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لە عەرەبییەوە: شاگوڵ 

كامیان بەرگەی جیابوونەوە ناگرێت
یەكێتیی ئەورووپا یان بەریتانیا؟



بە بۆچوونی چاودێرانى سیاسى، یەكگرتوویی و داهاتووى دەوڵەتانی یەكێتیی ئەورووپا ئەمڕۆ، 
دەوڵەتانی  و حكوومەتەكانی  پرسەكان الی سەركردە  مەترسیدارترین  و  گرینگترین  لە  یەكێكە 
یەكێتییەكه لە ئارادایە ، بە  تایبەتى پاش زیاتربوونی ئالنگاری و كێشە ناوخۆیی و دەرەكییەكان، 
ئەمە جگە لە دەرچوونی بەریتانیا لە ناو یەكێتییەكە، كە بەشدار بوو لە خوڵقاندنی ملمالنێیەكی 
ناوخۆیی نوێ و كاریگەریی سەلبی لە سەر یەكگرتوویی یەكێتییەكە دروست كرد. ئەو ئالینگارییانە 
ڕۆڵێكی  بە گوێرەی بۆچوونەكان،  لەوانەیش فەرەنسا، كە  ئەورووپی  وایان كرد هەندێك واڵتی 
گرینگ و سەرەكی دەبێت لە سەركردایەتیكردنی ئەورووپا له  داهاتوودا، چەندین پالن و كارنامەی 
چاكسازیی نوێ پێشكەش بكات. ئیمانویل ماكرۆن سەرۆكی فەرەنسا، كە یەكێكە لەو لێپرسراوانەی 
زۆر پابەندە بە یەكێتیی ئەورووپا، پالنی بەرچاوی هەیە بۆ چاكسازی، لەوانەیش ڕێكخستنەوەی 
باج و بودجەیەكی بەهێزتر بۆ ناوچەی یۆرۆ، كە بە ڕێگەی باجێكی تەرخانكراو تەمویل دەكرێت. 
جگە لەوەیش جووڵە تازەكانی ئاماژە بەوە دەكەن، لێرە بە دواوە هاوبەشێكی گرینگە و بەدیلی 

بەریتانیایە. 

ئەورووپــی،  پەرلەمانــی  بــەردەم  لــە  لــە وتەیەكیشــی 

ماكــرۆن تیشــكی خســتە ســەر تەكامولبوونــی ئەورووپــی 

بــەو پێیــەی تاكــە فاكتــەرە بــۆ گێڕانــەوەی ســەروەری 

ــی  ــە جیهانییەكان ــەوەی ئالینگاریی ــاو ڕووبەڕووبوون ــە پێن ل

وەك: كۆچكــردن، گۆڕانــی ژینگــە، ئابووریــی ژمارەیــی 

ــەوەی  ــە پرســی بەرەنگاربوون گەشــەكردوو، ئەمــە جگــە ل

ڕێكخــراوە  تــر.  دەرەكییەكانــی  ملمالنــێ  و  تیــرۆر 

نێودەوڵەتییــە حكومییــەكان، كــە ناویــان چوەتــە نــاو 

نێودەوڵەتــی  كۆمەڵگــەی  دامەزراوانــەی  ئــەو  لیســتی 

شــێوەكانی  گرینگرتیــن  لــە  یەكێكــن  دەهێنــن،  پێــك 

بــە  ســەبارەت  تەكاملبــوون  و  گونجــان  و  هاریــكاری 

ــەر  ــتا. ه ــەردەمییەكەی ئێس ــە س ــە نێودەوڵەتیی پێوەندیی

لــه  دوای كۆتاییهاتنــی جەنگــی دوەمــی جیهانــی، چەندیــن 

ئامانجــی  بــە  دروســتبوون  نێودەوڵەتــی  ڕێكخــراوی 

گوزراشــتكردن لــە ئیــرادەی كۆمەڵــەی نێودەوڵەتــی و 

بەدیهێنانــی ئامانــج و بەرژەوەندیــی هاوبــەش. ڕێكخــراوی 

نێودەوڵەتییــش پشــت دەبەســتێت بــە ڕێككەوتنێكــی 

نێودەوڵەتــی لــە الیــەن ئــەو واڵتانــەی بــە ویســتی خۆیــان 

ــە. ــەو ڕێككەوتن ــاو ئ ــە ن دێن

ســەر  بــە  ســەدە  نیــو  نزیكــەی  تێپەڕبوونــی  پــاش 

پەیامننامــەی ڕۆمــا لــە ســاڵی 1957، كــە تێیــدا كۆمەڵــەی 

ئابووریــی ئەورووپــی دامــەزرا و شــەش واڵتــی ســەرەكیی 

لــە خــۆ گــرت، تــا گەییشــتە یاســای ئەورووپــای یەكگرتــوو 

لــە 1986 و پەیامننامــەی ماســرتیخت 1992ی دامــەزراوی 

یەكێتیــی  زۆرەدا  مــاوە  لــەو  ئەورووپــی.  یەكێتیــی 

ئەورووپــا چەندیــن بەربەســت و لــە مپــەری تێپەڕانــد 

تــا گەییشــتە پەیامننامــەی لشــبۆنەی ســاڵی 2007 كــە 

ــن  ــاڵی 2009 و چەندی ــە س ــردن ل ــواری جێبەجێك ــوە ب چ

ــرد  ــەم ك ــتكردنی فەراه ــۆ دروس ــپلینی ب ــزم و دیس میكانی

لــە پێنــاو گێڕانــی ڕۆڵێكــی كارا و چــاالك بــۆ ئــەوەی ببێتــە 

منوونەیەكــی پێشــكەوتوو و پێشــەنگ، كــە لــە 28 دەوڵەت 

پێــك دێــت. بازاڕێكــی یەكگرتــوو، الیەنێكــی كارا لــە ســەر 

ــە  ئاســتی جیهانــی، بەهێزكردنــی سیاســەتی هاوبەشــانە ل

ــری.  ــواری دەرەوە و بەرگ ــەر دوو ب ه

پەیامننامــەی لشــبۆنە چەندیــن جــار هەمــواری دەقەكانــی 

كــردەوە، تــا یەكێتییەكــە بتوانێــت كار بــكات و بــە كارایــی 



 وروپاكێتیئهریتانیاویهكانیبهندییهیوهپه

  
  

 
  

 كاىقۆناغو رواربو ژ

نذامئوكاتبۆبووىبوشدهكپێشكوریتانیاىارۆلذهاكویالىداوایوزیرانیبورۆكوهسو 1961ئابی9 1
 وروپایئابووریئوڵوناوكۆهولو
  

دوه14 2 هیكانونی
 1963ساڵی

تویوریتانیانویبووهىێنێتبۆئوكاردههجارهافی)ڤیتۆ(بوكوڕاڵشارلدیگۆلبۆیونوژه
ووهكاتوهاىكاردهىو1967هیتشرینیدوه27وروپی.پاشاىلویئابوریئوڵوناوكۆهو

 ستبوهاىهوبۆىو

دوه1 3 هیكانونی
1973 

 ودانیواركنذهڵئێرلوگووروپالویئابوریئوڵوناوكۆهونذاملوئوبێتوریتانیادهبو

یرانیحوزه5 4
1975 

لوریتانیوبو بوڕاپرسییوكاى لوكذا پشتیوانیلو67زیاتر ئوڵوكۆهو% وروپییئابوری
 ى.كوده

هیتشرینیدوه33 5
1979 

وهسو تاتچورۆك )هارگرێت یوزیراى داوای دهر( لوكسانی بوراهبوبوكات شذاریر
 (وهوێتویخۆهندهكوی)پارهكوناوبانگوبووتووروپادالویئوبودجویلوكوواڵتو

بۆوتنێكیفیذرالیورپێشكوكاتوتێیذادژیىوشدهلژیكاپێشكوبوكلویوروتوتاتچو 1988یلولیئو23 6
 وروپیلیئویكوىو

لو 1992شوباتی7 7 پوسوواژۆكردى بنویوانناهور هاستریخت، دوهی ىوهای ئوهی پاشیكلی وروپا
چوونیبۆنوگرێتبوردهنذێكوهبوریتانیاسودلوتێیذابو،كو1957یڕۆهاییوانناهوپو

 كگرتووناودراوێكییو

جۆىهێجوتوانیپورۆكوهسو 1993هوزیتو23 8 ییوانناهوپوهاىڕازیبكاتداىبورلوزیرانی)پارێسگار(
 یخۆیكرد.وهكاركێشانوستلودهیبویئاهاژهوههاستریختبنێتپاشئو
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ئایدیا دیپلۆماتیك

و ئاســانرت بجووڵێــت. بەمەیــش دامــەزراوەی یەكێتییــە 

یەكێتیــی  لــە  بڕیــار  دروســتكردنی  بــۆ  ســەرەكییەكان 

ــەرەكی  ــەاڵتی س ــە دەس ــە ب ــن، ك ــك دەهات ــا پێ ئەورووپ

دادەنرێــت و ژمارەیــەك ســەرۆك و واڵتــان و حكوومەتــی 

ئەنــدام لــە خــۆ دەگرێــت، هەروەهــا پەیامننامەی لشــبۆنە 

هەلــی بەهێزتــری ڕەخســاند بــۆ دەســتكردنەوەی زیاتــری 

دامەزراوەیەكــی  پێیــەی  بــەو  ئەورووپــا،  پەرلەمانــی 

هەڵبژێــرراوە لــە الیــەن هاواڵتییانــی هەمــوو واڵتانــی 

ئەنــدام، بــه  تایبەتــی لە ڕووی ســەندیكایی و یاســادانانەوە، 

وەك سیاســەتی كشــتوكاڵی هاوبــەش و پرســەكانی بودجــە. 

یەكێكــی تــر لــە گرینگرتیــن ئەركەكانــی، هەڵبژاردنــی 

ــی  ــنیاری ئەنجوومەن ــەر پێش ــە س ــیۆنە ل ــەرۆكی كۆمس س

ئەورووپــی. هەروەهــا دەســەاڵتی كۆمســیۆنی ئەورووپــی 

زیــاد كــرد بــه  تایبەتــی نوێنــەری بــااڵ بــۆ سیاســەتی 

دەرەوە و ئاساییشــی هاوبــەش، جگــە لــە دامــەزراوەی 

ئەنجوومەنــی یەكێتیــی ئەورووپــا، كــە لــە وەزیرانــی 

الیەنــی  بــە  و  دێــت  پێــك  ئەنــدام  حكوومەتەكانــی 

ــە.  ــاو یەكێتییەك ــە ن ــاردان ل ــۆ بڕی ــن ب ــەرەكی دادەنرێ س

بەرپرســیارێتیی  لــە  بەشــدارە  ئەووروپــا  پەرلەمانــی 

دەركردنــی یاســاكانی یەكێتیــی ئەورووپــا و بواریشــی 

لــە  بێــت  بەشــدار  ئەورووپــی(  )هاواڵتیــی  بــە  داوە 

ــی  ــەر دانان ــە س ــوە ل ــد ب ــە ڕەزامەن ــی. چونك كاری یەكێت

ــۆ  ــی( ب ــی ئەورووپ ــداریكردنی )هاواڵتی ــی بەش میكانیزم

بەدیهێنانــی ئــەو كارە، كــە بریتییــە لە كۆكردنــەوەی واژۆی 

ــۆ پێشكەشــكردنی پێشــنیازێك  ــی ب ــۆن ئەورووپ ــەك ملی ی

لــە بــواری یاســادانان بــۆ پەرلەمــان ســەبارەت بــە پرســێكی 

دیاریكــراو، بــەاڵم ســەرباری ئــەو ســەركەوتنانەی واڵتانــی 

ئەنــدام بــە دەســتیان هێنــاوە لــە ســەر ئاســتی نــاوەوە لــە 

ــەكان، بــەاڵم زۆر  ــوارە ئابــووری و كۆمەاڵیەتیی ســەرجەم ب

ــە  ــە لەگــەڵ الیەن ــە مامەڵ ــاك الیەن جــار هــەوڵ دەدات ت

ــە  ــتامنی بخات ــی نیش ــكات و بەرژەوەندی ــەكان ب دەرەكیی

ئەورووپــا.  هاوبەشــەكانی  بەرژەوەندییــە  لەبــەر  الوە 

زۆربــەی ئــەو دەستكەوتانەیشــی بــە ڕێگــەی گەشــەی 

ئابــووری و یەكبوونــی جوگرافیــای ئەورووپــی بــە دەســتی 

هێنــاون، دەگەڕێنــەوە بــۆ پشــتیوانیی ئەمەریــكا دوای 

جەنگــی دوەمــی جیهانــی كــە لەگــەڵ پرۆژەكــەی مارشــال 

یانذ  تی خۆی ڕاگو )تۆنی بلێر( نیو ًرًپایو پشتیٌانی ئو  زیران )كرێكاران( كو رۆك ًه سو 2004نیسانی 20 9
ىۆی  نرا بو كۆتاییذا دانی پێذا نو لو   ًرًپی، كو ستٌری ئو ی ده رباره ك ده ر ڕاپرسیو سو لو

 نسا ً دانیمارك ره ناڕازیبٌنی فو

می  كانٌنی دًه 23 10
2013 

ی  باره كی دا لو نجامذانی ڕاپرسیو ڵینی ئو كیذا بو یو ًتو  زیران دێڤیذ كامیرۆن لو رۆك ًه سو
 ًرًپا. كێتی ئو یو  ی لو كو نذام بًٌنی ًاڵتو ئو

  كراً دژی كۆچكردن بًٌ( بو ًرًپا گٌمانی لێذه ئو  لو  ریتانی)كو خۆیی بو ربو پارتی سو 2014ئایاری 22  11
 ر نٌێنو 24نی  خاًه  ستيێناً بٌه ده كانی بو نگو % ده26ستيێنانی  ده بو

نای یاسای رێكخستنی ڕاپرسی كرد  بو ًت ً تو ركو كان سو ڵبژاردنو ىو  پارتی پارێسگاران لو 2015ئایاری  7 12
 2017كێتی پێش ساڵی  یو  لو  ًه ی مانو باره لو

 2016یرانی  حٌزه 23ڕۆژی   یانذ لو نجامذانی ڕاپرسی راگو كامیۆرن ئو 2016شٌباتی 20 13

نگ  ران ده نگذه / ده2016یرانی  حٌزه 23  تی ڕاپرسی بڕیاردراً لو ڵمو ستپێكردنی ىو ده 2016نیسانی  15 14
 ًرًپا. كێتی ئو ناً یو یان لو كو رچٌنی ًاڵتو ده  ن بو ده ده
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ــەوە.  ــەوە و بونیادنان ــۆ ئاوەدانكردن ــرد ب ــێ ك ــتی پ دەس

ــت  ــە دەكرێ ــری الوازی یەكێتییەك ــی ت ــە خاڵێك ــاژە ب ئام

لــە ڕووی توانــای ســەربازیی ئەورووپــی، چونكــە تێچــووی 

ســەربازی بــۆ بەرژەوەندیــی بەرگــری ئەورووپایــی لــە 

%2 تــێ ناپەڕیــت. هــەر چەنــدە ئەورووپــا هەوڵــی داوە 

ــكات  ــوو  دروســت ب ــی یەكگرت ــیی بەرگری ــی سیاس هێزێك

بــە ئامانجــی جێبەجێكردنــی ئــەرك و پرۆســە ورد و خێــرا 

بەرپابوونــی جەنــگ و  لــە  و كاراكان، وەك ڕێگەگرتــن 

ســەپاندنی ئاشــتی و ئەركــە مرۆیییــەكان، یــان چوونــە 

ئــەو ناوچانــەی دەكەونــە دەوروبــەری خــۆی بــۆ پاراســتنی 

ــی.  ــاییش و ئارام ئاس

ــەو  ــد ئاماژەیەكــی تریــش هــەن كــە یەكبوونێكــی پت چەن

ــادات و  ــان ن ــدام نیش ــی ئەن ــوان واڵتان ــی نێ ــە پێوەندی ل

ــه  یەكرتازانــی ناوخۆیــی دەبیرنێــن.  چەندیــن ڕوخســاری ل

 ،2008 ســاڵی  دارایییەكــەی  قەیرانــە  دوای  بەتایبەتــی 

ــی  ــەی ئابوورییەكان ــەر زۆرین ــە س ــا ب ــی كێش ــك باڵ كاتێ

ــتە  ــان گەییش ــە هەندێكی ــەت ل ــا، تەنان ــی ئەورووپ واڵتان

ــە  ــپانیا، چونك ــان و ئیس ــە یۆن ــناك وەك ل ــی ترس داڕمانێك

داڕمانــی ئابووریــی یۆنــان واتــە لــە باربردنــی بەشــێك لــە 

ــەردەم  ــە ب ــی ل ــا و خۆڕانەگرتن ــی ئەورووپ ــی یەكێتی خەون

جیاوازییــە ئابوورییەكانــی واڵتانــی ئەنــدام، ئەمەیــش وای 

لــه  هەندێــك لــە حكوومەتــەكان كــرد تەبەنــای سیاســەتی 

ــە  ــی ل ــی خراپ ــە ڕەنگدانەوەیەك ــەن، ك ــەوە بك كەمكردن

ســەر بــار و گوزەرانــی هاواڵتیــی ئەورووپــی دروســت 

ــی  ــە قەیران ــە ل ــرد. جگ ــورس ك ــاری سەرشــانی ق ــرد و ب ك

ناســنامە، كــە بــە هــۆی گەڕانــەوەی بزوتنــەوە قەومییەكان 

و هەڵكشــانی پارتــە ڕاســتڕەوە تونــدڕەوەكان لــە چەندیــن 

قەیرانەكانــی  هەڵدایــەوە.  ســەری  ئەورووپــی  واڵتــی 

داواكارییەكانــی  لەگــەڵ  دوایییانــە  بــەم  ئەورووپــا 

هەڕەشــەیان  ئەوانــەی  بــوون،  زیاتریــش  جیابوونــەوە 

ــە  ــەرەتاش ل ــرد. س ــتامنی دەك ــی نیش ــی واڵت ــە یەكبوون ل

ــا  ــی كەتالۆنی ــك هەرێم ــرد كاتێ ــێ ك ــتی پ ــپانیا دەس ئیس

داوای جیابوونــەوە و ســەربەخۆیی كــرد، پاشــان ئیتالیــا 

لەگــەڵ هەرێمەكانــی ســقلیە و بووندقیــە، دوای ئەوانیــش 

بەلژیــكا، كــە تێیــدا دەنگــی فالنــدرە دەوڵەمەنــدەكان بەرز 

بــوەوە لــە باكــووری واڵت و ڕازی نەبــوون بە دابەشــكردنی 

ــی  ــەڵ دانیشــتوانی هەرێم ــان لەگ ــایییە دارایییەكانی قورس

ــكۆتلەندا  ــی س ــش داواكاری ــوور. دوا جاری ــی باش ئەلوالون

ــوو.  ــینی یەكگرت ــە شانش ــەوەی ل ــە جیابوون ــوو ب ب

ئاماژەكانــی ســەرهەڵدانی قەیــران لــە یەكێتیــی ئەورووپــا 

ئــەو كاتــە بەدیاركەوتــن كــە لــە 2005 شكســتی هێنــا لــە 

ــە  ــوو، ك ــی یەكگرت ــتوورێكی ئەورووپ ــی دەس تەبەناكردن

ــە  ــە ل ــی ك ــی و هۆلەندی ــی فەرەنس ــەن هاواڵتییان ــە الی ل

ڕاپرســییەكدا ڕەت بكردایــەوە، بــەاڵم دیارتریــن هەرەســی 

هاواڵتییانــی  دەنگدانــی  لــه  بــوو  بریتــی  یەكێتییەكــە 

بــژاردەی  ســەر  لــە   2016 یۆنیــوی   23 لــە  بەریتانــی 

هاتنــە دەرەوە لــە نــاو یەكێتیــی ئەورووپــا، شــۆكێكی 

ــەت  ــه  تایب ــا، ب ــەركردەكانی ئەورووپ ــۆ س ــوو ب ــەورە ب گ

پــاش بــە دیاركەوتنــی دەنگــی سیاســییەكان لــە هەریــەك 

ــی  ــۆ ئەنجامدان ــان ب ــدا و داواكاریی ــە فەرەنســا و هۆلەن ل

هەمــان ڕاپرســی. بڕیارەكــەی بەریتانــا بــە هاتنــە دەری لــە 

نــاو یەكێتییەكــە لێكەوتــەی ســەلبی لــێ دەكەوێتــەوە بــۆ 

ــە  ــوو ئاســتەكاندا، چونك ــە ســەر هەم ــان، ل هــەر دوو الی

ئاماژەكانــی ســەرهەڵدانی قەیــران لــە یەكێتیی 
ئەورووپــا ئــەو كاتــە بەدیاركەوتن كە لــە 2005 
شكســتی هێنــا لــە تەبەناكردنی دەســتوورێكی 
ئەورووپــی یەكگرتــوو، كە لە الیــەن هاواڵتییانی 
فەرەنســی و هۆلەندیی كە لە ڕاپرســییەكدا ڕەت 
بكردایەوە، بەاڵم دیارترین هەرەســی یەكێتییەكە 
بریتی بوو له دەنگدانــی هاواڵتییانی بەریتانی لە 
23 یۆنیوی 2016 لە سەر بژاردەی هاتنە دەرەوە لە 

ناو یەكێتیی ئەورووپا
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ســەرباری خۆڕاگریــی یەكێتیــی ئەورووپــا لــە بــەردەم 

ســەر  هاتوونەتــە  گەورەكانــی  ئالینگارییــە  و  قەیــران 

ــە.  ــن قەیران ــان دژوارتری ــەاڵم ئەمەی ــەی، ب ڕێگ

یەكێتیی ئەورووپا و گۆڕانكارییەكان
گۆڕانكارییەكانــی ئێســتا لــه  ئــارادان، بوونەتــە هەڕەشــەی 

لــە  تەكامولییەكــەی  پرۆســە  ســەر  بــۆ  ڕاســتەقینە 

ڕاپرســییەكەی  پــاش  بەتایبــەت  هەیــە،  ئەورووپادایــە 

ــە دەری  ــی چوون ــە بەرەژەوەندی ــی دا ل ــا ئەنجام بەریتانی

لــە یەكێتیــی ئەورووپــا بــە شــێوەیەكی كۆتایــی، كــە 

یەكەمیــن جــار بــوو هەنگاوێكــی لــەو جــۆرە بنێــت. 

ــەی  ــە قوواڵن ــەو ناكۆكیی ــنایی ئ ــر ڕۆش ــە ژێ ــا ل هەروەه

ــەڕ سیاســەتەكانی  ــە لەم ــدام هەی ــی ئەن ــوان واڵتان ــە نێ ل

پەیــڕەو دەكرێــن ســەبارەت بــە كۆچبــەران، ئەوانــەی بــە 

ــردوە. دەستەوەســتانێكی  ــا ك ــە ئەورووپ ــان ل لێشــاو ڕووی

زۆر زەق هەیــە لــه  بــەردەم ئەنجامدانــی هــەر ڕێكەوتنێــك 

ــە  ــدات ب ــە ســەر میكانیزمێكــی هاوســەنگ كــە ڕێگــە ب ل

ئــەو  پڕكردنــەوەی  بــۆ  دادپەروەرانــە  دابەشــبوونێكی 

ــە هــۆی  ــەی ب ــووری و سیاســی و ئەمنیی ــارە قورســە ئاب ب

ــوە. ــت ب ــەوە دروس ــی كۆچبەران ــاو هاتن بەلێش

وا  پێیــان  چاودێــران  زۆربــەی  نزیكیــش  كاتێكــی  تــا 

بــوو كــە یەكێتیــی ئەورووپــا توانیویەتــی خــۆی قایــم 

ڕووبــەرووی  ئالینگارییەكانــی  بــەردەم  لــە  بــكات 

ــردوە  ــۆگەر ك ــۆی مس ــۆ خ ــی وای ب ــەوە و پێگەیەك دەبن

كــه لــە هــەر هــەرەس و پاشەكشــە، یــان وەســتانێك 

ــوو  ــامییان نەب ــۆی سەرس ــە ه ــش ب ــت. ئەمەی دەیپارێزێی

بــەو دەســتكەوتانەی بــە دەســتی هێنــاون، یــان بــە هــۆی 

ئــەو شــكانەوەی بــەالی ئایدیۆلۆژیایییــەك كــە بــۆ ڕوئیــای 

سیاســی و فیكــری هەیبــوو، بەڵكوو بە هــۆی دوو بابەتەوە 

بــوون: یەكەمیــان: داهێنانــی دامەزراوەیــی و میتۆدێك، كە 

هــەر لــە ســەرەتاوە ئەزموونــی تەكامولــی ئەورووپــی پــێ 

جیــا دەكرایــەوە، چونكــە جــۆن مونیــە ــــ ی باوكــی ڕۆحــی 

ــەك  ــەر جووڵەی ــوو، ه ــەوە كردب ــی ب ــە درك ــەو ئەزموون ئ

ــت  ــی ســەركەوتوو نابێ ــی ئەورووپ ــە ئاڕاســتەی یەكبوون ب

ــرەی  ــە چارەســەركردنی گرێكوێ ــەر دەســت نەكــەن ب ئەگ

ــوو،  ــادا هەب ــا و ئەڵامنی ــوان فەرەنس ــه  نێ ــە ل ــی، ك ئەمن

بــوە هــۆی بەرپابوونــی قەیــران و جەنگــی وێرانكــەر. 

لێــرەدا پێشــنیازە بلیمەتییەكــەی بــە زەرووریەتــی دانانــی 

پیشەســازیی خەڵــووز و پــۆال لــە ئەڵامنیــا و فەرەنســا 

ــوە  ــی، ب ــانەی ئەورووپای ــەاڵتێكی هاوبەش ــر دەس ــە ژێ ل

ڕێگــر لــە بــەردەم هــەر پیشــبڕكێیەك بــۆ خۆپڕچەككــردن 

و  وەبەرهێنــان  كەرتــی  كــە  ژینگەیــەك  و خوڵقاندنــی 

خزمەتگــوزاری فریــو بــدات، ئەوانــەی پەیوەســن بــەو 

پیشەســازییە زەبەالحــه. بــەم شــێوەیە )كۆمەڵــەی ئەورووپا 

بــۆ خەڵــووز و پــۆاڵ( دامــەزرا، تا ببێتــە پایەیەكی ســەرەكی 

هەنگاوەكانــی  و  ئەورووپــی  یەكبوونــی  جووڵــەی  بــۆ 

و  كــرد  ئابووریــی خێراتــر  تەكامولــی  قۆناغــی  بــەرەو 

ــاش  ــی پ ــی سیاســی، بەتایبەت ــە قۆناغــی تەكامول گەیاندیی

ــا.  ــی ئەورووپ ــی یەكێتی دامەزراندن

دوەم: پێداگریــی واڵتــان لــە ســەر پاراســتنی رسوشــتە 

كردنــەوەی  ڕەتكردنــەوەی  بــە  دیموكراتییەكــەی، 

ــا  ــی تەنی ــی ئەورووپ ــی واڵتێك ــەر ئەندامێك ــی ه وەرگرتن

ــت،  ــەواو نەكردبێ ــی ت ــی دیموكرات ــەر ســەرجەم پایەكان گ

ئەمەیــش وای كــرد ئــەو ئەزموونــە تەكامولییــە خــۆی لــە 

خۆیــدا ببێتــە كەرەســتەیەك بــۆ پاڵنانــی پرۆســەی گۆڕانــی 

لــە  بــوو  یارمەتیدەریــش  لــە ئەورووپــا و  دیموكراتــی 

ســەر دروســتبوونی دامــەزراوەی دیموكراتــی لــە زۆربــەی 

ئیســپانیا.  و  پورتــوگال  و  یۆنــان  بەتایبەتییــش  واڵتــان، 

ئــەو پێداگرییــە نەبــوە هــۆی پێچەوانــەی هەڵوێســتی 

ئایدیۆلــۆژی، یــان ڕواڵەتــی بــە ڕادەی ئــەوەی بــوە هــۆی 

ــپاندنی  ــە چەس ــاوەڕی ب ــە ب ــك ك ــەی بیروباوەڕێ پێچەوان

ڕێســا دیموكراتییــەكان كــرد لــە واڵتانــی ئەنــدام، ئەمەیــش 

وای كــرد ئــەو ئەزموونــە تەكامولییــە پارێــزگاری لــە خــۆی 

ــی  ــە ســەر دیســپلینی خێرای ــت ل ــدەر بێ ــكات و یارمەتی ب

ڕیتمەكــەی و پەســەندكردنی لــە الی گــەالن. ئەمەیــش 

ئــەو نەرمونیانییــە بــوو كــە لــەو ئەزموونــەوە دەبیــرنا 

كاتێــك ڕێگــەی بــە چەندیــن میتــۆدی تەكامولــی جیاجیادا، 
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 گرنگترین ئەو هۆکارانەى وایکرد بەریتانیيەکان دەنگ بدەن بۆ جیابونەوەیان لە یۆرۆ

. کێشەي کۆچ و 1
 کۆچبەران

هاواڵتیاوً بەریتاویا پێیان وایە هاتىە دەر لەیەکێتً ئەوروپا وا دەکات واڵتەکەیان 
 سیستمێکً وىێ بگرێتە بەر کە سىىر بۆ شێىەي هاتىً کۆچبەران دادەوێت.

( هەزار کەس. 863بە پێً سەرچاوەکان ژمارە کۆچبەراوً بەریتاویا دەگاتە )
 ( ملیار جىویهً ئىسترالی قىرسایً زیاد کردووە.3.67ئەمەش بە بڕي )

 

. ترس 2
 لەتیرۆریستان

زیاتربىوً پەالمارە تیرۆریستیەکان لەهەوذێک واڵتً ئەوروپً وایکرد هاواڵتً 
بەریتاوً بیر لە جیابىوەوە بکاتەوە، چىوکە ئەو رێکەوتىە پابەوذي دەکات بە 

 کردوەوەي سىىرەکان و تیرۆریستان بەئاساوً دێىە ژوورەوە.

. دەستبەرکردوً 3
دارایً بۆ 

تەوذروستً و 
 پەروەردە

ئەو هۆکارە دەگەڕێتەوە بۆ بار قىرسایً پێشىازیکردن لە کۆچبەران، چىوکە بەو 
 پارەیە رەوگە وەخۆشخاوەیەک دروست بکرێت.

ئەو بەڵێىاوەي دراون کاتێک کە بەریتاویا لە یەکیتً ئەوروپا بێتەدەر لەڕووي باشتر  . بەڵێىً بریقەدار4
 کردوً ئابىري و سیاسً و ئاسایشً واڵت

 

هۆکاري سەرەکً دەوگذاوً هاواڵتیان بىو، چىوکە چاوەڕێً هەلً باشتر دەکەن  . بازرگاوً ئازاد5
لەڕووي ئابىریەوە، چىوکە دەتىاوێت بازرگاوً لەگەڵ واڵتاوً گەورەي وەک 

 ئەمەریکا و هیىذ و چیه بکات. جگە لە دامەزراوذوً واوچەیەکً بازرگاوً ئازاد.

. دەسەاڵتً 6
 وێىدەوڵەتً

بەریتاویەکان پێیان وایە کاریگەري واڵتەکەیان لەواو یەکێتً ئەوروپا الوازە، بەاڵم 
گەر هاتىو بێتەدەر دەتىاوێت ئازاداوە مامەڵە بکات و پێگەي گروگً لە دامەزراوە 

 وێىدەوڵەتیەکان دەستبەر بکات.

. تەشریعاتە 7
 ویشتماویەکان

هاواڵتً بەریتاوً لەو باوەڕەدایە هاتىە دەر لە یەکێتً ئەوروپا وا دەکات دەوگً 
یاسا ویشتماویەکاوً بەریتاویا بەرزتر بێتەوە و چیتر واکەووە ژێر هەژمىوً 

 یاساکاوً یەکێتً ئەوروپا

 

. ترس لەهاتىً 8
تىرکیا بۆ واو 

 یەکێتً ئەوروپا

بەریتاویەکان پێیان وایە وەرگرتىً تىرکیا لەواو یەکێتیەکە وا دەکات بە لێشاو 
 کۆچبەران ڕووبکەوە واڵتەکەیان و باري ئابىري و ئاسایشیان تێکبچێت.

بــه  تایبەتیــش لــە بــارەی دراوی ئەورووپــی یەكگرتــوو  لــە 

الیــەك و فیزایەكــی یەكگرتــووى )شــنگن( لــە الیەكــی 

ــرەوە.  ت

ویالیەتــە  بــە  خۆرئــاوا  ئەورووپــای  پێوەندیــی 

یەكگرتوەكانیــش هەمیشــە لــە بارێكــی باشــدا نەبــوە، 

چونكــە ڕووبــەڕووی چەندیــن قەیــران بوونەتــەوە لــە 

ــەی  ــە ڕێژەییی ــەو جێگیربوون ــەاڵم ئ ــادا، ب ــی جیاجی قۆناغ

داڕشــتنە  لــە  چ  هەیــە،  نێودەوڵەتــی  سیســتمی  بــۆ 

یــان داڕشــتنە تاكالیەنــە  دوانەیییــە جەمســەرییەكەی، 

جەمســەرییەكەی دوابــەدوای داڕمانــی یەكێتیی ســۆڤیەت، 

كەشــێكی لــە بــاری ڕەخســاند بــۆ گەاڵڵەبوونــی داڕشــتنێك 

لــە ســەر پێوەندییــەك كــە ڕێگــە بــە پێشــبڕكێی ئابــووری 
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بــدات، یــان تەنانــەت سیاســی، لــە چوارچێــوەی درككردنی 

ــە  ــرتاتیژی ل ــی س ــی هاوپەیامنی ــە گرینگی ــانەی ب هاوبەش

ــە  ــی زۆر ب ــڕۆ گۆڕانكاری ــەاڵم ئەم ــوان هــەر دوو الدا، ب نێ

ســەر سیســتەمی نێودەوڵەتیــدا هاتــوون، بەتایبەتــی پــاش 

هاتنــی ترامــپ بــۆ هەرەمــی دەســەاڵت لــە ئەمەریــكا، كــە 

هەلێكــی لــه  بــاری ڕەخســاند بــۆ پێشــنیارە پۆپۆلیزمییەكان 

و ڕاســتڕەوە تونــدەكان بــۆ ئــەوەی زۆر بــن و دەســەاڵتیان 

ئەمەریــكا.  خــودی  یــان  ئەورووپــا  لــە  چ  بێــت  زۆر 

هــەر لــه  چوارچێــوەی ئــەو گۆڕانكارییــەدا، پرۆســەی 

ــارۆ  ــاوە و دەرەوەدا گەم ــه  ن ــا ل ــە ئەورووپ ــوون ل تەكاملب

ــه  نــاوەوە هێــزە  دراوە و خراوەتــە ســوچێكەوە، چونكــە ل

سیاســییە ناسیۆلیســتەكاندا یەكبوونــی یەكێتیــی ئەورووپــا 

بــە مەترســییەك دەبینیــن بــۆ ناســنامەی نیشــتامنی و 

هــەوڵ دەدات پرســی كۆچبــەران بــە كار بهێنێــت بــۆ 

ــه  ــە دەســەاڵت ل زۆركردنــی دەســەاڵتەكانی و گەییشــن ب

ــۆ  ــە ب ــش هەڕەش ــی. ئەمەی ــی ئەورووپ ــه  واڵتان ــك ل  زۆرێ

ســەر یەكێتیــی ئەورووپــا دروســت دەكات و زەنگێكــە 

بــۆ چوونــە دەرەوەی واڵتــان لــەو یەكێتییــە، بەریتانیایــش 

ــش  ــتەمە نێودەوڵەتییەكەی ــە دەرەوی سیس ــە. ل منوونەیەك

ــار  ــە دی ــار ب ــێوە و ڕوخس ــن ش ــە چەندی ــارەكانی ب گوش

كەوتــوون: لــە ئەمەریــكا ئیــدارە دروشــمی )بەرژەوەندیــی 

ئەمەریــكا لــە پێشــی پێشــەوە(ە بــەرز كردوەتــەوە و ڕقــی 

ــە  ــە هاوپەیامن ــە و داوای ل ــرە الیەن ــیەتی ف ــە دیبلۆماس ل

ئەورووپییــەكان و نــا ئەورووپییەكانیشــی دەكات تێچــووی 

ــای  ــەاڵت تەبەن ــیایش دەس ــە ڕووس ــدەن. ل ــتنیان ب پاراس

ــوە  ــی پێ ــە پاڵ ــدڕەو دەكات، ك ناسیۆنالیســتی قەومــی تون

جۆنسون وەزیری دەرەوەی بەریتانیاتیریزا مەی سەرۆك وەزیرانی بەریتانیا
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ــایییەی  ــەو بۆش ــەوەی ئ ــتی و پڕكردن ــۆ بااڵدەس ــت ب دەنێ

ــێ  ــەیان ل ــت پاشەكش ــكا دەیەوێ ــی ئەمەری ــە ناوچەكان ل

ــدا  ــی هەڵكشــاو پەی ــزە جیهان ــر هێ ــە الیەكــی ت ــكات. ل ب

ــەوڵ  ــە ه ــتان، زۆر بەهێزان ــن و هیندس ــوون، وەك: چی ب

دەدەن هێــزە ئابوورییــە گەشەســەندوەكەیان وەرگێــڕن 

بــدات  پــێ  بــۆ دەســەاڵتێكی سیاســی، كــە ڕێگەیــان 

بەشــدار بــن لــە ئیدارەدانــی سیســتەمی نێودەوڵەتیــی فــرە 

ــەر.  جەمس

بــەو جــۆرە یەكێتیــی ئەورووپــا، ئــەو دامــەزراوە زەبەالحــە 

ــە ســەر قەاڵیەكــی  ــە ل ــە، وەك ئــەوە وای و ڕوخســار جوان

ملاویــی جولێــرناو بونیــاد نرابێــت. هــەر كاتێــك بێــت 

ڕووبــەڕووی مەترســیی كەوتــن دەبێتــەوە. یــان ئەوەتەیــە 

ڕێگــەی  بــە  دادەكوتــێ،  لــه  زەویــدا  ڕەگوڕیشــەی 

پرۆســەیەكی بوێرانــە بــۆ ئــەوەی ببێتــە هێزێكــی سیاســی 

ــزگاری  ــت پارێ ــوو، بتوانێ ــی یەكگرت و ســەربازی و ئابووری

لــە خــۆی بــكات و نەكەوێــت بــە ئاســانی، یــان لــە شــوێنی 

خــۆی بــەو شــێوەیە مبێنێتــەوە و بــەو چارەنووســە نادیــارە 

ڕەشــەبایەك  بەتەوژمبوونــی  پــاش  بەتایبەتــی  بــڕوات، 

هەڵكردنــی بــا و زریــان، بــۆ هەڵوەشــاندنەوە و كەوتــن و 

ــوون. ــە ب پارچەپارچ

ــە  ــا هەڕەش ــی ئەورووپ قەیرانەكانــی یەكێتی
لــە بیرۆكــەی هاریكاریــی نێودەوڵەتــی دەكات

پرۆســەی  زنجیرەیــەك  پــاش  كــە  ئەورووپــا،  یەكێتیــی 

ــت  ــی دروس ــی ئەورووپ ــوان واڵتان ــە نێ ــردن ل هاریكاریك

بــوو، كــە لــە ســاڵی 1951ەوە بــە دامەزراندنــی كۆمەڵــەی 

ــتی  ــەر دەس ــە س ــوو ل ــۆال ب ــووز و پ ــۆ خەڵ ــی ب ئەورووپ

شــەش واڵت )فەرەنســا، ئەڵامنیــا، ئیتاڵیــا... هتــد. بــەو 

هاریكارییــە، كــە چەندیــن بــواری تــری گرتــەوە و لــه 

 ســەرووی هەموویشــیانەوە بــازاڕی یەگكرتــوو و دراوی 

یەكگرتــوو. یەكێتیــی ئەورووپــا كۆمەڵەیە كــی ئابــووری 

ســۆنگەی  لــەو  كــرد،  دروســت  بەهێــزی  سیاســیی  و 

ــتنی  ــز و پاراس ــی بەهێ ــەوەی كیانێك ــی دۆزین زەرووریەت

ــت:  ــە دەڵێ ــەی ك ــەو بنەمای ــەر ئ ــە س ــدام. ل ــی ئەن واڵتان

ــه  ــەی ل ــەو قــەوارە بچوكان ــۆ ئ ــە ب ــەك نیی ــچ داهاتووی هی

 جیهانــدا هــەن و كیانــە گــەورەكان داهاتوویــان بــۆ دیــاری 

دەكــەن، بــە تایبەتــی ئــەو واڵتانــەی لــە نــاو یەكێتییەكــەدا 

ــرتاتیژی  ــراوان و س ــی ف ــی جوگرافی ــە پنتێك ــەن دەكەون ه

)لــه  نێــوان خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوا( جگــە لــە ژمارەیەكــی 

زۆر لــه  دانیشــتوان، كــە زیاتــر لــە نیــو ملیــار كــەس دەبــن.

ڕەنگــە هاتوچۆكردنــی لە نێــوان واڵتانی یەكێتیــی ئەورووپا 

بــێ هیــچ بەربەســتێك، یەكێــك بێــت لــەو ئەزموونــە 

دەگمەنانــەی كەســەكە پێــی دا تێپــەڕ دەبێت كە ســەردانی 

ــی و ئاســانییەكەی،  ــە هــۆی خێرای ــە دەكات، ب ــەو واڵتان ئ

چونكــە ئــەو بیرۆكەیــە لــە هیــچ ناوچەیەكــی تریــدا 

بوونــی نییــە. ســەرباری هەمەچەشــنیی نــەژادی و زمانــی. 

ــە ئابوورییەكانیشــە  ــەوەی تایبەمەندیی ــا ڕەنگدان هەروەه

بــۆ بازرگانــان بــە ڕێگــەی ئــەو پرۆســەیەدا. بێگومــان 

ــەو ڕەونەقــەی  ــە ئێســتادا كەمێــك ل ــا ل یەكێتیــی ئەورووپ

ــەوە، وەك:  ــە هــۆی قەیرانەكان ــە دەســت داوە، ب خــۆی ل

ــە دەرەوەی  ــەران، چوون ــی كۆچب ــان، قەیران ــی یۆن قەیران

ــە.  ــاو یەكێتییەك ــە ن ــا ل بەریتانی

قەیرانی ئابووریى یۆنان
ــی وا  ــادا نەیانتوان ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ــەورە ل ــی گ واڵتان

ــە  ــەوان بكەوێــت و بچێت ــی ئ ــان بكــەن شــوێن پێ ــە یۆن ل

خانــەی واڵتانــی پیشەســازی، هەروەهــا ببێتــە یەكێــك لــە 

واڵتــە بەهێزەكانــی ئــەو یەكێتییــە، بــە پێچەوانەوەیــە، 

دەركــەوت حكوومەتــی یۆنــان بەیاناتــی ئابووریــی ســاختە 

كــردوە بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ بەندەكانــی ڕێكەوتننامــەی 

بــوون بــە ئەنــدام لــە یەكێتیــی ئەورووپــا مســۆگەر بــكات، 

ئەمەیــش لــە ئەنجامــی دەستەوەســتانبوون و قــەرزی 

گشــتی بــە هــۆی خەرجیــی زۆر لــە ســەرجەم كەرتــەكان و 

الوازیــی داهاتەكانــی. دوو ســاڵ مۆڵــەت درا بــە یۆنــان بــۆ 

ئــەوەی ئابوورییەكــەی باشــرت بــكات و ســنورێك دابنێــت 

بــۆ ئــەو قــەرزە كەڵەكەبــوەی ســەری، پــاش ئاشــكرابوونی 

ــاختەكردنی. كاری س

هەوڵێكــی زۆر درا بــۆ ئــەوەی ئابووریــی یۆنــان لــەو چاڵــە 
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ــەو  ــا ئ ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــە دەرەوە. واڵتان ــە بهێنن قووڵ

ئەركەیــان خســتە ئەســتۆی خۆیــان بــۆ ئــەوەی ڕێگــە 

نــەدەن یۆنــان بكەوێتــە ژێــر ڕكێــف و هەژموونی ڕووســیا، 

یــان چیــن. ســاڵی 2007 قەرزەكانــی ســەر یۆنــان گەییشــتە 

ــووری و  ــی ئاب ــۆی داڕمان ــوە ه ــە ب ــۆرۆ، ك ــار ی 300 ملی

لەرۆزككردنــی متامنــە و باوەڕنەكــردن بــە بەڵگەكانــی 

ــۆ  ــان ب ــە یۆن ــۆر درا ب ــار ی حكوومــەت. نزیكــەی 246 ملی

دانــەوەی قەردەكانــی و كاركردنــی بــۆ بونیادنانــەوەی 

ژێرخانــی ئابــووری و بوژانــەوەی، بــەاڵم ئەنجامەكــەی 

پێچەوانــە بــوەوە و ئابوورییەكــەی خراپــرت بــوو، واڵت 

ــوون  ــكار ب ــك بێ ــە %25 خەڵ ــات، ل ــكاری ه ــی بێ تووش

بــە هــۆی قــەرزە زۆرەكانــی كەوتــە ســەر یۆنــان، چونكــە 

ــەوەی  ــۆ دان ــا ب ــە كاری هێن ــرت ب ــەی وەری گ ــەو پارەی ئ

ــاوەوە. ــە ن ــازیكردن ل ــەك چاكس ــی دەرەوە ن قەرەزەكان

قەیرانی كۆچبەران
قەیرانــی كۆچبــەران پــاش هەڵكشــانی دۆخــی مرۆیــی لــە 

ژمارەیــەك واڵتانــی عەرەبــی ســەری هەڵــدا، لــە ســەرووی 

هەموویشــیانەوە ســووریا، كــە ڕووبــەرووی جەنگێكــی 

ــا ئێســتا.  ــە ســاڵی 2011ەوە ت ــەوە هــەر ل ــەردەوام بوەت ب

پــاش ســەركوتكردنی خۆپیشــاندەران لــە الیــەن هێزەكانــی 

ــە  ــان ب ــم و دان ن ــی ڕژێ ــەی داوای گۆڕین ــووریا، ئەوان س

ئازادییــەكان و باشــرتكردنی بــاری گوزەرانیــان دەكــرد. پــاش 

 سی )ناتۆ( تڵه یمانی باكوری ئه بیۆگرافیای هاوپه

كُرتكراَيٌاَپً 1 واتۆ ئًیماوی باكُری رێكخراَی )سیًتڵًی
NorthAtlantic Treatyًٌاَپ سًیماویً( پاشربازیًتێكی

ئًیماوىامًپً باكُری دامًتڵًی بًزراَيسی ییماوىامًپً،
 .1141یویساوی4رَاریبًبرێتلًَاضىتۆویصواَدي

 

بًريسً 2 تیڵسُپایسۆڤیًگًوگبَُنلًستیپارسًبًمًتا
َرَپاجێگیرببَُپاشاڵتیئًڕاستَڕۆژًٌواَيلًزرا،كًدامً
 میجیٍانوگیدَيجً

لًبىچیىیًوذامًئً 3 بًكاویبریتیه فً: ئًريلژیكا، ،وذيسلًوسا،
ٌۆلً لۆكسمبۆرگ، وًوذيئیتاڵیا، بً، پُرتُگال، َرَیژ، ریتاویا

 ریكامًئً

سً 4 لًريئاماوجی ٌاَپًكی باكُر،درَستبُوی یماوی
ئً دەَڵەتە ئاسایطی َ ئازادی بًكاویًوذامًپاراستىی تی

فاكتًرێگً سًريی َ جۆرەربازیيًسیاسی ٌەر لە كان
 ٌەڕەضەَمەترسیەكیكەڕََبەڕََیانبێتەَە

  

 

پابً 5 دیمُكراتیًبًبًبًوذيواتۆ دابًٌا َ ضكردویكان
بًرچاَيسً بۆ پێُیسته بًكاوی ئاسایطیٌێسكردوی َ رگری

 وذام.َاڵتاویئً

  

 

وذامَبااڵتریهئًَيرێكخرایًدََباريكًرێكخراَي1152ساڵی 6
 ئًلً ئًوجُمًواتۆ باكُری بااڵلًكًوتیكًتڵًوی ئاستێكی

َي سًپێكذێت حكُمًك َيرۆكی یان وُێىًزیريت، یان ريكان،
 كان.میطیًًٌ

كًیًربازیانًٌیسًویلیژوًوجُمًئً 7 یانرۆكئًسً، ركان،
كۆديمیطیًًٌريوُێىً تێیذا باريَيبىًكان لًَ گاكەیان

 .َاضىتۆوً
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ئەویــش بەركەوتنــە گەورەكانــی نێــوان بەرژەوەندییــە 

و  نادیــار  واڵتــەی  ئــەو  داهاتــووی  نێودەوڵەتییەكانــی 

ــە  ــە ســەدان هــەزار كــەس ب ــە ب تەمومــژاوی كــردوە، بۆی

لێشــاو ڕوویــان لــە واڵتانــی ئەورووپــی كــرد و داوای مافــی 

ــی  ــی یەكێتی ــە واڵتان ــش وای ل ــرد. ئەمەی ــان ك پەنابەرێتیی

ئەورووپــا كــرد ســنورێك بــۆ ئــەو قەیرانــە دابنێــن، ڕێــكاری 

ــەر بــۆ وەســتاندنی ئــەو شــەپۆلە، كــە  ــە ب پێویســت بگرن

ــردەوەی  ــەك ك ــانی ژمارەی ــەڵ هەڵكش ــوو لەگ ــاوكات ب ه

ــا  ــی. هەروەه ــی ئەورووپ ــن واڵت ــە چەندی ــتی ل تیرۆریس

و  كۆچبــەران  دابەشــكردنی  ســەر  لــە  كــرا  ڕێكەوتــن 

ڕێككەوتــن لەگــەڵ توركیــا بــۆ گێڕانــەوەی بەشــێكیان 

ــۆرۆ ســااڵنە. ــار ی ــی ســێ ملی ــە وەرگرتن ــەر ب بەرانب

دەرچوونی بەریتانیا لە یۆرۆ
هەمــوو ئــەو قەیرانانــەی باســامن كــردن، وای لــە %52ی 

بەریتانییــەكان كــرد دەنــگ بــدەن بــۆ جیابوونەوەیــان 

لــە یەكێتیــی ئەورووپــا، چونكــە بەریتانییــەكان پێیــان 

ــەوەی  ــۆ دان ــارە دەدەن ب ــی زۆری پ ــەوان برێك ــوو، ئ واب

قەرزەكانــی یۆنــان، جگــە لــەو ترســە بەردەوامــەی هەبــوو 

لــەو شــەپۆلەی كۆچبــەران و كــردەوەی تیرۆریســتی. ئــەو 

جیابوونــەوەی بــوە هــۆی زیانگەیانــدن بــە یەكێتیــی 

ئەورووپــا بــە بڕی %15 لە هێــزە ئابوورییەكــەی. هەروەها 

ــە  ــوون ل ــه  كاریگەرب ــوو ل ــەلبیی هەب ــی س كاریگەرییەك

ــی  ــا پێگەیەك ــەی بەریتانی ــەو پێی ــدا، ب ــەتی جیهانی سیاس

گــەورە هەبــوو وەك ئەندامێكــی هەمیشــەیی لــە نــاو 

ــی ــی نێودەوڵەت ــی ئاساییش ئەنجوومەن

بونیــاد ی  بــە  پێوەندیــدارن  قەیرانەكانــی 
ئەورووپــا یەكێتیــی  ســەرەكی 

هــەر چەنــد یەكێتیــی ئەورووپــا ڕووبــەڕووی قەیرانــی 

ــرۆر  ــی تی ــە قەیران ــە ل ــەوە، جگ ــەر بوەت ــووری خنێكن ئاب

كــە  هــەن  تریــش  قەیرانــی  بــەاڵم  كۆچبەرانیــش،  و 

پێوەندیــدارن بــە بوونیــەی ســەرەكیی یەكێتییەكــە، چونكە 

یەكگرتوویــی  و  ســەركردایەتی  قەیرانــی  یەكێتییەكــە 

و  بنەمــا  قەیرانــی  هەروەهــا  هەیــە،  ئەندامەكانــی 

ــە الیەكــی تریشــەوە  ــە ســەری دامــەزراوە. ل ــی ل بەهاكان

ــە چەنــد  ــە، كــە لێــرەدا ب قەیرانــی )مەرشوعیــەت(ی هەی

خاڵێــك ڕوونیــان دەكەینــەوە:

ــ قەیرانی سەركردایەتی و یەكگرتوویی
پێشــرت یەكێتیــی ئەورووپــا دوو منوونــەی هەبــوو بــۆ 

ــە  ــی( ك ــیۆنی ئەورووپ ــان )كۆمس ــەركردایەتی، یەكەمی س

لــە ســەرەتای ســاڵی 1950 وەك بااڵتریــن دامــەزراوەی 

لــە بڕیارەكانــی یەكێتییەكــە،  بــوو  كاریگــەر دروســت 

ــی  ــە هەڵبژاردن ــرد ل ــی دەك ــەی تەكنۆكراتی ــای منوون تەبەن

ــاو  ــاوەن ن ــەرۆكێكی خ ــە س ــە ل ــە جگ ــی، ئەم ئەندامەكان

و ناوبانگێكــی بــاش و كاریزمایەكــی بەهێــز. ئەمــە لــە 

ــی  ــە هاوتەریببوون ــوو ل ــی ب ــەی دوەم بریت كاتێكــدا منوون

مومارەســەی  پاریــس  چونكــە  فەڕەنســی،  ـ  ئەڵامنــی 

دەســەاڵتی سیاســیی كــرد، لــە كاتێكــدا ئەڵامنیــا پاراســتنی 

ــۆی. ــتۆی خ ــە ئەس ــی گرت ــەی ئابووری گەش

ــا  ــی ئەورووپ ــی یەكێتی ــرد دۆخ ــەیە وای ك ــەو هاوكێش ئ

بەهێــز بێــت و بــەرەو پێشــەوە بچێــت لــه  ڕووی سیاســی 

و ئابــووری، هەروەهــا بتوانێــت خۆراگــر بێــت لــە بــەردەم 

قەیرانــەكان، بــەاڵم یەكێتــی پــاش ســاڵی 1992 كاتێــك گــۆڕا 

ــەی  ــەو دوو منوون ــەو شــێوەی ئێســتای وردە وردە ئ ــۆ ئ ب

لــە دەســتدا و ئەڵامنیــا تاكالیەنــە ســەركردایەتیی كــرد، بــە 

ــت و  ــووری دەبەس ــەی ئاب ــە گەش ــتی ب ــش پش ــە یەكی پل

ــەدا ســەركەوتوو  ــەو كارەی ــت و ل ــە دی بهێنێ توانییشــی ب

بێــت.

ــ قەیرانی ئابووری
ــوەوە و  ــی دراو ب ــی قەیران ــا تووش ــاڵی 2008 ئەورووپ س

دیارتریــن قوربانییەكانیــش ئێرلەنــدە، یۆنــان، قوبــرس، 

لــه  كاریگەربوونــی  بــوون، جگــە  پورتــوگال  ئیســپانیا، 

پیرەكــە  ئیتالیایــش. ســاڵی 2013 كیشــورە  فەرەنســا و 

قەیرانێكــی تــر بەرۆكی گرت لــە ئەنجامی پاشەكشــەكردنی 

بەرهەمهێنــان و بەرزبوونــەوەی ڕادەی بێــكاری. یەكێكیش 

ــران،  ــە ك ــەو قەیران ــۆ ئ ــیكردنەوەكانی ب ــۆكار و ش ــە ه ل

الوازیــی سیســتەمی دراوی ناوخۆیــی بــوو الی ئەندامانــی 
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لــە  هەڵنەگرتــن  دەســت  بەرانبــەر  لــە  یەكێتییەكــە 

ــی  ــۆی تێكچوون ــوە ه ــش ب ــەكان، ئەمەی ــەتە تایبەت سیاس

سیســتمی مالــی و الوازیــی پێوەرەكانــی )ســەقامگیری( و 

)جڵەوگیركردنــی گەشــەكردن(، كــە یەكێتــی ســەپاندبووی، 

دوا جاریــش لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی قەیرانــی ناوخۆیــی و 

ــن. ــار كەوت ــە دی ــی ب ــێ توانای ــی شكســتی و ب جیهان

پێشــبڕكێی   لــە  گونجانــدن  الوازیــی  ســێدا  پلــەی  لــە 

وەبەرهێنــان و كاری دەســتی لــە نێــوان ئەندامــان لــه 

 ناوچــەی یــۆرۆوە هــات، هەروەهــا كەمتەرخەمــی لــە 

هاوكاتبوونــی نێــوان هەمــوو خولــە ئابوورییــەكان. بــۆ 

منوونــە: گۆڕینــی دراوی دراخــام بــۆ یــۆرۆ لــە یۆنــان 

بــوە هــۆی بەرزبوونــەوەی كرێــی كرێــكاران، كەچــی 

بەرهەمهێنــان هــەر لــە ئاســتی خۆیــدا مایــەوە، ئەمەیــش 

ــەوە بــێ ســود  ــە ڕووی ئابووریی ــان ل وای كــرد بەرهەمهێن

ــت. بێ

ــی  ــی جیهان ــوەی ئابووری ــە دەرەوەی چوارچێ ــن ل ناتوانی

بــاس لــە قەیرانــی ئابــووری لــە ئەورووپــا بكەیــن، چونكــە 

ــوان واڵتانــی گــەورە و بەهێــزی ئابووریــی  ــه  نێ كێبڕكــێ ل

ــە  ــەی هاوبەش ــەو قەیرانان ــە ل ــوو، جگ ــەوژم ب ــە ت زۆر ب

ئابوورییەكانــی ئەورووپــا هەیانبــوو لــە ڕووی ئابــووری و 

سیاســی، پشــێوییە سیاســی و ئەمنییەكانیــش لــه  ناوچــەی 

ــە ســەر ڕێگــەی بازرگانــی و نرخــی  ــە جیهــان ل ــا ل جیاجی

ــرتاتیژییەكان. كااڵ س

ــ قەیرانی بەها و كۆچبەران و تیرۆر
بــۆ بەهــا  بانگەشــە  لــە كاتێكــدا یەكێتیــی ئەورووپــا 

ــا دەكات  ــرۆڤ و حوكمــی یاس ــی م ــی و مافەكان دیموكرات

ــی  ــە دابینكردن ــتانە ل ــل دەستەوەس ــدا، برۆكس ــە جیهان ل

ئــەو بەهایانــە لــە واڵتانــی ئەنــدام، ئەمەیــش زۆر بــە 

ــدام  ــی ئەن ــاش هێرشــە تیرۆریســتییەكانی واڵتان ــی پ ڕوون

لــە نــاو یەكێتیــی ڕووبــەڕووی بوونــەوە، بــە دیــار كــەوت، 

لــە  تونــدڕەكان  ڕاســتڕەوە  هێــزە  هەڵكشــانی  لەگــەڵ 

ناویــدا. هــۆكاری ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی 

پێــوەرە دیموكراتییەكانــی لــە هەندێــك واڵتانــی نــوێ 

ــی  ــە بری ــه ل ــەو بەهایان ــی ئ ــەدا، دانان ــاو یەكێتییەك ــە ن ل

بەهــا جەوهەرییــەكان، ئــەم كارەیــش بــە ڕوونــی لــە 

مامەڵەكردنــی برۆكســل لەگــەڵ قەیرانــی كۆچبــەران دیــار 

ــوو. ب

قەیرانــی كۆچبــەران كــە یەخــەی واڵتانــی ئەورووپــای 

ــەزار  ــەدان ه ــە س ــاڵی 2011 ەوە ب ــە س ــەر ل ــوە و ه گرت

كــەس بــە ڕێگــەی یۆنــان و ئیتاڵیــا دەپەڕنــەوە واڵتانــی تــر، 

جگــە لــەوەی هــەر دوو واڵت قەیرانــی ئابوورییــان هەیــە، 

ــە  ــۆ سیســتەمی )شــنگن(، ك هەڕەشــەیەكی گەورەیشــە ب

ــەرك  ــت و ئ ــدام هەڵدەگرێ ــی ئەن ــوان واڵتان ــه  نێ ســنور ل

و بەرپرســیارێتیی هاوبــەش لــە ســەر ئەســتۆی هــەر دوو 

ــە  ــەاڵم ب ــەكان، ب ــنورە دەرەكیی ــتنی س ــە پاراس ــە ل واڵتدای

ــە  ــەوە دەكات، ك ــاس ل ــن )2013( ب ــی دبل ــی ڕێكەوتن پێ

بكــەن  پەنابەرێتــی  مافــی  داوای  كۆچبــەران  پێویســتە 

لــە  نــاوی. ئەمەیــش وای  لــە یەكــەم واڵتــی دەچنــە 

ــی  ــە پابەندبوون ــی ب ــرد كۆتای ــدام ك ــی ئەن ــك واڵت هەندێ

ــان  ــی یۆن ــە، كەچ ــەو ڕێكەوتن ــەر ئ ــن بەرانب ــان بهێن خۆی

بــۆ  بــۆ پەڕینــەوەی كۆچبــەران  ســنورەكانی وااڵ كــرد 

واڵتانــی دراوســێ لــە بەلقــان، كــە واژۆی لــە ســەر شــنگن 

نەكــردوە، ئەمەیــش وای كــرد ڕێكەوتننامــەی دبلــن ببێتــە 

تەنیــا حــری ســەر كاغــەز و ســەدان هــەزار كۆچبــەر 

ــا.  ــەری ئەورووپ ــە ئەوس ــان بگەن توانی

ئــەو قەیرانــە بــوە هــۆی كارەســاتی ئەخالقــی و ئابــووری و 

سیاســی و ئەمنــی، دواتریــش واڵتانــی ئەنــدام كەوتنــە بــەر 

ــان ئەنجــام دا،  ــن كردەوەی بۆســەی تیرۆریســتان و چەندی

بۆیــە ســەرجەم ئەورووپای تووشــی پشــێوی و دابەشــبوون 

لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ دۆســیەی خۆرهەاڵتــی  كــرد 

ناوەڕاســت، كــە هــۆكاری ســەرەكیی ئــەو قەیرانەیــە.

ــ قەیرانی مەشروعیەت
دامەزراندنــی  ســەردەمی  لــە  هــەر  قەیرانــە  ئــەو 

یەكێتییەكــەوە ســەری هەڵــداوە، چونكــە بەشــێك لــە 

خۆیــان  ســەروەریی  یەكێتییەكــە  ئەندامــی  واڵتانــی 

مافــە  لــە  بەشــێك  هاواڵتییانیــان  داوە،  دەســت  لــە 
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ــی  ــە پێ ــە دەســت داوە، بەڵكــوو ب ــان ل دیموكراتییەتەكانی

توێژینــەوە و لێكۆڵینەوەكانــی لــەو بارەیــەوە كــراون دەری 

ــی  ــی ئەورووپ ــە هاواڵتییان ــی زۆر ل ــە ڕێژەیەك دەخــەن ك

ــە،  ــە نیی ــی یەكێتییەك ــی كاركردن ــە میكانیزمەكان ــان ل ئاگای

كــە  یەكێتییەكــە،  نــاو  لــە  بەریتانیــا  وەك دەرچوونــی 

بــە ســەرەتای گواســتنەوەی ئــەو قەیرانــە بــۆ قۆناغــی 

دەكرێــت. ســەیر  دەرئەنجامــەكان  دەرهاویشــتنی 

ــەكان  ــداریی ئەورووپی ــژەی بەش ــەكان ڕێ ــی ڕاپۆرت ــە پێ ب

ــتێكی  ــە ئاس ــا ل ــی ئەورووپ ــی پەرلەمان ــە هەڵبژاردنەكان ل

ــە 40%  ــە، چونكــە تێكــڕای بەشــداریكردنی ل زۆر نزمەدای

ــە  ــا ب ــوە. هەروەه ــش %20 ب ــك واڵتی ــە هەندێ ــوە و ل ب

شــێوەیەكی بەرچــاو ئاســتی دەنگــدان بــۆ پارتــە ڕاســتڕەوە 

 

 بیۆگرافیای یەكێتی ئەوروپا

  

 
 كاوییماوىامًگروگتریهپً وروپاكێتیئًكاوییًلًیكًدیارتریهًٌ وروپاكێتیئًواویًوذامبوونلًئًكاویبًرجًمً

 تییاساووڵًریديرخانكردویپێوي.ت1ً

 ت.وتیدیموكراتیًگري

 كاویمرۆڤ.مافً.رێسگرتهل2ً

ل3ً سازشكردن بۆًٌ. سیادی كاروباری وذێك

 كً.زراويوذیدامًويرژيبً

واوخۆیي4ً یاسا گووجاوذوی لً. یاساكاویگًكان ڵ

 .كًكـێتیًیً

 ٌێس.بووویژێرخاوێكیئابووریبً.5ًٌ

 واوئابووریبازاڕ..چووو6ً

 كً.كێتیًواویً.پێشبڕكێكردنل7ً

 وروپیماویئًرلً.پ1ً

 وروپیكێتیئًوییًوجومً.ئ2ً

 وروپی..كۆمسیۆویئ3ً

 .كۆمسیۆویمافیمرۆڤلەئەوروپا4

پ1ً پاریسلًیماوىامً. ی18ی

 .1951ویساویساڵی

پ2ً لًیماوىامً. رۆما ی15ی

 .1957ئازاریساڵی

پ3ً 7یماستریختلًیماوىامً.

 .1992شوباتیساڵی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

دژەكانــی یەكێتــی زۆر بــەرز بوەتــەوە لــە هەڵبژاردنــە 

ــدام. ــی ئەن ــاو واڵتان ــە ن ــەكان ل ناوخۆییی

باكــووری  هاوپەیمانیــی  لــە  ئەورووپــا 
)ناتــۆ( ئەتڵەســی 

بــۆ  ڕێژەیــی  پاشەكشــەیەكی  بــە  كــە  ماوەیــەی  ئــەو 

خۆرئــاوا و كەموكورتــی لــە پارســەنگیی بەرگــری بــە دیــار 

ئەتڵەســی  الیەنەكانــی  نێــوان  پێوەندیــی  دەكەوێــت، 

ــە  ــووی هاوپەیامنەك ــت و زەروورە. داهات ــی پێویس كارێك

پێویســتە بــە ڕێگــەی ئەورووپییەكانــی زیاتــر هەســت 

دەكــەن و پابەنــدن بــە بەرپرســیارێتی، ســەربەخۆتر و بــە 

ــە دی نایــەن  ــە ب ــەو بنەمایان ــر تێپەڕێــت، چونكــە ئ توانات

ــت.  ــا نەبێ ــی ئەورووپ ــودی یەكێتی ــاو خ ــە ن ــا ل تەنی

پەیامننامــەی  لــە  ئەتڵەســی  باكــووری  هاوپەیامنیــی 

واشــنتۆنی ســاڵی )1949( لــە ســەر بەهــای )دیموكراســی( 

و   باكــوور  ئەمەریــكای  واڵتانــی  لــه  نێــوان  هاوبــەش 

ــەش  ــرتاتیژیی هاوب ــی س ــەر بەرژەوەندی ــە س ــا، ل ئەورووپ

ــەزرا.  ــازاد دام ــای ئ ــە ئەورووپ ــردن ل ــواری بەرگریك ــە ب ل

لــە   ،1990 ســارد  جەنگــی  پــاش  هاوپەیامنــە  ئــەو 

گــۆڕا  ئەورووپــا  دیموكراتییەكانــی  لــە  بەرگریكــردن 

لــە  جــار  یەكــەم  دیموكراتییــەكان،  بەهێزكردنــی  بــۆ 

دەرەوە:  لــە  پاشــان  و  ئەورووپــا  خاكەكانــی  ســەر 

عێــراق و ئەفغانســتان و ناوچــەی دەریــای ناوەڕاســت، 

بــەاڵم بەشــدارییەكانی ئەورووپــا ســنوردار و ســادەن، 

كۆتوپێوەنــدی زۆریــان لــە ســەر ڕێســاكانی پابەندبوونیــان 

دانــاوە لــە پرۆســەكانی هاوپەیامنیــی باكــووری ئەتڵەســی، 

بۆیــە هــەر زوو ناكۆكــی لــه  نێــوان ئەورووپــا و ئەمەریــكا 

ــاوازی  ــان، جی ــەو نزیكییەی ــەرباری ئ ــەوت، س ــار ك ــە دی ب

و ناكۆكییەكانیــان قوڵــرت بــوەوە لــە بەرژەوەندییەكانــی 

 سی )واتو( تڵه یماوی باكوری ئه كاوی هاوپه گروگتریه ڕووداوه

 كان ڕووداوه كان ساڵه ژ

 ی واشىتۆن یماوىامً ر پً سً واژۆكردوی لً 1949 1

 رلیه وتىی دیواری بً كً 1989 2

 كان كۆوً  ري ڵ ركابً گً شی لً دورستكردوی ٌاوبً 1991 3

و   بۆسىً  كىا لً یراوً داوی قً بۆ ئیداري  وري ی گً م پرۆسً كً یً شداری كردن لً بً 1995 4
 ٌیرسك

جێ  مجار جێبً كً بۆ یً 5ی ژماری  بێت و واتۆ مادي ریكا تووشی ٌێرش دي مً ئً 2001 5
 كات دي

  ــ لً ISAFمىی  ــ تیداوی ئً تی بۆ یارمً وڵً تی كردوی ٌێسێكی وێودي ركردایً سً 2003 6
 فغاوستان ئً

(  وتواوً كی پێشكً گریً شداریكردوێكی كارا و بً مكی ستراتیژی )بً وای چً بً واتۆ تً 2010 7
 كات دي

  ربازي زار سً ست ًٌ ( ش60ًوی ) واتو خاوي - 8

اڵت و  وروپای ڕۆژًٌ ئً  لً  وي كاوی چڕتر كردوً ربازیً یماوی واتۆ ماوۆري سً ٌاوپً 2015و 2014 9
 ڵ ڕووسیا گً لً  یً شیان ًٌ ی سىوری ٌاوبً و واڵتاوً تی لً تایبً بً
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پەیوەســن بــە ئاســاییش دوای قەیرانــە ئابوورییەكــە و 

ــەكردنی  ــا گەش ــتان، هەروەه ــراق و ئەفغانس ــی عێ قەیران

ــن.  ــی چی ــر، بەتایبەت ــی ت واڵتان

تــا ئێســتا هاوپەیامنیــی باكــووری ئەتڵەســی بــە پێــی 

دەڵێــت:  كــە  كــردوە،  كاری  )نەنــوورساو(  بنەمایەكــی 

ــی ســەرەكی  ــاوەڕۆك و خاڵ ــا، ن ــە ئەورووپ ــردن ل بەرگریك

پشــتیوانیكردنی  لــه  بەرانبــەر  ئەمەریــكا  الی  بــوون 

سیاســەتەكانی دەرەوەی لــە الیــەن ئەورووپییەكانــەوە، 

بــەو  چــاوی  ئەمەریــكا  نــوێ  ســرتاتیژیەتی  بــەاڵم 

)ڕێكەوتنــە( دا خشــاندوەتەوە، بۆیە وردە وردە خۆی دوور 

خســتوەتەوە لــە شــانۆی ئەورووپــی بــە هــۆی كەموكــوڕی 

و بــێ توانایــی ئەورووپییــەكان لــە پشــتیوانیكردنی پرۆســە 

ســەربازیەكانی ئەمەریــكا لــە شــوێنی تــر. كەچــی لەگــەڵ 

ــی(  ــەی ئەتڵەس ــە ڕێگ ــدی ب ــی )پێوەن ــدا گرینگی ئەوەیش

هەرگیــز پاشەكشــەی نەكــردوە، بەڵكــوو ئەمــڕۆ زیاتریــش 

گرینگــە لــە پێنــاو قەرەبووكردنــەوەی ئــەو پاشەكشــە 

ڕێژەیییــەی لــە دیموكراتیەتــی خۆرئاواییــدا دەبیرنێــت. 

پێویســتە پێوەندییــە نوێیەكانــی ئەتڵەســی بــە هەند ســەیر 

بكرێــن، بــەو پێیــەی واقیعێكــی نوێیــە، چونكــە هاریكاریی 

ئەورووپیــی ئەتڵەســی پێویســتی بــەو ئەورووپیانەیــە كــە 

زیاتــر بەرگــەی بەرپرســیارێتی دەگــرن. هەروەهــا ئەوانــەی 

ــی  ــە ناوچەكان ــی ل ــرن، بەتایبەت ــەربەخۆترن و بەتوانات س

دەوروبــەری خۆیــان و ئــەو دۆخــە پــڕ هەڕەشــەیەی 

تریــش  الیەكــی  لــە  ئەورووپــا.  ئــاراوە دژی  هاتوەتــە 

قەیرانــی دارایــی، بۆیــە پرســیارەكە لێــرە ئەوەیــە: ئایــا لــە 

چ چوارچێوەیــەك و چــۆن ئــەو ئــەو كۆكردنەوەیــە كارا 

دەكرێــت؟ چونكــە ئاراســتە ســرتاتیژییەكەی ئەمەریــكا 

هاوپەیامنێتییەكــە  خــودی  نــاو  لــە  دەكات  پێشــنیار 

ــت. بكرێ

ــی  ــا ترس ــی ئەورووپ ــە یەكێتی ــا ل ــەوەی بەریتانی جیابوون

ــر كــرد: ئــەوەی كــە پێــی  ــە دوو بابەتــی ســەرەكیی زیات ل

 ،domino effect ئالدۆمینیــۆ  كاریگەریــی  دەگوترێــت 

لەگــەڵ هەڵكشــانی ترســی پۆپۆلیــزم، چونكــە ئەگــەر 

ــە  ــەك ل ــت كاردانەوەی ــگاوەی بیەوێ ــەم هەن ــا ب بەریتانی

ــارەزووی پۆپۆلیزمــی  ــری و ئ دژی مەترســییەكانی جیهانگی

لــە  بــاو  ڕەوتێكــی  بوونەتــە  كــە  بــكات،  دروســت 

دیموكراتییــە پێگەییشــتوەكانی بــەو قەیرانانــەدا تێپــەڕ 

دەبــن، ئــەوە قەیرانی كاریگەریــی دۆمینــۆ و دیموكراتیەت 

هێزەکانی پەیمانی ناتۆ
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دەســتكەوتێكی  بــه  نابێــت  ئەورووپــی  تەكامولــی  و 

حەمتــی دابرنێــت، كــە ناكرێــت خۆیانــی لــێ البــدەن، 

بــەاڵم بــە پێچەوانەوەیــە، هــەر واڵتێــك بەرژەوەندیــی 

ــەر  ــد گ ــەر چەن ــە، ه ــۆی هەی ــە خ ــەت ب ــتامنی تایب نیش

ــەوە  ــە ئ ــن، چونك ــیش ب ــە تێكهەڵكێش ــەو بەرژەوەندیی ئ

ــە دەرەئەنجامێكــی  ــۆ ببێت ــی ئالدۆمین وا دەكات كاریگەری

ــە. هــەر چەنــد  ــە ســەدا ســەد نیی ئیقلیمــی و ڕوودانــی ل

هەندێــك لــە سیاســییە ئەورووپیەكانــی تەبەنــای بیرۆكــەی 

خۆ دوورخســتنەوە دەدەن، ئەو هەلەشــیان قۆستوەتەوە و 

پەلیــان بــۆ هاویشــتوە، بــەاڵم دیــارە خــۆ دوورخســتنەوەی 

ــك وا  ــە وەك بازدانێ ــری ڕەنگ ــە ڕۆژگاری جیهانگی ــر ل زیات

ــی  ــك واڵت ــە هەندێ ــان، ڕەنگ ــی. پاش ــەرەو تاریك ــت ب بێ

ــەوە،  ــە بكەن ــتنی یەكێتییەك ــە جێهێش ــر ل ــراو بی پەراوێزخ

ــۆ  ــە ب ــە دامەزرێنەرەك ــە هــەر شــەش واڵت ــە ل ــەاڵم جگ ب

كۆمەڵــەی ئەورووپــا بــۆ خەڵــووز و پــۆال، كــە بــەو ئامانجــە 

دامەزرێــرنا )جەنگــی ئەگەرێكــی زۆر دوور بێــت، بەڵكــوو 

شــتێكی مەحــاڵ بێــت لــە ڕووی ماددییــەوە، چونكــە 

ــەوە  ــه  جیابوون ــر ل ــێوەیەك بی ــچ ش ــە هی ــە ب ــەو واڵتان ئ

ناكەنــەوە، بــه  تایبەتــی، چونكــە هەمیشــە هــەوڵ دەدات 

پشــتیوانی تەكامولــی سیاســی و ئەمنــی بــكات لــە نێــوان 

ــووری. ــی ئاب ــی تەكامول ــاو بەدیهێنان ــه  پێن ــان ل خۆی

بــەاڵم لــه  الیەكــی تــرەوە ڕەنگــە ئــەو جیابوونەوەیــە، 

هەلێــك بێــت بــۆ یەكێتیــی ئەورووپــا، بــۆ ئــەوەی بتوانێــت 

ــرتاتیژی  ــی س ــی گۆڕانێك ــۆ ئەنجامدان ــت ب ــە كاری بهێنێ ب

هێمنانــە، كــە خــۆی لــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــەو  ــش، ئ ــە لەوەی ــەوە. جگ ــا دەبینێت ــووری ئەفریق و باك

گرێبەســتە نوێیــەی لەگــەڵ واڵتانــی ئەورووپــا ئەنجــام 

ــی  ــە دیموكراتیەتێك ــن ب ــتی گەییش ــە مەبەس ــن، ب دەدرێ

دەكات  وا  سەرتاســەری،  یەكگرتنێكــی  و  ڕاســتەقینە 

ڕوئیایــەك  بــە  پێویســتیان  ئەورووپییــەكان  دامــەزراوە 

هەبێــت بــۆ داهاتــوو، كــە پەیوەســتە بــە چۆنیەتیــی 

لــه  یــەك تێگەییشــن لەگــەڵ واڵتانــی تــری حــەوزەی 

دەریــای ناوەڕاســت، یــان ڕەنگــە پرۆســەی جیابوونەوەكــە 

هەنــگاوە،  ئــەو  بەدیهێنانــی  بــۆ  بێــت  یارمەتیــدەر 

بارەگای کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا لە برۆکسل
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چونكــە زۆرێــك لــە ڕووداوەكانــی پــاش كەوتنــی دیــواری 

بەرلیــن، بوونــە هــۆی بااڵدەســتی یەكێتیــی ئەورووپــا 

ــە  ــە یەكێتییەك ــە لەوانەی ــای خۆرهــەاڵت، بۆی ــە ئەورووپ ل

دەرئەنجامــی ئــەو جیابوونەوەیــە بــە كار بهێنێــت لــە 

چاالکكردنــی بااڵدەســتی و بەرفراوانــی خــۆی لــە باشــووری 

دەریــای ناوەڕاســت. 

یــەك گەییشــتنی جوگرافــی و مێــژووی رسوشــتی  بــە 

باشــووری  واڵتانــی  و  خۆرهــەاڵت  ئەورووپــای   نێــوان 

تــرەوە  ناوچەكانــی  پێــش  لــە  ناوەڕاســت،  دەریــای 

ــەو  ــە پشــت چیاكانــی ئــۆرال. جگــە ل بــوون، كــە دەكەون

ــی  ــی باشــوور، یەكێتی ــەڵ واڵتان ــە لەگ ــە مێژوویی پێوەندیی

تریــش  ئالینگاریــی  هەندێــك  ڕووبــەڕووی  ئەورووپــا 

دەبێتــەوە بــە هــۆی هەڵكشــانی جیهانگیــری، چونكــە 

ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و باكــووری ئەفریقــا 

ــە بەشــێكی ســەرەكیی  ــر بوەت ــر زیات ــە هــەر كاتێكــی ت ل

ئــەو ئالینگارییانــه. بۆیــە باڵوبوونــەوەی مەترســیی تیــرۆر 

و، قەیرانــی كۆچبــەران، كۆچــی ئابــووری، وای كــردوە 

هەماهەنگیــی ئیقلیمــی ببێتــە زەرووریەتێكــی حەمتــی بــۆ 

پاراســتنی هــەر دوو الیــان. 

بــە هەبوونــی بیســت و هەشــت دەوڵــەت لە نــاو یەكێتیی 

ئەورووپــا، زیاكردنــی پانــزە تریــش لــە باشــووری دەریــای 

ناوەڕاســت، كــە یەكێتییەكــەی بــە ســیفەتی بەشــدار بــوو 

زیــادی كــردوون، ئــەوە هەوڵەكانــی خوڵقاندنــی )یەكێتیــی 

ــە. چونكــە كاركــردن  ــه  ئارادای ــا ئێســتایش ل ناوەڕاســت( ت

لــە ســەر فراوانبوونــی یەكێتیــی ئەورووپــا بــەرەو یەكێتیــی 

ئەورووپــا ــــ ناوەڕاســت، لــە قۆناغــی ئێســتادا ئەولەویەتی 

نییــە، بــەاڵم پێویســتە ورد بینــەوە لــە ســەر تەكامــول نــەك 

ــەو پێیــەی كــە هاوبەشــی نــوێ لەگــەڵ  بەرفراوانبــوون. ب

ــەتێكی  ــە سیاس ــت ب ــای ناوەڕاس ــووری دەری ــی باش واڵتان

پەســەندانە ســەیر دەكرێــت لــە كاتــی ئێســتادا. 

ئــەو جــۆرە هابەشــیانەیش پێویســتی بــە چوارچێوەیەكــی 

دامەزرێنەرانــی نییــە، بەڵكــوو هاریكاریكردنیــش لــە ســەر 

ــی و  ــەی مەدەن ــە كۆمەڵگ ــەی ك ــەو پێی ــدا، ب ــتی گەل ئاس

ــدەن  ــی ســادە ب ــن هەوڵ ــا، دەتوان ــە ئەورووپ ــان ل بازرگان

ــە  ــۆ منوون ــع، ب ــە واقی ــە ببێت ــەو گۆڕانكاریی ــەوەی ئ ــۆ ئ ب

بەرنامــەی ئاڵوگــۆڕی زمانەوانییەكــەی نێــوان مەغریــب 

و ئیســپانیا ڕەنگــە گەنجانــی ئەورووپــی هــان بــدات 

ــن ــــ  ــی دەدوێ ــی ئەورووپ ــە زمان ــان ب ــە زۆرینەی ــــ ك

زمانــی تــر فێــر بــن. یــان دەســتی هــاوكاری بــۆ كۆمەڵــگا 

ــت  ــی ناوەڕاس ــە خۆرهەاڵت ــەن ل ــژ بك ــەكان درێ مەدەنیی

و باكــووری ئەفریقــا بــۆ ئــەوەی یارمەتیــدەر بــن تــا 

ڕێگــە ســەختەكەی بــەرەو دیموكراتیــەت تێپەڕێنــن. وەك 

ــی  ــەی مەدەن ــز و كۆمەڵگ ــەزراوەی بەهێ ــت دام دەزانرێ

ــا.  ــە ئەورووپ ــەت ل ــۆ دیموكراتی ــن ب دوو گرەنتی

دەبینیــن  بدەینــەوە،  مێــژوو  لــە  ئاوڕێكیــش  ئەگــەر 

مێژوونووســان بۆیــان دەركەوتــوە، لە ئەگــەری جیابوونەوە 

لــە یەكێتیــی ئەورووپــا، ڕەنگــە ببێتــە هــۆی بەهێزكردنــی 

بەدیاركەوتنــی هاوبەشــی نوێــرت لــە نێــوان ئەورووپــا 

و خۆرهــەاڵت، لــە ڕاســتیدا ئــەو هاوبەشــیكردنانەیش 

ــەردەمی  ــە س ــەوەی ل ــۆ ئ ــا ب ــۆ ئەورووپ ــەن ب ــە ڕێگ تاك

پشــتیوانیی  بــۆ  بــكات  كار  و  بــڕوات  جیهانگیریــدا 

هاریكاریــی ئاڵۆگــۆڕ لــە ســەر ئاســتی ئابــووری و سیاســی 

و كۆمەاڵیەتــی لــە نێــوان هەمــوو هاوبەشــەكاندا. پاشــان 

ــی و  ــی سیاس ــە ئیرادەیەك ــتی ب ــە پێویس ــەو گۆڕانكاریی ئ

ســەركردایەتییەكی سیاســی هەیــە، كــە خــاوەن دیدگایەكی 

دوورمــەودا بێــت. لــە كۆتاییشــدا ئەمانــە هەموویــان 

ــا زاڵ  ــی ئەورووپ ــەوەی یەكێتی ــۆ ئ یارمەتیــدەر دەبــن ب

ــوودا.  ــه  داهات ــەكان ل ــەر قەیران ــە س ــت ب بێ

سەرچاوەكان: 
من فيهم تقاوم االنفصال 
االتحاد االوربي ام بريطانيا؟

بروجیكت سیندیكیت.
پێگەی دامەزراوەی »VALDAI«ى ڕووسی

http://www.alhayat.com/article



له  عه ره بییه وه : سابیر عه بدوڵاڵ كه ریم 

پرۆگرامی وزه ی ئه تۆمی عه ره بی 
له  خه ونه وه  بۆ واقیع

  تا ساڵی 2023، سعودیه، ئیمارات و ئوردون ده بنه  ده وڵه تانى ناوه كی
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له  كاتێكدا چه ندین ده وڵه ت له  ناوچه ی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست و باكوری ئه فریقیا له  هه وڵ و ته قه لالی 
به رده وامدان بۆ دابینكردنی خواست و پێویستییه كانیان له  وزه ، له  هه مانكاتدا وا ده بینن، كه  
ناچارن هاوسه نگی ڕابگرن له  نێوان سوده كانی وزه ی ناوه كیی )ئه تۆمی( و ئه و تێچوونه  زۆره ی كه  
بووه ته  جێی مشتومڕ. له  ماوه ی ڕابردوودا چه ند واڵتێكی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست و باكوری ئه فریقیا 
پالنی كاری خۆیان ئاشكرا كردووه  بۆ بونیادنان و دروستكردنی دامه زراوه كانی وزه ی ناوه كیی وه ك 
به شێك له  هه مه جۆركردنی وزه  له  داهاتوودا. ئیماراتی عه ره بی به  پێشه نگی ده وڵه ته  هاوتاكانی 
داده نرێت له  ڕووی هه وڵدان بۆ بونیادنانی وێستگه كانی وزه ی ناوه كیی عه ره بی، بۆ ئه وه ی ببێته  
یه كه مین ده وڵه تی عه ره بی له  دوای 27 ساڵ، كه  هه نگاو ده نێت به ره و دروستكردنی یه كه مین 
كوره ی ناوه كیی. له  كاتێكدا ئه م ده وڵه تانه  هه وڵده ده ن بۆ دابینكردنی پێویستی زۆرییان به  وزه ، 
به اڵم كه می توانای ئابوری و دارایی هه ندێكیان ڕێگره و ناتوانن هاوسه نگی ڕابگرن. پێده چێت له  
ده یه ی داهاتوودا چه ند وێستگه یه كی ناوه كیی نوێ له  ده وڵه تانی ناوچه ی خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست و 

باكوری ئه فریقیا بخرێته  بواری كارپێكردنه وه . 

لــه م ناوه نــده دا پــڕۆژه ی )به ڕاكــه ( لــه  ئیامراتــی عه ره بــی 

ــه  5.6  ــه  ده گات ــه  ك ــی تێكڕایی ــی وزه یه ك ــوو خاوه ن یه كگرت

پێشــبینیش ده كرێــت وێســتگه ی  گێــگاوات، هــه روه ك 

یه كــه م لــه  ســاڵی 2018 ده ســت بــه  به رهه مهێنانــی وزه ی 

ــاڵی 2020دا  ــه  س ــتگه ش ل ــن وێس ــكات و دوایی ــا ب كاره ب

ــوو وێســتگه كان  ــه  هه م ــه م شــێوه یه ش ب ــه  كار، ب ده خرێت

ــا  ــه  كاره ب ــی ل ــی عه ره ب نزیكــه ی %25ی پێویســتی ئیامرات

لــه   دابیــن ده كــه ن. عه ره بســتانی ســعودیه ش چــاوی 

ــه  ڕێگــه ی جێبه جــێ كردنــی پالنێكــی  ئیــامرات كــردووه  ل

ناوه كیــی )ئه تۆمــی( جێــی هیــوا لــه  داهاتــوودا، كــه  

 2032 ســاڵی  تــا  ناوه كیــی  كــوره ی   16 دروســتكردنی 

ــه  17  ــتی ده گات ــی گش ــای به رهه مهێنان ــۆو توان ده گرێته خ

گێــگاوات و پێشــبینی ده كرێــت %15ی پێویســتی ســعودیه  

ــكات،  ــن ب ــا دابی ــه  وزه ی كاره ب ب

ســعودییه كان چــاوه ڕوان ده كــه ن لــه  ســاڵی 2022دا یه كه م 

وێســتگه ی ناوه كیــی بخرێتــه  كار. لــه  الیه كــی تــره وه  

ــه زراوه ی  ــه ڵ دام ــی له گ ــوردون ڕێككه وتنێك ــینی ئ شانش

)رۆســاتۆم(ی حكومــی بــۆ وزه ی ئه تــۆم واژۆ كــردووه ، 

وێســتگه ی  یه كه میــن  دروســتكردنی  مه به ســتی  بــه  

ــی  ــتی به رهه مهێنان ــه  ئاس ــوردون، ك ــه  ئ ــی ل وزه ی ناوه كی

ــه  ســاڵی  ــگاوات و پێشــبینی ده كرێــت ل ــه  2000 مێ ده گات

2023دا ده ســت بــه  به گه ڕخســتنی بكرێــت. 

)رۆســاتۆم( له گــه ڵ  ڕێككه وتنێكــی  میــر  الیخۆیــه وه  

دامه زراندنــی  مه به ســتی  بــه   كــردووه   واژۆ  روســی  ی 

چــوار كــوره ی ناوه كیــی لــه  مــاوه ی 12 ســاڵی داهاتــوودا، 

ــه   ــدا ده گات ــی وزه  تێیان ــتی به رهه مهێنان ــڕای  ئاس ــه تێك ك

مه غریــب  لــه   هه ریه كــه   هه روه هــا  مێــگاوات.   1200

نه وه ده كانــی  ده یــه ی  لــه   كــه   جه زائیــر،  و  تونــس  و 

ئه لدراریــه   لــه   ئه تۆمــی  وێســتگه ی  دوو  ڕابــردووه وه  

ــه رقاڵی  ــتادا س ــه  ئێس ــده دات، ل ــه ره  پێ ــاره  پ ــن س و عه ی

ئاشــكرا  باره یــه وه   لــه م  ئۆپشــنه كانیان  و  توێژینــه وه ن 

كــردووه . بــه اڵم كوێــت و عومــان و قه تــه ر لــه  دوای 

ناوه كیــی  دایتچــی  فۆكۆشــیام  وێســتگه ی  ڕووداوی 

ناوه كیییه كانیــان  پالنــه   2011دا  ســاڵی  لــه   ژاپۆنــی 

بــه   په یوه ســت  مشــتومڕی  هێشــتا  هه ڵوه شــانده وه . 

له ســه ر  نه بۆتــه وه .  یــه كااڵ  )ئه تۆمــی(  ناوه كیــی  وزه ی 

 )50( لــه   زیاتــر  ناوه كیــی  وزه ی  نێوده وڵه تــی  ئاســتی 

ســاڵه  یارمه تیــده ره  بــۆ پارێــزگاری كــردن لــه  ئاســتی 
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ببــووه   زۆر  ماوه یه كــی  بــۆ  هه رچه نــده   گه شــه كردنی، 

جێــی مشــتومڕی زۆرو پێگــه ی جه مــاوه ری كه مبــۆوه ، 

ــتا  ــه اڵم هێش ــه وه ، ب ــه  گه وره كان ــۆی ڕووداوه  ناوه كیی به ه

جێگــه ی ســه رنج و گرنگــی پێدانــی زۆرێــك لــه  ده وڵه تانــی 

هێشــتا  ته كنۆلــۆژی،  پێشــكه وتنی  ســه ره ڕای  جیهانــه . 

ــی زۆرن،  ــه رده م وزه ی ناوه كی ــته نگه كانی ب ــپ و ئاس كۆس

ــتنی  ــوون و پاراس ــته كانی تێچ ــه  ڕووی ئاس ــی ل ــه  تایبه ت ب

ــی  ــگاوی به كارهێنان ــه م هه ن ــه  یه ك ــه ر ل ــه المه تیه وه  ه س

ــه ی  ــه  ده ی ــتیخوازانه  ل ــتی ئاش ــۆ مه به س ــی ب وزه ی ناوه كی

لــه   ئێســتاش.  تاكــو  ڕابــردووه وه  په نجاكانــی ســه ده ی 

ڕاســتیدا هه مــوو پاســاوێك ده خرێتــه  خزمه تــی پشــتگیری 

پاســاوی  له وانه یــه   بــه اڵم  ناوه كیــی،  وزه ی  كردنــی 

دژایه تــی  و  ڕێگرتــن  بــۆ  ئاســت  هه مــان  بــه   تریــش 

له بــه ر  هه بێــت،  ناوه كیــی  وزه ی  په ره پێدانــی  كردنــی 

ــاره ی وزه ی  ــتومڕه كان ده رب ــۆو مش ــتا گفتوگ ــه وه  هێش ئ

ــی وزه ی  ــار الیه نگران ــك ج ــه  هه ندێ ــه ، ك ــی گه رم ناوه كی

تانوڵهدهیپێگهپێیبهجیهانكانیتۆمییهئهوێستگه


َێستگًتَڵًدي
وًتً يََا كانكرَا

قۆواغیلً
جێكردودانجێبً

بًباكاريیرێژي
تۆمئًیَزي

یَزيبًباكاري
جیٍاودالًتۆمئً

كۆیلًتۆمیئًیَزيیرێژي
تاییريسًیَزي

%.39%95..%9955995ریكامًئً
%5595%5991%5359.99وساڕيفً

%96.%995%.59539.رَسیا
%5.96%91.%1.5.695باشُركۆریای
%995%93.%5599-9ڵماویائً

%596%596%1.1.195چیه
%991%591%5.93-59داوًكً

%1696%95.%5515995ئۆكراویا
%999%195%5991-.5یتاویابً

%1399%.19%5595-56سُید
%999%.19%1695-9ئیسپاویا

%5.99%.59%5995-9لجیكابً
%591%595%95..15ٌىدستان

%5.93%591%593.-.چیككۆماری
%1599%595%999.-5سُیسرا

%.169%699%55.599ودافیىلً
---531ژاپۆن

%591%.69%15199رازیلبً
%1695%.69%593.-1بُلگاریا

%5999%.69%.5.9-5وگاریاًٌ
%1.95%.69%515.93سلۆڤاكیا

%199%.69%91.-1ریقیافًئًباشُری
%993%695%5395-1رۆماویا

%595%695%.59-.كسیكمً
%595%691%55595وتیهرجًئً

%695%691%595-5ئێران
%595%691%596-5وداٌۆڵً

%595%691%.159.پاكستان
%1595-%.99.-5سلۆڤیىیا

%.169-%699.-5رمیىیائً
---.-ئیمارات

---5.1.3جیٍانمًٌَُ
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جاریــش  هه ندێــك  ده به نــه وه و  مشــتومڕه كه   ئه تــۆم 

ــه   ــی ل ــداری وزه ی ناوه كی ــه  به ش ــه ش ل ــی، ئه م نه یاره كان

ــه وه .  ــه م ده كات ــدا ك ــڕای وزه ی جیهانی تێك

ناوچــه ی خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت و باكــوری ئه فریقیــا 

ڕوبــه ڕوی كۆســپ و ته گــه ره بۆتــه وه  په یوه ســت بــه  

ده رفه تــی  جاریــش  هه ندێــك  بــه اڵم  ناوه كیــی،  وزه ی 

ــی  ــه ی جیۆسیاس ــان ژینگ ــووه . پاش ــۆ هه ڵكه وت ــی ب زێڕین

ناوه كیــی  ناوچه كــه  وایكــردووه  پرســی وزه ی  شــێواوی 

زیاتــر لــه  هــه ر ناوچه یه كــی تــری جیهــان ببێتــه  پرســێكی 

نیگه رانــن،  لــه وه   ناوچه كــه   واڵتانــی  ناكۆكــی.  جێــی 

دابێــت  ڕۆژێــك  دراوســێ  ده وڵه تانــی  پێده چێــت  كــه  

مه به ســتی  بــۆ  مه ده نــی خۆیــان  ناوه كیــی  به رنامــه ی 

ســه ربازی به كاربێنــن. بــۆ منوونــه ، دۆســیه ی ناوه كیــی 

ســزای  كــرد  ناچــار  نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــی  ئێــران 

به ســه ردا بســه پێنێت، پاشــان لــه  دوای چه ندیــن ســاڵ 

بــه   ســه باره ت  ڕێككه وتنێــك  گه یشــتنه   دانوســتان 

ــه وه ، كــه  ئابــوری  ــه و ڕوانگه ی ــران. ل دۆســیه ی ئه تۆمــی ئێ

ــتگیرییه كی  ــه وه  پش ــه ن حكومه ت ــه  له الی ــی ناوچه ك واڵتان

زۆری لێده كرێــت، بۆیــه  مه ترســی زۆر هه یــه  لــه وه ی 

و  ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  ناوچــه ی  ده وڵه تانــی  كــه  

باكــوری ئه فریقیــا تــا ئاســتێكی به رفــراوان ڕووبكه نــه  

ــی.  ــی وزه ی ناوه كی ــواری به رهه مهێنان ــه  ب ــان ل وه به رهێن

بــه  پێچه وانــه ی زۆربــه ی واڵتانــی به رهه مهێنــی وزه ی 

ــی  ــه  واڵتان ــك ل ــدا، هه ندێ ــه  جیهان ــی( ل ــی )ئه تۆم ناوه كی

غــازی  و  نــه وت  بــواری  لــه   ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی 

كاتــی  بێگومــان  ئه مــه ش  ده وڵه مه نــدن،  رسوشــتیدا 

زۆرییــان بــۆ ده ســته به ر ده كات تاكــو بیــر لــه و ڕۆڵ و 

ــۆ  ــه وه ، كــه  پێویســته  وزه ی ناوه كیــی ب ــه  بكه ن كاریگه رێتی

دابینكردنــی پێویســتییه كانیان لــه  وزه  بیگێڕێــت.

فاكته ره  پاڵنه ره كان  
خۆرهه اڵتــی  ناوچــه ی  ده وڵه تانــی  و  حكومــه ت 

ناوه ڕاســت پاســاوی جۆراوجــۆر ده هێننــه وه  لــه  پێنــاو 

وزه ی  به رهه مهێنانــی  بــۆ  هه وڵه كانیــان  شــیاندنی 

ناوه كیــی، لــه  نێوانیشــیاندا پاســاوی هێنانه وه یــان بــۆ 

وزه ی  بــۆ  به په له یــان  زۆرو  خواســتی  دابینكردنــی 

كاره بــا، پارێــزگاری كــردن لــه هه نــارده ی  نــه وت، پاڵپشــتی 

ئاسایشــی  ده ســته به ركردنی  ئابــوری،  گه شــه ی  كردنــی 

كاربــۆن.  پاشــاموه كانی  كه مكردنــه وه ی  وزه و  زیاتــری 

ســه ره ڕای ئه مــه ش ده كرێــت وزه ی ناوه كیــی )ئه تــۆم( 

یارمه تیــده ری واڵتانــی خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت و باكــوری 

ــایی  ــه رچاوه  ئاس ــی س ــه  هه مه جۆركردن ــت ل ــا بێ ئه فریقی

ــی  ــه  ڕێژه یه ك ــه  ب ــدا ك ــه  كاتێك ــی وزه، ل و بنه ڕه تییه كان

ــن.               ــاز ده به س ــه وت و غ ــی ن ــه  به رهه مهێنان ــت ب زۆر پش

به ربــاڵو  شــێوه یه كی  بــه   ناوه كیــی  وزه ی  پرســی 

ــوری  ــت و باك ــی ناوه ڕاس ــی خۆرهه اڵت ــه ن ده وڵه تان له الی

ئه فریقیــاوه  ســتایش ده كرێــت و گرنگــی پێده درێــت. 

ــامرات،  ــه  ئی ــی ل ــه زراوه ی وزه ی ناوه كی ــره ی دام ــه  گوێ ب

ــی  ــۆ واڵت ــی گونجــاوه  ب ــۆ خــۆی بژارده یه ك ــه  ب ــه م وزه ی ئ

ســه ملاندوویه تی  ته كنۆلۆژیایه كــه   چونكــه   ئیــامرات، 

كــه  پــاك و بــێ كێشــه یه و كوالێتــی بازرگانــی هه یــه و 

بارگــه ی  هه میشــه یه   زۆرو  ڕێژه یه كــی  توانایدایــه   لــه  

به پێــی  تــره وه   الیه كــی  لــه   بێنێــت.  به رهــه م  كاره بــا 

ڕاپۆرتــی دامــه زراوه ی وزه ی ناوه كیــی ئوردونــی كــه  تێیــدا 

ــتی  ــی و ته ندروس ــه  كۆمه اڵیه ت ــك تێچوون ــووه : »كاتێ هات

و ژینگه ییــه كان بــه  هه نــد وه رده گریــن، كــه  لــه  ئه جامــی 

ــه ڵ  ــت و له گ ــت ده بێ ــه وه  دروس ــر زه ویی ــوته مه نی ژێ س

ئــه و تێچوونــه  بــه رواردی ده كه یــن، كــه  به هــۆی وزه ی 

كــه   ده رده كه وێــت  ده بێــت،  دروســت  ناوه كییــه وه  

سه رنجڕاكێشــرته ». زۆر  ناوه كیــی  وزه ی  ئابــوری 

وزه ی  ده ستپێشــخه ری  ڕه خنه گرانــی  لــه   هه ندێــك 

پالنێكــی  ده ستپێشــخه رییه   ئــه م  پێیانوایــه   ناوه كیــی 

فریاگوزارییــه  بــۆ ده وڵه تانــی كه نــداو بــه شــێوه یه كی  

لــه   بریتیــه   تــر  واتایه كــی  بــه   یاخــود  تایبه تــی، 

به رگریكــردن  مه به ســتی  بــۆ  ناوه كیــی  عه قیده یه كــی 

لــه  دژی به رنامــه ی ناوه كیــی ئێــران و تواناكانــی لــه  بــواری 

پیتاندنــی یۆرانیــۆم. بــه  بۆچوونــی یه كێــك لــه  شــاره زایان، 
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لــه م پرســه دا شــكۆو ناوبانگــی ده وڵه تــه كان و كێبڕكــێ 

ــعودییه كان  ــه  س ــۆ منوون ــت، ب ــدا ڕۆڵ ده بینێ ــه  نێوانیان ل

بــااڵی  ده ســتێكی  ناوچه كــه دا  لــه   ئێــران  نایانه وێــت 

به رهه مهێنانــی  لــه   گواســتنه وه   كــه   ڕاســته   هه بێــت. 

چه كــی  دروســتكردنی  بــۆ  مه ده نــی  ناوه كیــی  وزه ی 

ــت  ــه اڵم ده كرێ ــه ، ب ــان نیی ــی ئاس ــه روا كارێك ــی ه ناوه كی

پاســاو بــۆ ئــه وه  بهێرنێتــه وه ، كــه  ته كنۆلۆژیــای پێویســت 

بــۆ مه به ســتی ئاشــتیانه  كارئاســانی بــۆ پرۆســه ی بــه  

ده كات.  ســه ربازیكردنی 

عێــراق:  ســوریاو  ناوه كیــی  به رنامــه ی 
بــوو به هه ڵــم  خه ونێكــی 

لــه   ئێــران  ئه تۆمییه كــه ی  پرۆگرامــه   ســاڵه   چه ندیــن 

ــوری  ــی ئاب ــژو گه مارۆدان ــه و وتووێ ــایه ی هه ڕه ش ــر س ژێ

به رێــوه  ده چێــت. هه رچه نــده   جیهانیــدا  نیگه رانــی  و 

ــی  ــچ بایه خێك ــووه  و هی ــایی ب ــاران ئاس ــوكه وتی ت هه ڵس

بــه  گوشــارو ســزا نێوده وڵه تییه كانــی نــه داوه و په رپێدانــی 

ئه وله ویاتــی  خســتووه ته   ئه تۆمییه كانــی  دامــه زراوه  

كارنامــه ی خــۆی. لــه  به رامبــه ردا ده وڵه تانــی رۆژئــاوا 

راوه ســتانی  بــۆ  گــه ر  هه وڵێكیــان خســتوه ته   هه مــوو 

پیتاندنــی یۆرانیــۆم لــه م واڵتــه دا. هه ڵوێســتی واڵتانــی 

ــه   ــی بێجگ ــی عه ره ب ــه ، واڵتان ــی ئاوردانه وه ی ــی جێ عه ره ب

ــیان  ــه یه كی مێژوویش ــران كێش ــی ئێ ــیه ی ئه تۆم ــه  دۆس ل

ــی  ــی عه ره ب ــت ده وڵه تان ــه . ده كرێ ــدا هه ی ــه ڵ ئیرایل له گ

بــه  دوو به شــی الیه نگــرو نه یــاری به رنامــه ی ناوه كیــی 

ئێــران دابــه ش بكرێــت. واڵتــی ســوریاو چه ندیــن الیه نــی 

ــی  ــی عه ره ب ــا الیه نگران ــه  ته نی ــان ب سیاســی ناوخــۆی لوبن

ــه اڵم  ــردن، ب ــه  ئه ژمارك ــران دێن ــی ئێ ــه ی ئه تۆم ــۆ به رنام ب

واڵتانــی تــری عه ره بــی نه یــاری سه رســه ختی دۆســیه ی 

ئه تۆمــی ئێرانــن.

ــتی  ــه  پاڵپش ــه  ب ــوو، ك ــی ب ــی عه ره ب ــه م واڵت ــوریا یه ك س

دامــه زراوه  ئه تۆمییه كانــی ئێرانــی كــردو بــه  یارمه تــی 

نهێنــی  بنكه یه كــی  ئێــران  و  باكــور  كۆریــای  واڵتانــی 

ــا  ــی توركی ــه  واڵت ــك ب ــدا نزی ــی خۆی ــاو خاك ــی له ن ناوه كی

چاودێــری  به بــێ  ئه تۆمییــه   بنكــه   ئــه م  دامه زرانــد. 

رێكخــراوه   ئــه و  دروســتكراو  ئه تــۆم  وزه ی  ئاژانســی 

ــه   ــه و بنك ــی ئ ــه  چاالك ــی ل ــچ ئاگایه ك ــه  هی نێوده وڵه تیی

ناوه كییــه ی ســوریا  نه بــوو. ده زگای ســیخۆری ئیرائیــل 

بــه ر لــه  ئاژانســی وزه ی ئه تــۆم و كۆمه ڵــگای جیهانــی بــه  

ــی  ــه ی ئه تۆم ــاری بنك ــه  شــوێن و كاروب ــاگای ل ــه واوی ئ ت

ــه ره و  ــوریا ب ــی س ــدا دامه زراوه كان ــه  كاتێك ــوو، ل ــوریا ب س

فرۆكــه   ده چــوون  یۆرانیــۆم  پیتاندنــی  و  پێشــكه وتن 

ئاســامنی  هێرشــێكی  بــه   ئیرائیــل  جه نگییه كانــی 

ــان  ــوریایان بوردم ــی س ــه زراوه  ئه تۆمییه كان ــه رجه م دام س

كــردو بــه  تــه واوی له ناوییــان بــرد. عێــراق لــه  ســاڵی 

1981دا هه وڵیــدا بۆمبــی ئه تۆمــی ده ســت بكه وێــت، 

ــه  هێرشــێكی  ــه و ســاڵه دا ب ــل ل ــی ئیرائی ــه اڵم فرۆكه كان ب

ــاوی  ــه  ن ــان ب ــی عێراقی ــه زراوه  ئه تۆمییه كان ــامنی دام ئاس

ــل  ــرد. ئیرائی ــان ك ــردو خاپوریی ــان ك ــووز( بۆردوم )ته م

بــه  هه بوونــی ئــه و دوو ئه زموونــه  هه ڕه شــه  له ســه ر 

ده كات. ئێــران  ئه تۆمییه كانــی  دامــه زراوه  

واڵتانــی عه ره بــی بــه  تایبه تــی ســعودیه،  كــه  ناكۆكــی 

لــه   ڕوونــی  هه ڵوێســتێكی  زۆرتــره   ئێــران  له گــه ڵ 

هه یــه و  ئێــران  ئه تۆمییه كانــی  چاالكییــه   به رامبــه ر 

دامه زراندنــی  له ســه ر  ئێرانــه   به رده وامبوونــی  نه یــاری 

ناره زایه تــی  كاتێــك  هه مــوو  و  ئه تۆمــی  دامــه زراوه ی 

و  ئه تۆمــی  به رنامــه ی  بــه   ســه باره ت  خــۆی 

ــه ی  ــاری ناوخــۆی واڵته ك ــه  كاروب ــران ل ــتێوه ردانی ئێ ده س

بــه  بیانــووی هه بوونــی كه مینــه ی شــیعه  لــه و واڵتانــه  

ئامانجــی  پێیانوایــه   عه ره بــی  واڵتانــی  ڕاگه یانــدووه . 

ــی  ــتكردنی بۆمب ــه ی دروس ــه  ئه تۆمییه ك ــه  به رنام ــران ل ئێ

ناوه كییــه و تــاران ده یه وێــت زاڵبێــت به ســه ر واڵتانــی 

ــدا  ــران و ئیرائیل ــوان ئێ ــه  نێ ــه كان ل ــه دا  و عه ره ب ناوچه ك

ئه مه ریــكاش  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   بكرێــن.  دیــل 

دامه زراندنــی  لــه   پشــتگیری  ئێرانــدا  لــه  به رامبــه ر 

ــی ده كات. ــی عه ره ب ــه  واڵتان ــی ل وێســتگه ی وزه ی ناوه كی

هاوكاری ئوردو ن و ئیرائیل له  بواری ناوه كیی
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له الیــه ن  كــه   عه ره بییــه ،  واڵتــی  یه كــه م  ئــوردون 

ــه وه  پشــتگیری لێده كرێــت  ــاواو ئیرائیل ــی خۆرئ ده وڵه تان

بــۆ دروســتكردنی وێســتگه ی وزه ی ناوه كیــی. لــه  ئێســتادا 

عه قه بــه ی  به نــده ری  لــه   ناوه كیــی  وزه ی  وێســتگه ی 

ئــوردون دروســت ده كرێــت و ئیرائیــل لــه  دروســتكردنیدا 

ناره زایه تییه كــی  هیــچ  و  ده دات  ئــوردون  یارمه تــی 

ده یه وێــت  میریــش  نه كه وتۆتــه وه .  لــێ  جیهانیشــی 

وێســتگه و دامــه زراوه ی ناوه كیــی )ئه تۆمــی( بــه  هــاوكاری 

بــۆ  كارانــه   ئــه و  هه مــوو  و  دامبه زرێنێــت  ئه مه ریــكا 

واڵتانــی  ده درێــت.  ئه نجــام  ئێــران  ڕوبه ڕوبوونــه وه ی 

ــی  ــه  واڵتان ــر ب ــوردون و می ــی ئ ــه ردوو واڵت ــاوا ه خۆرئ

كاتێــك  قه ڵــه م و هیــچ  میانــڕه وی عه ره بــی ده ده نــه  

بوونــی دامــه زراوه ی ناوه كیــی لــه و واڵتانهــدا  به  هه ڕه شــه  

بۆســه ر ئاسایشــی واڵتانیــرت نازانــن، بــه  پێچه وانــه ی ئێــران 

كــه  خوازیــاری ســڕینه وه ی ئیرائیلــه  له ســه ر گــۆی زه وی .

سه رنجێكی جیهانیی
ســه رچاوه یه كی  بووه تــه   ناوه كیــی  وزه ی  كــه   ڕاســته  

لــه   غــاز(  و  )نــه وت  ســوته مه نی  لــه   پێشــه نگرت  زۆر 

تایبه تــی  بــه   كاره بــادا،  وزه ی  به رهه مهێنانــی  بــواری 

ژینگــه ،  كه شــوهه واو  له ســه ر  كاریگــه ری  ڕووی  لــه  

چونكــه  جگــه  لــه  ئاســتێكی كه مــی دووه م ئۆكســیدی 

وێســتگه كانی  لــه   تــر  پاشــاموه یه كی  هیــچ  كاربــۆن، 

بــه   ده رناچێــت.  ناوه كیــی  وزه ی  به رهه مهێنانــی 

نوێبــۆوه ،  وزه ی  ســه رچاوه كانی  له گــه ڵ  بــه راورد 

پێشــكه وتنی وزه ی ناوه كیــی بــه وه  نــارساوه  كــه  هیــچ 

ــنوردار  ــای س ــزی ب ــان هێ ــاو ی ــان ئ ــۆرو ی ــه  خ ــت ب پش

ناوه كیــی  وزه ی  به رهه مهێنانــی  قه بــاره ی  نابه ســتێت. 

تایبه مته ندییه كــی تریشــی هه یــه ، واتــه  وێســتگه یه كی 

ــا  ــه  وزه ی كاره ب ــت ل ــتی پێویس ــت ئاس ــی ده توانێ ناوه كی

به رهــه م بێنێــت بــۆ ڕوناككردنــه وه ی نیــوه ی واڵتێــك، 

ئاســتی  له ســه ر  ناوه كیــی  وزه ی  كــه   ئه وه شــه   له بــه ر 

ــه  واڵتــی  ــه  ل ــۆ منوون ــه . ب ژینگه یــی كه مرتیــن زیانــی هه ی

ســلۆڤینیا یــه ك كــوره ی ئه تــۆم نزیكــه ی %40ی كــۆی 

پێویســتی ئــه و واڵتــه  لــه  وزه ی كاره بــا دابیــن ده كات. 

ــه   ــه ره تایی ل ــی س ــووی وه به رهێنان ــی تێچ ــه  دوای پێدان ل

بــواری وزه ی ناوه كییــدا، تێچــووی به رهه مهێنانــی وزه ی 

ســه رچاوه كانی  هه مــوو  له گــه ڵ  بــه راورد  بــه   كاره بــا 

تایبه مته ندییــه   ئــه م  تــری وزه دا زۆر كه مــه . ســه ره ڕای 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئه رێنییانــه ی وزه ی ناوه كیــی، لــه  دوای زیاتــر لــه  60 ســاڵ 

به ســه ر به گه ڕخســتنی یه كه میــن وێســتگه ی ناوه كیــی 

وزه ی  به رهه مهێنانــی  روســیا،  ئۆبنینســكی  شــاری  لــه  

ــاڵی 2012  ــا س ــی ت ــی وزه ی ناوه كی ــه  به كارهێنان ــا ب كاره ب

به رهه مهێنانــی  كــۆی  %11ی  ڕێــژه ی  نه گه یشــتبووه  

له گــه ڵ  بــه راورد  بــه   كاتێكــدا  لــه   جیهــان،  كاره بــای 

ــی  ــی ئاژانس ــه  به پێ ــردووه ، ك ــی ك ــاڵی 1996 زۆر كه م س

ئــه وه ش   ،18% نزیكــه ی  گه یشــته   وزه   نێوده وڵه تــی 

و  رسوشــتی  گازی  به كارهێنانــی  زیادبوونــی  به هــۆی 

ــێوه یه كی  ــه  ش ــه  ب ــوو، ك ــۆوه  ب ــه رچاوه كانی وزه ی نوێب س

ــه . ــه  زیادبووندای ــه رده وام ل ــراو ب خێ

وێســتگه   كارپێكردنــی  بــۆ  یۆرانیــۆم  ســوته مه نی 

ئه تۆمییــه كان به كارده هێرنێــت. ته نهــا چــوار واڵت كــه  

روســیا( كازاخســتان،  كه نــه دا،  )ئوســتورالیا،  ئه وانیــش 

ن، زیاتــر لــه  نیــوه ی یۆرانیۆمــی یــه ده گ لــه  جیهانــدا 

ــی  ــه ردا ناوچــه ی خۆرهه اڵت ــه  به رامب ــن. ل به رهــه م ده هێن

به رهه مــی  لــه   ئه فه ریقیــا  باكــوری  و  ناوه ڕاســت 

ئــوردون )0.5%(،  لــه   یۆرانیۆمــدا هــه ژارن. هه ریه كــه 

ــان  ــادده ی یۆرانیۆمی ــر)%0.1( م ــر )%0.3( و می جه زائی

هه یــه، جگــه  له مــه  جــۆری تــری یۆرانیــۆم لــه و واڵتانــه دا 

له بــه ر  زۆره ،  تێچوونــی  به رهه مهێنانــی  بــه اڵم  هه یــه ، 

و  ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  ده وڵه تانــی  كــه  ئه وه یــه  

ــت  ــڕی یۆرانیۆمــی پێویس ــارن ب ــا ناچ ــوری ئه فه ریقی باك

لــه  ده ره وه ی ناوچه كــه  دابیــن بكــه ن. 

رێكخــراوی  كــه   هاوبــه ش،  راپۆرتێكــی  گوێــره ی  بــه  

ئه تــۆم  وزه ی  ئاژانســی  و  گه شــه پێدان  و  هاریــكاری 

ئاماده یــان كــردووه ، »یه ده گــی یۆرانیــۆم لــه  ئێســتادا 

به رزبوونــه وه ی  دابینكردنــی  بــۆ  پێویســته   لــه   زیــاد 

ئاســتی خواســت له ســه ری تاكــو ســاڵی 2035«. هــه ر لــه و 

ــه   ــه  پشــت ده به ســتێت ب ــه م بابه ت ــووه : »ئ ــه دا هات راپۆرت

ــی گونجــاودا،  ــه  كات ــه  ل ــه م ماده ی ــی ئ ئاســتی وه به رهێنان

ــی  ــۆ گۆڕین ــته ب ــه ی پێویس ــه و ماوان ــژی ئ ــه ره ڕای درێ س

ئامــاده   پوخته كــراوو  یۆرانیۆمــی  بــۆ  ســه رچاوه كانی 

خاڵــه   ئه تۆمــی«.  ســوته مه نی  به رهه مهێنانــی  بــۆ 

به كانزاكــردن  پرۆســه ی  لــه   تــر  له به رچاوگیراوه كانــی 

ئاســته نگه   جیۆسیاســییه كان،  فاكتــه ره   لــه :  بریتیــن 

ده وڵه تانــه ی  ئــه و  زۆری  ئامانجــی  ته كنیكییــه كان، 

بــه  ده رهێنانــی یۆرانیــۆم، له گــه ڵ چه نــد  هه ڵده ســن 

بابه تێكــی تــر، كــه  لــه  بارودۆخــی دیاریكــراودا رووبــه ڕی 

ــه وه ،  ــه م روانگه ی ــه وه. ل ــۆم ده بن ــی یۆرانی به رهه مهێنه ران

ــه ی  ــه  رێگ ــه كان ل ــه  ده وڵه ت ــك ل ــه ری هه ندێ ــه ر پاڵن ئه گ

لــه   بێــت  بریتــی  ئه تۆمــه وه   وزه ی  به رهه مهێنانــی 

ــه وه ی  ــه ی كه مكردن ــه  رێگ ــی وزه  ل ــی ئاسایش به هێزكردن

ــه رچاوه ی  ــه  وه ك س ــه وه  هه میش ــه رچاوه كانی وزه وه ، ئ س

ــدا  ــێوازێكی نوێ ــه  ش ــده  ل ــت، هه رچه ن ــی ده مێنێ نیگه ران

ده وڵه تــه ی   )30( ئــه و  ده كات.  به رجه ســته   خــۆی 

ســه رچاوه   لــه   ئه تۆمیــن  وێســتگه ی  خاوه نــی  كــه  

ــان  ــه م، ی ــه  قه ڵ ــه ژار ده درێن ــه  ه ــدا ب هایدرۆكاربۆنییه كان

هــاورده كاری نــه وت و غــازن. بــه اڵم واڵتانــی خۆرهه اڵتــی 

ناوه ڕاســت و باكــوری ئه فریقیــا كێشــه ی كه مــی ئــه م 

بــۆ منوونــه  واڵتانــی هاریــكاری  نییــه .  ســه رچاوانه یان 

هه نــارده كاری  و  به رهه مهێــن  گه وره تریــن  كه نــداو 

نــه وت و غــازی جیهانــن و خاوه ندارێتــی نزیكــه ی %30ی 

ــه رچاوه ی  ــڕای س ــه وت و %23ی تێك ــی ن ــڕای یه ده گ تێك

ــه ن.  ــان ده ك ــازی جیه غ

ــاردان ســه باره ت  ــی بڕی ــه  كات ــی ل ــه  وزه و كوالیت زۆر گرنگ

ــتمی  ــۆم سیس ــتگه یه كی وزه ی ئه ت ــتكردنی وێس ــه  دروس ب

بگیرێــت.  له به رچــاو  واڵتێــك  هــه ر  وزه ی  تۆره كانــی 

به پێــی رێكخــراوی جیهانــی وزه ی ئه تــۆم »زۆرێــك لــه  

وێســتگه كانی  لــه   گه وره تــرن  ئه تۆمییــه كان  وێســتگه  

گرتۆتــه وه .  شــوێنی  كــه   ده رهێــرناو،  ســوته مه نی 

گه وره تــر  وزه ی  به رهه مهێنانــی  یه كــه ی  دروســتكردنی 

وزه    دابه شــكردنی  تــۆڕی  قه بــاره ی  ده یه كــی  لــه  

كــه   ئه وه یــه   له مــه   ئامانــج  نییــه.  مه نتیقــی  شــتێكی 

وه ســتاندنی كاری وێســتگه كه  بــه  پێدانــی ســوته مه نی 

ــه ر  ــی ه ــان روودان ــردن ی ــی كاری چاكك ــان ئه نجامدان ی
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بێــت  گونجــاو  كارێكــی  چاوه ڕواننه كــراو  ئه گه رێكــی 

نــه ك بــه  پێچه وانــه وه . له بــه ر ئــه م هــۆكاره  هه ندێــك لــه  

ده وڵه تــان وه ك عومــان، كــه  تــۆڕی دابه شــكردنی بچوكــی 

ــێك  ــه  به ش ــه كان ببن ــتگه ئه تۆمیی ــه  وێس ــه ، پێیانباش هه ی

ــۆ دروســتكردنی ســه رچاوه ی  ــی ب ــی هه رێمی ــه  هه وڵدان ل

ئه تــۆم.    وزه ی 

تێچووی ئابوری 
ــته قینه ی  ــی راس ــاره ی تێچوون ــه  ده رب مشــتومڕی زۆر هه ی

دروســتكردن و چاكســازیكردن و وه ســتاندنی كارپێكردنــی 

زیادبوونــی  الیه نگرانــی  ئه تۆمییــه كان.  وێســتگه  

ســوته مه نی  تێچــووی  كه مــی  لــه   بــاس  ئه تــۆم  وزه ی 

به رهه مهێنانــی  بــواری  لــه   ده كــه ن  خــاو  كه ره ســته ی 

تێكــڕای  لــه   بچــوك  زۆر  به شــێكی  كــه   كاره بــادا، 

 .)2% نزیكــه ی  )واتــه   پێكده هێنێــت  تێچوونه كانــی 

هه ڵكشــانی  كاریگه رییه كانــی  روانگه یــه وه   لــه و 

به رهه مهێنانــی  تێچــووی  له ســه ر  یۆرانیــۆم  نرخــی 

شــێوه یه كی  بــه   ئه تۆمــه وه   وزه ی  رێگــه ی  لــه   كاره بــا 

رێژه یــی ئاســاییه  بــه  بــه راورد له گــه ڵ هه مــوو رێگــه  

ــه اڵم  ــا، ب ــی كاره ب ــه ی به رهه مهێنان ــی دیك به كارهاتووه كان

ــدن  ــاوه ی دامه زران ــۆی زۆری م ــه  به ه ــووه  كه م ــه م تێچ ئ

بــۆ  وه به رهێنــان  تێچوونه كانــی  به رزبوونــه وه ی  و 

ــنورداری ده كات،  ــه كان س ــتگه  ئه تۆمیی ــتكردنی وێس دروس

بــه  تایبه تــی نــه وه ی نوێــی ئــه و وێســتگه  گه ورانــه ی 

ــه   ــتگه  ئه تۆمی ــه  وێس ــر ل ــرو زیات ــان گه وره ت ــه  قه باره ی ك

كۆنــه كان ئاڵۆزتــرن. 

هــه ر  به رده وامــی  هه ڵســه نگاندنی  مه به ســتی  بــه  

وه به رهێنانێكــی ئه تۆمــی، به هــای داهــات و قازانجــه  

چاوه ڕوانكراوه كانــی داهاتــوو لــه  چوارچێــوه ی ئامانــج 

ده گیرێــت،  له به رچــاو  ئێســتای  ده رهاویشــته كانی  و 

ئه مــه ش پرۆســه یه كی داراییــه  پێیده ترێــت داشــكاندنی 

لــه وه ش  جگــه   ئاینــده ،  داراییه كانــی  به ده ســتهاتووه  

بــه و  په یوه ســت  مرترســییه كانی  و  كات  فاكتــه ری 

وه به رهێنانــه  له به رچــاو ده گیرێــت. بــۆ منوونــه ، پێویســته  

له ســه ر وه به رهێنــه ران فاكته ره كانــی وه ك پێشــكه وتنی 

كــه م  وزه ی  به دیلــی  ده ركه وتنــی  یــان  ته كنۆبــۆژی 

تێچــوون بــه  هه نــد وه ربگــرن، چونكــه  ئــه وه  به هــای 

ــه وه ،  ــواری وهــزه ی ئه تۆمــدا كه مده كات ــه  ب ــان ل وه به رهێن

بــه م پێیــه ش هه رچه نــده  مــاوه ی وه به رهێنــان درێژتــر 

ئه وه نــده ش  بێــت،  زیاتــر  مه ترســییه كانی  یــان  بێــت 

تێكــڕای داشــكاندن به رزده بێتــه وه . به پێــی راپۆرتێكــی 

ــوری  ــكاری ئاب ــراوی هاری ــه ن رێكخ ــه   له الی ــه ش ك هاوب

ئه تــۆم  وزه ی  نێوده وڵه تــی  ئاژانســی  و  گه شــه پێدان  و 

ئه تۆمییــه كان  ته كنۆلۆژیــا  »له گه ڵئــه وه ی  ئاماده كــراوه  

هه یــه   زه وه نــده   زۆرو  ســه رمایه یه كی  بــه   پێویســتیان 

غــازی رسوشــتی  به رهه مهێنانــی  له گــه ڵ  بــه راورد  بــه  

وزه ی  تێچــووی  بــه اڵم  به ردیــن،  خه وڵــوزی  یــان 

بــه رز ده بێتــه وه و  بــه  شــێوه یه كی رێژه یــی  ناوه كیــی 

ــه   ــكاندن ل ــڕای داش ــه وه ی تێك ــه ڵ به رزبوون ــه  له گ هاوكات

تێچــوون«. بــۆ منوونــه  ئه گــه ر بێتــو تێكــڕای تێچــوون 3% 

ــه   ــه  ك ــه و بژارده یه ی ــۆم ئ ــی وزه ی ئه ت ــت، به رهه مهێنان بێ

ــت،  ــڕای داشــكاندن %7 بێ ــه ر تێك ــرته . ئه گ تێچــووی كه م

ــدی  ــه  ناوه ن ــۆم ده كات ــای وزه ی ئه ت ــدی به ه ــه وا ناوه ن ئ

ــكان  ــڕای داش ــه ر تێك ــه اڵم ئه گ ــه رد. ب ــوزی ب ــای خه ڵ به ه

ــای وزه ی  ــه وا به ه ــه  )%10(، ئ ــت وات ــه  بێ ــر واقیعیان زیات

ــرت  ــوز نزم ــان خه ڵ ــتی ی ــازی رسوش ــای غ ــه  به ه ــۆم ل ئه ت

هه موو پاســاوێك ده خرێته  خزمه تی پشتگیری كردنی 
وزه ی ناوه كیــی، بــه اڵم له وانه یه  پاســاوی تریش به  
هه مان ئاست بۆ ڕێگرتن و دژایه تی كردنی په ره پێدانی 
وزه ی ناوه كیی هه بێت، له به ر ئه وه  هێشــتا گفتوگۆو 
مشــتومڕه كان ده ربــاره ی وزه ی ناوه كیــی گه رمه ، كه  
هه ندێك جــار الیه نگرانی وزه ی ئه تۆم مشــتومڕه كه  

ده به نه وه و هه ندێك جاریش نه یاره كانی
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ــه ی كــه  له ســه ر گرنگــی  ــه و توێژینه وان ده بێــت. یه كێــك ل

ــدراوه ،  ــه  عه ره بســتانی ســعودیه  ئه نجام ــی ل وزه ی ناوه كی

ــاوه   ــی نه گونج ــوری وزه ی ناوه كی ــه  ئاب ــاژه  ده كات ك ئام

غــازی  له گــه ڵ  به راوردكردنــی  بــه   واڵتــه   ئــه و  بــۆ 

به رزبوونه وه یه كــی  ئه گــه ر  ته نانــه ت  رسوشــتی، 

گــه وره ش لــه  نرخــی غــازی رسوشــتیدا رووبــدات، كــه  

ــی  ــه ڵ واڵتان ــه راورد له گ ــه  ب ــعودیه  ب ــه  س ــتادا ل ــه  ئێس ل

دیكــه دا نزمــه . پێشــبینی ده كرێــت تێچــووی وزه ی خۆریش 

لــه  تێچــووی وزه ی ئه تــۆم كه مــرت بێــت، بــه  مه رجێــك 

ــی وزه ی خــۆر وه ك ئێســتا  ــی به رهه مهێنان ــه ر تێچوون ئه گ

ــت.  ــدا بێ ــه  دابه زین ل

پاڵپشتیكردنی حكومه ت 
بــه   پێویســتی  ناوه كیــی  وزه ی  په ره پێدانــی  پڕۆســه ی 

بــواری  لــه   هه یــه   ماوه درێــژ  و  گــه وره   وه به رهێنانــی 

واده كات  ئه مــه ش  ئاڵۆزه كانــدا،  ته كنیكــه   دابینكردنــی 

كارێكــی  گــه وره   بازرگانــی  ته مویلــی  به ده ســتهێنانی 

قــورس بێــت. له بــه ر ئــه وه  كه رتــی ئه تۆمــی بــه  ئاســتێكی 

گــه وره  پشــت بــه  پالضپشــتیكردنی حكومــه ت ده به ســتێت، 

كــه  لــه  رێگــه ی داڕشــتنی سیاســه تی گشــتی بــۆ پاڵپشــتی 

دابینكردنــی  و  ناوه كیــی  كه رتــی  پرۆژه كانــی  كردنــی 

ــه و  ــووی ئ ــت. تێچ ــه  ده بێ ــۆ پرۆژه ك ــت ب ــاره ی پێویس پ

لــه   ده كرێــت  چــاوه ڕوان  كــه   ئه تۆمییانــه ی  وێســتگه  

وێستگەیەکی ئەتۆمی سعوودیە
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عه ره بســتانی ســعودیه  دروســت بكرێــت ده گاتــه  نزیكــه ی 

)8( ملیــار دۆالر، هه روه هــا تێچــووی وێســتگه ی ئه تۆمــی 

به ڕاكــه  لــه  ئیامراتــی عه ره بــی زیاتــر لــه  )20( ملیــار 

ــه  پێویســتیان  ــت. ئه مجــۆره  پرۆژان ــده  ده كرێ دۆالر مه زه ن

حكومه تــه وه   له الیــه ن  گــه وره   پشــتیوانییه كی  بــه  

وزه ی  نێوده وڵه تــی  ئاژانســی  بۆچوونــی  بــه   هه یــه . 

ــی  ــی عه ره ب ــی ئیامرات ــه ی ده وڵه ت ــه و هه نگاوان ــۆم، ئ ئه ت

بــۆ په ره پێدانــی ژێرخانــی نیشــتامنی لــه  بــواری وزه ی 

چوارچێوه یه كــی  خســتوویه تیه   هه ڵیناوهــو  ئه تۆمــدا 

رێكخــراوو به رنامــه ی كاریــه وه ، جێگــه ی سه رســوڕمانه ، لــه  

ــه   ــڕاوه  ل ــااڵی گێ ــی ب ــی حكومــی رۆڵ كاتێكــدا وه به رهێنان

به دیهێنانــی ئــه و پرۆژه یــه دا به هــۆی خســتنه خزمه تی 

ــانی  ــان كه س ــا )زۆربه ی ــتبه رزو به توان ــتافێكی كاری ئاس س

و  ئــوردون  میــر،  وه ك  واڵتانــی  بیانیــن(.  شــاره زای 

ــه و  ــن ئ ــد نی ــدا ده وڵه مه ن ــواری نه وت ــه  ب ــب، كــه  ل مه غری

ــتی  ــردن و پاڵپش ــه  ته مویلك ــه ، چونك ــان نیی تایبه مته ندیه ی

حكومــی لــه و واڵتانــه دا زۆر ســنورداره ، بــه اڵم ته نانــه ت لــه  

واڵتانــی ده وڵه مه ندیــش بــه  نــه وت لــه  ئێســتادا دابه زینــی 

نرخــی نــه وت بــۆ خــوا 50 دۆالر بــۆ هــه ر به رمیلێــك 

بووه تــه  فشــارێكی گــه وره  له ســه ر داهاتــی گشــتیان، 

كــه  به هۆیــه وه  باگرانــی دارایــی له ســه ر وه به رهێنانــی 

وزه  لــه  وێســتگه  ئه تۆمییه كانــدا قورســرت كــردووه . بــه  

توێژینه وه كانــی  په یامنگــه ی  پێشــبینییه كانی  گوێــره ی 

نێــوان  لــه   جیــاوازی  ئه نجامــی  لــه   به ریتانیــا،  وزه ی 

پێشــبینییه كانی داهاتــوو ئه نجاممــه  به ده ســتهاتووه كان، 

بــه  روونــی گه شــبینی لــه  بۆچــوون و پێشــبینییه كاندا 

دیــاره  ، چونكــه  تــا ئاســتێكی زۆر ســیامیه كی جێگیــره  

ئه تــۆم.  وزه ی  تێچوونه كانــی  دیراســه كردنی  لــه  ڕووی 

پێده چێــت هــۆكاری ئــه وه  بگه ڕێتــه وه  بــۆ هه بوونــی 

ــاری  ــۆژی و فش ــازی- ته كنۆل ــی پیشه س ــك ئامانج كۆمه ڵێ

ئاســتی  كه مكردنــه وه ی  پێنــاو  لــه   سیاســی   – ئابــوری 

ناوه كیــی.  وزه ی  تێچوونه كانــی 

تێچووی كۆمه اڵیه تی 
گرفته كــه  هــه ر ئــه وه  نییــه  كــه  وزه ی ئه تــۆم پشــتگیرییه كی 

گــه وره ی له الیــه ن حكومه ته كانــه وه  لێناكرێــت، به ڵكــو 

لــه   به رزتــر  تێچوونــی  كۆمه اڵیه تــی  بــه   په یوه ستیشــه  

تێچــووی ســه رجه م جۆره كانیــرتی وزه . كه واتــه  تێچــووه  

بــه رزه ،  زۆر  ناوه كیییــه كان  رووداوه   پێشــبینیكراوه كانی 

ــزگاری  ــن پارێ ــه كان ناتوان ــا تایبه ت ــه  كۆمپانی ــك ك به جۆرێ

ــه  دامــه زراوه  ئه تۆمییــه كان بكــه ن، بــه م پێیــه ش ئه گــه ر  ل

شــتێك رووبــدات حكومــه ت به رپرســیارێتیه كه ی ده گرێتــه  

ده كه وێتــه   تێچوونانــه   ئــه و  بارگرانــی  پاشــان  ئه ســتۆ، 

گه وره كانــی  ئه تۆمیــه   رووداوه   كۆمه ڵگــه .  سه رشــانی 

وه ك رووداوه كــه ی دورگــه ی )رسی مایــك ئایالنــد( كــه  لــه  

ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   لــه    1979 ســاڵی 

ــاڵی 1986  ــل(ی س ــا رووداوی )چێرنۆبی ــدا، هه روه ه رووی

كه ســی   30 )گیانله ده ســتدانی  ســۆڤێت  یه كێتــی  لــه  

ــۆن،  ــه  ژاپ ــیام ل ــتگه ی فۆكۆش ــه وه (، رووداوی وێس لێكه وت

ــان  هه موویــان رووداوی ده گمه نــن، بــه اڵم له بیرچوونه وه ی

وه ك  رووداوانــه   ئــه و  ده رهاویشــته كانی  قورســه . 

ــی  ــه و خێرای ــی ب ــكدانه وه ی ئه تۆم ــی تیش كاریگه رییه كان

و ئاســانیه  كۆنــرتۆڵ ناكرێــت، به ڵكــو ده یــان ســاڵ و زیاتــر 

لــه  ته مه نــی نه وه یه كــی ده وێــت. له بــه ر ئــه وه  ســه یر 

نییــه،  كــه  یه كێــك لــه  دیارتریــن كۆســپه كانی بــه رده م 

ــه   ــۆم، بریتیی ــه ری وزه ی ئه ت ــی رووب ــه ی فراوانكردن پرۆس

هه رچه نــده   گــه ل.  ره زامه نــدی  به ده ســتهێنانی  لــه  

جوواڵنــه وه  و ناڕه زایه تییه كانــی دژ بــه  وزه ی ناوه كیــی 

باكــوری  و  ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  ناوچــه ی  لــه  

ئه مه ریــكا  خۆرئــاواو  ئه وروپــای  له وانــه ی  ئه ف ریقیــا 

ــه كان  ــراوه  ناحكومیی ــه  رێكخ ــك ل ــه اڵم هه ندێ ــره ، ب الوازت

لــه م ناوچه یــه دا، بــۆ منوونــه  وه ك كۆمه ڵــه ی دۆســتانی 

ــی  ــه  دژی به رهه مهێنان ــدی ل ــه  تون ــوردون، ب ــه  ئ ــه  ل ژینگ

ــوان ســااڵنی 1952- ــه  نێ ــی ده وه ســتێته وه . ل وزه ی ناوه كی

ڕوویانــداوه   ناوه كیــی  رووداوی   )99( النیكــه م  2009دا 

رووداوه   نێوده وڵه تــی  پێــوه ری  به پێــی  زۆرینه یــان  و 
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ئه تۆمییــه كان لــه  تایپــی چــواره م پۆلێنكــراون )ئاســته كانی 

ــا  ــته كانی 4 ت ــه اڵم ئاس ــراون، ب ــا 3 وه ك رووداو پۆلێنك 1 ت

تاكــو ئاســته كه  زیاتــر  7 وه ك كاره ســات پۆلێنكــراون(، 

ــی ده   ــتبوونی رووداوێك ــۆ دروس ــه  ب ــه وه  ئاماژه ی به رزبێت

ترســێكی  پێشــخۆی(.  لــه  رووداوی  به هێزتــر  ئه وه نــده  

ئاسایشــیی جــددی هه یــه  لــه  دروســتكردنی وێســتگه  

ناوه كیییــه كان لــه  ناوچه یه كــه ی ناســه قامگیر لــه ڕووی 

سیاســیه وه . بــۆ منوونــه  وه ك خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت و 

ناســه قامگیره .  ناوچه یه كــی  كــه   ئه فه ریقیــا،  باكــوری 

بــه ر  بكه ونــه   ئه تۆمییانــه   وێســتگه   ئــه و  له وانه یــه  

وێســتگه ی  وه ك  منوونــه   بــۆ  دوژمنكارانــه ،  هێرشــی 

لــه   كــه  چه ندینجــار  ئێــران،  لــه   ئه تۆمــی  بوشــه هری 

هێزه كانــی  له الیــه ن  ئێــران   – عێــراق  شــه ڕی  كاتــی 

له مــه ش ترســی زۆر  عێراقــه وه  بۆردومــان كــرا، جگــه  

هه یــه  لــه وه ی كــه  وێســتگه كانی وزه ی ناوه كیــی ببنــه  

ــتان.  ــی تیرۆریس ئامانج

پاشه ڕۆ ئه تۆمییه كان 
بــه   ئه تۆمییــه كان  پاشــه ڕۆ  له ناوبردنــی  هێشــتا 

چاره ســه ر  به بــێ  گرفتێكــه   تــه واو  شــێوه یه كی 

ــۆم  ــه پێدانی وزه ی ئه ت ــه  گه ش ــكاران ل ــه وه . به رگری ماوه ت

پاســاو ده هێننــه وه ، كــه  ئه تــۆم وزه یه كــی زۆر پاكــژه ، 

چونكــه  پاشــه ڕۆیه كی زۆر كه مــی هه یــه  بــه  بــه راورد 

له گــه ڵ جۆره كانیــرتی وزه دا. هه رچه نــده  به شــێك لــه و 

پاشــه ڕۆ ئه تۆمییانــه  تیشــكده ری ئاســتبه رزن )بــه  رێــژه ی 

%99(، بۆیــه  پێویســته  بــه  شــێوه یه كی بــه رده وام لــه  

ــی  ــزاد داببڕێرنێــت، چونكــه  نه مان ــی ئاده می ژینگــه ی ژیان

كاریگــه ری تیشــكدانه وه ی ئــه و پاشــه ڕۆیانه  پێویســتی بــه  

ــی  ــی كۆتای ــه  ته واوه ت ــا ب ــه  ت ــاڵ هه ی ــه ی 10000 س نزیك

ئه تــۆم:  وزه ی  نێوده وڵه تــی  ئاژانســی  به پێــی  پێدێــت. 

ــوێنی  ــی ش ــی وزه ی ناوه كی ــی به رهه مهێنان ــچ واڵتێك »هی

پاشــه ڕۆی  له ناوبردنــی  بــۆ  ئاســتبه رزییان  هه میشــه یی 

لــه   كــه   نه كــردووه،  دروســت  ئه تۆمــی  تیشــكده ری 

یەکەی کۆنترۆڵی وێستگەیەکی ئەتۆمی عەرەبی
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دروســتده بێت،  بازرگانییه كانــه وه   ئه تۆمیــه   وێســتگه  

كــۆگا  له نــاو  تاقه تكردنــی  له ســه ر  به رده وامــن  به ڵكــو 

كاتییه كانــدا«. تــا گه یشــن بــه  دۆزینــه وه ی چاره ســه رێكی 

لــه   ناوه كیــی  وزه ی  ناكرێــت  چــاوه ڕوان  هاوســه نگ، 

هه مــوو روویه كــه وه  لــه  هه مبــه ر ســه رچاوه كانی تــری 

وزه دا لــه  ئاســتێكی یه كســاندا بوه ســتێت.  

هه یــه :  قۆناغــی  ســێ  ناوه كیــی  ســووته مه نی  گــه ڕی 

وێســتگه كه ،  به گه ڕخســتنی  یۆرانیــۆم،  به كانزاكردنــی 

كــه   ناوه كیییــه كان،  تیشــكده ره   پاشــاموه   هه ڵگرتنــی 

ــه م پرۆســه یه   ــت. ئ ــدا به كارده هێرنێ ــاوی تێ بڕێكــی زۆر ئ

له ســه ر كوره كانــی ئــاوی ســووك جێبه جــێ ده كرێــت، 

كــه  لــه  ئێســتادا ســعودیه  پــالن بــۆ بونیادنانــی داده ڕێژێــت 

و ئــاوی شــیرین به كارده هێرنێــت بــۆ ســاردكردنه وه ی. 

و  ناوه ڕاســت  خۆرهه اڵتــی  ناوچــه ی  ئــه وه ی  له بــه ر 

نییــه ،  زۆرییــان  ئــاوی  ســه رچاوه ی  ئه فریقیــا  باكــوری 

ــده ی  ــۆ ئاین ــراو ب ــه یه كی چاوه ڕوانك ــه  كێش ــه  بووه ت ئه م

ناوچه یــه دا.  لــه و  ناوه كیــی  باڵوبوونــه وه ی وزه ی 

گرفتی دامه زراوه كان 
ده وڵه تانــی  لــه   دامــه زراوه كان  ئاســته نگی  و  كۆســپ 

خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت و باكــوری ئه فریقیــا گرییه كــه  

واڵتانــه دا  ئــه و  ناوه كیییه كانــی  خواســته   له بــه رده م 

خۆرهه اڵتــی  ته نهــا  بــه   كێشــه یه   ئــه م  ده وه ســتێت. 

ناگرێتــه وه .  ئه فریقیــا  باكــوری  و  ناوه ڕاســت 

بانكــی  هێامكانــی  كــه   زانســتی،  توێژینه وه یه كــی 

حكومــه ت  كاریگه رێتــی  بــه   ســه باره ت  نێوده وڵه تــی 

ــاژه ی  ــه  ده كات، ئام ــتێك پێوان ــوو ش ــاوه و هه م به كارهێن

كــردووه  بــۆ ئــه و بۆچــوون و پێشــبینییانه ی كــه  ســه باره ت 

تــا  هه یــه   گشــتییه كان  خزمه تگوزارییــه   كوالیتــی  بــه  

ــه  داڕشــن و جێبه جــێ كردنــی  ــه  ئاســتی كوالیتــی ل ده گات

ــه ی  ــه و واڵتان ــی ئ ــای دامه زراوه ی ــا توان ــه ته كان، وات سیاس

تــازه  ده ســتیان بــه  به رنامــه ی وزه ی ناوه كیــی كــردووه ، كــه  

بــه  گشــتی خوارتــره  لــه و ئاســتانه ی تایبه تــن بــه و واڵتانــه ی 

پێشكه یشــتوون.  تۆكمــه و  ناوه كیــی  وزه ی  خاوه نــی 

بابه تێكــی  لۆكاڵییــه كان  شــاره زاییه   توانــاو  په ره پێدانــی 

ــۆم،  ــی وزه ی ئه ت ــی نێوده وڵه ت ــی ئاژانس ــه . به پێ زۆر گرنگ

ناكرێــت به رپرســیارێتی ســه المه تی لــه  واڵتێكــه وه  بــۆ 

ــر  ــی ت ــۆ یه كێك ــه وه  ب ــه  ڕێكخراوێك ــان ل ــر ی ــی ت واڵتێك

ــزی كاری ناوخــۆ  ــی هێ ــه  په ره پێدان ــه وه . له وانه ی بگوازرێت

ــت، لــه  كاتێكــدا  النیكــه م پێویســتی بــه  10 ســاڵ هه بێ

ــه ركه وتوو  ــی س ــی ناوه كی ــتنی پرۆگرام ــی به گه ڕخس قۆناغ

پێویســتی بــه  دوو نــه وه  لــه  هێــزی كاری ناوخۆیــی هه یــه ، 

ــی  ــۆ ئاماده كردن ــت ب ــالن دابڕێژرێ ــته  پ ــه  زۆر پێویس بۆی

ــۆ به ڕێوه بردنــی كه رتــی  ــه رده وام و شــیاو ب هێــزی كاری ب

وزه ی ناوه كیــی بــه  شــێوه یه كی دروســت و ئاســتبه رز.      
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لە مانگی تەموزی ساڵی 2011دا، لە پێناو داخوازیی ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی ئازاد و بێگەرد، 
دەیان هەزار مالیزی بەرەنگاریی بارانێکی بە خوڕ بوونەوە و لە )کواالالمپور(ی پایتەختی واڵت کۆ 
بوونەوە. ڕۆژنامە لۆکاڵی و خۆرئاوایییەکان کەوتنە پەلەپەل لە وەسفکردنی ئەم ڕووداوە، وەک 
نۆبەرەی کۆپییە مالیزییەکەی بەهاری عەرەبی، لە ڕاستییشدا چەند ڕوخسارێکی نیمچە لێکچووی 
سەرنجڕاکێش بوونی هەیە لە نێوانیاندا. وردە وردە بێزاریی خۆپیشاندەران بەرانبەر هەژموونی 
بەرانبەر  لوتکە، هەروەها  مالیزیا« گەییشتە  یەکگرتووی  نیشتیمانیی  »ڕێکخراوی  دەیان ساڵەی 
ئەو خزمخزمێنەیەی لە کەرتی ئابووریدا تەشەنەی سەندوە. خۆپیشاندەران وەک ئەوەی ئاماژەی 
پێ کرا لە پیشە جۆراوجۆرەکان و گروپە ئیتنییەکانی ئەم دەوڵەتە فرە ئایینە بوون، کە ژمارەی 

دانیشتوانەکەی دەگاتە 28 ملیۆن کەس و نزیکەی 60% یان موسوڵمانن. 

مالیزیا
ســەرەڕای ئــەوە، خۆپیشــاندەران داوای ئازادیــی زیاتــر 

و دابەشــکردنێکی دادپەروەرانەتــری ئــەو قازانجانەیــان 

دەکــرد کــە لــە ئابوورییــە گەشــاوەکەی واڵتــەوە بــە 

دەســت هاتــوە. جارێکــی تــر وەک ئــەوەی لــە خۆرهەاڵتی 

بەرانبــەر  دەوڵــەت  کاردانــەوەی  دا  ڕووی  ناوەڕاســت 

خۆپیشــاندانەکان بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان دڕندانــە بــوو. 

ــە  ــی ب ــە بەرفراوان ــی گازی فرمێســکڕێژ ب ــاش بەکارهێنان پ

ســەر ئاپــۆرای جەمــاوەردا، کەتیبــەی هێــزە زرێپۆشــەکانی 

نەهێشــتنی ئاژاوەگێــڕی، خۆپیشــاندەرانیان گەمــارۆدا و 

النــی کــەم )1600( خۆپیشــاندەر دەســتگیر کــران و خرانــە 

کونجــی زیندانــەوە، پاشــان خۆپیشــاندانەکان چەشــنی 

ــتا. ــە، ڕاوەس ــە بەخوڕەک باران

لــە نێــو قوربانییانــی داپڵۆســین و ســەرکوتکاریی پۆلیســدا، 

)ئەنــوەر ئیراهیــم( هەبــوو، کــە زۆر جــار وەک »ڕابــەری 

ــەن  ــە الی ــر ل ــێرنێت، دوات ــا دەناس ــیۆن«ی مالیزی ئۆپۆزس

یەکێــک لــە ئەندامانــی خێزانەکەیــەوە وێنەیەکــی گیرابــوو 

لــەو دەمــەی لــە نەخۆشــخانەیە و جەســتەی بۆریــی 

ئۆکســجینی  و  دەمارەکانــی  بــۆ  چارەســەر  گەیاندنــی 

ــەوەی  ــەی بزووتن ــوە بەســرتاوە، هێشــتا کراســە زەردەک پێ

ــای  ــە وات ــە ب ــە، ک ــیە«ی لەبەردای ــی »بیریس هاوپەیامنێتی

ــە  ــەن، ک ــی دەک ــت و داوای دیموکراس ــن« دێ »پاکوخاوێ

ــەدا  ــەم بزووتنەوەی ــایەی ئ ــر س ــە ژێ ــاندانەکان ل خۆپیش

ڕێکخرابــوون. لــە دواتــردا ئەنــوەر ئاشــکرای کــرد کــە 

چەنــد زەبرێــک بــەر ســەر و پێیەکانــی کەوتــوە، هەروەهــا 

لــە ســەر پێگــەی )تویتــەر( ڕای گەیانــد کــە ناچــاری 

ــەر. دوا  ــە کۆمپیوت ــوە ب ــووری ب ــی تیشــکی تەن ئەنجامدان

جــار بــە الیەنگرانــی ڕاگەیانــد »مــن باشــم، تەنهــا هەســت 

ــەم«. ــەم دەک ــی ک ــە ئازارێک ب

ــە  ــا ک ــی مالیزی ــۆ حکوومەت ــوو ب ــەم هــەل نەب ــەوە یەک ئ

ــداری  ــت و برین ــوەر بپێکێ ــتیدا ئەن ــەردەم ڕای گش ــە ب ل

برینداربوونــی  فۆتۆگرافیــی  وێنــەی  بەڵکــوو  بــکات، 

بــە هــۆی بۆکســەوە لــە دەمــی گیرانیــدا لــە الیــەن 

بــە  دەســتگیرکردنی  پــاش   1999 ســاڵی  پۆلیســەوە 

فەرمانــی »رێکخــراوی نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا«ی 

ــەڕەی  ــێتی الپ ــوە مانش ــێوە ب ــان ش ــە هەم ــەاڵتدار ب دەس

یەکەمــی ڕۆژنامــەکان. ئیــرت بــۆ ماوەیەکــی درێــژ لــە 

ســەرەتای هــەزارەی نوێــدا ملڕاگرێکــی دەکــردە مــل. 

ــۆ  ــی ب ــتێکی جەماوەریبوون ــی ئاس ــی و تەنگانەکان ناخۆش

ــەکان،  ــە کیناویی ــە نێودەوڵەتیی ــوو الی پۆلیس ــدا کردب پەی

وەک )پــۆل وۆڵفۆیتــز(، کــە دەنگــی دیموکراســیی مالیزیای 

لــە ئەنــوەردا دەبینــی، دواییــن برینداربوونیشــی ئــەم 
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ــەاڵم  ــردەوە، ب ــرت دەک ــوەر تۆخ ــەر ئەن ــە س ــەی ل ڕوانگەی

ئەنــوەر، کــە لــە نــاو ئــەم دەوڵەتــەدا جگــە لــە هیزێکــی 

بچــووک هیــچ نوێنەرایەتییەکــی تــری نییــە، چیــی کــردوە 

کــە ئــەم جــۆرە ڕقوکینەیــەی الی هێــزە ئەمنییەکانــی 

ڕژێمــی مالیزیــا ورووژانــدوە؟

پوختــەی وەاڵمەکــە ئەوەیــە، هەوڵــی ڕاکێشــانی ئەنــوەر، 

ــەرکوتکارەکەی  ــرە س ــەرۆک وەزی ــەی س ــن هەڵ گەورەتری

مالیزیــا بــوو؛ )دکتــۆر مەهاتیــر محەمــەد(، کــە ماوەیەکــی 

دوورودرێــژ لــەو پۆســتەدا کاری کــرد، مەهاتیر پزیشــکێکی 

چارەنــووس  و  ڕێکــەوت  بــەاڵم  بــوو،  ســادە  الدێیــی 

گەیاندییانــە بەرزتریــن پۆســت. ئــەو ناسیۆنالیســتێکی 

مەالیۆیــی  پــڕ حەمــاس بــوو، بــەاڵم پێــش هەمــوو شــتێک- 

ــتەمی  ــە سیس ــوو ل ــد ب ــی تون ــە و پارێزگارێک هاوچەرخان

ــەیییەی پزیشــکی  ــازە پیش ــەو ڕێب ــی ئ ــە حکوم ــتی. ب گش

ــوردە و  ــر لێب ــەری دەڕوات، مەهاتی ــە س ــارۆچکەیەک ل ش

ــە  ــش ک ــەر ئەوەی ــاژاوەدا. لەب ــەڵ ئ ــوو لەگ ــانکار نەب ئاس

ــی  ــە زەروورەت ــاوەڕی ب ــوو، ب مەالیۆیییەکــی موســوڵامن ب

یەکگرتوویــی موســوڵامنە مەالیۆیییــەکان هەبــوو، لەگــەڵ 

ســاردبوونەوی  کاریگەرییەکانــی  لــە  خۆڕزگارکــردن 

پــاش کۆڵۆنیالیــزم، پاشــان ســەرکەوتن بــە ســەر ئــەو 

چینــی  کەمینەیەکــی  بەردەوامــی  بــە  دەســتکەوتانەی 

ــە دەســتی دەهێنــن،  ــا ب ــة( زیــرەک و وری ــة الصینی )األقلی

ئــەو چینییانــەی لــە ســەردەمی کۆلۆنیالیزمــدا بااڵدەســت 

بــوون و واڵتیــان خســتە ســەر ڕێگــەی نوێگەری. ئیــرت ئەمە 

ــی  ــۆکان و پەیڕەوکردن ــی مەالی ــتپێکێکی ئیجابی ــوە دەس ب

ئیســالم وەک ڕووخســارێک ئەگــەر چــی ڕوخســارێکی 

ــۆ.  ــی مەالی ــی ئیتنی ــە ڕوخســارەکانی شوناس ــە ل گرینگیش

ــازاد و  ــەک ئ ــا ڕادەی ــی ت ــە هەڵبژاردنێک ــۆرە و ل ــەم ج ب

ــرد. ــۆگەر ک ــی مس ــەی دەنگەکان ــەردا، زۆرین بێگ

مەهاتیــر  پڕۆگرامەکــەی  کــە  هەیــە  هاوڕایییــەک 

لــە  هێنــاوە.  دەســت  بــە  نــاوازەی  ســەرکەوتنێکی 

ماوەیەکــی کەمــدا لــە ســەردەمی مەهاتیــردا، کــە مــاوەی 

چەنــد دەیەیــەک بــەردەوام بــوو- مالیزیــا بــوە یەکێــک لــە 

ــی  ــی باشــووری خۆرهەاڵت ــە  دیارەکان ــە »پڵنگـ«ـ ئابووریی

ــت  ــاوا )مارگرێ ــاری خۆرئ ــەت کەســایەتیی دی ئاســیا. تەنان

ــە ئابــووری  تاتچــەر(، بــە هــۆی پاڵپشــتییە بە هێزەکانــی ل

و پــەروەردە، گەلێــک سەرســام بــوە بــە مەهاتیــر، هاوشــان 

لەگــەڵ ســەرکوتکردنی ئازادییــە سیاســییەکان. گاڵتەکــردن 

ــا – ــە مالیزی ــە. ل ــوودێکی نیی ــچ س ــیفەتەیش هی ــەم س ب

چەشــنی تونــس- تۆرێکــی ڕێگەوبانــی نایــاب هەیــە، 

پیشــکەوتوون،  تەندروســتیی  و  پــەروەردە  سیســتەمی 

ــن.  ــی جیهان ــرتین فڕۆکەخانەكان ــە باش ــی ل فڕۆکەخانەكان

»پرتۆنــاس«،  تاوەرەکــەی  دوو  ســەر  دێینــە  کاتێکیــش 

ــە باڵەخانــە هــەرە بەرزەکانــی جیهانــی تێدایــە.  ــا ل مالیزی

خەڵکــی واڵت خەریکــی کاری خۆیانــن و بــە گشــتی هیــچ 

ــەت. دوا  ــۆ سیســتەمی ئاساییشــی دەوڵ ــە ب ــان نیی زیانێکی

ــە ســاڵی 1997،  ــە ئابوورییەکــەی ئاســیا ل ــە دوای قەیران ب

ــرد،  ــی ک ــر تەحــەدای ســندوقی دراوی نێودەوڵەتی مەهاتی

ــە  ــان ب ــبینییەکانی ئاماژەی ــت پێش ــەوەی گش ــەرەڕای ئ س

ــەوە  ــی گێڕای ــەم کارەی واڵت ــەاڵم ب ــەی دەدا، ب پێچەوانەک

ــر  ــک خێرات ــی گەلێ ــتەکە، ڕێگەیەک ــە ڕاس ــەر ڕێگ ــۆ س ب

لــە دراوســێ مەالیۆیییەکانــی ، کــە ببوونــە قوربانیــی 

داکشــانەوەی ئابــووری.

ســەرەڕای هەمــوو ئــەم جیاکارییــە پۆزەتیڤــە، کــە بــە 

واتــای ڕۆیشــتنی زۆرینــەی ئیــش و کارەکانــی کەرتــی 

گشــتی دێــت بــۆ ئەوانــەی مەهاتیــر ســوور بــوو لــە 

ســەر ئــەوەی بــە »ئیتنیــک«ی مەالیــۆ ناویــان ببــات، 

لــەو  بــوون  یەکــەم  ســوودمەندی  چینییــەکان  بــەاڵم 

هەلــی کارانــەی سیاســەتەکانی مەهاتیــر ڕەخســاندبوونی. 

ســەرەڕای ئەوەیــش دەســتی کاری کــرێ نزم، کــە ئابوورییە 

پڵنگــەکان پشتیپێدەبەســن، هەتاوەکــوو ئێســتا خــۆی لــە 

مەالیۆیییەکانــدا دەبینێتــەوە، یاخــود بە شــێوەیەکی ڕوو لە 

زیــاد بــوو کرێــکارە کۆچبەرەکانــی ئەندۆنیســیا و واڵتانــی 

تــر. لــە هەمــان کاتــدا، سیاســەتەکانی مەهاتیــر محەمــەد 

مەالیۆیــی  دەســتەبژێرێکی  دەرکەوتنــی  هــۆی  بــوە 

ــەر )55- ــە س ــتیان ب ــتادا دەس ــە ئێس ــە ل ــد، ک دەوڵەمەن



53

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ــر،  ــە دەربڕینێکــی ت ــوە1. ب ــدا گرت ــی واڵت %60(ی ئابووری

هــەر چەندێــک مەهاتیــر خــۆی مانــدوو بــکات و هــەوڵ 

ــە  ــەوە. ل ــۆ ناڕەوێن ــی مەالی ــی گەل ــدات، نەهامەتییەکان ب

ڕاســتیدا ئــەوان هاوشــێوەی مەالیۆیییەکانــی ســەنگافورەی 

یەکــرت  هاوکاریــی  بــە  پشتبەســن  بــێ  بــە  درواســێ 

هەســتانەوەیان ڕەت کــردەوە. کەمینەیــەک دەیانبینــی 

ســەنتەری  چواردەوریانــدا  شــوێنێکی  گشــت  لــە  کــە 

بازاڕکــردن و بازرگانیــی گــەورە دروســت دەکرێــت، بــەاڵم 

ــەو ســەنتەرانەدا،  ــان نەبــوو ل ــای خەرجیــی بازاڕکردنی توان

ــوون.  ــر نەب ــەرگەلی ت ــی چارەس ــرت چاوەڕێ ــە ئی ــەر بۆی ه

ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ لــە میانــەی کاریگەریــی بەردەوامــی 

ئیســالمی  لــە  ئیخــوان موســلیمینەوە،  وەهابییــەکان و 

ــەوە. ــک دەبوون ــی نزی سیاس

ــەری  ــن نوێن ــە هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمدا، دیارتری ل

لــە مالیزیــا، بریتیبــوو  کۆمەڵــەی ئیخــوان موســلیمین 

ئۆپۆزســیۆن،  ســەرکردەی  ئیراهیــم(ی  )ئەنــوەر  لــە 

ئەنــوەر  دەبــوەوە.  لێــدان  ڕووبــەڕووی  زووزوو  کــە 

ئیراهیــم دامەزرێنــەر و ڕابــەری »بزووتنــەوەی گەنجانــی 

دامەزرێنەرەکانــی  لــە  یەکێــک  و  مالیــزی«  ئیســالمیی 

»پەیامنــگای نێودەوڵەتــی بــۆ فیکــری ئیســالمی( بــوو، 

توندڕه وی ئیسالمی له  مالیزیا گه شه  ده كات
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ــلیمینە2.  ــوان موس ــە ئیخ ــەر ب ــان س ــەی دواییی ــە ئەم ک

ئەگــەر ســەنگافوورە نزیکرتیــن هاوتــای تونــس بێــت 

لــە واڵتانــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیادا لــە ڕووی 

ســتەمکار«،  »فەرمانڕەوایییەکــی  تێکەڵکردنــی  پێکــەوە 

»گەشــەیەکی ئابووریــی نــاوازە« و »کۆمەڵگەیەکــی کــراوە 

و ئــازاد«، هەروەهــا لــە ڕووی مێژووییــەوە قەبووڵکردنــی 

هەمەڕەنگــی و فرەیــی وەک ســەرچاوەی هێــزی ئــەم 

ــن  ــن الیەنیشــەوە دەتوانی ــە چەندی ــەوا ل ــوو ئ ــە ب دەوڵەت

)ئەنــوەر( وەک کۆپییەکــی مالیزیــی ســەرکردەی ئیســالمیی 

ــن  ــێوەی )ب ــن، هاوش ــی( دابنێی ــید غەنووش ــی )ڕاش تونس

عەلــی( لــە تونــس، النــی کــەم ئــەوە بــۆ )مەهاتیــر( 

هەژمــار دەکرێــت، کــە لــە کاتێکــی زۆر زوودا دوژمنەکــەی 

خــۆی ناســی، پێدەچێــت ڕەگــەزی پێشــبینیکردنی خودیــی 

ــت.  ــر بەرجەســتە بووبێ ــر الی مەهاتی وەک فاکتەرێکــی ت

بــە هــەر حــاڵ، ئاشــکرایە کــە مەهاتیــر بــەو هیوایــە بــوو 

ــوای  ــان هی ــت، کــە هەم ــە ئیســالمییەکان بهێنێ ــی ب کۆتای

ــە  ــر ل ــەاڵم مەهاتی ــوو، ب ــس ب ــڕەوای تون ــی فەرمان ڕژێم

بریــی گرتــن و زیندانیکــردن و دوورخســتنەوەیان، هەوڵــی 

ــە ســاڵی 1981  ــک ل ــی دەدا. کاتێ ڕاکێشــان و لەخۆگرتنیان

بــە  کــرد  دەســتی  وەزیــران،  ســەرۆک  بــوە  مەهاتیــر 

ــو  ــە نێ ــرس ل ــی ت ــوەر و چاندن ــتانەی ئەن ــی دۆس دواندن

شــوێنکەوتەکانیدا، دوا جــار ئەنــوەر بــاوەڕی هێنــا بــە 

ــووی  ــتیامنیی یەکگرت ــراوی نیش ــە »ڕێکخ ــردن ب پێوەندیک

مالیزیــا« –پارتــە فەرمانڕەواکــەی مەهاتیــر- لــە ســاڵی 

داهاتــوودا.

کەمبزێــو،  الوازیــی  جەســتە  پیاوێکــی  مەهاتیــر 

جووڵــە  و  بڵێســەدار  چــاوی  دوو  بــە  ئەنــوەر،  بــەاڵم 

ــی   ــەرکردەیەکی ئۆکلۆکراس ــە س ــەکانییەوە، ل سەرنجڕاکێش

دەچــوو. لەگــەڵ ئەوەیشــدا ئەنــوەر نیــوە خراپەکــەی 

پیاوێکــی  مەهاتیــر  ڕوەوە.  چەندیــن  لــە  مەهاتیــرە 

پێویســت  لــە  زیــاد  ئەنوەریــش  ناسیۆنالیســتە، 

ناسیۆنالیســتێکی سەرســەختە، کاتێــک ئەنــوەر خوێنــدکاری 

ــدا  ــە واڵت ــزی ل ــی ئینگلی ــەوارەکانی زمان ــوو، ئاس ــۆ ب زانک

شــانازیی  دەســتکەوتانەی  لــەو  یەکێکیــش  ســڕرانەوە، 

ــری  ــی پۆســتی وەزی ــە ســەردەمی وەرگرتن ــوە دەکات ل پێ

پــەروەردەدا، بریتــی بــوو لــە دووبــارە جێکەوتکردنــەوەی 

زمانــی لۆکاڵــی لــە »بەهاســا مالیزیــا«وە بــۆ »بەهاســا 

مەالیــۆ«. لــەو دەمــەی مەهاتیــر موســوڵامنێکی پارێــزگارە، 

ئەنــوەر لــە ڕوانگــەی متامنــەی تــەواوی بــە جێگیربــوون و 

ــەوە- هێشــتا ئیســالمیبوونی خــۆی  ــزی خۆی پێگــەی بەهێ

بــە ئاشــکرا دەردەبڕێــت، لــە جۆرێکــی ســادەی ناوبانگــی 

نێگەتیــڤ.

ئەنــوەر  و  مەهاتیــر  زۆر،  ماوەیەکــی  درێژایــی  بــە 

کیرکێــی یەکرتیــان دەکــرد لــە ئاڕاســتەکردنی دەنگــی 

موســوڵامنە تونــدڕەوەکان و چینــی کرێکارانــی مەالیــۆ 

بــەرەو »ڕێکخــراوی نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا«، 

ــکردنی  ــە پێشکەش ــتی ب ــەم کارە پێویس ــان ئ ــەاڵم بێگوم ب

سازشــە لــە الیــەن مەهاتیــرەوە. ســاڵی 1993، لــەو دەمــەی 

مەهاتیــر ئەنــوەری وەک جێگــری خــۆی لــە ســەرۆکایەتیی 

ــی ڕای  ــرەوەی خۆش ــاوکات وەک جێگ ــا، ه ــدا دان وەزیران

ــردە  ــوننیی ک ــالمی س ــدا ئیس ــاڵی دواتریش ــە س ــد. ل گەیان

ئایینــی فەرمیــی مالیزیــا، گشــت فۆڕمەکانــی تــری ئیســالم 

ــە  ــەاڵت کەوت ــدا دەس ــەڵ ئەوەیش ــران. لەگ ــنووردار ک س

سازشــکردن بــۆ ئەنــوەر، هاوشــێوەی ســاڵی 1968یــش 

دەســتی دایــە توندڕەویــی. بــە پێچەوانەی بۆچوونــەکان کە 

دەگوتــرا ئــەم سازشــە دەبێتــە هــۆی نەرمبوونــی ئەنــوەر، 

بــەاڵم جگــە لــە ڕەقبــوون و توندبوونــەوەی زەبــرەکان 

هیچــی لــێ ســەوز نەبــوو. لــە ســەروو هەمــوو ئەمانــەوە 

 ئەنوەر ئیبراهیم دامەزرێنەر و ڕابەری »بزووتنەوەی 
لە  یەکێک  و  مالیزی«  ئیسالمیی  گەنجانی 
بۆ  نێودەوڵەتی  »پەیمانگای  دامەزرێنەرەکانی 
دوایییان سەر  ئەمەی  کە  بوو،  ئیسالمی(  فیکری 

بە ئیخوان موسلیمینە
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ــارەی  ــتێکی دەرب ــچ ش ــوەر هی ــە ئەن ــن ک ــت بڵێی دەکرێ

سوپاســگوزاریی نەدەزانــی. بــۆ منوونــە، هەندێــک یاســای 

بــوون  لێکــدژ  ڕاســتەوخۆ  کــە  تێپەڕانــد،  حکوومەتــی 

لەگــەڵ سیاســەتەکانی هەڵگرتنــی کۆتوبەنــد لــە ســەر ئــەو 

چاالکییــە بازرگانییانــەی مەهاتیــر ڕێچکــەی بــۆ دانابــوون. 

ــرد  ــەوە ک ــی ب ــڕا و درک ــێ ب ــی ل ــر ئارامی دوا جــار مەهاتی

کــە ناکرێــت کەڵەشــێر بەخێــو بــکات هەتاوەکــوو دواتــر 

ــە هــۆی ســکااڵیەکی  ــدات. ســاڵی 1998 ب ــێ ب دەنوکــی ل

پەیوەســت بــە گەندەڵــی و هاوڕەگەزبــازی، کــە بــە پێــی 

یاســای واڵت قەدەغەیــە، مەهاتیــر ئەنــوەری لــە ســەرکار 

ــرد. الب

گرتــەوە  پۆلیسانەیشــی  بنکــەی  ئــەو  پیشــهاتانە  ئــەم 

کــە پێشــرت ئاماژەمــان پــێ دا، کــە بــوە هــۆی ئــەوەی 

ــە  ــیح ب ــەی مەس ــەی وەک بریندارییەک ــوەر ملڕاگرەک ئەن

درێژاییــی ســااڵنی دواتــر مناییــش بــکات. لــە دادگایییەکــی 

کارتۆنیــدا ئەنــوەر ڕاپێچــی دادگا کــرا و لــە دیمەنێکــی 

کۆمیدیــدا پارچەیــەک ڕاخــەر هێرنابــوە دادگا کــە ســپێرمی 

بەرکەوتبــوو، وەک بەڵگەیــەک لــە ســەر الدانــە سێکســییە 

ئامــاژە پێکراوەکــەی ئەنــوەر. بەڕێکردنــی کاروبــارەکان 

بــەم جــۆرە شــلەژاوی و ناڕێکییــە، بەڵگەیــە لــە ســەر 

ــە  ــتی ب ــر هەس ــی وەک مەهاتی ــت بیرتیژێک ــەوەی دەبێ ئ

بێهیوایییەکــی زۆر کردبێــت، بــەاڵم تەنانــەت لــە دژوارترین 

کاتەکانیشــدا، مەهاتیــر ژیــری و لێزانییەکــی وەهــای هەیــە 

کــە بتوانێــت لــە هــەر کوێیــەک بێــت هێــرش بکاتــە ســەر 

ــە  ــە کەیســێکی پەیوەســت ب ــەرە ئیســالمییەکەی: ل بەرانب

ــەرچووبوو.  ــە س ــەاڵم کات ب ــراوەکان، ب ــە قەدەغەک بابەت

بــەردەم دادگای بەراییــدا تاوانبــار کــرا و  لــە  ئەنــوەر 

حکومــی زیندانیکردنــی 15 ســاڵی بــە ســەردا ســەپێرنا بــە 

تۆمەتــی گەندەڵــی و نێربــازی )هێشــتا کەیســەکە لــە ســەر 

ئاســتی فەرمــی کۆتایــی نەهاتــوە(، لەگــەڵ ئــەوەی هیــچ 

کەســێکی ژیــر نییــە بــاوەڕ بــەو تۆمەتانــە بــکات، ئەوانــەی 

ــەڵ  ــوون. لەگ ــەم ب ــانێکی ک ــرد کەس ــێ ک ــیان پ باوەڕیش

لەدایکبوونــی  لــە  بریتیبــوو  ئەنجامەکــەی  ئەوەیشــدا 

یەکێــک لــە پاڵەوانەکانی دیموکراســیی ئیســالمی. پێویســتە 

دان بەوەیشــدا برنێــت کــە مەهاتیــر بــە پێــی توانــای خۆی 

هەوڵــی دا بــۆ گێڕانــەوەی پێگــەی نایابــی ئیســالمییەکان؛ 

»فەندەمێنتــاڵ«،  کەســێکی  وەک  خۆڕاگەیاندنــی  بــە 

ــی  ــن لێدوان ــەوەی چەندی ــە باڵوکردن ــرد ب ــرت دەســتی ک ئی

ئەنتــی  بــەرەو  بــە زایۆنیــزم، کــە بەشــی زۆریــان  دژ 

کتوپــر  دەڕۆیشــن،  جوولەکــە(  )دژایەتیــی  ســیمیتیک 

ــا دەوڵەتێکــی ئیســالمییە، هەروەهــا  ــە مالیزی ــرا ک ڕاگەیان

ڕەگــەزی  تۆمەتبارکردنــی  لــە  واڵتیشــە(  )ڕاسیســترتین 

ئەنگلۆسەکســۆنی لــە ترۆپکــی جەنگــی عێراقــدا، بــەو 

لەدایکبــوون3،  جەنــگ  هەڵگیرســێنی  وەک  تۆمەتــەی 

ــە گەییشــن بــە  بــەاڵم لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی مەهاتیــر ل

تەمەنــی 80 ســاڵی، هەژموونــی خــۆی لــە دەســت دا. 

دوا جــار ســاڵی 2003 و لــە دیمەنێکــی پــڕ لــە فرمێســکی 

تیمســاحی و پاڕانــەوەی دەوروبەرەکــەی بــۆ پێداچوونــەوە 

ــە ســەرۆکایەتیی »ڕێکخــراوی  ــدا، دەســتی ل ــە بڕیارەکەی ب

ــەم  ــە ئ ــایەوە، ک ــا« کیش ــووی مالیزی ــتیامنیی یەکگرت نیش

دیمەنەیــش بــوە مایــەی پێکەنینــی جیهــان لــە ســەر 

ــوب. ــەی یوتی پێگ

ئۆپۆزســیۆنی ئیســالمیی تونــدڕەو، گەورەتریــن ســوودمەند 

ئیســالمیی  »پارتــی  پوچییــە؛  ئــەم  هەمــوو  لــە  بــوو 

مالیزیــا«، کــە پەڕگیرتریــن کۆمەڵــەی سیاســیی ئیســالمییە- 

ــەی  ــەر ڕێچک ــە س ــتەوە، ل ــییەی قۆس ــاژاوە سیاس ــەو ئ ئ

پەیوەســتبوون بــەو شــتانەی بــاوەڕی پێیانــە و شــانازییان 

ــت  ــە دەس ــری ب ــچوونێکی جێگی ــوە دەکات، بەرەوپێش پێ

شــەریعەتی  جێبەجێکردنــی  لــە  بریتییــە  کــە  هێنــا، 

ــوار  ــی چ ــتادا فەرمانرەوای ــە ئێس ــە ل ــەم پارت ــالمی. ئ ئیس

ــگ،  ــان، بینان ــا دەکات: )کیالنت ــووری مالیزی ــی باک ویالیەت

ــە ســەر ئاســتی فیدرالییــش »پارتــی  ســیالنگور، قــەدح(. ل

دەنگــی  ڕاکێشــانی  ئاماجــی  بــە  مالیزیــا«،  ئیســالمیی 

»ڕێکخــراوی  لــە  دوورن  مەالیۆییانــەی  ئــەو  زیاتــری 

نیشــتیامنیی یەکگرتــووی مالیزیــا«وە، هەوڵــی باشــکردنی 

وێنــە توندڕەوەکــەی خــۆی دەدات، بەاڵم لــەو ویالیەتانەی 
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سیاســەتە  خۆیەتــی،  گــەورەی  هەژموونــی  خــاوەن 

ــی  ــێ دەکات. ویالیەت ــی خــۆی جێبەج ئیســالمییە باوەکان

دوورودرێــژە  ماوەیەکــی  پارتــە  ئــەم  کــە  کیالنتــان، 

کــە  نــاوازەدا،  دیمەنێکــی  لــە  دەکات-  فەرمانڕەوایــی 

ــەرەی  ــە س ــەداوە، ل ــعوودیەیش ڕووی ن ــە س ــەت ل تەنان

پــارەدان بــە کاشــێری دوکان و مارکێتەکانــدا، ڕیــزی ژنــان و 

پیاوانــی لێــک جیــا کردوەتــەوە. هەمــان ویالیــەت »دراوی 

ــرد،  ــەی پیشــنیار ک ــش مۆدێرن ئیســالمی«ی ســەردەمی پێ

کــە پێــک هاتــوە لــە دراوی کانزایــی ئاڵتوونــی قــورس، بــە 

مەبەســتی مامەڵــە کڕیــن و فرۆشــتنە گــەورەکان. پێویســتە 

ــە  ــە کاردا حیجــاب بپۆشــن، کــە ئەمــە ل ــان ل ــە ســەر ژن ل

پیشــرتدا کارێکــی بــێ بایــەخ بــوە، هەتاوەکوو ئــەو دەمەی 

ئیســالمییەکان گەییشــتنە دۆخێــک کــە توانــای ســەپاندنیان 

دەبێــت. یانــە شــەوانەکان قەدەغــە کــران، ئەمەیــش وای 

ــەربردنی  ــە س ــۆ ب ــرد ب ــەکان ک ــە مەالیۆییی ــک ل ــە زۆرێ ل

ــەوانەکان  ــە ش ــۆزانییەکان و یان ــی س ــە ماڵ ــوەکانیان ل پش

ســنووری واڵت ببــڕن و ڕوو بکەنــە باشــووری تایلەنــد. 

ــە الی  ــەو چــوار ویالیەت ــش، ئ ــوو ئەمانەی ســەرەڕای هەم

خۆیانــەوە ڕێوشــوێنی توندیــان گرتبــەر دژ بــە هەڕەشــەی 

ترســناکی ســەر شارســتانیەتەکەیان، کــە بریتییــە لــە »ڕۆژی 

خۆشەویســتی- ڤاالنتایــن«.

بــە کورتــی »پارتــی ئیســالمیی مالیزیــا«، جەســتەیەکی پــڕ 

بــە پێســتی پارتــە ئیســالمییەکانی خۆرهە اڵتــی ناوەڕاســتە، 

کــە خــۆی وەک پارتێکــی دیموکراســی پێشــکەش دەکات، 

ــەڵ  ــە لەگ ــت، چونک ــی دەکوتێ ــە دیموکراس ــێ دەم ل بەڵ

ــە  ئاڕاســتەی کارکردنیــدا دەگونجێــت، بــە درێژایــی کات ل

ســەر هێــڵ و پالنێکــی نەگــۆڕ و بــەرەو ئەجێنــدا سیاســییە 

ــالمیزەکردنی  ــە ئیس ــت، ک ــگاو دەنێ ــتەقینەکانی هەن ڕاس

جێبەجێکردنــی  بــە  ئەویــش  کۆمەڵگەیــە،  بنکــەی 

ــە  ــەو کەمین ــەن ئ ــە الی کۆپیــی هــەر خاڵێکــی کاریگــەر ل

لــە  زۆرینــەدا.  ســەر  بــە  کۆمەڵگــەوە  تونــدڕەوەی 

سەرتاســەری ناوچەکانــی واڵتدا، ئیســالمییەکان شــەپۆلێکی 

ــدوە کــە  ــەدا ورووژان ــەو دەوڵەت هیســرتیای ئیســالمییان ل

ــە  ــان ل ــتا ژن ــەاڵم ئێس ــوە، ب ــراڵ ب ــی لی ــرت دەوڵەتێک پێش

ســەر خواردنــەوەی مــاددە کحولییــەکان بــە دار لێیــان 

ــەکان،  ــەکان«ی قوتابخان ــدکارە »نێرەموک ــت، خوێن دەدرێ

کــە بــەو چــاوە تەماشــا دەکرێــن گوایــە میرنشــینێکی 

بــۆ  دەنێررێــن  دەکــەن،  دروســت  هاوڕەگەزبازیــی 

ــر  ــایی، نێ ــانی ئاس ــاوازەکان ]کەس ــێکس جی ــۆردوگای س ئ

و مــێ[ بــۆ داماڵینــی ئــەو خەســڵەتە لێیــان، پۆلیســی 

ــە شــەقامەکاندا  ــە هەمــان شــێوەی ســعوودیە ب ــی ب ئایین

ــە  ــتگیر دەکات ک ــێک دەس ــەر دوو کەس ــت و ه دەگەڕێ

ــاو  ــە ن ــت و هاتبن ــدا نەبێ ــە نێوان ــان ل ــچ پێوەندییەکی هی

پــارک و ســەیرانگاکان، لــە چەنــد ســاڵی کەمــی ڕابــردوودا 

–ئەمــە نوکەتــە نییــە- ســەرجەم واڵت ســەرقاڵی ئــەوە بــوو 

ــە  ــە« ب ــا دەکرێــت مەســیحییەکان وشــەی »خــودا- الل ئای

کار بهێنــن وەک ئاماژەدانێــک بــۆ »خوداوەنــد- ڕب«4. لەو 

ــوەر  ــیۆن )ئەن ــی ئۆپۆزس ــەرکردەی گروپ ــەروبەندەدا س س

ئیراهیــم( بــوو، هیــچ ناکۆکییەکیــش نەبــوو لــە ســەر 

ــە  ــۆ نیی ــی دیموکراســییە. شــتێکی نام ــە پاڵەوان ــەوەی ک ئ

کاتێــک لــە ئاپــۆرای خۆپیشــاندەرانەوە -خۆپیشــاندانی 

ــر بارانێکــی بەخــوڕ و  ــە ژێ ــور، ل جــوالی 2011ی کۆالالمپ

داخوازیــی بەدیهێنانــی دیموکراسی-گوێبیســتی ئــەم ســێ 

هوتافــە ببیــن: »ڕیفۆرماســی- چاکســازی«، »بــژی گــەل«، 

ــر«5. ــە أک ــە- ألل ــودا گەورەی »خ

ئــەوەی لــە مالیزیــا ڕووی دا منوونەیەکــامن پێشــکەش 

ئــەم  قایلکردنــی  چۆنیەتیــی  بــە  ســەبارەت  دەکات 

جــۆرە ئیســالمییە میانڕەوانــە لــە الیــەن لیراڵەکانــەوە. 

ــی دەرەوەی  ــۆش و بەرگ ــە ڕووپ ــالمییانە بوونەت ــەم ئیس ئ

گۆڕینــی  پێنــاو  لــە  توندڕەوترەکانیــان  هاوپەیامنــە 

کۆمەڵگــەدا، کــە دوا جــار بــە جێبەجێکردنــی کۆپییــە 

ڕەســەنەکە )واتــە ســعوودیە( کۆتایــی دێــت )دەوڵەتێکــی 

ســتەمکار، کــە ئیســالمییەکان لــە هیــچ جێگەیەکــی تــر و 

لــە هیــچ پۆلێکــی تــر ناوێــرن ڕەخنە لــە پێشــێلکارییە ڕوون 

و ئاشــکراکانی بگــرن لــە بــواری مافەکانــی مرۆڤــدا(. خاڵــی 

هــەرە لێکچــووی سەرنجڕاکێشــی مالیزیــا وەک پێشــرت 
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ئامــاژەم پــێ دا لەگــەڵ تونســدایە. لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

ئــەو ئەزموونــەی ئەندۆنیســیا پــڕ دانیشــتوانرتین دەوڵەتــی 

موســوڵامن لــە جیهانــدا- و باشــووری تایلەنــد بــە زۆرینــە 

موســوڵامنییەکەیەوە پێشکەشــی دەکــەن، پێشــبینییەکی 

ــە  ــەو کۆمەڵگ ــوودا ل ــە داهات ــەوەی ل ــەبارەت ب ــە س خراپ

موســوڵامنانەدا ڕوو دەدات، ئــەو کۆمەڵگەیانــەی لــە ڕووی 

مێژووییــەوە بــە کرانــەوە و فرەیــی و دیموکراســی نارساون، 

کاریگەرییەکانــی  کــە  دەدات  ڕوو  کاتێــک  ئەمەیــش 

وەهابیزمــی ســعوودی دەســت دەکات بــە بەدەســتهێنانی 

پەراوێزێــک لــە ئــازادی. پێویســتە بیرمــان نەچێــت )کاتێک 

ئێمــە ڕوو دەکەینــە ئەندۆنیســیا و باشــووری تایلەنــد(، کــە 

ــە ســەر  ــارە ب ــە هەڵڕشــتنی پ ســعوودیەیه،   ئەمــە جگــە ل

میــری دوای شــۆڕش و قۆســتنەوەی پڕۆســەی سیاســی لــە 

بەحرەیــن و یەمــەن و ســووریا- لــە هەوڵدایە بۆ ڕاکێشــانی 

ئــەردەن و مەراکشــیش بــۆ نــاو ئەنجوومەنــی هاریکاریــی 

ــە دەرکەوتنــی ســیناریۆیەکی ترســناک  ــداو، کــە دەبێت کەن

ــنووری  ــە س ــەورە ل ــی گ ــینێکی وەهابی ــی شانش ــە بوون ب

ئیرائیلــەوە بــۆ زەریــای ئەتاڵنتیــک. ئــەوەی الی خۆیــەوە 

ــە  ــعوودیەیە ب ــی س ــی، هەوڵەکان ــەی دوودڵی ــە مای دەبێت

بــۆ  مالیزیــا  و  ئەندۆنیســیا  باوەڕپێهێنانــی  مەبەســتی 

هاتنــە نــاو هاوپەیامنێتییەکــەوە دژ بــە دوژمنــه -کــە 

ــەم  ــران6. ل ــەختەکەی: ئێ ــە(- سەرس ــی واشنتۆنیش دوژمن

ــاز زەمەنێکــی  ــاوە ئایینییــە وەهابییەکانــی ڕی بارەیــەوە پی

ــاوە. ــەوە دان ــۆ ئ ــان ب ــژە بناغەی دوورودرێ

تایلەند

ڕێگەیەکــی  لــە  کیلۆمەترێــک  چەنــد  دووریــی  لــە 

دواکەوتــووی   ناودڵــی باشــووری تایلەنــدی ناســەقامگیردا، 

بــارەگای زانکــۆی )جــاال(ی ئیســالمی هەیــە، کــە ملیۆنــان 

دۆالری تێــدا خــەرج دەکرێــت. لەگەڵ بوونــی 12 وانەبێژی 

عەرەبــی لە سەرتاســەری خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتەوە، وێڕای 

ــەن  ــەردەوام –لەالی ــی ب ــتگیرۆیی و تەمویل ــەری دەس ئەگ

ســعوودیەوە بــە پلــەی یەکــەم-، زانکۆکــە بــە ڕووکارە 

ــە شــێوەیەکی  ــەی ب ــەو مرۆڤان بریقــەدار و ڕووخســاری ئ

ــێ،  ــتەت دەدات ــەو بەرهەس ــۆراون- ئ ــی ت ــە ئارام ــۆ ل نام

ــی  ــە ناوەندەکان ــک ل ــو یەکێ ــە نێ ــڕ کەوتوویتەت ــە کوتپ ک

خوێندنــی بــااڵی ڕیــازی پایتەختــی ســعوودیەوە. هــەزاران 

موسوڵمانانی تایله ند
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لــەو خوێندکارانــەی دەچنــە زانکــۆکان جلوبەرگــی عەرەبی 

دەپۆشــن و هــەر بــە زمانــی عەرەبــی تەفســیرێکی تونــدی 

شــەریعەتی ئیســالمیان پــێ دەگوترێتــەوە. کارمەنــدی 

پێشــوازیی بــە زمانێکــی عەرەبیــی پــاراو- خــۆی وەک 

ــەاڵم  ــاند، ب ــرە ناس ــۆی ئەزهــەر«ی قاهی دەرچــووی »زانک

ســەرۆکی زانکۆکــە )دکتــۆر ئیســامعیل لوتفــی(، وەک بــە 

خۆهەلکێشــانێکەوە پێیگوتــم، دەرچــووی دامەزراوەیەکــی 

وەهابیــی تونــدڕەوە بــە نــاوی »زانکــۆی ئیــامم محەمــەد 

ــە  ــتەدا ک ــەو لیس ــاز. ل ــە ڕی ــالمی« ل ــعوودی ئیس ــن س ب

ســاڵی 2003 ســعوودیە بــاڵوی کــردەوە ســەبارەت بــە 

تیرۆرســتە ئیســالمییە داواکــراوەکان، زیاتــر لــە نیــوەی 

ــوون. ــە ب ــەزراوە مەزن ــەو دام ــووی ئ ــتەکە دەرچ لیس

دکتــۆر لوتفــی، کــە شــێخێکی بــە تەمــەن و ڕەوشــت باشــە، 

لــە ئاســتێکی بــەرزی فەرمیــدا پێــی گوتــم کــە توندوتیــژی 

ــە  ــە ل ــە ک ــوێنکەوتەی هەی ــەزاران ش ــەوە- ه ڕەت دەکات

ــان  ــد پۆســتی گرینگی ــی باشــووری تایلەن گشــت ناوچەکان

ــالمییە  ــە ئیس ــەی خوێندنگ ــەاڵم زۆرب ــتەوەیە، ب ــە دەس ب

تۆمارنەکراوەکانــی باشــووری تایلەنــد، کــە خوێندنێکــی 

دەخوێرنێــت،  تێــدا  جێگیــری  پڕۆگرامێکــی  ئایینــی، 

ــی  ــی جاوی ــی و دیالێکت ــی عەرەب ــە زمان ــی ب ڕاهێنانەکان

لۆکاڵــی ئەنجــام دەدرێــن- الی حکوومەتــی تایلەنــد وەک 

تونــدڕەوەکان  جوداخــوازە  باڵوبوونــەوەی  ژینگەیەکــی 

هەوڵــی  موســوڵامنانەی  لــەو  هەندێــک  نــارساون. 

جیابوونــەوە دەدەن و ئەوانەیــش کــە لــە )28ی ئەپرێلــی 

2004(دا کــوژران –کاتێــک ســەربازانی ســوپا تەقەیــان بــە 

ســەر زیاتــر لــە 100 موســوڵامن کــرد لــەو دەمــەی لە ســەر 

ــە زانیارییــەک  ــە پشتبەســن ب ــوون، ب ماتۆڕســکیلەکانیان ب

ــەر  ــۆ س ــە ب ــک هەی ــی هەڵمەتێ ــەری ئەنجامدان ــە ئەگ ک

پێگەکانــی ســوپا لــە باشــوور- لــەم خوێندنگــە ئیســالمییە 

ــدا. ــوون تێی ــدکار ب ــدوە و خوێن ــان خوێن ــە وانەی لۆکاڵییان

خوێندنگــە ئیســالمییەکان لە کۆتاییی نەوەدەکانی ســەدەی 

ڕابــردوەوە لــە گشــت ناوچەیەکــی باشــووری خۆرهەاڵتــی 

ئاســیا بــاڵو بوونەتــەوە. لــە گشــت جێگەیەکــی ئــەم 
چه ند منداڵێكی موسوڵمانی تایله ند
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ناوچەیەیــش، لــە ســەر ســتایلی ســعوودیە جلوبەرگەکانیان 

دەپۆشــن؛ پیــاوان دسداشــەی ســپیی کــورت و  قوماشــێک 

دەخەنــە ســەر ســەریان و عەگالێکیــش بــە ســەریدا، 

ســەرتاپاپۆش  ڕەشــی  پانوپــۆڕی  جلوبەرگــی  ژنانیــش 

دەستکێشــی  زۆرێکیــان  تەنانــەت  دەکــەن،  بــەر  لــە 

ڕەشــیش دەکــەن دەســتیان، بــەاڵم بەدرێژایــی مێــژوو 

ــی  ــە بەڵگەیەک ــان –ک ــی بیاب ــی و جلوبەرگ فیکــری وەهاب

ڕووکەشــن لــە ســەر پوختیــی ئایینــی- شــتگەلێکی بێــزراون 

ــی و  ــە ئیتن ــوردە و هەمەڕەنگیی ــە لێب ــەی نەریت ــە ڕوانگ ل

کــە  ئاســیاوە،  باشــووری خۆرهەاڵتــی  کولتوورییەکــەی 

ــۆ  ــا ڕادەیــەک درەنگوەخــت بــوو ب ئیســالم ئیزافەیەکــی ت

کۆمەڵێــک بیروبــاوەڕی لۆکاڵــی، ئایینێکــی گونجێنــەر بــوو 

لــە نێــوان بیروبــاوەڕە جیاجیاکانــدا. »شێخـ«ـــە موســوڵامنە 

ــتش  ــتان پەرس ــی دارس ــانی ڕۆحەکان ــەکان شانبەش لۆکاڵیی

دەکــەن، یــان باشــرت وایــە بڵێیــن ڕێــزی لــێ دەگــرن. 

کۆنفۆشیۆســییەکان  و  موســوڵامنەکان  و  بوزییــەکان 

هەیــە  ئەوەیــان  خواســتی  شــارەکاندا  و  گونــد  لــە 

بەشــداری بکــەن لــە ئاهەنگــی جەژنــە تایبەتییەکانــی 

ــە  ــە ل ــەو کاران ــی ئ ــە ئەنجامنەدان ــەت ک ــرتدا، بەتایب یەک

ــیاوە.  ــی نەش ــد ســەد کەســیدا کارێک ــی چەن کۆمەڵگەیەک

ــی  ــووری ســۆفیگەریی میلل ــاگاداری کولت هــەر کەســێک ئ

بێــت لــە پیرۆزکردنــی پیاوچــاکان و پێوەندییــە توندوتۆڵــە 

کۆنەکانــی نێــوان موســوڵامنان و مەســیحییەکانی واڵت، 

ڕووخســارە لێکچــوەکان دەبینێــت.

ئەندۆنیســییەکان و مەالیۆکان و موســوڵامنەکانی باشووری 

ــان داوە؛  ــی خۆی ــە پۆشــاکە تایبەتەکان ــان ب ــد پەرەی تایلەن

ژنانــی هــەرە بــاوەڕدار سەرپۆشــی ڕەنگاوڕەنــگ دەپۆشــن، 

کــە قژیــان دادەپۆشــێت و تا بەشــی خــوارەوەی چەناگەیان 

دەگرێتــەوە، پیاوانیــش کاڵو و ســەرپێچی گــەورە دەکەنــە 

ــگ  ــود ڕەنگاوڕەن ــپی یاخ ــی س ــە قوماش ــا ل ــەریان، ج س

پێکهاتبێــت. هــەم لــە شــارەکان و هــەم لــە الدێکانــدا بــە 

ــیان  ــوڵامن سەرپۆش ــی موس ــوو ژنان ــک هەم ــچ جۆرێ هی

ــە نزیــک مــاڵ و  ــە کەمییــش ل نەدەکــردە ســەریان، زۆر ب

لــە گەڕەکێکــی گوندیــی دراوســێدا دەیانپۆشــی )تەنانــەت 

لــەو کۆمەڵگەیانەیشــدا کــە بــە بــاوەڕدار نــارساون(. لــەو 

ــتتێوەردانی  ــەکان دەس ــە بیروباوەڕیی ــەی مەنزووم ناوچان

ــی  ــی خەڵک ــەر ببین ــە گ ــۆ نیی ــتێکی نام ــەن، ش ــدا دەک تێ

لــە مزگــەوت نوێــژ دەکــەن، بــەاڵم هــاوکات لەگــەڵ 

کێشــە  بــە  ســەبارەت  دەکــەن  ڕاوێــژ  پزیشــکەکاندا 

ڕۆحــی  پێشــکەش  قوربانــی  یاخــود  دیاریکــراوەکان، 

ــەکان. ــی بارودۆخ ــە پێ ــەن ب ــەکان دەک درەخت

ئیســالمی گونجێنــەر واتــە گونجاندنــی ئاییــن لەگــەڵ 

بارودۆخــی واقیع و نەریتە لۆکاڵییەکان و ڕێگە ئاســانەکانی 

ــە ڕاســتیدا لــەم ڕوانگەیــەوە ئیســالم  ژیانــی مرۆڤــەکان. ل

گشــتی گونجێنــەرە. ئــەو فۆرمــەی ئیســالم کــە بــاوەڕ وایــە 

ــەل  ــوە، لەگ ــەردا هەب ــەدی پەیامب ــەردەمی محەم ــە س ل

ئــەو فۆڕمانــەی لــە نێــو دڵــی نیمچــە دوورگــەی عەرەبیــدا 

لەمــڕۆدا بوونیــان هەیــە، هیــچ نیــن جگــە لــە گونجاندنــی 

داب و نەریتــە »بتپەرســتییەکان«، واتــە داب و نەریتــی 

ــە مەککــە، خەڵکــی  ــش ئیســالم ل ــی. پێ ــی و خێڵەک جاهل

ڕاهاتبــوون بــە ڕووتــی تەوافــی کەعبــە بکــەن، کــە پێیــان 

وابــوو ئەمــە حــەج کردنــە، کەعبــە خــۆی ناوەنــدی ئاییــن 

بــوە و دەیــان بتــی تێــدا بوە )کــە پەیامبــەر تێکیشــکاندن(. 

ئــەو جلوبەرگانــەی تونــدڕەوەکان لەمــڕۆدا بانگەشــەی 

ــیە، لەراســتیدا  ــەوە دەکــەن کــە »جلوبەرگــی ئیسالمیـ«ـ ئ

جلوبەرگــی دەشــتەکییەکانە. تەنانــەت جیاکردنــەوەی دوو 

ــەم  ــێ ئ ــە ب ــە ب ــان وای ــە ئیســالمییەکان پێی ــە، ک ڕەگەزەک

جیاکردنەوەیــە هــەر زوو جیهــان خاپــوور و وێــران دەبێــت 

ڕیشــەکانی لــە عورفــی کۆمەاڵیەتیــی چەتــە و ڕێگرەکانــی 

ــن،  ــان شــمەک و کەلوپەل ــوو ژن ــان واب ــە، کــە پێی بیاباندای

ــتکەوتەکانی  ــەڵ دەس ــوون لەگ ــا ڕاهاتب ــە وەه ــەر بۆی ه

ــدا  ــە هەڵمەتێک ــە ل ــدا، ک ــی کورت ــە ماوەیەک ــدا و ل تریان

ــە  ــەر ئەم ــن. لەب ــش بفڕێن ــێت، ژنەکانی ــان دەڕەخس بۆی

حیکمــەت لــەوەدا بــوو کــە ژنــان دوور لــە نیــگا و چــاوی 

دەرەوە بهێڵنــەوە، هەروەهــا پۆشــینی نیقــاب کــە قورئــان 

ــەی  ــەدواوە بنەچەک ــەری ن ــە س ــکرایی ل ــە ڕوون و ئاش ب
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ــە  ــە کولتوورێک ــی، ک ــووری خێڵەک ــۆ کولت ــەوە ب دەگەڕێت

و  شــەرەف  دووپاتکردنــەوەی  لــە  دەکات  زێــدەرەوی 

کەرامەتــی پیــاو، ئاســانرتین شــتیش ئەوەیــە تۆمەتــی ئــەوە 

ــی  ــە بری ــەن، ل ــەرچاوەی فیتن ــە س ــان، ک ــاڵ ژن ــە پ بدەن

ئــەوەی پیــاوان دان بــەوەدا بنێــن کــە شکســتیان هێنــاوە 

لــە بەرەنگاربوونــەوەی ئــەو فیتنــە و بەاڵیەی بە ســەریاندا 

دێــت. لەبــەر ئــەم هۆکارانەیــە کــە ئەکادیمیســتەکان بــە 

شــێوەیەکی ورد و ڕوون، باڵوبوونــەوە و تەشــەنەکردنی 

بــە  ئیســالمیدا  جیهانــی  لــە  فەندەمێنتــاڵ  ئیســالمی 

»بەئیســالمکردن« نــاو نابــەن، بەڵکــوو بــە »بەعەرەبکردن« 

ناویدەبــەن. ئــەم چەمکــەی دوەمیــان هــەر ڕەنگدانــەوەی 

ئــەو بــارە نییــە کــە ڕوو دەدات، بەڵکــوو ســەرچاوەی 

کێشــە و تەنەگەژەکەیــش دەگرێتــەوە؛ نیمچــە دوورگــەی 

ــی. عەرەب

باشــووری  لــە  »وەهابیــزم«  باڵوبوونــەوەی  ســەرەتای 

شەســتەکانی  بــۆ  دەگەڕیتــەوە  ئاســیا،  خۆرهەاڵتــی 

ــلیمین  ــوان موس ــری ئیخ ــک فیک ــتەم، کاتێ ســەدەی بیس

ڕەوتــی فیکریــی بااڵدەســت بــوو لــە نێــو خوێنــدکارە 

موســوڵامنەکاندا، هەر وەک چۆن »مارکســیزم« و »ماویزم« 

ئاڕاســتەی فیکریــی بااڵدەســت بــوون لــە نێــو خوێندکارانی 

دەســتی  ســعوودیە  کاتــدا  هەمــان  لــە  خۆرئــاوادا. 

کــرد بــە لەئەســتۆگرتنی ژمارەیەکــی زۆر لــە چاالکییــە 

پەروەردەیییــەکان لــە نێــو پیاوانــی ئایینیــی باشــووری 

ــو میانڕەوەکانیشــیاندا.  ــە نێ ــی ئاســیادا، بگــرە ل خۆرهەاڵت

لــە ئەنجامیشــدا قوتابخانــەی »حەنبەلــی« لــە فیقهــی 

ئیســالمیدا –قوتابخانــەی هــەرە حەرفیــی و تونــدڕەو، کــە 

لــە ســعوودیە بــاڵوە- جێپێــی خــۆی لــەو ناوچەیــە جێگیــر 

کــرد. لــە هەشــتاکان و نەوەدەکانیشــدا ســعوودیەکان 

و کوەیتییەکانیــش بــە پلەیەکــی کەمــرت ڕوویــان کــردە 

ــب و نامیلکــە  ــە کتێ ــی ب ــی ناوخۆی ــازاڕی کتێب ــی ب پڕکردن

وەهابییــە نــرخ هەرزانــەکان، کــە خــاوەن رسوشــتیکی دژە 

جوولەکــە و دژە شــیعە و دژە مەســیحی و دژ بــە هەمــوو 

شــتێک بــوون هاوشــێوەی ئــەو ئەدەبیاتــە تائیفییــەی بــە 

شــێوەیەکی گشــتی بەداخــەوە خاڵییــە لــە هــەر پەیامێکــی 

مرۆڤدۆســتیی بابەتییانــە7.

دوو فاکتــەر هــاوکاری هەوڵــی ئیســالمییەکان بــوو بــۆ 

ــی  ــاو و ناوبانگ ــەم؛ ن ــری، یەک ــازاڕی پەڕگی ــی ب گەرمکردن

دەوڵەتــی  دوو  وەک  کــە  تایلەنــد  و  ئەندۆنیســیا 

دەربڕینێکــی  بــە  نــارساون.  کار«  هێــزی  »ســەرچاوەی 

ــە ئیشــە  ــەی ل ــەو کرێکاران ــی ئ ــر، لێشــاوێکی بەردەوام ت

نزمەکانــدا کاریــان دەکــرد، ڕوویــان دەکــردە کەنــداوی 

ــن،  ــی دەکەوت ــی وەهابی ــەر فەندەمێنتاڵیزم ــی و ب عەرەب

ــەرەکان  ــە نەڕەنەڕک ــوازە ئایینیی ــە بانگخ ــان ب ــە باوەڕی ک

ئیســالمی  دەیانگــوت  بانگخوازانــەی  ئــەو  دەهێنــا، 

دەگەڕانــەوە  پاشــان  ئێمەیــە،  الی  دروســت  و  ڕاســت 

بــۆ واڵتەکەیــان و هەمــوو ئــەوەی گوێبیســتی بــوون 

لــە  بینیــامن،  وەک  دەکــردەوە.  باڵویــان  ســەرلەنوێ 

ــدا  ــە حەفتاکان ــێوەیە ل ــەم ش ــەر ب ــزم ه ــدا وەهابی بنەڕەت

ــە پێچەوانــەی  ــە میــر کــردەوە، بــەاڵم ب جێپێــی خــۆی ل

ــی  ــووری خۆرهەاڵت ــوڵامنەکانی باش ــەوە، موس میرییەکان

ئاســیا، زمانــی عەرەبــی بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان بــە کار 

ناهێنــن، بــەو مانایــەی کــە زۆرینــەی ئەوانــەی ســەرتاپای 

ــردوە،  ــەر ک ــە ب ــۆی ل ــەنی خ ــی ڕەس ــە زمان ــان ب قورئانی

ــارەی  ــی دەرب ــاڕوون و تەمومژاوی ــە ئایدیایەکــی ن جگــە ل

مانــای ڕاســتەقینەی هــەر بەشــێک لــە بەشــەکانی، هیچــی 

تــری لــێ نازانــن. هــەر بۆیــە پشــت بــەو لێــدوان و 

کۆمێنتانــە دەبەســن کــە بانگەشــەکارانی ئاییــن دەیخەنــە 

بەردەســت، کــە ئەمانیــش الی خۆیانــەوە زانــای لێهاتــووی 

زمــان نیــن و پشــت بــەو تەفســیرە خۆڕایییانــە دەبەســن 

کــە ســعوودییەکان –لــە مەحفەلــە نێودەوڵەتییەکانــی 

وەک کۆنگــرەی جیهانیــی گەنجانــی ئیســالمی و دەســتەی 

ژیانــەوەی جیهانیــی ئیســالمی- بــە دڵفراوانییــەوە لــە نێــو 

نــەزان و نەخوێندەوارەکانــدا باڵویــان دەکەنــەوە.

کێشــەیەکی تــری پێوەندیــدار ئەوەیــە کــە هیــج کەســێک 

ــە  ــەو واڵتەنەیــش کــە ب ــەت ل ــە کردارەکــی –تەنان ــە ب نیی

ــان  ــۆزی قورئ ــی ئاڵ ــەن- زمان ــە دەک ــی قس ــی عەرەب زمان
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بزانێــت )خوێندنــەوەی قورئــان لــەم بــارەدا وەک ئەوەیــە 

کەســێک بهێنیــت کــە هەرگیــز ئەدەبــی هاوچەرخــی 

ــت  ــێ بکەی ــڕ داوای ل ــەوە و کتوپ ــی نەخوێندبێت ئینگلزی

شــیعرێکی )شوســەر ( بخوێنێتــەوە، پاشــان تەنانــەت ئــەو 

ڕۆشــنبیرانەیش کــە بــە زمانــی عەرەبــی قســە دەکــەن لــە 

باشــووری خۆرئــاوای ئاســیا، پێویســتیان بــە هاوکاریــی 

ئــەو زانــا و بلیمەتانــە هەیــە کــە باســامن کــردن. بــۆ 

منوونــە مانــای ئــەو فەرمانــە چییــە کــە لــە ســورەتی 

»نــور«دا ئاڕاســتەی ژنــان کــراوە کــە »ســینەیان« داپۆشــن 

ــی  ــەو بەشــەی کــە لێ ــدا »جگــە ل ــەر چــاوی خەڵکی ــە ب ل

دەردەکەوێــت«؟ لێــرەدا وشــەی »ســینەیان« هەڵــە دیــارە. 

هەندێــک لــە توێــژەران ئامــاژە بــەوە دەدەن کــە بــە 

مانــای »ڕازاندنــەوە« دێــت، هەندێکــی تریــش دەڵێــن بــە 

ــان بێــت،  مانــای »مەمــک« دێــت. ماناکــەی هــەر کامێکی

بــڕ و ڕێــژەی ئــەو دەرکەوتنــە چەنــدە کــە بگوترێــت 

هەمیشــە دەردەکەوێــت؟ کــەس نازانێــت، بــەاڵم شــتێکی 

لۆژیکییــە کــە تاکــە ســادەکانی ناوخــۆی کۆمەڵگــە پێیــان 

وابێــت پیاوانــی ئایینــی لــەوان شــارەزاترن؛ لەبــەر ئــەوەی 

تاکــە ئەرکــی پیــاوە ئایینییــەکان بریتییــە لــە نزمکردنــەوەی 

ئاســتی ســکااڵ بەردەوامەکانــی تاکــە ســادەکان ســەبارەت 

ــانیی  ــە ئاس ــوو ب ــان، هەتاوەک ــی ئایینەکەی ــە وردەکاری ب

درێــژە بــە ژیانیــان بــدەن، کــە بێگومــان چیژێکــی زیاتــری 

ــت. دەبێ

ــوان  ــە شــەڕی نێ ــە ل ــەکان، بریتیی ــەکان و عەقل شــەڕی دڵ

ــەک، و کەســانێکی  ــە الی ــە چەســپاوەکان ل ــە لۆکاڵیی نەریت

خــاوەن دەســەاڵت و پــارە لــە الیەکــی تــر، کــە کەســانێکن 

توانــای دەســتتێوەردانیان هەیــە. ئەمەیــش واتــە هەمیشــە 

جیاوازییەکــە  بکرێــت  –ئەگــەر  یاخــود  دەمارگیــرن 

ــە چیرۆکــی گشــت  ــن. ئەم ــن- وەهابیی دەستنیشــان بکەی

جێگەیەکــی جیهانــی ئیســالمییە. خوێندکار بــە زەمالەیەکی 

خوێندنــی هەرزانــەوە ڕوو دەکاتــە خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت 

و مەزهەبــی ســەلەفی و وەهابــی دەخوێنێــت، لــەوێ 

فێــری ئــەوە بــوون بــە دەنگــی بــەرز قســەی پــوج و بــێ 

بنەمــا دەربــارەی شــەهیدەکان و جیهــادی پــڕ توندوتیــژی 

ــۆ  ــن ب ــەری دابنێ ــەرە کاریگ ــی ه ــە ڕێگەیەک ــەن و ب بک

ورووژاندنــی حەماســی ئایینــی. لــە واڵتــی دایکیشــدا، 

زانکــۆ ئایینییــە تونــدڕەوەکان دەردەکــەون –وەک ئەوانەی 

لــە تایلەنــد ســەردانم کــردن- و بــە ئــارەزووی خۆیــان ئــەو 

رسوت و داب و جلوبــەرگ و بابەتانــە بــاڵو دەکەنــەوە 

ــوو  ــە ســەروو هەم ــوو. ل ــان نەب ــی ئەوتۆی ــە گرینگییەک ک

و  دوودڵکــەر  پاکژکــەرەوەی  بیروبــاوەڕی  ئەمانــەوە، 

ورووژێنــەری وەسواســیی مرۆڤــی تایبــەت بــە خۆیــان بــاڵو 

دەکەنــەوە، پەیوەســتبوونی ڕەهاشــیان بــە ئایینــی ڕەســەن 

ــک«، الی  ــت »داهێرناوێ ــە گش ــدراو ل ــت و داماڵ و دروس

ئــەوان وەک توانــاداری و مرۆڤدۆســتی و چێــژی گشــتییە. 

الی خۆشــیانەوە خوێنــدکارەکان بــە جلوبەرگــی دەشــتەکی 

ناوەڕاســتەوە[  خۆرهەاڵتــی  و  ســعوودیە  ]لــە  نامــۆوە 

ــانەی  ــش نیش ــە ئەمەی ــان، ک ــۆ گوندەکانی ــەوە ب دەگەڕێن

خوێندنــە بااڵکەیانــە، بــە ترســاندنەوە کەســە نزیکەکانیــان 

ناچــار دەکــەن بــۆ قەبووڵکردنــی ئــەو ڕاســتییە ڕەهایانــەی 

ــەر  ــەروبەندەدا ]لەب ــەو س ــاوە، ل ــتیان هێن ــە دەس ــە ب ک

ڕۆشــناییی ئــەوەی فێــری بــوون[ ئــەو »گەندەڵی«ـــیانە بــە 

دەر دەخــەن کــە بــە درێژاییــی چاخــەکان کەڵەکــە بــوون .

وتارێــک  زنجیــرە  نووســینی  بــۆ   2004 ســاڵی  کاتێــک 

ــوە  ــوڵامنە یاخیب ــەوە موس ــە بزووتن ــک ل ــارەی یەکێ دەرب

ــە  ــەو هەرێم ــەردانی ئ ــان، س ــی جیه ــەرە توندوتیژەکان ه

ئاشــکرایە کــە مەهاتیر بەو هیوایە بــوو کۆتایی بە 
ئیســالمییەکان بهێنێــت، کە هەمان هیــوای ڕژێمی 
فەرمانڕەوای تونس بوو، بەاڵم مەهاتیر لە بریی گرتن 
و زیندانیکردن و دوورخستنەوەیان، هەوڵی ڕاکێشان 
و لەخۆگرتنیانی دەدا. کاتێک لە ساڵی 1981 مەهاتیر 

بوە سەرۆک وەزیران
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تایلەندییانــەم کــرد کــە دەکەونــە ئەوپــەڕی باشــووری 

واڵتــەوە، نزیکــەی 160 موســوڵامنی تایلەنــدی پێوەندییــان 

کردبــوو بە دامــەزراوە ئیســالمییەکانی ســعوودیەوە، 1500 

کەســیش لــە میــر دەیانخوێنــد8. ســەرۆک وەزیرانــی 

ئــەو کاتــی تایلەنــد )ســاماراک ئیســارانجورا نــا ئەیوســایا( 

ــی  ــە بوون ــان دەکات ل ــەت گوم ــە حکووم ــد ک ڕای گەیان

ــتان  ــعوودیە و پاکس ــە س ــەربازی ل ــی س ــەی ڕاهێنان ناوچ

و میــر، جوداخــوازە تایلەندییەکانیــش ڕاهێنــان لــە ســەر 

جێبەجێکــردن و ئەنجامدانــی هێرشــە تیرۆریســتییەکان 

ــان،  ــەی خۆی ــۆ واڵتەک ــدا ب ــی گەڕانەوەیان ــە کات ــەن ل دەک

ــەوەدا  ــی ب ــەدا وردەوردە دان ــەو کات ــەت ل ــەاڵم حکووم ب

دەنــا کــە ڕووبــەڕووی هەڕەشــەیەکی ئیســالمی ڕێکخــراو 

دەبێتــەوە. چەنــد بەڵگەیــەک هــەن لــە ســەر ئــەوەی 

کۆمەڵــەی ئیســالمیی تیرۆریســتی –لقێکــی هەرێمیــی 

»قاعیدە«یــە- هەڵدەســتێت بــە پڕۆســەی بــە ســەربازکردن 

کــە  ئیســالمیدا،  دەوڵەتێکــی  دروســتکردنی  پێنــاو  لــە 

کــۆ  پێکــەوە  ئاســیا  خۆرهەاڵتــی  باشــووری  واڵتانــی 

بکاتــەوە، هــەر لــە باشــووری تایلەنــدەوە بــۆ مالیزیــا 

فلیپیــن.  و خۆرهەاڵتــی  ئەندۆنیســیا  و  ســەنگافوورە  و 

ژمارەیەکــی  ســێپتەمبەر،  یانــزەی  هێرشــەکانی  دوای 

ــالمی« و  ــی ئیس ــی »کۆمەڵ ــەرکردە لۆکاڵییەکان ــە س زۆر ل

»قاعیــدە« و »بزووتنــەوەی ئاتیشــەی ئــازاد«، ماوەیەکیــان 

ــە  ــی خەماڵندن ــد گوزەرانــد. بــە پێ ــووری تایلەن لــە باش

ســەربەخۆکان ژمــارەی ئەندامانــی کۆمەڵــی ئیســالمی 

لــە باشــووری تایلەنــد لــەو دەمــەدا دەگەییشــتە )10000 

ئەنــدام(، هەروەهــا ســوپای تایلەنــد ڕای گەیانــد کــە النــی 

ــردوە.  ــتگیر ک ــوازی دەس ــدار(ی جوداخ ــەم )5000 چەک ک

ســەرکردەی ئۆپراســیۆنەکانی ســەر بــە ڕێکخــراوی قاعیــدە 

ــامەدین(  ــیا )ڕەزوان عیس ــی ئاس ــووری خۆرهەاڵت ــە باش ل

کــە بــە »حەنبەلــی« نــارساوە؛ خــۆی ئامــادە کردبــوو 

ســەردانی باشــووری تایلەنــد بــکات پێــش ئــەوەی لــە 

ــک  ــی )ئێری ــە پێ ــت. ب ــووری بانکــۆک دەســتگیر بکرێ باک

کاروبــاری  بــۆ  ســەنگافورە  پەیامنــگای  لــە  چــو(  تــو 

ــار  ــالمی دوو ج ــەی ئیس ــی کۆمەڵ ــی، ئەندامان نێودەوڵەت

لــە باشــووری تایلەنــد کــۆ بوونەتــەوە بــە مەبەســتی 

دانانــی پالنــی تەقینەوەکانــی ســاڵی 2002ی )بالــی (، 

ــت  ــر کردبێ ــی ت ــەر پالن ــە س ــەیان ل ــە قس ــش نیی دووری

پێدەچێــت  کــە  ڕاگەیانــدم  پێیــان  ئەندۆنیســیا.  لــە 

ــان  ــی پێوەندیی ــە نهێن ــد ب ــووری تایلەن ــوڵامنانی باش موس

بــە تــۆڕی کۆمەڵــی ئیســالمییەوە کردبێــت، هەروەهــا 

ــە هــەر  ــە ب ــان هەی ــت کــە پێوەندییەکــی بەتینی دەگوترێ

دوو کۆمەڵــە موســوڵامنە یاخیبوەکــەی باشــووری فلیپیــن: 

»بــەرەی تەحریــری مــۆرۆی ئیســالمی« و کۆمەڵــەی »ئەبــو 

ســەیاف«ی مەترســیدار. »دەســتەی ژیانــەوەی ئیســالمیی 

جیهانــی«ی ســەر بــە ســعوودیە، گەورەتریــن پەناگــە 

باشــووری  ئیســالمییەکانی  ڕێکخــراوە  بەخێوکــەری  و 

تایلەنــدە. هیــچ پڕۆژەیەکــی پەروەردەیــی و ئایینــی نییــە 

ــێ  ــتی ت ــی« دەس ــالمیی جیهان ــەوەی ئیس ــتەی ژیان »دەس

نەخســتبێت، کــە لقێکــە لــە »ڕابیتــەی جیهانیــی ئیســالمی« 

و لــە الیــەن وەهابییەکانــەوە دەســتگیرۆی دەکرێــت. 

دوای هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەر، وەزارەتــی داراییــی 

ڕێکخــراوی  بــە  پێوەندییەکانــی  هــۆی  بــە  ئەمریــکا 

»قاعیــدە«وە، پارەکانــی »دەســتەی ژیانــەوە ئیســالمیی 

ــرد. ــۆک ک ــکا بل ــە ئەمری ــی«ی ل جیهان

پــاش چەنــد هەفتەیــەک لــە گــەڕان و هاتوچــۆم لــە 

هەرێمەکانــی باشــووری تایلەنــددا، ئــەوەم بــۆ دەرکــەوت 

کــە بارودۆخــی ئــەوێ گەلێــک لــەوە خراپــرتە کــە بانکــۆک 

دانــی پــێ دا بنێــت. کەمینــە بوزییــە تایلەندییەکــەی 

باشــوور، ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ زیاتــر هەســتیان بــەوە دەکــرد 

ــردەوە  ــاڵو دەک ــان ب ــەو باڵوکراوانەی ــارۆدراون، ئ ــە گەم ک

کــە بــە ورد و درشــتی پەڕگیریــی ئیســالمی لــە خــۆ گرتبــوو 

ــەو  ــوون ئ ــاوەڕەدا ب ــەو ب ــش دانەیەکــم وەرگــرت(. ل )منی

گەمارۆدانــە هەڕەشــەیەکی بــێ پێشــینە دەبێــت بــۆ ســەر 

ئاییــن و دەوڵەتەکەیــان پێکــەوە. یەکێــک لــە گــەورە 

لێپررساوەکانــی حکوومەتــی تایلەنــد لــە پارێــزگای )باتانــی(

ی زۆرینــە موســوڵامن پێــی ڕاگەیاندم –کە لــە ڕووداوەکانی 
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ئــەو دوایییانــە تــوڕە بــوو- کــە درکــی بــە دەرکەوتــە 

ــت  ــی دەگوترێ ــە پێ ــەو شــتە کــردوە ک ســەرەتایییەکانی ئ

»پاکتــاوی ئیتنــی« لــە پارێــزگای )ناراســیوات(، کــە یەکێکــە 

لــە ســێ پارێــزگا زۆرینــە موســوڵامنەکەی واڵت، ئەوەیشــی 

ــەکان  ــە تایلەندیی ــە بوزیی ــە خێزان ــک ل ــە هەندێ ــوت ک گ

ــی  ــدا فەرمان ــی توندوتیژی ــر هەڕەشــەی بەکارهێنان ــە ژێ ل

جیهێشــتنی ناوچەکەیــان بــە ســەردا دراوە. لــەو مانگــەدا 

ــتگای  ــێ پەرس ــرد س ــەم ک ــەو واڵت ــەردانی ئ ــن س ــە م ک

بوزییــەکان ڕووبــەڕووی هێــرش بــوەوە. لــەو دەمــەوە 

ڕۆژنامــەکان چیرۆکــی ڕۆژانەیــان و هەفتانەیــان دەربــارەی 

ســەربڕین لــە باشــوور، الپــەڕەی یەکەمــی ڕۆژنامەکانیانــی 

ــی  ــەی کرێکاران ــی دڕندان ــە هەمیشــە لێدان داپۆشــیبوو، ک

کۆکــەرەوەی الســتیک دەگرێتــەوە، کاتێک بەیانیــان زوو بە 

ماتۆڕســکیلەکانیانەوە دەڕۆن بــۆ ســەر کار و چۆڕانــەوەی 

زۆری الســتیکی دارەکان دەبینــن، کــە کارێکــی نزمــی کــرێ 

ــاو بەدەســتهێنانی  ــە پێن ــە ل ــەو قوربانییان ــە ئ ــە، ک هەرزان

بژێویــی خۆیــان و خێزانەکانیــان ئەنجامــی دەدەن. زۆر 

ــن،  ــە تایلەندییەکان ــە بێتاوان ــەو ئامانجــە بوزیی ــش ئ جاری

ــۆن،  ــوڵامنەکانی ماالی ــش لــە موس ــاری تری ــک ج هەندێ

ــدە،  ــی باشــووری تایلەن ــی جیهادییەکان ــش نەبەردی ئەمەی

ــان  ــاوی خــوداوە خۆی ــە ن ــەپێنییان ب ــە هــۆی خۆس ــە ب ک

ــردوە. ــد ک دەوڵەمەن

ــد،  ــی تایلەن ــوڵامنە توندڕەوەکان ــە موس ــی زۆر ل ژمارەیەک

هەشــتاکانی  لــە  »تاڵیبــان«  بزووتنــەوەی  شانبەشــانی 

ســۆڤیەت  لەشکرکێشــیی  بــە  دژ  بیســتەمدا  ســەدەی 

لــە  وانەبێــژ  بوونــە  گەڕانــەوە  کاتێکیــش  دەجەنــگان، 

خوێندنگــە ئیســالمییە ناوخۆیییەکانــدا. گەلێــک گــران 

بــوو حکوومەتــی تایلەنــد لــە حەقیقەتــی زیادبوونــی 

لەبــەر  بــکات،  کۆنرتۆڵــی  و  بــگات  تــێ  توندوتیــژی 

ــەو دەمــەی  ــۆ ئ ــەوە ب ــان دەگەڕێت ــی ڕوودانی ــەوەی کات ئ

ناوچەکــە  لــە  خــۆی  هەواڵگریــی  دەزگای  بانکــۆک 

کــەم  خــۆی  ســەربازیی  وجــودی  و  هەڵوەشــاندنەوە 

له  ئیندۆنیسیا چه ند گروپێكی توندڕه و سه ریانهه ڵداوه 
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ــدا  ــی نەوەدەکان ــە کۆتای ــەت ل ــە حکووم ــردەوە، چونک ک

پێــی وا بــوو بزووتنــەوەی جوداخوازیــی تێکشــکاندوە، بــە 

گەڕانەوەیــش بــۆ ئــەو ســەردەمە، دەردەکەوێــت کــە ئــەم 

ــە دواتــردا  جوداخوازانــە هاوڕێــی گروپێکــی کۆنــن، کــە ل

هەوڵیانــدا لــە ڕووبەڕووبوونەوەکانــدا ناکۆکییــەکان یــەکااڵ 

ــە و  ــە گشــت متامن ــەو کات ــی ئ ــە هاتن ــەاڵم ب ــەوە، ب بکەن

هەڵوێســتێکیان لــە نێــو تونــدڕەوە بچوکەکانــدا لــە دەســت 

ــۆ ئاشــکرا  ــەوەی ب ــی خانەنشــین ئ ــی تایلەندی دا. لیوایەک

ــان  ــج زانیارییەکی ــس هی ــە پۆلی ــوپا و ن ــە س ــە ن ــردم ک ک

نەبــوە لــە ســەر ئــەوەی لــە باشــوور ڕووی دا. لــە نەبوونــی 

زانیاریــی هەواڵگریــی گرینگیشــدا، ســەرۆک وەزیرانــی 

ــە  ــە هەمیش ــیناوارتا( –ک ــین ش ــد )ساکس ــەو کات تایلەن ئ

هەوڵــی بــۆ چارەســەرێکی خێــرا دەدا- پەنــای دەبــردە بــەر 

وەســفکردنێکی هەمیشــەیی جیهادییــەکان بــە »گەمــژە« و 

»الوە شــێتەکان«. لــە ڕاســتیدا وەاڵمدانــەوەی حکوومەتــی 

تایلەنــد لــە ســەردەمی ساکســیندا بــارودۆخ ڕووی لــە 

وەزیــرە  ســەرۆک  ئــەم  ســەردەمی  لــە  کــرد.  خراپــرت 

ملیاردێــرە گەندەڵــەدا، ســاڵی 2004 دوو قەســابخانەی 

بەرپرســیارنەبوونی  ســەرەڕای  دا.  ڕووی  موســوڵامنەکان 

ساکســین لــەم دوو قەســابخانەیە، بــەاڵم نکۆڵــی لــەوە 

ناکرێــت کــە لــە ســەردەمی ئــەودا ڕوویــان داوە. لــە 

ڕووداوی یەکەمیانــدا ســەربازەکان دوای کۆمەڵێــک لــە 

ــوە  ــان بردب موســوڵامنە جوداخــوازەکان کەوتــن، کــە پەنای

بــەر مزگەوتــی بەناوبانگــی مێژوویــی »کروســی«، بــە 

چــڕی تەقایــان لــێ کــردن و 32 کەســیان بەرکەوتــن، 

دواتــر دەرکــەوت کــە جگــە لــە یــەک نارنجــۆک و چەنــد 

چەقۆیــەک هیچــی تریــان پــێ نەبــوە9. لــە ڕووداوی 

گومانــی  بــە  جوداخــوازەکان  لــە  شــەش  دوەمیشــدا 

ــاری  ــتوانی ش ــەدان دانیش ــاندانی س ــانی خۆپیش هەڵگیرس

)تــاک بــای(، دەســتگیر کــران. کاتێکیــش هەندێکیــان 

دا  هەوڵیــان  و  هاویشــن  بــەرد  بــە  کــرد  دەســتیان 

بنکەیەکــی پۆلیــس بکەنــە ئامانــج، پۆلیــس هاتــە نــاوەوە 

لــە  تەقانــد. جلوبەرگیــان  بۆمبــی گازی و فیشــەکی  و 

ــتەوە  ــە پش ــتیان ل ــد و دەس ــاندەراندا داکەن ــەر خۆپیش ب

ــدان  ــە تێهەڵ ــدەن و ب ــان ب ــەوەی لێی ــش ئ ــتنەوە پێ بەس

بارهەڵگەرەکانــدا،  نــاو  لــە  ســەریەک  بدەنــە  فڕێیــان 

لــە  بــۆ ســەربازگەی ســوپا  بیانگوێزنــەوە  هەتاوەکــوو 

ــری  ــتنەوەیەیش حــەوت کاتژمێ ــەم گواس ــە ئ ــی«، ک »باتان

خایانــد. نزیکــەی 85 بــە هــۆی خنــکان و بەرکەوتنــی 

تیشــکی خــۆر و لێدانــەوە گیانیــان لــە دەســت دا10. هیــچ 

بەڵگەیــەک نییــە بیســەملێنێت کــە ساکســین ئــاگاداری ئــەو 

دوو قەســابخانەیە بــوە یــان تێــوەگالوە تێیــدا.

»مناییشــکردنی هێــز« وەک ئــەوەی پێشــبینی کرابــوو، 

بــە شــێوەیەکی سەرســوڕهێنەر ئەنجامــی پێچەوانــەی 

لــێ کەوتــەوە. دوای ئــەوەی خوشــکەکەی ساکســین بــوە 

ــمی  ــد و دروش ــە تایلەن ــی ژن ل ــەرۆک وەزیران ــەم س یەک

»ساکســین بیــر دەکاتــەوە و بیوتــای _نــاوی ئێســتای 

ــی  ــت- جێبەجێ ــەی دەگۆڕرێ ــە زووزوو ناوەک ــە، ک پارتەک

دادگاییکردنــی  و  بەدواداچــوون  ئەگــەری  دەکات«، 

ساکســین لــە ســەر تاوانــە دارایییەکانــی، ڕۆژ لــە دوای 

ــە  ــر ل ــە ئێســتادا ساکســینی ملیاردێ ــوو، ل ــر دەب ڕۆژ الوازت

ــرۆ و  ــەی، مۆنتینیگ ــارەکانی وەک دوب ــە ش ــە و ب تاراوگەی

پاریســدا دەگەڕێــت هەتاوەکــوو لێبــوردن بــە دەســت 

ــی  ــە گەل ــە ل ــەوە ک ــۆ بگەڕێت ــەی ب ــەو پاران ــت و ئ بهێنێ

تایلەنــدی دزیــوە. پێدەچێــت موســوڵامنانی باشــووری 

تایلەنــد پاســاوێکیان هەبێــت کــە پێیــان وایــە لــە دونیــای 

ــە. ــی نیی ــەروەری بوون ــت دادپ ــی نەبێ کۆتای

پۆشینی نیقاب کە قورئان بە ڕوون و ئاشکرایی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بنەچەکەی  ــەدواوە  ن سەری  لە 
زێــدەرەوی  کولتوورێکە  کە  خێڵەکی،  کولتووری 
کەرامەتی  و  شەرەف  دووپاتکردنەوەی  لە  دەکات 
ئەوە  تۆمەتی  ئەوەیە  شتیش  ئاسانترین  پیاو، 

بدەنە پاڵ ژنان، کە سەرچاوەی فیتنەن
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موســوڵامنانی تایلەنــد بــەردەوام ســکااڵیان هەیــە لــە 

ــە  ــدا، ئەم ــش و کار و خوێندن ــە ئی ــی ل ــت جیاکاری دەس

جگــە لــە فەرامۆشــکردنی ئابووریــی باشــوور، کە لــە الیەن 

قۆســرتاوەتەوە،  جیاجیاکانــەوە  جوداخــوازە  بزووتنــەوە 

دوای ئــەوەی کــە تایلەنــد لــە ســاڵی 1902دا چوەپــاڵ ئــەو 

هەرێامنــەی ڕۆژێــک لە ڕۆژان بەشــێک بوون لە شانشــینی 

ــی زۆر  ــە ژمارەیەک ــۆ منوون ــەر ب ــوڵامن. ئەگ ــی موس باتانی

ئیتنیــدا  پاکتــاوی  لــە هەڵمەتەکانــی  وانەبێــژەکان  لــە 

ــەوە  ــی دەگەڕێت ــێوەیەکی جوزئ ــە ش ــن، ب ــج گیراب بەئامان

پاڵنــەری  –بــە  ناوەنــد  نەشــارەزاکەی  بــۆ حکوومەتــە 

ــوو  ــە کەلتوورییەکــەی- کــە ســوور ب ســەپاندنی هەژموون

لــە ســەر ئــەوەی وانەبێــژەکان بوزییــە تایلەندییــەکان 

ــە  ــالمییەکانەوە ب ــەن ئیس ــە الی ــش ل ــک ئەمەی ــن. کاتێ ب

ــە کار  ــرتایەوە و ب ــرەوە بەس ــالمیی گەورەت ــی ئیس ملمالنێ

ــە  ــاوەر ڕووی ل ــی جەم ــی تووڕەی ــتی ورووژان ــرنا، ئاس هێ

پۆلیــس و  بەرزبوونــەوە کــرد. »دەســتێکی شــاراوە«ی 

لــە ڕووداوی توندوتیژییەکانــدا بوونــی هەبــوو؛  ســوپا 

)کێبڕکــێ  یەکــرتدا دەکــرد  لەگــەڵ  کیبڕکێیــان  هەمــوو 

لەگــەڵ ئــەو جوداخــوازە لۆکاڵییانەیشــدا دەکــەن ]بــۆ 

ــان[ کــە کــردەی تاوانکاریشــیان  کارپێکــردن و بەکارهێنانی

لــە چەندیــن شــوێن ئەنجــام داوە( لــە پێنــاو کۆنرتۆڵکــردن 

و دەســتبە ســەرداگرتنی چەتەکانــی بەقاچاخردنــی چــەک 

و مــادە هۆشــبەرەکان، کــە ئــەم هەڵوێســتەیش لــە چەنــد 

ڕوویەکــەوە خاکــە داگیرکراوەکانــی فەڵســەتینامن بیــر 

دەخاتــەوە. چەنــد فیرقەیــەک لــە »پاســەوانە گەڕۆکــەکان« 

خوێنڕێژێکــی  کۆمەڵــە  بنەڕەتــدا  لــە  –کــە  پێکهــات 

ــدەکان.  ــتنی گون ــاو پاراس ــە پێن ــوون- ل ــوپا ب ــاوکاری س ه

ڕاپۆرتەکانیــش لــەو بارەیــەوە هەمیشــە باســیان لــە گرتنــی 

بــێ بنەمــا و ئەشــکەنجەدان دەکــرد، لەبــەر ئــەوەی ســوپا 

ــەربازەکان  ــە س ــەوە ک ــی دەدای ــڕازە وەاڵم ــە ئام ــەو تاک ب

دەیانزانــی، کــە ئەویــش پۆســتاڵی ســەربازی و چــەک 

بــوو. )ســوماچای نیالبایجیــت( کــە پارێزەرێکــی مافەکانــی 

مــرۆڤ بــوو –بەرگریــی لــە ژمارەیەکــی زۆری موســوڵامنە 

دیــارەکان کــردوە- پــاش شــەوێک لــە دەســتگیرکردنی لــە 

الیــەن پۆلیســەوە »دیــار نەمــا«، لــەو دەمەیشــەوە کــەس 

ــت11. ــی نازانێ هەواڵ

بــە هەمــان شــێوە، دوای یانــزەی ســێپتەمبەر، کاریگەریــی 

گەلــی  ســەر  بــۆ  ئیرائیــل  و  ئەمریــکا  هێرشــەکانی 

موســوڵامنان و داگیرکردنــی واڵتێکــی زۆرینــە موســوڵامن، 

ــان دەرخســتوە  ــوو. ڕاپرســییەکان ئەوەی ــەورە ب ــک گ گەلی

گرتووخانــەی  وێنەکانــی  عێــراق،  داگیرکردنــی  کــە 

ــزای  ــی ڤی ــی پێدان ــەوەی مەرجەکان ــۆ، توندکردن گوانتانام

ئەمریــکا بــە ســەردانکەرە موســوڵامنەکان، بوەتــە هــۆکاری 

ــکا  ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ــی ناوبانگــی ویالیەت خراپکردن

لــە نێــو موســوڵامنانی تایلەنــد و ســەرتاپای باشــووری 

مایــەی  بوەتــە  ئەمەیــش  کــە  ئاســیا،  خۆرهەاڵتــی 

باڵوبوونــەوە و تەشــەنەکردنی پەڕگیــری. لــە باشــووری 

ــی  ــووری خۆرهەاڵت ــوڵامنانی باش ــو موس ــە نێ ــد و ل تایلەن

ئاســیادا بە شــێوەیەکی گشــتی، لە ســەرەتادا باڵوبوونەوەی 

ڕیشهێشــتنەوە لــە نێــو خێزانــە موســوڵامنەکاندا، جۆرێــک 

بــوو لــە گوزارشــتی سیاســی دەربــارەی پێکەوەیــی لەگــەڵ 

بــۆ  نــەوەک  دراودا،  گەمــارۆ  ئیســالمیی  کۆمەڵگــەی 

ــک  ــەر چۆنێ ــەاڵم ه ــی، ب ــی ئایین ــتنی گەرموگوڕی دەرخس

بێــت بــە دڵنیایییــەوە دەچێتــە خانــەی بەرژەوەندیــی 

ئیســالمییەکانەوە.

پشــتگیریی  هەموویــان  تایلەنــد  موســوڵامنانی  بــەاڵم 

ــرۆج فیفیتباکــدی( – ــەن. )ڤای ــەو بەرەوپێشــچوونانە ناک ل

ئەنــدام پەرلەمانێکــی موســوڵامنە لــە ســەر باتانــی، بــەاڵم 

ماالیۆیــی نییــە- ئــەوەی ئاشــکرا کــرد کــە موســوڵامنەکان 

ــە  ــە ب ــا تایبەت ــالم تەنه ــت ئیس ــان وابێ ــەر پێی ــەن گ هەڵ

پەیڕەوکردنــی دابــە عەرەبییــەکان. پێــی گوتــم: »ئــەم 

و  ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  بــۆ  دەبرێــن  موســوڵامنانە 

دەماغیــان بــۆ دەشــۆررێت«. هــەم هەڵــە بــوو هــەم 

ڕاســتیش بــوو. پێدەچێــت قســەکەمان زیاتــر وردتــر بێــت 

ــان  ــت بۆی ــتە دێ ــی ناوەڕاس ــەوە خۆرهەاڵت ــن ئ ــەر بڵێی گ

هەســتە  و  پەروەردەیییــەکان  کێشــە  و  نەهامەتــی  و 
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جێگــەی  دەقۆزێتــەوە.  گڕگرتوەکەیــان  ناسیۆنالیســتییە 

تێبینییــە کــە ئیســالمی سیاســی دەنگدانەوەیەکــی گەورەی 

نەبــوە لــە هەرێمەکانــی دراوســێی باشــووری تایلەنــد، کــە 

موســوڵامنەکان زۆرینــە نیــن، بەڵکــوو هێشــتا کەمینەیەکی 

لێپــررساوە  کــە  منوونــە،  بــۆ  )کەرابــی(  لــە  گــەورەن. 

ناوخۆیییــەکان بــە ڕەگــەز تایلەندییــن، خــاوەن دامــەزراوە 

بازرگانییەکانیــش بــە ڕەگــەز چینییــن، ڕاوچیــی ماســییەکان 

ــە  و پیشــەکارەکان موســوڵامنن، ســەرجەم کۆمەڵگــەکان ل

ژێــر ســایەی ناکۆکییەکــی تــا ڕادەیــەک بچووکــدا درێــژە بە 

ژیانــی خۆیــان دەدەن. ژنــە بااڵپۆشــەکان کەمینەیەکــی زۆر 

ــدا  ــر و مێ ــوان نێ ــە نێ ــازاد ل ــن، تێکەاڵوبوونێکــی ئ بچووک

هەیــە، لــە جەژنــی موســوڵامنەکاندا بیانییەکان بەشــداریی 

ــەم  ــی ک ــەن، الن ــینەکاندا دەک ــوڵامن نش ــە موس ــە ناوچ ل

منداڵــەکان دەتوانــن بەشــداری لــە ئاهەنگگێڕانــە پــڕ 

ــاو  ــی ئ ــەن، وەک جەژن ــردا بک ــی ت شــادییەکانی گروپەکان

لــە ســەرەتای ســاڵی تایلەندیــدا، تەنەنــات ئەگــەر باوانیــان 

بەشــداریی لــە هیــچ کام لــەو جەژنانــەدا نەکــەن. لــە 

هەمــان کاتــدا، ژنانــی بااڵپــۆش لــە »بانکــۆک«ی پایتەخــت 

دەگمەنــن، کــە موســوڵامنان لــە گونــدی بچوکــدا دەژیــن، 

ــەوەی  ــە هــۆی بەهەڕەمەکیــی باڵوبوون ــەی ب ــەو گوندان ئ

)تەنهــا  کەمێــک  کــە  بــوون،  دروســت  شــارەکانەوە 

ئەگــەر  باشــرتە،  هــەژارەکان  گەڕەکــی  لــە  کەمێــک( 

یەکێــک لــە پیــاوەکان جلوبەرگێکــی دەشــتەکیی عــەرەب 

لــە بــەر بــکات، ئەگــەر زۆرە ئــەو کەســە خۆرئاوایییەکــی 

بەدبەخــت بێــت و لــە کەناراوەکانــی ئــەو دەوروبــەرەوە 

بووبێــت و لــە پــڕ ڕووناکــی بینیبێــت، هــاوکات هیــچ 

تایلەندییــەک نییــە لــە خوێندنگەیەکــی ئیســالمیدا بچێتــە 

ــدن. ــەر خوێن ب

بــە دەربڕینێکــی تــر ئــەوەی جێگــەی سەرســوڕمانە، ئــەم 

کەســانە دۆخیــان لــە بــرا ئایینییەکانــی باشــووریان باشــرت 

نییــە. بــە شــێوەیەکی گشــتی بوزییــەکان بــە کەم تەماشــای 

موســوڵامنەکان دەکــەن و ســەرتاپای شــێوازەکانی الدانیــان 

پێــوە هەڵدەواســن، کــە زۆرینەیــان زۆر هەژارتــرن لــە 

دراوســێ ناموســوڵامنەکانیان. موســوڵامنەکانی بانکــۆک 

خۆپیشاندانی الیه نگرانی جواڵنه وه ی ئیسالمی له  ئیندۆنیسیا 
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ســەر بــە ڕەگــەزی ماالیــۆ نیــن، بەڵکــوو بــە ڕەگــەز 

تایلەندییــن و هەوەســی ئیســالمگەراکانیان بەرنەکەوتــوە. 

ئەمەیــش دەری دەخــات کــە ئیســالمی سیاســی پێویســتی 

هاوشــێوەیە  ژینگەیەکــی  و  تایبــەت  شوناســێکی  بــە 

ــوان  ــەر هەم ــێت، ئەگ ــوە هەڵواس ــۆی پێ ــوو خ هەتاوەک

ــێی  ــدی دراوس ــود گون ــوڵامنەکاندا –یاخ ــدی موس ــە گون ل

موســوڵامنەکان-  بــە شــێوەیەکی گشــتی بەشــدار بــن 

ــۆرە  ــەم ج ــی ک ــوڵامنەکان الن ــەر موس ــێتیدا، ئەگ ــە برس ل

ــەر  ــەت ئەگ ــن –تەنان ــک بهێن ــی پێ ــی ناوخۆی زۆرینەیەک

ــردا-  ــی گەورەت ــاو چوارچێوەیەک ــە ن ــت ل ــەک بێ کەمینەی

ــۆی  ــوێنپێی خ ــت ش ــی دەتوانێ ــالمی سیاس ــەو کات ئیس ئ

بکاتــەوە. رسوشــتە هــەرە ســادە و ســاکەرەکەی ئیســالمی 

ســەر  لــە  پێگەییشــتنی  و  گەورەبــوون  واتــە  سیاســی 

گێڕانــەوەی )روایــة( قوربانییــەکان و ئــەو دوژمنانــەی 

ــک  ــت. کاتێ ــێ دەکرێ ــان ل ــەری جیاکاریی ــەواوی ئەگ بەت

هەڕەشــەیەکی ڕاســتەوخۆی دەرەکیــی ســاویلکانە بوونــی 

ــۆ  ــە دژی ک ــۆزەکان ل ــت و س ــت هەس ــە بتوانێ ــت ک نابێ

بکاتــەوە، کاتێــک پێکەوەژیانــی ئاشــتییانە لــە ژیانــی 

ڕۆژانــەی تاکەکانــدا ڕوون و ئاشــکرا دەبیرنێــت، ئــەو کات 

ــەرگیری و  ــەی جەمس ــت پڕۆس ــی دەبینێ ــالمی سیاس ئیس

ــوە. ــران ب ــک گ ــك گەلێ ــکردنی خەڵ ڕاکێش

جێگــەی داخــە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لەگــەڵ 

یادەوەریــی ملمالنــێ تائیفــی و خێڵەکییــە دوورودرێــژەکان 

)بــۆ  ئامادەیــە  ئیســالمییەکان  دڵخوازیــی  گێڕانــەوەی 

دەســتەبژێرێکی  ورووژاندنــی  و  جوواڵنــدن  منوونــە 

عەملانیــی گەنــدەڵ بــە ســەر هــەژارە بــێ دەســەاڵت 

موســوڵامنی  زۆرینەیەکــی  یاخــود  چەوســاوەکاندا،  و 

ــی  ــڕاکان(، گەالن ــیحییە گوم ــەر مەس ــن بەرانب ــە ڕۆش ڕێگ

ناوچەکەیــش بــە بــێ هیــچ بەرگرییەکــی بەهێــز بــە 

جــێ دەهێڵرێــن، بەرگرییــەک بتوانرێــت بــە هۆیــەوە 

ــەوە  ــە ڕێگەیان ــەوە کــە ل ــە ببێت ــەو ئامڕازان ــەڕووی ئ ڕووب

بقۆزنــەوە. هەڵوێســتەکان  دەتوانــن  پەڕگیــرەکان 

ئەندۆنیسیا
لــە ئەندۆنیســیا موســوڵامنەکان ڕووبــەڕووی ئاســتەنگ 

بوونەتــەوە. لــە دوای ســەربەخۆیی واڵت لــە ســاڵی 1945، 

ــە  ــەىت ب ــی دەوڵ ــەفەی فەرمی ــۆکارنۆ ( فەلس ــەرۆک )س س

نــاوی »بانشاســیال« دانــا، زۆر بــە لێهاتوویــی بیرۆکــەی 

شــۆڤێنی، ناسیۆنالیســتیی، هەســتی ئایینــی، تینوێتیــی نــوێ 

بــۆ دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی، یەکســانی و دیموکراســیی 

تێــدا جــێ کردبــوەوە. ناوەکــە لــە زمانــی سانســکریتییەوە 

وەرگیــراوە، لــە دوو بڕگــە پێــک دێــت، )بانشــا( بــە واتــای 

»پێنــج«، )ســیال( بــە واتــای »پڕەنســپ، یــان بنەمــا، یاخــود 

ــی  ــردووی دێرین ــۆ ڕاب ــەوە ب ــان گەڕان ــت، پاش ــا« دێ ڕێس

پێنــج  ئەندۆنیســیا،  دوورگەکانــی  بوزی-هیندۆســیی 

ــەن: ــیپەکەیش ئەمان پرەنس

1. باوەڕ بە خوای تاک و تەنها.

2. مرۆڤایەتییەکی دادپەروەر و شارستانی.

3. یەکێتیی ئەندۆنیسیا.

ناوخۆیــی  دانایییەکــی  و  ژیریــی  دیموکراســییەک   .4

ئاڕاســتەکەری بێــت بــەرەو یەکێتییەکــی پێکهاتــوو لــە 

نوێنــەران. نێــوان  دەستاودەســتی  و  ئاڵوگــۆڕ 

تاکەکانــی  گشــت  بــۆ  کۆمەاڵیەتیــی  دادپەروەریــی   .5

ئەندۆنیســیا. گەلــی 

یەکەمــدا،  پڕەنســیپی  فۆرمولەکردنــی  دەمــی  لــە 

ئەندۆنیســیا،  عەملانییەکانــی  ســەرەتایییە  دامەزرێنــەرە 

ــی  ــوان نوێنەران ــە نێ ــری ل ــە ســەر نێوەندگی ســووربوون ل

زۆرینــەی موســوڵامن )کــە دەیانویســت گــوزارەی »اللــه« 

بــە کار بهێرنێــت(، و نوێنەرانــی ئایینەکانــی تــردا، لــە بریــی 

هەمــوو ئەوانــە گــوزارەی )Tuhan(یــان بــە کار هێنــا، 

کــە زیاتــر بێالیەنــە و لــە زمانــی ئەندۆنیســیدا بــە واتــای 

»خواوەنــد« دێــت. ســەرلەنوێ ئــەم کارە بــوە مایــەی 

چەســپاندنی فەلســەفەیەک لــە ڕابــردووی ئەندۆنیســیا 

بــە دیاریکــراوی –ئەگــەر چــی ڕابردوویەکــی ئەفســانەیی 

بێــت- لە بریــی پەیوەســتکردنێکی تونــد بە ئیســالمەوە12. 

ســەرەڕای ئــەوەی بــە ڕووکــەش گوزارەکــە وەها دیــارە ئەو 
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ئایینانــە دوور دەخاتــەوە کــە باوەڕیــان بــە »فرەخودایــی« 

ــی پەســەندە الی  ــەاڵم چارەســەرێکی مامناوەندی ــە، ب هەی

زۆرینــەی خەڵکــی، لەبــەر ئــەوەی لــە پڕەنســیپەکانی تــردا 

ــەت  ــن، تەنان ــان دەبین مۆدێلێکــی ئەندۆنیســیی پێکەوەژی

هەســتیان دەکــرد کــە موســوڵامنەکان و ئایینــە »تــاک 

ــە  ــدا. ل ــەکان« لێبــوردە دەبــن لەگــەڵ ئایینەکەیان خوداییی

ــی مافــە سیاســییەکانەوە،  ــە ڕوانگــەی زامنکردن ڕاســتیدا ل

ــدا  ــەدوای خۆی ــن مشــتومڕی ب پڕەنســیپی چــوارەم زۆرتری

ورووژانــد، لەبــەر ئــەوەی )ســۆکارنۆ( پەلــەی کــرد کاتێــک 

بڕیــاری دا دیموکراســی پێویســتی بــە ئاڕاســتەکردنێکی 

ــەر  ــا لەب ــەوە، هەروەه ــی ناوخۆییی ــەن ژیری ــە الی زۆرە ل

ئــەوەی دواییــن هەڵبژاردنــی ئــازاد کــە لــە )ســۆهارتۆ (ی 

جێنشــین و ڕکابــەری بــردەوە، ســاڵی 1955 ئەنجــام درا13.

دوورودرێــژ  ماوەیەکــی  بەدرێژایــی  ئــەوە،  ســەرەڕای 

ــی،  ــی ئەندۆنیس ــەر شوناس ــە س ــە ل ــەم جەختکردنەوەی ئ

واڵتەکــەی لــە دۆخێکــی بەرەنگاریــی ڕێژەییــدا هێشــتەوە 

فەندەمێنتــاڵ،  ئیســالمی  کاریگەرییەکانــی  بەرانبــەر 

بەتایبــەت کــە ڕژێمەکــەی ســۆکارنۆ لــە ژێــر لێــوەوە 

دژی ئاییــن بــوو، لەبــەر ئــەوەی بــە شــێوەیەکی دروســت 

ئایینــی وەک هەڕەشــەیەک دەبینــی بــۆ ئامانجەکانــی 

پەیوەســت بــە نوێکردنــەوەوە14. کاتێکیــش ســۆهارتۆ لــە 

ســاڵی 1967 جێگــەی بــە ســۆکارنۆ چــۆڵ کــرد و دەســتی 

کــرد بــە دانانــی سیاســەتی »سیســتەمی نــوێ«ی تایبــەت 

ــە  ــە خــۆی دیکتاتۆرییەکــی ناوەندیــی ســەربازیی، کــە ل ب

ــتیوانیی  ــکاوە پش ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ــەن ویالیەت الی

لــێ دەکــرا، بــەو بیانــوەی هەڕەشــەی کۆمۆنیــزم لــە 

ئاســیا لــە ئارادایــە، زۆر شــتی بــە دەســت هێنــا. ســۆهارتۆ 

ســوور بــوو لــە ســەر جێکەوتکــردن و بــە نیشــتیامنیکردنی 

»بانشاســیال«، بــەو بیانــوەی پێنــج پڕەنســیپەکە بــە تــەوای 

دەگەڕێنــەوە بــۆ نەریتــە ئەندۆنیســییەکان، کــە مەبەســت 

لێــی دابونەریتەکانــی »دوورگــەی جــاوە«ی نیشــتیامنی 

ــاراوە  ــە ئ ــتێک دێنێت ــش بەرهەس ــە ئەمەی ــەنیەتی. ک ڕەس

ســەبارەت بــە پەنابــردن بــۆ ناوچەکانــی تــری واڵت، ئــەو 

ــی دەدا،  ــی لەناوبردن ــەی )ســۆکارنۆ( هەوڵ ــە ئیتنیی ڕقوکین

ــی  ــش پاڵ ــرا. ئەمەی ــە دەر نەک ــە ب ــە دیمەنەک ــز ل هەرگی

ــر دەســەاڵتی ئاســنینی خــۆی  ــا کــە زیات ــە ســۆکارنۆوە ن ب

ــیی  ــیۆنی دیموکراس ــەپێنێت، ئۆپۆزس ــدا بس ــەر واڵت ــە س ب

ســەرکوت کــرد، لــە ئەنجامــی ئەوەیشــدا مزگەوتــەکان 

گرینگییەکــی زیاتریــان پەیــدا کــرد، بــەو پێیــەی تاکــە 

شــوێنێکن مــرۆڤ بتوانێــت تییــدا گوزارشــت لــە بۆچوونــە 

ــە  ــوڵامنانی ل ــش موس ــکات، بەمەی ــۆی ب ــییەکانی خ سیاس

ــردەوە،  ــۆ ک ــەوە ک ــەوت و ماڵەکانیان ــواری مزگ ــت دی پش

خاوەنــی ئایینەکانــی تریــش هەمــان شــتیان کــرد، کــە 

قووڵکردنــەوەی  مایــەی  بوونــە  ئەمانەیــش  هەمــوو 

دابەشــبوونەکان15.

کاتێــک دوای 32 ســاڵ لــە فەرمانڕەوایی جێگە بە ســۆهارتۆ 

چۆڵکــرا، ڕژێمەکــەی –وەک حاڵــی هــەر دیکتاتۆرێکــی تــر 

کــە ماوەیەکــی درێــژ فەرمانڕەوایــی بــکات- لــە گەندەڵیــدا 

نغــرۆ بووبــوو، چەمکــی حکوومەتــی عەملانــی و یەکێتیــی 

ــەت  ــوون، تەنان ــراوە ب ــراو و ڕەتک ئەندۆنیســیا باوەڕپێنەک

ــوو  ــران ئەندێشــەی پرەنســیپێکی یەکگرت ــوە شــتێکی گ بب

بکرێــت بــۆ یەکخســتنی جگــە لــە ئیســالم. ســەرەڕای 

ــی  ــێپتەمبەر و داگیرکردن ــزەی س ــەکانی یان ــە، هێرش ئەوان

عێــراق و ئەفغانســتان لــە الیــەن ئەمریــکاوە، بوونــە هــۆی 

ــاڵی 2003وە  ــە س ــان. ل ــوڵامنانی جیه ــی موس پەڕگیربوون

دەیــان لــە حکوومەتەکانــی ئەندۆنیســیا، یاســای ئیســالمیی 

ــەی  ــە پل ــزان ب ــە خێ ــت ب ــردوە پەیوەس ــان دەرک ناوخۆیی

یــەک، بــەاڵم هــاوکات ڕێگــە لــە هاتوچــۆی ژنــان دەگرێــت 

بــە بــێ ئــەوەی کەســێکی تریــان لەگەڵــدا بێــت16.

میراتێکــی  ئەندۆنیســیا،  لێبوردەیــی  میراتــی  ســەرەڕای 

و  ســەرکوتکردن  لــە  هەیــە  لێکــدژی  و  هاوتــا  تــری 

توندوتیژیــی، بــە جۆرێــک نابێــت المــان ســەیر بێــت 

گــەر تــەواوی گوندێــک لــە هەڵمەتێکــی تۆڵەســێنیدا 

بچنــە ســەر گوندەکــەی دراوســێیان لــە پێنــاو پارچەیــەک 

ــردوە-،  ــدار ک ــان چەک ــەرد خۆی ــە دار و ب ــە ب ــدا –ک کێک

ــت  ــەوە دەبێ ــان دەبێت ــە ڕووبەڕووی ــەم بەدبەخــت ک یەک
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چاوەرێــی چینێکــی بــاش لێــدان و تۆڵــەی خێڵەکــی ببێــت. 

ئــەم دوورگــە  لەگــەڵ هەمــوو ئەمانــەدا دانیشــتوانی 

ئەندۆنیســیانە )جاوییــەکان، بابۆیییــەکان، ئاچیهییــەکان( –

وەک لــە منوونەکــەی ســۆهارتۆدا ئامــاژەی پــێ کرابــوو- تــا 

ســەر ئێســقان شــانازی بــە خۆیانــەوە دەکــەن. بەزۆریــی 

ــەڕی  ــی م ــە ڕۆڵ ــەن ک ــەو چینییان ــزی ئ ــی بەهێ دوژمنێک

ــا  ــی ئەورووپ ــێوەی جوولەکەکان ــن، هاوش ــی دەبین قوربان

لــە ڕابــردوودا، چەندێکیــش لــە »جاکارتــا« و دەوروبــەری 

ــە  ــە کەمین ــان دژ ب ــەری ورووژاندنی ــەوە، ئەگ دوور بکەون

ئیتنییــەکان ڕوو لــە زیادبــوون دەکات.

بەکورتــی شوناســی ئەندۆنیســی لــە یــەک کاتــدا زۆر 

و  لێبوردەیــی  ئــەو  الوازیشــە،  و  بــۆش  زۆر  و  بەهێــز 

ئاشــتییەی لــە ڕووکەشــدا دیــارە، دەکرێــت زۆر بــە ئاســانی 

تاکالیەنــەی دڕندانــەدا  توندوتیژیــی  لــە شــەپۆلێکی  و 

هەڵگەڕێتــەوە و تــەواو پێچەوانــە بێتــەوە. ڕوون نییــە 

تــا چــی ئاســتێک ئــەم ڕووداوانــە زیادیــان کــردوە –

کاتێــک ڕاپۆرتــە ڕۆژنامەوانییــەکان باســیان لــە زیادبوونــی 

ــار  ــە دوا ج ــد ک ــی زۆری دەگەیان ــرد، مانایەک ــتێک دەک ش

ــە  ــەاڵم ڕوون ــوە- ب ــاگا هات ــە ئ ــی ب ڕۆژنامەنووســێکیش لێ

ــێیەم،  ــەزارەی س ــەرەتای ه ــااڵنی س ــی س ــە درێژای ــە ب ک

ــادی دەکــرد.  ــە دوای ڕۆژ زی ــدی تایفەگــەری ڕۆژ ل ڕەهەن

بانگەشــەکارە قیــن لــە دڵــە فەندەمێنتاڵەکانیــش ئــەم 

مەیلــی ڕوو لــە توندوتیــژی و ئاژاوەیەیــان قۆســتەوە و 

ــی  ــالمییەکانی وەک »پارت ــە ئیس ــرد، گروپ ــیان ک خراپرتیش

خوێنڕێــژی  ناشــیرینرتیش-  شــێوەیەکی  –بــە  ڕزگاری« 

بــە هەمــان  بــوون،  وەهابیــی »ســەربازی جیهــاد17« 

ــە پێشــەنگی ئۆپراســیۆن و قەســابخانە و هێرشــە  شــێوە ل

گشــتییەکانیش  خۆپیشــاندانە  بــوون.  تیرۆریســتییەکان 

رسوشــتێکی ئیســالمی ڕوو لــە زیادبوویــان وەرگرتبــوو، 

کــە  ئەوەیــە  ئەمەیــش  هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک 

باوەکانــی  ســکااڵ  فۆرمولەکردنــی  بــۆ  ڕێگەیــە  تاکــە 

بــۆ  داواکارییەکانــی  و  دەنگــدەر  جەماوەرێکــی  هــەر 

لــە  تێکشــکاوەکان  هاونیشــتیامنییە  ئەگــەر  ڕیفــۆرم، 

ــتەجێبوونی  ــوێنی نیش ــرێ و ش ــی ک ــۆ داواکردن ــرتدا ب پێش

داوای  ئێســتادا  لــە  کردبێــت،  خۆپیشــاندانیان  باشــرت 

دەکــەن. زیناکــەران  بەردبارانکردنــی 

ژمارەیــەک لــە ڕووداوی توندوتیــژی ئیســالمی ڕوویــان 

داوە، هیــچ ئاســۆیەکی ڕوونیــش بوونــی نییــە لــە کۆتاییــدا، 

بــە هــۆی ناکۆکییــە بەردەوامەکانــی نێــوان فەندەمێنتاڵــە 

یەکێــک  ئێســتادا  لــە  ئیســالمییەکانەوە،  و  مەســیحی 

خــۆوە  بــە  دۆخ  خراپرتیــن  جاکارتــا  گەڕەکەکانــی  لــە 

دەبینێــت18، بــەاڵم هەندێــک لــە بەرەوپێشــچوونەکان 

بــە  دابخرێــت  ئاســتدا  لــە  ئــەوەن چاویــان  شــایەنی 

کــە  نادیــارەکان،  هــۆکارە  ڕوونکردنــەوەی  مەبەســتی 

ــێ  ــە ڕیشــەوە پ ــی ل ــی کۆمەاڵیەت ئیســالمی سیاســی تەون

ژەهــراوی کــردوە و لەوێشــەوە بــەرەو لقــەکان، هەروەهــا 

بــۆ ڕوونکردنــەوەی چۆنیەتیی قوڵبوونــەوەی کۆمەڵگەیەک 

ــی تریشــدا، دەشــێت  ــە کاروبارەکان شانبەشــانی ئیســالم ل

ــت  ــەرم بێ ــت ن ــتەکان وەک پێویس ــە ئاس ــتێک ل ــە ئاس ب

بــۆ دوورخســتنەوەی دوژمــن، ئەگــەر چــی ئەمــە لــە 

هەندێــک ڕوەوە هاوشــێوە بێــت لەگــەڵ ڕاهاتــن بــە ژیــان 

ــەکرە. ــیی ش ــە نەخۆش ــبوون ب ــەرەڕای تووش س

ــەی  ــووری »دوورگ ــە باک ــە« ل ــی »ئاتچی ــەردەوام هەرێم ب

ئیســالمییەکەیەوە  شوناســە  بــە  شــانازی  ســۆمەترە« 

ــەوە.  ــای دەکات ــیا جی ــەواوی ئەندۆنیس ــە ت ــە ل دەکات، ک

لــە خۆبەرزکردنــەوە و شــانازییەکی تــردا، هەرێمەکــە 

جێگــەی داخە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و لەگەڵ 
یادەوەریی ملمالنێ تائیفی و خێڵەکییە دوورودرێژەکان 
گێڕانــەوەی دڵخوازیــی ئیســالمییەکان ئامادەیە )بۆ 
نموونــە جوواڵنــدن و ورووژاندنــی دەســتەبژێرێکی 
عەلمانیــی گەندەڵ بە ســەر هەژارە بێ دەســەاڵت و 
چەوساوەکاندا، یاخود زۆرینەیەکی موسوڵمانی ڕێگە 

ڕۆشن بەرانبەر مەسیحییە گومڕاکان
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ــەوەی  ــەر ئ ــا »دەروازەی مەککــە«، لەب ــە خــۆی ن ــاوی ل ن

یەکــەم ناوچــەی نەدۆنیســیا بــوو کــە لــە ســەدەکانی 

ــە هــۆی  ــش ب ــرد، ئەوەی ــێ ک ناوەڕاســتدا ئیســالم ڕووی ت

ــەرەو  ــە ب ــک وای ــە وەک پردێ ــەوە ک ــە جوگرافییەکەی پێگ

زەریــای هێمــن. لــە ســەردەمی کۆلۆنیالیزمــدا شۆڕشــێکی 

ئیســالمی ڕووی دا، پــاش ســەربەخۆیی ئەندۆنیســیایش، 

لــە کەمرتیــن هەڵســەنگاندندا پێوەندییەکانــی هەرێمەکــە 

لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەندیــدا شــێواو و ناســەقامگیر 

هەرێمێکــی  پێگــەی  »ئاچیــە«   1959 ســاڵی  بــوو، 

کۆمپانیــا  کاتێــک  بــەاڵم  هێنــا،  دەســت  بــە  نــاوازەی 

بیانییــەکان دەســتیان کــرد بــە بەکارهێنانــی کەرەســتە 

ــی  ــە مامەڵەیەک ــتی ب ــە هەس ــەم هەرێم ــەکان، ئ کانزاییی

ــێ  ــرد، ســۆهارتۆ هەڵمەتێکــی دەســت پ ــزم و الواز دەک ن

ــە ســەر  ــۆ ناوچەیەکــی پیشەســازی. ل ــی ب ــۆ گۆڕین کــرد ب

ــی  ــتی هێزەکان ــەر دەس ــە س ــراوان و ل ــتێنەیەکی بەرف پش

حکوومەتــی ناوەنــدی، پێشــێلکاریی مافەکانــی مــرۆڤ 

ــی  ــەی ماوەیەک ــەو یاخیبوون ــرد، ئ ــوون ک ــە زیادب ڕووی ل

ــەی  ــەوەی ئاچی ــە »بزووتن ــوو، ک ــەردەوام ب ــژ ب دوورودرێ

ــێ  ــتی پ ــتەمدا دەس ــەدەی بیس ــی س ــە حەفتاکان ــازاد« ل ئ

کــرد- دووبــارە لــە نەوەدەکانــدا و بــە توندوتیژییەکــی 

تــازەوە دەرکەوتــەوە. هــەر بۆیــە بەدرێژایــی مــاوەی دوای 

لــە ســەرکارالدانی ســۆهارتۆ، دۆخێکــی ناهەمــوار هاتبــوە 

ئــاراوە ســەبارەت بــەوەی ئایــا پێویســتە هەرێمــی »ئاچیە« 

بــە تــەواوی لــە ئەندۆنیســیا جیــا ببێتــەوە یاخــود نەخێــر. 

لــە کاتێکــدا ئیســالم پێوەندییەکــی تونــدی بــە ناســنامەی 

»ئاچیــە«ی هەرێمییــەوە هەیــە، جاکارتــا بیــری لــەوە 

ــەر  ــە بەرانب ــی ئیســالم؛ ل ــە ڕازیکردن کــردەوە هەســتێت ب

لــە ئەندۆنیســیا، هەرێمەکــە  مانــەوەی وەک بەشــێک 

دەتوانێــت ڕاپرســییەکی میللــی ئەنجــام بــدات ســەبارەت 

ــی شــەریعەتی ئیســالم، کــە دانیشــتوانی  ــە جێبەجێکردن ب

ــی بێشــوومار  ــە ڕێژەیەک ــاڵی 2000دا ب ــە س ــە ل هەرێمەک

بــۆ  ســنوورێکی  ئەمەیــش  بــەاڵم  کــرد،  پەســەندیان 

یاخیبــوون دانەنــا، بومەلــەرزەی وێرانکــەری »تســۆنامی«، 

کــە ســاڵی 2004 والتەکــەی گرتــەوە گیانلەدەســتدانی 

بیرۆکــەی  کەوەتــەوە-  لــێ  کەســی   250000 نزیکــەی 

ئاشــتیی ورووژانــد، ئەمڕۆیــش هەرێمەکــە لــە الیــەن 

چەکدارانــی »بزووتنــەوەی ئاچیــەی ئــازاد«ەوە حکــوم 

دەکرێــت.

جێبەجێکردنــی شــەریعەتی ئیســالمی شۆڕشــێکی کتوپــری 

لــە ژیانــی هاونیشــتیامنیاندا نەهێنایــە ئــاراوە19. مێــژووی 

ــەکان  ــە ئاچیی ــەوە دەردەخــات ک ــە« ئ دانیشــتوانی »ئاچی

پێــش هــەر شــتێک شــانازی بــە ناســنامەکەیانەوە دەکــەن، 

ــن  ــەوەی ئایی ــەر ئ ــزگارن، لەب ــوڵامنێکی پارێ ــەوان موس ئ

تایبەمتەندیــی  بــە  ســەبارەت  دەگەیەنێــت  شــت  زۆر 

هەرگیــز  پایتەخــت  ئاچیــە«ی  »بانــدا  هەرێمەکەیــان. 

بێئابڕوویــی،  بــۆ  نەبــوە  نــەرم  و  گــەرم  پێخەفێکــی 

ــدارن، بڕێکــی  ــە شــێوەیەکی گشــتی ئایین دانیشــتوانەکە ب

گــەورەی کولتووریــان لــە دەوری مــاڵ و خێــزان تــەوەرەی 

دادپــەروەری  سیســتەمی  ئــەوەی  لەبــەر  بەســتوە. 

ئەندۆنیســی بــە جۆرێــک گەنــدەڵ بووبــوو، کــە وەک 

ئــەوە وەهابــوو هــەر لــە بنەڕەتــەوە بوونــی نەبێــت. 

ــالمی  ــەریعەتی ئیس ــە ش ــت ک ــک هەبێ ــێت ئومێدێ دەش

بــۆ  یەکســان  دادپەروەریــی  بــۆ  گەورەتــر  هەلێکــی 

ــی  ــێکە واڵتان ــە پرس ــە ئەم ــکات )ک ــکەش ب ــوان پێش هەم

ــدی  ــە تون ــت، ب ــی ناوەڕاس ــوو«ی خۆرهەاڵت ــازە ئازادب »ت

خەڵکــی  کاتــدا  هەمــان  لــە  دەبنــەوە(.  ڕووبــەڕووی 

»ئاچیــە« تــەواو متامنەیــان بــە ناســنامەی خۆیــان هەیــە، 

هــەر بۆیــە ئارەزوویــان بــۆ بابەتەکانــی وەک ملکەچکردنی 

ــە  ــان ل ــتا ناوبراوەکانی ــە مامۆس ــرتە ل ــک کەم ــان، گەلێ ژن

ــەرەب. ــەی ع ــە دوورگ نیمچ

ســەرەڕای ئــەوە ئیســالمی سیاســی شــەقامێکی یــەک 

ئاڕاســتەیە. پێــش کەمێــک پۆلیســی ئایینــی بــە جلوبەرگــە 

ڕووناکییــە  تیشــکی  نامۆکەیــەوە،  فەرمییــە  ســەوزە 

ئاشــکراکەرەکانی دەگرتــە چــاوی هــەر دوو کەســێک کە لە 

ســەر کەنارەکــە نزیــک لــە یەکــرت دانیشــتنب، لــە کۆنســێرت 

وەرزشــییەکاندا  یارییــە  و  مۆســیقییەکان  ئاهەنگــە  و 
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ملمالنــێ و بەربەرەکانــێ لەگــەڵ جەمــاوەردا دەکــەن 

ــت  ــان20. پێدەچێ ــوڕان و کچ ــەوەی ک ــاو جیاکردن ــە پێن ل

ــەاڵم  ــن، ب ــالق ب ــی ئەخ ــەوانە موهەریجەکان ــە پاس ئەمان

ــە  ــەرن، وەک ل موهەریجێکــی کــەم جەمــاوەر و کــەم بین

بابەتێکــی تــردا ئامــاژەم پــێ دا، هــەر بوونەوەرێکــی نزمــی 

کــەم هەژمــوون، ئاژەڵێکــی مەترســیدارە. داواکارییــەکان لە 

زیادبوونــدان بــۆ ســنووردارکردنی ئــەم دەســتدرێژییە لێــرە 

ــەن  ــە الی ــدراو ل ــزای ڕێگەپێ ــن س ــە توندتری ــە ب و لەوێیان

ــە  ــاو هەی ــی بەرچ ــەوە. جیاوازییەک ــا بەربەرییان ــەم یاس ئ

ــەریعەتی  ــی ش ــش جێبەجێکردن ــەردەمی پێ ــوان س ــە نێ ل

ئیســالم –کــە هــەر کــەس بیخواســتایە دەیتوانــی لــە 

ســەر کەنــارەکان مــەی بنۆشــێت- و ســەردەمی دوای 

ــەم  ــی ئ ــە کــەس نەیدەتوان ــی شــەریعەت، ک جێبەجێکردن

کارە بــکات. بێگومــان زیادەڕەویــی نییــە گــەر بڵێیــن 

خواردنــەوەی مــەی لــە ســەر کەنــار ڕووبــارەکان بنەمــای 

چــۆن  وەک  هــەر  بەتــەواوی  نییــە،  مرۆیــی  بوونــی 

ناتوانیــن بڵێیــن پۆشــینی حیجــاب خراپرتیــن کارەســاتە 

ــە  ــدا هاتــوە. لەڕاســتیدا –وەک ئــەوەی ل کــە بــە ســەر ژن

ــۆن  ــت چ ــێک بزانێ ــەر کەس ــت- ه ــعوودیە دەگوزەرێ س

بێگومــان دەشــتوانێت  بــە دەســت دەهێنێــت،  مــەی 

بینۆشــێت. فەندەمێنتاڵیــزم تەنهــا دووڕوویــی گشــتی تــۆخ 

کردوەتــەوە، نــەوەک ئەخالقــی گشــتی. کێشــەکە ئەوەیــە 

کــە بوونــی کەمینەیەکــی بەرچــاو لــە »ئاچیــە« –چینێکــی 

ناموســوڵامنەکان-  و  خوێنــدکاران  بچــوک،  ناوەڕاســتی 

و  هەراســانکردنیان  بــۆ  بەســە  ئیســالم  شــەریعەتی 

پاڵنانیــان بــۆ جێهێشــتنی هەرێمەکــە. ئەنجامــی ئەوەیــش 

ئــەم  کــە  دەکەوێتــەوە،  لــێ  عەقڵەکانــی  کۆچکردنــی 

ــە ســەر  ــزم بەهێزبوونــی خــۆی ل کۆچەیــش، فەندەمێنتاڵی

بونیــاد دەنێــت، لەبــەر ئــەوەی چیــرت ژیــر و زانــای تــەواو 

ملهوڕییــە  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  نامێنێــت  بوونیــان 

گەشــەکردوەکەیان.

بــە  ئیســالم  بەتینــی  پەیوەســتبوونێکی  هــۆی  بــە 

سۆكارنۆ سه رۆكی پێشوتری ئیندۆنیسیاپەرتەوازەبوونــی »ئاچییە«کانــەوە، پــاش جیبەجێکردنــی 
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شــەریعەتی ئیســالم، ئــەم بزووتنەوەیە بوەتە نوســخەیەکی 

سیاســیی نــارساو بــە ڕاســتی و دروســتی، هیــج ســەکۆیەکی 

ــەر  ــی بەرانب ــەوە ناڕەزای ــە ئەمانەت ــدا ب ــە تێی ــتی نیی گش

پرەنســیپەکانی ئیســالم دەرببڕرێــت. بــە بــێ ســیناریۆیەکی 

گریامنەنەکــراو ســەبارەت بــە بەرپاکردنــی شۆڕشــێکی 

توندوتیــژ لــە الیــەن عەملانییەکانــەوە، هەرێمــی »ئاچیــە« 

هەرگیــز بابەتێکــی داماڵــدراو نەبــوە لــە شــەریعەتی 

ــەوە و  ــە خۆجیاکردن ــر: ب ــە دەربڕینێکــی ت ــان ب ئیســالم. ی

دوورەپەرێــزی لــە گشــت هەلێکــی ئاڵوگــۆڕی دیموکراســی 

لــە داهاتــوودا، »ئاچیــە« بڕیارێکــی دیموکراســیی بێگەردی 

ــی  ــەر زۆرینەیەک ــت ئەگ ــی دەبێ ــە، چ ــەر. کەوات ــە ب گرت

ئایینــدار لــە الیــەن بوونێکــی شێرئاســاوە دڵگــران نەکرێــت 

و، پێــی ڕانەگەیەنرێــت کــە بــە شــێوەیەک ڕەفتــار بــکات 

ــکات،  ــردا دەی ــە هــەر دۆخێکــی ت ــەو« ل ــەوەی »ئ وەک ئ

لەگــەڵ کەمێــک لە ونبــوون و خۆمەاڵســدان بــۆ ڕزگاربوون 

لــە کەوتنەژێــر یاســای واڵت؟ بەڵکــوو پرســیارەکە پێویســتە 

بــەم جــۆرە بێــت: ئایــا ڕژێــم ڕووبەرێکــی تــەواو فەراهــەم 

ــاواز  ــەو کەســانەی دەیانەوێــت ژیانێکــی جی ــۆ ئ دەکات ب

بژیــن –ئەگــەر چــی کەمینەیەکــی بچوکی نزیکــەی 40000 

ناموســوڵامن21 و ژمارەیەکــی کــەم لــە کەســە دیارەکانــی 

بــواری پــەرورەدە لــە خــۆ بگرێــت-، ئــەو کەســانەی 

پێیــان وایــە –وەک ئــەوەی هــەر هاواڵتییەکــی دانیشــتوای 

ــەوە  ــن و ل ــەوە نی ــە- شــایەنی ئ ــی وای سانفرانسیســکۆ پێ

گەورەتــرن لــە دەمــی هەندێــک لــە هەوڵــە بێزیانەکانیاندا 

ون بــن و خۆیــان حەشــار بــدەن؟ وەاڵمەکــە ئەوەیــە کــە 

ــەوە هەڵناســتێت. بێگومــان ڕژێمــە ب

ــتەمی  ــی سیس ــەی وەرگرتن ــاوازە، ڕێگ ــری ن ــهاتێکی ت پێش

سیاســییە لــە الیــەن ئیســالمی سیاســییەوە، کــە ئەمەیــش 

ناوەڕاســت.  خۆرهەاڵتــی  بــۆ  تــرە  هۆشــدارییەکی 

مامەڵــەی  ســەرنجڕاکێش  هــەرە  منوونــەی  پێدەچێــت 

ئــەو کەمینەیــە بێــت کــە پێیــان دەگوترێــت تائیفــەی 

ــاندنەوەی  ــەڵ چەوس ــێوەیە لەگ ــە هاوش ــەدی«، ک »ئەحم

ســەرلەنوێی جوولەکــە و مەســیحی و ســۆفییەکانی میــر 

تــا  ئاشــتیخوازی  کۆمەڵێکــی  »ئەحمــەدی«  تونــس.  و 

ڕادەیــەک نامــۆن، ناوەکەیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ بانگخــوازی 

هینــدی خــاوەن هەژمــوون )میــرزا غــوالم ئەحمــەد(، 

ــدا بانگەشــەی  ــی ســەدەی نۆزدەهەم ــە کۆتایییەکان ــە ل ک

ئــەوەی کــرد لــە ئاســامنەوە رسوشــی بــۆ دابەزیــوە، 

ــت  ــوو بێ ــە لێکچ ــەم کۆمەڵەی ــرد ئ ــای ک ــش وەه ئەمەی

لەگــەڵ کۆپییەکــی ئاشــتیخوازی مۆرمۆنــەکان . پێدەچێــت 

ــە دەســت  ــاوازەی ب ــە –کــە ســەرکەوتنێکی ن ــەم تائیفەی ئ

هێنــاوە، هــەر لــە »الهــور«ەوە بــۆ »تیمبکتۆ«، کــە ژمارەی 

ــە  ــەس- نەبووبێت ــۆن ک ــان ملی ــە دەی ــی دەگات ئەندامەکان

مایــەی ئــازار و نەهامەتییەکــی زۆر، بیروباوەڕەکانــی وەک 

هەوڵێکــی باشــی دژ بــە عەقڵــی بــاو بــوون بــۆ گونجاندنی 

ئیســالم، نــەک هــەر بــە تەنهــا لەگــەڵ مەســیحیدا، بەڵکــوو 

لەگــەڵ بابەتــی جیــاوازی فەلســەفە جۆراوجۆرەکانــی تــر. 

ــەم:  ــەون، یەک ــاوەڕ دەردەک ــەوە دوو بیروب ــەم تێکەڵەی ل

ــەد(؛  ــوالم ئەحم ــرزا غ ــۆ )می ــڵۆقە ب ــک ش ــە کەمێ دۆخەک

ئایــا مەســیحی چاوەڕوانکــراوە، مەهدییــە یــان چییــە؟ 

ــن  ــە دوایی ــی ل ــتنی مرۆڤایەت ــۆ یەکخس ــک  ب »پێغەمبەرێ

ڕۆژەکانیــدا«22. ئەمــە چــۆن لەگــەڵ مەزهەبــی ئیســالمدا 

پەیامبــەری  دوا  )محەمــەد(  دەڵێــت  کــە  دەگونجێــت 

تائیفــەی  پەیامبەرەکانــە؟  تەواوکــەری  و  خودایــە 

ــەری  ــە پەیامب ــەو ڕوەوە ک ــن محەمــەد ل ئەحمــەدی دەڵێ

ــە،  ــە ئاســتێکدا بەرجەســتەکەری »کامڵبوون«ـ ئیســالمە، ل

بــەاڵم ئایــا تــا ڕادەیــەک ئەمــە ســتاییش و پیاهەڵدانێکــی 

غــواڵم  »میــرزا  کــە  ناڵێــن  ئایــا  نییــە؟  ناڕاســتەوخۆ 

ئەحمــەد« لــە پەیامبەرێــک »زیاتــرە«؟ خراپرتیــن شــت لــە 

هەڵە و ڕاستی الی ئیسالمییەکان: »هەر دووکیان 
)بۆدیمان  عەلمانی  پەرلەمانتاری  وەک  کێشەن«، 
دەڵێت:  حەسرەتێکەوە  و  داخ  بە  سۆگاتمکۆ( 

»هیچم لێ مەپرسن چی باشە و چی خراپە
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ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

ــەکان  ــە ئەحمەدیی ــە ک ــالمییەکانەوە ئەوەی ــەی ئیس ڕوانگ

ــاد( ــای )ئیجتیه ــاد( هاومان ــە )جیه ــەوە هەی ــان ب باوەڕی

ـــە، واتــە جدییبــوون لــە گەییشــن بــە کامڵبوونــی خــودی، 

جۆرێــک لــە بەخەرجدانــی ئەوپــەڕی توانــا لــە بریــی 

ســەربڕینێکی دڕندانــەی هــەر کەســێک لــە بۆچوونەکەیــدا 

جیــاواز بێــت لەگەڵتــدا. بێگومــان خراپرتیــن شــت ئەوەیــە 

کــە ئەحمەدییــەکان بــاوەڕداری نــوێ لــەو ناوچانــەدا 

ڕادەکێشــن کــە تێیــدا ئیســالمییەکان هەســت دەکــەن 

ــان  ــەی خۆی ــت ڕوەو ئایینەک ــا دەبێ ــن، تەنه ــی ئایی گۆڕین

بێــت ]واتــە ناموســوڵامنێک بــۆی هەیــە ببێتــە موســوڵامن، 

ــی خــۆی  ــت ئایین ــێ نادرێ ــەاڵم موســوڵامنێک ڕێگــەی پ ب

بگۆڕێــت[. دەتوانیــن ببینیــن چــۆن ئــەو کۆمەڵەیــە کاری 

بــە ســەر ئــەوەوە نەبــوە کــە -ســەرەڕای تێکەڵەیــەک لــە 

بــاوەڕە بێتاوانەکانــی- لۆمــە و گلەیــی تایبــەت ئاڕاســتەی 

ــکات. ــدڕەوەکان ب تون

کــە  بــەر گــوێ  ئــەوە کەوتــە  ســاڵی 2005 دەنگــۆی 

ببنــە  هەتاوەکــوو  ڕێگــەدان  لــە  »ئەحمەدییــەکان« 

کۆمەڵەیەکــی شــەڕەنگێزتر، هــەر بۆیــە هەندێــک لــە 

دامــەزراوە حکومییــەکان ڕاســپێرران کــە بــە پێــی یاســای 

کۆنــی ئەندۆنیســیی »بێڕێزیــی بــە پیرۆزییــە ئایینییــەکان« 

ئــەم کۆمەڵەیــە قەدەغــە بکــەن23. )ئەنجوومەنــی زانایانی 

چاوێریکردنــی  ئەرکــی  تــا  ڕاســپێرران  ئەندۆنیســیا(ش 

ــاش  ــە پ ــتۆ، ک ــە ئەس ــە بگرن ــەم کۆمەڵەی ــی ئ چارەنووس

ــاری  ســێ ســاڵ بــوە مایــەی بەشــداریی )وەزارەتــی کاروب

ئیســالمی( لەگــەڵ )وەزارەتــی ناوخــۆ( لــە دەرکردنــی 

ــادة  ــۆ قەدەغەکردنــی پەرســتنی گشــتی )العب بڕیارێکــدا ب

ــەکان. ــی ئەحمەدیی العامة(ـ

»هەمــوو  هاتــوە:  بڕیارەکــەدا  یەکەمــی  مــادەی  لــە 

لــێ دەکەیــن  ئــاگادار دەکەینــەوە و داوایــان  الیــەک 

ــی  ــە هەوڵ ــدن و پێشــنیارکردن، ن ــی ڕاگەیان ــە هەوڵ ــە ن ک

بەدەســتهێنانی پاڵپشــتیی بــۆ ڕاڤــەی ئایینێــک بکــەن 

هــەر  یاخــود  بکرێــت،  پەیــڕەو  ئەندۆنیســیا  لــە  کــە 

ــە  ــت ل ــک بێ ــە نزی ــی ک ــی ئایین ــی چاالکی پڕاکتیزەکردنێک

ــەڵ  ــت لەگ ــۆک بێ ــە و ناک ــەو ئایییەن ــی ئ ــی ئایینی چاالکی

بیروبــاوەڕە بنەڕەتییەکانــی ئــەم ئیســالمدا«. پێشــنیاری 

دەرکردنــی یاســایەک کــە ببێتــە پێکهێنــەری بیربــاوەڕە 

ببێتــە  یاخــود  ئایینــەکان،  لــە  یەکێــک  بنەڕەتییەکانــی 

ــی  ــە جێگەیەک ــوکایەتیکردن ب ــە س ــی ب ــەی لەڕێالدان مای

ــچ  ــە یاســاکە هی ــەوە دەردەخــات ک ــی ئ ــە ڕوون ــرۆز، ب پی

نەبــوو جگــە لــە فڕێدانــی پارچەیــەک گۆشــت بــۆ ســەگی 

هۆکارێــک  چەنــد  لەبــەر  دەتوانیــن  ئیسالمیســتەکان،  

ــن،  ــفیان بکەی ــش وەس ــالدەری ئایینی ــن لەڕێ ــە خراپرتی ب

بنەڕەتییەکانــی  بیروبــاوەڕە  لــە  ئایینێــک کــە یەکێــک 

ئەوەیــە زۆرەملێیــی لــە ئایینــدا نییــە )ال إكــراه فــی الدین(. 

ئــەوەی زۆرتریــن دوودڵیــی ورووژانــدوە مــاددەی چــوارە 

کــە »هۆشــداری دەدات و داوا« لــە هەموو الیــەک دەکات 

»ژیانــی ئایینــی گونجــاوی خۆیــان بپارێــزن و درێــژەی 

پــێ بــدەن، هەروەهــا ژیانــی کۆمەاڵیەتیــی هێمــن و 

ئارامیــی خۆیــان بپارێــزن، ئەویــش بــە ئەنجامنەدانــی 

ــران  ــە الیەنگ ــایی دژ ب ــردەوەی نایاس ــود ک ــی یاخ چاالکی

وەک  ئەحمــەدی«24،  ســەرکردەکانی  و  ئەندامــان  و 

ئــەوەی ئــەم ماددەیــە تەنهــا بــۆ ڕاکێشــانی ســەرنجی 

ئــەم  الیەنگرانــی  بوونــی  بــۆ  بێــت  گشــتی  خەڵکــی 

کۆمەڵەیــە. دەشــێت باشــرت بوایــە گــەر ئــەو دوو وەزارەتــە 

ــە: »قەســابخانە  ــەوە و بیانگوتای ــەرز بکردایەت ــان ب الفیتەی

بریــی  لــە  دەکــرا  چاوەڕوانیــش  وەک  دەخوڵقێنیــن!«، 

ــێ ســەرەوبەرە  ــی ب ــەوەی کێشــەکە، توندوتیژی یەکااڵکردن

دژ بــە شــوێنکەوتوانی کۆمەڵــەی ئەحمــەدی زیــادی کــرد 

و هــەر بــە هــۆی ئــەو یاسایییشــەوە حاڵەتــی کوشــن لــە 

ــک  ــە جۆرێ ــەڵ ئەوەیشــدا و ب ــرد. لەگ ــادی ک ــدا زی ناویان

لــە جــۆرەکان کاریگەرتریــن الیەنــی ئــەم یاســایە کــە 

ســەرنجی هەمــوو الیەکــی بــۆ خــۆی ڕاکێشــا، بریتــی بــوو 

ــە بێئاگایــی  ــە دەرکەوتنــی ڕادەی ئــەو کۆنەپارێزییــەی ل ل

ئەندۆنیســیا-25  زاناینــی  –ئەنجوومەنــی  خەڵکیــدا 

ئامادەییــی شــەرمهێنی  تێیکەوتــوون، هەروەهــا ڕادەی 

ــە  ــالمییەکان، ب ــی ئیس ــۆ قایلکردن ــد ب ــی ناوەن حکوومەت
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ئایدیا دیپلۆماتیك

هــەر ڕێگەیــەک کــە پێویســت بــکات، گونجــاو بێــت 

ئــەو  ئامادەییــی  هەروەهــا  بێــت،  نەگونجــاو  یاخــود 

حکوومەتــە بــۆ قوربانیــدان بــە پرەنســیپەکانی لێبوردەیــی 

ــتەمکارییە  ــابخانەی س ــەر قەس ــان بەرانب ــی یەکس و بوون

ڕیشــە چەســپیوەکەیان.

تیرۆریســتی  ســەرکردەی  پاڵەوانبازیــی  داســتانێکی 

ڕۆحیــی  عەقڵــی  کــە  هەیــە،  باعشــیر(  )ئەبووبەکــر 

جێبەجێــکاری تەقینەوەکانــی ســاڵی )2002(ی بالــی بــوە، 

کــە زیاتــر لــە 200 کەســی تێــدا کــوژرا، هەروەهــا هەمــان 

ــا  ــل »ماریــۆت«ی جاکارت ــەوەی هۆتێ ــوو تەقین ــی هەب ڕۆڵ

لــە ســاڵی دواتــردا، کــە نزیکــەی 40 کەســی تێــدا کــوژرا. بە 

ــەی  ــاوە ســەرکردەی »کۆمەڵ ــەم پی ــی، ئ شــێوەیەکی فەرم

موجاهیدەکانــی ئەندۆنیســیا MMI«یــە و قوتابخانەیەکــی 

تونــدڕەوەکان لــە جــاوە بەڕێــوە دەبــات، بــە ڕێکــەوت ئەم 

زانکۆیــە بوەتــە دایەنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە تیرۆریســتان. 

»ئاژانســی هەواڵگریــی ناوەنــدی« پێــی وایــە کــە هــاوکات 

ســەرکردایەتیی لقــی ئەندۆنیســیای »کۆمەڵــەی ئیســالمی« 

کــە  دەکات  ئــەوە  ســەر  لــە  قســە  بەعاشــیر  دەکات. 

کۆمەڵــەی ئیســالمی بوونــی نییــە، پێدەچێــت ئەمــە ڕاســت 

بێــت، هــەر وەک چــۆن ڕێکخــراوی قاعیدەیــش تەنهــا لــە 

ــەر  ــۆ ه ــام ب ــرت هێ ــوو ئی ــە، بەڵک ــی هەی ــدا بوون خەیاڵ

کۆمەڵەیەکــی تــری تیرۆریســتی ســوننی دەمارگیــر دەکات. 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا بەعاشــیر زۆر بــە ئاشــکرا دڵخــۆش 

بــوو بــە هەڵمەتــە تیرۆریســتییەکانی )ئوســامە بــن الدن( 

و بــە »خەباتــی بــااڵی ئیســالمی ڕاســتەقینە« وەســفی 

دەکات26. کاتێکیــش بەعاشــیر دەکەوێتــە درۆکــردن و بــە 

ــۆ  ــت –ب ــی تەندروس ــە عەقڵێک ــە ل ــاک بێبەش ڕۆژی ڕوون

منوونــە بانگەشــەی ئــەوەی دەکــرد ئــەو تەقەمەنییانــەی لە 

تەقینەوەکانــی بالیــدا بــە کار هاتــوە، تەنهــا بــۆ مەبەســتی 

ڕوودانــی پشــێوی و شــێواندن دروســت کــراون، بــەاڵم 

ئەمریکییــەکان گۆڕیویانــە بــە »بۆمبــی ئەتۆمیــی ورد« 

بــۆ لەکەدارکردنــی جیهادییــەکان-27 هــاوکات خــودی 

ــێوەی  ــە. هاوش ــەرنجڕاکێش نیی ــێکی زۆر س ــی کەس خۆش

ــە  ــە تاراوگ ــاڵی ل ــت س ــەی بیس ــی( نزیک ــید غەنوش )راش

ــەو  ــوو ئ ــی هەتاوەک ــنی غەنوش ــردوە. چەش ــەر ب ــە س ب

ڕژێمــە عەملانییــەی کــە لــە ســەر دەســتی چەوســێرنابوەوە 

نەڕووخــا، نەگەڕایــەوە واڵت، هــەر بە چەشــنی )غەنوشــی(

ش دانــی بەمــەدا نەنــا، بــەاڵم بــە پێچەوانەی غەنوشــییەوە 

بەعاشــیر بــە ئاشــکرا پاڵپشــتیی تیــرۆری دەکــرد، بــاوەڕی 

ــە  ــە ک ــەرفرازتر نیی ــەوە س ــک ل ــچ ژیانێ ــوو »هی ــا ب وەه

مــرۆڤ لــە جیهــاددا شــەهید بێــت«28، ســەرەڕای ئــەوەی 

بــە  کەســانە،  جــۆرە  ئــەم  هەمیشــەیی  پیشــەی  وەک 

ــەوە  ــەڕی ســادەیی و دڵفراوانیی ــی 72 ســاڵ و بەوپ درێژای

ئــەم شــەرەفەی ]شــەرەفی شــەهیدبوون لــە جیهــاددا[ بــۆ 

کەســانی تــر بــە جــێ هێشــتوە. ئەگــەر بەعاشــیر باشــرتین 

مناینــدەی بەعەرەبکردنــی ئیســالمی ئەندۆنیســیا بێــت، 

ــەوەی  ــالدن- هەڵگرتن ــە –وەک بن ــێکی ئەم ــۆکاری بەش ه

ــە یەمــەن. ــی ل ــی باوانیەت جێپێ

ئەندۆنیســیا  حکوومەتــی  ســەرنجە  جێگــەی  ئــەوەی 

ســێیەم،  هــەزارەی  یەکەمــی  دەیــەی  بەدرێژاییــی 

ــیردا  ــەڵ بەعاش ــەی لەگ ــتایەتییەوە مامەڵ ــەڕی دۆس بەوپ

کــردوە. کاتێــک ئەمریــکا بــەو کەســەی ڕاگەیانــد کــە 

ــی  ــوودا؛ )میگاوات ــی داهات ــە کات ــە ســەرۆکی واڵت ل دەبێت

و  دامەزرێنــەر  ســۆکارنۆی  –کچــی   ) ســۆکارنۆبۆتری 

ــت  ــە دەخوازێ ــکاڵ- ک ــالمیزمی ڕادی ــتکاری ئیس بەرهەڵس

]واتــە ئەمریــکا دەخوازێــت[ »بــە شــێوازێکی تایبەتــی 

بەعاشــیری ڕادەســت بکرێــت« بــە پێــی سیاســەتێکی 

ــتە  ــی تیرۆریس ــە داوای ڕفاندن ــۆش، ک ــدارەی ب ــۆی ئی نام

ئەشــکەنجەدانیان  و  ســێ  جیهانــی  گومانلێکراوەکانــی 

دەکات، دەڵێــن گوایــە میگاواتــی گوتویەتــی: »ناتوانــم 

ــەوە  ــی ئ ــەم. خەڵک ــت بک ــۆرە ڕادەس ــەو ج ــێکی ل کەس

ــی  ــی تێوەگالن ــە تۆمەت ــیر ب ــەن«29. بەعاش ــکرا دەک ئاش

ــە  ــوم درا، ل ــی« حک ــۆت« و »بال ــی »ماری ــە تەقینەوەکان ل

تۆمەتــی یەکەمــدا بــێ تــاوان دەرچــوو، بــەاڵم بــە 30 مانگ 

زیندانــی حکــوم درا بــەو تۆمەتــەی لــە نــاو زیندانــدا گاڵتە 

و ســوکایەتی کــردوە بــە تۆمەتەکــەی داداگ: »بوونــی 
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ــی،  ــە هێرشــەکەی بال ــی پێشــوەخت« ســەبارەت ب زانیاری

بــەاڵم تەنانــەت لــە تێهەڵچوونــەوەی بڕیارەکــەدا ئــەم 

تۆمەتەیشــی لــە کــۆڵ کەوتــەوە و بــە بــێ هیــچ ســزایەک 

ئــازاد کــرا. چەنــد دەنگۆیــەک هەبــوون کــە کەســانی 

بەهێــزی ســوپا و سیاســەت دەیپارێــزن؛ بــۆ منوونــە بوونــی 

پێوەندیــی بەعاشــیر بــە )حەمــزە حــاز(ی جێگری پێشــووی 

ســەرۆکەوە، کــە پێدەچێــت گرینگیدانەکانــی بــە ئیســالمی 

ــی  ــە ڕێگــەی فرەژنی ــت ک ــەوە بێ ــەی ئ ــدڕەو هۆکارەک تون

پــێ بدرێــت30. هــەر بۆیــە جێگــەی سەرســوڕمان نییــە کــە 

بەعاشــیر وەهــا هەســت بــکات خاوەنــی حەســانەیەکە و 

دەپارێزرێــت. ئەگــەر شــتێکی بێزارکــەری وەک خــراپ 

مامەڵەکردنــی ئیســالمییەکان بــە شــتێکی تراژیــدی لــە 

ــوە  ــن ب ــن خۆبەزلزانی ــەوا دەشــێت بڵێی ــن، ئ ــەم بدەی قەڵ

ــت دوای  ــاری دابێ ــەر بڕی ــیر. ئەگ ــی بەعاش ــەی کەوتن مای

ئازادکردنــی لــە زینــدان ســنوورێک بــۆ زیانەکانــی دابنێت، 

ــی خــۆی بهینێــت وەک  ــە ژیان ــی ب ــەوا دەتوانێــت کۆتای ئ

ــە داوای  ــز ک ــی بێڕێ ــەت، پیاوێک ــووی دەوڵ ــی پێش پیاوێک

ــراوی دەکات  ــان ژەه ــی گەنج ــە دەکات و عەقڵ ڕق و قین

لــە پرســی ئاشــتیدا، بــەاڵم نەخێــر ئــەم شــێخە بەتەمەنــە، 

ســەرەڕای زیاتــر لەدەســتدانی عەقــڵ و هۆشــی، خواســتی 

خۆکوژیــی هەبــوو، خەریکــی جێبەجێکردنــی بیرۆکەیــەک 

بــوو بــۆ دروســتکردنی ســەربازگەیەک بــۆ مەشــقپێکردنی 

تیرۆریســتەکان لــە »ئاچیــە«. ئەمەیــش لــە ڕووکەشــدا 

بــە  هەرێمەکــە  کاتێــک  حاشــاهەڵنەگرە،  بەڵگەیەکــی 

دەنگدانێکــی بێشــومار دەنگــی بــە شــەریعەتی ئیســالمی 

داوە، ئیســالمی فەندەمێنتاڵیــش ڕیشــەکانی لــە تەونــی 

کۆمەاڵیەتیــدا چەســپیوە. چــی شــوێنێک لەمــە باشــرت 

هەیــە بــۆ بــە ســەربازکردنی جیهادییــەکان و ڕاهێنانیــان؟ 

بــە  ئاچییــەکان گەلێــک شــانازیی  بــەاڵم وەک گوتــم، 

خۆیانــەوە دەکــەن، پێویســتیان بــە ئاژاوەچییەکــی جــاوی 

سه رۆكی مالیزیا                         سه رۆكی ئەندۆنیسیا                 سه رۆكی تایلەند



76

ئایدیا دیپلۆماتیك

نەبــوو کــە بــە ئایدیــا نامۆکانــی ناڕەحەتییەکانــی نێوانیــان 

ــی. ــۆ پەڕگیری ــت ب ــت و بیگۆڕێ بورووژێنێ

ــەی ئەندۆنیســیا  ــەم دواییی ــەوە، بارودۆخــی ئ ســەرەڕای ئ

ــی  ــە هەڵبژاردنەکان ــەوە. ل ــی گۆڕانکاریی ــاو ڕەوت ــە ن چوەت

 10 مــاوەی  لــە  و  جــار  یەکــەم  بــۆ  2009دا،  ســاڵی 

ــش  ــۆکاری ئەمەی ــوون، ه ــێ ب ــە پاشەکش ــار ب ــاڵدا ناچ س

ــان  ــان ناخی ــە ئەندامانی ــک ل ــەوەی زۆرێ ــەوە بۆئ دەگەڕێت

پــڕ بــوە لــە توندوتیــژی و کوشــتوبڕی بــەردەوام، لــە 

داخوازیــی توندوتیــژی و کوشــن، لوتبــەرزی و تیــرۆر، 

ــە ئیســالمییەکە  ــەردەوام31. 10 پارت شۆڕشــی ئیســالمیی ب

کــە  خۆیانــەوە  جەماوەریــی  پاڵپشــتیی  لوتکــەی  لــە 

%38 بــوو، پاڵپشــتییەکانیان دابــەزی بــۆ کەمــرت 30%. 

تەماشــا  ســەیر  ژمارەیــە  ئــەو  ئێســتایش  هەتاوەکــوو 

دەکرێــت، بــەاڵم دەشــێت بەڵگــەی ئــەوە بێــت کــە کاتێک 

داوا لــە ئیســالمییەکان دەکرێــت بەشــداری لــە حکوومەتدا 

بکــەن، چەشــنی هەمــوو سیاســییەکانی تــر دەبێــت بچنــە 

ژێــر بــاری ئــەو یاســا و ڕێســایانەی سیاســییەکانی تــر 

ــە  ــن ل ــتان دەب ــش دەستەوەس ــەوە، کاتێکی ــە ژێریی دەچن

پێشکەشــکردنی وەاڵمێکــی خــوازراودا، داوا لــە دەنگدەران 

ئەمەیــش  بێگومــان  بــدەن.  پیشــان  خۆیــان  دەکــەن 

هــۆکاری دوودڵیــی ئیســالمییەکانی میــر و تونســە و 

هۆکارێکیشــە بــۆ هێشــتنەوەی هەوڵەکانیــان لــە دەرەوەی 

دەســەاڵتی سیاســیی ڕاســتەقینەوە. لــەم دەمــەدا گروپێکی 

سیاســیی دەمارگیــر کــە خــۆی لــە »پارتــی دادپەرەوەریــی 

گەشــاوە«دا دەبینێتــەوە، بوەتــە فراکســیۆنێکی بچــووک و 

ڕێــژەی پشــتیوانانی گەییشــتوەتە نزیکــەی 8%.

لــە نێوەنــدی ئــەم کەشــوهەوا تەنــراو بــە ســڵەمینەوەیەدا، 

ــە  ــی و ناوخۆییی ــە بیان ــی ڕۆژنام ــە هەواڵییەکان ــە ڕاپۆرت ک

–کــە  کــردەوە  دووپاتیــان  زیاتــر  بەربــاڵوەکان  هــەرە 

دەکــرا، گــەر بڕێکــی پێویســتی هەبوایــە، ئەوەیــش ببێتــە 

ئــەو حەقیقەتــەی هەوڵــی وەســفکردنی  هەڵبەســتنی 

دەدەن- دوا جــار دامــەزراوەی سیاســیی واڵت درکــی بــەوە 

کــرد کــە دەتوانێــت باعشــیر بکوژێــت، بــەاڵم حکوومــەت 

ئامۆژگارێکــی چەوســاوە  ســیامی  پیشــاندانی  هەڵــەی 

ــەوە-  ــۆی بیروبۆچوونــە ئایینییەکانیی ــە ه ــاوە ب – چەوس

دووبــارە ناکاتــەوە، یاخــود هەڵــەی ســەرکوتکردنی دەنگــی 

ــەم جــارە ویســتیان  ــەت. ئ ــی خیان ــە تۆمەت ئۆپۆزســیۆن ب

بــە شــێوەیەکی توندوتــۆڵ و بــێ کەلێــن یاســاکان جێبەجێ 

بکــەن و بــە ڕاشــکاویی تۆمەتبــاری بکــەن بــە پێشــێلکردنی 

مەترســیدارترین  تاوانــکاری،  یاســای  و  تیــرۆر  یاســای 

ــەک  ــەوەی کۆم ــە کۆکردن ــەوە ل ــۆی دەبینێت ــش خ تۆمەتی

ــەم  ــەربازی32. ئ ــە س ــی نیمچ ــی ڕاهێنان ــۆ ئۆردووگایەک ب

جارەیــان تۆمەتەکــەی بــە ســەردا ســاخ بــوەوە و لــە مانگی 

جونــی 2011دا بەعاشــیر بــە 15 ســاڵ زیندانــی حکــوم درا.

ــەم پێشــهاتە  ــەی ئ ــە ناوازان ــەو ڕووداوە الوەکیی یەکێــک ل

تەوقەکردنکــە«  »کەیســی  شــڵەقاند  مەترســییانەی  پــڕ 

بــوو، کــە بــۆ ماوەیەکــی کــورت کۆمەڵێــک تۆمەتــی 

جیهانیــی ڕووبــەڕووی جەنابــی وەزیــری تەکنەلۆژیــا و 

زانیــاری و پێوەندییەکانــی ئەندۆنیســیا کــردەوە. »تیڤانــۆل 

دادپەروەریــی  »پارتــی  ســەرکردەی  کــە  ســیمرینگ« 

مه هاتیر محه مه د سه رۆك وه زیرانی مالیزیا 
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ئــەوە  پۆســتەی  ئــەم  بەدەســتەوەگرتنی  گەشــاوە«یە، 

پاڵپشــتییە  ئــەو  دەڕوانینــە  –کاتێــک  دەکاتــەوە  ڕوون 

لــە  ئیســالمییەکان  کــە  هەیەتــی-  پارتەکــەی  الوازەی 

ئەندۆنیســیا هەرگیــز بــێ مەترســیی نەبــوون. تیڤانــۆل 

هــەر بەتەنهــا ناتوانێــت بــە ســیفەتێکی فەرمــی پیرۆزبایــی 

لــە خــۆی بــکات ســەبارەت بــە دەستپێشــخەرییەکەی بــۆ 

پاککردنــەوەی ئینتەرنێــت لــە »بابەتــە خراپــەکان«، بەڵکوو 

بــۆ خۆهەڵقورتاندنــی لــە ژمارەیــەک بابەتــی دەرەوەی 

داوکارییەکانــی  وەک  خــۆی،  پســپۆڕییەکەی  بازنــەی 

بۆجێبەجێکردنــی شــەریعەتی ئیســالم و جیاکردنــەوەی 

ــە شــوێنە گشــتییەکان.  ــی ل ــی بیان ــان و پیاوان ــەواوی ژن ت

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ســوورە لــە ســەر ئــەوەی کــە وەهابیــی 

نییــە33، ئــەم دانپێدانانــە گشــتییەی هیوایەکــی دروســت 

کــردوە کــە کاریگەریــی ئامــۆژگارە ســعوودییەکان لــە نــاو 

ئەندۆنیســیدا ڕوو لــە لێژییــە. لــە دیمەنێکــدا ئۆبامــا –لــە 

ــە  ــە خــۆی ل ــیدا ک ــی ســاڵی 2011ـ ــە ئەرکەکان ــک ل یەکێ

ــە  ــەوە- و ژن ــالمیدا دەبینیی ــی ئیس ــنگەرکردنی جیهان ڕۆش

ڕووگەشــەکەی )میشــێل( دەردەکــەون. پێویســت بــوو 

لــە ســەر جەنابــی وەزیــر نــەک بــە دەســتێک بەڵکــوو بــە 

هــەر دوو دەســت، پەنجەکانــی خامنــی یەکــەم بگوشــێت. 

پــر بــە دەم پێدەکەنیــت؟ بەڵــێ ئــەوە تیڤانــۆل ســیمرینگە 

کــە بیروباوەڕێکــی فەندەمێنتااڵنــەی هەیــە. کاتێکیــش 

ــە ســەرەتادا  ــرا، ل ــێ ک ــە پرســیاری ل ــەم بابەت ــارەی ئ دەرب

ــت  ــوە دەس ــار« ب ــە »ناچ ــرد ک ــەوەی دەک ــەی ئ بانگەش

بــدات، کــە هەمــوو الیــەک دەزانــن  لــە خامنێکــەوە 

بــەاڵم وەزیــر هیــچ  نــە خوشــکیەتی،  و  ژنیەتــی  نــە 

حســابێکی بــۆ تەکنەلۆژیــای پێوەندییــەکان و زانیارییــەکان 

نەکردبــوو، کاتێکیــش بــە خێرایــی ڤیدیــۆی تەوقەکردنەکــە 

ــە شــێوەیەکی  ــوو ب ــوەوە، ناچــار ب ــاڵو ب ــدا ب ــە ئینتەرنێت ل

ــکات. ــەکانی ب ــە قس ــێ ل ــەرمەزارانە پاشەکش ش

دووکیــان  »هــەر  ئیســالمییەکان:  ڕاســتی الی  و  هەڵــە 

)بۆدیــامن  عەملانــی  پەرلەمانتــاری  وەک  کێشــەن«، 

ــم  ــت: »هیچ ــەوە دەڵێ ــە داخ و حەرسەتێک ــۆگامتکۆ( ب س

لــێ مەپرســن چــی باشــە و چــی خراپــە«34. تەنهــا یــەک 

ڕوانیــن بــۆ پێشــەنگەکەی تیڤانــۆل –واتــە ســعوودیە- 

بەســە هەتاوەکــوو بــە باشــرتین شــێوە وێنەیەکــی خێرامان 

ــی  ــوەی چاوەڕێ ــەو داهات ــەبارەت ب ــت س ــت بکەوێ دەس

ئەندۆنیســیا دەکات. لــە ســعوودیە تــرس و تۆقینێکــی 

ئاشــکرا بــاڵ بــە ســەر پیاوانــی ئایینیــدا دەکێشــێت، ترســی 

بچوکرتیــن هێــامی کەســانێک کــە خواســتی شــتێکیان 

هەبێــت بــە نــاوی »فەرامۆشــکردنی حیجــاب« و ڕیســکی 

ژنــان بــە پێشــێلکردنی یاســا و بــە تەنهــا چوونــەدەرەوەی 

لــە  سێکســیی  کاری  مەحرەمێــک،  هیــچ  بــێ  بــە 

ــە  ــایی ل ــزای یاس ــەرگیری س ــوەی هاوس دەرەوەی چوارچێ

ســەرە، بــە شــێوەیەکی تیۆرییــش ســزاکە ســەربڕین و 

ــت )%70(ی  ــە کاتێکــدا دەگوترێ ــە ل ــە. ئەم بەردبارانکردن

هاوســەرگیرییەکانی دەوڵــەت لــە جــۆری »هاوســەرگیریی 

کاتژمێرێــک  مــاوەی چەنــد  کــە دەشــێت  کاتی«ـــین، 

بــەردەوام بێــت، زۆرینــەی جــار ئەمــە ڕووپــۆش و بەرگێکە 

بــۆ لەشفرۆشــی. لەشفرۆشــییە ئاشــکراکەیش –لەگــەڵ 

قەدەغەکردنــی بــە شــێوەیەکی فەرمــی و بەســزاگەیاندنی 

ئەنجامدەرانــی بــە توندتریــن ســزا- لــە نــاو ســەرجەم چین 

و توێژەکانــی کۆمەڵگــەی ســعوودییدا بــاڵو بوەتــەوە، 

ڕێکخــراو  شــێوەیەکی  بــە  ئایینــی  پۆلیســی  تەنانــەت 

ــەر  ــە ه ــەکان ل ــە لەشفرۆش ــەر ماڵ ــە س ــی بردوەت هێرش

ــە  ــوو ئەوان ــرۆز. هەم ــەی پی ــە و مەدین ــاری مەکک دوو ش

دەکرێــت چاوپۆشــییان لــێ بکرێــت و لێــی ببوررێــت، 

ئەگــەر ئەنجامەکــە بریتــی بێــت لــەوەی کەســەکان کار و 

ــێ  ــە ب ــان جێبەجــێ بکــەن ب ــی خۆی کــردەوە تایبەتییەکان

هیــچ تەنگپێهەڵچنینێــک، بــەو مەرجــەی شــانازیی بــە 

ــەو  ــە ئ ــەدات. ئەم ــۆ ن ــاڕی ب ــەکات و ج ــەوە ن تاوانەکەی

ــدا  ــتەکانی پێ ــەوە ش ــە ڕووی مێژوویی ــە ل ــتەیەیە ک ئاڕاس

ڕۆیشــتوە، بــەاڵم نــەک لــە دوای ئێســتاوە. »جاکارتــا« 

ــێیەم وەک  ــەزارەی س ــەرەتای ه ــاوەی س ــی م ــە درێژایی ب

پایتەختــی چێــژ و ڕابواردنــی باشــووری خۆرهەاڵتــی ئاســیا 

ــارەی  ــەم ش ــراوی ئ ــوو. ئۆبامــا بــە دیاریک بەناوبانــگ ب
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هەڵبــژارد هەتاوەکــوو دواییــن گوتــاری جیهانیی ئیســالمیی 

ــەوەی  ــاو گێڕان ــە پێن ــش ل ــکات، ئەمەی ــکەش ب ــدا پێش تێ

یادەوەرییــە دڵنشــینەکانی نەریتیــی لێبوردەیــی لــەم واڵتە، 

کــە پایتەختەکــەی لــە منداڵیــدا ئۆبامــای لــە خــۆ گرتبــوو، 

بــەاڵم دیمەنــی ژنــان و پیــاوان، کــە بــە شــێوەیەکی بێامنــا 

ــە  ــان کردوەت ــتەکی و خێلەکیی ــی دەش ــینی جلوبەرگ پۆش

ــی  ــی سیاس ــالمییەکان وەک هێزێک ــا ئیس ــاو، ج ــتێکی ب ش

پاشەکشــە بکــەن یــان نــا، لــە زۆر جێگــە و وەک هێزێکــی 

کۆمەاڵیەتیــی ســەرکەوتنیان بــۆ نــوورساوە. چارەنــووس 

ئاســایی  لــە ســەر موســوڵامنێکی  ئەمــە  و داهاتــووی 

بریتییــە لــە ڕەوتــی ڕووداوەکان، بــە جۆرێــک هەمــان 

ــەو درۆ  ــەوە. ئ ــای هەڵدەگرێت ــەقامەکانی ڕی ــی ش ئاڵۆزی

ــە  ــتی ب ــایی پێویس ــوڵامنانی ئاس ــە موس ــتییانەی ک و ناڕاس

ــردوە،  ــوون ک ــە زیادب ــان ل ــکرایی ڕووی ــە ئاش ــە ب گوتنیان

پاشــان بوونــی پێویســتییەکی بــەردەوام بــۆ ئازاردانــی 

لــە ســەر  لەمــڕۆدا  کــە  هەڕەمەکیــی ســەرپێچیکاران، 

شــتێک ســزا دەدرێــن، کــە ڕەنگــە ســبەینێ ببێتــە جێگــەی 

قەبووڵکردنێکــی بەرفــراوان.

لــە  بتوانیــن  هەتاوەکــوو  دەوێــت،  »ئازادیــامن 

کۆمەڵگەیەکــی مەدەنــی و فرەییــدا بــە ئاســانی پارتــە 

ــەی  ــی کۆمەڵ ــن«. ئەندامێک ــت بکەی ــییەکان دروس سیاس

ئیخــوان موســلیمینی میــر و یەکێــک لــەو کەســانەی بــە 

ــەم شــێوەیەی  ــە مارســی 2011دا ب ــارساوە، ل ــی ن میانڕەوی

ســەرەوە بــۆ ڕادیــۆی )بــی بــی ســی(ی بەریتانــی قســەی 

ــەم قســانەی،  ــە کــە دوای ئ کــرد. ئــەوەی جێگــەی تێبینیی

ــا  ــە مالیزی ــەی واڵتێکــی موســوڵامن ئامــاژەی ب وەک منوون

کــرد کــە میــر دەیەوێــت بــە ئاڕاســتەکەیدا بــڕوات، 

ــی  ــەوەی هەل ــش ئ ــت پێ ــرد: »ناکرێ ــاد ک ــی زی ئەوەیش

تەواوەتیــامن بدەنــێ حکومــامن بــە ســەردا بــدەن، ئێمــەی 

ــەی  ــەو وانەی ــە«35. ئ ــە هەل ئیســالمییەکان پێویســتامن ب

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە مالیزیــاوە فێــری دەبێــت، 

دەقیقەیــەک  تەنهــا  ئەگــەر  ئیســالمییەیش  ئــەم  کــە 

ــتییەکە  ــی ڕاس ــۆ بینین ــکات ب ــان ب ــۆ تەرخ ــۆی ب ــی خ کات

ــارە:  ــاک دی ــگات، وەک ڕۆژی ڕوون ــێ ب ــی ت ــت لێ دەتوانێ

ناتوانیــت ئیســالمییەکان بهێنیتــە تەنیشــت خوەتــەوە، 

ســەربازان  دەردەکەوێــت  دەمــەی  ئــەو  هەتاوەکــوو 

لــە  بســتێک  لەدڵدایــە.  دیموکراســییان  خۆشەویســتیی 

ڕووبــەری گۆڕەپانەکەیــان بدەیتــێ، دەســت بــە ســەر 

تــەواوی گۆڕەپانەکــەدا دەگــرن، پاشــان ڕێســاکانی یارییەکە 

کــە  بکەنــەوە  دووپــات  ئــەوە  هەتاوەکــوو  دەگــۆڕن؛ 

ــە هەمــوو ئەوانەیــش گرینگــرت  ــن. ل ــراوە دەب هەمیشــە ب

ئەوەیــە کــە لــە یاریــی هەڵــدان بــۆ گۆڵــە دوورەکان 

لــەو دەمــەی  لــە ئیســالمییەکان ببەیتــەوە.  ناتوانیــت 

ــە  ــەن، ب ــی دەک ــی تەواوەت ــارەی ئارامگرتنێک ــە دەرب قس

ــتەقینەی  ــەی ڕاس ــدان. پێناس ــە کاری خۆیان ــی ل بەردەوام

میانڕەویــی بریتییــە لــە زانینــی کاتــی گونجــاوی ڕاوەســتان، 

ئــەوەی بــە گشــتی ئیســالمییەکان تێیــدا هاوبەشــن بریتییە 

ــە  ــەی دوەمــی و سازشــنەکردنیان ل ــۆ پل ــان ب ــە ملنەدانی ل

ــان  ــە ئیســالم –ی ــن ل ــرت ڕەخنەگرت ــەم. ئی ــەی یەک ســەر پل

النــی کــەم ئــەوەی ئــەوان بــە ئیســالم دەیناســێنن- هاوتایە 

بــە بانگەشــەکردن بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی یاســای جیاکاریی 

)کــە لەگەڵیــدا ڕێگــە بــە ئەنجامدانــی کاری سێکســی 

ــی  ــی پیران ــەواوی ئەنجوومەن ــتنێکی ت ــە دانیش دەدات( ل

دەمــەی  ئــەو  ئیســالمییەکان، هەتاوەکــوو  ئەمریــکادا. 

دڵنیــا دەبــن کــە بــە پێــی تێگەییشــتنی ئیســالمییەکان 

دەکرێــت،  ناکۆکییەکانیــان  گشــت  لــە  گوزارشــت 

ســوکانی شــۆفێری وەرناگــرن. ئــەم جــۆرە پاڵپشــتییەی 

بزووتنــەوە عەملانییــەکان لــە ڕابــردوودا بــە دەســتیان 

هێنــاوە – النــی کــەم وەک ئــەوەی ڕاگەیەنــراوە- دەبێتــە 

ــزی  ــی مالی ــە ئۆگۆســتی 2011دا خامنــە چاالکوان ــم. ل هەڵ

ــە فیلمــە  )نورحەیاتــی قەبــراوی( –دەرهێنــەری یەکێــک ل

تونــدەکان،  نوێیــە  یاســا  دەربــارەی  دیکۆمێنتارییــەکان 

ــدا ســەپێرناون- ڕای  ــی واڵت ــی ژنان ــە ســەر جلوبەرگ ــە ب ک

ــان  ــی ڕەتی ــەی دواندوون ــەو ژنان ــک ل ــە هەندێ ــد ک گەیان

کردوەتــەوە لــە فیلمەکــەدا ڕووخســاریان دەرکەوێــت. 

ــوە، بەڵکــوو  ــەکان نەب ــەر هــۆکارە ئایینیی ئەمەیشــیان لەب
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هەبــوە.  تۆڵەســەندنەوەیان  ترســی  ئــەوەی  لەبــەر 

ــا  ــە مالیزی ــد ک ــی ڕاگەیان ــی ئەوەیش ــا نورحەیات هەروەه

واڵتێکــە لــە نــاو تــرس لــە ئیســالمییە ڕادیکاڵەکانــدا دەژی. 

»ئەگــەر نەبیتــە شــوێنکەوتەی ڕەوتــی بااڵدەســت، بــە بــێ 

دادگایــی لــە ســێدارە دەدرێیــت«. ئەمــە گوتــەی قەبــراوی 

بــوو، ئەوەیشــی نەشــاردەوە کــە ئــەو کەســانەی هەڵگــری 

»ناتوانــن  پێشــکەوتووترن  یاخــود  جێگــرەوە  ئایدیــای 

ئاشــکرای بکــەن«36.

پەراوێز:
دوورگه کانــی  دێرینــی  ئیتنیــی  کۆمه ڵه یه کــی   ،)Melayu(   

ئــه م  نه وه کانــی  ئێســتادا  لــه   ئاســیان،  خۆرهه اڵتــی  باشــووری 

ڕه گــه زه  مرۆییــه  لــه  هــه ر یــه ک لــه  واڵتانــی )مالیزیــا و ئه ندۆنیســیا 

و تایله نــد و هتــد( ده ژیــن.

  

لــه   تــره  کــه   ئــه و واڵتانــه ی  لــه  مه الیۆییه کانــی     مه به ســت 

په راوێــزی پێشــووتردا بــاس کــران، جگــه  لــه  مالیزیــا.

   )Ochlocracy( حکومــی که ســانی هه رچــی و په رچــی و بــێ 

نــه زم.

   شاعیری ئینگلیزی جیۆڤانی شوسه ر )1400-1343(.

ــه   ــه  کوردستانیشــه وه - ک ــی ئیســالمی –ب ــه  واڵتان ــک ل    وه ک زۆرێ

ــه ر  ــه  ه ــا ب ــوڵامنن، ج ــی موس ــت میلله تگه لێک ــه وه  ناکرێ ــی ل نکۆڵ

ــان  ــی ئایینداریی ــه  نه ریت ــک ل ــه  موســوڵامن، جۆرێ ــه ک بووبن رێگه ی

خۆیانــدا  تایبه تییه کــه ی  هه لومه رجــه   له گــه ڵ  کــه   هه یــه  

گونجــاوه ، واتــه  موســوڵامنێتییه کی لۆکاڵییــه . بــه اڵم لــه  گشــت ئــه م 

واڵتانــه دا و پــاش ئــه وه ی رێکخــراو و پارتــی ئیســالمی ده رده کــه ون، 

ــه   ــه  کۆمه ڵ ــه ن و ب ــه  شــڵۆق ده ک ــه م بناغــه  کۆمه اڵیه تی-ئاینداریی ئ

ده که نــه وه ،  پــڕی  لۆکاڵییه کــه   ژینگــه   بــه   نامــۆ  بیروباوه ڕێکــی 

ــه   ــه  لۆکاڵییان ــه  ئاینداریی ــه  نه ریت ــی ئ ــه  ره جمکردن ــدی ده که ون ئی

ــی  ــه  زه رووری ــه  ب ــراوه کان، ک ــه  هاورده ک ــاندانی ئه ڵته رناتیڤ و پیش

ئه ڵته رناتیڤــی  لۆکاڵییــه کان،  نه ریتــه   له گــه ڵ  به رکه وتنیــان  لــه  

تونــدڕه و ده رده کــه ون. مــرۆڤ ده توانێــت بــه راوردی 20 بــۆ 30 

ــه  واڵته کــه ی له گــه ڵ ئێســتادا بــکات  ســاڵی ڕابــردووی ئاینداریــی ل

ــاری،  ــڕه و و ش ــالمیی میان ــی ئیس ــی پارت ــش ده رکه وتن ــی پی )قۆناغ

بــه وه   له گــه ڵ قۆناغــی دوای ده رکه وتنــی(، ئــه و کات هه ســت 

ــه   ــوه ، ل ــی ب ــی ئاینداری ــه  رۆژان نه ریتێک ــک ل ــه وه ی رۆژێ ده کات ئ

ئێســتادا ئــه م پــارت و رێکخراوانــه  ده یکه نــه  بیدعــه  و حه رامکــراو.

2002(ی  ئۆکتۆبــه ری  )12ی  ته قینه وه کانــی  لــه   مه به ســت      

ناوچــه ی »بالــی«ی ئه ندۆنیســیایه ، کــه  ناوچه یه کــی گه شــتیاریی 

بیانــی  گه شــتیاری  قوربانییه کانیــش  زۆربــه ی  و  واڵته یــه   ئــه و 

ــه  250  ــر ل ــوژراو و زیات ــه  نزیکــه ی 200 ک ــوون ل ــه  بریتیب ــوون، ک ب

ــت  ــه  داده نرێ ــه و واڵت ــاری ســه ر ئ ــن په الم ــه  خوێناویرتی ــدار، ب برین

ــژوودا. ــه  مێ ل

   )ئه حمــه د ســۆکارنۆ 1901-1970(، ســاڵی )1945( بــوە یه کــه م 

ئه ندۆنیســیا. ســه رۆکی 

   )ســۆهارتۆ 1921-2008( دوەم ســه رۆکی ئه ندۆنیســیا بــوو، ســاڵی 

)1967( بــوە ســه رۆکی واڵت.

خۆیــان  مه زهه بێکــی  و  کولتوورییــن  و  ئایینــی  کۆمه ڵێکــی     

ــزم وه ک مه زهه بێکــی نوێــی  ــزم(، مۆرمۆنی ــاوی )مرمۆنی ــه  ن ــه  ب هه ی

ــه وه   ــه ره تاکانی ده گه ڕێت ــت و س ــار ده کرێ ــیحی هه ژم ــی مه س ئایین

بــۆ نیــوه ی یه که مــی ســه ده ی نــۆزده ، ئــه وکات که ســایه تییه ک 

ئــه م  ڕابه رایه تیــی  بانگه شــه ی  ســمیس(  )جۆزیــف  نــاوی  بــه  

لــه   جیــاواز  باوه ڕێکــی  وه ک  له مڕۆیشــدا  و  کــرد  مه زهه بــه ی 

پڕۆتســتانتیزم کار ده کــه ن.

   میگاواتــی ســۆکارنۆبۆتری )-1947 (، کچــی گــه وره ی )ســۆکارنۆ(ی 

یه کــه م ســه رۆکی ئه ندۆنیســیایه ، میگاواتــی ســاڵی )2001( وه ک 

یه کــه م ژن بــوە ســه رۆک کۆمــاری ئه ندۆنیســیا و مــاوه ی ســێ ســاڵ 

لــه و پۆســته دا مایــه وه .

سەرچاوە: 
والجماعــات  السياســي  االســالم  ونشــاة  تطــور 

االرهابيــة 
ماليزيا، تايلند، اندونيسيا 

دامەزراوەی )الهنداوی للفكر والنشر(



عەبدوللەتیف حیجازى
لە عەرەبییەوە: ئایدیا دیپلۆماتیک

پاڵنەرەکانى پێکهێنانى هاوپەیمانێتیى
تورکیا ــ ڕووسیا ــ ئێران

دروستکردنى قەیران لە ناوچەکە بۆ تەنگەتاوكردنی ئەمەریکا
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یان  هاوپەیمانێتییەک،  پێکهێنانى  ئەگەرى  سەر  لە  ئارادان  لە  زۆر  باسوخواسى  دوایییانە  بەم 
بەرەیەکى یەکگرتوو لە نێوان ڕووسیا و تورکیا و ئێران دوابەدواى سەپاندنى سزاکانى ئەمەریکا 
بە سەر ئێراندا. هەر سێکیان هەوڵى دروستکردنى هاوپەیمانێتییەک دەدەن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى 
ئەو سزایانە. هەر لە ساڵى 2017ەوە هەماهەنگیى یەکتر دەکەن لە سووریا بە ڕێگەى )دیالۆگى 
ئەستانە(. ئەمە جگە لە تەبەناکردنى سیاسەتى ئیقلیمى دژ بەو سیاسەتانەى ئەمەریکا دەیانگرێتە 
بەر لە ناوچەکە، ئەمەیش لە دۆخى کوردەکاندا زۆر بەڕوونى دیارە. هەر چەند چەندین فاکتەر 
هەن کە وا دەکات بەرەو پێکهێنانى ئەو جۆرە هاوپەیمانێتییە بچن لە نێوان هەر سێ واڵت، بەاڵم 
لە هەمان کاتیشدا لەمپەر هەن لە بەردەم سەرکەوتنى، بەتایبەتى لە ژێر ڕۆشناییى ئەو کێشانەى 
بەم دوایییەى لە نێوان ڕووسیا و ئێران لە الیەک و تورکیایش لە الیەکى ترەوە سەبارەت بە 
چۆنیەتیى مامەڵەکردن لەگەڵ دۆسیەى شارى ئیدلیب، کە دواین حەشارگەى گروپە چەکدارەکانى 

ئۆپۆزسیۆنە لە سووریا.

پاڵنەرەکانى لە یەک نزیکبوونەوە:
دەتوانیــن بڵێیــن ژمارەیــەک فاکتــەر هــەن کــە پاڵنــەرن بــۆ 

هاوپەیامنێتیــى ئــەو ســێ واڵتــە، ئەوانیــش بریتیــن لــە:

1.ڕووبەڕووبونەوەى سزاکانى ئەمەریکا:
ســزاى  ئــاىب 2018وە  مانگــى  لــە  ئەمەریــکا  ئیــدارەى 

ــران.  ــا و ئێ ــە ڕووســیا و تورکی ــەک ل خســتە ســەر هــەر ی

لــە 8ى ئــاب ســزاى ســەپاند بــە ســەر مۆســکۆ بــە پاســاوى 

ــە ژەهراویکــردىن بەکرێگیراوێکــى پێشــووترى  ــوەگالىن ل تێ

ــا. ــە بەریتانی ــک ل ــازى مێش ــە غ ــەى ب ــیا و کچەک ڕووس

ــدا  ــى ئاب ــە یەک ــنتۆن ل ــش، واش ــتى تورکیای ــەر ئاس ــە س ل

پــارەى وەزیــرى ناوخــۆ و وەزیــرى عــەدىل تورکیــا لــە 

ئەمەریــکا هەڵپەســارد و ڕێگــەى نــەدان بێنــە نــاوى خاکــى 

ویالیەتــە یەکگرتــوەکان. لــە الیەکــى تــرەوە باجــى زیاتــرى 

خســتە ســەر هەنــاردەى ئەلەمنیــۆم و پــۆال لــە تورکیــا، کــە 

لــە %20 بــوو بــە %50. بــە هــۆى ئــازاد نەکــردىن قەشــەى 

ــە 2016وە  ــەر ل ــە ه ــۆن(، ک ــدرۆ برانس ــى )ئەن ئەمەریک

ــرۆر.  ــەىت ســیخوڕیکردن و تی ــە تۆم ــراوە ب ــەر ک دەستبەس

ــڕى  ــى دەرب ــپ ڕەزامەندی ــەرۆک ترەم ــدا س ــە 14 ئابیش ل

لــە ســەر پــڕۆژەى یاســاى بودجــەى خەرجیــى بەرگــرى بــۆ 

ســاڵى 2019، کــە تێیــدا پێدانــی فڕۆكــەی شــەڕکەرى )ئێــف 

35(ى بــە تورکیــا دوا خســت، دواى ئــەوەى تورکیــا نیــەىت 

کڕینــى سیســتەمى مووشــەکى بەرگریــى ڕووســی )ئێــس ــ 

ــد.  400(ى ڕاگەیان

سەبارەت بە ئێرانیش: 
لــە 7ى  ئابووریيــەکاىن ئەمەریــکا  یەکــەم گــەڕى ســزا 

ــرد، ســەرەتایش بانکــى  ــێ ک ــاڵدا دەســتى پ ــەم س ــی ئ ئاب

ئێــراىن و ژمارەیــەک لــە پیشەســازییە ســەرەکيیەکان بوونــە 

ــە  ــە پاشەکشــەکردن ل ــج دواى بڕیارەکــەى ترەمــپ ب ئامان

ــە  ــارە ســەپاندنەوەى ســزا ب ــى ئەتۆمــى و دووب ڕێککەوتن

ــزاکان  ــى س ــەڕى دوەم ــە گ ــش وای ــەر ئێرانــدا. بڕیاری س

بچێتــە بــوارى جێبەجێکردنــەوە لــە مانگــى ترشینــى دوەم 

ــراىن. ــەوىت ئێ ــەرىت ن ــى ک و بەئامانجگرتن

ــەوەى  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــرت ب ــان گ ــێ واڵت یەکی ــەر س ه

پاشەکشــەکەى  ڕاشــکاوانە  تورکیــا  ئەمەریــکا.  ســزاکاىن 

ــران ڕەت  ــەڵ ئێ ــى لەگ ــى ئەتۆم ــە ڕێکەوتن ــکاى ل ئەمەری

ــە 8ى  ــار( ل ــح دۆمن ــا )فات ــرى وزەى تورکی ــردەوە. وەزی ک

ئابــدا ڕای گەیانــد، کــە تورکیــا بــەردەوام دەبێــت لــە 

مامەڵــە بازرگانییــەکاىن لەگــەڵ ئێــران و کڕینــى غــازى 
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رسوشــتى لێــى. ســەبارەت بــە ســزاکاىن ئەمەریــکا بەرانبــەر 

ــا )چــاوش  ــرى دەرەوەى تورکی ــران، وەزی ــە ڕووســیا و ئێ ب

ئۆغلــۆ( گــوىت: تورکیــا ناچــار نییــە پابەنــد بێــت بــە 

ــەر زارى  ــە س ــش ل ــا ئێرانی ــکا. هەروەه ــزاکاىن ئەمەری س

ــە 12  ــان )بەهــرام قاســمى( ل ــژى وەزارەىت دەرەوەی وتەبێ

ئابــی ئــەم ســاڵدا پشــتیوانیى خۆیــان بــۆ تورکیــا دەربــڕى 

ــە  ــاران ئامادەی ــە و ت ــا نیی ــە تەنی ــا ب ــد: تورکی و ڕای گەیان

هەمــوو جــۆرە پشــتیوانییەک لــە تورکیــا و گەلەکــەى بکات 

ــە  ــکا. ل ــزاکاىن ئەمەری ــەر س ــەوە بەرانب ــە ڕووبەڕووبوون ل

ســەر هەمان ئاســت، وەزیــرى دەرەوەى ڕووســیا )ســێرجى 

ــە 14ى  ــۆ ئەنقــەرە ل ــەى ســەردانێکى ب ــە میان الڤــرۆڤ( ل

ئابــدا، واشــنتۆىن تۆمەتبــار کــرد بــە )ئامانجگرتنــى ڕووســیا 

 ئەو پرسانەى وا دەکات تورکیا و ئێران هاریکار و هەماهەنگي یەکترى بکەن
  

  
  

هەردوو واڵت بەراهبەر بە قەیراًي واڵتاًي کەًداو هەڵوێستێکي هاوشێوەى یەکتریاى  قەیراًي کەًداو 1
 هەیە کە بریتیە لە هێوربوًەوە و چارەسەرى دبلۆهاسي

قەیراًەکەى ئەًقەرە و  2
 واشٌتۆى

 پاش رادەست ًەکردًي عەبدوڵاڵ گولي و پشتیواًي کردًي پارتي دیووکراتي لە سوریا

قەیراًە ًوێیەکەى ئێراى  3
 و واشٌتۆى

 پاش تاقیکردًەوە هوشەکیەکەى ئێراى و دووبارە سەپاًدًەوەى سسا بەسەر تاراى

ڕووبەڕووبوًەوە   4
سەربازیەکاى لە سوریا 
لەًێواى حکوهەت و 

 ئۆپۆزسیۆى

رێکەوتٌي الیەًەکاى لەسەر چارەسەرى سیاسي بەرێگەى داًوستاًدى، ئەهەش دەبێتە 
 هۆى دابەزیٌي ئاستي هەڵوێستە دژەکاى و بەرژەوەًدیەکاًي ًێواًیاى

 پێویست دەکات هەهاهەًگ و هاریکارى یەک بي، بەهۆى رەهەًدە ئابورى و ئەهٌیەکاى کێشەکاًي سەر سٌوور 5

ئاراستەکاًي ئەم دواییەى  6
 تورکیا بەرەو ڕۆژهەاڵت

تورکیا هەوڵدەدات پەیوەًدیەکاًي لەگەڵ روسیا، چیي، هیٌدستاى، ئێراى باشتر بکات 
 وەک هەوڵێک بۆ راگرتٌي پارسەًگ و ًەرهي ًواًدى

هەهیشە کوردەکاًي سەرچاوەى ًیگەراًي ئێراى و تورکیا، بۆیە دروستبوًي هەر  پرسي کورد لە هەرێن 7
 کیاًێکي سیاسي بۆ کوردەکاى لە سوریا ڕەت دەکاتەوە

یەک ئاهاًج و یەک  8
 بەرژەوەًدى

هەریەک لە تورکیا و ئێراى و رووسیا دەیاًەوێت هەًگاوێک لەپێشەوەى هەر جوڵەیەکي 
 ئەهەریکي بي لە ئەدلەب.
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ــزاکان(.  ــەپاندىن س ــەى س ــە ڕێگ ــران ب ــا و ئێ و تورکی

هــەر ســێ واڵت هــەوڵ دەدەن مامەڵــەى بازرگانییــان 

بــە دراوى ناوخۆیــى بکــەن نــەک دۆالرى ئەمەریکــى. 

لــە 8ى  ئــەردۆگان  تەیــب  تورکیــا ڕەجــەب  ســەرۆکى 

ئــاب ڕای گەیانــد: واڵتەکــەى پــالىن هەیــە بــۆ ئەنجامــالىن 

ــە دراوى  ــیا ب ــران و ڕووس ــەڵ ئێ ــازرگاىن لەگ ــۆڕى ب ئاڵوگ

ــرى دەرەوەى  ــەن وەزی ــە الی ــش ل ــەم پالنەی ــى. ئ ناوخۆی

ڕووســیا جەختــى لــە ســەر کرایــەوە. کاتێــک لــە 14 ئابــی 

ــۆڕى  ــە ئاڵوگ ــتامىن ل ــاىن دراوى نیش ــوىت: بەکارهێن 2018 گ

بــازرگاىن یەکێکــە لــەو ئەرکانــەى چەندیــن ســاڵە هــەر دوو 

ســەرۆکى ڕووســیا و تورکیــا ویســتى ئەنجامدانیــان هەیــە، 

ــن(.  ــدا جێبەجــێ دەکەی ــەڵ ئێران ــان پرۆســەیش لەگ هەم

)دێنیــس  ڕووســیا  پیشەســازیى  و  بــارزگاىن  وەزیــرى 

ئۆتۆمبێــى  کــەرىت  گــوىت:  لێدوانێکیــدا  لــە  مانتــۆرڤ( 

ڕووســی دەســتى کــردوە بــە جێبەجێکــردىن گرێبەســتەکاىن 

ــا. ــەڵ تورکی ــتامىن لەگ ــە دراوى نیش ب

2.هەڕەشەى جیابوونەوەى کوردەکان:

 هــەر یــەک لــە ئێــران و تورکیا هاوبەشــن لەو مەترســییەى 

ــە  ــوردەکان ل ــەرکەوتنى ک ــەرى س ــەر ئەگ ــە س ــە ل هەیان

ــەو  ــان ل ــەىت خۆی ــدىن دەوڵ ــووریا و دامەزران ــوورى س باک

ناوچانــەى لــە ژێــر دەســەاڵىت خۆیانــدان لــە ســووریا، 

ئەمەیــش لێکەوتــەى نەرێنــی لە ســەر ئاســاییىش هــەر دوو 

واڵت دروســت دەکات، چونکــە ژمارەیەکــى زۆرى کورديــان 

خودیــان  حوکمێکــى  دامەزرانــدىن  ئامانجــى  و  تێدایــە 

ــزەکاىن  ــن ســاڵە هێ ــان. چەندی ــە ناوچــەکاىن خۆی ــە ل هەی

ــداراىن  ــەڵ چەک ــە لەگ ــژ دای ــى توندوتی ــە جەنگ ــا ل تورکی

پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان لــە باشــوورى خۆرهــەاڵىت 

تورکیــا. ئێرانیــش لــە ڕووبەڕووبوونــەوەى بــەردەوام دایــە 

لەگــەڵ چەکــداراىن پــارىت ژیانــەوەی ئــازاد لــە کوردســتان 

)پــژاک( لــە باکــوورى خۆرئــاواى ئێــران و پــارىت دیموکــراىت 

کوردســتاىن ئێــران لەســەر ســنورەکاىن لەگــەڵ عێــراق. ئــەو 

پارتــە کوردیانــە بنکەیــان لــە هەرێمــى کوردســتاندا هەیــە، 

ــەو بنکــە و  ــورز ل ــە گ ــەو دوو واڵت ــەى جــار ئ ــە زۆرب بۆی

ــێنن.  ــە دەوەش بارەگایان

دیداری بەرپرسانی بااڵی بەرگری ڕووسیا و ئێران
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کــورد  پــرىس  بــارەى  لــە  هەمیشــە  ئێــران  و  تورکیــا 

ــرى دەرەوەى  ــراىن 2018دا وەزی ــە حوزەی ــن. ل هەماهەنگ

پێوەنــددان  لــە  ئێــران  و  تورکیــا  گەیانــد،  ڕای  تورکیــا 

بــۆ  نێوانیــان  هاریکاریيــەکاىن  بەرەوپێشــەوەبردىن  بــۆ 

ڕووبەڕووبونــەوەى چەکــداراىن پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان 

لــە ناوچــەى قەندیــل لــە باکــوورى عێــراق. تورکیــا و 

ئێــران لــە ئــاىب 2018 ڕێکەوتــن لــە ســەر بەهێزکــردىن 

ــان  ــى نێوانی ــى و هەواڵگری ــەربازى و ئەمن ــى س هاریکاری

بەهێزکــردىن  و  گروپانــە  ئــەو  ڕووبەڕووبونــەوەى  بــۆ 

ئاســاییىش ســنورەکاىن نێوانیــان بــۆ ڕێگەگرتــن لــە دزەکردىن 

ــنوور.  ــەر س ــە س ــورد ل ــداراىن ک چەک

هــەر چەنــد ڕووســیا هیــچ دوژمنکارییەکــى ڕاســتەوخۆى 

لەگــەڵ کــورددا نییــە، کەچــى نیگەرانــە لــە پێوەندییەکــەى 

نێــوان کــورداىن باکــوورى ســووریا لەگــەڵ ئەمەریــکا، کــە 

پشــتیوانییەکى ســەربازیى ئاشــکرایان دەکات و پشــتیان 

پــێ دەبەســتێت وەک هێزێکــى مەیــداىن لــە ســووریا. 

ــۆ باڵوەپێکــردىن  ــەوان هــۆکارن ب ــى تریشــەوە ئ ــە الیەک ل

ــى  ــر کۆنتڕۆڵ ــە ژێ ــەى ل ــەو ناوچان ــکا ل ــزەکاىن ئەمەری هێ

دانــاىن  لــە  فــورات. جگــە  لــە خۆرهــەاڵىت  ئەواندایــە 

ئامێــرى )رادار(ى پێشــکەوتوو لــە الیــەن ئەمەریــکاوە 

ــى حەســەکە،  ــە ڕیف ــالن ل ــێ و ڕومی ــە ناوچــەکاىن کوبان ل

ئەمەیــش ڕێگەخۆشــکردنە بــۆ دامەزرانــدىن سیســتەمێکى 

بەرگــرى لــەو ناوچانــەى لــە ژێــر دەســتى کــورد دان. 

نوێنــەرى  ســەردانەکەى  لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  کــە 

ــەو  ــۆ ئ ــاک( ب ــام ڕوب ــکا )ویلی ــرى دەرەوەى ئەمەری وەزی

ناوچانــەى لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــى کــورداىن ســووریا دان. ئــەم 

هەنگاوەیــش ڕووســیاى تــووڕە کــرد و وەزیــرى دەرەوەیــان 

بــە )گەورەتریــن هەڕەشــەى وەســف کــرد بــۆ ســەر 

ســەروەریى و یەکپارچەیــى ســووریا(. هێــزەکاىن ســووریاى 

دیموکــرات )کــە زۆرینەیــان کــوردن( لــە الیەن واشــنتۆنەوە 

 لەمپەرەکانى بەردەم بەرەو پێشەوەچوونى پەیوەندیيەکانى تورکیا ــ ڕووسیا
 

 هاوپەیماني تورکیا لەگەڵ ناتۆ و ئەمەریکا 1

 

هاوپەیماني رووسیا لەگەڵ ئێران و حکومەتي  2
 سوریا

پشتیواني ڕووسیا بۆ یۆنان سەبارەت بە  3
 کێشەى قوبرس

هەڵوێستي ڕووسیا لەهەمبەر پەیوەندیەکاني  4
 تورکیا و ئەرمینیا

 هەڵوێستي تورکیا لە قەیرانەکەى سوریا 5

 

 قەیراني ئۆکرانیا 6

 کودەتا سەربازیەکەى میسر 7

هەڵوێستي تورکیا بەرامبەر قەیراني  8
 ملمالنەکەى ئەرمینیا و ئازەربیجان
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ــر سەرپەرشــتیى  ــە ژێ ــت، هــەر ل ــێ دەکرێ پشــتیوانییان ل

ــى  ــێوەى حوکم ــە ش ــان ل ــکا خۆبەڕێوەبەرێتییەکی ئەمەری

ــەردەوام داوا  ــە ناوچەکــەدا داڕشــتوە. مۆســکۆیش ب زاىت ل

ــایییانە  ــە نایاس ــۆرە چاالکیی ــەو ج ــکا دەکات ئ ــە ئەمەری ل

ــت. ڕابگرێ

3.دابینکردنى غاز: 
هــەر یــەک لــە ڕووســیا و ئێــران، دوو واڵىت ســەرەکیى 

ــە  ــیا ل ــا. ڕووس ــۆ تورکی ــتین ب ــازى رسوش ــاردەکارى غ هەن

پلــەى یەکــەم دێت بــە نزیکــەى 30 ملیار مەتر چوارگۆشــە 

ســااڵنە، دواى ئەویــش ئێــران بــە نزیکــەى 11 ملیــار مەتــر 

چوارگۆشــە ســااڵنە، تورکیــا هەمیشــە بەئاگایيــەوە مامەڵــە 

لەگــەڵ مانــەوەى هێشــتنەوەى پێوەنــدى ئابووریــى بــاش 

ــڕ  ــە دۆخــە پ ــە. تەنانــەت ل ــەو دوو واڵت دەکات لەگــەڵ ئ

پشێوییەکانیشــدا، بــۆ ئــەوەى گرەنتیــى هاتنــى غــازى 

ــەم  ــا ب ــە تورکی ــەىت چونک ــەى، بەتایب ــۆ واڵتەک ــت ب هەبێ

دوایییانــە زۆر پێویســتى پێیــەىت، کــە ســااڵنە بــە تێکڕایــى 

لــە  تورکیایــش  و  ڕوســیا  دەکرێــت.  مەزنــدە   )2.3%(

 )Turksstream( بــۆڕى  هێڵــى  دامەزرانــدىن  پــرۆژەى 

ــە هێڵێکــى  هاوبەشــن، کــە پێــک دێــت ل

بــۆرى و درێژیــى هــەر یەکەیــان 15.75 

ملیــار مەتــر چــوار گۆشــەیە لــە غــازى 

و  دەکــەن  هەنــاردە  ســااڵنە  رسوشــتى 

ــەوە  ــژ بوەت ــا درێ ــۆ تورکی ــە ڕووســیاوە ب ل

ــەى  ــە ڕێگ ــا ب ــۆ ئەورووپ ــەوە ب و لەوێیش

بــەو مەرجــەى ســەرەتا  دەریــاى ڕەش. 

پێداویســتیى تورکیــا دابیــن بــکات، ئینجــا 

بچێتــە واڵتــاىن باشــوورى خۆرهــەاڵت و 

ــا. ــوورى ئەورووپ باش

هەبوونى چەندین بەربەست
لــە الیەکــى تــرەوە، ژمارەیــەک کێشــە 

هەیــە لــە نێوانیــان، کــە دەبنــە هــۆى 

تەواوبــووىن  بــەردەم  لــە  لەمپــەر 

دیارترنیشــیان: هاوپەیامنێتییەکەیــان، 

لــە  یــەک  بــە  دژ  بەرژەوەندیــى  1.بوونــى 
ســووریا:

ــەکاىن  ــن ئالنگاریی ــە دیارتری  ملمالنێــى ســووریا یەکێکــە ل

ــەر  ــى ه ــەرکەوتنى هاوپەیامنێتی ــەرى س ــەردەم ئەگ ــە ب ل

ســێ واڵت، هــەر چەنــد هــەر ســێکیان میکانیزمێکــى 

ســێکوچکەیى بــۆ هەماهەنگیکــردن دامبەزرێــن لــە نێــوان 

خۆیــان ســەبارەت بــە قەیــراىن ســووریا لــە )دیالۆگــى 

ئەســتانە(، بــەاڵم نەیانتــواىن خۆیان ال بدەن لــە ڕەتکردنەوە 

نەبــووىن هیــچ جــۆرە ملمالنێیــەک، یــان جەنــگ بــە 

ــە  ــتیواىن ل ــە پش ــران، ک ــیا و ئێ ــوان ڕووس ــە نێ ــکار ل بری

ســووریا دەکــەن، لــە الیەکــى تریــش، تورکیــا کــە پشــتیواىن 

لــە گروپــەکاىن ئۆپۆزســیۆن دەکات، ئەمەیــش زۆر بــەڕووىن 

ــە 7  ــە ل ــرا، ک ــێ ک ــتى پ ــتانە هەس ــەوەى ئەس ــە کۆبوون ل

ــەر دوو  ــەى ه ــەو کات ــە ل ــام درا. چونک ــوول ئەنج ی ئەیل

ســەرۆکى ڕووســیا  )پۆتیــن( و ســەرۆکى ئێــراىن )ڕۆحــاىن( 

و  ئیدلیــب  لــە  دەکــرد  شــەڕکەرانیان  دەکــردىن  داواى 

گێڕانــەوەى دەســەاڵىت حکوومــەىت ســووریا لــەو پارێزگایــە، 

کەچــى ئــەردۆگان هۆشــدارى دا لــە وەســتاندىن )جۆگــەی 

فالدیمێر پۆتین و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان
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ــب. ــە ئیدلی ــرد ل ــتى دەک ــن( و داواى ئاگربەس خوێ

ــا و  ــیا و تورکی ــى ڕووس ــە دژبەیەکەکان 2.خاڵ
ــران: ئێ

مێژوویەکــى پڕاوپــڕ هەیــە بــە ملمالنێــى نێــوان تورکیــا و 

ڕووســیا و ئێرانیــش لــە الیەکــى تــرەوە. هــەر لە ســەردەمى 

دەوڵــەىت عوســامنییەوە و پێــش دامەزرانــدىن کۆمــارى 

تورکیــاى نــوێ لــە ســەر دەســتى )کەمــال ئەتاتــورک( لــە 

ــى  ــبڕکێکار و دوژمن ــە پێش ــران ی ــە ئێ ــاڵى 1923. چونک س

لــە  هــەر  ئەمەیــش  دادەنرێــت،  تورکیــا  مێژوویــی 

ــووىن  ــە هــۆى هەب ــەىت فارســەوە، ب ســەردەمى ئیمپراتۆری

جیاوازیــى مەزهــەىب و ملمالنــێ لــە ســەر هەژمونــدارى و 

ــە ســەر ڕووســیا جێبەجــێ  ــش ل ــان خاڵی دەســەاڵت. هەم

نێــوان  لــە   )1856 ــــ   1853( قــرم  جەنگــى  دەبێــت، 

ئیمپراتۆڕیــەىت ڕووســی ئارســۆدۆکىس و دەوڵــەىت عوســامىن. 

ــە  ــە ب ــەو واڵت ــش، ئ ــارى تورکیای ــدىن کۆم ــاش دامەزران پ

و  ئەمەریــکا  لەگــەڵ  توندوتۆڵــى  پێوەندیــى  ئاگایــەوە 

ئەوروپــا دروســت کــردوە. کــە هەمیشــە دیوارێکــى پتــەو 

بــوو لــە بــەردەم مەترســیى ســۆڤیەىت و هــەر هەڕەشــەکى 

ــە  ــدام ل ــە ئەن ــوون ب ــاش ب ــەىت پ ــە، بەتایب ــە ناوچەک ــر ل ت

هاوپەیامنیــى ناتــۆ لــە ســاڵى 1949. تورکیــا، کۆمــارى 

ــەم  ــە قەڵ ــى تیرۆریســتى( ل ــە )واڵتێک ــراىن ب ئیســالمیى ئێ

ئایدیۆلۆژیایەکــەى  داوە، کــە هەمیشــە هــەوڵ دەدات 

ــە.  ــە دژى عەملانیەت ــکات، ک ــا ب ــاردەى تورکی هەن

ــاش  ــێ واڵت، پ ــەر س ــى ه ــرتبووىن پێوەندی ــەربارى باش س

هاتنــى پــارىت دادوگەشــەپێدان بــۆ ســەر دەســەاڵت، بــەاڵم 

دۆخــى ملمالنــێ بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان بــووىن هــەر 

مــاوە. ئەمەیــش ڕوونــرت لــە ســووریا و عێــراق دەرکــەوت. 

تــا ئێســتا ئێــران تورکیــا بــە هاوپەیامنێکــى مێژوویــى 

و تەقلیــدى بــۆ هــەر یــەک لــە ئەمەریــکا و ئەوروپــا 

ســەیر دەکات. هەمیشــەیش تورکیــا پــاش پشــێوییەکاىن 

ــەکاىن  ــەوە الى هاوپەیامن ــەوە دەگەڕێت ــەڕووى دەبن ڕووب

ــا  ــتەی تورکی ــەو ئاراس ــش ل ــات. ئەمەی ــۆ دەب ــان ب و پەنای

پێوەندییــەکاىن  دا  هەوڵــی  کاتێــک  کــەوت  دیــار  بــە 

پــاش  بکاتــەوە  چــاک  ئەمەریــکا  و  ئەورووپــا  لەگــەڵ 

خســتنەخوارەوەى فڕۆکەیەکــى جەنگــى ڕووســیایى لــە 

.2015

بــەم دوایەیــش، تورکیــا هەوڵــی داوە پەنــا ببــات بــۆ 

ــە  ــران ل ــیا و ئێ ــەوەى ڕووس ــە ڕووبەڕووبوون ــا ل ئەورووپ

دۆســیەى ســووریادا، چونکــە نیگەرانــە لــە هەژمــووىن 

ــوزى  ــە تەم ــب. ل ــارى ئيدل ــەر ش ــە س ــران ب ــیا و ئێ ڕووس

ڕابــردوو ئــەردۆگان داواى بەســتنى لوتکــەى تورکیــا و 

ــردن  ــۆ گفتوگۆک ــرد ب ــاى ک ــا و فەرەنس ــیا و ئەڵامنی ڕووس

ــىش  ــى ئامادەکاریی ــووریا. کۆبوونەوەیەک ــرىس س ــەڕ پ لەم

ئەنجــام دا بــۆ لوتکەکــە. ئەمــە جگــە لــە پێشــوازیى 

تورکیــا لــە گــورزە ســەربازییەکەى ئەمەریکــى، فەرەنــىس، 

ــاىن  ــە نیس ــووریا ل ــەىت س ــەکاىن حکووم ــاىن دژى پێگ بەریت

بەکارهێنــاىن چەکــى  ســەر  لــە  وەاڵمێــک  وەک   ،2018

ــاىب(  ــى )ئیج ــە گورزێک ــورزەى ب ــەو گ ــا ئ ــى، تورکی کیمیای

ــراىن. ــیا و ئێ ــى ڕووس ــەربارى دژایەتی ــرد س ــف ک وەس

ڕووىس  هاوپەیامنیــى  پێکهێنــاىن  ئەگــەرى  جــار  دوا 

ــتورکىــــئیراىن، بەنــدە بــە بەردەوامیى پرســەکاىن کە دەبنە 

مایــەى هەماهەنگیکــردىن هاوبەشــانەى نێوانیــان، وەک 

ڕووبەڕووبوونەوەیــەک لــە بــەردەم ســزاکاىن ئەمەریــکا 

ــە  ــە ل ــە جگ ــوردەکان، ئەم ــەوەى ک و هەڕەشــەى جیابوون

ــە هــەر بەریەککەوتنێــک  ــان ل ــە خۆالدانی ســەرکەوتنیان ل

لــە ســووریا. جگــە لەمانەیــش هەڵویســتى هێــزەکاىن 

ئەوروپــا و ئەمەریــکا لــە ســەرکەوتنى پێکهێنــاىن ئــەو 

ئــەو  و  واڵت  ســێ  هــەر  نێــوان  لــە  هاوپەیامنێتییــە 

لەمپەرانــەى بۆیــان دروســت دەکــەن بــۆ پەکخســتنى.

سەرچاوە:
مرکز الناطور والدراسات واالبحاث

http://natourcenter.com



شێرزاد عومه ر مه حمود

پرۆژه ی دابه شكردنه وه ی رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 
سەرەتای له دایكبوونی واڵتانی نوێ
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رۆژئاوا لەسەر ئێسك و پروسكی گەالنی رۆژهەاڵت و لەسەر شانی شارستانیەتی رۆژهەاڵت ئەمڕۆی 
خۆی بونیاد نا. سەردەمانی زوو سەردەمی ئیمپریالیستی جیهانی واڵتە زلهێزەكان رۆژهەاڵت لەسەر 
بنەمای زاڵكردنی كەمینەی بەكرێگیراو بەسەر زۆرینەی مافخوار سەپێنران و بنەماڵە و عەشیرەت 
و خێڵ و مەزهەب و كەمینەی نادیار و ته واوی سیسته می فیوداڵ كۆمپرادۆر زیندووكرانەوە و بە 
ئاگر و ئاسن قەڵەمڕەوی ئەو واڵتانەیان دەسپێكرد. لە سەرەتاكانی سەدەی 19دا ئیمپیریالیستی 
بەریتانی كە زۆرینەی خاكەكانی چنگ كەوتبوو هەڵسا بە داڕشتنی ئەم بیرۆكەیەی كە لەسەرەوە 
كە  كەوتەوە  لێ  گەورەی  خوێناوی  مێژووێكی  نەخشەیەش  ئەم  ئەنجامی  دەر  پێیدا،  ئاماژەمان 
برسێتی  و  نەخوێندەواری  و  دواكەوتوویی  و  خوێنڕشتن  دەدات،  باجەكەی  مرۆڤایەتی  ئەمڕۆ  تا 
ئەستۆی  لە  ئۆباڵەكەی  رۆژهەاڵت  لە  بوونەوە  مرۆڤەكان  دووچاری  مەینەتیانەی  ئەو  تەواوی  و 

ئیمپیریالیزمی جیهانییە.

دوای ئــەم هەمــوو مەرگەســاتەی بەســەر رۆژهەاڵتدا هات 

ئەمــڕۆ رۆژئــاوا و واڵتــە زلهێــزەكان دەیانەوێــت جارێكــی 

تــر بــە مێــژووی رابردوویانــدا بچنــەوە و چونكــە پڕیشــكی 

ئــەو مەینەتیيانــەی كــە رۆژهەاڵتــی تەنیبــوو، رۆژ لــە دوای 

ــەری  ــە كاریگ ــك ك ــە جۆرێ ــەوە ب ــاواش دەگرێت رۆژ رۆژئ

سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئابووری و تەنانەت سەربازیشــی 

دروســت كــردووە، بۆیــە لــە كۆمەڵێــك بیرۆكــە و نەخشــە 

رێگــە و بۆچوونــی زانســتی و ئەكادیمــی داڕێــژران، بــەاڵم 

هیچــێ لــەو بیرۆكانــە بەقــەد بیرۆكــەی )بیرنــارد لویــس( 

نەیتوانــی بێتــە واری پراكتیكیــەوە و كاریگــەری خــۆی 

هەبێــت بەســەر گۆڕانكارییــە خێــراكان. لــه  ســه ره تای 

هه شــتاكانی ســه ده ی رابــردوو لــه  ده ســتپێكی شــه ڕی 

ــی  ــه رۆكایه تی )جیم ــی س ــه  كات ــران ل ــراق و ئێ ــوان ئێ نێ

ئه مه ریكــی  نه ته وه یــی  ئاسایشــی  راوێــژكاری  كارتــه ر( 

كۆنگرێســدا  به رامبــه ر  گووته یه كــی  لــه   )بریجنســكی( 

ــه ی  ــنوره كانی په یامننام ــر س ــی ت ــه ر جارێك ــی: ئه گ گووت

نێــو  ده كه وینــه   دانه ڕێژینــه وه   بیكــۆ  ســایكس 

گــه وره وه . مێژوویــی  هه ڵه یه كــی 

بــۆ  بنه مایــه ك  بــووه   بریجنســكی  گووته یــه ی  ئــه م 

به نــاوی  ئاینــده   بــۆ  گــه وره   پرۆژه یه كــی  داڕشــتنی 

)پــرۆژە ی رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســتی تــازه ( كــه  بــۆ ئــه و 

)پنتاگــۆن(  ئه مه ریــكا  به رگــری  وه زاره تــی  مه به ســته  

ــارد لویــس(ی  مێژوونووســی گــه وره  و رۆژهه اڵتنــاس )بیرن

ــه   ــان وای ــه ره وان پێی ــه  لێكۆڵ ــك ل ــه اڵم هه ندێ راســپارد«، ب

بیرنــارد لویــس ســه ربه خۆیانه  ئــه م پــرۆژه ی خســتۆته  روو 

بــۆ ئــه وه ی جــێ په نجــه ی خــۆی لــه  مێــژوودا بنه خشــێنێ 

بــۆ ئــه وه ی چیــرت رۆژئــاوا باجــی ئــه و هه اڵنــه  نــه دات كــه  

ــس  ــارد لوی ــای. بیرن ــدا هێن ــه دوای خۆی ــۆ ب ــایكس بیك س

رۆژهه اڵتــی  به ناوبانگه كه ی)نه خشــه ی  په رتووكــه   لــه  

لێكــرتازان و پارچه كردنــی  تــازه ( بیرۆكــه ی  ناوه ڕاســتی 

پێــی  و  پرۆژه كه یــه وه   نێــو  خســتۆته   واڵتانــه ی  ئــه م 

له ســه ر  ناوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی  داڕشــتنه وه ی  وایــه  

ــه كان  ــوو ماف ــی هه م ــی كانتۆن ــی و ده وڵه ت ــای ئه تن بنه م

ئایینــزاكان  و  ئاییــن  و  نه تــه وه   كه مــه   و  نه تــه وه   بــۆ 

ده توانرێــت  چه شــنه ش  بــه م  و  ده كات  ده ســته به ر 

هیــچ  كــه   ئــاراوه   بێتــه   تۆكمــه   و  ئــازاد  بازاڕێكــی 

زیانێكی)ئابــوری و كۆمه اڵیه تــی و ســه ربازی و ئه منــی 

و....هتــد( نه بێــت بۆســه ر رۆژئــاوا.

و  عه ره بــی  واڵتانــی  پێویســته   وابــوو  پێــی  لویــس 

ــران  ــان و ئی ــوریا و لوبن ــراق و س ــتی و ع ــالمی به گش ئیس
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ــتان و ســعودیه   ــر و ئه فغانســتان و پاكس ــا و می و توركی

و واڵتانــی كه نــداو و باكــوری ئه فه ریقــا بــه  تایبه تــی 

هه ڵبوه شــێرنێته وه  و جارێكــی تــر نه خشــه ی ئــه و واڵتانــه  

دەوڵەتۆكــە  به شــێوه ی  دابڕێژرێتــه وه   تــر  به شــێوه ی 

كۆنگرێســی   1983 ســاڵی  لــه   كانتۆنــی.  كۆمه ڵــه ی  و 

ره زامه ندبــوو  نهێنیــدا  دانیشــتنێكی  لــه   ئه مه ریكــی 

له ســه ر پــرۆژە ته واوه كــه ی دكتــۆر )بیرنــارد لویــس(« 

ئــه م پــرۆژە  تــه واوه ش تیشــك ده خاتــه  چه نــد خاڵێــك كــه  

ئه مانــه ن: گرنگرتینیــان 

ــر و  ــا و جه زائی ــی لیبی ــه  كردن ــاندنه وه  و پارچ 1. هه ڵوه ش

مه غریــب لــه  پێنــاو دروســتكردنی:

ــودان و  ــی س ــی خاك ــه ر پانتان ــه ر: له س ــی به رب ا. ده وڵه ت

میــر. 

ب. دەوڵەتۆكە پۆلیساریۆ.

ج. تــه واوی واڵته كانــی مه غریــب و جه زائیــر و لیبیــا و 

تونــس.

د. لــه  نێــوان ئــه م واڵتانــه ش دەوڵەتۆكــە )ئه مازیــغ و 

ئــاراوه  بێتــه   ســه حرا(ش 

2. نه خشه ی نیمچه  دورگه ی عه ره بی و كه نداو

و  قه تــه ر  و  كوێــت  وه ك  واڵته كانــی  ســڕینه وه ی   -

عه ره بــی  ئیامراتــی  و  عه مــان  میرنشــینی  و  به حرێــن 

له ســه ر نه خشــه ی نیشــتامنی عه ره بــه كان و له شــوێنی 

قاڵبێكــی  لــه   بهێڵدرێتــه وه   واڵت  ســێ  ته نهــا  ئه مانــه  

وه ك: تازه تــر 

ــت  ــوان كوێ ــه  شــیعه  مه زهــه ب له نێ ــە زۆرین 1. دەوڵەتۆك

ــان. ــن و عوم ــه ر و به حرێ ــی و قه ت ــی عه ره ب و ئیامرات

2. دەوڵەتۆكە نه جدی سووننه .

3. دەوڵەتۆكە حیجازی سووننه .

3. سوریا

بكــه ن  عێــراق  و  ســوریا  پێشــرتی  نه  خشــه ی  ســه یری 

عه ره بــی  بــااڵی  به رژه وه نــدی  بنه مــای  له ســه ر  كــه  

دابــه ش ببــوو كــه  لــه  ســوریا كه میه نــه ی عه لــه وی و 

ــوون  ــی زاڵ كراب ــه ی ســووننی عه ره ب ــش كه مین ــه  عێراقی ل

كــه  لــه  مــاوه ی ئــه م 35 تــا 40 ســاڵه ی رابــردوو بــه  ئاگــر 

و ئاســن فه رمانڕه وایــی ئــه م دوو واڵته یــان كــرد« لــه  

پرۆژە كــه ی لویــس بیرنــارد ده ربــاره ی ئاســایی كردنــه وه  و 

یه كســانی نێــوان كه مــه  نه ته ونــه  و نه تــه وه  و ئاییــن و 

ئاییــن زاكان بــه م جــۆره  دابه شــكراوه :

سوریا دابه شی سه ر 5 واڵتۆكه  ده كرێت

ــای  ــار ده ری ــه  كه ن ــه  ل ــیعه  ك ــه وی ش ــە عه ل 1. دەوڵەتۆك

ناوه ڕاســته وه یه .

2. دەوڵەتۆكــە ســوونی لــه  ناوچــه ی حه لــه ب بــه ره و 

باشــوور.

3. دەوڵەتۆكە سوونی له  دیمه شق و ده ورووبه ری.

4. دەوڵەتۆكــە دروز لــه  جــۆاڵن و لوبنــان و ســوه یدا و 

باشــووری ســوریا و رۆژهه اڵتــی ئــورده ن.

5. هه رێمــی كوردســتان شــاره  كوردنشــینه كان لــه  قامشــلۆ 

ناوه ڕاســتی  تاوه كــو  له وێــوه   تــا رۆژهه اڵتــی حه لــه ب 

شــاری حه ســه كه  و ده ورووبــه ری.

4. دەوڵەتۆكە له عێراقی تازه دا دێنه  ئاراوه :

له ســه ر  هه ڵوه شــاندنه وه ی عێــراق و دابه شــكردنه وه ی 

بنه مــای ئاینــی و مه زهه بــی له ســه ر هه مــان رێچكــه ی 

ــامنلیه كان. ــه رده می عوس ــوریا له س س

1. هه رێمی شیعه نشین له  باشوور تا ده گاته  به رسه .

ــه وه   ــتی عێراق ــه  ناوه ڕاس ــین ل ــووننی نش ــی س 2. هه رێم

ــدا. ــا به غ ت

ــه   ــتان« ك ــینی كوردس ــی كوردنش ــش هه رێم ــه  باكوری 3. ل

ــوو«  ــه وه  لكێرناب ــی عه ره بی ــه  عێراق ــێ ب ــه  زۆره مل پێشــرت ب

كوردســتانیش به ســه ر چــوار واڵتــی ناوچه كــه  دابه شــكراوه  

ــوو. ــۆڤیه تی پێش ــه  س ــووك ل ــی بچ ــه ڵ پارچه یه ك له گ

5. لوبنان:

ــه   ــه  ل ــی ناوچه ك ــه ی واڵتان ــو زۆرین ــش وه ك ــی لوبنانی واڵت

ــوه وه   ــه  ب ــه و زوڵم ــه ڕووی ئ ــی فه ره نســیه وه  رووب ئینتیدب

كــه  ئه ویــش زاڵ كردنــی كه مینــه ی شــیعه بوو به ســه ر 

واڵتــه وه  كــه  دواتــر شــه ڕی 35 ســاڵه ی ناوه خــۆی لــێ 

راســته وخۆكانی  ده ســتێوه ردانه   دواتریــش  و  كه وتــه وه  
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ســوریا و ئیــران له ڕێــگای حزبــواڵوه  بــه  نــاوی پارێــزگاری 

ــه ڕ  ــتنه وه ی ش ــه ب و دوورخس ــیعه  مه زه ــی ش ــه  لوبنان ل

و كێشــه  و ملمالنــێ ناوخــۆ و ده ره وه كانــی ئیــران بــۆ 

گۆڕه پانــی شــه ڕه كان لــه  به یــروت« كــه  تــا ئه مــڕۆش 

ــه وه ی دۆســیه ی  ــه ری هه ڵدان ــه  ب ــه  خوێناوی ــه م ملمالنێی ئ

ــه وه ی  ــی جواڵن ــری و الوازبوون ــق حه ری ــی ره فی تیرۆركردن

ســوریا و ئه والیه نانــه ی كــه  كۆنتڕۆڵه كه یــان دیمه شــقه  

كۆتایــی بــه و ملمالنێیــه  بێــت و لوبنانیــش بارودۆخه كــه ی 

بــه  پارچه بــوون كۆتایــی پــێ بــێ« ئه زموونــی نیــو ســه ده  

لــه  لوبنــان ئــه وه ی ده رخســت كــه  مه حاڵــه  پێكهاتــه  

ئایینیــه كان بتوانــن بــه  ئاشــتی به یه كــه وه  بژیــن« له ســه ر 

ئــه و بنه مایــه  بیرنــارد لویــس لــه  پرۆژه كه یــدا لوبنــان 

ــه ی  ــم و واڵتۆك ــه ر 8 هه رێ ــه  س ــه ش ده كات ــۆره  داب به مج

ــا: جیاجی

1. دەوڵەتۆكــەى ســووننه  لــه  باكــور كــه  پایته خته كــه ی 

ته رابلوســه .

2. دەوڵەتۆكــەى مارۆنــی لــه  باكــور كــه  پایته خته كــه ی 

جونیه یــه .

3. به یروت دەوڵەتۆكە لوبنان دواى دا به شكردن.

كــه   عه لــه وی  بیقاعــی  ده شــتی  دەوڵەتۆكــەى   .4

زۆرینــه ی  كــه   ده بێــت  به عله بــه گ  پایته خته كــه ی 

لوبنــان. واتــا رۆژهه اڵتــی  زاڵــه   تێــدا  نفــوزی ســوری 

ســیدا  ده وروبــه ری  لــه   كــه   فه له ســتینی  كانتۆنــی   .5

تێیــدا  كــه   لیتانــی  رووبــاری  تــا  پێــده كات  ده ســت 

حه سه ن رۆحانی و سه رۆكی چین شێ جیپینگ
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زاڵ  تێیــدا  فه له ســتینی)راف(  ئازادیخــوازی  رێكخــراوی 

ده بێــت.

كــه   لوبنــان  باشــووری  لــه   كەتائیــب  كانتــۆىن   .6

ــوه ی  ــۆن شــیعه  مه زهــه ب به ڕێ ــو ملی كريســتیانه كان و نی

ده بــه ن.

7. دەوڵەتۆكــەى دروز لــه  هه رســێ واڵتــی ســوریا و لوبنــان 

ــت. ــتین پێكدێ و فه له س

نفــوزی  له ژێــر  كریســتیان  ســه ربه خۆی  كانتۆنــی   .8

ئیرائیــل.

6. ئێران

ده وروبــه ر  واڵته كانــی  زۆرینــه ی  وه كــو  ئێرانیــش 

یه كگرتــووی  واڵتێكــی  كرایــه   نــاڕە وا  به شــێوه یه كی 

زۆره ملــێ كــه  تێیــدا كه مینــه ی فــارس بوونــه  فه رمانــڕه وا و 

ــزه كان  ــی ئینگلی ــو كرێگرته یه ك ــا وه ك ــه ی شاهه نش بنه ماڵ

ــه  رێژە یه كــی  ــوچ ب ــه  ده ســت« كــورد و به ل ــان گرت حوكمی

ســه ره كی قۆچــی قوربانــی:

دابەشكردنی ئیران و پاكستان و ئەفغانستان:

عەرەبســتان،  توركامنســتان،  ئازربايجــان،  كوردســتان، 

بوخونســتان،  دابەشــكردن،  دوای  ئیــران  ئیرانســتان/ 

دوای  پاكســتان/  دابەشــكردن،  دوای  ئەفغانســتان/ 

كشــمیر. دابەشــكردن، 

7. توركیا:

ــد بەشــی ســەرەكیەوە وەك:  ــە چەن ــت ب ــاش دەكرێ توركی

دەگەڕێتــەوە  رۆژئــاوای  باكــوری  بەشــی  كوردســتان، 

بــۆ یۆنــان، بەشــی باكــوری تــا نزیــك شــاری ئەدەرنــە 

بولگاریــا،  یۆنــان و  بــۆ هــەردوو واڵتــی  دەگەڕێتــەوە 

بەشــێك لــە باشــووری رۆژئــاوای وەك)لیــوا ئەنتاكیــا –

ئەســكەندەرۆنە-( دەگەڕێتــەوە بــۆ ســوریای عەلــەوی، 

توركيــا. دابەشــكردنی  نــوێ / دوای  توركیــای 

 8. ئو ردون:

ئوردونیش دابەشی سەر ئەم چەند بەشە دەكرێت:

1. بەشــێكی گــەورەی ئــەو واڵتــە لەگــەڵ بەشــێك لــە 

فەلەســتینی كــۆن دەبێــت بــە واڵتــێ بــۆ فەلەســتینییەكان.

پێكهاتــەی  ســەر  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  تــری  بەشــێكی   .2

ئیرائیــل. دەوڵەتــی 

9. یەمەن:

یەمــەن دابەشــی ســەر ســێ بەشــی ســەرەكی دەكرێــت: 

بەشــێك بــۆ حوســیەكان، بەشــێك دەچێتــە ســەر دەوڵەتــی 

ــە  ــی ســەربەخۆی یەمەن ــر دەوڵەت حیجــاز و بەشــەكەی ت

كــە ســەنعا پایتەختەكەیەتــی.

بۆچووىن شيمۆن پريێر:

پڕۆژە يــه ىك  نــه وه ده كان  ســه ره تاى  لــه   پريێــز  شــيمۆن 

گرنگــى خســته  روو لــه  بــاره ى راســتكردنه وه ى هه ڵــه كاىن 

ــا  ــه  كــه  هه ت نه خشــه ى رۆژهــه اڵىت ناوه ڕاســت و پێــى واي

خــۆي  نه خشــه ى  ئيرائيــل  ســه ربه خۆيى  ده وڵــه ىت 

پــڕ نه كاتــه وه  )واتــا لــه  نيلــه وه  بــۆ فــورات( مه حاڵــه  

ببينــێ،  به خۆيــه وه   ئارامــى  ناوه ڕاســت  رۆژهــه اڵىت 

هــاوكات بــه  نه مــاىن ئــه و حوكمــه  ئيســتيبداديه ى كــه  

شــه رعيه ىت لــه  خــوداوه  وه رگرتــووه  بــۆ تــريۆر و تۆقانــدن 

تــر  له اليــه ىك  و  له اليــه ك  هه ڵوه شــێرنێته وه   پێويســته  

ــۆ  ــه وه  ب ــا بكرێن ــرت جي ــن و سياســه ت له يه ك ــته  ئاي پێويس

ئــه وه ى شــه ڕ و ناكــۆىك شارســتانيه كان نێنه  ئاراوه ، شــيمۆن 

ــه   ــه  ديكتاتۆريان ــه و حوكم ــاىن ئ ــه  نه م ــه  ب ــى واي ــز پێ پريێ

شــه پۆڵى  و  ده گرێــت  به خــۆوه   ئارامــى  ناوچه كــه  

دميوكراســيش ناوچه كــه  ده گرێتــه وه ، هه روه هــا ئه گــه ر 

عه ره بــه كان بخــوازن رۆژهه اڵتێــى نــوێ بێتــه  ئــاراوه  

لــه  چه شــنى ئــه و واڵتــه  منوونه ييانــه ى وه ك دوبــه ى و 

هه نــگاو  پێويســته   ئــه وا  و...هتــد  ســعوديا  و  قه تــه ر 

ــه و  ــن ده ســتى ئ ــه  ب ــوون ل ــوون و رزگارب ــۆ ئازادب ــن ب بنێ

ديكتاتۆرانــه . حوكومه تــه  

بۆچوونی یۆشكا فیشەر

ــەری شــەڕی  ــارەی كاریگ ــە ب ــكا فیشــەر ل ــی یۆش بۆچوون

نەخشــەی  كێشــانەوەی  دووبــارە  ســەر  لــە  عێــراق 

رۆژهەاڵتــی ناویــن. سیاســەتی بــوش لــە رۆژهەاڵتــی ناوین 

ئەنجامێكــی هەبــووە: ناوچەكــە بــە تــەواوی ناســەقامگیر 
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ــەوە  ــچ شــێوەیەك ئ ــە هی ــە ب ــەوە ئاكا مەك ــە ل ــووە. جگ ب

دەكــرد.  یەكگرتــوەكان چاوەڕوانــی  واڵتــە  كــە  نەبــوە 

رۆژهەاڵتــی ناوینێكــی دیموكراتیــك و دۆســتی رۆژئــاوا 

بوونــی نیيــە، بــەاڵم حاڵەتیــك خەریكــی ســەرهەڵدانە. 

عێــراق  شــەڕی  بــە  كــە  مێژووي یــەی  شكســتە  ئــەو 

ســێكوالری  ناســیۆنالیزمی  مەرگــی  دەكرێــت،  ناودێــر 

عەرەبــی و نرخــی سەرســوڕهێنەری نــەوت و گاز بۆتــە 

هــۆی ئاڵوگۆڕێكــی قــووڵ لــە دیمەشــق تــا دوبــەی، 

ــوێ  ــی ن ــی ناوینێك ــاران رۆژهەاڵت ــا ت ــەوە ت ــە تەلئەبیب ل

دەردەكەوێــت. خەریكــە 

پێناســە  و  ســنوور  لــەو  كــۆن  ناوینــی  رۆژهەاڵتــی 

سیاســیيانە پێــك هاتبــوو كــە زلهێــزە ئەروپایی یــەكان 

لــە دوای  هــەرەس هێنانــی ئیمپراتــۆری عوســامنی لــە 

1919 دروســتیان كردبــوو. هێــزی ئایدیۆلۆژیكــی هانــدەر، 

ناســیۆنالیزمێكی ســێكوالر بــوو كــە هەوڵــی نوێكردنــەوە ی 

سیاســی و كۆمەاڵیەتــی بــە  بڕیاراتــی دەوڵەتیــی لــە الیــەن 

لوتكــەی دەســەاڵتەوە دەدا . ئــەو شــێوە ناســیۆنالیزمە، یــا 

»سوســیالیزمی عەرەبــی«، لــە دەورانــی شــەری ســارد دا  لــە 

الیــەن یەكێتــی ســۆڤیەت پشــتیوانی ســەربازی، سیاســی و 

ــا گەیشــتە لووتكــەی خــۆی. ــرا ت ــووری لێدەك ئاب

ســۆڤیەت  یەكێتــی  لەگــەڵ  عەرەبــی  سوســیالیزمی 

جەمــاوەری  )مەرشوعییــەت(  رەوایــی  نەبوونــی  مــرد، 

و  گەنــدەڵ  ســەرەڕۆ،  ســەربازییە  دیكتاتۆرییــە  بــۆ 

ــرد  ــت ك ــەاڵتی دروس ــایی یەكی دەس ــەرەكان بۆش ناكاریگ

ــەوە.  ــڕ كراوەت ــەكان پ ــەرە ناحكوومی ــە ئاكت ــتا ب ــە ئێس ك

گرتۆتــەوە  ســێكوالریزمی  جێــگای  سیاســی  ئیســالمی 

ناســیۆنالیزمی  لێزانانــە  شــێوەیەكی  بــە  هــاوكات  و 

نارەزایــی  ئاوێتــەی  رۆژئــاوای  دژە  شۆرشــگێڕانەی 

كــردووە. جەمــاوەری 

ئەمــڕۆ رۆژهەاڵتــی ناوینــی كــۆن لــە ســوریا، میــر، 

یەمــەن، تونــس، ئەلجەزائیــر و فەلەســتینی ژیــر كۆنرتۆڵــی 

نــوێ  ناوینــی  رۆژهەاڵتــی  دەبیــرنێ.  دا  ئەلفەتــح 

فــارس و ئیرائیــل  دوبــەی، میرنشــینەكانی كەنــداوی 

ــەك  ــا رادەی ــاد و ت ــاس و جیه ــاڵ، حەم ــەر وەك حیزبوڵ ه

ئێــران و عەرەبســتانی ســعودی دەگرێتــەوە. ئــوردەن و 

مەراكێشــیش خەریكــن بــە رۆژهەاڵتــی ناوینــی نــوێ 

پەیوەســت بــنب. هە ڵبــەت »نــوێ« بــە مانــای باشــرت نیــە، 

بەڵكــو جیــاواز و مودێرنــرت. راســتیەكەی ئەوەیــە كــە نــوێ 

ــە  ــەو ناكۆكی یان ــی ئ ــای چارەســەر كردن ــە مان ــەوە ب كردن

ــە وە  ــە پێچە وان ــوو ب ــازار دەدا. بەڵك ــە ئ ــە ناوچەك ــە ك نی

ــە  ــێ دۆخە ك ــە دەتوان ــەوە« ك ــوێ دەبن ــەكان »ن ناكۆكی ی

ــكا. ــیدارتر ب مەترس

ده رئه نجام:

ــنوره   ــت س ــی ناوه ڕاس ــه  رۆژهه اڵت ــه ره تاوه  ل ــه  س ــه ر ل ه

ــه  پێــی به رژه وه نــدی ئــه م ال وئــه وال  ــه  ناهــه ق و ب كان ب

كێــرشاون وهیــچ كات به رژه وه نــدی وڕای دانیشــتوانی 

ئــه م ناوچه یــه  لــه  ئــارا دا نه بــوه  لــه  كاتــی دابه شــبوون و 

جیــا كردنــه وه ی ســنوره كان.هه ر لــه و كاتــه وه  كــه  له ســه ر 

ــه و  ــنوری ئ ــه  س ــۆ ( ك ــایكس- پیك ــی) س ــای په یامن بنه م

ــر ده ســه اڵتی ئیمپڕاتــۆری عوســامنی  ــه  ژێ واڵتانــه ی كــه  ل

ئۆردۆن,فه له ســتین,لو )ســوریه ,  وه ك:  ببــوو  ڕزگاریــان 

بنان,عێــراق(، دیــاری كــرا هه ڵه یــه ك هه بــوو كــه  لــه  

ــه ش  ــا داب ــز وفه رانس ــدی ئينگلي ــای به رژه وه ن ــه ر بنه م س

بــوون، ئــه و دوو هێــزه  ئه وناوچه یــان به ســه ر خۆیانــدا 

دابــه ش كــرد، لــه و نێوانــه دا گه لــی كوردیــش بــۆ جارێكــی 

ــوو, ــه  پارچه ب ــر پارچ ت

ده بــێ بڵێیــن زیانــی گــه وره  به بــه ر نه تــه وه ی زووڵــم 

لێكــراوی كــورد كــه وت لــه و پچــڕ پچڕه شــدا ئــه م جــاره ش 

ــان  ــێ گوم ــێ ب ــه  ئاراداب ــر ل ــی ت ــه ش بوونێك ــه ر داب ئه گ

ــێ،  ــه  دا ب ــی ئه وناوچه ی ــدی خه ڵكان ــه  به رژه وه ن ئه شــێ ل

ــد  ــه  زه ره رمه ن ــتانه ی ك ــه وه  ژێرده س ــه و نه ت ــه م ئ ــی ك الن

بوونــه  تــا ئێســتا لــه و دابــه ش بوونــه  نابه جێیانــه  دووبــاره  

ئــاوا  ده رچــووىن  نایه نه وه .به گشــتی  زیــان  تووشــی 

ــه وه  دوور  ــه  ئ ــۆ منوون ــه ی تێدایه ب ــه یه ک زۆر هه ڵ نه خش

لــه  مه نتقــه  هــه رات لــه  ئه فغانســتان دابــڕێ و ببێتــه  

به شــێك لــه  ئێــران، یــان شــاره  كانــی باكــووری ئێــران كــه  
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توركامنــی تێــدا ببێتــه  خاكــی توركامنه ســتان و بــه  اڵم 

لــه  هه مــان حاڵــدا خاڵــی پۆزه تیڤیشــی تێدایــه  وه ك: 

دیاریكردنــی ســنوری نه تــه وه ی ژێرده ســتی وه ك: كــورد و 

ــه  نێــوان چه نــد واڵتــدا ده خولێنــه وه ،، ال نــی  به لــوچ كــه  ل

ــكان و ده ســه اڵىت ئیســتبدادی ناوچــه  هه ســت  ــه م خه ڵ ك

بــه وه  بكــه ن كــه  ده بــێ رۆژێــك هــه ر ده بــێ ئــه و مافانــه  

ــه  خــاوه ن مــاف. ــه وه  ب بدرێن

هیــچ  ئیســتا  تــا  ناوه ڕاســت  رۆژهــەاڵت  نه ته وه كانــی 

شــتێكی ئه وتۆویــان نه بــوه  كــه  بــه  هاتنــی ئــه و پڕۆســه یه  

لــه  ده ســتی بــده ن، رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت بــه رده وام 

بــووه ،  ئیســتبداد  حوكمــی  و  ســته م  و  زومل  جێــگای 

بــه   ئــه وه   ده بــێ  ناوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی  خه ڵكانــی 

هه لێكــی زێڕیــن بزانــن و بــه ره و پیلیــه وه  بچــن و لــه  ژێــر 

پاوانخــواز  و  كۆنه په ر ســت  ده ســه اڵتی  فه رمانــڕه واى 

ــه   ــه  ب ــه و ناوچه ی ــی ئ ــته  خه ڵكان ــت. پێویس ــان بێ ڕزگاری

ــه ن،  ــه یه  بك ــه و پڕۆس ــه واو پیشــوازی ل ــه نبیریه كی ت ڕۆش

ــه ره ڕۆكان  ــه وه  س ــه یه  ئ ــه و پڕۆس ــه رگرتنی ئ ــه  س ــۆن ب چ

ــن  ــان ده بین ــن كــه  زی ــۆر وداخراوه كان ــه  دیكتات و حكومه ت

وســه ركه وتنی نه هایــی بــه  خه ڵكــی ئــازادی خــوازه . 

ــه  ناوچه كــه ،  ــه  هاتۆت ــۆ ن ــه  خاتــری مــن و ت ئه مريــكاش ب

ده ســته كانی  ژێــر  نه تــه وه   بــه   ســكی  خــۆ  ئه مريــكا 

ته نیــا  به ڵكــو  و  ناســووتێ  ناوه ڕاســت  رۆژهه اڵتــی 

ــه   ــه  وا پێويســت ده كات ك ــه  ك ــه و واڵته ی ــدی ئ به رژه وه ن

لــه  ناوچــه دا ئاماده گــى فیزیكــی هه بێــت، بــه  تایبــه ت كــه  

ئێســتا دنیــای دوو جه مســه ریش نه مــاوه  و بــه  ئیتمینانــی 

خاتــره وه  پرۆژه كانــی خــۆی ده هێنێتــه  قۆناغــى پراكتیكــی، 

یه كینه كانی پاراستنی گه ل له  كاتی مه شقكردندا 
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ــه دی  ــه  س ــا 70 ل ــه  60 ت ــك ب ــێ نزی ــاش ده زان ــكا ب ئه مري

كانگاكانــی ژێــر زه وی جیهــان لــه  رۆژهه اڵتــی نــاوه ڕاســن 

ــه دا  ــان له وناوچه ی ــی جیه ــااڵوه  نه وتیه كان ــن چ وگه وره تری

ــه   ــه وه  ل ــن و مان ــه ر داگرت ــه  س ــت ب ــوون وده س هه ڵكه وت

رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت پوئه نێكــی پۆزتیــڤ و حه یاتیــه  بــۆ 

ئه مريــكا، تــا ڕاده یه كــی زۆریــش دۆســتان و هاوپه یامنانــی 

ــه   ــه  ل ــی ئه وپڕۆس ــه ڕێوه بردن ــه  ب ــن ل ــكا هاوده نگ ئه مري

ــش  ــه یی جیهانی ــی پیش ــه وت واڵت ــه ر وه ك ح ــه دا، ه ناوچ

پێشــوازیان لــه و پرۆســه یه  كرد,بــه اڵم ئه مريــكاو دۆســتانی 

كه هه ڵگــری ئــااڵی ئــازادی و دميوكراســن وێــڕای ئــه وه  

ــێكی  ــن شۆڕش ــن ده توان ــان ده پێك ــی خۆی ــه  ئامانجه كان ك

وئیســالحات  پێبكــه ن  ده ســت  وڕامیــاری  فه رهه نگــی 

ورێفۆڕمێــك وه ڕێخــه ن كــه  ئاڵوگۆڕێكــی مێژوویــی لــه  

ناوچــه دا بێتــه  ئــاراوه .

شازاده  محه مه د بن سه لمان 
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لــه  پێنــاو مانــه وه ى فه رمانــڕە وا ديكتاتــۆره كان ده ســه اڵتی 

كیانی)پــان  پاراســتنی  كه بــۆ  ئیســتبدادى   و  ئیســالمی 

بــۆ  لێوه رده گــرن  كه ڵكــی  چه كێــك  وه ك  ئيســالميزم( 

ــه كه  ــه وێ كێش ــه وان ده یان ــه ، ئ ــی ناوچ ــی خه ڵكان هاندان

 به ســه ر ئایــن ســاغ بكه نــه وه  و بــه  نــاوی پارێــزگاری 

لــه  دیــن و ئایــن خه ڵــك بــه  گــژ بــه ره ی دميوكراســيدا 

ــه و  ــك ئ ــه ر كاتێ ــه  ه ــوێ نی ــتێكی ن ــه وه  ش ــه وه ، ئ بكه ن

واڵتــه  دیكتاتۆرانــه  بــارو دۆخیــان كه وتبێتــه  مه ترســی 

لــه و شــێوه  تاكتیكانــه  كه ڵكیــان وه رگرتــوه , ئــه وه  شــتێكی 

نــوێ نیــه  و لــه  واقیعــدا ئایــن گرفتــی ســه ره كی نیــه , 

ــۆ  ــانس خ ــش رێنس ــن پێ ــاو لێكه ی ــه ر چ ــه : ئه گ ــۆ منوون ب

بــارودۆخ  كــه   نه بــوون،  ئیســالم  ئه وروپایــی  واڵتانــی 

ناوه ڕاســتی  رۆژهه اڵتــی  لــه   بواره كانــدا  هه مــوو  لــه  

ئه مــڕۆ خراپــرت بــوو، ئایــن شــتێكی تاكه كه ســیه و لــه  

ــه ره كی  ــی س ــه اڵتدا رۆڵ ــه  ده س ــێ ل ــدا ناب ــچ مه رجێك هی

مه ســیحیه ت  ئاینــی  هاوشــێوه ی  ده كــرێ  هه بــێ، 

بكرێتــه وه   به رته ســك  ئاینــی  ده ســه اڵتی  رۆژئــاوا  لــه  

وه كــو ڤاتیــكان، هــه روه ك لــه  رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســتی 

نوێــدا ئامــاژه ی پــێ كــراوه , ئــه وه  لــه  به رژه وه نــدی 

ــاوی  ــه  ن ــم ب ــه  ئێســتا زۆر حوك ــی ئیســالمدایه ، چونك ئاین

ئیســالم ده كرێــن كــه  بۆنیــان لــه  ئیســالم نه كــردوه  و 

ــاوى  ــدا له ن ــه ر خه ڵك ــه  س ــردن ب ــه اڵت ك ــۆ ده س ــا ب ته نی

ئیســالم ســوود وه ر ده گــرن, دوو واڵتــی ســه ره كی كــه  

لــه و  ده بینــن  مه ترســیدا  لــه   زۆر  خۆیــان  بارودۆخــی 

كه بــه   ســعودیه (ن  وعه ره به ســتانی  میــر  راســتایه دا) 

ــه كان  ــه ن و ماف ــم ده ك ــوونه تگه رايى حوك ــێوه یه كی س ش

ژێــر پێده خــه ن، كه واتــه  ئــه وه  ته نیــا پڕوپاگه نده یــه ك 

ئه والتــر نیــه  بــۆ مانــه وه ی ده ســه اڵته  ئیســتبدادیه كاىن 

بــۆ  شــه رعیه تیان  ئیســالم  به نــاوی  ئــه وان  ناوچه كــه ، 

ــه  ســه ر خه ڵكــدا. ــردن ب ــم ك ــۆ حوك ــه ی ب ــان وه رگرت خۆی

ــۆی  ــه  ب ــك ك ــوو تاكتیكێ ــه  هه م ــە ل ــران ك ــاره ى ئێ ده رب

به گژداچوونــه وه ی  بــۆ  وه رده گرێــت  كه ڵــك  بلوێــت 

ئیســالمی  واڵتانــی  زۆربــه ی  و  ئێــران  پرۆســه یه ،  ئــه و 

مانــی خۆیــان لــه  نه بوونــی زلهێزێكــی وه ك ئه مريــكا 

لــه  ســه ر  لــه  ناوچه كــه دا ده بینــن و زۆریــش كۆكــن 

بــه ره ی  به ره نــگاری  ده توانــن  كــه   سیاســه تانه ی  ئــه و 

ــه و  ــران ل ــه  ئێ ــۆ منوون ــوازن، ب ــازادی خ ــی و ئ دیمو كراس

دوایانــه  لــه  كاتــی شــه ڕی ئیرائیــل و حیزبــواڵ بــه  ئاشــكرا 

ــۆ ســه ر ســووریه   ــان هێــرش ب ــد كــه  هه ڕه شــه  ی ڕایگه یان

ــه ر  ــی ه ــن و وه اڵم ــووڵ ناكه ی ــێوه یه ك قه ب ــچ ش ــه  هی ب

شــێوه  هێرشــێك ده ده ینــه وه , چونكــه  به رژه وه نــدی ئــه و 

راده یه كــی  تــا  كۆنه په ره ســتانه ی  و  ئیســتبدادی  واڵتــه  

ــاو  ــه  ه ــتیه  ك ــه  رسوش ــدراوه ، كه وات ــه وه  گرێ ــه  یه ك زۆر ب

هه ڵوێســت بــن لــه  ئــاوا حاڵه تێكــدا.

ــاش  ــى ئه وروپ ــان یه كێت ــیا  ی ــن و رووس ــی وه ك چی واڵتان

پێیــان خــۆش نیــه  ئه مريــكا لــه  ناوچــه ی رۆژهه اڵتــی 

دوو  ســه رده مى  بــه اڵم  هه بــێ,  بــووىن  ناوه راســتدا 

ــرتدا  ــه ر یه ك ــه  به رامب ــزه كان ل ــا هێ ــاوه ، ت جه مســه ری نه م

بوه ســتنه وه ، ئه مريــكا ئێســتا خــۆی لــه  چوارچێــوه ی تاكــه  

ــان  ــه  واڵت ــه  الیه كــی تریــش زۆرب ــه وه   و ل ــزدا ده بینێت زلهێ

ــه   ــن، چونك ــه یه  كۆك ــه و پڕۆس ــی ئ ــه ر هاوكاریكردن ــه  س ل

هاوپه یامنــی  دۆســتانی  به رژه وه نــدی  راده یــه ك  تــا 

دایــه  پرۆســه یه   ئــه و  ســه ركه وتنی  لــه   ئه مريــكاش 

به رژه وه نــدی  لــه   بوونــه وه   ئه مريــكا  به ره نــگاری  و 

به رژه وه نــدی  ئــه وه ی كــه   تــا  نیــه ,  هیــچ الیه نێكــدا 

زۆر له واڵتــان لــه  گــه ڵ هــی ئه مريــكا لــه  رۆژهه اڵتــی 

ناوه ڕاســتدا رێــك ده بێــت.

نه ته وه یــی  كه مینه یه كــی  ناوچه كــه   واڵتانــی  زۆربــه ى 

تێــدا ده بیــرنی, گه وره تریــن منوونــه  ئێرانــه  كــه  شــه ش 

نه تــه وه  لــه  ژێــر نــاوی ئێرانــدا هــه ن كــه  جگــه  لــه  

نه تــه وه ی فــارس كــه  ده ســه اڵتداره  نه ته وه كانــی تــر وه ك: 

كــورد و به لــوچ و عــه ره ب و توركــامن و ئازه ریه كانــن، 

ــی زكامنگــی خۆشــیان  ــه  زمان ــدن ب ــه ت مافــی خوێن ته نان

نیــه ، كه واتــه  تــا ئێســتا ســته میان لێكــراوه و بــارودۆخ 

نابــێ،  ئاڵۆزتــر  لــه وه   زوڵملێكــراوه كان  نه تــه وه   بــۆ 

به هه رحــاڵ لــه  چوارچێــوه ی ئــه و پڕۆســه یه دا كــه  بــه  
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دميوكراســیكردنی رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســته  ده توانــن بــه  

مافه كانــی خۆیــان بگــه ن، بــه  دميوكراســيكردنی ناوچه كــه  

شــه ڕی نه ته وه يــى و مه زهــه ىب هه ڵناگیرســێنێ به ڵكــو 

ــژ  ــه  گ ــه وه كان ب ــه  نه ت ــۆرن ك ــی دیكتات ــه وه  داگیركه ران ئ

هه مــوو  كــه   ئــازاد  ناوچه یه كــی  لــه   ده كــه ن،  یه كــدا 

ــه  مافه كانــی خــۆی بــگات و كــه س مافــی كــه س  كــه س ب

نه خــوات و موڵكــی كــه س داگیــر نــه كات، ئــه و كات 

كێشــه و ئاژاوه گێــڕی دوور لــه  مه نتيقــه .

و  ئــازادی  په یامهێنــه ری  پڕۆســه یه   ئــه و  رووكاردا  لــه  

پێشــوازی  ئه قــاڵىن  كۆمه ڵــگاكان  ئه گــه ر  دميوكراســییه , 

ــر  ــه وه  ژێ ــۆ نه ت ــه  ب ــی مێژووی ــه وه  هه لێك ــه ن ئ ــێ بك ل

ــخورا  ــی به ش ــه ت گه ل ــه  تایب ــاوه كان، ب ــت و چه وس ده س

ڕاســته وخۆ  پڕۆســه یه   ئــه و  كــورد،  لێكــراوی  زوڵــم  و 

گه لــی كــورد ده گرێتــه وه ، چونكــه  كــورد بــه  ناهــه ق 

دابــه ش كــراوه  بــه  ســه ر چــوار واڵت دا، كه واتــه  گۆڕینــی 

ده ســتكردانه ی  ئه وســنووره   گۆڕینــی  واڵتــان  ســنووری 

به واڵتانــی  ناهــه ق  بــه   كــورد  لێده كه وێتــه وه ، 

ــی  ــی وئایین ــڕينه وه ى فه رهه نگ ــه  س ــكاوه ، ك ــێوه  ل دراوس

خــۆی  نه تــه وه   ئــه و  و  لێكه وتۆتــه وه   نه ته وه یــی  و 

ده توانــی خاوه نــی كیــان وده ســه اڵتی خــۆی بــێ، بــۆ 

بــه   بێنــێ,  وه ده ســت  خــۆی  ســه ربه خۆیی  هه میشــه  

كــه   بســه ملێنێ  كوردســتان  داگیركــه ری  ده ســه اڵتانی 

بــواری  لــه   ته نانــه ت  و  هه بــێ  ده وڵه تــی  ده توانــی 

لــه   وپێشكه وتنیشــه وه   ڕۆشــه نبیری  و  فه رهه نگــی 

ــی  ــورد حكومه ت ــا ك ــكه وێ ، ئه وه ت ــێ پێش ــی دراوس واڵتان

یه كجاره كــی  ســه ركه وتنی  ئــه وه   هه رچه نــده   هه یــه ، 

ده وڵه تــی  ودامه زراندنــی  ســه ربه خۆیی  تــا  و  نیــه  

ئێســتا  هه بــێ,  درێــژه ی  خه بــات  ده بــێ  كــوردی 

حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان منوونــه ی دميوكراســيه  

كه موكوڕیه كانیشــیه وه ،  هه مــوو  بــه   ناوچــه دا  لــه  

ســه ملاندی كــه  گه لــی كــورد شــایانی هه مــوو شــتێكه ، 

ــورد  ــا ئێســتا سیاســه تی ســه ركردایه تی ك ــه  خۆشــیه وه  ت ب

ــه  دۆســتی  ــه وه , كــوردی كردۆت باشــی كار كــردوه ، هــه ر ئ

ــه ,  ــه م وێنه ی ــژوو دا ك ــه  مێ ــه وه  ل ــه  ئ ــكا ك ــی ئه مري نزیك

ــتایه تی  ــان دۆس ــزی جیه ــن هێ ــه ڵ گه وره تری ــه  گ ــورد ل ك

هه یــه . ســرتاتژیان 

سه رچاوه كان:
مرشوع تقسيم الرشق االوسط ووالدة الدول الحديثة
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*صدام الحضارات/ صامويل هنتنجتون

*شــمعون برييــز - الــرشق االوســط الكبــري - ترجمــة محمــد 
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االوســط الكبــري باللغــة العربيــة يف صحيفــة »الحيــاة« 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

لەنێو گشت دراوسێکانی چیندا، پەیوەندییەکانی ئەم واڵتە و پاکستان لە هەموویان دۆستانەترە؛ 
ئابووریی نێوان چین و پاکستان(، ئاستێکی نوێی  لەگەڵ پێشنیاری )شین جین بینگ- رێڕەوی 
هەیە  ترسی  هەندێک  چین  بەاڵم  بەرەوپێشەوەبرد.  بااڵکانی  سەربازییە  و  سیاسی  پەیوەندییە 
لە  جگە  ئەمە  ئیسالمییەوە،  تیرۆری  بە  پەیوەست  کێشەکانی  بەتایبەت  پاکستان،  بە  سەبارەت 
دەرکەوتنی شوناسی ئیسالمی کەمینەی )یۆگۆر( لە هەرێمی شینگیانگ. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، 
هەریەکە لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و خودی چین، بەرژەوەندیی هاوبەشیان لەوەدایە 
و  ئەفغانستان  بونیادنانەوەی  ــارە  دووب لە  بگێڕێت،  گەورەتر  ڕۆڵێکی  بدرێت  چین  بە  ڕێگە 
سنووردارکردنی جووڵە بێزارکەرە کانی پاکستان. زۆرجار ئەم گۆڕانە سیاسییە لەالیەن کارەکتەرە 
هەرێمییەکانی دیکەوە، پێشوازی لێدەکرێت، لەوانە ڕووسیا و ئێران و سعوودیە و واڵتانی دیکەی 

کەنداو.

پێشەکی
لەنێــو گشــت دەوڵەتــە دراوســێکانیدا پەیوەندییەکانــی 

گەرموگوڕتــر  لــە هەموویــان  پاکســتان،  لەگــەڵ  چیــن 

و نزیکــرتە. هــەردوو دەوڵــەت لــە ســاڵی 1951ـــەوە 

پەیوەندییــە دیبلۆماســییەکانی خۆیــان بونیادنــاوە، بەمەش 

پاکســتان دەبێتــە یەکــەم واڵتــی ئیســالمی و دووەم واڵتــی 

باشــووری ئاســیا لــەدوای هیندســتان، کــە پەیوەندیــی 

ــەو  ــدی ل ــت، ئی ــدا دامبەزرێنێ ــەڵ پەکین ــی لەگ دیبلۆماس

بوونــە دوو هاوپەیامنــی  دەمــەوە هــەردوو دەوڵــەت 

بەهێــز. هێــز و گەورەیــی ئــەم پەیوەندییــە لەمیانــەی 

کارلێکــی پۆزەتیڤــی چەنــد ســاڵەی هــەردوو واڵتــەوە 

هیندســتان- جەنگــی  لــە  منوونــە  بــۆ  دەردەکەوێــت، 

پاکســتانی ســااڵنی )1965-1971(، چیــن پشــتی پاکســتانی 

ــن  ــاڵی 1979 چی ــا س ــتان، هەروەه ــە هیندس ــرت دژ ب گ

ــە  ــتان و ویالیەت ــوان پاکس ــی نێ ــتیوانیی هاوپەیامنێتی پش

داگیرکردنــی  بــە  دژ  کــرد،  ئەمریــکای  یەکگرتووەکانــی 

هــەر  هــاوکات  ســۆڤیەتەوە،  لەالیــەن  ئەفغانســتان 

پاکســتان  پێشکەشــی  گــەورەی  هاوکاریــی  هیندســتان 

ــی،  ــی ئەتۆم ــووە هێزێک ــاڵی 1998 ب ــو س ــرد، هەتاوەک ک

هەروەهــا بــۆ یەکــەم جــار ســاڵی 1972 لــە ئەنجوومەنــی 

ئاساییشــی نێودەوڵەتــی مافــی ڤیتــۆی دژ بــە ئەندامبوونــی 

یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  لــە  بەنگالدیــش 

ڕۆڵێکــی  پاکســتان  بەرامبەریشــدا  لــە  بەکارهێنــا، 

ــرنی کیســنجەر( ــە ســەردانی )هێ ــی، ل یەکالکــەرەوەی بین

ــن،  ــۆ چی ــکا ب ــی ئەمری ی ڕاوێژکاریــی ئاساییشــی نەتەوەی

ــوان  ــەوەی بەســتەڵەکی نێ کــە ئەمــەش بووەهــۆی تواندن

چیــن و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، هــاوکات 

پاکســتان یەکێکــە لــەو دوو تاکــە دەوڵەتــەی –شانبەشــانی 

ــاش ڕووداوی  ــووەکان، پ ــەوە یەکگرت ــی نەت ــا- ئەندام کوب

گۆڕەپانــی »تیانامنیــن«ی ســاڵی 1989 پشــتگیریی لــە چیــن 

کــرد. جگــە لــەوەش چیــن و پاکســتان پەیوەندییەکــی 

بەتینیــان هەیــە، لــە بوارەکانــی وەک بازرگانــی و ســنوور و 

ســەربازی؛ ئەمــەش بــەو مانایــە دێــت، کــە پاکســتان لەنێــو 

زۆرێــک لــە هاوپەیامنــە دیبلۆماســییەکانی چینــدا نــرخ و 

ــە. ــۆی هەی ــای خ بەه

ــن و  ــوان چی ــی نێ ــی تایبەت ــە پەیوەندی ــن ل چــۆن دەتوانی

پاکســتان تێبگەیــن؟ بۆچــی ئــەم دوو واڵتــە خاوەنــی ئــەم 

ــاوەی 65  ــە م ــەقامگیرەن، ک ــییە س ــە دیبلۆماس پەیوەندیی

ســاڵە کۆمەڵــە بوارێکــی بەرفراوانــی گرتووه تــەوە؟ ئەگــەر 

بتوانیــن بــەوردی وەاڵمــی ئــەم دوو پرســیارە بدەینــەوە، بە 
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شــێوەیەکی تەواوەتــی لــە گرنگــی ســرتاتیژی پاکســتان لــە 

ناوچەکــە و جیهانــدا تێدەگەیــن.

چیــن وەک یەکێــک لــە زلهێزەکانــی جیهــان، بەهــۆی 

ــەوە  ــدا بەخۆی ــە ســەرجەم بوارەکان ــەو گەشــەپێدانەی ل ئ

ــووی  ــی ڕوولەزیادب ــوە، بووه تــە جێگــەی گرنگیپێدان بینی

بووه تــە  بگــرە  دواییــدا،  ســااڵنه ی  لــەم  نێودەوڵەتــی 

»هێزێکــی هەڵکەوتــوو« کــە لــە داهاتــوودا، هەڕەشــە 

لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دەکات. هەربۆیــە 

نێودەوڵەتییــەوە  ســرتاتیژیی  ڕوانگەیەکــی  لــە  دەبێــت 

تێبگەیــن،  پاکســتان  و  چیــن  پەیوەندییەکانــی  لــە 

ــی  ــە تێکئاڵۆزاوەکان ــە جیۆپۆلەتیکیی ــەت پەیوەندیی بەتایب

و  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  و  چیــن  نێــوان 

لــە  یەکێــک  ئــەوە،  ســەرەڕای  ڕووســیا.  و  هیندســتان 

ــتان و  ــی پاکس ــی پەیوەندییەکان ــەرە یەکالکەرەوەکان فاکت

چیــن، ملمالنێــی نێــوان هــەردوو شارســتانێتی خۆرئــاوا 

و ئیســالمییە، لــە جێڕەوتــی پێشــهاتەکانی خۆرهەاڵتــی 

ســێپتەمبەرەوە،  11ی  هێرشــەکانی  لەپــاش  ناوەڕاســت 

بەتایبــەت باڵوبوونــەوەی تیــرۆری جیهانــی.

جێڕەوتی هەرێمی و کارەکتەرەکان
دوای جەنگــی جیهانیــی دووەم و لــە مــاوەی جەنگــی 

و  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  نێــوان  ســاردی 

ــن  ــتان و چی ــە هیندس ــە ل ــۆڤیەتدا، هەریەک ــی س یەکێتی

ــووری  ــەاڵت و باش ــە خۆره ــی ل ــان دەبین ــی دیاری ڕۆڵێک

»بزووتنــەوەی  ئەندامــی  چیــن  کاتێکــدا  لــە  ئاســیا. 

ــەاڵم هیندســتان )شانبەشــانی میــر  ــوو، ب ــی« نەب بێالیەن

ــی  ــە دامەزرێنەرەکان ــە واڵت ــوو ل ــک ب ــالڤیا( یەکێ و یۆگس

ئــەم بزووتنەوەیــە، هەریەکــە لــە چیــن و هیندســتان 

هەڵوێســتی سیاســی دەرەکــی ســەربەخۆیان وەرگــرت، 

ئەمریــکا.  و  بلۆکــی ســۆڤیەت  لــە دەرەوەی هــەردوو 

دووقۆڵییەکانــی  پەیوەندییــە  ئەوەشــدا  ئەنجامــی  لــە 

پەیوەندییــە  لــە  جگــە  هیندســتان،  و  چیــن  نێــوان 

بلۆکــی ســۆڤیەت  لەگــەڵ هــەردوو  دیبلۆماتییەکانیــان 

ــە  ــووە لەســەر پەیوەندیی ــان هەب و ئەمریــکا، کاریگەریی

ســرتاتیژییەکانی نێــوان چیــن و پاکســتان. بــە دەربڕینێکــی 

جەنگــی  دەمــی  لــە  هینــد  ئــەوەی  وێــڕای  ســادەتر، 

بــەاڵم  پەیڕەودەکــرد،  بێالیەنــی  سیاســەتێکی  ســارددا، 

دیبلۆماســییەکانی  و  ســەربازی  پەیوەندییــە  ئاشــکرایە 

لەگــەڵ یەکێتیــی ســۆڤیەتدا توندوتــۆڵ بــوو. ئەمــە جگــە 

لــە گــرژی و ئاڵۆزیــی پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و 

ــوو  ــەوە، هەم ــە هەرێمییەکان هیندســتان بەهــۆی ناکۆکیی

ــەی  ــە ناوچ ــۆی ل ــی خ ــن هەوڵەکان ــرد چی ــە وایانک ئەمان

باشــووری ئاســیا بخاتەگــەڕ بــۆ بەســتنی هاوپەیامنــی 

ــەر  ــێک بەرامب ــەوەی بااڵنس ــۆ گێڕان ــتاندا، ب ــەڵ پاکس لەگ

هیندســتان، تەنانــەت پــاش ڕووخانــی یەکێتیی ســۆڤیەتیش 

پارێــزگاری لــەم سیاســەتە کــرد، ئەمــە ســەرەڕای هەوڵــی 

چیــن و هیندســتان بــۆ ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانیان. 

دوای قەیرانــە ئابوورییەکــەی جیهــان لــە ســاڵی 2008، 

ــی،  ــاوی بەخۆیەوەبین ــی بەرچ ــن گەورەبوونێک ــی چی ڕۆڵ

ــەورە  ــێوەیەکی گ ــە ش ــە ب ــەم واڵت ــزی ئ ــک هێ ــە جۆرێ ب

گەشــەیکرد، نفــوزی سیاســی و ســەربازیی و ئابــووری، بــە 

ــەی  ــەش بووەمای ــووەوە، ئەم ــاو بەرزب ــێوەیەکی بەرچ ش

گۆڕانــی پەیوەندییــە هەرێمییەکانــی لــە ناوەڕاســت و 

ــیا. ــووری ئاس باش

لــەم  ڕەهەنــدەوە  ســێ  ئــەم  لەمیانــەی  دەتوانیــن 

تێبگەیــن: گۆڕانکارییانــە 

پەیوەندییەکانــی  هێشــتا  ئــەوەی  ســەرەڕای  یەکــەم: 

نێــوان چیــن و هیندســتان، لــە چوارچێــوەی گەمــەی 

هێــزە گەورەکانــدا ســیامیەکی کێبڕکێکارانــەی پێوەیــە، 

بــەاڵم چیــن هێشــتا هیندســتان بــە بــازاڕی دەرەکیــی 

فراوانبوونــی چاوەڕوانکــراوی داهاتــووی خــۆی دەزانێــت، 

هەربۆیــە پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و هیندســتان زوو 

ــۆی. ــتی خ ــۆ رسوش ــەوە ب دەگەڕێت

دووەم: ئــەم گۆڕانکارییانــەی لەســەرەوە باســکران، لــە 

چیــن،  بــۆ  کەمنەکردووه تــەوە  پاکســتانیان  گرنگیــی 

ــە  ــت ل ــەر دەبینێ ــی کاریگ ــتان ڕۆڵێک ــەوەی پاکس لەبەرئ

مســۆگەرکردنی سیســتمێکی هەرێمیــی ســەقامگیر لــە 
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ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیا و ڕێگرتــن لــە باڵوبوونەوەی 

ــن. ــۆ چی ــرۆر« ب »تی

ــاش  ــە، پ ــاڵ ئەوەی ــن خ ــێیەم و گرنگرتی ــی س ــێیەم: خاڵ س

ــن  ــەاڵت، چی ــۆ دەس ــگ( ب ــن بین ــێ جی ــەرکەوتنی )چ س

»یــەک  نــاوی  بــە  پەیڕەوکــرد  گــەورەی  ســرتاتیژێکی 

لەمــەدا  هیندســتان  بــەاڵم  ڕێگــە«،  یــەک  و  پشــتێنە 

پشــتگیری نەکــرد، لــە کاتێکــدا چیــن پالنــی وەبەرهێنانــی 

بــە  ئــەوەش  پاکســتان،  لــە  46 ملیــار دۆالری هه بــوو 

ــڕۆژە ســەرەکییەکانی دروســتکردنی  جەختخســتنە ســەر پ

هێڵــی ئاســنین، و ڕێگــەی خێــرا و ژێرخانــی ئابــووری، بــە 

ــەش  ــە پاکســتان. بەم ــی پیشەســازی ل ئامانجــی خێراکردن

ــت  ــەردەوام دەبێ ــتان« ب ــی چین-پاکس ــڕەوی ئابووری »ڕێ

ــە  ــن ل ــی چی ــی و ئابووری ــوزی سیاس ــی نف ــە فروانبوون ل

ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیادا.

و  چیــن  پەیوەندییەکانــی  ئێســتای  واقیعــی 
پاکســتان

وێــڕای ئــەوەی لەپێشــوودا پەیوەندیپیەکانــی نێــوان چیــن 

و پاکســتان، هەمیشــە دۆســتانە بــووە، بــەاڵم هاریکاریــی 

پێشــرتی نێــوان ئــەم دوو دەوڵەتــە لــە ڕابــردوودا لە ئاســتی 

سیاســی و ســەربازیدا ســنووردارکرابوو، پەیوەندییــەکان 

درێژنەبووبوونــەوە بــۆ ئاڵوگــۆڕی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری 

و کولتووریــی گشــتگیر وەک ئــەوەی ئەمــڕۆ هەیــە. ئــەم 

ئایــاری 2013 و  لــە  قۆناغــە نوێیــەی پەیوەندییــەکان، 

لەگــەڵ ســەردانی ســەرۆکی ئەنجوومەنــی دەوڵەتــی چیــن 

ــەر  ــتیانپێکرد، ه ــتان دەس ــۆ پاکس ــگ( ب ــەی چیان ــی ک )ل

لــەو سەردانەشــدا بــوو، بەفەرمــی بیرۆکــەی »ڕێــڕەوی 

ــاڵی  ــە س ــان ل ــەڕوو. پاش ــتان« خرای ــی چین-پاکس ئابووری

2014دا ســەردان و پەیوەندییــەکان، ڕوویــان لــە زیادبــوون 

کــرد، هەریەکــە لــە ســەرۆک و ســەرۆکوەزیرانی پاکســتان 

ســەردانی چینیــان کــرد، پاشــان لە ســاڵی 2015دا ســەرۆکی 

ــەردانەدا  ــەم س ــەر ل ــرد، ه ــتانی ک ــەردانی پاکس ــن س چی

کۆتاییهــات،  بیرۆکەکــە  ئامادەکارییەکانــی  کۆتــا  بــوو 

ــە  ــن ل ــتی لێکتێگەیش ــەی 51 یاداش ــەوەش نزیک ــە ل جگ

ــەوە،  ــڕۆژە کرای ــت پ ــرا و هەش ــه ردووالدا ئیمزاک ــوان ه نێ

ــە  ــتیان ب ــواری وزەدا دەس ــە ب ــەش ل ــڕۆژەی هاوب ــج پ پێن

کارکــردن کــرد جگــە لــە پڕۆژەکانــی بــواری ژێرخــان و وزە، 

ــەم دوو  ــوان ئ ــی نێ ــەی پەیوەندییەکان ــە نوێی ــەم قۆناغ ئ

ــووری  ــووری و کولت ــی و ئاب ــی کۆمەاڵیەت ــە، بوارەکان واڵت

و تەکنۆلۆژییشــی گرتــەوە. بــۆ منوونــە هــەردوو واڵت 

ڕادیــۆ  کایــەی  قۆڵییەکانــی  دوو  ئاڵوگــۆڕە  بــواری  لــە 

بەهێزیــان  دووقۆڵیــی  پەیوەندییەکــی  تەلەفزیۆنــدا،  و 

دامەزرانــد، هەروەهــا بانکــی پیشەســازی و بازرگانیــی 

ــە شــاری الهــور کــردەوە، کــە دووەم  ــن لقــی خــۆی ل چی

خوێنــدن  وەزارەتــی  هــاوکات  پاکســتانە،  گەورەشــاری 

پڕۆژەیەکــی  پێکــەوە  واڵت،  هــەردوو  تەکنۆلۆژیــای  و 

تاقیگــەی  دروســتکردنی  بــۆ  دامەزرانــد  هاوبەشــیان 

بایۆتەکنۆلۆژیــی لۆکــە. هەروەهــا دوو زانکــۆی چینــی 

ناوەندێکــی  دامەزراندنــی  بــە  هەســتان  پاکســتانی  و 

نێودەوڵەتیــی خوێنــدن، هەروەهــا ناوەندێکــی کولتووریــی 

ــەوە. ــتان کرای ــە پاکس ــش ل چینی

ــی- ــی چین ــڕەوی ئابووری ــی ڕێ ــی کۆتای کاریگەری
ــار  ــت، کــە بڕەکــەی 46 ملی پاکســتانی چــی دەبێ

دۆالرە؟
وەک باڵیــۆزی چیــن لــە پاکســتان )ســەن وی دۆنــگ( لــە 

ــینخوا(،  ــی )ش ــی هەواڵ ــەڵ ئاژانس ــدا لەگ چاوپێکەوتنێکی

دەســتکەوتەکانی  ڕایگەیانــد،  2016دا  حوزەیرانــی  لــە 

ــتان  ــن و پاکس ــوان چی ــەکانی نێ ــڕۆژە هاوبەش ــتای پ ئێس

جەختدەخاتــە ســەر 4 بــوار، ئەوانیــش پڕۆژەکانــی بــواری 

وزە و ژێرخانــی ئابــووری، گواســتنەوە، بەنــدەری گــوادار، 

ــواری وزە  ــی ب ــڕۆژە گەورەکان ــازی. پ ــی پیشەس هاریکاری

ــۆر  ــی وزەی خ ــتگەیەکی بەرهەمهێنان ــتکردنی وێس دروس

دەگرێتــەوە، کــە هێزەکــەی )300 مێگاوات(ـــە و لەالیــەن 

ــت. ــەوە جێبەجێدەکرێ ــرژی( چینیی ــای )زونێ کۆمپانی

ســەبارەت بــە ژێرخانــی گواســتنەوە، کاردەکرێــت بــۆ 

ــرای  ــەی خێ ــەوەی ڕێگ ــتکردن و پێکهێنان ــارە دروس دووب

ــە  ــاو پاکســتاندا، هــەروەک چــۆن ل )کەراکــۆم KHK( لەن
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ــە دروســتکردنی  مانگــی مارســدا دەســتکرا بــە کارکــردن ل

ــە  ــوان کەراچــی و الهــور. ســەبارەت ب ــرای نێ ڕێگــەی خێ

گەشــەپێدانی بەنــدەری گــوادار، لــە دیســەمبەری 2012دا 

پاکســتان مافــی بەکارهێنانــی نزیکــەی 280 هێکتــار زەوی 

ــاوەی 43 ســاڵ. ــۆ م ــی ب ــی چین ــە کۆمپانیایەک دا ب

کێشەی کەمینەی موسوڵمانی چین
پەیوەندییەکانــی چیــن و پاکســتان خاڵیــی نیــن 

لــە هەندێــک گرێوگــۆڵ:
ــەوەی  ــە ئ ــووە، ک ــت ب ــۆ دروس ــی ب ــن گومان ــەم: چی یەک

بــە »تیرۆریســتەکان«ی ئۆتگــۆر ناویــان دەبرێــت، لــە 

پاکســتانەوە دێــن و هــەر لــەو واڵتــەش ســەربازگە و 

شــوێنی مەشــقیان بــۆ دابیندەکرێــت، کــە هــەر ئــەم 

ڕووداوە  بــەو  ڕاســتەوخۆیان  پەیوەندییەکــی  گرووپــە 

توندوتیژییانــەوە هەبــوو، کــە لــە شــینگیانگ )تورکســتانی 

ڕوویانــدا. خۆرهــەاڵت( 

دووەم: لــەم ســااڵنەی دواییــدا بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان 

باڵوبووه تــەوە،  شــینگیانگ  لــە  فەندەمێنتاڵیــزم 

ناوچەیــە  لــەم  هێرشــەکان  زۆری  ژمارەیەکــی  کــە 

ئەنجامدەدرێــن. لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا، حکومەتــی چیــن 

گەلێــک گرنگیــدەدات بــە ئامادەبــوون و خســتنەگەڕی 

تواناکانــی پاکســتان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی »تیرۆریزمــی 

ئیســالمی«.

کەرنەڤاڵێکی سەربازی هاوبەشی چین و پاکستان
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بەردەوامییــان هەیــە،  نیگەرانییەکانــی چیــن  هــاوکات 

ویالیەتــە  شکســتی  بەردەوامیــی  بــە  ســەبارەت 

پێکهێنانــەوەی  لــە دووبــارە  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 

ئەفغانســتان،  لــە  ســەرکەوتوو  سیاســیی  سیســتمێکی 

بەتایبــەت ئــەو ڕۆڵــە تەمومژاوییــەی پاکســتان لــەو واڵتەدا 

دەیبینێــت، واتــە لــە ئەفغانســتان؛ بەڕووکــەش پشــتیوانی 

ــە هاوپەیامنێکــی  ــە دەکات، ک ــەو دەســەاڵت و حکومەت ل

ئەمه ریــکا  کــە  هاوپەیامنێتییەیــە،  ئــەو  بەهێــزی 

ســەرکردایەتی دەکات، بــەاڵم هــاوکات لەژێرەوە پشــتیوانی 

ڕێکخــراوی  و  ئەفغانســتان  تاڵیبانــی  بزووتنــەوەی  لــە 

قاعیــدە دەکات. هــەر بۆیــە بــەم دواییانــە چیــن خواســتی 

گفتوگۆکانــی  لــە  بەشــداربوون  بــۆ  پیشــانداوە  خــۆی 

ئاشــتیی نێــوان حکومەتــی ئەفغانســتان و چیــن.

چیــن چــۆن لــە جێڕەوتــی نێودەوڵەتیــدا لــە پاکســتان 

دەڕوانێــت؟

بــۆ تێگەیشــن لــە ڕوانگــەی چیــن بەرامبــەر پاکســتان 

لــە گۆشــەنیگای سیاســەتی نێودەوڵەتییــەوە، پێویســتە 

ویالیەتــە  و  پاکســتان  نێــوان  ئاڵــۆزی  پەیوەندیــی 

و  چیــن  خــودی  و  ئەمه ریــکا  یەکگرتووەکانــی 

جیهانــی عەرەبیــش لەبەرچاوبگریــن، لــە ســەروبەندی 

ــاڵی 2001  ــتان س ــە ئەفغانس ــەربازی ل ــتتێوەردانی س دەس

ئەمه ریــکا  هەواڵنــەی  ئــەو   ،2003 ســاڵی  عێــراق  و 

ــارە دروســتکردنەوەی سیســتمێکی  دەیانــدات، بــۆ دووب

ڕووبــەڕووی  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  لــە  هەرێمــی 

شکســتێکی گــەورە بووه تــەوە. تێچــوون و زیانــە ماتریاڵــی 

و دارایــی و مرۆییــەکان، بوونــە مایــەی کەمبوونــەوەی 

دەســتتێوەردانی  بــۆ  لۆکاڵــی  پاڵپشــتی  پلەبەپلــەی 

ــی  ــی دەوڵەت ــاش دەرکەوتن ــەدا، پ ــە ناوچەک ــەربازی ل س

شــەپۆلێکی  2014دا،  ســاڵی  لــە  »داعــش«  ئیســالمی 

دیداری لوتکەی نێوان سەرۆکی چین شی جیپنگ  و سەرۆکی پاکستان عارف عەلەوی
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بەهێــزی ڕایگشــتی هاتــە ئــاراوە، کــە پاڵپشــتیی لــە داوای 

ــکا ده کات،  ــی ئەمه ری ــە یەکگرتووەکان کشــانەوەی ویالیەت

لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. ئــەم داوایــە هاوکاتــە لەگــەڵ 

پێداچوونــەوە بــە هــەوڵ و کۆششــەکانی ئەمه ریــکادا، بــۆ 

پارێــزگاری ئاشــتیی ئەفغانســتان و پاڵپشــتیی ســەربازی و 

سیاســیی پاکســتان. لەبەرئەمــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 

ئەمه ریــکا ڕۆڵــی نێوانگیــر دەبینێــت، بــۆ بەشــداریپێکردنی 

بەگشــتییش  هەروەهــا  ئەفغانســتان،  لــە  چینییــەکان 

لــە باشــکردنی ڕۆڵــی چیــن، ئــەم  پێشــوازی دەکــەن 

لێکەوتووه تــەوە،  ئەمه ریــکای  نیگەرانیــی  ئاڕاســتەیەش 

دووبــارە  هەوڵەکانــی  لــە  پارێــزگاری  ئەگــەر  چونکــە 

بونیادنانــەوەی سیســتمی سیاســیی ئەفغانســتان نەکرێــت، 

ئــەوا بۆشــایی دەســەاڵت لــە ئەفغانســتان دێتەئــاراوە، 

وەرگرتنــی  مایــەی  دەبێتــە  ئەنجامــدا  لــە  ئەمــەش 

دەســەاڵت لەالیــەن تاڵیبــان یاخــود ڕێکخــراوی داعشــه وه ، 

ــتان  ــتیی پاکس ــەی پاڵپش ــەو توندڕەوان ــەت ئ ــود تەنان یاخ

دەکــەن. بۆیــە ئەگــەر چیــن بتوانێــت بــە شــێوەیەکی 

چــاالک بەشــداربێت لــە لەئەســتۆگرتنی بەپرســیارێتیی 

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  لەگــەڵ  کەموکوڕییــەکان، 

پاکســتان،  لەســەر  فشــار  ئەنجامدانــی  و  ئەمه ریــکا 

ئەمــەش زامنــە بــۆ بەدیهێنانــی ســەقامگیریی بارودۆخــی 

ــکا  ــن و ئەمه ری ــە چی سیاســیی ئێســتای ئەفغانســتان. بۆی

ــت  ــەری هەبێ ــت کاریگ ــتان دەخوازێ ــە پاکس ــن، ک دەزان

لەســەر سیســتمی سیاســیی ئەفغانســتان لــە مــەودای 

ــتان  ــە پاکس ــەن، ک ــەوەش دەک ــا درک ب دووردا، هەروەه

ــۆی دەدات  ــەاڵتی خ ــوز و دەس ــی نف ــی بەکارهێنان هەوڵ

بەســەر تاڵیبــان و قاعیــدە و ئیســالمییە توندڕەوەکانــی 

دیکــەدا، ئەمــەش لەپێنــاو بەدەســتهێنانی دەســتکەوتی 

سیاســی و ســەربازی و ئابــووری لــە خۆرئــاوا.

الی چیــن هەریەکــە لــە پاکســتان و ئەفغانســتان وەک 

ــت و  ــوان ناوەڕاس ــن، لەنێ ــی دادەنرێ ــی جوگراف ناوەندێک

ــی  ــە پێگەیەک ــەو واڵت ــۆ ئ ــەش ب ــیادا، ئەم ــووری ئاس باش

ــەک  ــۆ گەشــەپێدانی ســرتاتیژەکەی خــۆی »ی ســرتاتیژییە ب

ــە  ــی دوور ل ــاوکات ڕێگەیەک ــه »، ه ــەک ڕێگ ــتێن و ی پش

دەســتی هیندستانیشــە بــەرەو زەریــای هینــدی و دەریــای 

عــەرەب. جگــە لەوانــەش حکومەتــی چیــن دەتوانێــت 

نفــوزی خــۆی، لــە هەریەکــە لــە ئەفغانســتان و پاکســتان 

ناوینــاوە  ئــەوەی  کۆنرتۆڵکردنــی  بــۆ  بەکاربهێنێــت 

لێرەوەیــە  شــینگیانگ.  لــە  ئیســالمی«  »توندڕەویــی 

هەریــەک لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و خودی 

چیــن، بەرژەوەندییــان لەوەدایــە ڕێگــە بــە چیــن بدرێــت 

ــتان و  ــەوەی ئەفغانس ــارە بونیادنان ــە دووب ــداربێت ل بەش

ــتان. ــی پاکس ــۆ مانۆڕەکان ــنووردانان ب س

ســەبارەت بــە دەوڵەتــە عەرەبییــەکان و بەتایبــەت واڵتانــی 

کەنــداو، بــە ڕابەرایەتیــی ســعوودیە، وەک هاوپەیامنێکــی 

سیاســیی نزیــک لــە پاکســتان دەڕوانــن، بەتایبــەت بەهــۆی 

بــە  دژ  هاوبەشــیان  تێکۆشــانی  لــە  پاکســتان  ڕۆڵــی 

هاوپەیامنێتیــی نێــوان یەکێتیــی ســۆڤێت و هیندســتان 

لــە مــاوەی جەنگــی ســارددا. لــە ئەنجامــی ئەوەشــدا 

ــی و  ــی سیاس ــتییەکی درێژخایەن ــداو، پاڵپش ــی کەن واڵتان

ــەاڵم  ــەردەم پاکســتان، ب ــان خســتە ب ســەربازی و ئابووریی

لەنــاو واڵتــە عەرەبییەکانــدا هەســتێک هەیــە، کە پاکســتان 

ئــەم  نەداوەتــەوە.  چاکەیــەی  ئــەم  وەاڵمــی  بەباشــی 

ــاراوە، ســەبارەت  هەســتەش وردە ســاردبوونەوەی هێنایەئ

بــە پەیوەندییەکانــی نێــوان پاکســتان و ســعوودیە، چونکــە 

پاکســتان بێپــەروا و گوێپێنــەدەر بــووە، بەرامبــەر زۆرێــک 

ــە  ــی دەوڵەت ــە بەرژەوەندی ــەکان ل ــە نێودەوڵەتیی ــە پرس ل

عەرەبییــەکان. بــۆ منوونــە، پــاش ســەرهەڵدانی شــەڕی 

ڕەتیکــردەوە  پاکســتان  2015دا،  مارســی  لــە  یەمــەن 

پەیوەنــدی بــەو هاوپەیامنێتییــەوە بــکات، کــە ســعوودیە 

ڕابەرایەتیــدەکات بــۆ دەســتتێوەردان لــەو ملمالنێیانــە. 

بــۆ  هەبــوو،  نیازێکــی  و  هــەوڵ  ســعوودیە  هــاوکات 

دژ  پاکســتاندا  لەگــەل  هاوپەیامنێتیــەک  پێکهێنانــی 

پاکســتانەوە  لەالیــەن  نیــازە  ئــەم  بــەاڵم  ئێــران،  بــە 

لــە ســوریا،  یاخــود  وەاڵمێکــی پۆزەتیڤــی نەدرایــەوە. 

پاکســتان هەڵوێســتێکی جیــاواز لــە هەڵوێســتی دەوڵەتــە 
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ــی  ــەری سیاس ــە داوای چارەس ــەر، ک ــی گرتەب عەرەبییەکان

و ڕاوێژکارانــەی دەکــرد، بــۆ جەنگــی ســوریا، لــە کاتێکــدا 

ــەکان پاڵپشــتیی ئۆپۆزســیۆنی  ــە عەرەبیی ســعوودیە و واڵت

ــوون. ــوریا ب س

هــەر هەمــان هۆکاریــش هەبــوو بــۆ هەوڵەکانــی پێشــووی 

دەوڵەتــە عەرەبییــەکان، بۆ هاریــکاری لەگەڵ هیندســتاندا، 

بــەو هیوایــەی ئەمــە ئاگادارکردنــەوە و وەبیرهێنانەوەیەک 

ئــەم واڵتــە نەیدەویســت  بــەاڵم  بــۆ پاکســتان،  بێــت 

پاڵپشــتی بــۆ واڵتــە عەرەبییــەکان وەک شــتێکی مســۆگەر 

دەرکەوێــت. ئەگــەر پاکســتان دوورکەوتنــەوە لــە دەوڵەتــە 

عەرەبیــەکان هەڵبژێرێــت، ئــەوا ئــەم واڵتانــەش وەاڵمیــان 

دەبێــت، وەاڵمەکــەش بریتــی دەبێــت لــە کێشــانەوەی 

پاڵپشــتییەکانیان بــۆ پاکســتان و ئاڕاســتەکردنی بــەرەو 

ــە کۆنەکــەی: هیندســتان. دوژمن

ئاسۆکانی داهاتوو
و  بەتیــن  هاریکارییەکــی  لەنــاو  چیــن  ئێســتادا  لــە 

بێپیشــینەدایە لــە گشــت بــوارە جیاوازەکانــدا لەگــەڵ 

پاکســتاندا، چیــن لــە ڕوانگــەی سیاســی و ناوخۆیــی و 

هەرێمــی و نێودەوڵەتیــی خۆیــەوە، ئامادەیــی نیشــانداوە 

ــی  ــی پەیوەندییەکان ــە توندوتۆڵکردن ــوون ل ــۆ بەردەوامب ب

هێــزە  هیندســتان،  لــە  جگــە  پاکســتاندا.  لەگــەڵ 

هەرێمییەکانــی وەک ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمه ریــکا 

ــان  ــتێکی پۆزەتیڤی ــران، هەڵوێس ــی و ئێ ــی عەرەب و واڵتان

بەرپرســیارێتیی  وەرگرتنــی  بــە  ســەبارەت  هەبــووە 

پارێــزگاری لــە سیســتمی ئەفغانســتان و پاکســتان لەالیــەن 

چینــەوە. بەوجــۆرەش پەیوەندییەکانــی نێــوان چیــن و 

پاکســتان لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا، ســەرەڕای فراوانبوونی 

ــە ئاســیای ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیا،  نفــوزی چیــن ل

»یــەک  دەستپێشــخەریی  شــوێنکەوتنی  زیاتــر  لەگــەڵ 

پشــتێن و یــەک ڕێگــه » بەرەوپێشــچوون و گەشەســەندنی 

ــە  ــە شــێوەیەکی پل ــو ب ــت، هەتاوەک ــر بەخۆوەدەبینێ زیات

ئەمه ریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  شــوێنی  بەپلــە 

دەگرێتــەوە لــە ســەپاندنی دەســەاڵتی خــۆی بەســەر 

دۆخــی بااڵدەســتدا.

بینــگ(  چیــن  )چــێ  دەســەاڵت  بــە  گەیشــتنی  دوای 

هەســتا بــە هەموارکردنێکــی بەرچــاو لــە ســرتاتیژیەتی 

نێودەوڵەتیــی چینــدا. چیــن هەرگیــز ئامــادە نییــە، ڕۆڵێکــی 

پاســیڤ و ئاســت نــزم ببینێــت، بەڵکــو لــە هەوڵدایــە 

بــۆ گرتنــی پێگەیەکــی بەهێــز هاوتــا بێــت بــە هێــزە 

خودییەکــەی، کــە دەتوانێــت کاریگــەری لەســەر سیســتمی 

ئێســتای  بارودۆخــی  لەگــەڵ  هەبێــت.  نێودەوڵەتــی 

پاکســتان و ئەفغانســتاندا، چیــن دەتوانێت بەرپرســیارێتیی 

پڕکردنــەوەی بۆشــایی دەســەاڵت بگرێتــە ئەســتۆ، بــە 

ــدارەکان  ــە پەیوەندی ــت الیەن ــە الی گش ــە ل ــەک ک ڕێگەی

پەســەندکراو بێــت.

پڕۆفایل:
ــە بەشــی زانســتە  *د. ڕایمۆنــد لــی: مامۆســتای بەشــدار ل

ڕایمۆنــد  تایــوان.  نیشــتیامنیی  زانکــۆی  سیاســییەکانی 

ــە  ــۆرای ل ــەی دکت ــیگان پل ــۆی میش ــە زانک ــاڵی 2004 ل س

ــە  ــە پێگ ــپۆڕە ل ــتهێناوە. پس ــییەکان بەدەس ــتە سیاس زانس

سیاســییەکان و لێکۆڵینــەوە ڕووماڵییــەکان لــە خۆرهەاڵتــی 

ئاســیا.

سەرچاوە: 
سه نته ری )الجزیزه ( بۆ توێژینه وه 

 http://studies.aljazeera.net/ar       

االبعاد االستراتيجية للعالقات الصينية الباكستانية



لە عەرەبییەوە: خەاڵت عەلی

ڕوسیا، چین، ئێران

سێگۆشەی بەرمۆدە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاست
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ئایدیا دیپلۆماتیك

دیکە  جارێکی  ڕوسیا  بۆ  ڕۆحانی(  )حەسەن  ئێران  سەرۆکی  ئەمساڵی  سەرەتای  سەردانەکەی 
گەرموگوڕ  پەیوەندییانە  ئەم  چڕکردەوە.  ئێران-ڕوسیا  پەیوەندییەکانی  لەسەر  سەرنجەکانی 
ڕادەیەک؟ لەکوێدا خالە هاوبەشەکان کۆتاییان دێت و جارێکی دیکە خاڵە  تا چی  دیارن، بەاڵم 
ناکۆکەکان لەناو سوریادا لەنێوان ئەم دوو هاوپەیمانەدا سەرهەڵدەدەن؟ئێران و ڕوسیا بە دوو 
هاوپەیمانی بەهێز دادەنرێن و بە دیارترین پشتیوانەکانی ڕژێمەکەی بەشار ئەسەدی سەرۆکی 
ڕوسیا دادەنرێن. هاریکاریی نێوان ئێران و ڕوسیا ئاستی لێکنزیکبوونەوەیەکی گەورەی بڕیوە لە 
فایلی سوریادا و گەیشتۆتە ئاستی هاریکاریی ئابووری و لێکنزیکبوونەوەی ڕوانگەکان سەبارەت 

بە کۆمەڵە دۆسیەیەکی هەرێمی، ئەمە وێڕای پەیوەندییە لێکئاڵۆزکاوەکان لەگەڵ خۆرئاوادا. 

ــران و ڕوســیا: هاوپەیمانێتییەکــی ســتراتیژی،  ئێ
بــەاڵم بەبــێ متمانــە

ــە  ــوو ک ــەدا ب ــە بەرچاوان ــەم پەیوەندیی ــوەی ئ ــە چوارچێ ل

ــەرەتای  ــە س ــەرۆک ل ــەردوو س ــوان ه ــەی نێ کۆبوونەوەک

ئــەوکات  وەک  بەڕێوەچــوو،  مۆســکۆ  لــە  ئەمســاڵدا 

ــە  ــە کۆمەڵ ــووە ل ــکردن ب ــۆ باس ــە ب ــدرا دیدارەک ڕاگەیەن

مەلەفێکــی ئابــووری و پرســی ڕووبەڕووبوونــەوەی تیــرۆر، 

ــەرەتایەکی  ــەوە س ــاوەڕەدا ئ ــەو ب ــەرچاوەکان ل ــەاڵم س ب

نــوێ بــووە بــۆ پەیوەندییەکانــی ئــەو دوو واڵتە، تــا دەگات 

بــەوەی لەمــڕۆدا لەســەر کۆمەڵــە بابەتێکــی ســرتاتیژی 

هاوپەیامنێتییــان لەنێواندایــە.

ــاوازی  ــک جی ــەوە جارجارێ ــەم هاوپەیامنێتیی ــت ئ ــە پش ل

و ناکۆکیــی لــە تێڕوانینەکانــی هــەردووالدا دێتەئــاراوە، 

هــەر ئەمــەش دەکرێــت وەک خاڵێکــی بــێ متامنەیــی 

ــا بەڕاســتی  ــت. ئای ــە تەمشــای بکرێ ــەو دوو واڵت ــوان ئ نێ

هەریەکــە لــە مۆســکۆ و تــاران دوو هاوپەیامنــی بەهێــزن، 

یاخــود تەنهــا دوو هاوبەشــی کاتییــن و متامنەیــان بــە 

ــی  ــە فەرمییەکان ــەی لێدوان ــەواو بەپێچەوان ــە، ت ــرت نیی یەک

هــەردووالوە؟

لــە  زیاتــر  ئاســتی  لەســەر  لێکنزیکبوونــەوە 
دۆســیەیەک

هاریکاریــی  ســەربازییەوە  لــەڕووی  واڵت  هــەردوو 

ڕژێمــی ســوریا دەکــەن، هێــزی ئاســامنیی ڕوســیا و هێــزە 

لــە  هەبــووە  ڕۆڵیــان  ئێــران  زەمینییەکانــی  شــەڕکەرە 

بەرەوپێشــچوونی ســوپای ســوریا لەســەر چەندیــن ئاســت، 

ــە شــار  ــی زۆرێــک ل ــەوەی کۆنرتۆڵ ــە وەرگرتن ــەت ل بەتایب

و شــارۆچکەکانی ســوریا، هــەر ئــەم هاریکارییانەشــە کــە 

ــەد  ــی ئەس ــە بەرژەوەندی ــوریای ل ــزی س ــەی هێ هاوکێش

یەکالکردۆتــەوە. مۆســکۆ و تــاران بــە شــێوەیەکی بەرچــاو 

ــوریا  ــە س ــەبارەت ب ــتیاردا س ــی هەس ــە خاڵێک ــە کۆمەڵ ل

و  ئەســەد  مانــەوەی  وێــڕای  هەیــە،  لێکتێگەیشــتنیان 

پارێزگاریــی لــە ڕژێمەکــەی، هەروەهــا لــە دیارتریــن ئــەو 

ــەردوو  ــە ه ــن ک ــەوە بدەی ــاژە ب ــن ئام ــەش دەتوانی خااڵن

ــکا  ــی ئەمری ــەوەی ڕۆڵ ــۆ بچوککردن ــدان ب ــە هەوڵ واڵت ل

ــی دوای  ــۆ قۆناغ ــران ب ــیا و ئێ ــەی ڕوس ــی پێگ و زامنکردن

جەنگــی ڕوســیا، ئەمــە جگــە لــە لێکتێگەیشــتنی هاوبــەش 

ــەو  ــران ل ــوریا. چاودێ ــە س ــا ل ــی تورکی ــە ڕۆڵ ــەبارەت ب س

بــاوەڕەدان هاریکاریــی ئێــران و ڕوســیا لــە ســوریا بــە 

الیەنێــک  هیــچ  کــە  لێکنزیکــە،  و  بەتیــن  ڕادەیــەک 

ــدات،  ــەرکەوتوویی ئەنجامب ــە س ــی ب ــت ئەرکەکان ناتوانێ

بەبــێ هاریکاریــی الیەنــی دووەم.

جگــە لــە دۆســیەی ســوریا، پەیوەندیــی ناجــۆر و ئاڵــۆزی 

شــێوە  بەهەمــان  خۆرئــاوادا،  لەگــەڵ  واڵت  هــەردوو 

ســزاکانی  لێکنزیکبوونەوەکانیانــە.  دیکــەی  فاکتەرێکــی 
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ــران و ڕوســیا  ــی ئێ ــۆ لێکدابڕین ــان ب ــاوا و هەوڵەکانی خۆرئ

ئــاراوە  هێناوەتــە  خۆبەخــۆ«ی  »لێکنزیکبوونەوەیەکــی 

لەنێــوان ئــەو دوو واڵتــە و ئاڕاســتەی کــردوون بــەرەو 

ســرتاتیژی،  پەیوەندییەکــی  پێکەوەنانــی  و  ڕێکخســن 

بەتایبــەت کــە ڕوســیا پێیوایــە ئێــران دەروازەیەتــی بــەرەو 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، هــەروەک چــۆن ئێــران وەک 

کارتێــک بەکاردەهێنێــت بــۆ سازشــکردن بــە خۆرئــاوا، 

هەرکاتێــک  و  دەنوێنێــت  ڕەفتــار  هەمــان  ئێرانیــش 

کردبێــت  ئەمریــکا  بەهێزەکانــی  فشــارە  بــە  هەســتی 

ــەم  ــەوە. ئ ــیا نزیکبۆت ــە ڕوس ــر ل ــەی، زیات ــەر واڵتەک لەس

نزیکبۆتــەوە وەهــای کــردووە ئێرانییــەکان ســوود لە ڕوســیا 

وەربگــرن لــە بەردەوامیــدان بــە پڕۆگرامــە ئەتۆمییەکەیــان، 

ــاراوە،  ــە ئ ــدا هێناوەت ــە جیهان ــتومڕێکی زۆری ل ــە مش ک

لــەم  زۆر وەردەگرێــت  هــاوکات ڕوســیاش ســوودێکی 

پڕۆســە ئەتۆمییــەی ئێــران، باشــرتین بەڵگــەش وێســتگەی 

ــی زۆرە  ــە ماوەیەک ــەی باسیش ــەهرە. جێگ ــی بوش ئەتۆمی

ــە وزەی  ــەت ب ــۆم«ی تایب ــای »ڕوس ئەت ــەردوو کۆمپانی ه

ڕوســیا و »دامــەزراوەی وزەی ئەتۆمیــی ئێران« یاداشــتێکی 

لــە بــواری گواســتنەوەی کەرەســتەی  لێکتێگەیشــتنیان 

ئەتۆمییــدا ئیمزاکــردووە.

واڵتانــی  لەگــەڵ  پەیوەندییەکانیشــیان  بــە  ســەبارەت 

کەنــداودا لێکنزیکبوونەوەیــەک لەنێــوان ڕوســیا و ئێرانــدا 

دەبیرنێــت، بەجۆرێــک ڕوســیا بــوون و ئامادەیــی ئێــران لــە 

هــەر بڕیارێکــی چارەنووسســازدا دەســەپێنێت کــە تایبــەت 

بێــت بــە ناوچەکــە، بــە هەمــان شــێوە واڵتانــی کەنداویــش 

بــە نیگەرانــی و دڕدۆنگییــەوە لــە گرێبەســتە گەورەکانــی 

نێــوان ئێــران و ڕوســیا دەڕوانــن لە بــواری چەکــدا، هاوکات 

ــە پرســێکی هەســتیاری وەک عێراقیشــدا هــەردوو واڵت  ل

تــا ڕادەیەکــی زۆر پەیوەندییەکــی ڕێــک و لێکنزیکیــان 

لەنێواندایــە. ســەبارەت بــە واڵتێکــی گــەورە و گرنگــی 

وەک میریــش ئێــران گــرەو لەســەر ئــەوە دەکات ڕوســیا 

ــەڵ  ــرتی لەگ ــی باش ــۆ پەیوەندییەک ــک ب ــە پردێ ــۆی ببێت ب

ــو ئێســتا  ــت هەتاوەک ــاش دەزانێ ــران ب ــردا. ئێ ــی می واڵت

پەیوەندییەکــی لەگــەڵ میــردا نەگەیشــتوونەتە ئاســتێکی 

بــۆ دەســتتێوەردان و  ئــەوەش دەگەڕێتــەوە  خــوازراو، 

ئامادەیــی واڵتانــی کەنــداو لــەم نێوەنــدەدا، هەربۆیــە 

پەیوەندییەکــی  هەتاوەکــو  ڕوســیا  بــەر  پەنایردۆتــە 

ــازێنێت. ــر ۆ بس ــەڵ می ــرتی لەگ بەتین

وێــڕای لێکتێگەیشــتنە سیاســییەکان و هاریکارییەکانــی 

نێوانیــان لــە بــواری ئەتۆمییــدا، پەیوەندییەکــی ئابووریــی 

کۆدەکاتــەوە،  واڵتــە  دوو  ئــەم  فرەالیەنیــش  بەهێــزی 

بەگوێــرەی ئاژانســەکان هــەردوو واڵت ڕێککەوتنێکیــان 

گەشــتە  بــە  ڕێگــەدان  بــە  ســەبارەت  ئەنجامــداوە 

بەبــێ  واڵتــدا  هــەردوو  لەنێــوان  گەشــتوگوزارییەکان 

فیــزا. پێویســتبوونی 

ــەوە  ــای ئ ــە مان ــە ب ــە هاوبەش ــوو خاڵ ــەم هەم ــەاڵم ئ ب

نایــەت کــە هیــچ خاڵێکــی ناکــۆک و جیــاواز لەنێــوان 

ڕوســیا و ئێرانــدا نییــە، لــەو خااڵنــەی لەبــەردەم ڕوســیادا 

دەوەســن و وەک خاڵێکــی ناکــۆک تەماشــادەکرێن، بریتییە 

لــەوەی ڕوســیا چــۆن تەنســیق لەنێــوان ئێــران و ئیرائیــل 

ــاردۆتەوە  ــۆی نەش ــی خ ــران بێزاری ــادا دەکات، ئێ و تورکی

ــۆن  ــەروەک چ ــوریا، ه ــە س ــا ل ــوزی تورکی ــی نف ــە بوون ل

ئیرائیــل تــرس و نیگەرانیــی خــۆی هەیــە لەســەر بوونــی 

ــەوەی  ــی ئ ــوریا و زەمانەت ــە س ــران ل ــەورەی ئێ ــوزی گ نف

دەوێــت کــە هێــزە شــەڕکەرەکانی ســوریا دوای کۆتاییهاتنی 

ــارەزایان  ــەوەش ش ــە ل ــن. جگ ــگ ســوریا بەجێدەهێڵ جەن

بــاس لــەوە دەکــەن ســەبارەت بــە ئاینــدەی ســوریاش 

ــەی  ــەو دەم ــە، ل ــدا هەی ــیا و ئێران ــوان ڕوس ــۆی لەنێ ناک

ــە  ــە دەدات ل ــەرکردنی تەنگژەک ــی چارەس ــکۆ هەوڵ مۆس

ــەوەی یەکێتیــی خاکــی ســوریا  ــە مان ڕێگــەی سیاســی و ب

و ســەروەرییەکەی و ســەملاندنی ئــەوەی کــە ســوریا بەبــێ 

ــاوا دەتوانێــت کێشــە ناوخییەکانــی  دەســتتێوەردانی خۆرئ

خــۆی چارەســەربکات، الی ئێــران چەنــد بژاردەیەکــی 

دیکــە لەپێشــەوەن، لەپێــش هەموویانــەوە تۆخکردنــەوەی 

ــەر  ــەت ئەگ ــوریا، تەنان ــە س ــەکان ل ــی عەلەویی هەژموون

ئــەم خواســتە بــە دابەشــکردنی ســوریاش بەدیبێــت. واتــە 
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لێــرەوە دەردەکەوێــت کــە ڕوســیا ئامانجــی مانــەوەی 

ســوریایەکی یەکگرتــوو و یەکپارچەیــە، لــەو دەمــەی ئێــران 

ــتبکات. ــدا دروس ــاو دەوڵەت ــک لەن ــت دەوڵەتێ دەیەوێ

لەئــارادان  دیکــە  ناکۆکیــی  چەندیــن  ئــەوەش  وێــڕای 

ســەبارەت بــەوەی چاودێــران ناویدەنێــن دەســتکەوتەکانی 

ــیا  ــە ڕوس ــەوە هەی ــی ل ــران گومان ــوریا، ئێ ــە س ــگ ل جەن

هەژموونــی خــۆی لــە ســوریا بەکاربهێنێــت بــۆ چنینــەوەی 

بەرهەمــی ئــەو شــەڕە چەنــد ســاڵەیەی لــە ســوریا هەیــە، 

لەکاتێکــدا هەمــوو الیــەک دەزانــن ئێــران لــە دەســتپێکی 

ــاران دۆالری خەرجکــردووە لــەو  شــەڕی ســوریاوە بــە ملی

ــەدا. واڵت

ناکۆکییەکانــی ئێــران و ســوریا هــەر لەســەر پرســی ســوریا 

ــارەی  ــە دواجــار قەب ــان وای ــەکان پێی ــەوە، ئێرانیی کورتنابێت

و  ئیرائیــل  ڕوســیا  و  خۆیــان  نێــوان  هاوکارییەکانــی 

  

سووریا  ریكا له مه كانی ئه ربازییه سه  بنكه بیۆگرافیای   

 
 

واو ضووریا شوێىی لً ربازی  ی ضً واوی بىكً   
عێراق -وسیك ضىوری وێوان ضووریا  ی )التىف( بىكً   

اڵتی شاری قامیشلۆ خۆرًٌ ی ڕومێالن بىكً   
ی )عیه عیطی( بىكً  ققً پارێسگای ڕي  

اڵتی شاالی عیه عیطی خۆرًٌ ی )خراب عشق( بىكً   
( ی )المبروكً بىكً خۆرئاوای قامیشلۆ  

ی )تل بیدر( بىكً  كً ضً بامووری حً  
كاوی توركیا وسیك ضىووري (ی )تل ابیض بىكً   

رێ كاوی ی ضً واوچً ی )عیه العرب( بىكً   
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ــانیدەکەن،  ــکا دەستنیش ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ویالیەت

پێشــرتیش ئیرائیــل توانیبــووی ڕێککەوتنێکــی گرنگــی 

نێــوان هــەردوو واڵت پەکبخــات. لــە الیەکــی دیکەشــەوە 

ــی دەوڵەتێکــی ئیســالمیی  ــە بوون ــە ب روســیا دڵخــۆش نیی

لەســەر ســنوورەکانی، لەکاتێکــدا چەندیــن خواســت و 

ــە ئاســیای ناوەڕاســت و قەوقــاز و  ــە ل فراوانخوازیــی هەی

ــە  ــەو ناوچەی ــی ل ــی گەورەش ــتی ئەتۆمی ــن خواس چەندی

هەیــە. هەمــوو ئەوانــە وەهایــن کــردووە پەیوەندییەکانــی 

ــت  ــراو بێ ــی بونیادن ــاران و مۆســکۆ پەیوەندییەک ــوان ت نێ

بــە  لەســەر بەرژەوەنــی و نەگەیشــبێتە ئاســتێک کــە 

ــت. ــار بکرێ ــرتاتیژیی هەژم ــی س هاوپەیامنێتی

ــی  ــە متامنەیەک ــان وای ــیا پێی ــاری ڕوس ــارەزایانی کاروب ش

بەڵکــو  نییــە،  واڵتــدا  هــەردوو  لەنێــوان  تەواوەتــی 

ــران  ــە، بەجۆرێــک ئێ ــدا هەی ــەردەوام لەنێوانیان گومانــی ب

پێیوایــە روســیا هاوبەشــێکی ماندووکــەرە. ئیمزاکردنــی 

خۆرئــاوا  لەگــەڵ  ئێرانیــش  ئەتۆمیــی  ڕێککەوتنامــەی 

چارەنووســی کۆمپانیــا ڕوســییەکانی لــە ئێــران بــە نادیاریی 

ــت  ــکا نەبێ ــارەکانی ئەمری ــەر فش ــە ئەگ ــتۆتەوە. وات هێش

لەســەر ئێــران ئــەو لێکنزیکبوونەوەیەمــان نەدەبینــی کــە 

ــە. ــەدا هەی ــەم دوو واڵت ــوان ئ لەنێ

قەیســەری نوێــی ڕوســیا و والیــی خۆرهەاڵتــی 
ناوەڕاســت

ــی 65  ــەی تێپەڕبوون ــە بۆن ــەی ب ــەو خۆپیشــاندانە زۆران ل

ســاڵ بەســەر لەدایکبوونــی )ڤالدیمێــر پۆتیــن(ی ســەرۆکی 

ڕوســیادا لەالیــەن ئۆپۆزســیۆنی ڕوســییەوە ڕێکخرابــوو، 

یەکێــک لــە درووشــمە سەرنجڕاکێشــەکان ئەمــە بــوو: 

»بڕوخێــت پۆتینــی قەیســەر!«. مەبەســتیش لــەم تەنــزەی 

ــەی  ــە مێژوویی ــەو چارەنووس ــوو ل ــاندەران بریتیب خۆپیش

کــە جارێکــی دیکــە قەیســەرێکی نــوێ ســەرۆکایەتیی 

قەیســەری  کۆتــا  ئــەوەی  دوای  ئــەوەش  دەکات،  واڵت 

ــە دەســتی بەلشــەڤیکەکان و  ــە ســاڵی 1917 و ب ڕوســیا ل

ــۆ  ــی ســۆڤیەت ب شۆڕشــەکەیان لەناوچــوو، پاشــان یەکێتی

مــاوەی چارەکــە ســەدەیەک لەژێــر دەســتی ســتالیندا بــوو 

ــوو. ــە )قەیســەری ســوور( نارساب ــە ب ک

ــە قەیســەرە تازەکــەی  ــەاڵم کاتێــک قســە لەســەر ئەوەی ب

لەســەر  تازەشــە  والییەکــی  ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی 

ــە ڕووی مێژووییــەوە  خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، بێگومــان ل

مێــژووی  لــە  نوێیــە  دابڕانــە  ئــەم  ناوازەیــە.  کارێکــی 

ناوچەکــەدا بــە فراوانکــردن و قووڵکردنــەوەی هەژموونــی 

درێژخایەنــی ڕوســیا بەســەر ســوریاوە هاتۆتــە ئــاراوە، 

ئــەوەش لــە میانــەی قۆســتنەوەی هەلــی دۆخی شــڵەقاوی 

ســوریا و نادیاریــی چارەنووســی بنەماڵــەی ئەســەدەوە، کە 

ــتەگەڕ  ــۆی خس ــتتێوەردانەکانی خ ــەر زوو دەس ــیا ه ڕوس

لەنێــو  دەرکــەوت  ئەنجامیشــدا  لــە  رزگارکردنــی.  بــۆ 

ســوریا  کــە  دەرەکیــی  چوارالیەنــەی  داگیرکارییەکــی 

ناوخۆییــەی  شــەڕە  لــەم  دەناڵێنێــت  بەدەســتیانەوە 

و  قەبــارە  بەپێــی  کــە  لەئارادایــە،  واڵتــە  لــەو  ئێســتا 

ــن:  ــی دەکرێ ــەم شــێوەیە ڕیزبەندی نفــوزی دەســەاڵتیان ب

داگیرکاریــی ئێرانــی )وێــڕای ئــەوەی زۆرینــەی ئامڕازەکانــی 

ــی  ــا داگیرکاری ــە(، هەروەه ــی نیی ــە ئێران ــەم داگیرکاریی ئ

ڕوســی، داگیرکاریــی تورکــی و داگیرکاریــی ئەمریکــی، 

گومانیــش لــەوەدا نییــە کــە گرنگرتینیــان لــەڕووی هێــز و 

نفــوزەوە، کــە مــەرج نییە لــەڕووی ژمــارەوە لــە هەموویان 

زۆرتــر بێــت، ئەویــش بریتییــە لــە داگیرکاریــی ڕوســیا. ئــەم 

ــەرە  ــزە کاریگ ــەی هێ ــەر زۆرین ــتیگرتووە بەس ــە دەس واڵت

ــزی  ــی دوو هێ ــوریا و کۆنرتۆڵ ــی س ــەر خاک ــی س باڵوەکان

ــە  ــردووە، ک ــی ک ــی سوریاش ــاو خاک ــەی ن ــرکاری دیک داگی

ــان. ــران و تورکی ــش ئێ ئەوانی

ئایــا بەڕاســتی هەریەکــە لە مۆســکۆ و تــاران دوو 
هاوپەیمانــی بەهێــزن، یاخود تەنها دوو هاوبەشــی 
کاتیین و متمانەیان بە یەکتر نییە، تەواو بەپێچەوانەی 

لێدوانە فەرمییەکانی هەردووالوە؟
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ئاشــکرایە پــاش دەســتتێوەردانی چــڕی ڕوســیا و ڕۆڵــە 

ئەســەد  بنەماڵــەی  ڕزگارکردنــی  لــە  یەکالکەرەوەکــەی 

لــە  یەکالکــەرەوەی  ڕۆڵــی  پاشــان  هاوپەیامنەکانــی،  و 

شکســتهێنان بــە ئۆپۆزســیۆنی چەکــداری ســوری، بەتایبەت 

لــە شــەڕی یەکالکــەرەوەی حەلەبــدا. هــاوکات ڕوســیا 

ــنتۆن و  ــرت واش ــە پێش ــەن ک ــەوە بک ــان ئ ــن توانیی و پۆتی

ــش  ــەن، ئەوەی ــوو بیک ــووەکان نەیانتوانیب ــەوە یەکگرت نەت

ئەنجامدانــی دانوســتانەکانی ئەســتانە بــوو لەنێــوان ئێــران 

و ڕژێمــی ئەســەد لەالیــەک و تورکیــا و ئۆپۆخســیۆنی 

ــە. ــی دیک ــە الیەک ــوریا ل س

لــە  بەرگریکردنــی  و  چیــن  سەرکێشــییەکانی 
ئێــران

لــە کۆتاییەکانــی مانگــی ئۆکتۆبــەری ئەمســاڵدا چیــن 

مانــەوەی  خوازیــاری  کــە  ڕایگەیانــد  فەرمــی  بــە 

ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمییــە لەگــەڵ ئێرانــدا، هەروەهــا چین 

جەختیشــی لــەوە کــردەوە کــە مانــەوەی ڕێککەوتننامەکــە 

کاریگەرییەکــی باشــی لەســەر پاراســتنی پڕۆســەی ئاشــتی 

هەیــە، ئەمــە لەکاتێکــدا بەرپرســێکی بــااڵی ئەمریکــی 

ــەی  ــپ واڵتەک ــت ترام ــە چاوەڕواندەکرێ ــوو ک ڕایگەیاندب

لــەو ڕێککەوتننامەیــە بکشــێنێتەوە.

ــان  ــپییەوە دزەی ــکی س ــە کۆش ــەی ل ــەو هەوااڵن ــی ئ بەپێ

بەرفراوانــرت  سیاســەتێکی  ترامــپ  پێدەچێــت  کــردووە، 

ــەوە  ــر ڕووبەڕووبوون ــی زۆرت ــە پلەیەک ــە ب ــەر، ک بگرێتەب

ــش  ــدارەی ترامپی ــەدا، ئی ــەو واڵت ــەڵ ئ ــت لەگ لەخۆدەگرێ

زیاتــر لــە چەنــد خارێــک ڕەخنــەی لــە ڕۆڵــی ئێــران 

گرتــووە لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.

ئیــدارەی ترامــپ و کۆشــکی ســپی پێیــان وایــە ڕێککەوتنــە 

ــووە  ــن ب ــن ڕێککەوت ــدا خراپرتی ــەڵ ئێران ــە لەگ ئەتۆمییەک

ــە  ــەو باوەڕەدای ــا ل ــراوە، هەروەه ــەر ک ــزای لەس ــە ئیم ک

کــە چیــن و ڕوســیا بۆیــە پشــتیوانیی لــەو ڕێککەوتنامەیــە 

دیســان  بتوانــن  ڕێگەیــەوە  لــە  هەتاوەکــو  دەکــەن 

ــەی  ــران و ئابوورییەک ــە ئێ ــەوە ب ــز بدەن ــی بەهێ پێگەیەک

ــەوە )هــا چــون چــان(ی  ــەم بارەی ــا ل ــەوە. ئەوەت ببوژێنێت

ــە  ــت ک ــن ڕایدەگەیەنێ ــی دەرەوەی چی ــژی وەزارەت وتەبێ

ڕێککەوتننامــەی ئەتۆمــی لەگــەڵ ئێرانــدا منوونەیەکــی 

بــە  کێشــە  چارەســەرکردنی  چۆنیەتــی  لەســەر  باشــە 

شــێوەیەکی ئاشــتییانە و لە ڕێگــەی دانوســتان و گفتوگۆوە. 

هەروەهــا باسیشــی لــەوە کــرد کــە ڕێککەوتننامەکــە 

لــە زامنکردنــی ڕێگریــی  بینیــوە   ڕۆڵێکــی پۆزەتیڤــی 

ــتی  ــتنی ئاش ــی و پاراس ــی ئەتۆم ــەوەی چەک ــە باڵوبوون ل

و ســەقامگیری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت. هەروەهــا 

جێبەجێکردنێکــی گشــتگیری ڕێککەوتنامــە ئەتۆمییەکــەی 

ــی. ــگ زان ــە گرن ــی ب ئێرانیش

دەســەاڵتدارانی ئێرانیــش بــەردەوام دووپاتیانکردۆتــەوە 

پێشــێلکردنی  بــۆ  الیــەن  یەکــەم  نابێتــە  تــاران  کــە 

ڕێککەوتننامەکــە، ئــەو ڕێککەوتننامەیــەی کــە لەبەرامبــەر 

ــە ئەتۆمییەکــەی  ــەوە و ســنووردارکردنی پڕۆگرام کەمکردن

ئێــران، زۆرێــک لــەو ســزایانە الیەنــی ئابوورییــان تووشــی 

ــردووە. ــوون ک ــج ب ئیفلی

ــەی  ــەو رێککەوتننامەی ــی واشــنتۆن ل ــەی دەرچوون گریامن

کــە خــۆی و بەریتانیــا و فەڕەنســا و ئەڵامنیــا و ڕوســیا 

و چیــن ئیمزایــان کــردووە و نیگەرانیــی بەشــێک لــە 

پەیوەندییەکــی  چیــن  وروژانــدووە.  دیکــەی  واڵتانــی 

ــە،  ــدا هەی ــەڵ ئێران ــی لەگ ــیی بەتین ــووری و دیبلۆماس ئاب

کــە ئەمــەش ڕۆڵێکــی ســەرەکیی هەبــووە لــە ئیمزاکردنــی 

ڕێککەوتننامــە ئەتۆمییەکــەی ئێــران لــە ســاڵی 2015.

هەمــوو الیــەک دەزانــن کــە دوای دەســتتێوەردانی چــڕ و 

ــەد  ــی ئەس ــی خێزان ــە ڕزگارکردن ــیا ل ــەرەوەی ڕوس یەکالک

ــی  ــیا ڕۆڵێک ــا ڕوس ــی، هەروەه ــە ئێرانییەکان و هاوپەیامن

یەکالکەرەوەشــی هەبــوو لــە شکســتهێنان بــە ئۆپۆزســیۆنی 

ــەرەوەی  ــە شــەڕی یەکالک ــەت ل ــداری ســوریا، بەتایب چەک

ــدا. حەلەب

ــیای  ــی ئاس ــەرە نوێیەکان ــران؛ کارەکت ــن و ئێ چی
ناوەڕاســت

هەرەســی یەکێتیــی ســۆڤیەت و دروســتبوونی بۆشــاییەکی 

ــۆ  ــە ناوەڕاســتی ئاســیادا، ڕێگــەی خۆشــکرد ب ســرتاتیژی ل
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بەشــداریی کارەکتــەری نــوێ لــە گەمەیەکــی گــەورەدا 

بــۆ مەبەســتی ســەپاندنی هەژموونــی خۆیــان بەســەر 

ــووری و  ــە ڕووی ئاب ــە ل ــە گرنگ ــەم ناوچ ــتەکانی ئ توانس

ــەو  ــن ئ ــە گرنگرتی ــران ل ــن و ئێ ــەوە، چی سیاســی و ئەمنیی

ــنوورێکی  ــە س ــەم واڵتان ــە ئ ــەت ک ــەن، بەتایب کارەکتەران

هەیــە،  ناوەڕاســتدا  ئاســیای  لەگــەڵ  درێژیــان  و  دوور 

ــەزی  ــەوە و ڕەگ ــەوە نەت ــەڕووی ئیتنیی هــەروەک چــۆن ل

هاوبەشــیان لەنێواندایــە.

 ی ئببَُری چیه شً بیۆگرافیبی گً

  
ڕََی   بً  َي قۆوبغی كراوً

 داریی رمبیً سً

َدَجبيداَیچّیئّڕێگّنّستپێكرأِدِوقۆَبغّئ8791ِّٔسبڵینّ
تیرایّڵێُدِكبرپێكردَیبّداٌبّڕێگّئببٕٔریچیٍبّتینّڕِكیبُّچبكسبزییّ

ٔیٔزارٔتیزِسبزیٔيٕڵكدارێتیتبیبّرتیپیشّیكِّٔتیَٕٔێكردَّتبیبّ
 ٔتٍستیپێشكّبّيّكُۆنۆژیبیخۆرئبٔاییبۆچیٍبّْێُبَیتّ

ریكبيّیئببٕٔریئّببرِ%یق81ّئبستیگبتّیئببٕٔریچیٍدِببرِئێستبداقّنّ ی ئببَُری ببري قً
 ریكبيّ%یئببٕٔریئ97ّگبتّریتٕاَبیكڕیٍدِپێِٕاڵوبّپێیدۆالر،بّبّ

  
  

 دراَی ویشتمبوی

)یٕاَیچیُی(َبسرأِٔبّدرأیچیٍ،كّنّل(بریتیّرًَیُبی)درأیگّ
رًَیُبیببَكیرپرشنّفیٍ.كۆيسیۆَیب811ّچیبٔیب81ٌبۆشكرأِدابّ
 یبٌ CNYنّییٕاٌبریتیّئٕكۆيبریيیههیچیٍ.كٕرتكرأِّْنَّدیچیَُّبِٔ

RMBّیكّالتیُیّيسِرِك(¥)ِ 

  
رازََی داٌبت َ  ڵئبَسبن َ تً ًٌ
 رجی خً

ڵئبٔسبٌ،رازٔٔیببزرگبَیچیٍٔئبستیَّْێٕاٌتّنّیّكیئبڵۆزَّْدییّیِٕپّ
ڕایرِكرێت،سّدِْبیدرأپێٕاَّرٔبّكبربّییَرخیبّیپێٕاَّژيبرِبّكّ
َدیبّیِْٕبییٕأٌپّدیبریكردَیبّنّیَّدیچیٍيبفیّْببَكیَبِٔيّئّ

ستٓێُبَیدِبۆبّٔايّردِكبَیبّٔڵداَّتیچیٍّْ.حكٕئِّكبَیترِدرأِبیبَییّ
 كیزیبتربۆرًَیُبی)یٕاٌ(ْبیّبّ

  
  

 كشتُكبڵی  مٍێىبوی رًٌ بً

 يیجیٓبَیرّْ%یب11ّيهیۆٌتۆٌٔات81.1ّفستقیسٕداَی:-
 يهیۆٌتۆ811.7ٌبرَج:-
 يهیۆٌتۆ17.8ٌَى:گّ-
 يهیۆٌتۆ814.1ٌشبيی:ًَّگّ-
 يهیۆٌتۆ77.1ٌ:تبتّپّ-
 يهیۆٌتۆ4111ٌ:نۆكّ-

  
  

 سبزی پیشً

تیكبَیترگرَگیتبیبّزنٓێسِتّٔڵّئٕدِكّْسبزیچیٍِٔرتیپیشّكّ
كسبزیَِٔدبٕاریپیشّچّنّیگرتِٕٔكیشبیستّیّشچیٍپهّيّدرێت،بّپێدِ

فیسیۆٌٔنّكبٌ،درٔٔستكردَیپێاڵٔ،ئۆتٕيبیم،تّنیكترۆَییّئّئبسٍ،پۆاڵ،یبریّ
 ْێُێت%یكۆیداْبتیَبٔخۆییچیٍپێكد41ِسبزیك.پیشّيۆببیهیزیرِ

  
 كبن تگُزارییً رتی خسمً كً

گشتیبّْێُێت،كّیئببٕٔریچیٍپێكدَِیِٕكبٌداْبتیزیبترنّتگٕزارییّخسيّ
 ِٔبیُێتَّدیكردَدادِیَِٕدرٔستیٔپّدارایی،تّتگٕزارییّحسيّخۆینّ

 شداریكردٌیبّپێیڕێژِكۆیگشتیداْبتبّ-%47.4- تی رتی تبیبً كً
 %84.9رتیحكٕيیی:كّ-
 %41.7رْێُبَیجێگیر:بّكۆیِٔ-
 %47.9كبٌ:تگٕزارییّیكباڵٔخسيَّبردِّْ-
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەژدیها چینییەکە بەرەو خۆرئاوا هەنگاودەنێت
لــە ســااڵنی کۆتایــی شەســتەکانی ســەدەی بیســت و 

ســەرەتای حەفتاکانــەوە ســیامی سیاســەتێکی نوێــی چیــن 

دەرکەوتــووە بەرامبــەر ناوچــەی خۆرهــەاڵت، کاتێــک چین 

دەســتیکرد بــە گــەڕان بــەدوای چوارچێوەیەکــی گشــتییدا 

ــەر  ــدی ه ــەوە، ئی ــەم ناوچەی ــتێتەوە ب ــو بیبەس هەتاوەک

ــی  ــۆ هاریکاری ــەنگەهای ب ــراوی ش ــا ڕێکخ ــەوکات ئایدی ئ

ــکاری  ــە هاری ــەش ب ــان ئەم ــەوت، بێگوم ــی دەرک ئابووری

لەگــەڵ ڕوســیا و هەریەکــە لــە کازاخســتان و قرغیزســتان 

2001یشــدا  ســاڵی  لــە  و  دواتــر  کــە  تاجیکیســتان،  و 

ــن  ــە پەکی ــەوە، ئاشــکرایە ک ئۆزبەکســتانیش چــووە ناویان

ــان  ــۆ هەنگاون نفــوز و دەســەاڵتی ڕوســیای قۆســتۆتەوە ب

بــەرەو ئاســیای ناوەڕاســت، لــەو دەمــەی مۆســکۆ بــەدوای 

ــی  ــۆ ڕاگرتن ــیا ب ــە ئاس ــەڕا ل ــزدا دەگ ــی بەهێ هاوپەیامنێک

جموجوڵــی ئۆرۆ-ئەمریکــی بــەرەو ناوچەکانی دەســەاڵتی.

ــەوە  ــااڵنەی بەخۆی ــەیەکی س ــەوە گەش ــەڕووی ئابووریی ل

بینیــوە کــە ڕێژەکــەی دەگاتــە نزیکــەی 10%، لەژێــر 

ســایەی پێداویســتییە زۆرەکانیــدا بــۆ وزە و بەرزبوونــەوەی 

ــن  ــەر پەکی ــوو لەس ــت ب ــەوت و گاز، پێویس ــی ن نرخەکان

بــەدوای ئەڵتەرناتیــڤ و جێگــرەوەی هــەرزان و کــەم 

تێچــوودا بگەڕێــت، کــە مەترســیی کەمرتیــان هەبێــت 

و ژمارەیەکــی زیاتــر لــە پێداویســتییەکانی پڕبکەنــەوە. 

ــیای  ــە ئاس ــەردەم ســەرچاوەکانی وزە ل ــرەوە خــۆی لەب لێ

ناوەڕاســتدا بینییــەوە، کــە نزیکرتیــن ناوچــە بــوون لێیــەوە 

بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم خەونــەی، بــەاڵم کارێکــی لــەم 

شــێوەیە پێویســتی بــە ئاڵوگــۆڕ و هاریکاریــی دووالیەنــەی 

چەكی ستراتیژی چین
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ــە  ــەوەی ل ــی ئ ــە ترس ــیادا، ک ــەڵ ڕوس ــوو لەگ ــر هەب زیات

بکەوێتــە  هەبــووە  نوێیەکــەی  ســرتاتیژییە  هاوبەشــە 

ملمالنــێ و کێبڕکێــوە لەســەر هێلەکانــی نــەوت و گاز لــەو 

ــە. ناوچان

بۆتــە  ناوەڕاســت  ئاســیای  کاتــەی  ئــەو  هەمــان  لــە 

ــی  ــی بازرگان ــەکان، تێکڕاکان ــی کااڵ چینیی ــی گەرم بازاڕێک

لەگــەڵ ئاســیای ناوەڕاســتدا، لــە )1 ملیــار دۆالر(ی ســاڵی 

1997ـــەوە. بــووە بــە نزیکــەی 10 ملیــار دۆالر لــە ســاڵی 

ــژەی %1ی  ــا ڕێ ــە تەنه ــەو ژمارەی ــەوەی ئ ــڕای ئ 2006، وێ

ــدا،  ــەڵ جیهان ــت لەگ ــن پێکدەهێنێ ــی چی ــژەی بازرگانی ڕێ

ــۆی  ــت خ ــیای ناوەڕاس ــی ئاس ــۆ واڵتان ــە ب ــەاڵم ژمارەک ب

ــە. گرنگ

ــڕۆژەی گــەورە  ــن پ ئاســیای ناوەڕاســت لەئێســتادا چەندی

و بچووکــی تێــدا ئەنجامدەدرێــت، کــە بەشــی هــەرە 

زۆریــان لەالیــەن چینییەکانــەوە جێبەجێدەکرێــن )لەوانــە 

بــۆ منوونــە گــەڕان و پشــکنین و هێڵەکانــی گواســتنەوەی 

وزە، دروســتکردنی ڕێگــە و هێڵــی ئاســنین(. چیــن ســاڵی 

2005 کۆمپانیــای »پرتۆکازاخســتان«ی نەوتیــی بــە بەهــای 

لەگــەڵ  چیــن  هەروەهــا  کــڕی،   ) دۆالر  ملیــار   4.18(

بــۆ  پڕۆژەیــەک  لەســەر  ڕێککەوتــووە  تورکامنســتاندا 

گواســتنەوەی گازی تورکامنســان بــۆ چیــن بــۆ مــاوەی 30 

ســاڵ، هــەروەک چــۆن ڕێککەوتننامــەی ســەرەتایی لەگــەڵ 

ــارەی  ــدا مۆرکــردووە دەرب ــە ئۆزبەکســتان و ئێران هەریەک

ــۆ چیــن، یاخــود تەنانــەت  پڕۆژەکانــی گواســتنەوەی غــا ب

ــی دیکــە. ــۆ واڵتان ب

پاڵنەرە سیاسی و ئەمنییەکان
ــن  ــی چی ــۆ هەنگاونان ــە ب ــەرە ئابوورییان ــەم فاکت ــڕای ئ وێ

بــەرەو ئاســیای ناوەڕاســت، ناکرێــت چــاو لــە الیەنــە 

بپۆشــین.  هەنگاوانــە  ئــەم  ئەمنییەکانــی  و  سیاســی 

لــەڕووی ئەمنییــەوە چیــن توانیویەتــی بــاوەڕ بــە واڵتانــی 

ئاســیای ناوەڕاســت بــکات هەتاوەکــو فشــاری خۆیــان 

بخەنــە ســەر چاالکوانانــی ئۆپۆزســیۆنی ئایگــۆری، کــە 

هەرێمــی  لــە  زیاتــردا  ئازادیــی  لەپێنــاو  تێدەکۆشــن 

شــینگیانگ )تورکســتانی خۆرهــەاڵت(. هــاوکات جموجوڵــە 

ئابوورییەکانــی چیــن هــاوکار بــووە لــە بچووککردنــەوەی 

هــاوکات  ناوەڕاســت،  ئاســیای  لــە  ئەمریــکا  نفــوزی 

ڕۆڵیشــی هەبــووە لــە داخســتنی بنکەیەکــی ئەمریکــی لــە 

ــەوە  ــا پێداچوون ــاڵی 2006، هەروەه ــە س ــتان ل ئۆزبەکس

ئەمریکییەکــەی  بنکــە  بەکرێدانــی  بــە گرێبەســتەکانی 

ــی  ــی فەرم ــکردنی داوایەک ــان پێشکەش ــتان، پاش قیرغیزس

بــۆ ڕێکخــراوی شــەنگەهای لــە حوزەیرانــی 2006، بــۆ 

ــیای ناوەڕاســت. ــە ئاس ــەکان ل ــە ئەمریکیی داخســتنی بنک

الی خۆیــەوە رێکخــراوی شــەنگەهای ســەرکەوتوو بــوو لــە 

ــدا دژ  ــەالی خۆی ــی ئاســیای ناوەڕاســت ب ڕاکێشــانی واڵتان

بــە ئاڕاســتە خۆرئاواییــەکان، کــە لەهەوڵــدان بۆ ســەپاندنی 

ــدا،  ــان بەســەر سیســتەمە دیکتاتۆرییەکان ــدای خۆی ئەجێن

ــاواوە  ــاری فشــارەکانی خۆرئ ــر ب ــە ژێ ــت بچن ــە نایانەوێ ک

لــە پەیوەســت بــە باتەکانــی مافــی مــرۆڤ و دیموکراســی، 

زۆرجــار ســەرکردەکانی ئاســیای ناوەڕاســت لێدوانەکانیــان 

پەکینــی  لــە  ئەمریــکا  و  بــە ڕەخنەکانــی خۆرئــاوا  دژ 

ــەوە دەدەن. ــی چین پایتەخت

 ئێران و گەڕان بەدوای جێپێی خۆیدا
ــامانی  ــە س ــد ب ــی دەوڵەمەن ــە ناوچەیەک ــران دەکەوێت ئێ

کازاغســتان  بــە  لــە خۆرهەاڵتــەوە  کــە  گاز،  و  نــەوت 

دەســتپێدەکات و لــە خۆرئــاواش بــە عێراق کۆتایــی دەێت، 

لــە باکــوورەوە بــە رووبــاری قەزویــن دەســتپێدەکات و لــە 

باشــووریش بــە واڵتانــی کەنــداو کۆتایــی دێــت، ئەمــەش 

ڕوســیا بــوون و ئامادەیــی ئێران لە هــەر بڕیارێکی 
چارەنووسســازدا دەســەپێنێت کــە تایبــەت بێت بە 
ناوچەکــە، بە هەمان شــێوە واڵتانــی کەنداویش بە 
نیگەرانــی و دڕدۆنگییەوە لە گرێبەســتە گەورەکانی 

نێوان ئێران و ڕوسیا دەڕوانن لە بواری چەکدا
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گەورەتریــن هەڵگیــراوی وزەی هایدرۆکاربۆنــە لــە جیهاندا 

کــە ئابوورییــە گەورەکانــی جیهــان بەگشــتی )ئەوروپــا 

و ئاســیا( و بەتایبــەت ژاپــۆن و هینــد و چیــن پشــتی 

ــن. پێدەبەس

خاڵە هاوبەشەکان
زێڕینــی  هەلێکــی  ســۆڤیەت  یەکێتیــی  هەرەســی 

ــەی  ــە گەمارۆی ــەو بازن ــوون ل ــۆ دەرچ ــران ب ــییە ئێ بەخش

ئەمریــکا، کەبەســەریدا ســەپێندرابوو، ئەوەیــش لەڕێگــەی 

جموجوڵەکانییــەوە بــەرەو واڵتانــی ئاســیای ناوەڕاســت 

و دۆزینــەوەی زەمینــەی هاوبــەش لەگەڵیانــدا لەســەر 

لــە  دوور  کولتــووری،  و  ئابــووری  ئاســتی  هــەردوو 

ئــەم  کــە  ئێــران،  ئیســالمیی  شۆڕشــی  درووشــمەکانی 

درووشــامنە پێــش دووژمنەکانــی، نیگەرانییەکــی زۆری الی 

بەجێهێشــتووە. دۆســتەکانی 

و  هاوبــەش  ســنوورێکی  تورکامنســتان   و  ئێــران 

لەنــاو  هەیــە  تورکامنییــان  ئیتنیکیــی  تێکەاڵوییەکــی 

ئێرانــدا، تورکامنســتان یەکێکــە لــە واڵتانــی ســەر دەریــای 

قەزویــن، هەروەهــا لەگــەڵ تاجیکیســتاندا لــە زمانــدا، بــە 

ــە  ــتە ل ــیای ناوەڕاس ــێوەیەکی گشــتییش هاوبەشــی ئاس ش

ــڕای  ــەش، وێ ــژووی هاوب ــیالم و مێ ــی ئس ــەی ئایین زەمین

ــوڵامنانی  ــەی موس ــیە، بەپێچەوان ــران شیعەنش ــەوەی ئێ ئ

ئاســیای ناوەڕاســتەوە کــە زۆرینەیــان ســوننەن.

بەرژەوەندییە ستراتیژییەکان
پێدەچێــت بەرژەوەندییــە ســرتاتیژییەکانی ئێســتای ئێــران 

ــییە  ــە سیاس ــە پەیوەندیی ــی ل ــەر پارێزگاری ــت لەس جەخ

ــی ئاســیای ناوەڕاســت،  ــەڵ واڵتان ــکات لەگ ــی ب چاالکەکان

کــە ئەمــەش ڕێگەخۆشــکەرە بــۆ فراوانخوازیــی ئابــووری و 

ســەرمایەگوزاری لەســەر ئاســتێکی دوورمــەودا، بەتایبــەت 

ــە  ــەم پەیوەندییان ــدا ئ ــان کات ــە هەم ــواری وزەدا، ل ــە ب ل

یارمەتیدەربــوون بــۆ ئێــران هەتاوەکــو لەو گۆشەگیخســتنە 

کــە  دەربچێــت  ئەمریــکا  گەمارۆیــەی  و  نێودەوڵەتــی 

ــەریەتی. لەس

مووشەکەکانی سووپای پاکستان



115

ژمارە )39-38( کانونی یەکەم 2018

پەیوەندییــە  لەڕێگــەی  هەوڵــدەدات  ئێــران 

دووقۆڵییەکانییــەوە لەگــەڵ هەریەکــە لــە دەوڵەتێکــدا 

هاوپەیامنێتییــە  چوارچێــوەی  لــە  هەروەهــا  بەتەنیــا، 

ــی  ــی ئابووری ــراوی هاریکاری ــدا، وەک ڕێکخ هەرێمییەکان

جیهانــی )ئیکــۆ(، بــەم دواییانــەش لــە ڕێگــەی ڕێکخــراوی 

ئێــران  بەجۆرێــک  هاریــکاری،  بــۆ  شــەنگەهایەوە 

ــتیی  ــە پاڵپش ــراوە ب ــەو ڕێکخ ــاو ئ ــە ن ــە بچێت لەهەوڵدای

ئــەو ئاســتانگەنای لەئێســتادا  چیــن و ڕوســیا، وێــڕای 

ــەوە. ــەڕووی دەبێت ــکاوە ڕووب ــارەکانی ئەمری ــۆی فش بەه

هەریەکــە لــە تورکامنســتان و تاجیکســتان بوونەتە جێگەی 

گرنگیپێدانێکــی گــەورەی ئەمریــکا، ئەوەش بەهــۆی بوونی 

ــا  ــتاندا، هەروەه ــەڵ تورکامنس ــەش لەگ ــنوورێکی هاوب س

ــان و  ــی زم ــە ڕووەکان ــەش ل ــی هاوب ــی خاڵ ــۆی بوون بەه

پەیوەندیــی  بــەاڵم  تاجیکیســتان،  لەگــەڵ  کولتــوورەوە 

ئێــران لەگــەڵ هیــچ کام لــە دەوڵەتەکانــی تــردا لــە ئاســتی 

ــوە. ــی تێنەپەڕی ــی ئاســایی و فەرمی پەیوەندی

خــۆی  ئەفغانســتاندا  لەگــەڵ  ئێــران  پەیوەندییەکانــی 

دەبینێتــەوە لــە )بوونــی پــڕۆژەی ئابووریــی هاوبــەش 

لــە بوارەکانــی وزە و غــاز و گواســتنەوەیان بــۆ بــازاڕە 

ــی ئاســن  ــک ڕێگــە و هێڵ ــەکان( هەروەهــا )تۆڕێ جیهانیی

بــۆ بەســتنەوەی تورکامنســتان بــە تــەواوی دەوڵەتانــی 

دیکــەی ئاســیاوە، هەروەهــا بــە تورکیــاوە، لەوێشــەوە بــۆ 

ئەوروپــا(.

بــەاڵم نفــوز و هەژموونــی بەهێــزی ئێــران لــە تاجیکیســتان 

دەردەکەوێــت، بەجۆرێــک کــە ئێــران ڕۆڵێکــی گرنگــی 

لــە  تاجیکیســتان  ئاشــیی  دانوســتانەکانی  لــە  گێــڕاوە 

ــوان  ــااڵنی 1993-1997 لەنێ ــۆی س ــی ناوخ ــاوەی جەنگ م

ئۆپۆزســیۆنی ئیســالمی و حکومەتەکــەی ســەرۆک )ئیــامم 

عەلــی ڕەحامنــۆڤ(، هــاوکات هاریکاریــی هاوبەشــی 

ــی  ــە حکومەت ــتیوانیی ل ــۆ پش ــاران ب ــنبە و ت ــوان دۆش نێ

ئەفغانســتان دژ بــە بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە مــاوەی 

نێــوان 1996-2001دا، ڕێگەخۆشــکەر بــوو بــۆ هەژموونــی 

ــەدا. ــە ناوچەک ــران ل ئێ

ئێران و ئەفغانســتان و تاجیکیســتان سێگۆشەی ئەو واڵتانە 

پێکدەهێنــن کــە بــە زمانــی فارســی دەدوێــن، تارانیــش لــە 

ــەدەر  ــەکان ب ــە کولتووریی ــۆ پشــتیوانیی الیەن ــە ب هەوڵدای

لــە تاجیکیســتان، کــە هەتاوەکــو  لــە زمانــی فارســی 

خۆیانــدا  ڕۆژانــەی  مامەڵــەی  و  قســە  لــە  ئێســتاش 

هــەردوو زمانــی و روســی و تاجیکــی بەکاردەهێنــن و لــە 

ــن. ــیریلیکی دەنووس ــە س ــدا ب نووسینیش

ــە  ــە ل ــزی هەی ــی بەهێ هــاوکات تاجیکیســتان ئامادەییەک

ــانەی  ــەو کەس ــەت ئ ــدا، تەنان ــی ئێرانی ــدی هونەری ناوەن

منایــش  هونەرییەکانیــان  کارە  قەدەغەیــە  ئێــران  لــە 

ــی  ــەش وەک هەوڵێک ــدا، ئەم ــی تاجیکی ــاو گەل ــەن لەن بک

ــی  ــە کولتووری ــتان ب ــتنەوەی تاجیکیس ــۆ بەس ــەردەوام ب ب

فارســیی و ئێرانییــەوە.

ئێــران  نێــوان  هەمیشــەییەکانی  ناکۆکییــە  و  ملمالنــێ 

و ئەمریــکا هەمیشــە یەکێــک بــووە لــەو فاکتەرانــەی 

ــی  ــوە پەیوەندییەک ــی ئاســیای ناوەڕاســت نەیانتوانی واڵتان

گەرموگــوڕ لەگــەڵ تارانــدا دروســتبکەن، هــەروەک چــۆن 

ئێــران هیــچ توانایەکــی پێویســتی لەبەردەســتدا نییــە 

هەتاوەکــو ببێتــە یاریزانێکــی کارامــە لەنــاو گۆڕەپانــی 

ئاســیای ناوەڕاســتدا، هاوشــان لەگــەڵ یاریزانــە گەورەکانــی 

وەک روســیا و چیــن و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، 

ڕەنگــە هــەر ئەمــەش پاڵــی بــە تارانــەوە نابێــت بــەدوای 

ڕۆڵــی الوەکیــدا بگەڕێــت لەنــاو میحــوەرە تازەکەی ڕوســیا 

ــدا. و چین

سەرچاوەکان:
http://www.dw.com/ar

https://ara.reuters.com/article/worldNews/
idARAKBN1CE0RS

http: / /www.al jazeera.net/special f i les/
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