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1
پاكستانوویالیەتەیەكگرتوەكانیئەمریكا

لە 26ی نۆڤەمبەری 2014دا، وەزیری بەرگریی پاكستان »خواجە 

دەڵێت:  ئەمریكادا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  وەسفی  لە  ئاسەف« 

»ئەمریكا هاوپەیامنێك نییە متامنەی پێبكرێت، هاوپەیامنێكی رێژەیی 

ئێمەبوو لە شەستەكان و حەفتاكاندا، سیاسەتەكانیشی لە رۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست و باشوری ئاسیا كارەساتاوی بوون، كە هەتاوەكو ئێستاش 

باجەكەی دەدەین«)1(. ئەمە یەكەمجار نییە، كە بەرپرسێكی پلەبااڵی 

پاكستانی »نائومێدی«ی خۆی دەربڕێت لە ئەنجامی پەیوەندییەكانی 

نێوان پاكستان و ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، كە سەرەتای ئەم 

پەیوەندییانەش دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1974.

دەرنەچو،  تیرۆر«  بە  دژ  »جەنگی  لە  سەركەوتویی  بە  پاكستان 

بەڵكو بە روونی گیرۆدەی دەستی »شكستە سرتاتیژییە دەرەكییەكانی 

داوە  زۆری  باجێكی  پاكستان  هەروەها  ئەمریكا«یە)2(،  حكومەتی 

ئێستاش  هەتاوەكو  ئەفغانستان،  كاروباری  لە  دەستێوەردانی  بەهۆی 

كاریگەرییە نێگەتیڤەكانی لەسەر پاكستان و رۆڵی لە ناوچەكەدا ماوە.
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پاكستان-ئەمریكا  پەیوەندییەكانی  لەسەر   )3( بابەتە  ئەم 

بەدەستیهێناون  ئاباد  ئیسالم  دەستكەوتانەی  ئەو  لەگەڵ  دەدوێت، 

هەروەها  واشنتۆندا،  لەگەڵ  هاوپەیامنێتیی  لە  ساڵ  دەیان  دوای 

باس لە ئاڕاستەی داهاتوی ئەم پەیوەندییانە دەكات و هەوڵدەدات 

لە  كە  وەستاون،  داوایەوە  ئەو  پشت  لە  هۆكارانەی  ئەو  زانینی  بۆ 

دووبارە  و  پێداچونەوە  بۆ  دەركەوتون  پاكستانییەكانەوە  ناوەندە 

پێناسەكردنەوەی پەیوەندییەكان لەگەڵ واشنتۆندا.
مێژوی پەیوەندییەكە: پاڵپشتی و بەرژەوەندییەكان

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە پێشەوەی ئەو واڵتانە بوو، كە 

پەیوەندییەكەش  بەست،  پاكستاندا  لەگەڵ  دیبلۆماسیی  پەیوەندیی 

لەدوای  هەر  پاكستانیش   ،1947 ساڵی  ئۆكتۆبەری  بۆ  دەگەڕێتەوە 

دامەزراندن و سەربەخۆ بوونییەوە پەیوەندییەكانی لەگەڵ ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكادا، كردە ئەڵتەرناتیڤی پەیوەندییەكانی لەگەڵ 

پەیوەندییەكان  ئەوەی  سەرەڕای  دەمەدا،  لەو  سۆڤیەتدا  یەكێتی 

چەندین هەڵبەز و دابەزیان بەخۆوە بینیوە، بەاڵم كۆی مێژوی ئەو 

بنەمای  لەسەر  روون  بەشێوەیەكی  بەوەی،  ئاماژەیە  پەیوەندییانە 

و  سەربازی  هاوكاری  تێیدا  دامەزراوە،  بەرژەوەندییەكان  ئاڵوگۆڕی 

رۆڵی  ئەویش الی خۆیەوە  كراوە،  پاكستان  بە  پێشكەش  ئابوری)4( 

هاوپەیامنی هەرە گرنگی ئەمریكای بینیوە لە ئاسیا)5(، دەكرێت كۆی 

مێژوی پەیوەندییەكان لەم وێستگە زەمەنییانەدا كۆبكەینەوە)6(:

سەردانەكان بەدوای بەرژەوەندییەكاندا دەگەڕێن
)1950-1953(: لەو ماوەیەدا »لیاقەت عەلی خان« –كە یەكەم 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سەردانی  بوو-  پاكستانی  وەزیرانی  سەرۆك 

ئەمریكا  سەرۆكی  بە  چــاوی  سەردانەشدا  لەو  كــرد،  ئەمریكای 

ترومان  سەرۆك  سەردانەشدا  ئەم  میانەی  لە  كەوت)7(،  »ترومان« 
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ئاژانسی  بە  پاكستان كردوە، رێگەبدات  لە سەرۆك وەزیرانی  داوای 

هەواڵگریی ئەمریكی )CIA(، كە بنكەیەك لە پاكستان دروستبكات، 

بەاڵم  سۆڤێت،  یەكێتیی  چاالكییەكانی  چاودێریكردنی  بۆ  ئەوەش 

نەبوو.  داواكارییە  ئەو  بۆ  ئەوتۆی  وەاڵمدانەوەیەكی  خان  عەلی 

بەدرێژایی ئەم چەند ساڵە ژمارەیەكی زۆر لە لێپررساوانی پاكستانی 

–وەك: فەرماندەی گشتیی هێزە چەكدارەكان )ئەیوب خان(، هەردوو 

وەزیری دەرەوە )زەفەرەڵاڵخان و ئیكرام خان(، وەزیری دارایی )غواڵم 

تایبەت  نێردراوی  میرزا(،  )ئیسكەندەر  بەرگری  وەزیری  محەمەد(، 

ئەمریكایان  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سەردانی  عەلی(-  میر  )الئیق 

بۆ  تێدابووە  هاوكارییان  پێشكەشكردنی  سەردانەكانیش  كــردوە، 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لەبەرامبەر بەدەستهێنانی یارمەتیی 

دارایی)8(.

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و  پاكستان   1954 ساڵی  لە 

بواری  لە  هاریكاریی  بۆ  ئیمزاكرد  دوقۆڵییان  رێككەوتننامەیەكی 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  رێككەوتننامەیە  ئەم  بەپێی  بەرگریدا)9(، 

ئەمریكا مەشقییان  یەكگرتوەكانی  لە ویالیەتە  پاكستانی  سەربازانی 

پێدەكرێت، كە لەبەرامبەریشدا كۆمەڵەی راوێژكاریی بۆ هاریكارییە 

سەربازییەكان )MAAG(( لە »راوڵبەندی« دروستكرد.

بنكەكان و دەستكەوتەكان
لە ساڵی 1956دا سەرۆكی ئەمریكا »ئایزنهاوەر« داوای لە سەرۆك 

وەزیرانی پاكستانی، »سوهرەوەردی« كرد بۆ بەكرێدانی وێستگەیەكی 

مەبەستی  بۆ  ئەوەش  ئەمریكا،  سوپای  بۆ  »پیشاوەر«  لە  ئاسامنی 

چاودێریی یەكێتیی سۆڤیەت و پڕۆگرامە موشەكییەكەی)10(. كە ئەم 

خواستە رەزامەندی پاكستانی لەسەر درا.

لە میانەی دەیەی شەستەكاندا، هەستی پشتگیریكردن بۆ ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە بەشی خۆرئاوای پاكستان لەوپەڕیدا بوو، 
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خۆرئاوای  گەیاندە  خۆی  دارایی  و  سەربازی  هاریكاریی  ئەمریكاش 

پاكستان، كە ئەمەش دۆخێك لە بێمتامنەیی لە خۆرهەاڵتی پاكستان 

رێگەیدا  خان«  »ئەیوب  كە  بوو،  سااڵنەدا  لەم  هەر  دروستكردبوو. 

بە  پاكستان  بەكارهێنای خاكی  بۆ  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  بە ویالیە 

مەبەستی جێبەجێكردنی ئەركی فڕۆكە سیخوڕییەكان دژ بە یەكێتی 

سۆڤێت)11(.
بەرژەوەندییەكان رێگە لە قەدەغەكاریی ناگرن

ویالیەتە  بە  پاڵی  هیندستان  و  پاكستان  نێوان  جەنگی 

یەكگرتوەكانی ئەمریكاوە نا بۆ دانانی قەدەغەی ئابوری و سەربازی 

لەسەر پاكستان، كە ئەمەش داڕوخانی ئابوریی لێكەوتەوە)12(.

جەنگی  لەسەردەمی  و   )1974-1971( سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە 

سارددا پاكستان ببوە هاوپەیامنێكی گرنگی ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

بۆ  بــوون  پاساو  پاكستان  بە  ئەمریكا  پێویستییەكانی  ئەمریكا، 

هاوكارییەكانی بۆ ئەو واڵتە، سەرەڕای قەدەغەی سەپێندراوی سەر 

سەرۆكی  هاوكاریی  پاكستان  دیكەوە  الیەكی  لە  هەروەها  چەك، 

ئەمریكا )نیكسۆن(ی كرد لە یەكەم سەردانیدا بۆ چین)13(، لە جەنگی 

هاتنەدەرەوە،  پێشبینییەك  چەند  هیندستاندا،  لەگەڵ   1971 ساڵی 

هاریكاریی  و  چەك  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  دەیانوت:  كە 

سەربازی پێشكەش بە پاكستان كردوە، ئەمەش بۆ راگرتنی داگیركاری 

لەدەستدانی  لەبەرئەوەی  پاكستان،  دیكەی  شاری  بۆ  هیندستان 

پاكستان بۆ ئیدارەی ئەمریكا واتە لەدەستدانی هاوپەیامنێكی گرنگ 

لە جەنگی سارددا.

پاكستان  سەرۆكی  وەك  بۆتۆ(  )زوڵفەقار   1971 ساڵی  لە 

هەڵبژێردرا)14(، كە دواتر و لە ساڵی 1973دا بووە سەرۆك وەزیران، 

سەرەڕای ئەوەی بۆتۆ وەك سۆسیالیستێك لێیدەڕوانرا، بەاڵم هاوڕێیەكی 

گیانی بە گیانی و خاوەن رێز بوو الی سەرۆك نیكسۆن، كە ئەمەش 

بۆ  زیاتر  پاڵپشتیی  پێشكەشكردنی  بەرژەوەندیی  خزمەت  چوبووە 

تایبەت  بە  نەبوون،  بەردەوام  ریتمە  بەم  كارەكان  بەاڵم  پاكستان، 
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پەیوەندیی  بۆ  بوو  هەڵگری  بۆتۆ«  »عەلی  روانگەیەی  ئەو  لەگەڵ 

واڵتەكەی لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، لە ساڵی 1976دا 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سەرۆكی  پۆستی  توانی  كارتەر«  »جیمی 

سەپاندنی  بۆ  راگەیاند  خۆی  هەوڵەكانی  و  وەربگرێت  ئەمریكا 

بەجێهێشت  كاریگەریی  ئەمەش  ئەتۆمی،  چەكی  لەسەر  قەدەغە 

مامەڵە  ئەو  »بۆتۆ«ش  پاكستان،  و  ئەمریكا  پەیوەندییەكانی  لەسەر 

تایبەتییەی لەدەستدا، كە لە ماوەی سەرۆكایەتی سەرۆك نیكسۆندا 

بۆتۆی  سیاسەتەكانی  لە  رێزەوە  و  بەها  چاوی  بە  كارتەر  هەیبوو، 

نەدەڕوانی و قەدەغەی زیاتری خستە سەر پاكستان، لەگەڵ ئەوەشدا 

توندوتۆڵكردنەوەی  بۆ  بكڕێت  پێویست  كەرەستەی  توانی  بۆتۆ 

لە  هەڕەشەی  ئەمریكا  ئیدارەی  هەروەها  ئەتۆمی،  بۆمبی  پڕۆژەی 

بۆتۆ كرد و داوایلێكرد پێداچوونەوە بە پڕۆگرامی ئەتۆمی پاكستان و 

بابەتە پەیوەستەكانی بكاتەوە، ئەمەش لە الیەن بۆتۆوە رەتكرایەوە، 

بڕیاری  سەربەخۆیی  لەسەر  جەختكردنەوە  بۆ  بوو  هەوڵدا  لە  كە 

لەگەڵ  ناكۆكییەكانی  قوڵبوونەوەی  ئەمانەش  هەموو  پاكستان)15(، 

ئیدارەی ئەمریكادا لێكەوتەوە.

)ضیاء الحق(: ئەمریكا دیكتاتۆری پێباشە
دەتوانین ماوەی نێوان سااڵنی )1979-1988(، بە دیارترین ماوە 

دابنێین لەڕووی توندوتۆڵی و پتەوی پەیوەندییەكانی نێوان هەردوال، 

)محەمەد  ژەنەراڵ  لەسێدارەدانی،  و  )بۆتۆ(  لەسەركارالدانی  پاش 

سیاسەتەكانیشی  دەســەاڵت،  كورسی  سەر  هاتە  ئەلحەق(  ضیاء 

نێوان  پەیوەندییەكانی  بەهێزكردنی  و  گەرموگوڕی  ئاڕاستەی  بە 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا و پاكستان بوو، بەپلەی یەكەمیش 

ئاڵوگۆڕی  و  سەربازییەكان  الیەنە  بۆ  دەگەڕایەوە  پەیوەندییەكە 

هەواڵگریی  دەزگای  سااڵنەدا  ئەم  لەمیانەی  هەردوال،  سودەكانی 

پاكستانی و ئاژانسی هەواڵگری ناوەندی ئەمریكی، شانبەشانی یەكرت 
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لە چەندین دۆسیەدا كاریانكردوە، ئیدارەی ئەمریكاش الی خۆیەوە 

ملیارەها دۆالری پێشكەشكردوە بۆ پاڵپشتیی چەند ئۆپراسیۆنێك بە 

ئامانجی رێگریی لە پێشڕەویی هێزەكانی سۆڤێت بۆ ناوچەكە.

ویالیەتە  نێوان  هاوكارییەكانی  ئاستی  1981دا  ساڵی  لە 

دۆالر،  ملیار(   3.2( گەیشتە  پاكستان  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

و  میرس  و  ئیرسائیل  دوای  بوو،  پاكستان چوارەم واڵت   1985 ساڵی 

توركیا، زۆرترین هاریكاریی ئەمریكای پێدەگەیشت، پاش رەزامەندی 

بڕەكەی  كە  ئابورییەكان،  و  سەربازی  هاریكارییە  لەسەر  دەربڕین 

)4.02 ملیار( دۆالر بوو لە ساڵی 1987، پاكستان بووە دووەم واڵت، 

بە  پێدەگات،  ئەمریكای  هاوكاریی  زۆرترین  كە  ئیرسائیل،  دوای 

الیەنی  گرنگیی  لەسەر  تەواو  و جەختكردنەوەی  سەرقاڵبوون  هۆی 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  سارددا،  جەنگی  لە  جیۆسرتاتیژیی 

هیچ دودڵییەكی دەرنەبڕی سەبارەت بە پڕۆگرامی ئەتۆمی پاكستان و 

نەبوونی دیموكراسی و پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لەالیەن رژێمی 

سەربازییەوە )16(.

گەڕانەوەی قەدەغەكاری
بۆمبی  دروستكردنی  و  یۆرانیۆم  پیتاندنی  توانای   1984 ساڵی 

ئەتۆمی لە ساڵی 1987، ئاشكرا بوو، لەگەڵ كۆتاییەكانی رژێمەكەی 

ژەنەراڵ )ضیاء الحق( دوای كەوتنەخوارەوەی لە فڕۆكە، كۆنگرێسی 

ئەمریكا بڕیاری لەسەر »هەمواری بریسلەر« دا)17(، كە هەموارێكە 

سەبارەت بە هەڵگرتنی هاوكارییە سەربازی و ئابورییە سەرەكییەكانە 

كە  بخاتەڕوو،  تەواو  بەڵگەی  ناتوانێت  پاكستان  مادام  پاكستان،  بۆ 

بەكارناهێنێت،  ئەتۆمیدا  باڵوكردنەوەی  بەهێزكردنەوەی  لە  پارەكان 

بواری  چونە  1990دا،  لەساڵی  هەمواركردنەوەكە  بەندەكانی 

جێبەجێكردنەوە، لەژێر سایەی »هەمواری بریسلەر«دا)18(، ویالیەتە 
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لەو  كە  سەپاند،  پاكستاندا  بەسەر  بەهێزی  سزای  یەكگرتوەكانی 

كاتەدا و لە جەنگی دژ بە یەكێتیی سۆڤێتدا، گرنگییە سرتاتیژییەكەی 

لەدەستدابوو.

لە ساڵی 1992دا پاشەكشەی پەیوەندییەكانی نێوان پاكستان و 

كونسوڵی  لەالیەن  بوو،  بەردەوام  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

ئەمریكیی »نیكۆالس بالت«ەوە چەندین هۆشداری دران بە پاكستان 

ئەمەش  تیرۆر،  لە  پاڵپشتیكەر  واڵتانی  ناو  بۆ  واڵتە  ئەو  بە خستنی 

لە ئەگەری بەردەوامبوون لە پاڵپشتیی چەكدارە بەرهەڵستكارەكانی 

هیندستان)19(.

بێنەزیر بۆتۆ و ئۆپڕاسیۆنە هاوبەشەكان
ساڵی 1995 سەرۆك وەزیرانی پاكستانی )بێنەزیر بۆتۆ( سەردانی 

ئەمریكا  لە سەرۆكی  داوای  ئەمریكای كرد،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

هەڵبگرێت،   پاكستان  سەر  ئابڵوقەی  و  قەدەغە  كرد  كلینتۆن(  )بیل 

ئۆپراسیۆنی هاوبەش ئەنجامبدرێت بۆ كۆتاییهێنان بە توندوتیژی لە 

ناوچەكەدا، وەك كاردانەوەیەكیش بۆ پێشنیارەكەی )بۆتۆ(، )كلینتۆن( 

هەستا بە دەركردنی »هەمواری براون«، كە رادەستكردنی كەلوپەل 

و كەرەستەی سەربازی بە بەهای )368 ملیۆن( دۆالری تێدا هاتوە، 

كە  بەو مەرجەی  ئەمەش  كڕدرابوون)20(،  پاكستانەوە  لە الیەن  كە 

دوای تەواو بوونی ماوەی سزاكان رادەستبكرێت، وەك لە »هەمواری 

بریسلەر«دا هاتوە، بەاڵم سزاكانی سەر چەك هەڵنەگیران.

)نەواز شەریف( سەرۆك  كاتەدا  لەو  پاكستان –كە  ساڵی 1998 

ئەنجامدا،  بلوچستان  لە  ئەتۆمیی  تاقیكردنەوەیەكی  بوو-  وەزیران 

كە  هاوشێوەكانی،  تاقیكردنەوە  بۆ  وەاڵمدانەوەیەك  وەك  ئەمەش 

هندستان ئەنجامیداون، ئەمەش وای لە ئیدارەكەی كلینتۆن كرد، كە 

هندستان  بەسەر  دیكە  سزای  جلین«دا  »هەمواری  چوارچێوەی  لە 

هاوكارییەكانی  هەڵپەساردنی  هەموارەكە  بسەپێنێت،  پاكستاندا  و 
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ئابوری  گەشەپێدانی  بۆ  هاوكارییەكان  لەنێویاندا  لەخۆدەگرت، 

ئەمریكاوە،  حكومەتی  الیەن  لە  بانكییەكان  قەرزە  و  دڵنیایی  و 

هەروەها قەرزی دامەزراوە داراییە نێودەوڵەتییەكانی وەك سندوقی 

قەدەغەكردنی  هەروەها  نێودەوڵەتی،  بانكی  و  نێودەوڵەتی  دراوی 

بۆ  لێدەكرێت  ئەوەیان  ئەگەری  كەرەستانەی  ئەو  هەناردەكردنی 

مەبەستی ئەتۆمی بەكاریانبهێنێت.

بەرهەمە  كڕینی  بەرامبەر  لە  1998دا،  ساڵی  تەموزی  لە 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئەمریكییەكان،  جوتیارە  لە  كشتوكاڵییەكان 

ئەمریكا سزا سەپێرناوەكانی سەر هەردوو دەوڵەتەكی هەڵگرت)22(، 

لە هەمان ساڵدا كلینتۆن ئیمزای لەسەر بڕیارێك كرد بۆ هەڵگرتنی 

كۆتوبەندی سەپێندراوی سەر چاالكییەكانی بانكە ئەمریكییەكان لە 

پاكستان.

11ی سێپتەمبەر و »جەنگی دژ بە تیرۆر«
و  سێپتەمبەر  11ی  رۆژی  هێرشەكانی  دوای  و   2001 ساڵی 

سەرەتاكانی ئەو جەنگەی بە »جەنگی دژ بە تیرۆر« نارساوە، پاكستان 

گەڕایەوە بۆ پێگەكەی خۆی وەك هاوپەیامنێكی سرتاتیژی و گرنگرتین 

لەسەرەتادا  ئەمریكاوە،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەالیەن  دەوڵەت 

پاكستان هەوڵیدا بگاتە رێككەوتنێكی وتوێژكاریی لەگەڵ ئەندامانی 

)ئوسامە  رادەستكردنی  بۆ  قاعیدە  رێكخراوی  و  تاڵیبان  بزوتنەوەی 

وتوێژەكان  كاتێكیش  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بۆ  بنالدن( 

شكستیان هێنا، سوپای پاكستان رێگەی بە هێزەكانی ئەمریكادا، كە 

بنكە سەربازییەكان بەكاربهێنن بۆ هێرشكردنە سەر خاكی پاكستان، 

بەوەدانا،  دانی  موشەرەف-  –پەروێز  لەوكاتەدا  پاكستان  سەرۆكی 

لە  جگە  نەبوو  لەبەردەمدا  دیكەی  بژاردەیەكی  هیچ  واڵتەكەی  كە 

هەڕەشەی  لەبەرئەوەی  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  پاڵپشتیی 

چاخی  بۆ  دەیگەڕێنێتەوە  كە  »بۆردومانێك  بە  كردوە  پاكستان  لە 

بەدرین«)23( ئەگەر نەیەتە ناو شەڕی دژ بە رێكخراوی قاعیدەوە.
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یاسایەكیان  ــڕۆژە  پ ئەمریكا  لێپررساوانی  ساڵدا  هەمان  لە 

پێشكەشكرد بۆ هەڵگرتنی گشت ئەو سزایانەی پێشرت بەسەر پاكستاندا 

و  »بریسلەر«  هەمواری  هەردوو  چوارچێوەی  لە  سەپێندرابوون، 

»جلین«دا)24(، لە ساڵی 2003شدا ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

بە فەرمی رێگەیدا بە قەرزێك بۆ پاكستان، كە بەهاكەی دەگاتە یەك 

نرخاندنی  و  نیازپاكی  دەستپێشخەرییەكی  لە  ئەمەش  دۆالر،  ملیار 

سەرۆك  2004دا  ساڵی  لە  هەروەها  پاكستان)25(،  هاوكارییەكانی 

)جۆرج بۆش( بە فەرمی پاكستانی وەك هاوپەیامنێكی دەرەوەی ناتۆ 

راگەیاند و دەسەاڵتی پێدا بۆ كڕینی كەرەستەی سەربازیی سرتاتیژی 

و پێشكەوتو)26(.

فڕۆكە بێ فڕۆكەوانەكان و پێشێلكردنی سەروەری
لە ساڵی 2004ەوە سوپای ئەمریكی بە فڕۆكە بێ فڕۆكەوانەكانیی 

هێرشی كردەسەر باكوری خۆرئاوای پاكستان، هێرشەكانیش بزوتنەوەی 

ئەم  گرتبوو،  ئامانج  بە  قاعیدەی  رێكخراوی  الیەنگرانی  و  تاڵیبان 

لەالیەن  لێكەوتەوە،  مەدەنی  كەسی  بەركەوتنی سەدان  هێرشانەش 

هێنا،  خۆیدا  بەدوای  گەورەی  بەرهەڵستییەكی  پاكستانییەكانەوە، 

»نیویۆرك  راپۆرتێكی رۆژنامەی  پاكستان  لە ساڵی 2007دا  دواتریش 

تایمز«ی رەتكردەوە، كە ئەو واڵتەی تۆمەتبار كردبوو بە بەكارهێنانی 

ویالیەتە  –كە  سەربازییەكان  هاوكارییە  پارەی  لە  دۆالر  ملیار(   5(

یەكگرتوەكان وەك هاوكارییەك بۆ پاكستان لە جەنگی دژ بە تیرۆردا 

پێیدەدا- بۆ بەهێزكردنی هێزی بەرگریی خۆی دژ بە هندستان)27(.

ساڵی 2008 سەرەتاكانی نەمانی متامنە لە پەیوەندیی هەردوالدا 

بە  تۆمەتباركرد  پاكستانی  سوپای  ئەمریكا  ئیدارەی  و  دەركــەوت 

و  تاڵیبان  كەتیبەكانی  دورخستنەوەی  مەبەستی  بە  هەوڵەكانی 

الیەنگرانی تاڵیبان بۆ دەرەوەی ئۆپراسیۆنەكانی ئەمریكا،  لە مانگی 

حوزەیرانی ساڵی 2008دا ناكۆكییەكە گەورەتربوو، كاتێك هێرشێكی 

بەئامانج گرتوە-  تاڵیبانی  بزوتنەوەی  ئەمریكا –كە دەوترا  ئاسامنیی 
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11 كوژراوی لە هێزەكانی پاسەوانی سنوری سەر بە سوپای پاكستانی 

لێكەوتەوە)28(.

قوڵی  دەربڕی  كە  بەردەوامبوون،  لێدوانەكان  2009دا  ساڵی  لە 

ناكۆكییەكان بوو، كاتێك سەرۆكی پاكستان )پەروێز موشەرەف( دانی 

بەوەدانا، كە ملیارەها دۆالر لەو هاوكارییانەی پاكستان لە ویالیەتە 

لە  هاوبەشێتی  بەوپێیە  پێیگەیشتووە،  ئەمریكاوە  یەكگرتوەكانی 

باشرتی  میكانیزمێكی  دروستكردنی  بەرەو  تیرۆردا،  بە  دژ  جەنگی 

كرد  گوتەكەشی  لە  بەرگریی  رۆیشتوون،  هندستان  بە  دژ  بەرگری 

ئەم  ناچاربكات  پاكستان  كە  نییە،  شتێك  »هیچ  رایگەیاند:  كاتێك 

هاوكارییانە تەنها بۆ بەرەنگاربوونەوەی پاكستان بەكاربهێنێت، بەڵكو 

مافی خۆیەتی بۆ روبەڕوبوونەوەی هەر هەڕەشەیەك بەكاریبهێنێت، 

جا لەهەر الیەنێكەوە بێت«)29(.

 Kerry( بیڵ  كیری-لوگار  پڕۆژەی  2009دا  ساڵی  ئۆكتۆبەری  لە 

Lugar Bill( دەركرا، گەلێك مشتومڕ و رەخنە و ناڕەزایەتیی بەدوای 

خۆیدا هێنا، كە ئەم پڕۆژەیاسایە رەزامەندیی ئەمریكای لەخۆگرتوە 

لەسەر پێدانی )7.5 ملیار( دۆالر هاوكاریی ناسەربازی، ئەگەر پاكستان 

رەزامەند بێت لەسەر مەرجەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، 

ئەمریكای  بێمتامنەیی  روون  بەشێوەیەكی  پڕۆژەكە  هەروەها 

دانانی  و  پاكستان  سەربازیی  سەركردایەتیی  بەرامبەر  پێوەدیارە 

بزوتنەوەی تاڵیبانی پاكستان بە هەڕەشەئامێزتر وەك لە بزوتنەوەی 

تاڵیبانی ئەفغانی، ئەمە جگە لە چەندین خاڵی دیكە)30(. لەسەرەتای 

ساڵی 2010دا سوپای پاكستان هەستا بە جێبەجێكردنی ئۆپراسیۆنێكی 

هاوبەش لەگەڵ ئاژانسی هەواڵگری ئەمریكیدا لە پشتێنەی پێشەوەی 

دەستگیركرا،  ــارادار«)31(  ب عەبدولغەنی  »مەال  تێیدا  كە  پاكستان، 

الی  ئەمریكاش  ئیدارەی  تاڵیبان،  سەركردەكانی  دیارترین  لە  یەكێك 

خۆیەوە ستایشی سەركەوتنی پڕۆژەكە و هاریكاری پاكستانی كرد.

–كە  دیڤیس«  »رایمۆند  2011دا  ساڵی  سەرەتاكانی  لەگەڵ 

پاكستان-  لە  بوو  ناوەندیی  هەواڵگری  ئاژانسی  بەكرێگیراوێكی 
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پاساوی  بە  »الهــور«،  لە  پاكستانی  پیاوی  دوو  كوشتنی  بە  هەستا 

ئەمریكییەكانیش  لێپررساوە  داوە)32(،  دزیلێكردنیان  ئەوەی هەوڵی 

حەسانە  بە  هەڵسوكەوت  خۆیەتی  مافی  كە  دەكرد،  لەوە  باسیان 

دیبلۆماسییەكەیەوە بكات و پێویستە هەر زو ئازادبكرێت، دواتریش 

رایمۆن دەیڤیس لە تۆمەتەكانی بێتاوان دەرچوو، پاشان دورخرایەوە 

بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا.

كوژرانی بنالدن و كەمكردنەوەی هاوكارییەكان
هێزە  لەالیەن  كە  ئۆپراسیۆنێكدا،  لە   2011 ساڵی  ئایاری 

دەریاییەكانی ئەمریكاوە لە )ئەبوت ئاباد( ئەنجامدرا، ئوسامە بنالدن 

زانیاریانەی  ئەو  رایگەیاند،  ئۆباما(  )باراك  ئەمریكا  سەرۆكی  كوژرا، 

ئەنجامدرا،  ئاباد  ئەبوت  لە  لێوەرگیرا،  سودییان  پرۆسەیە  ئەو  بۆ 

هاوبەش نەبوو لەگەڵ سوپای پاكستاندا، بەاڵم ئاژانسی هەواڵگریی 

ناوخۆیی پاكستانی بانگەشەی ئەوەی دەكرد، كە پڕۆسەكە هاوبەش 

بووە، ئەمەش بانگەشەیەك بوو بەشێوەیەكی رەها لە الیەن سەرۆكی 

پاكستان )ئاسەف عەلی زەرداری(ەوە رەتكرایەوە.

لە دوای دەستپێكردنی جەنگی دژ بە تیرۆر لە ساڵی 2001ەوە، 

ئەمریكاوە  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  هاوكاریی  گەلێك  پاكستان 

ئەو  دوای  مەزەندەدەكرێت،  دۆالر  ملیار(   20( بە  كە  پێگەیشتوە، 

 800( بڕی  ئەمریكا  ئیدارەی  لێكەوتەوە،  بنالدنی  كوژرانی  هێرشەی 

ملیۆن( دۆالری لە هاوكارییەكانی پاكستان كەمكردەوە)33(. جارێكی 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  نێوان  پەیوەندییەكانی  دیكە 

سەربازی   24 كاتێك  ئەمەش  كرد،  پاشەكشێ  لە  روی  پاكستان  و 

لێپررساوە  ــوژران)34(،  ك ناتۆدا  هێزەكانی  هێرشێكی  لە  پاكستانی 

ئەنجامی  لە  تەقەكردنەكە  رایانگەیاند،  ئەفغانییەكان  و  ئەمریكی 

لەالیەن  ئەمەش  سنورەوە،  لە  بوو  پاكستانییەوە  الیەنی  هێرشێكی 

سوپا و حكومەتی پاكستانییەوە رەتكرایەوە.
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لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا حكومەتی پاكستان فەرمانی بە ویالیەتە 

كە  ببێت،  ئاسامنی )صالال(  بنكەی  دەستبەرداری  كرد  یەكگرتوەكان 

بۆ هێرشكردنە سەر تاڵیبان و قاعیدە لە ئەفغانستان بەكاریدەهێنا، 

پەیامنی  پاڵپشتییەكانی  تێپەڕینی  لە  رێگرتن  بە  هەستا  هەروەها 

واشنتۆن  خۆشیەوە  الی  ئەمریكا،  هێزەكانی  و  ئەتڵەسی  باكوری 

وەاڵمیدایەوە و هەڕەشەی بڕینی هاوكارییە سەربازییەكانی لە ئیسالم 

ئاباد كرد، كە سااڵنە بە بڕی )1.6 ملیار( دۆالر دەخەمڵێندرێت، ساڵی 

2012 جارێكی دیكە پەیوەندییەكانی نێوان ویالیەتە یەكگرتوەكان و 

ئەمریكا روی لە باشی كردەوە پاش ئەوەی ئیسالم ئاباد جارێكی دیكە 

هەستا بە كردنەوەی رێڕەوی پاڵپشتییەكانی ناتۆ و ئەمریكا، ئەوەش 

دوای پۆزش هێنانەوەی ئەمریكا)35(.

لە دوای هەڵبژاردنی )نەواز شەریف( بە سەرۆك وەزیرانی پاكستان 

لە حوزەیرانی 2013دا، واتە دوای الچوونی ئاسەف زەرداری، كە ماوەی 

ویالیەتە  لەگەڵ  ناكۆكییەكان  مەودای  فراوانكردنی  بە  كاركردنەكەی 

دەربارەی  قسەوباس  گەشبینییەوە  بە  دەنارسێتەوە،  یەكگرتوەكان 

باشبوونی پەیوەندییەكانی پاكستان-ئەمریكا دەكرا، وەك ئامادەكارییەك 

بۆ سەردانی نەواز شەریف بۆ واشنتۆن، ئیدارەی باراك ئۆباما هەستا بە 

هەڵگرتنی ئەو سڕكردنەی بەسەر هاوكارییە سەربازی و ئابورییەكانی 

پاكستاندا سەپێندرابوو، كە بە نزیكەی )16 ملیار( دۆالر دەخەمڵێندرێت، 

دانانی هاوكاریی  بۆ  كرد  كۆنگرێس  ئاڕاستەی  داوایەكیشی  هەروەها 

هاوشێوە لە بودجەی ساڵی 2014دا، هەر لە میانەی ئەو سەردانەدا 

واژۆكران،  جیاجیاكاندا  لەبوارە  هاریكاریی  رێككەوتننامەی  چەندین 

ئەمەش لەگەڵ بەردەوامیی ناكۆكییەكان دەربارەی هێرشی فڕۆكە بێ 

فڕۆكەوانە ئەمریكییەكان بۆ سەر پێگەكانی تاڵیبان لە خاكی پاكستاندا، 

كە نەواز شەریف لە دەمی هەڵبژاردنیدا پەیامنی دابوو راگرتنی ئەم 

هێرشانە لە پێشینەی كارەكانی بێت)36(.
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كیری( )جۆن  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزیــری   ،2013 ساڵی  ئابی 

دەربارەی  پاكستان  لە  دانوستانەكانی  و  گفتوگۆ  بە  دەستیكرد  ی 

نەهێشنت و روبەڕوبوونەوەی تیرۆر، گفتوگۆكانیش جەختیانكردبووە 

گەورەیان  مشتومڕێكی  كە  فڕۆكەوانەكان،  بێ  فڕۆكە  هێرشی  سەر 

كە  رۆڵەی،  ئەو  و  ئابورییەكان  هاوكارییە  هەروەها  وروژاندبوو، 

ئەوەی  پاش  ئەفغانستاندا.  لەداهاتوی  بیبینێت  پاكستان  دەشێت 

ناتۆ خاڵێكی پشكنینی  نۆڤەمبەری 2011دا فڕۆكە شەڕكەرەكانی  لە 

پاكستانیان بۆردومانكرد و كوژرانی 24 سەربازی لێكەوتەوە، دیالۆگی 

سرتاتیژیی لەنێوان هەردوو دەوڵەتدا وەستێرنا، شایانی باسە كە دوا 

خولی دانوستانەكان لە ئۆكتۆبەری 2010دا لە واشنتۆن ئەنجامدرابوو.

ستایشنامەی ئەمریكا بۆ ئۆپراسیۆنەكانی وەزیرستان
پڕۆسەیەكی  بە  دەستیكرد  پاكستان  سوپای   2014 حوزەیرانی 

سەربازی لە باكوری وەزیرستان دژ بە بزوتنەوەی تاڵیبانی پاكستانی، 

لێدەكرا،  پشتیوانی  ئەمریكاوە  ئیدارەی  الیەن  لە  پڕۆسەیە  ئەم 

كرد  زۆری  بەرهەڵستییەكی  پاكستانی  سوپای  ئەوەی  دوای  ئەوەش 

بەرامبەر فشارەكانی ئەمریكا بۆ هەستان بەم كارە هەر لە رۆژگاری 

دواوەی  بنكەی  بەوپێیەی  موشەرەف(،  )پەروێز  پێشوەوە  سەرۆكی 

رۆژهەاڵتی  لە  بیانییەكان  هێزە  بە  دژ  تاڵیبانە  ئۆپراسیۆنەكانی 

ئەفغانستان، جوڵەی هێزەكانی پاكستانیش لەم کاتەدا لەنێو حساباتە 

سرتاتیژییەكاندا بوو، پێش مانگێك لە كشانەوەی هێزە بیانییەكان لە 

ئەفغانستان، ئەمەش بە مانای دوو هێندەبوونی هێزە توندڕەوەكانی 

بۆشاییەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  بن  دەستكراوە  كە  دێت،  تاڵیبان 

كشانەوەی هێزە بیانییەكان، كە ئەفغانستان دروستبووە لە ئەگەری 

سەربازییەش  پڕۆسە  ئەو  هەرێمیدا)37(،  كێبڕكێی  هەڵگیرسانی 

پێشوازیی ئەمریكای لێكەوتەوە و »واشنتۆن پۆست« ئەو پڕۆسەیەی 

بە گەڕانەوەی متامنەی ئەمریكا بۆ سوپای پاكستان وەسفكرد)38(.

لە ناوەڕاستی كانونی دووەمی ساڵی 2014دا وەزیری دەرەوەی 
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ئەمریكا )جۆن كیری(، لەسەردانێكی كتوپڕدا گەیشتە پاكستان)39( بە 

مەبەستی ئەنجامدانی گفتوگۆ پاش هێرشەكەی پیشاوەر، كە لەالیەن 

كە  لێكەوتەوە،  قوربانیی   150 و  ئەنجامدرا  پاكستانەوە  بزوتنەوەی 

زۆرینەیان منداڵ بوون، سەردانەكە رەنگدانەوەی هەوڵەكانی ئیدارەی 

ئەمریكابوو بۆ پارێزگاریی لە هاوبەشییەكەی لەگەڵ پاكستاندا، ئەمە 

لە كاتێكدا ئەم هاوبەشەی دەستیكردوە بە گەڕان بەدوای بژاردەكانی 

لەدەرەوەی  دیكە  دەوڵەتانی  لەگەڵ  و  جیاوازەكان  لەناوچە  خۆیدا 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، لەپێش هەمویانەوە روسیا و چین.

دەستكەوتەكان و زیانەكان
وێستگەدا  سێ  لە  پاكستان-ئێران  پەیوەندییەكانی  گرنگی 

دەردەكەوێت، كە بریتین لە: ئەو جەنگە ساردەی لە دوای جەنگی 

جیهانی دووەمەوە دەركەوت و پەرەیسەند، داگیركردنی ئەفغانستان 

لەالیەن روسیاوە، لەگەڵ ئەو جەنگەی، كە بە »جەنگی دژ بە تیرۆر« 

نارساوە)40(، سەرەڕای ئەوەی هەردوال درككردنی خۆیان پیشانداوە 

بەاڵم  پێویستییەكانیدا،  و  پەیوەندی  لە  هەریەكەیان  سودەكانی  بۆ 

ئەم پەیوەندییە بێ زیان و بێ باج نەبووە، بەتایبەت پەیوەست بە 

الیەنی پاكستانییەوە)41(، هەروەها پێویستە كۆمەڵە دەستكەوتێكی 

نەژمێردراو تۆماربكرێت، كە بەهەمانشێوە پەیوەستە بە باجەكانەوە.

لە دیارترین ئەو دەستكەوتانەی پاكستان بەدەستیهێناون:

پاڵپشتیی  واشنتۆن  واڵت:  سەقامگیربوونی  بۆ  -هاوكاربوون 

جیابوونەوەی پاكستانی كرد لە هیندستان.

هاوكاریی  پێشكەشكردنی  و  پاكستان  سوپای  -دروستكردنی 

توانیویەتی  پاكستان  ئەمریكا،  بەرهەڵستیی  سەرەڕای  بەرگری)42(، 

لە  بەدەستیهێناون  كە  بەگەڕبخات،  ئەمریكییانە  هاوكارییە  ئەو 

لەماوەی  بەتایبەت  پاكستان،  ئەتۆمییەكانی  توانا  دروستكردنی 

دەستكراوە  ئەمریكا  كاتەدا  لەو  كە   ،)1989-1980( سااڵنی  نێوان 
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خواستە  لەنێوان  هەڵبژاردن  بەردەم  كەوتە  پاكستان  كاتێكیش  بوو، 

ئەمریكا، وتی  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و دۆستایەتیی  ئەتۆمییەكانی 

»هەردوكیانم پێكەوە دەوێت«)43(.

-تۆخكردنەوەی رۆڵی هەرێمی و نێودەوڵەتی پاكستان، بەتایبەت 

لەگەڵ روخانی یەكێتیی سۆڤیەتدا، هەروەها پارێزگاریی پاكستان لە 

پرسی  هەموشیانەوە  لەپێش  ئیسالمییەكان،  پرسە  بۆ  خۆی  پێگەی 

فەلەستین و هەڵوێستی بەرامبەر ئیرسائیل)44(.

و  پێشكەشیكردوە  پاكستان  كە  نــرخــەی،  ــەو  ب ــارەت  ســەب

كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر گۆڕەپانی سیاسیی پاكستان جێهێشتوە، 

ئەمانە گرنگرتینیانن:

مێژوی  لە  روانین  بە  سەربازی:  دیكتاتۆریی  -دوپاتكردنەوەی 

پەیوەندیی نێوان ئەمریكا و پاكستان، دەبینین باشرتین قۆناغەكانی 

لە  كە  بوو،  الحق(دا  )ضیا ء  ژەنەراڵ  فەرمانڕەوایەتیی  لەسەردەمی 

سەرۆك  و  دەسەاڵت  هاتەسەر  سەربازییەوە  كودەتایەكی  رێگەی 

وەزیرانی هەڵبژێردراوی دورخستەوە، ئیدارە یەك لەدوای یەكەكانی 

مامەڵەكردن  بۆ  نواندوە  گــەورەیــان  گەرموگوڕییەكی  ئەمریكا 

حكومەتە  لە  وەك  كودەتاچییەكان  و  سەربازی  دیكتاتۆرە  لەگەڵ 

هەڵبژێردراوەكان)45(، ئەوەی ئەم بۆچونە پشتڕاستدەكاتەوە بریتییە 

سەربازییانەی  و  ئابوری  هاوكارییە  ئەو  راڤەكردنی  و  لەشیكردنەوە 

ئەمریكا، كە پاكستان لەژێر سایەی حكومەتە یەك لەدوای یەكەكاندا 

ئەنجامگیرییەك،  بەرەو  دەمانبات  راڤەیەش  ئەم  بەدەستیهێناون، 

ئەمریكا  یەكەكانی  لــەدوای  یەك  ئیدارە  دەدات،  بەوە  ئاماژە  كە 

بەگەڕخستنی پەیوەندییەكانیان لەگەڵ پاكستاندا ئامانجی جیۆسیاسیی 

لەخۆبگرێت،  ئەمریكا  بەرژەوەندییەكانی  بەجۆرێك  بوو،  لەپشتەوە 

فەرمانڕەوا  پاڵپشتیی  و  یارمەتیدان  لە  سڵ  هیچ  ئــەوەی  بەبی 

پەنجاكاندا  دەیەی  ناوەڕاستی  لە  بكاتەوە،  سەربازییە ستەمكارەكان 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  رابردودا  سەدەی  شەستەكانی  دەیەی  لە  و 

كردوە،  پاكستان  پێشكەشی  ئابوری  و  سەربازی  هاوكاریی  ئەمریكا 
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بووە،  سەربازیدا  فەرمانڕەوایەتییەكی  لەژێر  واڵتە  ئەو  ســەرەڕای 

لەو  ئەمریكا  هاوكارییەكانی  زۆرینەی  لە  سەرەكیی  مەبەستی 

و  كۆمۆنیزم  سنورداركردنی  و  بەرگرتن  لە  بریتییبووە  ساڵەدا  چەند 

رێگرتن لەوەی پاكستان پەیوەندیی بە بلۆكی كۆمۆنیستییەوە بكات، 

)ضیاءالحق( ژەنەراڵ  رژێمە سەربازییەكەی  لە سەردەمی  دەتوانین 

هاوپەیامنی  پاكستان  كاتێك  بكەین،  ئاڕاستە  هەمان  تێبینیی  یشدا 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بوو لە جەنگی سارددا، هەمانشت 

لەدوای 11ی سێپتەمبەر و سەرەتای قۆناغی »جەنگی دژ بە تیرۆر«دا 

پێشێلكارییە  لە  ئەم جەنگە  لێكەوتەكانی  دووبارەبووەوە، سەرەڕای 

و  هێز  لە  جەختكردنەوە  و  مرۆڤ  مافەكانی  بەرامبەر  ترسناكەكان 

زەبری سەربازی)46(.

ناچاربووم  تیرۆر،  بۆ  پێناسەیەكی روون  نەبوونی  لەبەر  -تیرۆر: 

لە  كە  ناونیشانێك،  وەك  تیرۆر«  بە  دژ  »جەنگی  بەكارهێنانی  بە 

پێویستە  حەشارداوە،  خۆیان  سەربازی  خواستی  چەندین  پشتییەوە 

ئەمریكا  هاوپەیامنێكی  بە  كە  پاكستان  وەك  واڵتێكی  بوترێت، 

و  »تیرۆر«  قوربانیی  بۆتە  خۆی  ئێستادا  لە  جەنگەدا،  لەم  دادەنرا 

»جەنگی دژ بە تیرۆر«)47(، ئەم جەنگە واڵتەكەی خستۆتە ئاڵۆزی 

دەركەوتەكانیشی  گرنگرتین  لە  ترسناكەوە،  ناوخۆیی  پێكدادانی  و 

ئەنجامیدا،  تاڵیبان  پاكستانی  بزوتنەوەی  ئۆپراسیۆنەی  لەو  بریتیبوو 

قوربانییەكانی  و  ئامانج  كردە  سوپای  بە  سەر  قوتابخانەیەكی  كە 

گەیشتە 150 كەس، كە زۆرینەیان منداڵ بوون، هەروەها حكومەتی 

بێ فڕۆكەوانەكان  بۆ هێرشی فڕۆكە  نەیتوانی چارەسەرێك  پاكستان 

ئەنجامدەدران  ئەمریكییەكانەوە  هێزە  الیەن  لە  كە  بدۆزێتەوە، 

ئاستە  ئەم  لەسەر  لێدەكەوتەوە،  مەدەنییان  قوربانیی  گەلێك  و 

بە  پەیوەست  ئەنجامدرا  هەردوالدا  لەنێوان  گشتی  رێككەوتنێكی 

بە كێشمەكێشمەكانی  پەیوەست  بەاڵم  تیرۆر،  نەهێشتنی  سیاسەتی 
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الی  واشنتۆنیش  دەردەكــەون،  روونی  بە  ناكۆكییەكان  جەنگە  ئەم 

خۆیەوە ئیسالم ئاباد تۆمەتباردەكات بە »تۆڵەستێنی لە مامەڵەكردن 

لەگەڵ گروپە چەكدارەكاندا«)48(.

-سەروەریی و سەربەخۆیی: وەك چۆن لە پاكستاندا كەسانێك هەن 

دەڵێن: »خۆشبەختانە پاكستان توانیویەتی هاوپەیامنی لەگەڵ ویالیەتە 

یەكگرتوەكانی ئەمریكادا ببەستێت«، بێگومان كەسانێكیش هەن دەڵێن 

»بەدبەختانە«)49(. ئەوانەی دەڵێن »بەدبەختانە« مەسەلەی سەروەری 

ئەگەری  واڵتێكە  پاكستان  بەرباس،  دەخەنە  واڵت  سەربەخۆیی  و 

بۆتە دەروازە  روبەڕوبوونەوەی هەڕەشەی هەیە، خاكی ئەو واڵتەش 

و شانۆی پڕۆسە هەواڵگرییەكانی ئەمریكا، لەگەڵ بوونی ژمارەیەكی 

زۆر سیخوڕ و بەكرێگیراوی كۆمپانیا ئەمنییەكان، وەك بالك وۆتەر و 

گەلێكی دیكە، لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی كە پاكستان پێشكەشیكردوە 

ئەمریكای  لۆمەی  ــەڕوی  روب هەمیشە  بــەاڵم  پێشكەشیدەكات،  و 

هاوپەیامنی دەبێتەوە »كە هەمیشە داوای زیاتر دەكات و دڵسۆزیی بە 

دڵسۆزیی وەاڵم ناداتەوە«)50(.

داهاتو، دوبارە پێناسەكردنەوەی پەیوەندییەكە
لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  خــۆی  نەتوانێت  پاكستان  لەوانەیە 

بەاڵم  رزگاربكات،  پاشهاتەكانی  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

دوبارە  هەوڵی  ناچاردەكات  پاكستان  پەیوەندییە  ئەم  ئەنجامەكانی 

پێناسەكردنەوەی ئەم پەیوەندییە بدات، كە بە شێوەیەكی كردارەكی 

بەرەو چین  پەیوەندییەكانی  ئاڕاستەی  میانەی  لە  بەمە  دەستیكردوە 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  لە  نوێ  پەڕەیەكی  هەڵدانەوەی  و  ئێران  و 

روسیادا)51(، سەرەڕای ئەوەی دامەزراوەی سەربازیی پاكستان بەرگری 

كوتلە  بەاڵم  دەكات،  واشنتۆندا  لەگەڵ  بەهێزەكانی  پەیوەندییە  لە 

ناكۆكییەكانیانەوە  و  تێڕوانین  جیاوازیی  بە  پاكستانییەكان  سیاسییە 
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داوای چوارچێوەیەكی نوێ دەكەن بۆ لەخۆگرتنی پەیوەندیی پاكستان 

چوارچێوەیەكی  ئەمەش  ئەمریكاوە)52(،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بە 

پێویستە بۆ پەیوەندییەكە بۆ گۆڕینی تێڕوانین و تێگەیشتنی گشتیی 

پۆزەتیڤیان  و  گرنگ  رۆڵێكی  هیچ  ئەمریكا  هاوكارییەكانی  پاكستان، 

و  ئابوری  الیەنەكانی  لە  ژیــان  ئاستی  بەرزكردنەوەی  لە  نەبووە 

كۆمەاڵیەتی و گەشەپێدانی سیاسیی واڵتەوە، ئەوەی لەم خواست و 

داواكارییانەوە دەردەكەوێت پێویستییەكی روولەزیادبووی دانیشتوانی 

پاكستانە، بەتایبەت كە رێژەی گەنجان لە كۆمەڵگەی پاكستانیدا دەگاتە 

نزیكەی )%60(. هەربۆیە پێناسەكردنەوەی نوێ بۆ پەیوەندیی لەگەڵ 

سەروەریی  لە  دەستتێوەردان  كێشەی  پاكستان  هەتاوەكو  وشنتۆندا 

واڵتەكەی یەكالییبكاتەوە، هەروەها سنورێك دابنێت بۆ بەكارهێنانی 

خاكی پاكستان لە الیەن ئەمریكاوە بۆ ئۆپراسیۆن و كردەی سەربازی 

دژ بە دەوڵەتانی دیكە.

دەرەكییەكانی  پەیوەندییە  لە  نوێدا  بــژاردەی  بەدوای  گەڕان 

بەتایبەت  لێنەكراوە،  چاوپۆشی  پێویستییەكی  لەمڕۆدا  پاكستاندا 

هندستان  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  گرژیی  بەردەوامبوونی  لەگەڵ 

پەیوەندییەكانی  پتەوكردنی  بۆ  ئەمریكا  روانگەی  زیادبوونی  و 

كردوە،  هندستانی  سەردانی  دووجــار  ئۆباما  هندستاندا،  لەگەڵ 

روسیا  هەربۆیە  ئەنجامنەداوە،  پاكستان  بۆ  سەردانێكی  هیچ  بەاڵم 

و چین دەردەكەون وەك دوو دەوڵەتی ئامادە بۆ پەیوەندییە لەگەڵ 

چەكداركردنیشەوە،  بە  پەیوەست  بابەتی  لە  تەنانەت  پاكستاندا، 

پاكستانیس خواستی خۆی نەشاردۆتەوە بۆ كڕینی كۆپتەری شەڕكەری 

جۆری )می35-( لە روسیا)53(، لەمیانەی ئەو سەردانەدا كە وەزیری 

مانگی  لە  ئەنجامیدا  پاكستان  بۆ  شویگۆ«  »سێرگی  روسیا  بەرگریی 

بواری  هاریكاری  رێككەوتننامەیەكی  2013دا،  ساڵی  نۆڤەمبەری 

سەربازی/تەكنیكی لەنێوان هەردوو واڵتدا ئەنجامدرا)54(، هەروەها 
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لە  پاكستان،  بۆ  دادەنرێت  چەك  سەرەكی  هەناردەكەری  بە  چین 

پاكستانەوە  لەالیەن  چینی  چەكی  كڕینی  بەهای  2004ەوە  ساڵی 

گەیشتۆتە )4 ملیار( دۆالر.

هەوڵەكان بۆ جەختكردنەوە لە ئاڕاستەی بەرەو چین و روسیا، 

تەنانەت لە ناوەندە سەربازییەكانی پاكستانیشدا بە گەرموگوڕییەوە 

پێشوازی لێدەكرێت، كە لە پێشرتدا بەرگریكاری پەیوەندییەكانی نێوان 

پاكستان و واشنتۆن بوون، هەروەها سەردانەكەی فەرماندەی گشتیی 

چین،  بۆ  شەریف(  رەحیل  )ژەنەراڵ  پاكستان  چەكدارەكانی  هێزە 

ئەمریكا وەك هاوپەیامن  بە هاوپەیامنی  بوو، كە متامنە  لەكاتێكدا 

لێكنزیكبوونەوە  لە  پاكستان  دودڵیی  هەروەها  بوو.  پاشەكشەدا  لە 

لەگەڵ هندستاندا بە هۆكارێكی سەرەكی دادەنرێت لە فراوانكردنی 

بەدوای رێگەیەك  لەگەڵ چیندا و گەڕان  هاریكارییە سەربازییەكان 

باراك  سەردانەكەی  هەروەها  روسیا،  پشتگیری  بەدەستهێنانی  بۆ 

ئۆباما بۆ هندستان و ئەو ئەنجامانەی لێیكەوتەوە لە توندوتۆڵكردنی 

بۆسەر  زیادكرد  دیكەی  هۆكارگەلێكی  پەیوەندییەكان،  و  هاریكاری 

دوودڵییەكانی ئیسالم ئاباد.

پاكستاندا  نوێی  ئاڕاستەی  لە  ئــەوە  ئاشكرا  بە  ئێستادا  لە 

لەگەڵ  دۆستایەتی  پەیوەندی  دروستكردنی  لە  كە  دەخوێندرێتەوە، 

رابردو«)55(،  هەڵەكانی  »راستكردنەوەی  بۆ  هەوڵدەدات  روسیادا 

پاشەكشەی  دەستپێكی  بــۆ  هەیە  روون  ئــامــاژەیــەكــی  ــەاڵم  ب

داڕمانی  ئاماژەی  ئەگەر  ئەمە  ئەمریكادا،  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

تەواوی هاوپەیامنێتییەكە نەبێت.

نوسەر: )فامتە سەمادی(، توێژەر له  ناوه ندی جه زیره .

سه رچاوه ی ئه م بابه ته : ناوه ندی جه زیره  بۆ لێکۆڵینه وه 

http://studies.aljazeera.net/ar/repor :لینکی بابەتەکە

html.20152982053202613/02/ts/2015
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2
پاكستانوئێران:

بەرژەوەندییەئاڵۆزەكانو
پەیوەندییەپڕگرفتەكان

پێشەكی
ئێران و پاكستان بە دوو یاریزانی سیاسیی گرنگی ئاسیا دادەنرێن، 

دوو دەوڵەتی خاوەن سنوری هاوبەش، ئەمە جگە لە كاریگەریی و 

كاریگەربوونیان بە پێشهاتەكانی سەر گۆڕەپانی هەرێمی و نێودەوڵەتی، 

زۆر  بەرژەوەندیگەلێكی  لەسەر  واڵت  هەردوو  نێوان  پەیوەندیی 

دامەزراوە، هەردوال هەوڵی پارێزگاریلێكردنی دەدەن سەرەڕای ئەو 

و  گرنگی  دەبێتەوە.  پەیوەندییەكە  روبەڕوی  كێشانەی  و  ئاستەنگ 

ناوەڕۆكی پەیوەندییەكەیان مەبەست و سود و ئامانجی هەردووالی 

تێدایە و كاریگەردەبێت بە ژمارەیەك لەبابەت و گۆڕانكاریی ئەمنی 

و سنوری، كۆمەڵە پرسێك دێنەپێشەوە، كە بە شێوەیەك لە شێوەكان 

نێگەتیڤ  بە  هەم  پەیوەندییەكان،  رێڕەوی  لە  دەبێت  كاریگەرییان 
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هەم بە پۆزەتیڤ، لە گرنگرتین ئەو پرسانە: )ئەفغانستان(، كشانەوەی 

و  )هندستان(  لەگەڵ  پەیوەندی  ملمالنێكان،  داهاتوی  و  ئەمریكا 

توندڕەوە  گروپە  )سعودیە(،  و  ئەمریكا(  یەكگرتوەكانی  )ویالیەتە 

پاشهاتەكانی  و  سێپتەمبەر  11ی  روداوەكانی  شیعییەكان،  و  سوننی 

لەسەر ئاستی ئاسایشی سرتاتیژی و جیۆسرتاتیژیی ناوچەكە، كە هەر 

لەو چوارچێوەیەشدا ئەو جەنگە دەگرێتەوە كە بە »جەنگی دژ بە 

تیرۆر« ناودەبرێت.

ئەم بابەتە )1( هەوڵی گەڕان و وردبوونەوە دەدات لە پەیوەندیی 

نێوان پاكستان و ئێران، ئەوەش لەبەر رۆشنایی ئەو گۆڕانكارییانەی پێشرت 

ئاماژەمانپێدا، هەروەها روانین لە گرنگی جیۆسیاسی و جیۆسرتاتیژی 

و  چاوەڕوانكراوەكان  لەسیناریۆ  لێكۆڵینەوە  لەگەڵ  واڵت،  هەردوو 

دواییە،  ئەم  پێشهاتەكانی  رۆشنایی  لەبەر  پەیوەندییەكە  داهاتوی 

لەپێش هەمویانەوە لێكنزیكبوونەوەی ئێران-ئەمریكا.

مێژوی پەیوەندییەكە: گرفتە به رجه سته کان
لە  پێشوازییان  كە  بــوو،  دەوڵەتانە  ئەو  پێشەنگی  لە  ئێران 

دوای  بوو،  دەوڵەتیش  یەكەم  هەروەها  كرد،  پاكستان  دامەزراندنی 

فەرمی  بە   ،1947 ساڵی  لە  هیندستان  لە  سەربەخۆیی  وەرگرتنی 

نێوان هەردوو  دیبلۆماسییەكانی  پەیوەندییە  دانیپێدانا، ساڵی 1948 

واڵت دەستیپێكرد، لە ساڵی 1950 )محەمەد رەزاشای پەهلەوی( یەكەم 

دامەزراو  تازە  پاكستانی  سەردانی  بوو  بیانی  دەوڵەتێكی  سەرۆكی 

هاوڕێیەتییان  و  برایەتی  پەیامننامەیەكی  سەردانەكە  دوای  بكات، 

ئەو  قوڵكردنەوەی  بووەهۆی  پەیوەندییەش  ئەم  ئیمزاكرد)2(، 

و  هندستان  لە  هەریەكە  لەگەڵ  هەیەتی  پاكستان  پەیوەندییانەی 

ئەفغانستان، هەروەها روانینی پاكستان بۆ ئێران وەك نێوەندگیرێكە 

جیهانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  توندكردنەوەی  و  قوڵكردنەوە  بۆ 
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بەرەوپێشچونێكی  واڵت  هــەردوو  پەیوەندییەكانی  ئیسالمی)3(، 

شەستەكانی  و  پەنجاكان  لە  بەجۆرێك  بەخۆوەبینی  گەورەیان 

وەسفدەكران)4(،  منونەییەكان«  »پەیوەندییە  بە  بیستەمدا  سەدەی 

و  هەڵوێست  لە  گەورە  یەكگرتنەوەیەكی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەش 

سیاسەتە دەرەكییەكانی هەردوو واڵت پەیوەست بە پرسە هەرێمی و 

نێودەوڵەتییەكانەوە، هەریەكە لە ئێران و پاكستان پێكەوە چوونەنێو 

پەیامنی بەغدادەوە –كە سەر بە خۆرئاوا بوو- كە دوای چونەدەرەوەی 

عێراق لەو پەیامنە بە پەیامنی )سانتۆ- CENTO( نارسا، كە پەیامنێك 

بوو بۆ هەوڵدان لەپێناو شەپۆلی كۆمۆنیزم لە ناوچەكەدا، هەروەها 

نێوان  لە جەنگی  پاكستان  بۆ  بوو  ئێران  پاڵپشتییەكانی  بەهێزكەری 

رێگەیدەدا  ئێران  لەكاتێكدا   ،1965 ساڵی  لە  پاكستان(  و  )هندستان 

لە  پڕكردنیان  و  ئێران  لە  نیشتنەوەیان  بە  پاكستانییەكان  فڕۆكە  بە 

لە  گێڕا  گرنگیی  رۆڵێكی  شادا  دەسەاڵتی  لەژێر  ئێران  سوتەمەنی، 

كە  خۆرئاوا،  بە  سەر  بەهێزی  ئیسالمیی  بارستەیەكی  دروستكردنی 

ئێران. هەروەها ئەم دوو واڵتەی  توركیا و  پاكستان و  لە  پێكهاتبوو 

پێبەخرشابوو  چاودێرییان  زۆرترین  خاوەن  دەوڵەتی  دۆخی  دواییان 

بە  ئێران نەوت و گازی واڵتەكەی  بازرگانییەكاندا، شای  لە كاروبارە 

هەردوو  هەروەها  پاكستان،  دەدایە  قازانج  كەم  و  ئاسان  مەرجی 

لە سەركوتكردنی  بوون  یەكرت  هاوكاریی  پاكستانی  و  ئێرانی  سوپای 

بزوتنەوەی یاخیبووانی بلوچستان)5(.

پاكستانی  جیابوونەوەی  لەگەڵ  و  حەفتاكاندا  سەرەتای  لە 

ئێران  شای  هەڵگرتبوو،  »بەنگالدیش«ی  نــاوی  كە  خۆرهەاڵت، 

نابێت  بێدەنگ  ئێران  كە  رایگەیاند،  و  باڵوكردەوە  بەیاننامەیەكی 

پاكستان، هەڕەشەی ئەوەشی كرد  لە  لە بەردەوامبوونی ئەم دۆخە 

ئەگەر دۆخەكە بەمجۆرە بەردەوام بێت ئێران دەستدەگرێت بەسەر 

هەرێمی بلوچستاندا)6(.
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پاكستان،  لە  بۆتۆ(  عەلی  )زولفەقار  سەردەسەاڵتی  هاتنە  بە 

بە  پاكستاندا،  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  رویدا  گەورە  وەرچەرخانێكی 

جۆرێك پاكستان ئاڕاستەی خۆی گۆڕی بەرەو جیهان، لە ساڵی 1974دا 

لوتكەی ئیسالمی لە شاری الهوری پاكستانی بەسرتا، بەاڵم شای ئێران 

ئامادەی كۆبوونەوەكان نەبوو بەهۆی بەشداربوونی )قەزافی( )7(.

ساڵی 1979 دوو روداوی گرنگی بەخۆوەبینی، كاریگەریی هەبوو 

لەسەر رێڕەوی پەیوەندیی نێوان هەردوو واڵت، لەو ساڵەدا یەكێتیی 

سۆڤێت ئەفغانستانی داگیركرد، لەالیەكی دیكەوە شۆڕشی ئیسالمی 

روداوانە  ئەم  دەكرا  روخا.  ئێران  شای  و  بەدەستهێنا  سەركەوتنی 

هەردوو  نێوان  پەیوەندییەكانی  قوڵكردنەوەی  مایەی  ببوایەتە 

هەڵوێستی  نزیكیی  ســەرەڕای  ئەوە  روینەدا،  ئەمە  بەاڵم  واڵت، 

ئەو  لە سەرەتاوە. سەرەڕای  ئەفغانستان  بەرامبەر  پاكستان  و  ئێران 

ئیسالمی  شۆڕشی  بۆ  ضیائەلحەق(  محەمەد  )ژەنەراڵ  سەرسامییەی 

كاتێك  ئەمەش  هەڵوێستەكاندا،  لە  رویدا  جیاوازیی  بەاڵم  هەیبوو، 

و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و  پاكستان  لەنێوان  هاریكاری 

یەكێتیی  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  هاتەئاراوە  عەرەبییەكاندا  دەوڵەتە 

سۆڤێت لە ئەفغانستان.
شۆڕشی  سەركەوتنی  پاكستان،  ناوخۆیی  باری  بە  سەبارەت 
سیاسیكردنی  بە  و  سیاسەتكردن  بۆ  هۆكاربوو  ئێران  لە  خومەینی 
كە  ــەوت،  دەرك كاتێك  كاریگەرییەش  ئەم  پاكستان)8(،  شیعەی 
پاكستانییەكاندا  بەسەر  زەكاتی  دانی  الحق(  )ضیا ء  حكومەتەكەی 
تایفییەوە،  پێكداهەڵپژانی  لە  شەپۆلێك  نێو  كەوتە  واڵت  و  سەپاند 
توندڕەوی  سوننەی  و  شیعی  گروپی  دەركەوتنی  گۆڕەپانەكە  كاتێك 
توندوتیژی،  بۆ  هەبوو  زۆریــان  خواستێكی  كە  بەخۆوەبینی، 
لەسەر  هەبوو  نێگەتیڤی  كاریگەرییەكی  پێكداهەڵپژانەش  ئەم 

پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت)9(.

كە  ــدەدا،  ــی ــەوڵ ه پاكستان  عــێــراق-ئــێــرانــدا  جەنگی  ــە  ل



37

و  ئێران  لەگەڵ  باشەكانی  پەیوەندییە  لەنێوان  راگرێت  بااڵنسێك 

نە  ئەمریكادا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  هاوپەیامنێتییەكەی 

پشتگیریی هیچ الیەنێكی كرد و نە ئیدانەی هیچ الیەنێكی كرد)10(، 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و  خۆرئاوا  سزایانەی  ئەو  بەاڵم 

لەگەڵ  پاكستان  ئێراندا سەپاندییان، سەرەڕای هاوپەیامنێتی  بەسەر 

نەبوو  كاریگەریی  بێ  بەاڵم  ئەمریكادا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

لەسەر پەیوەندییەكانی پاكستان و ئێران، كە لە پێشرتدا بە منونەیی 

وەسفدەكرا، ئیدی ئێران وردەوردە دەستیكرد بە هەڕەشە لە پاكستان 

بەوپێیەی بە زمانێكی ئەمریكی دەدوێت)11(.

لەگەڵ هاتنە سەردەسەاڵتی )تاڵیبان( لە ئەفغانستان لە نەوەدەكانی 

شڵەژانێكی  واڵت  ــەردوو  ه پەیوەندییەكانی  بیستەمدا،  ســەدەی 

تاڵیبان بزوتنەوەیەك بوو دوژمنایەتیی خۆی  بێپێشینەی بەخۆوەبینی، 

دەزانی،  دوژمن  بە  ئێرانی  حكومەتی  و  دەربــڕی  ئێران  و  شیعە  بۆ 

بەتایبەت كە پاڵپشتیی هاوپەیامنێتیی باكوری دەكرد و پەیوەستبوو بە 

پەیوەندییەكی بەهێزەوە لەگەڵ تاجیكیستان و ئۆزبەكستان و شیعەی 

هەزارە )نەتەوەیەكی شیعەی فارسی زمانن لە ناوەڕاستی ئەفغانستان 

چۆن  هەروەك  كەسە(،  ملیۆن  سێ  نزیكەی  ژمارەیان  و  نیشتەجێن 

ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  و  پاكستان  نێوان  پەیوەندییەكانی 

كاریگەرییەكی نێگەتیڤی هەبوو لەسەر پەیوەندییەكانی پاكستان-ئێران، 

پەیوەندییەكانی ئێران و هیندستان بەدوورنەبوون لە پەكخسنت، ئێران 

هەستا بە پێشخستنی پەیوەندییە سرتاتیژییەكانی لەگەڵ هیندستان و 

فەرامۆشكردنی هەستیاریی پاكستان لەو بارەیەوە، لەگەڵ تێپەڕاندنی 

پەیوەندییە قوڵەكانی نێوان هیندستان و ئیرسائیل. سەرەڕای پەیوەندییە 

سیاسییەكان، هندستان بە شداری لە نوێكردنەوەی بەندەری »جابهار« 

و »بەندەر عەباس« و راكێشانی رێگەیەكی وشكانی بۆ ئەفغانستان، بە 

رازیبوونی ئێران كرد)12(.
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دوای روخانی تاڵیبان پەیوەندییەكان تاڕادەیەك روویان لە باشی 

چاوەڕوانكراو،  ئاستی  نەگەیشتۆتە  ئەمڕۆ  هەتاوەكو  بەاڵم  كردەوە، 

سەرەڕای بوونی خواست بۆ بەدیهێنانی ئەو باشییە لە پەیوەندییەكاندا.

بەرژەوەندییە تێکئاڵۆزاوه کان
واڵت  هــەردوو  نێوان  ئابورییەكانی  و  سیاسی  بەرژەوەندییە 

هانی  رادەیەك  بە  پێوەدیارە،  تێكەاڵوییەكیان  لەجۆرەكان  بەجۆرێك 

سەرسنور)13(  نائارامییەكانی  تێپەڕاندنی  بۆ  داوە  واڵتی  هەردوو 

رشۆڤەكارە  ئیمزابكەن،  رێككەوتننامەیەك  2104دا  ئۆكتۆبەری  لە 

سەر  كارنەكاتە  ئاڵۆزییانە  و  نائارامیی  ئەم  پێیانوایە  پاكستانییەكان 

پەیوەندییەكان و لەو باوەڕەدان توانای چارەسەركردن لەبەردەستدایە 

پۆزەتیڤن«)14(،  جار  زۆربــەی  ئێران  لەگەڵ  »پەیوەندییەكان  و 

لە  هەبووە  گەورەی  رۆڵێكی  دراوسێیەتی  و  جوگرافی  هەڵكەوتەی 

فۆرمەلەكردنی پەیوەندیی بەهێز لەنێوان هەردوو واڵتدا و دۆزینەوەی 

كۆمەڵە سودێكی هاوبەش، كە هاوشانە لەگەڵ هاوبەشیی كولتوریی، 

كە هەردوال سورن لەسەری)15(.

ئابوری: فاكت و چاوەڕوانی
بەاڵم  باشەكان،  سیاسییە  پەیوەندییە  لەسەر  قسەكردن  سەرەڕای 

یەك  لە  كەمرتە  پاكستان  و  ئێران  نێوان  بازرگانیی  ئاڵوگۆڕی  قەبارەی 

ملیار دۆالر، هەندێك لە ژمارەكان دەڵێن: قەبارەی ئەو ئاڵوگۆڕە دەگاتە 

تەنها 500 ملیۆن دۆالر، تەرازوی بازرگانییەكەش بەشیوەیەكی گەورە لە 

بەرژەوەندیی ئێراندایە. ئەم ژمارانە سەیر دێنەبەرچاو، بەتایبەت لەگەڵ 

ساڵی  لەماوەی  بازرگانی،  رێككەوتننامەی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بوونی 

2014دا لەنێوان دەستەی بااڵی ئابوریی ئێران و هاوتا پاكستانییەكەیدا، 

یاداشتی لێكتێگەیشنت ئیمزاكرا، هەروەها پێشنیارێك پێشكەشكرا  پێنج 

رێژەی )20%( بە  پاكستان  و  ئێران  نێوان  بازرگانیی  بەرزكردنەوەی  بۆ 
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پێنج  پالنی سرتاتیژیی  لەچوارچێوەی  ئامانجەش  ئەم  دانانی  ی سااڵنە، 

پاكستان، هەروەها  و  ئێران  نێوان  بازرگانیی  بۆ گەشەپێدانی  ساڵەدایە 

ژمارەیەكی زۆر لیژنە هەیە بۆ سەرپەرشتیكردنی پەیوەندییە ئابوری و 

بازرگانییەكانی نێوان هەردوو واڵت، بەاڵم زۆریان ناچاالكن)16(.

هێڵی بۆریی گواستنەوەی گاز
و  گاز  گواستنەوەی  بــۆری  ــڕۆژەی  پ لە  پێشوازیكرد  پاكستان 

دەكات،  وزە  پێویستییەكانی  بە  خزمەت  پڕۆژەیە  ئەو  بۆیدەركەوت 

گواستنەوەی  بۆ  دانرا،  گاز  گواستنەوەی  بۆرییەكی  بناغەی  بەردی 

ناوچەی  بۆ  ئێران،  خۆرئاوای  باشوری  لە  »پارس«ەوە  كێڵگەی  لە  گاز 

»نواب شا« لە نزیك )كاراتچی( لەسەر كەنارەكانی باشوری خۆرهەاڵتی 

بلوچستان«ی  و  »سند  ویالیەتی  هــەردوو  خاكی  بە  كە  پاكستان، 

كراوە  ناوزەد  ئاشتی«  »پڕۆژەی  بە  پڕۆژەكەش  تێدەپەڕن،  پاكستانیدا 

و درێژییەكەی دەگاتە )2000كم(، كۆی تێچوونی پڕۆژەكەش بە )7.5 

ئێراندا  لەخاكی  بۆرییە  ئەم  درێژیی  دەخەمڵێندرێت،  دۆالر  ملیار( 

بریتییە لە )1220 كم(، بەاڵم درێژیی ئەم بۆری گازە لە خاكی پاكستاندا 

دەگاتە )780 كم( )17(.

بڕیاروایە ئەم پڕۆژەیە –كە پالن دانراوە بگەیەندرێتە هندستانیش- 

 – رێككەوتننامەكە  بەپێی  هەر  تەواوبكرێت،  ساڵدا  دوو  ماوەی  لە 

و  ساڵ   25 ماوەی  بۆ  ئێران  ئیمزاكراوە-  2010دا  حوزەیرانی  لە  كە 

رۆژانە )21.5 ملیۆن( مەتر سێجا گاز دەگەیەنێتە پاكستان، دەستپێكی 

ئەم  رێگەی  لە   ،2014 ساڵی  دیسەمبەری  لە  بریتییە  ساڵە   25 ئەم 

كارەبا  مێگاوات(   4000-3000( نزیكەی  دەتوانێت  پاكستان  گازەوە 

گەورە  ئاستەنگی  ــەڕوی  روب پڕۆژەیە  ئەم  بەاڵم  بەرهەمبهێنێت، 

دەبێتەوە، لەپێش هەمووشیانەوە بەرهەڵستیی ئەمریكا، ئەمە جگە 

كشانەوەی  بلوچستان،  هەرێمی  لە  ئەمنیی  دۆخی  هەستیاریی  لە 

هندستان لە بەشداربوونی لە پڕۆژەی بۆرییە گازەكەدا.



40

هاویشتنی  بۆ  ــات  دەك ئــابــاد«  »ئیسالم  لە  فشار  ــاران«  »تـ

پێدەچێت  بەاڵم  پڕۆژەكە)18(،  جێبەجێكردنی  بۆ  چاالك  هەنگاوی 

داڕێــژەرانــی  سیاسیی  بڕیاری  بە  پێویستیی  جێبەجێكردنەكە 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كە  بەتایبەت  بێت،  پاكستان  سیاسەتی 

بۆ  ــرد  دەك لەسەر  قسەی  كە  پێشكەشنەكرد،  ــەوەی  ئ ئەمریكا 

پڕۆژەیە)19(.  ئەم  تێپەڕاندنی  زوو  مەبەستی  بە  پاكستان  هاندانی 

ئەگەر  دەكرێتەوە  گرێیە  ئەم  كاتێك  لەوباوەڕەدان،  رشۆڤەكاران 

چونكە  بكەن،  باشبوون  لە  روو  ئەمریكا  ئێران-  پەیوەندییەكانی 

ئێران،  ئەتۆمیی  دۆسیەی  بە  سەبارەت  رێككەوتنێك  دەگەنە  كاتێك 

سزا سەپێندراوەكانی سەر ئێران روو لە كرانەوە دەكەن، ئەم سزایانە 

لەماوەی چەندین دەیەی رابردودا كۆسپێكی گەورە بوون لەبەردەم 

پەیوەندییە ئابورییەكانی نێوان هەردوو واڵتدا)20(.

جێبەجێكردنی  لە  دواكــەوتــن  ئەگەر  رێككەوتنەكە  بەپێی 

پڕۆژەكەدا رووبدات، كە بریتییە لە دیسەمبەری 2014، ئێران هەموو 

وەردەگرێت،  پاكستان  لە  غرامە  دۆالر  ملیۆن(   200( بڕی  مانگێك 

بەاڵم هەردوو الیەنی ئێرانی و ئەفغانستانی رێككەوتن لەسەرئەوەی 

گۆڕینی ماوەی تەواوكردنی پڕۆژەكە بۆ كانونی دووەمی ساڵی 2015، 

هەروەها ئێران پشكی سەرمایەگوزاریی خۆی بۆ تەواوكردنی پڕۆژەكە 

تەواوكردوە و راكێشانی بەشی زۆری بۆری گازەكەی تەواوكردوە بۆ 

كم(،   900( نزیكەی  دەگاتە  تائێستا  كە  پاكستان،  سنورەكانی  سەر 

بەاڵم ئیسالم ئاباد ئەوەی لەسەریەتی ئەنجامینەداوە)21(.

رشۆڤەكاران و پسپۆڕانی بواری پەیوەندییەكانی نێوان پاكستان و 

ئێران)22(  كۆكن لەسەرئەوەی بوونی چەندین تایبەمتەندیی، دەچنە 

بەرژەوەندیی پتەوكردنی پەیوەندیی هەردوال، لە گرنگرتینیان:

1. هیچ كێشەیەكی سنوریی لەنێوان هەردوو واڵتدا بوونی نییە، 

سەرەڕای ئەو گرژی و ئاڵۆزییانەی لەم دواییانەدا لەسەر سنورەكان 

رویاندا، بەاڵم هەردوال ئامادەیی خۆیان پیشاندا بۆ خۆالدان لەهەر 
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هەڵچونێكی سنوریی، تەنانەت ئەگەر ئەم ئامادەییە لەماوەیەكەوە 

بۆ ماوەیەكی دیكە بەركەوتنی هەبێت لەگەڵ دۆخی ئاڵۆزی ئەمنی 

سەر سنورەكانی پاكستان-ئێران، ئەمەش پەیوەستە بە بەقاچاغربدنی 

مادەی هۆشبەر و كۆچكردنی ناشەرعی.

هەروەها پاكستان ئامادەیی خۆی دەربڕیوە بۆ ئاڵوگۆڕی زانیاریی 

بەرقەراركردنی  بۆ  رێكخراو  كۆبوونەوەی  بەستنی  و  ئێران  لەگەڵ 

رێكخراوە  لەگەڵ  پەیوەندیی  ئەنجامدانی  و  سنور  سەر  ئاسایشی 

گاز،  بۆریی  راكێشانی  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  نێودەوڵەتییەكان 

هەروەها پێویستیی هاریكاری بۆ البردنی كۆسپەكان لەبەر رۆشنایی 

خاڵە هاوبەشەكانی نێوان ئێران و پاكستان)23(.

گرنگیان  زەمینەیەكی  ئابورییەكان  و  بازرگانی  2.پەیوەندییە 

بەستنەوەی  لەپێشەوەی  سەركەوتن،  و  گەشەكردن  بۆ  رەخساندوە 

ئێران  ئابوریی  هەروەها رسوشتی  ئاسنین،  هێڵی  بە  واڵت  هەردوو 

دروستكردنی  بێ  بە  نێودەوڵەتییەكانەوە،  سزا  هۆی  بە  داڕمانی  و 

پەیوەندیی ئابوریی بەهێز.

گازی  بەكاربردنی  بۆ  دادەنرێت  گرنگ  بازاڕێكی  بە  3.پاكستان 

لەجیهاندا،  گازە  هەڵگیراوی  گەورەترین  دووەم  خاوەنی  كە  ئێران، 

بازرگانیی  تاكە رێڕەوی  ئێرانییەكان، پاكستان بە  سەبارەت بە پڕۆژە 

دادەنرێت بۆ هەناردەكردنی گازی ئێران بۆ هندستان)24(.

كۆسپەكانی بەردەم پەیوەندییەكانی ئێران و پاكستان
بەردەم  دێنە  ئەو كۆسپانە كەمبكەینەوە، كە  لە هێزی  ناتوانین 

جار  زۆرینەی  كۆسپانەش  ئەم  واڵت،  هــەردوو  نێوان  پەیوەندیی 

هاوپەیامنێتییەكانی  و  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە  بە  پەیوەسنت 

هەردوال، دەتوانین تەواوی كۆسپەكان لەم خااڵنەدا كۆبكەینەوە:

ماوەی  لە  ئەمریكا:  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  1.پەیوەندیی 

ناكۆكیی  خاڵی  واشنتۆندا  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  رابردودا،  دەیەی  سی 
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هەڵوێستی  الیەنێك  هەر  سیاسەتی  داڕشتنی  بووە،  هــەردوال  نێوان 

لەخۆدەگرێت،  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بەرامبەر  جیاواز 

بااڵنسێك  جۆرە  دروستكردنی  بۆ  هەوڵدایە  لە  ئاباد  ئیسالم  لەكاتێكدا 

دراوسێ  و  ئەمریكییەكەی  هاوپەیامنە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانیدا  لە 

كۆسپەكانی  لە  یەكێكە  هاوپەیامنێتییەكە  پێیوایە  تاران  ئێرانییەكەی، 

بەردەم پەیوەندیی ئێران و پاكستان، ئەمەش بە رونی لە بەرهەڵستیی 

واشنتۆندا دەردەكەوێت بۆ ژمارەیەك لە پڕۆژە ئابورییەكانی نێوان ئێران 

دەركەوتنی  و  ئێران  سزاكانی سەر  زنجیرە  لە سەروبەندی  پاكستان،  و 

پەیوەندیی  پێناسەكردنەوەی  بۆ  لەمڕۆدا  پاكستان  گەورەی  خواستێكی 

ناوەندە  لە  باوەڕێك  دروستبوونی  لەگەڵ  بەتایبەت  واشنتۆندا،  لەگەڵ 

ئەو  بەرگریی  وەزیری  لەالیەن  كە  پاكستان،  سیاسییەكانی  و  سەربازی 

یەكگرتوەكانی  »ویالیەتە  دەڵێت:  كاتێك  لێكراوە  گوزارشتی  واڵتەوە 

بوو  رێژەیی  هاوپەیامنێكی  نییە،  متامنە  جێ  هاوپەیامنێكی  ئەمریكا 

رۆژهەاڵتی  لە  سیاسەتەكانیشی  حەفتاكاندا،  و  شەستەكان  لە  بۆمان 

باجەكەی  هێشتا  بــووە،  كارەساتئامێز  ئاسیا  باشوری  و  ناوەڕاست 

رێككەوتنی  لە  پێشوازیكرد  پاكستان  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەدەیــن«)25(. 

پاكستان،  بۆ  دەبینێت  تێدا  ــەورەی  گ سودێكی  و  ئێران-ئەمریكا 

سوككردنی سزا سەپێرناوەكانی سەر تاران بە سود و كەڵك دەگەڕێتەوە 

پاكستانیش  واڵت،  هەردوو  نێوان  ئابورییەكانی  پەیوەندییە  كۆی  بۆ 

دەستپێشخەریەكەی لە جێبەجێكردنی ژمارەیەك لە پڕۆژەی هاوبەشەوە 

دەستپێدەكات، كە لەناو بازنەی پێویستییە زۆرەكانیدایە بۆ وزە.

2.پەیوەندی لەگەڵ هیندستان: وەك چۆن پەیوەندی لەگەڵ ئەمریكا 

پەیوەندی  دیكەوە  الیەكی  لە  ئێران،  بە  سەبارەت  هەستیارە  خاڵێكی 

لەسااڵنی  پەیوەندییە  ئەم  بەرەوپێشچوونی  و  هیندستان  لەگەڵ  ئێران 

هندستان  كە  بەتایبەت  دروستكردوە،  پاكستان  الی  دودڵیی  دوایدا، 

بەدەستهێنانی  بۆ  بردوە  بەرەوپێشەوە  ئێراندا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 
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ئابورییەكانەوە  پڕۆژە  لە رێگەی  ئەمەش  ئەفغانستان،  لە  جێپێی خۆی 

دودڵیی  باری  ئەوەی  هەروەها  ئێرانە،  هاتنەژورەوەی  دەروازەی  كە 

بە  گفتوگۆ  بۆ  بانگهێشتەكانی  دوایین  كە  ئەوەبوو،  زیاتركرد  پاكستانی 

دەنگەوەهاتنێكی باشی هندی لەگەڵدا نەبوو. الی خۆشییەوە هندستان 

لەهەوڵدایە بۆ دروستكردنی پەیوەندیی بەهێز لەگەڵ ئێراندا، بەتایبەت 

هاریكارییەدا  لەم  پاكستان  لەوەی  رێگرە  بەاڵم  ئابوری،  ئاستی  لەسەر 

كاركردن  رەوتی  خێراكردنی  بە  دەستیكردوە  هندستان  بێت،  هاوبەش 

و  ناوەڕاست  ئاسیای  ناوچەی  بۆ  دەروازەیەكە  كە  چابهار،  لەبەندەری 

ئەفغانستانی دەوڵەمەند بە دەرامەت و كانزاكان، بەندەرەكە دەكەوێتە 

باشوری خۆرهەاڵتی ئێران و بە خاڵیكی زیندو دادەنرێت بۆ هەوڵەكانی 

دەرچەیەك  كردنەوەی  و  پاكستان  تێپەڕاندنی  مەبەستی  بە  هندستان 

لەبەردەم دەوڵەتی ئەفغانستاندا، بەتایبەت هندستان پەیوەندیی ئەمنی 

ئەو  هەروەها  گرێداوە،  لەگەڵدا  توندوتۆڵی  ئابوریی  بەرژەوەندیی  و 

بەندەرەی كە هندستان بەشدارە لە دابینكردنی پارە بۆی، لە هەمانكاتدا 

دەروازەیەكی دیكەیە بۆ خودی ئێران بۆ بازرگانیی لەگەڵ هیندستاندا.

پێویستییەكی  كە هیندستان وەك   – بەندەرە  ئەم  دروستكردنی 

بۆ  واڵتەیە  ئەو  دەروازەی  بەتایبەت  لێیدەڕوانێت،  سرتاتیژی 

نییە،  پاكستان  بەرژەوەندیی  لە  ئەفغانستان-  و  ناوەڕاست  ئاسیای 

گەشەكردنێك  هیچ  پاكستان  و  هندستان  نفوزی  ناخوازێت  چونكە 

و  كــااڵ  هیچ  ناردنی  بە  ــادات  ن رێگە  هــەروەهــا  بەخۆوەببینن، 

تەنها  ئەفغانستان،  بۆ  ناو خاكەكەی خۆیدا  بە  كەلوپەلێكی هیندی 

ماوەیەكی كورتە رێگەیداوە بە تێپەڕینی بڕێكی كەم لە هەناردەكراوە 

ئەفغانییەكان بۆ هندستان)26(.

تێڕوانینێكی  هیچ  ئێران  و  پاكستان  ئەفغانستان:  3.پرسی 

كاتێك  جیاوازییەش  ئەم  ئەفغانستان،  بە  سەبارەت  نییە  لێكنزیكیان 

هاودژی  الیەنی  لەگەڵ  الیەنێك  هەر  كە  ــەوت،  دەرك راستی  بە 



44

بزوتنەوەی  هاوكاری  پاكستان  لەكاتێكدا  ئەنجامدراوە،  ئەفغانستان 

پاڵپشتیی  و  تاڵیبان  دژایەتی  روەو  ئێران  ئاڕاستەی  كردوە،  تاڵیبانی 

پەیامنی باكورە، دوای روخانی تاڵیبان دەستەبژێرێكی دەسەاڵتدار لە 

كابول تۆمەتەكانی ئاڕاستەی پاكستان كردوە و بەرپرسیاری كردوە لە 

نەمانی سەقامگیریی لە ئەفغانستان و پاڵپشتیكردنی چەند الیەنێك، 

كە بەرپرسیارن لە لەباربردنی پڕۆسەی سیاسی)27(. دوای ئیمزاكردنی 

رێككەوتننامەی ئەمنیی نێوان ئەفغانستان و ویالیەتە یەكگرتوەكانی 

لە  ئەمریكایە  سەربازییەكانی  بنكە  مانەوەی  زامنی  كە   – ئەمریكا 

»ئیسالم  و  »تاران«  لەنێوان  لێكنزیك  گۆشەنیگایەكی  ئەفغانستان- 

ئاباد«دا دروستبوو، كە مانەوە و بوونی ئەم هێزانە لەخۆدەگرێت و 

بە هەڕەشەیەكیان تێدەگەن، لەگەڵ ئەوەشدا ئەفغانستان بۆ هەردوو 

دەوڵەتەكە، گۆڕەپانی كێبڕكێ و دەسەاڵت بووە.

پانتاییەكی  ســودان،  روداوەكــانــی  پاش  مەزهەبی:  4.ملمالنێی 

رۆڵە  ئەو  ئاڕاستەی  گەورەیان  رەخنەیەكی  پاكستانییەكان  بەرفراوانی 

كرد، كە ناوەندە رۆشنبیرییە ئێرانییەكان لە ئەفغانستان دەیگێڕن، لەو 

لە  ناوەندانە  ئەم  چاالكیی  ئێران،  ئیسالمیی  شۆڕشی  دوای  باوەڕەدان 

فێركردنی زمانی فارسییەوە گۆڕاوە بۆ چاالكیی ئاینی/تایفی )شیعەگەرایی( 

پێیانوایە  هەندێك  جیاوازن،  پرسە  بەم  سەبارەت  بۆچوونەكان   ،)28(

كێشەكە بریتییە لە رەنگدانەوەی بەریەككەوتنە مەزهەبییەكانی نێوان 

ئێران و سعودیە، لەو كاتەوە ئێران پشتگیری و پاڵپشتی گروپە شیعییە 

دەستگیرۆیی  و  پاڵپشتی  سعودیەش  هاوكات  دەكات،  توندڕەوەكان 

گروپە سوننییە توندڕەوەكانی پاكستان دەكات، هەربۆیە پێویستە لەسەر 

پاكستان هەوڵبدات بۆ خۆدەربازكردن لەم گەمە تایفییە)29(، ئەوەش 

لە جیهاندا،  بەتایبەت  بۆ دەستێوەردانی هەردوال،  دانانی سنورێك  بە 

لە  كۆبۆتەوە،  تێدا  شیعەی  ژمارەی  گەورەترین  ئێران  دوای  پاكستان 

كاتێكدا )%80(ی دانیشتوانەكەی لە ئاینزای سوننەن.

بـــاوەڕەدان، كێشەكە  لــەو  راڤــەكــاران  و  لە چــاودێــران  ــك  زۆرێ



45

لەوانە: سەركردایەتی  هەیە،  دەرەكی  و  ناوخۆیی  زۆری  هۆكارگەلێكی 

سیاسی ئێران لەم چەند ساڵەی دوایدا وتاری خۆی فۆرمەلە و گونجاندنی 

ئیسالمیی  ئەجێندای  لەگەڵ  نەوەك  شیعەگەرایی،  ئەجێندای  لەگەڵ 

گشتی، كە ئەمە كێشەكەی خوڵقاندوە)30(، هەندێكی دیكە لە راڤەكاران 

ئەم وتارە ناگەڕێننەوە بۆ ئەم سااڵنەی دوایی، بەڵكو پێیانوایە هەر لەگەڵ 

شۆڕشی ئیسالمیدا ئەم وتارە هاتوە و لە گشت ناوچەكەدا كاریگەریی 

خۆی داناوە، بەاڵم ئەو كاریزما ئیسالمییەی خومەینی هەیبوو، لەگەڵ 

وتارەی  لەو  بووە  بەدور  لێیدەگیرا،  ئیسالمیدا  لەجیهانی  رێزەی  ئەو 

بن،  هەرچۆنێك  بۆچوونەكان  كورتكرابۆوە)31(.  شیعیدا  لەئەجێندای 

كۆكن لەسەر ئەوەی لە بەرژەوەندیی پاكستاندا نییە بخزێتە نێو گەمەی 

تایفییەوە، هەریەكە لە »ئێران و سعودیە تێیكەوتون«)32(. لە ماوەی 

لە  بەخۆوەبینی  بەرزبوونەوەیەكی  پاكستان  دواییدا،  دەیەی  دوو  ئەم 

نەخشەی  تایفیی،  هۆكاری  بە  رێكخراو  كوشتنی  و  فڕاندن  دۆخەكانی 

بە  ئەفغانستان  لە  شیعە  و  سوننە  نێوان  تائیفی«ی  »توندوتیژیی 

و  هەشتاكان  لەمیانەی  هاتوە،  بەسەردا  گۆڕانی  گەورە  شێوەیەكی 

نەوەدەكانی سەدەی بیستەمدا كێشەیەكی ترسناك لە كاراچی هەبوو، 

بەنجاب،  »سند،  شارەكانی  و  تەشەنەیكرد  دوژمنایەتییە  ئەم  بەاڵم 

بلوچستان، روالبەندی و هتد«ی گرتەوە)33(.

هەر  بــەوەوە،  مەرجدارە  تایفی  مەسەلەی  بەگژداچوونەوەی 

كە  بكات،  دەمكوت  گەمژانە  كەسە  »ئەو  چۆن  بزانێت  الیەنێك 

الیەنە،  دوو  ئەو  الی  تایفەگەرین  ئاگری  هەڵگیرساندنی  خەریكی 

بەسەر  بكەی  رۆن  وەهایە  ئەوە  وەك  ئەوەوە  بەپێچەوانەی  بەاڵم 

ئاگردا«)34(.

دەرئەنجام
گومانیان  هەن  كەسانێك  ئێرانیش  لە  هەم  و  پاكستان  لە  هەم 

پێویستیی  و  پاكستان-ئێران  پەیوەندییەكانی  گرنگی  لە  هەیە 

دوالیەنەیان  خواستی  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  بــەاڵم  توندكردنەوەی، 
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بە  پەیوەندییەكان  گەیاندنی  لە  سەركەوتونەبووە  ئەمڕۆ  هەتاوەكو 

كە   - واڵت  هەردوو  نێوان  پەیوەندییەكانی  چاوەڕوانكراو،  ئاستێكی 

هیچ چاودێر و شیكەرەوەیەك نكۆڵی لە گرنگییە سرتاتیژییەكەی نییە 

بە  دەبێت  درێژ مەحكوم  ماوەیەكی  دوو واڵتە-  هەتاوەكو  ئەو  بۆ 

چەندین ئاستەنگ، پێدەچێت پەیوەندییە ئابوری و بازرگانییەكان – 

بارگرانیی  بە  بن  مەحكوم  رەخساوە-  بۆ  گونجاویان  ژێرخانێكی  كە 

لەسەر  هەلێكیش  هیچ  قوربانی،  بووبێتە  و  سیاسییەكە  بارودۆخە 

ئێران  و  پاكستان  خواستی  بەدیهێنانی  بۆ  فەراهەمنابێت  ئاستە  ئەم 

لەپێش  هەڵوارساوەكان،  دۆسیە  لە  زۆرێك  چارەسەركردنی  بێ  بە 

لە دۆزینەوەی  ئەمە جگە  بلوچستان،  قوڵی  هەمووشیانەوە كێشەی 

بە  ــردودا  راب دەیەی  میانەی  لە  تایفییەی  كێشە  ئەو  بۆ  چارەسەر 

بەركەوتنی  و  پەیوەندییە  ئەم  قوڵبۆتەوە.  ــە  دوداڵن شێوەیەكی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەگەڵ  هەردوكیان  پەیوەندییەكانی  بە 

ئەگەر  تایبەت،  بەشیوەیەكی  هندستان  و  سعودیە  و  ئەمریكا 

سەركەوتوبن،  ئێران  و  واشنتۆن  نێوان  لێكنزیككارییەكانی  هەوڵە 

رەنگدانەوەی پۆزەتیڤی دەبێت لەسەر پەیوەندییەكانی پاكستان-ئێران 

و رێخۆشكەر دەبێت بۆ جێبەجێكردنی گەلێك لەو پڕۆژە ئابورییانەی 

– ئەوەش  راگیرابوون،  ئێران  سەر  سزاكانی  جێبەجێكردنی  هۆی  بە 

هندستاندا،  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  بە  پەیوەستە  بەهەمانشێوە- 

لە  بااڵنسە  لە  پاكستان خوازیاری جۆرێك  كە  نییە،  لەوەدا  گومانیش 

بەردەوامبێت  بەرژەوەندیدایە  لە  بەاڵم  ئێران-هندستان،  هاریكاریی 

لە گەشەپێدانی پەیوەندییە سرتاتیژییەكانی نێوان هندستان و ئێران، 

پەیوەندییە  ناڕوانێتە  قایلبوونەوە  چاوی  بە  ئێران  بەرامبەریشا  لە 

بەهێزەكانی نێوان پاكستان و سعودیە.
نوسەر: )فامتە سەمادی(، توێژەر له  ناوه ندی جه زیره .

سه رچاوه ی ئه م بابه ته : ناوه ندی جه زیره  بۆ لێکۆڵینه وه 

http://studies.aljazeera.net/ar/repor :لینکی بابەتەکە

html.201511212137149534/01/ts/2015
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3
ئابورییپاكستان:دژبەرییەكانی

نێوانتواناوسیاسەتەكان

پێشەكی
وەهایە،  گەشەپێدانی  و  سرتاتیژی  توانایەكی  خاوەن  پاكستان 

بگەیەنێت،  ناوچەكە  گەالنی  و  خۆی  گەلەكەی  بە  سود  دەكرێت 

لەنێوان  پردێک  ببێتە  دەتوانێت  واڵتە  ئەو  جیۆسرتاتیژیی  پێگەی 

لە  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  و  ئاسیا  ناوەڕاستی  و  ئاسیا  باشوری 

تا  هەلیپێداوە  پێگەیەش  ئەم  ئەوروپا،  هەروەها  ئێرانەوە،  رێگەی 

پاكستان  لە  ئەوە  ئەمەش  هەرێمی،  تەوەرەیەكی  بۆ  ناوەند  ببێتە 

بە  گەیشنت  لەسەر  كار  ئەمنی«  »دەوڵەتێكی  لەبری  كە  دەخوازێت 

»دەوڵەتێكی خۆشگوزەران« بكات.

پاكستان شەشەم واڵتی جیهانە لەڕوی ژمارەی دانیشتوانەوە، زیاتر 

لە نیوەیان تەمەنیان لەخوار 24 ساڵەوەیە، واڵتەكە بە هەمەچەشنی 

بە  كردویەتی  ئەمەش  كە  دەنارسێتەوە،  رسوشتییەكاندا  دەرامەتە 

بازاڕێكی خاوەن توانایەكی چاوەڕوانكراوە –قەبارەی دانیشتوانەكەی 

175 ملیۆن كەسە- لەسەر ئاستی بازرگانیی هەرێمی و نێودەوڵەتی، 
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ناوچەكەدا سەبارەت  لەگەڵ دەوڵەتانی  ئەگەر هاوڕابێت  بەتایبەت 

بە »سرتاتیژیی بەدەستهێنانی ئاڵوگۆڕكارییانە« و مامەڵەكردن لەگەڵ 

داهاتەكانی  دەتوانێت  كاتەشدا  لەو  دیكەدا،  گەورەكانی  ئابورییە 

نزمەكانی  تێكڕا  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بكات،  زیاد  هێندە  چەند 

ناجێگیر،  رژێمی  رسوشتی  و  یاسایی  دۆخی  و  مرۆیی  گەشەپێدانی 

گەشە  و  دەدەن  پاكستان  بەرهەمهێنانی  لە  گورز  ئەوانە  هەموو 

كۆی  لە  مرۆییەوە  گەشەپێدانی  روی  لە  پەكدەخەن،  ئابورییەكەی 

 2014 ساڵی  پێوەری  پێی  بە  دێت  )146(ەم  پلەی  لە  واڵت(   187(

)1(. سااڵنە روبەڕوی كورتهێنانێكی گەورە دەبێتەوە لە بەگەڕخستنی 

نزیكەی )1.5 ملیۆن( گەنجی پاكستانیدا و پڕچەككردنیان بە لێهاتویی 

پێویست بۆ بازاڕی كار.

دەرامەتە  لە  وەبەرهێنان  بۆ  پاكستان  پێویستی  ــەرەڕای  س

بۆ  هەیە  ژینگەیەك  فەراهەمكردنی  بە  پێویستیشی  مرۆییەكاندا، 

كارە خوازراوەكانی خۆی، بەتایبەت تۆڕێكی پەیوەندیكردنی چاالك 

كە  هتد(  تەلەفۆن،  تۆڕەكانی  رێگەوبانەكان،  و  ئاسنینەكان  )هێڵە 

باكوری واڵت  بەشەكانی  و  باشور  و رۆژئاوا، كەنارەكانی  رۆژهەاڵت 

و  چین  بە  گەرم  ئاوی  گەیاندنی  بۆ  هەروەها  ببەستێتەوە،  پێكەوە 

بە  پاكستان  بەستنەوەی  هەروەها  ئاسیا،  ناوەڕاستی  دەوڵەتانی 

هەرێامیەتی- هاریكاری  بۆ  ئاسیان  باشوری  »هاوبەندیی  واڵتانی 

SAARC«، هەروەها بەستنەوەی بە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە. وەك 

جیهاندا-  لە  وزە  گەورەكانی  لەسەرچاوە  –یەكێك  ئێران  دەزانرێت 

نزیكەی  و  بەرمیل  ملیار(   158( دەگاتە  نەوتییە  یەدەگێكی  خاوەن 

)34 ترلیۆن( مەتر سێجا گازی رسوشتی، پاكستان بە پێگە نێوەندەكەی 

دەتوانێت پێویستییەكانی وزەی دەوڵەتانی دەوروربەری پڕبكاتەوە و 

هاوكاربێت لە چاالككردنی ئابورییەكانی.
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پەیوەندییە ئابورییەكان
ریزبەندیی جیهانی ئابوری كە لە الیەن »دامەزراوەی هارتیگ«ەوە 

نائازاد«  زۆر  »تاڕادەیەكی  لەجۆری  پاكستانی  ئابوری  باڵودەكرێتەوە، 

پۆلێنكردوە. ئەگەر بودجەی فیدراڵیی ساڵی )2014-2015(ی پاكستان 

بە منونە وەربگرین، دەبینین باجی لەسەر هاوردەكراوەكان زیادكردوە، 

تەگەرەكانی  كە  باجە،  بەرزیی  دەستی  گیرۆدەی  بنەڕەتدا  لە  كە 

ئابوریی  تەواوكاریی  بەرەو  لە رێگەیدا  زیادیكردوە  پاكستانی  بەردەم 

لەگەڵ واڵتانی دیكەی ناوچەكەدا، راكێشانی سەرمایەگوزاریی بیانی و 

فەراهەمكردنی بارێكی گونجاو بۆ گۆڕینی پاشەكەوتەكان بۆ وەبەرهێنان 

بە ریژەیەكی بەرز، پێویستیی بە باشكردنی سیستمی فەرمانڕەوایەتییە، 

وەك: هەڵوەشاندنەوەی دەستكەوتەكان، باشكردنی پەیوەستبوون بە 

رونەدانی  گەندەڵی)2(، سەرەڕای مسۆگەركردنی  نەهێشتنی  باجەوە، 

هەڵگەڕانەوە لە سیاسەتە جۆراوجۆرەكاندا.

ئێران و پاكستان گرنگییەكی زۆریان داوە بە هاندانی بازرگانیی 

رووی  ئێران  سەر  نێودەوڵەتییەكانی  سزا  هۆی  بە  كە  نێوانەیی- 

رێككەوتننامەیەكی  ئیمزاكردنی  ــەرەڕای  س كردبوو،  ــی  الوازی لە 

پاكستانی  وزەی  كورتهێنانی  لەساڵی2004،  بوارەدا  لەم  تایبەمتەند 

ئەمەی  لەكاتێكدا  ئێران،  بەخشیوەتە  بازرگانی  گەورەی  هەلێكی 

بۆ  تەماشادەكات  شیامنەكراو  بوارێكی  وەك  پاكستان  دواییان 

رێككەوتون  واڵت  هەردوو  رێــڕەوەدا  لەم  هەناردەكراوەكانی)3(. 

و  ئاسانكاریی  مەبەستی  بە  ساڵە  پێنج  ماوەكەی  كە  پالنێك،  لەسەر 

زیادكردنی قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەنێوانیاندا بۆ )5 ملیار دۆالر( 

نێوان  ئابورییەكانی  پەیوەندییە  توندكردنەوەی  باسە  شایەنی   .)4(

هەردوو واڵت هاوكار دەبێت بۆ باشكردنی گەشەی ئابوری داكشاوی 

جیهان.

»رێڕەوی  و  پاكستان  بۆ  ئێران  هەناردەكراوەكانی  هەروەها 

دەوڵەتانی  بۆ  دەبێت  هاوكار   »)CPEC( چینی-پاكستانی  ئابوریی 
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هەروەها  ڕكابەریانە،  بــواری  باشكردنی  مەبەستی  بە  ناوچەكە 

یارمەتیدەر دەبێت بۆ هاندانی وەبەرهێنان و گەشە لە مەودای دوردا. 

لەگەڵ ئەوەشدا، هێشتا پێویستیەك هەیە بۆ هەڵسەنگاندنی هەڕەشە 

رێوشوێنی  گرتنەبەری  و  چاوەڕوانكراوەكان  دیمۆگرافییە  و  سیاسی 

پێویست بۆ مامەڵەكردن لەگەڵیدا.

بەڕێوەبردنی دەرامەتەكان
پاكستان بە فرەیی دەرامەتە رسوشتی و سەرچاوە مرۆییەكانیدا 

جیهان  ئاڵتونی  یەدەگی  گەورەترین  پێنجەم  كە  دەنارسێتەوە، 

گەورەترین  دووەم  هەروەها  »بلوچستان«)5(،  هەرێمی  دەكەوێتە 

دەكەوێتە  خەڵوز  یەدەگی  گەورەترین  شەشەم  و  خوێ  یەدەگی 

بەرژەوەندیی  بۆ  دەرامەتانە  ئەم  نەیتوانیوە  بەاڵم  »پەنجاب«ەوە، 

ئەوە  مەترسیی  بەڵكو  ئەوە،  هەر  نەك  بەكاربهێنێت،  خۆی  ئابوریی 

هەیە كە ئەم دۆزینەوانە ببێتە مایەی شەڕی ناوخۆیی لە بلوچستان 

هۆزە  ســەرۆك  لەالیەن  زەوییەكان  دەستبەسەرداگرتنی  هۆی  بە 

باشی  پالنێكی  نەیتوانیوە  پاكستان  چۆن  هــەروەك  ناوخۆییەكان. 

هەبێت و پرۆگرامێكی گونجاو جێبەجێبكات، كە لەڕێگەیەوە بتوانێت 

سود لە دەرامەتە مرۆییە هەرە زیندوەكان وەربگرێت، كە بریتییە لە 

»گەنجان«)6(.

دانا  حكومەتێكی  نەبوونی  و  بەڕێوەبردنی  خراپ  هەروەها 

سەرەڕای  پاكستانن،  ئابوریەكانی  كێشە  زۆربەی  قوڵەكانی  لەهۆكارە 

خۆی  رسوشتی  بە  پاكستانی-فیودالی«  كولتوری  »رێڕەوی  ئەوەش: 

دەدرێت  كە  هەوڵێك،  هەر  و  مرۆیی  گەشەپێدانی  لەگەڵ  هاودژە 

هەڵبژاردن.  ــازادی  ئ و  لێهاتویی  پرەنسیپی  رەخساندنی  لەپێناو 

دەنگدان  لە  خۆیان  مافی  بەكارهێنانی  لە  نین  ئازاد  پاكستانییەكان 

باش  بە  ئاستەكەی  سیاسیەی  لەهجە  ئەو  و  خۆیان  توانای  پێی  بە 



55

دەزانن، هەمو ساڵێك رێژەی دەرامەتەكان دێتەدواوە و كەمدەبێتەوە 

بە بێ بەدیهێنانی خواستەكانی بودجە، كە دەبێتەهۆی قوڵكردنەوەی 

كێشەی كورتهێنان لە پارەداركردنی قەرزەكان، بەوجۆرەش شایستەی 

قەرزەكان و گرەنتییەكانی )%70(ی دەرامەتەكان بۆخۆی دەبات. لە 

راستیدا، پاكستان پێویستی بە قەرزكردنی زیاتر هەیە بۆ پارەداركردنی 

كەرتی  خەرجیی  و  دیكە  گەشەپێدانی  و  خەرجییەكان  خواستی 

كۆمەاڵیەتی.

شەڕی دژە »تیرۆر«
بۆ  بوون  لە هەوڵدا  ئەمریكا و چین سااڵنێكی زۆر  لە  هەریەكە 

گرنگیی  بە  دركیان  چونكە  پاكستان،  لە  خۆیان  نفوزی  بەهێزكردنی 

ئەمنی،  و  بازرگانی  ئاستی  لەسەر  كردبوو  پاكستان  جیۆسرتاتیژیی 

خۆی  سەرەكی  هاوپەیامنێكی  وەك  پاكستان  توانیبووی  ئەمریكا 

بەرەو  جیهان  گۆڕانی  بە  »تیرۆر«،  دژە  جەنگی  لە  بەكاربهێنێت 

بۆ  لەهەوڵدابوون  ئەمریكا  و  چین  لە  هەریەكە  جەمسەری«  »فرە 

بەشداریپێكردنی پاكستان لە هەوڵە هەرێمییەكانیاندا لەپێناو پاڵپشتیی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  بەتایبەت  لەناوچەكەدا،  بەرژەوەندییەكانیان 

بە  ئەوانەی  بەرەنگاربوونەوەی  لە  بریتییە  ئامانجەكەی  كە  ئەمریكا، 

بەدیهێنانی  بۆ  ئێران  و  ئەفغانستان  لە  دەبات  ناویان  تیرۆریستەكان 

ئاسایش، هەروەها دەخوازێت ئابورییەكەی بپارێزێت لە لێكەوتەكانی 

دەركەوتنی ئابوریی چین، بەاڵم لەپێناو ئەو ئامانجەی دواییدا ویالیەتە 

هندستان  بۆ  راكێشاوە  هاوبەشیی  دەستی  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

بتوانێت  كە  لەناوچەكەدا،  ئابوری  هیزێكی  پێكهێنانی  ئامانجی  بە 

نێگەتیڤی  كاریگەریی  ئەمەش  ببێتەوە،  چین  روبەڕوی  بارەیەوە  لەم 

رەنگدانەوەی  بەوجۆرەش  و  پاكستان  بەرژەوەندییەكانی  كردۆتەسەر 

هەبووە لەسەر ناجێگیریی پەیوەندییەكانی پاكستان-ئەمریكا.
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پاكستان لەڕووی ئابورییەوە گەلێك لەو جەنگە زەرەرمەندبووە، 

كە بە »جەنگی دژە تیرۆر« ناودەبرێت، لەبەرئەوەی ژینگەیەكی 

خوڵقاندوە،  دەرەكی  و  ناوخۆیی  وەبەرهێنانی  بۆ  ناهەمواری 

بەجۆرێك لە سااڵنی )2009-2010( وەبەرهێنانی بیانی راستەوخۆ 

لە پاكستان بە رێژەی )%45( پاشەكشەیكردوە، ئەمەش بەراورد 

پاڵپشتی  »سندوقی  هەروەها  جەنگ.  پێش  پێدراوەكانی  بە 

نەیتوانیوە  واشنتۆن  سەركردایەتی  بە   »)CSF(هاوپەیامنێتی

قەرەبووی یەك لەسەر دەی ئەو زیانانە بكاتەوە، كە لەسەرەتای 

بەجۆرێك  كەوتوون،  پاكستان  بەر  2001ەوە  لەساڵی  جەنگەوە 

ملیار(   13( نزیكەی  گەیشتوونەتە  سندوقەكە  قەرەبووەكانی 

ملیار(   106( نزیكەی  دەگەنە  زیانەكانی  كاتێكدا  لە  دۆالر، 

دۆالر)7(. هەروەها لێكەوتەی زیانەكانی هێرشە تیرۆریستییەكان 

دۆالر  ملیار(   11.6( بە  تا 2015(   2013( لەماوەی سااڵنی  تەنها 

كاریگەرییەكانی  دیكە،  دەربڕینێكی  بە  دەخەمڵێندرێت)8(. 

بودجەی  داهاتەكانی  لەسەر  بەتەنها  هەر  تیرۆر  دژە  جەنگی 

داهاتێكی  پاكستان  لەسەر  پێویستبوو  بەڵكو  كورتبۆتەوە،  واڵتدا 

زیاتر تەرخانبكات بۆ مەبەستە ئەمنییەكان، جگە لە كاریگەرییە 

نێگەتیڤەكانی لەسەر كەرتی گەشتوگوزار بەشیوەیەكی تایبەتی.
قەیرانی وزە

فەرامۆشكردنی حكومەتە یەك لەدوای یەكەكانی پاكستان قەیرانی 

وزەی هێناوەتەئاراوە، كە الی خۆیەوە كۆسپێكی گەورەی دروستكردوە 

لەبەردەم گەشەی ئابوریدا، لە ئێستادا ئیسالم ئاباد پەرەی بە بازرگانی 

وزە داوە لەگەڵ دەوڵەتانی ئاسیای ناوەڕاست و دەوڵەتانی دیكەی 

دراوسێ، چاوەڕواندەكرێت بۆرییەكی گواستنەوەی وزە، كە لە باشوری 

ئاسیاوە دەڕوات بۆ ئاسیای ناوەڕاست و بە –-CASA 1000 نارساوە، 

پاكستان بە هەریەكە لە ئەفغانستان و تاجیكستان و قیرغیزستانەوە 

توانای  بەرزكردنەوەی  سنورەكانەوە  لە  وزە  بازرگانیی  ببەستێتەوە. 
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كەرتی وزەی ناوخۆیی دەخوازێت، ئەنجامدانی چەندین هەنگاو لەم 

پاكستان، گرنگرتینیان:  ئەستۆی  پاكستانەوە دەخاتە  لەالیەن  بوارەدا 

دابەشكردنی  سیستمی  پێشخستنی  لە  وەبەرهێنان  زیادكردنی 

فەراهەمكردنی  بەكاربەران،  سەر  رەسمی  و  باج  رێكخستنی  وزە، 

كە  واڵتدا  لە  وزە  جۆرەكانی  گشت  لە  هەمەچەشن  پشتێنەیەكی 

دەشێت بەكاربهێندرێن.

گروپی  و  ئێران  نێوان  دواییەی  ئەم  ئەتۆمی  رێككەوتننامەی 

لەگەڵ  بازرگانی  بە  سەبارەت  لێكەوتەوە  گرنگی  ئەنجامی   ،)1+5(

لە  هەریەكە  ــەوەی  ئ لەبەرچاوگرتنی  بە  پاكستان)9(،  و  چین 

گازی  هێڵی  زیندوكردنەوەی  بۆ  رێگەدان  لە  هندستان  و  چین 

ویالیەتە  فشاری  هۆی  بە  2012ەوە  ساڵی  لە  كە  پاكستان،  ئێران- 

بازاڕێكی  ببێتە  پاكستان  ئەگەر  راگیرابوو.  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

و  گەورەتر  زۆر  بازاڕێكی  چین  ئەوا  وزە،  دەركەوتوی  و  گــەورە 

فراوانرتە. پاكستان و چین لەنیسانی 2015دا رێككەوتنێكیان ئیمزاكرد 

بۆ گواستنەوەی گازی ئێران بۆ بەندەری گۆداری پاكستانی لەڕێگەی 

ئەمەش  پاكستانی،  شا«ی  »نواب  شاری  بۆ  گواستنەوەوە  بۆرییەكی 

كورتهێنانی  كە  كارەبا،  مێگاوات(   4500( فەراهەمكردنی  لەپێناو 

پاكستانی لە بواری وزەدا قەرەبووكردۆتەوە. لە بەرامبەر گازی ئێراندا 

بۆ پڕۆژەكانی وزەی پاكستان، تاران دراوی قورس بەدەستدەهێنێت بۆ 

بوژاندنەوەی ئابورییەكەی.

هاریكارییە  ئێران-پاكستان  گازی  هێڵی  چاوەڕواندەكرێت 

پێ  ملیۆن(   750( رۆژانە  توندبكاتەوە،  نێوان هەردوال  ئابورییەكانی 

ئێران  ئێستادا  لە  پاكستان هەناردەدەكات.  بۆ  گازی رسوشتی  سێجا 

نزیكەی )74 مێگاوات( كارەبا دەداتە شارە سنوریەكانی پاكستان، لە 

پڕكردنەوەی  بۆ  مێگاوات(   100( بۆ  زیادبكرێت  بڕە  ئەو  پالنیشدایە 

پێداویستییە روولەزیادبووەكانی كارەبا لە بەندەری گوادار، ئەمەش 
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لەمیانەی ئەو دانوستانەی، ئێستا لەنێوان هەردوالدا بەڕێوەدەچێت 

بۆ  كارەبا  مێگاوات(   1000( ئێران  تێیدا  پڕۆژەیەك،  بە  سەبارەت 

پاكستان دابیندەكات، ئەمەش دوای ئەوەی بەشێوەیەكی كردارەكی 

لێكۆڵینەوەكانی لە گرنگی پڕۆژەكە.

رێككەوتننامە بازرگانییە ناچاالكەكان
پاڵنەری  هەرێامیەتی  بازرگانیی  دەكرێت  ئــەوە  گریامنەی 

شەستەكانی  هەتاوەكو  تێبینیدەكرێت  بێت،  ئابوری  رەوڕەوەی 

باشبوون،  پاكستان  پیشەسازییەكانی  هەناردەكراوە  بیستەم  سەدەی 

ئەمە پێش ئەوەی لەدەیەكانی داهاتودا پاشەكشە و گەمارۆ بەخۆیەوە 

كە  لەوەی  بریتییە  دێنێتەئاراوە  دژخوازییەك  ئەوەی  ببینێت)10(. 

و  هەناردەكراوەكان  بۆ  نەبوو  هاندەر  پاكستانی،  دراوی  دابەزینی 

بەپێچەوانەی  بوو،  بەردەوامدا  بەرزبوونەوەی  لە  ناوخۆیی  نرخی 

تیۆرییە ئابورییەكان.

گرفتاربوونی سیستمی فەرمانڕەوایی بەرپرسیار لە رێككەوتننامە 

بازرگانییەكاندا، بەتایبەت فەرامۆشكردنی پارێزگاریی لەبەرژەوەندییە 

نیشتیامنییەكان، بۆتە مایەی الدانی بێبنەما الیەنداریی لە پەیوەندییە 

لە  هەریەكە  لە  پاكستان  ئەندامێتیی  ــەرەڕای  س ئابورییەكاندا. 

»رێكخراوی  و   »)ECOTA( ئابوری-ئیكۆتا  هاریكاریی  »رێكخراوی 

نەچۆتە  پاكستان  بەاڵم   ،»)SAFTA( ئاسیا باشوری  ئازادی  بازرگانی 

 نێو پڕۆسەیەكی بازرگانیی گەورەوە لەگەڵ هاوبەشە هەرێمییەكانیدا، 

بەجۆرێك بەشی پاكستان لە بازرگانیی هەرێمیدا )%5(دا تێناپەڕێنێت، 

بەراورد بە رێژەی )%4(ی بازرگانی نێوانی دەوڵەتانی دیكەی ئەندام 

لەم دو رێكخراوە.

لە گۆشەیەكی دیكەوە، رێككەوتننامەی بازرگانی و گواستنەوەی 

سەركەوتونەبوو  2011دا  ساڵی  لە  پاكستان  و  ئەفغانستان  نێوان 
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ئەو  ئاڵۆزەكانی  رێوشوێنە  بەهۆی  ئامانجەكانیدا،  بەدیهێنانی  لە 

رێككەوتننامەیە. هەوڵەكانی پاكستان بۆ ئیمزاكردنی رێككەوتننامەی 

بازرگانی ئازاد لەگەڵ هەریەكە لە ئەندۆنیسیا و مۆریشیوس و ئێراندا، 

تائێستا لە چوارچێوەیەكی شكڵیدا ماوەتەوە، هاوكات كار دەكات بۆ 

چاالككردنی رێككەوتننامە ئیمزاكراوەكانی لەگەڵ هەریەكە لە چین 

و رسیالنكا و مالیزیا. لەنێوان ئەم رێككەوتننامانەدا، رێككەوتننامەی 

2006دا  ساڵی  نۆڤەمبەری  لە  )كە  چین  لەگەڵ  ئــازاد  بارزگانی 

هەرێامیەتییەوە،  تەواوكاریی  بەرژەوەندیی  چۆتە  ئیمزاكراوە( 

سەرەڕای ئەوەی پێوەرەكان رەوایەتی بە چین دەدەن)11(.

نەبوونی هاریكاریی ئابوریی نێوان پاكستان و هندستان، بە هۆی 

ئەو  لەسەر  هەبووە  نێگەتیڤی  كاریگەریی  سیاسییەكانەوە،  ملمالنێ 

»رێكخراوی  لە  لەگەڵ هەریەكە  پاكستان  بازرگانییانەی  رێككەتننامە 

بۆ  ئاسیا  باشوری  »هاوبەندی  و   »)WTO( جیهانی  بازرگانیی 

هاریكاریی هەرێامیەتی )SAARAC(« و »رێكخراوی بازرگانی ئازادی 

پەیوەندییە  هەروەها  ئیمزایكردون)12(.   »)SAFTA( ئاسیا  باشوری 

باشكردنە،  و  گەشەپێدان  بە  پێویستییان  چیندا  لەگەڵ  بازرگانییەكان 

نزیكەی  كە  نێوان هەردوو واڵت،  درێژیی سنوری  لەبەرچاوگرتنی  بە 

)2912كم(ە، ئەم كارەش پێویستی بە پەیڕەوكردنی ئەم خااڵنەیە:

و  یەكرت  بەرامبەر  دەوڵەتە  دوو  ئەو  ئیستفزازی  1.راگرتنی 

گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ دروستكردنی متامنە.

رێڕەوی  لە  ئاشتییەكان  هاوبەشە  خاڵە  لەسەر  2.جەختكردنەوە 

هاریكاری ئابوریی نێوان هەردوو واڵت.

مەدەنی،  كۆمەڵگەی  لەدەستپێشخەرییەكانی  3.بەشداریكردن 

لەهەوڵدان بۆ هاندانی هاریكاری ئابوریی هەرێامیەتی.

بە  گفتوگۆ  و  دانوستان  دەروازەكــانــی  گشت  4.هێشتنەوەی 

كراوەیی لە گشت پرسە هەڵوارساوەكاندا.



60

رێگەی داهاتو
پاكستان  ــەرەوە،  س كێشەیەی  چــوار  ئەو  بەلەبەرچاوگرتنی 

دەستنیشانكردنی  بۆ  گشتگیرە  بەلێكنزیكبوونەوەیەكی  پێویستی 

بتوانێت  كە  كاركردن،  هێڵێكی  دانانی  لەگەڵ  هەنوكەیی،  قەیرانی 

حكومەتی  هەرێامیەتی.  گەشەپێدانی  لە  هاوبەشبێت  لەڕێگەیەوە 

واڵتیش پالنێكی بۆ داهاتو داناوە بەناوی »روانگەی پاكستان 2025«، 

وەك  ئابوری  گەشەپێدانی  هاندانی  جەختیكردۆتەسەر  تێیدا  كە 

سنورە  تێپەڕاندنی  و  هاریكاریی هەرێامیەتی  هاندانی  بۆ  ئامرازێك 

هەرێامیەتییەكان لەالیەنە ئابوریەكەیەوە.

هەنگاوی یەكەم خۆی لە بڕیارێكی سیاسیی گشتگیردا دەبینێتەوە 

خۆشگوزەران«  »دەوڵەتی  پۆڵێنی  بۆ  پاكستان  گواستنەوەی  بۆ 

گەشەپێدانی  بۆ  داراییەكانەوە  دەرامەتە  بەكارهێنانی  لەمیانەی 

دەرامەتە مرۆییەكان دەبێت، كە بە ژمارەیەكی زۆر لەبەردەستدان، 

هێشتا لە توانای پاكستاندایە كە توانا مرۆییە لێهاتوەكانی بەكاربهێنێت 

بۆ كاركردن لە ئابورییە هەرێمییەكاندا بە ئامانجی بەرەو پێشربدنی 

سیستمێك وەاڵمدەرەوەی خواستی كاركەرانی لێهاتوبێت لە دەرەوە، 

دەرامەتە  توانای  بەرزكردنەوەی  لە  سەرمایەگوزاری  هەروەها 

لە  نێودەوڵەتی.  كاری  بــازاڕی  پێوەری  بە  گەیشنت  بۆ  مرۆییەكان 

هێنانەكایەی  بە  پێویستیان  پاكستان  هەرێمەكانی  دیكەوە  الیەكی 

بازاڕی كار  سیستمێكی چاالك هەیە، كە داتا و زانیارییەكان لەسەر 

فەراهەمبكات بۆ روبەڕوبوونەوەی ئەم كێشمەكێشە)13(.

پاكستان میكانیزمە ئەمنییەكانی خۆی پەرەپێداوە لەگەڵ بوونی 

ئاماژەیەكی كزی پێشكەوتنی ئابوری، ئەمەش پاڵنەرە بۆ واشنتۆن لە 

وەها حاڵەتێكدا نەك هەر لە بواری ئەمنییەوە، بەڵكو لە بوارەكانی 

دیكەشەوە وەك هاوپەیامنێكی خاوەن متامنە لە پاكستان بڕوانێت. 

سەرمایەگوزاریی  »رێككەوتننامەی  دەربارەی  دانوستانەكان  هێشتا 
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دوالیەن« لەنێوان هەردوو واڵتدا بەهێواشی بەڕێوەدەچێت بە هۆی 

سەركەوتنی  بابەت.  كۆمەڵێك  لە  هەردوال  سڵكردنەوەی  و  پارێزی 

دەبینێتەوە  خۆی  رێككەوتننامەیەدا  ئەم  چاالككردنی  لە  پاكستان 

ئەمریكییانەی  وەبەرهێنە  بەو  دڵنیاكەرەوە  ئاماژەی  لەپیشاندانی 

گرنگیدەدەن بە كاركردن لە پاكستان)14(.

هەتاوەكو پاكستان نەتوانێت سیاسەتە بەكەڵكەكانی پەرەپێبدات 

دەچێتە  ئەمەش  كە  بگرێتەبەر،  ناوخۆیی  چاكسازیی  رێوشوێنی  و 

هێڵێكی  لەسەر  هەرێمیی  بازرگانییەكی  دروستكردنی  خزمەتی 

لەگەڵ  بازرگانییەكانی  پەیوەندییە  ناتوانێت  دروســت،  و  راست 

ئاساییبكاتەوە. لەگەڵ چیندا  ئابوریی  رێڕەوی  و  ئێران  و  هیندستان 

 )CPEC( چینی-پاكستانی  ئابوریی  رێــڕەوی  چاوەڕواندەكرێت 

باڵوكردنەوەی  و  پاكستان  ئابوری  سەقامگیركردنی  بۆ  هاوكاربێت 

بەرهەمەكانی لە سەرتاپای هەرێمەكەدا.

لەپێناو تێپەڕاندنی كورتهێنانی وزە لەالیەن پاكستانەوە، پێویستە 

ئەو واڵتە چەند رێوشوێنێك بگرێتەبەر، لە بوارەكانی هاوردەكردنی 

نەوت و گاز لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاست. هەروەها 

چاوەڕواندەكرێت ئەو رێڕەوە ئابورییە ببێتەمایەی دابینكردنی وزەش، 

هێڵی  لە  بەرەوپێشچون  لەسەرخۆیی  گریامنەكردنی  بە  تەنانەت 

هەروەها  تێدەپەڕێت،  ئەفغانستاندا  بە  كە   ،TAPI-تاپی« بۆریی 

تێدەپەڕێت«،  ناوەڕاستدا  ئاسیای  بە  كە   ،CASA 1000-كازا هێڵی 

لەبەرئەوەی دەبێتە مایەی دەركەوتنی هەرێمێكی زیاتر تەواوكاریرت، 

پاكستان  لەبەرامبەردا  قیرغیزستان.  و  تاجیكستان  بۆ  بەتایبەتی 

بازرگانیی  لەسەر هەلی  دانوستانبكات  و  دەتوانێت سودوەربگرێت 

باشرت لەگەڵ ئەم دەوڵەتانە، چاوەڕوانیشدەكرێت لەگەڵ تەواوبوونی 

زیادبكات  خۆی  هەناردەی  و  گەشە  بتوانێت  پاكستان  پڕۆژانە  ئەم 

لەبری  دابینبكات،  پاكستانی  گەنجانی  بۆ  كاركردن  باشرتی  هەلی  و 

ئەوەی ببێتە نێچیری »رێكخراوە تیرۆریستییەكان«.
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هەناردەكراوەكانی  )2009-2013(دا  سااڵنی  نێوان  مــاوەی  لە 

پاكستان بۆ ئێران بە رێژەی )%26( كەمیانكردوە، ئەم روولەكەمبوونەش 

ناتوانرێت رابگیرێت مەگەر هەردوو واڵت بە سیاسەتەكانیاندا بچنەوە و 

كەناڵی پەیوەندیی بانكی و نەختینەیی دروستبكەن و ئاڵوگۆڕیی زانیاری 

بەرەوپێشەوە بەرن بۆ باشكردنی بواری بازرگانی)15(. هاوكات پاكستان 

پێویستی بەوەیە بازرگانی لەگەڵ ئێران و تەواوی جیهان بكات و كەناڵی 

بانكی بكاتەوە، ئەمە جگە لە دامەزراندنی ژورێكی بازرگانی هاوبەش 

بۆ ئاسانكردنی مامەڵەكردن لەگەڵ كەرتی تایبەت لە هەردوو واڵتدا.

دەرئەنجام
بەردەسترتین  و  كورترتین  پاكستان  جیۆسرتاتیژییەوە  لەڕووی 

رێگەی بازرگانیی بۆ چین و ناوەڕاستی ئاسیا و روسیا فەراهەمدەكات، 

بەتایبەت ئەو بازرگانییەی لە بەندەری گواداری نوێوە تێدەپەڕێت، 

بۆ گشت الیەنە هەرێمییەكان،  كەڵك  و  مایەی سود  ببێتە  دەشێت 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  و  پێداڕۆیشنت  توانای  هۆی  بە  بەتایبەت 

ئابوری  لەڕووی  ئەمریكا  لەالیەكی دیكەوە  كەشتییە زەبەالحەكاندا. 

بۆ  پێكدەهێنێت  هندستاندا  لەگەڵ  هاوپەیامنی  سەربازییەوە  و 

جیهانی)16(.  ئابوریی  هێزێكی  وەك  چین  دەركەوتنی  لە  رێگریی 

لەدۆخی وەها گراندا، پاكستان پێویستی بە جوڵە و هەنگاونانە بۆ 

ئاسایش  بەوەی  رادەستبوون  لەگەڵ  بەرژەوەندیەكانی،  پاراستنی 

بۆ  مسۆگەردەكات  گونجاو  بنەڕەتی  بونیادێكی  پاكستان،  ئاشتی  و 

هەروەها  گشتی،  بە  ناوچەكە  بۆ  ئابوریی  هەلی  پێشكەشكردنی 

پێویستە لەسەر پاكستان لەم بارەیەوە بەم كارانە هەستێت:

1.سازان لەسەر تاریفەی گومرگیی لەگەڵ دەوڵەتە ركابەرەكانی و 

دانانی سنورێك بۆ باجە سەپێرناوەكانی سەر بازرگانی.

قەیرانی  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  سیاسی  ئیرادەی  2.بەهێزكردنەوەی 
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وزە و باشكردنی ئامڕازەكانی بەڕێوەبردن.

گەشەپێدانی  لە  وەبەرهێنان  دەرامەتی  3.فەراهەمكردنی 

دەرامەتە مرۆییەكان و نوێكردنەوەی ژێرخانی وزە.

وەبەرهێنانی  راكێشانی  بۆ  دانایانە  سیاسەتێكی  4.پەیڕەوكردنی 

بیانی بۆ واڵت.

بە  سەبارەت  هەیە  پۆزەتیڤ  ئاماژەیەكی  چەند  لەكۆتایدا، 

بوونی  و  دیموكراسی  بە  پەیوەستبوون  وەك  پاكستان،  ئابوریی 

دۆالر  ملیار(   17( دەگاتە  بڕەكەی  كە  بیانی،  نەختینەیی  یەدەگێكی 

و دابەزینی نرخی نەوت و گواستنەوەی سااڵنە، كە بە نزیكەی )14 

ملیار( دەخەمڵێندرێت، هەروەها نزمبوونەوەی ئاستی هەژاری لەم 

دەیەی دواییدا. لەگەڵ ئەوەشدا، پێویستە لەسەر پاكستان ئاگاداری 

پێدەچێت  وەبەرهێنان  و  بازرگانی  داهاتەكانی  زیادەی  ئەوەبێت، 

لەهاوبەشەكانی،  كەمرتین  بەاڵم  سود،  و  دەستكەوت  مایەی  ببێتە 

مادام كۆششێكی زیاتری نەخستۆتەگەڕ بۆ زیادكردنی كێبڕكێكارانە. 

هەرێمی  بازرگانیی  سامانی  كە  پاكستان،  لەسەر  پێویستە  بەمجۆرە 

ژینگەیەكی گونجاوی كاركردن فەراهەمبكات و لێهاتویی گەنجەكانی 

هەروەها  پڕبكاتەوە،  كار  بازاڕی  پێویستییەكانی  و  بەرزبكاتەوە 

توانستە تەكنیكییەكان لە چاالكییە پیشەسازییەكاندا رێكبخاتەوە.

نوسەر: )شاهید نەعیم(، ئه کادیمی و توێژەر له  ئابووریی پاکستان.

سه رچاوه : سه نته ری جه زیره  بۆ لێکۆڵینه وه .

http://studies.aljazeera.net/ar/repor :لینکی بابەتەکە

html.2015112982915543823/11/ts/2015

بۆ  جه زیره   سه نته ری  بۆ  ئینگلیزی  زمانی  به   بنه ڕە تدا  له   ده قه   ئه م  تێبینی: 

لێکۆڵینه وه  ئاماده کراوه .
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4
خێڵگەراییلەپاكستان:

جموجوڵەلۆكاڵیودرێژبوونەوەهەرێمییەكەی

پێشەكی
سەرەڕای رەتكردنەوەی لە ئەنرتۆپۆلۆژیا )زانستی مرۆڤناسی(دا، 

بەكاردەهێنن  بەاڵم رشۆڤەكارە سیاسییەكان هێشتا چەمكی »خێڵ« 

بۆ  كێبڕكێدان  لە  كە  بچوكەكان،  كۆمەڵگە  بۆ  ئارگومێنتێك  وەك 

زمان،  كولتور،  وەك:  گشتییەكاندا،  تایبەمتەندییە  لە  هاوبەشیی 

دەربڕینێكی  بە  ئایدۆلۆژیا.  و  جوگرافی  پێكگەشتنی  ناسیۆنالیزم، 

وردتر، ئەم گروپە ناوێكیان هەیە، كە –زۆرجار- دەگەڕێتەوە بۆ ریشە 

خێزانییەكان و چەمكێكە بۆ كولتوری هاوبەشی ریتواڵ و مەراسیم و 

بەها و رەوشتی بەرەنگاربوونەوە.

بەزۆری  خێڵەكی«  »كولتوری  و  »خێڵ«  مۆدێرندا  لەسەردەمی 

چەند  و  ئاسیا  باشوری  لە  بەتایبەت  هەیە،  نێگەتیڤیان  رەهەندێكی 

كۆڵۆنیالیزمی  لەماوەی  بەجۆرێك  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  بەشێكی 

بەهێزبوونیان  و  تۆخبوونەوە  خێڵەكییەكان  شوناسە  بیانیدا، 
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وەك  ئەم چەمكانە  بەكارهێنانی  ئەوەشدا  ئەنجامی  لە  بەخۆوەبینی. 

بوون،  بێبەزەیی  وەك  چەمكەكانی  دەربڕینی  بۆ  لێهات  گوزارشتێكی 

كولتوری شەرەف، ئەخالقی پارێزگارانە، هەڵوێستی سازش هەڵنەگر و 

بەرەنگاربوونەوەی هەر گۆڕانێك. سەرەڕای ئەوەش، زۆرێك لە خێڵەكان 

ئەو  خزمەتكردنی  و  سوارچاكی  و  ئازایەتی  بە  دەركردوە  ناوبانگیان 

شوێنەی تێیدا نیشتەجێن. بەشێوەیەكی گشتی كۆمەڵگە خێڵەكییەكان 

لەسەر ئاستێكی فراوان پشت بە پەیوەندییە خێزانییە درێژبووەكان و 

خزمایەتی دەبەستێت لەپیناو مانەوەیان لە ژیاندا.

لەدوای سەربەخۆبوونییەوە لە ساڵی 1947، چەندین كۆمەڵەی 

بەرفراوانەی  پێناسە  ئەم  چوونەتەژێر  و  دەركەوتون  ناوخۆیی 

تێدایە،  خێڵیان  سەدان  واڵت  پارێزگاكەی  چوار  بەجۆرێك  خێڵەوە، 

كۆمەڵگەدا،  لە  دەگێڕن  چاالك  رۆڵێكی  جیاجیا  فۆڕمی  بەپێی  كە 

رۆڵێكی  خێڵەكی  شوناسی  تایبەتی  بەشێوەیەكی  چۆن  هەروەك 

زاڵی هەیە لەناوچە گوندنشین و شاخاوییەكان. بۆ منونە، لە »ناوچە 

لەم   -FATA( پاكستان  فیدراڵی«ی  ئیدارەی  ژێر  خێڵەكییەكانی 

»ناوچە خێڵەكییەكان« دەنوسین  بۆ  كورتكراوەیەك  نوسینەدا وەك 

خێڵەكانی  بتخونخا«،  »خەیبەر  هەرێمی  دراوسێكانی   و  فاتا( 

»پشتۆن« كاریگەرییەكی گەورەی هەیە لەسەر نەریتە كۆمەاڵیەتیی 

بۆ  بەكۆمەڵ  و  رێكخراویی  بە  خێاڵنە  لەم  زۆرێك  سیاسییەكان.  و 

پاڵپشتیكردنی یەكرت لە ملمالنێ لۆكاڵییەكاندا کاردەکەن، هەروەها 

لە وەرزی دروێنە و كاروباری بیناسای و چاككردنی رێگە بازرگانی 

ئەحمەد  ئەكبەر  پڕۆفیسۆر  وتەی  بەپێی  ئاوییەكاندا.  جۆگەلە  و 

لەبابەتی  هەیە  زۆری  ئەزمونێكی  و  پاكستانییە  زانایەكی  كە   –

بەتایبەترت  و  پاكستانییەكان  خێڵە  پێیوایە  هەڵسەنگاندنەكاندا- 

خێڵەكانی »پشتۆن« لە ئێستا و مێژودا، رۆڵێكی بنەڕەتیان هەبووە 

لە كاروبارە لۆكاڵی و نێودەوڵەتییەكاندا.
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لە كەیسی پاكستاندا چاالكی و جموجوڵی شوناسی خێڵەكی لەم 

پێنج بوارەدا بە زیندویی دەردەكەوێت:

خێڵەكان  هەڵبژاردنەكاندا،  لەكاتی  بەتایبەت  سیاسی،  1.ژیانی 

داوای  و  پاڵێوراوەكان  بۆ  و سازش  لە چەندوچون  دەكەونە جۆرێك 

دەسەاڵت و پاڵپشتییان لێدەكەن بۆ دوای هەڵبژاردنەكان، بەمجۆرەش 

كێبڕكێی خێڵەكییەكان رۆڵێكی یەكالكەرەوەیان دەبێت لە سیاسەتی 

لۆكاڵیدا.

یاسا  بابەتەكانی  بە  پەیوەست  بەتایبەت  ئاسایش،  2.كەرتی 

دەبێتە  مەترسییەوە،  دەكەوێتە  خێڵێك  كاتێك  سیستمەوە.  و 

شوێنكەوتەیەكی سەرۆكەكەی بە دڵسۆزی و گوێڕایەڵییەكی زۆرەوە.

كولتورییەكان.  فیستیڤاڵە  و  هاوسەرگیری  3.بۆنەكانی 

)ئاڕاستەكردنی كۆمەاڵیەتی و كولتوری(.

4.ئاڕاستەكردنی بابەتی ئاینی و لە هەندێك دۆخیشدا بەستنەوەی 

بە چەمكە خێڵەکییەكەیەوە، بۆ منونە زۆرینەی خێلەكانی »پشتۆن« 

دیاریكراوە  رێگە  شوێنكەوتەی  و  شیعە  و  سوننە  ئاینزای  هەڵگری 

سۆفیگەرییەكانن.

»جرگا«  بە  كە  خێل،  ناو  راوێژكاری  و  دادپەروەری  5.سیستمی 

كە  نــارساون،  گوندەكان«  ئەنجومەنی   -Panchayat »بانشایات  و 

دەمڕاست و گەورەی خێڵەكان لەبابەتە جیاجیاكاندا بەپێی دابونەریتە 

لۆكاڵییەكان مامەڵەدەكەن،  –بە پێی زۆرێك لە چاودێران و نوسەران- 

بە جیاكاریی دژ بە ژنان دەنارسێتەوە.

خێڵەكان و سیاسەت
ژیانی  لە  كاریگەرییان  رۆڵێكی  گشتی  بەشێوەیەكی  خێڵەكان 

سیاسی پاكستاندا هەیە، بەاڵم ئەم كاریگەرییە لە چەند ناوچەیەكی 

دیاریكراودا زیاتر و یەكالكەرەوەتر دەبێت –زیاتر ناوچە گوندییەكانی 

و  هەڵبژاردن  بە  پەیوەستبێت  شتەكە  ئەگەر  بەتایبەت  واڵت- 
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لە  خێڵەكان  كاریگەریی  كە  بوترێت  پێویستە  بەاڵم  دەنگدانەوە. 

دروستكردنی سیاسەتی نیشتیامنی پاكستاندا لەئاستێكی دیاریكراودا 

دەمێنێتەوە، بەوپێیەی رۆڵی پەرلەمان لە گۆڕەپانی سیاسیدا بەوجۆرە 

هەنگاونان  ئاماژەكانی  دابەزی  و  هەڵبەز  بەهۆی  نییە،  بەرفراوان 

لە هەمانكاتدا كاریگەریی خێڵەكان  پاكستان،  لە  بەرەو دیموكراسی 

لەناوەندە شارستانییە سەرەكییەكاندا گەلێك سنوردارە، وەك كەراتچی، 

حەیدەر ئاباد، الهور، راولبەندی، پیشاوەر، كوەیتە.

خەیبەر بختونخوا و ناوچەی خێڵەكان
تێدایە  هەستیارییان  زۆرترین  ناوچانەی  ئەو  بارەیەوە  لەم 

سەپێندراوە،  سەردا  بە  هەژمونی  »پشتون«ەوە  الیەن  لە  ئەوانەن 

ئەو ناوچەیەی كە بە )بەختون و بەتان(یش ناودەبرێن لە هەرێمی 

خێڵەكییەی  پشتێنە  ئەو  هەروەها   ،»KPP بختونخوا  »خەیبەر 

ئەمەش  كە  نارساون،   »FATA« بە و  ئەفغانستان  لەگەڵ  هاوسنورە 

دابەشكراوەتە سەر چوار لقی سەرەكی: سەربین، بەتان، غەرغەشت، 

خێڵ(ی   60( نزیكەی  بۆ  دابەشدەبێت  »پشتۆن«  هەروەها  كرالن. 

خێڵەكانی  عەشیرەت.  و  الوەكی  خێڵی   300 لە  زیاتر  و  سەرەكی 

هەریەكە   »NWFP خۆرئاوا  باكوری  سنوری  »هەرێمی  لە  پشتۆن« 

ئەفریدی،  مروت،  تەنولی،  یوسفزای،  لەخۆدەگرێت:  خێاڵنە  لەم 

سواتی،  وەزیر،  مەهمەند،  مەحسود،  بەنغش،  ئۆركزای،  شنواری، 

غندابور و گەلێك خێڵی قەبارە بچوكرت، بەاڵم خێڵە گرنگەكانی دیكەی 

خێاڵنە  ئەم  )هندكوان(ن-  بە  سەر  –زۆرینەیان  »پشتۆن«  دەرەوەی 

بەاڵم  مشوانی.  و  جەدون  ترین،  غوجار،  سید،  ئەعوان،  دەگرێتەوە: 

»ناوچە  لە  سیاسییەوە  روی  لە  كاریگەرەكان  و  چاالك  هەرە  خێڵە 

لە: بریتین  خێڵەكییەكان« 
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كاریگەرییە  لە  بریتییە  خێڵە  ئەم  تایبەمتەندیی  1.موهمەند: 

بنكە  ــەرەڕای  س پارتیزانیدا.  شــەڕی  لە  ناوبانگیان  و  ــان  زۆرەك

سەرەكییەكەی لە »ناوچە خێڵەكییەكان«، بەاڵم موهمەند بوونێكی 

–لە  پیشاوەر  مــردان،  چرسادا،  ناوچەكانی:  لە  هەیە  رەسەنی 

بۆ  دادەنرێن  گرنگ  شاری  بە  كە  بختونخوا-،  »خەیبەر  هەرێمی 

هەر پارتێكی سیاسیی سەرەكی، بخوازێت حكومەت پێكبهێنێت لە 

دادەنرێت  الوەكی  خێڵی  گرنگرتین  بە  »حەلیمزای«  هەرێمەكەدا. 

پێگە  لە  هەندێك  كۆنرتۆڵكردنی  بەهۆی  ئەمەش  »موهمەند«،  لە 

هەروەها  بازاڕەكان،  و  سەرەكییەكان  رێگە  وەك  سرتاتیژییەكانی 

هەندێك لە رێڕەوە گرنگەكانی ناوچەی »موهمەند«، كە دەكەونە 

خێڵەكییەكانەوە«. »ناوچە 

ناوچەی  خێڵی  بااڵدەسترتین  و  بەهێزترین  2.ئــەفــریــدی: 

»تیرا«  ناوچەی  لە  بوونیان  خێڵەكان«،  »ناوچەی  لە  »خەیبەر«ە 

چڕدەبێتەوە، »ئەفریدییەكان« خۆیان بە پارێزەری »رێڕەوی خەیبەر« 

ناوچەكە بە چاالكییەكانیان نارساون،  دادەنێن، هەروەها بەدرێژایی 

كۆمەڵەی  لە  كردوە  نوێنەرێك  بوونی  لە  پارێزگارییان  بەردەوامیش 

یاسادانانی هەرێمی »خەیبەر بختونخوا«.

خێڵ  سەركێشرتین  بە  بەریتانییەكانەوە  لەالیەن  3.مەحسود: 

ناوچەی  باشوری  و  باكور  لە  خێڵەكاندا،  هەموو  لەناو  ــراوە  دان

دابەشدەكرێنە  نیشتەجێن،  خێڵەكییەكان«  »ناوچە  لە  »وەزیرستان« 

لەمڕۆدا  خێڵە  ئەم  مەنزای.  شابیخیل،  عەلیزای،  بەش:  سێ  سەر 

سەرەكیی  دابینكەری  بەوپێیەی  نــارساوە  گەورەتر  بەشێوەیەكی 

چۆن  هـــەروەك  پاكستان،  تاڵیبانی  بــزوتــنــەوەی  بۆ  چــەكــدارە 

تێبینیكراو  خێڵەكییەكان«  »ناوچە  سیاسەتی  لە  كاریگەرییەكانی 

ناوەندە  لە  خێڵە  ئەم  تاكەكانی  كە  باسە  جێگەی  دانپێدانراوە.  و 

سەرەكییە مەدەنییەكانی واڵتدا نیشتەجێن.
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»FATA خێڵە چاالكەكان لەڕوی سیاسییەوە لە »ناوچەی

هەرێمی پەنجاب
دادەنرێت،  واڵت  هەرێمی  كاریگەرترین  و  گەورەترین  بە 

»بیرەداری«  تایفی  و  چینایەتی  و  داخراو  كۆمەاڵیەتیی  سیستمی 

لەسیاسەتی  خێڵەكی  سیستمی  لە  زیاتریان  زۆر  كاریگەرییەكی 

هەرێمی پەنجاب هەیە. بەپێی نوسەر »ئەجمەل ئەكبەر« سیاسەت 

نفوز  لەسیاسەتی  بریتییە  تەقلیدی  بەشێوەیەكی  »پەنجاب«  لە 

لەنێوان چینە جیاوازەكاندا. بە گەڕانەوە بۆ خێڵەكان، گرنگرتینیان –

خێڵەكانی  كە  نەبێت،  یەكگرتوییان  و  پتەوی  ئاستی  هەمان  ئەگەر 

)پشتۆن(ی پێدەنارسێنەوە- بریتین لە: رەجبونت و جات، كە چەندین 

غەنخار،  خوخار،  ئەعوان،  لەوانە:  لێجیادەبێتەوە،  زۆریــان  لقی 

خەتار، جەنجوا، ئەرین، غوجار و هتد. ئەم خێڵە الوەكییانە رۆڵێكی 

دەنگدان  لەبەرئەوەی  ناوخۆییدا،  لەسیاسەتی  دەبینن  یەكالكەرەوە 

لە هەڵبژاردنەكاندا دەگەڕێتەوە بۆ شوناسی خێڵەكیی پاڵێوراوەكان، 

هەربۆیە زۆربەی حزبەكان پاڵێوراوەكانیان لە خودی ئەم خێاڵنەوە 

هەڵدەبژێرن.

 خێڵەکان ناوچەکان
 عوسمان خەیل، ترکانی، ماموند بانگور

 خەیل موهمەند، سافی، عوسمان موهمەند
 نیئەفریدی، شنواری، مالگۆری، شلما خەیبەر
 ئۆرکزای، بەنگەش ئۆرکزای
 توری، بەنگەش، بەرشیناری، مسوزای کورەم

 مەحسود، ئەحمەدزای باشوری وەزیرستان
 عوسمان زای، وەزیر، دەوار، سیدغی، خراسان، غولبار باکوری وەزیرستان
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هەرێمی سند
دەكاتەسەر  كاریگەری  بــەرز  پلەیەكی  بە  سندی  كولتوری 

دەكاتە  كاریگەری  خۆیەوە  الی  ئەمیش  سۆفیگەرییەكان،  پرەنسیپە 

ناوەندە  هەندێك  لە  ئەوەش  سەرەڕای  كۆمەاڵیەتی،  بونیادی  سەر 

بەرچاویان  –چاالكییەكی  هەیە  بوونیان  دیكە  خێڵی  گوندنشینەكان 

هەیە بەوپێیە بەشێكن لە سیستمی دەرەبەگایەتی- كە كاریگەریی 

پەیوەستبوون  بەجۆرێك  سیاسی،  بواری  لەسەر  هەیە  نێگەتیڤیان 

بردنەوەی هەڵبژاردنەكان  لە  یەكالكەرەوەیە  فاكتەرێكی  خێڵەوە  بە 

ئەم  سندییەكاندا،  خێڵە  لەناو  سند.  گوندەكانی  جیاجیای  لەبەشی 

سومرۆ،  سیاسیدا:  لەبواری  هەیە  كاریگەرییان  زۆرترین  خێڵە  چەند 

جەتوی، مرانی، تەلبور و بوتو.

هەرێمی بلوچستان
»هەرێمی بلوچستان«  بە نیشتامنی سەرەكی خێڵە جیاجیاكان 

بشتون، كە  و  براهوی  بلوچ،  نەتەوەن:  بە سێ  دادەنرێت، كە سەر 

دەتوانین  هەیە  لۆكاڵییەوە  سیاسەتی  بەسەر  هەژمونیان  بەجۆرێك 

بڵێین: پڕۆسەی دیموكراسی لە هەرێمەكەدا »پەكخراوە«، بەاڵم خێڵە 

هەرە كاریگەرییەكانی ئەم هەرێمە ئەمانەن:

هەرێمەكانی  لە  كە  شیرانی  و  بانی  تارین،  كاكار،  1.پشتون: 

»زوب، كوەیتە پیشین، لورالی، سیبی و هەروەها نزیك لە »تەختی 

سولەیامن«.

بنەمای  لەسەر  پۆلێنكردن  پێی  بە  فراوان  بەشێوەیەكی  2.بلوچ: 

زمان دابەشدەكرێنە سەر خێڵەكانی »بلوچ سولەیامنی«ی رۆژهەاڵتی 

و خێڵەكانی »بلوچ مەركانی«ی خۆرئاوایی، لە گرنگرتین خێڵەكانیشی: 

مەرەی )كە لە ئێستادا بزوتنەوەی نەتەوەی بلوچ رابەڕایەتی دەكەن(، 
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دومبەكی،  هەیە(،  بوونی  ئێرانیش  لە  )كە  بولدی  بوغتی،  مینغەل، 

غیتشكی، خوسا، لیشاری و ریند.

هیچ  تێیدا،  بااڵدەستە  خێڵ  ناوچانەی  لەو  ئاماژەیە  جێگەی 

كاریگەرییەكی  هیچ  ركابەر  خێڵی  لە  كەسێك  كە  نییە  ئەگەرێك 

سیاسی بنوێنێت.

خێڵەكان و پەیوەندییە هەرێمییەكان
و  »بلوچستان«  هەرێمی  هەردوو  خێڵەكانی  لە  زۆرێك  بوونی 

لەم  كە  تێپەڕاندوە،  نیشتیامنییەكانی  سنورە  بختنخوا«  »خەیبەر 

هەرێامیەتی  سیاسەتی  لەسەر  كاریگەری  دەتوانن  رێگەیەشەوە 

خێڵەكییەكان  ملمالنێ  و  كێبڕكێ  دیكەدا،  حاڵەتەكانی  لە  دابنێن. 

پەیوەندییەكانیان  كە  جیاواز،  گروپگەلی  بۆ  رەخساندوە  هەلی 

سنورەكان تێپەڕێنێت، بۆ منونە خێڵەكانی »براهوای« لە بلوچستان 

خێڵەكانی  لە  جیاوازن  بەاڵم  دەدوێت،  درافیدی  زمانی  بە  كە   –

كە  زمانن-  ریشەی  بەهەمان  سەر  هاوبەشن  لــەوەدا  كە  بلوچ، 

خاوەن پەیوەندیی مێژویین لەگەڵ فەرمانڕەوایانی ئێران، بە روانین 

لە پێویستییان بەو واڵتانە بۆ پشتگیریكردنیان لە روبەڕوبوونەوەی 

خێڵەكانی »بلوچ« كە لە هەموو الیەكەوە چواردەوریان گرتوە.

لە  گەلێك  ئەفغانستان،  دراوسێی  خێڵەكان«ی  »ناوچەی  لە 

خێڵەكانی »پشتون« لەسەر سنورەكان باڵوبوونەتەوە و كاریگەرییان 

هەیە لەسەر سیاسەتی هەردوال. لە گرنگرتینیان:

ناوچەی  خێڵی  گــەورەتــریــن  دووەم  »شــیــنــواری«  1.خێڵی 

ئاستی  لەسەر  دەنارسێتەوە  كاریگەرییەكانیدا  بە  »خەیبەر«ە، 

لۆكاڵی، ئەوەی هێزەكەشی زیادكردوە، كە ئەندامەكانی لە هەرێمی 

تواناكانیان  چۆن  هەروەك  ئەفغانستان،  لە  هەن  »نەنغرهار«یش 

)كە  دیورند«  »هێڵی  هەردوالی  لە  لەسیاسەتدا  دانان  لەكاریگەری 
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هەردوو واڵتی ئەفغانستان و پاكستان لێكجیادەكاتەوە، بەریتانییەكان 

دایانناوە، بەاڵم هەتا ئێستا سەرانی ئەفغانستان دانیان پێدانەناوە( بە 

بەرزكردەوە.  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  سیاسی  بەها  لە  زۆر  شێوەیەكی 

خێڵی  لەگەڵ  هەیە  مایابیان  پەیوەندییەكی  خێڵە  ئەم  تاكەكانی 

نییە،  لەنێوانیاندا  جدی  كێبڕكێی  مێژوییەكی  هیچ  كە  »ئەفریدی«، 

دەوڵەمەندن،  و  چاالكن  بازرگانیدا  كاروباری  لە  زۆر  شێوەیەكی  بە 

لە  لێهاتون  تایبەت  بەشێوەیەكی  گەڕۆكن،  زۆر  ئەوەی  ســەرەڕای 

كۆكردنەوەی بەرهەمی میوە لەسەر ئاستی هەرێمی و لە ناوچەكەدا، 

بە تایبەت لە هەریەكە لە پاكستان و ئەفغانستان.

ناوچەی  باكور-ناوەڕاستی  بەشی  لە  بەزۆریی  »سافی«  2.خێڵی 

بە  نیشتەجێن.  »بــاجــور«  ناوچەی  ــەواوكــەری  ت »موهمەند«ی 

رۆڵە  و  ئاشیخوازەكەیان  رەفتارە  بە  خێڵە  ئەم  ئەندامانی  گشتی 

زۆرینەیان  نارساون.  ركابەرەكاندا  خێڵە  لەنێوان  نێوانگیرییەكەیان 

سەرقاڵن بە كشتوكاڵ و بازرگانیی تەختەوە. ئامادەییە گرنگەكەیان لە 

باشوری ئەفغانستان، ئەوەی بۆ رەخساندون، كە لە كاتە جیاوازەكانی 

مێژودا رۆڵێكی ئاشتەوایی ببینن لەنێوان پاكستان و ئەفغانستاندا.

هاتون،  »وەزیر«ەوە  ناوچەی  لە  كە  زای«  »ئەحمەد  3.خێڵی 

دەستیانگرتوە بەسەر ناوچەی سنوریی نێوان باشوری وەزیرستان و 

نێوان  لە هەردوو الی سنوری جیاكەرەوەی  ئەفغانستان، هەربۆیە 

ئەم خێڵە الوەكییە  و چاالكییان هەیە.  هەردوو واڵتەكە جموجوڵ 

دەگێڕێت  گرنگیش  رۆڵێكی  و  نارساوە  ناوخۆییەكەی  یەكێتییە  بە 

بازرگانیی –كە زۆربەی لە رێگەی قاچاخەوەیە- نێوان هەردوو  لە 

واڵت.

4.خێڵی »تۆری«، خێڵێكی بااڵدەستە لە ناوچەی »كورەم«ی سەر 

»گەالنی  بۆ  دەگەڕێنەوە  بنەڕەتدا  لە  هەرێمەكان«،  »ناوچەی  بە 

توركیا«، زۆربەی ئەندامەكانیشی سەر بە مەزهەبی شیعەن. سەرەڕای 
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دەكەوێتە  ناوازەكەی  پێگە  بەاڵم  پاكستان،  بــەرەی  لە  كەمییان 

گۆشەیەكی هەستیاری »ناوچەی خێڵەكان«ەوە، لە كارلێكی سنوریی 

لەگەڵ خێڵە ئەفغانییەكاندا دۆخێكی بەردەوامی وەرگرتوە. بەهۆی 

بەریەككەوتنیان لەگەڵ ئەندامانی تاڵیبان و قاعیدە، كە دوو رێكخراوی 

ناو  بچنە  ناچاربوون  دواییدا،  سااڵنەی  لەم  بوون  ناوچەكە  چاالكی 

ئەفغانستانەوە و داوای خواردن و پێداویستییە پزیشكییەكان بكەن، 

ناوچە  رێگەی  لە  پەیوەندییەكان  بەهێزكردنی  مایەی  بووە  ئەمەش 

سنورییەكانەوە.

سیاسەتی لۆكاڵیی و داهاتوی كاریگەریی
خێڵگه رایی لە ئەفغانستان

سەرەڕای ئەوەی خێڵەكانی »پشتۆن« پارێزگارییان لە كاریگەریی 

خۆیان كردوە لە بەشە جیاوازەكانی ناوچەی »خەیبەر بختونخوا« و 

»بلوچستان«، بەاڵم وردە وردە پێگە و دۆخەكەی نامێنێت لەدوای 

رابردودا.  سەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای  لە  تاڵیبانەوە  دەركەوتنی 

پێكهاتە  بۆ  پەراوێزێكی  »توندڕەویی«  و  ملمالنێ  دروستبوونی 

فراوان  خۆیان  نفوزی  بتوانن  كە  كــردەوە،  توندڕەوەكان  ئاینییە 

بكەن لە رێگەی بەربەرەكانێی بونیادە خێڵەكییە تەقلیدییەكانەوە. 

لەنێوان سااڵنی )2001-2015(دا و لەودەمەی »كاریگەری و نفوز« 

سەرداری   600 نزیكەی  تاڵیبان،  بۆ  دەگوازرایەوە  خێڵەكانەوە  لە 

و  پەیوەندی  بە  خێڵەكان  ئەوەشدا،  لەگەڵ  تیرۆركران.  خێڵەكی 

ئامادەیی خۆیانەوە مانەوە، ئەمەش لەو حەقیقەتەدا دەردەكەوێت، 

كە تاڵیبانی پاكستان زۆرینەی ئەندامەكانی لە خێڵە دیاریكراوەكان 

بەجۆرێك  »مەحسود«(،  خێڵی  وەك  منونە  )بۆ  دەكات  بەسەرباز 

خێڵی  لە  سیانیان  پاكستان  تاڵیبانی  سەركردەیەكی  چوار  هەر  لە 

بە  –تــاڕادەیــەك-  »بەنشتۆن«  خێڵەكانی  هێشتا  »مەحسود«ن. 
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كە  ئەوەی،  ســەرەڕای  ئەمە  رێكخراوە،  خێڵەكییەكان  بنەما  پێی 

بەاڵم  پارێزراوە،  هێشتا  جیاوازەكان  خێڵە  سیاسیی  كاریگەریی 

ماوەتەوە  رونی  بە  ئاینییەكاندا  دینامیكییە  ئاڕاستەی  بە  جێگۆڕكێ 

بە گشتی.

خێڵەكان  كاریگەریی  و  خێڵگەرایی  سیستمی  داهــاتــوی 

سەرەكییەوە،  فاكتەری  بەدوو  پەیوەستە  پاكستانیدا  لەسیاسەتی 

كێشە  و  پرس  بەرهەمی  خێڵ  دیموكراسی،  و  پەروەردە  ئەوانیش: 

كولتورییەكانە، پەروەردەش بەهەمانشێوە، لە تێكڕای خوێندەواری 

لە  خێڵگەرایی  سیستمی  بەمجۆرە  كرانەوە.  پێوەری  و  نوسین  و 

بەرەوپێشچوون،  و  نوێبوونەوە  بۆ  هەوڵەكانە  پەكخەری  پاكستان 

نێگەتیڤی  كاریگەرێكی  وەك  بەرفراوان  بەشێوەیەكی  هەربۆیە 

الیەكی  لە  ــەك.  الی لە  ئەمە  تەماشایدەكرێت،  سیاسەت  سەر 

هۆی  دەبێتە  خەریكە  وردەوردە  دیموكراسی  گەشەی  دیكەوە 

پلەیە.  بە  پلە  و  خاو  هێشتا  پرۆسەكە  بەاڵم  واقیعە،  ئەم  گۆڕانی 

لە  تایبەت  بە  پاكستان،  بۆ  دیار  هەرە  كێشمەكێشمی  كورتی  بە 

بااڵنسێكدا  لە دۆزینەوەی  لەئێستادا خۆی  گوندنشینەكاندا،  ناوچە 

لە  بەشێكیان  -بەوپێیەی  نەریتەكان  گشت  لەنێو  دەبینێتەوە 

بەدیهێنانی  لەپێناو  نوێگەریی  و  پێكهاتون-  خێڵەكەی  شوناسی 

گەشەی ئابوری و پێكەوەژیانی ئاشتیانە لە واڵتدا.

نوسەر: )حەسەن عەباس(، مامۆستا و سەرۆك بەش لە كۆلێژی كاروباری ئاسایش 

ئەمریكا-  پایتەختی  لە   )NDU( نیشتیامنی بەرگریی  زانكۆی  لە  نێودەوڵەتی  و 

پاشان وەرگێڕدراوەتە  ئینگلیزی نوسیوە،  بە  بابەتەی  بنەڕەتدا ئەم  لە  واشنتۆن. 

سەر زمانی عەرەبی.

سه رچاوه ی ئه م بابه ته : سه نته ری جه زیره  بۆ لێکۆڵینه وه .

http://studies.aljazeera.net/ar/repor :لینکی بابەتەکە

html.20156291341374464/06/ts/2015
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پەراوێز و سەرچاوەکان

1.For definitional issues, see “Tribe” in Encyclopaedia Brittanica: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/604711/tribe

2. For Profile of Mangal Tribe, see “Tribe: Mangal: Aka Mengal”,http://

www.nps.edu/Programs/CCS/Docs/Pakistan/Tribes/Mangal.pdf

3. .Sherzaman Taizi, »Jirga System in Tribal Life”, Tribal Analysis 

Centre: http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Jirga%20

System%20in%20Tribal%20Life.pdf

4. :”Leading Tribes of Punjab and their Origins« http://www.oocities.

org/pak_history/punjabis.html

5. :«R. Hughes-Buller, »A brief history of Baluch Tribes /https://

balochilinguist.wordpress.com/201124/12//the-baluch-and-the-

brahui-and-their-rebellions

6. :”Fabrizio Foschini, “Facts and Fiction on the Frontier: The 

Haqqanis and the Kurram peace deal /https://www.afghanistan-

analysts.org/facts-and-fiction-on-the-frontier-the-haqqanis-and-

the-kurram-peace-deal

7. :”Hassan Abbas, “Profile of Pakistans Seven Tribal Agencies 

http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews[tt_

news]=891&no_cache=1#.VY6d5lLBi11

8. :Ahmed: To understand Pakistan is to understand its tribal 

societies,” available at« /http://chqdaily.com/201224/07//ahmed-to-

understand-pakistan-is-to-understand-its-tribal-societies

9. :Ajmal Kamal, “Castes in Punjab”, Express Tribune, April 27, 2012; 

available at /http://tribune.com.pk/story/370904/castes-in-punjab
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5
تاهیرئەلقادری:»فەتحواڵگولەن«ەكەی

پاكستانوملمالنێلەسەرشوناس

پوختە
)تاهیر  پاكستانی  بەریلەویی  شێخی  ــاردەی  دی بابەتە  ئەم 

ئەلقادری( لەخۆدەگرێت، لەگەڵ مەودای لێكچوونی لەگەڵ دیاردەی 

تایبەتیش  بەشێوەیەكی  هەروەها  توركی،  گولەن(ی  )فەتحواڵ 

پاڵپشتیی خۆرئاوایی بۆ خۆیان و قوتابخانەی سۆفیگەریی بەریلەویی 

هاوبەرژەوەندیی لەگەڵ خۆرئاوا روندەكاتەوە، لەگەڵ دژایەتییان بۆ 

تێزەكانی ئیسالمی سیاسی و ئیسالمی چەكدار.

بۆ  دەخــاتــەڕوو  ئەلقادری  هەوڵەكانی  بابەتەكە  هەروەها 

پێشكەشكردنی قوتابخانە سۆفیگەرییەكەی وەك چەترێكی مەزهەبی 

بەریتانیا  چەترێكە  ئەمەش  پاكستانی،  سەربازیی  دامــەزراوەی  بۆ 

هەوڵی درێژكردنەوەی دەدات بۆ داپۆشینی سەرجەم نیمچەكیشوەری 

حەنەفیی  قوتابخانەی  روبەڕوی  لێرەدا  بەاڵم  سەپاندنی،  و  هندی 

دیوبەندیی بەهێزدەبێتەوە، كە لە رابردودا شانبەشانی عوسامنییەكان 

حەنەفی  قوتابخانەی  هەربۆیە  بۆتەوە،  بەریتانییەكان  بەرەنگاری 
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بەرامبەر  دادەنرێت  بەڕوداوەستانەوە  و  بەرەنگاریی  كۆگایەكی  بە 

بەریتانییەكان و سۆڤێت و لە ئێستاشدا ئەمریكا.

الیەنێكی دیكەی ئەم بابەتە بریتییە لە كێشەی پەیوەندی نێوان 

قوتابخانەی حەنەفی و دامەزراوەی سەربازی پاكستان، لەگەڵ ئەوەی 

ئەم قوتابخانەیە دوای دەركەوتنی تاڵیبان و روداوەكانی سێپتەمبەری 

2001ەوە لە روانگەی نێودەوڵەتییەوە وەك كێامسییەك دەبیندرێت 

واڵتدا،  ناوخۆی  لە  قورسە  ژمارەیەكی  هێشتا  بەاڵم  سوپاوە،  بەسەر 

ئەمەش بەهۆی ئەزمونی دورودرێژ و تواناكانی لەسەر هەڵهێنان و 

خستنەوەی گروپە چەكدارەكان، وەك نوێنەری دامەزراوەی سەربازی 

كاردەكەن لە ملمالنێ لەگەڵ هندستان و ئەفغانستاندا.

قوتابخانەی  بەرامبەر  نێودەوڵەتی  توڕەیی  و  دودڵی  پێدەچێت 

دامەزراوەی  قاعیدە،  و  تاڵیبان  خستنەوەی  و  سەلەفی  و  حەنەفی 

بەكارهێنانی  بۆ  پەنابەرێت  ناچاركردبێت  پاكستانی  سەربازیی 

ئەلقادریدا  تاهیر  لە  خۆی  كە  خۆرئاوا،  قایلكەری  نوێی  كارتێكی 

بەریلەوی  فكری  گۆڕینی چەترێكی  گرانە  گەلێك  بەاڵم  دەبینێتەوە، 

كۆمەاڵیەتی  و  مێژویی  جێڕەوتە  ئەو  دژبەری  شیعەی  –ئایدیایەكی 

و ئابورییانەی بەدرێژایی سەردەمەكان لەم ناوچەیەدا پیكهاتون- بە 

ئایدیایەكی حەنەفی.

پێشبینیكردنی داهاتوی پیاوی ئاینی بەریلەویی »سۆفی« تاهیر 

توركیی  گولەنی  فەتحواڵ  ڤێرژنێكی  وەك  ئێستادا  لە  كە  ئەلقادری، 

لێیدەڕوانرێت. )قادری( هاوشان لەگەڵ یاریزانی كریكێتی پاكستانی 

)عومران خان(، كە بۆتە فیگورێكی سیاسی، هەستاون بە بەرپاكردنی 

ناڕەزایەتیی و داواكردن بە روخانی حكومەتەكی )نەواز شەریف(، بە 

چاوپۆشین لەوەی شكست یان سەركەوتنی بەدەستهێناوە، بێگومان 

جوڵەیەكی هێناوەتەئاراوە، كە لەوەوپێش گۆڕەپانی سیاسی پاكستانی 

شتی لەم چەشنەی بەخۆوە نەبینیوە، لەدوای دەركەوتنی )زولفەقار 
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عەلی بۆتۆ( و پارتەكەی لەسەر گۆڕەپانی سیاسی پاكستانی ئەوكات.

چەكی دەستی ئەلقادری بریتییە لە لیربالیزمی سۆفیگەریی، كە 

سێپتەمبەری  روداوەكانی  بەتایبەتی  و  نێودەوڵەتییەكە  بارودۆخە 

شەڕ  لــە  بریتییە  ناونیشانەكەی  كــە  سەپاندویەتی،   2011

سەلەفی  قوتابخانەی  هەردوو  لەگەڵ  نێودەوڵەتی  هەڵگیرساندنی 

و حەنەفی، دوای ئەوەی كە دوو هاوپەیامن بوون لە سەروبەندی 

قوتابخانەیە  دوو  ئەم  هەر  هاوكات  و  كۆمۆنیزمدا  لەگەڵ  جەنگ 

تاڵیبان و هاوبیرەكانیانی هێنایەئاراوە، بەاڵم رژێمە  بوون قاعیدە و 

عەرەبی و ئیسالمییەكان خۆیان لەم دوو قوتابخانەیە دوردەخەنەوە، 

بۆ  خۆرئاوا  تۆمەتی  لە  خۆقوتاركردن  بۆ  یان  رژێمەكەیان  ترسی  لە 

لە  ئەڵتەرناتیڤەكە  هەندێكیان  »تیرۆر«دا،  لەگەڵ  پەیوەندی  بوونی 

بۆ  پێویستییان  لە  روانین  بە  دەبینن،  هاوشێوەكانیدا  و  سۆفیگەری 

بەرگێكی ئاینی، تەنانەت ئەگەر بەرگێكی الواز بێت و هەڵگەڕانەوە 

بە  كە  سۆفیگەری،  واتە:  بەهێزبكات،  نوێیە  بەرگە  ئەم  بەرامبەر 

لە  ــڕان  داب لەسەر  ئەدەبیاتەكەی  فەرمانڕەواییەوە،  و  سیاسەت 

كاروباری دنیا دامەزراوە.

دەتوانین چەندین روی لێكچوی نێوان »ئەلقادری« و »گولەن« 

چاالكییەكانیان،  لە  نێودەوڵەتی  رەزامەندیی  لەڕوی  بدۆزینەوە، 

هەندێكجار  بەڵكو  چاالكییەكانیان،  لە  رژێمەكان  چاوپۆشی  یان 

هاوپەیامنیكرد لەگەڵیاندا لەبەرامبەر دوژمنێكی هاوبەش، كە بریتییە 

لەنێوان  جیاوازییەك  بوونی  لەگەڵ  ئەمەش  سیاسی«،  »ئیسالمی  لە 

ئەو دوو الیەنەدا لەڕوی تازەیی ئەلقادری لە دیمەنە سیاسییەكەدا 

سەربازی-ئەمنی  هاوپەیامنێتیی  تێكچوونی  كاریگەریی  لەژێر 

پاكستان لەگەڵ قوتابخانەی حەنەفیی دیوبەندی دوای پێشهاتەكانی 

پاش سێپتەمبەری 2001.
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ئەلقادری: پاشخانێكی ئاینی بە روكارێكی سیاسییەوە
)تاهیر ئەلقادری(  ساڵی 1951 لە شاری »جەهەنگی پەنجابی«ی 

سەرەتای  لەدایكبووە،  پاكستانی  هەرێمی  گەورەترین  ــوارەم  چ

خوێندنی ئاینیی الی باوكی )شێخ فەریدەدین ئەلقادری( بووە، پاشان 

بە  پەیوەندیكردوە  دواتر  تا  گەڕاوە،  ئاینیدا  قوتابخانەی  چەندین  بە 

كۆلێژی شەریعەی زانكۆی پەنجاب و ساڵی 1978 خوێندنی دكتۆرای 

لە  وانەبێژ  بە  بووە  دەرچونیشی  دوای  تەواوكردوە،  زانكۆ  لە هەمان 

لە  راوێژكار  بە  كراوە  وانەبێژ،  پیشەكەی  شانبەشانی  كۆلێژ،  هەمان 

وەزارەتی خوێندنی پاكستانی لە بەشی پڕۆگرامەكان، لە ساڵی 1981دا 

كۆمەڵەی پەیڕەوكارانی قورئانی دامەزراندوە، هەروەها بەشداربووە لە 

دامەزراندنی تۆڕێك قوتابخانەی ئاینیی، كە خوێندن تێیاندا بریتیبوو 

لەجۆرە گرێدانێكی دین و دنیا، بە پێی سەرچاوەكانی بزوتنەوەكە لە 

ئێستادا ژمارەی قوتابخانەكانی بە 570 قوتابخانە دەخەمڵێندرێت لە 

لە  زیاتر  لە  بزوتنەوەیە  ئەم  بوونی  پاكستاندا، سەرەڕای  سەرتاسەری 

هەرچەندە  بزوتنەوەكە)1(،  خودی  سەرچاوەكانی  بەپێی  واڵتدا   90

ئەو ژمارانە بەدەر نین لەزیادەڕۆیی، بەاڵم بەشێوەیەكی سەرەكیی لە 

كەنەدا و بەریتانیا و ئەمریكا لەنێو رەوەندی پاكستانیدا بوونی هەیە.

هەشتاكاندا  سەرەتای  لە  ئەلقادری  سەرنجە  جێگەی  ئەوەی 

پێشكەشی  كە  بــووە،  شەریف  نــەواز  باوكی  مزگەوتێكی  ئیاممی 

سەرۆكی ئەوكات )ضیاءالحق(ی كردبوو، كە دواتر لێی هەڵگەڕایەوە 

و  كوڕی  شەریف(ی  )نەواز  كردەسەر  ناڕەزایەتیی  هەڵمەتێكی  و 

كردییە دوژمنی هەرە سەرەكیی خۆی و گۆڕی بۆ »مراوییەكی شەل- 

یان  سەرۆكێك،  ویالیەتی  دواساڵی  بە  باوە،  سیاسیی  گوزارشتێكی 

ئەنجومەنێك دەوترێت، كە توانا و هێزی لێبڕاوە« و تەرمێكی سیاسی 

ئامێزەكەی  كارەسات  و  سەربازی  و  سیاسیی  گەمارۆ  سایەی  لەژێر 

خەماڵندنە  پێی  بە  كە  بووەوە،  پاكستان  روبەڕوی  زریانەكان  دوای 

حكومییەكان بە )15 ملیار( دۆالر دەخەمڵێندرێت)2(.
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خۆی  سیاسییەكەی  پارتە  ئەلقادری  1989(دا  ئایاری  )25ی  لە 

بە  بەڵێنیدا  كە  دامەزراند،  Awami Tehrik«ی   - عوام  »تحریك 

و  یەكسانی  كۆمەاڵیەتی،  دادپــەروەریــی  راستی،  باڵوكردنەوەی 

بەشداریكرد لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 2002دا، بەاڵم پارتەكەی تەنها 

دەستیكرد  و  كەنەدا  رویكردە  پاشان  هێنا،  پەرلەمانی  كورسی  یەك 

لە  بریتیبوون  كە  خۆی،  ئایدیاكانی  خستنەڕووی  و  باڵوكردنەوە  بە 

دژایەتیی توندوتیژی و تیرۆر و هێرشكردنەسەر گروپە چەكدارەكان 

و فەتوای دەركرد بە حەرامكردنی كردە ئیستشهادی و خۆكوژییەكان، 

خۆرئاواییەكانی  گەورەی  نرخاندنێكی  و  پێشوازی  فتوایانەش  ئەم 

لەوە  جەخت  ئەلقادری  كە  ئــەوەدا  لەگەڵ  هێنا،  خۆیدا  بــەدوای 

دەكاتەوە، قوتابخانەكانی لە الیەن خۆبەخشان و شوێنكەوتەكانییەوە 

دەرەكی  پاڵپشتیی  كە  پێیانوایە  هەندێك  بەاڵم  دەكرێت،  هاوكاری 

پەردەی  )ئەلقادری(  دواییانەدا  ئەم  مانگرتنەكانی  لەمیانەی  هەیە. 

راگەیاند  خۆی  ویستی  هەڵامڵی؛  خۆی  فكری  و  سیاسی  روی  لە 

و  دەرچــووە  تێیاندا  خۆی  كە  ئاینییەكان،  قوتابخانە  گۆڕینی  بۆ 

بە  بەڵێنیدا  لەگەڵیشیدا  سیكۆالر،  قوتابخانەی  بە  بەڕێوەیاندەبات 

رابەرایەتیكردنی جیهانی ئیسالمی بەرەو میانڕەویی و سیكۆالریزم و 

دور لە توندوتیژی، لە گفتوگۆیەكیشیدا لەگەڵ واڵ سرتیت جۆرناڵدا 

ئاماژەی بەوەدا كە »سعودیە گەورەترین كیشەی جیهانی ئیسالمییە 

لەگەڵ  بوو  هاوكات  ئەمەش  توندڕەویدا«)3(.  هەناردەكردنی  لە 

»پیشاوەر«،  پایتەختەكەی  و  خوا«  »بختون  حكومەتی  راگەیاندنی 

كە لە الیەن )عمران خان(ی هاوبەشی مانگرتن و ناڕەزایەتییەكانی 

خوێندنی  چەسپاندنی  هیوای  بە  بەڕێوەدەبرێت،  ئەلقادرییەوە 

ئاینییەكان  قوتابخانە  زوبەزو  هەر  هەرێمەكەدا)4(.  لە  سیكۆالر 

بە  دژ  پیالنگێڕیی  بە  ئاماژەیان  لێدوانەكانیاندا  لە  و  گردبوونەوە 

قوتابخانەكان دەكرد، هەروەها هەر الیەن و پێكهاتەیەك بخوازێت 

خویندنی قورئان و فەرمودە دابنێت، شكستدەهێنێت)5(.
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لێدوانە وروژێنەرەكانی پێشرتی ئەلقادری بۆ پاساودانەوەی وێنە 

بە  پاڵی  پێغەمبەری ئیسالم،  نێگەتیڤەكانی  كاریكاتێرییە دانیامركییە 

زۆر كەسەوە نا بۆ ترسان لە بوونی ئەجێندایەكی شارەوە بۆ گۆڕینی 

ئیسالمی عەملانی بۆ ئیسالمی سیاسی، تەواو وەك جەزائیر و میرس)6(. 

خۆیداهێنا،  بەدوای  پاكستانی  سوپای  بەیاننامەی  مەترسییانە  ئەم 

لەبەر  پاكستانی  ئیسالمی  كۆمەڵەی  سەر  هێرشدەكاتە  تێیدا  كە 

ئیدانەكردنی خستنەخوارەوەی فڕۆكە بێفڕۆكەوانە ئەمریكییەكان بۆ 

بەهێزترین  ئەمەش  كە  مەحسود(،  )حەكیمواڵ  تاڵیبانی  سەركردەی 

بە  دژ  پاكستانیدا  سوپای  مێژوی  لە  لەوجۆرەیە  بەیاننامەی 

گروپێكی ئیسالمی، كە وەك خاوەن نفوزێكی دامەزراوەی سەربازی 

تەماشادەكرێت لەمیانەی تیۆر و ئایدیاكانی دامەزرێنەرەكەی »ئەبی 

عەالی مەودودی«.

ئەلقادریی  شوێنكەوتەی  وەك  كە  سەربازی،  دامەزراوەی  بەاڵم 

هۆی  بە  دەكــەن  روگیریی  توشی  لێدوانەكانی  لێیدەڕواندرێت، 

پەیوەندییە مێژویی و سرتاتیژییەكانی لەگەڵ سعودیە.

قوتابخانی حەنەفی و سەرباز:
كێ كودەتا بەسەر كێدا دەكات؟

تایبەتی،  بەشێوەیەكی  پاكستانی  و  ئیسالمی  مێژوی  بەدرێژایی 

مەزهەبی حەنەفی كە شەرعیەتیداوە بە خۆڕزگاركردن و دەرچوون 

لەژێرسایەی زوڵم و ستەمی فەرمانڕەوایاندا، زۆربەی جار مەزهەبی 

كە  بووە،  عەباسی  ئیمپراتۆری  مەزهەبی  بووە،  ئیسالمی  دەوڵەتی 

دەمی  لە  هەمانشت  لێی،  بووە  بەشیك  هندی  نیمچەكیشوەری 

ئیمپراتۆری مەغۆلی و لەگەڵیشیدا عوسامنی بەردەوام بووە، كاتێكیش 

بەریتانییەكان نیمچەكیشوەری هندییان گرت، ئەم قوتابخانەیە دڕكێك 

بوو لەبەردەم ئیمپریالیزمی بەریتانیدا و بووەهۆی ئەو قوتابخانەیەی 

كە  هندی،  دیوبەندی  شاری  لەسەرناوی  نارسابوو،  »دیوبەندی«  بە 
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بەڵكو  پاكستان،  و  بۆ هندستان  نەك هەر  گەورەی  زانای  ئەو شارە 

قوتابخانە  تۆوی  بۆتە  و  پێگەیاندوە  ناوچەكەش  و  ئەفغانستان  بۆ 

دیوبەندییەكان لە سەرتاپای نیمچەكیشوەری هندی.

ئیمپریالیزمی بەریتانی دركی بەوەكرد، كە ئەم قوتابخانە فكرییە 

بەڵكو  بێدەنگبێت،  لێی  و  تەماشایبكات  هاوپەیامن  وەك  ناكرێت 

لەڕاستیدا دوژمنی راستەقینەیەتی، دەستیكرد بە دروستكردنی كیانی 

مەزهەبی بۆ بەكارهێنانی لەبەرژەوەندیی خۆی، ئەوەبوو هەستا بە 

گروپێكی  دامەزراندنی  بۆ  بریلەوی«  رەزا  »ئەحمەد  پشتگیریكردنی 

روبەڕوبوونەوەی  بۆ  »قادیانی«  گروپێكی  و  سۆفیگەری  بریلەویی 

بەشداریكردنی  »حەرامیی  دروشمی  كە  دیوبەندی،  حەنەفیی 

سەربازی موسوڵامنی هندی و پاكستانی لە ریزەكانی سوپای بەریتانی 

دژ بە خەالفەتی عوسامنی«، كە ئەمەش فەوزا و ئاژاوەیەكی گەورەی 

لە ریزەكانی سوپای بەریتانیدا دروستكرد، بەتایبەت كە هێزەكانیان 

بە شێوەیەكی بنەڕەتی پشتیبەستوە بە پێكهاتەی بینجابی موسوڵامن، 

سەربازانی  لە  بریتییە  بەنجابی  پێكهاتەی  1858ەوە  لەساڵی 

زیادكردنی  هیوای  بە  خۆی،  سنورەكانی  دەرەوەی  لە  بەریتانیی 

قوتابخانەی حەنەفی، بەریتانیا هەستا بە پاڵپشتیی »غواڵم ئەحمەد 

پەیامبەریی كرد و جیهادی راگرت،  بانگەشەی  قادیان«، كە ئەویش 

باڵوبۆتەوە  1954دا  لەساڵی  پاكستانی«،  »مونیر  نارساوی  راپۆرتێكی 

لە الپەڕەی 196دا باس لەوە دەكات: »... ئاهەنگگێڕانی قادیانییەكان 

بەسەر  یەكەمدا  جیهانی  جەنگی  لە  بەریتانییەكان  سەركەوتنی  بۆ 

شەپۆلێكی  بووەهۆی  بەغداد،  لە   1918 ساڵی  عوسامنییەكاندا 

بێزاربوون لە ناوەندی موسوڵامناندا، كە موسوڵامنەكان الی خۆیانەوە 

وەك بەكرێگیراوی بەریتانییەكان لییان دەڕوانن«)7(.

بەریلەوی  تیرەی  دامەزرێنەری  پشتیوانییەی  فتوا  ئەم  پێش 

تێیدا  كە  بەریتانییەكان،  بۆ  بەریلەوی«  رەزا  »ئەحمەد  سۆفیگەریی 

بەوپێیەی خەلیفە  نائیسالمی وەسفكردبوو،  بە  خەالفەتی عوسامنی 
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بەڵكو  نییە،  رێگەپێدراو  ریزەكانیدا  لە  شەڕكردن  نییە،  قوڕەیشی 

شەڕكردن لە ریزەكانی بەریتانیادا رێگەپێدراوە)8(.

كاتێك نیمچەكیشوەری هندی لە ساڵی 1947 دابەشكرا و پاكستان 

لەسەر  بوو،  دابەشكردنە  ئەم  دژی  دیوبەندی  قوتابخانەی  دامەزرا، 

ئەو بنەمایەی موسوڵامنان دەكاتە كەمینەیەك لەنێو هندستاندا، پاش 

سەرەڕای  نیمچەكیشوەرەكەدا،  لەكۆی  زۆرینەبوون  پێشرت  ئەوەی 

و  خەالفەت  رۆحی  بە  رەنگڕێژكراوە  كە  حەنەفی،  بیروباوەڕی 

یەكێتیی ئومەتی ئیسالمی، وەك گشتێكی تەواو دەیڕوانییە ناوچەكە و 

دابەشكردن و پەرتكردنی رەتدەكردەوە، ئەمەش گومانی دامەزراوەی 

و  رەگ  هێز،  بەهۆی  بەاڵم  وروژاند،  خۆیدا  ئاڕاستەی  بە  سەربازی 

پاكستانی  سوپای  مێژوییەكەی،  و  كۆمەاڵیەتی  نفوزە  ریشەی، 

پەنابردنەبەر  بە  مەگەر  حكومبكەن  ناتوانن  كە  بەوەكرد،  دركی 

قوتابخانەی حەنەفی نەیاری هیندۆس، كە هەمان ئەو شتەیە سوپای 

هندستان  تەماشای  مێژویی  و  تەقلیدی  دوژمنێكی  وەك  پاكستانی 

خان«  »ئەیوب  كتێبەكانی  نێگەتیڤەكانی  ئاماژە  سەرەڕای  دەكات. 

-خاوەنی یەكەم كودەتای سەربازی لە پاكستان- بەرامبەر زاناكان و 

مەولەوییەكان، بووەهۆی دروستكردنی »شیزۆفرینیا«یەكی سەربازی 

بەرامبەر قوتابخانەی حەنەفی، بەاڵم هاوپەیامنیی بێدەنگی هەردوال 

لەبەر پێویستییان بە یەكرت بەردەوامیی هەبوو.

ساڵی 1979 سۆڤیەت ئەفغانستانی داگیركرد و »ضیاء الحق«ی 

نزیككرد لە زانایان و بزوتنەوە ئیسالمییەكان، بۆ زیاتر تۆخكردنەوەی 

رۆڵی قوتابخانەی حەنەفی پاش ئەوەی بەریلەوی و قوتابخانەكانی 

بەسەریدا سەركەوتن، »ضیا ء« مزگەوتەكانی كردە بارەگای سەربازی 

خۆیان  نفوزیی  و  بوون  ئەوەی  لەگەڵ  بەڕێوەیدەبردن  و  خۆیان 

ئەفغانی  جیهادی  بەهێزكرد،  سەربازیدا  دامــەزراوەی  ناوەندی  لە 

لەگەڵ جیهانی  پەیوەندییەكانی  بەرزكردنەوەی مەودای  بووەمایەی 

لە  روانین  بە  سۆفیگەری،  قوتابخانەی  حسابی  لەسەر  عەرەبیدا 
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ئەمەشە  ئەفغانیدا، هەر  جیهادی  لە  بەشداریكردنی شوێنكەوتوانی 

وەك پیشەی خۆیان بەریلەوییەكان رەتیدەكەنەوە.

لەگەڵ گەیشتنە دەسەاڵتی تاڵیبان لە ساڵی 1996دا، یەكەم نسكۆ 

هاتەئاراوە  سوپادا  و  قوتابخانەی حەنەفی  نێوان  لەپەیوەندییەكانی 

و قوتابخانەی حەنەفی بە چاوێكی نزم و سوكایەتییەوە لە تاڵیبانی 

زەنگی  لێدانی  بووەهۆی  ئەمەش  هەر  ــی،  دەڕوان ئەفغانستانی 

مەترسی لە »راولبەندی- پایتەختی سەربازیی پاكستان« رەتكردنەوەی 

تاڵیبانی ئەفغانستان و رەتكردنەوە یان رێگریی قوتابخانەی حەنەفی 

دیوبەندی پاكستانی لە قایلكردنی دەرچووەكانیان لە سەركردایەتی 

پاكستان  مەرجەكانی  بۆ  رەزامەندبن  كە  ئەفغانستان،  تاڵیبانی 

بنالدن«،  »ئوسامە  رادەستكردنی  و  دورخستنەوە  لە  ئەمریكا  و 

11ی  روداوەكانی  لەگەڵ  نێوانیان،  كەلێنی  زیادبوونی  مایەی  بووە 

بووە  حەنەفی  قوتابخانەی  كاتێك  لوتكە،  گەیشتە  سێپتەمبەریشدا 

سەركردەكانی  كە  تاڵیبان،  بەرامبەر  بێدەنگبوو  و  تاڵیبان  الیەنگری 

پەیوەندییان لەگەڵ رابەری ئەوكاتی قاعیدە و ئوسامە بنالدن هەبوو، 

پوكانەوەی پەیوەندییەكان روی لە زیادبوون كرد، كە بەوە بەرگێك بۆ 

تاڵیبانی پاكستان، هێزە ئەمنییەكان بۆیان دەركەوت لەگەڵ هەموو 

بە  نهێنیبوو  هێڵێكی  پاكستانەوە  تاڵیبانی  الیەن  لە  بەئاماجگرتنیان 

زیادبوونی  ئەمەش  دیوبەندییەكان.  حەنەفییە  قوتابخانە  ئاڕاستەی 

فتوایەكی  هەر  بەرامبەر  قوتابخانەكە  شێخەكانی  رەتكردنەوەی 

تاڵیبان،  ئاینی دژ بەكردەوە خۆكوژییەكان و دژ بە جەنگاوەرەكانی 

بەاڵم قوتابخانەی حەنەفی نەیدەخواست تاڵەموی پەیوەندی نێوان 

لەنێوان حكومەت  نێوانگیریكرد  دواجار  بپچرێنێت،  و سوپا  معاویە 

گفتوگۆكان  نییە،  دڵنیا  وادیارە سوپا  بەاڵم  ئاشتەوایی،  بۆ  تاڵیباندا  و 

شكستیانهێنا، هەریەكە لە سەرۆكی قوتابخانەی حەقانی و سەرۆكی 

شكستەیان  ئەم  بەرپرسیارێتیی  الحق«،  »سمیع  نێوانگیریی  لیژنەی 

خستە ئەستۆی سوپا.
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شانبەشانی پاشەكشێی پەیوەندیی لەگەڵ قوتابخانەی دیوبەندیدا، 

لە  الواز  سەلەفیی  قوتابخانەی  لەنێویاندا  دیكە  قوتابخانەكانی 

پاكستان لەهەوڵدایە بۆ پڕكردنەوەی ئەو بۆشاییەی كە هاتۆتەئاراوە، 

بە  بوو  ناوەكەی  دواتر  كە  سوپا،  رویكردە  بژاردەیەك  زووبــەزوو 

»جامعة الدعوة« دوای ئەوەی لەسەرئاستی جیهانی قەدەغەكرا، كە 

تەنها ئامانجیان پێکانی هندییەكان بوو، هاوپەیامنێتییەكی لەمجۆرە 

خزمەتی هەردوال دەكات، سوپا خوازیاری بوونی چنگێكی بەهێزبوون 

لەبەرامبەر هندستان، بەاڵم بەرامبەر دەرەوەی خۆیان الوازبوون

كە  بەوەكرد،  دركی  سوپا  2011ەوە  سێپتەمبەری  11ی  دوای  لە 

چیرت ناتوانێت سایە شەرعییەكەی خۆی بهێڵێتەوە كە پشتیبەستبوو بە 

قوتابخانەی دیوبەندی، لە الیەن خۆرئاواوە وەك دوژمن تەماشادەكرا، 

هەردوو  نێوان  هاوپەیامنێتیی  میانەی  لە  دەركەوت  ئەڵتەرناتیڤێك 

بەگەڕخستنی  بەرەو  سوپا  »شیعیی«،  و  »بەریلەوی«  قوتابخانەی 

خواستەكانی  و  ئامانج  بەدیهێنانی  بۆ  رۆیشت  قوتابخانەیە  دوو  ئەم 

سەلەفی،  و  حەنەفی  قوتابخانەی  لە  دەستبەرداربوون  تەواو  بەبێ 

هەروەها لەبەرئەوەی پڕۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و ئاینی و ئابوری 

پڕۆسەیەكی ئاڵۆزە و پێویستیی بە دەیان و بگرە سەدان ساڵ هەیە، 

چەندین  روبــەڕوی  سەربازی  ــەزراوەی  دام خودی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئاستەنگ بۆتەوە، ئەگەر تەنانەت بتوانرێت باوەڕ بە سەرەوە بهێرنێت، 

كە مەبەست لە فەرماندەی لیواكانە و چەترێكی نوێ دروستبكرێت، 

بەاڵم بنكە و جەستەی سوپا بە هۆی نزیكی زیاتریان لە كۆمەڵگە و 

جێڕەوتە مێژویی و كۆمەاڵیەتییەكەی، ناتوانرێت باوەڕیان پێبهێندرێت.

ئەم جێڕەوتە مێژوییە گەلێك گرنگە بۆ تێگەیشنت لەوەی لەمڕۆدا 

ئەنجامی  لە  داهاتوش  رابــردوە،  دەرئەنجامی  ئێستا  دەگو زەرێت، 

ئێستاوە پێكدێت، هەر تێنەگەیشنت و ناڕونییەك سەبارەت بە ئێستا 

لەئارادا بێت، دەكرێت بە گەڕانەوە و تێگەیشنت لە رابردو روون و 

ئاشكرا ببێت.
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شیعەكان  موسوڵامنە  یەكخستنی  لە  رویدا  ئەوەی  پێدەچێت 

و  مانگرتن  لە  ئێران  بە  ســەر  شیعەی  رابـــەری  دەركەوتنی  و 

دروستكەرانی  الی  مەترسی  زەنگی  ئەلقادریدا،  ناڕەزایەتییەكانی 

هاوپەیامن  الیەنی  دوو  كە  ئاشكرایە  لێدابێت،  پاكستانی  بڕیاری 

مێژوییەوە  روی  لە  شەریف،  نەواز  البردنی  و  لەناڕەزایەتییەكان 

قوتابخانەی  لەالیەن  بوون  پشتپێبەسرتاو  پاڵپشتیلێكراو و هەم  هەم 

ئەمە  لەوە دەترسن  پاكستان  لە  بڕیار  دیوبەندییەوە. دروستكەرانی 

بۆسەر  بێت  هەڕەشە  كە  مەترسیدار،  تایفی  ملمالنێی  مایەی  ببێتە 

واڵت، ئەم ملمالنێیە مەترسییەكەی زیادیكرد بە وتارە شیعە ئاوازەكانی 

ئەلقادری بە وەسفكردنی شەڕەكەی بە شەڕی كەربەال و بەرەی نەواز 

)حوسەینی(،  بە  خۆشی  بەرەی  و  وەسفكرد  )یەزید(  بە  شەریفی 

مانگرەكان  لە  هەندێك  كە  خێڵەکییەكان،  دروشمە  ســەرەڕای 

لە  ئەلقادری  كە  وروژاندبوو،  دودڵییان  و  ترس  بەرزیانكردبۆوە، 

هەوڵدا بوو بۆ رەواندنەوەی ئەم ترسە بەوەی رەتیكردەوە، كە هیچ 

كونسوڵی  پەلەكردنی  بەاڵم  هەبێت،  خێڵەکی  ئامانجێكی  و  هەوڵ 

هەرێمی  وەزیرانی  سەرۆك  دیداری  بۆ  پیشاوەر  لە  ئێران  گشتیی 

هاوپەیامن  و  خان  عومران  بە  سەر  ختك«ی  برفیز  خواهـ  »بختون 

لەگەڵ ئەلقادریدا لە ناڕەزایەتییەكاندا، هەروەها داخوازی واڵتەكەی 

لە  هاریكاریی  بۆ  بەڕێوەیدەبات  خان  پارتەكەی  هەرێمەی  ئەو  بۆ 

بواری وزە و پەروەردە و رۆشنبیری، دودڵیی پاكستانی زیادیكرد لە 

ئەگەری بوونی پاڵپشتی راستەقینەی ئێران بۆ ناڕەزاییەكان.

ئاڕاستەی  بە  سەربازی  دامــەزراوەی  كە  پاكستان  لە  ئاشكرایە 

لە  رۆیتەرز  ئاژانسی  دەڕوات،  نوێ  قوتابخانەیەكی  بە  پشتبەسنت 

راپۆرتێكیدا سەبارەت بە پاڵپشتیی پێنج فەرماندەی لیوای پاكستانی 

لە  داخوازییان  و  ئەلقادری  جموجۆڵەكانی  بۆ  فەرماندە   11 لەكۆی 

سەركردەی سوپا )راهیل شەریف( بۆ زەرورەتی كودەتا بەسەر نەواز 

شەریفدا، كە ئەم داوایە لە الیەن راهیلەوە رەتكرایەوە. لەنێوان ئەو 
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كەسانەی داوای كودەتایان كردبوو، سەرۆكی هەواڵگریی سەربازیی 

)ژەنەراڵ ظهیر االسالم( هەبوو، كە بڕیار وایە ئەو و چوار لێپررساوی 

دیكە هەمویان لە ئۆكتۆبەری 2014 خانەنشینبكرێن)9(، دوابەدوای 

ئەم راپۆرتە لە پەیامێكی دیكەی پەیامنێری رۆژنامەی )زە نیوز( لە 

)بەرفیز  پەنجاب  پێشوی هەرێمی  لەندەنەوە رۆڵی گرنگی وەزیری 

ئەلقادری  هاندانی  لە  ئاشكراكرد  شەریفی  نەواز  ركابەری  ئیلهی(ی 

زەمینەیەكی  لەسەركارالدانی شەریف،  و  پاكستان  بۆ  گەڕانەوەی  بۆ 

ئامادە بۆ توڕەیی سوپا و هەواڵگریی بەرامبەری لەئارادابوو)10(.

پاساودانەوەی  بۆ  رۆیتەرز  هەواڵەكانی  دزەكردنی  پێدەچیت 

لە الیەن سەركردایەتی  ئەلقادری-خان بێت  پاڵپشتی جواڵنەوەكانی 

پاڵپشتییانە  ئەو  بەوپێیەی  لیواكانەوە،  فەرماندەی  زۆرینەی  و  سوپا 

لیواكانەوە بێت، كە لەماوەیەكی  لە الیەن كەمینەیەكی فەرماندەی 

)جاوید  جیابووەوە  كەسایەتی  وەك  خانەنشیندەكرێن،  نزیكدا 

بە سەرۆكایەتی عومران  )إنصاف(  پارتی  هاشمی( جێگری سەرۆكی 

خان ئاشكرایكرد، كە چەندین ئەفسەری گەورە لە سوپادا پاڵپشتیی 

جواڵنەوە ناڕەزایەتییەكانی ئەلقادری-عومران خان دەكەن دژ بە نەواز 

ناونیشانی دیار و بەرچاو بریتیبوو لەدابەشبوونێكی  شەریف، بەاڵم 

نەواز  و  ئەلقادری  بەرامبەر  سەربازیدا  ــەدامــەزراوەی  ل ئاشكرا 

شەریفیش لە بنەڕەتەوە سەر بە قوتابخانەی حەنەفیی دیوبەندییە.

هەتاوەكو ئێستا بزوتنەوەكەی ئەلقادری لە ناوەڕاست و باكوری 

پاكستانییەكانی  لە  پەنجابدا كەنارگیرە، سەرەڕای هەندێك  هەرێمی 

تاراوگە بەتایبەت لە ئەمریكا و كەنەدا، كە ئەلقادری خۆی لە كەنەدا 

نیشتەجێیە و هەڵگری رەگەزنامەی ئەو واڵتەیە، هێشتا بزوتنەوەكە 

روبەڕوی رەخنەیەكی بەرفراوان دەبێتەوە تەنانەت لە الیەن بریلەوییە 

رۆیشتنی  شانبەشان  لەگەڵ  رەوتیانگرتوە  كە  تەقلیدییەكانیشەوە، 

ئامۆژگارییەكانی  بە  كاركردن  و  پاكستان  گشتیی  سیاسیی  جێڕەوتی 

)ئەحمەد  كۆچكردو  بریلەویی  سیاسیی  قوتابخانەی  دامەزرێنەری 
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بە  لێیدەڕوانرێت  راستەقینە  هەڕەشەیەكی  وەك  نورانی(،  شاهـ 

پاكستانی،  ئاینیی  زۆرینەی  لەگەڵ  ملمالنێكانی  و  لیبڕالیزمەكەی 

هەربۆیە بەشۆڕشگێڕیكردنی تیرەی بەریلەویی كۆنزێرڤاتیڤ و دور 

لە كاروباری گشتی ئاسان نییە، قوتابخانەی بەریلەویی ئەوەی لەسەر 

هەژماردەكرێت، كە راوێژی نەكردوە لە پڕۆژە سیاسییە نوێیەكەیدا، 

بنەماڵە  شانۆیەی  ئەو  لەسەر  بوو  كتوپڕ  شتێكی  كە  بەتایبەت 

بنەماڵەكانی  وەك  قۆرخیانكردوە،  دێرینەكان  بەریلەوییە  سۆفیگەرە 

)شاهـ نورانی، پیر بقارە و هتد(.

دوپاتبكەینەوە،  مەنهەجی  خاڵێكی  لێرەدا  گرنگە  هەربۆیە 

گشتی  شێوەیەكی  بە  ئیسالمیی  باڵی  كە  لەوەی  بریتییە  ئەویش 

لەنێویشیدا پاكستان بارستەیەكی رەق و یەكپارچە نییە، چەندین باڵ 

هەن لەنێو رەوتی سەلەفیزمدا، بەهەمان شێوە لەنێو دێوبەندییەكان 

یەك  لە  كە  شیعەكان  لە  جگە  ئەمانە  هەموو  بەریلەوییەكاندا،  و 

جەستەدا كۆبونەتەوە و مەرجەعیەتێكی ئاینیی هاوبەش و سیاسیی 

جیهانی  دیكەی  واڵتانی  –بەهەمانشێوەی  ــات  دەب بەڕێوەیان 

ئیسالمیی- كە بریتیە لەئێران، هەربۆیە راست وەهایە كە گشتاندن 

نەكرێت بۆ دیاردەیەكی بەكۆمەڵ یان حزب یان كەسایەتییەك بەسەر 

ئەو رەوتەی ئینتیامی بۆی هەیە.

خۆرئاوا و ئەلقادری
هندی،  نیمچەدورگەی  لە  خۆی  سیاسەتەكانی  لە  ئەمریكا  ئیدارەی 

لە  بەریتانیا  كەڵەكەبووی  دەوڵەمەندی  ئەزمونی  بە  پشتدەبەستێت 

سەدە  دو  لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  كە  ناوچەیە،  ئەو  لەگەڵ  مامەڵەكردنی 

یان  دروستكردن  بە  هەستا  ماوەیەدا  لەو  بەریتانیا  فەرمانڕەواییكردوە، 

بەدەستهێنانی  بۆ  بەریلەوی«  پاڵپشتیكردنی هەردوو گروپی »قادیانی و 

شەرعیەتی كۆمەڵگە بۆ داگیركارییەكەی و روبەڕوبوونەوەی ئیمپراتۆریی 

عوسامنی، بە تایبەت كاتێك كەوتنە قۆناغی ملمالنێ و بەریەككەوتن و ترسی 
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جیابوونەوەی سەربازە موسوڵامنەكانی سوپای بەریتانیا لە نیمچەدورگەی 

هندی وەك وەاڵمدانەوەیەك بۆ بانگەوازی جیهاد، كە لە الیەن )سوڵتان 

بە  دژ  خەالفەتی  بزوتنەوەیەكی  ئەوەبوو  دەركــرا،  عەبدولحەمید(ەوە 

بەریتانیا دروستبوو، بەریتانیاش بە پاڵپشتیی گروپی بەریلەوی و قادیانی 

وەاڵمیدانەوە و فەتوایان دژ بە سوڵتانی عوسامنی دەركرد. 

بەریتانیا و خۆرئاوا بەشێوەیەكی گشتی لە دوژمنایەتیی قوتابخانەی 

دیوبەندی و سەلەفیی تێدەگەن بەرامبەر خۆرئاوا، هەربۆیە بەرەنگاریی 

بەرامبەری، هەروەها  ئیسامعیل(  و  )ئەحمەد  برای شەهید  هەردوو 

لە  هەر  سۆڤیەتەوە  الیەن  لە  ئەفغانستان  داگیركردنی  بەرەنگاریی 

الیەن ئەم دو قوتابخانەیە و دەرچووەكانییەوە بوو، كە هەر ئەوانیش 

گەرای دروستبوونی قاعیدە و تاڵیبانیان دانا. هەربۆیە خۆرئاواییەكان 

هەمیشە لە هەوڵدابوون بۆ گەڕان بەدوای بیروباوەڕێكدا كە ئاڕاستەی 

بكەن، بۆ منونە بە پاڵپشتیكردنی قوتابخانەی بەریلەویی ناوبراو شەڕی 

دەوڵەتی عوسامنییان دەكرد، ئەمەش لە الیەن سەركردەی بااڵی سوپای 

لەسەردرابوو،  رەزامەندیی  بیگ(ەوە  )ئەسلەم  پێشوەوە  پاكستانیی 

تاهیر  لە  سەرمایەگوزاریی  بڕیاریانداوە  كەنەدا  و  ئەمریكا  پێیوابوو 

ئەلقادریدا ئەنجامبدەن بە گواستنەوەی بۆ كەنەدا و هاندانی لەسەر 

دیوبەندیی  قوتابخانەیە:  دو  ئەو  هاوپەیامنێتیی  روبەڕوبوونەوەی 

هەوڵدابوو  لە  خۆیەوە  الی  ئەلقادرییش  سەلەفیزم،  و  حەنەفی 

پاكستانییە  بۆ  سەردانەكانی  بە  ئەجێندایە  ئەم  بەرزكردنەوەی  بۆ 

تاراوگەنشینەكانی ئەوروپا و لەگەڵیشیدا سەردانی ئێرانی دەكرد، هەموو 

ئەمانەش لەپێناو كۆكردنەوەی الیەنگر و شوێنكەوتو بۆ ئەم ئامانجە.

ئەمەش هاوكات بوو لەگەڵ دابەشكردنی كتێبەكەی )خطر الخوارج( 

بە هەزاران دانە، هەروەها سەردانی پاكستانیشی كرد كاتێك لە الیەن 

رێكخراوە ئەهلییە بیانییەكان و دامەزراوە هەواڵگرییە خۆرئاواییەكانەوە 

پاڵپشتیی لێدەكرا و هەستا بە دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ راگەیاندنی 

پاكستانی و هەردوو دەزگای ئەمنی و سیاسیی ئەو واڵتە)11(. 
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دەرئەنجام
مشتومڕ  كەسێتییەكی  وەك  ئەلقادری(،  )تاهیر  كە  نییە  ئاسان 

وروژێن تەنانەت لەنێوەندی خودی تایفەی بەریلەویی سۆفیگەریدا، 

سەلەفیی  و  دیوبەندی  قوتابخانەی  هــەردوو  بۆشایی  بتوانێت 

لە  لەناوچەكە ریشەیان داكوتاوە و بەهرەمەندبوون  پڕبكاتەوە، كە 

هەروەها  ئیسالمییەكان.  و  عەرەبی  واڵتە  و  دراوسێكان  پاڵپشتیی 

ئاسانیش نییە بۆ دامەزراوەی سەربازیی باو، كە لەسەر هێڵی بەریلەوی 

هندستان،  لەگەڵ  مێژویدان  دوژمنایەتییەكی  لە  هێشتا  و  راهاتون 

ئەویش دوژمنێكە پێویستیی بە سوتەمەنیی ئاینییە بۆ هەڵسوڕاندنی 

دەزگای سەربازی، كە ئەلقادری و قوتابخانەكەی دەستەوەستانن لەم 

بارەیەوە، بەاڵم پێدەچێت سوپا پێویستی بە قۆناغێكی هێوربوونەوە 

بێت لەگەڵ خۆرئاوادا، ئەوەش بە كەمكردنەوەی فشار لەسەریان و 

بەرزكردنەوەی كارتی قوتابخانەی سۆفیگەریی روبەڕوی قوتابخانەی 

دیوبەندیی حەنەفی و سەلەفیزمدا.

بۆتە  ئەفغانستان  تاڵیبانی  كە  پێیوایە،  سەربازی  دامــەزراوەی 

بەشێك لە دەسەاڵت و دەسەاڵتیش گشتی لە كابولە، دەبێتە قواڵیی 

لە  خۆرئاوا  كشانەوەی  دوای  قۆناغی  لە  پاكستان  جیۆسرتاتیژیی 

سەربازی  دامەزراوەی  لەوەی  نابێت  رێگر  ئەمە  بەاڵم  ئەفغانستان، 

یاری بە كارتی فشار بكات دژ بەم رەوتی فكری یان ئەو رەوتی فكری 

و گۆڕینی ئەسپەكان بە پێی قۆناغەكان.

نوسەر: )د. أحمد موفق زیدان(، به ڕێوه به ری ئۆفیسی جه زیره  له  پاکستان.

سەرچاوەی ئەم بابەتە: ناوەندی جەزیرە بۆ لێکۆڵینەوە.

http://studies.aljazeera.net/ar/repor :لینکی بابەتەکە

html.201492585432491569/09/ts/2014
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پەراوێز و سەرچاوەکان

سبتمرب/  01 تاريخ  للحركة،  اإللكرتوين  املوقع  منشور عىل  قادري،  بطاهر  1-1.تعريف 
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http://www.thenews.com.  :2014 سبتمرب/أيلول   09 الباكستانية  نيوز  ذي  صحيفة 

273287-Catastrophic-Chenab-floods-Pakistans--pk/Todays-News-2

economy-may-suffer-$15-billion-loss

-3 مقابلة مع صحيفة الوول سرتيت جورنال وأعادت صحيفة ذي نيشن نرشها بتاريخ 

http://nation.com.pk/national/12-Sep-2014/my-  :2102 سبتمرب/أيلول   02

goal-is-to-replace-madrassas-with-secular-schools

http:// :2102 4 أسلم بيغ: مأزق األمن الباكستاين، صحيفة ذي نيشن، 02 سبتمرب/أيلول-

nation.com.pk/columns/12-Sep-2014/pakistan-s-security-dilemma

 Wafaqul Madaris vows to resist،  2014-9-15: پاکستانیی:  دونی  -5رۆژنامه ی 

‘conspiracies’ http://www.dawn.com/news/1132061/wafaqul-madaris-

vows-to-resist-conspiracies

 02 بتاريخ  الصادرة  نيشن  ذي  صحيفة  الطويلة«  مسريتنا  »سياسات  بيغ:  -6أسلم 

http://www.nation.com.pk/columns/12-Aug-2014/  :2102 أغسطس/آب 

long-march-politics

-7 اشتياق أحمد: حركة الخالفة واالمتنان الرتيك، الدييل تاميز الباكستانية، 05 أغسطس/

http://www.dailytimes.com.pk/opinion/19-Aug-2014/the-  :2014 آب 

khilafat-movement-and-turkish-gratitude

-8سه رچاوه ی پێشو.

9- :Mehreen Zahra-Malik,Army chief holds off generals seeking Pakistan 

PM›s ouster,Reuters,Sep 5, 2014

pakistan-crisis-army- /05 /09 /http://in.reuters.com/article/2014

idINKBN0H015K20140905

-10 مرتىض عيل شاه، من دفع الدكتور القادري إىل هذه الفوىض؟ ذي نيوز الباكستانية ، 

271584--http://www.thenews.com.pk/Todays-News-2 :2102 1 سبتمرب/أيلول

Who-pushed-Dr-Qadri-into-this-mess

-11أسلم بيغ: انتصار الدميقراطية. صحيفة ذي نيشن الباكستانية الصادرة، 5 سبتمرب/

أيلول 2014:

http://www.nation.com.pk/columns/05-Sep-2014/triumph-of-

democracy
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6
)ISI(دەزگایهەواڵگرییپاكستان

دەزگای هەواڵگری پاكستان لقی سەرەكی و بەهێزترن دەسەاڵتی 

نێو سێ ئاژانسە ئەمنییە سەرەكییەكەی ئەو واڵتەیە. دەزگاكە بەرپرسە لە 

كۆكردنەوە، لێكدانەوە، پۆلێنكردن و ئەرشیفكردنی زانیارییە هەواڵگرییە 

ئەمە سەرەڕای دروستكردنی هاوئاهەنگی  ناوخۆیی و دەرەكییەكان، 

لەنێوان سێ ئاژانسە سەرەكییەكەی پاكستان و لقە تایبەمتەندەكانیان.

رێپێگرتن،  )گوێلێگرتن،  رێگەی  لە  پاكستان  هەواڵگری  دەزگای 

بەدواداچون، چاودێریكردنی پەیوەندییەكان، هەڵمەتەكان لەگەڵ ئەركی 

كۆكردنەوەی زانیارییەكان لە كاتی جەنگدا( زانیارییە هەواڵگرییەكان 

كۆدەكاتەوە. سەرەڕای كۆكردنەوەی زانیارییەكان، دەزگاكە بەرپرسە لە 

پاكستان و  ئەتۆمی  پڕۆگرامی  ئاسایشی  پێكهاتەكان و  مەشقپێكردنی 

ئاسایشی كەسێتییە گرنگەكان. هەروەها دەزگای هەواڵگریی پاكستان 

هێزێكی شاراوەیە، كە بوونێكی هەمیشەیی هەیە لەپشت چاالكییە 

سیاسییەكانی واڵت و كارلێكە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكانی پەیوەست 

دەوڵەتێكە  پاكستان  هەواڵگریی  دەوترێت  تەنانەت  پاكستانەوە.  بە 

لەناو دەوڵەتێكدا.
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دەزگای هەواڵگری پاكستانی، ئەزمونێكی مێژویی
لەساڵی  بەریتانیا  لە  خۆی  سەربەخۆیی  بەدەستهێنانی  دوای 

1974دا، دەزگای هەواڵگری پاكستان لەژێر چەند ناوێكدا دامەزرا:

.)Intelligence Bnreau(- )IB( دەزگای هەواڵگریی-

.)Military Intelligence(- )MI( هەواڵگریی سەربازی-

جەنگی  لەمیانەی   )MI( سەربازی  هەواڵگریی  ئاستی  الوازیی 

بووەهۆی  هەڵگیرسا،  1947دا  ساڵی  لە  كە  پاكستان-هندستاندا، 

نێوانەییە  خزمەتە  هەواڵگریی  بەڕێوەبەرایەتی  دروستكردنی 

ئەم  فەرمانێكی  بەپێی  1948دا.  ساڵی  لە   )ISI( هاوبەشەكان 

بەڕێوەبەرایەتییە ئەفسەران لە هەر سێ لقە سەربازییە سەرەكییەكە 

بۆ  راسپێردران  ئاسامنییەكان(  دەریاییەكان،  وشكانییەكان،  )هێزە 

بەڕێوەبەرایەتییەكە  تایبەمتەندێتیی  بواری  بەوپێیەی  كۆكردنەوەیان. 

ئامادەسازی  زانیارییەكان،  لێكدانەوەی  و  كۆكردنەوە  لە:  بریتییە 

هێنانەدی هەڵوێستی هەواڵگریی دەرەكی و ناوخۆیی پەیوەست بە 

كاروباری سەربازی و ناسەربازی.

كشمیر  هەرێمی  لەسەر  بەڕێوەبەرایەتییەكە  چاالكییەكانی 

بەاڵم  چڕكرابۆوە،  پاكستان  خــۆرئــاوای  باكوری  پارێزگاكانی  و 

بازنەی  خان(دا،  )ئەیوب  پاكستان  سەرۆكی  فەرمانڕەوایی  لەماوەی 

تایبەمتەندییەكانی بەڕێوەبەرایەتییەكە فراوانكرا و جەختكردنەوەشیان 

بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  لەبەرچاوگرتنی  بنەمای  لەسەر  زیاتر 

پاكستان بوو، لەگەڵ چاودێریكردنی ئۆپۆزسیۆنی سیاسی و پاراستنی 

رۆڵە سەربازییەكەی سوپای پاكستان.

لە ساڵی 1966دا و دوای شكستی هەواڵگریی لەجەنگی پاكستان-

هندستاندا، كە لە ساڵی 1948دا هەڵگیرسا، دوبارە بەڕێوەبەرایەتی 

لە  و  ئەوە  دوای  پاشان  بۆكرا،  رێكخستنەوەی  پاكستان  هەواڵگریی 

ساڵی 1969دا نوێكردنەوە و گەشەپێدان و بەرەوپێشربدنی زیاتر لەو 

بەڕێوەبەرایەتییەدا ئەنجامدرا.
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لەسەردەمی فەرمانڕەوایەتی رژێمی )زولفەقار بۆتۆ(دا، دەزگای 
لە  بوو  یەكێك  كە  لەدەستدا،  خۆی  گرنگیی  پاكستانی  هەواڵگریی 
رەخنەگر و دوژمنە هەرە سەرەسەختەكانی رۆڵی دەزگای هەواڵگریی 
دەركەوتن  لە ساڵی 1970دا  دژایەتییانەش  و  رەخنە  ئەم  پاكستانی، 
لێكەوتەوە،  پاكستانییەكانی  نێوان  زیاتری  ملمالنێی  و  ناكۆكی  و 
جیابوونەوەی  هۆكاری  لە  بوو  بەشێك  ناكۆكییانە  ئەم  سەرئەنجامی 
دەوڵەتێكی  چوارچێوەی  لە  جێگیربوونی  و  خۆرهەاڵت  پاكستانی 

سەربەخۆدا، كە لە ئێستادا بە )بەنگالدیش( ناودەبرێت.

دامەزراندنی  ئەوەی  پاش  1977دا  ساڵی  لە  و  دیكە  جارێكی 

پاكستان ژەنڕاڵ )ضیاءالحق(، دەزگاكە گرنگیی  رژێمەكەی سەرۆكی 

و  فراوانرتكرا  دەزگاكە  ئەركەكانی  هاوكات  گــەڕایــەوە،  بۆ  خۆی 

پاشرتیش  كۆمۆنیستەكان،  بزوتنەوە  لەچاودێریی  لێپررساو  بووە 

و  چاودێری  لە  بەرپرس  بووە  و  فراوانكرا  زیاتر  مەودایەكی  بە 

تێبینیكردنی جواڵنەوە و رێكخراوە شیعییەكان لەناوچەكەدا، ئەمەش 

پاش هەڵگیرسانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران.

داگیركردنی  لەماوەی  بیست،  ســەدەی  هەشتاكانی  دەیــەی 

دەزگــای  ئەركەكانی  سۆڤێتەوە،  یەكێتی  الیــەن  لە  ئەفغانستان 

هۆی  بــە  ئـــەوەش  زیــادیــانــكــرد،  گەلێك  پاكستان  هەواڵگریی 

هاوپەیامنێتیی پاكستان-ئەمریكاوە، كە جارێكی دیكە رووی لە گەشە 

سرتاتیژیی  هاوبەشییەكی  بەجۆرێك  ناوچەكە،  بۆ  گەڕایەوە  و  كرد 

ئاژانسی  و   )ISI( پاكستانی  هەواڵگری  دەزگای  لەنێوان  هاتەئاراوە 

هەواڵگریی  دەزگای  ئیدی   ،)CIA( ئەمریكی  ناوەندیی  هەواڵگریی 

كردە  جیبەجێكردنی  لە  دەبینی   )Proxy( وەكیلێكی  رۆڵی  پاكستان 

هەواڵگری  ئاژانسی  جێگەی  لە  و  بەرژەوەندی  لە  هەواڵگرییەكاندا 

ئاسیای  كۆمارەكانی  ئێران،  پاكستان،  لەناو  ئەمریكی  ناوەندی 

ناوەڕاستی سەر بە یەكێتیی سۆڤێتی ئەوكات، هەروەها هندستان، كە 

هاوپەیامنی یەكێتیی سۆڤێت بوو.
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دەزگای هەواڵگریی پاكستان، پەیكەری رێكخراوەیی
ئیسالم  دەكەوێتە  دەزگاكە  سەرۆكایەتی  نوسینەگەی  لەئێستادا 

بەڕێوەبەری  دەوترێت  دەزگاكەش  سەرۆكی  بە  پایتەختەوە،  ئابادی 

گشتی، كە مەرجە پلەی ژەنڕاڵی هەبێت لە سوپای پاكستانیدا.

لەژێر سەرپەرشتیی  كە  هەیە،  گشتی سێ جێگری  بەڕێوەبەری 

راستەوخۆی سەرۆكدا كاردەكەن، بەوپێیەی بەرپرسن لە سێ بواری 

لێكجیاواز: بواری سیاسی، بواری دەرەكی، بواری گشتی.

پۆلیس،  هێزەكانی  لە  پێكدێن  دەزگاكە  بنەڕەتییەكانی  پێكهاتە 

یەكە نیمچە سەربازییەكان، ئەمە جگە لە چەند یەكەیەكی تایبەمتەند، 

كە لە سوپای پاكستانی و هێزە تایبەتەكان پێكدەهێرنێن.

كە  پێكدێت،  بەش  حەوت  لە  پاكستانی  هەواڵگریی  دەزگای 

بریتین لە:

و  دروستكردن  بە  هەڵدەستێت   :)JIX( هاوبەش  1.هەواڵگریی 

لقەكان  و  بەشەكان  لەنێوان  هەماهەنگی  و  پەیوەندی  رێكخستنی 

و بازنەكان.

2.دەزگای هەواڵگریی هاوبەش )JIB(: گەورەترین بەشی دەزگای 

بەهێزترین  و  بەدەسەاڵترتین  لەوەش  جگە  پاكستانییە،  هەواڵگریی 

بەشە لە چاالكییەكانی دەزگاكەدا، ئەم بەشەش سێ لقی هەیە: لقی 

نەهێشتنی  ئۆپراسیۆنەكانی  لقی  هندستان،  لە  تایبەتییەكان  كردە 

تیرۆر، لقی پاراستنی كەسێتییەكان.

لە  ــك  زۆرێ  :)JCIB( هاوبەش  دژی  هەواڵگریی  ــای  3.دەزگـ

بەشە  ئەم  كاردەكەن،  دەزگایەدا  لەم  پاكستانییەكان  دیبلۆماتكارە 

گرنگیدەدات بە كۆكردنەوەی زانیارییە هەواڵگرییەكان سەبارەت بە: 

واڵتانی  ئەفغانستان،  چین،  ئاسیا،  باشوری  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی 

ئاسیای ناوەڕاست، ئەمریكای التین، ئەوروپا، هەروەها دەوترێت كە 

چاالكییەكانی ئەم بەشە ئەفریقیاشی گرتۆتەوە. زۆرێك لە بەڵگەكان 

ئاژانسی  پسپۆڕانی  لەالیەن  بەشە  ئەم  دەكەنەوە،  لەوە  جەخت 
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پاشان  و  دروستكراوە   )CIA( ئەمریكاوە  ناوەندیی  هەواڵگریی 

بەرپرس  ئیدارەی  دووەمی  ڤێرژنی  ببێتە  بۆئەوەی  نوێكراوەتەوە، 

ناوەندیی  هەواڵگریی  ئاژانسی  لە  دژ  هەواڵگریی  چاالكییەكانی  لە 

ئەمریكا.

بەرپرسە  بەشە  ئەم   :)JIN( باكور  هاوبەشی  4.هەواڵگریی 

هندستان  لەنێوان  لەسەر  ناكۆكی  كشمیری  و  )جامۆ  ناوچەی  لە 

چاودێریی  بەرپرسیارێتیی  ژێر  دەكەوێتە  هەروەها  پاكستاندا(،  و 

و  سیاسیی  بزوتنەوە  و  هندییەكان  چەكدارە  هێزە  جموجوڵی 

چەكدارییەكانی ناو ناوچەی )جامۆ و كشمیر(.

5.هەواڵگریی هاوبەشی هەمەچەشن )JIM(: ئەم بەشە بەرپرسە 

لە ئەركی سیخوڕیی و دزەكردنی نهێنی و چاودێریی و تێبینیكردن لە 

كاتەكانی جەنگدا.

6.دەزگای هەواڵگریی هاوبەشی هێامكان )JSIB(: دابەشدەبێتە 

سەر سێ لق و كارەكەیان تایبەتە بە بواری بەرپێگرتنی نامە و پەیامە 

تەلدار و بێتەلەكان، هەروەها لە ئەركەكانی دیكەشی: ئاشكراكردنی 

بەكرێگیراوەكانی دوژمن، پڕۆسەی ئاشكراكردنی ئەلكرتۆنیی السلكی 

و وێنەگرتن، ئاسایشی پەیوەندییەكان و هێامكان.

كارە  لە  بەرپرسە  بەشە  ئەم  هاوبەش:  تەكنیكیی  7.هەواڵگریی 

ئەندازیاری و هونەرییەكان و هاوشێوەكانیان.

دیارترین پڕۆسەكانی دەزگای هەواڵگریی پاكستانی:

لە  ئەمەش  هندستاندا،  لەنێو  شاراوە  جەنگی  -هەڵگیرساندنی 

و  ئیتنیكی  ملمالنێی  چەندین  جێبەجێكردنی  و  پالندانان  رێگەی 

تائیفی لەنێو شار و ناوچە هیندییەكاندا.

لە رێگەی  ئەفغانستاندا،  لەنێو  -هەڵگیرساندنی جەنگی شاراوە 

بوونی  بەرهەڵستكارەكانی  ئیسالمییە  بزوتنەوە  پاڵپشتیكردنی 

سەربازیی سۆڤێت و حكومەتە چەپگەراكانی ئەوكات.

-هەڵگیرساندنی جەنگی شاراوە لەنێو چیندا: ئەوەش لە رێگەی 
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لە  )ئایگۆر(  جوداییخوازەكانی  موسوڵامنە  بزوتنەوە  پشتگیریكردنی 

ناوچەی »سینكیانگ«ی ئەوپەڕی خۆرئاوای چین.

-هەڵگیرساندنی جەنگی شاراوە لەنێو یەكێتیی سۆڤێتی پێشودا: 

چاالكەكانی  جوداخوازە  بزوتنەوە  پاڵپشتیكردنی  رێگەی  لە  ئەوەش 

ئۆزبەكستان،  كازاخستان،  لە  هەریەكە  ناوەڕاست،  ئاسیای  ناوچەی 

قیرغیزستان و توركامنستان.

-سیخوڕیكردن بەسەر نێردراوە دیبلۆماسییە بیانییەكانی ناو پاكستان.

-چوونەناو  گەورەترین هاوبەشیی هەواڵگرییەوە لەگەڵ ئاژانسی 

هەواڵگریی ناوەندیی ئەمریكا )CIA( و ئاژانسی ئاسایشی نەتەوەیی 

ئەمریكا )NSA( و پنتاگۆن )وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا(.

جۆری،  هەواڵگریی  ئۆپراسیۆنی  چەندین  -جێبەجێكردنی 

ئەمریكا  هەواڵگریی  دەزگــای  لەگەڵ  هاوبەشی  بە  زۆربەیان  كە 

پارە،  سپیكردنەوەی  چەك،  بەقاچاغربدنی  تۆڕەكانی  وەك:  بووە، 

ئەتۆمییە  كەرەستە  هۆشبەرەكان،  مادە  بەقاچاغربدنی  پڕۆسەكانی 

قەدەغەكراوەكان.

زیندوەكانی  بــوارە  و  بازنە  پاكستانی:  هەواڵگریی  ــای  دەزگ

كاركردنی

پاكستانی،  هەواڵگریی  ــای  دەزگ ئێستای  سەرەكیی  هەوڵی 

ئاژانسی  سەرەكییەكانی  هەوڵە  لە  گــەورە  بڕێكی  بە  پەیوەستە 

نیشتیامنی  ئاسایشی  ئاژانسی  و  ئەمریكا  ناوەندیی  هەواڵگریی 

چەند  لەم  كۆششانە  و  هەوڵ  ئەم  ئاڕاستەكانی  دەكرێت  ئەمریكا، 

خاڵەدا كۆبكەینەوە:

-ئاڕاستەی باكور: دەزگای هەواڵگریی پاكستان كاردەكات لەسەر 

تیرۆر،  دژە  پشتگیری هەوڵەكانی جەنگی  و  بەهێزكردن  و  پاڵپشتی 

ئەم  ئەنجامیدەدەن،  ئەفغانستان  لە  ناتۆ  هێزەكانی  و  ئەمریكا  كە 

دەزگایە توانیویەتی چەندین زانیاریی لەسەر ئەفغانستان و بزوتنەوە 

ئیسالمییەكانی ئەفغانستان و ئاسیای ناوەڕاست پێشكەشبكات، بەڵكو 



99

وەزیرستانی  هۆزەكانی  لەناوچەی  هاتۆتەناوەوە  پاكستان  خودی 

توانیویەتی  دەزگایە  ئەم  هەروەها  بلوچستان،  و  باشور  و  باكور 

پاكستان- سنوری  ناوچەكانی  لە  عەرەبی  شەڕكەری   700 نزیكەی 

ئاژانسی  وێستگەی  لێپررساوی  رادەستی  و  بگرێت  ئەفغانستان 

هەواڵگریی ناوەندیی ئەمریكایان بكات، كە ئەوانیش هەڵدەسنت بە 

گواستنەوەیان بۆ گرتوخانە نهێنییەكانی بنكەی »سیلییە« لە قەتەر و 

گەلێك گرتوخانە و ناوەندی لێپرسینەوەی دیكە، كە لە الیەن دەزگا 

ناوەندیی  هەواڵگریی  ئاژانسی  هاوپەیامنەكانی  عەرەبییە  ئەمنییە 

میرس  هەواڵگریی  دیارترینیان:  لە  سەرپەرشتیدەكرێت،  ئەمریكاوە 

بۆ  رەوانەدەكرێن  دواتر  دەستگیركراوانە  ئەم  پاشان  ئــەردەن،  و 

بەندینخانەی گوانتانامۆ و بەندینخانە نهێنییەكانی سەر بە هەواڵگری 

ئەمریكا لە واڵتانی رۆژهەاڵتی ئەوروپا، وەك: بوڵگاریا، پۆڵەندا، چیك 

ئابڕوچونەكانی  ئاشكرابوونی  بوونەهۆی  ئەمانە  هەموو  كە  هتد.  و 

زیندانییە  گواستنەوەی  پڕۆسەكانی  و  نهێنییەكان  بەندینخانە 

بازرگانییەكان  فڕۆكەوانییە  كۆمپانیا  لە  هەندێك  كە  نهێنییەكان، 

ئەمریكاوە  ناوەندیی  ئاژانسی هەواڵگریی  بەرژەوەندیی  بۆ  تایبەت 

ئەنجامدراون.

-ئاڕاستە باشور و باشوری خۆرهەاڵت: هەواڵگریی پاكستانی لە 

گشت واڵتانی باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا بە هاوكاری لەگەڵ ئاژانسی 

هەواڵگریی ئەمریكیدا كاردەكات، بەتایبەت كە ئەندامانی هەواڵگریی 

هەواڵگرییەكانی  ئەندامانی  لە  بەتواناترن  زیاتر  زۆر  پاكستانی 

واڵتە  چوونەنێو  لە  ژاپۆن  و  باشور  كۆریای  و  نیوزلەندا  و  ئوسرتالیا 

چەكدارەكانی باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیاوە وەك ئەندۆنیسیا، مالیزیا، 

برۆنای، بەنگالدیش. هەواڵگریی پاكستانی رۆڵێكی گرنگی بینیوە لە 

وەك  هەیە،  بوونیان  لەوێ  ئیسالمییانەی  بزوتنەوە  بەو  كۆتاییهێنان 

رێكخستنی »ئەبو سەیاف ئیسالمی« و گەلێكی دیكە.

پشتگیریكردنی  بە  پاكستان هەڵدەستێت  هەروەها هەواڵگریی 
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دراوسێی  هندستانی  پەنجابی  هەرێمی  لە  سیخەكان  مانگرتنی 

پاكستان و شەڕی ناوخۆی رسیالنكا لەنێوان سەنهالەكان )بوزییەكان، 

بەرهەڵستكارەكانی  )هندۆسەكانی  تامیلەكان  حكومن(،  لەسەر  كە 

رژێم(.

لەگەڵ  هاوكار  هەواڵگریی  دەزگــای  خۆرهەاڵت:  -ئاڕاستەی 

پشتگیریكردنی  بە  هەستاوە  ئەمریكادا  هەواڵگریی  ئاژانسی 

یاخیبووەكانی »ئایگۆری ئیسالمی«، كە لەنێو هەرێمی »سبكیانگ«ی 

چیندا كار و چاالكییەكانی ئەنجامدەدات، ئەم پشتگیرییەش لەپێناو 

ئیسالمیی  دەوڵەتێكی  دروستكردنی  و  هەرێمەكە  جیاكردنەوەی 

سەربەخۆ لە خۆرئاوای چین.

جەنگی  لەماوەی  وردەوردە  ئاڕاستەیە  ئەم  خۆرئاوا:  ئاڕاستەی 

سێپتەمبەرەوە  11ی  هێرشەكانی  لەدوای  كە  تیرۆر،  بە  دژ  ئەمریكا 

گرنگییپێدانی  ناوچەی  پەیداكردوە،  تایبەتی  گرنگیی  دەستیپێكردوە، 

لە  بازنەیەكی فراوان و زیندوە، كە هەریەكە  پاكستانی  هەواڵگریی 

باكوری  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  عەرەبی،  كەنداوی  واڵتانی  ئێران، 

ئەفریقیا و كیشوەری ئەفریقیا دەگرێتەوە.

بواری گرنگیپێدانی هەواڵگریی پاكستان جەختدەكاتەوە لەسەر 

بەاڵم  ناوچەیە،  بەم  تایبەت  هەواڵگریی  زانیاریی  كۆكردنەوەی 

لەو  پاكستانییانەی  رەگەزە  ئەو  رێگەی  لە  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی 

ناوچانەدا باڵوبوونەتەوە، بەتایبەت لە كەنداو، كە بوونێكی پاكستانیی 

چڕی لێیە، یان ئەوەتا بە رێگەیەكی ناڕاستەوخۆ و لە رێگەی راپۆرتی 

نێردراوە دیبلۆماسییە پاكستانییەكانەوە بێت، كە تێبینیی ئەو ناوچەیە 

الیەن  لە  عەرەبانەی  دەستگیركراوە  ئەو  رێگەی  لە  یان  دەكــەن، 

هەواڵگریی پاكستانییەوە لێپرسینەوەیان لەگەڵدا دەكرێت.

لەگەڵ  هاریكاریی  بە  پاكستانی  هەواڵگریی  ئێستادا  لە 

هەواڵگریی ئەمریكیدا هەوڵ بۆ هەڵگیرساندنی جەنگێكی نهێنی دژ 

بە ئێران دەدات، ئەوەش لە رێگەی بەكارهێنانی بزوتنەوە سوننییە 
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بەرهەڵستكارەكانی هەرێمی بلوچستانی خۆرهەاڵت و پاڵپێوەنانیان 

بۆ جێبەجێكردنی كردەی چەكداریی لەناو ئێراندا، ئەوەش لە رێگەی 

رۆیشنت لە »بلوچستانی خۆرهەاڵت«وە لە پاكستان و دزەكردنە نێو 

لە  كردەیە  ئەم  هاوكێشەكانی  ئێران،  لە  خۆرئاوا«وە  »بلوجستانی 

ماوەكانی دواییدا رویان لە زیادبوون كردوە.

زانیارییەكی  توانیویەتی  پاكستان  هەواڵگریی  كە  دەوترێت 

لە  ئێران  ناوخۆیی  بارودۆخی  و  دامەزراوە  لەسەر  كۆبكاتەوە  زۆر 

لە  ئێستادا  لە  زانیارییەكن  و  داتا  ئەمانەش  كە  رابردودا،  ماوەكانی 

بەردەستی ئەمریكادا بوونیان هەیە.

هاوپەیامنێتی  و  بەهێز  پەیوەندییەكی  ــەرەڕای  س گشتی،  بە 

سرتاتیژیی نێوان دەزگای هەواڵگریی پاكستان و ئاژانسی هەواڵگریی 

ناوەندیی ئەمریكی و ئاژانسی ئاسایشی نەتەوەیی ئەمریكا و پنتاگۆندا، 

هەواڵگریی  دەزگای  راستگۆیی  لەسەر  هەیە  گومان  چەندین  بەاڵم 

چەندین  ئاشكرابوونی  بەهۆی  ئەوەش  هاوبەشییەدا،  لەم  پاكستانی 

بەڵگە لەسەر بوونی بەستەر و پەیوەندی، كە جەخت لەوە دەكەنەوە 

دەزگای هەواڵگریی پاكستانی لەماوەی ئۆپراسیۆنە نهێنییەكانیدا لەگەڵ 

هەواڵگریی ئەمریكادا، پەیوەستبووە بە پڕۆسەی دیكەی نهێنی تایبەت 

بەخۆی، كە پێدەچێت گرنگرتینیان ئەمانە بن:

ئەتۆمیی  پڕۆگرامی  بە  سەبارەت  نهێنی  هاوكاریی  -پێشكەشكردنی 

ئێران.

-ئەنجامدانی وتووێژ و پەیوەندیی نهێنی زیاتر بە سەرانی رێكخراوە 

تیرۆریستییەكانەوە )وەك رێكخراوی قاعیدە(.

و  چەك  بەقاچاغربدنی  پڕۆسەكانی  لە  ئەندامەكانی  -تێهەڵچوونی 

گەیاندنی زانیاری بۆ بزوتنەوەی تاڵیبان و رێكخراوی قاعیدە.

لەناو  پارە  گواستنەوەی  پڕۆسەكانی  لە  ئەندامەكانی  -تێهەڵچوونی 

ئەمریكا بۆ ئەندامانی قاعیدە.

هەتاوەكو ئێستا هیچ راڤە و شیكردنەوەیەك نەكراوە بۆ پەیوەندی 
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پاكستانی  هەواڵگریی  دەزگــای  لەمڕۆدا  كە  جیاكارەكان،  بەستەرە  و 

ئەنجامیدەدات، ئایا بە ئاماژە و داواكاریی ئەمریكا بووە لەپێناو جواڵندنی 

روداوەكان و واقیعەكە بە ئاڕاستەیەكی دیاریكراودا؟ یاخود پڕۆسەیەكی 

دەستهێنانی  بە  و  خۆمنایشکردن  ئامانجی  بە  بووە  پاكستانی  نهێنیی 

هەندێك دەستكەوتی تاكتیكی كاتی الی هاوبەشە ئەمریكییەكان.

سەرچاوەی ئەم بابەتە:

/http://defense-arab.com/vb/threads/61677
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7
رێككەوتننامەئەتۆمییەبەئەنجام

نەگەیشتوەكەیپاكستان

لەم دواییانەدا بە ئاشكرا دیاربوو، ویالیەتە یەكگرتوەكان لەگەڵ 

گرێبەستێك  لەسەر  دەدات  دانوستان  ئەنجامدانی  هەوڵی  پاكستاندا 

گەشەكردنێكی  كە  ئەتۆمییەكەی،  پرۆگرامە  كۆتوبەندكردنی  بۆ 

خێرای بەخۆوەبینیوە. ئەمە وەك هەواڵێكی تازە لێیدەڕوانرێت: هەر 

هەنگاوێك بە ئاڕاستەی رێگریی لە باڵوبوونەوەی ئەتۆمی هەنگاوێكی 

پۆزەتیڤە، بەاڵم ئەوەی جێگەی داخە ئەم هەواڵنە لەم دۆخەی ئێمەدا 

بەر لە كۆمەڵە ئاستەنگێكی بێمەبەستی فرە مەترسیین.

دەستیپێكرد،  2015دا  ئۆكتۆبەری  مانگی  لە  تەواوی  بە  كارەكە 

كاتێك دەزگا راگەیاندنەكانی ئەمریكا راپۆرتێكیان باڵوكردەوە دەربارەی 

یەكەم،  راستەقینەی گەیشتنە رێككەوتن.  لە كۆتایی  نزیكبوونەوەی 

»دەیڤد ئەگناتیۆس« لە واشنتۆن پۆست، لەسەر بنەمای گفتوگۆكان 

لەگەڵ هەندێك لە گەورە لێپررساوانی ئەمریكیدا باس لەوە دەكات، 

كە هەردوال بەشێوەیەكی كرداری گەیشتونەتە رێككەوتن سەبارەت 
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پەیڕەویانبكات  پاكستان  لەسەر  پێویستە  هەنگاو،  لە  ژمارەیەك  بە 

ئەتۆمی  چەكی  بە  پشتبەستنی  بۆ  سنورێك  دانانی  مەبەستی  بە 

»دەیڤد  رۆژێــك،  چەند  دوای  بەرپەرچدانەوە.  بۆ  ئامڕازێك  وەك 

دوپاتكردەوە.  بابەتەكانی  تایمز  نیویۆرك  رۆژنامەی  لە  سانگەر« 

لە  رێككەوتننامەكە  كە  خستۆتەڕوو،  ئەوەیان  گێڕانەوەكە  هەردوو 

بەیاننامەیەكی هاوبەشدا رادەگەیەنرێت پاش كۆبوونەوەی داهاتو لە 

واشنتۆن، لەنێوان سەرۆكی ئەمریكی باراك ئۆباما و سەرۆك وەزیرانی 

پاكستانی نەواز شەریف.

سەرەتای  تەنها  رۆژنامەوانییانە  راپۆرتە  ئەو  راستیدا  لە  بەاڵم 

لێپررساوانی  گەورە  وتەی  بەپێی  كۆتاییەكەی.  نەوەك  پڕۆسەكەن، 

پاكستان - لەوانە سەرتاج عەزیز، یەكێك لە گەورەترین راوێژكارانی 

راپۆرتە  ئەو  كاتێك  نیشتیامنی-  ئاسایشی  و  دەرەوە  كاروباری 

كار  كە  نییە،  لەئارادا  رێككەوتنێك  رۆژنامەوانییانە دەركەوتون هیچ 

لەسەر بەكۆتایی گەیاندنی بكرێت. پێدەچێت ویالیەتە یەكگرتوەكان 

دەزگا راگەیاندنەكانی بەكارهێنابێت بۆ فشار خستنەسەر حكومەتی 

پاكستان و ئامادەكردنی بۆئەوەی بە ئاسانییەكی زیاتر وەاڵمدانەوەی 

بۆ  سنورێك  دانانی  بۆ  ئەمریكا  بەڵێنوەرگرتنەكانی  بۆ  هەبێت 

بەرهەمهێنانی چەكی تاكتیكی و موشەكی مەودا كورت، كە دەشێت 

ئەم چەكەیان هەڵگرتبێت.

كردوە.  روگیر  پاكستانیان  سیاسی  سەركردایەتی  راپۆرتانە  ئەم 

واڵت  سەربازیی  بەهێزی  دامەزراوەی  نییە  لەتوانایاندا  راستیدا  لە 

قایلبكات بەسەپاندنی كۆتوبەند لەسەر بەرەوپێشربدنی ئەو جبەخانە 

ئەتۆمییەی كە واڵت هەیەتی. لە واقیعدا هەوڵەكانی ئەمریكا هیچ 

نێوان  كەلێنی  فراوانكردنی  لە  لێنەكەوتۆتەوە جگە  دەرئەنجامێكیان 

پاكستانییەكانی پەیوەست بە پرسە ئەمنییەكان- ئەمەش ئەو دۆخەیە 

خزمەت بە بەرژەوەندییەكانی هیچ الیەك ناكات.
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دیكە  جارێكی  لــەســەر  ــورن  س پاكستانییەكان  ــردە  ســەرك

پەیوەندییەكانی  خێرای  شكستی  بۆ  سەرنجەكان  گواستنەوەی 

ویالیەتە  بەرەنگارییەكە  ئەمەش  هندستان،  و  واڵتەكەیان  نێوان 

هەربۆیە  بدات.  یارمەتییان  تێیدا  دەتوانێت  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 

بەیاننامەیەی  ئەو  بۆ  پێگەیشت  ئەمریكایان  رەشنوسی  كاتێك 

ئۆباما و شەریف باڵوبكرێتەوە، لەو  بڕیاربوو دوای كۆبوونەوەكەی 

باوەڕەدا بوون بەشێوەیەكی نزیك لە تەواوەتی فۆكسی خستۆتەسەر 

پرسە ئەتۆمییەكان، بڕیاردرا كە رۆژێك پێش كاتی گەشتەكەی بگاتە 

واشنتۆن بە مەبەستی رەزامەندی دەربڕین لەسەر گۆڕانكارییەكانی 

بەیاننامەكە.

بەیاننامەكە دەڕوانرێت  لە  ئەوە  پاكستانەوە، وەك  روانگەی  لە 

وەك ئەوەی رەشنوسێكی ئامادەكراو بێت لەالیەن كۆشكی سپییەوە. 

خوازیاری  نیشتیامنی  ئاسایشی  راوێژكاری  »نوسینگەی  پێدەچێت 

زیادكردنی دەستكەوتێكی ئەتۆمی دیكەیە بۆ دەستكەوتەكانی ئۆباما 

بەمجۆرە  ئێراندا«،  لەگەڵ  سەركەوتوەكان  دانوستانە  لەسەروبەندی 

تایبەتی  گفتوگۆیەكی  لە  كرد  خۆی  پێشبینییەكانی  لە  باسی  عەزیز 

دەرەوەی  وەزارەتی  بەوەی  هەستكردنییەوە  روانگەی  لە  نێوامناندا. 

دەرفەتی  داوای  عەزیز  بەردەست«،  ناخاتە  لەبار  »زانیاری  ئەمریكا 

كیری«  »جۆن  ئەمریكا  دەرەوەی  وەزیــری  بە  چاوی  تاوەكو  كرد 

بكەوێت، ئەگەر لەسەر بەیاننامەكە لەگەڵ بەرپرسێكی دیاریكراودا 

نەگەنە رێككەوتن.

گومانی تێدا نییە، كە ئەجێندای ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا 

یەكگرتوەكان  ویالیەتە  تێدایە.  پاكستان  بۆ  كەڵكێكی  و  سود  چەند 

فشاردەخاتە سەر كۆمەڵێك لە هاوردەكەرانی كەرەستە ئەتۆمییەكان 

بۆ دەركردنی بەڵگەنامەیەكی سازشكردن لە بەرژەوەندیی پاكستان، 

بتوانێت  پاكستان  هەتاوەكو  كردی،  پاكستاندا  لەگەڵ  ئەوەی  وەك 
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بونیادنانی  بۆ  پێویستەكان  پێكهاتە  پارچەی یەدەگ و  تەكنەلۆژیا و 

وێستگەكانی وزەی ئەتۆمی بەدەستبهێنێت.

شەش  نزیكەی  بونیادنانی  بە  پێویستی  پاكستان  واقیعدا  لە 

كاریان  كە  دیكە،  وێستگەی  دوو  –ســەرەڕای  هەیە  وێستگانە  لەم 

كاراچییەوە-  لە  نزیكن  چینییانەی  ئەو  الیەن  لە  دەكرێت  تێدا 

مێگاوات(   5000( بە  سااڵنە  كە  وزە،  كەمیی  چارەسەركردنی  بۆ 

سندوقەكانی  بەرەو  دەنگدەران  چوونی  لەگەڵ  دەخەمڵێندرێت. 

دەنگدان لە سەرەتاكانی ساڵی 2018دا، بەرەوپێشچوونی راستەقینە 

بە ئاڕاستەی چارەسەركردنی قەیرانی وزە، دەشێت بە سود بگەڕێتەوە 

بۆ سەركردە سیاسییەكانی پاكستان.

بەاڵم لەبەرامبەردا، چاوەڕواندەكرێت سنورێك دابنێت بۆ ژمارەی 

بەرهەمهێنان  لە  و  جبەخانەكەیدا  لە  تاكتیكییەكان  ئەتۆمییە  چەكە 

پاكستان كاركردن لە  بیوەستێت. سەرەڕای ئەوەش، پێویستە لەسەر 

كە  هەڵپەسێرێت،  نزیكمەودا  »نرص«ی  موشەكی  بەرەوپێشربدنی 

دەركەوتوە توانای هەڵگرتنی چەكی ئەتۆمی بچوكە بۆ مەودای )50-

75 كم(.

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لەو باوەڕەدا بوو گواستنەوەی 

گرنگیپێدانی سەرانی پاكستان بۆ دور لە پەرەپێدانی چەكی ئەتۆمی 

بێت  لەتوانایدا  كە  وزە،  وێستگەی  دروستكردنی  ئاڕاستەی  بە  و 

سنورێك دابنێت بۆ پشتبەستنی پاكستان بە چین بۆ بەدەستهێنانی 

مەترسیی  بۆ  سنورێك  دانانی  هەروەها  ئەتۆمی،  تەكنەلۆژیای 

هەڵگیرسانی شەڕێكی وێرانكەری گەورە لە باشوری ئاسیا، ئەمە جگە 

لە توندكردنەوەی هەوڵەكان بۆ پڕكردنەوەی كەلێنی وزە.

لەسەر  جەختیان  ماوەیەك  بۆ  سەربازی  لێپررساوانی  گــەورە 

ئەوەبوو، كە ریشەكانی تیرۆر لە ناوەوە بنەبڕبكرێت، لەم بوارەشدا 
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چاالكییانەی  ئەو  بەاڵم  بەدەستهاتوە،  گەورە  سەركەوتنی  چەندین 

بنكەیەك لە  لەم دواییەدا هندستان جێبەجێیكردن بۆ دروستكردنی 

نزیك سنورەكانی لەگەڵ پاكستان، هۆكار بوو بۆ بەرزكردنەوەی ئااڵ 

سورەكان لە ئیسالم ئاباد.

پاكستان،  سەربازیی  بااڵی  پلە  بەرپرسێكی  لێدوانی  پێی  بە 

سەربازییەكەی  بیروباوەڕە  سەپاندنی  بۆ  هەوڵەكانیدا  لە  هندستان 

بنكە، كە  بۆ دروستكردنی هەشت  كاردەكات  »سەرەتایەكی سارد«، 

بە چەكی قورس پرچەككراون. ئەم بیروباوەڕە كە دوای هێرشەكەی 

ساڵی 2001 بۆسەر پەرلەمانی هندستان دانراوە، پوختەكەی بریتییە 

لە خێرا جواڵندنی هێزە هندییەكان بۆ گرتنی نزیكەی )300-500كم( 

هەر  بە  روبەڕوبوونەوەی  ئەگەری  لە  پاكستان  لەخاكی  چوارگۆشە 

نایەت  كۆتایی  داگیركردنەش  ئەم  سەربازی،  دیكەی  هێرشێكی 

هەتاوەكو پاكستان بە فەرمی دەستبەرداری خواست و داواكارییەكانی 

تیرۆریستان  راهێنانی  سەربازگەكانی  گشت  و  كشمیر  لە  دەبێت 

بەرپرسێكی  وەك  كاردەكەن.  لەسنورەكانی  كە  هەڵدەوەشێنێتەوە، 

تەكتیكی  ئەتۆمی  »چەكی  كە  باسیكردوە  پاكستانی  سەربازیی 

دەتوانێت رێگریبكات، كە هندستان ئەم سرتاتیژییە پەیڕەوبكرێت«.

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لەسەر  پێویستە  پاشخانە  ئەم  لەسەر 

ئەمریكا درك بەوە بكات، كە هەوڵدان بۆ فشار خستنەسەر پاكستان 

ئەتۆمیدا،  چەكی  لەبواری  تواناكانی  بۆ  دابنێت  سنورێك  هەتاوەكو 

فشارەكانی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  شكستدەهێنێت،  دڵنیاییەوە  بە 

چین  بە  پاكستان  پشتبەستنی  ئەوەشدا،  ئەنجامی  لە  بەردەوامە. 

زیادیكردوە و بە رسوشتی الواز نەبووە. لە بری دانانی سنورێك بۆ 

هەلەكانی هەڵگیرسانی روبەڕوبوونەوەی ئەتۆمی لە باشوری ئاسیا، 

لە  لە چاوپۆشین  لێنەكەوتەوە جگە  پالنەكەی كۆشكی سپی هیچی 

هەوڵەكان بۆ چارەسەركردنی گرژییەكانی نێوان هندستان و پاكستان.
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دوپاتكردنەوەی  ئۆباما-شەریف  راگەیاندراوەكەی  دواجــار 

ئاماژەیەكی  هیچ  بوو،  پاكستان  و  هندستان  نێوان  پەیوەندییەكانی 

كێشەیەكی  وەك  كشمیری  ئۆباما  تێدانەبوو.  ئەتۆمی  پرسی  بۆ 

ئاڕاستەی  بە  هەوڵەكان  زۆربــەی  لەكاتێكدا  دانا،  چارەسەرنەبوو 

عەزیز،  پێی  بە  بوون.  ئاسیادا  باشوری  كاروبارەكانی  بەرقەراركردنی 

پێدەچێت  بەاڵم  كۆتایی،  راگەیەندراوی  بە  رەزامەندبووە  پاكستان 

ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا هەستی بە هەمان ئاستی رەزامەندی 

نەكردبێت.

جێگری  و  پاكستان  دارایی  پێشوی  وەزیری  بەركی(،  جاوید  )شەهید  نوسەر: 

پەیامنگای سیاسەتە  ئێستادا سەرۆكی  لە  نێودەوڵەتی.  بانكی  پێشوی سەرۆكی 

گشتییەكانە لە الهور.

سه رچاوه ی ئه م بابه ته : شبکة النبأ املعلوماتیة

http://annabaa.org/arabic/strategicissues/4256 :لینکی بابەتەکە
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە

رامیار مەحمود

حەسەن بارام

2016

2016


