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ڕەها  فەرمانڕەوایەتی  شێوەکانی  لە  شێوەیەک  بە  دیکتاتۆریەت 
تاکە  دەستی  ناو  لە  تەنیا  دەسەاڵت  تێیدا  کە  دەکرێت،  پێناسە 
کەسێک، وەک پادشا، یان کۆمەڵەیەکی دیاریکراودایە. وەک: پارتێکی 
سیاسی یان دیکتاتۆرێکی سەربازی. دەستەواژەی دیکتاتۆریەت لە 
کاتی  دادوەرێکی  وەک  کە  هاتوە،  دیکتاتۆرەوە  پاڵەوانی  نازناوی 
بەخشرا  پێ  دەگمەنی  دەسەاڵتێکی  و  دامەزرا  ڕۆمانیا  کۆماری  لە 
بەاڵم  نێودەوڵەتییەکان،  قەیرانە  لەگەڵ  کردن  مامەڵە  پێناو  لە 
لە  نەک  دەچن  کۆنەکان  ستەمکارە  لە  ئێستا،  دیکتاتۆرەکانی 
دیکتاتۆرە کۆنەکان. فەیلەسوفە کۆنەکانی یۆنان و سقڵیەش بەو 
شێوەیە وەسفی ستەمکاریان کردوە، کە بە سەر دیکتاتۆریەتی نوێ 
زاڵبوە و بە شێوەیەکی بەرچاویش. زۆربەی جاریش دیکتاتۆرەکان 
سیاسی  دەسەاڵتێکی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  فێڵکردن  یان  هێز، 
ئازادییە  تیرۆر و سەرکوتکردنی  ستەمکارانە بەرێگەی ترساندن و 
شێوازی  بەکارهێنانی  هەروەها  بەکاردەهێنن،  مەدەنییەکان 
و  پشتیوانی  پاراستنی  پێناو  لە  درۆ  باڵوکردنەوەی  و  پڕوپاگەندە 
الیەنگرییە گشتییەکان بۆ خۆیان و زمینەسازی بۆ مانەوەیان زیاتر 

لە سەر حوکم و چۆڵ نەکردنی شوێنەکانیان بۆ کەسانی تر. 
چەندین جۆر دیکتاتۆریەت هەن، لەوانەیش:. دیکتاتۆریەتی سەربازی 
سەربازی،  هێزی  بەکارهێنانی  بە  ڕابەرێک  کە  کاتێک  جۆرەیە  لەو 
دەسەاڵتیش  هەرەمی  لە  هەر  و  دەهێنێت  دەست  بە  دەســەاڵت 
دەسەاڵتی  لە  دەبن  بەش  بێ  هاواڵتییان  بەمەیش  دەمێنێتەوە، 
مەدەنین.  ئازادیی  لەدەستدانی  بەردەم  لە  هەمیشە  و  تەشریعی 
کە  دادەنرێت  ستەمکارانە  ڕژێمێکی  بە  مەدەنی:  دیکتاتۆریەتی 
دەسەاڵتدارەکانی کەسانی سەربازی نین و بە خۆیان ناڵێن پادشا 
و جێگرەوەیان نییە دوای خۆیان. هەندێک جاریش دیکتاتۆریەتی 
مەدەنی تاکە کەسێکە یان پارتێکی هەژمووندارە. پاشایەتیی ڕەها: 
بە هەمان شێوەی دیکتاتۆرێک کار دەکات، چونکە تەنیا یەک کەس 
دەسەاڵتێکی ڕەهای هەیە لە واڵتێک و زۆربەی پاشا هاوچەرخەکانیش 
دەستوورین یان سونبولین. تا سەرەتای جەنگی یەکەمی جیهانییش 

ئەو جۆرە زۆر بەهێز بوو. 
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دیکتاتۆریــەت بــە چەنــد ســیفەتێک جیــا دەکرێتــەوە: 

چونکــە  دەســەاڵت،  مومارەســەکردنی  لــە  تاکــڕەوی 

دیکتاتۆریــەت بــەوە جیــا دەکرێتــەوە کــە دەســەاڵت 

ــییەکان  ــەزراوە سیاس ــاکات. دام ــەش ن ــەس داب ــەڵ ک لەگ

ــێنیتەوە،  ــکار دەچەوس ــی، کێبڕکێ ــەکان، کۆمەاڵیەت و گروپ

ڕەنگــە دەســەاڵتی سیاســی لــە نــاو دەســتی دیکتاتۆرێــک 

یــان  بێــت،  فەرمانــڕەوا  فەرماندەیەکــی  کۆمەڵــە  یــان 

بــۆ  یاســایەکان  پێوەندییــە  ســوککردنی  یــان  الدانــی، 

دەســەاڵتی سیاســی، کــە تێیــدا دەوڵەتــی دەســتووری لــە 

نــاو دەبرێــت، یــان یاســایەکی شۆڕشــگێڕی دادەمەزرێــت، 

یــان  ئەســتەمی،  بــە  بەنــدە  تایبەمتەندییەیــش  ئــەو 

مەحاڵــی ڕێکخســتنێک بــۆ جێگــرەوەی دیکتاتۆریــەت 

ــان  ــی، ی ــکات. الدان ــەم ب ــایی فەراه ــێوەیەکی یاس ــە ش ب

کۆتوبەندکردنێکــی گــەورەی ئازادییــە مەدەنییەکانــی و 

تێیــدا هاواڵتییانــی ملکــەچ دەکات بــە ئەداکردنــی کارێــک 

ــی  ــە بری ــەڵ ل ــە کۆم ــوزاری ب ــان خزمەتگ ــاری، ی ــە ناچ ب

بــە ناچــاری بــۆ کۆمەڵــەکان و ڕێکخــراوە  هاریــکاری 

زۆرجاریــش  کۆمەاڵیەتییــەوە،  ڕووی  لــە  ســەربەخۆکان 

سیاســەتەکانی ناوخۆیــی و دەرەکییــەکان دیکتاتۆرێــک 

ــڕەوی دەکات،  ــەنگ پەی ــیی پێش ــی سیاس ــان نوخبەیەک ی

سیاســیی  چاالکییەکــی  و  سەرکێشــانەیە  سیاســەتێکی 

دینامیکــی پشتبەســتوو بــە فیکــری دینــی دەگرێتــەوە. 

تەمبــێ  یــان  کۆمەڵگەیــە،  گۆڕینــی  لێــی  ئامانجیــش 

کردنیەتــی. 

ناساندنی تۆتالیتاریزم
دەگوترێــت  پێــی  ئینگلیــزی  بــە  تۆتالیتاریــزم 

حکوومەتــی  لێــی  مەبەســت   ،)Totalitarianism(

ناوەندییــە، کــە کۆنتڕۆڵــی هەمــوو جومگەکانــی ژیــان 

دەکات و لێبــوردە نییــە لەگــەڵ ئــەو بۆچوونانــەی لەگــەڵ 

ــزم  ــی، تۆتالیتاری ــت. ئینســکلۆپیدیای بەریتان ــەو ناگونجێ ئ

بــە: شــێوەی ئــەو حکوومەتەیــە کــە بــە تیــۆری ڕێگــە بــە 

ئازادیــی تــاک دەدات و لــە هەمــان کاتــدا هــەوڵ دەدات 

هەمــوو جومگەکانــی ژیانــی کۆنتــڕۆڵ بــکات تــا ملکەچــی 

دەســەاڵتی حکوومــەت بێــت. 

لــە بەرانبــەردا )ئــەی ســونگ مــان(، کــە دواتــر بــوە یەکــەم 

ســەرۆکی کۆریــای باکــوور، لــە کـــتێبەکەی بە نــاوی )ژاپۆن 

لــە نــاوەوە بــۆ دەرەوە( ، تۆتالیتاریــزم بــە حوکمــی ژاپۆنــی 

بــۆ ســەر واڵتانــی ئاســیا دژی جیهانــی دیموکراتــی وەســف 

ــی  ــایەی حوکم ــر س ــە ژێ ــەکان ل ــەی تاک ــەو پێی دەکات ب

ژاپۆنــی زۆر بایەخدارتــرن لــە خــودی کۆمەڵگەکــە. 

بەدیارکەوتنی دەستەواژەکە و باڵوبوونەوەی
ــاوە  ــەن ســەرۆکی ئیتاڵی ــە الی ــزم ل دەســتەواژەی تۆتالیتاری

بــۆ  داڕێــژرا  1920ەوە  ســاڵی  لــە  موســۆلینی  بنیتــۆ 

ــا،  ــە ئیتالی ــیەت ل ــەی فاش ــە نوێیەک ــفکردنی دەوڵەت وەس

کــە خــۆی ســەرکردایەتی دەکــرد، بۆیــە تۆتالیتاریزمــی بــە 

)هەمــوو ئــەو شــتانەی لــە نــاو واڵتدایــە نــەک دەرەوەی، 

چونکــە هیــچ شــتێک دژی دەوڵــەت نییە( وەســف دەکات. 

پاشــان نووســەری نەمســاوی فرانــز بۆرکینــو لە کـــتێبەکەی 

بــە زمانــی ئینگلیــزی )نەتــەوە شــیوعییەکان(ی لــە ســاڵی 

1938 دەرچــوە، بــە کاری هێنــاوە. ئــەو دەســتەواژەی 

ــەرۆک  ــان س ــی، پاش ــۆڤیەتی و ئەڵامن ــی س ــە ڕژێمەکان ل

ــە  ــە گوتارەکــەی ل وەزیرانــی بەریتانــی ونســتو چەرچــل ل

بــەردەم ئەنجوومەنــی گشــتیی بەریتانــی بــۆ وەســفکردنی 

ــا لــە مانگــی ترشینــی یەکەمــی  ــە ئەڵامنی ڕژێمــی نــازی ل

ــا.  ــە کاری هێن ــاڵی 1938 ب س

بنچینەی تۆتالیتاریزم 
 )Hannah Arendt( ــت ــا ئارنی ــی هان ــای ئەڵامن ــە زان ژن

ــارێکی  ــیوعییەکان ڕووخس ــە ش ــەت و ڕژێم ــت: نازی دەڵێ

نوێــی حکوومــەت بــوون، نــەک لەبەرگیراوەیــەک لــە 

ڕژێامنــە  ئــەو  بەڵکــوو  کــۆن.  تۆتالیتاریزمــی  ڕژێمــی 

پرســیارەکانی  وەاڵمــی  کــە  هەبــوو،  بیروباوەرێکیــان 

ــە:  ــۆ منوون ــەوە. ب ــان دەدای ــتا و داهاتووی ــردوو و ئێس ڕاب

مێــژوو بــۆ تیۆرەکــەی مارکســی، واتــە مێــژووی ملمالنــەی 

ــش،  ــەو گریامنەی ــەندکردنی ئ ــە پەس ــا ب ــی. تەنی چینایەت

بــە  کۆتاییهێنــان  بــە  ڕێکارەکانــی دەوڵــەت  ســەرجەم 

بانگەشــەی رسوشــتی، یــان یاســای مێــژوو پــاک دەبنــەوە 

بــۆ پاســاوهێنانەوەی دامەزرانــدن و دەرچوونــی لــە الیــەن 

دەوڵــەت.  تۆتالیتاریزمــی  دەزگای 
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یەكەم: ئۆزبەكستان 
و  کوشــت  دوژمنەکانــی  ئۆزبەكســتان  ســتەمکارەکەی 

ــردن و  ــی ک ــتانەوە زیندان ــی دژی وەس ــوو ئەوانەیش هەم

بــە ئاشــکرا پێشــلی مافەکانــی مرۆڤــی کــرد. بــە بەرچــاوی 

دەدا.  ئەنجــام  پێشــێلکاریی  یەکگرتــوەکان  ویالیەتــە 

ــە  ــە ل ــی ناوچەکەی ــن واڵت ــتان، گرینگرتی ــی ئۆزبەكس واڵت

ســەر ئاســتی جوگرافــی و دیموگرافــی،  لــە ســەردەمی 

کەریمــۆف بــوە دەوڵەتێکــی پۆلیســی پــاش داڕمانــی 

و  گەنــدەڵ  دەوڵەتێکــی  بــوە  ســۆڤیەتی،  یەکێتیــی 

مومارەســەتێکی وەحشــیگەرانە و دڕندانــەی دەکــرد. پــاش 

ئەزموونێکــی  بــە  ئۆزبەكســتان  کەریمۆفیــش  مردنــی 

نــوێ تێپــەڕی و بــە ســەرکردایەتییەکی جیــاواز، ئەمــە 

 سیستەمي دەسەاڵت و ئابورى لە ئۆزبەكستان

سەربەخۆیً وەرگرت لە پاش  1991ساڵً  1
داڕماوً یەکێتً سۆڤیەت و بە پێً دەستىري 

ئۆزبەكستان  دەوڵەتێکً عەلماوً  1991ساڵً 
 دیمىکراتیە

 

حکىمەتەکان لەسەر ئاستً ویالیەت و واوچە و  1
ضارەواویەکان پێکدێت )سەرۆکً جێبەجێکار و 

 دادوەر و ئەوجىمەن(

دەسەاڵتً تەضریعً بریتیە لە: ئەوجىمەوً پیران  3
و ژمارەی ئەودامەکاوً لە سەد ئەودامً 
هەڵبژێردراو لەالیەن ئەوجىمەوە واوخۆیەکاوً 
پێک دێت. یان ئەوجىمەوً تەضریعً کە ژمارەي 

ئەودامە و لەالیەن گەلەوە  111ئەودامەکاوً 
 راستەوخۆ هەڵدەبژێردرێه.

ئۆزبەكستان  ضەضەم واڵتە لە یەدەگً زێڕ و  4
لەسەر ئاستً جیهاویص وۆیەمە لە ڕووي 

تۆوە. هەروەها  85بەرهەمهێىاوً سااڵوەي کە 
 یۆراویۆم و زیى و مس و زەوکً ـ یطً هەیە

 

ملیۆن بەرمیل مەزودە  594یەدەگً وەوتً بە  5
هەزاري لێ  151دەکرێت و رۆژاوە وسیکەي 

 دەردەهێىرێت.

% لە کۆي 41کطتىکاڵ و پیطەسازي بە زیاتر لە  6
 بەرهەمً گطتً هەژمار دەکرێت

لە ریسبەودي حەوتەم واڵتە لە بەرهەمهێىاوً  7
% ي هەواردەکاوً 45لۆکە لە جیهان و وسیکەي لە 

 ئەو واڵتەیە

 

( ملیۆن 17.317.134ژمارەي داویطتىاوً بە ) 8
%1.7کەسە و رێژەي گەضەي داویطتىاوً دەگاتە 

 یە
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ــووری و  ــی ئاب ــە قەیران ــە کاتێکــدا ئاســیای ناوەڕاســت ب ل

کێشــەی جیوسیاســیی قــووڵ دەڕۆیشــت. 

تەنانــەت لــەو ناوچەیەیــش کــە حوکمــی ســتەمکاریی 

ــەوی دەســەاڵتی  ــز جڵ ــری هێ ــە زەب شــکاند، کەریمــۆف ب

گرتــە دەســت. ئەو ســەرۆکە پێشــرت پۆســتی یەکــەم ئەمینی 

گشــتیی پارتــی شــیوعیی ئۆزبەکــی لــە دەیــەی ســۆڤیەتیدا 

ــە ســەردەمی سەربەخۆییشــدا،  ــەر  ل ــرد. ه ــتەبەر ک دەس

ــە  ــۆ الدانــی یەکــەم حیزبــی ئۆپۆزســیۆن. بۆی کاری کــرد ب

دوو پارتــی قەدەغــە کــرد: بیرلیــک )واتــە یەکبــوون( و 

ــان  ــتییەکەی ئەندامانی ــەوە گش ــازادی(. کۆبوون ــەرک )ئ ئ

ــۆ دەرەوە  ــان نەفــی کــران ب قەدەغــە کــرا و فەرماندەکانی

لــە ســەرەتای ســاڵی 1990. ســەدان کــەس، بگــرە هــەزاران 

ــا و  ــەرەو تورکی ــی و ب ــراوەی سیاس ــە دوورخ ــەس بوون ک

ــرد.  ــان ک ــوەکان کۆچی ــە یەکگرت ــا و ویالیەت ئەورووپ

لــە  بــوو،  پەراوێزخــراو  ناوچەیەکــی  ناوچەیــە،  ئــەو 

ناوەڕاســتی پنتێکــی جوگرافــی و پێشــرت ڕابوونێکــی دینــی 

ــی  ــاش هەڵگرتن ــی پ ــەوە بین ــە خۆی ــی ب ــەورەی تایبەت گ

هەندێــک کۆتوبەنــد لــە ســەری، کــە بــە ســەر دەربڕینــی 

الیــەن  لــە  ســەپێرنابوو  بیروبــاوەڕ  ئازادیــی  و  ئایینــی 

ســۆڤیەتیەوە.  حکوومەتــی 

چەندیــن گروپــی ســەلەفئی تونــدڕەو دژی کەریمۆف پەیدا 

بــوون، جەنگــە ناوخۆییەکــەی تاجیکســتانیش هانــدەر 

ــەی  ــاتەکانی دەی ــن س ــە دوایی ــان ل ــۆ چاالکییەکانی ــوو ب ب

چەندیــن  ئیســالمییەیش  بزوتنــەوە  ئــەو  نــەوەدەکان. 

پەالمــاری تیرۆریســتی لە واڵت و لە باشــووری قیرغیزســتان 

ئەنجــام دا، بــەاڵم پــاش داگیرکردنــی ئەفغانســتان لــە 

 % ئۆزبک08کۆمەڵە نەژادیەکاني بریتین لە:  9
 % روسي5.5

 % تاجیکي5
 % کساخ3

 % کاراکالباک5.5
 % تەتار5.5
 % نەژدارى تر5.5

 
5
8 

 % بە زماني ئۆزبەکي دەدەوێن3..3لە 
 % زماني روسي5..5
 % زماني تاجیکي...
 % زماني تر3.5

 

5
5 

 % موسڵمانن00لە 
 % مەسیحي )ئارسۆدۆکي(9
هەزار یەهودى و  93% ئایني تر و نسیکەى 3

 هەندێک گروپي مەعمەداني و پرۆتستانتي
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الیــەن ئەمەریــکاوە، ئــەو گروپانــە زیاتــر وردبوونــەوە لــە 

ســەر شــەڕکردن لەگــەڵ هێزەکانــی هاوپەیامنــان لــە بریــی 

ــەرجەم  ــۆف س ــی کەریم ــی حکوومەت ــتان، کەچ ئۆزبەکس

ــەوە.  ــژ وەاڵمدای ــرۆری توندوتی ــە تی ــانەی ب ــەو هەڕەش ئ

ســاڵی 2005 دوای گردبوونــەوەی هاواڵتییــان لــە گۆڕەپانــی 

لــە دۆڵــی فەرگانــە،  لــە شــاری ئەندیجــان  ســەرەکی 

پــاش پرۆســەکەی ڕاکردنــی زیندانیــان لــە گرتووخانــە، 

هێزەکانــی کەریمــۆف ســەدان کەســی مەدەنییــان کوشــت 

ــوەی هەڵمەتێکــی ســەرکوتکەرانە. هەروەهــا  ــە چوارچێ ل

و  نێودەوڵەتییــەکان  ڕێکخــراوە  ئۆفیســی  حکوومــەت 

دامەزراوەکانــی کۆمەڵگــەی مەدەنیــی داخســت. پــاش 

ــژی و  ــی توندوتی ــری نوێ ــەوە، حکوومــەت شــەپۆلێکی ت ئ

ســەرکوتکردنی دەســت پــێ کــرد دژی هەندێــک گــروپ و 

ــە مافەکانــی مــرۆڤ و  ڕێکخــراوی ناوخۆیــی بەرگریــکار ل

دژی بەرهەڵســتکارانی سیاســی، ئەوانــەی ڕزگاریــان نەبــوو 

لــە هەڵمەتــی چەوســاندنەوەی سیاســی لــە ئۆزبەكســتان. 

دوای ئیدانەکردنــی ئــەو قڕکردنەیــش، هێزەکانــی ئەمەریکا 

ــران،  ــاد وەدەرن ــان ئاب ــی خ ــەربازیی کارش ــەی س ــە بنک ل

بــەاڵم پــاش هاتنــی ســاڵی 2009 پێوەندییــەکان هێــور 

ــەوە.  بوون

دیکاتۆریەتی ستەمکارانەی کەریمۆف لە ئۆزبەكستان 

ــەو  ــی ئ ــە بەدیل ــە ل ــێکی گرینگ ــت بەش ــیای ناوەڕاس ئاس

 بیۆگرافیای سەرۆكەكانی كۆماری ئۆزبەكستان

 

ماوەى 
 سەرۆكایەتی

 پارتى سیاسى الدانى لە پۆست وەرگرتنى پۆست ناو

 0990یەکەمكانوني  0 0991ئازارى  24 کەریمۆف ئیسالم ماوەى یەکەم

 حززى ززي ىززیززوتززي  ززۆ ززیە ززي
حززى ززي ىەدنززي ایززمززوکزز ا ززي 
 ئززززززززززززززززززززۆز ەکززززززززززززززززززززي
حى زي یزیزلز ایزي ایزمزوکز ا زي 

 ئۆز ەکي

   2111كانوني اووەم  9 0990كانوني یەکەم  0   ماوەى اووەم

   2117كانوني یەکەم   22 2111كانوني اووەم  9   ماوەى  ێیەم

   2105ئازارى   31 2117كانوني یەکەم  22   ماوەى چوارەم

 2105ئازارى  31   ماوەى پێنجەم
)هەر یە 2106ئەیلزویزي   2

 پۆ تەکەیدا  وو  ا م ا(
  

 حى ي را وني نیشتماني ییل ایي 2106ئەیویي   8 2106ئەیلویي 2 ن م م ە   ە د ال   ی و یزد ا ىزیز   —

 ماوەی یەكەم

  

  ا ئێستا یە پۆ تەكەیدایە 2108ى ئەیلویی 8 ىەوكەت می زیاییڤ
حززى ززي را ززونززي نززیززشززتززمززانززي 

 ایموک ا ي
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ئایدیا دیپلۆماتیك

تــۆڕە پاکســتانییەی ویالیەتــە یەکگرتــوەکان پێکــی هێنــاوە، 

ــەوەی کااڵ  ــی پەڕین ــن خاڵ ــە ئۆزبەكســتان گرینگرتی چونک

ــت،  ــکا دەچێ ــەی ئەمەری ــۆ هێزەک ــە ب و کەرەســتەکانە، ک

کــراوە.  جێگیــر  پاکســتان  خاکــی  لــە  هێــزەی  ئــەو 

واشــنتۆنیش چەنــد هەنگاوێــک پاشەکشــەی کــرد بــێ 

ئــەوەی ڕژێمەکــەی کەریمــۆف دانــی بــە تاوانەکانــی 

ــتا  ــا ئێس ــەوە ت ــی تریش ــە الیەک ــان. ل ــە ئەندیج ــت ل نابێ

ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ نەگەڕاونەتــەوە ئــەو واڵتــە و 

دەســتیان بــە چاالکییەکانیــان نەکــردوە. زۆربــەی جاریــش 

داوای ڕۆژنامــەوان و چاالکوانــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی بــۆ 

ــەوە.  ــە ڕەت کراوەت ــەو واڵت ــاو ئ ــە ن چوون

تەنیــا  ئێســتاماندا،  ســەدەی  یەکەمەکانــی  ســاڵە  لــە 

ژمارەیەکــی کــەم لــە ڕێکخــراو و هەندێــک چاالکــوان 

لــە بــواری مافەکانــی مــرۆڤ و ژمارەیەکــی کــەم لــە 

ڕۆژنامەنووســانی ســەربەخۆ، ئەوانــەی بــە شــاراوەیی-

یــان ئەوانــەی ئــارەزووی سەرکێشــیان هەبــوە بــە ئاشــکرا 

ڕووبــەڕووی دەســەاڵتداران بوونەتــەوە. ئەوانەیــش بــە 

وەاڵمیــان  ســەریان  دەســتدرێژیکردنە  و  زیندانیکــردن 

دەگاتــە  کار  جــار  هەندێــک  تەنانــەت  داونەتــەوە. 

ــی  ــان دەســووتێنن وەک فاکتەرێک ــاڵ و خانووی ــەوەی م ئ

لێیــان.  تۆڵەکردنــەوە 

کــە  ئەوەیــە،  هــۆکاری  توندوتیــژە  ڕابــردوە  ئــەو 

ــە  ــەی ل ــی، ئەوان ــی سیاس ــە چاودێران ــەم ل ــی ک ژمارەیەک

ــەری  ــت ئەگ ــان وابێ ــەن، پێی ــت کار دەک ــیای ناوەڕاس ئاس

ــۆف  ــی کەریم ــاش مردن ــی( پ ــاری ئۆزبەک ــی )بەه ڕوودان

بــە ڕێگەوەیــە. چونکــە ئۆپۆزســیۆنی سیاســی بــۆ دەرەوەی 

ــەوێ ئەنجــام دەدا.  ــی ل واڵت نەفــی کــراوە و چاالکییەکان

یەکــەم جاریــش لــە تــۆڕی ئەنتەرنێتــەوە بــە ڕێگــەی 

کــە  جیابــوەوە،  جیاجیــای  گروپــی  ماڵپــەر  کۆمەڵێــک 

دەبــردە  توندوتیــژ  مشــتومڕی  بــە  زۆریــان  کاتێکــی 

ــە  ــۆف. ل ــی کەریم ــە بکوژان ــردن ل ــی ڕاک ــۆ هەوڵ ــەر ب س

الیەکــی تریشــەوە ئــەو دەســتانە هیــچ شــارەزایەکیان لــە 

ئیدارەدانــی کاروبــاری ناوخۆیــی واڵت نەبــوو، ئەمــە جگــە 

لــە نەبوونــی هیــچ ڕێکخراوێکــی ســەربەخۆ بــۆ پشــتی پــێ 

ــن.  ببەس

ــەت  ــی دەوڵ ــی دەزگاکان ــن پالنەکان ــە قێزەونرتی ــک ل یەکێ

بوارەکانــی  ســەرجەم  نێــو  خزانــە  لــە  بــوو  بریتــی 

ببوونــە  ناوخۆییــەکان  فەرمانــدە  پێیــەی  بــەو  ژیــان، 

کارمەنــد الی دەوڵــەت و بەرگــەی هەڵگرتنــی هەمــوو 

پاراســتنی  لــە  ئەســتۆ  دەگرتــە  بەرپرســیارێتییەکیان 

ــی  ــەر چاالکی ــە س ــاری ل ــتنەوەی زانی ــەت و گواس حکووم

ســەرکردەکانیان.  بــۆ  درواســێکانیان 

نیعمەتەڵاڵ یوڵداشیڤ سەرۆكی ئۆزبەكستانئیسالم كەریمۆف دیكتاتۆری پێشووی ئۆزبەكستان
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دوەم: تورکمانستان
ــوە  ــک ب ــاران یەکێ ــۆڤێتی ج ــی س ــەردەمی یەكێتی ــە س  ل

ــەو  ــی ئ ــاش ڕووخان ــەاڵم پ ــۆڤیەت، ب ــی س ــە کۆمارەکان ل

یەکێتییــە لــە ســاڵی 1991 تورکامنســتانیش ســەربەخۆییی 

ڕاگەیانــد. جگــە لــە ســامانێکی بەرچــاوی نــەوت، لــە 

ڕووی  یەدەگــی  غــازی رسوشتیشــەوە پلــەی پێنجەمــی لــە 

جیھانــدا ھەیــە. لەگــەڵ ئەمەیشــدا واڵتێکــی ھــەژارە و لــە 

ــدا خــۆی گۆشــەگیر  ــە جیھانییەکان ــکاری و پێوەندیی گۆڕان

کــردوە. لــە ڕاســتیدا سیســتەمی سیاســیی ئــەم واڵتــە تــاک 

حیزبییــە و ســەفەر مــوراد نیــازۆف، ســەرۆکی پارتــی 

دیموکراتــی تورکامنســتان تــا کاتــی مردنــی لــە ســاڵی 

ــە  ــازۆف ل ــو. نی ــەری واڵت ب ــێ ڕکاب ــەرۆکێکی ب 2006 س

 كۆماری تورکمانستان  

1   
زۆریىەى داویطتواوي تورکماوستان تورکماوه، لەگەڵ 

هەبوووي دوو کەمیىە گەورە ئەواویص کەمیىەى ئۆزبەکي و 

 روسي

 
زۆریىەى داویطتوان ئیسالمه و سەر بە مەزهەبي حەوفیه و  2

 %9% واڵت پێکدەهێىه. مەسیحیەکاویص لە 89لە 

 

هەواردەى سەرەکي ئەو واڵتە بریتیه لە وەوت و غازى   3

 سروضتي و ئاسه و پەمو

ملیار دۆالر  45.11کۆى گطتي بەرهەمي واوخۆیي دەگاتە   4
 % ش رێژەى هەاڵوساوە.11سااڵوە و لە 

 

ملیۆن و سیاسەتي  2.23هێسى دەستي کار دەگاتە  5
کەمکردوەوەیان کرێکارى حکومي بۆتە هۆى دروستبووي 

 بێکارى
زۆربەى زۆرى چاالکي داویطتوان بریتیە لەکطتوکاڵ و  6

ئاژەڵدارى و زەویە کطتوکاڵیەکان دەگاتە ضەسەد هەزار دۆوم 
 زەوى بۆ چاودن

سەربەخۆیي خۆى لە یەکێتي  1991ئۆکتۆبەرى ساڵي  27لە  7
دەستور بۆ  1992مایۆى ساڵي  18سۆڤیەت وەرگرتووە و لە 

 واڵت وووسرایەوە

 

 دۆالر سااڵوە1341داهاتي تاک دەگاتە  8

 زماوي فەڕمي واڵت بریتیە لە تورکماوي و رووسیایي 9

 دراوى تورکماوستان )مەواتە(یە 11
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ســاڵەکانی کۆتایــی تەمەنیــدا، خــۆی وەک«تورکامنباشــی« 

ــوراد  ــەفەر م ــاند. س ــەکان دەناس ــەرۆکی تورکامن ــان س ی

ــاری  ــەرۆك كۆم ــۆی وەک س ــاڵی 1991 خ ــە س ــازۆف ل نی

ھەتاھەتایــی تورکامنســتان ڕاگەیانــد و بەشــێکی زۆری 

داھاتــی ئــەو واڵتــەی لــە جیاتــی پــرۆژەی  ئابــووری و 

کۆمەاڵیەتــی بــۆ پــرۆژەی جوانــکاری و ڕازاندنــەوە تەرخان 

کــرد. لــە ســەرجەم شــار وگونــد وناوچــە جیاجیاکانــدا 

و...  نەخۆشــخانە  و  گۆڕەپــان  و  خوێندنگــە  و  شــەقام 

ــوراد  ــەفەر م ــی س ــاوی تورکامنباش ــە ن ــر ب ــوێنی ت زۆر ش

نیازۆفــەوە ناونــراون. لــە ســەردەمی دەســەاڵتیدا، فەرمــان 

ــی  ــی ژیان ــە ســەرجەم بوارەکان ــازۆف ل ــی  نی و ڕێنامییەکان

ــتێکدا  ــە ئاس ــش ل ــران. ئەمەی ــێ دەک ــگادا جێبەج کۆمەڵ

بــو کــە ماوەیــەک بڕیــار درا کتێبێکــی ســەفەر مــوراد 

نیــازۆف بــە نــاوی »ڕێنــام« ببێتــە ڕێنیشــاندەر و ڕێبــەری  

لــە  ھەڵبژاردەیەکــە  کتێبــە  ئــەم  واڵت.  بەڕێوەبردنــی 

بیرۆکەکانــی نیــازۆف ســەبارەت بــە ژیــان و کەلتــوور 

ومێــژووی تورکامنــەکان. 

لــە ڕووی نەژادییــەوە تورکامنــەکان زۆرینــەی  دانیشــتوانی 

ئــەو واڵتــە پێــک دێنــن. ھەڵبــەت لەگــەڵ ئەوانیشــدا 

کەمــە نەتــەوەی تــری وەک ئوزبــەک، ڕوس و کازاخــی  

ــە  ــەر بۆی ــن. ھ ــە دەژی ــەم واڵت ــەم ل ــی ک ــە ڕێژەیەک و ب

بــە پێچەوانــەی کۆمارەکانــی پێشــووی  ســۆڤیەت ئــەم 

ــۆزی ئەتنیکــی،  ــرژی و ئاڵ ــە شــەڕ و گ ــوە ل ــە دوور ب واڵت

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا لەوانەیــە پێوەندییــە تونــدە 

بــۆ  ڕێگــەی  تورکامنەکانــدا  نــاو  لــە  خێلەکییــەکان 

ــەر ئــەوەی  ــە خــۆش کردبێــت. لەب پێکدادانــی  ئــەو خێاڵن

تــا ئێســتا بیانیــەکان ســەرمایەی خۆیــان لــەو واڵتــەدا 

نەخســتوەتە گــەڕ، ئابووریــی تورکامنســتان پێشــکەوتنێکی  

ــە ســاڵێکدا  ــوە. تورکامنســتان ل ــە خــۆوە نەبینی ــۆی ب ئەوت

ــەم  ــازی رسوشــتی بەرھ ــێ جــا غ ــری س ــۆن مەت 60 ملی

سوپای توركمانستان 
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ــە ســەر  ــرۆم دوو ل ــای  ڕووســیی گاز پ ــت. کۆمپانی دەھێنێ

ســێی ئــەم ڕێژەیــە دەکڕێــت و ناکۆکــی درێژخایەنــی ئــەو 

کۆمپانیایــە لــە گــەڵ حکوومەتــی تورکامنســتاندا لــە ســەر 

ــۆی  ــە ھ ــات. ب ــی پێھ ــاڵی 2006 کۆتای ــە س ــاز ل ــی غ نرخ

ــاز و  ــەوت و غ ــی ن ــی ھەناردەکردن ــی بۆری ــی ھێل نەبوون

ناکۆکییەکانــی واڵتانــی کەنــاری دەریــای خــەزەر لــە ســەر 

چۆنیەتــی کەڵکوەرگرتــن لــە ســامانە نەوتــی و غازییەکانــی 

خــەزەر، تورکەمەنســتان نەیتوانیــوە ســوودی  زیــاد لــە 

لەبــەر  ھــەر  وەربگرێــت.  نــەوت  و  غــاز  دەرھێنانــی 

بیانییــەکان ســڵ دەکەنــەوە  ئــەو ھۆیەیــش کۆمپانیــا 

ــی   ــە ئەنجامەکەیش ــەدا ک ــەو واڵت ــەرمایەگوزاری  ل ــە س ل

سســتبوونی  ئابووریــی  تورکامنســتانە. 

قوربان قولی بێردی محەمەدۆف
 دوای بــە دەســتھێنانی ڕێــژە %89ی دەنگــەکان ،لــە مانگی 

تورکامنســتان  کۆمــاری  ســەرۆک  وەک  شــوباتی  2007 

ســوێندی یاســاییی خــوارد. لــەم ھەڵبژاردنــەدا شــەش 

کاندیــد کــە ھەمویــان ســەر بــە پارتــی دەســەاڵتدار بــوون، 

ــە پارتــی دیموکراتــی تورکامنســتان بەشــداریان کــرد و  وات

ڕێگــە نەدرا سیاســەمتەدارە بەرھەڵســتکارە دوورخــراوەکان 

بەشــداریی  تێــدا بکــەن. کاربەدەســتە حکومییــەکان بــاس 

ــە  ــە دەنگدەرانــی  ئــەو واڵت ــە %95 ل ــەوە دەکــەن کــە ل ل

2007دا،  ســاڵی   لــە  کــردوە  ھەڵبژاردنیــان  بەشــداریی 

بــەاڵم ڕێکخراوەکانــی ئازادیــی مافــی  مــرۆڤ و دیپلۆماتــە 

ھەڵبژاردنێکــی   بــە  ھەڵبژاردنــە  ئــەم  خۆرئاواییــەکان 

ــەن.  ــف دەک ــی  وەس مناییش

 بێــردی محەمــەدۆف وەک جێگــری ســەرۆک وەزیــران لــە 

دوای مردنــی ســەفر مــوراد نیــازۆف لــە مانگــی کانوونــی  

ــە.  ــەو واڵت ــە ســەرکۆماری کاتیــی ئ ــوو ب یەکەمــی  2006 ب

لــە مــاوەی  پانزە ســاڵی دوای ســەربەخۆیی تورکامنســتاندا، 

ــی  ــازۆف ســەرجەم دەســەاڵتەکانی واڵت ــوراد نی ســەفەر م

بــۆ خــۆی قــۆرخ کردبــوو. ھەڵبژاردنــی قوربــان قولــی 

بێــردی محەمــەدۆف بوە ھــۆی سەرســوڕمانیی شــارەزایانی 

ــەو  ــی ئ ــی یاســای بنەڕەتی ــە پێ ــواری  سیاســی، چونکــە ب ب

ســەرۆکی  بدرێتــە  دەبێــت  کاتــی  ســەرکۆماری  واڵتــە 

ــازۆف  ــی نی ــەدوای مردن ــەاڵم ھــەر دواب ــی گــەل. ب کۆمەڵ

ســەرۆکی کۆمەلــی گــەل بــە تاوانــی کــردەوەی نایاســایی 

دادگایــی کــرا و پۆســتەکەی لــێ ســەنرایەوە. ســەرۆک 

کۆمــاری نــوێ بەڵێنــی ئــەوەی دا درێــژە بــە ڕێبــازی 

گۆڕانــکاری  و  چاکســازی  ھەنــدێ  و  بــدات  نیــازۆف 

بــەردەم  لــە  ئاســانکاری   لەوانەیــش:  ئــاراوە.  بهێنێتــە 

ــەروەردە  ــواری پ ــە ب ــازی ل ــت و چاکس ــی  ئینتەرنێ ئازادی

بێــردی  قولــی  قوربــان  خانەنشــینەکان.  بارودۆخــی  و 

ــی   ــە جێ ــێ  ک ــورت کات ــی  ک ــەدۆف دوای  ماوەیەک محەم

ــازۆف  ــوراد نی ــەفەر م ــییەکەی  س ــەر کورس ــە س ــۆی  ل خ

خــۆش کــرد، دەســتبەجێ  فەرمانێکــی ســاڵی پێشــوی 

ــە  ــەبارەت ب ــاندەوە س ــی ھەڵوەش ــوراد نیازۆف ــەفەر م س

ــەس ســودیان  ــەو ھۆیەیشــەوە ســەد ھــەزار ک ــە و ب بیم

لــە بیمــەی خانەنشــینی حکومــی وەرگــرت. قوربــان قولــی 

ــاران  ــوە و ج ــتەرگەرێکی  لێھات ــەدۆف نەش ــردی محەم بێ

ــو  ــازۆف ب ــوراد نی ــەفەر م ــی  س ــی ددان ــکی تایبەت پزیش

ــە ســاڵی 1997  ــازۆف ل ــارسا. نی ــە تورکامنباشــی  دەن کــە ب

ــانیش  ــتی و پاش ــری تەندروس ــردە وەزی ــی ک ــان قول قورب

ــە  ــوو ب ــە ســاڵی 2001 دا ب ــازۆف ل ــی نی ــە فەرمان ھــەر ب

ــران.  ــەرۆک وەزی ــری س جێگ

سەفەر نیازۆڤ دیكتاتۆری پێشووی توركمانستان
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سێیەم: کۆریای باکوور
بــە فەڕمــی )کۆمــاری کۆریــای دیموکراتــی میللی(یــە. ئــەو 

ــەی  ــە دوورگ ــە نیمچ ــوور ل ــوەی باک ــە نی ــە دەکەوێت واڵت

ــن  ــت و گەورەتری ــیا. پایتەخ ــی ئاس ــە خۆرهەاڵت ــا ل کۆری

ــگ(ە.  ــگ یان شــاری )پیون

کۆریــای باکــوور هەڵبژاردنی گشــتی ئەنجام دەدات و خۆی 

بــە کۆمــاری و )واڵتێکــی ناسیۆنالیســتی( وەســف دەکات، 

ــی و ســتالینی  ــە تۆتالیتاریزم ــەت و ب ــە دیکتاتۆری ــەاڵم ب ب

ــی  ــە ڕژێمێک ــی ب ــە پراکتیک ــە ب ــت. چونک ــف دەکرێ وەس

ــک  ــر حوکمێ ــە ژێ ــت ل ــم دەکرێ ــزب حوک ــە حی ــەک تاک ی

ــەرەی  ــاوی تەواویشــی )ب ــوو. ن ــەرەی یەکگرت ــاوی ب ــە ن ب

دیموکراتــی بــۆ گێڕانــەوەی یەگکرتوویــی نیشــتامن(ە، کــە 

حیزبــی کرێــکاری کۆریایــی بــە ڕابەرایەتیــی کیــم جۆنــگ 

ئــۆن کۆنتڕۆڵــی کــردوە، کــوڕی ســەرۆکی کۆچکــردوو کیــم 

 بیۆگرافیای کیم جۆنگ ئۆن

 

  
 تەواو ناوى

 کیم جۆنگ ئۆن

김정은 

金正恩 

 / پیۆنگیانگ/ کۆریاى باکور3891ساڵي   لەدایکبووى

 قوتابخانەى بیرني نێودەوڵەتي سویسرایي/ زانکۆى کیم ئال سۆنگ ئاستي خوێنذن

ژەنەڕاڵي سەربازى/ فەرمانذەى بااڵى سوپاى کۆریاى باکور/ سکرتێرى  پیشە
 گشتي پارتي کرێکاراني کۆریي

 زماني کۆریایي زمان

 رى سۆل جۆ/ دوو کوڕیان هەیە ناوى هاوسەرى

 واژۆ
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جۆنــگ ئیــل و نــەوەی ســەرۆکی پێشــووتر کیم ئال ســۆنگ 

ــتەمێک دەکات  ــڕەوی سیس ــا پەی ــی کۆری ــوو. حکوومەت ب

ــەک و  ــە ئایدیۆلۆژیای ــە ل ــە بریتیی ــە(، ک ــاوی )زۆتچی ــە ن ب

پشــت دەبەســتێت بــە خــود و پشــت نەبەســن بــە ئەوانی 

تــر. کــە ســەرۆکی پێشــووتر کیــم ئــال ســۆنگ پــەرەی پــێ 

ــەو  ــای فەڕمیــی واڵت ل ــە ئایدیۆلۆژی ــوو ب ــە ب داوە. زۆتچی

کاتــەوەی کار کــرا بــە دەســتووری نــوێ لــە ســاڵی 1972. 

ســەرۆک کیــم ئــال ســۆنگ تیۆرەکانــی زوتچیــەی لــە کاری 

سیاســیی خــۆی بــە کار دەهێنــا لــە دواهەمیــن ســاتەکانی 

ســاڵی 1955. 

نزیکــەی تــەواوی نیمچەدوورگــەی کۆریــا لــە ژێــر حوکمــی 

ــی  ــاش جەنگ ــۆن پ ــە ژاپ ــوو، ک ــای ب ــی کۆری ئیمپراتۆڕیەت

ـــ ژاپــۆن ســاڵی 1905 داگیــری کــرد و بە شکســتی  ڕووســیاـ 

ڕووســیای قەیســەری کۆتایــی هــات. تــا ســەروبەندی 

جەنگــی دوەمــی جیهانــی 1945 نیمچــە دوورگــەی کۆریــا 

لــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی ژاپــۆن دابــوو. پــاش شکســتهێنانی 

ژاپۆنیــش لــە جەنگەکــە، ســۆڤیەت و ئەمەریــکا کۆریایــان 

ــە ژێــر  دابــەش کــرد بــە ســەر دوو ناوچــەدا، یەکەمیــان ل

ــای باشــوور  ــە کاتێکــدا کۆری ــی ســۆڤیەت، ل ــااڵی یەکێتی ئ

کەوتــە ژێــر ڕکێفــی ویالیەتــە یەکگرتــوەکان. کۆریــای 

هەڵبژاردنەکانــی  بەشــداریی  کــردەوە  ڕەتــی  باکــوور 

باشــوور بــکات لــە ســاڵی 1948 بــە سەرپەرشــتیی نەتــەوە 

 بیۆگرافیای كۆریای باكوور

  

 كیلۆمەتر چوارگۆشە 041,021 رووبەر

 سبڵیەوەیە 40% تەمەویبن لەخوار 86كەس،  42,205,274 ژمبرەی داویشتوان

 % بودایی2,0% چئوودوی، 08% )شمه( كە ببوەڕێكی كۆریەكبوە، 04دیه،  بێ %42 ئبیيه

 كیم جووگ ئون سەرۆكی بباڵ

 چوو یووگ ریم سەرۆك وەزیران

 تبك پبرتی )پبرتی كرێكبراوی كۆریب( جۆری  سيستمى حوكم

 %011 ڕێژەی خوێىدەواری

 بۆ هیىدستبن 8,4% بۆ كۆریبی ببشور، 07,2بۆ چیه،  %45,4 هەوبردەی بۆ دەرەوە

 % لە یەكێتی ئەوروپب2% لە كۆریبی ببشور، 41لە چیه،  %40,4 هبوردە لە واڵتبوەوە

 دۆالر 0011 داهبتی سباڵوەی تبك
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 كانی كۆریای باكوور ره مه یرو سه یاسا و ڕێسا سه  مشتێك له

 

 
  

 كانی كۆریای باكوور ره مه یرو سه یاسا و ڕێسا سه ز

 ی لە سٌپا ً حكٌهەت كار دەكەن بۆیان ىەیە ببنە خاًەنی ئۆتۆهبیل سانو تەنیا ئەً كو 1

تاًانێك بكات، ئەًاسساكەی بەسەر   ً ًاڵتو كی ئو ستایلی قژ چاككردن ناكرێت بەبێ ڕەزاهەندی حكٌهەت بێت ً ئەگەر ىاًاڵتیو 2
 نداهانی خێسانەكەیدا جێبەجێ دەكرێت ىەهًٌ ئو

 دراهاً پڕۆگراهێك ستایطی دەسەاڵت نەكات قەدەغە دەكرێت  كۆریای باكٌر ىەیە ً ىەر جۆره  تەنیا سێ كەناڵی تەلەفیسیۆن لو 3

كان بۆیان  كانی ئینتەرنێت قەدەغەیە ً تەنیا ئەًانەی لەناً سٌپان ً خێسانەكانیان ً قٌتابیان لە زانكۆ دیاریكراًه گەڕان لە تۆڕه 4
 ش كۆهپیۆتەر لەً ًاڵتەدا بە سیستەهی تایبەت كار دەكات بە ناًی "رید ستار". هو لو  رنێت، جگو كانی ئینتو تۆڕه  ىەیە بچنو

سەردانەكەی دەكرێت ً فەرهانبەرێكی  گەضتیار ئەگەر رێی پێدرا بچێتە كۆریای باكٌر، كە هاًەیەكی دًًرً درێژ تاًتٌێی 5
لە ىەر ىەنگاًێكدا یاًەری دەكات ً پێٌیستە گەضتیار   تاكٌ لەً ًاڵتە دەردەچێت، ًاتو  ضتیاره ً گو حكٌهەت دەبێتە ىاًەڵی ئو

 ت لەً فەرهانبەرە بكات داًای هۆڵو

 ، بە كٌضتن سسا دەدرێن یٌەندییە نێٌدەًڵەتییەكانیان بەبێ ڕەزاهەندی حكٌهەت لێ قەدەغەیو ىاًاڵتیانی كۆریای باكٌر پو 6

گەضتكردن بۆ دەرەًەی ًاڵت لە ىاًاڵتيانَ كۆریای باكًٌر قەدەغە كراًە، ئەگەر ىاتًٌ حكٌهەت ىەر ىاًاڵتیەك بگرێت، كە  7
 دا سسا دەدرێت بە سێداره  ىەًڵی ىەاڵتن لە كۆریا بدات لو

ڕًًی زۆری   لو  هین ىێسی جیيانو كو یو  ً ًاڵتو ش ئو یو م ضێٌه ، بو یو ربازی پیاًً ژنی ىو هليۆن سو 7.7ٍ  كۆرياٍ باكًٌر نسيكو 8
 . ًه ربازییو ی ىێسی سو ژهاره

 ئاضكرا بیكێطن  تٌانن بو ڵك ده پێدراًه ً خو  ً ڕێگو نییو  غو ده پێی یاسا قو ر بو ی ىۆضبو كۆریای باكٌر هادده  لو 9

ًیص  ئو  كو  دانراًه  ًه ً ًالتو ری ئو زرێنو دایك بًٌنی كیل ئین سۆنگی داهو  های ڕۆژی لو ر بنو سو رًار ً ساڵی كۆریای باكٌر لو بو 11
  دایك بًٌه  لو 1912ٍ نيسانَ ساڵی 15  لو

 .ضداری بكات تٌانێت بو ك حسب ئو نيا یو ش تو ڵبژاردنو م ىو كرێت ً لو ڵبژاردن ئو پێنج ساڵ جارێك ىو 11

 .  یو غو ده هریكی قو داری ئو رهایو سو  لو  عبیره تو  كو Blue Denim پۆضینی جلی  م ًاڵتو لو 12

 . ضێٌاز 11نيا  ً پیاًانیص تو یو ضێٌازی قژ داىێنانیان بۆ ىو 28نيا  ژنان تو 13
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یەکگرتــوەگان، ئەمەیــش بــوە هــۆی دامەزراندنــی دوو 

حکوومەتــی جیــا لــە یەکــرت لــە نــاو یــەک کۆریــادا. هــەر 

دووکیــان داوای مافــی خاوەنداریەتیــی نیمچــە دوورگــەی 

کۆریایــان دەکــرد. دوا جاریــش جەنگــی کۆریــای لــێ 

ــە ئاگربەســتێکدا کۆتایــی  ــا ل کەوتــەوە لــە ســاڵی 1950. ت

پــێ هــات لــە ســاڵی 1953، کەچــی لەگــەڵ ئەوەیشــدا تــا 

ــچ  ــن و هی ــی فەڕمی ــە جەنگێک ــەر دوو واڵت ل ــتا ه ئێس

جــۆرە پەیامننامەیەکــی ئاشــتی نەبەســرتاوە. ســاڵی 1991 

ــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان وەرگیــران. لــە  هــەر دوو واڵت ل

ســاڵی 2009 کۆریــای باکــوور تاکالیەنــە لە ئاگربەســتەکەدا 

ــایەوە.  کش

کیم جۆنگ ئۆن
بــە پێــی بەڵگەنامــە فەڕمییــەکان کیــم جۆنــگ ئــۆن ســاڵی 

ــاژە  ــەکان ئام ــدە ڕاپۆرت ــەر چەن ــوە، ه ــک ب ــە دای 1982 ل

ــد  ــە هــۆی چەن ــەوە دەکــەن کــە ســاڵی لەدایکبوونــی ب ب

هۆکارێکــی ڕەمزییــەوە گــۆڕراوە، لەوانەیــش: بــۆ ئــەوەی 

بکەوێتــە پــاش ڕۆژی لەدایکبوونــی دامەزرێنــەی دەوڵەتــی 

ــە  ــاڵ. ل ــە 70 س ــونگ ب ــل س ــم ئەی ــوور کی ــای باک کۆری

نزیــک  لــە  خوێندوویەتــی  ئینگلیــزی  قوتابخانەیەکــی 

پایتەختــی ســویرسا بــێ ئــەوەی کــەس بزانێــت کێیــە. 

ــوڕی  ــیفەتی ک ــە س ــی خــوازراوەوە و ب ــە ناوێک ــە ب چونک

گەڕانــەوەی  پــاش  کۆریــا.  باڵیۆزخانــەی  کارمەندێکــی 

ــەربازی  ــۆنگی س ــل س ــم ئەی ــۆی کی ــە زانک ــویرسا ل ــە س ل

باوکــی  یاوەریــی  دواوە  بــە  لەوەیــش  خوێندوویەتــی، 

ــەربازییەکان.  ــە س ــۆ مەیدان ــەردانەکانی ب ــە س ــردوە ل ک

هــەر  لــە  بڕیــوە  ســەرکردایەتیی  پلەکانــی  زوو  هــەر 

کەمیــی  ســەرباری  ســەربازی،  و  سیاســی  بــواری  دوو 

ــتێرە(.  ــەی )4 ئەس ــە پل ــک ب ــە ژەنەڕاڵێ شارەزایشــی، بوەت

ــدی  ــەربازیی ناوەن ــەی س ــەرۆکی لیژن ــری س ــان جێگ پاش

ــەی  ــە لیژن ــدام ل ــش ئەن ــکاران، دوای ئەوی ــی کرێ ــۆ پارت ب

ناوەنــدی ناوبــراو. 

 كیــم جۆنــگ ئــۆن، ســەرۆكی كۆریــای باكــوور پوختەیەكی 

ــە  ــری، ك ــی و باپی ــڵەتی باوك ــە خەس ــە ل ــت پااڵفتەی كتوم

ــوور  ــای باك ــان دوو ســەرۆكی پێشــووی كۆری هــەر دووكی

ــدی پێشــینان دەڵێــت:  ــا مــردن. ئەگــەر چــی پەن ــوون ت ب

»ئــەوەی لــە مشــك بێــت جــەواڵ دەدڕێــت«، بــەاڵم كیــم 

جۆنــگ ئــۆن دەیەوێــت ســنوری باپیــر و باوكــی تــێ 

سەركێشــییەكانی  و  هەڵســوكەوت  چونكــە  بپەڕێنێــت، 

ئاماژەیەكــی ڕوونــە بــۆ ڕێكردنــی لــە ســەر ڕێچكــەی 

ئەوانــەی پێشــخۆی لــە پێكهاتــەی بنەماڵەكــەی واتــە 

»بنەماڵــەی كیــم«، كــە فەرمانڕەوایــی كۆریــای باكــوور 

ــەن.  دەك

بــۆ هــەر  نازنــاوی بنەماڵەیەیــی  لــە  بریتییــە  »كیــم« 

یەكــە لــە جۆنــگ ئــۆن، جۆنــگ ئیــل، ئیــل ســۆنگ، واتــە 

ــاو كەوتــوە، بــەم شــێوەیەش ســەرۆكی  نازناوەكــە پێــش ن

ئێســتا )كیــم جۆنــگ ئــۆن( كــوڕە بچوكی ســەرۆكی پێشــوو 

كیــم جۆنــگ ئیــل، كــوڕی كیــم ئیــڵ ســۆنگ دامەزرێنــەری 

ــاری  ــای باكــوورو ئەندازی ــە كۆری كۆمــاری سۆسیالیســتی ل

دروســتكردنی ئــەو كۆمــارە، كــە لــە ســەر بنەماكانــی 

دابونەریتــی پاشــایەتی و ئیمپراتۆریــەت لــە وەرگرتنــی 

دەســەاڵت بــە شــێوەی پشتاوپشــت دامەزرێــرناوە، لــە پــاڵ 

ــەی  ــتەمکاریی خۆرهەاڵتییان ــە س ــك ل ــی جۆرێ پەیڕەوكردن

ــەاڵم  ــا، ب ــیی ڕەه ــی تاكەكەس ــەر حوكم ــە س ــوو ل پێكهات

ــەی  ــە پێگ ــتی، ك ــای كۆمۆنیس ــەڵ ئایدۆلۆژی ــە لەگ تێكەڵ

كردوەتــە  نیشــتامنیی  خزمەتكردنــی  و  جەمــاوەری 

ــی  ــی تاكەكەس ــە فەرمانڕەوایەتی ــزگاری ل ــك و پارێ دەمام

دەكات. بــەم مانایــە كیــم ئیــڵ ســۆنگی باپیــری ئــۆن ئەمــە 

كیم جۆنگ ئۆن برا گەورەكەی كوشت، چونكە گوتبووی 
كــە ڕایەكی جیــاوازی لە ڕای باوكی هەیــە دەربارەی 
مەســەلەی شــوێنگرتنەوە لــە دەســەاڵت، بۆیــە بە 
ژەهراویكردن كۆتایی بە ژیانی هات بە دەستكیسەی 

برا بچوكەكەی )سەرۆك ئۆن(. 
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ــە  ــڕەوی ب ــایی تاك ــی شاهەنش ــە داری حوكم ــەیە، ك كەس

ــە  ــەكان ب ــە الی عەرەب ــە ل ــدوە، ك ــەوە چان ــاوی كۆماریی ن

ــارساوە.  ــی( ن ــتمی جملوك )سیس

كیــم جۆنــگ ئــۆن بــرا گەورەكــەی كوشــت، چونكــە 

ــە  ــی هەی ــە ڕای باوك ــاوازی ل ــی جی ــە ڕایەك ــووی ك گوتب

دەســەاڵت،  لــە  شــوێنگرتنەوە  مەســەلەی  دەربــارەی 

ــە  ــات ب ــی ه ــە ژیان ــی ب ــردن كۆتای ــە ژەهراویك ــە ب بۆی

ــوو  ــۆن(. بەڵك ــەرۆك ئ ــەی )س ــرا بچوكەك ــەی ب دەستكیس

ئــەم ســەرۆكە بچوكــە كــە لــە ســاڵی 1982 لــە دایــك بــوە، 

ــی  ــە ئەندامان ــك ل ــی زۆرێ ــە پاكتاوكردن ــوە ل ــی هەب ڕۆڵ

ســەر بــە بنەماڵەكــەی، تەنهــا لەبــەر ئــەوەی ویســتی 

خۆیــان لــە گەییشــن بــە دەســەاڵت دەربڕیــوە، یــان تەنهــا 

لەبــەر ئــەوەی بیریــان لــەو بابەتــە كردوەتــەوە كــوژراون. 

دەوڵەتــە  باكــوور  كۆریــای  ئەتۆمییەكانــی  چاالكییــە 

كــردوە،  بێــزار  نیگــەران و  ئــەو واڵتــەی  دراوســێكانی 

هەڵبــژاردوە  دوژمنەكانــی  دروســتكردنی  ڕێگــەی  كــە 

خســتوەتە  واڵتەكــەی  ســوپای  و  گــەل  هەمیشــە  و 

ــادە  ــەڕ ئام ــۆ ش ــەردەوام ب ــەوەی ب ــۆ ئ ــییەوە ب ئامادەباش

ــە دەكات،  ــوور هەڕەش ــای باك ــش كۆری ــە لەمەی ــن. جگ ب

دوورهاوێــژی  مووشــەكی  بەرهەمهێنانــی  توانــای  كــە 

ــەك  ــی چ ــۆ پەرەپێدان ــە ب ــی بەردەوام ــە و هەوڵەكان هەی

ــە  ــە قوواڵیــی ویالیەت و مووشــەكی پێشــكەوتوو، كــە بگات

یەكگرتوەكانــی ئەمەریــكا، جگــە لــە دراوســێكانی وەك 

كۆریــای باشــوورو ژاپــۆن. هەمــوو ئەمانەیــش بریتیــن لــە 

خولیــا و ئارەزوەكانــی ســەرۆكی بچــوك. 

ئــۆن هەمیشــە شــانازی بــە چەكــی ئەتۆمــی واڵتەكەیــەوە 

یاخیبــوون.  ئاســتی  دەگاتــە  جــار  هەندێــك  و  دەكات 

كیلۆگرامــە   )130( نزیكــەی  ســەرۆكە  ئــەم  كێشــی 

موشەكەكانی كۆریای باكوور
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ئەگــەر  هەیــە.  ســەوەفانی  و  شــەكرە  نەخۆشــیی  و 

ئەفســانەكە ژن بوایــە، ئــەوا سەرســام دەبــوو بــە ڕێچكــەی 

ــای  ــە ســەرۆكی كۆری ــەم كــوڕە ئەفســانەیییەی كــە بوەت ئ

و  كــردوە  سەرســوڕمان  تووشــی  خەڵكــی  و  باكــوور 

دانوســتانكارەكانیش لەگەڵیــدا نەیانتوانیــوە ڕاســتیی ئــەوە 

تــێ بگــەن، كــە چــی دەوێــت و چــی ناوێــت و كاتوســاتی 

ــەی  ــری و پێداگرییەك ــە خۆڕاگ ــەو ب ــە. ئ ویســتەكانی كەی

توانیویەتــی تــرس و دڵەڕاوكــێ دروســت بــكات بــە هــۆی 

ــرس  ــی ت ــدا، توانیویەت ــوو كاتێك ــە هەم ــی ل كاردانەوەكان

هەســتێكی  و  شــوێنكەوتەكانی  دەروونــی  نــاو  بخاتــە 

ــاری دەرەوەی  ــكات ڕوخس ــت، ب ــەال دروس ــان ل بۆماوەییی

خۆشەویســتیە، بــەاڵم ناواخنەكــەی تۆقاندنــە. 

ژمارەیەکــی زۆر لــە کۆرییــەکان بــە لەبەرگیراوەیەکــی 

لێکچــوو لــە )فەرمانــدەی مــەزن( کیــم ئەیــل ســۆنگ دای 

دەنێــن. ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو لێکچوونــە زۆرەی 

لــە نێــوان ئــەو و باپیریــدا هەیــە لــە ڕوخســار و شــێوازی 

پڕوپاگەندەیــەک  تەنانــەت  هەڵســوکەوتەکانی،  و  قــژ 

هەبــوو، کــە نەشــتەرگەریی جوانکاریــی کــردوە تــا زیاتــر 

ــە باپیــری بــکا.  ل

پــاش مردنــی کیــم جۆنــگ ئەیــل بــە جەڵتــەی دڵ لــە 17ی 

کانونــی یەکەمــی ســاڵی 2011، کــوڕە گەنجەکــەی )کیمــی 

چــوارەم( گەورەتریــن ســوپا لــە جیهــان و جبەخانەیەکــی 

گــەورە لــە چەکــی ئەتۆمــی و کۆنتڕۆڵێکــی تــەواو بــە ســەر 

کۆریــا باکــووردا بــۆ مایــەوە. ســاڵی 2013 کیــم کرایــە 

ئامانــج لــە هەوڵێکــی تیرۆرکردنــدا. بــە پێــی ئاژانســەکانی 

ــن  ــەن چەندی ــە الی ــە ل ــەرە گەنجەک ــای باشــوور، ڕاب کۆری

ــی کوشــتنیان  ــەون، هەوڵ ــەی دژی حوکمــی ئ کــەس لەوان

ژەنــەڕاڵ  پلــەی  کــرد،  فەرمانــی  ئــەوەی  پــاش  داوە، 

لــە ســوپادا بچــوک بکرێتــەوە، ئەمەیــش بــوە هــۆی 

دروســتبوونی ملمالنــێ لــە ســەر دەســەاڵت لــە نــاو ســوپا. 

ــە  ــەرەی داوە ب ــوور پ ــای باک ــم، کۆری ــەردەمی کی ــە س ل

ــی،  ــی ئەتۆم ــتی و چەک ــەکەی بالیس ــەوەی موش تاقیکردن

تەنانــەت پــاش هەڕەشــەکانی خۆرئاوایــش بــە ســەپاندنی 

ــە ســەریدا.  ســزاکان ب

ســاڵی 2013 کۆریــای باکــوور تاقیکردنــەوەی ســێیەمی 

ئەتۆمــی خــۆی ئەنجامــدا. ســاڵی 2016یــش تاقیکردنەوەی 

ــان  ــی جیه ــش فەرماندەکان ــرد. بەمەی ــۆی ک ــی خ چوارەم

ئیدانــەی ئــەو کارەیــان کــرد و دژی ئــەو هەڵوێســتەی 

کۆریــای باکــوور کــرد، لەوانەیــش چیــن، هاوپەیامنــە 

ســەرەکییەکەی کۆریــای باکــوور. نەتــەوە یەکگرتوەگانیــش 

ــرد.  ــری ک ــزای زیات ــەپاندنی س داوای س

پرۆسەکانی پاکتاوکردن
پــاش جڵەوگیرگرتنــی لــە دەســەاڵت، ســەرۆکی کۆریــا 

ــە  ــام داوە. ب ــێدارەدانی ئەنج ــەی لەس ــەک پرۆس زنجیرەی

پێــی ڕاپۆرتــەکان هــەر لــە ســاتی هاتنەســەرحوکم تا ئێســتا 

نزیکــەی 15 بەرپرســی لــە ســێدارە داوە، بــە چەندیــن 

هــۆکاری جیاجیــا، لەوانەیــش گومانکــردن لــە دڵســۆزییان. 

بــۆ منوونــە: ئەندازیــاری یەکێــک لــە فڕۆکەخانەکانــی 

ــوە. هەروەهــا  ــە دڵ نەب ــەی ب کوشــتوە، چونکــە دیزاینەک

لەســێدارەدانی وەزیــری بەرگــری هیــۆ یۆنــگ شــول و 

ــییەکەی.  ــژکارە سیاس ــوری و ڕاوێ ــەری پ هاوس

ــن ــــ ی  ــگ جی ــم یۆن ــەروەردە کی ــری پ ــە 2016 وەزی ل

لەســێدارە دا بــە تۆمەتــی )ئاژاوەنانــەوە دژی حیــزب و 

شــۆڕش( بەمەیــش هیــچ پۆســت و پلەیــەک نابێتــە هــۆی 

ئــەوەی کەســەکە پارێــزراو بێــت و دوور بێــت لــە کوشــن. 

ــاو  ــە ن ــی ل ــە ڕکاربەرەکان ــوور لێزانان ــا باک ــەرۆکی کۆری س

ــە ســادەترین  ــۆ دروســت دەکات ب ــان ب ــات و تۆمەتی دەب

شــێوە، بــۆ منوونــە: خواردنــەوەی مــەی لــە پرســەکەی 

لــە کاتــی مناییشــی ســەربازی.  یــان خەوتــن  باوکــی، 

ــان.  ــۆ نادڵســۆزییان و لەناوبردنی ــە پاســاو ب ــە دەکات ئەمان

پســپۆڕانی سیاســی دەڵێــن کیــم جۆنــگ ئــۆن، لــە ڕێگــەی 

باڵوکردنــەوەی تــرس دەیەوێــت خەڵکــی بتۆقێنێــت و 

دەســەاڵتی زیاتــر بســەپێنێت، بــەاڵم ئــەم ھەواڵنــەی 

ھــۆکار دەبێــت بــۆ تێکدانــی بــاری ئابووریــی واڵتەکــەی و 

ــر.  ــی ت ــۆ واڵتان ــە ب ــی زۆرین ــا کۆچکردن ھەروەھ
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چوارەم: كۆماری چاد
هەمــوو ســاڵێک لــە 11ی ئــاب گەلــی چــاد ئاهەنــگ 

دەگێــڕن بــە بۆنــەی ڕۆژی ســەربەخۆی قەومــی لــە ســاڵی 

1960. بەمەیــش نیــو ســەدە بــە ســەر ســەربەخۆییی 

لــە  مێژووییــە  مــاوە  ئــەو  بــەاڵم  بــوە،  تێپــەڕ  واڵت 

ــن گێژەڵووکــەی جەنگــی  ــە چەندی حوکمــی نیشــتامنیدا ب

خوێنــاوی تێپەڕیــوە و تــا ئێســتایش هــەر بەردەوامــە. بــە 

ــووری،  ــی و ئاب ــەرەوەری کۆمەاڵیەت ــی دادپ ــۆی نەبوون ه

ــا،  ــی یاس ــە و دەوڵەت ــی سیســتەمێکی دیموکراتییان نەبوون

ــی  ــتە سیاس ــەرجەم ئاس ــە س ــی ل ــەوەی گەندەڵ باڵوبوون

 بیۆگرافیای كۆماری چاد

چادیيەکان لە چەودیه کۆمەڵەى وەژادى جۆراو جۆر پێکدێه عەرەبي و  1
فەرەوسي زماوي فەڕمیە، کەچي زۆربەى داویطتوان بە ضێوەزارى واوخۆیي 

ضێوەزاریان هەیە  111دەدوێه و تەویا بەضێکي کەمیان خوێىدەوارن. زیاتر لە 
 کۆمەڵە پۆلێه دەکرێه. 11کە بە 

 

% 13( کەسە. زۆربەیان گوودوطیىه و تەویا لە 0.1.3.111ژمارەى داویطتوان ) 1
% لە گوود و خەریکي کطتوکاڵه. زۆربەیان 07لەضار دەژیه و وسیکەى لە 

 گوودوطیه و بەدەوى کۆچەریه.

حوکمي زاتي  11.1بۆتە کۆلۆویاڵێکي فەرەوسي و ساڵي  1111ساڵي  3
سەربەخۆیي و بۆتە کۆماریەت بەسەرۆکایەتي  1191وەرگرتووە، پاضان لە 

 فراوسوا تومبالباى.

 ضێوەى پەیوەودیکردویان بریتیە لە: تەلەفون، تەلەگراف، ئەوتروێت 1

.   
ضەش باوکي سەرەکي هەیە و هیچ کۆت و پێوەودێکیص لەسەر دراوى بیاوي 

 وییە لەو واڵتە

 
ضوێىي ویطتىەوەى فرۆکە و فرۆکەخاوەیەکي وێو دەوڵەتي لە  17خاوەوي  9

 ئەوجامیىا

 

لەڕووى ئابوریەوە واڵتێکي زۆر هەژارە و هیچ جۆرە کەرستەیەکي سروضتي و  0
 سەرچاوەى ساماوي وییە.

% داویطتواوي پێیەوە .7% بەرهەمي تطادە و وسیکەى 11کطتوکاڵ لە  7
 سەرقاڵه.

دەریاچەى تطاد و رووبارەرکاوي لێي دەبىەوە بە دەوڵەمەودتریه پىتي ئەفریقیا  1
تۆوي لێ ڕاو دەکرێت،  1.1111لە ماسي هەژمار دەکرێت و سااڵوە وسیکەى 

 ویوەى بۆ واوخۆ و ئەوەى تریص هەواردەى وێجیریا و کامیرۆن دەکرێت.

1
1 

% ن. چووکە 9% تێپەڕ واکات و کرێکاراوي ئەو بوارەش لە 11پیطەسازى لە 
هەژارە لە ساماوە سروضتیەکان و بڕێکي زۆر کەم رێگە دەدات پرۆژەى ووێي 

 پیطەسازى لێوە بکرێت.

 

1
1 

سەرۆکي کۆمار، سەرۆکي واڵتە و هەر پێىج ساڵ جارێک هەڵدەبژێردرێت و 
ئەودامي تەضریعي و یاساى  .11سەرۆک وەزیران دیارى دەکات. پەرلەمان لە 

 پێکدێت. هەر چوار ساڵ جارێک گەل هەڵیان دەبژێریت.

1
1 

 111(دۆالرە و داهاتي تاک 1.111.111.111داهاتي کۆى گطتي واوخۆیي )
 دۆالرە لە ساڵێکدا.

1
3 

ژیاوي کلتورى لە تطاد بە چەود جۆرێک لە فۆلکلۆى میللي وەسف دەکرێت 
بەهۆى جۆراجۆرى داویطتوان و زۆرى گروپەکاوي تر و میراتە کلتوریەکەى 

 بۆیان ماوەتەوە لە هووەر و ئەدەب و سەما و گۆراوي و وێىە کیطان.
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و ئیــداری و کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەکان، ڕێزنەگرتــن 

لــە مافەکانــی مــرۆڤ بــە شــێوەیەکی یەکجــار زەق و 

پێشــلێکردنی بەهــا و بنەماکانــی مرۆڤایەتــی. 

بــۆ  فەڕەنســییەکانەوە  الیــەن  لــە  داگیرکردنــی  پــاش 

مــاوەی شەســت ســاڵ، واتــە هــەر لــە 1900ەوە، بــۆ 

ــەی  ــە بۆن ــڕا ب ــان گێ ــی چــاد ئاهەنگی ــن جــار گەل یەکەمی

بەدەســتهێنانی ســەربەخۆییی نیشــتامنی پــاش خەباتێکــی 

دووردرێــژ بــە ســەرۆکایەتیی ســەرۆک فرانســوا تومبالبــای 

وەک ســەرۆکی واڵت و ســەرۆکی حیزبــی پێشــکەوتنخوازی 

ــەربەخۆ  ــی س ــەرۆکی واڵتێکم ــوە س ــای ب ــادی. تومبالب چ

حیزبــی،  فــرە  و  دیموکراتــی  سیاســی  سیســتەمێکی  و 

ــوو  ــی هەم ــە کۆنتڕۆڵ هەروەهــا حکوومەتێکــی تۆکمــە ک

ــای  ــەاڵم دوای ســێ ســاڵ، تومبالب ــوو. ب ــی کردب جومگەکان

ــەی  ــا حیزبەک ــرد و تەنی ــە ک ــیەکانی قەدەغ ــە سیاس حیزب

تاکــە حیزبــی  خــۆی هێشــتەوە. بەمەیــش سیاســەتی 

و ڕێبازێکــی دیکتاتۆرانــەی گرتــە بــەر لــە دەســەاڵتدا. 

کاتێکیــش گەلــی چــاد ڕاپــەڕی لــە دژی، زۆر دڕندانــە 

ــک  ــی خەڵ ــە ســەرکوتکردن و زیندانیکردن ــرد ب دەســتی ک

بــە شــێوەیەکی یەکجــار دڕندانــە، تەنانــەت حوکمــی 

هــەر  ســەپاند.  هەندێکیــان  ســەر  بــە  لەســێدارەدانی 

ــی  ــی یەکێتی ــەرکردەکانی حیزب ــە س ــەک ل ــدە ژمارەی چەن

دیموکراتــی توانییــان بگەنــە دەرەوەی واڵت و لەوێــوە 

کاری خۆیــان بکــەن. 

دوا جــار ســوپای چــاد ناچــار بــوو کودەتایەکــی ســەربازی 

ئەنجــام بــدات دژی ســەرۆک و بــوە هــۆی کوشــتنی. پــاش 

ئەویــش ژەنــەڕاڵ فلکــس مالــوم دانــرا، کــە لــە گرتووخانــە 

بــوو. لــە الیەن ســوپاوە بە ســەرۆکی واڵت هەڵبژێــرا، بەاڵم 

هــەر زوو شکســتی هێنــا لــە چاککردنــەوەی ئــەو هەمــوو 

خراپەکارییانــەی ســەرۆک کردبوونــی. بۆیــە جەنگێکــی 

ناوخۆیــی لــە پایتەخــت بەرپــا بــوو لــە نێــوان هاوبەشــانی 

حوکــم، واتــە نێــوان ســەرۆک کۆمــار و ســەرۆک وەزیــران 

پــاش ڕێکكەوتننامــەی خەرتومــی ســاڵی 1978. 

پرۆسەی خوێندن لە چاد زۆر دواكەوتووە
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ناسەقامگیریی سیاسی
ــەاڵم  ــو، ب ــڕ و زی ــە زێ ــڕ ل ــتی پ ــە دەس ــووم ب ــن نەهات )م

ــس  ــەرۆک ئیدری ــەی س ــە وت ــاون( ئەمان ــۆ هێن ــم ب ئازادی

دیبــی بــوو لــە میانــەی گوتارێکــی بــۆ گەلــی چــادی پــاش 

کۆنتڕۆڵکردنــی واڵت دوای ڕاکردنــی دیکتاتــۆر حســێن 

ــار  ــی یەکج ــاری دۆخێک ــتە ژێرب ــی خس ــە واڵت ــری، ک ه

ســەخت و دژوار. بە هۆی پەیڕەوکردنی سیاســەتی کوشــن 

بەرتەســککردنەوەی  نــەژادی،  پاکتــاوی  پاکتاوکــردن،  و 

ــە ڕێگــەی  ــەکان، مومارەســەکردنی ســەرکوتکردن ب ئازادیی

ــری.  ــانەی هەواڵگ ش

بەرتەســککردنەوەی  و  چەوســاندنەوە  و  ســتەمکاری 

ئازادییــەکان، ئەمانــە هەمــووی هــۆکار بــوون کــە وای 

ــەوە و  ــا ببێت ــە ســوپای هــری جی ــی ل ــس دیب ــرد ئیدری ک

ــەر  ــە بەرانب ــەوەی ل ــۆ ئ ــی واڵت ب ــە خۆرهەاڵت ڕوو بکات

ڕژێمەکــە بوەســتێت و لــە نــاوی ببــات، کــە هەشــت ســاڵ 

بــوو بــە زەبــری هێــز حوکمــی واڵتــی دەکــرد. بــەاڵم هــەر 

زوو خەونــەکان پوچــەڵ بوونــەوە و هیــواکان بوونــە بڵقــی 

ســەرئاو بــە هــۆی شکســتی ئەمنــی و کۆمەاڵیەتــی و 

ئابوورییــەوە. بــە درێژاییــی بیســتوحەوت ســاڵ نەیتوانــی 

ســەرەتاترین پێداویســتییەکانی ژیانێکــی شــەرەفەمەندانە 

ــاوی  ــی ئ ــکات، وەک دابینکردن ــن ب ــی دابی ــۆ هاواڵتییان ب

ــی.  ــداری و دارای ــی ئی ــان، گەندەڵی ــا، داودەرم ــاک، کارەب پ

هەژموونــی  و  هۆزایەتــی  و  خزمایەتــی  پەیڕەکردنــی 

ــتی و  ــارەی گش ــی پ ــم. دزین ــەر حوک ــە س ــی ب هۆزگەرای

دەســتدرێژیکردنە ســەر ژنــان بــە کۆمــەڵ لــە الیــەن 

ئەندامانــی هــۆزی ســەرۆک بــە بەکارهێنانــی چەکــی 

ســوپای نیشــتامنی، هەروەهــا پاکتاوکردنــی جەســتەیی 

ســەربازانی نــاو ســوپا و جێبەجێکردنــی یاســای دارســتان. 

بەمەیــش مێــژوو خــۆی دووبــارە کــردەوە، ئەمــڕۆ دۆخــی 

پێکهاتــە  ســەرجەم  هەڵچووندایــە.  لــە  کۆمەاڵیەتــی 

نیشــتامنییەکان بێــزارن لــەو دۆخــە پەشــۆکاوەی واڵت پێــی 

ــە ســەرجەم  گەییشــتوە بــە هــۆی شکســتی حکوومــەت ل

ــی.  ــی و کۆمەاڵیەت ــووری و ئەمن ــی سیاســی و ئاب بوارەکان

چــاد بــە قەیرانێکــی دارایــی زۆر خنکێنــەر تێپــەڕ دەبێــت. 

زۆربــەی زۆری کەرتــە زینــدوەکان تووشــی پشــێوی و 

ناڕەزایەتــی و ئیفلیــج بــوون و لەدەســتدەرچوونی ئەمنــی 

هاتــوون. دۆخــی گــەل لــە مەترســیدایە بــە هــۆی نەبوونی 

ــەم  ــێ دەســەاڵت. ئ ــی ب ــۆ هاواڵتییان ئەمــن و ئاســاییش ب

ــڕەوی دەکات  ــەت پەی ــە حکووم ــیاریەتییش، ک ــا بەرپرس ن

ڕاگەیاندنێکــی ڕاشــکاوانەی شکســتە پــاش جڵەوگیرگرتنــی 

دەســەاڵت لــە الیــەن بزوتنــەوەی نیشــتامنی ڕزگاری، کــە 

نەیتوانــی واڵت ڕزگار بــکات لــە دیکتاتۆریــەت و بــوە 

مایــەی نەهامەتیــی زیاتــر. ڕەنگــە دووبــارە ســیناریۆی 

چونکــە  هەڵبداتــەوە،  ســەر  ناوخۆیــی  جەنگێکــی 

ــەی  ــی، زۆرب ــە ســتەم و گەندەڵ ــوە ل ــزار ب ــی چــاد بێ گەل

ــەوە وەک  ــەک دەکەن ــی چ ــە هەڵگرتن ــر ل ــی بی هاواڵتییان

ــەو دۆخــە  ــوون ل ــۆ ڕزگارب ــان ب ــەر دەمی ــژاردەی ب تاکــە ب

ئاڵــۆز و دژوارەی تێیکەوتــوون. 

مندااڵنی چاد بە دەست كێشەی زۆرەوە دەناڵێنن
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پێنجەم: بۆرما )میانمار(
ــش  ــە فەڕمی ــارساوە، ب ــش ن ــاوی میامناری ــە ن ــە ب ــا ک بۆرم

واڵتانــی  لــە  یەکێکــە  میامنــارە.  یەکێتیــی  کۆمــاری 

ئەپریلــی  یەکــی  لــە  ئاســیا.  خۆرهەاڵتــی  باشــووری 

ــی  ــە ئەنجام ــی ل ــی بەریتان ــی هیندی ــە حکوومەت 1937 ل

دەنگــدان ســەبارەت بــە مانــەوەی لــە ژێــر کۆنتڕؤڵــی 

ئینتدابــی هیندیــی بەریتانــی، یــان ســەربەخۆییبوونی بــۆ 

ــە  ــوەوە. ل ــا ب ــی جی ــی بەریتان ــە کۆلۆنیالیک ــەوەی ببێت ئ

ــەربەخۆیی  ــوپای س ــە س ــی هاوڕێیەک ــیای س 1940 میلیش

بۆرمایــان دروســت کــرد. کــە هێزێکــی چەکــداری بــوون و 

بــە مەبەســتی دەرکردنــی بەریتانییــەکان دامەزرابــوو. 

ــی  ــەژادی و زمانەوان ــەی ن ــە ڕووی پێکهات ــەکان ل بۆرمایی

 بیۆگرافیای بۆرما )میانمار(

  
 ت وڵه ئااڵی كۆماری بۆرما                          دروشمی ده

  رزتریه لُتكً بً ٌكاكاپۆ رازی

 َی وسمتریه ئاستی زي سی تڵً ئۆقیاوُسی ئً

 ر ڕََبً 676577.2 تر چُارگۆشً كیلۆمً 

 خت پایتً وایبیداَ

 ڕمی زماوی فً زماوی بۆرمی

 ی داویشتُان ژماري ش كً 54555555

 اڵت سً سیستمی دي كۆماری فیدراڵی

 رۆكی َاڵت سً تیه كیاَ

 زیران رۆك َي سً ئۆوگ سان سُچی

 تێكڕای داٌاتی واَخۆ 64335538664ریكی مً دۆالری ئً 

 ش كً داٌاتی تاكً 1161.49ریكی مً دۆالری ئً 

 ی مرۆیی شً ٌێمای گً 5.536  (2514) 

 ی بێكاری ڕێژي 3%

 دراَی ویشتماوی )كیات(ی میاوماری

 فۆن لً كۆدی تً 199

 ی ڕۆیشته ئاراستً الی ڕاست

.mm ًروێت كۆدی ئیىت 

 فۆوی جیٍاوی لً ۆدی تًك +95
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جیــاوازن بــە هــۆی فرەییــی ڕەگەزەکانــی واڵت پێــک 

ــی  ــی بۆرمای ــە زمان ــتوانەکەی ب ــەی دانیش ــن. زۆرب دەهێن

دەدوێــن و پێیــان دەڵێــن )بۆرمــان( و ئەوانــی تریــش بــە 

ــن.  ــان دەدەوێ ــن زم چەندی

هەڵبژاردن و چاکسازییەکان
ڕاپرســی لــە ســەر دەســتوور لــە 10 مایــۆی 2008 ئەنجــام 

دراو و بەڵێنــی )دیموکراتیەتێکــی گەشەســەندوویان( دا، 

ــۆڕا  ــار(ەوە گ ــی میامن ــە )یەکێتی ــش ل ــی واڵتی ــاوی فەڕم ن

بــۆ )کۆمــاری یەکێتیــی میامنــار(. ســاڵی 2010یــش بــە پێــی 

ــی  ــدا حیزب ــژاردن ئەنجــام درا و تێی ــوێ هەلب دەســتوور ن

یەکێتیــی هاریــکاری و پەرەپێــدان ســەرکەوتنی بــە دەســت 

هێنــا، کــە لــە الیــەن ئاراســتە ســەربازییەکەوە بــە زۆرینەی 

%80 پشــتیوانیی لــێ دەکــرا. چاودێــران بــە هەڵبژاردنێکــی 

ــی یەکــرت  ــەاڵم تۆمەتبارکردن ــرد، ب ئاشــتییانەیان وەســف ک

 ڕووداوو پێشلکاریەکانى حکومەتى بۆرما

  
1   

 وەستاوي گۆڕیىي دیموکراتي

بوە هۆى کردوەوەى بوار لەبەردەم قەیراوي مرۆیي و مافەکان، 
سوپا هەڵمەتێکي فراواوي پاکتاوکردوي  7117لەو کاتەى لە 

هەزار کەش بۆ  675دەست پێکرد و بوە هۆى ئاوارەبووي زیاتر لە 
 بەوگالدیص

7   
 تاواوەکاوي دژى مرۆڤایەتي و پاکتاوى وەژادى

دا هێسە ئەمىیەکاوي ئۆپراسیۆوێکي فراواویان 7117ى ئاپي 75لە 
دژى داویطتواوي رۆهیىگا ئەوجامدا و هێرش کرایە سەر 
گوودوطیىان و چەودیه تاواوي قڕکردن و دەستدرێژى کردوە سەر 

 ژوان زۆر بە وەحطیاوە ئەوجام دران.

3   
 ملمالوەى  وەژادى و کۆچي بەزۆرەملێ

پاش وەستاوي پرۆسەى ئاضتي، ضەڕ لەوێوان دەستە و گروپە 
سەربازى و وەژادیە چەکدارەکان بەردەوام بوو. هاواڵتیان تووضي 
مەترسي پەالمارى هەڕەمەکي و کۆچي بەزۆرەملێ بوووەوە. 

 هەزار مەدەوي ئاوارە بوون لە ئۆردوگاکان دەژیان. 111وسیکەى 

هێرش کردوە سەر ئازادى ڕادەبریه و  4
 ڕاگەیاودوەکان

حکومەتي بۆرما یاساى تەمومژاوى داوا بۆ دەستبەسەرکردن و 
گرته و زیىداوي کردوي تاکەکان بەهۆى دەربڕیىي ئاضتیاوە. 

 رۆژوامەووسان کەوتىە بەر هەڕەضە و ترساودن.

تا ئێستاش کەمایەتیە ئایىیەکاوي وەک هیىدۆش و مەسیحي و  ئازادى ئایىي 5
ئیسالمەکان ڕووبەرووى هەڕەضە و لەواوبردن دەبىەوە لەوالتێک 

% بوزیه. حکومەت سساى ئەو کەساوە دەدات کە 88کە لە 
 پەیڕەوى ئایىەکەیان دەکەن.

6   
پەالمارداوي ئەو کەساوەى بەرگرى لەمافەکاوي 

 مرۆڤ دەکەن

تا ئێستا لێپرسیىەوە لەو کەساوەى هێرضیان کردۆتەوە سەر 
ئەواوەى بەرگرى لە مافەکاوي مرۆڤ دەکەن تووضي بەربەست 

 دەبێتەوە بەهۆى الوازى یاساى واڵت و دادگایەکي گەودەڵ.

7   
 مافي خاوەوداریەتي زەوى و زار

هەوڵەکاوي بۆ چاکسازى کردن لە یاساکان و هەیکەلي ئیدارەى 
زەوى  و زار زۆر سىودارە و دڵىیایي وابەخطێتە خاوەن زەویەکان. 
ئەواوەضي داواى ماف دەکەن تووضي گرته و دەستبەسەرى 

 دەبىەوە.

8   
 بازرگاوي کردن بە مرۆڤەوە

تا ئێستاش بازرگاوي کردوي بەمرۆڤ کێطەیەکي مەترسیدارە لە 
چەودیه واوچەدا. بە تایبەتي لە باکور. فرۆضتىي ژوان و كچان بە 
خێساوە چیىیەکان و دەستدرێژى کردوە سەریان و جیاکردوەوەیان 

 لە کەسوکار.
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ــاڵو  ــدی دەنگــدان ب ــەک ناوەن ــە ژمارەی ــە ســاختەکاری ل ب

بــوەوە. ئۆپۆزســیۆن گومانــی لــە دەرئەنجامــەکان هەبــوو. 

ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ
ــۆ  ــن ب ــەرچاوەی نیگەرانی ــا س ــە بۆرم ــرۆڤ ل ــی م مافەکان

کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی و ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ، 

چەندیــن جــار واڵتانــی ئەنــدام لــە نەتــەوە یەکگرتــوەکان 

ســەر  لــە  داوە  ڕاپۆرتیــان  گــەورەکان  ڕێکخــراوە  و 

ــرۆڤ  ــی م ــی مافەکان ــۆ پرس ــراوان ب ــێلکردنێکی بەرف پێش

ــەوە  ــۆ نەت ــەی گشــتی ب ــن جــار کۆمەڵ ــا. چەندی ــە بۆرم ل

ــاگادار  ــای ئ ــەربازیی بۆرم ــی س ــوەگان ئەنجوومەن یەکگرت

ــرۆڤ و  ــی م ــە مافەکان ــن ل ــەر ڕێزگرت ــە س ــەوە ل کردوەت

داوای لــە ســوپا کــردوە )ڕێــکاری خێــرا و پێویســت بگرنــە 

بــەر بــۆ دانانی ســنورێک بــۆ ئــەو پێشــێلکارییانە و ئازادییە 

ســەرەکییەکان. کۆندەنگییــەک هەیــە لــە ســەر ئــەوەی کــە 

ڕژێمــی ســەربازی لــە بۆرمــا یەکێکــە لــە ســەرکوتکەرترین 

دادگایەکــی  چونکــە  جیهــان،  هەمــوو  لــە  ڕژێمــەکان 

ــرۆڤ  ــە م ــردن ب ــە. بازرگانیک ــەو واڵت ــە ل ــەربەخۆ نیی س

و کارکردنــی منــدااڵن زۆر بەربــاڵوە. ســوپا ناوبانگێکــی 

خراپــی هەیــە و دەســتدرێژکردنە ســەر ژنــان. حکوومــەت 

ــە پێــی  ســەرجەم مافــە ســەرەکییەکانی پێشــێل کــردوە. ب

ــاڵی  ــۆ س ــان( ب ــە جیه ــازادی ل ــراوی )ئ ــی ڕێکخ ڕاپۆرتێک

ــەربازیی  ــی س ــە ئەنجوومەن ــەوە دەکات ک ــاس ل 2013، ب

ــتیی  ــردوە و سەرپەرش ــی ک ــی واڵت ــی زۆر حوکم ماوەیەک

و  تەرشیعــی  و  جێبەجێکــردن  دەســەاڵتەکانی  هەمــوو 

تەواریقەكانی كۆماری چاد
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دادوەریــی کــردوە. بەرپرسیشــی لــە پێشــێلکارییەکانی 

ــەدا  ــەو واڵت ــزا. ل ــە س ــردن ل ــرۆڤ و خۆدەربازک ــی م ماف

ــەن.  ــی ه ــی سیاس ــەی )2100( زیندان نزیک

هەڵوێســتی ئــۆن ســان ســوچی »خاوەنــی 
خەاڵتــی نۆبــڵ بــۆ ئاشــتی«

وەزیرانــی  ســەرۆك  ســوچی  ســان  ئــۆن  ڕاســتیدا  لــە 

ــە  ــی مەدەنیی ــەری حکوومەتێك ــەی نوێن ــەو پێی ــا، ب بۆرم

و خاوەنــی خەاڵتــی »نۆبــڵ«ە بــۆ ئاشــتی، لــە واڵتەكــەی 

ئێســتا  بــەاڵم  دادەنرێــت،  نەتەوەیــی  پاڵەوانــی  بــە 

ڕۆڵێكــی خــراپ دەگێڕێــت لــە بەرانبــەر مەینەتــی و 

ــەوە  ــەم هۆیەیش ــگا، ب ــوڵامنانی ڕۆهین ــی موس تراژیدیاكان

لەالیــەن كۆمەڵــی نێودەوڵەتییــەوە ڕووبــەڕووی ڕەخنــە و 

گازەندەیــی تونــد بوەتــەوە ســەبارەت بــە هەڵوێســتەكانی 

لــە هەمبــەر موســوڵامنەکانی ڕۆهینــگا. ســوچی لــە دوای 

ئــەو هەمــوو ڕەخنــە و كاردانەوەیــە، نكۆڵــی کــردەوە 

کــە چەوســاندنەوە و پێشــێلکاری لــە بەرانبــەر مافــی 

ــە  ــدوە ك ــی گەیان ــت، ڕایش ــدا كرابێ ــە واڵتەکەی ــرۆڤ ل م

هیــچ جــۆرە دەرکــردن و ڕاوەدوونانێــك لــە ســەر بنەمــای 

ئیتنــی و دیینــی لــە واڵتەکەیــدا ڕووی نــەداوە بەرانبــەر بــە 

موســوڵامنانی ڕۆهینــگا. 

ژەنەڕاڵ سان شوی
ئــەو ژەنەڕاڵــە کــە بــە فەڕمــی خانەنشــین بــوو لــە ســوپا، 

هــەر لــە ســاڵی 1992ەوە بــە زەبــری هێــز حوکمــی بۆرمای 

مەترســیدار.  ڕژێمێکــی  بارمتــەی  ببــوە  واڵت  دەکــرد. 

هەروەهــا کاری کــرد بــۆ لــە باربردنــی ســەرجەم ئومێــد و 

هیواکانــی بــۆ دیموکراتیــەت هەبــوون. ژەنەڕاڵــی تەمــەن 

تونــدڕەو  )دیکتاتۆرێکــی  بــە  ڕکابەرەکانــی  ســاڵی   78

زانســتی  کاریگەریــی  دەکــرد.  وەســفیان  میزاجــی(  و 

فەلەکیــی لــە ســەر بــوو. لــە الیەکــی تریشــەوە کاری کــرد 

بــۆ بەتاڵکردنــەوەی ڕژێمەکــەی لــە هەمــوو دوژمنەکانــی 

و نەیهێشــت هیــچ پیاوێکــی بەهێــز لــە واڵتــدا دیــار 

ــراو  ــی میامنارێکــی قەدەغیک ــش ڕۆیشتنیش ــت. پێ بکەوێ

لــە خۆرئــاوا و بــە پشــتیوانییەکی کــەم لــە الیــەن واڵتانــی 

دەوروبــەرەوە بــە جــێ هێشــت. لەگــەڵ جێهێشــتنی 

ئابوورییەکــی داڕمــاو بــە هــۆی ســزا نێودەوڵەتییەکانــی بــە 

ــی.  ــی ئیدارەدان ــەر خراپی ــەپێرناو لەب ــەریدا س س

ــە  ــداالی ل ــک مان ــاڵی 1933 نزی ــە س ــە ل ــوی، ک ــان ش س

ــتە کاری  ــە پۆس ــک ل ــەرەتا وەک کارمەندێ ــوە. س ــک ب دای

کردبــوو. لــە تەمەنــی بیســت ســاڵی تێکــەاڵوی ســوپا بــوە. 

ــەر لــە  ــۆی وەک ئەفس ــی خ ــی مەیدانی یەکــەم ئەزموون

ــە 1962  ــوە. ل ــوان ب ــەوەی یاخیب ــی بەرەنگاربوون هەڵمەت

ژەنــەڕاڵ نــی وێــن دەســتی بــە ســەر دەســەاڵتدا گــرت و 

ــاش  ــەوت. پ ــی دەرک ــی و کارای ــە بێدەنگ ــویش ب ــان ش س

پرۆســەکانی ســەرکوتکردنی شۆڕشــی خوێندکارانــی ســاڵی 

1988 و کەوتنــی نــی وێــن, ســان شــوی بــوە دەســتی 

ڕاســتی ســەرۆکی نوێــی ئەنجوومەنــی ســەربازی، ژەنــەڕاڵ 

ســاو مۆنــگ. کاتێــک ســان شــوی هاتــە ســەر حوکــم یەکەم 

کاری دەستبەســەرکردنی ئۆنــگ ســان ســو تشــی بــوو، کــە 

بــراوەی خەاڵتــی نۆبــل بــوو بــۆ ئاشــتی و بەرجەســتەکاری 

بەرەنگاربوونــەوە بــوو بەرانبــەر ئەنجوومەنــی ســەربازیی 

ــی  ــوی توانی ــان ش ــاڵ س ــی 20 س ــە درێژای ــەاڵتدار. ب دەس

بــە زەبــری هێــز پارێــزگاری لــە )یەکبــوون و ســەقامگیری( 

یاخیبوونــی  بــەردەوام  کــە  واڵتێکــدا  لــە  بــکات 

ــدەدا.  ــەری هەڵ ــی س کەمایەتییەکان

تــا ئێســتایش نــاوی ئــەو ســەربازەی چاویلکــەی ڕەشــی لــە 

ــە ســەرکوتکردنی خۆپیشــاندانەکانی دژی  ــدە ب چــاوە بەن

خراپیــی بــاری گــوزەران بەرپابــوو، کــە ڕاهیبەکانــی بــوزی 

ــی  ــوە هــۆی کوژران ــان خســت و ب ــاڵی 2007 ڕێکی ــە س ل

31 کــەس و بێسەروشــوێنبوونی 74 کەســی تــر. هەروەهــا 

ســەدان کەســیش حوکمــی زیندانییــان بــە ســەردا درا 

کــردەوە  ڕەتــی   2008 ســاڵی  خۆپیشــاندانەکان.  پــاش 

هیــچ یارمەتییــەک لــە واڵتانــی تــر وەربگرێــت بــە هــۆی 

ــە  ــەر هاونیشــتامنیانی کــەوت ل ــەی ب ــە گەورەی ــەو زیان ئ

گەردەلوولەکــەی نێرگــز، کــە بــوە هــۆی کوژرانــی 138 

هــەزار کــەس. لــە ناوەڕاســتی ئــەو کارەســاتەدا داوای 

ــرد.  ــتووریی ک ــییەکی دەس ڕاپرس
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شەشەم: شانشینی سعوودیە 

ژمارەی شازادەکانی سعوودیە نزیکەی
 ))000 .15 - 000 .12 کەسن

هەمــوو  لــە  ســعوودیە  شانشــینی  لــە  دیکتاتۆریــەت 

شــوێنێکی تــری جیهــان بــە تەوژمــرتە، چونکــە ڕژێمەکــەی 

ســعوودیە ڕژێمێکــی دڵــڕەق و بــێ بەزەیییــە و رسوشــتی 

تۆتالیتاریزمــی و پاوانخــوازی بــە ســەریدا زاڵە، کــە حوکمی 

ــە  ــی دەکات ل ــی و ئایین ــووری و کۆمەاڵیەت ــتمی ئاب سیس

ــەرکوتکردنی  ــۆ س ــە کار دەکات ب ــدا، زۆر دڕندان ــاو واڵت ن

ئازادییــەکان و ناڕەزایەتییــەکان. ئاشــکرایانە پشــتیوانیی 

 پێشێلکاریيەکانى مافى ژنان لە سعودیە

ژواوي سعودى لە هەموو تەمەوێکەوە پێویستیان بە رەزامەوذى  1
)هاوسەر، باوک، برا، تەواوەت کوڕى بچوک( هەیە بە دەستخەتي 
خۆیان بۆ ئەوەى هەوذێک کارى زۆر سادە ئەوجام بذەن، وەک 
کارکردن، خوێىذن، کردوەوەى هەژمارێکي باوکي، خسمەتکوزارى 

 چاودێرى تەوذروستي، هاوسەرگیرى

 

هیچ کاتێک ژواوي سعودى واتواوه بێ )وەلي ئەمر( بە تەویا  2
گەضت بکەن. ئەمەش بە پێي بەڵگەوامەیەک بەواوى )کاغەزى 
زەرد( کە الى دەسەاڵتذاران هەیە. ئەمەش خۆى لەخۆیذا بە 

 کۆیلەکردوي ژواوە.

ژوان واتواوه کڕیه و فرۆضته بکەن بە موڵک و ماڵ، چووکە  3
پێویستە پیاوێکي وسیکي خۆى کە بە )المعرف( واسراوە لەگەڵي 

 بێت.

 

4   
خاوەى فەتواى وەهابي رێگە بە ژوان وادات هیچ جۆرە وەرزضێک 
بکەن لەواو قوتابخاوەکان. بۆیە هیچ جۆرە یاوەیەکي وەرزضي 

 ژوان وییە، هەروەها ژواویص هیچ چاالکیەکیان وییە لەو بوارەدا

5   
سعوديە تاکە واڵتە کە رێگە وادات بە ضوفێرى ژوان )بەم دوایەە 

 رێگەیان پێذراوە( کە سادەتریه مافە
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ــۆ ســەپاندنی دەســەاڵتی ڕەهــای  ــن ب ــرۆر دەکات. ئایی تی

ــە شانشــینی ســعوودیە دادگا  ــت. ل ــە کار دەهێنێ خــۆی ب

ــە ســەر  ــە و شــا و خێزانەکــەی دەســتیان ب ســەربەخۆ نیی

ســەرجەم پایەکانــی دەوڵەتــدا داگرتــوە و پیرۆزکردنــی 

ســەپاندوە،  گەلــدا  ســەر  بــە  دەســەاڵتداری  خێزانــی 

هەروەهــا بەتــەواوی کۆنتڕۆڵــی میدیــای ئــەو واڵتــەی 

ــردوە.  ک

ــتاندن و  ــە وەس ــش دران ب ــەم دوایییەی ــەی ب ــەو بڕیاران ئ

هەڵپەســاردنی ســەرمایەی ژمارەیــەک شــازادە و بازرگانیــی 

ــە ســەرووی هەموویشــیانەوە  ــاو ســعوودیە، ل ــە ن ــار ل دی

شــازادە موتعــەب کــوڕی عەبدولــاڵی کــوڕی عەبدولعەزیز، 

وەزیــری پاســەوانی نیشــتامنی و تورکــی بــرای، هەروەهــا 

 دیارترین پێشێلکاریيەکانى مافى مرۆڤ لە سعودیە

دەستگیرکردن و  1
ئەشکەوجەداوً 

چاالکىاوً 
 مەدەوً

سساي  4112دادگاي سعىدیە لە تشریىً یەکەمً ساڵً 
پارێسەر سەپاوذ و وەیهێشت لە میذیاکان و  3زیىذاوً بەسەر 

تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بىىسه و دادگاي سعىدي تاواوبار بکەن 
 بە گەوذەڵً. جەڵذکردوً هەر کەسێک دژي حکىمەت بجىڵێتەوە

 

کىشتىً  4
مەدەویەکان لە 

 یەمەن

دە هەزار  4112بەهۆي بىردمان کردوً یەمەن لە ئازاري 
هەزاریش بریىذاربىون.  21مەدەوً بىووە قىرباوً و زیاتر لە 

 لەگەڵ وێراوکردوً سەدان شىێىً گشتً ئەو واڵتە

هەڕەشەکردن  3
 لە ژوان

دەسەاڵتذاراوً سعىدیە ژواویان بە ئەشکەوجە و  4111ساڵً 
گرته ترساوذ ئەگەر هاتىو چیتر بەردەوامبه لە خۆپیشاوذان و 

 داواکردوً مافەکاوً خۆیان

لەسێذارەداوً  2
 شێخ باقر ومر

بە تۆمەتً ئازادي دەربڕیه و کۆتایً  4112سەرەتاي ساڵً 
هێىان بە جیاکاري تائیفً دژي شیعەکاوً رۆژهەاڵتً سعىدیە 

 شێخ باقر لەسێذارە درا

 
قەدەغەکردوً  2

گردبىوەوە لە 
شىێىە 

 گشتييەکان

فەرماوً دەستگیرکردوً  4111دەسەاڵتذاراوً سعىدیە ساڵً 
دەرکرد بۆ ئەواوەي گردبىوەوە ئەوجام دەدەن لە شىێىً گشتً 

 و داواي ماف و چاکسازي دەکەن

 

دەرکردوً  2
کرێکارە 

 کۆچبەرەکان

هەزار کرێکاري  211سعىدیە وسیکەي  4112لە ئازاري ساڵً 
بیاوً دەرکرد بەتایبەتً ئەواوەي خەڵکً یەمەن و سۆمال بە 

 پاساوي جیاجیا

راگرته و  7
دەستگیردن و 

دەستبەسەرکرد
 ن

چەوذیه جار هێسەکاوً ئەمىیەکاوً سعىدیە رەشبگیراوە خەڵک 
دەستبەسەر دەکات و بێ دادگایکردن و بێ لێکۆڵیىەوە کردن 

 لەگەڵیان بۆ ماوەیەکً زۆر دەیاوهێڵێتەوە.

 

رێگە گرته لە  8
رێکخراوەکاوً 
مافً مرۆڤ 
بەسەرداویکردو
 ي گرتىخاوەکان

دەسەاڵتذاراوً سعىدیە رێگە بە رێکخراوەکاوً مافً مرۆڤ 
وادات سەرداوً زیىذاوەکان بکەن و بێ بەشه لەسادەتریه 

 مافً یاسایً و مرۆیەکان.
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 شاکاني سعودیە )بنەماڵەى ئال سعود(

 شا عەبدولعەزیس کوڕى عەبدولرەحمان ئال سعود 1
  

ساڵي مردووە. یەکەم شاى  88لەتەمەني  1591لەدایکبووە و  1781ساڵي 
 کوڕى هەبووە. 11ساڵ حوکمي کردووە.  11سعودیە و ماوەى 

 
 شا سعود کوڕى عەبدولعەزیس ئال سعود 1

  
ساڵي مردووە. دووەم شاى  18لەتەمەني  1515لەدایکبووە و  1591ساڵي 

 ساڵ حوکمي کردووە 11سعودیە و 

 
 شا فەیسەڵ کوڕى عەبدولعەزیس ئال سعود 1

  
ساڵي. سێیەم  15تیرۆرکرا لەتەمەني  1589لەدایکبووە و ساڵي  1591ساڵي 

 ساڵ حوکمي کردووە 11شاى سعودیە و 

 
 شا خالید کوڕى عەبدولعەزیس ئال سعود 4

  

ساڵي مردووە. چوارەم  15لە تەمەني  1571لەدایکبووە وساڵي  1511ساڵي 
 ساڵ حوکمي کردووە 8شاى سعودیە و 

 
 شا فەهد کوڕى عەبدولعەزیز ئال سعود 5

  
ساڵي مردووە. پێنجەم  89لەتەمەني  9005لەدایکبووە و ساڵي  3991ساڵي 

 ساڵ حوکمي کردووە 91شاى سعودیە و 

 
 شا عەبدوڵاڵى کوڕى عەبدولعەزیز ئال سعود 6

  
ساڵي مردووە. شەشەم  90لەتەمەني  9035لەدایکبووە و ساڵي  3991ساڵي 

 ساڵ حوکمي کردووە. 30پاشایە و ماوەى 

 
7   

 شا سەلمان کوڕى عەبدولعەزیز ئال سعود
  

لەدایکبووە و بۆتە حەوتەم پاشاى سعودیە و تاكو ئێستا لەسەر  3915ساڵي 
 تەختی دەسەاڵتە

 

 شاکاني سعودیە )بنەماڵەى ئال سعود(
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شــازادە وەلیــد مــوڕی تەاڵڵــی کــوڕە مامیــان، کــە یەکێکــە 

ــە دەوڵەمەندترینەکانــی جیهــان. مەبەســتیش لــەو کارە،  ل

ــایەتییانە  ــەو کەس ــەوەی ئ ــە کاردان ــە ل ــی ترس ــا بوون تەنی

لــە ئەگــەری بەربەســت دروســتکردن لــە بــەردەم پــرۆژەی 

ــەی  ــا ســەملان و کوڕەک ــە ش ــەوەی دەســەاڵت ک میراتگرتن

هەوڵــی بــۆ دەدەن و دەیانەوێــت وەک ئەمــری واقیــع 

ــە  ــازادە گەنجەک ــە ش ــوان، بۆی ــەر هەم ــە س ــەپێنن ب بیس

چەنــد بڕیارێکــی مەترســیداری دان، کــە ڕەنگــە وا بــکات 

ــواری ڕووخــان.  ــە ســەر لێ شانشــین بکەوێت

مافی ژنان لە سعوودیە
ســعوودیە بــە یەکێــک لــە خراپرتیــن واڵتانــی جیهــان 

هەژمــار دەکرێــت ســەبارەت بــە مافەکانــی ژنــان لــە ڕووی 

پێشــێلکارییەکانی ئازادیــی تــاک و کۆمەاڵیەتــی. هەروەهــا 

ســەرکوتکردنی کەمایەتییــە ئایینــی و قەومییــەکان. بــە پێی 

ــۆ  ڕاپۆرتــی ســااڵنەی ڕێکخــراوی لێبوردنــی نێودەوڵەتــی ب

ســااڵنی 2015 و 2016، ســعوودیە بەتــەواوی کۆتوبەنــدی 

ــی  ــەکان. هەڵمەت ــان و ئازادیی ــی ژن ــەر ماف ــتوەتە س خس

ــی  ــەی بۆچوون ــەر ئەوان ــام داوە بەرانب ــی ئەنج توندوتیژی

سیاســیی جیاوازیــان هەیــە و زۆربــەی جاریــش ڕەخنەگران 

ــان.  ــە نێویشــیاندا ژن ــراون، ل ــەت دەســتگیر ک ــە حکووم ل

ــان  ــی ژی ــی کۆمەاڵیەت ــی تاڵ ــە واقعێک ــی ســعوودی ل ژنان

بــە ســەر دەبــەن و زۆر بــە زەقــی پێشــێلکاریی مافەکانیــان 

دەکرێــت. هــەر چەنــدە بــەم دوایییــە شــازادە )محەمــەد 

کــوڕی ســەملان( مافــی شــوفێری بەخشــی بــە ژنــان و 

ــەوە،  ــورت بکات ــدا ک ــە واڵت ــی ل ــەاڵتی ئایین ــتی دەس ویس

ــگاوی زۆر لەســەرخۆ و هێواشــن.  ــە هەن ــەاڵم ئەمان ب

جــار  چەندیــن  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  ئەنجوومەنــی 

ــەر ژن  ــە س ــاو ل ــە( ی پی ــتەمی )وصای ــردوە سیس داوای ک

هەڵگیرێــت و ســەرجەم مافــە یاســایییەکانی پــێ بدرێــت. 

ــەزی دژی  ــی ڕەگ ــە جیاکاری ــت ل ــە بگیرێ ــا ڕێگ هەروەه

ــرۆڤ  ــی م ــی ماف ــی ڕێکخراوەکان ــی ڕاپۆرت ــە پێ ــان. ب ژن

لــە ســعوودیە زۆرتریــن حاڵەتــی توندوتیــژی هەیــە و 

بەتایبەتــی لــە الیــەن گروپــە ئایینیەکانــی وەک دەســتەی 

ــدە  ــەر چەن ــر(. ه ــن املنک ــی ع ــروف و والنه ــر باملع )االم

ــەوە  ــعوودیە زۆر ل ــە س ــرۆڤ ل ــی م ــە کان ــیەی ماف دۆس

ــورت  ــان ک ــی ژن ــەر مافەکان ــە س ــا ل ــەر تەنی ــرە و ه پڕت

چاالکوانــی  بەتایبەتــی  پیاوانیــش  چونکــە  نابێتــەوە، 

ــن  مەدەنــی و ئەوانــەی دژی حکوومەتــن تووشــی چەندی

جــۆری ئەشــکەنجەدان دەبنــەوە.

کڕینــی  ســەر  لــە  ڕاهاتــوە  ســعوودیە  دەوڵەتــی 

ــە گــەورە نووســەر  کەناڵەکانــی ڕاگەیانــدن و بەرتیلــدان ب

و ڕۆژنامەنووســان بــۆ جوانکردنــی وێنــەی شانشــینەکە 

مەســەلە  لــەو  الپەڕەیــەک  هیــچ  هەڵنەدانــەوەی  و 

ــەوە ئەنجــام  ــە ڕووی ئەخالقــی و داراییی ــەی ل ئابڕووبەران

دەدرێــن لــە ســەر دەســتی شــازادەکانی خێزانــی ئــال 

شانشــینەکەدا.  دەرەوەی  و  نــاوەوە  لــە  ســعوود 

شــازادە و ئەندامانــی خێزانــی شــاهانە ژیانێکــی ئەوپــەڕی 

شــازادەکانی  دەبــەن.  ســەر  بــە  خۆشــگوزەرانی  لــە 

ژمارەیــان دەگاتــە نزیکــەی )000 .15 ۆب 000 .12( شــازادە، 

ئەورووپــا  لــە  تــەالرن  و  کۆشــک  چەندیــن  خاوەنــی 

ــە  ــن ب ــی نایاب ــتیاری و ئۆتۆمبێل ــتیی گەش ــی کەش خاوەن

هــۆی بیــرە نەوتەکانــی لــەو واڵتــەدا هــەن. کەچــی 

هــەر کاتێــک نرخــی نــەوت دابــەزی، دەســت دەکات 

ــتیوانیی  ــتی و پش ــی گش ــی کەرت ــەوەی کرێ ــە کەمکردن ب

حکومــی، ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی بەرزربوونــەوەی نرخــی 

ــەوەی  ــا کەمکردن ــاو، هەروەه ــا و ئ ــووتەمەنی و کارەب س

ــان و  ــی الی گەنج ــەی نیگەران ــە مای ــە دەبێت ــە، ک وەزیف

باڵوبوونــەوەی بێــکاری. 

خێزانــی شانشــین ڕێگــە بــە هیــچ کەســێک نــادات ڕەخنــە 

بگرێــت یــان دژی حکوومــەت هەڵســوکەوت بــکات. نــەک 

ــای  ــیال میدی ــان سۆش ــتی، ی ــەوەی گش ــە گردبوون ــەر ل ه

تەقلیــدی، بەڵکــوو تەنانــەت لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیش. 

بــۆ ئــەوەی خــۆی ال بــدات لــە هــەر گرژییەکــی سیاســی 

ــە  ــە ســەر دەســەاڵتەکەی، بۆی و دروســتبوونی مەترســی ل

ــچ پارتێکــی سیاســی  ــە دروســتبوونی هی ــت ب ڕێگــە نادرێ

ــا  ــن، هەروەه ــی دەربڕی ــان ناڕەزایەت ــاو شانشــین، ی ــە ن ل

ســەندیکای کرێکارییــش نــا یاســایییە و ڕۆژنامەوانیــش 

ملکەچــی چاودێرییەکــی تونــدە لــە الیــەن خــودی خێزانــی 

شــاهانەوە. 
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حەوتەم: كۆماری سووریا
ــۆ  ــەرمنەوە ب ــکێکی ش ــە پزیش ــەد ل ــار ئەس بەش

دیکتاتۆرێکــی دڕنــدە
ســەرەتاکانی ژیانــی هیــچ خەســڵەتێک لــە خەســڵەتەکاتی 

دکتاتۆریــەت لــە بەشــار ئەســەد دیــار نەبــوو. کــوڕی 

دوەمــی )حافــز ئەســەد( تــا ڕادەیــەک لــە گفتوگۆکردنیــش 

ــەوەی  ــە گردبوون ــۆی الدەدا ل ــە خ ــوو. هەمیش ــەرمن ب ش

ــیبوایە  ــەوە نەتناس ــە نزیک ــەر ل ــەت گ ــی، تەنان هاوڕێکان

نەتدەزانــی ئــەوە کــوڕی ســەرۆکە، بــەاڵم دواتــر پــاش 

ــە  ــۆدا ل ــی هاتوچ ــە ڕووداوێک ــرای ل ــی باســل-ی ب مردن

ســاڵی 1993، بــە جارێــک ژیانــی گــۆڕا. باوکــی بانگهێشــتی 

کــردەوە و بــۆ ســووریا بــەو پێیەی هیــوا نوێیەکــەی گەالنی 

 بەشار ئەسەد دیكتاتۆری سووریا

 

 لەدیمەشق لەدایکبووە 1965ى ئەیلولي ضاڵي 11بەشار ئەضەد لە  1

 بەدەضت هێىاوە 1982لە قوتابخاوەکاوي دیمەشق خوێىذویەتي و بڕواوامەى دواواوەوذى لە ضاڵي  2

 دەرچووە 1988چۆتە کۆلیژى پسیشکي لە زاوکۆى دیمەشق و ضاڵي  3

 هاوضەرگیرى لەگەڵ ئەضما ئەخرش کردووە و ضێ مىاڵیان هەیە 4

 1994چاالکیە گشتیەکاوي بریتي بوون لە تێکەاڵوبووي بە کارى ویشتماوي و جەماوەرى لە ضاڵي  5

 1995ضەرۆکایەتي کۆمەڵەى زاویارى ضووريایي کردووە لە  6

بۆتە فەریق و پاشان  2222بۆتە ئەفطەر لە ئیذارەى خسمەتە پسیشکیەکان و چۆتە ضرکي ضەربازى و لە  7

 فەرماوذەى گشتي ضوپا و هێسە چەکذارەکان

 هەڵبژێردراوە بۆ ضەرۆکایەتي کردوي حسبي بەعص لە کۆوگرەى وۆیەمي حسب 2222ضاڵي  8

 بووە ضەرۆکي کۆمار و پاظ ضوێىذخواردوي لەبەردەم ئەوجومەوي گەل 2222تەموزى ضاڵي  12لە  9

 دووبارە کرایەوە بە ضەرۆک و ویالیەتي دوەمي دەضتي پێکرد 2227ئایارى ضاڵي  25لە   12

 ضەرۆکایەتي ئەوجومەوي کۆمکاراوي واڵتاوي عەرەبي کرد لەضەر ئاضتي لوتکە 2228لە ئازارى ضاڵي   11

 راپەریه لەدژى بەرپا بووە و تا ئێطتا بەردەوامە و داواى الداوي دەکرێت. 2211لە ضاڵي   12
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پۆســتی ســەرۆک  باوکیشــی  مردنــی  پــاش  ســووریایە. 

کۆمــاری وەرگــرت. دوا جاریــش بــە کوشــتنی هــەزاران 

کــەس تاوانبــار دەکرێــت. تەنانــەت کار گەییشــتە ئــەوەی 

ــە  ــۆی ب ــەی خ ــی واڵتەک ــی دژی هاواڵتییان ــی کیمیای چەک

ــت.  کار بهێنێ

لــە  تیــرۆر  بەرنامــەی  بەڕێوەبــەری  خــوری،  نەدیــم 

ســاڵی   11 کــە  وۆتــچ(  ڕایتــس  )هیومــان  ڕێکخــراوی 

ــە  ــاژە ب ــردوە. ئام ــەر ب ــە س ــار ب ــی بەش ــە چاودێریکردن ب

ملمالنێیــەک دەکات لــە نــاو خــودی بەشــار، پیاوێکــی 

هێمــن و لەســەرخۆ لــە چاوپێکەوتنــەکان و زۆر هێمنانــە 

کــە  دکتاتۆرێــک،  تریــش،  الیەکــی  لــە  دەدەوێــت، 

ــۆری  ــەی جۆراوج ــێواز و ڕێگ ــەری ش ــە گرتنەب ــارە ب تاوانب

ــەد  ــەر ئەس ــت گ ــەس نازانێ ــە ک ــیگەرانە. بۆی زۆر وەحش

ــەرەتای  ــازییەکانی س ــەی چاکس گرینگــی دەدا بــە بیرۆک

دەســتبەکاربوونی بەرگریــی لــێ دەکــردن، چونکــە ســەرەتا 

زیاتــر مەیلــی بــەرەو لیرالیەتــی ئابــووری دەچــوو، بــەاڵم 

ئایــا چــی وای لــێ کــرد ببێتــە ســتەمکارێکی زۆردار و 

پاوانخــواز؟

 دیارترین تاوانەکانى بەشار ئەسەد

ئەو هێرشە بە بەکارهێناني چەکي کیویاى ئەنجام درا. ضەداى هاواڵتي بوونە قورباني لە  کۆهەڵکوژى غوتە 1
ئەنجاهي ژەهراوى بویناى بە غازى هێشک. بەپێي هەزندەکاى ژهارەى قوربانیاى گەیشتە 

 کەش. 031بۆ  1211

کۆهەڵکوژى )جدیدة  0
 الفضل(

لە ناوچەى جدیدة الفضل لە ریفي دیوەشق  0112ئەپریلي ضاڵي  01ــ  11لەنێواى رۆژاني 
کەش بوونە قورباني پاظ گەهارۆداني ناوچەکە، ضوپاى ضووريا  011و نسیکەى 

 بۆردوهانێکي ضەختي کردى

 011بۆ  011لە شارى داریا لە ریفي دیوەشق و  0110ئۆگەضتي ضاڵي  00ــ  01لەنێواى  کۆهەڵکوژى داریا 2
کەش بوونە قورباني پاظ بۆردهانێکي ضەختي ڕژێن بە هاوەى و پاشاى ئەنجاهداني 

 کردەوەى لەضێدارەداني بە کۆهەڵ.

کەش بوونە  113لە گوندى حەولەى ضەر بە ریفي حەهص و  0110هایۆى ضاڵي  00رۆژى  کۆهەڵکوژى حەولە 0
 هنداڵ 04ژى و  22قورباني لە نێویاندا 

کەش  111لە گوندى قەبیرى ضەر بە شارى حەها و  0110هانکي یۆنیۆى ضاڵي  1رۆژى  کۆهەڵکوژى قەبیر 0
 بوونە قورباني. شەبیحەى ضوورياى هەڵیانکوتایە ضەر گوندەکە و دانیشتوانەکەیاى کوشت

کۆهەڵکوژى رووبارى  1
 حەلەب

تەرهي پیاو  111لە حەوزەى روبارى حەلەب ڕوویدا. نسیکەى  0112هارضي ضاڵي  04رۆژى 
کوڕاني هەرزەکار بە چاوو دەضت بەضتراوى دۆزرانەوە، کە بە گوللە لەضێدارە درابووى لە 

 کەنارى رووبارەکە.

 111هێسەکاني ضوپاى ضووريا  0110ئۆگەضتطي ضاڵي  0یۆلیۆ تا  21لە هاوەى نێواى  گەهارۆى حەها 2
کەضیاى کوشت لەو گەهاریەى خطتبوویانە ضەر ئەو شارە بە هەبەضتي بێدەنگ کردني 

 خۆپیشاندەراى

کەش  20لە گوندى بەیساى ضەر بە شارى تەرتوش و نسیکەى  0112هایۆى ضاڵي  2و  0لە  کۆهەڵکوژى بیضاء 3
 کوژراى، پاظ ئەوەى هێسەکاني ضوپاى ضووريا هەڵیانکوتایە ضەر خەڵکي هەدەني لەو گوندە

کۆهەڵکوژى کێڵگەى  4
 حەضاوى

 111هێسەکاى هەڵیانکوتایە ضەر ئەو گوندە و  0112ئۆکتۆبەرى ضاڵي  12تا  3رۆژى 
 کەضیاى کوشت بەتۆهەتي تێوەگالنیاى لەگەڵ ئۆپۆزضیۆى.
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پــاش هاتنەســەرحوکم دوای 29 ســاڵ لــە فەمانڕەوایەتیــی 

ــرد  ــخەرییان ک ــەرەکەی دەستپێش ــار و هاوس ــی، بەش باوک

داوای  لــە گوتارەکــەی ســاڵی 2000  و  بــۆ گۆڕانــکاری 

دیموکراتیــەت و شــەفافیەت و ڕەخنــەی بونیادگەریــی 

ــت  ــوورییەکان دروس ــی زۆری الی س ــە ئومێدێک ــرد، بۆی ک

کــرد. ماوەیــەک لــە ســەرۆکایەتیی بەشــار بــە کرانەوەیەکی 

ــاو  ــق( ن ــاری دیمەش ــە )بەه ــت ب ــەیر دەکرێ ــی س ڕێژەی

دەبرێــت. ڕێگــەی دا بــە چاالکیــی حیزبەکانــی ئۆپۆزســیۆن 

و تــا ڕادەیــەک ئازادیــی ڕۆژنامەگــەری. ســەدان زیندانیــی 

ئــازاد کــرد. ئەمە لــە کاتێکدا ڕۆشــنبیرە لیرالیەکان ســاڵۆنی 

دیالۆگکردنیــان دامەزرانــد لــە سەرتاســەری پایتەخــت، 

بــەاڵم ئــەو کرانەوەیــە زۆری نەخایانــد. چونکــە هــەر بــە 

پێــی ڕاپۆرتەکانــی ناوەنــدی لێکۆڵینەوەکانــی خۆرهەاڵتــی 

لــە ڕاپۆرتێکــی دا  لــە زانکــۆی ئۆکالهومــا  ناوەڕاســت 

دەڵێــت: تەنیــا هــەر چەنــد هەفتەیەکــی پێچــوو، خەڵــک 

داوای گۆڕینــی ڕژێمیــان کــرد، چونکــە گەنــدەڵ و دیکتاتۆر 

بــوو. هەنــگاوی بەهــاری دیمەشــقیش تەنیــا بــۆ جونــکاری 

ــە  ــار ل ــە بەش ــت، چونک ــە دەســت بهێنێ ــا شــەرعیەت ب ت

دەســتەبەر  نێودەوڵەتــی  پشــتیوانی  توانیــی  ســەرەتادا 

بــکات. 

 قەبــارەی گەندەڵــی و دیکتاتۆریەتــی بەشــار لــە 

ســووریا
هەندێــک  بــە  دا  ڕێگــەی  بەشــار  ئــەوەی  ســەرباری 

چاکســازی ئابــووری و جوواڵندنــی و دابیــن کردنــی تــۆڕی 

ئەنتەرێــت، هەروەهــا وەبەرهێنانــی بیانیــش ئاســانرت کــرا، 

بــەاڵم ئەمانــە هیچیــان بــە مەبەســتی گۆڕانــکاری نەبــوون، 

ــوون.  ــی خــۆی و خێزانەکــەی ب ــۆ خزمەت ــا ب بەڵکــوو تەنی

مەحســوبیەت یەکێــک بــوو لــە فاکتەرەکانــی بەپاربوونــی 

ــە  ــەورەی ل ــی گ ــە کەلێنێک ــاڵی 2011، چونک ــی س ڕاپەرین

ــوو.  ــەکان دروســت کردب ــوان چین نێ

ســتەمکاری.  دەســەاڵتی  بازنــەی  نــاو  کەوتــە  بەشــار 

ئەمەیــش خەســڵەتێکی بــاوی ســەرکردە ســوورییەکان 

ــاو  ــرس ن ــێتیی ت ــە ش ــەوە ب ــە پەنجاکان ــەر ل ــە ه ــوو، ک ب

ــەریان  ــە س ــی ل ــا بەردەوامەکان ــۆی کودەت ــە ه ــرا ب دەب

ــەک  ــەر دژایەتیی ــوو ه ــان واب ــەوان پێی ــە ئ ــرا، چونک دەک

ــەقام  ــەر ش ــە س ــەل هاتن ــش گ ــڕی. کاتێکی ــە پیالنگێ وات

داوای چاکســازیی  لــە 2011 و  ناڕەزایییــان دەربــڕی  و 

سیاســییان کــرد، بەشــار لــە کاردانــەوەی ئــەوەدا بــە بیانــی 

ــار  ــە دواوە بەش ــە ب ــردن. لەم ــاری ک ــت هەژم و تیرۆریس

ــەر  ــەوە و ه ــراپ بوەت ــی خ ــی دەروون ــی حاڵەتێک تووش

کەســێک لــە دژی بوەســتێتەوە دەیکوژێت. شۆڕشــی 2011 

پاشەکشــەی دەروونــی و سیاســیی ئەســەد بەرجەســتە 

ــان  کــرد، چونکــە کاتێــک گــەل داوای گۆڕینــی حکوومەتی

نەدەکــرد، بەڵکــوو تەنیــا داوای چاکســازیی سیاســییان 

ــوو.  ــد ب ــار زۆر تون ــەی بەش ــەاڵم کاردانەوەک ــرد، ب دەک

ڕەوشی مافی مرۆڤ لە سووریا
ســووریا  لــە  بڕیــار  دروســتکردنی  میکانیزمەکانــی 

گەلی سووریا لە مەینەتیدا دەژین
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ــتبەر  ــاری دەس ــت زانی ــانی ناتوانرێ ــە ئاس ــژاون و ب تەموم

ــاو  ــە ن ــییانەی ل ــتومڕە سیاس ــەو مش ــەر ئ ــە س ــت ل بکرێ

خــودی ڕژێمەکــەدا دەکرێــن. ئایــا بەشــار ڕیفۆرمخوازێکــی 

ــتبەکاربویندا  ــەرەتای دەس ــە س ــەاڵم ل ــوو، ب ــتەقینە ب ڕاس

)پاســەوانە  ڕووبەروبوونــەوەی  توانــای  و  شــارەزایی 

کرانەوەیەکــی  هــەر  ئەوانــەی  نەبــوو،  کۆنەکانــی( 

سیاســییان ڕەت دەکــردەوە؟ ئەگــەر ئەمــە وا بێــت، ئــەی 

بۆچــی ئــەو چاکســازییانە لــە ســااڵنی دواتــر نەکــران 

پــاش ئــەوەی قاعیــدە دەســەاڵتی خــۆی زیــاد کــرد و 

گروپێکــی تاییبەتــی خــۆی دانــا لــە پۆســتە ســەرەکییەکان؟ 

ــگاوی  ــی هەن ــار نەیتوان ــە بەش ــە، ک ــەوەی ڕوون ــەاڵم ئ ب

جیــدی بنێــت بــۆ باشــرتکردنی تۆمــاری واڵتەکــەی لــە 

ــۆ  ــی ب ــا هەوڵەکان ــەو، تەنی ــرۆڤ. ئ ــی م ــواری مافەکان ب

ــەوڵ  ــەوەی ه ــێ ئ ــەڕ ب ــتبوە گ ــووری خس ــەوەی ئاب کران

بــدات پەراوێــزی ئازادییــە گشــتییەکان بەرفراوانــرت بــکات. 

ــەر  ــە ب ــت و بیانخات ــتی دامبەزرێنێ ــەزراوەی گش ــان دام ی

ــەی  ــەو کات ــە ل ــان، بۆی ــەر کردەوەکانی ــە س ــینەوە ل لێپرس

گەشــتیارانی دیمەشــق لــە ئوتێلــە نــاوازەکان دادەنیشــن و 

نانیــان دەخــوارد، ســووریا ئاســایییەکان ڕووبــەڕووی گرتــن 

دەبوونــەوە، چونکــە ڕەخنەیــان لــە ســەرۆکەکەیان گرتــوە، 

ــوە!! ــان دەبڕی ــی خۆی ــت بۆچوون ــە ئەنتەرێ ــان ل ی

تۆڕەکانــی  داوە ســوورییەکان  ڕێگــەی  ئەســەد  بەشــار 

ئەنتەرنێــت بــە کار بهێنــن، بــەاڵم دەزگا ئەمنییەکانــی 

یــەک  هــەر  و  دەکات  خەڵــک  چــڕی  چاودێرێکــی 

تــۆڕە  کــردوە، وەک:  قەدەغــە  باوەکانــی  ماڵپــەڕە  لــە 

ــی ســاڵی  ــە 22 ئەیلوول ــوب، بلوگــر. ل ــەکان، یوت کۆمەاڵتیی

2001ەوە، واتــە ســاڵێک دوای هاتنــی بەشــار، حکوومــەت 

نوێیــەکان  چاپکــراوە  ســەر  بــە  ســەپاندوە  یاســایەکی 

چاودێرێکــی  کــە   )2001 ســاڵی  50ی  ژمــاری  )یاســای 

سەرتاســەریی ڕۆژنامــە و گۆڤــارەکان دەکات، سانســۆر 

ــە هــەر جــۆرە چاپکراوێــک گــەر دژی حکوومــەت  دەخات

ــت.  بێ

کــوردەکان کــە بــە %10 ژمــارەی دانیشــتوانی مەزنــدە 

ــە ســەرەکییەکان،  ــوو ماف ــە هەم ــێ بەشــن ل ــت، ب دەکرێ

لــە  کــوردی  زمانــی  فێربوونــی  مافــی  لەوانەیــش 

ــی  ــە کوردییەکان ــە بۆن ــڕان ب ــگ گێ ــان ئاهەن ــە، ی قوتابخان

ــوو  ــەی هەم ــاندانە فراوانەک ــەورۆز. دوای خۆپیش وەک ن

ــدەی  ــاڵی 2008، ئەوەن ــازاری س ــە ئ ــەوە ل ــووریای گرت س

تریــش کــوردەکان تووشــی ســەرکوتکردن و چەوســاندنەوە 

بــوون. هــەر لــەو کاتــەوە دەزگا ئەمنییــەکان ڕێگــە نــادەن 

تەنانــەت  کــورد،  گردبوونەوەیەکــی  جــۆرە  هیــچ  بــە 

گــەر ڕۆشــنبیریش بێــت. ژمارەیەکــی زۆری سیاســی و 

ســەرکردایەتی کــورد دەســتگیر کــران و ڕەوانــەی دادگا 

تۆمەتــی  بــە  ســەپێرناوە  ســەردا  بــە  ســزایان  کــراون. 

)هاندانــی کــوردەکان و نانــەوەی ئــاژاوەوە و فیتنــە(، 

یــان )الوازکردنــی هەســتی نەتەوەیــی(. تــا ئیســتا ســەدان 

یەکالبوونــەوەی چارەنووســی  کــورد چاوەڕێــی  هــەزار 

خۆیــان دەکــەن لــەو واڵتــە. چاوەڕێــی دانپێدانانــی مافــی 

ــی  ــاش تێپەڕبوون ــەدا. پ ــەو واڵت ــەن ل ــان دەک هاواڵتیبوونی

ــا  ــووریا، ت ــی س ــی شۆڕش ــەر بەرپابوون ــە س ــاڵ ب ــج س پێن

ئێســتایش دارودەســتەکەی بەشــار ئەســەد تاوانــی گــەورە 

بەرانبــەر گەالنــی ســووریا ئەنجــام دەدات. 
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