
گڵۆباڵ 
فایلس



قەبارەى 
مەترسییەکانى 

حیزبولاڵ

وەرگێڕانی: هیوا کازم 

لە شەڕى داچۆڕاندنى خۆرهەاڵتى 
ناوەڕاست بۆ ناو ئەمەریکا



ژمارە )43-42( کانوونی یەکەم 1172019

نیگــەراىن  جێــى  بووەتــە  تازەیــە  ئاشــکرابوونە  ئــەم 

ــردەوەکاىن  ــى و ک ــووىن چاالک ــتى ڕۆچ ــە ئاس ــەبارەت ب س

حیزبوڵــا لەنــاو ئەمەریــکا و کەنــەدا.  دەســتگیرکردىن 

دەزگا هەواڵگرییــەکاىن  بــە  پاڵــى  ئەلدەبــک  و  کــۆراىن 

ــەنگاندىن  ــە هەڵس ــێننەوە ب ــاو بخش ــاوە چ ــکاوە ن ئەمەری

بــارەى ئەگــەرەکاىن هێرشــکردىن  لــە  مــەودا دووریــان 

حیزبوڵــا بــۆ ســەر خاکــى ئەمەریــکا، لــە کاتێکــدا حیزبوڵا 

ــە  ــە دەگرێت ــەو ڕێکاران ــە واشــنتۆن ئ ــردوە، ک ــى نەک تێبین

بــەر کــە هەڕەشــە لــەو قەوارەیــە دەکات، کــە ئێــران 

پشــتیواىن لێــدەکات. لــە دواى دەســتگیرکردىن عــەىل کــۆراىن 

و ســامر ئەلدەبــک، بەڕێوەبــەرى ســەنتەرى نیشــتامىن 

تیــرۆر ڕایگەیانــد: »بــە  ئەمەریکــى بەگژداچوونــەوەى 

گوێــرەى هەڵســەنگاندنەکەمان دەرکەوتــووە، کــە حیزبوڵا 

ــە  ــراو ب ــنێکى چاوەڕوانک ــەوەى ئۆپش ــەر ئ ــە س ــوورە ل س

ــى  ــکا وەک ڕەگەزێک ــى ئەمەری ــاو خاک ــدات لەن ــۆى ب خ

ــى  ــە مانگ ــتیەکەى«. ل ــدا تیرۆریس ــەرەوەى ئەجێن یەکالک

ــە نیویــۆرک  ئایــارى 2019دا دەســتەیەکى ســوێندخۆراک ل

ئــەو  هەمــوو  ســەملاندىن  بــۆ  دەرکــرد  حوکمێکــى 

تۆمەتانــەى لــە لیســتى تۆمەتــەکاىن دژى بــە کــۆراىن-

بــە  پەیوەســت  تۆمــەىت  نێوانیشــیاندا  لــە  هاتــووە،  دا 

ــەکان  ــەوە فیدراڵیی ــینگەى لێکۆڵین ــردىن نوس ــرى ک چاودێ

FBI و نووســینگەکاىن هەواڵگــرى ئەمەریــکا، جگــە لــە 

ــکا،  ــووپاى ئەمەری ــى س ــۆگاکاىن چەک ــردىن ک ــرى ک چاودێ

کــە ســەرجەمی ئــەم ئامانجانــە دەکەونــە شــارى نیویــۆرک. 

عــەىل کــۆراىن وەک بەکرێگیراوێکــى نوســتوو بــۆ ماوەیەکى 

ــۆ بەرژەوەنــدى یەکــەى پالنڕێــژى  زۆر، چاالکــی تریــى ب

هێرشــە دەرەکییــەکاىن حیزبوڵــا ئەنجامــداوە، کــە بــە ناوى 

ڕێکخــراوى »جیهــادى ئیســالمى« نــارساوە، ئــەو کارەى 

بریتــى بــووە لــە دیاریکــردىن ناســنامەى جوولەکــەکان 

ــج  ــە ئامان ــت بیانکات ــا دەیەوێ ــە حیزبوڵ ــۆرک، ک ــە نیوی ل

بــە ئومێــدى گەیشــن بــەو کەســانەى لــە ڕێگەیانــەوە 

دەتوانێــت چــەک بکڕێــت بــۆ ئــەوەى حیزبوڵــا لــەو 

شــارەدا هەڵیــان بگرێــت. پێشــر حیزبوڵــا کــۆراىن بــۆ 

چیــن نــاردووە بــۆ کڕینــى ئــەو مــاددە کیمیاوییانــەى لــە 

دروســتکردىن بۆمــب-دا بەکاردەهێرنێــت لــەو جــۆرەى، کــە 

لــە بولگاریــا و قوبــروس و تایلەنــد لــە نێــوان ســاڵى 2012 

و 2015 دروســتى کــردووە، هەروەهــا حیزبوڵــا »کــۆراىن« 

بــۆ کەنــەدا نــاردووە بــۆ جێبەجــێ کــردىن چەنــد ئەرکێــک. 

خــودى کــۆراىن لــە چاوپێکەوتنــى لەگــەڵ کارمەنــداىن 

ــانەیەکى  ــە »ش ــێکە ل ــە بەش ــاوە، ک ــەوەدا ن FBIدا داىن ب

ــدەدەرى داواکارى گشــتى  نوســتوو«. جــۆن دیمــەرز، یاری

لــەو  نەتەوەیــى  ئاســایى  کارووبــارى  بــۆ  ئەمەریــکا 

بارەیــەوە ووىت: »کــۆراىن ئەندامێکــى چاالکــى حیزبوڵایــە 

ــە  ــەکان ب ــتیە بیانیی ــراوە تیرۆریس ــداىن ڕێکخ ــۆ یارمەتی ب

لەم چەند ساڵەى دواییدا، حیزبوڵاڵى لوبنان کارو کردەکانى لە دەرەوەى سنوورى لوبنان چڕتر 
کردۆتەوە، ئەم گەشەسەندنەش بە ڕوونترین وێنا لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست بەرجەستە بووە، 
ئەوروپا شکستیان  و  ئاسیا  و  باشوور  ئەمەریکاى  لە  حیزبوڵاڵ  پیالنەکانى  کارو  کاتێکدا  لە 
کارکردنى حیزبوڵاڵ خودى ویالیەتە یەکگرتوەکانى  دوایین وێستگەى  ئیمڕۆ  بەاڵم  پێهێنرا، 
نییە،  تازە  ئەمەریکا  لە  حیزبوڵاڵ  چاالکییەکانى  بە  پەیوەندیدارەکان  ڕاپۆرتە  ئەمەریکایە. 
و  کڕین  یان  هاوکارییەکان  و  کۆمەک  کۆکردنەوەى  لە  کارەکان  دیارترین  ئەوەى  سەرەڕاى 
سپیکردنەوەى پارە و کارە لۆجیستیەکان خۆى دەبینێتەوە، لە ڤانكۆڤەر تاكو مەیامی. دوایین 
بەڵگە لە سەر کارکردنى ئەندامانى حیزبوڵاڵ تۆمەتبارکردن و دەستگیرکردنى عەلى کۆرانى و 
سامر ئەلدەبک بوو لە نیویۆرک، کە ئەندامى حیزبوڵاڵن بە تێوەگالنیان لە چەند چاالکیەکدا 

,,بۆ بەرژەوەندى ئەو حیزبە. 
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ــە دژى  ــەکان ل ــرش و پەالماردان ــازدان هێ ــتى خۆس مەبەس

ئامانجــەکان  ئاینــدەدا«.  لــە  یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە 

ئەمەریــکا  هەواڵگــرى  نووســینگەى  و   FBI بینــاکاىن 

لــە مانهاتــن و فڕۆکەخانــەى نێودەوڵــەىت )جــۆن ئێــف 

کێنێــدى( لــە نیویــۆرک و کــۆگاى چەکــەکاىن ســووپاى 

ئەمەریــکاى دەگرتــەوە.

ــەى  ــاو بازن ــارساوە لەن ــى ن ــوڕى خێزانێک ــۆراىن ک ــەىل ک ع

ــە  ــەت ب ــن الدىن تایب ــى ب ــە گرووپ ــە FBI ب ــادا، ک حیزبوڵ

لوبنــان نــاوزەدى کــردووە. کۆراىن لــە تەمــەىن هەرزەکاریدا 

ڕاهێنــاىن  ســەربازگەى  بــە  پەیوەنــدى  یەکەمجــار  بــۆ 

حیزبوڵــا کــردووە، بــەاڵم دواتــر لەنــاو ڕیــزەکاىن بــژاردەى 

ــە  ــراوە، ک ــالمی )IJO(دا ڕێکخ ــراوى جیهــادى ئیس ڕێکخ

ــە،  ــە حیزبوڵای ــەر ب ــیۆنەکاىن دەرەوەى س دەزگاى ئۆپراس

ــارساوە. گرنگــى ڕاگرتنــى کــۆراىن  ــە )یەکــەى 910( ن کــە ب

ــا  ــە ئاشــکراى کــردووە حیزبوڵ ــەوە، ک ــەوە دەگەڕێت ــۆ ئ ب

ــەورە  ــە، گ ــامد موغنی ــردىن عی ــش تیرۆرک ــە پێ ــەت ل تەنان

دووبــارە  ئامانجــى  2008دا  لــە  حیزبوڵــا  فەرمانــدەى 

ــەکان بــووە،  بونیاتانــەوەى تــۆڕە تیرۆریســتیە نێودەوڵەتیی

ــەوەى  ــۆ کەمکردن ــش ب ــە هەنگاوێکــى گرنگی هــەروەک ب

ــت،  ــکا دادەنرێ ــایى ئەمەری ــە ســەر ئاس ــییەکان ل مەترس

ــە شــوێنى گونجــاوى  ــە کاىت گونجــاودا کــۆراىن ل چونکــە ل

خــۆى دانــاوە. لــە گرتەیەکــى ڤیدیۆییــدا، کــە لــە کاىت 

حەســەن  پەخشــکرا،  موغنیــە  عیــامد  بەخاکســپاردىن 

نەرسوڵــا ئەمینــدارى گشــتى حیزبوڵــا هەڕەشــەیەکى 

نیمچــە ئاشــکرا لــە ئیرسائیــل دەکات و دەڵێــت: »هــاوکات 

ئــەم  ئەنجامــداىن  شــێوازى  و  شــوێن  و  کات  لەگــەڵ 

تیرۆرکردنــەدا، مــن بــە زایۆنیســتەکان دەڵێــم ئەگــەر ئێــوە 

ــوو  ــا هەم ــت، دەب ــان دەوێ ــەڕە کراوەیەت ــۆرە ش ــەم ج ئ

ــت«.   ــراوە بێ ــەم شــەڕە ک ــا ئ ــت، ب ــى لێبێ ــان گوێ جیه

سەرچاوەکان: 
پێگــەى  واشــنتۆن(،  )ئەنســتیتیۆى  پێگــەى 

الجنائیــة(    )العدالــة 
https://www.washingtoninstitute.    

org/ar/policy-analysis
https://rewardsforjustice.net/arabic/
l ebanese_h izba l l ah_ f inanc ia l_

network.html

چەکدارانى حیزبوڵاڵى لوبنانى



تەپ و تۆزى 
شەڕ لە ناوچەى 

خۆڵەمێشى

ئێران – ئەمەریکا 
لەبەردەم ئەگەرى 

ملمالنێیەکى کراوەدا

لە عەرەبییەوە: پەرژین ئەحمەد 
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بــە  پێیــەی  بــەو  ئەمەریــكا  دەرەکــى  ســراتیژیەتی 

ڕووبەربوونــەوەی  بــۆ  دادەنرێــت  ئەڵتەرناتیــڤ 

ــەوە  ــڕ کراوەت ــر چ ــران زیات ــەکاىن ئێ ــە هەرێمیی ئالینگاریی

لــە ســەر پراکتیــزە کــردىن گوشــارى زیــرەك لــە بــوارى کارى 

هەواڵگریــی و ســەپاندىن ســزاى قــورس و زۆر کاریگــەر بــۆ 

ــران  ــو ئێ ــەر بێت ــۆدا.  ئەگ ــە ناوخ ــران ل ــردىن ئێ تەنگەتاوک

تووشــی شــەڕێكی ڕاســتەوخۆ یــان شــەڕێكی بــە لەجیاتــی 

)حــرب بالوکالــە( بێــت، ئەمــە مانــای پەكخســتنی ویســت 

ــرە  ــى سیســتمی ف ــە بەدیهاتن ــی ڕووســیایە ل و ئامانجەكان

ــا  ــەدا ت ــە ئەنجامــى ئەم ــی، چونكــە ل جەمســەریی جیهان

ئەندازەیەکــى زۆر ڕووســیا لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــاوە  ــۆ ناوچــەى ئ ــەل بهاوێــت ب دادەبڕێــت و ناتوانێــت پ

ــەش ڕووداىن ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى  ــەم پێی گەرمــەكان، ب

ســراتیژی مەترســیدار لــە نێــوان ویالیەتــە یەكگرتــوەكان و 

ڕووســیا بــە دەســتپێکى ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ئێــران 

ــاندىن  ــت وەش ــبینی دەكرێ ــە پێش ــدەکات، بۆی ــتی پێ دەس

لێدانێكــی بەهێــز و كەمەرشــكێن لــە دژی ئامانجــەکاىن 

بەرپەرچدانــەوە  مایــەی  ببێتــە  لــە ســووریا  واشــنتۆن 

لەبــەردەم ســیناریۆى جێبەجێكردنــی پــالىن ئەمەریــکا لــە 

ــووریا. ــاو س ــران لەن ــەر ئێ بەرانب

و  ناوخۆیــی  شــپرزەیی  دۆخێکــی  بــە  ئێــران  ئێســتا 

قەیرانێکــی تاقــەت پڕوکێنــى ئابووریــدا گــوزەر دەکات، لــە 

ــات  ــە دواى س ــات ل ــران س ــی ئێ ــاردەى نەوت ــەک هەن الی

کەمــر دەبێــت، نرخــی کااڵ و شــمەک لــە بەرزبوونــەوەی 

دەوڵەتــی  دەســکەوتی  گرنگریــن  و  بەردەوامدایــە 

حەســەن ڕۆحانــی، کــە ڕێککەوتنــی وزەی ناوەکــی ســاڵی 

2015یــە ئێســتا کاریگــەری خــۆی لــە دەســتداوە. بــە 

ــوان  ــی نێ ــێ و ئاڵنگاری ــە ملمالن ــڕ ل ــژووی پ ــژای مێ درێ

گومانــەوە  بــە  تــاران  بەرپرســاىن  ئەمەریــکا،  و  ئێــران 

ڕوانیویانەتــە ئیــدارە یــەک لــە دوای یەکەکانــی ئەمەریــکا 

و پێیــان وایــە هەموویــان لــە یــەک خاڵــدا کۆکــن، ئەویــش 

ئێــران و فشــار خســتنە  کــردىن  لــە دژایــەىت  بریتییــە 

ــە بــڕواى ڕابــەری  ســەر بژێــوى و ژیانــی گــەالىن ئێــران. ب

بــااڵى ئێــران هــۆکاری ئەمــە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە، کــە 

ــەر سیاســەىت  ــە بەرامب ــى ل ــە توانیبێت ــا دەوڵەت ــران تەنه ئێ

ناهاوســەنگى ئەمەریــکا لــە ناوچەکــەدا بوەســتێتەوە. لــە 

ــە دوای  ــى ل ــتى خامنەی ــەدا هەڵوێس ــوو ئەمان ــاڵ هەم پ

تووندبــووىن هەڵوێســتەکاىن ئەمەریــکاوه  دێــت، بــەاڵم 

ماوەیەکــە بــە ئاشــکرا خۆبــەدوور گرتــن و دوورکەوتنــەوە 

پێــوە  ئەمەریــکای  وروژاندنــی  و  هەڕەشــەکردن  لــە 

ــکا  ــردىن ئەمەری ــەىت ک ــە دژای ــاس ل ــدە ب ــارە، هەرچەن دی

دەکات، بــە تایبەتــی بەهــۆى بــێ بەڵێنــى ئەمەریکایــى و 

ــران.    ــە ئێ ــەر ب ــەکان بەرامب ئەوروپیی

ئەگەرچــی ئــەم یەکهەڵوێســتیە لــە گوتاری دەســەاڵتدارانی 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بە چەند ڕێگەیەکى جیاوازو كاریگەر هەوڵ دەدات سوود 
و  بااڵ  ئامانجی  كۆمەڵێك  بەدیهێنانی  پێناو  لە  وەربگرێت  ئێران  ناوخۆى  ڕووداوەكانی  لە 
بریتییە  ڕێگایانە  لەو  یەکێک  دەكەن،  واشنتۆن  بااڵى  ستراتیژی  بە  خزمەت  كە  ستراتیژیدا، 
لە هاندانى هەریەک لە ڕووسیا و چین تا لە خولگەى پشتیوانى کردنى ئێران دوور بکەنەوە 
و کاریش نەکەن بۆ گۆڕینی سیستمی نێودەوڵەتی بۆ سیستمێکى فرە جەمسەریی، ئەگەر 
بزانین كە هاوبەشی ئابووریی نێوان چین و ئێران لە بواری وزە و بازرگانى و ئاساییشدا، بە 
تایبەتی لە ئەفغانستان و ناوچەى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست هەڕەشەیە بۆ سەر ستراتیژی ئایندەیى 
ئەمەریكا. ئێران بە هۆی پێگە و قورسایییەكەی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، توانیویەتی زەمینەی 

قواڵیییەكی ستراتیژی بۆ بوونی سەربازیی ڕووسیا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دروست بكات. 

,,
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ئێــران بەرامبــەر بــە ئەمەریــکا تــا ئێســتا بەردەوامــی 

هەیــە، بــەاڵم دیــار نییــە کــە لــە ئەگــەری بەردەوامبوونــی 

ئەمەریــکا لــە سیاســەتەکانی بەرامبــەر بــە ئێــران، هاتنــە 

پێشــەوەی ســەربازی زیاتــری ئەمەریــکا لــە ناوچەکــە 

ســزا  بەردەوامــی  و  ئێــران  ئاسایشــی  لــە  و هەڕەشــە 

ڕژێمــەکاىن  له ناوبردنــی  بــه   ئه مریــكا  ئابوورییــەکان. 

تــەواوەىت  بــە  تــا  هه وڵیــدا  عێــراق،  و  ئه فغانســتان 

ــەاڵىت  ــاىن دەس ــدا نەم ــە کاتێک ــدات، ل ــران ب ــارۆی ئێ گه م

ــران  ــه  ئێ ــی ب ــی زێڕین ــێن هه لێك ــەدام حس ــان و س تاڵیب

به خشــی، كــه  هه ژموونــی خــۆی بــە ســەر ئــەم دوو 

کــردىن  دژایــەىت  بکەوێتــە  و  بســه پێنێت  دەوڵەتــەدا 

ــاىن  ــە گۆڕپ ــکا، هەروەهــا ل سیاســەت و ســراتیژى ئەمەری

ســووریاش ئێــران بــە زەقــى ملمالنێــى هەژمــوون و پێگەى 

ئەمەریــکا دەکات، بەڵکــوو بوەتــە پاڵپشــتێکى گــەورە بــۆ 

پاراســتنی به شــار ئه ســه د و مانــەوەى لــە دەســەاڵتدا، 

ــۆ ســه ر  ــن مه ترســی ب ــه  گه وره تری ــران بووه ت ــه  ئێ ــه  ل بۆی

خۆژهه اڵتــی  لــه   ئه مەریــكا  بــااڵکاىن  به رژه وه ندیــە 

ــه   ــتەى، ك ــه و ئاس ــتووه ته  ئ ــه ت گه ش ــت و ته نان ناوه ڕاس

زۆری نه مــاوه  ئه مەریــكا لــه  ناوچه كــه  بكاتــه  ده ره وه .

 

سەرچاوەكان : 
پێگــەی )المیادیــن(، ســایتى )kccrc(، ماڵپەڕى 

)ئەنســتیتیۆى واشنتۆن(
https://www.washingtoninstitute.org/

ar/policy-analysis
ALmayadin.net

h t tp : / /www.kcc rc . com/de ta i l s .
a spx? j ima r e = 3 191
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لــە ڕاســتیدا چیــن ئــەم کەمینەیە بــە توونــدڕەوە ئیســالمیە 

نــاو دەبــات، بۆیــە کۆمەلێــک ڕێــکارى  یاخیبــووەکان 

ئەمنــى تایبــەىت لــەو هەرێمــەدا پەیــڕەو دەکات وەک 

دانــاىن کامێــراکاىن چاودێــرى کــردن و دروســتکردىن دەروازە 

ــۆ وردبینــى کــردن و پشــکنینى ئەوانــەى  ئاسایشــییەکان ب

ــان  ــە دەرەوە  ی ــگ دەچن ــە ســنوورى هەرێمــى چینگیان ل

دێنــە نــاوەوە. کۆمســیۆىن نەهێشــتنى جیاکاریــى ســەر بــە 

ــە  ــوەکان ڕاپۆرتێکــى دەرکــرد ســەبارەت ب ــەوە یەکگرت نەت

ــەى  ــى ناوچ ــۆ گۆڕین ــن ب ــەىت پەکی ــەتەکاىن حکووم سیاس

ــى  ــد یەکەیەک ــۆ چەن ــۆر ب ــەى ئیگ ــتەجێبووىن کەمین نیش

ــردن. ــتگیر ک ــەربازگەکاىن دەس ــێوەى س هاوش

با بزانین ئیگۆرییەکان کێن 

بنەچــە و ڕەچەڵەکــى ئیگۆرییــەکاىن چیــن دەچێتــەوە ســەر 

ڕەچەڵەکــى تورکــى و زۆربەیــان لــە هەرێمــى چینگیانگــى 

دەوڵەمەنــد بــە نــەوت دەژیــن، کــە دەکەوێتــە ســەر 

ســنوورى هاوبــەىش نێــوان چیــن و ئەفغانســتان. ئــەو 

ناوچەیــەى ئیگۆرییــەکان لێــى نیشــتەجێ بــوون پێــى 

پێــش  بــەاڵم  خۆرهــەاڵت(،  )تورکامنســتاىن  دەوترێــت 

ــن.  ــى چی ــەر خاک ــە س ــاڵى 1949دا بخرێت ــە س ــەوەى ل ئ

دانیشــتواىن  %45ى  نزیکــەى  ئیگۆرییــەکان  ژمــارەى 

ــژەى  ــدا ڕێ ــە کاتێک ــن، ل ــگ پێکدەهێن ــى چینگیان هەرێم

چینییــەکان لــە ڕەگــەزى هــان دەگاتــە نزیکــەى 40%. 

تۆمەتبــار  ئیگۆریــان  کەمینــەى  چیــن  دەســەاڵتداراىن 

کــردوە بــە هەوڵــدان بــۆ جیابوونــەوە لــە کۆمــارى چیــن، 

هەروەهــا تۆمەتباریــش دەکرێــن بــە هاوســۆزیان بــۆ 

ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدە و چوونیــان بــۆ مەشــق و ڕاهێنــان 

لــە الیــەن ئــەو ڕێکخــراوەوە لــە ئەفغانســتان و وەرگرتنــى 

ــى  ــە کابوڵ ــدارەکان ل ــە چەک ــە گروپ ــەىت ل ــەک و یارم کۆم

پایتەختــى ئەفغانســتان. لــە ئێســتادا ئــەو هەرێمــەى 

ئیکــۆرەکاىن تێــدا دەژى خــاوەىن خودموختــارى )ئۆتۆنۆمی(

یــە لەنــاو چیــن. 

سیاسەتەکاىن چین بەرامبەر کەمینەى ئیگۆر

کۆمــارى چیــن سیاســەتێکى جیاکارییانــە لــە دژى کەمینەى 

ــەوە  ــۆى ئەوەش ــڕەو دەکات، بەه ــۆر پەی ــوڵامىن ئیگ موس

مامەڵــە و هەڵســوکەوىت جیاکارییانــەى چیــن بەرامبەریــان 

ــن  ــەىت پەکی ــت. حکووم ــێ دەکرێ ــتى پ ــى هەس ــە زەق ب

تەنگەتاوکــردن  و  دروســتکردن  فشــار  سیاســەتەکاىن 

ئاینییــەکاىن  پەیــڕەوە  و  رسوت  ئەنجامــداىن  ســەر  بــە 

بــۆ  ڕێگەنەدانیــان  وەک  دەکات،  پیــادە  ئیگۆرییــەکان 

ڕۆژو گرتــن لــە مانگــى ڕەمەزانــدا، هەروەهــا چەنــد 

دینــدارى  فۆڕمــى  دژى  لــە  ئەنجامــداوە  هەڵمەتێکــى 

شــەکڵى وەک پۆشــینى حیجــاب و دانــاىن ڕیــش. هەندێــک 

ــزاداىن  ــە س ــە ل ــن بریتی ــرى چی ــدەکاىن ت ــکارە توون ــە ڕێ ل

ــە  ــان بنێرن ــن منداڵەکانی ــە ڕاوى نی ــەى، ک ــەو ئیگۆرییان ئ

ڕێکخراوى نەتەوە یەکگرتوەکان لە ماوەى ڕابردوودا چەند ڕاپۆرتێکى باڵوکردەوە سەبارەت بەو 
مەترسیانەى، کە کەمینەى موسوڵمانى ئیگۆر لە هەرێمى چینگیانگ لە خۆرئاواى چینى میللى 
ڕووبەڕووى دەبنەوە. دەزگا پەیوەندیدارەکانى نەتەوە یەکگرتوەکان تێبینى ئەوەیان کردوە، 
بەکۆمەڵ  دەستگیرکردنى  ڕووبەڕووى  چینەوە  دەسەاڵتدارانى  الیەن  لە  کەمینەیە  ئەم  کە 
کراونەتەوە، کە بە پێى ئامارو ڕاپۆرتەکانى نەتەوە یەکگرتوەکان ژمارەی دەستگیکراوەکان بە 
گشتى گەشتۆتە یەک ملیۆن کەس. حکوومەتى چین الیخۆیەوە ئەو ڕاپۆرتانەى ڕەت کردۆتەوە، 
و  ڕاهێنانەوە  بۆ  کەمپەکان  و  دروستکردنى سەبازگە  بە  ناوە  دانى  کاتدا  لە هەمان  بەاڵم 
ڕۆشنبیرکردنى ئەوانەى، کە ناویان لێناون )تووندڕەوە دینییەکان( لەناو سەربازگەى تایبەت 

بەو پرۆسەیە. 

,,
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 ڕاپۆرتي کۆمسیۆني شارەزایاني نەتەوە یەکگرتوەکان تایبەت بە کەمینەى ئیگۆر

 

 گرنگترین خاڵەکاني ڕاپۆرتي کۆمسیۆني شارەزایاني نەتەوە یەکگرتوەکان ز
 
1 

وەتەوە یەکگرتىەکان ویگەراوً خۆي دەربڕیىە لە هەبىووً )سەربازگەکاوً تەمبێکردن(ي سیاسی لە الیەن 
لە پێىاو داڕشتىەوەي فکري ئیگۆرییەکان پەیڕەو دەکرێت بە ئاماوجً سڕیىەوەي واسىامەیان لە حکىومەتً چیه، کە 

واوخۆي چیه. هەرچەودە حکىومەتً پەکیه ئەو تۆمەتاوە ڕەت دەکاتەوە، بەاڵم ڕاشیگەیاودوە ئەوەي دروستً کردوە 
دوً سیاسی، بە تایبەتً لەبەر سەربازگە یان کەمپً تەمبێکردن وییە، بەڵکىو چەود واوەودێکە بۆ ڕۆشىبیر کر

 ێک لە ئەوداماوً ئەم کەمیىەیەداڕۆشىایً باڵوبىووەوەي بیري تیرۆریستً تىوودڕەواوە لەواو زۆر

ڕاپۆرتً کۆمسیۆوً شارەزایاوً وەتەوە یەکگرتىەکان ڕەخىەي لەو پێىاسە الوازە گرتىە، کە حکىومەتً چیه دایىاوە  2
واڕوووەکاوً بۆ چەمکً تىوودڕەوي، لە کاتێکدا دەسەاڵتداراوً پەکیه سیاسەتً داپڵۆسیه بۆ چەمکً تیرۆر و ئاماژە 

  و ترساودن لە بەرامبەر ئیگۆرییەکان پەیڕەو دەکەن بە پاساوي دژایەتً کردوً تیرۆر
ي یەک شارەزایان ئاماژەیان بۆ هەبىووً چەود زاویاریەکً باوەڕپێکراو کردوە سەبارەت بە دەستگیر کردوً وسیکە 3

ملیۆن کەش لە کەمیىەي ڕەگەزي ئیگۆري و داواویان لەواو کەمپً گەورەي هێشتىەوە لە سایەي ڕێکاري وهێىً و 
 دادەورێت ڤشێلکردوً مافەکاوً مرۆتىوودا، کە ئەمە بە پێ

 مافجاي ماکدۆگاڵ، یەکێک لە شارەزایاوً کۆمسیۆوە ڕایگەیاودوە ئەو کەمپاوە واوچەیەکً تەواو داماڵراوە لە  4

وەتەوە یەکگرتىەکان ویگەراوە سەبارەت بەو دۆسیە تایبەتە بە مافً کەمیىەي ئیگۆر و شارداوەوەي لە الیەن  5
 ەستگیرکراوەکاوً ئاشکرا وەکردوەحککىمەتً چیىەوە، چىوکە هیچ ئامارێکً حکىومً و فەڕمً دەربارەي ئیگۆریە د

 
6 

ویگەراوە لە بارەي چاودێري کردوً بەکۆمەڵ، کە کۆمسیۆوً شارەزایاوً سەر بە وەتەوە یەکگرتىەکان 
دەسەاڵتداراوً چیه لە بەرامبەر ئەو کەمیىە مىسىڵماوەي ئیگۆر پەیڕەوي دەکات، وەک ڕاگرتىیان، هەروەها پشکىیىً 
مۆبایلەکاویان لە الیەن هێسي پۆلیسەوە بەبێ هیچ هۆیەک، کە مەبەست لەو هەڵسىکەوتە ئەوەیە تا بساوه ئایا هیچ 

 ە بە مەترسً دەزاوه ەیەک لە قسەو گفتىوگۆکاویان هەیە دەربارەي دیىداري یان هەر شتێکً تر کئاماژ

 
7 

ڕاپۆرتەکە ئاماژەشً کردوە بۆ مەترسً ئەو سیاسەتاوەي، کە حکىومەتً چیه بەو تىوودیە پەیڕەوي دەکات بۆ 
اوً دەرەوە بۆ واردوەوەیان بۆ چیه. گەڕاودوەوەي ئیگۆرییەکاوً دەرەوە بۆ چیه، ئەوەش بە هاوکاري لەگەڵ دەوڵەت

لەم چىارچێىەیەدا وەتەوە یەکگرتىەکان داواي لە حکىومەتً چیه کردوە چارەوىوسً ئەواوە دیاري بکات، کە داواي 
 زۆر وێردراووەوە بۆ کۆماري چیه مافً پەوابەرێتیان کردوە و بە
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کەســانەى  ئــەو  هەروەهــا  حکوومییــەکان،  قوتابخانــە 

ــەو  ــزان ب ــە سیاســەتەکاىن ڕێکخســتنى خێ ــن ب ــد ناب پابەن

پێیــەى حکوومــەىت پەکیــن دەیەوێــت دیســانەوە ســزا 

ســامپڵەکاىن  کۆکردنــەوەى  ســەرەڕاى  ئەمــە  دەدرێــن، 

پشــکنینى DNA، وەرگرتنــى پەنجەمــۆر، تۆمــارى دەنگــى 

و جــۆرەکاىن خوێــن لــە ئیگۆریــە موســوڵامنەکاىن هەرێمــى 

ــەن دەســەاڵتدارانەوە. یەکێکــى دیکــە  ــە الی ــگ ل چینگیان

لــەو ڕێــکارە تووندانــەى کــە لــە دژیــان پەیــڕەو دەکرێــت، 

بریتیــە لــەوەى حکوومــەىت چیــن قەدەغــەى کــردوە، 

ــراوەکاىن  ــە پەیڕەوک ــى نەریت ــە پێ ــۆر ب ــاىن ئیگ ــە هاواڵتی ک

ــدەن،  ــام ب ــەرگیرى ئەنج ــەى هاوس ــالم پرۆس ــى ئیس ئایین

ــێکى  ــەراىن بەش ــەىت و نیگ ــى ناڕەزای ــە جێ ــەوەش بووەت ئ

ــووىن  ــى بەردەوامب ــە ئەنجام ــۆر. ل ــەى ئیگ ــە کەمین زۆر ل

ئــەو ڕێوشــوێنە تووندانــە کارو چاالکییــەکاىن کەمینــەى 

ئیگــۆر لــە چیــن زۆر پاشەکشــەى کــردوە، تەنانــەت بــوارى 

کەلتــوورى و بازرگانیــى گرتۆتــەوە.

نەتــەوە  ڕاپۆرتــەکاىن  لــە  ئیگۆرییــەکان  کەیــى 

ا  نــد کا ە کگرتو یە

نەتــەوە  ڕێکخــراوى  بــە  ســەر  شــارەزایاىن  کۆمســیۆىن 

ــەىت  ــێلکارییەکاىن حکووم ــى و پێش ــوەکان زێدەڕۆی یەکگرت

ــۆر  ــەى ئیگ ــتواىن کەمین ــاىف دانیش ــەر م ــە بەرامب ــى ل چین

ــاڵى  ــاىب س ــى ئ ــە کۆتای ــیۆنە ل ــەو کۆمس ــردوە. ئ ــار ک تۆم

ــەاڵتداراىن  ــێلکارییانەى دەس ــەو پێش ــک ل 2018دا کۆمەڵێ

چینــى لــە ڕاپۆرتێکــدا ئاشــکرا کــردوە و گەیشــتۆتە چەنــد 

دەرئەنجامێــک.

بــە پێــى ڕاپــۆرىت ئــەو دوو ڕێکخــراوە، دەســتگیرکراوەکان 

بــە زۆر ناچارکــراون دروشــمەکاىن حیــزىب کۆمۆنیســتى 

ــتگیرکردن و  ــاوەى دەس ــەوەش م ــە ل ــەوە، جگ ــن بڵێن چی

هێشــتنەوەیان دیاریکــراو نییــە و بەدەســت بەدخۆراکــى و 

خراپــى ڕەوىش تەندروســتی و گرنگــى پێنەدانیــان دەناڵێنن. 

لــە حکوومــەىت  داواى  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  دواجــار 

ــەکان  ــتگیرکراوى ئیگۆریی ــاىن دەس ــردوە هاواڵتی ــن ک پەکی

ئــازاد بــکات و ژمارەشــیان ئاشــکرا بــکات و لێکۆڵینــەوەى 

ڕاســت ئەنجــام بــدات بــۆ دەرخســتنى دیــوى ڕاســتەقینەى 

جیــاکارى ڕەگەزپەرســتى و ئیتنــى و دیینــى لــە واڵتەکەیدا. 

دامــەزراوەىFreedom Houseى ئەمەریکــى ئاشــکراى 

ــەکاىن  ــڕى دەزگا ئەمنیی ــردىن چ ــرى ک ــە چاودێ ــردوە، ک ک

ــژى  ــتەکاىن تووندوتی ــاىن ئاس ــۆى هەڵکش ــە ه ــن دەبێت چی

ــن. ــە چی ــەکان ل ــە ئاینیی ــەر کەمین ــە بەرامب ل

سەرچاوە: 
سەنتەرى )العربی( بۆ توێژینەوە و لێکۆڵینەوە  

http://www.acrseg.org/40935

کەمینەى ئیگۆرى لە چین



تورکیا و 
گەڕێکى ئاڵۆزى 
پەیوەندییەکان

خووالنەوە لەناو 
خولگەى »ستراتیژى 

خۆرئاوا«دا 

سۆنار جاگاپتاى 
لە عەرەبییەوە: ئايديا ديپلۆماتیک
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ڕوانین بۆ ڕۆڵى ستراتیژیەتى خۆرئاوا 
ــاىن  ــەردەوام دەوڵەت ــان ب ــە ئەردۆغ ــەوەى ک ــەرەڕاى ئ س

خۆرئــاواى بــە »بــەرە سیاســیەکەى تــرۆى تورکیــا« وەســف 

ــى  ــد جموجووڵێکــى عەوامگەرای ــە ڕێگــەى چەن کــردوە، ل

پۆپۆلیســتى )شــعبوی( لــەم ســااڵنەى دواییــدا، بــەاڵم 

گــەورەى  هــەرە  بــەىش  کــە  دەکات،  بــەوە  دەرک 

ســەرکەوتنى لــە هەڵبــژاردىن ســاڵى 2002 دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــە  ــا، ک ــە تورکی ــتەوخۆ ل ــاىن ڕاس ــاىن بی ــارەى وەبەرهێن قەب

ــوو، ئەمــەش  ــاوە ب ــاىن ئەوروپ ــەن دەوڵەت ــە الی ــەى ل زۆرب

الیخۆیــەوە پێگــەى دەنگــدەراىن )ئەردۆغــان(ى بەهێــز 

کــرد، چونکــە تــواىن کەمەندکێشــیان بــکات و لــە هــەژارى 

ئەردۆغــان  هێشــتا  شــێوەیە  بــەم  بــکات.  دەربازیــان 

دەیەوێــت تورکیــا وەک بەشــێک لــە »ســراتیژى خۆرئــاوا« 

ــامىن  ــاىن پەی ــەک دەوڵەت ــە یانەی ــە ل ــە بریتی ــەوە، ک مبێنێت

ناتــۆ و ڕێکخــراوى هاریــکارى ئابــوورى و گەشــەپێدان 

تیایــدا ئەندامــن. لــە دواى قەیــراىن دراوى تورکیــا لــە 

ــا  ــە تەنه ــەوە دەکات، ک ــان دەرک ب ــاڵى 2018، ئەردۆغ س

ــەىت  ــکا و ســندوقى نەختینــەى نێودەوڵ ــا و ئەمەری ئەوروپ

دارایــى  هەرەســهێناىن  لــە  واڵتەکــەى  بــوون  ئامــادە 

ــە  ــەم کارە بکــەن. ل ــن ئ ــزن، هــەر ئەوانیشــن دەتوان بپارێ

پــاڵ قەبــارەى ئابووریەکەیــدا، هاوبەشــە کاتییــەکاىن وەک 

ڕووســیا و ئێــران لــە توانایانــدا نییــە پــارەى پێویســتى 

ــى  ــەوەى کاریگەرێت ــاو کەمکردن ــە پێن ــن بکــەن ل ــۆ دابی ب

ــەم کارە  ــت ئ ــش نەخوازێ ــت چین-ی ــە. پێدەچێ قەیرانەک

بــۆ تورکیــا بــکات، بەهــۆى نەتوانینــى بــۆ پێشکەشــکردىن 

یارمــەىت، جگــە لــە ناکۆکییــەکاىن لەگــەڵ تورکیــا ســەبارەت 

ــە هەرێمــى  ــە تورکــەکان ل ــەى ئیگۆری ــە کێشــەى کەمین ب

ــگ.  ــى چینگیان نائارام

پاراســتنى فۆرمــى بازرگانــى و پەلکێشــکردنى 
وەبەرهێنــان  

لــە کاتێکــدا داهــاىت ســااڵنەى تورکیــا لــە ســێکتەرى وزەدا 

دەگاتــە 30 ملیــار دۆالر، بــەاڵم ئــەو واڵتــە هەمــوو ســالێک 

ــار  ــان ملی ــر و دەی ــاىن زیات ــاىن بی ــە وەبەرهێن ــتى ب پێویس

ــزگارى  ــاو پارێ ــە پێن ــە ل ــوازراوە هەی ــەرمایەى گ دۆالر س

کــردن لــە تێکــڕاى گەشەســەندن بە ڕێــژەى %4، ســەرەڕاى 

ــا و  ــەى تورکی ــەودا ئابوورییان ــەو س ــتى ئ ــەش رسوش ئەم

بازرگانیەکــەى لەگــەڵ چیــن، ڕووســیا، ئێــران و واڵتــاىن 

ــاوە  ــەواو نەگونج ــى ت ــت ڕوانگەیەک ــەاڵىت ناوەڕاس خۆره

ــرى ســراتیژى  ــەکاىن لەگــەڵ چەت لەگــەڵ سیســتمى داهات

ــە  ــەو کورتهێنان ــەڵ ئ ــەراورد لەگ ــە ب ــە ب ــاوا، چونک خۆرئ

بازرگانیــە گەورەیــەى ئەنقــەرە لەگــەڵ پەکیــن و مۆســکۆ 

تۆمــارى کــردوە، بــەاڵم پەیوەندیــە بازرگانییــەکاىن لەگــەڵ 

ــە  ــۆ منوون ــەنگرە. ب ــکا هاوس ــا و ئەمەری ــى ئەوروپ یەکێت

لــە  تورکیــا  هــاوردەکاىن  بەهــاى  2018دا  ســاڵى  لــە 

ئەو بڕیارەى تورکیا سەبارەت بە کڕینى سیستمى بەرگرى مووشەکى ڕووسى S-400 زۆرێک 
لەوانەى خستە پرسیارەوە، کە ئایا حکوومەتى ئەنقەرە دەیەوێت لە خۆرئاوا دوور بکەوێنەوە 
یان نا. سەرۆکى تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان دەرک بەو ڕاستیە دەکات، کە تا چ ئەندازەیەک 
پێویستى بە ویالیەتە یەکگرتوەکان و یەکێتى ئەوروپایە بۆ ئەوەى ڕەوشى ئابوورى واڵتەکەى 
لەژێر  تورکیا  مانەوەى  لە  پارێزگارى  و  بیباتەوە  هەڵبژاردنەکاندا  لە  و  ببات  پێشەوە  بەرەو 
چەترى ئاسایشى پەیمانى )ناتۆ( بکات لە بەرامبەر ڕووسیا، کە ڕکابەرێکى جیۆسیاسییە و هیچ 
ڕێککەوتنێکى خۆپڕچەککردنى یەکالیەنە ناتوانێت ئەو دوژمنکاریە لەمێژینەیە بسڕێتەوە، کە 

ڕووسیا بەرامبەر تورکەکان هەیەتى. 

,,
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چیــن گەیشــتە 20.7 ملیــار دۆالر، لــە کاتێکــدا ئاســتى 

هەنــاردەکاىن تەنهــا 2.9 ملیــار دۆالر بــوو، بــە هەمــان 

ــار  ــە ڕووســیا 22 ملی ــا ل شــێوە بەهــاى هــاوردەکاىن تورکی

دۆالرى  ملیــار   3.4 هەنــاردەکاىن  ئاســتى  بــەاڵم  دۆالرە، 

ــە  ــان هاوبەش ــەردەمى ئەردۆغ ــە س ــا ل ــد. تورکی تێنەپەڕان

بازرگانیــە بیانییــەکاىن هەمەجــۆر کــردوە و بــە جۆرێــک کە 

لــە ســاڵى 2018 دەوڵەتــە ناخۆرئاواییــەکان ڕێــژەى %44ى 

دەوڵەتــاىن  و  پێکهێنــاوە  تورکیایــان  بــازرگاىن  قەبــارەى 

ــاوە.  ــان پێکهێن ــژەى %56ی ــتى ڕێ ــە گش ــاواش ب خۆرئ

لــە ڕاســتیدا ئــەو ژمارانــەى تــر گاپەکــە قووڵــر دەکاتــەوە، 

بــۆ منوونــە دیارتریــن 4 دەوڵــەت، کــە تورکیــا بەرهەمەکاىن 

بــۆ هەنــاردە کــردوون بریتیــن لــە )ئەڵامنیــا بــە بــڕى 16.1 

ملیــار دۆالر( و )بەریتانیــا 11.1 ملیــار دۆالر( و )ئیتالیــا 9.6 

ملیــار دۆالر( و )ویالیەتــە یەکگرتــوەکان 8.3 ملیــار دۆالر(، 

کــە هەموویــان لــە قەبــارەى مامەڵەکــردىن تورکیــا لەگــەڵ 

ڕووســیا و چیــن زیاتــرە.  

سەرچاوە: 
ئەنستیتیۆى واشنتۆن بۆ خۆرهەاڵتى دوور

https://www.washingtoninstitute.
org/ar/policy-analysis/view/turkeys-
reconfigured-ties-with-the-strategic-

west
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ئــەو باروودۆخــە بــەردەوام دەبێــت لــە ســەر ئاڵۆزکــردىن 

کــە  یەمــەن،  حکوومــەىت  لەگــەڵ  ملمالنێکــە  زیاتــرى 

ئەمــەش  دەکرێــت،  پشــتیواىن  ســعودیەوە  الیــەن  لــە 

یەمــەن  لــە  زەىب  ئەبــو  و  ڕیــاز  نێــوان  هاوپەیامنێتــى 

ــەکاىن  ــە گۆڕەپان ــەر ل ــەت ئەگ ــە مەترســیەوە، تەنان دەخات

تریــش لــە ســەر هاوبەشــیان بــەردەوام بــن. درێژەکێشــاىن 

شــەڕو کوشــتار دەرفــەت بــۆ حوســییەکان و گرووپــە 

بەدەســتهێناىن  بــۆ  دەڕەخســێنێت  جیهادییــەکان 

ــە  ــەن، ل ــرى یەم ــە ناوچــەکاىن ت دەســتکەوىت ســنووردار ل

کاتێکــدا ئــەو هاوپەیامنێتیــەى ســعودیە ســەرکردایەىت 

ــوزەرى  ــەىن ڕاگ ــەر ئەنجووم ــتۆتە س ــى خس دەکات فۆک

باشــوور تاوەکــو دەســت بەســەر خاکــى زیاتــرى باشــووردا 

بگرێــت.  

ــدا  ــە کۆتایی ــە ل ــە لەوانەی ــۆرە مەترســیە ئەمنیان ــەم ج ئ

ــە  ــە هــەردووالوە بنێــت ئــەو شــەڕەى ئێســتا بخەن ــاڵ ب پ

ــەوەى کــە جوداییخــوازە باشــوورییەکان  الوە، ســەرەڕاى ئ

بــەردەوام دەبــن لــە ســەر بەکارهێنــاىن دەســتکەوتەکانیان 

ــەىن  ــایەى یەم ــە س ــر ل ــارى زیات ــردىن خودموخت ــۆ داواک ب

ــە  ــە وێن ــەوەىش داوە، ک ــەرنجى ئ ــراتفۆر س ــدەدا. س ئاین

ئــەو  کــە  دەبینێــت،  شــەڕەدا  لــەو  خــۆى  تەواوەکــە 

ســاڵى  لــە  یەمــەن  الوازەى  شلوشــاوە  هاوپەیامنێتیــە 

2015وە لــە دژى یاخیبــووە حوســییەکان دەیــکات، لــە 

کاتێکــدا ئــەم هاوپەیامنێتیــە ماوەیەکــى زۆرە بــە دەســت 

ــووى  ــە هەم ــت، ک ــانەوە دەناڵێنێ ــى و هەڵوەش دووبەرەک

ــە  ــەم دواییان ــە ل ــەوە، ک ــەدا تەقی ــەو کارە توندووتیژیان ل

ــوان ئەنجوومــەىن ڕاگــوزەرى باشــوور و حکوومــەىت  ــە نێ ل

یەمــەن بــە ســەرۆکایەىت عەبــد ڕەبــە مەنســور هــادى 

نەتــەوە  لەالیــەن  واڵت  باشــوورى  لــە  کــە  ڕوویانــدا، 

ــى  ــە پێ ــراوە. ب ــدا ن ــى داىن پێ ــە فەڕم ــەوە ب یەکگرتوەکان

هەڵســەنگاندنەکەى ســراتفۆر، لەبــەردەم ئەنجوومــەىن 

بــۆ  هەیــە  دەرفــەت  یەمــەن  باشــوورى  ڕاگــوزەرى 

لــە  هەروەهــا  هاوتەریــب،  دامــودەزگاى  بوونیادنــاىن 

توانایدایــە لەنــاو عــەدەن حوکــم بــکات، کــە هــۆکارە بــۆ 

نزیــک کردنەوەیــان لــە بەدیهێنــاىن ئامانجــى کۆتاییــان، کــە 

بریتیــە ســەربەخۆبووىن باشــوور لــە دەوڵەىت یەمــەن، بەاڵم 

ــەرچاوەکانە  ــزو س ــاندنەوەى هێ ــاى کش ــە مان ــەم بابەت ئ

ــى عــەرەىب  ــزەکاىن هاوپەیامنێت ــەى هێ ــە شــەڕە فراوانەک ل

لــە دژى یاخیبــووە حوســییەکان و گرووپــە جیهادییــەکان، 

کــە ســعودیە ســەرکردایەىت دەکات، بەڵکــوو لەوانەشــە 

ببێتــە هــۆى کاردانــەوەى توونــدى باشــووریەکاىن تــر، کــە 

ــە  ــان ل ــردىن داواکارییەکانی ــتیواىن ک ــۆ پش ــدەدەن ب هەوڵ

ئاینــدەى ئــەو دەوڵەتــەدا، کــە شــەڕ هەڵیوەشــاندووە. 

ــەىن  ــەدەن، ئەنجووم ــردىن ع ــرۆڵ ک ــەڵ کۆن ــاوکات لەگ ه

ڕاگــوزەرى باشــوور پشــتیوانیەکى بێهاوتــاى لــە الیــەن 

ئاماژەکانى  و  لێکەوتە  کە  باڵوکردۆتەوە،  ئەنستیتیۆى ستراتفۆرد هەڵسەنگاندنێکى  پێگەى 
شەڕى  لە  سعودیە  شانشینى  و  عەرەبى  ئیماراتى  نێوان  ئاڵۆزییەکانى  و  گرژى  هەڵکشانى 
لە  یارمەتیدەرە  دۆخە  ئەو  چۆن  کردۆتەوە  ڕوونى  هەروەها  کردوە.  دەستنیشان  یەمەن 
فراوانبوونى پێگەى ئەنجوومەنى ڕاگوزەرى باشوورى یەمەن و پاڵنان بەرەو سەربەخۆبوونى 
لە کۆتاییدا. ئەم هەڵسەنگاندنە بەشێکە لە زنجیرەیەک لێکۆڵینەوە و شرۆڤەکردنى پاڵپشت 
بۆ پێشبینییەکانى ستراتفۆر بۆ چارەکى کۆتایى ساڵى 2019 و قوڵبوونەوەى سەرەکى لە سەر 
ئەم بابەتە. بە پێى دەرئەنجام و پێشبینیەکانى ستراتفۆر، ئەو شەڕەى بەمدواییە ڕوویدا بۆ 
باشوورى  ڕاگوزەرى  ئەنجوومەنى  بە  زیاتر  کاریگەرى سیاسی  و  پێگە  کۆنترۆڵکردنى عەدەن 
یەمەن دەدات، کە لەالیەن ئیمارات پشتیوانى لێدەکرێت، بۆ ئەوەى لەسەر ئامانجى خۆى سوور 

,,بێت، کە سەربەخۆیى باشوورە لە باکوور. 
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حکوومــەىت یەمــەن-وە لێکــرا، بــەاڵم هێشــتا ڕووبــەڕووى 

کۆســپى مەترســیدار دەبێتــەوە لــە ڕێگــەى هەوڵــداىن 

بەدەســتهێنانەوەى  بــۆ  خواســتەکاىن  بەدیهێنــاىن  بــۆ 

باشــوورى یەمــەن، کــە درێــژەى کێشــا. ســراتفۆر ئامــاژەى 

بــۆ ئــەوەش کــردووە، کــە دیپلۆماســیەىت نێودەوڵــەىت 

ســەبارەت بــە ڕەوىش یەمــەن هێشــتا تاکــو ئاســتێکى بــااڵ 

فۆکــى خســتۆتە ســەر ملمالنێــى نێــوان مەنســور هــادى 

و جوواڵنــەوەى حوســیى. 

دەوڵەتــە پشــتیوانە ســەرەکییەکاىن هاوپەیامنێتــى عــەرەىب 

ــەوە  ــوەکان و نەت ــە یەکگرت ــییەکان »ویالیەت ــە حوس دژ ب

یەکگرتــوەکان و عەرەبســتاىن ســعودیە« هیــچ هێامیەکیــان 

لــە ســەر ئــەم بــەرەو پێشــچوونە پیشــان نــەداوە، لەبــەر 

ئــەوەى کــە پێیــان وایــە باشــوور و ئەنجوومــەىن ڕاگــوزەر 

لــە کۆتاییــدا لــە ســایەى حکوومەتێکــى یەکگرتــوى یەمــەن 

ــدا،  ــە ناوچەیەک ــە ڕاســتیدا ل ــن. ل ڕۆڵێکــى بچــووک دەبین

ــێوازە  ــنوورى و ش ــى س ــە و ملمالنێ ــە کێش ــەىت ل ــە پڕی ک

ــەوە  ــى جیهانی ــە دیدگاىەک ــەاڵم ل ــووەکان، ب ــە دەوڵەتچ ل

هێشــتا ئەگــەرى ڕووداىن پەرتبــوون و دابەشــبوون لــە 

ــە.   ــەن پرۆســەیەکى هــەروا ئاســان نیی یەم

سەرچاوە: 
پێگەى )ساسە پۆست(       

https://www.sasapost.com/translation/
s o u t h - y e m e n - i n c h e s - t o w a r d -

/i ndependence

دیمەنێک لە شەڕى یەمەن



مەترسى سەوداى 
بنکە سەربازیە 

بيانييەکان 
لەسەر جیبۆتى

جان لوک مارتینۆ 
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک 
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ــەو  ــەکاىن ل لەگــەڵ ئــەوەى جیبــۆىت مــاىف دەرکــردىن بیانیی

بنکانــە بــۆ خــۆى پاراســتووە، بــەاڵم لــە ڕووى پراکتیکیــەوە 

جێبەجــێ کــردىن ئــەم دەســەاڵتە هــەروا ئاســان نییــە، 

ــن کێبڕکــێ  ــە دەتوان ــەو واڵت ــدە دەســەاڵتداراىن ئ هەرچەن

ــت  ــدا دروس ــەر خاکەکەی ــەى س ــەو میوانان ــوان ئ لــە نێ

ــکات  ــش ب ــە پەلکێ ــەىت دیک ــک دەوڵ ــان هەندێ ــکات، ی ب

و فشــارى زیاتریــش لەســەر ئــەو دەوڵەتانــە دروســت 

ــە ڕاســتیدا  ــە. ل ــان هەی ــە گۆڕەپانەکــە بوونی بــکات، کــە ل

ــتهێناىن  ــراتیژى و شکس ــى س ــەردەم تەڵەیەک ــۆىت لەب جیب

ــە  ــەربازییەکاندایە ل ــە س ــە بنک ــردن ب ــرۆژەى بازرگانیک پ

ــەر  ــە س ــەکان ل ــەربازیە بیانیی ــە س ــووىن بنک ــایەى هەب س

ــۆڕاوو  ــرى گ ــە جیۆمەت ــۆىت ب ــە کاتێکــدا جیب ــەى، ل خاکەک

ســراتیژێکى سیاســییانە پرۆتســتۆى ســەروەرى خاکەکــەى 

ــێواندىن  ــۆ ش ــە ب ــە هۆکارێک ــەوەى ک ــەرەڕاى ئ دەکات، س

ســەروەریەکەى، بــەاڵم جیبــۆىت توانیویــەىت کلیــى مانەوەى 

بنکــە ســەربازیە بیانییــەکان لــە دەســتى خۆیــدا بهێڵێتەوە، 

لــە کاتێکــدا ئــەو بنکانــە بوونەتــە ســەرچاوەیەکى بــازرگاىن 

و دیپلۆماىس ڕاســتەقینە. لە ڕاســتیدا بازاڕێکــى کێبڕکێکارانە 

هەیــە لــە نێــوان دەوڵەتانــدا بــۆ دروســتکردىن بنکــە 

ســەربازییەکان بــە شــێوەى هەمیشــەیى لــەو واڵتــەدا، لــە 

ــەوەى باشــرین  ــە دواى دۆزین ــن ب بەرامبەریشــدا دەگەڕێ

دەرفــەىت بــازرگاىن بــۆ پەرەپێــداىن کارو چاالکییەکانیــان، 

ــە  ــت ب ــى پەیوەس ــى دووقۆڵ ــێوەیەش ڕێککەوتن ــەم ش ب

ڕێگەیــەک  دەبێتــە  ســەربازییەکان  بنکــە  دامەزرانــدىن 

ــوێ و  ــەىت خانەخ ــوان دەوڵ ــە نێ ــازرگاىن ل ــرى ب ــۆ ئاڵوێ ب

ــەربازى.  ــەى س ــاوەن بنک ــەىت خ دەوڵ

کــە  ئەفریقــى،  قــەڕىن  بچووکــەى  دەوڵەتــە  ئــەو 

وەک  ئێســتا  کەســە،   992,333 تەنهــا  دانیشــتوانەکەى 

بــە  بازرگانیکــردىن  و  لێهاتــووە  ســەربازى  حامیەیەکــى 

ــۆ  ــی ب ــى سیاس ــە بنەمایەک ــەربازییەکان کردوەت ــە س بنک

گەشــەپێدان بــە خــۆى و باشــر کــردىن پێگەکــەى لــە ســەر 

ئاســتى نێودەوڵــەىت، ئــەوەش بــە هــۆى گرنگــى پێگــە 

جوگــراىف و ســراتیژیەکەیەوە. بــووىن بنکــەى ســەربازى 

بەدەســتهێناىن  ســەردەمى  بــۆ  جیبــۆىت  لــە  فەڕەنســا 

ســەربەخۆیى دەگەڕێتــەوە لــە ســاڵى 1977دا. ژمــارەى 

هێــزەکاىن فەڕەنســا لــە ســەر خاکــى جیبــۆىت بــە نزیکــەى 

1450 ســەرباز مەزەنــدە دەکرێــت و بــە ســەر چەنــد 

ڕووبــەرى  لــە  بــوون  دابــەش  ســەربازیدا  بنکەیەکــى 

ــن  ــەوە گەورەتری ــاڵى 2003ش ــە س ــار زەوی. ل 400 هیکت

بنکــەى ســەربازى ئەمەریکــى لــە کیشــوەرى ئەفریقیــا لــە 

ــەى  ــا فیرق ــە، هەروەه ــەربازى لێی ــە 3200 س ــە، ک جیبۆتی

دەیەمــى ســەر بــە هێــزە دەریاییــە تایبەتــەکاىن ئەمەریــکا، 

کــە بــۆ ئۆپەراســیۆن و چاالکــى نهێنــى بەکاردەهێرنێــت و 

لــە جیبــۆىت جێگیــر کــراوە، جگــە لــەوەش زیاتــر لــە 3000 

سەر  لە  کە  دەیمات،  سەربازییانەوە  بنکە  بەو  جیبۆتى  کە  بازرگانیەى  ئەو  ــەرەڕاى  س
خاکەکەیەتى و وەک دەرفەتێک بەکارى دەهێنێت بۆ ئەوەى کەڵکى لێوەربگرێت بۆ دیاریکردنى 
گرنگترین  بۆ  کردۆتەوە  ئامێزى  2017وە  ساڵى  لە  ئەوەى  لەبەر  خۆى،  ئەمنى  چارەنووسى 
هێزە سەربازییەکانى سەر ڕووى زەوى. بەاڵم ئەم هەناگاوەى جیبۆتى مەترسى بۆ سەر ئەو 
واڵتە هەیە، بە تایبەتى لە سایەى ڕێژەیى یان کەمى ئەو داهاتە داراییەى، کە لە بەکرێدانى 
زەویەکەى بۆ دامەزراندنى ئەو بنکە سەربازیە بیانییانە دەستى دەکەوێت، بەڵکوو ئەگەرى 

ئەوەش هەیە سەروەرى واڵتەکە بکەوێتە بەر هەڕەشە و تێکبچێت. 

,,
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کارمەنــدى مــەدەىن ئەمەریکــى لێیــە، لــە ڕووبەرێکــى 

200 هێکتــار زەویــدا کاردەکــەن. هەریەکــە لــە ژاپــۆن 

و ئیســپانیا دوو بنکــەى بچووکیــان لــە جیبــۆىت هەیــە، 

ــری  ــەکاىن چاودێ ــردىن فڕۆک ــەرەکیان بەڕێک ــى س ــە ئەرک ک

)ئەتالنتــا( ئۆپەراســیۆىن  چوارچێــوەى  لــە  دەریاییــە 

ى ئەوروپــى. بنکەیەکــى ســەربازى چینیــش هەیــە لــە 

جیبــۆىت، کــە لــە قۆناغــى یەکەمیــدا 400 ســەربازى لەخــۆ 

گرتــووە، پاشــان بــە نیــازە لــە قۆناغــى داهاتــوودا پێشــوازى 

ــکات. ــر ب ــەربازى ت ــەزاران س ــە ه ل

ــادە کات  ــۆى ئام ــعودیەش خ ــتاىن س ــەوە عەرەبس الیخۆی

 بیۆگرافیاى کۆمارى جیبۆتى 
 

 
 جیبۆتً پایتەخت 

 مىسا عەلً بەرزتریه لىتکە
 دەریاچەي هەوگىیه وسمتریه شىێه

 کیلۆمەتر چىارگۆشە 02,22, ڕووبەر
 عەرەبً، فەڕەوسً زماوً فەڕمً

 عەفری، سۆمالً زماوە لۆکاڵییەکان
 کەش 33,2000 ژمارەي داویشتىان

 2,4.26 تەمەوً هاواڵتیانواوەوذي 
 کۆماري ویىە سەرۆکایەتً سیستمً دەسەاڵت

 ئیسماعیل عىمەر جیلە سەرۆک کۆمار
 عەبذولقادر کامل محەمەد سەرۆک وەزیران

 1977ي تەمىوزي 2, بەدەستهێىاوً سەربەخۆیً
وەتەوە یەکگرتىەکان، یەکێتً ئەفریقیا، کۆمکاري عەرەبً،  ئەوذامێتً وێىدەوڵەتً

ڕێکخراوي بازرگاوً وێىدەوڵەتً، ڕێکخراوي هاریکاري ئیسالمً، 
 وڵەتً، دامەزراوەي گەشەپێذاوً وێىدەوڵەتً، یىوسکۆباوکً وێىدە

 ملیار دۆالر 4226. داهاتً واوخۆتێکڕاي 
 دۆالر .1,, داهاتً تاکە کەش

 24612 هێماي گەشەکردوً مرۆیً
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ــە  ــەیى ل ــەربازى هەمیش ــى س ــدىن بنکەیەک ــۆ دامەزران ب

ــراتیژیەى،  ــە س ــەو هاریکاری ــوەى ئ ــە چوارچێ ــۆىت ل جیب

و  ڕێککەوتــوون  ســەرى  لــە  2016دا  ســاڵى  لــە  کــە 

ــە  ــوارى ئاســایش ل ــە ب ــە هاوکاریکــردن ل ــدارە ب پەیوەندی

نێــوان جیبــۆىت و ســعودیەدا. کەواتــە جیبــۆىت النیکــەم 

ــە  ــاىن ل ــەربازى بی ــەى س ــدىن 6 بنک ــە دامەزران ــەى ب ڕێگ

ســەر خاکەکــەى داوە، کــە پێدەچێــت ببێتــە 7 بنکــە 

ئەگــەر هێزێکــى کەمیــش لــە ســەربازاىن ئەڵامنیــا ئەژمــار 

بکرێــت، کــە چەندیــن شــارەزاى ئەڵامنــی لێیــە و لــە 

چوارچێــوەى پرۆســەى ئەتالنتــاى ئەوروپیــدا کار دەکــەن. 

ــەرچاوەیەکى  ــۆىت س ــە جیب ــەکان ل ــەربازیە بیانیی ــە س بنک

ــە  ــۆىت، چونک ــەىت جیب ــۆ دەوڵ ــتەوخۆیە ب ــەرەکى و ڕاس س

ئــەو واڵتــە بــە نرخێکــى زۆر زەویەکــەى بــۆ دروســتکردىن 

ئــەو  کــۆى  و  دەدات  کــرێ  بــە  ســەربازییەکان  بنکــە 

 داهاتي جیبۆتي لە بنکە سەربازیە بیانییەکان 

 
  

 بڕى داهاتي دەستکەوتوو ناوى دەوڵەتي خاوەن بنکەى سەربازى

 ملیار یۆرۆ 3 ژاپۆن

 ملیۆن یۆرۆ 17 چین

 ملیۆن یۆرۆ 22 ئیتالیا

 ملیۆن یۆرۆ 30 فەڕەنسا

 ملیۆن یۆرۆ 125 ئەمەریکا

 ملیۆن یۆرۆ 125 سعودیە



ژمارە )43-42( کانوونی یەکەم 1372019

داهاتــەى لــەو بازرگانیــە دەســتى دەکەوێــت نزیکــەى 

%3ى کــۆى داهــاىت نەتەوەیــى جیبــۆىت پێکدەهێنێــت، کــە 

بەرزتریــن داهــاىت ئــەو واڵتەیــە، کــە ســااڵنە بــە نزیکــەى 

ــت.   ــدە دەکرێ ــۆرۆ دەزەن ــۆن ی 104 ملی

لــە ئێســتادا کۆمــارى چیــن بووەتــە کاراکتــەرى ســەرەکى 

ــن  ــە جۆرێــک کــە پشــکى چی ــۆىت، ب ــە گەشــەپێداىن جیب ل

لــە کــۆى قــەرزە دەرەکییــەکاىن ئــەو واڵتــەدا ڕێــژەى 

%77ى پێکهێنــاوە، کــە بــە گشــتى بــە زیاتــر لــە 1.5 ملیــار 

دۆالر مەزەنــدە دەکرێــت و بــە شــێوەى قــەرزى مەرجــدار 

ــە ڕێگــەى ئەکســیم بانکــەوە پێشــکەىش جیبــۆىت کــراوە  ل

بــە مەبەســتى بونیادنــاىن ژێرخــاىن ئابــوورى ســەرەکى، 

ــە  ــەوە ل ــاوى خواردن ــڕۆژەى ئ ــەىت دروســتکردىن پ ــە تایب ب

ــە  ــەمەندۆفێر ل ــى ش ــاىن هێڵ ــیوپیا و ڕاکێش ــەى ئەس ڕێگ

ــیوپیا،  ــى ئەس ــاى پایتەخت ــس ئەباب ــۆىت و ئەدی ــوان جیب نێ

ــی  ــۆن دۆالرى تێچــووە. پێویســتە ئاگای ــڕى 600 ملی ــە ب ک

بنکــە  بەردەوامبــووىن  مەتــرىس  ئاســت  لــە  هەبێــت 

جیبــۆىت،  داهاتــووى  ســەر  لــە  بیانییــەکان  ســەربازیە 

ســەرەڕاى ئــەوەى کــە ڕێککەوتنــەکاىن نێــوان جیبــۆىت 

ــە،  ــۆ بەرگریکردن ــێکى ب ــە بەش ــاوەن پێگ ــاىن خ و دەوڵەت

ــە  ــەو دەوڵەت ــایى ئ ــە ئاس ــرى ل ــە بەرگ ــەو بنکان ــا ئ وات

دەکــەن، کــە لــە ســەر خاکەکــەى دامــەزراون، بــە تایبــەىت 

کاتێــک بەرژەوەنــدى تایبەتیــان بکەوێتــە بــەر هەڕەشــە و 

مەترســیەوە، بــە تایبــەىت کارە تیرۆریســتییەکان. 

سەرچاوە: 
ماڵپەڕى )قراءات افریقیە( 

http://www.qiraatafrican.com/home/new

بنکەى سەربازى ئەمەریکا لە جیبۆتى



بزووتنەوەی ڕینامۆ 
لە مۆزەمبیق

ئامادەکردنی: ئایدیا دیپلۆماتیک

لە ملمالنێی چەکدارییەوە بۆ 
سندوقەکانی دەنگدان
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ســەرۆکی ئــەم بزاڤــە لــە ســەرەتادا )ئەنــدرێ ماسانگاســیا( 

ــی چەکــداری  ــە باڵ ــوو ل ــوو، کــە لێپررساوێکــی گــەورە ب ب

فێرلیمــۆ، کــە ڕەگوڕیشــەی بزووتنەوەکــە بــوو، پێکدەهاتن 

لــە کۆمەڵــە گروپێکی دابەشــبوو، گشــتیان بەرهەڵســتکاری 

فێرلیمیــۆ بــوون، کــە پێــش ســەربەخۆیی مۆزەمبیــق بــاو 

بــە  بــەو واڵتــەدا، دوای سەربەخۆییەکەشــی  بووبــۆوە 

باشــووری  هەوڵەکانــی  هەروەهــا  کــورت،  ماوەیەکــی 

ــە. ــەم گروپان ــی ئ ــۆ هاندان ــا و ڕۆدیســیا ب ئەفریقی

ــراوە  ــە دوورخ ــن ل ــۆ پێکدێ ــی ڕینام ــتی ئەندامان ــە گش ب

سیاســییەکانی مۆزەمبیــق، کــە لــە ڕاســتیدا بەرهەڵســتکاری 

فێرلیمیــۆ بــوون، هەروەهــا بەشــێکی دیکەشــیان پێکدێــن 

ــتی  ــە گش ــراون. ب ــدار ک ــزی چەک ــە تۆپ ــانەی ب ــەو کەس ل

ــە  ــەوە ل ــەی ئ ــۆ« ڕەخن ــەوەی »ڕینام ــی بزووتن ڕەخنەگران

بزووتنەوەکــە دەگــرن کــە »ســوپایەکی بەکرێگیــراو«ی 

باشــووری  ئەپارتایــدی  حکومەتــی  واتــە  ڕۆدیســیایە، 

ــا. ئەفریقی

ــرد،  ــی ک ــە ســاڵی 1979 کۆچــی دوای ــاش ماتسانگیســا ک پ

)ئەفۆنســۆ دالکــام( هاتــە جێگەکــەی، کــە ئەویــش تــا ئــەو 

کاتــەی ســاڵی 2018 کۆچــی دوایــی کــرد، ڕابەرایەتیــی 

ــرد. ــەی ک ڕێکخراوەک

ڕێککەوتننامەی ئاشتی
)فلیپــی  2019دا،  ســاڵی  ئابــی  مانگــی  ســەرەتای  لــە 

ــاد(ی  ــڤاڵدۆ مۆم ــق و )ئۆس ــەرۆکی مۆزەمبی ــی( س میووس

ڕابــەری بزووتنــەوەی ڕینامــۆ، ڕێککەوتننامەیەکــی ئاشــتیی 

مێژووییــان مــۆر کــرد، کــە ئامانــج لێــی دانانــی ســنوورێکە 

بــۆ دەیــان ســاڵ لــە ملمالنــێ لــە نێــوان دەســەاڵت 

و بزووتنــەوەی چەکداریــی ڕینامــۆ، کــە دواتــر بــووە 

پارتێکــی ئۆپۆزســیۆنی ســەرەکی لــەو واڵتــەدا و ســەرجەم 

چەکەکانــی فڕێــدا و بەڵێنــی دا پابەنــد بێــت بــە پاراســتنی 

ــاش 27 ســاڵ  ــە پ ــەم ڕێککەوتنامەی ئاشــتیی واڵتەکــەوە. ئ

ــی. ــی ناوخۆی ــە جەنگ ــت ل دێ

ئــەم ڕێککەوتننامەیــە بەرهەمــی ڕێچکەیەکــی دوورو درێژ 

بــوو لــەو دانووســتانەی کــە دەســتپێکەکەی دەگەڕێتــەوە 

بــۆ هەوڵەکانــی ڕابــەری بزووتنەوەکــە )ئەلفۆنســۆ دالکام(، 

ــەم  ــرد. ئ ــی ک ــی دوای ــاڵی 2018 کۆچ ــاری س ــە ئای ــە ل ک

لــە  بــوو  هەفتەیــەک  چەنــد  پێــش  ڕێککەوتننامەیــە 

ــر  ــە دوات ــە، ک ــەو واڵت ــی ئ ــی هەڵبژاردنەکان بەڕێوەچوون

ــدا  ــی پێ بزاڤــی ڕینامــۆ ئەنجامەکانــی ڕەت کــردەوە و دان

ــر  ــق زیات ــۆی مۆزەمبی ــەڕی ناوخ ــە ش ــەی باس ــا. جێگ نەن

ــەوەی  ــاش ئ ــەوە. پ ــێ کەوت ــی ل ــۆن قوربانی ــەک ملی ــە ی ل

ــە رووی یەکــەم  ــق ســاڵی 1994 دەرگای ب ــی مۆزەمبی واڵت

هەڵبژاردنــی ئازادانــەدا کــردەوە، ئــەم بزاڤــە بــوە پارتێکــی 

ــرد. ــدا ک ــە هەڵبژاردنەکان ــداریی ل ــی و بەش سیاس

ــە  ــە ل ــق، ک ــی مۆزەمبی ــی واڵت ــن هەڵبژاردنەکان ــە دوایی ل

بزاڤی نیشتیمانی مۆزەمبیق )Resistencia Nacional Moçambicana(، کە کورتکراوەکەی 
بریتییە لە )ڕینامۆ(، بزاڤێکی سیاسییە و هەڵقواڵوی حزبێکە لە مۆزەمبیق، کە دامەزرێنەرەکەی 
)ئەفۆنسۆ دالکما(یە و ساڵی 1975 دایمەزراندوە. ئەم بزاڤە لە شەڕی ناوخۆی واڵتى مۆزەمبیقدا 
ڕووبەڕووی بەرەی ڕزگاریی مۆزەمبیقی دەبۆوە. دامەزراندنی ئەم بزووتنەوەیە لە ساڵی 1975 
دەگەڕێتەوە بۆ دوای سەربەخۆیی مۆزەمبیق لە پورتوگال. ئەم بزووتنەوەیە دژە کۆمۆنیست 
بوو، هەر بۆیە لە الیەن ئەمەریکا و بەریتانیاوە پاڵپشتیی لێ دەکرا، بە مەبەستی ڕاگرتنی 

شەپۆلی کۆمۆنیزم لە کیشوەرى ئەفریقیا.

,,
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مانگــی ئۆکتۆبــەری 2019دا بەڕێوەچــوو، ملمالنێکانــی 

نێــوان پارتــی ڕینامــۆ و پارتــی فەرمانــڕەوا توندییەکــی 

داوای  کــە  جۆرێــک  بــە  بینــی،  خۆیــەوە  بــە  زۆری 

هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی دەکــرد، 

ــی  ــکاندنی بەندەکان ــە ش ــرد ب ــار ک ــی تۆمەتب حکومەتیش

ڕێککەوتنــی ئاشــتی لــە ڕێگــەی توندوتیــژی و تۆقاندنــەوە 

بــۆ ســەر دەنگــدەران. بــە گوێــرەی ئــەو ڕێککەوتنــە 

ــی  ــۆ و پارت ــوان ڕینام ــە نێ ــراوە ل ــزا ک ــە ئیم ــتییەی ک ئاش

فەرمانــڕەوا )فێرلیمیــۆ(، نابێــت هیــچ الیەنێــک توندوتیــژی 

مەبەســتی  بــۆ  بەکاربهێنێــت  هەڕەشــە  و  تــرس  و 

وەدەستخســتنی ئامانجــی سیاســی. بــەاڵم ئەندامــان و 

کادرانــی ڕینامــۆ پارتــی فەرمانــڕەوا تۆمەتبــار دەکــەن 

لــە  زیاتــر  ئەندامەکانیــان  لــە  بەشــێک  کــە  بــەوەی 

کارتێکــی دەنگدانیــان هەبــوە و زیاتــر لــە دەنگێکیــان 

داوە، لــە کاتێکــدا بــە گوتــەی خۆیــان ئەندامەکانــی ئەمــان 

ــوە  ــیان نەب ــی بەشداریکردنیش ــەت ماف ــان تەنان هەندێکی

ــەوە کــردوە کــە  ــدا. هەروەهــا باسیشــیان ل ــە هەڵبژاردن ل

هــەر کادرێکیــان ویســتبێتی ســکااڵ تۆمــار بــکات، لــە 

الیــەن دەزگا ئەمنییەکانــەوە دەســتگیر کــراوە.
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