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ئامادەکردنى فایل :ستافى ئایدیا دیپلۆماتیک

 89ساڵ لە تیرۆر و هاوپەیمانێتى لەگەڵ شەیتان

{

ئەو ڕێکخراوە تیرۆریستییانەى لە ژێر عەباى ئیخوانەوە دەرچوون
یەکەم :گروپى گەنجانى محەمەد
دوەم :گروپى دەعوە و هیجرە
سێیەم :جەماعەى ئیسالمى
چوارەم :جەماعەتى جیهاد
پێنجەم :ڕێکخراوى ئەلقاعیدە

{
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جەماعەتى ئیخوان موسلمین لە ساڵى  1928لە الیەن حەسەن ئەلبەننا لە شارى ئیسماعیلیەى
میسر دامەزرێنرا ،واتە  4ساڵ لە دواى ڕووخانى خەالفەتى ئیسالمى دەوڵەتى عوسمانى .ئامانجى
ئیخوان گەڕاندنەوەى خەالفەت و دروستکردنى دەوڵەتێکى ئیسالمى بوو .ئەلبەننا پێى وابوو
بەدیهێنانى ئەم ئامانجە ئاسان نییە و پێویستى بە تواناى ڕێکخراوەیى و دارایى و سەربازى
هەیە .ئەو جەماعەتى ئیخوانى دامەزراند بۆ ئەوەى ببێتە کرۆکى دەوڵەتى ئیسالمى ،کە ئامانجى
سەرەکیە ،بە شێوەیەک کە ئیخوان موسلمین باڵى ڕێکخستن و سەرچاوەى دارایى و سەربازى
هەبێت و لەگەڵ جەماعەتەکەدا گەشە بکات ،هەر بۆیە ڕێکخراوى تایبەتى دامەزراند بۆ ئەوەى
ببێتە سووپاى ئیخوان ،هەروەها هەیکەلى ڕێکخستنى بۆ دانرا ،کە وەک دەزگاى ئیدارى و جێبەجێکار
و دەسەاڵتى یاسادانانی جەماعەتى ئیخوان بوو .پاشان ئەلبەننا هەوڵیدا بۆ دابین کردنى سەرچاوە
داراییەکان بۆ پەرەپێدانى کارو چاالکییەکانى ئیخوان .بەم شێوەیە جەماعەتى ئیخوان موسلمین
بووە «دەوڵەتۆکەیەکى بچووک» ،کە تواناى پارەپێدانى هەبێت بۆ درێژە پێدانى چاالکییە فێرکارى،
کولتوورى ،سیاسی و بانگەوازییەکانى ،هەروەها بووە خاوەنى هێز و تواناى سەربازى بۆ ئەوەى
بەرگرى لە مانەوەى خۆى بکات ،جگە لەوەش تواناى ڕێکخراوەیى پەیدا کرد بۆ بەدیهێنانى
ئامانجەکانى.

ئیخــوان موســلمین لــە جوواڵنەوەیەکــى بانگــەوازى
ئاســاییەوە بــەرەو ڕێکخراوێکــى نێودەوڵــەىت گەشــەى
کــرد ،بــە جۆرێــک کــە لــە  70دەوڵــەىت جیهانــدا باڵوبــۆوە.
ئیخــوان لــە هەیەکــە لــەو دەوڵەتانــەدا ســنوقى تایبــەىت
دانــا بــۆ کۆکردنــەوەى کۆمــەک و یارمەتییــەکان و
بەڕێوەبــردىن تۆڕێــک لــە کۆمپانیــاکان و دامــودەزگا
نێودەوڵەتیــە چاالکــەکان .مێــژووى  89ســاڵەى ئیخــوان
موســلمین ،بــە پەیــڕەو کــردىن ســەرچاوە و چاوگــە
فکرییــەکاىن و ئاشــکرا بــووىن رسوشــت و شــێوازەکاىن
کارکــردىن نهێنــى و پیادەکــردىن شــێوازى تووندوتیــژى و
کەڵــک وەرگرتنــى لــە هەمــوو ئــەو دەرفەتانــەى بــۆى
هەڵکــەوت بــۆ قایمکــردىن پێیــەکاىن ،تەنانــەت لــە ڕێگــەى
هاوپەیامنێتــى لەگــەڵ ئــەو ڕژێامنەشــدا ،کــە بــۆ جێبەجــێ
کــردىن ئەجێنداکانیــان بەکاریــان هێنــا بــۆ لێــداىن حیــزب و
ڕەوتە پێشــکەوتنخواز و سۆسیالیســتی و کۆمۆنیســتییەکان،
بــۆ منوونــە هــەروەک بــۆ لێــداىن ڕژێمــەکاىن ســادات و

ئایدیا دیپلۆماتیك

موبــارەک لــە میــر ،ڕژێمــى جەعفــەر نومەیــرى لــە
ســودان و عــەىل عەبدوڵــا ســاڵح لە یەمــەن بەکاریــان هێنا.
هەروەهــا ئــەم ڕێکخ ـراوە هیــچ ســڵى لــەوە نەکــردەوە،
کــە ببێتــە داردەســتى دەزگاى هەواڵگــرى ئەمەریــکا
و خۆرئاواییــەکان بــۆ جێبەجــێ کــردىن پالنەکانیــان لــە
ناوچــەى عەرەبیــدا ،ئەمــەش ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەى کــە
ئیخــوان لــە ڕووى ســایکۆلۆژیەوە ئامادەیــى هەبــووە بــۆ
پەیــڕەو کــردىن شــێوازى مەکیاڤیلیانــەى بەرژەوەندیخــواز،
ئەمــەش پێچەوانــەى ئــەو دروشــمە میســالییانەیە کــە
ئیخــوان بــەرزى دەکاتــەوە.
ئیخوانــەکان بــە بیرکردنەوەیــان و هەڵســوکەوت و
ئامانجەکانیــان ،لــە هەمــوو بارێکــدا بوونــە پەتــا بــۆ
دەوڵــەىت نیشــتیامىن .ئــەوان لــە قۆناغــى کارى نهێنیــدا
کاریــان دەکــرد بــۆ پەلکێــش کــردىن قوتابیــاىن تــازە
پێگەیشــتوو کــەم ئەزمــوون و بەکارهێنــاىن ئــەو گیــاىن
حەماســە هەڵچــووەى نــاو ناخیــان ،لــە پێنــاو ڕاهێنــان
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لۆگۆى الجماعە
االسالمیە

لۆگۆى جەماعەتى
جیهادى میسر

لۆگۆى گروپى
الجماعة االسالمية

و ئامادەکردنیــان لــە ســەر شــێوازە ڕێکخــراوەکان بــۆ
ئەنجامــداىن کارى تێکدەرانــە و دژایــەىت کــردىن ڕژێمــى
دەســەاڵتدار ،ئــەو دەســەاڵتەى کــە ئاشــتى و ســەقامگیرى
و ئاســایىش مســۆگەر دەکرد ،ئەمــە شانبەشــاىن کارى نهێنى
ڕێکخراوەیــى و ئابــوورى ،ئەمــەش کاریگــەرى دەنوانــد لــە
ســەر ســەالمەىت گشــتى و بەرژەوەندیــە بــااڵکاىن دەوڵــەت.
ئیخــوان بوونــە بارگ ـراىن بــە ســەر دەوڵــەىت نیشــتامنیەوە
لــە کــەىش ئــازادى ،فرەیــى ،دیموک ـراىس و ســندووقەکاىن
دەنگــدان ،لــە کاتێکــدا خۆیــان ســازو ئامــادە دەکــرد بــۆ
گەیشــن بــە دەســەاڵت لــە ڕێگــەى کەڵــک وەرگرتــن لــە
پرۆســەى دیموکــراىس و فرەیــی ،ســەرەڕاى ئــەوەى کــە
ئــەوان لــە بنەڕەتــدا دوژمنــى دیموکراســین و بــە ئەوانیرتى
سیاســیی و دیینــى و مەزهــەىب ڕازى نیــن ،دەوڵــەىت
نیشــتیامىن و بەرژەوەندییــەکاىن گەلیــش هیــچ بەالیانــەوە
گرنــگ نییــە ،بەڵکــوو ئامــادەن بەرژەوەنــدى نیشــتیامىن
بکەنــە قوربــاىن لــە پێنــاو گەیشــن بــە خەالفــەىت جیهانیــی.
ئیخــوان موســلمین بــە نــاوى دیینــەوە چەمکــى ملکەچــى
کوێرانەیــان لەنــاو شــوێنەکەوتوەکاىن ڕێکخراوەکــەدا
پیــادە کــرد ،بــەم شــێوەیەش ڕێکخــراوى ئیخــوان بــە
دەورى ســەنرتاڵێتى دووجەمســەرى مورشــید (ڕابــەر) و
جەماعەتــدا دەخوالیــەوە.

ئــەو ڕێکخــراوە تیرۆریســتییانەى لــە ژێــر عەبــاى
ئیخوانــەوە دەرچــوون
یەکەم :گروپى گەنجانى محەمەد
لۆگۆى
ئیخوان موسلمین

لۆگۆى
ڕێکخراوى ئەلقاعیدە

ئــەم گروپــە لــە ئەنجامــى جیابوونــەوەى مەحمــود
ئەبــو زەیــد لــە ئیخــوان موســلمین لــە ســاڵى 1939دا
دروســت بــوو ،لــە دواى ســەرهەڵداىن کێشــە و ناکۆکــى
بەهــۆى ئــەوەى ســەرکردایەىت ئیخــوان لــە دەرکــردىن
بڕیارەکانیــدا بەپێــى بنەمــاى شــورا کارى نەدەکــرد .ئــەم
گروپــە هەڵگەڕاوەیــە پێــی وابــوو سیســتمى پاشــایەىت
دەســەاڵتدارى ئــەو کاتــە لــە میــر پەیــڕەوى شــەرعى خوا
نــاکات ،بانگەوازیــى کــرد بــۆ زیندووکردنــەوەى دەوڵــەىت
خەالفــەىت ئیســامى .ئــەم گروپــە تــا ســەرەتاى دەیــەى
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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ژمارەیەک لە سەرکردەکانى ئیخوان موسلمین

هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو دەنگــى زواڵڵ بــوو.

دوەم :گروپى دەعوە و هیجرە

لــە ســاڵى 1965دا بــە ڕابەرایــەىت شــێخى ئەزهــەر (عــەىل
ئیســاعیل) دامــەزراوە ،کــە فەتوایەکــى دەرکــرد بــۆ بــە
بێبــاوەڕ ناســینى ئــەو کەســەى تاوانێکــى گــەورە ئەنجــام
دەدات ،بــەاڵم دواتــر لــە بیرۆکــەکاىن پاشــگەز بــۆوە.
پاشــان شــوکرى مســتەفا ســەرکردایەىت ئــەم گروپــەى گرتــە
دەســت و بیــروڕاکاىن پــەرە پێــدا و چەمکــى دامەزرانــدىن
دەوڵــەىت ئیســامى لــە رێگــەى کۆچکــردن و دوورکەوتنەوە
(اعت ـزال)وە هێنایــە گــۆڕێ .بیــروڕاکاىن شــوکرى مســتەفا
زینــدوو کردنــەوەى فکــرى خەواریجەکانــە .گروپــى دەعوە
و هیجــرە کــردەوەى ڕفانــدن و تیــرۆر کــردىن وەزیــرى
ئەوقــاىف میــر محەمــەد حســێن ئەلزەهەبــی ئەنجامــدا.
ئایدیا دیپلۆماتیك

لــە دواى ســەپاندىن سـزاى لەســێدارەدان بــە ســەر ڕابــەرى
ڕێکخراوەکــە و  4لــە شــوێنکەوتواىن و ســەپاندىن زینــداىن
هەتاهەتایــى و کارى قــورس بــە ســەر چەنــد ئەندامێکــى
تــردا ،جیابوونــەوە و ڕووداوى تووندوتیــژى لەناو پێکهاتەى
گروپەکــەدا بەرپــا بــوو.

سێیەم :جەماعەى ئیسالمى

ســەرەتاى دامەزرانــدىن دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتاى دەیــەى
حەفتــاکاىن ڕابــردوو لــە ســەر دەســتى ســەاڵح هاشــم .ئــەو
گروپــە لــە ســەر شــێوەى کۆمەڵــەى دیینــى دروســتبوو ،بــۆ
ئەنجامــداىن کارو چاالکــى کولتــوورى و کۆمەاڵیــەىت لەنــاو
ڕوانگــەى قوتابیــان و ڕوبەڕووبوونــەوەى ڕەوتــە چــەپ
و ناسیۆنالیســتییەکان .لــە کۆتایــى حەفتــاکان زۆربــەى
ئەندامــاىن جەماعــەى ئیســامى لــە دواى دەرچوونیــان
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حەسەن ئەلبەنا
دامەزرێنەرى ئیخوان

عەبدولاڵ عەزام
یەکێک لە سەرکردەکانى ئیخوان

لــە زینــدان چوونــەوە پــاڵ ئیخــوان و بەشــێکى تریــان
پاڵیــان دایــە ســەلەفییەکان ،هەندێکــى تریشــیان چوونــە
پــاڵ گروپــى فکــرى جیهــادی و کارو کــردەوەى تێکــدان و
تووندوتیژيــان ئەنجامــدا و لــە ســاڵى 1993دا هەوڵیانــدا
ســەرۆک وەزی ـراىن میــر تیــرۆر بکــەن و دەســتیان کــرد
بــە کوشــتنى گەشــیاراىن بیانــی لــە ســااڵىن  1996و 1997دا.
چوارەم :جەماعەتى جیهاد

ســەرەتاى دەمەزرانــدىن دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵى 1966و
ئەیمــەن زەواهیــرى کرایــە ئەمیــرى گروپەکــە ،کــە هێشــتا
خوێنــدکارى دواناوەنــدى بــوو .ئــەم گروپــە بــاوەڕى بــە
ڕێگــەى توونوتیــژى و هێــز هەیــە بــۆ گۆڕینــى ڕژێمــى
دەســەاڵت و هەوڵــداىن بــۆ بەزانــدىن ســنوورى ســووپا
لــە ڕێگــەى ئەنجامــداىن کودەتــاى ســەربازیەوە .لــە
دواى ڕووداوى کۆلێــژى هونــەر ئــەو گروپــە ڕووبــەڕووى
ڕاوەدونــان بــۆوە ،پاشــان بەشــێکیان لــێ جیابــۆوە بــە
ســەرکردایەىت محەمــەد عەبدولســەالم ،ئــەو کەســەى ئــەو
ڕێکخراوەکــەى دامەزرانــد کــە ســەرۆکى میــر (ئەنــوەر
ســادات)ى تیــرۆر کــرد.

ئەیمەن زەواهیرى
سەرۆکى ڕێکخراوى ئەلقاعیدە

نووســینگەى خزمەتگــوزارى موجاهیدینــى دامەزرانــد بــۆ
پێشــوازى کــردن لــە گەنجــاىن ئیخــوان موســلمین ئەوانــەى
دەیانەوێــت لــە ئەفغانســتان لــە دژى ڕووســەکان بجەنگن.
ئوســامە بــن الدن قوتــاىب عــەزام بــوو ،کــە سەرپەرشــتى
دامەزرانــدىن ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدەى کــرد و عەرەبــە
ئەفغانییــەکاىن لەخــۆ گــرت .ئەیمــەن ئەلزەواهیــرى لــە
تۆمارێکــى دەنگیــدا دووپــاىن کردۆتــەوە ،کــە بــن الدن
ئەندامێکــى ڕێکخــراوى ئیخــوان لــە دوورگــەى عــەرەىب
بــووە.

سەرچاوە:
بەشــى دۆســییەکانى ڕۆژنامــەى (الخلیــج)ى
ئیماراتــى
http://www.alkhaleej.ae/portal

پێنجەم :ڕێکخراوى ئەلقاعیدە

لــە ســاڵى  1982ســەرکردەى ئیخــوان (عەبدوڵــا عــەزام)
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کڵۆد لیڤی شتراوس ،گرنگترین مرۆڤناس و بیرمەندی سەدەی پێشوو ،کە لە تەمەنی نزیک بە
سەد سااڵن ماڵئاوایی لێ کردین ،لە چەند چەپکێک یادەوەریدا ،کە ساڵی  2003گۆڤاری «ئەلماگازی
لیتێرێر» بۆی باڵوکردەوە ،بێترس و بێباک وتی(( :لەو ساتەی کەلتووری ئێمە دەستدریژیی دەکردە
سەر کەلتوورەکانی تر ،من پارێزگار و شایەت بووم بەسەر ئەو کەلتوورانەوە ،بەاڵم ئێستا ،وا
هەست دەکەم ،ئەم بزاوتە سەراوبن بووەتەوە و پێچەوانەیە ،ئێستا کەلتووری ئێمە لە دۆخی
بەرگریی لەخۆکردندایە بەرامبەر هەڕەشەی دەرەکی ،و بەدڵنیایییەوە لە نێویشیاندا تەقینەوەی
ئیسالمی ،لەوەڕا من زۆر بە هەتەرەوە ،وەک مرۆڤناسێک لە پێگەی بەرگریکردن لە کەلتوورەکەمدا
وەستاوم)).

کارەکانــی ئــەو مرۆڤناســە فەڕەنســییە ،لــە ســەدەی
پێشــوودا ڕۆڵیــان بینــی لــە ڕیشــەکەندکردنی بــە
ســەنتەربوونی ئەورووپــی ،و هەڵگیڕانــەوەی تیــۆری
«ڕەگــەز»دا ،ئەگەرچــی تێبینیــی ســلبیی دەربــارەی
مســوڵامنان هــەر لــە ســەرەتاوە لەنــاو کتێبەکانیــدا پــەرش
و بــاو هەبــوون ،لــێ بەگشــتی وەک بارگرژیــی کاتــی و
ســادە مامەڵــە کـراون .پارادۆکســەکە لەوەدایە ،لــە کاتێکدا
خەڵکانێــک لــە خۆرهــەاڵت و خۆرئــاوادا خەریکــی دووبارە
ڕەنگکردنــەوەی فرەکەلتووریــی دژە بەریەککەوتــن
بــوون بــە ڕەنگــی لیڤی-شرتاوســی (بەریەککەوتنــی
شارســتانییەتەکانی ســاموێل هەنتینگتــۆن) ،کەچــی
خاوەنــی کتێبــی «تــەوەرە خەمگینــەکان» فیکــری خــۆی
بــە خاڵێکــی زێڕیــن خەتــم کــرد ،لەوێــدا دوورتــر لــە
هەنتینگتــۆن ڕۆیــی  :تۆقیــن لــە «تەقینــەوەی ئیســامی»
وەک نــاوی نابــوو ،و بــە دیاریکراوییــش مەبەســتی دیــوە
دیمۆگرافییەکــە بــوو.
درێژدادڕیــی خەیــاڵ نییــە ،تــرس لــە «ئیســام وەک
دیمۆگرافیــا» شــتێکی هاوبــەش بێــت لــە نێــوان زانایەکــی
وەک کلــۆد لیڤــی شــراوس و تاوانبارێکــی خوێنڕێــژی
وەک برینتــۆن تارانــت ئەنجامــدەری کوشــتارگەکەی
نیوزلەنــدا بەرامبــەر  50نوێژخوێنــی مســوڵامن ،لــە
واڵتێکــدا ڕێــژەی مســوڵامنان تێیــدا ســەدا یــەک تێپــەڕ

نــاکات ،کڵــۆد لیڤــی شـراوس کتیبەکــەی خــۆی کــە ســاڵی
 1952بــە ناونیشــانی «ڕەگــەز ومێــژوو» لــە چوارچێــوەی
زنجیرەیــەک ،کــە یونســکۆ بــۆ لەناوبردنــی ڕەوتــی
ڕەگەزپەرســتی باڵویدەکــردەوە ،دەری کــرد ،تەرخانیکــرد
بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی گوتەکانــی «کۆنــت دو گۆبینــۆ»،
خاوەنــی کتێبــی «جیاوازیــی نێــوان ڕەگــەزە مرۆییــەکان»،
یەکێــک لــە گرنگرتیــن بانگەشــەکارانی تیــۆری ڕەگــەز لــە
ســەدەی نۆزدەیەمــدا.
بــە نیســبەت گۆبینــۆوە ،گەورەتریــن کێشــە خــۆی لــە
تێکەاڵوبوونــی کارەســاتباریی ڕەگــەزەکان بــە یەکــردا
دەبینێتــەوە ،ئــەو لــە گرێژەنەدەرچوونــە گەورەتریــن
هەڕەشــەیە .لــەو دۆخــەدا ڕەگــەزەکان لەژێــر
هەڕەشــەدان ،و لــە لێــواری لــە ناوچوونــدان ،و ئەوکاتیــش
ماڵئــاوا ئــەی جیهــان! لــە دژی ئــەو دیــدە ڕەشــبینە ،کلــۆد
لیڤــی شـراوس دیدێکــی تــری داهێنــا ،کــە پێــی وایــە هیــچ
کەلتوورێکــی کەنارگیــر نییــە ،و بەپێچەوانــەوە تێکەاڵویــی
هانــی زیندووڕاگرتنــی هەمــوو کەلتوورێــک دەدات ،و
هــەر پێشــکەوتنێک لــە هــەر کەلتورێکــدا ڕووبــدات،
پەیوەندیــی بــە تێکەڵکردنێکــەوە هەیــە ،لەگەڵ ئەوەشــدا،
لەگــەڵ کتیبــی ســفرەکان و چەنــد ڕامانێــک «تــەوەرە
خەمگینــەکان –  »1955کــە ناوبانگــی لیڤــی شرتاوســی
بــە جیهانەکانــدا باڵوکــردەوە ،خۆکەنارکــردن لــە کەلتــوورە
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019

238

سەرۆک وەزیرانى نیوزیلەندا ماتەمینى بۆ قوربانیانییەکان دەردەبڕێت

ئیســامییەکان الی ویــش دەرکــەوت ،و بــە دیاریکــراوی
لــە نووســینەکانیدا تەرکیــزی دەخســتە ســەر خواســتی
ڕەتکردنەوەیــی ئیســام بــۆ کەلتوورەکانــی تــر .هەڵەیــە
لیڤــی شــراوس بــەو ئاڕاســتەیەدا ببەیــن ،و تەنانــەت
ناشــکرێ کاری هاوشــێوەی وەک پەنابردنــی بــۆ تۆقیــن
لــە دیمۆگرافیــای ئیســامی و تــرس لەتیــرۆری ،خوێنــاوی
دڕندانــەی وەک حاڵەتەکــەی برینتــۆن تارانــت بــەراورد
بکەیــن ،تەنهــا لــە یــەک خاڵــی دیاریکــراودا نەبێــت.
مانیفیســتۆکەی تارانــت «گواســتنەوەی مــەزن» و ئــەو
کوشــتارەی ئەنجامیــدا و بــۆ هەمــوو دانیشــتوانی
هەســارەکەمان وێنــەی گــرت و ڕاڤــەی کــرد ،بــە مانایــەک
لــە مانــاکان «دیبەیت»ێکــە لــە نێــوان لیڤــی ش ـراوس لــە
ســەدەی بیســتەم ،و گۆبینــۆ لــە ســەدەی نۆزدەیەمــدا.
لــەو دیبەیتــەدا ،گۆبینــۆ لــە تیــۆری ڕەگــەزە نەگۆڕەکانــەوە
دەســت پێــدەکات ،بــەاڵم بەرچاولێڵــە ڕەگــەزەکان
بەرەبــەرە کۆتاییــان دێــت ،دۆ و دۆشــاو تێکــەڵ بــوون،

ئایدیا دیپلۆماتیك

لــێ لــە بنەڕەتــدا سپیپێســتەکان الی گۆبینــۆ دراوێکــی
دەگمەنــن ،ئەوانــە لــە خوێنێکــی شــینی خانەدانــەوە
ســەرچاوەیان گرتــووە ،و لــە نــاو جووتیارەکانــدا بوونیــان
نییــە ((ئەگــەر بــە درووســتی پێوەرەکانــی سپیپێســتبوون
لــە ســەدەی نــۆزەدەدا بەهەنــد وەربگریــن ،ئــەوە
هێرشــکارە ئوســتوڕالییەکە ،دروســترت ســێڵتیکەکە ،بــە پێــی
ئــەو پۆلێنــەی ســەدەی نــۆزدە ،بــە سپیپێســت دانانرێت)).
تیــۆری «ڕەگــەزی ئــاری» لــە زەمەنــی گۆبینــۆدا
دیموکراتیــزە نەکرابــوو ،تــا بــەو جــۆرەی ئێســتە نزیکــەی
زۆرینــەی ئەورووپییــەکان بگرێتــەوە (ئــەوکات ئینگلیــز
هێشــتە پێیــان وابــوو ئێرلەندییــەکان ڕەنگاوڕەنگــن) .ئــەوە
دواتــر ڕوویــدا ،دەنــا تەنانــەت لــە زەمەنــی هەڵکشــانی
نازیزمیشــدا ،ســەرکردەکانی الیــان ســەخت بــوو کــۆی
گەلــی ئەڵــان ســەر بــە ڕەگــەزی باکووریــی حســێب بکەن
(الی نازییــەکان زاراوەی ئــاری زوو جێــی خــۆی بــۆ زاراوەی
باکــووری چۆڵکــرد) ،بــڕوای ناخەکیــی هیتلــەر و هیملــەر
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بــەوەی ڕەگــەزی ئارییــش پێویســتی بــە پەرەســەندن
هەیــە ،و جەنگــی خۆماڵیکردنــی گــەل و ئیتنیکەکانــی تــر
قوتابخانەیــەک بــوون بــۆ ئــەم پەرەپێدانــە ،بەشــێوەیەکی
گشــتی ئــەو دژیەکییــە لــە نازیزمــدا لــە نێــوان دوو
ئاڕاســتەدا یەکالنەبــووەوە ،ئاڕاســتەیەکی ڕەشــبین :
(تێکەاڵوکــردن لەنێــوان ڕەگــەز و ڕیشــەکاندا هەیــە و
بــە دەگمــەن نەبــێ ڕێــی لێناگیرێــت) و ئاڕاســتەیەکی
گەشــبین :دەتوانیــن لەســەر ئاســتی ئەوروپــی و گەردونــی،
ســەر لەنــوێ ڕیزکردنــی ڕەگەزیــی بەرهــەم بێنینــەوە).
بەپێــی ئــەو دەقە بێــت ،کە پێش کوشــتارگەکە دایڕشــتووە،
تــرس لــە تێکەاڵوبــوون لــە الی تارانــت دەرناکەوێــت،
لــە الی وی دووڕەگبــوون (کەســێک لــە دایکوباوکێکــی
دووڕەنــگ :یەکیــان ڕەش و ئەوی تر ســپی بێــت) بابەتێکی
تێپــەڕە ،مێــژوو خــۆی گرەنتــی پەراوێزخســن و تێپەڕاندنــی
دەکات ،ڕەگــەز بەســەر شــێوەگرتندا زاڵ دەبێــت .لێــرەدا
ئــەو لــە دوالیزمــەی گۆبینۆ-شـراوس تێدەپەڕێــت .گۆبینــۆ

حاڵــی شــڕە بەدەســت باڵوبوونــەوەی دووڕەگبــوون ،و
ئــەو تێکەاڵوییــەی جیهــان بەهــۆی زاڵبوونــی بــۆرژوازی
بەســەر ئەرســتۆکراتیزمدا بەدیهاتــووە .هــاوکات بەهــۆی
ئــەو بەاڵیــەی کۆڵۆنیاڵیــزم خــۆی لــە ڕێــی تێکــەاڵوی و
خوێنپیســبوونەوە بەســەر ڕەگــەزی ســپیدا هێناویەتــی.
بــە نیســبەت گۆبینــۆوە ،ڕزگارکــەرە خەیاڵکردەکانــی هیند،
و ئەســکەندەری مەکدۆنــی ،و خاچپەرســتان ،هەموویــان
قوربانیــی تێکەاڵوبــوون بــە ڕەگــەزە دۆڕاوەکانــن.
لــە بەرامبەریشــدا ،الی لیڤــی شــراوس دووڕەگێتــی،
زیندووێتــی ،و پێویســت و بنەڕەتییــە بــۆ هــەر کەلتوورێک
–جگــە لــە ئیســام .کــە بــە شــیوەیەکی بەشــەکی لــەم
هاوکێشــەیە دەرئەهێرنێــت ،لەگــەڵ تەمەنهەڵکشــانی
شـراوس و زیادبوونــی کۆچــی ئیســامیی بــۆ ئەورووپــادا،
ئــەو ڕاکردنــەی لــە ئیســام هەڵدەکشــێت.
بــەاڵم ئــەوەی مســوڵامنان وەک ڕەگــەز و ڕیشــەیەکی
ســەربەخۆ هەژمێــر بکرێــن ،ئــەوە بــە بیــری گۆبینــۆدا
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نەهاتــووە ،تەنانــەت بــە بیــری ئێرنســت ڕینانیشــدا
نەهاتــووە ،کــە مێــژووی ئیســام وەک مێــژووی
«لێکهەڵبەزینــەوە»ی دوو ڕەگــەزی عەرەبــی ســامی و
فارســی ئاریــی دەبینێــت ،ڕینــان هەرچــی بلیمەتییــەک
لەژیــاری ئیســامیدا هەیــە ،گێڕاویەتییــەوە بــۆ ڕیشــە
ئارییەکــە ،و بەمــەش وەک هــاوردە بــۆ نــاو لۆژیکــی
ئیســامیی تەماشــایکردوون ،بــەو پێیــەی ســەر بــە ڕەگەزی
ســامییە .ســامیزم دیســان وەک هاوبەشــێک ماوەتــەوە لــە
نێــوان هەڵگرانــی تیــۆرە ڕەگەزییــە ڕیشــە ئەورووپییــەکان،
و لــە نێــوان تــەواوی جوولەکە و مســوڵامناندا .بە رسوشــتی
حــاڵ ،ئەگەرچــی بــە شــاراوەییش «تــرس لــە تەقینــەوەی
ئیســامی» دەردەبــڕێ ،کەچــی هەرگیــز بــە خەیاڵــی
شرتاوســدا نەهاتبــوو ،کەســێک بێــت هەمــوو مســوڵامنان
یــەک ڕاڤــەی بایۆلۆژیــی بــۆ هەمــوو مســوڵامنان بــکات.
ئەگەرچــی ش ـراوس ڕایگەیاندبــوو :کێشــەی ئــەو لەگــەڵ
مســوڵامناندا دووالیەنەیــە :کەلتوورەکەیــان ڕەتکــەرەوە
و مۆنۆپۆڵیســتە ،لەگــەڵ دیمۆگرافیــای هەڵکشــاو و
کۆچکــردن بــۆ ئەورووپــا.
بــەاڵم بــە نســبەت تارانتــەوە ،ناتوانــی لــە کارەکــەی ،بــە
نوســین و کوشــن و وێنەگرتنەکەیشــەوە تێبگەیــن ،بــە
ســێ پێشــگریامنە نەبێــت:
یەکــەم ،ئــەو بــە پێچەوانــەی دوگبینــۆوە ،گەشــبینە
بــەوەی ڕەگــەزەکان پاشەکشــە ناکــەن ،بــەاڵم ڕەشــبینە
لــەوەی ســپییەکان لــە چــاو ڕەگەزەکانــی تــردا لــە
کەمبوونــەوەدان .دۆگۆبینــۆ ســەردەمی «دی ئێــن
ئــەی» نەبینــی ،تــا دووبــارە تیــۆری ڕەگەزەکــەی پــێ
بپێوێتــەوە .ئەمــڕۆ ئەگەرچــی تیــۆری ڕەگەزیــی لــە ڕووی
ئەکادیمییــەوە نەخــوازراوە ،بــەاڵم دۆزینــەوەی جینــۆم
و دۆزینەوەکانــی تــر ،هەموویــان خراونەتــە خزمەتــی
دووبــارە ســووڕانەوەی تیۆریــی ڕەگەزیییــەوە ،ئەگەرچــی
بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆیش بــێ ،لەناوخــۆی زانکــۆکان،
یــان بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ لــە ئینتەرنێتــەوە.
دووەم ،تارانــت بــە پێچەوانــەی تیــۆرە ڕەگەزییەکانــی
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پێشــوو ،ســەر بــە دیدێکــی مەترســیدارە ،خەریکــە
لــە الی ڕاســتڕەوی تونــدڕەو دروســت دەبێــت ،بــە
دڵنیاییشــەوە هەموویــان نــا ،ئــەو دیــدە داڕشــتنەکەی
خــۆی بــەم شــێوەیەیە :مســوڵامنان ڕەگەزێکــی بایۆلۆژیــی
ســەربەخۆن ،بــە بەڵگــەی ئــەو تێکڕایــی زۆربوونــە
بــەرزەی الی هەموویــان هەیــە! لێــرەدا ماوەکــە لەگــەڵ
گۆبینــۆدا دوورە ،چونکــە ئــەو پێیوابــوو لــە ســەردەمی
ویــدا ،مســوڵامنان زیادناکــەن و لــە کەمیــدان ،چونکــە
دەمارگیــر نیــن ،و لۆمــەی دەکــردن لەســەر ئــەوە.
بــە پێچەوانــەوە تارانــت تووشــی گرێــی «بەپیتیــی
مســوڵامنان» بــووە ،وەک لــە مانیفێســتەکەیدا ڕوونــە،
بــە نســبەت ئــەوەوە هەمــوو مێــژووی مرۆڤایەتــی لــە
دەرکەوتنــی ئیســامەوە ،بریتییــە لــە ملمالنێــی نێــوان
«ڕەگــەزی ســپی» و مســوڵامنە زۆربــووەکان .ئــەو
لــەو ملامنێیــەدا خاچپەرســتەکان پیــرۆز ڕادەگــرێ ،بــە
پێچەوانــەی ئــەو لۆمەیــەی ســەدەی نۆزدەیــەم بەهــۆی
تێکەڵبوونیــان بــە ڕەگەزی تــرەوە دەکران .هــاوکات و وەک
ســێیمە پێشــگریامنەیش دەڵییــن :لــە ڕێیڤیدیۆکەشــەوە
دەیەوێــت بڵیــت :مســوڵامنان ترســناکن ،هەڵدەکشــێن،
هەڕەشــەمان لێدەکــەن ،بــەاڵم لەهەمانکاتــدا ئــەو کاتــەی
کوشــتارێکیان دژ دەکرێــت ،دادەســەکنێن .ڕێــک وەک
دانیشــتوانی ڕەســەنی ئۆقیانیــا ،کــە باوباپیرانــی تارانــت
هاتــن و دروێنەیــان کــردن.

سەرچاوە:
ماڵپەڕی (جەی بی سی)

قەیرانى کشمیر ،ملمالنێى هندستان و پاکستان

{

کشمیر پێگەیەکى ستراتیژى گرنگى گرتووە لە سەر
سنورى  3دەوڵەتى ئەتؤمى و نزيكە لە بانى جيهان.

{
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قەیرانى کشمیر یەکێکە لە کۆنترین قەیران و ملمالنێکانى جیهان ،کە تا ئیمڕۆ بەردەوامە لە نێوان
هندستان و پاکستان ،کە بەبێ چارەسەر ماوەتەوە و هەموو هەوڵ و دانوستانەکانیش نەیتوانیوە
الیەنە ناکۆکەکان ڕازى بکات ،لە بنەڕەتیشدا قەیرانى هەرێمى کشمیر یەکێکە لە پاشماوەکانى
سەردەمى کۆلۆنیالیستى بەریتانیا لە هندستان .ئەوەى شەڕە پێکدادانەکانى تایبەت بە قەیرانى
کشمیر جیا دەکاتە ئەوەیە کە لە سەر سەربانى جیهان هەڵگیرساوە ،هەندێک جاریش شوێنى
شەڕەکان  5000مەتر لە ئاستى ڕووى دەریاوە بەرزە ،بەمەش گەرمترین شەڕەکانى سەردەمى نوێ
لە ساردترین شوێنى جیهان ڕوویداوە ،چونکە هەندێک لەو شەڕانە لە چیاى هیماالیا ڕوویانداوە،
کە بە بەفر و بەستەڵەک داپۆشراوە.

پێگە و ڕووبەرى کشمیر

هەرێمــى کشــمیر ،کــە بــە جامــۆ کشــمیر Jammu and
Kashmirنــارساوە ،کەوتۆتــە بــەىش باکــوورى نیــوە
دوورگــەى هنــد ،لــە باکــوورەوە چیــن ،لــە خۆرهەاڵتــەوە
تیبــت ،لــە باشــووریەوە ویالیــەىت بەنجــاىب هنــدى و لــە
خۆرئــاواوە پاکســتان هاوســنوریەىت .بــەم شــێوەیەش
کشــمیر پێگەیەکــى ســراتیژى گرنگــى گرتــووە لــە ســەر
ســنورى  3دەوڵــەىت ئەتؤمــى و نزيكــە لــە بــاىن جيهــان.
ڕووبــەرى كشــمري نزيكــەى  222236چوارگۆشــەیە و
بــەم شــێوەیە لــە نێــوان هنــدو پاکســتاندا دابــەش بــوە:
هندســتان نزیکــەى 48%ى کــۆى ڕووبەرەکــەى داگیــر
کــردوە کــە دەکاتــە  106567چوارگۆشــە ،پاکســتانیش
نزیکــەى 35%ى ڕووبەرەکــەى داگیــر کــردوە ،کــە دەکاتــە
نزیکــەى  37555کیلۆمەتــر چوارگۆشــە .دانیشــتواىن
هەرێمــى کشــمیر نزیکــەى  13ملیــۆن کەســە و بــەم
شــێوەیە دابــەش بــوون 10 :ملیــۆن کــەس لــە هەرێمــى
کشــمیرى هنــدى 3 ،ملیۆنیــش لــە بەشــە پاکســتانیەکە
دەژیــن ،بــەاڵم ئــەو ناوچانــەى لەژێــر دەســەاڵىت چینــدان
چیــاى بەســتەڵەکى بــەرز و چــۆڵ و عاســێن و بــە کەڵکــى
ژیــان و نیشــتەجێبوون نایــات.
لــە پێشــدا نيــوە دوورگــەى هنــدى نزیکــەى  570ویالیــەت
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بــوو ،کــە لــە ژێــر دەســەاڵىت بەریتانییەکانــدا بــوو ،کــە
جێگــرى پاشــا فەرمانــڕەواى هندســتان بــوو ،کاتێــک
بەریتانیــا پاشەکشــەى کــرد ،ئــەم ویالیەتانــە سەرپشــک
کــران لــە نێــوان یەکگرتــن لەگــەڵ هندســتاىن عەملــاىن
یــان لەگــەڵ پاکســتاىن موســوڵامندا .بــە کرداریــى هەمــوو
ویالیــەت و ئیامرەتــەکان ئــەم کاریــان کــرد جگــە لــە
جامــۆ و کشــمیر ،کــە هەرێمێــک بــوو لــە ژێــر دەســەاڵىت
مهراجــاى هنــدۆىس ،کــە نــاوى (هــارى ســینگ) بــوو،
لــە کاتێکــدا زۆرینــەى دانیشــتواىن هەرێمەکــە نزیکــەى
80%یــان موســوڵامن بــوون .هــارى ســینگ هەوڵیــدا ئــەو
هەرێمــە جیــا بکاتــەوە ،بــەاڵم دوودڵ بــوو لــەوەى بچێتــە
پــاڵ کام لــەو دەوڵەتــە نوێیــە ،کــە دەبــوو خــۆى یەکالیــى
بکاتــەوە.
لــە بەرامبــەر ئــەم دۆخــەدا دانیشــتوانە موســوڵامنەکەى
ئــەو هەرێمــە لــە دژى دەســەاڵىت فەرمانــڕەوا هندۆســیەکە
ڕاپەڕیــن و داواى یارمەتیــان لــە پاکســتان کــرد و ویســتیان
لەگەڵیــدا یەکبگــرن ،ئــەوە بــوو هێــزەکاىن پاکســتان و
هەندێــک لــە هــۆزەکاىن پەشــتۆن دەســتێوەردانیان کــرد
و هــاوکارى ئــەو جوواڵنەوەیــان کــرد و توانیــان بچنــە
نــاو بەشــێکى زۆرى هەرێمەکــە .تــا ئــەم ســنورە و ئیــر
میهراجــا ســینگ داواى یارمــەىت لــە هندســتان کــرد،
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بیۆگرافیاى هەرێمى کشمیر

باکگڕاوودي مێژوویً

کێطەي کطمیر یەکێکە لە کۆوتریه قەیران و ملمالوێکاوً جیهان ،کە
تا ئیمڕۆ بەردەوامە لە وێىان هىدستان و پاکستان

پێگەي جىگرافً

کەوتۆتە بەضً باکىوري ویىە دوورگەي هىد ،لە باکىورەوە چیه ،لە
خۆرهەاڵتەوە تیبت ،لە باضىوریەوە ویالیەتً بەوجابً هىدي و لە
خۆرئاواوە پاکستان هاوسىىریەتً

ڕووبەر
دابەضبىووً سیاسیی

< 88889چىارگۆضە
هىدستان >%:ي ڕووبەرەکەي داگیر کردوە کە دەکاتە =<;<76
چىارگۆضە ،پاکستاویص ;%9ي ڕووبەرەکەي داگیر کردوە ،کە دەکاتە
وزیکەي ;;;= 9کیلۆمەتر چىارگۆضە

ژمارەي داویطتىان

وزیکەي  79ملیۆن کەسە ،کە  76مليۆویان لە کطمیري هىدي دەژیه

سەردەمً کۆڵۆویالیزم

لە پێطدا ويىە دوورگەي هىدي وزیکەي  ;=6ویالیەت بىو ،کە لەژێر
دەسەاڵتً بەریتاوییەکاودا بىو

سەرەتاي دەستپێکردوً

لە ساڵً =7?:دا میهراجا حاکمً کطمیر بەڵێىىامەیەکً لەگەڵ

قەیراوً کطمیر

هىدستاودا واژۆ کرد بۆ یەکگرتىً هەرێمەکە لەگەڵ هىد ،ئەمەش
پاکستاوً تىوڕە کرد و ضەڕ لە وێىاویاودا بەرپا بىو

کارداوەوەي داویطتىاوً
مىسىڵماوً کطمیر

داویطتىاوە مىسىڵماوەکەي کطمیر لە دژي دەسەاڵتً فەرماوڕەوا
هىدۆسیەکە ڕاپەڕیه و داواي یارمەتیان لە پاکستان کرد

کــە ئــەو داوایــەى قۆســتەوە و میهراجــاى ناچــار کــرد
بەڵێننامەیــەک واژۆ بــکات و داواى یەکگرتــن بــکات
لەگــەڵ هندســتان و لــە ڕۆژى 27ى ترشینــى یەکەمــى
ســاڵى 1947دا بەڵێننامەکــە لــە الیــەن لــۆرد مۆنتباتــن،
حاکمــى گشــتى هندســتانەوە قبــوڵ کـرا .لــە هەمــان ڕۆژدا
هێــزەکاىن هندســتان لــە ئاســانەوە گواســرانەوە و لــەو

هەرێمــە دابەزیــن و توانیــان پێشــڕەوى کــردىن ئــەو خێــڵ
و هۆزانــە ڕابگــرن ،کــە لــە الیــەن پاکســتانەوە پشــتیوانیان
لــێ دەکـرا .هندســتان پێیوابــو کاتێــک حاکمــى هەرێمەکــە
بەڵێننامــەى یەکگرتنــى واژۆ کــردوە ئیــر کشــمیر بــەوە
بووەتــە بەشــێک لــە دەوڵــەىت هندســتان ،بــەاڵم پاکســتان
لــەو بڕوایــەدا بــوو میهراجــا ســەرپێچى ڕێککەوتنێکــى
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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دابەشبوونى دیینى و مەزهەبى دانیشتوانى کشمیر
موسوڵمان

10ملیۆن

هندۆس

 2.5ملیۆن

سیخ

250000

بودايى

150000

ئەوانیتر

100000

کــردوە ،کــە پێشــر لەگــەڵ پاکســتان واژۆى کــردوە بــۆ
پارێــزگارى کــردن لــە بارودۆخــى هەرێمەکــە تــا ئــەو
کاتــەى ڕێککەوتــن لــە ســەر دیاریکــردىن چارەنــووىس
هەرێمەکــە دەکرێــت ،بــە تایبــەىت کــە زیاتــر لــە 80%ى
دانیشــتواىن کشــمیر موســوڵامنن .بۆیــە پاکســتان ڕایگەیاند،
کــە میهراجــاى هەاڵتــوو بــۆ هندســتان مــاىف ئــەوەى نییــە
ڕێککەوتنــى یەکگرتــن لەگــەڵ هندســتاندا واژۆ بــکات،
بەڵکــوو پێــی وابــوو ئــەو واژۆ کردنــە لەژێــر فشــار و
ناچارکردنــدا بــووە ،بۆیــە هیــچ بەهــا و کاریگەرییەکــى
یاســایى نییــە.

ئەگەرەکانى دواڕۆژى کشمیر

پێناچێــت تــا ئێســتا هیــچ چارەســەرێکى تــەواو ئامــادە
هەبێــت بــۆ ڕەوىش هەرێمــى کشــمیر ،ســەرەڕاى
بارودۆخــى نێودەوڵــەىت و ئــەو هاوســەنگاییانەى تێیــدا
دروســت بــووە ،بــەاڵم پێشــبینى کــردىن ئەگەرێکــى زۆر
لەوانەیــە چارەســەرێکى لــێ بەرهــەم بێــت وەک:
 .1مانــەوەى بارودۆخەکــە وەک خــۆى و لەبەرچاوگرتنــى

ئایدیا دیپلۆماتیك

هێڵــى ئاگربەســت وەک ســنورێکى نێودەوڵــەىت بــە
ڕەزامەنــدى هــەردوو ال.
 .2لکانــدىن بەشــە موســوڵامنەکەى هەرێمــى کشــمیر
بــە پاکســتان و بەشــە هندۆســیەکەىش بــە هندســتانەوە،
ئەمــەش پێویســتى بــە ڕەزامەنــدى هــەردوو ال هەیــە.
 .3پێــداىن ســەربەخۆیى بــە هەرێمەکــە تــا ببێتــە
دەوڵەتێکــى ســەربەخۆ و چارەنــووىس لــە ڕێگــەى
ڕیفراندۆمێکــى جەماوەریــەوە یەکالیــى بکرێتــەوە.
 .4دامەزرانــدىن دوو دەوڵــەىت ســەربەخۆ لــە هەرێمــى
کشــمیر ،لــە کاتێکــدا دانیشــتوانەکەى دەیانەوێــت
هەرێمەکەیــان ســەربەخۆ بێــت ،بــەاڵم گەمــەى
بەرژەوەندیــە نێودەوڵەتییــەکان تاکــو ئەمــڕۆ ڕێگــرە لــە
دروســتبوىن ئــەو دەوڵەتــە.

هاوسەنگى هێز و ملمالنێى جیۆستراتیژى

هندســتان لــە خۆپــڕ چەککــرن و بونیادنــاىن هێــزە
ســەربازیەکەیدا ڕوبــەڕووى هاوســەنگى هێــز لەگــەڵ چین
بۆتــەوە وەک ڕکاربەرێکــى پێشــبینیکراو لــە داهاتــوودا،
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بــە مەبەســتى دەستبەســەرداگرتنى باشــوورى ئاســیا ،لــە
کاتێکــدا پاکســتان هــەوڵ دەدات بــۆ بونیادنــاىن هێزێکــى
بەرهەڵســتکار ،کــە ڕێگــە نــەدات هندســتان خاکەکــەى
ببەزێنێــت یــان لەنــاوى بەرێــت ،لەبــەر ئــەوە پەنــاى
بــرد بــۆ دروســتکردىن هێزێکــى ناوەکــى و بەدەســتهێناىن
مووشــەکى دوورهاوێــژ ،لــەو ڕێگەیەشــەوە کاریگــەرى
دروســت دەکات بــۆ کۆتاییهێنــان بــە ملمالنێــى کشــمیر،
ئەمــەش ناچــارى کــردوە ئاســتى خەرجیــە ســەربازییەکاىن
بــەرز بکاتــەوە و هێزەکــەى تۆکمەتــر بــکات تــا بودجــەى
تەرخانکــراوى ســەربازى گەیشــتە زیاتــر لــە  100ملیــار
دۆالر.

أ .گرنگى کشمیر بەالى هندستانەوە

کشــمیر گرنگیەکــى سـراتیژى زۆرى بــۆ هندســتان هەیــە،
چونکــە مــاوەى  50ســاڵە ڕوانگــەى جوگـراىف و پەرژینێکــى
رسوشــتی گرنگــە ،ســەرەڕاى زۆرینــە موســوڵامنەکەى و ئەو
شــەڕانەى کــە کردوویــەىت و بووەتــە هــۆى داچۆڕانــدىن
زۆرێــک لــە ســەرچاوە مرۆیــى و ئابوورییــەکاىن .دەکرێــت
گرنگــى ســراتیژى کشــمیر بــۆ هندســتان لــەم خااڵنــەدا
چــڕ بکەینــەوە:
 .1هەرێمــى کشــمیر بــەالى هندســتانەوە قوواڵییەکــى
ســراتیژى هەیــە لــە بەرامبــەر چیــن و پاکســتاندا.

خۆپیشاندانى موسوڵمانانى هەرێمى کشمیر
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سووپاى هندستان لە کشمیر

 .2وەک ڕوانگەیەکــى جوگــراىف و پەرژینێکــى رسوشــتی
گرنــگ لێــى دەڕوانرێــت لەبــەردەم فەلســەفەى حوکمــى
پاکســتان ،کــە لــە ســەر بنەمایەکــى دیینــى دروســت
بــووە ،ئەمــەش زیــان بــە بارودۆخــى ناوخۆیــى هەرێمەکــە
دەگەیەنێــت ،چونکــە کەمینەیەکــى موســوڵامىن ژمــارە زۆر
لــە نــاو هندســتان دەژیــن.
 .3هندســتان لــەوە دەترســێت ئەگــەر ڕێگــە بدات کشــمیر
ســەربەخۆیى وەربگرێــت لــە ســەر بنەمایەکــى دیینــى
یــان ئیتنــى ،ئــەوە دەرگایــەک لەبــەردەم زۆرێــک لــە
ویالیەتــەکاىن هندســتان دەکاتــەوە ،کــە هەرگیــز ناتوانێــت
دایبخــات.

ب .گرنگى کشمیر بەالى هندستانەوە

 .1کشــمیر بــەالى پاکســتانەوە هێڵــى ســوورە و بــە
ناوچەیەکــى سـراتیژى و گرنگ بۆ پاراســتنى ئاسایشــەکەى
دادەنرێــت ،ئەمــەش لەبــەر هەبــووىن دوو ڕێگــەى
ســەرەکى و تــۆڕى هێڵــى شــەمەندۆفێر لــە ســەرحەد و
باکــوورى خۆرهــەاڵىت ویالیــەىت بەنجــاب ،کــە هاوســنورى
کشــمیرە.
 .2لەنــاو خاکــى کشــمیردا  3ڕوبــارى ســەرەکى
هەڵدەقوڵێــت ،کــە کشــتوکاڵى پاکســتان ئــاو دەدەن ،بۆیــە
پێیوایــە داگیرکــردىن لــە الیەن هندســتانەوە هەڕەشــەیەکى
ئایدیا دیپلۆماتیك

ڕاســتەوخۆیە لــە ســەر ئاســایىش ئــاوى پاکســتان.

هەڵکشانى زیاترى ناکۆکییەکان لە 2019

لــە شــوباىت 2019دا تەقینەوەیەکــى گــەورە لــە ویالیــەىت
جامــۆ کشــمیرى باکــوورى هندســتان ڕوویــدا ،کــە پاســێکى
ســەر بــە پۆلیــى ســەربازى هندى کــردە ئامانــج و کوژراىن
 44پۆلیــى لێکەوتــەوە و ســووپاى محەمەد بەرپرســیارێتى
خــۆى لــە ئەنجامــداىن ئــەو پەالمــارە ڕاگەیانــد .هەروەهــا
لــە 26ى شــوباىت  2019هێــزە ئاســانییەکاىن هندســتان
بــە چــڕى بــە ئاســاىن کشــمیردا فڕیــن و هەندێــک لــە
فڕۆکــەکان چوونــە نــاو ســنورى کشــمیرى پاکســتان و
لــە بەرامبــەردا تۆپخانــەى پاکســتان بــە چــڕى بۆردومــاىن
هەرێمــى کشــمیرى هندســتانیان کــرد.
سەرچاوەکان:
پێگــەى (المعرفــە) ،ســایتى (جەزیــرە نێــت)،
ماڵپــەڕى (ســووپاى لوبنــان)
https://www.marefa.org
https://www.aljazeera.net/specialfiles/
/pages
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content

سیناریۆکانى شەڕى گەورەى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست لە 2019

{

«ئەمەریکا -ئیسرائیل -واڵتانى کەنداو»
«ئێران -سووریا -حیزبوڵاڵ -حەماس»

نداف بن حۆر – مایکڵ ئایزنشتات

{
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گرژى و ئاڵۆزیە زێدە هەڵچووەکان لە سەر سنورەکانى باکوورى ئیسرائیل مەترسى هەیە ،سەبارەت
بە دروستبوونى ئاڵنگارییەکى تازە لە نێوان ئیسرائیل و حیزبولاڵ ،یان هەڵگیرسانى شەڕێک
لە نێوان ئیسرائیل ،ئێران لە سووریا .لەوانەیە شەڕێکى لەم شێوەیە تەنها قەتیس نەبێت لە
بازنەى بەشدارە ڕاستەقینەکان ،بەڵکوو پێدەچێت کۆمەڵێک لە میلیشیا شیعەکان و تەنانەت
ڕژێمەکەى ئەسەد-یش بگرێتەوە ،پێشدەچێت بۆ تەواوى ناوچەکە تەشەنە بکات و کاریش بکاتە
سەر بەرژەوەندیە بااڵکانى ئەمەریکا لەم ناوچەیە.

ئــەم گــرژى و ئاڵنگارییانــە بــۆ دوو فاکتــەرى ســەرەکى
دەگەڕێتــەوە :یەکــەم ،ئــەو هەواڵنــەى کــە حیزبوڵــا و
ســووریا بــە یارمــەىت ئێــران دەیــدەن بــۆ دروســتکردىن
مووشــەکى ئاســتبەرز و زیــرەک لــە لوبنــان و ســووریا،
کــە بــۆى هەیــە ژێرخــاىن ژیاریــى ئیرسائیــل ئیفلیــج بــکات
و ژیــان لــەوێ هەراســان بــکات لــە الیــەک ،لــە الیەکــى
تریشــەوە بــووىن ئێرانــە کــە دەیەوێــت ســووریا بگۆڕێــت
بــۆ خاڵــى دەســتپێکردىن ئۆپەراســیۆنە ســەربازییەکاىن لــە
دژى ئیرسائیــل و بیکاتــە ســتەیجێک بــۆ منایشــکردىن هێــز
لــە واڵتــاىن خۆرهــەاڵت .بــەاڵم ئێ ـران لــە هەمــان کاتــدا
ئەجێندایەکــى دژ بــە بەردەوامبــووىن ئــەو بارودۆخــە
هەنووکەییــە پەیــڕەو دەکات ،کــە زۆر جــار بووەتــە
هــۆکارى دروســتبووىن ناکۆکــى لەگەڵ ئیرسائیــل و ویالیەتە
یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا ،ئێســتا خــۆى وا نیشــان دەدات،
کــە هەوڵــدەدات خــۆى البــدات لــە شــەڕێکى تەقلیــدى،
کــە زیــاىن گــەورە بــە هێــزەکاىن دەگەیەنێــت .بــەاڵم ئێـران
لــە بەرامبــەردا پشــت دەبەســتێت بــە ئەنجامــداىن چەنــد
چاالکــى و کردەوەیەکــى کاریگــەر بــە لەجیــاىت ،بــەاڵم
وێرانکــەر نیــن.
پێدەچێــت ئیرسائیلیــش بەنیــاز بێــت خــۆى لــە شــەڕ
بپارێزێــت ،ســەرەڕاى ئەوەى کــە کــردەوەکاىن دەریدەخات
کــە ئامادەیــە بــۆ قبوڵکــردىن مەترســی هەڵکشــان بــۆ
بەرەنگاربوونــەوەى ئــەو هەڕەشــە تــازە هەڵکەوتووانــە.
ئایدیا دیپلۆماتیك

بــە کــرداری ،لــە ســاڵى 2013وە زیاتــر لــە  130گــورزى
ســەربازى لــە دژى کارواىن چــەک ئەنجــام دراوە ،کــە
نێــردراوە بــۆ حیزبوڵــا ،لــە کۆتایــى ســاڵى 2017وە
ئــەم هەڵمەتــە هەوڵدانێــک بــووە بــۆ بــە ئامانجکــردىن
دامــەزراوە ســەربازییەکاىن ئێـران لــە ســووریا ،بێئــەوەى تــا
ئێســتا ڕوبەڕووبوونەوەیەکــى فراوانــرى لــێ کەوتبێتــەوە.
هەرچەنــدە ئــەم هەســتکردنە بــە ڕازیبــوون هیــچ
پاســاوێکى نییــە ،لــە کاتێکــدا بەرەنگاربوونــەوە گــەورەکاىن
نێــوان عــەرەب – ئیرسائیــل لــە ڕابــردووى نزیکــدا (شــەڕى
لوبنــان ســاڵى  )2006و (پەالمــارداىن غــەززە لــە  )2014لــە
ئەنجامــى هەڵکشــانێکى بــێ مەبەســت بــوو.

الیەنە کاریگەرەکان و بەرەو ڕوانگەى جۆراوجۆر

ئەگــەرى هەڵگیرســاىن شــەڕێکى تــر لــە ئاســۆیە ،لــە
چوارچێوەیەکــى بێهاوتــا لــە ئاڵۆزیــدا ،ئــەوەش لــە
دەرئەنجامــى شــەڕى ناوخــۆى ســووریاوە ســەرچاوە
دەگرێــت ،کــە یارمــەىت ئێــراىن دا لــە دروســتکردىن
ژێرخانێکــى ســەربازى لەنــاو ســووریا و باڵوکردنــەوەى
«فەیلەقــى بیــاىن شــیعە» لــە ســەر ســنورى ئیرسائیــل.
ئێســتا ڕێــى تێدەچێــت شــەڕ لــە چەنــد بەرەیەکــى زۆر
و لــە چەنــد ناوچەیەکــى دوور و لــە ســەر زەوى ،لــە
ئاســان ،دەریــا و لــە بــوارى زانیارییەکانــدا بەرپــا بێــت
لــە الیــەن چەکــداراىن ســەر بــە حیزبوڵــا ،ئێـران ،ســووریا،
عێــراق ،ئەفغانســتان ،پاکســتان و تەنانــەت یەمەنیــش.
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بیۆگرافیای پارسەنگی هێزی سوپا لە نێوان ئەمەریكا و ئێران و ئیسرائیل

ژ

ئێران

ئەمەریكا
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ئیسرائیل
1455.41.1

1
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1
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5.45

5

سااڵوە  .41ملیۆن كەش پێوەودیی بە هێسی سەربازییەوە دەكەن
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.44..1

.

هێسی یەدەگ لە سوپا  141ملیۆن كەش

 14.ملیۆن كەش

5154111

5

ژمارەی فڕۆكە لە هەموو جۆرەكان 154..1

.41

151

1

ژمارەی هەلیكۆپتەر 1.1

115

1.5

ملیۆن كەش 1414511

..

4

ژمارەی هەلیكۆپتەری هێرش بەر .11

11

.

ژمارەی فڕۆكەی بارهەڵگری سەربازی 54511

1.1

.

ژمارەی فڕۆكەخاوەكاوی لە خسمەتدان 154515

51.

11

هێسی تاوكی شەڕكەر .4...

1415.

1111

11

ژمارەی ڕاجیمەی موشەكی ــ هاوەوی موشەكی 14551

14.4.

151

11

ژمارەی كەشتیی بازرگاوی 5.5

41

15

بەودەرە سەرەكییەكان 1.

 5بەودەری ئێراوی

.

1.

هێسی كەشتیواوی .45

5.4

15

15

كەشتیی ژێرئاو 41

51

1

11

 11هەڵگرەوەی میه 11

 4داوە لە واو سوپای
ئێران

14

 11هەڵگری فڕۆكەكان

هیچی وییە

1.

بودجەی بەرگری  54441ملیار دۆالر

 145ملیار دۆالر

 51ملیار دۆالر

1.

ژمارەی كەشتیی گەڕۆك 11

 111كەشتیگەل

51

لــەم چوارچێوەیــەدا ڕوانگــەى فـراواىن هەڵگیرســاىن شــەڕى
پێشــبینیکراو بــژاردەى ســەربازى نــوێ بۆ ئێـران و حیزبوڵاڵ
بەرجەســتە دەکات ،هەروەهــا توانــاکاىن ئیرسائیلیــش تــا
ئەوپــەڕى ئاســت فــراوان دەکات .ئەمــە لــە ســەر زارى
حەســەن نەرسوڵــا ،ئەمینــدارى گشــتى حیزبوڵــا ئاشــکرا
ک ـرا ،بــەاڵم هەندێــک زیادەڕۆیــى تیــا بــوو ،کاتێــک وىت:
«ئەگــەر ئیرسائیــل شــەڕى لــە دژى ســووریا یــان لوبنــان

بەرپــا کــرد ،کــەس نازانێــت ئایــا شــەڕەکە لــە بازنــەى
ئیرسائیــل – لوبنــان دەمێنێتــەوە یــان بازنــەى ســووریا –
ئیرسائیــل ،ئەمــەش دەرگا لــە بــەردەم هــەزاران و تەنانەت
ســەدان هــەزار چەکــدار لــە سەرتاســەرى جیهــاىن عــەرەىب
و ئیســامیدا دەکاتــەوە تــا بەشــدار تێــدا بکــەن» .بــە
هەمــان شــێوە ،محەمــەد عــەىل جەعفــەرى ،فەرمانــدەى
ســوپاى پاســداراىن ئێــران لــە نۆڤەمبــەرى ســاڵى 2017دا
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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گروگتریه ئاماوجهكاوی ئهمهریكا له جڵهوكردوی جموجووڵهكاوی ئێران

گروگتریه ئاماوجهكاوی ئهمهریكا له دژی ئێران

ڕێكار و میكاویزمه وزیك مهودا و دوور مهوداكان

مًرشكێه
یراویئابَُریكً 


درَستكردویقً

ڕخستىیگًمًی

چاالكیبازرگاوی،بً 
گً

سًپاودویسساكان،ڕێگریلً


گًڵجیٍان
كاویئێرانلً 


ئابُرییً
ودیً
یُي 
َپچڕیىیپً 


یكۆمپاویاكانلًئێران

ن،كشاوً 
َي


ٌاكردویتمً

كان،بێبً

بیاوییً
دراَي


رێمیًدراَسێكان

گژداكردویٌێسي 
ًٌ


بً

ريبستاویسعُدیَئیماراتَمیسربۆدرَستكردوی
ٌاوداویعً 


رامبًرئێران

لً 
بً


مًریكاَئیسرائیل
ٌاَكاریئً 

ربۆئێرانبً


كیبێساركً
ري 
یً
بً 


واَخًڵكیئێران


راویلً

درَستكردویترشَویگً

كانلًدژیباڵی

زایً 
تییً
سازیبۆخۆپیشاودانَواڕي 

میىً
زي 


اڵتدارانَحكُمًت

ردي 
سً
رامبً 

لً 
بً


شًٍدڕََیدا
تارانَمً 

َيیلً
كئً 
مُخحافیسكاراویئێرانَي 


ربًئێرانلًپاش
كاویسً 


یٌێسي
الَازكردویبً 
ري


ن(حُسییًكان)،

لُبىان(حیسبُڵاڵ)،یًمً

لٍاَیشتىیئێرانلً


ڕاگرتىیپً

كًیان
ري 
َكردنَالَازكردویڕابً 


جڵً

كاویسًربًئێران)

َتًشیعیً
شدیشًعبیَڕي 


عێراق(حً

واَچًكًی

رێمییئێرانلً


خىكاودنَویىۆككردویڕۆڵیًٌ

ریكابًٌاَكاریئیسرائیلَ

َدایئً 
مً


جێكردویستراتیژیدََرمً

جێبً

اڵتیواَيڕاست


خۆرًٌ

وگكردویئًَرَپییًكان


ڵبێدي
تاویكًوداَ،لً 
گً

دي 
َڵً


الَازكردویڕۆڵپێگًیجیۆستراتیژیئێران

دين
ریایعً 


رَیٌُرمس،ئۆقیاوُسیٌىدی،دي
لً 
گً


ڵڕََسیاَچیهَپڕچًككردوی

وگلً 
گً


ودیٌاَسً
درَستكردویپً 
یُي

اڵتیواَيڕاست


وداََخۆرًٌ

كاویكً

یماوً

ٌاَپً
تً
َڵً 
دي 


َيی
وگاربَُوً 

كانبۆبً 
ري


ڕازیكردویڕََسً
ئێرانلًسُریا


ربازیڕََسیالًسُریا


ریڕۆڵیسً

رفراَانكردویڕََبً

بً

وامًیوٍێىیوێُانئیسرائیلَ
ڵگً 
جێكردوی"بً 


جێبً
َكردویجمُجَُڵًكاویئێران


ریكابۆجڵً
ئً 
مً


وداَیبًپشتیُاوی

ڵگیرساودویشًڕێكیئیسرائیلی–سعُدی– 
كً


ًٌ
ردين
َخۆیمیسرَئً 


ریكاَپشتیُاویواڕاستً
َخۆیئً 
مً


ڕاستً

ڕایگەیانــد« :چارەنــوىس بــەرەى موقاوەمــەت پێکــەوە
بەسـراوە و هەمــووان بــە یەکگرتوویــى وەســتاون ،ئەگــەر
ئیرسائیــل هێــرش بکاتــە ســەر هــەر الیەکیــان ،ئــەوا
الیەنــەکاىن تــرى نــاو بەرەکــە فریــاى دەکــەون و یارمــەىت
دەدەن».
پێشــبینى دەکرێــت ئــەم شــەڕە ڕووبــدات لــە ئەنجامــى
هەڵکشــانێکى بــێ مەبەســت ،لــە ئەنجامــى پەرچــە
کردارێکــى تــرى ئێـران لــە دژى ئیرسائیــل لــە ســووریا ،یــان
لــە دواى وەشــاندىن گورزێکــى ئیرسائیــى لــە لوبنــان یــان
ســووریا (بــۆ منوونــە لێــداىن دامــەزراوەکاىن بەرهەمهێنــاىن

ئایدیا دیپلۆماتیك

مووشــەک) ،دەشــکرێت شــەڕەکە لــە ئەنجامــى گورزێکــى
ئەمەریکــى یــان ئیرسائیــى لــە بەرنامــەى ئەتۆمــى ئێ ـران
دەســت پێبــکات ،یــان لەوانەیــە شــەڕەکە لــە ئەنجامــى
ملمالنێیەکــەوە ڕووبــدات ،کــە لــە کەنــداوەوە دەســت
پێــدەکات ،بــەاڵم پزیســکى دەگاتــە ســنوورى ئیرسائیــل،
لــە ئەنجامــى جموجووڵــە هانــدەرەکاىن ئێـران ،وەک چــۆن
ســەدام حســێن لــە ســاڵى 1991دا هەوڵیــدا هەڵمــەىت
ســەربازى ئەمەریــکا بــۆ دەرپەڕانــدىن هێــزەکاىن عێــراق
لــە کوەیــت پەکبخــات لــە ڕێگــەى هەڵــداىن مووشــەکەکاىن
بــەرەو ئیرسائیــل.
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هەڵگیرســانى شــەڕێکى نــوێ دەکرێــت لە شــێوەى
یەکێــک لــەم ســیناریۆیانەدا ڕووبدات:

 شــەڕى لوبنــان یــان لــە ســنوورێکى فراوانــردا :کــەشــەڕێکە لــە نێــوان ئیرسائیــل و حیزبوڵــا لــە لوبنــان ،بەاڵم
بــە بەشــدارى کــردىن ئێرانییــەکان و هــەزاران چەکــدارى
شــیعەى بیانــی و تەنانــەت ڕێکخــراوى حەمــاس ،کــە
بوونێکــى ســەربازى ســنووردارى لــە باشــوورى لوبنــان
هەیــە.
 هەڵگیرســاىن شــەڕ لــە ســووریا :شــەڕێکە لــە ســەر خاکــىســووریا لــە نێــوان هێــزەکاىن ئیرسائیــل لــە الیــەک و ئێـران
و میلیشــیا شــیعییەکان و هێــزەکاىن ســووپاى ســووریا
لــە الیەکــى تــرەوە ڕوودەدات ،بــەاڵم بــەرەى لوبنــان
بــە شــێوەیەکى ڕێژەیــى ئــارام دەبێــت .بــەاڵم ئەگــەر
هێــزى زەمینــى ســووریا بــۆ شــەڕەکە پەلکێــش بکرێــت،
لەوانەیــە ڕووســیا دەســتێوەردان بــکات بــۆ پاراســتنى
هاوپەیامنەکــەى (ســووریا) ،واتــا شــەڕ لــە دوو بــەرەدا لــە
نێــوان هێــزەکاىن ئیرسائیــل و هێــزە ئێرانییــەکان لــە لوبنــان
و ســووریا .ئــەم  3ســیناریۆیە ئەگــەرى هەڵکشــان و درێــژ
بوونــەوە و پەیدابــووىن شــانۆى الوەکــى دەگرێتەخــۆ،
لەگــەڵ بەشــدارى کــردىن هێــزى تــری کاریگــەر لــە
ناوچەکــەدا.

کەنــداو و پێشــکەش کــردىن پشــتیواىن لۆجیســتى .ئێــران
وەاڵمــى ئیرسائیــل دەداتــەوە ،بــەاڵم هێــرىش ئەلیکــرۆىن
و مووشــەکیش دەکاتــە ســەر دامــەزراوە نەوتییــەکاىن
هەمــوو واڵتــاىن کەنــداو ،هەروەهــا کارى تێکدەرانــەش
ئەنجــام دەدات .بــەم شــێوەیە لــەو ناوچەیــەدا ئاڵۆزییەکان
هەڵدەکشــێت ،لەوانەشــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن
ئەمەریــکا دەســتێوەرداىن ســەربازى بــکات .شــەڕى
داهاتــووى باکــوورى ئیرسائیــل ،پێویســتى بــە جێبەجــێ
کــردىن چەمکــى پراکتیکــی تــازە و دووبــارە بیرکردنــەوە
لــە (شــێوازى شــەڕ) هەیــە ،کــە ئیرسائیــل پشــتى پــێ
دەبەســتێت ،بــە تایبــەىت نزیکبوونــەوەى لــە گەیشــن بــە
بڕیارێکــى ســەربازى لــە ڕێگــەى میکانیزمــى تێکشــکاىن
پێداگــرى لەســەرکراو بــۆ بەرەنگاربوونــەوەى نەیــارەکاىن.

شەڕێکى هەرێمى

ئەمــە تەنهــا ســیناریۆیەکە لەگــەڵ بــووىن ئەگەرێکــى
الواز ،کــە کاریگــەرى بەهێــزى هەیــە و تیایــدا ملمالنێکــە
لــە خۆرهــەاڵت دەگۆڕێــت بــۆ شــەڕێکى هەرێمیــی ،کــە
شانشــینى ســعودیەش و پێدەچێــت ئیــاراىت عەرەبیــش
بگرێتــەوە .لــەم شــەڕەدا ئیرسائیــل وەاڵمــى ئــەو هێــرش و
پەالمارانــە دەداتــەوە ،کــە دەکرێتە ســەر ژێرخاىن ســەرەکى
لــە ڕێگــەى وەشــاندىن گــورزى ئاســاىن یــان هێــرىش
ئەلیکرتۆنــی بــۆ ســەر کــەرىت نــەوىت ئێـران یــان دامــەزراوە
ئەتۆمیەکــەى ،لەگــەڵ هانــداىن لــە الیــەن دەوڵەتــاىن

سەرچاوە:
ئینســتیتیۆتى واشــنتۆن بــۆ سیاســەتەکانى
خۆرهەاڵتــى دوور
https://www.washingtoninstitute.org/ar/
policy-analysis/view/the-great-middleeastern-war-of-2019
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دواى ئەوەى چەند موشەکێک لە کەرتى غەززەوە ئاڕاستەى تەلئەبیب کران ،کە لە ئاکامدا بووە
هۆى بریندابوونى دوو کەس ،ئیسرائیل وەک وەاڵمدانەوەیەک بۆ ئەو مووشەکانە ،جەنگى دژى
بزووتنەوەى حەماسى فەڵەستینى ڕاگەیاند.
تەوژمى ڕووداوەکانیش زیاتر هەڵکشان پاش ئەوەى موشەکێک لە کەرتى غەززەوە بەرەو ئیسرائیل
ڕەوانە کراو و بوە هۆى وێرابونى دوو ماڵ ،کە مەوداکەى  100کیلۆمەتر دەبوو( .قوبەى ئاسنیەکە)
ش نەیتوانى بەرەنگارى موشەکەکان ببێتەوە کە ئیسرائیل ملیۆنان دۆالرى تێدا خەرج کردووە.

ئەفیخــاى ئەدرەعــى ،وتەبێــژى ســوپاى بەرگــرى ئیرسائیــل
لــە تویتێکیــدا لــە هەژمــارى تایبــەىت خــۆى لــە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتیەکانــدا ڕایگەیانــد :لــە ئێســتاوە فڕۆکــەکاىن
ئیرسائیــل هێرشــەکانیان بــۆ ســەر تــەواوى پێگــە و
موڵگــەکاىن ڕێکخ ـراوى حەمــاس لــە سەرانســەرى کــەرىت
غــەززە دەســتپێکردوە ،هەروەهــا دەڵێــت :لــە کاتێکــدا
حەمــاس لــە جیــاىت هەڵبــژاردىن ڕێگەیــەک بێــت کــە
خزمــەت بــە خەڵکــى غــەززە بــکات ،ڕێگــەى تیــرۆرى
هەڵبــژاردووە ،بــەاڵم ئێمــە پێچەوانــەى ئــەو تیرۆریســتانە
ســەرجەم دانیشــتواىن کــەرىت غــەززە ئــاگادار دەکەینــەوە،
لەبنکــە و پێگــەکاىن حەمــاس نزیــک نەکەنــەوە تــا زیانیــان
پێنەگات.ســوپای ئیرسائیلیــش جەختــى لــەوە کــردەوە کــە
بۆردومانەکــە وەک واڵمێــک بــووە بــۆ ئــەو مووشــەک و
باڵۆنــە ئاگرینانــەی کــە لــە کەرتــی غــەززەوە ئاڕاســتەی
شــار و شــارۆچکەکانی ئیرسائیــل دەکرێــن.
ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە ئیرسائیــل لــە ســەروبەندى
ئامادەســازیە بــۆ هەڵبژاردنــەکاىن بڕیــار وایــە لــە
نــۆى مانگــى نیســانی ئەمســاڵدا ئەنجــام بدرێــت
بــۆ هەڵبــژاردىن ســەرۆک وەزیــراىن نــوێ ،هەرچەنــدە
بەرپرســێکى بزوتنــەوەى حەمــاس ڕەىت کــردەوە ئــەوان
هیــچ جــۆرە موشــەکێکیان ئاڕاســتەى ئیرسائیــل کردبێــت،
بــەاڵم پەنجــەى تۆمــەت بــۆ حەمــاس ڕاکێـرا و ئامــاژەکان
هەموویــان حەمــاس تۆمەتبــار دەکــەن.

پــاش تێپەربــوىن چەنــد کاتژمێرێــک بەســەر کەوتنــە
خــوارەوەى موشــەک بەســەر باکــوورى شــارى تەلئەبیــب،
ســەرۆک وەزیـراىن ئیرسائیــل بنیامیــن ناتانیاهــۆ لــە میانەى
کۆنگرەیەکــى ڕۆژنامەوانیــدا لەگــەڵ ســەرۆک ترەمــپ لــە
کۆشــکى ســپى کــە بــۆ ئامادەبــوون لەکاتــی واژۆکردنــی
بڕیــاری خاوەنداریــی ئیرسائیــل بــۆ ناوچــەی جــۆالن لــە
الیــەن دۆناڵــد ترەمپــی ســەرۆکی ئەمریــکاوە ســەردانی
واشــنتۆنی کــردووە ،دوای ڕووداوەکــە ڕایگەیانــد ،کــە دوای
واژۆکردنەکــە بــە پەلــە دەگەڕێتــەوە واڵتەکــەی و ئــەوان
بــە تونــدى وەاڵمــى حەمــاس دەدەنــەوە و بــە هێرشــێکى
بــە مەبەســت وەســفى کــرد و ئیرسائیلیــش هەرگیــز
لێبــوردە نابێــت بەرامبــەر ئــەو کردەوەیــە.
چاودێــران پێیــان وایــە بەڵێنەکــەى ســەرۆک وەزیــراىن
ئیرسائیــل بــەو شــێوەیە شــتێکى چــاوەڕوان کــراوە و
ناتانیاهــۆش ئامــادە نییــە هیــچ زیانێکــى بەرکەوێــت ،بــە
تایبــەىت دواى دان نــاىن ئەمەریــکا بــە ســەروەرى ئیرسائیــل
بەســەر بەرزایــەکاىن جــۆالن ،بەتایبەتیــش لەگــەڵ بــووىن
ڕکابەرێکــى بەهێــزى وەک (ژەنــەڕاڵ بێنــى گانتــز) لــە
بەرامبــەرى لــە هەڵبــژاردىن داهاتــوودا ،بۆیــە پاڵنــەرى
خــۆى هەیــە تــا بــەو شــێوەیە مامەڵــە لەگــەڵ دوژمنــەکاىن
بــکات.
حەماس لە هەڵوێستێکى سەختدایە
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پۆلێن کردنى بزوتنەوەى حەماس وەک ڕێکخراوێکى تیرۆریستى لە الیەن واڵتانى
پۆلێنکردنی بزوتنەوەی حەماس وەک ڕێکخراوێکی تیرۆریستی لە الیەن واڵتانی جیهانەوە
جیهانەوە
کەنەدا

بە پێى یاساى بەرەنگاربونەوەى تیرۆر ،حکومەتى کەندى لە کاتى ئێستادا بزوتنەوەى
حەماس وەکو کیانێکى تیرۆریستى هەژمار کرووە.

چین

لە ساڵى 2006ەوە چین حەماس بە ڕێکخراوێکى تیرۆریستى دانانێت ،بەڵکوو وەکو
کیانێکى سیاسى سەربارى دژایەتى کردنى ئەمەریکا و ئیسرائیل.

میسر

لە ساڵى  2015دادگاى بااڵى میسر بزوتنەوەى حەماس بە ڕێکخراوێکى تیرۆریستى
پۆلێن کردووە و تاوانباریشى کرد بە ئەنجامدانى پەالمارە تیرۆریستیەکان لە نیمچە
دورگەى سینا و کەرتى غەززە.

یەکێتى ئەورووپا

هەر لە ساڵى 2003ەوە یەکێتى ئەورووپا و دادگاى گشتى یەکێتیەکە حەماس بە
تیرۆریست دادەنێت و لە ساڵى 2017ش دووبارە بزوتنەوەکە خرایەوە ناو لیستە
ڕەشەکەى تیرۆر.

ژاپۆن

لە ساڵى  2005ژاپۆن دەستیکرد بە هەڵپەساردنى هەژمارى  472کەسى تیرۆریست
لەنێویشیاندا حەماس.

ئوردون

هەر لەساڵى 1999ەوە دەوڵەتى ئورودون بزوتنەوەى حەماسى بە تیرۆریست لەقەڵەم
داوە.

ڕووسیا

پاش سەرکەوتنى حەماس لەهەلبژاردنەکانى  2006ڕووسیا حەماس بە تیرۆریست
دادنانێت و تا ڕادەیەکیش پەیوەندیان هەیە.

سعودیە

تا ئێستا سعودیە ناوى حەماس بە دیاریکراوى وەکو ڕێکخراوێکى تیرۆریستى نەهێناوە،
هەرچەندە زۆرجار ناوى هەندێک کەس و لقى حەماس دێت وەکو تیرۆریست.

تورکیا

دواى هەڵبژاردنەکانى ساڵى  2006تورکیا چەندین جار لەگەڵیان دانیشتوە و بە
چەکدارانى خەباتگێڕ لە پێناو خاکەکەیان وەسفیان دەکات

بەریتانیا

کەتیبەکانى عزەدین قەسام بە ڕێکخراوێکى قەدەغەکراو هەژمار کراوە بەاڵم حەماس
لەناو لیستى تیرۆر نییە لە بەریتانیا.

ئەمەریکا

بزوتنەوەى حەماس بە ڕێکخراوێکى تیرۆریستى هەژمار دەکات.

تونــدڕەوی فەلەســتینییە و لــە الیــەن ئەمریــکا و
یەکێتیــی ئەورووپــاوە خراوەتــە نــاو لیســتی تیــرۆرەوە،
ســەرکردەکانی حەمــاس بــاس لــەوە دەکــەن ،کــە کۆمــاری
ئیســامیی ئێـران پاڵپشــتیی مــاددی و ســەربازییان دەکات
و لــە ســاڵی 2007ـــیشەوە دەســتی بەســەر کەرتــی
غــەززەدا گرتــووە ،ئەویــش بــە هەڵوێســتێکى ســەختدا
تێپــەڕ دەبێــت ،بەپێــى ڕاپرســیەکى ســەنتەرى فەلەســتینى
بــۆ توێژینــەوەى ســیاىس ئەنجامــى داوە ،دەریخســتووە

ئایدیا دیپلۆماتیك

کــە جەمــاوەرى حەمــاس لــە دابەزیــن دایــە بــەراورد بــە
جەمــاوەرى بزوتنــەوەى فەتــح.
هــۆکارى ســەرەکیش ،ئــەو وەاڵمدانــەوە تونــدە بــوو کــە لــە
الیــەن بزوتنــەوەى حەماســەوە بەرامبــەر خۆپیشــاندانەکاىن
کــەرىت غــەززە ئەنجامــدرا لــە نیــوەى مانگــى ئــازار
لەســەر بــارى خراپــى ئابــوورى لــە کەرتەکــەدا ،کــە تێیــدا
هێــزەکاىن ئاســایىش ســەر بــە حەمــاس بــە تونــدى وەاڵمــى
خۆپیشــاندەرانیان دایــەوە و بەزەبــرى هێــز باڵوەیــان پێکردن.

تواناى هێزى سەربازى ئیسرائیل

بــەاڵم ئیســاعیل هەنیــە ،ســەرۆکى نوســینگەى مەکتــەىب
ســیاىس بزووتنــەوەى حەمــاس داواى لــە فەڵەســتیەکان
کــرد بەشــدارى بکــەن لــە جۆرێکى تــرى خۆپیشــاندان دژى
ئیرسائیــل ،پــاش بــە ئامانــج گرتنــى پێگــە ســەربازییەکاىن
بزووتنــەوەى حەمــاس لــە الیــەن ئیرسائیلــەوە.
هەندێــک کــەس پێــى وایــە دان نــاىن ئەمەریــکا بــە
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ســەروەرى ئیرسائیــل بەســەر بەرزایــەکاىن جــۆالن
ڕەنگــە پشــتیواىن لــە هەڵوێســتى ناتانیاهــۆ بــکات لــە
هەڵبژاردنەکانــدا ،لــە هەمــان کاتــدا ئەگــەرى پێچەوانــەىش
هەیــە و ڕەنگــە نەبێتــە ڕەگەزێکــى تــرى هەســتیار
لــە دیمەنەکــە بەشــێوەیەکى گشــتى و کاریگەریەکــى
ئەوتــۆىش نەبێــت بەســەر پێشــهاتەکاىن لــە داهاتــودا دێنــە
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موشەکە پێشکەوتوەکانى بزوتنەوەى حەماس

موشەکى ئار 160
موشەکەى جییە 80
موشەکى ئێم 75

موشەکى بە لێزەر ئاراستەکراو دژى تانک

ئــاراوە.

فەرامۆش کردنى ئاگربەست

وتەبێــژى بزووتنــەوەى حەمــاس فــەوزى بەرهــوم
ڕایگەیانــد ،کــە بــە نێوەندگیــرى میــر گەیشــتونەتە
ئاگربەســت ،بــەاڵم فڕۆکــە ئیرسائیلیــەکان بــە شــێوەیەکى
بــەردەوام بۆردومــاىن پێگــەکاىن حەمــاس دەکــەن ،میدیاکاىن
ئیرسائیلــش لەســەر زارى بەرپرســاکانیانەوە هــەر جــۆرە
ئاگربەســتێکیان ڕەت کــردەوە.
ژمارەیەکیــش لــە ســەرکردەکاىن ئیرسائیــل داواى
هەڵمەتێکــى بەرفــراواىن ســوپاى ئیرسائیلیــان بــۆ ســەر
بزوتنــەوەى حەمــاس کــرد ،داوایــان لــە حکومەتەکەیــان
کــرد شکســتێکى گــەورە بــە بزوتنــەوەى حەمــاس بگەیەنن
ئایدیا دیپلۆماتیك

موشەکێکى دورمەودایە ،ساڵى  2014تاقى کرایەوە و
خاڵێکى لە حەیفا پێکا ،پیتى ئاریش ئاماژەیە بۆ
بەرپرسێکى بزوتنەوەکە (عەبدولعەزیز ئەلرنتیسى) کە
لەبۆردومانێکى ئیسرائیلى ساڵى  2004تیرۆرکرا.
(ئەحمەد

بەناوى فەرماندەیەکى باڵى سەربازى
ئەلجعبیرى) نراوە کە لە ساڵى  2012کوژرا.
ئەو موشەکە لە ساڵى  2014لەالیەن حەماسەوە
نمایشکرا وەک دروستکەرى خۆى ،بەاڵم شارەزایان بە
دروستکەرى ئێرانى و جۆرێکى ترى فەجر 5دایدەنێن.
کە بە کۆرنێت ناسراوە و پێشتریش حزبوڵاڵى لوبنانى
بەکارى هێناوە.

و چیــر نەتوانێــت دانیشــتواىن باشــوورى ئــازار بــدات و
ببێتــە هەڕەشــەیەک لــە ســەریان.

سەرچاوە:
/https://www.dw.com/ar
https://www.aljazeera.net/hom3

{

هێزى ژیر ..چەکەکەى چین بۆ داگیرکردنى جیهان
بە پێى ئامارێکى ئابوورى  PWCچین ساڵى  2050ئەمەریکا لە
ڕیزبەندى یەکەم الدەدات و خۆى دەبێتە پلە یەک وەکو گەورەترین
هێزى ئابوورى

جومانە فرحات

{
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چین زۆر هێمانە و بە بەرنامە کار دەکات بۆ جێبەجێکردنى چەمکى هێزى نەرمونیان .چونکە پێى
وایە کاریگەرترین فاکتەرە و پێویست بە بەکارهێنانى هێزى توندوتیژ ناکات ،بەاڵم لەهەمان کاتدا
بە ئاگایەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو چەمک و قەبارە و ئامانجانە دەکات .بە بەکارهێنانى تێکەڵەیەک
لە کەرستەى جۆراجۆر کە لەبەردەستیدا هەن ،بۆ ئەوەى ببێتە ستراتیژیەتێکى چینى پشت پێ
بەستراو بۆ چەندین ساڵى داهاتوو.

بیرۆکــەى بەکارهێنــاىن هێــزى نەرمونیــان ،دەگەڕێتــەوە
بــۆ مــاوەى نــەوەدەکاىن ســەدەى ڕابــردوو ،بــەاڵم چیــن
تــا نزیکــەى ســاڵى  2007کارى بــەو ســراتیژیەتە نەکــرد.
یــان وردتــر بڵێیــن :ئــەو کاتــەى ســەرۆکى چیــن ،جیــن تــاو
گوتارێکــى پێشــکەش کرد و بــاىس لە(نوێبونــەوەى گەنجاىن
گــەىل چیــن کــرد ،بــۆ توانــاى چیــن لەســەر باڵوکردنــەوەى
هێــزى نەرمونیــان) .هــاوکات لەگــەڵ ئەوکاتــەى چیــن لــە
هێزێکــى ئیقلیمیــەوە بــەرەو هێزێکــى هەڵکشــاوى جیهاىن
دەچــوو .بــۆ ئــەو مەبەســتە نەیدەویســت تەنیــا پشــت
بــە هێــزى ســەرباز یــان ئابــوورى ببەســتێت ،بەڵکــوو
هێــزى نەرمونیانــش بــۆ ڕووبەڕووبونــەوەى هێزێکــى تــرى
جیهــاىن ،لــە پێــش هەموشــیانەوە ویالیەتەیەکگرتــوەکان.
کەرەستەکاىن دەسەاڵت ..لە ئابوورییەوە تا وەرزش
ناتوانیــن بــاس لــە کەرەســتەکاىن هێــزى نەرمونیــاىن چیــن
بکەیــن بــێ ئــەوەى هەڵوەســتە لــە بــارى ئابــوورى
نەکەیــن .پــاش ئــەوەى خــۆى وەکــو پایەکــى ســەرەکى
ســەپاندووە ،چونکــە چیــن لــە ئێســتادا بوەتــە دوەم هێــزى
ئابــوورى لــە جیهــان ،تەنانــەت گوزارشــتى (دروســتکراوى
چیــن) قەبــارە و ڕادەى خــزاىن چیــن بــۆ نــاو بــازاڕەکاىن
جیهــاىن دەرخســتووە .چیــن بــەردەوام پارێــزگارى لــە
تێکــراى گەشــەیەکى ئابــوورى دەکاتــەوە.
بــە پێــى ئامارێکــى ئابــوورى کــە کۆمپانیــاى  PWCتایبەت
ئایدیا دیپلۆماتیك

بــە ڕاوێــژ و ژمێریــارى ئەنجامــى داوە و لــە ســاڵى 2017
باڵوکرایــەوە ،ئامــاژە بــەوە دەدات چیــن ســاڵى 2050
ئەمەریــکا لــە ڕیزبەنــدى یەکــەم الدەدات و خــۆى دەبێتــە
پلــە یــەک وەکــو گەورەتریــن هێــزى ئابــوورى.

میتۆدێکى تایبەت بە یارمەتیەکان

هێــزى ئابــوورى چیــن توانیویــەىت س ـراتیژیەىت خــۆى بــە
خــزاىن بــۆ دەرەوەى ســنورەکاىن بــۆ زیاتــر لــە ئاســتێک
جێبەجــێ بــکات .هەروەهــا بــە ڕێگــەى وەبەرهێنانێکــى
منونەیــى بــۆ کەرەســتەکاىن هێــزى نەرمونیــان ،لەوانــەش
لــە بــوارى پێشکەشــکردىن یارمەتییــەکان ،چیــن لــەکاىت
ئێســتادا بۆتــە ژمــارە لــە پێشکەشــکردىن یارمەتییــەکان بــۆ
چەندیــن واڵت.
هــەر لــەو چوارچێوەیــەدا ،لێکۆڵینەوەییەکــى ســەنتەرى
( )AIDDATAبــۆ توێژینــەوە ،کــە بــڕى یارمەتییــەکاىن
چینــى خســتوەتە ڕوو ،رشۆڤەکــردىن ئــەو یارمەتیانــەى
چیــن لەگــەڵ بــەرەو پێشــەوەچووىن هاوکێشــەى تایبــەت
بــە ســەنتەرەکە بــۆ پێــوەرى بەرهەمەکانیــى گرتۆتــەوە.
لــە نێــوان ســااڵىن  2000تــا  2014چیــن زیاتــر لــە 350
ملیــار دۆالرى تەرخــان کــردووە بــۆ تەمویــل کــردىن 140
واڵت و هەرێــم لــە سەرتاســەرى جیهــان .وەک :ئەفریقیــا،
ئاســیاى ناوەڕاســت ،ئەمەریــکاى التینــى ،ناوچــەى دەریاى
کاریبــى ،ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت ،ئەوروپــاى ناوەڕاســت و
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هێزی ئابىوری چین لهسهر ئاستی جیهان

ژ

له بىاری

به رێژهی

1

1.1

تریلیۆن دۆالر لو ساڵی  1222قازانجی بازرگانی ىوبًٌه

1

%4

پشكی لو ئابًٌری جیيانی

3

 136ملیار دۆالر

قوبارهی ًهبورىێنانی بیانی راستوًخۆ لوچین

4

 11تریلیۆن دۆالر

لو ساڵی  ً 1217دًًهم گوًره ئابًٌری جیيانی پاش ئوموریكا

5

 1.3تریلیۆن دۆالر

ىوناردهكانی لو كااڵ لوساڵی 1217

6

%13

رێژهی لو ىاًردهكانی جیيان

7

%12

رێژهی داىاتی لو ىاًردهكانی جیيان

ڕۆژهــەاڵت.
هــەر بــە پێــى ئــەو لێکۆڵینەوەیــە ،بــە وردى تیشــک
خراوەتــە ســەر تەمویلکــردىن پــرۆژەکاىن بەنــدن بــە
کەرتــەکاىن ژێرخــان بــە پێچەوانــەى بەخششــکەراىن تــر .کە
ناکرێــت جیــاى بکەینــەوە لــە دەستپێشــخەرى (پشــتێنە
و ڕێــگا) ،کــە تەمویــل و بنیاتنــاىن تــۆڕەکاىن گەیانــدن و
بــازرگاىن جیهــاىن لــە زیاتــر لــە  60واڵت لەخــۆ دەگرێــت.
ئــەو تۆڕانــە چیــن لــە ڕووى دەریایــى ،وشــکاىن بــە
باشــوورى ڕۆژهــەاڵىت ئاســیا ،پاکســتان ،ناوەڕاســتى ئاســیا،
ڕۆژهــەاڵىت ناوەنــد ،ئەرووپــا و ئەفریقیــا دەبەســتێتەوە.

لــە الیەکــى تــرەوە چیــن بوەتــە دوەم گەورەتریــن
واڵت ،کــە بەشــدارە لــە تەمویلکــردىن پڕۆســەکاىن ئاشــتى
پارێــزى پــاش ئەمەریــکا بــە ڕێــژەى  .10%بــە پێچەوانــەى
ژمارەیــەک هێــزەکاىن ئاشــتى پارێزیــش ،کــە ڕووبــەڕووى
چەندیــن تۆمــەىت پێشــلکارى کرانــەوە ،کەچــى تۆمــارەکاىن
چیــن بــە پاکــى مانــەوە.
چیــن هــەر زوو درکــى بــە گرنگــى ڕاگەیانــدن کــرد
و ڕۆڵەکــەى کــرد بــۆ بەهێزکــردىن دەســەاڵتەکاىن لــە
گۆڕەپــاىن نێودەوڵــەىت .هــەر ئــەوەش بــوو واى لێکــردووە
ئاژانــى هەواڵــەکاىن چینــى شــینخوا بکاتــە دەســتە ڕاســتى
ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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دیاردەکانً بەدیارکەوتنً چین وەک هێزێکً ئابىوري هەڵکشاو لە جیهاندا
1

ئابىوري چیه پێشکەوتىێکً گروگً بەخۆیەوە بیىیىە بە بەدي هێىاوً تێکراي %9.5

2

پێگەي چیه (شەشەمً جیهاوً) لە ڕووي بەرهەمً ویشتماوً کە دەگاتە  1611ملیار دۆالر

3

شەشەمً جیهان لە ڕووي داهاتً هەواردەکاوً کە دەگاتە  361.3ملیار دۆالر

4

زۆربەي ڕووبەري چیه بریتیە لە واوچەی شاخاوي و بیاباوً وشک ،بەاڵم ڕوباري گروگً تێدایە لە ڕۆژهەاڵت

5

زۆربەي زۆري خاکً چیه ( )%62زەوي کشتىکاڵیە

6

ڕێژەي داویشتىاوەکەي دەگاتە ( )1288.1و گەشەي داویشتىان %65یە

7

ئابىري چیه بە قۆواغً کراوەوەي بە ڕووي سەرمایەداریً تێپەڕیىە ،بە ئەوجامداوً چاکسازییە بىەڕەتییەکان لە ئابىوري
و وىێکردوەوەي کەرتً پیشەسازي و هێىاوً تەکىەلۆژیایً ڕۆژئاوایً
کەرتً خسمەتگىزارییەکان داهاتً زیاتر لە ویىەي ئابىوري چیه پێکدەهێىێت

8

هێزي ئابىوري چین لەسەر ئاستً جیهاندا
ژ

لە بىاري

بەرێژەي

1

1.1

تریلیۆن دۆالر لە ساڵً  1222قازانجً بازرگانً هەبىوە

1

%4

پشکً لە ئابىوري جیهان

2

 131ملیار دۆالر

قەبارەي وەبەرهێنانً بیانً راستەوخۆ لە چین

3

 11تریلیۆن دۆالر

لە ساڵً  1212و دوەم گەورە ئابىوري جیهانً پاش ئەمەریکا

4

 1.3تریلیۆن دۆالر

هەناردەکانً لە کااڵ لە ساڵً 1212

5

%13

رێژەي داهاتً لە هاوردەکانً جیهان

6

%12

رێژەي داهاتً لە هاوردەکانً جیهان

میدیایــى خــۆى بــۆ پروپاگەنــدە کــردن بــۆ چاالکیــەکاىن
لەسەرتاســەرى جیهــان .ئــەو ئاژانســە هەواڵــەکان بــە
 11زمــان پێشــکەش دەکات ،لەوانــەش زمــاىن عــەرەىب،

ئایدیا دیپلۆماتیك

فەڕەنــى ،ئەڵــاىن ،ئەمــە جگــە لــە زمــاىن ژاپــۆىن،
ئینگلیــزى و ئیســپانیش .چیــن هەمیشــە بــە ئاگایــەوە
مامەڵــە لەگــەڵ جوانکــردىن ســیامکاىن خــۆى دەکات لــە
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دەرەوە ،بەتایبەتیــش لــە ویالیەتەیەکگرتــوەکان.
ڕۆڵى هێزى سەربازى
چیــن ،کــە بــەردەوام ڕوبــەڕووى ئالنــگارى ســەربازى و
ســیاىس دەبێتــەوە لــە ئیقلیمەکــەى خــۆى ،بــاش درکــى
بــەوە کــردووە ،دەســەاڵىت نێودەوڵــەىت و ســەرچاوەکاىن
هێــزى نەرمونیــان ،ژیــر ،بەهێــز بــکات ،بــەاڵم هیــچ

شــتێک ناگاتــەوە بــە هەبــوىن هێزێکــى ســەربازى تۆکمــە.
بۆیــە چەندیــن ســاڵە چیــن گرنگیەکــى تایبــەت بــە
بەهێزکــردىن توانــا ســەربازیەکاىن دەدات .لــە کۆنگــرەى
نۆزدەیەمــى پــارىت کۆمۆنیســتى چینــى ،دان بــە زەروریــەىت
ئەنجامــداىن (گۆڕانــکارى قــووڵ لەبــارى ئاســایىش دەوڵــەت
دەدات) ،ئەمــە جگــە لــەوەى کــە دۆخــى ئێســتاى جیهــان

ژمارە ( )40-41نیسانی 2019
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واى لێــدەکات هەمیشــە پێویســتى بــە هەبــوىن هێزێکــى
ســەربازى و هێــزى چەکــداى بەتوانــا هەبێــت.
هــەر لــە کۆنگرەکــەدا بڕیار لەســەر ئــەوە درا ،کە پێویســتە
ســوپاى ئازادیخــوازى گــەىل چیــن بکرێتــە هێزێکــى
چەکــدارى ئاســت بــەرزى پێشــکەوتوو .لــەو بوارەشــەدا
چیــن ســەرکەوتوو بــووە ،چونکــە بــە پێــى پۆلێــن کردنێکى
ماڵپــەڕى  Global Fire Powwerبــۆ هێــزى ســەربازى بــۆ
واڵتــاىن جیهــان لــە ســاڵى 2018دا هاتــووە ،کــە چیــن دواى
ئەمەریــکا و ڕووســیا لــە پلــەى ســێیەم دێــت لــە ڕووى
هێــزى ســەربازییەوە ،بــەاڵم لــە ڕووى ژمــارەى ڕەگــەزەکاىن
بــە پلــە یــەک دێ ،چونکــە ژمارەیــان دەگاتــە  750هــەزار
کــەس ،لەوانــەش 619یــان توانــاى بەشــدارى کردنیــان
هەیــە لــە چاالکیــە ســەربازییەکان.

دیمەنــە جیهانیــەکان ،بــە پشــت بەســن بــە قورســاییە
ئابووریەکــە و دەســەاڵتە هەڵکشــاوەکەى .ئەمــەش زۆر
بــەڕووىن لــە پاشەکشــەکەى ئەمەریــکا دەرکــەوت لــە
ڕێککەوتنامــەى ژینگــە ،کاتێــک چیــن پابەندبــوىن خــۆى
ڕاگەیانــد بــە جێبەجێکــردىن ڕێککەوتنەکــە.
لــە الیەکــى تریشــەوە چیــن پشــت بــە دبلۆماســیەىت (بــێ
الیەنی)یــش دەبەســتێت لــە ملمالنێــکاىن لــە نێوەندەکــەدا
هــەن ،ئەمــەش وا دەکات بەرژوەندییــە ئابوورییــەکاىن
دوورخاتــەوە لــە مەتــرىس ،هەرچەنــدە دۆخە سیاســییەکان
هەڵبەزیــن و دابەزیــن بــکات ،بــەاڵم کاریگــەرى لەســەر
بەرژەوەندییــەکاىن ئــەو نابێــت.

هەل و ئاڵنگارییەکانى بەردەمى ئەژدیها زەردەکە

بــەرەو پێشــەوەچوىن چیــن لــە جێبەجێکــردىن پالنــە دوور
مــەودواکاىن بــۆ بەهێزکــردىن دەســەاڵتەکاىن لــە جیهــان،
هاوکاتــە لەگــەڵ هەڵکشــاىن چەندیــن گۆڕانــکارى لەســەر
ئاســتى نێودەوڵــەىت .بــە دیاریکراویــش لەگــەڵ دەیــەى
دۆناڵــد ترەمــپ ،کــە پێشــبینى دەکرێــت تــا ســاڵى
 2020بــەردەوام بێــت .بــەو پێــەى پێگــەى ئەمەریــکا
لەســەر ئاســتى نێودەوڵــەىت لــە پاشەکشــەدایە بەهــۆى
تەحکومکــردىن عەقڵیــەىت (یەکەمجــار ئەمەریــکا) و
خــۆ دوورگرتنــەکاىن ئــەم دواییانــە و پاشەکشــەکردىن لــە
چەندیــن ڕێککەوتنــى فــرە الیــەن.
جگــە لــەوەش ،قەیرانــەکاىن ڕوبــەڕووى ئەورووپــا بۆتــەوە
بــە تایبەىت پــاش قەیراىن بریکســتى بەریتاىن و ســەرهەڵداىن
خواســتى جیابونــەوە لــە نــاو واڵتــاىن ئەورووپــا ،بــە
دیاریکراویــش هەرێمــى کەتالۆنیــاى ئیســپاىن .جگــە لــە
ناکۆکــى زەق لــە نێــو یەکێتــى ئەورووپــا .ئەمانــە هەمویان
هــەىل لەبــارن بــۆ چیــن بــۆ ئــەوەى بێتــە ڕیــزى پێشــەوەى

ئایدیا دیپلۆماتیك

ســەرچاوەی ئەســڵی بابەتەكــە :موقــع العربــی
الجدیــد
https://www.alaraby.co.uk/politics

{

ترسى شێخەکانى كهنداو ل ه خۆپڕ چەککردنى ئێران

سیاسهتی ئێران ل ه ناوچهی خۆرههاڵتی ناوهڕاست ڕووبهرێكی گهورهی
ل ه نەخشەى کێبڕکێ و مشتومڕە جیهانییهكاندا داگیر كردووه

جومانە فرحات

{
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لە پاڵ ئەوەدا کە ئێران سەرەڕاى ڕێگریە نێودەوڵەتییەکان بەردەوام هەوڵى بەدەستهێنانى
چەکى ئەتۆمى دەدات ،بەاڵم توانیویەتى تا ئاستێکى زۆر پەرە بە خۆپڕچەککردن و بەهێزکردنى
توانا سەربازى و مرۆییەکانى بدات ،ئەمەش نیگەرانییەکانى دراوسێکانى زیاتر کردوە ،بە تایبەتى
شێخە فەرمانڕەواکانى کەنداو .ئەو هەڕەشە و پەرچە کردارانەی ناوە ناوە ئێران نیشانیان دەدات
ترس و نیگەرانی لە الی شێخنشین دەوڵەتانی كەنداو دروست كردووە ،چونكە هەمیشە پێیانوایە
بەردەوامبوونی كێشە و ملمالنێكان لە ناوچەی جێمشتوومڕى گەرووى هورمز ڕێگە لە تێپەڕینی
سەرچاوەی سەرەكی داهاتیان بەرەو بازاڕەكانی دەرەوە دەگرێت و زیانی گەورەش بە گەشەی
ئابووریان دەگەیەنێت .هەریەكە لە ئیماراتى عەرەبى و سوڵتاننشینى عومان كەناری وشكانیان
لە سەر بەری ئۆقیانووسی هندی نزیك لە گەرووی هورمز هەیە ،بەم هۆیەشەوە دەتوانن بە
بەكارهێنانی كەنارەكانیان سوود لە پێگە گەروەكە وەربگرن .سعودیەش دەتوانێت لە ڕێگەی
بەكارهێنانی كەنارەكانی لە سەر دەریای سوور بۆ گواستنەوەی هەناردەکانى نەوت دەستبەرداری
گەرووی هورمز ببێت ،بەاڵم ناچار دەبێت بەندەر و بۆری نەوتی تاز ه دروست بكات.

سیاســهتی ئێــران لــه ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت
ڕووبهرێكــی گــهورهی لــه نەخشــەى کێبڕکــێ و
مشــتومڕە جیهانییهكانــدا داگیــر كــردووه .ڕوونــە کــە
رسوشــتی سیســتم و سیاس ـهتی دهرهوهی ئێ ـران ل ـه دوای
بهرپابوونــی شۆڕشــی ئیســامی ڕۆڵێكــی بــااڵ دهگێڕێــت
لــه بهرجهســتهكردنی پرســیارگهلێك ســهبارهت بــه
لۆژیکــى ئاڕاســتەکردىن سیاســهتی دهرهوهی ئێــران لــهم
ناوچهیــهدا ،ئهگهرچــی سیاســهتی دهرهوهی ئێــران و
كاریگهرییهكانــی بووهتــه بابهتێكــی دیــاری مشــتومڕی
سیاســیی ،تهنانــهت لــه پێــش دامەزرانــدىن كۆمــاری
ئیســامی ئێــران لــه ســاڵی  1979لهســهر داروپــهردووی
ڕژێمــی پاشــایهتی ،ئــهو ڕژێمــهی كــه بــ ه (پۆلیســی
کەنــداو) ناوبانگــی دەنــارسا نزیكــهی شــهش دهیــه
فهرمانڕهوایهتــی ئێرانــی كــرد و ببــووه جومگــەى
ســهرهكی ئــهو مشــتومڕو ملمالنێیانــەى ناوچەکــەى
گرتبــۆوە ،بــ ه تایبهتــی بــهو واتایــەى ،كــه ئێــران لــه
ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناو هڕاســتی دهیویســت ،لــه پــاڵ

ئایدیا دیپلۆماتیك

زهقكردنـهوهی ئـهو ڕۆڵ و ئامانجانــەى كـه بــۆ دهیویســت
بەدیــان بێنێــت ،لــه كاتێكــدا ئێــران لــهو ســهردهمهدا
ســودی هــهره گــهورهی لــه زلهێــزهكان وهردهگــرت،
لهپێــش ههمووشــیانهوه ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی
ئهمهریــكا ،هــهر ئــهو ڕۆڵــهش بــوو وایلێكــرد لهبــهر
چــاوی گهلهكــهی وهك خۆفــرۆش و تێــوەگالو تهماشــای
بكرێــت.
دیارتریــن ناکۆکــى و لێکەوتەکانــى كێشــە و
ملمال نێــكا ن

ناكرێــت مەســەلەكان ئهوهنــده ســادە بکرێنــەوە بــە
تێڕوانینێكــی ڕواڵەتییانــە لــە پەرەســەندنی ڕەوتــی
ڕووداوەكان لێیــان بڕوانرێــت ،ئەگەرچــی ڕەنگــە تــا
ڕوودانــی شۆڕشــەکاىن بەهــاری عەرەبــی بــەم شــێوەیە
دەركەوتبێــت و واڵتــاىن کەنــداو ســەقامگیرییەکى بــێ
کێشــەیان بــە هــاوکارى ئەمەریــکا و هاوپەیامنــەکاىن
دەســتەبەر كردبێــت ،بــەاڵم ئەگــەر قــووڵ بــە پرۆســەی
حوكمڕانــی ئــەو واڵتانــەدا ڕۆبچیــن ،بۆمــان دەردەكەوێــت
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گرنگترین ئامانجه ستراتیژییهكانی سیاسهتی دهرهوهی ئێران
ز

ئامانجه ستراتیژییه گرنگهكان

1

بًريیدژبًخۆرئاَا،تاران
شێهلً 


نبً

یسیاسیئێرانَي
پاوذویًٌژمُنَپێگً


سً
پێگًیشتَُیجیٍاویسێ
َڵًتاویتازي 
ٌاَواریدي 

تیبً


میدرَستوردویً
لً 
خً


2

سًرئێراوذا
تیبً 

یوێُدي 
َڵً

وۆمً 
ڵگً

تێىشىاوذویدیُاریگۆشًگیروردویئێران،وً 
ریجیٍاویبًٌێس

رخستىیَينٌێسێىیڕوابً

لًخۆدي
تی،جگً 


پاوذََیً

سً

3

یًوی
َي 
لیىً 
ریاییًوان َين خۆئامادي وردن بۆ ًٌر تً 

رَازي  
دي
وۆوترۆڵىردوی دي 
میشًییذا


گێژاَێىیًٌ
واویواَچًوًلً


ئاَییً
رچً
یدي 
پێشبیىیىراٌََێشتىًَي 


4

وگًتاَ
وگرتُيوان َ تً 

َڵًتاوی ئًفریمیا لً وًتًَي یً
ديستٍێىاوی پشتگیری دي 
بً 

ریىاَئیسرائیللًئًفریمیا

ژمُویئً 
مً

ردویپێگً 
ًٌَ

و

5

وُلتَُرییًواوی

وذي 
ىردویواَي 

ستهبً درَست


پشتبً
یئێرانبً 

وارديوردویشۆڕش
ًٌ 

ديورێت
بیشیعً 

یمً 
زًٌ

واربۆباڵَوردوً 
َي

یاوًَي
ڕێگً 
لً 
وۆمًڵێهَاڵت ،

ئێرانلً


6

تیوًرمیئێران


سیاسً
شێهلً

نٌَاَواریئابَُریَي 
نبً


وۆمً
پێشىًشوردوی


7

ڕێگًی
ديستٍێىاوی پشتیُاواوی ئێران لً َاڵتاوی دراَسێ لً  
ًٌَڵذان بۆ بً 

رَيری
َيی ًٌوذێه درَشمی بریك َ بالی َين دادپً 
شًوردن َ باڵَوردوً 
باوگً 

مًریىاَئیسرائیل
پێىیئً 


یخۆسً
گژداچَُوً 
َي

تیٌ،اوذاویئازادییًوان،بً

وۆمً 
اڵیً


8

عفًری دَاوسي ئیمامی لً
زًٌبی جً 
سًر جُاوىردوی َێىًی ئێران َ مً 
واروردن لً 
رێمییبااڵديست 


نٌێسێىیًٌ

یئێرانَي

گَڕیشً
َي،لًپێىاَداوُتاویڕي
ري 
دي 


9

ريَ جیٍاویبَُن َ
پرۆژيی ئایذۆلۆژی ئێران لً ڕێگًی ًٌوگاَوان بً 

گروگی پێذان بً 
مًریىایالتیه 
فریمیاَئاسیاَئً 


واویئً

ڕَاوگً
دیٍێىاویٌاَپًیماوێتیلً


بً

َرَپیلً چًوذ

مًریىی– ئیسرائیلی -
ئً
یئً 
ریپرۆژي 

ڵجً 
مسً

َتهلً 
گً


نوً
بً 
ریً
 11
وارديوردوی شۆڕشی ئیسالمیً
یًوذا ،وً گروگتریىیان پرۆگرامی ئًتۆمی َ ًٌ 
یً 
دۆس 
مًریىا 
)یئً 

ڕاستیگًَري


اڵتیواَي

ی(خۆرًٌ

رواتیڤیپرۆژي
نئً 
ڵتً
َي 

َيرییفراَان
پاوێىیتً 


ییئێرانَگۆڕي
تً 
َي
یبُارێىیژیارییبۆئاسایشیوً 


دۆزیىً
11
ريَيی سىُری ویشتماویی خۆی ،ئًمًش
دي 
یاريوان لً  
َيی وً 
وگاربَُوً 

بً 
ري
بۆ  
اڵتیواَيڕاست 


خۆرًٌ
لً
َئیسرائیلً 

مًریىا
ییئً 


ستراتیژییئایىذي
یپرۆژيی


ٌاَشێُي
خُلگًی

َاوًی لً 
ريبی ئً 
َڵًتاوی عً 
سًر دي 
لً 
لیىً  
 12درَستىردوی مًترسیًوی ڕاستً 
ردانلً وارَباریواَخۆییانَ

یديستێُي
نسعُدیً َئیمارات،لً ڕێگً 


ریىادانَي
ئً 
مً

بً
رمًوان ،
گً 
شُێىیڕََداَي  

وانلً 


یبۆشاییً
َڵذانبۆفراَاوخُازیَپڕوردوً 
َي


ًٌ
فًریمیا 
ئً 
لًستیه،لُبىان،سُریاَ 
فغاوستان،فً 


ن،ئً
عێراق،یًمً

تیلً


تایبً
بً
وًدا،ئێرانپالوێىی()51ساڵیداڕشتَُي،وً 
واَچً 

جێوردویپرۆژيوًیلً


بۆجێبً
13
لً َاڵتاوی جیٍاوی
َيی مًزًٌبی شیعً  
باڵَوردوً 

بًستێت بً 
وًم پشت دي 
پلًی یً 

ريبیَئیسالمی 
عً 


كــە پرۆســەی حوكمڕانــی هەڵگــری قەیرانــی قــووڵ بــووە،
ئەگــەر تــا مەودایەکیــش توانیبێتــی لەســەر بنەمــای
جۆرێــك لــە ڕێككەوتــن یــان هاوپەیامنێتــى ڕەزامەنــدی
کاراکتــەرە گــەورەکاىن بەدەســت هێنابێــت ،ئــەوا دواجــار
وەک پێویســت نەیانتوانیــوە درێــژە بــە ســەقامگیری

درێژخایــەن و پارێزراویــان بــدەن و ســەرەنجام دۆخێــك
دروســتبووە ،كــە چیــدی بەرگــە نەگــرن ،واتــە وردە وردە
كەلێــن و ئاڵنگاریــان بــۆ دروســت بــووە ،لــە کاتێکــدا
دراوســێى ئێرانــن و پزیســکى هــەر شــەڕێکى هەرێمــى
بەریــان دەکەوێــت.
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کەنداو سەرچاوەى نیوەى وزەى جیهانە

بــهم پێیــە لــە ئێســتادا دەبێــت فۆکســەکە لــە ســەر
پــرىس خۆپارێــزى و داڕشــتنەوەی پڕۆســەی حوكمڕانــی
ناوخۆیــی بێــت .بــۆ منوونــە ،یەكێــك لــە پرســە گرنگــەكان
كــە پێویســتە دەوڵەتــاىن کەنــداو كاری لەســەر بکــەن،
بریتییــە لــە چۆنیەتــی ئیــدارەدان و یەكالكردنــەوەی
ناكۆكــی و ملمالنێــکان بــە ڕێگــەى دانوســتان و بــە پێــى
بنەمــاى پێکەوەژیــان لــە ڕوانگــەى هەرێمیــدا ،چونكــە
كۆمەڵگــەکاىن کەنداویــش بــەدەر نیــن لــە ناكۆكــی و
ملمالنــێ و ســەرهەڵدانی بۆچوونــی جیــاوازو بگــرە دژ
بەیەكیــش ،ئــەوە شــتێكی حەمتییــە و بــەر بــە ڕوودانــی
ناگیرێــت.
دانپێدانانــی ئێــران بــه ڕاســتیه جیۆسیاســییهكاندا لــه
ڕێگــهی سیاســهتی دهرهوهی و تێڕوانینــی بــۆ دۆخــی
ناوچــهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت ،نهبووهتــه ڕێگــر
ئایدیا دیپلۆماتیك

لهبـهردهم بهردهوامبوونــی لـه پراكتیــزه كردنــی سیاسـهتی
دژایهتــی كردنــی ئیرسائیــل و ڕهخنهگرتــن لــ ه ههمــوو
هــهوڵ و تهقهلالكانــی پێكهاتــن و یهكالییكردنــهوهی
سیاســی بــۆ دانپێدانــان بــه بــووىن ئیرسائیــ ل لــهالیــهن
ههندێــك لــه دهوڵهتــه عهرهبییهكانــهوه ،بۆیــه
پارێــزگاری لــهو گوتــار و ههڵوێســتانهی دەکات،
كــه پێداگــری دهكات لــه ســهر پشــتیوانیكردن و
هاوكاریكردنــی بزووتنهوهكانــی بهرهنگاربوونــهوه بــهو
پێیــهی بنهمایهكــه لــه بنهماكانــی سیاســهتی دهرهوهی
ئێــران ،كــه بــهو هۆیــهوه دهتوانێــت ڕۆڵێكــی گرنــگ و
بهرچــاو ل ـه ناوچ ـهی خۆرههاڵتــی ناوهڕاســت بــۆ خــۆی
دهســتهبهر بــكات .ڕاگهیاندنــی ش ـهڕ ل ـه دژی تیرۆریــزم،
بــ ه تایبهتــی لــه دوای هێرشــهكانی 11ی ســێپتهمبهر
بۆســهر ویالیهتــه یهكگرتوهكانــی ئهمهریــكا ،چهنــد
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خوێندنهوهیهكــی جیــاوازی بــهدوای خۆیــدا هێنــا وهك
دهرفهتێــك لهبــهردهم ئێرانــدا ،كــه سیاســهتی دهرهوهی
ئهمهریــكا و پشتبهســتنی عهرهبــهكان بــه دانایــی
سیاســهتی گریامنهیــی دهرهوهی ئهمهریــكا .بــه ڕواڵــهت
بهدهســتهێنانی پێگــهو ڕۆڵ لــه عێــراق ،ســهرهڕای ئــهو
پێگهیــهی لــه ڕێگــهی پهیوهندییهكانــی لهگــهڵ ســوریا
و لوبنــان (حزبوڵــا)دا ههیهتــی ،بــهاڵم ســهركهوتنی
سیاســی ئێــران هــاوكات پهیوهســته بــه گهڕانــهوهی
بههێــزی پێگــەى ئێــران وهك دهوڵهتێكــی لهبهرچــاوی
زۆرینــهی ڕای گشــتی عهرهبــی ،كــه پێشــر ئێرانــی وهك
منوونهیهكــی جێگــهی ستایشــكردن دهدایــه قهڵــهم.

ئەگەرەکانــى شكســتی حوكمڕانــی لــە دەوڵەتانــى
کەنــداو

دهتوانیــن ئــەوە بڵێیــن ،كــە ڕەنگــە كێشــەكە لەنــاو
خــودی ،یــان رسوشــتی حوكمڕانییەكــەدا بێــت ،نــەك
مەســەلەكە نەبوونــی دامــودەزگای حوكمڕانــی بەهێــز و
خــاوەن بڕیــار بێــت .ســەرەڕای ئــەوەی لــەم ناوچەیــەدا
بــاوەڕ بــوون بــە هەبــووىن تیــۆری پیالنگێــڕی بــاو و
بەربــاوە لەنێــو کۆمەڵگەکانــدا ،بۆیــە هەمیشــە تــرس
و دڵەڕاوکــێ بەرامبــەر ئاینــدەى ســەقامگیرى و ئارامیــان
ئامادەگــى هەیــە ،لەمەشــدا پەنجــەی تۆمــەت بــۆ
دەوڵــەت و هێــزە دەرەكییــەكان درێــژ دەكرێــت ،وەک
ئێ ـران ،عێ ـراق ،چیــن و بــەم دواییــەش قەتــەر ،بــەاڵم لــە
بنەڕەتــدا ســەرچاوەی ڕاســتەقینە و ســەرەكی تێكشــكان
و داڕووخانــە ناوخۆییــەكان دەگەڕێتــەوە بــۆ شكســتی
پرۆســەی حوكمڕانــی ،كــە دوور نییــە لــە ئاینــدەدا ئــەم
واڵتانــە بــەرەو هەڵدێــر و ببــا و بەشــێک لــە شــەڕ
بەرۆکیــان بگرێــت.
وینــس تــوود ،ڕاوێــژكاری پێشــووی كۆشــكی ســپی
پێیوایــە« :سیاســەتی ڕووســیا و ئێــران لــە بەرامبــەر
قەیرانــی ســووریا وا دەكات ئەمەریــكا دەســت لــەو ڕێگــە
هەڵەیــەی هەڵبگرێــت ،كــە تــا ئێســتا پیــادەی كــردووە،
چونكــە هەرەســهێنانی دەوڵەتــی ســووریا بۆشــاییەكی

گــەورە دروســت دەكات و بــە جۆرێكــی كارەســاتبارانە
دەخرێتــە خزمەتــی بەرژەوەنــدی حكوومهتــی ئاکپــارىت
بــە ســەرۆکایەىت ڕەجــەب ئەردۆغــان ،كــە بــە هــاوكاری
چەنــد دەوڵەتێكــی عەرەبــی ،لــە نێوانیشــیاندا دەوڵەتــاىن
کەنــداو كــە خاوەنــی دیدێكــی ســراتیژی دوورمــەودا
نیــن ،هەوڵــدەدات هەژموونــی توركیــا بەســەر ســووریادا
بســەپێنێت ،لەبــەر ئــەم هۆكارانەشــە ســەرجەم ئــەو
هێزانــەی لــە تووندڕەوییــەکاىن قۆناغــی داهاتوو دەترســێن
زۆر پێویســتیان بــە هێزێكــی ســەرەكی و كاریگــەری وەكــو
ڕووســیا دەبێــت تاكــو بــە شــێوەیەکى پراکتیکــى بەشــدار
بێــت لــە چارەســەركردنی قەیرانەكــەدا ،بــە تایبەتــی كــە
ڕووســیا تــا ڕادەیــەک دەتوانێــت بەرەنــگاری فشــاری
نێودەوڵەتــی و هەژمــووىن بەهێــزى ئەمەریــکا بێتــەوە،
ئامادەشــە بــۆ گەڕانــەوەى بــۆ ئــاوە گەرمــەکان هــەر
كارێــى پێویســت ئەنجامبــدات بــۆ دووبــارە گەڕاندنــەوەى
ئارامــی و ســەقامگیری بــۆ ســووریا ،لــە الیــەک لەبــەر
خاتــرى ئێــران و لــە الیەکــى تریشــەوە بــۆ پاراســتنى
بەرژەوەندییــە بــااڵکاىن لــە ناوچــەى کەنــداو ،کــە ڕێــژەى
52%ى یەدەگــى نــەوىت جیهــاىن لێیــە.
سهرچاوهكان:
ماڵپــهڕی (موســوعة العــراق) ،ســایتی (ئێــران
ئۆنالیــن) ،ماڵپــهڕی (ساســ ه پۆســت)
/http://www.faceiraq.net
http://www.iranonline.com
/http://www.kdpmr.org
http://www.sasapost.com/translation/
shifting-u-s-interests-in-the-middleeast
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شكستی پرۆسهی دیموكراسی لە بەنگالدیش
سهنتهری توێژینهوهكانی «دهستپاكی دارایی جیهانی» ..ل ه نێوان
سااڵنی  ،2014-2004زیاتر ل ه ( )56ملیار دۆالر براوهت ه
دهرهوهی بهنگالدیش

عەلى ڕياز

{
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گهشهكردنی ئابوری و مهترسی گهندهڵی و خزمخزمێنهی سیاسی
شۆڕشێكی جهماوهری مهدهنی گشتى ل ه ساڵی 1990دا ،ك ه لهالیهن سوپاو ه پشتیوانی لێدهكرا
حكوومهتی بهنگالدیشی ڕووخاند ،پاشان گۆڕهپانی سیاسی بهنگالدیش كهوت ه ژێر دهسهاڵتی چهند
حیزبێكی سیاسی وهك :ڕابیتهی عهوامی بهنگالدیش ،ك ه حیزبێكی عهلمانیه ،حیزبی نیشتمانی
بهنگالی ،ك ه سهر ب ه بهرهی ڕاستی ناوهند ه و له سهر دهستی (زیائولڕهحمان) دامهزرێنراوه،
كۆمهڵهی ئیسالمی ل ه بهنگالدیش ،ك ه حیزبێكی ئیسالمی دژ ب ه دامهزراندنی دهوڵهت بوو لهگهڵ
حیزبی جاتیای بهنگالی ،ك ه حزبێكی سهر ب ه بهرهی ڕاستی ناوهند ه له الیهن حیزبى ئیرشاد
دامهزرێنراوه .ل ه نێوان سااڵنی  1991و 2007دا ههردوو حیزبی ڕابیتهی عهوامی بهنگالدیش و
حیزبی نیشتمانی بهنگالی ل ه ڕێگهی ئهنجامدانی ههڵبژاردنەکانەوە ،ههر یهكهیان بۆ ماوهی ()5
ساڵ دهسهاڵتیان گرته دهست و حكوومهتێكی ئینتیقالی تا ڕادەیەک ناحزبیان بەڕێوە برد ،بهاڵم
ئهم واڵت ه لهو ماوهیهدا چەندین ئاڵۆزى و خۆپیشاندانی لهسهر شهقامهكان ب ه ڕابهرایهتی حیزبی
عهوامی بهنگالدیش به خۆیهو ه بینی.

لــە پــاڵ كهمبوونــهوهی ڕووبــهری دیموكراســی و
زیادبوونــی كــۆت و بهنــده ســهپێرناوهكان بهســهر
ئــازادی بیــروڕا ،س ـهرهڕای زۆربوونــی ڕووداوەکاىن كوشــن
و توندووتیــژى لـهو ماوهیـهدا ،ئـهو مهترســیه ئاشــكرایهی
كــه لهنــاو چیــن و توێژەکانــی كۆمهڵگــهی بهنگالدیــش
دروســت بــوو ،هەروەهــا خراپبــووىن ژیانــی ڕۆژانــهی
خهڵــك ،بــەاڵم لــە ســایەى گهشــهكردن و باشــبوونی
دۆخــی ئابــووری و سیاســەتەکاىن دەســەاڵىت ئێســتاى
ســەرۆکى بەنگالدیــش (شــێخە حەســینە) پێدهچێــت
دۆخەکــە بــهرهو ئاســاییبوونەوە و باشــبوون بچێــت.
لــه ســاڵی 1991دا بــهدواوه بەنگالدیــش ســهركهوتوو
بــوو لــه پارێزگاریكــردن لــه ئاســتهكانی گهشــهكردىن
هێــواش بـه ڕێــژهی  6%كاتێــك هـهردوو حیزبــی ڕابیتـهی
عهوامــی بهنگالدیــش و حزبــی نیشــتامنی بهنگالــی
بــهدوای یهكــدا دهســهاڵتی واڵتهكهیــان گرتــه دهســت،
ههریهكهیــان لــه ڕێگــهی ئەنجامــداىن ههڵبژاردنــی
پــاك و بێگــهردهوه ،گهیشــتنه كورســی دهســهاڵت ،ئــهو

قۆناغــە لــە ژیــاىن بەنگالدیشــییەکاندا بــه گرتنهبــهری
كۆمهڵێــك سیاســهتی ناكاریگــهر ،هەبــووىن گەندەڵــى،
خراپــی ئاســتى بهڕێوهبــردن ،پهیوهنــدی زبــر لــه
نێــوان ه ـهردوو حیزبــی دهس ـهاڵتدار و دوبارهبوون ـهوهی
توندووتیــژی نــارساوه.
ئــهو گهشهســهندنه ئابوورییــهی لــه مــاوەى  20ســاڵى
ڕابــردوودا لــه بهنگالدیــش بهدهســتهاتووه ،لــه هــەردوو
كهرتــی پیشهســازی دروســتكردنی جلووبهرگــی
ئامادهكــراو و كهرتــی حهواڵــهی دارایــی هاتبــوو
لــ ه ڕێگــهی هێــزی كاری بەنگالدیــى لــە دەرەوە .بــۆ
منوونــه ،كهرتــی پیشهســازی دروســتكردنی جلوبهرگــی
ئامادهكــراو دەرفــەىت کارى بــۆ نزیكــهی  4.2ملیــۆن
كرێــكارى بەنگالدیــى دەســتەبەر کــردوە ،هەروەهــا
لــه نــۆ مانگــی دارایــی ســهرهتای 2016 – 2015دا
قازانجــی بێئهنــدازی بــه ڕێــژهی  22.12ملیــار دۆالر
بهدهســتهێناوه ،ژمــارەى كۆچبهرانــی كاتــی بهنگالدیشــی
ل ـه واڵتانــی دەرەوە ،ل ـه  555000كرێــكار زياتــرە ،کــە ل ـه

ژمارە ( )40-41نیسانی 2019

270

بیۆگرافیای كۆماری بهنگالدیش

بًرزتریه لُتكً

مۆَدۆك مُال

وسمتریه شُێه
ڕََبًر (قەبارە)

كًوذاَی بًوگاڵ
147.570

ڕێژيی ئاَ

1.1

پایتًخت

ديكا

زماوی فًرمی

بًوگالی

زماوًكاوی تر

ئیىگلیسی ،سىسكریتی

رێژيی داویشتُان

بًوگالییًكان
)3102( – 156,594,962

چڕی داویشتُان
سیستمی ديسًاڵت

 /1.099كیلۆمًتر چُارگۆشً
كۆماری سۆسیالیستی

سًرۆكی ديَڵًت
سًرۆك َيزیران

محمذ عبذالحمیذ
شێخً حًسیىً َاجذ

مێژََی دامًزراوذن
جیابَُوًَي لً پاكستان

1971/3/26
16ی دیسًمبًری 1971

كۆی داٌاتی واَخۆ

 241.295ملیار دۆالر

داٌاتی تاكًكًش
كۆی یًديگی دارایی

 1465دۆالر
 22331937913708دۆالری ئًمًریكی

ڕێژيی بێكاری
دراَی ویشتماوی

)2014( %4
تاكای بًوگالدیشی

ئاراستًی رۆیشته

الی چًپ

كۆدی ئیىتًروێت

bd.

كۆدی تًلًفۆوی جیٍاوی

+880

واَی داوشتُان

واڵتانــی خۆرههاڵتــی ناو هڕاســت و كهنــداو و واڵتانــی
باشــووری خۆرههاڵتــی ئاســیا كاردهكــهن ،ئەمانــە بــه
تهنهــا ل ـه ســاڵی 2015دا بــڕی  15.50ملیــار دۆالریــان بــۆ
واڵتهكهیــان حهواڵــه كــردووه.
بهپێــی زانیارییهكانــی ســهنتهری توێژینهوهكانــی

ئایدیا دیپلۆماتیك

«دهســتپاكی دارایــی جیهانــی» ،ل ـه نێــوان ســااڵنی -2004
 ،2014زیاتــر لــه ( )56ملیــار دۆالر براوهتــه دهرهوهی
بهنگالدیــش ،ههروههــا زۆربــووىن گهندهڵــی و
خزمخزمێنــهی سیاســی و خراپــى بەڕێوەبــردن ڕێگــهی
خۆشــكرد بــۆ بهتااڵنربدنــی دەیــان ملیــۆن دۆالر لــه
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ڕێگــەى ئ ـەو بانكان ـهی دهوڵ ـهت خاوهندارێتیــان دهكات،
بێئ ـهوهی هیچــكام ل ـه بانك ـه تۆمهتبــار و تێــوهگالوهكان
لێپرســینهوهیان لهگهڵــدا بكرێــت .ســهركردهكانی
حیزبــی فهرمانــڕەوا لــە بەنگالدیــش ئهزموونــی
گەشەســەندىن ســهنگافور ه بــ ه چاكرتیــن ئهزمــوون بــۆ
واڵتهكهیــان دادەنێــن ،چونكــه ئهزموونێكــی شــیاوه بــۆ
گهشهســهندنی دهوڵهتێــك ،كــه سیســتمی تاكحزبــی
پەیــڕەو دهکات .ئ ـهم گفتوگۆی ـه خرای ـ ه چوارچێــوهی ئ ـهو
بنەمایــەوە كــه دهڵێــت« :گهشــهپێدان لــه بهرامبــهر
ئەزمــووىن دیموكراســی» ،بـهاڵم فهرمانــڕەوا سـهربازییهكاىن
دهڵێــن« :ســەردەمى دیموكراســی بهس ـهرچووه و كۆتایــی
هاتــووه«.
نهبوونی ئهڵتهرناتیڤى سیاسی
گهشــهی ئابــووری بەدهســتهاتوو لــه بهنگالدیــش
یهكێــك بــووە لــه هۆكارهكانــی دروســت نهبوونــی
بهرهنگاربوونــەوە لــه بهرامبــهر خواســتی پاوانخــوازی
بێئهنــدازی حیزبــی فهرمانــڕهوا ،بــهاڵم هۆكارهكــهی تــر
ل ـه شكســتهێنانی قورســی حیزبــی س ـهرهكی ئۆپۆزســیۆن
(حیزبــی نیشــتامنی بهنگالــی) خــۆی دهبینێتــهوه ،كــه

نهیتوانــی خــۆی وهك ئهڵتهرناتیڤێكــی كارا بهرجهســته
بــكات ،چونكــه ئهزموونــی دهســهاڵتی خراپــی حیزبــی
نیشــتامنی بهنگالــی هێشــتا لــ ه بیــرهوهری خهڵكــدا
ماوەتــەوە .لهمــهش گرنگــر ئــهو گێژاوهیــه كــه لــهو
ســهردهمهوه تووشــی حیزبــی نیشــتامنی بەنــگاىل بــووه
لــهڕووی تێڕوانینــی سیاســی و پهیڕەوكردنــی ســراتیژی
ههڵــه و بهكارهێنانــی تاكتیكــی نادروســت و بــێ
ئەنجامــەوە ،سیاســهتی حیزبــی نیشــتامنی ئهگــهری
بهكارهێنانــی توندووتیــژی وهك ئامرازێكــی سیاســی الواز
كــردوە ،بــه تایبهتــی پێــش ئهنجامدانــی ههڵبژاردنــی
 2014و ســهرهتای 2015دا پێگــهی ئــهو حیزبــه لــه
الی هاواڵتیــان و بهدهنگــهوه نهچوونــی بانگەشــە و
خواســتەکاىن زۆر الواز بــوو ،لــه ب هرامبهریشــدا ئــهو
سیاســهته دهرفهتێكــی بــۆ حیزبــی دهســهاڵتدار
ڕهخســاند بــۆ ســهپاندنی چهنــد ڕێكارێكــی توونــد،
حكوومــهت كاری كــرد لهســهر چهوســاندنهوهی
ســهركردهكانی حیزبــی نیشــتامنی بهنگالــی و تۆمهتــی
ئاڕاســتهی ســهرۆكی حزبهكــه (خالیــده زیــاء) كــرد ،بــە
مەبەســتى لێــک ههڵوهشــاندنی ،حیزبــی فهرمانــڕەوا
لــهو ههوڵهیــدا ،النیكــهم لــه ئاســتێكی چاوهڕوانكــراودا

گەورەترین شارەکاني بەنگالدیش
ناوى شارەکان

ژمارەى دانیشتوان

ژمارەى ئەو گەشتیارانەى یەردانیان کردوە

دەکاى پایتەخت

6.737.774

12,295,728

شیتاگۆنگ

2.532.421

3.720.437

خۆلنا

842.995

1.355.354

ڕاجشاهى

459.682

756.359

سیلهت

445.798

-

پاریسال

195.955

-
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ئاڵۆزى و ناڕەزایەتییەکان لە بەنگالدیش بەردەوامە

س ـهركهوتوو بــوو .ئ ـهو پرســیارهی ب ـهردهوام دهوروژێــت
ئهمهیــه :ئایــا بۆشــاییهكه پــڕ دهبێتــهوه ئهگــهر
ئۆپۆزســیۆنی دهســتوریی هــەروا بــه پهرتهوازهیــی
مبێنێتــهوه ،لــه كاتێكــدا هیوایــان پێیهتــی تــا ببێتــه
ئهڵتهرناتیڤــی سیاســیی لــەو بەنگالدیــش؟

نیگهرانی و لەدەستدانى متمانە بەخۆبوون

بەهــۆى ئــهو الوازییــ ه ڕوونــهی كــه حیزبهكانــی
ئۆپۆزســیۆن لــه بهنگالدیــش بهدهســتیهوه دهناڵێنــن،
بــه تایبهتیــش حیزبــی نیشــتامنی بهنگالــی ،هێشــتا
ههوڵهكانــی حیزبــی ڕابیتــهی عهوامــی فهرمانــڕەوا
بهردهوامــه بــۆ تهنگهتاوكردنــی زیاتــری بــەرەى
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئۆپۆزســیۆن و سســتكردنی ههمــوو كارو چاالكییهكانــی،
یاســای تهكنۆلۆژیــای زانیــاری و پهیوهندییهكانــی ســاڵی
 ،2013هێزێكــی گــهورهی بــه حكوومــهىت بەنگالدیــش
بهخشــی تاوكــو ل ـه ڕێگ ـهی تۆڕەكانــی ئینتهرنێت ـهوه كارو
چاالكییهكانــی حیزبهكانــی ئۆپۆزســیۆن ســنوردار بــكات،
ل ـه ســااڵنی ڕابــردوودا مــاددهی 57ی ئ ـهو یاســایه خ ـراپ
لێكدرای ـهوهو بهكارهێ ـرا بــۆ زیندانیكردنــی ڕهخنهگ ـران
لــە حكوومــهت ،لــه ڕێگــەى تۆمهتباركردنیــان بــه
برینداركردنــی ههســتی دیینــی خەڵــک ،لهگــهڵ
ئهوهشــدا حكوومــهت دهســتی بــ ه جموجــۆڵ كــرد لــه
پێنــاو دهركردنــی ( )3یاســای نــوێ ،كــه دهســهاڵتی

273

ف ـراواىن ب ـ ه حكووم ـهت بەخــى و ڕێگ ـهی بــۆ خۆشــکرد
بــۆ داڕشــتنی پالنــی دروســتكردنی ســهنتهرێكی نــوێ
بــۆ چاودێریكردنــی ههمــوو جموجــۆڵ و چاالكییــهكاىن
ئۆپۆزســیۆن لــه ڕێگــهی تــۆڕى ئینتهرنێتــهوه.

ئایندەى بهنگالدیش بهرهو كوێ ههنگاو دهنێت؟

شێخە حەسینە سەرۆک وەزیرانى بەنگالدیش

زیائولڕەحمان سەرۆکى پێشووترى بەنگالدیش

لــە ئێســتادا بهنگالدیــش گیــرۆدەى چەندیــن کێشــە و
گرفتــى ســیاىس و ئابــوورى بــوە ،لــه كاتێكــدا شــهپۆلی
ئــهم دواییــهی ڕووداوهكانــی كوشــن و ناســەقامگیرى
بهڵگهیهكــی ڕوونــه لهســهر تێكچوونــی سیســتمی یاســا
و نیشــاندانی الوازیــی دهســهاڵت ،بــهاڵم زۆرێــك خاڵــی
الوازی ناڕوونــی تــر ههیــه ،تهنانــهت ئهوانــهش كــه
لهگ ـهڵ حكووم ـهت كۆكــن س ـهبارهت ب ـه نكۆڵــی كردنــی
لــه ههبوونــی گروپــی تیرۆریســتی كیشــوهربڕ لهنــاو
بهنگالدیــش ،بــە جۆرێــک ك ـه بارودۆخــی ئێســتای ئ ـهو
واڵت ـه زهمین ـهی ڕەخســاندووه بــۆ بووژان ـهوهی چاالكــی
گروپـه تیرۆریســتیه جیهانییــەکان ،یــان ڕێگهخۆشــكردن بۆ
هاواڵتیانــی بهنگالدیــش بــۆ دروســتكردنی ڕایهڵهكانــی
پهیوهنــدی لهگــهڵ ئــەو گروپــە تیرۆریســتییانهدا ،كــه
ســنووری نیشــتامنی دهبهزێنــن.
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