكەیدا بەهۆی هاڕەكردنی نرخی 

نەوتەوە دروستبووە. 

خەدیجە حەق، سەرۆكی توێژینەوە هەرێمییەكان لە بانكی دوبەی 

نیشتمانی لە ئیماراتی عەرەبی یەكگرتوو، كە گەورەترین بانكە 

بەردەوامبوونی  بۆ  ئاماژەیە  ئەنجامانە  "ئەم  وتی:  دوبەی،  لە 

ناگەڕێتەوە  كە  سعودیە،  گشتی  بودجەی  لە  گەورە  كورتهێنانی 

لە  نەوت". هەندێك  كورتهاتووەكانی هەناردەكردنی  داهاتە  بۆ 

لێكۆڵەرەوان لەو بڕوایەدان كە كورتهێنان و پووكانەوەی ئابوری 

هۆكارەكەی دەستێوەردانی سەربازی سعودیەیە لە شەڕی یەمەن، 

چونكە خەرجیەكی زۆری خستۆتە سەر ئەستۆی حكومەتی ڕیاز، 

بەاڵم لێپرسراوێكی سەربازی بااڵ ئەمە بەدوور دەزانێت، چونكە 

دەستێوەردانی سەربازی سعودیە بە تەنها لە ڕێگەی بەشداریكردنە 

بەم  گ��ەورە،  زەمینی  شەڕێكی  نەوەك  ئاسمانی  هەڵمەتی  لە 

لەو  دۆالر  ملیار   )7( تەنها  سااڵنە  سعودیە  شانشینی  شێوەیەش 

بەشداریكردنەی لە شەڕی یەمەن خەرج دەكات، ئەم بۆچوونەش 

لەگەڵ بۆچوونەكانی شارەزا سەربازیە بیانییەكاندا یەكدەگرێتەوە. 

پێیانوایە سەرمایە لە سعودیەوە دەبرێتە  هەندێك لە چاودێران 

دەرەوە، پێدەچێت هۆكاری ئەمەش بگەڕێتەوە بۆ كەمبوونەوەی 

نەختینەی  دام��ەزراوەی  ئاماژەكانی  بەاڵم  یەدەگ.  پارەی  بڕی 

سعودیە )ساما(، كە بانكی ناوەندی شانشینی سعودیەیەو گرنگی 

بە  دەدات،  بیانی  دراوی  بە  بازرگانییەكان  بانكە  مامەڵەی  بە 

هەمانشێوە پشتیوانی ئەم تیۆرە ناكات. حكومەتی ڕیاز بە نیازە 

پێناو  لە  بكات،  دەرەوە  لە  وەبەرهێنان  گەورە  زۆر  بڕێكی  بە 

بەدەستهێنانی تەكنۆلۆژیاو بەرزكردنەوەی داهات و سەرمایەكانی. 

كە  ك��ردووە،  ئاشكرای  سعودیە  گشتی  وەبەرهێنانی  سندوقی 

پێنج ساڵ  ماوەی  بۆ  ملیار دۆالر   )45( نزیكەی  بەهای  بە  ڕیاز 

وەبەرهێنان لە سندوقی پاڵپشتی تەكنۆلۆژیا دەكات، كە كۆمپانیای 

)سۆفت بانك(ی ژاپۆنی دایمەزراندووە، هەروەها بە بەهای )20( 

ملیار دۆالر لە سندوقی ژێرخان وەبەرهێنان دەكات، كە كۆمپانیای 

)بالكستۆن(ی ئەمەریكی بە نیازە بۆی دابمەزرێنێت، لە هەوڵێكی 

بانكی ناوەندی سعودیە بۆ پاڵپشتی كردن لە )ڕیاڵ(ی سعودی لە 

كاتی پێویستدا.

ئەهلی  بانكی  ئابوریناسانی  گەورە  لە  یەكێك  ئەلشێخ،  سەعید 

نرخی  دابەزینی  داهاتوودا  لە  پێیوایە  سعودیە  لە  بازرگانی 

بەو شیچوەیەش  بەردەوام دەبێت،  بازاڕەكانی جیهان  لە  نەوت 
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پێشبینیكراو  كورتهێنانی  سایەی  لە  ئابوری  توانای  كەمبوونەوەی 

بە  پێویستی  ئەمەش  دەبێت،  درێژەی  ساڵدا  بوجەی هەموو  لە 

لە  پاڵپشتی كردنی  پێناو  لە  یەدەگی دەرەكی دەبێت  ڕاكێشانی 

ڕووی داراییەوە، هەروەها قەرزكردنی چڕ بە دراوی بیانی ڕێگە 

بە حكومەتی ڕیاز دەدات نەرمی دارایی بنوێنێت، بەاڵم ئەمە لە 

قەبارەی دارایی بیانی زیاد ناكات، چونكە قەرزەكان لە خانەی 

نیسانی  مانگی  كۆتایی  لە  دەكرێت.  تۆمار  داراییەكان  پابەندییە 

ئەوەش  دۆالر،  ملیار   )493( گەیشتە  پشكەكان  تێكڕای  2017دا 

بەسە بۆ بەرگریكردن لە بەهای ڕیاڵ بۆ چەند ساڵێك، چونكە 

ئەم بڕە دەتوانێت داهاتی چوار ساڵ پڕ بكاتەوە، بەاڵم لەگەڵ 

قەرزەكانی  لە  دڵنیایی  تێچوونی  لە  بەرزبوونەوەیەك  ئەمەشدا 

بۆی  قەرزەكان  پێدانەوەی  لە  دواكەوتن  مەترسی  لە  سعودیە 

هەیە بگاتە بەرزترین ئاستەكانی، ئەمەش ئاماژەیە بۆ زیادبوونی 

نیگەرانییەكان. 

سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی هانی سعودیە دەدات 
بۆ كەمكردنەوەی خەرجی گشتی

سندوقی نەختینەی نێودەوڵەتی هۆشداری دایە سعودیە تاكو توند 

داراییەكانی.  سیاسەتە  كردنی  جێبەجێ   لە  پەلەكردن  لە  نەبێت 

ڕوونیشی كردۆتەوە كە دابەزینی خێرای كورتهێنان لە بودجەی 

حكومەت زیان بە ئابوری واڵتەكە دەگەیەنێت. تیم كالن، سه رۆكی 

سااڵنه ی  وتوێژی  كه   نێوده وڵه تی،  نه ختینه ی  سندوقی  تیمی 

ئامانجی  ڕایگه یاند،  داوه   ئه نجام  سعودیه   لێپرسراوانی  له گه ڵ 

دابه زینی  بودجه كه ی.  هاوسه نگكردنه وه ی  بۆ  ڕیاز  حكومه تی 

هۆی  بووه ته   ڕاب��ردوو  ساڵی  دوو  ماوه ی  له   نه وت  نرخه كانی 

زیادبوونی كورتهێنان له  بودجه ی شانشینی سعودیه ، له  كاتێكمدا 

ساڵی  بودجه ی  هاوسه نگكردنی  ئامانجی  نییه   پێویست  هیچ 

2019 به ده ست بهێنرێت وه ك له  پرۆگرامی هاوسه نگی داراییدا 

هاتووه  سه باره ت به  له به رچاوگرتنی هه ڵوێستی به هێزی سعودیه  

قه رزه كانی  ئاستی  كه مبوونه وه ی  و  داراییه كان  پشكه   ڕووی  له  

سه ری، جگه  له مه ش ڕه خساندنێكی هێواش له  بواری سیاسه تی 

هاوسه نگی  به دیهێنانی  مه به ستی  به   ده كرێت  بۆ  كاری  داراییدا 

بودجه  له  دوای سااڵنێكی كه م له و به رواره وه  كه  ده بێته  هۆكاری 

كه مكردنه وه ی كاریگه رییه كانی سه ر گه شه پێدانی ماوه  كورت، له  

یارمه تیده ره كان  داراییه   له مپه ره   له   ده كات  پارێزگاریش  كاتێكدا 

له  به ڕێوه بردنی مه ترسییه كانی داهاتوو له سه ر ئابوری سعودیه .

بودجه ی  كورتهێنانی  به   كۆتاییهێنان  به   به ڵێنیدا  ڕیاز  حكومه تی 

ملیار   )79( گه یشته   ڕاب��ردوو  ساڵی  له   كه   شانشین،  گشتی 

ڕێگه ی  له   كورتهێنانه   ئه و   2020 ساڵی  هاتنی  به   به اڵم  دۆالر، 

پاڵپشتی كردنی وزه و زیادكردنی  كه مكردنه وه ی خه رجییه كان و 

به   ك���ردووه  ده ستی  ئابورییه   ستراتیژه   ئ��ه م  باجه كانه وه ، 

به رجه سته كردنی به رئه نجامه كانی. ئه وه تا كورتهێنانه كه  به  ڕێژه ی 

ساڵێكدا،  له   دۆالر  ملیار   6.9 ڕێژه ی  به   كردووه   كه می   71%

پرۆسه كه ش له  چاره كی یه كه می ساڵی 2017وه  ده ستی پێكردووه ، 

گه شه سه ندنی  سكهه ڵگوشین  ده ستگرتنه وه و  هه نگاوه كانی  به اڵم 

خاوكرده وه .  ئاستی سفر   تا  نزیكیی  به   دا   نانه وتی  كه رتی  له  

هه روه ها پالنه  داراییه كه ی سعودیه  كۆمه ڵێك چاكسازی زۆرتر له  

نرخی وزه ده گرێته خۆ، به اڵم كالن ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كات، كه  

هه یه   بوارێكی  هه رچه نده   گرنگه ،  كردنه   چاكسازی  جۆره   ئه م 

كاتێكی  ئه وه ی  بۆ  له سه رخۆ  شێوه یه كی  به   كردنی  جێبه جێ  بۆ 

باش بدرێته  كارو پڕۆژه كان تاوه كو خۆیان له گه ڵ بارودۆخه كه دا 

بگونجێنن.

تایبه تكردن بانكه كان و پرۆژه كانی وه به رهێنانی بیانی 
كه مه ندكێش بۆ سعودیه  ده كات 

به شبه شكاریی  تایبه تكردن و  به رنامه كانی  له  گه وره ترین  یه كێك 

وه به رهێنانی  كۆمپانیاكانی  وه به رهێناو  بانكه كانی  جیهاندا  له  

ك��ردووه ،  كه مه ندكێش  سعودیه دا  ب��ه الی  بیانی  ڕاسته وخۆی 

سه ره ڕای ئه گه ری دابه زینی باجه كان و ناڕوونی ژینگه ی ڕێكخستنی 

دارایی. كۆمپانیای )KKR( یه كێكه  له  كۆمپانیاكانی وه به رهێنانی 

له  شێوه ی  تر  پاڵ كۆمپانیاكانی  بیانی، كه  چووه ته   ڕاسته وخۆی 

كۆمپانیای )گۆڵف كاپیتاڵ( له  ئه بوزه بی كه  له  بواری گه ڕان به  

دوای ده رفه تی هه ڵكه وتوودا ده گه ڕێت له  چوارچێوه ی پالنێكی 

حكومه ت بۆ فرۆشتنی پشكه كانی به  ڕێژه ی نزیكه ی )200( ملیار 

دۆالر، سه ره ڕای پشكه كانی كۆمپانیای زه به لالحی نه وتی نیشتمانی 

خۆیان  ئابورییه كانی  پرۆسه   كۆمپانیاكانی  )ئارامكۆ(.  سعودیه   له  

به هێزتر ده كه ن، له م بواره دا كۆمپانیای سیتی گروپ ڕێگه پێدانێكی 

به ده ستهێناوه  بۆ ئه وه ی خزمه تگوزارییه كانی پێشكه شی بانكه كانی 

گۆڵدمان  كۆمپانیای  هه روه ها  بكات.  سعودیه   له   وه به رهێنان 

بۆ  سعودیه   ڕێگه پێدانی  به ده ستهێنانی  بۆ  هه وڵده دات  ساكس 

و  سویس  كریدی  وه ك  كۆمپانیاكانی  پشكه كان،  ئاڵوێركردنی 

جی بی مۆرگان سه رقاڵی ئه وه ن داوا پێشكه شی سعودیه  بكه ن 
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بۆ  ته واو  وه به رهێنانی  ڕێگه پێدانی  به ده ستهێنانی  مه به ستی  به  

له   بانگییه كان  كارمه نده   ژماره ی  به مه ش  واڵته دا،  له و  كاركردن 

سعودیه  زیاد ده كات. 

داراییه  جیهانییه كان  كۆمپانیا  له   ده یان ساڵ، زۆرێك  ماوه ی  بۆ 

تا ئه ندازه یه ك پارێزگارییان له  ئاماده یی خۆیان له  ڕیاز ده كرد، 

هه ندێكیشیان به  ته واوه تی سعودیه یان جێهێشت. ئه و كۆمپانیایانه  

په یوه ندیدار به   به  كارو چاالكی  به  دوای هه ڵسان  هه وڵیانده دا 

وه به رهێنان له  بواری پترۆلێ سعودیه ، كه  ده هاته كه ی ده یان ملیار 

دۆالره  له  ده ره وه ، به اڵم ئه و كۆمپانیایانه  پێیانوایه  ده رفه ته كان 

له سه ر ئاستی ئابوری ناوخۆ كه مه ، له  كاتێكدا سعودیه  به ناوبانگه  

به  سه پاندنی باجی كه م به سه ر بانكه كانی وه به رهێنان، هه رچه نده  

كۆمپانیا وه به رهێنه ره كان ده رفه تی كه مییان له  ئابوری سعودیه دا 

هه یه ، چونكه  كۆمپانیا حكومیه  ده وڵه مه نده كان و گروپه  بنه ماڵه ییه  

ده ستڕۆیشتووه كان هه ژموونی خۆیان به سه ردا سه پاندووه ، به اڵم 

له  دوای ڕاگه یاندنی هه وڵێك بۆ تایبه تكردن له  پێناو یارمه تیدان 

بۆ هه مه جۆر كردنی سه رچاوه كانی ئابوری له  سه رده می دابه زینی 

وه به رهێنانی  ده رفه ته كانی  و  گۆڕاوه   دۆخه كه   نه وتدا،  نرخی 

جێگری  ئه لتویجری  محه مه د  ب��ووه .  زیاتر  بیانی  ڕاسته وخۆی 

حكومه تی  ئامانجی   كه  كرد،  ئاشكرای  سعودیه  ئابوری  وه زیری 

ڕیاز بریتییه  له  كۆكردنه وه ی نزیكه ی )200( ملیار دۆالر له  ماوه ی 

فرۆشتنی  پێشبینیكراوی  به های  بڕه   ئه و  به اڵم  ساڵێكدا ،  چه ند 

پشكی كۆمپانیای ئارامكۆی سعودی ناگرێته وه ، كه  ده گاته  ده یان 

شانشینی  له ناو  وریاییه وه   به   بیانییه كان  كۆمپانیا  دۆالر.  ملیار 

سعودیه  هه نگاو ده نێن، زۆرێكیشیان هه وڵده ده ن بۆ سنوردانان 

بۆ تێچوون و مه ترسییه كان له  ڕێگه ی گواستنه وه ی كارمه نده كانیان 

له  دوبه ی به  مه به ستی به گه ڕخستنی كارمه نده كانیان له  ڕیاز، له  

كاتێكدا ئاسته كانی به رهه مهێنان له  رێگه ی دانیشتوانی واڵته كه وه  

زیاتر  بیانییه كانیش  كارمه نده   دامه زراندنی  گرفته كانی  كه متره و 

ده بێت، به ڵكو وه به رهێنه رانی بیانی به هۆی سیستمی یاسایی ئه و 

مایه پووچ  به   تایبه ت  یاسای  چونكه   ده كه ن،  خۆپارێزی  واڵته وه  

ده كات  پێداگری  ڕیاز  حكومه تی  كاتێكدا  له   نییه ،  بوونی  بوون 

بیانییه كانه وه   كۆمپانیا  له الیه ن  ئه وه ی  بۆ  ده پارێزێت  خۆی  و 

ئیستیغالل نه كرێت، بۆیه  پێناچێت باجه كان زۆر زیاتر بكات. 

سه رچاوه : 
تۆڕی )النبأ المعلو ماتیه (           

http://annabaa.org/arabic/economicreports/11706

پااڵوگەیەکی نەوت لە سعودیە



258

ئایدیا دیپلۆماتیك

دیبلۆماسییەتی سێبەر لە سیاسەتی 
دەرەکی ئیسڕائیلدا

د. عبیر عەبدولڕەحمان سابت

لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیك
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دەوڵەتە  لەنێوان  زۆریی  بە  پەیوەندییەکان  لە  مۆدێلە  ئەم 

دەبینرێت،  دواکەوتووەکاندا  دەوڵەتە  و  پێشکەووتووەکان 

هاوچەرخدا  مێژووی  لە  نائاسایی  حاڵەتی  هەندێک  بەاڵم 

لە سااڵنی  ئەمریکای التین  لە  کوبا  ب��ەدەرەوە، وەک  لەمە 

شەستەکانی سەدەی ڕابردوو دوای سەرکەووتنی شۆڕشی کوبا 

بە سەرۆکایەتی فیدڵ کاسترۆ و چێ گیڤارا، هەروەها حاڵەتی 

میسر لە ئەفەریقیا لەماوەی فەرمانڕەوایی ناسردا، هەروەها 

لیبیا لەم دواییانەدا و لەژێر سایەی حکومی قەزافیدا.

بەاڵم ئەوەی لە حاڵەتی پەیوەندییەکانی ئیسرائیل و هیندستاندا 

تازەیە، دۆخێکی نیمچەتەواوکاریی نێوان دوو الیەنە لەڕووی 

لە  یەکێکن  دەوڵەتەکە  ه��ەردوو  گەشەسەندنەوە،  پۆلێنی 

بەرەوپێشچووەکان  و  گەشەسەندووەکان  ت��ازە  دەوڵەتە 

لە  ئیسرائیل  ڕوونە  ئەوەی  بەاڵم  پیشەسازییەوە،  لەڕووی 

میانەی 25 ساڵی ڕابردوودا سەرکەوتوو بووە لە پەیوەندییە 

تۆڕێک  داڕشتنی  بۆ  هیندستاندا  لەگەڵ  دیبلۆماسییەکانی 

پەیوەندیی پێشکەوتوو لەڕووی دیبلۆماسییەتی سێبەرەوە، کە 

دیبلۆماسییەتێکی تازە و تەکنەلۆژیی پێشکەوتووە بە بۆنەی 

تۆڕێک پەیوەندی و سەرمایەگوزاری ئیسرائیلی لە بوارەکانی 

پزیشکی و تەکنەلۆژیا و کشتوکاڵ و تەکنەلۆژیای زانیاری و 

پەیوەندییەکان  و  ئەلکترۆنییەکان  تەواوە  بازنە  تەکنەلۆژیای 

لەگەڵ  کردارەکییە مەدەنی و سەربازییەکان  ئەپلیکەیشنە  و 

لەو  هیندستاندا.  لەناو  فرەالیەن  و  بەرفراوان  ئاستێکی 

دەمەی هیندستان پێویستییەکی زۆری بەو تەکنەلۆژیایە هەیە 

هیندیی  کۆمەڵگەی  کەرتەکانی  لە  زۆر  بەشێکی  بۆئەوەی 

بوونی  لەگەڵ  پێشەسازی  بۆ  بگوازێتەوە  کشتوکاڵییەوە  لە 

تەکنەلۆژیای دیجیتاڵی و پڕۆگرامکراو تێیدا؛ ئەمەش ئەنجامی 

لەپێناو  بەر  گرتوویەتییە  هیندستان  کە  پەیوەندییانەیە،  ئەو 

بواری تەکنەلۆژیای کشتوکاڵی و  لە  خێراکردنی پێشکەووتن 

ڕێگریی لە بەپەیابوون و تەکنەلۆژیای پیشەسازیی سەربازی و 

ئەمنیی؛ بازاڕی هیندیی سەرتاپا بەڕووی ئیسرائیلدا کرایەوە و 

هیندستان لە الیەنێکی بێالیەنەوە بووە الیەنگرێکی داهاتووی 

ئیسرائیل لە کێشەی فەڵەستین-ئیسرائیلدا.

بە  تەنانەت  ئ��ەوەی  بەبێ  ئیسرائیل  بۆ  م��ۆدی  سەردانی 

وەرچەرخانێکی  ڕەن��گ��دان��ەوەی  تێپەڕێت،  )ڕام��ەڵ��ا(ش��دا 

باجی  هیندستاندا  مێژوویی  سیاسەتی  لە  بەاڵم  گەورەیە، 

خۆی دەبێت لە کەیسی ئیسرائیل-فەڵەستیندا، کە لەپێشتردا 

فەڵەستینییەکان  و  عەرەبەکان  مافەکانی  پشتیوانی  هەمیشە 

بووە بەرەو قۆناغێکی نوێ لە بێالیەنیی، کە بە هیچ جۆرێک 

لە بەرژەوەندیی فەڵەستینییەکان نییە.

هەڵوێستی  وەرچەرخانی  لە  ڕوونە  کاریگەرییەکی  ئەوەی 

دەوڵەتە ئەفریقییە هاوسەنگەکاندا، وەک نەیجیریا بە نموونە، 

هەڵوێستی  لە  فەڵەستین-ئیسرائیل،  ملمالنێی  بەرامبەر 

پشتیوانیی لە الیەنی فەڵەستینییەوە بۆ بێالیەنی و هەندێک 

بەرامبەرێکی  ئیسرائیل، گەر ڕۆڵ و  بۆ الیەنگیریی  جاریش 

لەو  نەیدەتوانی  ئیسرائیل  بووایە  مەیداندا  لە  پێچەوانە 

ئەو  پێویستیی  ئیسرائیل  بێت،  سەرکەوتوو  سیاسەتەیدا 

سەردانەکەی سەرۆک وەزیرانی هیندستان )ناریندا مۆدی( لـ
بۆ ئیسڕائیل، س���ەرکەوتنێکی بێ پێشینەی دیبلۆماسیی 
ئیس���ڕائیل بوو بە ش���ێوازێکی نوێی سیبلۆماس���ییەتی 
س���ێبەری هێمنی درێژ مەودا، کە لە بنەڕەتدا کار لەسەر 
بەدۆکیومێنتکردن���ی پەیوەندیی نێوان دەوڵەتان دەکات، 
ئەوەش لە ڕێگەی درووس���تکردنی تۆڕێکی ستراتیژی لە 
پەیوەندیی���ە کۆمەاڵیەتی و ئابووریی���ەکان و تەنانەت 
ئایدۆلۆژییەکان لەگەڵ بەش���ێکی بەرفراوان و هاوسەنگ 
لە هەردوو واڵتدا، کە چەقەکەی س���وودی دوو الیەنە بوو، 

یاخود تەنانەت بۆ یەکێک لە واڵتەکان لە بەرامبەر هەژموونی سیاس���یی الیەنێکی 
دیکەدا.

*د. عبیر عەبدولڕەحمان سابت
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دەوڵەتانەی قۆستۆتەوە بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی عەرەب 

لەگەڵ  ساڵ،  دەیان  ماوەی  بۆ  بەجێیهێشتووە  ئەفریقیا  لە 

کەوتنی ڕژێمەکەی قەزافیشدا لە لیبیا، کە ڕۆڵێکی بەرچاوی 

چەندین  کەوتنی  بۆشاییە،  ئەو  پڕکردنەوەی  لە  هەبوو 

کە  بیابان،  باشووری  لەنێویاندا  لەدوایدا،  ئەفریقیی  ڕژێمی 

لەالیەن لیبیاوە پشتیوانیی دەکرا، ئەمەش ڕێگەی بۆ ئیسرائیل 

خۆشکرد هەتاوەکو بەهێزەوە بەرەوڕووی بچێت و پشتیوانیی 

ڕژێمە نوێیەکان بکات، وەک دەوڵەتانی خۆرئاوا و ناوەڕاستی 

ئەفریقیا وەک بۆرکینا فاسۆ و گینیا بیسوا، و مالی و چاد، 

بەڵگەن لەسەر ئەوە، ئەو دەوڵەتانە و ڕژێمەکانیان پێش ساڵی 

2011 بە خۆیان واڵتەکانیانەوە پشتیوانییان لە دۆزی فەڵەستین 

دەکرد لە ناوەندە نێودەوڵەتییەکان، بەاڵم لەمڕۆدا دیمەنەکە 

لە هەڵوێستی  لەسەرئەوەی  نییە  بەڵگەیەک  گۆڕاوە و هیچ 

بۆرکینا فاسۆ، کە دەنگی دا دژ بە بڕیاری یۆنسکۆ تایبەت 

بۆشاییەی  ئەو  قودسدا.  لەناو حەرەمی  فەڵەستین  مافی  بە 

ناسراون  بێالیەن  بە  واڵتانەی  ئەو  و  ئەفریقیا  لە  عەرەب 

ئیسرائیلی  ئ��ارەزووی  بەڵکو  بەجێیهێشتووە،  ڕاب��ردوودا  لە 

کردۆتەوە بۆ گەمەکردن لەناو جیهانی عەرەبیدا، لە ڕێگەی 

چاوەڕوانی  کە  ئارامەکان،  و  سێبەر  دیبلۆماسییە  میکانیزمە 

بەرەو  تاریکییەوە  لە  دەرەوە  هاتنە  بۆ  سەدەیە  گرێبەستی 

ڕووناکی.

و  عەرەب  لەگەڵ  نەرمە  دیبلۆماسییەتە  ئەم  کە  ئیسرائیل 

ڕەگەزپەرستانەی  سیاسەتی  ناتوانێت  بەکاردەهێنێت،  فارسدا 

خۆی بشارێتەوە بەرامبەر مافەکانی گەلی فەڵەستین، مادام 

هەتاوەکو ئێستا پرسی فەڵەستین بەبێ چارەسەرێکی ئاشتییانە 

ماوەتەوە، هەموو ئەو هەواڵنەش، کە بێ پەراوایانە دەدرێن 

نەوەک  خۆی،  ئیسرائیل  پێگەی  جێکەوتکردنی  بۆ  لەپێناو 

ئەوەی  وەک  ئاشکرا،  و  ڕوون  هەڵوێستێکی  دەربڕینی 

ڕەتیکردەوە  کاتێک  ئەنجامیدا،  کوبا  لە  یونسکۆ  نێردراوی 

دەقیقەیەک لەگەڵ ئامادەبوواندا بۆ قوربانیانی کوشتارگەیەک، 

ئیسرائیل،  نوێنەری  داواکاریی  بۆ  بەدەنگەوەهاتنێک  وەک 

بەاڵم دوای دانیشتنەوەی ئامادەبووان گوتەیەکی پێشکەشکرد 

و داوای لە ئامادەبووان کرد دەقیقەیەک بۆ گیانی قوربانیانی 

ئیسرائیل لە فەڵەستین بووەستن، کە لە ماوەی نزیکەی حەفتا 

و  هۆڵەکە خرۆشا  بەجارێک  ئیدی  قوربانی،  بوونەتە  ساڵدا 

ماسکی  و  ڕاوەستان  لێداندا  چەپڵە  لەگەڵ  دیکە  جارێکی 

خۆی  خاکی  خاوەنی  وەک  فەڵەستین  و  کەوت  ئیسرائیل 

نیشاندرا.

بەگشتی ئیسرائیل وەک دەوڵەتێکی بێ شەرعییەت دەمێنێتەوە 

کە  ئەفسانەییە،  و  درۆ  مێژوویی  گێڕانەوەیەکی  خاوەنی  و 

قەوارەی خۆی لەسەر بونیادناوە، کە الیەنی فەڵەستینی دانی 

بەوەدا نەناوە، ڕەنگە ئیسرائیل الیەنگرەکانی لەدەستبدات و 

دۆستەکانی لێ ببن بە دوژمن و برای لێ ببێت بە نەیار بەاڵم 

ئەمە وەک دۆخێکی ناوازە دەمێنێتەوە و کاتییە، لەبەرئەوەی 

فەڵەستینییەکان دانی پێدا نانێن و پێی قایل نین و باوەڕیان 

بە بوونی ئیسرائیل نییە وەک دەوڵەتێکی زایۆنیستی.

*مامۆستای زانستە سیاسییەکان و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان.

سەرۆکی ئیرسائیل و سەرۆک وەزیرانی هیندستان
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حکومەتە نهێنییەکەی بیلدەر بێرگ

 جیهان بۆ بەرژەوەندی کێ 
هەڵدەسوڕێنێت؟

کەمال عوبەید

له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك
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لێرەدا قسە لەسەر ڕووداوەکانی پشتی پەردەی کۆنگرەی بیڵدربێرگ 

دەکەین، ئەو کۆمەڵەیەیە  بە نهێنیی جیهان بەڕێوەدەبەن، کە ناتوانین 

ڕێکخراوێکی  تەنانەت  یاخود  ئەنجومەنێک  یان  حکومەتێک  وەک 

سیاسییش تەماشای بکەین، بەجۆرێک هیچ هەیکەلێکی ڕێکخستنی 

کارگێڕیی نییە، هەربۆیە پێیدەگوترێت "گروپ" یاخود "یانەیەک"، ئەم 

گروپە سەرکردە سیاسییەکان و سەرمایەدارە نێودەوڵەتییەکان بەدوور 

لە چاوی خەڵکی کۆدەبنەوە لە بەهاری هەموو ساڵێکدا بۆئەوەی 

سیاسەتی جیهان دابنێن، ئەمەش بە گوتەی ئەو کەسانەی خاوەنی  

"تیۆری پیالنگێڕیین".

لە  و  کردۆتەوە  ئەلکترۆنیی  ماڵپەڕێکی  بێرگ  بێڵدر  کۆنگرەی 

بابەتی  و  بەشداربووان  ناوی  ڕاب���ردووەوە  س��ەدەی  نەوەدەکانی 

ئاستی  لە  نەیتوانیوە  ئەمە  بەاڵم  باودەکاتەوە،  تێدا  گفتوگۆکانی 

ئەو هێرشانە کەمبکاتەوە ،کە ئەو سااڵنەی دەکرێنە سەر سروشتی 

نهێنیئامێزی کۆنگرەکە، لەالیەن ئەو نەیارانەوە کە قسەکەی سەرۆکی 

پێشووی کوبا )فیدڵ کاسترۆ( سەبارەت بە بێڵدر بێرگ دەڵێنەوە، کاتێک 

ساڵی 2010 گووتبووی ئەو کۆنگرەیە حکومەتێکی نهێنییەوە جیهان 

لە بەرژەوەندیی خۆرئاوا بەڕێوەدەبات و بەرپرسە لە باوبوونەوەی 

جەنگ و هەژاری لەناو گەالندا.

بۆ  پیالنگێڕی  ڕاڤەی  تیۆری  لە  پشتگیری  کە  کۆنگرەکە،  نەیارانی 

ڕووداوەکان دەکەن، پێیان وایە بێڵدر بێرگ وەک سەکۆیەک وەهایە 

و ڕووداو و قەیرانەکانی جیهانی لێوە دەردەچێت، وەک دامەزراندنی 

هەردوو  یەکخستنی  و  یۆرۆ  دراوی  بەکارهێنانی  ئەوروپاو  یەکێتی 

ئەڵمانیا و داگیرکردنی عێراق و پالندانان بۆ ڕێککەوتننامەی بازرگانیی 

ئازادی ئەوروپا- ئەمه ریکا.

کۆنگرەی ئەمساڵ لە شاری واشنتۆن ئەنجامدرا، ئەویش لە سەرەتاکانی 

مانگی حوزەیراندا، کە تەنها چەند مەترێک لە مەکتەبی سەرۆکی 

ڕووبەڕووی  پرسەدا  لەم  کە  دوورە،  ترەمپ(�ەوە  )دۆناڵد  ئەمریکا 

شەپۆلێکی نوێ دەبێتەوە، چونکە سەرۆکە جێ مشتومڕەکەی ئەمریکا 

ڕووبەڕووی ئیدانەی ئەو تاکانە دەبێتەوە، کە بێگومان بۆچوونەکانیان 

گرنگیی خۆی هەیە.

بەپێی ڕاپۆڕتی سەرچاوە ڕۆژنامەوانییەکان، کۆنگرەی ئەمساڵ لەناو 

سەرەوەی  لە  بەڕێوەدەچێت،  ڕەشبینانەدا  کەشوهەوایەکی  جۆرە 

"ئیدارەی  نووسراون:  وشانە  ئەم  کۆنگرەکە  کارەکانی  ئەجێندای 

ترامپ، ڕاپۆرتی بەرەوپێشچوونی کارەکان"، کە ئەمەش بۆتە مایەی 

وروژاندنی پرسیار الی بەشێک لە ڕۆژنامە جیهانییەکان سەبارەت بە 

ناونیشانی کۆنگرەکە.

ناردنی  بە  هەستا  سپی  کۆشکی  ئ��ەوە،  بۆ  ئامادەکارییەک  وەک 

هەندێک لە گرنگترین سیمبولەکانی تیمەکەی ترامپ بۆ بەرگریی لە 

سەرۆکەکەیان: ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی )هێربەرت ماکماستەر(، 

وەزیری بازرگانی )ویلبەر ڕوس(، شارەزای نوێی ستراتیژی لە ئیدارەی 

ترامپ )کریس لیدڵ(. لە هەمان کاتدا بەشێک لە پسپۆڕانی کاروباری 

سیاسی چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کۆنگرەی ئەمساڵ پالنێک دابنرێت 

کە دواتر بە مەبەستی چەکدارکردنی ئۆکرانیا جێبەجێبکرێت و دراوە 

کاغەزییەکان ڕەتبکرێنەوە، لەگەڵ شکستهێنان بە دەرچوونی بەریتانیا 

لە یەکێتیی ئەوروپا، هەر لەو چوارچێوەیەدا مامۆستای ڕاگەیاندنی 

کۆنگرەکە  کە  پێیوایە  شتومبێرگەر(  )رۆدۆڵف  ئەڵمانی  کۆمەاڵیەتی 

بۆچی ئەم جیهانەمان پ���ڕە لە قەیران و جەنگ؟ ئایا ئەمە لـ
ئەنجام���ی کەڵەکەبوونی ڕووداوەکانی پێش���ووترە، یاخود 
دروستکراوێکی پرۆفیش���نااڵنەی تازەیە، بە دەستی الیەنە 
فەرمییەکان و نافەرمییەکان، کە داهێنەرن لە هەڵبەستنی 
پیالنگێڕی���ی و ناکۆکی���ی ب���ۆ واڵتانی دەستنیش���انکراو، 
هەتاوەکو ل���ەو ڕێگەیەوە ئەجێن���دای نهێنی ئەو الیەنانە 
جێبەجێبک���ەن، کە جیهان بەڕێوەدەب���ەن، ئەوەش بەپێی 
بەرژەوەندی و ئاڵوگۆڕی س���وودگەرایانەی س���ەرمایەداریی 
دڕن���ەی بەجیهانیبوو، کە هەرکاتێک هەس���تی بە قەیران 

کردبێت دەستی بە جوڵە کردووە بۆ هەڵگیرساندنی جەنگ لێرە و لەوێ.

کەمال عوبەید
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قورساییەک بۆ دامەزراوە نادیموکراسییەکان دادەنێت، گوزارشتیشە لە 

هەوڵێک بۆ کۆنترۆڵ و ئاڕاستەی تەواوەتی بەسەر گەالندا.

لە  پارێزگاریکردن  لە  بوو  بەردەوام  ئەمساڵیش  کە  بیڵدربێرگ،  لە 

خەسڵەتە نهێنییە جێ مشتومڕەکەی کۆنگرەکە- قەیرانە سیاسی و 

ئابوری و پێشهاتەکانی دیجیتاڵ میدیا. گفتوگۆی قەیرانەکانی ئۆکرانیاو 

ڕوسیاو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و قەرزەکانی یۆنان و ڕێککەوتننامەی 

ویالیەتە  و  ئەوروپا  لەنێوان  سەرمایەگوزاریی  و  ئازاد  بازرگانیی 

یەکگرتووەکانی ئەمریکادا، کە لەالیەن گروپە پیشەسازییە گەورەکانەوە 

پشتگیریی لێدەکرێت و ڕووبەڕووی بەرهەڵستی جەماوەریی ئەوروپی 

بوونەوە.

پرسەکانی بەرگریی و چەکدارکردن بە حەوت خاڵ گفتوگۆیان لەسەر 

کرا، لە کۆی 15 خاڵی پەیوەست بە سیاسەتی ئەمنییەوە، کۆنگرەکە 

جگە لەو بابەتانە باسی لە پرسی ئێران و چەکی کیمیایی و تیرۆر 

و ناتۆ و جەنگەکان و ئاسایش کرد. بانگەشەکردن بۆ ئەو کەلوپەلە 

سەربازییانەی کە کۆمپانیای ئێرباسی ئەوروپی بە سەرۆکایەتی )تۆماس 

ئەندرسن(، ڕاپۆرتە میدیاییەکان الی خۆیانەوە ئاماژەیان بە گرنگیپێدانی 

گوێهەڵخستن  سیستەمی  بە  دەدا  )سیمنس(  کۆمپانیای  سەرۆکی 

و  بەرهەمهێندرابوو  کۆمپانیاکایەوە  لەالیەن  کە  هەواڵگریی،  و 

ڕووبەڕووی بەرهەڵستی ببۆوە. هەروەها لە کۆنگرەکە دا ژمارەیەک 

لە پالندانەرانی داگیرکاریی ئەمریکا و شەڕەکانی لە عێراقدا ئامادە 

بوون، وەک فەرماندەی پێشووی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق ژەنەراڵ 

)دەیڤد پترایۆس(، کە لەو کۆنگرەکەدا بە سیفەتە نوێیەکەی بەشدار 

بوو وەک ڕاوێژکاری کۆمەڵەی )کەی. کەی. ئاڕ( بۆ دڵنیایی، لەگەڵ 

)ڕیچارد بێڵ(.

ناوخۆی  ئاسایشی  پرسەکانی  لەگەڵ فۆکەس خستنەسەر  هاوتەریب 

لە  پارێزگاریی  لەسەر  جەختیان  نەمسا  دەسەاڵتدارانی  کۆنگرەکە، 

ڕێگەی  لە  ئەویش  دەک��ردەوە،  کۆنگرەکە  دەورووب��ەری  ئاسایشی 

باوکردنەوەی 2100 پۆلیسەوە لە ناوچەی تەفلیس، هاوشان لەگەڵ 

)25 فڕۆکەی سەربازی( کە چاودێریی ناوچەکەیان دەکرد لە ئاسمانەوە.

ڕاپۆرتە میدیاییەکانی ئەڵمانیا ئاماژەیان بەوە داوە کە قەیرانی قەرزەکانی 

کۆنگرەکەدا  لەناو  مشتومڕانەی  لەو  هاوبەش  خاڵێکی  بۆتە  یۆنان، 

ئەنجامدران لەنێو لێپرسراوە ئابوورییە گەورەکاندا، لەنێویاندا سەرۆک 

)مارک  هۆڵەندییەکەی  هاوتا  و  میشاڵ(  )شارل  بەلجیکا  وەزیرانی 

روتی( و سەرۆکی پێنج بانکی گەورەی خۆرئاوایی، لە گرنگترینیان 

"سویچە"ی  ئەڵمانی  و "گۆڵدن ساکس"ی  ئەمریکی، لەگەڵ )لۆرانس 

بۆن( ڕاوێژکاری ئابوری سەرۆکی فەڕەنسا )فرانسوا هۆالند(.

لەسەر هەمان بابەت میدیای بەریتانی باس لەوە دەکات، کە بەپێی 

وەزیری  و  چین  سەفیرى  ئامادەبوونی  بە  کۆبوونەوەکان،  خشتەی 

بازرگانیی ئەمریکا و ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی و دوو ئەندامی 

پارێزگاری ویالیەتی ڤێرجینیا و دوو سەرۆکی  پیران و  ئەنجومەنی 

پێشووی ئاژانسی ناوەندیی هەواڵگریی ئەمه ریکا )سی. ئای. ئەی( و 

ژمارەیەک لە گەورە ڕاوێژکارانی ئەمریکا، لەنێویاندا سەرۆکی کۆمپانیا 

سەرۆکی  و  الیل  کار  گروپی  وەک  داراییەکانی  خزمەتگوزارییەکان 

کۆمپانیای گۆدگڵ، باس لە کاروبارەکانی چین دەکرێت.

کەسێک  هیچ  لێکەوتەکانی،  و  کۆنگرەکە  ئەنجامەکانی  دەرب��ارەی 

ناتوانێت بەبێ ڕێگەپێدانی لیژنەی تایبەت بەرەو کۆنگرەی بیڵدر بێرگ 

 دێڤید رۆکفلێر  هێرنی کراڤیس کارل بێڵدیت هێرنی کیسنجەر
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بڕوات، هەر ئەو لیژنەیە بڕیار لەسەر بانگهێشتکراوەکان دەدات بەپێی 

مەرجەکانی لیژنەکە،  کۆمەڵە زانیارییەش لە کتێبی )دانیال ستۆلین(

"چیرۆکی  ناوی  بە  کتێبەکەیدا  لە  وەرگیراون  ڕۆژنامەنووسەوە  ی 

ڕاستەقینەی گروپی بیڵدر بێرگ"، کە ساڵی 2007 باوبۆتەوە.

بە قسەی ستۆلین، کە ناتوانین لە بانگەشە و گوتەکانی دڵنیا ببینەوە، 

پێویستە لەسەر بانگهێشتکراوان هەریەکەیان خۆی بەتەنها بێت، بەبێ 

هاوسەرو هاوڕێکانیان، هیچ کەسێک لە پاسەوانی تایبەت و یاریدەدەر 

و ئەندامانی سی ئای ئەی بۆیان نییە بێنە ناو کۆنگرەکەوە، هیچ 

کامێک لە میوانەکانیش مافی لێدوان و گفتوگۆی ڕۆژنامەوانییان نییە 

و نابێت هیچ شتێکی ناو کۆبوونەوەکان ئاشکرا بکەن.

و  دەگرن  بیانی  کەسانی  هاتنی  لە  ڕێگە  خانەخوێیەکان  حکومەتە 

ئاسایشی گشتی بۆ ئامادەبووان دابیندەکەن، کە لە سێ بەش بەشێکیان 

لە کەسێتییە سیاسییەکانن، ئەوانی دیکەش لە کەرتەکانی پیشەسازی 

و دارایی و بزنس و پەیوەندییەکانن، دەنگۆی ئەوە هەیە ژمارەی 

بەشداربوانی کۆنگرەیەکی ئەم گروپە بگاتە نزیکەی 150-120 کەس، 

لەنێویاندا چەند کەسێکی نەگۆڕ هەن سااڵنە بەشدارن و ناگۆڕێم، لە 

نموونەی سەرمایەدارەکان و دەوڵەمەندەکان و بەڕێوەبەرانی بانکەکان 

و سەرۆکی کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان و بەرپرسانی پلەبااڵی ئەوروپا و 

ئەمریکای باکور.

سزادانی ترامپ پێش هەموو شتێک
گەورە  لە  کەسێتی  نزیکەی 130  کە  نهێنی،  بێڵدربێرگی  گروپی 

خۆی  سااڵنەی  کۆنگرەی  لەخۆدەگرێت،  جیهان  جێبەجێکارەکانی 

بە شێوەیەکی داخراو لە واشنتۆن دەبەستێت، تەوەری سەرەکی 

ئەمساڵ بریتییە لە سەرۆکایەتی دۆناڵد ترامپ، گروپەکە، کە 131 

ئەندامی سیاسی و نوێنەری بنەماڵەی ئەوروپی و شاهانە و کەسێتیی 

ناوی سەرۆکەکانی گروپی بێڵدر بێرگ
ساڵی سەرۆکایەتیپیشەناوی سەرۆکز
1954-1977شازادەی هۆڵەنداشازادە بێرنهارد1
1977-1980سەرۆک وەزیرانی بەریتانیائێریک دۆگالس هۆم2
1980-1986ڕاوێژکار و سەرۆکی ئەڵمانیاواڵتەر شیل3
1986-1989پارێزگاری بانکی ئینگلتەرائێریک رۆڵ4
1990-1998ئەمینداری گشتی ناتۆپیتەرکارینگتۆن5
1990-1998سەرۆکی لیژنەی ئەوروپیئیتیان داڤینیۆن6
2012- تائێستابزنسمانێکی فەڕەنسیهینری کریستایان7

 جۆرج ئۆزبۆرن رۆبێرت زولیک تیمۆسی کۆلینسجۆن ئێلکان



265

ژمارە )31-30( ئابی 2017

داهاتووی  لە  باس  ڕۆژ  چوار  بەدرێژایی  لەخۆدەگرێت،  جیهان 

ویالیەتە  و  گروپەکان  نێوان  پەیوەندییەکانی  و  ئەوروپا  یەکێتیی 

بەیاننامەیەکی  بەپێی  لەخۆدەگرێت،  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

بیهێڵینەوە،  تاریکیدا  لە  ئ��ەوەی  لەسەر  س��وورن  کە  گروپەکە، 

کۆنگرەی گروپەکە کە دەیان ساڵە بە نهێنی دەگیرێت، چەندین 

تیۆری پیالنگێڕیی نوێیان داڕشتووە بۆ جیهان. کۆنگرەی ئەمساڵ 

پێشووی  وەزیری  لەوانە  لەخۆگرتبوو،  دیاری  کەسێتیی  چەندین 

دەرەوەی ئەمریکا، هینری کەیسینجەر و ئەمینداری گشتی پەیمانی 

ئەمساڵ  )یانس ستوتڵنبێرگ(، کۆنگرەی  ئەتانتیک-ناتۆ  باکووری 

شوێنی دەرکەوتنی چەندین الیەنگری دۆناڵد ترامپ بوو، لەنێویاندا 

ئەنجومەنی کارگێڕی بێڵدر بێرگ
پۆستکەسێتی

بانکداری سویسری و سەرۆکی دویچە بانک، جێگری سەرۆکی کۆڕبەندی فاڤۆسجۆزێف ئەکرمان1

کلینتۆن، رۆجێر ئاڵتمان2 کیر و هیالری  پێشووی هەڵمەتی هەڵبژاردنی جۆن  ڕاوێژاکارى  و  ئەمریکی  بانکدارێکی 

بەڕێوەبەری بانکی وەبەرهێنانی کۆمپانیای ئەفەرکۆر.

سەرۆک وەزیری سۆسیالیستی پێشووی پورتوگال، سەرۆکی گەورەترین دامەزراوەی تەلەفزیۆنیی لە فرانسیسکۆ پینتۆ بلسماو3

پورتوگال

بانکدارێکی ئیتاڵی و سەرۆکی ئێستای کۆمپانیای تیلیکۆمی ئیتاڵیفران بێرنابی4

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای دڵنیایی فەڕەنسی "ئەکسا"هینری دی کاستری5

بەڕێوەبەری گروپی ڕاگەیاندن و پەخشی تەلەفزیۆنیی ئیسپانیاخوان لویس سربیان6

بانکدارێکی کەنەدی و سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆرنتۆ دۆمینیۆن بانکئیدمۆند کالرک7

جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی بەڕێوەبردنی کۆمپانیای توتنی ئەمریکی-بەریتانی و مۆرپارێزی گروپەکە کینیس کالرک8

و وەزیری دادی بەریتانی

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای کۆکا کۆالجۆرج دەیڤید9

ئێستای ئیتیان داڤینیۆن10 پێشووی سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپی، جێگری سەرۆکی  بەلجیکی، جێگری  بزنسمانێکی 

سویس تراکتیبڵ

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای نەوتی دانیمارکی دۆنگ بۆ وزە و گازئەندرێس ئاڵدۆپ11

بەڕێوەبەری کۆمپانیای ئێرباسvتۆماس ئەندەرز12

مامۆستای ئابووری لە زانکۆی الیدنی هۆڵەندا، ڕاوێژکاری زۆرێک لە کۆمپانیاکانی وەک گۆڵدمان ڤیکتۆر هالبرێستاد13

ساکس و دایملەر کرایسلەر

پارەدارێکی گەورەی ئەمریکی و هاوڤەشێکی سەرەکیی حزبی دیموکرات و یەکێک لە ئەندازیارانی جەیمس جۆنسۆن14

هەڵمەتی هەڵبژاردن و خۆپااڵوتنی باراک ئۆباما. جێگری بانکی برساوس بۆ وەبەرهێنان

باڵیۆزی پێشووی بەریتانیا لە واشنتۆن، جێگری سەرۆکی گروپی نەوتیی شاهانەی ڕۆیاڵ شیڵجۆن کیرەر15

سەرۆکی جێبەجێکاری ئەڵمانیی کۆمپانیای ئەلەمنیۆمی زەبەالحی ئەمریکیکالوس کالینفێڵد16

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای کوش، پێشەنگی کۆمپانیا تورکییەکانمستەفا کوش17

ژنە نووسەری ئابووری لە ڕۆژنامە و ڕادیۆکانی کەنەدە. توێژەر لە پەیمانگای هۆدسۆنی سەربازی. مارێ خۆسیە دروان18

ژنی شەشەمی هێنری کراڤیسە

بەڕێوەبەری پێشووی کاروباری جیهان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی جیسیکا  ماتیۆس19

ئەمریکا. بەڕێوەبەری گشتیی ئێستای دامەزراوەی کارنیگی

و تێری دی مۆنبریاڵ20 نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە  بۆ  فەڕەنسی  پەیمانگای  دامزرێنەری  بەڕێوەبەری  و  ئابووریناس 

کۆنگرەی جیهانی بۆ سیاسەت
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وەزیری بازرگانیی ئەمه ریکا )ویلبەر رۆس( و ڕاوێژکاری ئاسایشی 

ئەمە جگە  ماکماستەر(.  ڕایمۆند  )هێربەرت  ژەنەراڵ  نەتەوەیی 

لە )ئێریک شمیت(ی سەرۆکی کۆمپانیای "ئەلفابێت"  کە هەموو 

چاالکییەکانی "گۆگڵ"ی لەخۆگرتووە.

سااڵنە   1954 ساڵی  لە  دامەزراندنییەوە  ل��ەدوای  گروپەی  ئەو 

هیچ  کە  دا،  ئەوەی  هۆشداری  دەبەستێت،  خۆی  کۆبوونەوەی 

تۆمارکراوی  کۆنووسێکی  هیچ  و  نییە  دیاریکراو  ئەنجامێکی 

کۆبوونەوەکە نییە، هەروەک بڕیار لەسەر هیچ شتێک نادرێت و 

دەنگ لەسەر بەیاننامەیەک نادرێت بۆ پەیڕەوکردنی سیاسەتێک. 

بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکان تەرخانکرابوون بۆ پرسی ڕوسیا و 

چین و باوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی و جیهانگیری و شەڕی دژ 

بە زانیاری.

پاشخانی مێژویی بێڵدر بێرگ لە ڕووی زانیارییەوە
کۆنگرەی  یاخود   )Bilderberg Group( بێرگ  بێڵدر  گروپی 

سااڵنەی  کۆنگرەیەکی  بێرگ،  بێڵدر  یانەی  یاخود  بێڵدربێرگ 

دەکەن،  تێدا  بەشداری  کەس   100-150 نزیکەی  و  نافەرمییە 

بانکەکانی  و  بزنس  و  سیاسەت  پیاوانی  گەورە  لە  زۆرینەیان 

دیوارێکی  لەپشت  کۆنگرەکە  باسەکانی  قسەو  پێکدێن.  جیهان 

نهێنییەوە ئەنجامدەدرێن و تەوەری باسەکان ژمارەیەکی زۆر لە 

بابەتە جیهانییەکان دەگرێتەوە، لە بوارەکانی ئابوری و سەربازی 

و سیاسی.

دەستپێشخەریی  بە  ئەوەش  دام��ەزراوە،   1954 ساڵی  گروپەکە 

و  دەس��ەاڵت  خاوەن  و  جیهان  دەوڵەمەندەکانی  لە  ژمارەیەک 

هەژموونەکان. ناوی گروپەکە دەگەڕێتەوە بۆ هۆتێلی بێڵدربێرگ 

تێیدا یەکەم کۆبوونەوەی  لە گوندی ئۆستیربێرکی هۆڵەندا، کە 

گروپەکە لە ساڵی 1954دا بەسترا. ئەوروپییەکان سێیەکی ئەندامەکان 

پێکدەهێنن و ئەوانی دیکەش لە ویالیەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە 

ئەندامن.

یەکەم کۆبوونەوەی ساڵی 1954
دەوڵەتی   12 لە  کەسێتیی   70 نزیکەی  کۆبوونەوەدا  یەکەم  لە 

ئابووریناسی ئیتاڵی، کۆمیسیاری ئەوروپی، هاوبەش بووە لە دامەزراندنی کۆمەڵەی سبینیلی فیدڕالی ماریۆ مۆنتی21

ئەوروپا

 سەرۆکی پێشووی بەڕێوەبەرانی ئەنجومەنی نەرویجی، بەڕێوەبەری هێڵە ئاسمانییەکانی ئەسکەندەنافیائیگیڵ میکیڵبۆست22

جێگری سەرۆکی ڕۆژنامەی دی تزایتی ئەڵمانیماتیاس ناس23

گروپی جۆرما ئۆیال24 ئێستای  سەرۆکی  نۆکیا،  کۆمپانیای  پێشووی  جێبەجێکاری  سەرۆکی  فنلەندی،  بزنسمانێکی 

نەوتیی دۆچ شێڵ

کەسێتییە ڕیچارد پێرلێ25 لە  یەکێکە  ئەمریکا،  بەرگریی  وەزارەت��ی  ڕاوێژکاریی  ئەنجومەنی  پێشووی  سەرۆکی 

جێبەجێکارە سەرەکییەکان، نازناوی )شتراوسکی( وەرگرتووە، چونکە خۆی بە قوتابیی )لیۆ شتراوس( 

دەزانێت، کەسێکی دەستڕۆیشتووە لە نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکان

ژنە بزنسمانێکی ئەمریکییە، سەرۆکی جێبەجێکاری گروپی باوکردنەوە ئیندیگۆیەهێزەر ڕازیمان26

وەزیری دارایی پێشووی نەمسایە، پارێزگاری بانکی ناوەندییەڕۆدۆڵف شۆڵتن27

بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانییە،  بەڕێوەبەری پێشووی کۆمپانیای بریتیش پترۆڵیۆم. پیتەر ساندەرالند28

سەرۆکی ئێستای دامەزراوەی گۆڵدمان ساکسی نێودەوڵەتی. 

پەڕلەمانتاری پێشووی بەریتانیا سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای )سینگنتا(ی زەبەالح بۆ پیشەسازییە مارتین تایلۆر29

کیمیاییەکان و کشتوکاڵییەکان

سەرۆکی کۆمپانیایەکی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە  و سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای پایباڵە، پیتەر تیێڵ30

یەکێکە لە خاوەنە هاوبەشەکانی فەیسبووک

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای نۆڤارتیسی سویسری، کە گروپێکی بواری دەرمانی پزیشکییەدانیال ڤاسیال31

بانکدارێکی سویدییە، بەڕێوەبەری زۆرێک لە کۆمپانیا فرەنەتەوەکانەژاکۆب واڵنبێرگ32
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ئەوروپییەوە بەشدار بوون. کۆبوونەوەکە پێکهاتبوو لە زنجیرەیەک 

وانە و ماوەی 3 ڕۆژی خایاند و لە نزیک شاری ئارنهایمی هۆڵەندا 

بەسترا. لە مینەی کۆنگرەکە دا میوانەکان بەسەر دوو هۆتێلدا دابەش 

بووببوون، بەاڵم گفتوگۆکان لە بارەگای سەرەکیی ئەنجامدران و 

کاغەزی  لەسەر  بانگهێشتنامەکان  گروپەکەش.  ناوی  بووە  دواتر 

فەرمیی نووسرابوون و درووشمی کۆشکی سودیکی لەسەربوو.

کۆبوونەوەی سااڵنە
کۆبوونەوەی گروپەکە بە شێوەیەکی سااڵنە لە ئەوروپا دەبەسترێت، 

چوار ساڵ جارێکیش لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کەنەدا 

دەبەسترێت. کۆبوونەوەکە لە هەر جێگەیەک ببەسترێت هۆتێلەکە  

دەوردا  بە  توندی  ئەمنیی  پشتێنەیەکی  و  دەگیرێت  بەتەواوی 

بە  و  بەڕێوەدەچن  کارەکان  نهێنییەوە  بەوپەڕی  و  دەبەسترێت 

هەموو شێوەیەک نزیکبوونەوەی میدیاکان قەدەغەیە، هیچ بەیننامە 

ناکرێت. هەموو  ڕۆژنامەکان  بە  پێشکەش  داتایەکیش  زانیاری  و 

ئەندامێکى کۆبوونەوەکەش دەبێت سوێند بخوات، کە نهێنییەکان 

دەپارێزێت.

سەرچاوە:
 تۆڕی )النبا(

http://annabaa.org/arabic/strategicissues/11320

ئەندامانی شانە داخراوە نهێنییەکە
پۆستکەسێتی

سەرۆک وەزیرانی پێشووی سوید لە لیبراڵەکان، نێردراوی تایبەتی یەکێتی ئەوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکان کارڵ بلیدت1

لە بەڵکان، وەزیری ئێستای کارووباری دەرەوە

سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای دێر ستانداردی نەمساییئۆسکار بۆرنەر2

بەڕێوەبەری سندوقی وەبەرهێنانی ڕیبلۆدتیمۆتی کۆلینز3

سەرۆکی جێبەجێکاری گروپی کۆمپانیاکانی فیاتی ئیتاڵیجۆن ئیلکان4

ڕاوێژکاری ئابووریی پێشووی ڕۆناڵد ریگان،  ڕاوێژکاریی ئابووریی ئێستای باراک ئۆباما. هەروەها ڕاوێژکاری مارتن فیلدشتاین5

جۆرج بۆش بووە بۆ هەواڵگریی دەرەوە، وانەبێژە لە زانکۆی هارڤارد

ڕاوێژکاری پێشووی ئاسایشی نەتەوەیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە وەزارەتی دەرەوە، کەسێتییەکی تەوەرەیی هێنری کەیسنجەر6

لە کۆمەڵەی پیشەسازیی سەربازیی ئەمریکی، سەرۆکی ئێستای کۆمپانیای ڕاوێژکاریی کەیسینجەر ئاسۆشێتس

ڕاسپێردراوی ویالیەتە یکگرتووەکانی ئەمریکا، بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی دارایی سندوقی )K.K.R(، یەکێکە هێنری کراڤیس7

لە کەسە سەرەکییەکان بۆ کۆکردنەوەی پارە بۆ حزبی کۆمارییەکان

وەزیری پێشووی گواستنەوەی ئێرلەندا، کۆمیسیاری ئەوروپینیلی کرۆس8

دیبلۆماتکارێکی ئیسپانییە، ئەمینداری گشتیی سەرۆکایەتیی حکومەتە سۆسیالیستییەکەی خۆسێ لویس ساباتیرۆبێرناردینۆ لیۆن گرۆس9

باڵیۆزی کەنەدا بووە لە فرانک ماکینا10 ئەندامی پێشووی لیژنەی سەرپەرشتیاری دەزگای ئاسایشی هەواڵگری کەنەدایە، 

واشنتۆن، جێگری سەرۆکی بانکی تۆرنتۆ دۆمینیۆنە

شاژنی هۆڵەندایە و کچی شازادە بێرنهاردەبیاتریکس دێس پایس11

وەزیری دارایی بەریتانیا، یەکێکە لە نیۆکۆنزەرڤاتیڤەکانجۆرج ئۆزبۆرن12

ئابوریناسێکی ئەمریکییە، بەڕێوەبەری چاپخانەو دەزگای تۆستارەڕۆبەرت پریچارد13
کۆنترین ئەندامی گروپی شانە داخراوەکەی بێڵدربێرگەدەیڤد ڕۆکفلەر14

ماوەی 10 ساڵ سەرۆکی بانکی نێودەوڵەتی بووە، ئێستا بەڕێوەبەری کۆمپانیای ڕاوێژکاریی وۆڵفنسۆنجەیمس وۆڵفنسۆن15

دیبلۆماتکارێکی ئەمریکییە، نێردەی پێشووی بازرگانیی ئەمریکی بووە، سەرۆکی ئێستای بانکی نێودەوڵەتییەڕۆبەرت زولیک16
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په یامی ڕووداوه كانی فه نزوێال

مادۆرۆ هه رگیز نابێته  چاڤێز

له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك
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قەیرانی سوپا

تۆمارەکان ناوی چەندین کەسایەتی سەربازییان لەخۆگرتووە، کە 

لە بەشێک لە زیندانەکانی فەنزوێالدا دەستگیرکراون، هەروەها 

نزیکەی 30 سەربازیش دەستگیرکراون، لەبەرئەوەی لە خزمەتی 

 40 نزیکەی  بەجێهێشتووە،  خۆیان  جێگەی  و  هەاڵتوون  خۆیان 

سەربازیش بە هۆکاری یاخیبوون و خیانەت و گوێڕایەڵ نەبوونی 

جگە  ئەمە  ڕاب��ردووەوە،  نیسانی  مانگی  دوای  لە  فەرمانەکان 

دەستگیرکراوەکانی  سەربازە  ئاڕاستەی  دزیکردن  تۆمەتی  لەوەی 

دیکە کراوە.

کەرەستە  کەمیی  گ��ی��رۆدەی  فەنزوێلی  ه��اواڵت��ی  ملیۆنان 

واڵتەکەشی  ئابورییەی  قەیرانە  ئەو  بەهۆی  خۆراکییەکانن، 

گرتۆتەوە، ئاستی هەاڵوسان بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزبۆتەوە. 

بەپێی پلەبەندیی ناو هێزە چەکدارەکانی ئاستی هەرەنزمی موچەی 

سەربازێکی فەنزوێلیی دەگاتە )12.50 دۆالر( لە مانگێکدا، ئەمەش 

سوپا  ئەندامانی  ڕەشدا.  بازاڕی  لە  دراوگۆڕینەوە  نرخی  بەپێی 

ناڕاستەوخۆ نیگەرانن لە نزمیی موچە و خراپیی  بە شێوەیەکی 

ئەمنییەکان  لێپرسراوە  لە  بەشێکیش  خواردنیان.  و  ژیان  باری 

سەرەتای  لە  کێشاوە  واڵتدا  بەسەر  باڵی  دۆخەی  لەو  نیگەرانن 

خۆپیشاندانەکانەوە پێش زیاتر لە سێ مانگ.

سەرەتای ئەم کێشانەی ناو سوپا دەگەڕێتەوە بۆ کۆتاییەکانی مانگی 

حوزەیران. کاتێک ئەفسەرێکی هەڵگەڕاوە بە فڕۆکە هێرشیکردە 

سەر دادگای بااڵی فەنزوێال. پاش ڕووداوەکە سەرۆکی فەنزوێال 

)نیکۆالس مادۆرۆ( ڕایگەیاند کە فڕۆکەیەکی سەر بە پۆلیس دوو 

بۆمبی ئاڕاستەی بارەگای دادگای بااڵی کاراکاس کردووە، هاوکات 

ئەفسەری جێبەجێکاری هێرشەکەش ڕایگەیاند کە ئەمە سەرەتای 

لە  مادۆرۆ  هەروەها  واڵت.  سیستمی  ڕووخانی  بۆ  ڕاپەڕینێکە 

میانەی ڤیستیڤاڵێکدا بەبۆنەی ڕۆژی ڕۆژنامەوانییەوە لە کۆشکی 

"میرافۆرلیس"ی سەرۆکایەتی لە کاراکاس ڕایگەیاند "هەموو هێزە 

چەکدارەکان خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشییەوە بۆ بەرگریکردن لە 

سیستمی گشتیی. بە خێرایی دەستمانگرت بەسەر ئەو فڕۆکەیەو 

سەرجەم ئەو کەسانەی بەشداربوون لەم کردەوە تیرۆریستییەدا".

هەروەها سەرۆک ڕایگەیاند کە یەکێک لە بۆمبەکان تەقیوەتەوە 

هیچ  بە  ئاماژە  ئەوەی  بەبێ  نەتەقیوەتەوە،  دیکەیان  ئەوی  و 

ئەو  ک��ردەوە  لەوە  جەختیشی  بکات،  برینداربوون  حاڵەتێکی 

ئەوەشی  س��ەرۆک  ب��ووە.  فەنزوێال  پۆلیسی  بە  سەر  فڕۆکەیە 

کۆشکی  لەناو  میوان  لە  پێشوازیکردن  ئاهەنگێکی  کە  ڕاگەیاند، 

سەرۆکایەتیدا بەڕێوەچووە، هەربۆیە دوور نەبوو کە کارەساتێکی 

سەرۆکایەتی  کۆشکی  دوای  فڕۆکەکە  بخوڵقێنن.  گەورە  مرۆیی 

دا  داد  و  ناوخۆ  وەزارەت��ی  هەردوو  بەسەر  دەکات  بۆمبباران 

دەفڕێت. سەرۆک مادۆرۆ الیخۆیەوە ژەنەڕاڵ )تۆریس(ی تۆمەتبار 

کرد بە ئامادەکاریی بۆ جێبەجێکردنی کودەتایەک لە دژی، بەاڵم 

ژەنەراڵ تۆرێس ئیدانەی هێرشە شێتانەکەی کرد بۆسەر بارەگاکانی 

کرد، هاوکات قسەکانی  توندوتیژیی  ڕاگرتنی  داوای  و  دەوڵەت 

فڕۆکەوانەکە  ناوی  کە  ڕایگەیاند  و  بەدرۆخستەوە  سەرۆکیشی 

بریتیبووە کە )پیدرۆ پیرێز( نەک )ئۆسکار پیرێز(، کە فڕۆکەکەی 

ڕفاندووە و هێرشی پێکردۆتە سەر دادگای بااڵ.

)پیرێز( کە ئەفسەرە لە دەزگای لێکۆڵینەوە زانستیی و تاوانکارییەکان 

کە  وەرگرتووە،  تایبەتی  ڕاهێنای  پێشتر  فەنزوێال،  پۆلیسی  لە 

یەکێک لەو ڕاهێنانانە لێخوڕی فڕۆکە بووە، پێش جێبەجێکردنی 

تێیدا  باوکردەوە،  ڕەنگ  و  دەنگ  ببە  گوتارێکی  هێرشەکەش 

مەدەنییە  و  پۆلیس  سوپاو  ئەندامانی  "هاوپەیمانێتیی  ناوی  بە 

و  مادۆرۆ  سەرۆک  لە  داوای  گوتارەکەیدا  لەو  بێالیەنەکانەوە"، 

حکومەتەکەی کرد هەڵبژاردنی گشتی ئەنجامبدەن.

 –  350" نووسرابوو  لەسەر  درووشمێکی  گەورەیی  بە  فڕۆکەکە 

ئازادی"، وەک ئاماژەیەک بۆ ماددەی 350ی دەستووری فەنزوێال 

به پێی ئاژانس���ی ڕۆیتەرز لە سەرەتای خۆپیش���اندان و ناڕایەتییەکانەوە هەتاوەکو لـ
ئێس���تا 123 س���ەربازی هێزە چەکدارەکانی فەنزوێال دەس���تگیرکراون، ئەوەش بە 
تۆمەتی ناپاکی و مانگرتن و دزی و هەڵهاتن لە خزمەتی سەربازیی. ڕۆیتەرز بەپێی 
بەڵگەنامە س���ەربازییەکانی کە دەستیکەوتوون ئەوەی ئاش���کراکردووە کە لیستی 
دەستگیرکراوەکان چەندین ئەفسەر لەخۆدەگرێت، ئەمە جگە لە چەندین سەرباز لە 

پلەکانی خوارەوەی هێزە زەمینیی و دەریاییەکان و پاسەوانی نیشتیمانی.
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نەنێ  دەسەاڵتدا  بە  دان  دەدات  هاوواڵتیان  بە  ئەوە  مافی  کە 

ئەگەر بەها و پڕەنسیپ و زەمانەتە دیموکراسییەکان و مافەکانی 

مرۆڤی جێبەجێنەکرد.

لەنێو ئەم کێشەیەدا سەرۆک مادۆرۆ هەڕەشی پەنابردنە بەر چەکی 

کرد بۆ بەرگریی لە حکومەتە سۆسیالیستییەکەی، کاتێک لە میانەی 

"ئەگەر  ڕایگەیاند  پایتەخت  کاراکاسی  لە  الیەنگرانیدا  ڕێپێوانێکی 

فەنزوێال بکەوێتە دۆخێکی پڕ لە ئاژاوە و فەوزا و توندوتیژییەوە 

و شۆڕشی پۆلیڤاری بەرەو لەناوچوون بڕوات، ئەوا ئێمە پەنا بۆ 

بە  ئەگەر  نەشاردەوە  ئەوەشی  شەڕ دەبەین". هەروەها مادۆرۆ 

دەنگ ئەوەیان بۆ نەکرێت، ئەوا بە چەک ئەنجامی دەدەین".

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  لەوە دەکات ویالیەتە  باس  مادۆرۆ، کە 

دەیەوێت کودەتای لەدژ رێکبخات، هەوڵی ئەنجامدانی هەڵبژاردن 

کۆمەڵەی  دروستکردنی  مەبەستی  بە  تەمووزدا  30ی  لە  دەدات 

دامەزراندن، بەاڵم نەیارەکانی مادۆرۆ ئەم هەوڵە بە هەنگاوێک 

باسی  ڕاگەیاندن  وەزیری  بەاڵم  دەبینن.  دیکتاتۆرییەت  بەرەو 

لەوەکرد ڕووداوی فڕۆکەکە کاریگەریی ناکاتە سەر ئامادەکارییەکان 

لەم  دامەزراندن.  کۆمەڵەی  گرێدانی  و  دەنگدان  ئەنجامدانی  بۆ 

کابریلیس(  )هنریک  فەنزوێال  ئۆپۆزسیۆنی  سەرکردەی  ساتەدا 

ڕایگەیاند کە بارەگای پەڕلەمان، بە ئەندامەکانیشییەوە، ڕووبەڕووی 

گەمارۆ بۆتەوە لەالیەن گروپە چەکدارەکانی سەر بە مادۆرۆوە. 

گەمارۆکە 5 کاتژمێری خایاند، پێش ئەوەی ئەندام پەڕلەمانەکان و 

ڕۆژنامەنووسەکان بینای پەڕلەمان جێبهێڵن لە درەنگانێکی شەودا.

باڵەخانەی  چواردەوری  مادۆرۆ  سەرۆک  الیەنگرانی  دواتر  ڕۆژی 

پەڕلەمانیان گرت، کە ڕۆژی پێشتر لەالیەن ئۆپۆزسیۆنەوە دەستی 

بەسەرداگیرابوو، لەو دەمەی ئەندامانی پەڕلەمان کۆبوونەوەیەکی 

نائاساییان گرێدابوو بە بۆنەی ڕۆژی سەربەخۆییەوە. دەیان کەس 

کە  سوورەوە،  جلوبەرگی  پۆشینی  بە  و  بەستراو  دەموچاوی  بە 

ڕەنگی پارتی سۆسیالیستی فەرمانڕەوایە، باخچەکانی پەڕلەمان و 

هەندێک جێگەی دیکەیان گرتبوو، ئەمەش دۆخێکی پڕ لە ئاژاوەی 

لەناو باڵەخانەکەدا دروستکردبوو.

واڵتدا،  لەناو  پشێویی  و  ئ��اژاوە  لە  ڕێگرتن  بۆ  هەوڵێک  وەک 

سەرۆکی فەنزوێال )نیکۆالس مادۆرۆ( ئاستی هەرە نزمی موچەکانی 

نرخی  بەپێی  مانگێکدا،  لە  دۆالر(   12.5( بۆ  زیادکرد  واڵتی 

دراوگۆڕینەوە لەناو بازاڕی ڕەشدا. بەاڵم بە تەماشاکردنی دابەزینی 

پۆلیڤیا  مانگانەی  نزمی  هەرە  ئاستی  نیشتیمانی،  دراوی  بەهای 

دابەزیوە.  بەهاکەی  ئەمریکیدا  دۆالری  لەچاو   )17%( ڕێژەی  بە 

بەپێی داتاکانی بۆرسەی فەنزوێال، نرخی دراوگۆڕینەوە لە دوای 

هەڵبژاردنی مادۆرۆوە لە نیسانی ساڵی 2013 بە ڕێژەی )99.7%( 

بەرزبۆتەوە، ئەمەش لەناو ئەو قەیرانە داراییەی کاریگەریی خۆی 

لەسەر ملیۆنان کەس بەجێهێشتووە. مادۆرۆ بۆرسەکارەکانی بازاڕی 

تۆمەتبارکرد بە دەستکاریکردنی نرخەکانی دراوگۆڕینەوە.

سه رچاوه : 
ئاژانسی ڕۆیته رز

مادۆرۆ لە شوێنگرتنەوەی چاڤێز شکستی هێنا
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فرەڕوویی لە سیاسەتی ڕۆدریگۆ دوتێرتێ

توندوتیژی و تاوان و چاکسازییەکان
 لە فلیپین

فرانسوا گۆشەی

لە فارسییەوە: سعد زمناکۆیی
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 س���اڵی 2016 گەواهی���دەری ڕۆدریگۆ دوتێرتێ بوو لە بوونی بە س���ەرۆک کۆماری لـ
فلیپین. سیاس���ەتی ڕۆدریگۆ لە دژی مادە هۆش���بەرەکان و ئەنجامدانی تاوان، کە 
بووەهۆی گیان لەدەستدانی هەزاران کەس، بەخێرایی سەرنجی میدیا جیهانییەکانی 
بەالی خۆیدا ڕاکێشا. بەاڵم جیاواز لەوەش، پیاوە بەهێزە تازەکارەکەی مانێال، چەندین 

چاکسازیی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و ڕامیاری خستە بواری جێبەجێکردنەوە.

 ڕۆدریگۆ دوتێرتێ سەرۆک کۆماری فلیپین، کە هەڵبژاردنی وەک 

سەرۆک لە بنەڕەتدا پشت ئەستورە بەو ڕێبازی بەرەنگاربوونەوەیەی 

دوچاری  دەک��ات،  پیادەی  گەندەڵی  و  ناسەقامگیری  لەبەرامبەر 

جەنگێکی دژوار و بێ پێشینە بووەتەوە لەدژی ماددە هۆشبەرەکان. 

ئەم هەڵمەتە، کە ناسراوە بە )تفەنگی دوو لوولە(، لە سەرەتای 

مانگی حەوتی 2016ەوە تا مانگی یەکی 2017 بووەتە هۆی مردنی 

زیاتر لە 7000 کەس و 35 کارمەندی دەزگا ئەمنییەکان. بەگوێرەی 

لە  کە  لەوانەی  کەس   3000 نزیکەی  ئەمنییەکان،  دەزگا  لێدوانی 

مادە  لەگەڵ  سەروکاریان  کوژراون،  ئەمنییەکان  چاالکییە  ئەنجامی 

هۆشبەرەکاندا هەبووە. 4049 کەسی دیکەش، کە تێکەڵەیەک بوون  

لە پۆلیس و سەربازانی پێشوو و جارجارە کۆمۆنیستەکان و موسوڵمانە 

دەسەاڵتدارەکان  گروپە  دەستی  قوربانیی  پێشوو،  شۆڕشگێڕەکانی 

بوون کە بەبێ دادگاییکردن لەسێدارەیان دەدان. بە درێژایی ئەم 

ماوەیە، هێزە ئەمنییەکان 40182 چاالکیی سەربازیان ئەنجامداوە، 

ماڵیان  ملیۆن   6 لە  زیاتر  و  قۆڵبەستکردووە  کەسیان   44070

پشکنیووە. 1،6 ملیۆن کەسیتر کە 940 هەزاریان لە بەکارهێنەرانی 

مادە هۆشبەرەکان و 75 هەزاریشیان قاچاخچی بوون، بە شێوەی 

ئارەزوومەندانە خۆیان بەدەستەوەداوە.

ئایا واڵت ئالوودەی دەردی کوشندەی ماددە هۆشبەرەکان بووە؟ ئەمە 

پرسیارێکە کە وەاڵمدانەوەی ئاسان نییە. جەنابی دوتێرتێ کە خۆی 

بە ئەدۆڵف هیتلەر بەراورد دەکرد، قسەی بۆ )3 ملیۆن ئالودەبووی 

ماددەی هۆشبەر( دەکرد کە )بە کفت کردنیان ئەم زیاتر دەگەشایەوە( 

– هەرچەندە دواتر پۆزشی بۆ هێنانەوە. کۆتا لێکۆڵینەوەی ئاژانسی 

حکومی )فەرمانگەی ماددە هۆشبەرە مەترسیدارەکان( ئاماژە بەوە 

دەکات کە 4.8 ملیۆن هاوواڵتیی فلیپینی کە تەمەنیان لە نێوان 10 

بۆ 69 ساڵیدایە، بەالیەنی کەمەوە یەک جار لە ژیانیاندا ماددەی 

هۆشبەریان بەکارهێناوە، ئەمە لەکاتێکدا کە 1.8 ملیۆن لەوانە کە 

ئالوودەبوو هەژمار  بە  کۆمەڵگا،  بەشەی  ئەم  )2,3%( ی  دەکاتە 

بەکارهێناوە.  هۆشبەریان  ماددەی  بەردەوامی  بە  چونکە  دەکرێن 

وەک زۆرترین ماددەی بەکارهێنراو، حەشیش لە پلەی یەکەمدایە و 

مێتامفێتامینیش بە پلەی دووەم دێت کە ئەمەی دووهەمیان لەناو 

خەڵکدا بە سەرەگا ناوزەد دەکرێت.

چەسپاندنی  مەترسییەکانی  وەبیرهێنانەوەی  ڕۆدریگۆ  جەنابی 

بەگرنگ  هۆشبەرەکانی  م��اددە  لەگەڵ  هاوئاهەنگ  سیاسەتێکی 

سەرۆک  وەک  دەستبەکاربوونی  دوای  ماوەیەک  دوتێرتێ  زانی. 

کۆمار، لیستێک ناوی بۆ ڕای گشتی ڕاگەیاند کە بریتیبوو لەناوی 

سیاسەتمەدارانی ناوخۆیی و دادوەران و کارمەندانی پۆلیس و دەزگا 

ئەمنییەکان و بازرگانان و ...هتد. کە بە پاڵپشتیی کردنی قاچاخچیانی 

ماددە هۆشبەرەکان بۆ بەرژەوەندیی خۆیان تۆمەتبار کرابوون. بەاڵم 

هیچکام لەم کەسانە ڕووبەڕووی لێپێچینەوەی یاسایی نەبوونەتەوە 

بێجگە لە )ڕۆاڵندۆ ئێسپنەوزا( کە سەرۆکی شارەوانی ئاڵبوێرا بوو 

لە پارێزگای )لیتەی( کە پاش ئەوەی قۆڵبەستکرا، لەالیەن پۆلیسەوە 

لە بەندیخانە کوژرا.

کۆمەاڵیەتی  ب��ارودۆخ��ی  وێستگەی  تێڕوانینەکانی  بەپێی 

هەشتی  مانگی  لە  کە  کۆمەاڵیەتییە  لێکۆڵینەوەی  )دامەزراوەیەکی 

فلیپینە  بە واڵتی  تایبەت  ساڵی  1985دا دامەزرا، دامەزراوەیەکی 

نزیکەی  دوای  بازرگانیەوە(،  مامەڵەی  لە  دوورە  و  و سەربەخۆیە 

)%85( توندوتیژیە،  هەڵمەتی  ئەم  ئەنجامدانی  لە  مانگ  شەش 

خۆیان  خۆشحاڵی  دەکرد  دۆخەکە  بۆ  هەڵسەنگاندیان  ئەوانەی  ی 

تەنانەت  )88%(ی��ان  و  دەردەب��ڕی،  هەڵمەتەکە  دەرئەنجامی  بۆ 

بڕوایان وابوو کە قاچاخچێتی کردن بە ماددە هۆشبەرەکانەوە لە 

ناوچەکانیان بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەمیکردووە. 94%ی گەندەڵکاران 

تێڕوانینیان لەبارەوە کراوە، بەاڵم لەوە گرنگتر دەستگیرکردنیانە بە 

ئەوەی  لەترسی  78%یان  ئەوەش  ڕاستەوخۆ. سەرەڕای  شێوەیەکی 

خۆیان یاخود دارودەستەکەیان بەر شااڵوی لەسێدارەدانی هاواڵتیان 

بکەون تۆقیون.

ناڕەزایەتیەکان و  نیگەرانیەکانی خەڵک لەگەڵ ئەو زیادبوونەی لە 

لەالیەن  و  دەبینرێت  مرۆڤدا  مافەکانی  پێشێلکردنی  و  ناهەمواری 

نەتەوە یەکگرتووەکان و یەکێتیی ئەوروپا و والیەتە یەکگرتووەکانی 

مافەکانی  چاودێری  یاخود  ناحکومییەکان  ڕێکخراوە  و  ئەمریکا 
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لە  هەندێک  ه��ەرزوو  ڕەنگدەداتەوە.  دەکرێن،  بەیان  مرۆڤەوە 

ماجیسترادۆ  )لەیال  وەک  حکومەت  ئۆپۆزسیۆنەکانی  کەسایەتییە 

بە هەڵدانەوەی  کرد  دەستیان  تریالن(  )ئەنتۆنیۆ  دلیما( و سیناتۆر 

بڕگە و بابەتەکانی ئەم پالنە کە بەم کارەیان ژیانی خۆیانیان دەخستە 

مەترسیەوە. خاتوو دلیما و سەرۆک کۆمار ئێستا ئیتر سەردەمانێکە 

بەڕێوەبەری  ئەوکات  دلیما  کە  2009وە  ساڵی  لە  دەناسن،  یەکتر 

کۆمسیۆنی مافەکانی مرۆڤ بوو، سەبارەت بە چاالکیەکانی چاودێران 

داڤاو  شاری  تاوانبارانی  زۆرینەی  کوشتنی  لە  بوون  بەرپرس  کە 

سەرۆک  کە  لەکاتێکدا  ئەمە  دەکۆڵییەوە،  میندەناو،  دورگەی  لە 

ئەوکات  میندەناوی  شارەوانیی  سەرۆکی  )دوتێرتێ(  ئێستا  کۆماری 

بوو. دەسگیرکردنی لەیال دلیما لە 25ی مانگی دووی ساڵی 2017 

بە  ماددە هۆشبەرەکان،  قاچاخچیەکی  وەک  دەرکەوتنی  بەتۆمەتی 

تۆڵەسەندنەوەی دوتێرتێ لەو خانمە وەسف دەکرێت.

لە الیەکی دیکەوە کڵێسای کاسۆلیکی یەکێکیتر بوو لەوانەی دژایەتی 

سەرۆک  کە  کارانەیە  ئەو  هەموو  دژی  چونکە  دەکرد  دوتێرتێیان 

کۆمار دوتێرتێ بەڵێنی جێبەجێکردنی داون: بەیاسایی کردنی تەاڵق 

)جیابوونەوە( کە تاساڵی 1957 ڕێگەپێدراو بوو، دابینکردنی بودجەی 

هاوڕەگەزبازانیش.  بۆ  تەنانەت  و  خێزان  ڕێکخستنی  بۆ  تایبەت 

بەشێوەیەکی گشتی، بەرنامەی پیاوانی کڵێسا بریتیە لە بەدواداچوون 

و  دەوڵ��ەت  دەزگاکانی  توندوتیژیی  شێوازی  ئاشکراکردنی  بۆ 

ئارەزوویان بۆ گەڕاندنەوە و بەیاسایی کردنی سزای لەسێدارەدان و 

ڕەمیکردنی قاچاخچیانی ماددە هۆشبەرەکان؛ ئەو یاسایەی کە مانگی 

سێ ی ساڵی 2017 پەڕلەمان پەسەندی کرد بەاڵم ئەنجومەنی پیران 

کە پێدەچێت لەدژی یاساکە بوەستێتەوە هێشتا پەسەندی نەکردووە.

نزیک  و  مرۆڤ  لەمافەکانی  داکۆکیکار  ناحکومیەکانی  ڕێکخراوە 

ئەمە  بێدەنگیان هەڵبژارد،  فلیپین، سەرەتا  کۆمۆنیستی  لە حیزبی 

کابینەی  زۆرەملێیی  سیاسەتی  بەگژداچوونەوەی  لە  کە  لەکاتێکدایە 

پێشوودا ڕۆڵی زۆر کاریگەریان گێڕابوو. لەڕاستیدا حیزبی کۆمۆنیست 

و دەوڵەتی فلیپیین بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی پارتیزانیی نێوانیان 

کە نزیکەی 40 ساڵە بەردەوامیی هەیە، ڕێککەوتنێکیان واژۆ کرد 

شکا،  ئاگربەستەکە  کە  کاتێک  بەاڵم  ئاگربەست.  ڕاگەیاندنی  بۆ 

ناڕەزایەتیەکان وردەوردە ڕەنگدانەوەی زیاتریان بەخۆوە بینی.

رۆدریگۆ دۆتێرتی هەڵمەتێکی بەرباڵوی بۆ قەاڵچۆکردنی مادە هۆشبەرەکان دەستپێکردۆ
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شەڕکردن لە دژی ماددەی هۆشبەر، کاریگەرییەکی ئەوتۆی نەرێنی لە 

پیادەکردنی کۆمەڵێک چاکسازیی ڕیشەیی نییە. یەکێک لە بەڵێنەکانی 

هەڵمەتی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار بریتیبوو لە بەپیشەسازیکردنی 

هەناردەکردنی  بە  پەیوەستە  زۆر  بەڕێژەیەکی  ئەمەش  کە  واڵت، 

شتومەکی سەرەتایی و هاوردەکردنی کەلوپەلی دروستکراو. فلیپین 

بەهۆی دەوڵەمەندییەوە لە بواری سەرچاوە کانزاییە سروشتییەکانی، 

مس،  زێڕ،  بەرهەمهێنەرەکانی  واڵتە  گەورەترین  لە  یەکێک  بە 

لە  ئاسیا.  ئاسیا  کیشوەری  لە  دادەنرێت  کرۆم  و  قورقوشم  زیو، 

نیکڵی  هەناردەکردنی  ئیندۆنیزیا  واڵتی  کاتێک  2014ەوە،  ساڵی 

قەدەغەکرد، فلیپین بووە بە یەکەم واڵتی بەرهەمهێنەری ئەم کانزایە 

لەسەر ئاستی جیهان. بەاڵم هەروەک چۆن )بنیاد ئیبۆن( ئاماژەی 

پێکردووە، 70%ی کانزای بەرهەمهێنراوی ئەم واڵتە بەبێ ئەوەی 

هیچ ئاڵوگۆڕێکی بازرگانی پێوەبکرێت، بۆ واڵتانێک هەناردەدەکرێت 

فلیپین  هەناردەی  تەواوکراوەکانیان  شتومەکە  بەرامبەردا  لە  کە 

دەکەن. جەنابی سەرۆک کۆمار لە تاوتوێی دامەزراندنی زنجیرەیەکی 

ژێرزەویەوە  کانزایی  م��ەوادی  دەرهێنانی  لە  کە  پیشەسازیدایە 

شتومەکە  بەرهەمهێنانی  تا  دەبێت  ب��ەردەوام  و  دەستپێدەکات 

کۆتاییەکان.

سەرۆک کۆمار لەخۆی ڕادەبینێت کە هەڵگری ئااڵی بەپیشەسازیکردنی 

واڵتە بێت و لەهەمان کاتیشتدا خوازیارە کە ژینگەپارێزێکی وەک 

سەرچاوە  و  ژینگە  وەزی��ری  بە  بکات  لۆپێز(  پاز  )ڕێجینا  خاتوو 

ئەندامی  لۆپێز  خاتوو  کە  لەکاتێکدایە  ئەمە  واڵت.  سروشتیەکانی 

خاوەنی  و  فلیپینە  دەوڵەمەندەکانی  هەرە  خانەوادە  لە  یەکێک 

هەردوو کەناڵی تەلەفیزیۆنیی "ABS-CBN"�ە و هەرگیز ئارەزووی 

خۆی بۆ ڕاگرتنی هەرجۆرە چاالکیەکی دەرهێنانی کانزای ژێرزەوی 

هەشت  ماوەی  لە  لۆپێز  وەزارەتەکەی  لەڕاستیدا  نەشاردووەتەوە. 

مانگدا، چەندین لێکۆڵینەوە و بەدواداچوونی بۆ ڕێژەی کاریگەرییە 

کە  ئەنجامداوە،  ژینگە  لەسەر  کانزایی  چاالکیی  نەرێنیەکانی 

ڕوانگەیەشەوە،  لەو  لێبکرێت.  نکۆڵی  ناتوانرێت  ئەنجامەکانیان 

لەو  دەرک��رد  کانگای   23 داخستنی  فەرمانی  لۆپێز  وەزارەتەکەی 

ژێرزەوی  کرۆمی  دەرهێنانی  خەریکی  زۆربەیان  کە  کانگایەی   41

پەسەندکراو،  کاردنی  بەڵێننامەی   311 کۆی  لە  هەروەها  بوون، 

ڕاگەیاندنی  لەچاوەڕوانی  دەبێت  هەڵوەشاندەوە.  بەڵێننامەی   75

بڕیارگەلێکی دیکەشدا بین؛ سەرۆک کۆمار ئەوەشی ڕایگەیاندووە کە 

فلیپین لەتوانایدایە بەبێ پیشەسازی کانزا بەڕێوەبچێت، ئەو بڕوای 

وایە وەها پێشەسازییەک بەهرە و تواناکانی تاک لەناودەبات، ژینگە 

پیسدەکات، سروشتی جوان دەشێوێنێت و لەکۆتایشدا بۆ ئابووریی 

واڵت هاوکارێکی باش نییە. بەپێی خەماندنەکانی دوتێرتێ، ئەگەر 

بێت و فلیپین واز لە پیشەسازیی کانزا بهێنێت ئەوا سااڵنە 1،3 ملیار 

یۆرۆ لە داهاتی واڵت کەمدەکات.

ئایا سەرۆک کۆمارو خاتوو لۆپێز لە توانایاندایە لە بەرامبەر فشاری 

چوارچێوەی  لە  کە  بەچەشنێک  بوەستن،  کانزاکارەکان  کۆمپانیا 

کۆمەڵێک  ڕێکبخرێت؟  فلیپیندا  کانزاکاریی  ژووری  بەرنامەی 

کە  ک��ارەوەن  ئەم  ئیدارەدانی  پشت  لە  ناسراو  و  بەهێز  خێزانی 

تێیاندا زۆرێک لە هاوپەیمانە سەرەکییەکانی سەرۆک کۆمار بوونیان 

ژوری  ناوی سەرۆکی  دەتوانین  ئەم هاوپەیمانانەدا  لەنێوان  هەیە. 

کە سەرۆک  بهێنین،  ڕۆموالدێز(  )بنیامین  بەڕێز  فلیپین  کانزاکاریی 

ئەمساڵ  کۆتاییهاتنی  پێش  تا  وەزارەتێکی  کردنەوەی  بەڵێنی  کۆمار 

پۆستی  بۆ   2016 پێنجی  مانگی  هەڵنەبژێردراوی  کاندیدی  پێداوە. 

وەک  پۆستێک  پڕکردنەوەی  بۆ  ناچارە  کۆمار،  سەرۆک  جێگری 

وەزیر، ساڵێک چاوەڕێ بکات. ئەمە بەجۆرێک کە خاتوو )ئیمێڵدا 

ساڵی -1965 لە  مارکۆس(  )فێردیناند  دیکتاتۆر  بێوەژنی  مارکۆس( 

)بۆنگبۆنگ(ە.  واتە  فێردیناند  پێشووی  سیناتۆری  دایکی  وە   1986

لەسەروو ئەمەشەوە، میدیا سەرەکییەکانی واڵت لەژێر دەستی ئەم 

خێزانانەدا بەڕێوە دەبرێن. بۆ نمونە، هەر ئەم بنیامین ڕۆمواڵدێزە 

لەگەڵ خاتوو )ساندی پرێیتۆ-ڕۆمواڵدێز( خاوەنی یەکێک لە ڕۆژنامە 

فلیپین(،  ڕۆژانەی  )لێکۆڵەری  بەناوی  واڵت  بەناوبانگەکانی  هەرە 

هاوسەرگیری کردووە.

سەرچاوە:
لۆمۆند دیپلۆماتیک-فارسی

کڵێس���ای کاس���ۆلیکی دژایەتی دوتێرت���ی دەکات، 

چونک���ە دژی هەم���وو ئەو کارانەیە کە س���ەرۆک 

کۆمار  بەڵێنی جێبەجێکردنی داون: بەیاس���ایی 

کردن���ی تەاڵق )جیابوونەوە( کە تاس���اڵی 1957 

ڕێگەپێدراو بوو، دابینکردنی بودجەی تایبەت بۆ 

ڕێکخستنی خێزان و تەنانەت بۆ هاوڕەگەزبازانیش
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دروستكردنی ناوچه  ئارامه كان
دووباره  داڕشتنه وه ی نه خشه ی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست

له  نێوان ئه مه ریكا – ڕوسیا

ئیمان زه هران 

له  عه ره بییه وه : زانست سەباح
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گوتاری ژێر لێوانه ی ترامپ و جموجووڵه  گریمانه ییه كانی بۆ دووباره  دروستكردنه وه ی لـ
دۆخێكی ئه مه ریكایی ده ستگه یش���توو به  هه موو ڕوداوه كانی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست، 
فۆڕمێكی نوێی له  هاوش���ێوه ی فۆڕمی )پاش���ه گه ردانی دروستكراو(ی عێراق تایبه ت 
به  س���ه رده می جۆرج بوش���ی كوڕو كۆندۆلی���زا ڕایس وه زی���ری ده ره وه ی ئه و كاتی 
ئه مه ریكای سه پاندووه ، به اڵم جیاوازییه كه  زیاتر به ده رده كه وێت، سه ره ڕای لێكچوونی 
نێوان سیاس���ه ته كان و پاڵنه ره كان له  ڕووی سه پاندنی ده س���ه اڵت و هه ژموونه وه. 
به اڵم فۆڕمی كارلێككردنی جیاوازه  به هۆی جیاوازی ش���ێوازی دووباره  پێكهێنانه وه ی 
هاوپه یمانه  پاڵپشته كان بۆ ستراتیژی نوێی ئه مه ریكا له  ته واوی ناوچه كه دا، سه ره ڕای 
ئه وه ی له  قۆناغی كۆتایی ماوه ی سه رۆكایه تی ئۆباما به ره و ده رچوون له  چوارچێوه ی 
ملمالنێكانی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست هه نگاوی نا به ره و تێكه ڵبوونی له گه ڵ سیاسه ته  
ئابورییه كانی ئاسیادا، به اڵم بوونی س���ه رۆكی تازه  هه ڵبژێردراوی ئه مه ریكا )دۆناڵد 
ترامپ( له  ترۆپكی سیاسه ته كانی ئه مه ریكا هه مووانی شڵه ژاند سه باره ت به  ڕێڕه وی 
نوێی سیاس���ه تی ده ره وه ی ئه مه ریكا، كه  پێش���تر ئاماده كراوه ، ئه وه تا ده بینین كه  
نه خشه یه ك له  جۆرو فۆڕمێكی تر هاتۆته  ئاراوه ، كه  به گوێره ی ئه جێندایه كی ئابوری 

به  سیمایه كی ده مارگیری ئاماده سازی بۆ ده كرێت. 

نایه   پێی  سوریا  قه یرانی  ئه وه ی  دوای  یه كسه ر  به رامبه ردا،  له  

كرایه وه و  فۆرمه ڵه   ناوچه كه دا  له   ڕوسیا  ڕۆڵی  شه شه میه وه   ساڵی 

به   توندی  ڕوداوی  و  گۆڕانكاری  زنجیره یه ك  2016دا  ساڵی  له  

دوای خۆیدا هێنا. پاشان فالدیمێر پۆتین كه ڵكی له م گۆڕانكارییانه  

له   تازه   سیاسی  ڕێڕه وێكی  دروستكردنی  ئاراسته ی  به ره و  بینی 

به ره و  مۆسكۆ  سوریایه .  قه ڵغانه كه ی  كه   ناوه ڕاستدا،  خۆرهه اڵتی 

ئه ستانه  به ڕێكه وت، پاشان ده ستی كرد به  كێبڕكێ كردنی ڕێڕه وی 

بتوانێت النیكه م  دانوستانه كانی ژنێڤ، له  هه وڵدانێكدا بۆ ئه وه ی 

سه قفێك بۆ ده رئه نجامه كانی دابنێت له  چوارچێوه ی دیدگای ڕوسیا 

بۆ ده رهاویشته و پێوه یستییه كانی دۆزینه وه ی چاره سه ر بۆ ڕه وشی 

سوریا. 

له  ژنێڤ بۆ ئه ستانه : ئه جێندای ڕكابه ر یان ته واوكارو گۆڕاو؟ 

دانوستان و وتوێژه كانی ژنێڤ به  گشتی بووه  خاڵێكی ده ستپێكی 

ساڵی  له   دانوستانه كان  به یاننامه ی  ده ق��ی  له   چونكه   سیاسی، 

یان  پێكهێنانی ده سته یه كی حوكم  له سه ر  پێداگری ده كات  2012دا 

و  ئۆپۆزسیۆن  به ره ی  سوریاو  ڕژێمی  له   گواستنه وه   پێكهاته یه كی 

الیه نه  سه ربه خۆكان، به  مه رجێك هه موو ده سه اڵته  ته نفیزییه كانی 

هه بێت بۆ سه ركردایه تی كردنی قۆناغی گواستنه وه  له  سوریا، به اڵم 

ئه م ڕێڕه وه  ڕوبه ڕوی شڵه ژان و له رزینێكی گه وره  بۆوه ، سه ره ڕای 

ده ستێوه ردانی ڕوسیا له  شه ڕی سوریا له  دوای 30 ئه یلولی ساڵی 

2015. ئه م ده ستێوه ردانه ی مۆسكۆ ئاراسته یه كی سیاسی به رجه سته  

ئه نجامه كانی  ئه وه ی  بۆ  خستیه ڕوو  ڤیه ننا  له   مۆسكۆ  كه   كرد، 

ده ستێوه ردانه  سه ربازییه كانی له  سوریا بچنێته وه  و خۆشی بپارێزێت 

ئۆپۆزسیۆنی  به ره و زۆنگاوێك كه  هاوپه مانه كانی  له  هه ڵخلیسكان 

سوریا هه وڵی بۆ ده ده ن. 

له  پاڵ شكستهێنانی هه وڵه كانی ڕوسیا – ئه مه ریكا له  به رهه مهێنانی 

)2254(ی  ژم��اره   ب��ڕی��اری  كردنی  جێبه جێ  بۆ  ڕێككه وتنێك 

بیرۆكه ی  ده ستبه رداری  ڕوسیا  نێوده وڵه تی،  ئاسایشی  ئه نجومه نی 

كاركردنی هاوبه ش له گه ڵ واشنتۆن بوو، ده ستی كرد به  گرتنه به ری 

به   ملمالنێكه   چاره سه ركردنی  بۆ  هه رێمیی  نزیكیی  ئاراسته یه كی 

سه ركردایه تی خۆی، له مه شدا سودی له  شلوشاوی ئیداره ی سه رۆك 

باراك ئۆباما بینی له  ماوه ی چه ند مانگی دوایی ده سه اڵته كه ی وه ك 

سه رۆك ئه مه ریكا، ئه وه شی كه  زیاتر هه ڵوێستی الواز كرد بریتی 

بوو له  پابه ند نه بوونی پێنتاگۆن به و ڕێككه وتنه ی كه  جۆن كیری، 

له    2016 ئه یلولی  9ی  له   ئه مه ریكا  ده ره وه ی  پێشووی  وه زیری 

مۆسكۆ پێی گه یشت بۆ هه ماهه نگی له  ڕووی سه ربازی و ئه منی له  

نێوان هه ردوو سوپای ڕوسی و ئه مه ریكی له  قه یرانی سوریا له  دژی 

ڕێكخراوی داعش و به ره ی نوسره  )فه تحولشام(، ئۆباماش پشتیوانی 

لێكرد، وه ك هه نگاوێك به  ئاراسته ی جێبه جێ كردنی ڕێككه وتنی 

ئاگربه ست و هاریكاریكردن بۆ چاره سه ركردنی قه یرانی سوریا.  
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هه نگاوه  به رجه سته  هه رێمییه كان بۆ زه مینه خۆشكردن 
به ره و ئه ستانه 

پۆتین(  )ڤالدیمێر  ڕوسیا  سه رۆكی  كه ڵكوه رگرتنی  ڕووی  له  

به ره و گۆڕینی ژینگه ی هه رێمایه تی، كه  له  گۆڕینی هه ڵوێستی 

گومانه كان  گه شه سه ندنی  له گه ڵ  هاوكات  ده ركه وت  توركیادا 

هێزه   له   ئه مه ریكا  چشتیوانی  ئامانجه كانی  به   سه باره ت 

و  ئێران  لێكنزیكبوونه وه ی  سوریاو  باكوری  كوردییه كانی 

ئه م  بووه .  به رجه سته   ڕوسیا  هه ڵوێستی  له گه ڵ  یه كگرتنی 

لێوه   ئه ستانه یان  به ره و  ڕێڕه وی  به رجه سته بووانه   كه ره سته  

به رهه م هات، كه  تێیدا توركیا گه ره نتی دا به  به شداریكردنی 

پێدانی  گه ره نتی  به رامبه ر  له   ئۆپۆزسیۆن  پێكهاته كانی  هێزو 

به   پابه ندكردنی  سوریاو  ڕژێمی  به شداریكردنی  به   ڕوسیا 

مه رجه كانی ڕێككه وتن و ئاگربه ست، ئێرانیش چووه  پاڵی، بۆ 

ئه وه ی خۆی بپارێزێت له  بینینی ڕۆڵێكی تێكده رانه  سه باره ت 

ده ركردنی  ڕێككه وتنی  نێوانیشیاندا  له   سوریا،  قه یرانی  به  

ئۆرپۆزسیۆن له  حه ڵه ب و ڕێككه وتنی ئاگربه ست و دانپێدانانی 

به   ئێران  كه   ئۆپۆزسیۆنه ی  ئه و  گروپه كانی  هێزو  به   ڕوسیا 

هێزی "تیرۆریستی" ده یانداته  قه ڵه م. 

شیاوی باسكردنه  مۆسكۆ قه باره ی كه ڵكوه رگرتنی له و هه نگاوو 

به   ده ك��ات  گه وره تر  نێوده وڵه تییانه   و  هه رێمی  كه ره سته  

به   لكاندنی  پێش  ئه ستانه   ئه جێندای  گه وره كردنی  مه به ستی 

ڕێككه وتنی چوارقۆڵی ژنێڤ، ئه مه ش له  ڕێگه ی: 

دوای  له   سوریا  ئۆپۆزسیۆنی  مه یدانی  ڕۆڵی  الوازبوونی   .1

له ده ستدانی حه ڵه ب، 

2. خواستی ڕژێمی ئه سه د ئێران له  به رده وامبوونی ڕێگه چاره ی 

سه ربازی. 

چڕكردنه وه ی  به   ترامپ  ئیداره ی  وه رگرتنی  ئاراسته    .3

هه وڵه كانی بۆ درێژه كێشانی شه ڕ له  دژی ڕێكخراوی داعش. 

فشار خستنه  سه ر  به ره و  توركیا  ئه وله ویه ته كانی  گۆڕانی   .4

چاره سه ر  بۆ  كه   پێشنیاره ی  به و  ڕاویبوونی  به   ئۆپۆزسیۆن 

ده رب��اره ی  ژنێڤ  ڕێككه وتنی  به   گه یشتن  پێش  دای��ن��اوه ، 

)ده ستور، حكومه تی یه كێتی نیشتمانی، هه ڵبژاردنه كان(.

ئارامه كان"، پالنی ئه مه ریكایه  بۆ دابه شكردنی سوریا  "ناوچه  

یان هه نگاوێك به ره و دروستكردنی هاوسه نگی؟ 

دوای  له   و  سه رۆكایه تی  هه ڵبژاردنی  هه ڵمه تی  كاتی  له  

دانانی به  سه رۆكی نوێی ئه مه ریكا، ترامپ بانگه شه ی كرد بۆ 

په نابه رو  حه وانه وه ی  بۆ  فڕین  دژه   ناوچه كانی  دروستكردنی 

ئاواره كانی سوریا وه ك ئه ڵته رناتیڤێك تاوه كو ڕێگه یان پێبدرێت 

بچنه  ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا. ترامپ ئیداره ی ئۆبامای 

به  شكستخواردن تۆمه تبار كرد له  ڕووی پشكنینی ئه و په نابه ره  

ئایا  كه   بزانرێت  تاوه كو  ئه مه ریكاوه   ناو  ده چنه   سورییانه ی 

هیچ په یوه ندییان به  هێزو گروپه  توندڕه وه كانه وه  هه یه  یان 

نا. له سه ر ئه م بنه مایه ڕوانینی  ترامپ بۆ ناوچه  ئارامه كان له  

سوریا وه ك ئامرازێك لێی ده ڕوانرێت بۆ سنوردانان له به رده م 

كۆچكردنی سورییه كان به ره و ئه مه ریكاو ده وڵه تانی ئه وروپاو 

ناوچه كانی دیكه ی جیهان. 

ناوچه  ئارامه كان دروست ده كرێت له  پێناو پراستنی كۆمه ڵێك 

ئه وه ش  بكه ن،  خۆیان  له   پارێزگاری  ناتوانن  كه   خه ڵك، 

ده بێت،  نێوده وڵه تی  ئاسایشی  ئه نجومه نی  بڕیاری  به پێی 

ڕاده سپێردرێن  ده وڵ��ه ت  دوو  یان  ده وڵه تێك  له مه ش  جگه  

پێناو  له   هێز  به كارهێنانی  به   بڕیاره كه   كردنی  جێبه جێ  بۆ 

ده سته به ركردنی كاری مرۆیی له  ڕێگه ی دروستكردنی ڕێڕه وه  

پارێزراوه كان بۆ پارێزگاری كردن له  هاواڵتیان سڤیل، ئه مه ش 

لیژنه ی مافه كانی  برێارێك كه  له سه ر ڕاسپارده ی  به  گوێره ی 

ئه نجومه نی  له   مرۆڤ  مافه كانی  ئه نجومه نی  به   سه ر  مرۆڤ 

په یوه ندییه   مێژووی  له   سوریا  دۆخی  ده رده چێت.  ئاسایش 

نێوده وڵه تییه كاندا یه كه م حاڵه ت نییه ، به ڵكو پێشتریش نه ته وه  

یه كگرتوه كان له  چه ند ده وڵه تێكی تر له ژێر چه تری پاراستنی 

هاواڵتیانی سڤیل و پاراستنی مافه كانی مرۆڤ و پارێزگاریكردن 

به ده نگه وه   مرۆیی  یارمه تی  پێشكه شكردنی  و  كه مینه كان  له  

هاتووه  و ده ستێوه ردانی كردووه .    

له  پاڵ شكستهێنانی هه وڵه كانی ڕوسیا – ئه مه ریكا 

له  به رهه مهێنانی ڕێككه وتنێك بۆ جێبه جێ كردنی 

بڕیاری ژم���اره  )2254(ی ئه نجومه نی ئاسایش���ی 

نێوده وڵه ت���ی، ڕوس���یا ده س���تبه رداری بیرۆك���ه ی 

كاركردن���ی هاوب���ه ش له گه ڵ واش���نتۆن ب���وو،  بۆ 

چاره سه ركردنی ملمالنێكه  به  سه ركردایه تی خۆی
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ڕه هه نده  ستراتیژییه كانی ناوچه  ئارامه كان له  سوریا 
هێزه كانی  سوریاوه ،  شۆڕشی  سه ره تاكانی  ڕوداوه   دوای  له  

ناوچه یه كی  دروستكردنی چه ند  بۆ  كرد  بانگه شه یان  ئۆپۆزسیۆن 

ئارام و پارێزراو له  سوریا، پاشان له  نۆڤه مبه ری 2011دا چه ندین 

خۆپیشاندان ده ستی پێكرد، كه  به  "هه ینی قه ده غه كردنی فڕین 

له   تر  ملیۆنی  ناڕه زایه تیه كی  ئه وه   دوای  ناسراوه ،  داوامانه " 

یپێكرد.  ده ستی  دابڕاو"  ناوچه ی  "هه ینی  ناوی  به    2012 ساڵی 

ده رهاویشته  نه رێنی و خراپه كانی لێكتر دابڕان و دووركه وتنه وه ی 

هه ڕه شه كانی  س��ه ره ڕای  سوریا،  ئۆپۆزسیۆنی  و  ڕژێ��م  نێوان 

ڕێكخراوی داعش و ئه نجامه  نه رێنییه كانی پشت هه ڵگرتنی چه ك 

له الیه ن هێزو تاقمه  جۆراوجۆره كانه وه  له  باكورو باشوری سوریا، 

تایبه تی  به   كرد،  زیاتر  ئارامه كانی  ناوچه   دروستكردنی  گرنگی 

له گه ڵ هه وڵدانی كورده كانی سوریا بۆ جیابوونه وه  و دامه زراندنی 

توركیا،  سوریاو  نێوان  سنوری  له سه ر  سه ربه خۆ  قه واره یه كی 

سه ره ڕای ئه و رێكاره  مرۆیی و ئاسایشییانه ی، كه  ئه و بیرۆكه یه  

زیاتر ده سه پێنن له  چوارچێوه ی كۆمه ڵێك ئامانجی دیاریكراودا، 

وه ك: 

كه   سورییانه ی  په نابه ره   ئه و  بۆ  ئارام  په ناگه ی  دابینكردنی   -

له  ترسی بۆردومانی فڕۆكه كان و موشه كه كانی سكۆدو به رمیله  

باروته كان و چه كه  كیمیاوییه كانی ئه سه د هه اڵتوون. 

بتوانێت  ئ��ه وه ی  بۆ  سوریا  كاتی  حكومه تی  یارمه تیدانی   -

سوریادا  ناوخۆی  ڕووب��ه ری  زۆرترین  له   خزمه تگوزارییه كانی 

پێشكه ش به  خه ڵك بكات.

و  شۆڕشگێڕه كان  بۆ  ئارام  په ناگه یه كی  بنكه و  دروستكردنی   -

ده ست  له   ئه وانه ی  و  مه ده نییه كان  سه ربازو  له   هه ڵگه ڕاوه كان 

بۆ حه وانه وه و  یارمه تیدانیان  سته می ڕژێم هه اڵتوون، هه روه ها 

ڕێكخراوه   ڕێگه ی  له   پێداویستییه كان  و  خۆراك  به ده ستهێنانی 

كۆمه ڵی  ڕێكخراوه كانی  و  خێرخوازییه كان  كۆمه ڵه   و  مرۆییه كان 

مه ده نییه وه .

- یارمه تیدانی گروپ و هێزه  شۆڕشگێڕه كان بۆ گردبوونه وه  له ژێر 

ئامانجه كانی  كه   نیشتمانی،  سه ربازی  دامه زراوه ی  یه ك  چه تری 

ڕوون و دیار بێت و یارمه تیده ر بێت له  ئه نجامدانی دانوستان 

له گه ڵ ڕژێمی به شار ئه سه د له  پێناو وه ستاندنی ڕشتنی خوێنی 

سورییه كان.    

سه رچاوه : 
ناوه ندی عه ره بی بۆ توێژینه وه و لێكۆڵینه وه كان

http://www.acrseg.org/40461

ئەمریکا هەوڵدەدات ناوچەیەکی ئارام لە باکوری خۆرهەاڵتی سوریا دامبەزرێنێت
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ڕاگەیاندنییەوە لە ساڵی 2013، ئەو پڕۆژەیەی سەرۆکی  لە دوای 

میانەی  لە  ئۆراسیایە  یەکانگیرکردنی  ئامانجەکەی  کە  چین 

تریلیۆنێک  نزیکەی  بەهاکەی  کە  زەبەالحەوە  سەرمایەگوزارییەکی 

چینەوە  لە  کە  بنەڕەتییدا  بناغەیەکی  لەناو  ئەمه ریکییە،  دۆالری 

باشوری  بۆ  دەبێتەوە  درێژ  هاوکات  ئەوروپا،  بۆ  دەبێتەوە  درێژ 

پالنی  بە  پڕۆژەیە  ئەم  ئەفریقیا،  خۆرهەاڵتی  ئاسیاو  خۆرهەاڵتی 

دانانی  بۆ  هەوڵەکانی  لە  جگە  ناوبراوە،  چین  لە  نوێ  مارشاڵی 

چاودێرانی  لە  هەندێک  وەک  ناوچەکە.  بۆ  گەورە  ستراتیژێکی 

پینگ  جین  شی  هەوڵەکانی  لە  بەشێکە  وایە  پێیان  کۆڕبەندەکە 

بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییەی بەهۆی وازهێنانی ئیدارەی ترامپ 

لە ڕێککەوتننامەی هاوبەشیی بازرگانیی زەریای ئارامەوە هاتۆتەوە 

ئاراوە، کە پێشتر باراک ئۆباما بڕیاری لەسەردابوو.

بناغە  توانایدایە  لە  چین  خواستەکەی  لە  پڕ  دەستپێشخەرییە 

بنەڕەتییەکە بەردەستبخات لە ڕێگەی خێرا و هێڵی ئاسنین و هێڵی 

بۆری و وێستگەی بەرهەمهێنانی وزە لە واڵتە هەژارەکان. هەروەها 

لە هاندانی کۆمپانیا چینییەکان  بریتییە  ئامانجێکی دیکەی  پالنەکە 

ئاسنینەکان.  لە ڕێگەکان و هێلە  بۆ زیادکردنی وەبەرهێنانەکانیان 

هەروها ئەم پشتێنەیە تۆڕێکی زەبەالحی ڕێگەی خێرا و هێڵی ئاسن 

لە ئاسیای ناوەڕاست لەخۆدەگرێت، لەو دەمەی ڕێگا ئاماژەیە بۆ 

زنجیرەیەک ڕێگەی دەریایی و وشکانیی لەنێوان ئاسیا و ئەوروپادا.

شانازی  بە  هەستی  وەهادا  پڕۆژەیەکی  بەرامبەر  لە  پۆلۆ  مارکۆ 

دەکرد. ئەگەر چین یەدەگە داراییە زیادەکانی خۆی بۆ بونیادنانی 

توندوتۆڵکردنەوەی  و  بەهێزکردن  و  هەژارەکان  واڵتە  ژێرخانی 

بڵێین  دەمانتوانی  ئەوکات  بەکارهێنابا،  نێودەوڵەتی  بازرگانیی 

نییە کە  سوودێکی گەورەی جیهیانیی لێ دەبینین. گومان لەوەدا 

دابەشکردنەوەی  دووب��ارە  نین.  خێر  پاڵنەری  تەواو  پاڵنەرەکانی 

دەستهاتە زەبەالحەکانی چین لە دراوی بیانی، دوورە لە گەنجینەی 

سەرمایەگوزاریی  ب��ەرەو  نزم  داهاتی  هەمان  خ��اوەن  ئەمریکی 

ئەمە  بەجۆرێک  لۆژیکییە،  کارێکی  ژێرخاندا  پڕۆژەکانی  لە  بااڵتر 

وەرچەرخانی  لەگەڵ  چینیی.  کااڵی  بۆ  بازاڕێکی جێگرەوە  دەبێتە 

پێگەیشتنی  کە  هەرێمێک  چەند  بۆ  چین  بەپیشەسازیکردنی 

بازاڕی  لەگەڵ  ژێرخان  بنەڕەتییەکانی  بەستەرە  نەبێت،  ئاسان 

نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ پێداویستییە گەشەسەندنئامێزەکانی چین.

و  پشتێن  دەستپێشخەریی  کە  دەرکەوتووە  بۆ  ئەوەمان  ئایا  بەاڵم 

لەوەی  وەک  گشتییەکان  پەیوەندییە  مانۆڕەکانی  لە  یەکێکە  ڕێگا 

سەرمایەگوزارییەکی ڕاستەقینە بێت؟ بەپێی ڕۆژنامەی فایناشناڵ تایمز 

سەرمایەگوزاریی دەستپێشخەرییەکەی شی جین پینگ، کە ئەمەش 

گومانی دروستکردووە کە ئایا کۆمپانیا بازرگانییەکان پەیوەست دەبن 

بە مەرجەکانی حکومەتەوە. هەموو هەفتەیەک پێنج شەمەندەفەری 

شمەک هەڵگر لە چۆنگ چیانگەوە ڕوو لە ئەڵمانیا دەکەن، بەاڵم 

تەنها یەک شەمەدەفەریان دەگەڕێنەوە.

بۆ  لە چینەوە  گواستنەوەی وشکانیی  تێچوونی  ئێستاش  هەتاوەکو 

ئەوروپا، نیوەی تێچوونی بازرگانیی دەریاییە. بەپێی گوتەی "فایناشناڵ 

لە  گوزارشتە  "بەداخەوە  ڕێگا  و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  تایمز"، 

ڕوانگەیەکی سیاسیی بەرفراوان زیاتر لەوەی پالنێکی کردارەکیی بێت 

بۆ وەبەرهێنان". سەرەڕای ئەوەش بابەتەکە خاڵیی نییە لە مەترسیی 

قەرزەکان و قەرزە نەدراوەکانی پڕۆژەکان، پێویستە فیلێکی سپیی 

ئابووریی بیت، ڕەنگیشە ببێتە مایەی تێکدانی ملمالنێ ئەمنییەکانی 

لە ناوەڕاس���تی ئەمساڵدا س���ەرۆکی چین )شی جین پینگ( لـ
سەرۆکایەتیی کۆڕبەندی "پشتێنە و ڕێگا"ی لە پەکین وەرگرت، 
کە ڕێکخس���تنێکی گەورەی بۆ کرابوو. قس���ەو باسەکان بۆ 
ماوەی دوو ڕۆژ 29 سەرۆکی لەخۆی کۆکردبووەوە، لەنێویاندا 
س���ەرۆکی ڕوسیا ڤالدیمێر پۆتین، جگە لە 1200 نوێنەر لە 
زیاتر لە 100 واڵتەوە. س���ەرۆکی چین ئەم دەستپێشخەریی 
و کۆڕبەندەی بە "پڕۆژەی سەدە" ناوبردووە. ئەو 65 واڵتەی 
تێیدا بەشدارن سێیەکی گۆی زەوی پێکدەهێنن و نزیکەی 

4.5 ملیار مرۆڤ ژمارەی دانیشتوانیانە.
جۆزیف نای*
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ئەو پڕۆژانەی زیاتر لە سنوورێکی سیاسی دەبڕن. هیندستانیش زۆر 

دڵخۆش نییە بە بوونێکی گەورەتری چین لە زەریای هێمن، وەک 

ئەوەی ڕوسیا و تورکیا و ئێران هەوڵ بۆ جێبەجێکردنی ئەجێندای 

تایبەتی خۆیان دەدەن لە ئاسیای ناوەڕاست.

بەاڵم  لەئارادایە،  سەرنجڕاکێش  تاڕادەیەک  ڕوانگەیەکی  لەڕاستیدا 

ئایا وەک ستراتیژێکی گەورە سەرکەوتوو دەبێت؟ چین گرەو لەسەر 

گریمانەیەکی جیۆپۆلەتیکیی دێرین دەکات. پێش سەدەیەک لەئێستا 

بانگەشەی  ماکیندەر(  )هالفۆرد  بەریتانیی  ن��اوداری  تیۆریسێنی 

ئەوەی کرد کە هەر الیەنێک کۆنترۆڵی دورگەی ئۆراسیا بکات ئەوا 

کۆنترۆڵی جیهانیش دەکات. لەبەرامبەریشدا، ستراتیژییەتی ئەمریکا 

دەزانێت  باش  بە  جیۆپۆلەتیکییە  ڕوانگە  ئەو  درێژ  ماوەیەکی  بۆ 

کە ئەدمیراڵ )ئەلفرێد ماهان( لە سەدەی 19دا پێشکەشیکرد، کە 

جەخت لەسەر هێزی دەریایی و ڕووە ئاوییەکان دەکاتەوە.

کینان(  ف.  )جۆرج  دووەم��دا،  جیهانیی  جەنگی  کۆتاییەکانی  لە 

پەیڕەوی لە ڕێبازەکەی )ماهان( کرد بۆ بەرەوپێشبردنی ستراتیژییەتی 

جەنگی سارد، کە خۆی داینابوو و کاری لەسەر دەستبەسەرداگرتنی 

ویالیەتە  کە  دەکرد  ئەوەی  بانگەشەی  دەکرد،  سۆڤیەت  یەکێتیی 

ڕابگرێت  هاوسەنگییەک  دەتوانێت  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی 

لەنێوان هێزە جیهانییەکاندا، بەتایبەت ئەو هێزانەی پێشوازیی لە 

بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا دەکەن، ئەوەبوو هاوپەیمانێتیی لەگەڵ 

دورگەکانی بەریتانیا و ژاپۆن و نیمچە دورگەکانی ئەوروپای خۆرئاوا 

لە بەرەی ئۆراسیاوە بەست. هەتاوەکو ئێستاش کارەکانی هەردوو 

ئەم  درێژکراوەی  لەسەر  ئەمریکا  دەرەوەی  و  بەرگری  وەزارەتی 

پالنانە دەڕۆن، لەگەڵ گرنگیپێدانێکی کەمتر بە ئاسیای ناوەڕاست.

گۆڕانێکی گەورە لە سەردەمی ئینتەرنێتدا ڕوویداوە، بەاڵم هێشتا 

مەودا  ئەو  ئەوەی  وێڕای  هەیە،  گەورەی  گرنگییەکی  جیۆگرافیا 

سەدەی  لە  نەماوە.  بوونیان  هیچیان  باسکران  دوورییانەی  و 

نۆزدەیەمدا، زۆرێک لە کێبڕکێ جیۆپۆلەتیکییەکان لە دەوری پرسی 

"خۆرهەاڵت" دەسوڕانەوە، ئەم ملمالنێیەش خۆی لەوەدا دەبینییەوە 

ئیمپراتۆریەتی  جێگەی  کە  دەکات  ناوچەیە  ئەو  حکومی  کێ  کە 

عوسمانیی هەڵوەشاوە بوو. پڕۆژە ژێرخانییەکانی وەک هێڵی ئاسنی 

بەرلین-بەغداد، بوونە مایەی وروژاندنی دڕدۆنگیی لەنێوان واڵتە 

بڵێین لە ئێستادا پرسی ئۆراسیا هاتۆتە  ئایا دەتوانین  مەزنەکاندا. 

جێگەی ئەم ملمالنێیانە؟

لەگەڵ دەستپێشخەریی پشتێنە و رێگەدا، چین گرەو لەسەر ماکندەر 

و مارکۆ پۆلۆ دەکات. بەاڵم ڕێگەی وشکانیی ئاسیای ناوەڕاست ژیان 

دەگەڕێنێتەوە بۆ گەمە گەورەکەی سەدەی نۆزدە کە کێبڕکێکە لەسەر 

سەپاندنی هەژموون بوو، کە بریتانیا و ڕوسیا کارەکتەری سەرەکیی 

ئەم هەژموونە بوون، ئەمە جگە لە ئیمپراتۆریەتەکانی ڕابردووی 

وشکانییەی  ڕێگە  ئەو  کاتیشدا،  لە هەمان  تورکیا.  و  ئێران  وەک 

بە زەریای هێمندا تێدەپەڕێت کێبڕکێکانی چینی دەرخست لەگەڵ 

هیندستاندا، بەتایبەت لەگەڵ بەرزبوونەوەی نائارامییەکان سەبارەت 

بە بەندەرەکانی چین و ڕێگاکانی پاکستان.

لەسەر  گرەو  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  خۆیشییەوە  الی 

ماهان و کینان دەکات. ئاسیا خاوەنی تەرازویەکی هێزی تایبەت بە 

خۆیەتی، هیچ کام لە هیندستان و ژاپۆن و ڤێتنام بە هەژموونی 

چین ڕازی نابن. وەک بەشێک لە چارەسەریش تەماشای ئەمریکا 

لە  نییە  بریتی  گرتویەتیەبەر  ئەمریکا  ئەو سیاسەتەش کە  دەکەن. 

ئەمەش  گەواهی  ئ��ەوەی  چین-  بە  بەرگرتن  و  سنووردارکردن 

دەدات لێشاوی گەورەی بازرگانی و ژمارەیەکی زۆری خوێندکارانە 

لەنێوان واڵتەکاندا. بەاڵم کاتێک چینیش دێتە ناو گۆڕەپانی ناکۆکییە 

سەرمەستە  کە  دەریاییەکانیدا،  دراوسێ  لەگەڵ  هەرێمییەکانەوە 

بۆناو  پاڵیانبنێت  دەیەوێت  نیشتیمانیی،  مەزنێتیی  ڕوانگەی  بە 

لە  بریتییە  چین  سەرەکیی  کێشەی  ڕاستیدا  لە  ئەمریکا.  باوەشی 

ئامڕازەکانی  ئینتەرنێت و  لە سەردەمی  تەنانەت  "بەربەخۆگرتن". 

ماس میدیادا، هێشتا نەتەوەگەرایی چین گەلێک بەهێزە.

وەک هەندێ���ک لە چاودێرانی کۆڕبەندەکە پێیان 

وایە بەش���ێکە لە هەوڵەکانی شی جین پینگ بۆ 

پڕکردن���ەوەی ئەو بۆش���اییەی بەهۆی وازهێنانی 

ئی���دارەی ترامپ لە ڕێککەوتننامەی هاوبەش���یی 

بازرگانیی زەری���ای ئارامەوە هاتۆتەوە ئاراوە، کە 

پێشتر باراک ئۆباما بڕیاری لەسەردابوو
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بەکۆی گشتی پێویستە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمه ریکا پێشوازیی 

ئەوەی  وەک  بکات.  چینیی  ڕێگەی  و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  لە 

ڕۆبەرت زۆلیک نوێنەری بازرگانی پێشووی ویالیەتە یەکگرتوەکانی 

دەکات،  باسی  نێودەوڵەتی  بانکی  پێشووی  سەرۆکی  ئەمه ریکاو 

ئەگەر چینی دەرکەوتوو هاوبەش بوو لە فەراهەمکردنی سوودی 

ئەمریکا هانی  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  پێویستە  گشتیی جیهانیی، 

بەرژەوەندیی  خاوەنی  بەرەو  وەرچەرخانی  لەسەر  بدات  چین 

کۆمپانیا  بۆ  ه��ەل  ڕەنگە  ئ��ەوەش��ەوە،  ل��ەس��ەروو  لێپرسراوان. 

ئەمریکییەکان بڕەخسێت هەتاوەکو سوود لە سەرمایەگوزارییەکانی 

دەستپێشخەریی پشتێنە و ڕێگە وەربگرن.

هەلیان  چین  ئەمه ریکاو  یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  کە  ئاشکرایە 

لەبەردەستدایە بۆ بەدیهێنانی دەستکەوتی گەورە لە ڕێگەی هاریکاریی 

سەقامگیریی  وەک  جۆراوجۆرەوە،  پرسێکی  کۆمەڵە  لە  یەکترەوە 

فەزای  ڕێسایانەی  یاساو  ئەو  هەروەها  ئاووهەوا،  گۆڕانی  دراوو 

مەجازی کۆنترۆڵ دەکەن، لەگەڵ نەهێشتنی تیرۆر. وێڕای ئەوەی 

دەستکەوتی جیۆپۆلەتیکی  ڕێگە چەندین  پشتێنەو  دەستپێشخەریی 

بە چین دەبەخشێت، ئەمە سەرەڕای ئەو خەرجییانەی دەکەوێتە 

سەرشانی، پێشبینیی ئەوە ناکرێت ئەم دەستپێشخەرییە گۆڕانکاریی 

ئەوەی  وەک  بکات،  گەورەکاندا  ستراتیژییە  گەمە  ڕێساکانی  لە 

گران  هەرە  پرسیاری  وایە.  باوەڕیان  شیکەرەوەکان  لە  هەندێک 

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  ئەگەر  دەبێت  چی  کە  ئەوەیە 

بتوانێت ئەو هیوایانە بەدیبهێنێت کە لەسەری هەڵچنراون؟

و  ئەمریکایە  بەرگری  پێشووی  وەزیری  یاریدەدەری  *)سکرتێری 

"هێزی  کتێبی  نووسەری هەردوو  هارڤارد،  زانکۆی  لە  مامۆستایە 

نەرم" و "داهاتووی هێز"ه .

سەرچاوە:
پرۆجێکت سیندیکت

چین هەمیشە پارێزگاری لە گەشەی ئابوری و سەربەخۆیی یوان دەکات
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لیبیای دوای قەزافی
 چه ند دورگەیەکی سەربازی دابڕاو

عەبدولستار حەتیتە

له  عه ره بییه وه : ئایدیا دیپلۆماتیك
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ب���ە پێچەوانەی میلیش���یا پەرتوباڵوەکان، ک���ە لە دوای بـ
ڕووخانی ڕژێمەک���ەی )مەعەمەر قەزافی(یەوە لە س���اڵی 
20111 دەس���تیان بەسەر شانۆی سیاسی لیبیادا گرتووە، 
لە ئێس���تادا هەندێک ڕێکخ���راوی چەک���داری ڕێکخراو و 
بەدیس���پلین، کە چەندین ئەفسەر و س���ەربازی سوپا و 
پۆلیس���یان لەخۆگرت���ووە، لە چەندین ش���وێنی جیاوازی 
واڵت دەس���تیان بە کارکردن کردووە، بەبێ ئەوەی هێشتا 
بتوانن لە تاکە هەیکەلێکدا یەکبگرن و کۆببنەوە، بەاڵم 
هەبوونی ئ���ەم گروپانە، بەم دواییان���ە بوونەتە مایەی 

تەنگپێهەڵچنین بە ڕێکخراوە پەڕگیرەکان و قاچاخچییەکانی کۆچبەرانی نایاسایی و 
کۆتایهێنان بە چەندین دیاردەی نایاسایی.

عەبدولستار حەتیتە

پاسەوانی سەرۆکایەتی
عەمید )نەجمی ناکوع(ی فەرماندەی "پاسەوانی سەرۆکایەتی"ی لیبیا 

لەم بارەیەوە دەڵێت هێزەکەم سیستماتیکەو هیچ میلیشیایەکی تێدا 

هەروەها  پایتەختدا.  بەسەر  ئاسایش  سەۆاندنی  بۆ  ئامادەیە  نییەم 

لە  بەرگری  یەکەکانی  فەرماندەی  چەرکەسی(ی  )مستەفا  عەمید 

بەنغازی، کە هەندێک کەس بە هاریکار لەگەڵ گروپە پەڕگیرەکان 

تۆمەتباری دەکەین، ڕایگەیاند کە هێزە سەربازییەکانی سیستماتیکن 

ڕوونیشی  نییە،  توندڕەوەکانەوە  گروپە  بە  پەیوەندییەکیان  و هیچ 

کردەوە کە خودی خۆی ڕووبەڕووی هەڕەشەی تیرۆریستی بۆتەوە 

لەبەرئەوەی کەسێکی سەربازییە.

لەگەڵ  دەستیان  هەن  کەس  چەندین  بێت،  هەرچۆنێک  دۆخەکە 

وەک  ئێستا  هەتاوەکو  کە  ک��ردووە  تێکەڵ  سەربازییەکان  هێزە 

سیاسی  ملمالنێ  بەو  کۆتایهێنان  بۆ  کاردەکەن،  دابڕاو  دورگەیەکی 

بۆ  هەن  هەوڵگەلێکیش  هەروەها  ئارادایە،  لە  ئەمنییەی  فەوزا  و 

نزیککردنەوەی مەودای نێوان سەرانی سوپا، کە پێش ساڵی 2013 

دام��ەزراوەی  یەکخستنی  پێناو  لە  بوو،  یەکگرتوو  چوارچێوەیەکی 

ڕوب��ەڕوی  دام��ەزراوەی��ە  ئەم  ئ��ەوەی  پاش  سەرلەنوێ،  سەربازیدا 

لێدانێکی توند بۆتەوە لەالیەن هێزەکانی پەیمانی باکوری ئەتانتیک 

)ناتۆ(، کە لە پێناو ڕاپەڕینی چەکداریی دژ بە قەزافیدا دەستوەردانی 

لە دۆخەکە کرد.

نێودەوڵەتییەکان، لەسەروو هەموویانەوە ئەوروپا  لە ئێستادا هێزە 

و ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمه ریکا بە دوای ڕێکخستنی سەربازی 

بۆ  لێوەربگیرێت  سودیان  بتوانرێت  کە  دەگەڕێن،  دیسپلینکراودا 

فاکتەرێک  ببنە  ئەوەی  بۆ  سەربازی  کەرەستەی  پیدانی  و  ڕاهێنان 

بۆ کۆنترۆڵکردن و ڕاگرتنی کۆچی نایاسایی و لەناوبردنی ڕێکخراوە 

توندڕەوەکان. پاڵپشتییەکی ئەوروپی هەیە بۆ پشتیوانیی پاسەوانی 

لەوانە  دیکە،  سەربازیی  دام���ەزراوەی  چەندین  و  سەرۆکایەتی 

هەندێک لە هێزە دەریاییەکان، هەروەها چەند یەکەیەک لە هێزە 

زەمینییەکان، ئەوەش لە پێناو سەقامگیرکردنی ئاسایشی کەنارەکانی 

سەر دەریای ناوەڕاست لە بەرەی تەڕابلوس و ناوچە سنوورییەکانی 

تێدا  نایاسایی  کۆچی  گەورەی  چاالکییەکی  کە  باشور،  و  خۆرئاوا 

بەقاچاخبردنی  و  بیانییەکان  چەکدارە  تێپەڕینی  لەگەڵ  دەبینرێت 

چەک و ماددەی هۆشبەر.

سەرۆکایەتی  پاسەوانی  هێزەکانی  سەرۆکایەتی  )ناکۆع(  هاوکات 

سەرۆکایەتی  بە  سەرۆکایەتی  ئەنجومەنی  بڕیارێکی  بە  کە  دەکات 

ئەم هێزە هەتاوەکو  ئەندامانی  )فایز سەراج( دروتکراوە، ژمارەی 

ئێستا گەیشتۆتە 1200 سەرباز و ئەفسەر، کە سەرجەمیان ژمارەی 

سەربازییان وەرگرتووە، دەگوترێت ڕەنگە ئەم ژمارەیە بگاتە نزیکەی 

4 هەزار ئەندام. لەو دەمەی )چەرکەسی( سەرۆکایەتی هێزەکانی 

)سرییەکانی بەرگری لە بەنغازی( دەکات، کە ژمارەکەی دەگاتە زیاتر 

لە هەزار سەرباز و ئەفسەر. ئەم دوو قه واره یه  سەربازییە بە دابڕاو 

لە سوپای نیشتیمانی لیبیا کاردەکەن، کە لەالیەن )خەلیفە حەفتەر(

کەوتوونەتە  چەرکەسی  هێزەکانی  تەنانەت  دەبرێت.  بەڕێوە  �ەوە 

شەڕەوە دژ بە بوونی حەفتەر لە ناوچەی بیرە نەوتییەکان.
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هێزەکانی )البنیان المرصوص(
و  نیزامییەکان  سەربازییە  هێزە  گەشەی  گشتی  شێوەیەکی  بە 

دووبارە ڕێکخستنەوەی ڕیزەکانیان، تەنانەت لەگەڵ بەردەوامبوونی 

ناکۆکییەکانی نێوان سەرکردەکانی، بۆتە مایەی پاشەکشەی نفوزی 

توندڕەوەکان،  بە  دژ  هەڵمەت  گەورەترین  پەڕگیرەکان.  گروپە 

ئەو هەڵمەتە بوو کە لەالیەن هێزەکانی )البنیان المرصوص(�ەوە 

ئەنجامدرا، کە ئەم هێزەش سەر بە ئەنجومەنی سەرۆکایەتییە، 

دژ بە بوونی ڕێکخراوی داعشە لە ناوچەی )سرت(. ڕێکخراوەکە 

چەندین چەکداری فرەڕەگەزی لەخۆگرتووە، لەنێویاندا چەکداری 

توندیی و جەزائیری و میسری و ...هتد.

ناوی  لەژێر  سەربازییانەی  لەو  زۆر  ژمارەیەکی  خۆیانەوە  الی 

ئۆپراسیۆنی )بنیان المرصوص(دا دەجەنگان، چونە پاڵ پاسەوانی 

نیشتیمانیی و یەکەکانی بەرگریی لە بەنغازی. هەروەک ژمارەیەکی 

دیکە لە سەرباز و خۆبەخشی دیکە چوونە ڕیزەکانی حەفتەرەوە. 

سەردانی  دواییانە  بەم  کە  لیبیا  سەربازییەکانی  سەرچاوە  بەپێی 

سەربازە  لیژنەیەک  پێکهێنانی  لەسەر  قسە  کردووە،  قاهیرەیان 

بە  کۆتایی  کە  کۆبوونەوەیەک  ئامادەکردنی  بۆ  کراوە  لیبییەکان 

کە  بهێنێت،  سەربازی  دامەزراوەی  پیاوانی  نێوان  ناکۆکییەکانی 

نێوان  ڕێگەکانی  هەموو  ئەمانەوە  نێوان  دابەشکاریی  بەهۆی 

خۆرهەاڵت و خۆرئاوا و باشوور بە درێژایی شەش ساڵی ڕابردوو 

ڕاگیراون.

هاوشان لەگەڵ ئەم هەواڵنەدا، چەندین بنکە و سەربازگە کرانەوە 

بۆ مەشقکردن و لەخۆگرتنی هەرکەسێک کە لەگەڵ میلیشیاکاندا 

بجەنگێت، لەناو قه واره  سەربازییە نوێیەکاندا، دوای بڕینی مەرجە 

تایبەتەکان بە ئاوێتەبوون لەناو یەکەکانی سوپادا. لەم بارەیەوە 

عەمید )ناکوع( دەڵێت: دەمانەوێت لە تەڕابلوس و سەرتاسەری 

کەسێکیش  هەر  لە  پێشوازی  بکەین.  بەرقەرار  ئاسایش  لیبیادا 

لە  مەرجەی  بەو  ڕیزەکانمانەوە،  بێتە  بیهەوێت  کە  دەکەین 

دۆخێکی گونجاودا بێت و گونجاو بێت لەگەڵ مەرجەکانی هاتنە 

نێو سوپای سەرۆکایەتییەوە. ئێمە جێگرەوەی سوپا و پۆلیس نین.

ئەویش  هەیە  تەڕابلوسدا  لەناو  دیکە  سەربازی  قه واره یه كی 

"پاسەوانی نیشتیمانی"یە، کە بەپێی بڕیارێکی کۆنگرەی نیشتیمانیی 

گشتی )پەڕلەمانی پێشوو( پێکهاتووە. ئەم ڕێکخستنەوە بانگەشەی 

ئەندامەکانی  و  ڕووتە  ڕێکخستنێکی سەربازیی  کە  دەکات  ئەوە 

پشت  لەمەشدا  سەربازیین،  ژم��ارەی  هەڵگری  شێوە  بەهەمان 

دەبەستن بە دەقی بڕیارێک کە لەالیەن کۆنگرەی نیشتیمانییەوە 

دەرچووە.

هەواڵگریی سەربازیی لیبیا
کە  ڕایگەیاند  لیبیا  سەربازیی  هەواڵگریی  لە  سەرچاوەیەک 

لەگەڵ ئەوەی هیچ سازانێک لەنێوان کیانە سەربازییەکاندا نییە، 

و  جوڵە  هەلی  خۆیدا،  ناوچەکانی  لە  کارکردنی  توانای  بەاڵم 

 ئەملەهدی ئەلبورغوسی نەجمی ئەلناکوع خەلیفە هەفتەر



286

ئایدیا دیپلۆماتیك

خۆیەوە  الی  کەمکردۆتەوە.  سەربازییەکانی  گروپە  ک��ردەوەی 

ناکۆع ڕایدەگەیەنێت کە ئەوەی دەمانەوێت دابینکردنی ئاسایشە 

باشوور و  ناوچەکانی خۆرئاوا و  لە  بۆ دامەزراوەکانی دەوڵەت 

گروپە  کە  دەکات  لەوەش  باس  چەرکەسی  لیبیا.  سەرتاسەری 

بەربەرەکانێ  ناتوانن  و  نییە  داهاتوویەکیان  هیچ  تەندڕەوەکان 

لەگەڵ ئێمەدا بکەن و ناتوانن ئەو ئااڵی دەوڵەتە بەرزبکەنەوە 

کە ئێمە بەرزیدەکەینەوە، ئەوان گروپگەلێکی ڕەتکراوەن. بەپێی 

سەرچاوەیەکی هەواڵگریی لیبی، چاالکی هێزە سەربازییەکان لە 

ناوچە جیاجیاکانی واڵت لە چەند مانگی ڕابردوودا، بۆتە مایەی 

فشار بۆسەر گروپە توندڕەوەکان کە ئەندامی عەرەبیش لەخۆدەگرن 

لە واڵتانی دراوسێوە، هەربۆیە زۆرێک لە ئەندامەکانیان بەرەو 

ئەو واڵتانە هەڵهاتوونەوە کە لێوەی هاتبوون.

باوەڕیش وایە گەڕانەوەی سەدان توندڕەوی مه ترسیدار بۆ واڵتەکەی 

خۆیان، دەبێتە مایەی بەرزبوونەوەی ئاستی ڕوبەڕوبوونەوەکانی 

هێزە  توندڕەوەکان.  گروپە  و  تونس  ئەمنییەکانی  هێزە  نێوان 

توندڕەوەکانیان  لە  دووان  ئەمساڵدا  ناوەڕاستی  لە  تونسییەکان 

کوشت لە میانەی ڕوبەڕوبوونەوەیەکدا لە شاری )سیدی بوزید(. 

لە چوارچێوەی  کە  دەستگیرکران  دیکەش  کەسی  هەروەک سێ 

ئەو گروپەدا بوون کە پالنیان دانابوو بۆ هێرشێکی چەکداریی لە 

مانگی ڕەمەزانی ساڵی 2017دا.

بەپێی هەمان سەرچاوەی لیبی، الی خۆیانەوە هێزە ئەمنییەکانی 

جەزائیر لەوە دەترسن فشار بۆسەر توندڕەوەکانی ناو لیبیا ببێتە 

مایەی گەڕانەوەی توندڕەوە جەزائیرییەکان بۆ واڵتەکەی خۆیان، 

ئەنجامدانی  بۆ  دەک��ات  ئامادە  خۆی  واڵتەکەیان  دەم��ەی  لەو 

سەر  الوازی  هەرە  ناوچەی  بەوپێیەی  پەرلەمانی،  هەڵبژاردنی 

سنوری نێوان جەزائیر و لیبیا دەکەوێتە هەردوو ناوچەی باشووری 

خۆرئاوا و ناوەڕاستی خۆرئاوا نزیک شارۆچکەی "غدامس". دوای 

ئەوەی خەلیفە حەفتەر سەرکەوتوو بوو لە ناوچەی خۆرهەاڵت 

خوێنی  دووبارە  ئەمەش  دروستبکاتەوە،  نیشتیمانیی  سوپای  تا 

بۆ  هەوڵەکانیان  و  لیبیا  سەربازیی  کایەی  ناو  بۆ  گەڕاندۆتەوە 

خەلیفە  بوونی  کە  چەرکەسی،  سوپا.  ڕێکخستنەوەی  دووب��ارە 

حەفتەر ڕەتدەکاتەوە، لەم بارەیەوە دەڵێت: هیوامان وایە دواجار 

دامەزراوەیەکی سەربازیی بێتە ئاراوە. من بە گوێرەی شەرعیەتی 

ئەنجومەنی سەرۆکایەتی کاردەکەم کە بە شێوەیەکی نێودەوڵەتی 

دانی پێدانراوە. الی خۆشییەوە )ناکۆع( دەڵێت: هەموو ڕۆژێک 

پێشوازی لە الوێکی نوێ دەکەین و دەست بە ڕاهێنان دەکات 

لەپێناو پاراستنی دامەزراوە لیبییەکاندا، بەبێ هیچ الیەنگیرییەکی 

سیاسی.

کێشەی  ڕووب��ەڕووی  گەورەکان  سەربازییە  سەرکردە  زۆرینەی 

دارایی بوونەتەوە کە ئەمەش گرفتێکە لەبەردەم وەفاداربوونیان 

ئابووریی  دۆخێکی  لەناو  ئەمانەش  هەموو  سەربازگەکانیان،  بۆ 

گشتییدا کە لیبیا پێدا تێپەڕدەبێت. عەمید ناکۆع دەڵێت: پاسەوانی 

سەرۆکایەتی بەشێکە لە دەوڵەت و ئەو دابەشکارییەی لەمڕۆدا 

ڕوودەدات لەڕووی ئابوورییەوە لە بەرژەوەندیی لیبییەکان نییە، 

ئێمەش وەک الیەنێک لەناو دەوڵەتدا کێشە داراییەکان کاریگەرییان 

بابەتە  ئەم  کە  کرد  لەوەش  باسی  لەسەرمان. هەروەها  دەبێت 

هیوادارین  دەبێت.  بازوتەکەمان  لەسەر  کاریگەریی  لەڕاستیدا 

بێتە  هەلێک  هەتاوەکو  بێت،  کۆتایین  سیاسییەکان  دابەشکارییە 

لیبیا  بۆ  یەکگرتوو  سوپای  تاکە  یەک  بونیادنانەوەی  بۆ  ئاراوە 

لە  ئەمە جگە  لیبیا،  بۆ  تەواوەتیی  پاسەوانێکی سەرۆکایەتیی  و 

پۆلیسێکی یەکگرتوو بۆ لیبیا.

سەرچاوە: 
گۆڤاری )المجلة(

http://arb.majalla.com/2017/05/article55258730

چەندی���ن کەس ه���ەن دەس���تیان لەگ���ەڵ هێزە 

سەربازییەکان تێکەڵ کردووە کە هەتاوەکو ئێستا 

وەک دورگەیەکی دابڕاو کاردەکەن، بۆ کۆتایهێنان 

بەو ملمالنێ سیاسی و فەوزا ئەمنییەی لە ئارادایە، 

هەروەه���ا هەوڵگەلێکیش هەن بۆ نزیککردنەوەی 

مەودای نێوان سەرانی سوپا
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گەندەڵی بنەماڵەیی لە مالیزیا
مافیاكان پێگەیان لە دەسەاڵتدا قایم دەكەن

عەبدولئەمیر روەیح

لە عەرەبییەوە: مانی عەبدوڵا 
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ئابڕوچوون و گەندەڵیە بەردەوامەكانی پەیوەس���ت بە نەجیب عەبدولڕەزاق، سەرۆك لـ
وەزیران���ی مالیزیا و حكومەتەكەی، هێش���تا بووەتە جێ���ی گرنگیپێدانی بەرباڵوی 
كەناڵەكانی میدیا، لە كاتێكدا كە عەبدولڕەزاق هەر لە دوای گرتنەدەستی دەسەاڵت 
ل���ە س���اڵی 2009دا بەردەوام تۆمەتی گەندەڵی ئاراس���تەی دەكرێ���ت. هەندێك لە 
ڕاگەیاندنەكان باس���ی بارودۆخێكی ناخۆش دەكەن، كە تێی كەوتووە بەهۆی ئەوەی 
كە ناوی لە چەند دۆس���یەیەكی دزینی پارەی سندوقی سیادی گەشەپێدانی مالیزیا 
هاتووە. بەم هۆیەوە وەزارەتی دادی ئەمەریكا چەند ڕێوش���وێنێكی یاسایی نوێی لە 
دژی س���ەرۆك وەزیرانی مالیزیا پەیڕەو كردووە، بە مەبەستی بەدەستهێنانەوەی ئەو 
پارانەی كە بە نزیكەی )540( ملیۆن دۆالر مەزەندە دەكرێت. دەسەاڵتدارانی مالیزیا 
دەڵێن چەندین پارەداری دەستڕۆیش���توو پەیوەندیدار بە س���ندوقی داهاتی سیادی 
مالیزی���ا، كە لەالیەن نەجیب عەبدولڕەزاق دامەزرێنراوە ئەو پارەیان دزیوە، ئەمەش 

بە گەورەترین هەڕەشە لەسەر ئابوری مالیزیا دادەنرێت.

 پێدانی چەندین بەڵگە بە دادگای تاوانەكانی ئەمەریكا لە شاری 

بۆ  پێشەوەچوون  بەرەو   هەنگاوێكی  بووەتە  ئەنجلۆس،  لۆس 

لەسەر  كاری  زۆرە  ماوەیەكی  كە  كەیسێكدا  لە  داد  وەزارەت��ی 

دەكات و پەیوەستە بە پالندانان بۆ سپیكردنەوەی پارەی دزراو لە 

سندوقی )MDB1( بۆ گەشەپێدان، كە لە ساڵی 2009 بە مەبەستی 

بەهێزكردنی گەشەپێدانی مالیزیا دامەزرێنراوە. 

وەزارەتی دادی ئەمەریكا لە سكااڵكاندا ئاماژەی بەوە كردووە، كە 

لێپرسراوانی گەورەی سندوقی گەشەپێدانی مالیزیا لەگەڵ چەندین 

كەسی تر كە پەیوەندییان پێیانەوە هەیە، دەستیان بەسەر زیاتر لە 

4.5 ملیار دۆالری ئەو سنوقەدا گرتووە. برێكاری داواكاری گشتی 

ئەمەریكا كینیت بالنكۆ لە بەیاننامەیەكدا دەڵێت: "رێگە نادەین 

پارەو  دانانی  ببێتە جێمۆڵگەی  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

پارانە لە كەیف و رابواردنی  سامانی گەندەڵكاران، تاوەكو ئەو 

هاواڵتیانی  بەرژەوەندی  بۆ  پێویستە  كە  بكەن،  خەرج  خۆیاندا 

واڵتەكان بەكاربهێنرێت". لە راستیدا نەجیب عەبدولڕەزاق بردنی 

پارەی ئەو سندوقە یان هەر دامودەزگایەكی تر بۆ بەدەستهێنانی 

دەستكەوتی كەسیی ڕەت دەكاتەوە، ئەم هەڵوێستەشی دوای ئەوە 

دەركەوتووە  لێكۆڵینەوە  راپۆرتەكانی  ئەنجامی  بەپێی  كە  دێت 

بانكی  حسابێكی  سەر  چووەتە  دۆالر  ملیۆن   700 نزیكەی  كە 

دەوترێت بە ناوی ئەوەوە تۆمار كراوە. حەواڵی داراییەكان یەكەم 

ئابڕوچوون نییە، كە هەڕەشە لە ئایندەی سیاسی عەبدولڕەزاق 

وەرگرتنی  بە  كراوە  تۆمەتبار  ڕابردووشدا  لە  بەڵكو  دەك��ات، 

سەربازی  كەلوپەلی  ئامێرو  كڕینی  سەودایەكی  چەند  لە  بەرتیل 

كە  ڕكابەرەكانی،  دژی  لە  تاوانكاری  كەیسێكی  دروستكردنی  و 

پێشووتری  وەزیرانی  سەرۆك  ئیبراهیم(  )ئەنوەر  دیارترینیان 

مالیزیایە، كە ئێستا بووەتە سەرۆكی بەرەی ئۆپۆزسیۆن. 

دەسەاڵتدارانی ئەمەریكا لە چەند سكاالیەكی مەدەنیدا، كەسێكی 

بە  كردووە  تۆمەتبار  لو(  )جۆ  ناوی  بە  مالیزیان  دەوڵەمەندی 

سندوقی  لە  دزراو  دۆالری  ملیۆن   400 لە  زیاتر  سپیكردنەوەی 

گەشەپێدانی مالیزیاو دانانی لە ڕێگەی ژمارە حسابیەك لە ویالیەتە 

یەكگرتوەكان. 

چارەنوسی پارە دزاوەكان
یاساییەكانی  ڕێكارە  ئەمەریكا  دادی  وەزارەت��ی  بارەیەوە  لەم 

پارانەی  ئەو  بەدەستهێنانەوەی  مەبەستی  بە  ك��ردووە  پەیڕەو 

دەكرێت،  مەزەندە  دۆالر  ملیۆن   540 نزیكەی  بە  بەهاكەی  كە 

كە  دزراوە  دەستڕۆیشتوانەوە  كەسە  ئەو  لەالیەن  دەوترێت  كە 

پەیوەندییان بە سندوقی گەشەپێدان و سامانی سیادی مالیزیاوە 

هەیە، لە نێوانیشیاندا تابلۆیەكی پیكاسۆ هەیە كە بە دیاری دراوە 

مافە  لە  جگە  كاپریۆ(،  دی  )لیۆناردۆ  ئەمەریكی  ئەكتەری  بە 

ئیدارەی  كواالالمپور  لە  ئەمەریكی.  فیلمی  دوو  پارێزراوەكانی 

سندوقی )MDB1( ڕایگەیاندووە، كە دامەزراوەكە الیەنێك نییە 
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لەو داوا مەدەنییەی كە لەالیەن وەزارەتی دادی ئەمەریكاوە بەرز 

نەكراوە  پێوە  پەیوەندییەكی  و  ئاگایی  هیچ  بەڵكو  كراوەتەوە، 

دەربارەی ئەم دۆسیەیە. 

لە الیەكی ترەوە دەسەاڵتدارانی ئەمەریكا هەتا ئێستا بە شێوەیەكی 

ڕەسمی تۆمەتیان ئاراستەی ملیۆنێری مالیزی )جۆ لو( نەكردووە، 

كە دەوترێت زیاتر لە 400 ملیۆن دۆالری دزراوی لە سندوقی 

گەشەپێدانی سیادی مالیزیا برووە بۆ ئەمەریكاو لە ڕێگەی ژمارە 

نزیك  پارەكە سپی كراوەتەوەو بۆ چەند كەسێكی  حسابیەكەوە 

كاپریۆ.  دی  لیۆناردۆ  نێوانیشیاندا  لە  كراوە،  خەرج  لو  جۆ  لە 

2014دا  ساڵی  لە  كە  كردووە  ئاشكرایان  مالیزیا  دەسەاڵتدارانی 

)جۆ لو( بڕی 3.2 ملیۆن دۆالری لە فرۆشتنی پشكەكانی سندوقی 

گەشەپێدانی مالیزیا خەرج كردووە بۆ كڕینی یەكێك لە تابلۆكانی 

بەاڵم هیچ  كاپریۆ،  ئەكتەر دی  بە  دراوە  دیاری  بە  كە  پیكاسۆ 

تۆمەتێك ئاراستەی دی كاپریۆ نەكراوە. وتەبێژێك بە ناوی دی 

كاپریۆ ڕایگەیاند كە ڕێوشوێنی گواستنەوەی موڵكدارێتی تابلۆكەی 

وتیشی:  پێكردووە.  دەستی  ئەمەریكی  حكومەتی  بۆ  پیكاسۆ 

پاریس دەستپێشخەری  لە  تەموزی 2016  لە مانگی  كاپریۆ  "دی 

كردووە بۆ گەڕاندنەوەی ئەو دیارییانەی كە لە دەوڵەمەندەكان 

وەری گرتووە، كە پەیوەستن بە دۆسییەی سندوقی گەشەپێدانی 

مالیزیاوە، دوای ئەوەی كە دەسەاڵتە پەیوەندیدارەكانی ئەمەریكا 

وەاڵمی ئەو پڕوپاگەندانەیان دایەوە كە لە دژی كەسانێك كراون 

كە بەشدارییان لە سپۆنسەری كردنی فیلمی )زە وۆڵف ئۆف وۆڵ 

 2013 ساڵی  لە  كاپریۆ  دی  كە  كردووە،  ئەمەریكیدا  ستریت(ی 

ڕۆڵی سەرەكی تێدا گێڕاوەو یەكێكە لەو )3( فیلمەی كە وەزارەتی 

دادی ئەمەریكا دەڵێت بە دەیان ملیۆن دۆالری وەرگتووە كە جۆ 

لو لە ڕێگەی سندوقی گەشەپێدانی مالیزیاوە وەدەستی خستووە 

و هەرسێ  فیلمەكە بەرهەمی كۆمپانیای )ڕاد گرانێت(ە، كە ڕەزا 

عەزیز كوڕی هاوسەری عەبدولڕەزاق دایمەزراندووە.  

تێوه گالنی هاوسەری سەرۆك وەزیران 
لە پاڵ ئەمەدا بەڵگەنامە قەزاییەكانی وەزارەتی دادی ئەمەریكا لە 

ڕێگەی داوا مەدەنییەكانەوە دەربانخستووە كە نزیكەی 30 ملیۆن 

دۆالری دزراو لە پارەی سندوقی گەشەپێدانی مالیزیا بۆ كڕینی 

خشڵ و زێڕی رۆسما مەنسور هاوسەری نەجیب عەبدولڕەزاق 

ملوانكەیەكی  لەوانە  خەرجكراوە،  مالیزیا  وەزیرانی  سەرۆك 

ئەو  قیراتە.   )22( كێشەكەی  كە  هەڵماس  گرانبەهای  دانسقەی 

ئەمەریكا  دادی  وەزارەتی  لەالیەن  كە  دۆكیۆمینتانەی،  بەڵگەو 

دراوەتە دادگای لۆس ئەنجلۆس بە ناو باسی عەبدولڕەزاق یان 

رۆسمای هاوسەری نەكردووە، بەاڵم ڕایگەیاندووە كە ئەو خشڵ 

و زێڕانە بۆ هاوسەری لێپرسراوی ژمارە یەكی مالیزیا كڕدراوە. 

ئاشكرایان  مالیزیا  ئەمەریكاو  لە  حكومی  سەرچاوەیەكی  چەند 

كردووە، كە لێپرسراوی )ژمارە یەك( گومانی تیا نییە كە نەجیب 

داوایەكی  بە  تایبەت  بەڵگەنامەی  تازەترین  لە  عەبدولڕەزاقە. 

بەرزكراوە لە مانگی تەموزی 2017دا باس لەوە دەكات، كە نرخی 

ئەو ملوانكە ئەڵماسە بە تەنها 27.3 ملیۆن دۆالری ئەمەریكییە. لە 

ڕاستیدا تۆمەتە ئاراستەكراوەكان هەڵوێستی ڕكابەرە سیاسییەكان 

لە دژی نەجیب عەبدولڕەزاق بەهێزتر دەكات، كە زۆرجار ڕەخنە 

لە هاوسەرەكەی دەگرن بەهۆی زۆری خەرجییەكانی و ئەو های 

 مەهاتیر محەمەد - سەرۆک وەزیری پێشوتری مالیزیائەنوەر ئیرباهیم - سەرۆک وەزیری پێشوتری مالیزیا
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الیفیەی كە تیایدا دەژی، ئەمەش لە كاتێكی تەنگ و نەهاتدایە 

ڕۆیتەرز  ئاژانسی  بەپێی  كە  مالیزیا،  وەزی��ران��ی  س��ەرۆك  بۆ 

هەڵبژاردنێكی  ئەنجامدانی  داوای  لەمساڵدا  دەكرێت  پێشبینی 

لە  مالیزیا  وەزیرانی  س��ەرۆك  نوسینگەی  بكات.   پێشوەختە 

بە  نیگەرانە  عەبدولڕەزاق  كە  ڕایگەیاندووە،  بەیاننامەیەكدا 

باسكردنی ناوی هەندێك كەسی دیاریكراو بەبێ  ئەوەی پێویست 

پەیوەندی  تەنها  بابەتەكە  بەڵكو  بێت،  لەسەر  بەڵگەیان  و  بێت 

هەیە.  ناوخۆییەوە  دەستێوەردانی  و  سیاسی  كەڵكوەرگرتنی  بە 

خودی سەرۆك وەزیران چەندین جار ڕەتی كردۆتەوە كە هیچ 

تاوان و سەرپێچیەكی ئەنجام دابێت. وەزارەتی دادی ئەمەریكا 

ڕایگەیاندووە كە هەندێك بەرپرسی بااڵی سندوقی گەشەپێدانی 

مالیزیاو چەندین كەسی سەر بەوان دەستیان بەسەر زیاتر لە 4.5 

ملیار دۆالری ئەو سنوقەدا گرتووە، كە لە ساڵی 2009دا لەالیەن 

خودی نەجیب عەبدولڕەزاق دامەزرێنراوە بە مەبەستی پاڵپشتی 

كردنی گەشەپێدانی ئابوری مالیزیا.

هەڵوێستی مەهاتیر محەمەد 
وەزیرانی  سەرۆك  محەمەد  مەهاتیر  دۆسیەیە،  بەم  پەیوەست 

پێشووتری مالیزیا، كە ئێستا تەمەنی )91( ساڵە( ڕایگەیاند، كە 

سەرقاڵی خۆئامادەكردنە بۆ ئەوەی جارێكی دیكە پۆستی سەرۆك 

وەزیرانی مالیزیا بگرێتە دەست، بە مەرجێك رێككەوتن نەكرێت 

بەرەی  سەركەوتنی  كاتی  لە  تر  پاڵێوراوێكی  قبوڵكردنی  لەسەر 

ئۆپۆزسیۆن لە هەڵبژاردنەكاندا. جێی باسە مەهاتیز محەمەد بۆ 

بە  واڵتەی  ئەو  وەزیرانی  سەرۆك  پۆستی  ساڵی   )22( ماوەی 

لەگەڵ  بەاڵم  هێنا،  وازی   2003 ساڵی  لە  تاكو  بوو  دەستەوە 

كە  پێیەی  بەو  هەبوو،  گ��ەورەی  پێگەیەكی  و  ڕۆڵ  ئەمەشدا 

سەرۆكی بەرەی ئۆپۆزسیۆن بوو لە بەرامبەر دەسەاڵتی نەجیب 

عەبدولڕەزاق. 

مەهاتیر محەمەد لە كۆڕبەندی ئابوری كار ڕایگەیاند كە نایەوێت 

پۆستی سەرۆك وەزیران بگرێتەوە دەست، بەاڵم زۆر جار ڕوبەڕوی 

یان  وەرگرتنی  ئەگەری  بە  سەبارەت  دەكرێتەوە  پرسیارە  ئەو 

نا. وتیشی لە ئێستادا تاوتوێی سەركردایەتی كردنی ئۆپۆزسیۆن 

دەكات بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو، كە بڕیارە لە ناوەڕاستی 2018 

ئەنجام بدرێت ئەگەر هەموو حزبەكانی ئۆپۆزسیۆن لەسەر ئەو 

وادەیە ڕازی ببن.

پۆستی  بۆ  پاڵێوراوێك  هیچ  كردار  بە  "ئەگەر  وتیشی:  مەهاتیر 

سەرۆك وەزیران نەبێت لە كاتی بردنەوەی ئۆپۆزسیۆن لەوانەیە 

هەوڵ بدەم بۆ ماوەیەكی كورت پۆستەكە وەربگرم، بەاڵم بەو 

مەرجەی هەمووان بەمە ڕازی بن". پێویستە بووترێت، كە مەهاتیر 

محەمەد بۆ درێژترین ماوە سەرۆك وەزیرانی مالیزیا بووەو لە 

ناوبانگی بە كەسێكی دەستپاك و دوور لە گەندەڵی  دەسەاڵتدا 

دەركردووە و بواری بە نەیارەكانی نەداوە، كە بانگەشەیان بۆ بەها 

لیبراڵییەكان دەكرد تاكو گورز لە پێگەو ناوبانگی بدەن. مەهاتیر 

كێشەیەكی  چەند  بەهۆی  ڕابردوو  ساڵی  ئەوەی  دوای  محەمەد 

پەیوەست بە گەندەڵی لە حزبی ڕێكخراوی نیشتمانی یەكگرتووی 

دامەزراندو چووە  نوێی  ماالیۆی دەسەاڵتدار كشایەوە، حزبێكی 

پاڵ بەرەی ئۆپۆزسیۆن بە ئامانجی الدانی نەجیب عەبدوالڕەزاق 

لە دەسەاڵت. بەپێی ئاژانسی ڕۆیتەرز، هەڵبژاردنی گشتی مالیزیا 

لەم ساڵدا ئەنجام درا لە هەوڵێكدا بۆ ئەوەی ڕێگە لە حزبەكەی 

مەهاتیر بگیرێت تاكو نەتوانێت پێگەیەكی باش بۆ خۆی بگرێت 

سەرەكی  ناوەندی  كە  ماالیۆ،  نەتەوەییەكانی  حسابی  لەسەر 

دەنگدەرانی نەجیب عەبدولڕەزاق پێكدەهێنن. 

سەرچاوە: 
تۆڕی )النبا المعلوماتیە( 

http://annabaa.org/arabic/anticorruption/11588

نەجیب عەبدولڕەزاق بردنی پارەی ئەو سندوقە 

یان ه���ەر دامودەزگایەكی تر بۆ بەدەس���تهێنانی 

ئ���ەم  دەكات���ەوە،  ڕەت  كەس���یی  دەس���تكەوتی 

هەڵوێستەشی دوای ئەوە دێت كە بەپێی ئەنجامی 

راپۆرتەكانی لێكۆڵینەوە دەركەوتووە كە نزیكەی 

700 ملیۆن دۆالر چووەتە سەر حسابێكی بانكی 

دەوترێت بە ناوی ئەوەوە تۆمار كراوە.
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درێژه كێشانی ملمالنێكان و قه یرانی 
ئاسایشی خۆراك لە عێراق

حسێن ئەحمەد ئەلسەرحان*  

لە عەرەبییەوە: ئەدیب كەریم
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بەشێكی زۆری كۆمەڵگەكان و سەركردایەتیە هۆشیارو ژیرەكانی ده وڵه تانی جیهان لـ
هەمیشە كاردەكەن لە پێناو خۆالدان لە شەڕو ناكۆكی و ملالنێكانی ناوخۆ، ئەوەش 
لە ڕێگەی بانگەش���ەكردنی بۆ دروستكردنی كەش���وهەوای پێكەوەژیان و تەبایی و 
بەرجەس���تەكردنی بەهاكانی ژیانی ئاس���ودە، نەك بە س���ەربازیكردنی كۆمەڵگەو 
كاركردن لە پش���تی چەند ویس���ت و ئەجێندایەكی سیاس���ی ناوەكی و دەرەكی، كە 
دەیانەوێت خاكی گەالنی تر بكەنە گۆڕەپانی ش���ەڕو ناحەزییەكانیان و گەنجەكانی 

بكەنە سوتەمەنی سەپاندنی پێگەو هەژموونیان. 

ش��ەڕو  ب��ەرپ��اك��ردن��ی  و  ناوخۆییەكان  ملمالنێ  كێشەو 

لە  هەیە  دوورمەودایان  نەرێنی  كاریگەری  پێكدادانەكان 

بواری سیاسی، ئابوری، كۆمەاڵیەتی و كەلتوری و سەرجەم 

بوارەكانی تریش، لەبەر ئەوە ئەو واڵتانەی لەناو جەرگەی 

ملمالنێ و وێرانكاریدا دەژین بەردەوام تووشی ماڵوێرانی و 

داڕووخان دەبن، ئەمە جگە لە كاریگەرییە خراپەكانی لەسەر 

هەتیوكردنی  و  بێوەژنكردن  كۆمەڵگەو  و  تاك  و  خێزان 

باجی  عێراق  هێشتا  مندااڵن.  و  ژنان  لە  زۆر  ژمارەیەكی 

چەندین  و  كوێت  پەالماردانی  و  ئێران   – عێراق  شەڕی 

هەڵەی تر دەدات، تاكو ئێستاش ملمالنێكان درێژەیان هەیە 

بە هۆكاری جیاجیا، لەگەڵئەوەی كە بووە جێمۆڵگەی تاقم و 

گروپە تیرۆریستییەكان، بەاڵم لە دوای قۆناغی تیرۆر پێویستە 

ملمالنێكان  ش��ەڕو  جێگەی  عێراق  كۆمەڵگەی  هۆشیاری 

بگرێتەوەو زمانی دیالۆگ و گفتوگۆو ئاشتی دەست و پەنجە 

لەگەڵ كۆی پرس و كێشەكانی عێراقدا نەرم بكات. لە مانگی 

قەیرانەكانی  بە  سەبارەت  جیهانی  ڕاپۆرتی  2017دا  ئاداری 

دەرچووە.  جیهانییەوە  خۆراكی  پرۆگرامی  لەالیەن  خۆراك 

و  خراپ  كاریگەرییە  سەر  خستۆتە  تیشكی  ڕاپۆرتە  ئەو 

وێرانكەرەكانی ناكۆكی و ملمالنێكان لەسەر ئاسایشی خۆراك 

لە هەر واڵتێكدا، جگە لەوەی كە نەبوونی ئاسایشی خۆراك 

سەر  بۆ  جددی  هەڕەشەیەكی  ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 

ئاسایشی نیشتمانی و دەوڵەت دروست دەكات. 

بابەتی  و  پرس  چەندین  باسی  نێودەوڵەتیە  ڕاپۆرتە  ئەو 

ملمالنێكانی  خراپەكانی  كاریگەرییە  لەوانە  كردووە،  گرنگی 

كشتوكاڵ  و  خۆراكپێدان  و  خۆراك  ئاسایشی  لەسەر  ناوخۆ 

هەڵنەگرەو  حاشا  دیاردەیەكی  ئەمەش  خەڵك،  بژێوی  و 

لەسەر ئاستی جیهانی هەستی پێدەكرێت و پەل دەكێشێت 

بۆ دروستبوونی هەژاری و برسێتی و كۆسپ و تەگەرەش 

مرۆییەكان  ڕێكخراوە  و  ئاژانس  و  حكومەتەكان  لەبەردەم 

خۆراكی  پرۆگرامی  ڕاپۆرتەی  ئەو  بەپێی  دەكات.  دروست 

ملمالنێكاندا  دەستی  زیانلێكەوتووەكانی  ناوچە  لە  جیهانی، 

خۆراكی  بەدەستهێنانی  بۆ  ت��ەواو  دەرف��ەت��ی  نەبوونی 

خزمەتگوزارییە  بە  گەیشتن  الوازی  شانبەشانی  پێویست، 

تەندروستییەكان، لە هەندێك حاڵەتیشدا بەدەست نەهێنانی 

لەسەر  زۆری  كاریگەری  و  زی��ان  هەمووی  پ��اك،  ئ��اوی 

خۆراكپێدان و ئاسایشی خۆراك هەیە، بە تایبەتیش بۆ چین 

و توێژە الوازەكان وەك مندااڵنی خوار تەمەن پێنج ساڵ و 

ژنانی دووگیان و شیرەخۆرەكان. 

ئاسایشی خۆراك  لەسەر  قووڵی  ڕاپۆرتەكە شیكردنەوەیەكی 

خۆراكیان  ئاسایشی  كێشەی  كە  ك��ردووە،  واڵتدا   )11( لە 

لەو  ح��ەوت  هەڵچنیون،  پێ   تەنگی  ملمالنێكان  هەیەو 

ئاسیاو  لە  واڵتیش  چوار  ئەفەریقیاو  كیشوەری  لە  واڵتانی 

ناسەقامگیرو پڕ  ناوەڕاستن، كە بە چوار واڵتە  خۆرهەاڵتی 

یەمەن(.  عێراق،  سوریان  )ئەفغانستان،  ناسراون  ملمالنێ  

ناڕاستەوخۆكانی  كاریگەرییە  ڕاپۆرتەكە  تریشەوە  الیەكی  لە 

كاریگەرییە  و  دراوسێ   واڵتانی  لەسەر  ملمالنێكانی  شەڕو 

ئەستۆی  دەكەوێتە سەر  كە  كردووە،  ڕوماڵ  هەرێمییەكانی 

ئەو كەسانەی، كە بە شێوەیەكی بەرچاو بەدەست نەبوونی 

ئاسایشی خۆراكەوە دەناڵێنن. تایبەت بە عێراق، ڕاپۆرتەكە 

كردووە  بەردیدە  لەو واڵتەدا  ئاسایشی خۆراك  بۆ  ڕوانینی 

ڕێكخراوی  بەپێی  عێراق  دانیشتوانی  كە  كردووە  باسی  و 

مەزەندە  كەس   )37.548.000( بە  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
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ناوخۆ بە  )3.000.000(كەس  ئاوارەكانی  كراوە و ژمارەی 

گەڕاوەكان  پەنابەرە  ژمارەی  هەروەها  دەكرێت،  مەزەندە 

بۆ عێراق )1200000( كەسە، ئەمە لە كاتێكدایە كە ژمارەی 

پەنابەرانی سوریا لە عێراق )228.894( كەسە. 

عێراق لە دوای ساڵی 2014 وە ڕوبەڕوی قەیرانێكی مرۆیی 

گروپە  نێوان  ملمالنێكانی  ش��ەڕو  بەهۆی  بۆتەوە  ئاڵۆز 

ئەم  عێراقەوە.  چەكدارەكانی  هێزە  و  تیرۆریستییەكان 

ملمالنێیانه ی عێراق زیاتر لە )3( ملیۆن ئاوارەی ناوخۆی بە 

ملیۆن   )10( لە  زیاتر  كە  وایكردووە  هێناوە،  خۆیدا  دوای 

بە  ببێت،  مرۆیی  هاوكاری  و  یارمەتی  بە  پێویستیان  كەس 

تایبەتی پێویستیە سەرەكییەكانی ژیان. لە كاتێكدا كە كۆمەك 

حكومەتی  كۆمەاڵیەتی  پاراستنی  تۆڕی  هاوكارییەكانی  و 

خزمەتگوزارییەكان  ئاستی  لەوەش  جگە  كەمبۆتەوە،  عێراق 

پەروەردە  فریاكەوتن،  تەندروستی،  چاودێری  بوارەكانی 

لە  تایبەتی  بە  ب��ووە،  خ��راپ  ئ��اوەڕۆ  ئ��اوو  فێركردن،  و 

لەسەر  گشتییەكان  خەرجیە  قەبارەی  كەمكردنەوەی  دوای 

ساڵی  دوو  م��اوەی  لە  تایبەتی  بە  واڵت  گشتی  بودجەی 

ئاست  له   عێراقدا  له   خێراكان  گۆڕاوه   دینامیكیا  ڕابردوو. 

ترسی ئاسایشی خۆراك، كه  سه رتاسه ری واڵته كه ی گرتۆته وه  

لێ  عێراقی  كۆمه ڵگه ی  ئاستی  له سه ر  نه رێنی  كاردانه وه ی 

كه وتۆته وه . پێشبینی ده كرێت كه  2.4 ملیۆن كه س له  عێراق 

بوون،  گیرۆده   خۆراكه وه   ئاسایشی  له ده ستدانی  به ده ست 

ئاسایشی  نه مانی  و  هه ژاری  به ده ست  ملیۆن   1.5 له وانه  

خۆراكه وه  ده ناڵێنن. به  گوێره ی سیستمی چاودێری سه ر به  

له و  خۆراك  ئاسایشی  نه مانی  جیهانی،  خۆراكی  پرۆگرامی 

ناوچانه دا، كه  ملمالنێ و ڕاگواستنی خه ڵك به خۆوه  ده بینن 

كه   الوازه كانی  توێژه   دیارترین  به رزدایه .  زۆر  ئاستێكی  له  

كه وتوونه ته  به  هه ڕه شه ی نه بوونی ئاسایشی خۆراك بریتین 

له و  ناوخۆ  ئاواره كانی  و  كاسبكاره كان  هه ژاره و  خێزانه   له  

ناوچانه ی ملمالنێی گه رمییان تێدایه ، له گه ڵ ئه و خێزانانه ی 

كه  بۆ ناوچه  ئازادكراوه كان گه ڕاونه ته وه . 

ناوچه كانی  تایبه تی  )به   ئه نبار  پارێزگای  2016دا  ساڵی  له  

نه ینه وا  پارێزگای  سه الحه دین،  پارێزگای  هیت(،  فه للوجه و 

تێدایه ،  خێزانه كانیان  ژماره ی  زۆرترین  كه   موسڵ(،  )شاری 

ئاساییشی خۆراک لە عراق لە ژێر هەرەشەدایە
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به اڵم ڕێژه ی خۆراكی كه مترییان تیادا به كارهاتووه ، چونكه  

ستراتیژی  بۆ  ب��ردووه   په نایان  ناچاریدا  له   خێزانه كان 

خۆگونجاندنی نه رێنی له  ڕووی بژێوییه وه . داتاو ئاماره كانی 

تایبه ت به  سیستمی چاودێری له  پرۆگرامی خۆراكی جیهانی، 

كه له  تشرینی دووه می ساڵی 2016  واته  له  دوای مانگێك 

شاری  ڕووماڵی  ڕزگاركردن،  ئۆپه راسیۆنی  ده ستپێكردنی  له  

%27ی  ڕێ��ژه ی  كه   ده ك��ات��ه وه   ڕوون��ی  ك���ردووه ،  موسڵی 

دانیشتوان به ده ست كه می خۆراكی به كارهێنراو نااڵندوویانه . 

له   كه   بوو،  به رز  دانیشتوانه دا  ئه و  نێوان  له   ڕێژه یه   ئه م 

ئاواره كان،  خێزانه   نه ك  مابوونه وه   خۆیاندا  ناوچه كانی 

هۆكاره كه ش پێده چێت بگه ڕێته وه  بۆ یارمه تیدانی ئاواره كانی 

ناوخۆ. به  گشتی جۆرو كوالیتی سیستمی دابه شكردنی گشتی 

خۆراك به س نهییه  بۆ دابینكردنی پێویستییه كانی دانیشتوان، 

سه ره ڕای دواكه وتن و پێنه دانی به شه  خۆراكی ته واوو خراپی 

جۆری خۆراكه كان. له  ساڵی 2016دا هه ڵسه نگاندنه خێرا كانی 

خوار  ئاواره كانی  منداڵه   خۆراكی  سیستمی  به   تایبه ت 

خراپی  به هۆی  بووه   نزمدا  ئاستێكی  له   ساڵ  پێنج  ته مه نی 

ته ندروستی  ڕێكخراوی  كه   پۆلێنه ی  ئه و  به پێی  خۆراكپێدان 

دابه زینی  و  الوازب��وون  ئه نجامه كه ی  كه   دایناوه ،  جیهانی 

ده ستپێكردنی  دوای  له   كه وتۆته وه .  لێ  منداڵه كانی  كێشی 

ئۆپه راسیۆنی ئازادكردنی موسڵ له  مانگی تشرینی دووه می 

به دخۆراكیه وه  گیرۆده   به ده ست  2016، چه ندین منداڵ كه  

پاشان  كه وتن،  نه خۆش  مانگ  چه ندین  ماوه ی  بۆ  و  بوون 

نه یانتوانیوه  خواردن بخۆن. 

دابینكردنی  بۆ  سه ره كین  سه رچاوه ی  ب��ازاڕه ك��ان  هێشتا 

خۆراكی خێزانه كان، سه ره ڕای كه می خۆراك كێشه و ملمالنێ 

كه مبوونه وه ی  هۆكاری  بوونه ته   عێراق  هه ڵكشاوه كانی 

پیشه كانی  به   زۆری  زیانی  ئه مه ش  سوته مه نی،  و  خۆراك 

به رزبوونه وه ی  به رده وامبوونی  پاڵ  له   گه یاندووه   بازاڕ  ناو 

نرخه كان له  بازاڕه كانی ناوخۆدا، ئه مه ش گه یشتنی خۆراكی 

پرۆگرامی  كردووه .  سنوردار  الوازه ك��ان  توێژه   و  چین  بۆ 

گه یشتن  ناوچانه ی  ئه و  ڕاشیگه یاندووه ،  جیهانی  خۆراكی 

له   خۆراكیان  نرخی  به رزترین  گه مارۆدراون  قورسه و  پێیان 

بازاڕه كاندا تۆمار كردووه ، له  ئه نجامی ئه مه شدا هێزی كڕین 

له الیه ن ئه و كه سانه ی له  ناوچه  گه رمه كان ده ژین به  ڕێژه ی 

%17 كه متره  به  راورد له گه ڵ دانیشتوانی ناوچه  ئارامه كان 

له  كۆی ناوچه كانی تری عێراق. له  ئه نجامی ئه و سیستمی 

چاودێریكردنه دا، كه  پرۆگرامی خۆراكی جیهانی له  تشرینی 

یه كه می ساڵی 2016 ئه نجامی داوه ، ده ركه وتووه كه  شێوازه  

له به رده م  سه ره كین  كۆسپی   قه ده غه كراوه كان  بازرگانییه 

پیشه و كاره كانی بازاڕو جووڵه ی شمه ك و كااڵكاندا.  سروشتی 

شێوه یه كی  به   عێراق  ملمالنێكانی  و  ناكۆكی  درێژه ی  ماوه  

به رچاو بووه ته  هۆكاری الوازكردنی توانای خێزانه  ئاواره كان 

و كه مبوونه وه ی خۆڕاگرییان، چونكه  ئه و خێزانانه  به  زۆری 

چاوییان  و  یارمه تییه كان  و  كۆمه ك  به   به ستووه   پشتیان 

ڕێگه ی  له   سه ره كییه كانه   خزمه تگوزارییه   به ده ستهێنانی  له  

هاوكارییه  مرۆییه كانه وه  ئه وه ش به هۆی له ده ستدانی شوێن 

و داهات و توانا دارییه كانیان.

* توێژه ر له  سه نته ری فورات بۆ گه شه پێدان و توێژینه وه ی 

ستراتیژی.   

س���ه رچاوه : 
تۆڕی )النبأ المعلوماتیه (    

http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/11799

ڕاپۆرتەكە باس���ی كردووە كە دانیش���توانی عێراق 

بەپێی نەت���ەوە یەكگرتوەكان بە )37.548.000( 

ك���ەس مەزەندە كراوە و ژمارەی ئاوارەكانی ناوخۆ 

ب���ە  )3.000.000(ك���ەس مەزەن���دە دەكرێ���ت، 

هەروەه���ا ژمارەی پەنابەرە گ���ەڕاوەكان بۆ عێراق 

)1200000( كەسە، ئەمە لە كاتێكدایە كە ژمارەی 

پەنابەرانی سوریا لە عێراق )228.894( كەسە
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داهاتوی ڕەقە
 دوای داعش ناڕوونە

ڤالدیمێر ڤان ویلگنبیرگ

وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: هۆشمەند عەتا
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لەكاتێك���دا خەالفەتەكەی داعش، لەبەردەم پێش���ڕەوییە خێراكانی ئەو هێزانەی كە لـ
ویالیەتە یەكگرتووەكان پش���تیوانییان لێدەكات لە هەڵوەش���انەوەدایە، هێزەكانی 
س���وریای دیموكرات پالنێكیان داناوە ب���ۆ بەڕێوەبردنی حكومەتی خۆجێیی لە دوای 
داعش. بەاڵم هێش���تا بەبێ پشتگیریی دارایی، لەوانەیە شارەكە پشت بە حكومەتی 

ناوەندی ببەستێت بۆ گەڕانەوەی خزمەتگوزاریەكان.
جەن���گ ب���ۆ وەدەرنانی ئەوەی كە پێ���ی دەگوترێت دەوڵەتی ئیس���المی لە باكوری 
سوریا بەباشی بەڕێوەدەچێت، پرسی لەئەس���تۆگرتنی ئەركە قورسەكە، كە بریتییە 
لە گەڕانەوەی یاس���ا و خزمەتگوزارییە گش���تییەكان لەدوای سااڵنێك لە دەسەاڵتی 

چەكدارەكان، لە ئێستادا خێراتر بووە.

ه��ێ��زەك��ان��ی س��وری��ای دی��م��وك��رات )ه���ەس���ەدە(، كە 

لە  پێكهاتوون  دەكرێن،  پشتگیری  ئەمریكاوە  لەالیەن 

هاوپەیمانییەكی چەكداریی كوردی و عەرەبی، سەرەڕمی 

ئەو هەڵمەتەن كە لە دژی داعش لە ڕەقە بەڕێوەدەچێت، 

بەڕێوەبردنی  بۆ  هەبووە  پالنیان  سەرەتاوە  لە  هەر 

باكوری  لە  گەمارۆدراوەكە  شارە  خۆجێی  حكومەتی 

سوریا. هەرچەندە ئەوە بە ناڕوونیی ماوەتەوە كە ئایا 

كێ الیەنی دارایی ئیدارەی ڕەقە لەئەستۆدەگرێت، یان 

كێ خزموتگوزاریە سەرەتاییەكان و موچەی فەرمانبەران 

دابیندەكات.

سەرەڕای ئەوەی كە پابەندیە چەكداریەكانی لە هەڵمەت 

ئیدارەی  هەڵناگرێت،  پرسیارێک  هیچ  داع��ش  دژی 

دەرنەبڕیوە  نیازێكی  هیچ  ترەمپ(  )دۆناڵد  س��ەرۆك 

دوای  ڕەقە  لە  ناوخۆییەكان  هێزە  لە  پشتگیریكردن  بۆ 

دەركردنی گروپە میلیشیایەكە. هەندێك لە شیكەرەوان 

سەرچاوەی  ناڕوونیی  و   پالن  نەبوونی  كە  وایە  پێیان 

بكەوێتەوە  كە  دەنێت  ڕەق��ەوە  بە  پاڵ  دەرامەتەكان 

دەست حكومەتی سوریا.

بە بڕوای شیكەرەوەی كاروباری بەرگری تۆبیاس شنایدەر 

هەڵبگرێت  داعش  كۆتایی  بەرپرسیاریەتی  "هەركەسێك 

سوریا  حكومەتی  بە  پشت  دەبێت  ناچار  ڕەق��ە،  لە 

خزمەتگوزاریەكان  پێداویستییە  دابینكردنی  بۆ  ببەستێت 

ستراتیژیەتی  بە  گوێدان  بەبێ  شارەكە،  حوكمڕانی  و 

ئەمریكا".

"لێرە هیچ جێگایەك نییە بۆ ڕژێمی سوریا"
نەوتە،  بە  دەوڵەمەند  دوورەدەستی  شارێكی  كە  ڕەقە  شاری 

 220 نزیكەی  سوریا  ناوخۆیی  جەنگی  لە  بەر  دانیشتوانەكەی 

هەزار كەس بووە، لە 2014وە بووەتە مەڵبەندی حوكمڕانیی 

ڕوباری  باكوری  كەرتی  لە  هەڵكەوتووە  داعش.  خۆبەخۆی 

بۆ  هەبووە  بەرچاوی  ڕۆڵی  گرنگ  بنكەیەكی  وەك  فورات، 

بازرگانی، قاچاغچیەتی و جوڵەی جەنگاوەرە بێگانەكان.

مەدەنی  ئەنجومەنێكی  ك��ە  ڕای��گ��ەی��ان��دووە  )ه��ەس��ەدە( 

دروستكردوە بۆ بەڕێوەبردنی شارەكە لە مانگی چوارەوە و دوو 

ئەوی  و  عەرەبە  یەكێكیان  كە  دیاریكردوە،  بۆ  هاوسەرۆكیان 

دەكرێت  پێشبینی  لیژنە.   14 دامەزراندنی  لەگەڵ  كوردە،  تر 

ئەنجومەنی سەربازییش بەدوایدا دروستبكرێت، هاوشێوەی ئەو 

ئەنجومەنەی كە لە مەنبەج دروستكرا بۆ بەڕێوەبردنی كاروبارە 

داعشی  دەستی  لە  ڕابردوو  ساڵی  هەسەدە  كە  ئیدارییەكان، 

دەرهێنا.

هەرچەندە پێشهاتەكانی مەنبەج هەندێك مەترسی لێكەوتەوە. 

دوای نزیكەی حەوت مانگ لە ڕزگاركردنی مەنبەج لە دەستی 

داعش، هێزە كوردییەكان چەند گوندێكی دەوروبەریان ڕادەست 

بەرپەرچدانەوەی  بۆ  كرد،  ڕوسیا  سوپای  و  ڕژێم  هێزەكانی 

هێزەكانی توركیا و هێزە یاخیبووەكانی هاوپەیمانی. ئەمە ئەو 

پرسیارە ئاڕاستە دەكات كە ئایا ئەگەر هەسەدە لەدوای داعش 

لە ڕەقە كرایە دەرەوە هەمان كار دوبارە ناكاتەوە.

ڕاوێژكاری هەسەدە  مەنسور(  )ناسر حاجی  ئەوەش  سەرباری 

ڕەتیكردەوە كە هیچ دانوستانێكی ژێربەژێریان هەبێت لەگەڵ 



297

ژمارە )31-30( ئابی 2017

حكومەتی سوریادا. ئەو ڕایگەیاند كە "ئەنجومەنی شاری ڕەقە 

هەموو  كردنی  نوێنەرایەتی  بۆ  بونیاددەنرێتەوە  ئێستادا  لە 

كۆمەاڵنی خەڵك لە شارەكە، ڕژێمی سوریا هیچ جێگایەكی لە 

شارەكەدا نیە".

ڕادەستی  "ڕەق��ە  گوتی  و  دوا  زیاتر  بارەیەوە  لەو  ناوبراو 

ئەنجومەنێكی مەدەنی دەكرێت كە نوێنەرایەتی هەموو پێكهاتە 

لە  نەتەوەییەكان(  و  ئایینیی  )گروپە  بكات  كۆمەاڵیەتیەكان 

شارەكەدا، ئەوانەی كە دەستیان سوور نەبێت بە خوێنی ئەم 

خەڵكەوە".

ڕەقە،  مەدەنی  ئەنجەمەنی  هاوسەرۆكی  محەمەد(  )لەیال 

بەهەمانشێوە ڕەتیكردەوە كە ئەگەری دەستهەڵگرتن لە شارەكە 

بۆ الیەنگرانی ئەسەد لەئارادا بێت. گوتیشی "ئەنجومەنەكەمان 

پێكهاتووە لە خەڵكی ڕەقە بە هەموو ڕەگەزە جیاوازەكانەوە، 

هەموو باوەڕیان بە دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگا و لەناوبردنی 

هەموو شێوازێكی پەڕاوێزخستن و وەالنان هەیە، هەروەها 

و  فرەیی  دیموكراتی،  سیستەمێكی  بونیادنانی  بە  باوەڕیان 

هیچ  ئەمە  ئەو  گوتەی  بە  هەیە".  )المركزي(  ناسەنتەری 

پەیوەندیەكی بە ڕژێمەوە نییە و ڕەتی كردوە كە پەیوەندیشیان 

لەگەڵیدا هەبێت.

حوكمڕانیی خۆجێیەتی لە واقیعدا قورسە
لەگەڵ  كاركردن  ئەگەری  ناوخۆییەكان  بەرپرسە  لەكاتێكدا 

دەوڵەتی  مەركەزیەتی  بەاڵم سروشتی  ڕەتدەكەنەوە،  ئەسەد 

سوریا، وەها دەكات كە قورسبێت بۆ ئەنجومەنی خۆجێیی كە 

ئیدارەی خزمەتگوزاریەكان و دابینكردنی موچەی فەرمانبەران 

بکات، بەالیەنی كەمەوە بەبێ دەستپێكردنی دیالۆگ لەگەڵ 

حكومەت. بە بڕوای )غازی ساری( نوسەری ڕاپۆرتی حكومڕانی 

خۆسەری كورد لە سوریا لە دامەزراوەی چاتام هاوس وتوێژی 

دەبوو  دواكەوتووە  خۆی  لەكاتی  ئەسەد  و  هەسەدە  نێوان 

زوتر بڤكرایە.

هێزەکانی سوریای دێموکرات لە ڕەقە
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بوو  ب��ەردەوام  ڕژێم  سوریادا  قەیرانی  لەماوەی  ڕاستیدا  لە 

تەنانەت  شارەكە،  بۆ  خزمەتگوزارییەك  چەند  دابینكردنی  بۆ 

لەدوای دەستبەسەراگرتنی شارەكە لەالیەن داعشەوە. بۆ نموونە 

بەپێی ڕاپۆرتێكی گۆڤاری تایم، بەڕێوەبەرانی هەردوو مۆبایلی 

كۆمپانیاكان   ،2015 تا  كاریانكردووە  ڕەقە  لە  واڵت  سەرەكی 

چاككردنەوەی  بۆ  دەنارد  چاككەرەوەیان  ستافی  و  ئەندازیار 

ئەو زیانانەی كە بەر تاوەرەكان دەكەوتن تەنانەت لە ماوەی 

حوكمڕانی داعشیش.

لە سەنتەری  شیكەرەوە  هیراس(  )نیكۆاڵس  ترەوە  الیەكی  لە 

ئاسایشی نوێی ئەمریكا، باسی لەوەکرد كە ئەنجومەنی مەدەنی 

ڕەقە دەتوانێت شارەكە بەڕێوەبەرێت بەبێ حكومەتی سوریا، 

لۆجیستیەكانی هاوپەیمانی  بەكارهێنانی هاوكارییە  بە  ئەوەش 

نێودەوڵەتی بۆ شەڕی داعش بە سەرپەرشتی ئەمریكا بۆ هەسەدە، 

بە مەبەستی دابینكردنی ئاسایش و پێكهاتەیەكی خزمەتگوزاری 

و بەڕێوەبردن كە بتوانێت دۆخێك دروستبكات كە فیدراڵیەتی 

باكوری  ئاراوە، وەك هەرێمی فیدراڵی  بێنێتە  هەرێمی ڕەقە 

ڕۆژهەاڵت، كە لەالیەن هەسەدەوە بەڕێوەدەچێت.

ڕاب��ردوو  ساڵی  درێ��ژای��ی  بە  نیە.  دوور  ئەگەرێكی  ئەمە 

واشینگتۆن پابەندی بێقەید و شەرتی ناردنی پاڵپشتییەكانی بووە 

چاودێریی  سەربازی،  ڕاهێنانی  دابینكردنی  بە  هەسەدە،  بۆ 

لە چەك و كەرەستەی  بەردەوامەكانی  یارمەتییە  ئاسمانیی و 

سەربازی بۆ پشتگیریكردنی كەمپەینەكە و وەدەرنانی داعش بۆ 

دەرەوەی ڕەقە. ئەمریكا پێشتر پشتگیریی بیرۆكەی ئەنجومەنە 

خۆجێیەكانی كردووە و ڕاهێنانی بە سەدان كەس لە سەربازی 

نوێ كردووە بۆ هێزی پۆلیسی ڕەقە. 

هەرچەندە واشینگتۆن ڕایگەیاندوە كە ئەوان پەیامی بونیادنانی 

لەگەڵ  هاوشان  هەیانبووە  ڕابردوودا  لە  كە  نییە،  دەوڵەتیان 

نێردەی  مەكگۆرك(  )برێت  تیرۆردا.  دژی  ئۆپراسیۆنەكانی 

داعش  دژی  هاوپەیمانیی  بۆ  ئەمریکا  سەرۆكایەتی  تایبەتی 

كۆنفرانسێكی  لە  ڕاب��ردوو  مانگی  ئەمریكا  سەرپەرشتیی  بە 

ڕۆژن��ام��ەن��وس��ی��دا ڕای��گ��ەی��ان��د "دەرب�����ارەی ب��ەڕێ��وەب��ردن��ی 

دابینكردنی  نەخۆشخانەكان،  مامۆستایان،  خزمەتگوزاریەكان، 

سورییەكان  دەبێت  شتگەلێكن  ئەوە  فەرمانبەران،  موچەی 

لە  ئێمە  بدۆزنەوە،  بۆ  چارەسەری  و  بچن  بەدوایدا  خۆیان 

پڕۆسەی بونیادنانی دەوڵەتدا نین".

"بژاردەی قورس" لەبەردەمدان
لە الیەكی ترەوە شنایدەر وتی كە نابەدڵیی واشینگتۆن بۆ ئەم پابەندییە 

كراوەیە لەگەڵ هەسەدە، پاڵ بە هەندێك بژاردەی قورسەوە دەنێت 

بۆ ئیدارەی ئەمریكا، لەوانە: دەستهەڵگرتن لە هەسەدە دەبێتە هۆی 

یان  ئەسەد،  ڕژێمەكەی  بەهێزی  گەڕانەوەی  مەترسیی  سەرهەڵدانی 

یارمەتیدانی حكومەتی خۆجێیی شارەكە بۆ ئەوەی بتوانن لەسەر خاكی 

خۆیان بوەستن و بەرگریی لە زۆنی هەژمونی ئەمریكا بكەن لە دژی 

ڕژێم یان دەستوەردانی ئێران.

ڕاب��ردودا  مانگی  م��اوەی  لە  ئ��ەوەی  دوای  پێویستە  زۆر  بڕیارە  ئەم 

پشتگیرییان  ئەمریكا  هێزانەی  ئەو  لەنێوان  پەرەیانسەند  ناكۆكییەكان 

دەكات لەگەڵ هێزەكانی ڕژیمی سوریا، كە پاڵیان بە داعشەوە دەنا لە 

پارێزگای ڕەقە بە دوری 55 كیلۆمەتر لە شارەكەوە بەریەككەوتن. لەو 

كاتەدا ئەمریكا فڕۆكەیەكی جەنگی سوریای خستە خوارەوە لە نزیك 

هێزەكانی هەسەدە لە باشوری تەبقە، زیاد لەوەش گوتراوە كە هێزەكانی 

ڕژێم پەالماری هەسەدەیان داوە لە شارۆچكەی جادین لە باشوری تەبقە.

ئەسەد  كە  كارناكات  ئاڕاستەیەدا  بەو  یەكگرتوەكان  واڵتە  كاتێكدا  لە 

دەستی بگاتەوە بە هەموو سوریا، بەاڵم كاربەدەستێكی فەڕمیی ئەمریكی 

بەرژەوەندی  لە  كە  نەهێنرێت  ناوی  كە  مەرجەی  بەو  پێیڕاگەیاندین 

ڕەقەدا دەبێت ئەگەر ئەگەر رێگەبدرێت دیمەشق هەندێك ڕۆڵی لە 

شارەكەدا هەبێت.

وتیشی "پێم وانیە هیچ كەسێكی هۆشمەند بڵێت كە ئەوە لە بەرژەوەندیی 

داهاتوی سوریادا نییە كە دامودەزگا فەرمییەكان پێكەوە ببەسترێن لە 

سەرتاسەری واڵتدا"، ڕوونیشی كردەوە كە وەزارەتی دارایی دەتوانێت 

و  كارەبا  ئاو،  وەك  بنەڕەتییەكانی  پێداویستییە  فەراهەمبكات،  موچە 

تەلەفۆن و موبایل بگەڕێنێتەوە.

بە بۆچوونی ئەو "ئەوانەی كە خزمەتگوزارییە خۆجێیەكان دابیندەكەن 

كە لە غیابی دەوڵەتی سوریادا سەریان هەڵداوە دەكرێت ببەسترێنەوە 

دووبارە بە دەوڵەتی سوریاوە بۆ ئەوەی بتوانرێت سود لە سەرمایە و 

ئەزمونی كەسەكان وەربگیرێت". ئەو كاربەدەستە وتیشی كە "داهاتوی 

سوریا بۆ هاوواڵتیانی سوریایە كە بڕیاربدەن، دەكرێت ئەوە لە ڕێگەی 

گفتوگۆكان لە جنێفەوە بكرێت... بەاڵم ئێمە گۆڕانی ڕژیم لە سەرەوە 

بۆ خوارەوە ناسەپێنین". 

 سەرچاوە:
newsdeeply.com
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توندڕه وی 
له ناو زیندانه كانی به ریتانیادا

یاسمین ئه لجریسی 

له  عه ره بییه وه : دلۆڤان سەاڵح



300

ئایدیا دیپلۆماتیك

ویستمنسته ر  تیرۆریسته كه ی  له   هه یه   كه   مه ترسییانه ی  ئه و 

)خالید مه سعود(ی ته مه ن 52 ساڵ، كه پێشتر ئیسالم نه بووه و  

بووه ته  ئیسالم )5( كه س كوشتووه  و )50(ی تریشی بریندار 

كردووه  له  ئه نجامی په المارێك بۆسه ر پردی ویستمینسته ر له  

له نده نی پایته خت. مه سعود له  ماو ماوه یه دا كه  له  زیندانه كانی 

كه   وه رگرتووه ،  توندڕه وی  بیری  بردووه   به سه ری  به ریتانیا 

نیگه رانییه كان  له سه ر  گرنگیدان  و  فۆكسدانان  هۆی  بووه ته  

كۆن سه باره ت به  گۆڕانی زیندانه كانی به ریتانیا بۆ زه مینێكی 

به پیت بۆ گه شه كردنی توندڕه وی. خالید مه سعود تازانبارێكی 

بۆ  كردنی  زیندانی  س��زای  جارێك  چه ند  كه   ڕاهێنراوه ، 

جۆراوجۆری  تاوانی  چه ندین  ئه نجامدانی  به هۆی  ده رچووه  

وه ك ئه شكه نجه دانی جه سته یی خه ڵك و ده ستدرێژی كردن 

و هه ڵگرتنی چه ك، كه  به  گشتی ده گه ڕێته وه  بۆ سه رده می 

)زه   ڕۆژنامه ی  بۆ  ئاشداون  مارك  الوێتی.  و  هه رزه كاری 

سه ن(ی به ریتانی وتویه تی: "كاتێك خالید مه سعود یه كه مجار 

به اڵم  ئیسالم،  بووه ته   زیندان  له ناو  كه   پێیوتم  ده رچ��وو 

پێموابوو گاڵته  ده كات، پاشان بینیم زۆر هێمن و له سه رخۆو 

جیدیتره ". 

حكومه تی  كه   قه تتاده (،  )ئه بو  ڕادیكال  ئیسالمی  كه سایه تی 

له سه ر  بۆ ده ركردنی  كاری كرد  له  10 ساڵ  زیاتر  به ریتانیا 

خاكه كه ی، له  كاتێكدا پێی ده وترا "باڵیۆزی ئوسامه  بن الدن بۆ 

ئه وروپا"، باسی ئه وه  ده كات كه  له ناو زیندانه كانی به ریتانیادا 

و  زیندانه كان  وانییه   پێی  ئه و  بینیوه .  خودا"ی  "ئایه ته كانی 

گرتووخانه كان شوێنی به پیت و گونجاو بن بۆ سه رهه ڵدانی 

توندڕه وی و ئاماده كردنی توندڕه وه  ئیسالمییه كان، یان هه ر 

جۆرێكی تری توندڕه وی سیاسی به  چه مكێكی تازه .   

له   بۆته وه ،  دووباره   هاوشێوه  نموونه ی  مێژوو  درێژایی  به  

دووباره   داعش  هه وادارانی  و  الیه نگران  له ناو  ئه وروپاش 

له پشت  كه   تیرۆریستانه ی،  ئه و  نێوانیشیاندا  له   بۆته وه ، 

ئه نجامدانی هێرشه كانی برۆكسل و پاریس ده ستیان هه بوو. 

پرۆگرامی  كه   ده كات،  به ڵگانه   ئه و  پاڵپشتی  ئاراسته یه   ئه م 

له   توندڕه وی  تیرۆرو  به گژداچوونه وه ی  توێژینه وه كانی 

ڕێگه ی زیاتر له  )100( توێژینه وه  ده رباره ی ڕه وش و دۆخی 

نوێترین  كۆیكردوونه ته وه.  ته نهاكان"  "گورگه   و  تیرۆریستان 

31ی  تاكو  كه   ده كه ن،  ئاشكرای  فه ڕمییه كان  ئاماره   داتاو 

ئاداری 2017، زیاتر له  )186( كه سی ده ستگیركراو له الیه ن 

په یوه ست  تاوانی  به هۆی  گه وره   به ریتانیای  ده سه اڵتدارانی 

ڕێگه ی  به   ناوخۆیی  توندڕه وی  كاری  تیرۆرو  تاوانه كانی  به  

به   ڕابردوودا  له گه ڵ ساڵی  به راورد  به   كه   بووه ،  تاكه كه س 

ڕێژه ی %15 زیادی كردووه . ڕاپۆرتی سه نته ری توێژینه وه ی 

كه   سیاسی،  توندوتیژی  و  توندڕه وی  له سه ر  نێوده وڵه تی 

سه نته رێكی توێژینه وه ی گرنگه  له  به ریتانیاو له  ساڵی 2011وه  

جیهادییه كانی  به   تایبه ت  دۆسییه ی  چه ندین  بۆ  پشكنینی 

سه رچاوه ی  بوونه ته   زیندانه كانی  ده ڵێت:  كردووه  ئه وروپا 

كه   له وانه ی  تووڕه "  "گه نجانی  ئاماده كردنی  و  دروستبوون 

ئاماده ن بۆ ئه نجامدانی توندڕه وی و خۆبه سه رباز كردن.

موس���وڵمانه  تازه  هاتووه كان بۆ به ریتانیا ڕێژه ی كه متر له  %4ی موس���وڵمانانی ئه و لـ
واڵت���ه  پێكده هێنن، به اڵم له  هه مانكاتدا نوێنه رایه تی ڕێژه ی %12ی ئه و جیهادییانه  
ده كه ن، كه  له  ناوخۆدا سه ریانهه ڵداوه . به پێی پالنه كانی حكومه تی به ریتانیا، بڕیاره  
توندڕه وه  ئیس���المییه  زۆر مه ترس���یداره كان، كه  بوونه ته  )كاریزم���ا(و خۆیان وه كو 
)ئه میر( ده ناس���ێنن له  زیندانه  گش���تییه كانه وه  ده گوازرێنه وه و له  چه ند یه كه یه كی 
تایبه تی پارێزراو له  ئاس���تێكی به رزدا نیشته جێ ده كرێن، كه  وه ك زیندان وایه  له ناو 
زینداندا. ورده كاری و ئاراس���ته كان له  ئێس���تادا هێما ده كه ن كه  حكومه تی له نده ن 
مامه ڵه و هه ڵسوكه وت له گه ڵ هه زاران له و تیرۆریستانه دا ده كات، كه  گومانلێكراون، 
به  تایبه ت���ی له گه ڵ ژماره یه كی زۆر له و زیندانییانه ی ك���ه  تۆمه تی په یوه ندیدار به  
تیرۆرو توندڕه وییان ئاراس���ته  كراوه ، كه  پێش���بینی ده كرێت به ره و هه ڵكشانی زیاتر 

بچێت. 
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موسوڵمانه  تازه  هاتووه كان هه ستده كه ن بوونه ته  
قوربانی

ژماره ی زیندانیه  موسوڵمانه كان له  به ریتانیا به  درێژایی 14 ساڵی 

ڕابردوو زیاتر له  دوو ئه وه نده  زیادیكردووه . بۆ نموونه  له  ساڵی 

2002دا )5502( موسوڵمان له ناو زیندانه كانی به ریتانیا هه بوون، 

موسوڵمان   )12663( بۆ  ژماره یه   ئه و  2016دا  ساڵی  له   به اڵم 

زیندانییه كان  ژماره ی  كۆی  %15ی  به   ژماره یان  و  زیادیكردووه 

مه زه نده  ده كرێت و رێژه ی %5.4 له  كۆی دانیشتوانی به ریتانیا 

پێكده هێنن. هه روه ها ئه م داتاو ئامارانه  پشتڕاستی ده كه نه وه  كه  

دادوه ریی  سیستمی  له ناو  موسوڵمانه كان  زیاتری  نوێنه رایه تیه كی 

په یامی  له گه ڵ  گونجاوه   ئه مه ش  كه   هه یه ،  به ریتانیا  تاوانكاریی 

به پێی  قوربانی.  موسوڵمانه كان وه ك  نیشاندانی  و  توندڕه وه كان 

زیندانه كاندا،  له ناو  ئیسالمی  توندڕه وی  ده رب��اره ی  ڕاپۆرتێك 

ئابی  مانگی  له   كردووه و  ئاماده ی  به ریتانیا  دادی  وه زاره تی  كه  

2016دا باوكراوه ته وه ، ده ڵێت بانگخوازه  توندڕه وه  ئیسالمییه كان 

له  رێگه ی به گه ڕخستنی بیرۆكه ی "ئێمه  دژی ئه وان"، زیندانه كان 

زۆرب��وون��ی  له سه ر  پشتبه ستنیان  ڕێگه ی  له   به كارده هێنن 

پێویستییه كانیان به  ئینتیماو هه ستكردن به وه ی كه  ئه وان بوونه ته  

قوربانی. 

تازه كان كه متر له  %4ی موسوڵمانه كان  له  به ریتانیا، موسوڵمانه  

ئه وه  ده گه ڕێته وه  كه  هه ندێكجار  بۆ  پێكده هێنن، هۆكاره كه شی 

موسوڵمانه  تازه  هاتووه كان ده نگی ته واوو هاوسه نگیان له  نێوان 

بنه ڕه تدا  له   له وانه یه   به ڵكو  نییه ،  هاوڕێكانیاندا  و  خێزانه كانیان 

كه   نه بێت،  ئیسالم  بنه ماكانی  ده رب��اره ی  پته وییان  بناغه یه كی 

ڕێگه یان پێده دات جیاوازی بكه ن له  نێوان عه قیده ی ئیسالمی و 

فكری ئیسالمیدا، به م پێیه ش ئه وانه  ئامرازه كانی دژایه تی كردنی 

توندڕه وه كانی  جیهادییه   كه   نییه ،  له به رده ستدا  گوتاره یان  ئه و 

له ناو زیندانه كاندا باوییان ده كه نه وه . 

ڕاپۆرتی توندڕه وی ئیسالمی له ناو  زیندانه كان
گروپه  تیرۆریستییه كان به  گشتی توێژی بژارده و خوێنده واره كان 

نوێیه   توێژه   ئه م  به اڵم  ده ك��ه ن،  كه مه ندكێش  خۆیان  الی  بۆ 

بۆ  تواودان  ئاماده باشی  له   "داعش"  ئاماده كراوی  ئه ندامانی  له  

توندڕه وی له  پاڵ به ده ستهێنانی تواناو لێهاتوویی، كه  له  ئه نجامی 

ڕابردووی تاوانكارییان به ده ستیان هێناوه . پرۆفیسۆر پیته ر نیومان، 

و  توندڕه وی  توێژینه وه ی  بۆ  نێوده وڵه تی  به ڕێوه به ری سه نته ری 

لێدوانێكدا  له   له نده ن(،  )كینگز  كۆلێژی  له   سیاسی  توندوتیژی 

له   "زۆرێ��ك  ده ڵێت:  به ریتانی  )ئیندپێندێنت(ی  ڕۆژنامه ی  بۆ 

كه   ده كه ن،  له وه   باس  ب��ه رده وام  لێكۆڵینه وه كان  شیكردنه وه و 

تیرۆریسته كان سه ر به  چینی ناوه ند یان چینی بااڵن، بۆ نموونه  

ئه نجامده رانی  بوو،  ملیۆنێر  پیاوێكی  كوڕی  الدن  بن  ئوسامه  

په الماره كانی 11ی سێپته مبه ر خوێندكار بوون، به اڵم من پێموانییه  

بیری توندرەوی لەناو زیندانەکانی بەریتانیا گەشە دەکات



302

ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕوبه ڕوی  داعش   له گه ڵ  كه  بێت  واقیعه   ئه و  پێچه وانه ی  ئه مه  

بووینه ته وه، پێویستیمان به  دووباره  بیركردنه وه و پیاچوونه وه یه  

به  ستراتیژه كه ماندا". 

كه   ل��ه وه ی  ئاسانتره   ئیسالمی  ت��ون��دڕه وی  قۆناغی  بۆ   گ��ۆڕان 

چونكه   وه ربگرێت،  ك��رداری  به   ژی��ان  شێوازێكی  توندوتیژی 

له   به  كرده وه كانیان ده به خشێت.  ئه خالقی  ڕاستاندنێكی  ئه وه ی 

وتارێكدا كه  له  ڕۆژنامه ی )تایمز(ی به ریتانی باوكراوه ته وه ، ئیان 

لێكۆڵینه وه یه كی  زیندانه و  پێشووی  لێپرسراوێكی  كه   ئه كیسۆن، 

ئیسالمی  توندڕه وی  پرسی  به   سه باره ت  حكومه ت  فه رمانی  به  

له ناو  "گه نجان  نوسیویه تی:  كردووه ،  ئاماده   زیندانه كاندا  له ناو 

ئایدۆلۆژیایه كی شێواو  پێدانی  مه ترسی  ڕوبه ڕوی  زیندانه كانماندا 

ڕاده كێشێت،  توندڕه ویدا  به الی  تواناكانیان  وزه و  كه   ده بنه وه ، 

له وپه ڕی قۆناغه  بااڵكانیدا ڕێگه پێدانێكی دینییان پێ ده به خشێت 

)ناموسوڵمانه كان".  نه هێناوه   باوه ڕییان  ئه وانه ی  كوشتنی  بۆ 

به پێی ئه و لێكۆڵینه وه یه ، ده كرێت هه ڕه شه ی توندڕه وی له  چه ند 

ده مارگیری  كولتوری  له وانه :  سه رهه ڵبدات  زۆره وه   رێگه یه كی 

ئیسالمی و جیاكاری ڕێكخراو. زیندانیه  توندڕه وه كان كه  خاوه نی 

كه سایه تی كاریزمایین خۆیان وه ك "ئه میره كان" ئاماده  ده كه ن و 

كاریگه ری ڕاسته وخۆو توندڕه وانه  له سه ر زیندانیه  موسوڵمانه كانی 

بابه ته   و  كتێب  ئه و  به كارهێنانی  له   جگه   دروستده كه ن،  تر 

فێركارییانه ی كه  بانگه شه  بۆ فكری توندڕه وی ده كه ن، كه  له ناو 

كتێبخانه كانی مزگه وته كان یان له الی خودی زیندانییه كان ده ست 

دینییه كان  ئیمامه   ترساندنی  ڕێگه ی  له   هه روه ها  ده كه وێت، 

ناو زیندان و كه ڵكوه رگرتن له  ترسی ئه و كارمه ندانه ی، كه  به  

ده مارگیری تۆمه تبار ده كرێن. 

له ناو  توندڕه وی  به   تایبه ته   ڕاپۆرته   ئه و  كه   ئه نجامانه ی،  ئه و 

زیندانه كاندا پێی گه یشتووه  حكومه تی به ریتانیای هاندا بۆ ئه وه ی 

ده ست به  جموجووڵه كانی بكات، به و شێوه یه ش چه ند ڕێكارێكی 

نوێ گیرانه به ر بۆ مامه ڵه كردن له گه ڵ ئه و كێشه  هه ڵكه وتووه . بۆ 

ئه و مه به سته  تیمێكی تایبه تمه ندو پسپۆڕ له  )100( شاره زای بواری 

زیانیارییه   دیراسه كردنی  بۆ  پێكهێنرا  تیرۆر  به ره نگاربوونه وه ی 

ئه و  هه ڵسه نگاندنی  به ریتانیاو  سه رتاسه ری  له   هه واڵگرییه كان 

مه ترسیه ی، كه  توندڕه وی له  پشت شیشه كانی زیندانه وه  دروستی 

كردووه ، جگه  له  ڕاهێنانی كارمه نده كان له سه ر به رپه رچدانه وه ی 

چه ندین  توندڕه وییه وه.  داوی  نه كه ونه   ئه وه ی  بۆ  زیندانییه كان 

رێكارو ڕێنمایی تریش گیرانه به ر بۆ ئاگاداركردنه وه ی به رپرسانی 

ئه و  ن��اوه وه ی  هێنانه   له   ڕێگریكردن  مه به ستی  به   زیندانه كان 

كتێبانه ی، كه  بانگه شه  بۆ توندڕه وی ده كه ن و ڕێگرتن له  هه ر 

كه سێكی توندڕه و له وانه ی كه  بانگه شه  بۆ بیرو بۆچوونی مه ترسیدار 

دژ به  به ریتانیا ده كه ن تا پێشنوێژی بۆ زیندانییه كان نه كه ن. دوایین 

وردبینی و ئاراسته كان له  ڕووی مامه ڵه كردنی حكومه تی به ریتانیا 

له گه ڵ هه زاران له  تیرۆریستانی گومانلێكراو له  دوای په الماردانه  

تیرۆریستییه كانی ئه م دواییه  له  واڵتانی ئه وروپا، ئاماژه  بۆ ئه وه  

ده كه ن، كه  ژماره ی ئه وانه ی به  ئه نجامدانی تاوانی په یوه ست به  

زیاتر  ژماره یان  ده كرێت  پێشبینی  تۆمه تبارن  توندڕه وی  تیرۆرو 

بكات. بۆ ئه و مه به سته  حكومه تی له نده ن قه باره ی خه رجییه كانی 

زیاتر كردووه  له  پێناو ڕێگرتن له  توندڕه وی ئیسالمی. هه رچه نده  

تێكڕای بودجه ی ته رخانكراو بۆ به ڕێوه بردنی زیندانه كان به  رێژه ی 

)900( ملیۆن جونه ی ئیسته رلینی كه می كردووه  له  نێوان سااڵنی 

2010 – 2015دا، ئه مه ش بووه  هۆكاری كه مبوونه وه ی ژماره ی 

ئه فسه رانی زیندانه كان بۆ 6000 ئه فسه ر، پێشده چێت ئه نجامه كان 

پێچه وانه  ببنه وه .

سه رچاوه : 
گۆڤاری )المجله (             

http://arb.majalla.com/2017/06/article55260088

ل���ه  س���اڵی 2002دا )5502( موس���وڵمان له ناو 

زیندانه كان���ی به ریتانیا هه بوون، به اڵم له  س���اڵی 

2016دا ئه و ژماره یه  بۆ )12663( موس���وڵمان 

زیادیكردووه و ژماره یان به  %15ی كۆی ژماره ی 

زیندانیی���ه كان مه زه نده  ده كرێت و رێژه ی 5.4% 

له  كۆی دانیشتوانی به ریتانیا پێكده هێنن
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