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دەپرســین ئایــا بۆچــى ڕەوىش خۆرهــەاڵىت ناویــن گەیشــتە 

ئــەم ئاســتە؟ لــە ڕاســتیدا ئــەم پرســیارە زۆر کــراوە، بــەاڵم 

مــن  ڕاســتەقینەکەى.  وەاڵمــە  نەگەیشــتوینەتە  هێشــتا 

پێموایــە وەاڵمــى ئــەم پرســیارە لەنــاو هەژمــووىن هزريــى 

کۆمەڵگــەکاىن  عەقڵیــەىت  ســەر  بــە  زاڵبــوو  دۆگامیــی 

خۆرهــەاڵىت ناوینــدا بەرجەســتە دەبێــت، لــە ڕێگــەى 

ســەپاندىن هەژمــووىن دییــن و دەوڵــەت بــە درێژایــى 

هــەزاران ســاڵ لــەم ناوچەیــەدا. لــە ڕێگــەى تێگەیشــتنامن 

بــۆ کاریگــەرى هــزرى دۆگامییــى و ڕەگ و ڕیشــەى لەنــاو 

ــەى  ــتى ڕێگ ــە ڕاس ــت بگەین ــدا، دەکرێ ــن دەوڵەتداری دیی

ڕزگاربــوون لــەو گێــژاوو پاشــاگەردانیەى کــە ناوچــەى 

هــەژارى،  دواکەوتوویــى،  لەنــاو  ناوینــى  خۆرهــەاڵىت 

بێــکارى، شــەڕ و ملمالنــێ سەرشــێتەکاندا نغــرۆ کــردووە، 

ــەت.   ــان نای ــە کۆتایی ک

ناوەرۆکى هزرى دۆگماییى چیە و چۆنە؟ 
لــە  بــووە  یارمەتیــدەر  دۆگامیــى  هــزرى  بێگومــان 

بــوارى  لــە  تایبــەىت  بــە  مرۆڤایەتــی،  گەشەســەندىن 

ســەردەمى  و  قۆنــاغ  لــە  میتافیزیکیــا  و  میتۆلۆژیــا 

ــەى  ــى مەعریف ــە حوکم ــزرە ب ــەم ه ــە ئ ــتیدا، کەوت زانس

کەڵەکەبــووى گــۆڕاو بــۆ سیســتمێکى فیکــرى چەفبەســتوو 

کۆمەڵگەیــەک  هۆشــیارى  دیاریکــراوى  ئاســتێکى  بــە 

ــى  ــە کراوەی ــراو، لەوانەی ــى دیاریک ــى مرۆیی ــان گرووپێک ی

لەوانەشــە  گۆڕانــکارى،  و  گەشەســەندن  بــۆ  هەبێــت 

دۆگــامو بەســەرخۆدا داخــراو بێــت. ئەگــەر گەشــە بــکات 

دەبێتــە  ئــەوا  بگۆڕێــت،  بەهێزتــر  و  بااڵتــر  بــەرەو  و 

ــە  ــەر ل ــەاڵم ئەگ ــکەوتوو، ب ــدار و پێش ــى بەرهەم هزرێک

ــى  ــە هزرێک ــەوا دەبێت ــتێت ئ ــۆڕان بوەس ــکەوتن و گ پێش

ــزرى  ــە ه ــەم. کەوات ــێ بەره ــتووى ب ــى چەقبەس دۆگامی

دۆگامیــى بریتیــە لــە کۆمەڵێــک فیکــرو بیروبــاوەڕ و 

پەیــڕەو و شــێوازى فیکــرى دەمارگیــر و بەبــەرد بــوو، 

ــە و  ــد و چەقبەســتووى هەی ــە شــێوازێکى فیکــرى توون ک

ــا خــۆى خــاوەىن ڕاســتى ڕەهــا و  ــە تەنه ــە، ک ــاوەڕى وای ب

ــرى ڕەت  ــەرەکاىن ت ــوو بەرامب ــەواوە و هەم ــە و ت لێبڕاوان

ــە، چەمکــى  ــەم هــزر و عەقڵیەت ــە ئ ــەوە. هــەر بۆی دەکات

ســتەماکارانەى توونــدى لێــوە بەرهــەم دێــت، کــە قابیــى 

تانەلێــدان و وەاڵمدانــەوە، یــان گومانــردن و ڕەخنەلێگرتن 

نییــە، ئەمــەش واتــە توونــدڕەوى و ســەپاندىن بیــرو ڕا بــە 

هێــز نــەوەک لــە ڕێگــەى ڕازیکــردن و بەکارهێنــاىن بەڵگــە 

و پاســاو. 

دۆگامتیــزم لــە ڕێگــەى کۆمەڵێــک فیکــر و چەمکــى دۆگــام 

ــۆى دەکات،  ــى خ ــتەمکارییەوە دەربڕین ــتوو س و چەقبەس

لــە ســەروویانەوە نێرســاالرى، باوکســاالرى، دەمارگیــرى 

دیینــى و مەزهــەىب، خێڵگەرایى، ناســیۆنالیزم، ئوســوڵییەت، 

ســەلەفیزم، جەبرگەرایــى، چارەنوســگەرایى، غەیبییــەت، 

لەم قۆناغەدا خۆرهەاڵتى ناوەڕاست بە مەترسیدارترین قۆناغەکانیدا گوزەر دەکات، لە ڕووى 
خۆرهەاڵتى  ناوچەى  گرفتەکانى  و  کێشە  کولتورییەوە.  و  کۆمەاڵیەتى  و  ئابوورى  و  سیاس 
ناوین گەیشتۆتە ئاستى قەیرانى زۆر گەورە و دژوار، بەڵکوو قەیرانەکانى بوونەتە گێژاوى 
دۆزەخیی و پاشاگەردانیەکى کارەساتبار، کە وەک ئاشێکى گەورە وایە تاک و کۆمەڵگەکانى 
خۆرهەاڵتى ناوین دەهاڕێت. بە دڵنیاییەوە ئەم گێژاوو پاشاگەردانیە لە ڕووى شارستانى و 
کولتووریەوە لەم ڕوانگە جوگرافیە ئاڵۆز و ناسەقامگیرەدا زیاتر و زیاتر هەبوونى مرۆڤایەتی 
دەهارێت، لەبەر ئەوە پێویستە جووڵەى ئەو ئاشە گەورەیە ڕابگیرێت، کە لە الیەن عەقڵیەت و 
هزردى دۆگماییەوە دەگەڕێت و دەستى دیین و دەوڵەتیش لێى بەدەر نییە، ئەگینا کارەسانە 

مرۆییەکان زۆر لەوە زیاتر هەڵدەکشێت لەوەى ئێستا هەیە. 
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ئایدیا دیپلۆماتیك22

دەســەاڵتخوازی، ناوەندگەرایــى، توونــدڕەوى و تیرۆریــزم و 

چەنــداىن تــرى لــەو فیکــر و چەمکــە شــمولیە ڕەهایانــەى 

کــە هەیــە.  

پەیوەندى دۆگماتیزم بە دیین و دەوڵەتەوە 
هەمــوو  لەنــاو  دۆگامتیــزم  ڕیشــەى  و  ڕەگ  بێگومــان 

و  بــاوەڕەکان  بیــرو  فیکــرو  لــە  زۆرێــک  و  دیینــەکان 

ڕەوتــەکاىن تــردا بــووىن هەیــە. لەبــەر ئــەوەى کــە فیکــرى 

بەهێــزى ســەملێنەر و  بەڵگــەى  بــە  پێویســتى  دیینــى 

ڕەهــا و گشــتگیر هەیــە لــە ڕووى بــاوەڕ پێهێنانــەوە، 

لــە کاتێکــدا خــۆى وا نیشــانداوە، کــە خــاوەىن ڕاســتى 

ڕەهــا و لێبڕاوانەیــە بــۆ بــاوەڕدارى و بــاوەڕ پێهێنــان، 

لەبــەر ئەوەیــە کــە ڕەهاییگەرایــى و شــمولییەت هەوێــن 

ــەوە.  ــزرى دیینیش ــە ه ــن ب ــزرى دۆگامیی ــى ه و ناوەرۆک

عەبدوڵــا ئۆجــەالن لــە یەکێــک لــە دەربڕینەکانیــدا بــاىس 

ــەت  ــن و دەوڵ ــوان دیی ــەى نێ ــە دیالیکتیکی ــەم پەیوەندی ئ

و پەیوەندییــان بــە هــزر و عەقڵیــەىت دۆگامییــەوە دەکات 

و دەڵێــت: »شــتێکى ڕوونــە کــە پەرســتگاى ســۆمەرى 

منداڵــداىن ســەرەکى دەوڵــەىت پێکهێنــاوە، ئەمــەش مانــاى 

وایــە کــە دەوڵــەت دەربڕینــى زانســتیانەى عەقڵــى مــرۆڤ 

ــى  ــی عەقڵ ــە و دۆگامی ــڕى الهوتیيان ــوو دەرب ــە، بەڵک نیی

ــکەش  ــە پێش ــوێ و تاکڕەوان ــەیەکى ن ــن پێناس ــە. م مرۆڤ

ــەم  ــەت وەک شارســتانیەت و جەوهــەرى ئ ــەم: دەوڵ دەک

شارســتانیەتە بریتیــە لــە دەربڕینــى الهوتیانــەى چەمکــى 

ــى  ــە قۆناغ ــتیانە ل ــرى زانس ــدا فیک ــە تیای ــى، ک دۆگامتیزم

ــووە،  ــت نەب ــدا دروس ــەوەى چینایەتی ــەرەتایی جیاکردن س

چونکــە لــە بناغەکەیــدا دۆگامیــى بــاوەڕدارى هەیــە نــەک 

ــەو  ــەت ب ــان دەوڵ ــت: »بێگوم ــا دەڵێ ــت«. هەروەه زانس

فۆڕمــەى لــە خۆرهــەاڵىت ناویــن هەیــە پێویســتییەکاىن 

گەشەســەندىن کۆمەاڵیــەىت لــە ناوچەکــەدا دەســتەبەر 

ــەردەم  ــپ لەب ــە کۆس ــەوە دەبێت ــە پێچەوانەش ــاکات، ب ن

ئــەم پێشــکەوتن و گەشــەکردنەدا، لەبــەر ئــەوە پێویســتە 

چوارچێــوەى  لەنــاو  و  بکرێــت  ســنووردار  دەوڵــەت 

ئاســایىش گشــتی و بەرژەوەندیــە گشــتییەکاىن کۆمەڵگــەدا 

بوەســتێرنێت، واتــە چاکســازیکردن لــە بونیــادى دەوڵــەت 

لەگــەڵ  کــە  جۆرێــک،  بــە  داڕشــتنەوەى  ســەرلەنوآ  و 

ناوینــدا  خۆرهــەاڵىت  کۆمەڵگــەکاىن  پێداویســتییەکاىن 

بگونحێــت«. لەبــەر ئــەوە دییــن بووەتــە ڕوحــى دەوڵــەت، 

هێالنەیــەک  و  دییــن  جەســتەى  بووەتــە  دەوڵەتیــش 

ــد و  ــامى توون ــاوەڕى دۆگ ــرو ب ــر و بی ــن فیک ــۆ چەندی ب

چەقبەســتووى ســتەمکارانە. بــە دڵنیاییــەوە پەیوەنــدى 

بەهێــز هەیــە لــە نێــوان فیکــر و بیــروڕاى دەوڵــەت، کــە 

ــەى  ــا گەش ــاک و تەنه ــوداى ت ــەت و خ ــدا نامەرکەزی تیای

ــودا.    ــەت و خ ــاوەڕى دەوڵ ــرو ب ــەڵ بی ــردوە لەگ ک

دوورو  مێژوویەکــى  ســەرەڕاى  کــە  بڵێیــن،  دەتوانیــن 

و  دەوڵــەت  ســتەمکارانەى  جەوهــەرى  بــەاڵم  درێــژ، 

نەهاتــووە.  ســەردا  بــە  گــۆڕاىن  دۆگامییەکــەى  هــزرە 

لــە  ئێســتاش  پێشــوو  سیاســییەکاىن  ســیتمە  هەمــوو 

خۆرهــەاڵىت ناویــن لــە ڕووى هــزرەوە، ڕەگ و ڕیشــەى 

ــەوەى بانگەشــەى  ــە، ســەرەڕاى ئ ــان هەی ــی دۆگامیی دیین

عەملانیــەت یــان سۆسیالیســتى یــان ناسیۆنالیســتى دەکەن. 

ئــەوەى بــەالى ئێمــەوە گرنگە گەیشــتنە بــە ڕێگەچارەیەک 

گێــژاوو  دۆخــى  لــە  کۆمەڵگەکامنــان  دەربازکــردىن  بــۆ 

پاشــاگەرداىن، کــە خەریکــە بــووىن مرۆڤایەىت لــە خۆرهەاڵىت 

تێپەڕانــدىن  لــە ڕێگــەى  ئەمــەش  ناویــن دەســڕێتەوە، 

عەقڵیــەىت دۆگامیــی، کــە ڕەگ و ڕیشــەى لەنــاو دییــن 

دەوڵــەت و ســەرجەم ســێکتەرە مەعریفییەکانــدا داکوتاوە. 

پێــش زیاتــر لــە ســەدەیەک ڕەوتــە فیکــرى و سیاســییەکاىن 

خۆرهــەاڵىت ناویــن هەوڵیانــدا دیوارێکــى قایــم لــە نێــوان 

ــە  ــەوەى ڕێگ ــۆ ئ ــەن، ب ــت بک ــدا دروس ــەت و دیین دەوڵ

ــەکان  ــە دیینی ــووىن چەمک ــەپاندىن هەژم ــە س ــت ل بگیرێ

بــە ســەر دەســتور و یاســاکاىن دەوڵەتــاىن خۆرهــەاڵىت 

ــووىن  ــۆ هەژم ــنوورێک ب ــاىن س ــۆ دان ــا ب ــن، هەروەه ناوی

دییــن و ڕەوتــە پاوانخــوازى و دەســەاڵتخوازییەکان لــە 

کارووبــار و بــوارە سیاســی و کارگێڕییــەکاىن دەوڵــەت، لــە 

ــە  ــن ل ــەوەى دیی ــۆ »جیاکردن ــەکردنیان ب ــەى بانگەش ڕێگ

ــاىن  ــەرا و عەمل ــە چەپگ ــیاندا ڕەوت ــە نێوانیش ــەت«، ل دەوڵ
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و عەقانییــەکان، بــەاڵم هــەوڵ و تەقەلالکانیــان ئەنجامــى 

بــاىش لــێ نەکەوتــەوە، بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە هەژمووىن 

دییــن بەســەر دەوڵــەت و هەژمــووىن دەوڵەتیــش بەســەر 

ــە  ــەم ڕەوتان ــادى کــرد، بەڵکــوو ئ ــر زی ــدەى ت ــدا هێن دیین

ــموىل  ــی و ش ــرو ڕاى دۆگامی ــرى بی ــە هەڵگ ــان بوون خۆی

بــاوەڕى  ئەوانــەى  بــۆ  نــوێ  دیینێکــى  و دروســتبووىن 

پێدەهێنــن یــان نــا. واتــە ڕەوتــە چــەپ و عەملانــی و 

ــاىن  ــە ئامانجــى دان ــان دەدا ب ــى خۆی ــەکان هەوڵ عەقانیی

ســنوورێک بــۆ هەژمــووىن دۆگامتیزمــى دیینــى، لــە پێنــاو 

بەهێزکــردىن هەژمــوون و دەســەاڵىت دەوڵەتــدا، بــەاڵم 

بێئــەوەى بیــر بکەنــەوە لــە دانــاىن ســنوورێکیش بــۆ 

ــە  ــەت، هۆکارەکــەش بریتی هەژمــووىن دۆگامییبــووىن دەوڵ

لــە نەبینینــى ئــەو پەیوەندیــە دیالیکتیــەى لــە نێــوان دییــن 

ــە.   ــدا هەی و دەوڵەت

چوارچێــوەى  لــە  کۆمەڵگەیەکــە  خــۆى  بــۆ  دەوڵــەت 

کۆمەڵگەیەکــى تــردا، کــە بریتیــە لــە کۆمەڵگەیەکــى بــااڵ و 

کۆمەڵگەیەکــى نــەوى، دەوڵەتیــش ئامرازێکــە بــۆ پراکتیــزە 

و دەســەاڵتگەرایى،  پاوانخــوازى  و  تووندوتیــژى  کــردىن 

لــە ســەر  کاتیشــدا دەوڵــەت کار دەکات  لــە هەمــان 

ــرۆڤ  ــە م ــە هەمیش ــەوەى، ک ــک ی ــتکردىن چەمکێ دروس

پێیــەىت. دەوڵــەت دامەزراوەیەکــى خەیاڵــى  پێویســتى 

ڕووت نییــە، بەڵکــوو ئامــرازی تووندوتیژیــە لە پــاڵ ئەوەى، 

کــە ڕێکخســتنێکى هاوبەشــە لــە نێــوان هەژموونــدارەکان 

و پاوانخوازەکانــدا، واتــە ئامــرازى دەســتى دەســەاڵتە، 

بــەاڵم دەبێــت بــوار لەبــەردەم کۆمەڵگــەدا بکرێتــەوە بــۆ 

ئــەوەى ڕەوایــەىت خــۆى پرۆتســتۆ بــکات و هــەوڵ بــدات 

ــایىش و  ــتییەکاىن وەک ئاس ــە گش ــاىن خزمەتگوزاری بەدیهێن

ئارامــى پێویســت و ســەرجەم خزمەتگوزارییــەکاىن تــر بــە 

ــتەقینە.  ــى ڕاس ــتنێکى دامەزراوەی ــى ڕێکخس پێ

بەرەو خۆرهەاڵتى ناوینى ڕاستەقینە 
و  قەیــران  لەنــاو  ناویــن  خۆرهــەاڵىت  کــە  دیــارە 

ــەوە  ــەش دەگەڕێت ــووە، هۆکارەک ــرۆ ب ــەگەردانیدا نغ پاش

بــۆ دوورکەوتنــەوەى لــە ناوەرۆکــى خــۆى و نکۆڵــى کــردىن 

لــە بوونیــادە ســەرەکییەکان، کــە بــە درێژایــى مێــژوو 

ســەرچاوەى هێزەکــەى بــووە. لــە ئێســتادا ئــەم ناوچەیــە 

پێــى ناوەتــە نــاو دۆگامیــی و چەقبەســتووییەکى عەقائیدى 

قووڵــەوە، کــە ڕەگ و ڕیشــەى لــە هــزرى ئــەم ناوچەیــەدا 

ــو  ــەوە تاوەک ــەدەى دوانزەیەم ــە س ــەىت ل ــە تایب ــە، ب هەی

ئیمــڕۆ. لــەم ســەردەمەدا، کــە دۆگامتیــزم لــە خۆرهــەاڵىت 

ناویــن ســەرکەوتنى بەدەســتهێناوە، بوونیــادە دۆگامییەکان 

لــە ئەوروپــا تــووىش شــڵەژان و هەڵوەشــانەوە بــوون 

ــازى  ــەوەى چاکس ــورزەکاىن بزووتن ــى گ ــر کاریگەرێت لەژێ

ــاىن  ــاڵ پێکەوەژی ــە پ ــەرى ل ــانس و نوێگ ــى و ڕێنیس دیین

شۆڕشــێکى هزرییــدا، کــە ڕێگــەى بــۆ گەشەســەندىن نوێــى 

ئەوروپــا خۆشــکرد، بــەاڵم خۆرهــەاڵىت ناویــن بــە دەســت 

گیــرۆدە  گــەورەوە  گرفتــى  کێشــەو  و  دەرد  چەندیــن 

ــەم قۆناغــە هەســتیارەدا  ــت. ئێســتا ل ــى دەرناچێ ــووە لێ ب

چارەســەر  شــێوازى  و  فــۆڕم  لــە  زۆرێــک  پێشــنیارى 

ــە  ــراوە، ب ــن ک ــەاڵىت ناوی ــەى خۆره ــەکاىن ناوچ ــۆ کێش ب

لــە  کــە زۆرێــک  چەندیــن ســیناریۆى جۆراوجــۆرەوە، 

ــتیان  ــدەدەن جێدەس ــدا هەوڵ ــکارەکان تێی ــزە کێبڕکێ زلهێ

دیــار بێــت لــە بۆتــەى قەیــران و پاشــاگەرداىن خۆرهــەاڵىت 

ــەکاىن  ــرەى بەرژەوەندیی ــە گوێ ــدەدەن ب ــن، کــە هەوڵ ناوی

خۆیــان جێبەجێــى بکــەن. هەروەهــا بــژاردەى جۆراوجــۆر 

هزرى دۆگمایــى بریتیە لە کۆمەڵێک فیکرو 
بیروبــاوەڕ و پەیــڕەو و شــێوازى فیکــرى 
دەمارگیر و بەبەرد بوو، کە شێوازێکى فیکرى 
تووند و چەقبەستووى هەیە و باوەڕى وایە، 

کە تەنها خۆى خاوەنى ڕاستى ڕەهایە

,,
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بــووىن هەیــە بــۆ دەرچــوون لــەو بارودۆخــى قەیــران 

و پاشــاگەردانیەى، کــە ناوچەکــە تیایــدا دەژى. لێــرەوە 

ــۆ  ــى ب ــە شــێوەى چارەســەرى کۆنفیدراڵ ــت ک دەردەکەوێ

ــەر  ــەپێنێت وەک چارەس ــۆى دەس ــە خ ــەکاىن ناوچەک کێش

ــە  ــە ل ــەالىن ناوچەک ــە گ ــڤ، ک و بژاردەیەکــى ئەڵتەرناتی

ــان  ــش پێی ــەالىن تری ــارس و گ ــورک، ف ــورد، ت ــەرەب، ک ع

باشــە بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەى بــژاردە و ســیناریۆکاىن تــر، 

ــە  ــدەدەن ب ــەکان هەوڵ ــزە دەرەکیی ــەوە هێ ــە ڕێگەی کــە ل

ــەپێنن.  ــدا بیس ــەر ناوچەکەیان س

لــە الیەکــى تــرەوە دەوڵەتاىن دۆگــام و چەقبەســتوو لەگەڵ 

ڕژێمــە تۆتالیتــاری و ئۆلیگارشــی و مۆنارشــییەکان لــە 

هەوڵــدان بــۆ پارێزگاریکــردن لــەو دۆخــەى ئێســتا تیایدان، 

هــاوکات لــە پــاڵ ئەنجامــداىن هەندێــک گۆڕانــکارى کــەم 

و هەڵخەڵەتێنەرانــە بــە مەبەســتى چاوبەســت کــردىن 

لــە  بــۆ کپکردنەوەیــان،  گەلەکانیــان و وەک هەوڵێــک 

کاتێکــدا ئــەم گەالنــە دەیانەوێــت ژیانێکى شــەرەفمەندانە 

و ئازادانــە لــە ســایەى دیموکراســیدا بژیــن، کــە مــاىف 

ــە ڕاســتیدا مەرجــى  ــە شــوناىس. ل ــازاد ببێت هاواڵتیبــووىن ئ

ــە  ــە ل ــراىت بریتی ــى دیموک ــتمى کۆنفیدراڵ ــەرەکى سیس س

بــژاردەى فەرهەمبــووىن دیموکــراىت لــە چینەکاىن خــوارەوە، 

چونکــە ئــەوە سیســتمێکە دان بــە جیاوازیــە ئیتنــى و 

باکگڕاونــدى  کــە  دەنێــت،  چینایەتییەکانــدا  و  دیینــى 

ــى  ــارەى کۆنفیدراڵ ــرۆژەى ڕێگەچ ــە. پ ــان هەی کۆمەاڵیەتی

ــچ  ــدا هی ــە ناوەرۆک ــن ل ــەاڵىت ناوی ــە خۆره ــراىت ل دیموک

دەوڵــەىت  یــان  دەوســەاڵتخوازى  بــەرەو  ئاراســتەیەک 

واتــە  دیموکــراىت  کۆنفیدراڵــى  بەڵکــوو  هەڵنەگرتــووە، 

دیموکراســیەىت نیشــتیامىن و دیموکراســیەىت گــەل، کــە 

تێڕوانینێکــى باشــە بــۆ هێنانــەدى جەوهــەرى یەکســاىن و 

ــەر  ــدا، ه ــان کات ــە هەم ــەالن ل ــازادى گ ــەروەرى و ئ دادپ

بــەرەو  ناویــن دەتوانێــت  ناوچــەى خۆرهــەاڵىت  بۆیــە 

عەبدوڵاڵ ئۆجەالن سەرۆكی دەستگیركراوی پەكەكە
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ــت، وەک  ــگاو بنێ ــراىت هەن ــى دیموک ــتمى کۆنفیدراڵ سیس

ئەوروپــاى ئەمــڕۆ بــۆ ئــەوەى لــەو بارودۆخــە ناســەقامگیر 

ئەگــەر  کاتێکــدا  لــە  دەربچێــت،  پاشــاگەردانیە  و 

بگەڕێینــەوە بــۆ مێــژوو دەبینیــن کــە ناوچــەى خۆرهــەاڵىت 

ناویــن بــۆ سیســتمى کۆنفیدراڵــى گونجــاوە. مۆدێــى 

ــژى  ــۆ تووندوتی ــک ب ــچ بوارێ ــراىت هی ــى دیموک کۆنفیدراڵ

ــە  ــەوە، چونکــە شــێوازێکە پشــت ب و دابەشــبوون ناهێڵێت

بــژاردەى خۆویســتانە دەبەســتێت، جگــە لــەوەش زۆرێــک 

ــە،  ــەىت هەی ــى و کۆمەاڵی ــۆکارى مێژووی ــەر و ه ــە فاکت ل

ــاىن  ــۆ بونیادن ــکردن ب ــە خۆش ــە زەمین ــوار دەدات ب ــە ب ک

ــەل.  ــۆ گ ــە ب ــزو پراکتیکیان ــی بەهێ ــى دیموکرات کۆنفیدراڵ

بــەم ڕێگەیــە گــەالن دەتوانــن لــە سیســتمە نادیموکراتــی 

و ئۆتۆکراتــی و تیۆکراتییــەکان ڕزگاریــان بێــت. 

سیســتمى  بــاىس  ئۆجــەالن  عەبدوڵــا  شــێوەیە  بــەم 

و  نــاوەرۆک  ڕووى  لــە  دەکات  دیموکــراىت  کۆنفیدراڵــى 

ســراکچەرى ڕێکخســتنى و گونجانــدىن لەگــەڵ ڕاســتى 

دەڵێــت:  و  ناویــن  خۆرهــەاڵىت  مۆزاییکــى  بارودۆخــى 

بــۆ  گونجــاوە  چارەســەرێکى  دیموکــراىت  »کۆنفیدراڵــى 

ــن و هەمــوو جیهانیــش، چونکــە  گــەالىن خۆرهــەاڵىت ناوی

بریتیــە لــە ڕێکخســتنى نەتــەوە بەبــێ دەوڵــەت، هەروەها 

ــەکان،  ــوور و دیین ــەکان و کولت ــتنى ڕەوىش کەمین ڕێکخس

تەنانــەت ڕێکخســتنى ڕەگــەز لــە پــاڵ ڕێکخســتنەکاىن 

تــردا، ئەمەیــە کــە مــن بــە شــێوازى ڕێکخســتنى نیشــتیامىن 

دیموکــراىت بــاىس لێــوە دەکــەم، بــە جۆرێــک کــە هەمــوو 

گوندێــک ئەنجوومــەىن دیموکراتیانــەى خــۆى هەبێــت. 

ــینا  ــیەىت ئەس ــە، وەک دیموکراس ــە منمون ــەىت ل ــژوو پڕی مێ

ئەوروپــا  ئێســتاش  ســەردەمى  لــە  ســۆمەرییەکان،  و 

سیســتمى کۆنفیدراڵــى خــۆى بونیــات دەنێــت، سیســتمى 

ــاوە،  ــن گونج ــەاڵىت ناوی ــۆ خۆره ــش ب ــى کوردی کۆنفیدراڵ

هەروەهــا ئیرسائیلییــەکان و فەڵەســتینییەکان دەتوانــن 

ــە  ــەر 22 دەوڵەت ــوو ه ــەن، بەڵک ــت بک ــى دروس کۆنفیراڵ

عەرەبیەکــە دەتوانــن سیســتمى کۆنفیدراڵــى دامبەزرێنــن، 

ــت  ــراىت دروس ــى دیموک ــن کۆنفیدراڵ ــش دەتوان تورکەکانی

بکــەن، چونکــە ناتوانرێــت هەمــوو گــەالىن تورکیــا لەژێــر 

ئــااڵى یــەک دەوڵەتــدا کۆبکرێتــەوە، چونکــە هەریەکەیــان 

ــان باشــرە سیســتمى  ــە وا بۆی ــاوازە، بۆی ــى جی نەتەوەیەک

کۆنفیدراڵــى دیموکــراىت دامبەزرێنــن«. 

ــە خۆرهــەاڵىت  ــراىت ل ــى دیموک ــرۆژەى کۆنفیدراڵ ــە پ کەوات

دیموکراتــی  عەقڵیــەىت  بــە  پشــت  پرۆژەیەکــە  ناویــن 

ئــازادى،  بنەمــاى  ســەر  لــە  دەبەســتێت  ڕادیکااڵنــە 

دادپــەروەرى، یەکســاىن، پێکەوەژیــاىن ئاشــتیانە لــە نێــوان 

توێــژەکان و  تاکــەکان، گــەالن، کۆمەڵگــەکان، چیــن و 

هەمــوو بیــرو باوەڕەکانــدا وەک بناغەیــەک بــۆ بونیادنــاىن 

سیســتمە  و  کۆمەاڵیــەىت  ئابــوورى،  ســیاىس،  سیســتمە 

بەرگریەکــەى. لــە هەمــوو ئەمانــەش گرنگــر ئەوەیــە، 

کــە کۆنفیدراڵــى دیموکــراىت هەمــوو چەمــک و فیکــرە 

دۆگامییــە دەســەاڵتخوازییە تۆتالیتارییــەکان تێدەپەڕێنێت، 

بەڵکــوو دیالیکتــى زانســتیانە دەکاتــە بناغەیــەک بــۆ خۆى.

سەرچاوە: 
پێگەى )الشرق االوسط الدیمقراطي(

  

            



بازرگانى چەک و 
سپیکردنەوەى پارە

خاڵى هاوبەشى 
نێوان حیزبوڵاڵ و 
بەرەى پۆلیساریۆ

وەرگێڕانى: مەروان کەریم 
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ســەرەڕاى ئــەوەى پەیوەنــدى مەغریــب لەگــەڵ ئێــران لــە 

ــزگارى  ــە پارێ ــەاڵم هەمیش ــە، ب ــدا نیی ــتێکى زؤر باش ئاس

ــە مامەڵەکــردىن لەگــەڵ  ــە بااڵنــى دیپلۆمــاىس کــردوە ل ل

ــەى  ــە نەتەوەییەک ــە پرس ــەت ل ــاران. تەنان ــەىت ت حکووم

ــاوا هەمیشــە ئاڕاســتەى یەکەمــى  ــارەى بیابــاىن خۆرئ دەرب

مەغریــب بــەرەو کۆمەڵگــەى نێودەوڵــەىت بــووە و بــە 

گوێــرەى یاســا و پرۆتۆکۆلــە نێودەوڵەتییــەکان کارى کردوە، 

هەرچەنــدە پاســاوەکانیىش بەهێــزە. مەغریــب پەیوەندیــە 

ــەوەى،  ــد بەهــۆى ئ ــاران پچڕان دیپلۆماســییەکاىن لەگــەڵ ت

ــران  ــە ئێ ــاىن ســەر ب ــاى لوبن ــت حیزبوڵ ــە وەک دەوترێ ک

هــاوکارى بــەرەى پۆلیســاریۆى کــردوە و ڕاهێنــاىن بــە 

شانشــینى  لەگــەڵ  ملمالنــێ  کــە  کــردوە،  هێــزەکاىن 

مەغریــب دەکات لــە ســەر ســەپاندىن ســەروەرى بــە ســەر 

بیابــاىن خۆرئــاوا. مســتەفا ئەلخەلفــى، وتەبێــژى حکوومــەىت 

مەغریــب ئاشــکراى کــرد، کــە لــە پێــش بڕیــاردان لــە ســەر 

ــە  ــدا ل ــەڵ ئێران ــب لەگ ــەکاىن مەغری ــدىن پەیوەندیی پچڕان

ــب  ــرى دەرەوەى مەغری ــە وەزی ــارس بۆریت کاىت ســەرداىن ن

ــوان  ــە نێ ــدى ل ــووىن پەیوەن ــە بەڵگــەکاىن هەب ــاران ب ــۆ ت ب

تــاران و بــەرەى پۆلیســاریۆ وەاڵمــى بەرپرســاىن ئێــراىن 

ــى  ــچ بابەتێک ــەردا هی ــە بەرامب ــران ل ــەاڵم ئێ ــەوە، ب داوەت

لەبــەر ئەمــەش زۆرێــک  بــۆ نکۆڵــى کــردن نەبــووە، 

پشــتیواىن  لــە  نەبــوون  دوودڵ  جیهــان  دەوڵەتــاىن  لــە 

کــردىن بڕیارەکــەى مەغریــب پەیوەســت بــە دەرکــردىن 

حیزبوڵــا لــە ســەر خاکەکــەى و پچڕانــدىن پەیوەندیــە 

دواى  تایبــەىت  بــە  ئێــران،  لەگــەڵ  دیپلۆماســییەکاىن 

ئــەوەى پەیوەنــدى نێــوان تــاران و بــەرەى جوداییخــوازى 

پۆلیســاریۆ ڕوون بــۆوە و دەرکــەوت کــە ئێــران هــاوکارى 

ســەربازى پێشــکەش کــردوە، ئــەوەش ئاســایىش نەتەوەیــى 

مەغریــب و ناوچــەى ئەفریقــى و تــەواوى جیهــان دەخاتــە 

ــیەوە. مەترس

ــاىن  ــاى لوبن ــاریۆ و حیزبوڵ ــواىن پۆلیس ــەکاىن نێ پەیوەندیی

بــە هانــداىن جەزائیــر گەیشــتۆتە ئاســتى پێــداىن هــاوکارى 

ــازرگاىن چــەک  ــە الیەکــى تریشــەوە ب و کۆمــەک کــردن، ل

و مــاددە هۆشــبەرەکان و ســپیکردنەوەى پــارە پێکیانــەوە 

ــپیکردنەوەى  ــوارى س ــە ب ــا ل ــۆڕى حیزبوڵ ــدەدات. ت گرێ

ــن  ــکاى التی ــا کیشــوەرى ئەمەری ــاوە ت ــە ئەفریقی ــارەدا ل پ

درێــژ دەبێتــەوە، هەروەهــا پەیوەنــدى پۆلیســاریۆ بــە 

زۆر  ســوودى  ناوچەکــەوە  جیهادییــەکاىن  ڕێکخــراوە 

دەگەیەنێــت. چەنــد  کارو چاالکییــەکاىن حیزبولــا  بــە 

ــان داوە  ــى زۆری ــەوە هەوڵ ــە ئێران ــدراو ب ــى گرێ الیەنێک

بــۆ ئــەوەى هەڵوێســتى مەغریــب ببەســتنەوە بــە پچــڕاىن 

پەیوەندییــەکاىن ســعودیە و بەحرێــن و میــرس بــە دەوڵــەىت 

قەتــەرەوە، بــە تایبــەىت دواى ئــەوەى مەغریــب لــە ســاڵى 

لکانــدىن  بــۆ  ئێــران  لێدوانــەکاىن  وەاڵمــى  لــە  2009دا 

مەغریب  شانشینى  بڕیارى  کردنى  پشتیوانى  لە  نین  دوودڵ  جیهان  دەوڵەتانى  لە  زۆرێک 
دواى  تایبەتى  بە  ئێران،  لەگەڵ  دیپلۆماسییەکانى  پەیوەندیە  پچڕاندنى  بە  پەیوەست 
ئەوەى ڕوون بۆوە، کە تاران پەیوەندى لەگەڵ بەرەى پۆلیساریۆى جوداییخوازدا هەیە. لەو 
کاتەدا کە دیپلۆماتکارەکان باس و خواس لە سەر ئەو دۆکیۆمینتانە دەکەن، کە بنیامین 
ئێران،  ناوەکى  بەرنامەى  بە  ئاشکراى کرد، سەبارەت  ئیسرائیل  وەزیرانى  ناتانیاهۆ سەرۆک 
ئەو بابەتە مشتومڕێکى زۆرى دەربارەى سیاسەتى ئێران و چاالکییە دەرەکییەکانى وروژاند. 
بۆ  دەکرێت  ئاراستە  کە  پرسە،  بەم  سەبارەت  واقییانەترە  و  جدیتر  زۆر  ڕەهەندێکى  ئەوە 
بۆ  پەرۆشە  زۆر  کە  ناسراوە  بەوە  مەغریب  کاتێکدا  لە  حیزبوڵاڵ،  و  ئێران  تۆمەتبارکردنى 

ڕاگرتنى هاوسەنگى پەیوەندییەکانى لەگەڵ دەوڵەتانى جیهاندا. 

,,
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 ی پۆلیساریۆ ره بیۆگرافیای به
 

  
 

3795ی ئایاری 42 ساڵی دامەزراوذن  
 لڕقیبی ئً ییذ لسً فا ئً لُالی مستً ئً ر زرێىً دامً

 زائیر، لیبیا جً كان پطتیُاوً  تً َڵً دي
 غریب ضاوطیىی مً كی ري ری سً ڕكابً
 َ مۆریتاویا غریب َاڵتی مً  بیاباوی خۆرئاَا لً كی ري سًوذی  واَي

 بی دیمُكراتی بیابان ري كۆماری عً ت َڵً واَی دي
ی  ري بً  واَیی  كُرتكراَي
 پۆلیساریۆ 

 ی سُرَ دۆڵی ئاڵتَُن ی میللی ڕزگاریخُازی ساقیً ري بً

كان  كگرتَُي یً  َي تً فریقیاَ وً كێتی ئً راَی یًڕێكی زۆری داوُستاوی ئاضتی ڕێكخ دَای گً  َي داوُستان َ پێكٍاتىً
 ن ر بكً سً غریب َ پۆلیساریۆ چاري واكۆكی وێُان مً  كی ئاضتیاوً یً ضێُي  یاوتُاوی بً وً

 رێمی بیاباوی خۆرئاَا ًٌ  خۆ لً ربً تێكی سً َڵً زراوذوی دي دامً كی پۆلیساریۆ ري ئاماوجی سً
  َي ربازییً ڕََی دارایی َ سً  لً  ی پۆلیساریۆیً ري تریه پطتیُان َ ٌاَكاری بً َري گًلیبیا  ككردن پطتیُاوی َ كۆمً

َ كۆماری  ری پۆلیساریۆ ڕابً
 بی دیمُكراتی بیابان  ري عً

 ئیبراٌیم غالی

  دَي خاتری ئً  مان رلً رۆكی پً سً
 لسالك د سالم َلذ ئً مً محً  َي ري زیری دي َي
 بذَڵاڵ لحبیب عً رگری  زیری بً َي

 َ مۆریتاویاغریب  مًضاوطیىی دژی   لً 4221 – 3791  ڕزگاری بیاباوی خۆرئاَا ڕی ضً
  لً  رچاَی گێڕاَي ڕۆڵی بً  فریقیاَي كێتی ئً ی ڕێكخراَی یً ڕێگً  زائیر لً تی جً دیپلۆماسیً زائیر ڕۆڵی جً

  لً 3794  غریب لً َایكرد مًش  مً تی دیمُكراتی بیاباوی حۆرئاَا، ئً حكُمً  داوىان بً
   َي بكطێتً  َ رێكخراَي وذامێتی ئً ئً

یراوی  رقاڵی قً زائیریص سً كاوی بۆ پۆلیساریۆ ڕاگرت َ جً لیبیا پطتیُاوییً 3796ساڵی  ڵُێستی لیبیا گۆڕاوی ًٌ
  پۆلیساریۆر  رامبً بً  لً  َي ٌێس بێتً غریب بً مًڵُێستی  ًٌش َایكرد  مً واَخۆ بَُ، ئً

  

 

كاویوێُانپۆلیساریۆواكۆكییً
غریبَمً

یپۆلیساریۆَريڕَملمالوێكاویوێُانبًكانشًديَيشتاكانَوًیًٌیًدرێژاییديبً
پًمً زیاتر سًريغریب بًی دَاجار سًَيجیابَُوًوذَ كۆماری دیمُكراتیربًی خۆی

كً كۆتاییپێٍات، بًغریبمًبیابان یكًریخاكًرَيپێشێلكردویسًقبُڵیواكاتَ
مڵًقًیذاتًدي

جیابَُوً یَيڕیفراوذۆمی
غریبمًبیاباویخۆرئاَالً

ًٌريسً دیذگای دََری وًڕای تًكگرتَُيیًَيتًردََال، ڕێكاری بۆكان ڕێكخست َاَی
اڵمیاوذ،بًردََالڕاگًوێُانًٌیلًستوجامذاویڕیفراوذۆمیبیاباویخۆرئاَاَئاگربًئً

شذاریكردویانیمافیبًَاوًرئًسًَتهلًكًٌۆیڕێكىًَتبًكیكًیڕیفراوذۆمپًپرۆسً
دایًَپرۆسًلًیًًٌ

پرۆژيكێشً َ پۆلیساریۆ یی
غریبَرَپابۆمًكێتیئًیً

لً سًگًٌاَكات یًركًڵ ئًَتىی لًكێتی یًپرۆژيَرَپا پًی َ یۆرۆ ماویرلًكبَُوی
ككێتیًدرََستكردوییًددیبیرلًبیكرابًريغریبیعًتاویمًَڵًديَرَپا،داَالًئً
دایًمپڕۆژيمئًرديبًلًیبیاباویخۆرئاَاكۆسپێكًاڵمكێشً،بًَيوًَرَپابكًڵئًگًلً

:الجسیرةوترچاَيسً
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ــەکاىن  ــەوە پەیوەندیی ــى ئێران ــە خاک ــن ب شانشــینى بەحرێ

تــا ســاڵى  ئــەو بارودۆخــە  تارانــدا پچڕانــد و  لەگــەڵ 

2016 بــەردەوام بــوو، تــا ئــەو کاتــەى حکوومــەىت ڕیبــات 

ــا.  ــاران دان ــە ت ــى ل ــى نوێ باڵیۆزێک

حکوومــەىت ڕیبــات ئــەوەى ڕاگەیانــدووە، کــە زانیــارى 

لــە  دیپلۆماتــکارەکان  کــە  دەیســەملێنێت  لەالیــە 

ــان  ــاىن پراکتیکی ــر کارئاس ــە جەزائی ــران ل ــەى ئێ باڵیۆزخان

نێــوان  دیــدارى  ڕێکخســتنى  بــۆ  کــردوە  پێشــکەش 

ســەرکردەکاىن حیزبوڵــا و ســەرکردەکاىن بــەرەى پۆلیســاریۆ 

لــەو واڵتــەدا، بــەاڵم حکوومــەىت تــاران و حیزبوڵــا ڕەتیــان 

کردۆتــەوە هیــچ هــاوکارى و یارمەتیەکیــان پێشــکەىش 

ــەوەى  ــا ئ ــوو حیزبوڵ ــت، بەڵک ــاریۆ کردبێ ــەرەى پۆلیس ب

ئاشــکرا کــرد، کــە بڕیارەکــەى مەغریــب لەژێــر فشــارەکاىن 

ــە بۆچــووىن  ــووە. ب ــل و ســعودیەدا ب ــکا و ئیرسائی ئەمەری

ڕۆژنامــەى  لــە  ڕۆبــن  مایــکڵ  ئەمەریکــى  لێکۆڵــەرى 

)واشــنتۆن ئەکزامینــۆر(، ئەمــە تەنهــا کارێکــى الســارانەیە 

مەغریبییــەکان  ڕووبــەڕووى  ئــەوەى  کۆتاییــدا  لــە  و 

ــەوەى  ــۆ ئ ــە ب ــران نیی ــاری ئێ ــەم ج ــى یەک ــەوە هەوڵ بۆت

تــووىش  مەغریــب  شانشــینى  ســەقامگیرى  و  ئاســایش 

شــڵەژان و نائارامــى بــکات. بــە ڕاى ڕۆبــن »واقیــع دەڵێــت 

بەخــۆوە  ئایدیۆلــۆژى  فۆڕمێکــى  ئێــران  هەڵســوکەوىت 

دەبینێــت و کێشــەى ئێران لەگــەڵ مەغریــب ئایدیۆلۆژییە، 

ــەرەى  ــە ب ــەک هــەر ســەر ب ــب ن ــە مەغری ــەىت ک ــە تایب ب

خۆرئــاواى لیرالیــە، بەڵکــوو لــە پێشــەنگى ئــەو هێزانەیــە 

ســەرەڕاى  دەکات.  توونــدڕەو  ئیســالمى  دژایــەىت  کــە 

ئێــران و مەغریــب،  نێــوان  لــە  جیــاوازى مەزهەبیــش 

ــەم  ــت ئ ــەکان نایانەوێ ــى و ســەرکردە ئێرانیی ــاواىن ئایین پی

ــان تەنانــەت پێیــەوە پابەندیــش بــن«.  ــە ببینــن ی جیاوازی

ئێستا ڕوونە سەرچاوەى چەک کێیە  
ــۆ  ــاوى ب ــب پاس ــرى دەرەوەى مەغری ــە وەزی ــارس بۆریت ن

پچڕانــدىن پەیوەندیــە دیپلۆماســییەکاىن واڵتەکــەى لەگــەڵ 

ئێــران بــەوە دەهێنێتــەوە، کــە ئــەو کارەى حیزبولــا پێــى 

هەڵدەســتێت لــە شــارى )تنــدۆف(ى جەزائیــر بە هــاوکارى 

ــۆ ســەر  ــران هەڕەشــەیەکى ڕاســتەوخۆیە ب و پشــتیواىن ئێ

ــە  ــەکان، بۆی ئارامــى و ســەقامگیرى مەغریــب و مەغریبیی

هەرگیــز ئــەم کار جێگــەى قبــوڵ کــردن نییــە. بۆریتــە 

وتیــىش: »ئــەم بڕیــارە لــە دژى ئێــران دراوە نــەک لــە دژى 

ــک  ــەى پیض ــێکى حکومەتەک ــا بەش ــە حیزبوڵ ــان، ک لوبن

ــەوەى  ــەر ئ ــە س ــە ل ــەک نیی ــچ بەڵگەی ــت و هی دەهێنێ

کــە بەرپرســاىن رەســمى لوبنــاىن یــان باڵیۆزخانــەى لوبنــان 

ــەوەى  ــت، ئ ــەدا هەبێ ــەم بابەت ــتیان ل ــر دەس ــە جەزائی ل

حیزبوڵــا دەیــکات ناکرێــت بەبــێ ئــاگادارى و ڕەزامەنــدى 

بابەتەکــە  کاتێــک  بێــت«.  ئێــران  ئیســالمى  کۆمــارى 

باڵیۆزخانــەى  کارمەنــداىن  بــە هەڵســاىن  پەیوەندیــدارە 

ــۆ ڕێکخســتنى  ــە کارئاســاىن کــردن ب ــر ب ــە جەزائی ــران ل ئێ

پەیوەندییــەکاىن نێــوان بــەرەى پۆلیســاریۆ و حیزبوڵــا، 

ــە  ــەوەى ک ــەر ئ ــە، لەب ــردن نیی ــەى قبوڵک ــان جێگ ئەمەی

بابەتەکــە پەیوەندیــدارە بــە هاوکاریکــردىن ســەربازى نــەک 

ــیى.  ــى دیپلۆماس ــت وەرگرتن هەڵوێس

ئیــدارەى دۆناڵــد ترامپ پێداگرى لەســەر ئــەوە دەکات، کە 

بەوپــەڕى توانایــەوە هەوڵــدەدات بــۆ بەرەنگاربوونــەوەى 

تــۆڕى چاالکــى حیزبولــا لــە بــوارى بازرگانیکــردن بــە 

ــازرگاىن  ــارە و ب ــپیکردنەوەى پ ــبەرەکان و س ــاددە هۆش م

چــەک، کــە بــە شــێوەیەکى بەرچــاو لــە ئەمەریــکاى 

و  پۆلیســاریۆ  نێوانــى  پەیوەندییەکانــى 
حیزبوڵــاڵى لوبنانى بــە هاندانــى جەزائیر 
گەیشتۆتە ئاستى پێدانى هاوکارى و کۆمەک 
کردن، لە الیەکى تریشەوە بازرگانى چەک و 
ماددە هۆشــبەرەکان و ســپیکردنەوەى پارە 

پێکیانەوە گرێدەدات

,,
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التیــن چــڕ بۆتــەوە. لــەو بارەیــەوە خالیــد یایمــوت، 

ــە زانکــۆى محەمــەدى  مامۆســتاى زانســتە سیاســییەکان ل

ــزار  ــى بێ ــەوەى مەغریب ــە: »ئ ــات پێیوای ــە ڕیب ــەم ل پێنج

ــەرەى  ــران و ب ــوان ئێ ــە نێ ــە ل ــووىن  پەیوەندی کــردوە هەب

پۆلیســاریۆ، کــە گــۆڕاوە بــۆ هــاوکارى ســەربازى لــە نێــوان 

ــى  ــداىن چەک ــەڵ ئێ ــاوکات لەگ ــاریۆ، ه ــا و پۆلیس حیزبول

ــە  ــوازە«. ڕاپۆرت ــەرە جوداییخ ــەو ب ــراىن ب ــتکراوى ئێ دروس

ــا  ــە ئەفریقی ــب ل ــى مەغری ــاىس ڕۆڵ ــەکان ب ڕۆژنامەوانیی

ــران  ــردىن ئێ ــڕەوى ک ــەوەى پێش ــۆ بەرەنگاربوون ــەن ب دەک

و هەوڵــداىن بــۆ گۆڕینــى ناســنامەى دیینــى )ســوننى( لــە 

کیشــوەرى ئەفریقیــا لــە ڕێگــەى باوکردنــەوەى مەزهــەىب 

ــیعەوە.  ش

دۆسیەى بە قاچاغردىن چەک 

بــە  پاڵــى  کــە  هــەن،  ســەرەکى  بەڵگەیەکــى  چەنــد 

ــەڵ  ــەکاىن لەگ ــدىن پەیوەندیی ــۆ پچڕان ــاوە ب ــەوە ن مەغریب

ئێــران. مســتەفا ئەلخەلفــى، وتەبێــژى حکوومــەىت مەغریب 

 بی دیموكراتی بیابان  ره بیۆگرافیای كۆماری عه
 

 
 

  ی لً َي خۆیی َ جیابَُوً ربً یاودوی سً دَای ڕاگً  بی َ لً ري غریبی عً مً  َێتً كً َ دي  كی جێىاكۆكً یً بیاباوی خۆرئاَا واَچً
 برێت دي  ڕێُي بی دیمُكراتی بیابان بً ري ن كۆماری عً الیً شێكی لً غریب بً مً
  ودَ دَاجار بً ی سً ري غریب زۆر پً ی پۆلیساریۆ َ مً ري ڕَ ملمالوێكاوی وێُان بً كان شً دي َي شتاكان َ وً ی ًٌ یً درێژایی دي  بً

 ی كۆماری دیمُكراتی بیابان كۆتایی پێٍات َي جیابَُوً
سی ٌاَسىُری  تڵً كاوی ئۆقیاوُسی ئً واري یتاویا َ كًمۆر  َي باشَُریشً  زائیر َ لً جً  َي اڵتً خۆرًٌ  غریب َ لً مً  َي باكَُري  لً

 كۆماری دیمُكراتی بیاباوه
جیٍاودا زۆرتریه چڕی   ی لً َ َاڵتاوً لً  كێكً َ یً  یً تری چُارگۆشً كیلۆمً 400,222ی  وسیكً  م كۆماری وُێیً ری ئً ڕََبً

  ختً رزۆری بیاباوێكی تً شی ًٌ َ بً  داویشتُاویان تێدایً
 جێه  شاری العیُن ویشتً  یان لً زۆربًَ   سً كً 022222وٍا  تً ی داویشتُاوی كۆماری بیابان ژماري

 َام بَُ ردي ی بیست بً دي رێمی بیاباوی خۆرئاَای داگیر كردَ تا كۆتایی سً ًٌ  ی وۆزدي دي سً  كۆلۆویالیسمی ئیسپاویا لً
ری( حُكمی  بً ڕێُي ی ئۆتۆوۆمی )خۆبً شێُي  ی بً رێماوً َ ًٌ لً  كێكً كاودا یً كگرتَُي یً  َي تً پۆلێىی وً  مڕۆ بیاباوی خۆرئاَا لً ئً

كان  كگرتَُي یً  َي تً بۆ وً  رێمً َ ًٌ وَُسی ئیداری ئً چاري  ت بً باري كی سً داَایً 3605ساڵی   غریب لً ی مً َي واكرێت، دَای ئً
  َي رز كردي بً

   یً َ واَچً وَُسی ئً دیاریكردوی چاري بۆبیاباوی خۆرئاَا   وجامداوی ڕیفراودۆم لً رچَُ بۆ ئً يد UN  لًبڕیارێك  3600ساڵی 
غریب َ  شی مً كی ٌاَبً یً ئیداري  بً  ركً َ ئً بَُ پاشان ئً  كً رێمً رداری چاَدێریكردوی ئیداری ًٌ ستبً ئیسپاویا دي 3690ساڵی 

 یاود  ر بیاباوی خۆرئاَادا ڕاگً سً ری خۆی بً رَي سً 3609ساڵی   ڕمی لًً ف  غریب بً مۆریتاویا سپێردرا، پاشان مً
ڵگیرسا َ  غریب َ مۆریتاویا ًٌ وێُان مً  ڕ لً شً 3609ساڵی   ر بیاباوی خۆرئاَا لً سً ودارێتی بً ی خاَي ٌۆی كێشً بً

بی  ري زراودوی كۆماری عً ك دامً یً ىرا َ دَای ماَيزرێ ی پۆلیساریۆ دامً ري واَی بً  كی واسیۆوالیستی بیابان بً یً َي بسََتىً
 یاود  وفای ڕاگً تی مً زراودوی حكُمً زائیر دامً شاری )تىدَف(ی جً  یاودَ لً دیمُكراتی بیاباوی ڕاگً
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ئــەوەى ئاشــکرا کــرد، کــە واڵتەکــەى )3( بەڵگەى ســەرەکى 

ــب  ــەوەى مەغری ــۆکارى ئ ــە ه ــە بوونەت ــتە، ک لەبەردەس

ــەن:  ــت ئەمان ــدا بپچڕێنێ ــەڵ ئێران ــەکان لەگ پەیوەندیی

ــەرەى  ــان و مەشــقپێکردىن شــارەزایاىن ســەربازى ب - ڕاهێن

ــەر  ــە س ــەوە ل ــاى لوبنانی ــەن حیزبوڵ ــە الی ــاریۆ ل پۆلیس

شــەڕى نــاو شــەقامەکان و دروســتکردىن شــانەى کۆمانــدۆز 

بــۆ شــەڕکردن. 

ــۆ  ــاوە ب ــەن حیزبوڵ ــە الی ــەىن ل ــەک و تەقەم ــاردىن چ - ن

ــر.  ــە جەزائی ــدۆف( ل ــارى )تن ش

- تێــوەگالىن ئەندامێکــى باڵیۆزخانــەى ئێــران لــە جەزائیــر 

لــە ڕێکخســن و کارئاســاىن کــردن بــۆ ئەنجامــداىن دیــدار و 

پەیوەنــدى و چاوپێکەوتــن لــە نێــوان ئەندامــاىن حیزبوڵــا 

و بــەرەى پۆلیســاریۆ، ئــەو ئەندامــەش هەڵگــرى پاســپۆرىت 

دیپلۆمــاىس ئێرانیــە. 

لێکۆڵــەرى ئەمەریکــى مایــکل ڕۆبــن لێکدانــەوەى بــۆ 

ــردوە و  ــران ک ــاریۆ و ئێ ــەرەى پۆلیس ــوان ب ــدى نێ پەیوەن

ــە  ــە ب ــە ل ــەرە جوداییخــوازە دەســتى هەی ــەو ب ــە ئ پێیوای

قاچاغــردىن چــەک، بە تایبــەىت دواى ئــەوەى هاوکارییەکاىن 

ــدا  ــە کاتێک ــتدا، ل ــەکاىن لەدەس ــۆفێت و کوبیی ــى س یەکێت

ئێســتا ناتوانێــت ئیــر هیــچ کەســێک لــە خــۆى ڕازى بــکات 

لێــى جیابوونــەوە، لەنــاو  لــە ئەندامــەکاىن  و زۆرێــک 

پێکهاتەکەشــیدا لــە خێوەتگــەى تنــدۆف لــە جەزائیــر 

ــەوە،  ــاز بۆت ــى چارەنووسس ــەڕووى هەڵگەڕانەوەیەک ڕووب

هەمــان کاتیــش متامنــەى جەزائیــرى لەدەســتداوە و وەک 

جــاران پشــتیواىن لــێ نــاکات، لــە ســایەى چەنــد قەیرانێکى 

سیاســیى ناوخۆیــی و دەســت لەکار کێشــانەوەى ســەرۆکى 

پێشــووى جەزائیــر عەبدولعەزیــز بۆتەفلیقــە، کــە بــە 

شــێوەیەکى چاوەڕواننەکــراو هاوســەنگى هێــزەکاىن گــۆڕى. 

وەک دەرئەنجامێــک بــۆ ئەمــە بــەرەى پۆلیســاریۆ تــووىش 

سەرلێشــێوان بــووە و بــە دواى هــاوکار و پشــتیواىن نوێــدا 

دەگەڕێــت، کــە تــۆڕەکاىن بــە قاچاغــردىن ســەر بــەو 

بەرەیــە بــە کــرێ بگــرن و بتوانــن درێــژە بــەو دەوڵەمەندی 

تیایــدا  ســەرکردەکانیان  کــە  بــدەن،  خۆشــگوزەرانیە  و 

دەژیــن. بــۆ ســاتێکیش بــەرەى پۆلیســاریۆ دوودڵ نییــە لــە 

كەتائیبی حیزبوڵاڵی لوبنانی
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گواســتنەوەى چــەک و کەســاىن توونــدڕە و تیرۆریســتان و 

گەیانــدىن بــە ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدە لــە واڵتــاىن مەغریبــى 

ــە  ــووىن ب ــە ب ــە ل ــەروەک بەردەوام ــالمى، ه ــەرەىب ئیس ع

بازنــەى پەیوەنــدى لەگــەڵ بانــدەکان و تــۆڕەکاىن بــە 

ــە  ــن ل ــە کۆکایی ــایى ب ــردىن نایاس ــردن و بازرگانیک قاچاغ

دەوڵەتــاىن ئەمەریــکاى التیــن و گواســتنەوەیان بــۆ بیابــاىن 

ــا.  ــاىن ئەوروپ ــۆ دەوڵەت ــاوە ب ئەفریقی

لەبــەر ئەمــە مایــکل ڕۆبــن لــەو بڕوایەدایــە، کــە شــتێکى 

ســەیر نییــە ئــەم بەرەیــە لــە ئێســتادا هەڵســێت بــە 

کارى بــە قاچاغــردىن چــەک و تەقەمــەىن و تەنانــەت 

بەکارهێنــاىن مووشــەک لــە دژى مەغریــب کــە هاوپەیــامىن 

ــە. بــە الى  ــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریکای فەڕەنســا و ویالیەت

ــت  ــە ناکرێ ــاریۆ دەرفەتێک ــدا پۆلیس ــە کۆتایی ــەوە،  ل ئێران

دەســتبەردارى بێــت و ئاشــکرا بــووىن دۆکیۆمینتــەکاىن 

لــەم  بەشــێکە  تەنهــا  ئێرانیــش  ئەتۆمــى  بەرنامــەى 

تێکــداىن  بــۆ  تەقەلــالکاىن  و  هــەوڵ  بــەاڵم  مەتەڵــە، 

ئێــران  لــە  دوور  دەوڵەتێکــى  ســەقامگیرى  و  ئارامــى 

لــە ڕووى جوگرافیــەوە شــتێکى دیکەیــە، لــە کاتێکــدا 

ــێ  ــەوە پشــتیوانیان ل ــەن ئێران ــە الی ــەو میلیشــیایانەى ل ئ

دەکرێــت هەوڵــدەدەن بــۆ لەباربــردىن پــرىس ســەروەرى لە 

لوبنــان و عێــراق، جگــە لــە سەرپەرشــتى کــردىن پشــێوییە 

ــەڕى  ــدىن ش ــن و وروژان ــینى بەحرێ ــییەکاىن شانش ئاسایش

ناوخۆیــى لــە ســووریا و یەمــەن، دواى ئەوانیــش شانشــینى 

مەغریــب دێــت کــە دەبێتــە شەشــەمین دەوڵــەىت عــەرەىب 

لــە لوتکــەى کارنامــەى سیاســەىت دەرەوەى ئێــران. ئەگــەر 

ــدات،  ــب تێکب ــەقامگیرى مەغری ــارى س ــت ب ــران بتوانێ ئێ

ئــەوا دەکرێــت هێــزە برێــکارەکاىن ببنــە هەڕەشــە بــۆ ســەر 

ــراتیژى  ــى جیۆس ــە گرنگیەک ــق، ک ــەل تاری ــەرووى جەب گ

ــە  ــدەب، ک ــز و بابوملەن ــەرووى هورم ــە وەک گ زۆرى هەی

ڕاســتەوخۆ لەژێــر ڕەحمــەىت مووشــەکەکان و بەلەمــە 

ئێرانییــەکان  النیکــەم  بــە  ئێرانــدان.  خۆکوژییــەکاىن 

ئاراســتەى  کوشــندە  گورزێکــى  توانایاندایــە  لــە 

ــى و  ــى هەرێم ــۆ لێبووردەی ــوون ب ــەرکەوتووترین ئەزم س

ــادا  ــەرەىب و ئەفریقی ــاىن ع ــە جیه ــتى ل ــتکەرى ئاش دروس

بکــەن )مەبەســت شانشــینى مەغریبــە(. 

و  لێکەوتــە  بــۆ  ســراتیژیی  خوێندنــەوەى  لــە  ڕۆبــن 

دەڵێــت:  ئێــران  و  مەغریــب  نێــوان  دەرهاویشــتەکاىن 

»لــە پــاڵ ئــەو سەرســووڕمانەى لــە ئێســتادا ویالیەتــە 

یەکگرتــوەکان هەیــەىت لــە نێــوان کارووبــارە سیاســیە 

تایبەتییــەکاىن و ئامادەیــی بــۆ وەســتان لــە پــاڵ هاوپەیامنە  

دیاریکراوەکانیــدا، لەوانەیــە پێــی وابێــت ئێــران دەتوانێــت 

ســوربووىن ویالیەتــە یەکگرتوەکان و فەڕەنســا لــە دوورەوە 

ــک  ــدا وەک ڕەخنەگرێ ــە کۆتایی ــن ل ــەوە«. ڕۆب ــى بکات تاق

لــە سیاســەىت واڵتەکــەى دەڵێــت: »لەوەتــاى مەغریــب 

بووەتــە یەکــەم دەوڵــەىت دانپێدانــەر بــە ســەربەخۆیى 

شانبەشــاىن  پێویســتدا  کاىت  لــە  هەمیشــە  ئەمەریــکا، 

ــە  ــەر ویالیەت ــە س ــتە ل ــە پێویس ــتاوە، بۆی ــنتۆن وەس واش

یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکا ئێســتا ئــەم چاکەیــەى مەغریــب 

ــى دان  ــێوەیەکى فەڕم ــە ش ــتە ب ــوو پێویس ــەوە، بەڵک بدات

بــە ســەروەرى مەغریــب بــە ســەر بیابــاىن خۆرئــاوادا بنێــت 

ــۆ  ــکات ب ــى پێشــکەش ب ــەک و هاوکاریەک ــوو کۆم و هەم

پێویســتى  زۆر  کاتێکــدا  لــە  تیــرۆر،  بەگژداچوونــەوەى 

پێیــەىت بــۆ جڵەوکــردىن توانــاکاىن بــەرەى پۆلیســاریۆ و 

کەمکردنــەوەى هەڕەشــەکاىن ئێــران، نــەک تەنهــا لــە 

خۆرهــەاڵىت ناویــن، بەڵکــوو لــە کیشــوەرى ئەفریقیــاش«. 

سەرچاوە: 
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ڕێگــەی  لــە  یەكگرتــوو  عەرەبــی  ئیامراتــی  دەوڵەتــی 

دامەزراندنــی هێڵێكــی بۆرییــە نەوتــی نوێــوە كــە بەشــی 

ــڕەوی  ــت ڕێ ــراوە، دەتوانێ ــەواو ك ــە ت ــەرەزۆری پرۆژەك ه

گــەرووی  لــە  خــاو  نەوتــی  هەنــاردەی  گواســتنەوەی 

ئۆقیانووســی  كەنارەكانــی  بــۆ  بگۆڕێــت  )هورمــز(وە 

ــداو.  ــە كەن ــدی ل هین

تێکــڕاى گشــتیى نەوتــی هەناردەكــراوی ئیــامرات، كــە لــە 

ــەو  ــەی %10ی ئ ــت نزیك ــزەوە تێدەپەڕێ ــەرووی هورم گ

ــە  ــە ڕۆژان ــێ،  ك ــك دەهێن ــەوت پێ ــل ن ــۆن بەرمی 17 ملی

بــەاڵم  دەرەوە،  دەنێردێتــە  ســراتیجیەوە  گــەروە  لــەو 

هێلــە بۆرییــە تازەكــە ئەگــەر بێتــوو گــەرووی هورمــز 

ــی  ــۆی بەرهەمــی نەوت ــت %70ی ك دایشــبخرێت دەتوانێ

ئیــامرات بگوازێتــەوە بــۆ بازاڕەكانــی دەرەوە.     محەمــەد 

لــە  ئیــامرات  وزەی  وەزیــری  ئەلهاملــی،  زاعــن  بــن 

كۆنگرەیەكــدا لــە پاریــس ئاشــكرای كــرد كــە پانــی بۆرییــە 

ــای گواســتنەوەی  ــە ڕۆژێكــدا توان ــە و ل ــە چــوار پێی تازەك

یــەك ملیــۆن و )500( هــەزار بەرمیــل نەوتــی خــاوی 

هەیــە و لــە ئێســتادا كارەكانــی دروســتكردنی تــەواو كــراوە 

ــی  ــان تەواوكردن ــەوەوە. بێگوم ــر تاقیكردن ــە ژێ و دەخرێت

ــامرات  ــی ئی ــتنەوەی نەوت ــە كاری گواس ــە تاوەی ــەو هێڵ ئ

زۆر ئاســانر دەكات بــە بــەراورد لەگــەڵ گواســتنەوەی لــە 

ــداوەوە.  ــەی كەن ڕێگ

ئــەم پــرۆژە نوێیــە بــۆ دەوڵەتــی ئیــامرات كــە لــەم 

ناوچەیــەدا هاوپەیامنێكــی دیــاری ویالیەتــە یەكگرتوەكانی 

ــەوەی  ــە ل ــە، جگ ــی هەی ــی تایبەت ــە گرنگیەك ئەمەریكای

ئیــامرات لــە دوای عەرەبســتانی ســعوودیە و ئێــران ســێیەم 

هەنــاردەكاری نەوتــە لــە نــاو دەوڵەتانــی ڕێكخــراوی 

ــدا.  ئۆپیك

ڕێــڕەوە  لــە گرنگریــن  یەكێــك  بــە  گــەرووی هورمــز 

و  جووڵــە  ڕووی  لــە  دادەنرێــت  جیهــان  ئاوییەكانــی 

ــەوت،  ــی ن ــارەی بازرگانی ــتییەكان و قەب ــۆی كەش هاوتوچ

ــژەی %40ی  ــە گشــتی ڕێ ــە ب ــەوە ك ــدا دەگوێزرێت ــە پێی ك

ــی  ــی دەوڵەتان ــاردەی نەوت ــان و %90ی هەن ــی جیه نەوت

لــەوەش  تێدەپەڕێــت، جگــە  بــەم گــەرووەدا  كەنــداو 

ناوچەیــەوە  لــەو  جیهــان  بازرگانیــی  قەبــارەی  %50ی 

ــەی 34  ــز نزیك ــەرووی هورم ــی گ ــت. پانی ــام دەدرێ ئەنج

میــل و قوواڵییەكــەی نزیكــەی 60 مەتــر دبێــت و بریتییــە 

لــە خاڵــی بــە یەكگەیشــتنی كەنــداوی عەرەبــی لــە نێــوان 

كەنــداوی عومــان و دەریــای عەرەبــی و ئۆقیانووســی 

هندیــدا و دەرچەیەكــی دەریایــی گرنگــە بــۆ )5( دەوڵەتــی 

ــەر،  ــت، قەت ــراق، كوێ ــە عێ ــن ل ــی بریتی ــداوی عەرەب كەن

ئیــامرات و بەحرەیــن. 

دەســەاڵتی سیاســی دەوڵەتــی ئیــامرات نیگەرانــە لــە 

بەرفراوانبوونــی پێگــەی هەرێمــی ئێــران، بــە تایبەتــی 

دادەنرێت  جیهان  ستراتیژییەكانی  ئاوییە  ڕێڕەوە  گرنگترین  لە  یەكێك  بە  هورمز  گەرووی 
گواستنەوەی  بازرگانی،  قەبارەی  كەشتییەكان،  هاوتوچۆی  و  جووڵە  جیۆپۆلیتیکى،  ڕووی  لە 
نەوت، كە پێیدا دەگوێزرێتەوە، كە بە گشتی ڕێژەی %40ی نەوتی جیهان و %90ی هەناردەی 
نەوتی دەوڵەتانی كەنداو پێك دەهێنێت ، جگە لەوەیش %50ی قەبارەی بازرگانیی جیهان لەو 
ناوچەیەوە دەکرێت. پانیی گەرووی هورمز نزیكەی 34 میل و قوواڵییەكەی نزیكەی 60 مەترە 
و بریتییە لە خاڵی بە یەكگەیشتنی كەنداوی عەرەبی لە نێوان كەنداوی عومان و دەریای 
كەنداوی  دەوڵەتی   )5( بۆ  گرنگە  دەریایی  دەرچەیەكی  و  هیندیدا  ئۆقیانووسی  و  عەرەبی 
عەرەبی بریتین لە عێراق و كوێت و قەتەر و ئیمارات و بەحرەین. ڕۆژانە ئێران ڕێژەی 90%، 
سعوودیە %88، عێراق %98، ئیمارات %99 و كوێت %100ی نەوتەكەیان لە ڕێگەی گەرووی 

,,هورمزەوە هەناردەی بازاڕەكانی دەرەوە دەكەن.   
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كاریگەریــی  ژێــر  كەوتوونەتــە  كــە  واڵتانــەدا،  لــەو 

شــیعەگەرایەتیی ئێرانــەوە، وەكــوو عێــراق و ســووریا و 

ــوان  ــی نێ ــەوە ناكۆكییەكان ــی تریش ــن. لــە الیەك بەحرەی

ئێــران و ئیــامرات لــە ســەر ســەپاندنی ســەروەری بــە ســەر 

ســێ  دوورگــەی گەنــداودا تــا دێــت ئاڵۆزتــر دەبێــت، ئەمــە 

شانبەشــانی بوونــی كێشــە لــە ســەر دەروازەكانــی باركــردن 

ــز.  ــەرووی هورم ــك گ ــە نزی ل

ئاڵۆزییەكانــدا،  هــاوكات لەگــەڵ هەڵكشــانی كێشــە و 

لێپررساوانــی ئیــامرات خۆیان لەوە پاراســتوە كە ڕاســتەوخۆ 

هێڵــە بۆرییــە تازەكــە بخەنــە ژێــر كایگەریی هەڕەشــەكانی 

واڵتــە دراوســێكان لــە سەرتاســەری كەنــداودا. 

یــان  گــەرووى هورمــز دەهەژێــت  ئاســاییىش  کاتێــک 

ــت،  ــان دادەگرێ ــى جیه ــە مەترســییەوە، نیگەرانی دەکەوێت

بــازاڕە نێودەوڵەتییــەکان دەهەژێــت، بــازاڕەکاىن نــەوت 

 بنکە سەربازییەکانى ئەمەریکا لە دەوڵەتانى کەنداو

 
 بٌکەي بەًدەري سلێواًیە، فڕۆکەخاًەي )الوحرق(، بٌکەي )شێخ عیسا(، بٌکەي )الجغبیر( بٌکەکاًً ئەهەریکا لە بەحرێي

بٌکەي )علی السالن(، سەربازگەي )اریفجاى(، بٌکەي ئاسواًً )احود الجابر(، سەربازگەي  بٌکەکاًً ئەهەریکا لە کىێت
)الدوحە(، بٌکەي دوورگەي )فیلکا(، فڕۆکەخاًەي کىێت و بەًدەري ئەحوەدي، لەگەڵ 

 تاک و زرێپۆش 522سەربازي ئەهەریکً و  90000بىوًً 

بٌکەي ئاسواًً )العدید(، سەربازگەي )السیلیە(، فڕۆکەخاًەي ًێىدەوڵەتً دۆحە، بٌکەي  بٌکەکاًً ئەهەریکا لە قەتەر
 سەرباز  6000)أم سعید(، لەگەڵ 

 400سەربازي لە سعىدیە کشاًدەوە، ئێستا تەًها  7000دواي ئەوەي ئەهەریکا  هێسەکاًً ئەهەریکا لە سعىدیە
 سەربازي لەو واڵتەدا هێشتۆتەوە بۆ ڕاهێٌاًً سىوپاکەي

بٌکەي قابىش، بەًدەري )صاللە(، فڕۆکەخاًەي ًێىدەوڵەتً )السیب(، بٌکەي )هصیرە(ي  بٌکەکاًً ئەهەریکا لە عىهاى
 سەربازي ئەهەریکً تێدایە 3000سەربازي، کە 

بٌکەي )الظافرە(، فڕۆکەخاًەي )الفجیرە(ي ًێدەوڵەتً، بەًدەري )ڕەشید(، جەبەل عەلً،  بٌکەکاًً ئەهەریکا لە ئیوارات
 سەربازي ئەهەریکً لێیە 1800بەًدەري )الفجیرە( کە 

 بٌکەي ًاسریە، بٌکەي سەر سٌىوري ئىردوى، بٌکەي باکىوري عێراق بٌکەکاًً ئەهەریکا لە عێراق
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لــە  هاوســەنگییان  کەنــداو  دەوڵەتــاىن  دەشــڵەژێت، 

ــە پیشەســازییە پێشــکەوتوەکان  دەســت دەدەن و دەوڵەت

خۆیــان بــۆ بارودۆخێکــى نەخــوازراو ئامــادە دەکــەن، 

ــەرووى  ــە گ ــان ب ــمییەکان هەمووی ــە ئاوریش ــە ڕێگ چونک

ــتنى و  ــدا کارىت داخس ــە کاتێک ــن، ل ــەڕ دەب ــزدا تێپ هورم

کۆنرۆڵکــردىن ترســێکە هەمیشــە ئێــران دروســتى دەکات و 

ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریــکاش ڕایدەگەیەنێــت، کــە 

ــەم گــەروە  ــەوەى کــە ئ ــەر ئ ــادات، لەب ــەو کارە ن ڕێگــە ب

گرنگــە زیاتــر لــە یــەک لەســەر ســێى هەنــاردەى نــەوىت و 

ــش  ــاىن کەنداوی ــت و دەوڵەت ــدا تێدەپەڕێ ــاىن پێ گازى جیه

بــە شــێوەیەکى تــەواوەىت لــە ڕووى پێشــکەوتنى ئابــوورى 

و بونیادنــاىن ژێرخانیــان پشــتى پــێ دەبەســن، کەواتــە 

لــە  داخســتنى دەبێتــە هــۆى گۆڕانکارییەکــى گــەورە 

ــدا.  ــى جیهانی ــادى ئابووری بونی

 بیۆگرافیای گەرووی هورمس
  

 
  

 زانیارییەكان ژ

 گەرّّی ُْرهز دەكەّێتە باشّْری كەًداّ بە ئاّی كەًداّی عْهاى ّ دەریای عەرەب جیا دەبێتەّە  1

 لە باكّْر ئێراى سٌْرەكیەتی ّ لە باشّْر سەڵتەًەتی عْهاى 2

گەرّەكە ًاّی دّّرگەی ُْرهزی ُەڵگرتْە كە دەكەّێتە دەرچەكەی. لە سەدەی شاًزەُەم ئیوارەتێك بْە لە ژێر   3
ُێزەكاًی بەریتاًیا ّ فارس  1632داگیریاى كردّە. لە  1515دەستی خێزاًی دەسەاڵتداری عْهاى. پْرتْگالییەكاى لە 

 بە ُاّبەشی پْرتْگالییەكاًیاى دەركردّە ّ لەّ كاتەّە لە ژێر دەستی ئێراًە

دەرچەی گەرّەكە چەًدیي دّّرگەی تر ُەى ّەك كیشن ّ الراك، تەًبی بچْك ّ تەًبی گەّرە، ئەبّْهّْسا كە   لَ  4
 ًێْاى ئیراى ّ ئیوارات ئێستا بْەتە جێٌاكۆك لَ 

 % بەرُەهی ًەّتی جیِاًی بەّ گەرّە تێپەڕ دەبێت.44ًزیكەی   5

 هەتر. 64كیلۆهەتر ّ قْڵی ئاّەكەیشی  54درێژییەكەی دەگاتە   6

 گْێزەرەّەی ًەّتی پێدا تێپەر دەبێت 34بۆ  24كیلۆهەترە ّ ڕۆژاًە  14.5درێژی چْى ّ ُاتٌەدەرەّەی ڕێڕەّەكەی  7

%، ُەهّْ ًەّتی ئێراى ّ 99% ّ ئیوارات 98% بەرُەهی ًەّتی خۆی بەّ گەرٍّ تێپەڕ دەكات. عێراق 88سعّْدیە لە   8
 كْێت ّ قەتەریش

 ژاپۆى گەّرتریي ُاّردەكاری ًەّتە بە ڕێگەی گەرّّی ُْرهز  9
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هێــزە  پێگــەى  بەهێزکــردىن  بــۆ  دەکات  کار  ئێــران 

دەریاییــەکاىن لــە بنکــەى بەنــدەر عەبــاس، کــە دەڕوانێتــە 

ــن  ــدا چەندی ــەم چوارچێوەیەش ــز. ل ــەرووى هورم ــەر گ س

مانــۆڕى ســەربازى لــە ڕوانگــەى ئــەم ناوچەیــەدا ئەنجــام 

داوە بــە مەبەســتى ســەملاندىن ئامادەســازى و توانــاکاىن بــۆ 

ــى  ــەر گورزێک ــز ئەگ ــەرووى هورم ــتنى گ ــەرى داخس ئەگ

ــەوە ئاراســتە  ــە یەکگرتوەکان ــەن ویالیەت ــە الی ســەربازى ل

ناوچــەى  لــە  ئاڵۆزییــەکان  بکرێــت. کەواتــە گــرژى و 

کەنــداو و پــرىس ئاســاییىش هەرێمــى و ســەقامگیرییەکەى 

دەخاتــە مەترســییەکى گــەورەوە، بــەاڵم ئایــا ڕوانینــى 

هێــزە ســەرەکییەکاىن جیهــان بــۆ مەســەلەى ئاســاییش 

و ســەقامگیریى ناوچــەى گــەرووى هورمــز چییــە، لــە 

ــران  ــە ئێ ــەورە ل ــەربازیى گ ــى س ــاندىن گورزێک کاىت وەش

ئایــا  گــەروە،  ئــەم  داخســتنى  ســەر  لــە  بڕیــارداىن  و 

ئەڵتەرناتیڤــەکان چیــن بــۆ بەردەوامبــووىن هەناردەکــردىن 

ــاوا؟  ــەرەو خۆرئ ــەوت ب ن

 گرنگي ئابوورى و بازرگاني گەرووی هورمس
 

 
لەگەڵ دۆزیىەوەي وەوت گروگً ئابىوري و بازرگاوً گەرووي هىرمس زیادي کرد لەبەر هەبىووً  1

 % مەزەودە دەکرێت52گەورەتریه یەدەگً وەوت لەسەر ئاستً جیهان، کە بە 
تەکىۆلۆژیا و خسمەتگىزارییەکان و بىوەتە رێگەی سەرەکً گىاستىەوەي وەوت و گازي سروضتً و  2

 گەورەتریه بازاڕ و گەورەتریه گەوجیىەي سەرچاوە سروضتییەکاوً جیهان پێکەوە دەبەستێتەوە
%ي ئەو وەوتەیان 40گىێسەرەوەي گەورەي وەوت پێیدا تێپەڕ دەبێت، کە وسیکەي  30تا   20ڕۆژاوە  3

 هەڵگرتىوە کە بە ڕێگەي دەریایً لە هەمىو جیهاودا دەگىزارێتەوە 
ژاپۆن گەورەتریه دەوڵەتً هاوردەکاري وەوتً جیهاوە لە ڕێگەي گەرووي هىرمسەوە، بەاڵم لە کاتً  4

 داخستىیدا جیهان بێبەش دەبێت لە تەکىۆلۆژیاي پێطکەوتىوي ژاپۆن
سەرەکییەکاوً جیهان لە )گەوم، خاوي ئاسه، جیمەوتۆ( لە ڕێگەي %ي کااڵ و ضەمەکە 22ڕێژەي  5

 گەرووي هىرمس دەگىازرێتەوە بۆ دەوڵەتاوً جیهان
%ي 98%ي وەوتەکەي لە ڕێگەي هىرمسەوە دەوێرێتە دەرەوە، عێراق 88عەرەبستاوً سعىدیە  6

 بازاڕەکاوً جیهان%ي وەوتەکەي لە ڕێگەي هىرمسەوە دەوێرێتە 99وەوتەکەي و ئیماراتیص ڕێژەي 
ئێران گەورەتریه زەرەرمەودي داخستىً گەرووي هىرمس دەبێت، لەبەر ئەوەي لە هەواردەکردوً  7

 وەوتً خاو بۆ واڵتاوً ئاسیا بە تەواوەتً پطتً پێ دەبەستێت
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ــداو  ــەى کەن ــە ناوچ ــەرەکان ل ــز و کاراکت ــتیدا هێ ــە ڕاس ل

هەمەجــۆرن، چونکــە بــە تەنهــا ســەربازى نییــە، بەڵکــوو 

جوگرافیــا و ئابووریــش ڕۆڵــى بنــەڕەىت دەگێــڕن، جگــە 

لەمانەیــش فاکتــەرى دانیشــتواىن ناوچەکــەش کاریگەریــى 

ئایینــدەى  لــە  بڕیــار  هێزانــەى  ئــەو  هەیــە.  خــۆى 

ناوچــەى کەنــداو دەدەن هــەر خۆیــان بوونەتــە فاکتــەرى 

ســەقامگیرى بــۆى لــە پێنــاو بەدیهێناىن ئاشــتى و ئاســاییىش 

نێودەوڵەتــی لــەو ناوچــە گرینگــەى جیهانــدا، ئەمەیــش لــە 

ڕێگــەى هێشــتنەوە و پارێزگاریکــردن لــە بەرژەوەندییەکاىن 

ــى  ــووىن ڕۆڵێک ــە هەب ــان ب ــاوا و دانپێدان ــاىن خۆرئ دەوڵەت

پــاڵ دڵنیاکردنــەوەى دەوڵەتــاىن  لــە  ئێــران  ســەرەکیى 

بەرژەوەندییــە  و  چاالکــى  کــە  عــەرەىب،  کەنــداوى 

ــە هــەر هەڕەشــەیەک.  ــزراو دەبێــت ل ــان پارێ نەوتییەکانی

گرنگرین دوورگەکاىن گەرووى هورمز: 

ــە  ــگ دەگرێت ــەى گرن ــن دوورگ ــز چەندی ــەرووى هورم گ

ــران و  ــە ئێ ــە ل ــە هــەر یەک ــەر ب ــان س ــە هەمووی خــۆ، ک

سوڵتاننشــینى عومانــن. ژمارەیەکــى زۆر دوورگــە هــەن 

ــان  ــەاڵم قەبارەی ــز، ب ــە ســەر هــەر دوو الى هورم دەڕوانن

بچووکــە بــە جۆرێــک کــە بەرزییــان لــە ئاســتى ڕووى 

ــت.  ــەک تێناپەڕێ ــد پێی ــە چەن ــا ل ــاوە تەنه دەری

أ. دوورگەکانى سەر بە سوڵتاننشینى عومان 
سوڵتاننشــینى  بــە  ســەر  دوورگانــەى  ئــەو  گرنگریــن 

 

بۆ دەوڵەتاوً هەرێمً و جیهاوً ێکەوتەکاوً داخستىً گەرووي هىرمسل  

 لە داخستىً گەرووي هىرمس  ( ملیار دۆالر زیاوً بەردەکەوێت50عێراق زیاتر لە ) -
عێراق واتىاوێت سەرکێشً بکات و ئاراستەي گىاستىەوەي وەوتەکەي بۆ دەروازەیەکً  -

 تر بگۆڕێت
هەواردەکردوً وەوتً خاوي لە ڕێگەي  %ي تىاواي80و  توەو داهاتً%ي 95عێراق  -

 هىرمسەوەیە
ەکان کەلىپەلشمەک و داخستىً هىرمس کاریگەري گەورەي لەسەر ئاڵىێر و بارزگاوً  -

 دەبێت لەبەر ئەوەي عێراق پشت بە هەواردەي دەرەکً دەبەستێت

 
 

بۆ عێراق داخستىً زیاوً  

دەوڵەتاوً زۆر گەورە بە  ئابىوري داخستىً گەرووي هىرمس لە الیەن ئێراوەوە زیاوً
جگە لەوەي ئێران خۆي  : ئیمارات، سعىودیە، کىێتگەوداو دەگەیەوێت بە تایبەتً

( بەرمیل وەوتً 400000چىوکە هەواردەکردوً ) یەکێک دەبێت لە زەرەرمەودە گەورەکان
  ڕادەوەستێتخاوي ئێراوً 

 
دەوڵەتاوً کەوداوبۆ  داخستىً  زیاوً  

 
 

تً وەوت گىێسەرەوە و لە کاتً داخستىً گەرووي هىرمس هاتىوچۆ کردوً دەیان کەش -
، لە کاتێکدا گەرووي بارهەڵگري گەورەي کااڵ و کەلىپەلً بازرگاوً جیهاوً دەوەستێت

و بازرگاوً وێىدەوڵەتً دادەورێت و سێیەکً  هىرمس بە شادەماري جىوڵەي دەریاواوً
  ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا 5.18کە دەگاتە  بەرهەمً وەوتً جیهاوً پێدا تێدەپەڕێت

ئەمەریکا، ژاپۆن، دیارتریه ئەو دەوڵەتاوەي زیاویان پێدەگات بریتیه لە: چیه،  -
 بەرازیل، ئیتالیا، ئیسپاویاەڕەوسا، ئەڵماویا، باشىوري ئەفریقیا، بەریتاویا، کەوەدا، ف

 
 

جیهاندەوڵەتاوً بۆ داخستىً زیاوً   

میلە تىاویىیەتً وەوتً  240، کە درێژییەکەي بۆري وەوتً وىێً ئیماراتدروستکردوً 
گەورەتریه کێڵگە وەوتیەکاوً ئیمارات بگەیەوێتە دەریاي عەرەب، بەاڵم لە کۆتاییدا 

 ەوەي وەوت و غازي جیهانهىرمس ڕێگەي سەرەکیە بۆ گىاستى

بۆري وەوتً دروستکردوً کاریگەري 
وىێً ئیمارات لەسەر کەمبىووەوەي 

 گروگً گەرووي هىرمس
 گەورەتریه زیاوً بەردەکەوێت، چىوکە گەورەتریهبە داخستىً هىرمس کۆماري چیه 

 2018لە ساڵً بازرگاوً ئێراوە و قەبارەي ئاڵىوێري بازرگاوً وێىاویان  هاوبەشً
ڕۆژاوە لە  ەي وەوتً ئێران%ي تێکڕاي هەوارد21، هەروەها ملیار دۆالر 75گەیشتۆتە 

   الیەن چیىەوە هاوردە دەکرێت

 
چیهبۆ  داخستىً  زیاوً  
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دەســتە  و  )ســەالمە(  دوورگــەى  لــە  بریتیــە  عومانــن 

خوشــکەکاىن، کــە بــە ســەرچاوە بیانییــەکان ناودەبرێــن و 

ــوورى  ــە باک ــز ل ــەرووى هورم ــتى گ ــە ناوەڕاس کەوتوونەت

ــەى  ــى دوورگ ــەندەم. گرنگی ــەى موس ــی دوورگ خۆرهەاڵت

ســەالمە و دەســتە خوشــکەکاىن لەوەدایــە، کــە مەودایــەک 

ــە  ــەوە، ک ــان دەکات ــراىن جیای ــەى )الراک(ى ئێ ــە دوورگ ل

ــوو  ــە هەم ــزە، ک ــەووى هورم ــەرى گ ــکرین ڕووب بەرتەس

ئــەو کەشــتیانەى پێیــدا تێپــەڕ دەبــن و لێــوەى دەردەچــن 

ــەن. ــوزەر بک ــدا گ ــتە پیای پێویس

ب. دوورگەکانى سەر بە ئێران 
ــە  ــن ل ــەوە بریتی ــەرەى ئێران ــە ب ــەکان ل ــن دوورگ گرنگری

دوورگــەى )کیشــم(، کــە گەورەتریــن دوورگــەى کەنــداوى 

ــەى الراک  ــەوە دوورگ ــوورى خۆرهەاڵتی ــە باک ــە و ل فارس

ــر  ــزە و پێش ــەرووى هورم ــتى گ ــە ناوەڕاس ــە ل ــە، ک هەی

ناوەنــاوە  بــوە.  دروســت  لــەوێ  هورمــز  شانشــینى 

هەڕەشــەی  و  ســەرخەت  دێنــە  ئێــران  بەرپرســانی 

داخســتنی گــەرووی هورمــزی ســراتیجی دەكــەن بــە 

ــوو  ــەر بێت ــدا ئەگ ــی و گواســتنەوەی دەریایی ڕووی بازرگان

لــە  مەترســییەوە  بكەونــە  ئێــران  بەرژەوەندییەكانــی 

ڕێگــەی ســەپاندنی ســزای زیاتــر بەســەر تارانــدا. 

    فاكتەرە دەرەكییەكان:
1. داخســتنی گــەرووی هورمز دەبێتە هۆی پەلكێشــكردنی 

ــەڵ  ــتەوخۆ لەگ ــی ڕاس ــاو ڕوبەڕوبوونەوەیەك ــۆ ن ــران ب ئێ

دەوڵەتــە دۆســتەكان لــە پێــش دوژمنــەكان، بــە تایبەتیــش 

چیــن كــە كڕیــاری ســەرەكیی نەوتــی ئێرانــە. 

2. هەندێــك لــە دەوڵەتانــی ئەورووپــا و ئاســیا بەنــدن 

ئێــران،  لەگــەڵ  نەوتــی  ڕێكەوتننامەیەكــی  بــە چەنــد 

لەنێــوان  پێویســتە  پابەندیەكــن  چەنــد  ئەمانــەش 

دەوڵەتــە بەشــدارەكاندا پێشــێل نەكرێــن، بــەاڵم ئێــران 

دەوڵەتــە  الی  لــە  خــۆی  متامنــەی  هەنــگاوەی  بــەم 

هاوردەكارەكانــی نــەوت و ســوتەمەنی لەدەســتدەدات.

3. ئــەو هەنــگاوە هۆكارێكــە بــۆ ئاڵۆزكردنــی قەیرانــی 

زیاتــری  پشــتتێكردنی  و  ئێــران  ئەتۆمــی  دۆســیەی 

ــتانەوە  ــران و وەس ــە ئێ ــان ل ــا و جیه ــی ئەورووپ دەوڵەتان

سیاســەتەكانی.  دژی  لــە 

4. زیاتــر لــە %40ی نەوتــی هەناردەكــراو بــۆ واڵتانــی 

جیهــان بــە گــەرووی هورمــزدا دەگوازرێتــەوە، %90ی ئــەو 

ــا و  ــی ئەورووپ ــكا و دەوڵەتان ــۆ ئەمەری ــڕەش دەڕوات ب ب

چیــن و ژاپــۆن، بۆیــە داخســتنی هورمــز بــۆی هەیــە ببێتــە 

هــۆی ســەرهەڵدانەوەی قەیرانێكــی كاریگــەری وزە لــە 

ــی.  ســەر ئاســتی نێودەوڵەت

زێڕینــە  دەرفەتێكــی  هورمــز  گــەرووی  داخســتنی   .5

لــە ڕكابــەرە  تۆڵــە  تاكــو  بــۆ عەرەبســتانی ســعوودیە 

ئایدیۆلۆجیەكــەی بكاتــەوە، كــە ئێرانــە، چونكــە ســعوودیە 

بــە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ پشــتیوانی لــە هەڵوێســتی 

ئەمەریــكا دەكات بــە تایبەتــی لــە ڕووی ئابوورییــەوە 

ــە ڕێگــەی هەناردەكردنــی بڕێكــی زۆری نەوتەكــەی بــۆ  ل

ئەمەریــكا. 

فاكتەرە ناوخۆیییەكان: 
ئێــران  هەناردەكانــی  %90ی  لــە  زیاتــر  نــەوت   .1

کاتێک ئاساییشى گەرووى هورمز دەهەژێت 
یــان دەکەوێتە مەترســییەوە، نیگەرانیى 
جیهان دادەگرێت، بازاڕە نێودەوڵەتییەکان 
دەهەژێت، بازاڕەکانى نەوت دەشــڵەژێت، 
دەوڵەتانــى کەنــداو هاوســەنگییان لــە 

دەست دەدەن

,,



ئایدیا دیپلۆماتیك40

ــای  ــەاڵم داخســتنی گــەرووی هورمــز مان پێكدەهێنێــت ، ب

دەگەیەنێــت. نــەوت  زۆرەی  بــڕە  ئــەو  وەســتانی 

2. ئێــران بــاش درك بــەو ڕاســتییە دەكات كــە بەرپاكردنــی 

جەنــگ لەگــەڵ ئەمەریــكادا لــە ســەر هەمــوو ئاســتەكاندا 

باجەكــەی قــورس دەبێــت، ئەمــە لــە كاتێكــدا شوێندەســت 

نــاو  شــەڕەكانی  و  بــارودۆخ  لەســەر  كاریگەریــی  و 

ــە.  ــتان هەی ــراق و ئەفغانس ــێ  وەك عێ ــی دراوس دەوڵەتان

هورمــز  داخســتنی  بــە  ئێــران  هەڕەشــەكانی   .3

ئیســتیفزازین زیاتــر لــەوەی پراكتیكــی بــن. ئاشــكرایە 

ــەی فشــارە نابێــت  ــە ســراتیژییە مای ــەم جــۆرە كارت كــە ئ

ــەن  ــە الی ــە ل ــی هەڕەش ــە كارتێك ــك ببێت ــچ جۆرێ ــە هی ب

ــش  ــییە ئاڵۆزی ــە سیاس ــك بارودۆخ ــەر چەندێ ــەوە ه ئێران

ــەی  ــاو گەنجین ــە ن ــە ل ــەو كارت ــت، بەڵكــوو پێویســتە ئ بێ

ــە دژی  ــی ل ــۆ بەكارهێنان ــەوە ب ــدا مبێنێت ــەربازیی نهێنی س

دوژمنەكانــی نــەوەك لــە دژی ئــەو دەوڵەتانــەی، كــە 

بازرگانــی و بەرژەوەندیــی ئابــووری لەگەڵیــان هەیــە. 

ــە  ــە ل ــران ك ــی ئێ ــی ناوخۆی ــی خراپ 4.بارودۆخــی ئابووری

ئێســتادا دەیەوێــت بەســەریدا زاڵ بێــت و چارەســەری 

لــەم  ئێــران  ئــەوەی  بــۆ  بــكات، هۆكارێكــی دیكەیــە 

سەركێشــیەدا ســەركەوتوو نەبێــت. 

5. بێدەنگكــردن و كۆتوبەندكردنــی ئازادییــە ئایینــی و 

نەتەوەیــی و كەســییەكان و ســوكایەتیكردن بــە مافەكانــی 

مــرۆڤ و پەیڕەوكردنــی ســزای لەســێدارەدانی نەیــارەكان، 

وای كــردوە بارودۆخــی ناوخــۆی ئێــران بــە هێواشــی 

ــدا  ــە ئاكام ــە ل ــەوە ك ــۆ تەقین ــت ب ــادە بێ ــت و ئام بكوڵێ

ــەدوای  ــە دەســەاڵتدارەی ئێســتا ب ــەو ڕژێم ــی ئ ڕووخاندن

ــێ .  ــدا دەهێن خۆی

ــی  ــەردەم هەناردەكردن ــتەنگ لــە ب ــتبوونی ئاس 6. دروس

خواســتى مەزهەبــی و نانــەوەى كێشــە بــۆ نــاو دەوڵەتانــی 

تــر وەک خۆرئاوایییــەکان دەڵێــن. وەزارەتــی دەرەوەی 

بــە  ئێرانــی  دەســەاڵتداراىن  هەڕەشــەكانی  ئەمەریــكا 

ــی  ــۆ هەوڵدان ــدەوە ب ــز گەڕان ــەرووی هورم ــتنی گ داخس

تــاران لــە پێنــاو دوورخســتنەوەی ســەرنج و گلەیییەكانــی.   

ســااڵنە  ئێــران  كــە  دۆالر،  ملیارەهــا  لەدەســتدانی   .7

تەرخانــی دەكــرد بــۆ هەناردەكردنــی شــۆڕىش ئیســالمى و 

پشــتیوانیكردنی ناوەندەكانــی مەزهەبــی شــیعەگەرایی لــە 

جیهانــدا، بــە تایبەتــی لــە دەوڵەتانــی كەنــداو، هەرچەنــدە 

شــیعەكانی كەنــداو ســۆزیان بــۆ كۆمــاری ئیســالمی ئێــران 

هەیــە، بــەاڵم هەســتی نیشــتامنیان لــە هەســتی مەزهەبــی 

زۆر بەهێزتــر و بااڵتــرە، بــە پێچەوانــەی عێــراق و لوبنــان 

كــە مەبەســت حیزبولایــە. 

كەلێنــی  و  دابــڕان  هورمــز  گــەرووی  داخســتنی   .8

گــەورە دروســت دەكات لــە نێــوان سیســتمە سیاســییە 

فەرمانڕەواكانــی كەنــداو و كەمینــە شــیعیيەكانەوە، بــە 

لــە عەرەبســتانی ســعوودیە و بەحرەیــن و  تایبەتیــش 

كوێــت و ئیامراتــی عەرەبــی. 

سەرچاوەکان: 
تۆڕی )موسوعة العراق(، سەنتەرى )دار الفارابي(

االمريكــي  والصــراع  هرمــز  )مضيــق  کتێبــى 
االيرانــي( 

http://www.faceiraq.org/index. 
=php?cat=1/?36&pn=25&s
 www.dar-alfarabi.com
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ئاسۆی ملمالنێکانى خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست توند دەکاتەوە

ئەحمەد عەبدولعەلیم
وەرگێڕانى: ڕێکەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
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حاڵەتــی  بنەڕەتــی  بەشــێوەیەکی  توێژینەوەیــە  ئــەم 

دەدەیــن  هــەوڵ  دەکات.  رشۆڤــە  ئیرسائیــل  و  ئێــران 

تاوتــوێ  دەوڵــەت  هــەردوو  پەیڕەوکــراوی  سیاســەتی 

بکەیــن لەمــەڕ بنیاتنانــی هێــزی خۆیــان، لــە ڕێــگای 

خســتنەڕووی پرۆگرامی بۆشــاییی ئاســامنی هــەردوو واڵت، 

ــە  ــەی ک ــەو ئاڵنگارییان ــن ئ ــتنەڕووی دیارتری ــرای خس وێ

ڕووبەڕوویــان دەبێتــەوە، پاشــان بەهــۆی ئاڵودەبوونــی 

و  گــەورە  هەرێمــی  ملمالنێیەکــی  بــە  واڵت  هــەردوو 

درێژەوەبــوو، لێکەوتــە هەرێامیەتییەکانــی پەیوەیســت 

دەخەینــەڕوو. سیاســەتەوە  بــەو 

)بۆشــاییی  پرۆگرامــی  پەرەســەندنی  یەکــەم- 
ئێــران: ئاســمان(ی 

ــران  ــوەوە، ئێ ــەدەی پێش ــی س ــتی نەوەدەکان ــە ناوەڕاس ل

ــوو.  ــتکردی داناب ــی دەس ــتکردنی مانگێک ــەی دروس نەخش

 )ITRC( ســەنتەری توێژینــەوەی پێوەندییەکانــی ئێــران

کــە ســەر بــە وەزارەتــی بەرگرییــە، دەســتی کــرد بــە 

ــا  گەشــەپێدانی مانگێکــی دەســتکردی ئێرانــی، بــەاڵم هەت

تێپەڕبوونــی یــەک دەیــەی تــەواو  لــە مانگــی ئۆگستۆســی 

2005 دا، لەگــەڵ ســەرەتای دەســتبەکاربوونی ســەرۆکی 

ــاڵی 2003  ــرد. س ــیان نەک ــەژاد باس ــەدی ن ــوو، ئەحم پێش

ئێــران هەســتا بــە دامەزراندنــی ئاژانســی تایبــەت بــە 

ــدی و  ــی پێوەن ــە وەزارەت ــەر ب ــە س ــامن ک ــاییی ئاس بۆش

تەکنەلۆژیــای زانیارییــە، بــەاڵم فەرمــان و ڕێنوێنــی لــە 

ئەنجوومەنــی بــااڵی بۆشــاییی ئاســامن وەردەگرێــت، کــە 

ســەرۆککۆمار ســەرۆکایەتیی دەکات و چەنــد بەرپرســێکی 

ســوپای  ســەرۆکی  لەوانەیــش  ئەمنــی  و  ســەربازیی 

پاســدارانی ئێــران و ســەرۆکی دەزگای پۆلیــس و مناینــدەی 

ڕابــەری ڕۆحــی تێیــدا ئەندامــن. ئێــران بــە هاوکاریــی 

سیاسەتی بۆشاییی ئاسمان لە ستراتیژیەتی بنیاتنانی هێز لە خۆرهەاڵتی ناوین، پێوەندییەکی 
بۆشاییی  پێشەنگایەتیی  ئەوەیە  یەکەم:  ڕواڵەتی  ڕواڵەتی سەرەکی:  دوو  بە  بەهێزی هەیە 
نین،  عەرەب  کە  هەرێمیدان  دەوڵەتی  هەندێک  دەستی  لە  ناوین  خۆرهەاڵتی  لە  ئاسمان 
لە چاو  ئێران و ئیسرائیلن، کە هەر دووکیان ئەو دوو دەوڵەتەن  ئەوانیش بە دیاریکراوی 
دوو  ئەو  ئاسمانن.  بۆشاییی  پێشکەوتووی  پرۆگرامی  خاوەنی  ناوچەکەدا  تری  دەوڵەتانی 
دەوڵەتە هەر دووکیان تەنها دەوڵەتن لە ناوچەکەدا کە بە توانا ناوخۆیییەکانی خودی خۆیان 
دەتوانن مانگی دەستکرد هەڵبدەن. هەمان ئەو دوو دەوڵەتە بەنیازن لە داهاتوودا بتوانن 
بوونی  لە  بریتییە  دوەم:  ڕواڵەتی  بدەن.  ئەنجام  ئاسمان  بۆشاییی  بەرەو  مرۆیی  گەشتی 
خۆرهەاڵتی  لە  توند  زۆر  ملمالنێیەکی  گەرماوگەرمی  لە  نێودەوڵەتی.  و  هەرێمی  ترسێکی 
توانا  و  ئاسمان  بۆشاییی  لەمەڕ  ئیسرائیل  و  ئێران  پرۆگرامی  پەرەسەندنی  ناویندا، 
سەربازییەکانیان، ڕەنگە پێشبڕکێیەکی هەرێمایەتی بەرەو بۆشاییی ئاسمان بە شێوەیەکی 
سەرەکیی زیاتر بە ئاقاری سەربازیدا بڕوات، کە ئەمەیش بۆ خۆی لە بەکارهێنانی زاراوەکانی 
تەنانەت  و  ئاسمان(  بۆشاییی  )پڕچەککردنی  و  ئاسمان(  بۆشاییی  )بەسەربازیکردنی  وەک 
جەوهەردا  لە  ڕواڵەتەیش  ئەم  داوەتەوە.  ڕەنگی  ئاسمان(،  بۆشاییی  پرسی  )بەئەمنیکردنی 
پەیوەستە بەوەی کە بکەرە سەرەکییەکانی بواری بۆشاییی ئاسمان پرۆژەی هەژموونخوازی 
تایبەت بە خۆیان هەیە، کە لە سێبەری ترسە هەمەجۆرەکانی خۆیان لە ئاساییش، لە هەوڵی 
لێبڕوانەدان بۆ بنیاتنانی هێزێکی گشتگیر کە لە ئاکامدا  سیاسەتێکی شاراوە بەڕێوە دەبەن 

,,بۆ بەکارهێنانی نائاشتییانەی بۆشاییی ئاسمان.
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ڕووســیا لــە ئۆکتۆبــەری ســاڵی 2005 توانــی یەکەمیــن 

مانگــی دەســتکرد بخاتــە ســەر خۆلگــەی خــۆی، ئەمــەش 

بەهــۆی ڕۆکێتێکــی ڕووســیاوە، بــەم جــۆرە ئێــران بــوو بــە 

ــە  ــە هەڵدانــی مانگــی دەســتکرد. ل دەوڵەتــی ژمــارە 43 ل

بنەڕەتیشــدا ئــەم کارە دەگەڕێتــەوە بــۆ یارمەتیــی ڕووســیا 

کــە 15 ملیــۆن دۆالری لــە بەرانبــەردا لــە ئێــران وەرگــرت. 

مانگــە ئێرانییەکــە لــە یەکێــک لــە ســەربازگاکانی باکــووری 

ــدرا. ــیاوە هەڵ ڕووس

ــە  ــوو ل ــران ســەرکەوتوو ب ــوەی 2007 ئێ ــە مانگــی فێری ل

ــە  ــەوە، ک ــۆ تویژین ــی ب ــر خۆلگەی ــی ژێ ــی ڕۆکێت هەڵدان

مەوداکــەی دەگاتــە 150کلــم. ئــەم ڕۆکێتــە توانیــی بگاتــە 

بۆشــاییی ئاســامن و دواتــر بــە ڕێچکەیەکــی الر گەڕایــەوە 

بــۆ بەرگــە هەوایــی زەوی. ئــەم ڕۆکێتــە چەنــد ئامێرێکــی 

توێژینــەوەی هەڵگرتبــوو کــە بــە گوێــرەی ســەنتەری 

توێژینــەوەی بۆشــاییی ئاســامنی ئێــران، هــەردوو وەزارەتی 

ــرەی  ــوون. بەگوێ ــا دروســتیان کردب ــی و تەکنەلۆژی بەرگری

ــەم  ــی ئ ــەکان ئامانجــی هەڵدان ــە ئێرانیی ــی بەرپرس لێدوان

ڕۆکێتــە، پەرەپێدانــی پیشەســازیی بۆشــاییی ئاســامن بــوە، 

ــەوە  ــە ئامانجــی توێژین ــت مانگــی دەســتکرد ب ــە بتوانێ ک

2009دا   ســاڵی  ســەرەتای  لــە  هەڵبــدات.  بازرگانــی  و 

ــە  ــە ب ــتکردی بچکۆل ــی دەس ــەم مانگ ــی یەک ــران توانی ئێ

ســەفیر7،  نــاوی  بــە  ئێرانــی  ڕۆکێتێکــی  بەکارهێنانــی 

هەڵبــدات. لــە مانگــی ژانیــوەی ســاڵی 2013 ناوەندێکــی 

تــری بــۆ چاودێریــی بۆشــاییی ئاســامن دروســت کــرد، کــە 

ــاییی  ــۆ بۆش ــوو ب ــوێ ب ــی بنکــەی ن ئامانجــی دابینکردن

تایبەتەکانــی  تەنــە  چاودێریکردنــی  وێــرای  ئاســامن، 

بۆشــاییی ئاســامن، بــە تایبــەت ئــەو مانگــە دەســتکردانەی 

کــە بەســەر واڵتەکەیــدا تێدەپــڕن. جگــە لەمانــەش ئێــران 

ئــەوەی  بــۆ  دەهێنێــت  بــەکار  دەســتکردەکان  مانگــە 

لەبەکارهێنــان و کۆنرڵکردنــی فڕۆکــە بێفڕۆکەوانەکانــی 

خــۆی )USVs( ســوودیان لــێ وەربگرێــت و تواناکانــی 

خــۆی فراوانــر بــکات بــە جۆرێــک کــە بتوانێــت لــە مــەودا 

ــکات. ــۆی ب ــەوە کاری خ دوورەکان

ــی  ــی ڕۆکێت ــە هەڵدان ــەت ب ــی تایب ــد بنکەیەک ــران چەن ئێ

بۆشــاییی ئاســامنی لــە باکــووری واڵت هەیــە، لەگــەڵ 

کازاخســتانیش ســاڵی 2016 ڕێکەوتنێکــی مــۆر کــردوە، بــۆ 

ــەکار  ئــەوەی بتوانێــت هەندێــک بنکــەی ئــەو واڵتــەش ب

ــەم  ــاڵی 2025 یەک ــە س ــوای ئەوەی ــە هی ــران ب ــت. ئێ بێنێ

گەشــتی مرۆیــی بــەرەو بۆشــاییی ئاســامن ئەنجــام بــدات. 

ــڕەو دەکات  ــاواز پەی ــەوەی جی ــن تاقیکردن ــران چەندی ئێ

بــۆ هەڵدانــی مانگــە دەســتکردەکان، کۆتــا هەوڵەکانیشــی 

ــە ســەرەتای ئەمســاڵ  ــوون ک ــە ب ــە نەزۆک ــەو دوو هەوڵ ئ

)2019( بــە ئەنجامــی گەیانــدن. مانگــە دەســتکردەکە 

ــت  ــر بکرێ ــە زەوی جێگی ــم ل ــە دووری 600 کل ــوو ل دەب

بــە ئامانجــی چاودێریکردنــی کەشــوهەوا و کشــتوکاڵ 

و ئــاوی ژێــر زەوی و چەندیــن ئامانجــی تریــش. لــە 

ســەرەتای مانگــی فێریــوەری 2019 هەوڵێکــی تــری ئێــران 

ــەر  ــوارد. ب ــتی خ ــتکرد شکس ــی دەس ــی مانگ ــۆ هەڵدان ب

ــداری  ــکا هۆش ــتخواردوە، ئەمەری ــە شکس ــەو دوو هەوڵ ل

دایــە ئێــران، کــە دەبێــت هەمــوو ئــەو چاالکییانــەی 

ــاری نەتەوەیەکگرتوەکانــن، ڕابگرێــت. وەزارەتــی  دژی بڕی

کــردەوە   ئــەوە  لەســەر  جەختــی  ئەمەریــکا  دەرەوەی 

ئێــران لــە تاقیکردنەوەکانــی خۆیــدا بــۆ هەڵدانــی مانگــی 

ــتییەکان  ــە بالیس ــای ڕۆکێت ــان تەکنەلۆژی ــتکرد، هەم دەس

کیشــوەربڕەکان  ڕۆکێتــە  لەوانــەش  دەهێنێــت،  بــەکار 

لــە  ئەمەریــکا  کــە  ڕایگەیانــد  هەروەهــا   ،)ICMBs(

ــەڕ بۆشــاییی ئاســامن  ــران لەم ــەر سیاســەتەکانی ئێ هەمب

ئارامیــی  و  ئاشــتی  چونکــە  نابێــت،  دەستەوەســتان 

نێودەوڵەتــی دەخاتــە مەترســییەوە. 

1. پەرچەبەرگــری وەک بەشــێک لــە ســتراتیژی 
بۆشــاییی ئاســمان لــە پرۆگرامــی ئێرانــدا:

پەرچەبەرگــری یەکێکــە لــە پاڵنــەرە ســەرەکییەکانی ئێــران 

بــۆ پەرەپێدانــی سیاســەتی تایبــەت بــە بۆشــاییی ئاســامن، 

ــە  ــۆی ل ــی خ ــی تواناکان ــگای بەهێزکردن ــە ڕێ ــش ل ئەمەی

پەرەپێدانــی ڕۆکێتــە بالیســتییە کیشــوەربڕەکان و بەنهێنــی 

هێشــتنەوەو شــاردنەوەی پرۆگرامەکانــی خــۆی. 
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پێوەندییەکانــی  ئەنجوومەنــی  ڕاپۆرتــی  بەگوێــرەی 

ئێــران   ،2014 ئاپرلــی  لــە   )CFR( ئەمەریــکا  دەرەوەی 

بــەو جــۆرە مامەڵــە لەگــەڵ پرســی بۆشــاییی ئاســامن 

دەکات کــە وەک گۆڕەپانێکــی گرنگــی ســەربازی بێــت بــۆ 

ڕووبەڕووبوونــەوەی ئەمەریــکا. ســوپای پاســدارانی ئێــران 

بێفڕۆکەوانــی  فڕۆکــەی  داوە  چەندیــن جــار هەوڵیــان 

خــوارەوە،  بخەنــە   )Predator( جــۆری  لــە  ئەمەریــکا 

جگــە لــە بەکارهێنانــی تاکتیکــی پێشــکەوتوو دژی مانگــە 

دەســتکردەکانی ئەمەریــکا، بۆیــە ئێــران بــە جۆرێــک 

ڕەفتــار لەگــەڵ بۆشــاییی ئاســامندا دەکات کــە گۆڕەپانێکی 

ــە  ــەر ل ــورزی کاریگ ــتەکردنی گ ــۆ ئاراس ــت ب ــەرعی بێ ش

ئەمەریــکا.

ــی  ــە هەڵدان ــتا ب ــۆی2017  هەس ــی یۆلی ــە مانگ ــران ل ئێ

مەکۆیەکــی بۆشــاییی ئاســامن بەنــاوی )ســیمورغ( بــۆ 

ــە  ــک ل ــەی نزی ــە خۆلگ ــتکردەکان ل ــە دەس ــەوەی مانگ ئ

ــەو  ــکا ل ــکات. دەزگای هەواڵگــری ئەمەری ــر ب زەوی جێگی

ــەم کارە ســەرلەنوێ  ــی ل ــە ئامانجــی بنەڕەت ــە ک باوەڕەدای

ئاراســتەکردنەوەی پێکهاتەکانیەتــی لــە پێنــاو گەشــەپێدانی 

ڕۆکێتێکــی بالیســتی دوور مــەودا، کــە ڕەنگــە مەوداکــەی 

بگاتــە 5500 کلــم، کــە ئەمــەش هەڕەشــەیەکی ڕاســتەقینە 

ــت  ــەکان، دەکرێ ــە ئەورووپیی ــۆ دەوڵەت و  ڕاســتەوخۆیە ب

ئــەم ڕۆکێتــە پــەرە پێبدرێــت بــۆ مــەودای 10 هەزارکلــم، 

کــە دەبێتــە هەڕەشــە بۆســەر خــودی ئەمەریــکا. خواســتە 

بۆســەر  گەورەیــە  ئالنگارییەکــی  ئێــران،  ئەتۆمیەکانــی 

مووشەکە ستراتیژییەکانى ئێران
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و  گشــتی  شــێوەیەکی  بــە  نێودەوڵەتــی،  کۆمەڵگــەی 

ئەمەریــکا بــە شــێوەیەکی تایبــەت، لەبــەر ئــەوەی ئەگەری 

هەیــە ڕێگەخۆشــکەر بێــت بــۆ دروســتکردنی چەکــی 

ئەتۆمــی دژ بــە مانگــە دەســتکردەکان، هەوەهــا بــۆ 

گەشــەپیدانی ڕۆکێتــی بالیســتی کیشــوەربڕ، کــە هەڵگــری 

کاوەی ئەتۆمــی بێــت. لــە ئێســتادا بــە جۆرێــک ســەیری 

پرۆگرامــی ئێــران دەکرێــت بــۆ بۆشــاییی ئاســامن کــە 

تەنهــا پەردەپۆشــکردنێک بێــت بــۆ پەرەپێدانــی پرۆگرامــی 

تاقیکردنــەوەی  لــە  بــوە  ئێــران ســەرکەوتوو  ڕۆکێتــی. 

لەوانــەش  بالیســتی  ڕۆکێتــی  لــە  زۆر  کۆمەڵێکــی 

ــە،  ــدی ئێران ــی مەوداناوەن ــەم ڕۆکێت ــە یەک )شــەهاب3( ک

هــەوڵ دەدات بــە پشتبەســن بــە ڕۆکێتێکــی کۆریــای 

باکــور نۆدۆنــگNodong1( 1( گەشــەی پــێ بــدات، جگــە 

ــوارەدا. ــەو ب ــیا ل ــی ڕووس ــە تواناکان ــوودوەرگرتن ل ــە س ل

ــەپێدانی  ــۆ گەش ــران ب ــی ئێ ــە لێبڕاوەکان ــەرباری هەوڵ س

بۆشــاییی  پرۆگرامــی  لــە  ســەربازییەکان  بەکارهێنانــە 

ئاســامن، بــەاڵم هەتــا ئــەم ســاتە ســەرکەوتوو نەبــوە 

ــە دەســتکردەکان  ــە مانگ ــی دژ ب ــی چەک ــە بەرهەمهێنان ل

)ASAT(، کــە جــۆرە چەکێکــە بــە تایبەتــی دروســت 

دەکرێــت بــۆ پەکخســن یاخــود تێکشــکاندنی ئــەو مانگــە 

ســراتیژی  و  ســەربازی  مەبەســتی  بــە  دەســتکردانەی 

دروســت کــراون. 

ــی  ــەڕووی ئارەزوەکان ــەی ڕووب ــەو ئالنگارییان 2. ئ
ــە بۆشــاییی ئاســماندا: ئێــران دەبنــەوە ل

ئێــران بــۆ گەشــەپێدانی پرۆگرامــی بۆشــاییی ئاســامن، 

ئالنــگاری  جیاوازیــی  جــۆری  چەندیــن  ڕووبــەڕووی 

ــی  ــی ســزا نێودەوڵەتییەکان ــەردەوام بوون ــە ب ــەوە، ل دەبێت

ســەر ئێــران، بــە تایبەتــی ســزاکانی ئەمەریــکا، کە گــورزەی 

دوەمــی ئــەو ســزایانە لــە کۆتایییەکانــی ســاڵی 2018 

جێبەجــێ کــران. گرفتــی کورتهێنانــی ســەرچاوەی دارایــی 

ــە مانگــە  ــدێ ل ــی هەن ــی هەڵدان ــوە هــۆکاری دواکەوتن ب

دەســتکردەکان، لەوانــەش مانگــی دەســتکردی )چــرا( کــە 

ــت  ــران بتوانێ ــو ئێ ــەر بێت ــوو. ئەگ ــتی کردب ــا دروس ئیتالی

ئــەو گرفتــەش تێپەڕێنێــت، ئــەوە دیســان – لەســەر ئاســتی 

ــی  ــۆ هەڵدان ــە ب ــاز نی ــاو ئامادەس ــدا- توان ــی خۆی ژێرخان

دروســتی  خۆیــدا  لەناوخــۆی  کــە  دەســتکرد  مانگــی 

بۆشــاییی  پرۆگرامــی  ئەوانــەش  ســەرباری  کردبێــت. 

ــەی  ــران بەشــێوەیەکی پاشــاگەردانی مامەڵ ــە ئێ ئاســامن ل

تێکــەڵ بوونــی  لەگەڵــدا دەکرێــت، ئەمــەش بەهــۆی 

الیەنــە ســەربازی و ســڤیلەکان لــە ڕووی نەخشەکێشــان و 

ــامن.  ــاییی ئاس ــە بۆش ــەت ب ــی تایب بڕیاردان

بۆشــاییی  لەمــەڕ  ئیســرائیل  ســتراتیژی   .3
ئاســمان:

بــواری  نێــو  ڕۆشــتنە  بــۆ  ئیرسائیــل  بیرکردنــەوەی 

ــرد.  ــێ ک ــتی پ ــوەختە و زوو دەس ــامن پێش ــاییی ئاس بۆش

ــە  ــراوی ل ــە دیاریک ــوو، ب ــەدەی پێش ــتەکانی س ــە شەس ل

ســاڵی 1963 بــە پێکهێنانــی )لیژنــەی نیشــتیامنی بــۆ 

ــە  ــەوە. ل ــە کایەک ــاییی ئاســامن( هات ــی بۆش توێژینەوەکان

ســاڵی 1983 ئاژانســی بۆشــاییی ئاســامن )ISA( بەئامانجی 

یەکخســتنی سیاســەتەکانی تایبــەت بــە بۆشــاییی ئاســامن، 

دروســت کــرا. ئیرسائیــل بــە شــێوەیەکی پراکتیکــی ســاڵی 

ــتکردی  ــی دەس ــەم مانگ ــە و یەک ــو بوارەک ــە نێ 1988 هات

ــدا.  ــۆی هەڵ خ

بەگوێــرەی ماڵپــەڕی فەرمــی ئاژانســی بۆشــاییی ئاســامنی 

ــت و  ــی زانس ــەربە وەزارەت ــە س ــەم ئاژانس ــی، ئ ئیرسائیل

تەکنەلۆژیــاو بۆشــاییی ئاســامنە و بەرپرســە لە ڕێکخســتنی 

چاالکییەکانــی پرۆگرامــی ســڤیلی بۆشــاییی ئاســامن و 

سەرپەرشــتیکردنی. ئامانجــی ئیرسائیــل لــە پرۆگرامەکانــی 

ــتهێنانی  ــووری، بەدەس ــتکەوتی ئاب ــە  دەس ــە ل ــۆی جگ خ

و  پێوەندیکــردن  بوارەکانــی  لــە  جیهانییــە  پێگەیەکــی 

ئاســامن. جگــە  بۆشــاییی  بــە  تایبەتەکانــە  توێژینــەوە 

ــۆ  ــل ب ــە ئیرسائی ــەش ســراتیژی بۆشــاییی ئاســامن ل لەمان

نەتەوەیییــە،  ئاساییشــی  پێداویســتیەکانی  دابینکردنــی 

ئەمــەش لــە ڕێــگای پەرەپێدانــی تواناکــی تایبــەت بــە 

بۆشــاییی ئاســامن، تاکــوو ئیرسائیــل بتوانێــت خــۆی بخاتــە 

ئاســتی کێبەرکــێ لەگــەڵ دەوڵەتــە پێشــکەوتوەکانی دنیــا 
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لــە بــواری زانســت و تەکنەلۆژیــای بۆشــاییی ئاســامن، لــە 

چوارچێــوەی پتەوکــردی پێوەندیــی دووقوڵــی و فرەالیــەن 

ــەدا. ــەو دەوڵەتان ــەڵ ئ لەگ

ئیرسائیــل تایبەمتەندیــی لــەو مانگــە دەســتکردانەدا هەیــە 

کــە دەتوانێــت بــە وردبینیــی زۆر بــەرز وێنــە بگــرن و لــە 

خۆلگــە نزمەکانــدا جێگیریــان بــکات، دیارتریــن منوونــەی 

ــەو مانگــە دەســتکردانەش )عامــوس( و )ئوفــک( ن کــە  ئ

ــە  ــە ل ــت، جگ ــان دێنێ ــە کاری ــدا ب ــواری هەواڵگری ــە ب ل

ئیرسائیــل  )تەکســات(. هەروەهــا  مانگــی دەســتکردی 

زۆر  کــە  دەســتکردانەی  مانگــە  بــەو  دەدات  بایــەخ 

ــەڵ  ــەراورد لەگ ــە ب ــەوەی ب ــەر ئ ــن،  لەب ــووک و درش بچ

نرخــە جیهانییەکانــدا، تێچوونیــان زۆر کەمــرە و تواناشــیان 

زۆر بــەرزە. لــە جیهانیشــدا زیاتــر ئــەو مانگــە دەســتکرانە 

ــن  ــن و زۆرتری ــن و هەرزان ــە بچووک ــرە ک ــتیان زیات خواس

بەکارهێنانیشــیان هەیــە، هــەر ئەمەشــە وای لــە ئیرسائیــل 

ــامن  ــاییی ئاس ــای بۆش ــی تەکنەلۆژی ــە بەرهەم ــردوە ک ک

ــد  ــدا کێبەرکێــی تون پێــش بخــات و لەســەر ئاســتی جیهان

ــکات. ب

ــوە ســێ  ــاز ب ــە نی ــە دواوە، ب ــە ســاڵی 2015 ب ــل ل ئیرسائی

بــۆ بۆشــاییی  دانــە مانگــی دەســتکردی زۆر بچــووک 

ــی  ــەم مانگ ــی یەک ــاڵی2017 توانی ــدات. س ــامن هەڵب ئاس

دەســتکردی زۆر بچــووک هەڵبــدات، کە لە الیــەن کۆمپانیای 

پیشەســازیی بۆشــاییی ئاســامنی ئیرسائیــل )IAI( دروســت 

ــەم مانگــە دەســتکردە تەنهــا 5کیلۆگــرام  ــوو. کێشــی ئ کراب

بــوو، کامێــرای تایبەتــی تێــدا بــوو بــۆ چاودێریکــردن و 

ــە  ــوو ب ــد کراب ــەوا، بەهرەمەن ــی ئاووه ــەوەی ڕەوش لێکدان

سیســتەمێکی چاودێــری و وێنەگرتنــی زۆر درشــت. هــەر لــە 

ســاڵی 2017 و لــە مانگــی فێریــوە، ئیرسائیــل بەهاوبەشــی 

بچووکیــان،  زۆر  تــری  مانگــی  دوو  هندســتان،  لەگــەڵ 

ــەی  ــی، ڕەوان ــکی و ژینگەی ــەوەی پزیش ــی توێژین بەئامانج

بۆشــاییی ئاســامن کــرد. زانکــۆی بــن گۆریۆنــی ئیرسائیلــی و 

کۆمپانیــای )Spacepharma(ی ئیرسائیلــی پێکەوە هەســتان 

بــە پەرەپیدانــی ئــەو دوو مانگە دەســتکردە، کــە هەردوکیان 

لــە الیــەن ڕێکخــراوی توێژینــەوەی بۆشــاییی ئاســامنی 

چوارچێــوەدا  هەمــان  لــە  هەڵــدران.   )ISRO( هنــدی 

ــەو  ــر ل ــۆ دروســتکردنی کۆمەڵێکــی ت ــل نەخشــە ب ئیرسائی

جــۆرە مانگــە دەســتکردانە دادەڕێژێــت بــۆ ئــەوەی بتوانێت 

بــە شــێوەیەکی بــەردەوام ڕۆماڵــی ئــەو ناوچانــە بــکات کــە 

جێگــەی بایەخــن بــۆی، بــە تایبــەت ئەوانــەی پێوەندییــان 

ــش  ــە پێ ــە، ل ــەوە هەی ــی ئیرسائیل ــی نەتەوەی ــە ئاساییش ب

ــووریا.  ــران و س ــیانەوە ئێ هەمووش

هەمــوو ئەمانــە زۆر بــە ڕونــی گرنگیــی پرۆگرامــی بۆشــاییی 

لــە دیــدگای جیۆســراتیژییەوە،  بــۆ ئیرسائیــل  ئاســامن 

ــل  ــۆ ئیرسائی ــراتیژی ب ــی س ــی قوواڵی ــەن. نەبوون دەردەخ

ــەش وا  ــە، ئەم ــەو دەوڵەت ــی ئ ــەر بوون ــەیەکە لەس هەڕەش

ــە بــواری هەواڵگریــدا  دەکات ئیرسائیــل تواناکانــی خــۆی ل

ــۆ  ــاری ک ــەردەوام زانی ــێوەیەکی ب ــە ش ــدات و ب ــە پێب گەش

ــت  ــەوە بێ ــی ئاگادارکردن ــەوەی وەک زەنگ ــۆ ئ ــەوە ب بکات

لــە کاتــی دەرکەوتنــی هــەر هێرشــێکی کتوپــڕ، هــەر بۆیــە 

ــەری و  ــەرێکی جەوه ــامن چارەس ــاییی ئاس ــە بۆش ڕووکردن

پراکتیکییــە بــۆ ئــەوە، بەڵکــوو لــەوەش زیاتــر بــە گرنگریــن 

ــل  ــی ئیرسائی ــی نەتەوەی ــۆ ئاساییش ــت ب کار هەژماردەکرێ

بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی هــەر هێرشــێکی ڕاســتەوخۆ و 

ــتەوخۆ. ناڕاس

ئێــران چەنــد بنکەیەکــی تایبــەت بــە هەڵدانی 
ڕۆکێتی بۆشاییی ئاسمانی لە باکووری واڵت هەیە، 
لەگەڵ کازاخســتانیش ســاڵی 2016 ڕێکەوتنێکی 
مۆر کــردوە، بۆ ئەوەی بتوانێــت هەندێک بنکەی 
ئەو واڵتەش بەکار بێنێت. ئێران بە هیوای ئەوەیە 
ساڵی 2025 یەکەم گەشتی مرۆیی بەرەو بۆشاییی 

,,ئاسمان ئەنجام بدات
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ئیرسائیــل بــە شــێوەیەکی زۆر نهێنــی ڕەفتــار لەگــەڵ 

بۆشــاییی  پرۆگرامــی  ســەربازییەکانی  بەکارهێنانــە 

ــوارە  ــەو ب ــی ئ ــامن دەکات و وردەکارییــە تایبەتەکان ئاس

دەشــارێتەوە، چونکــە پرســی ئەمنــی هەمیشــە خــۆی 

ســەپاندوە بەســەر ناوەندەکانــی دروســتکردنی بڕیــاری 

ــە  ــل هەمیش ــدە ئیرسائی ــل. هەرچەن ــە ئیرسائی ــی ل سیاس

جەخــت لەســەر پتەوکردنــی الیەنی تەکنەلــۆژی و ئابووری 

ئــەو بــوارە دەکاتــەوە، بــەاڵم  ئەمــە بەشــێوەیەکی گــەورە 

پەیوەســت کــراوە بــە گرێدانــەوەی ئــەو پێشــکەوتنەی لــە 

ــی  ــە الیەن ــوە، ب ــاییی ئاســامن بەدەســت هات ــواری بۆش ب

ســەربازییەوە، بەتایبــەت لــە بــواری کۆکردنــەوەی زانیــاری 

ــارەوە. ــی نەی ــەر واڵتان ــیکردن بەس و جاسووس

بنکەیەکــی  لــە  فێریــوەی ســاڵی 2019  لــە  ئیرسائیــل 

ــی  ــە هەڵدان ــتا ب ــی فلۆریدا،هەس ــە ویالیەت ــی ل ئەمەریک

ئیرسائیــل  ســەرمانگ.  بــۆ  ئاســامنی  مەکــۆی  یەکــەم 

بــە هیوایــە ئەگــەر ئــەو کارەی ســەربگرێت، بکەوێتــە 

ڕیزبەنــدی چــوارەم واڵتــی دنیــا کــە دەچێتــە ســەر مانــگ. 

کۆمپانیــای )Spaceil( ئیرسائلــی بــە هاوکاریــی کۆمپانیــای 

بــە   )IAI( ئیرسائیــل  ئاســامنی  بۆشــاییی  پیشەســازیی 

کارەیــان  ئــەم  پێکــەوە  دۆالر  ملیــۆن   100 گوژمــەی 

ئەنجامــدا. 

ئالنــگاری و ئاســتەنگییەکانی بــەردەم پرۆگرامــی 
بۆشــاییی ئاســمانی ئیســرائیلی:

ــل  ــەردەم ئیرسائی ــە ب ــتەنگ ل ــگاری و ئاس ــن ئالن دیارتری

ــە نۆڤێمبــەری 2009  ــە، ل پەیداکردنــی ســەرچاوەی داراییی

بــە فەرمانــی ســەرکردایەتیی سیاســی، پرۆگرامــی بۆشــاییی 

ــەیەکی وردی  ــەردەم پرۆس ــە ب ــی خرای ــامنی ئیرسائیل ئاس

و  رشۆڤەکــردن  پێنــاو  لــە  ئەمــەش  هەڵســەنگاندن، 

بــوارە.  ئــەو  ئامانــج و سیاســەتەکانی  هەڵســەنگاندنی 

لیژنــەی دیاریکــراو لــە مانگــی ژانیــوەی 2010  ڕاپۆرتێکــی 

کــە  ڕایگەیانــد  و  کــرد  ئامــادە  کارەی  بــەم  تایبــەت 

ئیرسائیــل توانیویەتــی لــەم بــوارەدا هەنــگاوی زۆر گرنــگ 

بەرەوپێشــەوە بنێــت، بــەاڵم نەبوونــی وەبەرهێنانــی تــەواو 

بــۆ دابینکردنــی دارایــی گەورەتریــن ئالنگارییــە کــە توانــای 

ــەوە.  ــەم دەکات ــوارەدا ک ــەو ب ــل ل ــی ئیرسائی کێبەرکێکردن

ــەردەم  ــەوەی خســتە ب ــارەوە پێشــنیازی ئ ــەم ب لیژنەکــە ل

کــە حکوومــەت ئەرکــی دابینکردنــی ســەرچاوەی دارایــی 

لــە ئەســتۆ بگرێــت و بــڕی 80 ملیــۆن دۆالری دیــاری 

ــۆ  ــت ب ــان بکرێ ــە تەرخ ــاڵ ک ــج س ــاوەی پێن ــۆ م ــرد ب ک

ــە  ــەوە و پیشەســازی ل ــی توێژین ــە بوارەکان ــان ل وەبەرهێن

ــامن.  ــاییی ئاس ــواری بۆش ب

ــێت  ــل دەترس ــە. ئیرسائی ــێکی ئەمنیی ــگاری دوەم، ترس ئالن

کــە هــەر الیەنێکــی نێودەوڵەتــی بتوانێــت دزە بکاتــە 

الیەنــە  ئــەو  ئەگــەر  تەنانــەت  پرۆگرامەکانــی،  نێــو 

دیارتریــن  ئەمەریــکا  بێــت.  دۆســتیش  دەوڵەتێکــی 

ئاســامن.  بۆشــاییی  بــواری  لــە  ئیرسائیلــە  هاوبەشــی 

خۆیــان  نێردەکانــی  ئاڵوگــۆڕی  بــەردەوام  هــەردووال 

دەکــەن بــۆ ئــەوەی تواناکانــی خۆیــان لــەو بــوارەدا 

گەشــە پــێ بــدەن و مەعریفــەی تەکنەلــۆژی باشــر بکــەن 

و کارامەیــی پیشەســازی پتــەو بکــەن، جگــە لەوانــەش 

ــە  ــەکان ل ــە هاوبەشــی تێچوون ــە پێکــەوە ب ــەو دوو واڵت ئ

ــوودێکی  ــل س ــۆ ئیرسائی ــش ب ــە ئەمەی ــرن، ک ــتۆ دەگ ئەس

گــەورەی هەیــە. لەســەروو هەمــوو ئەمانەیشــەوە دیســان 

ــا  ــە توان ــە ک ــی ئەوەدای ــە هەوڵ ــەوە ل ــل بەدزیی ئیرسائی

ســەربەخۆکانی خــۆی لــە هەمــوو دەوڵەتێــک بپارێزێــت، 

دەســتکردەکان  مانگــە  بەکارهێنانــی  لــە  تایبەتــی  بــە 

بــۆ کۆکردنــەوە و گواســتنەوەی زانیاریــی تایبــەت بــە 

ئامانجــە جاسووســییەکان، ئەمــەش گفتوگۆیەکــی زۆری 

لێکەوتــەوە، کاتێــک کۆمپانیــای سبیســکۆمی ئیرسائیلــی لــە 

ــی  ــەڵ کۆمپانیایەک ــتێکی لەگ ــەی 2018 گرێبەس ــی م مانگ

ــە مەبەســتی دروســتکردنی مانگــی  ئەمەریکــی مۆرکــرد ب

ــەکان و  ــە پێوەندیی ــە ب ــە تایبەت ــوس 8 ک ــتکردی عام دەس

ســاڵی 2021 ئاراســتەی بۆشــاییی ئاســامن دەکرێــت.

بــە  بەرانبــەر  نێودەوڵەتییــەکان  لێکەوتــە  ســێیەم- 

ــە هــەردوو  گەشەســەندنی تواناکانــی بۆشــاییی ئاســامن ل

واڵتــدا:
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گەشەســەندنی تواناکانــی ئێــران و ئیرسائیــل لــە بۆشــاییی 

لــە  دڵەڕاوکــە  بــۆ  ســەرچاوەیەک  بوەتــە  ئاســامندا، 

ــوڕن  ــەت مک ــەردوو دەوڵ ــە ه ــەت ک ــە تایب ــە، ب ناوچەک

ســەربازییانەی  و  نائاشــتییانە  بەکارهێنانــی  لەســەر 

بۆشــاییی ئاســامن، جــا ئایــا بەرانبــەر بــە یەکــر بێــت بــە 

تایبــەت کــە ئــەم دوو دەوڵەتــە دوژمنایەتییەکــی تونــد لــە 

نێوانیانــدا هەیــە، یاخــود بەرانبــەر بــە هەر هەڕەشــەیەکی 

ناوچەکــە.  دەوڵەتێکــی  هــەر  لــە  بێــت  هەرێامیەتــی 

ــە  ــەربازییانەی ل ــە س ــەو بەرهەم ــوو ئ ــان هەم ــێ گوم ب

ئاکامــی بەکارهێنانــی بۆشــاییی ئاســامن پەیــدا دەبــن، جــا 

ــان  ــت، ی ــی بێ ــای ڕۆکێت ــی توان ــواری برەوپێدان ــە ب ــا ل ئای

کۆکردنــەوەی زانیــاری و جاسووســی بێــت، کــە ســەرنجی 

دەوڵەتەکانــی ناوچەکــە ڕادەکێشــن، بــە تایبەتــی کــە 

لــە  تونــد  ناوچەیــە ملمالنێیەکــی هەرێامیەتیــی  ئــەو 

ــە  ــان ل ــەی دەوڵەت ــی زۆرب ــت و بەرژەوەندی ــۆ دەگرێ خ

چەندیــن دۆســیەی جیــاوازدا بــە تــەواوی تێکئاڵۆســکاون. 

لــە ژانیــوەی ســاڵی 2018 بڕیارێکــی کۆمــاری میــرسی 

ــامنی  ــاییی ئاس ــی بۆش ــی ئاژانس ــۆ دامەزراندن ــوو ب دەرچ

میــرسی. هەروەهــا تورکیــاش لــە دیســێمبەری 2018دا 

دەســتپێکردنی پرۆگرامــی بۆشــاییی ئاســامنی ڕاگەیانــد. 

لــە  هەمــان مــاوەدا شانشــینی ســعوودیەش ئەنجوومەنــی 

بۆشــاییی ئاســامنیی دروســت کــرد. ناکرێــت خوێندنــەوەی 

ئــەو هەمــوو پێشــڤەچوونە بــە دابــڕاوی بکەیــن، کــە لــە 

بەکارهێنانــی ئاشــتییانە و نائاشــتییانەی بۆشــاییی ئاســامن 

ــی دەدەن. ــل ئەنجام ــران و ئیرسائی ــە ئێ ک

ــتکردی  ــی دەس ــەم مانگ ــی یەک ــەڵ هەڵدان ــاوکات لەگ ه

ئیرسائیــل بــۆ ســەر مانــگ، میــرس لــە ڕۆژی 21ی فێریوەی 

ــتکردی  ــی دەس ــێیەم مانگ ــی س ــە هەڵدان ــتا ب 2019 هەس

خــۆی بەنــاوی )EgyptSat-A( کــە لــە بنکــەی بایکونــوری 

ڕووســی لــە کازاخســتان ئاراســتەی بۆشــاییی ئاســامن کــرا، 

پێشــوو  مانگــە دەســتکردەکانی  ئەرکــی  ئــەوەی  دوای 

ــوان  ــە نێ ــە هاوبەشــی ل ــە  ب ــەم مانگ ــان هــات. ئ کۆتاییی

ــتکردە  ــە دەس ــەم مانگ ــرا. ئ ــت ک ــیا دروس ــرس و ڕووس می

ــۆ  ــت ب ــە خــۆ دەگرێ ــی زۆر هەســتیار ل ــری وێنەگرتن ئامێ

ــتییەکان و نەخشەکێشــانی  ــاردە رسوش ــی دی چاودێریکردن

ئاوەدانــی و دیدەبانیکردنــی هــەر دەســتدرێژییەک بۆســەر 

ــوون،  ــان ب ــە بیاب ــاردەی ب ــەوەی دی واڵت و ڕووبەڕووبوون

ئەمــە جگــە لــەوەی کــە بــۆ هەنــدێ الیەنــی ســەربازی و 

ــت. ــش ســوودمەند دەبێ ئەمنی

ــواری  ــە ب ــڕی ل ــگاوی گــەورەی ب ــامرات هەن هەروەهــا ئی

بۆشــاییی ئاســامن. ســاڵی 2009 هەســتا بــە هەڵدانــی 

یەکــەم مانگــی دەســتکردی خــۆی بــە نــاوی )دوبــەی 

ســات 1( کــە لــە دوورەوە دیدەبانــی دەکات. ســاڵی 2014 

ڕایگەیانــد  و  دروســتکرد  ئاســامنی  بۆشــاییی  ئاژانســی 

ــان  ــامنی خۆی ــۆی ئاس ــەم مەک ــاڵی 2020 یەک ــە س ــە ل ک

بــۆ مەریــخ ڕەوانــە دەکــەن. لێــرەوە دەتوانیــن بێژیــن 

ــەر  ــن لەس ــبڕکێیەکی زۆر توندی ــەردەم پێش ــە لەب ــە ئێم ک

ــر  ــدا زۆر زیات ــااڵنەی دوای ــەم س ــە ل ــامن، ک ــاییی ئاس بۆش

ــەودای  ــاوەی دوورم ــەم پێشــبڕکێیە لەم ــەوە. ئ ــد بوەت تون

ــە  ــت ک ــە خــۆ دەگرێ ــر ل ــەوەی زیات ــژ بوون ــوودا تی داهات

دەگاتــە ئاســتی ملمالنێــی تونــد لــە نێــوان دەوڵەتــە 

عەرەبــی و غەیــرە عەرەبییــەکان. ئــەم پێشــبڕکێیە لــە نێوان 

ــژ پشــت دەبەســتێت  ــۆ ماوەیەکــی درێ ــەدا ب ــەو الیەنان ئ

ــەو  ــان ل ــی جیه ــای زلهێزەکان ــە توان ــوودوەرگرتن ل ــە س ب

ــن. ــیا و چی ــکا و ڕووس ــەش ئەمەری ــوارەدا، لەوان ب

سەرچاوە:
علــی  التنافــس  الدولیــة(،  )السیاســة  گۆڤــاری 
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الیــەن  كــە  دیینییــەی  توندوتیژییــە  ئــەو  ســێیەم: 

دەســتەوتاقمە چەكدارییەكانــی ســەر بــە گروپــە دیینــی و 

دەدرێــت.   ئەنجــام  توندڕەوەكانــەوە  سیاســییە 

1. توندوتیژیی ئیتنی و سیاسی و دیینی
شــاری كەراچــی، كــە ژمــارەی دانیشــتوانەكەی )15 تــا 20( 

ملیــۆن كەســه، هەژموونــی سیاســەتی ئیتنیكــی باڵــی بــە 

ســەر ژیانــی ئــەو شــارەدا كێشــاوە  و فراوانریــن زنجیــرەی 

كاری توندوتیژیــی ئیتنــی دەگرێتــە خــۆ. ئاوارەبوونــی 

ناوخۆیــی هــەزاران كــەس بــە هــۆی شــەڕ و ملمالنێــی و 

كارەســاتە رسوشــتییەكانەوە  كاریگەریــی لــە ســەر دانــاوە، 

ــە  ــی ل ــووری و كاریگەرییەكان ــە كۆچــی ئاب ــە جگــە ل ئەم

ــە  ــاو شــارەكانی پاكســتان، ب ــە ن ــی ل ــەی ئیتن ســەر پێكهات

ــدا. هەرێمــی بلوجســتانیش  ــەم ســااڵنەی دوایی ــی ل تایبەت

ــت،  ــۆوە دەبینێ ــە خ ــی ب ــی ئیتن ــەوە ملمالنێیەك الی خۆی

گەڕەكانــی  كەمردایــە.  ئاســتێكی  لــە  چەنــد  هــەر 

ــە  ــۆرە گروپ ــە ن ــە پاكســتان ب ــكان ل ســەرهەڵدانی ملمالنێ

دەكاتــە  لۆكاڵییــەكان  سیاســییە  و  دیینــی  و  ئیتنــی 

ــەرەكان  ــە پاڵن ــە ل ــەم توێژینەوەی ــەوە ئ ــەر ئ ــج، لەب ئامان

ــی و  ــە دیین ــی كەمین ــت بەئامانجكردن ــی پش و هۆكارەكان

ــەوە  ــە چەكــدارە توندڕەوەكان ــەن گروپ ــە الی ــەكان ل ئیتنیی

دەكۆڵێتــەوە. 

توندوتیژیی دیینی 
دینییەكانــی  پاڵنــەرە  دوورودرێــژە  دەیــەی  چەندیــن 

توندوتیــژی لــە پاكســتان بوونــی هەیــە، دەبینیــن لــە 

دیینــی،  دەرهاویشــتەی  و  ســیام  مێژووییــەوە  ڕووی 

ــان بەرجەســتە  سیاســی، ئابــووری و ناكۆكیــی كۆمەاڵیەتیی

كــردوه. پێویســتە لــە ڕوانگــەی ئــەو توندوتیژییانــەوە كــە 

ــتان  ــی پاكس ــی دەوڵەت ــەڵ دامەزراندن ــوە لەگ ــاوكات ب ه

ــك  ــت، كاتێ ــە بكرێـ ــەم بابەت ــە ســاڵی 1947  تەماشــای ئ ل

ئــەو واڵتــە لــە ژێــر دەســەاڵتی بەریتانیــا ڕزگاری بــوو 

کە   دەكات،  پاكستان  كەمینەكانی  دژی  لە  توندوتیژی  ڕەگوڕیشەكانی  باسی  پەیپەرە  ئەم 
كۆمەاڵیەتییەكانیەوە   ناكۆكییە  و  ئابوورییەكانی  سیاسی،  دیینی،  دەرهاویشتە  هەموو  بە 
دەوڵەتی  دامەزراندنی  لەگەڵ  بوون  هاوكات  بوون   بەرجەستە  مێژووییەوە  ڕوانگەی   له 
توندوتیژی  سەرەكیی  سەرچاوەی   )5( توێژینەوەیە  ئەم  لێرەوە  1947دا.  ساڵی  لە  پاكستان 
و  دیینی  كەمینە  دژی  لە  توندڕەوەكانەوە  گروپە  الیەن  لە  كە  دەكات،  دەستنیشان  دیینی 
الیەنە ئیسالمییەكان پەیڕەوەی دەكەن، ئەوانەیش بریتین لە: ناسنامە، ئایدیۆلۆژیا، بەها 
كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان، ملمالنێی ئابووری و فراوانكردنی سنووری چاالكییەكان. هەروەها 
توێژینەوەكە باسی دەرهاویشتەكانی توندوتیژیی دیینی و ڕەنگدانەوەكانی لە سەر دەوڵەت 
لە پاكستان دەكات. جگە لەوەیش ئەم پەیپەرە هۆكارەكانی توندوتیژی ئیتنی شی دەكاتەوە 

و بۆ )3( جۆر دابەش كردوە: 
لە الیەن  ئیتنیكی– سیاسی، كە حیزبە سیاسییە پشتیوانیلێكراوەكان  توندوتیژیی  یەكەم. 

بنكە ئیتنییەكەیانەوە لێی بەرپرسیارن. 
دوەم: ئەو كردەوە تاوانكارییانەی كە باڵە چەكدارە تاوانكارەكانی سەر بە ئەو حیزبە سیاسییانە 

ئەنجامیان دەدەن. 

,,



ژمارە )43-42( کانوونی یەکەم 512019

پاشــان لــە هیندســتان جیابــوەوە. دامەزراندنــی دەوڵەتــی 

ــاوی  ــە پاس ــت ب ــتی بەس ــەردەمەدا پش ــەو س ــتان ل پاكس

ســەركردایەتیی الیەنگــری ســەربەخۆیی، كــە پێــی وا بــوو 

موســوڵامنەكان لــە ســایەی هیندســتانێكی ســەربەخۆدا 

دەبنــە كەمینەیەكــی پەراوێزخــراو، لەبــەر ئــەوە پێویســت 

دەكات دەوڵەتــی ســەربەخۆی خۆیــان هەبێــت. لــە كاتــی 

ــژی و  ــتاندا، كاری توندوتی ــبوونی هیندس ــەی دابەش پرۆس

ئاژاوەگێڕیــی تائیفــی لــە نێــوان هیندۆســەكان، ســیخەكان 

ــوو.  ــا ب ــوڵامنەكاندا بەرپ و موس

ڕابــردوو،  پەنجاكانــی ســەدەی  دەیــەی  لــە ســەرەتای 

پاكســتان دەركەوتنــی دیــاردەی ملمالنــێ تائیفییەكانــی 

ــی كاری  ــە بەرپابوون ــدا ب ــە ئەنجام ــە ل ــی، ك بەخــۆوە بین

ــات  ــێ ه ــی پ ــاو كۆتای ــەی بەرب ــڕی و تێكدەران ئاژاوەگێ

ــە لــە  ــوو، ك ــەوە ب ــد هۆكارێك ــەری چەن ــۆی كاریگ بەه

ــوان  ــییەكانی نێ ــە سیاس ــەكان و كێشمەكێش ــە دینیی گرژیی

ڕابــەرو ســەركردە دینییــه كاریگــەرەكان خــۆی دەبینیــەوە، 

بــە تایبەتــی ئەوانــەی ســەر بــە گروپــی دیینــی تــر بــوون، 

ــەو  ــوون ب ــەو ناڕازیب ــتدانی متامن ــە لەدەس ــە ل ــە جگ ئەم

ــەوە  ــی كۆچكردن ــە ئەنجام ــە ل ــەی ك ــە ئابووریی بارودۆخ

دینییــە  كولتــورە  و  نەریــت  ئــەو  لەگــەڵ  دروســتبوو، 

جیاوازانــەدا، كــە كۆچبــەرە تــازەكان لەگــەڵ خۆیانــدا 

ــوو.     ــان گرتب هەڵی

ســەرەتای ڕێــڕەوی توندوتیــژی دیینــی نــوێ لــە پاكســتان 

كــە  بــوە،  بەرجەســتە  ئاژاوەگێڕییانــەدا  كارە  لــەو 

پەنجاكانــی ســەدەی ڕابــردوو لــە دژی تائیفــەی ئەحمــەدی 

ــە  ــی سیاســی ل ــە دژایەت ــە ب ــەی ك ــەو گروپ ــرا، ئ ــادە ك پی

كەســایەتی  پاكســتان،  دەرەوەی  وەزیــری  لەبەرانبــەر 

خــاوەن كاریگەرێتــی بەرفــراوان ســێر )چــۆدری زەفەرەڵــا 

ئەندامێكــی  كــە  كاتێكــدا  لــە  ببــوو،  بــارگاوی  خــان( 

دیــاری تائیفــەی ئەحمــەدی بــوو. كۆمەڵێــك هــۆكاری 

ــە:  ــوو لەوان ــان هەب ــەدا ڕۆڵی ــەم بابەت ــر ل ــۆری ت جۆراوج

بەرپابوونــی ناڕەزایەتــی و كاری توندوتیــژی بەرفــراوان 

ــتڕەوو  ــی ڕاس ــی سیاس ــی دیین ــەركردایەتی گروپێك ــە س ب

ــەو  ــی ئ ــە كاریگەرێت ــە ل ــوازان، جگ ــی ئازادیخ ئەنجومەن

ناكۆكیــە ئاڵــۆزە ماوەدرێــژەی كــە لــە نێــوان پیاوانــی ئایینی 

موســوڵامن و نوێنەرانــی تائیفــەی ئەحمــەدی هەبــوو، لــە 

پــاڵ ئــەو پێگــە تائیفیــەی كــە لەنــاو كایــەی ژیانی سیاســی 

ــتی  ــوو. خواس ــەدا هەیب ــی كۆمەڵگ ــە جیاوازەكان و پێكهات

داواكاری  ئاوێتەیــەك  لــە  بریتیبــوو  خۆپیشــاندەران 

سیاســی، ئابــووری و دیینــی، داوای دەستلەكاركێشــانەوەی 

ــەرجەم  ــان(و س ــا خ ــۆدری زەفەرەڵ ــری دەرەوە )چ وەزی

ــەی  ــاندنی تائیف ــەت و ناس ــی حكووم ــی فەڕم فەرمانبەران

ــە ئیســالم  ــان وەك گروپێكــی الدەر و دەرچــوو ل ئەحمەدی

ــەك  ــەن ژمارەی ــرەوە لەالی ــە ژێ ــاندەران ل ــرد. خۆپیش دەك

ــتیوانییان  ــەوە پش ــەت و ڕاگەیاندن ــی حكووم ــە ئەندامان ل

لــێ كــرا. ئــەو بزووتنەوەیــە خــۆی بــەرەو توندوتیــژی 

دیینــی لــە دژی كەمینــەكان و گروپــە دینییــەكان ئاراســتە 

كــرد و بــە كــردەوە زۆرێــك لــەو ســەركردانەی كاریــان كــرد 

ــان  ــان كاریگەری ــی ی ــژی تائیف لەســەر جۆشــدانی توندوتی

هەبــوو لەســەر سیاســەتی نیشــتامنی و لۆكاڵــی، بەشــدارو 

لــەو بزووتنەوەیــەدا كــە دەیــەی  بــوون  كاریگەریــش 

ــزی  ــی بەهێ ــەوەش ڕۆڵێك ــی، ئ ــەوە بین ــاكان بەخۆی پەنج

ــن و  ــەت و دیی ــوان سیاس ــتنی نێ ــە پێكەوەبەس ــوو ل هەب

ــی.  ــژی تائیف توندوتی

پەالماردانانــەی، ســەرەتاکەى  و  ئــەو هێــرش  شــەپۆلی 

لــە ســاڵی 1997دا بــە ســەركردایەتی چەنــد گروپێكــی 

ــتانی  ــان(ی پاكس ــك تالیب ــی )تەحری ــدڕەوی وەك گروپ تون

و هەندێــك گروپــی الوەكــی جیابــۆوەی وەك )جامعــە 

شــیعەكان  بــە  دژ  جەنجــەوی(  )لەشــكر  و  االحــرار( 

دەســتیان پــێ كــرد، ســەرجەم ئــەو گروپانــە كەوتنــە 

ــەو  ــاكان و ئ ــەی پەنج ــەوەی دەی ــەری بزووتن ــر كاریگ ژێ

ــەردەمەدا  ــەو س ــدڕەوەكان ل ــە تون ــە گروپ ــەی ك تاكتیكان

بەهــۆی  كــەس  ســەدان  ئەوەبــوو  كــرد،  پەیڕەویــان 

و  گــروپ  بــەو  ئامانــج،  كرانــە  بیروباوەڕەكانیانــەوە 

تاقامنەشــەوە كــە پاشــكۆی كەمینــەی مەســیحی یــان 

ــاڵی 2016دا،  ــە س ــوون. ل ــیعە ب ــەی موســوڵامنی ش كەمین
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گروپــی )جامعــە االحرار( هێرشــی كــردە ســەر باخچەیەكی 

گشــتی لــە شــاری الهــور لــە كاتــی ئاهەنگێــڕان بــە بۆنــەی 

جەژنــی هەســتانەوە و بــە تایبەتــی مەســیحییەكانی كــردە 

ئامانــج. لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا، گروپــە 

تونــدڕەوەكان لیســتی ئامانجەكانیــان فراوانــر كــرد تاوەكــو 

گروپــە دیینیــە بچوكــەكان و كەمینــە ســنووردارەكانیش 

بگرێتــەوە لــە منوونــەی ئیســامعیلییەكان و ســیخەكان. 

ئــەم هەڵمەتــە لەالیــەن حزبێكــی سیاســی بەنــاوی )أهــل 

ــە  ــرا، ل ــتگیری لێك ــیعە پش ــە ش ــە(ی دژ ب ــنە والجامع الس

كاتێكــدا كــە گروپــی )تحریــك حرمــە الرســول(ی ســەر بــە 

ــەكان  ــە دژی ئەحمەدیی ــەی دەعــوە هەڵمەتێكــی ل كۆمەڵ

ــی  ــە نزیك ــەوە. ب ــە كوفركردن ــدارەكان ب ــە پێوەندی و پرس

ــەزو  ــتان ح ــە پاكس ــی ل ــی دیین ــزب و گروپێك ــوو ح هەم

ــاندان  ــە خۆپیش ــداریكردن ل ــۆ بەش ــە ب ــان تێدای ئامادەیی

و توندوتیــژی تائیفــی، هــەروەك شــەرعزەنەكانی ســەر 

بــە گەورەتریــن حزبــی سیاســی و گروپــی دیینــی لــە 

بــەاڵم حزبــی  گێــڕا.  ڕۆڵیــان  تائیفیەتــدا  بەهێزكردنــی 

بــارەگای  كــە  یەكگرتــوو(،  نەتەوەیــی  )بزووتنــەوەی 

ســەرەكی لــە شــاری كەراچیــه، لــە كاتــی هەڵمەتــی 

ــی  ــۆ لەباربردن ــی ب ــە هەوڵدان ــرا ب ــدا تۆمەتبارك هەڵبژاردن

یەكبوونــی  )ئەنجومەنــی  نــاوی  بــە  شــیعە  گروپێكــی 

موســوڵامنان(، لەگەڵئەوەشــدا كــە بزووتنــەوەی نەتەوەیــی 

ــە  ــن ل ــۆ ڕێزگرت ــوە ب ــۆی دەربرێ ــری خ ــوو الیەنگ یەكگرت

ــان.  ــی كارو چاالكییەكانی ــە ئەنجامدان ــیعەكان ل ــی ش ماف

ــتبوونی  ــە دروس ــدەرە ل ــە هان ــەو بارودۆخ ــدا ئ ــە كاتێك ل

كێرڤــی  زیادبوونــی  بــۆ  یارمەتیــدەر  ژینگەیەكــی 

توندوتیــژی دیینــی، گروپــە تونــدڕەوەكان بــە شــێوەیەكی 

ڕاســتەوخۆ بەرپرســیارن لــەو توندوتیژییانــەی لــە پاكســتان 

تووندڕەوى دیینى لە پاکستان ژیانى کەمینەکانىخستۆتە ژێر مەترسیەوە
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بەردەوامــە. لــە ســاڵی 2015 نــاوی حزبــی )تەحریــك 

تالیبــان(ی پاكســتان و ئــەو گروپانــەی لێــی جیابوونەتــەوە 

بــوو  گروپانــەدا  ئــەو  دیارتریــن  نــاوی  لــه  ســەرووی 

كــە بەشــدار بــوون لــە توندوتیژییــەكان وەك گروپــی 

)املجاهدیــن االحــرار( و )جنــد اللــه(، شانبەشــانی هەندێك 

گروپــی لۆكاڵــی تــردا، كــە پەیوەســتبوونیان بــە ڕێكخــراوی 

داعــش لــە ســوریاو بــە گروپــی  )لەشــكر جەنجــەوی( 

ڕاگەیانــدوە.     

بۆچــی گروپــە تونــدڕەوەكان هێرشــدەكەنە ســەر 
كەمینــەكان؟ 

لــە ئەنجامــی پشــكنینێك لــە ناوەرۆكــی زانیارییەكانــی 

بونیادنانــی ئۆپەراســیۆنەكان، كــە گروپــە تونــدڕەوەكان 

و  دیینیــەكان  كەمینــە  كردنەئامانجــی  بــە  ســەبارەت 

چۆنێتــی  دەكەنــەوە،  بــاوی  ئیســالمییەكان  گروپــە 

پاســاوهێنانەوەی ئــەو گروپــە توندڕەوانــە بــۆ ئەنجامدانــی 

هێــرش و پەالمارەكانیــان ئاشــكرا كــراوە: 

ناسنامە 
ــە  ــتە ب ــی پەیوەس ــنامەی دیین ــار ناس ــتان زۆرج ــە پاكس ل

الیەنــی نەتەوەییــەوە، هــۆكاری ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــەی  ــەو پێی ــژووی پاكســتان و ناســنامە یاســایییەكەی، ب مێ

دانیشــتوانەكەی  زۆرینــەی  دەوڵەتێكــە  پاكســتان  كــە 

لەگــەڵ  هاوكاتبــوو  دامەزراندنــی  و  موســوڵامنن 

ناموســوڵامنە كانی  پێكهاتــه  كۆچــی  دەســتپێكردنی 

ــەتەكانی  ــەاڵم سیاس ــتان. ب ــەرەو هیندس ــەی ب كۆمەڵگهك

لــە  كەمینــەكان  دوورخســتنەوەی  لەســەر  دەوڵــەت 

دامەزراوەكانــی دەســەاڵت بونیادنــراوە، ئەمــە لــە كاتێكــدا 

بەرانبــەر  لــە  فــراوان  بــە شــێوەیەكی  كــە جیاكاریــی 

كەمینــەكان لــە پاكســتان پراكتیــزە دەكرێــت. لــە ئەنجامــی 

هەمــان  بــە  تونــدڕەوەكان  دینییــە  گروپــە  ئەمــەدا، 

ــاو  ــی ن ــە كەمینەكان ــی ل ــی بیان ــۆ دەوڵەتان ــان ب تێڕوانینی

پاكســتان دەڕوانــن، یــان وەكــو دوژمنێكــی دەرەكــی لێیــان 

ــە  ــه( ل ــد الل ــی )جن ــەوەی گروپ ــە ئ ــۆ منوون ــن. ب دەڕوان

دوای هێرشــی ســەر كڵێســای )كل القدیســین( لە پیشــاوەر 

ئەنجامیــدا ڕایگەیانــد: »ئەوانــە دوژمنــی ئیســالمن لەبــەر 

ئــەوە كردماننــە ئامانجــی خۆمــان و ســورین لەســەر 

ــوڵامنەكانی  ــەر ناموس ــەكامنان بۆس ــی هێرش بەردەوامبوون

نیشــتەجێی ســەر خاكــی پاكســتان«. 

ئایدیۆلۆژیا 
ــەدەی  ــی س ــەی پەنجاكان ــە دەی ــەكان ل ــەوە دینیی بزووتن

بەرجەســتەكردنی  لەســەر  كــردوە  كاریــان  رابــردوەوە 

ملمالنێــی تائیفــی لــە پاكســتان، ئــەوەش لــە زۆربــەی 

كاتــدا لــە ڕێگــەی دەســتتێكەاڵوكردنەوە بــوە لەگــەڵ 

دامودەزگاكانــی دەوڵــەت لــە ســەرجەم ئاســتەكانیاندا، 

هەروەهــا لــە ڕێگــەی بەكارهێنانــی چەكــی فەتــوای دیینی 

و پڕوپاگەنــدەوە، بەكارهێنانــی یاســاكانی بەكوفرانــدن لــە 

ــی  ــە هان ــركاری ك ــەی فێ ــكردنی بەرنام ــەی پێشكەش ڕێگ

دەكات.  بیرۆكەكانیــان  پاڵپشــتی  و  دەدات  تونــدڕەوی 

ئــەو بزووتنەوانــە لــە تــەوەری جموجهوڵەكانیانــدا فۆكــس 

دەخەنــە ســەر ناوهێنانــی شــوێنكەوتوانی تائیفەكانــی 

وەك ئەحمەدییــەكان بــە كەســانی بێبــاوەڕ كــە پێویســت 

دەكات ڕووبەڕوویــان ببنــەوە و بیروبــاوەڕ و شــێوازەكانی 

خوداپەرســتییان ســنووردار بكرێــت. 

ئــەو بیروباوەڕانــە بوونەتــە ئــەو بناغەیــەی ئــەو گروپانــەی 

لەســەر دروســت بــوە، وەك ئــەو گروپــەی كــە نــاوی )أهــل 

الســنە والجامعــە(ی لــە خــۆی نــاوە و ئــەو ڕایــەی پەیــڕەو 

كــردوە كــە دەڵێــت شــیعەكان موســوڵامن نیــن و پێویســتە 

ــەر  ــۆن بەرانب ــەروەك چ ــەوە ، ه ــتور دوور بخرێن ــە دەس ل

ئەحمەدییــەكان كــرا. 

كۆمەڵگەو سیاسەت
فاكتــەری  كۆمەڵێــك  سیاســی  و  كۆمەاڵیەتــی  رەوشــی 

هانــدەری ڕەخســاندوە بــۆ گرتنەبــەری ڕێگــەی توندوتیژی 

ــتان،  ــە پاكس ــەكان ل ــە دینیی ــەكان و گروپ ــە دژی كەمین ل

ئــەوەش بەهــۆی ئــەو بەناویەكداچوونــەی لــە نێــوان 

دییــن و بەهــا كۆمەاڵیەتــی و سیاســییەكاندا هەیــە، ئەمــە 

ســەرەڕای كاریگــەری دەرهاویشــتەكانی كاری ئاژاوەگێــڕی، 

ــی.  ــەوە بین ــدا بەخۆی ــەی پەنجاكان ــە دەی ــتان ل ــە پاكس ك
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زۆرجــار حزبــە سیاســیە هەژمونــدارەكان پشــت بــە گروپــە 

تائیفییــەكان و گروپــە تونــدڕەوەكان دەبەســن تاوەكــو 

یارمەتییــان بــدەن بــۆ ســەركەوتن لــە هەڵبژاردنــە لۆكاڵــی 

و نیشــتامنییەكاندا و دروســتكردنی هاوپەیامنیــی سیاســی 

ــی  ــە ئامانجــی بەدەســتھینانی دەنگــی دەنگدەران ــی ب كات

خــاوەن بیــروڕای دیینــی. بــە گشــتی ئەنــدازەی سیاســەتی 

تائیفــی لەبــەر ڕۆشــنایی دەرهاویشــتەكانی ملمالنێــی 

كۆمەاڵیەتــی بونیــاد دەنرێــت، ئەگــەر بەهــۆی كاریگــەری 

ملمالنێــی  بەهــۆی  یــان  بێــت  ئابوورییــەوە  جیــاوای 

كۆمەاڵیەتییــەوە  شــیرازەی  تێكچوونــی  یــان  مێژوویــی 

بێــت. ڕێكخــراوی )أهــل الســنە والجامعــە( لــە هەرێمــی 

ــی  ــە ئەنجام ــەزراوە ل ــاب دام ــی بنج ــە هەرێم ــگ ل جهان

جوواڵنــەوەی ڕابــەرە دینییەكانــی ســەر بــە چینــی ناوەنــد 

ــیعەكان  ــە ش ــە ل ــوزار، ك ــاوەن زەوی ــژاردەی خ ــە دژی ب ل

پێكهاتــوە و فەرمانڕەوایەتیــی ئــەو ناوچەیــە دەكــەن. ئــەم 

ــە  ــەن كــە ل ــەو كۆچبەران ــە شــێوەیەكی گشــتی ل تاقمــە ب

هیندســتانەوە هاتــوون، كــە لەگــەڵ بــژاردەی هینــدی 

لەســەر مافیــان لــە خاوەندارێتیــی زەویــوزار لــە ملمالنێــدا 

ــش  ــە پێ ــدی ل ــژاردەی هین ــە ب ــن ك ــەر بزانی ــوون )ئەگ ب

ســەربەخۆیی لەژێــر قەڵەمڕەویــی دەوڵەتــی دەوڵەتــی 

ــوون(.  ــتان ب هیندس

ملمالنێی ئابووری 
فاكتــەرە ئابوورییەكانیــش ڕۆڵــی خۆیــان دەگێــڕن لــە 

بەرهەمهێنانــی ئــەو توندوتیژیــە ی كــە پاڵنــەرە دینییــەكان 

و  ئاژاوەنانــەوە  كارەكانــی  چونكــە  دەیجوڵێنێــت، 

ڕابەرایەتیكردنــی مەرجەعیەتــی دیینــی بــەكار دەهێرنێــن 

ــە زۆرێــك  ــووری. ل ــەوەی ناكۆكییەكــی ئاب ــۆ یەكالییكردن ب

هــەواداران  دژی  لــە  كــە  توندوتیژیــدا  حاڵەتەكانــی 

دژی  لــە  و  ئەحمــەدی  تائیفــەی  شــوێنكەوتوانی  و 

مەســیحییەكان پیــادە كــراوە، ئــەو كاری ئاژاوەنانەوانــە 

بــوون كــە بەهــۆی تۆمەتــی كوفرانــدن و بێباوەڕیــی 

ــی و یاســایییەوە  ــە ناكۆكــی و كێشــەی دارای پەیوەســت ب

هەڵگیرســێرناون، یــان تەنهــا بیانوویــەك بــوە لەالیــەن 

ــتگرتن  ــۆ دەس ــرناوە ب ــەكار هێ ــوزارەوە ب ــی زەوی مافیاكان

بــە ســەر زەویــی كەمینەكانــدا، ئــەوەش لــە ڕێگــەی 

هاندانیــان بــۆ نانــەوەی كاری ئاژاوەگێــڕی و بەكارهێنانــی 

وەك پەردەیــەك بــۆ جۆشــدانی ملمالنێــی ئیتنــی وەهمــی. 

چاالكییــە  پاكســتان  لــە  تالیبــان(  )تەحریــك  گروپــی 

ــەوە  ــەوەی بپەڕێت ــۆ ئ ــرد ب ــراوان ك ــی خــۆی ف دارایییەكان

بــۆ شــاری كەراچــی بــە مەبەســتی جێبەجێكردنــی كار 

و  بانكــەكان  بڕینــی  و  ڕفانــدن  وەك  چاالكییەكانــی  و 

ســووكایەتیپێكردن.

فراوانكردنی ڕووبەری ئۆپەراسیۆنەكان 
بــە شــێوەیەكی گشــتی هێــرش و پەالمارەكانــی گروپــە 

هێــزە  و  دینییــەكان  كەمینــە  دژی  لــە  تونــدڕەوەكان 

ئیســالمییەكان بــە جۆرێــك داڕێــژراوە كــە فراوانریــن 

ڕووبــەری چاالكــی بگرێتــەوە زیاتــر لــە ڕووبــەری هێرشــە 

كالســیكییەكان. گروپــی )جامعــە املجاهدیــن االحــرار( 

ــاڵی  ــەوەی س ــی جێبەجێكردنــی تەقین ــتنی پالن لــە داڕش

ــان ئاراســتەی ســەرۆك  ــە شــاری الهــور، نامەیەكی 2016 ل

ــاری  ــە ش ــردوە، ك ــەریف ك ــەواز ش ــتان ن ــی پاكس وەزیران

ــانە  ــەو هێرش ــت. ئ ــك دەهێنێ ــی پێ ــەی سیاس ــور بنك اله

بــەر بەكارهێنانــی شــێوازی  بــە پەنابردنــە  دەنارسێــن 

پرۆســەی  و  كوشــن  جێەبەجێكردنــی  لــە  توندڕەوانــە 

ــەی شــیعی  ــی تائیف ــەدوای الیەنگران ــەڕان و پشــكنین ب گ

لەالیــەن گروپــە توندڕەوەكانــەوە، بــەو كەسانەشــەوە كــە 

سەرنشــینی پاســەكانن لەنــاو شــار، پاشــان كردنــە ئامانــج 

ــان  ــژەكان، ی ــان لەســەر شــێوازی تیرهاوێ و تەقەكــردن لێی

ــۆ دەســتپێكردنی هێرشــەكان،  ــی شــیاو ب ــی كات دیاریكردن

ــن  ــدا زۆرتری ــە تێی ــانەی ك ــەو هێرش ــش ئ ــە دیاریكراوی ب

كــەس دەبنــە قەربانــی، بــۆ منوونــە وەك قوداســەكانی 

ــی  ــی هەین ــان ڕۆژان ــەممەدا، ی ــی یەكش ــە ڕۆژان ــا ل كڵێس

ــەرەڕای  ــەكان. س ــە مزگەوت ــدا ل ــژی هەینی ــی نوێ ــە كات ل

ئــەوە خــودی گروپــە تونــدڕەوەكان خۆبەخــۆی یەكــر 

شــەڕ لــە نێوانیــادا دروســتدەبێت، كــە پەنــا دەبەنــە بــەر 

بەكارهێنانــی شــێوازەكانی توندوتیــژی نێوخۆیــی بــە هــۆی 
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ئــەو كێشــەو ناكۆكییانــەوە كــە لەســەر ســەركردایەتیكردن 

ــی  ــوێن و كات ــێوازو ش ــەر ش ــان لەس ــارە ی ــەر پ ــان لەس ی

جێبەجێكردنــی هێــرش و ئۆپەراســیۆنەكان ڕوو دەدات.  

و  دیینــی  توندوتیــژی  دەرهاویشــتەكانی 
دەوڵــەت  لەســەر  ڕەنگدانــەوەی 

ــەوە  ــەرە دینییەكان ــۆی پاڵن ــە بەه ــەی ك ــەو توندوتیژیی ئ

ــی  ــەر دەوڵەت ــەورەی لەس ــی گ ــت كاریگەری ــەم دێ بەره

پاكســتان دروســت كردوە، چونكە حكوومەت ناچار دەكات 

ئۆپەراســیۆنی ئەمنــی جێبەجــێ بــكات، كــە كاردانەوەیــان 

مەترســی بەدواوەیــە، جگــە لەمــەش ئۆپەراســیۆنەكان 

پشــتگیریكردنی  بەهــۆی  هەیــە  ئاڵۆزیــان  فۆڕمێكــی 

ــە ڕابــردوودا. گروپــە  ــە تونــدڕەوەكان ل ــە گروپ پاكســتان ل

تونــدڕەوە چەكــدارەكان هێرشــەكانیان بــەكار دەهێنــن 

ــاو  ــە ن ــەت ل ــی حكووم ــە الوازەكان ــۆ ئاشــكراكردنی خاڵ ب

الوازیــی  نیشــاندانی  هەروەهــا  واڵتەكــەدا،  ســنووری 

ســەرچاوەی  ئاشــكراكردنی  لــە  حكوومــەت  تواناكانــی 

هێــرش و پەالمــارەكان و ئیفلیجكردنــی و ڕێگرتــن لــە 

ئەنجامدانــی هێرشــی پێچەوانــە، جگــە لــەوەی هێرشــەكان 

مەســجی ئاگاداركردنــەوەن بــۆ حكوومــەت ئەگــەر بێتــوو 

بیــر لــە گرتنەبــەر ڕێوشــوێنی تایبــەت بــە تۆڵەســەندنەوە 

تــرس  باوكردنــەوەی  بــۆ  تاكتیكێكــە  ئەمــە  بكاتــەوە. 

ــی  ــیرازەی ژیان ــی ش ــەكان و لەباربردن ــە دینیی ــاو گروپ لەن

دەبێتــە  كــە  گومــان  تــۆوی  چاندنــی  و  واڵت  گشــتی 

ــەت  ــی دەوڵ ــە تواناكان ــە ب ــتدانی متامن ــۆكاری لەدەس ه

ــی  ــی تەحریك ــی. گروپ ــی هاواڵتییەكان ــتنی گیان ــە پاراس ل

تالیبــان كاریگەرییەكــی بەرچــاوی بەدەســتهێنا لــە بەرانبەر 

دەوڵەتــی پاكســتان، بــە تایبەتــی لــە مــاوەی نێــوان ســااڵنی 

2007 – 2013 لــە ڕێگــەی باوكردنــەوەی هەســتكردن بــە 

ترســان لەنــاو كایــەی حكوومەتــدا بەهــۆی هەڕەشــەو 

تۆقانــدن و جێبەجێكردنــی كاری تیرۆركردنــی لێپررساوانــی 

حكوومەت و هێرشــكردنە ســەر ســیمبوڵە گرنگەكانی وەك: 

ــا  ــتان. هەروەه ــە پاكس ــی ل ــۆفیگەری میلل ــەی س مەزارگ

هێرشــەكان بوونــە هــۆی دروســتكردنی فشــاری دەرەكــی 

لەســەر دەوڵــەت، بــە تایبەتــی ئــەو هێــرش و پەالمارانــەی 

ــەو  ــی و ئ ــی نێودەوڵەت ــی كۆمەڵ ــەرنجی نوێنەران ــە س ك

بانگەشــەی  كــە  ڕاكێشــاوه،  نێودەوڵەتییانەیــان  میدیــا 

ــدڕەوەكان دەكــەن . لەگەڵئەوەشــدا  ــەوەی تون بەگژداچوون

بانگەشــەی نێودەوڵەتــی بــۆ ڕەبەڕوبوونــەوەی توندوتیــژی 

داواكردنــی  بــۆ  ناكرێــت  كۆپــی  گشــتی  بــە  تائیفــی 

ــەوە،  ــی نێودەوڵەتی ــەن كۆمەڵ ــز لەالی ــەیەكی بەهێ پرۆس

تەنهــا لــەو كاتــەدا نەبێــت كــە هەســت بــە بوونــی 

ــی  ــك ئامانجەكان ــت، كاتێ ــتەقینە دەكرێ ــیەكی ڕاس مەترس

ــت.  ــوەرەكان دەبڕێ ــنووری كیش ــدڕەوەكان س ــە تون گروپ

بۆچی توندوتیژی ئیتنی دروست بوە؟ 

و  توندوتیــژی  بەرگــی  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە  خواســتێك 

ملمالنێــی ئیتنــی ڕووت بكرێــت بــە بــەری كەراچیــدا، 

ــۆ ســێ جــۆری ســەرەكی  ــكان ب ــت ملمالنێ ــرەدا دەكرێ لێ

پۆلێــن بكرێــت: 

ــە  ــە سیاســییەكان ل 1. توندوتیــژی ئیتنــی – سیاســی )حزب

پشــتیەوەن(. 

چەكدارییــە  )باڵــە  تاوانكارییــەكان  كــردەوە  و  كار    .2

دەدەن(. ئەنجامــی  حزبانــە  بــەو  ســەر  تاوانكارەكانــی 

3. توندوتیــژی دیینــی )تاقــم و گروپــە چەكدارەكانــی ســەر 

بــە هێزە دیینی و سیاســیە تونــدڕەوە كان ئەنجامــی دەدەن(. 

ئــەو توندوتیژییــەی كــە بەهــۆی پاڵنــەرە 
دینییەكانــەوە بەرهــەم دێــت كاریگەریــی 
گەورەی لەســەر دەوڵەتی پاكســتان دروست 
كــردوە، چونكــە حكوومــەت ناچــار دەكات 

ئۆپەراسیۆنی ئەمنی جێبەجێ بكات، 

,,
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2. كاردانــەوەكان لــە نێــوان بێموباالتــی و هەســتكردن بــە 

تووڕەیــی 

و  هێــرش  بەرانبــەر  لــە  كاردانــەوەكان  گشــتی  بــە 

پەالماردانــە چەكدارییــەكان لــە پاكســتان لــە نێــوان نیمچــە 

بێموباالتــی و هەســتكردن بــە توڕەیــی بەرفراواندایــە. ئــەم 

كاردانەوانــە پشــت دەبەســتێت بــە كۆمەڵێــك فاكتــەر، 

دیارترینیــان: ئەگــەرو پێشــبینیكردنی هێرشــكردن، ئــەو 

شــوێن و كەســایەتییانەی دەكرێنــە ئامانــج، ئــەو شــارانەی 

كــە هێــرش و پەالمارەكانیــان تێــدا ئەنجامدەدرێــت. بــەاڵم 

هەڵوێســت وەرگرتــن لــە هەمبــەر ئــەو هێرشــانە لەســەر 

ــەكان و  ــدە جەماوەریی ــە ناوەن ــەكان و ل ــەڕەی ڕۆژنام الپ

هەڵوێســتە  خانــەی  دەچێتــە  ڕاگەیانــدن،  كەناڵەكانــی 

جیاكارییەكانــەوە، كــە لــە بنەڕەتــدا لــە دژی گروپــی ئیتنــی 

تائیفــە دینییــەكان و كەمینەكانــی پاكســتان بوونــی  و 

ــە.  هەی

تۆمەتەكانــی كوفرانــدن و ئــەو كاری توندوتیژییانــەی 
لێــی كەوتــەوە 

ســەرنجی بوونــی جیاوازییەكــی گــەورە دەدرێــت لــە 

ــدا،  ــا و حكوومەت ــاوەر و میدی ــوان جەم ــەوەكان نێ كاردان

توندوتیــژی  بــە  هەبێــت  پێوەنــدی  بابەتەكــە  كاتێــك 

ئاراســتەی  كــە  كوفركــردن  تاوانــی  بــە  پەیوەســت 

یەكێــك لــە ئەندامانــی ســەر بــە گروپێكــی ئیســالمی 

ــە  ــە ك ــەم تۆمەتان ــت. ئ ــی دەكرێ ــی دیین ــان كەمینەیەك ی

زۆرجــار هەڵبەســراون، بــە شــێوەیەكی ڕۆتینــی بازنەكــەی 

فــراوان دەبێــت تــا دەگۆڕێــت بــۆ دروســتبوونی كاری 

توندوتیــژی، كــە هەمــوو كۆمەڵگــە دەكاتــە ئامانــج و 

سووپاى پاکستان بە تووندى بەرەنگارى خۆپیشاندەران دەبێتەوە
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دەبێتــە پراكتیزەیەكــی تاوانكاریــی ڕێكخــراو لــە پاكســتان، 

حزبــە  هەوادارانــی  و  الیەنگــران  بەشــداریكردنی  بــە 

ــی  ــی و ســەربازییەكان، پیاوان ــە دیین ــییەكان و گروپ سیاس

ئایینــی، بانــدو تاقمــە بچوكــەكان. زۆرجــاری وا هەیــە ئــەو 

ــێوێنانە  ــێكی گێرەش ــۆی هێرش ــە ه ــە دەبێت تۆمەتباركردنان

بۆســەر ئــەو شــوێن و گەڕەكانــەی كــە كەمینــە دینییــەكان 

هەمــان  لەگەڵئەوەشــدا  بــەاڵم  نیشــتەجێبوون.  تێیــدا 

جــۆری بەدەنگەوەهاتنــی ئەمنــی بەدەســت ناهێنێــت كــە 

ــان  ــداری ی ــێكی چەك ــی هێرش ــۆ جێبەجێكردن ــتە ب پێویس

كارێكــی تاوانكاریــی ڕێكخــراو. 

كاردانەوەی كەناڵەكانی ڕاگەیاندن 
 كەناڵەكانــی تەلەفیزیۆنــی ناوخۆیــی لــە پاكســتان بــە 

درێژایــی ســااڵنی ڕابــردوو بــە ئاســت و قەبــارەی جیــاواز 

ڕێگەیانــداوە بــە پێشكەشــكردنی ڕوماڵكرنــی بــێ سانســۆر 

لــە كاتــی مامەڵەكردنیــان لەگــەڵ ئــەو گروپانــەدا كــە 

ڕاگەیانــدن  دەزگاكانــی  هەروەهــا  توندوتیــژن.  زیاتــر 

ڕوبــەڕوی هەڕەشــەو تۆقانــدن دەكرێنــەوە لەالیــەن گروپه 

تونــدڕەوو تاوانكارەكانــەوە، چونكــە داوایــان لێدەكــەن 

ــۆ  ــان ب ــەوە و پڕوپاگەندەی ــان باوبكەن ــرو بۆچوونەكانی بی

ــی  ــوە هــۆی پێكهێنان ــدا ب ــە دەرئەنجام ــەوەش ل بكــەن. ئ

ــە هــۆكاری  ــەی ب ــەو ملمالنێی وێنەیەكــی تەواونەكــراوی ئ

پاڵنــەری دیینــی یــان ئیتنیــەوە لــە پاكســتان درێــژەی 

ناچوونیەكــی  و  ناكۆكــی  لــە ســایەی  ئــەوەش  هەیــە، 

ســەخت لەگــەڵ ئــەو گروپــە توندڕەوانــەی كــە بەوپــەڕی 

ڕوونــی و ڕاشــكاوییەوە ئامانجەكانیــان ڕاگەیانــدوە.

دوا وتە
هۆكارێــك  چەنــد  بــۆ  ئیتنــی  و  دیینــی  توندوتیــژی 

پاكســتان  مێــژووی  ناســنامه  و  لــە  كــە  دەگەڕێتــەوە 

دینییەكانــی  و  سیاســی  ســراكچەرە  گەشــەكردنی  و 

ئــەو واڵتــەدا ڕەگیــان داكوتــاوە. گروپــە تونــدڕەوەكان 

كــردوە،  فراوانــر  توندوتیژییــان  ئامانجەكانــی  بازنــەی 

ــە  ــی، ب ــی دیین ــد ڕوانگەیەك ــە چەن ــە پشتدەبەســتێت ب ك

تایبەتــی لــەم ســااڵنەی دواییــدا، بــە دیاریكراویــش كاتێــك 

ــی  ــە الوەكییەكان ــوان كۆمەڵگ ــە نێ ــی ل ــی ئیتن ملمالنێێەك

بــۆ منوونــە وەك  شــارەكاندا هەڵگیرســا،  نــاو  لــە  تــر 

و  توندوتیــژی  كێرڤــی  هەڵكشــانی  بــەاڵم  كەراچــی. 

ــەو  ــەن ئ ــە لەالی ــەكان، ك ــە و دڕندانەیی ــە نامرۆڤان تاكتیك

گروپانــەوە بــۆ پاكتاوكردنــی نەیــارەكان پەیــڕەو دەكرێــت، 

ــەوەی  ــەاڵم بێئ ــەوە پێشــی پێشــەوە، ب ملمالنێكــەی هێنای

ــن.  ــەوەی هاوشــێوە بوروژێن ــرش و پەالمــارەكان كاردان هێ

ــۆ رسوشــتی  بارگاویكــراو  ــەوە ب بەشــێك لەمــەش دەگەڕێت

بــە سیاســەت و دووری پانتایییــە جوگرافییــەكان و نەمانــی 

پێوەنــدی و وابەســتەیی كۆمەاڵیەتیــی پتــەو لەگــەڵ گروپە 

دیینــی و ئیتنیــه بەئامانجكــراوەكان.   

* ســابا ئیمتیــاز: ڕۆژنامەنــوس و توێــژەری پســپۆڕ 
لــە كاروباری پاكســتان.         

سەرچاوە: 
مركــز الجزیــرە للدراســات – العنــف ضــد االقلیــات 

فــی باكســتان، صــراع مركــب یهــدد الدولــە  
jcforstudies@aljazeera.net

h t t p : / / s t u d i e s . a l j a z e e r a . n e t / a r /
html.160717112131256/07/reports/2016



پڕۆژەی 
کتێبی 
گیرفان

ان
رف

گی
ی 

تێب
ی ک

ۆژە
پر

ئایین،
سێکس و دەوڵەت

ەت
ەوڵ

 د
 و

س
ـک

سێـ
ن، 

یی
ئا

بوعەلی یاسین

ین
اس

ی ی
ەل

وع
ب

 وەرگێڕانی: شاناز هیرانی

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 360 (

ئایین  ب���ۆرژوازی،   ئەكادیمیی  بۆچوونی  بە 
واتە: تێڕوانینی مرۆڤ بۆ گەردوون و چۆنێتیی 
ژیانێكی دیاریكراو، هاوکات لەگەڵ  باوەڕبوون بە 
هەبوونی خوایەك، یان خواوەندێك، کە بریتییە لە 
هەستی پەیوەستبوون  و پایەندبوون و هۆگربوون  
ب��ە ه��ێ��زێ��ك��ی ج���ادووی���ی، ه��ێ��زێ��ک��ی س����ەرووی 
ناساندنە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  م��رۆڤ،  بیرکردنەوەکانی 
و  نموونەیە(  )چونكە  نییە  ئەوتۆی  سوودێكی 

هەست و واقیع بە یەكەوە گرێ نادات.
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 وەرگێڕانی: ئاریا حەسەن

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 261 (

عەرەبییەوە  نیوەدوورگەى  لە  »ت��ەورات« 
»نە«هاتوە. پاشان عەرەب هیچ نەبوو جگە لە 
بە  پێوەندییەکیشیان  هیچ  و  دەشتەکى  مافیای 
شارستانیەتەوە نییە. ئەو میسیۆلۆژیا ئاڵۆزەى 
ک��ە ل��ە ت��ان��اخ��ادا ب���ەرەو ڕووم����ان دەب��ێ��ت��ەوە، 
ناکرێت ئەو میسۆلۆژیایە لە عەرەبەوە هاتبێت. 
هاتوەتە  و  هاتوە  خۆرهەاڵت  ب��ەرەو  ت��ەورات 
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وەرگێڕانی: ئارام مەحموود ئەحمەد

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 371 (

لە  شەڕ  دوای  ساڵەکانی  یەکەم  فشارەکانی 
ئەورووپا و ئەمەریکا لە زۆر بابەتدا بەوە گەییشت 
لێکۆڵینەوەی  بۆ  پێدراوەکاندا  بەرانبەر  لە  کە 
جێبەجێکاری لە سەر ئایین، تێڕوانینی وردتر و بە 
دڵنیایییەوە ڕەخنەگرتر بگیرێتە بەر، بە بەراورد 
لەگەڵ ئەوەی لە قۆناغی سەرەتای لێکۆڵینەوەی 
ئێمەدا ئاسایی یان مومکین بوو، بەاڵم فشارەکان 
کەلێنی  و  کەوتەوە  لێ  ناخۆشیشیان  لێکەوتەی 
ئاڕاستە  و  زانستییەکان  ب��وارە  زانایانی  نێوان 

جیاجیاکانی زیاتر کرد.
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 وەرگێڕانی: کارزان غەفوور

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 373 (

وردە وردە، لە نیوەی دوەمی ئەم سەتەیەدا 
خۆرئاوادا  لە  یەکالکەرەوە،  شێوەیەکی  بە  و، 
شمشێرەکانیان  ک��ە  دی��ن��ی��ی��ەک��ان،  دام�����ەزراوە 
ژەنگاویی بووبوون، گۆڕران بە دامەزراوەکانی 
نماییش: زاڵبوونی ڕووکار بە سەر ناوەڕۆکدا. 
و  ڕەه��ا  پۆزەتیڤییەکی  وەک  خ��ۆی  نماییش: 
هەڵ  گومانێک  هیچ  ک��ە  دەنوێنێت،  بێشومار 

ناگرێت و ناگیرێت.
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 مەحموود حسێن

 وەرگێڕانی: عیماد عەلی

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 362 (

ل��ەم كتێبەدا وەری دەگ��ری��ن، ج��ی��اوازی لە  ئ��ەوەی 
نێوان پتەوی و فشەڵی و شێوە و ناوەرۆك و هۆكاری 
دابەزین و سروشتی ژیان و ڕووداوەكانی سەرەتاكانی 
و  ئ��ای��ەت  تێكستی  نێو  ل��ە  ك��ە  ئیسالمە،  سەرهەڵدانی 
سورەتەكانی قورئاندا دەردەكەون و، گەر ڕاشكاو بین 
تێدایە؛  شتێكی  هەموو  مجێور  چێشتی  وەك��وو  دەڵێین 
بە  باوەڕپێكراو  و  بەهێز  و  بەتین  ئایەتی  لە  الیەكەوە  
دەس��ت��ەواژە و ڕیتمێكی خ��اوەن س��ەروا و جوانەوە و، 
بێگومان وا دادەنرێت لە الیەن ئەفرێنەری گەردوونەوە 

هاتبێت و بە پەرجوو لە  قەڵەم درابێت.
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 وەرگێڕانی: د. ژیار فەالح 

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 372 (

فەڕەنسیی  پیرانی  ئەنجومەنی  مارسدا،  3ی  لە 
کردنی  ق��ەدەغ��ە  بە  س��ەب��ارەت  دەرک���رد  یاسایەکی 
ژنی  و  زۆرب��ەی کچ  کە  ئەو سەرپۆشەی  حیجاب، 
لە  قوتابییان  بۆ  دەدەن،  بەسەریانیدا  موسوڵمان 
ساڵی  سێپتەمبەری  ل��ە  گشتییەکاندا  قوتابخانە 
2004ەوە. یاسا فەڕەنسییە نوێیەکە تەنها حیجابی 
جل  و  ״هێما  ئەو  هەموو  بەڵکوو  نەکردوە،  قەدەغە 
و بەرگانەی قەدەغە کردوە کە گوزارشت لە بیر و 

باوەڕی ئایینی قوتابییەکە دەکات״. 
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 وەرگێڕانی: بابان ئەنوەر

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 363 (

هەر هێندەی مرۆڤ بە ئاگا هاتەوە و درکی 
بە بوونی خۆی کرد، زووب��ەزوو توانای خۆی 
ناچار  ئیتر  دەرخست،  بیرکردنەوەدا  سەر  بە 
ب��وو ئ��ەم پ��رس��ی��ارە ل��ە خ��ۆی ب��ک��ات: »م��ن لە 
کوێوە هاتووم؟«، »من بەرەو کوێ دەڕۆم؟«. 
شتێکی گەلێک ئاسایی و سروشتی بوو پرسیار 
بکات دەرب��ارەی چۆنیەتیی هاتنی بۆ جیهان و 
دەرکەوتنی لە سەر زەوی و چارەنووسی خۆی 

دوای مەرگ.
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 وەرگێڕانی: کۆمەڵێک وەرگێڕ

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 374 (

وایە  پێی   CIA پێشووپێشووی  ئەفسەرێكی 
بە  ق��ودس��ە،  هێزی  ف��ەرم��ان��دەی  كە  سولەیمانی 
لە خۆرهەاڵتی  تواناترین كەسایەتیی هەواڵگرییە 
ڕاب�����ردوودا،  مانگی ش��وب��ات��ی  ل��ە  ن��اوەڕاس��ت��دا، 
لە  ئێران  كاربەدەستانی  گ��ەورە  لە  ژم��ارەی��ەك 
كۆمەڵگەیەكی  لە  )ئەمیرولموئمنین(  مزگەوتی 
لە  پاسداران  سوپای  بە  تایبەت  نیشتەجێبوونی 
باكووری خۆرهەاڵتی تاران كۆ بوونەوە، بۆنەكە 
بەشداریكردن بوو لە پرسەی هەڤاڵێكی خۆیاندا.


