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 پێگەی ستراتیژی پاکستان

 
 

 یزدخواەئر ەموع

 

بە اتیبەیت ەلالیەین سەرابزی و هەروەها وەکو انوچەیەیک گرنگی ئەو اببەتە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو پێگە سرتاتژییەی کە پاکس تان هەیەیت 

واڵتە و رۆڵی ەل واقعی هەرێمی و جیۆسرتاتژیی گرنگ بە نیس بەیت ملمالێن نێودەوڵەتیەاکنەوە ، هەروەها پەیوەندیە سرتاتژییەاکین ئەو 

نێودەوڵەتیدا ، بە خوێندنەوە و هەڵسەنگاندین تواان و جیۆپۆلیتیک و سرتاتژیی ئەو دەوڵەتە راس یت ئەو پێگە سرتاتژییەمان بۆ 

رەو دەردەکەوێت ، هەرچەند پاکس تان خاوەین کۆمەڵێک تەحەدای انوخۆیی و دەرەکیە کە رۆڵ و پێگەی ئەو واڵتەاین بەردەوام بە

الوازی بردووە ، ەلهەمان اکتیشدا بەرووشاخاین وەک مەتریس هیندس تان و بووین جۆرێک ەل گەمە و کێڕبکێیی تواانداری ، ئەوا 

 .دەرەجنام بووەتە مایەی پێشکەوتن و فراوانبووین تواان و ئاماجنەاکین ئەو واڵتە 
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 391ژمارەی دانیش تواین بەپێیی دواینی سەرژمێری ئاابدە ،  پاکس تان دەکەوێتە ابشوری رۆژئاوای ئاس یا ، کە پایتەختەکەی ئیسالم

زۆر بەرزە ، کە خایک  ملیۆن کەسە و شەشەمنی دەوڵەتە ەل ڕووی ژمارەی دانیش توان و یەکێکە ەلو انوچانەی کە چڕی دانیش تواین

ە ەلگەڵ هیندس تان  و ەل رۆژئاوا ئەو واڵتە  ەل ابشوور کەانراوەاکین دەرایی عەرەیب و کەنداوی عەمان و ەل رۆژهەاڵتەوە هاوس نور

ەلگەڵ ئەفغانس تان و وە ەل ابکوری رۆژئاوا ەلگەڵ ئێران هاوس نورە و هەروەها ەلگەڵ واڵیت چنی ەل ئەوپەڕی ابکوری رۆژهەاڵت ، 

گلزیی زماین زماین پاکس تاین و هاوبەیش ئەو دەوڵەتەیە ، بەاڵم ئین( اردو ) وە هاوبەیش س نوری دەراییی ەلگەڵ عەمان هەیە ، زماین 

فەرمیە بەپێیی دەس تور وە زماین ابزرگاین و ەلگەڵ ئەوەشدا پێگەیەیک اتیبەت و تەواوکەری هەیە و ەل الیەین زانس یت و ئەاکدمیی و 

 .انوەندەاکین زانکۆدا زایتر بەاکردێت 

ساڵ بەرەل زاین کە فارس و ئەسکەندەری مەکدۆین ەلو انوچەیە حومکیان کردووە و دواتر  0022 مێژووی پاکس تان دەگەڕێتەوە بۆ 

سەربەخۆیی بەدەس هتێنا ەلژیرە  3911ی  8ی  31ەلالیەن موسڵاماننەوە فەحتکراوە و دیین ئیسالمی تێدا باڵوکراوەتەوە ، پاکس تان ەل 

 .مەزرینەری دەوڵەتەکە دەانرسێ د عەیل جوانح بە داەمەقەڵەمڕەوی دەسەاڵیت بەریتاین ، کە حم

 

 :سیستەمی سیاسی 

جار دا نورسایەوە و چەندین ( زولفەقار عەیل بۆتۆ ) ی مکەوە دانراوە کە ەلسەردەمی حو  3911دەس توری پاکس تان کە ەل ساڵی 

ئەو دەس تورەش دا هەموار کراوە ، بەپێیی  3999 ەل ساڵی  و پاشان بۆ دواین جار 3911کراوە و یەکەم هەموار ساڵی  هەموار

پەرەلماین و بەپێیی سیس تەمی فیدڕاڵی پاکس تاین  –فیدڕاڵی  –کۆماری  -سیس تەمی س یایس پاکس تان بریتیە ەل دێموکرایس نوێنەرایەیت 

، (  پەجناب ، سەند ، خەبیرب خبتوخنو ، بەلوچس تان ) ، ئەو واڵتە پیکدێت ەل چوار یەکەی اکرگێڕی کە ئەوانیش بریتنی ەل 

اکن خاوەین حکومەیت و دەسەاڵیت س یایس خۆاینن و سەرجەمیش یان حکومەیت فیدڕاڵی پێکدێنن ەل ئیسالم ئاابد  ، سەرجەم هەرێمە

کە ئیسالم ئاابد پایتەخیت پەجناب و کەراتشی پایتەخیت سەنەدە و هەروەها پیشاوەریش پایتەخیت خەبری خبتوخنوایە و پایتەخیت 

 .بەلوچس تانیش کویتە یە 

 

 :الیەنی سەربازی 
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، پاسەواین  سوپای وشاکین ، سوپای ئاسامین ، سوپای دەراییی ، هێزە ش ێوە سەرابزیەاکن) هێزی سەرابزی پاکس تان پێکدێت ەل 

،   0222 ، اتکە واڵیت ئیسالمیە کە خاوەین وزەی انوکیە و وە بەپێیی ریزبەندی سااڵنەی سوپای واڵاتن بۆ ساڵی ( نیشتامیین 

ملیار دۆالر و بودجەی سەرابزی ەل  0.110 ریکراوە کە خەریج سەرابزی ەل بودجەدا بریتیە ەل هەمنی واڵت دای 31 پاکس تان بە 

 . 020 %کۆی گش یت داهایت نیشتامیین بریتیە ەل 

 :ەلم خش تەیەدا تواان سەرابزیەاکین دەخرێنە روو 

 

 بڕ یەکە ژمارە

 ەرابزس 620,000 سەرابزی اکرا  .3

 ەرابزس 515,000 سەرابزی یەدەگ  .0

 ەرابزس 550,000 ژمارەی سەرابزی سوپای وشاکیی  .1

 ەرابزس 22,000 ژمارەی سەرابزی سوپای دەراییی  .1

 ەرابزس 40,000 ژمارەی سەرابزی سوپای ئاسامین  .0

 دانە 2,924 ژمارەی اتنک  .2

  دانە 3,278 تۆپیی راکێرشاو  .1

 دانە 465 تۆپیی خۆجوڵە  .8

 دانە 2,828 مودەرەعەی گوێزەرەوەی سەرابز  .9

 دانە 134 سیس تەمی هەڵداین فرە موشەیک  .32

 دانە 10 ژمارەی ژێر دەراییی  .33

 

فڕۆکەی  023 هەیە و هەروەها  ییکەرفڕۆکەی شەڕ   121 فڕۆکە کە تیایدا   901کۆی ژمارەی فڕۆکەی سەرابزی  -* 

هێلیکۆپتەری  00 هێلیکۆپتەر و  122 فڕۆکەی راهێنان ، هەروەها  312 فڕۆکەی هێرش بەری دامەزراو و  121و  استنەوەگو 

 .هێرش بەر 
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( ئەمڕۆ  یروسییا) وە بەپێیی هەڵسەنگاندێک بۆ بەهێزترین دەزگا ئیس تخبارایت و زانیارییەاکن ەل ئاس یت جهیاندا کە ەل پێگەی  -*

 ( .   ریزبەندیە دایە پاکس تان  ەل پەلی یەکەمی ئەو - ISI بەڕێوەبرایەیت ئیس تخبارایت انوخۆی) باڵوکراوەتەوە ، دەرکەوتووە کە 

، پاکس تان خاوەین س ێهەم هێزی ئەتۆمییە ەل جهیان ، ( تینک اتنگ ) بەپێیی راپۆرتێیکی ئەمریکی انوەندی توێژینەوەی س یایس  -*

یە ، ئەوەش بە وااتی ئەوەدێت کە بەهێزترینە دوای ئەمریاک و  0232 کاڵوەی ئەتۆمی بەرهەم هێناوە ات ئێس تا کە  02 کە پاکس تان 

کاڵوەی ئەتۆمی جەنگیە و ەل هەوڵدایە بۆ زایدکردین زایتری  302 وس یا ، راپۆرتەکە ابس ەلوەش دەاکت کە پاکس تان خاوەین ر 

کە ئەو ماددەیە زایتر ەل پیشەسازی ئەتۆمیدا بەاکردێت و بۆ ئەو مەبەس تەش خاوەین چوار گۆڕەڕی ( بلۆتۆنیۆم ) گەجنینەاکین ەل 

 .   ئەتۆمی اتیبەت بە بلۆتۆنیۆمە

 

 :پەیوەندیە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکانی پاکستان 

بەردەوام هیندس تان تەحەدایەیک گەورەی بەردەم پاکس تان بووە ەل سرتاتژیی نیشتامیین ئەو واڵتەدا بۆیە سەڕەڕای گرژی 

پەیوەندیەاکین پاکس تان پەیوەندیەاکنیان بە ش ێوەیەیک گش یت ، ئەوا ەلگەڵ ئەوەشدا بنەمایەیک گرنگ بووە بۆ یەالککردنەوە و ئاس یت 

تۆڵەی کە پاکس تان هەیەیت ەلگەڵ سعودیە و ەلهەمان اکتتدا ئەو  ەلگەڵ واڵاتین دەوروبەری ، هەروەها  ئەو پەیوەندیە توند و

ملمالێن درێژخایەن و توندەی کە ەل نێوان واڵاتین سعودیە و ئێراندا هەیە بە خوێندنەوەی ئەو پێگە جیۆس یایس و سرتاتیجییەی کە 

 –پاکس تان ) کس تان هەیەیت ئەو فاکتەرانەی کە اکر دەکەنە سەر رسوش یت ئەو پەیوەندیە ەلگەڵ هەردوو واڵت ەلیەک اکتتدا  پا

، بە اتیبەتیش هەڵوێس یت ئەو واڵتە ەل کیشە و قەیرانە انوچەیەاکندا دەردەکەوێت ، وە ەل الیەیک ترەوە ( ئێران  –سعودیە ، پاکس تان 

ووی نێوان پاکس تان و ویالیەتە یەکگرتووەاکین ئەمریاک ، هەروەها بووین پەیوەندیەیک ابشرت ەلگەڵ واڵیت چنی بووین پەیوەندییەیک مێژ 

ەلسەر بنەمای دوژمین دوژمنەکەم دۆس متە و ەلو دەروازەوە پەرەدان بە پەیوەندیەاکن و دواجار بووین پەیوەندییەیک سرتاتژیی بە 

 .ەل حکومەیت چیین  بەدەس هتێناین هاواکری پێویست و سرتاتژیی

 

 ( :هیند  –پاکستان ) پەیوەندی لەگەڵ هیندستان 
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هیندس تان وەک واڵتێکی هاوس نوری پاکس تان کە س نورێکی درێژی ەلگەڵ پاکس تاندا هەیە هەر ەلگەڵ دروستبوونیانەوە ەل ساڵی 

و سەربەخۆییان ەل ژێر فەرمانڕەوایی بەریتاین و دابەش بووین نمیچە دوورگەی هیندس تاین پێشوو بەسەر واڵاتین هیندس تان و  3911

کێشەی س نور و ملمالنێیی یەالککردنەوەی انوچە کێشە ەلسەرەاکین وەک هەرێمی کشمری کە دوای حومکی بەریتاین .. پاکس تان و

، ئەوا بوو بە سەرچاوەی انکۆکیەیک زایتر ەل نیو سەدەی نێوان دوو واڵیت پاکس تان و  وەکو انوچەیەیک سەربەخۆ دایریکرابوو

جەنگی نێوان هندس تان و پاکس تان  3920ەلساڵی کە هیندس تان و تیایدا چەندین جەنگی ماڵوێرانکەری بەدوای خۆیدا هێنا 

، بۆیە ( تەشفەند ) کە انرساوە بە ریکەوتننامەی  رێکەوتین ئاش یت ەل نێوان هند و پاکس تان مۆرکرا 3922هەڵدەگریسا و ەل ساڵی 

شەی کشمری و هەروەها ەلالیەیک تریشەوە گەمەی خۆ پڕ چەکردین هەردوو واڵت و گۆڕینەوەی هەڕەشەی بەردەوام و ێ ک 

اکین هیندس تاندا درێژخایەن وای کردووە کە بە اتیبەت ەلالیەین پاکس تانیەوە خەونێکی گەورە برییت بووێب ەل سەرکەوتنیان بەسەر تواان

، هەروەها جیابوونەوەی پاکس تاین خۆرهەاڵت ەل پاکس تاین خۆرئاوا دیسان کەیس ێکی ترە کە انکۆیک نێوان ئەو دوو واڵتەی خراپرت 

کرد ، کە ئەویش تۆمەتبارکردین هیند بوو بە هاواکری بەنگاەل جوداخوازەاکن ، بووین کەمینەیەیک ئیسالمی ەل هیند دیسان کەیس ێکی 

ژی توندا تێپەڕیوە و ات ئێس تاش پەیوەندیەیک هیند بە گر  و ەاکنیان هەیە ، پەیوەندی پاکس تانە اکریگەری نەرێین ەلسەر پەیوەندیترە ک

ئاسایی و سەقامگری ەل نێوانیان بەدی انکرێ و ات ئیس تاش کشمری سەرچاوەیەیک گەورەی انکۆیک نێوان ئەو دوو واڵتەیە بە پەلی 

 .یەک 

 

 : (ئەفغان  –پاکستان ) ەفغانستان پەیوەندی لەگەڵ ئ

ئەفغانس تان کە ەل دوای هیند درێژترین س نوری ەلگەڵ پاکس تان هەیە و سەرابری ئەوەش پێکهاتەی دیین هاواڵتیاین هەردوو واڵت 

زۆر ەل یەک نزیکە کە زۆرینەی دانیش تواین هەردوو واڵت ئاینیان ئیسالمی سونە مەزهەبن ، ەلماوەی رابردوو بەهۆی ئەو دۆخە 

ن تیایدا ژایوە ەلشەڕی انوخۆیی نێوان دەاین گروپیی هزر رادیاکڵی جیاواز و هەروەها داگریاکری و انهەموارە انوخۆیییەی کە ئەغفا

رووبەڕووبوونەوە دەرەکیەاکن ، بۆیە بەگش یت بەهۆی ئەو دۆخە انهەموارەی انوخۆی ئەفغان کە وایکردووە نەتواێن رۆڵێکی 

ابووەس ێت ، بەهۆی ئەو الوازیەی ئەفغان ەلالیەک و ەلالیەیک نێودەوڵەیت ئەوتۆ بگێڕێت و ەلانوخۆی خۆش یدا ەلسەر پێیی خۆی ر 

تریشەوە بەهۆی پەیوەندی کۆمەاڵیەیت و هەڵکەوتە جوگرافیەی کە ەلنێوان پاکس تان و ئەفغان هەیە ، دەس توەردانێکی توندی 

کە بوونەتە مایەی ویرانبووین  حکومەت و هێزە س یایس و هۆزە پاکس تانیەاکین ەل دۆخە جیاوازەاکین انوخۆی ئەفغاندا بێتە ئاراوە ،

ئەفغان وەک ئەو دۆخەی کە ئێس تا ەل دەرەجنامی هەموو ئەوانەدا بەدهیاتووە ەل شەڕی انوخۆیی بەردەوام ئەفغانس تان ، دوای 
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 ساڵ بەردەوام ٩١و راگەایندین حکومی کۆمۆنیس یت ەل ئەفغان کە بۆ ماوەی  ٩١٩١داگریکردین ئەفغان ەلالیەن سۆڤیەتەوە ەل ساڵی 

سۆڤیەت بەیەکجاری ئەفغان جێدێڵێت ، بێگومان ئەو هەڵوێس تەی سۆڤیەت انرەزایی  ٩١٩١ی فێربیوەری ٩١بوو ات بە فەرمی ەل 

توندی واڵاتین پاکس تان و واشنتۆین بەدوای خۆیدا هێنا ، حکومەیت پاکس تاین بە پاڵپش یت توندی طالیبان و دواتر دروستبووین 

 ٩١١١ەڕێکی انوخۆیی خوێناوی ەل دوای داگریاکری سۆڤیتەوە ئەفغاین تێکەوت اتکو ساڵی ئەلقاعیدە دادەنرێن کە ەل دوای ش

دامەزرا ، دوای شەڕێکی زۆر تواین کۆنڕتۆڵی  ٩١١١کە ەل ساڵی ( طالیبان ) اکتێک بزاویت ئیسالمی سونە مەزهەیب انرساو بە 

مرینشیین ئیسالمی ) اکبوڵیشی گرت ، کە ەلو ساڵەدا  ٩١١١ی س ێپتەمبەری ٧٩زۆربەی شار و انوچەاکین ئەفغان باکت و دواجار 

ش وەکو رێکخراوێکی جهیادی رادیاکیل سوین مەزهەب دوای راوەدووانین ئوسامە (القاعیدە ) این راگەایند و (ەل ئەفغانس تان 

س تکرد ەلژێر سایەی بنالدن ەل سعودیە و سودان و والاتین عەرەیب رووی ەل ئەفغان کردوو و هەر زوو نفوزێکی گەورەی ەلوێ درو

ی س ێپتەمبەر بۆ ٩٩حومکی طاڵیبان و بەجۆرێ ئەو دوو رێکخراوە بە توندی تێکەاڵوی یەکرتی بوون ، هێریش قاعیدە ەل 

جەنگی ئەفغان رابگەیەێن و کۆاتیی بە حومکی ئیسالمی رادیاکڵ بێنێت ، جێگای ئاماژەیە  ٧١١٩واشنتۆن وای کرد ئەمریاک ەل ساڵی 

قاعیدە بۆ ئەمریاک هەریەکە ەل سعودیە و واڵاتین عەرەیب داانن بە حومکی مرینشیین ئیسالمی ئەفغاین کشاندەوە  ەل دوای هێرشەکەی

ەلگەڵ ئەوەشدا پاکس تان اتکە واڵت بوو کە دانپێناین نەکشاندەوە ، ەل ئێس تاشدا و دوای هاتین ئەمریاک و هاوپەمیاانن هەرچەند 

دا ئوسامە بن الدن ەلسەردەس یت ٧١٩٩یبان بووەوە و ات ەل دواجاردا و ەل ساڵی ەلسەرەاتدا سکس یت گەورە بەرەوڕووی طاڵ 

هێرش ێکی کۆماندۆیی ئەمریاکیی کوژرا ، بەاڵم ەل ئێس تادا و دوای بڕایرداین کشانەوەی هێزە ئەمریکیەاکن ەلو واڵتە و کەمکردنەوەی 

هێناوە و ەلالیەک گروپیی تریۆر و رادیاکڵەاکن زۆر بە  نفوزی سەرابزی ئەمریکی لێیی ئەوا هاوکێشەکە گۆراین تری بەدوای خۆیدا

یش طاڵیباین پاکس تانیش راگەیەندرا ، ەلالیەیک تریشەوە بەهۆی الوازی ٧١١٩توندی بەرۆیک والیت پاکس تانیان گرتووە و ات ەل ساڵی 

ەوەی انوچەیەیک زۆری ئەفغان ، ئەوەی حکومەیت ئەفغاین طاڵیبان ەلو ماوەیەدا توانیویەیت سەرکەوتین زۆر بەدیبێنێت ەل کۆنڕتۆڵکردن

ئێس تا زۆر بە توندی پەیوەندی نێوان حکومەیت ئەفغان و پاکس تان بەیەکەوە دەبەس تێتەوە بریتیە ەل کەییس رووبەڕووبوونەوەی تریۆر 

 .، کە بە توندی بەرۆیک هەردوو واڵتیان گرتووە 

 

 ( :چین  –پاکستان ) پەیوەندی لەگەڵ چین 

و چنی بە پەیوەندیەیک ئاسایی دادەنرێت هەر ەلسەرەاتی دروستبووین پاکس تانەوە ، هەرچەند ەل سەرەاتدا بە پەیوەندی پاکس تان 

شک و گومان و لێک دڵنیانەوەبوونەوە پەیوەندی نێوان ئەو دوو واڵتە دەست پی  دەاکت ، بەاڵم پاکس تان پێشەنگی ئەو واڵاتنەبوو 
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کە ئەوەش   3902 ەل ساڵی ( کۆماری چیین اتیوان )  هێنا بە پەیوەندیەاکین ەلگەڵ و کۆاتیی( کۆماری چیین گەیل ) کە داین ان بە 

وەک سەرەاتی پەیوەندیەیک ئەرێین بۆ هەردوو ال دادەنرێت  ، جگەەلوەش ەلگەڵ دروستبووین انکۆیک و گرژییەاکین نێوان هیند و 

و پاکس تان بە اتیبەت ەل هاواکری سەرابزاینەی چنی بۆ   پاکس تان هاواکتە ەلگەڵ دروستبووین پەیوەندیەیک هاواکراینەی نێوان چنی

بۆ دواوە ئەوا ئەو قۆانغە بە گەرموگوڕترین پەیوەندی نێوان ئەو دوو واڵتە انرساوە ، کە ئەوەش بە  3982 پاکس تان ، ەل ساڵی 

ئەوا ، سەر حومک  دێتە( دینگ ش یا و بنگ ) هۆاکری یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ دەستپێشخەری الیەین چیین کە اکتێک سەرۆک 

 ، جاڕی س یاسەتێکی پراگامیت دەاکت بە ئاماجنی گەشەپیداین الیەین سەرابزی و ئەمین و سەقامگریی و گەشەکردین انوخۆیی و

هەروەها ەلهەمان اکتتدا هێنانەدی ئاش یت ەل س یاسەیت دەرەوەدا ، بە گش یت ەلماوەی رابردوودا دەکرێ بووترێ پەیوەندی پاکس تاین 

کی سرتاتژیی بووە ەل پێگەی پاکس تان ەل انوچەکەدا ، بە اتیبەت ەلرووی ئابووریەوە ئێس تا چنی بە پاڵپشتیەیک چیین دەس تکەوتێ –

ملیارد  12 گەورەی چنی دادەنرێت ەل بواری پەرەپیداین ژێرخاین ئابووری ەل پرۆژە گەورەاکن ، ەلوانەش بڕایری خەرج کردین بڕی 

ردین ڕێگاو ابن و هێڵێکی مایەگوزاری بونیادی ئاس یایی ، بەمەبەس یت دروس تکدۆالر ەلالیەن چینەوە ەل ڕێگەی ابنکی سەر 

 . کەوا ابشوری چنی بە ابشوری پاکس تان دەبەس تێتەوە و ات سەر ئاوەاکین ئۆقیانویس هیندشۆڕدەبێتەوە ، فەرشەمەندە

 

 ( :سعودیە  -پاکستان ) پەیوەندیەکانی لەگەڵ سعودیە 

دا زجنریەیەک ەل دانیشنت و کۆبونەوە ەل ئاس یت اباڵی نێوان سەرکردایەیت س یایس و  0232 ی پێویس تە بووترێت کە ەل سەرەاتی ساڵ

ە ئاراوە ، الیەین پاکس تاین ەلو کۆبونەوانەدا جەخیت کردۆتەوە ەلسەر پاراستین خاکەاکنیان ودی و هاوپەمیانەکەی پاکس تان هاتئەمین سع

مەمەلکەیت عەرەیب سعودیە ، وە جەختیان ەلسەر ئەوە کردوە کە و پەیوەست بوون بە پارێزگاری ەل ئاسایش و سەروەری 

وون ەل گۆراناکریە نوێاکین پەیوەندیەیک مژیوویی ەلنێوانیاندا هەیە ، وە ەلگەڵ ئەوەشدا یەکێکی تر ەل ابسە سەرەکیەاکن برییت ب

شرتکردین پەیوەندیە سرتاتژییەاکین نێوانیان کە ئاس تەنگ و بەروشاخاین نوێن ەلبەردەم س یاسەیت هەردوو دەوڵەت بە ئاراس تەی ابانوچە

. 

ەل انوەندی ( یوئال جوزنسکی  کتۆرد) و سعودیە ، توێژەری سرتاتژیی ەل ابرەی گرنگی پەیوەندی مێژووی نێوان پاکس تان 

ەل نێوانیاندا توێژینەوەی ئاسایشی نەتەوەیی ئیرسائییل ، کە مێژووی پەیوەندی نێوان ئەو دوو  واڵتە و بەپێیی ئەو رێکەوتنانەی کە 
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هەیە نیشاندەری ئەوەیە کە پاکس تان ویس یت پێشکەشکردین هاواکری مەمەلکەیت سعودی عەرەیب هەیە و تواانیش هەیە ، هەر بۆیە 

 .ئەو پەیوەندیە زۆر بەرز دەنرخێنێت 

تردا ، ەلوانەش هاواکری سەابرەت بە گرنگی ئەو پەیوەندیەش دەتواننی ئاماژە بە هاواکریە سەرابزیەاکین پاکس تان بکەین ەل پێشو 

اکتێک دەسەاڵیت ئەو واڵتە کەوتە مەترس یەوە ، کە ەلو اکتەدا پاکس تان سوپای واڵتەکەی بۆ   3919 سعودیە ەل رووداوی ساڵی 

 .عێراقدا   -سعودیە انرد ەل میانەی جەنگی ئێران 

ی داگریاکری سۆڤیەیت ، سوپای سعودی ەلگەڵ ئەوەشدا بەشداری سوپای هەردوو واڵت بۆ هاواکری شەڕکەڕە ئەغفانیەاکن ەل دژ

راهێنانیان پی  دەکرا ەلالیەن بەرپرسە سەرابزیەاکین پاکس تان  و ەلبەرامبەر ئەوەشدا مەمەلکەیت سعودی پاڵپش یت دارایی راس تەوخۆ و 

بووترێت ئەو  بەرامبەر و اینیش بە نریخ زۆر کەم ، هەر بۆیە دەتوانرێت س تەوخۆیش دەکرد ەل پێداین نەوت ێبهەروەها بە انرا

 .پەیوەندیە اتیبەتیەی کە ەلنێوان ئەو دوو واڵتەدا هەیە بریتیە ەل پەیوەندیەیک پتەوی اباڵی س یایس و ئەمین زۆر بەهێز 

پریس ئەتۆمی رۆڵێکی دایری ەل ابشرتکردین پەیوەندی نێوان هەردوو واڵت هەیە زایتر و زایتر ، سعودیە پاڵپش یت ماددی پاکس تان 

، ەلبەرامبەر ئەوەشدا ویالیەتە یەکگرتووەاکین ئەمریاک کۆمەڵێک زسای " بۆمیب ئەتۆمی ئیسالمی " پیشەسازی دەاکت ەل پێناو 

بەسەر پاکس تاندا سەپاند ەل دەرەجنامی ئەو مامەڵەیەدا ، ەلبەر ئەوە رایض هەنگاوی ان بۆ هاواکری ماددی پێویست بە پاکس تان بۆ 

هەوڵی زۆر هەیە ەلالیەن سعودیەوە بۆ بەدەس هتێناین وزەی انویک کە پێویس یت زۆری  ردنەوەی اکریگەری زسااکن ، ەلبەر ئەوەککەم

 .پێیی هەیە 

وە ەل ڕووی ئابووریەوە ، پێکەوە بەسرتانێکی پەیوەندیەاکین نێوان هەردوو واڵت هەیە بەش ێوەیەیک پایەدارانەیە ، بەرزبوونەوەی 

ملیار دۆالر ، هەروەها ژمارەی کرێاکری پاکس تاین ەل  0های انوەندی رۆژانە بە قەابرەی ابزرگاین نێوانیان ەلو سااڵنەی دواییدا بە بە

سعودیە ەل بەرزبوونەوەدایە رۆژ بە رۆژ و بەش ێوەیەیک بەردەوام ، بەپێیی خەماڵندنەاکن رۆژی واهەیە  یەک ملیۆن و نیو پاکس تاین 

 .ملیار دۆالری کردووە  1داهات بۆ خێزانەاکنیان دەنێرنەوە کە نزیکەی 

پێگەی سرتاتژیی پاکس تان خاڵێکی تری گرنگی پاکس تانە بۆ سعودیە کە چونکە س نوری هاوبەیش ەلگەڵ ئێراندا هەیە بە درێژایی 

مک ، بەوە کە هەڵکەوتەیەیک گرنگە بۆ رێگری کردن ەل ئێران و س نورداانن بۆ هەمیەنەی ئێران ەل انوچەکە ، ەلگەڵ ئەوەشدا کە  929

سوپای موسڵامانین جهیانە ، هەروەها اتکە واڵیت ئیسالمیە کە خاوەین هێزی انوکیە ، ئەوەش وا دەاکت  پاکس تان خاوەین گەورەترین

 . کە سعودیە هەمیشە وەک سەنتەری هێز بڕوانێتە پاکس تان ەل قەیرانەاکندا
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وەم گەورەترین کۆمەڵگای ئاینی یەکێکی ترە ەل فاکتەرە بنچینە و گرنگەاکین پەیوەندی نێوان پاکس تان و سعودیە و پاکس تان بە دو 

 .ئیسالمی دێت ەل دوای ئیندونزیای و زۆرینەی ئەو واڵتە سونە مەزهەبن و پش تگریی تەواوی دیین ەل نێوانیاندا هەیە  

 

 ( :ئێران  -پاکستان  )پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێران 

یە کە رسوش یت ئەو پەیوەندیەاکنیان بە تەواوی سەابرەت بەپەیوەندیەاکنیشی ەلگەڵ ئێران راس تەوخۆ دێینە سەر رووداوەاکین ئەو دوای 

روون دەاکتەوە ، ەلوانەش کێشە و ملمالنێاکین یەمەن ، کە بەشدارنەبووین اکرای پاکس تان ەل هاوپەمیاین ئەحلەزم بە سەرۆاکیەیت 

ێتەوە بۆ کۆمەڵێک سعودیە دژی حوس یەاکن و بزاویت بەرهەڵس تاکری یەمەین ، کە بە انرس تەوخۆ جەنگ بوو ەلگەڵ ئێران ، دەگەڕ

 :هۆاکر ەلوانەش 

 .بووین ترس ەل سەرهەڵداین ابرگرژی اتئیفی انوخۆیی    - 3

ەل کۆی دانیش تواین   02%هەروەها هۆاکرێکی تر بریتیە ەل بووین رێژەی بەرزی ش یعە ەلو واڵتە کە ڕیژەاین زۆرە و نزیکەی  - 0

 .بە ئێران  ئەو واڵتە پێکدێنن و اکریگەرن

ری گرنگ بریتیە ەل پەیوەندیە ئابووریەاکین پاکس تان ەلگەڵ ئێران بە اتیبەت کەییس قوریس پەیوەندیدار بە قەیراین هۆاکرێکی ت - 1

 .اکرەاب ەل پاکس تان ، جگە ەلوەش پاکس تان بەبڕێک پشت دەبەس تێت بە غازی رسوش یت ئێراین 

نیەیت ەلگەڵ هندس تان و ئەفغانس تان و نەبووین ەلالیەیک ترەوە سوپای پاکس تاین سەرقاڵی پارێزگاری و سەرپرش یت س نورەاک - 1

 .خواس یت ئەو واڵتە بۆ کردنەوەی هەر جەهبەیەیک دایریکراوی دیکە 

خاڵێکی دیکەی اکریگەر کە پاکس تان بە ئێران دەبەس تێتەوە بریتیە ەل بزاویت رزگارخیوازی بەلوچەاکن و چاالکیەاکنیان ەل هەردوو  - 0

 .واڵیت پاکس تان و ئێران 

د سعودیە هێڵی سورە سەابرە پاکس تان اکێت بکەوێتە ژێر هەر مەترس یەکەوە ، بەاڵم ەلگەڵ ئەوەشدا پاکس تان ەل س یاسەیت هەرچەن

دەرەوەیدا وەک ئەوەی کە دۆیخ یەمەن ئەوەی زایتر دەرخسنت ئەوا ات راددەیەک هەوڵ دەدات دژایەیت ئێران نەاکت بەهۆی 

، بە اتیبەت بووین پریس بەلوچ ، کە پرس ێکی ەلمێژینەی ئەو انوچەیە و بەلوچەاکن  بووین ئەو هۆاکرانەی کە ەل سەرەوە ابسکران



 
10 

بە اتیبەت ئەو بەلوچانەی کە دەکەونە انو خایک ئریانەوە ، کە زۆر بە ، نەتەوەیەکن کە ئازادی و مافە نەتەوایەتیەاکنیان بن پی  کراوە 

 نەتەوایەتیەاکنیان پێشل دەکرێ و رۆژانە بە تۆمەیت جیای کۆمەاڵیەیت توندی ەلالیەن رژێمی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە ئازادی و مافە

بەاڵم ەل راستیدا بەهۆی خواس تە ماخفوازانەاکنیانەوە ژمارەیەیک زۆراین ل  زیندان و دەستبەسەر و ئەشکەجنە و ەل س ێدارە  ، 

س تەمی فیدڕاڵی پاکس تانیدا ، بەاڵم ەلو دەرێت ، هەرچەند بەلوچەاکین پاکس تان خاوەین حکومەیت هەرێمی خۆاینن ەل چوارچێوەی سی 

اکین پاکس تان  لوچە بە" حاڵەشدا ەلو سااڵنەی دواییدا کێشە و پێکدادان هەبوو ەلنێوان بزاوتەاکین بەلوچ و حکومەیت فیدڕاڵی پاکس تاین 

ەلو سەرهەڵدانە دایرانەی ئەو  یس تێدا کوژرا و یەکێکی دیکە زار کە نۆ هە  زایتر ەل  رپاکرد کە بزاوتێکیان بە 3911 - 3911ساڵی   ەل

رد و دار،  بە  یی کردوو و بە وه تە ڵدانێکی نە رهە سە  ستیان بە ، ده اکتێک بەلوچس تاین پاکس تان  0222دوااینە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 

اڵم  ، بە ڕن پە ڕاده اکین خۆاین بۆ مافە  مکجاراین نەبووە لوچس تان یە ڵکی بە رچی خە گە ڕووی سوپای پاکس تاین بوونەوەوە و ئە رووبە

  ، کە  یە  ن حەفتاو نۆ ساڵە مە تە( رخاین بوگیت  کبە واب ئە نە) ،  لوچس تان کردەی چەکدارەاکین بە ڕیین ئەواکتە دوای کوشتین سە ڕاپە

ست دا ،   ده چەکدارەاکن گیانیان ەل  ک ەل یە ڵ ژماره گە هێرش ێکی سوپای پاکس تاندا ەل  ەل  0222 – 8 – 09   مە ڕۆژی شە

کو چاالکڤانێکی س یایس بۆ  وه  وه جنااکنە پە  ریتانیا و ەل بە  رچووی زانس تگای ئۆکسفۆرد بوو ەل وار و ده س ێکی خوێنده رخاین ، کە کبە ەئ

یت  رکردایە سە  0222 کۆاتیی ساڵی   اڵم ەل ، بە  ش بووه کە رێمە رۆیک هە زیر و سە ک وه یە ، ماوه لوچ تێکۆشاوه  یل بە اکین گە مافە

ست ، یەکێک ەل هۆاکری سەرهەڵدانەاکن و  ده  گرتە( لوچ  سوپای رزگارخیوازی بە) انوی   لوچی بە ک چەکداری بە یە س تە هد

بنپێناین مایف بەلوچەاکن بریتیە ەل دابەش نەکردین دادپەروەرانەی داهایت سەرچاوە رسوشتیەاکن بەسەر هاواڵتیاین بەلوچ کە ەل اکتێکدا 

، هەر بۆیە حکومەیت هەردوو واڵت هاوش ێوەی ئەو " هێرنێت  م ده رهە لوچس تان بە بە  کس تان ەلگازی رسوش یت پا%  10ەل 

واڵاتنەی کە نەتەوەی کورداین بەسەردا دابەشکراوە ، بۆ ئەوەش دەتواننی ئاماژە بۆ پەیوەندی نێوان واڵاتین تورکیا و عێڕاق و سورای 

و سرتاتژیی دژایەیت نێوانیان پێک دەهێنێت بەاڵم پریس کورد یەکێک بووە ەل و ئریان بکەین ، کە هەرچەند زۆر هۆاکری بنەرەیت و

 دروست کردووە بە درێژایی مێژوو ، بووین ڕێژەیەیک بەرزی ش یعەش هۆاکرێکی زۆر گرنگە و ینپرسانەی کە بەیەکەوە بەست

ر اکتێکدا بێت دەتوانن رووبەڕووی دەسەاڵیت ی ئەو واڵتە پێکدێنن ەل هە 3/0 ش یعەاکن ەلبەر بووین ژمارە زۆرەکەاین کە نزیکەی

پاکس تاین ببنەوە و ببنە کۆس پیی گەورە ەلبەردەمیدا ، هەر ەلبەر ئەوە پاکس تان هەوڵ دەدات جۆرێک ەل هاوسەنگی دروست باکت 

وەاکین حەج و ەل ملمالنێیی نێوان ئێران و سعودیە ، سەرابری ئەوانەش دوای پچڕاین پەیوەندی نێوان سعودیە و ئێران دوای روودا

و ابنگێش تکردنەوەی ابڵویزەاکنیان ، پاکس تان هەوڵی نێوەندگرییاکری کرد ەلنێوان ئێران و سعودیە ، ئەوەش ( نەمر ) ەل س ێدارەداین 

 .دەگەڕێتەوە بۆ ئەو هاوسەنگیەی کە ابیس لێوەکرا کە پاکس تان هەوڵی بۆ دەدات 
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ی حوزەیراین ئەم ساڵ ەل پێشوازی  02وەزیری دەرەوەی ئێران ەل ( مەحەمەد جەواد زەریف ) هەروەها پێویس تە ببوترێت کە 

ەل واڵتەکەی ، ڕای گەایند کە ئێران و پاکس تان پەیوەندییەیک سرتاتژیی و مامتنەپێکراواین ( د جادماین ەمەنور حم) ابڵوێزی پاکس تان 

 .  ی ئەرێین ەلسەر ئەو پەیوەنداینە هەبووهەیە ، جێیی ابسە کە دوای سەرداین ئەو دوااینەی رۆحاین بۆ ئیسالم ئاابدا اکریگەر

سەرابری هەموو ئەوانە پێویس تە سەرجن بدەینە ئەو رێکەوتن و پرۆسە هاوبەشانەی کە ەل نێوان هەردوو واڵتە بەڕێوە دەچێت و 

 :تێیدا هاواکری یەکرتی دەکەن ، ەلوانەش رێکەوتن و لژینە هاوبەشەاکین نێوان پاکس تان و ئێران 

ۆ ئەمین بۆ رووبەرووبوونەوەی مەوادی موخەدیر و چاالیک زسایی ەلرێگەی س نورەاکن و رووبەرووبوونەوەی لژینەی وەزاری ب - 3

 .کۆچی ان ایسایی 

 .ژینەی هاوبەش بۆ خەبت و رەبیت ئەمین س نورەاکن ەل ئاستێکی بەرزی وەزاری ل - 0

 .لژینەی هاوبەیش ابشرتکردین هاواکری دووالیەنەی بەرگری  - 1

 .هاوبەیش ابشرتکردین پەیوەندیە ابزرگاین و ئابووریەاکن لژینەی وەزاری  - 1

 .رێکەوتین ابزرگاین اتیبەیت  - 0

 .ئێراین هاوبەش بۆ بەرهەهمێنان  –کۆمپانیای پاکس تاین  - 2

 .رێکەوتین رۆش نبریی ەل نێوان پاکس تان و ئێران  - 1

 .رێکەوتین هێڵی گواستنەوەی غاز  - 8

 

 ( :کا ئەمری –پاکستان ) پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکا 

هەر چی سەابرەت بە پەیوەندیەاکن ەلگەڵ ئەمریاکشە پێویس تە بووترێت کە ، پاکس تان بە درێژایی مژیووی انوچەیەیک گرنگی 

جیۆسرتاتژیی ئەمریاک بووە و وەک یەکێک ەل هاوپەمیاانین انرساوە و بۆ تێگەیشنت ەلو پەیوەنداینەش مێژووی ئەو پەیوەنداینە 

، کە هەر ەل سەرەاتوە ( ئەیزهناوەر ) ەل سەردەمی ئیدارەی   3919اکنیان دەگەرێتەوە بۆ ساڵی ، کە پەیوەندیە دەخەینەڕوو
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پەیوەندیەیک پەرەگرتوو دروستبوو ، کە ئەویش دەگەڕێتەوە بووین ئەو بەرژەوەندیە زۆرەی کە ەلو پەیوەندیەدا هەبوو بۆ هەردوو ال 

ەرژەوەندیەاکین و ەلبەرامبەردا بەدەس هتێناین هاواکری دارایی ەلالیەن پاکس تانەوە هێناین پاکس تان ەلالیەن ئەمریاکوە بۆ بر ، ەلوانەش بەاک

، رێکەوتننامەاکین ئەمریاک بوونەتە مایەی هاواکری زۆری پاکس تان ەل الیەین ئابووری و سەرابزی و بەشداری پاکس تان ەل 

 . SEATOو س یاتۆ  CENTOهاوپەمیاین بەغداد و سنتۆ 

یشە ئەمریاک پاڵپشتیەیک بەهێز نەبووە بۆ پاکس تان و تەاننەت ەلهەندێ قۆانغدا پچڕاین پەیوەندیەاکنیان ل  پێویس تە بووترێت کە هەم 

، ئەوا ئەمریاک هاواکریە سەرابزیەاکین   3920 کەوتۆتەوە ، ەلوانەش اکتێک جەنگی نێوان هیندس تان و پاکس تان هەڵگریسا ەل ساڵی 

بوو ، ئەوەش اکریگەریەیک  ئەمریاک  ت کە بەهەمان ش ێوە هیندس تانیش هاوپەمیاین بۆ هەردوو دەوڵەیت هیندس تان و پاکس تان راگر 

نەرێین گەورەی کردە سەر پاکس تان ، بەپێیی اکت بەرە بەرە پەیوەندیەاکین نێوان ئەمریاک و پاکس تان بەرەو ابش بوونەوە رۆیشت ەل 

ابوورییەاکین خۆی بۆ پاکس تان دەوەس تێنێت و بەوەش زاین ئەمریاک هاواکریە ئ 3919 دوای ئەو قۆانغە ، بەاڵم دوای ئەوە ەل ساڵی 

 .بەر پاکس تان دەکەوێت 

وای کرد پەیوەندیەاکین نێوان ئەمریاک و پاکس تان ەل ئاستێکی بەرزدا خۆی ببینێتەوە ئەویش  3919 انس تان ەل ساڵی فگداگریکردین ئە

هەردوو واڵت رێکەوتنێکیان بۆ هاواکری  3983 ڵی ەل بەشداراین ەل پرۆسەی ئاش یت و سەقامگریی ابکوری ئاس یا ، وە ەل سا

بلیۆن دۆالر بە ئاماجنی ایرمەتیداین پاکس تان بۆ مامەڵەکردن ەلگەڵ مەترس یە زایدبووەاکن ەلسەر   1.0 سەرابزی و ئابووری بە بڕی 

کە یەکێک ەل گەورەترین  ئاسایشی هەرێمی انوچەکە و هەروەها بە ئاماجنی خواس تەاکین پاکس تان بۆ گەشەپیداین ئابووری مۆر کرد ،

پرۆسە هنێین ەل مێژوودا بە دوای خۆیدا هێنا ئەویش برییت بوو کۆمەگی چەکدارە ایخیبووەاکین ئەغفانس تان بوو ەلالیەن پاکس تان 

 .دژی سۆڤیەت 

 بلیۆن 1بە بڕی (  3991  - 3988 ) هەردوو دەوڵەت رێکەوتن ەلسەر دووەم بەرانمەی هاواکری درێژخایەن  3982 ەل ماریس 

ئەمریاک سەرجەمی هاواکریە سەرابزی و   3992ی ئۆکتۆبەری  3سەرابزی ، بەاڵم ەل  ییدۆالر بۆ گەشەپیداین ئابووری و هاواکر

 .ئابووریەاکین راگرت و مەریج داان بەوەی کە پشکنیین سااڵنە هەبێت بۆ سەملاندین نەبووین چەیک انویک 

 بە سەر دوو جەمسەری تریۆریزم و دژە تریۆریزمدا دابەش كرد ، جهیاین یی س ێپتەمبەر كە بە كردەوە 33رووداوی  0223 ساڵی 

انس تانیش فگبڕایرداین ئەمریاک بۆ لیداین ئەپاكس تان بە سەركردایەیت موشەرەف بە كردەوە ەلگەڵ الیەین دژی تریۆریزم كەوت و دوای 

 .هەڵوێس تەی ابرگرژی توند هاتە ئاراوە پاکس تان ەل ئاستێکی بەرزدا هاواکری ئەمریاکی کرد هەرچەند ەل انوخۆی پاکس تان بەو 
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پێویس تە بووترێت کە ، کشمری کە خاڵی سەرەیک انکۆکیەاکین نێوان هیندس تان و پاکس تان پێک دەهێنێت ، ئەمریاک ەل ئەجێندای 

تن ەل دروستبوین پەیوەندیەاکین ەلگەڵ پاکس تاندا ، هاوسەنگی راگرتین پەیوەندیەاکین ئەمریاک ەل نێوان هندس تان و پاکس تان و رێگەگر 

 .جەنگ ەل نیوان ئەو دوو واڵتەدا سرتاتژیێکی سەرەیک ئەمریاکیە 

هەروەها سەابرەت بە گرنگرتین هۆاکرەاکین پتەوی پەیوەندیەاکن ەل ئێس تادا سەرابری پەیوەندیە مێژوویەاکنیان ، دەتواننی ئاماژە بەو 

 :هۆاکرانە بدەین 

 .تان رۆڵێکی میحوەری وەک هاوپەمیانێکی ئەمریاک دەگێڕێ جەنگی انرساو بە جەنگی تریۆر ، کە پاکس   - 3

 .بەرانمەی ئەتۆمی پاکس تاین ، کە ئەمریاک ویس توویەیت کۆنڕتۆڵێک دروست باکت ەلسەر گەشەی بەردەوامی ئەتۆمی ئەو واڵتە  - 0

ی بەرهەمی پاکس تاین ەل  1/ 3ەی ویالیەتەیەگرتووەاکین ئەمریاک یەکێکە ەل گەورەترین هاوردەاکری بەرهەمی پاکس تاین ، کە نزیک - 1

 .ابزاڕەاکین ویالیەتە یەکگرتووەاکین ئەمریاک ساغ دەکرێتەوە 

 .هاواکری ئابووری ەلالیەن ئەمریاکوە بۆ حکومەیت پاکس تان بە اتیبەت ەل اکیت خراپ بووین ابرودۆیخ ئابووری  - 1

 . نەلو ڕێژەیە خوێنداکر زاران بووین رەوەندێکی پاکس تاین گەورە ەل ئەمریاک و کە ەلنێوایندا بە هە - 0

سود وەرگرتن ەل چەک و کەرەس تەی جەنگی ئەمریکی بۆ هێزە پاکس تانیەاکن و بینیین راهێناین سەرابزی سەرابزاین پاکس تاین ەل  - 2

 .ئەمریاک 

 .ەمیاین ئەتڵەیس گواستنەوەی تەکنیاکیت هاوچەرخ بۆ پاکس تان بەو اتیبەمتەندیەی کە هاوپەمیانێکی سەرەکیە ەل دەرەوەی هاوپ - 1

یک  مە ملیۆن دۆالر کۆ 022  ریاک دابینکردین زای ەل مە ئە  0232سەابرەت بە جەنگی دژ بە تریۆریش ، پێویس تە بووترێت کە ەل ساڵی 

فغانس تاین  یت ئەواڵ  وان ەل ڕی دژ توندڕه شە  س هتێناین پیشتیواین گش یت ەل ده اکت بۆ بە ریاک اکر ده مە ی ئە مە و ده ایند ەل بۆ پاکس تان ڕاگە

وا  اکن کە ت پـێکردین پاکس تانیـیە انعە س یت قە بە مە  اکن بە وڵە هە  ملیار دۆالر ەل 1.0  دراوسێـیاندا ، کە ئەو پرۆژەیە بەش ێک بوو ەل

ڵکو هەوڵدان  ، بە  اعیدهلق فغانس تان دژی اتڵیبان و میلیش یااکین ئە ڕی ئە ر پشتیوانکردین شە سە  اکتە خت ده هنا جە تە  ک بە ریاک نە مە ئە

  وه یە و ابره ی پاکس تان ەل وه ره زیری ده بۆ هاواکری پاکس تان بۆ ابشکردین گوزەران و ئابووری ئەو واڵتە ، کە بەدوای ئەوەشدا وه

ریاک  مە ڕۆڵی ئە  ت بە رهاب بۆ گۆڕیین بۆچووین گش یت سە  بواری جیاوازدا گرنگە  ریاک ەل مە ئاس یت هاواکریکردین ئە  پێداین ره ایند پە ڕایگە

 . پاکس تاندا  ەل
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