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دڕدۆنگی نێوان ئه مه ریكا - كۆریای باكور

ڕێڕه وه كانی قه یران و ده رهاویشته  
هه رێمی و نێوده وڵه تییه كانی

عه لی ئه لعه بدوڵاڵ *

له  عه ره بییه وه : میر كه ریم
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ئاراس���ته ی ملمالنێی نێوان ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكاو كۆریای باكور ئـ
وه رچه رخان و هه ڵكش���ان و داكشانی به خۆوه  بینیوه ، هه رچه نده  بۆ ماوه یه كی 
دیاریكراو هێوربۆوه  تاكو سه رله نوێ سه ریهه ڵدایه وه . به اڵم با بزانین هۆكاره  
ڕاسته قینه كانی پشت س���ه رهه ڵدانه وه ی ئه م قه یرانه  چییه . بۆچی تاكو ئێستا 
چاره س���ه رێكی ب���ۆ نه دۆزراوه ته وه ؟ ئایا هه ڵوێس���تی ده وڵه تان���ی هه رێمی و 
هێزه  نێوده وڵه تییه كان له  ئاس���ت ئه و قه یرانه  چییه ؟ ئایا هیچ ئاس���ۆیه ك بۆ 

چاره سه ركردن و نه ته قینه وه ی هه یه ؟

پێشه كی 
ئه نجامدانی  ب��ه   ده س��ت��ی  یانگ  پیۆنگ  حكومه تی  كاتێك 

پالیستییه   مووشه كه   ك��ردو  ن��وێ  ئه تۆمی  تاقیكردنه وه یه كی 

سیاسی  ساتێكی  و  ئان  له   سه رله نوێ  هه ڵدا،  دوورهاوێژه كانی 

هه ستیاردا دۆسییه ی كۆریای باكور سه ریهه ڵدایه وه . ئیداره ی نوێی 

ئه مه ریكا یه كسه ر له  قۆناغی یه كه می ده ستبه كاربوونیدا پێشبینی 

و  ناوخۆیی  دۆسییه   كۆی  به   سه باره ت  خۆی  هه ڵوێسته كانی  و 

بۆچوون  هه روه ها  كرد،  ئاشكرا  نێوده وڵه تییه كان  و  هه رێمی 

ده وڵه ته   دیاریكراوی  ڕۆڵی  دیاریكردنی  بۆ  پێشبینییه كانی  و 

هاوپه یمانه كانی له  خۆرئاواو جیهان، ئه مه ش ڕاگه یاندنێك بوو كه  

ترس و نیگه رانی ده وڵه ته  هاوپه یمانه كانی ئه مه ریكای لێكه وته وه ، 

ئه مه ریكای  سه ربازی  و  سیاسی  جموجووڵی  به رامبه ردا  له   كه  

لێكه وته وه  له  ناوچه یه كدا كه  ده وڵه ته  نه یارو دۆسته كانی پێكه وه  

به كارهێنانی هێز بۆ چاره سه ركردنی دۆسییه ی كۆریای باكور ڕه ت 

پشت  ڕاسته قینه كانی  هۆكاره   ئایا  ده پرسین  به اڵم  ده كه نه وه . 

به دی  چاره سه ركردنی  بۆ  هیوایه ك  هیچ  چیین؟،  قه یرانه   ئه م 

ده كرێت؟، بۆچی تا ئێستا چاره سه ر نه كراوه ؟       

پێشینه یه كی مێژوویی 
ئامێزی  هه ڕه شه   تاكتیكێكی  1985وه   ساڵی  له   باكور  كۆریای 

نێوده وڵه تی  ڕێككه وتننامه ی  له   پاشه كشه كردنی  به   به كارهێنا 

سنورداركردنی باڵوبوونه وه ی چه كی ئه تۆم، ئه وه ش به  مه به ستی 

ئه مه ریكا،  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   فشاره كانی  ڕوبه ڕوبوونه وه ی 

ژاپۆن و كۆریای باشور. ساڵی 1993 جێبه جێ كردنی هه ڕه شه ی 

په ره پێدانی  له سه ر  كاركردنی  كاتێك  به خۆوه ،  باكوری  كۆریای 

پرۆگرامه  ئه تۆمیه كه ی و كشانه وه ی له  ڕێككه وتناامه ی باڵوبوونه وه ی 

چه كی ئه تۆم ڕاگه یاند. جیمی كارته ر، سه رۆكی پێشووی ئه مه ریكا 

سه ركه وتوو  كلینتۆن  بیل  سه رۆكایه تی  یه كه می  خولی  كاتی  له  

بوو له  گه یشتن به  ڕێگه چاره ی ئاشتیانه  له  قه یرانی كۆریای باكور 

له  21ی تسرینی یه كه می ساڵی 1994 له  ژنێڤ، له  ڕێگه ی ئه و 

پێكهاتنه ی به  "ڕێككه وتنی چوارچێوه " ناسراوه . 

به   نیشاندا  ڕه زامه ندی  باكور  كۆریای  ڕێككه وتنه ،  ئه و  به پێی 

پابه ندبوونی به  ڕێككه وتنی سنورداركردنی باڵوبوونه وه ی چه كی 

ئه تۆمی و سڕكردنی پرۆگرامه  ئه تۆمییه كه ی. له  به رامبه ریشدا، به  

هاوكاری له گه ڵ ژاپۆن و كۆریای باشور، ویالیه ته  یه كگرتوه كانی 

ئه مه ریكا په یمانێكی دارایی نێوده وڵه تی له  نیوه  دورگه ی كۆریا به  

ناوی "ڕێكخراوی گه شه پێدانی وزه "، كه  ئه ركی ده سته به ركردنی 

له   باكور  كۆریای  پێویستییه كانی  داپۆشینی  بۆ  داراییه   و  سامان 

وزه ، كه  سااڵنه  ده گه یشته  500.000 تۆن زه یتی سوته مه نی، بۆ 

گه رمكردنه وه و به رهه مهێنانی كاره با، تا ئه و كاته ی هه ردوو كوره  

به اڵم  كارده كه ن.  سووك  ئاوی  به   كه   ده خرێن،  به گه ڕ  تازه كه  

كشانه وه ی   2003 دووه می  كانوونی  له   دووباره   باكور  كۆریای 

ئه تۆم  چه كی  باڵوبوونه وه ی  سنورداركردنی  ڕێككه وتننامه ی  له  

ڕایگه یاندو ده ستی به  پرۆگرامی ئه تۆمیه  سه ربازییه كه ی كرده وه . 

له   بوون،  به رده وام  قه یرانه كه   كردنه وه ی  یه كالیی  هه وڵه كانی 

دوای ناردنی نێرده ی تایبه تی واشنتۆن بۆ په كین )جێمس كیلی( 

بۆ وتووێژكردن له سه ر چاره سه كردنی ئه و قه یرانه  له  27ی ئابی 

نێوان  له   شه شقۆڵی  دانوستانی  خولی  سێ  ڕێگه ی  له   2003دا 

)ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا، كۆریای باكور، ژاپۆن، چین، 

چاره سه رێك،  به   گه یشتن  بۆ  باشور(  كۆریای  فیدرالی،  ڕوسیای 

كاتێك كۆریای باكور داوایكرد واشنتۆن دان به  سه روه ی واڵته كه دا 

بنێت و ڕێككه وتننامه ی ده ستدرێژی نه كردنه  سه ر یه كتری له گه ڵدا 
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واژۆ بكات، كه  تیایدا به ڵێن بدات هێرش ناكاته  سه ری و هه ڕه شه  

له  به رنامه ی ئابوری و گه شه سه ندنی ناكات، ئه مه ش له  به رامبه ر 

ده ستبه رداربوونی پیۆنگ یانگ له  پرۆگرامه  ئه تۆمیه كه ی. 

ده ستبه ردار  به هۆی  نه بوو  سه ركه وتوو  نێوانیان  دانوستانه كانی 

نه بوونی هه ردووال )ئه مه ریكا و كۆریای باكور( له  دیدو بۆچوون و 

ئه وله ییاته كانیان، بۆیه  ویالیه ته  یه كگرتوه كان پێداگری كرد له سه ر 

ئه مه ش  باكور،  كۆریای  ئه تۆمییه كانی  چاالكییه   هه موو  ڕاگرتنی 

دانوستانی  ده ستپێكردنی  بۆ  بوو  ئه مه ریكا  مه رجێكی  پێشینه  

بۆ  نێوده وڵه تی  سه رپه رشتیه كی  به   كرا  پاڵپشتی  پاشان  جددی، 

هه ڵوه شانه وه ی پرۆگرامی ئه تۆمی كۆریا، به  تایبه تی دامه زراوه ی 

هه ڵپه ستاردنی  بۆ  هه ڵنا  كۆریایان  ناكۆكییانه   ئه م  )یۆنگبیۆن(. 

به شداریكردنی كۆریای باكور له  دانوستانه كاندا تا كاتێكی نادیارو 

بدات  ئه نجام  ئه مه ریكا  له گه ڵ  ڕاسته وخۆ  وتووێژی  كرد  داوای 

له سه ر  ڕازیبوونی  دوای  له   بێنێت  به ده ست  ئابوری  یارمه تی  و 

كرداریی  شێوه یه كی  به   دانوستان.  نوێی  گه ڕێكی  ئه نجامدانی 

كه   بكرێت،  شه شقۆڵی  وتووێژی  له   چ��واره م  گه ڕی  بڕیاردرا 

تیایدا ویالیه ته  یه كگرتوه كانی نه رمی دیپلۆماسی زیاتری نیشاندا 

ڕووی  له   باكور،  كۆریای  داه اكارییه كانی  و  له  هه مبه ر خواست 

بۆ  خواسته كانی  پ��ه راوێ��زی  له   پێشنیاره كانی  وه اڵم��دان��ه وه ی 

ڕه واندنه وه ی مه ترسییه كانی هه ندێك له  هاوپه یمانه  هه رێمییه كانی. 

گه ڕی چواره می دانوستانه كان "ڕاگه یاندنی په كین"ی لێكه وه ته وه  

بۆ  ده گرته خۆ  بنه مای  كۆمه ڵێك  كه   2005دا،  ئه یلولی  19ی  له  

له سه ر  باكور  ڕازیبوونی كۆریای  واته   به  قه یرانه كه ،  كۆتاییهێنان 

و  ئه تۆمییه كه ی  پرۆگرامه   توانای  له ناوبردنی  و  سڕكردنی 

گه ڕانه وه  بۆ ڕێككه وتننامه ی سنوردانان بۆ باڵوبوونه وه ی چه كی 

خاوه ندارێتی  مافی  به   دانپێدانان  به رامبه ر  له   ئه وه ش  ئه تۆم، 

كردنی پرۆگرامی ئه تۆمی بۆ به كارهێنانی ئاشتیانه و پابه ندبوونی 

ده وڵه ته  به شداره كان له  وتووێژه  شه شقۆڵییه كان به  پێشكه شكردنی 

له   یارمه تیدانی  و  هاوكاریكردن  بۆ  ئابوری  و  ئه منی  زه مانه تی 

سه رجه م بواره كاندا، به  تایبه تی بواری وزه و نه وت و به ڵێندان 

له سه ر ئاساییكردنه وه ی له سه رخۆی په یوه ندییه كان له گه ڵ كۆریاو 

پێكه وه ژیانی ئاشتیانه ، به اڵم به بێ بوونی خشته یه كی زه مه نی بۆ 

جێبه جێ كردنی ئه و ڕێكارانه .  

به اڵم كۆریای باكور له  دوای دوو ڕۆژ له  ده رچوونی "ڕاگه یاندنی 

یه كگرتوه كان  "ویالیه ته   ڕایگه یاند:  ك��رده وه و  ڕه ت��ی  په كین" 

چه تری  له ژێر  كۆریا  له   ئه تۆم  چه كی  داماڵینی  بۆ  هه وڵده دات 

چه كی  به   خۆی  دواییدا  له   ئه وه ی  بۆ  شه شقۆڵییه كاندا  وتووێژ 

دانوستان  ته قه لالكانی  و  هه وڵ  سه ری".  بكاته   هێرش  ئه تۆمی 

جارێكی تر سه ریهه ڵدایه وه و گه ڕی پێنجه م له  تشرینی دووه می 

به   گه یشتن  له   هێنا  شكستی  ب��ه اڵم  پێكرد،  ده ستی   2005

"ڕاگه یاندنی  كردنی  جێبه جێ  بۆ  دیاریكراو  زه مه نی  خشته یه كی 

په كین"، پاشان كۆریای باكور له  ئاداری ساڵی 2006دا به  كردار 

ئاسایشی  ئه نجومه نی  ڕاگه یاند.  ئه تۆمی  چه كی  خاوه ندارێتی 

نێوده وڵه تی به پێی بڕیاری )1718( كه  له  14ی تشرینی دووه می 

ساڵی 2006 ده رچووه  سزای به سه ر كۆریای باكوردا سه پاند، دوای 

ئه وه ی تاقیكردنه وه یه كی ئه تۆمی له  9ی هه مان مانگدا ئه نجامدا. 

ئه و سزایانه  بواری ئابوری و بازرگانی گرته وه  په یوه ست بوو به  

به   تایبه ت  ئامێرو كه لوپه لی  یان وه رگرتنی  له  فرۆشتن  ڕێگرتن 

باكوره وه ،  كۆریای  له الیه ن  مووشه كه كان  و  ئه تۆمی  پیشه سازی 

ئابورییه كانی  سه رچاوه   و  داراییه كان  پشكه   سڕكردنی  هه روه ها 

په یوه ست به  پرۆگرامه كانی چه كی ئه تۆمی گشتگیری كۆریا، ئه مه  

جگه  له  ڕێگرتن له  ڕاده ستكردن یان فرۆشتنی چه كی قورس به  

واشنتۆنی هاندا  باكور  كۆریای  ئه تۆمیی  ئه زمونی  یانگ.  پیۆنگ 

دوایئه وه ی  له گه ڵی،  دانوستان  ئه نجامدانی  به   بێت  په به ند  تاكو 

گۆشه گیری  و  دایببڕێت  نێوده وڵه تی  ڕوانگه ی  له   ده دا  هه وڵی 

بكات، بۆیه  سه ركه وتنی خۆی له  ڕێككه وتن له گه ڵ كۆریای باكوردا 

"سه ركه وتنی  به   ئه تۆمییه كه ی  پرۆگرامه   هه ڵوه شاندنه وه ی  بۆ 

دیپلۆماسی" دایه  قه ڵه م. 

كۆری���ای باكور ل���ه  دوای دوو ڕۆژ له  ده رچوونی 

"ڕاگه یاندنی په كین" ڕه تی ك���رده وه و ڕایگه یاند: 

"ویالیه ت���ه  یه كگرتوه كان هه وڵده دات بۆ داماڵینی 

چه كی ئه ت���ۆم له  كۆریا له ژێ���ر چه تری وتووێژ 

شه ش���قۆڵییه كاندا بۆ ئه وه ی له  دواییدا خۆی به  

چه كی ئه تۆمی هێرش بكاته  سه ری
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بوو  ب��ه رده وام  ساڵ   )3( نزیكه ی  شه شقۆڵییه كان  دانوستانه  

به   كۆتاییهێنان  پێناو  له   به ده ستهێنا  به رچاوی  پێشكه وتنێكی 

قه یرانی پرۆگرامی ئه تۆمی كۆریای باكور، ئه وه بوو له  كۆتایی 

ساڵی 2007 گه یشتنه  واژۆكردنی ڕێككه وتن له  نێوان واشنتۆن 

باكور  كۆریای  ڕێككه وتنه   ئه م  به پێی  كه   یانگ،  پیۆنگ  و 

له   ده بێت  سه ربازییه  كه ی  ئه تۆمیه  پرۆگرامه   ده ستبه رداری 

به رامبه ر دانپێدانانی دیپلۆماسیی ئه مه ریكا به  سه روه ری كۆریاو 

كۆریای  به اڵم  ئابورییه كان.  یارمه تیه   و  كۆمه ك  به ده ستهێنانی 

باكور له  ئابی 2008دا  ده ستبه رداری ئه م ڕێككه وتنه ش بوو، 

له   ڕاگرت،  ئه تۆمییه كانی  دامه زراوه   هه ڵوه شاندنه وه ی  كاری 

یه كگرتوه كان  ویالیه ته   نواندن(ی  )سستی  به   ئه وه ی  وه اڵمی 

نه كردنی  جێبه جێ  و  نه بوون  پابه ن  له   هاوپه یمانه كانی  و 

نه سڕینه وه ی  پرسی  له   تایبه تی  به   قه ڵه م،  دایه   به ڵێنه كانیان 

له   پشتیوانی  ده وڵه تانه ی  ئه و  لیستی  له   باكور  كۆریای  ناوی 

تیرۆر ده كه ن، بۆیه  پیۆنگ یانگ له  13ی نیسانی 2009دا له  

پشكنه رانه ی  ئه و  هه موو  كشایه وه و  شه شقۆڵییه كان  دانوستانه  

له سه ر  كه   ده رك��رد،  ئه تۆمی  وزه ی  نێوده وڵه تی  ئاژانسی 

خاكه كه ی بوون، پاشان ده ستی كرده وه  به  په ره پێدانی چاالكیه  

له   كاردانه وه   وه ك  یۆنگبیۆن،  وێستگه ی  له   ئه تۆمییه كانی 

هه مبه ر سه ركۆنه كردنی پرۆسه ی هه ڵدانی مووشه كی ئه تۆمی 

كۆریا له الیه ن ئه نجومه نی ئاسایشه وه .   

دووفاقی هه ڵوێستی كۆریای باكور 
له   قورس  خاڵێكی  بووه ته   باكور  كۆریای  ئه تۆمی  پرۆگرامی 

له به   واشنتۆن  له گه ڵ  یانگ  پیۆنگ  ناكۆكییه كانی  چوارچێوه ی 

له سه ر هاوسه نگییه كانی هێز  ڕاسته وخۆی  كاریگه ری  ڕۆشنایی 

له  ناوچه یه كی گرنگ بۆ كۆریاو بۆ ئاشتی و ئابوری جیهانی. 

و  یه كگرتوه كان  ویالیه ته   له گه ڵ  ملمالنێی  له   باكور  كۆریای 

و  مه ترسی  به   هه ستكردنی  ڕوانگه ی  له   هاوپه یمانه كانیدا 

دڵه ڕاوكێ لێی ده ڕوانێت، ئه مه ش هه ڵیناوه  به ره و هه ڵچوون 

له  هه وڵێكدا  له گه ڵیان،  ڕاسته وخۆ  ناو ملمالنێیه كی  و چوونه  

بۆ دروستكردنی ترس و نیگه رانی هه ڕیمی و نێوده وڵه تی و 

ئه وه ی  بۆ  ئه تۆمی،  شه ڕێكی  ته قاندنه وه ی  به   هه ڕه شه كردن 

ده رگای  كردنه وه ی  و  سیاسی  جموجووڵی  به   بكه ن  ده ست 

له و  كه   ده رچه یه ك،  له سه ر  ڕێككه وتن  بۆ  نوێ  دانوستانی 

ڕێگه یه وه  ئامانجه  سیاسی و سه ربازییه كانی بێنێته  دی وه ك: 

و  مووشه ك  له   پارێزگاریكردن  له سه ری،  سزاكان  هه ڵگرتنی 

جێبه جێ  ئه تۆمی،  ده وڵه تێكی  وه ك  دانپێدانانی  بۆمبه كانه ی، 

کیم ئۆن بە پشتی موشەکە ئەتۆمییەکانی هەڕەشە لە جیهان دەکات
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قه باره ی هێزی سه ربازی كۆریای باكور 

خاوه نی هه ژده هه مین سوپای جیهانه ڕیزبه ندی جیهانی له  ڕووی هێزه وه  

یه ك ملیۆن و )300000( سه ربازكۆی هێزی سه ربازی له  كاردا 

8 ملیۆن و 200000 سه ربازژماره ی سه ربازی یه ده گ 

9 ملیۆن و 500000 سه ربازكۆی گشتی ژماره ی هێزی سه ربازی

6 ملیار دۆالربودجه ی سااڵنه ی به رگری

سێیه م واڵتی جیهانه  له  حه شارگه ی چه كی كیمیاییحه شارگه ی چه كی كیمیایی

10 ساڵماوه ی خزمه تی سه ربازی

11 ملیۆن كه سكۆی ئه وانه ی مه شقی سه ربازییان كردووه  

5500ژماره ی تانك

2600ئۆتومبیلی گوێزه ره وه ی سه ربازی

5000 تا 7000كۆی بنكه ی تۆپخانه 

2000كۆی سه كۆی مووشه ك

17000كۆی زرێپۆشی سه ربازی

38000كۆی ئالیات و ئۆتومبیلی سه ربازی

1700كۆی فڕۆكه ی جه نگیی

70كۆی كه شتی ژێرده ریایی

944كۆی فڕۆكه كانی هێزی ده ریایی

237كۆی فڕۆكه ی هیلیكۆپته ر

20كۆی هیلیكۆپته ری هێرشبه ر

2400سیستمی هه ڵدانی مووشه كی

7 ملیارو 500 ملیۆن دۆالربودجه ی به رگری بۆ ساڵی 2017
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بۆ  باشور  كۆریای  به رامبه ر  له   ئه منییه كانی  مه رجه   كردنی 

سنورداركردنی پارێزگاریی ئه مه ریكا، هه روه ها جێبه جێ كردنی 

مه رجه  دارایی و ئابورییه كانی بۆ سودوه رگرتنی له  سه رچاوه  

زۆرو زه وه نده كان. 

هاوبه رامبه ره كانی  هه ڕه شه   و  كردن  خۆنمایش  دیمه نه كانی 

كرد،  مه ترسیدارتر  دۆخه كه ی  هه ردووال  نێوان  دواییه ی  ئه م 

له والشه وه  سروشتی توندی هه ردوو سه رۆكی ئه مه ریكا )دۆناڵد 

ترس  ئۆن(  جۆنگ  )كیم  باكور  كۆریای  سه رۆكی  و  ترامپ( 

ڕوودانی  له   كرد  زیاتر  جیهانیان  سه ركرده كانی  دڵه ڕاوكێی  و 

هه ر گۆڕانگارییه كی كتوپڕو نه خوازراو، چونكه  ڕه فتاره  تووڕه  

شه ڕو  به ره و  هه نگاونان  بۆ  ئاماده ییان  و  هه ڵچووه كانیان  و 

ئه و سه ركێشییانه ی كه  نازانرێت ئه نجامه كانی چییه  به  خراپی 

ده ستی  ئه مه ریكا  سه رۆكی  كه   جۆرێك  به   ڕه نگیدایه وه ، 

پێنتاگۆنی وااڵ كردووه  بۆ خۆسازدانی بۆ شه ڕ به بێ به  هه ند 

وه رگرتنی چاره نووسی خه ڵكی سڤیل له  ناوچه كانی ملمالنێ، 

له  كاتێكدا كه  ئیداره ی سه رۆكی پێشووی ئه مه ریكا پێنتگۆنی 

و  بێت  پارێزراو  سڤیل  خه ڵكی  ژیانی  ئ��ه وه ی  بۆ  ڕاگرتبوو 

نه كه ونه  مه ترسییه وه. 

سه رۆكی كۆریای باكور به  مه به ستی تاقیكردنه وه ی مووشه كه  

بالیستییه كانی له  جۆری )بۆكگۆكسۆنگ 2(، كه  مووشه كێكی زۆر 

زیره كه   له نێو كۆگای مووشه كه كانی، شوێنێكی نزیك له  ژاپۆن 

و كۆریای باشورو كاتێكی سه رنجڕاكێشی بۆ ئه و تاقیكردنه وه یه  

نێوان  له   هه ستیار  زۆر  چاوپێكه وتنێكی  كاتی  واته   هه ڵبژارد، 

سه رۆكی ئه مه ریكا دۆناڵد ترامپ و هاوتا چینیه كه ی چی جین 

باپیری و  پینگ. هه روه ها له  یادی 105 ساڵه ی له دایكبوونی 

نیسانی  ئیل سونگ( ڕۆژی 15ی  )كیم  دامه زرێنه ری ده وڵه ت 

تاقیكردنه وه ی  ك��ردو  گ��ه وره ی  سه ربازی  نمایشێكی   2017

مووشه كه  زیۆه كه كه ی له  ناوچه ی سینپۆ له  كه ناری خۆرهه اڵت 

ئه نجامداو ڕاشیگه یاند كه  نمایشێكی سه ربازی تر له  یادی 85 

له   جگه   ده دات،  ئه نجام  كۆریا  سوپای  دامه زراندنی  ساڵه ی 

به رزكردنه وه ی كێرڤی به ره نگاربوونه وه ی ئه مه ریكا له  ڕێگه ی 

)هواسۆنگ  جۆری  له   بالیستی  مووشه كێكی  تاقیكردنه وه ی 

ئاالسكا  ویالیه تی  بگاته   توانایدایه   له   كه   كیشوه ربڕ،  14(ی 

له  ئه مه ریكا. له  ڕاستیدا ئه مه  هه ڕه شه یه كی ڕاسته وخۆیه  له  

بڕیاره كانی  ڕوونی  پێشێلكردنێكی  و  یه كگرتوه كان  ویالیه ته  

 ،)1874  ،1695  ،1718( ژماره كانی  به   یه كگرتوه كانی  نه ته وه  

كه  له  سااڵنی 2006 و 2009دا ده رچوون و ڕێگه به  كۆریای 

ئه نجام  بالیستییه كان  مووشه كه   تاقیكردنه وه ی  ناده ن  باكور  

له   مووشه ك   6 تاقیكردنه وه ی  دوای  له   تایبه تی  به   بدات، 

چوارچێوه ی  له   ئ��ه وه ش  دوورم��ه ودا،  2(ی  )تایۆنگ  جۆری 

هه وڵه  نێوده وڵه تییه كان به  ئامانجی ڕێگرتن له  بوونی كۆریای 

باكور به  هێزێكی ئه تۆمی.

کاتی هەڵدانی یەکێک لە موشەکە سرتاتیژییەکانی کۆریای باکور
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هه ڵوێستی كۆریای باكور له  بۆته ی ناكۆكییه كان له سه ر 
دوو فاكته ری سه ره كی به نده : 

1.هێزی سه ربازی
وه ك ئاشكرایه  كۆریای باكور له نێو ده وڵه تانی جیهاندا زۆرترین 

ڕێژه ی سه ربازی هه یه ، كه  ژماره یان ده گاته  نزیكه ی 1.3 ملیۆن 

سه ربازو 4 ملیۆن سه ربازی یه ده گ، ئه مه  له  كاتێكدا كه  ژماره ی 

ژماره یه  700000  له و  ناكات.  تێپه ڕ  ملیۆن   )24( له   دانیشتوانی 

له  دووری 100  تانكه وه   سه رباز به  8 هه زار بۆمبهاوێژو 2000 

باكورو  كۆریای  نێوان  چه كی  له   چۆڵكراو  ناوچه ی  له   كیلۆمه تر 

مووشه كی   21000 نزیكه ی  هه روه ها  كۆكراونه ته وه .  باشور 

بالیستی له  جۆره  جیاوازه كانی ڕۆدۆنگ هه یه ، كه  له  نێوان 300 

خاوه نی  باكور  كۆریای  له مانه   جگه   ده بڕن.  كیلۆمه تر   5500 تا 

عه مبارێكی چه ك و چۆڵی بایۆلۆژی و كیمیاوی گه وره یه ، كه  به  

2500 تا 5000 تۆن مه زه نده  ده كرێت، سه ره ڕای بوونی هێزێكی 

ده ریایی گه وره ی پێكهاتوو له  نزیكه ی 967 پارچه ی سه ربازی، له  

نێوانیاندا دوو فرقاته و دوو كه شتی جه نگیی و 70 ژێرئاوی و 211 

به له می چاودێریكردنی كه ناراوه كان و 23 به له می ته قێنه ری مین 

و هێزێكی وشكانی – ده ریایی پێكهاتوو له  نزیكه ی 260 كه شتی 

خێراو ئاستبه رزو بوونی چه ندین فڕۆكه ی شه ڕكه ر، هیلیكۆپته ر، 

زرێپۆش، تانك، چه كی دژه  فڕۆكه و تانكه كان، سه ره ڕای هه بوونی 

مه زه نده   ئه تۆمی  كاڵوه ی   10 به   كه   ئه تۆمی،  بۆمبی  چه ندین 

كاڵوه   په ره پێدانی  له   باكور  كۆریای  سه ركه وتنی  ده كرێت. 

هایدرۆجینی  بۆمبی  تاقیكردنه وه ی  ئه نجامدانی  و  ئه تۆمییه كانی 

مانای ئه وه یه  له  ده وڵه تێكی خاوه ن توانای سنورداره وه  ده گۆرێت 

بۆ ده وڵه تێكی خاوه ن هێزی ئه تۆمی مه ترسیدار. به  كورتی كۆریای 

باكور ده توانێت له  ماوه ی یه وك كاتژمێردا یه ك ملیۆن بۆمب له  

كۆریای باشور بگرێت، به  تایبه ت پایته خته كه ی وێران بكات، كه  

له  سنوری هاوبه شی نێوان هه ردووال نزیكه و كۆی دانیشتوانه كه ی 

25 ملیۆن كه سه . هه روه ها ده توانێت به  به كارهێنانی مووشه كه كان 

له   كۆریا  دورگه ی  نیوه   مامناوه ندی  مه وداو  نزیك  ڕۆدۆنگ-ی 

جیهان داببڕێت و رێگه  نه دات هاوكاری سه ربازی ئه مه ریكا بگاته  

كۆریای باكور، سه ره ڕای توانای به  كردنه  ئامانجی ژاپۆن. 

2.تواناو شاره زایی ستافی كار : 
به گه ڕخستن و به كارهێنانی تواناو شاره زایی پسپۆڕو كارمه ندانی 

كۆریای باكور له  بواری پیشه سازی جه نگیدا، به  تایبه تی له  بواری 

ویالیه ته   نه یاره كانی  یارمه تیدانی  و  مووشه كه كان  دروستكردنی 

بۆ  یانگ  پیۆنگ  هه نگاوه كانی  له   تره   یه كێكی  یه كگرتوه كان، 

به ربه ره كانێ كردنی ئه مه ریكا، بۆ نموونه  فرۆشتنی ته كنۆلۆژیا به  

ئێران بۆ یارمه تیدانی له  بواری په ره پێدانی مووشه كه كانی )شیهاب 

3(، كه  بااڵنسی هێزی له  خۆرهه اڵتی ناوه ڕاست گۆڕی و بووه ته  

هه ڕه شه  له سه ر ئاسایشی ئیسرائیل، هه روه ها پێدانی مووشه كی 

ڕۆدۆنگ به  پاكستان له  جۆری )mbrm( به  مه به ستی یارمه تیدانی 

له  بواری كێبڕكێی پڕچه ككردن له  به رامبه ر هندستان، به  جۆرێك 

كه  پاكستان ده توانێت قه یرانه كه  بته قێنێته وه و واشنتۆن ناتوانێت 

كۆنترۆڵی بكات. 

مه زه نده ی ئه مه ریكا بۆ ئاینده ی ناكۆكی له گه ڵ كۆریای باكور 
باكور  كۆریای  مووشه كیيه كانی  و  ئه تۆمی  تاقیكردنه وه   واشنتۆن 

ئاستی  له سه ر  پێكردن  گێچه ڵ  به   ده كاته وه و  ڕه ت  سه رله به ری 

سیاسی و سه ربازی ده یانداته  قه ڵه م. هه ڵوێستی سیاسی ئیداره ی 

زاری  له سه ر  باكور  كۆریای  هه ڕه شه كانی  هه مبه ر  له   ئه مه ریكا 

ده ركه وت،  ڕوونی  به   ئه مه ریكا  سه رۆك  جێگری  پنس،  مایك 

كردو  باشور  كۆریای  له   ئه مه ریكای  هێزه كانی  سه ردانی  كاتێك 

وتی: "ویالیه ته  یه كگرتوه كان سه باره ت به  تاقیكردنه وه كانی پیۆنگ 

ده ستبه رداری  ئه مه ریكا  كه   ڕاشیگه یاند  ناكات"،  سازش  یانگ 

"سیاسه تی پشوودرێژی ستراتیژی" ده بێت، كه  ئیداره ی پێشووی 

ئۆباما په یڕه وی ده كرد. پنس دووپاتیشی كرده وه ، كه  ئه و واڵته  

مه ترسیدارترین هه ڕه شه ی له سه ر ئاسایش و ئاشتی ناوچه ی ئاسیاو 

وه زیری  تیله رسۆن،  ڕیكس  دروستكردووه .  هندی  ئۆقیانوسی 

ده ره وه ی ئه مه ریكا له  كاتی سه ردانی بۆ ده وڵه تانی خۆرهه اڵتی 

له   ئه مه ریكا  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   كه   هۆشداریدا،  ئاسیا 

وه شاندنی گورزێكی پێشینه  له  كۆریای باكور ده كۆڵێته وه  ئه گه ر 

دۆناڵد  تره وه   الیه كی  له   نه وه ستێنێت.  ئه تۆمیه كه ی  پرۆگرامه  

ترامپ، سه رۆكی ئه مه ریكا له  چه ند تویتێكی تویته ر هه ڕه شه ی 

ڕه فتاره كانی  دژی  له   تاكڕه وانه ی  ڕێكارێكی  چه ند  گرتنه به ری 

كۆریای باكور ڕاگه یاندو به ڵێنی وه اڵمدانه وه یه كی توندو كاریگه ری 

داوه  له  دژی هه ر هێرشێك كه  كۆریای باكور بیكات. هه روه ها 

نیكی هایلی، باڵیۆزی ئه مه ریكا له  نه ته وه  یه كگرتوه كان له  كاتی 

تاقیكردنه وه ی  به   سه باره ت  ئاسایش  ئه نجومه نی  گفتوگۆیه كی 

پیۆنگ  له الیه ن  كیشوه ربڕ  مووشه كی  دواییه ی  ئه م  مووشه كی 

یانگ دووپاتی كرده وه ، كه  ئه مه ریكا ئاماده یه  ته واوی تواناكانی 
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به كارهێنانی  به   به كاربێنێت،  باكور  به رپه رچدانه وه ی كۆریای  بۆ 

هێزی سه ربازیشه وه ، ئه گه ر بێتو ناچار بكرێت ئه و كاره  بكات. 

هه ڵوێستی سه ربازی ئه مه ریكا له  ڕێگه ی خێراكردنی باڵوكردنه وه ی 

باشور  كۆریای  له   مووشه ك  دژه   )ت��اد(ی  مووشه كه كانی  تۆڕی 

هێرشبه ر  ده ریایی  گروپێكی  ناردنی  له   جگه   بوو،  به رجه سته  

سه ر  كه   فینسۆن(،  كارڵ  ئێس  ئێس  )یو  فڕۆكه هه ڵگری  له گه ڵ 

له گه ڵ  كۆریا،  ئاوه كانی  له   ئه مه ریكایه   سێیه می  كه شتیگه لی  به  

ڕه وانه كردنی هه ردوو فڕۆكه هه ڵگری )ڕۆناڵد ڕێگن( و )نیمێتز( بۆ 

ده ریای ژاپۆن به  مه به ستی پاڵپشتی كردنی هێزه  ده ریاییه كان. له  

الیه كی تره وه  ئه مه ریكا ئاستی فشاری به رزتر كرده وه  له  ڕێگه ی 

مانۆڕێكی  ئه نجامدانی  كاتی  له   بالیستییه كان  هه ڵدانی مووشه كه  

نزیك  له   باشور  كۆریای  ئه مه ریكاو  سوپای  هاوبه شی  سه ربازی 

بۆ  به هێزه   هۆشداری  په یامێكی  كه   باكور،  كۆریای  هێزه كانی 

ڕژێمی كۆریای باكور. 

واشنتۆن له سه ر دوو ته وه ری هاوته ریب ده ستی به  جموجووڵه كانی 

له گه ڵ  هه نگاوه كانی  یه كخستنی  ڕێگه ی  له   یه كه م،  ك��ردووه : 

ده وڵه ته  هاوپه یمانه كانی له  ئۆقیانوسی هندی "سه نگافوره، كۆریای 

ڕوبه ڕوبوونه وه ی  بۆ  ئیندۆنیسیا"،  ئوستورالیا،  ژاپۆن،  باشور، 

له سه ری،  گوشاره كان  زیادكردنی  باكورو  كۆریای  هه ڕه شه كانی 

جگه  له  مسۆگه ركردنی ئه و ڕۆڵه  بونیادنه رانه ی كه  چین له  بواری 

یه كالكردنه وه ی دۆسییه ی ئه تۆمی كۆریای باكوردا ده یگێڕێت.

و  ترساندن  ڕێگه ی  له   چین  له گه ڵ  كردن  هه ماهه نگی  دووه م: 

ئه مه ریكا  تیایدا  باڵوبوونه وه ،  زانیارییه ك  چه ند  هێوركردنه وه . 

كه   بدات،  چین  كۆمپانیاكانی  له   كۆمه ڵێك  سزای  داوه   به ڵێنی 

سزا  به   نه بێت  پابه ند  تاكو  ده كه ن  باكور  كۆریای  بۆ  كارئاسانی 

ئاماژه   تایبه تی  به   )لێره دا  یه كگرتوه كان  نه ته وه   سه پێنراوه كانی 

كراوه  بۆ ئه و بانكانه ی، كه  یارمه تی كۆمپانیا دیاره كانی كۆریای 

چاالكیه   ئه نجامدانی  بۆ  ئاسانكاری  ڕووی  له   ده ده ن  باكور 

بازرگانییه كانیان له  ده ره وه (. سه رۆكی ئه مه ریكا به ڵێنێكی داوه كه  

به رژه وه ندییه  بازرگانییه كانی چین له گه ڵ ویالیه ته  یه كگرتوه كاندا 

له به رچاو بگیرێت، ئه گه ر چین له  دۆسییه ی كۆریای باكور هاوكاری 

ڕێگه چاره یه كی  كه   چین،  به   پشتبه ستن  به اڵم  بكات.  ئه مه ریكا 

ئه نجامه كانی  ده خوازێت،  باكور  كۆریای  دۆسییه ی  بۆ  سیاسی 

مسۆگه ر نین له به ر چه ند هۆكارێكی په یوه ست به  كۆریاو چین 

پێكه وه ، چونكه  سه ركردایه تی كۆریای باكور له  ڕێگه ی نیشاندانی 

و  ده ستكه وت  هه ندێك  چه قاندو  پێیه كانی  سه ربازییه وه   هێزی 

ده ستبه ردابوونی له  ده وڵه ته  دراوسێكانی به ده ستهێناوه  له  ڕێگه ی 

چنگ كه وتنی ئامزاره كانی به رپه رچدانه وه ی ئه تۆمی پێشبینیكراو، 

مناییشێکی سەربازی سوپای پیۆنگ یانگ
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چه كه   كه   بڕوایه دایه   له و  یانگ  پیۆنگ  حكومه تی  هه روه ها 

ژیان،  له   به رده وامبوونی  بۆ  دڵنیاییه   كلیلی  تاكه   ئه تۆمییه كانی 

هه ر ئه مه ش بوو له  ده یه ی نه وه ده كانی سه ده ی ڕابردوو هانیدا 

ئه تۆمیه كه ی،  پرۆگرامه   درێژه پێدانی  له سه ر  بێت  ب��ه رده وام  تا 

سه ره ڕای تێچوونه  داراییه  قه به كه ی و به هه ند وه رنه گرتنی ئه و 

گیانله ده ستدانی  هۆی  بووه ته   كه   هه یه ،  واڵته كه  له   برسێتیه ی 

%10ی دانیشتوانه كه ی. ئه مه  له  كاتێكدایه  په كین پێیوایه  كۆریای 

به هێز  پێ  خۆی  هه رێمی  ڕۆڵی  تاكو  ده رفه تێكه   بۆی  باكور 

بكات له  ڕێگه ی گێڕانی ڕۆڵی زامنكاری هاوسه نگی له الیه ك و 

به گه ڕخستنی توانای ئه تۆمیی كۆریای باكور بۆ به ره نگاربوونه وه ی 

له  چین  جڵه وگیركردنی  بۆ  ئه مه ریكا  هه ژمونگه ری  هه وڵه كانی 

 الیه كی تره وه . 

هه ڵوێستی هه رێمیی و نێوده وڵه تی
یانگ  پیۆنگ  و  واشنتۆن  نێوان  له   زبرییه ی  و  هه ڵكشان  ئه و 

دروستبوو، نیگه رانی ده وڵه تانی دراوسێی لێكه وته وه ، به  تایبه تی 

كۆریای باشورو ژاپۆن، ئه وه ش له  ترسی هه ڵخلیسكانی بارودۆخه كه 

له   كۆمه ڵكوژی  چه كی  له وانه یه   كه   فیعلی،  شه ڕێكی  ب��ه ره و 

)بایۆلۆژی و كیمیاوی و ئه تۆمی( تێدا به كاربهێنرێت و قوربانی 

گیانی و تێچووی دارایی بێشووماری هه بێت ، ئه مه ش وای له و 

لژارده ی  بۆ  په نابردن  له   لگرن  كردووه  خۆیان دوور  ده وڵه تانه  

سه ربازی له  مامه ڵه كردن له گه ڵ الیخۆیانه وه  ئه م دۆسیه یه . چین 

و ڕوسیا له  دژی به كارهێنانی هێزن بۆ چاره سه كردنی ئه م قه یران 

و ملمالنێیه . چین، كه  دراوسێی گه وره و به هێزی كۆریای باكوره و 

پێكیانه وه   ئابوری  و  ڕێككه وتنی سیاسی، سه ربازی  و  په یوه ندی 

ده به ستێته وه، له وه  ده ترسێت درێژه كێشانی ئه و ملمالنێیه  پاساو 

بداته  ویالیه ته  یه كگرتوه كان بۆ ئه وه ی ئاماده یی و بوونی خۆی 

پێشكه وتوو  چه كی  و  بكاته وه   چڕتر  چین  سنوره كانی  نزیك  له  

باڵوه  پێبكات، وه ك تۆڕی مووشه كه كانی )تاد(ی دژه  مووشه ك، 

كه  له سه ر خاكی كۆریای باكور دایناوه ، جگه  له وه ش هه وڵبدات 

به   كه   بێنێت،  به ده ست  ناوچه یه   له و  ڕه ه��ا  پێشڕه وییه كی 

شێوه یه كی نه رێنی ڕه نگدانه وه ی هه بێت له سه ر پالنه كانی په كین 

له   له الیه ك،  ئه مه   واڵته كه   باشوری  و  خۆرهه اڵت  ده ریای  له  

الیه كی تریشه وه  ده ترسێت له وه ی كۆریای باكور شكست بێنێت 

و كۆچی ملیۆنان په نابه ری كۆری بۆ ناو خاكه كه ی لێبكه وێته وه  و 

هێزه كانی ئه مه ریكا بگه نه  ڕووباری )یالۆ(، كه  هه ردوو ده وڵه ت 

لێكتر جیاده كاته وه . ئه م نیگه رانیه  پاڵی به  چینه وه  نا ڕێگه  نه دات 

به  سزادانی كۆریای باكور به پێی بڕیارێكی ئه نجومه نی ئاسایش، 

كه  ڕێگه  نادات سوته مه نی هه نارده ی كۆریای باكور بكرێت، بۆیه  

ئه مه ریكای ئاگادار كرده وه ، كه  ده یه وێت دۆسییه ی قه یرانی كۆریا 

به  شێوه یه كی سیاسی چاره سه ر بكرێت. 

له و  ئه تۆم  كێبڕكێی چه كی  نایانه وێت  ڕوسیا  و  چین  كه   ڕاسته  

هه رێمه دا به ره و هه ڵكشان بچێت، له  ترسی ئه وه ی نه بادا ژاپۆن 

ئه وه دایه   له گه ڵ  چین  ئه وه   له به ر  ئه تۆمی،  یانه ی  ناو  بچێته  

پرۆگرامی ئه تۆمی كۆریای باكور ڕابوه ستێنرێت، به اڵم هه وڵیداوه  

بۆ كه ڵكوه رگرتن له  دۆسیه ی كۆریای باكور له  پێناو به دیهێنانی 

ده ستكه وتی سیاسی و ئابوری له  رێگه ی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی 

ئه و  چاره سه ركردنی  له   به شداریكردنی  به رامبه ر  له   ئه مه ریكاوه  

قه یرانه و ڕازیكردنی واشنتۆن به  سنورداركردنی هێزو ده سه اڵتی 

به سه ر كاروباری جیهاندا. 

هه ڵوێستی ڕوسیا 
ڕوسیاش الیخۆیه وه  نیگه رانه  له  ده رهاویشته كانی ئه و هه ڵكشانه  

شه ڕ،  به ره و  بارودۆخه كه   ته شه نه كردنی  ئه گه ره كانی  میدیاییهو 

بۆیه  كه وتۆته  هه ڵوێستێكی ته نگ، كه  پاڵی پێوه  ده نێت ڕوبه ڕوی 

هه ندێك بژارده ی هه ستیار بێته وه  به  هه ڵبژاردنی سه نگه ری چین 

و كۆریای باكور، به  مه به ستی ڕێگرتن له  ویالیه ته  یه كگرتوه كان 

هۆیه شه وه   به م  نه كات،  كۆنترۆڵ  ته واوه تی  به   هه رێمه كه   تاكو 

پرۆگرامی ئه تۆمی كۆریای باكور بووه ته  خاڵێكی 

ق���ورس ل���ه  چوارچێ���وه ی ناكۆكییه كانی پیۆنگ 

یانگ له گه ڵ واش���نتۆن له به  ڕۆشنایی كاریگه ری 

ڕاس���ته وخۆی له س���ه ر هاوس���ه نگییه كانی هێز له  

ناوچه یه كی گرنگ بۆ كۆریاو بۆ ئاشتی و ئابوری 

جیهانی
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له   واڵته كه ی  خۆرهه اڵتی  له   زۆری  سه ربازی  هێزێكی  ڕوسیا 

نزیك سنوری كۆریای باكور كۆكردۆته وه ، به اڵم ڕوسیا نكۆڵی له  

ڕاستی ئه م زانیارییانه  ده كات، به اڵم له  الیه كی تره وه  هه وڵده دات 

بۆ  بیگێڕێته وه   كه   بكات،  واژۆ  له گه ڵدا  گشتگیری  گرێبه ستێكی 

ئه مه   نێوده وڵه تیدا،  سیستمی  له   دووه م  جه مسه ری  پێگه ی 

له سه ری  پراكتیكیه ی  ئه نجامه   ئه و  وه رگرتنی  به هه ند  سه ره ڕای 

ده كه وێت به هۆی پشتیوانی كردن و وه ستانی له  سه نگه ری چین 

و كۆریای باكور، كه  دواجار له  به رژه وه ندی چین ده شكێته وه ، 

چونكه  له  ڕووی پێگه ی جوگرافی و توانای داراییه وه  به تواناتره  

بۆ مامه ڵه كردن له گه ڵ بارودۆخی ناوچه كه . 

هه ڵوێستی چین 
له گه ڵ  مامه ڵه كردن  بۆ  نین  ئاسان  چین  بژارده كانی  ڕاستیدا  له  

ساته وه ختی  چونكه   باكور،  كۆریای  ئه مه ریكاو  نێوان  قه یرانی 

سیاسی ئاڵۆزو مه ترسیداره ، له  كاتێكدا ئه گه ر یه كێك له  الیه نه كانی 

بگرێته به رو  نه كراو  پێشبینی  ناجۆرو  هه ڵوێستێكی  ملمالنێ 

قه یرانه كه   گه رمكردنی  بێنێت.  خۆیدا  به دوای  گه وره   مه ترسی 

له الیه ن كۆریای باكوره وه ، پاساوێكی دایه  وسالیه ته  یه كگرتوه كانی 

بۆ باڵوكردنه وه ی تۆڕی مووشه كه كانی )تاد(ی دژه  مووشه ك له  

له   كیلۆمه تر   250 ته نها  كه   باشور،  كۆریای  سیۆنگجۆی  شاری 

سیۆلی پایته خت دووره . هه روه ها كه شتیگه لی ده ریایی ئه مه ریكی 

هۆی  بووه   ئه مه ش  كرا،  جێگیر  كۆریا  دورگه ی  نیوه   نزیك  له  

تێكدانی باالنسی هێز له و ناوچه یه داو سنوری دانا بۆ جووڵه كردنی 

له  بازنه ی ملمالنێ له سه ر سنوری ئاوه  هه رێمییه كان له  هه ردوو 

ده ریای خۆرهه اڵت و باشوری چین. خوێندنه وه ی چین بۆ په یامی 

)الشعیرات( فڕۆكه خانه ی  بۆردومانكردنی  ڕێگه ی  له   واشنتۆن 

له گه ڵ سه رۆكی  كۆبوونه وه ی سه رۆكی چین  كاتی  له   ی سوریا 

ئه مه ریكا، مه ترسی دۆخه كه ی نیشانی چین داو پاڵی پێوه  نا تا 

چین  باكورو  كۆریای  نێوان  هاوبه شی  سنوری  له سه ر  هێزه كانی 

كۆبكاته وه . 

بینییه وه ،  فره ڕه هه ند  ملمالنێیه كی  گێژاوی  له ناو  خۆی  چین 

ئه وه ش ناچاری كرد هه ڵوێست له  به رامبه ر زیاتر له  ته وه رێك 

وه ربگرێت: دروستكردنی فشار له سه ر كۆریای باكور بۆ هه ڵنانی 

به ره و ڕاگرتنی تاقیكردنه وه  ئه تۆمی و ئه تۆمییه كانی. بۆ نموونه  

كۆریاوه   له   خه ڵوزی  هاورده كردنی  2017وه   شوباتی  له   چین 

هه روه ها  ده بێت،  ب��ه رده وام  ساڵه كه   كۆتایی  تا  كه   ڕاگ��رت، 

ڕاگرت،  یانگ  پیۆنگ  بۆ  چاینا(ی  )ئێر  فڕۆكه كانی  گه شته كانی 

له  الیه كی تریشه وه  فشاره كانی خسته  سه ر كۆریای باشور وه ك 

)تاد( مووشه كه كانی  تۆڕی  باڵوكردنه وه ی  دژی  له   وه اڵمێك 

ی ئه مه ریكی له سه ر خاكه كه ی، ئه وه ش له  ڕێگه ی كێشانه وه یی 

ڕاگرتنی  و  چین  بازاڕه كانی  له   هیواندای  ئۆتومبیلی   )44000(

چوونی گه شتیاران و بانگه شه كردن بۆ ڕێگه چاره یه كی ئاشتیانه ی 

راکتۆری سەکۆی موشەکەکانی پیۆنگ یانگ
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ئه تۆمییه كانی  تاقیكردنه وه   هه ڵپه ستاردنی  ڕێگه ی  له   قه یرانه كه  

پیۆنگ یانگ و وه ستاندنی مانۆڕه هاوبه شه  كانی كۆریای باشور – 

ئه مه ریكاو بانگه شه كردنی پیۆنگ یانگ تا ده ستبه رداری پرۆگرامه  

لێكردنی  پارێزگاری  به رامبه ر  له   بێت  سه ربازییه كه ی  ئه تۆمیه  

له الیه ن چینه وه . ئه م ئامۆژگارییانه ی چین نه یتوانی كۆریای باكور 

ڕازی بكات، بۆیه  ئاژانسی هه واڵی كۆریا هێرشی كرده  سه ر چین 

و ئه و قسانه ی چینی به  لێدوانی له خۆوه  هه ڵچووانه  سه باره ت 

ئه وه   كه   ڕایگه یاندووه  قه ڵه م و  دایه   ئه تۆمیه كه ی  پرۆگرامه   به  

ده رئه نجامی خراپ و مه ترسیداری لێ ده كه وێته وه ئه گه ر كۆریا 

به رده وام بێت له سه ر تاقیكردنه وه ی پشوودرێژی چین.   

به ریه ككه وتنی نێوان چین و كۆریای باكور دۆخه كه ی زیاتر ئاڵۆز 

كۆریای  چونكه   كرد،  قورستر  چاره سه ركردنی  ڕێگه كانی  كردو 

به هۆی  زیاتر  ئاڵۆزی  و  و  هه ڵكشان  ب��ه ره و  هه ڵناوه   باكوری 

شه شه م  ئه تۆمی  تاقیكردنه وه ی  ئه نجامدانی  بۆ  خۆئاماده كردنی 

فشاره كانی  ئه مه ش  ئه تۆمییه كانی،  تاقیكردنه وه   زنجیره   له  كۆی 

ئه مه ریكا له سه ر چین زیاتر كردو خستیه  هه ڵوێستێكی ناڕه حه ته وه  

سه ركێشی  به هۆی  قه یرانه كه   ته قینه وه ی  به   ڕێگه دان  نێوان  له  

له و  ئه مه ریكا  فراوانخوازی  كردنی  به ربه ره كانێ  باكورو  كۆریای 

ڕێگه ی  به   قه یرانه كه   چاره سه ركردنی  بۆ  كاركردن  ناوچه یه و 

ئاشتیانه  به و شێوه یه ی، كه  ڕۆڵی هه رێمی و نێوده وڵه تی به هێزتر 

ده كات.  

هه ڵوێستی كۆریای باشور 
باڵی  له   كه   ئان(،  جای  )مون  باشور  كۆریای  نوێی  سه رۆكی 

كۆریای  قه یرانی  كێرڤی  هه ڵكشانی  له گه ڵ  نزیكه ،  چه په وه  

و  دیالۆگ  بۆ  بانگه شه كردنی  ڕێگه ی  له   به ڵكو  نییه ،  باكوردا 

ئاماده یی  و  ده ربڕیوه   واڵته كه ی  هه ڵوێستی  چاره سه ركردنی 

نیشانداوه  بۆ سه ردانی پیۆنگ یانگ بۆ ئه و مه به سته . مون جای 

)تاد( مووشه كه كانی  تۆڕی  باڵوكردنه وه ی  له گه ڵ  سه ره تا  ئان 

دوای  له   پاشان  نه بوو،  واڵته كه ی  خاكی  له سه ر  ئه مه ریكا  ی 

بابه ته   ئه و  له سه ر  كۆمێنتی  ڕاسته وخۆ  یاسایی  سوێندخواردنی 

كۆریا(ی  )ئ��ازادی  حزبی  نوێنه رانی  وایكرد  ئ��ه وه ش  هه بوو، 

موحافیزكار، كه  الیه نگری پالنه  تونده كانی كۆریای باكور ده كات، 

چه ند جارێك تۆمه تباری بكه ن به وه ی كه  له  دوای هه ڵبژاردنی 

به  سه رۆك واڵته كه  به  ته واوه تی ڕاده ستی كۆریای باكور ده كات. 

كۆریای  مووشه كیه كانی  تاقیكردنه وه   به رده وامبوونی   به اڵم 

باكورو ئاماده سازییه كانی بۆ ئه نجامدانی تاقیكردنه وه ی ئه تۆمی 

تازه ، سه رۆكی كۆریای باشوری خسته  دۆخێكی خراپه وه ، بۆیه  

ڕاسته وخۆ له  دوای هه ڵدانی مووشه كه  تازه كه  له الیه ن پیۆنگ 

یانگ به  په له  كۆبوونه وه ی به  ئه نجومه نی ئاسایشی نه ته وه یی 

كرد به  مه به ستی تاوتوێكردنی بارودۆخه كه و ئه وه ی به  "گێچه ڵ 

پێكردنێكی نابه رپرسیارانه"  دایه  قه ڵه م، هاوكاتیش له گه ڵ ئه مه دا 

"سه ركۆنه كردنی  باشور  كۆریای  ده سه اڵتداری  حزبی  شاندێكی 

توندی" به  شاندی كۆریای باكور ڕاگه یاند، كه  ئاماده ی لوتكه ی 

ڕێگه ی ئاوریشم بوون له  چین.  

جۆراوجۆر  فشاری  ژێر  كه وته   باشور  كۆریای  نوێی  سه رۆكی 

گه رمبوونی  دژی  له   ئه و  كاتێكدا  له   جیاجیاوه ،  ئاراسته ی  و 

بۆیه   باكور،  كۆریای  ڕووی  به   كرانه وه یه   له گه ڵ  قه یرانه كه و 

دوای ئه وه ی بووه  سه رۆك په له ی كرد له  ڕاگه یاندنی سه رله نوێ 

له گه ڵ  هاوبه ش  پیشه سازی  كایسۆنگی  كۆمه ڵگه ی  كردنه وه ی 

پێشووی  سه رۆكی  سه رده می  له   پاشئه وه ی  باكور،  كۆریای 

كۆریای باشور )پارك گیۆن های( داخرا، به اڵم ناتوانێت گێچه ڵ 

پێكردنه كانی كۆریای باكور به  واڵته كه ی پشتگوێ بخات.

هه ڵوێستی هندستان 
هه ڵوێستی هندستان له  به رامبه ر قه یرانی كۆریای باكور به نده  

سه رسه رخته كه ی  دوژمنه   و  چین  به رامبه ر  له   هه ڵوێستی  به  

"پاكستان"، بۆهۆی دۆسیه  هه ڵپه ستێردراوه كانی سنور، كێبڕكێ 

ئاسیاو  خۆرهه اڵتی  له   شایسته   ڕۆڵی  بینینی  له سه ر  كردنیان 

ئۆقیانوسی هندی له گه ڵ هندستان، پێشبڕكێی خۆپڕچه ككردنی 

سه ربازی  پرۆگرامی  له   چین  ڕۆڵ��ی  و  چین  له گه ڵ  ئه تۆمی 

مووشه كه   ب��واری  تایبه تی  به   پاكستان،  ئه تۆمی  و  ته قلیدی 

بالیستییه كان. نیگه رانی هندستان له  چین و ڕۆڵی گه شه سه ندووی 

ویالیه ته   له گه ڵ  سه ربازییه كانی  په یوه ندییه   پته وكردنی  به ره و 

ده ریایی  مانۆڕێكی  چه ند  ئه نجامدانی  ڕێگه ی  له   یه كگرتوه كان 

به الی  هندستان  وایكردووه   ژاپۆن،  به شداریكردنی  به   سااڵنه  

هه روه ها  چین،  ئابڵۆقه دانی  بۆ  بێت  گرنگ  زۆر  واشنتۆنه وه  

بۆ  گرنگه   به الی هندستانه   ئه مه ریكاش  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته  

هاوسه نگ ڕاگرتنی هێزی سه ربازی گه شه كردووی چین، له به ر 

ئه وه  هندستان له و بڕوایه دایه  گوشاره ی ئه مه ریكا له سه ر كۆریای 

باكور بۆ خۆی گوشاره  له سه ر خودی چین، هه روه ها الوازكردنی 

چین بریتیه  له  الوازكردنی پاكستان. 
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هه ڵوێستی پاكستان 
له  ڕاستیدا هه ڵوێستی پاكستانیش به ستراوه  به  په یوه ندیه  سه ریازییه  

تێكچووه كانی  ناسه قامگیرو  په یوه ندیه   و  له گه ڵ چین  به هێزه كه ی 

گه شه كردنی  پ��ه راوێ��زی  ل��ه   ئه مه ریكا،  و  هندستان  ل��ه گ��ه ڵ 

په یوه ندییه كانی ئه مه ریكا له گه ڵ هندستان له سه ر حسابی په یوه ندیه  

سارد  شه ڕی  درێژایی  به   كه   ئه مه ریكا،  له گه ڵ  باشه كانی  ئاست 

له گه ڵ  سه ربازی  هاوكاریكردنی  سه ره ڕای  ئه مه   بوو.  ب��ه رده وام 

له   ده گێڕێت  گه وره   ڕۆڵێكی  پاكستان  كاتێكدا  له   باكور،  كۆریای 

پێدانی  ڕێگه ی  له   باكور  كۆریای  ئه تۆمی  پرۆگرامی  په ره پێدانی 

وایكردووه   ئه مه ش  ب��واره دا،  له و  كه لوپه ل  ئامێرو  و  پسپۆڕی 

پاكستان له  به ره ی چین و كۆریای باكور نزیكتر بێت له چاو ویالیه ته  

یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا. 

هه ڵوێستی ئێران
قه یرانی  په ره سه ندنی  ده ڕوانێته   وریاییه وه   به   ئێران  الیخۆیه وه  

نێوان ئه مه ریكا – كۆریای باكور و كاریگه رییه كانی له سه ر پرۆگرامه  

ئه تۆمی و مووشه كیه كه ی، چونكه  كۆریای باكور ڕۆڵی بااڵی گێڕاوه  

له  په ره پێدان و سه رخستنی پرۆگرامی ئه تۆمی ئێران له به ر ئه وه ی 

به   تایبه ت  كه لوپه له كانی  ئامێرو  پێدانی  سه ره كی  سه رچاوه ی  كه  

دزه كردوو  زانیاری  هه ندێك  ئێرانه .  مووشه كه كانی  دروستكردنی 

كۆگاو   )10( له   باكورییان  كۆریای  ته كنیككاری  سه دان  هه بوونی 

كردووه ،  ئاشكرا  ئێران  له   مووشه ك  دروستكردنی  دام��ه زراوه ی 

هه روه ها شاره زا ئه تۆمییه كانی كۆریای باكور به  شێوه یه كی ده وری 

سه ردانی دامه زراوه مووشه كی و ئه تۆمییه كانی ئێرانیان كردووه ، 

وه ك دامه زراوه ی ئیمام خومه ینی، جگه  له  ناردنی ئه و كه ره سته و 

و  ئێران  به كارده هێنرێت.  ئه تۆمیدا  به رنامه ی  له   پێویستییانه ی 

كۆریای باكور له  ئه یلولی ساڵی 2012دا ڕێككه وتنی هاریكارییان له  

بواری په ره پێدانی ئه تۆمیدا واژۆ كردووه، له وانه  ناردنی كه ره سته  

پێویسته كانی  به رهه مهێنانی یۆرانیۆم و ئامێره كانی كه مه ندكێشكردنی 

مه ركه زی و یۆرانیۆمی پیتێنراو، ئه مه ش به  شێوه یه كی ئه رێنی و 

نه رێنی له سه ر قه یرانی كۆریای باكور ڕه نگی داوه ته وه ، به  تایبه تی 

له سه ر تواناكانی له  ڕووی به رزكردنه وه ی ئاستی پیتاندنی یۆرانیۆم، 

كه  ڕێگه ی پێده دات بۆ دروستكردنی بۆمبی ئه تۆم، ئه مه ش له الیه ن 

ڕیكس تیله رسۆن وه زیری ده ره وه ی ئه مه ریكاوه  پشتڕاست كرایه وه  

ڕێككه وتنی  به   گشتگیر  پێداچوونه وه یه كی  "به بێ  وتی:  كاتێك 

ئه تۆمیدا، ده كرێت ئێرانیش ڕۆژێك له  ڕۆژان سوپرایزێك پیشانی 

ده كرێت  به ڵكو  ئه تۆمی،  چه كی  تاقیكردنه وه ی  به   بدات  جیهان 

ئێران هه مان ڕێگه ی كۆریای باكور بگرێت، بۆیه  ده بێت به رچه رچ 

بدرێته وه ".

وته ی كۆتایی 
جێبه جێ  قابیلی  زیاتر  كه   ڕێگه چاره یه ی  ئه و  شاره زایان،  به پێی 

كردنی  جێبه جێ  به   باكور  كۆریای  داواكردنی  له   بریتیه   كردنه 

سیاسه تی "سێ نه خێره كه "  واته : نا بۆ په ره پێدانی چه كی ئه تۆمیی 

زیاتر، نه خێر بۆ هه نارده كردنی چه كی ئه تۆم بۆ ده وڵه تانی تری 

جیهان، نا بۆ به كارهێنان یان هه ڕه شه كردن به  به كارهێنانی چه كی 

ئه تۆم. ئه مه  پێویستی به وه یه  پیۆنگ یانگ ڕازی ببێت به  سیستمی 

"سڕكردنی ئه تۆمی" له  سنوری خۆچاككردنی تاكالیه نه  بۆ سنوردانان 

له به رده م خۆپڕچه ككردنی ئه تۆمی و دانانی سیستمێكی گونجاو بۆ 

كۆمه ڵێك  به ده ستهێنانی  به رامبه ر  له   پشكنین،  و  چاودێریكردن 

تایبه تمه ندێتی له  نێوانیان ڕێكاره كانی مسۆگه ریی ئه منی فره الیه ن، 

ئاساییكردنه وه ی  ئامانجی  به   دیپلۆماسی  پرۆسه یه كی  ناو  چوونه  

تری  ده وڵه تانی  و  یه كگرتوه كان  ویالیه ته   له گه ڵ  په یوه ندییه كانی 

جیهان، سه ره ڕای البردنی سزا ئابوری و بازرگانییه كان له سه ری. 

چاودێری  و  ده ب��ن  یانگ  پیۆنگ  و  واشنتۆن  له سه ر  چاوه كان 

بارودۆخه كه و  كۆنترۆڵكردنی  هیوای  به   ده كه ن  گۆڕانگارییه كان 

ناكۆكه كان  الیه نه   كه   سیاس،  ڕێگه چاره یه كی  له سه ر  ڕێككه وتن 

ڕازی بكات و جیهان له  مه ینه تی و ماڵوێرانی هه ڵگیرسانی شه ڕێی 

ئه تۆمی مه ترسیدار بپارێزێت. ئایا هه وڵ و ته قه لالكانی عاقڵمه ندو 

ژیره كان سه ركه وتوو ده بێت له  كۆنترۆڵكردنی قه یرانه كه  یان جیهان 

چه كه   به كارهێنانی  به   ده بینێت  به خۆیه وه   وێرانكه ر  شه ڕێكی 

كۆمه ڵكوژه كان؟ 

كارووباری  له   شاره زایه   نوسه رێكی   – ئه لعه بدوڵاڵ  عه لی   *

نێوده وڵه تی.  

سه رچاوه :
مركز الجزیرة  للدراسات، ویكپێدیا، ئاژانسی )خبرنگاران جوان( 

https://fa.wikipedia.org/

http://studies.aljazeera.net/arrepor

ts/2017/07/170716103202748.htm



167

ژمارە )31-30( ئابی 2017

زەنگى خەتەرناکى سەرکەوتنى 
حزب و ڕەوتە ڕاستڕەو، ڕاسیست و 

کۆنزێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوا

نوسینی: مامۆستا پێشڕەو *
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هەندێک لە لێکۆڵەرانى سیاسى پێیان وایە جیهان لە سەردەمێکدایە 

، کە  دیموکراسیەت  و کاڵبوونەوەى هیڵى نەتەوەو و جوگرافیایى 

نەتەوەیى  بەرەو ماڵئاوایى دەڕوات و سەردەمى سەرۆکە شەرەنگێزو  

ڕاسیستەکانە، واتە مۆدێلى  ترەمپ و ئەردۆگان و  پۆتین و سیسى 

یە ، بۆیە لە ئەمریکا ترەمپ دەبێتە سەرۆک  و بەریتنانیا لە یەکێتى 

ئەوروپا دێتە دەرەوە، هیزە ڕاسیستەکان لە ئەوروپا بە هێز دەبن 

، هەموو ئەو رووداوانە پەیوەندیان بە یەکەوە هەیە ئەم راسیست 

و تۆخبوونەوەى  سنورە  بە ئاستیکە  وەک سەدە ناوەندییەکانە، 

ئاخر   ، دەکات  دیوار  دروستکردنى  داواى  ترامپ  وەک  کەسێکى 

دیوار ئامڕازێکى سەدە ناوەندییەکانە  بۆ دیاریکردن و جیاکردنەوە . 

هەربۆیە دەبینین لە ئەوروپا و ڕۆژئاوا بەگشتى ڕەهەندەکانى رەگەز 

پەرستى ،فاشیزم، ناسیۆنالیزمى توندڕەو ، نازیە نوێکان و پۆپۆلیزم 

و دیکتاتۆرییەت سەرهەڵدەدات 

دەنگدان بە جیابوونەوەى  بەریتانیا  لە یەکێتى ئەوروپا  و دەنگدان 

بە حزبى ڕاستڕەوى  دیموکراتەکانى  سوید و دەنگدان بە دۆناڵد 

ترەمپ  و سەرکەوتنى لە هەڵبژاردندا ، نیشانەو بە ڵگەى ئاشکراى 

کۆنێرڤەتیڤەکان   و  راستڕەوەکان  بوونى   گەورە  و  کردن  گەشە 

و  توندرەوەکانە لە ڕۆژئاوا دا. لە هەڵبژاردنى ڕۆژى ٢٠١٧/٣/٢٦، 

ڕێژەى ٣٣%  بە  بردییانەوە   ڕاستڕەوەکان   بولگاریا  لە  دیسانەوە 

گەشەپێدانى  الیەنگرى  کە   ، ناوەند  ڕاسترەوى  پارتى  دەنگەکان،  

ئەوروپایە  بردیەوە لە چەپەکان الیەنگرى ڕوسیا. ٠)کوردستانى نوێ 

ژمارە٧٢٢٧لە ٢٠١٧/٣/٢٩ ( . هەروەها سەرکەوتنى )ئیمانویڵ ماکرۆن(  

سەرکەوتنى بزافى بەرەو پێشەوە، کە سەر بە  ڕەوتى  راسترەوى 

ناوەڕاستە لە فەرەنسا دا  کە توانى سەربکەوێت بەسەر سۆسیالیست 

بۆ  بوو  گەورە  سەرکەوتنێکى  تەنانەت   ، چەپەکاندا  و  لیبراڵ  و 

پۆپۆلیستەکانن ، کە ئەمڕۆ لە جیهاندا ڕوو لە هەڵکشانن و جێگەى 

مەترسین.  هەموومان بینیمان لە هەڵبژاردنى  ئەم مانگە پەرلەمانى 

بەریتانیا و فەرەنسا . دیسانەوە ڕاستڕەو و کۆنزێرڤه تیڤەکان بردیانەوە 

کە    دۆناڵدترەمپ،  بەسەرکەوتنى  ڕۆژێک  هەرتەنیا   چەپەکان.  لە 

پۆپۆلیست و راسترەوێکى گەورەیە، سەرکردەى  حزبە ڕاسترەوکانى 

ئەوروپا هەریەک لە ئەلمانیاو فەرەنساو ئیتاڵیاو هۆڵەنداو نەمسا، لە 

ئەڵمانیا  کۆبوونەوە  بە مەبەستى خۆشحاڵى  و بەرنامە ڕێژى نوێ 

بە بۆنەى سەرکەوتنى  ترەمپەوە . دەنگدەران بە ترەمپ، ئەو پیاوو 

ژنە سپی پێستە ڕاسترەوە ڕادیکااڵنە بوون کە  وەک ئایدۆلۆژیا دژ 

بە گڵۆبالیزمى  کولتورى و کۆمەڵگاى  فرە کەلتوریى و دژە فیمینیزن 

ئەمریکا،  بۆ  جیاواز  ئایندارانى  و  بیانییه كان  هاتنى  پێیانوایە  و 

نەقاەىتى نەتەوەى ئەمریکى نەهێشتووە و لەو  مەزنیەى جارانى 

خۆى خستووە، ئەم ڕوانگە نۆستالیجییە  ڕاسیتییە  بۆ نەتەوە هەر 

تەنها ناوەرۆکى قسەى سەرجادەو ناو ژینگەى راسیستە ئاشکراکانى 

بزووتنەوەى )AH RIGHT( نیە، کە وەک ڕزگارکەر سەیرى ترەمپ 

دەکەن، بەڵکو پەیامێکى سیاسى پۆپۆلیستانەى ئاشکراى ناو کەمپینى 

هەڵبژاردنى  ترەمپ  خۆیشى بوو. )سیروان عبدول...(٠

هۆیەکانى گەشەکردنى حزب و ڕێکخراوە ڕاستڕەو، 
ڕاسیست و کۆنێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوادا 

سەبارەت بە هۆیەکانى گەشە کردنى ڕاسترەو و پۆپۆلیستەکان لە 

ڕۆژئاوا دا، زۆر کەس لە ئەوروپا پێیان وایە  هاتنە کۆچبەران بەو 

ژمارە زۆرە لە داهاتوو دا دەبێتە ماییەى کێشەى ئەمنى  ئابورى، 

ڕۆژئاواییەکان.  کۆمەلگا  بۆ  گەورە  زۆر  کۆمەاڵیەتى،  کەلتوری، 

خەڵکانێکى زۆر تورەن لە سیاسەتى حکومەتەکانیان لەم بارەیەوە، 

حزبە راستڕەوە پۆپۆلیستەکان و ڕاسیزمى نازیستە نوێیەکان و دژایەتى هەمەچەشنەیى حـ
نەتەوەی���ى  ل���ە واڵتانى ڕۆژئاوا تا دێت  مەترس���ى زیاتر و ڕەهەن���دى خراپترى لێ 
دەکەوێتەوە، بە جۆرێک راسستە نوێیەکان و نازیستە هاوچەرخەکان پێیان وایە ، کە 
بەهاى فرە کولتورى و پارێزگاریکردنى زۆرى دەس���ەاڵت لە کەمایەتییەکان خەریکە 
شارس���تانیەتى  ڕۆژئاواى بنکۆڵ دەکات . هەندێک مەترس���یەکەى دەشوبهێنێت  بە 
رووخانى ئیمپڕاتۆریەتى ڕۆما. بە کورتى ش���ەپۆلى ئەمجارە زۆر توند ترو کۆنەخواز 
ترە لە هەر شەپۆلێکى تر لە دواى ڕزگاربوونى ئەوروپا لە نازیزم لە روژئاوا دا دژ بە 
بەهاکانى مۆدێرنیتى سەرى هەڵدابێت  و بەو هێزەوە داواى گەڕانەوەى کردبێت  بۆ 

بەهاکانى  بەر لە هاتنى  مۆدێرنێته . 
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بۆ  پرسە  ئەم  شیوە  خراپترین  بە  ڕاستڕەوەکانیش  و  پۆپۆلیست 

تیرۆرى  هەروەها  بەکاردێنن.   الیەنگران  و  دەنگ  کۆکردنەوەى 

کردنى  گەشە  لە  دەگێڕێت   گرنگ  ڕۆڵێکى  ئیسالمیەکان  گروپە 

پارت و گروپە ڕاسترەوەکاندا لە واڵتانى ئەوروپا. کردەوه کانى ئەم 

گروپانە ئاوێکى زۆر بە ئاسیاوى ئەم هێزانەدا دەکەن، زیاتر لەوەش 

بە  کۆچبەران   گەورەى  شەپۆلە  لەو  دەترسن  ڕۆژئاوا  کۆمەڵگەى 

تایبەتى لە واڵتە ئیسالمى و عەرەبیەکانەوە، کە ئەمە ببیتە توانەوەى 

کەلتور و داب و نەریتیلن و زاڵبوونى کەلتورى ڕۆژهەاڵتى و ئیسالمى 

بە سەرییاندا. ئەمەش ڕەنگدانەوەى هەبووە لەسەر پەرەسەندن و 

گەشەکردنى گروپە ڕاسیست و ڕاسترەوەکان لە خۆرئاوا دا، بێجگە 

لەوەش ، کە هەر بەسروشت خەڵکانى ئەوروپا و ڕۆژئاوا حەز بە 

گۆڕانکارى دەکەن و بێزارو بێتاقەت بوون  لە سیاسیەکان و حزبە 

ڕاستڕەوو  ڕەوتە  بۆتە هۆى گەشەکردنى  ئەمەش  و  تقلیدییەکانیان 

توندرەوەکان. 

قاعیدەوە  لە  هەر  سەردەمەدا  لەم  تیرۆر  سەرهەڵدانى  بێگومان 

هەیە  ڕاستەوخۆى  کاریگەرى  حەرام  بۆکۆ  و  نوسرە  و  داعش  تا 

بەرتەسک  و  ڕاستڕەوەکان  و  ترەمپ  مۆدێلى  لەسەر سەرهەڵدانى 

کردنەوەى ئازادییەکان و کەمتر پاودێریکردنى ڕەوشى مافى مرۆڤ 

نه بوونیان  پابه ند  و   کۆچبەران  زۆربەى  هەڵبەت  کۆچبەران.   و 

بە یاساکانى ئەو واڵتانە و سوکایەتى کردنیان بە ئایین و داب و 

و  رەوت  بەهێزکردنى  مایەى  بۆتە  کۆچبەران،  لەالیەن  نەریتیان 

حزبە فاشى و ڕاسیستەکان و لە زۆربەی واڵتانی پشتیوانیکردن و 

متمانەیان لەالیەن خەڵک روو لە هەڵکشانە و لە زۆر شوینیش بە 

دەنگى زۆرەوە دەچنە پەرلەمان. 

ئەم لێشاوى کۆچبەران بەتایبەت کۆچبەرانى موسوڵمان بۆ ڕۆژئاوا 

و  فەرەنسل  لە  ئیسالمیەکان  گروپە  تیرۆریستیەکانى  ک��ردەوە  و 

بۆتە  تر،  والتانى  و  ئەمریکا  و  لجیکا  بە  و  بەریتانیا  و  ئەڵمانیا 

هۆى گەشەکردنێکى خێراى هێزە پۆپۆلیستیەکانى ئەوروپا، هەروەک 

لە  هەلریەک  لە  هەڵبژاردنەکانى  لە  ساڵدا  لەم  دەکرێ  پێشبینى 

فەڕەنساو ئەڵمانیاو هۆڵەنداو ئیتاڵیا هێزە پۆپۆلیستەکان سەربکەون 

و بە تەواوى سنورى سیاسى، کولتورى و کۆمەاڵیەتى خۆیان لەگەڵ 

ئیسالم و ئیسالمیزمدا جیابکەنەوە 

نێوانیشیاندا  لە  گشتى  بە  ڕۆژهەاڵتى  کۆچبەرانى  ژمارەى  زۆربەى 

کۆچبەرانى عەرەب و موسوڵمان بە تایبەتى و کردەوە تیرۆریستییەکانى 

چەند ساڵى رابردووى گروپە توندڕەوە تیرۆریستیەکان لە فەرەنسا 

و ئەمریکا و بەریتانیاو بەلجیکا و ئەڵمانیا و ئیسپانیا و شوینەکانى 

بۆ  قۆستراوەتەوە  ڕاسترەوەکانەوە  لەالیەن  ئەمانە  هەموو  تر، 

ڕق  و  پەرستى  ڕەگەز  ڕایستى   فکرى  بیرو  پێدانى  برەو  زیاتلر 

هۆى  بوە  هەروەک  و  پەناهەندەکان  و  کۆچبەران  لە  لێبوونەوە  

سەرکەوتنى  حزبە ڕاسترەو وکۆنزێرڤەتیڤەکان لە هەڵبژاردنەکاندا. 

پەنابەران و کۆچبەران و سەفەر  هەروەها قەدەغەکردنى هاتنى  

لە حەوت واڵتى ئیسالمیەوە بۆ ئەمه ریکا بووە هۆى بە هێزبوونى 

هەست دژە ڕۆژئاوایى و گەشە پێدانى ئینتیمایەک و ناسنامەیەکى 

واڵتانى  لە  پەنابەر  لە موسوڵمانانى  زۆرێک  ڕادیکاڵ الى  ئیسالمى 

ڕۆژئاوان ئەمەش بۆ خۆى کاردانەوەى پێچەوانەى لێدەکەوێتەوە  بۆ 

بزواندنى هەستى  ڕەگەز پەرستى و توندڕەوى الى ڕۆژئاواییەکان 

سەبارەت بە خەڵکانى پەناهەندە و کۆچبەر. بە ڕاى ئیمە ئابورى 

ڕۆڵى لەسەرکەوتنى ڕاستڕەوەکاندا نیە، بە ڵکو لێشاوى پەنابەران و 

هاتنى کەلتورى نوێى رۆژهەاڵتى بە تایبەت  کەلتورى ئیسالمى بۆ 

ڕۆژئاوا ، کە  ئەمانە لە تێروانینى ژمارەیەکى بەرچاو  لە خەڵکى 

خاڵێکى  نەریتیان.  و  سەرناسنامە  بۆ  مەترسین   ئەوروپا  ئەمریکاو 

تر کە جێگەى سەرنجە  سەبارەت بەسەرکەوتنى ڕاستڕەوەکان لە 

ئەوروپا  و ڕۆژئاوادا ئەوەیە ،کە  هێزى کرێکار و کەم دەرامەتان 

لە برى ئەوەى ، کە سەرچاوەى هێز بن بۆ پارتە چەپەکان، کەچى  

تایبەتیەکانى   سیاسەتە  بۆ  دەقۆزنەوە  بۆ  گلرفتیان  ڕاسترەوەکان 

ئەمریکا گوند نشین و شارۆچکەو  لە  ، کە  بە شێوەیەک  خۆیان، 

ناوچە دوورە دەستەکانى شار دەنگیان بە ترەمپ دا. لە فەرەنساش  

بە هەمان شێوە زۆربەى دەنگەکانى )پارتى بەرەى نەتەوەیى( لەو 

بێگومان سەرهەڵدانى تیرۆر لەم سەردەمەدا هەر 

ل���ە قاعیدەوە تا داعش و نوس���رە و بۆکۆ حەرام 

کاریگەرى ڕاستەوخۆى هەیە لەسەر سەرهەڵدانى 

مۆدێل���ى ترەمپ و ڕاس���تڕەوەکان و بەرتەس���ک 

کردنەوەى ئازادیی���ەکان و کەمتر پاودێریکردنى 

ڕەوشى مافى مرۆڤ و کۆچبەران
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ناوچەنەوە دێن. 

مەترسییەکانى سەرکەوتنى حزب و ڕیکخراوە ڕاستڕەوو 
ڕاسیستەکان لە خۆرئاوا 

 یەکێک لە مەترسییەکانى سەرکەوتنى حزب و ڕیکخراوە راستڕەوو 

ڕاسیست و کۆنزێرڤەتیڤەکان لە خۆرئاوادا  ئەوەیە، کە ئەم حزبانە 

دەوڵەتى  و  سۆشیال  سیستەمى  هەڵوەشاندنەوەى  بۆ  کاردەکەن 

خۆشگوزەرانى ، کە لە داێنانەکانى  حزب و ڕێکخراوە چەپەکانى 

و  سیستەمە  ئەم  هەڵوەشاندتەوەى  بۆ  کاردەکەن    ، ئەوروپایە 

بڕینى  یارمەتییەکانى منااڵن و خێزان و پەناهەندە تازە هاتووەکان، 

تەنانەت  کار لەسەر ئەوە دەکەن کە یارمەتى خەڵکانى کەم ئەندام 

بیانوى  بە   . بکەنەوە  کەم  پەککەوتووەکان  پیرو  و  خانەنشین  و 

ئەوەى ئەم سیستەم و دەوڵەتى خۆشگوزەرانى و سیستەمى سۆشیال 

بۆتە هۆیەکى گەورە بۆ هاندانى خەڵکى، کە کۆچ بکەن بۆ ئەوروپا 

وروژئاوا، هەر لەم بوارەشدا چەندین ڕێوشوێنى توندو یاساو ڕێنمایى 

ڕەگەز پەرستییانەیان داهێناوە بۆ ڕێگەگرتن لە هاتنى کۆچنەران و 

خەڵکانى پەناهەندە. 

گرتە  دەسەاڵتیان  بەریتانیا  لە  کۆنزێرڤەتیڤەکان  و  ڕاسترەو  کاتێک 

دەست، یەکسەر پارەى خوێندنى زانکۆ و خوێندنى بااڵیان لە کرێى 

لە  پاوەند  بۆ 9000 هەزار  بەرزکردەوە  پاوەندەوە  سااڵنەى 3000 

ساڵێکدا، کە ئەرک و زەحمەتێکى زۆر دەخاتە سەرشانى خوێندکاران، 

هەر ئەوانیش بوون زۆر بەجدى کارییان کرد بۆ دەرچوونى بەریتانیا 

لە  کە  لەوەى،  بێجگە  ئەمە  ڕۆژهەاڵتەوە.  ئەوروپاى  یەکێتى  لە 

وەرگرتنى  هاتوچۆو  و  بازرگانى  ئیشوکارو  خانووبەرەو  بوارەکانى 

ڤیزەو مەسەلەى پەناهەندەیى و کۆچبەراندا چەندین یاساى توندو 

رەگەزپەرستى  و  ڕاستى  بۆنى  ئاشکرا  بە  کە  ڕشتووە،  قورسیاندا 

کۆنزێرڤاتیڤ و راسیستەکانی ئەوروپا گەشە دەکەن
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لێدێت. 

یەکیکى تر لە مەترسییەکانى هاتنە سەرکارى ڕاستڕەو و ڕاسیستەکان 

یەکێتى  هەڵوەشاندنەوەى  بۆ  کاردەکەن  کە  ئەوەیە،  ڕۆژئ��اوا  لە 

ئەوروپا، هێزە راسیست و پۆپۆلیست و ڕاسترەوە ڕادیکاڵەکان بە 

دەرچوونى  داواى  و  ئەوروپان  یەکێتى  سیاسەتى  دژى  لە  ئاشکرا 

واڵتەکانیان دەکەن لەو یەکێتیەدا. هەموو بینیمان کاتێک بەریتانیا 

لە  راسترەوەکان  دەرەوە،  بچێتە  ئەوروپا  یەکێتى  لە  بڕیاریدا 

دەست  تریش  واڵتێکى  چەند  سویدو  هۆڵەندا،  نەمسا،  فەڕەنسا، 

خۆشییان لە هه ڵوێستی خەڵکى بەریتانیا كردو داوایان لە حکومەت 

بەریتانیا هەنگاو  و کاربەدەستانى واڵتەکانیان کرد، کە هاوشێوەى 

بنێت لە یەکێتى یەکە بچنە دەرەوە. 

و  ڕاسیست  و  ڕاستڕە  حزبە  سەرکارى  هاتنە  ترى  مەترسییەکى 

مەترسى  لە  بریتیە  دا  خۆرئاوا  و  ئەوروپا  لە  کۆنسێرڤەتیڤەکان 

زیندووکردنەوە و بووژانەوەى هەستى ڕەگەزپەرستى و ڕاسیستى، 

ئەمەش دەبێتە هۆى گەشەکردنى نازیە نوێکان و گروپە ڕادیکاڵەکان 

و بزواندنى هەستى دەمارگیرى و توندڕەوى نەتەوەیى و ئایینى و 

دروست بوونى جۆرێک لەڕق و کینە و ئەپارتاید بەرامبەر بە خەڵکانى 

پەناهەندە و کۆچبەران  بەتایبەتى کۆچبەرانى واڵتە ئیسالمیەکان ، 

کە دواجار سەردەکێشێ بۆ توندوتیژى و ئاژاوەگێرى.  لە ئەڵمانیا  

بە تێکڕایى لە ڕۆژێکدا دە هێرش دەکرێتە سەر پەنابەران، کاتێک 

دۆناڵد ترەمپ  قەدەغەى هاتنە ناوەوەى ئەمریکاى کرد  بۆ حەوت 

سودان،  سۆماڵ،  یەمەن،  سوریا،  ئێران،  موسوڵمان)عێراق،  واڵتى 

بەتایبەتى لە  لە ئەوروپا بە گشتى   لیبیا( ڕاسترەوە توندڕەوەکان 

ئەڵمانیا پشتگیرى بڕیارەکەیان کردووە دەستخۆشیان لێکرد. 

ڕاستڕەوەکانى  کە  هەڕەشانەیە،  ئەو  هەمان  ترەمپ  هەڕەشەکانى 

کەس  هەموو  پێش   کە   ، ڕاستڕەوانەى  ئەو  دەیکەن،  ئەوروپا 

پیرۆزبایى سەرکەوتنیان لێکرد، هەڵبژاردنى ترەمپ و سەرکەوتنى 

،کە  مەترسیەیە  ئەو  زەنگى  لێدانى  ئەوروپا   ڕاستڕەوەکانى  پارتە 

پەالماردایە.  ژێر  لە  دەنگى  فرە  ەو  فرەرەنگى  دونیاى  سەردەمى 

سەرکەوتنى  کە   ، پێیانوایە  سیاسییەکان  بیرمەندە  لە  بەشێک 

پێکەوە  هەرەسى  نیشانەى   و  دیموکراسى  لیبڕاڵ  کۆتایى  ترەمپ 

ژیانى  کۆمەڵگەى ئەمریکى و سەرەتاى کۆتایى پارتە کۆمارییەکانى 

لە هەندێک  ترەمپ، کە  پۆپۆلیستیەکانى  وتارە ساردو  ئەمریکایە. 

بواردا سەرى کێشاوە بۆ فاشیزم، میتۆدى سادەکردنەوەى ترەمپ لە  

هاوکێشە ئابورى و سیاسیەکاندا و پێدانى بەڵێنە گەەرەتر لە تواناى  

تاکەکەس وتاکە حزب و تاکە دەوڵەت.  هەڵبژاردنى ترەمپ یەێک 

لە ماناکانى بریتیە لە ترسى ئەمریکیە سپى پێستەکان لە چەمکى 

پیکەوە ژیان لەگەڵ کەمە نەتەوەیى و گروپە دینیە جیاوازەکانى تر. 

ترسیان لە پیکەوە نەگونجان و  توانەوە و پاشەکشێ لە هەژموون و 

بە فیڕۆچونى سەرمایە و الوازبوونى ئاستى بژێوییان لە پێناو ئەوانى 

و  نوی  لێکدانەوەى  دروستبونى  بۆ  بنەما  بۆتتە  ترسەش  ئەم  تر. 

خۆگۆشەگیرکردنى کۆمەاڵیەتى لەسەر بنەماى هاوبەشى نەتەوەیى و 

زمان و دینى و بەرژەوەندییە ژیارییەکان، کە نەک تەنیا ئەمه ریکاو 

ئەوروپا بەڵكه  لە هەوڵەکانى بۆ دارشتنەوەى مۆزایکى خۆرهەالتى 

کاریگەرى  ترەمپ  )سەرکەوتنى  داوەت��ەوە.  ڕەنگى  ناوەراستیشدا 

لەسەر پێگەلى هەریمى کوردستان دەبێت، )فرزەند شێرکۆ(. 

گوتارێکى  دۆناڵدتره مپ  هەڵبژاردنەکاندا  هەڵمەتى  میانەى  لە 

سیستەمى  و  سیاسیى  بژاردەى  دژى  لە  هەبوو  توندى  پۆپۆلیستى 

دامەزراوەیى باو، هەروەها کاردانەوەکانى لەبەرامبەر رەخنەگران و 

نەیارانى هێرش بەران و پەالماردانە بوون، زۆر لە هەڵسوکەوتەکانى 

لە  باوەکان.  نەریتە  بە  بوون  نامۆ  سەرۆکایەتى  کاندیدێکى  وەک 

دا،  بازاڕ  لە  سنورەکان  تەحەداکردنى  و  گرژى  سیاسه تى  کۆتاییدا 

و  کەلتورى  ئاست  لە  جیاواز  خەلکانى  نەکردنى  تەماشا  هەروەها 

دینى و نەتەوەییەوە  وەکو هاوواڵتى ، لێدانى مافى ئازادییان لەو 

کایە جیاوازانەدا بە جۆرێک  دونیاى ئێستا بۆنى دونیایەکى ڕاسیست 

و گرژو داخراوە لێدێ. 

دامودەزگاکانى  گەشەکردنى  و  بەڕێوەبردن  بوارى  لە  ماستەر   *

کۆمەڵى مەدەنى. 

سەرچاوەکان:
بۆ نوسینی ئەم وتارە سوودم لەم سەرچاوانەى خوارەوە وەرگرتووە.

B.B.C  NEWS ON  SATARDAY  IN  NOVEMBER 2016

 EUROPEAN  ECONOMIE  COMMUNITY.)EEC( IN

.2001

  LIFE IN UNITED KINGDOM.  AJMURNEY TO

.CITIZENSHIP  2004

کاریگەرى  ترەمپ  سەرکەوتنى  ترەمپ،  لەسەردەمى   جیهان   *

لەسەر پێگەى هەرێمى کوردستان دەبێت، فرزەند شێرکۆ، چاودێر 

ژمارە 592 لە 26/12/2016.

* سیروان عه بدول، جیهان لە سەردەمى ترەمپ دا چاودێر ژمارە 

590 لە 12/12/2016.  
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ئاماژه كانی نیگه رانی له  به نگالدیش
به ره نگاربوونه وه ی ئیسالمییه كان و شكستی

 پرۆسه ی دیموكراسی

علی رياض* 

وه رگێڕانی له  عه ره بییه وه : رەوشت ئازاد
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كورته یه ككـ
حزبی )رابیته ی عه وامی( ده سه اڵتدار له  به نگالدیش هه ژمونی خۆی به سه ر ژیانی 
سیاس���ی ئه و واڵته دا سه پاندووه ، چونكه  ده ستوااڵیه  به  تایبه تی كه  ده سه اڵتی 
دادوه ری ناوخۆی���ی له ژێر ناوی )دادگای تاوان���ی نێوده وڵه تی( به كارهێناوه  بۆ 
له ناوبردنی نه یاره كانی، ئه مه  له  كاتێكدایه  كه  ئه و واڵته  روبه ڕوی زنجیره یه ك 
كاری تیرۆرك���ردن ب���ۆوه ، كه  هه ریه كه  له  رێكخراوی داع���ش و گروپی )انصار 
االس���الم(ی س���ه ر به  رێكخراوی قاعیده  له  نیوه  دورگه ی هندی به رپرسیارێتی 
خۆیان له و تیرۆركردنانه  راگه یاند، ئه گ���ه ر بزانین كه  حكومه تی به نگالدیش 
نكۆڵی له  هه بوونی گروپه  تیرۆریس���تیه  سنوربه زێنه كان و دزه كردنیان بۆناو 
خاكی به نگالدیش كرد. له  ئێس���تادا حزبه  گه وره كانی ئۆپۆزسیۆن به  قۆناغی 
متبوون و چه قبه ستوییدا تێپه ڕ ده بن و روبه ری كاری دیموكراسیان به رته سك 
ده بێت���ه وه ، له  كاتێكدا ئازادی بیروڕا له  به نگالدیش كه وتۆته  ژێر هه ڕه ش���ه ی 
سانسۆری حكومه ت، كه  به  نیازی ده ركردنی یاساو رێكاری نوێیه  به  مه به ستی 
س���ه پاندنی به رته س���ككردنه وه ی زیاتر به س���ه ر ئازادی هاواڵتیاندا، ئه وه ش 
ئاماژه یه كه  بۆ هه نگاونانی زۆرێكی تر له  نه یارانی حكومه ت به ره و توندوتیژی 

دوایئه وه ی ده رگای رێگه كانیتر له به رده میاندا داخران. 

له   تایبه تی  به   به نگالدیش،  ئێستای  رووداوه ك��ان��ی  روماڵكردنی 

میدیاییه   ده زگا  گرنگیپێدانی  بووه ته  جێی  رابردوودا  مانگی  چه ند 

نێوده و ڵه تییه كان، ئه وه ش له به ر رۆشنایی راگه یاندنی به رپرسیارێتی 

له الیه ن  دڕندانه   شێوه یه كی  به   خه ڵك  زۆر  ژماره یه كی  كوشتنی 

رێكخراوی  به   االسالم(ی سه ر  )انصار  گروپی  و  داعش  رێكخراوی 

قاعیده  له  نیوه  دورگه ی هند. له و هێرش و په المارانه دا كه  ئه و 

دوو رێكخراوه  ئه نجامیانداوه  چه ندین كه س له  چاالكانی ئینته رنێت، 

مامۆستایان،  قه شه كان،  سۆفییه كان،  رۆژنامه نوسان،  نوسه ران، 

توێژه  كۆمه اڵیه تی  له  چین و  هاوڕه گه زبازه كان و چه ندانی دیكه  

و پیشه ییه جیاوازه كان، سه ره ڕای كوشتنی ژماره یه ك له  بیانییه كان 

گیانیان له ده ستداوه . 

له   كه س   )49( كوشتنی  به   په الماره كان  و  هێرش  ئه نجامده رانی 

تۆقێنه ر  مه سجێكی  ویستویانه   راب��ردوودا،  مانگی  حه وت  ماوه ی 

هه ر  په الماردانی  له   توانایان  هێزو  بۆ  بێت  ئاماژه   كه   بگه یه نن 

شوێنێك و له  هه ركاتێكدا بیانه وێت، به  تایبه تی كه  له  سه ره تای 

ساڵی 2016وه  النیكه م )19( په المارییان له  به نگالدیش ئه نجامداوه . 

كه مینه كان، به  تایبه تی كه مینه ی شیعه مه زهه ب گه وره ترین ئامانجی 

سه ره ڕای  به نگالدیش  حكومه تی  بوون.  په المارانه   و  هێرش  ئه و 

تیرۆریستانی  بوونی  به   ناوه   دانی  2016وه   سه ره تای  له   ئه وه ی 

جیهانی له ناو خاكی واڵته كه ی، به اڵم ئێستا له و دانپێدانانه  پاشگه ز 

بۆته وه و سیاسه تی نكۆڵیكردنی ته واو په یڕه و ده كات سه باره ت به  

زانیاری بوونی ئه و گروپه  توندڕه وانه  له سه ر خاكی به نگالدیش. 

ئه ندامانی  له گه ڵ  به نگالدیش  وه زیرانی  سه رۆك  حه سینه ،  شێخه  

حكومه ته كه ی پێداگری ده كه ن كه  ئه وانه  "تیرۆریستی لۆكاڵین" بۆ 

گروپی  و   )JMB( به نگالدیش  موجاهیدانی  گروپی  وه ك  نموونه 

)انصار الله به نگال(، له  هه مانكاتدا ئاماژه ی كردووه  بۆ تێوه گالنی 

نه یاره  سه رسه خته كه ی )حزبی نیشتمانی به نگالی( و هاوپه یمانه كه ی 

كۆمه ڵه ی ئیسالمی له  به نگالدیش )BNP(، له و كاره  تیرۆریستیانه دا، 

یه كه مجاری  هه ڵوێستی  فه رمانڕه وا  حزبی  كه   ئه وه ی  س��ه ره ڕای 

گۆڕی دوایئه وه ی پشتگیری له و به شدارانه ی ئینته رنێت ده كرد كه  

به   فه رمانڕه وا  ئه وه بوو حزبی  لێده گرتن،  ره خنه یان  ئیسالمییه كان 

كه سانی بێباوه ڕ ئه ژماری كردون. سه رۆك وه زیرانی به نگالدیش )شێخه  

حه سینه ( ره خنه ی له و به شداربووانه  گرت و كارو چاالكییه كانیانی 

وه ك برینداركردنی هه ستی دیینی خه ڵك دایه  قه ڵه م، هۆشداریشی 
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دا له وه ی كه  حكومه ته كه ی به رپرسیارێتی ئه و رووداوه  دڵته زێنانه  

به رامبه ر  له   ئه نجامده درێت  كاردانه وه   وه كو  كه   ئه ستۆ،  ناگرێته  

خاڵه   له   یه كێك  ده كه نه وه .  باڵوییان  كۆمێنتانه ی  و  بۆچوون  ئه و 

باسده كرێت  كه   ئه وه یه   رووداوه كان،  ته شه نه كردنی  جیاوازه كانی 

سه باره ت به  هه بوونی په یوه ندی گه رم له  نێوان حزبی فه رمانڕه وا 

و گروپی )پارێزه رانی ئیسالم(، كه  گروپێكی دیینی توندڕه وه  و له  

ساڵی 2013دا داوایكرد یاسای كرفراندن په سه ند بكرێت بۆ سزادانی 

ئه و كه سانه ی دژایه تی ئیسالم ده كه ن، به اڵم ئه و گروپه  له و كاته دا 

سه رنجدانه   جێی  هه رچه نده   بۆوه ،  حكومه ت  توڕه یی  روبه ڕوی 

له سه ر  دادگاییكردنیان  و  تۆمه تباران  ده ستگیركردنی  پرۆسه ی  كه  

تاوانه كانیان پێشكه وتنێكی گه وره ی به خۆوه  نه بینی. 

به نگالدیشی  هاواڵتی   )8( 2016دا  ئاداری  مانگی  له   سه نگافوره  

ده ستگیر كردو به  په یوه ندییان له گه ڵ رێكخراوی ده وڵه تی ئیسالمی 

رایانگه یاند  سه نگافوزه   ده سه اڵتدارانی  كردن.  تۆمه تباری  )داعش( 

ئه و )8( كه سه  پالنییان داڕشتووه  بۆ ئه نجامدانی چه ند هێرش و 

به كارهێنانی  بۆ  هه وڵدانیان  سه ره ڕای  به نگالدیش،  له   په المارێك 

داع��ش.  رێكخراوی  ریزه كانی  له ناو  ن��وێ  چاالكوانی  زۆرێ��ك 

له   بوو  مانگ  سێ  دوای  كه سانه   ئه و  ده ستگیركردنی  و  راگرتن 

گه ڕاندنه وه ی )26( به نگالدیشی له  سه نگافوره  به ره و واڵته كه یان، 

به هۆی ئاراسته كردنی تۆمه تی هه وڵدان بۆ دروستكردنی گروپێك بۆ 

خوێندنی زانستی دیینی و كاركردن بۆ باڵوكردنه وه ی ئایدیۆلۆژیای 

پۆلیسی  )داع���ش(.  ئیسالمی  ده وڵ��ه ت��ی  رێكخراوی  و  قاعیده  

به نگالدیش له  كانوونی دووه می 2015دا هه بوونی په یوه ندی )14( 

كه س له  ده ستگیركراوه كانی به  گروپی جیهادییه  به نگالدیشیه كانه وه  

ئاشكرا كرد. ئه م رووداواوانه  له  كاتێكدایه  كه  ژیانی سیاسی له و 

واڵته دا له  ره وشێكی بێوێنه و خراپدایه ، چونكه  حزبی فه رمانڕه وا 

به بێ بوونی هیچ ركابه رو ده سه اڵتێك له سه رییه وه  خۆی ده ستوااڵ 

ئۆپۆزسیۆن  سه ره كییه كانی  حزبه   دوایئه وه ی  تایبه تی  به   كردووه ، 

روبه ڕوی  دادگاكاندا  له   سه ركرده كانیان  له وه ی  جگه   بوون،  الواز 

ئه مه   بوونه ته وه،  دژییان  له   داڕێ��ژراو  پێشتر  دۆسیه ی  كۆمه ڵێك 

له  كاتێكدا هه موو جۆره  ره خنه یه كی دروست له  حكومه ت وه ك 

به مشێوه یه   ده كرێت.  ته ماشا  ده سه اڵت  بۆسه ر سیستمی  هه ڕه شه  

سنورداركردنی ئازادی راده ربڕین له الیه ن ده وڵه ته وه  بووه ته  سیمای 

هه ڵبژاردنه   دوای  له   تایبه تی  به   به نگالدیش،  واڵتی  دیاری  هه ره  

جێمشتومڕه كانی 2014، كه  په رله مانێكی یه كڕه نگ و یه ك به ره یی 

هێنایه  ئاراوه ، كه  نوێنه رایه تی هیچ حزبێكی ئۆپۆزسیۆنی تێدا به دی 

ناكرێت.  به  گوێره ی راپۆرته كانی ده زگاو رێكخراوه كانی مافی مرۆڤ 

حاڵه ته كانی  له   زۆر  رێژه یه كی  راب��ردوودا،  ساڵی   )5( ماوه ی  له  

خالیدە زیا - سەرۆکی بەرەی ئۆپۆزسیۆن شێخە حەسینە - سەرۆک وەزیرانی بەنگالدیش
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له ناو  كوشتن  و  به زۆر  ونكردنی  و  دادگاییكردن  بێ  له سێداردانی 

شوێنه كانی گلدانه وه  و راگرتندا له  به نگالدیش تۆمار كردووه . 

باكگڕاوندی ره وشی هه نووكه یی به نگالدیش 
بۆ سه ربه خۆیی كه   له  دوای شه ڕێكی خوێناوی  له  ساڵی 1971دا 

)9( مانگی خایاند، به نگالدیش سه ربه خۆیی به ده ستهێناو له  پاكستان 

تاكحزبی  حكومه تی  ساڵ   )3( له   زیاتر  دوای  له   پاشان  جیابۆوه . 

به  سه ركردایه تی حزبی رابیته ی عه وامی به نگالدیش له  ده سه اڵت 

و  موجیبولڕه حمان(  )شێخ  دامه زرێنه ره كه ی  و  دوورخ��رای��ه وه  

هاوكاره كانی له  ده سه اڵتدا كوژران، پاشان دوو رژێمی سه ربازی یه ك 

له دوای یه ك بۆ ماوه ی )15( ساڵ جڵه وی ده سه اڵتیان له و واڵته دا 

گرته  ده ست. به نگالدیش له  ماوه ی ده سه اڵتی هه ریه كه  له  ژه نراڵ 

)زیا ئه لڕه حمان( و ژه نراڵ )حسێن محه مه د ره شاد(دا، گۆڕانكاری له و 

بنه ما عه لمانییانه دا به خۆوه  بینی كه  واڵته كه ی له سه ر دامه زرێنراوه ، 

به ره و ده ركه وتنی چه ند حزبێكی سیاسی خاوه ن بیروڕای دیینی. له  

ساڵی 1990دا شۆڕشێكی جه ماوه ری مه ده نی حكومه تی به نگالدیشی 

گۆڕه پانی  پاشان  لێده كرا،  پشتیوانی  سوپاوه   له الیه ن  كه   روخاند، 

سیاسی  حزبێكی  چه ند  ده سه اڵتی  ژێر  كه وته   به نگالدیش  سیاسی 

وه ك: رابیته ی عه وامی به نگالدیش، كه  حزبێكی عه لمانیه ، حزبی 

ناوه نده و  راستی  به ره ی  به   كه  حزبێكی سه ر  به نگالی،  نیشتمانی 

له سه ر ده ستی )زیا ئه لڕه حمان( دامه زرێنراوه ، كۆمه ڵه ی ئیسالمی 

له  به نگالدیش، كه  حزبێكی ئیسالمی دژ به  دامه زراندنی ده وڵه ت 

بوو له  ساڵی 1971 له گه ڵ حزبی جاتیای به نگالی، كه  حزبێكی سه ر 

به  به ره ی راستی ناوه نده و له الیه ن ئیرشاد دامه زرێنراوه . له  نێوان 

سااڵنی 1991 و 2007، هه ردوو حزبی رابیته ی عه وامی به نگالدیش 

هه ڵبژاردن،  ئه نجامدانی  رێگه ی  له   به نگالی  نیشتمانی  حزبی  و 

به   گرته  ده ست  ده سه اڵتیان  ساڵ   )5( م��اوه ی  بۆ  هه ریه كه یان 

له و  واڵته   ئه و  به اڵم  ناحزبی.  ئینتیقالی  حكومه تێكی  سه رپه رشتی 

ماوه یه دا پشێوی و خۆپیشاندانی له سه ر شه قامه كان به خۆیه وه  بینی 

ئه نجامی  له   ئه وه ش  به نگالدیش،  عه وامی  حزبی  رابه رایه تی  به  

هه وڵدانی حزبی نیشتمانی به نگالی بۆ به الڕێدابردنی حوكمه كانی 

ده ستورو نه خشه دانانی بۆ ئه نجامدانی هه ڵبژاردنی شه كلی، به اڵم 

له  كۆتاییدا حكومه تێكی كاتی بۆ ماوه ی دوو ساڵ به  پشتیوانی سوپا 

ده سه اڵتی واڵته كه ی گرته  ده ست. 

عه وامی  رابیته ی  2008 سه ركه وتنی  ساڵی  كۆتایی  هه ڵبژاردنه كانی 

به ده ستهێناو  په رله مانی  ده نگی  زۆرینه ی  لێكه وته وه و  به نگالدیشی 

بەنگالدیش هێز بەکاردەهێنێت بۆ دامرکاندنەوەی ناڕەزایەتییەکانی شەقام
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عه وامی  رابیته ی  حزبی   2011 ساڵی  له   ده ست.  گرته   ده سه اڵتی 

به نگالدیش پێگه ی خۆی له  ده سه اڵتدا به كارهێنا بۆ البردنی سیفه تی 

)كاتیی( له سه ر حكومه ت، هه روه ها دادگای تاوانه  نێوده وڵه تییه كانی 

دادگاییكردنی  پێناو  له   ناوخۆییه   دادگایه كی  كه   دام��ه زران��د، 

ئه نجامده رانی تاوانی دژ به  مرۆڤایه تی له  كاتی شه ڕی رزگاری ساڵی 

1971دا. ئه و دادگایه  هه مان ئه و دادگایه یه  كه  له الیه ن ئه ندامانی 

كۆمه ڵه ی  )حزبی  هاوپه یمانه كه ی  و  به نگالی  نیشتمانی  حزبی 

بڕودایه دا  له و  ئه وان  لێگیرا.  ره خنه ی  به نگالدیش(  له   ئیسالمی 

كراوه .  به سیاسی  پاڵنه ره كانی  دادگایه   ئه و  دامه زراندنی  كه   بوو 

حزبی  گه وره ترین  به نگالی،  نیشتمانی  حزبی  2014دا  ساڵی  له  

ئۆپۆزسیۆن به شداری له  هه ڵبژاردندا نه كرد، ئه وه ش سه رهه ڵدانی 

هێنا.  خۆیدا  ب��ه دوای  واڵت��دا  سه رتاسه ری  له   توندوتیژی  ك��اری 

به سه ر  كرد  ئابڵۆقه ی  سه پاندنی  داوای  به نگالی  نیشتمانی  حزبی 

داموده زگاكانی ده وڵه تدا. كاره كانی توندوتیژی كه  ماوه ی )3( مانگ 

هێزه كانی  كراو  رابه رایه تی  ئۆپۆزسیۆنه وه   له الیه ن  كێشا،  درێژه ی 

 )138( كوژرانی  و  بوونه وه   به ره نگاری  توندی  به   زۆر  حكومه ت 

كه سی لێكه وته وه . 

به ئامانجكردنی  بۆ  تونده كان  تێپه ڕبوونی دوو ساڵ، هێرشه   دوای 

چاالكانی تۆڕی ئینته رنێت به رده وام بوو. له  الیه كیتره وه  له كۆتایی 

مانگی ئایاری 2016دا دادگای تاوانی نێوده وڵه تی )26( سزای ده ركرد، 

له وانه  )10( سزایان له  دژی رابه ره  ناوه ندییه كانی كۆمه ڵه ی ئیسالمی 

كۆمه ڵه كه   سه ركرده كانی  له   كه س   )8( ئه وه بوو  بوو،  به نگالدیش 

سزای له سێداره دانیان به سه ردا سه پێنراو سزای له سێداره دان به سه ر 

له    )4( و  به نگالی  نیشتمانی  حزبی  سه ركرده كانی  له   یه كێك 

سه ركرده كانی كۆمه ڵی ئیسالمی له  به نگالدیش جێبه جێكرا. 

ئیشكالیه تی به جیهانیبوونی تیرۆرو رابه ره  لۆكاڵییه كان
قاعیده   و  داعش  رێكخراوی  هه بوونی  له   حكومه ت  نكۆڵیكردنی 

له سه ر خاكی به نگالدیش پێویستی به  خوێندنه وه یه كی ورد هه یه ، 

به ڵكو  نه كردووه ،  توندڕه وه كانی  نه بوونی  باسی  چونكه  حكومه ت 

بابه ته كه   لێره دا  بردوون.  ناوی  لۆكاڵییه كان"  "توندڕه وه   به   ته نها 

ئاماژه پێدان به  ته نها، چونكه  داننان  نییه  به  مه سه له ی  په یوه ندی 

دانپێدانانی  مانای  نێوده وڵه تی  تیرۆریستی  گروپی  بوونی  به  

نه هێشتنی  بۆ  ته قه لالیانه ی  و  هه وڵ  ئه و  شكستهێنانی  به   روونه  

له سه ر  ده وروژێنێت  پرسیار  ل��ه وه ش  جگه   به گه ڕخراوه ،  تیرۆر 

پێشده چێت  هه روه ها  شكستهێنانه ،  ئه و  پشت  شاراوه كانی  دیوه  

كاریگه ری نه رێنی هه بێت له سه ر په یوه ندییه كانی حكومه ت له گه ڵ 

هێزه  جیهانییه كان. به اڵم مشتومڕ له سه ر ئه وه ی كه  "توندڕه وه كان" 

كه سانی لۆكاڵی و رۆڵه ی واڵته كه ن، به  ئه نقه ست ئه و راستیه  پشتگوێ 

ده خات، كه  دیسه لمێنێت گروپه  توندڕه وه  به نگالییه كان په یوه ندییان 

به  روانگه ی هه رێمی و نێوده وڵه تیه وه  هه یه ، له  سه ره تای بوونییان 

ده كرێت  رابردووه وه .  سه ده ی  نه وه ده كانی  ده یه ی  ناوه ڕاستی  له  

بۆ  بگه ڕێنینه وه   ئیسالمییه كان  توندڕه وه   دروستبوونی  سه ره تای 

ده رهاویشته كانی شه ڕی ئه فغانستان له  كۆتایی هه شتاكانی سه ده ی 

پاكستان و  ئه ندامانی گروپه  چه كداره كانی  بیست، دوایئه وه ی كه  

هندستان له  سه ره تای ساڵی 2008 له ناو به نگالدیش ده ستگیركران. 

بۆ  ئاماده   به نگالدیشی  هاواڵتیانی  هه بوونی  له   نكۆڵی  ناكرێت 

بۆ  گه ڕانه وه یان  ریزه كانی جیهادی جیهانی و  به   په یوه ندیكردنیان 

ناو واڵته كه یان بكرێت. له  راپرسیه كدا كه  له  یه كێك له  رۆژنامه كانی 

تا   2014 ته مووزی  نێوان  ماوه ی  له   باڵوكراوه ته وه ،  واڵته دا  ئه و 

جیهادی   )122( به نگالدیش  ده سه اڵتدارانی   ،2015 حوزه یرانی 

)22( كه س هه یه   نێوانیاندا  له   گومانلێكراوییان ده ستگیر كردووه ، 

زیائولرەحامن - سەرۆکی پێشووتری بەنگالدیش
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ژمارە )31-30( ئابی 2017

بیۆگرافیای كۆماری میللی به نگالدیش

به نگالدیشی ئاڵتونی سرودی نیشتمانی 

مۆودۆك موال به رزترین لوتكه  

كه نداوی به نگاڵنزمترین شوێن

147.570رووبه ر

1.1رێژه ی ئاو

ده كاپایته خت

به نگالیزمانی فه رمی

ئینگلیزی، سنسكریتیزمانه كانی تر

به نگالییه كانناوی دانشتوان 

156,594,962 – )2013(رێژه ی دانیشتوان

1.099/ كیلۆمه تر چوارگۆشه چڕی دانیشتوان

كۆماری سۆسیالیستیسیستمی ده سه اڵت 

محمد عبدالحمیدسه رۆكی ده وڵه ت

شێخه  حه سینه  واجدسه رۆك وه زیران

26/3/1971مێژووی دامه زراندن 

16ی دیسه مبه ری 1971جیابوونه وه  له  پاكستان

رێكخراوی ئه ندامێتی له  رێكخراوه  نێوده وڵه تییه كان بازرگانی جیهانی،  رێكخراوی  كۆمۆنویلس،  یه كگرتوه كان، كۆمه ڵه ی  نه ته وه  
هاریكاری ئیسالمی، دامه زراوه ی گه شه پێدانی جیهانی

241.295 ملیار دۆالركۆی داهاتی ناوخۆ

1465 دۆالرداهاتی تاكه كه س

22,319,791,708 دۆالری ئه مه ریكیكۆی یه ده گی دارایی

%4 )2014(رێژه ی بێكاری

تاكای به نگالدیشیدراوی نیشتمانی

الی چه پئاراسته ی رۆیشتن

.bdكۆدی ئینته رنێت

+880كۆدی ته له فۆنی جیهانی
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كرده ییان  په یوه ندیكردنی  رێگه ی  له   یان  هه یه ،  په یوه ندییان  كه  

به   په یوه ندییان  خۆیان  خواستی  به   یان  داع��ش  رێكخراوی  به  

ریزه كانیه وه  كردووه . ده ستگیركردن و راگرتنی گومانلێكراوه كان له  

سه نگافوره  ده ریخستووه  كه  ده كرێت بیانییه كان ببنه  ئامرازێك بۆ 

باڵوكردنه وه ی بیری توندڕه وی. 

سیاسه ته  هه لپه رستییه كان 
بۆچی حكومه تی عه لمانی فه رمانڕه وای رابیته ی عه وامی به نگالدیش، 

به  شێوه یه كی روون و ئاشكرا سه ركۆنه ی ئه و هێرشانه ی نه كرد؟ 

بۆ  ئه نجامده رانی  راپێچكردنی  بۆ  نه جوواڵ  كرداریی  به   بۆچی 

ناوه وه   له   لێكۆڵه ره وانی  پرسیاره   ئه م  راستیدا  له   دادگا؟  به رده م 

و ده ره وه ی به نگالدیش پێكه وه  تووشی شڵه ژان و دڵه ڕاوكێ كرد. 

به اڵم پێده چێت "سیاسه ته  هه لپه رستییه كان"ه كه  بڕیاره كانی حزبی 

ده سه اڵتدار ئاراسته  ده كات، چونكه  له  ناوخۆو ده ره وه  خزمه ت به  

ئامانجه كانی ده كات، به  تایبه تی له الی كۆمه ڵگه ی خۆرئاوایی. حزبی 

ده سه اڵتدار سه ركه وتنی به ده ستهێنا له  شكاندنی شكۆی به هێزترین 

و دیارترین حزبی ئیسالمی له  به نگالدیش "حزبی كۆمه ڵه ی ئیسالمی 

سه ركرده كانی  دادگاییكردنی  رێگه ی  له   ئه وه ش  به نگالدیش"،  له  

البردنی  1971و  ساڵی  له   جه نگ  تاوانی  ئه نجامدانی  تۆمه تی  به  

و  هه ڵبژاردنه كان  كۆمسیۆنی  لیسته كانی  له سه ر  حزبه   ئه و  ناو 

په نابردنی بۆ به كارهێنانی هێزی فه وتێنه ر له  به رامبه ر الیه نگرانی 

له گه ڵئه وه ی  شه قامه كان.  سه ر  ده ڕژانه   كه   كاتێكدا  له   حزبه   ئه و 

رزگار  به نگالدیش  ئیسالمی  كۆمه ڵی  حزبی  له   خۆی  توانی  كه  

ده سه اڵتدار  حزبی  سیاسیه وه ،  شانۆی  په راوێزی  بیخاته   و  بكات 

به ڵكو  نیشانبدات،  ئیسالمییه كان  نه یاری  وه ك  خۆی  نه یده ویست 

له جیاتی ئه وه  ویستی هێزی ئیسالمی تر له سه ر گۆڕه پانی سیاسی 

ئیسالمی.  كۆمه ڵه ی  حزبی  ئه ڵته رناتیڤی  وه ك  ببن  به رجه سته  

هه بوونی  به   ده سه اڵتدار  حزبی  رێگه دانی  ئ��ه وه ش،  س��ه ره ڕای 

ئاستێكی كه متر له  كارو چاالكی توندڕه وی، كه  ناگاته  ئاستی ملمالنێ 

له گه ڵ رژێمدا به  شێوه یه كی جددی، دیسانه وه  روبه ڕوی هه ڕه شه ی 

وێنا  شێوه یه ك  به   خۆی  فه رمانڕه وا  حزبی  واده كات  و  ده كاته وه  

وه ستاوه   له خۆكردن  به رگری  پێشه وه ی  هێڵی  له سه ر  كه   بكات، 

له  دژی گه شه كردنی "ئیسالمی سیاسی"، له  واڵتێكدا كه  زۆرینه ی 

دانیشتوانه كه ی موسوڵمانن، ئه وه ش پاساوی ته واو ده داته  جیهانی 

خۆرئاوایی تاوه كو پشتیوانی بێمه رجی حكومه تی به نگالدیش بكات. 

ئه و پێویستیه  دیاره ی ده سه اڵت له  به ره نگاربوونه وه ی "توندوتیژی 

دیینی"، رێگه  بۆ سیستمی سیاسی خۆشده كات تاوه كو رووبه ره كانی 

قه ڵه مڕه وی سیاسی فراوانتر بكات. 

گه شه كردنی ئابوری و مه ترسی گه نده ڵی و 
خزمخزمێنه ی سیاسی 

زیادبوونی كۆت  دیموكراسی و  سه ره ڕای كه مبوونه وه ی رووبه ری 

و به نده  سه پێنراوه كان به سه ر ئازادی بیروڕا، سه ره ڕای زۆربوونی 

كاره كانی كوشتن له و ماوه یه ی دواییداو ئه و مه ترسییه  ئاشكرایه ی 

كه  له ناو ریزه كانی كۆمه ڵێك چین و توێژی كۆمه ڵگه ی به نگالدیش 

به   پێده چێت  خه ڵك  رۆژانه ی  ژیانی  دیارده ی  كردووه ،  دروستی 

سایه ی  له   ئ��ه وه ش  بچێت،  باشبوون  ب��ه ره و  ئاسایی  شێوه یه كی 

له  ماوه ی ده یه كانی  ئابوریدا، كه   باشبوونی دۆخی  گه شه كردن و 

به دواوه    1991 ساڵی  له   توانی  واڵته   ئه و  به دیهاتووه .  رابردوودا 

به   گه شه كردن  ئاسته كانی  له   پارێزگاریكردن  له   بێت  سه ركه وتوو 

رێژه ی %6 كاتێك هه ردوو حزبی رابیته ی عه وامی به نگالدیش و 

حزبی نیشتمانی به نگالی به دوای یه كدا ده سه اڵتی واڵته كه یان گرته  

ده ست. هه ریه كه یان له  رێگه ی هه ڵبژاردنی پاك و بێگه رده وه  كه  

ده سه اڵت.  كورسی  گه یشتنه   ئه نجامده درا  جارێك  ساڵ   )5( هه ر 

خراپی  ناكاریگه ر،  سیاسه تی  كۆمه ڵێك  گرتنه به ری  به   ماوه یه   ئه و 

به ڕێوه بردن، په یوه ندی زبر له  نێوان هه ردوو حزبی ده سه اڵتدارو 

كه رت���ی پیشه س���ازی دروس���تكردنی جلوبه رگ���ی 

كرێ���كار  ملی���ۆن   4.2 نزیك���ه ی  ئاماده ك���راو 

كارپێده كات، له  نۆ مانگی دارایی  ساڵی 2015 – 

2016دا قازانج���ی بێئه ندازی به  رێژه ی 22.12 

ملی���ار دۆالر به ده س���تهێناوه ، ب���ەاڵم كۆچبه رانی 

به نگالدیش���ی ل���ه  واڵتان���ی جیه���ان ل���ه  واڵتانی 

خۆرهه اڵت���ی ناوه ڕاس���ت و كه ن���داوی عه ره بی و 

واڵتانی باشوری خۆرهه اڵتی ئاسیا كارده كه ن
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دوباره بوونه وه ی توندوتیژی ناسراوه . 

رابردوودا  ده یه كانی  له   ئابورییه ی  گه شه سه ندنه   ئه و  بنه ڕه تدا  له  

له  به نگالدیش به ده ستهاتووه ، له  دوو كه رتی ئابوریدا بوو: كه رتی 

حه واڵه ی  كه رتی  ئاماده كراوو  جلوبه رگی  دروستكردنی  پیشه سازی 

دارایی هاتوو له  رێگه ی هێزی كاری كاتیه وه . بۆ نموونه ، كه رتی 

 4.2 نزیكه ی  كه   ئاماده كراو  جلوبه رگی  دروستكردنی  پیشه سازی 

ساڵی  سه ره تای  دارایی  مانگی  نۆ  له   كارپێده كات،  كرێكار  ملیۆن 

2015 – 2016دا قازانجی بێئه ندازی به  رێژه ی 22.12 ملیار دۆالر 

به ده ستهێناوه . به اڵم كۆچبه رانی كاتی به نگالدیشی له  واڵتانی جیهان، 

ئه وانه ی هێزی كاری ناكارامه  یان كارامه ی مامناوه ندییان پێكهێناوه  

ژماره یان زیاتره  له  )555( هه زار كرێكار، له  واڵتانی خۆرهه اڵتی 

ناوه ڕاست و كه نداوی عه ره بی و واڵتانی باشوری خۆرهه اڵتی ئاسیا 

كارده كه ن، به  ته نها له  ساڵی 2015دا بڕی 15.27 ملیار دۆالرییان 

تریش  هه ڵكه وتووی  كه رتێكی  ك��ردووه .  حه واڵه   واڵته كه یان  بۆ 

هه نارده كردنه ،  كه رتی  ئه ویش  تر  كه رته ی  دوو  ئه و  ریزی  دێته  

ناوه ندی  چینێكی  گه شه كردوو  ئابوری  جووڵه یه كی  و  چاالكی  كه  

ئه م  به رهه می  به اڵم  به نگالدیش.  له   ك��ردووه   به رجه سته   نوێی 

نه كراوه ،  دابه ش  دادپه روه رانه   شێوه یه كی  به   ئابوریه   سه ركه وتنه  

ئه وه ش ده گه ڕێته وه  بۆ هه بوونی جیاوازیه كی گه وره  له  تێكڕاكانی 

داهات كه  له  زیادبوونی به رده وامدایه . به  هه مان ئاست و گرنگیی، 

ئاماژه یه كی  واڵته   ئه و  ده ره وه  بۆ  سه رمایه   ئاودیوكردنی  تێكڕای 

زانیارییه كانی  به پێی   2004-2014 سااڵنی  نێوان  له   مه ترسیداره . 

سه نته ری توێژینه وه كانی "ده ستپاكی دارایی جیهانی"، كه  باره گاكه ی 

ملیار   )56( له   زیاتر  ئه مه ریكایه ،  یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   له  

ره هاو  گه نده ڵی  هه روه ها  به نگالدیش،  ده ره وه ی  براوه ته   دۆالر 

خزمخزمێنه ی سیاسی رێگه ی خۆشكردووه  بۆ به تااڵنبردنی ملیۆنان 

بێئه وه ی  ده كات،  خاوه ندارێتیان  ده وڵه ت  كه   بانكانه ی  له و  دۆالر 

لێپرسینه وه یان  تێوه گالوه كان  تۆمه تبارو  یان  بانكه كان  له   هیچكام 

له گه ڵ بكرێت. له  الیه كیتره وه  به نگالدیش پێشكه وتنێكی به رچاوی 

به دیهێناوه  له ڕووی به ده ستهێنانی ئامانجه كانی گه شه كردنی هه زاره ، 

واته  به نگالدیش لهڕووی ئاماژه كانی گه شه ی كۆمه اڵیه تیه وه  له پێش 

دراوسێكانیه وه یه تی، بۆ نموونه  وه ك سنورداری مردنی مندااڵن و 

دایكان و به رزبوونه وه ی ناوه ندی پێشبینیكراوی ته مه ن و دابینكردنی 

بووه ته   دیاریكراو  ئاستێكی  تا  سه ركه وتنانه   ئه م  كچان.  خوێندنی 

ناوه ند  چینی  هاواڵتیانی  له الیه ن  رازیبوون  به   هه ستكردن  هۆی 

پێشه نگی  ببوونه   رابردوودا  له   ئه وانه ی  شاره كان،  دانیشتوانی  له  

بزووتنه وه ی دیموكراسی دژ به  ده سه اڵته  سه ربازییه كان، به  تایبه تی 

له  ماوه ی ده یه ی هه شتاكانی سه ده ی رابردوو. سه ركرده كانی حزبی 

فه رمانڕه وا ئه زمونی سه نگافوره  به  چاكترین ئه زمون بۆ واڵته كه یان 

ده وڵه تێك  گه شه سه ندنی  بۆ  شیاوه   ئه زمونێكی  چونكه   ده زان��ن، 

خرایه   گفتوگۆیه   ئه و  ده ك��ات.  به ڕێوه ی  تاكحزبی  سیستمی  كه  

به رامبه ر  له   "گه شه پێدان  ده ڵێت:  كه   وته یه وه   ئه و  چوارچێوه ی 

دیموكراسی"، به اڵم فه رمانڕه وا سه ربازییه كان ده ڵێن: "دیموكراسی 

به سه رچووه  و كۆتایی پێهاتووه ".

نه بوونی ئه ڵته رناتیڤ 
له   بوو  یه كێك  به نگالدیش  له   بده ستهاتوو  ئابوری  گه شه كردنی 

خواستی  به رامبه ر  له   به ره نگاریی  دروستنه بوونی  هۆكاره كانی 

پاوانخوازی بێئه ندازی حزبی فه رمانڕه وا، به اڵم هۆكاره كه ی تر له  

شكستهێنانی قورسی حزبی سه ره كی ئۆپۆزسیۆن )حزبی نیشتمانی 

به نگالی( خۆی ده بینێته وه ، كه  نه یتوانی خۆی وه ك ئه ڵته رناتیڤێكی 

حزبی  خراپی  ده سه اڵتی  ئه زمونی  چونكه   بكات،  به رجه سته   كارا 

نیشتمانی به نگالی له  نێوان 2006-2001دا هێشتا له  بیره وه ری خه ڵكدا 

ماوه . به اڵم له وه ش گرنگتر ئه و گێژاوه یه  كه  له و سه رده مه وه  تووشی 

حزبی نیشتمانی بووه  له ڕووی خراپی مه زه نده و تێڕوانینی سیاسی 

نادروست  تاكتیكی  به كارهێنانی  هه ڵه و  ستراتیژی  په یڕه وكردنی  و 

به كارهێنانی  ئه گه ری  نیشتمانی  حزبی  سیاسه تی  كرچوكاڵ.  و 

توندوتیژی وه ك ئامرازێكی سیاسی الواز كرد، به  تایبه تی له  ماوه ی 

ئۆپۆزس���یۆن  س���ه ره كییه كانی  هێ���زه   "ئه گ���ه ر 

پراكتیزه كردنی كاره كانی���ان لێ قه ده غه  بكرێت، 

ئه وا ژماره یه كی زۆر له  نه یارانی حكومه ت رێگه ی 

توندوتی���ژی ده گرنه ب���ه ر و ده چنه  ریزی گروپی 

توندڕه وه كان���ه وه ، كه  تاكه  په ناگه ی به رده س���ته  

بۆیان
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پێگه ی  2015دا  سه ره تای  و   2014 هه ڵبژاردنی  ئه نجامدانی  پێش 

بانگه وازه كانی  به ده نگه وه نه چوونی  و  هاواڵتیان  له الی  حزبه   ئه و 

بۆ  ده رفه تێكی  سیاسه ته   ئه و  به رامبه ریشدا  له   بوو،  الواز  زۆر 

توند،  رێكارێكی  چه ند  سه پاندنی  بۆ  ره خساند  ده سه اڵتدار  حزبی 

سه ركرده كانی  چه وساندنه وه ی  له سه ر  كاریكرد  حكومه ت  ئه وه بوو 

ئاراسته ی سه رۆكی  حزبه كه   تۆمه تی  به نگالی و  نیشتمانی  حزبی 

)خالیده  زیاء( كرد، له  پێناو هه ڵوه شاندنی. حزبی فه رمانڕه وا له و 

هه وڵه یدا، النیكه م له ئاستێكی چاوه ڕوانكراودا سه ركه وتوو بوو. له  

ئایا  ئه وه یه :  ده وروژێت  به رده وام  پرسیاره ی  ئه و  بارێكدا  هه موو 

بۆشاییه كه  پڕ ده بێته وه  ئه گه ر ئۆپۆزسیۆنی ده ستوری به  شه كه تی 

ببێته   تا  پێیه تی  هیوایان  كاتێكدا  له   بمێنێته وه ،  په رته وازه یی  و 

ئه ڵته رناتیڤی سیاسی؟ 

ئاماژه كانی نیگه رانی 
له   ئۆپۆزسیۆن  حزبه كانی  كه   روون��ه ی  الوازییه   ئه و  سایه ی  له  

تایبه تیش الوازبوونی حزبی  به   ده ناڵێنن،  به ده ستیه وه   به نگالدیش 

نیشتمانی به نگالی، هێشتا هه وڵه كانی حزبی فه رمانڕه وا به رده وامه  

ئۆپۆزسیۆن و سستكردنی هه موو كارو  زیاتری  ته نگه تاوكردنی  بۆ 

په یوه ندییه كانی  و  زانیاری  ته كنۆلۆژیای  یاشای  چاالكییه كانیان. 

ساڵی 2006، كه  دوایی له  قاڵبێكی هه مواركراودا له  ساڵی 2013دا 

ده رچوو، هێزێكی گه وره ی به  حكومه ت به خشی تاوه كو له  رێگه ی 

ئۆپۆزسیۆن  حزبه كانی  چاالكییه كانی  كارو  ئینته رنێته وه   تۆڕه كانی 

یاسایه   ئه و  57ی  م��ادده ی  راب��ردوو  سااڵنی  له   بكات.  سنوردار 

خراپ لێكدرایه وه و به كارهێنرا له  پێناو زیندانیكردنی ره خنه گرانی 

حكومه ت، له ژێر په رده ی تۆمه تباركردنیان به  برینداركردنی هه ستی 

دیینی. به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا ئه و رێوشوێنانه  به  ته نها به س نه بوو، 

ده ركردنی  پێناو  له   كرد  جموجووڵ  به   ده ستی  حكومه ت  به ڵكو 

)3( یاسای نوێ، كه  ده سه اڵتی فراوان به  حكومه ت ده به خشن و 

رێگه ی پێده ده ن بۆ داڕشتنی پالنی دروستكردنی سه نته رێكی نوێ 

رێگه ی  له   چاالكییه كان  و  جموجووڵ  هه موو  چاودێریكردنی  بۆ 

ئینته رنێته وه . 

ئه و یاسا پێشنیاركراوانه  بریتین له  "یاسای ئاسایشی ژماره یی2016-" 

به نگالدیش"،  رزگ��اری��ی  ش��ه ڕی  به   تایبه ت  جینائی  "یاسای  و 

"یاسای  و  نه یاربوون  و  شێواندن  و  نكۆڵیكردن  به   په یوه سته   كه  

یاسای  له  ده قی  یانی".  یارمه تی  رێكخستنی وه رگرتنی كۆمه ك و 

ئاسایشی ژماره یی هاتووه  ده ڵێت: "هه ر كه سێك پڕوپاگه نده یه كی 
 زۆرینەی بەنگالدیشییەکان لەژێر هێڵی هەژاری دەژین
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سه ركرده"   "باوكی  دژی  له   یان  رزگاری"  "شه ڕی  دژی  له   خراپ 

ئامێره   به كارهێنانی  رێگه ی  له   باڵوبكاته وه   "نه ته وه "  دژی  یان 

و  سزادان  به   ده كاته وه  مه ترسی  تووشی  خۆی  ژماره ییه كانه وه ، 

"هه ر  هاتووه :  یاسایه دا  له و  هه روه ها  هه تاهه تایی".  به ندكردنی 

كه سێك به  ئه نقه ست سوكایه تی به  كه سێكی تر بكات، یان هه ستی 

دیینی بریندار بكات له  رێگه ی باڵوكردنه وه و په خشكردنی بابه تێكی 

خراپ له  رێگه ی ئامێره  ژماره ییه كانه وه  بۆ ماوه ی دوو ساڵ زیندانی 

ده كرێت".                    

ئه و یاسا پێشنیاركراوه  بووه  هۆی دانانی چه ند كۆت و به ندێك، 

ناحكومییه كانی  رێكخراوه   چاالكییه كانی  كارو  زۆر  ئاستێكی  تا  كه  

كۆت و به ند كرد. ئه و مه رجه  تازه یه ی یاساكه  دایناوه  ده بێته  هۆی 

بێده نگكردنی رێكخراوێكی وه ك "رێكخراوی شه فافیه تی نێوده وڵه تی 

– به نگالدیش"، كه  رۆڵی چاودێر ده بینێت. حكومه تی به نگالدیش 

هه ڕه شه   ئاشكراكردنی  "ت��ۆڕی  ن��اوی  به   سه نته رێك  بڕیاریدا 

ژماره ییه كان و مامه ڵه كردن له گه ڵیان" دابمه زرێنێت، ئه مه ش رێگه ی 

پێده دات شوێنپێی هه موو ئه و چاالكی و جموجوواڵنه  هه ڵبگرێت 

كه  له  رێگه ی ئینته رنێته وه  ده كرێت، هه روه ها ده سه اڵتی پێده دات 

هه رجۆره  ناوه رۆكێكی خراپ و نه شیاو البه رێت، ته نانه ت حكومه ت 

ده توانێت هه ر كاتێك بیه وێت هه ر سایت و پێگه یه ك سڕ بكات. 

كردار  به   راب��ردوودا  له   به نگالدیش  حكومه تی  باسكردنه   جێی 

پێگه ی  و  یوتیوب  و  فه یسبوك  و  نامه ناردن  خزمه تگوزارییه كانی 

ئه گه ر  كرد.  قه ده غه   واڵته كه یدا  له   ئینته رنێتی  جۆراوجۆره كانی 

هه موو ئه م رێوشوێن و رێكارانه  پێكه وه  له  یه ك سه به ته  دابنێین 

مه ترسیداری  به ندی  و  كۆت  به نگالدیش  حكومه تی  كه   ده بینین 

بپرسین:  گونجاوه   لێره   بۆیه   سه پاندووه .  بیروڕادا  ئازادی  به سه ر 

ئایا ئه و كۆت و به ندانه  روبه رێكی دیاریكراو بۆ ئۆپۆزسیۆن بوون 

یان  راگه یاندن  گه وره كانی  ده زگا  كاتێك  تایبه تی  به   ده هێڵنه  وه ، 

یان به  شێوازی  له  سه نگه ری به رگریكردن له  رژێمی ده سه اڵتدان 

جۆراوجۆری ترساندن و هه ڕه شه كردن و به كارهێنانی فشاری ئابوری 

ناڕاسته وخۆ ناچاركراون بێده نگ بن؟ 

سه رئه نجام: به نگالدیش به ره و كوێ هه نگاو ده نێت؟ 
ئایا  ده وروژێنێت:  پرسیاره   ئه م  به نگالدیش  ئێستای  ره وش��ی 

له   ده نێت؟  هه نگاو  كوێ  به ره و  به نگالدیش  واڵتی  سیاسه ته كانی 

كاتێكدا شه پۆلی ئه مدواییه ی رووداوه كانی كوشتن به ڵگه یه كی روونه  

سیستمی  الوازی  نیشاندانی  و  یاسا  سیستمی  تێكچوونی  له سه ر 

ده سه اڵت. به اڵم زۆرێك خاڵی الوازی ناڕوونی تر هه یه، ته نانه ت 

ئه وانه ش كه  له گه ڵ حكومه ت كۆكن سه باره ت به  نكۆڵیكردنی له  

هه بوونی گروپی تیرۆریستی كیشوه ربڕ له ناو به نگالدیش، پێویسته  

له سه رییان دان به و راستیه دا بنێن، كه  بارودۆخی ئێستای ئه و واڵته  

تیرۆریستیه   گروپه   چاالكی  بوژانه وه ی  بۆ  ره خساندووه   زه مینه ی 

به   به نگالدیش  بۆ هاواڵتیانی  یان رێگه خۆشكردن  بڕه كان  كیشوه ر 

دروستكردنی رایه ڵه كانی په یوه ندی له گه ڵ ئه و گروپی تیرۆریستییانه دا 

پێویستده كات  ئ��ه وه   له به ر  ده به زێنن.  نیشتمانی  سنوری  كه  

هه ڕه شه یه   ئه م  به ره نگاری  ج��ددی  شێوه یه كی  به   به نگالدیش 

له   سیاسی  چاودێرانی  سه رنجی  چاوی  پێویسته   به اڵم  ببێته وه . 

به نگالدیش له سه ر هه ڕه شه كانی ئه و گروپانه  النه چێت، له  كاتێكدا 

كه  ئاماژه ی جێگه ی نیگه رانی هه یه  سیاسه تی فه ڕمی په یڕه وكراوی 

قه یرانه   گروپی  ئه مدواییه ی  راپۆرتی  ده كه ن.  بۆ  هێمای  واڵته كه  

سه ره كییه كانی  هێزه   "ئه گه ر  كه   كردوه   ئاماژه ی  نێوده وڵه تییه كان 

ئه وا  بكرێت،  قه ده غه   لێ  كاره كانیان  پراكتیزه كردنی  ئۆپۆزسیۆن 

ژماره یه كی زۆر له  نه یارانی حكومه ت رێگه ی توندوتیژی ده گرنه به ر 

و ده چنه  ریزی گروپی توندڕه وه كانه وه ، كه  تاكه  په ناگه ی به رده سته  

بۆیان". داخستنی هه موو كه ناڵه كانی چاالكی هێزه  ئۆپۆزسیۆنه كان 

و گرتنه به ری رێوشوێنی توندو داپڵۆسێنه رانه  له  دژی ئۆپۆزسیۆنی 

بارودۆخه كه   له   كه ڵكوه رگرتن  بۆ  یان هه وڵدان  سیاسی مه شروع، 

بۆ به دیهێنانی ئامانجی سیاسی خێرا، له  مه ودای دووردا به  سودو 

قازانجی واڵته كه  ناگه ڕێت.

و  سیاسه ت  به شی  سه رۆكی  زانكۆو  مامۆستای  ري��اض:  علی   *

یه كگرتوه كانی  ویالیه ته   ئیلینۆی،  زانكۆی  له   فه لسه فه ی ده سه اڵت 

ئه مه ریكا. 

سه نته ری  بۆ  ئینگلیزی  زمانی  به   توێژینه وه یه   ئ��ه م  تێبینی: 

كریم  دكتۆر  له الیه ن  و  كراوه   ئاماده   )الجزیره (  توێژینه وه كانی 

الماجری وه رگێڕدراوه  بۆ زمانی عه ره بی.   

سه رچاوه : 
مواجهة  مقلقة،  ومؤشرات  بنغالديش   – للدراسات  الجزیره   مركز 

اإلسالميين وفشل الديمقراطية

jcforstudies@aljazeera.net

h t t p : / / s t u d i e s . a l j a z e e r a . n e t / a r /

reports/2016/06/160630104615318.html
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سیاسەتی نوێی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
تەنگەتاو كردنی ئه مه ریكاو پەلكێشكردنی دۆستە كۆنەكان

له  عه ره بییه وه : فەرامۆش یوسف 
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  یەكێتی س���ۆڤێتی جاران لە سایەی شەڕی س���اردا پاڵپشتی دەوڵەتە عەرەبییەكانی یـ
دەكرد، ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئه مه ریكاش پاڵپش���تی ئیس���رائیلی دەكرد. بەاڵم 
دوای ئەمە ملمالنێكە گۆڕا بۆ ڕووبەڕووبونەوەیەكی سەرتاس���ەری و گش���تگیر كە 
ئەو دوو دەوڵەتە زلهێزە بەرژەوەندییان تێیدا نەبوو ئەوەش وایلێكردن هەوڵبدەن 
ب���ۆ كۆنترۆڵكردن���ی باروودۆخەكە و ڕێگرتن لە ڕوودانی ش���ەڕێكی سەرتاس���ەری، 
ئەوەش بەڕوونی لە هەموو ئەو ش���ەڕانەدا دەركەوت كە هاوس���ەردەمی ملمالنێكە 
بوون. لە دوای كۆتاییهاتنی ش���ەڕی س���ارد، دەرچوونی ناكۆكی عەرەب – ئیسرائیل 
ل���ە بازنە ئیقلیمیەكەی بۆ بازن���ەی نێودەوڵەتی كارێكی ق���ورس و ناواقیعی بوو. 
هەروەها پرۆسەی سەربازی ئه مه ریكا لە عیراق بووەهۆی گۆڕینی باالنسی هێزەكان 
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت، واتا لەدوای دوورخس���تنەوەی عیراق لە پێشەنگیی ئیتر 
ئێران بووە دەوڵەتێكی ئیقلیمی هەوڵدەر بۆ بەش���داریكردنی كارا و ڕاس���تەوخۆ لە 
ئۆپەراسیۆنە جۆراوجۆرەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا و هەوڵیشیدا بۆ بەدەستهێنانی 
چەكی ئەتۆمی وەك خواس���تێكی تاران بۆ فراوانكردنی ڕۆڵ و پێگەی لە ناوچەكەدا، 

سەرباری ئەوەی كە ئیسرائیل خاوەنی چەكی ئەتۆمیە. 

مەترسییەكان  دەبێت  هەر  بێگومان  باروودۆخەكەدا  لەمجۆرە 

ڕوبەڕوبونەوەی ئەتۆمی لە ناوچەكەدا بەرپا ببێت، سەرەڕای ئەوەی 

ئاكامی ئیقلیمی و نێودەوڵەتی كارەساتباری لێدەكەوێتەوە. لە  كە 

ڕاستیدا گواستنەوە بۆ جیهانێكی فرە جەمسەر ڕۆڵی ئەو دەوڵەت و 

ڕێكخراوانە بەهێز دەكات، كە لە ملمالنێ  و ناكۆكیە ئیقلیمییەكاندا 

تێوە دەگلێن، ئەوەش ئاستی خەتەرناكیان زیاتر دەكات و تواناكانی 

یەكەم  پلەی  بە  ئەمەش  كەمدەكاتەوە،  بەسەرییاندا  زاڵبوون 

دوای  لە  ناوەڕاستەوە.  خۆرهەاڵتی  قەیرانی  بە  پەیوەندیدارە 

ئەگەری  مەترسییەكانی  سپی،  كۆشكی  بۆ  ئۆباما  باراك  گەیشتنی 

ئێران كەمبۆوە، بەاڵم بە  وەشاندنی گورزێكی خۆپارێزی لە دژی 

تەواوەتی له  ئێستادا له  دوای ده ستبه كاربوونی ئیداره ی نوێی دۆناڵد 

ترامپ بەدوو نازانرێت، بەڵكو ترس لەو ئەگەرە هەیە كە ئیسرائیل 

ئەو كارە بكات. 

ناكۆكی عەرەب – ئیسرائیل بە شێوەیەكی نێگەتیڤانە كاریگەری بۆسەر 

باروودۆخی جیهانی هەیەو هەڕەشەیەكی گەورەشە كە بەرەنگاری 

ئەم سەردەمە بۆتەوە، ئەوەش بەهۆی ڕۆڵی ئەو ناكۆكیە لە هەڵهێنانی 

تیرۆری نێودەوڵەتی، چونكە چەند ڕێكخراوێكی تیرۆریستی وەكو 

بە  پەرە  ملمالنێیەدا  ئەو  كاریگەری  لەژێر  تر  ئەوانی  و  قاعیدە 

ئیسرائیلی  سیاسەتی  هەروەها  دەدەن.  خۆیان  چاالكییەكانی  كارو 

فراوانكردنی  دەبێتەهۆی  سیڤیڵ  دانیشتوانی  دژی  لە  ئاراستەكراو 

ڕووبەری ئەو چاالكیانەیان. مەترسی تایبەتی ئەم بازنە تیرۆریستیە 

داخراوە لە ڕێگەی تیۆری "پێكدادانی شارستانیەتەكان"وە دەركەوت 

كە یەكێكە لە كارەكانی زانای ئەمریكی )سامۆئیل هانتنگتۆن( كە لە 

خۆرئاوا بەشێوەیەكی بەرفراوان دەنگی داوەتەوە. 

حەتمی  پێكدادانی  كە  دەكات  ئەوە  لەسەر  پێداگری  تیۆرە  ئەم 

كە  سەریهەڵداوە  ناچوونیەكییەكانەوە  ئەنجامی  لە  شارستانیەتەكان 

دەێت ئاماژەیان بۆ بكرێت، بە تایبەتیش لەنێوان هەردوو شارستانێتی 

بارگرژیەی  ئەو  كە  ئەوەیە  ڕاستیەكەش  خۆرئاواییدا،  و  ئیسالمی 

دوو  بوونی  جەوهەری  لە  هەیە  شارستانیەدا  دوو  ئەم  لەنێوان 

دوژمنی سەرسەختەوە نەهاتۆتە كایەوە، بەڵكو لە ئەنجامی قەیرانی 

دیالۆگەوە درووست بووە كە دەبێتەهۆی ڕوودانی ڕووبەڕووبونەوە 

خۆرهەاڵتی  ناكۆكییەكانی  دەگرێتەخۆ.  سەربازیش  ملمالنێی  كە 

ناوەڕاست ڕۆڵێكی بەرچاو لەمەدا دەگێڕن كە ئەوە ئاستی گرنگیی 

دۆزینەوەی چارەسەرەكان بۆ ناكۆكیەكە زیاتر دەكات، ئەگەر بزانین 

تیۆریەیان   ئەم  پووچەڵبوونەوەی  تەواوەتی  بە  ڕوسەكان  زانا  كە 

نەسەلماندووە. 

كە  ئەوەیە  ببین  فێری  دەكرێت  كە  مێژوویی  وانەی  گرنگترین 

شێوازە  بە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ملمالنێی  و  ناكۆكی  ئەستەمە 

شەڕی  لە  ڕوون��ی  بە  ئ��ەوەش  بكرێت،  چارەسەر  سەربازییەكان 

ئەمدواییەی ئسرائیل لە دژی بزووتنەوەی حەماس لە كەرتی غەززە 

ئاسایشی  ئەنجومەنی  سەرخەتی  هاتنە  لەوەش  جگە  سەلمێنرا، 

سەربازییەكانی  ئۆپەراسیۆنە  ناچاركرد  ئیسرائیلی  كە  نێودەوڵەتی 



184

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەوڵەتی  گرەوەكەی  هەروەها  بكشێتەوە.  غەززە  لە  و  ڕابگرێت 

عیبری سەركەوتوو نەبوو لە بەكارهێنانی مافی ڤیتۆ لەالیەن ویالیەتە 

ئەو  جێبەجێكردنی  لە  ڕێگرتن  بۆ  ئه مه ریكاوە  یەكگرتووەكانی 

بڕیارە نێودەوڵەتیە، چونكە ئه مه ریكاو ئەندامانی تری ئەنجومەنی 

هێز  بەكارهێنانی  ڕێگەی  ناكۆكیەك  هەر  چارەسەركردنی  ئاسایش 

ڕەتدەكەنەوە، سەرباری ئەوەی كە باراك ئۆباما ئارەزوو دەكات ڕێز 

لە هەست و هەڵوێستەكانی هەردوو جیهانی عەرەبی و ئیسالمی 

بگیرێت و وێنەی خۆی بەجوانی دەربكەوێت وەكو داكۆكیكارێك 

نێودەوڵەتی و داماڵینی چەكە كۆمەڵكوژەكان و  ئاشتی  پێناوی  لە 

ئاستی  لەسەر  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بۆ  قوورسایی  گێڕانەوەی 

نێودەوڵەتی. 

ئاسۆی داخراو لەبەردەم چارەسەرێكدا پشت بە هێز دەبەستێت، 

بەاڵم ئەم ئاسۆ داخراوە بە تەنها لە ئەنجامی نەبوونی پشتیوانی 

مەترسیانەشەوە  لەو  بەڵكو  نەبوو،  درووس��ت  نێودەوڵەتیەوە 

ئەگەر  ببنەوە  ئیسرائیل  قەوارەی  ڕووبەڕووی  لەوانەیە  كە  دەێت 

ناوچە فەلەستینییەكان بخرێتە سەر خاكی ئیسرائیل، چونكە ئەوە 

دەبێتەهۆی ڕوودانی كێشەیەكی دیمۆگرافی لەناو ئەو قەوارەیەدا 

پێچەوانەی  بە  باشەكاندا  هەڵوێست  فەلەستینییە  بەرژەوەندی  لە 

بۆ  هەیە  ئامادەییان  فەلەستینییەكان  چونكە  یەهودییەكانەوە، 

ڕاستیدا  لە  دانیشتوان.  گەشەكردنی  بەرزی  ئاستێكی  هێنانەدی 

لەم  باش  زۆر  ئیسرائیل  ئێستای  سەركردایەتی  و  سیاسی  چینی 

ڕاستیە تێدەگەن و بە نەهاتنەدی سەركەوتنی چارەسەر بە ڕێگەی 

بەكارهێنانی هێز، ئەوە دڵنیاكردنەوەیە لەسەر پێویستی بەدیهێنانی 

ئەمجۆرە  ئاشتیانە.  بەشێوەیەكی  سەرتاسەری  یەكالییكردنەوەی 

بەڕوونی  ڕوسیا  هەڵوێستی  هەمیشە  مەسەلەكە  بۆ  تێڕوانینە 

جیادەكاتەوە، ئەمە لە كاتێكدا ئه مه ریكا هەوڵدەدات بۆ بەدیهێنانی 

پێكهاتنی یەكالیەنە یان دووقۆڵی، هەروەك لەگەڵ میسر و ئوردون 

كردی. 

ئێستا شتێكی ئاشكرایە كە ناكرێت باری گرژی دوژمنكارانەی نێوان 

بەدیهێنانی  بەبێ   پێبهێنرێت  كۆتایی  عەرەبی  جیهانی  و  ئیسرائیل 

بۆ  پێویستە  بارێكی  ئەوەش  سەرتاسەری،  یەكالییكردنەوەیەكی 

پارێزگاریكردن لە جێگیری و بەردەوامبوونی ڕێكەوتنە دووقۆڵییەكان 

كە لەنێوان ئیسرائیل لەالیەك و میسرو ئوردون لە الیەكی دیكەوە 

هێزە  و  ئێران  بەردەم  دەرفەتەكانی  كەمكردنەوەی  بۆ  دەكرێت 

بە  تێكبدەن،  ناوچەكە  باروودۆخی  دەیانەوێت  كە  ئوسوڵییەكاندا 

تایبەتیش لەناو دەوڵەتانی عەرەبی گرنگ و سەرەكی وەك میسرو 

سعودیە و هتد...

خۆرهەاڵتی  سەرتاسەری  ڕێگەچارەی  كە  سەرەكیەی  بنەما  ئەو 

ئیسرائیل  كە  دەبینێتەوە  خۆی  لەوەدا  بەندە  لەسەر  ناوەڕاستی 

زەویە داگیركراوەكان لە شەڕی 1967 بۆ عەرەبەكان بگێڕێتەوە و 

ئەم  ببەستێت، هەروەها  لەگەڵدا  تەواوییان  دیپلۆماسی  پەیوەندی 

بنەمایە كە بنەمایەكی سەرەكی كۆنگرەی ساڵی 1991ی مەدریدە، 

بە  داننان  مانای  ئەوەش  بكرێت،  پەیڕەو  و  بكرێت  جێگیر  تواو 

كە  ب��ەوەی،  نییە  لەسەر  مشتوومڕی  كە  دەگەیەنێت  ڕاستیەك 

وازهێنانی ئیسرائیل لە خاكە عەرەبیە داگیركراوەكان لە الیەك و 

دەستەبەربوونی ئاسایشی ئیسرائیل لە الیەكی ترەوە، بە تاكە ڕێگە 

ناكۆكیەكان.  بۆ  گونجاو  ڕێگەچارەیەكی  بە  گەیشتن  بۆ  دادەنرێت 

لەم چوارچێوەیەشدا دروستبوونی دەوڵەتێكی فەلەستینی كە لەسەر 

دەوڵەتە  لەالیەن  تایبەتیش  بە  لێبكرێت،  پشتیوانی  جیهان  ئاستی 

ملمالنێی  چارەسەركردنی  لە  بناغە  بەردی  دەبێتە  گەورەكانەوە 

عەرەب – ئیسرائیل، بەاڵم لێرەدا مەرجە قودس بكرێتە پایتەختی 

هەردوو دەوڵەتی فەلەستینی و ئیسرائیلی و سنوورەكانی دەوڵەتی 

پۆتین و شا سەملان پۆتین و رۆحانی
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نوێ  لە ڕێگەی ئەنجامدانی وتوێژ لەنێوان الیەنە پەیوەندیدارەكاندا 

دیاری بكرێت، جگە لە گۆڕینەوەی زەوییەكان و چارەسەركردنی 

كێشەی پەنابەرانی فەلەستینی كە لە دەوڵەتە عەرەبییەكاندا دەژین، 

لەڕووی  یاخود  فەلەستینی،  دەوڵەتی  بۆناو  بگەڕێنەوە  ئەوەی  بۆ 

لەو  پێبدرێت  بوارییان  جۆرێك  بە  بكرێنەوە  قەرەبوو  داراییەوە 

واڵتانەدا بمێننەوە. پێدەچێت ئەم ڕێگەچارەیە لەگەڵ ناڕەزاییەكی 

بەهێزدا پێكدا بدەن و ببێتە هۆی سەرهەڵدانی چەند ئاڵۆزییەك لە 

پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو بەرەدا. 

پاڵپشتی  ئەوروپا  یەكێتی  و  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  ئەگەرچی 

یەكالییكردنەوەی ناكۆكییەكانی نێوان ئیسرائیل و سوریا دەكەن بۆ 

وەستاندنی ڕەوڕەوەی لێكنزیكبوونەوەی ئاشكراو گەشەكردووی نێوان 

سوریا – ئێران، بەاڵم ئەوە كارێكی ئەستەمە ئەگەر ئیسرائیل دان 

نەنێت بە مافی سوریا لە بەدەستهێنانەوەی بەرزاییە داگیركراوەكانی 

جۆالنی سوریا. بەدیهێنانی سەركەوتن بە چارەسەركردنی كێشەی 

بۆ چارەسەركردنی كێشەی  یارمەتیدەر دەبێت  ئیسرائیل – سوریا 

پەیوەندییەكانی نێوان ئیسرائیل و لوبنان. ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئه مه ریكا نەیتوانی ئەركی دەستپێشخەری بۆ چارەسەركردنی كێشەی 

ئه مه ریكا  لە  كە  ئەناپۆلیس  كۆنگرەی  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

بەسترا، بەاڵم ئەوەی جێگەی گەشبینیە گرنگیپێدانی جددی ئیدارەی 

كێشەكان،  و  ناكۆكی  یەكالییكردنەوەی  بۆ  ئه مه ریكایە  ئێستای 

حكومەتی  سیاسەتەكانی  سەر  كاربكاتە  تواناشیدایە  لە  هەروەها 

ئێستای ئیسرائیل و هانیبدات بەرەو بەدیهێنانی یەكالییكردنەوەی 

كێشەكان لەگەڵ فەلەستینییەكاندا. سەرەڕای ئەوەی كە لۆبی بەهێزی 

ئاراستەیە  ئەمجۆرە  لەوانەیە  ئیسرائیلە  الیەنگری  كە  ئه مه ریكا 

پەكبخات، هەرچەندە زۆرێك لە هێزی خۆی لەدەستداوە. لەوانەیە 

دوورخستنەوەی ئۆباما لە ناوەندی موحافیزكارە تازەكان كە دژی 

نوێكەی  هانگاوە  لەسەر  ئیجابیانەی  كاریگەریەكی  عەرەبەكان، 

ئیدارەكەی هەبێت. 

هەریەك لە میسرو عه ره بستانی سعودیە لەم بوارەدا توانای گرنگیان 

هەیە ئەویش بەهۆی هەڵوێستی بونیاتنەرانەیان بۆ نواندنی كاریگەری 

بڕیارە  بەو  ڕازیكردنیان  و  فەلەستینییەكان  سیاسیە  هێزە  لەسەر 

نێودەوڵەتییانەی كە پەیوەندییان بە كێشەكەوە هەیە، جگە لەوەش 

لەم چوارچێوەیەدا یارمەتی نزیككردنەوەی ئەو هەڵوێستانەی پێش 

شەڕی غەززە دەات لە نێوان ئیسرائیل و دەسەاڵتی فەلەستینیدا بە 

ئامادەسازی هێزی ئاسامنی روسیا بۆ شەڕی سوریا
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سەرۆكایەتی مەحمود عەباس. سیاسەتی نوێی ڕوسیا لە خۆرهەاڵتی 

لە  جارانە  سۆڤێتی  یەكێتی  پێگەی  گێڕانەوەی  ئامانجی  ناوەڕاست 

ناوچەكەدا، ئەویش لە ڕوانگەی گرنگیە ئابووری و نەوتی و سیاسی 

بەهێز  ئێران  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ڕوسیا  ستراتیژیەكەیەوە.  و 

كردووەتەوەو لە بواری پڕچەككردن و بونیاتنانی كورەی ئەتۆمیدا 

به كارهێنانی  بۆ  ئەتۆمی  وزەی  بەرهەمهێنانی  بۆ  یارمەتیداوە 

ئاشتیانە. 

جگە لەوەش ڕوسیا هەوڵدەدت بۆ كردنەوەی بوارەكانی وەبەرهێنان 

لەو ناوچەیەدا، بە تایبەتیش لە بواری دەرهێنان و درووستكردن 

و گواستنەوەی سەرچاوەكانی وزە. كەمبوونەوەی پێگەی ئه مه ریكا 

هێز  فراوانبوونی  بەرامبەر  لە  ناوەڕاستدا  ناوچەی خۆرهەاڵتی  لە 

پێناو  لە  بكات  هاوكاری  كردووە  ڕوسیا  لە  وای  ئێران  پێگەی  و 

خۆرهەاڵتی  ناوچەكەدا.  لە  پێگەی  و  ڕۆڵ  بەدەستهێنانەوەی 

ناوەڕاست بوارێكی فراوانی بۆ وەبەرهێنان ڕەخساندووە، هەروەها 

بە  كە  ڕوسیا  تازەكانی  چەكە  وەرگرتنی  بۆ  گرنگیشە  بازاڕێكی 

نرخیان  تردا  دەوڵەتانی  هاوردەكراوەكانی  چەكە  لەگەڵ  بەراورد 

زۆر هەرزانە. لە ڕاستیدا چەند دەوڵەتێكی عەرەبی سەرەكی هەن 

بەنیازن سەودای گەورە بۆ هاوردەكردنی چەكی ڕوسیا ئیمزا بكەن. 

ڕوسیا خاوەنی شارەزاییەكی گەورەیە لە بواری بەرهەمهێنانی وزەی 

ئەتۆمدا بۆ مەبەستی ئاشتیانە و دەوڵەتانی ناوچەكەش پێویستیان 

پێیەتی. بەاڵم ملنەدانی ئێران بۆ بڕیارەكانی كۆمەڵی نێودەوڵەتی 

كە دەیەوێت ناچاری بكات بۆ وازهێنانی لە بەرنامە ئەتۆمیەكەی. 

بوونی چەكی ئەتۆم لە دەستی ئێراندا لە دژی بەرژەوەندییەكانی 

ڕوسیایەو لەوانەیە پاڵ بە مۆسكۆوە بنێت تا چاو بە پەیوەندییەكانیدا 

لەسەر  بێت  ڕەزامەندیش  پێدەچێت  و  بخشێنێتەوە  تاران  لەگەڵ 

ئاسایشی  ئەنجومەنی  لەالیەن  بەسەریدا  نوێ   سزای  سەپاندنی 

نێودەوڵەتیەوە، هەرچەندە ڕوسیا لەگەڵ ئەوەدایە كە ئەو مەسەلەیە 

بە ڕێگەچارەی ئاشتیانە چارەسەر بكرێت و لەوەش دەترسێت كە 

سزاكان كاریگەرییان لەسەر بەرژەوەندییەكانی هەبێت. ئەوەی زیاتر 

بۆتە جێگەی تەحەفوزی ڕوسیا، نكۆڵی كردنی تارانە لە ڕوودانی 

لەناوبردنی  بۆ  بەردەوامەكانی  هەڕەشە  و  جولەكە"  "هۆڵۆكۆستی 

ئیسرائیل و سڕینەوەی لەبوون. 

لە سایەی سیاسەتی ئێستای ڕوسیاوە بەرەو باشكردنی پەیوەندییەكان 

لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئه مه ریكا بە سەركردایەتی ئیداره ی 

دوو  لەسەر  یەككاتدا  لە  ناتوانێت  مۆسكۆ  ئیتر  ترامپ،  نوێی 

كورسی دوور لە یەكتری دابنیشێت. لەبەر ئەوە ئێستا ڕوسیا نزیكە 

بەرامبەر  لە  سیاسەتەكانیدا  لە  گرنگ  گۆڕانكاری  ئەنجامدانی  لە 

كێشەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، هەوڵیش دەدات بۆ پەرەپێدان 

ئیسرائیلدا.  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  و  هاوكاری  بەهێزكردنی  و 

ئەوەی ئێستاش لە ئەولەویاتی )تەل ئەبیب(ە بریتییە لە هێنانەدی 

شەراكەتێكی ستراتیژی لەگەڵ ڕوسیادا. 

سەرەڕای خۆكەنارگرتنی هەندێك لە دۆستە كۆنەكانی لە دەوڵەتە 

عەرەبییەكان كە هیچ دەستكەوتێكیان پێشكەشی مۆسكۆ نەكردووە، 

بەرامبەر  لە  گرتووە،  خۆی  ڕێڕەوی  ڕوسیا  نوێی  سیاسەتی  بەاڵم 

ئەوەشدا دەوڵەتە عەرەبییەكان لەالیەن ئه مه ریكاو ئەو دەوڵەتانەوە 

بەرژەوەندییان  ئیسالمیدا  و  عەرەبی  جیهانی  ه��ەردوو  لە  كە 

دەرفەتێك  ئەوەش  دەدرێن،  یارمەتی  و  دەكرێن  پاڵپشتی  هەیە 

الیەنێكی  وەك  ئامانجەكانی  و  هیوا  بەدیهێنانی  بۆ  ڕوسیا  دەداتە 

درووستكەری ئاشتی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا. سەرباری هەموو 

ئاڵۆزی و گیروگرفتە زۆرەكان كە بەرەنگاری ئەگەری دۆزینەوەی 

ڕێگەچارەیەكی گونجاوو قبووڵكراو لەالیەن هەمووانەوە، بەاڵم ئەو 

ملمالنێ و كێشانە شایەنی گرنگیدان و بەدواداچوونن لەبەر چەندین 

هۆكاری ئیقلیمی و نێودەوڵەتی. لە ڕاستیدا باروودۆخی نێودەوڵەتی 

ئێستا لە هەر كاتێكی ڕابردوو لەبارترە بۆ ئەوەی تەكانێكی گەورە 

بدات بە ئاراستەی چارەسەركردنی ملمالنێی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 

چونكە بنەما شێوازەكانی ڕوون بۆتەوە و پێویستی بە گوشارێكی 

نێودەوڵەتی كارا و بەهێز هەیە تاوەكو الیەن ناكۆكەكان ناچار بكات 

بۆ ڕازیبوون بەو چارەسەرەی به دی دێت.
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