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سودان خەریکی هێڵکێشانی ئەڵقەکانی مێژووە دوور و درێژەکەیەتی، فەرمانڕەوایی سیاسییەکان 
و پاشان کودەتا، و فەرمانڕەوایی سەربازی و دواتر گەڕانەوە بۆ دەسەاڵتی شارستانی بە هێزی 
کۆبوونەوەی جەماوەریی تووڕە. لە هەر ئەڵقەیەکیدا، چەند دیمەنێکی شکسپیری تێکەڵ بە دەنگی 
ناڕەزایی خەڵک دژی هەیمەنەی دەزگای سەربازی و خوێنی گەنجان و ڕاگەیەنراوی سیاسییەکان 

دەبێت.

شــوباتی  ســەرەتای  لــە  ســودانەوە  ســەربەخۆیی  لــە 

1956 دا، دەنــگ و ڕەنگــە سیاســییە حیزبییــەکان، بــە 

باگراونــدە دینییەکانیانــەوە دەرکەوتــن، هــەر کام لــەو 

ــی  ــی سیاس ــژوو و فکرێک ــە مێ ــەر ب ــایەتییانەیش، س کەس

ــە ســەر ئاســتی  ــە ســەر ئاســتی ڕابــردوو و ل بــوون، کــە ل

خۆیــان  دریژبوونــەوەی  جوگرافییەکانیــش  ڕووبــەرە 

هەبــوون.

دوای دوو ســاڵ لــە ســەربەخۆیی و دەســەاڵتی ســڤیل، 

»ئیرباهیــم  فەریــق  ســەرکردایەتی  بــە  ســەربازەکان 

دەســەاڵت،  شــانی  ســەر  عەببــود«، خۆیــان هەڵدایــە 

زۆر  توانیــان  کــرد،  فەرمانڕەوایییــان  ڕێگەیــەک  بــە  و 

زیاتــر لــە ســەرکردەکانی ڕاپەڕینــی ســەربەخۆیی، لــە 

دەســەاڵتدا مبێننــەوە، ســاڵی 1964 گەلــی ســوودان ڕاپــەڕی 

و حوکمڕانــی فەریــق عەبــود و ژەنڕاڵەکانــی هاوڕێــی لــە 

ــوودان  ــە س ــی ل ــی حوکمڕانی ــڕا ئەلقەکان ــت. لەوێ کارخس

نوورسانــەوە، ســڤیل پاشــان ســەرباز پاشــان ســڤیل و 

ــەی  ــە و ئەڵقان ــە ل ــە جگ ــە، ئەم ــووڕەش ئامادەی ــی ت گەل

دیمەنەکانیــان بریتیــی بــووە لــە هــەژاری و بەشــمەینەتی 

پــێ  ووزەی  و  ســامان  مەزنرتیــن  خــودا  واڵتێکــدا  لــە 

ــەو  ــە ئ ــەی دەکەوێت ــە جوگرافییەک ــیوە و هەڵکەوت بەخش

ــی. ــادەماری ژیان ــە ش ــە دەبێت ــل، ک ــوێنەوەی نی ش

پاشــان گەلــی ئارامگــر، ســاڵی 1985 ئەڵقــەی دوەمــی 

ژەنــڕاڵ  ســەرۆکایەتی  بــە  ســەربازی  فەرمانڕەوایــی 

ــەتوانە  ــرت سیاس ــت، و ئی ــە کارخس ــری« ل ــەر نومێ »جەعف

ســڤیلەکان هاتنــەوە ســەر حوکــم، بــەاڵم لــە کێشــانی پــان 

و نەخشــە کارەســاتبارەکانی خــۆی نەوەســتا، کــە هەمیشــە 

ئەڵقەیەکــی دوور و درێــژ لــە هــەژاری و ئارامگرتنــی بــە 

دواوەیــە، ئەمــە جگــە لــە تووڕەیــی و یاخیبــوون لــە دژی 

ئــەو شــەرەفە ســەربازییەی دوولنگانــەی بــە ســەر پشــتی 

ــوارەوە. ــە خ ــدا هێناوەت ــتامن و خەڵکیش نیش

ــی ســودانەوە  ــن و قورســرتین ئەڵقــە بەســەر گەل درێژتری

و  ئەڵقــە  پیــاوی  کاتــەی  ئــەو  کرایــەوە،  ســاڵی 1989 

بــۆ  ئەندازەکاریــی  توڕابــی«  ئایدۆلۆژیــاکان »حەســەن 

و  ســەربازی  هێــزی  کــرد،  پێشــینە  بــێ  کودەتایەکــی 

ــان گــرت، یەکگرتنەکــەش  ــدا یەکی ــی تێی ــای دین ئایدۆلۆژی

لــە شــێوەی بزوتنەوەیــەک بــوو نــاوی لــە خــۆی نــا 

»ڕزگارکــردن – ئینقــاذ«، ئــەم بزووتنەوەیــە حکومەتــی 

ــک  ــاو کۆمەڵێ ــتە ن ــی خس ــت، و واڵت ــە کارخس ــڤیلی ل س

ئەڵقــەی پــڕ لــە وژەوژ و ژاوەژاو، کــە توڕابــی نــاوی نابــوو 

»پــڕۆژەی ژیاریــی«، و پێــی وابــوو دنیــا دەگۆڕێــت، و 

ــە چــوار  ــە ڕووی هەرچــی ســەرکێش ل ــی ب دەروازەی واڵت

ــی  ــت، هەرچ ــەر گازەرای پش ــتە س ــە خس ــەی دنیای قوڕن

ئایدۆلۆژیــای تونــدڕەوی ئیســامییە هاتنــە نــاو ســودانەوە، 

گەردوونــی  دوژمنکارانــەی  ئەڵقــەی  زنجیرەیــەک  وەک 

دژ بــە ژمارەیــەک دەوڵەتــی هاوســێی لــە عەرەبــی و 

ئەورووپییــش. ئەفریقــی و 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

فەرمانــدەی  ئەلبەشــیر«  حەســەن  »عومــەر  ئەفســەر 

نهێنــی و ئاشــکرای ژووری پڕۆســە ســەربازییەکان بــوو، 

ــرد،   ــێ دەک ــتای جێبەج ــی مامۆس ــی توڕابی ــە بیرۆکەکان ک

ــوم،  ــە خەرط ــەوەی ل ــوو ب ــن ب ــەون بینی ــەش خ بیرۆکەک

بونیــادی گەردوونێکــی نــوێ برنێــت، لێــرەوە درێژتریــن و 

فراوانرتیــن و گەرمرتیــن ئەڵقــەی چیرۆکــی گەلــی ســودان 

ــرد. ــێ ک دەســتی پ

ــوو دژی  ــن ب ــەک هەڵگرت ــۆی واڵت چ ــەوەی ناوخ کاردان

حوکمڕانــی بــەرەی ڕزگارکــردن بــە سەرپەرشــتی هــەر دوو 

ــی و عومــەر بەشــیر. ســەرۆکەکەی حەســەن توڕاب

ــی  ــەوە، شۆڕش ــۆر تەقیی ــی دارف ــە هەرێم ــی ل توندوتیژی

بــووە  ســەرتاپای  واڵت  و  بــوو،  گشــتگیر  باشــوور 

ڕەتکردنــەوەی سیاســی و چەکــداری، هەرچــی کاردانــەوە 

لــە  خۆیــان  بــوون،  نێودەوڵەتییــەکان  و  هەرێامیەتــی 

دابڕینــی  پەیوەنــدی دیبلۆماســی و سیاســی و ئابوورییــدا 

دیتــەوە، و بــەم شــێوەیە وردە وردە ئەڵقــەکان بەســەر 

خەڵکــدا تەنگــرت دەبوونــەوە.

ــی  ــێوازی فەرمانڕەوای ــەدا، ش ــەو ئەڵقەی ــی ئ ــە منداڵدان ل

ــڵ  ــی و فێ ــە زۆرزان ــوو ل ــڕ ب ــیر پ ــی و بەش ــەی توڕاب دوان

مەیدانــی  بــووە،  دارفــۆر  هەرێمــی  خاکــی  تەمــاع،  و 

ــی  ــۆ جەنگێکــی میلل ــە ســەری کێشــا ب ــە، ک ــەو جەنگان ئ

درێژخایــەن و تونــد و تیــژ، 300 هــەزار کــەس بــە هۆیــەوە  

ــە  ــوون، جگ ــاوارە ب ــدەش ئ ــی و دوو ئەوەن ــە قوربان بوون

لــەوەی هــەژاری و نەخۆشــی مەیدانــی ئــەو هەرێمەیــان 

ــا و  ــی بەکارهێن ــی خێڵەک ــم چەک ــت، ڕژێ ــی نەهێش بەج

هانــی شــەڕی نێــوان خێڵەکانــی دا، بــە تایبــەت لــە ڕێــی 

ئــەو ملمانــێ و شــەڕانەی لــە نــاو کشــتکار و جوتیارانــدا 

دەینایــەوە، هەروەهــا میلیشــیای جەنجەویدی دروســتکرد، 

و کردنــی بــە گــژ هــۆز و خێڵــە ناڕازییەکانــدا، ڕێکخــراوە 

نێودەوڵەتییەکانیــش هەڵمەتێکــی فراوانیــان ئەنجامــدا، بــۆ 

گەیاندنــی ڕاســتییە تۆقێنــەرەکان بــە ڕای گشــتی جیهانــی، 

ــە  ــی ل ــە و هاوکاران ــەرانی ڕژێمەک ــات س ــێ ه ــا وای ل ت

سەاڵح عەبدوڵاڵ ئەلقوش سەرۆکى پێشوی دەزگاى ئاسایشى نیشتمانى سودان
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لــە  داواکــران،  نێودەوڵەتییــەوە  تاوانــی  دادگای  الیــەن 

ســەرەوەی لیســتی داواکراوانیشــدا، ئەفســەرێک هەیــە 

بــە نــاوی عــەوەز بــن عــەوف، کــە لــە شاشــەی تیڤییــەوە 

دەرکــەوت و ڕایگەیانــد ســەرۆکەکەی خــۆی دەســتگیر 

ــتی  ــۆر و لیس ــی دارف ــا و جەنگ ــی کودەت ــردووە، هاوڕێ ک

داواکراوانــی دادگای تاوانەکانــی نێودەوڵەتــی »عومــەر 

ــردووە! ــتگیر ک ــیر« ی دەس بەش

ئەڵقەیەکــی تــر لــە داهێنانــە شکســپیرییەکان، کودەتاکــەر 

بەســەر بەشــیردا، ئــەو فەریقــی یەکەمەیــە، کــە هــەر لــە 

ــە،  ــیردا هەی ــتکردنی بەش ــە دروس ــتی ل ــەرەتاوە، دەس س

لــە هەمــوو ئەڵقەکانــی خوێــن و بەشــمەینەتی ســێ 

ــدار  ــدا بەش ــودانییەکاندا لەگەڵی ــینەی س ــەر س ــەی س دەی

ــەو فەریقــی یەکەمــەدا  ــراوی ئ ــە یەکــەم ڕاگەیەن ــووە. ل ب

ــە ڕیشــە دەرکێشــا و ســەرۆکەکەی  ــووە: »ڕژێمــامن ل هات

دەســتگیر کــراوە و لــە شــوێنیکی ئارامدایــە! ئــەوەی ئــەو 

ــە  ــر ل ــووان زیات ــە هەم ــەوە، ل ــراوەش دەخوێنێت ڕاگەیەن

ــەی  ــەو لیژن ــەرۆکی ئ ــووە، س ــەدا ڕۆچ ــەو ڕژێم ــەی ئ لیت

ئاسایشــەیە کە دەســتی لە ســەرکوتکردنی خۆپیشــاندەراندا 

بەرگریشــیەتی.   وەزیــری  و  ســەرۆک  جێگــری  هەیــە، 

دەســەاڵتی بەشــیر پشــتی بــە ســێکوچکەیەکی هێــز و 

تونــد و تیژیــی ســەربازیی بەســتبوو، کــە پێکهاتبــوون 

لــە: فەریــق »صــەاڵح قــووش«، ئــەوەی بــۆ چەنــدان ســاڵ 

ــە  ــان ل ــک گوم ــوو، کاتێ ــی بەشــیر ب ــررساوی هەواڵگری لێپ

وەالئــی بــۆ بەشــیر دروســتبوو، لــە کار الیــدا و دەســتگیری 

ــە  ــەزن ل ــی م ــی خیانەت ــە تۆمەت ــوو ب ــک ب ــرد، و خەری ک

ســێدارەش بدرێــت، بــەاڵم دوای ئــەوەی  بەشــیر دووبــارە 

بەرهەمــی هێنایــەوە و وەالئــی کویرانــەی بــۆ خــۆی تێــدا 

ــۆی. ــوێنەکەی خ ــۆ ش ــەوە ب ــتکردەوە، گێڕای دروس

ــەد  ــم محەم ــق »عەبدولڕەحی ــێکوچکەکە، فەری دووەم: س

سیاســیی  و  ســەربازی  دوانــەی  بــە  کــە  حســەین«ە، 

ــری  ــری بەرگ ــوان وەزی ــە نێ ــارساوە. ل ــیر ن ــەرۆک بەش س

ــچ  ــە هی ــە، ل ــە هاتوچۆدای ــدا ل ــی خەرتوم ــۆ و وال و ناوخ

بــە  جیانابێتــەوە.  بەشــیر  لــە  گەڕانێکــدا  و  گەشــت 

ڕادەیــەک ســودانیەکان نوکتەیەکیــان لــە ســەری دروســت 

کــردووە و دەڵێــن : »ژنێــک لــە خەونیــدا دیتبــووی بەشــیر 

بــۆ گێڕایــەوە،  لــە بەهەشــتدایە، کاتێــک خەونەکــەی 

بەشــیر لێــی پرســی: عەبدولڕەحیــم محەمــەد حســێنم 

لەگــەڵ بــوو؟، ژنەکــە وتبــووی: نەخێــر، بەشــیر پێکەنیبــوو 

مــن  ئــەوە  گــۆڕاوە،  لــی  منــت  دایکەکــەم  وتبــووی: 

نەبــووم«.

کوچکــەی ســێیەمیش »فەریقــی یەکــەم: عــەوەز بــن 

ــە ڕاســتیدا بەشــیر  ــان ل ــردووە، ی ــە خــۆی ک عــەوف«ە، ک

ــەر  ــەی، ب ــانۆیی کودەتاک ــەرکردەی ش ــە س ــی ب کردوویەت

لــەوەی بەیاننامــەی یەکەمــی کودەتــا بــاو بکرێتــەوە، 

ــک  ــد کاتژمیرێ ــۆ چەن ــەردەوام ب ــودانی ب ــی س تەلەفزیۆن

ــر  ــی ت ــاش کەمێک ــردەوە: پ ــارە دەک ــتەیەی دووب ــەم ڕس ئ

ــان  ــەوە، و پاش ــاو دەکات ــگ ب ــی گرن ــوپا بەیاننامەیەک س

ــەربازی. ــی س ــی مارش ــە لێدان ــوو ل ــەردەوام دەب ب

وا دیــارە ئــەو کاتــە، لــە نــاو ســتۆدیۆدا پایەکانــی ڕژێمــی 

پێشــوو، مشــتومڕیان بــووە لــە ســەر وردەکاریــی ڕیزکردنی 

دیمەنەکــە،  تایتڵــی  ببێتــە  کــێ  کودەتاکــە،  پایەکانــی 

ــەرەکیی  ــەری س ــت؟ پاڵن ــی بێ ــە چ ــی بەیاننامەک ناوەڕۆک

ــوو  ــی ب ــش بریتی ــیناریۆی کودەتای ــی س ــت هەڵبژاردن پش

لــەوەی هەندێــک لــە ئەفســەرانی مامناوەنــد لــە ســووپادا 

ــەوەش  ــە ئ ــەقام، ک ــووڕە و ش ــاوەری ت ــاڵ جەم ــە پ چوون

مەترســی ڕووبەڕووبوونــەوەی چەکــداری ئەوانــی لەگــەڵ 

هێزەکانــی لیژنــەی ئاســایش بــە ســەرکردایەتی عــەوەز بــن 

گەلی تووڕە و ناڕازیی ســودان دەزانێت چی لە پشــت 
هەر کردەیەکدا هەیە و یارییەکان چۆن دەکرێن، ئەو 
یارییانەی پیســی و بەدی و ســەرکوتکردن دەیانبەن 
بەڕێــوە. بۆیــە ڕێبــازی هەڵکشــانی ناڕەزایی گەلی 

سوودان بەردەوام دەبێت
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ــت  ــەرۆک دروس ــری س ــری و جێگ ــری بەرگ ــی وەزی عەوف

دەکــرد.

ئەنجومەنێکــی  دامەزراندنــی  ســەر  لــە  ڕێککەوتــن 

ــکات،  ــی واڵت ب ــاڵ حوکم ــاوەی دوو س ــۆ م ــەربازی، ب س

ــەردەوە  ــت پ ــە پش ــیریش ل ــەرۆکی، بەش ــە س ــەم ببێت و ئ

ســێکوچکەی  بــۆ  بێــت  بەرنامەڕێژیــی  خەریکــی 

تــری  پایەکانــی  تــەواوی  گەڵیانــدا  لــە  سێگۆشــەکە، 

دەســەاڵتەکەی، دەســت بەســەر جومگەکانــی دیکــەی 

دەســەاڵت لــە واڵتــدا بگــرن.

ئایــا بەشــیر هەمــان ئــەوە پەیــڕەو دەکات، کــە ســەرۆکی 

»مێدڤیدێــڤ«ی  لەگــەڵ  پۆتیــن«  »ڤادێمیــر  ڕووســیا 

ــە  ــوو ب ــەو ب ــاڵ ئ ــەوەی دوو س ــدا، ب ــدا ئەنجامی هاوڕێی

ســەرۆک و پاشــان لــە دەستاودەســت کردنێکــی ســاختەی 

گەڕایــەوە  ئــەم  هەڵبــژاردن  بــە حســابی  دەســەاڵتدا، 

ســەرۆکایەتی؟ بەشــیر ســێ دەیــە لــە ســەر شــانۆکان بــە 

خــۆی و گۆچانەکەیــەوە ســەمای دەکــرد، عەلــی عەبدوڵــا 

ســاڵحی هاوڕێشــی لــە یەمــەن هەمــان مــاوە بەســەر 

ــن  ــتەش دواهەمی ــرد، ئێس ــەمای ک ــەوە س ــەری مارەکان س

ــن  ــەوەز ب ــێبەرەکەوەیە »ع ــت س ــە پش ــۆی ل ــەمای خ س

عــەوف« ئەنجــام دەدات.

گەلــی تــووڕە و ناڕازیــی ســودان دەزانێــت چــی لــە پشــت 

هــەر کردەیەکــدا هەیــە و یارییــەکان چــۆن دەکرێــن، ئــەو 

یارییانــەی پیســی و بــەدی و ســەرکوتکردن دەیانبــەن 

بەڕێــوە. بۆیــە ڕێبــازی هەڵکشــانی ناڕەزایی گەلی ســوودان 

بــەردەوام دەبێــت، هــاوکات قەبــارەی ئەفســەرانی چینــی 

مامناوەنــد، کــە چونەتــە پاڵ خۆپیشــاندەران و هەڵکشــانی 

میللــی ڕەتکــەرەوەی ســیناریۆی کودەتاکــەش پــێ بــە پێــی 

ــک  ــی خەڵ ــوری و مەینەتییەکان ــی ئاب ــی قەیران بەردەوامی

لــە فراوانبوونــدا دەبێــت. 

ــان  ــی و داو و دەرم ــی خواردەمەن ــۆ دابینکردن ــودان، ب س

ــی  ــە کۆمەک ــەی ب ــە پەل ــتییەکی ب ــووتەمەنی، پێویس و س

ڕەتکــەرەوەی  کاردانــەوەی  بــەاڵم  دەرەکییــە،  دارایــی 

ــەی  ــا، موژدان ــاوە کودەت ــان ن ــەوەی ناوی ــی دژی ئ جیهان

ئــەو  بۆیــە  نییــە،  پــێ  نزیکــی  هاوکاریــی  دەســتی 

ڕەتکردنــەوە میللییــە دەبێتــە تەقینەوەیەکــی مەترســیدار، 

ئــەو پەردەیــەش دەســووتینێت، کــە بەشــیر و دەســتە 

ــەو  ــار داوە و ئ ــتەوە حەش ــە پش ــان ل ــەی خۆی و تاقمەک

بەشــیر  عومــەر  تێیــدا  کــە  دەشــکێنیت،  کورســییەش 

کودەتــای بەســەر کورســییەکەیدا کــردووە!

       

سەرچاوە:
 ڕۆژنامەی شەرقولئەوسەت      

عەوەز بن عەوف، سەرۆکی پێشوی ئەنجومەنی سەربازی

عەبدولڕەحیم محەمەد فەرماندەی سووپا



بەشیر کەوت و هاوڕێکانی مانەوە!

{{
ئیبراهیم زوبەیدی بۆ ئەلعەرەبییە



28

ئایدیا دیپلۆماتیك

نزیکترین  کودەتایەی  ئەو  هەواڵی  تایبەت  بە  دێن،  سوودانەوە  لە  هەوااڵنەی  ئەو  بۆنەی  بە 
هاوڕێکانی سەرۆک بەشیر بە سەریدا ئەنجامیان دا، جێی خۆیەتی ئێمەش ئەوە بیر گەلەکانی 
و  قبوڵیەتی  کەچی  دەکەن،  حوکمی  و  دەبەن  بەڕێوەی  سوپاکان  ئەگەرچی  بخەینەوە،  خۆمان 
ڕابردوو  لە  ئارامگرتنەی  و  بێدەنگی  ئەو  بخەینەوە  بیری  گرتووە،  ئارامی  و  کردووە،  بێدەنگەی 
و  ئێستا و داهاتوودا، چ کارەسات و لەرزەیەکی بەسەردا هێناوە و دەهێنێت، و دەمێکیشە باجە 

قورسەکەی داوە و دەشیدات.

ئەوپــەڕی ســتەمە قبوڵــامن بێــت، ئەفســەرێکی ســوپا 

عــەرەب،  هــی  تایبــەت  بــە  چەکــدارەکان،  هێــزە  و 

ــان وەزارەت و  ــەت ی ــان حکوم ــار ی ــەرۆکی کۆم ــە س ببێت

بســپێردرێت. پــێ  شارســتانی  دامەزراوەیەکــی 

ــدا  ــە جیهان ــوپا ل ــەرانی س ــی ئەفس ــەوەی واقیع ــەر ئ لەب

پێــامن دەڵێــت، ئەوانــە ســێیەکی ژیانــی خۆیــان لــە 

و  زانکــۆ  و  ســەربازییەکان  زانســتە  خوێندنگەکانــی 

خوێندنگەکانــی ئەرکانــدا بەســەر دەبــەن، بــۆ توێژینــەوە 

دەربــارەی پانەکانــی جەنــگ و تایبەمتەندییەکانــی تفەنگ 

و بەکارهێنانــە  جۆراوجۆرەکانــی چــەک، کاتێکیــش لــەوێ 

ــۆڕەوە  ــگ و مان ــە جەن ــان ب ــاموەی ژیانی ــن، پاش دەردەچ

لــە ســەربازگەکاندا بەســەر دەبــەن، کــە بــە زۆری لــە 

و   شــار  دەربــارەی  وا  شــتێکی  و  دوورن  شــارەکانەوە 

ــە  ــان ل ــەواوی ژیانی ــن، ت ــی نازان ــی شــار و پێدراوەکان ژیان

وردەکارییەکانــی کاری ڕۆژانــەی ســەربازی و ڕێ و شــوێن 

و  دەبوورێنــن،  بەرزەفتکارییەکانیــدا  و  وتایبەمتەنــدی 

بــارودۆخ هەرچۆنێــک بێــت، ئــەوان تــا ئاســتی کۆیایەتــی 

ــن. ــە خۆیان ــر ل ــەی بااڵت ــی پل ــی تەواوەت ملکەچ

ئەفســەر، زۆربــەی جــار، هــەر بەوەنــدە شــکورە، کــە لــە 

ــووە،  ــووە و پســپۆڕی وەرگرت ــری ب زانســتی ســەربازیدا فێ

و زانســتی جگــە لــە ســەربازی لــە کــن وی ســوودی 

ــی  ــەوان ڕێکەوت ــەن ئ ــە دەگم ــە، ب ــت نیی ــە و پێویس نیی

کتێبخانەیــەک دەکــەن، و کاتــی خۆیــان بــۆ خوێندنــەوەی 

ــتی  و  ــەوەی زانس ــە توێژین ــەرقاڵبوون ب ــان س ــک ی کتێبێ

ــان  ــەت حەزی ــان تەنان ــەوە ســەرقاڵ دەکــەن، ی ئەکادیمیی

پســپۆڕانی  لەگــەڵ  هاونشــینی  و  تێکەڵبــوون  بــە 

زانســتەکانی دیکەشــدا نییــە.

ــا، پــرت  ــە زۆربــەی گەالنــی دنی ــە ل ئێمــەی عێراقــی، لەوەی

ــە ســاڵی 1958  ــێ، ل ــەوە هەب ــامن لەوبارەی ــی تاڵ ئەزموون

بەمــاوە، گەلــی عێــراق بەوە ڕاهاتووە، ئەفســەرێکی ســوپا 

یــان ناوخــۆ  یــان هەواڵگــری ببێتــە وەزیــری پــەروەردە یان 

زانســتەکان یــان تەندروســتی یــان ڕۆشــنبیری و ڕاگەیانــدن، 

دەرەوە،  یــان  ئــاوەڕۆ  و  ئــاو  یــان  گەشــتوگوزار،  یــان 

ئــەو وەزارەتــە گرنگــەی ژیانــی میللەتانیشــی لــە پــای 

ــان  ــەاڵت ی ــان و خ ــێ دراوە، وەک ڕێزلێن ــدا پ خزمەتەکانی

ــۆ  ــی ب ــاداری و الیەنگری ــەوەی وەف ــۆ ئ ــک ب وەک بەرتیلێ

فەرمانــدە بااڵکــەی پــێ بکڕدرێــت، ئــەو ئەفســەرە بااڵیــەی 

ــە »ئەفســەرانی ئازادیخــواز«،  ــی ل ــە هــاوکاری هاوڕێکان ب

لــە ڕێــی کودەتایەکــی ســەربازییەوە هاتووەتــە ســەر 

حوکــم، و پێویســتە لــە ســەری چاکــەی ئــەو هاوڕێیانــەی 

ــەوە!  بدات

ســەدان و بگــرە هــەزاران چیــرۆک دەربــارەی کەودەنیــی 

ئــەم وەزیــر و گەمژەیــی ، و نەزانی  دەگێڕنــەوە، دەربارەی 

غــرور و بڕیــار و فەرمانــە کۆمیــدی – تراژیدییەکانیــان، 

ڕاوێژکارەکانیانــەوە،  بەســەر  لووتبەرزییــان  دەربــارەی 

دەربــارەی ئــەوەی خۆیــان لــە هەمــوو پســپۆڕان بــە زاناتــر 
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ــن  ــی دەیڵێ ــن، و هەرچ ــتووتر دەزان ــرت و تێگەیش و زیرەک

هــەم ڕاســتە و هــەم قســەی نەســتەق.

عومــەر بەشــیری ســەرۆکی ســۆدان، تاکەکــەس نییــە، 

کەوتنــە کتوپڕەکــەی شــتێکی حەمتــی بووبێــت، ئەگەرچــی 

زۆریــش دواکــەوت. ئــەوەی چاوەڕاوانکراو نەبــوو، کەوتنی 

بــوو لــە ســەر دەســتی هــاوڕێ هــەرە نزیکەکانــی خــۆی، 

کــە ئــەو زۆر بــە وردی هەڵیبــژارد بــوون، و بیســت ســاڵ 

پــرتە ڕژێمەکــەی خــۆی لــە ســەر شــانی وان بونیــاد نــاوە، 

و لــەوڕا دەمکوتکــردن فێربــوون، بــۆ ڕازیکردنــی وی و 

ــان  ــۆ خاتــری ئەویــش چاوکراوەکانی پاراســتنی خۆشــیان، ب

و  کــردووە،  ســەرکوت  جەماوەریــان  و  ترســاندوون، 

ــیۆنەکانی.  ــە ئۆپۆزیس ــردووە ل ــڕ ک ــۆ پ ــان ب زیندانەکانی

ئــەوەش کۆتاییەکــی دووبارەیــە، بــە نســیبی زۆربــەی 

ئەوانــە بــووە، کــە کتوپڕ پێــش ئەویــش هاتــن و هەڵتۆقین 

ــرد. ــەوە ک ــە چارەنووســی میللەتەکانیان ــان ب و یاریی

ئــەوەی لــە چیرۆکەکــەی ئەمڕۆمانــدا گرنگــە ئەوەیــە، 

بەشــیر وەک هەمــوو دیکتاتۆرەکانــی تــر، کــە تووشــی 

خورافاتــی دەســەاڵت دەبــن و نێرسیســم کوێریــان دەکات، 

تــا بــەر لە چەنــد ڕۆژێکیش لــەوە دڵنیــا بوو خۆشەویســتی 

ــتەیەکی  ــون دەس ــە دژی ڕاپەڕی ــەی ل ــاوەرە، و ئەوان جەم

ــی دژی  ــکارە بەکرێگیراوەکان ــە خیانەت ــەر ب ــڕان و س گوم

ــەڵ  ــنوورەوە ه ــزی دەرەوەی س ــەن هێ ــە الی ــن، و ل گەل

دەســووڕێرنێن.

ــا دوا  ــەوەی، ت ــەر ل ــش ب ــی کۆچکردووی ــەر قەزاف موعەم

یەکەم سەرۆکی ئەنجومەنی سەربازی و وەزیری بەرگری پێشوو »فەریق/عەوەز بن عەوف«
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چرکــە هەمــان ئــەو قســانەی دووبــارە دەکردنــەوە، و 

ئەوانــەی داوای کەوتنــی ئەوییــان دەکــرد، بــە جــرج و 

حەپخــۆر و تووشــبوو بــە بزڕکانــدن و کرێگرتــەی دەســتی 

ــان  ــە ڕقی ــوت ئەوان ــردن، و دەی ــاری دەک ــی تۆمەتب دەرەک

جیهانییــە  مێژووییــە  ســەرکەوتنە  و  دەســتکەوت  لــە 

بــە گەلــە بەختەوەرەکــەی  ئیرەییــان  نەمرەکانیەتــی و 

ــت. دێ

پێشــرت لەویــش، ســەدام حوســێن، تــا ســەریان خســتە ســەر 

ــەو  ــەوە، ئ ــەوە دەیوت ــەر خۆی ــێدارەیش، لەب ــەی س تەخت

ــی  ــراق، و خۆشەویســتی گەل ــاری ئێ ســەرۆکی ڕەوای کۆم

»مــەزن«ی ئێراقــە. 

ئێمــەی ڕۆڵەکانــی گەالنــی تووشــبوو بــە دەردی ئارامگرتــن 

لــە ســەر پیاوکــوژ، گرفتەکەمــان ئەوەیــە، هەمیشــە ســکااڵ 

لــە دەســت دووفاقیــی بەهێزەکانــی ڕۆژگار و دووڕووییــان 

چیــن،  و  ڕووســیا  و  ئەمریــکا  دوفاقیــی  دەکەیــن،  

هەمیشــە بــەوە تۆمەتباریــان دەکەیــن، ئــەوان سیســتەمە 

دیکتاتۆرییەکامنــان دروســت دەکــەن،  بــۆ بەدیهێنانــی 

ــک  ــان، کۆمەڵێ ــی خۆی ــک مەوداکان ــە دوور و نزی ئامانج

ــرۆڤ  ــی م ــێلکردنی مافەکان ــە پێش ــوو ب ــی ئابڕووچ ڕژێم

ــەو  ــکاری ئ ــان دەدەن بەرگری ــە وا پیش ــەروەری، ک و دادپ

ــە  ــەوە و ل ــە هــەڵ دەگەڕێن ــەو ڕژێامن ــەن، پاشــان ل مافان

ــان  ــە کاری ــد کاتژمێرێکــدا  ل ــک و بگــرە چەن ــد ڕۆژێ چەن

دەخــەن، بێگومــان ئەمــەش ئــەو کاتــەی بەرژەوەندییەکان 

ــەوە. ــابەکان جیادەبن ــن و حیس دەگۆڕێ

ــە  ــاڵ ل ــان س ــە دەی ــن، ک ــان ناکەی ــە خۆم ــکااڵ ل ــەاڵم س ب

ژێــر نیــری فەرمانڕەوایەکــی بکــوژی نەزانــی گەمــژەی 

تیرۆریســتی دزدا ئــارام دەگریــن، و بەســەریدا شــۆڕش 

بزوێنــن،  نەمــان  دەرەوە  لــە  بزوێنــەران  تــا  ناکەیــن، 

ــن  ــواز« دێ ــەرانی ئازادیخ ــە »ئەفس ــی ل ــان هاوڕێکان پاش

هەمــان  و  دەدەن،  ئەنجــام  کودەتایــەک  بەســەریدا  و 

ئەوەمــان پــێ دەکەنــەوە، کــە ســەرکردەکەیان کاتــی خــۆی 

و ســەرەتای دەســەاڵتەکەی پێــی کردیــن، ســەرەتا پەیامنــی 

ــان  ــۆراک و داو و دەرمامن ــەروەری و خ ــەت و دادپ کەرام

پــێ دەدەن، گەورەتریــن ســوێند دەخــۆن لــە ســەر ئــەوەی 

ــە  ــوورن ل ــرن، و س ــاوەر دەگ ــتەکانی جەم ــە خواس ــز ل ڕێ

ســەر ئــەوەی وەک خــۆی و بــێ الدان خواســتی جەمــاوەر 

ــەر  ــە ه ــی، ک ــاش چاوەڕانییەک ــەاڵم پ ــەن، ب ــێ بک جێبەج

ــت،  ــاڵ دەخایەنێ ــان س ــەوە، و دەی ــر دەبێت ــژ و درێژت درێ

هیــچ نابینیــن، تــا ئەفســەرێکی تــر دێــت و بــە هــاوکاری 

ــا  ــدا کودەت ــەر هاوڕێکەی ــواز« بەس ــەرانی ئازادیخ »ئەفس

ــێ  ــوێ پەیاممنــان پ ــە ن دەکات و ئەویــش دیســان ســەر ل

ــام. ــاس و حەم ــان ت دەداتەوە...هەم

نیشــتیامن هــەر وەک خــۆی مەڕێکــە و  بــۆ میوانــداری وان 

برژێــرناوە، جەمــاوەری فــراوان لــە ســەر ســکیان دەخشــێن 

و دروشــم دەڵێنــەوە، بــە گیــان بــە خوێــن فیداتیــن 

ســەرکردە، پاشــان هــەر ئەوەنــدەی الدرا، لــە کونــی خۆیان 

ــەڵ  ــەرد ه ــدەرە و دار و ب ــە قۆن ــەوە و ب ــەڵ دەگەڕێن ه

دەکوتنــە  ســەر وێنــە و پۆســتەرەکانی و شــادمانی خۆیــان 

ــڕن. ــەم ڕۆژی ســەرکەوتنە شــكۆدارە دەردەب ب

سەرچاوە:
ماڵپەڕی ئەلعەرەبییە



ئاسۆی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی پێشوەختە...

ئەوەی ڕوویدا کودەتا بوو }}
یان دژە کودەتا؟
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هێشتا ڕۆژێک بە سەر کودەتا سەربازییەکەی سوداندا تێپەڕ نەبوبوو، ناکۆکی و ڕاجیایی کەوتە 
نێوان ئەو الیەنانەوەی بەشیریان لە کار الدا، پێ دەچێت هۆکارەکەیشی، دابەشکردنی دەسەاڵتەکان 
ئەوانیش  کرد،  گۆڕانکارییەکەیان  پڕۆسەی  سەرکردایەتیی  سێکوچکەیەی  ئەو  بەسەر  بووبێت، 

هێزەکانی »پاڵپشتیی خێرا« و  »هەواڵگری«  و  »سوپا« بوون.

چونکــە پەرەســەندنێکی گرنــگ و  نــوێ ڕوویــدا، کــە 

لــە مــاوەی داهاتــوودا، کاریگەریــی گــەورە  دەشــێت 

ــارساو   ــوو« ن ــدان دەئل ــەد حەم ــت، »موحەمم ــێ بهێڵێ ج

پاڵپشــتیی  هێزەکانــی  فەرمانــدەی  »حەمیدەتــی«،  بــە 

ــی  ــەو ئەنجومەن ــەی ل ــۆی و هێزەک ــانەوەی خ ــرا، کش خێ

ســەربازییە ڕاگەیانــد، کــە بڕیــارە واڵت ببــات بەڕێــوە.

»12/نیســان/2019«  هەینــی  ئێــوارەی  حەمیدەتــی، 

لــە  خێــرا  پاڵپشــتیی  هێزەکانــی  فەرمــی  پەیجــی  لــە 

ــد،  ــۆی ڕاگەیان ــی خ ــبووکەوە، مەترســی و دیدەکان فەیس

تێیــدا ئامــاژەی بــەوە دابــوو، میللــەت بــە گشــتی »عــەوەز 

بــن عــەوف«ی ســەرۆکی ئێســتەی ئەنجومەنــی ســەربازیی 

ــە. ــە دڵ نیی ــان ب ڕاگوزەریی

محەمــەد  خێــرا،  هاوکاریــی  هێزەکانــی  فەرمانــدەی 

دەئلــوو، پۆزشــی هێنایــەوە، بــۆ بەشــداری نەکردنــی لــەو 

ئەنجومەنــە ســەربازییە ڕاگوزەرییــەی، کــە ڕایگەیاندبــوو، 

فەرمانڕەوایــی  ســاڵەدا،  دوو  ڕاگوزەریــی  مــاوەی  لــە 

ســوودان دەکات، و  ســەرۆک بەشــیری لــە کار الدا.

هەر وەک بەشێک لە هێزە چەکدارەکان دەمینێتەوە

دەئلــوو پاشەکشــەکەی خــۆی، لــە ڕێــی بەیاننامەیەکــەوە، 

ــی  ــەر پەیج ــە س ــبووک و ل ــی فەیس ــۆڕی کۆمەاڵیەت ــە ت ل

هێزەکانــی پاڵپشــتیی خێــرا ڕاگەیانــد، و  ئاژانســی ئەنــادۆڵ 

هەواڵەکــەی گواســتەوە.

تێیــدا وتــی » واڵت بــە قۆناغێکــی ورد و قورســی مێژووییدا 

گــوزەر دەکات، پێویســتی بەوەیــە، لــە ژێــر ســایەی هێــزە 

وەک  تــردا  سیســتەماتیکەکانی  هێــزە  و  چەکــدارەکان 

ــن ». ــەش بکەی ــی کاری هاوب ــی نەتەوەی بەرەیەک

هێزەکانــی  فەرمانــدەی  وەک  مــن   « بــوو:  بــەردەوام 

پاڵپشــتیی خێــرا، بــۆ تــەواوی گەلــی ســوودانی ڕادەگەیەنم، 

لــە ڕۆژی  11/4/2019 وە، بەشــداری کۆبوونەوەکانــی ئــەو 

ــردووە«. ــەم نەک ئەنجوومەن

سڵەمینەوەی هێزەکانی پاڵپشتیی خێرا
هــەر لــە بەیاننامەکــەدا هاتبــوو: هێزەکانــی پاڵپشــتیی 

خێــرا، »هــەر چارەســەرێک گــەل پێــی ڕازی نەبێــت« 

ڕەتــی دەکەنــەوە، ئەمــەش وەاڵمێــک بــوو بــۆ قســەکانی 

عــەوەز بــن عــەوف، دوای البردنــی ســەرۆک عومــەر 

حەســەن ئەلبەشــر.

ــتی،  ــی پاڵپش ــەرۆکی هێزەکان ــەی س ــاوکات بەیاننامەک ه

ــن«  ــە  »ســەرکردەکانی ڕاپەڕی ــە  ب ــرد ک ــە ک ــی لەوان بانگ

نــاوی هێنــان، »دەرگای دیالــۆگ و دانووســتان بکەنــەوە«.

ــیر  ــە ئاسایشــەی، بەش ــەو لیژن ــۆ ئ ــەوە، ب ــەر بگەڕێین ئەگ

ــری،  ــری بەرگ ــە وەزی ــە ل ــوو، و جگ ــتی کردب ــۆی دروس خ

ــەک لــە بەڕێوەبــەری ئاســایش و هەواڵگــری، و  هــەر ی

پاڵپشــتیی خێــرا، و بەڕێوەبــەری  ســەرۆکی هێزەکانــی 

دەردەکەوێــت،  بۆمــان  گرتبــوو،  خــۆ  لــە  پۆلیســی 

ــە  ــی دەخات ــیر، حەمیدەت ــتنی بەش ــێ خس ــی ل ڕاگەیاندن

بــەردەم ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی پێشــوەختەوە لەگــەڵ 

ــەرکردایەتی  ــە س ــییەکە، ب ــە ئاسایش ــە لیژن ــی ل هاوڕێکان

ــی ســەربازی، و  ــن عەوفــی ســەرۆکی ئەنجومەن عــەوەز ب
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»صــەاڵح قــووش« بەرپرســی هەواڵگــری و پاڵپشــتیی خێــرا، 

کــە هەرســێکیان، ســێکوچکەی وەرگرتنــی دەســەاڵتی دوای 

ــوون. ــیر ب بەش

بــەو قســانەی حەمیدەتــی ئامــاژەی بــە هاوپەیامنەکانیــدا، 

کــە وەرگرتنــی پۆســتی ســەرۆکی ئەنجوومەنــی ســەربازی 

لــە الیــەن ئیــن عەوفــەوە، جێــی ڕەزامەندیــی گەلــی 

ــە،  ــەرێکدا نیی ــەڵ چارەس ــش لەگ ــە، و  ئەوی ــوودان نیی س

ــن. ــی ڕازی نەب ــی ســوودان پێ گەل

ملمالنێیەک لە سوودی خۆپیشاندەران
ــەوە،  ــەوە ڕوون دەکات ــە ئ ــت، ئەم ــران بێ ــی چاودێ ــە پێ ب

ســەرکردەکانی »ســوپا و ئاســایش و پاڵپشــتیی خێــرا« ئــەو 

ســێکوچکەیەی هاوپەیامنی لێخســتنی بەشــیر و دەســەاڵت 

ــە   ــەوەش خزمــەت ب ــن، ئ ــوون، کــۆک نی ــە دەســت ب گرتن

ــەوەی شــەقام دەکات. بزووتن

ــی  ــا ئێســتە »کات ــە، ت بەڵگــەی کــۆک نەبوونیشــیان ئەوەی

ــەربازیی  ــی س ــەی ئەنجوومەن ــە« پێکهات ــینی وتارەک نوس

ــێنەیەکی  ــەوەش پێش ــردووە، ئ ــی نەک ــان دیاری ڕاگوزەریی

ــەر  ــە س ــا دێن ــە کودەت ــەدا ب ــژووی ئەوان ــە مێ ــە، ل تازەی

حوکــم، چونکــە عادەتــەن کودەتــا، ئامادەکــراو و پلەبەندە، 

و تــەواوی ئەنــدام و بەشــدارانی تێــدا دیاریکــراون، بــەاڵم 

   حەمیدەتی، سەرکردەی هێزەکانی پاڵپشتیی خێرا
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لــەم حاڵەتــەی ســوداندا، تەنهــا ســەرۆکی ئەنجومەنەکــە و 

ــارن. ــەی دی جێگرەک

ــەوە،  ــر گێڕای ــژی زیات ــۆ ڕاوێ ــان ب ــش دواکەوتنەکەی ئەوانی

ئەوەیــش بیانوویەکــی نالۆژیکییــە، و ئاماژەیــە بــۆ ناکۆکــی 

و ملمانــێ لــە نێــوان هاوپەیامنانــی نوێــی دەســەاڵتدا.

ــەو  ــارنەوە، ئ ــەوە ناش ــان ل ــی خۆی ــر مەترس ــی ت هەندێک

لــە  ڕووبەڕووبوونــەوە  بــۆ  بکێشــێت  ســەر  ڕاجیاییــە 

ــدا  ــەوەش خوێنــی ســودانییەکان تێی ــدا، ئ ــوان الیەنەکان نێ

دەڕێژرێــت. 

ڕێککەوتنــی ئەندامانــی لیژنــەی ئەمنــی لــە ســەر البردنــی 

ــی  ــەوە هیچ ــە ل ــەاڵم جگ ــووە، ب ــی ب ــە کۆڕای ــیر، ب بەش

ــە  ــەی چوون ــە بەڵگ ــەوەش ب ــووە، ئ ــی نەب ــە کۆڕای ــر ب ت

چارەســەرێک  داواکردنــی  و   حەمیدەتــی،  دەرەوەی 

میللــەت لێــی ڕازی بێــت، شــایەتیش ئەوەیــە، گــەل قبوڵــی 

ــت. ــی واڵت بێ ــن عــەوف ســەرۆکی قۆناغــی دادێ ــە ب نیی

بەردەوامبوونی خۆپیشاندانەکان
بەڵگــە  بــە  خۆپیشــاندانەکان  بەردەوامبوونــی  ئەگــەر 

بگریــن، کــە بەردەوامــە و  بگــرە زیادیشــی کــردووە و 

شــارەکانی تریشــی گرتووەتــەوە، و لــە ڕۆژی کەوتنــی 

کــوژراون. کــەس  بەشیریشــەوە 13 

هــاوکات مانگرتووانــی بــەردەم بــارەگای ســەرکردایەتی 

ــەوەی  ــە ڕەتکردن ــدان، و بەردەوامــن ل ــە زیادبوون ســوپا ل

بوونــی کەســێکی ســەربازیی لــە لوتکــەی دەســەاڵتدا بــۆ 

جێگرتنەوەی بەشیر. 

ئــەوەی جێــی ســەرنجە لــە لێدوانەکــەی حەمیدەتییــدا، بــە 

گــەل دەســتی پــێ کــرد، بــەاڵم بــن عــەوف لــە ڕاگەیەنراوی 

یەکەمیانیــدا وای نەکــرد.  ســەرۆکی ئەنجومەنــی ســەربازی 

هیــچ ئاماژەیەکــی بــە خواســتی ئــەو خۆپیشــاندەرانە نەدا، 

کــە لــە دووری چەنــد ســەد مەترێک لــە نووســینگەکەیەوە 

هەفتەیــەک دەبــێ خڕبوونەتەوە.

کــردە  ڕووی  خێــرا  پاڵپشــتیی  ســەرکردەی  هــاوکات 

))ســەرکردایەتی  ڕاپەڕیــن  ســەرکردەکانی  ناڕازییــەکان، 

کۆڕبەنــدی پیشــەیییەکان، ســەرۆک حیزبــەکان، ســەرکردە 

الوەکان((، داوای لــێ کــردن، دەرگای دیالۆگ و دانووســتان 

بکەنــەوە، بــۆ گەیشــن بــە چارەســەرێک. گەلــی ســوودان 

ــە  ــەوەی واڵت بخزێت ــی ڕازی بێــت، و  ڕێگــری کــردن ل پێ

ــەرگەردانییەوە. ــەڕەالوژێ و س ــی گ ــاو گێژەن ن

ئــەوەش جەختکردنەوەیــە لــەوەی، ئــەو لەگــەڵ بــژاردەی 

بــە  ســەربازییەی  ئەنجوومەنــە  ئــەو  نــەک  گەلدایــە، 

دڵنیاییــەوە، بــە ســیفەتی ئــەوەی »ســەرکردەی هێزەکانــی 

ــدا. ــت تێی ــک دەبێ ــە، ئەندامێ ــتیی خێرا«ی پاڵپش

ــە  ــاژەی ب ــەربازیی ئام ــی س ــەرکردەی ئەنجومەن ــەاڵم س ب

خواســتی گفتوگــۆی وا نــەدا، ئەگەرچــی دانــی بــەوەدا نــا 

واڵت لــە قەیراندایــە، و ئــەو ســەرکردایەتی وەرگرتــووە، بــۆ 

ــە بەشــیر  ــکات، ک ــاز ب ــە دەرب ــەو قەیرانان ــەوەی واڵت ل ئ

نەیتوانــی بیــکات.

سوپاشــی  نــاو  ئەوانــەی  دڵــی  حەمیدەتــی  هــاوکات 

ــەوف ڕازی  ــن ع ــی ب ــەاڵت وەرگرتن ــە دەس ــە ب ــرت، ک ڕاگ

ــی  ــد یەکەیەک ــک ئەفســەری چەن ــش کۆمەڵێ ــن، ئەوانی نی

دیاریکــراون، کــە ئــەو نــاوی نــان »شــەرەفمەندەکانی 

ــە  ــەرن، چوونەت ــک ئەفس ــەش کۆمەڵێ ــوپا«، ئەوان ــاو س ن

ناوچانــەی  لــەو  تایبــەت  بــە   ، ڕیــزی خۆپیشــاندەران 

ــەکان  ــزە ئەمنیی ــەی هێ ــەڕووی گولل ــاندەران ڕووب خۆپیش

بوونەتــەوە، ئەمــەش وا دەکات هەماهەنگیــی نێوانیــان 

ڕێــی تــێ بچێــت، بــۆ ئــەوەی ســنوورێک بــۆ سەرکێشــیی 

بــن عــەوف و هاوپەیامنەکانــی بــە دەســەاڵتەوە دابنێــن.

سەرچاوە:
سایتی عەرەبی پۆست
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سودان؛ شۆڕشی ڕاستەقینە کۆتاییهێنانە 
بە ڕژێمەکەی بەشیر

{{
ئەنەس ڕەحیمی

سەرەتا شۆڕش لەپێناو کۆمەڵە داخوازییەکی 
دیاریکراوی زیندوو و بەپەلەدا سەریهەڵدا، کە 

دەبوو بە بێ دواخستن پڕبکرێنەوە
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ڕۆژی 11ی نیسان و پاش زیاتر لە 4 مانگ جواڵنەوەی شۆڕشگێڕانەی بەردەوام، گەلی سودان توانی 
کۆتایی بە دەسەاڵتی ژەنەراڵ بەشیر بهێنێت، کە ماوەی 30 ساڵ بە دەستێکی ئاسنین و چنگێکی 
خوێناوی حوکمی ئەو واڵتەی دەکرد. ئەمە سەرکەوتنێکی گرنگە نەک هەر بۆ گەلی سودان بە 
تەنها، بەڵکو بۆ تەواوی گەالنی ناوچەکە و جیهان، وێڕای ئەوەی ئەمە تەنها هەنگاوی یەکەمە 
لە ڕەوتێکی شۆڕشگێڕانە، کە هەر دەبێت بە کەوتنی سیستمەکە کۆتایی بێت، نەوەک تەنها بە 

لەسەرکار الچوونی ڕەمزێک لە سەرجەم ڕەمزەکانی ئەو ڕژێمە.

هــاوکات لەگــەڵ ڕاگەیاندنــی هەواڵــی کەوتنــی بەشــیردا، 

بەیاننامەیەکــی  واڵتــە  ئــەو  ســەربازیی  دامــەزراوەی 

ــەروو  ــرت، لەس ــی لەخۆدەگ ــک خاڵ ــە کۆمەڵێ ــرد، ک دەرک

ســەربازیی  ئەنجومەنێکــی  »پێکهێنانــی  هەموویانــەوە: 

ڕاگــوزەر و کاتــی، کــە بەڕێوەبردنــی واڵت بــۆ مــاوەی 

ــی  ــی دۆخ ــا »ڕاگەیاندن ــت«، هەروەه ــاڵ وەربگرێ دوو س

نائاســایی بــۆ مــاوەی ســێ مانــگ، قەدەغەکردنــی هاتوچــۆ 

ــا  ــر 22 ت ــە کاتژمێ ــە ل ــگ و ڕۆژان ــەک مان ــاوەی ی ــۆ م ب

کاتژمێــر 4«.

ئەنجومەنــە  ئــەو  ئابڕووبەرانەیــە،  بەیاننامــە  بــەم 

بەدکــردارە دەریخســت کــە نیــازی بــاش نییــە، پــاش 

ــی  ــی گەل ــت و خوێن ــاڵ گۆش ــان س ــاوەی دەی ــەوەی م ئ

ــاش  ــەوە، پ ــی چەکەکانیان ــر ڕەحمەت ســودانیان خســتە ژێ

ئــەوەی مــاوەی چــوار مانگــی شــۆڕش زیاتــر لــە 52 کــەس 

ــوون، کەچــی  ــدار ب ــەش برین ــوژران و 300 کەســی دیک ک

ئــەم ئەنجومەنــە بــەم دۆخــەوە هاتــووە داوا لــە کرێــکاران 

و الوان دەکات بــە دەســتی بەتــاڵ بگەڕێنــەوە بــۆ ماڵــەوە 

ــەربازی و دوو  ــی س ــڕ حوکم ــەوە ژێ ــر بچن ــی ت و جارێک

ســاڵی دیکــەش بچنــە ژێــر بــاری حوکمــی نائاســایی، تەنهــا 

ــی  ــی و ماف ــی دیموکراس ــی بەدیهێنان ــەر بەڵێن ــە بەرامب ل

مــرۆڤ و خۆشــبەختیی هەمیشــەیی و چەندیــن شــتی 

ــە! دیک

ــوداندا  ــی س ــەر گەل ــزراوە بەس ــۆڕە بێ ــەم مان ــان ئ بێگوم

ئەزموونــی  میانــەی  لــە  گەلــەی  ئــەو  تێناپەڕێــت، 

مێژوویــی خــۆی و ئەزموونــی بزاڤــە شۆڕشــگێڕییەکانی 

ســااڵنی پێشــووی ناوچەکــەوە فێــری ئــەوە بــووە کــە 

ڕاگرتنــی شــۆڕش لــە نیــوەی ڕێگــە، تەنهــا دەبێتــە مایــەی 

لــەم  ناڕەزایەتییــەکان  نەهامەتــی و شکســت. کەواتــە 

ئاســتەدا ڕاناوەســن، بەڵکــو دەبنــە تێکۆشــانی گەورەتــر و 

فراوانــرت، لــە ڕێگــەی خۆپیشــاندەرانی هەمــوو ناوچەکانــی 

ســودانەوە، ســوور دەبــن لەســەر تەواوکردنــی شــۆڕش تــا 

ــەواوی. ــە ت ــتمەکە ب ــۆی سیس ــی ک ــە ڕووخان دەگات ب

ــتانە،  ــەت دەستەوەس ــوە و دەوڵ ــڕەوا تۆقی ــی فەرمان چین

ــەم ســاتەدا تەنهــا قاوغێکــی  ئەنجوومەنــی ســەربازییش ل

خــودی  بەســەر  دەســەاڵتی  تەنانــەت  کــە  بەتاڵــە، 

دۆخــە  ئــەم  بــەاڵم  نییــە.  سەربازیشــدا  دامــەزراوەی 

ئــەم  ئەگــەر  هەتاهەتایــە.  بەردەوامببێــت  ناکرێــت 

نەخرێتــە  نــوێ  سیســتمێکی  و  نەڕووخێــت  سیســتمە 

جێگــەی، ئــەوا سیســتم درەنــگ یــان زوو، بــە هــەر 

شــێوەیەک بێــت هەنــگاو دەنێــت بــۆ هێرشــی پێچەوانــە. 

دەســەاڵتی ڕاســتەقینە ئەمــڕۆ لــە ســەر شــەقامەکان و 

ــە، کرێــکاران و جووتیارانــی هەژاریــش  ــاو کارگەکاندای لەن

دەتوانــن بەدەســتیەوە بگــرن و بــۆ ڕووخاندنــی ســەرتاپای 

ــا  ــی تەنه ــن لێ ــەوەی بێبەش ــن. ئ ــتمەکە بەکارینهێن سیس

هۆشــیارییە بــەم توانایــەی خۆیــان و ڕێکخســتنی پێویســت 

ــۆ بەدیهێنانــی. ب

لێــرەدا ڕۆڵــی ڕێکخــراوە کرێکارییــەکان دەردەکەوێــت 

ــتی  ــی کۆمۆنیس ــەییەکان و پارت ــەندیکا پیش ــکاری س )کۆم
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پێویســتە  کــە  شۆڕشــگێڕەکان،  ڕۆشــنبیرە  و  ســودانی( 

لەســەر هەموویــان بەرپرســیارێتیی مێژوویــی خۆیــان لــەم 

ــتە  ــتا پێویس ــتۆبگرن. ئێس ــازەدا لەئەس ــاتە چارەنووسس س

داواکارییــەکان هــەر تەنهــا بریتــی نەبــن لــە دیموکراســی 

و نــان و ئــازادی، بەڵکــو دەبێــت بچێتــە پێشــەوە بــۆ 

ــز. ــە هێ ــتهێنانیان ب بەدەس

داخوازییەکــی  کۆمەڵــە  لەپێنــاو  شــۆڕش  ســەرەتا 

دیاریکــراوی زینــدوو و بەپەلــەدا ســەریهەڵدا، کــە دەبــوو 

ــەی  ــان کەس ــەو ملیۆن ــەوە. ئ ــن پڕبکرێن ــێ دواخس ــە ب ب

ــادەکان و  ــەر ج ــە س ــگ ڕژان ــن مان ــی چەندی ــە درێژای ب

ڕووبــەڕووی داپڵۆســین و کوشــن بوونــەوە، ئامانجەکەیــان 

ــتهێنانی  ــەوان بەدەس ــی ئ ــوو. ئامانج ــە نەب ــن و قس بەڵێ

ئیــش و کار و تەندروســتییەکی بــاش و پــەروەردە و ئازادی 

ــەوە  ــۆ شــۆڕش نامێنێت ــچ واتایەکیــش ب ــوو، هی ــد ب و ...هت

ــە. ــەو داخوازییان ــی ئ ــێ بەدیهێنان ــە ب ب

بەڵــێ  بەدیبێــت؟  دیموکراســی  دەکرێــت  ئایــا  بــەاڵم 

بــە دڵنیاییــەوە دەکرێــت! بــەاڵم چــۆن؟ لــە ڕێگــەی 

دەستپێشــخەریی جەمــاوەرەوە، بــە هاوتاریــب لەگــەڵ 

ڕێکخــراوە جەماوەرییەکانــی، هەنگاونــان بۆ دروســتکردنی 

دەوڵەتێکــی نــوێ، کــە بنەمــاکای ئەنجوومەنــی جەماوەری 

و شــورای هەڵبژێــردراوی گشــت گەڕەکــە هــەژارەکان 

گونــدەکان،  و  ســەربازییەکان  یەکــە  و  کارگــەکان  و 

عومەر بەشیر و عەوەز بن عەوف
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لەســەر  نێوانیانــدا  لــە  هەماهەنگــی  دروســتکردنی 

ئاســتێکی ناوخۆیــی و بەرەیــی و نیشــتیامنی، لــە ڕێگــەی 

نوێنەرانــی هەڵبژێــردراو لەبــەردەم جەمــاوەر، کــە لــە 

هــەر کاتێکــدا لــە الیــەن ئــەو کەســانەی هەڵیانبــژاردوون 

دەتوانرێــت البربێــن.

ئایــا دەتوانرێــت کۆتایــی بــە بێــکاری بهێرنێــت؟ بێگومــان 

ــە ڕێگــەی ڕێوشــوێنی  ــەوەش ل ــەاڵم چــۆن؟ ئ دەکرێــت، ب

هەمووشــیانەوە  ســەروو  لــە  کتوپــڕ،  شۆڕشــگێڕانەی 

ڕووی  لــە  کــە  کارکــردن  ســەعاتەکانی  دابەشــکردنی 

کۆمەاڵیەتییــەوە بەســەر هەمــوو ئــەو کەســانەدا جێبەجــێ 

لەگــەڵ  هەیــە،  کارکردنیــان  توانــای  کــە  بکرێــت 

هێشــتنەوەی هەمــان کــرێ بەڵکــو زیادکردنیشــی، چونکــە 

هیــچ مانایەکــی نییــە هەندێــک کــەس چەندیــن کاتژمێــری 

دوورودرێــژ کار بکــەن، بــەاڵم هەندێکــی دیکــە بێــکار بــن 

ــەوەدا  ــەک ل ــچ مانای ــڕوات. هی ــەدەر ب ــان بەه و وزەکانی

نییــە کرێکارێــک 10 ســەعات یــان 12 ســەعات کاربــکات 

ــەاڵم  ــکێت، ب ــەوە تێکبش ــتەیی و زەینیی ــە ڕووی جەس و ل

لــە هەمــان کاتــدا کەســانێکی دیکــە هەبــن هەلــی کاریــان 

ــەدەری. ــێتی و دەرب ــری برس ــە نێچی ــت و ببن نەبێ

برســێتی  و  هــەژاری  بــە  کۆتایــی  دەتوانرێــت  ئایــا 

بهێرنێــت؟ بەڵــێ بــێ هیــچ گومانێــک دەتوانرێــت، بــەاڵم 

چــۆن؟ پێویســتە زووبــەزوو کرێــکان بــەرز بکرێنــەوە، 

هەتاوەکــو بەشــی پێداویســتییەکانی کرێــکاران بــکات 

بــۆ ژیانێکــی ســەربەرزانە و فەرهەنــگ و کاتبەســەربردن، 

ــارە  ــکاران و جووتی ــی کرێ ــەر خێزان ــەرزی س ــتە ق پێویس

پێویســتە  چۆنــە  هــەروەک  هەڵبگیرێــت،  هــەژارەکان 

خواســتی  کــە  بەرپابکرێــت،  کشــتوکاڵی  شۆڕشــێکی 

ــی  ــەس کشــتوکاڵ دەکات زەوی ــت هــەر ک ــەوە بەدیبێنێ ئ

ڕێوشــوێنانە   ئــەم  بەدیهێنانــی  بــۆ  بێگومــان  بدرێتــێ. 

کارتــە  و  بانکــەکان  و  کۆمپانیــاکان  گــەورە  پێویســتە 

ئابوورییــە زینــدووەکان بهێرنێنــە نــاو واڵت و بخرێنــە 

لەپێنــاو  شــوراکان،  دیموکراســییانەی  چاودێریــی  ژێــر 

ــان و  ــی بەرهەمهێن ــی عەقانی ــی پانڕێژییەک جێبەجێکردن

دابەشــکردن بــە جۆرێــک کــە پێداویســتییەکانی زۆرینــەی 

کۆمەڵگــە. دانیشــتوانی 

و  ســۆز  و  هەســت  بــە  ســەرتاپا  جیهــان  کرێکارانــی 

ــی  ــکاران و گەنجان ــەوەی کرێ ــە ئ ــەوە دەڕوانن گرنگیپێدان

ســودان  شۆڕشــی  ئەگــەر  هەڵدەســن،  پێــی  ســودان 

بتوانێــت ئــەم ئەرکــە کتوپڕانــە بەدیبهێنێــت، دەبێتــە 

ســەرچاوەی ئیلهــام و جۆشــوخرۆش و ئایدیاڵێــک کــە 

کیشــوەری  و  ناوچەکــە  کرێکارانــی  دەبێــت ســەرجەم 

ئەفریقیــا چــاوی لــێ بکــەن، دەرگایەکیــش دەکاتــەوە 

و  میســڕ  لــە  دیکــە  کرێکاریــی  شۆڕشــی  لەبــەردەم 

ئەســیوپیا و جەزائیــر و والتانــی دیکــەی کیشــوەرەکە، 

ــە ســەرمایەداری  ــی ب ــە دواجــار کۆتای ــەو شۆڕشــانەی ک ئ

و پاشــکۆیەتی و جەنــگ و برســێتی دەهێنێــت و ویایەتــە 

پێکدەهێنــن. ئەفریقیــا  سۆسیالیســتییەکانی 

سەرچاوە:
)Marxy.com( ماڵپەڕی

http://marxy.com/africa/sudan/al-bashir-
has-fallen-now-capitalism-must-fall.htm



ژەنراڵ عومەر ئەلبەشیر

}}ئەو دیکتاتۆرەى بە کودەتا هات و بە کودەتا ڕۆیشت
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لە  کە  باڵویکردەوە،  سوودان  فەرمی  تەلەفیزیۆنی   ،2019 نیسانی  11ی  ڕۆژى  بەیانی  لە  سەر 
ماوەیەکی کورتدا بەیاننامەیەکی سەربازی باڵودەکەنەوە، پاشان سەدان تانک و زرێپۆش گەمارۆی 
کۆشکی سەرۆکایەتی یان دا و چەند سەرچاوەیەکی جیاوازیش باسیان لەوە کرد کە لە ژێر فشاری 
جەماوەر و سوپادا عومەر حەسەن ئەلبەشیر، کە ماوەى 30 ساڵ فەرمانڕەوایەتى ى کرد، دواجار 
کورسى  لە  سەربازییەوە  کاتی  ئەنجومەنێکی  الیەن  لە  بوو  سەرۆکایەتی  کورسی  دەستبەرداری 

سەرۆک کۆماریى دوور خرایەوە.

هــاوکات لەگــەڵ فشــارى خۆپیشــاندەران و خەڵکــى ئــەو 

ــو  ــە ویســتى خەڵکــى ڕاپەڕی ــەدا ســوپاى  پشــتیواىن ل واڵت

کــرد و ڕۆڵــى کاریگــەرى گێــڕا و دواجار بەشــیر چــۆن هاتە 

ــە دەســەاڵت  ــێوەیەش ل ــەو ش ــورىس دەســەاڵت ب ــەر ک س

دوور خرایــەوە و خــۆى و زۆرێــک لــە دەســتوپێوەند و 

هــاوکارەکاىن و دەســەاڵتداراىن بــااڵى واڵتەکــە دەستبەســەر 

ــار  ــران. دواج ــدا دان ــەوەى زۆرەملێ ــر مان ــە ژێ ــران و ل ک

هەمــووان بوونــە شــاهیدى خوێندنــەوەى بەیاننامــەى 

ــیر،  ــەر ئەلبەش ــەرکردىن عوم ــەر کارالدان و دەستبەس لەس

کــە لەالیــەن عــەوەز بــن عــەوف وەزیــرى بەرگــرى و 

فەرمانــدەى گشــتى هێــزە چەکــدارەکاىن  خوێندرایــەوە 

ــردىن  ــەر ک ــن و دەستبەس ــى لەکارخس ــە فەرم ــدا ب و تێی

ــد.  ــیرى ڕاگەیان ــەر بەش عوم

عــەوەز بــن عــوف، لــە بەیاننامەکــەدا ئاشــکراى کــرد، 

کــە بــۆ مــاوەى ســێ مانــگ بــارى نائاســایى ڕادەگەیەنــن 

ســەربازى  ئەنجومــەىن  ســاڵیش  دوو  مــاوەى  بــۆ  و 

ــەوەى  ــاش ئ ــەوەش پ ــات ئ ــوە دەب ــارى واڵت بەڕێ کارووب

هەڵوەشــاندنەوەى حکوومــەت و پەرلەمــاىن ڕاگەیانــد. بــە 

ــانۆى  ــەر ش ــەردە لەس ــە پ ــەو بەیاننامەی ــەوەى ئ خوێندن

دەســەاڵىت دیکتاتۆرێکــى دیکــەى ناوچــەى خۆرهــەاڵىت 

ــد.  ــاڵى خایان ــاوەى )30( س ــە م ــەوە، ک ــت دادرای ناوەڕاس

ــە جــۆش و خرۆشــەوە خۆشــحاڵى  ــە ب ــەو واڵت ــى ئ خەڵک

ــۆرە  ــەو دیکتات ــەاڵىت ئ ــى دەس ــى هاتن ــە کۆتای ــان ب خۆی

ــەقامەکان. ــەر ش ــە س ــڕى و ڕژان دەرب

عــەوەز بــن عــەوف، وەزیــری بەرگــری پێشــووى  لــە 

بەیاننامــەی ژمــارە )1(دا ڕایگەیانــد: »ســووپای  بــاری 

ــی  ــاندنەوەی دامەزراوەكان ــە واڵت و هەڵوەش ــایی ل نائاس

ئەنجومەنــی  و  وەزیــران  ئەنجومەنــی  و  ســەرۆكایەتی 

نیشــتامنی ڕادەگەیەنێــت. ئاشــکراىش کــرد کــە ســووپا 

و  دەكات  ئــازاد  سیاســییەكان  زیندانییــە  هەمــوو 

و  پەرلەمانــی  هەڵبژاردنــی  بــۆ  دەكات  ڕێخۆشــكەری 

دانانــی دەســتورێكی هەمیشــەیی لــە واڵتــدا«. بــە وتــەی 

وەزیــری بەرگــری  »سیســتمی ســەرۆكایەتی هەڵوەشــایەوە 

ــرا، ئەنجومەنێكــی ســەربازيش  و ســەرۆك دەستبەســەر ك

ــە  ــی ل ــرنا«، داوای لێبوردن ــم پێكهێ ــی حوك ــۆ بەڕێوەبردن ب

ــی  ــە كات ــەی ل ــەو ڕووداوان ــۆی ئ ــرد بەه ــش ك ــی ی گەل

ڕوویانــدا. ڕووبەڕبوونەوەكانــدا  و  خۆپیشــاندان 

ڕاشــیگەیاند  بەیاننامەكــەدا  لــە  عــۆف  بــن  عــەوەز 

»دانبەخۆداگرتنــی خەڵكــی  زۆری خایانــد و ســووپای یــش 

ــردووە،  ــی ك ــی دەوڵەت ــری دامەزراوەكان ــە وردی چاودێ ب

ــی  ــە حوكمڕان ــی ل ــردن و گەندەڵ ــی بەڕێوەب ــە خراپ ــە ل ك

گۆڕانكارییەكــی  لــە  ڕۆژ   2 تەنهــا  دواى  ڕۆچووبــوون. 

ــۆ  ــەربازی ب ــی س ــەرۆكی ئەنجومەن ــراودا، س چاوەڕواننەك

قۆناغــی ڕاگــوزەر لــە  و جێگرەكــەی دەســتیان لــەكار 

كێشــایەوە.

بــن  عــەوەز  کێشــانەوەى،  لــەکار  دەســت  دواى  لــە 

عــەوف ڕایگەیانــد، دەســتی لــە ســەرۆكایەتی ئەنجومەنــی 

ســەربازیی بــۆ قۆناغــی ڕاگــوزەر لــە  كێشــاوەتەوە و 
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 عىمەر حەسەن ئەلبەضیر بە کىدەتاساڵ دەسەاڵت و البردوً  30

 
  

 وێستگەکاوً ژیاوً ژەوراڵ عىمەر ئەلبەضیر ز

 وە حىکمً  سىودان دەمات1989ژەوراڵ عىمەر ئەلبەضیر لە ساڵی  1

لە گىوذێنی بچىك لە دایل بىوە، مە واوی "حىش باوقا"یە و سەر بە خێڵی بذێرییەی دەهمطیەیە و لە  1944لە ساڵی  2

 واوچەماوی بامىور و رۆژئاوادا بەرباڵون

مىدەتایەمی بەسەر حنىمەتەمەی ئەلسادق ئەلمەهذی ئەوجامذا و لەو ماتەوە پۆستی سەرۆمی  1989ساڵی  3

ئەوجىمەوی سەرمردایەتی ضۆڕضی ڕزگاری ویطتماویی گرتە دەست، هەر لەو ساڵەضذا بىوە خاوەوی هەردوو پۆستی 

 سەرۆك و سەرۆك وەزیران

هیچ جۆرە هەڵبژاردوێل لە  بەڕێىە وەچىوە، لەو هەڵبژاردوەضذا ئەلبەضیر دوای  2010لە دوای مىدەتاکەوە تا ساڵی   4

 مطاوەوەی بەرەي ئۆپۆزسیۆن سەرمەوتىی بەدەستهێىا

ئەلبەضیر ڕووبەڕووی چەوذیه ڕەخىە بىوەتەوە لە الیەن ڕێنخراوە مرۆییەمان و دادگای تاواوی وێىدەوڵەتیەوە بە  5

 دا و بڕیاری دەستگیرمردوی بۆ دەرمرد2009تۆمەتی ئەوجامذاوی تاواوی دژ بە مرۆڤایەتی لە هەرێمً دارفۆر لە ساڵی 

 بەربەرەکاوً بڕیاری دادگاي وێىدەوڵەتی کردوە و واو بەواو سەرداوً واڵتە عەرەبی و ئەفریقییەماوی دەمرد 6

دا بە هۆی گراوبىووی ورخی سىوتەمەوی و خۆراك و خراپی گىزەراوەوە، خۆپیطاوذاوی جەماوەری 2013لە ئەیلىلی  7

بەفراوان دژی دەسەاڵتەمەی ئەلبەضیر سەریهەڵذا و هێسە ئەمىییەمان بە تىوذی ڕووبەڕووی خۆپیطاوذەران بىووەوە و 

 مەش مىژران و ژمارەیەمی زۆریص دووچاری زیىذان و ئەضنەوجە بىون 200الوینەم 

ئەو مات ئەلبەضیر ڕایگەیاوذ، مە چیتر واخىازێت خۆی بۆ هەڵبژاردوی سەرۆمایەتی داهاتىو کاوذیذ بکات، کە لە ساڵً   8
 دا بەڕێىەچىو، بەاڵم بەڵیێىەمەی وەبردە سەر2015

عىمەر ئەلبەضیر پێص ئەوەی ببێتە سەرۆمی واڵت، یەمێل بىو لە فەرماوذەماوی سىوپا و لێپرسراوی فەرماوذەیی  9
 ئۆپەراسیۆوەماوی باضىور بىو لە دژی جۆن گەرەوگ، مە سەرۆمایەتی بسووتىەوەي یاخیبىووی باضىوری واڵتەمەی دەمرد

ئەلبەشیر ڕێككەوتىی ئاشتی لەگەڵ گەرەوگ ئیمسا كرد، بەوەش كۆتایی بە درێژتریه شەڕی واوخۆیی   2005ساڵی   10
 ساڵً خایاود، ئەوەش دامەزراودوً  دەوڵەتێکً وىێی بە واوی كۆماری باشىوری  لێكەوتەوە 21هێىا، كە ماوەی 

زۆر كەش زاویاری ئەوتۆیان لەسەر ژیاوی تایبەتی عىمەر ئەلبەشیر وییە، كە سەرباری ئەوەی خاوەوی دوو ژوە، بەاڵم  11

بەردەوام بەشیر سەركردەكاوی هان دەدا بۆ ئەوەی زیاتر لە هاوسەرێكیان هەبێت و ئەو ژواوەش بهێىه   .مىداڵی وییە

 ساڵەی واوخۆی واڵتەكەیاوەوە بێىەژن كەوتىون 21كە بە هۆی شەڕی 

لە سەرەتای دەستبەكاربىووی عىمەر حەسه بەشیردا بىژاوەوەی سىودان ئابىوری بە خۆیەوە بیىی، بەاڵم بە هۆی  12

 واسەقامگیری بەردەوامی واڵتەكەوە، تا ئێستا ییەكان لە هەژاری و خراپی باری ئابىوریدا دەژیه

ئێستاش كە عىمەر حەسەن بەشیر لەسەر كار البراوە، سىوداوییەكان بە ئىمێدی ئەوەن كە قۆواغی داهاتىو باری گرای  13

 ژیاویان لەسەر شان سىوك بكات

ساڵ لە سەرۆكایەتی سىودان، دواجار سىوپاي سىودان عىمەر سەرۆکً حەسەن  30دوای بەسەربردوی وسیكەی  14
 ئەلبەشیری لەسەر کار البرد و دەستگیري كرد و خستیە ژێر هێشتىەوەي بەزۆر لەواو ماڵەکەي خۆیدا
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ئاشــکراىش کــرد، كــە كەمــال عەبــد مەعروفــی جێگریشــی 

عــەوف  بــن  هــاوكات،  كێشــاوەتەوە.  لــەكار  دەســتی 

ئەلبورهــان،  عەبدولفەتــاح  کــە  ڕوو  خســتە  ئەوەشــی 

ســەرۆكی  پۆســتی  بــۆ  ســووپا  گشــتی  پشــكنەری 

كــراوە.  دەستنیشــان  ئەنجومەنەكــە 

ئەنجومەنــی ســەربازی ڕاگــوزەرى  بڕیــاری به رده وامبوونی 

داواكاری  و  ده ســتوری  دادگای  و  دادوه ری  ده ســه اڵتی 

کــە  ڕایگەیانــد  دیكەشــدا  بڕیارێكــی  لــە  داو  گشــتی 

پارێــزگاری لــه  ژیانــی گشــتی و ســه رو ماڵــی هاواڵتیــان و 

دامــه زراوه كان دەکرێــت.

بەشێك لە بڕیارەكاىن ئەنجومەنی سەربازی :  

- ڕاگه یاندنی ئاگربه ست له  ته واوی .

- ئازادكردنی زیندانییه  سیاسییه كان.

- زه مینــه  خۆشــكردن بــۆ كاری سیاســی و ئەنجامــداىن 

هه ڵبــژاردن. 

و  ناوخۆیــی  ڕێككه وتنــه   ســه رجه م  بــه   پابه ندبــوون   -

نێوده وڵه تییــه كان. و  هه رێامیه تــی 

- به رده وامی كاری ڕێكخراوه كان و باڵیۆزخانه كان. 

- پارێزگاری كردن له  مافەکانی مرۆڤ. 

- پاراستنی مافی دەوڵەتاىن دراوسێ.

 -پاراستنی شوێنه  پیرۆزه كان.

 -دابینكردنی خزمه تگوزارییه كان بۆ هاواڵتیان.

ئــەم گۆڕانگارییانــەى ناوخــۆى  دوای ئــەوە دێــت، کــە 

خۆپیشــاندانه كانی خەڵکــى  بــۆ داواکــردىن بــه  هــۆی 

ــان و ســووتەمەىن و خراپــی ڕه وشــی  ــی نرخــی ن گرانبوون

ــی  ــه  19ی كانوون ــەکان ل ــى خزمەتگوزاریی ــووری کەم ئاب

دواتــر  و  پێكــرد  ده ســتی  ڕابــردوەوە  ســاڵی  یه كه مــى 

ــە  ــر كــرد و درووشــمی ل ــان زیات خۆپیشــانده ران داواكاریی

ئەلبه شــیر-یان  حه ســه ن  عومــه ر  الچوونــی  دەســەاڵت 

ــرده وه . ــه رز ك ب

ڕۆژنامەكانــی  باویانكــردەوە پێــش ئــەوەی كودەتــای 

بەســەردا بكرێــت، عومــەر حەســەن ئەلبەشــیر ســەرۆكی 

لەســەركار الدراوی  بــە جــدى هەوڵــی هەاڵتنــی داوە، 

بــەاڵم هەوڵەكــەی شكســتی هێنــاوە. ڕۆژنامــەی )راکوبــە(

ی ی ئاشــکراى کــردوە، شــەوی چوارشــەممە ڕێکــەوىت 

10ى نیســاىن 2019، عومــەر ئەلبەشــیر هەوڵیــداوە بــەرەو 

ــی  ــی پێدان ــە پێشــرت بەڵێن ــت، ك ــی هەڵبێ واڵتێكــی عەرەب

مافــی پەنابــەری پێــداوە.، بــەاڵم هەوڵەکــەى بێهــودە بــووە 

ــرت. ــەرى نەگ و س

ڕۆژنامەكــە نــاوی ئــەو واڵتــەی ئاشــكرا نەكــردوە كــە 

بڕیــار بــوە مافــی پەنابەرێتــى بــە عومــەر ئەلبەشــیر 

بــدات، بــەاڵم ئاشــكرای كــردوە دواتــر ئــەو والتــە لــە 

ــە  ــەوە ک ــی كردوەت ــەوە و ڕەت ــگەز بوەت ــەی  پاش بڕیارەك

پێشــوازی لێبــكات. هــاوكات ڕۆژنامــەی )ســودا فاكــس(ی 

ــە  ــان ب ــی  ڕێگەی ــزە چەكدارەكان ــردوە، هێ ــكرای ك ی ئاش

فڕینــی ئــەو فرۆكەیــە نــەداوە، كــە بڕیــار بــوو ئەلبەشــیر 

ــەوە.  ــە بگوازێت ــەى ناوچەک ــی دیك ــەرەو واڵتێك ــە ەوە ب ل

سەرچاوەکان: 
ســکاى نیــوز عەرەبــی، تــۆڕى )اخبــار االن(، جەزیــرە 

نێت 
/https://www.skynewsarabia.com

/https://www.aljazeera.net
https://www.akhbaralaan.net/category/

/news

 



43

ژمارە )41-40( نیسانی 2019

}}  شۆرشی سودان بەژمارە و داتا
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 ژمارەی خۆپیشاندانەکان بە گوێرەی هەرێمی جیۆگرافی و بزاوتە جەماوەرییەکان بە گوێرەی دامەزراوە پەروەردەییەکان
 فێرکارییەکانلەناو دامەزراوە  هەرێمی جیۆگرافی

 یان لە دەوروبەریان
دوور لە دامەزراوە 

 فێرکارییەکان
 کۆی گشتی

 110 109 1 خۆرهەاڵتی سودان
 39 39 0 باشووری سودان
 1584 1507 77 ناوەڕاستی سودان
 64 64 0 باکووری سودان

 10 10 0 خۆرئاوای سودان
 1807 1729 78 کۆی گشتی

 

  

 

 ژمارەی خۆپیشاندانەکان بە گوێرەی هەرێمە جیۆگرافییەکان و هۆکاری ناڕەزایەتییەکان
هۆکاری ئابووری و  ناڕەزایەتی دژی داپڵۆسین هەرێمی جیۆگرافی

 کۆمەاڵیەتی
 کۆی گشتی ۆکاری سیاسیه

 110 2 19 89 خۆرهەاڵتی سودان
 39 1 14 24 باشووری سودان
 1584 15 142 1427 ناوەڕاستی سودان
 64 0 18 46 باکووری سودان

 10 0 2 8 خۆرئاوای سودان
 1807 18 195 1594 کۆی گشتی

 

  

 

 ە سەرەتاوەژمارەی خۆپیشاندانەکان بە گوێرەی هەرێمی جیۆگرافی و هەفتە بە هەفتە ل
خۆرهەاڵتی  هەفتەکان

 سودان
باشووری 

 سودان
ناوەڕاستی 

 سودان
باکووری 

 سودان
خۆرئاوای 

 سودان
 کۆی گشتی

 15 0 2 13 0 0 12مانگی  -2هـ . 
 53 1 9 32 5 6 12مانگی  -3هـ . 
 90 0 4 71 9 6 12مانگی  -4هـ . 
 39 1 3 28 1 6 1مانگی  -1هـ . 
 54 1 5 45 0 3 1مانگی  -2هـ . 
 127 1 2 111 3 10 1مانگی  -3هـ . 
 348 0 9 308 10 21 1مانگی  -4هـ . 
 150 1 6 129 2 12 2مانگی  -1هـ . 
 159 2 9 130 5 13 2مانگی  -2هـ . 
 207 0 5 191 1 10 2مانگی  -3هـ . 
 220 1 7 203 1 8 2مانگی  -4هـ . 
 81 0 1 76 1 3 2مانگی  -1هـ . 
 181 2 1 170 1 7 2 مانگی -2هـ . 
 83 0 1 77 0 5 2مانگی  -3هـ . 

 1807 10 64 1584 39 110 کۆی گشتی
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 ژمارەی خۆپیشاندانەکان و جۆری چاالکییەکان هەفتە بە هەفتە لە سەرەتاوە
یاخیبوونی  خۆپیشاندان گردبوونەوە مانگرتن هەفتەکان

 مەدەنی
 کۆی گشتی ناڕەزایەتی ماتەمینی

 15 0 0 0 15 0 0 12مانگی  -2هـ . 
 53 0 0 0 53 0 0 12مانگی  -3هـ . 
 90 0 0 0 88 0 2 12مانگی  -4هـ . 
 39 1 0 0 36 0 2 1مانگی  -1هـ . 
 54 2 0 0 52 0 0 1مانگی  -2هـ . 
 127 10 0 0 107 4 6 1مانگی  -3هـ . 
 348 5 2 0 319 14 8 1مانگی  -4هـ . 
 150 33 0 0 109 6 2 2مانگی  -1هـ . 
 159 55 0 0 93 10 1 2مانگی  -2هـ . 
 207 17 0 0 174 15 1 2مانگی  -3هـ . 
 220 30 1 0 179 5 5 2مانگی  -4هـ . 
 81 7 0 0 48 2 24 2مانگی  -1هـ . 
 181 26 0 27 121 1 6 2مانگی  -2هـ . 
 83 6 0 0 77 0 0 2مانگی  -3هـ . 

 1807 192 3 27 1471 57 57 کۆی گشتی
 

   

 ژمارەی خۆپیشاندانەکان گوێرەی هەفتەکان و ئەو توێژە سەرەکییانەی بەشدارییان تێدا کردووە
خەڵکی  هەفتەکان

 گشتی
ئەندامانی کەرتی 

 فێرکردن
گروپە  کرێکاران خوێندکاران

 سیاسییەکان
سەنیدکا  کارمەندان

 پیشەییەکان
کۆی 
 گشتی

 15 0 0 0 0 0 0 15 12مانگی  -2هـ . 
 53 0 0 0 0 13 0 40 12ی مانگ -3هـ . 
 90 3 0 3 0 1 0 83 12مانگی  -4هـ . 
 39 2 0 0 0 0 1 36 1مانگی  -1هـ . 
 54 2 0 3 0 3 0 46 1مانگی  -2هـ . 
 127 12 0 4 0 16 1 94 1مانگی  -3هـ . 
 348 4 0 6 2 12 1 323 1مانگی  -4هـ . 
 150 21 0 0 0 5 10 114 2مانگی  -1هـ . 
 159 44 3 0 1 5 5 101 2مانگی  -2هـ . 
 207 7 2 1 2 3 2 190 2مانگی  -3هـ . 
 220 19 0 1 6 21 1 172 2مانگی  -4هـ . 
 81 4 24 0 0 2 1 50 2مانگی  -1هـ . 
 181 19 16 1 0 38 0 107 2مانگی  -2هـ . 
 83 2 1 0 0 8 1 71 2مانگی  -3هـ . 

 1807 139 46 19 11 127 23 1442 کۆی گشتی
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ئایدیا دیپلۆماتیك

 

 ژمارەی خۆپیشاندانەکان گوێرەی هەفتەکان و ئەو توێژە سەرەکییانەی بەشدارییان تێدا کردووە
خەڵکی  هەفتەکان

 گشتی
ئەندامانی کەرتی 

 فێرکردن
گروپە  کرێکاران خوێندکاران

 سیاسییەکان
سەنیدکا  کارمەندان

 پیشەییەکان
کۆی 
 گشتی

 15 0 0 0 0 0 0 15 12مانگی  -2هـ . 
 53 0 0 0 0 13 0 40 12ی مانگ -3هـ . 
 90 3 0 3 0 1 0 83 12مانگی  -4هـ . 
 39 2 0 0 0 0 1 36 1مانگی  -1هـ . 
 54 2 0 3 0 3 0 46 1مانگی  -2هـ . 
 127 12 0 4 0 16 1 94 1مانگی  -3هـ . 
 348 4 0 6 2 12 1 323 1مانگی  -4هـ . 
 150 21 0 0 0 5 10 114 2مانگی  -1هـ . 
 159 44 3 0 1 5 5 101 2مانگی  -2هـ . 
 207 7 2 1 2 3 2 190 2مانگی  -3هـ . 
 220 19 0 1 6 21 1 172 2مانگی  -4هـ . 
 81 4 24 0 0 2 1 50 2مانگی  -1هـ . 
 181 19 16 1 0 38 0 107 2مانگی  -2هـ . 
 83 2 1 0 0 8 1 71 2مانگی  -3هـ . 

 1807 139 46 19 11 127 23 1442 کۆی گشتی
 

  

 

 ژمارەی پێشێلکارییەکان بە گوێرەی جۆری چاالکییەکان
 دەستگیرکراوانژمارەی  ژمارەی بریندار ژمارەی کوژراو جۆری چاالکی

 0 0 0 مانگرتن
 0 0 0 گردبوونەوە
 62 55 40 خۆپیشاندان

 0 0 0 یاخیبوونی مەدەنی
 0 0 0 ماتەمینی

 49 0 0 ناڕەزایەتی
 111 55 40 کۆی گشتی

 

  

 

 تێدا کردووە ئەو توێژە سەرەکییەی بەشدارییجۆری چاالکی و ژمارەی خۆپیشاندانەکان بە گوێرەی 
 گشتی کۆی ناڕەزایەتی ماتەمینی مەدەنی یاخیبوونی خۆپیشاندان گردبوونەوە مانگرتن توێژەکان

 1442 14 2 12 1374 40 0 خەڵک
 23 19 0 0 1 1 2 فێرکردن کەرتی ئەندامانی

 127 16 0 0 79 15 17 خوێندکاران
 11 7 0 0 0 0 4 کرێکاران

 19 3 1 0 15 0 0 گروپە سیاسییەکان
 46 7 0 15 0 0 24 کارمەندان

 139 126 0 0 2 1 10 سەندیکا پیشەییەکان
 1807 192 3 27 1471 57 57 کۆی گشتی

 




