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هاوکات لەگەڵ لەبارچوونى ئەزموونە مەزنەکەى ڤێنزوێال لەگەڵ سۆسیالیزمى پۆلیڤارى ،قەیران
و تەنگەژەى کۆچبەران دەست پێ دەکات ،کە هەر لە ڕووداوەکەى ساڵى  2015ى ئەورووپا دەچێت،
چونکە تەنیا بۆ کۆلۆمبیا نزیکەى نیو ملیۆن ڤێنزوێالى بە کەشتى و ئۆتۆمبێل و تەنانەت بە
پێش بە چەندین هەوراز و نشێوى سەخت ڕێگەیان گرتە بەر ،کە مەزندە دەکرێت نزیکەى دوو
ملیۆنى تریش ڕوویان کردبێتە واڵتانى دەوروبەر.لەوێ لە بارودۆخى ناسەقامگیر و کەمیى خۆراک و
دەرمان و ئاوى پاک ژیان بە ڕێ دەکەن ،لە هەر شوێنێک بێت دەخەون ،چونکە جێگەى حەوانەیان
نییە .چادرگەى کۆچبەرانى سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان دابین نەکراون ،بەڵکوو تەنیا چەند
یارمەتییەکى کەم لە الیەن ڕێکخراوە ئایینییەکان و ڕێکخراوە ناحکومییەکانەوە دەستەبەر کراوە،
برسیەتى و نەخۆشى تەنگى پێ هەڵچنیون.

بــە شــێوەیەکى گشــتیى کۆلۆمبیــا ئەوپــەڕى توانــاى خــۆى
خســتوەتە گــەڕ بــۆ یارمەتیــدان .چاودێریــى تەندروســتیى
دابیــن کــردوە بــۆ ئەوانــەى دەگەنــە نەخۆشــخانەکان.
ئابوورییــە نافەڕمییــە زەبەالحەکــەى ژمارەیەکــى زۆرى لــە
کۆچبــەران وەک کرێــکار وەگرتــوە ،بــەاڵم داهــاىت تــاک لــە
کــۆى گشــتیى ناوخۆیــى لــە ڤێنزوێــا ناگاتــە ( )6000دۆالر
(بــەراورد بــە  60هــەزار دۆالر لــە ویالیەتە یەکگرتــوەکان).
پێویســتە لەســەر حکوومــەت بــە پەلــە نزیکــەى  25هــەزار
کــەس لــە شــەڕکەراىن هێــزى چەکداریــى شۆڕشــگێڕ لــە
کۆلۆمبیــا لەگــەڵ خێزانەکانیــان تێکــەاڵو بکاتــەوە بــە پێــى
مەرجــى پەیامننامــەى ئاشــتیى ســاڵى  2016کــە کۆتایــى
هێنــا بــە نیــو ســەدە لــە جەنگــی ناوخۆیــی خوێنــاوی.
کۆلۆمبیيــەکان تــا ڕادەیــەک هاوســۆز بــوون لەگــەڵ
دراوســێکەیان ،چونکــە زۆربەیــان لــە یادیانــە
کاتێــک ڤێنزوێــا پــاش یاخیبــووىن هێــزە چەکدارییــە
شۆڕشــگێڕەکان لــە کۆلۆمبیــا و جەنگــەکاىن دژى مــادەى
هۆشــبەر چــۆن پێشــوازییان لــە ئــاوارە کۆلۆمبیيــەکان
کــرد ،بــەاڵم تســونامییەکەى ئــەم دوایــەى لــە ئــاوارەکاىن
ڤێنزوێالیــى کێشــەى گــەورە بــۆ کۆلۆمبیــا دەنێتــەوە .وەک
تێچــوە ڕاســتەوخۆکاىن پەیوەســن بــە ســەپاندىن سیســتەم،
گرەنتیــى چاودێریــى پزیشــکى بــە پەلــە ،پێشکەشــکردىن
ئایدیا دیپلۆماتیك

خزمەتگوزارییــەکاىن تــر بــە شــێوەیەکى تایبــەت ،ســەپاندىن
بەلێشــاوهاتنى کرێــکارى ڤێنزوێالیــى ،کــە بوەتــە هــۆى
دروســتبووىن گوشــارى زۆر ،دوا جاریــش دەبێتــە هــۆى
دابەزینــى کــرێ لــە کــەرىت نافەڕمــى لــە کۆلۆمبیــا .ئەمــە
لەکاتێکــدا حکوومــەت ئومێــدى وابــوو زیاتــر کــرێ بــەرز
بکاتــەوە.
شــەپۆىل یەکەمــى هاتنــى ڤێنزوێلییــەکان ژمارەیەکــى
زۆرى لــە کرێــکارى بەهرەمەنــدى لــە خــۆ دەگــرت (بــۆ
منوونــە :چێشــتلێنەر ،شــوفێرى لەیمۆزیــن) کــە بــە کاتێکــى
زۆر کــەم کاریــان دەدۆزییــەوە .بــەاڵم کۆچبــەراىن ئێســتا
زۆربــەى جــار نەخوێنــدەوار و بەهرەمەنــد نیــن ،ئەمەیــش
وای کــرد هەوڵــەکاىن حکوومــەت دەیانــدات بۆ باشــرکردىن
چارەنــووىس چینــى ناوەڕاســت لــە کۆلۆمبیــا ئاڵــۆز بێــت.
یــان ڕەنگــە کێشــەى گەورەتــر بێنــە ئــاراوە و نەخۆشــیى
ئەیــدز لــە نێــوان کۆچبــەران بــەزووی بــاو ببێتــەوە،
چونکــە زۆر بــە ئاســاىن تێکــەاڵو دەبــن لــە کۆلۆمبیــەکان
بــە هــۆى نزیکــى کلتــوورەکان لــە یەکــرەوە.
ئــەوەى ئاشــکرایە کــە ئێســتا حکوومــەىت ڤێنزوێــا دواى
چەندیــن ســاڵ لــە سیاســەىت ئابووریــى کارەســاتبارى کــە
هــەر لــە ســەردەمى هۆگــۆ چافیــز دەســتى پــێ کــرد و
تــا ســەردەمى نیکــۆالس مــادۆرۆ بــەردەوام بــوو ،دەرکەوت
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بیۆگرافیای كۆماری ڤێنزوێال
ˇ

ˇ

پێگەی ڤێىسوێال

 دەوڵەتێكی كیطىەری ئەمەریكای التیىە و بە واوی كۆماری ڤێىسوێالیپۆلیڤاری واسراوە
 دەكەوێتە سەر كەواری باكىری كیطىەری ئەمەریكای التیه (باضىور) لە ڕووی دابەضبىووی ئیذارییەوە لە پایتەخت و  32ویالیەت پێكهاتىوە -سیستمی دەسەاڵت كۆماری سەرۆكایەتیە

پایتەخت

كاراكاش – گەورەتریه ضارە

ڕووبەر

 916,445كیلۆمەتر چىارگۆضە

ئەوذامێتی وێىدەوڵەتی

وەتەوە یەكگرتىەكان ،دامەزراوەی گەضەپێذاوی وێىدەوڵەتی ،ڕێكخراوی
بازرگاوی جیهاوی ،ڕێكخراوی دەوڵەتاوی ئەمەریكای التیه ،باوكی وێىدەوڵەتی

ژمارەی داویطتىان

 31.029.700ملیۆن كەش

پێكهاتەی ئیتىی داویطتىان

هىذیە سىرەكان ،ڕەش پێستەكان ،ئەوروپییەكان

كۆی داهاتی واوخۆ

 408.805ملیار دۆالری ئەمەریكی

دراوی ویطتماوی

پۆلیڤاری ڤێىىێلی

سەرچاوەی گەضەی ئابىوری

وەوت ،كطتىكاڵ ،پیطەساز ،دەرهێىاوی كاوساكان ،ڕاوكردوی ماسی

بەدەستهێىاوی سەربەخۆیی

ساڵی 1830

خەرجیە سەربازییەكان

 943ملیۆن دۆالر

یەكەم دۆزیىەوەی وەوت

سەرەتای سەدەی بیستەم

فەرماوڕەوایەتی مادۆرۆ

لە دوای مردوی هۆگۆ چاڤێس لە ساڵی  2013ویكۆالش مادۆرۆ دەسەاڵتی گرتە
دەست و لەو ماوەیەدا چەوذیه ئاڵۆزی و پطێىی و خۆپیطاوذان واڵتەكەی
گرتۆتەوە و داتەپیتی ئابىوری ڕێژەی بێكاری و هەژاری زیادی كردووە و
خسمەتگىزارییەكاویص كەمبۆتەوە

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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ئاماژە مەترسیدارەکاني قەیراني ئابوورى لە ڤێنزوێال
داکشانەوەى
ئابوورى

 %01ڕێژەى نسمبوونەوەى کۆى گشتیي
بەرهەمي ناوخۆیي لە 6102

هەاڵوسان

لە ساڵی  6102ڕێژەى هەاڵوسان لە ڤێنسوێال
%211ی تێپەڕاندووە

قەرز

 $011ملیار دۆالر قەرزى حکوومەت و کۆمپانیا
نەوتییە نیشتمانییەکان لە دەرەوە

نەوت

نەوت لە  %62هەناردەى ڤێنسوێالیە و نیوەى
داهاتەکەیەتي

کەمیي خۆراک

لە  %26لە مادە سەرەکییەکان لە بازاڕەکاندا
هەیە

کەمیی
کرێکار

کرێي لە  %01کرێي کرێکار کەمیي کردوە

پاشەکشەى دراو

لە  %21پاشەکشەى پۆلیڤار لە بەرانبەر دۆالر

کــە میراتێکــى زۆر گــەورەى لــە هەندێــک لــە گەورەتریــن
یەدەگــى لــە نــەوىت جیهــاىن بــە هــەدەر داو داهــاىت واڵت
بــە ڕادەى ســێ چــارەگ داڕمــاوە .ڕێــژەى هەاڵوســان
گەیشــتوەتە میلۆنێــک لــە ســەدا و ملیۆنــان کەس برســیەىت
بڕســتى لــێ بڕیــون ،لــە واڵتێــک کــە دەبوایــە دۆخــى
ئابــوورى زۆر بــاش بوایــە ،چونکــە خــاوەن ســەرچاوە و
یەدەگێکــى زۆرى نەوتــە .ڕەنگــە شــۆڕش بەرپــا بێــت،

ئایدیا دیپلۆماتیك

بــەاڵم مــادۆرۆ تــا ئێســتا توانیویــەىت دەســت بە دامــەزراوە
ســەربازییەکەى بگرێــت بــە ڕێگــەى مۆڵــەت دان بــە
ئیــدارەداىن پرۆســەکاىن بەقاچاخــردىن مــادەى هۆشــبەر بــە
بڕێکــى یەکجــار زۆر لــە کۆکاییــن بــۆ سەرتاســەرى جیهــان.
بەتایبەتییــش بــۆ ئەوروپــا و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت.
جێگــەى داخەکــە زۆرێــک لەوانــەى ســەر بــە چەپــەکان
بــوون لــە سەرتاســەرى جیهــان (بــۆ منوونــە ،ڕابــەرى
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هۆگۆ چاڤێز سەرۆكی كۆچكردووی ڤێنزوێال

ئۆپۆزســیۆىن بەریتــاىن جێرمــى کۆربیــن) ئامــادە بــوون
چاوپــۆىش بکــەن لــەو کارەســاتە ،بــە هــۆى بەرگریکــردن و
پشــتیوانکردن لــە سۆسیالیســتەکان ،یــان ڕەنگــە لەوەیــش
خراپــر پێیــان وابووبێــت چافیــز لــە ڕووى ئابوورییــەوە
شــەفافە.
بەگشــتى ،زۆرێــک لــە ئابووریناســەکاىن مەیــى
چەپیــان هەیــە (لەوانەیــش ئەوانــەى لــە کۆتاییــدا
کاریــان لــە هەڵمەتەکــەى ســیناتۆر بێــرىن ســاندرز کــرد
بــۆ ســەرۆکایەتیکردىن ئەمەریــکا لــە ســاڵى .)2016
هەندێکیشــان لــە ڕاســتڕەوەکان وەک لیژنــەى دانــاىن
ســەرۆکى ئەمەریــکا دۆناڵــد ترەمــپ ،کــە بەخشــینى
زەبەالحــى لــە ســیتجۆ وەرگــرت ،کــە کۆمپانیایەکــى ســەر
بــە کۆمپانیــاى نــەوىت ڤێنزوێــا پەترۆلیــۆس دى ڤێنزوێالیــە
و بارەگاکــەى لــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکان.
لــە هەفتــەکاىن دواهەمینــدا مــادۆرۆ پالنێکــى وردى بــۆ
ســەقامگیربووىن دراو خســتەڕوو ،بۆیــە کاغــەزى نەختیــى
نوێــى خســتە بــازاڕەوە ،پاڵپشــت بــە دراوى ژمارەیــى
کۆدکــراو لــە الیــەن حکوومەتــەوە .ئەمەیــش هــەر لــە
بیناکــردىن باڵەخانەیــەک لــە کاغــەز لــە ســەر پاشــاوەکان
دەچــوو .ئینجــا ئەگــەر ئــەو دراوە نوێیــە جێگــەى خــۆى
کــردەوە یــان نــا ،کەچــى دڵنیایــن کــە دامــەزراوەى
ســەربازى لــە ڤێنزوێــا بــەردەوام دەبێــت لــە ئیــدارەداىن

نیكۆالس مادۆرۆ سەرۆكی ڤێنزوێال

پرۆســەکاىن بــە بەکارهێنــاىن دراوى کاغــەزى لــە جــۆرى
 100دۆالرى.
وەک وەاڵمێکیــش لەســەر دروســتکردىن ئــەو قەیرانــە
ناوخۆیــى و ئیقلیمییــەى مــادۆرۆ دروســتى کــردوون،
ئەمەریــکا ســزاى بــازرگاىن و دارایــى تونــدى خســتە
ســەر ئــەو واڵتــە .ئامــاژە بــەوە دەکرێــت کــە ترەمــپ
بیرۆکــەى داگیرکــردىن ڤێنزوێــاى هەبــوە .بێگومــان هــەر
دەســتتێوەردانێکى ســەربازیش بیرۆکەیەکــى شــێتانەیە،
تەنانــەت زۆرێــک لــە ڕابــەراىن ئەمەریــکاى التینــى
کــە ویســتى ڕۆیشــتنى حکوومەتەکــەى مادوریــان
هەیــە ،بــەاڵم پشــتیواىن لــەو بیرۆکەیــە ناکەن.ویالیەتــە
یەکگرتــوەکان دەتوانێــت ڕادەى یارمەتییــە دارایــى و
مەعنەوییــەکاىن بــۆ ئــەو واڵتــە ڕەوانــە بــکات و پالنێــک
هەبێــت بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى ئــاوارەکان.
ئاماژە مەترسیدارەکاىن قەیراىن ئابوورى لە ڤێنزوێال
* مامۆســتاى ئابــوورى و سیاســەتى گشــتى لــە زانکۆى
هارفێرد
سەرچاوە:
پێگەی (مرصد أمريكا الالتينية)
اجهــاض تجربــة فنزويــا العظيمــة وانتهاء االشــتراكية
البوليفارية
http://marsadamericalatina.com/index.php/
etudes
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جەمال خاشقچی لەدایکبووى ساڵی  1958شاری مەدینەى شانشینى سعوودیە و لە خێزانێكی بە
ت و دەسەاڵتدارانی سعوودیە گرتوە ،بە تایبەتی ئەو
ڕەگەز توركە .بەردەوام ڕەخنەی لە حكوومە 
کاتەى «محەمەد بن سەلمان» وەک جێنشینى سعوودیە دیارى کرا .خاشقچی سەرەتا خۆى وەک
ڕەخنەگری چاكسازی بە جیهانى دەرەوە ناساند .لە مانگی ئەیلوولی ڕابردوو سەبارەت بە ڕۆیشتنی
ڵ و خێزان و
بۆ دەرەوەی واڵت لە ڕۆژنامەی واشنتۆن پۆستی ئەمریكیدا دەڵێت :من وازم لە ما 
كارەكەم هێناوە و ئێستا لەمە بە دواوە دەنگم بەرز دەكەمەوە دژى ستەم و ستەمکاران ،چونكە
ئیتر بێدەنگ بوون شەرمەزارییە ،من کە ئێستا بتوانم قسە لە سەر زۆر شت بكەم ،نەنگییە گەر
نەیکەم ،كە كەسانی تر ناتوانن قسەی لە سەر بكەن.

خاشــقچی بەشــی ڕۆژنامەوانیــی لــە زانكــۆی ئیندیانــای
ئەمریكــی خوێنــدوە ،دواتــر دەســتی كــردوە بــە كاری
پەیامنێریــی ڕۆژنامەوانــی ،دوای ئــەوەی لــە حەفتاكانــی
ســەدەی ڕابــردوودا ســەركەوتنی لــە كاری ڕوماڵکــردىن
ڕۆژنامەوانــی لــە واڵتانــی (ئەفغانســتان ،جەزائیــر ،كوێــت،
خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت) بــە دەســت هێنــا .خاشــقچی
یەكێــك بــوو لــەو كەســانەی لــە تــۆڕە كۆمەاڵیەتیيەکانــدا
تویتێكــی وەكــوو پاڵپشــتی و پشــتیواىن بــۆ (یووســف
قــەرزاوی و ئیخــوان) نووســی ،کــە دواتــر مشــتومرێکى
گــەورە و تونــدی لە ناوخــۆ و دەرەوەی ســعوودیە بە دواى
خۆیــدا هێنــا ،چونكــە لــە بەحرەیــنو میــر و ئیــارات و
ســعوودیەوە (ئیخــوان و د .یوســف قــەرزاوی) خراونەتــە
نــاو لیســتی ڕەشــی تیــرۆرەوە .خاشــقچی لــە ســاڵى
 2004وەك ڕاوێــژكاری ڕاگەیاندنــی (توركــی فەیســەڵ)
دەســتبەكار بــوو ،بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ كاری كــردوە
لەگەڵــى ،توركــی فەیســەڵ لــە ( )2001-1977بەڕێوەبــەری
هەواڵگریــی ســعوودیە بــوە ،دواتــر پۆســتی گرینگــی لــە
بــواری دیبلۆماســیدا وەرگرتــوە ،وەک پۆســتی باڵوێــزی
ســعوودیە لــە بەریتانیــا و باڵوێــزی ســعوودیە بــوە لــە
ئەمریــكا .لــە ســاڵی 2005دا بوەتــە بەڕێوەبــەری گشــتیی
كەناڵــی ئاســانیی (ئەلعەرەبــی) ،كــە كەناڵێكــی هەواڵییــە
و بارەگاكــەی لــە مەنامــەی پایتەختــى بەحرەیــن بــوو،

«وەلیــد بــن تــەاڵڵ» خاوەنــی ئــەو کەناڵــە بــوو ،دواتــر
كەناڵەكــە داخــرا ،تــا ئێســتایش حكوومەتــی بەحرەینــی
هــۆكاری داخســتنی كەناڵەكــەی ڕوون نەكــردەوە.
خاشــقچی وەكــوو لێكۆڵــەری سیاســی لــە كەناڵەكانــی
بەحرەیــنو ســعوودیە كاری كــردوە .ســاڵی  2017كۆتایــی
بــە نووســین لــە ڕۆژنامــەی (حەیــات)ی لەندەنــی هێنــا،
دوای ئــەوەی پێوەندیــی لەگــەڵ خالــد ســوڵتان تێكچــوو لە
ســەر ڕاگرتنــی بابــەتو نووســینەكانی لــە ڕۆژنامەكــەدا،
چونكــە ســعوودیە بابەتەكانــی بــە ســوكایەتی و ســنور
بەزانــدنو دژایەتــی ســعوودیە ئەزانــی .خاشــقچی پێــش
ئــەوەی لــە كۆنســوڵگەری ســعوودیە لــە توركیــا بڕفێرنێــت
لــە تاراوگــە لــە ئەمەریــكا دەژیــا .ڕۆژنامەنــووس «جاســۆن
ڕەزائیــان» لــە ڕۆژنامــەی واشــنتۆن پۆســت بــاس لــە
بارودۆخــی ســعوودیە دەكاتو دەڵێــت« :لەگــەڵ هەمــوو
چاكســازییەكان شــەپۆلێكی گــەورەی ڕەشــبگیرى لــە الیــەن
دەســەاڵتداراىن ســعوودیەوە دژى ژنــان و پیــاوان دەســتی
پــێ كــردوە» .ئــەو دۆســتی نزیكــی توركــی بــن فەیســەڵ
بــوە و ماوەیــەك لــە لەنــدەن و واشــنتۆن ڕاوێــژكاری بــوە،
دواتریــش كــە ســەرۆكی دەزگای هەاڵگریــی ســعوودیەی
گرتــە دەســت دۆســتایەتیی خــۆی لەگەڵیــدا پاراســتوە.
خاشــقچی بــەوە نارسابــوو ،كــە نەیــاری ســەلەفیيەكانی
ســعوودیە و نزیكــە لــە ئیخــوان موســلمین و زۆر جاریــش
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بیۆگرافیای جەمال خاشقچی

ناوى تەواوی

جەمال ئەحمەد حەمزە خاشقچى

لەدایک بوون

13جشریىي یەکەمي ساڵي  - 1591شارى مەدیىەى مىەوەرە

كارو پیشە
پۆسث

رۆژوامەووش و میذیاکار
راوێژکار /بەڕێوەبەرى گشحي کەواڵي هەواڵي عەرەبي /لە  2012وە سحوووێکي
هەیە لە رۆژوامەى واشىحۆن پۆسث

مردوي
شوێىي ویشحەجێبوووي
زمان
کحێبەکاوي

2ى جشریىي یەکەمي  /2011کوشحه لەواو كۆوسۆڵگەری سعودیە لە ئەسحەوبوڵ
ویالیەجی دیالویری  -ویالیەجە یەکگرجوەکاوي ئەمەریکا
عەرەبي و ئیىگلیسى
عالقات حرجة ،السعودیة بعذ  11سبحمبر ،ربیع العرب زمه االخوان المسلمیه،
اححالل السوق السعودى
وەكو لێكۆڵەری سیاسی لە كەواڵەكاوی بەحرەیه و سعودیە كاری كردووە .دۆسحی

دەركەوجه و كارەكاوی

وسیكی جوركی به فەیسەڵ بوە و ماوەیەك لە لەوذەن و واشىحۆن راوێژكاری بوە.
بەوە واسرابوو ،كە وەیاری سەلەفیيەكاوی سعودیە و وسیكە لە ئیخوان موسلمیه و
زۆرجاریش بە ئاشكرا پشحگیری لێكردون بە یەكێك لە داكۆیكارە سەرسەخحەكاوی
بەهاری عەرەبی دادەورێث و پێی وابوە كە بەهاری عەرەبی سەرەجای بااڵدەسحی
ئیخوان موسلمیىە لە واڵجاوی عەرەبیذا
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بەئاشــكرا پشــتگیریی لــێ كــردون .چەنــد جارێــك
بــەوە تۆمەتبــار كــراوە ،كــە ســەر بــە ئیخوانییــە و وەك
ئیخوانییــەك بیــر دەكاتــەوە ،لــە هەمــوو جارەكانیشــدا
لەگــەڵ ئــەوەی دانــی بــە ئەندامبوونــی خــۆی نەنــاوە
لــە ڕێكخســتنەكانی ئیخوانــدا ،بــەاڵم تۆمەتەكــەی ڕەت
نەكردوەتــەوە و بــێ دەنگــى هەڵبــژاردوە ،تەنانــەت
جۆرێــك لــە هەســتی شــانازیکردىن نیشــان داوە بەرانبــەر
ئەوانــەی بــەوە تۆمەتباریــان كــردوە.
خاشــقچى بــە یەكێــك لــە داكۆیــكارە سەرســەختەكانی
بەهــاری عەرەبــی دادەنرێــت و پێــی وابــوە كــە بەهــاری
عەرەبــی ســەرەتای بااڵدەســتی ئیخــوان موســلمینە لــە
واڵتانــی عەرەبیــدا ،لــەو چوارچێوەیەیشــدا كتێبێكــی هەیــە
بــە نــاوی « بەهــاری عەرەبــی ،زەمەنــی ئیخــوان» .دوا جــار
لــە ســەر نووســینە دژەكانــی بەرانبــەر ڕەوتــی ســەلەفیەت
لــە كاری ڕۆژنامەوانــی دوور خراوەتــەوە .جارێــك لــە

سەرنووســەری ڕۆژنامــەی (الوطــن) الب ـراوە و جارێكیــش
ســتونەكەی لــە ڕۆژنامــەی (الحیــاة) داخــراوە بــە هــۆى
نووســینە دژ و تونــدەکاىن ،هەمیشــە بــە پاســاوى جیاجیــا
و بیانــو لــە ســەر البــراوە و دوور خراوەتــەوە لــە کارى
رۆژنامــەواىن.
خاشــقچی هەتــا ســاڵی پاریــش جۆرێــك بااڵنــى
پێوەندیيــەکاىن لەگــەڵ بنەماڵــەی پاشــایەتیی ســعوودیە
ڕاگرتــوە و دژایەتیــی ڕاســتەوخۆی نەكــردوون ،لــە
ســاڵی 2017شــەوە ،كــە ســعوودیەى جــێ هێشــتوە
ئۆپۆزســیۆنێكی نــەرم و کەســێکى هاوســەنگ بــوە.
ڕەخنەگــری نــاو ناوەندەكانــی لێكۆڵینــەوە و ناوەنــدەکاىن
بیركردنــەوە بــوە لــە ئەمەریــكا .لــەم ســااڵنەی دواییشــدا
تەنهــا وەك ڕۆژنامەنووســێك ســەیر نەکـراوە ،بەڵكــو وەكــو
کەســێکى سیاســی و نووســەرێكی پێگەیشــتوو مامەڵــەی
لەگــەڵ دەكـرا ،كــە ئامانجــی زۆر گەورەتــرى لــە مێشــكیدا

خاشقچی لەگەڵ ئەردۆغان
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كۆكردنــەوەی هەمــوو دەنگــە نــاڕازی و کــپ کـراوەکان و
بــوە بــۆ واڵتەکــەى بەتایبــەىت و خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســتیش
كۆكردنەوەیــان لــە ژێــر چەترێكــی هاوبــەش بــە ئامانجــی
بــە گشــتى .لــە ماوەیەكــی كەمیــی پێوانەیــی و دوای
بەهێزكردنــی دیموكــراىس و ئازادیــی بیــروڕا و پــاک و
چوونــەدەرەوەی لــە ســعوودیە بــە كەمــر لــە ســاڵێك،
بێگــەردى هەڵبژاردنــەکان لــە واڵتانــی عەرەبــی .هەروەهــا
ناوبانگێکــى گــەورەی پەیــدا كــردوە لــە میدیــا و سیاســەت
مەبەســتى سەرنجڕاكێشــانی خۆرئــاوا بــوە بــۆ ئەنجامــداىن
و ناوەنــدەکاىن ئەمەریكــی .وەك كەســێكی ڕێزلێگیــراو و
گۆڕانــكاری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت لــە ڕێگــەی
گوێلێگی ـراو ســەیر ک ـراوە بــە هــۆى ئــەو ئاســتە بااڵیــەى
نوخبەیەكــی خوێنــدەواری ك ـراوە بــەڕووی سیاســەتەکاىن
پێیگەیشــتوە.
خۆرئــاوادا .بــۆ ئــەم مەبەســتەیش گەشــتى بــۆ چەندیــن
جــان برادلــی ،ڕۆژنامەنووســی دیــار ،کــە لــە ڕۆژنامــە
واڵت كــردوە و لەگــەڵ زۆرێــك لــە سیاســیيەكانی خۆرئــاوا
بەناوبانگەكانــی جیهــاىن وەک ئیکۆنۆمیســت و واشــنتنۆن
و ناوەندەكانــی بڕیــار کــۆ بوەتــەوە و گفتوگــۆى لەگەڵــدا
پۆســت و چەنــداىن تــر دەنووســێت و خوێنەرێکــى زۆرى
کــردوون .تەنانــەت بەم دوایانــە دەفتــەری كۆبوونەوەكانی
هەیــە ،بــەم دوایانــە لــە وتارێكــدا کــە لــە هەفتەنامــەى
بــە جۆرێــك جەنجــاڵ و چڕوپڕبــوون ڕۆژێــك لــە
ئیســپیكتیتور بــاوی كردوەتــەوە ،ئامــاژەى بــەوە کــردوە،
خۆرهــەاڵت و ڕۆژێكیــش لــە خۆرئــاوا بــوە .پێدەچێــت بــن
کــە چــۆن جارێــك بەرپرســێكی بــااڵى لــە پنتاگــۆن بینیوە و
ســەملان بــە تــەواوی كاریگــەری و جموجوڵەكانــی جەمــال
پێــی گوتــوە ،ئەگــەر ئەمەریــكا بیرۆكــەی بەركەناركــردن و
خاشــقچی هەڵســەنگاند بێــت بۆیــە بڕیــاری لەناوبردنــی
پەراوێزخســتنى بنەماڵــەی پادشــای ســعوودیەی هەبێــت،
دەركــردوە بــەر لــەوەی ئاگرەكــەی جەمــال بیســوتێنێت.
ئــەوا ســێ كــەس هــەن كــە ئەمەریــكا حــەز دەكات
			
دەســەاڵتی ئــەو واڵتەیــان ڕادەســت بــكات یەكێكیــش
لــەوان جەمــال خاشــقچییە.
بــە وتــەی جــان برادلــی ،هــۆكاری ســەرەكیی كوشــتنی
خاشــقچی لەالیــەن بــن ســەملانەوە بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە،
كاتێــک بــن ســەملان گەیشــتۆتە ئــەو بڕوایــەی لەنــاو
سەرچاوەكان:
ئیــدارەی ئەمەریكیــدا هەندێــک الیــەن هــەن دەیانەوێــت
Bbc، faceiraq.net
مامەڵــە لەگــەڵ خاشــقچی بكــەن و بیهێننــە پێشــەوەى
خاشــقجي ،صــوت معــارض هــاديء تجــاه ســلطة
دیمەنــەکان .لەوانەیــە هــەر ئەمــەش لەپشــتەوەى نهێنــی
آل ســعود انتهــى بصــورة ماســاوية
بڕیــارداىن بێــت لــە ســەر كوشــتنی خاشــقچی ،چونكــە
http://www.bbc.com/arabic/middleeast
خاشــقچی بــەم دوایانــە دەســتی كردبــوو بــە ڕاگەیانــدن
http://www.faceiraq.net/inews.php
و پڕوپاگەنــدە کــردن بــۆ پــڕۆژە گەورەكــەی لــە ســەر
گۆڕانــكاری لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت.
لــە مانگــی 5ی  2018لــە ویالیەتــی دیالویــری ئەمەریــكا
ڕیكخراوێکــى دامەزرانــد بــە نــاوى (دیموكراتــی لــە
جیهانــی عەرەبــی ئێســتا  .)DAWNكاری ئــەم ڕێكخ ـراوە
كــە زۆرێــك پێیــان وایــە هــەر لــە بنەڕەتــدا حیزبێكــی
سیاســی بــوە نــەک تەنیــا ڕێکخراوێــک ،بریتــی بــوو لــە
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سۆفیگەری لە كۆماری سەنیگال

{

{

گەشەسەندنی ڕەهەندی ئابووريی –
سياسيى  -كۆمەاڵیەتیی

د .هارون با
لە عەرەبییەوە :هەڵبەست عەبدول
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واڵتی سەنیگال نموونەیەكی زیندووی خۆرئاوای ئەفریقایە ،بە هۆی هەبوونی تۆڕێك پێوەندیی
بەهێز و بەناویەكداچوو لە نێوان شێخنشینی دیینی ،نوخبەی سیاسی ،چاالكییە ئابوورییەكان
و پێوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان ،بەڵكوو شوێنكەواتوانی تەریقەتە دینییەكان چەندین پیاوی
دەوڵەتمەدار و فەرمانبەری بااڵ و بەڕێوەبەران و خاوەن كۆمپانیا و دامودەزگایان تێدایە ،واتە
كەسانێكی خاوەن پێگە و كاریگەریی فراوانن ،بە تایبەتی لە ناو ئەو موریدانەی ،كە هێشتا
پارێزگاری دەكەن لە وابەستەیی كۆمەاڵیەتی و سۆفیگەری ،كە بوونەتە سەرچاوەی هێز و
كاریگەرێتییان .ئەم فۆرمە سۆفیگەرییە سەرچاوەكەی سەنیگالە و لە سەر خاكی پاوول لە هەرێمی
گربل لە سەردەستی شێخ ئەحمەد بمبا دامەزراوە و نازناوی (خزمەتكاری پێغەمبەر)ـی وەرگرتوە و
گرینگیی زۆری بە پەروەردە و فێركردن و پەیداكردنی ئابووریی حەاڵڵ داوە.

دەركەوتنــی تەریقەتــە ســۆفیگەرییەكان پێــش
دروســتبوونی دەوڵەتــی نــوێ لــە ئەفریقــا و ســەنیگال
بــە تایبەتــی كەوتــوە ،بەڵكــوو ســۆفیگەری یەكێــك
بــوە لــە بنەمــا نەگۆڕەكانــی سۆســیۆلۆجیی سیاســی
لــە ســەنیگالی هاوچــەرخ و هەمــوو بوارەكانــی ژیانــی
تەنیــوە :سیاســی ،كۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و كولتــووری .لــە
ڕاســتیدا ســۆفیگەری ڕەفتاریــی لــە بەرانبــەر ســۆفیگەریی
فەلســەفیدا پشــت بــە موریــد و شــوێنكەوتوەكانی
دەبەســتێت و گۆشــەكانی كاریگەرییەكــی بەهێزیــان
لــە ســەر بەڕێوەبردنــی كاروبــارە گشــتییەكان هەیــە.
فرەیــی ســۆفیگەرێتیی كێبڕكێیەكــی شــاراوەی لــە نێــوان
شــوێنكەوتە و موریدەكانــدا دروســت كــردوە ،بــەاڵم لەگەڵ
ئەمەیشــدا جوواڵنــەوە ســۆفیگەرییە میللییــەكان جۆرێــك
لــە پێكەوەژیانــی ئاشــتییانە و ســازانی كۆمەاڵیەتییــان
لــە نێــوان خۆیانــدا دروســت كــردوە ،تەنانــەت لەگــەڵ
شــوێنكەوتوانی ئایینەكانــی تریشــدا و لــە بۆنــە دیینــی و
كۆمەاڵیەتییەكانــدا پێكــەوەن.
گەشەســەندنی ســۆفیگەری لــە ســەنیگال ڕێگــەی بــۆ
پیاوەكانــی خــۆش كــردوە تــا ئامادەیییەكــی بەهێــز و
ڕۆڵــی دیاریــان لــە ســەر ڕەوشــی كۆمەڵگــە و سیاســەت
ئابــووری و فیكــر هەبێــت و ڕابــەر و شــێخەكانیان بوونەتە
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ســەركردە و پێشــەنگ ،ئەمەیــش وای كــردوە واڵتــی
ترانــگا (ســەنیگال) ببێتــە هەڵگــری نازنــاوی «كۆڕبەنــدی
ســۆفیگەریی ئەفەریقــا» .بــەم شــێوەیە ناكرێــت قســە لــە
ســەر پــرس و كێشــەكانی گــەل بكرێــت دوور لــەم ئاكتــە،
كــە پانتایییەكــی ژیانــی لــەو واڵتــە داپۆشــیوە .كرۆكــی
ئابووریــی ســۆفیگەری لــە ســەردەمی كۆڵۆنیالیزمــدا
دروســت بــوو ،لــە ڕێگــەی بوونــی شــێخەكان و
دارودەســتەكانیان بــە خاوەنــی زەویوزارێكــی كشــتوكاڵیی
بەرفــراوان .بــەاڵم لەگــەڵ بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی
و گەڕانــەوەی دەســەاڵتی واڵتەكــە بــۆ ڕۆڵەكانــی،
ئابوورییەكــی نــوێ لــە دایــك بــوو ،بــەاڵم لــە ناوەرۆكــدا
لــە الیــەن فەڕەنســاوە بەڕێــوە دەبـرا ،كــە شــادەمارەكانی
ئابووریــی ســەنیگالی بــە دەســتەوە گرتــوە .ئــەو
ناوەنــدە شارنشــینانەی ،كــە شــێخەكانی تەریقــەت لێــی
نیشــتەجێبوون ،بــە گشــتی بوونەتــە تــەوەری ئابووریــی
كارا بــە ناوەنــدە كۆمەاڵیەتییەكەیــەوە ،بــۆ منوونــە وەك
هەندێــك ناوەنــدی ڕۆحــی ســەرەكیی وەك تووبــا ،كاوالك،
بــال و شــوێنی تریــش ،كــە دوكان و بــازاڕە بازرگانییەكانیان
گەشــەیان كــردوە و لــە ئاســت پێداویســتییەكانی ڕۆحــی و
جەســتەیی ئەوانــدان ،بۆیــە لێــرەدا گرینگیــی پایتەختــی
ڕوحــی موریــد و تەكییــەكان لــە ڕووی ئابوورییــەوە بــە
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بیۆگرافیای كۆماری سەنیگال
ˇ

پایتەخت

داكار

وسمتریه ئاست

ئۆقیاووسی ئەتڵەوتیكی

ڕووبەر
زماوی فەڕمی

فەڕەوسی

ژمارەی داویشتوان
سیستمی دەسەاڵت

كۆماری ویوە سەرۆكایەتی

واوی سەرۆك كۆمار

ماكی سال

سەرۆك وەزیران

محەمەد دیان

ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

وەتەوە

یەكگرتوەكان،

یەكێتی

ئەفەریقیا،

رێكخراوی

بازرگاوی

وێودەوڵەتی ،رێكخراوی هاریكاری ئیسالمی ،باوكی وێودەوڵەتی
كۆی داهاتی واوخۆ

ملیار دۆالر877==9

داهاتی تاكە كەش

دۆالر?7،=9

كۆی یەدەگی دارایی

دۆالری ئەمەریكی;<>869>788

هێمای گەشەی مرۆیی

ئاست وسم?;67:

ڕێژەی بێكاری
دراوی ویشتماوی

76%
فرەوگی خۆرئاوای ئەفەریقیXOF

ئاراستەی ڕۆیشته

الی ڕاست

كۆدی ئیىتەروێت

7ml
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پێگەی سۆفیگەرێتی لە كۆماری سەنیگال
زۆریىەی سەویگبلییەكبن بە پێىیستی دەزاوه خۆیبن بگەڕێىىەوە
سەر یەكێك لە تەریقەتە سۆفیگەرییەكبن بۆ ومىووە تەریقەتی
قبدری ،تیجبوی ،ضبزلی ،مىریذیی ئەحمەد ببمبب
لەو واڵتەدا سۆفیگەرێتی ئیسالمی سیمبیەكە لە سیمبكبوی
چبكەخىازی و خۆگەڕاوذوەوە بۆ سەردەمی سەحببە و هبوەاڵن
سۆفیگەریی سیستمێكی تبیبەتی خۆی هەیە ،كە خۆی لە
تەكیە و خبوەقبی ضێخ دەبیىێتەوە و مىریذ و ضىێىكەوتىاوی
هەمیطە لە دەوری كۆدەبىەوە و گىێ بۆ وەعسو
ئبمۆژگبرییەكبوی دەگرن
سۆفیگەرێتی ئیسالمی ڕێگەیە بۆ خۆدەوڵەمەوذ كردن و
بەدەستهێىبوی پێگەیەكی ئببىوری و كۆمەاڵیەتی و تەوبوەت
سیبسیص لە كۆمبری سەویگبل

بە پێی عەقڵیەتی سەویگبلییەكبن كە %59یبن مىسىڵمبوه
وبكرێت كەسێك مىسىڵمبن بێت و پببەوذی ضێخێك یبن
تەریقەتێكی سۆفیگەری وەبێت
تەریقەتی قبدری كۆوتریه تەریقەتی سۆفیگەریە لە خۆرئبوای
ئەفەریقیب بە گطتی و سەویگبل بە تبیبەتی ،ضىێىكەوتىو
مىریذی بێئەوذازی هەیە
وەبىووی دیمىكراسی و ضەفبفیەت و چبودێری و دادپەروەری
كۆمەاڵیەتی و سەروەری یبسب مطتێكە لە خبڵە الوازەكبوی
دەوڵەتی سەویگبل ،ئەمەش وایكردووە سۆفیگەری گەضەی
زیبتر بكبت
ئەو چىارچێىەیەی كە سۆفیگەریی تیبدا جىوڵە دەكبت بە پێی
ضێىازی دام و دەزگب و وبوەوذە دییىی و ئەمىی و سیبسییەكبن و
ئبراستەی ئببىوریبن دەگۆڕێت

دەر دەكەوێــت .ئــەو كێشــە و ناوكۆكییانــەی لــە نێــوان
بنەماڵــە دینییەكانــدا لــە الیــەك و پارتــە سیاســییەكاندا
هەیــە لــە الیەكــی تــرەوە ،هاوكاتــە لەگــەڵ گەشەســەندنی
پایەكانــی دەوڵــەت و دەســتپێكردنی پــڕۆژەی ئابــووری
بــە ئاراســتەی نەهێشــتنی ناكۆكــی و گرفتــەكان لــە نێــوان
الیەنــە ناكۆكەكانــدا ،لــە كاتێكــدا ئــەو برینانــەی كــە
كوالنــەوە كاریگەرییــان لــە ســەر ژیانــی ســۆفیگەریی

ئایدیا دیپلۆماتیك

پەرتــەوازە و تــەواوی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی لــە ســەنیگال
دانــاوە.
لــە ســەردەمی گەشــەكردنی لیربالیــدا هــاوكات لەگــەڵ
گەییشــتنی ســەرۆك عەبدولــا واد و ســەرۆكی ئێســتای
ســەنیگال بــە دەســەاڵت ،كرانەوەیەكــی ڕێژەیــی و
گەشــەپێدانی ژێرخانــی ئابووریــی ڕووی دا لــە ئەنجامــی
جێبەجێكردنــی پالنــی «نیپــاد» هاوبەشــی نــو ێ لــە پێنــاو
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گەشــەپێدانی ئەفریقــا لــە ســاڵی  ،2001پاشــان گۆڕینــی
ئــەم پالنــە هاوبەشــە ئاژانســی گەشــەپێدانی ســەر بــە
یەكێتیــی دەوڵەتانــی ئەفریقــا لــە كۆنگــرەی لوتكــەی
یەكێتیــی ئەفریقیــا لــە نواكشــوتی پایتەختــی مۆریتانیــا،
كــە لــە تەمــوزی 2018دا بەســرا .عەبدولــا واد هەوڵــی
دا واڵتەكــەی لــە ژێــر ڕكێفــی فەڕەنســا دەربهێنێــت ،بــەاڵم
دوا جــار ڕێــڕەوی ئابووریــی ســەنیگال گەڕایــەوە بــۆ
ســەر هێڵــی شــەمەندۆفێری فەڕەنســا .ســەنیگال واڵتێكــی
هــەژارە و خزمەتگوزارییەكانــی وەك ئــاوی خواردنــەوە،
ڕوونــاك كردنــەوە ،كارەبــا ،خزمەتگــوزاری تەندروســتی
و پەروەردەیــی زۆر الوازە و حكوومەتــە یــەك لــە دوا
یەكەكانــی تووشــی كورتهێنــان و هەڵئاوســان بــوون و

ناتوانــن خزمەتگوزارییــە كۆمەاڵیەتییــەكان بــۆ خەڵكــی
هەژارەكــەی دابیــن بكــەن ،جگــە لەوەیــش دەرفەتەكانــی
كار كەمــە و بێــكاری لــە ئاســتێكی بەرزدایــە و وەبەرهێنــان
ناكرێــت ،ئەمەیــش بێــزاری و تووڕەیــی و خۆپیشــاندانی
بەردەوامــی لــێ كەوتوەتــەوە ،هــەر بۆیــە ئــەم واڵتــە بــۆ
هیــچ كاراكتــەر و وەبەرهێنەرێكــی ئابــووری لــە بــار نییــە.

شێخ و مورید ،دەوڵەمەندبوون و تاعەت

ســەرمایەی ســۆفیگەری لــە پێكهاتــەی ئابووریی نیشــتامنی
ســەنیگال پێگەیەكــی دیــار و بەرچــاوی گرتــوە ،چونكــە لــە
الیــەن پیاوانــی خاوەنكار و دەزگاكان و ئــەو كۆمپانیایانەوە
بەڕێــوە دەبرێــت ،كــە پێوەندیــی بەهێزیــان هەیــە لەگــەڵ
شێخنشــینی ســۆفیگەری ،لــە چوارچێــوەی وابەســتەییەكی

95%ی سەنیگالییەكان وابەستەی تەریقەتن
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دووقۆڵــی لــە نێــوان شــێخ و موریــد ،كــە بــە شــێوەیەكی
ســتوونی لــە ســەر بنەمــای سەردەســت و بندەســت
دیــاری دەكرێــت ،لــە كاتێكــدا شــێخەكان هەســت بــە
بەرپرســیارێتی دەكــەن لــە هەمبــەر موریدەكانیــان،
چونكــە لــە ئەنجامــدا هەســت بــە خۆشــحاڵی دەكــەن
بــە ســەركەوتنی ســۆفیگەرێتی لــە بــواری دونیایــی و
ئابووریــدا.
بەدرێژایــی مێــژووی هاوچەرخــی ســەنیگال ،شــێخەكانی
ســۆفیگەری و كەســە نزیكــەكان لێیانــەوە هــەر
دەوڵەمەندەكانــی ئــەو واڵتــەن وەك :شــێخ ئانــت
ئەمباكــی ،شــێخ ئیرباهیــم فــاڵ ،رسیــن رس لوك ،شــێخ ســاڵ
ئەمباكــی ،كــە خاوەنــی كێڵگــە و باخەكانــی (خەلكــوم)ە،
كــە بریتیــە لــە زەویوزارێكــی فـراوان بــە ڕووبــەری 70000
هیكتــار ،كــە ســەرۆكی پێشــووتری ســەنیگال (عەبــدو
زیــوف) بــۆی دابڕیــوە .چینــی یەكەمــی دەوڵەمەنــدەكان
لــە دوای بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی ســەنیگال لــە
موریــدان و شــوێنكەوتوانی تەریقەتــەكان پێكهاتــوە .بــۆ
منوونــە حاجــی بابەكــر كیبــی نــارساو بــە (ئەنگۆگــۆ كیبــی)
و حاجــی گیــل ئیمبــای خاوەنــی پــڕۆژەی وەبەرهێنــان و
بازرگانیــی زۆر گــەورەن و كارە بازرگانییەكانیــان گەییشــتە
دەوڵەتانــی دراوســێی وەك كۆتدیڤــار و ســیرالیۆن ،بــە
جۆرێــك لــە كاتــی قەیرانەكانــدا یارمەتیــی دەوڵەتیــان
دەدا ،چەنــد ملیاردێــر و دەوڵەمەندیــان لـ ێ دروســت بــوە
و پێوەندیــی بەهێزیــان لەگــەڵ ســەركردەی دەوڵەتانــی
ئەفەریقــا و دەوڵەتــە عەرەبییەكانــدا هەیــە.

چەقی گەشەكردنی ئابووریی سۆفیگەری

بــۆ زانینــی قەبــارەی شــوێنكەوتوانی تەریقەتــە دینییــەكان
و پێوەندییــان بــە دارایــی و كارەوە ،پێویســتە ئــەوە
بگوترێــت ،كــە ئەمانــە پێكهاتــەی ســەرەكین لــە نەخشــەی
ئابووریــی واڵتــی ســەنیگال و پەلهاویشــن لــە نێــوان
باڵەكانــی نــاوەوە و دەرەوە ،بەڵكــوو بــە شــێوەیەكی
گشــتی دەكرێــت كاراكتــەری ئابووریــی گرینــگ لــە
نێــوان كەرتــی تایبەتــی و كەرتــی حكومــی و هاوبەشــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

بیانییەكانــدا قەتیــس بكرێــت ،بــە جۆرێــك كــە ئــەم ()3
ڕەگــەزە هەڵســوڕێنەر و خاوەنــی ڕاســتەقینەی توانــای
ئابووریــی ئــەو واڵتــەن ،لــە كاتێكــدا ناكرێــت باســی
ئابووریــی ســەنیگال بكرێــت تەنهــا لــە ڕێگــەی دەروازەی
فەڕەنســاوە نەبێــت ،لەبــەر كێــش و قورســایییەكەی
لــەم هاوكێشــەیەدا ،چونكــە فەڕەنســا هەژمــوون و
پێگەیەكــی دیــاری لــە ئابــووری دەوڵەتانــی خۆرئــاوای
ئەفەریقــا هەیــە ،لــە ڕێگــەی شــارەزاكانی و دراوەكــەی و
كۆمپانیاكانــی و بنكــە ســەربازییەكانیەوە.

* د .هــارون بــا – توێــژەری تایبەتمەنــد لــە
زانســتە سیاســییەكان
سەرچاوە:
مركــز الجزیــرە للدراســات ،ماڵپــەڕی (al-sufia.
)com
االبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة للتصــوف فــي
الســنغال
http://studies.aljazeera.net/ar/
html.180930092119361/09/reports/2018
https://al-sufia.com/sufi-ways
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ئەو گوند و دێهاتانەی واڵتی ڤێتنام ،كە لە سنورەكانی چینەوە نزیكن ،بوونەتە پەناگە و شوێنی
كاری باندەكانی بازرگانیكردن بە مرۆڤ ،بە جۆرێك كە دەتوانن لەو ڕێگەیەوە كاری نامرۆڤانەی
خۆیان ،كە بریتییە لە ڕفاندنی كچانی خوار تەمەن  15ساڵ لە گوندە سنورییەكانی ڤێتنام و
پەڕاندنەوەیان بۆ ناو چین بە بەلەم و ماتۆڕ و ئۆتۆمبیل لە ڕێگەی خاڵە سنورییەكانەوە .ئەم
پرۆسەی ڕفاندنە بە شێوەیەكی نامرۆڤانە ئەنجام دەدرێت ،كاتێك كچە هەرزە ڤێتنامییەكان
بێهۆش دەكرێن یان دەخرێنە ناو داوێكەوە و بەئاسانی ڕاویان دەكەن و دەیانڕفێنن ،پاشان لە
بەرانبەر بڕێك پارەدا دەیانفرۆشن بۆ بەكارهێنانیان لە لەشفرۆشی و ئەنجامدانی سێكس بە زۆر.
لە ڕاستیدا كچە هەرزەكارە ڤێتنامییەكان كااڵیەكی بەسوود و قازانجن لە كۆماری چین ،لەبەر
ئەوەی لە چین یاسای خستنەوەی یەك منداڵ بەركارە ،سەرەڕای زاڵبوونی نێرینە بە سەر مێیینەدا
لە ناو كۆمەڵگەی چین ،كە بااڵنسی یەكسانی لە نێوان هەر دوو ڕەگەزەكەدا ناهاوسەنگ كردوە.

كچێكــی ڤێتنامــی بــە نــاوی نــاوى (الم) ،باســی ئــەو شــەوە
دەگێڕێتــەوە ،كــە ســەرتاپای ژیانــی گــۆڕی ،لــە كاتێكــدا
ســەرقاڵی تەواوكردنــی خوێندنەكــەی بــوە لــە زانكۆیەكــی
باكــووری ڤێتنــام .ئــەو باســی بانگهێشــتكردنی دەكات بــۆ
نانخواردنــی ئێــوارە لــە الیــەن هاوڕێیەكیــەوە ،كــە لــە
ڕێگــەی ئینتەرنێتــەوە ناســیویەتی ،بــەاڵم كاتێــك هەســتی
بــە هیالكیەكــی زۆر كــردوە و ویســتوویەتی بگەڕێتــەوە
بــۆ ماڵــەوە بێهۆشــیان كــردوە ،كاتێــك هۆشــی گەڕاوەتــەوە
خــۆی لــە چیــن بینیوەتــەوە .الن زســاتر باســی ڕووداوەكــە
دەكات و دەڵێــت« :لــەو كاتــەدا كــە ویســتوومە بــڕۆم،
ژمارەیەكــی زۆر كچــم لــە نــاو ئۆتۆمبیلەكانــدا بینیــوە و
چەنــد پاســەوانێك لــەوێ بــوون کــە بــۆ چاودێریكردمنــان
دانرابــوون».
هــازی فــان خــان ،ڕێكخــەری ئــەو پڕۆژانــەی كــە گرینگــی
بــە پرســی نەهێشــتنی بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ دەدەن لــە
ڕێكخـراوی نەتــەوە یەكگرتــوەكان ڕای گەیانــدوە :لــە چیــن
پرۆســەی هاوســەرگیری بڕێــك پــارەی زۆری تێدەچێــت
و زۆر لــە ســەر پیــاوان دەكەوێــت ،بۆیــە بــە پێــی ئــەو
ئایدیا دیپلۆماتیك

دابونەریتانــەی لــە چیــن پەیــڕەو دەكرێــت ،پێویســتە
گەنجــان و پیــاوان خانــوو بكــڕن و چەندیــن خەرجــی و
تێچــووی تــری ئاهەنگــی هاوســەرگیری بــدەن ،ئەمەیــش
بــڕی خەرجییەكانــی ســەر ئەســتۆیانی زیــاد كــردوە و
ناچــاری كــردوون لــە واڵتانــی دراوســێی وەك ڤێتنــام و
تایلەنــد كچــان و ژنــان بهێننــە نــاو واڵتەكــەوە لــە ڕێگــەی
باندەكانــی بازرگانیكــردن بــە مرۆڤــەوە .دیــاب فیۆنــگ،
دامەزرێنــەری ڕێكخـراوی دژ بــە بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ،
الی خۆیــەوە دەڵێــت« :كچــان و ژنانــی ڤێتنامــی بــە
نرخێكــی كــەم دەفرۆرشێــن ،كــە  3000دۆالری ئەمەریكــی
تێپــەڕ نــاكات و كچانــی ڤێتنامــی زیاتــر لــە كچانــی
واڵتانــی تــری خۆرهەاڵتــی ئاســیا خواســتیان لــە ســەرە،
ئەوەیــش بــە حوكمــی لێكنزیكــی لــە نێــوان دابونەریتــە
كۆمەاڵیەتــی كەلتوورییــەكان لــە چیــن و ڤێتنــام» .نیۆیــان،
كــە یەكێكــی تــرە لــەو قوربانییــە ڤێتنامییانــە و تەمەنــی
 16ســاڵە ،باســی چیرۆكــی ڕفاندنــی دەكات بــۆ چیــن،
دوای ئــەوەی لــە الیــەن هاوڕێیەكییــەوە بێهــۆش كــراوە
و چەنــد جارێــك هەوڵــی هەاڵتنــی داوە ،دوا جــار لــە
الیــەن ڕفێنەرانییــەوە ئەشــكەنجە دراوە و خواردنیــان پــێ
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بیۆگرافیای كۆماری ڤێتىام

واوی فًڕمی

كۆماری سۆسیالیستی ڤێتىام

پایتًخت

ٌاوۆی

زماوی فًڕمی

ڤێتىامی

سیستمی سیاسیی

كۆماریی سۆسیالیستی تاكحسبی

مێژووی سًربًخۆیی

ساڵی 5975

دراوی ویشتماوی

دۆوگ

ديوڵًتً دراوسێكاوی

چیه ،الوش ،تایلەوذ ،كەمبۆدیا

ڕووبًر

335,690كیلۆمەتر چوارگۆشە

ڕێژيی داویشتوان

86ملیۆن كەش

ڕێژيی گًشًكردن

0.725

سەرۆكی واڵت

داوگ تی وجۆك تیىە

جێگری سەرۆك

وكۆیه تی دوان

سەرۆك وەزیران

وگۆیان تشووان فۆك

ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

وەتەوە یەكگرتوەكان ،ڕێكخراوی ئاسیان ،باوكی وێودەوڵەتی،
دامەزراوەی گەشەپێذاوی وێودەوڵەتی

كۆی داٌاتی واوخۆ

240.757ملیار دۆالر

داٌاتی تاكە كەش

 2,793دۆالر

پۆلێىی گەشەكردن و
شەفافیەت

556مامىاوەوذ

ئاراستەی ڕۆیشته

الی ڕاست

كۆدی ئیىتەروێت

.vn
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ێ هەزار دۆالرە
نرخی كچێكی ڤێتنامی ڕفێنراو تەنها س 

نــەداوە و هەڕەشــەی كوشــتنیان لــێ كــردوە ،بــەاڵم بوەتــە
قوربانیــی هاوســەرگیریكردنی بــەزۆر ،كــە تەنهــا مــاوەی
 3مانگــی خایانــدوە ،بۆیــە بــە ناچــاری بــە چارەنووســی
خــۆی ڕازی بــوە.
نیۆیــان ئەوەیشــی ڕاگەیانــدوە ،كــە هــەر چەنــد هاوســەرە
چینییەكــەی بــۆی باشــە ،بــەاڵم زۆر بیــری خێزانەكــەی
دەكات لــە ڤێتنــام و حــەز دەكات بگەڕێتــەوە بــۆ
ئایدیا دیپلۆماتیك

نیشــتامنەكەی و ماڵەكــەی خۆیــان ،بەڵكــوو نایەوێــت تــا
ســەر لەگەڵ كەســێكدا بژی ،كە ســۆز و خۆشەویســتییەكی
بەهێــزی بــۆی نییــە.

ڕۆڵــی ڕێكخــراوی پاســیفیك لینكــس وەك
پەناگــەی كچانــی هەاڵتــوو.

ڕێكخــراوی پاســیفیك لینكــس بووەتــە تاكــە پەناگــە و
شــوێنی داڵدەدانــی كچــان و ژنانــی هەاڵتــوو لــە باكــووری
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ڤێتنــام ،بــە جۆرێــك كــە دەرفەتــی خوێنــدن و كۆرســی
چارەســەركردنی هونــەری و پزیشــكی و كۆرســەكانی
وێنەكێشــان و پیشــە و كاری دەســتیی بــۆ فەراهــەم
كــردوون .لــەم ڕێكخ ـراوەدا كچانــی هەاڵتــوو لــە دەســت
توندوتیــژی و بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ فێــری بەرگــدروون،
چێشــتلێنان و گرینگیــدان بــە پــارك و باخچــەكان دەكرێــن،
جگــە لــەوەی كــە ڕێكخــراوی ڕێكخــراوی پاســیفیك
لینكــس دەرفەتەكانــی كاریــان بــۆ دەڕەخســێنێت بــۆ
ئــەوەی لــە داهاتــوودا بتوانــن پشــت بــە تواناكانــی
خۆیــان ببەســن ،بــە تایبەتــی ئەوانــەی كــە خەڵكــی ناوچە
دوور و هەژارەكانــن و لــە دەســتی بانــدە ڕفێنەرەكانــی
بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ دەربازیــان بــوە .كاتێــك تیمــی
كەناڵــی CNNی ئەمەریكــی لــە ســەر ســنوری نێــوان چین
و ڤێتنــام بــوون ،دەزگاكانــی پۆلیــس پێیــان ڕاگەیانــدوون،
كــە توانیویانــە  5كچــی ڤێتنامــی لــە دەســت بانــدەكان
ڕزگار بكــەن ،كاتێــك لــە ســنور دەیانپەڕاندنــەوە بــۆ نــاو
چیــن .تیمــی كەناڵــی  CNNلــە دوای قســەكردن لەگــەڵ
دوان لــەو كچــە ڤێتنامییانــە كــە تەمەنیــان  14ســاڵ بــوو،
پێیــان ڕاگەیانــدوون ،كــە دراوســێیەكی ڤێتنامــی بەڵێنــی
پــێ داون ،كــە بــە بــڕی  600دۆالری مانگانــە لــە چیــن
كاری بــۆ پەیــدا كــردوون ،بــەاڵم ڕێككەوتنەكــە نهێنــی بــوە
خێزانەكەیــان لــێ ئــاگادار نەكردوەتــەوە.
زۆر جــار دەســەاڵتدارانی حكوومەتــی ڤێتنــام دەتوانــن
تەدەخــول بكــەن بــۆ ڕزگاركردنــی كچــە ڤێتنامییــە
ڕفێ ـراوەكان ،تەنانــەت دوای ئــەوەی دەچنــە نــاو خاكــی
چینــەوە ،ئەمەیــش دەگەڕێتــەوە بــۆ هاریكاریكردنــی
نێــوان دامــودەزگا پێوەندیدارەكانــی چیــن و ڤێتنــام بــۆ
نەهێشــتنی بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ .بــە قســەی نیــوان
تیۆنــگ لۆنــگ ،وتەبێــژی حكوومەتــی ڤێتنــام ،لــە ســاڵی
2017دا زیاتــر لــە  100كچــی ڤێتنامــی ڕفێـراو ڕزگار كراون
و بــە هــۆی پێوەندیــی توندوتۆڵــی نێــوان پۆلیســی چیــن
و ڤێتنــام توان ـراوە چەنــد ڕێكخراوێكــی بازرگانیكــردن بــە
مــرۆڤ هەڵبوەشــێرنێتەوە .نیــوان ئاشكرایشــی كــردوە،

كــە چەندیــن كچــی ڕفێرناویــان لــە شــارە دوورەكانــی
چیــن دۆزیوەتــەوە ،كــە لــە ماڵەكانــی لەشفرۆشــی كاریــان
كــردوە و وەك كۆیلــەی ســێكس بــە كاریــان هێنــاون.
لــە ڕاســتیدا كچانــی ڕزگاربــوو لــە دەســت باندەكانــی
بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ سەركێشــیی زۆریــان كــردوە
چەندیــن ڕێگــەی جۆراوجۆریــان بــۆ هەاڵتــن و دەربــاز
بوونیــان بــە كار هێنــاوە و دوای مەینەتییەكــی زۆر خۆیــان
گەیاندوەتــە بنكەكانــی پۆلیــس و چیرۆكــی ڕفانــدن و
هاوســەرگیریكردنی بــەزۆر و دەســتدرێژیكردنە ســەریان
بــاس كــردوە( .الم) و (نیویــان) دوانــن لــەو كچــە ڕفێـراوە
دەربازبوانــەی ،كــە توانیویــان خۆیــان بگەیەننــە یەكێــك
لــە بنكەكانــی پۆلیــس پــاش ئــەوەی دوو ســاڵی تەمەنیــان
بــە ناخۆشــی و مەینەتییەكــی زۆر لــە چیــن بەســەر بــردوە،
بــەاڵم تاكــە شــتێك كــە لێــی پەشــیامنن جێهێشــتنی دوو
منداڵەكەیانــە لــە چیــن.

سەرچاوە:
پێگەی ()arabic cnn
/18/04/https://arabic.cnn.com/world/2016
vietnamese-girls-child-brides-china
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پرسی عەرەبەكانی ئەهواز لە ئێران

{

قەیرانی ناسنامە و مافی
هاواڵتیبوون

فاتیمە ئەلسەمادی
لە عەرەبییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیك

{
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بە گوێرەی ڕاپۆرتەكانی ئێرانی و ڕوانگەی هەرێمی ،عەرەبەكانی ئەهواز لە بارودۆخێكی ئابووریی
دژواردا دەژین بە بەراورد لەگەڵ دانیشتوانی ناوچەكانی تری كۆماری ئیسالمیی ئێران ،كە باری
بژێوی و ئابوورییان باشترە .ئەو قەیرانانەی كە ڕووبەڕووی ئەم پێكهاتەی گەلی ئێران بوونەتەوە،
بەشێكە لە قەیرانی ناسنامە و دۆخی هاواڵتیبوونی نیشتمانی لەو واڵتەدا بە شێوەیەكی گشتی.
ێ ئەو هێرشە خوێناوییەی لە مانگی ئەیلوولی 2018دا كرایە سەر ڕێوەڕەسمێكی سەربازی
سەرلەنو 
لە ناوچەی ئەهوازی باشووری خۆرئاوای ئێران ،كە  25كەسی تێدا كوژرا و هێندەی تریش بریندار
بوون ،دەرگای مشتومڕێكی كۆنی كردەوە سەبارەت بە پرسی كەمینە ئیتنییەكان لە ئێران ،لە
پێش هەموویانەوە عەرەبەكانی ئەهواز ،كە زۆرینەی ڕێژەی دانیشتوانی ئەم ناوچەیە پێك دەهێنن.

هــەر یەكــە لە ڕێكخـراوی بــەرەگاری نیشــتامنیی ئەهواز و
ڕێكخـراوی داعــش بەرپرســیارێتیی خۆیــان لــە ئەنجامدانی
ئــەو پەالماردانــە ڕاگەیــان ،بــەاڵم ناســنامەی ئەنجامــدەری
پەالمارەكــە و ئامانــج لێــی هــەر چییــەك بێــت ،ئاماژەیــە
بــۆ ســەرهەڵدانەوەی هەڕەشــەی ئەمنــی ،سیاســی و
كۆمەاڵیەتــی لــە دژی دەســەاڵتی ئێـران لــەو ناوچەیــەدا و
دەچێتــە خانــەی قەیـران و كێشــە ناوخۆیییەكانــی تایبــەت
بــە مافــی كەمینــە ئیتنــی و نەتەوەیییــەكان لــە ئێــران.
كۆمەڵێــك پرســی ســەرەكی هــەن ،كــە دەبنــە ســەرچاوەی
دروســتبوونی ئــەم جــۆرە هەڕەشــانە لــە دژی سیســتمی
دەســەاڵتدار لــە ئێ ـران گرینگرتینیــان ئەمانــەن:
 .1ئــەو سیاســەتە ناوەندییــەی حكوومەتــە یــەك لــە دوا
یەكەكانــی ئێـران پەیڕەویان كــردوە لــە ڕووی جیاوازیكردن
لــە پەرەپێــدان و پێشكەشــكردنی خزمەتگوزارییــەكان ،كــە
كەلێنێكــی ڕوون و گــەورەی لــە نێــوان ناوەنــد و ناوچــە و
پارێزگاكانــدا دروســت كــردوە.
 .2هەستكردن بە ستەم لێكردن و بێبەشكردن.
 .3پیادەكردنــی فۆڕمــی ئەمنــی تونــد لــە مامەڵەكردنــی
دەســەاڵتداران لەگــەڵ كەمینەكانــی ئێــران بــە گشــتی و
عەرەبــەكان و هەندێــك كەمینــەی دیاریكـراو بــە تایبەتــی.
 .4خراپــە بەڕێوەبــردن ،كــە پەیوەســتە بــە سیســتمی

بەڕێوەبردنــی ناوەنــدی (مەركــەزی) ،جگــە لــە نەبوونــی
پرۆژەكانــی گەشــەپێدان لــە ناوچــە دوورەدەســت و
بێبەشــكراوەكان.
 .5هەســتكردن بــە جیــاوازی لــە هەندێــك بابەتــی گرینگــی
وەك :مافــە كەلتوورییــەكان ،پەرەپێــدان ،دادپــەروەری،
یەكســانی و بەهەندوەرگرتنــی ناســنامەی نیشــتامنی و
هاواڵتیبــوون.
خواســت و داواكارییەكانــی عەرەبــە شــیعەكانی ئێـران لــە
بەشــێكی زۆری ناوچەكانــی نیشــتەجێبوونیان داواكاریــی
ئایدیۆلۆژیــی جوداییخــوازی نییــە ،بەڵكــوو داواكاریــی
مافــی سیاســی و كەلتوورییــە و بەشــێكی زۆریشــیان
دەچنــە خانــەی یەكســانینواندن لــە پێدانــی مافــەكان
و هاوســەنگی و دادپــەروەری لــە دابەشــكردنی ســامان
و دارایــی .هێامكانــی گەشــەكردن و پەرەپێــدان لــە
ئێ ـران ،ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكــەن كــە عەرەبــە شــیعەكانی
ئێــران پێكــەوە لەگــەڵ نەتــەوەكان و كەمینەكانــی
تــردا لــە بێبەشــكردن لــە پرۆژەكانــی پەرەپێــدان و
خزمەتگوزارییــەكان هاوبەشــن و ناوچەكانیــان لــە بــواری
گەشــەپێدانی ئابووریــدا لــە ئاســتێكی نزمــدان .هــاوكات
حكوومەتــی تــاران هەندێــك سیاســەتی پەراوێزخســن و
تەنگەتاوكردنــی تونــد لــە بەرانبەریــان پەیــڕەو دەكات،
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گرَگتریٍ َەتەوە و پێكهاتە ئیتُییەكاٌ نە ئێراٌ

شىێُی َیشتەجێبىوَیاٌ

َاوی پێكهاتەكاٌ

ڕێژەیاٌ نە كۆی
داَیشتىاٌ

فارش

%63 - %45

سەرجەو هەرێى و پارێسگاكاٌ

تىرك

%20 - %16

ئازەربایجاٌ ،ئەردەبیم ،زَجاٌ ،قەزویٍ ،هەَدێك َاوچەی
كىردستاٌ ،باكىوری خىراساٌ ،فارش ،هەيەداٌ

كىرد

%7 - %5

جیالك و يازەَدەری

%8

گەیالٌ و خۆرئاوای يازەَدەراٌ

عەرەب

%4

بیرجُد ،باشىری خىراساٌ ،ئەهىاز ،عەباداٌ ،بىشەهر ،هىريسكاٌ

نىڕ

%4

خۆرئاوا و باشىوری ئێراٌ (نىڕستاٌ ،ئیالو ،چهار يحال ،بەختیاری،
ئەسفەهاٌ ،فارش

بهىچ

%2

بهىچستاٌ ،سیستاٌ ،باشىور و باكىوری خىراسُاٌ ،باشىوری
كرياٌ

ئىستاَی كىردستاٌ ،باشىوری ئازەربایجاَی خۆرئاوا ،كريەَشا،
ئیالو ،باكىوری خىراساٌ

بەختیاری

%1.9

چهار يحال ،باكىوری خۆزستاٌ

تىركًاٌ

%1.6

گىڵستاٌ ،باكىوری خىراساٌ

تاڵش

%1

گەیالٌ ،خۆرهەاڵتی ئەردەبیم

كەيیُەی تر

%1

َاوچەی جۆراوجۆری ئێراٌ

ئایدیا دیپلۆماتیك
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هێما دیارەكاوی جیاكاریی كەمیىەكان لە ئێران

ˇ

ز

دیارتریه هێما جیاكارییەكان

1

پەیڕەوكردوی واوەودێتی تىود لە بەڕێىەبردوی سیاسیدا

2

پشتگىێ خستىی بەشداری پێكردوی گروپ و پێكهاتە ئیتىییەكان

3

پشتگىێ خستىی پێداویستی و داواكارییەكاوی كەمیىە و پێكهاتە ئیتىی و وەتەوەییەكان لە دوای بسافی
وىێگەری لە ئێران

4

كەمی ئاوو خراپی باری ئابىوری و ژیاری لە واڵتێكی دەوڵەمەود و هەڵكەوتىی جىگرافی گروگدا

5

وەبىووی یەكساوی ئابىوری و كۆمەاڵیەتی لە وێىان پێكهاتەكاوی كۆمەڵگەدا

6

وەبىووی یەكساوی لە ڕووی گەشەپێداوی مرۆییەوە

7

لەدەستداوی هاوسەوگی و وەبىووی تۆڕێكی پەیىەودی بەهێس لە وێىان واوەود و واوچە كەمیىەوشیىەكان

8

ئاڵۆزی تۆپۆگرافیای ئێران ،كە بىوەتە گرفت بۆ كەمیىە و پێكهاتە وەتەوەییەكان

ئەمەیــش پاڵیــان دەنێــت بــەرەو بەرەنگاربوونــەوە و
بەرگریكــردن لــە ناســنامەی نەتەوەیــی .بــە گوێــرەی
ئــەو داتــا و ئامارانــەی لــە الیەنــە فەڕمییەكانــی ئێــران
دەرچــوە ،بێــكاری و هــەژاری ســەرەكیرتین ئــەو كێشــانەن،
كــە بەرۆكــی دانیشــتوانی عەرەبــی خۆزســتانی گرتــوە.
ســەرەڕای ئــەوەی پارێــزگای خۆزســتان پلــەی دوەمــی
گرتــوە وەك ســەرچاوەی دابینكردنــی داهاتــی نەتەوەیــی
لــە ئێ ـران ،بــەاڵم بــە هەمــان شــێوە لــە دوای بلوچســتان

لــە ڕووی بــەرزی ڕێــژەی بێكاریشــەوە پلــەی دوەمــی
گرتــوە .ڕێــژەی 65%ی ئابووریــی پارێــزگای خۆزســتانی
عەرەبنشــین پشــت دەبەســتێت بــە پیشەســازیی نــەوت
و غــاز و پرتۆكیمیاویــات ،بــەاڵم ئــەم پیشەســازییە تەنهــا
6%ی كێشــەی دەســتی كاری چارەســەر كــردوە.
دانیشــتوانی ناوچــەی عەبــادان بــە دەســت كەمیــی ئــاوی
خواردنــەوە و غــازی رسوشــتی و كەمیــی قوتابخانــەوە
دەناڵێنــن ،بــە تایبەتــی خوێندنــی كچــان ،بەم هۆیەیشــەوە
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ئەهوازییەكانی تاراوگە ناڕەزایی دژی ئێران دەردەبڕن

 650000نەخوێنــدەوار بوونیــان هەیــە ،كــە وای كــردوە لــە
ســەر ئاســتی ئێـران ببێتــە ســێیەم پارێــزگا لــە زۆری ڕێــژەی
نەخوێنــدەواران .ســەرەڕای بێبەشــبوون ،بــە شــێوەیەكی
بەرنامــە داڕێــژراو سیاســەتی جیاكاریــی نێــوان پێكهاتــە
نەتەوەیییــەكان پەیــڕەو دەكرێــت .ئــەم بابەتــە لــە الیــەن
گــەورە بەرپرســانی ئێرانــەوە ورووژێــراوە ،بــۆ منوونــە
عەلــی شــەمخانی ســەرۆكی ئەنجوومەنــی ئاساییشــی
نەتەوەیــی ئێــران ڕای گەیانــدوە ،كــە عەرەبــەكان
50%ی دانیشــتوانی خۆزســتان پێــك دەهێنــن ،ئەمەیــش
مانــای وایــە ژمارەیــان ســەرووی  2ملیــۆن كەســە ،بــەاڵم
تەنهــا پێجنیەكــی لێپــررساوان و بەڕێوەبەرەكانــی ئــەم
پارێزگایــە عەرەبــن .بــە پێــی هەندێــك دەرئەنجــام بــە
هــۆی بەردەوامبوونــی سیاســەتی پەراوێزخســتنی ناوچــە
عەرەبنشــینەكان ،كــە حەســەن ڕۆحانــی ســەرۆكی ئێ ـران
پیــادەی دەكات بوەتــە هــۆی نیگەرانیــی زۆری ناوەنــدە
عەرەبییــەكان .هەندێــك لــە توێــژەران ئامــادە بــۆ تیــۆری
«كۆلۆنیالیزمــی ئابووریــی ناوخۆیــی» لــە ئێ ـران دەكــەن،
وەك یەكێــك لــەو تــۆرە گرینگانــەی كــە لــە بەیاننامــەی
«ڕەهەندەكانــی ناســنامەی نەتەوەیــی»دا ئامــاژەی پــێ
ك ـراوە ســەبارەت بــە عەرەبەكانــی ناوچــەی ئەهــواز ،كــە
لــە بارودۆخێكــی ئابووریــی دژواردا ژیــان دەگوزەرێنــن
و ڕووبــەڕووی چەندیــن كێشــەی گــەورە بوونەتــەوە .بــە
بۆچوونــی توێــژەر (عەزیــزی بەنــی تــەرەف) ،ئەو كەســەی
ئایدیا دیپلۆماتیك

بــە دیــدی زانســتی سۆســیۆلۆژی ســەیری دۆخــی ژیانــی
خەڵكــی ئەهــواز بــكات دەتوانێــت رشیتێكــی تێكەڵــە
لــە :هــەژاری ،بێــكاری ،بەدخۆراكــی ،ئالوودەبــوون،
تاوانكاریــی بــە دی بــكات ،بــە تایبەتــی بــە ڕێــژەی
زۆرتــر لــە شــارەكانی خوڕەمشــەهر ،عەبــادان و ئەهــواز.
جگــە لــە جیاوازیــی مەزهەبــی یــان نەتەوەیییــان،
سیاســەتە فەڕمییەكانــی حكوومەتــی ئێــران ترســی لــە
كەمینــەكان هەیــە بــە هــۆی ئــەوەی كــە لــە ناوچــە
ســنورییەكان جێگیــر بــوون و درێژبوونــەوەی كۆمەاڵیەتــی
و كەلتوورییــان لەگــەڵ دەوڵەتانــی تــردا هەیــە ،بــەم
هۆیەیشــەوە تێڕوانینــی فەڕمــی ئــەم كەمینــە و پێكهاتانــە
بــە ســەرچاوەی هەڕەشــە دادەنێــت بــۆ ســەر سیســتمی
سیاســی و ئاساییشــی نەتەوەیــی ،بەڵكــوو لێیــان نیگەرانــە،
كــە گۆڕانكارییــە هەرێمــی و نێودەوڵەتییــەكان بقۆزنــەوە
بــۆ ئەنجامدانــی گۆڕانــكاری و بونیادنانــی ناســنامەی
نەتەوەیــی دژ بــە خواســتی كۆمــاری ئیســامیی ئێــران.
سەرچاوە:
پێگەی (مركز الجزیرە للدراسات)
http://studies. aljazeera. net/ar/
180930092119361/09/reports/2018

{

نادیە موراد
لە سەبیەی داعشەوە بۆ خەاڵتی
ئاشتیی نۆبڵ

لە عەرەبییەوە :دێكان خەلیل
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لە هەنگاوێكدا كە بوەتە جێی هیوای قوربانییانی توندوتیژیی ڕەگەزیی (سێكسی) لە هەموو
جیهاندا ،ئەكادیمیای نۆبڵ خەاڵتی نۆبڵی بۆ ئاشتیی بەخشییە دوو چاالكوانی دژ بە تاوانەكانی
دەستدرێژیكردن بۆ سەر شكۆی مرۆڤ ،ئەوانیش بریتین لە كچە كوردی چاالكوانی ئێزدی (نادیە
موراد باسی تەها) كچە ئێزدی دەربازبوو لە دەستی ڕێكخراوی داعش و (دێنیس مۆكویگی)ی
پزیشكی كۆنگۆی دیموكرات ،كە لە واڵتەكەی چارەسەری ئەو كچ و ژنانە دەكات ،كە ڕزگاربووی
توندوتیژی و دەستدرێژیی سێكسین .لە بەیاننامەیەكدا ،ئەو ئەكادیمیا نەرویجییە ،كە سااڵنە
خەاڵتەكانی دەبەخشێتە زانایان و داهێنەران و سیاسەتمەدران و چاالكوانانی بواری ئاشتی و
كاری مرۆڤایەتی ،ڕای گەیاند« :ئەو دوو چاالكوانە بە هۆی هەوڵ و تێكۆشانیان بۆ كۆتاییهێنان
ێ سەربازییەكاندا خەاڵتی
بە توندوتیژیی ڕەگەزیی (سێكسی) وەك چەكێك لە كاتی شەڕ و ملمالن 
نۆڵی ئاشتییان پێ بەخشرا».

نادیــە مــوراد بــە هەمــوو هێــزی خــۆی داكۆكیــی كــردوە
بــۆ ڕزگاربوونــی گەلــی ئێــزدی لــە عێــراق لــە چنگــی
چەكدارانــی ڕێكخــراوی داعــش ،كــە ســاڵی  2014لــە
تەمەنــی  19ســاڵیدا لــە گونــدی (كۆجــۆ)ی ناوچــەی
شــەنگال ڕفاندیــان و پێــش ئــەوەی دەرفەتــی هەڵهاتنــی بۆ
هەڵبكەوێــت لــە شــاری موســڵ وەك ســەبیە (كەنیــزەك)
فرۆشــتیان ،بــەاڵم دایكــی نادیــە لەگــەڵ  6بــرای لــە
الیــەن چەكدارانــی داعشــەوە لــە كاتــی هێرشــكردنە ســەر
گوندەكەیــان لــە ســاڵی  2014كــوژران ،جگــە لەمەیــش
چەندیــن تاوانكارییــان لــە بەرانبــەر گەلــی ئێــزدی ئەنجــام
دا لــە كوشــن و ئاوارەكردن و ڕفاندن و بێسەروشــوێنكردن،
كــە تــا ئێســتایش چارەنووســی زۆربەیــان دیــار نییــە.
نادیــە مــوراد ،كــە بێ ـزار و هیــاك نابێــت لــە گێڕانــەوەی
چیرۆكــی خــۆی لــەو كۆمەڵكوژییــە نامرۆڤانەیــەی،
كــە چەكدارانــی داعــش بــە ســەر كەســوكارەكەی و
گەلەكەیانــدا هێنــا و دەســتدرێژییان كــردە ســەریان،
ئەمەیــش بــەو هیوایــەی دادپــەروەری بــۆ پەناخــوازە
ئێزدییــەكان دەســتەبەر بكرێــت و یارمەتیــان بدرێــت بــۆ
ورووژاندنــی تاوانەكانــی جەنــگ لــە دژی تاوانكارانــی
ڕێكخ ـراوی داعــش .ئەمــەل كلۆنــی ،پارێــزەری مافەكانــی
ئایدیا دیپلۆماتیك

مــرۆڤ و قوربانییانــی توندوتیژییــە و هاواڵتییەكــی
بەریتانــی بــە ڕەچەڵــەك لوبنانییــە ،لــە لێدوانێكــدا گوتــی:
«بەخشــینی خەاڵتــی نۆبڵــی ئاشــتی بــە نادیــە مــوراد ئــەو
پەیامەمــان پــێ دەڵێــت ،كــە توندوتیژیــی سێكســی نابێــت
پشــتگوێ بخرێــت ،بەڵكــوو پێویســتە دەســتدرێژیكاران و
تاوانبــاران لــە پــای تاوانەكانیــان س ـزای تونــد بدرێــن .لــە
كاتێكــدا كــە هێشــتا دەنــگ و هــاواری زۆرێــك لــە ژنــان
خەفــە دەكرێــت ،بــەاڵم دەنــگ و هــاواری نادیــە لــە
هەمــوو جیهانــدا بیســرا» .نادیــە مــوراد ڕاســتەوخۆ لــە
دوای وەرگرتنــی خەاڵتــی نۆبــڵ ڕای گەیانــد« :هەســت
بــە شــانازی و خۆبەكەمزانیــن دەكــەم لــە بەرانبــەر ئــەم
ڕێزلێنانــەدا ،بۆیــە ئێزدییــەكان و عێراقییــەكان و كــوردەكان
و هەمــوو كەمینــە چەوســاوەكان و ســەرجەم قوربانییانــی
توندوتیژیــی ڕەگــەزی (سێكســی) ،كــە ژمارەیــان زۆرە لــە
هەمــوو جیهانــدا ،لــەم خەاڵتــەدا بەشــداریی پـێ دەكــەم.
ئێزدییــەكان وەك زۆرێــك لــە كەمینــەكان لــە مێــژوودا
ڕووبــەڕووی چەوســاندنەوە بوونەتــەوە ،بــە تایبەتــی
ژنانــی ئێــزدی كــە زۆر ئــازار و مەینەتییــان چەشــتوە
تــا ئێســتایش دەیچێــژن ،چونكــە بوونەتــە قوربانیــی
توندوتیژیــی ڕەگــەزی (سێكســی).
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بیۆگرافیای نادیە موراد وەرگری خەاڵتی نۆبڵ بۆ ئاشتی 2018

ناوی تەواوی
ساڵی نەدایكبىون

نادیە موراد باسی تەها
 - 1993گىوذی كۆجۆ  -قەزای ضەوگال  -عێراق

ئاییه

ئێسدی

ڕفاوذوی نەالیەن داعص

ماوگی ئابی ساڵی  2014نە گىوذی كۆجۆ

واوی هاوسەرەكەی

عابذ ضەمذیه

پهە و پۆست

بىووی بە باڵیۆزی وەتەوە یەكگرتىەكاوی بۆ ویازپاكی نە ساڵی 2016

چاالكی و ژیاوی پراكتیكی

نە دوای ڕزگاربىووی نە چىگی چەكذاراوی داعص نەسەر ئاستی وێىدەوڵەتی زیاتر واسراو بىوە
سیمبىڵی قىرباویاوی تىوذوتیژی و بەكۆیهەكردوی ڕەگەزی و كۆمەڵكىژی ئێسدییەكان نە الیەن
ڕێكخراوی تىوذڕەوی داعطەوە .ئێستا چاالكىاوی مافەكاوی مرۆڤە و نە جیهاوذا واسراوە

ئەو خەاڵتاوەی پێی
بەخطراوە

خەاڵتی ساخارۆڤ بۆ ئازادی ڕادەربڕیه  – 2015خەاڵتی وۆبڵ بۆ ئاضتی 2018

كارو چاالكییەكاوی

وەك باڵیۆزی وەتەوە یەكگرتىەكان بۆ ویازپاكی چەوذیه چاالكی و سەردان و چاوپێكەوتىی
ئەوجامذاوە ،بە تایبەتی سەرداوی بۆ میسر ،ئیسرائیم .نە ساڵی  2017داوای نە كىێستی ئیسرائیم
كردووە بە ڕەسمی دان بىێت بە كۆمەڵكىژی ئێسدی و كىردەكان

قىرباویذاوی وادیە

نە كاتی هێرضی داعص بۆ سەر ئێسدییەكان دیكی و ( )6برای كىژران .هەر نەو پەالمارەدا وادیە
دەستگیر كراو نە مىسڵ كرایە كەویسەك (سەبییە) و دەستذرێژی كرایە سەری

هەاڵتىی بۆ ئەوروپا

نە پاش هەاڵتىی نە دەست چەكذاراوی داعص ،وادیە مىراد خۆی گەیاوذە كەمپێكی ئاوارە
ئێسدییەكان نە هەرێمی كىردستان نەوێطەوە خۆی گەیاوذە ئەڵماویا و دەرفەتی بۆ هەڵكەوت تا
كۆمەڵكىژی ئێسدییەكان و چیرۆكی ئەو تاواوكاری و دەستذرێژییاوەی نە دژی و خۆی و ئێسدییەكان
كراوە بذات بە گىێی هەمىو جیهاوذا ،ئیتر نەسەر ئاستی وێىدەوڵەتی واسراو گروگی پێذرا

وەرگرتىی خەاڵتی وۆبڵ

نە  5/10/2018نە الیەن ئەكادیمیای وۆبڵ نە وەرویج خەاڵتی وۆبڵی بۆ ئاضتی پێبەخطرا

ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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لیستی براوەی خەاڵتەكانی ئەكادیمیای نۆبڵ بۆ ساڵی 8102

ز
0

جۆری خەاڵتەكان

ناوی براوەكان 8102 -

ًۆبڵی ئاشتی ًادیە هىراد
دێٌیص هۆكىیگی

بوارەكانی داهێنان و شایستەبوون

ناوی واڵت

ًادیە هىراد :كچە ئێسیدیی دەربازبىو لە دەضت
چەكداراًی داعش
هۆكىیگی :چارەضەركردًی ئەو كچ و ژًاًەی ڕووبەڕووی

عێراق ،كۆًگۆ

دەضتدرێژی بەكۆهەڵ دەبٌەوە
8

ًۆبڵی بىاری
فیسیا

دۆًا ضتریكالًد ،جیرارد
هۆورۆ ،ئارتۆر ئەشكیي

ویالیەتە یەكگرتىەكاًی
ئەهەریكا

دۆزیٌەوەی و پشكٌیٌی گەشەی ڤایرۆش و بەكتریاكاى بە
لێسەر ،دۆزیٌەوەی شێىازێكی ًىێی لێداًە بەضەرییەكاى
بە شێىەیەكی چڕو ئاضت بەرز

3

ًۆبڵی بىاری
كیویا

جۆرج ضویص ،فراًطیص
ئارًۆڵد ،گریگۆری ویٌتەر

فەڕەًطا ،كەًەدا

4

ًۆبڵی بىاري
پسیشكی

جێوص ئەلیطۆى
تاضۆكۆ هۆًیگ

ویالیەتە یەكگرتىەكاًی
ئەهەریكا

ڕەخطاًدًی هێسی گەشەكردًی ئەًسیوەكاى و تەًە
دژەكاى ،كە ڕێگەیەكە بۆ بەرهەههێٌاًی ضىتەهەًی
ژیاری و دەرهاى و چارەضەركردًی ًەخۆشییەكاى
دۆزیٌەوەی چارەضەری ًىێی شێرپەًجە

5

ًۆبڵی بىاری
ئەدەبیات

-

6

ًۆبڵی بىاری
ئابىوری

ویلیام دی ًۆردهاوش

˛-

ئەهطاڵ خەاڵتی ًۆبڵ لە بىاری ئەدەبیات بە كەش ًەدرا

-

دوای ئەوەی  81ژى( ،جاى كلۆد ئارًۆ) هاوضەری یەكێك
لە ئەًداهاًی لێژًەی ئەدەب بە دەضتدرێژیكردى و
گێچەڵپێكردًی ضێكطی تۆهەتبار كرد

پۆڵ ئێن ڕۆهەر

ویالیەتە یەكگرتىەكاًی
ئەهەریكا

دارِشتنى نةخشةى شيَوازةكانى ضارةسةركردنى كێشە ئابىوریە
گەورەكاى بە ئاراضتەی گەشەی بەردەوام و
خۆشگىزەراًی بۆ داًیشتىاًی جیهاى

سەرچاوەForbesmiddleeast - arabicpost.net - Hespress.com :

نادیــە لــە بەشــێكی تــری لێدوانەكەیــدا گوتــی« :پێویســتە
بەوپــەڕی لەخۆبوردنــەوە پێكــەوە كار بكەیــن تــا
بیســەملێنین ،كــە هەڵمەتەكانــی كۆمەڵكــوژی و جینۆســاید
نــەك هــەر شكســتیان هێنــاوە ،بەڵكــوو لێپرســینەوە
و ئەنجامــی خراپــی بــۆ ئەنجامدەرانــی دەبێــت و
دادپەروەرییــش بــۆ ڕزگاربوانــی ئــەو تاوانــە فەراهــەم
دەبێــت ،بۆیــە پێویســتە لــە ســەرمان پابەنــد بیــن بــە
ســەرلەنوێ بونیادنانــەوەی ئــەو كۆمەڵگایانــەی ،كــە
جینۆســاید و كۆمەڵكوژیــی وێرانــی كــردوە .ڕزگاربوانــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

جینۆســاید مافــی ئەوەیــان هەیــە ڕێگەیەكــی ئــارام و
متامنەپێكراویــان بــۆ دابیــن بكرێــت تــا بــە ئاســوودەیی
بگەڕێنــەوە بــۆ نیشــتامنەكەیان ،یــان بــە ئارامــی بچــن
بــۆ هــەر شــوێنێكی تــری جیهــان .پێویســتە پشــتیوانیی
ئــەو هــەوڵ و تەقەلالیانــە بكەیــن ،كــە بــۆ پاراســتنی
مرۆڤایەتــی و تێپەڕاندنــی دابەشــبوونی سیاســی و
كەلتــووری دەدرێــت ،بەڵكــوو پێویســتە هەوڵیــش بدرێــت
بــۆ دابینكردنــی ئاییندەیەكــی باشــر بــۆ ژنــان و منــدااڵن
و كەمینــە چەوســاوەكان ،بــۆ ئــەوەی ئــەم ئامانجــە بــە
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دی بهێرنێــت دەبێــت ئەولەویــەت بدەینــە پاراســتنی
مرۆڤایەتــی نــەك شــەڕ».
بــە بەخشــینی خەاڵتــی نۆبڵــی ئاشــتی ،نادیــە مــوراد بــوە
یەكــەم كــوردی عێراقــی لــە مێــژوودا ،كــە ئــەو خەاڵتــەی
پــێ دەبەخرشێــت ،جگــە لەوەیــش لــە ســاڵی 2016دا
كرایــە باڵیــۆزی یەكەمــی نەتــەوە یەكگرتــوەكان بــۆ
نیازپاكــی ،وەك دانانــی شــكۆیەك بــۆ قوربانیانــی ڕزگار
بــوو لــە بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ.
نادیــە مــوراد لــە گونــدی كۆجــۆی نزیكی قــەزای شــەنگال،
كــە دەكەوێتــە باكــووری خۆرئــاوای عێ ـراق و نزیكــە لــە
ســنورەكانی ســووریاوە ،ژیانێكــی ئارامــی بــە ســەر دەبــرد،
بــەاڵم كاتێــك تاریكــی هــات ژیانــی گــۆڕا بــۆ مەینەتــی و
دێوەزمــە لــە ســەر دەســتی چەكدارانــی داعــش ،كاتێــك
لــە مانگــی ئابــی ســاڵی 2014دا گوندەكەیــان داگیــر كــرد و
كەســوكار و خــزم و خۆدێیەكانیــان كوشــت و ڕفاندیانــن و
ڕووبــەڕووی خراپرتیــن جــۆری توندوتیژی و چەوســاندنەوە
كرانــەوە( ،نادیــە)ش یەكێــك بــوو لــەوان ،كــە ســەرجەمیان
بوونــە قوربانیــی بــە كۆیلەكردنــی سێكســی .لــە پێــش
هێرشــەكەی داعــش ژمــارەی ئێزدییــەكان  550000كــەس،
بــەاڵم تەنهــا  100000كەســیان كۆچیــان كــرد بــۆ واڵتانــی
دەرەوە و ئەوانیرتیــان ئــاوارە بــوون و ڕوویــان كــردە
هەرێمــی كوردســتان .بــە وتــەی نادیــە ،چەكدارانــی ئــەو
ڕێكخــراوە تونــدڕەوە ناچاریــان كــردوە دەســتبەرداری
ئایینــی ئێــزدی بێــت ،چونكــە بــە بێباوەڕیــان دەزانــن.
نادیــە باســی لــە هاوســەرگیریكردنی كــردوە لەگــەڵ یەكێك
لــەو چەكدارانــەی داعــش كــە ڕفاندیــان ،ئاشــكرای كــردوە
كــە ئەشــكەنجەی داوە و ناچــاری كــردوە جلوبەرگــی
ســفور لەبــەر بــكات تــا جەســتەی دەربكەوێــت ،پاشــان
نادیــە بڕیــاری داوە لــە دەســتی هەڵبێــت.
نادیــە مــوراد بــە یارمەتیــی خێزانێكــی موســوڵامنی شــاری
موســڵ ،كــە بــۆ ماوەیــەك الیــان ماوەتــەوە ،توانیــی
ناســنامەیەك بــە دەســت بهێنێــت و ڕوو بكاتــە هەرێمــی
كوردســتان .لــە دوای هەاڵتنیشــی ،نادیــە لــە نــاو كەمپــی

ئاوارەكانــدا لــە كوردســتان ژیــاوە و لــەو ێ پێوەندیــی
كــردوە بــە ڕێكخراوێكــەوە ،كــە یارمەتیــی ئێزدییــەكان
دەدات ،لــەو ڕێگەیەیشــەوە دەرفەتــی پێوەندیكردنــی بــە
خوشــكەكەی بــۆ هەڵكەوتــوە ،كــە لــە ئەڵامنیــا دەژی .لــە
دوای گەییشــتنی بــە ئەڵامنیــا ،نادیــە مــوراد بڕیــاری دا
خــۆی تەرخــان بــكات بــۆ داكۆكیكــردن لــە ئێزدییــەكان و
بــەردەوام داوای كــردوە چەوســاندنەوەی ئێزدییــەكان وەك
تاوانــی «جینۆســاید» پۆلێــن بكرێــت .نادیــە لــە بــارەگای
نەتــەوە یەكگرتــوەكان لــە نیویــۆرك و لــە دوای دانانــی
بــە باڵیــۆزی نەتــەوە یەكگرتوەكانــی بــۆ داكۆكیكــردن
لــە قوربانییانــی بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ لــە بــەردەم
كۆمســیارانی ئەورووپــا گوتــی« :تونــدڕەوەكان ویســتیان
شــەرەفامن لەكــەدار بكــەن ،بــەاڵم خۆیــان شــەرەفیان لــە
دەســت دا».
تــا ئەمــڕۆ نادیــە مــوراد لەگــەڵ لەمیــا حاجــی بەشــاری
هاوڕێــی ،كــە ئەویــش كچــە ئێزدییەكــی دەربازبوونــی
دەســتی چەكدارانــی داعشــە و لــە ســاڵی 2016دا
پێكــەوە خەاڵتــی (ســاخارۆف)یان بــۆ ئازادیــی ڕادەربڕیــن
لــە پەرلەمانــی ئەورووپــی وەرگــرت ،نەوەســتاوە.
پێداگریكــردن لــە ســەر هەبوونــی زیاتــر لــە  3000ئێزدیــی
بێسەروشــوێنكراو ،كــە پێدەچێــت هێشــتا لــە الی داعــش
دەستبەســەر بــن و بــە خراپــی مامەڵەیــان لەگەڵــدا
بكرێــت.
سەرچاوەكان:
پێگەی (الحرە) ،سایتی  ،bbcپێگەی ()vogue
https://www. alhurra. com
http://www.
bbc.
com/arabic/
middleeast-45760046
https://ar. vogue. me
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سەرەڕای درێژەكێشانی ملمالنێكان لە نێوان گەڕەكانی شەڕ و كۆنگرەكانی دانوستان و پێكهاتن،
بەاڵم تا ئێستا ئۆزوادییەكانی مالی خەون بە دامەزراندنی سیستمێكی حوكمەوە دەبینن ،كە لە
ئاست هیوا و ئامانجەكانیاندا بێت لە ناو هەرێمەكەیاندا .كێشەی هەرێمی ئۆزواد ملمالنێیەكی
سیاسیی پەیوەستە بە سەپاندنی سەروەری بە سەر هەرێمی ئۆزواد لە باكووری كۆماری مالی،
بەو هۆیەیشەوە لە سااڵنی ڕابردوودا شەڕ و پێكدادان لە نێوان حكوومەتەكانی مالی و زۆرینەی
دانیشتوانی ئەو هەرێمە ڕوویان داوە ،كە لە عەرەب و تەواریقەكان پێكهاتوون ،لە ئەنجامدا
ماڵوێرانی و مەینەتیی زۆر بە سەر كۆمەڵگە و خەڵكی ئەو هەرێمەدا هاتوە ،بەاڵم تا ئێستایش بە
ئامانجی بااڵی خۆیان نەگەییشتوون.

ڕەگوڕیشەی كێشەی ئۆزواد

لــە ڕاســتیدا ڕەگوڕیشــەی كێشــە و قەیرانــی هەرێمــی
ئــۆزواد دەگەڕێتــەوە بــۆ قۆناغــی كۆڵۆنیالیزمــی
فەڕەنســی لــە واڵتــی مالــی ،كاتێــك فەڕەنســا كاری كــرد
بــۆ پارچەپارچەكردنــی مالــی لــە ڕووی جوگرافییــەوە،
بــەو پێیەیــش گەلــی تەواریــق لــە نێــوان هــەر یەكــە
لــە مالــی ،جەزائیــر ،نەیجــەر و بۆركینــا فاســۆ دابــەش
بــوون .لێكدووركەوتنــەوەی دانیشــتوانی هەرێمەكــە لــە
تەواریقــەكان و خێڵــە عەرەبییــەكان لــە ناوەنــدە شارنشــین
و شارســتانییەكان و وابەســتەبوونیان بــە ژیــان و رسوشــتی
بیابــان وای كــرد كــە نیمچەداب ـڕاو بــن لــەو دەوڵەتانــەی،
كــە لــە بنەڕەتــدا لــە قۆناغــی كۆڵۆنیالیزمیــدا خراونەتــە
ســەریان ،جگــە لەمەیــش ناوچەكانیــان بێبــەش كــران
لــە هەمــوو پێشــكەوتن و گەشــەپێدانێكی ئابــووری و
كۆمەاڵیەتــی .واڵتــی مالــی لە ســاڵی 1962دا ســەربەخۆیی
لــە فەڕەنســا بــە دەســت هێنــا ،پاشــان شۆڕشــی (كیــدال)
ی ئــۆزوادی بــە ســەركردایەتیی شــازادەی تەواریقــی
«محەمــەد عەلــی ئەلئەنســاری» دەســتی پــێ كــرد و
زۆرینــەی ســەركردەكان و پیاوماقواڵنــی ناوچــەی ئــۆزواد
داوای جیابوونــەوەی تــەواو و دامەزراندنــی دەوڵەتــی
ســەربەخۆی ئۆزوادیــان لــە دەوڵەتــی مالــی دەكــرد ،لــە
كاتێكــدا هەرێمەكەیــان 66%ی ڕووبــەری مالــی پێكهێنــاوە

و دانیشتوانەكەیشــی ،كــە تێكەڵەیەكــن لــە تەواریــق و
عــەرەب و ســۆنگای و فــۆالن زیاتــر 10%ی دانیشــتوانی
ئــەو واڵتــە پێــك دەهێنــن.
هەڵوێســتی مۆدیبــۆ كیتــا ،یەكــەم ســەرۆكی مالی لــە دوای
ســەربەخۆیی ( )1968–1960بــە پشــتیوانیی جەزائیــر و
شانشــینی مەغریــب بەرانبــەر ئۆزوادییــەكان تونــد بوو ،كە
لــە ئەنجامــدا زۆر بــە تونــدی مامەڵــەی لەگەڵیانــدا كــرد و
دەیچەوســاندنەوە ،بۆیــە توانیــی ئــەو خەونــەی ســەركردە
ئۆزوادییــەكان لــە بــار بەرێــت .لــە دوای ســەرۆكایەتیی
كیتــا ،بــە هەمــان شــێوە شــوێنگرەوەكەی ژەنــراڵ موســا
ت ـراوری بــە درێژایــی مــاوەی ســەرۆكایەتییەكەی درێــژەی
بــەو سیاســەتە تونــدە دا ،كــە لــە ئەنجامــی كودەتایەكــی
ســەربازییەوە لــە ســاڵی 1968دا دەســەاڵتی گرتــە دەســت،
ئەویــش هــەر بــە كودەتایەكــی ســەربازی لــە 16ی
ئــاداری ســاڵی 1991دا بــە ســەركردایەتیی ژەنـراڵ ئەمــادۆ
تۆمانــی تــوری كۆتایــی بــە دەســەاڵتەكەی هێ ـرا .كاتێــك
وشكەســاڵییەكی بەهێــز ناوچــەی ســاحیلی ئەفەریقــی
گرتــەوە لــە دەیــەی حەفتاكانــدا ،دانیشــتوانی بیابانەكانــی
مالــی زۆر پەرێشــان كــرد و مێگەلەكانیــان تیاچــوو ،زۆرێــك
لــە دانیشــتوانەكەی بــەرەو جەزائیــر و لیبیــا كۆچیــان كــرد
و گەنجــە تەواریقــە ئــاوارەكان لــە لیبیــا بــە فەرمانــی
موعەمــەر قەزافــی ،ســەرۆكی پێشــووتری لیبیــا پێوەندییــان
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بیۆگرافیای كۆماری مالی

پایتەخت

باماكۆ

وسمتریه ئاضت

ڕوباری ضەویگال

ڕووبەر

كیلۆمەتر چوارگۆشە 1240192.0

زماوی فەڕمی

فەڕەوطی

ژمارەی داویشتوان

15301650

ضیطتمی دەضەاڵت

كۆماریی ضەرۆكایەتی

واوی ضەرۆك كۆمار

ئیبراهیم ئەبوبەكر كیتا

وەزیری یەكەمی مالی

عەبذوڵاڵ ئیذریص مایگا

ئەوذامێتی وێودەوڵەتی

وەتەوە یەكگرتوەكان ،یەكێتی ئەفریقیا ،ڕێكخراوی بازرگاوی وێودەوڵەتی،
ڕێكخراوی هاریكاریی ئیطالمی ،باوكی وێودەوڵەتی ،ڕێكخراوی یووطكۆ

كۆی داهاتی واوخۆ

دۆالری ئەمەریكی12037229619

داهاتی تاكە كەش

دۆالر1599

كۆی یەدەگی دارایی

860826742

هێمای گەشەی مرۆیی

0.419

ڕێژەی بێكاری

2015 - %8

دراوی ویشتماوی

فرەوكی خۆرئاوای ئەفریقی

ئاراضتەی ڕۆیشته

الی ڕاضت

كۆدی ئیىتەروێت

.ml
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گروگتریه وێستگەكاوی ملمالوێی وێوان حكومەتی مالی و هەرێمی ئۆزواد
ساڵ

گروگتریه وێستگەكاوی ملمالوێ لە مالی

واوی سەركردە

0202

بسووتٌەوەی ًیشتواًی ڕزگاریخىازی ئۆزواد ،كە لەسەر دەستی لیبراڵ و ًاسیۆًالیستە تەواریق و
عەرەبەكاًی هالی داهەزرێٌراوە خۆی وەك ًىێٌەری داًیشتىاًی هەرێوی ئۆزواد ًاساًذ ،كە
ڕەهەًذێكی ًاسیۆًالیستی – دییٌی هەیە

هحەهەد ًاجن

0200

بسووتٌەوەی (اًصار الذیي) كە ئایذۆلۆژیایەكی سەلەفی جیهادی هەیە ،هلوالًێكاًی لەگەڵ
حكىهەت دەست پێكرد چىًكە دەیەوێت كاری چەكذاراًە بگۆڕێت خەباتی ڕزگاریخىازی جیهادیی
دییٌی و پەیىەًذی بەهێسی لەگەڵ ڕێكخراوی ئەلقاعیذە هەیە

ئەیاد غالی

0200

داهەزراًذًی بسووتٌەوەی جیهادو تەوحیذ لە خۆرئاوای ئەفریقیا ،كە لە ئەلقاعیذە جیابۆتەوە و
كەتائیبی چەكذاری تایبەتی لە خێڵە عەرەبەكاًی ئۆزواد دروست كردووە هاوشێىەی سریەی
(االًصار)ی ئەلقاعیذە .ڕەوتێكی سەلەفی جیهادی تىًذڕەوە لە عەرەبەكاى و تەواریقە
سەلەفییەكاى پێكهاتىوە

سىڵتاى ولذ بای

0200

بسووتٌەوەی ًیشتواًی ڕزگاریخىازی هەرێوی ئۆزواد و بسووتٌەوەی (اًصار الذیي) لە 01ی
كاًىًی دووەهی 0200دا جىواڵًەوەیەكی هەڵگەڕاوەیاى لە دژی حكىهەتی باهاكۆ بەرپا كرد و
كاریگەری گەورەی لەسەری هەبىو

ئەبىلقەعقاع

0200

لە دوای ڕەتكردًەوەی داًىستاًی ئاشتی لە الیەى حكىهەتەوە ،بسووتٌەوەی ًیشتواًی
ڕزگاریخىازی هەرێوی ئۆزواد شەڕی لە دژی سىپای هالی دەستپێكرد و شاری ستراتیژی (هٌكا)ی
لە خۆرهەاڵتی هالی ڕزگار كرد و سىپای دەركرد

0200

لە ئاداری 0200دا بسووتٌەوەی ًیشتواًی ڕزگاریخىازی ئۆزواد دەستی بەسەر %12ی خاكی
هەرێوی ئۆزوادا گرت و داوای لە جیهاى و دەوڵەتاًی دراوسێ كرد ،كە لە داوا ڕەواكاًی گەلی
ئۆزوادی بۆ دیاریكردًی هافی چارەًىش تێبگەى

=

0200

لە 00ی ئاداری ساڵی  0200لە هەوڵێكذا بۆ وەستاًذًی شكستەكاًی سىپا لە ئۆزواد ،ئەفسەراى
و سەربازاًی سىپای هالی كىدەتایەكیاى ئەًجاهذا و دەستیاى بەسەر دەسەاڵتذا گرت بە
هەبەستی كۆتایی هێٌاى بە ڕژێوی بێذەسەاڵتی ئەهادۆ تىهاًی تۆریە

=

0200

لە ًیساًی ساڵی  0200بسووتٌەوەی ًیشتواًی ڕزگاریخىازی ئۆزواد سەربەخۆیی ئەو ًاوچاًەی
ڕاگەیاًذ ،كە لە باكىوری هالی دەستی بەسەریاًذا گرتىوە و داهەزراًذًی "كۆهاری ئۆزواد"ی
ڕاگەیاًذ و ئاهاژەی بەوە كرد كە دەیەوێت دەوڵەتێكی عەلواًی دابوەزرێٌێت ،داواشی لە
دەوڵەتاًی جیهاى كرد داى سەربەخۆیی واڵتەكەیذا بٌێي

=

0202

هاوكات لەگەڵ كشاًی ئەم دوو بسووتٌەوەیە بۆ باشىوری هالی و ًسیكبىوًەوەیاى لە باهاكۆی
پایتەخت ،فەڕەًسا بڕیاریذا دەستێىەرداًی سەربازی لە بارودۆخی هالی بكات و ئۆپەراسیۆًە
سەربازیەكەی لەژێر ًاوی (سێرڤال) واتە پشیلەی كێىی دەستپێكرد بە ڕێككەوتي لەگەڵ
سەرۆكی ئیٌتیقالی هالی "دیۆًكۆًذا تراوری"

بــە ســەربازگە و میلیشــیاكانی لیبیــاوە كــرد ،لــە واڵتانــی
وەك چــاد و لوبنــان و بیابانــی خۆرئــاوا ،بــەاڵم لــە دوای
گەڕانــەوەی ئــەو چەكدارانــە بــە شــێوەیەكی ناڕێكخــراو
بــۆ مالــی و بــە تایبەتــی بــۆ ناوچەكانــی خۆیــان ،پێگــەی
ڕژێمەكــەی قەزافــی كەمبــوەوە لــە ئەنجامــی ســەپاندنی

بیالل ئەلشەریف

ئابڵۆقــەی نێودەوڵەتــی بــە هــۆی ڕووداوی لۆكەربــی-وە،
بــەم هۆیەیشــەوە پێكــدادان لــە نێــوان ئــەو میلیشــیایانە
و ســوپای مالــی ڕووی دا ،كــە یەكێــك لــە گەورەتریــن
هۆكارەكانــی بریتــی بــوو لــە بێئومێدبوونــی دانیشــتوانی
ئــۆزواد بــە ئایینــدەی هەرێمەكەیــان لــە ئەنجامــی
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سەركردە ئۆزوادییەكانی مالی

خراپبوونــی بــاری ژیــان و بژێویــی و نەبوونــی كەناڵەكانــی
پەیوەندیكردنــی سیاســی بــۆ گەیاندنــی خواســت و
داواكارییەكانیــان بــە حكوومەتــی ناوەنــدی مالــی.
تــا دەهــات بارودۆخــی خوێنــدن و تەندروســتی و
ئابــووری و مرۆیــی و گەشــەپێدان لــە هەرێمــی ئــۆزواد
بــەرەو خراپــی دەچــوو ،بۆیــە لــە ســەرەتای نەوەدەكانــی
ڕابــردوو جوواڵنــەوەی یاخیبوونــی خوێنــاوی بــە
ســەركردایەتیی تەواریقــەكان بەرپــا بــوو ،كــە شــەڕ
و ماڵوێرانــی و تراژیدیــای مرۆیــی لــێ كەوتــەوە ،بــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

تایبەتــی بــۆ دانیشــتوانی هەرێمەكــە .كۆمســیۆنی نەتــەوە
یەكگرتــوەكان بــۆ كاروبــاری مرۆیــی لــە كانوونــی دووەمــی
ســاڵی 2013دا لە دوای  3ڕۆژ لە دەســتێوەردانی ســەربازی
فەڕەنســا لــە كاروبــاری مالــی ئاشــكرای كــرد ،كــە بــە هــۆی
شــەڕ و ملمالنێكانــەوە زیاتــر لــە  230000كــەس لــە نــاو
ئــەو واڵتــەدا ئــاوارە بــوون و نزیكــەی  150000كەســی
تریــش پەنایــان بــۆ واڵتانــی دراوســی بــردوە.

ڕێڕەوی ملمالنێكانی مالی

لــە ســاڵی  1988ئۆزوادییــەكان یەكــەم بــەرەی سیاســیی
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ســەربازییان بــە نــاوی «بزووتنــەوەی میللیــی ڕزگاریخوازی
ئــۆزواد» پێكهێنــا بــە ســەركردایەتیی ئەیــاد عالــی ،ڕابــەری
یەكێــك لــە هۆزەكانــی «ئیڤــۆگاس»ی تەواریقــی ،كــە
لــە الیــەن ڕژێمــی قەزافییــەوە بــە چــەك و دارایــی
پشــتیوانیی لــێ دەك ـرا .ئــەم بزووتنەوەیــە ســەركردایەتیی
هەڵگەڕانــەوەی ســەربازیی دوەمــی ئۆزوادییەكانــی كــرد
لــە ســاڵی  ،1990بــەاڵم هــەر زوو جیابوونــەوە تێیــدا
ســەری هەڵــدا و چەنــد گروپێكــی نوێــی ل ـێ جیابــوەوە،
وەك بــەرەی میللــی ڕزگاركردنــی ئــۆزواد و ســوپای
شۆڕشــگێڕی ڕزگاریخــوازی ئــۆزواد .ئــەم گــروپ و پێكهاتــە
ســەربازییانەی ئــۆزواد كەوتنــە شــەڕكردن و پێكدادانــی
خوێنــاوی لەگــەڵ ســوپای مالــی و توانییــان هەندێــك
ناوچــەی ئــەو واڵتــە كۆنــرۆڵ بكــەن .لــە بەرانبــەر
چاالكیــی چەكــدارە ئۆزوادییــەكان ،چەندیــن میلیشــیای
ئەفەریقــی لــە باكــووری مالــی دروســت بــوون ،كــە بــە
«گانــدا گــۆی» دەنــارسان ،كــە بــە شــێوەزاری ئیتنــی
هــۆزی ســۆنگای زنجــی مانــای «خاوەنــی زەوییــەكان»
دەبەخشــێت .ســەرەتا گانــدا گــۆی خۆیــان بــە شــێوەیەك
ناســاند ،كــە تەنهــا بەرگــری لــە خۆیــان دەكــەن ،بــەاڵم
بوونــە دوژمنــی سەرســەختی هــەر دوو ڕەگــەزی تەواریــق
و عەرەبــەكان ،كــە لــە ســاڵی 1994دا كۆمەڵکوژییــان
لــە دژیــان ئەنــدام دا ،لــە بەرانبەریشــدا چەكــدارە
ئۆزوادییــەكان ئــەم میلیشــیایانەی «گانــدا گۆی»یــان بــە
ئەنجامدانــی دەســتدرێژی ،كۆمەڵكــوژی ،ڕەگەزپەرســتی،
لێدانــی دانیشــتوانی ســڤیل و نۆكەرایەتیكردنــی ســوپای
مالــی تۆمەتبــار كــرد ،چونكــە زانیارییــان پــێ دەدان و
هاوكارییــان دەكــردن.
دوای  3ســاڵ لــە واژۆكردنــی ڕێككەوتنــی (مترناســت) لــە
نیســانی 1994دا شــەڕ و پێكدادانــەكان دەســتیان پــێ
كــردەوە و چەكــدارە ئۆزوادییــەكان ســوپای مالیــان بــە
كوشــتنی ســەدان كــە لــە دانیشــتوانی ئــۆزواد تۆمەتبــار
كــرد ،بــەاڵم لــە دوای واژۆكردنــی ڕێككەوتننامــەی
جەزائیــر ئارامیــی ڕێژەیــی گەڕایــەوە .لــە ســەردەمی

ســەرۆكایەتیی ئەلفــا عومــەر كونــاری ،كــە دوو خولــی
ســەرۆكایەتیی حوكمــی كــرد لــە نێــوان 1997- – 1992
 ،2002ڕێككەوتنــی متبكتــۆ لــە ســاڵی 1996دا واژۆ ك ـرا و
بــە پێــی ئــەو ڕێككەوتنــە هــەزاران چەكــداری ئــۆزوادی
چەكیــان دانــا و چوونــە ڕیزەكانــی ســوپای مالییــەوە ،بــەو
شــێوەیەیش ملمالنێــی چەكــداری كۆتایــی پــێ هــات و
ئۆزوادییەكانیــش بەشــدارییان لــە حوكمــی دەوڵەتــدا كــرد.
لــە ســاڵی 2000دا بــاری ئاساییشــی ناوچــەی ســاحیل
زۆر تێكچــوو ،بەڵكــوو گــۆڕا بــۆ ناوچەیەكــی كــراوە بــۆ
بازرگانیكــردن بــە مــرۆڤ بــەرەو ئەورووپــا و بازرگانیكــردن
بــە مــاددە هۆشــبەرەكان و ناوچــەی تەرەتانێنــی دەزگا
هەواڵگرییــەكان ،لــە الیەكــی تریشــەوە چەندیــن گــروپ و
تاقمــی ئیســامی تونــدڕەو دروســت بــوون ،كــە دواتــر لــە
ژێــر نــاوی «ڕێكخ ـراوی قاعیــدە لــە مەغریبــی ئیســامی»
خۆبــان ناســاند و چەندیــن گروپــی هاوشــێوەی تــری
لێــوە دروســت بــوو .لــە دوای هەرەســهێنانی ڕژێمــی
موعەمــەر قەزافــی لــە ســاڵی  ،2011هــەزاران چەكــداری
تەواریــق لــە لیبیــاوە گەڕانــەوە بــۆ مالــی ،بــە تایبەتییــش
زێــدی ڕەســەنی خۆیــان «هەرێمــی ئــۆزواد» ،ئەمەیــش
گۆڕانكاریــی نوێــی لــەو ناوچەیــەدا دروســت كــرد ،كــە
ئاماژەیــەك بــوو بــۆ ســەرهەڵدانی شــەڕ و پێكدادانــی
خوێنــاوی لــە نێــوان الیەنــە بەشــەڕ هاتوەكانــدا.

سەرچاوە:
(مركز الجزيرة للدراسات)
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/
issues
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هەر یەكە لە یونس بێك یفكۆرۆڤ ،سەرۆك كۆماری ئەنگۆشیا ،ڕەمەزان قەدیرۆڤ ،سەرۆك كۆماری
چیچان و یوری كۆكۆڤ ،سەرۆك كۆماری كباردینۆ بلكاریا 3 ،خاڵی هاوبەشیان هەیە پێكەوە كۆیان
دەكاتەوه .هەر سێكیان له ناو ڕیزەكانی سوپای ڕووسیا پلەی سەربازییان هەبوو ،ئێستایش
پێكەوە سەر بە حیزبی ڕووسیای یەكگرتوون ،ئەو حیزبەی كە سەرۆكی ڕووسیا ڤالدیمێر پۆتین
سەرۆكایەتیی دەكات ،ئەمەیش وا دەكات هەر سێكیان لە ژێر فەرمانی پۆتین دەرنەچن ،كە لە
پۆستەكانیی ئێستایاندا وەك سەرۆك كۆمار دایناون و دوو ئەركی دیاریكراویان پێ سپێرراوە:
پتەوكردنی دەسەاڵتی ڕووسیا لەو ناوچانەی كە چەكدارە یاخیبوەكانی لێیە و لە دژی دەسەاڵتی
مۆسكۆ دەجەنگن ،كاركردن بۆ لەناوبردنی هەڵكشانی ئوسوڵیەتی ئیسالمی لە ڕووی پراكتیكیەوە.

هەندێــك لــەو چەكــدارە هەڵگەڕاوانــە پێوەندییــان بــە
بــەرەی نــورسە كــردووە ،ژمارەیەكــی تریشــیان چوونەتــە
نــاو ڕیزەكانــی گروپــی (جنــد الشــام) ،جگــە لەوانــی لەنــاو
ڕێــزی ڕێكخـراوی تیرۆریســتی داعشــدان .لــە چوارڕییانــی
هــەر دوو شــەقامی ســان ئەگۆســتین و مۆنســتی ،حەمــزە
عەزیمــۆڤ-ی تەمــەن  21ســاڵ چەقۆیەكــی دەرهێنــا و
بــە گوتنــەوەی (اللــه اكــر) هــاواری كــرد و لــە یەكێــك
لــە قەرەباڵغرتیــن شــوێنەكانی پاریــس پەالمــاری  5كەســی
دا و برینــداری كــردن .الی خۆیــەوە ڕێكخــراوی داعــش
بەرپرســیارێتیی خــۆی لــە ئەنجامدانــی ئــەو هێرشــە
تیرۆریســتییە نیشــان دا ،بــۆ ئــەوەی دووپاتــی بكاتــەوە،
كــە تێكشــكانە ســەربازییەكەی لــە ســەر زەوی لــە عێـراق
لــە كۆتاییــی ســاڵی  ،2017بــە تەواوەتــی نەیتوانیــوە هێــز
و تواناكانــی لــە نــاو بەرێــت ،بــە تایبەتــی كــە ئــەو گەنجــە
چیچانییانــەی بــە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ خەڵكــی ناوچەی
قەوقــازن ،یەكێكــە لــەو كارتــە براوانــەی ،كــە بــە كاریــان
دەهێنێــت بــۆ بــەردەوام بــوون لــە ســەر ئەنجامدانــی
هێــرش و پەالماردانەكانــی لــە نــاو دڵــی ئەوروپــا.
هەندێكــی تــر لەوانــەی لــەو هێرشــانەدا بــە كاریــان
دەهێنێــت كەســانی خەڵكــی لیبیــا ،ســوریا ،مەغریــب،
ئۆزبەكــی و..هتــد ..بــەاڵم ڕۆڵــی چیچانییــەكان بــە
شــێوەیەكی گەورەتــر لەوانــی تــر بــەر چــاو دەكەوێــت،

ئەمەیــش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە كــە چیچــان وەك
ئەنگۆشــیا و داغســتان ،یەكێكــە لــە كانــە ســەرەكییەكانی
ســەرهەڵدانی جیهادییــە ئیســامییەكان .لــە ڕاســتیدا
بەشــێك لــە درێژبوونــەوەی كــردەوە و چاالكییەكانــی
ڕێكخــراوی داعــش بــە پلــەی یەكــەم دەگەڕێتــەوە بــۆ
گەشەســەندنی پێگــەی ئــەم ڕێكخــراوە لــە ناوچــەی
قەوقــاز لــە رێگەی گرتنەبــەری سیاســەتی بەســەربازكردنی
گەنجــان بــە مەبەســتی جێبەجێكردنــی پالنەكانــی
داهاتــووی ،كــە زۆر لــەو پالنانــە بااڵتــرە ،كــە ڕێكخ ـراوی
ئەلقاعیــدە لــە ژێــر ســەركردایەتیی ئوســامە بــن الدن بــۆ
لێدانــی ئامانجــە سـراتیژییەكانی دەوڵەتانــی خۆرئــاوا دای
ڕشــتبوو.
لە ئێســتادا ،زمانی ڕووســی ســێیەمین زمانە لە ڕووی زۆری
بەكارهێنانــەوە لــە ئام ـراز و كەناڵەكانــی پەیوەندیكردنــی
تایبــەت بــە ڕێكخـراوی داعــش ،بــەاڵم زمانەكانــی عەرەبــی
و ئینگلیــزی لــە پلــەی یەكــەم و دوەمــدان .بــە كرداریــی
و پاڵپشــت بــەو زانیارییــە فەڕمییانــەی ،كــە ڕووســیا
ئاشــكرای كــردوە ،نزیكــەی  23000كــەس لــە ڕەچەڵەكــی
ڕووســی و قەوقــازی چوونەتــە نــاو ڕیزەكانــی داعشــەوە.
لــە چوارچێــوەی هەوڵەكانــی بــۆ بەســەربازكردنی زۆرترین
ژمــارەی گەنجــە ئیســامییەكان ،ئــەو ڕێكخ ـراوەی ناچــار
كــرد بــە دامەزراندنــی كەناڵێكــی پڕوپاگەندەیــی بــە نــاوی
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بیۆگرافیای ڕهمهزان قهدیرۆف

واویتًواوی


دۆڤیچقًدیرۆف

زانئً 
حمً

ڕي 
مً


پۆستیئێستا

سًرۆككۆماریچیچان


مًن
تً 


ساڵ 42

شوێىیویشتًجێبون


گرۆزوی

گًزوامً
ڕي 


چیچاوی

ئاییه

ریقًتیقادری
تً 
موسوڵمان(سووىی) 

حیسبیسیاسی

ڕوسیاییًكگرتوو


واویٌاوسًر


ديویموسایفىاقذیرۆفا
مً 


واویمىذاڵًكاوی


د،زیلیمخان،ئاديم

بریكً،عاشورا،ئً 
حمً


،كاریىا،خیذی،تً

عائیشً

واویباوكی

دقًدیرۆف
حمً 
ئً 


یپێذيكات


یقسً

وزماواوً

ئً

ڕووسی،چیچاوی

یسًربازی


پلً

لیوا

(فــورات میدیــا) ،كــە بەرنامەكانــی بــە زمانــی ڕووســی
پەخــش دەكات ،لــە كاتێكــدا كــە پێگــه و فۆكســی لــە
ســەر هــەر دوو تــۆڕی (ئۆدنوكالســنیكی) و (فكۆنتاكتــی)
چــڕ كردوەتــەوە ،كــە دوو تــۆڕی كۆمەاڵیەتــی بەناوبانگــن
لــە ڕووســیا .ئــەو گەنجــە چیچانییانــەی ،كــە دەچنــەوە
ســەر میرنشــینی قەوقــاز ،یەكێكــن لــە كارتــە بـراوەكان بــە
ئایدیا دیپلۆماتیك

دەســتی داعشــەوە بــۆ ئەنجامدانــی هێــرش و پەالمــارەكان
لــە نــاو دڵــی ئەوروپــا .ڕێكخــراوی داعــش پەنــای بــو
بەكارهێنانــی تەكنیكــە تــازەكان بــردووه ،ســەرەڕای ئــەوەی
كــە بــارودۆخ لــە قەوقــاز ،بــە تایبەتییــش لــە چیچــان زۆر
یارمەتیــدەرە لــە ڕەخســاندنی زەمینەیەكــی بەپیــت و لــە
بــار بــۆ ئــەوەی ژمارەیەكــی زۆر لــە گەنجــە خوێنگەرمــان
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بیۆگرافیای یونس بێك یفكۆرۆڤ ،سهرۆكی ئهنگۆشیا

واوی تًواوی

یووس بێك یفكۆرۆڤ

پۆستی ئێستا

سێیًم سًرۆك كۆماری ئًوگۆشیا

تًمًن
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شوێىی لًدایك بوون

تارسكۆیً  -ئۆسیتیای باكوور

ڕيگًزوامً

ئًوگۆشی

ئاییه

ئیسالم

حیسبی سیاسی

ڕووسیای یًكگرتوو

واوی ٌاوسًر

حًوا یفكۆرۆڤا

ژماريی مىداڵًكاوی

مىداڵ 1

ئاستی زاوستی

ديرچووی ئًكادیمیای سًربازی لً ديستًی ئًركاوی گشتی
سوپای ڕووسیا

ئًو زماواوًی قسًی پێديكات

ڕووسی ،ئًوگۆشی

پلً و پیشً

سیاسًتمًدار ،فًرماوديی سًربازی

پلًی سًربازی

عًقید

بًشداریكردوی سًربازی

شًڕی یًكًم و دوويمی چیچان ،شًڕی كۆسۆڤۆ

خًاڵت و مێدالیا

خًاڵتی پاڵًواوی ڕووسیای فیدراڵی ويرگرتوي

بچنــە نــاو ڕیزەكانــی ئــەوەی پێــی دەگوترێــت جیهــاد،
ڕەگوڕیشــەی ئەمــەش بــە ڕێژەیەكــی زۆر دەگەڕێتــەوە
بــۆ بوونــی ئــەو بزووتنــەوە یاخیبوانــەی ،كــە هــەوڵ بــۆ
بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی دەدەن لــەو ناوچەیــەدا،
هەمیشــەیش دیــن بــۆ ئــەو مەبەســتە بــە كار دەهێنــن.
لــە ســاڵی 1991دا ،چیچــان دەرفەتــی هەڵوەشــانەوەی

یەكێتیــی ســۆڤێتی پێشــووی بــە هــەل زانــی و تاكالیەنــە
ســەربەخۆییی ڕاگەیانــد ،ڕووســیاش بــۆ چەنــد ســاڵێك
دوای ئــەو هەڵوەشــانەوە گەورەیــە الواز و پەراوێزخــراو
بــوو ،بــەاڵم ســاڵی  1994هێرشــێكی دەســت پــێ كــرد،
بــە ئامانجــی گێڕانــەوەی شــەرعیەتی دەســتووری
لــە هەرێمــی چیچانســتان ،چونكــە لــەو ســەردەمەدا
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بارودۆخــی وەك كۆمــارە سۆسیالیســتییەكانی تــر نەبــوو،
بەڵكــوو كۆمارێكــی خــاوەن مافــی ئۆتۆنۆمــی بــوو،
بــەاڵم بــە ئەندازەیەكــی سیاســیی كەمــر لــەو كۆمــار و
هەرێامنــەی تــر ،جگــە لەوەیــش توانــای ئــەوەی نەبــوو
بڕیــاری سیاســیی چارەنووسســازانە بــدات .ئــەو شــەڕەی
ڕووی دا بــۆ ڕووســیا كارەســاتبارانە بــوو ،بــەاڵم ئەمــڕۆ
بوەتــە خاڵــی دەســتپێك بــۆ ڕێكخ ـراوی داعــش ،هــەم لــە
بەرەكانــی شــەڕ ،هــەم لــە ســەر دووڕێیانــی گواســتنەوەی
كردەوەكانــی بــۆ پاریــس ،ئەمەیــش هــاوكات بــوو لەگــەڵ
خراپــی گەییشــتنی كۆمــەك و یارمەتییــە ئابوورییەكانــی
دەوڵەتانــی عەرەبــی ،كــە لــە ڕێگــەی ڕێكخــراوە
ســونییەكانەوە پێشكەشــی چیچــان دەكــرا ،لــە كاتێكــدا
كــە زۆرینــەی چیچانییــەكان ســوننی مەزهەبــن ،ئەمەیــش
هۆكارێكــە بــۆ گەشــەكردنی ئیســامی ئوســوڵی تونــدڕەو
لــەو ناوچەیــەدا ،لــە پــاڵ دروســتكردنی مزگەوتــەكان ،یــان
كردنــەوەی ســەبازگەكانی مەشــق و ڕاهێنانــی ســەربازی
بــۆ ئامادەكردنــی چەكــدارە تونــدڕەوەكان لــە ناوچــە
جیاوازەكانــی قەوقــاز و ئاســیای ناوەڕاســت و خۆرهەاڵتــی
ناوەڕاســت.
دەزگای هەواڵگریــی ڕووســیا  KGBو دەزگای هەواڵگریــی
ئەمەریــكا  CIAدڵنیــا بوونــەوە لــە هەبوونــی پێوەندیــی
توندوتــۆڵ لــە نێــوان هەڵگــەڕاوە چیچانییــەكان و
ئەلقاعیــدە و هــەر لــە ســاڵی 2007ـــەوە ئاشــكرا بــوو ،كــە
ڕاگەیاندنــی میرنشــینی قەوقــاز ڕووداوێكــی تــەواو جیــاواز
بــوو لــە میرنشــینی باكــووری قەوقــاز ،كــە لــە مــاوەی
شــەڕی ناوخــۆی ڕووســیا لــە ســاڵی 1919دا ســەری هەڵــدا.
كۆمەڵێــك جیابوونــەوە و دابـڕان لــە نێــوان چیچانییەكانــدا
ڕووی دا ،بــەو هۆیــەوە هەندێكیــان چوونــە نــاو بــەرەی
نــورسە و هەندێكــی تریــان پاڵــی دایــە ڕێكخــراوی
(جنــد الشــام) ،جگــە لــەو ژمــارە زۆرەی كــە چوونــە پــاڵ
ڕێكخــراوی داعــش ،ئەمەیــش بــووە هــۆی گەڕانــەوەی
جۆرێــك لــە ئارامــی و ســەقامگیری بــۆ چیچــان ،جگــە
لــە هەوڵەكانــی حكوومەتــی ڕەمــەزان قەدیــرۆف،

ئایدیا دیپلۆماتیك

كــە ڤالدیمێــر پۆتیــن ســەرۆكی ڕووســیا دەیجوڵێنێــت
و ڕایســپاردوە بــۆ ســەرۆكایەتیكردنی هەرێمەكــە و
قەاڵچۆكردنــی تیــرۆر ،ئەمــە تــا ئەندازەیەكــی زۆر لــە
هەوڵــە جودایخوازییەكانــی كــەم كــردەوه ،بــەاڵم چیچــان
لــە ئێســتادا ڕووبــەڕووی مەترســییەك بوەتــەوە ،كــە لــە
گەڕانــەوەی ئــەو چەكدارانــەدا خــۆی دەبینێتــەوە ،كــە
پێشــر لــە نــاو ڕیزەكانــی داعــش شــەڕیان كــردوە ،بــە
تایبەتیرتیــش یەكێــك لــە مەترســییە هــەرە گــەورەكان
بریتییــە لــە هەبوونــی هــەزاران چیچانــی لــە واڵتانــی
جیهــان ،كــە هەڵگــری هەمــان كێشــە و شــێوازی
بیركردنــەوەی توندڕەوانــەن.
لــە ئێســتادا تەنهــا لــە ئەڵامنیــا النــی كــەم 60000
چیچانــی هــەن ،كــە بــە شــێوەیەكی نایاســایی دەیــن،
هەروەهــا ژمارەیەكــی نزیــك لــەوەی ئەڵامنیــا لــە فەڕەنســا
دەژیــن ،ئەوەیــش لــە ئەنجامــی ئاوارەبوونیــان بــە هــۆی
هەڵگیرســانی دوو شــەڕی خوێنــاوی لەگــەڵ ڕووســیا ،ئەمە
جگە لە مەترســیی بەردەوامی ئوســوڵیەتی ئیســامی .ئەمە
شــێوازێكی نوێیــە بــۆ كەمەندكێشــكردنی تونــدڕەوەكان
لــە ســەر خاكــی دەوڵەتانــی ئەورووپــا ،كــە بــە (تــاك
گورگــەكان) نــارساون ،ئــەو پەالمــارە تیرۆریســتییەش كــە
حەمــزە عەزیمــۆڤ لــە پاریــس ئەنجامیــدا منوونەیەكــی
زینــدووی هەبوونــی فیكــری ئوســوڵیی تونــدڕەوە لــە نــاو
دڵــی ئەورووپــا.

سەرچاوە:
ماڵپەڕی (حفریات)
https://www.hafryat.com/ar/blog

هەژموونى حیزبوڵاڵ بە سەر دەوڵەتى لوبنان-دا

{

ئاراستەكردن و سیاسەتكردن بە
نەخشەی ئەجێندای ئێران

موهەنەد حاج عەلى
لە عەرەبییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیك

{
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پێش چەند مانگێک لە هەڵبژاردنەکانى لوبنان لە ئایارى ساڵى 2018دا ،حیزبولاڵ نیازى خۆى
ئاشکرا کرد لە سەر تێکەواڵبوونى بە کارى حكوومەتی بە ڕادەیەکى زیاتر ،بە دیاریکراویش نیەتى
بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى و بەهەدەردانى سامانى واڵت ،ئەمە لە کاتێکدا ڕادەى بەشداريکردنى
لە جەنگى سووریا کەمتر و ئاستى باشترکردنى واقیعى گوزەرانیش لە ناوخۆدا بەرزتر دەبێتەوە.
ڕاگەیاندنى تێکەاڵوبوونى لە حکوومەتى لوبنان و بەرەنگاربوونەوەى گەندەڵى بە شێوەیەکى
فراوانتر لە سەر زارى سکرتێرى گشتیى حیزبولاڵ (حەسەن نەسروڵاڵ)وە بوو لە گوتارە یەک لە دواى
یەکەکانى ،کە زۆربەیان لە هەڵبژاردنەکانى بازنەى بەعلبەک و هرمل تیشکى خرابوە سەر .هەر
چەند ئەو ناوچەیە ناوجەرگەى حيزب و گەنجینەى شەڕکەرەکانیەتى هەر لە هەشتاکانەوە تا ئيستا،
کەچى گۆڕانکارییەکى بەرچاو و ڕیشەیى لە ژێرخان و واقیعە کۆمەاڵیەتییەکەى ڕووی نەداوە.

بۆیــە حیزبولــا بــە پێویســتى زاىن بخزێتــە نــاو دۆســیە
ناوخۆیییــەکان و نەخشــەکردىن هێڵێکــى جیاکــەرەوە لــە
نێــوان هــەر دوو قۆناغــەکاىن پێشــووتر و ئێســتاى بــە
ڕێگــەى جەخــت کردنــەوە لــە گێـڕاىن ڕۆڵێکــى جیــاواز لــە
نــاو حکوومــەت و دامــەزراوەکاىن دەوڵــەت لــە قۆناغــى
داهاتــوودا .لــە ڕاســتیدا حیزبولــا ئەمــڕۆ و پــاش چەنــد
مانگێــک بــە ســەر تێپەڕبــووىن هەڵبــژاردىن ئایــارى
2018دا ،خــۆى ئامــادە دەکات بــۆ جەنگێکــى حکومــى
لــە دەرگا پانوبەرینەوەکەیــەوە .ئەویــش بــە ڕێگــەى
جانتــاى حکومــى ســەرەکى و دامەزرانــدن لــە ناوەنــدە
گرینگەکانــدا .پــاش ئــەوەى هــەر لــە دامەزراندینــەوە لــە
لوبنــان و پاشــا لــە ســووریا لــە 2012ەوە ،کارى چەکــدارى
ڕووبەرێکــى تــەواوى لــە چاالکــى و ســەرقاڵیيەکاىن گرتــوە.
هــەر چەنــد حیزبولــا چوەتــە نــاو ئــەو مەیدانــەوە پــاش
تیرۆرکــردىن ڕەفیــق حەریــرى لــە ســاڵى  ،2005بــەاڵم
بەشــداریکردىن زۆر بچــوک و تەنیــا لــە بــوارى ناگرینگــدا
کــورت دەبــوەوە ،یــان بــوارى خزمەتگوزاریيــەکاىن وەک
کشــتوکاڵ و پیشەســازى.
گرینگیــداىن حیزبولــا بــە پێوەندیيــەکاىن حکوومــەت لــە
ڕووى ئەمنییــەوە ،چونکــە دەزگاى ڕێکخســن هەیکەلێکــى
ئایدیا دیپلۆماتیك

تایبــەىت گرتــەوە بــە هەماهەنگیکــردىن ئەمنــى و ســەربازى
لەگــەڵ کەرتــە گرینگــەکان لــە نــاو دەوڵــەىت لوبنانیــدا.
کــە نــاوى (لیژنــەى هەماهەنگــى و پەیوەســتى ناوەنــدى)
کــە لــە الى جەمــاوەر بــە (لیژنــەى ئەمنــى) نــارساوە .ئــەو
دەزگایــە هــەر لــە نەوەدەکانــەوە دەســەاڵتێکى بەرفـراواىن
دروســت کــردوە و نــاوى بەرپرســەکانیىش زۆر بەهێزانــە
لــە ڕاگەیانــدن و چاوپێکەوتنــى سیاســییەکان دەهــات.
جگــە لــەو لیژنەیــە ،پۆســتە ئەمنییــە هەســتیارەکاىن تایبەت
بــە تائیفــەى شــیعى لــە دەوڵــەىت لوبنــان وەک بەڕێوەبەرى
دەزگاى (ئاســاییىش فڕۆکەخانــە) یــان بەڕێوەبەرى گشــتیى
دەزگاى ئاســاییىش گشــتیی گرینگییەکــى زۆرى هەبــوە الى
حيــزب.

پشکى شیعەکان

بــە پێــى ڕێکكەوتنــى تائیــف ،یەکســانییەک هەیــە
لــە کورســیيەکاىن حکوومــەت و نوێنــەران لــە نێــوان
موســوڵامن و مەســیحیيەکان ،پاشــان لــە نێــوان ســوننە
و شــیعەکانیش .پشــکى شــیعەکان لــە نــاو حکوومــەت
بریتییــە لــە  6وەزیــر ،هــەر بــە پێــى ئــەو پشــکە شــیعەکان
وەزارەىت ســەرەکییان لــە نــاو حکوومــەىت پێشــووتردا
هەبــوە ،وەک وەزارەتــەکاىن دەرەوە ،تەندروســتى ،بەرگرى،
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بیۆگرافیای حیزبوڵاڵی لوبنانی

1

حیستىڵاڵي لىتىاوً لە ساڵً  1982دامەزراوە

2

دەستەي دامەزرێىەران :محەمەد حسیه فەزلەڵاڵ ،راغة حرب ،عثاش مىسەوي ،سىتحً

3

سکرتێري گشتیان :حەسەن وەسروڵال

4

تارەگاي سەرەکیان لە تاشىوري لىتىاوە

5

ئایدیۆلۆژیاي حیستىڵاڵ :یەکثىووً ئیسالمً ،دوژمىایەتی کردوً ئیسرائیل ،تەهێسكردوی جیهادي
شیعەکان ،دوژمىایەتی کردوً خۆرئاوا

6

حیستىڵاڵ رۆژوامەیەک دەردەکات تە واوي (العهد)

7

تەشدار تىوە لە جەوگً واوخۆیً لىتىان و ملمالويً وێىان ئیسرائیل و لىتىان و جەوگً لىتىان لە ساڵً
 .2006لەگەڵ ڕووداوەکاوً  7ئایار و جەوگً واوخۆیً سىریا و عیراق

8

هاوپەیماوەکاوً تریتیه لە :تسووتىەوەي (امل)ي شيعً ،حىسیيەکان ،تسووتىەوەي حەماش ،حەشدي
شەعثً ،تەرەي تۆلیساریۆ

9

خاوەوً  20.000سەرتازە کە سىپای پاسداراوً شۆڕشً ئیسالمً ئێران مەشقیان پێدەکات ،تىدجەي
سەرتازي سااڵوەي حیستىڵاڵ دەگاتە یەک ملیار دۆالر

10

خاوەوً چەودیه مىوشەک و دژە مىوشەکً فڕۆکە و کەشتیە ،جگە لە هەزاران هاوەن و زرێپۆشً جەوگ

دارایــى ،بــەاڵم حيزبولــا ئــەو پشــکەى بــۆى دانرابــوو
بــەرى نەکــەوت ،بەڵکــوو وەزارەتــەکاىن کــەم بایەخــرى
هەڵبــژارد ،وەک کشــتوکاڵ و پیشەســازى و پشــکى شــێرى
بــۆ هاوپەیامنەکــەى (بزووتنــەوەى هیــوا ــــ امــل) جــێ
هێشــت .بزووتنــەوەى هیــوا تــا بــەم نزیکانەیــش پێگــەى
ســەرەکى و تایبەتکـراو بۆ تائیفەى شــیعى لــە وەزیفەکاندا
دەوڵەتــدا قــۆرخ کردبــوو .هــەر لــە (بەڕێوەبــەرى گشــتى،

باڵیــۆز) تــا دادەبەزێــت بــۆ وەزیفــەکاىن خوارووتــر،
تەنانــەت خولــەکاىن بــە ســەربازکردىن ڕەگــەزە ئەمنــى و
ســەربازییەکانیىش گرتــەوە .ســەبارەت بــە حزبییــش ،ئــەو
دەســتهەڵگرتنە لــە دەســتتێوەرداىن دامەزراندنــەکان ،باجى
یەکبــووىن ڕیــزى شــیعەکان بــوە لــە گۆڕەپــاىن سیاســیدا،
ســەربارى ڕووداىن ئــەو هەمــوو گۆڕانــکارى و جەنــگ
و گوشــارە ناوخــۆی و نێودەوڵەتییەکانیــش .هەروەهــا
ژمارە ( )38-39کانونی یەکەم 2018
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بەردەوامیــى سیاســەىت کــۆن بــە وردبوونــەوە لــە ســەر
(ڕووبەڕووبوونــەوەى ئیرسائیــل) و پاراســتنى چەکەکــەى
خــۆى لــە هــەر مەترســییەک.
هــەر چەنــد بەشــداریى یەکەمــى حيزبوڵــا لــە نــاو
حکوومەتــدا بــە پاســاوێک هێنایــەوە ،ئەویــش بــە

ئایدیا دیپلۆماتیك

پاشەکشــەکردىن ســووریا لــە لوبنــان لــە ســاڵى 2005
و دەرهاویشــتە سیاســیيەکاىن تــر ،لــە ســەرووى
هەموویشــیانەوە دەســتتێوەردانەكاىن ئەمەریــکا بــۆ
ناوخــۆى حيــزب ،بــەاڵم حیزبولــا لــە کاىت ئێســتادا
گوتارێکــى سیاســیى چاکســازیيانەى هەیــە ،یەکێکیــش لــە

413

بنەمــاکاىن ئــەو گوتــارە ،داواى چاکســازى لــە حکوومــەىت
لوبنــاىن دەکات بــە ڕێگــەى هەموارکردنــەوەى یاســاى
هەڵبژاردنــەکان بــۆ ئــەوەى ببێتــە ڕێژەیــى ،هەروەهــا
دابەزانــدىن تەمــەىن دەنگــدان لــە  21ســاڵییەوە بــۆ 18
ســاڵى .لــە الیەکــى تریشــەوە حيزبولــا داواى سیاســەىت
گەشــەکردىن هاوســەنگانە دەکات بــۆ ئــەوەى ناوچــەکاىن
تــرى وەک بەعلەبــەک و هرملیــش بگرێتــەوە ،کــە بــێ
بەشــن لــە هەمــوو مافــەکان و پەراوێــز خــراون.
بــە گوێــرەى وتــەکاىن نەرسولــا ،پێویســتە ئــەو مافــە
بدرێــت بــە گەنجــان ،چونکــە هیــچ چاکســازى و گۆڕانێکى
ڕاســتەقینە بــە دى نایــەن ئەگــەر هــات و گەنجــان دوور
بخرێنــەوە لــەو هاوکێشــە سیاســییانە .هــەر لــە هەمــان
گوتــاردا ســکرتێرى گشــتیى حــزب ،تیشــکى خســتە ســەر
پــرىس چاکســازیى یاســاى هەڵبژاردنــەکان ،بــەو ســیفەتەى
کــە دوەم پــاژە بۆ ڕاســتکردنەوەى ڕێــژەى نوێنەرایەتیکردىن
خەڵــک پــاش دابەزانــدىن تەمــەىن دەنگــدان.

یەکڕیــزى بــۆ بەرنگاربوونــەوەى گەندەڵــى و
بەهێزکردنــى ڕۆڵــى دەزگا چاودێرییــەکان

حیزبولــا ئاگاداریــى مەترســیيەکاىن ئێســتایە و تــرىس لــە
گــۆڕاىن ڕاى گشــتى و شــەقامى شــیعى هەیــە ،بــە گوێــرەى
وتــەى کەســایەتییە سیاســییە نزیــک و هاوپەیامنەكانــی
حیزبولــا ،کۆبوونــەوەکاىن نێــوان ســەرکردەکاىن
حیزبولــا و بزووتنــەوەى هیــوا ئەنجــام دراون لــە پێنــاو
هەماهەنگیکــردن لــە قۆناغــى داهاتــوودا ،لــە ژێــر ســایەى
ئــەو گۆڕانکاریيانــەى لــە س ـراتیژیەىت حيزبەکــەدا ک ـراون،
دەكرێــت ببێتــە بنەمایــەک بــۆ بڕیــارەکان ،بــەاڵم لــە
ئێســتادا حيزبولــا تــرىس هەیــە لــە فراوانبــووىن قەبــارەی
ناڕازەیيــەکان لــە ئــەداى دوانەیــى شــیعى لــە پێگــە
گشــتیيەکان لــە نێــو ڕیــزى تائیفــەى شــیعیدا ،بۆیــە
هەماهەنگیکــردن لەگــەڵ بزووتنــەوەى (هیــوا) لــە ســەر
دوو ئاســت دەبێــت:
یەکــەم :نەهێشــتنى گەندەڵــى :نەرسوڵــا ئامــاژەى بــەوەدا
کــە حيــزب لەمە بــەدواوە بەرەنــگارى گەندەڵــى دەبێتەوە،

بــۆ ئــەو مەبەســتەش دوو یەکــەى بەرنگاربونــەوەى
گەندەڵــى بــە سەرپەرشــتى حەســەن فەزلەڵــا دامــەزراون
بــۆ بەدواداچــوون بــۆ پرســە گرینگــەکان.
دوەم :کاراکردنــەوەى دەســتەکاىن چاودێریکــردن ،ئــەو
سیاســەتەیش دابــەش دەبێــت بــە ســەر دوو لقــدا:
یەکــەم :حيــزب دەیەوێــت ڕۆڵــى دەســتەکان بــە
شــێوەیەکى گشــتى کارا بکاتــەوە .بــە تایبــەىت ئەوانــەى
پێوەندایــدرن بــە کارپێکــردىن کــەرىت گشــتى.
دوەم :کاراکــردىن دەســتەکاىن چاودێریکــردن ،ئەوانــەى
پێوەندییــان بــە پێگــە ،یــان پشــکى شــیعەکانەوە هەیــە.
لــە بەرانبــەر بەديهێنــاىن ئــەو بەرنامانــەدا ،کۆمەڵێــک
ئالنــگارى ناوخۆیــى و دەرەکــى هــەن لــە بــەردەم
حیزبولــا .لــە ســەر ئاســتى نێودەوڵەتییــش ،ئەمەریــکا
و یەکێتیــى ئەوروپــا ،دامەزرانــدىن ئەندامێکــى ســەر بــە
حیزبولــا لــە ســەرووى وەزارەتــە خزمەتگوازریيــەکان بــە
هەمــوو شــێوەیەک ڕەت دەکەنــەوە.
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