
 

 

 طةمةى سيَبةرةكان
ء دلَسؤزانة و ثيَشكةشة بةو كةسانةى ضارةنووسى نةتةوةء نيشتيمانةكةيان بةالوة طرينطة"

 "بؤى تيَدةكؤشن بةرثرسانة

 
 :تابلؤيةكي كورت لة ناوةرؤكى ليَكؤلَينةوةكة

ن بؤ سةر ئاسايشى نيَو طةمةكانةوة كة تا رادةيةك هةرِةشة بوو دا كؤمةلَة فاكتؤريَك هاتنة  لة هةزارةى سيَهةم 
هيَرشى سةربازيى بة ريَبةرى . ئابوورىء تةك هيَز و جةمسةريى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا و هاوثةميانةكانى

وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دذكردةوةو وآلميَكة لة بةرامبةر طةورة كؤمثانيا نةوتيية ئةمةريكى ـ 
ةرهةمهيَنةرى ضةكء تةقةمةنى ئةمةريكادا بة ناوةكانى الكهيد مارتني ب" ثيَنج طةورة"دا كة لةطةأل  بريتانييةكان

(Lockheed Mortin) ريسؤن ،(Roytheon) نورس رؤث طرؤمان ،(Northrop Grumman) ،
يةكيةتييةكيان ثيَك هيَنا بوو، ئةو (. General Dynawicz)ء جنراأل داينميكز (Boeing)بؤئينط 

دى نةتةوةيىء هةم بةرذةوةندى دةولَةتى و نيَودةولَةتى ئةو دوو زهليَزةى يةكيةتيية خةريك بوو هةم بةرذةوةن
ء (British Petoleum (BP))تيَكةأل كردنى كؤمثانياى نةوتى بريتيش ثرتؤليؤم . دةخستة مةترسيةوة

لةثيَوةندى لة طةلَ ئةو ثرؤةيةى ئةمةريكاو  (Holibirtn)كؤمثانياى طةورةى نةوتى ئةمةريكى هاليربتن
لة رةوتى دانشتنى طرووثى ثيَوةندى نيَونةتةوةيى [بةثآ بةلَطةيةك بةرثرسانى باآلى ئةمةريكا . نيا دايةبريتا

 ]دا1002لةذيَر ضاوةديَرى نةتةوة يةكطرتووةكاندا، لةمةرِ ئةفغانستان لة نيَوةرِاستةكانى ذوئييةى سالَى 
سالَى [فغانستان لة نيَوةرِاستةكانى ئوكتؤبرى وةزيرى دةرةوةى ثاكستانيان وت كة عةمةلياتى دذ بة ئة ]نايك[بة 

ناوبراو طوتى كة ثاش . مةبةستى سةرةكى لةناوبردنى ريَذميى تالَةبانة ]نايك[بة وتةى . دا بةريَوة دةضآ]1002
ى سيَبتةمرب بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانى، ئةم ثالنة لة ماوةى دوو تا سآ حةوتوودا بةريَوة 22هيَرشةكانى 

الدن لةاليةن تالَةبانةوة ئةمةريكا لة خيَرى  ة وابوو طومامن بوو كة تةنانةت بة تةسليم كردنةوةى بنك. دةضآ
مةبةستى هاتنة ذوورةوةيةكى  ضونكى مةبةستى سةرةكى ئةوان ديتنةوةى دةروازيةك بوو بة. ثالنةكةى نةدةطوزةرا

رتين بيانوو بة دةستةوة بوو باشرتين طةآللَة ريَذى ئيَستا كة باش. بةهيَزتر بؤ كةنداوى فارسء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست
ئةمةريكايييةكان لة ريَطاى دامء دةزطاكانى راطةياندراوة كة باشرتين مكانيزم بؤ . لةسةر ئةو بيانووة دةكرا

بانطةشة كردن بؤ سياسةتةكانيان بوو توانيان النى زؤرى خةلَكةكةيان بة قةناعةت بطةيةنن كة ئيَمة لة 
 .دةذين كة هةركات ضاوةرِوانى طةورةترين قةيران و كارةسات دةكةينجيهانيَكدا 

 
 

 ثيَشةكى



 

 

ئةورِؤ فةزاى سياسى جيهان حالَةتيَكى سيالَيكى هةية، واتة كردةوةيةكى سياسى لة هةر شويَنيَكى جيهان دا 
اذاوةء شةرِئاشؤيى ئةوةش نيشان دةدا كة دؤخى قةيران، تريؤر، مةرط خولَقاندن، ئ. كاريطةريى جيهانى بةدواوةية

 .لة هةموو كات لةبارترة
ئاسايية كة نةخؤشىء ئازارةكانى ئيَمة لةطةلَ نةخؤشىء ئازارةكانى نةتةوةء كؤمةلَطاكانيرتدا جياوازى خؤى هةيةء 

لةطةلَ ئةوةي دا كة جيهان ثيَشكةوتنيَكى بةرضاوى بةخؤوة ديتوة، ضةندين . بة نوسخةى كؤثى كراو ضارةسةر ناكرآ
ى جياجياى برِيوة، ء نةتةوةى ئيَمةش بةردةوام لة خةباتء ...سياسى، ئابوورى، كولتوورى، ميَذووىءقؤناغى 

بةرخؤدان دا بوة،  كةضى هةولَمان داوة لة شةثؤلةكانى ثيَشكةوتن دوانةكةوين، ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئيَستا 
 .وةرووداوة سياسييةكان كاريطةريى بةرين و بةرينرتيان ىلَ دةكةويَتة

بآطومان دةبآ لةو راستيية ئاطادار بن كة ئاسايشء بةرذةوةندى نةتةوةيى لة ذيانى سياسى هةر نةتةوةيةك دا  
هةر نةتةوةيةك لة بةرِيَوةبةريى كؤمةلَطاكةىداء لة ريَنويَنى . دوو فاكتؤرى كاريطةرن، دوو فاكتؤرى تةوةري

هةر بؤية لة نيَوةرؤكى باسةكامنان دا دوو . ركةوتوو نابآنةتةوةكةىدا ئةو دوو خالَة لةبةرضاو نةطرآ بآطومان سة
. تةوةرى ئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندى نةتةوةيى ريَطايان بؤ باسء بابةتء ضةمكء طوتةزاكانيرت لةبار كردووة

تريؤرء تريؤريزميش لة طرينطرتينى ئةو ضةمكء طوتةزايانةن كة بة بآ ثيَناسةى ئاسايشء بةرذةوةندى نةتةوةيى 
 .ليَكدانةوةيان بؤ نةتةوةيةك خةسارى ىلَ دةكةويَتةوة

. ئيَمة وةك نةتةوةيةكى طةورةء بآدةولَةت لةميَذة ئاماجنى ثالنء ثيالنة تريؤريسيتء دذةئاسايشييةكانني
ى مةترسى ، جيهانى لةخةونيَكى قورس بة (زةنط)ى سيَبتامرب وةكوو زرينطاندنةوةى ناقووس22رووداوةكةى 

بةليَدانى ئةفغانستانء روخانى حكومةتى تالَةبانء ثاشان هيَرش بؤ سةر عيَراقء .  ضلَةكاندحةثةساويةوة را
رزطار كردنى ئةو وآلتة لة دةست بةعسيزمء سةدام ، كؤمةلَيَك ئةجنامى ليَ كةوتةوة كة ناوضةكةى ئيَمة يةكآ لة 

نة لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا، هاتنة هاتنة ئاراى ذيؤثؤليتيكى رخنةطرا. ناوةندة بةهيَزةكانى ئةو دواهاتانةية
كةشيَكى ئالَؤزيان خولَقاندوة كة ويَناى كارةساتى ... ئاراى هيالىل شيعى، مةترسى ثةرةسةندى هةرِةشةى ئةتؤمء

 . دلَتةزيَنء مةرط خولَقَيَنى ىلَ بةدى دةكرآ
هليَزان دا ثيَطةيةكى جيَطريتر لة ئيَمةش وةكوو نةتةوةيةك بة ذيؤثؤليَكيَكى هةستيارةوة لة ناوةندى سرتاتذيى ز
 .جارامنان دةستةبةر كردوة كة لة كارتيَكى يارييةوة بووين بة ياريكةريَكى سياسى

، دةبآ بلَيَني ئةم نيَوة لة خؤرِا هةلَ نةبذيَردراوة، طةر بريمان بآ " طةمةى سيَبةرةكان" لةمةرِ نيَوى كتيَبةكة ، واتة
" ثيَكدادانى ذيارةكانى"لة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكادا تيَزى " تؤنسامؤئل هانتينط.ث"لة نةوةدةكاندا 

سةرؤك كؤمارى ثيَشووى ئيَران " سيدحممد خامتى"هيَناية ناوةندى باسء موناقشةى نيَونةتةوةييةوة، ثاش ئةو 
" اندجرامهدى امل.د"لة بةرامبةر ئةودا هيَناية طؤرِآ، ثاش ماوةيةكى ديكةش " وتوويَذى ذيارةكانى"تيَزى 

بةآلم لةطةأل هةموو ئةوانةدا بةرةى شارستانييةتى ئيسالم لة . هيَنايةبةرباس" جيهاني بوونيَكي ترى"تيَزى
بة روودانى . وآلتانى ئيسالمى لة اليةك ء رؤذئاوا بة سةركردايةتى مةسيحييةت لة اليةكيرت لةناتةبايىدا بوون

ة خةونيَكى ترسناك راضلَةكاء بة دواي ئةوةدا ناتةباييةكان ى سيَبتامرب، كؤمةلَطاى رؤذئاوا ل22كارةساتةكةى 
بوون بة دذايةتىء كؤمةلَطاى سةليبى خؤى بؤ رووبةرِووبوونةوةيةكى جيدديرت ئامادة كردء ليَرةدا جاريَكيرت 

ؤ طةمةيةكى سياسى سةربازى دةستى ثيَكرد، طةمةيةك كة زؤرتر لة اليةن دةزطا ئابووريى و ئةمنييةكانةوة كارى ب
دةكرا، طةمةيةك كة زياتر هيَزة سيَبةرةكان و لة تاريكايى و سيَبةرةكاندا كاريان بؤ دةكرد، هةر وةك ئةوةى كة 



 

 

طةر برؤينة نيَو باس و بابةتةكان مةبةستةكامنان زياتر بؤ روون . ثيَشرتيش لة سيَبةرةكانةوة دةستى ثآ كردبوو
 .و وةسف كردوة ناوزةد"طةمةى سيَبةرةكان"من ئةوةم بة . دةبيَتةوة

هةربؤية تةوةرى باسةكان شرؤظةء ليَكدانةوةيةكى تريؤرء تريؤريزم لة ذيَر ضةترى جؤراوجؤردا و لة روانطةيةكى 
ى سيبتامرب، 22وة لةوخؤ دةطرآء لة ثيَش زةمينةكانى ...ميذوويى، زانستى، سياسى، ئابوورى، كولتوورىء 

وةرِاست بة هةموو ثيَكهاتةكانيةوة بة ناوةندى بةشيَكى زؤر لةو هؤكارء دواهاتةكامن كؤلَيوةتةوةء رؤذهةآلتى نيَ
بة طشتى كاكلَى باسةكان تويَذينةوةطةليَكن لة مةرٍِِ  تريؤر ء تريؤريزم بة رةهةندء اليةنةكانيةوة، . كيَشانة دانراوة

ثيَكهاتةى ئاسايشى نةتةوةيى، بةرذةوةندى نةتةوةيى، تريؤريزمى ئةتؤمىء هةرِةشةكانى، باسيَك لة سةر 
ى سيَبتامرب، دذةتريؤريزم، جياوازى بزوتنةوةى 22ى سيَبتةمربء دواى 22سيستمى نيَونةتةوةيى ثيَش 

رزطارخيوازانةء تريؤريزم، باسيَك لة مةرِ ضةكى كؤمةلَكوذ بةطشتىء ضةكة كؤمةلَكوذةكانى بةعس بةتايبةتى، 
ى وآلتانى عةرةبى، كؤمارى ئيسالمى، توركية، ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا، رؤلَ

ئيسرائيل لةو نيَوانةدا، ئاسايشى نةتةوةيى لة رؤانطةى كؤمارى ئيسالمييةوةء كيَشةى ئةتؤمى كؤمارى 
ء لة ئاكام دا ثيَطةى كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست داء كاريطةرييةكانى ئةم كيَشانة لةسةر ...ئيسالمىء
 . دؤزى كورد

آلم ئةوةى وةكوو خالَيَكى طرينط دةبآ ئاماذةى ثآ بكةم ئةوةية كة ئةو بابةتانة هةركام كتيَبيَكء ضةندين كتيَب بة
ساأل كاتى بؤ تةرخان كراوةء لة زياتر لة  5هةلَدةطرن، بؤية ئةم كتيَبةش ئةطةرضى ديَكيؤميَنتارييةء نيَزيكةى 

لة دةسةآلت دارانء بةرثرسانى وآلتانى لةخؤ طرتووة، ديسان  سةرضاوة كةلَك وةرطرياوةء راء بؤضوونى زؤريَك 270
 .بةريى لة كةمء كؤرِى نية

 .بةو هيوايةى سوودى ىلَ وةربطريآ
 نووسةر

 

 بةرايى

ئةطةر سةرنج بدةينة دةزطاكانى رِاطةياندن بة روونى هةست بة نائاراميى جيهان، هةست بة نةبوونى ئاشتىء 
زؤر جار . دةكةين.. . ةوةى بارطرذى، هةست بة ئالَؤزيء شلَةذانء تةبايى مرؤظ، هةست بة سةرهةلَدان

لةتوثةت  ،تةلويزيؤنةكةمان يان راديؤكةمان دةكوذيَنينةوة تا ترؤمؤبيلة سووتاوةكان، تا خانووة رووخاوةكان
يةتى دذ بة مرؤظا ةوةبوونى جةستةى قوربانيية بآتاوانةكان بة دةستى تريؤريستةكانء درِندايةتى بة ناو مرؤظ

نةبينني يا نةبيسنيء ساتيَكى دوور لة خةمء ثةذارةمان هةبآ، كةضى هةرضى بريى لـآدةكةينةوة ئؤقرة ناطرينء 
هاوارى ويذدامنان رامان دةضلَةكيَنآء هاودةنطمان دةكا كة نة تةنيا لة ئاست ئةو درِندةيى و تةوةحوشةدا بيَدةنط 

تريؤرء تريؤريستان  مرؤظدؤستانةوة لة بةرةى دذايةتى  لةطةألدانةنيشني بةلَكوو بة باورِيَكى ئاشتيخوازانةء 
هةنطاوى جيَددى و كاريطةر هةلَطرين و بضينة سةنطةرى بةرةى جيهانى دذ بة تريؤرو تريؤريزم بة سةرجةم رةهةند و 

 .اليةنةكانيةوة
 

 



 

 

 ثيَرست
 ء مةبةستةكانى ضؤنيةتى سةرهةلَدانى تريؤر* 
 دا  (امنيت ملى)يشى نةتةوةيىتريؤريزم لة ذيَر ضةترى ئاسا* 
 دابةش كردنى تةوةريى تريؤريزم *
 ئاورِدانةوةيةك لة تريؤريزمى مؤديَرِن *

 تريؤريزمى دةولَةتى وةكوو ئامرازيَك* 
 تريؤريزمى دةولَةتيى دةولَةتانى توتاليتار* 
 تريؤريزمى نيَودةولَةتى* 
 ى سيَبتامربء كاريطةرييةكانى11تريؤريزمى جيهانى ـ * 
 تريؤريزمى نيَودةولَةتى ـ تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى دةسةآلتدار* 
 تريؤريزمى نيَودةولَةتىء جيهانى ـ تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى دةسةآلتدار بة ئامرازى مؤديَرِنةوة* 
 ى سيَبتامرب، هؤكارء دةرئةجنامةكانى11* 
 كيَشةى ئاسايشى جيهانء ئامرازى نارِةوا* 
 نطى هيَزةكانتايبةمتةندييةكانى سيستمى هاوسة* 
 ثيَكهاتنى سيستمى نيَونةتةوةيى* 
 هاتنةئاراى شةرِى ساردء واتاء نيَوةرؤكى* 
 ى سيَبتامرب11سةرهةلَدانى خولَقيَنةرانى * 
 ترسناك(خؤف)ء سةرهةلَدانى سوثاى (جؤرآ ميَشوولةى تايبةتة)ضاالكيى مسكيتؤ* 
 ن داحكومةتى تالَيبانء هيَرةمى برِياردان لة حكومةتى تالَيبا* 
 تالَيبان لة بوارى سياسييةوة* 
 ئؤسامة بن الدن كيَية؟* 
 ريَكخراوى القاعدة، ضؤنييةتى دامةزرانء ثةيوةندييةكانى* 
 توورِةبوونى ئيسالمء هاتنةمةيدانى ئيسالمى سياسي * 
 كيرَبِكآ هيَزة ئيسالمييةكان لةسةر ثيَشةوايةتى دنياى ئيسالم*

 تر بوونى بن الدنثةرةسةندنى القاعدةء دةست ئاواآل* 
 ى سيَبتامرب11نهيَنييةثشيت ثةردةكانى * 
 ى سيَبتامربء نهيَنييةكانى11شةرِى ثاش * 
 كيَشةى سةرةكى نيَوان يةكييةتى ئوروثاء وآلتةيةكطرتووةكانى ئامريكا* 
 ى سيَبتامربء كاريطةرييةكانى لةسةر رؤذهةآلتى نيَوةرِاست11* 
 ةو ناوضةيةدائاستةنطةكانى سةرريَطاى طؤرِان ل* 
 (نريوى بازدارندة اسرتاتذيك)مةترسييةكانى هيَزى ثيَشطرانةى سرتاتذيك* 
 بارودؤخى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء كاريطةرييةكانى لةسةر جيهان* 
 ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء ئاسايشى جيهان* 



 

 

 هيذمونيى وآلتةيةكطرتوةكانى ئامريكا* 
 ريؤربنئاذوويى ئيسالميىء شةرِى دذةت* 
 ى سيَبتامرب11رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ثاش * 
 ى سيَبتامربء ليَدانى عيَراق11* 
 كيَشةى عيَراقء رؤذئاواء روخانى ديكتاتؤريى بةعس* 
 ئامادةكارى بؤ شةرِ* 
 شةرِى يةكةمى كةنداوء بوار رةخسانيَك بؤ رةوتى دووهةمى رووداوةكان* 
 درِدؤنطييةكانى رؤذئاواثالنء ثرؤطرامى ضةكةكؤمةلَكوذةكانى بةعسء * 
 هاوكارى ناوضةيى توركية، ئيسرائيل، ئامريكا* 
 هيالىل شيعىء جيؤثؤليتيكى شيعىء راضلَةكانى دنياى ئيسالم* 
 ى سيَبتامربء ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا11* 
 قاكورتةيةك لة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافري* 
 رةشنووسى طرووثى هةشت بؤ ثشتيوانى لة طؤرِانء ضاكسازييةكان* 
كؤنفرانسى سةنعا، كؤنفرانسى عةقةبة، بةلَطةنامةكانى ئةسكةندةريية، ئةجنؤمةنى  هةولَة بازرطانييةكانى * 

 عةرةب، ئةجنومةنى كارطيَرِى عةرةب
 شةرِى عيَراقء ئاكامةكانى* 
 بةطشتىء هؤكارة ناوضةييةكانى بةتايبةتيهؤكارة دةرةكييةكانى شةرِى عيَراق * 
 هاتنةسةركارى كؤمارى ئيسالمىء شةرِى ئيَران ـ عيَراق* 
 روخانى حكومةتى بةعسء ئاكامةكانى* 
 دابني كردنى ئاسايش كؤلَةكةى سةرةكى سةركةوتنى ثرؤذةى عيَراقة* 
 هةلَةى سياسةتى دووبةرةكآ نانةوة لةناو هيَزةكانى عيَراق دا* 
 ةكانى بةردةم سةركةوتنى عيَراقئاستةنط* 

 "بةغدا دةبآ خةرجى خؤى دابني بكات* "
راثؤرتى ذيَنرِاأل ثيرَتائؤس لةمةرِ بارودؤخى عيَراق بة كؤنطرة ـ نيَوةرؤكى طيَرةء كيَشةكان ـ بارودؤخء ثيظاذوى * 

 هةنوكةيى هيَزة ئةمنييةكانى عيَراق ـ كةندولةندةكانى سةرريَطاى سةركةوتنى عيَراق 
 طةرِانةوةيةك بؤ سياسةتى خؤضةكدار كردنى ريَذميى بةعس و هةلَةكانىـ ـ

 ريَذميى بةعسء ضةكةكؤمةلَكوذةكانى* 
 راثؤرتى دةولَةتى بريتانيا* 
 جؤرى ضةكةكان* 
 ضةكة ميكرؤبيؤلؤذيكييةكانى عيَراق، هةرِةشةيةكى ناوضةيىء جيهاني* 
 كيَشة ضارةسةرنةكراوةكان كردةوةكانى ئانسكام لة ضةك دامالَينى عيَراق داء* 
 ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق * 
 قةيَرانى ئةتؤمىء مةترسييةكانى* 



 

 

 بؤمبى ئةتؤمى* 
 تاقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمىء خةسارةكانى بؤ مرؤظايةتى* 
 بؤمبى ئةتؤمىء طؤرِانى هاوسةنطىء كيرَبِكيَيةكان* 
 شةرِى ساردء كيرَبِكآ ضةكسازى ئةتؤمى* 
 ةوتن نامةى سالَتى يةكء اليةنةثةيوةندىدارةكانىدةقى ريَكك* 
 ريَككةوتن نامةى كاتيى* 
 تريؤريزمى ئةتؤميى* 
 كؤمارى ئيسالمى، ئاسايشى سيستم يان ئاسايشى نةتةوةيى* 
 كؤمارى ئيسالمىء بابةتى ئاسايش* 
 روانطةى كؤمارى ئيسالمى بؤ ئاسايش لة ئاستى سيستمى دةررةكىدا* 
 انةى كؤمارى ئيسالمىتيؤرى شةرِى ثيَشطري* 
 سياسةتى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى* 
 ئاسايشى سيستمء هيَزى قودس كة لقى ثيَنجةمى سوثاى ثاسدارانى شؤرِشى ئيسالمى ئيَرانة* 
 ئيَران ضاالكى ئةتؤمىء هةرِةشةكانى* 
 ثرؤطرامى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى* 
 كطرتوةكانى ئةجنؤمةنى ئاسايشى نةتةوةية1081دةقى برِيارنامةى * 
 (Anti terrorism or Counter Terrorism)دذةتريؤريزم يان ثادتريؤريزم* 

 كيَشةكانى روون نةبوونى ثيَناسةى دذةتريؤريزم* 
 ثيَناسةى دذةتريؤريزمء هيَزء دةسةآلت* 
 ياسا ثةسةندكراوةكان دذبة تريؤريزم* 
 (دفاع مشروع)تيؤرى بةرطرى رةوا* 
 وروثا لة خةباتى دذةتريؤريزم داياساء سرتراتذى يةكييةتى ئ* 
 ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتوةكان* 
 جياوازى بزوتنةوةى ئازادخيوازىء تريؤريزم* 
 كؤلؤنياليزمء بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان* 
 تريؤريزمى مادة هؤشبةرةكان* 
 مادةهؤشبةرةكان مةرطى هيَدى هيَدى كؤمةلَطاية* 
 ةوةبة مادةهؤشبةرةكان( اعتياد)طريؤدةبوون* 
 هؤكارةكانى طريؤدةبوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة* 
 ريَطاو شيَوازة بنضينةييةكان بؤ ثيَشطريى لة طريؤدةبوون بة مادةهؤشبةرةكانةوة* 
 هيَز، دةسةآلتى سياسىء سياسةت* 
 سةرضاوةكانى هيَز* 
 هيَزء ريَكخسنت* 



 

 

 جياوازى نيَوان تيَطةيشتنةكان لةهيَزء دةسةآلتى سياسى* 
 كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا ثيَطةى* 
 ضوار دوذمنى سويَندخواردوو* 
 .كوردستانء طرينطى ئاسايشى ناوضةكة* 

 .و لة كؤتايى دا فةرهةنطؤكيَك بؤ وشة نويَيةكان
 
 
 

 ضؤنيةتيى سةرهةلَدانى تريؤرء مةبةستةكانى
دةطةرِيَتةوة بؤ  هؤكارةكةى هةية، ئةوةش ونىبو تريؤريزمتريؤرء ية كة بريورِاى جياواز لةمةرِ ثيَناسةى سروشتي

نيكةم سةردةمى خؤمانى ى تريؤريزم، كة دةكرىَ بةكيَشةيةكى بابةتيانةو طرينطى الطوتةزابةربالَو بوونى بابةت و 
و يىهاوكار و بابةتة كاريَكى وردو قوولَى دةوىَ،طوتةزائةوةشدا كة دةزانني ئةو  هةر بؤية ئيَمة لةطةلَ .نيَو بةرين

و ليَكؤلَةرى و لة هةموان طرينطرت كادربةهايةكى بةرضاوى ثيَويستةكؤمةلَطاى دةوىَ،  يى طةلءيَخؤشكةرر
تا  لةوةى كة هةمانة كةلَك وةرطرين بةالَم  ناضارين بؤ تاوتويَكردنى دياردةى تريؤرو تريؤريزم .ئاكاديَميستى دةوىَ

بؤ ئةم ئةركةش   .ياردةية خبةينة بةر باس و هةلَيسةنطيَننيدبتوانني ديسان بة وردىء لة روانطةيةكى ئاواالَوة ئةو 
طرتنى ء قةوارةثيَويستة بطةرِيَينةوة بؤ سةردةمى زؤر كوَن و النيكةم ئاورِيَكى كورت لة سةردةمانى سةرهةلَدان و شكلَ

ك كة يَسازى فيكرى تريؤر لة ذيانى سةرةتايى مرؤظدا، سةردةميى وةك اليةنيَكى طرينطى بنضينةتوندو تيذ
يةكانيان كردء برييان لة رى، هةستيان بة بوونى بةرذةوةنديبوونة خاوةنى وشيا مرؤظةكان خؤيان دؤزييةوةء

رِ بؤ ثاراستنى ةثيَكدادانى بةرذةوةندى و بةرذةوندى خوازى كردةوة ءهةولَةكانيان بة تةواوى هيَزو تواناوة خستةط
 .بةرذةوةندييةكانيان 

وازى بةشيَكى طرينط و سةرةكى ةيدا كة بةرذةوةندى و بةرذةوةندخي  بني لة طةلَ ئةودةبىَ بيَذين ئةطةر واقيعبني
خاوةنى ثرنسيث و ثرستيذى ئينسانييةو بري لة بايةخة بةالَم ديسان مرؤظ  ،زاتى مرؤظ و مرؤظايةتى ثيَكديَنى

بةالَم . وةندى ناداتنان و ثاراستنى بةرذةريَطا بة هةموو كردةوةيةك بؤ بةدةست هيَ دةكاتةوةء يةكانمرؤي
تة هؤى ئةوةيكة تةنيا يةكان بؤةى مرؤظةكان يان خؤ دوور خستنةوةيان لة بايةخة ئينسانيدووركةوتنةو

هةر بؤية بوونى بةرذةوةنديى جياواز لة نيَوان مرؤظةكانداء  .بةرذةوةندىو بةرذةوةندخيوازى بكةنة مةالك
بؤ ثاراستنى  بةرذةوةندييةكانيان، بوتة هؤى سةرهةلَدانى ثيَكدادانى ئةو بةرذةوةندييانةء هةولَى مرؤظةكان 

ء  دا اليةنيَك سةركةوتووشلةو نيَوانة  داء،...وكؤمةلَطا نةتةوة، كردةوةء دذكردةوة لة نيَوان تاك، بنةمالَة، خيَلَ،
دةبردء هةولَى  يان دادةنيشنت بة وتوويَذ ثيَك دةهاتن يان ثةنايان بؤ كردةوةى توندوتيذ. اليةنيَك دؤرِاو دةبوو

 .ية بؤ تريؤريزمةندنةوةيان بة هةموو جؤريَك دةدا كة ئةمة قؤناغيَكى سةرةتايتؤلَة س
 ى، وآلتء سيستم، ئةو ثيَكدادانانةيبةرِيَوةبةرخؤبةالَم لةو دةمةوة كة مرؤظةكان بوونة خاوةنى دةسةآلت، ئيدارة،  

واتة مرؤظةكان بؤ بةرِيَوةبردنى دةسةآلتء طةيشنت بة . دستانرتو ثرتوثرت لة جاران ثةرةيان ئةبةرينتوندو تيذتر، 
آ، هةولَدانء ضاالكيى و بةدةستةوةطرتنى حوكم لة وآلتءدةولَةت و كؤمةلَطادا كةوتنة بةربةرةكانثايةثلةو 



 

 

 ةوة هةنطاوىَ بةوالوةتر نةضووبووكةوابوو لةم قؤناغةدا لة ثيَكدادانيَكى رووتى بةرذةوةندخيوازان .هةمةاليةنة
ئةوكات ئيدى ئةوة  .نانء ثاراستنى بةرذةوةندييةكانةووة قؤناغى ثيَكدادانى دةسةآلت كة خؤى ثيَطةى وةدةستهيَض

ضوارضيَوةى ميكانيزمء سيستميَكةوة، ميكانيزمء  بوةبةتةنيا بةرذةوةندى هى كةسيَكى تايبةت نةبوو، بةلَكوو ضوو
بةآلم ليَرةدا  .اليةكى ديكةوة لة ءدةسةآلتحكوومةتء آلت لة اليةكء نةيارانى سيستميَك بةناو حكوومةتء دةسة

ضونكى شيَوازى دةسةالَت و . يىء دةسةآلت مةرجى سةرةكييةطرينط ضؤنيةتى بةرِيَوةضوونء جؤرى سيستمى بةرِيَوةبةر
دياريكردنى اليةنى ى يةكىَ لة خالَة دياريكةرةكانةو مةرجى سةرةكيى سةرهةلَدانى توندوتيذىء يبةرِيَوةبةر

 .ؤريست بوون بوةتري
ى ئيدارة كردنى دةسةالَت و كؤمةلَطا سيستمثيَويستة ئةوةش بيَذين كة زؤر جار تريؤريزم لة ضؤنيةتى بةرِيَوةبةرى و  

كةلَك وةردةطرىَ و ثاساوى وةحشيطةرييةكانى ثىَ  يةتى جينايةتةكانى لة نيَو تويَذى خوارةوةى كؤمةلَطادارةوايبؤ 
طشتى كؤمةلَطا لة بوارة ك بةسرتاوةتةوة بة ئاستى ئاطايى و تيَطةيشتوويى بةةيةئةوةش تا راددةداتةوة، 

ةش تا ضةندة سيستمى ثةروةردةو فيَركردن وةردةطرىَ وئةو سيستمكة ئةوةش خؤى كاريطةريى لة . جؤراوجؤرةكاندا
موكراتيك بوونى لة اليةكى ديكةوة رادةى خةلَك ساالرى ء ديَ .ييةؤالرو مؤديَرِن بيت خؤى مةرجيَكى سةرةكيسك

ةتى مامةلَة كردنى ييةكانى خةلَكةكةى وهةروةها ضؤنية داخوازيةتى وةآلمدانةوةى بيسيستمى دةسةآلتء ضؤني
يةتى دةربرِينء هةولَدان بؤ يلةطةلَ كؤمةلَطادا، يان لة طةلَ داخوازييةكانى اليةنةكةى ديكةء ضؤن

كةوابوو دةبوا ثيَناسةيةكى . يزم بةرضاوانة شويَن دانةر بندةستةبةركردنيان دةتوانن لة سةر دياردةى تريؤرو تريؤر
 .بايةطشتطريو جيهانى  بؤ تريؤرو تريؤريزم  بكرا

بةداخةوة تاوةكو ئيَستاش لة جيهاندا بة وةها ثيَناسةيةك نةطةيشتوون كة ثشتيوانى و رةزايةتى  سةرجةم  
ض لة اليةن  ؤمةلَطاكاندا ض لة اليةن دةسةآلتةوةءلة زؤربةى وآلت و ك. انى دذ بة تريَور وةدةست بيَنىَاليةنةك

نةيارانى دةسةآلتةوة كردةوةء دذكردةوةى توندوتيذ بةرِيَوة ضووة كة هةر اليةن بة ثيَوانةي خؤىء لة روانطةى 
خؤيةوة اليةنةكةى ديكة بة تريؤريست دةزانآء كردةوة يان دذكردةوةكةى بة تريؤر دادةنآ، كة ئةوةش دةطةرِيَتةوة 

 .نةبوونى ثيَوانةيةكى لؤذيكىء جيهانى بؤ ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندنى تريؤرء تريؤريزمبؤ 
يةى دذ بةتريؤرو تريؤريزم لة جيهاندا دةكرىَ ديسان لة هةمبةر ئةو سةرةرِاى ئةو هةموو بةربةرةكانيَمرؤظ  _2 

 ساب بكرآ؟كيَشةية دةستة ئةذنؤ ماوةتةوة، كة دةبآ لة ض قؤناغيَكةوة لةسةر تريؤريزم حي
 يةكانى تريؤرو تريؤريزم كامانةن؟تايبةمتةندي_1 
 زطاطةليَكةوة ديارى دةكريَن؟نوورةكانى لة اليةن ض ناوةند و دةس_3 
 نيَوةرؤكى تريؤريزم ضيةو داخوازى يةكانى كامةن؟بوارةكانى سةرهةلَدانى  تريؤرء تريؤريزم ضيةن؟_4 
 ضنيء تويَذى كؤمةلَطا كار بكةن ؟ تريؤريستان زؤرتر هةولَ دةدةن لة سةر كام _5 

دةكرىَ بيَذين وةآلمدانةوةيةكى طوجناو بةم ثرسيارانة تا رادةيةك دةتوانىَ  ثيَناسةيةك بؤ تريؤريزمء تيشكيَك بىَ 
 .يةك بيَت لة سةر تاريكايى تريؤريزميو بة طشتى رووناكا بؤ ناسينى بوارةكانى

كردةوة لة سةرةتاى سةرهةلَدانى اندنء تؤقاندن بةتوندوتيذى، ترس هةروةك بامسان كرد تريؤر يان
رؤذ لة رؤذ  ءمرؤظايةتييةوة بوونيان هةبوة، لةطةأل قؤناغة  جؤراوجؤرةكاندا طؤرِانيان بةسةردا هاتوة

بة طةيشتنيان بة دنياى مؤديَرِن و دةسرتِاطةيشتنيان بة تيَكنؤلؤذى . ةندوتر بةرةنطارى مرؤظ بوونةتةوةطةشةس



 

 

نؤذةن خؤريَكخستنةوة و خؤ كراتيك بؤرن و لة طؤرِانكاريى فيكريى تيكنؤمرازو كةرةستةى مؤديَهاوضةرخ لة ئا
 .كردنةوةيان لة بوارة جؤراو جؤرةكاندا كةلَكيان وةرطرتوة

 . لة سةر ثيَناسةى تريؤريزم كيَشةكان  زؤرنء ثيَناسةكانيش زؤرتر 
ة تةواوى سياسنيء بةكارهيَنانيان بؤ دوو وشةى ب( Teroorism)ء تريؤريسم (Teroor)وشةى تريؤر 

يةكاندا ئاوها  ئاماذة بة ثيَناسةى تريؤريزم لة قامووسى ثيَوةنديية نيَونةتةوةي. سى هةلَةيةسيانابوارطةىل 
 :كراوة
كة لة ريَطاء  دةوترآتريؤرء تريؤريزم بة ضاالكيى سياسيى ياريزانة سياسيية دةولَةتىء نيَودةولَةتييةكان " 

 ".ندوتيذ بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان كةلَك وةردةطرنمكانيزمى تو
وةندى ليَكؤلَينةوة لة نا (Walter Lakoyur) ة"والرَت الكوئيؤر"ثيَناسةيةكى ديكة ثيَناسةى 

كردةوةيةكى ترسيَنةرانة كة لة :" بة باورِى ناوبراو تريؤريزم بريتى ية لة  ،ية نيَونةتةوةييةكانةوةئيسرتاتيذيكي
نانةت شؤرِشى ريَكخراءو خةلَكىء تة طةيشنت بة ئامانج كةلَك وةردةطرآء كردةوةطةليَك وةكوو شةرِ، توندوتيذى بؤ

 كة هةر مةوةء بة طشتى ئةوة قبووأل كراوةضنة بازنةى تريؤريزنايةكانيش بةم ثيَناسة باندة جينايةتكارء مافياي
مانجء دذ بة كؤمةآلنى خةلَك بآ دةضيَتة بازنةى كردةوةيةكى توندوتيذانة كة كؤمةلَطاء خةلَكى مةدةنى كردبيَتة ئا

 ".تريؤرةوة
 :يةكطرتووةكاندا هاتوة ئاوا ئيَذىَ وآلتةثيَناسةيةكى ديكة كة لة كتيَبة فيَركارييةكانى ئةرتةشى 

ية بؤ طةيشنت بة ئاماجنطةىل دوتيذى، يا ترساندن بة توندوتيذيتريؤر كةلَك وةرطرتنى حيساب كراو لة تون" 
، "اندنى بةردةوامداهيَنان لةطةأل ترس، طوشاردئؤلؤذيكى ئايينى و غةيرى ئايينى لة ريَطاى تؤقاندنسياسي، ئي

بة  ية بؤ تريؤريزميةك لةوانةية كة ئةم ثيَناسة (Nwam Chomski)"نوام ضامسكى"يةشدا لةم ثةيوةندي
وآلت، نةتةوةء  ،ةآلم هةر اليةنى تريؤريزم كراوة، بشةئةم ثيَناسانةء دةيان ثيَناسةى ديكة بؤ و. شياو دةزانآ

 .تةبا نةبآنايةكانياندا كردوة كة لةطةأل بةرذةوةنديبؤ تريؤريزم دةولَةتيَك ثيَناسةيةكيان 

 دا(امنيت ملى)ذيَر ضةترى ئاسايشى نةتةوةيى تريؤريزم لة
دا نةتةوةييثيَوةندى لةطةلَ ئاسايشى ى كارمان لة دئيَمة وةكوو طةىل كورد تا ئيَستا بة شيَوةيةكى جيد 

بؤ سةملاندنى ئةو . كةوتبيَت و بةسطويَى رنةكردوة، رةنطة تةنانةت بؤ هيَندىَ كةس وشةيك بىَ تةنيا جاروبار بة
ضاثةمةنى و بالَوكراوة  يةش دةتوانني سةيريَكى ئارشيوى رؤذنامة، طؤظارو دةزطاكانى راطةياندن و هةمووراستي

يةى كة دوذمنامنان بةردةوام بةو بيانوةوة "امن قومى"ى طوتةزاةو بزانني بة راستى ئ ءيةكامنان بكةيننةتةوةي
تويَذى  يةداثيَوةنديلةو ء ئيَمةيان جينؤسايد دةكرد، ضةند جار خراوةتة بةر باس و ليَكؤلَينةوة و شيتةلَكارى

ست بة تا ضةندة خةلَكةكةمان هانداوة بؤ هة ؟روناكبريى كؤمةلَطاكةمان تا ضةندة هةولَى داوة و تيَكؤشاوة
هةر جؤرة بايةخيَكى "ثيَشرت بامسان لة سةر بةرذةوندى   كردن لة هةمبةر ئاسايشى نةتةوةييدا؟بةرثرسايةتى 

ية كة طوتارى " بةرذةوةندى نةتةوةيى"ئةوة  ةوابوو دةبآ ئةوةمان لةبري نةضآ كةكرد ك"مادى و مةعنةوى 
كة طرنطى  تىةيىء دياريكردنى رةهةندء سنوورةكانيةئاسايشى نةتةوةيى ديَنيَتة ئاراوةء ثيَناسةى ئاسايشى نةتةو

نةيارء  بؤية كة ثيَناسة طرنطيى تةبايىء ئاسايشى نةتةوةيبة ثاراستنى ئاسايشى نةتةوةء كؤمةلَطا دةداء 
كانى جيهانن كة بابةتى تريؤريزم دةخةنة زهليَزةكةوابوو ئةوة  .هيَلَة سوورةكان ديارى دةكابةرامبةرةكانى دةكاء 



 

 

ندنةكانياندا بؤ راى طشتى شى يىء لة راطةياى ليَكؤلَينةوةء ثاش تاوتويَكردنى دةيكةنة ثيَناسةيةكى جيهانناوةند
ى برييَكى دذة تريؤريزمى جيهانى دادةريَذنء هةوأل بؤ مةحكووم كردن، بةرةنطاربوونةوةء بناخةدةكةنةوة 

آلتانى زيك كردنةوةء هاوبةرذةوةندى بوونى ولةناوبردنى دةخةنة طةرِء لة ئاكامدا دةيكةنة طوتاريَك بؤ ليَك ن
، واتة بوةى سياسةتى وآلتيَك لة قؤناغيَكدا بناخةكة تريؤريزم  بوةجارى واش هة .قوربانيى تريؤرء تريؤريزم

و دةسةالَت،  سيستمئةوةش يانىَ تريؤريزة كردنى  ءدامةزراوة رتريؤ بنةماىفينداسيوَنى سياسةتى والَتيَك لة سةر 
ء مكانيزميَك "تريؤريزم"يةكةم جار بةكارهيَنانى وشةى تريؤرء هاتنةطؤرِى وتةزاى  بؤ ويَنة. رى دةولَةتىيانىَ تريؤ

بةمالوة  بوو كة زؤربةى " 2771"ثاش شؤرِشىى فرةنسابؤ كردةوةى توندوتيذانة لة شؤرشى ذاكؤبينةكان لة 
 لةو كاتةدا. بةرهةمى ئةو شؤرشة دةزانن ريَكخراو بةبريمةندانء ثسثؤرانى ئةو بوارة سةرهةلَدانى تريؤريزمى 

ة بريتةسكةكان كة دةسكةوتةكانى ئةو شؤرشةيان بة هى خؤيان دةزانىء خةلَكى ديكةيان بة بيَطانة لةو شؤرشطيَرِ
بريى  بنةماى  لة سةر رايانطةياندبوو كة حكوومةتى ئيَمة  بة فةرمىهةر بؤية بؤخؤيان . دةسكةوتانة لة قةلَةم دةدا

يان حكوومةتى ترس، خؤفء توندوتيذييةء ثيَشنياريان دةكرد بةو نيَوة ( Jacobinism" )مذاكوبينس"
 .بيانناسن

 كردنى تةوةريى تريؤريزمدابةش
 رةهةندى ء(طةرم)يان تريؤرى سوور طرت، رةهةندى كردةكىدةى لةخؤ يان تةوةر لةم شؤرشةدا تريؤر دوو رةهةند 
ئةو كاتةية كة مرؤظ بة كردةوةيةكى تريؤر ى كردةكى يان فيزيكى رةهةند .ية(وانىر)رةهةندى دةروونى   ديكة

كردنى دةدرآ يان طيانى لة دةست  تريؤر ء بة بةكارهيَنانى ئامرازيَكى كوشنت دةكريَتة ئامانجء هةولَىتريؤريستى
ى و دةيبينن و دةزطا ئةمنكردةوةيةكى تريؤريستى رووى داوة خةلَكيش بة ئاشكرا كة ليَرةدا ئيَذين . دةدا

ئةو كاريطةريية هةستىء  ء دةروونيىىيبةآلم رةهةندى رؤح .ئاسايشييةكانيش بةكردةوة  هةلَويَست دةطرن
زؤر  بةشى روحيى ئةو بةشةى لة تريؤر، واتة . رانةيةية كة كؤمةلَطا دةطريَتةوةىء سؤزدايى، برييوونى، هزرردة
ى جةستةيىء ييَكى ترسيَنةرء نائارامدؤخطاداء دةبيَتة هؤى تيَكدانى نؤرمة دةروونييةكان لة كؤمةلَ ينطةءطر

دةروونى لة كؤمةلَطادا حاكم دةكاء كةش وهةواى سياسى ئالَؤزو بوار لةبار دةكا بؤ ثيَشيَلكردنى ياسا ء شيَواندنى 
بةدواوة بة قؤناغى سةرهةلَدانى تريؤريزمى  فرةنساشريازةكانى كؤمةلَطاء دةسةآلت، هةربؤية لة شؤرشى 

يةكان لة ئيتاليا كة بة دواى يةكطرتوويى ئةو وآلتةوة وةك طرووثة كاربونري. دةذميَردرآسيستماتيك  ىءيميكانيزم
يان "بورشن شافت"دةجوالَنةوة، بزووتنةوةى  ازبوون ودذ بة هةر جؤرة مافيَكى كةمينةي بة تريؤريستانةترين شيَو

" يوطوسالظى"ء بزووتنةوةى خويَندكاريى "ئينا" ئةجنومةنى خويَندكارانى يةكطرتوويى خوازى ئالَمانى لة زانكؤى
دةيان ويَنةى . كة ئةم طرووثة لة رابردوودا بة تريؤرى وةليعةهدى ئوتريش ئاورى شةرِى جيهانيى يةكةمى نايةوة

ديكة لةو طرووثء بزووتنةوانة هةية بةآلم طرينط ئةوةية كة نيوةى دووهةمى سةدةى نؤزدةهةم سةردةمى 
 .ى نوآء موديَرن بوةدانى تريؤريزمسةرهةلَ

بوونى بريؤكةى تريؤريزمى  ئةوةيكة ئةم قؤناغةى لة قؤناغةكانى ديكةى تريؤريزم جودا كردؤتةوة، سياسى 
واتة تريؤر لةم سةردةمةدا بة تةواوى بريؤكةء ئاماجنى سياسيى لة ثشتة، بة شيَوازيَكى ريَكخراو عةمةل  .نويَية

تةنانةت بةشيَك  .سياسةتى دةولَةتى ونيَودةولَةتى تة بةشيَك لةةتوة، بوطردةكاء لة نيَو قامووسى سياسيدا جيَى 
لة بريمةندانى ئةم بوارة هاورِان كة لةم قؤناغةداية تريؤر مةكتةبىء ئيدئؤلؤذيك دةبيَتةوةء تريؤريزم دةبيَتة 



 

 

ةء لةثاأل ئانارشيزمء و دةضيَتة ضوارضيَوةى روانطةكانةودامةكتةب و قوتاخبانة لة ذيَر ناو و عينوانى جؤراو جؤر
وونء نهيليزمدا جآدةطرآ، هةم لة كانالَى سياسى، هةم لة كانالَى كردةوةى توندوتيذانةوة هةولَى بةرةوثيَش ض

تةوةرى ضاالكىء ريَبازى ئيدئؤلؤذيك ديارى دةكاء هةولَى ئةندامطريىء ثيَكةوةنانى  .طةيشنت بة ئاماجنةكانى دةدا
نى سةرضاوةى دارايى دةدا، هةولَى راكيَشانى سةرجنى اليةنة جياوازةكان دةداء طرووثء تاقمء هةولَى ثيَكهيَنا

آ بؤ زيندوو راطرتنى بوارة دةكؤش، تيَ...دان بة كردةوةكانى دةداو يةترةوايهةولَى ثرؤثاطةندة بؤ ريَبازةكةىء 
ليَوارةكانى  دا بؤيةتيشارستانيةكانء هةولَ دةدا بؤَكيَشانةدةرى مرؤظ لة ناوةندى زانست و خورافي

كانى خؤى دةبآ ثةيوةندى بناخةبؤ ثتةوكردنةوةى  .ن كة مةكؤى ئةفسانةو خورافات بوووثووضطةرا بوو"نهيليزم"
ى، بة ناسرانى تريؤريزمء نيَورؤكةكةى لة ييةكى كاريطةرى رؤحذيَكى كؤمةلَطادا بطرآ ثيَوةنديلةطةأل ضني يان تويَ

كةوابوو هةولَى تريؤريزم بةردةوام ثيَكهيَنانء لةباركردنى بوارى  .بيَتةوةذى رووناكبريدا جيَطاى نانيَو ضنيء تويَ
. لة نيَو ضنيء تويَذة دواكةوتوو، خورافىء تةنانةت هةذارء دةستكورتةكانداية. لة كؤمةلَطاكان داية" دوطماتيزم"

ذىء بوارة دؤطمء ىلَ وردبوونةوة لة ثيَكهاتةكانى تريؤريزم بةو ئاكامة دةطةين كة ئيدئؤلؤ بةسةرجندانء
داخراوةوة بؤ بةرةوثيَشضوونء طةيشنت بة ئامانج ثيَويستيان بة  ئيَجطاربةرتةسكةكان بة هؤى بوونى روانطةيةكى 

طرووث، اليةن يان دةسةآلت بؤ طةيشنت بة  وتريؤريزميش وةك ر، ترسء خؤف هةيةء لة بةرامبةردامكانيزمى تريؤ
ى يهةية، ئةو بوارة دوطم و بةرتةسكةش دةتوانىَ راديكالَيزمى ئيسالم ئامانج ثيَويستى بة بوارى دؤطمء بةرتةسك

يؤنيزم بىَ، دةتوانىَ شؤظينيزميَكى درِةندة وةكوو بةعسيزم بىَ، دةتوانىَ ثان توركيزمى زابىَ، دةتوانىَ ثان 
 .،...ئاتاتوركى بىَ و

 

 ئاورِدانةوةيةك لة تريؤريزمى مؤديَرِن
ى يةكطوتةزايزم بة تيَثةرِاندنى ضةندين قؤناغى جؤراوجؤر ئةمرِؤ وةك بيَطومان دةبآ بزانني كة تريؤر

رآ، و رةهةند، تةوةرء اليةنى جياجيا لة خؤ دةطيةبةربآلو خؤ دةنويَنىَ و مةيداندارى نائةمنى جيهاني
 بةربآلوء لة روانطةيةكىيةكى طوتةزاثيَويستة ئاماذة بةوة  بكةين كة وةك   هةربؤية لة سةرةتاى باسةكةدا

كردنى رةهةندء تةوةرة سةيرى بكةن بؤ ئةوةى لة ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندن و شرؤظة  ئاواآلوة
 .دا، تووشى ئالَؤزى فيكرى و  سةرليَشيَوان نةبنيجياجياكاني

ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى جيهانيى دووهةم، هاتنةئاراى قؤناغى شةرِى ساردء دوو جةمسةرى 
شةرِيَكى سارد و . اوةلة ئاراستةيةكى مؤديَرِن و تايبةتدا هاتة ئاربوونةوةى جيهان، بة كردةوة شةرِ 

يةكةى بة ياريزانة وردو بة فةرمى بؤ خؤى نةدةهاتة مةيدان ياريبيَدةنط كة هيض كام لة اليةنةكان 
قةمةنى خؤشيان تاقى دةكردةوة بضووكةكانى طؤرِةثانةكة دةكردوو لةونيَوةشدا جارناجار ضةك و تة

تؤقيبوون نةيةتة  انةويست ئةوةى كة ليَىريَكيان وىَ بكةوىَ، ئةوةش بؤ ئةوة بوو كة دةيئةوةى خةسابىَ
دةتوانني ئاماذة بةو  كوو وةك يةكىَ لة هؤكارة سةرةكييةكانىبةلَ ئةوةش  بة خوشحالَى خؤيان نةبوو طؤرِىَ،

ةلَدانى شةرِى ترس و خؤفةى بكةين كة جيهانى بةطشتىء دةسةآلتة بةهيَزةكانى بةتايبةتى لة سةره
نيَوةرؤك يان  ثشتى ثةردة  بابةتةكان بوو،بوو، بةآلم ئةوة ديوى دةرةوةى " توازن وحشت"واتة  ئةتؤميى

داخوا دةبآ ئةو  .ةر دوو بةرة قةيران خؤلَقيَن بووبوونيان بؤ هة هيَندآ نهيَنى دةكرد كة ئاشكرائاماذةى ب



 

 

ى جةمسةرةكان يهةردوو جةمسةر بةطشتىء سةردةمدار نهيَنييانة ضى بن؟ ئةطةر مبانةوآ وةآلم بدةينةوة،
ن، تاوانبارو مةحكوميش يَربةرثرس دةزان بة كة ىلةوةجيا بةتايبةتى لة ثيَكهاتنى ئةو قةيرانانةدا

قةيرانى ئازادى و  .زرا، نة ديَموكراسى ماناى هةبوونة مافى مرؤظ دةثاريَ ضونكىدةكريَن، بؤضى؟ 
ى خؤى، سةركردايةتيى بةرةكانيش بؤ بةهيَزكردنى ثيَطةكانى خؤيان وازيش طةيةشتبوة ئةوثةرِرزطارخي

كة دةتوانني بة رِاشكاوانة بيَذين قةيرانى لة درِندةترين ديكتاتؤران دةكرد  تةنانةت ثشتوانييان
ديكتاتؤرى و توتاليتاريزم لة ثاش شةرِى جيهانى دووهةمةوة دةطةرِيَتةوة بؤثيَكدادانى ناثريؤزى نيَوان ئةو 

كة ئيَذىَ والَتانى جيهانى سيَهةم خؤيان لةو  طةورةيةئةوةش درؤيةكى  لةراستيدا. كةو جةمسةرةدو
توانى خؤ بثاريَزن بةلَكوو ببوونة لَطةوة بيَذين كة نة تةنيا نةيانثيَكدادانة ثاراست ضونكى دةتوانني بة بة

هةلَوةشانةوةى بةرةى  ردءةآلم بة كؤتايى هاتنى شةرِى ساب .ازى دةستى سةردةمدارانى بةرةكانئامر
 .، جيهان بةطشتى ثىَ ناية قؤناخيَكى نويَةوة"ئامثرياليزم"سوسياليزمء سةركةوتنى كاثيتاليزم

دابةش كرايةوةء ئةم جارة بة سةر جيهانى  يرتلة قؤناغى ثاش شةرِى سارددا، جيهان ديسان بة شيَوةيةك
جيهانى ثيَشكةوتوو بة لووتكةى  يهانةشدالة نيَوان ئةم دوو ج. ء جيهانى دواكةوتوودا ثيَشكةوتوو

ةموو رةهةندةكانى ثيَشكةوتن لة ه شتبوو، بةآلم جيهانى دواكةوتووثيَشكةوتوويى سةردةم طةي
مابوو، كة ئةمةش خؤى يةكآ لة هؤكارة سةرةكييةكانى ديكتاتؤرليَدراويى ئةو وآلتانة بة ثشتيوانيى بةجيَ

يةكان بوون بة مةيدانى ثيَكدادانى وآلتة رؤذهةآلتي. ا بووليزم لة قؤناغى شةرِى سارددبةرةى كاثيتا
وة هاتبوونة بة خةباتيَكى رةواء مافخوازانةخةلَكيَكى وةزالَةهاتوو و ئازادخيواز  خةلَكء دةسةآلت،

طةيشتبوون  برِوايةلة حالَيَكدا بوو كة تةنانةت وآلتانى رؤذئاواش بةو  شئةوة .مةيدانى نارِةزايةتييةوة
ديكتاتؤرى هةولَى . نء بؤ ثشتيوانى ليَكردن نابنةآلتة ديكتاتؤرانةش ئيكسثايةر بووةو دةسدى ئكة ئيَ

سةثاندنى دةسةآلتء سةركوتى خةباتى دةدا، كةضى لةو نيَوانةشدا دياردةى رةشء ترسناكء دذى 
رةواو  ئينسانيى تريؤريزم لة ضوارضيَوةى ئيدئؤلؤذي ية جياجياكاندا لة اليةك خؤى خزاندة نيَو خةباتى

دانى سياسةتى سةركوت و مافخوازانةى طةالنةوة و لة اليةكى ديكةوة بوو بة ئامرازى مانةوة و دريَذة ثيَ
 .                                                                             خةفةقان لة اليةن دةولَةتانى توتاليتارو ناديَموكراتيكةوة

يستء يةكةم واية كة واقيعييةتى بةرةبةيانى سةدةى ب ةريَكى رؤذئاوايى ثيَىنووس"نيك ولَتوندوم"
هةروةها ئاماذة بةوة دةكا كة دذايةتييةكانء . طؤشةى شوناس، كولتوورء ثيَوةندييةكانةسةرهةلَدانى سيَ

ى ئةم كارى ثةيدابوونيةوة سةريان هةلَداوة هؤلة اليةن تريؤريزمى نيَونةتةوةيساتوسةودا سياسييةكان كة 
واتة بةهؤى بوونى نابةرامبةريى نةريتى لة نيَوان باكوورء باشووردا، مةترسيطةىل سياسى  .سيَطؤشةيةية

لة اليةكى ديكةشةوة جيَطةء ثيَطةى بريى . يةكانةوة لة زيادبوون دايةوةندي دار بة كةلتوورء ثيَوةنديثيَ
بوونى  ؤالريكواتة سيَ .ئةم ياريية سياسيية يَكى بةرضاوى طؤرِةثانىرؤذهةآلتىء رؤذئاوايى بؤتة رؤلَطيَرِ

نتء ثةرةثيَدانى  هةموو دا، بةرةو ليرباليزم رؤيشبوون لة بوارى زانستىء تةكنيكىحكوومةت، ثيَشكةوتوو
ديكةدا، دذكردةوةى بناذؤة رانةء هةولَدان بؤ ضاكسازى لة حكوومةتء كؤمةلَطاكانى ئةو فاكتؤ

 دومينيك" بؤية هةر .كوومةتة تؤتاليتارةكانى بةدوادا هاتوةيةكانء دةسةآلتدارانى دينىء حئاييني

  نةكردنىثةسةند نيشاندةرى شيَوةيةك بة تريؤريزم دياردةى كة دةكا بةوة ئاماذة ديكة جيَطايةكى لة"ولَتون



 

 

دا تيَدةكؤشآ كة تواناى وةآلمدانةوة بة زانياريى رؤذئاوايى، وةك هيَمايةك لة ئاكام لة يةءرؤذئاواي ويَنةى
 .خؤيدا بةهيَز بكا

ء وةكوو ياريكةريَكى بةهيَزى ياريية ،ئةم قؤناغةى تريؤرء تريؤريزم  ثشت ثةردةيىء ذيَرزةمينى بوون
كةوابوو ثيَناسةكانى تريؤريش لةم قؤناغةدا لةطةأل . سياسييةكان نةهاتبوونة نيَو طؤرِةثانى سياسةتةوة

ش بؤ ئةو دياردةية دةبآ ئالَوطؤرِيان بةسةردا بآ، ثيَناسةكانى ديكة دةبآ جياوازيان هةبىَء روانطةكاني
جياوازةوة  رةهةندىهةر بؤية بة ثيَويستى دةزانني كة تيَرِامانيَكمان لة ثيَناسةكانى تريؤريزم لة روانطةء 

 .هةبآ
بة بؤضوونى بةشيَكى بةرضاو لة زانايانء ثسثؤرِانى بوارى ليَكؤلَينةوة لةمةرِ تريؤرو تريؤريزم، بة 

لة طةورةترين رووداوة  كة كايةكطرتووةكانى ئةمري وآلتةلة  سيَبتةمربى 22كارةساتى  روودانى
بةرتةسكدا هاتة دةرآ و سنووريَكى  ءئيَدى تريؤريزم لة بازنةيةكى داخراو تريؤريستييةكانى جيهان  بوة

ء وآلتانى واتة تا ئةو كات ئةو دياردةية لة اليةن سوثرِ ثاوةرى جيهان .يى طرتةوةبةربالَوو جيهان
ثيَشكةوتوةوة بة جيددى وةرنةدةطريا، ضونكى تريؤريزم تا ئةوكات نةتةنيا دذ بة ئامانج و 

خزمةتى سياسةت و بةرذةوةندييةكانى ئةواندا دةضوة يةكانى ئةوان نةجووالَبوةوة، بةلَكوو لة ديبةرذةوةن
 .ثيَش
يةكانى تةنانةت تا كؤتاي ئةمةريكا يةكطرتووةكانى  وآلتةئاماذة ثيَدانة كة والَتيَك وةكوو  جيَطاى 

اس و ثالنى دذة تريؤر بكة ياساى دذة تريؤر بيَنيَتة بةرسةدةى بيستةميش هةر بة ثيَويستيشى نةزانيبوو 
يةو كة تريؤريزم قةيرانيَكى ناوضةي يى باورِيان وابووسازبة طشتى والَتانى ثيشة .دابرِيَذىَو بةرِيَوةى ببات

باليزة بكريَت،  لة ضاثةمةنى و راطةياندنةكانيشياندا رؤذيَك ئةو دياردةية طلوَلةو باورِةشدا نةبوون كة 
وةكوو دياردةيةكى بيَطانة لة خؤيانء تةنيا وةكوو قةيرانيَكى ئايينى، نةتةوةيى، ئيدئؤلؤذيكىء ناوضةيى 

بةآلم بةو رووداوة  .يان بؤى هةبوو"سوورة لة من دوورةئاطرة "ليَكيان دةدايةوةء بؤضوونى 
بة لةشى دةسةآلتدارانى بةهيَزدا هاتء وريا كرانةوة كة تا ئيَستا يان خؤيان لةخةو ( شوكى)ضلَةكةيةك

هةر بؤية ناضار بوون بة خيَرايى هةلَويَست بطرن، كؤرِء . كردبوو يان بةرِاستى لة خةودا بووبوون
كؤنفرانسة  ثةيتا ثةيتا لةكؤبوونةوةء كؤنفرانس لة ئاستى سةرانى وآلتاندا ثيَك بيَنن، 

طةيشتنةكان رابطةيةنن، هةولَة ديثلؤماسييةكان وةكوو  يةكاندا، ئاكامى دانيشنتء بة يةكرؤذنامةواني
و هةولَى دةزطاكانى راطةياندنى رؤذئاوايى بؤ ةرِضرِتر خبةنة ط كى بةهيَزى سياسةتى نيَودةولَةتىباسكيَ

ثيَكهيَنانى بةرةيةكى جيهانى ار بؤ ناساندن، شيكردنةوة، يةكدةنط كردنى جيهانء لةبار كردنى بو
 .تريؤر طةيشتة بةرزترين ئاسيت خؤىدذة

ضةندين بؤضوون ديَنة ئاراوة كة   بة ضاوخشانديَك بةو ثيَناسانةدا كة بؤ تريؤرء تريؤريستان كرابوون
 :بريتني لة

 ـ تريؤر كردةوةيةكى توندءتيذانةية؛2 
 ية؛نيوةى تريؤريستى، سياسى يان ئاييـ بريؤكةى كردة1 
 ـ ئاماجنى تريؤريزم هاونيشتمانانى بآ ضةكن؛3 
 ـ ئاماجنى تريؤريزم خولَقاندنى كةشيَكى ثرِ لة ترسء خؤفة؛4 



 

 

 ـ مةبةستى تريؤريزم ئالَؤزكردنى بارى هيَمنيى كؤمةلَطا يان دةسةآلتة؛5 
 دةولَةتني؛نا النى تريؤر يان طرووثى تريؤريستىـ عامي6 
 . يةوةيةكى ناياسايى تريؤريستى كردةـ كردةوة7 

م لةم ثيَوةرانة لة دةسةآلتدارانى سياسى و تيَوريسيةنةكانى ئةو بوارة بةو ئاكامة طةيشنت كة هيضكا
دا وةكوو ثيَوةريَك بؤ ثيَناسةو هةلَسةنطاندنى تريؤريزم تيَرو تةسةل نني، ضونكى جاريَكيرت ئاستى جيهاني

بالَو وةكوو تريؤريزم تاكوو ئيَستا ثيَناسةيةكى ىلَ نةكراوة طوتةزايةكى جيهانطري و بةرئاماذةمان ثيَكرد كة 
كة لة طةلَ بةرذةوةندى هةموو اليةنةكانى بةرةى دذةتريؤردا يةك بطريَتةوة، هةر ئةمةش طةورةترين 

اليةنةكانى  دةرى بةشيَك لةبة تريؤر و تريؤريزمة و يارمةتي كؤسثى سةر ريَطاى خةباتى جيهانى دذ
 .سووضى جيهاندااوتريؤريزمة لة سووض

هاتةطؤرىَ، هةم بة ماناى ( ز2771)دافرةنسا   وشةى تريؤريزم بؤ يةكةجمار لة شؤرشى مةزنى 
كة بة حكوومةتى تريؤرو (Jacobinism)واتة تريؤر و ترساندن، يان ذاكوبينيسم ( Jacobin)ذاكوبني

ماناى ترساندن يان ترساندن اكؤبينةكان بة ناو بانطة و هةم بة ذى بةريَوة بردنى سيستمتؤقاندن يان 
بةآلم بة ليَكدانةوةكانى  .كردةوةيةكى ترسيَنةر لة خؤبطرىَ دةتوانىَ هةموو( x)ديَتة ئاراوة كة ( x)لة

 .بةو ئاكامة طةيشنت كة ئةويش ناتوانىَ ماناى واقيعيى تريؤريزم لة خؤبطرىَ تريؤريزم لةم قؤناخةدا،
و تيَكضوونى بارى و شلَةذانى بارودؤخى سياسى 1002 ىةمربسيَبتى 22هةر لةو بارةيةوة ثاش رِووداوى 

ئاسايش و هيَمنيى جيهان، نويَنةرايةتيى تويَذينةوةى نيَونةتةوةيى هةوالَدةريى خويندكارانى ئيَران 
 ماموستايانى زانكؤ بة مةبةستى بؤ كارناسان، ثسثؤرانء" رىزوووحوزوورى و غرية ح"يَكى كؤنفرانس

يةوة سيار لة ريَطاى ئةو نويَنةرايةتيةدا ضةندين ثركؤنفرانسهيَنا، لةم ابةتة ثيَكتاوتويىَ كردنى ئةم ب
 .ورووذيَنران كة ئاماذة بة يةكيَكيان دةكةين

دا ةم دياردةية لة كؤمةلَطاى جيهانيى ليء جيهان تريؤريزم ضية؟ و بؤضى ثيَناسةيةكى يةكطرتوو
ى طرووثى كؤمةلَناسيى كارناس (mateo deflem)"ماتئو دفلم"نةهاتؤتة ئاراوة؟ لة وةآلمدا دوكتور 

 :ئاوا وةآلمى دايةوة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةلة  اى باشوورلينزانكؤى كارؤ
بةآلم بةطشتى لة سةر ئةو ثيَناسةية تا  طوتةزاية نةكراوةئةطةرضى ثيَناسةيةكى يةكطرتوو لةو " 

 ليَكى توندوتيذ دذ بة هاونيشتمانةردةوةطةية لة كريَككةوتنة كراوة كة تريؤريزم بريتيئيستا ئةو
هةروةها ئاماذة بة . لؤذيكبة مةبةستى بردنة ثيَشى ئاماجنيَكى سياسى يان ئيدئؤ سيَظيلةكان

واتة تريؤريزم راستةوخؤ  .ا كة لة نيَوان شةرِو تريؤريزمدا بةدى دةكريَنطةليَكى طرينط دةكجياوازي
يرِةو دةكا، لة حالَيَكدا اليةنةكانى شةرِ هةولَ دةدةن كة توندوتيذى دذ بة هاونيشتمانانى بآضةك ثة

ةم ثيَناسةية لة ئاستى ثيَناسةى طشتيى تريؤريزمدا ، بة سةرجندان ل"ى طيانييان هةبىَكةمرتين خةسارات
طرفتمان نية، بةآلم طةر مبانةوى ئةم ثيَناسةية بؤ كردةوةطةليَكى تايبةت بة كار بيَنني لة طةلَ طرفتى 

 .رةورِو دةبنيجيددى بة
كردةوة يان ضاالكيى طرووث، ريَكخراو، حيزب و تةنانةت  واتة بة رِاى كةس و اليةنطةليَك
رةدا رتيان بة ثيَضةوانة، ليَزنةى تريؤريزمةوة بةآلم بةشيَكيبزووتنةوةطةليَك راستةوخؤ دةضنة با



 

 

ثيَناسةى تريؤريزم نية، يش ئةوةية كة طرفتى بنضينةيى تةنيا لةسةر كيَشةيةكى ديكة خؤدةنويَنى ئةو
 .جيَطاى باس و موناقشةن ءنطاندنى تريؤريزميش جيدديبةلَكوو ثيَوةرةكانى هةلَسةن

، بةآلم راستييةكةى ئةوةية كة لة ساآلنى بوةتريؤريزم لة سةردةمى موَديَرِندا بةردةوام بوونى هة
 .دوةدا، تريؤريزمى نيَونةتةوةيى بة خيَرايى ثةرةى ئةستان12سةرةتاى سةدةى 

لتوورى، سياسى و شارستانيةتى رؤذئاوا و رؤذهةآلت اكامى ثيَكدادانى كؤمةالَيةتى، كوئةوةش ئ
ية، بؤ زياتر سةلَماندنى ئةم ئيدديعاية انى ئيسالمى و عةرةبى بة تايبةتيبةطشتى و رؤذئاواو وآلت

ة تيَزيَكى سةرجنرِاكيَشى ك ساموئيَل هانتيطتؤن بكةين.ث ثيَكدادانى ذيارةكانىدةتوانني ئاماذة بة تيَزى 
 .يةو كاريطةريشى لة سةر سياسةتى نيَودةولَةتى داناوةجيهاني

، هةموويان لة جيَى طةىل كةلتوورى و بةرذةوةنديطةىل سياسىيىو جياوازيكةوابوو نايةكسان بوونى ذيار
ة بةر ضاوطرتنى رطةليَكى بة هيَزن بؤ هةلَسةنطاندنى تريؤريزم، بةآلم ناتوانني بة بىَ لخؤياندا فاكتؤ

 .يَى بكةينيةكانى رةوتى تريؤريزم لة جيهاندا تاوتوو كاريطةري سيَبتةمربى 22طرنطى و سةنطى رِووداوى 
 ئةو رووداوة. ؤريزمى جيهانى بوورِةوتى تري" كاتاليزؤرى" سيَبتةمربى 22واتة دةتوانني بيَذين رِووداوى 

 :ة بريتني لةةر دوو قؤناغى طرينطدا دابةش كرد كتريؤريزمى بة س
  ؛سيَبتةمربى 22قؤناغى ثيَش _2 
 .سيَبتةمربى 22قؤناغى ثاش _1
ى، يتريؤريزم هاوبري تريؤرء بؤية جيهانى ثيَشكةوتوو بةو ئاكامة طةيشت كة دةبآ لة سةر دياردةىهةر  

 .هاورِايى، باس، وتوويَذو رِوانطةى جيهانى هةبىَ
كةس لة سةرانى  50هةر لةو شارة بة بةشداريى  انياثيَتةختى ئيسث ثاش تةقينةوةكانى شارى مادريد 

ئيَستاى وآلتانى جيهانء دووسةد كةسايةتيى سياسيى ديكةء سكرتيَرى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان 
بةرِيَوة ضوو كة باس، بابةت، ( دميوكراسى، تريؤريزمء ئةمنييةت)كونفراسيَكى نيَونةتةوةيى  لة ذيَر ناوى

هةر لةم . رو بريورِاى جياواز هاتنة ئاراوة، تيَز، ئةنتى تيَز، طةآللَةء ثيَشنياروانطة، تيئؤرى وتار،
كوفى ئةنان سكرتيَرى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ يةكةم جار بابةتيَكى طرينطى  ةداكؤنفرانس

وتنةوة نارِازى و بزوئةويش جودا كردنةوةى طرووثة . يةكى طشتىجيَطاى باس و موناقشة بوةورووذاند كة 
ا يةكان لة تريؤو تريؤريزم بوو، واتة ئةو خالَة طرينطةى كة بة ثيَى بةرذةوةندى وآلتان تا ئيستنارِةزايةتي

و جيَطة و ثيَطةى بؤ دةستنيشان كراوة، هةر بةدواى ئةمةشدا، كوفى ئةنان ثشتيوانيى خؤى لة ثيَناسة
ية بةرزى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان طرووثى داوةرانى ثا ةيةك دةربرِى كة لة رِاثؤرتيَكداثيَناس
ئامادةيان  اندا ثيَك هاتونئةو طريوطرفتانةى كة لة جيه ةت بةو كةشة نالةبارةى ترس و خؤفءسةبار

تريؤريزم هةر جؤرة كردةوةيةكة، كة مةبةستى كوشنت "رتة ئاوا ثيَناسةى تريؤريزم دةكا،ئةم رِاثؤ. كردبوو
يان خةلَكى بآضةك بة مةبةستى ترساندنى كؤمةليَكى ةلَكى سيَظيل خ يان خةسارات طةياندن بة لةشى 

ئةجنام طةياندنى كردةوةيةك يان يَكخراويَكى نيَونةتةوةيى بؤ بةئارامء يان ناضاركردنى دةولَةتيَك يان ر
 ".ثاشةكشة كردن بة كردةوةيةكة

ؤ ثيَناسةى تريؤريزم لة واقيعدا هةنطاوى سةرةكى لة اليةن ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكانةوة ب
 ى يةكطرتووء جيهانيهةلَطريا، هةر وةها كة ثيَشرت ئاماذةمان ثىَ كرد تا ئةو كاتة ثيَناسةو ثيَورةيَك



 

 

تايبةت بة تريؤريزم لة طؤرِىَ دا نةبوء، دةولَةتةكان هةر كام بة ثيَى بةرذةوةنديى خؤيان ثيَناسةى 
دةهيَناو ئةنتى تريؤريَكى تايبةتء كردةكييان بؤ دةتاشى رةزايانء دؤذمنانى خؤيان بةكاتريؤريزميان بؤ نارِ

 .دةطرترةواييةتيان بؤ وةريةوة وورييةكى ئابو بة ئاسانيش لة ريَطاى دثلؤماسي
تا ئيَستا ثيَناسةيةكى جيهانيية، بةآلم  ئاراوة بوةةدا هاتكؤنفرانسلةو  هةر ضةند ئةو ثيَناسةيةى كة

يشدا كة رِةهةندو شيَوازى جياوازى تريؤر هاتؤتة ئاراوة يان ضاوةرِوانى ديسان لةم قؤناغة موَديَرِنةى جيهان
بة طشتى تريؤر دةبىَ بةردةوام ثيَناسة . هاتنة ئاراى دةكرىَ، ئةو ثيَناسةيةش ناتوانىَ وةآلمدةر بىَ

تاتور و بكريَتةوة و ئةنتى تريؤريش ريَكةوتنيَكى نيَونةتةوةيى و جيهانيى دةوآ تاكوو ئيزن بة دةولَةتة ديك
توتاليتارو هةلثةرةستةكان نةدرىَ كة بة ثيَى بةرذةوةندييةكانيان ثيَناسة لة تريؤرو ئةنتى تريؤر بكةن و 

 .بة مكانيزمى تريؤر هةولَى بة هيَزكردنى دةسةآلتةكانيان بدةن

                                                             وةكوو ئامرازيَك تريؤريزمى دةولَةتى

ى يكة يةكيَك بةشةرِى جيهان ؟ لة دنيايةكى ئالَؤز، تةمومذاوىلة كويَوة دةست ثىَ بكةين، بة رِاستى لة كويَوة
ى كؤمةلَيَك، ناو دةبا، يةكىَ بة ثيَكدادانى ذيارةكان، يةكىَ بة بةرهةمى ضاالكى بؤ طةيشنت بة دةسةآلتى سياسي

ردةوة بةرامبةر بة زيدةخوازى، يةكىَ بة بةرهةمى ئالَؤزاويى كيَشة ندةمنتاليزم، يةكىَ بة دذكيةكىَ بة بةرهةمى في
سياسييةكان، يةكىَ بة ئاكامى سةركوتى بزووتنةوة ئازادخيوازييةكان، يةكىَ بة كؤنتاكتى كردةوةو دذكردةوةى 

 .ناو دةبا،ى ...نيَوان ئيدئولؤذييةكان، يةكىَ بة
يكةمان، بىَوةآلم مبيَننةوة، ضونكى تا ئيَستا وةآلمى ناحةق نية ئةطةر ئةم ثرسيارانةو سةدان ثرسيارى د

ةوة يةكطرتووةكاندا طوجناو و جيهانى بؤ هيضكام لةوانة نةديرتاوةتةوة، واتة وةآلميَك كة لة ريَكخراوى نةت
روونكردنةوةى اليةنة  يَك تيشك خستنة سةر نارِونييةكانءهةولَى ئيَمةش لةم بابةتةدا بة شيَواز .ثةسند كرابىَ

 .راوةكانةشا
لة بابةتةكانى ثيَشوودا ئاماذةمان بة ضةند شيَوازى دابةشكردنى تريؤريزم كرد كة ثيَوستة ئاورِ لة شيَوازيكيان 

كة ئةم جارة هةولَ دةدةين  لَةتى، تريؤريزمى غةيرى دةولَةتىبدةينةوة، تريؤريزمى دةولَةتى، تريؤريزمى نيَودةو
يَى ئاشتى، رِهيَزو بةرضاوى سةر ةنديَكى تريؤريزم كة كؤسثيَكى بةوة، رِةهئاورِيَك لة تريؤريزمى دةولَةتى بدةينة

كؤسثيَك كة بة زةقى هةستى ثىَ دةكرىَ و تؤش ناتوانى خؤتى ىلَ بة  .تييةتةبايى و ثيَكةوة ذيانى مرؤظاية
ى، تةبايى و بىَبةش بزانى، ضونكى ئةوة رِاستييةكى سةمليَنراوة كة بة بوونى تريؤريزم جىَ بة ئاسايش، ئاشت

با . ثيَكةوة ذيان ليَذ دةبىَ، مرؤظةكان، نةتةوةكان، ئايينةكان، وآلتان بة ضاوى شك وطومانةوة دةرِواننة يةكرتى
بزانني تريؤريزمى دةولَةتى ضؤن و بة ض مةبةستيَك سةرى هةلَداوة؟ ثاش ثيَناسة كردنى تريؤريزم و روونكردنةوةى 

ضاوةرِوان نةكراوى بةخوَوة  ى تريؤريزم رِةوتيَكى خيَرا، ئاستيَكى بةرزورِةهةندة جؤراوجؤرةكانى، طةشة سةندن
يةكىَ لة لقة . ىلَ كةوتةوةضةندين لق و ثؤثى جؤراوجؤرى  كوولتورى سياسىدابة جؤريَك كة لة قامووس و  .بينى

 .سةرةكييةكانى تريوَريزمى دةولَةتيية
نيزمى تريوَرو توَقاندن بةريََوة دةضىَ و لة تريؤريزم وةكوو زوَر دةميَكة دةسةآلتى بةشيَك لة دةولَةتان بة ميكا 

سياسةتيَكى فةرمى كةلَك  وةردةطرن، كة ضى تاكو كؤتايى سةدةى بيستةم، جيهان بة طشتى ضاوثؤشى و بيَدةنطيى 
 ةتىيئاماذة بة ئةلَمانى هيتليَرى، سوظيَ دوة، دةتوانني لة سةردةمى نوىَدالةو ميَذووة دريَذةى تريؤر كر



 

 

، بكةين، بةآلم لة ...، توركياى كةماليزم وىئيَستالينى، ئيتالياى موسولينى، ئيَرانى ئاخوندى، عرياقى بةعس
هيَزى نيَودةولَةتى هيَدى هيَدى هةستيان بة مةترسييةكانى بيستةم دا بوو كة ياريزانانى بة كوتايى سةدةى

بة ناوى  بةو مةبةستة دارِشت و ثيَناسة كردهةر بؤية دةستةواذةيةكى نويَيان . تريوَريزمى دةولَةتى كرد
ى بةرِيوة بردن و ثةرةثيَدانى بةرنامة"، مةبةستى ئةوان لةم دةستةواذةية، بريتى بوو لة "تريوَريزمى دةولَةتى"

بة مةبةستيَكى سياسى لة اليةن دةسةآلتداران و كاربةدةستانى نهيَنى  داريَذراوى سياسةتى توندو تيذانة
 ".ناسةربازيىبة ئاماجنطةىل دةولَةتانةوة دذ

ى ضوارضيَوةى ةكانديسان دةبىَ ئاماذة بة خالَيَكى طرينط بكةين كة يةكىَ لة خالَة دياريكراو بةآلم ليَرةدا
ةوةيى دياريكةرى ومتان بةرذةوةندى نةتسةآلتةكانةوة، ئةوةيش ئةوةية كة ثيَناسةى تريؤريزمة لة اليةن دة

هةر بؤية كة سةيرى  .ثيَناسة بؤ تريؤريزم ديارى دةكا وةييش ضوارضيَوةويةو ئاسايشى نةتةئاسايشى نةتةوةي
بىَ كة بةلَطةو ديكؤميَنتى رِوون و و نةتةوةكانى ديكة بةرِيَوة ضوو ميَذووى ثيَناسةى تريؤرى خةلَكى بىَديفاع و طةل

كة وابوو ئيَمةش وةكوو . ئاشكراو حاشا هةلَنةطريش لة دةستدابىَو تةنانةت لة رِاطةيةنةكانيشةوة ثيَشان درابىَ
طةىل كورد با جاريَكى ديكة بة خوَماندا بضينةوةو بزانني بةرذةوةندى نةتةوةييمان كامةية، ئاسايشى 

لة روانطةى  ىو تريوَريزم بةطشتىو تريؤريزمى دةولَةتى بة تايبةت دةبىَ ضؤن ثيَناسةو ديارى بكرىَ نةتةوةييمان
ةبىَ بزانني ئةوة رِاستييةكى حاشا هةلَنةطرة كة بةبىَ وةآلم دانةوة بةو خاآلنةى ئيَمةوة دةبىَ ضؤن ثيَناسة بكرىَ، د

كة ئاماذةيان ثىَكرا، نةتةنيا ناتوانني مافة رةواكامنان بثاريَزين، بةلَكوو بةردةوام وةكوو رِابردوو دةبيَنة 
 .قوربانيى سياسةتى تريؤرو تؤقاندنى دوذمنامنان

نى توتاليتارو كؤمةلَطا ديكتاتؤر ليَدراوةكان، بةردةوام لة قوربانييانى طةالنى ذيَر دةسةآلتى دةولَةتا
ئاماذة بة ضةند شيَوةى دةكةين؛ بؤ  زياتر رِوون بوونةوةى باسةكةمان بؤ .لَةتنيسةرةكيى دةستى تريؤريزمى دةو

ترس و خؤفى  .كردى ض جينايةتطةليَكى كة دذبة يةهودييةكان نةهيَزى سامناكى طشتاثؤى ئةلَمانى هيتليَر ويَنة
و تريؤر نة تةنيا ئؤرووثا بةلَكوو جيهانى هيَناية سةر ئةو باوةرِة يىدةسةآلتى هيتليَر لة سةر ميكانيزمى توندوتيذ

 ى ذيَر دةسةآلتى ئيستالنيسؤظيَيةت يةكييةتى .نى دةسةآلتى ئةو ديكتاتؤرة بيَننكة دةبىَ كؤتايى بة تةمة
ى لة دةسةآلت و يئةو رِيَكخراوة كة تايبةت بة ثاريَزطار" ضيَكا"سى نهيَنى يةكيَكى ديكة لةو ويَنانة بوو، ثولي

 بوةب" ضيَكا"و ترس لة تريؤرو توندوتيذى  كتاتؤريى تؤقيَنةرى ئيستالني بوودةستكةوت و بةرذةوةندييةكانى دي
دا نةياران، "يَكاض"دةسةآلتى  ذيَرلة  .ى بة تةواوى داثؤشيبووسؤظيَيةت يةكييةتىضةتريَكى رِةشى خةفةقان و 

كخراوى رووناكبريان و جودابريان هةموو لة كةمثةكانى كارى زوَرةمليى سيربىدا بة دريَذايى زةمةن دةتوانةوة، ريَ
كة ثاريَزةرى دةسةآلت و بةرذةوةندييةكانى شاى ئيَران بوو، يةكيَكى ديكة لةو دةسةآلتة  "ساواك"ثوَليسى نهيَنيى 

بة تةواوى  ئيَرانى دةسةآلتداران نةيارانى ئةوان، جودابريان و رووناكبريانى كة بة ئةمرى يانة بووتريؤريست
دةخستة ذيَر كونرتوَلَ و سةدان و هةزاران كةس لة ئةندامان و اليةنطرانى ئةحزاب و طرووثة سياسييةكان، 

يزمى تريؤرى و قةوم و نةتةوة جياجياكان و نةيارانى دةسةآلتى ثاشايةتى لة ريَطاى ميكانعةشريةكةسايةتيى 
 .كردة قوربانى" ساواك"دةولَةتييةوة بة دةستى شاراوةى 

واتة ثاش سةركةوتنى شؤرِشى طةآلنى ئيَران، خةلَكى ماندوو و بيَزار لة تريؤرو  هةر بة شويَنى ئةودا
ة ، هةر بؤية هيوايةكى زؤريان ببدةنتوندوتيذى ثيَيان وابوو كة ئيَدى كاتى ئةوةية كة هةناسةيةكى ئاسوودة 

بةآلم ماوةيةكى كورت، ثاش ساغ كردنةوةى حكوومةت و ثيَطرتنى  كانى شورِشة خةلَكييةكةيان هةبوودةستكةوتة



 

 

، "كؤميتة" ر ناو و نيشانطةىل جياجياى وةكوودةيان باندو طرووث، و ريَكخراو لة ذيَ كؤمارى ئيسالمىدةسةآلتى 
 (WAWAK)واواك باندو طرووثةكانى ديكة سةربة، فيداييانى رِيَبةرو ئورطان و "انصارحزباللة" "ثاراهلل"

وةزارةتى ئيتالعات خؤيان بؤ ثاراستنى دةسةآلتى كوَمارى ئيسالمى لة رِيَطاى ميكانيزمى تريؤرو تؤقاندنةوة 
وة مى و دةستوثةيوةندةكانيانى بة الئامادة كرد، ميكانيزميَك كة بة تةنيا بةرذةوةندييةكانى كؤمارى ئيسال

 ....ةموو نرخيَكيش هةولَى بؤ ثاراستنيان دةداطرينط بوو و بة ه

 دةولَةتانى توتاليتارتريؤريزمى دةولَةتى 

ريؤريزمى دةولَةتى جيَطاى سةرنج ئةوةية كة كؤمارى ئيسالمى زؤر، خيَراو ضاوةرِوان نةكراو سنوورةكانى ت
دةولَةتيى لة ريَطاى رى نيَوئيسرتاتيذيى تريؤ. لة قؤناخى نيَو دةولَةتيدا خستةطةرِ، و هةولَى تريؤرىبةزاند

 كة بؤ هةموومان دةركةوت بالَويَزخانةكانىوةزارةتى كارو بارى دةرةوة كونرتؤلَ دةكردو بةرِيَوةى دةبرد، هةروةها 
ببوونة النكةى تريؤريزم و بةشيَكى زؤر لة وةآلتانى ناوضةكة، تةنانةت وآلتانى ئوَرووثاييش ببوونة مةيدانى 

تر سةملاندنى رِاستييةكان، دةتوانني موتاآليةكمان لة يى بؤ زياى كؤمارى ئيسالم"نهيَنيى تريؤروةزارةتى "رِمبازيَنى 
سةر فايلى سياسةتى نيَوخوَيىو نيَو دةولَةتيى رِيَذميى ئاخوندى لة ماوةى تةمةنيدا، لة ناوةندةكانى ليَكؤلَينةوةى 

ئيسالمى لة رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا  لة جيهانداو فايلى كؤمارى... سياسى، كؤمةآليةتى، مافى مرؤظ و
 .هةبىَ، باس لة سةر كؤمارى ئيسالمى زؤرى دةوىَو دةبىَ لة فايليَكى تايبةتدا باس بكرىَ

يةكيَكى ديكة لة حكوومةتة ياخييةكان بوو كة هةر لة سةرةتاوة بة كووديَتا، كوشنت و برِين بة  عرياقى بةعس
دةسةالتى قةبزة كرد هةر لةو كاتةشدا وةكوو شورِشطيَرِة  رةنسيثة مروَييةكانرتنى  ياساو ثبىَ لة بةرضاو ط

دامةزريَنىَ، " سمنيذاكوَبي"هةولَىدا فؤنداسيونى دةسةآلتةكةى لة سةر بنضينةى  فرةنساى 2771سةركةوتووةكانى 
 .طةى دةسةآلتةكةى دوودلَيى نةكردبؤية لة هيض توندوتيذى و جينايةتىَ بؤ ثتةو كردنى ثيَ

توركيةى كةمالَيزم يةكيَكى ديكة لةو حكومةتة توتاليتارانةية كة بةردةوام بؤ ثاوانكردنى دةسةآلت لة دةستى  
بؤ زياتر رِوون . خؤىدا و بؤ بيَدةنط كردن و لة نيَو بردنى ئةويرت هةموو شيَوازيَكى تريؤريزمى بة كار هيَناوة

لة مةرِ شةرِى دذة تريؤر  نى نوام ضامسكى لة وتاريَكيداةكابوونةوةى باسةكةمان، ئاماذة بة ضةند خالَ لة قس
دا توركية شةرِيَكى تريؤريستى بةربآلوى دذة كوردةكان لة 2174دةكةين، ناوبراو ئاماذة بةوة دةكا كة لة سالَى 

تا سىَ  ة هوَى ئاوارة بوونى دووت ثىَكرد، ئةو هيَرشة درِندانةية بوناوضةكانى باشوورى رِؤذهةآلت لةو وآلتةدا دةس
لةو جينايةتة بآويَنةيةدا . ناوديَر كرا 2110اوى رِةطةزى تا ميليون كةس و بة وةحشيانةترين نةسلَ كوذى و ثاكت

 3500دةيان هةزار مرؤظى بىَتاوان، ذن و مندالَ، ثريو الو، كوذران و  كة مرؤظايةتى دةبآ شةرم لة بيستنى بكات،
هةر جؤرة جووآلنةوةيةكى ئازادخيوازانةى نةتةوةيى لة توركية بة بزووتنةوةى كوردو . شارو طوند ويَران كران

 .ذيَر ئةو ناوةشدا سةركوت دةكريَ تريؤريست ناو دةبرىَو لة
ليَرةدا خالَى سةرةكى بؤ ئيَمةى كورد ئةوةية كة دوذمنانى تريؤريستمان، بةردةوام لة هةولَدا بوون يان ناضار بة 

بليغييةكان و طا تةر ناو بةرن و لة ريَطاى دام ودةزو ضاآلكييةكامنان بة تريؤ كردةوةى ترؤريستيمان بكةن يان هةولَ
كة تا رِادةيةك  طةزميان وةرطرنثاكتاوى رِة يى بؤ سةركوتءيةتيَكى جيهانرةواييةكانيانةوة لة رِاطةياندنة طشتي

بة  ةوةى نةتةوةيى كورديانكية بزووتنلة تور .ثيالنةكانيان بؤتة بلَقى سةرئاو سةركةوتوو بوون و تارِادةيةكيش
يةتيشيان بؤ سةركوتى وةرطرتو، رِيَبةرةكةشيان وةكوو سةركردةى رةوايبزووتنةوةيةكى تيَرؤريستى لة قةلَةم داوةو 



 

 

تريؤريستى لة قةلَةم داء بة هاوثةميانييةكى ئةمنييةتى ـ شوفاريى لةداويان خستء بزووتنةوةيةكى 
بؤ بة  م بةرِاستى ئةمة تا ضةندة واية؟بةآل .ئيَمريالَى ميتى توركيةوةكةلةثضةكراو خستيانة نيَو بةندخيانةى 

ئاكام طةيشنت دةبىَ بطةرِيَنةوة بؤ باسى تريؤريزم ـ بةرذةوةنديى نةتةوةيى ـ ئاسايشى نةتةوةيى، بة سةرجندان 
 .لةو ثيَوةرانة رِةنطة بتوانني دةرك بة واقيعييةت بكةين

كار نةبراوة، بةآلم حكوومةتيَك وةكوو كوَمارى ئيسالمى كة ى تريؤريزم بةضةمكلة ثارضةكانى ديكةى كوردستان 
سةركردةو ثيَشةنطى تريؤرى دةولَةتيية لة جيهاندا هةوأل دةدا بزووتنةوة ئازادخيوازةكان و جووآلنةوة 

توة، بة بيسيئةو وشةية كة لة كوولةكةى تةرِيشدا كةس نة .يى نيَو بةرىَنارِةزايةتييةكان بة تريؤريزمى كورد
 يةتدان بة سةركوتى هةر جووآلنةوةيةكى ئازادخيوازيى كوردة، وةكوو ئةوة كةرةوايتةواوى ثيالنيَكى دذى طةليى بؤ 

ئةوةيش . وةرطرت كةلَكى ىلَ دواييانةى رؤذهةآلتى كوردستاندا لة خؤثيشاندانةكانى ئةم كؤمارى ئيسالمى ئيَران
ةرةثيَدانى تريوَريزمى دةولَةتى، بؤية ئةطةر بة جيددى لةو مةسةلةية بار كردنة نويَيانةية بؤ ثيةكىَ لةو بوارلة

وردبينةوة، مةترسيى ثيالنيَكى نزيك هةست ثىَ دةكةين، مةترسيى خؤ تةياركردن بؤ بةرةنطار بوونةوةى هةر جؤرة 
 .بزوتنةوةيةكى نةتةوةكانى ئيَران بة طشتىو نةتةوةى كورد بة تايبةتى

جندان بة فاكتةرة دةستنيشانكةرةكانى تريؤريزم و بة خويَندنةوةيةكى ئةمرِؤييانةى دةبىَ ئةوة بزانني بة سةر
تريؤريزم لة اليةن دةسةآلتةكانةوة، دةبىَ زؤر ورياتر لة جاران هةولَ بؤ ناسني، هةلَسةنطاندن و ثيَناسة كردنى 

شوناسى  نةتةوة، يَمان بؤدةبىَ خويَندنةوةيةكى نو .ئةوةيش كاريَكى سووك و ئاسان نية كة تريؤريزم بدةين
دةبىَ هاوكيَشة سياسييةكان  .توندوتيذىو تريؤريزم هةبىَ ،، ناسيوناليزم، خةباتى ئازادخيوازانةنةتةوةيى

 ... خبةينة مةيدانى رِامانيَكى قوولَى سياسييانةو سةردةمييانةوةو مكانيزميَكى ثيَويستيان بؤ دابرِيَذين

 تريؤريزمى دةولَةتى

ذى دةسةآلتى يية ئيدئؤلؤذيكةكان دا، ضاوثؤشى ىلَ كراوة، ميَذوويةكى دوورودريَئةوةى كة لة يار
 (جيمز درداريان. )ى تريؤردةولَةتةكانة لةسةربنةما

كة وآلتة  جيهانيبوون يان بةجيهانى كردن داجيَطاى تيِرامانء سةرجنة، لة سةردةمى بة
ردانى دةسةآلت لة ن، سنوورى دةستيَوةثيَشكةوتووةكان هةولَى بةمةدةنىكردنى كؤمةلَطاكانيان دةدة

ةتء مرؤظـ تةوةرى لة يدا بةردةوامء رؤذبة رؤذ بةرتةسكرت دةبيَتةوةو بانطةوازى مةدةنيكاروبارى مةدةني
دةبينني مرؤظةكان لةو دنيا ثانء  .ن ئاشتىء تةباييدا دةنط دةداتةوةء خاوة وآلتانى ثيَشكةوتوو

ء ئاسايش لة دانى هيض نرخيَك دريَغيان دى، ئاشتى، تةبايىشتنى تامى ئازابةرينةدا بة ئاواتى ضيَ
نةكردوة، كةسةكان، طرووث، اليةن يان بزووتنةوة ئاشتيخوازةكان بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيانء بؤ 

هةوأل دةدةن بة مكانيزم، ريَطاء ثرؤطراميَكى  لةاليةن دةسةآلتة بةهيَزةكانةوة دابينكردنى داواكانيان
 .بكؤشنكىء ئاشتيخوازانة تيَةنييانة، لؤذيمةد

بةآلم بة سةرجندان لة ميَذووى هاوضةرخء ضةند دةهةى ثيَشوو، واتة هةر لة قؤناخةكانى شةرِى سارد 
بةم الوة بةو ئاكامة دةطةين لة وآلتانيَك كة دةسةآلتطةليَكى ديكتاتؤرىو دةولَةتطةليَكى توتاليتار 

لةذيَر  بوةتريؤريزمى دةولَةتى  ،ةرِيَوةبردنى دةسةآلتحوكمى كردونء بةردةوام مكانيزمةكانى راطرتنء ب
نى دةسةآلت لةدةست لة دنيايةك دا كة سةردةمى قةبزةكرد .ء ثؤشةنة جؤراوجؤرةكاندالةفافة



 

 

دا كة طةشةى بريى مرؤيىء سةركةوتنى ئامرازو تكنؤلؤذيى لة دنيايةك. ئيمثراتورةكاندا بةسةر ضووة
انن لة ثلةى دةكشيَ، مرؤظةكان ناتوبةرةو لوتكة هةلَ" طةياندنئينتيَرنيَتء را"ثةيوةندىطرتن بة 

ئةو ضةشنة  طرنط نية نارِةزايةتيى بةرز دةبيَتةوةكةوابوو دةنطى  .هاووآلتيى ثلةضةندةمدا بذيَن
دةنطى نارِةزايةتيى ذ، ضوونكى دةسةآلتى توتاليتار هةر ضةشنة مةدةنى بآ يان توندوتي نارِةزايةتيية
رؤيىء ديَموكراتيكةكان دا مان نةضآ كة دةسةآلتى فةرمانرِةوا لة هةموو بايةخة ملةبري. ثآ ناخؤشة

كةوابوو دةبآ ضاوةرِوانى ض بني؟ ديَوةزمة بالَى بةسةر دةسةآلت دا كيَشاوة، ملدانى دةسةآلتء  .بيَبةريية
ةركةوتنى ية، ئاكامةكةى شكانى ديَوزمةى دةسةآلتةو سى ئةو خاآلنةى كة ئةو لَى بيَبةريقبولَكردن

 .بةرامبةرة بة نةمانى دووهةمى ىيةكةم
يةكآ لة تايبةمتةنديية سةرةكييةكانى دةسةآلتى توتاليتيَريش ئةوةية كة ريفؤرمء ضاكسازى  
كةوابوو بةردةوام ثاريَزطارى لة دةسةآلت قورسرتو قاميرت دةبآء  .ناطرآ، واتة ناضار بة شكان دةبآهةأل

ديَرِنء مؤديَرِنرت دةبيَتةوةو هةروةها كة ئاماذةمان ثآكرد، طشتاثؤكان، مكانيزمى تريؤريزمى دةولَةتيش مؤ
رؤذبة رؤذ زياتر بة ئامرازو كةرةستةى مؤديَرِن خؤيان ... ضيكاكان، ساواكةكان، ئيستخباراتةكانء

ثرِضةك دةكةنةوةو سنوورى ضاالكييةكانيشيان بةربآلوتر، واتة كةرةستةكانى تريؤريزمى ئةجمارةيان، 
ى رةطةزىء ذينؤسايد بوو، بةناوى تريؤريزمةوة سةركوتكردنى درِندانةى بزووتنةوة ثاكتاو

نارِةزايةتييةكان بوو، وآلتانى ثيَشكةوتووش بةرذةوةندييةكانيان بةالوة طرينطرت بوو، ثاراستنى مافى 
خيَرا ، ...، تةقينةوةكانى مادريدوسيَبتةمربى 22مرؤظـ دروشم بوو، بةآلم بة روودانى كارةساتةكةى 

تريؤريزمى دةولَةتى، غةيرة دةولَةتى، نيَودةولَةتى، ثيَناسةى مؤديَرِنيان بؤكرا، . ثيَناسةكان ديارى كران
درا، بةآلم هةروةها كة طومتان نيزامى ديكتاتؤرىء سيستمى " ريفؤرماندنيان"تةنانةت هةوأل بؤ 

بآلو دةبن، ناتوانن لةطةأل ك بكةن، ضونكى دةشكيَنء ليَ" ميزةريفؤر"توتاليتاريزم ناتوانن خؤيان 
سيؤنيشى ى بةدذى ئةوان ريَك كةوتوة ئؤثؤزكؤمةلَطاى جيهانى خؤيان بطوجنيَنن، ضونكى كؤمةلَطاى جيهان

ئاكامدا لة . بداانيزمة ثةيرِةوكراوةكةى دريَذة ثيَبؤية ناضار دةبآ مك. خستوونةتة ذيَر مةنطةنةوة
كانى تريؤريزمى دةبيَتة هؤى تيَثةرِبوونى سنوورة ة كؤتاييداوتكةى خؤى دةطاء لتريؤريزمى دةولَةتى بة ل
لة عيَراقى  عسبان لة ئةفغانستانء بةهانى، لة ئاكامدا ضارةنووسى تالَةدةولَةتىو دذكردةوةى جي

 .بةدواوة دةبآ
 بةردةوام كاريطةرييان لةسةر دوو ميَذوو وةرِؤكة تريؤريستييةوة كة هةيانةدةولَةتانى تريؤريست بةو نيَ

، يةكةم ميَذووى خؤيان، دوو، ميَذووى جيهان، ضونكى ميَذوويةكى ترسناكء نائةمنء دوور لة بوةهة
ئاشتىء تةبايى ثيَك ديَنن كة كؤمةلَطاى ثيَشكةوتووء ديَموكرات ناضارة بةرةنطارى بيَتةوة، كةوابوو ئةو 

 .يةهانيدةولَةتىء ئةنتى تريؤريزمى جيميَذووة كة ميَذووى ثيَكدادانى تريؤريزمى 
بؤ ئةوةى لة نيَوةرِؤكى تريؤريزمى دةولَةتى لة قؤناخى مؤديَرِندا بة باشى تآبطةين، دةبآ بؤ رةطو 
ريشةو بريؤكةى بةرِيَوةضوونةكةى ئةو ئيدةية لة كؤمةلَطاكةيدا بطةرِيَنيَتةوة، واتة فؤنداسيؤنى 

، نازيسم، لةسةر بنضينةى تريؤريزمى دةولَةتى هةر دةولَةتيَك لةسةر بنضينةى مةكتةبى كؤمؤنيزم
ناسيؤنال سوسياليستيى رةطةزثةرستانة، كةماليزم لةسةر بنضينةى ثان توركيزم، بةعسيزم لةسةر 
بنضينةى ناسيؤناليزمى عةرةبىء سوسياليزم، تالَيبان لةسةر بنضينةى بناذؤيى ئيسالميى 



 

 

ياسى، بة دواكةوتووترين ، كؤمارى ئيسالمى لةسةر فؤنداسيؤنى ئيسالمى س"فندةمنتاليزمى ئيسالمى"
 ....شيَوازى بريؤكةكانيةوة

دةتوانن باشرتين بوار بن بؤ سةرهةلَدانء ثةرةسةندنى تريؤريزمى  هةركام لةم ئيدئؤلؤذييانة
نيَودةولَةوتى، واتة تريؤريزمى دةولَةتى بةجؤريَك لة جؤرةكان بةرهةمى ثيَكدادانى روانطةو 

و دؤستةكانة، رابردوو دؤستةكان، تةنيا مةبةستيان مانةوة بةرذةوةندييةكانى داهاتوو بنيء رابردو
، بري لة ضؤنيةتييةكةى ناكةنةوة، تةنيا مةبةستيان مانةوةيةو بةس، طرنط بوةلةسةر تةختى دةسةآلت 

! نية نرخةكةشى دةدةن، ض دةبآ نارِةزايةتييةكى نيَوخؤيى سازدةبآ، ئامرازو كةرةستةى مؤديَرِنى بؤضية؟
 وة بةشيَكى بةرضاوى داهاتى وآلتى بةجآ تةرخان2171و كؤمارى ئيسالمى كة لة سالَى دةولَةتيَك وةكو

يةكان، بؤ ضةكء تةقةمةنىء ئامرازو كةرةستةى سووكء قورسى شةرِ كردن بؤ ثرؤذة ضاكسازىو ئاوةداني
ن دان ىء باندو طرووثة تريؤريستىيةكاسةربازيتةرخان كردوة، ئةو ئامرِازو كةرةستانة، لة دةستى دةزطا 

 بةرطريىدانء باوةرِيشيان بة كردةوةى خؤكوذى بؤ رتين بوارى فندةمنتاليزمى ئيسالميكة لة خزمةت دوطم
لة بارودؤخيَكى وادا دةبآ ض ضاوةرِوانييةكمان . لة ريَذميةكةيان هةيةء بة كردةوةش سةملاندوويانة

كورد كة خؤى طرينطرتين فاكتةرى  ةبهةبآ؟ هيض ضاوةرِوانييةك جطة لة ئاكامطةليَك وةكوو فتواى جيهاد دذ
تريؤرى دةولَةتيية، كوشتو كوشتارى توركمةنةكان بةهؤى جياوازيى مةزهةبييةوة، جينايةتةكانى ئةهواز 
لةبةر ئةويرتبوون، تريؤرو كوشتو برِى اليةنةكانى دةسةآلت يان روونرت بيَذين شةرِى نيَوان مافياى 

سايةتىء ئةندامانى ئؤثؤزيسيؤنى نيَوخؤيىء دةرةكى، كة بة بةرذةوةندخيوازى، تريؤرء لةنيَوبردنى كة
دةستى ثآكردء بة قةتلَة زجنريةيىيةكان دريَذةى ثآدراوء  2367تريؤرى دوكتور كازمى سامى سالَى 

عبداحلمان قامسلوو ء . ، دئيَستاش بةردةوامة، تريؤرى ريَبةرانى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران
م ء ئةندامء اليةنطرى ئةم حيزبةء بة سةدان كةس لة ئةندامانء .سةدان كادرء ثسادق شةرةفكةندىء .د

بة قةوىل  .اليةنطرانى ثارتء اليةنةكانى ديكةى ئؤثؤزسيؤنء كةسايةتى سياسى دذ بة كؤمارى ئيسالمى
لة جؤرى دةستيَوةردانةكانيان لة  (عمليات فرامرزى)ثيَشطرانة يان ثيَشدةستانةخؤيان شةرِكردنى 

انستان، عيَراق، لوبنانء فةلةستني داو ثةرةثيَدانى تريؤريزمى دةولَةتى بة هةولَدان بؤ ئةفغ
بة مةبةستى طةرةنتيى كردنى داهاتووى دةسةآلتة  ئةتؤميىدةسرتاطةيشنت بة تكنؤلؤذيى ضةكى 

ى كة ئةوة. توتاليتيَرةكةى، هةموو ئةو فاكتةرانةن كة تريؤريزم لة سياسةتى دةولَةتيَك دا دةسةمليَنن
بامسان كرد كورتةيةك بوو لةسةر تريؤريزمى دةولَةتى، ضونكى تريؤريزمى دةولَةتى بؤ خؤى باسيَكى 

 .بةربآلوو دوورودريَذة كة بابةتى سةربةخؤى دةوآ

 تريؤريزمى نيَو دةولَةتى 
ةت جيهان كاتيَك باس لة سةردةمى ئينفؤرماتيك و طلوباليزم هاتة ئاراوة، دةبواية روانطةكان بةطشتى بةنيسب

كة وا نةبوو، ئةوةى كة هةولَى طلؤباليزة كردنى بة ضرِى دةدرا نة هةموو  ة ثيَكهيَنةرةكانيةوة بطؤرِدرايةو رةهةند
اليةنةكانى ثيَكهيَنةرى كؤمةلَطاى جيهانى، بةلَكوو شةثؤليَك لة بةشيَكى كاريطةر لةو فاكتةرانةى طلؤباليزم بوو، 

 ؤليَك؟ كام بةش؟ بؤضى كاريطةر؟ ليَرةدا ثرسياريَك دةورؤذآ، ض شوث



 

 

بؤ ئةوةى بتوانني باشرت بضينة ناو باسةكةوة و وردتريش لة مةبةستةكامنان كؤلَيبيَتةوة، ثيَويستة ئاوريَك لة 
بآ طؤمان هةر مرؤظيَكى سياسى، كةم . دا  بدةينةوة، توندوتيذيى سيستماتيك لة جيهانقوناغةكانى بنج طرتنى

وكى دووهةم، شةرِى سارد، رووخانى بل كانى شةرِى جيهانيى يةكةم، شةرِى جيهانيىيان زؤر لة قوناغة جياجيا
ضوونكى بة خويَندنةوةيةكى ديكة، بة هاتنة ئاراى ئةم . ئاطادارة ر بوونةوةى جيهانيةت و تةك جةمسةيَسوظ

كيَشة سياسيية نويَيانة ئةو هاو بنةماىقؤناخانة فونداسيونى جيهانيَك هةلَ وةشيَنرايةوة و جيهانيَكى نويَى لةسةر 
بينا نرايةوة كة دةكرآ بة ئاخيَزطةى بةشيَكى زؤر لة قةيرانة هاوضةرخةكانى دنياى بزانني، ئةو قؤناخانة بة 

ييةكان بوون، ئامانج و بريؤكةى هةركام لةو ئيدئولوذييانة، دي مةيدانى ثيَكدادانى ئيدئولوذ دةستةواذةيةكى
ةكى بةردةوام بآ، ئيدئؤلؤذيى دؤرِاوى نازيسم لةاليةك ئاآلى رِاسيستى بةسةر دةيتوانى ثةيكانى نيَزةى ئالَؤزيي

نيَزةى تريؤريزمةوة كردبوو، فاشيستةكان خؤيان لة هةموو كةسيَك ثآ شايستةتر بوو، بؤ ئةو دةسةالتةى كة بة 
وان نةدةكرا، ئيدةى مافى خؤيانيان دةزانى، كةوابوو لة ئةوانيش دذكردةوةيةك دوور لة نازيستة براكانيان ضاوةرِ

زؤرى لة بةشيَك لة كؤمةلَطاكاندا كردبوو و خؤى بة ئاآلهةلَطرى بريى  ئيَجطاركؤمونيزم و سوسياليزميش كة كاريَكى 
ى بة هيض شورِشطيَرِى ئةو كاتة دةزانى و لةواقعيش دا بةشيَك لة فاكتةرةكانى لةباربوون، حازر نةبوو مةيداندار

ةاليةكى ديكةوة نةتةوةكان و رِةهةندى ناسيوناليزم لةنيَوياندا بةهؤى دةرك كردن بة ل .اليةنيَكى ديكة بسثيَرآ
مةترسيى توانةوةيان لة نيَوان ئةو ضةند هاوكيَشة ئيدئؤلؤذييانةدا لة هةولَى خؤ ريَكخستندا بوون، ثيَكدادانى 

نيَوان  ة و دذكردوةى توند لةهؤى كردةو بوة يةهود لة رؤذهةآلتى نيَوةراستدائايينةكان، بةتايبةت ئيسالم و 
بةآلم ئةمانة  .زايونيزمةكان وةكوو بزوتنةوةى يةهودييى سياسى يان رِاديكاليزمى ئيسالمىو يئيسالم، وةكوو ئيسالم

بةرامبةر ئةو تةووذمة ئالَؤزانةدا ضةمكى ئازادى و ديَموكراسى بة هةموو  بةشيَك لة كيَشةكة  بوون، لة
 .ةيدانةوة راوةستابوونواتاكانيانةوة لة ئةوبةرى م

مةبةستم ليَرةدا تةنيا ئاماذة بةو فاكتةرانةى ثيَكهيَنةرى ئةو ئالَؤزاويية بوون كة دةتوانني بة ئاخيَزطةى 
 . توندوتيذى لةئاستى جيهاندا يان بة واتايةكى ديكة تريؤريزمى جيهانييان نيَو بةرين

ر بؤ رِةهةندةكانى ديكةى تريؤريزم بكرآ، هةروةها هةروةها كة طومتان دةكرآ خويَندنةوةى جياواز و جؤراوجؤ
دةكرآ رِوانطة و بؤضوونى جياواز بؤ تريؤريزمى نيَودةولَةتى يان جيهانى هةبآ، بةآلم ثيَشرتيش ئاماذةمان ثآ كرد 
كة ئةوة دةسةآلت و سةنط و هيَزة، ثيَناسة بؤ بةشيَك لة ضةمكة سياسييةكان دةكاو هةر ئةويشة مكانيزميان بؤ 

 .دةريَذآ و دةياخناتة قؤناخى ثراكتيكةوةدا
ئةطةر نةختآ بة وردى سةرنج بدةينة جيهانى ثيَش شةرِى سارد و ثاش شةرِى سارديش، بة رِوونى دةرك بة بوونى 

بؤ دةركةوتنى راستيى ئةم قسةيةش دةتوانني لة كردةوةى هيَزة ثوليسى . تريؤريزم لة ئاستى جيهانيدا دةكةين
ئةو كاتةية كة بيَطؤمان بؤمان دةردةكةوآ ض هيَز، طرؤث،  بةهيَزةكانى جيهان بكؤلَيَينةوة، ورييةنهيَنى و دةزطا سيخ

اليةن، حيزب و دةولَةتطةليَكى تا سةر ئيَسقان تريؤريست بة ثيالن و ثشتيوانيى دةسةآلتدارانى زهليَز بوون بةهيَز 
ثيَناسةكان  ءواتاى سياسى دةبةخشآ ةوة هيَزة كةبةآلم لةبريمان نةضآ طومت ئ. يىو ثالَثشت بؤ تريؤريزمى جيهان

ديارى دةكات، دةسةآلتدارانى بةهيَز ياريكةرى مةيدان بوون و مينى هيَزةكان بةتةنيا كارت يان مؤرةى ئةو ياريية 
زؤرجار تةنانةت كارت يا . كةواتة ئةوة ياريكةرةكان بوون كة سةنط و هيَزيان دةداية كارت يان مؤرةكان. بوون
ةيان وةكوو ثيَويستى ياريى سياسى دةسووتاند، وةكوو قوربانييةك بؤ باشرت بةرِيَوةضوونى يارييةكة و مؤرةك

رِاطرتنى باآلنسة سياسييةكان و لة ئاكامدا كةوتنةوةى دةستكةوتى سياسيى دلَخواز، بةرهةمى ئةو ياريية 



 

 

جيهاندا بةطشتى و لة رؤذهةآلتى طةليَكى توتاليتار بنئاذوو لة سيستمسياسييانة سةرهةلَدانى دةولَةت و 
ناوةرِاستدا بة تايبةت بوو، وةكوو سآ ويَنةى ديار و ناسراو دةتوانني ئاماذة بة كؤمارى ئيسالميى ئيَران، عيَراقى 

 . بان بكةينئةفغانستانى ذيَر دةسةآلتى تالَة ذيَر دةسةآلتى بةعس و
مليَنةرى ئيدديعاكانى ئيَمةن، سآ دةسةآلت كة و سةئةو سيستمانةى ئاماذةيان ثيَكرا سآ ويَنةى راستةقينة

ى توتاليتارن، كةس ناتوانآ نكؤلَى لة ثشتيوانيى راستةوخؤ يان سيستمخاوةنى هةموو فاكتةرةكانى سآ 
مانة بكات، ئةو هيَزانة بؤ ماوةيةك كارتي هاوكيَشة سياسييةكان بوون، مافى سيستناراستةوخؤى زهليَزان لةو 

اسى، و تريؤريزم طرينط نةبوون، ضونكى ئةوان ثيَويستيى ئةو قؤناخة بوون، بة ثيَضةوانةوة مرؤظ، ئازادى، ديَموكر
ئةوة لةحالَيَكدا بوو كة نيَوةرؤكى ئةو  .رةواو ديَموكراتيش ناوديَر كرابايانرةنطة بة حكوومةتطةىل خةلَكى، 

دنيان بةسةر ضووة كةم كةم كاميَراى دةولَةتانة بؤ جيهان رِوون و ئاشكرا بوون، بةآلم ئيرت سةردةمى ياريثيَكر
وةرِاست و تريبوونةكان دذى دةولَةتانى ى نيَرِاطةيةنةكان، هةوالَدةر و ذورناليستةكان رِوويان كردة رؤذهةآلت

توتاليتار وةرضةرخان، سةردةمى حكوومةتى ئةوان ئيدى بةرةو ئيَكسثايةربوون دةرِؤيشت، تةثووتؤز و تةمومذى 
 .لة كةمبوونةوة دةكردط و دووكةلَى هاوكيَشة سياسييةكان بؤ مؤديَرنيزةبوونى جيهان رِووى كويَرة ريَطاكان، قان

كةوا بوو تا رِادةيةكيش بة خؤشةى خؤيان نةبوو، ئةو ديوى دةركة داخراوةكان ئيدى نهيَنى نةمابوو و دنيا لةناخى 
ؤريزم وةكوو طوتار خةريك بوو دةبوو سووذةى جينايةتة تريؤريستييةكان ئاطادار بوو، ثرِوثاطةندة دذ بة تريؤر و تري

ثيَش لة طةيشنت بةو قوناخة دةتوانرا ثيَش بة  .يىو دةزطاكانى راطةياندنى جيهان كؤنفرانسكؤرِ، مسينار، 
تريؤر  جيهانى بوونى تريؤريزم بطريآ، بةآلم بةرذةوةندى ئوردوطاداران سةرةكيرتين كؤسثى سةر ريَطاى خةباتى دذة

كة رؤذآ تريؤر وةك دياردة و قةيرانيَكى طلوبال  ةباوةرِى وآلتانى زهليَزدا نةبوول .تى جيهانيدابوو لةسةر ئاس
يةكانى جيهان هةلَتةكيَنآ و لةوةش سةخترت ئةوة بوو كة ئةوان هةموو ثيَكهاتة سيستماتيكة ئةمني (هانيبووبةجي)

 ثيَش لة هةر اليةكوةردة كردبوو، كةضى دا ثةرنة ماريان لة سةر سفرة و خوانى خؤيانئاطاهانة يان نائاطاها
استداية، ئةو ناوضةيةى كة دةتوانآ وةرِةى كة هيَالنةكةى لة رؤذهةآلتى نيَبةلَآ ئةو مار .ى طةستةوةخؤيان

حةشارطةيةكى ثرِ لة ترس و خؤفى تريؤريزمى جيهانى بةخؤى و بنةمالَةكةيةوة بآ، واتة بة تريؤريزمى دةولَةتىء 
 . دةولَةتيشةوةنا
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كاتاليزؤريَكى ضاوةرِواننةكراء بوو لة سياسةتى  سيَبتةمرب ى22ى رِاميارانء زؤربةى زانايانى سياسى بةبرِوا
 .جيهانى دذبة تريؤردا

بةسةر  يةكطرتووةكانى ئةمريكا، وآلتةدوو فرِؤكةى طةورةى نةفةرهةلَطر لةرؤذى رِووندا بةسةر ئامسانى 
 رِةشةميشوولة لةشةوة زةنطدا نةيدةتوانى دوور لةضاوى بة ثيَى ئيديعاى خؤيان، ئامسانى نيويوركدا، ئامسانيَك كة

دةزطا ئةمنييةكانى ئةو وآلتة جبوولَـآ، رِؤيشنتء خؤيان بة تاوةرى دوانةى  ءىيئاسايش سيستمى ثيَشكةوتووى
، دةضووية سةر ئينتيَرنت. ةكى زؤريش بريندار بوونتيجارةتى جيهانيداء هةزاران كةس كوذرانء ذمارةي

تةلةويزيونت دةكردةوة، رِاديوت هةألدةكرد، رؤذنامةء بآلوكراوةت ضاو لـآ دةكرد بةشويَن يةكدا مةحكووم كردن 
دا بة ئةء ارانى جيهانةوة دةدى، خةباتى دذةتريؤر لة قالَبى تيئوريلةدواى مةحكووم كردنت لة اليةن دةسةآلتد



 

 

سةرديَرِى هةواألء درومشى ئةجنومةنةكان، كؤمةلَطاى جيهانى ء تةنانةت  بوةخؤى طةيشتبوو، بثةرِى 
منيى هيَتريؤريستانيش درومشى مةرط بؤ تريؤريزميان دةطوتةوة، جيهان بة طشتى حةثةسابوو ضوونكى ئيَدى نا

ى، ببوونة هيَماى قوربانيى تاوةرة سووتاوةكانى تيجارةتى جيهان .بةء كارةساتة بة تةواوى سةملابووجيهانى، 
يةتى لة ئاستى كؤمةلَطاى تريؤريزمء نائةمنى لةجيهاندا، شةرِى دذة تريؤر دةضوو ببيَتة طؤتاريَكى سياسى، كؤمةآل

دةولَةتى ئةمريكا بةخيَرايى وةخؤ كةوت بؤ تةسكيندان بةدلَى بريندارى خةلَكى وآلتةكةى،  .جيَهانيدا
وة القاعدةدةركةوت كة ئةء هيَرشة لة اليةن طرووثى  يةكطرتووةكاندا وآلتةنى لةليَكؤلَينةوةى دةزطا ئةمنييةكا

 .ريَك خراوة
داوا . ريَبةرى طرووثى ناوبراو لة ئةفغانستان بآ ر ئةوة هةبوو كة ئؤسامة بن الدةنلةسة طومانيَكى نزيك لةباورِ

وةآلمى رِةدى بةء  ، بةآلم ئةو حكوومةتةيةكطرتووةكان بكا وآلتةلة حكوومةتى تالَيبان كرا كة بن الدةن تةسليمى 
، هةر "ى ثيَوةدةنةكةتا تةنوور داخة، نان" زانى ىل مةشهوور دةولَةتى ئةمريكاش بة باشى دةبةقةو .داواية دايةوة

ك لة ئيسالمى بؤية بةخيَرايى ذمارةى ثيَضةوانةى بؤ ليَدانى دةولَةتى ئةفغانستان، بة قةولَى ئةوان النكةى بةشيَ
ساموئيَل  2113ئاورِيَك لة رِابردووى نزيك بدةينةوة هاؤينى سالَى  هةلَبةتة ثيَويستة. يارى كردسياسى د

 وآلتةهانتيطتؤن تيَزء وتارى ثيَكدادانى ذيارةكانى هيَناية ئاراوة، تيَزى ناوبراو لة ريَطاى وةزارةتى دةرةوةى 
اسىء ئاكادميييةكانى جيهاندا ض لةالى بآلوكرايةوة، تيَزى هانتينطتون لة ناوةندة سي يةكطرتووةكانةوة

كةسايةتيية سياسييةكانةوة ض لةالى بريمةندانى سةربةخؤوة هةلَآلو هةنطامةيةكى زؤرى نايةوة، ئةوةيةش ئاكامى 
لَدابوو تا بة وواتة ئةم وتارة لة هة .ادا كرابوونسياسةتى ئةمريك لة ثيَوةندى لة طةلَئةو ثيَشبينيانة بوو كة 

بةقةولَى خؤى فازيَكى  ثاش كؤتايى شةرِى سارد ئاشنا بكاءرِن خةلَكى ئةمريكا بة دنياى سياسةتى تيَزيَكى موديَ
 .نوآ بينيَتة ئاراوة

ورى بةلَكوو ية، نة ئابوكة دذايةتيى جيهان نة ئيدئؤلؤذيكيئةوة بوو  ةيكة تيَزى ناوبراو ثيَشانى دةدائةو 
ريكةرانى سةرةكيى مةيدانن، لةء نيَوانةشدا طرنطرتين ثيَكدادان، دا دةولَةتان يايية كة تيَدذايةتييةكى كولتووري

كة بامسان كرد نةتةنيا كاريطةريى خؤى  سيَبتةمرب 22هةر بؤية  .نيَوان ئيسالمء رؤذئاوا دادةنرآ بة ثيَكدادانى
كيى تيَزةكةى وةكوو كاتاليزؤريَك هيَناية طؤرِآ، بةلَكوو بةكردةوة رِيَخؤشكةريَك بوو بؤ ضوونة قالَبى ثراكتي

ثرِمةترسيرت لة دوو شةرِى سامؤئيَل هانتينطتون، واتة ثيَكدادانى ذيارةكان و بؤارى لة باركرد بؤ شةريَكى جيهانيى 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا، بةسةرجندان بةء مةترسيية تؤقيَنةرةى  وآلتةسةرؤك كؤمارى  جؤرج بووش. جيهانى

شةريَك كة بةكردةوة ديسان جيهانى  .كى جيهانيى راطةياندفةرمى شةرِيَدةكرد، بةشيَوةيةكى  هةستى ثآ
 دووجةمسةر كردةوة، شةريَكى جيهانى لة نيَوان تريؤر دذة تريؤردا، بةرةى تريؤر بة سةركردايةتى ديارى ئؤسامة بن

ا ء هةموو هيَز، اليةنطرء ثالَثشتةكانىء هةموو ئةوانةى لةبةرةى دذة تريؤردالقاعدةالدةنء طرووثةكةى واتة 
نةبوونء لةطةأل ئةمريكا نةكةوتن لةسةروى هةموويانةوة كؤمارى ئيسالميى ئيَران وةكوو ثالثشتيَكى بةردةوامء بة 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا،  وآلتةهيَزى تريؤريزمى نيَودةولَةتى، دياريكراء بةرةى دذة تريؤريش بة سةركردايةتى 
انستان، بةفةرمى لة تريبونى دةولَةتى ئةمريكاوة رِايطةياند جآ ئاماذةثيَكردنة كة جؤرج بووش ثيَش ليَدانى ئةفغ

دوو جةمسةرى بؤ شةرِيَكى  خوازراو يان نةخوازراو دنيايةكى هةربؤية" هةركةس لةطةأل ئيَمةدا نية دذ بة ئيَمةية"
ى ضاكةء شةرِى خاضثةرستان؟ شةرِ! جيهانى ئامادة دةكرد، بةآلم ئةوةيكة هاتة ئاراوة نازانني ضى نيَو بنيَني؟

 .هتد... ء شةرِى ديَموكراسىء توتاليتاريزم؟خراثة؟ شةرِى ئازادى دذبة مةترسىء خؤف؟ 



 

 

بةآلم طرينط ئةو ناوانة نني كة ئيَمةء دةوروبةرةكامنان، واتة هيَزء وآلتة الواز يان بآ دةسةآلتةكان 
يةكطرتووةكان لة  تةوآلدايدةنيَني، طرينط ئةء ناونيشانةية كة زهليَزان لةسةرةوةى هةموويانةوة، 

 .ية سياسييةكانوةء دةيكةنة ثؤشةنى ياريرِاطةياندنةكانةوة بآلوى دةكةنة
، كة لةءدا ليرباليزم بة قؤناغى كؤتايى ميَذووى "كؤتايى ميَذوو"طةرضى تيَزةكةى فرانسيس فؤكؤياما 

دونياى موديَرن حةرةكةت مرؤظايةتى دادةنرآ شكستى هيَنا، بةآلم بةردةوام فاكتةريَكى سةرةكيى فونداسيؤنى 
لة ذيارى رؤذئاوا ية، سروشتيشة كة ديَموكراسىء ليرباأل ديَموكراسى بة بةشيَك ء ديَموكراسىء ليرباأل ديَموكراسيبةرة

ثيَكدادانء شةرِ لةنيَوان  ذيارى رؤذئاواء " مةهدى ئةملاندجرا"ى يشةرِى ذيار"تيَزو رِوانطةى  دادةنريَنء بةثيَى
بة ثيَى كة جآ ئاماذة ثيَدانة  .ئيسالمء شويَنكةوتوانيدا دةبآ" بةتايبةت ذيارى رؤذهةآلت دةستكةوتةكانيداء

مء حكوومةتطةليَكى سياسى، كؤمةآليةتى سيستتيَزةكةى فرانسيس فؤكوياما لة وآلتانى باشوورء رؤذهةآلتدا 
بؤ رِزطارييان هيض ريَطايةك نية جؤراوجؤر دةسةآلتدارانء لةذيَر طؤشارى دواكةوتوويى، هةذارىء توتاليتاريزمدانء 

لة اليةكى ديكةوة، ترسى رؤذئاوا لة مةزهةبة، واتة لة ئيسالم، . جطة لة ثةنابردن بؤ ديَموكراسىء ليرباليزم
 حةشيمةتى جيَهان لةخؤ% 40ضوونكى حةشيمةتى موسلَمانان لة جيهاندا زيادى كردوة، واتة تا ضةند سالَى ديكة 

يةوة، ء دةسةآلتة ئيدئؤلؤذيكيية ئيسالميييةوة كة وآلتانى ئيسالمى هةيانةء بةوةردةدةطرنء بةء ميكانيزمة ثةر
وةرِاستدا، نةريتطةريَتى بالَى كةشء بوارة هزرييةوة كة لة رؤذهةآلتى نيَ كة بةسةر وآلتانى ئيسالميدا حاكمةء، بةء

ار، ثةروةردةى ئايينىء كةشوهةواى بةسةر كؤمةلَطاكاندا كيَشاوة، واتة لة نيَوان سيَكوضكةى دةولَةتى توتاليت
كةوابوو ئةو رِةوتة لة بةرذةوةندى . ردةء بارهاتنى تريؤريزم ئامادةيةلةبار بؤ ثةروة ذيَرنةخشيَكىترسء خؤفدا 

تريؤريزمء بةرةى تريؤردايةء بةرةى دذة تريؤريش دةبآ مكانيزميَك بؤ ثاشكةشة يان ريفؤرميَك لةء بارودؤخةدا 
، باشرتينء لةبارترين يةكى جيهانىرِةوايى بةدةست بيَنيَت، رِةواي ، مكانيزميَك كة بتوانآ،كةش بكاشئامادةء ثيَ

ثرؤذةى رؤذهةآلتى ناوةرِاستى "ء "وةرِاستديَموكراتيزة كردنى رؤذهةآلتى نيَ"و " هانىيج ىنويَ ىمنةز"مكانيزم 
 .رتبنسآ مكانيزم كة دةتوانن تةواوكةرى يةك واتة ية،"ء باكوورى ئافريقاطةورة

 تريؤريزمى نيَودةولَةتى
 تريؤريزمى ئيدئؤلؤذيى دةسةآلتدار

بنةوانى دةسةآلتى خؤيةتى، ئةو  ئةو فةندةميَنتاليزمةى كة ئةمرِؤ خةريكى ثتةوكردنى بنجء
ندةميَنتاليزمةى كة لة هةولَى خؤطةشاندنةوةو خؤبةهيَز كردن دايةء ئةو فةندةميَنتاليزمة تةنانةت في

يكة لىَدةترسن دةستيان طةيشتوة بة ئامرازو كةرةستةى مؤديَرِن، يان بة واتايةكى ديكة لَةكانى دفيندةمنتا
دةتوانني بيَذين، ئةم قؤناخةى فةندةميَنتاليزم بة طشتىء فةندةميَنتاليزمى ئيسالمى بة تايبةتى، 
بةرهةمةكانى دنياى ثيشةسازىء سةردةمى مؤديَرِنيان خستؤتة خزمةتء ترسء دلَةراوكيَيان لة 

ندةميَنتاليزمى ئيسالمىء كردةوة اليةكى ديكةشةوة، بآلوبوونةوةى فيئةنتىتريؤرى دنياى مؤديَرِن نية، لة 
دا، مةشرووعييةتى بة ثالنى ئةنتىتريؤرى جيهانى بة يستييةكانى لة سووضاوسووضى جيهانتريؤر

ئيسالمى بة شيَوةيةكى ندةميَنتاليزمى وةكان داوة، بةو كردةوانةى كة فييةكطرتو وآلتةثيَشرِةوايةتيى 
 .يةتى وةدةست هيَناوةرةواييةكطرتووةكان بؤ بوونى لة هةر جيَطايةك دا  وآلتة .بةرِيَوةيان دةباثرذوبآلو 



 

 

وةرِاست يَدا بة طشتىء لة رؤذهةآلتى نندةميَنتاليزمى ئيسالمى لة جيهانبة بوونى ئةو شيَوة حوزوورةى فة
ناضار بوون جاريَكى ديكة بةهاوكيَشة  ئةمةريكاةكانى يةكطرتوو وآلتةدا بة تايبةتى، رؤذئاواو 

بةرذةوةندخيوازى دامةزرا بوونء  بنةماىئةو هاوكيَشة سياسييانةى كة لةسةر . سياسييةكان دا بضنةوة
طةرووى ديَوى  بوةضةندين هيَزو اليةن، بزووتنةوةو خةباتى رةواى نةتةوةيىء كةمينةيىيان كرد

سووضى جيهان دا خةبات لة ثيَناو ئاشتى، ئازادىء ديَموكراسييان لة بةرذةوةندخيوازىداء لة سووضاو
اخةلَى خؤيانة ةى كة لةبةندى خؤيان، بآئاطا لةوةى ئةو مارئاميَزى تريؤريزمدا كرد بة قوربانيى بةرذةو

ورك دا مؤتةكةى مةرط ناديارةى تريؤريزمة كة لة شةقامةكانى نيوي ديَوةئةمرِؤ ئةو  ثةروةردةيان كردوة
تريؤريستى بة هةر بآ، ضونكى ثيَكهاتةيةك وةكوو طرووثيَكى ئةوةش ومتان ناتوانآ بة تةنيا. خولَقيَنآدة

ئاسايشيى طةورةو بةربآلوى ةرِيَوةبردنى ثالنء بةرنامةى دذةسةنطيَنني وزةو ثؤتانسيةىل بثيَوةريَك هةلَي
ؤرى هةية، بةآلم يةكآ لة نية، ديسان ثرسيار دةورووذآء رادةميَنن، وةآلمةكةشى روانطةى جؤراوج

ئيَدى بة  ن ثيَكرد لة سةردةمى ئينفؤرماتيكدالةسةر ئةوة دةكاتةوة كة هةر وةك ئاماذةماجةخت روانطةكان 
تةواوى جيهان بة دوو بةش دابةشكراوة، باشوور، باكوور، كة باشوور وآلتانى قارِةى ئاسياء ئافريقاء 

 .يةكطرتووةكان لةخؤ دةطرآوآلتةيىء ئةمةريكاانى باكووريش وآلتانى ئورووثايىء بةشيَك لة وآلت
يان بة دابةشكردنى سةردةمى شةرِى سارد، رؤذهةآلتء رؤذئاءوا، كة رؤذهةآلت خاوةن شارستانييةتيَكى 

لة شارستانييةتء مةزنايةتيى  بةرطريىدا لةو نيَوةش. ء هةيةبوةشارستانيةتى رؤذئاواو جياواز لة 
ى دريَذةدان بة كونرتؤأل كردنى دةسةآلت لة اليةن ئيدئؤلؤذيية كولتوورى رؤذهةالتى بؤتة درومش

ندةميَنتاليزم داو تاكةكانى كؤمةلَطاش بة لةذيَر دةسةآلتى فيلَةكانةوة، كةشء هةواى ذيان فيندةمنتا
بة ( نةيةوآبيةوآ يان )كةوابوو دةسةآلت  .ثيَكهاتنى رؤشنبريى بيَبةش دةكا طشتى لة زؤربةى فاكتةرةكانى

كؤمةلَطا تةيار دةكا، ئةوةش راستييةكى حاشاهةلَنةطرة، كؤمةلَطايةكى وةكوو  ئيدئؤلؤذيكى خؤىضةكى 
ئةفغانستان كة بة دةيان سالَة بؤتة مةيدانى شةر، دةميَكة بؤتة بةشيَك لة مةيدانى ثيَكدادانى بةرةى 

دةبآ ببيَتة  ةكانة،ية جيهانييى رمبازيَنى باندو طرووثة مافيايرؤذهةآلتء رؤذئاواو دةميَكة مةيدان
ببيَتة حاكمء  رظاتكى كؤنسندةميَنتاليزمى ئيسالمىء لة ئاكام دا حكوومةتء دةسةآلتيَئاخيَزطةى بناذؤو في

ئؤثوليَتيكيَكى تريؤريستى، بةلَكوو دةكرآ ببيَتة فيَرطةو مؤلَطةيةكى بةهيَزو ناوةنديَكى نة تةنيا ببيَتة ذ
تةوةرى شةرِء "ميى ئيَران كة دةميَكة نازناوى وآلتانى سةر بة يان كؤمارى ئيسال. جيهانى بؤ تريؤريزميش

ئةوةش راستييةكى حاشاهةلَنةطرة، واتة هةر لة سةرةتاى ثآطرتنيةوة خؤى وةكوو . ى ثآبرِاوة"ئاذاوةطيَرِى
بانكى نيَودةولَةتى  بيَذن سمةكان ثآ دادةطرت كة ثآنيتريؤر ناساندو ئةودةم بةويَنةى ذاكؤبي دايكى
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةزمى جيهانى، واتة ئةو نازناوة واقيعييةى كة وةزيرى دةرةوةى تريؤري

كونداليزارِايس لةسةرى دانا، بةآلم بؤ راطرتنى باآلنسى سياسى ناضار بة ضاوثؤشى لةو ديَوزمة 
 .ثرِمةترسييةى كردن

سنوورى خاكى  ى بةزاندنء داطريكردنىةى هةر وآلتيَك بة ماناهةمووان دةزانني كة داطريكردنى بالَويَزخان
 وآلتةئةو وآلتةية، كةضى كؤمارى ئيسالمى وةك ياسايةكى تايبةتى خؤى هيَرشى كردة سةر بالَويَزخانةى 

رؤذ، كاربةدةستانى ئةو بالَويَزخانةيةى لة بةندخيانة  444يةكطرتووةكانء بؤ ماوةى زياتر لة 
بؤ دةكردوو وةك بايةخيَكى حكوومةتىء وةكوو دةسكةوتيَكى  هيَشتنةوةو زؤر بة شانازيشةوة ثرِوثاطةندةى



 

 

ئؤلؤذييةكةيان مة، ضةكى ئيدسيستسياسى ـ مةزهةبى لةقةلَةم دةدا، زمانى مةنتيقى ئيدئؤلؤطةكانى ئةو 
هةلَويَستى تريؤريستانةية، زمانى ثرؤطرامى ثةروةردةو  زمانى ئيقناعيشيان. واتة تريؤريزم بوو

تريؤرة، روانطةو بؤضوونةكانيشيان تريؤريزة كراوة،  تى ئيدئؤلؤذيكء ئةلء بىَئةدةبيافيَركردنيشيان 
 بؤ ويَنة .ستةكانيشيان ض لة ئاستى دةولَةتيدا، ض لة ئاستى نيَودةولَةتيدا لة زمانى تريؤر زياتر ننيهةلَويَ

 .كورد بكةينئايةتؤآل خومةينييةوة دذ بة طةلىلة اليةن " جيهاد"تواى دةتوانني ئاماذة بة تراذديى ف
رةكانى ناسينى ضوارضيَوةى تريؤرو كردةوةى تريؤريستى، قةتألء فاكتؤ ثيَناسةى تريؤرمان كرد بة ثآ

ى لة ئاستى ئةرتةشء هيَزى ئامسانىداو كوشتارى دةيان هةزار سةربازيكوشتارى خةلَكى مةدةنىء هيَرشى 
خةبات بؤ ئاشتى، ئاسايشء ثيَكةوةذيان،  ثريو الوو منداأل، ئيَعدامى هةزاران كةس بة تاوانى ئةويرتبوونء

" قةآلتان"ء "قارِنآ"لةناوبردنء ويَران كردنى ضةندين طوندو ذينؤسايدى خةلَكى طوندطةليَك وةكوو 
ذينوسايدةوة كة ئةوةش خؤى بةشيَك لة تريؤريزمة، ضونكى مةبةست لةو كردةوةية ترساندنء  دةضنة خانةى

 .تؤقاندى بةطشتى خةلَكة

 يَودةولَةتى و جيهانىتريؤريزمى ن
 تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى دةسةآلتدار بة ئامرازى موديَرنةوة

م لة كؤمارى ندةمينتاليزنيسمى دةسةآلتدارى فيمان وةك دوو منوونةى زيندوى ذاكؤبي"قارِنآ و قةآلتان"
ئيَستاش  بةثيَى ثيَناسةكانى تريؤر دوو جينايةتى زيندوون كة" قارِنآ و قةآلتان" .ئيسالمىدا هيَنايةوة

خاكةكةى دارستانةكانى، خةلَكةكةى رِةنط و بؤنى ئةو كارةساتة دلَتةزيَنةيان ثيَوة ديارة، يةكيَك لةو مرؤظ 
ى كؤمارى ءرِِاى جيهانى دةكرا هةر لة سةرةتاى هاتنة سةركاربة بريكوذيية بآ ويَنانةى كة بة ناساندنى 

ط و هيَزى بةآلم ئةوةش ديسان سةن. رِوون بكرابايةوةبؤ دنيا  نائاشتيخوازانةبوونى نيَوةرؤكىئيسالمييةوة 
تراذيديى تريؤريزمى كؤمارى ئيسالمى لةويَوة وةكوو ئيسرتاتذيةكى نيَودةولَةتى و  .نيَودةولَةتى ثيَويستة

سرتاتذييةك كة ئاماجنةكةى ثيَكهيَنانى جيهانيَكى ئيسالمى و شيعةى . تةنانةت جيهانيش خؤى ريَك خست
نرا بة ى ريَذميى ثاشايةتى تيَكدرا، حكومةتيَك بونيادوو، وةكوو سةرةتاى بناخةكاندوازدة ئيمامى ب

 ية كة لةطةأل هيضكام لةميكانيزميَكى بةتةواوى نةناسراو بؤ جيهان، حكوومةتيَكى ثرِ نهيَنى، بةو مانا
كؤمارى ئيسالمى  طومانى دةسةآلتى ثرِ لة شةكء. ةك ناطريَتةوةدا يثةيرِةوكراوة نيَودةولَةتييةكان مةسيست

. طرتدرومشى بةشيعة كردنى جيهانى هةلَ هةر لة سةرةتاى دةسةآلتداريَتييةوة وةك ياغييةكى لةخؤبايى
ديارة . دةستى ثيَكرد زايونيزميةكةم هةنطاوى مةبةستة ئيدئؤلؤذييةكةى بة ئازاد كردنى قودس لةدةست 

ر امةزرؤى ئازادى، خةلَكيَكى مةزهةبى كة تا سةخةلَكيَكى رِاثةريوى ت. ئةوةش كارى بؤ كرابوو، كارى تيؤرى
بوون بؤ ثتةوكردنى بنج و بنةوانى دةسةآلتيَكى  كردبوون، باشرتين بوارئيَسقان هةستى مةزهةبى كارى تيَ

دا، ريَطاى بؤ ثةرةثيَدانى تريؤريزمى جيهانى و ، هةولَى ثراكتيزةكردنى ئيدةكانيراديكاىل ئيسالمى
ء  ة هةأل بذاردبوو، واتة كةربةال ريَطاى دلَخوازى ئةوان بوو، ئةو شةثؤلة ليآَلونيَودةولَةتى لة عيَراقةو

يض ثرنسيث و ثرستيذيَكى دنياى هاوضةرخى تيَدا بةدى نةدةكرا، بةآلم ثيَشرت، واتة لة الفاوةية كة ه
ستوويى بابةتةكانى ثيَشوودا بامسان كرد كة تريؤريزم بؤ ثيَكانى مةبةستةكانى لةبوارى دؤطم و ضةقبة

ئيدئؤلؤذيك كةلَك وةردةطرآ و ريَبةرانى حيزب و اليةن و برييَكى ئيدئؤلؤذيكيش بؤ طةيشنت بة 



 

 

مةبةستةكانيان ثيَويستيان بة ميكانيزمطةليَكى توندوتيذ وةك تريؤريزم هةية، كةوابوو تريؤريزم بؤ 
ةسكةوتيَكى شورِشى ئيسالمى طةيشنت بة ئامانج الى كؤمارى ئيسالمى ئةسلَيَكى سياسيية كة وةك بايةخ و د

بةشيَك لة ثرؤطرامى دةزطاى رِاطةياندن رِؤذانة بة فةرمى ثروثاطةندة  ثةيرِةو بكرآ و بثاريَزرآ، بؤية دةبآ
 .بؤ تريؤر دةكا

دانانى كؤمةآليةتى، سياسى، بناخةلة قوتاخبانةكان وةك ناوةندى ثةروةردةيى بريى كؤمةلَطا و  
، لة قوناغةكانى لةئاستى سةرةوةش دا .يَوةيةكى تيؤريك تريؤريزة كراوةش، بة ...كولتوورى، ئابوورىو

دا هةوأل دةدةن كةسايةتييةكى بةتةواوى ئيدئؤلؤذيك و مؤنؤثؤل كراو بةرهةم بيَنن كة ديكةى ثةروةردةيي
كانى "ثيَكدادانى شارستانيةتة"فؤكؤ ياما وفرانسيس " كؤتايى ميَذووى"بتوانآ لةبةرامبةر تيَزةكانى 

بؤ ئةو مةبةستةش، خويَندكارانى شويَن ! ،دا ئةنتى تيَزى هاوشيَوةيان هةبآ؟...ن وؤموئيَل هانتينطتسا
ئةمريكايان بة ثيَضةوانةى تةواوى  يةكطرتووةكانى وآلتةكةوتووى ريَبازى ئيمام كة حةريَمى بالَويَزخانةى 

أل و فيندةمنتاوناكبريى ئيسالمى ياسا جيهانييةكان بةزاند، وتاربيَذانى ئةمرؤى زانكؤكان و هيَماى رو
ئةم ئةنتى . ئةمرؤى سياسةتى  تريؤريزمى نيَودةولَةتى و جيهانيى كؤمارى ئيسالمني" ئةنتى تيَز داريَذانى"

لَةوة دةكاتة دوو بةش، دنياى ئيسالم و فيندةمنتاتيَزانةش دنيا و بايةخةكانى لةاليةن دةسةآلتدارانى 
وى كؤمارى ئيسالمى سياسةتةكانى لةسةر دارِشتوة و ئيدديعاى واتة ئةوةى بةتةوا. غةيرى ئيسالم

يَكى خةسلَةت. بة شيَوةيةكى طشتيرت ثيَى واية "دوركهايمئيمايلَ " ريَبةرايةتيى دةكا، لةو ثةيوةندييةدا 
لة طةلَ  ية لة دابةشكردنى جيهان بةسةر دوو مةملةكةتدا كة لة طةوهةرداهةرة جياكةرةوةى ئايني بريتي

يةكةميان ثيَكهاتوة لة سةرجةم ئةوانةى كة ثريؤزن و ئةوى ديكةش ثيَكهاتوون لة  .ا  ناكؤكنيةكرتيد
 ئةو ئةنتى تيَزانةش كة بة دةيان هةزار كةس بة ".ناثاك يان قيزةون"كة ناثريؤزن  سةرجةم ئةوانةى

رِاست  رِاستةو" ىعمليات استشهاد"تةنيا لة ئيَراندا بةسيج دةكا بؤ كردةوةى خؤكوذى يان بة وتةى ئةوان 
واتة بة  .هيَزى كردةوةى خؤكوذى ريَك دةخا داخويَندطا و زانكؤكانبةرهةمى ئةو بريةية، ئةو بريةى كة لة 

رِاشكاوى رايدةطةيةنآ كة ئيَمة ئامادةى تريؤرزةكردنى جيهانني، ئةوةش لة كويَوة سةرضاوة دةطرآ؟ داخوا 
يى و ايديايسالمى ئيَرانةوةية؟ يان بةرِاستى ثالَثشتيَكى ئسةرضاوةكة لة نةزانيى دةسةآلتدارةتيى كؤمارى ئ

هيَز و توانايةكى باوةرِثيَكراوى هةية؟ هةروا كة بامسان كرد، جيهان بة كردةكى بةسةر دوو جةمسةردا 
ئةمريكا سةردةمدارى بةرةى دذةتريؤرى طرتة ئةستؤ و كؤمارى ئيسالميش  يةكطرتووةكانى آلتةدابةش بوو، و

بةلَكوو لة ضةند دةهةى  نوآ نيةبوو بة سوكاندارى بةرةى تريؤر، شايانى باسة كة ئةوة شتيَكى ناراستةوخؤ 
رابردوودا بةردةوام ئيَرانى ذيَر دةسةآلتى كؤمارى ئيسالمى لةاليةك فيَرطةى مةكتةبى و نيزامى و لةاليةكى 

 . بوةو حيزبة تريؤريستييةكان ديكة جيَطاى حةوانةوة و خؤ حةشاردان و خؤ بةهيَز كردنةوى طرووث و اليةن 
تريؤريزمى ئيسالميش  .ؤريزمى نيَودةولَةتى و جيهانييةى تريرةواييةتوةكى ديكة كؤمارى ئيسالمى باوكى 

فةندةميَنتاليزمى ئيسالمى و  رةواىواتة ئةو تريؤريزمةى كة شيَوازيَكى جيهانيى بةخؤيةوة طرتوة، كورِى 
كانى ئيَرانة، ئةوةش طومتان راستيى ئةم قسةيةش بةوة ثشت راست دةسةآلتدارةكانى واتة تويَذى ئاخوندة

يى تريؤريزمى جيهانى ناوديَر دةبيَتةوة كة كونداليزرايس حكوومةتى كؤمارى ئيسالمى بة بانكى نيَونةتةوة
جيَى ئاماذةثيَدانة ئةو دةولَةتانة كةمن كة بة ئاشكرا ثشتيوانى لة تريؤرى نيَودةولَةتى و جيهانى  .كرد

ةو طرووث و اليةنانةى كة ثةرة بةو شيَوازانةى تريؤر دةدةن رِةنطة بة ئاسانى لة ذماردن ئكةن، بةآلم دة



 

 

بةآلم طرنطرت لة هةمووان ئةوةية كة كام طرووث، رؤذئاوا و جيهانى ثيَشكةوتووى هيَناية سةر ئةم  .نةيةن
ى 7لة . يةك ثيَشانى جيهانى بدةنةى كة دةبآ ئيعرتاف بة تريؤريزمى جيهانى بكةن و وةك ديَوةزمةبرِواي

يةكطرتوةكان لة  وآلتةبوون لة ثيَش بالَويَزخانةى تيَثةرِمينريَذكراو ثاش  ترؤمؤبيلىدوو  2117ئووتى 
كةوتةوة ثاش ليَكؤلَينةوة لة بريندارى ليَ 550كوذراو و  150 دا تةقينةوة و ثرت لةكينيا و تانزانيا

ثاش ماوةيةكى  .ةرةكةى ئوسامة بن الدن راكيَشرانةلقاعيدة و ريَبرووداوةكان، قامكةكان بةرةو طرووثى ئ
ديكة هيَزةكانى ئةمريكا بة تؤلَةى ئةو كارةساتةيان مةقةرِ و بنكةكانى ئةم طرووثةيان لة ئةفغانستان 
داية بةر مووشةك كة مقةرِةكان بريتى بوون لة كةمثيَكى ئامووزشى، ناوةنديَكى فةرماندهى و ضوار ناوةندى 

، لةم كةمثةدا ئةندامانى طرووثى ناوبراو هةموو ضةشنة ...مووزشى و ئةنباريَكى تةقةمةنى وئا
ئامووزشيَكى تريؤريستى دةدران، بة واتايةكى ديكة، ئةو ئوردوطاية طةورةترين فيَرطةى تريؤريستيية لة 

ردةطرت و هاوكات لة دنيادا كة لة ئيمكاناتى مؤديَرنى سةردةم بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان كةلَكيان وة
ضةندين وآلتى وةكو ئةفغانستان، سودان، كنيا و تانزانيا، عةرةبستان سعودى، ثاكستان، يةمةن، سوماىل، 

و لة سةرانسةرى جيهانيشدا ئةندامطريييان  بوةدا بنكة و ضاالكيى تريؤريستيان هة...ميسر، بريتانيا و
 . بةرِيَوة بردوة كردوة و خؤيان ريَك خستوة و ضاالكيى تريؤريستيشيان

 تريؤريزمى نيَودةولَةتىء جيهانى

تريؤريزمى جيهانى بة ريَبةرايةتيى طرووثى ئةلقاعيدةء ثشتيوانيى تريؤريزمى دةولَةتىء نيَودةولَةتى بة 
طةيشتة لووتكةى خؤى، بةآلم بة ليَوردبوونةوةء تيَرِامانيَك، بةو ئاكامة  1002ى سيَبتةمربى 22كارةساتةكةى 

ء ثيَكهاتنى كولتووريَكى جيهانيدا، دنيايةكى تيَكنؤكراتيك "طلؤباليزاسيؤن"هاوكات لةطةأل ثرؤذةى  دةطةين كة
هاتة ئاراوة كة هةم ئالَؤزييةكانى لة ئاستى جيهانيدا زياد كردء هةم خؤى لةطةأل كولتوورى كؤمةلَطاكانى ئاسيا، 

 .تووشى ثيَكدادان كرد ستء هةموو وآلتانى روو لة طةشةدائافريقاء رؤذهةآلتى نيَوةرِا
ئةوة راستييةكى حاشا هةلَنةطرة كة تيَطةيشنت، ليَكدانةوة، هةلَسةنطاندنء هةلَويَست طرتنةكان لة هةمبةر  

بة جيهانيبوون يان بة ثيَى هيَنديَك روانطة جيهانيكردندا  جياوازن، ليَرةشدا ئةو خالَة طرنطةمان بري 
ثيَوةرى بةرذةوةنديية سياسى،  بنةماى، حكوومةتء كؤمةلَطاكان لة سةر دةكةويَتةوة كة هةلَويَستى هيَز، اليةن

كان ديارى دةكريَن، سةردةمى ئةوةش نةماوة كة بةرذةوةندى زهليَزةكان وةكوو ....ئابوورى، كؤمةآليةتىء 
ى بكرآ، واتة ئةمرِؤ هةموو بةشدارانى مةيدانى بةرذةوةندييةكانى ديكة ضاوى لـيَئامرازى رةهاى دياريكةر

 .ضاالكيى سياسى بة جؤريَك لة جؤرةكان دةتوانن كاريطةرييان لة سةر كةشى سياسيى جيهان هةبآ
 ء بةو ئاكامة طةيشتني كة ئةم جيهانةى ئيَمة تيَدا دةذين بة دوو ميَذوو ةشةكانى ثيَشووى ئةم وتارةبةثيَى ب

تة دابةش كران، لة بوارى دوو دةسدوو بةرة دابةش كرا، دةولَةتان، بزووتنةوةكانء بةرذةوةندييةكانيش بة 
، لة بوارى بةرةوة، دةولَةتانء اليةنةكانى بةرةى تيَرؤرء سيَبتةمربى 22ء ثاش سيَبتةمربى 22يةوة ثيَش ميَذووي

بةرةى دذة تريؤر، هةروةها دةولَةتان، بزووتنةوةكانء بةرذةوةندييةكانى تريؤريزمء دذة تريؤريزم، لةو 
ة هةر اليةكةوة ئةجنام بدرآ كاريطةريى خؤى لةسةر اليةنةكانى ديكة دادةنآ، نيَوانةشدا هةر كردةوةيةك ل

بؤ  .راطةياندء ئيسرتاتذيى خؤى ديارى كردهةربؤية اليةنى دذة تريؤريش هةلَويَستى خؤى سوورء راشكاوانة 
ةين بةو يةكطرتووةكانى ئةمريكا بك وآلتةئةوةش دةتوانني ئاماذة بة وتاريَكى جؤرج بووش، سةرؤك كؤمارى 

تةنانةت ئةطةر  :"ش وتىبو. ةى تريؤرى ضةند قات بردة ثيَشةوةبؤنةيةوة، ناوبراو ثيَناسةى تريؤريزمء بةر



 

 

بةآلم ثةنايان بدا، ئةو دةولَةتة  تةوخؤ ثشتطريى تريؤريستةكان نةكادةولَةتيَكيش خؤى راستةءخؤ يان نارِاس
ؤم ئاوا ثيَناسة دةكةم كة ئةطةر ئيَوة ثةنا بة ش ئاماذةى ثيَدا، ئيسرتاتيذيى خهةروةها بو" تريؤريستة

رانى تالَةبان يةكآ بؤ ويَنة ئةفغانستانى دةو. تريؤريستيَك بدةن، تاوانى ئيَوةش بة قةد تريؤريستةكانة
كةوابوو سنوورةكانى تريؤريزم بة بةهيَزكردنى سنوورةكانى ئاسايشى نةتةوةيىء ئاسايشى جيهانى  .لةوانةبوو

 .زياتر بةرتةسكرت بكريَتةوة دةبآ  رؤذ لة رؤذ
ىء هيضكام لة زهليَزةكان دانيان بة تةنينةوةى ئيدئؤلؤذيى فيَندةمنتاألء بناذووي 12تا سةرةتاكانى سةدةى 

يان ئيَعرتافيان بة تريؤريزم وةكوو كيَشةيةكى جيهانى نةكردبوو، بآ ئةوةى  ميكانيزمى تريؤر بة جيهاندا نةنابوو
ة، بةلَكوو ض بةسةر كؤمةلَطاكاندا ئاذين بو ازيَكى خةست ض بة سةر دةسةآلتةكانداءكة بزانن نةتةنيا بة شيَو

 .بوومةلةرزةكةى رؤذئاواشى ضلَةكاندةوة
 واقيع نية، بةآلمة الدانيَك لةمؤديَرنيتة دةزانآ زؤر دوور لةبؤضوونةش كة تريؤريزم بة جؤر واتة ئةو

ش ئةوةية كة بةرهةمةكانى مؤديَرنيتة ضؤنء لة اليةن ض ئةوي بةرِاستكردنةوةيةكةوة كة ئةو راستكردنةوةيةش
تيَكنؤلؤذيى زانيارى  1005تا  2115كةسطةليَكةوة بة كار بيَن؟ بةثيَى ليَكؤلَينةوةيةك كة كرا بوو، لة سالَى 

 45 دا2115لة ثيَوةندى لة طةلَ سالَى ئةمرِؤ بة  قؤناغى جياوازدا تيَثةرِ بوة، واتة طةياندنى  زانيارى 45ة ب
" ئةريَنى"جار خيَراتر بؤتةوة، لة هةمان كاتيشدا هةر ئةو بةرهةمة تيَكنؤلؤذييانةى مؤديَرنيتة كة بة شيَوازى 

مرؤظانةدا لة اليةن خزمةت ئاماجنطةىل دذلة " نةريَنيانة"لة كؤمةلَطاى ثيَشكةوتوودا بةكار دةهيَنريَن زؤر 
وةكى ديكة تريؤريزم دةيهةوآ لة بةرامبةر ثرؤسةى بة  .آكانيانةوة كةلَكيان ليَوةردةطريتريؤريستانء ثيَوانة

جيهانيبووندا،  مةيليَكى دذ بة جيهانيبوون نيشان بدا، واتة ئةو ويَنةيةى رؤذئاوايى قبووأل ناكاء هةر ئةو 
تريؤريزمة تآدةكؤشآ تواناى وةآلمدانةوة لة بةرامبةر زانياريى رؤذئاواييدا وةكوو سةمبوليَك لة خؤيدا بةهيَز 

 . بكا
ى لة طؤظارى "ثيَكدادانى ذيارةكان"لة دةالقةيةكىرتةوة ثرؤفيسؤر هانتينطتؤن تيَزةكةى خؤى، واتة 

بآلوكردةوة، بة طوتةيةكى ديكة بآ ثيَضء ثةنا رايانطةياند كة ثيَكدانانى ذيارى " كاروبارى دةرةوة"ئةمريكايى 
ند ساأل دواتر سةيد حمةممةدى خاتةمى، سةركؤمارى هاتؤتة ئاراوة، دةبآ ريَطا ضارةى بؤ ببينريَتةوة، بةآلم ضة

هيَناية ئاراوة كة سةرةتا دنياى تووشى خؤشبينى كردء " وتوويَذى ذيارةكانى"ثيَشووى ئيَران، تيَزى 
خؤشخةيالَةكان كة تةنيا بةرذةوةندى ئابوورييان بةالوة طرينط بوو، بة فةرمى دةعوةتيان دةكردء لة بةرامبةر 

طةليَكدا بةرةوروون "ثارادؤكسيكاليست"ان ثآساز دةكرد، بةآلم لةوةى بآ ئاطابوون كة لة طةأل يةكرتيدا سناريؤي
ديَننة " وتوويَذى ذيارةكان"واتة لة اليةك باسى لة . ثلة ثيَضةوانةى راطةياندراوةكانيانة 270كة، بؤضوونيان 

 .وازء رةهةندةكاني دةكةنئاراوة، لة اليةكى ديكة ثالنريَذىء ثشتيوانى لة تريؤريزم لة هةموو شيَ
يةكان لة هةولَيان داوة كة بوونى رؤذئاواييان بن الدنء ئةلقاعيدةء ريَبةريى طرووثة تريؤريستييةكانى ديكة 

بؤ  بوةوآلتانى ئيسالميدا بة ثيالن دذ بة ئيسالم لة قةلَةم بدةن، ئةوةش بؤضوونيَكة كة بةردةوام ريَطاخؤشكةريَك 
بؤ تريؤريزم، كة دنياى رؤذئاوا ئةو شيَوازة بريكردنةوانةء ثرؤثاطةندة بؤيان بة  بوةجيهادء، بوار رةخسينيَك 

ويستى دةزانآ بة شيَوةيةكى ئامرازيَكى مةترسيدار بؤ سةر ئاشتىء تةبايى جيهان لةقةلَةم دةداء بة ثيَ
لة  بةرطريىةندى زانياريى ليَكؤلَةرى ناو" ئيَستؤن ويَلَش" لة اليةكى ديكةشةوة. ةهةند بةرةنطارييان بكرآرٍهةمة

 :واشنطتؤندا دةلَـآ



 

 

 ".هةولَدان بؤ روون بوونةوةى ئةو شيَوازة لة توندوتيذى نابآ تةنيا بة سزادانى ئةجنامدةرانى كؤتايى بآ "
ويَلَش ئاماذة بةوةدةكا كة بة سةرجندان بةوةيكة تريؤريستةكان  لة تيَكنؤلؤذىء ئامرازى مؤديَرنى ثيَوةنديطرتن 

ةردةطرن، خةبات دذى تريؤريزم رؤذ لة رؤذ زياتر لةطةأل طريوطرفتدا بةرةوروو دةبيَتةوة، بةآلم ئةم كةلَك و
طريوطرفتانة بة هيض جؤر نابنة هؤى ثاشةكشةى ئةمريكاء وآلتانى ديكة لة خةباتى بةرين بؤ ريشةكيَش كردنى 

 .تريؤريزم
هةستى بة نائةمنى دذ بة خؤى كردوةء هةستى لةو كاتةوة ضةمكى بة جيهانيبوون هاتؤتة ئاراوة، تريؤريزم 

ئامرازى مؤديَرنى  ضونكىبةوة كردوة كة تيَكنؤلؤذىء مؤديَرنيتة بة جؤريَك لة جؤرةكان لة بةرةى دذة تريؤردان، 
ء زانيارى كؤكردنةوة لة خزمةت دةسةآلتى تريؤرداية، ئةلَبةتة ئةمةش بةو ماناية نية كة بآ كةموزياد بةرطريى

هةم تريؤريزمى دةولَةتىء هةم تريؤريزمى  بةلَكوو. ةمةكانى لة خزمةت بةرةى تريؤردانبةره مؤديَرنيتةء
 .كةلَكيان وةرطرتوة نيَودةولَةتىء جيهانيش لة ئامرازء كةرةستة مؤديَرنةكان لة ميكانيزمى تريؤر

ا، واتة ئةتؤمى بطى جيَطاى مةترسى ئةوةية كة دةستى تريؤريزمء ثشتيوانانى تريؤريزم بة ضةك ليَرةدا بةآلم 
يان بان تريؤريزم لةطةأل " ناب"مةترسيى مرؤظايةتى ئةوةية كة طةيشتنى تريؤريزم بة قؤناخى تريؤريزمى 

لة ثيَوةندى ئةو مؤتةكةيةى كة راطةياندنةكان  وتةيةكيرتبة  .لةمةترسىكةوتنى جيهانء مرؤظايةتيدا يةكسانة
بؤية  .ئةتؤمىريزمة بة قؤناخى بان تريؤريزم يان تريؤريزمى باسى دةكةن طةيشتنى تريؤ لة طةلَ تريؤريزمةدا

رانة كة لة هيض ئامرازيَك بؤ دريَذةدان بة دةسةآلتة توتاليتارييةكةيان خؤ نابويَرن ائةو دةولَةتة توتاليت
جيهانييش خبةنة مةترسى ضاوةرِوانى ئةوةشيان ليَدةكرآ كة بة لةمةترسىكةوتنى خؤيان، كؤمةلَطاى 

ئيَران ثشرتِاست  كؤمارى ئيسالميى ئةوةش دةتوانني بة قسةكانى  ئةمحةدةنةذاد سةرؤك كؤمارى .لةناوضوون
ء نارِاستةخؤ هةرِةشةى سريَنةوةى لة ئيسرائيل كرد، دةتوانني ئاماذة بة راطةياندنى  بكةينةوة كة راستةوخؤ

 .تء دةسةآلتى جيَطاى مةترسى بكةينبة وآل ئةتؤميدائامادةيى بؤ هاوكاريى ريَبةرانى كؤمارى ئيسالمى لة بوراى 
رةنطة بةشيَك لة جؤرةكانى تريؤريزم زؤرتر بوارى سايكؤلؤذييان هةبآ بةآلم بةرِاستى ئةو جؤرة لة سةردةمى 

و كاريشى كردؤتة سةر دا كاريطةرترين جؤرى تريؤريزمة كة تا رادةيةكى ضاوةرِوان نةكرا"ئينفؤرماتيك"
كةوابوو بؤ ثاشةكشة . كى جيهاندا هةست بة ئاسايشء ئاشتىء تةنايى ناكرآواتة لة هيض طؤشةية .كؤمةلَطاكان

طةل، نةتةوةء كؤمةلَطا خؤمان  جيهانى، نيَودةولَةتىء ناوضةيىدا دةبآ وةكوو تاك،كردن بة تريؤريزم لة ئاستى 
 .نةوةارةت بة ئةو مةترسيية ئاطادار بكةيبة بةرثرسيار بزاننيء كؤمةلَطاى جيهانى سةب

****** 

 ، هؤكارء ئاكامةكانىسيَبتةمربى 22
 نرى كيسنجةر يَه
يان وةك كارةساتيَكى ترسناك لة بريى خؤياندا هةلَطرتووة، بةآلم سيَبتةمربى 22رووداوى  ئةمةريكاخةلَكى "

دا تؤمار 12ى سةدةى يهةمان كارةساتى ترسناك دةتوانىَ رؤلَى خالَى وةرضةرخانيَكى مةزن لة سيستمى نويَى جيهان
ن، وداوة بةشيَكى زؤر زؤر لةو بريءبؤضوونة بيَ بنةمايانةى كة بة دريَذايى ساآلنى نةوةد لة ئارادا بوووئةم ر بكات،

ى وورى نيَودةولَةتى جيَطائاب انطة بيَ بنةمايانةش ئةوة بوو كةلوتكةى ئةو رو .لة رةطء ريشةوة هةلَوةشاندةوة
 ".سياسةتى نيَودةولَةتى طرتةوة



 

 

 ذاك ديَريدا
داء بوة هؤى مةرطى كؤمةلَة خةلَكيَكى بىَ تاوان زؤر بةداخم، بةآلم دةربرِينى ئةم ووىوداوةى كة لة نيويؤرك رلةو رِ "

نيطةرانية نابيَتة هؤى ئةوةيكة ضاوثؤشى لةو حةقيقةتة بكةم كة روودانى ئةم كارةساتة بةرئةجنامى داخء 
خاوةنى ئةو  ئةستؤى كةسانى دى، بةلَكو دةبيَت راستةوخؤى هةلَةكانى خؤمانة، نابيَت ئيَمة هةلَةكان خبةينة

 ".دان بة هةلَةكانى خؤماندا بنيَني ئازايةتيية بني كة
 :طراهام فؤلةر

يةك جيَطاى   ماوةيةكى زؤر وةك دا،(ثيَكدادانى ذيارةكان) ذيَر ناوى لة " سامؤئيل هانتينطتؤن"ليَكؤلَينةوةكةى  "
ية لة ناو بضىَ ء تايبةمتةندي كاتيَك خةريك بوو ئةو تيَئؤريية .ست بووويَذينةوةى خؤرئاواء خؤرهةآلتى نيَوةرِات

ةوة ئةو تيَوريية زيندوو بوةوةء 1002ى سيَبتةمربى 22بة هؤى رووداوةكانى  ،سرتاتيذيكةكانى خؤى لة دةست بدات
 ".هاتة سةرةوةى تيَورييةكان

دةست هيَناء لة ميَذووشدا بة ضةندها هةلَيَنجانء ئةو رؤذء مانطةى كة بؤ هةميشة ناويَكى جيهانى وة سيَبتةمربى 22
ى 22رزى ناوبانطى رؤذى يازدةء مانطى ديكة زؤرن بةآلم هيضكام بة بة راستىدالة . ليَكدانةوةوة يادى دةكريَ

، وتةبيَذى دةولَةتان، بالَويَزى وآلتان، انئةو رؤذة ميَذووييةى كة سةرؤك كؤمار، سةرؤك وةزير .نابن سيَبتةمرب
. ؤماتةكانء هةوالَدةرء رؤذنامةوانانء تيَورسيَنء بريمةندانء بةطشتى خةلَكى جيهانى ناضار بة دذكردةوة كردديثل

ئةو رؤذةى كة ثياوانى سياسى ثشتى ثةردةى هيَناية سةر ئةو باوةرِةى كة دةبيَ بة خيَرايى وةخؤ كةون و بة طشتى 
 هةلَفرِينى مةالنيش خبةنة ذيَر تةنانةت ء هةولَيان دةداييةكانيان رؤنكارى كردةوةسةربازخؤيان طرذ كردء دةزطا 

 .ييةكانياندا ئاطادار بنكونرتِؤلَى دوربينة تيذبينةكانيانةوةء بة طشتى لة مجوجوولَ لة سرتاتيذ ضاوةديَرى
ك بة تيَرِامانء ليَوردبوونةوة لةم رووداوة طرينطة بؤ هةر كةسيَك، تةنانةت كةسانى ئاسايىء مةدةنيش كؤمةلَيَ 

، ض كةسان يان ضي بوون؟ كىَ سيَبتةمربى 22هؤكارةكانى  .ثرسيار دةوروذيَن كة ثيَويستيان بة وةآلمدانةوة هةية
 ضي بوون؟ سيَبتةمربى 22 يء ئاكامةكانى؟ كاريطةرييان بةرثرسيارن لةم رووداوةدا تؤمةتبار اليةن طةليَك

كتيَب، طؤظار، ناميلكة، رؤذنامة  دووتؤيىار زؤر لة طى ئيَجدا بريورِايةكسيَبتةمربى 22هةموومان ئاطادارين بة دواى 
يان  هةركةسيَك روانطةء بؤضوونى خؤى بة ضةشنيَك بة كؤمةلَيَك هؤكار، بةلَطة. دةربرِا يان هةظثةيظينى ميديايىدا

ئاكامدا لة سةر ديَكيؤميَنتى جياوازةوة بة ئةدةبياتء زمانيَكى تايبةت و لة ضوار ضيَوةى كؤمةلَيَك بريء هزرداء لة 
خاوةنى كؤمةلَة بريء هزريَكى تايبةتةء لةو  زؤر سروشتيية كة هةر كةس .تةوةريَكى تايبةتى دةخستة رِوو

بةس نةبيَ، بؤية هةر لةو هةلَسةنطاندنةكانى من يان كةسيَك بؤ كةسانى ديكة  ليَكدانةوةء روانطةيةشةوة رةنطة
م كة بة لةبةرضاو طرتنى كؤمةلَة هزريَكى تايبةت، تاوتويَكردن ء ء لة سةرةتادا دةبيَ ئاماذةى ثيَ بكةرِووةوة 

ء ، ضاوةديَرانهةلَسةنطاندنى زؤريك كتيَب، طؤظارء رؤذنامة ء سةرجندان لة وتوويَذء بريورِاى بريمةندان
ء لة ئاكامدا ةرثرسانى دةولَةتىء نيَودةولَةتىهةلَكةوتووانى سياسى جيهانء شرؤظةكردنى ئاخاوتنى ب

 .بابةتة تاوتويَ دةكةينئةم  خؤماننةوةى تايبةتى خويَند
ء ئةنتى تيَزيَك بوو كة ثيَشينةيةكى ميَذووى تيَز  سةنتيَزى راستىدالة  سيَبتةمربى 22كارةساتى دةكرآ بيَذين 

يةكان هةميشة بةرهةم هاتووى كؤمةلَيَك واتة هاوكيَشة سياسي. ثيَشينةيةكى ميَذوويى نزيكى هةيةدوورء 
بةرهةم  سيَبتةمربى 22كارةساتى  .ديكةن كة ريشةيان بةطشتى لة قووآليى ميَذوويى هاوكيَشةكاندايةهاوكيَشةى 

كة هةموو اليةنةكانى دةستيان بةدةست يةكرتةوة دابوو بؤ بةرهةمهيَنانى  وى هاوكيَشةيةكى ضةند اليةنة بووهاتو



 

 

بؤ ثيَشةكى . هيَنةرى كارةساتةكة دةكةينى ثيَكباس لة اليةنةكانفاكتؤرةكان ئةم كارةساتة، بة ثيَى طرينطى 
 :ضوونة ناو باسةكةوة، هؤكارةكان بة ضةن قؤناخ دابةش دةكةين كة بريتى دةبن لة

يةكانى جيهانى ها هاتنةئاراى طؤرِان لة هاوسةنطيية سياسيى نيَونةتةوةيىء هةروةسيستمـ تيَكضوونء طؤرِانى 2 
 .هةزارةى سيَهةم دا 

يةكانى ثاش كؤتاى شةرِى دووهةمى جيهانى ء شةرِى سارددا، اوكيَشة سياسيوةرطةرِانى ه ـ كيَشةء تيَكضوون لة1 
 .نىوآلتة يةكطرتوةكان ء هاوثةمياناواتة وةرطةرِانة سياسييةكان دذبة 

 .زايؤنيزمـ كيَشةى نيَوان ئايينةكان ء فةندةمةنتالَيزمى ئايينى بة تايبةت راديكالَيزمى ئيسالمىء توندرِةوى 3 
ئةى  .ئاى.يةكانى جيهان لة سةرةوةى هةموويانةوة دةزطاى سىشوفاريهةلَةى دةزطا ئةمنىء  ـ4  

  .ثاكستان(ISI)ئاى. ئيَس.ء ئاى (C.I.A) ءئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة
مى نيَونةتةوةييدا دةتوانني ئةو طةشةء طؤرِانة بة سيَ بةشى سيستبة ئاورِدانةوةيةك لة طؤرِان ء رةوتى طةشةى 

بة ثيَى ليَكؤلَينةوةء تاوتويَكردنى ليَكؤلَينةوةكان بةو ئاكامة دةطةين تا ثيَش شةرِى نيَوان . كى دابةش بكةينسةرة
 .ةتى لة جيهاندا دةستنيشان بكةينئايينةكان ئيَمة ناتوانني نةزميَك لة ضةشنى نةزمى نيَونةتةوةيى يان نيَودةولَ

بكةين، دةسثيَكى ئةم قؤناغة بةستنى ثةميانى ( 2124ـ  2647)هةر بؤية ناضارين وةك يةكةم قؤناغ ئاماذة بة 
يةكان هيَناء تا شةرِى يةكةمى جيهانى دريَذةى كة كؤتايى بة شةرِء كيَشة ئاييني دا2647وستفالياية لة سالَى 

راوة كة لة مى نيَونةتةوةيى ديتة ئاسيست لةو ماوةيةدا شةرِى ئايينةكان كؤتايى دىَء سيستميَكى نوىَ بة نيَوى. كيَشا
نةتةوةيى دةبيَتة هؤى ثيَكهاتنى  -ى لةسةر جيهان دةبىَ، ثيَكهاتنى سيستميَكى فرة دةولَةتىيزؤر بواردا كاريطةر

يةكان ا ريَكخراوة نيَودةولَةتىء مةدةنيلةم قؤناغةد. كؤمةلَيَك هاوسةنطى نوىَ ء طرذبوونى كؤمةلَيَك كيَشةى نوىَ
ووثا يةكىَ لة ناوةندة ديارةكانى ئةم قؤناغة بوو كة هةم لة ئاستى ئابوورى، هيَشتا ثةيدا نةبووبوون، بةآلم ئور
دا طةشةيةكى بةرضاوى بة خؤوة بينىء بةو طةشانةش توانى شكولتوريهةم هةم سياسى، هةم كؤمةآليةتىء 

خنةءةو بةطشتى بة خؤىدا رةوتيَكى ضاكسازى لةخؤيدا ضاالك بكاتء هةموو بوارةكان خباتة ذيَر تيشكى ر
 (Reformation) لةم قؤناغةدا ئورووثا بةتايبةتء رؤذئاوا بة طشتى توانى لة ريَفؤرماسيؤنيَكى .بضيَتةوة

ثاشةكشة بة ئايني،  .ببيَتة مةكؤى زانست ء ثيَشكةوتن طشتطريدا كولتوورء شارستانيةتةكةى ثيَش خباتء
بكةويَتة دةستى خةلَكء دةسةآلتء  حكومةتى ئايينى ء دةسةآلتى كليسا بكاتء ناوةندى برِيارةكان بةتةواوى

ئةو كاتة بوو كة رؤذهةآلت هةر  .ثيَشرِةوى بكات(  Rasuonality) كؤمةلَطا بةرةو عةملانيةتء راسيوناليستة 
ء خورافةء ئةفسانةء ئوستوورة وآلتانء كؤمةلَطاكانى رؤذهةآلتى نوقمى خؤى  بةردةوام خةريكى ثيَكدادان بوو

ش خؤى بةشيَك بوو لة سيستمى جيهانى ء ئةمةريكاةيةكطرتووكانى وآلتثيَ بكةين كة ثيَويستة ئاماذةى . كردبوو
بةشيَك لة سياسةتوانان هؤكارى بيَ . نيَودةولَةتى، بةآلم لةم قؤناغةدا لةبةر هيَندىَ هؤكار رؤلَيَكى وةهاى نةطيَرِاوة

تة يةكطرتووكانى وآللة اليةن بة ثيَرِةو كردنى سياسةتى طؤشةطريانة  لةم قؤناغةدا ئةمةريكايى كاريطةر
 .ئةمريكاوة دادةنن

 
 (:2124ـ 2171)قؤناغى دووهةم 

 .ئةم قؤناغة لة هةآليسانى شةرِى جيهانى يةكةمةوة دةست ثيَدةكات تا سةرةتاى نةوةدةكان لة هةزارةى دووهةم دا



 

 

الَويَرانكةرةوة، بةآلم ديسان ئةم قؤناغة زؤريةك لة وآلتانى بة هيَزى جيهان دةكيَشيَتة نيَو كوورانى شةرِيَكى م
جيهانى سيَهةم هيَشتا سةربةخؤيى خؤيان  وآلتانى فرة سيستم دادةنرا، ضونكى بةشيَك لة جيهانيَكىجيهان بة 

ودةولَةتى، وث، ريَكخراو، كؤمةلَةء يةكةى سياسى وةك ريَكخراوة نيَوهةروةها لةم قؤناغةدا كؤمةلَيَك طر. راطرتبوو
ئورووثا، كؤمةلَةى ئاسيا،  يةكييةتىيةكان وةك ها ريَكخراوة قارةيء هةروةيةكانناوضةيى ء هةريَمايةتي

، لةم قؤناغةدا ...وثى هاوكارى وآلتانى كةنداو ء وئافريقا، وآلتانى عةرةب، جاميعةى عةرةبى، طر يةكييةتى
ضةوانةى ئةوةيكة دوو شةرِى طةورةى جيهانى كؤتاييان ثيَ هاتء اليةنى سةركةوتوو لةو مةيدانة هاتةدةرء ثيَ

قؤناغى دوو جةمسةر بوونء شةرِى سارد  .ء تةبايىء ئاسايشيَكى جيهانى بووضاوةرِوانى ئاشتى ى جيهانىبريورِا
رت رؤذهةآلت ء لة اليةكي ئةمةريكا يةكطرتووةكانىتةوآلهاتة ئاراوة، لة اليةك جةمسةرى رؤذئاوا بة سةركردايةتى 

ةتييةكان، دؤسايةتييةكان، كيَبةركيَيةكان لةم قؤناغةدا دذاي .شووى ثيَسؤظيَيةتيةتى يبة سةركردايةتى يةك
وةك سيالَيَكى ىلَ هاتبوو، واتة بة ضوكرتين كردةوة لةم  يىجيهان ء سيستمى جيهان .طةيشتبوونة ئةوثةرِى خؤيان

 ءسةر طرذيةكان كاريطةرييان وةردةطرتء هيَزة دةسةآلتدارةكانى دووجةمرِى جيهانةوة تةواوةتى ئيسرتاتيذيثة
يةكان ثرت بةهيَز دةكران، خالَة وروذيَنةرة سةربازيلةم قؤناغةدا اليةنة  .مدانةوة دةبوونئامادةى وآل

 .ئيسرتاتيذيكةكان بة تةواوى لة ذيَر كونرتِؤلَ دا بوون
لةم قؤناغةدا ثيَويستة ضةند دةستةواذةيةك ثيَناسة بكةين كة ثةيوةندى راستةوخؤيان بةم قؤناغةى 

 :نةوة هةيةباسةكةما
 ( :توازن قوا) ـ هاوسةنطى هيَزةكان 2

وةرة طرينطء سةرجنرِاكيَشةكانى دةستنيشانكردنى سيستمى بىَ طومان هاوسةنطى هيَزةكان يةكيَك لة ثيَ
ةتى دابةشكردنى هةمان دةسةآلت لة يء هةروةها ضؤنيء ئيَستاى ثيَكهيَنانى دةسةآلتدا ة لة رابردوونيَونةتةوةيى بو

 .نةتةوةيىدائاستى نيَو
كة كاركردى  ةيىدابابةتى هاوسةنطى هيَزةكان طرينطرتين بابةتة لة ضوارضيَوةى سياسةتء ثيَوةندى نيَونةتةو

سياسى ديَتة ئاراوة كة تيَيدا  كةشيَكىلة سيستمى هاوسةنطى هيَزةكاندا . خيَرا كردةوةء دذكردةوةى ليَدةكةويَتةوة
دانانيَنء بة فةرمى  يَونةتةوةييةوةيان لة سةرةوةى دةسةآلتى سيستمى نيةكتان ء دةسةآلتةكان هيض بةرذةوةنديوآل

ناناسن، ضونكى بوونء ئاسايشى نةتةوةيى خؤيان، وآلتء كؤمةلَطاكةيان بة ثالَثشتى هيَزةكانى نيَو 
ةكةى لةسةر بنةماى نووسراو. يةك لةطةلَ وآلتانى ديكةدا دةستةبةر دةكةنلَطاكةيانء بة ثيَكهيَنانى يةكيةتيكؤمة

ة يةك ديَتة ئاراوة كريان، بةرةو ثيَكهيَنانى هاوسةنطيضةمكى هاوسةنطى هيَز بؤ ثيَناسةى بة)  "جوزف فرانكل"
زؤريةك لة ئاستة كؤمةآليةتى ء يةكاندا ء هةروةها لة بةشيَك لة نووسةران لة ثيَوةنديية نيَونةتةوةي

كانى هاوسةنطى هيَز ئةوةية كة ثيَش بة دةسةآلتى يةكيَكى ديكة لة ئاماجنة. يةكاندا دةستنيشانى دةكةنةوشتير
هةر بؤية لةسةر ئةم بنةماية لة ميَذووى ثيَوةندى وآلتانى . وآلت يان ضةند وآلت بةسةر وآلتانى ديكةدا بطرييَ

ئورووثايى دا زؤر جاران وآلتانى طضكة، سةربةخؤيىء دةسةآلتى خؤيان بة بةرهةمى ثرِؤسةى هاوسةنطى هيَزةكان 
ةتى وآلتانى يميَذووى هاوسةنطى هيَزةكانيش لة ضةشنى يةكي. ئاراوة بوةكة لة اليةن وآلتانى بةهيَزةوة هاتدةزانن 

وة بؤ كاتى دامةزرانى يةكة طضكةدا بة مةبةستى بةربةرةكانىَ لةطةلَ فراواخنوازى دةسةآلتة مةزنةكاندا دةطةرِيَتة
 . يةكانسياسيية سةربةخؤوة ئورووثاي



 

 

بؤ يةكةم جار لة اليةن ( توازن قوا) ثيَكردنة كة دةستةواذةى هاوسةنطى هيَزةكان  ثيَويست بة ئاماذة
(Francesco Giuciardine   )ئاماذةى ئةو بة سياسةتى . بةكار برا( ز2540مردن )يةوة ئيتالياي

ةدا بؤ كة بؤ بةدةست هيَنانى دةسةآلتى ثرت هةولَيان د( بوةميالنء هةروةها فلؤرانس ) دةولَةتانى ئيتاليا 
دةستة واذةى هاوسةنطى هيَزةكان   لةو كاتة بةمالوة. وانرتء ذيَر دةستةكردنى ئةوانيرتطةيشتنيان بؤ دةسةآلتى فرا

 .يةكانء جيهانداكى حاكم بة سةر سياسةتى ئورووثايبوو بة ئةسلَيَ
يةكى ئيَجطار طييةدا جياوازيلة نيَوان ئةم دوو ضةشنة هاوسةنليَرةشدا ديسان دةبيَ ئاماذة بةو جياوازيانة بكةين كة 

زؤر دةبينرىَ، واتة لة نيَو هاوسةنطى ضةند اليةنةى هيَزةكاندا بارودؤخيَك دةبينرىَ كة لةودا سةنط، هيَزء 
ةآلم ئةويكة شايانى ئاماذة ثيَكردنة ب. سايى ثرت لة دوو وآلت لة ثيَوةندييةكى هاوسانء نزيك بة يةكرتدايةقور

ية جياوازة، بةشيَكيان هةولَدةدةن لة ئةو هاوسةنطي هيَزء دةسةآلتةكان بؤ راطرتنى ئةوةية كة كةرستةء ريَكارى
اى خؤثرِضةك يةشيَكيان هةولَدةدةن لة ريَط ظاذوى سياسى خؤيان ببةنة ثيَشةوة،ريَطاى ئاشتى و ديالَؤطةوة ثي

بةشيَك بة سياسةتى بةشيَك بة ريَطاى ثشتطريى لة ثيظاذويةكى ناوضةيىء جيهانىء  كردنةوة خؤ دةر خبةنء
زؤر جاران عةمةلَةن كيَبةركيَى ضةكسازى دةبيَتة . سياسةتةكانيان ثرِاكتيزة دةكةن" ئاذاوة بنيَوةء حكومةت بكة"

مى هاوسةنطى هيَزةكان كة لةو نيَوانةدا اليةنى يةكة. هؤى طؤرِانى باآلنسةكان ء هةروةها هاوسةنط كردنةوةيان
يةكى دوو اليةنة كة هاوسةنطي. يةنةكةوةية دووالكةويَتة خزمةت هاوسةنطيةنة بوو دةيةكى ضةند اليهاوسةنطي

لةو نيَوانةدا دوو اليةن بؤ دةستةبةر . تةواوى هةولَء تةقاالى يةكاليى كردنةوةى قورسايىء دةسةآلت لة جيهانداية
بذار ويست دةكةنة بةرازء كةرةستةى ثيَبوونى سياسةتةكانيانء بؤ طةيشنت بة خشتةى ئاماجنةكانيان، ريَكارء ئامر

لةم ئاستةدا ئيدى ئةوة وةزارةتى كاروبارى دةرةوة نية كة . كة دةتوانن بةشيَكيشيان نارِةواى رةواييةت ثيَدراو بن
رى ديثلؤماتيك شوفارييةكانن كة تيَوكارى ديثلؤماتيك بةريَوة دةبات، بةلَكوو لقء ثؤثةكانى دةزطا ئةمنىء 

يةكان دةبيَتة ةم قؤناغةدا دةسةآلتى دةزطا ئةمنيل .ؤراوجؤرةوة ثراكتيزةيان دةكةندادةرِيَذن ء لة ريَطاى لؤاوى ج
شةرِى رِةوانى، ثشتيوانى ) تةوةرى هيَزء ئامرازى رووبةروو بوونةوةيان، دةبيَتة ئامرازطةليَك لة ضةشنى 

 (.ةكانهتد... ء هةوالَطرىءدةزطا شوفارىثةكانى دذبةيةكرتى، وهيَزءاليةنءطرو

 سايشى جيهانء ئامرازى نارِةواكيَشةى ئا
... ى، قةيرانء نائةمنى هةمةاليةنة ءلة جيهاندا دةبيَتة هؤى ئالَؤزىء ثشيَو يةية نابةرثرسانةئةم بةربةرةكانيَ

سيَ وآلت توانيويانة بةردةوام ببنة  شوفاريىيةدا دةزطاى لةم ثيَوةندي. دذ بة ياساء ريَسا نيَونةتةوةييةكانيشة كة
 . سةتى بةرذةوةندخيوازانةى وآلتةكانيان لة جيهانداثالَثشت بؤ سيا

 . ئةمةريكاتة يةكطرتووكانى وآلريَكخراوى ئاسايشى نةتةوةيى (  C.I.A) ئةى.ئاى.ـ سى2
 . سؤظيَيةتيةتى يَيةك شوفارىدةزطاى  "كؤميتةى ئةمنيةتى حيزبى كؤمونيستى"( K.G.B)  ب .ط.ـ كا1
 . يةكانى بريتانياشوفاريدةزطاى (  Entlijensservic)  رويس و ئينتليجنس سيَ(   m15) ، (  m16) ـ 3 

ئةم دةزطايانة خؤيان ئاغاى كؤمةلَيَك دةزطاى ديكة بوون كة هةر لة اليةن خؤيانةوة دامةزرابوونء كؤثى 
بؤية كيَشة سازكردن لة نيَو  نيشيان ثيَويستيان بة يةكرتى بووسيستمةكانى خؤيان بوو، بؤ خؤ ثيَطةياند

ةتى كاركردنيان ييةكانى يةكرتى ء هةروةها كونرتِؤلَ ء ضاوةديَرى ضؤنياندا، كيَشة نانةوة بؤ ئيسرتاتيذيدةزطاط



 

 

هؤى ئةوةيكة بة هةموو ئامرازيَكةوة خوو بطرن و لة هةرضةشنة ريَكارء ريَطايةك بؤ طةيشنت بة ئامانج كةلَك  بوةب
 .وةردةطرن

ية ضةند اليةنةكان تا كؤتايى شةرِى دووهةمى جيهانى ةنطيثيَشرت ئاماذةمان بة هاوسةنطييةكان كرد، هاوس
دريَذةى بة تةمةنى خؤىدا، بةآلم بة كؤتايى هاتنى شةرِى ثرِ كارةساتى دووهةمى جيهانى ء لة مةيدان 

جيهانيان بةسةر دوو اليةن يان دوو جةمسةردا  ، ئةم جارة اليةنة سةركةوتووةكانبةدةركردنى اليةنة دذةكان
اوسةنطى هيَزةكان ضوونةوةء هوسةنطييةكان تيَكبةو كارة ديسان ها. ةرةى دذايةتيان ليَك بةستدابةش كردء ب

بةرانبةر طةشةى لةهةردوو اليةن هةولَيان دةدا . يةكى دوو جةمسةرىضةند جةمسةرييةوة بوون بة هاوسةنطيلة
لةم . ى بكةنيان بةرطرهاوئاهةنطى و يةكطرتوويى جةمسةرةكةى خؤيدا ثيَش دةستى بكاتء لةركةبةرةكةى دى

بازنة ضووة دةرةوةء ريى نيَو سيستمى نيَونةتةوةيى لةطريءبةندةدا بريتانيا بة فةرمى وةك جةمسةريَكى كؤنء ث
هؤى  بوةلةم نيَوانةدا فراواخنوازى هةردووال . دائةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة جيَطاء ثيَطةى خؤي بة 

واتة لةم قؤناغةدا هاوسةنطى هيَزةكان جيَطاى خؤيان بة  .(توازن وحشت) تؤقان ثيَكهاتنى هاوسةنطى 
نارِةزايةتى دةربرِى دذ بة  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة ئةوةش كاتيَ هاتة ئاراوة كة . دا تؤقانهاوسةنطى 

 يةكطرتووةكانىتةوآلى لة كوبادا كة دوذمنيَكى سةرسةختى سؤظيَيةتيةتى يدانانى سةكؤى موشةكى يةك
هةر بةدواى ضةند كؤبوونةوةى طرينط لة نيَوان بةرثرسانى ئةمريكايىدا برِياردرا كة هةم لة  .وبو ئةمةريكا

كة ئةطةر  سؤظيَيةتراست بكريَتةوةء هةم وشياريش بدرىَ بة  سؤظيَيةتكانى وآلتةتوركيا موشةك دذ بة تةواوى 
لة بةرامبةر ئةو " خروَشضوَفيتا نيك"بؤية خيَرا . موشةكةكانى لة كوبا هةلَنةطريَتةوة كوبا داطري دةكرىَ

خيَرا بةو مةرجةى هةم ئةمريكا موشةكةكانى لة توركية البباتء هةم قةولَ  ،دا" كندىجان ئيَف "هةرِةشانةى 
هةر بؤية هاوسةنطى . نةوةن موشةكةكانى خؤيان لة كوبا كؤبكةبدات كة كوبا داطري نةكات، ئةوانيش حازر

ئةمةش بة واتاى . رِةشةكةر بة ليَدانى زةبرى دووهةم لة ناو دةضيَتبة واتاى هةرِةشةيةكة كة هة تؤقان
 ئةتؤمىيةكان بؤمبى واتة بة ثيَى زانياري. ضوون دةخاتهةرِةشةيةكى كوشةندةية كة جيهان لة مةترسى لةناو

 رِادةيةك كة دةيتوانى حةوت جار جيهان لةناو بوةتة يةكطرتووكان طةيشتوآلى ثيَشوو ء سؤظيَيةتتى يةيةكي
 . ببات

، شةرِى (سؤظيَيةت) هةموومان دةزانني بة رووخانى ديوارى بيَرِليَن ء ليَكثاشرانى بلؤكى سوَسياليزم 
 .يةكان هةروا بةردةوام بوونى خؤيان ثاراستبةآلم مةترسي. ارد كؤتايى ثيَ هاتيان شةرِى سدووجةمسةريى 

 سيستمى هاوسةنطى هيَزةكانتايبةمتةندييةكانى  
 :ديانة دةكرىَ بة ضةند خالَ دابةش بكريَن كة بريتني لةئةم تايبةمتةن

ذمارةيان بة ثيَنج ئاكتؤر دةطات بةآلم لةم نيَوانةدا تةنيا يةك . يةكان زؤرنسيستمةدا ئاكتؤرة سياسيـ لةو 2
 .ئاكتؤر دةتوانآ كونرتِؤلَ كةربآ

ؤ طةيشنت بة باآلدةستى لة مةكة، هةولَدةدرىَ لة هةر ضةشنة كردةوةيةك بسيستـ بة مةبةستى ثاراستنى 1
 .دا ثيَشطريى بكرآسيستمةكة

وةندى لةطةلَ ثاراستنى ةدا هةركام لة وآلتان بوونى ئةويرت بة سوودى خؤى ء لة ثيَسيستمـ لةو 3
 .يةكانى خؤىدا دةبينآبةرذةوةندي



 

 

ةرضاون ء يةكان لةبسةربازيمى هاوسةنطى هيَزةكاندا، تةنيا هؤكارة سيستـ سةبارةت بة واتاى هيَز لة 4
 .كان نادرآييةسةرجنى هؤكارة دةرونىء ئابوور

ى هاوسةنطى  هيَزةكاندا ضةشنيَك لة دلَخوازى لة نيَوان وآلتانى ئةندام دا بؤ ثيَكهيَنانى سيستمـ لة 5
 .ةتيطةىل نوآ دةبينرآييةكي
 .هيَزةهاوسةنطى هيَزةكاندا، شةرِ، ئاخرين ئامراز يان فاكتؤرى ثاراستنى هاوسةنطى سيستمىـ لة6
 

 ى نيَونةتةوةيىسيستمثيَكهاتنى 
دةكرآ، دةتوانني لة ضةند رِةهةندةوة برِوانينة ئةو بابةتةء هةركامةشيان كاريطةري خؤيان  سيستمكة باس لة 

يَكة كة لة سيستمبةآلم ئةوةى كة ئيَمة لةم باسةدا مةبةستمانة . لة سةر رِةهةندء اليةنة جياوازةكان هةية
داء لة شويَنيَكى ن وآلتان لة ئاستى نيَونةتةوةييضةشنةكانى دةستةبةركردنى ئاشتى نيَوا جيَطايةكدا بة واتاى

 .يةكاندا ديَتة ئاراوةن لة ضارةسةرى كيَشة نيَونةتةوةيديكةشدا بة واتاى طرتنة ثيَشى ريَطا ئاشتى خوازانةكا
يةوة سيستمى نيَونةتةوةيوخؤيى يَك لة كردةوةى هاوتةريب لة نيَوان ئاكتؤرةكانى نيَسيستمهةلَسوكةوتى هةر 

يةك كة لة ريَطاى نةزمةوة لة نيَو رآ ء ئاماجنيشى ثاراستنى هاوسةنطيية، هاوسةنطيسةرضاوة دةط
. يةكآ لة خالَة طرينطةكانةسيستميَكى نيَونةتةوةيىدا خالَى جيَطرييى لة هةر . ةكاندا دةستةبةر دةبآسيستم

بةسرتاوةيى " نيَونةتةوةيى بة كؤمةلَيَك لة بطؤرِطةليَك دةزانآ كة  ىسيستم "مؤرتؤن كاثالن" داييةةو ثيَوةندل
يى، ئةم دةبيَتة هؤى هاتنة ئاراى ياساطةليَكى ريَكءثيَكى كردار جودابوونةوةيان لة ذينطةى لؤكالَبة يةكدى و 

بطؤرِةكان لة يةكانء  رةهةندء اليةنى ياساء ريَسا كرداريانة بة ضةشنيَك دةبن كة بتوانن ثيَوةنديية ناوخؤي
دا دوو يَكى نيَونةتةوةيىسيستمكةوابوو لة . " ندا شي بكةنةوةيةكادى لةطةلَ تةواوةتى بطؤرِة دةرةكيثيَوةن

رتدا لة ثيَناسةيةكى طشتي. بةسةردا دآفاكتؤرى دةرةكى ء نيَوخؤيى لة ثيَوةندى لةطةلَ يةكدى دا طؤرِانيان 
كة بة ضةند ثات كردنةوةى  يَك لة يةكة سياسيية سةربةخؤكانةةتةوةيى، كؤمةلَى نيَونسيستمدةتوانني بيَذين 

... هةية ، كردةوةء دذكردةوةيان طاريطةريىء هةروةها لة سةر بنةماى ثيظاذوة ريَكءثيَكةكان رِاكيَشسةرجن
برِاوةكانى ئاكتؤرةكانة، ية ناهاوئاهةنطء ليَك داةيى نة تةنيا لة خؤطرتوويى ضاالكيى نيَونةتةوسيستم
دةتوانآ ببيَتة هؤى رووداوطةليَكى  يَشان دةدات كةحةرةكةتيَك لة خؤ ث لة ثيظاذوى طؤرِانكارييةكاندا بةلَكوو

هةروا كة بامسان كرد ." نيَونةتةوةيى بةدواوة بآ بةى جار تةنانةت ناخؤشى ء ئالَؤزيثالنرِيَذى نةكراو زؤر
ى سيستمنةبوونى جيَطريى لة  .رِامانةيَكى طرينط ء جيَطاى تيَدا خالَى نيَونةتةوةيىسيستمجيَطريى لة 

كةوابوو ثيَويست بة شيكردنةوةية . دا دةتوانىَ رووداوى ضاوةرِوان نةكراوء بشيَوانةى بةدواوة بىَىنيَونةتةوةي
 ى نيَونةتةوةيى، ض كاتيَك جيَطرية ء ض كاتيَك ناجيَطرية؟سيستمكة 

روونء دياريكراو بن و  سيستمنى ثيَكهيَنةرى ى نيَونةتةوةيى كاتيَك جيَطرية كة عاملنيء ئةنداماسيستم 
ى (دةولَةتان)، جارى وا دةبيَ يةكيَك لة ئةندامانى ...هةلَسءكةوتء كردةوةكانيان بتوانرىَ ثيَشبينى بكرآ

دا بايةخى خؤيان لةدةست دةدةنء كردةوةء دذكردةوةكانيان بةثيَى ثيَوةرء سياسةتةكانى  سيستمبةشدار لة 
ى نيَونةتةوةييةكى سيستمئةم بارودؤخةش كاتيَك ديَتة ئاراوة كة . اسانى ثيَشبينى بكرآناتوانرآ بة ئ سيستم

 وى نيَونةتةوةيىدا بة هةر نرخيَك وآلت يان دةولَةتيَك لةسيستمزؤر جاران لة . دا بآديكة لة حالَى دارِشتنةوة



 

 

قؤناخ زةمةنةدا بؤ يةكطرتوويى ثيَكهاتةيةدا جيَطاى كراوةتةوةء ثاريَزراوة و ثشتيوانيش كراوة، ضونكى لةو 
ة، ثيَويستيةك كة ئةويرتيَكى دذ يان ركةبةر لة اليةنيَك لة هاوسةنطييةكان ثيَويست بوو راطرتنى  سيستم

طؤرِانى بةسةردا دىَء ئةو طؤرِانةش جيَطؤرِكآ  سيستم ة نةمان يان الواز بوونى ئةويرتةكةبةآلم ب. بوةمةيداندا 
ات، واتة هةمان ئةندامى ثيَشرت بايةخدارء طرينط جيَطاى خؤى بة ئةنداميَكى بايةخى بة ئاكتؤرةكانى دةك

هةر لةم طريودارةدا زؤر جار وآلتيَك بة دةسةآلتيَكى زالَم، . ديكة دةدا، يان بايةخةكةى خؤى كةم دةبيَتةوة
رتدا كهاتةكانيبةرامبةر جةمسةر يان ثيَيةكان لةارِةواوة لةبةر رِاطرتنى هاوسةنطيضةوسيَنةر، ديكتاتؤرء ن

طةيشتووة كة بة طؤرِانى  ثالَثشتى و بةهيَز كراوة، ئةو اليةنةش خؤى بة ليَكدانةوة سياسى بةو ئاكامة
يةكان ئةويش ثيَطةء بايةخى خؤى دةدؤرِيَنآ، هةر بؤية هةولَى داوة تاكوو بتوانآ هاوسةنطى هاوسةنطي

 .ثيََويست بؤ قؤناغةكانى ديكة ثالنرِيَذى بكات
ى سيستميةكان زؤر جار دةتوانآ ببيَتة هؤى تةبابوونى يةكان و سةرو ذوركردنى هاوسةنطيريطؤرِانكا

كى هةمة اليةنةى لة جيهان دا بة ييةنيَونةتةوةيى ء زؤر جاريش دةتوانآ ئالَؤزى، بشيَوى، نائةمنىء طرذ
ئةو . ى جةمسةرةكانيان ثيَكهيَنةر سيستمديارة ئةوةش دةطةريَتةوة بؤ نةسازانى ئةندامانى . دوواوة بيَ

ش دةتوانآ لة ضةند ضةشن دا خؤ بنويَنآ، نةسازانى سياسي، ئيدئؤلؤذيك، ئابوورى، كولتوورى، ييةناسازطار
ئةوةى كة ثرتء بةردةوام . ، رادةى طرذى بارودؤخةكة ثيَوةندى بة ضؤنيةتى كيَشةكانةوة هةية...ىءسيستم

كة ئةو  بوةكيَشةى جةمسةربةندى سياسي ئيدؤئؤلَؤذيك  كردوةى نيَونةتةوةيى طرذء ئالَؤز سيستمبارودؤخى 
ئةوةى كة . كان زياتر بكاتييةهةرضةندة وشكرتء دوطم ترء توندرِةوانةتر بآ دةتوانآ  ئالَؤز ييةجةمسةربةند

ءسةردبوونى  ييةثرت مةبةستى باسةكةى ئيَمةية جةمسةربةندى يان بلوك بةندى ثاش شةرِى دووهةمى جيهان
 .ى نيَونةتةوةيى دايةسيستمكان لة نيَوان ئةندامانى ييةنةتةوةينيَو ييةثيَوةند

 

 هاتنة ئاراى شةرِى ساردء واتاء نيَوةرؤكى 
بوو كة جيهانى بؤ ماوةيةكى زؤر بة خؤيةوة خةريك كرد،  ييةشةرِى سارد ئةو شةرِة نارِةواو ثرِ كيَشةء ئالَؤز

لة سةر بنةماى بةرذةوةندى جةمسةرى لةسةرةوةى  يَكى نيَونةتةوةيىسيستمشةرِيَك كة نويَنطةى ثيَكهاتنى 
بؤ زؤركةس جيَطاى ثرسيارة، شةرِى سارد . بوو سؤظيَيةت يةكييةتىيةكطرتووكانى ئةمريكا و وآلتةهةموانةوة 

 ضية؟ هؤكارةكانى هاتنةئاراى ئةو شةرِة ضى بوو؟ ثيَش ثةردةكانى ئةو شةرِة ضى بوون؟
ئاراى ليَكؤلَينةوةى زؤر كراوة، بةشيَك لةو ليَكؤلَينةوانة اليةندار ء  لة مةر شةرِى ساردء ثيَكهاتن ء هاتنة

. هةركام لة ليَكؤلَةرةكان كؤمةلَيَك بريء بؤضوونء رِوانطةى جياوازء تايبةت دةخةنة روو. بةشيَكيان سةربةخؤن
ئؤكتؤبرى )ياوة لة يكةكانى روسسارد لة سةردةمى سةركةوتنى بولشظ بةشيَك لة ليَكؤلَةران رايان واية كة شةرِى

، واتة لةو كاتةوة جةمسةري ئيدؤئؤلَؤذيك كردوةةوة دةستى ثيَسؤظيَيةت يةكييةتىء ثيَكهاتنى ( ز2127سالَى 
بةآلم ئةوةى كة ثرت سةمليَنراوة . رتيةتى بةرذةوةندى هيَزء اليةنةكانيهاتة ئاراوةء دةستى كرد بة دذا

 ييةسةردةمانى ثاش شةرِى جيهانى دووهةم، كة ثيَوةند ى نيَونةتةوةيىسيستمثيَكدادانة دذبةرييةكانى 
بوونى " نادؤستانة"هةلَطةرٍٍٍٍِِِِِان يان "ساردءسرِ"كانيان لة قةوارةيةكى نويَدا دارِيَشتةوة، بوة هؤى ييةبنةماي

ةيةك يكة ئةم دوو جةمسةرة لةسةر ض بناخئةوة. ثيَوةندى نيَوان وآلتانى دوو ئوردووطاى رؤذهةآلتء رؤذئاوا



 

 

ةزران و ثيَوةندييةكانيان لةطةلَ كام وآلتان بوو، كاميان لة مةيداندا لةكام بواردا تا ض رادةيةك دام
بة كوآ طةيشتء ضؤن كؤتايى ثيَ هات،  ييةسةركةوتوو بوو يان نةبوو ء يان ئاكامةكانى ئةم جةمسةربةند

 ". ضل مةن كاغةزى ثيَويستةمةسنةوى " ، واتة بة قةوىل فارسةكانباسيَكى تيَرءتةسةلء دوورءدريَذى دةوآ
 كاريطةري يةكانى شةرِى سارد لة سةر ئاسايشى جيهان

كانى ئةم جةمسةربةندييةء شةرِى ساردة لةسةر ئاسايشى ييةئةوةى كة باسى ئةم بابةتةى ئيَمةية كاريطةر
 .ى ثيَ دآكؤتاي ء ئاكامةكانيداسيَبتةمربى 22لوتكةى ى تريؤرء يجيهانء نائةمنى ء تريؤريزمة كة بة تةوةر

ثاش ئةوةيكة ساردء سرِى بالَى بةسةر ثيَوةندى نيَوان رؤذئاواء رؤذهةآلتدا كيَشا، خيَرا دوو بلؤكى 
. ئيدؤئؤلؤذيك راستةوخؤ مةيداندارى جيهانيان طرتة ذيَر كونرتؤألء جيهانيان بة سةر خؤياندا دابةش كرد

واى ثيَويست دةكرد كة  ئةمةريكاوكانى يةكطرتو وآلتةكانى ييةئابوور ييةخواستة ئاسايشىء بةرذةوةند
ئةوةش بةو روانطةوة بوو كة . بازرطانى ئازادى جيهانى بانطةوازى بؤ بكرآء رابطةيةنرآ ء ثةرةى ثيَ بدرآ

هاوتةريبى ء هاوئاهةنطى هةيةء هاوكاتيش  لةطةلَ بنةماكانى ليربِاليزم دا بةرهيَنانى ئابوورييء ءةسيستم
. ى دةكرد وةكوو طةورةترين هيَزى ئابوورى جيهانئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة طةرةنتى دارايى و تيجارةتى

ببوة هؤى ئةوةيكة ئةو  سؤظيَيةت يةكييةتىلةو الشةوة خواست ء بةرذةوةندى ئيدئؤلؤذيكى ء ئاسايشى 
دا كائةمةرييةكطرتووةكانى  وآلتةهةرضى زياتر هةولَى كارتيَكةرى لة سنوورى ذيَر دةسةآلتى  ييةيةكيةتة
داخزة سياسيى، جةمسةرييانة دا كة هةركام بة  ةتى بة دةورى لةم هةلَخزوييَكى ئةمنيثشتويَندبدات ء 

ةش هةم بة انيئةم كيَبةركيَ. ، بكيَشآةكانى بلوَكى خؤيان ثرت بةرنة ثيَشةوةسنوورشيَوةيةك هةولَيان دةدا 
لةسةر بنةماى ليَكؤلَينةوةيةكى " ئيستالنيذوزف . "شيَوازى روونء ئاشكراء هةم نهيَنى ء ذيَرزةمينى بوون

ى ء سيستمى لة بوارى سياسى، ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةزانستيانةى هةمةاليةنة كة بة هيَزبوونى 
دا لةثيَش بوونى ( ز2145)لة ريَكةوتى فوريةى  (Yalta)"يالتا"ى كؤنفرانسلة  ييةوة دةردةخست ئابوور

وة ييةذهةآلتى ئورووثادا لة ريَطاى ثيَكهيَنانى حكومةتطةليَكى كؤمؤنيستخؤى لة ناوضة داطريكراوةكانى رؤ
 .راطةياندء طوتى ئةوةش دابني دةكةم

 يةكييةتىهؤى ئةوةيكة  بوةكانى ييةء داخواز سؤظيَيةت يةكييةتىسةرةتا سةرنج نةدانى بلؤكى رؤذئاوا بة 
تدا، بةلَكو تةنانةت لة ئاسياى رؤذهةآلت ء دةسةآلتى خؤى نةتةنيا لة وآلتانى ئورووثايى رؤذهةآل سؤظيَيةت

ثيَش لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةشياوى باسة كة . ناوضةى دةرياى ميَديتةرانةش دا بةهيَز بكات
وةء خؤى نؤذةنء ئامادة كردبوو، هةر بؤية بوةوة خؤى ريَكخستييةسةربازلة بوارى  سؤظيَيةت يةكييةتى
. بةخؤدا ضوةوة سةربازييةوةكدارةكانى خؤى نؤذةن ء ئامادة كردو لة بوارى سوَظيَيةتيش هيَزة ضة يةكييةتى

بةدواى ئةم خؤ ريَكخستنةدانةدا دوو بلؤك لة ذيَر كاريطةرى دذايةتى طةليَكى بةردةوامى ئيدؤئؤلؤذيكى ء 
ةعنةوى بيَننة دوو بلوَك هةولَيان دا هيَزى م. كان دةداييةراطةياندن دا هةنطاو بة هةنطاو ثرت ثةرةيان بة طرذ

وةء لة ئاكام دا ييةمةيدانةوة، ضونكى هةردوو اليةن نارِاستةوخؤ كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى هيَزى مةعنةوة
نيَوان . ئيدؤئؤلؤذى سوسياليزم و ليربِالَيزم بوون بة سةردةمدارى مةيدانى شةرِى ساردء ثيَكدادانى دوو جةمسةرى

داء تةقاندنةوةى ( ز. ى2141ئوتى )لة  ئةتؤمىى يةكةم بؤمبى ئالَؤزى ئةم دوو جةمسةرة بة تاقى كردنةوة
هؤى ئالَؤزى نيَوان . سوظيَيةتةوة بوو يةكييةتىدا لة اليةن (ز.ى2125ئؤكتؤبرى )لة  ئةتؤمىدووهةم بؤمبى 

بة ضةكى  سؤظيَيةترؤذئاوا لة ضةكداربوونى . دوو جةمسةر دةسثيَكردنى كيَبةركيَى ضةكسازى نيَوانيان



 

 

رةوتى ثرِ ضةك بوونى دوو . زؤر توورِة بوو ء بة نؤذةن كردنةوةى ناتؤ دذكردةوةى خؤى ثيشان دا ةئةتؤمييةو
رايطةياند كة  سؤظيَيةت يةكييةتىدا ( ز.ى2153ى ئووتى 21)بلؤك بة خيَرايى ثةرةى ئةستاندو لة 

وة ييةة سةركةوتوويتاقيكارى يةكةم بؤمبى هيدرؤذنى خؤى لة ناوضةى دوور كةوتووى ئوقيانووسى ئارام دا ب
، ئةندامانى ناتؤ (انتقام طسرتدة" )تؤلَةى بةربآلو"ليَرةدا سةرةرِاى هيَنانة ئاراى دكرتينى . بة ئاكام طةياند

ضونة نيَو ئةو ثةميانةوةء وآلتانى بريتانيا، توركية،  2151زياد كرانء وآلتانى توركية ء يونان سالَى 
كة سةرؤك كؤمارى  "ذنراأل ئايزنهاويَر"لةم قؤناغةدا . ئةو ثيَكهاتةوةثاكستانئ عيَراق هان دةدران بضنة نيَو 

. تا ئةو رادةيةى توانى ثةرة ثيَدا( سد نفوز)يةكطرتووةكان بوو بةربةستى كارتيَكةرى خؤى  وآلتةئةو كاتةى 
وة كة ئةويش، دا بة ثةميانى ناتؤ طؤرِانيَكى قووأل هاتة ئارا2155ى مةى 1بة زيادبوونى ئالَمانى فيدرِاأل لة 

بة هاوكارى وآلتانى بولغارستان،  سؤظيَيةت يةكييةتىئةجنامى دا،  سؤظيَيةت يةكييةتىدذكردةوةيةك بوو كة 
ليَهستان، ضكسلَواكى، مةجارستان، رؤمانى، ئةلَبانى ء كؤمارى ديَموكراتيكى ئالَمان ثةميانى وةرشؤى ثيَك 

 وآلتةبةهيَز نيشاندانء هةرِةشة لة رةقيب بوو كة  مةبةست لة ثيَكهيَنانى ثةميانى وةرشوش خؤ. هيَنا
بة دروستبوونى ثةميانى ناتؤ هاوكيَشةكان طؤرِانيان بةسةردا هاتء طرذىء . بوو ئةمةريكايةكطرتووكانى 

لة سالَى . كى ثرتى ثيَوة دةديرتاييةخوازيمةزن سؤظيَيةت يةكييةتىلةو نيَوانةش دا . ئالَؤزى رووى لة زيادى كرد
ةكانى خؤيان راطرتبوو، ئةتؤميي ييةيةكطرتووةكانء بريتانيا تاقيكار وآلتةدا لة حاليَكدا كة (ز.2157)

. رؤذئاواييةكان، ثةجنا تاقيكارى بةريَوة برد سةربازيبةمةبةستى هةرِةشةى هيَزى  سؤظيَيةت يةكييةتى
 .بةكار هاتبووتى تيَدا .ئني.ميليون تؤن تى 50ميَطاتؤن واتة  50كان ثرت لة ييةئاخرين تاقيكار

هةروةها كة لة نيَوةرؤكى باسةكةدا تاكوو ئيستا ئاماذةمان ثيَدا بابةتى ئاسايشى نةتةوةيىء ئاسايشى 
بةآلم ليَرةدا ئاسايشى نةتةوةيى ء شةرِى سارد . نيَونةتةوةيى تا رادةيةكى بةرضاو طرينطيان بة خؤيانةوة ديى

وة دةست ثيَدةكات ء تا ( ز.2145)ك كة لة سالَى كان زؤرتر جيَطاى باسة، سةردةميَييةء جةمسةر بةند
دريَذةى دةبآ، روونء ئاشكراية ئةو سةردةمة يان باشرت بلَيَني ئةو قؤناغة لة  سؤظيَيةت يةكييةتىليَكثاشرانى 

كان ييةتةوةرى ثيَوةند. كى بةرضاوى لةسةر بارودؤخى جيهان هةبوةء هةيةييةهةموو رةهةندةكانةوة كاريطةر
لةو . دا تةوةرى مسكؤ ــ واشنطتؤنة، كة بة واتاى سيَسبؤىل رؤذهةآلت ــ رؤذ ئاوا ديَتة ئةذمارلةو سةردةمة

قؤناغةدا هةروا كة ثيَشرت كورتة ئاماذةيةكمان بؤ كرد، لة سالَةكانى ئاخردا كؤمةلَيَك هيَزى ناوضةيى ثيَيان 
. ى نيَونةتةوةيى دا بيَننة طؤرِآتمسيسناية مةيدانةكةوة، كة توانيان كؤمةلَيَك طؤرِانكارى لة ئاسايشى 

 هةروةها لةم قؤناغةدا دةبينني وآلتانى لة حالَى طةشة يان جيهانى سيَهةم دةبنة ناوةندى كيَشةء ثيَكدادانى
، ئةمةش زؤر سةير نية ضونكى لة اليةك وآلتانى زهليَزى باكور ئةجمار بة جيَطاى رؤذهةآلت ــ رؤذ سةربازى

تىء ثيَكدادانةكانيان خبةنة ناو وآلتانى جيهانى سيَهةم ء هةرِةشةكان لةسةر خؤيان ئاوا، هةوأل دةدةن دذاية
لة اليةكى ترةوة لة سةردةمانى طةرمةى شةرِى  .ئةتؤمييش وةال بننكةم بكةنةوةء مةترسى بةكارهيَنانىضةكى 

ريان سةرفى ئةو سارددا كيَبةركيَى ضةكسازى لةوثةرِى خؤيدا بووء بةشيَكى زؤرى وآلتان كة ثارةيةكى زؤ
كانيان بؤ فرؤش طةرةنتى بكةن، بؤ ئةم كارةش ثيَويست بوو لة ييةكيَبةركيَ ية كردبوو، دةبوا ضةكء تةقةمةن

بازارِى (Soper power) زهليَزانةش اليةك شةرِ لة كوجنيَكى جيهاندا بةردةوام بىَ ء هةركام لةو هيَزة 
كان ييةكان ء ثةرةثيَدانى ئيسرتاتذييةثاراستنى ئيسرتاتذ واتة لةو نيَوانةش دا. ضةك فرؤشى خؤيان ببيننةوة

 .هةر بةردةوام بوو



 

 

 سيَبتةمربى 22سةرهةلَدانى خولَقيَنةرانى 
لةم بةشةى باسةكةمشان دا ديسان هاوسةنطييةكى نؤآ ديَتة ئاراوة كة لة ضةشنى هاوسةنطى ئيدئؤلؤذيكة، 

تالَيزم دا هاتة ئاراوة ء عاميلى سيَهةمى هاوسةنطييةك لة نيَوان دوو جةمسةرى سوَسياليزمء كاثي
ئيدئؤلؤذييةكى ريَكخراو، خاوةن . هاوسةنطييةكةش ئيسالمى راديكالَ يان راديكالَيزمى ئيسالمى بوو

قةوارةيةكى ريَكء ثيَكى ئيدئؤلؤذيك، لة سةر تةوةريَكى سياسيى بة مةبةستى طةيشنت بة كؤمةلَيَك ئاماجنى 
ثيَويستة بيَذين سةرةتا اليةنى سيَهةمى ئيدئؤلؤذيك واتة قةوارةى سياسى  .ة مةيدانةوةنابوسياسيى ثيَ 

هةر . كانييةئيسالمى فاكتؤريَكى وةها بةرضاو نةبوو كة بتوانآ ببيَتة فاكتؤريَكى بةهيَزى بةشيَك لة طؤرِانكار
رسيَكى ء خؤفء تتؤقانئةو ئيسالمية سياسيانة ثاش ماوةيةك بوونة خويَنةخؤرةطةليَكى جيهاخنؤر كة 

هةر ثاشان بة كةلَك وةرطرتن لة هةليَكى زيَرِين كة  .نيَو دلَء هزرء بريى جيهانيانةوةزالَةترةكيَنانةيان خستة 
بؤيان رةخسابوو رةطء ريشةكانيان بة شيَوةيةكى ذيَرزةمينى بة جيهاندا ثةرة ثيَدا، شادةمارةكانيان كيَشاية 

تووةوةء بوونة ترسناكرتين فاكتؤرى سةردةم ء توانيان باندؤر نيَو دلَى جيهانى شارستانى، ثيشةيىء ثيَشكةو
 .بكيَشنة سةر سياسةت، ئابوورىء كولتوورى كؤمةلَطاى جيهاندا

هةر كردةوةيةكى ترسيَنةرانة لة جيهاندا روويدةدا خيَرا بن الدةنى تريؤريستء ميليارديَرى سعودى دةكةوتة سةر 
سةرديَرِى هةوالَى  بوةةى يةكةمى رؤذنامةكانء هةروةها نيَوى دةشاشةى تلويزيؤنةكان، بةرطى طؤظارء الثةرِ

وثةكةى، واتة القاعيدة ببوونة نويَنطةى تريؤرء تريؤريزمء وبن الدةن ء طر. زؤربةى هةوالَدةرييةكان
بة راستى ليَرةدا ثرسياريَكى هةستيار دةوروذآ كة كةمرت كةسيَك خؤى لة . دؤستةكانيشيان ببوونة دالَدةدةريان

 ! آلمدانةوةى دةدا و
وثة تريؤريستء ويَرانكةرانة لة كويَوة وئةويش ئةوةية كة بة راستى تا ئيستا بريمان ليَكردوتةوة كة ئةو طر

ى 22 هؤكارةكانى خولَقاندنىهاتوون؟ القاعيدة كيَية؟ بن الدةن ضؤن ضؤنى بوو بة بن الدةن؟ ء ئةوانة كة بة 
 بة هيَز هاتبوونة نيَو هاوكيَشة سياسيية جيهانييةكانةوة؟ناسيَنران ضؤن ئاوةها  1002ى سيَبتةمرب

زؤرم لةمالو ئةوال وةكوو ثرسيار بيستوةء النيكةم بؤ خودى  وة وةكوو ثرسيار هيَنامة بةر باسئةوةى لة سةرة
ثء تاقمة ئيسالميانة لةم قؤناغة وهةروةها دةزانني ئةو شةبةكة، باند، طرو. بوةخؤم هةردةم جيَطاى ثرسيار 

ى جيهانى دا هؤكارو بوارن بؤ هاتنةمةيدانى تريؤرء تريؤريزمء هةروةها جاربة جاريش ئاماذة ثيَ سيستم لة
؟ بةآلم لة !ؤريزمى جيهانى ثةميانكارى تري! دةكرآ كة ثةميانكارى تريؤريزمى ناوضةيىء جيهانييان طرتووة 

وة هاتوون؟ ثالَثشتةكانيان كيَن؟ و دةيان يةوة، لة الى كام هيَزء اليةنةوة؟ بة ض مةبةستيَك؟ لة كويَالى كيَ
 .ثرسيارى ديكة

بةآلم لة طةلَ ئةوةشدا . ديارة وآلمى ئةم ثرسيارانة خؤى دةتوانآ ورووذيَنةرى كؤمةلَيَك ثرسيارى ديكة بآ
وآلمدانةوة بةم ثرسيارانة كاريَكى ئاسان نية، بة تايبةت بؤ كةسيَكى ليَكؤلَةر يان نووسةر، بؤية دةبآ بيَذم 

بةآلم بآ طومان بةشيَكى زؤرى وآلمةكان الى ريَكخراوى . وآلمى راستةقينة ء تةواو الى كةس نية
بؤية بة تةئكيد ئيَذم هيض . ء دةزطا سيخؤرِيية هاوثةميانةكاننيئةى .ئاى.سى. ن(A.I.C)،(ئةى.ئاى.سى)

( واواك)زطاى يَرانء دةئوهاوثةميانةكانى ئةو كاتىء كؤمارى ئيسالمى ( C.I.A)  كةسء اليةنيَك هيَندةى 
ء ريَكخراوانة ساآلنيَكى طرووثضونكى ئةم . زانياريان نية يانة، لةمةرِ ئةم تاقمء طرووثانةكة ثالثشتى ئيَستا



 

 

ثيَشرت لة اليةن خودى ئةو دةزطاء عةواملةكانيةوة ثةروةردة كرابوون، بؤية لة هةموو رةهةندةكانةوة لة 
ةوة ( C.I.A) انة لة اليةن طرووثثةروةردة كردنى ئةو باندو . واليةنةكانى ديكة زانيارييان زؤرتر بو

وانةى لة دةورى يةك كؤ ئةو دةزطاية لةو سالَةدا ئة واتة بةمالوة،( ز.ى2175)دةطةريَتةوة بؤ ساآلنى 
ئةوانة ئيسالميطةليَكى فةندةميَنتالَء توندرِةو بوون كة لة كوجناو كوجنى جيهانةوة لة دةورى يةك  .وةبوةكرد

والَتء اليةنطةليَك وةكوو ثاكستان، بريتانيا، فرانسة، عةرةبستانى سعوودىء ميسر تا . ؤ كرابوونةوةك
ئةو  راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى" نسكىيبرذزبطينيو "بة وتةى . رادةيةك ضينيش لةو كيشةيةوة طآلبوون

 .ة نيَو ئةو كيَشةكةوةدا ضوو 2171يةكطرتووكان لة نيَوةرِاستةكانى  وآلتةثرزيدنت كارتر،  كاتى
بة سةرجندان . دا هيَرشى كردة سةر ئةفغانستان 2171هةموو دنيا ئاطادار بوو كاتيَ روسية لة ديَسامربى سالَى 

لة " موجاهدين"يةكطرتووةكان لة هيَزة جيهادييةكان بة ناوى  وآلتةلة راثؤرتةكةى برذنسكى، ثشتيوانى 
برذنسكى لة . انط ثيَش لة هيَرشةكةى روسية دةستى ثآ كردبووشةرِ دذبة دةولَةتى ئةفغانستاندا، شةش م

راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى جيمى كارتر . دةقى راثؤرتةكةيدا تا رادةيةكى زؤريش بةم ثالنةيةوة خؤ رادةنآ
هدين، روسةكامنان بةم ثشتيوانيية لة موجا. ئيَمة روسةكامنان خستة داوى ئةفغانييةكانةوة: "دةنووسآ
بةم ضةشنة دةمانتوانى ئةو ئةرتةشة بة كريَطرياوء . بكةنء بكةونة نيَو داوةوة سةربازىيَذى رد دةستدرِناضار ك

 .ترسناكة ثةرة ثيََبدةين
يَيةتء روسية بة اليانةوة ليَرةدا بةرثرسانى ئةمريكايى تةنيا بري لة بةرةورِوبوونةوةء بةرثةرضدانةوةى سوَظ

لة . ان بري لةوة ناكةنةوة كة تاكتيكةكةيان تاكتيكيَكى مةترسيدارةئةو ،بوة سرتاتذىواتة ئةوة . طرينطة
ئةو هيَزة ئةرتةشيَك بوو كة لة ! راستى دا ناتوانني بيَذين كة ئةوان هيَزيَكى تةنيا تريؤريستى بوون، نةخيَر 

نسان كوذة لةو كةسانةى كة دةتوانني نيَويان بنيَني ئي"سةدان هةزار ثيادةى شةرِكةر بة قةولَى بيَرذنسكى 
ئافريقا، عةرةبستانى سعوودى فاالَنذة ئيسالمييةكانى باكوورى  لة نيَو توندرِةو ء توندوتيذترين ثسثؤرِةكان

ليَرةدا ئةوةيكة جيَطاى . واتة هةولَمان دةدا لة هةر جيَطايةكدا كة بكرآ كؤيان بكةينةوة ."دا  ثيَك هاتبوو...و
كان هةولَيان دا ئةو سوثاية بة سوثايةكى بة تةواوى ئةفغانى سةرجنة ئةوة بوو ثيالنرِيَذء تيؤريزةكةرة

بةآلم . بناسيَنن، كة هةر واشيان كردء هةر ئيستاش بة شيَكى زؤر لة خةلَكى جيهان وا بري دةكةنةوة
(  C.I.A) ئةى .ئاى.ئةوان لة ريَطاى سى. كةى ئةوةية كة زؤريَكيان وةكوو بن الدةن، ئةفغانى نةبوونييةراست

يرتابوونةوةء يية رؤذئاوايييةكانةوة لة شويَنة جؤراوجؤرةكانى جيهانةوة دشوفاركانيةوة، واتة دةزطا ء دؤستة
ئةو تايبةمتةنديةى كة ئةوانةى لة دةورى يةكرت كؤ كردبوةوة بة راستى ضى بوو؟ ئةو كارة  .هيَنرابوونة ئةويَى

واتة ئيدئؤلؤذى ئيسالميزم ديناميزمى سةرةكى  هيَزى ئيدئؤلؤذيك .دا كاريَكى زؤر قورسء طران نةبوولة روالَةت 
لةويَشدا مةبةست تةنيا لة اليةك كونرتِؤلَء ثيَشطريى ئيدؤئؤلؤذي  .ى يةك كؤكردنةوةى ئةو سوثاية بوولة دةور

كوَمؤنيزم بوو بةرةو ئيسرتاتذييةكانى رؤذئاواء لة اليةكى ديكةشةوة بة طذيةكدادانى ئةو دوو ئيدئؤلؤذييةء لة 
لة راستى دا ئةو دوو هيَزة ئيدئؤلؤذيية كة خاوةن  ضونكى. ثاسيظ كردنيان بة يارمةتى يةكرتبوو ئاكام دا

بةآلم هةروةك طومتان رؤلَى دةزطا . نيَوةرؤكيَكى تا رادةيةك ليَك نزيك ء دذ بة كاثيتالَيزم بوون
يَكى تريؤريستى بة طرووثوةك  ى القاعيدةطرووثييةكانيش رؤلَيَكى الواز نةبوو ء لةو سةردةمانةدا بوو كة شوفار

لةو كاتةدا كة عةرةب ئةفغانيية جيهادييةكان روويان كردة . واتاى راستةقينة تريؤريست خؤيان ناساند
ئةفغانستان، هيَزة ئةفغانييةكان لة اليةك ثالَثشتيَكى بةهيَزيان نةبوو، لة اليةكى ديكةشةوة خاوةن نةزم، 



 

 

ا بن الدةن كة خاوةنى سيستمء شيَوةكارى موديَرِنى تريؤريستى بوو ء لة ديسيثلني و سيستم نةبوون، بةآلم خيَر
بوارى لوجستيكييةوة بة باشرتين شيَوة ثالَثشتىء بةهيَز دةكرا، ثاش ضةندين عةمةلياتى بةهيَز دذ بة 

لة ئةفغانستان، كةوتة بةر ديدةكانء هةم اليةنة  سؤظيَيةت يةكييةتىدةولَةتى كؤمونيستى اليةنطرى 
بؤ هيض اليةك . ة ئيسالمييةكان طرنطييةكى ثرتيان ثيَداطرووثيةكانى ئةفغانء هةم تاقمء سةربازييءسياس

يةكطرتووةكانةوة  وآلتةئيدى شاراوة نةبوو كة ئةفغانييةكان ء سوثا  ثرِحةشيمةتء ترسناكةكةيان لة اليةن 
ةروةردة كردنيان لة اليةن بة زجنرية عةمةلياتيَء هاوكات ريَنويَنى ء ث. ريَكخراوةء ثرِضةك كراوة

دا ئيدى 2170يةكطرتووةكان بوو، لة سالَى  وآلتةثاكستانةوة كة هاوثةميانى (  I.S.I()ئاى.ئيس.ئاى)
جيَطاى شةكء طومانى بؤ هيض كةس ء اليةنيَك نةهيَشتةوةء بة روونىء ئاشكرايى دةركةوت كة لة اليةن 

 .يةنة دةكرانزهليَزانةوة بة شيَوةى ثشتى ثةردة ثالَثشتى فرةال
 ضاالكى مسكيتؤ

" ئيلةكساندةر دمارانش كانت" يةكان لة اليةنسؤظيَيةتديارة جاريَكيرت بة شيَوازيَكيرت هيَزيَك بؤ ئازاردانى 
ناوبراو لة دانيشتنيَكيدا لة . لة سةردةمى شةرِى سارد دا دةكةويَتة بةر باس فرةنساى شوفاربةرثرسى دةزطاى 

نى ئةمريكا دا بة ضةشنيَكى ديكة دةخياتة بةر باس بةآلم ثرِاكتيزةكرانةكةى وةدوا كاليفؤرنيا لةطةلَ بةرثرسا
ش كةميَك يةكرت ناسنيء قسةى خؤش  ثا:" ناوبراو دةلَىَ. دةخرآ ء مةوداى لةطةلَ دانيشتنةكةدا زؤر دةبآ

دين ريَطا هةية، بةريَز سةرؤك كؤمار، بؤ رووبةروو بوونةوة لةطةلَ ئةم جؤرة جةنطة ضةن" دةستم بة قسة كرد
سةرباز لةبةر ئةوةى ئيَمة ناتوانني ميليؤنيَك  .هاتووةكاندا يةكيَكيان عاقآلنةيةلة نيَوان ريَطا لة ذمارة نة

بتوانني دةست بكةين بةو ثرؤذةية بكةين كة من بة ضاالكى  رةنطةلة حاليَكدا  رةوانةى ئةفغانستان بكةين
 .ناوى دةبةم( يةيامسكيتؤ نيَوى ميشولةيةكى ماالرِ") مسكيتؤ"

 ؟ "مسكيتؤ"سةرؤك كؤمار ثرسى بؤضى 
ـ ضوونكة ميَشولةيةكى ماالرِيا ناتوانيَت ورضيَك بكوذيَت، بةآلم دةتوانآ ئةوةندة ئازارى بدات نةتوانيَت 

هةتا ئيستا كةس نةيديوة ورضيَك ميَشولةيةكى . خبةويَت، نةتوانآ هيض خبواتء بة هؤى طيزةطيزةو طيَذ بيَ
ئيستا ئةوةى كة من دةمهةوىَ . بكوذآ، بؤية ميَشولةيةكى ماالرِيا دةتوانآ دوذمنيَكى مةترسيدار بآ ماالرِيا

بيلَيَم ئةمةية كة ئيَمة دةتوانني لةو شيَوة ويَنا كردنء نواندنة سوود وةرطرين ء لةوانةية بتوانني لة 
 .             ئةفغانستان كاريَك ئةجنام بدةين

لة  فرةنساى شوفارونة سةر ئةسلَى باسةكةء دارِشتنى ثيالنةكة، كارمةندةكانى دةزطاى ئيَدى ئةوان ضو      
روسةكان بنكةيةكى . ئامادة كردبوو( سؤظيَيةت)ثيَشدا ليَكؤلَينةوةيةكى ورديان لةسةر هيَزةكانى دوذمن 

تة هيَزةكانى هاوثةميانان بة ثيَى ئةو زانياريانة ثيَويس. سةربازيان لة خالَيَكى ناموديَرِنء تةختانى دا هةبوو
روسى بة قالَبى ضوكة ضاث " ئينجيلى"دةبآ بة ضةشنيَك  بؤ ويَنة. او هيَرش بكةنة سةريانبة ضةشنيَكى ريَكخر

دا  سؤظيَيةتكانى خؤيانةوة بة نهيَنى بازارِيَكى رةش لة نيَو سوثاى ييةبكةن و لة ريَطاى كؤمةلَيَك لة هيَزة نهيَن
ذ بة ئيدئولؤذى ئايينى بوو شةثؤليَك لة هةستى ئايينى لة نيَو سةربازةكاندا كة سوثاكةى كؤمونيستء د

جبولَيَنن، كةوابوو ثيَويستة لة ئينجيلة ضووكة روسيية بازارِةكانى كابوَل ء بة طشتى ئةفغانستانء هةر 
دةيبةنةوة بؤ  بة قاضاخ سؤظيَيةتى ليَية ثرِ بكةين، جودا لةوةش سةربازةكانى سؤظيَيةتجيَطايةكى هيَزةكانى 



 

 

تؤ ناتوانيت بة هؤى تانكء فرِؤكةوة رووبةرووى بريء باوةرِى طةل ببيةوة، ئةطةريش بوويةوة . نيشتمانةكةيان
 ".لة ئاكام دا شكست دةخؤى

 : دةلَىَ" دمارانش كانت"
هةر ، ثيَويستة تؤ بةرانبةر بة (بليمةتى ضاالك) لةم كارة هومشةندانةيةدا  ئةو شتةى كة من ناوم ناوة "

ليَطةرِآ . باورِيَك بة باورِيَكى تر جبةنطيت، قسة بةرامبةر بة قسةء هيَندى جاريش درؤ بةرامبةر بة درؤ
ى شوفارئيَمة باوةرِمان بة : "، ء لة كؤتاييدا ئيَذىَ...فرِؤكةكانى هيَزى ئامسانى لةطةلَ فرِؤكةكاندا جبةنطن و

 ".هةية بؤية ثيَويستة سوود لة هزر وةربطرين
. بؤ جيَبةجآ كردنى ئةركةكان. وةيةك بؤ بة ئةجنام طةياندنى ثرِؤذةكة كةوتنة مكانيزم ديتنةوةثاش ما

ثالنء ثرِؤذةكة لة  بوو وآلتة يةكطرتوةكانيةكآ لة مةرجةكان ئةوة بوو كة ثارةو هةزينةكةى لة 
كانى ئةفغانستان كان، كة بؤ ثراكتيزة كردنةكةشى ثيَويست بة هاوكارى يةكىَ لة جريانة نزيكةييةوفرةنسا

ويليام "ثيَشرت . خؤى خيَرا بة فرِؤكةكة بةرةو ثاكستان كةوتة رِآ" ئيلةكساندر دمارانش كانت"هةر بؤية . بوو
ن بة تةلةفوو سى ئاى ئةى ئةمةريكابةرثرسى دةزطاى هةوالَطريى  "بيل كةيسى"ناسراو بة " كةيسى

 .ة مةرِ ئةو بابةتة دانيشتنى سازداء دمارانش لةطةلَيان ل ثاكستانييةكانى ئاطادار كردبوو
واتة ئةركى ثاكستانييةكانيش يارمةتييةكى ئاسان بوو، ئةوان لة مةرِ مجوجوولَى ئةمريكا ء هاوثةميانانى 

ء ثاشرت بةو ئاكامة طةيشنت كة ثارةو ئيمكانات بدةن بة . لة سنوورةكانى خؤيان ضاويان بنووقيَننء بةس
سكيتؤء ضاالكييةكانى ديكة ء ثاش ماوةيةكيش ثاكستانيةكانيش هةولَيان خودى ثاكستانييةكان بؤ ضاالكى م

ئيلةكساندر دمارانش "دا بة يارمةتى خودى جةنطاوةرة ئازادخيوازة ئةفغانييةكان كارةكة بةريَوة ببةن، ليَرةدا 
وثةميانانى خؤى بةهؤى بيانوويةكةوة ئامادة نةبوو ضاالكى مسكيتؤ بةريَوة ببات بةآلم ، ئةمريكاء ها" كانت

هةر بؤية لة ئاكاميشدا هةر خؤيان . تازة ريَكارةكانيان وةدةست كةوتبووء دةيانتوانى بة ئاسانى بةريَوةى ببةن
ريةتةكةيان وةئةستؤ طرت مةعمو دايية هاوثةميانةكانيانشوفارلةطةأل دةزطا    (C.I.A) واتة بةرثرسانى 

ليَرةش دا ئةوةيكة رةواييةتى بة بةرةنطار بوونةوةكة . تانء دارودةستةكانى لة ئةفغانسسؤظيَيةتنانى تا وةدةر
كان بة تةواوى ياسايى بوو كة دذ بة ييةئةوة بوو كة بؤ ئةفغان انةكان دةداوةكوو خةباتيَكى رةواى ئةفغ

يةكطرتووةكان نة تةنيا ضارةسةرى كيَشةكةى نةكرد  وآلتةبةآلم دةخالَةتى راستةوخؤى . داطريكةران شةرِ بكةن
ثرتى ئةفغانستان كؤتايى هؤى كيَشةيةكى قورسء طرانرت ء بة ويَران بوونء لةناو ضوونى هةرضى  بوةوو دةبةلَك

ء روسةكانيش نة تةنيا ثاشةشةيان نةدةكرد بةلَكوو ضاو سوورتر دةبوون لة داطريكردنى زياترى ثآ دةهات
 .ئةفغانستان دا

ةى كة بة طرووثدة، ئةو القاعةكةين واتة طرووثبن الدةنء  ئؤسامةليَرةدا ئةوةى كة ثرت زةق دةبيَتةوة 
ثيَش لةوةى كة بة ضرِى بضينة سةر باسى . ى تريؤريستى جيهان ناسراوةطرووثطةورةترين ء ترسناكرتين 

ثيَويستة باسيَك لة تاليبان، واتة بةهيَزترين ثشتيوانى قؤناغة  كةىييةة تريؤريستطرووثبن الدةنء  ئؤسامة
توندرِةوةكانى ئةفغان كة  ييةيَك لة جيهادطرووثسةركردايةتى . بكةين القاعدةء ةئؤسامسةختء دذوارةكانى 

كانى عةرةب ئةفغانيان دةكرد، ثاش ماوةيةك لة شةرِى ناوخؤيى ء كيَبةركيَى دةسةآلت ء ييةريَبةرايةتى جيهاد
ى طرووثناسراو بة  ثيَكدادانى ئايينى دةسةآلتى نيَوان دةستةء اليةنةكانى ئةفغان لة وآلتةكةياندا، تاقمى

ئةو تاقمة هةر . بة زؤر بة سةركوتى اليةنةكانى ديكة بة تايبةت شيَعةكان، بة دةسةآلت طةيشنت تالَةبان



 

 

هاوكات لةطةأل بة دةسةآلت طةيشتنى دا دةستى داية توندءتيذىء خةفةقانيَكى بىَءيَنة كة لة ثيَوةندى لةطةأل 
لةو . ئيسالم، بة درومشى باوةرِدار بوون بة ئيسالمى ئوسوولَى طةرِاندنةوةى كؤمةلَطا بؤ سةدةكانى سةرةتاى

بة ثيَى . ئازارء ئةشكةجنة دةدا ء هةرضةشنة مافيَكى ئينسانى زةوت كرد دا خةلَكى قةتلَء عام كرد،ييةثيَوةند
زانياريةك لة دةست داية هيض سازمانء ريَكخسنتء ثةيكةرةيةكيان نية، بة قةولَى خؤيان وةكوو حيزبء 

كخراو دةيانهةوآ لة ريَطاى حكومةتةوة خزمةت بكةن، بةآلم هيض ضةشنة ثرِؤذةء مكانيزميَكيان بؤ ريَ
بةرِيَوةبردنى كؤمةلَطا، بؤ طةشة ثيَدانى كؤمةلَطا، بؤ ضاكسازى لة كؤمةلَطادا، نة تةنيا نية، بةلَكوو بة بريء 

ترى ئيسالم بؤ ثاشةوةء ثيَش طرتن بة وة هةولَى طةراندنةوةى هةرضى زياييةكى سةردةمى نةزانييةئيدئؤلؤذ
مةال  (ـ ز2114) لة سالَى. انيةت دةدةنهةرضةشنة رةوتيَكى ثيَشكةوتووى طةشة سةندن ء بوذانةوةى شارست

دا (ـ ز2116)ثاش ماوةيةكىرت لة سالَى . مةالء زاناى ئايينى هةلَبذيَردراوة 2500بةيعةتى  بة حممد عومةر
 بة ثيَى ياساى ئيسالمى ئةوان سى طشتى موسلَمانان، بةرثرسى موسلَمانانيشبؤتة ليَثرسراوى وآلت ء بةرثر

لة اليةن مةال حممد . تاكوو ثيَضةوانةى شةريعةتى ئيسالم نةجوولَيَتةوة لة ثؤستةكةى خؤيدا بةردةوام دةبآ
ئةو  عومةرةوة ئةجنومةنيَك وةكوو كابينةى وةزةراى دةولَةت، بؤ بةريَوةبةرى وآلت ثيَك هات، سةرؤكى

ئةجنومةنى . ئةجنومةنة مةال حممد دةبانى بوو، ثاشان مةال حممد حةسةنةش بة جيَطرى هةلَبذيَردرا
ذكارى لة راويَذكارى بة سةرؤكايةتى مةال حممد حةسةن رةمحانى، واىل قةندهار، ئةجنومةنى باآلى راويَ

خانةى فتواى . دياريكراوى نية وثة ثيَك ديَن، ئةجنومةنى ناوبراو ريَذةيةكىورسةركردة ديارةكانى ئةو ط
ناوةندى، ئةو خانةية لة ضةند زانايةك ثيَك دآ كة فتواى شةرعى دةدةن، بارةطاى سةرةكى خانةى فتوا 

ء شويَنى نيشتة جيَبوونى مةال حممد عومةر ء بةرثرسةكانى ديكةى  تالَةبان زيَدىدةكةويَتة قةندهار، واتة 
(. ةدين شاخةىمنيزا) و مةولةوى ( سةيد عةىل شا) اناى ثاكستانى ، ز(نور ساقب)وةكوو مةولةوى  تالَةبان

كانى ييةبةناوبانطرتين سةركردة سةرباز. كانوآلتةكان بؤ راويَذء بةريَوةبةرى وآلتةئةجنومةنى راويَذكارى 
ـ مةولةوى جةاللةدينى حةقانى سةركردةى بةناوبانطى 1، بةرطريىـ مةال عوبةيدؤآل، وةزيرى 2، تالَةبان

 .تى ئؤطةرةوآليـ حاج حممد نةعيم كوتشى لة 3 تيابةك
 .داتالَةبانشيَوازى برِياردان لة حكومةتى 

وة ييةريَؤ، ئةوان زؤربةيان لة بوارى فيكرىء ت(موعةلةمة نةك مولزةم ئةجنومةن) دا تالَةبانلة نيَو 
ذى بزاوتة ، ئةو قوتاخبانة هةميشة د(ديوبةندى هيندوستان) دةطةرِيَنةوة بؤ قوتاخبانةكانى 

كانةوةء يايداكى زؤر ويشكء دوطمنء زؤريش ثابةندن بة ئييةريفؤرخموازةكانة، خاوةن بريءباورِء ئيدئؤلؤذ
كانى ديكة وةرناطرن، ئيزن بة دانى ييةية، ئةندامى حيزبة ئةفغان(جهاد فى سبيل اللة) هةر كاريَك بكةن 

 .ئةجنامى دةطةيةننبرِيارى البةال نادةن، برِيارةكان ثاش دةرضوون خيَرا بة 
 وةييةلة بوارى سياس تالَةبان

ء بنةمادا هيض برِوايةكيان بة مافةكانى مرؤظ نية، برِوايان بة ئازادى بريءرِا نية، بنضينةئةو تاقمة لة 
بة توندى دذى ديَموكراسى، هةلَبذاردنى ئازادء هةرضةشنة خةلَك  .باورِيان بة ثلؤرِاليزمى سياسى نية

هيض . لةو باورِةدان كة ديَموكراسى مافى ياسا دانان دةداتة دةستى خةلَك نةك خودا كن، ئةوانييةساالر
ضاالكى سياسى الى ئةوان لة ذيَر . ثرؤطراميَكى ئيخالقىء ثةروةردةييان بةالوة طرينط نية جطة قورئان نةبى

، بة ...تةوةيىءك دا هيَماى ثرسيارى دةكةويَتة سةر ء ضاالكى سياسى، زمانى، نةييةهةر هزرء ئيدئؤلؤذ



 

 

كانى سياسةتء ييةلة مةرِ دراوسيَ تالَةبان. ئامرازيَك بؤ جودايى، ئاذاوة ء دذايةتى دةزاننء قةدةغةى دةكةن
ى تايبةتى خؤى هةبوو، ئيَرانء ئاخوندة دةسةآلتدارةكان بة هةولَدان بؤ ناردنة دةرةوةى شيَعة يسرتاتيذ

ةوة توندترةء هةروةها ثشتيوانى تالَةبانئةفغانستان، بة هؤى  تاوانبار دةكةنء ئيَذن كة ئةو ثرِؤذةية لة مةرِ
ى زايينى لة نيويؤرك 1002ى سيَبتةمربى 22ئةو دةولَةتة ثاش تةقينةوةكانى . دةكةن تالَةبانئوثؤزسيؤنى 

ى تاوانبار ناسيَندراء ثاش ئةوةيكة القاعدةةكةى واتة طرووثرتين ثشتيوانء دالَدةدةرى بن الدةن ء بة سةرةكي
لة اليةن حكومةتى بوشةوة داواى تةسليم كردنى بن الدةنء سةرانى القاعيدةى رةتكردةوة، رؤذى 

ء هاوثةميانانى ء ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةكةوتة بةر ثةالمارى هيَزى هةوايىء زةمينى  22/1/1002
 .لةناو ضوو تالَةبانثاش ضةند رؤذ ئةو وآلتة داطري كراو حكومةتى 

 ةن كيَية؟بن الد ئؤسامة

ثرسياريَك كة ثاش تيَكرِوَخانى تاوةرة دووانةكانى نيويؤركء كوذرانى هةزاران كةسى بآتاوان بؤ خةلَكى 
مةتةلَةيةك كة هةر كةس بة ضةشنيَك وآلمى دةدايةوة، بةآلم  بوةب القاعدةناسينى بن الدةنء . جيهان وروذا

وو، بةلَكوو ثرسيار ضؤنيةتى دروست بوونى يةتى القاعدةء بن الدةن نةبيثرسيار تةنيا ناساندنى هؤظ
ثاش ئةوةى كة فرِؤكةكان خؤيان بة . ى ء ئيدئؤلؤذيكى بن الدةن ء القاعدة بووطرووثكةسايةتى تاكى ء 

تاوةرة دووانةكانى ناوةندى بازرطانى جيهانى لة نيويؤرك دا تةقاندةوةء ثاش كؤبوونةوةيةكى  كورتى ضةند 
، القاعدةء بن الدةن راكيَشرا ء بة خيَرايى تالَةبانانباركردن بؤ ئةفغانستان، كاتذميَرى، قامكى هيَماى تاو

 ئؤسامة" لة ماوةيةكى زؤر كةم دا ويَنةكانى . برِيار درا كة دةبآ هةرضى خيَراتر تاوانباران بة سزا بطةيةندريَن
" ى، تلويزيؤنةكان ءميليارديَرى سعوودى كةوتة بةرطى يةكةمى طؤظارء رؤذنامةكان، سةر شاشة" بن الدةن

بة سةرديَرِى هةوالَى هةوالَدةرييةكان، بة تايبةت هةوالَدةريية بوو " تاوانبارى سةرةكني" لقاعدةاء ئؤسامة
ء هةركام بة . يَكى زؤرى ناوضةيى ء جيهانى لة سةر طرياكؤنفرانسيةكان، كؤرِ، سيَمينار، كؤبوونةوةء رؤذئاواي

زؤربةى وآلتان هةولَيان دةدا هاوتةريب لةطةلَ . زؤريان مةحكوميان دةكردشيَوازيَك لة سةرى دةدوانء بةشيَكى 
. ليَك بدةنةوةء مةحكومى بكةن ئةمةريكاى زامداردا ئةو كردةوةية بة دلَى دةولَةتى ئةمةريكاسياسةتةكانى 

مةلَطاى بؤ كؤ" بن الدةن كيَية؟  ئؤسامة"فةزاى جيهان بة ضةشنيَكى ىلَ هاتبوو كة دةبووا وآلمى ثرسيارى 
ريستى يةكانى نيويؤركء كةسى تاوانبار بة هيَرشة تريؤ" بن الدةن ئؤسامة. " جيهانى روون بكرابايةوة

 ييةبؤ يارمةتى دانى جيهاد روا كة ثيَشرت ئاماذةمان ثيَ كردبن الدةنى بة رةطةز سعوودى هة ئؤسامة .واشنطتؤنة
وة تةيار (C.I.A)ى دا لة اليةن سازمانى سيا ةتسؤظيَيبةرانى كان و بؤ شةرِكردن لةطةلَ هيَرشييةئةفغان
ـز لة ئةفغانستان بةريَوة 2172بة ثيَى هيَندآ سةرضاوة طةورةترين عةمةلياتى نهيَنى سيا سالَى . كرابوو

بة . ئةى.ئاى.بن الدةن هيَزء تواناى خؤى نيشان داء بوو بة جيَى متمانةى سى ئؤسامةلةو شةرِةدا بوو كة . ضوو
ئاى ثاكستان هةولَدرا كة جيهاديية ئةفغانى .ئيَس.، سياء ئاىفرةنساى شوفاربة هاوكارى دةزطاى ثيَى زانيارى 

سوظيَيةت، لةو شةرِةدا النيكةم دةيان  يةكييةتىيةكان ثةرة ثيَ بدةن ء بيكةن بة شةرِيَكى ثانء بةرين دذ بة 
وونة ثاأل جيهادى ز ض.2111تا  2171وآلتانى ئيسالمى يةوة لة سالَةكانى  40هةزار كةس لة 

يةكانةوة ء دةيان هةزار كةسى ديكة ضوونة فيَرطةكانةوة بؤ ثيَطةيشنت بؤ ئةم مةبةستة، ديارة ئةو ئةفغاني
سكى ئيَذآ دران ء لة ئاكامدا وةكوو بيَرذينى دا ئاموزش دةسيستمفيَرطانة لة دوو بوارى ئيدئؤلؤذيكى و 



 

 

زبيطنيو " روةها كة ثيَشرت بامسان كرد هة. هةزار كةسى ئامادة كرا 200سوثايةكى ثرت لة 
ئةى دةكات ء بة . ئاى.رِانانةوة باس لةو شانازيانةى سىبة خؤ  (Zbiginiew Brezinski)"ينسكىبرذ

جيمى "نةتةوةيى سةرؤك كؤمار  بة وتةى ئةو كة ئةو كات راويَذكارى ئاسايشى. سةركةوتنى طةورةيان دةزانآ
 :ناوبراو ئيَذىَ بوو" كارتر

وة دةستى ثيَكردء بة ثيَى راستى يةكى ديكةء 2170تى سيا بة موجاهدينى ئةفغان لة سالَى يارمة" 
هيَرشى كردة سةر ئةفغانستان بة مةبةستى  سؤظيَيةتدا كاتيَك  2171ى ديَسامربى سالَى 14رت لة وتةيةكي

. ، دةستى ثيَكردكة حكومةتيَكى كؤمؤنيستىء اليةنطرى سوظيَيةت بوو" بربك كارمل"ثشتيوانى لة حكومةتى 
ثرسيار دةكرآ، لةوةش بةداخ نني كة ثشتيوانيتان لة بناذويى " سكىزبيطنيو بيذني"ثيَوةندى يةدا لة  لةو

ئيسالمى كردوة ء يارمةتيتان بة تريؤريستةكانى ئايندة داوة ء ريَنويَنى ء ضةكتان بؤ تةرخان كردوون؟ ناوبراو 
سوَظيَيةت؟ ضةند  يةكييةتىيان ليَكثاشرانى  تالَةبانك بايةخى ثرتة؟ لة وآلم دا ئيَذىَ بؤ ميَذووى جيهان ض شتيَ

كىء هاوكارانى موسلَمانى وروذيَنراو يان ئازادى ئوروثاى ناوةندى ء كؤتايى شةرِى سارد؟ ليَرةشدا بيَرذنيس
طرينط يةدا تةنيا ئاماجنةكانى ئةو كاتى خؤيان بةالوة تووشى كيَشة ببوون ضونكى ئةوان لةو قؤناغة رةمزي

ئاماجنةكانيان بايةخدارتر بوون لةوةيكة لةوةها ثيالنيَك  ضونكى ديارة ليَرةدا بة هةلَةدا نةضوونبوو، 
ثاك نةكردنةوةى شويَنةكةيان بوو، هيَشتنةوةى  ئةوةيكة بة هةلَة لةقةلَةم دةدرآثاشطةز ببنةوة، بةآلم 

ديسان بة هةمان هيَزء تواناء تةنانةت  .هيَناةر عاميلةكان بوو، ئةو عاميالنةى كة وةها فيليَكيان لة ثا د
بؤ ئةوان طرينط . سةرمةستى لة سةركةوتنةوة لة جيَى خؤياندا مابوونء دريَذةدةرى سياسةتةكانيان بوون

ريزة كردبووء يَؤطةيشنت بةو متافزيكة بوو كة برِوايان ثآ هةبوو، ئةوان ئةوةيان وةك بريؤكةيةكى جيهادى ت
واتة ثاش تيَكشكانى سوظيَيةت لةو شةرِةدا كة ثاشرت بوو بة . خؤيان بةردةوام بوونلةسةر خةباتى جيهادى 

سوظيَيةت، بة ويَتنامى سوظيَيةت ناوبانطى دةركرد، رؤذئاوا ثاشان بة هؤى ئةوةى  يةكييةتىهؤى ليَكثاشرانى 
ئةوان بة خيَرايى  .وبوية بناذوةكانى ئةفغانستان نةمان كردنةوة بوو، ئاطاى لة ئيسالميكة خةريكى خؤ نؤذة

سةنطةرء ثيَطةء شويَنى خةباتةكةيان طواستةوة بؤ هيَندآ شويَنى ديكة، كة بة باورِى ئةوان شويَنى لةبار  بوون 
لة " نوام ضامسكى"ة تريؤريستييانةى كة لةوآ ثةروةردة كرابوون بة قةولَى طرووثبؤ جيهاد دذ بة كوفر، ئةو 

 وآلتةثالَثشيييةكانيان ويشك نةبآ، هةولَيان دةدا ثرِؤذةكانى اليةك ديسان لةبةر ئةوةى سةرضاوةى 
ثاش شةرِى . يةكطرتووةكانيش بةرِيَوة ببةن، بةآلم بةردةوام بة دووى ئاماجنةكانى خؤشيانةوة بوون

ئةفغانستان يةكآ لة يةكةمني عةمةلياتطةىلَ كة لة اليةن موجاهدينةوة بةرِيَوة برا، كوشتنى سةرؤك كؤمارى 
ثاشان بةشيَك لة . بوو ئةمةريكادا، كة ناوبراو خؤى يةكآ لة هاوثةميانانى 2172لة سالَى  وميسر بو

طوازرانةوة بؤ شةرِى ضيَضيَن، واتة كردنةوةى بةرةيةكى  ى ئةفغانستان ء ثاشةكشيَى روسيةموجاهدين ثاش شةرِ
شمري، باشوورى رؤذهةآلتى ديكةى شةرِى خويَناوى دذ بة روسية، ء ثاشان دةنطى تةقينةوةيان لة بوسنى، ك

 .هةموو جيَطايةكدا بة طوآ دةطةيشت... ئاسيا، باكورى ئافريقاء
نوام " يىئةمةريكا، بريمةندى زمانناسء رخنطرى لة مةرِ ليَدوانةكانى بن الدةن ء كةسايةتى بن الدةن

 : ئيَذىَ" ضومسكى
 قسةى. يةكى دريَذ لة جيَى خؤياندانئةو قسانة تا ماوة لة تلوزيؤنى ئةجلةزيرةوة بآلو دةبنةوةقسةكانى "

لة . هةموو شتيَكيش رةوانء روون ئيَذىَ، تةواو روون .كردةوةيدا يةك دةطرنةوةتا ماوةيةكى زؤر لةطةأل  ناوبراو



 

 

ئةوان لة  ثرِوثاطةندةكانياندا ئيَذن، لة ريزى ثيَشةوةى . ى بطرينيددبةر هةر هؤكاريَك، دةبيَ قسةكانى ج
كاتيَك ئةو قسانة دةكةن، لة جيهانى . ة فاسدء بآرةمحة عةرةبةكان بوونيان هةيةذمييَدوذمنانياندا ر

ئةوان بة ئيَمة ئيَذن كة دةيانهةوآ بة جيَى ئةو حكومةتانة، دةولَةتطةليَكى  . عةرةب دا دةنط دةداتةوة
، كة ئةوان بة دةنطى بةرزء روونيش ئيَذنى ليَرةداية كة خةلَكى ناوضةش لةدةست دةدةن. ئيسالمى دابنيَن

بة ئيسالم قبوأل ناكةن، بةشيَك لة  ةتالَةباننى حكومةتيَك لة ضةشنى تةنانةت عةرةبستانى سعوديش كة خاوة
ليَكؤلَةران ئيَذن سوثاى جيهاديى هةر كة روسية ثاشةكشةى كرد ء طةرِايةوة خاكى خؤى، لةويَدا شةرِى جيهاديى 

دا كة لة شةرِى ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةذايةتى لةطةأل دذ بة روسةكان رِاطرتء بةرةكةيان طواستةوة بؤ د
بة راستى هؤكار ضى بوو؟ وةرضةرخانيَكى ئاوةها خيَرا، بةلَطةى . وة هاوكارى دةكردن"سيا"روسيةدا لة ريَطاى 

زة ؟ هةرضى تاوتوآ دةكةين يةك لةو هؤكارانة لةو سةردةمةدا بةوة دةبينني كة هيَ!ئةوان بؤ ئةو شةرِة ضى بوو
، كةوابوو ثريؤزترين  شويَنى كردوةعةربستانى سعوودى داطري  ئةمةريكاجيهادىء توندرِةوةكان دةيانطوت، 

سةآلتدارى شاى سعودى هةربؤية بن الدةن برِيارى دا تاكوو بنةمالَةى دة. ئيسالم لة اليةن كوفرةوة داطري كراوة
لة ثريؤزترين وآلتى  ئةمةريكاةرِاست طةرِا بوو، ئةوةش تا رادةيةك و. ناتوانآ ئارام دابنيشيَ لةناو نةبات

كرد، ئةوةش لة اليةن خةلَكةوة دةبينرا،  ضاكى داميى سةربازيهيَندآ بنكةى  2110ئيسالمى دا، سالَى 
 . هةربؤية كةوتنة ثالَ هيَزة جيهاديةكانةوة بؤ جيهاد دذ بة كوفر

يةكان لة ساآلنى نةوةدةكاندا، واتة طا هةوالَدةريردةمة، هةوالَى دةزبا بطةرِيَينةوة بؤ هةوالَةكانى ئةو سة
 :ز ئيَذىَ.2113سالَى 

بوو بيناى  دانرابوونفرِؤكةكان . يان داى جيهانيجيهادييةكان هةولَى تةقاندنةوةى ناوةندى بازرطان" 
 (F.B.I) جيهانيىو بيناى (WTC)ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان ء تونيَلةكانى هؤلةندء لينكولَنء

 .بةوكارانة ويَدةضوو هةر ئةو كات هيَندآ شويَنى ديكةيان لة ليستةى تةقاندنةوةكاندا بوو. نيَتةوةبتةقيَ
ثاش نةمانى جةمسةريَكى  ئةمةريكائةوةى كة ئيَمة وةكوو هؤكار دةتوانني ئاماذةى ثيَ بكةين، ثرت ئةوةى كة 

تيذى خؤىدا بضيَتةوةء سةرلةنوآ خؤى دا بة ئيسرتا،ى هاوشيَوةى خؤى هةولَى...سةربازيىءسياسي، ئابوورى، 
ريَك خباتةوة، هةر بؤية بؤ ئةو مةبةستة بة هةلَةكانى رابردوودا ضووةوةء ئةجمار تةوةرى تئؤريكء 

نةزمى نويَى  سآ تةوةرى ديَموكراسى، مافى مرؤظ ءبةرء لة ؤى ثتةوترء ليرَبِاوانةتر طرتةوةئيسرتاتيذيكى خ
ورِاى جيهان، تا دويَنآ ثالَثشتى ديكتاتؤرء دةسةآلتدارانى ثؤآلينى جيهانىدا درومشةكانى خستة بةر بري

ياسةتةشيدا طؤرِان بة سةر ئةو س بة مةبةستى ثاراستنى بةرذةوةندييةكانى، بةآلم ئةورِؤ ناضار بوو دةكرد
اواوة ء يةكانيش بيَدةنط دا نةنيشنت، ئةوانيش هةولَيان دا كة خبزيَنة نيَو جيهانى رؤذئبةآلم ئيسالمي. بيَنآ

كان ئاطادار بن، ديارة لةم بوارةيدا  خودى ييةهةم باندؤريان هةبآ ء هةميش بتوانن لة نزيكةوة ثرت لة راست
 .وآلتانى رؤذئاواييش تاوانبارن

ء ئةمةريكاسالَى رابردوودا لة  50بة هةلَسةنطاندن ء ليَكؤلَينةوةيةك دةبينني كة رادةى موسلَمانانيَك كة لة 
دا ئةمةريكاسالَى دوايى دا ئةو كةمينة كةمةى موسلَمانان لة 50ا ذياون زؤر كةم بوون، لة ئورووثاى رؤذئاو

ميليؤن، ضاالكيةكانيان  3ميليؤنء ئالَمانء بريتانيا سةرجةم  4طةيشتنة  فرةنساميليؤن كةس، لة  7طةيشتنة 
ةم زانياريانة جيَطاى سةرجنن، ئ. دياردةيةكى هةست ثيَكراوى رؤذانةى خةلَك بوةلة ئاستيَكدا بوو كة ئيسالم ب

( 606)هةر بة تةنيا لة ئالَمان دا كة جيَطاى فةلسةفةى موديَرِنء شارستانيةتى ثيَشكةوتوويى سيَكيوالر بوو



 

 

بنيات كة وةكوو مزطةوتن ء بة جيَى  1500مزطةوتء منارةطةليَك وةكوو مزطةوت دروست كراونء نزيك بة 
بةيانيان  ت.ه2370دا هةر تا سالَى فرةنساكراون، لة تلويزيؤنى  مزطةوت كةلَكيان ليَوةردةطريآ درووست

دا وانةى ئيسالمى بة لة بةشيَك لة قوتاخبانة دةولَةتييةكانى ئالَمان. ثرِؤطراميَكى ئيسالمى بآلو دةكرايةوة
 !ةوةئيَذنمندالَةكان 

زانكؤية لة هةلَسةنطاندن  لة ئوتريش دا هةنووكة كاجليَكى مامؤستايانى ئيسالمى بوونى هةية، ئةطةرضى ئةو
لةطةأل مزطةوتة ناودارء بةرضاوةكانى ثاريس، لندن، روم ء ويةن دا، خاوةن بايةخيَكى كةمرتة، بةآلم لة هةر 

، ئةوة ...حالَدا شةثؤليَكى ثةروةردةى ئيسالمى رؤذئاواى بة طشتى تةنيوةتةوة، ثرِؤذة ضية؟ مةبةست ضية؟ء 
هةر لةسةر ئةم ذيَر بينا . وةء بةشيَكيرتى هيَشتا رةنطة روون نةبوةتةوةبوةدا روون سيَبتةمربى 22بةشيَكى لة 

رايةلَكةى " سالَى ثيَشرت لة جيهانى رؤذئاوادا دايانرشتبوو، بة وتةى بيَرذنيسكى  50قورس ء قاميةى كة لة 
والَةتدا لة اليةن لة ئةفغانستان بة دةستى ئةوانة دامةزرا، ئةطةرضى ئةم بزوتنةوة لة ر" ئيسالمى خةباتطيَرِ 

ء عةرةبستانةوة ثالَثشتى دةكرا بةآلم لة راستى دا بةشيَك لة خةرجء ثارةكةشى لة ريَطاى بازرطانى ئةمةريكا
دا وةدةست دةهات، واتة ثالَثشتى موجاهدين لةسةر (مسلس تاليى)لة سيَكوضكةى زيَرِين هؤشبةرةكانمادة 

هةروا كة بامسان كرد . كرد واذوىدا 2175لة مارسى ى ئاسايشى نةتةوةيى بوو كة ريَطان 266برِيارى 
ئاى )يةكةى واتةشوفاريةكطرتووةكان، ثاكستانء دةزطا  وآلتةباشرتين عامل بؤ ثيَوةندى نيَوان موجاهدين ء 

هةردوو ثالَثشتى ( ئاى . ئيَس. ئاى)ء هةم ( ئةى . ئاى. سى)واتة ئةو دوو دةزطاية هةم . بوو( ئيس ئاى 
 ئؤسامةالقاعدةء " ةتةوةييان دةكردء كةلَكى ثيَويستيان ليَوةر دةطرت، لةم ثرِؤذةيةدا جيَطاىتريؤريزمى نيَون

خوازيارى يارمةتى  ئةمةريكايش دا ديسان سيَبتةمربى 22لة قؤناغى ثاش . تايبةتى بوو" بن الدةن
 .بن الدةن ئؤسامةء القاعدةءة دذ بة بوة( ئاى . ئيَس.ئاى)

 كانىييةدامةزرانىء ثيَوةند تىةيريَكخراوى القاعدة، ضؤني
دا هاوكات لةطةلَ كشانةوةى 2171ديَت، ئةو ريَكخراوة لة سالَى " بنكة"خؤى بة واتاى " القاعدة" وشةى 

ة بوو لةطةأل طرووثبن الدةنى سعوودى كة دامةزريَنةرى ئةو  ئؤسامةدا لة ئةفغانستان دا مةزرا،  سؤظيَيةت
وى لة سودان والقاعدة لة سةرتاى نةوةدةكاندا ر. يَنيَكى لة بار بؤ جيهاد داهاوكارانى كةوتنة طةرِان بة دواى شو

ز دا بة دةيان كةمثى مةشق ثيَكردنى لة ئةفغانستان دامةزراندء لةو كارء ضاالكيانة دا بن .2116لة سالَى . كرد
بةر بآلو بوون ء هةروةها بة هؤى  القاعدةريَكخراوى . دامةزراد تالَةبانكى توندءتؤلَى لةطةأل ييةالدةن ثيَوةند

 50تا  40بوونيةوة تويَذيَكى ثانء بةرينى لة جيهاندا دامةزراند، ئةو ريَكخراوة توانى لة نزيك بة  سنووربىَ 
وآلتى جيهاندا خؤى ريَك خبات ء ضاالكى ئةجنام بدات، ئةو وآلتانة بةشيَكيان لة دةرةوةى رؤذهةآلتى 

لة شارة طةورةكانى لةندةن، هامبورط، مادريدء  انى ئةم ريَكخراوةواتة ريَكخستنةك. ناوةراستء ئاسيا دان
واكةوتوويى طةشة سةندنى ئةو ريَكخراوة تا رادةيةكيش بةسرتاوةتةوة بة ثيَشكةوتوويىء د. ، دان...ميالنء 

ياساء  واتة لة كؤمةلَطايةكى ضةشن ئانارشى دا باشرت دةتوانآ طةشة بكات تاكوو وآلتيَكى .وآلتء كؤمةلَطاكانةوة
بؤ ويَنة تاكوو ئيستا توانيويةتى بة ضةشنيَكى دلَخوازى خؤى لة وآلتانى سوماىل، يةمةن، ناوضة  .ريَسا سةروةر

القاعدة خاوةن ضةندين . شاخاويةكانى ئةفغانستانء بة ثيَى زانياريش لة هندآ كةمثى فيَرطةيى لة ئةندونزيدا
خؤيني لة كردةوةدا، ثارةى خؤيان ثةيدا دةكةن، كؤمةلَيَك لقة، هةركام لةو لقانةش خاوةنى ضةشنيَك لة سةربة



 

 

ى جيهادى ئيسالمى ميسر، كة طرووثة راديكالَةكان سةر بة ريَكخراوى القاعدةن، وةكوو بالَى راديكالَى طرووثلة 
ئةميةن الزواهرى شةخسى . بةشيَك لة ئةندامةكانى ثةنايان بردة بةر ريَكخراوى القاعدة لة ئةفغانستان

ناوبراو ثالن داريَذء نةخشةكيَشى زؤربةى . نةترسء زيرةكة مى القاعدة، خةلَكى ميسر، مرؤظيَكى دلَرِةق،دووهة
لة ئافريقا دوو هيَرش كرانة سةر  2117سالَى. كانى القاعدةية لة جيهان داييةعةمةلياتة تريؤريست

وة ثالنرِيَذى ييةن ئةميةن الزةواهري، هةروةها هيَرشةكةى بؤ سةر ثيَنتاطؤن لة اليةئةمةريكابالَويَزخانةكانى 
 :انةى خوارةوة هةيةء تةنانةت هاوكارى يةكرتى دةكةنطرووثى القاعدة ثيَوةندى بةو طرووث. كرابوون

 ى سةربازى كشمريىطرووثـ 2
 ـ بزوتنةوةى ئيسالمى لة ئوزبةكستان1 
 ى ابوسياف لة فلستنيطرووثـ 3 
ى سةلةفى طرووثة كة بة طرووثزايرء بالَى راديكالَى ئةو لة ئةجلة(GIA)ى ضةكدارى ئيسالمى طرووثـ 4 

انة ثيَوةندى ضرِء سرتاتيذيكيان لةطةلَ طرووثئةم ضةشنة . ى ديكةطرووثء ضةندين  (GSPC)ناسراوة 
وة ثراكتيزة دةكةن، ييةةتء ثالنةكانيان لة ريَطاى يةكرتيريوموزؤر جار بةشيَك لة مةئ. هةية دايةكرتى

 .ذمنى يةك دةزانندوذمنةكانيان بة دو
 ى القاعدة، نهيَنىء ثشتى ثةردةكانىسيَبتةمربى 22هيَرشةكانى * 

كى ييةشارةزاي" ثيَكدادانى ذيارةكان"واتة ( سامؤئيل هانتينطتؤن)ئايا لة مةرِ ليَكؤلَينةوة بةناوبانطةكةى 
لة سةر  كىييةكاريطةرتريان هةية؟ تاكوو ئيستا لة خؤتان ثرسيوة ثيَكدادانى ذيارةكان تا ضةندة راستة؟ ض 

 .؟...وجيهان هةية؟ ثيَكدادان لة نيَوان كامة ذيارانة داية؟ ء هؤكارى ثيَكدادانةكان ضية؟
كى بة هيَز، كاريطةر ء جيَطاى متمانةى بةشيَك لة جيهان ييةى كة ئاماذةمان ثيَكرد وةكوو تيئؤرييةئةو تيئؤر

. دةكردء اليةنةكانى دةردةخست يى ئانالَيزاتةى جيهانك كة راستى ثيَكهييةكان، تيَورييةبة تايبةت رؤذئاواي
هؤى قةلَةم ضةرخاندنى دةيان ليَكؤلَةرء  بوةلة ئاستى جيهاندا مشتء مرِيَكى زؤرى نايةوةء  ييةئةو تيئؤر

 .بريمةند
لة  ئاسايشى بةشيَك -سرتاتيذى سياسيى لة دةهةى نةوةدةكاندا تةنانةت لة" ثيَكدادانى شارستانيةتةكان"

 .ء بةشيَك لة وآلتانى ناضار بة بةخؤدا ضوونةوة كرداندا جيَطاى خؤى كردةوةوآلت
ى دوو جةمسةريى، واتة لة سيستمثاش تيَكضوونى  ن لةم تيَزةى سامؤئيل هانتينطتؤنبة ثيَى تيَطةيشتنى م

ى سيستم، طؤرِانيَكى قوولَيش بة سةر سؤظيَيةت يةكييةتىمةيدان دا نةمانى جةمسةرى رؤذهةآلتء 
ى سيستمخيَرا بةشيَك لة وآلتان ء هيَزةكان  لة ماوةيةكى نة زؤر دورء دريَذداواتة  .ونةتةوةييدا هاتنيَ

 وآلتةوةزيرى دةرةوةى ثيَشووى  بة وتةى هيَنرى كيَسينجر . ةولَةتيان تارِادةيةك ساغ كردةوةنيَود
ةم بريتى دةبآ لة شةش هيَزى ، سيستمى نيَو نةتةوةيى سةدةى بيستء يةكةم، النيكئةمةريكايةكطرتووةكانى 

جنى ء بضووكةكاندا، نيَوةضني، ذاثون، روسياء رةنطة هيندوستان لةطةأل وآلتة  ، ئورووثا،ئةمةريكا: سةرةكى
ويَرِاى وآلتانى سةرةوة، وآلتانى  "ثيَنج شارستانيةتى جياواز دةبن سةرةكى سةر بة هيَزى ئةمانة شةش

جيهانيةكاندا  ييةنةوت لة ثيَوةند ةىزؤرى دانيشتوانء سةرضاو يذيىبوونيان هةية كة ثيَطةى سرتاتئيسالمى 
سياسةتة "سياسةتى بومنيء " كانييةسياسةتة ناوضةي"لة جيهانى تازة دا . شويَنطةيةكى تايبةتيان داوةتآ

 ".سياسةتى شارستانيةتةكانن" كانييةجيهان



 

 

ى حاكم دةبآ، فرة شارستانى بوون، واتة فةزايةكى فرة شارستان كةشء" كيسينجةر"بة ثيَى ئةم ئاخاوتنانةى 
بة هاتنة ئاراى ضةمكى فرة شارستانى، ئوتوماتيك كؤمةلَيَك . فرة بةرذةوةندى بوون، فرة ئاسايش بوون

ضةمكى ديكة ديَنة مةيدانةوة كة لة هيَندآ رةهةندةو اليةنى جؤراوجؤرةوة جياوازيان هةيةء تةنانةت 
ة ضةشنى روانطةى جؤراوجؤرء ثيَناسةى جؤراوجؤر بؤ بةرذةوةندى كؤمةلَة ضةمكيَ ل. دذايةتيشيان دةبآ

واتة تيَزء ثيَناسةء روانطةى وآلتيَك بؤ . هتد... ى نيَودةولَةتىءسيستمنةتةوةيى، بؤ ئاسايشى نةتةوةيى، بؤ 
بةرذةوةندى بةطشتى، بةرذةوةندى وآلتء نةتةوة بة تايبةتى بة ضةشنيَكة، كة رةنطة لة بةرذةوةندى وآلتء 

يان نةخيَر وآلتء . بؤ ثيَكدادان ييةنةتةوةكانى ديكة بدات، يان ناتةبا بآ كة ئةوة خؤى هؤكاريَكى بنةماي
لةطةأل ثيَناسةء روانطةى هيَزيَك ثيَناسةء روانطةيان بؤ ئاسايشى نةتةوةيى بة ضةشنيَكة كة رةنطة ئةطةر 

واتة ثرِؤطرامى ثاراستنى  .تيَدا بةدى بكةى نانةت دذايةتيانهنديَك ثيَكدادانء تة وآلتانيرت بةراوردى بكةى
يان وآلت ء . ئاسايشى نةتةوةيى وآلتيَك بة ضةشنيَك بآ كة لة ئاسايشى نةتةوةيى وآلتانى ديكة بدات

دا بةشدار بآء بؤ ضوونة نيَو ى نيَودةولَةتىسيستملة  ئامادةيةوة ييةدةولَةتيَك بة هنديَك تيَبين
كة رةنطة ئةو ثرِؤذةو بةرنامانة لة نيَو بةشدارانى  بةرنامةى خؤى هةيةانةوة ثرِؤذةء كييةهاوثةميانيةت

ديكةدا بة ضةشنيَكى ديكة سةير بكرآ بة طشتى فرة ضةشنى لة نيَو شارستانيةتةكاندا دةتوانآ كؤمةلَيَك فرة 
 .ضةشنى ديكةى بةدواوة بآ

رتر جةخت لةسةر جةمسةر بةندى ة، زؤسيَبتةمربى 22كةوابوو ليَرةدا ثيَويستة ضونكى باسةكةمان بابةتى 
ش دا باسةكةمان ثرت تايبةت بكةين بة ييةلة ئةو جةمسةر بةند ةوةشارستانيةتةكان لة جيهاندا بكةين

يةتى رؤذئاواء بايةخةكانى ء رؤذهةآلتء شارستانيةتى ئيسالمء بايةخةكانى بةتايبةت يجةمسةرى شارستان
هةروةها كة بامسان كرد بة دواى روخانى بلوكى . دانةوةليزم ديتة مةيفيندةمنتائةو ئيسالمةى كة وةكوو 

جيهان بوة خاوةن  رؤذهةآلت داء هةرةس هيَنانى جةمسةر بةندى يةكةى ثاش شةرِى جيهانى دووهةم دا،
توانى خؤى لة  ييةى نيَودةولَةتيش بة سةرجندان لةو فةزا فرة شارستانسيستمفرة شارستانىء  كةشيَكى

لةو نيَوانةش دا رؤذئاواش كة بواريَكى لةبارى بؤ طةشةكردنى . ريَك خباتةوةقةوارةيةكى فرة ضةشن دا 
شارستانيةتةكان تيَدا ثيَك هاتبوو، توانى ببيَتة مةيدانى ثةرةسةندنء طةشة كردنى شارستانيةتة 

درىَ كة بةوة دةييةلة ناوةندى ئةم باسةدا ثرت اليةنى طرينط. جؤراوجؤرةكان بة تيؤرى ء قةوارةى جؤراوجؤرةوة
بة ثيَى وتةى هانتينطتؤن ضةشنى سياسى  .يةنى سياسيان بة خؤيانةوة طرتووةكة شارستانيةتةكان ال

رةنطة يةك شارستانى ضةند يةكةى سياسي لة خؤ . بوةشارستانيةتةكان بة تيَثةرِينى زةمةن لة ئالَوطؤرِدا 
ةتةوة كة هةموو ضةشنة دةولَةتيَكيان ةكان، فيدراسيؤنء وآلتانى فرةنيشارةكان، وآلتان، ئيمثراتوري: بطريَت
كان ييةواتة طرتنة خؤى قةوارةى سياسى ثيَكهاتةى شارستانيةتةكان توانيويةتى طؤرِانيش بةسةر تيؤر. هةية

كةوابوو  .ييةتيَكى تيَؤريء ئاماجندار بآةتيَك خاوةن ثريؤزيدا بيَنآ، بة ضةشنيَك كة ئةجمار هةر شارستاني
ورى بؤ ديارى بكاتء وكةى خؤى دابرِيَذآء سنييةانآ قةوارةى تيؤريكى بةرذةوةندهةر شارستانيةتيَكيش دةتو

سياسي ( ئةدةبيات)ئاماجنى دوارِؤذيشى بؤ دةستنيشان بكات، كة ئةو حالَةتة هاتة نيَو ويَذةى 
ان ديَتة ى ثيَكدادطوتةزابيَطومان ليَرةداية كة . ديَتة كايةوةشارستانيةتةكانةوة ئةوكات بةرذةوةندى ثيَكهاتة 

 .ئاراوة



 

 

ئةطةرضى تا ئةمرِؤش ديسان هةر  .لة رةوتى ميَذوودا بةم ضةشنة دةردةكةونةتة طرينطةكانى ئةمرِؤ يشارستاني 
ء ييةكى ضينييةكة شارستان "بنميك"شارستانى . لةسةر ضةشنى دابةشكردنةكانيش ناتةبايى هةية

ورى ضنيء ذاثؤن تيَكةأل دةكةنء وا زانايان كولتهةروةه .ثيَش زاينيسالَ  2500ميَذووةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ 
كةى هانتينطتؤن، ييةهةروةها بةثيَى تيؤر. هةردووكيان بة شارستانيةتى رؤذهةآلتى دوور نيَو دةبةن

ادةى شارستانيةتى ضينة كة كى ديكةش لة ئاراداية كة ذاثؤن سةر بة شارستانيةتى جياوازةء زييةتيؤر
هيَند داية، كة  دوورِطةىشارستانيةتى هيندوس لة نيمضة . ني ثيَكهاتووةسالَ دواى زاي 400تا 200نزيكةى

ئةم شارستانيةتة بة شارستانيةتى  هيندويزم ناسراوةء لة ئايني يان سيستميَكى كؤمةآليةتى ثرتء 
 .بةربآلوترة

وتةمى دواى يان لة سةدةى حةيشارستانيةتى ئيسالمى، زؤربةى زانايان، بوونى شارستانيةتيَكى جياوازء ئيسالم
وورى بة شيَوةيةكى بةرفراوان لة باك ئةم شارستانيةتة. ة فةرمى ناسيوةعةرةبستاندا بدوورِطةى دا لة نيمضة زايين

نيةتى شارستا. ء باشورى رؤذهةآلتى ئاسيادا ثةرةى سةندوةنيَوةرِاستدا، نيمضة دوورطةى ئيربياء ئاسياى ئافريقا
. ى زؤرى لةخؤ طرتووة...يةتة قةوم، نةتةوة، وآلتءي، ئةم شارستانيةتيَكى فرة ثيَكهاتةيةيشارستان ئيسالم

كان، كوردةكان، ئةفغانةكان، ييةكان، سومالييةيةكان، توركةكان، مالزينةتةوةطةليَك وةكوو عةرةبةكان، ئيَران
 كان ئايينى ئيسالميان وةكوو ئايينى خويان ثةسةند كردوة...بةشيَك لة هيَندوةكانء

رةستانيةتى ئورتوردؤكس، كؤمةلَيَك لة زانانيان، شارةستانيةتى ئورتودؤكس بؤ روسية ئورتودؤكسةكانء شا
ثيَناسة دةكةنء بة هؤى بةسرتاوة بوون بة بيزانسةوة بة دريَذةى حكومرِانى تةتةرةكان، لة ئايينى مةسيحوآلتةت 

فاكتؤرى رؤذئاوايى لة ضةشنى  بةشى رؤذئاوا دايان برِاندوة، هؤكاريش ئةوةبوو، كة ئورتؤدؤكس خاوةنى كؤمةلَيَك
ديارة ئةوة باورِيَكى باوة لة نيَوان بةشيَك لة . رينسانس، روشنطةريىء هيَنديَك ئةزموونى ديكةى رؤذئاوايى بوة

بريمةنداندا، بة باورِى بةشيَكى ديكةى برِوادارانى ئايينى مةسيحوآلتةت، ئةو ئايينة نةيتوانى خؤى نؤذةن بكاتةوة 
تني لوتةرو شؤرِشةكةى هاتنة نيَو شارستانيةتى مةسيحوآلتةتةوةو لقى ئايينى ثرؤتستانتيسميان تا كاتيَك كة مار

 . كة ئةويش نةيتوانى سةركةوتنى زؤر وةدةست بيَنآ. هيَناية ئاراوة
ي التني، بة وتةى هانتينطتؤن شارستانيةتى ناوبراو خاوةن ناسنامةيةكى تايبةتوآلتة ئةمةريكاشارستانيةتى 

هةر بة وتةى هةمان سةرضاوة ئةطةرضى ئةم شارستانيةتة هةلَقوآلوى . ذئاواى جودا دةكاتةوةكة لة رؤ
ى باكوورة، كةضى توانيويةتى كولتووريَكى تايبةتى بؤ خؤى ثيَك بيَنيَت، ئةم ئةمةريكاشارستانيةتى ئورووثاو 

 . تنيةشارستانيةتةش ثيَرِةوى لة ئايينى كاتؤليك دةكاتء خاوةنى طةليَك كولتورى ئيَ
تا  700ديَينة سةر شارستانيةتى رؤذئاوايى، بة برِواى هانتينطنؤن ئةو شارستانيةتة دةطةرِيَتةوة بؤ نزيكةى 

بة طشتى زانايان لةو برِوايةدان كة ئةم شارستانيةتة بريتوآلتة لة . ساأل دواى سةرهةلَدانى مةسيحيةت 700
ةو ئوروثاييانةىدا كة كؤضيان كردوة بؤ ئوسرتالياو نيوزالندء ى التني لةطةأل ئئةمةريكائوروثا، ئةمريكاى باكوورء 

وآلتةكان، كؤمةلَطاكةيان لة كؤمةلَطاى ئوروثايى بة جودا ئةمةريكابة دريَذايى ميَذوو . تييدا نيشتةجآ بوون
بةردةوام  لة راستيدا ئةم شارستانيةتة خزمةتيَكى زؤرى كراوةو داطريكاروآلتةكى زؤريشى لة جيهاندا كردوةو. زانيوة

لةطةأل سيستمى كولؤنياليشدا كؤمةلَيَك بايةخى بردوةتة نيَو شارستانيةتة ذيَر . خاوةنى سيستمى كولؤنياليزم بوة
هةروةها ئةو . دةستةكانةوةو بةردةوام لة هةولَى ئةوةدا بوو كة هيَذموونى خؤى بةسةر ذيَردةستةكانيدا ثسةثيَنآ

واتة نيشاندةرى ستةمء . كدادانة جيهانيةكان لة هةموو بوارةكانيدا بوةشارةستانيةتة شاهيدى زؤربةى دياردةء ثيَ



 

 

ضةوساندنةوة، زولَمء ذيَردةستة كردن، دذايةتىء ثيَكدادانى تويَذىء ضينايةتى، ديكتاتؤر ليَدراوىء مةزنى خوازى 
 .بوة
بةرينرتى هيَناية ئاراوة خؤى طةياندة لوتكةوة، واتة شوناسيَكى  ئةمةريكابةآلم لةنيَو ئةم شارستانيةتةشدا،  

ئةو شارستانيةتة بوة بة سيستميَكى . كة بالَى بةسةر تةواوى رؤذئاوادا كيَشاو بوو بة شارستانيةتى رؤذئاواى طةورة
واتة . كولونياىل مؤديَرِن يان نيَوكولؤنيالء خةريكة بة ضةشنيَك باندؤر بةسةر جيهانى غةيرى رؤذئاواييدا بكيَشآ

هةروا كة ثةرةو طةشةى بة زؤر بوارى ديكةى شارستانيةتى رؤذئاوا داوة، ثةرةى بة  طةشةسةندنى رؤذئاوا،
موديَرنيزة بوونى كؤمةلَطا رؤذئاوايىء نا رؤذئاواوآلتةكان داوة، هةر بؤية بؤ ئةم مةبةستةش ريَبازء تيؤريى جودا 

ن ضوونةتة قؤناغى ثراكتيكةوة، جودا لة اليةن بريمةندانى رؤذئاواوآلتةوة هاتؤتة مةيدانء تةنانةت بةشيَكيشيا
بةريَوةبةران، دةسةآلتدارانء هزرظانانى رؤذئاوايى، سةبارةت بة كاريطةريى رؤذئاوا لة سةر مؤديَرِخنوازىء 
رؤذئاواخوازى، وةآلمى رةتكردنةوةى هةردوكيان يان ثيَضةوانة، وةآلمى ئةريَنى بة وةرطرتنى هةردووكيان داوةتةوةو 

لةو ثيَوةندوآلتةشدا ضةشنة ثيَكدادانيَك هةم لة . دوتةوةو يةكةمينيانى ثةسةند كردوةيان دووهةمينيان رةتكر
ئاستى  هزرىداو هةم لة ئاستى كردةوةدا دةكةويَتة نيَوان شارستانيةتةكانى جيهان بةتايبةت دوو شارستانيةتى 

جيهادوآلتة )مييةكانةوة واتة لةاليةن ئيسال سؤظيَيةتبة ليَدانى يةكوآلتةتى . طةورة، واتة ئيسالمء رؤذئاواوة
بة ناضار ثاش هاتنة ئاراى دوو ثرؤذةى  سؤظيَيةت، زؤرى نةخاياند كة يةكوآلتةتى (عةرةب ئةفغانيةكان

تيَك رِؤخاو ليَك هةلَوةشايةوة، بةء هةلَوةشانةوةشء بة دابرِانى كؤمةلَيَك وآلت لة " طالنؤستء ثرؤسرتؤيكا"
وآلتةكانى ئةو يةكوآلتةتوآلتة طةيشتة كةمرتين ئاستى خؤىء جبةخانةء ، هيَزة سةربازسؤظيَيةتيةكوآلتةتى 

بةم ضةشنة رووى راستةقينةى دارِمانى . تيَكنؤلؤذوآلتة ثيَشكةوتووةكانى ئيَدى هيض كاركرديَكى ئةوتؤيان نةما
ووةكان وةك بؤ هةموو جيهان سةمليَنراو ئةوكات ئيَدى وآلتة يةكطرت سؤظيَيةتبلوكى رؤذهةآلت بة سةركردايةتى 

سةركردةى بلؤكى رؤذئاوا، وةك مةيدان دارى سةرةكى دةسةآلتى طرتة دةستء خؤى ئامادة كردبوو كة جيهان بكاتة 
جيهانيَكى يةك جةمسةرىء ئيَدى رآ نةدرآ هيض هيَزو دةسةآلتيَكى ديكة وةك جةمسةريَك بيَتة مةيدانء بكةونةوة 

واتة ليَرةدا كة ثيَكدادانى . تيَرِوانينة دةتوانآ كيَشة خولَقيَن بآكيرَبِكآ شارستانيةتةوة، هةر بؤية ئةم ضةشنة 
رؤذئاوا لةم قؤناغةدا هةولَى داوة هةموو . ذيارةكان دةبيَتة بابةتيَكى نويَى لة نيَوان شارستانيةتةكاندا

بكاتة  شارستانيةتةكان بكاتة مةيدانى تاقيكارى بةرهةمةكانى شارستانيةتى خؤىء جؤريَك بتوانآ هيَزى خؤى
بة . هيَزيَكى طلوباألء هةموو هيَزةكانى ديكة بة هيَزى لؤكاأل بيَنيَتة هةذمارو باندؤر بةسةر هةمووياندا بكيَشآ

بة كورتى رؤذئاوا، تا وةكوو كؤتايى سةدةى بيستء يةكةم، وةك بةهيَزترين "؛ "سامؤئيَل هانتينطتؤن"باوةرِى 
ى خؤى لة رووى تواناى زانستى، تويَذينةوةيى، نويَطةرى، تكنؤلؤذى شارستانى دةميَنيَتةوةو دواى ئةوةش باآلدةست

سةربازىء غةيرة سةربازوآلتةوة دريَذة ثيَدةدات، بةآلم كونرتؤأل كردنى سةرضاوةكانيرتى هيَز، بةرةو وآلتانيرتو 
 . شارستانيةتة رؤذئاواوآلتةكان دةرِوات

 .توورِة بوونى ئيسالمء هاتنة مةيدانى ئيسالمى سياسى
يسالمء ئيسالموآلتةكان كة ديتيان خؤرئاوا خةريكة بايةخةكانى بة تةواوى ثةرةثيَداتء ثيَشيوابوو كة بة ئ

. ثةرةثيَدانى بايةخةكانيشى ئيسالم دةكةويَتة مةترسوآلتةوة، هةر بؤية خيَرا هةلَويَستيَكى توندو جيددى وةرطرت
اواو شارستانيةتء ئايينةكانيدا تةبا بوة، بةلَكوو بةو ديارة ئةوة بةو واتاية نية كة ئيسالم ثيَشرت لةطةأل رؤذئ

واتايةية كة ئةوكاتة سةنطةرى طرتء اليةنيَك هاتنة مةيدان وةكوو قةيؤمى ئيسالم كة بة ئيسالمى سياسى، 



 

 

هتد ناسرابوو، بة ئاآلهةلَطرى بةرةى تيَرؤر تريؤريزمء ثةيكانى توندوتيذوآلتةكانى .... راديكالَيزمى ئيسالم، و
بة بايةخةكانى رؤذئاوا كردةوةو بة ضةند كردةوةى بةرينى توندوتيذو تؤقيَنةرانة كارتى ياروآلتةكانى روو

لة ماوةيةكى نةضةندان زؤردا راديكالَيزمى ئيسالمى ثةلء ثؤى بؤ . خستةسةر ميَزى يارى هاوكيَشة جيهانيةكان
بزوتنةوة ئيسالموآلتةكان لة . لَيَناكوجناو كوجنى جيهان هاويَشتء ضةندين بزوتنةوةى ئيسالمى سةريان هة

دا، بةرهةلَستى شارنشينى، ثيشةيى بوون، موديَرنيزم، سةرمايةدارى، زانستء تكنؤلؤذى ناكةنء  ذيانةوةى ئايني
هةروها . نةى كة بؤ ثيَشكةوتنى هةموو مرؤظيَك تةنانةت خؤيان ثيَويستةدةست دريَذى ناكةنة سةر ئةو بنةمايا

كة نة ناسوناليزمى عةرةبء ثان عةرةبيسمء نة ناسيوناليزمى نةتةوةكانى ديكةء نة ئةوان برِوايان واية 
سوسياليزميش هيض خزمةتء يارمةتوآلتةكيان بة جيهانى ئيسالم نةكردوة، ثيَيان واية ئةوان ئيسالمى ثاكء 

ئةوان بة توندى . رِآدا رؤلَيَكى بةرضاو دةطيَ خاوةيَننء ئةو ئيسالمة ناثاكء خاويَنةى ئةوان لة جيهانى هاوضةرخ
دذبة بةهاو بايةخةكانى رؤذئاوانء خةباتكردنيان دذبة رؤذئاواو هاوثةميانةكانى نيشانةى ئةوةية كة ئةوان 

 .بةهاو بايةخةكانى دةزطا رؤذئاواوآلتةكان قبوأل ناكةن
موآلتةكانةوةو بةشيَكى ئيَجطار زؤرى وآلتانى ئيسالمى خةلَكةكةيان كةوتنة ذيَر هيَذموونى ريَكخراوة ئيسال

. ئايدياى ئيسالميان وةرطرت، ئةمةش لة نيَو بةشيَك لة ئيسالموآلتةكاندا بة ذيانةوةى ئيسالم ناوبانطى دةركردوة
ذيانةوةى ئايني كة لة تيَكرِاى كؤمةلَطا ئيسالموآلتةكاندا تاقيكردنةوةو لة " "ساموئيَل هانتينطتؤن"بة وتةى 

مةغريبةوة تا ئةندونزىء لة نيجريةوة تا كازاخستان ثيَبةندبوونء هاوثشتى نيَوان ميليارديَك موسلَماندا، لة 
ئيسالخموازى سةرةتا لة قةلَةمرِةوى كولتوورييةوة دةست ثيَدةكاتء ثاشان بةرةو قةلَةمرِةوى سياسىء . دروستكردوة

 .اريَزى ىلَ بكةنروناكبريانء ريَبةرة سياسييةكان، نةتوانن ثشتطوآ خبةنء نةتوانن ث. كؤمةآليةتى دةرِوات
بزوتنةوةى ئيسالمييةكان ئةجمارة بة جلوبةرطيَكى ديكةوةو بة ثرؤطراميَكى ديكةوة هاتنةوة مةيدان، واتة 
هةولَيان دةدا لة بايةخةكان بؤ بةرةوثيَش بردنى ثالنةكانيان كةلَك وةرطرن، لةو بايةخانةى كة رؤذئاوا كةلَكى 

ا هةولَدةدةن ضنيء تويَذة هةذارةكان خبةنة ذيَر ضةترى يارمةتى مادى ليَوةردةطرن، واتة دةبينني لة وآلتةكاند
خؤيانةوة، ثالَثشتى زؤلَم ليَكراوةكان بكةن، دذ بة دةسةآلتدارانى راويَسنتء وانيشان بدةن كة ئةوانة خويَنخؤرى 

. يَبازى رزطارييةخةلَكنء ئةوان واتة بزوتنةوة ئيسالمييةكان تةنيا ثالَثشتى خةلَكنء ريَبازةكةشيان تةنيا ر
... هةولَدةدةن خؤيان لة بنةمالَةى سةبازة كوذاروةكان، زيندانيانيية سياسييةكان، كةم ئةندامء دأل بريندارةكانء 

زـ لة قاهرية، بزوتنةوة ئيسالمييةكان 2111بؤ ويَنة ثاش بومةلةرزةكانى . هتد، نزيك بكةنةوةو كاريان تيَبكةن
شةقامةكانء خةلَكى بآدةرةتان طةياندوخؤراك جلوبةرط، ثةتوو و دةواو  كةمرت لة يةك كاتذميَر خؤيان بة

خزمةتطوزارييةكانى حكومةتيش لة بةرانبةر . دةرمانيان ثيَشكةشى خةلَكى ئةو شارة كردء بةدةم خةلَكةكةوة بوون
 .ئةو خزمةتطوزاريانةدا زؤر كةم بوون

بةو درومشانة ساز كراو هاتة مةيدانى  2110ئوردؤن سالَى " برايةتى ئيسالمى"هةروةها ريَكخراوى  
ريَكخراوةكانى كةرتى غةزة لة ضةشنى ريَكخراوة ئيسالمييةكان، يةكييةتى الوان، ريَكخراوى . سياسةتةوة

خويَندكاران، دةرماخنانة، شويَنى ئاسايش بؤ بة ساآلضووان دروست كرا، كة ئةمانة تا رِادةيةكى زؤركرايان كردة 
ئؤممةتى "كانء لة هةولَى ئةوةدا بوون درومشى سةرةكى ئيسالمى سياسى، واتة ثيَكهيَنانى سةر كولتوورى كؤمةلَطا

ئةم هةستى يةكييةتى . ثراكتيزة بكةنء بة ئاماجنى خؤيان كة ريَبةرايةتى دنياى ئيسالمة بطةن" موحةممةدى
دا، سةركردةكانى 2161ة سالَى بؤ ويَنة ل. ئيسالميةش لة وآلتانء ريَكخراوة نيَو نةتةوةييةكاندا رةنطى داوةتةوة



 

 

يةكةمني كؤبوونةوةى " ريبات"عةرةبستانى سعوودى لةطةأل ثاكستان، مةغريب، ئيَران، تونسء توركيادا لة 
لة جةدة، ريَكخراوى  2171ؤى ئةوةى تاكوو لة سالَى داء ئةمةش بوة ه سةرانى وآلتانى ئيسالميان ئةجنام

ستيدا ثاش كؤتايى هاتنى دانيشتنةكان هيَندآ شتيان باس دةكرد وةك لة را. كونفرانسى ئيسالمى ثيَكبهيَنريَت
ئاماجنةكانى كارى كونفرانس، بةآلم ئةوة تةنيا رووى زاهريىء روالَةتى بابةتةكانء كارى كونفرانس بوونء 

مةبةستى سةرةكى بة . مةبةستة سةركييةكان لة ثشتى درطا داخروةكانء ثةردة كيَشراوةكانةوة تاوتوآ دةكران
هةموو ضةشنيَك بةرةورِووى شارستانييةتةكانى ديكة بوونةوةية، بؤ ئةم مةبةستةش دةبووا لة هةولَدابن بؤ 
ثيَكهيَنانى باسكيَكى نهيَنى ئيسالمى كة لة روالَةتدا اليةنيَكى فةرمى ىلَ بةرثرسيار نةبآء بتوانن بةشيَك لة 

 . ثرؤذةكانى ثآببةنة مةيدانى كردةوةوة

 سالمييةكان لة سةر ثيَشةوايى دنياى ئيسالمكيَربِكآ هيَزة ئي
يَتةوة بؤ هةية، بةشيَكيان دةطةرِبوونى دا كؤمةليَك كيَشةو ناتةبايى  بؤ هةموومان روونة لة نيَو هةر ئاينيَك

. دةطةرِيَتةوة بؤ كيَشةى دةسةآلت لة نيَو اليةنةكانى ئةو ئايينةدابنةماو بنضينةكانى ئةو ئايينةء بةشيَكيشيان 
ئيَمة زؤر ناضينة ناخى ميَذوويىء رةطء ريشةى كيَشةكانةوة، . ى ئيسالميش لةو مشتء مرِة بآ بةرى نيةئايين

دنياى ئيسالم بة . بةلَكوو ئةوةيكة بةالى ئيَمةوة طرينطة تةوةرة سةرةكييةكانى كيَشةكانى ئةمرِؤى دنياى ئيسالمة
مةبةست لة دنياى . كوو بةرةى رؤذئاوادا يةك بطرنطشتىء هاوئاهةنط حازرن لة بةرامبةر دوذمنيَكى مةترسيدار وة

بةآلم لة دةرةوةى ئةو مةترسيانةوة، دنياى ئيسالم . ئيسالم، دنياى فيندةمنتالَى ئيسالمء رايكالَيزمى ئيسالميية
خؤى بة دنياى ئيسالمى شيعةو ئيسالمى سوننة دابةش دةبن، و هةركام لةوانةش هةوأل دةدةن وةكوو معاملَةضى، 

بةآلم ئةوةيكة طرينطى ثرتى هةية ئةوةية . ةريي سياسى ريَبةرايةتى ئيسالم لة مةيدانى سياسةتدا بكةنسةوداط
كة، هيض اليةنيَكء وآلتء دةولَةتيَك بة ئاشكرا ثالَثشتى راديكالَيزمى ئيسالم ناكات جطة لة كؤمارى ئيسالمى 

ةفغانستان ثالثشتء دالَدةدةرى ئيسالمى راديكالَى حكومةتى تالَيبان لة ئ سيَبتةمربى 22ثيَش رووداوةكانى . ئيَران
" الدةن بن"سوننة بوو و لة سةروى هةمووانةوة دالَدةدةرى طرووثى تريؤريستى القاعدةء سةركردة تاوانبارةكةى 

بوو، بةآلم ئيَستا بة روونى تةنيا كؤمارى ئيسالميية كة خةريكى سازكردنى هيالىل شيعييةو جارناجاريش حكومةتى 
 . ش هةولَدةدات خؤ تآ وةربداتسورية

ريَكخراوى وآلتانى )ية OICعةرةبستان كة دامةزريَنةرى . ثيَكدادان بؤ ثيَشةوايةتى دنياى ئيسالم بةردةوامة
دا ثاش جةنطى كةنداو، ريَبةرى سوودان، 2112لة سالَى . ء دةيهةويَت ببيَتة ثيَشةنطى يةكييةتى عةرةب(ئيسالمى

بةناوبانطى عةرةب ـ ئيسالمى لة خارتوم لة بةرامبةر عةرةبستاندا ثيَكهيَناء بة  حةسةن التورابى، كؤنفرانسى
تازة جطة لة ريَكخراو و طرووثة . سةدان شاندى وآلتانء ريَكخراوة جؤربة جؤرة ئيسالمييةكان، بةشداريان تيَدا كرد

قيدةتى لةنيَو باوةرِدارة مى عةسيستسياسى،  يةكييةتىدا ثيَكهات  ئيسالمييةكان ئةو شةرِةى لة ئةفغانستان
دا ثيَكهيَنا كة توانى ئةرتةشيَكى بةهيَزو تؤرِيَكى جيهانى لة فيندةمنتالَيزمى ئيسالمى توندرِةوة ئيسالمييةكان

دروست بكات كة بتوانن شةرِى ثاراستنى جيهانى ئيسالمى ثآ بكةن، ئةوانيش تؤرِيَكى متمانةدارء ليَوةشاوى 
 .ة ئةفغانستان بوون كة ثيَشرت لة سةر بيوطرافييان دواوينجيهادييةكانى عةرةب ئةفغان ل

لة ئيسالم خؤى لة وآلتانى اجلةزير، ضيَضان، ميسر، بؤسنى، فةللةستني، فيليثنيء  بةرطريىئةو تؤرِة بؤ  
جآ ئاماذة ثيَدانة ئيدى هةر كةسيَكيان وةكوو ثيَشوو نةدةناردة . سوداندا ريَكخستةوةو شةرِيان دةست ثيَكرد



 

 

كؤمارى ئيسالمى ئيَران . ء جيهاد" دعوة"ادةوة، بةلَكوو ثلةكانيان بةرز دةكردنةوة، بؤ ثةروةردة كراوى زانكؤى جيه
بةو مةبةستة كة بتوانآ ريَبةرايةتى دنياى ئيسالم بطريَتة دةست، هةولَى دةدا ثرديَكى ثيَوةندى لة نيَوان 

بؤ . اديكالَيزمى ئيسالمى لةذيَر باندؤرى خؤيدا ريَكبخاتفيندةمنتالَة سوننىء شيعةكاندا ساز بكاتء بةرةيةك لة ر
هةية، بؤ ويَنة ئةو ضةشنة هاوكاريية  سةربازيىدا هاوكارى  ئةم مةبةستةش كؤمارى ئيسالمى لةطةأل ضةندين وآلت

يَوةندى هةروةها ث. دةبينرآء هةر دوو وآلت ثيَشطريى طرووثة بناذوة ئيسالمييةكان دةكةنلة نيَوان سودانء ئيَراندا 
نيَوان سودانء عيَراقيش بةو مةبةستة ثيَشكةوتنى بةرضاوى بة خؤوة ديت، بة طشتى كؤمارى ئيسالمى، تالَيبان، 

كةوتنة كيَبةركآ ريَبةرايةتى ئيسالمى بناذووةوةو لة نيَوانةشدا ئيَران ثرت لة هةمووان ... حكومةتى سورية، سودان و
 . سةركةوتوو بووة

 .ثراكتيكى ثيَكدادانى شارستانيةتةكان دةستثيَكردنى قؤناغى* 
ئاشتى . لة نةوةدةكاندا شةرِى ساردى شارستانى ئيسالمء رؤذئاوا هةستثيَدةكرا" بة وتةى ساموئيَل هانتينطتؤن

سارد، شةرِى سارد، شةرِى بازرطانى، نيمضة شةرِ، ئاشتى نائارام ، ثةيوةندى سةختء ثيَشربِكآ ضةكةكان، ثيَوةندى 
لةم قؤناغةدا . ئيدى متمانةء دوستايةتى دةطمةن دةبن. ؤكى شارستانييةتة جياوازةكان شرؤظة دةكاتنيَوان نيَوةر

ثيَكدادانةكان بةشيَكيان سنوورين كة زؤرتر دةكةونة نيَو وآلتانى موسلَمانء ناموسلَمان، ئةويش لة ئاستيَكى 
آ رؤذئاوايى دةلَيَن رؤذئاوا هيض هةر بةم مةبةستةش دةتوانني ئاماذة بةوة بكةين كة هةند. بةرفراواندا

بةآلم ئةمةش راست نية، ضونكى كيَشةكة . طريوطرفت بنةماخوازة ئيسالمييةكانن. طريوطرفتيَكى لةطةأل ئيسالمدا نية
لة دريَذةى . يةكاليةنة نية، بةلَكوو بة دريَذايى ميَذوو ثيَوةندى نيَوان ئيسالمء مةسيحيةت ئالَوزو ثرِكيَشة بوة

وان ئايينى مةسيحىء ئيسالمى بةردةوام ناوةنديَكى ثرِكيَشةو قةيران بوةو بة ضةندين جار حكومةتة ميَذوودا نيَ
ئيسالمىء هيَزة رؤذئاواييةكان كةوتوونةتة دؤخى ثيَكدادانةوةء ئيَستاشى لةطةلَدا بآ ئاشتيى نةيتوانيوة لة نيَو 

 . ئةو هيَزانةدا سةقامطري بآ
ن بة ضةشنيَك لة بةرامبةر هيَزة كؤلؤنيالةكاندا خؤيان بة زولَم ليَكراوو كؤمةلَطاء دةولَةتة موسلَمانةكا

خوراو دةزانىء هةولَيان دةدا بة هةر ريَكاريَك بووبآ خؤيان لةو ديلىء يةخسرييية رزطار بكةن، بؤ ئةو  بةش
ثاش . لة قةلَةم دةدا مةبةستةش روويان لة شيَوازى بةرةورووبوونةوةى ئيسالمى كردو خؤيان بة شؤرِشطيَرِانى ئيسالم

كؤمةلَيَك ثيَكدادانى توندوتؤألء ضةندين شةرِى خويَناوىء ضةندين راثةرِينى قورسء طران، هةستى بة جيَىثآ 
واتة لة سةدةى بيستمء هةزاردةى سيَهةمدا هيَدى هيَدى كشانةوة لة كؤلؤنيية . ليَذبوون كردو كةوتة ثاشةكشة

دواى شةرِى جيهانى دووهةم بة شيَوةيةكى سةيرو سةمةرة زيادى كردء  رؤذئاواييةكان دةستى ثيَكردو و دوابة
ئةو ثيظاذويةش بة . بةتايبةت بوة هؤى سةربةخؤيى كؤمةلَطا موسلَمانةكان سؤظيَيةتهةلَوةشانةوةى يةكييةتى 
 45ى هةريَم كةوتة ذيَر دةسةآلتى موسلَمانةكانةوةء نزيكة 61ز ـ دا نزيكةى 2115ضةشنيَك بوو كة لة سالَى 

سةربةخؤ بوونى ئةو وآلتانة رةنطة لة بةرذةوةندى . وآلتى سةربةخؤ بوون كة دانيشتوانيَكى زؤرى موسلَمانيان هةبوو
كةشى نيَوان ئةم . بؤية ثيَويستة ئةو هيَزانةش كؤمةلَيَك طؤرِان لة خؤياندا ثيَك بيَنن. كؤمةلَة هيَزيَكى ديكة دةدات

ىء سةربةخؤييان لة اليةكء وآلتانى زلَهيَزو بةرذةوةنديية لةدةس ضووةكانيان دوو طؤرِانة، واتة وياليةتى ئيسالم
 .لةاليةكى ديكةوة، دةتوانرآ دؤخيَكى قةيراناوىء خويَنني بيَت

ثرت ئةوةيكة لةم نيَوانةدا كيَشة خؤلَقيَنة، نيَوةرؤكى ئيسالميزمء نيَوةرؤكى رؤذئاواية لة رؤذئاوادا لة ميَذة 
ريزم بة طوآ جيهان طةيشتووةو رؤذئاييةكان توانيويانة ئاينيء دةسةآلت ليَك جودابكةنةوةء بانطةوازى سيَكيَوال



 

 

هةركامةيان بكيَشيَنة بياظى تايبةتى خؤيانةوة، كةوابوو ناتوانني ليَرةدا ئيسالمء مةسيحييةت بنيَتة ثاأل 
واتة ئيسالم . يَنآء خؤى رزطار بكاتيةكرتييةوةء هةلَيانسةنطيَينن، بةآلم ئيسالم نةيتوانيوة ئةم ثرؤسةية تيَثةرِ

بة هؤى سياسى بونةوة ثريؤزييةتى خؤى بردؤتة ذيَر ثرسيار، و ئيَستا ناتوانني بلَيَني ئيسالم ئايينيَكى سةربةخؤةكة 
ضوارضيَوةى ئايني بوونى خؤى نةثاراستوة، بةلَكوو ثيَضةوانة، ئيسالم ئايينيَكى سياسيية كة ثرت لة بياظى 

 .ةردةخات تاكوو بياظى ئاينيسياسةتدا خؤ د
لة تيَورى ئيسالمى سياسىدا، . لة راستيدا لة هةشتاكانء نةوةدةكاندا، بةطشتى ئيسالم دذةرؤذئاواييانة بوو 

هةر بؤية ئيسالمييةكان بة ناضار . رؤذئاوا ثرؤذةى ثاكتاوكردنى بايةخةكانى ئيدئؤلؤذى ئيسالمى لة جانتا داية
انى نيَوان شارستانى خؤيانء هى رؤذئاواو شانازى بة كولتوورةكةيانةوة دةكةنء جةخت دةكةنةوة سةرجياوازييةك

ئةمةش باشرتين ريَكارة بؤ . هةولَدةدةن سةروةرى كولتووريى خؤيان لة بةرامبةر هيَرشى رؤذئاوادا بثاريَزن
 . كؤكردنةوةى هيَز بة مةبةستى ثراكتيزة كردنى بريى جيهادى

ندانء رووناكبريانى عةرةبىء ئيسالمى تا رادةيةكى زؤر هةم كاريطةرنء هةم ديارة لةم ثيَوةندييةدا بريمة
تاوانبارن، ضوونكى ئةوان ئةنتى تيَؤرييةكانيان لة بةرامبةر تيَورى رؤذئاواييدا بة ضةشنيَك دارِشتوة كة باشرتين 

رؤذئاوا بة تةنها : "رةب ئيَذآبؤ ويَنة ليَكؤلَةريَكى عة. ئامرازى هاندةرة بؤ هاندانى هيَزة توندرِةوةكانى ئيسالم
. برِيار دةدات كة داخؤ سةتةاليت بؤ فيَركردنى عةرةبةكان كةلَكى ليَوةر بطرييَت يا خؤد بةو هؤيةوة بؤمباران بكريَن

رؤذئاوا ذيانى ئيَمةى بة هؤى بةرهةمةكانييةوة خستؤتة ذيَر رةمبازيَنى خؤيةوة، بازارِةكامنان داطريدةكاتء 
رؤذئاوا هيَزى نوآ بة توانايى سةربازىء بةرهةمى . ئةمة بؤضوونى ئيَمةية. وت دةكاتسةرضاوةكامنان زة

بةآلم دةبآ ئيسالم بؤ رزطار كردنى . ئابووريةوة طةشة ثيَدةداتء ثاشان دةيانفرؤشيَتةوة بة وآلتانى جيهانى سيَهةم
ء خؤى لة ضةنطى (تء ض ناوكىض ئاسايى بيَ)خؤى، ئةندازيارانء ثسثؤرِى زانستىء ضةكى ثيَويست دابني بكات 

ئةمةى سةرةوةش يةكآ لة بؤضوونء تةنانةت ئاماجنة ." بةسرتاوةبوونى سةربازى رؤذئاوا رزطار بكات
شةرِئةنطيزةكانى راديكالَيزمى ئيسالميية كة ويَنةكةى دةتوانآ حكوومةتيَك وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَران بآ، ئةو 

ناسراوى حكوومةتيَكى ئيسالمى راديكاأل بآ، حكوومةتيَكى ئيسالمى كة بة  ريَذمية لة راستيدا توانيويةتى سيماى
ثآ تيؤرى زق كردنةوةى بايةخةكانى سةرةتاى سةرهةلَدانى ئيسالمء حاكم كردنى حكومةتةكانى خالفةتء 
وياليةتء هةروةها بة دوذمن زانينى غةيرى خودىء برِيارو درومشى نةطوجناو و ناتةبا لةطةأل سياسةتةكانى 

الشةرقى، الغةربى، مجهورى "ئةو وآلتة لة سةرةتاوة بة هةلَطرتنى درومشى . كؤمةلَطاى جيهانىدا، عةمةل دةكات
هةولَىدا خؤى وةك ريَبةرى دنياى ئيسالم بة رؤذئاوا بناسيَنآء خؤى بكاتة اليةنى سةوداطةريى ئيسالمى " اسالمى
دانى شارستانى بةو دا ثيَكدا زـ2171ئيَران لة  هةر بؤية دةتوانني بيَذين كة ثاش شؤرِشى طةالنى. سياسى

 .مةبةستةى ئيَمة دةمانهةوآ يةكةم جرقةكانى خؤى ليَدا
ديارة بةثآ تيَورييةك كة كؤمارى ئيسالمى دايرِشتبوو و لةسةرى كارى دةكرد، دةبوا نةك بة تةنيا، بةلَكوو  

ئةوكات لة . ك تاكة هيَز يان تاكة وآلتثرؤذةى بةرةورِووبوونةوةى رؤذئاوا دةبآ بة ضةشنى بةرةيى بآ، نة
بؤية نةيدتوانى ريَبةريى بةرةيةك بكات . دةسثيَكى كارى ثرؤذةكةيدا هيَشتا بةو ضةشنةى ثيَويست بوو نةناسرابوو
وةطرتء لة ثارةى بةالشى نةوتى وآلت .... بةآلم هةر خيَرا ثةيوةندى بة بزووتنةوةى فةللةستني ، لؤبنانء كوزظو ء

دؤالر يارمةتى دةدانء لة اليةكى ديكةشةوة هةولَى دةدا لة ثاأل ئةوةشدا كة خةريكى سازكردنى بةرةيةكى بة ميليؤن 
لة ثراكتيزةكردنى ئاماجنةكانىدا، . ئيسالميية، هيَزو بزوتنةوة شيعييةكان لة دةورى خؤى كؤ بكاتةوة



 

 

ى جيهانى "داية"المى ئيَران بوو بة بة دةستة واذةيةكيرت، كؤمارى ئيس. ثيَشكةوتنيَكى بةرضاوى بة خؤوة بينى
ئيسالمء ثؤتانسيليكى بةهيَزى ئيسالمى لة دةورى خؤى كؤكردةوة، هةر لةو ئاراستةيةدا ئةو ريَذمية توانى رؤلَى 

دةتوانني بؤ ثرت روونةوةى باسةكةمان " رت هيَزيَكى ناوضةيى بليَزآوتةيةكيجةمسةريَكى بةهيَزى ناوضةيى يان بة 
ثشتيانةى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة بزوتنةوة ناسراوةكان لة ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا ئاماذة بةو ثالَ

بكةين، واتة تةيار كردنى كؤمةلَة هيَزيَك وةكوو حيزبؤآلى لؤبنان، حةماسى فةللةستني، جيهادى ئيسالمى 
 .،...فةللةستني، رةوتى سةدر لة عيَراقدا، بزوتنةوةى ئيسالمى لة كوردستاندا و

ئةو ثرؤسةيةى كة كؤمارى ئيسالمى طرتوءيةتة ثيَش ثرؤسةيةكة كة بة تةواوى بة ئاراستةى سياسةتى  
بةم ضةشنة سياسةتةش كة ئةو ريَذمية طرتوويةتة ثيَش، بة . ثالَثشتى رةوتء جةمسةرى تيَرؤردا تيَدةثةرِآ

نآء نةوتيَكى زؤرتر بةو ئاورةدا دةكات فةرمى خةريكة ضلَؤسكى كوانووى ثيَكدادانى شارستانييةتةكان ثرت هةلَدخزيَ
لة راستيدا كؤمارى ئيسالمى ئيَران بةو رةولَةى لة ناوضةكةو . كة لة نيَوان بةرةى تيَرؤرو دذة تيَرؤردا هةلَطريساوة

تةنانةت زؤر جاريش، جيهاندا يارى كردوة بؤتة ئةنداميَكى كاراى ثيَكدادانى ذيارةكانء ريَخوشكةريَكى بةهيَزيش 
دةبآ برِوا بةوة بيَنن كة كؤمارى ئيَسالمى ئيَران وةكوو ريَبةرى تريؤريزم لة ئاستى ناوضةيىء . سيَبتةمربى 22بؤ بوو 

كؤمارى ئيسالمى ئيَران تريؤريزم بة : "وتةبيَذى كؤشكى سثى" شان مةك كؤرمةك"نيَونةتةوةييدا بة وتةى 
رؤشينت لةو  سيَبتةمربى 22واتة رةوتى بةرةو ." انثةميانكارىء طريبةست دةدات بة طرووثء تاقمة تريؤريستييةك

ناقووسى ئةم ضةشنة لة . كاتةوة دةست ثيَدةكات كة تريؤرو تريؤريزم ئاراستةيةكى نيَودةولَةتى بة خؤيةوة طرت
دا زرينطايةوة، واتة كاتيَك دوو ئوتؤمؤبيلى مني ريَذكراو ثاش تيَثةرِين لة درطاى 2117ى ئووتى 7تريؤريزم لة 

 5500كوذراوو  150ذوورةوةى بالَويَزخانةكانى وآلتة يةكطرتووةكان لة كنياو تانزانيا تةقيةوةو ثرت لة  ضوونة
ئةم رووداوة يةكآ لة رووداوة تيَرؤريستيية طةورةكانء ترسناكرتين هيَرشة تريؤريستييةكانى . بريندارى ليَكةوتةوة

نياو تانزانيا دةستيان بة ليَكؤلَينةوة كردء كؤمةلَة ثاش ماوةيةكى كةم ثؤليسى هةردوو وآلتى ك. بوو2110دةهةى 
دا يةك كةس بة عاميلى سةرةكى ئةم هيَرشء  خةلَكيَك لةم ثيَوةنديةدا دةستبةسةر كران، بةآلم لة ئاكام

دا لةسةر بنةماى 8991ى ئووتى 02ثاش ماوةيةك لة . بوو" الدن ئوسامة بن"دةستدريَذيانة ناسرا كة ئةويش، 
الدن خةريكى ثالنرِيَذى بؤ ثةروةردة كردنى تريؤريستةكان لة بنكة  ة زانيارييةكان لةمةرِ ئةوةيكة بنزانيارى سرويس

( Tomah awk)مووشةكى توماهاوكى 57وآلتة يةكطرتووةكان . نهيَنييةكانى رؤذهةآلتى ئةفغانستان داية
ئةم مووشةكانة وةكوو . ردلةناوطانةكانى خؤى لة كةنداوى عةرةبىء دةرياى سورةوة بةرةو ئةو بنكانة نا

، ئةمةريكاثاش ئةم كردةوةيةى . دا ثيَكا كردةوةيةكى تؤلَة ئةستيَنانة ئاماجنطةليَكى لة ئةفغانستانء سوودان
بة وتةى . كةوتنة رقةوةو خؤيان بؤ ئةو مةبةستة بة تةواوى ريَكخستةوة ئةمةريكاالدن دذ بة  القاعدةو ئوسامةبن

ويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى وآلتة يةكطرتووةكان، ئةفغانستانء سوودان را (sandyBerger)ساندى برطر 
هةروةها ثيَويست بة ئاماذة ثيَدانة كة ثسثؤرِانى بوارى . طةورةترين بنكةو ئوردووطاى تريؤريستةكانة لة جيهاندا

ئةندامى طرووثةكةى هان الدن بة ثيَكهيَنانى رايلَكةيةكى تريؤريستى نيَونةتةوةيى،  تريؤريزم لةو باوةرِةدان كة بن
. يةكان لة سةربازىء ناسةربازييةوة بطرة تا منداألء ميَرمنداألء ثريء ثةك كةوتةئةمةريكابة كوشتنى دةدا 

مةبةستةكةش ناضار كردنى وآلتة يةكطرتووةكان بة كشانةوة لة هاوثةميانةتىء دوستايةتييةكانىء 
 . ى فارسء ئافريقادايةبةرذةوةندييةكانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء كةنداو
 الدن  ثةرة سةندنى القاعدةو دةست ئاواآلتر بوونى بن



 

 

بة كؤمةلَة كردةوةيةكى تريؤريستى ئةو طرووثة توانى سةرجنى اليةنة توندرِةوة ئيسالمييةكان بؤالى خؤى 
بةو بؤنةوة توانى راكيَشآء بة جؤريَك خؤى بة ريَبةرى شؤرِشوانى ئيسالمى نابى حممدى لة قةلَةم بدات، هةر بؤية 

يارمةتييةكى طةورةى مادىء فيزيكى وةكوو هيَز كؤبكاتةوةو ئةجمار هةم هةرِةشةكانى ثةرة ثآ بداو هةم لة ئاستى 
دا خؤى طةورةتر بيَنيَتة ثيَش ضاو، ئةطةر بة وردى سةرنج بدةين ئةمة لة اليةكى ديكةشةوة دةكرا ئاماجنى  تيؤريك

ضونكى ئةطةر بة وردى سةرنج بدةين بةو ئاكامة . يية رؤذئاوايةكانيش بثيَكآو بةشيَك لة دةزطا شوفارئةمةريكا
دةطةين كة سياسةتى القاعدةو ئؤسامةيى هةر هةمان سياسةتى تاكتيكى ئةبزاريى وآلتة يةكطرتووةكانء 

ةزاران هاوثةميانةكانني، بؤ ويَنة دةبينني كة هةر ئةوكاتةى كوردةكان لة هةلَبجة كيمايى باران دةكرانء بة ه
كةسيان ىلَ دةكوذرا، القاعدة، تالَيبانء طرووثة تريؤريستييةكانى ديكةو ريَذميى ديكتاتؤرى سةدام حوسةين 

 . وة تيَدارؤك دةكرانء ثيَيان رادةطةيشنتئةمةريكالةاليةن 
كة لةاليةن  طرووثة جيهادييةكان. الدن ثيَكةوة طرآ دراون راظةكةرانى ناسراو لةو برِوايةدان كة كردارو وتارى بن

ء هاوثةميانةكانييةوة ريَكخرابوو، ثاش كشانةوةى روسةكان لة ئةفغانستان كؤتاييان بة شةرِ "رؤنالَد ريَطان"
بةآلم بيانووى . دا بةردةوام بووة ةرِو ثيَكدادان لة ضيَضنيلةطةأل روسيةدا لةو بةرةيةوة هيَنا بةآلم هةروةها ش

، دؤستى لةميَذينةيى خؤى ئةوة بوو كة بةردةوام ئاماذةى ثيَدةكةن كة ريكائةمةالقاعدةو ئوسامة بؤ دذايةتى كردنى 
وآلتة يةكطرتووةكان دوو جار هيَرشى كردؤتة سةر عيَراقء عةرةبستانيشى وةكوو ثريؤزترين شويَنى ئيسالمى داطري 

ت كة ثاش لة هةسةنطاندنيَكى زانستىدا لةمةرِ دياردةى جيهاد بةو ئاكامة طةيش" فواد طرطسيس. "كردوة
دا زؤر دوذمنكارانة  دذكردةوةى روون دذ بة القاعدة لة جيهانى ئيسالم"، (ز1001)ى سيَبتةمربى 11رووداوةكانى 

بةرثرسى بةدواداضوونى فايلى القاعدةء لة شرؤظةكةرانى بةرجةستةى " ميشل شوير"هةروةها ." بوو
ة دةبرِينى هؤكارةكانى هةآليسانى شةرِ دذبة ئيَمة ل"  الدن ئوسامةبن"دةنووسآ؛ ( ز1991)الدن لة سالَى  ئوسامةبن

كام لةم هؤكارانة ثيَوةنديان بة ئازارى، رزطارىء  لة راستيدا هيض. كردوة بة وردبينييةوة هةلَسوكةوتى
. لة جيهانى ئيسالم داية ئةمةريكا، بةلَكوو بة تةواوى لة خزمةتى سياسةتةكانء كردةوةكانى ديَمؤكراسييةوة نية

 !." الدن مةبةستييةتى ثيَوةندى نيَوان وآلتة يةكطرتووةكانء رؤذئاوا لةطةأل جيهانى ئيسالمدا ريَكخاتةوة ئوسامة بن
لةم قؤناغةداو بةم ثيَوةنديانةوة هيَزةكانء سياسةتةكانى وآلتة يةكطرتووةكان، توندرِةوى جيهانى ئيسالم 

دا،  لة ئاكام"لَى بؤ داوة، شوير هةروةها ئيَذآ الدن هةو ضرِدةكاتةوة، واتة هةمان ئةو مةبةستةى كة ئوسامة بن
." الدن دةميَنيَتةوة ن كة وآلتة يةكطرتووةكان، تةنيا وةكوو هاودةستيَكى ناضاريى بندةتوانني ئاوها هةلَيَنجنيَين

دا، ئةطةر ضى ئةمةريكاالدن لةطةأل رؤذئاوا بةتايبةت وآلتة يةكطرتووةكانى  ى القاعدةو بندؤستايةت
وآلتةكانى لةو خةونة ئةمةريكاةكى تاكتيكى، بةلَكوو ثتةو بوو، دؤستايةتييةك كة رؤذئاواو دؤستايةتيي

 (Samuel Huntington)ساموئيل هانتينطتؤنيش " غةفلَةتةدا هيَشتبوةوة كة هيض كيَشةيةك لة ئارادا نيةو
قسةو ثيالنى ناحةزانة كة  تووشى ساويَرء خةياآلتى ثوض بوة، ذيارةكان لةو ثةرِى تةبايى دان، تريؤريزم تةنيا

 سيَبتةمربى 22بةآلم لة ناكاو بةربةيانى . ديَنيتة ئاراوة، ئةطينا شتيَك بة ناوى تريؤرو تريؤريزم لة ئارادا نية
ى ز، دةنطى تؤقيَنةرى تةقينةوةكانى ناوةندى بازرطانى جيهانىء ثيَنتاطؤن دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى لة 1002

هةزار كةسى تيَدا كوذراو بة هةزاران كةسيشى  4رسناكةكانى ئةو تةقينةوانة كة نزيك بة خةون راضلَةكاندو ويَنة ت
. بريندارو ملياردها دؤالريش زةرةرو زيانى بة دواوة بوو، هةموو باجى خوشخةيالَى بةرثرسانى رؤذئاوايى بوو

ة نيوةدا بطريَتةوة قازاجنة، زيان ل"ئةوكاتة بةو ئاكامة طةيشنت كة نةخري، جووآلنةوة بةآلم ديسان كورد وتنى 



 

 

ديتيان كة زؤريَك لة وآلتان لةطةأل بايةخء كولتوورى رؤذئاوادا هاورِا ننيء هةرضى ئةم وآلتانة ثرت دةضنة بازارِى 
ئينفؤرفايك نزيك دةبيَتةوة، ثرت لة رؤذئاواو بايةخةكانى دوور  (indormatic)زانيارييةوةو ثرت لة دنياى 

ووثة تريؤريستييةكان لة ضةشنى القاعدة تةقاندنةوةى ناوةندى بازرطانى جيهانى لوتكةى بؤ هيَزو طر." دةكةنةوة
دةستثيَك بوو كة  ئةمةريكابةآلم ئةوة بؤ رؤذئاوا بةتايبةت . ثيَكدادانى لةطةأل هيَزى دؤذمن يان ركةبةردا بوو

نيء راطةياندنى جيهانة كة شةرِيَكى جيهانى بة دواى خؤىدا هيَناء ثاش لةرزةكانيشى بةردةوام سووذةى نوس
 .هتدى خستووةتة ذيَر باندؤرى خؤيةوة... سياسةت، ئابوورى، كولتوورى شارستانييةت، دةزطا سةربازييةكان و

 سيَبتةمربى 22نهيَنيية ثشتى ثةردةكانى 
توانني بؤمان ليَرةدا ثيَويستة ئاورِيَكيش لة هيَندآ زانيارى بةلَطةمةندو ثشتى ثةردةى ئةو رووداوة بدينةوة كة دة

زؤر سةرنج رِاكيش بن، زانيارى طةليَك كة رؤلَى ثشتى ثةردةى كؤمةلَة هيَزيَكى ئةمنييةتى، شوفارميان بؤ ئاشكرا 
 . دةكةن، هيَندآ سرويسى شوفارى لة ئاراستةى سياسةتيَكى تايبةتيدا رؤلَيان دةليزى

ذوئيةى "، "ميشل شوسودوَفسكى"زانيارى الدنء ثيَوةنديية نهيَنييةكانيان بةثآ  و بنئةمةريكادؤستايةتى 
دوبي يةكآ لة . دايةكطرتووى عةرةبييى لة دوبى، ئةماراتى ئةمةريكاالدن لة نةخؤشخانةى    ى زـ ئوسامة بن0228

ئةم شارة، بة . حةوت ئةمرينشينى فيدارسيؤنى ئةماراتى يةكطرتووى عةرةبى لة باكوورى رؤذهةآلتى ئةبوزةبى داية
الدنء مةئموورى نهيَنى سيا لة مانطى  شيمةتةوة، شويَنى ضاوثيَكةوتنى نهيَنى ئوسامةبنهةزار كةس حة 350

دوذمنى ذمارةيةكى "يى دوبىدا ئيَديعا دةكات كة ئةمةريكاهاوكاريَك لة بةشى ئيَدارى نةخوشخانةى . ذوئيةدا بوو
ؤ خةلَكيَكى زؤر لة دوبى مةئموورى سيا لةوآ كة ب. ى ذوئيةدا لةم نةخؤشخانةيةدا بوة24تا  4لة " خةلَك

سيمايةكى ناسراوى هةبوو، لة حالَى ضوونة سةرةوة لة ئاسانسورِى سةرةكى نةخؤشخانة بؤ طةيشنت بة ديوةكةى 
، ]ثاكستان[ى (كويتة)الدن بؤ  ضةند رؤذ ثاش طةرِانةوةى بن (C.I.A)ئةندامةكةى سيا . الدن، ديرتابوو بن

 . بانطهيَشتى ئيدارى ناوةندى كرا
دا، بةآلم ئةجمار بة يارمةتى هاوثةميانى سيَبتةمربى 82الدن بؤ نةخؤشخانة لة  نةوةى سةرلة نويَى بنطةرِا

 (: ثاكستان)واتة  ئةمةريكا
بؤ سةر ناوةندى بازرطانى  سيَبتةمربى 22دا، واتة رؤذيَك ثيَش هيَرشة تيَرؤريستييةكانى سيَبتةمربى 20لة 

يةكآ لة نةخوشخانة سةربازوآلتةكانى ثاكستاندا خراية ذيَر دياليزمى الدن لة  جيهانىء ثيَنتاطؤن، ئوسامة بن
الدن لة راولثندى، لة  ى وت كة بن(C.I.A)ئيدارةى زانيارى نيَوخؤيى هيزة ضةكدارةكانى ياكستان بة . طورضيلةوة

ةخؤشخانة لة ن( ئؤويَرؤلؤذى)ثةرستاريَك وتى كة بةشى . بنكةى ئةرتةشى ثاكستاندا لةذيَر دةواو دةرماندا بوو
بة وتةى . كارمةندانى هةميشةيى خؤى ثاك كرايةوةء طرووثيَكى ديكةى كارمةندى ثزشكيى جيطاكةيانيان طرتةوة

دةبآ ئةوةش . "ةسيَكى زؤر طرينط لة ئارادا بوو كة نةياندةويست بناسرآثةرةستارةكة كارى دةرمانى ك
 inter services)هيَزة سةربازييةكانىوةبريبيَنينةوة كة نةخؤشخانة راستةوخؤ لة ذيَر دةسةآلتى 

intelligence(isi) تا لة بريمان نةضوة". دا هةية ثاكستان داية، كة ثيَوةندييةكى نزيكيان لةطةأل ثيَنتاطؤن 
دانةرانى ثشتى ثةردةى ثالَثشتى نهيَنى  بناخةثيَويستة ئاماذةى ثآ بكةن كة ريضارد ئارميتاذيش يةكآ لة 

بوة، ض لة دةوورانى شةرِى ئةفغانستانء " بنكةى ئيسالمى خةباتكار"ئةفغانستانء لة موجاهدينى  ئةمةريكا
ئارميتاذ ثرؤذةيةكى مةترسيدارو مافيايى دارِيَشت كة باجةكةى بازرطانى مادة . داء ض ثاش ئةو شةرِة سؤظيَيةت



 

 

طؤرِانيَكى ئةوتؤى  ئيَستا لة بناخةدا. دابينى دةكرد (The Golden Crescent)، هيالىل زيَرِين هؤشبةرةكان
 .رةنطة هيَزةكانى بريتانيا دةستيَوةردانى تيَدا بكةن ئةمةريكابةسةردا نةهاتووة، بةلَكوو بة جيطاى بةشدارى 

ثاكستان بةردةوام بةشدار بوة، واتة هةر لة  (I.S.I)دا سيَرديسى زانيارى (C.I.A)لةم ثيَوةندييانةى نيَوان 
ء ثيَنتاطؤن بة موجاهدينى ئةفغان لة سةرووى (C.I.A)رمةتييةكانى و ثيَشرتيشةوة ساآلنة يا2171سالَى 

هةزار تؤن ضةكء تةقةمةنىء تيَدارؤكات لة  5/6واتة ساآلنة . هةمووانةوة القاعدة رؤذ بة رؤذ زياترى دةكرد
ادةدا لةم ست. ثاكستان لة جاددةى راولَثندى ثاكستان (I.S.I)وة كة بة نهيَنى دةطةيشتة بنكةى (I.S.I)ريَطاى 

بةردةوام ئةفسةرانى زانيارى ثاكستانيان دةديت، تاكوو بتوانن ثالن بؤ يارمةتى دانى عيَراق  (C.I.A)كارناسانى 
دةكرد كة يارمةتى هةمة اليةنةى  (I.S.I)داواى لة  (C.I.A)هةروةها ثيَويست بة ئاماذة ثيَكردنة كة . دارِيَذن

دا يارمةتى لة عةرةبستانى سعووديش لةو ثيَوةندييةش  ردنيانموجاهدين بدات، بةتايبةت لة بوارى ثةروةردة ك
بةثآ زانيارى طةليَك كة لة . وةردةطرياو هةر بةو يارمةتيانةش ضةندين قوتاخبانةى ئايينى دروست كران

ثاكستان، لة ريَكحسنتء تيَدارؤك كردنى  (I.S.I)ء  (C.I.A)بةردةستدان مةبةست لة هاودةستىء هاوئاهةنطى 
كة اليةنطرى " برباك كارمل"ادييةكانى ئةفغانةستاندا نة تةنيا لةناوبردنى دةولَةتى كؤمؤنيستى هيَزة جيه

بوو، لة ئارادا بوو بةلَكوو ئةو هاوئاهةنطيية لة بةرنامةيدا بوو كة خؤدى يةكييةتى  سؤظيَيةتيةكييةتى 
لة قةلَةم دةدرآ، ئةوة  (C.I.A)كى ئةوةيكة تاكوو ئيَستاش بة زيرة. يش تيَك برِؤخيَنآء لة ناوى بباتسؤظيَيةت

 Milton)" ميلنت بردمن. "بوو كة خؤى بة فةرمىء راستةوخؤ نةضوة مةيدانى ساتء سةوداكانةوة لةو ثيَوةندييةدا

Beardman)  لة ئةندامى(C.I.A) بةآلم، بة ." ئيَمة، عةرةبةكامنان ثةروةردةو ثشتيوانى نةدةكرد:"ئيَذآ
عةرةبة "الدنء،  ، لة ناوةندى ليَكؤلَينةوةى سرتاتذيكى االهرام لة قاهيَرة، بن"عةبدال منعم سعيد على"وتةى 

". بؤيانى دابينكردبوو (C.I.A)هةستيارترين ضةشنى ثةروةردةدا بوون كة "لة ذيَر ضةترى " ئةفغانييةكان
بة . رؤأل دةطيَرِآ ئةمةريكاالدن خؤى ئاطاى لةوة نةبوو كة خةريكة بة سوودى  ئؤسامة بن:"ئيَذآ" بردمن"هةروةها 
 ". ديوة نة براكامن ئةمةريكانة من نيشانةيةكم لة يارمةتى :"الدن لة زمانى بردمنةوة  وتةى بن

بةو  ئةمةريكاثاكستان بكةين، يارمةتييةكانى  (I.S.I)دا ئاماذةيةك بة بارودؤخى  خراث نية لةو ثيَوةندييةش
. يَكهاتةيةكى هاةوتةريبء بةهيَزى دةولَةتى ثاكستانببوو بة ث (I.S.I)ريَكخراوة طةيشتبووة ئاستيَك كة 

(I.S.I)  ،كارمةندو ثريسنليَكى لةبةردةستدابوو كة ثيَكهاتبوو لة باشرتين ئةفسةرانى سةربازىء زانيارى
 (C.I.A)ئةم ثشتيوانييةى . كةس 250000نهيَنى كة دةطةيشتنة  سيَخورِانىكارمةندانى ئيدارىء مةئموورانء 

ى (I.S.I)ء (C.I.A)لة راستيدا ثيَوةندييةكانى نيَوان . ى بةهيَز كردبوو"ضيااحلق"زيى ذنراأل حكوومةتى سةربا
لة تةواوى دةورانى شةرِى . هةردةم طةرمرت بوو" ضياء"بة دةستى ذنراأل " بىنةزير بوتؤ"ثاكستان ثاش وةالنانى 

بوو، ثيَشرت بامسان لةوة كرد كة  يةتسؤظيَ، دذ بة ئةمةريكادا، ثاكستان، تةنانةت نةترسانةتر لة  ئةفغانستان
نةبوو، بةلَكوو  سؤظيَيةتمةبةست لة ساز كردنى ئةو ثيَكهاتة ترسناكة تريؤريستيية تةنيا ئةفغانستانء 

دريَذةدانى ثرؤذة تريؤريستييةكان لة هيَندآ شويَنى ديكةدا بة كؤمةلَة ئامانجء مةبةستيَكى ديكةوة ئيَدى ببووة 
، واتة هةر بة هةمان شيَوة كةلَك وةرطرتنى راستةوخؤ لة مكانيزمى ئةمةريكاكطرتووةكانى سرتاتيذى بؤ وآلتة ية

بؤ سةملاندنى ئةم راستيانةش . تريؤر ببووة سياسةتيَكى سرتاتذيك لة سياسةتى دةرةكى كؤمارى ئيسالمى ئيَراندا
بؤ سةر ئةفغانستان  سؤظيَيةتشةكةى هةر ثاش هيَر. دةتوانني ئاماذة بة ضةند خالَى طرينط لةو ثيَوةندييةدا بكةين

بانطهيَشت  سؤظيَيةتخؤى بؤ تيَكدانى بارودؤخى وآلتانى ئاسياى ناوةندى،  (I.S.I)بةرثرسى ( ضيااحلق)خيَرا 



 

 

ثاش تيَكشكاندنء ثاشةكشةى . دا ئةم ثالنةى ثةسةند كرد2174يش لة ئوكتوبرى سالَى (C.I.A). كردةوة
دةزطاى زانيارى ـ سةربازيى، كؤ  (I.S.I)دةزطاى ترسناكء بةهيَزى  لة ئةفغانستان، سؤظيَيةتيةكييةتى 

بؤ ثشتيوانى كردن لة سياسةتةكانى جيهادييةكانى  (C.I.A)نةكرايةوة بةآلم ثيَضةوانة ثرؤذةكانى بة هاوكاريى 
ء قةفقازو ئاسياى ناوةندى واتة ثرؤذةطةليَكى نوآ لة. دا ئيسالم لة دةرةوةى سنوورةكانى ئيسالميشدا دريَذةيان

الدنى طةياندة نيويوركء  هةر دريَذةى ئةو ثرؤذةو ئةو ثالَثشتيانة بوو كة القاعدةو بن. بياظى بالَكاندا كةوتنة طةرِ
جةختى لة سةر دةكاتةوة كة  Jane Degenceweeklyبآلو كراوةى . ،...واشنطتؤن، مادريد، لةندةن ء

 . ثاكستاندا دابني دةكران (I.S.I)بان لة ذيَر ضاوةديَرى هتدى تالَي... نيوةى هيَزى مرؤيىء ضةكء تةقةمةنىء"
هةر لة دريَذةى ئةو ثروسة ئيسالميانةدا كة لة ذيَر ضاوةديَرىو ثالَثشتى دةزطا شوفارييةكاندا بةريَوة دةضوو 

، ضةندين شؤرِشى ديكةى ئيسالمى توندرِةو بة درومشى جودايى خوازيةوة لة كشمريى هيندوستاندا سةريان هةلَدا
 ." بوو" حزب اجملاهدين مبارز جاموكشمري"يةك لةو حيزبانة 

ى بابةتةكةى ئيَمة لةخؤ دةطرآ، هةر جارو بةشيَك لة نيَوةرؤك كة سيَبتةمربى 22ثاش روودانى كارةساتى 
مة اليةنةنيَك، وآلتيَك، طرووث يان ريَكخراويَك تاوانبار دةكرا، بةآلم كة راستوخؤ قامك خراية سةر القاعدةو ئوسا

الدن، ئيَدى تاوانبار كران، مةحكوم كرانء سزا دران، ويَكرِا رةوتيَكى خيَرايان طرتةبةرو ئالَؤزى بالَى بةسةر  بن
ة كة ئاراو هيَناوةتةكؤمةلَة بريؤرِايةكى " ميشل شوسودوفسكى"ئيَستا كة ضاوليَدةكةين بةآلم . جيهاندا كيَشادؤخى 
تاوانبار  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةء (A .I .C)خؤدى  ديكةنتةكانى يَيَكى زؤر لة بةلَطةو ديَكيَومبةشوةكوو 
سةروةتء سامانةى زؤرو زةوةندة، ، ئةو يةدا دةبنني ئةو هةزاران تؤنة تةقينةوةيسيَبتةمربى 22لة كردةوةى. دةكات

ى بة تةواوى ييهانمانةى كة رؤذى لة خزمةتى القاعدةو موجاهدين نرابوو، ئةمرِؤ ئاسايشى جئةو ريَكارو مكانيز
بوو  سرتاتيذيية كة دةتوانني بيَذين ئةو. وةبة طشتى خستوةتة تةنطانة ىيةكطرتووةكانء رؤذئاوا وآلتةاوةو يَكدت

، بةآلم جيهانى خستة بة داخةوة كؤتايى بة شةرِى سارد هيَنا. كة جيهانى لة قةيرانى دووجةمسةرى رزطار كرد
 ".تريؤرو دذة تريؤر"شةرِى جيهانى ، واتة كوورانى شةرِيَكى جيهانى مةترسيدارةوة

بةآلم . تيَرؤرةوة شةرِيان دةكردبة نيَوى بةرةى دذةو هاوثةميانانى ئةمةريكائاماذةمان ثيَكرد  يَشرتيشهةر وةك ث 
 (ثلةبةندى كراوى زانيارى طرووثبةثآ سةرضاوةى )سراوةى لؤس اجنلس تاميز وهةر ليَرةدا بةثيَى نو نيدةبني

مةبةستى وةرطرتنى ضةكء تةقةمةنى لة ئيَران  بة نةيدةتوانى ئيَعرتاف بةوة بكات كة ؤنبيل كلين" دةولَةتى"
 "ليكآنتونى"ئةمةش ريَبازيَك بوو كة بة ثيَداطرى . اوةد أل دةولَةتى موسلَمانى سارايوودا دةستىلةطة

(Anthony lake) ، موديرى دةستنيشانكراوى(A .I .C) ئاسايشى  بةرثرسى كاتى ئةجنوومةنى)ء
 2114لة كرواسىدا لة ئاوريلى سالَى  ئةمةريكابالَويَزى ، (peter Galbraiteh) ثيرتطالربايتء (نةتةوةيى

لة ثةرةسةندنى هةرضى زياترى  ئةمةريكائةو ثرؤذةيةى  راستىدالة . لةاليةن بيل كلينتؤنةوة ثةسةند كرا
نى راوموسةيةدا جطة لة ضةكء تةقةمةنىء مةئةم ثرؤل. بةرضاوى هةبووىدا رؤلَيَكى بؤسنكارتيَكةريى ئيَران لة 

 ىجاهدينو، هةزاران كةس لة م(Vevak)، "واواك"ى ئيَرانء عةواملى زانيارى يشؤرِشى ئيسالم سوثاى ثاسدارانى
لةم كردةوةيةدا ضةندين وآلتى موسلَمانى ديكةش بةشداريان كرد، وةكوو . ةوةسنيرذانة ناو بؤ  ئيسالمدنياى 

ء ضةند ريَكخراويَكى توندرِةوى ئيسالمى ديكة بةشدار (تان، عةرةبستانى سعوودى، سودانء توركيةزى، ثاكسلما)
 (N. L. I)زاديبةخشى كؤزؤظؤو ئائةرتةشى ( I .L .K)دا هيَزةكانى كؤزؤظؤو هةروةها لة شةرِى مةقدونية. بوون

وة لةاليةن ئةرتةشى ييةتيكسىء لؤجبةشدار بوونء ئةو هيَزانة لة بوارى مادئةرتةشى ئازاديبةخشى مةقةندونية 



 

 

ئيسالمى ديكة، ة ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانء ضةندين ريَكخراوى ء هيَزةكانى ثاراستنى ئاشتى سةربئةمةريكا
يَزةكانى ناتؤ سةربازطريى و هئةمةريكالةوآ موجاهدين بة ئاطادارى . الدنةوة دابني دةكرا القاعدةو ئؤسامةبنوةكوو 

و هاوثةميانانى ئةمةريكالةطةأل ئةوةيدا كة . لة مةقدونيةدا( I .L .K)ستى شةرِ كردن لة ريزى بة مةبةدةكرد، 
كانيان ييةة تريؤريستطرووثوة ثالَثشتىء تيَدارؤكى اليةنء ييةكاندا بة ئةوثةرِى توانايييةشوفارلة ئاستى دةزطا 

خؤىو ة بة لوتكةى رو تريؤريزم طةيشتودةدا كة تريؤ و كارةساتةكانى واى نيشانسيَبتةمربى 22بةآلم . دةكرد
 :مانج كةوتنة نيَو بةربذارةكانةوةهةر بؤية ئةجمار دوو ئا .ضوتةدةرةوةتةنانةت لة كؤنرتؤلَى ثالَثشتةكانيان 

تا كانء ييةاليةنة تريؤريستسةركوت كردنى  بة مةبةستى لة روالَةتيشدا بووبآـ ئةوةيكة النيكةم ئةطةر 2 
ات كة شةرِيَك بطى بة قةناعةت يبةو جؤرةش بريورِاى جيهانكة ديسان بكةنةوة ذيَر كؤنرتؤلَء  رِادةيةك الواز بكريَن

هةر بؤية لة  .ثآ بهيَنرآبة سةركؤتى ئةو اليةنانةى كؤتايى  دريَذمةوداية،كة خؤدى تريؤريزم هةلَيطرساندوة 
القاعدةو كةسانى سةربة سامانةكانى  ثةسةندى كرد، برِيار درا تةواوى سروةتء ئةمةريكاثالنيَكدا كة دةولَةتى 

ك ضووة ئةو ثرؤذةية تا رِادةية. الدن بلوكة بكرآ ة، واتة بنطرووثالقاعدة لة سةرةوةى هةمووانةوة ريَبةرى ئةو 
ةك بةو يلة سودان و ثيَكهيَنانى هاوثةميانيثيَشةوةو تةنانةت بة ليَدانى ئةفغانستانء كؤنرتؤلَى بنكةكانيان 

 .ئامادة باشيَكى طورج راطةيةندرا نةوةى تريؤريزم بةتايبةت القاعدةشويَنيَك بؤ بةرةورِوو بوو وومةبةستةوة لة هةم
اية كؤنطرةى ئةو برِيارةش وةكوو ثالنيَك بر لةطةأل ئةوةيدا كة دةولَةتى بوش برِيارى ليَدانى ئةفغانستانى دابوو

هةروا كة ثيَشرت ضةندجار بامسان . شةرِ كرد ةنطى ثشتيوانيان لةدا، بة يةكدئةمةريكالة كؤنطرةى . ئةمةريكا
اغةكانى هؤيانةوة كة لة قؤن وش بةئةمةريكا. دةكاتكة لة سياسةتدا قسةى سةرةكى  يية، ئةوة بةرذةوةندكردوة

كانىدا بوو كة ييةئاذاوةطريء سؤظيَيةت يةكييةتىئاماذة ثيَدةكات كة ئيَمة لة بةرامبةر  ثيَشوودا خستمانة بةرباس
بة  راستىدائةوةش لة . دا سةركةوتنمان بةدةست هيَنا ثيَوةنديةشان لة رةوتة ئيسالميةكان دةكرد، لةو ثشتيوانيم

 ئةمةريكائةوةيكة دةولَةتى  ويرِاىبةثآ ئةو سياسةتةء، . بةشيَك لة سياسةتى ريَئال يان سياسةتى واقعبينانةية
بةآلم كة كةوتة دذايةتة ئةو  وةرطرتبووموجاهدينى ئةفغانء بزوتنةوة ئيسالميةكان كةلَكى ثيَويستى لة 

بةثآ ئةو . يةكى ميَذوويى ناوبانطى دةركردبرِيارنامةتانة، برِيارنامةيةكى طرينطى ضةسثاند كة بة لةدةو
دةتوانآ  ئةمةريكا، سةرؤك كؤمارى ثةسةند كرا" ئةجنومةنى نويَنةرانء سناوة"اليةن  لة كة برِيارنامة ميَذوويية

واتة  .وةرطرآ ثيَويست دةزانآ كةلَك بة كةسانةى كة ئةو يان ويستةكان دذبة دةولَةت، ريَكخراولة هةموو هيَزة ثيَ
 يانثالنريَذيان كردوة، ثةسةند، كردوةبةشداريان دا سيَبتةمربى 22ئةوانةى كة دةستنيشان دةكريَن لة هيَرشةكانى 

تاكوو بةم ضةشنة لة كردةوةكانى  يشان داوةن كةسانة ريَوشويَنيان ء كردوة، يارمةتيان داوة، يان بةو ريَكخراو
يةكطرتووةكان ثيَشطريى  وآلتةو كةسانة دذبة داهاتووى تريؤريزمى نيَونةتةوةيى بة دةستى ئةو وآلت، ريَكخراو

بة يةكطرتووةكان  وآلتةى رآ خؤش دةكات بؤ طةيشتنى سيَبتةمربى 22واتة ليَرةدا كردةوةكانى . بكرى
دوو ئيسرتاتيذى كة دوو  يارنامةيةدا دوو ئيسرتاتيذى بة روونى دةكةونة بةرباسء دةبنةواتة لةم برِ. ئاماجنةكاني

شةرِى دذة تريؤر هاتووتة ية كة بة ناوى سرتاتيذى ئةمةريكايةك سرتاتيذى، سرتاتيذى . جةمسةرى فةرمى ثيَك ديَنن
يةكةم  ييةراطةياندنى ئةو ئيسرتاتيذبة . ثالَثشتى كرامةيدانةوةء لةاليةن زؤريَك لة وآلتانى جيهانةوة ثةسةندء 

وآلتان دةستيان كرد بة . يةكان دةستى ثيَكردةوةريَزبةندي ءهةلَداوة ىجرقةى شةرِى جيهانى سيَهةم سةر
 ء لة ئاكامداكردةوة يىلة ماوةيةكى زؤر كورتء خيَرادا هةلَويَستى خؤيان يةكالكانيانء ييةئيسرتاتيذكردنى تاوتويَ
دووهةم بةشيَك لة وآلتان مانةوة، . ثيَكهات ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةركردايةتى دذة تريؤر بةسة بةرةى



 

 

ش هةركةس لةطةأل ئةوان نةبآ دذبة ئةوان ئوتوماتيَكى ئةمةريكابرِياراتى دةولَةتى راطةياندنى  بةثآ سرتاتيذىء
ئةو  ىلَ نيشتبووبؤنى دذايةتيان  دا بةشيَكى زؤر لةو وآلتانةش كة رةنطء لةم نيَوانةش .رةى تريؤرةوةدةكةوتة بة

ئةوة لةاليةكء لةاليةكى ديكةشةوة هةر . كانيان مةحكوم كردبووييةوآلتانة بوون كة النيكةم كردةوة تريؤريست
كةيان مةحكوم ييةلةطةأل ئةوةيدا كردةوة تريؤريست.... سوريةءبةشيَك لة وآلتان وةكؤمارى ئيسالمى، عيَراق، 

يان بة تاوانبار لةقةلَةم دةداو ئةمةريكاذىطةليَك كة برِوايان ثيَكهيَنابوو ضى بةثآ ئيدئؤلؤكة كردبوو
 دةكةوتنةوة بةرةى تريؤرةوةهةر بؤية ئةوانة . مةحكوم دةزانىبة بؤ ئةفغانستانيان  ئةمةريكاناراستةخؤش هيَرشى 

لةوانة كؤمارى . ديَر كرابوونناو شةرِئاشؤيىدا ضةند وآلتيَكيان بة تةوةرى ئاذاوةيان تةوةرى  نيَو ئةوانيش كة لة
و عمةر قةزافى رازى بومةلَبةت ثاش ئةوةيكة سةرهةنط هباكوور، عيَراق،  ىكوورياىئيسالمى ئيَران، سورية، ليبى، 

كة  يةكةى راطرآء تةواوى كةلء ثةلةكةى بداتة ئاذانسء ئيزنى بآ مةرج بة ثشكيَنةران بداتئةتؤميكة ثرؤذةى 
سياسةتى ئةو سياسةتة واتة  راستىدالة . دةرهيَنرا بثشكيَنن، وآلتةكةى لةو تةوةرةشويَنة طومانليَكراوةكانى 

بةآلم هةر جار، لةذيَر . بوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةلة سياسةتى دةرةكى ناساندنى تةوةرى ئاذاوة، بةشيَك 
دةرةوةى  دةميَك وةزيرى كاروبارىكة سةر" هيَنرى كةيسنجر"شدا ييةهةر بؤية لةو ثيَوةند. ناو وعينوانيَكى ديكةدا

 :ئيَذآ وآلتة يةكطرتووةكان بوو
ر، سياسةت بةثآ ئةم وتةيةى كةيسنج". نابآ سياسةتى دةرةكيمان لةطةأل كاروبارى خيَرخوازانةدا ىلَ تيَك بضآ" 

ةشيَك لة ب. يَنىد فاكتؤريَك دادةنى، فاكتؤريَك وةدةست واتة .سياسيية وداىبة طشتىء سياسةتى دةرةكى ساتء سة
ئةطينا طةر سةرنج  .ييةسةودايةكى كات ءسات تةنيابةلَكوو  سةر كاغةزيشسياسةتى شاراوةيةو تةنانةت ناييةتة 
 :بدةينة ئةم وتةيةى مونتسكيو كة ئيَذآ

ية، يان بة سودى ئوروثاو بة زيانى ئوروثابةآلم بة زيانى  ةئةطةر بزامن كردةوةيةك بة سودى وآلتةكةم" 
ئةو بريؤكةية، بريؤكةيةكى رووتى  راستىدابةآلم لة  ."دةزامنتيَك آطومان ئةوة بة جيناية، بييةمرؤظايةت

كة بة ثةرةسةندنء طةشةسةندنى هةستء  ة بووكة خيَزطةكةى كؤمةلَة هةستيَكى مرؤظدؤستان مرؤظدوستانة بوو
. ارة بريكردنةوية هيَنضةشنبريى نةتةوايةتى نةتةوةخوازى لة سةر بنةماى بةرذةوةندى نةتةوةيى كؤتايى بةم 

زؤرى بةشيَكى  دامةيدانى كيرَبِكآ لةسةر نةتةوةخوازى ثرت طةرم داهاتء حيزبء اليةنةكان كاتى هةلَبذاردنةكان
ضى هةر ئةمرِؤش تةنانةت ئةطةر. كانى ضرِ دةكةنةوةييةنةتةوةو بةرذةوةندبانطةوازو وتارةكانى خؤيان لةسةر 

 بدةنياسةتدا كان لة سييةئةوة دةكةونةوة كة دةبآ بايةخ بة رةوشتة ئينسانلة سةر جةخت سياسةتوانان بةردةوام 
لةاليةكى ديكةوة ئةم ضةشنة . ةدا يةك ناطريَتةوةثيَوةنديبةآلم دةبينني راطةياندنيان لةطةأل كردةوةياندا لةو 

ةو برِواية دابوو هةويَنى واتة ماكياوىل ل .يةوة"ماكياوىل"بة  ثيَوةندى دةدرآ دانةنانة بؤ رةوشت لة سياسةتداريَز
شاراوةى ئةو لةو برِوايةدا بوو كة نيَوةرؤكى . هيَزو دةسةآلتةسياسيى، دةستةبةر كردنىء ثاراستنى كردةوةو ضاالكى 

زؤريش كة وابوو . كانى نةتةوةو كؤمةلَطايةييةسياسةت بةرذةوةندى، هيَز، دةسةآلتء رازى كردنى خواستة طشت
ضوكةكان  ييةبةرذةوةندسياسيى دةكةنء ك كة لة ئاستى نةتةوةييدا ساتء سةوداى سةير نيية بؤ سياسةتوانانيَ

بة طشتى سياسةتوانانى رؤذئاواء بةتايبةت سياسةتوانانى  راستىدالة . قوربانى بةرذةوةندى طةورةتر دةكةن
تيش لةوةدا ثيَيةتىو ثيَشكةوندةزانن، برِوايان  تةوةرى بةرةو ثيَشةوة ضوونى سياسةتيى ئةوة بة ئةمةريكا

هةر بؤية زؤربةى ئامرازةكان بة رةوا دةزاننء ئةو ثالنء طةآلآلنةش كة ثراكتيزةى دةكةن لة سةر ئةو . دةبينن



 

 

دةزطاى زانيارى ( I.S.I)طةليَك لة ضةشنى انيةكانيشيان لةطةأل دةزطابنةمايةيةو ثةمياننامةء هاوثةمي
 . لةو تةوةرة دايةثاكستان، 

ليانةى سياسةتى دةرةوةى بةرهةمى بةشيَك لة سياسةتى ماكياو سيَبتةمربى 22:"كىبة برِواى ميشل شوسودوفس
ى 22كانى ييةذ ثيَش ئةوةى كة هيَرشة تريؤريستهةر دوو رؤ ئةطةر سةرجنمان دابآ .بوو يةكطرتووةكان وآلتة

بةرةى باكوور ذراو كو" ئةمحةد شاة مةسعوود"ةى باكوور لة ئةفغانستان رى بةربة ئاكام بطةن، فةرماندة سيَبتةمرب
 ئؤسامةـ (I.S.I)ئاى . ئيَس. خستة ئةستؤى تةوةرى ئاى ىلة راطةياندراويَكدا تريؤرى ذنراأل ئةمحةد شاة مةسعوود

ا كة دةسةآلتيَك لة بوو و هةولَى دةد لة حكومةتى ئيَران نزيككة كوذرانى ئةمحةد شاة مةسعوود . تالَةبانالدن ـ  بن
ى بؤية ناضار كةوتة بةر تيخ ئيسالمى لةو وآلتةدا جيَطري بكات،ارى حكومةتى كؤمضةشنى دةسةآلتى 
نيارى تةنانةت ئةمحةد شا مةسعوودو دوو رؤذ ثيَش بةلَيَنى هاوكارى بة زا بةثآ. وةييةهاوثةميانانى نهيَن

(I.S.I )دا بوو ثاكستان." 

لة ثشتى درطا ريضارد ئارميتاذ ء ثاكستان( I.S.I)مةمحوود ئةمحةد سةرؤكى  ذنرِاأل ، دانيشتنىتريؤرةثاش ئةو 
 تةنيا ئةوةلةويَدا . دا مايةوةدا لة دوو تؤيى نارِوونيسيَبتةمربى 23داخراوةكانى وةزارةتى دةرةوةى لة ريَكةوتى 

. روونة ريضارد ئارميتاذ ريزيك لةو كارو كردةوانةى كة دةبآ بة ئةجنام بطةن بة مةمحوود ئةمحةد ثيَشكةش كرد
مةمحوود ئةمحةد  ذنرِالَاقشةى دوورو دريَذو زةجنرية كؤبوونةوةيةك بةو ئاكامة طةيشني كة ثاش كؤمةلَيَك مون

داطرى ثيَ و بةئةمةريكامةمحوود وةكوو نيَردراوى  ذنرِاألثاكستان بنيَرنة ئةفغانستان، ى شوفارسةرؤكى دةزطا 
واتة . كرد بة بةرثرسانى ئةفغان كانى تةسليمييةوة قةندهارو بة راشكاوانة داخوازلة سةرفةريَكدا ض ئةمةريكا

الدن  بنئؤسامةواتة  القاعدةةر ريَبةرى تالَبانى طوت كة بآ مةرج ريَبةرى مةمحوود ئةمحةد بة مةالحمةممةد عومم
. هاوثةميانانىدا ئةمةريكالة غةيرى ئةوةشدا بة ضةشنيَك دةكةوتة شةرِةوة لةطةأل  بكةن، ئةمةريكا ىتةسليم

بة . وةآلم درايةوة نةريَنىدوو جارى خاياندء ثاش هةردوو جارةكة ئاكامةكان بة ة دانيشتنةكان بةو مةبةست
ئؤسامة لة بيانوو بوو بةآلم بة هةرحاأل دةكرا بة تةحويلدانةوةى  ئةمةريكادبنيَني كة  هةرحاأل ئةطةر ليَرةشدا واي

بؤسةر ء هيَرشى هاوثةميانى سةربازيي دةستيَوةردانىواتة النيكةم  .بة بةشيَك لة كيَشةكان بطريدرايةالدن ثيَش  بن
 . نةدانى ئةفغانستانليَ بؤ ئةمةريكائةوة بوو داخوازى  ئةفغانستان رووى نةدةدا،

ثيَنتاطؤنء وةزةارةتى دةرةوة بؤ تاوتويَكردنى  باآلى، بةرثرسانى تالَةبانى يةثاش ئةو ضةشنة وآلمدانةوة
هيَرشةكانى هيَزى  1002ى ئوكتؤبرى 7و رؤذى يةكشةمة، . نروويان كردة ثاكستا ئةمةريكارشى ثرؤطرامةكانى هيَ

 راستىدالة . دريَذةى كيَشا تالَةبانى ثيَكردو شةرِ تا روخانى ريَذميى بؤسةر ئةفغانستان دةست ئةمةريكا ئامسانى
، ييةالمكانى وآلتانى ئيسييةبةرذةوةنددذةجوآلنةوة كانى رؤذئاواو ييةلة شةرِى تريؤريزم كة خيَزطةكةى بةرذةوةند

بةتايبةت بؤ اليزؤرى طؤرِانةكانء خالَى وةرضةرخانى سةردةمى نوآ كات سيَبتةمربى 22ر وةك بامسان كرد هة
لة  ئةمةريكاو كة لة وةها شةرِيَكدا بو. بوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة كان لة سةرةوةى ئةوانةوةييةرؤذئاواي

ن، بةتايبةتى ، هيَزى هاوثةمياناضةشنة كة بةراوةرد دةكرابةو مةيدانء  بوةدا بةهيَز هاتتةك هاوثةمياناني
، شةرِى زؤربةى وآلتانى ئيسالمى لة ناوضكةدا بكاتء سةركةوتووش بآلة ئاستيَكدا بوو كة دةيتوانى  ئةمةريكا

دوو  سيَبةرى سياسةتىلة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة. ضونكى ئةوان هةموو ئةطةرةكانيان لةبةرضاو طرتبوو
لة سةر بنةماى  ثراكيزة كردنء جآبةجآ كردنى سرتاتيذى نةتةوةيى، واتة (Double Standard)وانةيى ثيَ

لةو نيَوانةشدا  .بةرِيَوة دةبات لة تةواوى جيهاندا سياسةتى دوو تةوةريى بةرذةوةندىء ئاسايشى نةتةوةيى



 

 

بةثآ بةرذةوةندىء  ئةمةريكاكة ة مةبةست لةم سياسةتةش ئةوةي. رتينتايبةتي نيَوةرِاسترؤذهةآلتى وآلتانى 
هةلَويَست، قةيران، كانى خؤى مامةلَة لةطةأل ييةء سياسىء سرتاتيذئابوورى ييةثيَداويستخواستء ويستء 

وةش لة باسى بةرذةوةندى نةتةوةيىدا بة وردى باسى لةسةر كراوةو ئة. دةكات دارووداو، ثرسةكانتةنطةذة، 
ة رووى راستةقينةى سياسةت، طةيشتنة بة بةرذةوةندى، رووى راستةقينةى ئةو وات. دةخريَتة ذيَر تيشكةوةلةويَدا 

 وآلتة بةرذةوةندى ةتى، واتةتةنياو تاك بةرذةوةندى نةتةوةيى خؤيدةيهةوآ  ئةمةريكاش كة ييةبةرذةوةند
بةرذةوةندى بنةماى ئاسايشى نةتةوةيىء سياسةتى دةرةوةش لةسةر ئيسرتاتيذى  يةكطرتووةكان، هةر بؤية

دةطةرِنةوة بؤ ، بةآلم كؤى ثيَناسةكان ثيَناسةكانيشى بؤ بةرذةوةندى نةتةوةيى جؤراوجؤرن نةتةوةيى دارِشتوةء
كة وابوو ئةوةى سياسةتى فةرمى . ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةرذةوةندى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيى 

ى دادةنآ، ئةوةيكة لة دا بة ضاكء خيَر شويَنيَككاتء دا بة خراثء شةرِ، لة  لة كاتء شويَنيَكيةكطرتووةكان  وآلتة
ة، ئةوانة هتد.... ءبةرطريىبؤ اليةنيَك بة بة رةوا، لة شويَنيَكى ديكةدا بة نارِةوا، بؤ اليةنيَك بة تريؤر،  شويَنيَكدا

 .نةتةوةينيئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندى طةكانيان هةموو خيَز
بة هةلَة يى بةو ئاطامة طةيشنت كة تاكوو ئيَستا سياسةتةكانيان ئةمةريكانى ثاش شةرِى ئةفغانستان سياسةتوانا 

زؤرو كى ييةهؤى ئةوةيكة دذايةت بوةدارِشتووة، واتة ثشتيوانيان لة دةسةآلتة خؤسةثيَنء ناديَمؤكراتيكةكان ب
ى 22رةى زةبرة كاريطةبةآلم ثاش ئةو . زةوةند لة دنياى دةرةوة بةرةو رِووى سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة ببيَتةوة

ستانء ئاوةردانةوةيةك لة زؤربةى وآلتانى ديكتاتؤر ليَدراو بةو ئاكامة طةيشنت كة و ليَدانى ئةفغانسيَبتةمرب
دةستةبةر نةكردنى فةزايةكى ئازادو كراوة بؤ نةبوونى ديَمؤكراسىء دةستاو دةست كردنى ئاشتيانةى دةسةآلتء 

 ةركوتى جودا بريان، ئازادخيوازانءس ،ئؤثؤزسيؤناكانى مرؤظ ء خةساندنى رخنةء ثراكيزة كردنى تةواوى مافة رةو
تة هةناسةكيشان بو هةر ضةشنة شويَنيَكىكانء طرتنى ييةورى، كؤمةآليةتىء كولتووروبئاوةردانةوة لة سيستمة ئا

 نتاأل، ئةوةشفيَندةموة بؤ هزرى دواكةوتوانةء بةردةوام سةرضاوةيةك ب هؤى خيَزرانء سةرهةلَدانى توندوتيذىء
داء بةثآ نيَوةرِاستبؤ ثةرةسةندنء طةشة كردنى بريى تريؤريستى لة رؤذهةآلتى  بوةكاريطةرترين فاكتؤر 

. دا1002ى سيَبتةمربى 22لة كارةساتةكانى  بوةان هةيايطةريخؤ كليَكؤلَينةوةيةك كة كراوة ئةمانةش نارِاستة
اليةنة  ثرت ثيَوةندىء دةستىة ثيَشةوة، ضةندة ثرت دةضينو هيَرشانةدا هةر كة لةجيطاى سةرنجء سةرسوورِمانة 

( I.S.I)كة تةنانةت لةو كارةساتةدا دةستى بؤ ويَنة باس لةوة دةكرآ . دةكةوآجؤربةجؤرةكانى تيَدا دةر
ثاش ليَدانى ئةفغانستان خيَرا سةرتيث مةمحوود ئةمحةد نةقأل كراو كاريَكى ديكةى . كةوتؤةتة رووثاكستانيش 

دةكرد كة سةرتيث مةمحوود ئةمحةد لةطةأل ردرا ثاشان هيَندآ راثؤرت بآلو كرانةوة كة باسيان لةوة ثآ ئةسثيَ
بةثآ راثؤرتيَك لة . ستجيهانى وةدةر دةخطرميانةيى هيَرش بؤسةر ناوةندى بازرطانى  "سةر حةلَقةى"حممد ئةتا 

يةكطرتووةكان بؤسةر  وآلتةدةكةوآ كة مةمحوود ئةمحةد ثاش هيَرشةكانى دةر" زى هيَندوستانميتا"
جةختيان لةسةر كردةوة  ى ئوكتؤبر1شةمةى  3سةرضاوة باآلكان رؤذى  بةآلم. داواى خانةنشينى كردئةفغانستان، 

، بوةدا سيَبتةمربى 22يةكآ لة تريؤريستة خؤ كوذةكانى لةبةر ئةوةى كة ثيَوةندى لةطةأل كة ذنراأل حمموود ئةمحةد 
ثاش ثشت راست كردنةوةى يى ئةمةريكابةرثرسانى  كةنارةوة، هةر بةثآ ئةو سةرضاوةيةبكيَشيَتة ناضار كراوة خؤ 

بؤ وود رادةى سةد هةزار دؤالرى لة ثاكستانةوة تلطرافى مبة برِيارى ذنراأل حم" امحد شيخ بنا"كة  هةوالَةئةم 
دا  ديارة لةو نيَوانةش. لَيان كردى نارد، داواى لةسةر الدانى ذنراسيَبتةمربى 22مةمحوود ئةتا، رفيَنةى فرِؤكةكانى 



 

 

ء (F.B.I)بة را بايلةكةى امحد عمر شيخ بنادموبؤ ويَنة رةقةم  .كانيش رؤلَيَكى زؤرى طيَرِاييةى هيَندشوفاردةزطاى 
 . هةبوو ىدةوريَكى باشدا ييةكةوتنء سةكاندى ئةم ثيَوةندلة شويَن ئةوةش

لة نيَوان  ييةضوو ئةو ثيَوةند، ويَدةسيَبتةمربى 22و وود ئةمحةدثاش ئاشكرا بوونى ثيَوةندى نيَوان مةمح
(I.S.I) بةثآ . هةر بؤية بةو رةوانطةوة ضاوةرِوان دةكرا كة طريو كيَشةى زؤر بنيَتةوة .بووبآدا سيَبتةمربى 22ء

انى بوو خؤى بة ناوةندى بازرطء داينابوو حمةمةد ئةتا رفيَنةرى يةكةمني جيَتى نةفةر هةلَطر (F.B.I)فايلةكانى 
ولَةتى راثؤرتى فةرمى دةوتارةكةى تاميزى هيَنديش . لة روالَةتيشدا ثيالنرِيَذى سةرةكى بووجيهانيدا بكيَشآء 

كة دةكات هيَند ئاماذة ثيَهةروةها تاميزى . كردوةثةسةندى ( AFP) هيَند بوو كة هةوالَدةرى فرانس ثريس
كانى يية، روون دةكاتةوة كة ثيَوةندسيَبتةمربى 22ش راو حةوتوويةك ثيَناوب" كانىييةة كاريضاالكةي"نيَوةرؤكى 

(I.S.I ) ش بؤ سةر ناوةندى بازرطانى هيَر" ثيَش "دا، لة حةوتوويةك ئةمةريكالةطةلَ حمةممةد ئةتا لة
ذنراأل مةمحوودو وةفديَكى واتة ئةم رووداوة كاتآ روويدا كة . كى روون ثيَك ديَنآييةطومانء درِدؤنط جيهانييةوة

لة برييشمان بآ كة مةمحوود . دا بوونييئةمةريكالةطةأل بةرثرسانى " كارىديتنى ئاسايى راويَذ"بؤ ى هاورِيَ
لةميَذينانةى نيَوان  ييةدؤستايةت ييةبةآلم بةثآ ئةو ثيَوةند. ئةمةريكاطةيشتة  سيَبتةمربى 4ئةمحةد رؤذى 

ش ديسان ثيَداطرييان ء بوئةمةريكاوة ةييثاكستان، ض لة بوارى تاكتيَكىء ض لة بوارى ئيسرتاتيذيك-ئةمةريكا
بوش لةم شةرِةدا دةولَةتى ثاكستانى  .دةكرددا  بةتايبةت ئةفغانستان كارى ثاكستان لة شةرِى دذة تريؤرهاولةسةر 

و رؤذيَك  دا بوو(I.S.I)جطار زؤر لةذيَر دةستى دةولَةتى ثاكستانء كى ئيَييةضونكى نهيَن. بة باسكيَكى بةهيَز دانا
جني ديفنس "بؤ ويَنة بةثآ حةوتوونامةى  .كان خبةنة سةر ئاوييةيئةمةريكاة رووى دةيانتوانى بةرِةى بة خستن

(june Defenceweekly)" لة ثاكستانةوة لةذيَر  تالَةباناتى خؤى نيَوةى هيَزى رؤيىء ضةكء تةقةمةنى ك
ئةوةش . وة ثشتيوانى دةكراةمةريكائيش بة نؤبةى خؤى لةاليةن  (I.S.I)وة دةستةبةر دةكرآ، (I.S.I)ديَرى ضاوة

ة وآلتء ى وآلتان زؤر جار ثرؤذةو ثالنطةليَك ثراكتيزة دةكةن كشوفاركة دةزطاى  ييةرةوتيَكى ئاساي
ثالنء ثرؤذةى راستةوخؤ   ى وآلتانشوفارزؤر جاران هاوكارى دةزطاى  شدةوةلَةتةكانيان ىلَ ئاطادار ننيء جودا لةوة

هةر بةثآ ئةو . هاوكارى كردنةكةيةبةرذةوةندى بوونء هاو ئيسرتاتيذى بوون هؤكارى ة ثثشتةوةيةو هاودةولَةتى ل
عبدالرمحان قامسلوو و ساتء سةوداكانى . بوونةى كة بامسان كرد دةتوانني ئاماذة بة ثالنى كوشتنى د سرتاتذىهاو

ى هةر دوو وآلتء موعاملة يكة لةبةر سةوداطةردةولَةتى ئيَرانء دةولَةتى ئوتريش لة ئاستى ئابووريدا بكةين، 
لة حالَيَكدا كة ئةو كردةوةية  ى ظيةن بة كؤمارى ئيسالمى ئيَرانكان لة ضةشنى ضةك فروشتنى دةولَةتييةناياساي

 . قةدةغة كردنى ضةك فروشنت بة دوو دةولَةتى لة حالَى شةرِدادذايةتى هةبوو لةطةأل برِيارنامةى 

 كانىييةو نهيَنسيَبتةمربى 22شةرِى ثاش 
ذمارةى ثيَضةوانة دياريكرا بؤ دةسةآلتدارانى  ى سيَبتةمرب22لة رووداوةكانى  هةر وةك دةزانني ثاش ضةند كاتذميَر

 القاعدةالدن ريَبةرى ريَكخراوى تريؤريستى  بن ئؤسامةبدةنء لةوانة  ئةمةريكاواستةكانى ئةفغان تاكوو مل بة خ
لة ئاكامدا  ئةريَنى بةو داخوازيانة نةدايةوةءض وآلميَكى هيَ تالَةبانبةآلم دةولَةتى ئيسالمى . تةسليم بكةن

نهيَنىء ثشتى ئةوةيكة ليَرةدا جآ باسة  .و هاوثةميانانىئةمةريكائةفغانستان كةوتة بةر هيَرشى قورسى 
يَك كة شةرِديارة بؤ زؤربةيان روونة كة . دةكانى ئةو رووداوة بوو، كة اليةنيَكى زؤرترى ئةو شةرِةيان ثيَك دةهيَناثةر



 

 

وة بةريَوة دةضآ، هةموو رةهةندة ئابوورى، سياسى، ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةلةاليةن وآلتيَك وةكوو 
 .اش ثالنء ثرؤذة دانانى ورد دةكةويَتة قؤناغى ثراكتيكةوةو ثكانى ليَكدةدريَتةوة ....ىءسةرباز

شةرِى "كة بة  ك بوواتيء سيستممؤديَرِنة تةواوى شةرِيَكى بكاتاليزؤرى بوو،  سيَبتةمربى 22شةرِى دذة تريؤريزم كة 
دا كؤمةلَة فاكتؤريَك هاتنة ئاراوة كة تا رادةيةك هةرِةشة  لة هةزارةى سيَهةم .كردناوبانطى دةر ئةمةريكا  "نويَى

هيَرشى سةربازيى . بوون بؤسةر ئاسايشى ئابوورىء تةك هيَزى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا و هاوثةميانةكانى
يَكة لة بةرامبةر طةورة كؤمثانيا نةوتيية ئةمةريكايى ـ ة ريَبةرى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دذكردةوةو وآلمب

بةرهةمهيَنةرى ضةكء تةقةمةنى ئةمةريكادا بة ناوةكانى الكهيد " ثيَنج طةورة"دا كة لةطةأل  بريتانيايييةكان
 Northrop)رؤث طرؤمان  ، نورس(Roytheon)، ريسؤن (Lockheed Mortin)مارتني 

Grumman) بؤئينط ،(Boeing) ء جنراأل داينميكز(General Dynawicz .) يةكيةتييةكيان ثيَك
هيَنا بوو، ئةو يةكيةتيية خةريك بوو هةم بةرذةوةندى نةتةوةيىء هةم بةرذةوةندى دةولَةتى ئةو دوو زهليَزةى 

ء (British Petoleum (BP))تيش ثرتؤليؤم تيَكةأل كردنى كؤمثانياى نةوتى بري. دةخستة مةترسيةوة
لةثيَوةندى لة طةلَ ئةو ثرؤةيةى ئةمةريكاو  (Holibirtn)كؤمثانياى طةورةى نةوتى ئةمةريكايى هاليربتن

لة رةوتى دانشتنى طرووثى ثيَوةندى نيَونةتةوةيى [بةثآ بةلَطةيةك بةرثرسانى باآلى ئةمةريكا . بريتانيا داية
 ]دا1002وة يةكطرتووةكاندا، لةمةرِ ئةفغانستان لة نيَوةرِاستةكانى ذوئييةى سالَى لةذيَر ضاوةديَرى نةتة

سالَى [وةزيرى دةرةوةى ثاكستانيان وت كة عةمةلياتى دذ بة ئةفغانستان لة نيَوةرِاستةكانى ئوكتؤبرى  ]نايك[بة 
ناوبراو طوتى كة ثاش . ةبانةمةبةستى سةرةكى لةناوبردنى ريَذميى تالَ ]نايك[بة وتةى . دا بةريَوة دةضآ]1002

ى سيَبتةمرب بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانى، ئةم ثالنة لة ماوةى دوو تا سآ حةوتوودا بةريَوة 22هيَرشةكانى 
الدن لةاليةن تالَةبانةوة ئةمةريكا لة خيَرى  كة وابوو طومامن بوو كة تةنانةت بة تةسليم كردنةوةى بن. دةضآ

ةستى هاتنة ذوورةوةيةكى نكى مةبةستى سةرةكى ئةوان ديتنةوةى دةروازيةك بوو بة مةبضو. ثالنةكةى نةدةطوزةرا
ئيَستا كة باشرتين بيانوو بة دةستةوة بوو باشرتين طةآللَة ريَذى . بةهيَزتر بؤ كةنداوى فارسء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

ةياندراوة كة باشرتين مكانيزم بؤ ئةمةريكايييةكان لة ريَطاى دامء دةزطاكانى راط. لةسةر ئةو بيانووة دةكرا
بانطةشة كردن بؤ سياسةتةكانيان بوو توانيان النى زؤرى خةلَكةكةيان بة قةناعةت بطةيةنن كة ئيَمة لة 

 .جيهانيَكدا دةذين كة هةركات ضاوةرِوانى طةورةترين قةيران و كارةسات دةكةين
 
قاندنى كارةساتيَك لة ضةشنى هيَرش بؤسةر ناوةندى جيهانء خولَين شويَنى يزم بة هيَمنـرتطةيشتنى دةستى تريؤر 

قوربانى ىلَ كةوتةوة، دةيتوانى بؤ  0990دا نزيك  هةر لة كاتذميَرى يةكةمجيهانىء ثيَنتاطؤن كة بازرطانى 
لة دريَذةى ئةو ثالنةدا، . لة رادةبةدةر تؤقيَنةر بآ هيَمنىدا دةذينكة لة ئةوثةرِى بةختةوةرىء خةلَكيَك 

و خؤرئاوا تاكوو ثيَش ئةمةريكادا بة خةلَكةكةيان بقةبولَيَنن كة ئةطةر  يى هةولَيانئةمةريكاانى سياسةتوان
و القاعدةبة ثالَثشتى تكنؤلؤذى موديَرِن دوور دةستى سنوورةكانيان لة عةمةلياتةكانى  سيَبتةمربى 22كارةسانى 

و ئةو خةونة بةتاآلنةى لةناو بردو ئةمرِؤ ئيدى هةمو بيَدارييةئةمرِؤ ئيدى ئةو زةنطة  هاوشيَوةكانيان ثاراستبوو
 ييةهيَنةرانى ئةو تةكنؤلؤذ  جيهانيش دةستى بة تكنؤلؤذى مؤديَرِنء ئةمرِؤيى طةيشتووةو بةرهةمتريؤريزمى 
و مةرطة ساأل بةسةر ئة 5هةر ئيَستاش ثاش تيَثةرِ بوونى ثرت لة . ناتوانن لة هةرِةشةكانيان ثاريَزراو بنموديَرِنةش 

بةردةوام باس لة تؤقيَنةرىء مةترسيدارى ئةو  .ء دةزطا راطةياندنةكانى ديكةيةميَديا تانةدا، بةردةوام ثيَخؤرىسا



 

 

ئاستى كاريطةريى تؤقيَنةرانةى ئةو كردةوانة بة ضةشنيَك بوو كة مةترسىء . دةكرآكردةوةو هاوشيَوةكانى 
دةولَةتطةليَكى ياغىء ديكتاتؤر لة وآلتان كة بةشيَك . تربردة سةرةوة  ضةندقات ئةتؤمىهةرِةشةكانى بؤمبى 

بوون، هةر خيَرا خرانة  ئةتؤمىبة مةبةستى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى  ئةتؤمىخةريكى ضاالكى ؤكمرِانيان دةكردن، ح
 .ةريانبازنةى سنوورةوة ضاوةديَرى وردو ضرِكةوتة س

بة يةكطرتووةكان دانا،  وآلتةرِى ئابوورى كى بةهيَزيان لةسةر بازاييةلةاليةكىرتةوة ئةو رووداوانة كاريطةري
ئةو كردةوانة رةنطة ثيالنيَك بووبن لةاليةن ضةشنيَك كة بةشيَك لة راوبؤضوونةكان بةو ئاراستةيةدا دةرِويشنت كة 

كة ض راست بووبآ ض  لة سةرمايةكان بؤ ئورووثاكانى ئورووثاوة بة مةبةستى طةرِاندنةوةى بةشيَك ييةشوفاردةزطا 
دةوة ذيَر ضةترى طةورة سةرمايةدارةكان ئةو ترسةيان ىلَ نيشتء روويان كر، دةبآ بيَذين كة بةشيَك لة نارِاست

كة بازارِى دا راثؤرتيَك ئاماذة بةوة دةكات ييةهةر لةو ثيَوند. ئةوةش طشتطري نةبووبةآلم  ئاسايشى ئورووثا
واتة هةر ثاش رووداوةكة بازارِى بورسى  .راو بووكيَشانيَكى ضاوةرِوان نةكيةكطرتووةكان تووشى را وآلتةنيَوخؤيى 
ا بوو ثاش سييةكانى سةدةى دئةمةريكادابةزين لة بازارِى بورسى دابةزى، كة ئةمةش طةورةترين %( 24)نيويؤرك 

رتيشةوة لةاليةكي. وآلتةداكة ئابوورى زانانيش ئةمة دةطةرِيَننةوة بؤ نةبوونى متمانةى وةبةرهيَنان لةو  بيستةم
اكانى دروست نةوةى داهاتى كؤمةلَةى كؤمثانياء تويَذى دياريكراو وةكوو كؤمثانيهؤى بةرز بوو بوةووداوة ئةو ر

يَنة مووضةى بؤ و تا رِادةيةكى زؤر هةلَكشا، ذنراألء سةربازةكانهةروةها مووضةى  .كردنى ضةكء تةقةمةنى
 254لة ى سيستمر دؤالرو لة ئاكامدا بووجةى هةزا 15سةربازيَك  ىهةزار دوالرو ه 275ساآلنةى ذنرالَيَك طةيشتة 
 يةكطرتووةكان وآلتةى ييةسةربازية هةر بؤية ثاش ئةو ئامادةطي. دؤالرميليارد  161ميليارد دؤالرةوة طةيشتة 

، بوو ئةمةريكارة هاوثةميانةكانى كة دذى هةموو دةولَةتة غةي ةركردبرِياريَكى نويَى د ئةمةريكاكؤنطرسيى 
ى تيَوريداو ض لة كانةوة بوو، ض لة بوارييةى كة بة ضةشنيَك ثيَوةندييان بة كارو كردةوة تريؤريستبةتايبةت ئةوانة
ثاشان جورج بوش  .وةييةهةر بةو جؤرةى ثيَشرت بامسان كرد بةشيَكيان خرانة تةوةرى شةيتان ئاستى كردةوةدا،

نى تؤلَة سةندنةوةوى  بة بةلَيَة وتاريَكدا ثاش رووداوةكة لة زةجنري ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةرؤك كؤمارى 
دةكرد كة ديار  ىدا، خةلَكى جيهانى هةر جارة ضاوةرِوانى شةرِيَكليَنى تيَكشكانى تريؤريستانى هاووآلتيانى داو بة

ء "شةرِى ثريؤز"ناو بوو بة هةر جارة وتاريَك هةلَدةبذيَردراو ثةسةندترين . دةكاتثيَ دةست نةبوو كةى
لة وتاريَكيدا ئاماذةى ثيَكرد كة ئيَمة تووشى شةرِيَك بووين كة ثيَناسة ". ناداثةروةرى"ء "شةرِ" ء"داثةروةرى"

ؤرمء ثيَناسةيةكى دوذمنيَك كة فهةلَناطرآ، شةرِيَك كة رةهةندةكانى روون نني، سنوورةكانى ديارى نةكراون، 
هاتؤتة مةيدانةوة، كة وابوو ئيَمة لةمةو  ةريكائةميةكطرتووةكانى  وآلتةشةرِو دؤذمنيَك كة دذ بة  .دياريكراوى نية

بةدوا، لة دؤخى شةرِ داين، هةر بؤية سرتاتيذى ئةو وآلتة لةسةر بنةماى ئاسايشى نةتةوةيى داريَذرايةوة، 
، (WAR ACAINST TEEROR)   ةوة"شةرِى دذة تريؤر"دةرةكييةكةشى بة ناوى سرتاتيذى سياسةتى 

ء طرووثبةشيَكى زؤر لةو وآلتانى دوذمنء نةيار، ؤرى ئةو وآلتة ثةرةى ئةستاند لةو كاتانةدا بوو كة ليستةى تري
سةروخوارى سياسةتةكانى  ستةوةو ئةو ليستةيةش بةردةوام بةثيَىتنةوةكان كةوتنة نيو ئةو ليحيزبء بزو

ومةتى ئيسالمى دذ بة تريؤر ليَدانى حك ئةمةريكاشةرِى . طؤرِانكارى بةسةردا دةهاتء كةمء زيادى دةكرد ئةمةريكا
دةبوا ثاش لةناو  .دذ بة تريؤرو كردةوة ئةمةريكارِى لةم قؤناغةدا دةروازةيةكى رةواى بؤ شةئةفغانستان تةنيا 
 ييةنةختآ لة طرذ ئةمةريكاوةكوو سةرةكةترين ثيَطةى تريؤريستان لةو قؤناغةدا،  تالَةبانضوونى حكوومةتى 

واتة بة ليَدانى  دةرضوو،كة ضى ئةو بؤضوونة بة تةواوى ثيَضةوانة  لة ناوضةكةدا كةم بكرداياتةوة ىةكييةسةرباز



 

 

شويَنطريى ى "دوذمنداطةرِان بة دواى "ى هاتة ناوضةكةو تيؤرى سةربازيبة فةرمى بة حوزورى  ئةمةريكا تالَةبان
مةبةستةش تيؤرى ة ئاراوة، بؤ ئةو اياتبهيَنبؤ ثراكتيزة كردنى دةبوا ريَكاريَكى  ييةثاش دارِشتنى ئةو تيؤر .كرد

دارِشتنى . وةمةيدانى كردةوةيان هيَناية " ثيَشوةختليَدانى "تيؤرى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةرانى ةداريَذ
كانيةوة بارودؤخى سياسى ـ يةناوةندة ليَكؤلَينةوةيبةردةوام لة ريَطاى  ئةمةريكاكة  بةم ضةشنة بووئةم تيؤريةش 

و خالَةكانى بيانزانيباية كة رةطةزان دةخستة ذيَر ضاوةديَرىء هةركات ئابوورى جيهانيىء تةنانةت ةربازس
ئةو وآلتة  خةريكة لة وآلتيَكدا كؤببيَتةوةيةكطرتووةكان  وآلتةمةتةرسى بؤسةر ئاسايشى نيَونةتةوةيىء 

هاوكات  يةكطرتووةكان، وآلتةضاوةديَرى ئاسايشى وردى دةكةوتة بازنةى سوورةوةو دةكةوتة ذيَر تيشكى دةستبةجآ 
كان دةكةوتنة بريى طؤرِانء يان لةناو بردنى ييةةربازسة سياسيى ئابوورى لةطةأل كؤنرتؤلَ كردنى، سرتاتيذيي

و ئةمةريكاكانى ييةكة نةطاتة ثلةى هةرِةشة كردن لة بةرذةوةند ئةوةش بةو مةبةستة بوو. دةسةآلتةكةى
 .ببنةوةكؤمارى ئيسالمى ئيَران  رِووىبةرةولةم قؤناغةشدا رةنطة ثيَكدادانةكان . هاوثةميانةكانى

لةطةأل كؤمارى ئيسالمى  ييةةربازسبوونةوةى دذة تريؤر رووبةرِوو بة راى سياسةتوانان طرنطرتين قؤناغى شةرِى  
تئؤريكى، لؤجستيكى تيَدارؤكاتىء مالَى ةى بةرليَدانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة واتاى ليَدانى ثشتى . دا ئيَران

يى بةتايبةت كؤمارى خوازةكانء ئةمةريكائةو بؤضوونة ئيَستا زقرتين بؤضوونة لةنيَو سياسةتوانانى ة، بةرةى تريؤر
بؤ سةكاندنى ئةم بؤضوونة دةتوانني ئاماذة بة . نويَيةكانداموحافزةكارةلةنيَو ئةوانيشدا نيَؤكانيستةكان، واتة 

 :بوش بكةين كة وتى W، جورج يكائةمةريةكطرتووةكانى  وآلتةوتةيةكى راشكاوانةى سةرؤك كؤمارى 
ئةطةر بة ." نكى كؤكوذيش هةرِةشة لة جيهان بكةلةوانةية بة ضةزاأل بوونء  شيعة توندرِةوةكان بةسةر ئيَراندا" 

ء "دا دوذمنطةرِان بة دواى "كؤمارى ئيسالمى لة اليةك خباتة نيَو ثرؤذةى وةردى سةرنج بدةين ئةم بؤضوونة دةتوانآ 
بةر سياسةتى  دا بة مةبةستى راطرتنى ئةو حكوومةتة ثةنا ببةنة ديَرى كردنى لة قؤناغى دووهةماوةثاشانيش بة ض

وة بة ييةكؤمارى ئيسالمى ئيَران لةاليةن كؤمةلَطاى جيهانى بة طشتىء ئةمريكا بةتايبةت". ليَدانى ثيَشوةخت"
بة حكوومةتيَكى قةيران خولَقيَن  ى نيَونةتةوةييداء هةروةهاسيستمجناو لةطةأل ناسازطارو نةطودةولَةتيَكى 

دةستيَوةردانى نابةجآ لة كان، ييةهؤكارةكانيش، طوآ نةدانء لةذيَر ثآنانى ياساو ريَسا نيَونةتةوةي. ناسراوة
تريؤريستى لة ئاستى جيهاندا، ثرؤذةى  مةحكووم بوونى راستةخؤى بةريَوةبردنى ثالنءكاندا، ييةكيَشة ناوضةي

كانء لة هةماحناليشدا هةولَدان بؤ دةسرتِاطةيشنت بة تةكنؤلؤذى ييةة تريؤريستوثطروثالثشتى كردنى تاقمء 
ئةو هؤكارانة هةر كام بة نؤبةى خؤيان دةتوانن ثالثشتء هؤكار بن بؤ . ئةتؤمىلة ضةشنى ضةكى ى سيستم

آ لة سآ توان، ضونكى بةم هؤيانةوة دةولَةتى دةسةآلتدار لة ئيَراندا دةئةمةريكاثرؤذةكانى ثراكتيزة بوونى 
 :وة كة بريتني لةييةكانى خباتة بةر هةرِةشةو مةترسييةة ناوضةيىء جيهانو هاوئيسرتاتيذييئةمةريكارةهةندةوة 

  ؛داكةناوضة راستةخؤى تريؤر لةـ ثالَثشتى تريؤريزمء بةريَوةبردنى 2 
بةدةست دةسةآلتيَكى  ئةتؤمى، لة وةها حالَةتيَكدا ضةكى ئةتؤمىـ هةولَدان بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى 1

 ستى مةستيَكى شةرِخوازو ئاذاو طيَرِةوةية؛، بة دةء ذةنطاوىتيذيكى تيخوة راست وةكوو ييةتريؤريست
كة لة ناوضةدا، واتة هةرِةشةى سرِينةوةى ئيسرائيل لة سةر طؤى  ئةمةريكاكردن لة هاوثةميانانى ـ هةرِةشة 3 

 .دةدةن ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةناوضةدا يارمةتى بة  وىء هةرِةشة لة هةموو ئةو حكومةتانةى كة لةزة
 و ثاش ئةو رووداوةداسيَبتةمربى 22ئابوورى لة رؤلَى فازى * 



 

 

و ئةمةريكا بوونىووى رِدرطايةك بوو كة بة تالَةبانو ليَدانء لة ناو بردنى سيَبتةمربى 22امسان كرد هةروما كة ب
بةآلم لة . بووكة دا، دريَذةى ثرؤذةالقاعدةةرانى ؤرو طةرِان بة دواى ستريةميانةكانىدا كرايةوةو شةرِى دذةهاوث

رؤذهةآلتى ناوينء  كانطا ذيَرزةوينييةكانىلةو ثرؤذةية، ثرؤطرامى ئابوورىء طةرِان بة دواى بةشيَك  راستىدا
بةآلم  .وضونةشنبناكةنةوةو تةنانةت دذ بةو وا بري   دا زؤر كةسييةلةم ثيَوةند. ا بوود وآلتانى جيهانى سيَهةم

 وآلتةراستيةكةى ئةوةية كة ئابوورىء ئاسايشى ئابوورى دةتوانآ رِةطيَكى بةهيَزى سياسةتى دةرةكى 
ى بة تةواوى باأل بةسةر يواتة بة بوونى كيَشةو قةيران لة ناوضةكةدا ضةترى ئالَؤز. بآ ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

بكرآ ئابوورى ثيشة سازى ناوزةد دلَى توانآ لةم سةردةمةدا بة كة دة نيَوةرِاستناوضةكةدا دةكيَشآء رؤذهةآلتى 
لة اليةكى ديكةوة بة بوونى كيَشةى  .كة وابوو ثيشةسازى رؤذئاوا دةكةويَتة بةر هةرِةشةوة توشى طرفت دةبآ،

رةشدا ليَة بةر هةرِةشةوة، ثيشةسازى دةكةويَتدةبآء بازارطانى ئاسايشى بازرطانى لة فازى هةناردةدا تووشى طرفت 
 .ةدةبيَتةوديسان هةرِةشة رووبةرِووى ئاسايشى ئابوورى رؤذئاوادا 

 ييةلةطةأل كانطاكانى وزة لةم ناوضةيةدا بريتلة ثيَوةندى  ئةمةريكالةم ثرؤذةيةدا مةبةستى سياسةتى هةر بؤية 
نى دةسةآلتى لَةتةكانء ثيَوةندى طرتنيان لةطةأل رؤذئاوادا، شكاندريَخؤشكردن بؤ سةربةخؤبوونى دةو لة 

وزةى رؤذئاوا لة ريَطاى كانى نةوتء طازدا، دابينكردنى ئاسايشى ييةيَطا ترانزيتسةرةرِؤيانةى رووسية لة سةر ر
رؤذهةآلت ـ لةى ولوهيَنةر جؤراوجؤرةكانةوة، ثشتيوانى لة دروستكردنى خةتى  بةرهةمهيَنان لةاليةن بةرهةم

آء بةرثرضدانةوةى دةسةآلت، باندؤرو كارتيَكةرى مةترسيدارى ئيَران رؤذئاوا بة ضةشنيَك كة لة ئيَرانةوة تيَنةثةرِ
دا ثيَويستة ئاوريَكيش لة رؤلَى ئةفغانستان لةو ييةلةو ثيَوةند. داكانى ئاسياى ناوةندىييةبةسةر ئابوور

ةنيا ت. وآلتء ناوضةيةكى سرتاتذيكة رةهةندةو اليةنطةىل جؤراوجؤرةوة  ئةفغانستان لة. هاوكيَشانةدا بكةين
لة  هاوسنوورة، بةلَكوو ة سنوورى رؤذئاواى ضينةوةكة قةفقاز ثيَوةندى دةداتةوة ب ئةوريشم دالةطةأل جادةى 

هةروةها . ستانثاكستانء كازاخ ، هيندوستان،ضني، رووسيةدا هةلَكةوتووة، واتة ئةتؤمىناوةندى ثيَنض هيَزى 
جودا لةوة ئةم وآلتة  .ى ئاسيا ـ ئوروثادا هةلَكةوتووةى هيَنانء بردنى نةوتسرتاتذيكرِاي  ئةفغانستان لة ضوار

ى ثيَشووةوة، و هةروةها سؤظيَيةتلة كؤمارى  بؤ بردنى خةتى لولة بةرةو باشووربةكةلَكة ثرديَكى زةوينى 
بةرةو دةرياى عةرةب لة ريَطاى ثاكستانةوة، كة لة ثيَشدا ببوو بة بابةتى وتوويَذى يونوكاأل لةطةأل توركمةنستان 

بؤ ئورووثا، و هةم ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةئةفغانستان هةم بؤ  راستىداواتة لة . داتالَةبانةولَةتى د
" ضيَورؤن"كؤمثانياى نةوتى  بؤ ويَنة. شويَنيَكى بة نرخء جيَطاى سةرجنة كة ناتوانن ضاو ثؤشى ىلَ بكةن

(chvron)ِايس ، كة كاندؤليزار(condo leezza Rice)ئاسايشى نةتةوةيى ثيَشوو و وةزيرى  ، راويَذكارى
لة موديرى بوو، ئيَستا بة سةختى . ى ـ ز2110يةكطرتووةكان لة تةواوى ساآلنى  وآلتةكاروبارى دةرةكى 

يى كة لة رابردوودا بة ئةمةريكاكؤمثانيايةكى ديكةى  دا يونوكان2115لة سالَى . يةاد مشتء مرِستاندا لة كازاخ
ئةو . بةناو باونط بوو( union oil Company of caligornia" )اليفرنيايونيون ك"كؤمثانياى نةوتى 

ميليارد دؤالر طازى سروشتى  7بايى ميليارد دؤالريى  3لةى ولو هيَلَىكؤمثانياية طريَبةستيَكى مؤر كرد تا لة ريَطاى 
واتة ئيَمة ئةفغانستامنان تطرية، طشبابةتةكة . بنيَريَتة دةرةوة كة لة ريَطاى توركمةنستانةوة دةطةيشتة ثاكستان

 .م كيَشةية داويَنى جيهانى طرتووةالَيَكدا ئةكرد، لة حوةكوو وآلتى دةروازةى قةيران حيساب 
طةيشتنى وزة بة مؤتؤرى ثيَشةسازى جيهان هةر دوو بة بوونى كؤمةلَيَك كؤسثء تةطةرة لة سةر ريَطاى  سةرنج بدةن 

رةمبازيَن بؤ وآلتانى دةرةكىء ضنيء توركية، ئيَران، ثاكستانء يدان ناوضةى كةنداوى عةرةبىء قةفقاز دةبيَتة مة



 

 

ئةو بارودؤخة ئيَستا تا رادةيةكى  .بازارِةرانة روو دةكةنة ئةو تيَكدة نةوةبستانى سعوودى بة شيَوازيَكى دذبةراعةر
بدات ئةوكاتة كة وزة وةها دياردةيةك روو دا  زؤر لة كةنداودا هاتؤتة طؤرِآ بةآلم ئةطةر لة باشوورى قةفقازيش

راظطةريَكى . ى بة هيَرش ناتوانآ طؤرِانيَكى ئةوتؤ لةناوضةكةدا ثيَك بيَنآسةربازئاسايشى نيةو بوونى هيَزى 
 ئيَذآ؛( C.I.A)ثيَشووى سيا 

ضةكةدا هةبآ، تا رِادةيةك لة وكان لة ناييةطوزارولةكانء سةرمايةلو هيَلَةلة بةسةر بةشيَك هةر كةس كؤنرتؤلَى "
ية بؤ ئةوة شيَوازيَكى بريكردنةوةى نويَ راستىدا، لة ييةباندؤرو كارتيَكةرطرافياى سياسيى ناوضةدا خاوةنى جو

يى ئةمةريكادارانى ؤكارى ئةو هةموو باندؤرى سةرمايةبورؤذآ كة ه ةثرسيار ئةو رةنطة ."بةشيَكى زؤر لة وآلتان
 وآلتةنني بيَذين كة زؤربةى سياسةتوانانى ئيَستاى ؟ بؤ وآلمى ئةم ثرسيارة دةتواييةبةسةر سياسةتى وآلتدا ض

كانداء ييةوةو هةية لة سةرماية طؤزارتةنانةت ئيَستاش دةخالَةتيان هةبو ثيَشرت ئةمةريكا يةكطرتووةكانى
بوش لة  دةبليوبؤ ويَنة بنةمالَةى سةرؤك كؤمار جؤرج . شيان لة كؤمثانيا طةورةكاندا بةشدار بوونتةنانةت بةشيَكي

جيَطرى سةرؤك كؤمار لة ( Dick cheney)ديك ضينى . كانيان بةريَوة دةبردييةدا كؤمثانيا نةوت2150 سالَى
، طةورةترين كؤمثانياى (Holiburton)ربتن ديرى ثايةبةرزى بةريَوةبةرى هاليدا مو2110كؤتايى سالَةكانى 

دا بوو و تةنانةت  رؤنلة ثؤستى هةيئةت موديرةى ضيَوكاندوليزرايس . خزمةتطوزارى نةوتى دنيا بوو
يةك وةزيرى ثيَشووى بازرطانى، ثرت لة ( Donald Evans)يونس ئة دانالَد. يةوة كردبة ناونةوتكيَشيَكيشيان 

لَةت لة كة وابوو دةو. هتد... بوو، و( Tam Brown)يَوةبةرى كؤمثانياى تام براون موديرى باآلى بةرِ دهة
كؤمثانياى طةورةى سعوودى حغووزو العمودى، كة خاوةن ى طةورةى بنء دوو عةشرية. دةستى خاوةن سةرمايةكان داية

دا ثيَوةندييان هةية، كةمرت كةسيَكيش لةم  الدن بنئؤسامة، القاعدةن لةطةأل سةرؤكى ريَكخراوى "دلتااويل"
. الدنة بنئؤسامةهاوسةرى  ولَةمةندى دةسةآلتدار،دة ئاطادارة، واتة خؤشكى خالد ابن حمفوز ييةثيَوةند

الدنةوة  ناودارى بنةمالَةى بنيى لةطةأل دلتادا ثيَوةندى بة ئةندامانى ئةمةريكانسرسيَؤمى بونؤكال، كؤمثانياى كؤ
ثيَوةندى  بةتايبةت بنةمالَةى بوشدا ،ئةمةريكامانى حيزبى كؤمارخيوازى ئةمانيش لةطةأل ئةنداهةيةو 
يَذى نيَوان بةريَوةبةرانى دلتا لة وتوويانة وا ويَدةضآ ورد بوونةوة لةو ثيَوةندلة ليَ. كى نزيكيان هةيةييةبازرطان

الدنء  بن ئؤسامةواتة ليَرةدا بنةمالَةى . بآطيَرِادا رؤلَيَكى طرينطيان  تالَةبانيىء ئةمةريكابةرثرسانى 
 .بنلةناوضةدا بووو دؤستء ثشتيوانةكانى القاعدةالبى  بؤ قؤناغيَكى تاكتيكى هاوسةرةكةى

راويَذكار لة   وةكوو زالَماى خةليل زادو حامد كارزاى لة بن باأل طرتبوو و وةككةسانيَكى  يكائةمةرلةو نيَوانةدا 
ليَرةدا خالَيَكى ديكةى سياسةتى . نا بووركانيةوة راكيَشييةئةوانيش هةروا لة ريَطاى كؤمثانيا نةوت طةلَى بوون،

ثاش واتة  .ئيسرتاتيذيكةكانى مؤرةية بؤ ثرؤذكردنى بةردةوامى  بؤ دةر دةركةوآ كة ئةويش ثةروةردةمان ئةمةريكا
ئةوةش لة . كاتى ئةفغانستان دانا تى بوش حامد كارزاى بة سةرؤكىدةولَة روخاندنى حكومةتى ئةفغانستان

ةزطاكانى راطةياندن ئاورِيان ئةوةيكة د .زقء بةرضاو بوو تالَةبانحاليَكداية كة خةباتى نةتةوةيى كارزاى دذ بة 
كارزاى . بوو و لة كارمةندانى يونؤكاليش بووكرد ىيشتالَةبانئةوةية كة كارزاى هاوكارى دةولَةتى نةدةدايةوة، ليَ

دا رؤلَى تالَةبانوةكوو راويَذكارو عاميلى طوشارى يونؤكال لة وتوويَذ لةطةأل دا، 2110دةهةى لة نيَوةرِاستةكانى 
لة ناوبراو . بوو( C.I.A)راوى ى ريَكخميلى نهيَندا عا8912دا كارزاى لة سالَةكانى  هةر لةو ثةيوةنديةش. هةبوو

 ئةمةريكاهةر وةك ثيَشرتيش بامسان كرد . دا دةوريَكى كاريطةرى طيَرِابووتالَةبانبة  ئةمةريكاطةياندنى يارمةتى 
. دةطةياند تالَةبانخؤى بة كانى ييةثاكستانةوة وةك ثيَوةندى دةريَك يارمةت شوفارىدةزطاى ( I.S.I)لة ريَطاى 



 

 

يةى يئةو زانيار. "ضووبةريَوة دةدا هةر لة ريَطاى ئةو ريَكخراوةيةوة  ش لة ئةفغانستانء ضيَضيَنئةمةريكارؤذةكانى ث
  .وةـة"نئةلوةتة"رؤذنامةى سعوودى  سةرةوة بةثآ نوسراوةيةك بوو لة

، زالَماى خةليل زاد ئاماذة ثآ بكةين كة زالَماى خةليل زاديش بؤ كؤمثانياى يونؤكاأل كارى كردبووهةروةها دةبآ 
راويَذكار لة سياسةتى   انة بوو كة وةكو مؤرة طرينطناوبراو لة. كابؤل بوو بوش بؤ نيَردراوى تايبةتى سةرؤك كؤمار

كؤمثانياى ات كارى هاوكهاوكارى دةكردو  ،دةكردبوش كارى دةرةوة بةتايبةت باشوورى قةفقازدا لةطةأل دةولَةتى 
 2117خةليل زاد سالَى . هةروا لة ثشت ثةردةكانةوة بة نهيَنى ماونةتةوةنياريانة بةآلم ئةم زا .يونوكاليش بوو

ذيَر طوشارو لة  بوةى خستتالَةبانلة هةماحناليشدا  ولةكان دارشتبوو ولو هيَلَىبؤ " راظةى مةترسى"ثرؤذةى 
 اويَذكارى وةزارةتى دةرةوة بووهةروةها ناوبراو لة دةولَةتى ريطةنيشدا ر. ى كردبوويدا بةشدار طةلَيشيان لةوتوويَذ 

 ئةفغانبة موجاهدينى  ئةمةريكاى سةربازيارمةتى ى يى خؤى توانيبووى ثيظاذوثيَدانى كارتيَكةرثةرة"و بة 
كؤمثانيا . خيَراتر خؤى نواند تالَةبانبىَناوضةيةكى دا بايةخى  بة دواى ليَدانى ئةفغانستان." خيَراتر بكاتةوة

 Caspian Energy)جى خةزةر ء راويَذكارى ئينرِ(chas Energy) جىوةكوو ضيس ئينرِطةليَك 

Consulting )كان كار دةكةن، لةطةأل دةولَةتانى توركمةنستانء ييةكة بة قازاجنى كؤمثانيا طةورة نةوت
ى 22بة وتةى موديرى ضيس ئيَنرجى . طرتطةليَكيان ولةكان ثيَوةنديلو هيَلَىةر دا بؤ سةودا لة س ثاكستان
 وآلتةئةطةر حوزورى "ناوبراو دةلَىَ : دا سةركةوتنيَكى سةثيَنراوة بةسةر ئةفغانستان" شةرِى دذة تريؤر"و سيَبتةمرب

بآ، كة دةكرا ليَرةدا بؤ باشرتين رووداويَك  سيَبتةمربى 22يةطرتووةكان لةم ناوضةيةدا بةردةوام بآ ويَدةضآ 
سنووريَكة بؤ  وةييةنةوتاوضةية، لة روانطةى ئابوورى شايانى باسة ئةم ن. كؤمارةكانى ئاسياى ناوةندى روو بدات

 .بةشيَكى جودا نةكراوةية لةوةئةفغانستانيش ئةم سةدةيةء 
 بةردةوامتيؤريداو هةم لة ئاستى ثراكتيكدا بة روونى نيشانى دةدا كة وةكوو  لة ئاستى ةمه ئةمةريكاسياسةتى 

. ئةمة ئيَستا راستء واقع بينانةيةامطريىدا دةطةرِآ، سةقى، ديَمؤكراسىو نى ئاشتثاوةريَك بة دواى دؤذمناسوثرِ 
ثيَشودا دةكةين بة ئاكامطةىل ثيَضةوانةى لة ضةند دةهةى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةكاتآ سةيرى سياسةتى 

ريئاليزمى سياسيى ئةوان زؤريَك ييةكان سياسةت دةكةنء بةثآ ئةمةريكاء ئةمةريكاراستة . ئةو وتانةمان دةطةين
، ثاراسنت، ةسنيشانكردنماكياظلى دةكةنء لة سةر بنةماى د كة سياسةتوانانيان ثيَشرِةوى لة سياسةتى نيكؤال

دا بة  بةشةى بابةتةكةمانلةم . هةنطاو هةلَديَننةوةكانيان نةتةوةيية ييةثيَدانى بةرذةوةندثةرةثيَدانء طةشة
يةكطرتووةكانى  وآلتةج بؤش سةرؤك كؤمارى لة زمانى جؤر ئةمةريكائاماذة بة سرتاتيذى ثيَويست دةزامن 

يَك كة شةرِ يَك دةكات كة شةرِيَكى ثيَويستة،بوش ئاماذة بة شةرِ. لة قؤناغى شةرِداية ئةمةريكا. وة بكةمئةمةريكا
ء ئيديؤلؤذى كينةئاطرى شةرِى بةرفراوان بوونى تريؤريزم كة سةرضاوةكةى  .بة شةرِى مةزن ناوى دةبات

دا بؤ 1002ى سيَبتةمربى (22)هةر ئةو ئايدؤلؤذيانةيةى كة رؤخسارةكةى لة  ةتء تاوانةيةتىو نةفربةرارقة
و ثيَويست ئاماذةمان لة بةشيَك لة باسةكةماندا بة ضرِىو لة ضةند شويَنى ديكةدا وةكو. دةركةوت ئةمةريكاخةلَكى 

يةكان يةكيَك لة ئةمةريكاةيى الى دابني كردنى ئاسايشى نةتةو .كرد نةتةوةيىبني بوونى ئاسايشى دا ىيبة ثيَويست
نيشاندةرى مةترسيدارترين  ييةسرتاتيذئةم "دا بوش ئيَذآ ييةلةم ثيَوةند. بنةما هةستيارو سرتاتيذيكةكانة

 ." يةئةمةريكاخةلَكى واتا ثاراستنى ئاسايشى بةلَيَنى ئيَمةية 
 : هاتوة داكةييةبةشيَكى ديكةى سرتاتيذلة 



 

 

كة ئةو درومشانةى . ئاشتى ئايندةى بناخةنانى ويَنةى لة بةردةم داية بؤ بونياتبآ ضانسيَكى ئةمةريكائيَستا  "
رؤذ بة رؤذ دةبيتة ( يَزى مرؤيىرئازادى، ديَمؤكراسىء )مشةكامنان درو. بةخشى ميَذووى ئيَمة بوو و دةبآئيلهام

ئازادةكان  ى كة ميللةتةزياتر لة سةر ئاستى جيهان، لةو شويَنانة ميللةتانيَكىبةخشى كةسانء مايةى ئيلهام
 .ش ئارامرت دةكةنئةمةريكاى ئازادى بؤ ئاشتى هةية، بة هةمان شيَوةش بةرفراوان بوون ئينتيمايان

تريؤريزمداو بةرفراوان بوونى ئازادى وةك ئالرتناتيظآ ئةم ئةو لةوييةتة جيا نةكراوانة تيَكؤشانء زالَبوون بة سةر 
 تةنيائيَمة . دةكات ئةمةريكاثرت لة ضوار سالَة كة ريَنويَنى سياسةتةكانى رىء ناتؤ ميَدى ـ هةنوكة بؤ توتاليتا

بةآلم هةنوكة  كردوةالواز خستؤتة ذيَر هيَرشةكانى خؤمانةوةو دوذمنامنان كامنان ييةتؤرِة تريؤريست
انى تؤرِى ء اليةنطرتالَةبانانى خةلَكى ئةفغانستان رؤيشتني تاكوو ريَذميى ئيَمة بؤ ياريدةد. نةمانبةزاندون

 . القاعدة، لةناو بةرينء هاوكارميان كردن تا حكومةتيَكى ديَمؤكراسى نوآ بكةينة ئالرتناتيظى
هيَشتا كؤمةلَة ئيَمة سةرجنى جيهامنان راكيَشا بؤ بةرهةمهيَنانء ثيَتاندنى ضةكة ئوتوميةكان، هةر ضةندة 

ديَمؤكراسى بوونى نةتة بونياتنةرى بةرفراوانة بوويَئيَم. هةية لة بةردةمدا بةرفراوامنان لةم بوارةدائاستةنطيَكى 
و ثيَشظةضوونيَكمان بةدةست هيَناوة كة هيَندآ كردوةجةنطمان لةطةأل ئاستةنطةكاندا  دانيَوةرِاسترهةآلتى لة خؤ

كى ييةثيَوةند  هةموو هيَزة مةزنةكانى جيهاندائيَمة لةطةأل. كرد، يان ضاوةرِوانى نةبووندةكةس ثيَشبينيان بؤ نة
ةرةو بؤ ب كردوةهةولَةكانى خؤمان زياد ئيَمة بة ئةندازةيةكى بةرضاو . نةمان دروست كردوةطريو مامةلَةكاراجيَ

ثيَشوة بردنى طةشةى ئابوورى، ئةم هةوآلنةم بؤ بةرفراوانبوونى ريَفؤرمةكانء وةرطرتنى ئةجنام بة ئاراستةدا 
ا كة ستةمى لة ديكةتاتؤرى عيَراق ثيَكهيَنثيَناو لة ناو بردنى  لةنيَودةلَةتيمان  ئيَمة هاوثةميانييةتييةكى. بردوة

كؤمةلَطاى نيَودةولَةتى نةدةطرتء سةرطةرمى  ناوضةيةكى دووضارى ترس دةكرد، ريَزى لة خةلَكى خؤى دةركرد،
 عيَراقيَكىكان لة ثيَناو دروست بوونى ييةهةنوكة شانبةشانى عيَرق. هيَنانى ضةكى كؤمةأل كوذ بوو بةرهةم

ة ناو دلَى كدا هاوثةميانةتييةكى نويَمان ثيَكهيَناوة بؤ تيَكؤشان دذ بة تريؤريزم ليةكطرتوو، ثايةدارو ديَموكراتي
وى ئاستةنطة رِرووبة .مةزن بووينحتالَى كؤمةلَة دةستكةوتيَكى يةشائيَمة . دا خةبات دةكةين خؤرهةآلتى نيَوةرِاست

سةرجنمان لةوة هةروةها . كردوةثآ طؤرِانى هةلومةرجى نوآ ثيَناسة بة خؤمانو ئاراستةى نةتةوةينويَيةكان بوو
ئازادى دةبيَتة ماييةى ئةوةى دوذمنان  ، ضونكىبوةلةطةلَدا بؤ ئيَمة زيانء غةمى داوة كة بةرطريى لة ئازادى 

يَكى طةورة تى بة لة خؤبوردنهةميشة دةمانزانى كة تيَكؤشان دذ بة تريؤريزم ثيَويس. ئاماجنةكةى خؤيان نةطؤرِن
تريؤريستةكان ثةنايان . كردوةئيَمة مالَئاواييمان لة هةندآ لة باشرتين ثياوانء ذنانى خؤمان طةدا نلةم جة .هةية

كانى لةندةن لة ثيَناو ميَذوةبردووة، لة تاوانى شةقامةكانى فةلوجةوة بطرة تا دةطاتة بؤ تاوانى راضلةكيَنةر 
كى ويذدان يان كة بةثآ هيض ئازاريَدوذمنيَك طذدا ضوونةوةى ئةم دوذمنة، بة . رادةى ئيَمة الواز بكةنئةوةى ئيَ

. كاريَكى طةليَط دذوارةو ئيَمة هيَشتا ريَطايةكى دريَذمان لةبةردةمدا ماوة هؤكاريَك كةسانى بيَتاوان دةكوذن،
ريَطاى . دا ريَطاى جةسارتتةوة، هةلَبذاردن لة نيَوان ريَطاى ترسء بوةئيَستا رووبةرِووى هةلَبذاردنيَك  ئةمةريكا

ئةوةش داخوازى كةسانيَكة كة جةكان، ء ثاشةكشة كردنء كةم كردنةوةى بوترس واتة خؤثةراويَز خسنت
 ئةوة فيَرى ئيَمةى بةآلم ميَذوو. ئاستةنطةكانى ئيَستا هيَندة بة طةورة دةزانن كة ناتوانن ضانسةكان دةستةبةر بكةن

و كردوةتةنها ئاستةنطةكانى زيادى  ئةم ريَطايةيان طرتبيَتة ثيَش ةريكائةمكة هةر كاتآ سةركردةكانى  كردوة
 .كردوةضانسةكانيش لةدةست ضوون، ئاسايشيَكى كةمرت بؤ نةوةكانى ئايندة دروست 



 

 

ئيَمة سةركردايةتيمان بة سةر ثةراويَز خسنت، بةديهيَنانى . جةسارةتى هةلَبذاردووة ئةمةريكادةولَةتى ئيَستاى 
بضينة جةنطى ئاستةنطةكانةوةو برِيارمان داوة ئةمرِؤ . دا هةلَبذاردووة بةسةر ثشتيوانى ليَكردنادمان ئازبازرطانى 

لةبرى ئةوةى ضاوةرِوان بني تا دوذمنان بطةنة وآلتةكةمان لة دةرةوةى سنوورةكان . بؤ نةوةكانى سبةىجيَنةهيَلَني 
دةمانهةوآ كاريطةرى لةسةر . نةك جيهان ئيَمة ثيَك بهيَنيَت دةمانهةوآ جيهانيَك ثيَكبهيَنني. لةطةلَياندا دةجةنطيَني

 .ى رووداوةكانةوةيدابنيَني نةك ئةوةى كة بكةوينة ذيَر كاريطةر  باشرت كردنةوةى رووداوةكان
ئاراستةى . دا دةطوجنيَتئةمةريكاتى دةرةوةى نةريتى طرانبةهاى سياسةئةو ريَطايةى ئيَمة هةلَمانبذاردووة، لةطةأل  

لة سةر بنةماى لةبةرضاو طرتنيَكى واقعبينانةى دا (رةيطةن الَدرؤن)ء (هيَرى ترؤمةن)سياسةتةكانى  وةكة ئيَم
ثيَويستة هيَزى  ئيَمة بؤ جووآلن لةم ريَطايةدا. ئامرازة دةستةبةر كراوةكانة بؤ بةديهيَنانى ئةم ئاماجنانة

بة خةلَكى ئيَستا زيان وةى هةرِةشةو ئاستةنطةكانى ثةرةى ثآ بدةين تا بتوانني بةر لةخؤمان بثاريَزنء  نةتةوةيى
ثيَويستة سوثايةكش دروست بكةين . بة طذياندا بضينةوة ى بةرنكانى ئيَمة بطةيةننء لة ناوييةئيَمة يان بةرذةوةند

ةى بنةماى طةشسةربازى نية، بةلَكوو لة سةر كة ويَنةى نةبيَت، هةلَبةتة هيَزى ئيَمة تةنها لةسةر بنةماى تواناى 
 ييةكانء ناوةندة نيَودةولَةتييةثيَوةند هيَزة ثشتى بة هاوثةميانةكامنان ئةم. ةئابوورىء ديَمؤكراسي

خوشطؤزرانىء ئاشتى دىء تا ثةرة بة هاوكارى ئةوانيرت، ئازاة كة ضانس بة ئيَمة دةدات دةسةآلتدارةكان بةستو
 :يات نراوةسرتاتذى ئاسايشى نةتةوةيى ئيَمة لة سةر دوو بنةما بون. بدةين

، هةولَدانة بؤ لةناو بردنى ييةبةرز كردنةوةى ئاستى ديَمؤكراسىء دادثةوةرىء ريَزى مرؤي بنةماى يةكةم
ة لة ريطاى بازرطانى ئازادو سياسةتكى كاراو ثةرةدان بة خوشطؤزةرانى ييةبةرز كردنةوةى يَمؤكراستؤتاليتارى، 

زؤربةيان لة حكومرِانى  ارةكان لة هةمبةر خةلَكى خؤيانداثرسيبةر حكومةتة ئازادو. وةكانةييةنثيَدانة ئةقآلطةشة
كة لة سياسةتيَكةوةن كانء ييةء بة دواى بة ديهيَنانى سياسةتة ئابوورليَهاتوونخاكةكةى خؤياندا كاربةسةر 

ة ةونةتيان هيَرش ناكةنة سةر  ةتة ئازادةكان خةلَكى خؤيان سةركوت ناكةنحكوم. داية يانبةرذةوةندى هاووآلتيان
 . ى ئازادى بونيات بنريَنبناخةكة لةسةر  سةقامطريةئاشتىء سةقامطريى نيَودةولَةتى كاتآ ثتةوو . ئازادةكانيرت

بنةماى دووهةمى سرتاتيذى ئيَمة بة طذداضوونةوةى ئاستةنطةكانى سةردةمى خؤيةتى، ئةوةش لة ريَطاى ريَبةرايةتى 
زؤرينةى ئةو كيَشانةى كة ئيَمة ئةورِؤ . ديَمؤكراسى نىطةشةثيَدانء ثةرةثيَداوة بؤ ييةكردنى كؤمةآليةت

انء زياد كردنى ضةكة كؤمةأل يَنه ةكانةوة بطرة تا بةرهةملة نةخؤشية بةرفراوان بورووبةرِوويان بووينةتةوة 
بؤ ضارةسةر كردنى ئةم . كان، لةريَطاى سنوورةكانةوة ديَنييةكوذةكانء قاضاخضيةتى بة مرؤظ ء كارةساتة سروشت

بةآلم ميَذوو نيشانى داوة كة ئةوانيرت تةنها . ى كارى نةتةوة جؤراوجؤرةكانةء هاوكاريبة هةولَ ثيَويست شانةكيَ
 .شرِةو بيَتثيَ ثيَويستة هةميشة ئةمةريكا. كاتآ رؤلَى خؤيان دةطيَرِن كة ئيَمة رؤلَى خؤمان طيَرِابآ

تا طةورةترين ثالَثشتى لةاليةن هيَزة ئاشتيخواز، ك كة تاكوو ئيَسييةبوو، ئيسرتاتيذ ئةمةريكائةوة سيرتاتيذى 
هيَزةتوندرِةو ديَمؤكراتيكء ئاشتى ثاريَزةكانةوة ىلَ دةكرآء بةردةوام لة ثيَكدادانء شةرِى توندوتيذ داية لةطةأل 

 ثيَهيَنانء ثاشةكشةى ئةو هيَزانةدالة سةر بنةماى شكةست ئةمةريكاسرتاتيذى  .فيَندةمنتالَةكانةوةشةرِخوازو 
ةكان بة يةكطرتوو وآلتةهؤى دذكردةوةى كاتاليزؤرى  بوةانةى كة تى ثةردشثييةرِيَذدراوة يةكيَكى ديكة لةو نهيَن

ئاستى سياسيى، بةو ضةشنةى كة رووىدا، يارى هيَزو دةسةآلتء باندؤر لة  1002ى سيَبتةمربى 22رووداوةكةى 
 "نةزمى نويَى ئورووثا"ثرؤذةى . بةتايبةتىدا بوو ى لة جيهان بة طشتى وآلتانى لة حالَى طةشةسيستمئابوورى، 

بة اية لَدثرؤذةيةك كة لة هةو. ليَدةكةنطشتى وةكوو خوليايةك ضاوى ييةكان بةكة ئورووثاثرؤذةيةكى طرينطة 



 

 

يارمةتىء بةشدارى راستةخؤى هةموو وآلتانى ئةندامى ناتؤ، ناوضةيةكى جوغرافيايى دةستنيشانكراوو بةرين 
دةسةآلتيَكى ى بةهيَز، هيَزيَكى ئابوورى بة تواناو ةربازسهيَزيَكى  رافيا ثانء بةينةشداو جوطلةثيَك بيَنآ، 

  .رى لةسةر سياسةتى جيهانىدا هةبآسياسيى كة باندؤ
 يةكييةتى ئؤرووثاء بةشدارى لةو ثرؤذانةدا

دةتوانآ  ؤذئاواى ئورووثاوان رؤذهةآلتء رنء ضارةسةريى كيَشةكانى نيَرليَدةتوانني بيَذين رووخانى ديوارى بيَ
ى 7لة ريَكةوتى  دا دواى رووخانى ديوارى بيَرليَنةيةك بة وهةر ما .ئةو ثرؤذةيةوةبووبآ بؤ ضوونة ناو دةروةازيةك 

لة وآلت  21لةم نيَوانةدا . دانرائورووثا  يةكييةتىى بناخةدا بة هاتنة ئاراى ثةميانى ماسرتيش، 2111فيَوريةى 
ى ئةندامى نويَى توانى طةشة بكاتء ثةرة ئةو ثةميانة ثاشان بة وةرطرتن. دا بةشدار بوونساز كردنى ئةم ثةميانة

هيَزيَكى ئوروثا لة هةوأل داية  يةكييةتىلةاليةكى ديكةوة دارِشتنى ثيَشنووسى ياساى بنضينةيى نويَى . بستيَنآ
كانى ييةدا دذ بة بةرذةوةند نةيةش لة هيَندآ شويَةآللَدةستةبةر بكات، ئةم طبؤ ئوروثا ى جيهانى ةربازيس

دا  لةم ثيَوةنديةش. دائةمةريكاكانى ييةيةو لة هيَندآ شويَنيشدا هاوئاهةنطة لةطةأل بةرذةوةندئةمةريكا
 :تة ئاخاوتنديَ ئاوةها ئؤرووثارسؤالنا بةرثرسى سياسةتى دةرةكى خاوي

كةوابوو . نبةو اليةنانةى لة حالَى طةشةداى ننيء زؤرترين يارمةتى مالَى دةدةين سةربازيئيَمة طةورةترين هيَزى "
كانى ييةةربازسئيَمة تةنيا تاكوو ئيَستا راستةخؤ لة ئةكسيؤنة . هيَزيَكى جيهانى ينةتةيةكة بووئيَمة سالَةها

يى كامنان بةرطربةهالة دةطؤرِينء ئةطةريش مبانةوآ ئيَسرتاتيذييةش  ئةم بةآلم، كردوةجيهاندا بةشدارميان نة
ةأل بةو واتاية نية كة ئيَمة مبانةوآ لةط ةيشةوة هيَزى طةورةتر بني، ئةلَبةتة ئةوةربازسةاليةنى كةين دةبآ لب

 ." يةوةدا بضينة ناو كيَبةركيَئةمةريكا
 (.21/6/1003رؤذنامةى دى سايت )

تة قارِةيةكى بةسرتاوةية وا ئةمةريكاواية كة قارِةى طييةكان ئةمةريكاو ئةمةريكاسةرجنرِاكيَش ئةوةية بؤ 
 وآلتةهةر وةك بةشيَكى زؤر لة وآلتانى ديكة بةسرتاوةن بة . رتةوةوآلتء ناوضةكاني بةسرتاوةية بة قارِة،

ابوو كة كارتيَكةريى ناتؤ لة زيبطنيؤ برذنيسكى باوةرِى وسالَى ثيَش  20نزيك بة . وةئةمةريكايةكطرتووةكانى 
بةرةو سنوورةكانى روسية، ثيظاذويةكة كة لةطةأل راو بة شيَوازى دياريكدةرةوةى ئورووثاداو جوطرافياى سياسيى 

اليةنى  لةثرت هةولَى داوة ئوروثا  يةكييةتى. كى نزيكى هةيةييةثيَوةندئوروثادا  يةكييةتىثةرةسةندنى 
دا سياسةتيَكى ييةلةم ثيَوةند ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةآلم . ةوة ثةرة بة سنوورةكانى خؤى بداتيوريوئاب

خؤ بةهيَز كردن  ثةرةسةندنء ىدا هةولَىةربازسهةم لة بوارى  ةية، واتة هةم لةو بوارى ئابوورىءةنةى هدوو الي
ةربازى هةية، ئةوةش دياردةيةكى سكى ييةئيمثراتؤرلةطةأل ئةوةشدا دةبآ ئاماذة ثآ بكةين كة ئةو وآلتة . دةدات

بؤ . يش هةر لة سةر ئةو باوةرِةية"ؤنز جانوسضارل"رتاتذى ئاسايشى نةتةوةيىدا، لة سياسةتى س ييةائاس
بنكةى  715نزيك بة  ئةمةريكادا دةولَةتى 1002سةملاندنى راستى ئةم بؤضوونةش دةتوانني بيَذين لة سالَى 

دا ئةوان تةنيا 1003لة سالَى . ى كة لة سنوورى جوطرافيايى خؤيدا نةبوون خستة ذيَر ضةترى خؤيةوةةربازيس
 15و لة هةر. دا دامةزراندبوو يةكطرتووةكان ئةندامى ريَكخراوى نةتةوةوآلتى  271ييان لة ةربازسبنكةى  253

لة . ؤر كردبوومى ئةمنييةتييان ةربازيستى دا طريَبةس وآلت 36ى ئةكتيظيان هةبوو و لةطةأل ةربازيسوآلتدا بوونى 
واتة بة برِواى ئةوان يةك  .يةاسوة طرينط بوارى سيئةمةريكاكرد كة بة الى ثيَشدا لة ضةندين شويَندا ئاماذةمان ثيَ

يةك ى سوثرِة لة جيهاندا، ةربازيسهيَزى  ىةربازيسيةك هيَزى شآ، سياسةت باندؤرى بة سةر جيهاندا دةكيَ



 

 

دا نيَوةرِاستلة كوبوونةوةى هيَزةكان لة رؤذهةآلتى بؤية ثيَشرت هةرضى باس . رى جيهان دةبآوئابوورى هيَزى ئابو
و لة خيَرا ئةوةيكة ثرت لة هةموء باشوورى ئاسيا دةكرا، نيَوةرِاستكانى رؤذهةآلتى ييةشيَوث ءدةكراو باس لة ئالَؤزى

 . ئابوورى نةوت بوو وةبوةزةيَنى ئيَمةدا زق دة
بةآلم . كانيش برِوايان ثآ هةبووييةو بنيَشتة خؤشةى سةر زارانء تةنانةت زؤربةى سياسيبوة، ئةو وشةية ب"نةوت"

كانى جيهان نية، بةلَكوو ييةنن كة كيَشة تةنيا لة سةر خؤسووسى كردنةوةى كانزا سروشتوان دةزائةئةمرِؤ ئيَدى 
لةاليةكى ديكةشةوة كيَشة لة سةر ئةوةية كة ئةو كانزاو سروشتانة دةبآ لةاليةك بؤ خزمةت بة مرؤظايةى بن، 

بؤ ئةم . ة دةرارةكان بيَنلة ذيَر دةستى دةسةآلتة ديكتاتؤرو تؤتاليتدةبآ لة دةستى تريؤريستان بثاريَزيَنء 
، ئوروثاء رووسيةدا هةية، بةآلم بآطؤمان لةو نيَوانةدا جيطاى ئةمةريكالة نيَوان ى ديةكى جيدمةبةستةش  كيَبةرِكيَ

دواين بةآلم رووسية بة طشتى دا ييةتا رادةيةك لةسةر ئوروثا لةو ثيَوةند. ى هةيةيئوروثا لةطةأل رووسيةدا جياواز
ثرؤسةى دابرِانى . دا بوو كى بةردةوام لة هةولَى خؤرِاطرتن لة بارودؤخةكانييةيةتينةوةى يةكثاش ليَك هةلَوةشا

يةك كة يواتة ثيَوةند. هةية داكى راستةخؤى بة يارى كردنى رووسية لةطةأل رؤذئاواييةئوكراين لة رووسية ثيَوةند
ضونكى . طرينطة ئةمةريكاء هةم بؤ هؤى جيَطري بوونى ئاسايشء هيَمنى لةو وآلتةدا هةم بؤ ئوروثادةبيَتة 

بوونى . فراواخنوازى رووسيةدا رابوةستآ لة بةرامبةر و خاوةنى سةروةرىء ئاسايش دةتوانآ سةربةخؤئوكراينيَكى 
بةبآ ئوكراين، رووسية ئيَدى . كى طةروة لة رووسيةدا ثيَك بيَنآييةبةهيَز دةتوانآ طؤرِانكارئوكراينيَكى سةربةخؤ 

ش بكةين كة رةنطة لة ييةينئةو ثيَشبدةتوانني . نة لة ئاسيادا بةهيَزيَكى ئةوتؤ نايةتة ئةذمارو نة لة ئورووثادا
ئاسيا، واتة هيَزيَكى ناوضةيى، كة ديسان بة بوونى وآلتيَك وةكوو ضني ئةو ئاكامدا رووسية ببيَتة هيَزى سةرةكى 

 . هزرةش وةرِاست ناطةرِآ
 : ئةمةريكاكيَشةى سةرةكى ئوروثاو 

كى ييةتايبةمتةند زقرتةء ئوروثا لة ضةند خاأل ثرتة، بةآلم ئةوةيكة لة هةمووان ئةمةريكاشةى نيَوان كيَ
ثايةيةكى سةرةكى بة  هةيةو و خودتةوةرىييةكانة كة باوةرِيَكى زؤريان بةهيَزى خؤيان ئةمةريكابةرضاوى 

كان بؤ هةر ثالنء ثرؤذةيةك هةوأل دةدةن يةيئةمةريكابةآلم ثيَضةوانة  .ادةنيَنسياسةتةكانيان دثراكتيزة كردنى 
. ى خبةنة سةر ميَزةكانيانةربازسلة روانطةيةكى سياسيانةوة هةم تةوةرى ئابوورى، هةم تةوةرى هةم هاوكات 

بةآلم سازشكارانةيان هةيةو تةنيا بةرذةوةندى كورتى خؤيان بة الوة طرينطة، كى ييةئورووثاييةكان تايبةمتةند
. ضوكةكانيش جآ بكةنةوة ييةكانى خؤياندا بةرذةوةندييةبةرذةوةند ءأل دةدةن لة سرتاتيذىكان هةوييةيئةمةريكا

. يةكانى بةرجةستة كردؤتةوةئةمةريكابةردةوام ئةورووثايةكانى خستؤتة ذيَر رخنةء ئةو سياسةتةية كة ئةوةش 
دا بوو كة سرتاتيذى ييةثيَوةنديةكطرتووةكان نرخيَكى زؤرى دانا، هةر لةو  وآلتةئةو سياسةتةش بؤ جيَطري كردنى 

لة مافى  بةرطريىء نةزمى نويَى جيهانىء ثالَثشتى نةتةوة ذيَر دةستةو ضةوساوةكان، شةرِى دذة تريؤرى دارِشت
كان لة مةيدانى ييةسياسي تيؤرييةاى كردة هيَزى ثالَثشتى ئةتؤميىدمرؤظ ء دذايةتى لةطةأل سازكردنى ضةكى 

 . دا ثراكتيَك
 .نيَوةرِاستكاريطةرييةكانى لة سةر رؤذهةآلتى  وسيَبتةمربى 22

 :لة تاجيكستاندا وتؤيةتى كاتى خؤى يةكآ لة بةرثرسانى بالَويَزخانةى رووسية
ئاو ووزة لة ئاسياى ثيتةكان، كانزاو دةسرتِاطةيشنت بة كانطا ثربة مةبةستى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة "

هةر خيَرا لة وآلمدا  ".نآبوةو هةوأل دةدا رووسية لةم ناوضةدا وةدةر هةنطاوى ناوةتة ئةو ناوضة نيَوةرِاستدا



 

 

دان بة ئةو وآلتة يارمةتيرةت كردةوةو لة بةرامبةردا وتيان مةبةستى يى ئةم ئيديعايةيان ئةمةريكابةرثرسانى 
لةم  شىبارودؤخى ئاسايئاسياى ناوةندىداو لة باركردنى وآلتانى  يَوةضوونى ضاكسازيطةىل ئابوورى لةرِةب

 . دايةناوضةية
كة  بوةبةردةوام لة بريو هةولَى ئةوةدا  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةشيَك لة بريمةندان لةو برِوايةدان كة 

هةلء دةرفةت ثيَويستة، بؤ ئةم مةبةستةش بآطؤمان  .سرتاتيَذييةكانىدا نؤذةن بكاتةوةدةسةآلتء هيَزى خؤى لة 
 وآلتةباوةرِدان كة بةشيَكى زؤر لة بريمةندان لةو . تة هؤكار بؤ ئةو بابةتةهةلء دةرفةتيَك كة بتوانآ ببيَ

ثيَطةكانى خؤى بةهيَزتر كردنى ى نيَونةتةوةيى بؤ سيستميةكطرتووةكان كؤتايى شةرِى جيهانىء ساآلنى دارِشتنى 
ةكانى ديكة بة هؤى قؤناغيَك كة سوثرِ ثاوةرة، هةلَبذاردودا  رؤذهةآلتى نيَوةرِاستلة  لة جيهانء بةتايبةت

سؤكانى  ئةمةريكابرِابوو و لةو كاتةدابوو كة خةساراتيَكى زؤرو ماندووبوونيَكى زؤرةوة تا رادةيةك برِستيان ىلَ 
 وآلتة كةشتى هيَزى لةاليةن رؤذئاواوة طرتة دةستء لة هةرضى بة تواناتر كردنى ثيَطةكانىدا تيَكؤشا

 يةكييةتىكةوتة بةرةى دذايةتييةوة لةطةأل  راستةوخؤ اددى سةرلة سةردةمانى شةرِ ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
كؤتايى ثآ لكيَندراو ئيَدى بوو كة ئيمثراتؤرييةكى كؤمؤنيستىء بة زؤر ثيَكةوة ا، هؤكارةكةشى ئةوة دسؤظيَيةت

 .هاتبوو
 سؤظيَيةتنى دةسةآلتدارادا ثرت دةبوو، لة ئاستى سياسةتى دةرةكي سؤظيَيةت يةكييةتىهةرضى دةهات دذايةتى  

لةطةأل كؤمارى طةىل  سؤظيَيةتئاسايشى هةر بؤية دذايةتى بةرذةوةندىء  .اندةويست ئةو راستيية قبوأل بكةننةي
ء سالَةكانى سةرةتاى 2170لة ئةفغانستان لة دةهةى يى سةرباز دةستيَوةردانى ضني، ئالَبانىء رؤمانىء هةروةها 

باشرتين سةركةوتنى وةدةست  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  تةوآلخؤىء لةو هةلةش دا طةيشتة ئةوثةرِى 2170
هيَزو دةسةآلت لة ئاستى ثيَوةنديية يش بوونة هؤى هةرضى ثرت لة دةست دانى سؤظيَيةتئةم شكةستانةى  .هيَنا

هؤى زياتر بوونى مةوادى  بوةء ضينيش لةو كاتةدا سؤظيَيةتدذايةتييةكانى نيَوان . نيَونةتةوةييةكاندا
هةرضى زياتر  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدوو وآلتةو ثيَضةوانةكةشى دوو وآلتى ضني نيَوان ئةو ستايةتى دوَ

ة تةنيا لةو تةوةرانةدا تووشى نيةكطرتووةكان  وآلتةبةرى رِكةلةاليةكى ديكةوة تةنياء . بوونةوةليَك نزيك 
رتةوة لةاليةكي. داخؤرةيةك ئازارى دةشةرِى نيَوان ئيَرانء عيَراقيش بةردةوام وةكوو كيَشة ببوو، بةلَكوو 

ر بة بوو كةوتبوة سؤظيَيةتحكومةتى ناوةندييةوة كة دةستكردى لةاليةن نةيارانى  سؤظيَيةتبةرذةوةندييةكانى 
 وآلتةعةرةبستانى سعوودى، كؤمارةى ئيسالمى ئيَران، ثاكستانء ثالَثشتانى ئةو نةيارانةش  .توندهةرِةشةى 

كة لة  خؤىسنوورةكانى  بوو كة ئةو شةرِة بكيَشةيَتة نيَوزؤر ترسى هة سؤظيَيةت. بوون ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
سووك بوونى انء سةركردانةى كة لة ئةفغانةستاندا شةرِيان كردبوو، بة هةر لةو فةرماندةر ،هاتدا واى ليَئاكاميش

ضيَضيَنةوةو وتنةوةى ئيسالميى ن خزاندة نيَو بزخؤيا سؤظيَيةتبةرةى شةرِى ئةفغانستانء تيَكشكانء ثاشةكشةى 
وة ردةوامةو روسيةى بة تةواوى بة خؤكردةوة كة هةنوكةش بة سؤظيَيةتلةويَةوة بةرةيةكى ديكةى شةرِيان بؤ 

 .خةريك كردوة
شةرِى ةى ثيَدةكةن كة شةرِى ئةفغانستانء ضيَضيَن دةستكردنى ئيَمة بوو، يةكان زؤر جاران ئاماذئةمةريكاديارة  

و شةرِى ضيَضيَنيش بؤ سةزادانى ييةكانةوةسؤظيَيةتانى شةرِى ويتنام بوو لةاليةن سؤلَةى هةآليئةفغانستان ت
كانى نيَوان توركيةو يونان طرذىء ئالَؤزييةكى ميَذوويى ييةورلةاليةكى ديكةوة دذايةتيية سنو. بوو سؤظيَيةت

ئةو وآلتة لة ء هةركاتيش دةتوانآ ييةكان ثرِمةترسى بآسؤظيَيةتيةش دةتوانآ بؤ زيندوو دةكاتةوةو ئةو فةزا



 

 

ر كة لة سةردةمى ميسدا  نيَوةرِاستلةاليةكى ديكةشةوة هةر لة رؤذهةآلتى . دا توشى كيَشة بكات ثيَكدادانيَكى بضوك
او ئةو باآلنسةش تيَكضوو و بوو، بة نةمانى ناوبر سؤظيَيةتدا دؤستء هاوثةميانى نزيكى "رجةماأل عبدالناص"

 وآلتةلة دا رووى برِيارة سياسييةكانيلة هةلَويَستء وةضةرخانيَكى كردو ا بة تةواوى ستايةتييةكةىدلة دؤ
. دةرةوةى بة تةواوى لة بازنةى هاوكارييةكانى خؤى خستة سؤظيَيةت يةكييةتىدةكردء  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

دا لةدةست دابوو،  ئيسرائيلخؤيان لة بةرامبةر  يةكييةتىفةلةستينيةكان تووشى كيَشةو قةيرانيَكى زؤر ببوونء 
ثالَثشتى  كيَشةوة لةطةأل عيَراقدادا لة شةرِى عيَراقء كؤمارى ئيسالمىدا سوورية بة بؤنةى كؤمةلَيَك  لةو نيَوانةش

ثيَشرت دوو هاوثةميانى عيَراقء سوورية كة دذايةتى بؤضوونء ئيدئؤلؤذيكى نيَوان . كؤمارى ئيسالمى دةكرد
كة لةم بوارةدا زانستى بةثآ ليَكؤلَينةوة طةليَكى بة طشتى . سؤظيَيةت يةكييةتىيَذة بؤ سةر ط بوةبوون ب سؤظيَيةت

وةو نة تةنيا نةيتوانى لة بوةدا بةرةورِوو ب بة تةواوى لةطةأل شكةست سؤظيَيةت يةكييةتى بةريَوة ضووبوو
وو بةرة بةرة دؤستء بةلَك، بآراكيَشانى وآلتانى جيهانى سيَهةم بؤ نيَو بلوكى كؤمؤنيَزم سةركةوتوو 

رتى ئةوكات وتةيةكياوا يان بة هةموو ئةمانةش لة حالَيَكدا بوون كة بةرةى رؤذئ. الةدةست دهاوثةميانةكانيشى 
. ضوون دةرويشترؤذ لة رؤذ ثرت بةرةى دةستاندو بلؤك يان بةرةى سؤسياليزم بةرةو روخانء لةناو " اليزميئامثر"

جاريَكى ديكة بة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبة سةركردايةتى دا ثيَويست بوو رؤذئاوا  لةو كاتةش
برِدايةدا بوون خؤدى رؤذئاواييةكانيش لةو . ميكانيزميَكى ديكةو لةسةر ثرؤطراميَكى ديكة خؤريَك خباتةوة

 . ء دةبآ بةهيَزةوة هةنطاوى بؤ بنيَنداهاتووى جيهان لة دةستى ئةوانداية
ئةو دوو تةوةرةش ةر وةك تةوةرى سةرةكى ثرت لة تةوةرةكانى ديكة خؤ دةنويَنن، لةم بةشةى باسةكةماندا دوو تةو

دا  كة لة نيَو ئةم دوو تةوةرةش جيهانىتةوةرى ئاسايشى  ء نيَو نةتةوةيى،ءيتني لة تةوةرى ئاسايشى نةتةوةيىبر
ايشى نةتةوةيى خاوةن يةكةم ئةوةية كة ئاس .ن كة هةردوويان دةتوانن دروست بندةتوانني دوو بؤضوون دةربربِي

يةكتري بةبآ واتة بة وتة. كة كة دةتوانن باأل بةسةر تةوةرةكانى ديكةى جيهاندا بكيَشنييةكؤمةلَة تايبةمتةند
ى نةتةوةيىء نيَونةتةوةيى سيستمهيض تةوةريَكى ديكةى ثيَكهيَنةرى  ني بوونء ثاراستنى ئاسايشى جيهانداب

ةو ئاكامة دةطةين كة ئاشتى، ئارامىء هيَمنى جيهانيش لة ذيَر ضةترى بةثآ ئةم باسة ب. سةركةوتوو بآناتوانآ 
مةطةر بة بؤضوونةكةى ديكةش ئاماذة بةوة دةكات كة ئاسايشىء هيَمنى جيهانى دةستةبةر نابآ، . ئاسايش داية
كة رووذآ رةنطة خيَرا بؤ خويَنةر ئةو ثرسيارة بو. ئالَؤزو ثرِ كيَشةكانى جيهانيدا ئاشتى لة ناوضةسةقامطريى 

. ى سةرةكييةكاندا دادةنريَنلة ريزتةوةرة طرينطانة نية كة  وئابوورى يةك لةتةوةرى ئابوورى ضى؟ ئايا تةوةرى 
 .يةكرتيندووة تةواوكةرى ى بةو ئاكامة دةطةين كة ئةو يكردنةوةى تةوةرى ئاسايشىء تةوةرى ئاشتى جيهانبة شي

كاتآ دةستةبةر دةبآ كة واتة ئاسايش . يان سةقامطري نابآواتة بةبآ سةقامطري بوونى يةكيَكيان ئةوى ديكة
 ؤمان كاتى لة ئاسايشى رادةميَننيبآط .وو فاكتؤرةكانى ضاالك بنء ئامادةيى ثاراستنى ئةو ئاسايشةيان هةبآهةم

ليَرةشدا . كةمرتين ئاشتييةك دةستةبةر نابآبةو ئاكامة دةطةين كة بةبآ جيَطري بوونى فاكتؤرة ئاسايشييةكان 
ضةند ئاكتؤرى ديكةمان هةية كة هةركاميان دةتوانن بةلَكوو كة دةليزن، ييةتةنيا ئاسايشء ئاشتى نني كة يار

ئةو ئاكتؤرانةش بريتني لة تةوةرى ئابوورى، تةوةرى . رةوتى ئاسايشء ئاشتى دابنيَنلة سةر كاريطةرى بةرضاو 
 .،...ـ ئيدئؤلؤذيك و تةوةرى ئايينىسياسيى، تةوةرى كولتوورى، تةوةرى كؤمةآليةتى، 

جيهانة كة هةموو وآلتان لةويَدا خؤيان يةكآ لة هةستيارترين هةلَكةوتة جوطرافياييةكانى  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
لة سةدى وزةى جيهان بةرهةم % 65ناوضةيةكة كة ثرت لة  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى . بةرذةوةندى دةزاننبة خاوةن 



 

 

دريَذى ورو خاوةن ميَذوويةكى كؤنء دو. يةهؤد، مةسيحء ئيسالمةيَينى طةورةى، سآ ئاناوةندى سةرهةلَدانى  .ديَنآ
بة طشتى هةم لة دريَذايى ميَذوودا . و هةيةبوةناوةندى ثيَكدادانء كيرَبِكآ بةرذةوةندييةكان و بةردةوام ذيانة، 
ى ييانة كاريطةرانيوة كة توناوضةيى بوان و خيَزطةى زؤر شةرِى ناوضةيىء ببوةى لة سةر جيهان هةيكاريطةر

لة سةردةمى دووجةمسةرىدا يةك لةو فاكتؤرة طرينطانة . لة زؤر رةهةندةوةخةلَكى ناوضةكة ئةريَنى بكةنة سةر 
 وآلتة بةآلم ئةو حالَةشةوة هيذموونى رؤذئاوا بةتايبةت. هةلَسةنطاندنى باآلنسةكاندا رؤلَى دةبينىبوو كة لة 

بة رووخانى جةمسةرى رؤذهةآلت يان . خؤى دةردةخستانةى ديكة يةكطرتووةكان بةهيَزتر لة هيذموونةك
هات، قوولَى بةسةردا ى نيَونةتةوةيى طؤرِانيَكى سيستم، لةطةأل ئةوةيدا كة بة طشتى سؤظيَيةت يةكييةتى

 . ئاراستةيةكى ديكةوة هاتنة مةيدانى يارييةكاندا بة  هاوكيَشةكان لة رؤذهةآلتى ناوةرِست
ئةوةش بةو واتايةية . لة سةدى وزةى جيهان لةو ناوضةيةوة دابني دةكرآ% 65ثيَكرد ثرت لة هةروا كة ئاماذةمان 

ئةوةش بةو واتايةية كة ئةو ناوضةية  .رادةويَستآ نيَوةرِاسترؤذهةآلتى كة ماشينى ثيشةسازى جيهان بةبآ 
كان بةردةوام باسى لة يةكطرتووة وآلتةبؤ ئةو مةبةستةش . ثيَويستة لة هةموو ناوضةكانى ديكة هيَمنرت بآ

 ئةو مةبةستة هيَندة بة فةرمى هةنطاوى كردةكى بؤ 10تا دةهةى  ئةمةريكا. كردوة( امنيت انرذى)وزة ئاسايشى 
طرتنى بةشيَك لة دةولَةتانء هةرِةشةكانيان بؤ سةر ئاسايشى ناوضةكةو هةروةها ة هيَزبةآلم ب، هةلَنةهيَنابوةوة
ى كردو ديةكطرتووةكان هةستى بة مةترسى جيد وآلتةدةولَةتى كان، ييةريستة تريؤطرووثتاقمء ضاالكرت بوونى 

بؤ سةر كوةيت لةاليةن دا هيَرشى عيَراق  لة دةورانى بوشى باوك. هةلَيَنايةوةلةو ثيَوةندييةشدا هةنطاوى كردةكى 
 وآلتةبوو كة لةو كاتةدا  .سى عيَراق بة ناضار ثاشةكشةى كردئةرتةشى بةع. هاوثةميانانةوة تيَكشكيَنرا

بؤ ئةو . دا ثةرةى بدات نيَوةرِاستيةكطرتووةكان بوارى بؤ رةخسا كة هيذموونى خؤى دةبآ بةسةر رؤذهةآلتى 
. ة طؤرِآاتبهاتبايمةبةستةش دةبوا هيذموونةكة هيذموونيَكى فرة رةهةند بوايةو لة ضوارضيَوةى ثرؤذةو ثالنيَكدا 

هةموو سؤنطةيةكةوة كة خةلَكةكةيان لة  سيَنةرو ضةوديكتاتؤر ليَدرا لة وآلتانىهةر بؤية لةو دةمةدا ضةند وآلت 
 .شةرِئاشؤ يان شةيتانى ناسيَندرانوةكوو وآلتانى ، كردةوةء خستوةتة ذيَرطوشارةوة ةتاوتةنط

ى كوورياىئيَران، سورية، ليبىء: وآلتةكانيش بريتى بوون لة. خراية بةرباس" تةوةرى شةرارةت"رى واتة تيؤ 
ى بة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةكة ليبى ثاش ئةوةيكة كؤمةلَيَك لة داخوازةكانى كؤمةلَطاى جيهانىء . باكوور

لةو تةوةرة  رادةستى ئاذانسى وزةى ئةتؤمى كردتكنؤلؤذييةكةى راطرتء ة ئةتؤمييةكةى هيَناو ثرؤذةى ضةكجيَ
ريية لة سةردةمى وَئةو تي. دا بة سياسةتةكانيانةيان دريَذ لةو تةوةرةدا بةردةوامبةآلم سآ وآلتى ديكة  .هاتة دةر

 .هيَنراية ئاراوةدا  سةرؤك كؤمارى بيل كلينتؤن
لة ئاسايشى وزة ريكا بةتايبةتىء رؤذئاوا بة طشتى لةميَذة لة خةمى ئةوةدان كة كؤنرتؤلَى ئةم راستىدالة  

هةرِةشةو كة ماكةو بنةماكانى ئةو ان هةر بؤية لة هةليَك دةطةرِ .دا لةدةستيان بضيَتةدةر تى ناورِاسترؤذهةآل
تا دةهات طةرِ كةوتبوو بةآلم بة هيَمنى دةضوة ثيَش، وة ثرؤذةكة .رسييانة بة يةكجارى ريشةكيَش كةنمةت

ديتبوو، واتة  نيَوةرِاستويَنة ئيَران خةونى سةردةمى ثاشايةتى بؤ رؤذهةآلتى  بؤ. دديرت دةبوونةوةهةرِةشةكان جي
ى سةركؤنرتؤلَى وزة بطريَتة دةستء  بةآلم بة شيَوازيَكى سةربةخؤ. ثؤليسى ناوضةكةندارم يان ديهةويست ببيَتة ذا

ناوةندة قةيران بؤ ئةم مةبةستة هةولَى هةرضى زياتر ضاالك كردنى . كرِنؤشى رؤذئاوا بةرةو خؤى دانةويَنى
كة بة دةستى ئةوةوةية، يان رؤنرت بلَينَي خولَقيَنةكانى دةدا، هةولَى دةدا وا نيشان بدا كة كؤنرتؤلَى ئاسايشى ناوضة

يَشةى لة ك. يية دابنيَنو زهليَزانيش دةبآ دان بةو راستئةمةريكائةيَدى خةريَكة دةبيَتة سوثرِ باوةرِيَكى ناوضةيىء 



 

 

يَوآلن، لة ئةكتيَرةكانيشى حةماس، جيهادى ئيسالمىء حز دةطيَرِآءدا رؤأل  رئيل، ئيَسعةرةبةكانئاشتى نيَوان 
انانى هةردوو مةزهةبةكة ميو هاوثةئةمةريكاةكاتء بة ناساندى خؤش دانستان شةرِى نيَوان شيَعةو سوننة ئةفغ

دةنيَتةوة، لة عيَراق بة تةواوى فةزاى سياسيى، لة ثاكستان كيَشةى شيَعةو سوننة . دائةمةريكادةدا بة طذ 
 دةستيَوةردانزؤربةى دراوسيَيةكانيدا ى ـ ئةمنييةتى بة سثاى قودس سثاردوة، لة كاروبارى نيَوخؤيى سيستم

لة دوورةوة سةيرى ئةوةية كة خؤى و ئاكامةكةشى كردوةبة طشتى هةموو ناوضةكةى تووشى كيَشةو قةيران دةكاتء 
ء رؤذئاواش ئةمةريكاؤ ضاسةرييان دادةرِيَذآء ؤريى بيشرؤظةو ليَكدانةوةيان بؤ دةكاتء تيَزوت .هةموويان دةكات

 . هةموو ئةو تيَكدةرييانة دةزانآفاكتؤرى سةرةكى بة 
لة بارودؤخيَكى زؤر  سووريةش لة ذيَر دةسةآلتى حكومةتى بةعسى بة شاراالسةدىداهةر لةو ثيَوةندييةدا 

ئيسالمى دؤستء سيؤن سةركوت دةكرآ، ئازادييةكان ثيَشيَل دةكريَن، لةطةأل كؤمارى ئوثوز. نالةباردا بةسةر دةبا
بةهيَزى تريؤريزم دةكاتء دةيان دا رؤلَى نةريَنى دةطيَرِآ، ثالَثشتى  ئيسرائيل ةكانعةرةبهاوثةميانن لة ثرؤسةى 

عيَراقيش كة ئةوكات ببوو بة سووذةى . سياسةتى ديكة كة دذايةتى هةية لةطةأل راى كؤمةلَطاى جيهانيَدا
 .دةهاتة ئةذماررائيل اطةياندن بة نزيكرتين هةرِةشة بؤ سةر ئاسايشى ناوضة، جيهانء بةتايبةت ئيسردةزطاكانى 

دا  لة داطري كردنى كوةيت .دابوو ئةزموونى خؤىدةولَةتيَك كة لة سةركوتى شؤرِشى خةلَكى كورددا درِندانةترين 
بردنى ئيسرائيلى هةرِةشةى ضةكى كؤمةلَكوذو لةناو بةردةوامبوو، و هةنوكةش دا خؤى ئةزمونى ترينفراواخنوازانة
روكيَشةى سياسيى، كؤمةآليةتى، كولتوورى، ئابوورى، وآلتانى ناوضة، دةستيان ةوة، و هةروةها طيَدووثات دةكرد

ثيَويستى بة طؤرِانيَكى  نيَوةرِاستلَطاى جيهانى بسةملآ كة رؤذهةآلتى بة كؤمة بوو بؤ ئةوةيكةدا بة دةست يةكةوة
كة ئةو . رى ئةو ثرؤذةيةببيَتة كاتاليزؤبؤ ئةو مةبةستةش ثيَويست بة فاكتؤريَك بوو كة . قووألء ريشةيى هةية

دا ئةوكاتةى كة تاوةرة 1002ى سيَبتةمربى 22 سيَشةممة، رؤذىفاكتؤرةش بة ليَدانى ناقووسى ترسء خؤف لة 
بوو بة ليَدانى فرِؤكةيةكةى نةفةرهةلَطر  ئةمةريكاجيهانى كة نيمادى بةهيَزيى مجكةكةى ريَكخراوى بازرطانى 

كةسى كردة قوربانىء  215دا هةزاران كةسى كردة قوربانىء لة ثيَنتاطؤن هةر لة كاتذميَرى يةكةم  تيَكشكيَنراو
ئةطةرضى رووداويَكى  ييةئةو كردةوة تريؤريست. كةسةوة كةوتةخوارةوة 40فرِؤكةيةكيرتيش لة ثيَنسلوانيا بة 

بة  رآدةك راستىدابةآلم لة دا، ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةتراذديك بوو لة ميَذووى مرؤظايةتىء بةتايبةت 
وةزالَةهاتووى وآلتانى و هةم بؤ خةلَكى ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةخالَى وةضةرخانيَكى بةهيَز هةم بؤ 

 . نيَوى بةرين نيَوةرِاستذهةآلتى رؤ
ثاش ماوةيةكى ديكة عيَراقى  .ئةفغانستان شةرِى جيهانى سيَهةم واتة شةرِى دذة تريؤر دةستى ثيَكرد بة ليَدانى

تةواوى كةوتة ذيَر رؤذئاواو لة هةموو رةهةندةكانةوة خراية ذيَر تيشكى رخنةوةو بة ئاماجنى هيَرشى  بةعسى بوة
لةو . بةغداوو واشنطتؤنهيَشتء روويانكردة ى كاميَراكان ئةفغانستانيان بةجيَضاو. طؤشاريَكى بآ ويَنةوة

ثاش زؤر نةخاياند . دةضآبةرةو كوآ  ثيَكدادانةماوةيةشدا تاران خؤى مةآلس دابوو تاكوو بزانآ ئاكامى ئةو 
رايةوةو ديكتاتؤرةكانى لةبة يةكةم موشةكة كروزةكان  دا بةغدا رةكانى دةمةوبةيانلة كاتذميَجةليَك بؤالئةزةر

ليَدانى عيَراقء رووخانى حكومةتى بةعسى الثةرِةيةكى نوآ لة . خةونى ترسناك راضلَةكانلة ناوضة هةموو 
الثةرِةيةك كة هةية، دا جياوازى يةك كة لةطةأل ميَذووةكةيالثةرِةى هةلَدايةوة، ئةمةريكاسياسةتى دةرةوةى 

ك كة باسى لة طوتاريَدرا، يدا جيَطاى خةلَكء دةسةآلت طؤرِطوتاريَك كة تيَدةستثيَكى طوتاريَكى نوآ بوو، 
 . يةكطرتووةكان دةطرت وآلتةكة رخنةى لة سياسةتى ثيَشووى دةرةوةى طوتاريَك . دةكرد ثرؤذةيةكى ريَفؤرميستانة



 

 

ثسثؤرِانء ثتةوتر بوةوة، كارناسانى سياسيىء  داء كةنداونيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى  ئةمةريكاةى ثاش ئةوةيكة ثيَط
نةزمى نويَى "ء " ديَمؤكراتيزاسيؤن"بة لةبةر ضاوطرتنى  ئةمةريكاليَكؤلَةران لة ناوةندة سرتاتذيكةكانى 

ء ثيَكهاتةى سياسيى، ئابوورىء نيَوةرِاستكى ديكةيان بؤ رؤذهةآلتى هةولَى دارِشتنى ثرؤذةية" يىجيهان
ى طةورةو نيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى "ئةويش  .ثرؤذةى نيَوبةريَنكة دةكرآ بة كاراترين  داةكانى يكؤمةآليةتي

ةدا ئاماذة بةوة لةو ثرؤذةي. بةناوبانطة" ى طةورةنيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى "كة ثرت بة بوو " باكوورى ئافريقا
ئةو ناوضةية  هةمة اليةنة هةية، ضونكىثيَويستى بة جةرِاحييةكى ء دةورووبةرى نيَوةرِاستكرابوو كة رؤذهةآلتى 

، قةيرانى كؤمةآليةتى هةية، قةيرانى ئابوورى هةية، قةيرانى سياسيى هةية. لة هةموو بوارةكاندا نةخؤشة
. اكتؤرانةى كة تاكوو ئيَستا وةك شياو ئاورِيان ىلَ نةدراوةتةوةء بة طشتى ئةو ف...قةيرانى كةلتوورى هةيةء 

 ييةكانى خؤيان لة مةترسيدا دةبيننبةشيَكيان كة تيَيدا بةرذةوةندهةموو جيهان ضاويان برِيبوة ئةو ثرؤذةيةو 
. دبةشيَكيش بة ضاوى هيواوة سةيريان دةكرليَدةطرتء دذايةتييان دةكردء رخنةيان  راستةوخؤو ناراستةوخؤ

نة كة بتوانآ يالةو ريَطاواتة يةك  .وضةكة لة قةيرانى هوييةت دادةذينكة ئاماذةى بةوة دةكرد كة خةلَكى ناثرؤذة
 . فيَر كردنى وآلتان دايةيى لة سيستمى ثةروةردةو بناخةثرؤذةكة بباتة ثيَشةوة، طؤرِانيَكى قووألء 

دةو فريكردنى يَكى ثةروةرسيستموانيوة ببنة خاوةن نةيانتهةنوكةش  نيَوةرِاستلة وآلتانى رؤذهةآلتى هيض كام 
. دا كيَشاوةخويَندنى سيستموآلتةدا بة شيَوازيَك بالَى بةسةر ئيسالمى سياسيى لة هةر  .عةملانىء سيَكيؤالر

ئةو سيَناريوانةش كة بة طةليَكى ناديَمؤكراتيك، هةلَنةبذيَردراو غةيرى خةلَكنيء سيستمى سياسيى وآلتان سيستم
ليَدراوى وآلتان بؤتة هؤى كردةوةو هةر بؤية ديكتاتؤر. تةنيا روالَةتىء شانؤينيهةلَبذاردنةوة بةريَوةدةضن ناوى 

ورى خةلَكى وبوارى ئاب. ى جؤراوجؤرو ناوضةكة بةرادةوام لة كيَشةو قةيران دايةةربازيسدذكردةوةى سياسيى ـ 
تء ئاماجنةطةىل جؤراوجؤرو زؤر جار بؤ سةركوتى كة بة زؤرى لة كؤنرتؤلَى دةولَةتاندايةء بؤ مةبةسناوضةكة 
 . دةبآ طؤرِانى بةسةردا بآآ، ريدةطقاندن لة جيهاندا كةلَكى ليَوةرزؤر جار بؤ ئاذاوةنانةوةو قةيران خولَخةلَكىء 

 :ئاستةنطةكانى بةردةم ئةو طؤرِانة
ان درومشةكانيان بؤ طؤرِان لة و بةتايبةتء رؤذئاوا بة طشتى لة هةولَى ئةوةدئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

لةطةأل كؤمةلَيَكى نة زؤر كةم لة كؤسث، بؤ ئةو مةبةستةش  .دا ببةنة قؤناغى ثراكتيَكةوة نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
نيَوى ئةم دياردةى بةرةورِوو بوونةوة ض نيَويَكى ىلَ ليَرةدا طرينط نية . تةطةرة ئاستةنطةكاندا بةرةورِوو دةبنةوة

ثيَكدادانةكةش . دا تووشى ثيَكدادان دةبآ نيَوةرِاستةوةية ثرؤذةى طؤرِان لة رؤذهةآلتى دةنرآ، طرينط ئ
ئةو ثرؤذانة، ثراكتيزة بوونى وتانسيليَكة كة خيَزراوى كؤمةلَة هيَزيَكة، كؤمةلَة هيَزيَك كة بة ث

هيَز، ليَدراو، نى ديكتاتؤرماذةمان ثيَكرد وآلتاهةروا كة ثيَشرت ئا . بةرذةوةندييةكانى ئةوان لة مةترسى دةكةوآ
ة ئيسالمييةكان بةتايبةت راديكالَيزمى ئيسالمى، تريؤريزم، رةوتة تريؤريستييةكانء طرووثاليةن، ثارتء 

كة  ئةمةريكارؤذئاواو خؤدى نةريتىء كؤنة هاوثةميانةكانى ة دؤستانى كؤنء ثشتيوانانيانء تةنانةت بةشيَك ل
كة هةست بة سةثاندنى سياسةتى  ئةمةريكالة دؤستانى رؤذئاوايى  ئيَدى ئةمرِؤ ئيكسثايةر بوونء بةشيَك

ويَنة  بؤ. كؤمةآليةتىء كولتوورييةوة دةكةن ئابوورى، ،ىةربازيسلة بوارى سياسيى،  ئةمةريكاهيذموونيستى 
لة يةكةم زةبرى شةرِى دذة تريؤرى خؤيدا بة ليَدانى  يةكطرتووةكان هةر وآلتة دةتوانني ئاماذة ثآ بكةين

ةكةى دوذمنايةتى راستةوخؤى خؤى طرووثالدةنء  هةرِةشةى بةردةوام لة بنيزمء تالَةبانفغانستانء ليَكثاشرانى ئة
دةكةوتنة ى سياسيىء توندرِةو بة طشتى يليَرةدا ئيسالم .زمى ئيسالمىدا بة توندى راطةياندلةطةأل راديكالي



 

 

لة ( انصارالسالم)بارةطاكانى بنكةو وةكوو  خانةى تريؤريزمةوةو بة ضووكرتين بيانوو بنكةو بارةطاكانيان
لة ناوطانةكانى  ئةمةريكائاماجنةى موشةكة هومشةندةكانى ئةرتةشى  بوةئةشكةوتةكانى هةورامان دة

 .كةنداوةوة
 جؤراوجؤر ىرةبة سةرؤكايةتى سةدام حوسةين بة فاكتزؤرى نةخاياند كة دةورى حكومةتى ديكتاتؤرى بةعس 

زانةء نيَوةرِؤكيَكى ىء بريؤكةى مةزخنواةربازيسبة تةواوى  ىيةكخاوةنى كابينة حكومةتى بةعس كة .تةنرا
. دوويةك ثرِ لة هةلَة، سةركوتكةرى، خويَنرِيَذىء هةرِةشة خولقيَنى هةبوودةولَةتيَك كة رابر. سةركوتكةرانة بوو

ة سياسيةكانء ضاالكانى ئةندامانى ثارت ،زادخيوازانازيندانةكانى ئاخنى بوو لة نارِازايانء جودابريانء ئ
لة ثةالمارى كوشتارو سةركوت بؤ سةر كوردةكان جودا لة ضةندسةد هيَرشء ، شيعةسياسيى، كورد، سوننةء 

كرد  سازهةزار كةس ىلَ ئةنفال كردن، شةرِيَكى خويَناوى لةطةأل ئيَران  810دا  لة ثرؤسةيةكباكوورى ئةو وآلتة، 
ى 517هةر بة ثةسةند كردنى برِيارنامةى  .ى خةلَكى هةردوو وآلت بووارةرِةشكة ئاكامةكةى تةنيا ويَرانىء ض

ئةوةوة كة كويت ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ئاطربةسء ديالؤطى ئاشتى، خيَرا بة بريؤكةى 
كة  ردرى شةرِى يةكةمى كةنداوى ساز كجؤرة ئاو بةم .ى كردة سةر ئةو وآلتةهيَرشثاريزطاى هةذدةهةمى عيَراقة، 

ةى ئةو هةر لة دريَذ. ديسان جطة لة تيَكشكانء ضارةرِةشى هيضى ديكةى بؤ خةلَكى ئةو وآلتة بة دواوة نةبوو
 (. بازدارندطى اسرتاتذيك) سرتاتذيك هةوآلنةدا كةوتة بريى هيَزى ثيَشطرانةى

 

 سرتاتذيك( بازدارنطى) سرتاتذيكثيَشطرانةى  هيَزى مةترسييةكانى
 .و بةهيَزة بريؤكةيةكى باو سرتاتذيك( بازدارندطى) هيَزى ثيَشطرانةىبريؤكةى  تةوةيىداونةنيَى نويَى سيستملة 

بؤ . ة هةر هةلَكةوتيَكى جوطرافيايىداء بةدةست هةر هيَزيَكةوة تايبةمتةندى جياوازى خؤى هةيةبريؤكةية لئةو 
كؤمارى ئيسالمى، ةطةأل ئةوةيدا كة لضنيء ذاثؤن باس لة وةها بابةتيَك بكةن ويَنة ئةطةر هيندو ثاكستان يان 

 ثاشكةوتة% 67هةروا كة بامسان كرد ثرت لة . باسى ىلَ دةكةن جياوازة... وور وباك كوورياىعيَراق، ئيسرائيل، 
ماشينى ئابوورى جيهان بة طشتى رؤذئاوا بةتايبةتى ثيَويستى . داية نيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى نةوتييةكانى جيهان 
خباتة بةر ى ثيشةسازى جيهانى سيستمبضوكرتين كيَشة دةتوانآ ئاسايشى كة وابوو  .بةو ناوضةية هةية

سةرضاوةيةكى طرينط ئةمرِؤ وزةى نةوت وةكوو ثرِبايةخرتينء هةرزانرتينء بةكةلَكرتين وزة، وةك . مةتةرسييةوة
ى ة زيادرؤذ روو ل مادةية رؤذ بةهيَنانى ئةو ةروةها بةثآ ئةو بايةخانة بةرهةم ه. جيهانى هةيةبايةخيَكى 

هيَنانى نةوت بة  بةرهةم لة سةر بنةماى داخوازى جيهانى 1010تا  2117 بةثآ بةراورديَك لة سالَ .دةكات
. لةم رووةشةوة بايةخى ئاسايشى ناوضةكة رؤذ لة رؤذ دةضيَتة سةرةوتربةرميل لة رؤذدا دةطات، هةر  ميليؤن888

ميلياردى  700ميليارد بةرميلة كة  2000ةوتى سةمليَنراوى جيهان ن ةكةوتىثاشثيَويست بة ئاماذة ثيَكردنة كة 
زؤئيَال، ئةماراتى يةكطرتووى عةرةبني، ةبستان، عيَراق، ئيَران، كويت، ويَنبةشى ئةندامانى ئؤثيَك، واتة عةر

وشتنى فرهيَنانء ررامبةر دةةلة ب نئةو وآلتانةش تةنيا بةريرس لة ليَوارةكانى كةنداودانءئةو رادةيةش ثرت 
 يةكان لة دةستى وآلتانى ثيشةسازى واتة رؤذئاوايىمياييثاآلوطةكانء تكنؤلؤذيية ثيرَتؤكزؤربةى . نةوتى خاودا

 وآلتةثاآلوطةيان لة  460 لة جيهاندا ضاالك بوون 1001الَى ثاآلوطةيةك كة تا س 100هةر بة تةنيا لة . دان



 

 

ى خاوةن سةرضاوة نةتييةكان خؤيان ناضارن نةوتى دا وآلتان نيَوانةشلةم . دانئةمةريكايةكطرتووةكانى 
 .لة دةرةوة بكرِنةوةوفى رمةسة

ميليؤن  2/77لة وونى نةوت ِهيَنانى طشتى روونء نار بةرهةم (IEA)بةثآ زانيارى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزة 
يارى ئةو ئاذانسة بةثآ زان. زياد دةكاتدا 1030ميليؤن بةرميل لة  3/212بؤ  1001بةرميل لة رؤذدا لة سالَى 

لة سةد بةشى %( 51)واتة  بةرميلى لة رؤذداميليؤن  7/30ميليؤن بةرميلى لة رؤذدا،  3/44زياد كردنى 
دا دورِطةى هؤرمؤز طرينطييةكى بكةين كة لة كةنداويش ئاماذة ثآ ليَرةدا ثيَويستة. ء كةنداوةنيَوةرِاستؤذهةآلتى ر

ء . تيَثةرِ دةبآوة ورِطةيةنةوتى جيهان لةو دولة سةدى % 40نس بةثآ زانيارى هةمان ئاذا. ى هةيةسرتاتذيك
 . لة سةد بطات% 60بة ( 1015ـ  1030)رةنطة ئةو رادةية تا سالَةكانى 

هاتنة خوارى ئةو رادةية جآ خؤيةتى ئاماذة ثآ بكةين كة طرينطرتين عاميلى كاريطةر لة سةر طةشةو 
دا وةكوو عةرةبستان يَويست لة وآلتانى نيَردةرى نةوتى ئاسايشى ثلةوانة وةكوو نةبووندةروونني، هؤكارطةليَكى 

 ؤرو شةرِو كيَشة ناوخؤييةكانةوة،تريبة هؤى هةرِةشةو ترسى ئيسالميية بناذووةكانةوة، عيَراق بة هؤى كيَشةى 
دا، هةروةها مانطرتنة  تةنانةت ئيَستاش ءنيجرية بة دةستى قةيرانى ناوخوةوة لة ساآلنى رابردوودا

سياسييةكان لة ساآلنى ثيَشووداء مةترسىء هةرِةشة  لة ويَنزوئيَالداو هةروةها ثيَكدادانةيَكارييةكان كر
هةروةها كيَشةطةليَك لة ئةو وآلتة  ئةتؤمىكؤمارى ئيسالمىء كيَشةى  فرةرِةهةندةكانى ئيَرانى ذيَر دةسةآلتى

ء كيَشة ناوخؤييةكانى ديكةء لة هةموو بآ مافييان تريؤريزم، قةيرانى فرة نةتةوةيىءضةشنى مافى مرؤظ، 
جار مةحكوم بوون هةرِةشة دةرةكييةكانى لة ضةشنى بةهيَزترين ثالَثشتى تريؤريزمء ضةندين  ئةوانةش طرينطرت

تريؤريستى ى طرووثطةليَكى تريؤريستى طةورة وةكوو طرووثبوونى . دانى تريؤرى نيَودةولَةتييةوة ئةجنامبة تاوانى 
لةاليةكى ديكةشةوة ئةوة . دائةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسويَندخواردوانةكةى لةطةأل ةتيية القاعدةو دوذمناي

 ةكوو كؤلَةكةيةكى ئابوورى جيهانىو ئةمةريكاواتة ئابوورى . ية كة زؤرترين ثيَويستى بة نةوت هةيةئةمةريكا
ميليؤن  3/6نيَوةجنى رؤذانة كة بةثآ  ائةمةريكةكانى نةوتى هاورد. دا دةطيَرِآ طةورةترين رؤأل لة هاودةردى نةوت

 5/1دا لةم رادةية 1004ميليؤن بةرميلء لة سالَى  1/21دةطاتة 1004دا، بؤ سالَى 2173بةرميل بوة لة سالَى 
دا لة رادةى ئةمةريكابة طشتى بةشى نةوتى كةنداو لة هاوردةى . وة هاتوةةنيَوةرِاستميلون رؤذانة لة رؤذهةآلتى 

% 17وزةو % 40نةوت  جودا لةمانة لة حالَى حازردا. دا1004لة سالَى % 3/21دةطاتة  2173سالَى % 6/23
هةروةها جيَطاى ئاماذة . دا دابني دةكاتئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسوتةمةنى ثيَويست بؤ سيستمى هاتووضؤى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةى ، هاوردةى داهاتووى نةوت(IEA)بةثآ زانيارى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزة ثيَدانة كة 
دا 1015ميليون بةرميل لة سالَى  6بؤ  دا1000ميليون بةرميل لة سالَى  5/1لة كةنداوةوة لة رؤذانة  ئةمةريكا

 . زياد دةكات
بةثآ . ةوةكةنداوى فارسنةوتى بةتايبةت  اوا نني كة بةسرتاوةن بة نةوتةوةرؤذئء ئةمةريكاليَرةدا تةنيا 

بؤ . لةو وآلتانةنوةكوو ضنيء هيندوستانيش  داكة وآلتانيَكى لة حالَى طةشةةردةكةوآ ليَكؤلَينةوةيةك بؤمان د
ميليون  70دا نزيك بة 1004ئةو وآلتة لة سآ مانطةى يةكةمى سالَى  ثآ راثؤرتى ساآلنةى دةولَةتى ضنيويَنة بة

لة سالَى . ادى كردوةا زيثيَشوودلة سةدى لة ثيَوةندى لةطةأل هةشت مانطى % 40هاوردوة كة نةوتيان تؤن 
دا 1005بةثآ ئاماريَك كة لة سالَى . ميليون بةرميةل نةوتى مةسروف كردوة 5ئةو وآلتة رؤذانة  شدا1001

تةواوى  يةوة راطةيةندراوة BPهةلَسةنطاندنى ئامارى وزةى جيهان بةريَوةى دةباتء لةاليةن كؤمثانياى  ناوةندى



 

 

رادةيةدا رؤذهةآلتى  ميليون بةرميل بوة كة هةناردةى ئةو 4/3ة دا رؤذان1004هاوردةى نةوتى ضني لة سالَى 
مةسروفى خؤى لة ى %40ثلةى دووهةمى هةية، هةروةها جآ ئاماذة ثآدانة كة ئةو وآلتة لةو سالَةدا  نيَوةرِاست

ة كة ئةوةش لة حالَيَكداية كة بةثآ ليَكولَينةوةكان، ضني خاوةنى سةرضاوةى بةرفراوانى نةوت. دةرةوة هاوردوة
 . ؤر بة ئابوورى ئةو وآلتة بطةيةنآلة داهاتوودا يارمةتييةكى زدةتوانآ 

وآلتة ئةو . دا دةكات لة واريد كردنى نةوتلةو وآلتانةى لة حالَى طةشة داية كة كيرَبكآ هيَندوستانيش يةك 
وفى هيند ثيَكديَنآ، وزةى مةسر% 30نةوت . كى زؤرى بة وزة هةية كة بةشيَكى لة ناوةوة بةرهةم ديَنآييةثيَويست

 2/1دا 1002لة سالَى  هيند. ميليون بةرميل نةوتى لة بةردةست داية 4/5ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئةو وآلتة 
ذانسى جيهانى بةثآ زانيارى ئا. نةوتى مةسروف دةكردميليون بةرميل  1/1دا رؤذانة 1003لة ميليون بةرميلء 

ليون بةرميل لة رؤذدا زياد مي 76/1دا تا 1020يةن ئةو و آلتةوة لة رادةى بةكارهيَنانى نةوتء لةال( IEA)وزة 
بةثآ ئةو زانياريانةش ئةو . ميليون بةرميل لة رؤذدا 1/4دةطاتة ثرت لة  1025ئةو رادةيةش تا سالَى  دةكات،

تى بة سةندوةكانةوةو زياترو زياتر ثيَويسنة زؤر دووردا دةضيَتة ريزى وآلتة طةشةوآلتةش لة داهاتوويةكى 
وآلتيَكى نية، بةلَكوو روسية وةكوو داهاتووى ئةو ضةند وآلتة  ة تةنيا ضارةنووسءئةو. هاوردنى نةوت دةبآ

خةريكى بوذانةوةيةو بةو جؤرةش برِواتة ثيَشةوة طةشةيةكى باش لة بوارى ئابوريةوة بةخوة  ئوروثايىئاسيايى ـ 
 . زة دانهةر لةو ريوآلتانى ئوروثاى رؤذئاواش ذاثؤنء دةبينآ، 

ميليون بةرميل نةوتيان لة  7/1وآلتانى ثيَشةيى رؤذانة  1002بة ليَكدانةوةيةكى طشتى بةثآ ئامارى سالَى 
هةناردى رادةى  1015شبينيش كراوة كة تا كؤتايى سالَى ثيَهةروةها، وآلتانى كةنداوى فارسةوة واريد كردوةو 

ميليون بةرميل بطات كة ثرت لة نيَوةى ئةم  5/22رؤذانة بؤ وآلتانى ثيشةيى بة رادةى ( OPEK)وآلتانى ئؤثيَك 
كة هاوردةى  هةروةها ثيَشبينى كراوة. ناوضةى كةنداوى فارسةوة دابني دةكرآزياد كردوةش لةاليةن وآلتانى رادة 

 . دوو بةرامبةر بيَتةوة 1015ى باكوور لة ناوضةى كةنداوى فارسةوة تا سالَى ئةمةريكانةوتى وآلتانى 
ء كةنداوى نيَوةرِاستثلوتيكى رؤذهةآلتى ذئؤدةتوانني بيَذين بةثآ هةلَكةوتى سياسيى ـ جوطرافيايىء  بة طشتى

دا هةلَكةوتوونء دةتوانن بؤ كؤمةلَطاى جيهانى بةتايبةتى  هةستيارو طرينط ناوضةيةكىفارس، ئةو وآلتانة لة 
ى سيستملة دوواليةنةيان ورييةوة رؤلَيَكى ئةو وآلتانة لة بوارى ئابو. قةيران خولَقيَن بنوآلتانى ثيشةسازى 

نيَردةرى مةوادى اليةك  بةو ضةشنةى كة لة .ى وةبةرهيَنان حاكمة هةيةسيستمى جيهانيدا كة ئيَستا يئابوور
يَنةرى كاآلو بةرةو وآلتانى ثيشةيى، لةاليةكى ديكةشةوة ه ى، سةرةكىء خاوى ثيشةسازى جيهاننيسةرةتاي

كان، كة ييةء غةزايى، كاآل مةسروفوةكوو مةوادى خوراكى ئةو وآلتانة بن لة دةرةوة ةكانىكةرةستة بةرهةم هاتو
طةورةترين كانزاو  نيَوةرِاسترؤذهةالتى  وتةيةكيرتبة . ىء زؤر شتى ديكةةربازيسكنؤلؤذى يَرةستةء ئامرازو ت

ى سيستمزيندوومانةوةى  رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دةكرآ بة شادةمارىريَطا نةوتييةكانى . سةرضاوةى وزةى جيهانة
جيهان بة وابوو طرينطيدان بةو ناوضةية طرينطيدان بة بارودؤخى كة. ى جيهانيدا بزاننيسيستمثيشةيى لة 

 .ييةطشت
لةاليةن ليَكؤلَةران، تويَذةران، زانايانء خاوةن  طىء بايةخى ئةو ناوضةيةو وآلتانىرةنطة زؤر جاران طرين

بة زؤر فاكت دةسةمليَنرآ كة طرينطى ئةو . ابيَتةوةرء ئابورييةوة ليَك دن نةوتىتةنيا لةاليةروانطةكانةوة تةنياو 
بةثآ ئةو زانياريانة لة مةرِ . ناوضةية تةنيا لةو روانطةيةوة نية، بةلَكوو ئةو روانطة طرينطرتينى روانطةكانة

ى ثيشةسازى سيستمء كةنداوى فارس لة ثةيكةرةى ئابوورى جيهان بة طشتىء نيَوةرِاستطرينطى رؤذهةآلتى 



 

 

ء لةو ى نيَونةتةوةيى ئةو ناوضةيةية ناوضةيةكى جيهانى دةزانآسيستمبةو قةناعةتة دةطةين كة  دا بةتايبةت
هةر بؤية لةطةأل طؤرِانكارييةكانداية، هاوكات لةطةأل . ناوضةيةدا خؤى بة مافدارو خاوةن بةرذةوةندى دةزانن

 . ودؤخى ئةو ناوضةيةدا راستةوخؤو نارِاستةخؤ بةشدارةقةيرانةكاندا دذكردةوة ثيَشان دةداو لة بار

 ء كاريطةرييةكانى لةسةر جيهاننيَوةرِاستبارودؤخى رؤذهةآلتى 
ديَتة ثيَش ضاومان  نيَوةرِاستضةمكء وشةى رؤذهةآلتى  يان كاتىَ دةكرآ نيَوةرِاستكاتى باس لة لة رؤذهةآلتى 

يةكآ لة هةستيارترين ناوضةكانى يةكآ لة طرينطرتينء و وشةية بةو واتاية كة ئة. رت سةرجنى ليَدةدةينبةتايبةت
لة زؤر  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى . لة قةيرانةكانى ئيَستاى جيهانةدةورووذيَنآ كة ناوةندى بةهيَزى بةشيَك جيهانت بؤ 

كة وآلتانى  لة واتاى كالسيكى خؤىدا بةو مانايةية نيَوةرِاسترؤذهةآلتى ناوضةى . ة بؤ جيهانروةوة جيطاى بايةخ
. لةخؤ دةطرآدا وةكوو ناوكةى ناوةندىء وآلتانى ليَوارةيى وةكوو ئيَران، توركيةء ئيسرائيل  عةرةبى لة نيَوةرِاست

طةر . ئةو ناوضةية خاوةن تايبةمتةنديطةليَكى تاقانةو تةوةرييةكة ويَنةيان كةمرت لة جيهاندا دةبينرآ
هةم لة بوارى بوارى كولتوورى، هةم لة بوارى شارستانيةتء  سةرجنمان دابآ تيَدةطةين ئةو ناوضةية هةم لة

لةم ناوضةيةدا كؤمةلَيَك رةطةزو نةتةوة هةلَكةوتوون كة كؤمةلَيَك ناتةبايى ئيَجطار زؤر . ئاينىييةوة فرة ضةشنة
ؤدييةتةوة طةورةى جيهان ئيسالم، مةسحييةتء يةهسآ ئايينى خيَزطةى  نيَوةرِاست، لة رؤذهةآلتى لة نيَوانيان داية

باندؤرى تايبةتى خؤيان لة سةر ئةم ناوضةيةدا ناوةو تةنانةت برِآ دا  هةركام لةم ئاينيانةش لة قؤناغ زةمةنيَك
ثؤليتيكييةوة ان كردن ئةو ناضةية لة بوارى ذئؤجودا لةوانةى بامس. ثيَكدادانى ئةو سآ ئايينة بوةخالَى جاريش 

ة خالَى ثيَوةندى نيَوان سآ قارِةى ئاسياو ئورووثاو ئافريقاية، يان بةو واتاية ك. تايبةتى هةيةهةلَكةوتيَكآ 
دا  لةم نيَوانةش. ثردى ثيَوةندى نيَوان ئةم قارِةيةية كة لة دةرياى ميَديرتانةدا ثيَك دةطةنةوةدةتوانني بيَذين 

لة نيَوان  سرتاتذيكةكى طرينطييةكى تايبةتى هةية كة بؤتة هؤى ئةوةيكة ئةو ناوضةية ببيَتة ريَطايدورِطةى سوئيز 
بة طشتى لة هةموو بوارةكانةوة لة طرينطرتينء بةنرخرتين . تراتزيتى بطيَرِآداو رؤلَيَكى  ئوروثاو رؤذهةآلتى نزيك

رت تا بتوانني رؤؤن ينكةببةآلم لةطةأل ئةوةشدا دةبآ كؤمةلَيَك راستى ديكة هةية قبولَى . ناوضةكانى جيهانة
 .لَة بةهيَزو الوازةكانىبرِوانينة ئةو ناوضةيةو خا

لة نيَو لة هةموو رةهةندةكانةوة بةو كانطاو سةرضاوة طرينطء بةنرخانةوة كة هةيةتى  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
رتين سيستة ئابوورىء طةندةلَواتة لة بوارو رةهةندى ئابوورييةوة خاوةنى . قةيراندا ثةلةقاذةآ دةكات

وآلتانى . بةكار بةرةو بة رادةيةكى زؤر نزم بةرهةم هيَنةجطار زؤر ةيةكى ئيَدناوضةيةك كة بة را .داراييةكانة
سيستميَك بة نيَوى ضاوةديَرىء كؤنرتؤلَى ئابوورىء دارايى بوونى . بةرهةمنيزؤربةيان خاوةن ئابوورييةكى تةك 

ون، زؤربةى ئابوورييةكى حكوومةتى كة زؤربةى حكومةتةكانيش جودا لةوةيَكة لة طةندلَى دارايىدا غةرق بو. نية
بةشيَكى سةرسام هيَنةرى ئةو داهاتة بؤ بةهيَز كردنى باسكى . دةكةنمانةوةى دةسةآلتةكانيان داهاتى والت سةرفى 

بةثآ . ىء سةركوتكةرةكان دةكةنشوفاربةشيَكى زؤرى سةرفى دةزطاى هةوالَطرىء . تةرخان دةكةنوآلت ى سيستم
لة سةدى سةرضاوة  30 لةخؤ دةطرآلة سةد حةشيمةتى جيهان  13طرياوة ئةو ناوضةية  1005ئاماريَك كة سالَى 

كانزايية بينراوةكانى طازى لة سةدى سةرضاوة  50ئةمبارى نةوتى خاوى جيهان، لة سةد % 74 ةلةوان كانزاييةكان
لة سةد  20لة سةد قةلع، 35لة سةد فوسفات،  30ثةموو، لة سةد بةرهةمى  10لة سةد كةنةف،  5سروشتى، 
 . هيَنانى برنج لةخؤ دةطرآ لة سةدى بةرهةم 27يورانيومء 



 

 

خاوةنى يةكآ لة دواكةوتووترين ناوضةكانى جيهانة كة ثيَشرتكؤمةآليةتييةوة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة بوارى 
و كيَشانةية كة ئةو ناوضةيةى ةئةو بارودؤخةش خؤى بةرهةمى ئةو طري. كولتوورو شارستانيةتيَكى ثيَشكةوتوو بوة

تيشك خبةينة سةر ئةو رةهةندة بةو ئاكامة دةطةين كة كة مبانةوآ بة تيَروتةسةىل . ريك كردوةبة خؤوة خة
هيضكام لة وآلتانى   بآ ئيستاشى لةطةلَدا. ى ثةرةردةو فيَركردنى لةو نيَوانةدا دةوريَكى كاريطةرى هةبوةسيستم

باندؤرى ئيدئؤلؤذييةكان بةردةوامة نوكةش واتة هة .فؤرم لة دةزطاى ثةروةردةدا بكةنريَئةو ناوضةية نةياتوانيوة 
ناسيَكيؤالر دةتوانآ ثةروةردةى ناعةملانىء يَكى سيستمكة وابوو . ى ثةروةردةو فيَر كردنسيستملة سةر 

 وآلتةبةتايبةت هةر بؤية رؤذئاواو . هيَنةرى كؤمةلَطايةكى دواكةوتوو لة هةموو بوارةكاندا بآ بةرهةم
اليةنة دةكةنةوةو ثيَيانواية بة جةخت لة سةر ئةو  لة هةموو اليةنةكانى ديكةثرت  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

لة بةرامبةريشيدا كؤمةلَيَك هيَزوو اليةنى ديكة . ريَفؤرمى كؤمةآليةتى بةشيَكى زؤرى كيَشةكانى ديكة ضاسةر دةبن
ؤتايى بة تةمةنى ئاواتء بة ديناميزميَك دةزانن كة كلةوانة راديكالَيزمى ئيسالمى هاتنة ئاراى ئةو طؤرِانة 

ة نةيارةكان كةوتوونةتة بةرامبةرى طةشةو طرووثروانطةيةوةية كة هيَزو هةر بةو . خولياكانى ئةوان ديَنآ
 . تريؤر بردوةو لة هيض ضةشنة كردةوةيةكى تريؤريستى دةست ناثاريَزنثيَشكةوتنةوةو ثةنايان بؤ ئامرازى 

مةبةست لةو . يش دريَذةى ئةو ثرؤذةيةنء دةبآ ريَفؤرميان تيَدا بكرآكان...ىءةربازسهةندة كولتوورى، سياسى، رة
هيَرشة ثاش  ئةمةريكايةمكطرتووةكانى  وآلتة. ى طةورةيةنيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى ثرؤذةية، 

وةكوو ئيسرتاتيذى دريَذ ماوةى خؤى لة ناوضةى ، ئةو ثرؤذةيةى 1002ى سيَبتةمربى 22كةى ييةتريؤريست
ئةو ثرؤذةية كارى زؤرى لةسةر كرابوو هةر  راستىدالة . هيَناية طؤرِآ وةرِاستء باكوورى ئافريقاداى نيَرؤذهةآلت

خالَى بةآلم خاوةن كؤمةلَيَك كؤرِى ثرؤذةيةكى ئةطةر ضى ثرِ كةمء  بوةوةودا ليَكقوذبنةكانى بة وردى نء وبؤية ك
واتة  يَذرابوووة دارييةثرت لة روانطةيةكى ئةمنيةت ى طةورةنيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى  راستىدالة . ثؤزةتيظ بوو

ةهيَزتر بوون لةاليةنةكانى كانى زؤر بييةباسكة ئاسايش بةطشتى ء...ئةمنيةتى ئابوورى، سياسيى، كولتوورى، و
 . ديكةى

بنجء هيواكانى ديَموكراسى ثالَثشتى بكاتء  تيشكىضوكرتين لة ئةو ثرؤذةية لة ثالنى كارىدا هةبوو كة 
ديارة ئةمانةى هةموو وةكوو درووشم . كانى ساز بوونء سازكردنى ديكتاتؤرى لة ناوضةكةدا بنةبرِ بكاتبنةما

. راكتيكييةوة ئةوة داهاتوو دةزانآء كردةوةو دذكردةوةكان لة ناوضةكةداكةى دةضنة قؤناغى ث. بوونيان هةية
سرتاتيذى ذيَر دةسةآلتى كؤمارى ئيسالمى لة وآلتانى عةرةبىء ئي انى ناوضةكة لةوانة كؤمةلَيَك لةبةشيَك لة وآلت

ى بةرذةوةندى خؤيانةوةن جا ض لة بة دوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةر ئةو برِوايةن كة رؤذئاواو 
 .بآ ضوارضيَوةى ئةو ثرؤذيةدا يان لة ذيَر هةر ناو و عينوانيَكى ديكةدا

ثيَدةدةنء النيكةم دةيانهةوآ فةزاى نيَوخؤيى  ةوبرِ شنة ثرِوثاطةندةيةئةوان بة ضرِى ئةو ضة راستىدالة  
دا لة  ماتيكرسةردةمى ئينفؤئةم كارةش لة  راستىداخبةنة ذيَر باندؤرى دلَخوازى خؤيانةوة كة لة وآلتةكانيان 

و هاوثةميانانى تةواوى ئةمةريكاطةر سةرنج بدةين ثيَضةوانةى ئةو بريؤكةية راسترتة، واتة . ئاستى مةحاأل داية
. دا ثراكتيزة بكةن نيَوةرِاستى خؤيان خستوةتة طةرِ بةو مةبةستةى بتوانن ثرؤذةى ريَفؤرم لة رؤذهةآلتى هةولَ

كةوابوو هةموو جيهان ثيَويستى  .ناوضةيةكى طرينطى ئابوورى جيهانةئةو ناوضةية بامسان كرد كة  ضرِىثيَشرت بة 
بةلَكوو دةبآ بزانني ةنيا بةرذةوةندى خؤيان دةبينن، بةو ناوضةية هةية، بةآلم ئةوة بةو واتاية نية كة ئةوان ت

واتة تيؤرى سياألء سياأل بوون  ،كة ئةوان لة ميَذة بةو ئاكامة طةيشتوون كة بةرذةوةنديش حالَةتيَكى سيالَى هةية



 

 

ا، د بةرذةوةنديةكان ثيَكةوة طريَدراونء بة طؤرِانء كردةوةيةك لة هةر كوجنيَكى جيهانئةو تيؤريةية كة ئيَذى 
كةوابوو لة سةر بنةماى ئةو تيؤرية بة . دادةنآ سياسى، ئابوورى، ئةمنيةتى جيهان كةشىباندؤر لةسةر 

دةكةويَتة مةترسييةوةو خيَرا نرخى دا ئابوورى جيهانى  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى هاتنةئاراى بارودؤخيَكى نائاسايى لة 
جيهانى دةكةويَتة بةر  بةسةردا دآء ماشينى ثيَشةسازىنةوتء بةشى دراوةكان لة بازارِةكانى جيهاندا طؤرِانيان 

نةبينريَنةوة ضارةسةر فاكتؤرةكانى ء هؤكارو يةتاكوو ئةو بارودؤخة نائاسايبةو واتايةية كة ئةوةش  .هةرِةشةوة
و هيَندة خؤيان لة ئاو ،خؤيانكةوابوو راست ئةوان لة بةرذةوةندى . هةروةها دةبآ ضاوةرِوانى قةيران بنينةكريَن 

ناوضةيةكى ديكتاتؤرى ليَدراو، ناوضةيةك بة  بةآلم لةبريمان نةضآ. ئةو ناوضةيةداوة تاكوو بطةنة  ئاطر
وة دةتوانآ خيَزطةى قةيران بآ، دةتوانآ ببيَتة ييةخةلَكيَكى هةذارةوة، ناوضةيةكى دواكةوتوو لة بوارى كولتوور

بةشيَك لة الَةتء تيؤرى سياألء سياأل بوونى بةرضاو طرتنى حئةو بارودؤخانةش بة لة. سةرضاوةى تريؤريزم
كةوابوو بة طرذبوونى بارودؤخى ئةو . جيهانطةورة بن بؤ بابةتةكان دةتوانن هةرِةشةو مةترسييةكى ضةمكء 

 تيَككا حالَةتةبةتايبةتى ئةو . دذكردةوة لة خؤيةوة نيشان دةداتناوضةية خيَرا سيماى جيهانى طرذ دةبيَتء 
يةكطرتووةكانى  وآلتةبة رؤكىء  سيَبتةمربارةكةى يازدةى كة رووداوة كارةساتب بة خؤيةوة ديسيمايةكى جيدديرتى 

يةكطرتووةكان بةتايبةتىء رؤذئاوا بة طشتى كةوتة  وآلتةبة روودانى ئةو كارةساتة سياسةتىء . ى طرتئةمةريكا
رى سياسةتى ئاسايشى بة لةبةرضاو طرتنى تيؤ. ذيَر باندؤرى سياسةتى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةييةوة

واتة خةم بن، ة نيَونةتةوةييةكانى خؤيان كةمتةرنةتةوةيى هيضكام لة وآلتانى زهليَز ناتوانن لةمةرِ بةرذةوةنديي
 . ئةمنييةتىدا ثرت دةردةكةوآتيؤرى سياألء سياأل بوون لة بياظى 

 ء ئاسايشى جيهان نيَوةرِاستئاسايشى رؤذهةآلتى 
جيهان بة كردةوة تووشى راضلَةكانيَكى ميَذوويى بوو،  سيَبتةمربى 22كانى ييةتثاش روودانى كردةوة تريؤريس

هةموو بياظةكان راضلَةكانيَك كة كاريطةريى خؤى لة سةر نوآ، دةسثيَكى قؤناغيَكى ميَذوويى  راضلَةكانيَك كة بوة
ز هةركام وةكوو ثارسةنط كةم هيَوآلتانى بضوكء  بة خؤدا ضوونةوةءجاريَكى ديكة وآلتانى بةهيَز . بةجآ هيَشت

دوذمنيَك بة هيَندآ جياوازييةوة دياريكرايةوة، جةمسةريَكى ديكة دابةش كرانةوةو جاريَكى ديكة دوذمن وةكوو 
دةدا هيَمنرتين  دوذمنيَك كة هةولَسيَبةر، دوذمنيَكى شاراوة وةكوو . لةطةأل دوذمنةكانى قؤناغةكانى ديكةدا

رتين شويَنةكان ترين شويَنةكانء بة طشتى شارستانيثرِ حةشيمةت نةكان، شكةوتوانةترين شويَشويَنةكان، ثيَ
بؤنةيةشةوة بةم . ى ثرت هاتة سةر ميَزى برِياردانء ليَكؤلَينةوةكانةربازسلةم قوناغةدا بياظى . بكاتة ئامانج

 .ييةةربازسثيَكدادانى ئةم قؤناغة لة ميَذوو ثيَكدادانيَكى ئةمنييةتى 
ياردةية ئةو دطلؤباليزاسيؤن يان بة طشتى . نةطرينطةشةى ئينفؤرماتيك بة هيَند وةر بوونىلةم قؤناغةشدا نابآ 

كؤنةكانداو هيَنانة ئاراو هاتنة ئاراى جيهانء  ةسيستمخؤى دةسثيَكى طؤرِان لة  ،بانطةكة بة جيهانيبوون بة ناو
اليةنى ئابوورى ناسراوة، طةر ليَرةدا  لةطةأل ئةوةيدا كة طرينطرتين اليةنى بة جيهانيبوون بة. نويَيةسيستميَكى 

بة ليَرةشدا بةشيَك لة بريمةندانى بوارى بري لة ضةمكى ئاسايشى ئابوورى بكةينةوة خيَرا بةو ئاكامة دةطةين كة 
واتة هةر بياظيَك وةكوو . ء ئةمنيةتة كة قسةى يةكةم دةكاتضونكى ئةوة ئاسايش جيهانيبوون بة هةلَةدا ضوون،

بةربآلوى  كةشىبة طةشة كردنى تؤرِى ثيَوةندييةكانء . ويستى بة بياظى ئاسايشى هةيةثيَش زةمينة ثيَ
ى تووشى يبرِةو سةندنى خيَراى ئينرتنيَت هةم ئاسايشى جيهانزانيارييةكان، ينفؤرماتيكء ثةرةسةندنى جيهانى ئ

بةآلم هاوكات . توونةو هةم دةسةآلتء حاكمييةتى دةولَةتةكان تووشى قةيران هاةيرانى ديكة هاتوطةليَك ق



 

 

خؤى لة كؤمةلَطاكاندا جآ بكةوآ وةك خولَقيَنىدا طةر كولتوورى ئةو تيَكنؤلؤذيية نيَوةرؤكى قةيران لةطةأل 
ء ةتيظى زانيارىء طةشةى ديَموكراسىلة خزمةتى كؤمةلَطاى مرؤييدا بآء خزمةت بة رةوتى ثؤز دةتوانآ بة تةواوى

 .ئاشتى بكاتسةقامطريى 
بةرذةوةندى بةبآ ، ئاسايش وةك بةشيَك لة ضةمكةكانى ديكة كردوةثيَشرتيش ثيَناسةمان ضةمكى ئاسايشى 

بؤ ويَنة . دا جياوازةحكومةتيَكثيَناسةكراوةو ثيَناسةى ئةو ضةمكةء راظة كردنى لة هةر نةتةوة، كؤمةلَطاو 
لة . بوونى ئيمان بةهاتووةو يةكسانة يان ئاسايش لة ضةمكى ئيمانةوة " ئةمن"ئيَذن ضةمكى كان ييةمةسح

ت سةقامطري ييةت بةو ئاكامة دةطةين كة ئايينى مةسيحييةبة لةبةر ضاو طرتنى ئةو روانطةيةى مةسيح راستىدا
ضةمكى ضةمكى ئاسايشيش لةطةأل . امطري كردنى ئاشتىء هيَمنىدا يةكسان زانيوةيشى لةطةأل سةقئاساكردنى 

بةآلم لةطةأل ئةوةشدا ضةمكى . و قةت ليَك جودا ناكريَنةوةهةيةنةتةوةدا ثثَوةندييةكى نةثضرِاويان ثيَكةوة 
كة لة ئاسايشى نةتةوةيى اسايشى نيَونةتةوةيى ثيَكهاتوويئو كردوةيان بان نةتةوةيى طةشةى  نيَونةتةوةيى

ك لة رةوتى هةر نةتةوة يان وآلتيَجيهانداو بةشدارى نةكردنى يان بةشدارى ثيَضةوانةى نةتةوةكان لة ئاستى 
كة وابوو بة ثيَناسة . دا خةساريَكى طةورةى بؤ ئةو نةتةوة يان دةولَةتة بة دواوة دةبآشى نيَونةتةوةييئاساي

 واتة. دنى ضةمكى ئاسايشى كةم دةبيَتةوةكردنى ضةمكى ئاسايشى نيَونةتةوةيى بةشيَك لة كيَشةى ثيَناسة كر
رت بة وتةيةكي. دةبينيَتةوةيَونةتةوةيىدا خؤى لة بايةخء طرينطى ئاسايشى ن بايةخء طرينطى ئاسايشى نةتةوةيى

 .دا يارمةتى هاوثةميانى هيَمنايةتى جيهانى دةداتنةتةوةيى لة ئاسايشى نيَونةتةوةييديتنةوةى ئاسايشى 
و هةموو هيَزانةى كة لةو ةدا هاتوةتة ئاراوة، ئ بة سةرجندان لةو هةموو ثيَكدادانةى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

 نيَوةرِاستليَكدانةوةية كة لة ميَدياكاندا لةسةر رؤذهةآلتى بوونء ئةو هةموو باس، موناقشةو ناوضةيةدا جيَطري 
ئةمنييةتى ئةو ناوضةية هةية دةمانهيَنيَتة سةر لةاليةكء ئةو هةموو هةستيارييةى كة لة سةر ئاسايشء دةكرآ 

باندؤرة طةر مبانةوآ . يةئاسايشى ئةو ناوضةئةو باوةرِةى كة ليَرةدا تيشكيَكى تايبةت خبةينة سةر 
هةآلتى نيَوةرِاست بةسةر ضوار تةوةرى ئةمنيةتىدا لةو ناوضةيةدا دابةش بكةين بآطؤمان رؤذئاسايشيةكان 

 دةكةين دةبةش 
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةى يئةمنييةتى رؤذئاوا بة ثيَشةنط ـ تةوةرو هيَذموونى2
 راديكالَيزمى ئيسالمى لة بازنةى دذايةتى ئيسالمىء سةليبىدا (ىامنيت ضد) ـ تةوةرو هيَذموونى دذة ئاسايشى1 
 .ة، ضني، هيندوستانـ هيَذوموونى وآلتة بةهيَزة هاوثةميانةكانى جودا لة هاوثةميانى رؤذئاوا، واتة روسي3 

وثاو مبةر ئورزؤرجار كة خؤيان لة بةرابةلَكوو  يةكى هاوثةميانييان هةلَنةكردوةديارة ئةو وآلتانة ليَربِاوانة ئاآل
 دا ريَكدةخةنئةمةريكا

بانطن، يان شةرِئاشؤيى بةناو تةوةرى شةيتانىـ تةوةرو هيَذموونى قةيرانء ئاذاوةو شةرِ، واتة ئةوانةى كة بة 4 
جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة  .دا رى ئيسالمىداو سوريا لة ذيَر دةسةآلتى حكومةتى بةعسئيَران لةذيَر دةسةآلتى كؤما

كان دةدةنء ريَبةرىء ييةء اليةنة تريؤريستطرووثة زؤر جار بة روونى ثةميانكارى تريؤريستى بة وآلتئةو دوو 
 . آ لة خؤيان بةجآ بهيَلَنكان دةكةن بآ ئةوةى شويَن ثييةء اليةنة تريؤريستطرووثثالَثشتى 

ةين كة ئةو ناوضةية بةو ئاكامة دةطبة لةبةر ضاوطرتنى ئةو دابةش كردنانةو بة سةرجندان لةو ضوار هيَذموونة 
ئةمنييةتى لة نيَوان ثيَكدادانى ضةند هيَذموونى ئةمنيةتىء دذة ئةمنيةتى داية، كة تاكوو ئيَستا هيَذموونى 

براوة بوة ئةويش بة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةة هيَذموونى ئةمنييةتى رؤذئاوا بة سةركردايةتى واتسةرةكى 



 

 

راندؤمانى دابني بوونى ئاسايش لةو ناوضةيةدا  4ى ء تةوةر1يةتى تةوةرى ضونكى بةرةنطارى دذةئةمني. ريَذةيى
 وآلتةثيَويستة ئاماذة بة ثيَكهاتةى هيَذموونيستى ليَرةدا وةك هيَذموونيَكى بةهيَزى جيهانى . بوةخةسارى هة

رةوتى هيَذموونى  ضونكى هةر وةك ئاماذةمان ثيَكرد. دا بكةين نيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
ضةيى خستؤتة ذيَر كة دةتوانني بيَذين كؤمةلَيَك هيَزى جيهانىء ناويةكطكرتووةكان رةوتيَكى بةهيَزة  وآلتة

 .باندؤرى خؤيةوة
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهيَذموونى 

جآ هيَذموون لة بيَذين لة رابردوودا بةدا يان  لة دونياى كؤنهيَذموون بة ض واتايةكةو هيَذموونيسم ضية؟ 
دةيضةسثاند تورييةك ئةو باندؤرة، ئةو كاريطةرييء ئةو دةسةآلتء هيَزةى كة ئيمثرا. ئيمثراتؤرى كةلَك وةردةطريا

لة ئيمثراتورىدا دةسةآلتيَكى رةها دةضةسثاو هيَزى . جياوازيطةليَكةوة ةبوو بضةشنيَك لة هيَذموونء هيَذموونيسم 
يَكى ذيَر هيَذموونىء ذيَر باندؤر لة سنوورةكانى هيَذموونى دياريكراو اليد يا خيَرا دةكرد ئةطةر هيَزرةها ضاوةديَرى 

زةكانى ئةم ضةشنة بةهيَاسكة بى لة ئامرازو ةربازسدا هيَزى  بة توندترين شيَوة كونرتؤأل دةكراو لةم نيَوانةش
بةآلم لة . دا ةى دةسةآلتى ئيمثراتورىرضيَوضوا واتة بة كورتى ئيمثراتور برِياردةرى سةرةكى بوو لة .هيَذموونة بوو

شعوورى مرؤيى ئيَدى ئةم واتة  .مالوة ئةو شيَوازة ثةيرِةو ناكرآرةوتى هيَذموونى نوآدا النيكةم لة شةرِى سارد بة
بةآلم ثيَناسةى روونى هيَذموونء هيَذموونى ثيَناسةيةكى نوآ لة . ضةشنة دةسةآلتء ثيَوةندييانة ثةسةند ناكات

شى هيَذموونى بة ريَبةرىء دةسةآلتدارى بةرفراوان دةزانآ لةم ثيَوةندييةدا ئانتوانى طرام. رِن دايةسيستمى مؤديَ
لة . ،...ى ـ كولتوورى ـ ئابوورى ـ ئةمنييةتىءةربازسوةكوو هيَذموونى سياسى ـ . لة هةموو رةهةندو بوارةكاندا

 .ةم دةتوانآ لة ريَطاى زؤرء هيَزةوة بآروانطةى طرامشييةوة هيَذموونى هةم دةتوانآ رةواييةتى هةبآء ه
ئةو شيَوازة لة . بضةسثيَنآدةطةرِآء هةوأل دةدا بةرذةوةندييةكانى خؤى بة دواى بةرذةوةندىدا هيَذموونى بةردةوام 

 وآلتةدا لةاليةن  (10)بريتانياوةء لة سةدةى بيست دا لةاليةن 21ـ  27دةسةآلتداريَتى لة سةدةى هةذدةو نؤزدة 
دا ضةند فاكت طرينطنء بةبآ لةبةرضاو  ذموونى بوونلة خاوةن هيَ. رِةو دةكرآوة ثيَئةمةريكاةكانى يةكطرتوو

خاوةن بؤ ويَنة هيَزيَك كة دةيهةوآ ببيَتة . هيَزيَك ناتوانآ خاوةن هيَذموونى جيهانى بآئةو ضةند فاكتة طرتنى 
بآ، واتة لة دريَذةى دةسةآلتداريَتىدا توانيبيَتى يَكى جيهانى دةبآ ثيَشرت كؤمةلَيَك ثيَش زةمينةى هةبووهيَذموون

ئابوورييةكى بةهيَز، هيَزى دةبآ خاوةنى ئةوةش يانى خؤى وةك هيَزيَكى بةرضاو خاوةن توانا نيشان بدات 
بريتانيا لة دريَذةى دةسةآلتداريَتى . ييةكى بةهيَز، كولتووريَكى بة هيَزو ئاسايشيَكى ثتةو بآةربازس

 . رتووةكانيش خاوةنى ئةو هيَذموونةيةيةكط وآلتةدا خاوةنى ئةو تايبةمتةندييانة بوةو يستى خؤىهيَذموون
انياى لة بريتيةكطرتووةكان ئيَستا بةهيَزتر  وآلتةبةثآ ليَكؤلَينةوةطةليَك كة تويَذةرةكانى ئةم بوارة كردوويانة 

ى ئيَستا بريتني لة حةشيمةتى يةكطرتووةكا وآلتةتايبةمتةندييةكانى . يدانهاتؤتة مة 21ـ  27سةدةكانى 
ئابوورى بةهيَز ثيَشةنطى لة بوارى تيكنؤلؤذىداء لةطةأل ئةوةشدا سةرضاوةطةىل سروشتى ضرِوثرِ، زؤرو بة توانا، 

هةبوونى ثيَوةندى بازرطانىء تيجارىء ئابوورى . ييةتيَكنؤلؤذبة باشرتين شيَواز كةلَك وةرطرتن لة كوولتوورى ئةو 
نى ثيَشكةوتوويى لة بوارى زانستىء تيَكنيَكىدا، خاوةداهاتى تاكةكةسى بةرضاو، آلتانىرتدا، بةرفراوان لةطةأل و

كةوتووترين ئامراز، ضةكء ى بةهيَزو تةيار بة ثيَشةربازسبوونى هيَزيَكى  ،طرينطرتين زمانى نيَونةتةوةيى
 وآلتةجيَطريى هيَذموونيستى بؤ يارمةتيدةرن جوطرافيايى ديكةى  ىرةكةرةستةى شةرِةوة، ئةوانةء دةيان فاكت

 .ئةمةريكايةكطرتووةكانى 



 

 

بؤ هةموو وآلتةكان يةكسان نية،  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةذموونيستى دةبآ ئةوةش بزانني كة سياسةتى هيَ
ديَمؤكراتيك وةكوو يةكييةتى واتة بؤ وآلتانى . خؤى لةبةرضاو دةطريآتايبةمتةندى بةلَكوو بؤ هةر وآلتةو 

ةتى هيَدىء نةرم كةلَك ؤماسىء سياسو ذاثؤنء وآلتانى ديكةى لةو ضةشنة، لة شيَوازى ديالؤطء دثلئوروثا
حاكمييةتيَكى ناديَمؤكراتيكةوة بةآلم لة هةمبةر رووسية، ضنيء وآلتانى جيهانى سيَهةم بة سياسةتء  .وةردةطريآ

لةو سياسةتانةش لة جآ خؤياندا ام طوشارو طظاش كةلَك وةردةطرآ كة هةركلة سياسةتى توندتر وةك سياسةتى 
ضونكى خؤدى وآلتانى ئوروثايىء  .يةكطرتووةكان كيَشةى نية وآلتةدا  لة سياسةتى دةستةى يةكةم. كارسازن

بة يارمةتى ئةو لةبةر ئةوةيكة زؤرجار خؤيان ثيَويستيان بةو سياسةتة دةدةنء ثةسةندى دةكةن، ذاثؤن متمانة 
بةتابيةت سةرضاوة وزة كانى جيهان، ييةسروشتة سرتاتذيككونرتؤلَى سةرضاوة بؤ ويَنة لة . هيَذموونة هةية

يةكطرتووةكان هةر ئيَستاش لة  وآلتةدةبآ بيَذين لةطةأل ئةوةيدا كة . دا فوسيلييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست
رِو ثيَكدادانء هيَندآ بةآلم بة هاتنةى ئاراى كؤمةلَيَك شة .ةآلتى هيَذموونيستى لة جيهاندايةلوتكةى هيَرةمى دةس

ئةمانةدا هاتنة مةيدانى كؤمةلَيَك هيَزى لة ئاكامى  ةربازى، ئابوورىء ئةمنييةتىءسبوونةوةى سياسى، رووبةرِوو 
 .دةثيَوآ نةريَنىوة رةوتى ييةخةريكة لة بوارى هيَذموونيستناوضةيىء جيهانى، 

 :تى هةية كة بريتني لةرتووةكان سآ ثايةى بنةرِةيةكط وآلتةثيَكهاتةى هيَذموونيستى 
  ئةتؤمىى ـ ةربازيسيـ ثايةى ئةمنييةتى ـ 2 
 تيكء طةشة ثيَدانى ديَمؤكراسىء مافى مرؤظ يلـ ثايةى ذئؤثؤ1
 .ـ ثايةى ئابوورىء ثاراستنى ئاستى نرخى دوالر لة بازارةكانى جيهاندا3
نييةتى لة ثيَكهاتةى سياسةتى ى ـ ئةمةربازيسكة وةدةست هاتووة طرينطىء بايةخى بةشى ارييةك زانيبةثآ  

جةيةكى ساآلنة بة بو ئةمةريكا بةرطريىوةزارةتى  ثيَنتاطؤن يان بيَذين. رادةيةكى زؤر بةرز دايةئةو وآلتةدا لة 
هةر بؤية . ى هةموو وآلتانى ديكةى جيهان دةبآةربازيستةرخانكراوى  بوجةى ميليارد دؤالرييةوة هيَندةى  400

 يةكطرتووةكان بةشدارة وآلتةييةكانى ديكةدا كة ةربازسةها لة ثيَكهاتة هاوثةميانيية لة ثةميانى ناتؤداو هةرو
شةرِى  سةردةمانىلة طةر ئاورِيَك لة رابردوو بدةينةوة دةبينني . قسةى يةكةم دةكاتء دةنطى هةرة بةهيَزى هةية

وة لة ئةمةريكاكطرتووةكانى ية وآلتةى رؤذئاوا لةاليةن "تؤقانهاوسةنطى "يان " وحشتتوازن "ساردا سياسةتى 
 وآلتةلةو سةردةمةدا هاوثةميانانى ئوروثايىء ناوضةيى  .تة ئاراوةدا ها سؤظيَيةتبةرامبةر يةكييةتى 

لةو  راستىدائةم وآلتانة لة . يةكطرتووةكاندا بوون وآلتة ئةتؤمىتنى يةكطرتووةكان لة ذيَر ضةترى ثاراس
بوونء خؤيان بة قةرزدارى  سؤظيَيةتيةكييةتى  ئةتؤمىى هيَرشى قؤناغةدا لةاليةك لة نزيكرتين ئاماجنةكان

ييةكى تيَدا ناارء ئةوةش هيض تآ لة ذيَر باندؤرى ئةو سياسةتةداندةزاننء ئيَستاش ديسان كةم تا كور ئةمةريكا
 .دا دةبيننئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةريَبةرى دابآ خؤيان لة ذيَر و دلَخوازانةيةء ئيَستاشى لةطةلَنية بةلَكو

(. globalhegemony)دادةرِيَذرآ هيَذموونى جيهانى ذئؤثوليتيكى نوآ لة جيهاندا لة سةر بنةماى 
ذئؤثوليتيكيَكة ذئؤثولييتيكى لةم ضةشنة خاوةنى كؤمةلَيَك تايبةمتةندى نويَية كة هاندةرى طؤرِانء تيَثةرِين لة 

. رخنةكرانةليتيكى ذئؤثؤ ةماى رخنةو رخنةطريية، واتةذئؤثوليتيكى نوآ لة سةر بن. خانةى ميَذووةوة ةتةكة ضو
ئةوةية كة جيَطاى بةشيَك لة كاراكتيَرةكان دةكؤرِآء بايةخى تايبةمتةندييةكى ئةم قؤناغة لة ذئؤثؤليتيك 

ئةو تايبةمتةندييةش يةكآ لة تايبةمتةنديية طرينطةكانى . دا دةدات زؤرتر بة واقعبينى سياسى لة ذئؤثؤليتيك
 وآلتةلة ذئؤثؤليتيكى نوآدا . ئاسانرت دةكاتةوةدةبيَتء تةنانةت جيَطري كردنى هيَذموونى نوآ ى نوآ هيَذموون



 

 

ثيَشةنطايةتييةك كة لة ضوارضيَوةى ثرؤذةطةليَكى سياسى . ثيَشةنطايةتى دةطيَريَتةوةيةكطرتووةكان ديسان رؤلَى 
ثرؤذةى رؤذهةآلتى "، "ديَموكراتيزاسيؤن"يهانى، يَكى جسيستميان ثيَكهيَنانى " جيهانى يَىنةزمى نو"وةكوو نوآ 

 .داية" شةرِى دذة تريؤريزم"ء "ى طةورةو باكوورى ئافريقانيَوةرِاست
وآلتان لة رؤذهةآلتى دةولَةتانء ية، لةبةرضاوطرتنى ثيَكهاتةى "نةزمى نويَى جيهانى"سةرةكيرتين ثرؤذة 

. ان بؤ الى كيَشةء ئاذاوةكانى ئةو ناوضةية رادةكيَشرآداء تريِامان لةو ثيَكهاتةية خيَرا سةرجنم نيَوةرِاست
. تيَرِامانة هةلَدةقولَىَ ئةوةية كة دةثرسني هؤكارو سةرضاوةى ئةو قةيرانانة ضنيطرينط كة لةو ثرسياريَكى 

 خيَنةر عةمةأل دةكات دةبآ ض بآ؟رؤئةو ديناميزمة ياغييةى كة وةكوو ثوتانسيةليَكى خيَزطةى 
ئةطةر ضى سياسةت هةم ثيَويستى بة فةزايةكى . دةوآرسيارة رةوانطةيةكى واقعبينانةى ث وآلمدانةوة بةو 

ئاكامى ثيَضةوانةى خواستى هيَزو اليةنطةليَكى ىلَ بكةويَتةوة، واقعبينانةيةو هةم زؤرجار واقعبينى سياسى رةنطة 
ةشيَك لة بوضوونةكان ئاماذة بة طةر ب. دا واقعبينى يارمةتيدةرى ضارةسةرى كيَشةكانة بةآلم لة هةردوو حالَةت

جيهان اليةنةى جيهانء يةك هيَذموونى دةسةآلتى سياسى، ئابوورى، ئةمنييةتىء كولتوورى يةكدةست بوونى فرة
جيهانء جياوازىء جؤراوجؤرى ئةو سياسةتة لة بةرامبةر فرةدةنطىء فرةضةشنى لةاليةكى ديكةوة . دةكةن

دا بة كؤمةلَيَك  لةو ثرؤذانةش. ى جيددىدا بةرةوروو دةبآةتةطةرطةىلَ كؤسثء بةرذةوةندييةكاندا لةطةأل 
كوورانء ناوةندى ئةو ناوضةية . نيَوةرِاست بة نيَوةندى ئةو قةيرانانة دادةنرآتايبةمتةندييةوة رؤذهةآلتى 

شةى كيَواتة شةرِى بزوتنةوة ئازادخيوازةكان بؤ مافى نةتةوةيى،  .دياردة رووخيَنةرةكانى جيهانةهةلَقوآلنى 
يَزطةى تريؤريزمى راديكالَيزمى ئيسالمى كة بة ختوندوتيذى ئايينىء نةتةوةيىء قةومى، كيَشةى ئايينى، 

ئاوا ئةو ناوضةية ناوةندى هةناردةى تريؤريزمة بةرةو رؤذ ئةمةريكابة وتةى دةسةآلتدارانى . جيهانى دادةنرآ
نويَيةكان تريؤريزم بة طةورةترين  بيَذين ثاريَزطارة بؤ ويَنة نئوكانيستةكان يان. ئةمةريكاانى يةكطرتووةك وآلتة

ئاماجنى ثالنة ثؤست مؤديَرِنى خؤيان دةزاننء ئةو قةيرانةية سةرةكيرتين ليتيكى ؤقةيرانى ذئؤث
بؤ ثرت سةملاندنى راستى بؤضونةكانى خؤيان ئاماذة . دا دةزاننكانى خؤيان لة جيهانى ئيسالمييةئيسرتاتيذيكذئؤ

كؤمارى . ئيَران دةكةنى وةكوو كؤمارى ئيسالمى يراديكالَى ئيسالمبناذوو خوازء  يسالمىبة حكومةتيَكى ئ
 . كان لة ناوضةو جيهاندايةييةهيَزة تريؤريستئيسالمييةك كة نيَردةر، تةياركةرو طةورةترين ثالَثشتى 

يَتة هؤى شةرِى دةب كة زةد كردجيهانى ناوتريؤريزمى بة شةرِيَكى شةرِى  (Gingrich)"طينطريج" بريمةند
، ئةو هيَزانةن كة خؤيان بة مرياتطةرو دةمرِاستى ةشةرِى جيهانييةك كة ماكةكةى ئةو دةولَةتان. جيهانى سيَهةم

ريَبةرى جةمسةرى تريؤرو تريؤريزم بة دةستةوة  "يالىل شيعىه"ى سياسى دةزاننء دةيانهةوآ بة سازكردنى يئيسالم
بينني بؤية دة .دا نيَوى هةبآ عينوةانيَك لة ذيَر هةرانيش ثآ ناخؤش نية كؤمارى ئيسالمى ئيَر راستىدالة . بطرن

 وآلتةهةر لة سةرةتاى هاتنة سةركاريةوة خيَرا بة كؤمةلَيَك كردةوةو دذكردةوة لة بةرانبةر هةموو جيهانء 
ء خؤبة ئاآل قيبلةطاى سياسى جيهانى ئيسالم بناسيَنآ ةي بىدا خؤبةتايبةتىدا هةولَ ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةدا لةاليةك بالَويَزخانةى  ثيَوةندييةش لةو. الم نيشان بداسهةلَطرء قسةكةرى ئي
ةوةش لة ياساو مافى نيَونةتةوةيىدا ئ كة داطري كردو هةموو كاربةدةستانى بة بارمةتة طرتى لة تاران ئةمةريكا

. كى ديكةية بة كاريَكى تريؤريستى دادةنرآء مةحكووم دةكرآاتاى دةستدريَذى بؤ سةر خاكء هاووآلتى وآلتيَبة و
بزوتنةوةطةىل ء طرووثقوذبنى جيهاندا ماوةيةكى كةم بة يارمةتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة كؤنء بةآلم دةبينني 

 يالنةى كةعام ويةكآ لةكةوابوو . ئيسالمى سةريان هةلَداو زؤربةشيان بةرطى ئيدئؤلؤذيكى تريؤريزميان ثؤشى



 

 

دا دةبيَتةوة ذئؤثوليتيكى شيعةية كة  ء كةنداوى فارسنيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى  ئةمةريكاليتيكى بةرةورِووى ذئؤثؤ
دايةو لةو ثيَوةندييةشدا دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى لةو رخنةيى ذئؤثوليتيكى رخنة طرانة لة بازنةى 

ةكانى حيَزبؤآلء طرووثسوورية، واتة  ستييةكانرمةتى هاوثةميانة تريؤريباوةرِةدان كة توانيويانة بة يا
 . بكةن دالةو ناوضةية ئةمةريكاتى جنني بة ثرؤذةكانى قسيَ لة روالَةتدا توانيوايانة القاعدةحةماسء 

 بنئاذوويى ئيسالمىء شةرِى دذة تريؤر
رىء تيؤرييةوة خيزطةء تريؤريزم بة ضةندين جؤرو شيَوازى جودا جودا دابةش دةكرآء هةر جؤرة شيَواز لة بوارى فيك

ئيسالمى لةم نيَوانةدا راديكالَيزمى ئيسالمى تريؤريزمى بناذوويى . سةرضاوةيةكى تايبةت بة خؤيان هةية
 وآلتةواتة ئةو ضةشنة لة تريؤريزم كة رؤذئاوا، . ى تريؤريزمى جيهانني لة حالَى حازرداثيَدانمةيداندارى ثةرة
دا ئةو ضةشنة  و لة بةرامبةريش. ان بة ئاماجنى هيَرشةكانيان دادةنيَناوثةميانانيو هئةمةريكايةكطرتووةكانى 

فايلى ى بة خؤوة خةريك كردوةو ؤتريؤريزم كة دةزطاكانى راطةياندنء بةشيَك لة مةيدانى سياسةتى ئةورِلة 
ى بة ئةو ضةشنة لة تريؤريزم خؤ. كانى رؤذئاوايةسياسيية ةةكى سةرميَزى كؤبوونةوةو برِياردانى ناوةندسةر

ئيسالمىء خؤى بة نويَنةرى شارةستانيةتء كولتوورى ئيسالمى دةزانآء ثيَواية ثآ  هزرىهةلَقوآلوى مةكتةبى 
لة دوو تؤيى ئةو . ئةسثيَردراويَكى متافيزيكى هةية بؤ رزطارى كردنى جيهان لة دةستى هيَزةكانى بةرةى شةرِ

ماجنى سةرةكى خةباتةكةيان دةزاننء بة ئا ةمةريكائيةكطرتووةكانى  وآلتةئيدئؤلؤذييةدا هيَزة بناذووةكان، 
 .ئةو ئاماجنة دةكةنةوةهيَرشةكانيان بةرةورِووى نووكى ثةيكانى 

 ى، يةكةم هةنطاوالقاعدةء تالَةبانتيَكةوة ثيَضانى دامودةزطاى دةسةآلتداريَتى بة ليَدانى ئةفغانستانء  
بةرةى تريؤر . حةثةساندتريؤرى لةم قواناغةدا  ر بةرةىتريؤطورزى طورضكربِى بةرةى دذة. سةركةوتوانة هةلَطريا

. لة هةر كوآ بؤى لوا هةولَى خؤ حةشاردانء خؤرِيَكخستنةوةى ذيَرزةمينىداسةرليَشيَواوانة كةوتة ثةلةقاذآء 
ثالَثشتىكةرى تريؤريزم ثيَضةوانةى خواستى خؤيان لة بةرامبةر بةرةى دذة تريؤرى برينداردا هةستى بنةمالَةى 

بةرةى دذة تريؤر كة بوارةكةى لةبار دةديت . يان مةحكووم كردسيَبتةمربى 22خةمييان دةربرِىء ئةو كردةوانةى هاو
نانى تريؤريزمى هةر بؤية بة توندى كةوتة راوةدوو" نانةكةى بضةسثَنآ داخةتا تةننوورةكة "هةولَىدا 

 . ة سةرتاسةرى جيهاندالبنئاذووخوازى ئيسالمى 
بوونى جيهان، بةثآ روانطةو تيؤرييةكى ئيدئؤلؤذيك . ةيةكى ميَذوويى هةيةنيى ئيسالمى ثيَشتوندرِةوى بنئاذووي

 كيَشةو باس بةآلم ليَرةدا. دراوة وة طريَييةئيسالمبةردةوامى ذيان بة بنةما ئايدئؤلؤذيكةكانى بوونى مرؤظايةتى، 
ميية كة دةطةرِييَتةوة بؤ سةرةتاكانى بةلَكوو باس باسى بناذوويى ئيسال .سى ئايينى راستةقينةى ئيسالم نيةبا

ضاوى تةواوى خةلَكى كؤمةلَطاش بة خةلَكى ئةو سةردةمة دةزانآء تةنانةت زؤر جار بة سةرهةلَدانى ئيسالمء 
ا دةبينن ئةويش د بناذووخوازةكان بوونى كؤمةلَطا لة ضوارضيَوةى ياساو ريساكانى ئيسالم. كوفرةوة سةيريان دةكات

بوونء كافربوونةو دةبآ هةرضى زوتر دمورتةان لةو ضوارضيَوةيةش بة واتاى حةممةدىء الدئيسالميى نابى مو
ئةم ضةشنة بريوكانة هةر لة سةرةتاى . وةجيهادةموسلَمانيَك دةضيَتة خانةى بكؤذرآء كوذرانيشى بة دةستى 

الم لةطةأل ضةشنة ئيسثيَكدادانى ئايينى و توندوتيذىء بوةئيسالمةوة تاكوو ئيَستا بةردةوام بوونيان هة
دا كة هةر ضةشنة بريؤكةو ئيدئؤلؤذييةك بة شيَوازيَكى  بةآلم لة قؤناغى موديَرِن. بريكردنةوةكانى ديكةدا بوون

 Fundamental)ى فيندةميَنتالَيزمئيسالمى سياسى يان بيَذين راديكالَيزمى ئيسالمى ديكة خؤيان دةبيننةوة، 

ism .)ؤلؤذىء ئيمكاناتى سةردةم بؤ تيَكنوويةكى ديكةى طرتةبةرو لة ئامراز، رةوتى توندرِةوى ئيسالميش بيظاذ



 

 

رؤكى نيَوةضةشنةى حؤ ريَكخستنى ئيسالم دةتوانرآ بآثةردة ئةو . ثيَدانى ئاماجنةكانى كةلَكى وةرطرتووةطةشة
دابةزو  بةزءلة سةر ئةو برِوايةية كة هةلَش "فوكؤميشل " .لة ئيسالمييةكان دةرخباتى ئةو تويَذة يدةسةآلختواز

 . توندونيذى ئةم سيماية لة ئيسالم تةعبري لة نيَوةرؤكى دةسةآلختوازنةى ئةوان دةكات
 كة شتيَك بة ناوى ئيسالمى سياسى بةو ضةشنةى كة ئةمرٍِِؤكؤمةلَيَك لة بريمةندانى ديكة لة سةر ئةو باوةرِةن 

ئةو هيَزةيان  كةبوون  ئةمةريكاكطرتووةكانى ية وآلتةرؤذئاواو  ئةوة بوونى هةية بة خيالَيشدا نةدهات، بةلَكوو
ميَنتالَيزمة ئيسالمييةى كة يندفئاواييةكان نةبواية ئةو واتة يارمةتى هةمةاليةنةى رؤذ. طةياندة ئةو ئاستة

ريَبةرانيشياندا قةت بةو ئاستة نةدةطةيشتء تةنانةت لة خةيالَى  سةريَك لة شةرِى جيهانى تريؤرزمةئةمرِؤ جةم
ةكانى نيَوان ئيخةوان املوسلمنيء بريتانياو يارمةتىء ثيَوةنديية طةرمء طورِهيَما بؤ  دا ثيَوةندييةشلةو . نةبوو

دييةكانى جيهاة تريؤريستىء طرووثبؤ  ئةمةريكاكانىء يارمةتيدانة بآ قةيدو مةرجةكانى ييةثالَثشت
رى ريَكخستنى دةرةكىء ريَبةرى و ميواندافرةنساء ثيَش ئةو و هةروةها تالَةبانذيَر دةسةآلتى  ىئةفغانستان

شاراوة نية كة بةشيَك  ديارة لةم ثيَوةندييةدا. دةكةم( ايت اللة مخينى)كؤمارى ئيسالمىء شؤرِشى ئيسالمى ئيَران 
كة  استةوخؤ ثالَثشتى ئةو ديؤةزمةيةيان كردوةنارِيان  يان نةخوازراو، راستةءخؤ لة دةسةآلتى رؤذئاوايى خوازراو

رؤذئاوا جيَطاى خؤيةتى ئاماذة بة بؤ ثرت روون بوونةوةى ئةو سياسةتةى . ويى ئيسالمى ناسراوةبنئاذو بة ئيَستا
 :بكةم كة ئيَذآ(FIS)لة ريَبةرانى ئينتيفازةى ئيسالمى ئةجلةزير يةكيَك " ئةنوةر هةدام"وتةيةكى 

ثالَثشتى دانء يلة يارمةت ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةكلينتؤنى سةرؤكى بيل  ئةو رولَةى ئةمرِؤ" 
". ثاشاى حةبةشة رايثةرِانددا  كة لة سةرةتاى سةرهةلَدانى ئيسالميطيَرِآ، لةو ئةركة دةضآ ةئيسالمييةكاندا د

 دا تةنيا بةرذةوةنديية ئاكامة دةطةين كة لة سياسةتبةو واتة طةر لة روانطةى ريئاليزمى سياسييةوة سةير بكةين 
كةوابوو طةر . اتةوةلة دةورى يةك كؤدةكتةنيا بةرذةوةندييةكة فاكتؤرةكان و دا دةميَنيَتةوة بةردةوام لة مةيدان

رِةو كرابآ سياسى لةاليةن ئةو وآلتانةوة ثيَئةو سياسةتةش، واتة سياسةتى ثالَشتىء دؤستايةتى ئيسالمى 
تايبةت بةرِةوى لة سياسةتى واقعينى ثيَسياسةتوانانى ئةو وآلتانة ثرت  ضونكى. نةكراوةكاريَكى نائاسايى 

جيَطاى ئاماذةثيَدانة لة سياسةت بة واتاى . لة سياسةتدا رةوايةئةوةش ديسان . دةكةن وليزممةكتةبى ماكيا
هةروا كة ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد ئةوكاتةش . راثةرِاندن بة لةبةرضاوطرتنى بةرذةوةندى تةوةرىهونةرى 

عةرةب ـ  ييةوةكوو بةهيَز كرانء ثالَثشتى جيهاد. ز دةكرابةهيَفاكتؤرى ئيسالم لة بةرامبةر هيَذموونةكانى ديكةدا 
 . دا"بابراك كارمل"ء حكوومةتى كؤمؤنيستى سؤظيَيةت يةكييةتىئةفغانييةكان لة بةرامبةر 

تالَيزمى ئيسالمى قؤناغى دسثيَكى ندةميَنةضةرخانى رؤلَى ئيسالمى سياسىء فيقؤناغى طرذيى روو لة زياد بوونء و
ئةم قوناغةدا لة كؤتاييةكانى . او ئيسالم بوو كة بة شةرِء ثيَكدادانى تريؤرء دذة تريؤر ناسراثيَكدادانى رؤذئاو

رؤذئاوا  بوو كةئةوة لة حالَيَكدا. دا دا رووى طرذى خؤى ثيَشان سةدةى بيستةمء سةرةتاكانى سةدةى بيستء يةكةم
طرتبوو، واتة تةنانةت لة ئاستى وةرى ئيسالمى فيندةميَنتالَيزموةكوو سياسةتيَكى تاكتيكى كةلَكى لة 

بة هاتنة ئاراى بزوتنةوةى ئايينى سةرانسةرى لة ضوارضيَوةى . راستيية نةطةيشتبووندا لةو  ئاكادميكيش
ة ثيَش زةمينةيةك ةوةى ئةو بزوتنةوانة لة يةكرت بوثروطرامء سياسةتيَكى بة تةواوى تريؤريستيانةداء نزيك بوون

وومةتيَكى حكستدا بة ثالَثشتى ؤذهةآلتى نيَوةرِلَى ئيسالمى لة ئاستى رفيندةمنتابؤ هاتنة ئاراى ثيَكهاتةيةكى 
 .بة ئةزموون وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَرانئيسالمى راديكالَء 



 

 

 .ا بوولةطةلَدى يةيخوازى ئةو بزوتنةوةئيسالمى هاوكات مةزنندةميَنتالَيزمى بة هيَزبوونى بةرة بةرةى في 
بطرنة ثيَشء لةطةأل " راكردن لة ناوةند" "زمرك از طريز"رةوتى هؤى ئةوةيكة  ةفرةخوازييةكانى ئةوان بو

كة بة قؤناخيَك خالَى دةسثيَكى قؤناخيَكى ديكة بوو،  سيَبتةمربى 22هيَرشى . نذيَرِثرؤذئاوادا ثيَكدا هةلَ
ى بنئاذووخواز هيَرشى تريؤريزمى ئيسالم. كوشتاريَكى خويَناوىء درِةندانة دةستى ثآكردو هةنوكةش دريَذةى هةية

لة نيَويؤركء سةهؤآلويَكى بة سةر  ىتاوةرة مجكةكانى ريَكخراوى بازرطانى جيهان سةر ثيَشدةستانةى كردة
ناقووسى مةترسى بؤ يىدا كردو لة رؤذى نيَوةرِؤدا ئةمةريكابةرثرسانى رؤذئاوايى بةتايبةت دةسةآلتدارانى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةلة بةرامبةردا رؤذئاوا بة سةركردايةتى . جيهان بة طشتىء رؤذئاوا بةتايبةتى زرِاند
 و ضونكى بةرةتريؤرو دذة تريؤر ديارى ناكرآ  سنوورى شةرِى. مارشى شةرِى دذة تريؤرى ليَداوة خؤ كةوتء ئةمةريكا

رتيَكى مةيدانى ثيَكدانيَكى سةربازى يان باخضةى ساوايان يان كونسيَسنوورةكانى هةردووال ناروونن، دةتوانى 
 .طورانى بيَذآ بآ

تريؤر لة بةرامبةر شةرِى تريؤرو تريؤريزميَك اوا يان هةمان بةرةى بةهيَزى دذةلة ئاكامدا ثرؤذةء ثالنى بةرةى رؤذئ
ضونكى ئةوان لةطةأل ئةوةيدا كة . نةبوون تةيارة بة كةلَكء كاراكة بة ضةكى ئيدئؤلؤذيكى راديكالَيزمى ئيسالمى 

. نةيانتوانيبوو ئةو دوذمنةى خؤيان وةك ثيَويست بناسندةكردن كة ضى ضاوةديَرييان بةسةردا ماوةيةكى دورو دريَذ 
وو رةهةندو ئاماجنةية لة هةمناسينى وردى ئةو  رِشتنى ثالنء ثرؤذة بؤ ئاماجنيَكدالة حالَيَكدا يةكةم هةنطاو بؤ 

بةرةو  ئابوورىىء ةربازسثرت اليةنى  دا ةكانيانيهاوثةميانان لة دانيشتينة راظةي راستىدالة . اليةنيَكةوة
 وآلتةلة ( شةرِ)ى ةربازسهةر بؤية ثالنرِيَذةكان يان ئةندازيارانى . رِووبوونةوةكةيان لةبةرضاو دةطرت

بةرثرسانى يةكةمى وآلت ثالنةكانيان بة راويَذ لةطةأل  ياردانةوة سةربةخؤنء دةتواننيةكطرتووةكان لة بوارى برِ
كراوةتةوة جطة لةوةيكة دةبآ لةطةأل دا بريى هةموو ئيمكاناتيَك  لةو نيَوانةش ،بكةنئامادةى بةريَوةبردن 

دا كارى لة سةر كراوة  تا رادةيةك لة ئاستى تيؤريك راستىدائةوةش لة . بكرآئيدئؤلؤذييةكى كوشةندةدا ضى 
بةآلم ئةو ثرؤذانة . ،...و" دميوكراتيزاسيؤن"، "ى طةورةء باكووى ئافريقانيَوةرِاسترؤذهةآلتى "وةكوو ثرؤذةى 

 .نةتةوةودا ما هةنووكة لة ضوارضيَوةى تيؤريك
هةم لة رووخاندنى حكوومةتى  دا هةلَةى كردء يَدانى ئةفغانستانل لة هةم ئةمةريكاهةلَةكة لةويَدا بوو كة  

دا  هةمىء سيَهةمكاراكةتيَرى سةرةكى نةبوون، يةلَكوو لة ثلةى دووهيضكام  هؤكارةكةشى روونة ئةوانة. دا  عيَراق
هيَذموونى خودى باندؤرى لةاليةن ثاكستانةوة كونرتؤأل دةكراو هيَشتا لة ذيَر  تالَةبانلةاليةك حكوومةتى . بوون

لةاليةكى ديكةوة حكوومةتى عيَراق ئةو هيَزة نةبوو كة مةترسى خباتة سةر  .يةكطرتووةكاندا بوو وآلتة
طةليَكى ديكة بة ئاسانى كونرتؤلَ ثارسةنط انى بةعسى بوو، بة عةملحكوومةتيَكى  .رؤذئاوابةرذةوةندييةكانى 

بةلَىَ كاراكتيَرى يةكةم لة مةيدانى شانؤى ! بةآلم ليَرةدا ثرسيار دةورووذآ كة كاراكتيَرى يةكةم كامةية؟. دةكرا
ج بدةينة راستييةش دةتوانني سةرنبؤ سةملاندنى ئةم . ى ئيَرانةيكؤمارى ئيسالمدا تريؤرو تريؤريزمى جيهانى

ثالنء ثيالنى لة ضوارضيَوةى دةستيَوةردانطةليَك  .لة ناوضةكةء جيهاندادةستيَوةردانةكانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران 
ضةندين جار بة فةرمى رايطةياندوة كة كؤمارى ئيسالمى بةهيَزترينء  ئةمةريكادةولَةتى . تريؤريستىدا

خودى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالميش ئةوة . جيهاندااستى وةفادارترين يارو ياوةرو ثالَثشتى تريؤريزمة لة ئ
لة بةرامبةر ئةو شيَوازة لة كاركردى خؤيان بة بايةخيَكى ذئوثؤليتيكى دةزانن كة خودا ثآ بةخشيوةن، . ناشارنةوة

ان ثالَثشتى جطةرطؤشةكانيان واتة فلةستنيء لؤبن! دا يونيزمزائيستيَكبارىء بةرةى جيهانى ء ئةمةريكائيسرائيلء 



 

 

ضى هيَزيَكى سوننةيشة بةآلم ديسان ئةطةردا ئةمةريكاو ثاكستانى داردةستى ئةمةريكالة بةرامبةر . بكةن
بكةن بةلَكوو بتوانن لة هيَزة شيعييةكانى لة هيالىل شيعىدا كةلَك وةرطرنء لة  تالَةبانثالَثشتى ئةفغانستانى 

بطةريَن تاكوو بتوانن ريَكيان خبةنء بؤ  بنئاذووداكوجناو كوجنى جيهاندا بة دواى سيَبةرى ئيسالمى 
ئةوةش سياسةتيَكى شاراوةى كؤمارى ئيسالمى نية، دةسةآلتدارانى ئةو . بطرنان كةلَكيان ليَوةرئاماجنةكاني

هةر . ئةوانكةوتؤتة سةرشانى ئةو ئةركة بةشيَكى زؤرى  سؤظيَيةت يةكييةتىحكوومةتة ثيَيان واية كة بة نةمانى 
بوونى  يةكطرتووةكان وآلتةتايبةتى ةبدا كة هيَزى هاوثةميانان  يةكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستبؤية لة هةر جيَطا

فيَرطةكانى سوثاى قودس  ثةروةردةكراوةكانىيان هيَزة هةبآ، هيَزةكانى سوثاى قودسى سةربة سوثاى ثاسداران 
دا، كؤمارى ئيسالمىء  فةللةستني داء هةم لة شةرِى لؤبنانء بؤ ويَنة هةم لة شةرِى عيَراق. هةيةلةوآ بوونيان 

يَكى طرووثئاماذة ثيَدانة كة هيَزيَكى تريؤريستى يان  يَىج. دس سةردةمداراى بةرةى شةرِ دةكةنسوثاى قو
ثؤشتةو ئةويش لة بةرامبةر هيَزيَكى هاوثةميانى تريؤريستى ناتوانآ ضوار ساأل شةرِى مةيدانىء بةرةيى بكات، 

 . ن ضةك، كةرةستةو تيَكنؤلؤذى شةرِةوة تةيارةرتينثةرداختةدا كة بة موديَر
بوونةتة قوربانى شةرِى  و بريندارةوة ميليؤن كةس بة كوذراو 2بةثآ سةرذميَرييةك كة كراوة تاكوو ئيَستا ثرت لة 

وابوو ليَرةدا عاميلى سةرةكى كة. كةوتووةثشكى هةرة زؤرى بةرضةك  آنيَوانةدا خةلَكى سيَظيلء بعيَراق كة لةو 
دذة تريؤريستى رؤذ لة رؤذ ثرت طةشة خؤى دايةء شةرِو كيَشةى تريؤريستىء رى ئيسالمى ئيَران هةر لة جآ كؤما

 . دةكات
ى تووشى ئةمةريكايكطرتووةكانى  وآلتةدا ئةوةيكة رؤذئاواو بةتايبةت  لة رابردوودا واتة لة ضةندين دةهة ثيَش

يزمى عةرةبى بوو بة ضةشنيَك كة دةست بةسةر كؤمونيزمء ناسيؤنالثةرةسةندنى  دلَةراوكآء ترس دةكرد
 كةشىبكةنء دا بطرنء رةوتى طةيشتنى وزة بة رؤذئاوا تووشى قةيران  رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء كةنداوى فارس

بةآلم  .دانراو ناسيؤنالَيزمى عةرةبيش رام كرابةآلم كؤمؤنيزم سةرخؤشى بؤ . نائةمنى لة جيهاندا ثةرةى ثآ بدةن
بريؤكةى دذة رؤذئاوايىء تريؤريزم بة ئيدئؤلؤذى ئيسالمى بنئاذووخواز، مةترسى  دوو فاكتؤرةبة نةمانى ئةو 

كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران خؤى بة دةمرِاستى دةزانآء ثالَثشتى هاتة ئاراوة  يةكييةتى شيعيىء سوننةييةوة
بة رؤذئاو كولتوورى رؤذئاوايى  راطةياندراوةكانى دذ ووتارجار ى كؤمارى ئيسالمى بة ئةنقةست زؤرحكومةت. دةكات

يسالم هةر بؤية لةو لةوةيش ئةوةية كة بة تةواوى خؤى بكاتة قةيةمء مةيداندارى ئمةبةست  .تر دةكاتتوندوتيذ
انانى ء هاوثةميئةمةريكام لة كردةوةيةكى وآلتة ئيسالمييانةى كة بة حةستة دةبنة داية بؤ ئةوثيَوةندييةدا 

 .ننارةزايةتييةك دةردةبرِ
دةكاتء تيؤرى  سيستمقسةى ناخى  ان وةكوو قسةكةرى يةكةمى دةولَةتئةمحةدىنذاد سةرؤك كؤمارى ئيَر 

 :سةرهةلَدانى شؤرِشى ئيسالمى لة ئيَراندا دووثات دةكاتةوةو ئيَذآى انسةرةتاك
 .كاتء شويَنةوة نابةسرتيَتةوة بة هةيَية، دينى ئيَمة دينيَكى جيهانىء جيهادييةوئيَمة ريسالَةتيَكى جيهادميان " 

ريَبةرانى ئايينى كؤمارى ئيسالمى كة هاوكات قسةكرانى . ئةوان برِوايان بة ئيمثراتؤرى ئيسالمى جيهانى هةية
شن برِوايان بةوة هةية كة ئيَستا كاتى خؤيةتىء دةبآ ئيسالم بكةينة خةآلت بؤ وآلتي سياسي كةشىكؤتايى 

ء بة طشتى ئيسالميَك كة جيهان ثاكء تالَةبانالمى ضةشنى ئيس ،كؤمارى ئيسالمىجيهانيان، ئيسالمى ضةشنى 
 . مونةزة بكاتةوة



 

 

سياسةتيَكى  سيَبتةمربى 22بؤ دةستثيَكى شةرِى دذة تريؤرو بؤ وةآلمدانةوة بة  ئةمةريكاهةر بؤية ئةو سياسةتةى 
بة  .شى بوونلة حيزبى كؤمارى خواز توو ئةمةريكاتى سكانيغةيرة واقعبينانة بوو كة سياسةتوانانى نيَو

لة . كرد ان طرذتريتر كردةوةو سيماى جيهانيدريَذتةمةنى تريؤريزميان  هةلَبذاردنى ئةفغانستانء عيَراق
بة يارمةتى دا بة سةر جيهانى ئيسالمرتةوة بة البردنى دوو كؤسث لة سةر ريَى ريَبةرى كؤمارى ئيسالمى روويةكي

بة بوونى كؤمارى . ؤريزميان ثيَشكةشى ئةو حكوومةتة كردداو كليلى تري  انيةيةوةينبوونى ئةو بزوتبةهيَزتر
ئةمنىء كراو رووى داطريواتة سوثاى قودس هيضكام لة وآلتانى   سياسةتى دةرةوةئيسالمى ئيَرانء بالَى بةهيَزى 

كؤمارى  .كى ثانء بةرينن لةطةأل ئيَرانداخاوةن سنووريَضونكى هةركام لةو وآلتانة  .ئارامى بة خؤوة نابينن
بة شةرِ لة دةرةوةى سنوورةكانةوة دا بة روونى ئاماذةى ثآ دةكات كة ئيَمة ثيَشطرانةشةرِى يسالميش لة تيؤرى ئ

يى خؤيان ء شةرِنيَوةرِاستء هاوثةميانانى هاتوونةتة رؤذهةآلتى ئةمةريكاهةروا كة ، مافى رةواى خؤمان دةزانني
بةلَكوو طرينط ئةوةية كة تاكوو ئيَستا ئةو شةرِة طرينط نية، ليَرةدا باسى رةوايى يان نارِةوايى نيَوةرؤكى ! دةكةن

ثرِ دةضيَتة سةرميَزى ديالؤطء دةستى  بة بةشيَكى بةرضاو لةو شةرِةى بردؤتة ثيَشةوةو النيكةمسةركةوتووانة 
 . جانتاى ديثلؤماسى بةشى كات ئةستاندنى تيَداية

ى 22ئاماجنى ثيَشرتى ثلةبةندى هيَرشةكانى ثاش  كام لةو دوو وآلتةى كة بوونةهيض  الوةهةموو ئةوانة بة
خاوةنى ضةكى كؤمةلَكوذى ئةطةر ضى حكومةتى عيَراق خاوةنى ، ئةتؤمىبوونة خاوةنى ضاالكى  نةبوو سيَبتةمرب

ضى يان تريؤرى ناب زؤرى مابوو كة ئةتؤمىكةوابوو تا طةيشنت بة ئاستى تريؤريزمى  .بوو... ميكروبى وشيميايىء 
دةكاتء لةطةأل ئةوةشدا هةرِةشةى لةناو بردنى  ئةتؤمىمى لةميَذة هةرِةشةى بوون بة هيَزى كؤمارى ئيسال

لة هةلَبذاردنى  ئةمةريكاليَرةشدا ديسان دةسةمليَنرآ كة كةوابوو . دةكاتئيسرائيل لةسةر طؤى زةوى 
 .دا ناروون عةمةلَى كردئاماجنةكاني

 سيَبتةمربى 22ثاش  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
ثيَناسةى كؤمةلَيَك نةتةوة، دةولَةتء ئاينيء هةروةها  نيَوةرِاستة طرينطى ناوضةى رؤذهةآلتى باس ل

بارودؤخى هةروةها بة لةبةرضاوطرتنى  .ى تايبةتى ئابوورى بازرطانى هةيةجوطرافياييةكة كة بؤ جيهان بايةخيَك
بة سةرجندان لة طةشةى ئامرازو  ئةوةشداناوضةكةو ثيَكهاتةى دانيشتوانةكةىء فاكتؤرة دذبةرةكانء لةطةأل 

واتة رؤذهةآلتى . يةكةميش دةتوانآ راست بآتيَكنؤلؤذى سةردةم، ديَينة سةر ئةو باوةرِة كة ثيَضةوانةى بؤضوونى 
بةآلم ئةوةيكة ليَرةدا بؤ ئيَمة هيَماى ثرسيارى . ئةو تواناييةى هةية كة ئاسايشى جيهان تيَكبدات نيَوةرِاست

. ى زايَينيية1002ى سيَبتةمربى 22كانى ييةثاش رووداوة تريؤريستى نيَوةرِاستةآلتى رؤذه ،دةكةويَتة سةر
تيَكةأل بة باسء بابةتء كاروبارى سياسيى بيَت بآطؤمان كةم تا كورتآ سةرنج لة ميداياكان ئةوةيكة نةختآ 

ذموونى سياسيى كردو بامسان لة هي. دةداتء طرينطرتين بابةتةكانى رؤذ، حةوتوو، مانطء سالَى بؤ دةر دةكةوآ
دةتوانآ دةستنيشانكةرى باندؤرو كاريطةرى ند هةيان دةسةآلتى زالَى هةمةرِة هيَذموونى سياسى. كاريطةرييةكانى

ئةو . طؤرِانيان بةسةردا هات سيَبتةمربى 22هيَذموونة سياسيية زالَةكان لةو ناوضةيةدا بة روودانى . سياسى بآ
 ةربازى ئةو لةو ناوضةيةداسبةهزترى بة بوونى سياسى ـرةواييةتيَكى كةوت يةكطرتووةكان  وآلتةكة لة زةبرةى 

ء بة دواى (FBI)ء وةكوو ثوليسى ييةكةى بوونة ذاندارمى جيهانىةربازسو دةسةآلتة سياسيى ئةمةريكاواتة . دا
 .كةوتة دووى تريؤرو تريؤريستان تاوانباردا بطةرِآ



 

 

تووةكان لة رؤذهةآلتى يةكطر وآلتةى راستةقينةى بوونى روويةكى ديكةى بابةتةكة كة دةكرآ بة روويةك
بؤ سةملاندنى بوونى خؤشيى  ،كان هيَزى سةرةكىء يةكةمى جيهانةيةكطرتووة وآلتةبزانني ئةوةية كة  راستىدانيَوة

آ طؤمان بة هيض نرخيَك نايهةوبيَ. رى لة ئاستى جيهانيدا طرتة ئةستؤوةكوو هيَزى يةكةم ريَبةرى شةرِى دذة تريؤ
 :دا بة راشكاوى ئيَذآا بوش لة وتاريَكيلةو ثيَوةندييةد. ئةو ثيَطةية لة دةست بدات

ثاريَزطارى لةو هيَزةى ناتوانآ رووبةرِووى ببيَتةوةو خاوةنى هيَزيَكى سةربازى طةورةية كة كةس  ئةمةريكا"
ارد دؤالر، هيَندةى بودجةى ميلي 400ساآلنةى ثيَنتاطؤن بة رادةى هةر وةك ئاماذةمان ثيَكرد بؤدجةى ." دةكات

هاوكات لةطةأل ئةوةشدا ئةو وآلتة خاوةنى ئابوورييةكى . لة سالَدا ى جيهانةى هةموو وآلتانى ديكةةربازيس
هةر لة دريَذةى قسةى ثيَشووىدا بوش جةختى لة سةر دةكاتةوةو . ورى ناسراوةوطةورةية كة بة ئيمثراتورى ئاب

  :ئيَذآ
خاوةنييةتى دةتوانني ئاشتى لة هةموو جيهاندا  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبة هؤى ئةم هيَزةشةوة كة "

 ".بضةسثينني
. ناكرآيى ضاوثؤشى ليَكام لة زهليَزانى جيهان بؤ هيض نيَوةرِاستليتيكىء ذئؤنؤميكى رؤذهةآلتى طرينطى ذئؤثؤ

. ييةيية بؤسةر ئةو طرينطايةتةكى جيددمةترسييبةهيَزبوونى عامليَكى تيَكدةر وةكوو راديكالَيزمى ئيسالمى 
هةر بؤية بة هاتنة ئاراى . يةكطرتووةكانيش وةها عاميليَكى ثآ تةحةمؤأل ناكرآ وآلتةهيَزيَكى جيهانى وةكوو 

ئةو عاميلة بوو بة طةورةترين ئامانج لة بةرامبةر ثرؤذةكانى ئاشتىء  سيَبتةمربى 22فاكتؤرى طرينطى ميَذوويى 
 .دايويَى جيهاننديَمؤكراتيزاسيؤنء نةزمى 

 وآلتةياريكةرة ئةوةية كة بةبآ  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةئةوةيكة لة زؤربةى شويَنى باسةكةماندا 
ئةو وآلتة بذاردةى  ضونكى .ء طؤرِانكارييةكانى بكةيننيَوةرِاستباس لة رؤذهةآلتى يةكطرتووةكان ناكرآ 

 .ةموويانةوة تريؤريزمةبةرامبةرى طيَرةوكيَشةكانى ئةو ناوضةية لة سةرووى ه
كردنى شةرِى رزطار . لةو ناوضةيةدابوو بؤ خيَرا كردنةوةى رةوتى طؤرِانكارييةكان شةرِى عيَراق كاتاليزؤريَك  

ليتيكى بوو كة بوة هؤى البردنى فاكتؤريَكى نةريَنىء ئازاد كردنى طؤرِانيَكى قوولَى ذئؤثؤ راستىدا عيَراق لة
ئةوة لة حالَيَكدا كة ئاماذةيةك بوو بؤ حكومةتة ديكتاتؤرةكانى . واردووى ديكةثوتانسيلى ثةنط خ كؤمةلَيَك 

نزيكىء وةكوو . لةوانبوونةوةى هاوثةميانى بةشيَك ة هةمان حالَيشدا بوة هؤى ثتةوترديكةى ناوضة ل
ى ئةو و كةوتنة فيكرى ديتنةوةى ريَطاضارةيةك لةاليةن ئةوانةوة بؤ دوورخستنةوةدوستايةتى ئيَرانء سورية

بؤ ئةو مةبةستةش هةولَى ديتنةوةو ضاالك . تريؤرةوة لة سةريانةمةترسىو طظاشانةى كة لةاليةن بةرةى دذة 
 . كردنى ناوةندة قةيران خولَقيَنةكانيان لة ناوضةكةدا دا

ة، بوونى تريؤر تريؤريزم هةميشة بؤ وآلتانى زهليَزى جيهان هةرِةشة بوبة  ناسةقامطريى ئةو ناوضةية لةاليةك
كيرَبكآ وآلتانى عةرةبى رووى لة زيادى داوة كة ئةويش هؤكاريَكى ديكةية بؤ ئالَؤزىء بارطرذى لةاليةكى ديكةوة 

اتيَكى كولتوورىء لة حالَيَكداية كة هةموو وآلتانى عةرةبى بة ضةشنيَك خاوةنى مري ةشئةو. لةو ناوضةيةدا
ييةك لة وئاهةنطء يةكرةنطء سازبوونى هةظطرايةكى هافةزى بؤ ثيَكهاتنى يئةم فاكتؤرةى دوا .ئايينى هاوبةشن

ئةطةر ضى ئةو هةولَء نيَوان ئةو وآلتانةدا هةولَيَكى زؤرىدا بؤ ثيَكهيَنانى يةكييةتييةك لة نيَو ئةو وآلتةتانةدا 
انى فةللةستنيء سوريةء كيَشةكبةرهةمى باشى هةبوو بةآلم بة بوونى كؤمارى ئيسالمى،  ئةمةريكاكؤششانةى 



 

 

ى سعوودى رؤلَيَكى بستانرء عةرةنيَوانةدا دوو وآلتى ميسلةو . يةكييةتيية جاروبار رووى لة الوازى دةدا نان ئةولؤب
 .بوو بةرضاو ئةريَنييان

واتة دوستايةتييةكى يةكطرتووةكان لةطةأل وآلتانى عةرةبىدا هاوثيَوةندييةكى توندوتؤلَى هةبوو،  وآلتة
دا نيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى ى وآلتانى عةرةبى يستييةكى دوورودريَذى بة هاوكارضونكى ئةو وآلتة ثيَوي .متمانةدار

نابآ ئةوةش . هةيةو ئيسرائيل ئةمةريكابةآلم لةطةأل ئةوةشدا ئةو والتانة ترسيان لة ثيَوةندى نيَوان . هةية
لَمانة بنئاذووخوازةكانء دا هةية كة بة بوونى موس فةرامؤش بكةين دذايةتييةكى ثريؤز لة نيَوان ئيسالمء ئيسرائيل

بةشيَك لة وآلتانى عةرةبى، . بوةشةرِو كيَشةى خويَنيَنى بة دواوة ميَنتالَةكان ئةو دذايةتيية زؤر جار جهوودة فيندة
هةر بؤية بةردةوام طؤشةنيطايةكى طؤمانء  .ى ئيسرائيل لة ناوضةكةدا دةزاننبة بةرثرسى دامةزران ئةمةريكا

 .هةية( اوثةميانةيانه)ةو وآلتة بيان يدرِدؤنط
طةليَك كة وسةنطييةكانى تيَكدةضن، هاوسةنطيلةاليةك بةشيَك لة ها سيَبتةمربى 22ثاش رؤذهةآلتى نيَوةرِاست  

ئةو جةخت دةكرايةوةو كؤمةآلنى خةلَكى سةر بنةماى بةهيَزكردنى ناوةندى برِياردان واتة دةسةآلتةكان  ثيَشرت لة
الى رؤذئاواييةكان بة ةنطيان نةدةدايةوة، ضونكى خةلَكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست وآلتانةء نةتةوةكانى ناوضة زؤر ر

لة بةرذةوةندى خؤيان تيَدةطةيشنتء زؤر كةمرت خةلَكيَكى ناتيَطةيشتوو، نةزانء رةشء رووت سةير دةكران كة 
دا سيَبتةمربى 22بةآلم لة قؤناغى ثاش . برييان لة مافةكانيان لة ئاستى كؤمةألء نةتةوةدا نةدةكردةوة

رؤذئاواييةكان تيَطةيشنت كة ئيَدى هةموو ئةو فاكتؤرانةى ثيَشوو طؤرِانيان بةسةردا هاتوةو ئةمرِؤ خةلَكى ئةو 
نةناسن، كؤمةلَدا لة ئاستى تاكء ضة لة ئاستى  وا بةرذةوةندىء مافةكانى خؤيان ضوالتانة ئةطةر وةكوو رؤذئا

تويَذينةوةو  ىبةو هةموو دامودةزطاطومتان ئةوانيش بوو هةر وةك كةوا. دا هةيةلةطةلَالنيكةم ئاشناييةكيان 
كة وابوو نائاسايى نية ئةطةر طؤرِان بةسةر . بةو راستيية طةيشتوونسيخورِييةوة كة هةيانة بآ طومان 

 .هاوكيَشةكانياندا بهيَنن
دةبيَتة كيَشةكة كى يةكيَكى ديكة لة كيَشة طرينطةكانى ناوضة كيَشةى عةرةب ئيسرائيلة كة ناوةندى سةرة

دا ميَخيَك لة تابووتى  نيَوةرِاسترة نةريَنييةكان لة رؤذهةآلتى يَراكتالة كبة الضوونى يةكيَك . فةللةستنيء لؤبنان
ى ناضن يدرا، بةآلم وةكوو طؤمتان بة بوونى كؤمارى ئيسالمى ئيَران نة تةنيا كيَشةكان بةرةو ضارةسةرتريؤريزم 

ى كيَشةى ييةكطرتووةكانء رؤذئاوا ضارةسةر وآلتة. اران بارطرذى بة خؤوة دةبينآبةلَكوو ناوضةكة ثرت لة ج
كيَشةيةكى طرينط لة  ضونكى. دةزانن كة لة راستيشدا واية نيَوةرِاستفةللةستني بة كليلى ئاشتى رؤذهةآلتى 

ووى ئاذتوندذيكى فةللةستني بة ثالَثشتييةكى ئيدئؤلؤ. ضاو بطيَرِآهةستياردا دةتوانآ رؤلَى بةر يَنيَكىشو
اوا ـ مةسيحييةتء عةرةب رؤذئىء عةرةبييةوة نيشانةى هةميةنةى عةرةب ـ ئيسالمة لة ثيَكدادانى نيَوان يئيسالم

تةنانةت زؤرجار  .دةكةوآضارةرِةشى فةللةستني لةطةىل  اتة ليَرةدا طةورةترين خةسارو زيانو. دا ـ ئيسالم
يان . ندةطليَةكانى ديكةدا لةو كيَشةيةوة عةرةبزخنوازى سوريةء مة لة ذيَر باندؤرىلؤبنانيية عةرةبةكانيش 

ناجاريش دةبنة قوربانى كيرَبِكآ نيَوان ئةربابة سةرةكييةكانى شيعةى مةزخنوازء تةنانةت ئةو دوو وآلتة جار
وةك اواييةكانيش رؤذئ. دةسةآلختواز كة خؤى بة دةمرِاستى ئيسالمء قةيةمى فةللةستنيء لؤبنان دةزانآسوننةى 

ستةيةك دةثيَوآ رةوتى طؤرِانكارييةكان خةريكة ئارا. ماسى خؤيان دةطرننةيان لةو ئاوة ليَلَةدا سياسةتى لةميَذي
ى كيَشةكانى عةرةب ـ ئيسرائيل، دوستايةتىء نزيك بوونةوةى رؤذئاوا لة هيَزة يبؤ ضارةسةرآ كة بوار برِةخسيَن

هيَماية بؤ بةرةوثيَش ضوونى ئةو ... ميسرو ئوردؤن ء سةرةكيية عةرةبييةكان وةكوو عةرةبستانى سعوودىء



 

 

ئيَرانء سورية بةو ئاسانيية ريَطا مبةرةكان وةكوو ابةآلم دةبآ ئةوةش فةرامؤش نةكرآ كة كاركتيَرة بةر. سياسةتة
 بؤ ئةو ن كةثيَشطرانةئيَرانء سورية هةردووكيان خاوةنى تيؤرى شةرِى . بة ثراكتيزة بوونى ئةو سياسةتة نادةن

 ثاش نزيك بوونةوة لة ىهةنطاو يةكةم كةوابوو. سةنطةرنباشرتين مةبةستةش فةللةستنيء لؤبنانء عيَراق 
دةبآ البردنى كؤسثء ئاستةنطةكانى سةر ريَطاى  رة ياريدةرةكانراكتيَاى يان كيى ضارةسةرياليةنةكانى خوازيار

 .ثيَشظةضوونى ئةو ثالنة بآ
 زايؤنيستىرائيلى يان كة بوو، اليةنى زايؤنيستى ـ ئيسةب ـ ئيسالمى كيَشةبامسانكرد تةنيا اليةنى عةرئةوةيكة 

ليَكراو، وآلت بة نةتةوةيةكى غةدريةهودييةكان خؤيان . رؤذئاوايى كيَشةكةش بة هةمان رادة ئالَؤزو ثرِ كيَشةية
ةنيا ريَطاى رزطارىء بة ئةوان ت راستىدالة . يارمةتى جيهانييان هةيةى يو دةزاننء ضاوةرِوانو مافخوراداطريكراو 

نء ئيدارةى نبة نيشتمانى خؤيان بطةنةوة، دةولَةتى خؤيان ثيَك بيَمافى خؤ طةيشتنيان بةوة دةزانن كة دةبآ 
. ندةميَنتاليزمنؤدةى دةستى توندئاذوويىء فيئاماذة ثيَدانة كة ئةوانيش طري يَىبةآلم ج. ةنى خؤيان بكوآلت

يسرائيلى ئيَستاء فةللةستني، بةلَكوو بةشيَك لة خاكى وآلتانى ديكة بة يَك كة نة تةنيا ئفيندةميَنتالَيزم
يارمةتييان بداو تةنانةت دانةويَنآء  يان بؤكرِنؤشنيشتمانى يةهؤد دةزانآء ثيَواية كة دةبآ تةواوى جيهان سةرى 

بزوتنةوةى . يَنئةو دووة نابآ تيَكةأل بكركةوابآ . تؤلَةى خؤيان لة ئيسالمء عةرةبء ئارياييةكان بكةنةوة
لة ئاستى جيهانداء ئةوةش هؤكارةكةى بآ ئةوان نةتةوةيةكى طةورةء ليَكثاشراون بينانةى يةهؤد ثيَواية واقع

، بة راى ئةوان تةنيا ريَطاضارة لة بةرامبةر كردةوة دذة يةهؤديةكانى ةكةياننيشتيمانىء داطريكراوى نيشتيمانة
بوونة خاوةنى نيشتيمانء وآلتء ثيَكهيَنانى دةولَةتى نةتةوةيى (  انتى مسيتيسميهود أزارى يان )دا  دوذمنان

تئؤدؤر "واتة  .كارو تيؤرييةكانى لةميَذبوو دةستى ثآكردبوو بزوتنةوةى يةهؤد. سةربةخؤية
ى "بال"يونيزمى لة شارى زادا يةكةم كؤنطرةى 2717لة ئووتى سالَى  (Teodor Heyrtzel)"هيَرتزل
بوة  خراوةدامةزرانى ئةو ريَك. دامةزراند" ى جيهانىزايونيزمريَكخراوى "كؤنطرةيةدا دا ثيَكهيَناو لةو  سوييس

ى يان بة كردةوة كؤنطرةثيَكهيَنانى بة  راستىدالة . دا زايونيزمخالَيَكى وةضةرخانى بةهيَز لة ذيانى سياسى 
زايونيستييةكانى ديكةدا وتنةوة لةطةأل بزبة تةواوى  زايونيزمئةو بزوتنةوةيةى . ى سياسى هيَناية طؤرِآزايونيزم

ى كولتوورىء زايونيزمى سياسى طوتارو تيؤرييةكةى بة تةواوى لةطةأل طوتارء تيؤرى زايونيزمضونكى  .جياواز بوو
زق بوةوةو لة ئاستى جيهاندا خيَرا  زايونيزم كةوتة بةر ضاوئةم بزوتنةوةيةى . ىدا ليَك جوودا بوونئايين

قؤناغى ضةندين بة تيَثةرِاندنى  زايونيزمبزووتنةوةى . نى بؤ الى خؤى راكيَشاثالَثشتى يةهؤدييةكانى جيها
سياسى خؤى طةياندة ئةو شويَنةى كة كارو ضاالكى  سةدةكء تيَثةرِاندنى نيو دذواريطةليَجؤراوجؤرو تةحةموىل 

ى بزوتنةوةى بة يارمةتىء ثالَثشت 2147سالَى واتة  .دامةزراندمةبةستيان بوو و دةولَةتى ئيسرائيليان 
لةو دةمةوة قؤناغيَكى نوآ لة شةرِى ئيسالمء . ثآء دةولَةتى ئيسرائيل كةوتة سةرى وآلتيى جيهانزايونيزم

فةللةستينيية نةتةوةخوازء موسلَمانة  طةر سةرنج بدةين نة. بى دةستى ثآكرديةهودييةت يان شةرِى سةلي
م يةكرتى رةت ناكةنةوةو بة تةحةمولَى يةكرت خوازيارى هيضكا يةهودىء ئيسرائيليية نؤرمالَةكاننؤرمالَةكانء نة 

كةوابوو كيَشةو يةكرت تةحةموأل نةكردن بةرهةمى توندئاذوويىء . ئاشتى خوازانةنذيانيَكى ثيَكةوةيىء 
 . ى هةردوو اليةفيندةميَنتالَيزم

كة ئيَستا  يكائةمةر ىذةرى الوى ئيسرائيل، لة دايكبوونووسةرء تويَ (yoram hazoni)"يورام حازوونى"
ناوبراو ئةطةر ضى لة نيَو . داية" بيت املقدس"لة  (chalm)"شامل"ناوةندى تويَذينةوةى بةريَوةبةرى 



 

 

ئةو . شةى وآلتةكةىء عةرةبةكانهزرو بريكردنةوةيةكى نويَية بؤ ئيسرائيلء كيَ ىضى خاوةنداية كةتةكانكونسيَروا
ة بةشيَك لة هةلَةء كةمء طؤرِييةكانى لة بةرامبةر عةرةبةكاندا ئيسرائيل طةيشتووتة ئةو ئاستةى كة دان بواية ثيَ

يةهؤدييةكانى جيهان الدةضآء بواريَكة بؤ  لةسةر شانى  طةليَكبةم كارة بةرثرسايةتىء بارى قورسى . بنيَت
ين يى ضةندئيَسرائيلء هةوأل بدات ئيسرائيل بكا بة وآلتى يةكسان -ستايةتى عةرةب ؤهةنطاونان بةرةو ئاشتىء د

برِوايان  زايؤنيزمرِةوانى كة ثيَ بة برِواى ناوبراو ئةوة تيؤرييةكة. آ دةذيَنئةوانةوة كة لةوواتة بة هةموو  كولتوور،
دان بة كولتوورى ةراى ئيسرائيلةء سةرجندانء بايةخرةتكردنةوةى كولتوورى ناوةندط راستىدائةوةش لة  .ثآ هةية

 .ية(ىكولتوورى فةللةستينى ـ عةرةب)دةورووبةرى 
واتة ثآ . طةياندووةى ثآ ئةسثيَردراوى خؤى بةجآ سى سيازايونيزميةن ثيَيانواية يتيؤر ئةم ئةوانةيكة خاوةنى 

تا بؤ ئةو مةبةستةش . دامةزرانى دةولَةتيَكى نةتةوةيى يةهوودى بوو كة بة ئاكام طةيشت ةكةئةسثيَردراو
 دؤرئؤتي"دةبن، واتة ء ريَبةرى نةتةوةيى خؤيان قةرزدارى دوو كةسايةتىئيسرائيل دانيشتوانى هةتاية هةتا

و هةروةها بناخة دانةرى دا (2716)لة سالَى " يةهووددةولَةتى "طةآللَة ريَذو نووسةرى كتيَبى " هيَرتزل
يةك لة ريَبةرانى سةرةكى زايؤنيزمء بناخةدانةرى دةولَةتى  "بن طؤريون ديويد"ى سياسىء ئةويرتيان، زايونيزم

ىء ةربازيسوآلتى ئيسرائيلء ثيَكهاتةى ثاش مةرطى بة مةهةنديَسى دا كة (2173ديسامربى )ئيسرائيل لة 
 .ناوبانطى دةركرد كؤمةآليةتى ئةو وآلتة

دئؤلؤذى بةرتةسكى ئيسالمى بةلَكوو تومخى سةرةكى كيَشةكة نيؤرؤكى هةر دوو ئي كيَشة ئةوة نية راستىدابةآلم لة 
ويَنةى سةرةكىء . ناتوانآ تةنانةت خةيالَى تةحةمولَى ئةويرت بكات سياسىء زايؤنيزمى سياسيية كة هيضكام

برِوايان وابوو كة دةبآ ئةو ئةوانةى  .يى ئيَراننبةرضاو لة ئيسالمى شؤرِشطيَرِى سياسى شؤرِشطيَرِانى شؤرِشى ئيسالم
بؤ لة  دةوة عةربةةء لةوةتةى سةرى هةلَداطةورةترة لة سنوورةكانى ئيَرانةتةكةى رسالَشؤرِشة جيهانطري بآء 

بةرامبةرةكةشى ئةو زايونيية . ئيسرائيلء سرِينةوةى لة سةر طؤى زةوى دةكيَشآيةكجارةكى ناوبردنى 
ثآ بدةنء دةيانهةوآ شؤرِشى زايونيستى ثةرةزايونيزمى سياسى توندئاذوودا ميَنتاآلنةن كة لة ضوارضيَوةى فيندة

كة كة لةنيَوان ئةواندا سةرهةلَدةدا دةبيَتة ئةو ديناميزمةى  راست ئةو كردةوةء دذة كردةوة. مافى خؤيان وةرطرن
شويَنى سةرهةلَدانى ئةو قةيرانانةش يةكآ لة هةستيارترين شويَنةكانى رؤذهةآلتى  .قةيران دةخولَقيَنآ

لة ناوةندة هةستيارةكانى قةيران لة نيَوان ئاسيا، انةو ناوةندآ آلتى دةرياى ميَديرتواتة رؤذهة، نيَوةرِاست
 .ئافريقاء ئورووثادا

لةو ناوةندةدا دوو ثوتانسيلى بلقوةى زايونيزمى سياسىء ئيسالمى سياسى هةردةم لة حالَى ثيَكدادان دانء بة  
و ضوكةو جوداجودا ى ضةكدارى طةورةطرووثبؤ ئةو مةبةستةش دةزانني كة بة دةيان باندو . كةمرتين وزة دةوروذيَن

كة وابوو بة ئاسانى دةتواننن  .دةولَةتيَكةوة ثالَثشتى دةكريَن انكار لةاليةنثةميلةويَدا ضاالكنء هةركامة وةكوو 
بة بؤ ئةم مةبةستةش دةبينني كؤمارى ئيسالمى ئيَرانء سورية . تيَكدةرو ناوةندى قةيران بوروذيَننببنة ثتانسيليَكى 

ئامرازى طوشار بة دةستى ة وةك دادةنريَنء ئةو ناوةندانء ثارتة فةللةستينىء لؤبنانييةكان طرووثئةربابةكانى 
بةآلم بة  .ةدا تا ئاستى سةركةوتن ضوتة ثيَشرةوتى ئاشتى لةو ناوضةيزؤر جار بوة كة . ئةوانةوة بوون

 .نء سورية ريَسةكة بؤتةوة بة خؤرىدةستيَوةردانيَكى ئيَرا
ة ئاراى ثرؤذةى ضى بة هاتنكةشتيَكى نويَى نية ضى تيؤرى يةكييةتى خوازى شيعةى لةو ناوضةيةدا ئةطةر

سورية كردةكييةوةو ئيَرانء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةو باكوورى ئافريقا ئةو تيؤريية بة فةرمى كةوتة قؤناغى 



 

 

ذيَر دةسةآلتى شيعةى دوازدة  لةئيَران بة بةهيَزترين وآلت . نيَو ئةو بةرةية دةركةوتنوةكوو دوو هيَزى سةرةكى 
دا بوون بة ثايةى  نيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى شيعةى عةلةوى لةذيَر دةسةآلتى داو سورية طةورةترين وآلت ئيمامي

 . لةو ناوضةيةدا" هيالىل شيعى"ثيَكهيَنةرى ثتةوى 
بةشيَك لة بة باشوورو بةشيَك لة نيَوةرِاستى عيَراقدا تيَثةرِ دةبآ،  ئيَرانةوة دةست ثآدةكاتلة هيالىل ناوبراو 

ريَطايةوة واتة لةو . دآثآ دةطرآء بة سورية، لؤبنانء فةللةستني كؤتايى لةخؤ  ى سعوودىئوردؤنء عةرةبستان
هاللةش لةاليةك ثيَكهاتنى هيَزيَكى خاوةن مةبةست لةم . كةنداوى فارس ثيَوةند دةدةنةوة بة دةرياى ميَديرتانةوة

ء بةريَوةبردنى ةكانقةيرانلةاليةكى ديكةوة كونرتؤلَى ناوةندى  دةسةآلتء قورسايى شيعى لة ناوضةكة دايةء
ئةم هياللةش بة ليَكدانةوةيةكى . ء ثيَكهيَنانى هاوسةنطى لة بةرامبةر هيَزة شيعةكاندايةثيَشطرانةعةمةلياتى 
ء برِآ جاريش نيَوةرِاستكة دةتوانآ لة فةزاى سياسى رؤذهةآلتى لة ناوضةكةدا راكتيَريَكى بةهيَزة اواقعبينانة ك

شيعى، حةشيمةتيَكى ى ئيَران بة دةسةآلتيَكى رةهايى يدةبينني كؤمارى ئيسالم بؤ ويَنة. بآهةى يدا كاريطةر جيهان
، ثالَثشتى هيَزطةليَكى شيعى وةكوو حيزبؤآلو ئةتؤمىشؤرِش، كيَشةى ضةكى تيؤرى ناردنة دةرةوةى زؤرى شيعة، 

ةكآ لة يسةدةان بنكة لة جيهاندا بة سوثاى ثاسدارانء  سوثاى قودسى سةرفةللةستنيء هةروةها بوونى 
دةسةآلتيَكى  ،ريَبةرانى ئةو هياللةيةء لةاليةكىرتةوة سورية بة حةشيمةتيَكى زؤرى شيَعةى عةلةوىثيَكهيَنةرانء 

فةللةستني، دا، دةستيَوةردان لة كاروبارى  ديكتاتؤرانةى بةعسيى، دذايةتييةكى ميَذوويى لةطةأل ئيسرائيل
دذايةتى هةر ضةشنة رةوتيَكى ئاشتى لة نيَو ثشتى حيزبؤآلو ء ثالَداى لة لؤبنانيؤزووردةخالَةتى راستةوخؤو ح

نانةت راستةوخؤ ئةو هياللة زؤرجار تة. ييةعةرةبةكاندا لة اليةنة بناخةييةكانى هيالنى شيعيئيسرائيلء 
ةوةية بةآلم ئةوةيكة ثرت ليَرةدا خؤ دةنويَنآ ئ .دةكاتء خؤى بة قةمييان دةناسيَنآندةميَنتالَةكان ثالَثشتى هيَزة في

زقة بة طشتى ئةوةش تا رِادةيةك كة هيَزى شيعة لة ئيسالمى سياسىدا كةوتؤتة ثيَش هيَزة سوننة سياسييةكانةوةو 
رايان واية كة شيعةكان بةشيَك . داكةراستةوخؤ خاوةن دةسةآلتى سياسى بن لة ناوضةهيَزة شيعةكان دةيانهةوآ 

بة ثيَكهيَنانى دةسةآلتء ثيَكهاتةيةكى وويى دةكةنء دةيانهةوآ انيَكى ميَذماف خوران، ذيَردةستةيىء جيَمهةست بة 
ى بة تةواوى َستا ئةو ئيدةية لة ئيَراندا ئيددا ببيننةوةو ئي لة بةرامبةر بزوتنةوةى زايونيزم يانخؤ ىشيعى جيهان

ة نيَوةرِؤكى بةشيَك لة بريمةندان لةو برِوايةدان ك. ئيدةيةكى جيهانى شيعىجيَطري بوةو هةوأل دةدرآ بكريَتة 
ئيسماعيلى  ئيَرانييةكان هةر لة سةردةمى شا. ئريانييةكاندا زؤر جياوازةشيعييةت لة نيَوان ئيَرانىء غةيرى 

تا بة دةستةوة طرت راتؤرى شيعة دةسةآلتى سةفةوييةوة كة ئايينى شيعى لة ئيَراندا فةرمى كرايةوةو ئيمث
دةولَةمةندىء كة وابوو لة ئيَراندا شيعة ئايينى دةسةآلتداريَتىء . ةدةسةآلتى شيعة دةسةآلتى زالَى ئيَران شهةنوكة

دةستكورتةكان شيعة ئايينى ضةوساوةو هةذارو  ،بوونيان هةبوة بةآلم لة وآلتانى ديكة كة شيعةى بوون بوة، نغةن
تى لة دوو ئاس "يشيعة طةر"داية كة  و برِوايةةل (Franswa Twal)"فرانسواتوال"لةم ثيَوةندييةدا . بوة

تةنانةت زؤر جار تووشى هيَزة شيعةكان لةم ثيَوةندييةدا ." ى هةيةياوازعةرةبىء ئيَرانىدا دوو شيَوازى ج
بة ديليَك دةتوانن   رزطاريدةرى رؤذهةآلتى نيَوةرِاسنتءتاقة هيَزى  راستىداثيَيانواية كة لة دةبنء ( توهم)ساويَر

ئةوةش لة حالَيَكداية كة ديانهةوآ ثشتى . دا يةتسؤظيَبة دواى روخانى يةكييةتى " سؤسياليزم"بن بؤ 
 :ئيَذآ" حممد على زم"لةم ثيَوةنديةدا . ثةردةكانيان بشارنةوة

دةبةخشآء وةك ئايينة تانسيليَك لة هزرى شيعةدا ثيَطةيةكى تايبةتء جيطاى تيَرِامان بةو بوونى وةها ثؤ" 
تء هةركةس بة ئاسانى تيَدةطات كة ئايينى شيعة بة دةخاة طؤرِانكارييةكانى ناوضةدا دةريل هيَزيَكى كاريطةر



 

 

هةبوونى وةها ثيَكهاتةيةكى فةلسفى ئايينى دةتوانآ وةكوو ئامرازيَكى بآ ويَنة بؤ تيَكدانى سةقامطريى يان 
 ." ثيَضةوانةكةى باندؤرى جيهانى هةبآ

 دياءيكردنى ئا راكتيزةوارى بؤ ثى دوو جةمسةرى بسيستمكة كؤمارى ئيسالمى بة تيَكضوونى جيَطاى ئاماذة ثيَدانة 
ة بةردةوام لة سيستمبةآلم ئةو . فةشةىل هيَنادةزانني تيؤرى ناردنة دةرةوةى شؤرِشى وةك  .نىبي تيؤرةييةكانى لةبار

بةشى خؤى  دالة حاكمييةتى جيهانيى ناوضةيىء جيهانى هةبآء يهةولَى ئةوةدا بوو كة بتوانآ باندؤرو كاريطةر
ةكان بةتايبةتى يدان بة بزوتنةوة ئيسالميكى ضةندين سالَة لةسةر بنةماى ثالَثاش كاركرديَهةر بؤية . وةرطةرآ

وة، توانى طوتارى هيالىل شيعةو ذئوثؤليتيكى شيعى بةهيز ييةدةسةآلتء ثالَثشتذيَر ضةترى  نةهيَناشيعةكانةوةو 
يىء بة طشتى دذة ئةمةريكاىء دذة كردنى بزوتنةوةى دذة ئيسرائيلمةبةستى ئةم تيؤرىء طوتارةش ريَبةرى . بكات

دةركيان بة ئةوانيش رؤذئاواييةكان . دآ كة لة ئاكامدا بة دذة سوننةيى كؤتايى ثآ رؤذئاوايىء دذة زايونيزميية
كردوةو درومشةكةشيان دةسةآلتء حاكمييةتيَكى  نيَوةرِاستنؤميكى رؤذهةآلتى ء ذئؤئيَكؤذئوثؤليتيكىطرينطى 

ئةو ثيَكهاتةية بؤ ئةو مةبةستة هةموو . و ئيسرائيل دايةئةمةريكالة نةبوونى  ءوةرِاستناوضةيى لة رؤذهةآلتى نيَ
بياظة ذئؤثؤليتيكييةكانى شيعةى جيهانى لةبةرضاو طرتووةو هةولَ دةدا هةموويان بة ضةشنيَك بةشدار بنء خؤيان 

كة بةلةبةرضاو طرتنى ئةو ةييستتيؤرييةش تيؤرى ثان شيعيئةم . بة بيَطانة نةزاننء ثابةند بن بةو تيؤريية
 :ئيَذآ( olivie Roy " )اوليويةروا"بريوكةية 

ئيَران لة . كةلَك وةرطرآدةدا لة كارتى ثان شيعى ثرت لة كارتى ثان ئيسرانيستى  تاران ئةجمار هةولَ "
فغانستان، وةكوو هةزارةكانى ئةشيعةى غةيرى ئيَرانى، ة جياوازةكانى طرووثبةريَوةبةرى ديثلوماسى خؤى لةطةأل 

ضونكى بة ... نةتةوة ئيَرانييةكان وةكوو كوردةكانءثرت جةخت دةكاتةوة تاكوو دا ...شيعةكانى باشوورى لؤبنانء 
ثلة دريَذايى ثيَكدادانيَكى ميَذوويىء سةرنةكةوتنى هيض ضةشنة سياسةتيَك، كوردةكان لة ضوارضيَوةى هاوآلتى 

شيعى ـ فارسىدا نةتواونةتةوةو هةروا ثوتانسيلةكةيان لة جآ دووداء هةروةها لة ذيَر دةسةآلتى، دةسةآلتى 
. كردوةثان ئيسرانيستى هيوا برِاوبوةو رووى لةو ئيسرتاتذيية هةر بؤية كؤمارى ئيسالمى لة سياسةتى . خؤيداية

وبنانء بؤ ويَنة ئةو يةكييةتيية لة ئةفغانستان، عيَراق، ل. ئةو ئيسرتاتيذييةش تا رِادةيةكى زؤر سةركةوتوو بوة
 .كردؤتةوةخؤى تاقى  دافةللةستين

ئيَذآ ء ةوةكؤمارى ئيسالمى ئيَران بة روونى جةخت لةسةر ثيَوةندى طةرمى نيَوان خؤىء حيزبؤآلى لؤبنان دةكات
كؤمارى . دةكاتبة سةملاندنى كؤمارى ئيسالمىء حيَزبؤآلى لؤبنان نة هيض كات رةت دةكريَتةوةو نة ثيَويست ثيَوةندى 

طةرى شيَوازو رةنطى شيعى بوون ببةخشآء لةاليةكىرتةوة اليةنة شيعيية غةيرى يهةوأل داية كة بة ئيَران ئيسالمى لة
هةر لة سةر ئةو بنةمايةية كة دةتوانني بيَذين . ئيَرانييةكان وةكوو شيَعةكانى باشوورى لؤبنان بكاتة ئيَرانى

كار ئيسالمىء لة ضوارضيَوةى ئةو ئيسرتاتذييةدا وةكوو ثةميانكاريَكى تريؤريستى بؤ كؤمارى  حيَزبؤآلى لؤبنان
دةر ئيَدى لة ضوارضيَوةى سنوورة نيَونةتةوةييةكاندا هاتةلة لؤبنان  1000ئيسرائيل كة سالَى . دةكات

زبؤآلو حيَسةركردايةتى كؤمارى ئيسالمى شةرِى باندؤرى يةكييةتى شيعىدا بة هةلَسوكةوتيان دةكرد بةآلم لة ذيَر 
ليَرةدا تةنانةت خؤدى . سوتيَنرارت لؤبنان لة ئاورى ثيَكدادانى دوو بةرذةوةندى ديكةدا كراء جاريَكيئيسرائيل ساز 

ئيَران ئةم شةرِةيان بة شةرِى خؤيان زانىء بة تةواوى هةموو رةهةندةكانيان لة ميَدياكانةوة خستة دةسةآلتدارانى 
ئيسرائيلى  دالة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست" بؤآلحز"ئيَران ى ةربازسنء رايانطةياند كة باسكى ضاوى جيهابةر 

ئيسرائيل لة لؤبنانء كيَشرانى هيَلَيَكى سنوورى لةاليةن نةتةوة ثاش ضوونة دةرى  راستىدالة . تيَكشكاند



 

 

رؤأل بينينى حيَزبؤآلء كة ضى ثاش هيَز طرتنى  كيَشةيةكيان نةبووهيض ضةشنة يةكطرتووةكانةوة ئةو دوو وآلتة 
كؤكردنةوةى ئةم . دا بة هيَماى هةرِةشة لة ئيسرائيل كؤكردةوة لؤبنانلة باشوورى  موشةكى 2700 حيَزبؤآلئيَران، 

. تةحةمؤأل نةدةكرا ئةمةريكابةشيَك لة وآلتانى عةرةبى دؤستى لةو شويَنةدا بؤ لؤبنانء تةنانةت  موشةكانة
. كانى ئيَرانن لة اليةن ئيسرائيلةوةةتؤمييةئهةرِةشة بؤ سةر دامةزراوة بؤ لةناو بردنى  موشةكانةئيَرانييةكان ئةم 

ى ناوضةيى كؤمارى ئيسالمى ةربازيسحيزبؤآلى بةهيَزى كاروبارى دةرةوةى ئةوكاتةى ئيسرائيل، هةر بؤية وةزيرى 
 : لة دريَذةدا ئيَذآ. شةيخ حةسةن نةسرؤآلى بة وتةبيَذآ ئةو ريَذمية ناوبردزانىء 

بنب بة حيزبؤآل، حةماسء سورية مارى ئيسالمىء هاوثةميانانى، واتة بآ ئيزن بدرآ هةرِةشةيةك وةكوو كؤنا"
ء ئيسرائيلء ئةمةريكادا  لةم ثيَوةندييةش ".خبةنة ذيَر كؤنرتؤلَى خؤيانةوة نيَوةرِاستهيَزيَك كة رؤذهةآلتى 

راوى ئةو سى كؤمارى ئيسالمى لة ناوضةدا بةشيَكى خيَزبةشيَك لة عةرةبستانيش بةو راستيية طةيشتوون كة مةتر
 .تازةيى لة ئةفغانستانء عيَراقدا لة لؤبنانء فةللةستنيءييانةية ةربازسبنكةو ثيَطة 

زئيف "لةو ثيَوةندييةدا . دةكرآدا راستةخؤ باس لة ثيَكدادانى ئيسرائيلء ئيَران  لة شةرِى حيَزبؤآل ـ ئيسرائيل
 15لة ريَكةوتى  هارتصرؤذنامةى  ئيسرائيل لةييةكانى ةربازسيةكآ لة ناسراوترين خاوةن روانطة " شيف

 :دا دةنووسآ(جوالى 26) 2357ثووشثةرِى 
سةردار "هاوكات لةطةأل ئةوةشدا ". دا ديارى دةكات  نيَوةرِاستلؤبنان ثيَطةى ئيَران لة رؤذهةآلتى ئةم شةرِةى "

 :فةرماندةى ئةوكاتةى سوثاى ثاسداران ئيَذآ "يةحييا رةحيم سةفةوى
كةوابوو . ئيسرائيل ـ لؤبنان، لة دياريكردنى ضارةنووسى ئيَراندا رؤلَيَكى بةرضاوى هةيةآل ـ ئاكامى شةرِى حيَزبؤ" 

ضوونة ناو هاوكيَشة هيض قسة لةوةدا نية كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران خؤى بة هيَزيَكى ناوضةيى بينيوة كة خةياآلتى 
ذئؤثؤليتيكى شيعة هياللء  سرتاتذىر بةماى تريؤريستىء لة سةئةويش بة ميكانيزمء ريَكارى . جيهانييةكانى هةية

 .ء جيهاندانيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى 
دميان يةكآ ئيسرتاتذيية نويَيةوة لةسةر حيسابى ئيَران ضووة نيَو ئةو هياللء دا سوريةش ئةطةرضى  لةو كيَشانةش

تة سةر رةوتى رووداوةكان لة كشانةوةى دةتوانآ كار بكالة هيَزة كاريطةرةكانى نيَو ئةو بةرةيةية كة نةبوون يان 
هيَزة عةرةبةكانى يَكى ديكتاتؤرى بةعسييةوة لةطةأل سيستمسوريةى شيعةى عةلةوى بة . دا نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

ثيَويستة ئاماذة . نزيك كردؤتةوةثرت ئةو وآلتةى لة كؤمارى ئيسالمى كؤمةلَيَك ناتةبايى هةية كة ديكةى ناوضةدا 
لةو هةزار ئاوارةى شةرِى خةلَكى لؤبنان  260سورية دةتوانآ يارييان ثآ بكات، بوونى  فاكتؤرانة بكةين كةبةو 

زؤر طةآللَة دابرِيَذآء بة دةستى دةولَةتى سوريةوة كة لة كانالَى ئةوانةوة وآلتةدا يةكآ لة بةهيَزترين ئامرازةكانة 
دا، هةمان كةلَك وةرطرتنى كؤمارى  لؤبنانلةو ئاوارانة لة  كةلَك وةرطرتنى سورية. ثراكتيكةوةبياخناتة قؤناغى 

ئةطينا . لةاليةن هاوثةميانانةوةعيَراقدا، ثيَش شةرِى ليَدانى عيَراق  ئاوارةكان لة ى ئيَرانة لة هيَزة شيعةئيسالم
دةتوانآ  ةوتى ئاشتى رؤذهةالتى نيَوةرِاسترهيَزانة بؤ سةقامطري كردنى  وكةلَك وةرطرتن لةثيَضةوانةكةى واتة 

 .ؤريَكى ثؤزةتيظ بآفاكت
دا دوو كيَشةى بة تةواوى  ئيسرائيل -ثيَويستة ئةوةش بزانني كة كيَشةى سوربة ـ ئيسرائيل لةطةأل كيَشةى ئيَران  

ية هةر بؤية دةتوانني ئةوةش بيَذين كة سورية ئيَستا ثرت لة خزمةتى سياسةتى كؤمارى ئيسالميدا. ليَك جياوازن
 ضونكىسنوورة،  كيَشةى سوريةء ئيسرائيل كيَشةى خاكء. دا بةرامبةر ئيسرائيل تاكوو لة خزمةت سياسةتى خؤى لة

 .لةذيَر دةسةآلتى ئيسرائيل داية طوآلنبةرزاييةكانى هةنوكةش 



 

 

طؤرِينى ريَذميى نيَو كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى، لة بطةرِيَتةوة وةرطريَتةوة،  طوآلنسورية ديهةوآ بةرزاييةكانى 
و ئةمةريكا رؤذئاوا بةطشتىء. ريَذمية بة فةرمى بناسرآكرآء رؤلَى نيَونةتةوةيى ئةو بةعسى سورية ضاوثؤشى ب

اكردنةوةى ئيَرانء سورية لة دجوكردنىء لة كردنى حيَزبؤآلء ضةك كة بة ئيزؤلةو برِواية دان  بةتايبةتى ئيسرائيل
ذى كؤمارى ئيسالمى الواز بكةنء دةتوانن هيالىل شيعةو ئيسرتاتي يك خستنةوةى هةرضى زياترى ئيَرانيةكرتىء تةر

دةطةين كة ئيَران بة سةل بةو ئاكامة اش باسيَكى تيَرءتةث راستىدالة . لة كؤتاييدا هةرس بة ئاماجنةكانى بيَنن
دا، بة  لة نةزمء هيَمنىء ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى ةربازسدةخالَةتء دةستيَوةردانى ئاشكراى سياسى ـ 

كى وةكوو تؤمةتبار كردنيَكؤمارى ئيسالمى هةميشة ئةو راستييةى . نةريَنىء تيَكدةو ناسراوةضاالكرتين كاراكتيَرى 
دا باآللة ئاستى فةرماندةرى هيَزةكانى سوثاى ثاسداران  بةفةرمىئةوةش لةحالَيَكداية كة  .درؤيى رةتكردؤتةوة

كانى كؤمارى ئيسالمى موشةكة ءىضةكء تةقةمةن دا بةشدار بوون،  يَزبؤآل ـ لؤبنانحراستةوخؤ لة شةرِةكانى 
بة دةيان بةلَطةى ديكة بوونيان هةية كة ئةو راستيية . ،....ئيل بةكار دةهاتنء الةاليةن حيَزبؤآلوة دذبة ئيسر

ئةم . دانئةمةريكاكاراكتيَرى دةستى كؤمارى ئيسالمى لة بةرامبةر ئيسرائيلء  دةسةمليَنن كة حيَزبؤآلو حةماس دوو
رؤذهةآلتى "دةتوانن لة ئاستةنطةكانى ريَطاى بةرةوثيَش ضوونى ثرؤذةى  شويَنيَكى زؤر هةستياردايَرة لة دوو كاراكت

دا  لةم قؤناغةداء لة بةرامبةر دوو هيَزى تريؤريستى حيَزبؤآلء حةماس. بن( Greatest Middle" )طةورة
ترين ريَكار دةتوانآ ةكوو كارااوضةيىء نيَونةتةوةيى وتريؤريزمء دابني كردنى ئاسايشى نمكانيزمى خةبات دذبة 

 . لةم ثيَوةندييةدا كارساز بآ
 22 ء ليَدانى عيَراقسيَبتةمربى 

ئةو ثرؤذانة هةموو . بةردةوامةو ثرؤذةى ليَدانى ثيَطةكانى بةرةى تريؤر ئةكتيظة دذة تريؤرثرؤسةى شةرِى 
يةكطرتووةكانى  وآلتةرتاتذى كؤطاى سياسةتى سن كة خؤدى ئةو ثرؤسانةش ذيَركؤطاى كةليَك ثرؤسةى ديكةذيَر

 وئةمةريكابؤ  طيَرةو كيَشةى . هةنطاوى يةكةم ثتةو نرا. دةرةوةدانلة ئاستى وةزارةتى  ئةمةريكا
تةنانةت كؤمةليَك ش بريندار بووبآء ئةمةريكارةنطة بةو ليَدانانة خؤدى . هاوثةميانةكانيشى بة دواوة بوو

ةوازى سأل كردن لةو ثلَينطة بكةنء بة ئاميانى هةموو ناوبةرنء بانط ارىبة ثلَينطى بريندبة رووناكبرييش نووسةر 
ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئيَدى جيهان نةك . نيَوى دةبةن" بةماكةى كؤى طريوطرفتةكانى بزاننناتةباييةكء 

يش لة طةيشنت بة انطونديَك بةلَكوو هةوارطةيةكى جيهانييةو راستييةكان ناشاردريَنةوةو ضةواشةكار
دووانةكانى نيؤريؤرك نيمادى  بة ليَدانى تاوةرة 1002هةروا كة دةزانني سالَى . اجنةكانيان بآ هيوا دةبنئام

ةتى ء تاقمةكةى خيَرا بةرثرساي  "الدن بن". بة ضةشنيَك ليَدرا ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةنةتةوةيى  غؤروورى
الدةن خؤى بة ئاآل هةلَطرى  ئؤسامةبن ايةتييةداراطةياندنى ئةو بةرثرس لة .ئةو كردةوةيةيان وةئةستؤ طرت

دا  ئاشتى جيهانقةلَةمء دونياى رؤذئاواى لة هةلَبذاردنى دوذمنى سةرةكى ديكاألء فيندةمنتاأل دايةئيسالمى را
 :دلة جيهاندا رايطةيان ئةمةريكاجؤرج بوش لة راطةياندنى سرتاتذى . يارمةتىدا

جةنطة نامةى سرتاتذى ئاسايشى نةتةوةيى لة قؤناغى جةنطدا، واتة ئةو ةطةآللَ. لة قؤناغى جةنطداية ئةمةريكا"
مةزنة لةوةوة سةرضاوة دةطرآ كة ئيَستا رووبةرِووى بووينةتةوة ئةويش بةرفراوانبوونى تريؤريزمةو سةرضاوةكةى 

ةى لة هةمان ئةو ئايدؤلؤذيايةية كة رؤخسارةكئاطرى ئايدؤلؤذياى كينةو رقةبةرايةتآء نةفرةتء تاوانة، 
مةترسيدارترين بةلَيَنى  ئةم سرتاتذيية نيشانةى. كةوتة رِوو ئةمةريكادا بؤ خةلَكى (1002)ى سيَبتةمربى (22)

ار كةس لة هةز 4ةمووان دةزانني كة نزيك بة ه." ئةمةريكاخةلَكى بةلَيَنى ثاراستنى ئاسايشى واتة  ئيَمةية،



 

 

هةر . ؤبانى درِندانةترين هيَرشى هةزارةى سيَهةم تاكوو ئيَستالةو كارةساتةدا بوونة ق ئةمةريكاخةلَكى بآ تاوانى 
بة داريَذةرء تاوانبارى ئةو ء دوستةكانى ئةمةريكاء سيَناريؤ دادةناو خؤدى اليةك ئةم كارةساتةى بة ضةشنيَك ثيالن

دةكةن كة ضى ضاويان لىَ كةس ئةطةرضى ليستةى ئةو قوربانيانة لةو شويَنة دراوةو رؤذانة سةدان. ثيالنة دادةنا
ئيَران بةو ثةرِى كؤمارى ئيسالميى  ديسان دةبينني ديكتاتؤريَك وةكوو مةمحوود ئةمحةى نذاد سةرؤك كؤمارى 

بةو واتايةى كة دةيهةوآ . نوكوذرانةتيَيدا  ىطوماناوييةو ئةو كةسانةش سيَبتةمربى 22بآشةرمييةوة ئيَذآ رووداوى 
لةو ضةشنة ء دةيان كارةساتى ديكةى سيَبتةمربى 22هؤلؤكاست، درؤن،  بيسةمليَنآ كة راستييةكانى رؤذئاوا هةموو

فةللةستينييةك، كوذرانى ضوار  ىبةآلم لة ثاأل ئةوةدا كوذران .ةتى بوونةكةيان طوماناوييةيان ضونيي بوونيان نية
ةوة ضيضانى وةكوو مانط دةبآ بة ئامسانرى بارمةتةطكوذرانى دوو تريؤريستى تيَرؤريستى حيَزبؤآليى، 

 . بدرةوشيَنةوة
ى ئةفغانستان بنكةو ثيَطةى الدةن بةرثرسايةتييةكةى طرتة ئةستؤ، وآلت كاتيَك كة تازة رووداوةكة روويدابوو و بن

 ثيَكهاتةكةى، ضةشنى دةسةآلتدارييةكةىء سياسةتةويَك كة ضةشنى تالَةبان. ييةكان بووالقاعدةء تالَةبان
يَك كة تالَةبان. ةكانى مرؤظ ء كؤمةلَطاى جيهاندا جيَطاى ثةسةند ننيثراكتيكةكةى هيضكام لة ضوارضيَوةى ماف

. اجيهاندتاأل لة ئاستى نندةميَاألء ببيَت بة ناوةندى ئيسالمى فيوة بة نويَنطةى ئيسالمى راديكدةيهةويست ببيَتة
بة . يَذوويشى دةكردتةنانةت دذايةتى شارةستانيةت، كولتوورو م بودايَك كة بة لةناوبردنى ثةيكةرةكانى تالَةبان

هةر بؤية لة . طشتى دذايةتى هةر شتيَكى دةكرد كة لة ضوارضيَوةى ئايدياو راظةو تةعبريى ئةواندا نةطوجناباية
فايلى تيَرؤريستى دا راويَستانء مؤرى تةئيديان داية سةر ئةمةريكاالدن بة  بنبةرامبةر داخوازى تةسليم كردنى 

 تالَةباننيةوة دةسةآلتى ناو هاوثةميائةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدا لةاليةن برِداو لة هيَرشيَكى طورضك  خؤيان
 .يزم تيَكةو ثيَضيَنراو بة الثةرِةكانى ميَذوو ئةسثيَردراتالَةبانروخيَنراو 

 كيَشةى عيَراقء رؤذئاواو روخانى ديكتاتؤرى بةعس*
ؤذهةآلتى نيَوةرِاستيش كيَشة سياسييةكان لة ر. كان، خاوةن رابردوونييةبةشيَكى زؤر لة بابةتء كيَشة سياس

ة سيستمواتة زؤريَك لة ديكتاتؤرانء . بازنةيةدابةتايبةت كيَشةى ديكتاتؤرةكانء ضةشنى دةسةآلتداريَتييان لةو 
ئةمنييةتى، بة عةرةبء غةيرى عةرةبةوة هةركام بة ضةشنيَك ذيَر هيَذموونى  ياسييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستس

هاوبةشيان بوة، هةم وآلتانى زهليَزيش هةم هيَذموونى . زهليَزى رؤذئاوايى بوونى وآلتيَكى زةرباسسياسىء 
دا جودا لةو  وآلتانى عيَراقيش لة ذيَر دةسةآلتى حكوومةتى بةعسىء ديكتاتؤر سةدام حوسةين. اذموونى جوداجودهيَ

. اآلنى شةرِى نيَوان ئيَرانء عيَراق بووقؤناغى س قؤناغى بةرضاوى ئةو بةسرتاوةيية .حكوومةتة بةسرتاوانة نةبوو
ء عةرةبىدا هيَزيَك بوو كة دةيتوانى هاوثةميانيَكى نيَوةرِاستلةو كاتةدا عيَراق لةنيَو وآلتانى رؤذهةآلتى 

. ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةتاكتيكى لة قؤناغيَكى هةستيارى سياسىدا بآ بؤ وآلتانى رؤذئاوايى لةوانة 
هيَندآ لة  ة سةركارى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانريَذميى ثاشايةتى لة ئيَرانداو هاتنوخانى بة رو 2171سالَى 

 .كان طؤرِانيان بةسةردا هاتييةهاوسةنط
ناوضةكةو كؤمةلَطاى نيَوةرؤكى كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة دانى كؤمةلَيَك درومشى شةرِخوازانة دذ بة وآلتانى  

هةر بؤية بة هاتنة  .ببيَتة ئاميانى كيَشةيةكى جيهانىشؤرِش خةريك بوو  جيهانىء دانى درومشى ناردنة دةرةوةى
لة ثيَشانطاى تريؤريزمى دةولَةتى لة خؤى نيشان كؤمةلَطاى لة ئيَرانداء يةكةم بةرهةمى سةركارى ئةو حكوومةتة 

تة طرتنى كارطيَرِانء لة تارانء بة بارمة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبالَويَزخانةى جيهانىدا، واتة بة طرتنى 



 

 

بةتايبةتى  ئةمةريكارؤذ راى طشتى جيهانء راى طشتى رؤذئاواء  444بةريَوةبةرانى ئةو بالَويَزخانةية بؤ ماوةى 
لة رؤذهةآلتى هيَناية سةريةك تةوةر كة ئةويش رووبةروو بوونةوةى ئةو حكوومةتة بوو لة ئيَرانداو بآ هيَز كردنى 

شةرِيَك كة طةآللَةء ثالنةكةى . كرايةوة بةستة بةرةى شةرِ دذ بةو حكومةتة لة عيَراقدابؤ ئةو مة. دا بوونيَوةرِاست
خولياو ئاواتى بة مةبةستى الواز كردنى كؤمارى ئيسالمى بوو بةآلم لةطةأل ئةوةشدا خودى سةداميش هيَندآ 

ةرِيَكى مالَويَرانكةرو ثرِ دةستى ثيَكردو ثاش هةشت ساألء ش ى ـ ز  2170بة هةرحاأل ئةو شةرِة سالَى . هةبوون
دةتوانني بيَذين بة  راستىدالة . كؤتايى ثآهات ميليؤن كةس قوربانى ىلَ كةوتةوةء كارةسات كة نزيك بة يةك

قؤناغيَك كة تيَيدا كؤمةلَطاى كؤتايى ثآهات،  ء عيَراق تةنيا قؤناغيَك لة شةرِكؤتايى هاتنى شةرِى ئيَران
اتة ئةرتةشى ئيدئؤلؤذيكى كؤمارى ئيسالمى تيَكشكابوو و بةثآ ليَكؤلَينةوةيةك و. طةيشتبة ئاماجنةكانى جيهانى 

ئيمكاناتى ئينسانىء مادى ديكة هيَندةى ديكة  5ثيَويستى بة  شةرِة كة ئاكامةكةى ناروون بوو بةوبؤ دريَذةدانى 
ى ئةجنومةنى 517ةى هةر بؤية برِيارنام. ئةوكاتى ئيَراندا نةبووومةتى وهةبوو كة بآ طومان لة تواناى حك

كة برِيارى دابوو  ئيَرانيَك. ئةجنومةنى ئاسايش بووئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكانى ثةسةند كردو تةسليمى 
 لةم قؤناغةدائةو برِوايةى كة النيكةم ئيدى طةيشتبوة ثراكتيزة بكات، " ناردنة دةرةوةى شؤرِشى ئيَسالمى"درومشى 

ئةوكاتةى ئيَران كة دةسةآلتى وتةيةكيرت دةسةآلتى ياغى بة . ز بيَتةوةلةو دروومشة ثاشطةدةبآ دةست راطرآء 
كؤتايى شةرِى نيَوان  2177سالَى  رؤذى هةشتةمى مانطى ئووتى راستىدالة . رام كرا باية،كرادةبوا بةو ضةشنة رام 

 .قةيرانيَكى نوآ بوودا دةسثيَكى  كاتلة هةمان ئيَرانء عيَراقء 
. ثيَشخةر بوو و لةاليةن هاوثةميانانةوة ثاشةكشةى ثآكراتك كة لةودا عيَراق دةسقةيرانى شةرِى كةنداوى ية

سةدام حوسةين دةيهةويست بةشيَك لة ثارة سةرف كراوةكانى شةرِى ئيَران لة كويتء عةرةبستانى سعوودى 
ا بيانوو بوو بؤ ئةوة تةني راستىدالة . ثآ ببةخشن وامانةش لةو وآلتانةى وةر طرتووةرةزو ةوةربطريَتةوةو ئةو ق

دا بةردةوام  وتوويَذ لةنيَوان عيَراقء كويتماوةيةك . و وآلتة لةاليةن عيَراقةوةداطري كردنى ئةهيَرش بؤسةر كؤيتء 
دةسةآلتدارانى كويتيش  ميليارديش رازى نامب، 9ميليارد دؤالرى لة كويت دةكردو دةيطوت بة  82بوو، عيَراق داواى 

جريانةوة، ئاكامى هةموو دانيشتنةكان بة شةرِ يَوةجنييةكى زؤر لةاليةن وآلتانى ثاش ن. ئةوةيان قبوأل نةبوو
تانكء زريَثؤش لةسةر سنوورى عيَراقء  300هةزار سةربازى عيَراقىء  30دا 2110عيَراق لة سالَى . دةستى ثيَكرد

ةأل تيَدارؤكاتء سووتةمةتى هيَزانة زياد بوون لةطتؤثى قورس بةو  022دا  هةر بة دواى ئةوانةش. جيَطري كردكويت 
 .تةواودا

هةرضى ئةو هيَزانة  ى نةوت لةناوضةكةدا داناوبازارِ كويتةوة كاريطةرى لة سةربوونى ئةو هيَزانة لة سةر سنوورى  
ى ـ 2110طوستى ى ئؤ1لة ئاكامدا ئةرتةشى عيَراق لة  .ثرت دةمانةوة باندؤرةكةيان لةسةر نرخى نةوت ثرت دةبوو

ؤرِشيان شكويتى ازىء شؤرِشطيَرِى كة كؤمةلَيَك لة الوانى نارِرايانطةياند  عيَراق. كويتى داطري كرد بة سناريويةكز 
كودتايةكداية داواى يارمةتى وةو دةسةآلتدارانى كويت بة خائنيء زايونى دةزاننء ئةو شؤرِشةش كة لة حالَةتى كرد
داطري كراو عيَراقيش بؤ بةو سيَناريؤية وآلتى كويت . ةحكوومةتى عيَراق كردوةو ئيَمةش بةلَيَنى يارمةتيمان داولة 

ن بةسةر نةوتى تسةدام كويتى بة ثاريَزطاى هةذدةهةمى خؤى داناو بة دةستطر. كورت ماوة بة ئاماجنى خؤى طةيشت
وةكوو دةسكةوتى كويت قةبزة بكاتء داهاتةكانى هيَنراوى جيهان بةرهةم ثيَنجةمى نةوتى  دا دةيتوانى يةك كويت

مةخزةنى نةوتى جيهانء هاوكات % 10عيَراق بةو كارةى توانى لة ضةند كاتذميَردا هةم ببيَتة خاوةنى . رِ بباتشة
لة دةولَةتى عيَراق . كيلوميرَت لة ليَوارةكانى كةنداوى فارسى وةدةست هيَنا 100وآلتيَك كة ريَطاى ئاوى نةبوو 



 

 

هةيبوو  ئةمةريكاكة  سةربازييةوةبةو هيَزة ايم بكاتء يةى دةديت كة بةرةنطارييةكى قورسء قخؤىدا ئةو تواناي
 . لةو وآلتة دةكرد ىضاوةرِوانى كردةوةو دةذ كردةوةى بةهيَز

لةشكرى بةهيَز، يةك ميليؤن  55خاوةنى  عيَراق، دةولَةتى عيَراقئيَرانء ثاش كؤتايى شةرِى هةشت سالَةى ئاخر 
نى تانك كة ئةم ريَذة تانكة لة تانكةكا 5500ؤكةى شةرِكةر فرِ 500ة، سةربازى ئامادةى شةرِو ثةروةردة كراوةو

 7ويَراندا دةذيا، واتة كة شةرِى لة دؤخيَكى ئابوورى بةآلم لةطةأل ئةوةشدا  .ء ئالَمان سةرجةم ثرتة، بووئةمةريكا
قوةت بةةربازيى سةها هيَزيَكى وبوونى . ميليارد دؤالر قةرزى كةوتبوة سةر 200سالَة كؤتايى ثآهات ثرت لة 

بةآلم ئةم دؤخة ئابووريية شثرزةية عيَراقى هيَناية سةر ئةو برِوايةى كة دةبآ لة ثيَشان دةدا، عيَراقى بة توانا 
بةآلم ئةم هةنطاوةى سةدام بة مةزنيخوازى دراية . قةرةبووى قةرزةكانى كةلَك وةرطرآييةكةى بؤ ةربازسهيَزة 

هةوآ ئوتؤريتةى خؤى بةسةر وآلتانى عةرةبىدا بسةثيَنآء بة طشتى و زانيان كة عيَراق بةو كردةوةية دةيقةلَةم 
. ناوضةكةء جيهان دةطةياندخةونء خةيالَى ئيمثراتؤرييةكى طةورةترى لةسةردا بوو كة خةساريَكى طةورةيى بة 

ايةوة كة بةو هيَزو توانبةرامبةر رؤذئاوادا راويَستم، سةدام دةيطوت من ئةوةندة هيَزو توانام هةية كة لة  ضونكى
خؤى بؤ عةمةلياتيَك ئامادة كرد كة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةآلم هةر خيَرا . خؤيان ثيَيان بةخشيوم

 :ئاماجنةكانى ئةمانة بوون
 ـ ثاشةكشة ثيَكردنى خيَراو بآ مةرجى عيَراق لة كويت 2 
 ئةمري نشينةةوا بؤ ئةم ـ طةرِاندنةوةى دةسةآلتى ر1
 .دا سايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء بةتايبةت لة بوارى طةياندنى نةوتـ طةرةنتى كردنى ئا3 
تلوزيؤنىدا بوشى باوك لة وتاريَكى  يةكطرتووةكان وآلتةى سةرةوة، سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى ئةو ضوار خالَة 

 لةم. بووى بة مةبةستى رزطارى كويت ةربازيسئامادةكارى بؤ عةمةلياتيَكى خةريكى  ئةمةريكا. رايطةياند
. هاوئاهةنطى كردبوو  نيَوةرِاستبة مةبةستى هةناردنى هيَزى ئامسانى بؤ رؤذهةآلتى " هارنرذنرِاأل "ثيَوةندييةدا 

فةروةند فرِؤكةى 200فةروةند فرِؤكةى شةرِكةرء  100كويت برِيار بوو كة تا ثاش كؤتايى حةوتووى داطريكردنى 
رسيادا ضاوةرِوانى لة جةزيرةى ديةطؤطا 51بى مب هاويَذى بؤ 50هاوكات . ثشتيوانى لة عةرةبستاندا جيَطري بنب

ئامادةى كانى توركيةدا بنكةلة ( 888اف ـ )هاويَذى   بؤمب 24هةروةها عيَراق، هيَمايةك بوون بؤ هيَرش بؤسةر 
 عيَراق لةئةجنومةنى ئاسايش بة ثةسةندى برِيارنامةيةك ريَطاىدا كة دذبة دا 2110نوامربى ى 11لة . شةرِ بوون

دا تاكوو تةواوى  مولَةتى بة عيَراق 2112نزدةهةمى ذانويةى ثا برِيانامةية تاهةروا ئةم . هيَز كةلَك وةربطريآ
 . كويت بكيَشيَتةوةلة هيَزةكانى 

سةدام بايةخى ضةكة كيماييةكانى خؤى لةاليةك  .عيَراق لة هةلَسةنطاندنى باروودؤخةكةدا تووشى هةلَة ببوو
آيت )ئةو ضةكانةى كة لة شةرِى عيَراقء ئيَراندا . لة رادةبةدةر دانابوو سرتاتذيك طرانةىهيَزى ثيَشوةكوو ضةكى 

هامشى  لةو كاتةدا. بة سةردا سةثاندبة خواردنةوةى جامى ذار كردو برِيارنامةى ئاطربةستى ناضار  (اللةمخينى
كاتآ  راى طشتىدا ثيَشكةشى كرد دا كة لةيتاريَكجنوومةنى ئيسالمى ئةوكاتى ئيَران لة وسةرؤكى ئة رةفسةجنانى

عيَراقيش بةو برِوايةى كة توانيويةتى ئريادةى . دةستى بة طريان كردعيَراق دةكرد باس لة ضةكة كيمياييةكانى 
خويَندنةوةى بؤ داطري كردنى ة هةية، سرتاتذيك هيَزى ثيَشطرانةىضةكيَكى  ن تيَك بشكيَنآئيَرانيةكاشؤرِشطيَرِيى 
ةرضاوطرتنى توانايى ئةو ضةكة كيمياييانة، سةدام رؤذى ثيَش داطري كردنى كويت رايطةياند بة لةب. كويتيش كرد

ةيةو ئةم هةرِةش." عيَراق كةنداوى دةكاتة طؤرِستانى ئةوانةى بيانةوآ دةستدريَذى بؤسةر خاكى عيَراق بكةن"كة 



 

 

بة  ئةمةريكاى سةربازي نيَوان عيَراقء هةمووى لة سةر ئةو بنةماية بوو كة ثيَكدادان  دةيان هةرِةشةى ديكةى سةدام
 ء هاوثةميانانيدائةمةريكالةطةأل  ثيَشطرتن لة شةرِبةو برِواية طةيشتبوو كة واتة سةدام . تةواوى وةالبنرآ

عيَراقى بةردةوام بانطةوازى ترسء خؤفى ضةكةكانى خؤيان بةرثرسانى . دا باشرتة لة شةرِ كردن لةطةأل ئةوان
هيَرشى هاوثةميانان بؤسةر عيَراق ا هةم كويت بة تةواوى بلكيَنن بة عيَراقةوةء هةم ثيَش لة هةولَيان دةددةكردء 

بؤ يةكةجمار هةلَويَستى ليَربِاوانةى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةدام تا ئةوكاتةى كة سةرؤك كؤمارى . بطرن
 . ةخةبةر نةهاتبووورانةطةياندبوو، لة مةترسى جيددى شةرِ 

 ى بؤشةرِئامادةكار
يةكطرتووةكان بوش رايطةياند،  وآلتةدا، سةرؤك كؤمارى  لةطةأل ثةرةسةندنى ئةو قةيرانةى كةنداوى فارس

لةو  بوش بةم كارةى ويستى بلَىَ هيَزة هاوثةميانةكان. دةبنةوةدووقات دا  لة كةنداوى فارس ئةمةريكاهيَزةكانى 
ليَرةداية كة سةدام لة مةترسى جيددى شةرِ . ى هةيةناوضةيةدا توانايى تةواويان بؤ هيَرش بؤسةر عيَراق

ى 2112ى سيَبتةمربلة كؤتاييةكانى . رِةشى عيَراق هةنطاو دةنآرةبةرةو ويَرانىء ضاكةللةرةقانة تيَدةطات، بةآلم 
و هةروةها " نبة هيض جؤرآ لة كويت ثاشةكشة ناكةي"ى شؤرِش رايطةياند ريدابوو كة ئةجنؤمةنى فةرماندةـ ز 
رؤذى دواتر سةدام لة  ".هةموو شةرِةكان ئامادة بكةنخؤيان بؤ دايكى "لة هاوآلتيانى عيَراقى كرد كة  ىداوا

ويتنامة، شةرِ لةطةأل عيَراقدا دووثاتكردنةوةى ئةزموونى "ى راطةياند كة ئةمةريكابة خةلَكى  ويديؤييداوتاريَكى 
ئةو ضةشنة هةلَويَستةى عيَراق دونياشء ." ةوةى ثرتةجمار بة توندوتيَذى ثرتو خةساراتبةو جياوازيةوة كة ئ

كة هةرِةشةكانى بة ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيك ناوضةكةشى تووشى بارطرذييةكى لةرِادةبةر كردبوو، بة ضةشنيَك 
هةست ثآدةكرا كة عيَراق لة شةرِيَكى هةر بؤية هةردةم . زق دةكردةوةمةترسى ضةشنيَك لة تيَرؤريزمى كؤكوذى 

 . انكةر نزيك دةبيَتةوةطةورةو مالَويَ
 بكات كة بة شيَوازيَكى ئاشتيخوازانة لة كويت بضيَتة دةرةوةو نة ازىتوانى عيَراق ر ئةمةريكانة بةهةرحاأل 

بة هةر دوو بارةكةيدا خةسارةكان بةآلم . يةكطرتووةكان بطرآ وآلتةى ةربازيسة هيَرشى عيَراقيش توانى ثيَش ب
بةآلم عيَراق تا كؤتايى شةرِيش لة  راق كؤتايى ثآدةهات،شكانء ثاشةكشةى عيَزياتر دةبوونةوة، بةآلم بة تيَك

بة ، نةالةو ضةكبةشيَك لة سياسةتوانان هؤكارى كةلَك ليَوةرنةطرتنى سةدام . ضةكى كيميايى كةلَكى وةرنةطرت
هةموو فيَألء  سةدام شةرِئةنطيزانة لة. يةكطرتووةكان دةزانن وآلتة ئةتؤميى هيَزى ثيَشطرانةىبوونى ضةكى 

جاريَك هةرِةشةى ليَدانى ئيَسرائيلء سووتاندنى نيوةى ئةو . تةلَةكةيةك بؤ طةيشنت بة ئامانج كةلَكى وةردةطرت
ليَدانى شارةكانى عةرةبستانى سعوودى رتةوة وةكوو ئاخرين ئامراز هةرِةشةى آلتةى دةهيَناية بةرباس، لةاليةكيو

دةيهةويَت بة جيهانيان ثيَشان بدات كة هةولَدان بؤ ثاشةكشة  يَكارانةش بةو ضةشنة ر. ذ دةكردوبة ضةكى كؤمةلَك
عيَراق بؤ ثيَشاندانى تواناى خؤى . نرخيَكى قورسء طرانى هةية الدانى حكوومةتى سةدام لةسةر كارثيَكردن يان 

دامةزراوة  ئيَسكادى نارد بؤى ـ ز، دوو موشةكى 2112ى فيَوريةى 26كاتذميَرى هةشتء ثيَنض دةقيقةى رؤذى 
عيَراق، ئةو ضةشنة كردةوانةى . نةثيَكا كة ئةو موشةكانة ئاماجنيان" دميونا"انى ئيسرائيل لة ييةكئةتؤم

 . ثيَشان بدا كة شةرِةكة شةرِيَكى بةربآلو دةبآ وا تيَو ئةو شةرِة بوو سةدام دةيهةويسبؤ نراكيَشانى ثاى ئيسرائيل 

يةكى تةواويان لة سةر ئاماجنةكانى عيَراقء هةروةها توانايى نيشى زانياريء هاوثةميانائةمةريكاطةرضى 
ى عيَراق نةبوو، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا خؤى بؤ ليَدانى عيَراق لة بةرانبةر نةكشانةوةى لة كوةيتدا ةربازيس

ى يترسيَكى زؤرى لة ليَدانى ئيسرائيلء هاثةميانانى ناوضة ئةمةريكابةآلم لةطةلَ ئةوةشدا . كرددةئامادة 



 

 

ثشتيوانييةكى زؤرى لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة. يكةى بة موشةك لة اليةن عيَراقةووة هةبوود
بؤ ثاراستنى ئيسرائيل ، طةر ثيَويست بيَ  ئةمةريكا نةت بة وتةى بةرثرسانى ئةو وآلتةئيسرائيل دةكردوو تةنا

دذ بة  هةرِةشةكانى عيَراق رت لةث ئةمةريكاواتة ئةو كاتة . دةطرآئةتؤميش كةلَك وةرتةنانةت لة ضةكى 
زؤر بة ثاريَزةوة  ئةمةريكائيسرائيل دةترسا تاكوو لة هةرِةشةكردن لة هيَزةكانى هاوثةميانان، هةر بؤية 

 .دةجووآليةوة
يةكةم  :اوة بوو بة ضةند هؤكارى طرينطةوةلَكوذى عيَراق بةسرتضةكى كؤمة ىثيَشطرانةهيَزى ى ئيسرتاتيذي 

 نيكةم بة ثيَوةرة رؤذئاواييةكانال طشتيية بوونى هةبوو كةنةكانى ديكةدا ئةم روانطة لة ئيسرائيلء شويَ
لَينجانةش خؤى يةكى لة ئةو ضةشنة هة. ناتوانني ضاوةرِوانى كردةوةى عاقآلنةمان لة سةدام هةبآ

لة سةر ئةو  لة سةر ئةم بنةمايةش كؤمةلَيَك لة ضاوةديَران. سةدام بوو ثيَشطرانةىنى ئيسرتاتيذى بةرهةمةكا
يى وةزيرى بةرطر "موشة ئارنز"بةآلم . ريَذةى خةسارةكانى بة الوة طرنط نية ة ريذميى عيَراقبرِواية بوون ك

 :ئيسرائيل طوتى
ييةكان نةيانتوانى لة بةرامبةر ئةوةدا سياسةتى ئةمةريكالة هيَنديَ بوارةوة سةدام سةملاندى كة كةسيَكة "

 :جةختى لة سةر ئةو ضوونة كردةوةء طوتى "ذنراأل دان شومرون"هةروةها  "بةرِيَوة بةرن هيَزى ثيَشطرانة
سةدام حسني ئامادةية هر نةرخيَك بداتء هةر بؤية تا ئةو جيَطايةى كة ثةيوةندى بةوة هةية، شتيَك بة ناوى "

ة بآ ـ بة ش لة اليةكى كيَشةكةوئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبووونى نيية، تةنانةت طةر  هيَزى ثيَشطرانةى
شطرى لة ندانةش بؤ ثيَكةيةكى ترسناكء تةنانةت درِةثآ ئةو روانطةية سةدام لة هةر ضةشنة ريَكارء فيَلَء تةلَ

( تى درندانةسروش) لةم ثةيوةنديةش دا دةتوانني ئاورِيَك لة سياسةتى . هيَرشى هاوثةميانان كةلَكى وةردةطرت
كرابوو، يان هةرِةشةى لة  ئيسرائيلةى سووتاندنى نيوةى يدا هةرِةشينةوة كة تيَلة اليةن سةدامةوة بدة

ون موشةكيَكى ورياكةرةوةى وبردنى شارةكانى عةرةبستانى سعووديية كرابوو يان كاتيَك ئةمانة كارساز نةبونا
ثيَشان بدات كة ئيسرائيل لة ذيَر  ئةوةش بةو واتةية بوو. رةو ئيسرائيل بةرِآ كردةب ييةوةبتؤن بة كآلوةى

 ضا 527بةردانى تيَئاور هيَزى ثيَشطرانةىلة كة بة كةوتنة خوارى ئةو موشةكة . ى عيَراقدايةيموشةكضةترى 
ئةو ضةشنة ئيسرتاتيذيية بة ئيسرتاتيذى  .نةوتةكةى ئةو وآلتة بوو ضا 150وتى كويت لة زةجنريةى نة
 . الوة طرنط نةبوو تيَيدا سةدام حسني طيانى مرؤظى بة ضونكى .اويَكى دةرِةندة ناوبانطى دةركردثي

جطة لة كاروانى  ئةمةريكاواتة لةم كاتةدا  .دذكردةوةى خؤي ثيشاندا بة هةرحاأل هيَزى هاوثةميانان
ى هيَزى ئامسانى 71هةزار كةس لة هيَزةكانى تيثى  4كانى، نزيكةى (26اف )ء (25اف )فرِؤكة شةرِكةرة
 يةكانسعوودي ضونكى .رةكانى واشنطنت دةركةوتبووى طوشاطةرلةم كاتةدا كاري. يان دةست ثآ كردعةمةلياتى خؤ

ء توركيةش ثيَشى بة طواستنةوةى دةطاتة ليَوارةكانى دةرياى سوور بةستبوو  نةوتييةكانى عيَراقيان كة هيَلَة
هةزار كةس هيَزى  50نزيك بة . انة طرتبوووة بؤ ليَوارةكانى دةرياى ميَديرتنةوتى عيَراق لة خاكى خؤية

تةواوى وآلتانى جيهان ثيَوةنديية كانيان لة طةأل .  بوونرييى لة عةربستانى سعوودية جيَطكائةمةريى سةرباز
 .عيَراق دا ثضرِاند

ةوة تةيارةوة سؤظيَيةتراق تا رادةيةك بة ضةكء ضؤلَى يى، ئةرتةشى عيَئةمةريكابة ثآ زانيارى كارناسانى 
بة ثآ ئةم فيَر . يان دةبوويرتةشى سوور ثةروةردةى ئةةربازيسبؤ كار كردن بةم ضةكء ضؤلَةش بةثى ثةروةردةى 

ء 221هيَرشى خؤيان دةست ثآ دةكرد كة ثيَشرتيش بة تؤثةكانى كاليرب 61ء تى71بوونة تانكةكانى تى 



 

 

 طةرِؤكةكانىثةدافةندى هةواييش لةرِيَى ثيَطة موشةكيية . ميليمرتى ثيَطةكانى دوذمن بؤردمان دةكرا 251
جورى  (zsu23)لة طةأل هةموو ئةوانةدا هيَزةكانى . بني دةكرااوة دةكانييةء رادارة دذة فرِؤك"سام"

هيَزى  ضونكى. طومان لة ريَطاى زةمينيةوةية كة طةر زةبريَكيان وآ بكةوآ بيَهاوثةميانان بةو ئاكامة طةيشنت
هر بؤية . ونييةتييةوة الواز بوة لة سةرآ بوو، بةآلم لة بوارى ضؤئامسانى عيَراق لة بوارى ضةنديَتييةو

بيان كردبوو كة لة يةكطرتووةكان حةسيَ وآلتةاسانى شةرِى كارن بووءى هاوثةميان هيَرشييان هةلَبذاردهيَزةكان
يةكةم دا  ىهةزار كةسيان لة رؤذةكان 20كة النى كةم  هةزار كةس كوذراويان دةدا 30دا ثرت لة هيَرشى زةويين

ار زؤرى طعيَراق هيَزيَكى ئيَج. وخؤيى دةكرديَتووشى قةيرانى ن ىئةمةريكامةش نرخيَكى طةورةيةء ةئ ءدةكوذران 
موورى زانيارى هةزار مةئ7زريَثؤشء  3500زار كةس هيَزى شةرِكةرء هة 430واتة النى كةم . ناردبوة كويت

خةلَكيَكى زؤريان ئيَعدام كرد، زؤر شويَنى ليَثرسينةوةى . عيَراقى لة كويت دا جيَطري كردبوو( استخبارات)
الى كةس بطرتبا دةستبةجآ  ى كويتياننةمنييةتييان دانابوو، راطةياندنى هةركام لة بزوتنةوةكانى بةرخؤدائ

 . ئيَعداميان دةكرد
واتة  "ميةكاز"ء نيَوةكةشيان طؤرِيبوو بة بووثاريَزطارى هةذدةهةمى خؤيان دانابة  عيَراقييةكان كويتيان

هةموو . كردوى خواستةكانى ثاشةكشةى عيَراق لة تةوا ماوةثاش ثيَكدادانيَكى كورت . وآنيَوة كؤنةكةى خ
ئاو ء ئةم شةرِةء ئةو ضةشنة ق بوونة بلَقى سةرهةرِةشةء طورِةشةء ثيالنء ثالنةكانى ريَبةرانى بةعسى عيَرا

 آ بؤ وآلتانيَكى ديكةى لةوتيَكشانةى يةك لة هيَزة توانا ناوضةييةكانى ئةوكات دةيتوانىَ ويَنةيةكى ئةزمونى ب
رء ليبى كة بريؤكةى ياخيطةرىء قةيَران خولَقاندنيان لةسةردا وباكو ىكوورياى، سورية، ضةشنة، واتة ئيَران

 .بوو

 يَك بؤ رةوتى دووهةمى رووداوةكانشةرِى يةكةمى كةنداو بوار
دا ضةندين فاكتورى ديكة خؤيان نواند، لةوانة خؤ ثرِضةك كردنى لة شةرِى يةكةمى كةنداوى فارس

لة بةرامبةر هةر  ثيَشطرانةوةكوو ضةكيَكى  ئيسرائيل ئةتؤمىى سعوودى، هاتنة مةيدانى ضةكى عةربستان
داء ئةمةريكادانى دةستى هاوثةميانى بةشيَك لة وآلتانى كةنداوى لةطةأل  .داضةشنة هةرِشةيةك دذ بةم وآلتة

ثاش روخانى ديوارى . ةبى عيَراقء سةدام وةكؤ سيَمبؤىل ناسيَوناليزمى عةرةربازيستيَكشكانى هةميةنى 
وآلتان  ى ساردء هاتنة ئاراى جةمسةريَك وةكوو ئيمثراتورى لة جيهاندا، بةشيَك لةكؤتاى هاتنى شةرِِِِ بيَرليَنء

ارى ئابووريةوة خؤيان بةشيَك لة وآلتان لة بو. بكةنهيَزةربازييةوة بةسندران كة خؤيان لة بوارى ها
خؤيىء وتةكانء ناديَموكراتيك بوونيان بةرةو رووى كؤمةلَيَك هةرِشةى نيَبةآلم نارِةوابوونى دةسةآل .بووذاندةوة

ن بة هيَزء توانايى سةركوت ء دةسةآلتةكانيان ثيَويستياسيستمهةر بؤية بؤ جيَطري كردنى . دةركى دةكردنةوة
 .هةبوو

زادخيوازى، ئا ، كةشىوةك دةزانني ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى ساردء ليَك هةلَوةشانى بةرةى سوسياليزم
بة ثيَكهاتنى . خوازىء ئاشتيخوازى طةرضى لة رووالَتيشدا بووبآ بالَى بة سةر ناوضةء جيهاندا كيَشاديَموكراسي

رةكان هةردةم ثرت لة جاران هةستيان بة هةرِشةء مةترسى بؤ سةر يَئةم فةزايانةش حكومةتة ديكتاتؤرء توتاليت
ويش نة لة ئاستيَكى بةريندا ارِةزايةتىء شؤرِشة نيَوخؤييةكان ئةلة هةر حالَدا دةكرا ن. دةسةآلتةكةيان دةكرد

ئةويش لة سةردةميَك دا  ء رةوتى ئاشتىء ديَموكراتيزاسيؤنىيبةالم فةزاى بةربآلوى ئازادخيواز .سةركوت بكةن



 

 

نزيك يان  كيَشا، سةركوت كردنى يان مةحاألو فةزايانة سةر ئة بالَى بة رةوتى روو لة طةشةى ئينفؤرماتيك كة
سيَهةم كة زؤربةيان لة ريَطاى  ىبة تايبةتى وآلتانى جيهان وآلتانة هةر بؤية بةشيَك لةو. لة مةحاأل بوو

 كة ضةك كردنى هةرضى زياتريان دةداكومةتةكانيان هةولَى خؤثرِحاتيكةوة حوكميان بة سةردا دةكرا، ديَموكر
و، بةالم بةشيَك لة وآلتانة ئيسرائيليان بة بو داخؤ ثرِضةك كردنى بةشيَكيان لة ئاستيَكى مةترسيدارانة

نوو بؤ اوةكوو ئيسرائيليان دةكردة بي ىيئةتؤمسيمبؤل بؤ خؤيان دادةناء لة هةمان كاتيش دا بووونى دةولَةتيَكى 
 . خؤ ثرِضةك كردنء خؤتةياركردن بة ضةكى كؤمةلَكوذ

و وآلتانةى هان دةدا كة بؤ جيَطريىء واتة بة وتةيةكى ديكة دةتوانني بيَذين هةرِشةى كارةسات بةشيَك لة
ء ناوضةكانى ديكة بة هيَندآ نيَوةرِاستبةشيَك لة وآلتانى رؤذهةآلتى . يى سياسييان وةخؤ بكةونريسةقامط

هيَزى . ناوديَر دةكريَن سرتاتذيك ثيَشطرانةىئةو ئاكامانةش هةمان ئاكامطةلن كة بة هيَزى . ئاكام طةيشنت
 ىتيَخ"ت كة بة واتة هةمان ش. لة هةموو مرؤظايةتى دةكات كويَركويَرانة ييةك كة هةرِةشةىثيَشطرانة
 وآلتةهيَزء توانايى نواندنى  راستىداشةرِى يةكةمى كةنداو لة . بةناوبانطة" دةستى مةست ذةنطاويى

بةم هيَزنواندنة زؤربةى وآلتانى . ء هاوثةميانانى ناوضةيىء بان ناوضةيى بووئةمةريكايةكطرتووةكانى 
سةركةوتنيان زؤر كةمة، كةوابوو  ئةطةريدا امة طةيشنت كة لة شةريَكى ئاساييبةو ئاك نيَوةرِاستذهةآلتى رؤ

 وآلتةكة توانايى ئيسرتاتيذيكى ثآ دةبةخشنيء لة بةرامبةر هيَرشى  ضةكى كؤمةلَكوذ تةنيا ئامرازيَك بوو
بةو نرخيَك بووبآ لَدا بوون تاكوو بة هةر بؤية لة هةو .ء هاوثةميانانيدا دةيثاراسنتئةمةريكايةكطرتووةكانى 

 .توانايية ئيسرتاتيذيكة بطةن
كانى ةبةردةوامء ليرَبِاوان ةواتة هةولَدان. بةم جؤرة دووهةمني بيظاذوى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دةستى ثيَكرد

ى ديكةى لَكوذكؤمة ءئةتؤمىء تةيار بة كآلوةى ةيشنت بة مووشةكطةىل دوورة مةوداسوريةء ئيَران بؤ دةسرتِاط
تة بؤ ئريادةى ليَربِاوانةى ئةم دوو وآل راستىدالة . كانى ئةو ثيظاذوةيةلة ضاالكيية كيميايىء ميكروبيؤلؤذيك

 تةنيا ثيشان دةدا نة ئةتؤمىى وزةى ةربازسبةستى دةسرتاطةيشنت بة توانايى ىء ذيَر سازى بة مةيكارئامادة
ةرِى كةنداوى فارس دا، بؤ طةيشنت بة شئيسالمى ئيَران بة دواى  بةلَكوو دةيسةمليَنآ كة بةعسى سوريةء كؤمارى

هةوألء  ىى كؤمةلَكوذ لة هةر ضةشنة تواناء ئيمكاناتيَك كةلَك وةردةطرنء لة ريزى ثيَشةوةةربازيستوانايى 
كةدا كيَشاندا لة نيَو وآلتانى ناوضة ضى لة ئاستى هةرِشةء مةترسىء تيَخبى طؤمان ئةطةر. ضاالكييةكانيانداية

دا هيض ضةشنة شةرِء ثيَكدادانيَك نةهاتة كة ضى لة ئاستى نيَودةولَةتي بوةئارادا بارطرذييةك بةردةوام لة 
بةآلم لة طةأل ئةوةشدا كيَشةى . بآ طومان ئةمةش ضةشنيَك لة ئاشتيية. دةولَةتانى ناوضةكةية آ، مةبةستطؤرِ

ضة بةردةوام ثوتانسيليَكى ضاالكة بؤ قةيران نى ناورةكاادةسةآلتد ةسيستمناديَموكرات بوونى سيستمء 
واتة بةشدارى نةدانى خةلَكى وآلت لة بةريَوةبردنى وآلت دا، ثيَشيَل كردنى مافى هاوآلتيان بة . خولَقاندن

تيَكرِايى، طوآ نةدان بة نةتةوةكانى ديكةء سةركوتى كردنى هةر ضةشنة جووآلنةوةء نارِةزايةتييةكيانء بة 
ر ضةشنة جياوازييةك بةناوى سةركوتى دوذمنانى دةرةكى، برِينى دةستى بيَطانة لة وآلتداء طشتى كث كردنى هة

ضةشنيَك ثوتانسيلى قةيرانى دروست كردبوو كة دةيتوانى كلَثةكانى  دابني كردنى ئاسايشى نةتةوةييةوة
بؤ ئةرتةشى بةعسى بؤ ويَنة . جيهانيش بكات لة بةرذةوةندىء ئاسايشى ناوضةكةو تةنانةتئاورةكةى هةرِةشة 

دةيناآلند، ئةطةرضى ئةم ساآلنة سةخترتين  2177-12سورية كة بة دةستى خراثى بوارى ئابوريةوة لة ساآلنى 



 

 

 ة بةرضاوطرتنى خراثى بوارى دارايىبة ل. قؤناغ بوو ئةم وآلتة بوو بةآلم قةت لة خؤ ثرِضةك كردن خافأل نةبوو
 .زطارى بةخشني بةم وآلتةء بةتايبةتى بة ئةرتةشةكةى بووئةم وآلتة شةرِى كةنداوى فارس جؤريَك لة ر

ةرطرتن لةم هيَشتا ئاخرين طلَثةكانى ئاورى تؤثخانةكانى هاوثةميانان نةكوذرابوةوة كة سورية بةكةلَك و 
سورية ( ؤ ضاوةديَرى وآلتيَك وةكوو سوريةن بخةريك بوونى هاوثةميانانء نةثرذانةوةيا)هةلة زيَرِينة 
ميليارد 1 ودؤالر لة ميليؤن 500كردء  ووردا واذوباك ىكوورياىطةورةى ضةكء ضؤلَى لة طةأل مةعاملةيةكى 

. تبوو سةرفى كردى هاوثةميانى دذبة سةدام وةرى طردؤالرةى كة ئةم والتة لة عةربستانى سعوودى بة مةبةست
ار ؤ دةطرت، بؤ يةكةجمى لة خ(متحرك) دةزطا نيَردةرى 21فةروةند موشةكى ئيَسكادى سىء 60ئةم طريَبةستة 

ور سازكردنى دوو كؤمثانيى بةرهةم هيَنانى موشةكةكانى ئيَسكادى لة خاكى سوريةةدا وةئةستؤ وى باككوورياى
ذيَرزةمينى لةم وآلتةدا ساز كران كة ئةو ضةشنة موشةكانةيان مونتاذ  ىبؤ ئةم مةبةستةش دامةزراوةطةليَك ،طرت

 .دةكرد

دا دةست 2113كان سورية بةرهةم هيَنانى ئةم موةشكانةى لة ئاوريلى سالَى بة وتةى هيَنديَك لة سةرضاوة 
ثيَدانء بةرهةمهيَنانى موتورطةىل راكت بؤ ئةو رزةوينى ديكةش كة تايبةت بة ثةرةكؤمثانيايةكى ذيَ. ثآ كردوة

ةم هيَنانى سورية ثيَشةكى طةىل ثيَويست بؤ بةره)بةم ضةشنة . دا دامةزرا"هاما"بو نزيكى  ضةشنة موشةكانة
ئةم كة جآ ئاماذة ثيَدانة موشةكى ئيَسكادى سى .( كورت مةوداى بؤ داهاتوو دابني كرد ىموشةك طةىل بالستيك

خاكى  نيَوء ئةو ئيمكانة بةم وآلتة دةدا كة سةرةتا كيلوميرتى دةبرِآ 500وكةش هةيةتى، تا مةوداى وآلتة هةن
ئةم موشكة دةتوانآ كآلوةيةكى شةرِى ناسراو . مانجائيسرائيلء بةشى هةرة زؤرى خاكى توركية بكاتة ئ

يانآ ثرت لة دوو هيَندةى كيَشى  .دةطرآهةلَ كيلو 700تا 700طشتى ء بةيان بيوليذيكى كيميايى( متعارف)
 .طرآدةتوانآ هةلَب" سنياحل"واتة ى عيَراقى سدام يموشةككآلوةى 

ك دارِيَذراوة كة ةكةى ئةو موشةكة بة ضةشنيَييراثورتة ثةسةند نةكراوةكان باس لةوة دةكةن كة كآلوة شةرِ 
هةر لةم ثيَوةندييةدا دةتوانني . طةىل هيَشوويى هةلَطرآ يان ئيمكانى ئيَسثرى كردنيان برِةخسيَنآدةتوانى بؤمب

ى باكوور يان ضينةوة موشةكى كوورياىدا لة ريَطاى هةولَيلة شةرِى كةنداوى فارس، سورية  بيَذين تةنانةت ثيَش
دوورة مةوداكان لة ريزى هةرة ثيَشةوةى  ضةكة وةدةست هيَنانى وةدةست بيَنآ، بةآلم ثاش شةرِ بة زةوى زةوى 

يةكى زؤرى ةيسورية بة دريَذةدانى ئةو ثرِؤطرامةى، راد. ماجنة نةتةوةييةكانى ئةم وآلتةدا خؤى دةرخستائ
سورييةكان لة . اتيذيكى بةناوبانطةوزةء توانايىء دارايى خؤى بؤ شتيَك بة كار ديَنآ كة بة ضةترى ئيسرت

هةر بؤية بة بةرهةم . يان روسية لة دةست بدةن سؤظيَيةتى ةربازيساليةكى ديكةوة نةياندةويست ثالَثشتى 
بوو كة  سؤظيَيةتضةكة رازى نةبوون، ئةوةش راست لة بةر ئةزمونى تالَى برِانى يارمةتييةكانى  هيَنانى ئةم

 . داى باكووردا روويكوورياىريَبةستى ئيَسكادى سى لة طةأل كردنى ط كاتى واذو 2111سالَى 
ييةكانيان راطرت، دووهةم سؤظيَيةتيةكةم دلَى  ة ترييَك دوو ئاماجنيان ثيَكابووبةم ضةشنة سووريةكان ب

 .دةست هيَنا كة لة ثلةى دوواييدا ئيَدى خؤيان ئةو ضةكانةيان ساز دةكردانستى سازكردنى ئةو ضةكانةيان وةز
باكوور دةستيان ى كوورياىدروستكراوةكانى  ثارضةدا، بة كةلَك وةرطرتن لة 2114لة سالَى  انييةكانيشئيَر

طةليَكى زؤر لة ثارضةو سالَى دوايى دستيان بة بةرهةم هيَنانى بة مونتاذى موشةكةكانى ئيَسكادى سى كرد
، بة بآ بباتةسةرآ ىئيَسكادى س ئيَران دةيهةوآ بردىراثؤرتةكان باس لةوة دةكةن كة . موشةكى ئيسكاد كرد

لة رووالَةتدا ئةم ضاالكيانة لة كارخانةيةكى دروستكراوى ضني دا . ئةوةيكة لة قةبارةى كآلوةكةى كةم كاتةوة



 

 

دا دةستى 2177لة سالَى ( بعقا)لة نزيك شارى مسنان، جيَطايةك كة شويَنى دروستكردنى رؤكيَتى توثخانةى 
بة ئاكام طةيشتء هةروةها لة 210ى موشةكى بالستيكى كورت مةوداى ء بة دواى ئةوةدا مونتاذثيَكرد

ةم ل. ى باكوور لة ئيسفةهانء سريجاندا داميةزراندوون بةرهةم دآكوورياىارخانةطةليَكى طةورةتردا كة ك
 .ثيَكهاتةييةكان بةرهةم بيَنن ثارضةء بةشيَك لة ئةتؤميىدةتوانن سووتةمةنى  يةداكارخانة

باكور  كوورياىلة  فةروةند موشةكى ئيسكادى سى 250ان دا، ئيَر2111دانة كة لة سالَى جيَطاى ئاماذة ثيَ 
كيلومرت مةودا دةثيَوآء دةتوانآ  2300باشوورى طوتبوو كة موشةكى ناوبراو كوورياىئيَران هةروةها بة . كرِى

راثؤرتةكان ئاماذة . انجبكاتة ئام( كانى خوار خوارةوةى ئةم وآلتةوآلتةجطة لة )سةرانسةرى خاكى ئيسرائيل 
ى لة طةأل يةك فةروةند لةو (2نودونط ـ )باكوور نةخشةكانى موشةكى  كوورياى، 2113بةوة دةكةن كة سالَى 

دا ئيَران بة سةركةوتوويى يةوة يةكةمني فةروةندى 2117ى جووالى 11هةروةها لة . موشةكةدا بة ئيَران دا
 ثرتاو كرابوو وكيلومرتى باشوورى تارانةوة 250يَك لة تاوثركة لة سةكؤى  تاقيكردةوة 3وشةكى شةهابى م

ى رايَطةياند كة ئةم موشةكة يكؤمارى ئيسالم ىيهةر لةو كاتةدا وةزيرى بةرطر. كيلومرتى ثيَوا700نزيك بة 
بةآلم هاوكات  .يَران دروست كراوةرِواء بة بآ هيض ضةشنة يارمةتييةكء تةواوى بة دةستى ئةكيلومرت د2300

بة  2لة نودونط ـ  سةرضاوةكان رايان وابوو كة ئةم موشةكة نودونطى يةك بوة، يان بة زانياريطةىلَ كةزؤربةى 
 .ثسثؤرِانى رووسى بةرهةم هاتووة دةستيان هيَناوةء بة يارمةتى

ئيَذآ  سةرتيث حممد باقرى قالَيباف، فةرماندةى هيَزى ئامسانى سثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران
تةيارة كة بة  ثرتاوةوةء هةروةها بة سيستميَكى كونرتؤألء وانى كالوةيةكى يةك تؤنى هةلَطرىكة دةتئةم موشة

بةالم زؤر . ر دةكرىثيَكراو سةيَريَكء متمانةئةو موشةكة وةك ضةكيَكى وردء  ء قةبارةىسةرةجندان لة كيَش
كى نابراو بؤ يةكة كة موشةبةم واتاية 3كةمى شةهابى  ديقةتىسةرضاوةى ديكة ئاماذة بةوة دةكةن كة 

 .راوةكيميايى دارِيَذراوةء بةرهةم هيَنـ بيؤلؤذيكء  ىيئةتؤمهةلَطرتنى كآلوةى 
ى ئيَران تاكوو توانيان بة سةروطويَالكى ئةم موشةكةدا هاتنء وايان نيشان دا كة هيض ةربازيسبةر ثرسانى  

بؤ تةواوى هيَزة ناوضةيىء بان  يةشةيةكى جيدديلة خؤى بكاتء هةرِة ىيوآلتيَك ناتوانآ لة بةرامبةريدا بةرطر
كيلومرت  6100دةتوانآ بة خيَراييكى ثرت لة تؤنةء 27شى ميرتةء كيَ 27يى موشةكى نابراو دريَذ. ناوضةييةكان

بة ثى ئةم زانياريانة موشةكى ئاماذة ثيَكراو دةبآ . كيلومرتدا برِوات 150لة كاتذميَردا، لة بةرزايى النى زؤر 
 (.موشةكييةكاندا كةمرتين خةسارى هةبى بةرطريىسيستمى )مبةر لة بةرا

ى ئيسرائيليةوة وترابوو كة يلة زمانى بةرثرسانى زانيار دا2117ى جووالى 14ذمارةى " ارتصه"لة رؤذنامةى
ةبيَتة يان كةمرت لة يةك سال بةتةواوى د دالَئةوان ضاوةرِوان دةكةن ئةو موشةكةى ئيَران لة مةوداى يةك سا

 :وتى " كؤنت باكون" وتةبيَذى ثيَنتاطؤن. ةكيَكى عةمةلياتىموش
ئةو وآلتة  ، بآ طومانكردوةبة لة بةرضاو طرتنى ئةوةى كة ئيَران شةرِيَكى دوورء دريَذى لة طةل عيَراقدا  "

بةآلم لة طةل ئةوةشدا ( قى ذيَر دةسةآلتى بةعسواتة عيَرا. )نةيةكى لة كيَشة سةرةكيةكانى ئيَراهةروا 
ئةوان . يك يان كةمرتيش نيةويستيان بة موشةكى باليسترانييةكان بؤ رووبة رووبوونةوةى عيَراق تةنانةت ثيَئيَ

بةآلم روونة كة . بطرنيان هةبآ دةتوانن كةلَكى ىلَ وةرعيَراق ةء طةر دلَةرِاوكىَموشةك طةليَكى كورت مةودايان هةي
يَكى دوورء دريَذتر ء خةونء خةيالَطةليَكى دوورة مةوداتر لة ء داخوازطةلمةيلئةوان مةبةستيان عيَراق نيةء لةبةر 

 بةالم بة .دان، ء هةر ئةم بابةتةية كة دلَةرِاوكآ بؤ ئيَمة دروست دةكاتهةولَى دةسرتِاطةيشنت بة موشةكى بالستيك 



 

 

كيةش كة لةبن ها بؤ توروسيةء عةرةبستانى سعوديش جيَطاآ دلَةرِاوكآ بآ، هةروةراى من ئةم بابةتة دةتوانآ بؤ ر
ء هةروةها بؤ ئيسرائيل كة بة دوذمنى ء رؤذئاوايةئةمةريكا ناوضةيىيةك لة هاوثةميانانى  وطويَيداية

خالَيَكى طرينط ليَرةداية كة هةرضةند دةزطا زانياريية . " دةتوانآ مةترسيدار بآ سرتاتيذيكى خؤيانى دةزاننئي
ن اي دارايىبة هؤى طرفتطةليَكى فةننى يان ( 2نودونط ـ ) رؤذئاواييةكان لة سةر ئةو برِواية بوون كة ثرؤذةى

م موشةكة بة سةركةوتووييةوة تى ناتوانآ سةركةوتوو بآ، بةآلم ثيَضةوانةى ئةةةوة كة هةييانهةردوو
ك لةو دةزطايانة لة بازارِى ى دةزطا زانياريية رؤذئاواييةكان دةطةيةنى يان يةكيَةوةش يان نائاطايئ .ناقيكرايةوة

 .ا لةو ثرؤذةيةدا بة ضةشنيَك بةشدارندرةش
ييةكانى ئيسرائيلةوة ةربازسيدا، لة زمانى سةرضاوة 2117ى جووالى 32لة " جروسامل ثست"رؤذنامةى  

 :نووسى
ء تةواوكردنى دلَخؤشن كة قؤناخةكانى بة ئاكام طةياندنى ئةو 3موشةكى شةهابى  ةهيَندة ب( ئيَرانييةكان" ) 

نة بة طشتى بة هةولَدانى ئةم وآلتا. واتة لةمةوبةوال خيَراتر موشةكانيان بةرهةم ديَنن ."موشةكة كورت دةكةنةوة
وذ، لة اليةك ثارةيةكى زؤرء خؤرِايى كردة طيَرفانى وآلتانيَك وةكوو دةست راطةيشتنيان بة ضةكى كؤمةلَك بؤ

يةكى لة ال ةوةءضؤلَالتانى رؤذئاوايىء بازارِى رةشى ضةكءورء ضنيء بةشيَك لة ووى باككوورياىروسية،
ناوضةيةكى  لة (Club Mad (mass destruction))" ايةكى ضةكة كؤمةلَكوذةكانىباشط"ديكةوة

 دا بة تةواوى دةستثيَكىنيَوةرِاستشطايةك لة رؤذهةآلتى اثيَكهاتنى وةها ب. بوويدا ثيَكهيَناهةستيارء قةيراناو
نةوة، ئةوةش خؤلَقيَمةترسيَدارء هةرِةشةةلَيَك دةولَةتى ية لة اليةن كؤمكيَيةكى طةورةء ترسناكى ضةكسازيكيرَبِ

ى يسازى جيهانزى جيهانء تةنانةت بة دلَى ثيَشةثيَشةسا سةر ناوضةيةك كة بة شادةمارى ة بؤطةةورةترين هةرِشةي
 .رآةناسد

سازى داوة كة طةشة بة ثيَشة كوورياىى بة كؤمارى ئيمكانة ييةكانى ئيَران، ليبىء سورية ئةووتاتة نةداه
ةكى ئيسرتاتيذيك بؤ نةيار، ء هةروةها ئةو توانايية بة هةر ضوار وآلت بدات كة ببنة مةترسييموشةكى خؤى بدات

ى باكوور بدات كة كوورياىو توانايية بة ةبةرهةمى ئةم هاوكاريية ضوار قؤلَيية توانى ئ. نى ناوضةكةدءذمنء وآلتا
مانط دا بباتة سةرآ كة بةشيَكيان دةنيَريَتةوة دةرةوةء بة  ئيسكاد لة 7تا4سكادى خؤى لة يَرهةم هيَنانى ئةب

 .زةكانى خؤىشىء بة شيَكيان دةداتة دةستى هيَوآلتانى جيهانى سيَهةمى دةفرؤ
         

سانى ئةو وآلتةوة لة باكوورى كرد لة اليةن بةرثر ىكوورياىكة كؤمارى ئيسالمى لة بوارى مادةييةوة بة خزمةتىَ
دان كة راستةوخؤ ئةو وآلتة، موشةكى ئيسكادى سى ثيَباكوور بؤ ثاداش دانةوةى  ىكوورياىبؤية هةر  .بري نةدةكرا

وةش لة كاتيَك داية كة هةم ئيَران ء هةم سوريةش دةتوانآ تةواوى ةئ. تةواوى عيَراقى دةخستة بةر هةرِةشةوة
نء هةم سورية زؤر لة اة هةم ئيَرئةوةش لة كاتيَك داية ك. وةى خؤيةهةرِشة ذيَر ضةترىخاكةى ئيسرائيل خباتة 

ة هيَز بكةنء لة بوارى مالَييةوة كؤمارى بة ئيسرائيل بى زياتر هةرِةشةى ئيسرتاتيذيك دذهةولَدان كة هةرض
 .ئيَران زؤر يارمةتى دةولَةتى بةعسى سوريةى داوة ئيسالميى

ك كؤمارى ئةو كاتى ئيَران لة رؤجيَطرى سة" مهاجرانى عةتااهلل سيد"جيَطاى خؤيةتى ئاماذةى ثآ بكةين كة  
سةدام ثةيدا  ثيَشطرانةىدةنويَنى كة ثاش شةرِى كةنداوى فارس ئيَرانيةكان زؤر هؤطرييان بة توانايى وتاريَكيدا وا

هةمان  نىَيَسكادى بة كآلوةى بتؤنييةوة بةرةو ئيسرائيل نارد نيشانيدا كة دةتواآ سةدام موشةكةكانى ئكات. كرد



 

 

شةوانة  تل اويورى اهةر بؤيَة خةلَكى ش. مانج بنيَرىبيؤلؤذيكى يان كيمياييةوة بؤ هةمان ئا موشةك بة كالوةيةكى
مء دةسةالتداراى وةكوو ئةم ضةشنة ئيسرتاتيذيية بؤ سةدا .لةو شارةدا مبيَننةوة لة شار دةضوونة دةرء نةيَاندةويَرا

ة كردء كيييشةء خؤ بة هيَز كردنة ئيسرتاتيذةبؤية ئيَرانء سوريةش روويان لةم ضةشنة هةرِ. سدام ضيَذبةخش بوو
 كة دةبىَ ئةم دوو وآلتة بةوئاكامة طةيشتبوون. بؤ طةيشنت بةم ئاماجنةش شرييان لة دةم مندالَةكانيان دةطرتةوة

كانى لة اليةك رزطاريان انةء هاوثةميئةمةريكاضةكى كؤمةلَكوذ وةدةست بيَنني تاكوو لة تيغى  رخيَك بىَبة هةر ن
 .راطرنء حكوومةت ء دةسةآلتةكةيان هةتا هةتايى بكةنةوةلة هةر ضةشنة هيَرشيَكى ويَضووني  رائيلبآء ئيس

طةر سةرنج بدةين ئةم هاوثةميانيية ئيسرتاتيكيية كة لة نيَوان ئةم دوو وآلتة، واتة ئيَرانء سوريةدا هاتوةتة 
كةوة طرآ يان ثيَسوونن ثيَيان واية كة ضارةانةت خؤشياداوةء تةن وة ئةم دوو وآلتةى بةتةواوى ثيَكةوة طرىَائار

ى دةبآ بؤ ثالَثشتى لة ئيسرتاتيذييةكانى يةكرت ئيَرانء سورية وةك هاوثةميانانى ناوضةيىء نزيك كة. دراوة
باكووريش وةكوو هاوثةميانيَكى دوورء لة بوارى  كوورياىبنء  ثيَشطرانةخاونى توانايى ئيسرتاتيذيكى 

ئةم هاوثةميانيية . يان بآةيةكرء دابني كةرى توانا ئيسرتاتيذيكيمان دةتوانآ ضاوةديَييةوة بةهيَزتر لةةربازس
ةوةند زة هةردوو ئةم وآلتانة ثارةى زؤرءباكوور ل كوورياىضةند اليةنةية، ئيَران يارمةتى مالَى سورية دةدا، 

شنة هةرِةشةيةك بآ كة اليةن وام ئامادةى وآلمدانةوة بة هةر ضةةردةسةر شانى كة بوةردةطرآء سوريةش ئةركة لة
ثيَضةوانةكةشى . ئيسرائيلةوة لة ئيَران بكرآء ضةكء ثارةء يارمةتييةكانى ئيَران بة حيَزبؤآلوء حةماس بطةيةنآ

طومان ثيَطةى ئيسرتاتيذيكى ئيَران زؤر الواز دةبآ، ةرِيَكدا لة ئيسرائيل شكةست خبوا بيَراستة، ئةطةر سورية لة ش
لة اليةكى ديكةشةوة هةمان . دذ بة ئيسرائيل بدات ةوةن دةست بة كردةوةيةكادةضآ ئيَرلة طةأل ئةوةشدا ويَ

ى لة بؤارى موشةكييةوة خؤى تةيار بكاتء هةرِةشة لة وكوورى دةدا تاكوو بة تةوااب كوورياىهاوثةميانى يارمةتى 
انتا دوالرة بآ انةء بة بآ جيئةم يارمةتي ات، لةطةأل ئةوةشدا بة بىَور بدباشو كوورياىخاأل بة خالَى خاكى 

نى لة دةستى موشةكيَك كة بة بوو) 2نودونطى ـ موشةكى  يةباكوور بيتوانيبا كوورياىويَنةدةضوو  زمانةكانى ئيَران
ة يانة بوو كة ئةو وآلتيهةروةها بةو يارمةت. بة ئةجنام بطةيةنآ( وةئيَراندا ، ئيسرائيل دةكةويَتة بةر هةرِةشة

كارناسان لةو برِوايةدان . بة سةركةوتووييةوة بة ئاكام بطةيةنآ IIءIدونطى ـ تائثؤ" كةى توانى دوو موشةكى دي
 .كيلومرت مةودا دةبرِن تا  كة ئةو دوو موشةكة نويَية 

دةتوانآ لة سةر ثرؤذة  رتى بوة كة باشةربازسخؤى ثلةداريَكى  سةرهةنط معمةر قةزافىهةموان دةزانن 
وآلتء دةولَةتةكةى ئةويش لة قؤناغيَكدا هاوثةميانيَكى ناوضةيى ئيَرانء سورية . ةوة بكاتييةكان ليَكدانةربازس

وةر بطريآ، لة ليبى كةلَكى ليَ ى نودونط ـ ثيَويستة بزانني طةر موشةك .باكووريش ضةكى دةكرِى كوورياىبووء لة 
. رى رؤذئاواى توركيةش خباتة مةترسييةوةئةم دةولَةتة دةتوانآ كة نةتةنيا ئيسرائيل بةلَكوو ئاتيَن، رؤمء باكوو

يةكطرتووةكان دذ بة  وآلتةدةولَةتى ليبى بة تؤلَةى هيَرشة ئامسانييةكةى  هيَنانةوةية كة سالَىةبريجيَطاى و
 وزاكيية تريؤريستييةكان لةم وآلتةدا، موشةكى ئيسكادةكاناى خؤى بؤ دوورِطةى ئيتاليايى المثدئاماجنة موشة

لةم ثةيوةندييةدا كاتآ لة مةرِ . بآماجنةكانى هيَرشى ليبى بنكةى ناتؤ لةم ناوضةيةدا بوواآ ئضنارد، ويَدة
ئيَمة ئارةزوومان دةكرد كة موشةكطةليَك بة مةوداى : دا وتىى ثرسيار لة قةزاقى كرا، لة وآلمى ليبيضاالكى موشةك

 .ثيَش بة دةسرتيَذى دذبة ليبى دةطرآكيلومرتمان لة دةست دا بواية، ضوون بوونى وةها موشةك طةليَك  
ييةكان بيانزانيبا كة ئيَمة وةها موشةك طةليَكمان هةية، مندالَةكانى ئيَمةيان لة خةودا نةدةكردة ئةمةريكا

ئةم ساتء سةودا ضةكء ضؤلَييةش ثاش شةرِى كةنداوى فارس بةشيَكى طرينط لة . ئاماجنى هيَرشةكانيان



 

 

بة ثآ راثؤرتيَكى ريَكخراوى ليَبوردنى نيَونةتةوةيى لة . دا بوو نيَوةرِاسترؤذهةآلتى باكوور لة  كوورياىئيسرتاتيذى 
ةيةكى زؤر بة راد" هاما"دا، سورية بؤ سةركوتى شؤرِشى كةمينةى سوننةى ئةم وآلتة لة شارى نوامربى سالَى 

 دا دةستى ثيَكرد، ثرت لة ئةم هيَرشة كة لة فوريةى سالَى . كةلَكى وةرطرت  بةربالو لة طازى سيانيد
مانطى . دا هاتة ئاراوةن لة تيَكنؤلوذى كيمياوى سوريةدا بة دواى شةرِى لؤبنانبةآلم طورِا. بانىركةسى كردة قو
ةى موشةكى زةوى بة ئامسانى رشيَكى هةواييدا رايلَكهيَزى ئامسانى ئيسرائيل توانى لة هيَ ذوئةنى سالَى 

هةر خيَرا سوريةكان . يَنىفرِؤكةى سورية تيَكبشك بكةوآ بآ ئةوةى كةمرتين خةساريَكى ويَبةء سورية لةناوبةرىَ
خؤ تاكوو بة ثةرةثيَدانى توانايى كؤمةلَكوذى خؤيان قةرةبووى الوازييةكانني لة بةرامبةر ئيسرائيل دا كةوتنة

مةودا، ثاش شةرِى كةنداويش دوورة  ىؤمةلَكوذيان زياد كردء هةم موشةكبؤ ئةم مةبةستةش هةم ضةكى ك .البكةنةوة
 . ئةستاند ناتى ئيسرتاتيذيكى سورية بة خيَرايى ثةرةىئيمكا

ىء بيؤلؤذيكى خؤى زؤر بة ثاريَزةوةء بةتةواوى بة مةرِ ثةرةثيَدانى توانايى كيمياي دةولَةتى بةعسى سورية لة
لة تواناييةكةى خؤى لة دةست دابوو، سورية كةنداو كة عيَراق بةشيَكى زؤر ثاش شةرِى يةكةمى . ى ضوةثيَشةوةنهيَن
ثةرة ثيَدان ء بة هيَز كردنى ئةو  .يَشكةوتووترين تواناى ضةكى كيميايىء كؤمةلَكوذهيَزترينء ثخاوةنى بة ببوة

يةكةم : دا بةرهةم دةهيَنريَنى ضاالكيةكانى سورية لة سآ شويَنبة ثى زانيار. هةنوكةش بةردةوامة  تا تووناييةش
جيَطايةك كة دةوترآطازى )لة نزيك دميةشق ثثيَتةختى ئةو وآلتة، دووهةم شويَنيَكة لة نزيكى شارى هاما  شويَنيَكة
. داى حةلَةبة لة نزيك سةفريا كة طونديَكة لة دةورووبةرى شارء سيَهةمى شويَنيَك ،(رهةم دىةى تيَيدا بXVعةساب 

ـ  500) سؤظيَيةت يةكييةتىمبة هيَشووييةكانى ة بؤك داةربازيى سورية هةولَى زؤريانسهةروةها كارناسانى 
PTAB )ثرِكةنةوة  ىبة مةوادى كيمياي. 

، ميط ـ (10/ 11)ؤكة سؤخوةكان ئامسانى بؤ فرِهةروةها ئةوان بة بةرهةم هيَنانى هةزاران بؤمبى كيميايى 
كة بتوانن بة ضةشنيَكى بةخةستى لة هةوأل دا بوون تاكوو كآلوةى شةرِى موشةكى بةرهةم بيَنن  13، وسؤخوى ـ 13

 . ء طازى سارين لة طةأل خؤ بطوازنةوةXVكاريطةر طازى ئةعساب 
ى، بة بةشى يى ئيسرائيل، ئيسحاق مردخادا وةزيرى بةرطر2117ى مةى 21ارتص لة بة نووسراوةى رؤذنامةى ه

ةكة زةوى يَدانى موشثةرةث" ى سورية ةربازيسطوتى كة بةرثرسانى  كؤنشتةتى يمنيةى ئكؤميتةكارء بارى دةرةوةء 
لةوانةى ئيسكادى سى، بة طازى  ئةم موشةكانة." ى ثيَشةوة داناوةبة زةويية دوورة مةوداكانى خؤيان لة ريَز

ى كؤميتةبة " ئةمانى"بةرزى بةرثرسيَكى ثاية. يةيان تيَكداوةئةعساب تةيارنء هاوسةنطى نيَوان ئيسرائيلء سوري
باكوورء مةوادى  كوورياىلة زانستى  كة سورييةكان بة كةلَك وةرطرتن وتليَكؤلَينةوة لة ضةكة كؤمةلَكوذكانى ط

بةثآ زانيارى وةدةست  .زؤر بة ثاريَزةوة بةرِيَوة دةبردئةوان ئةم كارةيان . رووسى، خةريكى سازكردنى موشةكن
كة لة ساز كردنى ى عيَراق ة ثيَضةوانةب ييةكاندا دذ بة ئيسرائيلسرتاتذيكرهةم هيَنانى ضةكة هاتوو سورية لة بة

لة  بردى ئةو ضةكة،دا هةولَى دةدا بوارى بةهيَزى وكوشةندةيى ضةكةكة بكاتة قوربانى بؤارى "سنياحل"ى موشةك
. كيلو بوو 175ى ةكةلَكيان وةردةطرت كة كيَشةك سؤظيَيةتكآلوةى شةرِى ئيسكادى راستةقينةى سازكراوى يةكيَيةتى 

ء تيَكةالوةكةى خؤى بؤ موشةكةكانى ةن كة سورية كآلوة كيمياويية دووبةشيَك لة كارناسان لة سةر ئةو برِواي
 .هةروةها بؤ رؤكيَتى تؤثخانةكانى خؤى بةرهةم هيَناوةء ثةرةثيَداوة

وة لة دذكردةوة بةكةلَك وةرطرتنى عيَراق ية2173ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذة كيمياوييةكانى ئيَران لة سالَى 
 .دةستى بة كار كرد انى ئةم وآلتةسةربازةكلة طازى خةردأل دذبة 



 

 

ء (ألدطازى خةر)  ىعاملى خنكيَنةر دا ئيَران توانايى ئةوةى وةدةست هيَنا كة هيَندآ بةآلم كةم2177لة سالَى  
بةآلم لة سالَى . لة طوللة تؤثةكانى دذ بة عيَراقييةكان كةلَك وةرطرآ وةرطرتن بة كةلَك( يانيدس)خويَنى 
 راستىدالة . ةدورك ون دةستى بة سازكردنى ضةكى كيميايىىء بة شيَوةيةكى روو لة زياد بوةوة ئيَران بة فةرم2174

دا، ئيَران ثةرةى بة ذيَرسازى بؤ بةرهةم هيَنانى 2113ييةكان لة سالَى كردنى كؤنواسيؤنى ضةكة كيميا واذوثاش 
ضةند سةد "ةكانى ئةم وآلتة لة كارناسانى مةوادة ئةنباركراوةكانء ضةكة بةرهةم هاتو. ضةكة كيمياوييةكان دا

سةرةرِاى ئةوة هيَندآ راثؤرت ئاماذة . تؤن لةم طازانة لة طؤرِانداية 100ء خنكيَنةر، تاكوو ( تاول زا)عاميلى " تؤن
، ضوونكة لة خوارآ بوونى كردوةى دةست ثآ XVبةوة دةكةن كة تاران بةرهةم هيَنانى طازةكانى ئةعساب، لةوانة 

 .طةرمى رؤذهةآلتى نيَوةراست كةشء هةواىكردوويةتى بة بةكةلَكرتين ضةكى  م طازةطرييى ئةثلةى ناجيَ
يةكانى لة نيَو هيَزة زةويني 2117ء 2116سالَى  ء هيَرشى ضةكى كيميايىبةرطريىةردةى ئيَران هةروةها ثةرو 

يَرانييةكان لة دا بةريَوة ضوو، هيَزة ئ2115كة لة هاوينى سالَى  دالة تةمرينطةليَك. خؤيدا ثةرة ثيَدا
كانى خؤيان ئسثرى كيان وةرطرت كة بة شيَوازى ئيسثرى كردنى مةوادة ئاوةكييةكان ، ثاثؤرِةطةليَك كةلَهيَليكؤثرت

ن بيولؤذيك يان هةردوو ى يابؤ كةلَك وةرطرتن لة ضةكى كيمياي يكة خؤىئةمةش نيشانى دةدا كة ئيَران خةر. دةكرد
 . دا ئامادة دةكاتى فارسذيكسرتات رِةكان لة كةنداوىدذ بة ثاثؤ

 .وة دةستى ثيَكرد2170اكانى دةهةى كان لة سةرةتكييةثرؤطرامى سازكردنى ضةكى بيولؤذيكى ئيسرتاتيذي
دا دةيشاردنةوة كة ة نيَو ئامرازء كةرستةء شتء مةكى ثيَشةسازى دةرمانىء ذينطةييبةآلم ئةم والتة بة ضةشنيَك ل

سؤثاى ثاسداران لة زؤريَك لة اليةنةكانى بةرهةم هيَنان، . بكةنةوة ى، روونضاالكييةكان ناكرآء نةدةكرا
يةكان كةلَكى ليَكؤلَينةوة لة سةر ضةكى بيؤلؤذيكى لة دامةزراوة تويَذينةوةى ثزيشكىء ثةروةردةيىء زانستي

نى خؤى بة بؤ ويَنة هةر كةميَك ثاش كؤتايى شةرِى يةكةمى كةنداو كؤمارى ئيسالمى ئيَران ثرؤطرامةكا. وةردةطرت
سةرء بةندةدا بوو كة ثيَشنيارى كرِينى ئامرازء كةرةستةى بةرهةم هيَنانى بةرهةمة  وخست، لةةرِجيددى وةط

بيو ئيَنجينري نيط " يةك لةو كؤمثانيايانة كؤمثانياى . ذينطةييةكانى بةكؤمةلَيَك لة كؤمثانيا ئورووثاييةكان دا
ثاشان ئةو كومثانياية . دا بوو2111لة سالَةكانى  لة نزيكى زونيخى سويس (Bioengineering)والَد

ى جووالى 24هةر لة . ردوةتةقيَنرايةوة كة دةنطؤ بلَيند بوةوة طواية موسادى ئيسرائيل لة دذى ئيَراندا ئةو كارةى ك
" ىنكشتريا" كة بةرةو ئيَران وةرِآ خرابوو لة نيَو كومثانياى " دامو دةزطاى بيولؤذيكى" دا 2111

 . لة مونيخ دا سووتيَنران )eDorgu( طروديو
دةولَةتى ئةو وآلتة لة هةولَداية كة  ةكانى ئيَران كراوةيبة ثآ ليَكؤلَينةوةيةك كة لة سةر ضاالكي راستىدالة 

وةى بةرفراوان ضةكى بيؤلؤذيك بةرهةم مةزريَنآء بةشيَادى ذينطةيى دانيايةكى ثيَشكةوتووى سازكردنى موكومثا
ة طشتى بةشيَك لة بةآلم ب .راوةء زؤر شتيش ناروون ماونةتةوةدا راثؤرتء زانيارى زؤر دلةم ثيَوةنديية. بيَنآ

دا بة زمانى 2116لة يازدةى ئاطؤستى " ساندى تاميز. " دارةكان ئةو راستيية دةسةمليَننراثؤرتة متمانة
. ترة لةوةيكة خؤيان ئيَذنامى ئيَرانييةكان زؤر ثيَشكةوتوودةنووسآ كة ثرؤطر" سةرضاوةكانى زانيارى ئيسرائيلةوة

لة تةوريَزء " بوتولينوم"ء " ئانرتاكس"دةدةن كة ئيَران هةر ئيَستا زؤريَك مةوادى خةزن كراوى ئةوان دريَذة ثيَ
واتة ئةو راثؤرتة . ء دةتوانن بة خيَرايى ضةكى بيؤلؤذيك بةرهةم بيَننباكوورى رؤذئاواى تاراندا هةية هةروةها

ةوة ديسان لة ئاستيَكى زؤر ةء بةرهةم هيَنانى ئةو ضةكانة لة ئيَراندا بوة، ثاش ئسةر ئةو مةواد ئةودةم لة



 

 

ئيَران . دا ىكانيشةداء تةنانةت لةو بوارةدا زؤريَك يارمةتى وآلتة هاوثةميانبةرينرتدا ثةرةى بة ضاالكييةكاني
 :لةو يارمةتييانةشى سآ مةبةستى هةبوو كة بريتني لة

كة بةو يارمةتيية ئةوانيشى دةخستة ذيَر ضةترى  دةدا لة ئاستيَكى الواز دابوونى ـ ئةو يارمةتيية بةوا 2 
 ثاراستنى خؤيةوة خؤيةوة

 وةريانطرتوة ةوةلةو كة نةىبةشيَكيان دةكةوتة سةر ئةو وآلتاـ طوشارةكان بؤ سةر خؤى كةم دةبوونةوةء  1 
لة وآلتيَك وةكوو سورية كة لة اليةن  انىهةرِةشةكانى ئيسرائيل دةيتو ـ كاتى كةوتنة مةترسى، لة ضةشنى3 

امبةر ئيسرائيل دا خؤ نيشان بداء ئيَران لة بةر ثيَشطرانةىئيَرانييةكانةوة يارمةتى دةدرا وةكوو بةشيَك لة توانايى 
 .ى بكةنلة ئيسرتاتيذى يةكرت بةرطريى

ىء بيولوذيك دةتوانآ يميايئةوةية كة دةسرتِاطةيشنت بة توانايى ضةكى ك خالَيَكى طرينطى جآ ئاماذة ثيَدان 
ئةوة لة وآلتانى ديكةددا وآلمى داوةتةوة، بؤ  ضونكى.  ئةتؤمىثيَشةكييةكى طرينط بآ بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى 

. بوو، عيَراق خةريك بوو بةو توانايية بطات ئةتؤمىباكوور دةسثيَكى ضةكسازىء طةيشنت بة ضةكى  كوورياىبؤ ويَنة 
نطى مةى الة م. باكوور خةريكى دانوستان بوون كوورياىنى ئيَران لة ميَذ بوو لة طةأل بؤ ئةم مةبةستة بةرثرسا

كة ريَبةرى ئيَستاى كؤمارى ئيسالميية، سةردانى " عةىل خامنةيىسيد "رؤك كؤمارى ئةو كاتةى ئيَران دا سة2171
ثاش وتو ويَذيَكى زؤر  كرد،ديداريان  دا ، كيم ئيل سونطورياء لةطةأل سةرؤك كؤمارى طةىل كوثيونط يانطى كرد

بوونء دءستايةتىء هاوثةميانييةتى نيَوانيان كردةوةء جةختيان لةسةر دذايةتى  سرتاتذىثيَداطريان لة سةر هاو
هةر هةمان ساألء ثاش ئةو ديدارة، وةفديَك لة سثاى ثاسدارانى كؤمارى . كردةوة ئةمةريكاهاودةنطى ئامثرياليزمى 

كووريان كردء لة با كوورياىسةردانى  "حسن رةزاييؤم"ةتى فةرماندةى سثاة سةرتيب ئيسالمى ئيَران بة سةرؤكاي
هةردووال جةختيان . ليَكراثيَشوازيان  ورياى ئةوكاتى كؤمارى طةىل كوي، وةزيرى بةرطر"ني ـ يوئوض"اليةن ذنرِاأل 

لةو . انى خؤمان ضرِتر بكةينةوةييةكئةمةريكائامثرياليستىء دذة ة لةمةو بةدوا دةبآ ضاالكيية دذةك لةسةر كردةوة
 .ى بووةربازيسديدارةدا طريَبةستيَك مؤر كرا كة ثرت طريَبةستيَكى 

باكوور بة سةرؤكايةتى ئوضني ـ يو طةيشتة تاران ،  كوورياىى ةربازيسهةر سالَيك ثاش شةرِى كةنداو وةفديَكى 
ى نيَوان دوو وآلتى ةربازيسارىء هاوثيَوةندى هةر لةو ثةيوةندييةدا فةرماندةى سثاى ثاسداران رايطةياند كة هاوك

 .ء ئيَران طرينطييةكى ذيانةكى ثةيدا كردوةكووريا
 كوورياىء رؤذئاوا لة ناوضةكةدا وةكوو مةترسييةكى جيددى بؤ سةر ئةمةريكاكة بوونى بؤ ئاماذة بة طرينطيية 

نء خؤيان دةكة سؤظيَيةت يةكييةتىانى هاوكات ئاماذة بة روخ بة ويَنة ديَننةوةء كؤمونيستىء ئيَرانى ئيسالمى
طرتنى، طةيشنت بة ثيَدلَنيا دةكةنةوة كة ئيَدى طةورةترين هةرِةشةيان بةرةورِوو بوةتةوة كة تةنيا ريَطاى ثيَش 

ليَكهةلَوةشانى يةكييةتى . يةستيكء توانايى بيولؤذيكى كيمياويى ـ يان موشةكى بالَةربازيس ئةتؤمىتوانايى 
هةر بؤية ثاش نةمانى بابى  .كارةساتيَكى قةرةبوو نةكراو بوو باكوور كوورياىمةتى بؤ حكوو سؤظيَيةت

يةكييةتىء . بة ثيَكهيَنانى يةكييةتى هاوثةميانييةكى ناوضةيى هةبوو ثيَويستيان( سؤظيَيةت)طةورة
ةندييةكانى ئالَؤز نيشان بداتء بةرذةو نيَوةرِاستبيهةوى رؤذهةالتى  طةرهاوثةميانييةك كة بتوانآ هاوكات 

م هةمان زةبر لة ئيَرانيش كةوت بآل سؤظيَيةتبة ليَك ثاشدانى يةكييةتى . ء رؤذئاوا خباتة بةر هةرِةشةوةئةمةريكا
تا ثيَخؤشبوونيان دةربرِىء لةو برِوايةدا بوون كة ريَطاى طةشة سةندنء ثةرةسةندنى ئةوان سةرة. بة ضةشنيَكى ديكة

 ثاسيظ برِواية طةيشنت كة بة وتن بةبةآلم كة وخةبةر ها .وكوورةوة لة بار بوئيسالم بة تايبةت لة سنوورةكانى با



 

 

كؤمارى ئيسالمى دةستى ثى  سرتاتذىكطررتووةكان طةورةترين هةرِشة بؤ سةر ةي وآلتةبوونى جةمسةرى بةرامبةر 
 .كردوة

ء  دا بووة بةرذةوةندى ئيَرانة شدارى عيَراق لة شةرِى يةكةمى كةنداودا لئيَرانييةكان لةو باوةرِةدا بوون كة ب 
ئةو شةرِة بة تةواوى عيَراقى ماندووء الواز كردء ئيَدى مةترسييةكى هاوسنوورء ئيسرتاتيذيكى بةو بةهيَزييةى 

 وآلتةدا هاورِابوو كة بة سةركةوتنى باكووريش كوورياىئيَران نةمايةوة، بةآلم هاوكات لةطةأل  جاران لة سةر
ؤ زياتر طوشار خستنة سةر دةولَةتانى توندرةوى ناوضة لة بار دةبآء دريَذةى باورِيان ، بئةمةريكا يةكطرتووةكانى

يى ـ ئةمةريكالة لوتكةى دةسةآلتء هيَزداية ء ئةم هةلة زيَرِينة بؤ دامةزرانى ئاشتى  ئةمةريكالة سةر ئةوة بوو كة 
 . رؤذئاوايىء دارشتنى ثيَكهاتةى سياسى نوآ لة ناوضةكةدا لة دةست نادات

ا كة بامسان كرد هاوثةميانييةكى ئيسرتاتيذيكة كة بةسرتاوةتةوة بة مان ء روهاوثةميانى ئيَرانء سورية هة 
يى زؤر جار كووريالةم ثيَوةندييةدا بةرثرسانى ئيَرانى ـ سورى ـ . بوونى دوو حكومةتى دةسةآلتدار لةو وآلتانةدا

يةكى طرينطةء دةتوانآ ييَوان ئةو دوو وآلتانة ثيَوةندكة ثيَوةندى دؤستانةى ن تةوةكردوةجةختيان لة سةر ئةوة 
شةرِى يةكةمى كةنداو هةر ضوار وآلتى ئيَران ، سورية ـ . دا زاأل بآشنة ثيَوةندىء طوشاريَكى دةرةكييبةسةر هةر ضة

خؤيان  ثيَشطرانةىهيناية سةر ئةو برِواية كة دةبى بؤ بةهيَز كردنى توانايى  باكوورى كوورياىليبىء 
 . تةيار بكةن كآلوةى بيولؤذيكء كيميايى هةبآ ةشةكانيان بة موشةكى نوآ كة توانايى هةلَطرتنىئةرت

مانط، واتة  بةسرتاء ثاش دوازدة كوورياى سورية ـ يطريَبةسيت موشةك 2112ندآ سةرضاوة سالَى بة ثآ هيَ
ناسانى موشةكى ئةو وآلتة بوون ى ئيَرانى كة ئةندامانيان كارةربازيسو ثيَنج وةفدى  دةستى ثيَكرو 2111ى مارس

يَذطةليَكى ضرِ لة نيَوان وةفدةكانى هةر دووالدا، طريَبةستيَك مؤر كرا كة ئيَران تا ثيَنج وو ثاش وتوكوورياطةيشتنة 
ش لة جيَطاى ئةو نةوتة ضةكى نوآ بة ئيَران كووريابداتء  كوورياة ب ساأل، ساآلنة يةك ميليَون تؤن نةوتى خاو

دا وةزيرى 2116ى سيَبتةمربلة . ى لة ناوضةداةربازيسئيَرانء سورية ببوون بة بنكةيةكى  بةو جورة. بدات
فةروةند ئيسكادى بىء سى بة ئيَرانء  400باكوور  كوورياىرايطةياند كة  كووريايةكييةتى نةتةوةيى كؤمارى 

ئاوا هوكارى هاندةرى ديكة بؤ ء رؤذئةمةريكاجطة لةوةش دةبآ بري لةوة بكةينةوة كة جطة لة دذايةتى . سورية داوة
بةلَىَ بة شةرِى ! ليبى دةبآ ضى بووبآ؟ لة نيَوان ئيَرانء سورية ـ ئيَران سوريةء هاوكارى ئيسرتاتيذيكى ئيَستا

ؤى لة ناوضةكةدا خ ئابوورىى ـ ةربازيسثيَدانى باندؤرى سياسى ـ ء ثةرةئةمةريكاداوى فارس ، هاتنى يةكةمى كةن
 عيَراقيَك كة لة نيَو .رت ثةرِءبالَى عيَراقى بةعسى بكاتت بكات، يان بة وتةيةكيتوانى عيَراق بآدةسةآل

يَكخستنةوةى ئيسرائيل لة رِئةمةش هؤكاريَك بوو بؤ ديسان خؤ .دا بة هيَزترين دوذمنى ئيسرائيل بووعةرةبةكان
 :سةرهةنط معةممةر قةزافى ئيَذآلةم ثيَوةنديية دا . دانيَوةرِاسترؤذهةالتى 

ئةمة بوو كة بة ضاوثؤشى لة هةموو ئةو رووداوانةى كة ( شةرِى يةكةم)مى شةرِى كةنداوى فارس ئاكا" 
شكاء بة بآ ئةوةيكة سةربازيَكى تذاهال  دا تيَكةرى ئيسرائيل لة رؤذهةآلتى نيزيكرووياندا، عيَراق ـ تةنيا رةكةب

لةم ." شكا هاوسةنطى هيَز تيَك ة بكةن،و شةرِبةشدارى ئة( يى ئيسرائيليية بؤ هيَزى بةرطريربزاراوةيةكةى ع)
. دا جووآلوةتةوةئةمةريكاثيَوةندييةدا بةرثرسانى سورية زؤر بة توندى سةداميان مةحكووم كرد كة لة بةرذةوةندى 

 :ى سورية سةدام تاوانبار دةكاء ئيَذآيوةزيرى بةرطر "مستةفا تةالس"
ئةم شةرِة نةتةنيا كةوتة  .كرد ئةمةريكاثرِبايةخى بة طةورةء  دا خزمةتيَكىناوبراء لة شةرِى كةنداوى فارس" 

 وآلتةكانةى بة دةولَةتى ئيسرائيلةوة، بةلَكوو ئةو ئيم يةكانىزمةتى بةرذةوةنديية ئيسرتاتيذيكيخ



 

 

مستةفا تةالس هةروةها لةو كاتةدا هةست  ".دا ثةرة ثآ بداةكسةربازيى خؤى لة ناوضةدا كة بوونى يةكطرتووةكان
عةرةبةى رائيل ثيَك بيَننء هاوكات ئةو هيَزة بةقوةتة جؤريَك هاوسانى عةرب ـ ئيس"دةكات اء داوا بة بؤشايى دةك

لة ـ رؤذئاوا  ئةمةريكالة بةرامبةر هيَزةكانى  ثيَشطردا ثيَك دآ بيكةينة هيَزيَكى كة لة بةرامبةر ئيسرائيل
دوذمنى ناوضةيى سورية، واتة  .ق تيَكشكا بوونةى دةكرد كة عيَراسورية كاتيَك ئةم قسا. "دارؤذهةالتى نيَوةرِاست

دا بةتايبةتى عةرةبةكانضةدا بةطشتىء لة نيَو لة ناو لةو رةهةندةوة دوذمن كة حافز ئةسةد بةردوام مةزنيخوازى
ى سورية ـ طاالم بة نةمانى سةدام دوذمنيَكى هاوبةش لةسة ريَبة. بة هةرِةشة بؤ سةر حكومةتةكةى خؤى دادةنا

واى كؤتايى هاتنى شةرِى يةكةمى كةنداودا خيَرا هامشى رةفسةجنانى سةرؤك كؤمارى ئةو هةر بة د. ئيَران الدرا
كاتى ئيَرانء حافز ئةسةد سةرؤك كؤمارى سورية لة دميةشق ديداريان كردء رايانطةياند كة دةيانهةوآ ثيَوةندى 

ن ساآلنى شةرِى عيَراق ـ ئيَران ، ديارة ئةوا. ترين رادةى خؤى بطةيةننآلدؤستانةى نيَوان دوو وآلت بة با
 ضونكىسورية زؤرى هةولَدا كة سةدام لةو شةرِةدا سةركةوتن وةدةست نةهيَنآ، . هاوكارييةكى زؤريان ثيَكةوة هةبوو

 .دا لة مةترسى دةكةوآعةرةبةكانن لة ناوضةكةداء لة نيَو ثيَطةى ئةوا طةر سةدام ئةو شةرِة بباتةوة ثى وابوو
ديية ديَرينيانة بواريَكى لة بار بوون بؤ ثرت ليَك نزيك بونةوةى ئةو دوو وآلتةء متمانةكردنيان ديارة ئةم ثيَوةن

ى يهؤكارى دؤست بوونء بى دةسةآلت كةوتنىء الوازئةمةريكاشكانى سةدام بة دةستى  لة رِاستى دا تيَك. بة يةكرت
 . يي دذة سةدام دا بووئةمةريكاة بةرةى سورية لة اليةكى ديكةوة ئةو كات ل ضونكىتةوى ئيَرانء سورية نية، ث

فةرا )ودةركةوت كة هاوكارىء دؤستايةتى ئةوان بان ناوضةيى  ثاش كةميَك لة شةرِى يةكةمى كةندا
دا وةك دوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدةرةكىء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى  سرتاتذىهةر بؤية لة . ية(مةنتةقةيى

ديارى كرانء بوون بة ديناميزمى تيَكدةر لة سياسةتى ناوضةيى شةيتانيى ان ئةندامى ضاالكى تةوةرى شةرِي
 . دائةمةريكا

 ئةمةريكاـ  ئيسرائيلهاوكاريى ناوضةيى توركية ـ 
ى ةربازيسدوو هيَزة وةكوو سوريةء ئيَرانء ثيَشرت ليبى بة ثالَثشتى تيَكنؤلؤذى بآ طومان هاوثةميانى نيَوان 

رت بكاتء ئةوان هان بدات كة سياسةتى بةرامبةركى شة لة بةرذةوةندى اليةنطةليَكيرِباكوور دةتوانى هة كوورياى
دا كؤمةلَيَك تى ئيَرانيَكى راديكالَى ئيسالميةواوى عةملانى لةدراوسيَيةتهةر بؤية توركيةيةكى بة. بطرنة ثيَش

ئيَران دوذمنى . ر لة يةكرت بيَلَيَتةوةلَةتة بةردةوام دووةوة هةية كة دةتوانآ ئةو دوو دةوناتةبايى روونء دياريان ثيَك
. ية لة ناوضةدائةمةريكايةكطرتووةكانة، بةآلم توركية دؤستى هةرة نزيكى ثاش ئيسرائيلى  وآلتةسويَند خواردووى 

ئيَران زؤرينةيةكى شيَعةء حكومةتيَكى فةرمى شيَعةى دوازدة ئيمامى بة ئيدئؤلؤذى شؤرِشطيَرِييةوة، توركية 
كؤمارى ئيسالمى خؤى بة عاميليَكى . والرةء تةنانةت دذة دةسةآلتى ئايينىييَكى سيَكسيستمانىء حكومةتيَكى عةمل

ناوضةيى بة هيَزء كاريطةر دةزانآء توركيةش بة داردةستى سةردةمى شةرِى ساردى رؤذئاوا لة ناوضةداء توركيية 
كؤمارى ئيسالمى ضةندين جار تاوانبار . ةهةنؤكةش طةورةترين ئةندامى وناتوةء لة بةرةى شةرِ دذ بة تريؤريزم داي

يهانيش بةناوبانطة، توركية رووى كراوة بة ثالَثشتى تريوريزمى جيهانييةوةء تةنانةت بة باوكى تريؤريزمى ج
توركيةش  لة رؤذئاوا نزيك بكاتةوة، ئيَران هةوأل دةدا كةشىدؤستايةتى بةرةو ئوروثايةء هةوأل دةدا خؤى لة 

واتة بةم هةموو ناتةباييةو زؤر خالَى ناتةباى . بكات ساز ريَطاى هاندانى ئيسالمييةكانةوة شةرِيَكى ناوخؤيى لة
واتة  ؟ ئةو خالَةش روونة!الَى ذيانةكىطةر سةبارةت بةيةك خمة ديكةوة توركيةء ئيَران ناتوانن هاوثةميان بن،



 

 

كيَشة يةك كة بة رةوالَى . نيَوان ئةوانداكيَشةى كوردة لة  نيَوان ئيَرانء توركيةء سوريةش تةنيا خالَى ثيَكهاتنى
واتة لة هةستيارترين قؤناغى دذايةتىء ناتةبايى نيَوانياندا، لة سةر كيَشةى كورد . ميَذوويى هةر بةو ضةشنة بوة

 وآلتةتةنانةت زؤر جار لة ئيمكاناتء ضةكء ضؤلَى هاوثةميانانيَكى طرينط وةكوو . هاوئاهةنطء هاودةنط دةبوون
بةآلم . نى بزووتنةوة كوردييةكان كةلَكيان وةردةطرتء ثةميانى ناتؤ بؤ سةركوت كردئةمةريكاانى يةكطرتووةك

ئيسرائيل  ضونكى. هاوثةميانى توركيةء ئيسرائيل دذكردةوةيةك بوو بة هاوثةميانى ئيسرتاتيذيكى سوريةء ئيَران
هيَزى ناوضةيى وةكوو عيَراق لة سةر رآ ثاش شةرِى يةكةمى كةنداو دلَخؤش بوو بةوةيكة دوذمنيَكى مةترسيدارء بة

 دالة نيَوان ئيَرانء عيَراق يةطةرضى هةستى بة مةترسى ئيَرانيشى كردبوو بةآلم تةنانةت طةر بيويستبا .البراوة
هةم لة بوارى سنوورييةوة لة ئيسرائيل دوورتر  ضونكى. طومان ئيَرانى ئةوكاتى هةلَدةبذارديَكيان هةلَبذيَرآ بيَيةك
ء كاتى زؤرى دةويست تاكوو لة بوارى  زؤر لة عيَراق الوازتر بووجةنط ئاميَرييةوة توانايى لة بوارى ةم ء ه بوو

هةر لةو كاتةش دا ئيسرائيل لة بةرامبةر عيَراقدا . ى ئةوكاتةى عيَراقيييةوة بطاتة ئاستى مةترسيدارةربازس
ثاش شةرِى يةكةمى كةنداو بة نزيك بوونةوةى  بةآلم. ى ئيَرانى دةداء ضةكء ضؤلَى ثى دةفرؤشتةربازيسيارمةتى 

و وهةر بؤية كاتآ ئةوةهاتب. هةرضى زياترى ئيَران ـ سورية، هةرِةشةء مةترسى بؤ سةر ئيسرائيل جيدديرت دةبوةوة
بؤ ئةو مةبةستةش نزيكرتين وآلت لة . دا بآة بةرامبةر تيَزى ئيَران ـ سوريةكة ئيسرائيل لة بريى ئةنتى تيَزيَك ل

 .ء بارودؤخى ناوضةيىء نيَونةتةوةييةوةسيستموركييةى هةلَبذارد، نزيكرتين لة بوارى خؤى ت
ى هةتاوى دةسثيَكى هاوثةيوةندييةكى طةرمء طورِى نيَوان توركيةء 2370ى مانطى خةرمانانى سالَى 25

فدى يدارى دوو وةريَكةوتى د ،ئةو ريَكةوتة. ى ثتةو لة ئاستى ناوضةداةربازيسئبسرائيل بوو، هاوثيَوةندييةكى 
ء ةوةدوو وةفد جةختيان لة سةر هاوبةرذةوةندى بوونى خؤيان كردلةو ديدارةدا هةر. باآلى توركية ـ ئيسرائيل بوو
كة ئاكامةكةى ثيَكهيَنانى يةكآ لة طرينطرتينء  رِ بوونى دوذمنى هاوبةش ثيَكهاتنلة سةر ئةو بنةماية لة مة

هةموو ئةوانة ثةميانةكةء هاوكاريية  ىبةآلم سةرةرِا. وةراست بووثتةوترين يةكييةتييةكانى رؤذهةآلتى نيَ
 دا ثيظاذوىلةطةأل بةرةوثيَش ضوونى سةركةوتوانةى رةوتى ثةميانةكة. دوواليةنةكانى هةروا بةردةوام بوون

ش وةكوو هاوثةميانيَكى نزيكى هةردوو وآلت ثالَثشتى ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةمجوكوولَةكانى ناوضة، 
ش بؤ ثالَثشتى ئةو يةكييةتيية ، رووبةرووبوونةوة لة طةأل تريؤريزمء ئةمةريكاهاندةرى . يةكييةتييةكةيان دةكات

ى ةربازيسهيَزى  ثةميانيَكى وةها لة نيَوان دوو. انةء كةنداوى فارسةناوضةى ميَديرتثاراستنى هيَندآ بارؤدؤخى 
ز وةكوو موسادء ميت دةتوانآ كاريطةرييةكى بةرضاو لة طؤرِانى بةهيَزدا بة ثالَثشتى دوو دةزطاى ئةمنييةتى بة هيَ

ثاش ريَككةوتن لة سةر ئةو ثةميانة، ئةو دوو وآلتة بة . ئةمنييةتى ناوضةكةدا دابنآ ـ ىةربازيسبارودؤخى 
 لة. ةى ئةوانى لة ناوضةكةدا دةرخستوةربازيسضةند مانؤرِى طةورةيان بةريَوة بردوة كة توانايى  ئةمةريكابةشدارى 

ئيسالمييةكانةوة بة هؤى ئةو هاوثةميانييةوة لةاليةن توركيا  نةوةية دةولَةتىطةأل ئةوةشدا جيَطاى وةبريهيَنا
واتة طوشارة نيَوخؤييةكان بةرادةيةك تةشةنةيان سةند كة توركية ناضار بوو مانؤرِة  .تووشى كيَشة بوة

 .دةرياييةكانى ديكةى لة طةأل ئيسرائيل دا كةنسيَأل بكات
م آلء تةنانةت حازر بوو هاوكاريشيان بكات بة لةم ثيَوةندييةدا وآلتى ئوردؤن ئةو هاوثةميانييةى ثى باش بوو

 راستىداتوركيةء ئيسرائيل طةرضى لة ثيَوةندى . لةبةر طوشارة نيَوخؤييةكان تةنيا وةكؤ ضاوةديَر بةشدار دةبوو
كةضى بةو ئاستة نةطةيشتبوو، بةآلم  اندا بوورية ـ ئيَرشيَكى لةبةر ئامادة بوون لة بةرامبةر هاوثيمانى سوبة

 . نة هاوثيَوةندييةكان ثرتء ثرت دةكةبةردةوام لة دانيشتنةكاندا هةنوكةش خالَ



 

 

هيَندآ لة سةرضاوةكان كؤمةلَيَك لةم خالَة هاوبةشانة بة نيطةرانيطةليَك دةزانن كة لة ناوضةدا بةرةورووى 
و نيطةرانيانة بريتني لة دلَةراوكى لةمةرِ هةرِشةء طظاشةكانى سةدام ثيَشء ثاش ئة. توركيةء ئيسرائيل دةبيَتةوة

وترا عيَراق ضةكى ئيسرتاتيذيكى بةدةستةوة نةماوة، دلَةرِاوكآ هاوبةشى رِى كةنداو لةطةأل ئةوةشدا كة دةشة
ترسء باكوور،  رياىكووتوركيةء ئيسرائيل لةمةرِ ثيَوةنديية ناوضةيىء بان ناوضةييةكانى ئيَران ـ سورية ـ 

ندنى بناذوويى ئيسالمى لة نيَوخؤى توركيةء دةورووبةرى ئيسرائيلء هةولَدانيان بؤ دلَةرِاوكآ لة طةشةء ثةرةسة
ديسان هاوكات هةم ئيَرانء هةم . بوونةوةى هةر ضةشنة هةرِةشةيةكى راديكاليزمى ئيسالمى لة ناوضةكةدا رووبةروو

شيعى يان  دا بوو كة تةوةرىدادةنرانء هةر لةو كاتانةشى ئيسالمى ـ شيعى زمية بة ثالَثشتى رةوتى راديكاليسور
لة ناوضةدا،  ئةمةريكاهيالىل شيعى هاتة طؤرِآ، ثالَثشتىء ئاسانكارى بؤ ثراكتيزة بوونى سياسةتةكانى 

مةرِ رِاوكآ لة سياسةتى روسيةء هاوثةميانانى دويَنآء ئةمرِؤيدا لة ناوضةكةدا، نيطةرانىء دلَة سةر ضاوةديَرى بة
ريَبةرى سياسى ناوضةء  رةوتىكونرتؤلَى . دانيَوةرِاستيةكان لة رؤذهةالتى باشطاى ضةكة كيمياييء بيولؤذيكي

داء ضةندين نيطةرانى ديكة لةو دؤخى ئالَؤزى رؤذهةآلتى نيَوةراستى ـ ئةمنييةتى بةسةر ةربازيسيضاوةديَرى 
ثيَوةندييةكانى نيَوان ئةو دوو وآلتة لة . ضةكةش لة مةترسى دةخاتنةتةنيا ئةو دوو والتة بةلَكوو ناو ضةشنة كة

 :آ تةوةرى سةرةكى دا ضرِدةبيَتةوة كة بريتني لةس
 ـ تةوةرى زانيارى ـ ئةمنييةتى  2 
 ىةربازسـ تةوةرى  1
 .رطانىـ تةوةرى ئابوورى ـ باز 3 
دا نابآ وةنديةشندى نيَوان وآلتانة، لةم ثيَلة طرينطرتين تةوةرةكانى ثيَوة تةوةرى زانيارى ـ ئةمنييةتى يةكىَ 

لة راستى . وردار ناكرآويا بة موسادةوة سندا تةنلة بري بكرآ كة ثةيَوةندى زانيارى ـ ئةمنييةتى لة طةأل ئيسرائيل
 .لة ثشتةوةية (CIA)ئةى . ئاى. دا موساد دةزطايةكى بةهيَزتر وةكو سى

. ى موسادء سىيية لة ذيَر كاريَطةروورى توريستية كة وآلتيَكى ئابكية ثاريَزرانى بارى هيَمنى توربةشيَكى زؤر ل 
وآلتيَك كة وآلتى دةسةآلتى ميَذوويى  وةندى ئيسالمء رؤذئاواية،ئةطينا وآلتيَك كة ثردى ثيَ. ئاى ئةى داية

رؤذئاواييةكانء ن دةتوانآ ببيتة دؤستى هةرة نزيكى هيَزة رِو ضؤئةم ى داريَذةرى شةرِى سةليبى بوةئيسالمىء ناوةند
ن ريَبةرى ثارتى كريَكارانى اآل؟ طريانى عةبدؤآلئؤجئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهاوثةميانى طرينطى ناوضةيى 

كةوابوو دةبى . ية بووهاوثةميانةتيية زانيارى ئةمنيةتيش راستةو خؤ بةرهةمء ئاكامى ئةو (PKK)كوردستان
 .نييةكى ئيسرتاتيذيكى ئةمنييةتى دةضنبيَذين ئةو دوو وآلتة خةريكن بةرةو هاوثةميا

سياسييةكان  ابةشيَك لة خاوةن رِ .ثيَوةندييةكى حاشا هةلَنةطر بوة نيَوان توركيةء ئيسرائيل سةربازيثيَوةندى 
بةآلم بة . ى نهيَنى بوونةربازسىء زانيارى ةربازسلةو برِوايةدان كة دوو وآلت ثيَشرتيش هةر خاوةنى ثيَوةندييةكى 

ى هاوبةشى لة سالَى ةربازسييةوة بة دواى واذور كردنى طريَبةستيَكى ةربازسرمى ثيَوةندييةكان لة بوارى شيَوةى فة
دا دةستى ثيَكرد كة ثاش ئةوة بةرةبةرة ثيَوةندييةكانيان طةشةء ثةرةى سةندوو لة هةموو رةهةندة 1991

وةيكة توركية بةناوى سةركوتى تريؤريزمء سةرةرِاى ئة دا P.K.Kلة شةرِى دذ بة. قء ثؤى دةركردةربازييةكاندا لس
ى ةربازسى بةرضاو لة ناتؤ وةردةطرآ، هاوكات يارمةتى ةربازسشةرِى دذة تريؤرةوة ضةكء ضؤألء يارمةتييةكى 

 .ثآ دةطات وةىئةمةريكاكى زؤريش لة ئيسرائيلء زانيارية



 

 

يسرائيل ضةندين فرِؤكةى دا، ئP.K.Kدا لة كاتى هيَرشى ئةرتةشى توركيا بؤ سةر 1002هةر لة سالَى  
ى ئيسرائيل توركيا، سةربازىء هاوثةميانى ةربازسهاوكارى . ثيَشكةوتووى سيخورِى بة ئةرتةشى توركية فرؤشت

. كردوةباكوورى تووشى ترسء دلَةرِاوكى  كوورياىكؤمارى ئيسالمى ئيَران ـ سوريةء هاوثةميانانى دووريان 
ييةوة لة رؤذهةآلتى سةربازارى بةرهةم هيَنانى ئامرازء كةرةستةى ثيَويستة ئاطادار بني كة ئيسرائيل لة بو

وآلتة، ئةو تايبةمتةندييةش تايبةمتةندييةكى طرينطى ئةو وآلتةية كة ئيسرائيلى لة دا يةكةمني نيَوةرِاست
 توركيةش كة هةرِةشةيةك لة هةربؤيَة وآلتيَكى وةكوو. دا ثاراستوةبةر زؤر هةرِةشةء مةترسى ناوضةييبةرام

هيَندآ لة كؤمثانيا ضةكسازييةكانى ئةو وآلتة . ئيسرائيلبةرامبةر خؤيدا دةبينآ ثةنا دةباتة بةر والتيَكى وةكوو 
ى ئيسرائبل لة سةربازثيشةسازى . نيدا بآ ويَنةيلة ئاستى جيهان سةربازيلة بةرهةم هيَنانى ئامرازو كةرةستةى 

وا كة ثيَشرتيش ئيسرائيل هةر. ئةو وآلتةية الوازيى انى ديكةىوريةوة يارمةتيدةريَكى بة هيَزى بوارةكوبوارى ئاب
 . ى شةرِى ئريانء عيَراق بة ئيَران بووسةربازيان ثيَكرد دابني كةرى ثيَويستى ئاماذةيةكى كورمت

 كاتآ كة يةكةمني واتة ،1910سةرةتاى ضاالكييةكانى ئيسرائيل لةو بوارةدا دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى 
كاندا بةرِيَوة ة بوارى ضةكء ضؤلَدا بؤ ثاراستنى كؤمةلَى بضووكى يةهوودييةكان لة بةرامبةر عةرةبةهةولَةكان ل

 . كان روويان لة زيادى كردييةسازى ضةكء ضؤأل ثةرةى ئةستاندء كؤمثانيا ضةك سازرةوتى ثيَشة. ضوو
آلتة سةرةتا ى ئةو وربازسة، واتة ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى سةربةخؤيى ئيسرائيل، ثيشة سازى 1990سالَى 

دا وةزارةتى 1992كة ثرتيان دةولَةتى بوون، طةشةى كردء لة سالَى  نؤىَ ىكارخانةيةك بة دامةزراندنى ضةند
بوو بة ريَكخراويَكى  2157ئةم بةشة سالَى . ثيَكهيَنا(  R&D)بةشى ليَكؤلَينةوةء طةشةيان (MODى يبةرطر

لة وزارةختانة جودابوةوةء ( ىسةربازضؤلَى  ءكةاتة بةشى طةشةى ضو) (RAFAEL) سةربةخؤ بة نيَوى رافائيَل
رت دةستيان بة ثاش ماوةيةكي. يى وآلتطةشةى ثيشةسازى بةرطر سةرةكىدا بوو بة ريَكخراوى لة ساآلنى دوايي

ى يكاركةرانى ثيشةسازى بةرطر. ى كردسةربازطةورةى طواستنةوةى  ترؤمؤبيلىسازكردنى ضةكء ضؤلَى قورسء 
كة  ئةمةش خؤى ئيشانةى ئةوةية .دا زيادى كرد2160كةس لة سالَى  25000كةسةوة بؤ  5000ئيل لة ئيسرا

 .ئةو وآلتة رةوتيَكى طةشةيى خيَرا دةثيَوآسةربازى ثيشةسازى
دا ئةو وآلتة لة بؤارى ثيشة 2167لة سالَى  ئةو وآلتة ئيسرائيل عةرةبةكانء رؤذةى6هاوكات ثاش شةرِى  

ىء ئيلةكرتونيكى سةربازبة طشتى ثيشةسازى . رةوتيَكى طةشةى خيَراترى بة خويةوة ديتييةوة سةربازسازى 
بوو  ى ئيسرائيليئيل بوو بة تةوةرى سةرةكى ثيشةسازى ئةو وآلتةء ئةو تايبةمتةندييةى ثيشةسازى بةرطرائيسر

يل توركييةش لة هةلَكةوتى ئيسرائ. بةخؤوة ببينآبة هؤى ئةوةيكة ئابوورى ئةو وآلتة طةشةيةكى بةرضاو 
يَطةيةكى ئيسرتاتيذيكى ثرِبايةخ كة هةم سةرةجنى بة ث كردوةرؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا، ثيَطةى ئةو دوو وآلتةى 

لة ناوضةيةكى  ئةمةريكانى بة دوو وآلتى هاو ثةميا كردوةكيَشاوةء هةم ئةو دوو وآلتةى ووثاى بؤ الى خؤى رائور
 .داتريؤريزم ليَدراوء قةيراناوي هةستيارى

ء حيَزبؤآلى سطةىلَ لة ضةشنى حةماطرووثجيَطاى تيَرِامانة كة هاوثةيوةندى بةرةى نيَوان ئيَران، سوريةء 
دا نيَوةرِاستداهاتووى توركية كة دةيانهةوآ ريَبةرى هيالىل شيعى لة رؤذهةآلتى ؤ لؤبنان طةورةترين مةترسية ب

ى سوننةنء لة بةرةى هاوثةميانى رؤذئاوادايةء انةكموسةلَمان حةشيمةتى توركيةش وآلتيَكة زؤرينةى. بكةن
كة لة يةكييةتى ئورووثادا جيَطاى بكريَتةوة، هةربؤية ثردى ثيَوةندى نيَوان ئوروثاء ئاسيا دوور نيية  بةتةماية



 

 

 يانثيَويستء ثرسيارى زؤر لة سةر هيالىل شيعى لة ئاراداية. ببيَتة ئاماجنى بالَى تريؤريستى هيالىل شيعى 
 .كة لةم بةشةى باسةكةماندا ئاماذة بةو بابةتة دةكةين ية، مدانةوةبةوةآل

ـ ى سةربازى سياسى ـ ئابوورى ـ يكةدةتوانآ كاريطةر تى هيالىل شيعى بابةتيَكى  طرينطةبابة راستىدالة  
رِوايةدان ييةكان ئةو بابةتة بوة بة بابةتيَكى ذيَوثوليتيكى طرينط كة ئةوان لةو بئةمةريكاالى . ئةمنييةتى هةبآ

دةسةالتدارانى كؤمارى ئيسالمى لة . سيماى ناوضةكة بة بوونى وةها تةوةريَك طؤرِانيَكى بناخةيى بةخؤيةوة دةبينآ
ـ  لتةنيا ثيالنيَكة لة اليةن ئيسرائي( هيالى شيعى)دا جةخت لة سةر ئةوة دةكةنةوة كة ثرؤذةى نيانثرِوثاطةندةكا

بة ء هاوثةميانانى ئةمةريكاهةروةها ئةوان لة سةر ئةو برِوايةن كة . ةبريتانيا ـ ئوردؤنء ميسرةوة داريَذراو
 ء ةدا نيشان دةدةنء ئةوةش نيشانةى ئةوةية لة ميَذووة دةسةآلتء هيذموونى شيعى لة ناوضئةو سيماية ل ئةنقةست

كدانةوةى بة ليَ(  CIA)كاركةرى " طراهام فولر. "دةسةآلتى شيعى لةو ناوضةيةدا ترسء دلَةرِاوكيَيان هةية
بةو برِواية طةيشتوة كة  مارى ئيسالمى ئيَرانء بةرِيَوةبةرانى تاكوو ئيَستارؤك، دروشمء سياسةتى كؤنيَوة
طةريى شيعىء كةلَك وةرطرتنى ريَبةرانى سياسى ـ ئايينى دةولَةتى كؤمارى ئيسالمى لةو خورافة طةرايية لة افةخور

ونياى شيعىء بؤ ئةوانيش اتة ريَبةرى دى كؤمارى ئيسالمى بكستمسيبةر كة ةى خؤيدا، ئةو ئاماجنةى طرتوةتةلوتك
دا كة ية لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست"شيعىهيالل "مكانيزمى  ، تةنيا ريَطةش بؤ ئةو كارة"قبلة عامل"ئيَران بكاتة 

 .يَرانئيَران ـ سورية ـ عيَراق ـ حيَزبؤآلى لؤبنانء حةماسى فةلةستني لة خؤ دةطرآ بةآلم بة ريَبةرايةتى ئ
بؤ ئةو مةبةستةش كؤمارى ئيسالمى ئيَران هةر لة ضةندين ساأل ثيَشةوة، واتة لة سةراتاكانى دةهةى نةوةدةوة  

يةكان بة دةستى ثيَكردء تةوةرى ضةكة كيميايىء بيولؤذيكي ىييةكانز كردنى زةرِادخانةى ضةكى كيميابة بةهيَ
ئةو هياللة، ئيَرانء سورية هةردوو لة  ثيَشطرانةىدنى توانايى بؤ زياتر بة هيَز كر.  بةشدارى ئيَران سورية سازكرا

ا سياسييةكانيش لةو برِوايةدان كة بةشيَك لة خاوةن رِ. بطةن ئةتؤمىى ـ سةربازتوانايى  ةهةولَدان كة ب
تويَذةرى . ئةتؤمىبة هيَز ترين ثالَثشتة بؤ دةسرتِاطةيشتنى ئيَران بة تواناى " هيالىل شيبعى"ئيسرتاتيذى 

ثيَواية كة ئيدى حممد رةزاشاى ثةهلةويش زؤر لةو طريةى  (WALTER POSCH)"  والرتثوش"ئوتريشى 
 IRANIAN ):قةيرانى ئيَرانى  (ناوبراو لة كتيَبيَكى دا بةناو . هيالىل شيعيية نزيك بوة

CHALLENGE)  لة دامةزراوةى ليَكؤلَينةوةى ئةمنييةتى يةكييةتى ئوروثادا  1006كةسالَى
، ئاماذة بةوة دةكا كة ئيَران قةيرانى فرةنةتةوةيى هةية، ئةو   (CHAILLOT PAPER)ايةوةبآلوكر

ئيدئؤلؤذييةش لة تةوةرى ئةو ئيسرتاتيذييةدا لة اليةك بؤ الواز كردنى ئةو كاريطةريية نةتةوةييانةيةء لة 
انييةكان ربةآلم ئيَ .رى ئيسالمييةى كؤماسةربازاليةكى ديكةوة بؤ بة هيَز كردنى دةسةآلتى ناوةندىء نيَو نةتةوةيى 
بكةنةوة لة  ئيل زةقاء مةترسى ئيسرئةمةريكاهةولَدةدةن بؤ داثؤشينى ثشتى ثةردةى ئاماجنةكانيان، بوونى 

 ؤريستى حيَزبؤآلداى تريطرووثرؤذةى نيَوان ئيسرائيلء  33طةر سةرةجنمان دابآ لة شةرِى  راستىدالة . ناوضةكةدا
بة تةواوىء بةزةقى دةركةوت، واتة شةرِى هيَزيَكى  (SHIITE CRESCENT)" هيالىل شيعى"رؤلَى 

 كارى بؤ ثةميانكارى ةديَرى كؤمارى ئيسالمى لة لؤبنانبة ضاو 2171تريؤريستى وةكؤ حيَزبؤآل كة سالَى 
ـ بةآلم لة  هةروا ئاسان نيية وة وةكؤ ئيسرائيلييةسةربازدامةزريَنرا، دذبة دةولَةتيَكى بةهيَز لة بوارى  يستىتريؤر

تةوةرى عيَراق ـ سوريةوة ضةكء تةقةمةنىء ثالَثشتى لؤجستيكىء  لة ليَكؤلَينةوةكاندا بة وردى دةردةكةوآ كة
انة ثارةيةكى زؤرء زةوةند لة ثارةى يستييانةء تةنانةت ثاش شةرِيش سةرتيَدارؤكاتى دةطةيشتة ئةو هيَزة تريؤر

لة اليةكى ديكةوة ئةم . راران بةسةر زؤربةى خةلَكى لؤبناندا دابةش كنةوتى خةلَكى برسىء هةذارء بةآلليَدراوى ئيَ



 

 

لةخؤ  ىباكووريش كوورياىبةناوبانط بوو كة  شةرِاشؤيىيان  يان بيَذين ئةم هياللة، ثيَشرت بة تةوةرى شةرِ تةوةرة
بة وتةى . يَدايةهةنوكةش بةهيَزترينء بةرفرةترين ثوتانسيلى تريؤر، توندء تيَذىء قةيراخنؤلَقيَنى ت. دةطرت

مامى مةلةك عةبدؤآل شاى ئؤردؤن، طةورةترين سةرضاوةكانى سووتةمةنى فؤسيلى جيهان لة كةنداوى فارسةوة 
ةش دةتوانآ هةرضى زياتر بةرةء كة ئةو. تادةرياى قةزوين لة ذيَر دةستى ثيَكهيَنةرانى ئةم هياللة داية

 . باتب ييانيطةرياخ
ضةسثاندنى ريَبةرى دونياى  (SHIITE CRESCENT)يالىل شيعى مةبةستى ئيَران لة ئيسرتاتيذى ه
لة  ئةمةريكا، كونرتؤلَى دةسةآلتى عيَراق، الواز كردنى هاوثةميانةكانى لئيسالم بؤ خؤىء لة ناوبردنى ئيسرائي

ء رؤذئاوا لة ناوضةداء تيَكدانى ئةمةريكاناوضةدا، هةرِةشةكردنء مةترسى خستنة سةر بةرذةوةندييةكانى 
. بةرهةمةكانيشى روونء ئاشكرا دةبينريَن. يىء خؤ ضةسثاندنة وةكوو هيَزيَكى ناوضةيىئةمةريكايشء نةزمى سائا

سةدرء سء هيَزى املةهدى سةر بة موقتةداثاى قودؤدا بة بوونى هيَزةكانى سيى ئةو هياللة لة عيَراقواتة كاريطةر
بةستةكةيشيان تا طةيشنت بة وةرطرتوةء طريَ ثةميانكاريياناقمء طرووثى نةناسراوى ديكة لةو تةوةرة تزؤر 

سةرثؤش كؤمارى ئيسالمى وةك ريَبةرء ريَكخةرى هيالىل شيعى، بؤ . ئاماجنةكانى كؤمارى ئيسالمى بةردةوام دةبى
بة ضةشنيَك كة بةتةواوى ذيَر زةوينى برِواتة ثيَش، هةوأل دةدات لةم نيَوانةدا  دانان لة سةر ئةو ثرؤذةية

ةكةى وعة بةتةواوى لة بةرامبةر سوننةكاندا زق بكاتةوةء شةرِيَكى مةزهةبى ساز بكاتء لة قورِاموسلَمانانى شي
يان دةدات كة هان ء رؤذئاواوةء وةها ئةمةريكالةم ثيَوةنديية سوننةكان دةخاتة بةرةى . ماسى دلَخوازى خؤى بطرآ

 ئةمةريكارضى خودى هاوثةميانى سوننةء طة. دا لة ناوبةرنكةدةيانهةوآ تومخى شيعة لة ناوضة دوذمنان يةكدةنط
دا، بةآلم ةية لة بةرامبةر تريؤرء تريؤريزمهاوثةميانانى نةتةنيا تاوان نيةء بةلَكوو كردةوةيةكى ثيَشكةوتوان

يةكان بة تةواوى لة مةزهةبى شيعة جودا دةكريَنةوةء لة طةل ئةوةشدا هةر ئاينيء ئةوةشدا هيَزة تريؤريستيلةطةل 
 . كةمء زؤر هيَزى ئورتؤدؤكسى تيَدا هةلَدةكةوآ هةر مةزهةبيَك

 ؤليتيكى شيعة لةكؤنةوة قةوارةى طرتوة، واتة ئةم بريؤكةية دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمانىئيدئؤلؤذى ذيؤث
ئيَرانيية شيعةكان هةنوكةش  راستىدالة . هةبى شيعى لة ئيَرانداكردنى مةزدةسةالتدارى سةفةوييةكانء بةفةرمى

هيَزى شيَعةى . بوون لة دلَى ميَذووةدا كيَشايةوة دةرىَونارى شائيسماعيل دةزانن كة ئةوانى لةو خؤيان بة قةرزد
ئةطةرضى ساالنيَكى دوورء دريَذ بة هؤى بةرةنطار بوونةوةى دةسةآلتى ئيمثراتورى سوننةى عومسانييةوة ئيَران 

تةكاندا هةميشة دةسةآلتيَكى بةر فراوانى مةجاىل مةزنيخوازىء داطريكارى نةبوة كةضى هةر لة داستانء باسء بابة
ئةم روانطةية كةسايةتى مرؤظيَكى شيعى  .ليا ثةروةردة كردوةنةى شيعةيان بة خةونء خةياألء خؤئيمثراتوورا

كى سةرتر لة مرؤظةكانى ديكةء كةسايةتييةكى لة خؤرِازى كة تومخى ييةئيَرانى الى خؤى كردوة بة كةسايةت
بةردةوام لة ميَشكء زةيَنى  يةئةو خةونء خوليا. تيَدا بةهيَزء بةهيَزتر كردوونزمى راسيشوظيَنيزمء تةنانةت 

م وةكوو ديناميزميَكى واهةر بؤية ئةو بريؤكةية هةردة. منداآلنء نةوةكانى دواتردا ثةروةردة كراوةء طةشةى ثيَدراوة
 .بوة كة بة خيَرايى ثةرة بستيَنآدا ئةو تواناييةى هةيبوونكة لة كةمرتين دةرفةتى ئازاد بوةضاالك بوونى هة

وةك ديتمان لة يةكةم مةجاىل رةخساودا كة تويَذيَك هاتنة سةر دةسةآلت، بة تةواوى مةزهةبى، ثابةند بة  
كة يةكةم  ةوةرزطارى جيهان لة دةستى كوفر ىئيدئؤلؤذى ئيسالمى ـ شيعى دوازدة ئيمامىء بة فةلسةفةى شؤرِش

ةى شؤرِشى ئيسالمييةوة دةستى ثآ كردء يةكةم دورمشيشى لةم ثيَوةندييةدا دةرةو هةنطاوةكانى بة هةناردنة
واتة يةكةم هةنطاو هةر هةمان مةبةستى ثيَكاوة، بةآلم . بوو"كةربةالدا تيَدةثةرِآ بةريَطاى قودس "



 

 

ةواوى واتة بةم هةنطاوة لةو برِوايةدا بوون كة ئةوان خاوةنى هيَزيَكى مةعنةوى  طةورةن كة ٍِت. ناسةركةوتوو
 .داطري كردوةميَشكةكانى 

زة بكةن، بةآلم ثاش ياكةيان ثراكتييدادى ئمةمحوكوو بانطى موة كةوابوو دةتوانن بة روونىء بة ئاشكرا 
" مخينى هللايت ا"كة  ن قوربانى، ئاكامةكةى تةنيا ئةوة بووؤميلي يةك2 ء ماأل ويَرانىء نزيك بةرِهةشت ساأل شة

ية زةبريَكى يايداليَرةدا ئةو ئ. ء ئاطر بةسى ثةسةند كردنؤشىى 517رنامةى بة وتةى خؤى جامى ذارى برِيا
 . كيرت بوونى ريَطا ضارةيةكى طوجناوترء كردةكوشةندةى ليَكةوت، بةآلم تيَورسينةكانى هةروا خةريكى دينتنةوة

ئةو  هيَنانىكوةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى يةكةمى كةنداو مجوجوولَةكان بؤ ثيَ
بة ضرِيى دةستى ثيَكرد، تةنانةت تا ضةند سالَ ثيَش دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى بة قووآليى ئةو  ئيسرتاتيذيية
بة عيَراق ،ةستني دةستى ثيَكردلبةسوريةء ئيَران ـ حيَزبؤآلى لؤبنانء حةماسى فةل. يان نةزانيبووئيسرتاتذيية

كى ديكة وةكوو شيعةكانى ميسر، ئوردؤن، عةرةبستانى سعوودى، شيعةكانى ى بة وردة هيَزطةليَيهيوادار و ءبوهيَز بة
ئةم تةوةرة بوةتة ئامرازيَكى بةهيَز بؤ ئةوةيكة . ئةفغانستانء ثاكستان ئةو ئيسرتاتيذيية زياتر زةقدةكاتةوة

يَ بكةين كة ثيَويستة ئاماذة ث. ارى ئيسالمى سياسةتى شةرِى ثيَشطرانةى خؤى سةركةوتوانةتر جيَبةجآ بكاتكؤم
ى نيَوةرِاستلةو تةوةرةدا، شكةست هيَنان بة ثرؤذةى رؤذهةالتى  ئاماجنى سةرةكى شةرِى ثيَشطرانةى ريَذميى ئيَران

بآ طومان دةبآ لةوة ئاطادار بني كة ثرؤذةى ناوبراو كؤمةلَيَك طؤرِانى لة جانتادا بوو كة ئةو طؤرِانانة هيض . طةورةية
ثيَكراو ماذةثرؤذةى ئا ضونكى. هتد نةبوون... ةكانى ناوضة، لةوانة ئيَران، سوريةء كام بة دلَى دةسةآلتة سةثاو

نةمانى ئةو  دةطةين ئاماجنةكانى يةكسانن بة ئاكامةدا بةو كردنةوةيشيتةلَباس لة ريَفؤرمء طؤرِان دةكات كة لة 
 .ضةشنة دةسةآلتانة

خواز وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَران، دةسةآلتيَكى دةسةآلتيَكى ئيسالمى راديكاألء بناذوو كة هةربؤية ئاسايية 
وةكوو بةعسى عيَراق لة هيض   مذية، دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرء خويَنديكتاتؤررء بنةمالَةيى وةكوو بةعسى سور
وةك دةزانن لة تايبةمتةندييةكانى وةها دةسةآلتطةليَكيش ريَفؤرم . كوجنيَكى ئةم ثرؤذةيةدا خؤيان نابيننةوة

واتةى طؤرِان لةواندا يةكسانة بة تيَكشكانء ليَك  بوونء ثيَكهاتةى نةطؤرِة كة ئةجنامي وشكء دؤطم ى،يهةلَنةطر
باشى دةزانن كة شةثؤىل نؤيَى رووداووةكان ، راست هةمان ئاراستة دةثيَوآء لة بة ئةطةرضى خؤشيان . هةلَوةشانيان

بة باسكى تريؤر، ترسء خؤف ةمةنيان ثشت ةكن، كةضى ديسان تا دواضركةساتى تئاكامدا دةرةجنامةكان هةر ي
 . دةبسنتء بةو هيوايةن ثيَش بة سةركةوتنى رةوتة نويَية جيهانييةكان بطرن

ايى ـ ئيدئؤلؤذيكى ناكرآ، النيكةم دينكؤلَى لة توانايى ميَ راستىدامارى ئيسالمى كة لة ؤدةولَةتيَكى وةكوو ك
فةلسةفةى ئازادى، مافى مرؤف، ديَموكراسى، كؤمةلَطاى ى، يى ثرِؤطرامةكانى دذ بة رةوتى نويَى جيهان60%

ديارة ئةوةش خؤى ثةيرِةوى لة هةمان . مةدةنى، ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء رؤذئاواء سياسةتةكانني
. دةكا"ئيسالمى يةالشرقى، الغربى، مجهور"ى كؤمارى ئيسالمى، واتة سيستمدرومشى بناخةيى ئيدئؤلؤذى 

رؤكى ئةو درومشة سةرضاوة لة نيَوة سيستمةء ئيسرتاتيذى سياسةتى دةرةكى هةمان سيستمؤيي ئةو سياسةتى نيَوخ
نةزمى نويَى جيهانىء  ،باكوورى ئافريقا ءثيَناسةء شرؤظةى ئةوان بؤ ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورة. دةطرىَ

واتة ثيَوةرى هةلَسةنطاندنيان  .يدايةن، هةر لة ضوارضيَوةى هةمان ئيسرتاتيذشتىء ديَموكراتيزاسيؤارةوتى ئ
 .يان ناتةباية ئةوةية كة بزانن ضةندة لة طةل سياسةتةكانى ئةوان لة هيالل شيعىء ناوضةدا تةبا



 

 

يةكطرتووةكاندا كة ئيَذى كيَشةء  وآلتةكاندؤليزا رايس وةزيرى كارء بارى دةرةوةى . هةر بؤية لة وةآلمى د 
ئةو  :"،ئيَذنيةيَرؤذهةالتى نيَوةرِاستى نوثرؤذة ريَفؤرمى  رى لة دايك بوونى ئالَؤزييةكانى ناوضة، ئيَشء ئازا

ء بة مردوويى لة (سيَقتى جنينى ثيَكراوة)واتة دا كوذراوة، واتة ئةو ثرؤذةية لة زطى دايكيقسةية بةثيَضةوانةية
لؤبنان ثآ ئةسثيَردراوى  هةربؤية بؤ ئةو مةبةستةش حيَزبؤآلى. دايك دةبآء ئةو ئيَشء ئازارةش بةرهةمى ئةوةية

هؤكارةكةشى . رِادةيةكيش سةركةوتوو بوو كؤمارى ئيسالمى وةكوو ئةنداميَكى كاراى هيالىل شيعى بةرِيَوةبردء تا
بؤية . تومخى بآ هيوايى دةضيَنآ نةكراوةء خةباتى دذةتريؤر خةريكة ئةوةية كة بةرةى تريؤرء تريؤريزم سةركوت

 سيَبتةمربئاوريَكى وردتر لة سياسةتةكانى لة يازدةى  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة لةم قؤناغةدا ثيَويستة 
بةمالوة بداتةوةء هةلَةكانى كة بريتني لة كةمتةرخةمى لة مةرِ شةرِى دذة تريؤرء دةسثيَكردنى ئةو شةرِةء 

 .هةلَبذاردنى بةرةكانى بداتةوة

 يازدةى سيَبتامربء ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورة
تة طؤرِانيَكى طشتطري كة هةمووشتيَكى طؤرِى، وا سيَبتةمربى 22كة رووداوةكانى  نؤريَك لة سةر ئةو برِوايةز

واتة ئةو كاتةى سى فرِؤكةكة خةريك بوون ئاماجنةكانيان نزيك دةبوونةوة، دلَى جيهان هةروا . اطرتدونياى د
زةختى كؤمةلَطاى جيهانى لة ئاستى  ،ةكاندا نةبووخةيالَهيض طؤرانيَك لةو ضةشنة لة خةونءهيَدى هيَدى ليَدةدا ء

 1كةسء 72بة " ئةمريكةن ئريالين"بةالم ديتمان كة فرِؤكةى ذمارة يازدةى هيَلَى ئامسانى . نؤرمالَدابوو
نء دةضنة سةر ذ، واتة ئةوكاتةى خةلَكى بةيانى باش بةيةكرتى ئيَيى سةر لة بةيان7445ةوة، كاتذميَر خةدةم

هةر بة دواى . دا كيَشازرطانى جيهانى لة مانهاتن ى بيناى ناوةندى بايى باكوورن، خؤى بة تاوةرارةكانيائيشء ك
ى بةيانى 143كةسء خزمةتكارةوة، كاتذميَر  57بة " يونايتد ئيدالين"ى هيَلَى ئامسانى275فرِينى ذمارة  ،دائةو

كةسء 57ئةمريكةن ئريالين بة "ى (77)رة كة فرِينى ذما نيسيَهةم كيَشاء ى هةمان بينادايخؤى بة تاوةرى باشوور
 .دا خزمةتكارةوة خؤى بة بيناى ثيَنتاطؤندا6

ئةو سآ هيَرشة كة بة طةورةترين كارةساتى هةزارةى سيَهةم لةو سالَةداء بةطةورةترين هيَرش بؤ سةر ئةو وآلتة  
ثيَشرتيش . ئةمنييةوة الوازة يةكطرتووةكانيش لة بوارى وآلتةئاماذةى ثيَكرا، دةرخيست كة " ثيَل هاربر" ثاش 

يةكطرتووةكان لةو برِوايةدا بوون كة نةتةنيا دةستى تريؤرء تريؤريزم  وآلتةئاماذةمان ثيَكرد كة بةرثرسانى ئةمنى 
بة شةوى تاريكدا ميَشوولةى رةش بةسةر ئيسرتاتيذييةكانياندا "قةت ناطاتة الى ئةوان، بةلَكوو تةنانةت طةر 

 . لة خؤبايي بوونن ءيالَيخة دا كة ئةو قسانة تةنيا خؤشبةآلم ئةم رووداوة ثيَشاني. ديَنابفرِآ ئةوان ىلَ وةئاط
ان، تامى كوذر. كةوتزيانيان بةر  و كةمرتينء طةورةترين سووددا بةشداريان كرديئةوان لة دوو شةرِي جيهان

 .يتبوودارء طؤندء ماألء مندالَيان نةى، ذينؤسايدء ويَرانىء سوتاندنى شيكيميا ويَرانى، طؤرِى بة كؤمةأل، بؤردمانى
ديَرنةكانى ئةوانء ؤدةركيان بة ناخى ئةو تراذيديانة نةكردبوو كة ضةكة م ئةوان هةر بؤية تا ئةوكات

 وآلتة يةكطرتوةكانالى دةسةآلتدارانى  .يَنآلَقدةخو كارةساتى مةرطهيَنةر بؤ نةتةوة بندةستةكانهاوضةشنةكانيان 
ئةو ثووضةلَكردنةوةى  ى نةتةوةيى ئةمريكاييةكان بوو،كردنيَك بوو، شكاندنى غوروورسووكايةتىء ئيهانةت ثيَ

 .كة لة اليةن بريمةندانى ئةمريكاييةوة هاتبوونة طؤرِآ هةموو تيَزء ئةنتى تيَزة بوو
لة بارودؤخى ذيانى  بةتايبةتى ىئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةئةو رووداوانة رؤذئاوا بةطشتىء  راستىدالة 

رؤذهةآلتء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بة طشتىء نةتةوة بندةستةكان بة تايبةتى وريا كردةوةء ثآ نيشان دان ئةطةر 



 

 

ئةو ضةشنة جينايةتة لة وآلتة دواكةوتوةكاندا بةوضةشنة دةنطدانةوةى نابآ، هؤكارةكةى بآ دةسةآلتىء نةبوونى 
لةو هةزاران جينايةتةى لة ضوارضيَوةى تريؤرء تريؤريزم توانايى ميَديايىء راطةياندنء الوازى ئابووريية، ئةطينا 

 . كةوتووةنة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدا رووويانداوة، يةكيان وةبةر 
هةموو شتيَك  راست نةبووبة تةواوى ئةطةرضى ئيَذين هةموو شتيَك طؤرِدرا بةآلم ئةوة  سيَبتةمربى 22بة روودانى 

يةك لةو شتانةى كة طؤرِانيان بةسةرداهات بريؤكةى . زؤر شت طؤرِانى بةسةردا هات نةطؤرِدرا، بةآلم ئةوة راستة كة
تريؤر دةطرتء زؤر يان لة شةرِء شةرِى دذةآ بةسرتاوانة رخنةوضاووط ئةمةريكاواتة خةلَكى . خنةطةرى بووررخنةء 

طةر وةك بيانوويةكيش ةنيكةم ئسياسى ئالَؤزى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ئاطادار بوو، بةآلم ئةجمار ال دؤخىرووةكى لة 
ناوة بةرةو رووى هيَزة بةتةواوى هيَزء توا وآلتةكةيانهاتنة سةر ئةو برِواية كة دةبآ  ئةمةريكابوونى، خةلَكى 

 وآلتةهةروا كة ئاماذةى ثيَكرا، . بطرآء سزايان بدات سيَبتةمربى 22يةكان ببيَتةوةء عاميالنى تريؤريستي
هةر بؤية ئةوة خؤى . كة دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستان بةوآ ئاسان نةبوو ورة دةست بويةكطرتووةكان وآلتيَكى دوو

واتة بةم ضةشنة وآلتانى . هؤكاريَكى ثتةو بوو بؤ ئةوةيكة هةرِةشةء مةترسى جيددى تريؤريزم بسةمليَنآ
بة قارةى دوورة ئورووثايش بةو قةناعةتة طةيشنت كة بة طةيشتنى دةستى تريؤريزم، ئةويش بةو ضةشنة ترسناكة 

ريدء لةندةن ئةو ، ليَدانى ئاسايشى ئورووثا ئيَدى كاريَكى دذوار نية، كة بة تةقينةوةكانى مادئةمةريكادةستى 
بةو ضةشنة ئوروثاش ضوة ريزى وآلتانى بةرةى دذة تريؤرةوةء ئامادةى شةرِيَكى . ية ثرت لة وتة سةمليَنراوةراستي

هانى بةو واتاية كة لة هةر كوجنيَكى جيهاندا وشةى تريؤر سةرجنى بيسةرانى شةرِى جي.  بة تريؤر بوون جيهانى دذ
لة ثيَناسةيةكى طشتطريدا رووداوة  واتة. رادةكيَشاء تريؤريزم دةكةوتة بةر هيَرش، هةروا كة هيَرشى دةكرد

بوو لة ، خالَى وةرضةرخانيَك ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة لة  1002ى سيَبتةمربى 22 تريؤريستييةكةى
دا رؤلَيَكى بةرضاوى طيَرِاء بابةتى شةرِى دذة تيَرؤرى كردة طرينطرتين سةكردنةوةى ئاسايشى نيَونةتةوةييثيَنا

ضوونةوةى ثيَكهاتةى دا هةليَكى رةخساندةوة بؤ ثيَداهةموو ئةوانةشلةطةأل . بابةتى سياسةتة نيَونةتةوةيى
ةية هاتبوونة نيَو كةشء هةوواى وما اكسازييانةى كة ثيَش ئةووانة ثراكتيزة كردنى ئةو ثرؤذة ضةنيَونةتةوةيى، ل
 .نيَونةتةوةييةوة

دياى جيهانىء ناوةندة لة ميَ ى طةورة بوو كةتلةو طرينطرتين ثرؤذانة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاس
خنى انيَوئء لة بةتةكانى ثيَشوداابلة هةروةك . ليَكؤلَينةوةييةكاندا بة ضرِى كةوتبوة بةر باسء تويَذينةوة

لة  ة، ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ناوضةيةكى جوطرافيايى طرينط، هةستيارء ثرِباسةكاندا ئاماذةمان ثيَكردو
يكة بؤ هةمووان روونة ئةو. زةق دةبيَتةوة"استى طةورةرؤذهةآلتى نيَوةرِ"ليَرةدا ضةمكى آلم ةب. قةيرانء ئالَؤزيية

سآ رِاى قارةى ئاسيا، ئافريقاء ئورووثا، واتة لة روانطةى سياسى ـ ئةوةية كة ناوضةى ناوبراو كةوتوتة سةر 
 .لةو نيَوانةدا بطيَرِآ يدةرندوة دةتوانآ رؤلَى ثرديَكى ثيَوة...، كولتوورىء ئابوورى

يةوة بة ضةشنيَكة كة دةتوانآ باندؤر خباتة سةر رِاست لة روانطةى ذيؤثؤليتيكىء ذئؤئيكؤنؤميكيرؤذهةآلتى نيَوة
جيا لةوةش طرينطرتين  واتة نةوتة،" زيَرِى رةش"هيَنانى رهةم ةئةو ناوضةية كانطاى ب. ورى جيهانىوئابئاسايشء 

دةتوانني لةوانة ئاماذة بة . وى ثيشةسازى وآلتانى ثيشةييةابازارِى فرؤشى كةلوثةلء كةرةستةى بةرهةم هيَنر
مثيوترىء لة هةمووان طرينطرت بازارِى ؤى ككةلوثةىل دةنطء رِةنط، طةرماء سرما، خواردنىء ثؤشينى، تيَكنؤلؤذ

وآلتانى ئةو ناوضةية لةيةكرتى دلَنيا نني، بةردةوام ضاوى  ضونكى. بكةينفرؤشى ضةكء ضؤألء تةقةمةنى 
 . ى دةسةآلتةكانياندانةربازستةماعيان لةيةكرتى بوةء هةردةم لة بريى بة هيَزكردنى بوارى 



 

 

فارسة كة يةك لة دةولَةمةندترين ناوضةكانى جيهانة كة داهاتء  ى كةنداوىنئةم ناوضةية شويَنى هةلَكةوت
دةولَةمةندييةكةى لة دةستى دةسةآلتدارانء ريَذةييةكى كةم لة خةلَكى ناوضةكةدا قةتيس كراوةء بةشى هةرةزؤرى 

طةريى ء دةستكورتىدا دةذينء هةر ئةو بارء دؤخةش كاريىخةلَكى دانيشتووى ئةم ناوضةية لة بارء دؤخيَكى هةذار
لة سةر رةهةندةكانى ديكةى ذيانى ئةوان داناوة، واتة الوازى بارى ئابوورى، الوازىء هةذاراوى بارى كؤمةآليةتى، 

 . دواوة بوةييشى بةكولتوورىء ثةروةردة
 ئةم ناوضةية يةكآ لةو شويَنة طرينطانة بوو سؤظيَيةتبة ثآ بةلَطةء ديَكيؤميَنتةكان ثيَش رووخانى يةكييةتى 

ء ضةمكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست باشوورى رؤذئاواى قارِةى ئاسياء ، نى ثيَكدادانى بةرذةوةندى زهليَزةكان بووكة شويَ
سياسى  دؤخىلةو قؤناغةدا كة شةرِى سارد بالَى بةسةر . دةطريَتةوة ةى ئافريقاهةروةها باكوورى رؤذهةآلتى قارِ

بة  ئةمةريكازى ئةو سةردةمة بةتايبةت بؤ رؤذئاوا بة طشتىء نيَونةتةوةييدا كيَشابوو ئةو ناوضةية بؤ هةردوو زهليَ
 .تايبةتى ناوضةيةكى جوطرافيايى طرينط بوو

دادانى ئيدئؤلؤذى كؤمؤنيزمء كثيَ خالَةكانىرؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة بوارى ذيؤثؤليتيكييةوة بة يةكيَك لة  
بة هةلَكةوتيَكى هةستيارى جوطرفيايى بؤ  ردبووايبةمتةنديية ئةو ناوضةيةى كئةو ت. ئيدئؤلؤذى كاثيتالَيزم بوو

ثاش رووخانى بلؤكى رؤذهةآلتء يةك . لةو سةردةمةداةكوو هيذمووندارى رؤذئاوا و ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة 
وآلتانى ئةو ناوضةية   بوونةوةى جيهان، ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دةرفةتى لةبارى بؤ رةخساء رسةمجة

رى ئةو ناوضةية هةر وننةوة، كة ئةو دوزينةوانة توانى بة طرينطى ثيَطةى ئابوبيطازى ثرت ب ءى نةوتتوانيان كانطا
بؤ ويَنة ناوضةكة تا دةهات ثرت . وةبوةرووبةرِوو دة ىمةترسىء هةرِةشةى ثرت  ، هاوكات تا دةهاتبكاترؤذة زياتر 

 . دةبوونء ثالَثشتى دةكران بة هيَزتاقمء طرووثة تريؤريستى يةكان . ئاوسانى كيَشةء بارطرذى دةبوو
كيَبةركآ ضةكسازى ء ضةك كرَِين روو لة زيادى دةكرد، ئاسايشء هيَمنى ناوضةكة بةتةواوى لةمةترسى 

اوبريى وآلتانى هاوثةميانى كةوتنة بريى ثرؤذةيةكى بة ه ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهةر بؤية . كةوتبوو
 . داةاليةنة لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستةمضاكسازى بة مةبةستى ريَفؤرميَكى ه

واتاية كة  بةو دابني كردنى ئاسايش نة. تةوةرى سةرةكى ئةوريَفؤرمة دابني كردنى ئاسايش لةو ناوضةيةدا بوو
سةردةمانى شةرِى ساردء ثيَش شةرِى سارد لة طؤرِآ دا بوو، سةردةمانيَك كةتةنيا طةيشتنى وزة لةو ناوضةيةوة بة 

ةو ضةشنة لة سياسةت لةو ئ يةءكردنةوةبة داخةوة ئةو ضةشنة بري. نط بووازى رؤذئاوا طريثيشةسخانةى وةز
واى لة خةلَكى وآلتانى ئةو ناوضانة كردبوو كة رؤذئاوا تةنيا بة ضاوى داطريكةريَكء بة ضاوى  قؤناغةدا 

 يةكطرتووةكانىتة وآلغارةتطةريَك سةيردةكرا كة ئةوة لة زمانى سياسةتوانى ئةودةمى رؤذئاوا بةطشتى ء 
بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بةو وتةيةى جيمى كارتيَر سةرؤك كؤمارى ئةودةمى . ايبةتى بةروونى دةبيسرابةت ئةمةريكا

هةر ضةشنة هةوألء تيَكؤشانيَك لة اليةن هيَزيَكى دةرةكييةوة بؤ : "بكةين كة ئيَذآ يةكطرتووةكانىئةمةريكاوآلتة
ية ئيسرتاتيذىء يةكى جيددى بآ بؤ سةر بةرذةوةنديتةء خؤ دةتوانآ هةرِةشةثاوان كردنى كةنداوى فارس راس

ء عاميلى ئةو يةبؤ لة ناوبردن يان سةركوت كردنى ئةو هةرِةشة .ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة ذيانةكييةكانى 
 ." ى كةلَك وةرطرينةربازسهةرِةشةيةش لة هةر فاكتؤريَك، لةوانة فاكتؤرى هيَزى 

. ى دامةزراند"دذكردةوةى خيَرا"كردن بةمةبةستى ثالَثشتى لةم سياسةتةش، ئةو وآلتة هيَزى بؤ خؤ ئامادة
 يةكطرتووةكانىوآلتة جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة ئةم سياسةتةش بوو بة ريَضكةيةكى سياسى بؤ دةولَةتانى ديكةى 

كانى بةعسى عيَراق و داطريكردنى دا دةتوانني مةزنيخؤزييةلةم ثيَوةندييةش. هةر بةردةوامة ء هةنوكةشئةمةريكا



 

 

وتى نةوتى ئةو وآلتة وةبري بيَننةوة كة بة دذكردةوةى خيَراء كويت بة مةبةستى كؤنرتؤأل كردنى داهاتء دةركة
ةربازى بةعس سهةم لة كويت وةدةرنراء هةم ماشنيء هيَزى  وآلتة يةكطرتوةكانى بة سةركردايةتى يهيَزى جيهانبة

 .بؤ هةميشة تيَكشكا
وةكؤ  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة رةيطان، سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى  ثرزديَنت رؤنالَد ثيَوةندييةش دالةم 

ئاماجنةكانى بةم ضةشنة  2177سالَى  دادةرء بةهيَزكةرى ئةو ريَضكة سياسيية، لة وتاريَكى لة كؤشكى سثىدريَذة
 : دةخاتة روو

 نزادى هاتوضوى كةشتىء ثاثؤرِةكاائ كةشىثاراستنى  .2

  بة هيَزكردنى وآلتانى ميانةرِةو ثالَثشتىء .1

 وآلتانء دةولَةتانى دذبة رؤذئاوا  الوازكردنء بى هيَز كردنى دةسةآلتى .3

 يَويست بؤ خؤيانء هاوثةميانانيانطةرةنتى كردنى بةرهةم هيَنانء هةناردةى نةوت بة رادةى ث .4

 . لة بةرامبةر دوذمنانياندا فرؤشتنى ضةكء ضؤأل بة دؤستانيان لة ناوضةكةدا بؤ ثاراستنى خؤيان .5

 :بةناوبانط بوو بريتى بوولة" هيَز هاوسانى"بة مةبةست لة دارِشتنى ئةو سياسةتةش كة

  دا زاأل نةبىَنةوتييةكاني كانطا هيَزيَكى دةرةكى بة سةر رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء  هيض .2

 مةترسى بطاتة وآلتانى رؤذئاوايى هةرِةشةءنةوتى ناوضةكة بآ .1

 . بطريآ سؤظيَيةتتى ثةرةسةندنى كارتيَكةرى يةكييةتى ثيَش بة رةو .3

ركةوتووانة برِواتة ثيَشء ئاماجنةكانى ئةوانيش وةدى بيَنآ، بةآلم ةتوانى س وآلتة يةكطرتوةكانئةو سياسةتةى 
ء ئةوةش هؤكاريَك بوو بؤ  لة بريمان نةضآ كة ئةو سياسةتة تةنيا لة بةرذةوةندى دةسةآلتء حكومةتةكاندا بوو

دا دروست بكاتء مةلَطاكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستيةكطرتووةكان رةقء كينة لة نيَو كؤ وآلتةيةى ةةيكة ئةو هةلَئةو
. ئةوان سةيرى بكةنييةتةكانيان بزاننء وةكوو هاوتاءانيَكى  بة ثالَثشتى ديكتاتور ئةمةريكاخةلَكى ئةو وآلتانة 

دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى تيَطةيشنت كة ئةو هيَرشانةى  .كرايةوة سيَبتةمربى 22بةآلم ئةم قؤناغةش بةكليدى 
مةترسىء هةرِةشةيةك كة باسى كؤتايى . زرينطانةوةى ناقووسىء هةرِةشة بوون راستىدالة  سيَبتةمربى 22

بوو طؤرِانى بة سةردا بيَنن، يان كة بةرِيَوةبةرانى لة برييان ضووقؤناغيَكى سياسىء سياسةتيَكى دةكرد 
 . دا بوونوو، يان لة خةونى شريينى غةفلَةتنواندب كةمتةرخةمييان

يش بةردةوام سيَبتةمربى 22وا تةنانةت ثيَش لة رووداوةكانى ايى رؤذئسازوآلتانى ثيشة
و ئةوان ثيَيان وابوو كة ئة. ثرِءثاطةندةيان دةكرد بؤ هةلَةكانيان لة مةرِ ضاكسازى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا

 خيَزطةىيةكانةوة وةك ثيَطةء ء تريؤريستي اليةنةوة لة اليةن هيَزة دواكةوتووكى فرةناوضةية بة هؤى هةذاريية
كان بة تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوةى ةوا بوو دةبآ بوارة دواكةوتووييةك. تيذى كةلَكى ليَوةردةطريآتوندء تريؤرو

  بؤ ئةم. جؤرةكانياندا بدرآكارناسانةء ثسثؤرِانة ببينريَنةوةء هةوأل بؤ ضاكسازىء ريَفؤرم لة بوارة جؤراو
دا هيَندآ بةلَطةء "ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست"ؤيى تلة دوو  ذينةوةمةبةستةش ثاش كؤمةلَيَك ضاالكىء تويَ

لة بارودؤخى خةلَكى ئةو ناوضةية جيَطاى ليَورد  ة كة بؤ باشرت تيَطةيشنتداي سةرذميَرى فراوان لة بةردةست
 . بوونةوةن

 11 يَكراوة، سةرجةم داهاتى خاوى نةتةوةيىكة لة ثرؤذةى ناوبراودا ئاماذةى ثبة ثآ زانيارييةك 
ى %65نزيك بة . وآلتى عةرةبى لة داهاتى وآلتى ئيسثانيا كة لة ريزى وآلتانى كةم داهاتى رؤذئاواداية، كةمرتة



 

 

ى ئةو وآلتانة كة ميليون كةسى دانيشتوو 261خةلَكى وآلتانى وآلتانى عةرةبى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة كؤى 
جيَطاى . سالَةوةية نةخويَندواران كة دوو لة سيَى ئةم ريَذةية ذنان ثيَكى ديَنن 27تةمةنيان لة سةروى 

يان ثيَدراء ذنانى كويت مافى مةئاماذةثيَدانة كة لة هةزارةى سيَهةم دا بوو ذنان لة عةرةبستانى سعوودى رةطةزنا
 .دةنطدانيان وةرطرت

يدا خةرج ةربازيسى ئةوةية كة زؤربةى داهاتى وآلتانى ناوضةكة يان لةبوارى بة لة بةرضاو طرتن 
هيض ضةشنة ثيشةسازييةكى  .ة مافياييةكانيانةوةطرووثى دةسةآلتدارانء باندء طريفانتة دةكرآ، يان دةضيَ

بةثآ . ئاساييةمةرجيَك دا كةوابوو بيَكارى لة وةها هةلو. شآئةوتؤ بوونى نية تاكوو هيَزى كار بؤالى خؤى راكيَ
روو لة بازارِى كار بكةنء بارودؤخى  1010ميليون الو تاسالَى  90اوةرِوان دةكرآ نزيك بة ضثرؤذةية  ى ئةوئامار

خالَى . بة هيض ضةشنآ وةآلمدةرى هيَزى كارة نية بوةئةو وآلتانةش كة تائيَستا تةنيا رؤلَى بةكار هيَنةريان هة
كارةى كة بوونى زـ بؤ وةآلمدانةوة بةو هيَزة بيَ ى ـ1010ةبى تا سالَى كة وآلتانى عةر جيَطاى سةرنج ئةوةية

هةر لة دريَذةدا ئاماذة بةوة كراوة كة ئةطةر ئةو ثيظاذوة بيَكارييةى . ميليؤن هةىل كار هةية1دةبآ ثيَويستيان بة 
بى ناوضةكة دةطاتة بيَكارى وآلتانى عةرة 1010تاكوو ئيستا بوونى هةبوة بةوضةشنة دريَذةى هةبآ، تا سالَى 

 .ميليؤن كةس كة ئةوةش ئةطةريَكى مةترسيدارة 19
نيَوةجنى داهاتى يةك لة سآ دانيشتوانى وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة سنوورى دوو دؤالر  

ئةو وآلتانةدا وورى ورىء طةشةى ئابوى ئابسيستمئةم بنةمايةش ريَفورمء ثييَداضوونةوة بة  تيَثةرِناكات، لة سةر
لة سةدى خةلَكى وآلتانى 1/1لة مةرِ ثيَوةندييةكانء دونياى ئينفؤرماتيك دةبآ بيَذين تةنيا . ويستةثيَ

رؤذهةآلتى نيَوةرِاست توانايى كةلَك وةر طرتن لة ئينرتنيَتيان هةية كة ئةم ريَذةية تةنانةت لة ريَذةى وآلتانى لة 
 .حالَى طةشةى ئافريقا لةو بوارةدا كةمرتة

 :ةدا لةمةرِ بةشداريدانى ذنان لة ثةرلةمانى ئةو وآلتانةدا ئاوةها ئيَذآهةر لة دريَذ 
 ذنان كةوتوة، هةرلة وآلتانى وةبةر لةسةدى كورسييةكانى ثةرلةمانى 9/3لةكاتيَكدا كة تةنيا  "

هةلء مةرجى كؤمةآليةتى، سياسى، . سةدلة 4/2ذةى بةشدارى ذنان دةطاتة دا ريَلةحالَى طةشةى ئافريقايى
 ضةشنيَكة كة دا بةتىبة طشتىء وآلتانى عةرةبى بةتايبة نيَوةرِاسترؤذهةآلتى رىء كولتوورى لة وآلتانى ووئاب
آلتانى ى الوانى وآلتانى عةرةبى خوازيارى كؤضكردنى هةميشةيى بؤ و%91راثرسييةكى زانستىء مةيدانى  يَث بة

انة دةطريَتةوة كة لةو كةشء هةوا دوطمء دا زؤربةى ئةم ريَذةية لةاليةك ئةو كةسئورووثايني، لةم نيَوانةش
 . بةرتةسكةدا هةلَناكةن، لةاليةكى ديكةوة ميَشكة رِاكردوةكان ثيَك ديَنآ كة داهاتة طرينطةكانى داهاتووى وآلتن

ء نيَوخؤيىبوونى فةزاى ديكتاتؤرييةوة مةوداى خةباتى لةو وآلتانةى ئةو ناوضةيةدا بةهؤى زالَ
هةربؤية طوشارةكان بة ئةوثةرِى خؤيان دةطةنء هيض . طاى مةدةنى بوونى نيةثيَكهاتنى تومخةكانى كؤمةلَ
كةى دةبيَتة كيَشة، ئالَؤزى، ئةوةش ئاكامةكة  ةوةى ئةو طوشارانة لة ئارادا نيةريَطةيةكيش بؤ بةرةنطار بوون

ى هةرضآ زياترى شؤرِش، شلَةذانء باأل كيَشانى كةشء هةواى دذة ئاسايشى بةسةر ناوضةكةداء ميليتاريزة بوون
كؤمةلَطاء وآلتانى ناوضةكة لة نيَوخؤ ء هةولَدانيان بؤ دةسرتِاطةيشنت بةضةكى كؤمةلَكوذ وةكوو ضةكة بيؤلؤذيكىء 

بؤ ئةوةيكة هيض هيَزيَكى دةرةكى نةتوانآ طوشاريان  سرتاتذيك هيَزى ثيَشطرانةىكيمياوىء ناوةكييةكان وةكوو 
 .خباتةسةر



 

 

باسء بابةتى طرينط لة سةر ضاكسازى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستداء ثاش تاوتوى كردنى ضةندين 
هةروةها طرتنء بةستنى ضةندين كؤرِء سيَمينار لةئاستى نيَونةتةوةيى، بة تايبةت وآلتانى ثيشةيى دا، وآلتانى 

(G8 ) تى ثرؤذةى رؤذهةآل"ى هةشت وآلتى ثيشةسازى جيهان لة سةر طةآللَيةك لة ذيَر ناوى طرووثيان بيَذين
 .نيَوةرَاستى طةورةء باكوورى ئافريقا ساق بوونةوة

 . كورتةيةكى خبةينة بةر ديدى خويَنةران بة ثيَويست دةزانني و طةآللَةيةليَرةدا لة بةر طرينطى ئة 
 "كورتةيةك لة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرَاستى طةورةء باكوورى ئافريقا"
شتىء ثيَشكةوتنء ئالَوطؤرِى دةسةآلتى سياسى، بةو برِواية طةيشنت كة ئا (G8)ـ سةركردةكانى  2

، كؤمةآليةتىء خزمةتطوزارى لة وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء باكوورى ئافريقادا كؤمةلَة ئابوورىطؤرِانكارى 
هةر بؤية لة دووتؤيى ثرؤذةى . طرفتء قةيرانطةليَكن كة بؤ كؤمةلَطاى جيهانى جيَطاى نيطةرانىء دلَةراوكيَن

 .مادةيى خؤيان بؤ ثالَثشتى لة هةر ضةشنة طؤرِانيَكىثيَشكةوتن خوازانة دةربرِيوةائناوبراودا 
رطانى، زانستء وضةية لة بوارةكانى دةسةآلتداريَتى، بازـ نةتةوة ثيَكهيَنةرةكانى ئةو نا 1

 دا رؤلَيَكىيةتى مرؤيىةوتنى شارستانيرء شارستانيةتى طةورةنء لة ثيَشكثيَشكةوتنةوة خاوةنى كولتوو
ء ليَدوانةكانى بةرثرسانى بةشيَك لة  لةو ثيَوةندييةشدا ثالَثشتى خؤيان بؤ راطةياندراو. بةرضاويان طيَرِاو

ء سةنعاو "حبرامليت"مةبةست لة دانيشتنةكانى ميسر، . وآلتانى ناوضة، بةتايبةت وآلتانى عةرةبى دةربرِيوة
 . عةقةبةية

رى بكةن لة رةوتى طةشةء ثيَشكةوتنى وآلتء بة ئةركى خؤيان دةزانن بةشدا (G8)ـ وآلتانى  3
نةتةوةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست داء لةو برِوايةدان كة ئةم بةشدارى كردنة لة سةر بنةمايةكى راستةقينة 

رطانى ء ئابوورىء بازدانى كةرتى ثيَء جيَطري كردنى ديَموكراسىء طةشةبةمةبةستى بةهيَزكردنى ئازادى ئةريَنى
 . اى مةدةنييةثالَثشتى كؤمةلَط

ةكات كة ثيَشنيارةكانى ئةوان وةدى ديَنن، دةلَآ ئةو بايةخانةى ة بةو بايةخانة دـ خالَى ضوار ئاماذ 4
ةتى يورىء دادثةروةرى كؤمةآلوبائيَمة بؤيان تيَدةكؤشني بريتني لة ئازادى، ديَموكراسى، حكوومةتى ياسا، هةىل ئ

 . دا جةختيان لة سةر كراوةتةوةكة لة بةلَطةنامةء مةنشوورة نيَونةتةوييةكان
لةطةأل دةسثيَكردنى بةشدارى بؤ ثرؤذةكة خؤيان بةم بنةماينةوة بة ثابةند  (G8)ـ وآلتانى  9

 : دةزانن
مطريى لة اتى بة ئاشتىء سةقةـ هةولَدان بؤ بةهيَز كردنى ثيَبةندى كؤمةلَطاى نيَودةولَ( 5ـ2

 . داكوورى ئافريقاارؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء ب
 ةستني ـ ئيسرائيل لسةر كردنى كيَشةدريَذخانء قةيراناوييةكان بة تايبةتى كيَشةى فةلـ ضارة( 5ـ1

 . لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست داية كيَشةكانيةكآ لة طرينكطرتين كة 
يى كيَشةكان دةدرآ، لة هةمان كاتيشدا نابآ ئةوكيَشة ـ  لةطةأل ئةوةيدا كة هةوأل بؤ ضارةسةر( 5ـ3

ى ئةم يييةكان بؤ ضارةسةرضاكساز راستىدالة . ةكاندا بنب بة بةربةستيانة لة بةرامبةر ضاكسازيييناوضة
 . كيَشانة طرينطن



 

 

ء طشتطري لة عيَراقدا دةدةن، بةتايبةت لة تةواو  كردنى سةقامطريىة بةلَيَنى دابينطرووثـ ئةو ( 5ـ4
نةتةوةيةكطرتووةكان بةمةبةستى بةشدارى يةكانء هاندانى ثشتى لة ئاكامى سةركةوتنة سياسيريَطاى ثالَ

 . ضاالكانة
يى وآلتانى ـ لة روانطةى ئةوانةوة ضاكسازى سةركةوتوانة بةسرتاوةتةوة بة رادةى هاوكار( 5ـ5

 . سازييةكى دةرةكى وةكوو طةآللَة نابآ بةسةرياندا بسةثيَنرآكى يان ضاكيةناوضةوة، واتة كؤثي
بطرين، هةولَةكان دةبآ لةطةل هةلومةرجى  وآلتان لةبةرضاوـ دةبآ فرةضةشنىء تايبةمتةندى ( 5ـ6

هةر وآلتة بةثآ تايبةمتةندييةكانى خؤى ئاكام لةم ضاكسازيية وةردةطرآ، لة طةأل . وآلتان يةك بطريَتةوة
 . كسازييةكانداالة بةردةم ثرؤذة ض اوازيء فرةضشنييةش ببيَتة لةمثةرئةوةشدا نابآ ئةو جي

ا خاوةن كؤمثانياء خاوةن سةرؤماية طةورةكانء د  (G8)تيوانى وآلتانى أل ثشاثةـ دةبى ل( 5ـ7
 . نلةو ثرؤذة ضاكسازييةدا بةشدار ب بازرطانةكانء ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى

نيَوةرِاستى طةورةدا ثرؤذةيةكى دريَذخايةنةء  ثالَثشتى ئةو ضاكسازييانة لة رؤذهةآلتى(  5ـ7
ضاكسازييةدا نةوةكانى  لةم ثرؤذة (G8)ى ناوضةكةى تيَداية، ثيَويستة وآلتانى بةرذةوةندى هةموو دانيشتوان

 .ضاو بطرنش لةبةرداهاتوو
تى بة ضةندين ساأل ثالَثشتى لة ريَطاى بةرنامةء ثالنى ـ بةشدارى لةم ثرؤذةيةدا ثيَويس 6

ةشدارى كردنى ثرؤذةى كةلَك وةرطرتنء ب ،انةيىوثاى ميَديرتبةشدارى ئورو بة ناوضةكةدا دوواليةنةوة لة
ةوة، ينويَذى نيَوان ذاثؤنء وآلتانى عةرةبى بةويَنة ديَنولةم ثيَوةندييةدا وت. هةية رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى ئةمريكا

دةبآ  جةخت دةكةنةوة لة سةر ئةوةى كة. داوة ئابوورىكة ئةم ويَنةية تارِادةيةك يارمةتى ثيَشكةوتنء طةشةى 
 . سةركةوتوانة بضيَتة ثيَش ادرةوتة لة ئةفغانستانيش ئةو

ريقا بة نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئةفرؤذهةآلتى ـ ئاستى زؤرى قةيرانء كيَشةء طرفت لة وآلتانى  7
رِايى لة ثرؤذة ضاكسازييةكان لةم ناوضانةدا وىء هايكة ناضارمان دةكات ديسان جةخت لة سةر هاوكار رادةيةكة
سةندنى ى دةتوانآ يارمةتى بة رةوتى طةشةتةنيا يةكدةنطىء يةكييةت ئةوانة لةو برِوايةدان كة. بكةينةوة

 تةوة كة ئيَمة ثشتيوانى لة هةولَوهةروةها ثرؤذةى ناوبراو جةختى لة سةر دةكا. ديَمؤكراسى لة ناوضةكةدا بدات
ء بؤ ثرؤذةكة دةدةن ىتيَكؤشانى دةولَةتء ريَكخراوء ئاذانسة جؤراوجؤرةكان دةكةين كة يارمةتى سةركةوتن

 . ثةرةثيَدانى ثيَشكةوتنى ناوضةكة تيَدةكؤشن
كة هةولَةكانى  ية" سةكؤى داهاتوو" ـ ثيَويستيية بنضينييةكان لة بةشدارى لة ثرؤذةى ناوبراودا،  7

سةكؤى ئاماذة ثيَكراو . ى دةكاهيَزثيَدةداء بةدا، ثةرةلة وتوويَذى سةرئاوةآلء بةردةوام بةشدارى ثرؤذةكة 
وةزيرانى كاروبارى دةرةوةء ئابوورىء وةزيرانى وآلتانى  دا دابني دةكات كةلة ضةشنى وةزارةت يىزنةيةكى كاربا

نويَنةرانى  ،طةأل بةرثرسانى دارايى ردةوام لةةب ىطرووثى هةشتء دةولَةتانى ناوضة لةم ثيَوةندييةدا بؤ وتؤويَذ
سةكؤى ناوبراو رؤلَى . كؤدةبيَتةوة بةشدار دةبن، داوتويَذطةىل هاوضةشن كؤمةلَطاى مةدةنى كة ئةوانيش لة

ى ناوبراو وةآلمدةرى طرووثتى ئةوة دةكات كة هةولَةكانى ننيَوبذيوانى دةبآء لةهةمان كاتيشدا طةرة
 . خواستةكانى ناوضةكة دةبآ

ى 337ء 144ـ يارمةتى دانى ضارةسةرى كيَشةى عةرةب ـ ئيسرائيل بة ثشت بةسنت بة برِيارةكانى  1
بةخؤى ئيسرائيلء ت لة دامةزرانى دوو دةولَةتى سةرلَثشتى دةكااثرؤذةكة يارمةت دةداء ث. اننةتةوةيةكطرتووةك



 

 

ةستنيء لدا لة بوارى ضاكسازى لة فةليةنن كة ئيَمة لة تيمى كارى نيَونةتةوةييهةروةها رادةطة. ةستنيلفةل
مةتيدان لةم اروآلتان بؤ يميتةى ثيَوةندييةكان كة بؤ ئةم مةبةستة دامةزراوة ثشتيوانى دةكةينء هةموو ؤك

 . دةدةينهان  ثيَوةندييةدا
 يان بانكى جيهانى دةكاء وآلتان بؤ بةشدارى ندوقى نيَونةتةوةيى دراوثرؤذةى ناوبراو ثشتيوانى لة س

ى ضوار كؤميتةئيَمة هاودةنط لةطةأل  ئيَذنهةروةها بةشداران . دا هان دةدالةم ثرؤذةء داهيَنانة طرينطةكان
لة ثالنى ريَطاء ثيَشنيارةكانى برِيارى  ا لة اليةنةكان دةكةين كة ثيَبةندبن بةو بةلَيَنيانةى كةاليةنةدا داو

ى ضواراليةنةء بةلَيَنةكانى دوو دانيشتنى عةقةبة كؤميتةى ئةجنومةنى ئاسايشء هةلَويستةكانى 2525
 (. ميسر)ء شةرم الشيخ (ئوردؤن)

 :كة بريتني لة سةرسآ تةوةردا دابةش كراون ان بةـ لة ثرؤذذةكةدا بةلَيَنء ثرؤطرامةك 20
 :ـ تةوةرى سياسى( 20ـ2
اراستنى آلتى ياسا بةسرتاوةتةوة بة طةرةنتى كردنى ثةورى ديَموكراسىء دةسوطةشةء ثيَشكةوتنى كولت 

ية، ى قبوأل كردنى جياوازىء فرةرةنطيكة ئةوةش بة واتا ةوة،كردنى ئازاديية سياسييةكانمافةكانى مرؤظء دابين
ى ثيَكةوةيىء ئاشتيانةى كيَشةء يكة ئةمةش بة نؤبةى خؤى يارمةتى بريورِا طؤرِينةوةء ليَك تيَطةيشنتء ضارةسةر

 . يارمةتيدةرى ضاكسازييةكى فرةاليةنة دةداء طرفتةكان لة حكومةتء ئورطانء ريَكخراوةكاندا

 :ولتورىوـ تةوةرى كؤمةآليةتىء ك( 20ـ1
نانةوةى كؤمةلَطا ، هةر بؤية بؤ سةر لة نوآ بونياتى سةقةت بوةثةروةردةى كؤمةلَطا ثةروةردةيةك 

بؤ  وثياو ذن يةكسانى مافىلةسةر  ثيَويستمان بة ثةروةردةى ئةمرِؤيىء ثيَشكةوتوو هةية كة جةخت  بكاتةوة
بوونى ئةندامانيَكى زاناء  ضونكى. ئةم مةبةستةش دونياي تيكنؤلؤذىء ثةيوةندييةكان يارمةتيدةريَكي باشة

ثرؤذة بةلَيَن دةدا بؤ . ضوونةثيَش بةشدارى كردنى ثيَشكةوتنء بةرةو كليلىةوار ء تيَطةيشتوو لة كؤمةلَطادا يَندخو
 .برِكردنى نةخويَندةوارى بة تايبةت لة نيَو كضانء ذناندا تى بنةمةبةسهةولَدان بة 
 :ئابوورىـ تةوةرى ( 20ـ3
رجيَك ثيَك بيَت كة مةدةبآ هةلو. هةموو شتيَكةوةيةوةى نى هةىل كار لةم وآلتانةدا لة سةرةثيَكهيَنا 

ةأل حكومةتةكان، بازةرطانانء كة بةلَيَن دةدات كة لةطثرؤذة. آ دةرفةتى كار برِةخسيَنآبتوان كةرتى تايبةت
لةو ثيَوةنديةشدا . ى ثةرةثيَدانى ثرؤذة بازةرطانىء وةبةرهيَنانةكاننةرانى ئةم ناوضةيةدا  بةمةبةستهيَوةبةر
يمكانياتء سةرماية وةطةرِ دةخةنء هةم طةرةنتى مولَكدارى وةبةرهيَنةران دةكةنء هةم ئامانجء مةبةست هةم ئ

 . دذى طةندةلَى دةوستنةوة ةم مةبةستةش ثيَش لة هةموو شتيَكبؤ ئ. ثيَكديَنن
 يَوانبةشدارى بؤ ثيَشكةوتنء داهاتوى هاوبةش بة هيَزى بةرةوثيَش بردن دةزانن لة ثيَوةندى نـ 22

 . ئةم بةشدارى كردنةش دةبى ليرَبِاوء ضاالكانة بآ. فريقادااء باكوورى ئخؤيانء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورة

  ةشت بؤ ثشتيوانى لة ضاكسازييةكانةشنووسى طرووثى هر
دا دةكةينء لة يوانى لة ثرؤذةى ضاكسازىء بونياتنانةوة لة ناوضةكةثشت ئةوان رادةطةيةن كة ئيَمة

ةآلتدارانيان وةردةطرينء تويَذينةوةيان لةطةأل سا طؤرِينةوةء راثرسيةوة راى خةلَكى ناوضةكةء دةريَطاى بريورِ
اء وآلتانى رؤذهةآلتى اليةنة لة كؤمةلَطلةبارة بؤ ريَفؤرمء ضاكسازى فرة هةليَكى ئةو هةلة راستىدالة . ةكةيند



 

 

دا اليةنة هةية، لة وةها بارودؤخيَكونى دووثرؤذةى ناوبراو ثيَويستى بة دةرك كردنء ضاالك بو. دانيَوةرِاست
بة ئيَمة ئةمرِؤ  ئيَذندا طرووثى هةشت لة راطةياندنيَك. رئةجنام لة ثرؤذةكة دةكرآةضاوةرِوانى ثيَشكةوتنء ب

 :بةشدارييةوة، بةلَيَنةكانى خؤمان بؤ ثالَثشتى لة بةرةو ثيَش ضوونى ثرؤذةكة بةم ضةشنة رادةطةيةنني رؤحى
 : لةطةأل هاوثةمياناندا بة مةبةستى  هةولَدان بؤ ئةم بابةتانة( سةكؤى داهاتوو)نانى ـ ثيَكهيَ( 2ـ2
Aئابوورىدار لة بوارى سياسى، يَك بةمةبةستى وتوويَذى ثةيوةنديـ دانانى ضوارضيَوةى وةزارةت ،

 . ليَنانى هاوبةش لة نيَوان ئيَمةدابنةماى ريَزكؤمةآليةتى لة سةر 
Bرى دةرةكى ئةندامانى اء كاروبئابوورىى هاوبةش لة نيَوان وةزيرانى ـ سازكردنى كؤبوونةوةو

 .طرووثى هةشتء شةريكةكانيان لة ناوضةكةدا
 .هاندانى ئالَؤطؤرِء هاريكارى لة نيَوان ثسثؤرِانء بريمةندا دا

رِخستنى طةآللَة وةبةرهيَنانة ضكؤلةكانء زياد كردنى هةىل ثشتيوانى دارايى لة ثرؤذة ةـ وةط( 2ـ1
 :ازرطانييةكان لة ئاستى نزم دا بةم ضةشنةب

Aرى لة هةذاران كة طرووثى راويَذى اليةنطن دامةزراوةى بؤ يارمةتى ثرؤذة ضووكةكايـ طرؤثى راويَذكار
 . ناوضةكةو يارمةتيدةرانى ديكة لة خؤدةطرآ اليةن وةكوو طرووثى هةشت، وآلتانىكة كؤمةلَآ بةرِيَوةى دةبات، 
Bبة بانكى جيهانى بة مةبةستى دامةزراندنى ناوةندى لَثشتى هةذاران سةرووثى ثاـ هاوكارى طر

ثيَشكةوتووى ثةروةردةء فيَركردن بة مةبةستى راهيَنانى هيَزى نوآ بة ثةروةردةء زانستى  سةردةمء ئامادة كردنى 
 . نةوةى داهاتوو بة شيَوةيةكى ثيَشكةوتوانة بؤ لة دةست طرتنى كارء بارى ئةو وآلتانة

Cارمةتى دانى رمةتيدانى لةو ناوضةيةدا بة مةبةستى ياميَكى نوآ بؤ يارِخستنى ثرِؤطرةـ وةط
نى بوارى كاركردنء رةخساندنى دةرفةتى بةمةبةستى دةسثيَكردنى طةشةثيَدانيَوةجنييةكان  رطانء وةبةرهيَنةباز

 . كارى نوآ
eَن دةدةن لةريَطاى وامى بضووكى  ـ هاوئاهةنطى لة نيَوان وآلتانى ناوضةكةدا، ئةو وآلتانةى كة بةلَي

 . يةبة مةبةستى بنةبرِكردنى هةذاريبكةن، ئةو ثرؤذةيةش  ميليون ثرؤذة 1سالَةوة ثالَثشتى لة  5
دا لة ريَطاى ثيَكهيَنانى يَوةندى لة طةأل دانيشتنى بةيروتضرِكردنةوةى هةولَة ناوضةييةكان لة ث( 3ـ2

بةو  .ميليون تاك 10خويَندن بؤ ثرت لة هيَنانى دةرفةتى ستى وةدةستى خزمةتطوزارى بة مةبةدامةزراوةى جؤراوجؤر
يَندةواران بؤ نيوة دابةزيَنآ، كة ئةم ثرؤذةية وداهاتوودا نةخ  ارمةتييانة بتوانآ لة دةهةىهيوايةى ئةو ثرؤذةء ي

 :ثيَويستى بةم خاآلنة هةية
A،ئةمةش فيَربوون لة ريَطاى  كة ـ دةبآ مامؤستاكان فيَرى كةلَك وةرطرتن لة تيَكنؤلؤذى بكريَن

 .منداآلن یداهاتوو ئةمةش دةتوانآ شانسيَكى باش بآ بؤ ثةروةردة كردنى. ئينرتنيَتةوة لة خؤ دةطرآ
B ى ـ ز ـ بة 1001هةزار مامؤستا ثيَش لة كؤتايى سالَى  200ـ هةولَدان بؤ راهيَنانى ثرت لة

 . يارمةتى تيَكنؤلؤذى ريشةكيَشكردنى نةخويَندةوارى
C ستا هةية بة يارمةتى دابني تايان لة ريَطاى ئامووزشطةىلَ كة ئيَمؤساـ ثيَكهيَنانى هةىل لةبار بؤ م

 .سةرثةرةستى دةكات" يونسكؤ "كردنى ئيمكاناتى ثةروةردةيى بؤ هةموو كةسآ كة ريَكخراوى 
D  بةستى  بةشدارى لة بة مة( رؤذهةآلتى نيَوةرِاست )ـ ثيَكهيَنانء ثارستنى كانالَى ثيَوةندى ناوضةيى

 .شرتين كردةودا ائةزموونء بةرِيَوةبردنى ب



 

 

E  َـ يارمةتى ثةروةردةيى بة ذنان ء كضان كة لة دواكةوتوويى ء نةخويَندةوارى دا ثرت زولَميان ىل
 .بة قوتاخبانةء ناوةندة فيَرطةييةكان بطات ةستيانضوة، دةبآ ئاسانكارى بكرآ  بؤ ئةوةيكة د

F  نيَوخؤييةكان بة مةبةستى ريشةكيَش كردنى نةخويَندةوارى تايبةت بة طةورة رؤذة ثـ ثالَثشتى
كردنى  ساغى، خواردنء شارةزايى لة بوارى ئيدارةؤطرامة ثةروةردةييانة وانةى لةشساآلن، بةمةرجيَك كة ئةم ثرِ

 . لة طةأل بآ يانثرؤذة بازةرطانييةكانيش
نييةكان هاوكات لة طةأل ثرؤذة بازرطا ضرِكردنةوةى ثالَثشتى لة دةرفةتة بازرطانىء( 4ـ2

ى يالوةكانء ثةرةثيَدانى هةىل كار ا بة مةبةستى ثشتيوانى لة كضةنى ثرِؤطرامى ثةروةردةيى تايبةتىدبردبةرِيَوة
 : بؤ ئةوان كة ئةم خاآلنةى خوارآ لةخؤ دةطرآ

A آلتانى  طرووثى هةشتء هةنطى كؤمثانيا بازةرطانييةكان لة وابردنى هيَندآ ثرؤذة بة هاوئـ بةرِيَوة
 هةزار 150كردنى دةرفةتى ثةروةردةيى  بؤ ورى ئافريقادا  بة مةبةستى دابينرؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكو

 . الو
B -  ثالَثشتىء اليةنطرى لة خؤىل تايبةت بة تويَذينةوة بؤ بةوةرِيَوةبةران، بةتايبةت ذنان، بة

لة بوارى  ان بؤ بةرِيَوةبردنى ثرِؤطرامى كورت خايةن بة تايبةتىء توانايييستى ثةرة ثيَدانى شياوةمةب
 . انةدا كة بة مةبةستى ثيَشةسازى كانالَيزة كراونرطانىء ئةو وانتيَكؤشانى باز
C ازرطانيان لة طةأل يبةت بة كؤمثانياكانء ثالَثشتى لة تيَكؤشانى باـ ثراكتيزة كردنى ثرؤطرامى ت
 . بازرطانى ناوضةيني دا كة خاوةن ثرؤذةىئةو كةسانةى

D ـ ثالَثشتىء هاندانى ئةندازيارانء بازرطانان بؤ طواستنةوةى كارة ثةروةردةيية درووستةكانيان . 
بةشدارى ئةو كؤمثانيايانةى  ء بة(سةكؤى داهاتوودا)وويَذى ديَموكراتيك لة ذيَر ضاوةديَرى ـ ثيَك هيَنانى وت(  5

سىء هةروةها هاوكارى ريَكخراوة يَكخراوى ثالَثشتى لة ديَمؤكرار خوازيارى بةشدارين لة ذيَر ضاوةديَرى
 : وآلتانى طرووثى هةشتء ئورووثا تاكوو ر بةةديَمؤكراتيكةكانء ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى س

A َتاوتوآ بكةن، بةكةلَك وةرطرتن لة زانياريية وةدةستهاتووةكان لة ئةزموونى انكةـ هةولَبدةن هةل 
 . وآلتيَك ئاسانكارى ثيَويست بكرآ ى بؤ هةرموونى مولَكداريَتبةرضاوطرتنى ئةزة ناوضةكةداء بة لةديَموكراسى ل

B طةأل ريَكخراوةكانى  كؤمةلَطاى مةدةنىء ئةو دةولَةتة ناوضةييانةى خوازيارى بةشدارين بة دةستثيَكردنى  ـ لة
 . ثرؤطرامى نوآ هةوأل بدرآ

C ؤ بةشداران بة مةبةستى ثةرةثيَدانى ئةو هةولَة هاوبةشانةى كة ثرؤذة بةركردنى  هيَندآ دةرفةت بـ دةستة
 . دوواليةنةكان لة خؤ دةطرآ

زياتر بؤ هةلَبذاردنى،ء  ةىلهندنى اثرؤذةكة بةمةبةستى رخس ئابوورىيء يـ ثالَثشتىء هاريكارى ناوضة( 6
 : لة يةثالنة بضووكةكان كة بريتي دانى ثرؤذةءيارمةتي

A يةكانى ريَكخراوى مةبةستى وةرطرتنى يارمةتي وضة دوورةكان لة وةبةرهيَنانةكاندا، بةـ تيَوةطالنى نا(I-F-

C) ناوضةية كة وةبةرهيَنانى طرووثى هةشت رادةكيَشآ كة ئةوةش خؤى طريَدانى هةولَةكانى دوو . 
B نبطرنء طةشة بستيَنةرضاوة مالَييةكان ثةرةـ دةبآ شارةزايى، ثسثؤرِىء ئةزموونداريَتىء س . 
Cةكنيء دةر ءرطانى نيَوخؤيىخوازيارى طةشةثيَدانى اليةنى بازكة  فةننىء تيَكنؤلؤذيك لةو وآلتانةدا ـ ثالَثشتى

 . شرت كردنى بارودؤخى وةبةرهيَناننخوازيارى با



 

 

D  ـ هاندانى ريَكخراوى(I-F-C)  هيَنانة وردء طةورةكانبؤ ثرت ثشت بةسنت بة وةبةر . 
نيا اورى كة تواناى راكيَشانى ناوةةندء كؤمثوبايةكى ئةواى وةبةرهيَنانء ثالَثشتيةشء هـ ثيَكهيَنانى ك( 7

 : وةرطرتن لة ناوةندة دراويية نيَونةتةوةييةكان بؤ ئةو مةبةستانة هةبآتواناى يارمةتى جؤراوجؤرةكانى هةبآء 
A هةنطى باشرت بؤ ئةو ثرِؤطرامانةء سةرضاوانةى كة بوونيان هةيةاـ هاوئ . 

 B كخسنتء ثالَثشتى كردنى يةنطرىء ثشتيوانى فةننى لة هةولَة ناوضةييةكان بؤ طؤرِينى ثيَكهاتةى هيَزى ريَـ ال
 . رفةتى وةبةرهيَنانةد

C رضاوة نويَيةكان بةمةبةستى ثالَثشتى لة ةـ تواناى تاوتؤى كردنىء خويَندنةوةى ئةو سةرضاوة مالَييانةء س
 . هةية ثرؤذة بازرطانيية وردو نيَوةجنييةكانى

هيَنةرانى ناوضةيىء كةسايةتيية ناسراوة ثيَردراوى خيَرا بةبةشدارى وةبةرـ دامةزراندنى هيَزى ثآ ئةس( 7
بةشدارى  ، واتة بة(رطانيية عةرةبييةكانباز ثرؤذة)بؤ ويَنة بةشدارى ئةجنومةنى   (G8)وريةكانى وآلتانىوئاب

 : ئةم خاآلنة لة خؤ دةطرآ شدارى دةكةنء ئةوةشوةها يةكييةتييةك ئةو وآلتانة بة
 A كؤسثء تةطةرةكانى سةر ريَطاى وةبةرهيَنان ىـ ديتنةوة . 

B ـ ثيَشكةش كردنى ثيَشنيارى وردء درووستء دةستنيشانكردنى بوارى ضةندايةتى . 
C كسازينء اـ هاوكارى لةطةأل ئةو وآلتة ناوضةييانةدا كة خوازيارى بةشدارى بةمةبةستى دريَذة ثيَدانى ض

 . ثشتى هةر هةولَيَك لةو ثيَوةندييةدا دةكةنثالَ
D سةرةرِاى ثرنسيبء . داء نووسينيانوةرِاستيةكان لة رؤذهةآلتى نيَيـ ليَكدانةوةء نرخاندنى ثيَشكةوتنة ضاكساز

هةوأل دةدات بؤ زيادكردنى هاوكارى لة نيَوان ئةو ريَكخراوانة بؤ ثالَثشتى لة  (G8)برِيارة دةرةكييةكان 
طةأل  خوى بة ثيَبةند دةزانآ بة ثرت بةشدارى كردنء وتوويَذ لة (G8)هةروةها . كان لة ناوضةكةداضاكسازيية

بؤ ئةم مةبةستةش هةوأل دةدا، . ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنيدا دةولَةتان، بازرطانانء خاوةن وةبةرهيَنانةكانء
 . بةرينرت بكاتتاكوو جيَطايةك بكرآ هةولَةكان ضرِتر بكاتةوةء ثيَوةندييةكان 

 ( :يةكييةتى عةرةب ) ؤلَى وةزيرانى دةرةوةى ر
يةكييةتى وآلةتانى عةرةبى دةبآ ثرؤسةى ديَموكراسىء بةشدارى خةلَك لة دةسةآلتدا خباتة دةستوورى كارةوةء 

ء نييةكساريَز طرتن لة . ـ كؤمةآليةتى ـ كولتوورى ذيانى خةلَك بدات ئابوورىزياتر بايةخ بة اليةنى سيايى ـ 
. ا دةربرِينء ريَزدانان بؤ ياسا، بة ضةشنيَك كة لة طةأل ثيَوةرة عةرةبىء جيهانييةكاندا يةك بطريَتةوةئازادى بريورِِِِِ

خةبات دذى .  لة ثيَشكةوتنةكاندا  كؤمةلَطايانةداء بة هيَزكردنى رؤألء بةشدارييان وبايةخدان بة رؤلَى ذنان لة
 . ةشيَكى ديكة لة ئةركى وةزيرانى عةرةبييةبةرتيلء تاوانة ريَكخراوةييةكان ب

 ( :ميسر ) ى ئةسكةندةريية كؤنفرانس
ى يوة، ئةو دوو فاكتؤرةى كة سةرةرِاى ثيَوستيةى ناوبراودا ثرت جةخت لة سةر  ئازادىء ديَموكراسى كراكؤنفرانسلة 

تى جيَطريكردنى سدرا ثيَويى ناوبراودا هةولَكؤنفرانسلة . لَطا عةرةبييةكاندا زؤر الوازنمةذيانةكى، لة كؤ
 . ديَموكراسىء دادوةرى زق بكريَنةوةء هةوأل بؤ ثيَكهاتنى دةسةآلتى نةتةوةيى بدرآ

ليزمء فرةضةشنىء فرةحيزبى كةوتة بةرباس، ئةمةش ريَطايةكة بؤ ريَز طرتنى الؤرثبؤ ئةم مةبةستةش 
 . ادى رادةربرِينةوة بؤ تاكةكانى كؤمةلَطاحكومةتةكان لة تةواوى مافة ثيَوةنديدارةكان بة بريء ريَكخراوء ئاز

 :ى سةنعا كؤنفرانس



 

 

ى ديَموكراتيك دابني كةرء ثاريَزةرى سيستم. ى ديَموكراتيك كةوتة بةرباسء نرخيَنراسيستملةم كونفرنسةدا رؤلَى 
ى تمسيسبةشيَك لة بنةماى . ورتانء بةطشتى تويَذةكانى كؤمةلَطايةبةرذةوةندييةكانى هةذارانء دةستك مافء

اية، لةوةدا ياسادانةران كة هةمان نويَنةرانى خةلَكن بةشيَوةى دمانك لة هةلَبذاردنى نويَنةرانى ثةرلةديَموكراتي
 . نيان بكةناخوىل ضةندسالَة هةلَدةبذيَردريَنء دةتوانن نويَنةرايةتى خةلَكى كؤمةلَطاك

 :كونفراسى عةقةبة 
لة . سا بة ثيَويستى دانراايةوةء ريَزطرتنى حكوومةتى ياكر( شفافيت) آللَى ؤنفرانسةدا جةخت لة سةر زؤلةم ك

 . ى ناوبراو بؤ ذنانء بارودؤخى ذنان لة وآلتانى ئةو ناوضةيةدا تةرخان كراكؤنفرانساليةكى ديكةوة بةشيَك لة 
 نيازى طةيشنت بة ئاماجنةكانى ديكةن بؤ ريَفؤرم لةاماذة بةوة كرا كة ئةو فاكتؤرانة هةموو ثيَششان ئاث

 .ناوضةكةدا
 : بة هيَزكردنى ديَموكراسىء ثةرةثيَدانى بةشدارى خةلَك لة ذيانى سياسىء طشتى خؤيدا ئةم خاآلنة لة خؤ دةطرآ 
بؤ ئةو . تيكونى هةلَبذاردنى ئازادء ديَموكراـ بة هةموو ضةشنآ هةوأل بدرآ بؤ ثالَثشتى لة بةرِيَوةضو(  1ـ2

ثيَك بآء بةرنامةى  سةنطاندنى ئاكامى هةلَبذاردنةكانةديَرىء هةلَى سةربةخؤى ضاوكؤميتةمةبةستةش ثيَويستة 
 .بؤ ثةروةردةكردنء ورياكردنةوةى كؤمةلَطا دابرِيَذآ

ـ ثالَثشتىء هاندانى بةردةوامء راهيَنانى ثةرلةمانى بة مةبةستى بونياتنانى ثةرلةمانيَكى ديَموكراتيكء (  1ـ1
بوونى  وةفدطةىل ياسا دانانى ىء هاندانى خةلَكى بة مةبستى سازنثشتيوا. خةلَكى بة واتاى راستةقينةكةى خؤى

ثةرلةمانى لة ناوضةكةدا لة طةأل نووسينى ياساكانء ضاكسازى لة رةوتى ياسادانانداء طةياندنى دةنطى خةلَكى بة 
 . حكوومةتء ياسا بة واتاى راستةقينةى نويَنةرايةتى خةلَكى

ذنانة بؤ  الَثشتى ئةو هةوآلنةى كة مةبةستيان يارمةتيدانء بةهيَزكردنىذنانء ث بايةخدان بة رؤألء ضاالكى( 1ـ3
كردنى يارمةتيدانيان بؤ ساز. تىء كولتوورى كؤمةلَطاداآليةـ كؤمة ئابوورىكردنيان لة كارءبارى سياسى ـ  بةشدارى

 . بةشيَكة لة كؤمةلَطاى مةدةنى  ؤكراتيكى ذنانة كةيةكييةتى ء دامةزراوةى  دمي
واتة ضاكسازى دادوةرىء سةربةخؤكردنى . ى دادوةرى وآلتانى ئةو ناوضةيةداسيستمداضوونةوة بة ـ ثيَ( 1ـ4

ةردةكردنى كادرى ثيَويست بؤ رةخساندنى دةرفةتء هةىل ثيَويست بة مةبةستى ثةرو. دةزطاى دادوةرى وآلتان
لة سةربنةماى مافى بةشداربون لة بؤ بةرِيَوةبردنى دةزطاى دادوةرى  ةرى، ثاريَزةرىء بةطشتى كةسانى ثسثؤرِدادو

 .ثاريَزىياسا مافة نيَونةتةوةييةكانداء دامةزراندنى ناوةندطةىل
ياندنء ميَدياى سةربةخؤ لة ـ ثشتيوانى لة هةولَة ناوضةييةكان بؤ طةشةثيَدانى ئازادى رادةربرِينء راطة( 1ـ5

بؤ سةر بةخؤيى رؤذنامةوانىء طةرةنتى ئازادىء  ء دابني كردنى يارمةتىء ثاراسنت كارييةوة،ريَطاى ثرؤطرامى طؤرِان
 .مافةكانى رؤذنامةوانان

ةلَى لة ريَطاى يزمى حكومةتء رؤشنطةرىء هةولَدان دذ بة طةندستى راسيونالَاـ هةولَدان بؤ بردنة سةرى ئ( 1ـ6
كسازىء مةبةستى ضا يارمةتى دانى فةننىء زانستى بة. يةكطرتووةكانةوةنةتةوةبةكارهيَنانى ئاييننامةى 

 . دارايىء بة هيَزكردنى بؤ البردنى بةرتيل خؤرىء تريؤريزمى ئابوورىريَفؤرمى 
ـ ثالَثشتى لة رؤلَى ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنىء هاندانيان بةمةبةستى بةشدارى كردنى لة ريَفورم لة ( 1ـ7

 . ووثايةكانى كؤمةلَطاى مةدةنىةكء كؤمةلَطاداء هاوكارى يةكرتى
 (:وآلتانى عةرةبى  يةكييةتى) رانى دةرةوةى ئةركى وةزي



 

 

سيستمى فيَركردنى،  ءسيستمء ثةرةثيَدانى ... ئةركى ئةو وةزيرانة لةم ثرؤذةيةدا خةبات دذى نةخويَندةوارىء  
 .يةكانتيَكنؤلؤذيكي

 :بةلَطةى ئةسكةندةرية 
ةت لة نيَو ذناندا، هةولَدةدةن بة كردنى نةخويَندةوارى بة تايب كيَشئةندامانى دانيشتنى ئةسكةندةريية بؤ ريشة

رِخستنى دامةزراوة مةدةنييةكان، كاركردن ةتووء وةطسىء دامةزراندنى كؤمةلَطاى ثيَشكةثالنيَكى دة سالَةى كؤمةلَنا
 : لة بةشى وةرطيَرِان لة بوارى

 سراوةكانى دونيا زمانة ـ لة عةرةبييةوة بؤ تةواوى، 2
 عةرةبى بؤ زمانى وةـ لة تةواوى زمانةكانة 1 
 . ى راطةياندنسيستمبة هيَز كردنى  _3

 :ئةجنومةنى هةولَة بازرطانييةكانى عةرةب 
ناوبراو جةخت لةسةر ديتنةوةى ريَطا ضارةى ثرت بةمةبةستى باشرت كردنى كاركردء ئاستى  ئةجنومةنىئةندامانى 
ئةو وآلتانة هةوأل بدةن اليةنى  دةبآ. ى ثةروةردةء دامةزراوة ثةروةردةييةكانى ديكة دةكةنةوةسيستمضؤنيَيةتى 

 .فةننىء ثيشةيى ثةروةردة لة وآلتةكانياندا ببةنةسةرآ 
 :ى سةنعا كؤنفرانس

 كةشىئاسانكارىء هةولَدان بؤ دابينكردنى ديَموكراسىء مافةكانى مرؤظء ديتنةوةى ئةو مةترسيانةى كة هةرِةشة لة 
 : كة دةبآ هةولَبدةن بؤ بةو ئاكامة طةيشنت. ديَموكراسى لة وآلتةكانياندا دةكات

ناطرآ مةطةر ئةم هةوآلنةش سةر. ةيى بكةندريَفؤرمى ثةروةرهةوآ  وآلتانيَك كة دةيان ةبنى امةتى دـ  يار(  3ـ2
دان بة ضاكسازى ثةروةردةيى مؤديَرن ء يارمةتيكردنى فيَرلة ريَطاةى ثةروةردةكردنى كادرى ثيَويست لةو بوارانةداء 

 . ى لة ئاستى ثةروةردةيىء خويَندنى باآلداكؤمةآليةتىء ثالنرِيَذ
ء ثالَثشتى لة تواناكانى  ناوضةء ثاراستنى لة مرياتى دابء رمةتى دان بة بؤارى كتيَبخانةيى ناوضةكةـ يا( 3ـ1

 .ثةروةردةكردنى مامؤستاى ثيَويست لة هةموو بوارةكاندا. نةريتة ضاكةكانى
آلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا بةيارمةتى دووبةشى ـ دةبآ زانيارى دجييتالَى ء مالَى رؤذهة( 3ـ3

بكرآء كارطة  هيَزةكانى ديكةوة بةتايبةتىء دةولَةتى لة ريَطاى ثةروةردةى كؤمثيوتر ء تيَكنؤلؤذيي
 . يةكان ثةرةثآ بدرآئيلكرتونيكي

 ( :1)بةلَطةى ئةسكةندةريية 
ر بؤية ديتنةوةى كار بؤ الوانء بردنة سةرى ئاستى طانييان هةيَة، هةوآلتانى عةرةبى شويَنى كارء بازر

هيَزكردنى ثرؤذة بضووكء نيَوجنييةكان دةبآ شتنى بةرنامةى كار بة مةبةستى بةثةروةردةيىء خزمةتطوزارىء دار
. طانييةكانيىء بازرارنؤذةن كردنةوةى بانطء ناوةندة دا. وةكوو اليةنى بنضينةيى لةو ريَفؤرمةدا وةبةرضاو بطريآ

وردو بضووكةكانء نويَكردنةوةى بازارِى وةبةرهيَنانى عةرةبى، نيزيك بوونةوةء تيَكةأل  ثشتى وةبةر هيَنانةثالَ
ء بازةرطانى جيهانىء ثاراستنى ريساكانى بازرطانىء زياد كردنى هةناردةى كةرةستة ئابوورىبوون بة 

 .خزمةتطوزارييةكان
 :ئةجنومةنى كارطيَرِى عةرةب



 

 

يَنن كة او، هيَزة خاوةن دةسةآلتة سياسييةكان دةبآ هةلومةرجيَك ثيَك برثرؤذةى ناوببةمةبةستى ثالَثشتى 
بؤ ئةو . بتوانن بةسةر ثرؤطرامة بازرطانيةكانء ثالنة ئابووريةكاندا ضاوةديَرى بكةن هيَزةكانى بازارِى ئازاد

ةطةرةكانى سةر ريَطاى ثرؤطرامء البردنى كؤسثء ت. هيَنةر بتوانآ ثالنى دريَذخايةن دابرِيَذآةرمةبةستةى كة وةب
ئاستى توانادا تيَكةأل  لة ءئابوورىكانى بازرطانىء ثالنريَذى اياساء ريس  بةثشت بةسنت. ثالنريَذيية ئابوريةكان

 . بوون بة ئابوورى جيهانى
 : كؤبوونةوةى سنعا

ئازادية  ظ ءى مرؤفاواتة ديَموكراسى، م. كؤمةلَطادا طةشةىكى زؤرى هةية كة لة يةخيَاى تايبةت بتكةر
انةوة، ثيَشكةوتنء بوذ. يةتييةكانء كؤمةلَطاى مةدنى بةبآ ثالَثشتى كةرتى تايبةتى طةشة ناكاتآلكؤمة

 : تانةى خوارآ دةطريَتةوةئةم بابة ئابوورىسةندنى طةشكردنء ثةرة
انى ناوضةى وى بؤ اليرةثيَدانى هةىل كارةمةبةستى ثةريَكء ثيَك ب ئابوورىنطةىل الـ ثالَثشتى ثرؤؤطرامء ث( 4ـ1

بؤ سةركةوتنى ئةم ثالنةش ثيَويستمان بة ثةروةردةكردنى . رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا
 . بةردةوامء ثالَثشتى كردنىء راهيَنانى مامؤستاء كريَكارى شارةزا هةية

رامى ثالَثشتىء وةرطرتنى وامى ـ ثشتيوانى لة طةشةثيَدانء ثالنطةىل بضووكء نيَوةجنى لة ريَطاى ثرؤط( 4ـ1
 .ئاماجندار بةمةبةستى باشرت ضوونة ثيَشى ثالنةكان 

ة ى بؤ هاتنة ناوةوةى داهاتى هاوآلتيانى ناوضةكة كة لة وآلتانى ديكةدا دةذين، بيـ ئاسانكارىء ريَخؤشكةر( 4ـ3
ء كةم كردنةوةى نرخى حةوالَةء كانيانةرمايةمةبستى ثالَثشتى لة بنةمالَةكان لة ريَطاى هاندانى جيَطريكردنى س

 . يَنانى خاوةن بةرهةمهرةثيَدانى ناوضةيى بؤ وةبةرةطةىل ثهاتةكانء دامةزراندنى سندوقطواستنةوةى دا
ماجنيان ثيَكهيَنانى  دادثةروةرانةء خاوةن متمانةيةء بة شيَوةيةكى دروست اـ ثالَثشتى لةو هةوآلنةى كة ئ(  4ـ4

داء ةننييةوة لة ضاكسازى ثيَكهاتةيىداء لة بوارى سياسىداريَتى لة ريَطاى يارمةتى فبؤ وةدةستهيَنانى مافى خاوةن
 .هةروةها بةمةبةستى وةدةست هيَنانى مافى خاوةنداريَتى تيَدةكؤشن

بوون بة هةولَة ناوضةييةكان بؤ  تيَكةلَ ناوضةكةء ثالَثشتى لة ئابوورىـ هةولَدان بة مةبستى ضاكرت كردنى (  4ـ9
رى كةلَك وةربطريآء لة ووباثيَدانى ئبةستةش ثيَويستة لةكةرةستةى طةشةبؤ ئةو مة .رايى جيهانىداى سيستم

 . سةرةرِاى  هةموو ئةوانةش دةبآ دذ بة طةندةلَىء بةرتيل بوستنةوةء خةبات بكةن. بازارِ شارةزا بن تةكنيكةكانى
تةطةرةكانى بةردةم وةبةرهيَنانء وةطةرِ  ـ ضرِكردنةوةى هةولَة ناوضةييةكان بةمةبةستى هةلَطرتنى كؤسثء( 4ـ1

طوزارى لة ريَطاى ريَكةوتننامةى  يى بؤ سةرمايةخستنى ضاكسازى ئابوورى كة هاوكات ئاسانكارىء ريَخؤشكةر
 .وةبةرهيَنانةوة

 ـ هةولَدان بؤ هاريكارى ئابوورى بة مةبةستى رةخساندنى هةلء دةرفةتى بازرطانى لة بازارِة جيهانييةكاندا(  4ـ7
ازرطانى جيهانييةوةء ثالَثشتى لة ست بوون بة ريَكخراوى بةوذاندنةوةى يارمةتى فةننىء تكنيكى ثةيوببؤ 

بازرطانيية ناوضةييةكانء بآلوكردنةوةى ثرؤطرامة ناوضةييةكان بؤ ريَخؤشكردن بؤ ضوونة دونياى  ريَكةوتننامة
 . بازرطانى جيهانييةوة

دابآ، تيَطةين " ثرؤذةى رؤذهةالتى نيَوةرِاست طةورةء باكوورى ئةفريقا"ة ان لةو ثرؤذةية، واتمطةر بةوردى سةرجن
ئةمةش ئةو . اليةنى ثةروةردةيى كؤمةآليةتىء ئابوورى تةرخان كراوة كة بةشيَكى ئيَجطار زؤرى ثرؤذةكة بؤ

ى مزةو رةداي ضةند تةوةرة ى ناوضةكة لةويراستيةمان بؤ دةردةخات كة هؤكارى سةرةكى دواكةوتوويىء بةجيَماو



 

 

رةوتى ثيَشكةوتووى جيهانى لة طةشةسةندنء طةشاندنةوةء بووذاندنةوةى ئةو بنةما  ثيَشكةوتنء طةيشنت بة
واتة اليةنى ثيَطةيشتنى كؤمةآليةتى ـ ثةروةردةيىء ئابوورى، بةردى بيناى ثيَشكةوتنى . سةرةكيانةداية

تا بوونةتة كؤسثى سةرةكى سةر ريَطاى سئيَناوضةية، ريَطاى رزطارى ناوضةكةية لةو ديَوةزمانةى كة هةتا 
 .طةشكردنى ئةو ناوضةية

ئةو شيَوازة لة دواكةوتوويى بوتة بةستيَنى خؤراكدان بة طرووثة تريؤريستييةكان ـ ئةو طرووثانة هةولَدةدةن لةو 
يدانى رةهةندانة وةكوو اليةنى هةستيارء الوازى خةلَكى ئةو ناوضةية كةلَك وةرطرنء ثةلكيَشان بكةنة مة

هاوكات لةطةأل ئةوةشدا نةبوونى ثةروةردةيةكى راسيؤناألء عةقآلنى باشرتين دةرفةتى بة ئيدئؤلؤذى . تريؤرةوة
هةستى ثاكى  لة كةنةسةرو بة كةلَكى خراث وةرطرتنتريؤريستان داوة كة بة ئاسانى لة بوارى دةروونييةوة كاريان ب

 .خؤيان راو بكةن شكارةكانىةوةء بكةن كانيان بآلوةداو دانةء خةلَكى ئةو ناوضةية
هةوأل دةدات لة  (G8)بةطشتى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئةفريقا بة يارمةتى وآلتانى 

ثآ توانا  ريَطاى ثراكتيزةى كردنى ثالنةكانيةوة بؤشاييةكانى نيَوان ئةو ناوضةية لةطةأل رؤذئاوادا كةم بكاتةوة بة
نانى كؤمةلَطا طةليَكى مةدةنىء نزيك كردنةوةيان لة كؤمةلَطا كةرى بكات بؤ بونياتؤشرآء ريَخطيان بهةلَ

. ةيةدا طوجنيَندراون هيوادار دةبآمبيَنآ بةو هةوآلنةى لةو ثرؤذراهةركةسيَك لة ثرؤذةى ناوبراو . ثيَشكةوتوةكان
ك كة ئاواتى هةر يةكؤمةلَطا. ن دةداتشايَلَطاطةليَكى خولياى بة خويَنةر ثثرؤذةى ناوبراو كؤمة راستىداى لة ونكض

كتيزة كردنى ابةآلم ئةوةيكة ثاش تيَثةرِبوونى ضةند ساأل بةسةر هةولَةكاندا بةمةبةستى ثر. تاكيَكى عةقآلنيية
النانة ترس، ةو ثثرؤذةى ناوبراو ئيَمة رادةضلَةكيَنآ، بوونى هيَتندآ هيَزء دةسةآلتى ديكةية كة لة جيَطري بوونى ئ

هيَزء دةسةآلتطةىلَ كة بة سةقامطريىء ثيَشكةوتنى ناوضةكة بةرذةوةندييةكانيان ثآ . راوكيَيان هةيةخؤفء دلَة 
دا لة جيهانى نوآ" وئيَل هانتينطتؤنسام"بةثآ تيَزةكةى . لةق دةبآء مانء هةبوونيان  لة مةترسى دةكةوآ

واتة فاكتؤرى هةموو . وآلتان شوناسى كولتوورى دةبيَتة فاكتؤرى سةرةكى دؤستايةتىء دوذمنايةتى نيَوان
رت ئةو فاكتؤرة دةتوانى ببيَتة سةركؤطاى فاكتؤرةكانى ذيَر باندؤرى خؤيةوةء بة وتةيةكيرةهةندةكانى ديكة دةخاتة 

 .ديكة
جياجياكاندا واتاى جياوازيان هةية،  باندؤر بةو واتاية كة خالَة رةمزييةكان يان تومخة بنةرِةتييةكان لة نةتةوة

 بة بةها لة قةلَةم دةدرآدا، ورى وآلت يان نةتةوة يان ئاينيَككة لة كولتوورى ناوضةكةدا، يان لة كولتو واتة ئةوةى
 .ثيَشان بدرآ بةهاء نةتةوةيةكى ديكةدا دذةآ لة كولتوورى وآلت، ناوضة، ئاينيدةتوان

مانة لة ناسينى شوناسى بة يارمةتيدان بة بوارى كولتوورى خةلَكى كؤمةلَطاكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست توانيو
يارمةتييان بدةين كة بزانن ئةوانيش وةكووهةموو خةلَكى شياوى دونيا، شياوى . خؤياندا يارمةتييان  بدةين

يارمةتييان بدةين كة بزانن ئةوان تريؤريست نني، ئةوانيش ذيانيان . ثيَشكةوتنء ذيانيَكى بةختةوةرانن
بوونةتة بةربةستى ثؤآليني لة نيَوان  كؤمةلَيَك ديَوزمة. ذيان ننيخؤشدةوآ، دذى هيضكام لة رةهةندة جوانةكانى 

بةربةستيَك، ديَوزمةيةك كة دذايةتى ذيان دةكاتء هانى دؤستايةتى مةرطء ويَرانى . ئةوانء دونياى ثيَشكةوتوودا
 . دةدات

 دةمامكىريؤريستان ت. اوةا قةتيس مدةنطى خةلَكى ئةو كؤمةلَطايانة لة ذيَر ضةترى ديَوزمةى تيَرؤرء تؤقاند
طاكان زؤرجاريش خةلَكى كؤمةلَ. تريؤريست بوونيان داوةتة رؤخسارى بةشيَكى زؤر لة خةلَكى ئةو كؤمةلَطايانةوة

بةو واتايةى كة تريؤريستان كة نيَوى  .ئاطايانةء ناشيانةى سياسةتوانانى رؤذئاوادةبنة قوربانى سياسةتى نا



 

 

ةلَك لة كؤمةلَطاكان بكةنة قوربانى، واتة ئةوان هةولَدةدةن لة ثرِ خؤيانيان هةية، هةوأل دةدةن زؤرترين خ
بنكةيةكى يان  طرينط نيية كة ئةو شويَنة ثرِ مندالَة .ببةنكردة وةخؤكوذييةكانيان بة ريَوة  خةلَكرتين شويَندا

لة هةموو شتيَكء بة دلَى خةلَكى ثرِخويَن دةبآء نارِزايةتى  .ية، طرينط ئةوةية ثرِكوشتارء ثرِ جينايةتةةربازيس
كةكانيان الدةبةن، دةمامليَرةشدا تريؤر سةركةوتوانة بةرِيَوة ضوة، تيريؤريستان . هةموو جؤريَك ثةرةدةستيَنآ

انن ئاشتيخوازء دذة بيَطانة بة قةلَةم دةدةنء ناتو ثاريَز، مرؤظ دؤست، دةضنةوة نيَو كؤمةلَطا، خؤيان ئاسايى، وآلت
وة هيَزى هاوثةميانان بة لةو الشة! بآ يانمكى مندالَيَك، الويَك يان ثرييَكى وآلتةكةببينن دلَؤثيَك خويَن لةقا

بؤ لة  .كةلَك وةردةطرآ" شةمل، كويَرم، ناثاريَزم" لَى ولة فرم ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةيةتى سةركردا
يندار دةبنء لة زيندانةكاندا دةيان خةلَكى سيَظيل دةكوذريَن،  بر ناوبردن يان دةستبةسةر كردنى تريؤريستيَك

رىء ناتيَطةيشتنى وواتة كردةوة دذةكردةوةى هةلَةى هيَزةكانى هاوثةميان هةلَقوآلوى دذايةتى كولتو. دةميَننةوة
ئةو ضةشنة ناتيَطةيشتنة . وةى كة داطري يان رزطاريان كردورى ئةوانة لةكولتوورء شارستانييةتى ئةو وآلتةوكولت

ى شارستانى، ئةطةرضى هةرضى زياترى كيَشةكة، واتة بوونى كيَشةيةكقووأل بوونى  دةتوانآ هيَما بيَت بؤ
 .بةضةشنيَك الدراو

وةرِاستى ئةو كوشتء كوشتارء ويَرانىء تيَكدانةش خؤى بةشيَكة لة رةوتى ثراكتيزة بوونى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَ
ر جياوازة لة طةأل نيَوةرؤكء ئاماجنةكانى ثرؤذةى بوونى ئةو شيَوازة لة ثرِاكتيزة بوون زؤ .طةورةء باكوورى ئافريقا

. بدات كةوابوو طةرِان بة دواى راستييةكاندا دةتوانآ يارمةتى بة سةركةوتنى هةرضى زياترى ثرؤذةكة. ناوبرادا
بةآلم بؤ ديتنةوةى راستييةكان ثيَويستمان بة ضاويلكةيةكى واقعبني هةية كة بتوانآ بةروونى راستىء 

 .ليَك جودا بكاتةوةيةكان تينارِاس
خؤيان  سةربازيى ييةكان ثيَش ئةوةى بيَنة ناو خاكى عيَراقةوة ئوردووىئةمةريكاهةية كة ئةطةرضى ئةو راستيية 

 واتة هزرى يى بوون،ئةمةريكابة كولتوورء شارستانييةتى عيَراق راديَنن، بةآلم لة طةل ئةوةشدا روانطةى 
تويَذى ثيَشكةوتوو ء ئازادخيوازى . ى ئةوانةيآلدةستى ثيَكهاتةى فيكرهةروا تومخى با ،بةرزتربوونء مرؤظرتبوون

شحالَنء هةوأل بؤ بة بري كردنةوةى خؤ ن بة شةثؤلةكانى ديَموكراسى هةية،وآلتانى رؤذهةآلتى ناوين برِوايا
ناكةنء لة يش  لةبريوآلتة يةكطرتوةكانبةآلم لة طةأل ئةوةشدا هةلَةء ضةوتييةكانى . شى دةدةنبةرةوثيَش ضووني

 . ووقيَنناندا ضاو نانئاست راستييةك
ييان لة انانى ثرؤذةيةكى دريَذخايةنى نيؤكؤلؤنيالَييةكطرتووةكانء هاوثةمي وآلتةضاونةنووقاندن بةو واتاية كة 

ى سيستمى كؤلؤنيال هيض جياوازييةكيان ثيَكةوة نيية، بةلَكؤ لة سيستمداية، ئةوة بةو واتاية نيية كة  جانتا
يةك لةو طةآلآلنة . دا شيَوازى بةرةوثيَشضوونى كؤلؤنياليزمء طةآللَةء ثرؤذةكانى جياوازنؤنيالينيؤكؤل

لة تؤيى ئةو طةآللَةيةدا، زؤر ثرؤذةى ديكة دةتوانن . ء ديكتايؤر ليَدراوة ديَمؤكراتيزةكردنى وآلتانى دواكةوتوو
تى عةمةلَكةردى راستةوخؤ ثيَوةندى بة ضؤنيةثراكتيزة بوونى ئةوثرؤذةء طةآلآلنة،  لةراستيدا. ثراكتيزة بكةن

ء هاوثةميانانى ئةمةريكاةتى عةمةلكةردى هيَزةكانى يواتة ضؤني. ة كردنى ئةو ثرؤذانةوة هةيةعاميالنى ثراكتيز
دةتوانآ راستةوخؤ كاريطةرى هةم لةسةر فةزاى نيَؤخؤى ئةو وآلتانةء هةم لة سةرفةزايى دةرةكىء جيهانىء لة 

ؤرى زئةطةرضى بةشيَكى . يةكطرتووةكان هةبآ وآلتةى يناوةندى سياسةت دارِيَذ ةرةوةى  لة سئاكامدا كاردان
 ئةمةريكايان لةسةر بريورِاى طشتى  خةلَكى وةكان هةم كاريطةرى تاكتيكىء هةم كاريطةرى سرتاتيذيكيدذكردة



 

 

 ئةو وآلتة لة ئاستى سةتىداناوة، كةضى لة دريَذخايةندا دةتوانن ببنة فايلى سةركةوتن يان تيَكشكانى سيا
 . دادةرةكي

بةو قةناعةتة دةطةين كة بؤ سةركةوتن لة ثراكتيزةكردنى ثرؤذةى  آ ئةو رةستةيةى ئاماذةمان ثيَكرد،بةث
وة، ثيَويستة ضارةكان بة رووى طرفتةكاندا دةكاتةريَطا  رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقادا كة درطاى

تى، ، سياسى، كؤمةآليةئابوورىئةو ثيَشنيازانة دةتوانن  .نيَرينيازةكان لة بةرضاوبطثيَش مةرج يان ثيَش
ثيَويستة بؤ  لةراستيداواتة . ةهةمان بازنةدا بنثيَشمةرجةكانيش هةر دةتوانن ل ، بنء...كولتوورى، ميَذوويىء 

تى طةورةء باكوورى ئافريقا ثراكتيزةكردنى ثرؤذةى ناوبراو تةواوى وآلتانء ناوضةكانى رؤذهةآلتةى نيَوةرِاس
ء هاوثةميانانى ئةمةريكان، كة بةداخةوة لةم بةشةدا و طؤرِانكارييةكانى كؤنرتؤأل بكةبناسنء هةنطاو بة هةنطا

ىء ئابورييان ةربازسئةوان رةهةندى . بةآلم سةركةوتنى زؤريان وةدةست نةهيَنا وةئةطةرضى تارِادةيةك هةولَيان دا
يى جووآلنةوةء ئةو دا كةمتةرخةملةئاستى سياسىء كولتوري. يَناية مةيدانثرؤذةكة هباسكى  وةك دوو

ى ةربازسء بةتايبةتى ئابوورىباسكى  دوو لةم دوو بوارةدا خولَقاندوويانة، هةولَيان داوة بة انةى كةكةموكؤرِيي
دؤالرى بة تةنيا  سآ تريليؤن 3لة  دا ثرتلة عيَراق ئةمةريكائيَذن  هةربؤية راستة كاتآ كة. قةرةبوو بكةنةوة

 ىلَخةرجى ئةو شةرِة كردوة، يان كاتآ كة ئيَذن شةرِى عيَراق نزيك بة يةك ميليؤن كةس كوذراوء بريندارى 
خالَة نةريَنيية دادةنآ كة ثآ دةلَينَي سةرنج نةدان لةثيَش مةرجةكانى سياسى  كةوتوتةوة، راست قامك لة سةر ئةو

 . ـ كولتوورى شةرِى عيَراق
 اقء ئاكامةكانىشةرِى عيَر

9هةروا طةرمرتء كوشتء كوشتارى تريؤريستىء دذةتريؤريستى  دا تيَثةرِى كةضى شةرِساأل بةسةر شةرِى عيَراق
يةكاندا، هةروا باس لة دريَذةى ة راطةياندنيكؤنفرانسبةردةوامة، ئاخةوتنة سياسييةكان لة كؤرِء كؤبوونةوةء 

ق، باس لة شةرِى تريؤريستيان، باس لة بوارى ئةمنى ناوضةكة، شةرِى عيَراق، باس لة شةرِى نيَوخؤيى عيَرا
كراوى بة هيضكام لة ضاوةرِوانييةكان  وةرِوانةكانى ئةو شةرِة وةآلمى ضامئاكا. ية...جريانةكانءهاوكارى دةرء 

ينء ى سةدام حوسةيلة روخانى ديكتاتؤرى بةعس، دةستبةسةر ئيَستا ئاكامةكانى ئةو شةرِة جطة نةدايةوة، تاكوو
كة زؤربةى خةلَكى ئاسايىء بآ ضةك بوونء ويَرانىء  ،ةكوذراوء بريندار عدام كردنى ئةو، ثرت لة يةك مليؤنئيَ

ئاوارةيىء سةرطةردانى خةلَكى ئةو وآلتة، تةنيا دةسكةوتى ثيَكهاتنى هةريَميَكى ثيَشكةوتووتر لة ناوضةكانى 
مةتء تيَكؤشانى خودى هيم راستىدا مى كوردستانةء لةئةويش هةريَ كة باكوورى ئةو وآلتةداديكةى عيَراقة لة 

 .كانى لةثشت بوةكوردة
ركةوتوو لة قةلَةم بدةمء بةس، بةلَكوو مةبةستى سةرةكى من ةبة ناس ئةمةريكاكة تةنيا  مةبةستى من ئةوة نيية

انى سةرنةكةوتنى ئةو ثيَويستة لة هؤكارةك انى هةآلسيانى ئةو شةرِة دةزانني، هةربؤيةكة هةوموان هؤكارةك ةيئةوة
 :سآ دةستة دابةش بكةين ئةو هؤكارانةش دةتوانن بةبةم ضةشنةش دةتوانني  . شةرِة بكؤلَيَنةوة
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زؤر دوور، واتة ثاش  نةوة بؤ رابردوويةكى نةييَرةدا ثيَويستة بؤ ديتنةوةى رةطء ريشةى وردى كيَشةكان، بطةرِيل
نةوة النيكةم بؤ سةردةمانى زةق يواتة ثيَويستة بطةرِيَ. رِى سارد هةتاكوو ئيَستاةشةرِى جيهانى دووهةمء دةورانى ش

بةرامبةر هةر ضةشنة هةرِةشةيةكى ديكةدا  يزمى عةرةبى لةبوونةوةى عيَراق وةكوو ثةيكانى نيَزةى ناسيؤنالَ
رذ طبةتايبةت ئةوكاتةى كة هةرِةشةى هاوثةميانانى ئيسرائيل ـ ئيَران هاتةطؤرِآء ناسيوناليزمى عةرةبى خؤى 

كة نةبوو  عةرةبةكانتةنيا مةبةستى  ئةوة بة. مةيدانةوة قيش وةكوو دةمرِاستى ئةو ثيَكهاتةية ثآ نايةاكردء عيَر
لة بةرامبةر ئيَران ـ ئيسرائيل دا، بةلَكوو دؤستايةتىء نزيكايةتى ئيَران ـ  رذ بكةنء ببنة هةرةِشةطخؤ 

كة دةبآ هةموان ئةو راستية بزانني . دا عةرةبةكانئيسرائيليش خؤى دذكردةوةيةك بوو لة بةرامبةر ريَكةوتنى 
ضووك بوونةوةى خؤياندا  لة بوونى ئةو وآلتة ء بةهيَزتر، بوونى ئيسرائيلعةرةبةكانبآ  دائيستاشى لةطةلَ

بوونى هةبآ، ئةوان ناتوانن ئاسوودةبنء سةرى  لةو ناوضةيةدا هةتاكوو ئيسرائيل كة برِوايةدان دةبيننء لةو
 . روور راست بكةنةوةؤغ

دةبوةوة كة  دا كؤن ـ ئيسرائيل لة خالَيَكى سةرةكيسياسييةكانةوة ريَككةوتنى ئيَرا لة روانطةى زؤريَك لة ضاوةديَرة 
داء بةربةست عةرةبةكاندةكرآ بة ئاماجنيَكى ئيسرتاتيذيكى نيَو بةرين، ئةويش راويَستان لة بةرامبةر هةرِةشةى 

يةء دواتريش ء مةترسى بوونى عيَراق زؤر جيدديواتة ليَرةدا دةردةكةوآ كة هةرِةشة. كردنى هةرِةشةكانى عيَراق بوو
بوونى وةها . ض رادةيةك ئاشتىء ئاسايشى ناوضةكة دةخاتة  ذيَر باندؤرى خؤيةوة دةسةمليَنآ كة ئةو هةرِةشانة تا
رؤذهةآلتى   واتة ئةودةم. ء ضؤألبوو بؤ هاتنةمةيدانى كيَبةركيَيةكى ضرِى ضةك هاوكيَشةيةك طرينطرتين هؤكار

، واتة بة بينانةترروانطةيةكى دوور بة. نيَوةرِاست طةورةترين بازارِى كرِينء فرؤشتنى ضةكء تةقةمةنى بوو
كة  ىئةو كاتة ،ء وردبوونةوة لة نةياريَتىء دذايةتى ضرِى نيَوان عيَراق ـ ئيسرائيل1990نى آلطةرِانةوة بؤ سا

 يةهودييةدا زؤربةى يلدا تيَدةثةرِىء لة هةمان كاتيشسةر دامةزراندنى دةولَةتى ئيسرائ تةنيا دوو ساأل بة
راق لة اليةن بزوتنةوةى جيهانى زايونيزمةوةء بة ثالنء طةآللَةكانى عيَعةرةبةكانء بةتايبةتى يةهودييةكانى 

 . بؤ ئيسرائيل راطويَزران" موساد"
 دان بةو لة اليةكيرتةوة ئاطاداري ئةوةش لة اليةك هؤكاريَك بؤ هةرضى زياتر ثتةوبوونى دةولَةتي ئيسرئيل بوو 

 شيَوة هيَزترينبن طويَياندا كة بة لَةتيَكى زايونى لةاتر هةرِةشة بوونى دةوةبةكان بوو بةرامبةر بة هةرضى زيعةر
 دالةطةل ئةوةشدا دذايةتييةكى رؤذئاوايى لة بةرامبةر بة عةرةبةكان .ثالَثشتى دةكرآلة اليةن رؤذئاواوة 

كة  لوتكةى هةرِةشةكة كاتآ زةق بوةوة. ـ بازرطانى بوو ئابوورىهةآليساند كة ئاكامةكةى زةرةرء زيانيَكى زؤررى 
ى كؤتايى بة سيستمى مةلةكييةتء ثاشايةتى لة عيَراقدا هيَناء ةربازستايةكى راأل عبدالكريم قاسم بة كودذن

ئةوكاتة بوو كة . طرآ نةدةدا لَيَك شؤرِشطيَرِى توندرِةو كة خؤيان بةهيض اليةكةوةمةدةستى كؤ عيَراق كةوتة
ددى كرد كة ثيَويستى بة رووبةرِووبوونةوةيةكى ئيسرائيل لة رؤذهةآلتى نزيكى خؤيةوة هةستى بةرهةرِةشةيةكى جي

 . داانى ئيسرائيلكشةتر بوو لة بةرامبةر بةرذةوةندييةواتة ئيَدى عيَراق لة ميسرء سوريةش هةرِة. هةبوو بة هيَز
ى لة ثشتةوة ئةمةريكاى يةكطرتووةكان وآلتةاليةنةى رؤذئاوا بةتايبةتى وانةدا ئيسرائيل كة ثالَثشتى هةمةلةو نيَ

بةهاتنةئاراى . كة لة بةرامبةر عةرةبةكاندا زةقى بكاتةوة دا دةطةرِاو بة دووى هاوثةميانيَكى بةهيَزى ناوضةيىبو
تةواوى ةدا بعةرةبةكانـ  ئيسرائيل لَةندى لة طةئريان، هاوسةنطى هيَزةكانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا لة ثيَو

ثاأل هاوكارى ضةكء تةقةمةنى  دا كارةكان دابةش كرابوون، لةنلة نيَوان ئيسرائيل ـ ئيَرا. اته رداةطؤرِانى بةس



 

 

تةوة يارمةتى ئيسرائيلى بدابايةء لة اليةكى تريشةوة وبوارى نة سةردةمدا دةبوا ئيَران لة اليةك لة موديَرِنى ئةو
 .بوارى ئةمنيةتييةوة عيَراقء عةرةبةكانى كونرتؤأل كردبا لة

ء رِاطرتنى هاوسةنطى  هيَزةكانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ؤرة بؤهيَزترين فاكتكة ئيَران بة جيَطاى ئاماذة ثيَدانة 
بؤ ئةو  ء لة نزيك بوونةوة لة رؤذئاوا بوو دا هةم زؤرى حةزكؤمةلَطاء حكوومةتيَكى عةملانيداء لةو ثيَوةندييةش

بةردةوام  حاكمانى عيَراق انءلةوةش دةولَةت داجو. ةهيَز دةزانىهةميشة ئيسرائيلى بة ثرديَكى ثيَوةندى ب مةبةستة
لة كةنداوى  تايبةمتةندييةكى مةزنيخوازييان هةبوة، بؤ ويَنة سورية بةردةوام بة دةست زيَدةخوازييةكانى عيَراق

دا بيش لة بازنةى مةزنيخوازى عيَراقواتة تةنانةت خودى وآلتانى عةر. لةيىء طازةندةى هةبووفارسدا ط
ييةوة زؤر ليَك ةربازييء حكومةتىء سيكةكيش كة ثاشرت لة بوارى ئيدئؤلؤذتةنانةت سوريةي. ئاسايشيان نةبوو

واتة مةبةست ثاش كودتاكةى حيزبى بةعس لة سالَى . ى بةعسى بوونسيستمنزيك بوون، واتة هةردوو خاوةن 
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 بوو كةكخست دا هةر بؤية لةو خؤريَ ولَى خؤ ريَكخستنى خؤياندا بوون،بلؤكى رؤذهةآلتء رؤذئاوا بة ضرِى لة هة
 1970سالَى . وآلتانى رؤذهةآلتى ناويننيش لة بازنةى بةرذةوةندى ئةو بلؤكانةدا طرينطييةكى تايبةتييان هةبوو

سةربازييةكانى بريتانيا لة كانالَى سوئيز، مةيدان بؤ مؤرِةكردنى ئيَرانء عيَراق لة يةكرت  بة كشانةوةى هيَزة
 يَىئةو سةردةمة يةكآ لة باشرتين شيَوازةكان بوو بؤ خستنةمةيدانى كيَبةركدةكرآ بيَذين ئةوة خؤى . ئامادة بوو

ى يواتاى هيَزء دةسةآلتى سةرباز بزانني كة ئةوكات هيَز بة ضونكى دةبىَ. ء هةآليسانى شةرِء ثيَكدادانتةندروستنا
ليَرةشدا كؤمةلَيَك . ةهاتوةدي دلة ذيَر ضةترى دةسةآلتيَكى سةربازى بةهيَزدا  ء ئاسايشء هيَمنايةتى تةنيا بوو

 تا رةخسني بوون بؤ دذايةتييةكى بةربآلوتةبايى لة نيَوان عيَراقء ئيَراندا بوونى هةبوو كة هةردةم بوارخالَى نا
 .ئاستى ثيَكدادانى سةربازيش

هةر خيَرا . ثراكتيكةوة يان خبةنةيةكانى خؤبوون كة تيَوريية ناوضةي لةو كاتةدا باشرتين هةل بؤ دوو زهليَز لةبار 
هؤى  بوة دا بةسرتا كةسؤظيَيةتؤستىء هاوكارى لة نيَوان عيَراق ـ يةكييةتى دثةمياننامةيةكى  1971سالَى 

 – خيَرا ثةميانيَك لة نيَوان ئيَران. ء ئيَرانيش هةست بةمةترسى بكةنئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةئةوةيكة 
ئةو  ميليارد دؤالر ضةكء ضؤلَى بة ئةرتةشى ئيَران دابوو، 10نى بةلَيَنى فرؤشت ئةمةريكادا واذو كرا كة ئةمةريكا

بةهيَزكردنى  ،كؤتايى دةسةآلتى مةمحد رةزاشا لة ئرياندا ء بةردةوام تا سةربةزياديش بةرِيَوة ضوو ثةميانة بة
ةية كة بزانني ةوليَرةدا مةبةست ئ. ء بلوكى رؤذئاوابووئةمةريكابونياتى سةربازى ئيَران يةكى لةئةركة طرينطةكانى 

هؤكارى نزيكىء دؤستايةتى  سةردةمانى حكومةتى ثاشايةتى لة بةر. لةطةأل ئرياندا بوة طرينطرتين كيَشةى عيَراق 
دذايةتييةكى  نيَوةرِاستتى آلرتى رؤذهةبؤ هةر والتيَكي نةتةنيا بؤ ئيَران بةلَكوو كة ئةم فاكتؤرة دا،لةطةل ئيسرائيل

 .داأل هةموو كؤمةلَطاى عةرةبيلة طة دى ديَتة ئةذماردزؤر جي
دا، هةرِةشةء مةترسى ناردنة دةرةوةى شؤرش بؤ وآلتانى ارى ئيسالمىء ثاش شؤرشى خومةينيشكؤم سةردةمىلة  

ى جيَطاى مةترسى بوو كة هةموو وآلتانى ئيسالمى دةخستة ديكةديكةى ئيسالمى لة ناوضةكةء جيهاندا هؤكاريَكى 
واتة بة بوونى نةجةفء كةربةالء طؤرى ئيمام عةىل لةوآ  .نى نيَزةكة عيَراق بووبةر طظاشةوة، بةآلم نووكى ثةيكا

 . ئةو وآلتة زؤرترين هةرِةشةى لة سةربوو
اوى ثيَضةوانةى حكومةتى بة تةو ت طةيشتووةكان درومشىهةر لةو كاتانةدا بوو كة شؤرِشيية تازة بةدةسةآل

ريَطاى قودس بة كةربةالدا )يان  لةكةربةالوة تيَثةرِين داء طوتيان بؤ طةيشنت بة قودس دةبآ" يانثاشايةتي"



 

 

جؤريَك بووبآ ثيَش بة  هةر كةوت كة بة ةخؤوكاتآ ثرت راضلَةكاء  ، كؤمةلَطاى عةرةبى ئةجمار لة هةموو(تيَدةثةرِآ
ئةو كة لة نيَوان جآ خؤيةتى ئاماذةى ثآ بكةين . بة خؤيان بطرآى ئيَرانى شؤرشطيَرِى ئيسالمى دذمةترسييةكان

لة دةهةى حةفتادا كورد باشرتين واتة . دةكراارى ثيَدا كيَشةى كورد يةكآ لة كارتةكان بوو كة هةميشة يوآلتانةش
عةرةبةكان بةردةوام . ء هاوثةميانانىئةمةريكابوو بؤ ساتء سةوداى ناوضةيى نيَوان عيَراق ـ ئيَران ـ  كاآل

دؤستايةتى . دةكرآ بازى ـ ئةمنييةتى ئيسرائيلةوة ثةروةردةكورديان تاوانبار دةكرد كة لة اليةن ئةفسةرانى سةر
 نية، بةلَكوو لة بوارى ئيسرتاتيذيكةوة نزيكرتين دؤستةكان لة نيَوان كورد ـ ئيسرائيل نةتةنيا هيض تاوان نةبوةو

وردةكان لة زؤر شويَن دا كتةنانةت . كة زؤرترين فاكتؤرى ليَك نزيكىء دؤستايةتييان تيَيدا كؤ بوةتةوة نيةكرت
 .وةكوو عاملى تيَكدةر لة قةلَةم دةدةن كة عاملى دةرةكى بوونء دذ بة داطريكةرانيان هاوكاريى دةرةكيان وةرطرتوة

ـ كوردء ئيسرائيل ـ كورد بوونى هةبوو بةآلم  ئةمةريكاهةم دؤستايةتى سياسىء هةميش ليَك نزيكى  راستىدالة  
خراث نيية . دؤستانيَكى ناوضةيي كة دؤذمنء نةيارةكانيان هاوبةشنكةرةستةيةك بةلَكوو وةك  ءنةك وةكوو ئامراز

رت ، ئيسرائيلء تةنانةت بةشيَكيئةمةريكاجةخت لة سةر ئةوة بكةينةوة كة طريَبةستى اجلةزاير هيَزطةليَك وةكوو 
ت فاكتؤرى ئةجلةزاير ثيشان دةدا كة تةنانة ثةميانى ئاكامةكانى. لة دؤستانى رؤذئاوايى ئةوانى لة ثشتةوة بوو

مةكانى ايةكآ لة ئاك نانةتتة واتة ئةو فاكتؤرة. يةكانداهاوكيَشة سياسي لة يارى بوةكاتة ضةندة بةهيَز  كورد ئةو
واتة دةبوا لة بةرامبةر تيَكشكانى شؤرِشى كوردةكاندا عيَراق . دووركةوتنةوةى عيَراق لة هاوثةميانانى بوو

 فرةنسادا تةنيا ئاواشؤى لة رؤذهةآلتةوة طواستباوة بؤ رؤذئاوا، لة رؤذبكشابايةوةء بةرةى خ سؤظيَيةتبةرةبةرة لة 
نزيكى عيَراقء  بوو بة هاوثةميانيَكى فرةنسائةوة بوو كة . دةيتوانى ببيَتة هاوثةميانى عيَراقى ئةو سةردةمة

 .رةنسافعيَراقيش بوو بة بازارِى كرِين، بةكارهيَنانء تاقى كردنةوةى ضةكة جؤراوجؤرةكانى رؤذئاواء 

 هاتنة سةركارى كؤمارى ئيسالمى ـ شةرِى ئيَرانء عيَراق 
 يَىقوناغيَكى نوآ بوو لة طؤرِانكارييةكانى سيستمى نو راستىدالة  ى ئيَرانيدةتوانني بيَذين شؤرِشى ئيسالم

 هاوكيَشة ،سالمىيهاتنةئاراى كؤمارى ئ. لة سةردةمى شةرِى سارددا ودةولَةتىء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستنيَ
كؤمارى ئيسالمييةك بة ثيَناسةيةكى . سياسييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةتايبةتىء رؤذهةآلتى بةطشتى طؤرى

دارانى دةولَةتى تازة بةدةسةآلت طةيشتووى هةرِةشةء طؤرِشةكانى  سةردةم. وةةندة متالَيى شؤرِشطيَرِء فيمالئيس
ةتى بةعسى بةتايبةتى حكوم ،تدارانى ناوضةكةوةزؤرى خستبوة دلَى دةسةآل سالمى ترسء خؤفيَكىكؤمارى ئي

حكومةتى بةعسيش كة ثيَشرت بة حكومةتى ثاشايةتى دؤرِابوو، . دا دذايةتييةكى زؤرى هةبووعيَراق كة لة نيَوةرؤك
بوونةوةى كؤمارى ئيسالمى  اررةنطنةيدةتوانى ئةو هةلة لة دةست بداء بة خيَرايى وةخؤكةوتن بة مةبةستى بة

بة روونى  يان لةبةرامبةر هةلومةرجى ئيَراندابة تةواوى هةلَويَستى خؤ ء رؤذئاوائةمةريكاشتا هيَ. توندرِةو
ثاش كؤمةلَيَك كيَشةء قةيران لة  دا(1399ى ذطةالويَ)واتة  دا،1920ى سالَى سيَبتةمرب 17لة . دةرنةبرِيبوة

لة توويَذيكآ ، سةدام حوسةين بةفةرمى كة زؤربةيان لة سةر كيَشةى سنوورى بوو تةداوآل ثيَوةندييةكانى ئةو دوو
ى ئةجلةزايرة قسةى كردء طريَبةستةكةى درِاندء 1979دا لة بةغداد، لةسةر طريَبةستى راديويى ـ تلوزيونى

 .سةر ئيَران يةكاليةنة طريَبةستى ئةجلةزايرى هةلَوةشاوة راطةياندء ثاش ثيَنج رؤذ هيَرشيَكى بةربآلوى كردة
 :كة بريتى بوون لةةل لة بةرضاوطرتبوووةكوو ه سةرؤكى عيَراق سآ خالَى

 ؛كة بة ذاندارمى ناوضةكة ناسرابوو ئيَرانشايةتى مةتيَكى بةهيَز وةكوو حكومةتى ثاـ رؤخانى حكو1 



 

 

ـ هاتنة سةركارى حكومةتيَكى ئاينيى كة بةشيَكى زؤرى لة فةرماندةرانى ئةرتةشى ئيَرانى لة ثؤستةكانيان 1 
 ؛(رتةشى ئيَران ئةو ئةرتةشةى جاران نةبوو ء الواز ببووواتة ئيدى ئة) وةدةرنا

ت ناسرانى لة ئاستى تريؤريس ذميةوةء بةيَلة اليةن ئةو ر ئةمةريكاتةطرتنى بالَويَزخانةى ـ بة بارم3 
دةيان فاكتؤرى ديكة لة ثاأل ئةم فاكتؤرانةدا وةكوو  ناردنة دةرةوةى شؤرِش بؤ جيهانء داء دانى درومشىنيَونةتةوةيي

 . سةر ئيَران كردنةوةى بيانووى حكومةتى بةعس بؤ هيَرش كردنة هؤكارى نارِاستةوخؤ يارمةتيدةربوون بؤ بةهيَزتر
عةرةبى لةطةأل ئةوةيدا كة  بةشيَك لة وآلتانى. كةوتةوةى عيَراق دذايةتييةكى جيهانى ليَئةو كردةوةيةى حكومةت

ذى ئيسالمى لة شويَنيَكى ةرِى ديان دةكردء ثيَيان وابوو بةرةى شضار ثالَثشتى عيَراقيان دةكرد، بةآلم دذايةتيشبة نا
دا ئةو نرخانة بدريَ، بةآلم بؤ سةدامء حكومةتى بةعس ئةو شةرِة هيَندة طرينط بوو كة لةستني ترةء دةبآ لة فةل

خودى  مةزنيخوازييةكانىثيَوةندى بة بةرذةوةندييةكانى سةدامةوة هةبوو، كة ئةو بةرذةوةنديانةش لة خزمةت 
لة ئاستى  نةاديارة حكومةتى بةعس كة ثيَشرت توانيبووى هيَندآ متم. نةمالَةكةيدا رةنطيان دةدايةوةسةدامء ب

يةى خؤىء متمانة دا بة تايبةتى ئةوبة هةآليسانى ئةو شةرِة لة جيهان بةطشتىء لةرؤذئاوا جيهانيدا وةدةست بيَنآ
األ كوذران، بريندار بوونء بآ سةرء هةشت س 2ئيَران ثاش  ئاكامةكةى شةرِى عيَراق ـ. داحكومةتةكةى لةدةست
يليارها دؤالر داهاتى ئةو دوو وآلتة بوو كة تةنيا ة يةك ميليؤن كةسء خةسار بوونى مشويَنبوونى نيزيك ب

 .دا ضوة طريفانى دةآللَةكانى ئةو بازارِةوةكةى لة بازارِى جيهانى ضةكء ضؤألسوودة
يةكةمى كةنداوء ئاكامة رؤخيَنةرةكةى دةخةنة ئةستؤى سةدامء حكومةتةكةىء لة  شةرِى بةشيَك لة سياسةتوانان

بةشيَكى تريش بةرذةوةندخيوازىء قازانج دؤستى رؤذذئاواييةكان  مةتى عيَراق بة ساويلكة دادةنيَنءنيَوانةدا حكو
بةآلم  دةتوانني بيَذين راستة بة ريَذة كة لة هةر دوو حالَةتةكةدا يةكطرتوةكان بة بةرثرسيار دةزانن، وآلتةلةوانة 

اليةنطرى  ومسان كرد عيَراق تاوانى ثيَوةندىهةروا كة لة ضند رةستةى ثيَشوودا با. بة هيَنديَك جياوازييةوة
ى ثيَشووى دايةوة، كؤمارى ئيسالميش دةبوا لة بةرامبةر رؤذئاوادا ضؤكى دابدايةء سياسةتةكانى سؤظيَيةت
رامبةر ةةدى بةآلم لة بيةكةميان هات كة. هيَذموونيك بةواقيع قبووأل كردبايةى وةكوو سياسةتطةليَكى ئةمةريكا

 .دووهةم دا هةنووكةش كيَشةء ثيَكدادان هةية
 كيَشةى عيَراق لةطةلَ وآلتانى عةرةبيدا

عةرةب بوو كة دةبوا  بةهيَزى وةك دةزانني عيَراق سةمبؤىل ناسيوناليزمى عةرةبء سةدام نيمادى ناسيوناليستيَكى 
ى عيَراقيان لة شةرِ هةربؤية وآلتانى عةرةبى بة تيَكرِا ثالَثشت. سةركةوتنةكةى مسؤطةر بواية ةوةبةتةواوى هيَز

بةلَكوو بةشيَك لة  ضاوةرِوانى بن،يانة بآئةو ثالَثشتي ئةوةش بةو واتاية نةبوو كة .دذبة ئيَراندا كرد
نةوةيان لة دةولَةتى داهاتووى ضاوةرِوانى وةرطرت يان قةرزبوونءخؤرِايى بوون، بةآلم بةشيَكيارمةتييةكان بة

ات كة حكومةتى عيَراقيش كة لة شةرِيَكى هةشت سالَةدا ويَرانء شثرزة ببوو نةيدةتوانى قبووأل بك. اعيَراق دةكر
وو، يةى كة تووشى ببسةربازي، كؤمةآليةتى، سياسىء ئابوورىية ثاش ئةو هةموو كوذران، ويَرانىء تيَكرِؤخاوي

لة . وودا ثةلةيان هةبكيان لة وةرطرتنةوةى قةرزةكانيانبكةنء تةنانةت بةشيَوآلتانى عةرةبى ثشتى تيَهةموو 
 . انى عةرةبى بوولَغانى بةآلى كؤمةلَةى وآلترتةوة حكومةتى عيَراق قةراستيشدا ئةوضةند سالَة لة اليةكي

 ريَطايان بؤ ريَبةرانى عيَراق دوو .ةسةرةوةيةقةرزى بديتى تةنيا هةشتاد ميليارد دؤالر  كة لة خةو راضلَةكاسةدام 
 :لة نباس كة بريتى بووضارةسةريى ئةم كيَشةية خستةبةر

 ؛ـ وآلتانى عةرةبى كةنداوى فارس قةرزةكانيان بة عيَراق ببةخشن يان1 



 

 

 .تةوةبةرز بكادؤالر  11ئاستى بةرميليَك  اـ ئةوةيكة ئؤثيَك بة قةناعةت بطةيةنن كة نرخى نةوت ئةوكاتة ت1 
خؤى  ئابوورىتوانآ هةم بارودؤخى تؤزوخؤآلوى عيَراق بةتايبةت دؤخى رووخاوى بةم ضةشنةية كة عيَراق دة 

لة راستى دا ئةمةية دةستثيَكى . قةرةبوو نةهاتوةكانى بكاتةوةةبووى بةشيَك لة خةسارء زيانة لةقةرهةم بطؤرِآء 
وى عةرةبى، يَتء ئةماراتى يةكطرتبستانى سعوودى، كوهةر خيَرا وآلتانى عةر. قةيرانى سةرةكى كةنداوى فارس

سآ وآلتى دؤستء هاوثةميانى عيَراق لة شةرِدا هاتنة وآلمء بةتوندى بةرثرضى ئةم داخوازيانةى دةولَةتى 
يانزانى ةبآ طومان ئةوانيش د. طرتن داناوةرعيَراقيان دايةوةء ئةم ضةشنة ئاخاوتنةى عيَراقيان بة هةرِةشةء باج 

ةتى عيَراقيان ئةوان نيَوةرِؤكى برِياردةريى دةولَ ضونكىوآلمةيان كيَشةيةكى طةورةى ىلَ دةكةويَتةوة، كة ئةو 
 . باشى دةناسىء بؤ ئةم هةلؤيستةش هةر سآ وآلت ساز بوون كة يةك برِيارء يةك هةلَويست بنبة

كة ناوضةكةى ميليتاريزة  برِياريَكتانةى دا، لة بةرامبةر ئةو هةلَويستةى وآلتانى جرياندا سةدام برِياريَكى شيَ
دا تووشى هةلَةى ليَكدانةوةيى ببوو، هةلَةيةك كة عيَراق لةو كردةوةيةى راستىدالة . وةناكردء دوو وآلتى بة ئاورة

لةو كاتةدا  ئةمةريكا. بةتايبةتى دةرضوو ئةمةريكاطشتىء ةهةر حالَدا بة سوودى رؤذئاوا بةئاكامةكةى ل
وآلتانى عةرةبى لة بةرامبةر ئةم  ة بة خيَرايى هةلَدةكشآءت لة جيهاندا خةريكرايطةياند كة نرخى نةو

. بارودؤخةدا كةمتةرخةمن، ضاوةرِوانيمان لة دؤستء هاوثةميامنان، عيَراق هةية كةلةم ثيَوةندييةدا هةوأل بدا
لة  ئةمةريكاويستةى ئةو هةلَ ضونكىبؤ داطريكردنى كويَت زانى،  ئةمةريكاضرا سةوزى  سةدام حوسةين ئةمةى بة

عيَراق لة اليةكء عةرةبستانى سعوودى، كويتء ئةماراتى يةكطرتووى عةرةبى  دا بوو كة كيَشة كةوتبوة نيَوانتيَككا
، 1990ى جووالى 17عيَراق بة خيَرايى خؤى بؤ ليَدانى كويَت ئامادة كردء، سةدام حوسةين لة  .لة اليةكيرتةوة

ء بةم ."خنجةريَكى ذاراوييان كرد بة ثشتى ئيَمةدا(لة حاكمانى كةنداو )مةلَيَككؤ" :لةوتاريَكى راديويى دا طوتى
دا 1990ى ئاطؤستى 1بة خيَرايى هيَزةكانى كؤ كردةوةء لة . وتارةى ثيَشةكييةكى ئامادةكرد بؤ ليَدانى كويَت

واتة . كردةوةيةى عيَراق لة سةداسةد ثيَضةوانة بؤى شكايةوة هيَرشء ئةو. هيَرشى كردة سةر كويَتء داطريى كرد
كارةى بةغداى بة دةست دريَذى بؤ سةر ياساى مافى  لة هةلَويستيَكدا ئةو ئةمةريكاثيَش لة هةموان خودى 

 يكائةمةرهةر خيَرا دةنطى . وةيى ناوبردء عيَراقى مةحكوم كردء داواى كرد بة خيَرايى لة كويَت بكشيَتةوةنةتةنيَو
نايةتكارترين ةوة، دةولَةتى عيَراقى لة ريزى جييدا كة بة زمانى عةرةبى بآلو دةبيَتثرؤطرامةكانلة بةشيَك لة 

بة هةموو زمانةكان راى فةرمى بةرثرسانى  ئةمةريكاجيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة دةنطى ). ريَذميةكانى دونيادا دانا
 .(يةئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتةدةولَةتى 

ثرسانى دةولَةتى بةغدا وةخؤكةوتنء بؤ سةرنج راكيَشانى دووبارةى دةولَةتانى ناوضةكة، بة تايبةت وآلتانى بةر
عةرةبى بؤ الى خؤيان، وةفدطةليَكيان بةرةو ئةو وآلتانة نارد، دةزطاكانى راطةياندنء رؤذنامةء بآلوكراوةكانيان 

. يةكانى دةولَةتانى بةعسى عيَراق بوونزى ـ تيَكنؤلؤذيكيةرباسية زء توانايبةتةواوى خةريكى ثرِء ثاطةندة بؤ هيَ
بة خةلَكى  ئةتؤمىبة ضةكى  دام لة وتاريَكى راديو ـ تلويزيونى عيَراقدا ويَضوونى دةسرتِاطةيشنتةتةنانةت خودى س

 .راطةيةندرا (GERALD BULL)" بول جرالَد"هةوالَى مردنى زؤرى ثآ نةضوو،  عيَراق راطةياند، كة
ثاش  . (اةديةكانى عيَراق دئةتؤميخةلَكى كانادا بوو كة يارمةتى بة ثرؤذة  ئةتؤمىبول زانايةكى  جريالَد)

ةوة تريؤر كراوة، كة ثاشان خودى موساديش "موساد"دةنطؤ بآلو كرايةوة كة ناوبراو لة اليةن عةواملى ماوةيةك 
سةتوانان ثيَيان واية كة عيَراق هةلَةيةكى ديارة بةشيَكى زؤر لة سيا. ء ئيعرتافى ثيَكردئةوةى ثشرتِاست كردةوة

يةكى طرينطى لةسةر ئةتؤمييةكانى عيَراق كاريطةريةتةواو بوونى ثرؤطرامة كة ئةويش ئةوة بوو  ءى كرددجيد



 

 

ثاش تةواو بوونى ثرؤطرامة  كووايَكؤلَةران، عيَراق ترِاى بةشيَك لة ل واتة بة. دادةنا ئةمةريكاةشنآ هةلَويستى ض
يارى  كارتى بةهيَزتر، لة مةيدانى بةربآلوترداء  ئةوكات بة ضونكى. ى نةدبوا كويَتى داطري كردبايةكانئةتؤمي

 . كاريطةرترى دةكرد
 بة هةزاران كةس لة سةربازانى عيَراقى. باآلنسء هاوسةنطييةكانى تيَكدا دام بة هيَرش بؤ سةر كويَتةواتة س
ق ا، لةو حةرةكةتةى دةولَةتى عيَر...ن، ئةماراتى يةكطرتووء وآلتانى ديكةى كةنداو وةكوو ئوردؤ .ببوونجيَطري 

 ئةمةريكا اليةكى ديكةوة لة. كرديية ئةرتةشى عيَراق كويَتى داطري زؤريان بةالوة سةير بوو كة بةو خيَرا. تؤقابوون
بوو، بؤية ليَرةشدا تا رادةيةك لة هيَزء توانايى بةرةنطارى وآلتانى ناوضةكة لة بةرامبةر عيَراقء سةدام دا دلَسارد 

كة تا رادةيةك ئةو كارةى كرد، ئةوةش ناردنى ساروخيَك بة كآلوةى بتؤنييةوةبوو  ق دةيَتوانى هيَز بنويَنىَاهةر عيَر
 وآلتةبةم هةلَسةنطاندنانة . كة عيَراق خاوةنى سارؤخى دوورهاويَذةشانى دةدا ثيَ ئةو كارةى سةدام. ئيسرائيلبؤ 

ةيةك كة ناوضةكة بة كة وةدةرنانى عيَراق لة كويَت كاريَكى دذوارة، زؤر دذوار تارِاد يةكطرتوةكان واى دانابوو
ش نايةوآ ئيَدى زؤر خؤى لة ئةمةريكايةكانيش بؤ خؤيان لةو برِوايةدا بوون كة لة بةرامبةردا عيَراقي. ئاورةوة دةنآ

لةم ثيَوةندييةدا . نبوو لة شةرِ بيَزارلة شةرِ ماندوو بوون،  ئةمةريكاثيَكدادانى سةربازى بدا، ضونكى خةلَكى 
بوو، نابراو يةكةمني ( كريةاالستخبارات العس)سةربازى عيَراق  سةرؤكى بةشى زانيارى "ذنراأل وفيق السامرايى"

لة ويتنامء لة  ئةمةريكابةبرِواى وفييق السامرايى، سةدام لةو برِوايةدا بوو كة شةرِى . باسى طشتى هيَناية طؤرِآ
دا بةتةواوى لةرزؤك دةستيَوةردانى سةربازى لة وآلتاننى هيَزةكانى لةوآ، حةزء ئارةزوى ئةم وآلتةى لة قورِ ضةقي

ى  بةتةواوى ماناى سياسى ـ هةروةها بة برِواى ئةو سةدام لةسةر ئةو باةرِةية كة شةرِى ويتنام تيَكشكانيَك. كردوة
يةكطرتوةكان ثاش وآلتةواى تةواوى بةوة هةبوو كة هةروةها سةدام برِ. هيَزةكانى ءئةمةريكاى بوة بؤ سةرباز

مايل ريَطا نابرِآ تا لةو ثةرِى دونياوة شةرِيَك هةآليسيَنآ كة هيض  تيَكشكانء ثاشةكشةى لة ويتنام ئيَدى هةزاران
ستة ئاماذة ثآ بكةين كة سةدام ثيَوابوو كة ئةو ضراسةوزى خؤى لة هةروةها ثيَوي. يَنة ئةوبؤ بة سووودى 

لة  ئةمةريكابالَويَزى  "ثريل طلَسثىائ"خاتو  ش وةرطرتوة، واتة لةم ثيَوةندييةدا دةتوانني بيَذين، كةيكائةمةر
دا كة تارِادةيةك موناقشة لة نيَوان عيَراقء كويَت دابوو بة سةدامى راطةياند كة 1990ى جووالى 19عيَراق، لة

دا، لةوانة كيَشةى سنووريى ئيَوةء كويَت هيض يةكرتىكدادانى عةرةبةكان لةطةأل لة مةرِ ثيَ وآلتة يةكطرتوةكان
 .رايةكى نيةء هيض هةلَويستيَك وةرناطرآ

اى بؤ هةر ى ثةنانبؤ راطرتنى دةستكةوتةك ءببوو، درِهارء  كويَت داطري كرابوو، عيَراق وةكوو داطريكةرى كويَت        
ناوضةكة زؤر ترسابوون،  ئابوورىى سياسى ـ لة بارودؤخى ناهيَمن وآلتانى ناوضةكة. ضةشنة سياسةتيَك دةبرد

كة تواناى وضةجطة لة ئيسرائيل هيضكام لة وآلتانى ديكةى نا. بوون ك نارِوونةيةيَراق تارِادهةرِةشةكانى ع
ةستى ش هئةمةريكا. نةبوو ضةكى دوورهاويَذء كآلوةى ثيَناسة نةكراودا بة ان لة بةرامبةر عيَراقيَكى تةيارثيَشطريي

بوونء دةيزانى كة دريَذة بئةو طوشارانة دةكرد كة وةك ديَوةزمةى شةرِ بة سةر ناوضةيةكى هةستياردا زال تةواوى  بة
 .دةبآ ـ نةوتى ناوضةكة ئابوورىكيَشانى ئةو دؤخة رةنطدانةوةى فرةرِةهةندى لة سةر اليةنى سياسىء بةتايبةتى 

ان لة كويَتدا دةدا، لة ثاأل ئةوةشدا بةردةوام عيَراقي ييةكان هةولَى ضوونة دةرةوةى ئاشتيخوازانةىئةمةريكا
دا 1991ى ذانويةى 17ئةوة بوو كة شةرِى كةنداو لة . هةرِةشةى بةكار هيَنانى هيَزى سةربازييان ديَناية طؤرِآ

وآلتى هاوثةميانى لة ثشت بوو سةدامء 30كة هيَزء تواناء ثالَثشتى " لووىل بيابان ردةةط"دةستى ثيَكردء 
نةيدةويست حكومةتى  ئةمةريكاديارة هيَندآ هؤ كارى ديكةى لة ثشت بوون كة . ردوء خاش كردئةرتةشةكةى و



 

 

ى عيَراق ينيَوخؤثؤتانسيلى سةدام لةناو ببات، لةوانة بوونى حكومةتيَكى شؤرِشطيَرِ لة ئيَران، بوونى كؤمةلَيَك 
هةر ئةوةندة بةس بوو كة هيَزى سةربازى . وةكوو شؤرِشى كوردةكان لة باكوورى عيَراقء شؤرِشى شيعةكان لة باشوور

 .بؤ سةر ئيسرائيل نةميَنآ عيَراق الوازبآ، غوروورى عيَراق لة ناوضةدا تيَك بشكيَء هةرِةشةكانى
ئةوةش مةبةستى سةرةكى  .بة طشتى سةدامء حكومةتةكةى وةكوو بالَداريَكى ثةرِء باأل كراوةيان ىلَ هاتبوو 

ةبآ دروست بكرآ لة قيَكى بآمةترسى يان كةم مةترسى دطشتى بوو كة عيَرا بةتايبةتىء رؤذئاوا بة ئةمةريكا
عيَراقى . يةوةتة ذيَر سيَبةرى هةرِةشةء مةترسينا قازانجء بةرذةوةندييةكانى هةموان دةخا ناوضةكةدا، ئةطةر

ى هاوثةميانى لة وآلتانى عةرةب واتة هةرِةشة بةردةوامةكانى. ثةرِء باأل كراو بةو بارودؤخةشةوة نةدةويَستا
، هةرِةشةى بة هيَزبوونى بوارى سةربازىء ليَدانى ئيسرائيل بة ضةكى كؤمةلَكوذء دةيان هةرِةشةء ئةمةريكا

هةلَويستى ديكة بوة هؤكارى دةنةدةر بؤ ئةوةيكة جاريَكى ديكة دؤسيةى عيَراق بضيَتةوة ريزى ثيَشةوةى دؤسية 
ء ئةمةريكا. كةى دةطيَرِايليَكى تيَكدةرى هاوسةنطييةكانى ناوضةلَى عامرؤ بةكردةوةعيَراق . طؤرِاخنوازةكانةوة
يان لة ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتوةكان خستةرِوو،ء ثاشان ثاش ضةندجار سةرثيَضى عيَراق ةسيةكؤهاوثةميانانى د

ئةجنومةنى ئاسايشى  وةلة برِيارةكانى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتوةكان، دؤسيةكةى بؤ سزادان ضوة
وآلت  يةكطرتوةكانء ضةندوآلتةطرتوةكانء لةو ثيَشةوة ثاش ضةند جار ئاطادار كردنةوة، لة ئاكامدا نةتةوةيةك

يةكانيان دادةنا، برِيارى ان بة هةرِةشة بؤ سةر بةرذةوةنديكة دةولَةتى ئةوكاتى عيَراقيهاوثةميانى وآلتانى  لة
 . هيَرشيان بؤ سةر عيَراقء روخانى حكومةتى بةعسى سةداميان دا

 وخانى حكومةتى بةعسء ئاكامةكانى     ر
، شيَوازى حكومةتى ديكتاتؤريى لة طةل بايةخة بةسةرضوةيةكان لة هةموو جيهاندا تةمةنى دةسةآلتة ديكتاتؤري 

شةثؤىل بةجيهانى بوونيش بالَى بة سةر هةمو رةهةنةكانى ديكةدا . نايةتةوة دامؤديَرِنةكانى دونياى ئةمرِؤ
تابوت . ت ـ بةرذةوةندى ـ هيَز، بوةتة تةوةرى سةرةكى رةوتى روولةثيَشى هيذموونى وآلتانتةوةرى سياسة. كيَشاوة

ء نيَو تابوتةكانيانةوة هةر لةو كاتةوة كة خولَقيَنراون، خةريكة كةم كةم دةخريَنةوة: بؤ ديكتاتؤران ساز كراو
دةذين لةميَذة بة  يَىل اناوضةيةى ئيَسترؤذهةآلتى نيَوةرِاست، واتة ئةو . انيان دةدرآكميَخ لةسةر تابوتةئاخرين 

ئةوان . بوون ديكتاتؤرانيَك كة خؤيان ثةميانكارى كؤمثانياى دةسةآلتطةىل ديكة. ميَتؤدى ديكتاتؤرى بةرِيَوة دةضآ
ئةوةش راست بوو، . خزمةتى ئةواندا بن ثاوةرةكان دةزانىء ثيَيان وابوو كة دةبآ لةخؤيان بة منةك طريى سوثرِ

ىلَ  ياندةسةآلتيَكى باآلتر خولَقاندبوونىء هةركاتيش ثآ خؤش بواية دةيتوانى متمانةكة ضونكى ئةوان
 .وةربطريَتةوةء تةنانةت تةختء تاجةكةشى تيَكةوةبثيَضآ

ندى راى نيَونةتةوةيى هةر بؤية كؤبة. كؤنرتؤلَ نةدةكراهيض هيَزيَك  سةدام يةك لةو ديكتاتؤرانة بوو كة ئيَدى بة
بة ليَدانى  1001سالَى  رةوتى ليَثيَضانةوةى دةسةآلتة ديكتاتؤرء ئيدئؤلؤذيكةكان .ى كؤك بوونلةسةر لةناو بردن

. دا هيَزى طرت1003حكومةتى تالَةبان دةستى ثيَكردء بة ليَدانى حكومةتى بةعسى عيَراق لة سةرةتاكانى 
ئةمريكا قةت لةو  انىيةكطرتووةكوآلتةحكومةتى سةدام حوسةين رؤخا، بةآلم هاوثةميانان لةسةرويانةوة 

ء ئةوان زؤرترين زةبر راستىداضونكآ لة . نةبوون كة كونرتؤلَى عيَراق بؤيان ئةوةندة ثرِخةسار بآ برِوايةدا
 . كةوتخةساريان ثاش رؤخانةى بةعس ليَ

رجنيَكى وردى ىلَ بدرآ نةبوونى روانطةيةكى وردبينانةء واقعبينانة لة هةلَسةنطاندنء ئةوةش طةر سة
بة دةستيَوةردانيَكى  "وينستؤن ضرضيل"كاتى خؤى باثريةيان، واتة . ةوةكانى رؤذئاواييةكاندا بووليَكدان



 

 

آلنيَكى دوورء دريَذة كة سا دثيَكهاتةيةكى ناتةباى ثيَكةوة لكان دابةرذةوةندخيوازانة لة ذيؤثؤليتيكى عيَراق
لة يةكرتيى دةكوذنء يةكرت لةناو دةبةنء يةكرت خةلَكى ئةو يةكة جوطرافيايية بةدةست ئةو ناتةباييةوة دةنالَيَننء 

لة طةلَ هةموو ئةوانةش دا دةبآ بيَذين .آسةروةرى عيَراق ب هةركامةشيان بة مافى خؤيان دةزانآسةركوت دةكةنء 
ساآلنيَكة كة هيَزى سوننة دةسةآلتى خؤيان تاقى دةكردةوة، ثش روخانى حكومةتى سةدام ئةزمونى طويَرِايةلَى 

ة بؤ وآلتانى جريانيشمان تاقى كردةوةء لةم نيَوانةدا تةنيا كوردةكانن كة سةرةرِاى ئةوةيكة زؤرترين هيَزى شيَع
 .خةساريان بةركةوتوة كةضى تاكوو ئيَستا هةر رووى دؤستايةتييان نيشان داوة

ةيةك كة ةلَه. نةوةييةكان تووشى ئةو هةلَةية بوئةمةريكا، ديسان داشةرِى رؤخاندنى بةعس ليَرةدا، واتة لة
واتة ئةوانيش ثيَكهاتةى شيعة، كورد، سوننةيان لةبةر . ضاوى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيىئةجمار دووكةلَةكةى ضوة 
 .اكتيكى بوةةبةر ضاويان طرتبآ بةس بؤ مةبةستى تضاو نةطرت،ء ئةطةريش ل

دةدا  ئةمةريكايارمةتى بة  سةرجندان لة ضةشنى ثيَكهاتةيى وآلتى عيَراق، خويََندنةوةء موتاآلى جياوازييةكانى،
ضةشنى يارى ئيَرانء  بؤ ويَنة رؤلَى شيعة لةعيَراقدا دةتوانآ يارمةتى بة. دا يارى بكاعيَراق كة ضؤن ضؤنى لة

ايبةتى سعووديى ديارى يةتى وآلتانى سوننةى ناوضةكة بةترؤلَى سوننة دةتوانآ هاريكارىء دذا. سورية بدات
بةر ر بكاتء جاروباريش لة بةرامؤز ءهاوسةنطى نيَوان هيَزةكان كةم ء رؤلَى كوردةكان دةتوانآ .بكات
 جودا لةوةش هيَزطرتنى هةركام لةم سآ اليةنةش دةتوانآ ثةرة. خوازييةكانى توركيةدا هيَزيان ثآ بنويَنآزيَدة

ةلَوةشاندنةوةء ييةكان هئةمةريكابةآلم يةك لةهةلَة سةرةكييةكانى . بةكيَشةو ئالَؤزى لة عيَراقء ناوضةكةدا بدات
ء  ئةرتةشى بةعس كةم تا كورتآ لة تةواوى ثيَكهاتةكانى عيَراقى تيَدا بوو. انى ئةرتةشى بةعس بوورليَكثاش

خةلَكىء نةتةوةيى، دةكرا تا ساق كردنةوةى دةولَةتى نوآء ئةرتةشى نويَى عيَراق  دةرانىالنيكةم بة دانانى فةرمان
بةم جؤرة هيَزةميليشياكان هةركام لة شويَنآ  .ىَرهيَمنى عيَراقيان ثآ بثاريَز لة ثاأل هيَزة داطريكةرةكاندا ئاسايشء

كرديانء ...وةكوو ئةوةيكة ئةرتةشى مهدى ـ سوثاى بةدةرء . ى خؤيان رانةدةطةيانديبة ضةشنيَك حكومةتى سةرباز
نكاريية سةرةتاييةكان بري لة ؤرائةطةر ثيَش لة ط. يَزيان نةدةطرتيةكان تا ئةو رادةية هتريؤريستي تريؤريزمء هيَزة

يةء ئةو هةموو ة اليةك ئةمرِؤ ئةو فرةميليشيايية، ئةو نائةمنيبايةوة، ليةنى هيَمنىء ئاسايشى عيَراقيان بكردال
ء ئةمرِؤ هيَزةكانى عيَراق برييان لة ئاوادانىء ساختء سازء بونيات  تريؤرء كوشتارة لة عيَراقدا دروست نةدةبوو

 . دةوةنانةوةى عيَرق دةكر
ى هيَزى ئاسايشء ثاراستنى ئاسايشى وآلت كؤمةلَيَ دواهاتى هةيةكة يَجيَطري بوونى ميليشيا ضةكدارةكان لة ج

طؤمان سةرجنى اليةنة دةرةكييةكان رادةكيَشآ، يَب  كة هةر ميليشيايةك دةسةآلتى زؤرتر بآ طرينطرتينيان ئةوةية
دةتوانني وةك باشرتين منونة ئاماذة بة ثالَثشتى ئيَران . ةكييةكانئةوةش بة هيَزترين فاكتؤرة بؤ دةستيَوةردانة دةر

ديارة ليَرةدا باسى بةرذةوةندييةكان طرينطن، هةر وآلتيَك لة . دا بكةينزء ميليشيا شيعةكان لة عيَراقلة هيَ
دى راستةوخؤى وآلتانى ديكة، بةتايبةتى جريان دا كؤمةلَيَك بةرذةوةندى هةية، رادةى ئةو بةرذةوةندييانة ثيَوةن

واتة هةرضةندة ثرت بتوانآ لةو وآلتةدا بة هيَزتر . هةية وة لة وآلتانى ديكةدابة حؤزوورى ئةكتيظى ئةو وآلتانة
بكات كة بةرذةوةندييةكامن لةوآ  دةركةوآء ثرت بتوانآ دةستء ثيَوةندى لةوآ ريَك خبات، ئةوة دةتوانآ ئيديعا

بة روخانى ثيَكهاتةى :"ة بةثرسانى كؤمارى ئيسالمى ئيديعادةكةنبؤ ويَنة ئيَرانييةكان، وات. فراواننبةر
ء  هاتنة ئاراى عيَراقى نوآ بة دةسةآلتيَكى زؤرينة شيَعةوة هةليَكى زيَرِينى ناوضةيى بؤ  حكومةتى عيَراقى ثيَشوو

. ى وةردةطرندا كةلَكى باشء هاوثةميانانىئةمةريكاجار لةو هةلة لة بةرامبةر تةنانةت زؤر . ئيَمة رةخساندوة



 

 

ية شيعةكان ئةمةريكاواتة بةثآ هةلَبذاردنيَكى ديَموكراتيك كة بةرهةمى هةمان ثرؤذةى ديَموكراتيزاسيؤنى 
ئةوةش دةتوانآ هةم لة ئاسايشى عيَراقداء هةم لة دةسةآلتى داهاتووى عيَراقدا . دةسةآلتى سةرةوةى عيَراقن

 . كاريطةرييةكى تةواويان هةبآ

 كؤلَةكةى سةرةكى سةركةوتنى ثرؤذةى عيَراق دابني كردنى ئاسايش
طةر لةبريمان بآ ثيَش ليَدانى حكومةتى ديكتاتؤرى بةعسء روخانى حكومةتى عيَراق لة اليةن وآلتانى 

، بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران هةرِةشةى بةويتنام كردنى عيَراقيان لة ئةمةريكاهاوثةميان بة سةركردايةتى 
لة روالَةت دا زؤر طويَى نةدا بةو هةرِةشةء طظاشانةى دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالميى  يكائةمةر. كرد ئةمةريكا

بآ طومان فاكتؤرةكانى دةستيَوةردانى . ئيَران، لة ليَدانء لة بةرةوثيَش بردنى ثرؤذةكةيدا جيددىء ثيَداطر بوو
ضونكى سوثاى بةدر كة بالَى . وونلة عيَراقدا، هةر لة سةرةتاى ليَدانى حكومةتى بةعسةوة روون ب ئةمةريكا

سةربازيى ئةجنومةنى باآلى شؤرِشى ئيسالميى عيَراق بة ريَبةرايةتى ئايةتؤآل باقراحلكيم بوو ء لة هةزاران كةس 
ثيَكهاتبوون بة ئامرازء كةرةستةى تةواوةوة لة ذيَر ضةترى سوثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمىدا ثةروةردة ببوونء 

 . ةقامطري بةرِآ كةوتنبةرةو عيَراقى ناس
سوثاى املهديش ديسان تةيارء ثةروةردةكراوى كؤمارى ئيسالمى ئيَران وةكوو ثةميانكاريَكى سوثاى قودس لة 
عيَراقدا دةستى بةضاالكى كرد، فاكتؤرى يةكةم فاكتؤرى بةدةستةوةطرتنى دةسةآلتء يارى سياسى ـ دميوكراتيك 

ان بلَيَني سوثاى املةهدى كة لةاليةن موقتةدا سةدرةوة ريَبةرى دةكرا بوو ء لة دابةشكردنى كاردا بالَى سةدر ي
لة عيَراقدا بةبآ  بة باشى دةيانزانى ييةكانئةمةريكاكةوابوو . ئامرازى طوشارء هيَزى نائةمنى بوو

" جفرى كةمث"بؤ ويَنة . لةبةرضاوطرتنى كؤمارى ئيسالمىء ثةميانكارة سةربازييةكانى ناتوانن بطةنة سةركةوتن
يى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستةء بةرِيَوةبةرى ثرؤطرامى ئيسرتاتيذيكى ناوضةيى سةنتةرى ئةمةريكاكة لة كارناسانى  

لة طةأل ئيَراندا بؤ ضارةسةريى كيَشةى  ئةمةريكا، جةخت لة سةر ئةو خالَة دةكاتةوة كة ثيَوةندى "نيكؤنة"
داوا لة وآلتيَكى  ئةمةريكابيَتة ثرسيار كة ضؤن دةكرآ ليَرةدا ئةوة دة. ئاسايشيى لة عيَراقدا طرينطء ثيَويستة

بكات كة يارمةتى ئاسايشء هيَمنى وآلتيَكى ( حمور شرارت")تةوةرى شةرِاشؤيى"ثالَثشتى تريؤريزمء ئةندامى 
ى بآ طومان لةطةأل ئةوةيدا كة ئةوة ثرسياريَك. وة داطري كراوةئةمةريكاطريؤدةي ناهيَمنى جريانى بدات كة لة اليةن 

طرينطةء لةجآ خؤى داية، تيَبينييةكى طرينطرت ديَتة طؤرِآ كة هةر فايلةء طرينطى خؤى هةيةء ضوارضيَوةى خؤى 
 .هةية

بكرآ كة عيَراقء ئيَران زؤرترين سنوورى هاوبةشيان لة طةأل يةكرتىدا هةية، ء هاوكات نابآ ئةو راستيية لة بري 
ء دوو كولَةكةى سةرةكى هيالىل شيعني لةو . تى نيَوةرِاستدازؤرترين هيَزى شيعةيان هةية لة ناوضةى رؤذهةآل

لة طةأل ئةوةشدا هةرضى زياتر هةولَ دةدةن لةبةرامبةر هيَذموونى ريَبةريى هيَزى سوننة بةسةر دونياى . ناوضةيةدا
خالَى  كةوابوو بةو فاكتانةوة كة ئاماذةمان ثيَكرد هيَزى شيعةء سنوورى هاوبةش كة دوو. ئيسالم دا سةركةون

سةرةكى دةستيَوةردانى ئيَران لة عيَراقدان بؤ سةركةوتنى دريَذماوةيانء لة دارِشتنى ئيسرتاتيذييةكانياندا 
لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىكةوابوو دانوستانةكانى وآلتة . ثيَويستيان بةيةكرتى هةية

ديسان جةختى لة . ا بةشيَك دةبن لة سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتةلةطةأل ضةندين وآلتداء لة عيَراق لةطةل ئيَراند



 

 

لة سةر بنةماى ئيسرتاتيذى  ئةمةريكاسةر دةكةينةوة كة سياسةتى دةرةكى وآلتان، بةتايبةت وآلتةيةكطرتووةكانى 
 . دادةرِيَذرآء دةضيَتة ثيَش ئةمةريكابةرذةوةندى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيى 

دا دةيزانى كة روخاندنى بةعسى 1991ةر لة شةرِى دووهةمى كةنداو، واتة لة سالَى ه راستىدالة  ئةمةريكا
دةزانآ  ئةمةريكا. بةواتاى هاتنة سةركارى دؤستانى ئيَرانة، هةر بؤية ضاوثؤشى لة رؤخانى حكومةتى عيَراق كرد

هةبآ  بآ طومان لةطةأل . ..كة لة هةرشويَنيَك بةرذةوةندى وآلتانيَك وةكوو ئيَرانة، كوورياى باكوور، سوريةء 
 . بةرذةوةندييةكانى ئةودا تووشى ثيَكدادان دةبن

 هةلَةى دووبةرةكيَى نانةوة لة نيَوان هيَزةكان لة عيَراقدا
ء هاوثةميانانى لة عيَراقدا سازكردنى دووبةرةكيَى شيعة ـ سووننةء ئةمةريكايةكآ لة هةلَة سةرةكييةكانى 

. كيَشةيةكى قوولَى لة نيَوان دوو بةرةى شيعى ـ سووننة لةناوضةكةدا نايةوة يكائةمةرثةرةثيَدانييةتى، بةم كارة 
ضونكى بةشآ لة ئةمرينشينةكان، عةرةبستانء ميسر بة جيدديةتةوة هةست بةمةترسى هيالىل شيعى دةكةنء لة 

شيعى سووننةيى عيَراق كة وابوو ثيَكدادانى  .هةر شويَنيَك هةولَ دةدةن بةرةنطارى هةرضةشنة رةوتيَكى شيعى ببنةوة
ليَرةشدا تةنيا خةلَكى عيَراقن . شتيَكى ئاساييةء بةرهةمى هةمان تيؤرى شيعى ـ سووننة لة هةموو ناوضةكةداية

مانيَكى بناخةى هةموو تيَكشكانء بةجيَكة زيان دةبينن، و تةنيا زةبر لة ئاسايشء هيَمنى عيَراق دةكةوآ كة 
 . ديكةية لةو والتةدا

ئاسانى هيَزة  اذةمان ثيَدا بوونى سنووريَكى هاوبةشى بةرفراوان ئةو مةجالة بة ئيَران دةدات تاكوو بةهةروا كة ئام
بؤ ئةو مةبةستةش هيَزى ثيَنجةمى سوثاى ثاسداران كة تايبةت بة . هيَز بكاترهيذموونييةكانى لة عيَراقدا بةذيَ

كانى خؤى لة ناوضةكةداء رووبةرِووبوونةوةى ذيَرزةمينى ثالَثشتى ريَذميى كؤمارى ئيسالميى ئيَران لة هيَزة اليةنطرة
هيَزة توندرِةو و  يةتى لة دةيان كانالَةوة ثارة، ضةكء ضؤألء كةرةستةى تةقينةوةء تيَكدان بةينةيارنء دؤذمنان

بؤ سةملاندنى ئةو راستييةش تةنيا سةرةجنيَك لة هةوالَى رؤذانةى . اليةنطرةكانى  لة عيَراقدا دةطةيةنى
كةوابوو ئاسايية كؤمارى ئيسالمى ئيَران . بكةين يان ئارشيوى هةوالَى ميَدياكان سةير  داوةكانى عيَراق بدةينروو

ء سياسةتى ئةمةريكاهةروا طةورةترين مةترسىء هةرِةشةية بؤ سةر بةرذةوةندييةكانى  ساأل  30ثاش نزيك بة 
يَطاى لة بةردةم داية، يان دةبآ دريَذة بة سياسةتى ى ئةو طرفتةى دوو ريبؤ ضارةسةر ئةمةريكا. دةرةكى ئةو وآلتة

هةنوكةيى خؤى واتة هةولَدان بؤ ثوضةلَكردنةوةى كؤمارى ئيسالمى لة سياسةتى دةرةكىدا ء هةروةها طؤرِينى 
قبوأل بكاتء ( ئةمريَكى واقيَع)دةسةآلت لة ئيَراندا بدات يان دةبآ كؤمارى ئيسالمى ئيَران وةكوو ديفاكتؤيةك

 . داة دانوستانء وتوويَذةوة لةطةلَىتبكةويَ
بوونى فاكتؤرطةليَك لة ضةشنى ثالَثشتى كؤمارى ئيسالمى لة حالَى حازردا لة ثرؤذة ئةتؤمييةكةىء دذايةتى 

 . ـ كؤمارى ئيسالمى، ريَطاى دووهةم سةخترت دةكات ئةمةريكادريَذماوةء ثرِ لة ئالَؤزىء كةندء لةندى 
سالَة دريَذةى هةية بةآلم كؤمارى  19ريَطاى دووهةميش ثرت لة . اى دووهةم بكرآكةوابوو دةبآ كار لة سةر ريَط

هيَندة  سازى لة ناوضةكةدا، بآكؤتايى بؤ فاكتؤرتةرخان كردنى بوجةء ثارةيةكى ئيَجطار زؤرء  ئيسالميش بة
ء ئةمةريكاآ بآ دةتوانبةردةواميان دةكات، كة هةركات ثيَخؤش كردوةء ثالَثشتى ثيَطةى تايبةت بةخؤى ساز

هيَزترين هؤكارة بؤ سةرنةكةوتنى ئيَران بة ديارة ئةو سةركةوتنةى. دؤستانى لة ناوضةكةدا تووشى قةيران بكات
لة سياسةتى  ئةمةريكاين كة ئاكامة دةطة كةوابوو بةو. داهةنوكة لة عيَراقء ئةفغانستانتا  ئةمةريكادلَخوازى 

هةر بؤية ديَينة سةر ئةو برِواية . ى طةورةء هةم تووشى كةم كارى بوةدا لة هةمبةر ئيَران هةم تووشى هةلَةدةرةكى



 

 

دا لة دابني كردنى ئاسايشء هيَمنى داية كة ئةويش لة ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ئةمةريكاكة رةمزى سةركةوتنى 
كؤمارى ئيسالميى  بةشيَكى زؤرى دةبةسرتيَتةوة بة نةمانى فاكتؤرى سةركؤطاى هةموو ناهيَمنييةكانى ناوضة، واتة

 . ئريانةوة

دا    يةكانى عيَراقكورد لة هاوسةنطي ثيَطةى فاكتؤرى 
دا فاكتؤريَكى طرينطء راقء وآلتانى داطريكةرى كوردستاندا بةطشتىء لة عيَنيَوةرِاستنةتةوةى كورد لة رؤذهةآلتى 

يةء زؤر مادةى بةنةرخى سروشتيكانطاى  نرخة،ان ناوضةيةكى طرينط، هةستيارء بةجوطرِافياى كوردست. كاريطةرة
بامسان كردنء دةيان بايةخى ديكةى  ئةو بايةخانةى كة. ةييبوارى سياسى ـ ئابوريةوة ئيسرتاتيذيك ناضةيةكى لة

كوردةكان بة دريَذايى ميَذوو كاآلى . ئةو ناوضةيةن يَىلةو ضةشنة هؤكارى ضارةرِةشىء دواكةوتنى خةلَكانى نيشتةج
بةآلم بة دريَذايي ميَذوو . بوون اليةكء وردة هيَزةكانى لة اليةكى ترةوة ان زهليَةكان لةساتء سةوداى سياسى نيَو

ء لة ضوارضيَوةى بةرذةوةندى سرتاتذىكورد نةيتوانيوة النيكةم لة ئاستى جيهانيدا خؤى دةرخبات يان النيكةم لة 
آ، بة ئيسرتاتيذى اتة قؤناغيَكى نوو. بةآلم قؤناغى ئةجمارة شتيَكى ديكةية. زهليَزاندا جيَطاى خؤى بكاتةوة

نى ئاسايشى كراوةوة هاتونةتة مةيدان، طوتارى سياسيى ـ نةتةوةييان دياريكراوة، هيَلَةكاروونء تيَوريزة
موديَرِنى بة  ذراونء بةطشتى سيستمى ثةروةردةينةتةوةييان بة طوتارى تايبةتةوة دارِيَنةتةوةيىء بةرذةوةندى

دةيان سةنتةرء شويَنى تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوةى زانستىء ئاكادميكى . رؤذةوة هةية باشرتينء نويَرتين ميَتؤدى
واتة . ناوةتةوةمةدةنى كردنى كؤمةلَطاكةى هةلَيَموديَرِنةء هةنطاوة سةركييةكانى بةرةو بة سوثاىهةيةء خاوةنى 

 . يةكانداهاوسةنطي ؤرِانى ثيَطةى كوردة لةدةسةآلتى كورد لة ئاستى سةرؤكايةتى عيَراقدا لوتكةى ط
ؤريَكى بة هيَز لة ئاستى تة فاكتاندا، بوضوارثارضةى كوردست تى كورد لة هةرآليةـ كؤمة ئابوورىطةشةى سياسى ـ 

بة ثرؤطرامء ثرؤذةء ثارتطةىل سياسى ـ ديَموكراتيكى مؤديَرِن . بةرةو ضارةسةر ضوونى كيَشةى كورددا بؤ جيهانيش
بوونى . طةشةيةى دؤزى كوردةوة هؤكارى ديكةى ئةو رةوتة روولةتنخوازانة، نةتةوةيى ثيَشكةوطوتارى سياسى

. ء ديَثلؤماسى هاوضةرخ ضةند خالَى ديكةى ئةو سةركةوتنةننةتةوةيى، لؤبى بة هيَزو كاريطةردؤستانى نيَو
 يكةى كوردستان ئةوكانى دكةوابوو، بوونى ئةزموونى كوردستانء بوونى خةباتى رةواى ثارتى سياسى ثارضة

ارى ييةتى دةزانآء فيَرى ء دؤستاراستييةى بة دونيا سةملاند كة كورد دةتوانآ خؤ بةرِيَوة ببات، نرخى هاوثيمانى
 . و ئاستةكاندا بوة سياسى لة هةموو

مةتى بةعس ووةك دةزانن ثيَش رؤخانى حك .ى حةشيمةتى ئةو وآلتة ثيَك ديَنن%19ان لة عيَراقدا كوردةك
ودةم كوردء عةرةب اسة دةكراء شوناسنامةى عيَراق ئةتى عيَراق بة كوردء عةرةب ثيَنسياسي، حةشيمة ىثيَكهاتة

رى كورد شيعة ـ سوننة بةآلم ئيَستا جودا لة كوردء عةرةب فاكتؤ. بوو بةآلم بة بآ ئيعرتاف كردن بة هيض مافيَكى كورد
ةرةوثيَش ضوونى ئاماجنةكانى كورد ئةوةش لة اليةك دةتوانآ بةهيَزترين فاكتؤرى ياريدةدةر بآ بؤ ب باآلدةستة،

بة دةسكةوتيَكى بةنرخ دا ببيَتة فاكتؤرى ثارسةنطى هيَزةكان، كة ئةمة دةتوانآ عيَراق واتة فاكتؤرى كوردى لة
اكتؤرى بوة، دةتوانآ فكهاتةيية كة ئةمرِؤ ئيدى جيَطري شيَوة ثيَناسة ثيَبةآلم لةاليةكيرتةوة ئةو . بنرخيَندرآ

ضونكى ئةو ضةشنة  .داطريكةرةكان بةتايبةتى دا بؤ عيَراق بةطشتىء بة زيانى هيَزةعيَراق ناسةقامطريى بآ لة
اليةنى شيعى، كؤمارى ئيسالمى . بني بوونى بةرذةوةندى كؤمارى ئيسالمى ئيَراندا بووادابةشكردنة لة باشرتين حاىل د

زؤركةمى توركمةن لةاليةن توركياوة  لة ثشتة، اليةنى سوننة عةرةبة سوننةكانى لة ثشتة، تةنانةت كةمينةيةكى
 . ثالَثشتى دةكريَن، لةم نيَوةدا دةميَنيَتةوة كورد كة تةنيا دةبآ خؤى ياريكةرى مةيدان بآ



 

 

كةسىء بآ ثالَثشتى، هيَندة ئةزموونيان النيكةم لة تةمةنء ميَذوويةك بآ تارِادةيةك جيَطاى هيواية كة كوردةكان
لةخؤرِا نيية وتةى بة ناوبانطى كوردةكان لة . ب بكةناك لة سةر خؤيان حيسوةرطرتوة كة ثرت لة هةموو اليةنيَ

بةآلم دةبينني " تةنيا ثالَثشتى جيَطا متمانةى كوردةكان، ضياكانى وآلتةكةيانة:"جيهاندا دةنطى داوةتةوة، واتة 
ة دةبآ كوردةكان لة بةشيَك لة دةسةآلتدارانى ئيَران كيسةيان بؤ داهاتووى كوردةكان هةلَدووريوةء ثيَانواي

 لةطةأل شيعةكان لةو وآلتةدا ببنةهاوثةميانء تةنانةت داهاتوودا ببنة هاوثةميانى شيعةكان لة عيَراقداء هاورِا
 . دابينكةرء ثاريَزةرى بةرذةوةندى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة عيَراقدا

خاوةنى دا تى خؤبةرِيَوةبةريىئاستى دةسةآل روخانى حكومةتى بةعسى لة لةكاتى كورديش راستىدابةآلم لة 
 ةكة ئةوةش هيَندآ فاكتورى الوازى ديكةى بةدوادا دةهات، لةوانة حكومةت ودووحكوومةتء دوو ئيدارة بو

بة ثالَثشتى كردنى ئةم . دا هةلَنةهاتوة لةو دؤخةدا دةستيَوةردانيان دةكرديةكان كة هيضكات ضاويان بة كورددراوسيَ
نيَومالَى كورد زةبريَكى قةرةبوو نةكراوةى لة  يَنى ئةو ئيدارة، هةر بؤية دووبةرةكيان دوذمنايةتى كرد ئيدارة

شدا، يَوخؤيبوو، لة ئاستى سياسةتى ن دائةوة لةئاستى سياسةتى دةرةكي. وةداريَزةكانى طةىل كورد لةم قؤناغةدا
روخانى ئةو حكومةتةء ثاش مةتى بةعسء هةم واتة نيَوخؤيى لة دووكاتدا هةم سةردةمى دةسةآلتداريَتى حكو

 . داحكوومةتى عيَراقى ئازاد كراو سةردةمانى ئةزمون كردنى دميؤكراسىء
كارى لة سةر  ية دةرةكييةحكومةتى عيَراق، هةر ئةو هيذموونيية سياسيوخانى ة ئاستى سياسةتى نيَوخؤيي ثيَش رل

دةكرآ بلَينَي  تاكتيكيية دةرةكييةكان ؤستةواتة ليَرةدا بةرذةوةندى هيَزة د .سياسةتى نيَوخؤيى ئةوانيش كردبوو
ء دةستنيشانكةر، ضونكى هيضكات ناتوانني نكؤلَى لةو راستيية بكةين كة هةركام لة جريانةكان  باآلدةست بوو

يةكانى دةكرد بؤليَدانى هيَزى ديكة بؤ شةرِى براكوذى لة لة هيَزة سةرةكي بةهيَزى سةربازى ثالَثشتى يةكىَ
 . كوردستان

لة  لة اليةك ترس، خؤفء دلَةرِاوكيَيةك كة بةعسرووخانى حكومةتى  روخانى حكومةتى عيَراق، بة بةآلم ثاش
دا واآل بوو كة بةشيَكى ة رووى كورددرطايةك ب ى بةعس هةبوو بة تةواوى رةوييةوةءكوردستان لة هةمبةر حكومةت

ى كوردى بردة قؤناغيَكى طرينطء درطايةك كة بزوتنةوةى نةتةوةي .خةونء خولياكانى تيَدا وةديهاتن زؤر لة
بكاتء هاوسةنطى طةورة ثيَك بيَنيَتء  يارى طةورة دى دةبوا لة هاوكيَشة طةورةكانداهةستيارةوة كة ئةجمار ئيَ

ندى دةورى ناسيونالَيزم، بةرذةوة بريى نةتةوةيى كورد لةو قؤناغةدا بةردةوام بة. دةستكةوتةكان بثاريَزآ
ا دةخواليةوةء بةطشتى بة هةر ضةشنة هةرِةشةيةك دذبة ئاماجنة دنةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيي

هيَزءتوانايى ميَديايىء . يَستى نةتةوةيى جيدى وةردةطرتودء هةلَيةكانى، دذكردةوةى خيَراى دةنواننةتةوةي
بة حكومةتيَكى  حكومةتيَكى دوو شةقامى نايةكطرتوو، بوو. ديثلؤماسى تارادةيةك ئةركى خؤى بة جـآ طةياند

ئةجمارة كورد توانى ثةيامى ثيَشكةوتن خوازانةى خؤى كة بريتى بوو لة ئاشتى، . رى كوردستانوةريَمى باشوه
 . دادونياى ثيَشكةوتوو ثيَشانئازادى، ديَموكراسىء ثيَكةوة ذيانى شارستانيانة بة كردةوة بة 

يَكهاتةى فيكرى رؤيى، بةآلم ث  امرووخاو سةد ةية كة دوذمنانى كورد هةر لة جآ حؤياندان، بةعسبةآلم راستى ئةو
دةبآ بةردةوام لة  كورد!" "ية بؤ سةر ليَك هةلَوةشانى عيَراقى يةكطرتوو، واتة كورد مةترسي"هةمان ثيَكهاتةية

ئيل نزيكايةتىء طةأل ئيسراكورد نابآ لة"، !"يارى بؤ بدةرآهيَزء باآلترى دةسةآلتةوة برِسةنتةريَكى بة
 ئةمةريكاتىء هاوثةميانى سةربةخؤيانةى كورد لة طةأل رؤذئاوا بة طشتىء دؤستاية"،!"دؤستايةتى هةبآ

ئةوانةء دةيان ءسةدان بريؤكةى ديكة كاكلَى فيكرى ! "بؤ سةر داطريكةرانى كوردستان يةهةرِةشة دابةتايبةتى



 

 

 سةرنج ئةوةية خالَى جيَطاى. دوذمنانى بةناو دؤستى كوردى لة ناوضةكةء تةنانةت خودى عيَراقيش دا ثيَك دةهيَنا
كاندا وةكوو دةبآ بتوانآ لة هاوكيَشة سياسيية هيَزء تواناوة بسةمليَنآ،راستييةكانى خؤى بة كة كورد دةبوا

 .شى كةلَك وةربطرآء طوشارانةى كة هةيةتى بةباريَكى ليَزان يارى بكاتء لةو ئامرازئاكتؤ
بةآلم ئةوةيكة وةك . ارةزاء ثسثؤرِيشى هةيةاسةتوانى شان كورد لة هيَزء تواناكانى خؤى بةئاطاية، سيبيَطوم

 سرتاتذىازيى تيؤريكء ثيَش ضوونى سياسةتى كورد لة ناوضةكةداية الوودى كؤسثى سةر ريَطاى بةرةدليَكى جيعام
اليةنيَكى . ية، واتة سآ تةوةرى سةرةكى كة كورد تاكوو ئيَستا نةيتوانيوة وةك ثيَويست ثراكتيزةيان بكاتنةتةوةي
ةتى لة رابردوو، ترسانيةتى لة ئيَستاء تؤقانيةتى لة زيى ثيَكهاتةى هيَزى كورد لة عيَراقدا ترسانيالواديكةى 
دام هةوألء ضاالكيية سياسييةكانى شكةستيان هيَناوة، بةناو دؤستانء بةردة ترسان لة رابردوويةك كة. داهاتوو

ترسان لة ئيَستايةك، كة لة اليةك  .اوندا يةكرِيز راويَستهاتوونء لة بةرامبةر خواستى كورددوذمنانى ثيَك
ردستاندا كةم ويَنةء تةنانةت كؤمةلَيَك دةستكةوتى وةدةست هيَناوة، تاكوو ئيَستا لة خةباتى كورد لة باشوورى كو

انةت بةرضاوتةنطى ئاهةنطى هيَزة عيَراقييةكانء تةننةش بوونء لةاليةكى ديكةوة ناهاورآ بيَذين بآ ويَدةك
كيَشةكانى، ةءء طيَر p.k.kرد، باج خوازى كؤمارى ئيسالمى ئيَران،  نة لة هةمبةر بزوتنةوةى كوبةشيَك لةو هيَزا

ترسان لة داهاتوو بةو واتاى داهاتوويةكى بآ . هةرِةشةء هاندانةكانى كؤمةلَةى وآلتانى عةرةبىء ئيسالمى
اهاتوويةك كة بةلَطةء د. تاريك يى، داهاتوويةكى بآ ثالَثشتى، داهاتوويةكى قةيراناويىء تارِادةيةكئةمةريكا

 ترسان لة داهاتووي. ةء كاتى كورديةكان تادةضآ روو لة زيادبووننء ترسان لةذيَر كةوتنى بةلَطكارتى ياري
دةيان ترسانء هةرِةشةى ديكة كة سةركردايةتى كورد بةردةوام وةكوو ... هيذموونطةرايى ئيسالمى سياسى،ء 
 .بكةنةوة ارن بريى ىلَموتةكةيةك ديَتة ثيَش ضاويانء ناض

ى ؤلة بةرزترين ثلةى سةركةوتنى خ تاهةنوكة طرتنى هةموو ئةو ئةطةرء ويَضوونانة هيَشتا كوردبةآلم بة لةبةرضاو
بؤ . دؤزى كورد خاوةنى هيَنديَك توانايى باشة كة دةتوانآ بؤ داهاتوو هيوادار بآ ثيَيانء ثالَيان ثيَوة بدات. داية

يةكآ  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتةرت لة ة بةتايبةت لة رؤذئاواء بةتايبةتة والتانى دةرةوويَنة ديازثؤراى كورد ل
هيَزى كورد  ءدةتوانآ قسةى كورد، خواستى كورد. لةو فاكتؤرة بةهيَزانةية كة دةتوانآ رؤلَى البييةكى باش بطيَرِآ

بؤ كيَشةكةى  وؤ سازكردنى ثيَطةيةكى شيابةوان بناسآء ثوتانسيليَك بآ بؤ ضوونةثيَشى دؤزى كورد لة جيهانداء ب
يان لة ئاستى نيَوخؤدا كورد بةلَطةطةليَكى باش لة ضةشنى ياساى فيدرالَى عيَراق، . لة دةرةوةى سنوورةكانى خؤيدا

آ هةم لة ئاستى سياسةتى نيَوخؤيىداء هةم لة ى لةبةردةست دايةء دةتوان...ؤم بؤ كةركوكء دبزوتنةوةى ريَفران
بؤ ويَنة دةبينني لةيةك رؤذدا لة ضةند شاري كوردستان، واتة . دا يارمةتى باش بة سةركةوتنى بدةنىئاستى دةرةك

دةتوانرآ . ريَثيَوانء كؤبوونةوة سازدرا... هةوليَر، سليَمانى، كةركوك، دهؤك، خانةقني، شةقآلوة، ئاكرآ، كؤيةء 
رؤكى ئةو كيَشانة ئاطادار بكريَتةوةء دونياش لة نيَوة ديازثؤراى كوردىء ضاالكييةش بطوازريَتةوة بؤ نيَو ئةوشيَوازة

 . ئينجا ضاوةرِيَى ئاكامةكانى بكةين
طرينط ليَرةداية كة ئةو بزوتنةوةى راثرسيية هيض ضةشنة مؤركء ئارميَكى حيزبىء طرووثى لة سةر نةبوو، واتة 

. هةر هةمان نيَوةرؤكى ثيَشان دةدادرومشةكةشيان . ابووربزوتنةوةيةك كة بةتةواوى بةرةنطى نةتةوةيى نةخشيَند
ؤم ثيَرِةء كردنى مافى دبؤ ريَفران... مافةكانى خةلَكى كوردستانى تيَدا نةبآ، بةلَآ كة ريَك نا بؤ دةستوو"واتة 

راأل ديفاكتؤيةكى عةقآلنييةء دميَكى فييَهةمووان دةزانني كة دؤزى كورد لة عيَراقدا وةكوو هةر." ضارةى خؤنووسني
 ى ئاواتى هةموو كورديَكة،خؤيةبآ واقيعبني بني، ئايدياى سةربةئيَمة د .طوجناوترين شيَوازى خؤيدايةا لة ئيَست



 

 

ية ناوضةييةكان، نةبوونى لة ضةشنى هةرِةشة سنوورييةكان، مةترسي بةآلم كؤمةلَآ فاكتؤرى واقعى ديكة
مةجاىل ثراكتيزة ... ريَطاى دةريايىء هيَزء موديَرِن، نةبوونى ناوضةيى، نةبوونى ئابوورييةكى بةهاوثةميانيَكى 

بةآلم لةطةأل ئةوشدا دةتوانآ باشرتين طوتار بآ بؤ دؤزى كورد كة لة داهاتوودا . ةنرد نادكردنى ئةو ئايدياية بة كو
 . ثشتى ثآ ببةسرتآ

بؤارى  واتة لة. بآ هيَزدةربربِآء بيانضةسثيَنآ كة بة بةطشتى هةموو نةتةوةيةك كاتآ دةتوانآ داخوازييةكانى
. ى خؤى ثيشان بداتيهيَزيةوة بتوانآ بة...ريىء ى، فيكيةرربازى، كولتوورسياسى، ئابوورى، نةتةوةيى، س

دا قابيلى أل ثيَش لة رووخانى بةعسئيَستا دؤزى كورد لة طة. لة الوازييةوة ديَن هةر نةتةوةيةك تةواوى دؤرِانةكانى
ميَزى ياريكةرةكانى  كورد وةكوو كارتيَك لة سةردؤسيةى س وخانى حكومةتى بةعواتة ثيَش ر. هةلَسةنطاندن نية

 ياريكةريَك لة سةر. ديكة يارى ثيَدةكرا، بةآلم ئةمرِؤ ئيَدى خودى كورد ياريكةرةء يارى بة كارتةكانى خؤى دةكات
طرآء سوننة دادةنيشآء هةلَويَست لة سةر واقيَعة سياسييةكان دة ء هاوثةميانانى، شيعةءئةمةريكاميَزى يارى، 
كوردء شيعة لة سةر فيدرالَى عيَراق تةبان، بةآلم سوننةكان لة سةرئةم بابةتة كيَشةيان . ر عيَراق دةدابرِيار لة سة

ئوتؤنؤمييةكةشى بة كورد رةوا  كة تةنانةت دائةوانة لة يوتؤثياى سةردةمى بةعسهةيةء كيَشةكةش مانةوةى 
نى عيَراقء لة هةمانكاتيشدا خالَى يةكطرتوومانةوةى عيَراقى ئيستا كورد ثارسةنطى هيَزة سةرةكييةكا. دةدةيتنة

 .يةكثارضةية

 ئاستةنطةكانى بةردةم سةركةوتنى عيَراق
ء دؤخى تارِادةيةك شيَواوء ئةمةريكابة سةركردايةتى  انهةلَةكانى ئةمرِؤى هيَزةكانى هاوثةميان

ييةكان بة ثرؤذةيةكى ئةمةريكايَنن كة ئابوورى عيَراق، ئةو راستييةمان بؤ دةسةمل ،سياسى ،ئالَؤزى ئةمنى
ييةكان ضوونة نيَو ظييتنامةوة ئةمةريكا هةروةك ئةوكاتةى .ء ريَكةوة نةهاتوونةتة عيَراقةوةثالنرِيَذى كراوء ورد

ضوونة نيَو ئةو كاتةى هاوثةميانان يان وةكوو ئةوةى كة بريتانييةكان ضوونة نيَو ئريلةندى باكوورةوة يان وةكوو 
تووشى قةيرانء تةنطء ضةلَةمة طةليَكى  هةربؤية ئيَستا هةم خؤيانء هةم خةلَكى عيَراق. غانستانةوةخاكى ئةف

ى كؤمةلَطاى عيَراقء لة بةرضاونةطرتنى ثيَكهاتةى سياسوردى  ئةم كيَشانةش بة خالَى سةرةكى. زؤر هاتوون
قةيرانةكانى عيَراق بريمانة كاتآ لة . يةئيسالمى ئيَرانء وآلتانى عةرةبي وآلتانى جريانى، لةوانة كؤمارى

 وآلتةرؤذ ثرت تووشى خةسار دةبوون، سةرؤك كؤمارى  ةندبوو ء هيَزةكانى هاوثةميان رؤذلاثةرةيان ئةست
ئةوةش ! تنام بةراورد كرديتاريَكىدا شةرِى عيَراقى لة طةأل شةرِى ظيجؤرج بوش لةو ئةمةريكاطرتووةكانى يةك

بةتايبةتىء جيهان  ئةمةريكاوبراو ضةندة طةنطةشةء هةراو هورياى لة ميَدياكانى دةزانني كة ئةم دةربرِينانةى نا
  .دا نايةوةبةطشتي

سياسييةكان هؤكارةكانى ئةو طرفتانةيان لة عيَراقدا بة وةك خؤى  ضاوةديَرةزؤربةى راظةكةرانء 
ديارة هةر . لة قةلَةم دةدا ء هاوثةميانانى لة رةهةندى جؤراوجؤرى ثيَكهاتةكانى عيَراقئةمةريكاتيَنةطةيشتنى 

و ء هةروةها هاتنةوةى لَى راستةوخؤى سوثاى ثاسداران دابةهاتنةوةى سوثاى بةدر كة لةذيَر كاريطةرىء كونرتؤ
سةركردايةتى ئايينى ئةو سوثاية كة لة ثةروةردة كراوةكانى حةوزةى عيلمييةى قؤم بوون، زةنطيَكى ئاطادار 

لة بةر  ان كةرِ بوو ء نةيانبيست، يانينى ليَدرا بةآلم ئةوان يان طويَء هاوثةميانائةمةريكاكردنةوة بؤ 
 . يةك قبولَيان بكردبايةوةكوو ديفاكتؤ اء دةبوارينةبوو، يان نا، ثيَشيان ثآ نةدةطسةرقالَييان ئاطايان ليَ



 

 

تة واةك بوو كة خؤى، يلة شةرِى عيَراق سيَناريو ئةمةريكائةوة رِاستة كة ويَنا كردنى  راستىدالة 
، لة ئةمةريكاى سوثاى بة هيَزء زةبةالح. "رِشتبوونئةندازيارانى شةرِ لة كؤنسرواتيظةكانى دةولَةتى بوش دايا

دا سوثاى ماندوو ء شةكةتى بةعس تيَك دةشكيَنآ، ديكتاتؤرى عيَراق تيَك دةرِوخيَنىء جآ جطار كةمماوةيةكى ئيَ
ثاشان دةيداتةوة بةدةست  ساماندان بة دةستةوة دةطرآء ثيَيةكى ثتةو دروست دةكاء كاروبارى ئةوآ بؤ ماوةى

دا دةضيَتةوة بةتيَورى ئيسرتاتذييةكان ىلَ زيادبكةين ثاش ئةو سةركةوتنانة سةرلةنوآ ىئةوةش ."عيَراقييةكانةوة
. دادريَذة ثيَدة ء ثرؤذةكانى لةوانة دوو ثرؤذةى طرينطى، دميوكراتيزاسيؤنء ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى نوىَ

بةآلم ئيَستا هةموو اليةنةكان جةختى لة سةردةكةنةوة كة تيَكشكاندنى حكومةتى سةدام حوسةين سادةترينء كةم 
بةآلم ثاش البردنى سةدام وةك جاريَكى ديكةش ئاماذةمان ثيَكرد هةلَةترين . خةرج ترين بةشى شةرِى عيَراق بوو

، عيَراق لة نةمانى ئةو دوو نيهادة بة .بووئيستيخبارات هةلَوةشاندنةوةى ء ار هةلَوةشاندنةوةى ئةرتةشى بةعسك
ء هاوثةميانانىء هةر ئةمةريكاطةليَكى تريؤريستىء ميليشياى دذء نةيارى وثدا بوو بة مؤلَطةى طروماوةيةكى كورت

ء هدى، القاعدةامل انني ئاماذة بة سوثاى بةدر، جةيشلةوانة دةتو. داناوضةكةء عيَراقدؤستء اليةنطريَكيان لة 
ية طريى هةموو هيَزء اليةنة ئيسالميمىء عةرةبىء ثشتالثالَثشتى ئيَرانء وآلتانى ئيس. بكةين... بالَةكانىء
ء دا، بةضةشنآ كة ئيَستا بةشدارى حكومةتنة خاوةن هيَزء دةسةآلت لة عيَراقلَةكان، ئةوانى كردفيندةمنتا

 .بةجآ بكةندةتوانن برِيارء راسثاردةكان جيَ
ئابوورى جيهان دةردةخات كة  ،اوةء بآلوكراوةكانى زانايانء تويَذةرانى سياسىزؤريَك لة نووسر

 لةم. ةتةوةنليؤن دؤالر هةنوكة لة شةرِى عيَراقدا بآ ئاكام ماويآ ترس 3ويَرِاى خةرج كردنى ثرت لة  ئةمةريكا
كة "سآ تريليؤن دؤالرى3شةرِى "يةكيان كتيَبيَكة بة نيَوى  ،يةدا دوو تويَذينةوةى بةلَطةدار بآلو كراونةتةوةثيَوةند

ء ثرؤفيسؤريَكى زانكؤى هاوارد بةناوى "ئاى ئيستيطليتز جؤزف"خةآلتى نوبيَلى ئابوورى بةناوى  ةيةكىبةرةو
ضؤن شةرِى عيَراق بؤ  سةمليَنن كةيكتيَبى ناوبراودا بة ديَكيؤميَنت دة ئةوانة لة. نووسيويانة "ليندا جى بيلَسى"

. ضةندين نةوةى ديكة بة سيماى ئةو وآلتةوة ديارة ى دارايىء مرؤيى ليَكةوتةوة كة تابةهايةكى قورس ئةمةريكا
خاوةن ئابوورىء هيَزيَكى سةربازى بآويَنةية كة  ئةمةريكائةوةيدا كة زهليَزيَكى وةكوو  هاوكاتة لة طةأل ةديارة ئةو

بةآلم ئيَدى . ء سةركةوتووش دةركةوآزؤربةى وآلتانى جيهاندا شةرِ بكات ئيديعا دةكات دةتوانآ هاوكات لة طةلَ
لة طةأل جيهانى تريؤرء توندوتيذىدا  جيهانيىلة عيَراقدا لة طةأل شةرِيَكى ئةمةريكائةوةش نكؤىلَ ىلَ ناكرآ كة 

 .رؤؤبوةوة كة هيَزى مةعنةوييان لة هيَزيَكى متافيزيك وةردةطرنبةرةو
عيَراق  لة آ هةرضآ خيَراتر هيَزةكانياندةبيى لةو برَوايةدان ئةمةريكابةشيَك لة كاربةدةستانى 

بؤ ويَنة . وة بربِدرآكؤنطرةاليةن  شةرِ لة بوجةىء ئيَذن كة ئةوةش دةبآ يَكرجهيض ضةشنة مة بآبةبكيَشنةوة، 
لة اليةن هةردوو  ئةمةريكاى كؤنطرةلة نةيارانى شةرِ بوة ئيَذآ ثةيامى  كة (WILLIAM ODOM)ذنرِاأل 

دةيويد " ضوونةدا ذنرِالَبةرامبةر ئةو ضةشنة بؤ آلم هةر لةةب". كاتى وةدةركةوتنة " ة ك بىَ حيزبةوة دةبآ ئةوة
ى كرد هةلَويَستى ةنطرثيَشكةش كؤ دا كةلة راثؤرتيَك ،اقعيَر لة ئةمةريكادةرى هيَزةكانى فةرمان" ايئسثرت

هةزار سةدوضل  140000بؤ  زةكامنانهيَ 1007جوالى  ئيس ئاماذةى بةوةدا كة تااثيرَت. نواندنةى اةربةرثةرضد
تا بتوانني بؤ هةنطاوةكانى دواتر ضآ ثآ ثتةو بكةينةوة بة  رؤذ راويَستني 49كةس كةم كةينةوةء ثاشان 

 5لة هيَزةكانى  ةديارة جآ ئاماذةثيَكردنة كة ئةو هةذمارة ثرت. ت برِيار بدةينرضاوطرتنى هةلومةرجى ئةوكالةبة
األ لة عيَراقيش هةر لةسةر راى ذنرِ ئةمةريكابالَويَزى  "راى رايان كراكر". قدالة عيَرا ئةمةريكا ىساأل لةمةوثيَش



 

 

هةزار كةس هيَزى سةربازى ئةوة بوو كة ثيَش بة شةرِى سةدوضل  240000يس بوو،ء بةلَطةشيان بؤ مانةوةى اثيرَت
ن، ثيَش بة كةببؤ عيَراق  القاعدةطرووثى بطرنء ثيَشطريى لة طةرِانةوةء طةشةى  عةشريةتىء تايفةيىء

تيَكدةرانةكانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة كانالَى  دةستيَوةردانةء دةستدريَذى جريانةكان بة تايبةت دةستيَوةردان
هيَزى ثيَنجةمى سوثاى ثاسدارانى سوثاى قودس يان هيَزى قودس كة جيَى ئاماذةثيَدانة ) .سوثاى قودسةوة بطرن

 ئيَران لةشؤرشى ئيسالمى ضةشنى  ثةرةثيَدانى شؤرشى ئيسالمى لةشؤرِشى ئيسالمى ئيَرانة كة ئةركةكةى 
يةكانى رؤذئاوا بة تايبةت تريؤريستى لة ئيسرتاتيذي ثالَثشتى تاقمء طرووثى توندرِةو ء ناوضةكةدايةء هةروةها

 . دائةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة
ى هةميشةيى ةربازساق بنكةيةكى لة سةر رةزايةتى عيَر ئةمةريكارايان كراكر ئةوةشى ئاشكرا كرد كة 

. دا دةبآلة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ئةمةريكادابنآ، بنكةيةكى بةهيَز كة يةكآ لة بنكة سةرةكييةكانى  داقالة عيَر
جةختيش لةسةر ئةوة  باشوور، هةروةها كوورياىلة ذاثؤن، ئالَمانء  ئةمةريكابنكةيةك لة ضةشنى بنكةكانى 

 . ناكات كؤنطرةئيَزنى  ثيَويست بة بنكةيةرايةوة كة بؤ  دانانى ئةم ك
لةسةرةوةى هةموو ئةوانةشةوة بوشء كابينةكةى عيَراقء شةرِ لة عيَرقدا بة كردنةوةى درطايةك دةزانن 

دا سوثاسء بؤ ويَنة جؤرج بوش لة وتاريَكى. لةويَوة خةريكة دوذمنةكانى ديكةى سةركوت بكات ئةمةريكاكة 
 207كة  كردء ريَزى لة خزمةتةكانيان طرتء رايطةياند كة بوجةى شةرِة ئةمةريكاثيَزانينى ئاراستةى ئةرتةشى 

ية، ئةمةريكادا لة سةر دوو هةرِةشةى طةورة لةم سةدةية ضونكىميليون دؤالر لة سالَداية دةبآ ثةسةند بكرآ، 
ة كة بة هاوكات جةختى لة سةر ئةوةش كردةو. ى ئيَرانةيةكيان القاعدةيةء ئةويرتيان كؤمارى ئيسالم

شكستى خؤمان راطةياندوة، هاتنة دةرةوةى ئيَمة لة عيَراق سةركةوتنى القاعدةيةء  ،هاتنةدةرةوةمان لةعيَراق
دا هيَرشى سةرلة نويَى تريؤريزم بؤ سةر خاكى ارتيَكةريى لة ناوضةداء لة ئاكامسةركةوتنى ئيَران لة ثةرةثيَدانى ك

 .ى بةدواوةيةئةمةريكا
بوارى خةسارى مرؤيىء داراييةوة بنضينةكانى ئيدئؤلؤذى بةرةنطار  خةريكن لة شئةمةريكاميَدياكانى 

ثيَنج  5000ضركةيةك  يؤرك تاميز ئيَذى شةرِى عيَراق هةرنيو. ء بةرةنطارى دةبنةوةى ليَدةدةنةربازسبوونةوةى 
 كة تويَذينةوةى لة ةريكائةمدارانةى ديكةى يةكآ لةو دامةزراوة متمانة. بةدواوةية ئةمةريكاهةزار دؤالر بةهاى بؤ 

 AMERICAN ENTERPRAISE)ثرايزةيَرسةر شةرِى عيَراق كردوة، دامةزراوةى ئةمريكةن ئينت

INSTITUTE)  كة بة هيَماى كورتكراوةى (A.E.I )دامةزراوةى ئينرتثرايز يةكآ لة كؤنرتين  .ثيَشان دةدرآ
كة ئةمرِؤ خؤشةويستى (تفكر رةمخ) "ينةى هزرل"يةوة ئةمةريكاريَكخراوةى زانستى ـ سياسى كؤنسرواتيظةكانى 

 ئةمةريكايةكانى يتء دةستى راستاروسَواتة دامةزراوةيةك كة كؤني. اليةن ئةم دامةزراوة دامةزريَنراوة هةموانة لة
بةرامبةر  لة "برى طولَدواتر"دا، سيَناتؤر 2164ثاش تيَكشكان لة هةلَبذارنةكانى سةرؤك كؤمارى سالَى 

لةم سؤنطةيةوة زؤربةى . راويَستابندا ليربالَيزمتاكوو لة بةرامبةر هةرِةشةى . دا ضاكيان كرد "نليندرون جانسؤ"
 . دانانء ثالنرِيَذى كؤنسيَرواتء نيؤكؤنسيَرواتةكان بةرهةمى ليَكؤلَينةوة ء تويَذينةوةى ئةم ئةجنومةنةيةطةآللَة

 :سةر ريَطاضارةى كيَشةى عيَراق ئيَذآ لة A.E.Iفريدريَك كاطن 
من لة داريَذةرانى سةرةتايى  ريَطاضارةى كيَشةى عيَراق ريَطاى هيَمن كردنةوةية، ريَطاضارةيةك كة"

ئةو ريَطايةش بةسرتاوةتةوة . ريَطاضارةيةك كة هةولَةكان بؤ طةيشنت بةيةكطرتوويى نةتةوةيى بيَنيَتةدى. بووم
فريدريَك ئاماذةبةوة دةكات . دا سةركةوتووبنيسايش لة سياسةتى دابني كردنى ئاض رادة بتوانني بةوةوة كة ئيَمة تا



 

 

بةوتةى ناوبراو بةشيَك . عيَراق تاكوو ئيَستا خةرجيَكى زؤرى لة عيَراقدا كردوةء بة ئاكاميَكى دلَخوازيش طةيشتوة
كة ئةو نطرة باسيَكيان هيَناوةتة طؤرِآ كة ئاماذة بةوة دةكات، ئيَمة دةبآ طوشار بؤ عيَراق بيَنني ؤلة ئةندامانى ك

 ئةمةريكاخةرجانةى لة عيَراقء شةرِى عيَراق كراون، دةبآ عيَراقيش لة قةرةبوو كردنةوةيدا بةشداربآء تةنيا 
 لةسةر ئةو برِوايةن كة دةبآ دةولَةتى عيَراق هان بدةين كة كؤنطرةرت لة ئةندامانى ةشيَكيبةالم ب. هةلَطرى نةبآ

ضونكى هةمومان باش دةزانني كة عيَراق لة بوارى . راق بكاتنانةوةى عيَسةرفى بونياتداهاتى خؤى  بةشيك لة
نةوتةوة دةولًََةمةندةء دةتوانآ بةخةرج كردنى بةشيَك لة داهاتى نةوتةكةى، وآلتة روخاوء ويَرانةكةى بونيات 

بةكرآ يَك، عيَراقى وةكوو بةكرآ طرياو ئةمةريكانآ كة دةنويَةو برِوايةداية كة بريى يةكةم  واكاطن ل. بنيَتةوة
. خويَنى سةربازةكانىء روخاندوةء ئيستاش ثارةى روخاندنةكةى دةوآ بةماناى كرآ سةربازء ضةكء ضؤألء ثارة

لةاليةن  ئةمةريكاييةكانةوة دةبيَتة هؤى ناشريين بوونى سيماى ئةمةريكائةو ضةشنة بريكردنةوةية لةاليةن 
 .تايبةترت وآلتانى ئيسالمييةوةاستء بةوآلتانى جيهان، بةتايبةت ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِ

يةكانى عيَراق لة ثرسى ثةروةردةكردنى هيَزة سةربازينيشنء بةر، ذنرِالَى خانة"ثؤل ديَمى ديتؤن"
 :ئاوةها ئيَذآ 1004تا 1003

من بةداخم كة ئةو . ى بة سةرؤك كؤمار بوش دا كة لة هةلَكةوتى عيَراق كةلَك وةرطرآئةرتةش هةلة"
ئةو . ةكانى خؤى دةداسرتاتذيكيةكانى خؤىء بةردةوام دريَذة بة هةلَة نى هيَزة سةربازيهؤكارى تيَكشكا بوةتة

ء  كة ريَكخراو وقةوأل بو.  طةورةى ئابوورى، سياسى وةدةست بيَنآوانيوة بؤ طةىل ئيَمة سةركةوتنطةىلنةيت
زى دابني بكةنء ء سةرباتةكنيكىطرووثةكانى وةزارةتى دةرةوة يارمةتى ثزيشكىء فيَركارى، وةرزيَرى، 

بة  كردوةبةآلم ئةوان نةيانتوانى بةو ئاماجنةيان بطةنء كةسانيَك كة كاريان تيَدا . بارودؤخةكة لةويَدا بطؤرِن
ن نةبوو، ء ثالَثشتى ئةوانياىكؤمةأل لة سةر ئةو برِوايةن كة وةزارةتى دةرةوةء دةولَةت توانايى يارمةت

 . ة بةكار بيَننرةوبوالةو  ئةمةريكانةيانتوانيوة برِشتى 
يةوة سةرضاوة دةطرنء لة روانطةكانى لة تومخى سةربازي ديَمى تؤن وةكوو ذنرِالَيَكى بة ئةزموون بةشيَك

دا دةبآ ضى بكةين؟ هةر ن دةثرسى ئيَستا لةبةرةى سةربازىديتؤ. ضارةى سةربازينابةشيَك لة ريَطاضارةكانيش ريَط
 ئةمةريكابالَويَزى ثيَشووى  "ريضارد هؤأل بروك"كة دةبآ دةولَةت لة  آوا ويَدةض"آلمةكةشى ئامادة كردوة بؤخؤى وة

دا دووثات ؤى بؤسنيا لة عيَراقيشخبوازآ كة سيَناري "وسلى كالرك"لة ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكانء ذنرِاأل 
. ببنةوةيَذ كؤيتؤن يان ئوهايؤدا بؤ وتووار ثيَويست ناكات لة ددى ئةجمكة ئةوان ئي بةو جياوازيةوة. بكةنةوة

 .رةنطة بؤ ئةو مةبةستة باشرتين شويَن ئةمان ثيَتةختى ئوردؤن بآ
ئةمةش بةو واتاية يةكة بةشيَوةيةكى جيددى وآلتانىخاوةن بةرذةوةندى لة ناوضةكةدا لة ثرؤسةيةدا  

بآ لةم يةكطرتوةكان دة وآلتة. بةشدار بكةين، لةوانة ئيَران، ئوردؤن، توركية، عةربستانى سعوودى، سورية
جةخت  ناوبراو . بةغداديش دةبى بةشدارى سةرةكىء ريَبةرى وتوويَذةكان بآ .يَوانةدا رؤلَى نيَوةجنى بطيَرِآن

باشرتين شويَن بؤ ئةم وتوويَذانة لة عيَراقدا، باكوورى ئةم وآلتة واتة "دا دةكاتةوة لةسةر رؤلَى كورد لةعيَراق
نيَتة  سةر ميَزى وتوويَذ، ء ريَبةرانى كوردى عيَراقى بكةينة اليةنى كوردستانة، دةبآ ئيَرانء توركيةء سورية بيَ

نابآ ئيزن بة تريؤريستة كوردةكان لة توركية بدات كة  ئةمةريكاهةر لة دريَذةى قسةكانيدا ناوبراو ئيَذآ . وتوويَذ
تة بيانوويةك بؤ ء توركيةش ئةوة بكا، واتة توركية دروست بكةن،ئةمةريكابؤ  هاوثةميانانى  كيَشةء تةنطةذة



 

 

ء ديثلؤماتيكةوة دةتوانآ ريَبةرى لة اليةن ئابوورى، سةربازى ئةمةريكابة برِواى ديتؤن، . هيَرش كردنة سةر عيَراق
 .مان ىلَ نةكردوتةوةبةآلم بةداخةوة بري. ةئةستؤ بطرآوتوويَذةكان لة ناوضةكةدا و

 

 ةغداد دةبآ خةرجى خؤى دابني بكاتب     
بؤ  ليؤن دؤالريترسآ  3، ئةمةريكاهيَنةرى خستة سةر شان اق خةرجيَكى سةرسوورِةروةك ومتان عيَره

ر بكةين سةيَ طةرضى طةر .ثارةيةكى كةمةر شكيَنة ئةمةريكا يةكطرتووةكانىهةر حكومةتيَك جطة لة وآلتة 
. ئاستى خؤىش داناوةء هةآلوسانى ئابوورى لةو وآلتةدا طةيشتة بةرزترين ئةمةريكاكاريطةريى لةسةر ئابوورى 

ى نيَردراو "ثؤأل بريَمر"بة برِواى . بووتاى بةخؤوة تةديةهبارودؤخى ئابوورى و ئةمةريكا ئةم كاتة ئاستيَك كة تا
يَوة سةركةوتنى هاوثةميانان لة بةرِ"لةو وآلتة  ئةمةريكارِيَوةبةرى كاروبارى بؤ عيَراقء بة ئةمةريكاثيَشووى 

داهاتى سةرانة . ةوةرووى ئابوورى عيَراقدا كرد ةنوآء رانةطةيةنراوى ب ا ريَطايةكىددذة شؤرِش سرتاتذىبردنى 
راثرسييةكان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة . يةء هةآلوسان خةريكة دادةبةزى 1003ى سالَى ئيَستا ضوارقات

كى نوآ وةرِآ دا كةسبء كاريَن بة داهاتووى وآلتء هةررؤذ لة وآلتبازرطانانء كاسبةكان بة شيَوةيةكى سةيَر خؤشبين
كاتيَكدان كة بةرهةم هيَنانى نةوت خةريكة دةطةرِيبَتةوة بؤ سةردةمانى ثيَش ليَدانى  هةموو ئةمانةش لة. دةكةوى
طوشار خباتة سةر عيَراق تاكوو ئةو وآلتة داهاتى نةوتةكةى  بؤ  ئةمةريكابة برِواى بريَمر دةبآ ئيَدى . عيَراق

 . يةكانىء هةروةها بونياتنانةوةى عيَراق خةرج بكاتستنيدةكردنى هيَزة ئاسايشىء ثاراثةروةر
  .بآ ميليؤن دؤالر ثرت60األ لة دةكرىَ كة داهاتى نةوت لة عيَراقدا ئةمسبة برِواآ بريَمر ثيَشبيَنى 

ييةتى ثآ زانيارى ناوبراو كة ضاوةديَرى بة سةر ضؤن بة. بةرابةرى سالَى ئازاد كردنى عيَراق سىَ 3 واتة
دا، كارنامةيةكى سةركار لة عيَراق ثاش لةناوضوونى سةدام، دةولَةتانى هاتوة" دا دةكرد ونى  حكومةتبةرِيَوةضو

لة سةردةمى . كردوةدا هيضيان نةى وآلتبةتايبةت لة بوارى بونياتنانةوةء ئاوادان. ريَكء ثيَكيان لةم بوارةدا نةبوة
وةديَرىء دةسةآلتى نووسينطةكانى سةرؤك ضا داهاتى وآلت راستةوخؤ لةذيَر% 11يةكاندا حكومةتى بةعسي

كاروبارى دا خةرج دةكران، هةربؤية وةزارةتةكان بةتايبةت وةزارةتى دارايى مافى دةستيَوةردانى لة كؤمارى
 . بوونة دادابةشكردنى داهاتى وآلت

دذ بة شيعة  ى سةربازىلة اليةكى ديكةوة سةركةوتنى نوورى مالكى سةرؤك وةزيران لة عةمةليات
دابةشكردنى داهاتى  ىياسا كانء كوردةكانى هاندا كة ثرت متمانة بة، سوننةدرِةوةكانى باشوورى بةغداتون

 ء ئةمةش هاندةر دةبآ لة خةرج كردنى داهاتى وآلت بؤ بؤنياتنانةوةى عيَراقيَكى ثيَشكةوتوو. نةتةوةيى بكةن
بةتايبةت  رؤسةى هيَمن كردنةوةى عيَراقلة مةرِ ث. بةآلم بة هاوكارى نةتةوةكانى ديكةى عيَراق .طةشةسةندوو

دا ئيَذى "بروكينط"ليَكؤلَينةوةى ناوةندى شابان لة ئةنيستيتؤى  بةرِيَوةبةرى"ت ثوالك كي"باشوورى ئةو وآلتة، 
دا بة ضةشنيَكى لة باكوورء نيوةى عيَراق، بارودؤخةكةى ئةمةريكاعةمةلياتى دذة شؤرِشء هيَمن كردنةوةى " :

رتى لياتةكانى داهاتوو لة شويَنةكانيبؤ عةمة ئةم سياسةتةش دةتوانآ ببيَتة بنةما .رِيوةسةرةجنرِاكيَش طؤ
س يلة طةأل هةموو ئةوانةش دا، زؤريَك لةكارناسانء لةسةرووى هةموويانةوة ذنرِاأل ديويد ثرتا. عيَراقدا

رام ةشنة ريَك كةوتنء ئاضئةو  ى طشتى هيَزةكانى هاوثةميانان لة عيَراقدا راست لةسةر ئةو برِوايةن كةرفةرماندة



 

 

ئةوةش راست جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة دةبآ هيَزةكانى عيَراق خؤيان ." يةكردنة هةستيار، لةرزؤكء كاتي
 .مةيدانةوةء خؤيان  كونرتِؤلَى بارودؤخ وةئةستؤبطرن بيَنةوة

نيَردرانة  دا1007كة سالَى ت ثوالك، ثيَنج تيثى هيَمن كةرةوةى بارودؤخى نائةمنى عيَراق برِواى كي بة
دا نابآ لةبةرضاويان يَنا، بةآلم لةطةل هةموو ئةوانةشدا ثيَك نةهطشتي سرتاتذىيَكى ئةوتؤيان لة ئةو وآلتة طؤرِان

دا بةرةبةرة كةم بكريَنةوةء بةو كارةش يَراقيةكان لة عكة دةبآ هيَزة سةرةكي ناوبراو لةسةر ئةو برِوايةية. نةطرين
ى ركةوتنانةآلتةكةيان كونرتؤأل بكةنء ئةو سةيةكان بؤ خؤيان دةتوانن بارودؤخى وعيَراقي هيَزة ثيَشان بدةين كة

ئةو خالَةش . ت جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة كيَشةى سةرةكى باشوورى عيَراقةكي. كة وةدةست هاتوون بثاريَزن
روونى تةنطةذةطيَرةء كيَشةكانى ساآلنى  ت ليَرةدا بةكي. األء راثؤرتة ميَديايييةكاندا بةروونى دةبينرآلة هةو

رابردوو تاكوو ئيَستاى باشوورى عيَراقء ثيَكدادانى نيَوان هيَزةتوندرِةوة شيعةكان دةخاتة ئةستوى هيَزةكانى 
 :راشكاويةوة ئيَذآ هاوثةميانان لةو ناوضةيةداء بة

اآلنى رابردوودا مةيدانى وثةميان لةم خالَة، باشوورى عيَراق لة سابةهؤى نااليةقىء هيَزةكانى ه"
ضوونة دةرةوةى هيَزةكانى بريتانيا لة بةسرةداء طؤرِانكاريى سياسى . ثيَكدادانى طرووثطةىل جؤراوجؤرى شيعة بوة

لة ثيَكهاتةى دةولَةتى بةغدادا لةمةرِ سةركوتى ئةو هيَزة شيعانةى كة بوونى حكومةت دةخةنة مةترسييةوة 
ئةمةش طةورةترين هةرِةشةية بؤ سةر هيَمنىء ئاسايشى . دا توندتر كردوةتةوةئالَؤزىء ثيَكدادان لةم ناوضةيةى

هةر بؤية باشرتين ريَكاريَك كة لة دةستى . ناوةندء باكوور كة دوو ناوضةى كةمآ ئارامرتء جآ هيواى عيَراقن
بثاريَزآء ( تانهةريَمى كوردس)دةولَةتى بوش داية ئةوةية كة هةوأل بدات النيكةم دةستكةوتى باكوورى عيَراق 

 ."ثالَثشتى بكاتء تةنانةت نيوةى لة هيَزةكانى خؤى لةم ناوضةيةدا جيَطري بكات
بةثآ . عيَراق وآلتيَكة كةم تا زؤر بةردةوام هيَزة سوننةكان بة سةرىدا دةسةآلتدار بوون راستىدالة 

وان ةوةش ئةئهةر. بةرِيَوة براوةنةوة ساأل لة اليةن سوننةكا 500وييةكان عيَراق بؤ ماوةى نزيك بة فاكتة ميَذو
 ش ئةو راستييةيةئةو خالَة. تى عيَراق قبوأل بكةندةدا كة بة ئاسانى نةتوانن طؤرِانى ثيَكهاتةى دةسةآلتداريهان 

جودا  .شيعة تازة بةدةسةآلت طةيشتوةكان ية لة سةر  دةسةآلتء حكومةتى هيَزةجيددىء سةرةكي كة  مةترسى
تةكان، النيكةم لة سةدةى بيستةم بةمةالوة حكومةتطةليَكى سةربازى بوون، هةربؤية لةوةش بةشيَكى زؤرى حكومة

 . اسةربازى هةرِةشةء مةترسى زؤرى لة سةرةنلة عيَراقدا حكومةتيَكى مةدةنى يان 
دةبآ اليةنى هيَمنىء ئاسايشى "كاتةوة كة ة دةجةخت لةسةر ئةو سيَبتةمربى 22 نىراثؤرتى كؤميسيؤ

ء ئةمةريكابة يارمةتىء هاوكاريى جيهانىء هاوئاهةنطى لةطةأل  بةهيَز بكرآ، ئةويش عيَراق ثالَثشتىء
 ".بن لةو ثيَوةندييةدا ئةزمونيان هةيةء دةتوانن كاريطةر بريتانيادا، ثاشانيش وآلتانى ناتؤش

ؤزى ييةكانء هاوثةميانانيانن كة لة مةرِ بارودؤخى ئالَئةمةريكالةم نيَوانةداء لة هةموو اليةك زياتر 
و هةم لة بوارى ئابوورييةوة ثيَكرد ئةوان هةم لة بوارى مرؤييةوةضونكى هةروا ئاماذةمان . عيَراق نيطةرانن

ييةكانيان بؤ ئةم امء دةزطاء ناوةندة ليَكؤلَينةوةهةر بؤية بةشيَكى زؤر لة كارى د. كى زؤريان لة عيَراق داوةخةساريَ
. ك كة بتوانآ لةم ثيَوةندييةدا بة سوود بآ كةلَكيان وةرطرتوةمةبةستة تةرخان كردوةء لة هةموو ويَضوونيَ

ئان مارى "بؤ ويَنة . نيى بةراشكاوانة رخنة لةء بارودؤخةى عيَراق دةطرئةمةريكابريمةندء خاوةن رِايانى سياسى 
ثاساو : "ئيَذآ "سؤن ـ ثرينستؤنلَودرؤ ويَو"سةرؤكى قوتاخبانةى ثيَوةنديية نيَونةتةوةييةكانى  "ئيَسلؤتر



 

 

ةليَكى دلَخواز دا بة ئاكامطوة، بؤية نةمانتوانيوة لة عيَراقب هيَنانةوة بؤ ئةوةيكة ئيَمة طرفتى زؤرمان لة بةردةم دا
 .دا كاريَكى ئاسانةبطةين لة رووالَةت

بةآلم ئةركى نةتةوةيىء ويذدانى ئيَمة وةكوو نةتةوةيةك ئةمةية كة خؤمان بؤ رؤذانيَكى خراثرت ئامادة  
هةر لة دريَذةدا جةخت لة سةر ئيسرتاتيذىء ئاماجنى ." لة هةماحنالَيشدا ضاو بربِينة سةركةوتن بكةين،

كردنى حكومةتيَكى ئاشتيخوازى سياسى، ثاش ضوونة ئةويكة ئيَمة دةمانهةوآ، جيَطري" :دةكاتةوة ئةمةريكا
سةر بنةماى  ية لةئةمةريكايى دابني كردنى ئاسايشى نةتةوة سرتاتذىئةوةش راست ." دةرةوةى ئيَمة لة عيَراقة

 يةكطرتووةكانى وآلتةواية بوونى ئاسايش لة ئيسرتاتذييةك كة ثيَ. يَونةتةوةيىئاسايشى ن سرتاتذىدابينكردنى 
كة  بوونى ئاسايش لة خالَة كويَرةكانى سووضاسووضى جيهانةوةراستةءخؤ ثيَوةندى هةية بة دابني  دائةمةريكا

 .ةطشتىء عيَراق بةتايبةتى بةشيَكى سةرةكى لةو ئيسرتاتذييةنئيستا رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ب
ى عيَراق بناخةة ماننتوانيو نة ئيَمة" دةكاتةوة كة جةخت لة سةر ئةوة ئان مارى ئيَسلؤتر لة سةر ئةوة 

دذايةتى نيَوان شيعةء سوننة، كوشتارة عةشريةيىء . كانيان ريَكء ثيَك دانةناوةبناخةبنيَني، ضونكى دا ثتةو
مييةكان، ضيَشتنى تامى دةسةآلت لة اليةن شةرِخوازانء تريؤريستانةوةء ويَضوونى ثارضةثارضة بوونى عيَراق قةو

دروست كردنى عيَراق لة سةرةتادا، وةكوو كيانيَكى ." تى ئيسرتاتذيى ئيَمة لة عيَراقدا دةداتةزةبر لة تةواويي
ى ئةو كيَشةء ئالَؤزيانةى ئةمرِؤ بناخةةوكاتةوة، سةربةخؤ ثاش شةرِى جيهانى يةكةم لة اليةن هاوثةميانانى ئ

كة  بؤية هيَزى دابرِان لة ناوةند هيَزيَكى ديفاكتؤية .بوو كيانيَك كة ثيَكهاتةيةكى بةتةواوى ناتةبا. بوو
. هؤكارةكةشى ضةوسانةوةى دريَذماوةى ثيَكهاتةكانى ديكةى عيَراق بة دةستى دةسةآلتى كةمينةى سوننةوةية

نةى بآ هيوايىء بةدبينى نية، بةلَكوو بة مةبةستى ورد بينى لة انيش لةراستيداويَنانة  م ثيشاندانى ئة
 . داهاتووداية، بة مةبةستى دووثات نةكردنةوةى هةلَةكانى رابردوو لة داهاتووداية

 ةكانىكردنء ثاراستنى هيَمنى عيَراق بةشدارى دانى ثيَكهاتلة ريَكارة سةرةكييةكان بؤ دابينرت يةكيَكي
بؤ ويَنة طةرِاندنةوةى . ء لة ثيَكهاتة سةربازىء ئاسايشييةكاندا بة تايبةتييةعيَراق لة دةسةآلتدا بةطشيية

لة سةرةكيرتين  يةكىَ لةراستيداواتة ئةوة . ئةو وآلتةية بةشيَك لة هيَزة سةربازييةكانى عيَراق بؤ نيَو ئةرتةشى
ةى ثيَكهاتةى سؤثاى عيَراق بة ثآ ثيَناسةى بةعسى بوونى واتة بة هةلَوةشاندنةو. هةلَةكانى هاوثةميانان بوو

لة  ةوةسؤثاية، هيَزيَكى ئامادة، بة ئةزموونء كارامةيان خستة خزمةت بةرةى تريؤر، توندرِةوىء كوشتار ئةو
واناى حالَيَكدا بوو كة هيَزى سؤثاى ميللى لة هةر والتيَكدا هيَزيَكى نةتةوةيىء طشتييةء هيَزء ت ئةوة لة. عيَراقدا

كة كؤمةلَيَك عةواميلء كةسانى دةستةمؤى حكومةتى ديكتاتؤرى لة هةموو ئةو  نيية طومانى تيَدا. نةتةوةيةية ئةو
كةوابوو . سؤثايانةدا بوونيان هةية بةآلم ئةوة بةو واتاية  نيية كة سؤثايةك بةو بيانوة هةلَوةشيَنريَتةوة

ضونكى . دةريَكى باش بآ بؤ هيَمنى ء ئاسايشى عيَراقنآ يارمةتيسؤثاى عيَراق دةتوا طيَرِانةوةى سوننةكان بؤ نيؤ
ئةمةش دةتوانآ ئاورى كيَشةء . ئيَستا بةتةواوى كارءبارى سةربازىء ئةمنييةتى عيَراق لة دةستى شيعةكانداية

 .لة نيَو اليةنةكانى ديكةى عيَراقدا بنيَتةوة دووبةرةكىَ
دا لةم بارةوة ئةمةريكا ليَكؤلَينةوة بؤ ئاسايشى نوآ لةليَكؤلَةر لة ناوةندى  "ناتانيل نيك"بةوتةى 

هةنطاوى يةكةم طةرِاندنةوةى سوننةكان بؤ نيَو سؤثاى عيَراقة كة ئيَستا لة ذيَر دةسةآلتى هيَزةكانى : "ئاوا دةدوآ
نوكة زؤريَك لة سةربازانى سوننة كة هة. شيعةدايةء شيعةكان بةكردةوة كاروبارى ئاسايشى سةربازى وآلت دةكةن

لة ئةزموونء رابردووى ئةوان بزاننيء بةتايبةت لة ثاريَزطاى ئةنباردا  سوننة ثاريَزطاكانى ىدةبى هيَمنىء ئاسايش



 

 

ئةوانة هةر ئةو هيَزة . شيان ريَكء ثيَكء بةكةلَك بوةةكة لة خزمةتى ئةرتةشى عيَراقدا كاردةكةنء كارةك
 ."دا ناشيانة وةاليان نان1003ييةكان لة هيَرشى سالَى ئةمةريكاانةن كة ييسةرباز

رتى عيَراق داوة كى ئيَمة بةم كارةمان جاريَكيرت دةرفةمتان بة ثيَكهاتةكانيئةم كارة بةسوود دةبآ، ضون
دا بيَنة مةيدانء سةقامطريى لةبةرامبةر ئالَؤزىء ناسةقامطريىلة بةرامبةر وآلتةكةياندا ئةرك وةئةستؤ بطرنء 

زيك كردنةوةى ثيَكهاتةكانى عيَراق نيشتمانى بدةنء هةوأل بؤ ليَك نى ئاشتى وآلتةكةيان دابني بكةنء يارمةت
 . بدةن

كردنى ئاسايشى سنوورةكانء دةرفةت برِةخسيَنن بؤ ضاكسازىء نةكانى عيَراق هان بدةن بؤ دابينجريا
وويةكى طةشء داهات ئاوةدان كردنةوةى عيَراقى ويَرانء روخاو ء خةلَكى وآلتةكةيان طةشبنيء هيوادار بكةن بة

نيشان بدةن كة خوازيارى يةكييةتىء يةكطرتوويى هةموو ثيَكهاتةكانى عيَراقنء يةكطرتوانة بةرةورِووى 
كردنء سةقامطري كردنى هيَمنىء ئاسايشى ة دابيندةتوانن ل. هةرضةشنة دوذمنيَكى نيَوخؤيىء دةرةكى دةبنةوة

 .بن ناوضةكةدا بةشدار
 وةيى بؤ طيَرةء كيَشةكانى ئةمرِؤى نيَونةتةسرتاتذيككؤلَينةوةى وةندى ليَليَكؤلَةرانى نا لة يةكيَكى ديكة

داية، طةآللَةيةكى دارِشتوة كة بريتيية  ى عيَراق كة ئةو وآلتة لة لوتكةى قةيرانى هةمةاليةنة1007واتة سالَى 
. ر ئاكامى كارةكانداء هاوثةميانان بة سةئةمةريكاديَرى كردنى نى عيَراق بة عيَراقييةكانء ضاوةلة رادةستكرد

لةم  ناوبراو" ضوونة دةريَكى ريَكء ثيَكى حيساب بؤ كراو"طةآللَةكةى ناوة  ىكة نيَو" ئانتونى كرامسةن"
آ ئالَوطؤرِى بآ، طةر دةولَةتى بوش بيهةو بيهةوآ لة عيَراقدا سةركةوتوو ئةمةريكاطةر : "ثيَوةندييةدا ئيَذى

آلنىء بةكةلَك جيَبةجآ بكرآء ئةطةر هيوايةك بة بة شيَوةيةكى عةقدا ئةمةريكايى لة دةسةآلتى سةرؤك كؤمار
و هةلَطرتن بةرةو ثيَشةوة حيزب لة مةرِ شةرِ بوونى هةبآ، دةبآ بؤ هةنطا ككةوتنيَكى بةكةلَك لة نيَوان دووريَ

طة طةرةنتى طةآللَةطةليَكى ضاك رةن. كى روون خبةينة بةردةستء وردةكارييةكانيشمان لة بةردةست دابآيةةطةآللَ
داهاتوويان نةبآ، بةآلم النيكةم دةرفةتى هةلَبذاردنيَكى روونء بامشان دةخةنة بةردةستء ئيَمة دةتوانني برِوانينة 

 ."رؤذانيَكى باشرتء هيواداربني
لة دريَذةى مانطةكانى داهاتوودا " ناوبراو بة كورتى بةشيَك لةوردةكارى طةآللَةكةميان دةخاتة بةر ضاو

ثيَنج تيث كةم بكاتةوة  5تيثى شةرِكةر تا مانطى جووالى النيكةم بؤ  ثانزدة25بآ هيَزةكانى خؤى لة دة ئةمةريكا
كوذرانء لة  ئةم كارةش لة اليةك ثيَش بة. بؤ هيَزةكانى عيَراق هةبآ ىء بةجآ بةرِيَوةبةر رؤلَى راويَذكارء ضاوةديَر

لة لوتكةى  عةمةلياتةكانى  1007لة سالَى  ةرِ كةدةست ضوونى هيَزةكان دةطرآء لةاليةكى ديكةوة لة ثارةى ش
 . ميليؤن دؤالر بوو كةم دةكاتةوة 21هيَمنن كردنةوةدا 

وو سةرؤك كؤمارى داهات ئيدارةى عيَراق تانيوةى ئةوةلَى خوىل ىئيَمة دةبآ بوجةكانى شةرِى هةنوكةي
رى بؤ بونياتنانةوةى دوبارةء ميليؤن دؤال 1/10تائيَستا  ئةمةريكا. كانخبةينة ئةستؤى خودى عيَراقيية

ميليؤن دؤالر  لة  2/1لة ئةمةريكاى وةزارةتى دةرةوةى يداخواز. يارمةتيية سةرةتاييةكان بة عيَراق تةرخان كردوة
 .ةزيادى كردو 1001ميليؤن دؤالر بؤ سالَى  317داء 1007ميليؤن دؤالر لة سالَى  160وة بؤ  1007سالَى 

تةيةكى سةربازى كة هةنوكة لة عيَراقدا كةلَكيان ليَوةردةطرآ بدا بة عيَراقييةكان، دةبآ ئامرازء كةرةس ئةمةريكا
 .ضونكى بةهاى طةرِانةوةى ئةم كةرةستانة زؤر قؤرس ء طرانة



 

 

بآ طرووثة سياسيية جياجياكانى عيَراق بةقةناعةت بطةيةنآ كة ةد ئةمةريكادا هةر لةو ثيَوةندييةش
سياسى بطةنء ثاش بة ئاكام طةيشنت لةم ريَككةوتنةدا هةموومان بؤ بةرِيَوة بة ريَككةوتنيَكى جيَطاى ثةسةندى 

بة تايبةت دةبآ سةرةنج بداتة ئةو هةلَبذاردنة ناوضةيىء  ئةمةريكا. بردنى هةلَبذاردنيَكى نةتةوةيى تيَبكؤشن
تةوةييةكانى كؤتايى ثيَشبينى كراونء هةروةها هةوأل بدات هةلَبذاردنة نة 1001ثاريَزطاييانةى كة بؤ ئؤكتؤبرى 

 . يةكطرتن كةلَكى وةربطرآ بكاتة خالَى وتوويَذء ضاكسازىء وةك فاكتؤريَك بؤ 1001سالَى 
ةكانى شةرِء ييكراوى هيَزةكانء كةم كردنةوةى خةرجبؤدةرةوةى حيساب يَشانةك ئةم كارة بة

ثالَثشتى ىلَ بكةنء  كؤنطرةء ئةمةريكاتى فرتوفيَأل لة عيَراقدا، دةولَةبآبةرِيَوةبردنى هةلَبذاردنيَكى ريَكء ثيَكء 
 ."كارانة سةركةوتووتر بآ سةرؤك كؤمارى دوايى دةتوانآ بة ثالَثشتى ئةو

دا تازةكارةء ئةو لة سياسةتى نيَونةتةوةيي ئةمةريكارت لة تويَذةرانء ثياوانى سياسى ديكةى بةشيَكي
وةك كولؤنياليستى  ئةمةريكاواتة . ةو تازةكاريةيةكارةكانيدا هاتوةتة طؤرِى ريَك باجى ئلة كةمء كؤرِيانةش كة 

نازانآ . داؤأل كردن ء بونياتنانةوةى وآلتانبريتانيا خاوةن ئةزموون نية لة داطريكردن، رؤخاندن، كونرت نةريتى
 لة. دا هةلَسوكةوت بكاةت وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستضؤن لةطةأل كولتوورى وآلتانى جيهان سيَهةمىء بةتايب

ةرةوةى ئةو بؤ ئةو ناوضانةء داطريكردنى ئةفغانستانء عيَراق بؤ سياسةتى د ئةمةريكاهاتنى ئةجمارةى  تىداراس
سةردةمى  بةرطريىجيَطرى وةزارةتى " رألريضارد ثيَ"لةو ثيَوةندييةش دا  .دا شتيَكى نوآ بوووآلتة لة ئاستى بةرين

بةم ضةشنة راى خؤى  ،ئينرت ثرايز ئةنيستيتؤ ئةمريكةن( A.E.I)رةيطانء تويَذةرى ئةنيستيتؤى  رؤنالَد
ناوبردنى بآ ثالنرِيَذى ريَذميى  طرينطرتين شتيَك كة دةتوانآ يارمةتى ئيَمةء عيَراق بداتء هةلَةى لة: "دةردةبرِآ

بطةيةنني كة ئيَستا تيَطةيشتووين ئةوةية كة عيَراقييةكان تيَ ياغى سةدام حوسةين تارِادةيةك قةرةبوو بكاتةوة،
 .ء تيَكشكاو سةرلة نوآ بونيات بنينةوة ن ضؤنى دةبآ وآلتيَكى لة ناوضووضؤ

طومان بةكةلَك بوة بةآلم ثيَنج سالَة كة ئيَمة خةريكني بة ةشيَك لة يارمةتييةكانى ئيَمة بيَب
دةبآ نء ضؤن ريَبةرانى خؤيان هةلَبذيَرن؟ كىء سىء ياسايى ثيَك بيَنسيا عيَراقييةكان ئيَذين كة ضؤن سيستميَكى

 كآ دةبآ ببيَتة سةرؤك وةزيران؟ ضؤن دةبآ سةرضاوة. دا كار بكاتةض ثؤستيَكء لة ض وةزارةختانةيةكل
 اقمانرنةتةوةييةكانى خؤيان بناسن؟ ضؤن دةبآ ئابوورى خؤيان ريَك ء ثيَكء ئيدارة بكةن؟ ئيَمة بة شيَعةكانى عيَ

لةطةأل  ن، ضؤن دبآ ئةوان وةك عيَراقيَكى سةربةخؤءتوة كة ضؤن دةبآ لةطةأل كوردةكانء سوننةكاندا ريَك بكةو
ء سنوورييةكانى خؤى (نةتةوةيى)عيَراق دةبآ ضؤن كيَشةو ناتةبايية قةومى . دا ثيَوةندى بطرندونياى عةرةب

دا بة ض ثيَوةريَك دةبآ لة ئاكامضارةسةر بكات، كةى دةبآ بؤ وتوويَذ ئامادة بيَتء كةى دةبآ بةرةنطار ببيَتةوةء 
: دةكاء ئيَذآ رلناوبراو ئاماذة بة بآ ثالنى، بآ زانيارى ريضارد ثيَ."  ةوتنةكانى هةلَسةنطيَنآثيَشك

كاتيَك . بؤيان هةيةعيَراقييةكان ضاكرت لة ئيَمة دةزانن كة دةبآ ض بكةنء ض شتطةليَك ماناى راستةقينةى "
 زؤربةى زانيارييةكانيان هةلَةية، ى كةنييةتميان راويَذكارانى سياسى، ئة انى فةرمىء ئةندامانى كؤنطرةبةرثرس

بؤ عيَراقييةكان ءتار ئيَذنء ريَطايان ثآ نيشان دةدةن من ثيَكةنينم دآ كة ئيَمة دةبآ بةجآ ئةو وتارة هةآلنة 
 . هةوأل بدةين هةلَةكانى رابردوومان قةرةبوو بكةينةوة

دا لة دؤستء دوذمن ناسين ئةمةريكا كةش لةو برِوايةدان ئةمةريكاةرانء تويَذةرانى كؤمةلَيَك لة ليَكؤل
خاوةنى ئةزموونيَكى  ئةمةريكابة ثآ ئةو راستييانةى كة سياسةتوانانء ثالنرِيَذانى سياسى . زؤر سةركةوتوو نةبوة

دا، كؤمةلَيَك تى نيَوةرِاستئةوتؤ نني لة سياسةتى دةرةوة بةتايبةت لة سياسةتى هيذمووندارى لة رؤذهةآل



 

 

جيَطرى بةشى " دانيل ثلتكا"لةم ثيَوةندييةدا . ديَننة طؤرِآ كة جيَطاى سةرنجء تيَرِامانن ثيَشنيارء رخنةى جيددى
 ثاش ضوونى ذنرِاأل ثرتايس: "يَذآئ دامةزراوةى ئةمريكةن ئينرت ثرايز  بةرطريىسياسةتةكانى دةرةوةو 

ييةكان توانيويانة لة ثاأل نةيارانى كائةمةريهيَزة . بؤ عيَراق زؤربةى كارةكانى ئيَمة كةوتوةتة سةر دةورى خؤى
. برِؤنة سةنطةرى شةرِ دذبة نةيارانء طرووثة ئاذاوة طيَرِةكانةوة دارتخؤياندا لة بةغدادء ثاريَزطاكانيرابردووى 

 ."هؤى  وةدةستهيَنانةوةى متمانةى ئيَمة الى هيَزة سةربازييةكانى عيَراق ئةو كارةش تا رادةيةك بوة
س توانيويةتى لة ريَطاى دؤستانيَكى نويَيةوةكة زؤربةيان لة اليةنى ينرِاأل ثرتاذ" بةوتةى ناوبراى"

 ئةمةريكابةقةناعةت بطةيةنآ كة " سةرداران"ء "فةرماندةرانى عيَراق"سوننةكانن، طرووثطةليَك كة نيَوان 
ء سوننةكان ليَك بةم ضةشنة بةو ئاكامة دةطةين كة ئةم ليَك طةيشتنة دةتوانآ شيَعةكان." دوذمنى ئةوان نية

اعةت داء سوننةكان بة قةنسياسى ـ ئةمنيةتى لة عيَراقى نوىنيَزيك بكاتةوةء هانيان بدا بؤ هاوكارى زياترى 
دى بري لة زالَبوونيان بةسةر تةواوى عيَراقدا بكةنةوةء دةبآ واقيعييةتةكانى بطةيةنآ كة نابآ ئةوانيش ئي

 مان ئةم رةوتة سياسيةش كة بةم ضةشنة طرياوةتةثيَش دةتوانآ تابآ طو. عيَراق ببيننء برِيارى عةقآلنى بدةن
واتة لةاليةك ثيَش بةهاندانء ثالَثشتى تريؤريستان لة  .رادةيةكى زؤر ثيَش بةو دةستيَوةردانة دةرةكييةكان بطرآ

 بوة، لة اليةن ئيَرانةوة بطرآ كة لةماوةى ثيَنج سالَدا، بةرثرسى سةرةكى بارودؤخى نائةمنء ئالَؤزى عيَراق
اليةكى ديكةوة وةآلميَكى ليرَبِاوانة بةضاو تيرَبِينة مةزنيخوازانةكانى توركية بة بيانووى جؤراوجؤرةوة بداتء بة 
كؤمةلَةى والتانى عةرةبى بيَذآ كة ئيَمة وآلتيَكى سةربة خؤينء دةبآ ريَز لة سةر بةخؤيى عيَراق بطرن تاكوو 

 . خؤمان لة ناوضةكةدا بدةين ئابوورىسياسى ـ بتوانني وةكوو دؤستيَك دريَذة بةذيانى 
باسيَكى ديكة بابةتى دةمةتةقآ طةرمى بازارِى سياسةتى عيَراقء جيَرانةكانىء هةروةها وتارى 

ء ناوةندة سياسييةكانة، باس لة سةر بوون، ضوونء مانةوةى ئةمةريكاكيرَبيَكى ثالَيَوراوانى سةرؤك كؤمارى 
وةك دةزانني نةمانى هيَزة توندرِةوةكان  لةعيَراقدا بةشيَكى سةرةكى . راق دايةة عيَلهاوثةميانان هيَزةكانى 

ء سةربازة، هيَزيَك كة  لؤجستيكهيَزيَك كة خاوةن، دةسةآلت، . بةرهةمى ضاالكى ء قوربانيدانى ئةو هيَزانةية
اكتؤرطةليَك كة عاميلى هؤكارء ف. يةكى بةهيَزى ئابوورى ـ سياسى لة ثشتةوةيةء بةطشتى يةكالكةرةوةيةثالَثشتي

دةبنة هؤى ثالَثشتى  لة عيَراقدانء هةروةها كؤمةلَة هؤكاريَك كة ئةمةريكاسةرةكى مانةوةى زؤريَك لة هيَزةكانى 
وةى هيَزةكانى ةطةرِان دا، ثيَشطريى لةلة عيَراق ئةمةريكايَزى سةربازى  هةزار هسةدوضل   240000مانةوةى  

ى يداء هةروةها ريَطرتن لة دةستيَوةردانى ئيَران لة كارءبارى نيَوخؤلة عيَراق طةشةى لقى ئةو طرووثة ءالقاعدة
 .عيَراقداية

كى دةسةآلتدار بوونى حكومةتيَلة عيَراقدا النيكةم تا جيَطري ئةمةريكامانةوةى  كة ثيَدانةجآ ئاماذة 
ةدةرةوةى  ئةو هيَزانةء يان ضون. يةكطرتووةكانة وآلتةضونكى عيَراق مةحةكى ليَدانى  ،ستةلة عيَراقدا ثيَوي

كةوابوو مانةوةى . دةتوانآ ببيَتة هؤى لةرزؤكى حكومةتى عيَراق ئةمةريكاتةنانةت زؤر كةم كردنةوةى هيَزةكانى 
. دةكريَتةوة لةسةر دا لة اليةن بةشيَكى زؤر لة دةسةآلتدارانى عيَراقةوة جةختىقلة عيَرا ئةمةريكاهيَزةكانى 

وةى نى عيَراق لة ذيَر كارتيَكةرى عةرةبةكان، ئيَران يان توركيةدا بانطةوازى ضوونةدةرةكؤمةلَيَك لة سياسةتوانا
يةكآ لة  عيَراق بة ئةمةريكادا هةولَدةدةن، بةآلم لةطةأل هةموو ئةوانةدا، بآ طومان لة عيَراق ئةمةريكاهيَزةكانى 

 .ربؤية بةئةمانى خودا جيَى ناهيَلَآخالَة هةستيارةكانى سةقامطريىء ناسةقامطريى لة ناوضةكةدا دةزانآء هة
 



 

 

 راثؤرتى ذنرِاأل ثيَرتايس لة مةرِ بارودؤخى عيَراق بةكؤنطرة
 ادا نروانطةكانى ذنرِاأل ثيَرتايس لة مةرِعيَراق لة كؤميسيؤنى ثيَوةنديية دةرةكييةكانى س

 راثؤرت لةمةرِ بارودؤخى عيَراق بةكؤنطرة
 داة فرةرِةطةزةكان ـ لة عيَراق، هيَزثيرَتايس فةرماندةرى. ذنرِاأل ديويد اض
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ء ئةندامانى ديكةى كؤميسيؤن، لة دةرفةتيَك كة بؤ  بةرِيَز سةرؤك، ئةندامى ثايةبةرزى كؤمسيؤن،

رِ بارودؤخى ئةمنييةتى لة عيَراقدا ثيَشكةش بة ئيَوة بكةمء منتان رةخساند تا ئاخرين زانيارييةكان لة مة
 . مةرِ راسثاردةكانى رابردوو بة زةجنرية ثلةوثايةى فةرماندةريى رابطةيةمن سوثاس دةكةم ةضوونةكامن لراوبؤ

دا ئامادة بووين، نط ثيَش ئيستا لة بةرامبةر ئيَوةكراكر حةوت ما بالَويَز ءكاتيَكةوة من لة
ئيَستا، ئاستى  ةوة تاكووسيَبتةمربلة مانطى . يةتى وةدةست هاتوونيثيَشكةوتنطةليَكى بةرضاوء طرينطى ئةمن

ى عيَراقء القاعدةزةبرةطةليَكى كاريطةر لة  .رادةيةكى بةرضاو كةمى كردوةة توندء تيَذىء مةرطى خةلَكى ئاسايى ب
ء  رت لة طرووثة توندرِةوةكان كةوتوة، هيَزء توانايى هيَزة ئاسايشييةكانى عيَراق طةشةى كردوة،كؤمةلَيَكي

دا بارءدؤخ لة بةشيَك لة لةطةأل هةموو ئةمانةش. ا دةبينرآدناوضةييك لة دابني كردنى هيَمنى بةشدارى خةلَ
 كة رووداوةكانى دوو زيرَت لةمةش، بةوجؤرة. ناوضةكاندا هيَشتا دلَنياكةرةوة نيةء قةيرانطةليَكى زؤر بوونيان هةية

لة بةهارى  وتنيَك كةنةتةوة، ثيَشكةوثيَشرت كة زؤر جاران ئاطادارم كرد وةبريى هيَناينةوة، هةروةكثيَش  حةوتوو
ضاكرتة لة سةردةميَك كة منء بالَؤيَز كراكر  دابةآلم، هيَمنى لة عيَراق. ةرزؤكةرابردوةوة وةدةست هاتوة، شكيَنةرء ل

عيَراق  مانطى رابردوو كة 25ى رابردوودا راثؤرمتان بة ئيَوةداء بةشيَوةيةكى سةرجنرِاكيَش ضاكرتة لة سيَبتةمربلة 
 . يةكطرتوةكان بنيَردريَن بؤ عيَراق وآلتةء ئةم برِيارة درا كة هيَزة زيادييةكانى  دا بوووخؤييلة سنوورى شةرِى نا

هؤكار، هةلَبةت،   ئةوةلَني. دا كة وةدةست هاتوة رؤلَيان هةبوةضةندين هؤكار لة ثيَشكةوتنيَك
باشى لة زياد بوونى هيَزةكانى هةموتان بة . كارتيَكةريى زياد كردنى رادةى هيَزةكانى هاوثةميانانء عيَراقى بوة

، ء ثرت كردوةدنى دةستثيَئةوةيكة كةمرت ليَى ئاطادار بوون ئةوةية كة عيَراقيش ثالنى زياد كر. ئاطادارن ئةمةريكا
دا زياد كردوةء هيَدى  1007يةكانى خؤى لة سالَىئةمنيةتي سةربازء ثوليسى بة هيَزة سةد هةزار200000لة 

 . دةفرايةتى هةناردنء كةلَك ليَوةرطرتنى ئةم هيَزانةداية هيَدى لة حالَى زيادكردنى
ء عيَراقى لة بةرِيَوةبردنى عةمةلياتى انؤكارى دووهةم، كةلَك وةرطرتن لة هيَزةكانى هاوثةميانه

ى يدا بة مةبةستى ثاريَزطارى لة خةلَكى عيَراق، شويَنطرة، كة لةطةل بةكرتىبو دذةشؤرِشى لة سةرانسةرى وآلت دا
ء ميليشياكان، ثالَثشتى لة ئاشتى ناوضةيىء دةرفةت رةنطار بوونةوةى عاميلة توندرِةو ى عيَراق، بةةالقاعد

 . دا جيَطري بوونورى لة ناوضة جؤراوجؤرةكانى وآلترةخساندن بؤ طةشةى سياسىء ئابو
شيمةتى رت طؤرِانى تيَرِوانني لة نيَوان بةشيَك لة هؤكارة دةستنيشانكراوةكانى حةيَكى طرينطيهؤكار

دا، كؤمةلَطا سوننةكان لة 1006لة سةردةمى يةكةمني بزوتنةوةى سوننة لة كؤتاييةكانى سالَى . عيَراق بوة
ء ئيدئؤلؤذى توندرِةوانةيان مةحكوم القاعدةئاماجنةكانى بوون توندء تيَذيية بىَضةشنيَكى روولةزياد دا بةعيَراق
 توون كة ناتوانن لة بةهرة ئابوورييةكانى عيَراق سوود وةرطرنهةروةها ئةم كؤمةلَطايانة بةو ئاكامة طةيش. كردوة

دةيان هةزار كةس لة " بزوتنةوانة"دا، ئةم لة دريَذةى كات. بةشدارى بكةندا مةطةر ئةوةيكة لة مةيدانى سياسى



 

 

وةكوو  هيَناوةتة سةر ئةو قةناعةتة كة ـ ـ ـ  كة بةشيَك لةوان شؤرِشييةكانى ثيَشوو بووناق ـ ـ ـ خةلَكى عيَر
راويَستانى  تاكوو يارمةتى ئةوانء شويَنطةرى بىَ. يارمةتى هيَمنايةتى ناوضةيى بكةن" مندالَةكانى عيَراق"

لةم وآلتة دةكرد ـ ـ لة حالَيَكدا كة  ىى عيَراقةوة هةرِةشةالقاعدة، مةترسييةك كة لة اليةن ى عيَراقالقاعدة
 . يةكى بةرضاو كةمى كردوةهةنوكةش ئيَجطار مةترسيدارء طرينطة ـ ـ بة شيَوة

توندتر بوونةوةى ثيَكدادانةكانى رابردوو لة بةسرة، باشوورى عيَراق ، ءبةغدادا ثيَشاندةرى بايةخى 
ة كةم كردنةوةى طشتى توندء رت ليةندرا، هؤكاريَكيئاطربةسيَكة كة لةاليةن موقتةدا سةدرةوة ثاييزى رابردوو راطة

ئةمةش . سةربازييةكان سةرلة نوآ ضاالك بوونةتةوةناا، بةشيَك لة عاميلة هةلَبةت، لة رابردوود. دا بوةتيَذى
ى يلةحالَيَكدا بوو كة برِيارةكةى موقتةدا سةدر بؤ راطرتنى ثيَكدادانةكان تارادةيةك بوة هؤى ضارةسةر

كة ئيَران لة  كى روخيَنةرةبارودؤخةكان، سةر لة نوآ دةست ثيَكردنةوةى ثيَكدادانةكان هةروةها ثيَشاندةرى رؤلَيَ
ء ريَنويَنى كردنى طرووثطةليَك بة ناوى طرووثة تايبةتةكاندا  كردنى بوجة، ثةروةردة كردن، ضةكداركردن،دابين

 .دالة بريى زؤربةى ريَبةرانى عيَراقهؤى ثيَكهاتنى طومانطةىل نوآ لة مةرِ ئيَران  هةيبوةء بوةتة
ئةوة  داآ لةطةل هاوثةميانانى عيَراقيمانة هاورِدا كة ضاو لة داهاتوو دةكةين، ئةركى ئيَملةحالَيَك

 بني كة كةم تا قةيرانانة ولة ء خةريكى زؤرىَ هاتوو بثاريَزينء بيبةينة ثيَشةوة،دةبآ كة ثيَشكةوتنى وةدةست 
آ بني، ئةم ئةركانةش جيَبةج راى من دةتوانني لة حالَيَكدا خةريكى كةم كردنةوةى هيَزةكامنان بة. نةتةوةوزؤرآ ما

 كةين ب
 

 :رؤكى طيَرء كيَشةنيَوة
ى نيَوان كؤمةلَطا قةومىء ى رابردوودا، نيَوةرؤكى طيَرء كيَشةى نيَو عيَراق، كيرَبكيَيةكسيَبتةمربلة مانطى 

ئةم كيَبةركيَية كةم تازؤر بةردةوامةء لة ذيَر . يةكانى بؤ طةيشنت بة هيَزء سةرضاوةى ئةم وآلتةم راظة كردرةطةزي
رة دةرةكييةكاناية،ء ضارة سةرييةكةى كةم تازؤر يةكى لة خالَة بنضينةييةكان بؤ طةيشنت بة ى هؤكايكارتيَكةر

 . سةقامطريى بةردةوامء دريَذمةودا لة عيَراق داية
. ةكيَشن دةكةنردا عيَراقدا بةالى توندءتيَذى هؤكارطةليَكى جؤراوجؤر كيرَبِكآ قةومىء رةطةزى لة

. ى ثيَك ديَنندةوة ميليشياكانء طرووثة خراثكارةكان مةترسيطةليَكى جيدتريؤريستةكان، شؤرِشييةكان، توندرِ
جيهانياندا دادةنيَن،  سرتاتذى، كة هةنوكةش عيَراق بة سةنطةريَكى سةرةكييان لة القاعدةريَبةرانى باآلى 

وآلتانى كردةوةى . دانثارةء شةرِكةرى دةرةكى بؤ عيَراقى عةمةلياتء هةناردنى يهةنوكةش لة حالَى ريَبةر
سورية هةنطاطةليَكى بؤ ثيَشطرتنء كةم كردنةوةى تيَثةرِبوونى . جريانيش بة قةيرانةكانى عيَراق زياد دةكات

شةرِكةرانى دةرةكى لة خاكى ئةم والتةوة هةلَيَناوةتةوة، بةآلم هةنوكةش ثالَثشتى ئةو وآلتة بؤ لة نيَو بردنى 
 ء ئيَران بة شيَوةيةكى تايبةتىء روخيَنةر، لة، كات بةس نةبوةى عيَراق دةالقاعدةكةيةك كة ثالَثشتى لة رايلَ

دا، توانايىء لة ئاكام. توندء تيَذييةكان داوةثةرةى بة " طرووثطةليَكى تايبةت"ريَطاى ثالَثشتى مةرطهيَنةر لة 
ةكانى عيَراق بةردةوامء طةندةلَى بة طرفت ةولَةتى عيَراق، طومانء درِدؤنطيية قةومييةكاند دةفرايةتى ناتةوةاوى

 . زياد دةكات
سةرةرِاى ئةم قةيرانانةء توندء تيَذى حةوتوةكانى رابردوو، كيرَبِكآ قةومى ـ رةطةزى عيَراق لة 

لة . ذييةوة شويَنطرى دةكرآء كةمرت لة ريَطاى توندء تيا ثرت لة ريَطاى باسء وتوويَذةوةزؤربةى ناوضةكاندا ئيست



 

 

دا، النيكةم، ان لة بةغداء باشوورى عيَراقدا كة لة رابردوودا رووىييةكدا، ضرِ كردنةوةى توندء تيذراستى
ئةم بابةتةوة جيَبةجآ كرا كة ريَطاى عاقآلنةى ضوونةثيَشةوة لة ريَطاى طوتارى  عانزابةشيَوةى كاتى بة 

 .شةرِء ثيَكدادانى شةقامء طةرِةكى سياسييةوةية نة
 :بارودؤخء ثيظاذوى هةنوكةيى

سةكامندا ومت، لة طةل ئةوةيدا كة ئاسايية، عيَراق هةنوكةش وآلتيَكى توندء تاى قسةرة لة هةروا كة
 .تيذى ليَدراوة، بةآلم ئاطادارى ثيَشكةوتن لة بياظى ئةمنييةتى داين

دا بوون كة لة سةرةتاوة تا وداوة ئةمنييةتييةكان لة ئاستيَكبؤ ماوةى نزيكةى شةش مانط، رو
يوة، بةآلم ئةم رادةية لة حةوتوةكانى رابردوودا، لة ضةشنةمان نةبينشتى لةو  1005لَى نيَوةرِاستةكانى سا

بةآلم، ئاستى ئةم رووداوانة سةر لة نوآ رووى . ئاكامى توندء تيذييةكانى لة بةسرةء بةغدادا رووةى لة زيادى كرد
 . لة كةمى داوة، بةآلم قؤناغيَك كة لة ثيَشمانداية، قؤناغيَكى هةستيارة

ئةسثيَردراوى سةرةكى ئيَمة يارمةتى دان بة ثاراستنى خةلَكى عيَراقة، ريَذةى ثآلةطةأل ئةوةيدا كة 
رادةى مةرطء . مردنء كوذرانى غةيرة سةربازييةكان بة هؤى كردةوة طةىل توندء تيذانة لة نيَزيكةوة دةبينني

سامرةءة لة فيَوةريةى  ةوتىلة مزط ةوةكوذران لة دريَذةى سالَى رابردوودا تا ئاستيَك دابةزى كةلة كاتى بؤمب دانان
زةجنريةيةك لة كيَشة فريقةييةكان كة ثيَكهاتةى  ئةم بؤمب دانانةوة بوة هؤى وةرِيَكةوتنى. دا نةمانبينيبوو1006

لة هةر راثؤرتيَك كة . ةوة ليَك ثضرِاند1007ةوةء لة سةرةتاكانى 1006سةرةكى كؤمةلَطاى عيَراقى لة سالَى 
ييةوة بة ضةشنيَكى بةرضاو رووى ة سةربازييةكان بة هؤى توندء تيذكوشتارى غةير كةلَك وةرطريآ، رادةى مةرطء

 . تةواوى روونة كة دةبآ كاريَكى زؤرترى بؤ بكرآ لة كةمى داوة، بةآلم بة
شيَرثةجنةيةكة، طةر نةتوانرآ ثيَشى ثآ بطريآ  طةىل قةومى ـ فريقةى، بةم هؤيةوة كةتوندء تيذي

وندء تيذييةكانى كة بةرهةمى ت رادةى كوشتء كوشتارىَ. ةكى تايبةتة لة عيَراقداثةرةدةستيَنى، دلَةراوكيَي
يةكآ لة . ى رابردوةوة كةمى كردوةسيَبتةمربية، لةو كاتةوةى كة ئيَمة هاتوينةتة ئيَرة لة مانطى قةومى ـ فريقةي

بةرادةيةك  كة بةغدادا بوة هؤكارة طرينطةكان لةم بابةتةدا كةم كردنةوةى توندءتيذيية قةومى ـ فريقةييةكان لة
كردنةوةى  بةشيَك لة طةرِةكةكانى بةغداد ك لةم كةم بوونةوة بةرهةمى جودابآ طؤمان، بةشيَ .كةمى داوة رووى لة

، بؤ كةم كردنةوةى لة راستىدا. نكردنةوةى ئةم بابةتةيةبةشيَك لة رو لة اليةنى فريقةييةوةية، ئةمة تةنيا
بةرانى سوننىء شيعة بة دةستثيَكردنى ثيظاذوى دريَذخايةنى دةرمان كردنء توندء تيذى بة قوةت كردنى ريَ

 . ضارةسةريى كؤمىلَطا ناوضةييةكان، هيَزةكانى هاوثةميانء عيَراق لةسةر ئةم كةليَنة فريقةييانة كؤبوونةتةوة
ئاستى  وة زيادى كرد،القاعدةاليةن  دا لةى هيَرشة طةورةكان لة مانطى مارسلةطةأل ئةوةيدا كة رادة

كة يارمةتى  حالَيَكدا لةطةأل ئةوةشدا، لة. لةمةوثيَشة يةك سالَ ها هيَرشطةىلَ ئيَستا زؤر كةمرت لةرابردووى وة
ابةزينى ئاستى كاركردى وةها سةر رايلَكةكانى دؤذمن كؤبووينةتةوة، شايةتى د باش بوونء هيَمنيمان داوةء لة

ذران بة هؤى توندءتيذيية فريقةييةكانةوة كةم تا زؤر تارِادةيةك بةتايبةت، رادةى مردنء كو. شطةليَك بووينهيَر
سةرلةنوآ دةستثيَكرنةوةى توندءتيذيية  لة خواريَية، كة ئةمةش نيشانةى ناتةوانى دؤذمن تا ئةم ريَكةوتة بوة بؤ

 .قةومىء فريقةييةكان
كؤمةلَطا  كردنى هيَمنايةتى لةيارمةتى بة جيَطري سةرهةلَدانى خؤبةخشطةىل عيَراقيش كة

خؤبةخشى  نةوةدويةك هةزار 000/12هةنوكة ثرت لة . كان بوةدةن يةكآ لة طؤرِانكاريية طرينطةناوضةييةكاندا دة



 

 

دان بة هيَزةكانى هاوثةميانانء عيَراقى م شيعة هةم سوننة ـ ـ بؤ يارمةتيـ ـ هة" منداآلنى عيَراق"ى يطريَبةست
ئةم خؤبةخشانة لة . يَرخانىء جادةكان ئامادةنذسايش دامةزراوة بة مةبةستى ثاراستنى ناوضةكانء ثاراستنى ئا

 دا لةلة لةناوضوونى ترؤمؤبيلةكان ثيَوةطرييةك كةء تةنيا دةس بوارة جياجياكاندا يارمةتييةكى بةرضاويان داوة،
ثاريَزراوة ـ  تاوان كةرضاو طرتنى ذيانى مرؤظطةليَكى بيَبآ لة بة بةر كةم بوونةوةى توندءتيذييةكان كراوة ـ ـ بة

 .مانطانة بؤ طريَبةستى ئةم كةسانة دةدرآكة ـ زؤر ثرت لة هةزينةيةكة 
نء ةكة دةست دروستةكاضمنداالنى عيَراق هةروةها يارمةتى ديتنةوةى مةوداى تةقينةوةء 

لة  دا ديتومانةتةوة، زؤر ثرت1007ئيَستا لة سالَى  دا، ئةو ضاشنيانةى كة تالة راستى. ضاشنييةكانيان داوة
بةرضاوطرتنى طرينطييةك كة منداآلنى عيَراق لة بة. دا ديتومانةتةوة1006لة تةواوى سالَى كة  كةرادةية

رتى كاركردن يةكانى عيَراق يان شيَوازطةليَكيو هيَزة ئةمنيةتيكةسانة بؤ نيَتنةوةى ئةم سمةبةستى طوا هةيانة، بة
كةس لةم كةسانة لة  000/12ء تاكوو ئيَستا ثرت لة لةطةأل دةولَةتى عيَراقدا هاوكارييةكى نيَزيكمان هةية،

دا وةرطيَراون، ئةم ثيظاروية ئارام بوة، ازى عيَراقدا يان لة ثيشةطةليَكيرتى دةولَةتهيَزةكانى ئاسايشء سةرب
 . ديَرييان دةكةينيةء ئيَمة هةروا لة نزيكةوة ضاوةبةآلم لة حالَى بةرِيَوةبردن دا

 ى عيَراق بةردةوام دةياخنةنةالقاعدةء لقةكانى  داآلنى عيَراق كردوة،طرينطى من القاعدةش دةركى بة
خةلَكى  انى القاعدةى عيَراق لةدابرِبةآلم ئةم هيَرشانة ـ ـ بوةتة هؤى زياتر ئيزؤلة بوونء . مارالبةر هيَرشء ثة

ةيى لة زؤربةى ى ليرَبِاوانةى القاعدةى عيَراق، لةطةأل لةدةست دانى ثالَثشتى ناوضيشويَنطر. ئةم وآلتة
. ناوضةكاندا، بةرِادةيةكى بةرضاو بوةتة هؤى كةم كردنةوةى توانايى، رادةى ئازادى كردةوةء جيَبةجيَيى القاعدة

وةكوو ثالَثشت حيسابي لةسةر دةكردنء بؤ ئةوان شويَنيَكى هيَمن بوو بة زؤرى  القاعدةى كة ةهةذمارى ئةو ناوضان
 .ونة كة هةنوكةش كردةوةطةليَكى ثرت دةبآ بةرِيَوة بربآكةم كراوةتةوة، هةلَبةت بةتةواوى رو

لةطةأل ئاماذة كردن بةم ثيَشكةوتنانةدا،ـ دةبآ ئاماذةى ثآ بكرآ كة القاعدة هةنوكةش توانايى 
ئةم  طرووثة، لة سةر ئةو  بةريَوةبردنى هيَرشطةىل كوشةندةى  هةية،ء دةبآ طوشارى بآ وةستتانى خؤمان لة سةر

سةر سةرضاوطةليَكى دارايى كة بة هيَزى دةكةن، دريَذة  دةكةن،ء لةيَلة دةرةوةى عيَراق ثالَثشتى ل رايَلَكانةى كة
اليةن هيَزة  تةنيا كردةوة لة دا ثيَويستى بة نةلة عيَراق دانى القاعدةكة دةبينني شكةست ثيَ هةروا. بدةين

ينطء بنضينةيى لة اليةن هيَزة ئاساييةكانى تريؤريستسسةكانى ئيَمةوةية، بةلَكوو ثيَويستى بة عةمةلياتى طردذة
، كردةوةطةىل زانيارىء ئةمنييةتى ئالَؤز، ثيَكهاتنء ريَككةوتنى سياسى، ثالنطةىل ةوةيةهاوثةميانانء عيَراق

ئابوورىء كؤمةآليةتى، طةآللَةطةىل عةمةلياتى زانيارىء ئةمنييةتى، ضاالكيطةىل ديثلؤماتيك، كةلَك وةرطرتن لة 
ئةركيَكى حةياتى بؤ  دا(ISR)ذة تريؤريستييةكان لة عةمةلياتى ضاوةديَرى زانيارىء ناسني طريَبةستة د

كردنى سةرضاوةى ثرتى زانيارى، ؤ دابينرتدا، سوثاسى ثالَثشتى كؤنطرة بتنى ئيَمة لة عيَراقء شويَنةكانيسةركةو
 .ئةمنييةتى، تويَذيينةوةيى،ء شناسايى لة تةواوكةرى داهاتووى بوجةدا دةكةم

كة بةرِيَوةبردنى ئةم كارة لةبريمان بآ  دا، دةبآ ةنطار بوونةوةى القاعدةى عيَراقهاوكات لة طةأل بةرِ
بوونةوةى سةرضاوةى سةرةكى ناسةقامطرييى لة عيَراقدا، بةلَكوو هةروةها دةبيَتة هؤى تةنيا دةبيَتة هؤى كةم  نة

ةشاندنةوةى ك بؤ ثةرةثيَدانى برِشتى خؤيانء هةروةها طوةك ئامرازيَ القاعدةى ريَكخراوةيى، كة ريَبةرانى يالواز
ان يئؤسامة بن الدنء ئةميةن الزةواهيَرى بة شيَوةى بةردةوام ثالَثشتي. دةكةنسةقامطريى لة ناوضةكةدا ضاوى ليَنا



 

 

لة تيكدانى بارودؤخى عيَراق كردوة،ء هةروةها شايةتى ئةوةش بووين كة القاعدةى عيَراق لة ضاالكيطةىل 
 . دا بةشدار بوةبةربآلوترى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدةرانة لة ناوضةى تيَك

دا، كردةوةكانى خؤمان لة طرووثطةليَكى تايبةت دا أل هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقلة طة
يارمةتى حيَزبؤآلى لؤبنان، ئةم طرووثانة لة بارى داراييةوة دابني دةكةن،  ئيَران، بة ىسدهيَزى قو. ضرِكردوةتةوة

ثيَش، هيَرشيَكى  هةر ئةم طرووثانة بوون كة دوو حةوتوو. روةردة دةكةن، ضةكيان ثآ دةدةنء ريَنويَنييان دةكةنثة
بنكةى دةولَةت لة عيَراقدا بةرِيَوة برد، كة بوة هؤى كوذرانى خةلَكانى بآ تاوانء  مووشةكىء هةواييان بؤ سةر

 ريَبةرانى عيَراقء. ى هاوثةميانى بةدواوة بووعيَراق ثيَتةخت داء دذكردةوةى هيَزةكانى ترسء خؤف لة
هاوثةميانان بةردةوام داخوازى خؤيان بؤ جيَبةجآ كردنى بةلَيَنةكانى ئةمحدى نذاد سةرؤك كؤمارء ريَبةانى 

بةآلم، كردةوةطةىل . ديكةى ئريان لةمةرِ راطرتنى ثالَثشتييةكانيان لة طرووثة تايبةتييةكان ضةندثات دةكةنةوة
اليةن هيَزى قودسةوة دريَذةى هةبوة،ء ريَبةرانى عيَراقى ئيَستا مةترسيطةليَك كة لةاليةن ئةم  زيانبار لة

هةموومان دةبآ كردةوةكانى ئيَرانييةكان لة . طرووثةوة هةرِةشة لة عيَراق دةكةن، بةروونى دةستنيشان دةكةن
ئةم كردةوانة ضةشنى ثيَوةندييةك  ضونكى ينة ذيَر ضاوةديَرى،ةحةوتوةكانء مانطةكانى داهاتوودا لة نيَزيكةوة خب

كة ئيَران ثآ خؤشة لةطةأل جريانةكانى هةيبآء تايبةمتةندييةكانى بوونى ئيَران لة عيَراقى داهاتوودا ثيَشان 
 . دةدا

 :هيَزة ئةمنييةكانى عيَراق
يان سةندوةء ى رابردوةوة، هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق بة شيَوةى بةردةوام ثةرةسيَبتةمربلة مانطى 

دا ريَطاى داوة، بةرثرسايةتيية ئةمنييةتييةكامنان ايىء هةلومةرجى ئيَستا لة عيَراقئةو جيَطايةى كة توان تا
هيَزة   ثاريَزطا سةركةوتوةكان لة اليةن 27لة حالَى حازردا نيوةى لة . داوة بة هيَزة عيَراقييةكان

تةنيا ثاريَزطا سةركةوتوةكان لة اليةن   لةم ثاريَزطايانة ـ ـ نةزؤرآ . ةكانى عيَراقةوة كؤنرتؤأل دةكريَنييالةتةيئ
كيَشةء . لة ثاريَزطا باشوورييةكانيش ـ ـ باش كاريان كردوة دةولَةتى ناوضةيى كوردستانةوة بةلَكوو هةذمارىَ

ئةم ثيظاذوية دا، لةطةأل ئةوةش. بةسرة، دةركةوتوة رتدا، لةوانة هةلَبةتةةليَك لة بةشيَك لة ثاريَزطاكانيبةرةط
لة مانطةكانى  قادسيةلة ثاريَزطاكانى ئةنبارء ( ئةو بةرثرسايةتييانة) دريَذةى دةبآء ضاوةرِوانى دةكرى كة 

 .]بة هيَزة عيَراقييةكان[داهاتوودا بدريَتةوة 
ضةشنيَكى سةرجنرِاكيَش طةشةيان كردوة،ء  ةوة تاكوو ئيَستا، هيَزة عيَراقييةكان بةسيَبتةمربلة مانطى 

هةذمارى . كانى عيَراقدا خزمةت دةكةنتييةكةس هةنوكة لة هيَزة ئةمنييةثانسةدوضل هةزار 000/540رت لة ث
ى عةمةلياتيان هةية، طةرضى بة نةختى ثالَثشتى لةاليةن هيَزةكانى يتيثطةىل شةرِكةر كة توانايى ريَبةر

كة رادةى خةساراتى هيَزة  م راستييةبةرضاو طرتنى ئةلة بة. تيث زياد كراون 200هاوثةميانانةوة بؤ ثرت لة 
بوة، ئةم يةكانة هةنوكة بةشيَكى  عيَراقييةكان ماوةيةك لةمةوثيَش سآ هيَندةى خةساراتى هيَزةكانى ئيَمة

، بةو بؤنةيةوة هةلَبةت ثاش كؤتايى ئةم عةمةلياتة. زؤرترى ئةركةكانء بةرثرسايةتييةكانيان طرتوةتة ئةستؤ
تييةكانى هةذماريَك لة يةكةكانء فةرماندةكان دابني نةكرابوو، لةم ثيَوةندييةدا بةم دا ثيَويسكة لة برِيَك كات

طةليَكى ريَكء ورد بةرِيَوة دةبةين،ء برِيَك طةأل هاوثةميانة عيَراقييةكامناندا ليَكدانةوةكردةوانةوة هاوكات لة 
دا، ، لةطةأل ئةوةشبوةوانيمان هةبآ كة ضاوةرِ لة هةلَسةنطاندنةكانى ئيَمة بةم هؤيةوة رةنطة خوارتر لةوة

بة خؤيان ثةيدا كرد،ء  ةكردةوةى زؤريَك لةم يةكانة باشء بةهيَز بوو، بة تايبةت ثاش ئةوةيكة جيَكةوتنء متمان



 

 

بنء . برِيَك لة يةكة عيَراقييةكان ثيَشانيان دا كة تواناييةكى ثيَويستيان بؤ بةرِيَوةبردنى ئةم كردةوانة هةية
ة نيهادة ئةمنييةتييةكانى نةوة دةست هاتوةكان لةسالَى رابردوودا، ثيَشكةوتنطةليَكة كة لبنضينةى ثيَشكةوت

بوة  زياد بةهيَزء تواناراقييةكان كة بة ضةشنيَكى روولةبنكةيةكى فيَرطةيى بة بةرِيَوةبةرى عيَ. يَكهاتوةعيَراقدا ث
 مانطى رابردوودا طةشة بكات، كة 26ة دريَذةى ئةو دةرفةتةى بؤ هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق ثيَكهيَنا تاكوو ل

كة بةردةوام لةحالَى  ئةم بنكة فيَرطةيية بينى دةكرآ كةدةطرآء ثيَش  سةربازء ثؤليس لة خؤ 233000هةنوكة 
 13000تيثى ئةرتةشىء عةمةلياتى تايبةت، لةطةأل  26سةربازى ديكةى عيَراقىء  50000ثةرةسةندن داية

 .دا ثةروةردة بكات1007ثؤليس، لة مانطةكانى ثامشاوةى سالَى  تيمانيىنيشتيثى  7هةزار ثؤليسء 
لةطةأل ئةمةش دا، وةزارةختانة ئةمنييةتييةكانى عيَراق بة شيَوةى بةردةوام لة حالَى بردنة سةرةوةى 

، وةزارختانة ئةمنييةتييةكانى عيَراق 1006وةك سالَى . توانايى خؤيان دان بؤ خةرجى بوجةطةىل ئةمنييةتى
دابينى ( ISFF)وقى هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقةوة يةكطرتوةكان لة ريَطاى سندوآلتةزؤرتر لة رادةيةك كة 

ميليارد 22ميليارد دؤالر لةم ساأل داء  7لة  ثيَش بينى دةكةم كة عيَراق ثرت. كردوة، بؤ ئةم هيَزانةيان سةرف كردوة
ةتى سةرف دةكا،ء ئةم ثيَش بينيية لة رابردوودا ئةو دةرفةتةى دؤالر لةسالَى داهاتوودا بؤ كردةوةطةليَكى ئةمنيي

ميليارد  20/5دا تاكوو داخوازيى تةرخان كردنى بوجة بؤ سندوقى هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق لة  بة ئيَمة
 .بة رادةيةكى بةرضاو كةم بكةينةوة 1001ميليارد دؤالر بؤ سالَى دارايى  7/1دؤالرةوة بؤ 

لة  بةرطريىزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقى ثيَشكةوتوونء باشرت بوون، هيَشتا ئامادةيى لة حالَيكدا هيَ
بةسرةدا ثيَشاندةرى  عةمةلياتى رابردوو لة. نية عيَراق يان ثاراستنى ئةمنييةتيان لة سةرانسةرى وآلتدا

كانة، ى بةرضاو لةم يةثيَشكةوتن طةليَكة كة توانايى هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق بؤ هةناردنى هةذماريَك
بآ طومان ئةوان توانايى هةناردنى  ؛دا جيَبةجآ كراوةكةرةستانة، هيَزة جيَطرةوةكانيان لة كاتيَكى زؤركةم

لة . رابردوودا نةبوو يةكة سةربازء ئةمنييةتييةكان لة ماوةيةك بةم كورتييةيان لة سالَى لةشكريَك لة
ةك زؤرة، كة دةبآ لة بوارى شاندةرى كردةوةطةليَكى تارِادةيرتةوة، عةمةلياتى رابردوو هةروةها ثيَاليةكي

 .دا بةرِيَوةبضىرطيَرِان،ء فةرماندةيىء كؤنرتؤألكردن، بردنةسةرى توانايى هيَزةكان، طةشةى بةشى كادابين
هةروةها بةردةوام لة حالَى يارمةتيدان بة عيَراقني لة ريَطاى ثرؤطرامى فرؤشى ضةكء ضؤلَى سةربازى 

ميليارد  1، دةولَةتى عيَراق ثرت لة 1007تا مانطى مارسى . داين(FMS)دةرةوةى وآلت ةكطرتوةكان لة ي وآلتة
لة . وة كرِيوة(FMS)يى لة ريَطاى ثرؤطرامى ئةمةريكادؤالر ضةكء ضؤألء خزمةتطوزارى بة ئاطادارىء ضاوساغى 

دان، بؤ كردةوةكانى  FMSة لة ثرؤسةى ى رابردوودا،ء بة ثالَثشتى ئيَوة لة ريَكخراوطةىلَ كسيَبتةمربمانطى 
FMS بؤ ثالَثشتى ثيَويستييةكانى دةورانى شةرِ، رادةست كردنى ئةم كةرةستةء خزمةتطوزاريانة باشرت بوة .

طةأل ئةم بابةتةدا، داوا لة كؤنطرة دةكةم تا تةرخان كردنى سةرلة نوآ بوجة بؤ الَيَكى ديكة هةر لة ثيَوةندى لةخ
ثرِؤطراميَك كة  ؛ثةروةردةكردنى سةربازى نيَونةتةوةيى خباتة بةر ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندنثرؤطرامى خويَندنء 

لة ثالَثشتى دةكات لة ثةروةردةكردنى ريَبةرانى طةورةء خوارترى سةربازىء غةيرة سةربازى عيَراقء يةكآ 
 .دةبى بةشةكانى ثةروةردةكردنى ريَبةرانيَكى كة عيَراق لة داهاتوودا ثيَويستى ثيَيان

 :كانى سةر ريَطاكةندءلةندة



 

 

لة حالَيَكدا كة بارء دؤخى ئةمنييةتى لة زؤريَك لة ناوضةكاندا بةرةوباشى ضوةء هيَزة ئةمنييةتييةكان نةختى 
ويَدةضآ كة . دا هةروةها ئالَؤزء كيَشة خولَقيَنةدةطرنة ئةستؤ، بارءدؤخ لة عيَراقزؤرترى بةرثرسايةتييةكان 

دةضآ كة برِيَك لة طرووثة شيعةكان برِيارى وة تيَكدةرانةكانى القاعدةيان ويَتةوة بةر كردةعيَراق رةنطة بكةويَ
ياريكةرانى دةرةكى . ئاطربةسى موقتةداسةدر ذيَرثآ بكةنء سةرلة نوآ كردةوةطةىل توندءتيذانة دةست ثآ بكةنةوة

ردةوةطةليَك كة لةاليةن وآلتانى عيَراقدا بدةن،ء هةروةها ك وةكوو ئيَران، دةتوانن ثةرة بة توندءتيذى لة
ثيَشكةوتنةكان ئةو  جريانةوة بةرِيَوة دةضآ دةتوانآ ببيَتة هؤى الواز كردنى بارءدؤخى ئةمنييةتى عيَراق

لةو مانطانةى كة لة ثيَشمانداية، . هيَناوة كة ئةم بةرةوثيَش ضوونانة دريَذةيان دةبآ ضاوةرِوانييةيان ثيَك
بكةنةوة، بوجةكة خبةنة نيَوكارةوة، ياساطةليَكى نايىء دةفرايةتى دةولَةت ثتةوتر ريَبةرانى عيَراق دةبآ توا

نويَى ثةسةند بكةن، هةلَبذاردنة ثاريَزطاييةكان بةريَوةبةرن، راثرسييةك ثيَك بيَنن، بارودؤخى ناوضة 
ئةم . نةوةدا جيَطري بكة طةنطةشةييةكان ديارى بكةن،ء ئاوارةو ثةنابةرةكان سةرلةنويَى لةنيَو وآلت

ر دةولَةتيَك كيَشةخؤلَقيَنة، ض بطات بة دةولَةتيَك كة هةنوكة لة حالَى طةشةدايةء بةرثرسايةتييانة بؤ هة
 . ئةزموونى شةرِى تيَثةرِكردوة

ثرؤطرامى دذكردةوةى ثيَويستى فةرماندةران، سةندووقى دذكردةوةوى ثيَويستى وةزارةتى كاروبارى دةرةوة، و 
مةجالة بة ئيَمة دةدات كة بة عيَراقييةكان لة ثيَرِاطةيشنت بةم قةيرانانةدا يارمةتى  ئةو USAIDثرؤطرامى 

بؤ جيَبةجآ كردنى سةركةوتوانةى ئةم ئةركة طرينطة بةرِيَزةوة داوا لة ئيَوة دةكةم، تا بوجةى زيادى . بدةين
(CERP) ةروا كة ثيَشرتيش ئاماذةمان ه. كة لة تةواوكةرى بوجةدا داوامان كردوة تا مانطى ذوئةن دابني بكةين

كانى عيَراق دةدرآ زؤر كةمرتة لة خةساراتطةليَك كة هةنوكة بة نةوةثيَكرد، تةنيا حةقدةستطةليَكى مانطانة كة بة 
شتيَك كة دةبيَتة هؤى دلَطةرمى . ترؤمؤبيلةكان بة هؤى ئةمنييةتى باشرتةوة لة كؤمةلَطا ناوضييةكاندا دةطات

 كردوةتةرخان " عيَراق" CERPميليؤن دؤالرى  بؤ ئيَمة وةكوو  300دةولَةتى عيَراق  ئةوةية كة لة رابردوودا
تاكوو، لة حالَيَكدا كة دةولَةتى عيَراق دةفرايةتى خؤى بؤ بةريَوةبردنى ئةم ثرؤذانة ئامادة دةكات، ئيَمة ثرؤذةكان 

ميليؤن دؤالر بؤ جيَبةجآ  263ة كة رادةى دةولَةتى عيَراق هةروةها بةلَيَنى داو. بؤ خةلَكى عيَراق جيَبةجآ بكةين
ميليؤن دؤالر بة مةبةستى ثيَدانى وام بة  520كانى عيَراق، نةوةكردنى هةنطاو بة هةنطاوى طريَبةستةكانى 

ميليؤن دؤالر بؤ ثرؤطرامطةىل هاوبةشى فيَركارى، خويَندنء ثيَكهاتنةوةى سةرلةنويَى  216كؤمثانيا وردةكان، و 
كة دوو مانط لةوة دا  ةتى عيَراق بةلَيَنى داوة كة رادةيةكى زياتر لة كاتى بةريَوة بردنى بوجةيةكدةولَ. دابني بكات

لة حالَيَكدا كة سةرضاوة داراييةكانى عيَراق كةم كةم دةكةوتنة ثيَش يارمةتيية . ثيَش ثةسةندكرا، دابني بكات
 . مة دريَذةيان هةبآداراييةكانى ئيَمةوة، ئةم كارة زؤر طرينطة كة سةرضاوةكانى ئيَ

 راسثاردةكان 
دا بة زةجنرية ثلةى فةرماندةيى خؤم  مانطى رابردوو ثيَشنياراتيَكم لةمةرِ ريَطاى بةرةوثيَش ضوون لة عيَراق

لةم ثرؤسةيةدا تيثى جةنطى هةبوو، ئةوةيكة بة ضرِى هةولَمان بؤ داوة ثاراسنتء زياد كردنى . راطةياند
من جةخت دةكةمةوة لةسةر ثيَويستى دريَذةدانى هاوكارييةكامنان لةطةأل هاوبةشة . ثيَشكةوتنطةىل ئةمنيةتيية

دا بة مةبةستى دابينكردنى ئةمنييةتى خةلَكى ئةو وآلتةو راطوازتنى هةرضى خيَراترى  راقييةكامنانعيَ
لةمةترسى بةرثرسايةتييةكان بؤ عيَراقييةكان، تا ئةو جيَطايةى كة هةلومةرج ريَى ثآ دةدات، بةآلم بةبآ 

 . ةكاندةست هاتوخستنى طةشةو ثيَشكةوتنة ئةمنييةتيية وة



 

 

طةىل سةرجن. ةسرتاتذيك، ثيَشنياراتى من لةسةر بنةماى سةرجنطةىل عةمةلياتىء سيَبتةمربوةكوو مانطى 
 : عةمةلياتى دةستنيشانكردنء راستى سةملاندنى كاروبارى خوارةوة لةخؤ دةطرآ

 ن بوةتة هؤى ثيَشكةوتن، بةآلم ئةم ثيَشكةوتنانة دةتوانن ثيَضةوانة ببنةوة؛ ـ زياد كردنى هيَزة سةربازييةكا
ـ هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق تواناييةكانى خؤيان زياد كردوة، بةآلم هةنوكةش دةبآ ثرت لةوةش طةشة 

 بكةن؛
ردنى زيندانييةكان، ء ـ هةلَبذاردنة ثاريَزطاييةكان لة ثاييزى داهاتوودا، طةرِانةوةى ثةناثةرةكان، ئازاد ك

 ؛ زؤر قةيران خولَقيَن دةبآ 240كردةوةطةليَك تايبةت بة ضارةسةرى كيَشة سنوورى، ثاريَزطاييةكانء ئةسلَى 
ـ راطوازتنى رؤلَةكانى عيَراق بؤ نيَو هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقء كردةوةطةليَكيرت كة دةبآ شويَنثيَيان بطريآ 

 رى وردو ريَك دةبآ؛ ثيَويستييان بة كاتء ضاوةديَ
ـ بردنة دةرةوةى لة رادةبةدةرو زؤر خيَراى هيَزةكان دةتوانآ ئةو ثيَشكةوتنانةى كة لة سالَى رابردوودا وةدةست 

 هاتوون لة مةترسى خبات؛ء
ـ بةريَوةبردنى كردةوة ثيَويستيةكان لة عيَراقدا ثيَويستى بة هةذماريَكى بةرضاو لة هيَزى ئاسايىء هةروةها 

 . ة تايبةتببةكانء تيثة راويَذكارييةكان دةبآهيَز
 : ييةكان دةستنيشان كردنء راستى سةملاندنى ئةو خاآلنةى خوارآ لةخؤ دةطرآسرتاتذيكسةرجنة 

 بةتايبةت هيَزة زةمينييةكانى، زؤر لة سةرةوة بوو؛   ئةمةريكاـ طوشارى سةر ئةرتةشى 
رجنى ناوضةيىو جيهانييةوة ةشةطةليَكي جيَطاى سةِدا بة هةر ـ هةذمارىَ لة قةيرانة ئةمنييةتييةكان لة عيَراق

 ؛ بةسرتاون
القاعدة، بؤ سةقامطريى ى بؤ خةباتيَكى طةورةتر دذ بةـ عيَراقيَكى شكةست خواردوو دواهاتطةليَكى زؤر جيدد

نطار ناوضةيى، بؤ قةيرانيَكى مرؤظدوستانة كة هةنوكةش لة عيَراقدا بوونى هةية، و بؤ هةولَدان بؤ بةرة
 . بوونةوةى كارتيَكةريى روخيَنةرى ئيَرانييةكان لةثيَش دةبآ

ثاش هةلَسةنطاندنى ئةم بابةتانة، ثيَشنيارم بة زةجنرية ثلةو ثايةى فةرماندةيى خؤم كرد كة دريَذة بة كةم 
ة كةركردنةوةى هيَزة شةرِكةرة زيادييةكانى خؤمان بدةينء ئةوةيكة، بةضوونة دةرةوةى ئاخرين تيثة شةرِ

لة . رؤذة بؤ سةقامطريىء هةسةنطاندنى بارودؤخ لةبةرضاو بطرين 54مانطى ذوئيةدا، خوليَكى زيادبوةكان لة
دا دةست ثآ  كؤتايى ئةم خولةدا، ثرؤسةى هةلَسةنطاندن بة مةبةستى ليَكدانةوةى هةلومةرجى نويَى لة عيَراق

دةتوانني ثيَشنيارةكانى خؤمان بؤ كةم كرنةوةى كاتيَك دا، دةست نيشان دةكةين كة ض  دةكةينء، لة دريَذةى كات
ئةم ثرؤسة بة خستنة رِووى ثيَشنياراتى دوايى بؤ كةم كردنةوةى زؤرترى هيَزةكان، لة . ثرتى هيَزةكان خبةينة رِوو

ئةم روانطةية دةرفةتى ثيَكهيَنانى خشتةيةكى . حالَيَكدا كة هةلومةرج رآ بدات، ثرؤسةيةكى بةردةوام دةبآ
ؤ ضوونة دةرةوةى هيَزةكان نارِةخسيَنآ؛ بةآلم نةرمى نواندنيَك كة ئيَمة لة عيَراقدا ثيَويستمان ثيَيةتى تا زةمةنى ب

هيَنانى سةخت خةباتء  بتوانني ثيَشكةوتنطةليَكى ئةمنييةتى هةنوكةش لةرزؤك كة سةربازانى ئيَمة بؤ وةدةست
 . فيداكارييةكى زؤريان كردوة، ثيَك ديَنآ

دةتوانآ بنةمايةك بؤ  7002ء سةرةتاكانى 7002، دةستكةوتة ئةمنييةتييةكانى سالَى لةم روانطةيةوة
ئةم كارةش نة تةنيا بؤ بة ميليؤنان كةس . دا ثيَك بيَنآ سةقامطري كردنى هيَدى هيَدى ئةمنييةتى جيَطري لة عيَراق

دا دةذين، بؤ {فارس}اوى لة خةلَكى عيَراق طرينطى هةية، بةلَكوو بؤ تةواوى ئةوانةى كة لة ناوضةى كةند



 

 

بة روونى ئةم . تة يةكطرتووةكان، و هةروةها كؤمةلَطاى جيهانيش طرينطييةكى ذيانةكى هةيةآلهاووآلتيانى و
ت ثيَكردنةوةى ئةركة ثيَوةندى بة بةرذةوةندى ئيَمةوة هةية كة يارمةتى عيَراقييةكان بدةين لة ثيَشطريى لة دةس

خاكء دةستدريَذييةكانى ئيَران بؤ سةر دا؛ يارمةتييان بدةين تا لة بةرامبةر رةبدلَى جيهانى عةضاالكى القاعدة لة
ى بكةن، ثيَشطريى بكةن لة سةرهةلَدانى سةرلةنويَى ئةو توندوتيذيية قةومى يدةسةآلتى ئةو وآلتةدا بةرةنطار

ابةران تةنانةت ئالَؤزتر فريقةييانةى كة دةتوانن لة سنوورةكانى عيَراق بةوالوةتر برِؤنء قةيرانى هةنوكةيى ثةن
 . بكةن، و بتوانن عيَراق بةو ئاستة بطةيةنن كة رؤلَى خؤى لة ئابووريية ناوضةيىء جيهانييةكاندا طةشة ثآ بدا

 رادةربرِينة كؤتاييةكان
 ،دا خزمةت دةكةن عيَراقةو كةسانةى كة بة وآلتى ئيَمة لةلة كؤتايى قسةكامندا ثيَم خؤشة بة ضرِى لةسةر ئ

طةليَكى زؤريان لةم ضاوةرِوانى ئيَمة لة خؤيانء بنةمالَةكانيان زؤر زياد بوة، و ئةوان فيداكاري. دةربربِم راى خؤم
ئاطايى تاكةكةسىء ضرِى من لة طؤشارطةليَك كة ئةوانء هةموو ئةوهيَزة وةكوو . خؤيان ثيَشان داوةريَطايةدا لة

 . دا بوة ثيَشنيارةكانى من كؤمةلَةيةك قبولَى دةكةن، يةكآ لة هؤكارة طرينطةكان لة
هةولَى زؤريان بؤ ثالَثشتى لة سةربازانى ئيَمةو  ئةمةريكاكوَنطرة دةزطاى بةريَوةبةريى، ء هاووآلتيانى 

هيض شتيَك بؤ ئةوكةسانةى خؤيان دةخةنة . ئازيزانى خؤيان داوة، و هةموو ئيَمة بةم بؤنةيةوة شوكرانة بذيَرين
 .ة بزانن وآلتةكةيان ريَزدادةنآ بؤ فيداكارييةكانى ئةوانء بنةمالَةكانيانمةترسييةوة طرينطرت نية لةوةيك

دا  ييةكان دةبآ شانازى بكةن بةو ثياوانء ذنانةوةى كة لة وآلتى ئيَمة، عيَراقئةمةريكالة راستىدا، تةواوى 
ؤذ، لة خؤيانى ثيَشان خزمةت دةكةن، و بة ئازايةتى، باورِى ثتةو، سةقامطريىء داهيَنانى كردةوةييةكةوة كة هةر ر

 . ة ثاأل ئةواندايةطةورةترين شانازى خزمةت كردن وةكوو سةرباز ل. دةدةن
 . بة سثاسى فراوانةوة

 :سةرضاوة
www.America.gov 
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 ريَذميى بةعسء ضةكة كؤمةلَكوذةكانى 
لة جيهاندا دةبآ بة هةراو كاتآ طرووثيَكى تريؤريستى دوو تريؤريست يان هةوالَنيَريَك بة بارمةتة دةطرآ، 

هةلَويَستء بريورِاى جؤراوجؤر دةردةبرِدرآء تةنانةت هةولَى هةمةاليانة بؤ رزطاركردنيان دةدرآء ثاشان رزطار 
بةآلم دةبينني ريَذمييَكى ديكتاتؤر وةكوو . دةكريَنء وةك ثالَةوانيَك دةناسيَنريَنء نيَوو عينوانيَكيش دةردةكةن

هةزار كةس لة  4ميليؤن كةس بة بارمةتة دةطرآء  6تؤرى سةدام حوسةين لةيةك كاتدا بةعسى عيَراق بة ديكتا
دا كردة قؤربانى حةزوخؤزياكانى خؤىء سياسةتى  سالَةى لة كاتذميَريَك 20منداآلنى ساواوة تاكوو ثرييَكى 

مؤكراسى، مافى مرؤظ ء ئةو وآلتانةى كة بةردةوام بة زمانيَك بانطى ديَ. دخنوازانةى وآلتانى رؤذئاوايىبةرذةوةن
ئاشتىء ئازادى دةدةنء لةاليةكى ديكةوة لة كؤمثانيا ضةكء ضؤأل سازييةكانيان كوشةندةترينء دذى ئينسانيرتين 
مادةى مرؤظ كوذى دروست دةكةنء  وةكوو هةناردن بؤ تاقيطة، دةخريَنة خزمةتى ريَذمية ديكتاتؤرةكان لة ضةشنى 

بيَ تاوانى كورد تاقى دةكةنةوة تاكو بزانن ضةكةكانيان ومادة كيمياييةكانيان ريَذميى سةدامةوة ولة سةر خةلَكى 



 

 

كة الى ئةوان واتة وآلتانى ثيَشكةوتوو لة  كردوةتا ض رادةيةك كوشةندةو بةكةلَكن ؟ ديارة زؤر جار ئاماذةمان ثآ 
كةضى لة نيَوةرؤكدا  بوارى تةكنيكىوثيشةسازييةوة مافى مرؤظيش ئةطةرضى لة روالَةتدا يةك ثيَناسةى هةية

ئةركى . يي نةبووةئةمةريكاجياوازييةكى زؤرى هةيةو هيض كات مافى مرؤظيَكى كورد مافى مرؤظيَكى ئةورووثايى يان 
هةوألدةدةين . ئةم ليَكؤلَينةوةية بةدواداضوونيَكة بؤ ضةكة كؤمةلَكوذةكان بة دةستى ريَذميى مرؤظكوذى بةعسةوة

ةرى سةرةكى دابريَذين و هةر كامةيان بة بةلَطةو ديكوميَنتةوة شى بكةينةوة كة بريَتى ليَكؤلَينةوةكة لةسةر سيَ تةو
 :دةبن لةم سيَ تةوةرةى خوارةوة

ـ قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةم هيَنان ولة ئاكامدا بةرهةم هيَنانى ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن ريَذميى 1
 .بةعسى عيَراقةوة

 ن بة مةبةستى تاقى كردنةوةو بة ئاماجنى سةركوتى ـ بةكارهيَنانى ضةكة كؤمةلَكوذةكا7
 .خةلَكى بيَ تاوانى كوردستان

 .ـ قؤناغى ليَثيَضينةوةى جيهانىو هةولَدان بؤ دامالَينى ئةو ضةكانة لة ريَذميى بةعسي عيَراق3
بةعسى  هيَنانى ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن ريَذميى ولة ئاكامدا بةرهةم هيَنان قؤناغى هةولَدان بة بةرهةم

حكومةتى بةعس هةر لةكاتى بة دةسةآلتطةيشتنيةوة بريى مةزنيخوازى لة جانتادا بوو، هزريَك لة سةر . عيَراقةوة
بؤ ثراكتيزة كردنى ئةو بريؤكة وةكوو ئايديؤلؤذييةك فيَنداسيؤنى بؤ . بنةماى ناسيوناليزمى عةرةبىو سوسياليزم

ضوونكة بة هةلَسةنطاندنيَكى . ة ثيَويستى بة فاكتؤري كات بوودارِيَذرابوو، زياتر لة هةموو فاكتوَريَكى ديك
ناوضةيىو جيهانى ريَذميى بةعس مةجاليَكى ئةوتؤى بؤ نةرِةخسابوو و لة ئاكامدا شانسيَكى ئةوتؤى وةدةست 

رس بةآلم بة شؤرِشى طةالنى ئيَران و روخانى ريَذميى ثاشايةتى وةكوو سةرةكيرتين هيَزى كةنداوى فا. نةهيَنابوو
وهاتنة سةركارى كؤمارى ئيَسالمى بة درومشة شةرِئةنطيزاةكانييةوةو لة ئاكامدا هةلَطريسانى شةرى نيَوان عيَراق 
وئيَران، هؤكاريَك بوو بؤ خؤتةياركردنى حكوومةتى بةعس لة بةرامبةر هةرةِشةكانى ئيَراندا، بؤ بة هيَزكردنى 

ةستى داية كرِينء سازكردنى ضةكء ضؤلَى جؤراوجؤر، لةم ثيَطةى ناوضةيى خؤى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا د
. ثيَوةندييةدا لة طةلَ يةكيَك لة وآلتانى رؤذئاوايي ساتء سةوداى ضةكءضؤلَى هةبوو، لةوانة وآلتانى ئالَمان

ء ثةرة طةشةثيَدان. يةكيَ لة بازارِة سةرةكييةكانى كرِينى مةوادى كيمياوى لة اليةن عيَراقةوة دةولَةتى ئالَمان بوو
 .ثيَدانى ئةو جةنط ئاميَرانة بةردةوام بوو و لة دووتويَي نهيَنيكاريدا مابوةوة تاكوو شةرِى ئيَران ـ عيَراق

لة راستيدا ئةطةرضى بة بةكارهيَنانى ضةكى كيمياوى لة اليةن بةعسةوة لة شةرِى عيََراق ئيَراندا ثرؤطامة   
واوى نةسةمليَنرا، بةآلم لة شةرِى يةكةمى كةنداودا، سالَى كيمياييةكانى عيَراق ئاشكرا بوون، كة ضى بة تة

، بة تايبةت ثاش كؤتايي هاتنى شةرِى يةكةمى كةنداو بة تةواوى ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى 1991
ئةوةش لة حالَيَكدا بوو كة سالَى . ريَذميى بةعس بؤ كؤمةلَطاى جيهانىء ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان دةركةوت

لة كؤتاييةكانى شةرِى ئيَران ـ عيَراقدا، ريَذميى بةعس شارى هةلَبجةى كوردستانى عيَراقى بةكيميايى  1922
بةآلم دةنطى ئةو جينايةتة سامناكة . كةس خةلَكى بآ ضةكء بآ تاوان قةآلضؤ كران 4000بؤردمان كردو ثرت لة 

دامالَينى  وةكان ثيَداطرى لةسةر ضةكريَكخراوى نةتةوة يةكطرتو 1991سالَى . بة طوآ جيهانيان نةطةيشت
ثاش شةرِى عيَراق بةثآ نيَوةرؤكى برِيارنامةكانى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان كة . دةولَةتى عيَراق دةركردةوة

اى ثيَشكنينةوة ئةو ثرؤطرامانةى بسةمليَنرايةنء خيَرا لةو ضةكانة دوايى ئاماذةيان ثآ دةكةين، دةبوا لة ريَط
بةآلم ضونكى مةبةستى هةلَخلَةتاندنى ثشكيَنةرانى هةبوو سةرةتا بوونى هةر ضةشنة ضةكيَكى كيمايى . دامبالَرايا



 

 

بؤ ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان بة يارمةتى وآلتانى ئةندامى ئةجنوومةنى ئاسايش بةردةوام . رةت دةكردةوة
وةدةست دةهاتنء بة بةلَطةو ديَكيَوميَنتطةىلَ كة  بة زانياريطةليَك كة لةم ريَطاوة. خةريَكى كؤكردنةوةى زانيارى بوو

لةاليةن كةسانى هةآلتوو لة عيَراق دةست دةكةوتن عيَراق ناضار بوو راستى بوونى ثرؤطرامء ضةكء ضؤلَى لةو 
هاوكات لةطةأل ضاالكىء ليَكؤلَينةوةكانى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا  وآلتانى . ضةشنة قبوأل بكات

ريتانيا بةردةوام خةريكى كؤكردنةوةى زانيارىء هةولَدان لة سةر ئةو ثرؤطرامة بوون لةو ء بئةمةريكا
 : لةاليةن سياوة بكةين ئةمةريكادا ثيَويستة ئاماذة بة راثؤرتى دةولَةتى  ثيَوةندييةش

اوى راثؤرتى سيا؛ عيَراق ثيَضةوانةى برِيارنامةكانى ئةجنوومةنى ئاسايشء بةرثرسةكان لةاليةن ريَكخر  
نةتةوة يةكطرتووةكان، بةردةوام دريَذةى بة ثرؤطرامةكانى بةرهةمهيَنانى ضةكة تايبةتيية كؤمةلَكوذةكانى خؤى 

عيَراق خاوةنى زةرِادخانةى ضةكة كيميايىء ميكروبييةكانء موشةكة دوورهاويَذةكان، ثرت لةو رِادةيةى كة . داوة
ية، طةر ثيَش بةو رةوتة نةطريآ ثيَش لة كؤتايى (كيلوميرَت 140)ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ديارى كراوة 

 . دةهةى حازر، دةستى بة ضةكة ئةتؤمييةكان رادةطات
لة كاتى راطريانى . عيَراق ثيَشرت زانيارى ثيَوةنديدار بة ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى خؤيةوة، شاردوتةوة  

يَن لة داهاتة نةوتييةكانىء هةروةها بة ثالَثشتى وة، عيَراق بة كةلَك وةرطر1992ثشكنينةكان لة سالَى 
رايلَكةكانى بازرطانى ناياسايى توانيوية دامةزراوةكانى تايبةت بة ضةكة كؤمةلَكوذةكان نة تةنيا نؤذةن بكاتةوة 

بةشةكانى تويَذينةوةء طةشة ثآدانى  سةربازى عيَراق كة لةذيَر ثؤشةنى . بة بةلَكوو طةشةشيان ثآ بدات
ئاكادميكء فيَركارييةكانىدا هةروا ضاالكانة دريَذة دراوة، دةتوانآ بوارى لةبار بؤ ضاالكيية ثرؤطرامة 

 .ثيَوةندىدارةكان بةهيَز بكات
عيَراق سيستمةكانى ثرتاوى، كة توانايى هةلَكرتنى ضةك طةىل تايبةت بة كوشتنى بةكؤمةلَى هةيةو    

كخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانةوةية، و فرِؤكةوانةكانى ثةرة مةوادى ئةوان ثرت لة رادةى دياريكراو لةاليةن ريَ
 . ثآداوة

بة سةرجندان لةم راثؤرتةى ريَكخراوى هةوالَطريى سيا، بةو ئةجنامة دةطةين كة عيَراق لة ماوةيةكى 
و كردوةدريَذدا هةم لةطةأل كؤمةلَطاى جيهانىء هةم لةطةأل ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا درؤى 

واتة عيَراق لة راستىدا لة هةولَى ئةوةدا بوو كة لةاليةك ببيَتة . ةش تا رادةيةك دةتوانآ روون بآمةبةستةك
ستى خؤى داو لةاليةكى ديكةشةوة بة تةواوى دة هيَزيَكى ناوضةيى لة كةنداوى فارسء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

ةشة لةناوضةكةدا نةك ئةوةيكة هيَنانى هيَزيَكى ثيَشطرانة ببيَتة خاوةن هةرِ خباتة ثيَشء بة وةدةست
كة وابوو دةسةآلتدارانى عيَراق لة بريى ئةوةدا بوون لةاليةك نيشان بدةن . هةرِةشةكانى ديكة وةآلم بداتةوة

ت ئةوان خاوةنى ثرؤطرامى ضةكى كؤمةلَكوذى لة كة خاوةنى هيض هيَزيَكى كؤمةلَكوذ نني، ثاشان كة دةركةو
بة سى ثرؤطرامى كيميايى بيولؤذيكيان نزيك دا واثيَشان بدةن كة  لَيانضةشنى كيميايى ـ بيولؤذيكني، هةو

ئةوةش لة حالَيَكدا بوو كة لة ذيَر ثؤشةنى ئةو فيَألء تةلَةكانةدا ثرؤطرامى ساز كردنى . راطرياوة ،هةبو
 . موشةكى دوورهاويَذو ضةكى ئةتؤمييان دةست ثآ كردبوو

 راثؤرتى دةولَةتى بريتانيا
تانياش راثؤرتيَكى وردو سةرجنرِاكيَش بوو كة دةتوانني بيَذين هاوكات لةطةأل راثؤرتةكةى راثرؤتى بري   

، بة ئةمةريكاراثؤرتيَكى تا رِادةيةك بةربآلوترو ثرِ نيَوةرؤكرت لة راثؤرتةكةى . دا ثيَشكةش كرائةمةريكادةولَةتى 



 

 

بة روونى ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى ئةم راثؤرتة . ثيَشةكى تونى بليَر سةرؤك وةزيرى ئةو كاتى بريتانيا
 . عيَراقى خسنبووة رِوو

بةثيَى راثؤرتى ناوبراو مةترسىءة هةرِةشةى عيَراق زؤر جيددييةء دةولَةتى عيَراق دريَذةى بة    
يكروبييةكان داوةو تةنانةت ثالنطةىل سةربازى بؤ بةكارهيَنانيان دذبة شيعةكان هيَنانى ضةكة كيميايىء م بةرهةم

سيستمى فةرماندةهىء كؤنرتؤلَى عيَراق بؤ كةلَك ليَوةرطرتنى ئةم ضةكانة ئامادةيى تةواوى . لة عيَراق دايرِشتووة
ةين لةم بوارةدا سةآلتى دان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة سةدام حوس هةيةء زانيارى طةليَك كة لة بةردةست

 . تةواوى بة كورِةكةى قوسةى دابوو
ئةم تاقيطانة . تاقيطةطةليَكى طةرِؤكى بؤ تويَذينةوة لةسةر عاميلطةىل بيولؤذيَكى ضاكردبووهةروةها عيَراق    

 (. هةر بؤية دةتوانن بيانشارنةوةو لة دةسثيَرِاطةيشتنى ثشكيَنةران دوور رايانطرن)بة سانايى دةطوازريَتةوة 
رى كرِينى يؤرانيوم بوة لة وآلتانى عيَراق هةولَى داوة تيَكنؤلؤذى ضةكة ئةتؤمييةكان وةدةست بيَنآء خوازيا

 .لةاليةكى ديكةوة، داواى لة كارناسانى ئةتؤمى خؤيشى كردوة كة لةسةر ئةم ثرؤطرامانة كار بكةن. يىئةمةريكا
كيلوميرَتةوة كة  640بة بردى " احلوسةين"فةروةند مؤشةكى  70دةولَةتى عيَراق بة ضةشنيَكى ناياسايى، 

يش كارى "السمود"يميايىء ميكرؤبى هةية راطرتوةو لةسةر سووتةمةنى مؤشةكى توانايى هةلَطرتنى كآلوةى ك
لة هةمان حاليشدا لة نةبوونى ثشكيَنةرانى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا تيَكؤشاوة بردى ئةو . كردوة

ويستى لة وآلتانى لةم بوارةدا عيَراق كرِينى ناياسايى مةوادى ثيَ. كيلوميرَت زياد بكات 700مؤشةكانة النيكةم تا 
 .ديكةى ثيَشنيار كردوة

بةثيَى ئةم راثؤرتةى بريتانيا زياتر بؤمان دةردةكةوآ كة عيَراقييةكان لة بريى ثيَكهيَنانى هيَزيَكى توقيَنةردا 
بآطومان هةرِةشةكانى . بوون كة تةواوى وآلتانى ناوضةكة خبةنة ذيَر ركيفى خؤيانةوة يان بة بارمةتةيان بطرن

ة كويت، ئيَران، عةرةبستانى سعوودىء بةشيَك لة ئةمرينشينةكانى كةنداو و ثرت لة هةمووان لة دةولَةتى عيَراق ل
ئيسرائيل كة وةكوو دؤذمنيَكى سويَند خواردووى يةكرتى بوون سةمليَنةرى ئةو راستييةية كة عيَراق بة بردنة سةرى 

ئاماجنى . يَرشبةرانةكةى هةرضى زياتر بباتة سةرآبردى موشةكةكانى دةيهةويست توانايى هيَزة ثيَشطرانة يان ه
سةرةكى عيَراق دةسرتِاطةيشنت بة توانايى سةربازى ئةتؤمى بوو، توانايى سةربازييةك كة هاوشةنطييةك لة نيَوان 

بآ طومان بة دةسرتِاطةيشتنى سةددام حوسةين بة تةنيا يةك بؤمبى ئةتؤمى . بيَنآ دا ثيَك عةرةبةكانء ئيسرائيل
ئةوةش راستييةكى سةمليَنراوة كة . ويَضوونى هيَرشى هاوثةميانان بؤسةر عيَراق نزيك بة سيفر دةبوةوة رادةى

هةر لةم ثةيوةندييةدا جيَطاى خؤيةتى كة دوا بة دواى دوو راثؤرتى . توانايى وزةى ئةتؤمى هيَزى ثيَشطرانةية
 (UNSCOM)دا، سةرنج بدةينة راثؤرتيَكى  قء بريتانيا لةمةرِ ثرؤطرامى ضةكة كومةلَكوذةكانى عيَرائةمةريكا

 ".ئانسكام"كؤميسيؤنى تايبةتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ضةك دامالَينى عيَراق 
ء بريتانيا لة ثيَوةندى لةطةأل بةئاكام طةياندنى ئاماجنةكانيان لةمةرِ ئةمةريكالة حالَيَكدا كة راثؤرتةكانى 

كييةكانى ئانسكام لة كؤتايى زؤرةملىَ يةكةمني خوىل ثشكنينيةكان لة عيَراق كؤكرابوةوة، راثؤرتى ضاال
دا، ثيَشاندةرى برِيَك راستى حاشاهةلَنةطر لةمةرِ توانايى راستةقينةى عيَراق لة بوارى جةنط ئاميَرة 2117سالَى

دا،  مةلَكوذةكانى عيَراقئةم راثؤرتة ثيَشان دةدا كة لةمةرِ فايلى ضةكة كؤ. تاييبةتييةكانى كوشتارى بة كؤمةأل داية
كيَشةكان ضارةسةر نةكراو ماونةتةوة؛ لةوانة هةذمارى بةشيَك لة موشةكةكانى عيَراق بة روونى  لة برِيَك

دةستنيشان نةكراوة، يان برِيَكيرت لة موشةكةكان ون كراون، يان هةذماريَك لة جؤرة كيميايىء ميكروبييةكان 



 

 

دةكات كة لةناوم بردوون، بةبىَ ئةوةيكة بتوانآ بةلَطةو ديكيؤميَنتيَكى  لةبةرضاو نةطرياوة يان عيَراق ئيديعا
 . دلَنياكةرةوة خباتة رِوو

بة هةرشيَوة، ناتةباييةكان لة راثؤرتةكانى عيَراق لة اليةكةوةء ديرتاوةكانى ثشكيَنةرانى ئانسكام 
دا كؤتايى ثآ  ئاميَرة كؤمةلَكوذةكان لةاليةكيرتةوة ثيَشاندةرى ئةوةية كة ضاالكييةكانى عيَراق لة بوارى جةنط

ش، بزويَنةى سةدام حوسةين بؤ بةهيَزكردنى ئةمةريكانةهاتووةو تةنانةت رةنطة بة هةرِةشة جيددييةكانى 
 . زةرِادخانةكانى خؤى بةهيَزتريش بووبآ

نى عيَراق ئةوةيكة ليَرةدا جيَطاى سةرجنة، لة هةرسآ راثؤرتةكةدا باسى لة بةردةوامى ضةكة كؤمةلَكوذةكا
دا ئاماذة بةوة كراوة كة عيَراق لة ثالندابوة كة ئةو ضةكانة دذ بة  كراوة تةنانةت لة راثؤرتةكةى بريتانياش

ثيَنج هةزاركةس لة  5000بةكؤمةلَى ثرت لة شيعةكانى خؤى بةكار بيَنآ، بةآلم هيضكام ئاماذةيان بة كوشتارى 
يةكآ لة كارةساتة دلَتةزينةكان ثاش شةرِى دووهةمى جيهانىء كة  كردوةباكوورى عيَراق لة شارى هةلَبجةدا نة

دةكرآ ئةم كؤشتارة بة كومةلَة وةكوو بةهيَزترين ديَكيؤميَنتار بؤ . كارةساتةكانى هيَروشيماوناكازاكى بوو
ى بةآلم هؤكارى ثشتطوآ خسنتء ئاماذة ثآ نةكردن. دا بةكار بآ سةملاندنى بوونى ضةكى كؤمةلَكوذ لة دةستى بةعس

 . بؤضى دةطةرِيَتةوة ئةم ثرسياريَكى كة تةنيا دةتوانني لة وةآلمدا هيَماى سةرجنى بؤ دابنيَني
دا بة  زةرِادخانةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق ثاش كؤتايى شةرِو لة سةردةمانى شةرِى عيَراقء ئيَرانيش

انةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى جيهانء خيَرايى بةهيَزكراو بوو بة يةكآ لة طةورةترينء مةترسيدارترين زةرِادخ
ثاش هيَرشى داطريكارانةى هيَزة سةربازييةكانى . دا بةهيَزترين زةرِادخانةى ئةو ضةكانة لة كةنداوى فارس

دا، باسى ضةكة 8992حكوومةتى بةعسى عيَراق لةسةر برِيارى سةدام حوسةين لة دووى ئاطؤستى سالَى 
  .رووداوةكانى تايبةت كرد بة خؤيةوة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق بازارِى هةواألء

ء لةم شةرِةدا بة كةلَك (2170ـ  2177)عيَراق النيكةم لة سةردةمى شةرِى هةشت سالَةى لةطةأل ئيَراندا 
ئاسايية كة ثيَش لة . وةرطرتن لة ضةكة كيمياييةكان، لة ئاستى ئةم ضةكانةدا بةهيَزيَكى طشتىء بةهيَز ناسرا

دريَذةى ئةم شةرِةدا لةمةرِ ضاوةرِوانييةكانى كةلَك وةرطرتنى عيَراق لة جةنط ئاميَرى  شةرِى كةنداوى فارس و لة
زانيارييةكان . ، وتوويَذطةليَكى زؤر بةريَوةضووئةمةريكاكيميايى دذ بة هيَزةكانى بةرةى دذ بة سةدام، بة ريَبةرى 

امادةيى كةلَك وةرطرتنى لة ضةكة ئةوكات جةختيان لةسةر ئةو كردوةتةوة كة عيَراق لة شةرِى ناوبراودا ئ
لة راستىدا . بيولؤذيكييةكانى هةبوة، ئةوة لة حالَيَكدا بوو كة بريورِاى طشتى لةم رووةى كيَشةكة ئاطادار نةبوون

كامل . دا لة قاودرا2115ئةم زانياريانة بة دواى هةآلتنى كامل حةسةن اجمليد بؤ ئؤردؤن، لة هةشتةمى ئاطوستى 
دا بوو، ناوبراو بة  ةزارةتى ثيشةسازىء بة ثيشةيى كردنى ثيَكهاتةى سةربازى عيَراقلة بةرثرسايةتى و

ةسةن كامل ح. وةرِيَكةوتنى ثرؤطرامى جةنط ئاميَرة بيؤلؤذيكييةكان، بةرثرسايةتى ئةم ثرؤذةيةى طرتة ئةستؤ
دةغة كراوةكانى خؤى لة ضاوى املةجيد كارطيَرِو بةريَوةبةرى ضاالكييةكانى عيَراق بؤ شاردنةوةى ثرؤطرامى ضةكة قة

هيَنانى ضةكة  بة دواى هةآلتنى  ئةودا، عيَراق كردةوةكانى خؤى لةمةرِ بةرهةم. ثشكيَنةرانى نيَونةتةوةيى بوو
 . بيؤلؤذيكييةكان بؤ ئانسكام خستةرِوو

 جؤرى ضةكةكان
يالنةى تيَدا بةكار جةنط ئاميَرةكانى عيَراق ضةندين جؤر بوون كة بةشى ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى ئةم عام

 هيَنرابوون؛ 



 

 

 Bocillus)، ئةفالتوكسني (Botulinom Toxin)ـ بوتولينوم توكسني 1، (Anthrax)ـ ئانرتاكس 2

anthracis) رطانيزمة ؤجةنط ئاميَر بيؤلؤذيكييةكانى بآلوكردنةوةى بة ئةنقةستى نةخؤشى هيَنةر لة ريَطاى ئ
لةسةر . ، و ثروسةكان، يان مةوادى ثيسكراوى وةرطرياو لةوانة(كانبؤ ويَنة باكرتييةكان، قارضة)زيندوةكانةوة 

 سةدةنةوةدء يةك212دا عيَراق بة كؤ ]فارس[بنةماى يةكةمني راطةيةندراوةكانى عيَراق، لة رةوتى شةرِى كةنداوى 
انةيان دشةست  60ى ئةوان بةذارى بوتولينوم، سةدو سيَزدة223فةقةرة تةقةمةنى بيؤلؤذيكى ئامادة كردبوو كة 

 . التوكسني ثرِكرابوونفدانة ئاهةذدة  27بة تيَكةآلوى ئانرتاكس، و 
جؤريَك  (Bacillus anthracis)، يانآ باكرتى باسيلوس ئانرتاكسيس (سيازام)عاميلى ئانرتاكس 

ت هةر باكرتييةك كاتآ كة طةشة دةكا. كة دةبآ لة لةشىدا زياد بكات تاكوو دواهاتيَكى هةبآ رطانيزمى زيندوةؤئ
تةنيا رادةيةكى كةم ذارى ئانرتاكس بةرهةم ديَنآء ئازادى دةكات، بةآلم ضونكى باكرتييةكان زؤر دةبن ذاريَكى زؤرتر 

هيَناوة كة  سرتيديوم بوتولينومى بةرهةمؤليرت كل يازدة هةزار000/22عيَراق سةرةتا رايطةياند كة . تةراوشت دةبآ
بة دواى ئةوةدا قبولَى كرد كة بة كةلَك وةرطرتنى لة ضةشنى . ولينومةهيَنانى ذارى بوت باكرتى ثيَويست بؤ بةرهةم

ليرت لةم  بيست هةزار10000وة، نزيكةى ئةمةريكاهيَنراو لة وآلتة يةكطرتووةكانى  ىسرتيديوم بوتولينومؤكل
ى كآلوةكان ليرت بؤ تاقيكردنةوةى مةيدانى يان ثرِكردندوازدة هةزار  21000لةم ريَذةية . ذارةى بةرهةم هيَناوة

( ج ب)كة ناوةندى دامةزراوةى سةرةكى بةرهةمهيَنانى " احلكم"كةلَكى ىلَ وةرطرياوةء ذارى بةكارنةهيَنراويش لة 
 .جةنط ئاميَرى بيؤلؤذيكى عيَراقة ثاشكةوت كرا

لةم . ليرت باكرتى ئانرتاكسى ضرِى بةرهةم هيَناوة هةشت هةزارء ثانسةد 7500هةروةها عيَراق ئيديعاى كرد كة 
يةكى ديارى نةكراو ليرت بؤ تةياركردنى جةنط ئاميَرةكان كةلَكى ىلَ وةرطرياوةء ريَذةشةش هةزار 6000ريَذيةية 

ئة وتةى ئةكيوز عيَراقييةكان ضةكى بيولوذيكى لةم ضةشنةيان . بؤ تةياركردنى ضةكةكان بةكار هيَناوة لةوة
 .بة توندى بريندار بكاتثيَشرت تاقى كردبووةوة كة بةجآ كوشنت دةيتوانى مرؤظـ 

عيَراقييةكان لة تاقيكردنةوةى ئةم ضةكانةيان زؤر رازى بوونء هةر بةو بؤنةوة هةولَيان دةدا خةلَكى 
ئةم ضةكانة لة لة كارطاطةليَكدا ساز . ناوضةكةء جيهان لة توانايى تؤقيَنةرى ضةكةكانيان ئاطادار بكةنةوة

كارخانةيةكى نهيَنى لة سةملان ثاك، . نانةت هةموو شتيَكيان سرِى بوودةكران كةو زؤر بة باشى لة ثاريَزةرانء تة
كيلؤميرتى باشوورى رؤذهةآلتى بةغدادا، لة اليى روبارةكانى دجلة وةكوو ناوةندى ثرِؤطرامةكانى باكرتيايى  31لة 

بوو تيَيدا كؤمثانيا  كيلؤميرتى ضوارطؤشة 3لةم كارخانةيةدا كة ثانتاييةكةى نزيكةى . عيَراق كةلَكى ليَوةردةطريا
ئالَمانييةكانى ضةندين تاقيطةيان ضاك كردبوو، واتة ئالَمانييةكان تةنيا وةكوو بازارِى فرؤشيَك ضاويان لة 
وآلتانى جيهانى سيَهةم نةدةكرد، بةلَكوو زؤر جار ئةو ضةكانةى كة لة اليةن ئةوانةوة ضاك دةكران ثيَويستيان بة 

ةستةيان بة ديكتاتؤرةكانيان دةفرؤشتء كؤنرتِؤلَى يةكةم بةكارهيَنانيان دةكرد، بؤ ئةو مةب. تاقيكردنةوة هةبوو
يان نة، راستةوخؤ لةذيَر ضاوديَرىء بة بوونى ثسثؤِرء شارةزاى خؤيان لةو وآلتانةدا تاقيطةيان دادةناء 

 .كارةكانيشيان جيَبةجآ دةكرد
يةك لة كؤمةلَةى ثيشةسازى ـ سةربازى لة خانوو 2177دةولَةتى عيَراق قبووأل دةكات كة سةرةتاكانى 

دا، احلكم وةكوو شويَنى 2177التاجىدا، بةرهةم هيَنانى بوتولينومى دةست ثآ كردوةء لة مانطى مارضى سالَى 
كيلؤميرتى باشوورى رؤذئاواى  55ئةم كارخانةشة لة . نويَى بةرهةم هيَنانى ضةكة بيولوذيكييةكان هةلَبذيَردرا

، كارخانةيةكى نوآ بوو كة سةرةتا بة مةبةستى بةرهةم هيَنانى جةنط ئاميَرى بيولوذيك بةغداددا هةلَكةوتبوو



 

 

هةر بة وتةى دةولَةتى عيَراق بةرهةم هيَنانى راستةقينةى ئانرتاكسىء ذارى بوتولينوم بةهارى سالَى . ساز كرا
 500000م شويَنة نزيكةى دا، عيَراق لة2110ء 2171لة مةوداى سالَةكانى . لةم شويَنةدا دةستى ثآكرد 2171

هاوكات لةطةل ثةرةثيَدانى ئةو ثرِؤذانةدا،  تيكنؤلؤذى . ثيَنسةند هةزار ليرت عاميلى بيولوذيكى بةرهةم هيَناوة
ء (Daura Foot)دا زانستمةندانى جيَطري لة دائؤرافورت 2110بؤ ويَنة لة دةستثيَكى سالَى . نويرَت دامةزريَنرا

ويرووسء كاركردنيان لة جةنط  5كانى املنال دا، دةستيان بة ليَكؤلَينةوة لةمةرِ ناوةندى نةخؤشيية دةماغيية
 .ئاميَرة بيولوذيكييةكاندا كرد

ك لة عيَراقدا، كة طةورةترين دامةزراوةى كيميايى جيهان . دامةزراوة سةرةكييةكانى جةنط ئاميَرى كيميايى ج
كة ريَكخراوة زانياريية رؤذئاواييةكان بةنيَو شارى ( al – muthanna)لةو سةردةمةدا بوو ء ناسرابوو بة املثنا 

، ليَكؤلَينةوة لةمةرِ ئانرتاكسء بولوتينوم 2175سالَى . سامرا، نيَوى سةنتةرى سامراى ىلَ نرابوو، كةلَك وةردةطريا
استيَكى عيَراق برِيارى دا بةرهةمهيَنانى عاميلى ج ب لة ئ 2177بةآلم سالَى . لةم كارخانةيةدا دةستى ثآكرد

هةروا كة ئاماذةمان ثآ . بةربآلوداء بة شيَوةى تةواو دةست ثآ بكاتء ئةم ثرِؤطرامةش طواسرتايةوة بؤ سةملان ثاك
كرد عيَراق سةرةرِاى ئةوةيكة لة ضةندين شويَندا لة ضةكة كؤمةلَكوذةكان كةلَكى وةرطرتبوو بةآلم سةرةرِاى ئةوةش 

مةلَكوذى رةت دةكردةوةء جاربةجاريش باسيَكى لةو ضةكانةء هةر ضةشنة ثرِؤطراميَكى ضاالكى ضةكى كؤ
كاركردةكانيان دةهيَناية طؤرِآء دةيسةملاند كة ثرِؤطرامةكانى ضاالكن، واتا بة وتةيةكيرت يارى مشكء ثشيلةى 

وو بؤ كؤمةلَطاى جيهانيش متمانةى تةواوى بة ريَكخراوةكانى ذيرَ دةسةآلتى داب. دةكرد لةطةأل كؤمةلَطةى جيهانىدا
دةسةآلتى تةواو بؤ ثشكنني لة اليةن نةتةوة . رووبةرِوو بوونةوةى هةر ضةشنة مةترسييةك لةسةر ئاسايشى جيهانى

 ".ئانسكام"يةكطرتووةكانةوة بة ريَكخراوى تازة دامةزراوى 
عيَراق بة  بةثيَى ليَكؤلَينةوةء بةدواداضوونى ئةو ريَكخراوة كؤمةلَآ زانيارى وةدةست هاتبوون كة ثيشانى دةدا

كة  677لةو ثيَوةندييةدا بةثيَى برِيارنامةى . ضرِى خةريكى بةهيَزكردنى توانستى ضةكة كؤمةلَكوذةكانييةتى
دةرضوو، عيَراق دةبوا وةردةكارييةكانى ثرِؤذةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى خؤى، رادةى ئةو ضةكانةء  2112سالَى 

ان دةسةآلتى تةواويان ثآ درابوو هةر كات بيانهةوآ هاتوضؤى ثشكيَنةر. دامةزراوة ثيَوةندى دارةكانى راطةيةنآ
 .عيَراق بكةنء هةر شويَنيَك بيانهةوآ بيثشكيَنن، واتة بة تةواوى ئازادى كردةوةيان هةبوو

 12، ثيَكهاتبوو لة (كؤميسيؤنى تايبةتى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان لة كاروبارى عيَراقدا)ئانسكام 
ى كؤنرتِؤلَى ضةكء ضؤأل، كة بةرِيَوةبةرى ئةو ريَكخراوة سةرؤكى بةرِيَوةبةريى جيَطري لة كارناسى نيَونةتةوةي

كارطيَرِى ثالَثشتى ئانسكام  50كارطيَرِ لة نووسينطةى بةرِيَوةبةرىء  50جيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة . نيؤيؤركدا بوو
 21ةها نووسينطةى تيثى تايبةتيش بة هةرو. لة دايرة ناوضةييةكان لة بةحرةينء بةغداددا كاريان دةكرد

ثرت  2117تا  2112لة سالَى . ميليؤن دؤالر ديارى كرابوو 3بوجةى ساآلنةى ئانسكام . كارطيَرِةوة لة ويةن دا بوو
طرووثى ثشكنني نيَردرانة عيَراقء كةرةستةى ضاوديَرييةكانيان لة ريَطاى طرووثيَكى ثشكنينةوة بةرِيَوة  150لة 

كةس دةبوون، لة ريَطاى ثشكنينى هةوايى، يان هيَلى كؤثتيَرةكانى ئانسكامء  70آ كةس تا دةضوو كة لة س
ئةم تيمة لة ثشكيَنةران زؤر جاريش لة ئيكسء سيستم طةىل ثسثؤِرى . وةوة ثالَثشتى دةكران uـ 1فرِؤكةيةكى 

دا طرووثى ئانسكام توانى زؤريَك لة ئاكام. كؤكرنةوةى زانيارى كة لة خاكى عيَراقدا دانرابوون كةلَكيان وةردةطرت
 .لة ضةكةكانء مةوادء دامةزراوة رانةطةيةندراوةكان ببينيَتةوة



 

 

لةو سةردةمةدا بوو كة ضاالكييةكانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمىء ئانسكان ئيَعرتاف نامةيةكيان بة 
زانيارى ثيَوةنديدار بة هةشتاد فةروةند  بةثيَى ئةم ئيَعتيَراف نامةية عيَراق قبوولَى كرد كة. عيَراق واذو كرد

كآلوةيى كيميايىء ميكرِؤبى، ثرِؤطرامة  45مووشةكى ئيَسكاد، دة سةكؤى طةرِؤكى ثةرتاو، النيكةم 
سةركةوتووةكانى بةرهةم هيَنانى مووشةكى ئيَسكاد لة نيَوخؤء ثرِؤطرامةكانى ليَكؤلَينةوةء ثةرةثيَدانى 

لة ئاكامدا ثاش هةآلتنى زاواكانى سةدام دةولَةتى عيَراق قبوولَى . ثشكيَنةرانمووشةكةكانى نةخستوةتة بةردةست 
سى هةزار دانة تةقةمةنى كيميايى لة ثرِكراوء ثرِنةكراوى، ثرِؤطرامى ليَكؤلَينةوة ثةرةثيَدانى بؤ 30000كرد كة 

 .كةآلوى لة ثالندا بووةزياد كردنى دةفرايةتى طازى ئةعساب وى ئيكسء بةرهةم هيَنانى عةواميلى كيميايى تيَ
ئةم ئاكامانةى ثشكيَنةرانى ئاذانس وزؤر طرينط بوو ضونكى عيَراق هيضكات دانى بة بوونى ثرِؤطرامى ضةكة 
ميكرؤبييةكان دا نةنابوو، بةآلم بةم هةوآلنةى ئاذانس دةركةوت كة عيَراق ثرِؤطرامى بةرهةم هيَنانى عةواميلى 

بؤمبى تةيار بة عةواملى  250كالوةى موشةكى ئيَسكادء  15تةياركردنى ميكرؤبى وةكوو سيازامء بوتولينومء 
 .ميكرِؤبى خستة روو

عيَراق لةو ماوةيةدا بة تةواوى ئةو ثرِؤطرامانةى لة ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان شاردبؤةوة، ئةطةرضى ئةم 
ةآلم هةنوكة درِؤنطىء بآ سةركةوتنةى ئانسكام جيَطاى خؤشحالَى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بوو ب

 .متمانةييةك لةمةرِ ثرِؤطرامة ضةك سازييةكانى عيَراق بوونى هةبوو
يةكآ لةو خالَة طرينطانةى كة ثشكيَنةرانى تايبةتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى وةدةستيان خست، 

ةخشةكة كةوتبووة بةردةست نةخشةى تةواوى ضاك كردنى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكة ئةتؤمييةكانى بوو، هةرضةند ن
جيَطاى ئاماذةثيَدانة لةطةأل ئةوةيدا وآلتانى دراوسيَى عيَراق . بةآلم هيَشتا كؤمةلَيَك نارِوونى تيَدا بةدى دةكرا

يارمةتييةكى زانيارى زؤريان بة روونكردنةوةى ثرِؤطرامةكانى عيَراق بؤ ئاذانس داو تيمى ثشكنينيان لة 
رؤذيان خاياندووة كةضى هيَشتا ثشكيَنةران لة  5000ةء سةرجةم ثشكنينةكانيان ثرت لة شويَنةكاندا بةرِيَوة بردوو

هةروةها طوتنى سةرجنرِاكيَشة كة لةم ماوةيةدا ثشكيَةرانى ئاذنس . ثرِؤطرامةكانى عيَراق دلَنيا نةبوونةوة
 1000رامة ئةتؤمييةكان، هةزار ميرتى ضوارطؤشةى كارخانةي تايبةت بة ثرِؤط50ضاوديَرييان بةسةر لةناوبردنى 

لة هةمان كاتيشدا ئاذانس كاروبارةكانى تايبةت بة راطوزتنى . تؤن كانزاى تايبةتدا كرد 6000دانة ضةكء 
هةموو مةوادة ثيَويستةكان لة ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكاندا لة ضةشنى يؤرانيؤمى ضرِكراو سووتةمةنى ريَئاكتؤرة 

تؤن يؤرانيؤمى  500هةروةها مةوداى ترى ئةتؤمى واتة . جيَبةجآ كرد ليَكؤلَينةوةييةكانى بؤ دةرةوةى عيَراق
 .خستة ذيَر كونرتِؤلَى خؤيةوة( لة سةدى 6/1)تؤن يؤرانيؤمى سووكى  7/2سروشتىء 

بةم ضةشنة ئةطةرضى رةنطة كؤتايى بة ثرِؤذةكانى عيَراق لة بوارى ضةكة كؤكوذةكاندا نةهاتبآ، بةآلم بة 
بريَكى قورس لةو ثرِؤطرامانة كةوتء عيَراقيش لة الى كؤمةلَطاى جيهانييةوة بة دةولَةتيَكى النيكةم لةو بوارةدا زة

نابةرثرسيار دةركةوتء بة تةواوى تا كاتى رووخانى حكوومةتى بةعس كةوتة ذيَر زةرِةبينى ريَكخراوى نةتةوة 
يَكدادانيَك كةوتة نيَوان ئاذانس، بةآلم طةر لة بريمان بآ دذايةتىء ث. يةكطرتووةكانةوةء ئةجنومةنى ئاسايشةوة

دا لة عيَراق وةدةرناء بةو 2117دةولَةتى عيَراق تيمى ثشكيَنةرانى لة ديَسامربى . ثشكيَنةرانء حكوومةتى عيَراق
بةو كردةوةيةى عيَراق نةتةوة يةكطرتووةكانء وآلتة يةكطرتووةكانى . كردةوةيةى عيَراق كارى ثشكنني راطريا

ئةو برِواية كة لة اليةك دةولَةتى عيَراق نايهةوآ هاوكارى زياترى ئاذانس بكاتء لة اليةكى هاتنة سةر  ئةمةريكا
 .ترةوة ثرِؤطرامة ضةكسازييةكانى هةروا بةردةوامن



 

 

جيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة عيَراق كاتى هيَرش بؤ سةر كويت دا خاوةنى طةورةترين جبةخانةى ضةكة 
بةئةزموونرتين هيَزى جيهان لة بةكارهيَنانى ئةو ضةكانة لة مةيدانى "راق بة كيمياييةكانء تةنانةت ئةرتةشى عيَ

ئةو ناودارييةشى لة شةرِى عيَراق ـ ئيَرانداء لة بةكارهيَنانى ئةو ضةكانة دذ بة ئيَرانييةكانء ". شةرِدا ناسرابوو
لة . هةلَبجةدا وةدةست هيَنا هةروةها دذ بة كوردةكانى وآلتى خؤى لة زؤربةى شويَنةكانى كوردستان بةتايبةت لة

راستىدا ثاش شةرِى جيهانى يةكةم بةو رادةيةكة ضةكى كوشةندةى كؤمةلَكوذ لة هيض شويَنيَكى جيهاندا بةكار 
ضةندين جار هةم لة باكوورى خؤى  2177تا  2173جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة عيَراق لة سالَى . نةهيَنرابوو

 .دذ بة ئيَراندا كةلَكى لةو جةنط ئاميَرانة وةرطرت ء هةم لة بةرةكانى شةرِ(كوردستان)
ء وآلتة سؤظيَيةتزؤر جاران سةدام حوسةين ئيديعاى دةكرد كة ئةو ضةكانةى كة من هةمة، تةنيا يةكييةتى 

رةنطة ئةو ئيديعايانةى سةدام سةرةتا جيددى نةيةنة ثيَش ضاو، بةآلم ثاشان . هةيانة ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
بوون لة جبةخانةكانى بةعسء هةروةها ريَكء ثيَكى هيَزء سيستمة بةكارهيَنةرةكانى بةو ئاكامة  لة ئاطادار

بةعس . دةطةين كة ئةو ئيديعايانة نةتةنيا راست بوون بةلَكوو خةريك بوو لة كؤنرتِؤلَى ئةو دوو وآلتةش دةربضآ
يةخيَكى تةواوى ثآ دةداء بةو بؤنةشةوة هةر بؤية با. ئةو هيَزةى وةكوو هيَزى ثيَشطريانةى خؤى ضاو ىلَ دةكرد

لةطةأل . قةوارةيةكى تايبةتى بؤ ئةو هيَزة دارِشتبوو، قةوارةيةك كة خاوةن ثيَكهاتةيةكى مؤديَرِنء بةئةزموون بوو
هةلومةرجةكاندا لة مةيدانى شةرِ خؤى دةطوجناندء عةمةلياتةكانى خؤى بة سةركةوتوويى بة ئةجنام دةطةياندء 

بؤ ثيَكهيَنانى ئةم قةوارة مؤديَرِنة زؤربةى خاوةن رايانى سةربازى جةخت لةسةر ئةوة . دةسةنطاندئاكامةكةى هةلَ
 سؤظيَيةتدةكةنةوة كة قةوارةى ضةكة كؤمةلَكوذةكان يان ئةرتةشى كيميايى بةعس، وةرطرياويَك بوو لة يةكييةتى 

بوو كة  سؤظيَيةتء ئةمةريكاةرتةشى ئةتؤمى ئةرتةشى كيميايى وةكوو ئ. كة ئةو كات هاوثةميانى ئةو ريَذمية بوو
ء ثرزة ثذانىئةو ئةرتةشة لة يةكةء ذيَر يةكةكانى بةرثرسى بةرطريى كيميايى، . ئةرتةشيَكى جةنطى جياواز بوو

هةر سوثايةك يةك طوردان، هةر . ديتنةوةى كيميايى، ليَكدانةوةى بارودؤخى كةشىء البردنى ثيسايى ثيَك دةهاتن
 .كريَكى سةربةخؤ يةك طروهانء هةر هةنطيَك يةك دةستةى كيميايى هةبووتيثيَك يان لةش

بةثيَى ئةو جبةخانةيةء بةثيَى ئةو ساتء سةودايانةى كة ريَذميى بةعس بؤ وةدةستهيَنانى ئامرازء كةرةستة 
بؤ دةسةمليَنآ كيمياييةكان لةطةأل وآلتانى رؤذئاوايى بةتايبةت سوئيَدء ئالَمان ئةجنامى دابوون، ئةو راستييةمان 

كة هاوثةميانى ئةوكاتى ريَذميى عيَراق بوو لةو ثرِؤطرامانة ئاطادار بوون  سؤظيَيةتكة وآلتانى زهليَز بةتايبةت 
بةآلم ئةوةيكة بؤضى ثيَشرت دةنطء هةرايان بةرز كردةوة ئةو هؤكارى ديكةى لة ثشت بوو كة لة باسةكانى ديكةدا 

دا كة عيَراق ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى خؤى هةم سلمان ثاكء هةم لة احلكم ئةكيوز لةقاوى. ئاماذةيان ثآ دةكةين
جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة عيَراقييةكان . دا، لةسةر ئاذيَآلنى طةورة لة ضةشنى مةرِ، مةميوونء كةر تاقى كردبوةوة

ةن يان بيَذين ساز بك" احلسني"كاتآ ئةم ضةكةيان وةكوو ضةكيَكى ئيسرتاتيذيك ناساند كة توانييان موشةكى 
ثاش ئةوةيكة ئةم مووشةكةيان وةدةست كةوت داوايان لة دوو كؤمثانياى ئوروثايى كرد كة كآلوةيةك . مونتاذ بكةن
 .دابرِيَذن" احلسني"بؤ موشةكى 

ى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى بة تةواوى سرتاتذيكسةدام حوسةين لة هةولَى ئةوةدا بوو كة توانايى ثيَشطريانةء 
يسةمليَنآ كة ئةطةرضى هيَزء توانايى بؤمبى ئةتؤمييان نية كةضى خاوةنى ضةكى ئيسرتاتيذيكء ثيَشان بداء ب

بؤ ئةو مةبةستةش لة اليةك لة شةرِى ئيَراندا لةو ضةكانة بة تةواوى كةلَك . ثيَشطرانةى كيميايىء كؤمةلَكوذين
ء ثرِخةسارةكانى شةرِى هةشت سالَةى ئيَران بؤ ويَنة لة شةرِى جةزيرةى فاودا كة يةكآ لة شةرِة كارةساتبار. وةرطريا



 

 

ميلى ميَرتى بةسةر هيَزةكانى  211مووشةكى  1000تا  2500ـ عيَراق بوو، ئةرتةشى كيميايى عيَراق نزيك 
كةس لة سةربازانى  5000كؤمارى ئيسالمىدا باراند كة لة ئاكامدا بووة هؤى كوذرانء برينداربوونى ثرت لة 

واتة ئيَرانييةكان لةو ضةشنةو هيَرشةيان تا ئةو كاتة لة . ان ثاشةكشةيان كردء هةآلتنئيَرانىء بةشيَكى زؤريشي
ئةو مادة كيميايية كة لةو بؤمبانةدا جيَطري كرابوون لة ضةشنى مادةى كيميايى تيَكةآلو . عيَراقييةكان نةديتبوو

تاكوو دةطةنة تيَكةآلويَكى هيالك كةرء  عيَراقييةكان بةردةوام هةولَيان دةدا تيَكةآلوة كيمياييةكان بطؤرِن. بوون
 .يان تيَكةآلويَك كة بتوانآ ترسء خؤف لة دلَى بةرامبةردا درووست بكاتء بةرامبةر بتؤقيَنآ. كوشةندة

كارةساتى هةلَبجة كارةساتيَكى تؤقيَنةر بوو كة بوة قوربانى سياسةتى دوو دةولَةتى دذبةر لة حالَى شةرِدا، دوو 
كوردستان كة لةحالَيَكدا خةريكى شةرِء ثيَكدادان لةطةأل يةكرتىدا بوون، لة هةمان حالَدا  دةولَةتى داطريكةرى

. هةردوو اليةن تووشى قةيرانى نيَوخؤيىء سةركوتى نةيارانء ئؤثؤزيسيؤنى نيَوخؤيى لةوانة كوردةكان بوون
ى عاقآلنةء لؤذيكى نةيتوانيبوو سةركوتيَك كة سالَةها بوو دريَذةى هةبوو بةآلم هيضكات سةركوت وةكوو ريَطايةك

بةآلم ئةوان وةها فيَر كرابوون، ميَتؤديَك كة لة اليةن وآلتانى جيهانى سيَهةم بة . ريَطاضارةى ئةو قةيرانة بآ
طشتىء لة اليةكى ديكةوة وآلتانى داطريكةرى كوردستان بةتايبةتى بة بةردةوامىء هةنووكةشى لةطةألدا بآ 

النيكةم هةوالَةكةى بةطويَى زؤربةى طويَطرانى ( 2367) 2177نطى مارسى سالَى ما. كةلَكيان ىلَ وةرطرتوة
راديؤكان طةيشت كة شارى هةلَبجةء كوردةكانى عيَراق لة اليةن دةولَةتى عيَراقةوة كةوتنة بةر هيَرشى ضةكى 

ةركةوت كة بة بيانووى بةآلم لة ئاكامدا د. كيميايىء رؤذانة هةذمارى كوذراء بريندارةكان زؤرء زؤرتر رادطةيةنرا
ئةوةيكة خةلَكى هةلَبجة هاوكارى هيَزةكانى ئيَرانيان كردوة بؤ هاتنة نيَو خاكى عيَراقةوة، ئةو شارةى سزا داواةء 

 .هيَرشبةرانيشى لةناو بردووة، ئةآلم ئةمة تةواوى راستييةكة نية
ارء دوذمنانةكاندا بة مةبةستى بةثيَى ئةو راستيةى كة وآلتانى داطريكةرى كوردستان لة كاتة زؤر هةستي

سةركوتى كيَشةى كورد يةكدةنطييان راطةياندووة، ليَرةشدا بة مةبةستى بآدةنط كردنى كيَشةى كوردستانى عيَراق 
كة ئةو كاتة لة اليةك كوردةكانى ئةوآ بة توندى لةطةأل حكوومةتدا خةريكى ثيَكدادان بوونء لة اليةكى تريش 

كانى ئيَرانيش لةوآ بوون يان بةويَدا تيَدةثةرِين، هةردوو دةولَةت هيَزةكانى خؤيان لةو كؤمةلَيَك لة هيَزة نةيارة
بةآلم عيَراق ضونكى لةو بوارةدا رابردوويةكى زياترى . شارة بردة دةرء شارةكةيان بة ضةكى كيميايى بؤردومان كرد

رانييةكانيش سينطى عةزايان كوتاء لة بةركارهيَنانى ئةو ضةكانة هةبوو بة تاوانبارى سةرةكى ناسيَنراء ئيَ
ء بةو ويَكضوواندنة دةيانهةويست كةلَكى خؤيان لة ئةمةريكاهةلَبجةيان بة هريؤشيما ناساندء عيَراقيان بة 

ثيَنج هةزاركةس كوردى بآ تاوان كرانة ( 5000)لة راستىدا لةو كارةساتةدا تةنيا كؤمةلَيَك . دةرفةتةكة وةربطرن
ياسى ناوضةيىء نيَودةولَةتى ئةو دوو وآلتةء بة هةزارانى ديكةش هةنووكة بةدةست قوربانى ساتء سةوداى س

بةشيَك لة ليَكؤلَينةوةكان كة لة اليةن نارسةكان يان عةرةبةكانةوة . دواهاتةكانى ئةو كارةساتةوة دةنالَيَنن
كوردةكانى ئةم ناوضةية لة : نريَنويَنييان ثآ دراوةء زانيارييان بؤ كؤكراوةتةوة، ئاوةها رووداوةكة ضةواشة دةكة

ميَذة خوازيارى سةربةخؤيى لة عيَراق بوون، هةر بؤية بة ئاشكرا ثالَثشتييان لة ئيَرانييةكان دةكرد، هةر بؤية 
كاتى هيَرشى ئيَران لة هةلَبجةوة بؤ سةر عيَراق، خةلَكى ئةم شارة بوون بة ضاوساغى ئيَرانييةكانء سةداميش بة 

 .ى شارةكةى كردضةكى ذاراوى بؤردومان
لة راستىدا ئةرتةشى عيَراق بة كةلَك وةرطرتن لة ئةزموونى شةرِى عيَراق ـ ئيَران، بةتايبةت شةرِى كيميايى 

بةثيَى زانياريى عيَراقييةكان لة ليَدانى كوردةكاندا لة . جةزيرةى فاو، كارتيَكةرانةتر لة هةلَبجةدا دةركةوتن



 

 

بةثيَى ليَكدانةوةى كارناسانى ئةم بوارة عيَراق مةبةستى بوة كارى . ةرطرتبووكةلَكيان و" تيَكةآلو"مادةى كيميايى 
لة راستىدا ئةم بؤردومانة لة اليةن تاقى كردنةوةى جؤريَكيرت لة . دةرمان كردنى كوردةكان قورسء طران بكات

دوذمنانى رابطةيةنن كة  ضةكةكانى عيَراق بوو، لة اليةكيرتةوة عيَراق دةيهةويست بة دونياء بةتايبةت بة نةيارانء
 .من طةر مبهةوآ بةرةنطارى دوذمنان ببمةوة بة ضةشنيَكى تؤقيَنةر ديَمةمةيدان

ساأل ثاش بؤردومانى  20طوسةن  يةكآ لة مامؤستايانى ذيَنيَتيكى زانستطاى ليورثول كة . بة وتةى كريستني م
كة هيَرش بؤ سةر "كدا بة كؤميتةى سناى راطةياند هةلَبجة سةردانى ئةم شارةى كردبوو، لة طةرِانةوةيدا لة راثؤرتيَ

ئةو شارة بة كةلَك وةرطرتن لة ضةندين جؤر مادةى كيميايى بووة كة ئةو مةوادة بريتني لة طازى خةردأل، مةوادى 
ئةرتةشى بةعس لة بةشى كيميايى خؤيدا خاوةنى بانكى زانيارى لةسةر ئةو ". عةسةبى سارين، تابونء وى ئيكس

 .يطةرييةكانيةتىمةوادة كار
لة اليةن نويَنةرايةتى ثارتى  2176ثيَويست بة ئاماذة ثآكردنة كة بةلَطةيةك كة سيَهةمى ئاطؤستى 

ديَموكراتى كوردستانى عيَراقةوة لة لةندةن خراية روو، بةرِوونى ثيَشانى دةدا كة عيَراق جبةخانةيةكى ضةكى 
كيميايىء بيولؤذيكييانة بوون كة لةذيَر دةستى ئةرتةشى ئةو بةلَطةية ريزى ئةو مادة . كيميايى لةدةست داية
ئةو بةلَطة ريزى ئةو مةوادة كيميايىء بيولؤذيكييانة بوون كة لةذيَر دةستى ئةرتةشى . بةعسى عيَراقدا بوون
ا ء ئورووثئةمةريكائةم بةلَطةء دةيان بةلَطةى ديكة ثيَشان دةدةن كة وآلتة يةكطرتووةكانى . بةعسى عيَراقدا بوون

 .لة بوونى ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيكى لة عيَراقدا ئاطادار بوون
". لة ضةكى ميكرؤبى دذ بة كوردةكانى خؤى كةلَكى وةرطرت 2177عيَراق سالَى "بةثيَى نووسراوةى هيندريكس، 

ثزيشكانى  ]ريَكخراوى مرؤظـ طةرايى[ئةم زانيارييةمان لة ئةندامى "بآلوكراوةى ناوبراو ئاماذة ثآ دةكات كة ئيَمة 
جيَى وةبريهيَنانةوةية كة ئةودةم توركةكانيش لةو ". بآسنوور دةست كةوتووة كة لة سنوورى توركيةدا ضاالكن

بابةتة ئاطادار كرانةوة بةآلم ضونكى نةياندةويست دؤستايةتييةكةيان لةطةأل سةدام حوسةين تيَك بدةن بآ 
وى هةولَى خؤى خستةطةرِ بؤ ئةوةى ثيَش بة ضاالكى هاوكات لةطةأل ئةوةشدا عيَراق تةوا. دةنطييان ثاراست

سةرةرِاى زانيارييةكى ورد  ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى . ثةرةثيَدانى زانيارىء هةواأل لةسةر ئةو كارةساتة بطرآ
ة كة لةسةر ئةو ضةكانةء هةروةها بةكارهيَنانيان دذ بة ئيَرانييةكانء خةلَكى كورد لة هةلَبجةء شويَنةكانى ديك

هةيبوو، رايطةياند كة هيض بةلَطةيةك لةدةستدا نية كة ... وةكوو بارزان، دؤلَى باليسان، طوندى طؤث تةثةء
 ".بيسةمليَنآ عيَراق دذ بة كوردةكان ضةكى كيميايى بةكار هيَناوة

ةوة بؤ دا عيَراق كؤمةلَيَكى زؤر خويَندكارى ناردة دةر2170ثيَويستة ئاطاداربني كة لة سةرةتاكانى دةهةمى 
ئةم خويَندكارانة لة زانكؤكانى بريتانيا دامةزراوة تةكنيكيية جياجياكانى . خويَندن لة زانكؤ رؤذئاواييةكاندا

ئةوةش سةمليَنةرى ئةو راستيية . دا خةريكى خويَندنء ليَكؤلَينةوة لة بوارى ميكروبيولؤذىء ذارناسىدا بوونفرةنسا
وا لةسةرووى هةموويانةوة سيا لة ضاالكييةكانى عيَراق هةر لة كة ريَكخراوء دةزطا هةولَطرييةكانى رؤذئا

دةستثيَكةوة تاكوو ئةو كاتةى طوشارى خستةسةر ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانء ئاذانسى نيَونةتةوةيىء وزةى 
تا هؤكارةكان ! ئةتؤمى بؤ ثيَكهيَنانى ئانسكام بست بة بست ئاطادار بوو، بةآلم بؤ نةيويست ثيَشى ثآ بطرآ؟

دةتوانني هؤكارةكان ضاوثؤشى لة رؤذئاوادا لةو ضاالكييانة بة سآ بةش دابةش بكةين كة . رادةيةك روونء ئاشكران
 :بريتني لة



 

 

ـ دةستثيَكردنى ضاالكييةكانى عيَراق بؤ ليَكؤلَينةوةء بةرهةم هيَنانى ضةكى كؤمةلَكوذ لة ضةشنى كيميايىء 2
رى كؤمارى كؤمارى ئيسالميى ئيَرانداء ثاشان شةرِى ئةو دوو وآلتة واتة بيؤلؤذيكى هاوكات بوو لةطةأل هاتنةسةركا

رؤذئاوا ئيَرانى بة درومشىء سياسةتةكانيةوة بة هةرِةشةء مةترسييةك بؤ سةر بةرذةوةندييةكانى . عيَراقء ئيَراندا
كانى تازة بة دةسةآلت بةتايبةت ئةو راستييةى كاتيَك بؤ دةركةوت كة شؤرِشيية. خؤى لة ناوضةكةء جيهاندا دةزانى

يان لة تاران داطري كردو كارطيَرِانى ئةو بالَويَزخانةيان بؤ ماوةى ئةمةريكابالَويَزخانةى  2171طةيشتوو سالَى 
شةرِى عيَراق دذ بة ئيَرانى بة  ئةمةريكارؤذئاوا بةتايبةتى وآلتة يةكطرتووةكانى . رؤذ بة بارمتة طرت 444

هةر بؤية دةتوانني بيَذين . بةرثةرضدانةوةء شكةست ثيَهيَنانى كؤمارى ئيسالميى ئيَراندةرفةتيَكى زيَرِين دةزانى بؤ 
واتة لة اليةك . ء عيَراق لة بوارطةليَكى ديارى كراودا ثيَوةندى زانيارييان هةبووئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى 

ق لة كاتى شةرِدا لة بةرثرسانى وآلتة يةكطرتووةكان ثيَويستييةكى زؤريان بةو زانيارييانة هةبوو كة عيَرا
لة اليةكيرتةوة عيَراق . سةربازى ئيَرانى وةضنط دةخستء يان لة ريَطاء كانالَطةليَكى ديكةوة وةدةستى دةهيَنا

ء هاوثةميانانييةوة ئةمةريكاثيَويستييةكى زؤرترى هةبوو بة زانيارى لةمةرِ ضةكة كؤمةلَكوذةكان كة لة اليةن 
ئةمة بؤ عيَراقييةكانيش دةرفةتيَكى باش بوو كة كارة نيوةكارةكانيان تةواو بكةنء  بؤية. بةدةستى دةهيَنا

عيَراقييةكان لةو سةردةمةدا كةلَكيَكى باشيان لة زانياريية وةدةست هاتووةكان لة ريَطاى ماهوارة لة اليةن 
( يتةى هيَمنايةتى نةتةوةيىكوم)ب .ط.لة هةمان كاتيشدا دةولَةتى عيَراق لةطةأل كا. ييةكانةوة وةرطرتئةمةريكا
 .ساأل بوو ثيَوةندييةكى ضرِيان ثيَكةوة هةبوو 10وةرطرت كة نزيكةى  سؤظيَيةت

ـ وةك دةزانني ثيَناسةى رؤذئاواييةكان بؤ سياسةتء بةرذةوةندىء ئةمنييةتييان، ثيَناسةيةكى بةتةواوى 1
لةو باوةرِةدا نةبوو كة دةستى  ةريكائةمى زايينى 1002ى سيَبتةمربى 22تا رووداوةكانى . ماكياظليانةية

هةر بؤية زؤريان بةالوة طرينط نةبوو كة وآلتانى ديكة بة هةزاران كيلؤميرت . دةستدريَذى بطاتة نيَو وآلتةكةى
لةو كاتةدا كة عيَراق خةريكى ئةو ضاالكييانة . دوورتر لة وآلتةكةيان دةستيان بة هيَندآ توانايى سةربازى بطات

شدا خةريكى نيَوان خؤش ئةمةريكاثاراستبوو ء هةم لةطةأل  سؤظيَيةتثيَوةندييةكانى لةطةأل  بوو هاوكات ئةم
درووست  ئةمةريكاتةنيا مةترسييةك كة لةم ثيَوةندييةدا تؤزقالَيَك دلَةراوكيَى بؤ . كردنء نزيك بوونةوة بوو

م ديسان ليَرةشدا بة بريكردنةوة لة بةآل. دةكرد، مةترسييةك بوو كة بة بوونى ئةو ضةكانة دةكةوتة سةر ئيسرائيل
بوونى بؤمبى ئةتؤمى كة ضةكيَكى ئيسرتاتيذيكء تواناييةكى ثيَشطريانة بوو خؤى بة قةناعةت دةطةياند كة عيَراق 

 .هيضكات ئةو شيَتيية ناكات كة هيَرش بكاتة سةر ئيسرائيل
ةى رؤذئاوا بة طشتىء وآلتة ـ يةكيَكيرت لة هؤكارةكان دةتوانآ سياسةتى ئيسرتاتيذيكء دووربينان3

يةكطرتووةكان بةتايبةتى بةردةوام  بةدووى فاكتؤرى نويَىدا طةرِاون بؤ هاتنة نيَو كاروبارى نيَونةتةوةييةوة، 
ئةوةش لةسةر بنةماى ئةو راستيية كة ئةوان برِوايان بة بةرذةوةندى نةتةوةييان لة دةرةوةى سنوورةكانى خؤياندا 

رِانى بةردةوام بةردواى بةرذةوةنديدا بة يةكآ لة بنةماكانى سياسةتى دةرةوةيان ئةوان سياسةتى طة. هةية
بةثيَى سياسةتيَكى مةزنيخوازانة كة سةدام حوسةين ثةيرِةوى . دوور نية كة رؤذآ برييان لةوة كردبيَتةوة. دادةنيَن

آ ثيَويست بكات ئةوان بة فةرمى دةكاتء بةثيَى ئةو ثرِؤطرامة ضةكة كؤمةلَكوذانةى بةعس كاريان لةسةر دةكات رؤذ
بؤ ضارةسةرى كيَشةء قةيرانطةىلَ كة ئةو ضةشنة سياسةتانة ديَنيَتة ئاراوة، بيَنة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء بؤ ئةو 
مةبةستةش ثيَويستييان بة بةلَطةى بةهيَزى هةرِةشةء مةترسى لةسةر كؤمةلَطاى جيهانى دةبيَت كة سةدام حوسةين، 



 

 

خراث نية بؤ ئةو مةبةستةش ئاماذة بة ضةند بةلَطةيةك . بنةماى ضةكى كؤمةلَكوذ ديَنيَتة طؤرِآ هةرِةشةكانى لةسةر
 :بكةين

. دا يةكآ لة بةرهةمةكانى ئةو سياسةتةى كة لة خالَى سيَهةمدا بامسان كرد هاتةدى2110لة ئاوريلى سالَى 
ت، سةدام لةمةرِ توانايية نويَيةكانى لةطةأل ثرتاوى موشةكيَك كة كآلوةى كيمياوى دووثيَكهاتةيى هةلَدةطر

ئيَمة ضةكى . ئيَمة ثيَويستمان بة بؤمبى ئةتؤمى نية"عيَراقدا هةرِةشةى لة ئيسرائيل كردء ئاطادارى كردوة كة 
بةثيَى . با ئةوان ئةوة بزانن كة ئيَمة ضةكى كيميايى دووثيَكهاتةيى هةية. كيميايى دووثيَكهاتةيى هةية

ئةم . ضةكى لةو جؤرةيان هةية سؤظيَيةتء يةكييةتى ئةمةريكاتةنيا وآلتة يةكطرتووةكانى زانيارييةكانى ئيَمة 
بة ترسء حةثةساوييةوة هةلَويَستى خؤيان  ئةمةريكاهةر خيَرا وآلتة يةكطرتووةكانى ". ضةكة لة عيَراقدا هةية

عيَراق نيطةراننيء ثيَويستة لةطةأل لةبةرامبةر ئةو وتانةى سةرؤك كؤمارى عيَراقدا رايطةياند كة ئيَمة لةو وتانةى 
سيَناتؤرى )بة سةرؤكايةتى رابيَرت دال  ئةمةريكاثاش ماوةيةك وةفديَك لة سيَناتؤرةكانى . عيَراقييةكان دابنيشني

سةدام لةطةأل ئةواندا . بة ثةلة هاتنة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء لةطةأل سةدام حوسةين دانيشنت( كؤمارخيوازى كانزاس
طةر ئيسرائيل بؤ ليَدانى عيَراق لة بؤمبى ئةتؤمى كةلَك وةرطرآ، ئيَمة بة ضةكى " من وتوومة"كة رايطةياند 

ئيَستاش دووثاتى دةكةمةوة طةر ئيسرائيل ئةو كارة بكات ئيَمةش بةو . كيميايى دووثيَكهاتةيى وةآلمى دةدةينةوة
 ".ضةشنة وةآلمى دةدةينةوة

رةمةزانيش روونى كردةوة كة كاتآ سةدام هةرِةشةى كرد كة طةر  جيَطرى يةكةمى سةرؤك وةزيران تةها ياسني
هيَرش بكةينة سةر ئيسرائيل بةو ضةكانةى هةمانة، تا كاتيَك نيوةى ئيسرائيل لةنيَو ئاوردا نةسووتآ دةست 

ستا ئةم وتةية دةرخةرى ئاماجنيَكة كة دةكرآ ثيَى بطةين بةآلم ئيَ"راناطرين، ناوبراو هةروةها ئاماذةى ثآ كرد 
 ".نامةوآ وردةكارييةكانى خبةمةرِوو

بةثيَى ئةو سآ خالَةى لة سةرةوة ئاماذةمان ثآ كرد سةدام حوسةين بة ثاأل دان بةو هيَزة ديكتاتؤرانةء 
مةزنيخوازانةى خؤيةوة لة ضوارضيَوةى سياسةتة خوازراوة رؤذئاواييةكاندا ضوة ثيَشةوةء رؤذئاوا بة تايبةت وآلتة 

لة راستىدا سةدام حوسةين ثيَش هيَرش كردن بؤ سةر . بة ئاواتةكانى خؤيان طةيشنت ةريكائةميةكطرتووةكانى 
كويت كة ئاواتيَكى لةميَذينةى بوو، لةطةأل ئيَرانييةكاندا ريَكةوتء بةشيَكى زؤر لة داخوازةكانى ئةوان لةوانة 

لَى داينابوو كويت كة لةميَذبوو سةدام بة خؤش خةيا. ى لة تةواوةتى خؤيدا قبووأل كرد2175ثةميانى اجلةزاير 
دةيطوت ثاريَزطاى هةذدةهةمى عيَراقة بة عيَراقةوة طرآ بداتةوةء بةم ضةشنةش لة اليةك سةرضاوةى نةوتىء 

 30ميليارد بةرميل زيادى دةكرد كة نزيكةى  215ميليارد بةرميل بؤ  200ثاشةكةوتة نةوتييةكانى ئةو وآلتة لة 
نى دةكرد بةم كارةش ثرت لة نيوةى بةرهةمهيَنانى نةوتى ئؤثيَك خباتة ذيَر لة سةد ثاشةكةوتى نةوتى جيها

 .كؤنرتِؤلَى خؤيةوة
ش هةموو ئةم ثيالنانةى ثيَشرت خويَندبوةوةء تةنانةت ضراى سةوزى بؤ داطريكردنى كويت لة ئةمةريكابةآلم 

ة اليةن دةولَةتةكةيةوة بة سةدامى لة عيَراق ل ئةمةريكااليةن عيَراقةوة هةلَكردء ئاثريل طؤلَسثى بالَويَزى 
بؤية عيَراق لة . راطةياند كيَشةى نيَوان عيَراقء كويت كيَشةى تايبةت بة خؤيانةء دةتوانن خؤيان ضارةسةرى بكةن

ش لة كةمرتين كاتدا دريَذةى ثرؤطرامةكانى ئةمةريكا. كةمرتين كاتداء بة خيَراترين كردةوة كويتى داطريكرد
 .لة رؤذهةآلتى ناوةرِاستء كةنداوى فارس دارِشتء دريَذةى ثيَداسياسةتى دةرةكى خؤى 

 ضةكة ميكروبيؤلؤذيكييةكانى عيَراق هةرِةشةيةكى ناوضةيىء جيهانى



 

 

هةروا كة ئاطادارن ريَذميى بةعس زؤر جار جةختى لةسةر بوونى ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيك كردؤتةوةء ئةو 
بؤ ئةو مةبةستةش هةولَى دةدا هةرضى زياتر تواناى . ريانة دةزانىضةكانة بة ضةكى ئيسرتاتيذيكء بةهيَزى ثيَشط

مةترسيدارى ئةو ضةكانة بة كؤمةلَطاى جيهانىء بةتايبةت دوذمنء نةيارانى بناسيَنآء لة هةمووانيش طرينطرت 
ةميانان لة اليةكى ديكةوة كاتى هةرِةشةى هيَزةكانى هاوث. بةردةوام مةترسييةكانى بةطويَى ئيسرائيل دا دةهيَنا

لة عيَراقء ئاطاداركرانةوةى لة بةخيَرايى ثاشةكشة كردنى بة هيَزةكانى لة كويت، سةدام جةختى لةسةر ئةوة 
. دةكردةوة كة ضةكى كيميايى ئيَمة زؤر بةهيَزةء ثيَويست ناكات لة هةولَى بةرهةمهيَنانى ضةكى ميكرؤبىدا بني

دالىدا، ئاماذةى بةوة كرد كة ئيَمة جياوازى نيَوان ضةكى  لة دانيشتنيَكى لةطةأل وةفدى سيَناتؤر 2110سالَى 
ئيَمة دةزانني ضةكى بيؤلؤذيك ض مانايةكى هةية، ئيَمة ئةوةش دةزانني "كيميايىء بيؤلؤذيك دةزاننيء سةدام طوتى 

ةكى كة ئةطةر لةو ضةكة كةلَك وةرطرين كؤنرتِؤأل كردنى دذوارة، كةوابآ لةو ثيَوةندييةدا دلَنيا بن ئيَمة ض
 ".بيؤلؤذيكيمان نية، بةآلم ضةكى كيمياييمان هةية

بةشيَك لة كارناسانى ئةم بوارة لةو برِوايةدا بوون كة عيَراق ضةكى بيؤلؤذيكى هةبوة بةآلم دةيهةويست وا 
ئاخرين ئامرازيش لة ئةدةبياتى ئيسرتاتيذكى بةعس دا . نيشان بدات كة وةكوو ئاخرين ئامراز كةلَكى ليَوةردةطريَت

ئيسرتاتذييةك كة لة هةلَبجةدا طؤشةيةكى بة ضةكى كيميايى . بوو( اسرتاتذى وحشت")ئيسرتاتذي تؤقاندن"
ء ئيسرائيل بووبيَتة هؤكارى شاردنةوةى ضةكة ئةمةريكالة اليةكيرت دةكرآ ترس لة هيَرشى ثيَشطريانةى . ثيَشان دا

. لة اليةن عيَراقةوة بؤ دةسرتِاطةيشنت بةء ضةكانةبيؤلؤذيكييةكانى عيَراق يان رةتكردنةوةى هةر ضةشنة هةولَيَك 
ضونكى زؤربةى وآلتانى ناوضةكة دةيانزانى ئةطةر ئيسرائيل لة اليةن هةر وآلتيَكةوة هةست بة هةرِةشةيةكى 
جيددى بكات بآطومان كةلَك لة ئيسرتاتيذى ليَدانى ثيَشدةستانة وةردةطرآء ئةمةش النيكةم بؤ عيَراقييةكان 

دا لة اليةن 2172ةزانني كة لةناوبردنى ريَئاكتؤرة ئةتؤمييةكانى ئؤزيراكى عيَراق لة سالَى د. سةملابوو
عيَراق لةو سةردةمةدا زؤر ترسى ئةوةى هةبوو كة . ئيسرائيلةوة ويَنةيةكى زيندووى ئةو سياسةتةى ئيسرائيلن

م ثاش ماوةيةك سةدام رايطةياند بةآل. ئةمةريكادامةزراوة ئيسرتاتيذيكيةكانى ببنة ئاماجنى هيَرشى ئيسرائيلء 
عيَراقييةكان ئاماذةيان بةوة دةكرد كة موشةكة ئيَسكادةكانيان بة . كة ضةكة ميكرؤبيؤلؤذيكييةكانى ئامادةن

 ئةمةريكاكآلوةى ئةتؤمييةوة دةتوانن شارةكانى ئيسرائيلء عةرةبستانى سعوودى كة شويَنى بةشيَك لة هيَزةكانى 
 .بوون بكاتة ئامانج

، طومانى تيَدا نية كة 2117تا مانطى جوالى "تةى رالف ئاكيوز، ديثلؤماتى سوئيَدى بةرثرسى ئانسكام بة و
هةروةها ناوبراو ليَى زياد كرد ". ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى عيَراق ئامادة بوونء بة تةواوى ثيَشكةوتووء مؤديَرِن بوون

ةبوو كة هةر كات بةكار بيَن، كة لة راستىدا كة ئةو ضةكانة بةرطى بةرةوةى بةغدا بوونء ئةو دةرفةتةش ه
 ".كردةوةيةكى بآويَنةية

كة جؤريَك لة  Aبةثيَى ئةو زانيارييانةى كة لةسةر ماددة ثيَكهيَنةرةكانى ضةكى بيؤلؤذيك لةدةست دان، ذارى 
كيميايى سةدوثةجنا هةزار بةرابةر ذاراويرتء كوشةندةتر لة مادةى 250000ذارة ثيَكهيَنةرةكانى ئة ضةكةية 

VX بةثيَى زانيارييةكانى ئاكيوز، . سةدهةزار جار ذاراويرتء كوشةندةترة لة طازى ئةعسابى سارين 200000ء
ئةوكات جةختى لةسةر كرايةوة كة ضةكى بيؤلؤذيكى عيَراق ئامادةى بةكارهيَنانة، ناوبراو ئاماذةى ثآ دا كة ئةو 

. ن ىلَ وةرطرآ، دةيانتوانى ببنة هؤى كوشتنى ميليؤنان كةسجةنط ئاميَرانةى كة هةركات سةدام دةيتوانى كةلَكيا



 

 

لة هةلومةرجى كةشء هةوايةكى "بةثيَى زانيارى ثيَنتاطؤن تةنيا يةك موشةكى ئيَسكادء تةيار بة بوتولنيوم، "
 .كيليؤميرتى ضوارطؤشة ثيس بكات 3700دةيتوانى مةودايةك ثرت لة " ئاسايىد

عيَراق دةيان هةزار ليرت لة ذارى بيؤلؤذيكى بةرهةم هيَناوةء بةشيَكى زؤريشى  هةروا كة ثيَشرت ئاماذةمان ثآ كرد
سةرضاوةى ديكة لة دةولَةتى عيَراق جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة نزيكةى . لة ضةكةكانيدا جيَطري كراوة

كة دةولَةتى عيَراق كةوابوو طومانى تيَدا نةماوة . ثيَنسةدهةزار ليرت مادةى بيؤلؤذيكيان بةرهةم هيَناوة500000
ضةكى ثرِء ترسى بيؤلؤذيكى لةدةستدا بوو، بةآلم بة ئاطاداربوون لة كوشةندةيى تؤقيَنةرى ئةو ضةكانة هيضكات 

بة  ئةمةريكاضونكى طومانى تيَدا نةبوو ثاش طرتنى كويت لة اليةن عيَراقةوة . نةيانويَرا كةلَكيان ىلَ وةرطرن
ء ئةمةريكاثاش ئةوةيكة عيَراق طوآ بة ئاطاداركردنةوةكانى . بةهيَزتر كرد جيددى بوونى خؤى لة كةنداوى فارسدا

بةآلم . هيَزةكانى خؤى لة كةنداودا دوو بةرابةر كردةوة ئةمةريكاهاوثةميانانى لةمةرِ بةجيَهيَشتنى كويت نةدا، 
دا جيَطري كرد، 2110هيَزة سةربازييةكانى خؤى لة عةرةبستانى سعوودىدا لة مانطى ئاطؤستى  ئةمةريكائةوةيكة 

بةآلم لةهةمان حالَدا دةولَةتى عيَراق رايطةياند كة ئيَمة لة ضةكى بيؤلؤذيك كةلَك . سةدام ترسيَكى زؤرى ىلَ نيشت
، ئةمةريكاوةرناطرين، ضونكى طةر ئةم ضةكة بةكار بيَنني دةزانني نة تةنيا عةرةبستانى سعوودىء هيَزةكانى 

بؤية لة راستىدا ترسى عيَراق لة . اوء تةنانةت باشوورى رووسيةش خةسار دةطاتبةلَكوو بة تةواوى وآلتانى كةند
ء هاوثةميانان بوو كة سةدامى ناضار كرد ئةمةريكاثيَشدةستانةى ئيسرائيلء دذكردةوةى  بةرطريىضةكى ئةتؤمىء 

 .تا كاتى رووخانيشى ئةو ضةكانة لة جبةخانة ذيَرزةمينييةكانيدا بشاريَتةوة
كردنةوة لةسةر توانايى ثيَشطريانةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى بةردةوام عاميلى ترسء تؤقاندن سةدام بة جةخت

تواناييةك كة كاتى هةرِةشة لة ئيسرائل رايطةياند تا نيوةى ئيسرائيل لة ئاوردا . لةناوضةكةء جيهاندا بوو
مة بةلَيَنمان داوة طةر يةكةمني زةبرمان ئيَ: "بؤ ويَنة سةدام لة شويَنيَكدا ئيَذىَ. نةسووتيَنم لة هيَرش دةست راناطرم

بةركةوآ، جا ض ئيسرائيل راستةوخؤ ثيَوةندى هةبآء ض ثيَوةندى بةو هيَرشةوة نةبووبآ، ئيَمة خيَرا لة يةكةمني 
تارق عةزيزيش رايطةياند كة لة وةآلم نةدانةوة (. 2112ئاوريلى " )دذكردةوةدا تل ئاويو دةكةينة ئاماجنى هيَرش

لةوانة لة . رشيَكدا ئيَمة برِيارمان بة ئةرتةش داوة كة لة هةر ضةكيَك لةبةردةستى داية كةلَك وةرطرآبة هةر هيَ
بةآلم لةطةأل هةموو ئةو هةرِةشةانةى دةولَةتى عيَراقدا، ديسان تا ". عةواميلى جةنطى كيميايىء بيؤلؤذيك

بآ طومان ئةو راستيية . كةلَكى وةرنةطرتئاخرين كاتةكانى دةسةآلتى سةدام حوسةين لة ضةكة ثيَناسةكراوةكان 
دةزانني كة ثيَشطرتن بة كةسيَك وةكوو سةدام لة بةكارنةهيَنانى قورسرتين ضةك بؤ زؤرترين كوشتار راست وةكوو 

بةآلم طةر تريؤريستةكة يان ترسةنؤك . ئةوةية كة بتةوآ ثيَشطريى لة خؤتةقاندنةوةى تريؤريستيَكى خؤكوذ بكةيت
 .ؤنط بآ لة كردةوةكةى يان لة خواية كةسيَك ثيَشى ثآ بطرآء يان خؤى ثاشةكشة دةكاتبيَتء يان درِد

هيَزةكانى . بة كردةوة ناوطانة سةربازييةكانى زياد كرد ئةمةريكاهاوكات لةطةأل هةرِةشةكانى ريَذميى بةعسدا 
فرِؤكةوانةكان شةوانة لةنيَو  مووشةكةكانى ئامادة دةكرد، ئامادةباشى بة هيَزة ئامسانييةكان دةداء. زياد دةكرد

ئيسرائيل فرِؤكة جةنطةندةكانى خؤى ئامادة دةكردء مووشةكةكانى تةنانةت مووشةكة . فرِؤكةكاندا دةخةوتن
لة سالَى  ئةمةريكاكؤلَني ثاول سةرؤكى ناوةندى هاوبةشى ئةرتةشى . ئةتؤمييةكانيشى دةبردة سةر سةكؤى ثرتاو

سثى تاكوو بة تارق عةزيز رابطةيةنن كة لة بةرامبةرى كةلَك وةرطرتنى دا طوشارى خستبوة سةر كؤشكى 2110
بةآلم كاتآ ترس لة . عيَراق لة ضةكة كيمياييةكانى، ئيَمةش لة ضةكة ثيَناسةنةكراوةكامنان كةلَك وةردةطرين

عيَراق لة . بؤ ثاراستنى دةسةآلتةكةى" ضنط لة زةوىء ئامسان دةطرآ"نةمان سةراثاى ديكتاتؤريَك داطري دةكات 



 

 

ئةوةش دةتوانآ بؤ جيهان . ئيسرتاتيذى تؤقاندندا هةرِةشةى كةلَك وةرطرتن لة ريَكارو ميكانيزمى تريؤريستى كرد
عيَراق لة بوارى تريؤرء تؤقاندندا رابردوويةكى خاويَنرت لة كؤمارى ئيسالمى . هةرِةشةيةكى جيددىء ثرِكارةسات بآ

بةرثرسانى . ماى درِندةيى دةرخبات، ويذدانى مرؤظايةتى دةهةذيَنآنية، ئةو راستيةشى سةملاندوة كاتيَك سي
عيَراق لة ريَطاى كانالَى جؤراوجؤرةوة ئةو دةنطؤيانةيان بآلو دةكردةوة كة ويَدةضآ لة هيَرشى تريؤريستى لة طؤشةء 

ى يان هيَرشيَكى تريؤريستى بة ضةكى كيمياي. كةلةبةرى جيهاندا لة هيَرشى تريؤريستى كةلَك وةربطرين
ئيَمة : "لة عيَراقدا رايطةياند ئةمةريكاسةدام حوسةينيش لة ديدار لةطةأل ئاثريل طؤلسثى بالَويَزى . باكرتياييةوة

. دةزانني كة ئيَوة دةتوانن زةبر لة ئيَمة بدةنء خةسارمان ثآ بطةيةنن، بةآلم ئيَمةش دةتوانني زةبر لة ئيَوة بدةين
ئيَمة ناتوانني ئةم ريَطا دريَذة بثيَوينء لة وآلتة . بوةشينآء خةسار بطةيةنآ هةر كةس دةتوانآ بةثيَى توانا زةبر

ئةمة دةقى ". بةآلم عةرةبةكان بةتةنيا دةتوانن دةستيان ثيَتان بطات. يةكطرتووةكاندا بة خزمةتى ئيَوة بطةين
 .بة تريؤريزم لة عيَراقداء راستةوخؤء بآ ثةردة هةرِةشةية ئةمةريكاقسةى سةدامة لةطةأل بالَويَزى 

تريؤريزمى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق لة طةرمةى ئةو كيَشانةدا بوو كة هةرِةشةكانى سةدام جيددى بوونةوة،  
ئةو . باسء وتوويَذيان كرد" سرِى"واتة راطةياندنى عةرةبةكان راثؤرتيان دا كة بةرثرسانى عيَراق لةمةرِ ضةكى 

ئةوانة لة ضوارضيَوةى رايلَكةيةك دان، كة " ورانى نهيَنيى لة ئورووثاداكؤمةلَيَك لة مةئمو"ضةكة بريتى بوو لة 
ئامادةن تاكوو بة كةلَك وةرطرتن لة ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيك هيَرشطةليَك لةسةرانسةرى قارِةى ئورووثادا دةست 

ةكانء نووسينطةى فرِؤكةخان: سةرضاوةكة ئةوةشى ىلَ زياد دةكات كة ئاماجنةكانيان دةستنيشانكرا بوو. ثآ بكةن
فرِؤكةوانييةكان، كارخانةكان، قوتاخبانةكان، شةمةندةفةرةكانء ريَطاء هيَلة ئاسنةكان، ثاآلوطة نةوتييةكانء 

ثسثؤرِانى "لةم ثيَوةندييةدا . تةنانةت نةخؤشخانةطةليَك كة بريندارانى شةرِى كةنداوى فارسيش دةرمان دةكةن
ئةوان طومانيان لةوة هةية كة عيَراق ئيمكاناتى تةواوء ثيَويستى بؤ ئةو طوتيان " ئالَمانى رؤذئاوا" "ئةمنييةتى
بةآلم ئةوان هةروا لةو شةرِة دةترسانء دةركيان بةوة دةكرد كة هةرِةشةى سةدام دةبآ بة جيددى بطريآء . كارة هةبآ

ى ميرَتؤى شاريَكى طةورة وةكوو ليرت هاطى ئانرتاكس، طةر لة تؤرِ 1يان  2بؤ ويَنة . "ئامادة بن بؤ رووبةرِوو بوونةوةى
 ".نيؤيؤرك، ثاريس، بيَرلني يان فراكنفؤرت دا ئيَسثرى بكرآ دةتوانن ميليؤنان خةلَك تووش بكات

كة لةو كاتةدا بةرثرسى ئيدارةى دذة تريؤريزمى وةزارةتى ( l. Paul Bremmer)برمييَر . ثؤل. ئيَلَ
طالَؤنى ثرِ  5ذةى ثآ كرد كة تريؤريستةكان دةتوانن دةفريَكى بوو، ئاما ئةمةريكادةرةوةى وآلتة يةكطرتووةكانى 

دةورةكةى بثيَضنء لة فرؤكةخانةيةك، بةندةريَك، يان  TNTكةن لة طازى ئةعساب يان خةردألء بة ضاشنىء 
 .لة راستىدا ئةوة هةرِةشةيةكة كة دةكرآ جيَبةجآ بكرآ". هؤلَيَكى هؤتيَليَكدا بيتةقيَننةوة

ةلَك وةرطرتن لة تيؤرى شةرِى ثيَشطريانةء هةروةها بة كةلَك وةرطرتن لة تيؤرى ترساندنء سةدام حوسةين بة ك
. تؤقاندن هةولَى دةدا لةنيَوخؤى وآلتانى رؤذئاوادا نارِةزايةتى دروست بكات بؤ ثيَشطرتن لة هيَرشى هاوثةميانان

ئةو بة ئاثريل طولَسثى . ونييةوة بناسآبؤ ئةو مةبةستةش حكوومةتى عيَراق هةولَى دابوو دوذمنانى لة بوارى دةرو
بؤية بةردةوام ". دةهةزار كوذراويان ثآ تةحةمؤأل بكرآ20000خةلَكى كؤمةلَطاكانى ئيَوة خةلَكيَك نني كة : "طوت

ئةو . هةرِةشةى كوذرانى بةكؤمةلَى خةلَكى رؤذئاواء بةتايبةت سةربازةكانيانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا دةكرد
بؤية ئةوانيش بةردةوام لة . رؤذئاواش هيضكام لةوانةى بة ناجيدى دانةدةنا. تا دةضوو جيدديرت دةبووةوةهةرِةشانة 

 .هةولَى ئةوةدا بوون زانيارى زياتر لةو ثيَوةندييةدا بةدةست بيَنن



 

 

ن كة ئيَمة ناتوانني ئةو ئيمكاناتة لة بةرضاو نةطري: "كاتآ قةيرانى كةنداو دةستى ثآ كرد، سيا ئاطادارى دا
هةر لةم ثيَوةندييةدا . عيَراق ثرِؤطرامطةليَكى بةثةلةى بؤ كةلَك ليَوةرطرتنى نهيَنيى لة عةواميلى بيؤلؤذيكى هةبآ

ريَكخراوى سيا راثؤرتيَكى دا كة بةثيَى ئةو راثؤرتة عيَراق بة كةلَك وةرطرتن لة هيَزة تايبةتييةكان، عاميلة 
ؤريستة دةرةكييةكانء ثيَدانى عةواميلى بيؤلؤذيك يان كيميايى بةوان، دةولَةتيية غةيرى سةربازييةكان، يان تري

هةر بة ثيَى راثؤرتى ناوبراو دةولَةتى . تةنانةت هيَرش دةكاتة سةر ئةو شويَنانةى كة مووشةكةكانى نايانطاتآ
رووثى بةغدا ثيَش لةوةيكة كويت داطري بكات، هةذماريَك لة طرووثة تريؤريستةكانى فةلةستني لة ضةشنى ط

ئةبونزالء بةرةى طةل بؤ ئازادى فةللةستني، فةرماندةهى طشتىء هةموو ئةوانةى كة دةتوانن لة ئوروثا عةمةليات 
 .بكةن ثةروةردة دةكرد

بآطومان مةجاىل كةلَك وةرطرتن لة ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن تريؤرستانةوة هةية، بةآلم تةنيا كةلَك وةرطرتن 
بؤ ويَنة ضةندين هيَرشى بيؤتريؤريستى لة اليةن طرووثة . زايى ثيَويستى دةوآلةو ضةكانةش ليَزاننيء شارة

بؤ ويَنة كةلَك وةرطرتن لة هيَرشى . تريؤريستييةكانةوة بةرِيَوة ضوون كة زؤربةيان لةطةأل شكةست بةرورِوو بوون
ء (Aur Shnrikiyo)ؤ بيوتريؤريستى لة اليةن ئةندامانى طرووثيَكى ذاثؤنى بة نيَوى فريقةى قيامةتى شينريك

ئةم فريقةية لة هيَرشيَك لة . ناكارامة بوونى نيشان دةدا كة هيَندآ بةربةستى تةكنيكىء زانستى لةسةر ريَى داية
لة ئانرتاكس  2113كة سالَى " ئووم"يان فريقةى . كةلَكى وةرطرتووة Aدا لة ذارى بوتولينوم جؤرى 2110سالَى 

ئةوةيكة جيَطاى تيَرِامانة ئةوةية كة ئةو . هةمان هؤكار سةركةوتوو نةبووكةلَكى وةرطرت بةآلم ئةويش لةبةر 
ليَرةدا طرينط . كردةوة تريؤريستييانة هيضكام بة شيَوازى بؤمب نةبوو ء هيضكام ريَكء ثيَك ئامادة نةكرابوون

شنآ بيهةوآ كةلَكى ئةوةية كة عاميلى كؤمةلَكوذ كةوتوةتة دةستى اليةنيَكى نابةرثرسيارى تريؤريستىء بة هةر ضة
كةوابوو هةرِةشة تريؤريستييةكانى كةسانيَك وةكوو سةدام حوسةين كة هيَزء توانايى مادىء ريَكخستنى . ليَوةردةطرآ

 .وةها هيَرشطةليَكى هةية دةتوانآ لةسةر ئةم بنةماية مةترسيدارة بآ
 عيَراق دةبآ لة ضةك دامبالَرآ

هةموو ديكتاتؤرةكانى ديكة خؤى بة خاوةنى راستى رةها دةزانآء  هةروا كة ئاطادارين سةدام حوسةينيش وةكوو
هةستى بة شكانى غوروورى دةكرد لة بةرامبةر ثشكيَنةرانى ئانسكام دا، هةر بؤية بة هيَنانة ئاراى ضةند 

 دا بة دةركردنى2117لة ديسامربى . بيانوويةك رايطةياند كة ثشكيَنةرانى ئانسكام دةبآ لة عيَراق بضنة دةرةوة
بؤ ضةك دامالَينى عيَراقء هةرِةشة  ئةمةريكاثشكيَنةران لة عيَراق كارى ثشكنني راطريا، بةآلم بة طوشارى دةولَةتى 

عيَراقيش بؤ . ى ئةجنومةنى ئاسايش ثشكنينةكان دةستى ثآ كردةوة2442بة هيَرشى سةربازى، بة برِيارى 
ر ضةكء ضؤلَةكانى خؤى، زانياريية ثيَوةنديدارةكان نيشاندانى هاوكارى خؤى لة راثؤرتيَكى تيَرو تةسةلدا لةسة

بة ضةكء ضؤلَةكانيةوة خستة بةر دةست ثشكيَنةرانى ئانسكامء بوونى هةر ضةشنة ضةكيَكى كؤمةلَكوذ بةتايبةتى 
 .ضةكى ئةتؤمى رةت كردوةتةوة

و ضةكانةى بؤ خؤى بة بةآلم ئةوة تةنيا ئيديعاى وآلتيَكة كة نايهةوآ يان نةيدةويست هاوكارى بكاتء بوونى ئة
هةروا كة كوشتارى ضةندين هةزار كةسى لة كوردةكانء ئةنفالء لةناوبردنى سةدان هةزار كةسى . رةوا دةزانى

بةآلم لةثاأل ئةوانةشدا رؤذئاوا بةتايبةتى . ئةوانى بؤ ثاراستنى هيَزء دةسةآلتةكةىلة كوردستاندا بة رةوا دةزانى
باوةرِةدا بوو كة عيَراق خاوةنى توانانيى كؤمةلَكوذةء هيض طومانى تيَدا نية كة  لةو ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى 

بةثيَى زانيارييةك رؤذئاوا لةمةرِ ضةكة . ئةو ضةكانة هةرِةشة لة ئةمنيةتى ناوضةكةء جيهان دةكةن



 

 

جةختى دةكردةوة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق لةدةستى دابوو، بةجيددى ثيَداطرى لةسةر ضةك دامالَينى عيَراق دةكردء 
 ".عيَراق دةبآ لةضةك دامبالَرآ"كة 

. بؤ ئةو مةبةستةش بةثيَى بنةما سةرةكييةكانى نيَونةتةوةيىء ثرِؤسةى ضةك دامالَينى عيَراق دةستى ثآ كرد
ئةو بنةمايانةى كة بؤ ئةو مةبةستة لةبةرضاو طريابوون لةم بوارةدا بةتايبةتى دةتوانني ئاماذة بة ريَكةوتننامةى 

ء طريَبةستى 2171ى ذنيَف، كونوانسيؤنة ضاوديَرةكان بةسةر ضةكة بيؤلؤذيكييةكاندا لة سالَى 2115
بة لةبةرضاوطرتنى ئةوةيكة عيَراق خؤى لةو سآ . بكةين( NPT)قةدةغةكردنى ثةرةثيَدانى ضةكة ئةتؤمييةكان 

ميَكى ئةو ثةمياننامانة دةبآ لة بةرضاو ريَكةوتنةدا ئةندامة دةبآ كؤمةلَيَك بةلَيَنى لة بةرضاو بطرآ لة هةر ئةندا
 .بطرن

ى ذنيَف، كةلَك وةرطرتن لة طازة خنكيَنةرء ذاراوييةكانء هةروةها مةوادى 2151بةثيَى ريَكةوتننامةى 
بةثيَى ئةم ثةمياننامةية عيَراق تاوانبار بووء دةبوا بؤ سزادانى لةمةرِ . ميكرؤبى لة شةرِدا قةدةغة دةكات

ئةو . ضةكانة لة شةرِةكانى دا راثؤرت بكراية بؤ ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكانبةكارهيَنانى ئةو 
ثرؤتوكؤلة تةواو كردن، ثةرةثيَدان، بةرهةم هيَنانء ئةنباركردنى ضةكة بيؤلؤذيكييةكان قةدةغة دةكاتء ثرت 

 .لةوةش لةسةر لةناوبردنيان جةخت دةكاتةوة
نةتةوة يةطرتووةكان، ثاش بةلَيَننامةء طريَبةستةكانى دواى شةرِى برِيارنامةكانى ئةجنوومةنى ئاسايشى 

، ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان بة دةركردنى ضةندين برِيارنامة دةولَةتى عيَراقى بة ناضار 2112
ء برِيَك ضةكة تايبةتييةكانى كوشتارى بةكؤمةأل"بة مل راكيَشان بؤ ضةك دامالَني كرد كة ئةم ضةكانةى دةطرتةوة 

 :بؤ زانيارى زياتر بة كورتى ئاماذة بة برِيارنامةكان دةكةين". لة ضةمكة ناسراوة ثيَشكةوتووةكان
ئةم برِيارنامة سةرةكيرتين برِيارنامة لة روانطةى بةلَيَننامةكانى ضةك دامالَينى : 677برِيارنامةى 

ثةسةندى كردوة بة بى مةرج، هةموو جةنط ( ج)عيَراقةوةية، بةثيَى ئةم برِيارنامةية عيَراق بةثيَى بةندى 
ئاميَرة تايبةتييةكانى كوشتارى بةكؤمةلَى خؤى لة كيميايىء ميكرؤبىء ئةتؤمىء هةموو موشةكة بالستيكييةكانى 

 .ء بة ضاوةديَرى نيَونةتةوةيى لةنيَو ببات يان رايبطويَزىkmَ 150خؤى بة مةوداى برِينى 
م ميكانيزمى بةرِيَوةبةرييةى خؤى لة ريَطاى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةم برِيارنامةية جودا لةوةيكة ئة

ثاش ئةويش، برِيارنامةطةليَكى تريش بؤ بةرِيَوةبردنى ريَساطةىل . ئةتؤمييةوة بة هاوكارى ئانسكام ديارى كردوة
 :دا لة اليةن ئةجنوومةنى ئاسايشةوة دةركرا677جيَطريكراو لة برِيارنامةى 

ئةم برِيارنامةية لةسةر بنةماى ثةسندى طةآللَةكانء قؤناغةكانى ثشكنينى ( 2112) 611برِيارنامةى 
 .ئانسكامء ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى بوو

ئةم برِيارنامةية لة مةحكةووم كردنى شكاندنى بةلَيَننامة ثةسندكراوةكان لة ( 2112) 707برِيارنامةى 
نيةكانى ثيَشووى عيَراقء هةروةها دانى مافى تةواوى فرِينة اليةن عيَراقةوةء دووثاتكردنةوةى بةلَيَ

ثشكيَنةرييةكان بة ثشكيَنةرانء ثيَويستى قبووأل كردنى خيَراء بآ مةرجء سنوورى ئةو برِيارنامةية لة اليةن 
 .عيَراقةوة

 .لةمةرِ ريزى ثيَوةنديدار بة هاوردةكانةوة( 1001) 2401ء (2116) 2052برِيارنامةكانى 



 

 

كؤميسيؤنى ضاوديَرى، ثشكننيء )لةمةرِ دانرانى ئانسكام لة جيَطاى ئامنوويك ( 2112) 2174نامةى برِيار
ء سةرلةنوآ ضاوديَرى كردنةوة بةسةر ضةك دامالَينى عيَراقدا بة سةرجندان لة ثيَشكةوتنطةىل (ثةسةند

 .نةمالَراوةوةدةستهاتوو، بة جةختكردنةوة لةسةر ئةوةيكة هيَشتا بة تةواوى عيَراق لةضةك دا
ئةجنومةنى ئاسايش ثاش راويَستانيَكى ضوار سالَة، ئةم برِيارنامةى بؤ (: 1001) 2442يارنامةى برِ

طةرِانةوةى ثشكيَنةران بؤ عيَراقء سةرلةنوآ دةست ثيَكردنةوةى كارى ثشكنني، دانى راثؤرتى ضةكء ضؤأل لة اليةن 
ندا ثةسند كردء دةولَةتى عيَراقى ئاطادار كردةوة طةر عيَراقةوةء هاوكارى ئةو دةولَةتةى لةطةأل ثشكيَنةرا

 .هاوكارى نةكةن بة توندى سزا دةدريَن
جيَطاى ئاماذةثيَدانة كؤكةمةلَيَك نؤرمى ديكةى نيَونةتةوةيى بوونيان هةية كة وةكوو ثرِنسيث جيَكةوتوونء 

دةتوانني بةتايبةتى ئاماذة بة قةدةغة وةكوو بةلَيَننامةء برِيارنامة ريَزيان ىلَ دةطريآ كة لةو ثيَوةندييةدا 
بة . راطةياندنى كارثيَكردنى ئةم جةنط ئاميَرانة وةكوو ريَسايةكى نؤرمى لة مافة نيَونةتةوةييةكاندا ثةسند دةكرا

طشتى ثيَش لة دةركةوتنء تةواوبوونى مافة طريَبةستييةكان، تةنيا بةربةستيَك كة لةسةر ريَطاى بةكارهيَنانى 
بؤ ويَنة لة ثةميانى ورساى، طريَبةستى واشنطتؤن . ةكاندا بوونى هةبوة، مافى نؤرمييةكان بوةضةكة كيميايي

هةروةها لة برِيارنامةى ثيَنجى . ى ذنيَف بة ضةشنيَكى فةدةغةء مةحكووم باس كراوة2115ء ثرؤتؤكؤىل 2111
ر بة ثةسند طةيشت، جةختى كؤمةلَةى طشتى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان كة بآدةنطى نةيا 2166ديسامربى 

ى ذنيَف كة لة هةموان قةدةغة بؤ هةموان دةطريَتةوةء هةموو وآلتان ناضار 2115لةسةر كرايةوة كة ثرؤتؤكؤىل 
خالَى سةرجنرِاكيَش ئةوةيكة وآلتانيَك كة دةنطيان بةم . دةكات، ض ئةندام بنء ض ئةندام نةبن، ثيَرِةوى ىلَ بكةن

 . بيَذين ئةو وآلتانة بوون كة ئةندامى ثرؤتؤكؤأل نةبوونبرِيارنامةية داوة، دةتوانني
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 كردةوةكان
بةثيَى راثؤرتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، 
ثرؤؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق وةالنراونء بة 

راثؤرتةكانى ئاوريلء )ضةشنيَكى بآ زيان دةرهاتوة 
 (1990ئؤكتؤبرى 

 هةموو لة اليةن ئاذانسةوة راطويَزراون
 اونلة اليةن ئاذانسةوة وةالنر

ئاذانس ئيَذآ كة نيَردةرانى مةوداى ئةتؤمى بة عيَراق 
 .ناسيوة

تةقةمةنىء تومخة ثيَشنيارى راطةيةنراوةكان لة اليةن 
 .ئانسكامةوة لةناو براون

 .عيَراق بةرهةمهيَنانى ضوار تؤن ثةسند دةكا
 

 .تؤن ثشرتِاست دةكاتةوة 191لةناوبردنى 
 

نةتةوةء دانة لة اليةن ئانسكامةوة بينراو 10588

 كيَشة ضارةسةرنةكراوةكان
نةخشةى طةآلَلة ئةتؤمييةكانء بةَلطة ثيَوةنديدارةكان 

 روون نةبوونى بارودؤخى بةشيَك لة ئاميَرةكان
 
 

 ـــ
 ـــ

راثؤرتى تةكنيكى  178بةشيَكى زؤرى 
 .دامةزراروةيةكى ئاَلمانى لة بةرضاو نةطرياوة

 لة اليةن عيَراقةوة VXى عاميلى بةرهةم هيَنان
 

ضاوديَرىء جةخت لةسةر كردنةويةك لةسةر بارودؤخى 
 .ئةم عامَلة بةرِيَوة نةضوة

ئةم رادةية لبؤ . تؤن لة بةرضاو نةطرياوة 088نزيكةى 
 .تؤن عاميلى عةسةبى بةسة 088بةرهةمهيَنانى 

بةستة خةردأل،  558طوللة،  11088بارودؤخى 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

تؤن لة اليةن ئانسكامةوة بينراونةتةوةء  098
 .لةناو براوة

تؤن لة اليةن ئانسكامةوة ديرتاوةتةوةء  1888
 .لةناو براوة

 178لة سةردةمى ضاالكى ئانسكامدا ضاوديَرى 
 .سايت كراوة

ئانسكام راثؤرتيَكى لةسةر بوونى ثرِؤطرامى ضةكة 
 .نابيؤلؤذيكييةكانى وةدةست هيَ

ليرت بوتولينوم،  19888عيَراق بةرهةمهيَنانى 
ليرت ئيفالتوكسنيء  088ليرت ئانرتاكسء  0088

 .كلسرتيديومى ثشرتِاست كردوةتةوة
 157عيَراق لةكارنانى عةواميلى بيولوذيكى لة 

 .بؤمبدا ثشرتِاست كردوةتةوة
 

 تؤن 10بةثيَى راثؤرتى نيَردةرةكان 
 هيليكؤثتيَرى ئيسثرىكةرء تانط

سةملان ثاك كة ثيَش لةم ثشكنينانة لةذيَر زةوىدا 
 .بوو، احلكميش لة اليةن ئانسكامةوة تيَكدرا

 
 سايت لة سةردةمى ضاالكى ئانسكامدا 00

 
دةتوانني بيَذين هةموو موشةكة هيَنراوةكان ريز 

 .كراون
موشةكة  019فةروةند لة  017ئانسكام ئيَذآ 

 .ى كردووةئيَسكادة هيَنراوةكان لة روسيةى شناساي

 .تؤن لة بةرضاو نةطرياوة 1888
 

 تؤن لة بةرضاو نةطرياوة 0888

 
 .ثاش ضوونةدةرةوةى ئانسكام ضاوديَرييةك نةكراوة

 
ئانسكام لةو برِوايةداية كة لةم بوارةدا نارِوونى زؤر 

 .هةية، هيض ضةكيَكى بيؤلؤذيكى نةديرتاوةتةوة
هيض ضاوديَرىء ثشرتِاستكردنةوةيةك لةمةرِ 

وبردن يان رادةى ئيديعاى ثيَوةنديدار بةو لةنا
 .ضةكانةوة بة ئةجنام نةطةيشتوة

ضاوديَرىء ثشرتِاست كردنةوةيةك بؤ لةناوبردنى 
طوللة هاوةن  1588بؤمبة ناوبراوةكانء بارودؤخى 

 .بةرِيَوة نةضوة
 تؤن لة بةرضاو نةطرياوة 0

 بارودؤخى ئةم سيستمانة روون نية
بيؤولؤذيك بة ئاسانى ئانسكام ئيَذآ كة عةواملى 

لة دامةزراوة زؤر بضووكةكانيشدا دةتوانرآ بةرهةم 
 .بهيَنرآ

ثاش ضوونة دةرةوةى تيمى ئانسكام ث شكنينيَك 
 .بةرِيَوة نةضوة

 توانايى بةرهةمهيَنانى نيَوخؤيى
 

دوو موشةكى ئيَسكاد سةركةوتوو بوون، ئامريكاء 
موشةكى  18ـ  10بريتانيا لةو برِوايةدان كة 

 .كاد لة بةرضاو نةطرياونئيَس



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق
ئةمرِؤ يةكآ لة دلَة . قيَنةرترء مةترسيدارترة لة تريؤريزمى كيميايىباسكردن لة تريؤريزمى ئةتؤمى زؤر تؤ

خورثةكانى كؤمةلَطاى جيهانى بريكردنةوةية لةء كارةساتةى كة كآلوةيةكى ئةتؤمى يان بؤمبيَكى ئةتؤمى بكةويَتة 
رووثيَكى واتة هةموان دةزانني ئايدياطةىل ط. دةستى طرووثيَكى توندئاذوو يان توندوتيذى خوازء تريؤريست

تريؤريستى ئةوةية كة بتوانآ بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكةى كة ئايديايةكى بة تةواوى دذةمرؤظانةية، زؤرترين 
بؤ . خةلَك بكوذآ، زؤرترين رؤح برِووخيَنآ، زؤرترين دأل بتةزيَنآ، زؤرترين ثةذارةء خةمء دلَةراوكآ درووست بكات

 .ةمةكانى مؤديَرِنيتة وةردةطرآء دذ بة مرؤظايةتى بةكارى ديَنآطةيشنت بةو مةبةستةش رؤذ بة رؤذ زياتر لة بةره
بآ طومان دةزانني كة تريؤريستان بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان ثرِؤطرامء طةآللَة دادةرِيَذنء لةطةأل 

ية ثيَشكةوتنةكانى سةردةمدا لة بوارى تةكنيكء ميَتؤدى كارةوة هةنطاو بة هةنطاو دةضنة ثيَشةوة كةوابوو دوور ن
قؤناغيَك لة تريؤريزم كة ئيدى لةطةأل سؤثرِتريؤريزمدا . رؤذيَك لةطةأل تريؤريزمى ئةتؤميشدا بةرورِوو ببينةوة

لة مةترسييةكانى ئةو ضةكة بة ( ئةتؤم)بآطمان بةرهةم هيَنةرانى ئةو ثيَشكةوتنة ضةكسازيية . بةرورِوو بن
بةآلم لةوةش ئاطادارين . لة ثةرةسةندنى ئةو ضةكانة بطرن تةواوى بة ئاطادانء بةلَيَنييان بة يةكرتيش داوة ثيَش

ئةوكات واتة سةردةمانى شةرِى سارد تةنيا دوو سؤثرِثاوةر، . كة تا ض رادةيةك ئةو بةلَيَنييانةيان جيَبةجآ كردوة
خاوةنى ئةو هيَزة بوون، بةآلم ثاش  سؤظيَيةتء يةكييةتى ئةمةريكادوو بلوك، واتة وآلتة يةكطرتووةكانى 

ماوةيةك هةركام لةنيَو هاوثةميانةكانى خؤياندا بآلوةيان بة بةشيَك لةو ضةكانة يان زانستى سازكردنةكانيان 

دانةيان لة اليةن  15كآلوةى رانةطةيةنراو كة  75
كآلوةى  01ة لةناوبردنى ئانسكامةوة لةناو ضوو

كآلوةى بيولوذيك لةخؤ دةطرآ  05ديكة كة 
 .ثشرتِاست كراوةتةوة

كآلوة كة مةوداى تةقينةوةى بةهيَزيان  58عيَراق 
 .تيَدايى ثشرتِاست دةكاتةوة

 ـ
 ـ

 .تؤن ثشرتِاست دةكاتةوة 158عيَراق 
 سايت لة سةردةمى ضاالكى ئانسكامدا 01

دوو كآلوةى كيميايى ونبوةء ويَدةضآ هةذماريَك لة 
 .كآلوة كيميايىء ميكروبييةكان رانةطةيةنرابن

 
 

 .بةشيَك لة كآلوةكان لة بةرضاو نةطرياون
 

 .كآلوةء حةوت موشةك لة بةرضاو نةطرياون 18
 .تؤن لة بةرضاو نةطرياوة 188

 .بارودؤخى هةموو ئةوانة نارِوونة
 158موشةك طةليَك بة ثردى النى زؤر 

راثؤرتةكانى ئامريكا . كيلؤميرتةوة رآ ثآ دراوة
نيشان دةدا كة هةر كام ثرِؤطرامة رآ ثآ دراوانةية 
بؤ كردةوةطةليَكى قةدةغةكراو كةَلكى خراثيان ىلَ 

 .وةردةطريدرآ



 

 

بؤية دةبينني تةنانةت ثاش ماوةيةك ثيَداويستيية سةرةتاييةكانى سازكردنى ئةو ضةكانة كةوتة بازارِى . كرد
بؤ سةملاندنى ئةم راستييةش . ةش ساتء سةودا دةكرارةشى ضةكء ضؤلَةوةء تةنانةت تيَكنؤلؤذييةكةشى لة بازارِى ر

 .بةشيَك لةو وآلتانة كة لةم ثيَوةندييةدا ضاالك بوون ئيديعا دةكةن كة لة بازارِى رةش دةستيان كةوتوة
بة دةسرتِاطةيشتنى وآلتانيَك لة ضةشنى هيندء ثاكستان، ئيسرائيلء ضني بة ضةكى ئةتؤمى، ضاالكى 

بؤ بةرهةمهيَنانى ئةو ضةكة دةستى ثآ ... ى عيَراق، ئيَران، سووريةء كورياى باكوورءوآلتانيَكى ديكة لة ضةشن
بةم ضةشنة ثةرةسةندنى ئةو ضةكانة رؤذ لةطةأل رؤذ زياتر دةبآء لةطةأل ئةوةشدا ئاسايشء ئةمنييةتى . كرد

كآ لةو وآلتانة بوو كة عيَراقى ذيَر دةسةآلتى سةدام حوسةين ية. ناوضةيىء نيَونةتةوةييش خةسارهةلَطرتر دةبآ
خاوةنى ثرِؤطراميَكى ئةتؤمى بوو كة نيَوةرِؤكةكةى تا رادةيةك روون بوو، واتة هاوسةنطى هيَز لةطةأل ئيسرائيلى 

بةآلم ئةويش بةردةوام وةكوو كؤمارى . عيَراق بؤ ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكانى بوو سرتاتذىئةوة دةقى . ئةتؤمىدا
 .ةوة دةكرد كة مةبةست لة ضاالكيية ئةتؤمييةكانى، ئاشتخوازانةيةئيسالميى ئيَران جةختى لةسةر ئ

، ئيسرائيل ثاش ماوةيةك ليَكؤلَينةوة بةو 2172دةتوانني بيَذين لة دةسثيَكى شةرِى عيَراق ـ ئيَراندا واتة سالَى 
ستةش ئةجنامة طةيشت كة هةوألء تةقةالى سةدام حوسةين بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمييةء لةم مةبة

شويَن دةطرآ ئةم بريكردنةوةيةء زانياريانةى ئيسرائيل بوة هؤى ئةوةيكة  سرتاتذيكئاماجنيَكى ثرت لة ثيَشطرى 
ئةو . دا لةناو ببات2172ئيسرائيل لة كردةوةيةكى ثيَشدةستانةدا وزةخانةء ريئاكتؤرى ئةتؤمى ئوزيراك لة سالَى 

م حوسةين هةوأل بدات هةرضى زياتر ضةكة كؤمةلَكوذة ليَدانةى وزةخانةى ئوزيراك بوة هؤى ئةوةيكة سةدا
بيولوذيكىء كيمياييةكانى بةهيَز بكاتء هيَزو توانايى ئةو ضةكانة تا ئاستى بؤمبيَكى ئةتؤمى بباتة سةرء لة 

 .بةرامبةر هيَزى ثيَشطريانةى ئةتؤمى وآلتة يةكطرتووةكانء ئيسرائيلدا ئةو ضةكانةى خؤى زةق بكاتةوة
نني ئيَدى عيَراق زؤر خؤى بة تيكنؤلؤذى ئةتؤمييةوة خةريك نةدةكرد ضونكى دةيزانى تةنانةت هةر بؤية دةبي

بةآلم لةطةأل . بوونى ثرِؤطراميَكى ئاسايى ئةتؤميش لة عيَراقدا دةكةويَتة بةر هةرِةشةى ئيسرائيلء لةناو دةبرآ
شويَنة طومانليَكراوةكانيان ثشكنى، هةموو ئةوانةشدا كاتآ ثشكيَنةرانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى 

ديتيان ديسان كؤمةلَآ ضاالكى نهيَنى ئةتؤمى لة طؤرِآدا بوة كة دةتوانني لةوانة ئاماذة بة ضةندين ثرِؤذةى 
ضرِكردنةوةى يؤرانيؤم بكةين كة ثةردةيان لةسةر ضاالكيطةليَك الدا كة مةبةستى كةلَك وةرطرتن لة سووتةمةنى 

 Authory)شكنينةكاندا بؤ بةرهةم هيَنانى كةرةستةيةكى تةقينةوةيى ئةتؤمى ريئاكتؤرة لة خالَى ث

Cordesman.) 
ثةجنا هةزار ميرتى  50000بةثيَى راثؤرتى ئانسكام بة ضاوةديَرى ثشكيَنةرانء ثسثؤرِانى ئةو ريَكخراوة 

ثيَوةنديداريش هةروا  ضوارطؤشة كارخانةى تايبةت بة ضةكة ئةتؤمييةكان لةناو براء ئامرازء كةرةستةيةكى زؤر
لة ئاكامدا بةثيَى راثؤرتةكانى ئانسكام، ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق . لةناو براء رادةستى ئاذانس كرا

 (.2117راثؤرتةكانى ئاوريلء ئؤكتؤبرى )وةالنرانء راطريان 
ندةى عيَراق بايةخى بة بةطشتى دةتوانني بيَذين لة كيَربكيَى ضةكء ضؤألدا، هيض وآلتيَكى جيهانى سيَهةمى هيَ

ئةو وآلتة بوة خاوةن يةكآ لة طةورةترين جبةخانةكانى ضةكة . نةدابوو سرتاتذيكهيَزى ثيَشطريانةى 
دةسةآلتيَك كة خؤى لة هيض . وآلتيَك كة خاوةن دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرانةى تؤقيَنةر بوو. كؤمةلَكوذةكانى جيهان

وابوو ئاسايية ديكتاتؤريَكى ئاوةها باشرتين بوار بؤ شؤرِشطيَرِيَكى كة. ضةشنة سةركوتء توندوتيذييةك نةبواردوة
طشتطري دةرِةخسيَنآ كة دوور نية ئةو جبةخانانةش بكةونة دةستى طرووث، تاقمء اليةنيَكى توندرِةوى ناشؤرِشطيَرِ، 



 

 

كةوابوو جيَطاى  .يان هةر هةمان دةولَةتى ديكتاتؤر وةكوو ئةوةيكة لة هةلَبجة كردى ديسان دوو ثاتى بكاتةوة
 .خؤيةتى دةبآ ثيَش بة وةها هيَز يان دةسةآلتيَك بطريآ

بآطومان دةزانني كة زؤربةى دةسةآلتة ديكتاتؤرةكان بة مةبةستى رةواييةت دان بة دةسةآلتةكةيان لة الى 
ثةسند دةكةن، كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى، زؤربةى ريَكةوتن، طريَبةست، بةلَيَننامةء برِيارنامة نيَونةتةوةييةكان 

عيَراقى بةعسى، كؤمارى ئيسالميى ئيَران، سوورية، . بةآلم بة كردةوة تةنانةت هةنطاويَكيشى بؤ هةلَناهيَننةوة
نيَونةتةوةييانةيان واذو كردوة بةآلم تا ض ... توركياء زؤربةى وآلتانى لةو ضةشنة النى زؤرى ئةو طريَبةستء

ش ئةوة ميَدياكانى جيهانء بةلَطةء ديَكيؤميَنتةكان بة روونى دةرى رادةيةك لة مةيدانى كردةوةدا ضوونةتة ثيَ
 .دةخةن

 
************* 

 !قةيرانى ئةتؤمىء مةترسييةكانى
سى هةزار 03333ترسء خؤف سةراثاى جةستةمان دادةطرىَ كاتيَك دةبينيني كة بة ثيَى ليَكؤلَينةوةطةليَكى ورد  

دوسةدء ضل 003333لؤتؤنيؤمى ثيَويست بؤ بةرهةمهيَنانى ثاوء جةنط ئاميَرى ئةتؤمىء يورانيؤمى زؤر ضرِكر
لةراستييدا ئةوة ئاماريَكة كة دةتوانىَ كؤمةلَطاى جيهانى بة . ضةكى ئةتؤمى ديكة لة جيهاندا بوونى هةية هةزار

ةنة مرؤظايةتى خب خؤدا بيَنيَتةوةء ناضار بكات بؤ ريَطرتن لة كارةساتطةليَكى تؤقيَنةر كة دوور نية رؤذىَ
سةرةتا كة ليَكؤلَينةوةكان لة مةرِ ئةتؤمء ثرؤذةى ئةتؤمى دةستى ثىَكرد، ئةوانةى كة تا رادةيةك . مةترسييةوة

لةم ثرؤذةية ئاطادار بوون ضاوى هيوايان برِيوة خزمةتيَك كة بةرهةمةكانى ئةم ليَكؤلَينةوةية دةيتوانى ثيَشكةشى 
نى ئةمريكا لة شةرِى جيهانى دءوهةمدا بؤ سةر هريؤشيماء ناكازاكى بةآلم بة هيَرشةكا. كؤمةلَطاى مرؤظايةتى بكات

ى درةنط بوو، ئةوةيكة لة خةونة دئيَ. ذاثؤن، ناقووسى ترسء خؤف ىلَ دراء جيهان لة خةويَكى ترسناك داضلَةكا
نةطر كة هةلَراستييةكى حاشا. ؤيةكى دلَتةزيَنديفاكت. يرتا ئةمرِؤ ئيدى ببوة ديفاكتؤيةكةدترسناكةكاندا نةد

بؤ تاوتوىَ كردن، ثيَويستة هةولَ بدةين . ئةطةرضى زؤر قؤرسء دذوار بوو بةآلم مةحكوم بووين كة قبوولَى بكةين
بؤ ئةومةبةستةش ليَكؤلَينةوةيةكى كورتتان دةخةينة . دنياى ئةتؤمى بناسنيء دةرك بة مةتةرسييةكانى بكةين

 : ةكانى بة سىَ قؤناغدا دابةش دةكةينبةرضاو، لةم ليَكؤلَينةوةدا، ضةكى ئةتؤمىء قةيران
ـ قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةمهيَنانى ضةكى ئةتؤمىء لة ئاكامدا بةرهةمهيَنانء تاقيكردنةوةى يةكةم بؤمبى 1

  ؛ئةتؤمى
ء شةرِى ساردو ثةرةسةندنى (تعادل وحشت" )هاوسةنطةى تؤقان"ـ قؤناغى كيَبةركيَى ضةكء ضؤلَء هاتنة ئاراى0

 ؛ضةكةى ئةتؤمى
ـ بةربآلوى بةرهةم هاتنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمى، مةتةرسى بةكارهيَنانى لة اليةن وردةهيَزةكانء هيَزة 0

 ؛وانةوةةناؤضةييةكانةوة ترسء خؤفى كةوتنة دةستى هيَزوطرووثة تريؤرستييةكانىء بةكارهيَنانى لة اليةن ئ
 ...قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةم هيَنانى ضةكى ئةتؤمىء

وو كة زانستمةندةكان دةركيان بة توانايى تؤقيَنةرى ئةتؤم لة كارى تةقينةوةء ضةكء ضؤلَدا كردبوو، زؤرلةميَذ ب
و يَكى زؤر لةو زانستمةندانةى بةخؤةوة خةريك كردبوو بةآلم ضؤنييةتى كةلَك وةرطرتن لةو توانايية، كؤمةلَ



 

 

هةر بؤية دةتوانني بلَيَني كة . رابطات دةسةآلتدارانى زهليَزيش هةولَيان دةدا دةستيان بةء ضةكء بةو زانستة
مةبةستى يةكةمني هةولَةكان لةم ثيَوةنديةدا دةطةرِيَتةوة بؤ هةؤلَدانى ثسثؤرِانى ئةتؤمى ئالَمانى نازى بة

بة ناوى ثؤل هارتك كة لة مامؤستايانى زانستطةى  لةو سةردةمةدا، كيميازانيَك. درووستكردنى بؤمبى ئةتؤم
دا 1101ى فيَوريةى 10ناوبراو لة  .ة تواناى وزةى ئةتؤمى لة كاروبارى سةربازىدا كردهامبؤرط بوو، دةركى ب

وزارةوتى شةرِى بيَرليَنى بة نامةيةك لة مةجاىل كةلَك وةرطرتن لة وةزى ئةتؤمى وةكوو ضةكيَكى ويَرانكةر ئاطادار 
ا ثةروةردة كردبوو خيَرا بؤ ئةم دةولَةتى نازيستى ئالَمانيش كة خةونء خولياطةليَكى مةزنى لة سةرد .كردةوة

مةبةستة طرووثيَكى بؤ ليَكوليَنةوةء بةدواداضوون مةئمووركردء وارنيَرهايزنربط فيزييازانى هةلَكةوتووى ئالَمانى 
 .بة شيَوةى نافةرمى وةك بةرثرسى ئةم طرووثة بة هيواى سازكردنى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمى جيهان ديارى كرا

خؤيدا بؤ رؤزولَت سةرؤك كؤمارى  بةناوبانطىلة نامةى  "ئالَبيَرت ئةنيَشتةين"دةمةدا، بةآلم هاوكاتء هةرلةو 
تةيةكطرتووةكانى ئةمريكا، مةتةرسى دةسرتِاطةيشتنى ئالَمان بة بةرهةم هيَنانى بؤمبى ئةتؤمى آلئةوكاتى و

ى بة مةبةستى ليَكولَينةوة "هاتيَنمان" هةر بةدواى ئةو ئاطادارييةدا رؤزولَت برِيارى ثيَكهيَنانى ثروذةى. راطةياند
 . لةم ثيَوةندييةداء بة ئاماجنى بةرهةمهيَنانى بؤمبى ئةتؤمى بة هاوكارى وآلتى بريتانيادا

ـ بريتانياء هةم ئالَمانى نازى بيَ ثسانةوة لة هةولَى ئةمةريكاجيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة هةردوواليةن، هةم 
وةك . م تاقى كردةنةوةى بؤمبى ئةتؤم بؤ هةردووال ضارةنوس ساز دةبوودةسرتِاطةيشنت بةو ضةكةدا بوونء يةكة

ئةمريكا . دةزانن ئةوكاتةش جيهان لة كوورانى شةرِيَكى ثرِ مةتةرسىء بةربآلودا بوو بة نيَوى شةرِى جيهانى دووهةم
لوسئاالموس وياليةتى بؤ ثرؤذةكة بوجةيةكى ئَيَجطار زؤرى تةرخان كردبوو،ء بؤ ئةم مةبةستة دامةزراوةطةليَكى لة 

 .ؤرد وياليةتى واشنطتؤن ثيَكهيَناو وةطةرِى خسنتفريض وياليةتى تيَنسى هةم مكزيكؤ، ئوكنيو
ةندةكانى ئةو سةردةمة بؤ كاركردن لةم ثروَذةيةدا مرين زانستتيَميَك لة هةلَكةوتووترينء ناودارت

يَكؤلَةرانى ئالَمانى قةت بة بؤمبى ئةتؤم نةطةيشنت، كيرَبكيَى ئةمريكاء ئالَمان درِيَذةى كيَشا، بةآلم ل.دامةزران
كةضى تيمى ئةمريكايى بة . تةنانةت تا ئةو كاتة نةيانتوانى ثالنرِيَذيىء طةآللَةريَذى بؤمبى ئةتؤم بكةن

هامييَر لة سازكردنى بة كردةوةى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمىدا ئؤثيَن.ئارِ. جى سةروكايةتى فيزيازانى هةلَكةوتوو
ينيتى لة نيومكزيكؤدا بة سةركةوتووييةوة تاقى ردا لةناوضةى ناسراو بة ت1101ى جووالى 11كة لة  سةركةوت

ؤرِشيَكى لة شئةو سةركةوتنةى ئةمريكا لة ضاك كردنى ئةو بؤمبةدا . كرايةوةء هةوالَةكةى باشرت جيهانى راضلَةكاند
الثةرِةيةك كة . ووى شةرِء جةنط ئاميَر هةلَدايةوةجيهانى ضةكء شةرِدا هيَناية ئاراوةء الثةرِةيةكى ديكةى لة ميَذ

ئايا مةبةست لةو توانايية هةرِةشةية لة . ء هةم جيَى خالَييةكى زؤريشى تيَدا بوو رى زؤر بوواهةم هيَماى ثرسي
مرؤظ، مرؤظايةتىء ئاسايشء هيَمنى جيَهان؟ ئايا مةبةست سةقامطري كردنى ئاشتىء ئاسايشى جيهانيية؟ ئايا ئةو 

طة بآلوببيَتةوةء بة تةواوى يان رةن ط ئاميَرةء زانيارىء نهيَنياتى زانستى ضاك كردنةكةى ثاريَزراوةجةن
 .بستيَنىَ؟ ئةم ثرسيارانةء دةيان ثرسيارى ديكة مرؤظى ئةو سةرةمةى بة خؤيةوة خةريك كردبووثةرة

 بؤمبى ئةتؤمى
كة كة هيَزء ئةو بؤمبة ضةكيَ. اتة مةتؤسييةوةخببؤمبى ئةتؤمى ئةو توانايية ترسناكةية كة دةتوانىَ مرؤظايةتى 

. نيؤم يان يؤرانيؤمةوة ثيَك دىَتؤى ئةتؤمةكانى ثولؤ(فيسيؤن)تواناكةى لة وزةى ئةتؤمىء بة هؤى قلَشانى ناوكى 
 يةكةمني بؤمبى. لة ثرؤسةى قلَشانى ناوكىدا، ئةتؤمطةىلَ ناسةقامطري دةقلَشيَنء دةطؤرِيَن بؤ ئةتؤمطةليَكى سووكرت



 

 

تة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا تاقى آلى زايينىدا لة وياليةتى نيؤمكزيكؤ لة و1101لةم ضةشنة، لة سالَى 
ثيَك هيَنا، كة هةر يةك كيلؤ تؤن بةرامبةرة بة  ىكيلؤ تؤننؤزدة 11ئةم بؤمبة تةقينةوةيةكى بةهيَزى . كرايةوة

تؤمى كؤمةلَيَك ةتةقينةوةى ئ. ئيَن تى سةدونةوةد تؤن مادةى تةقينةوةى تى113وزةى ئةتؤمى ئازادبووى 
ى ئةشةعةى طاماء يكارتيَكةر ،كاركردى لة ضةشنى شةثؤليَكى بةهيَز، تيشكطةليَكى توندء نورانى، ثريشك ثرِذانى

تةقينةوةى بؤمبيَكى ئةتؤمى ضةندين هةزار ميليارد . طةلَدايةوونةوةى مةوادى راديؤ ئةكتيظى لةنؤترؤنةكانء بآلوب
ئةم ثلة ضةند ميليؤن دةرةجةيية بة طوشارى ئيَطجار زؤرةوة تا . لة ضةند ميليؤنؤمى ضركةدا ثيَك ديَنى كالؤرى طةرما

كة زةبر لة ئاوء هةموو شتىَ بة مةوادى راديؤ ئةكتيظ هةزارءدوسةد ميرتى لة ناوةندى تةقينةوة 1033مةوادى 
 .ةر دةميَنيَتةوةثيس دةكاتء كاريطةرييةكانيشى لة سةر مرؤظ بؤ نةوةكانى دواتريش ه

 وآلتةدا بؤمبى ئةتؤمى سازكراء بةتاقيكردنةوة ئاكامةكانيشى وةدةست هاتن، 1101ثاش ئةوةيكة لة سالَى 
، ي ريَكرتك كردنى بؤمبى هيدرؤذنى يان بة وتةيةكايةكطرتووةكانى ئةمريكا بةوةشةوة نةوةستاء كةوتة هةولَى ض

ثاش تاقيكردنةوةى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمى . (Termo-Nuclear)ضةكء ضؤلَى طةرما ــ ئةتؤمىضةكء 
رثرسايةتى ثرؤذةكة ةئؤثيَنهامييَر بة هؤى دةربرِينى دذايةتى لة طةلَ ضاك كردنى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمىدا، لة ب

يةكةمني تاقيكردنةوةى ئةو ضةكة  .ئيَدوارد تلر بةرِيَوةبردنى ضاك كردنى بؤمبى هيدرؤذنى طرتة ئةستؤ ءوةالنرا
اكامةكةى تا ماوةيةكى دواتر شاردرايةوة، دةيتوانى ترسء خؤفيَكى بىَ ويَنة خباتة دلَى ترسناكة ئ

 .مرؤظايةتييةوة
دا 1110امربى سالَى بة نيَوى سرِى مايك لة نؤظ( ناوكىطةرما ــ )يةكةمني تاقيكردنةوةى بؤمبى هيدرؤذنى 

ئةم تاقيكردنةوةية . نويست وةدةست هاتتاقيكرايةوةء ئةو سةركةوتنةى كة بةرثرسانى ئةو كاتى ثرؤذةكة دةيا
كيَشى كةرةستة . لة دورِطةيةكى بضووك بة نيَوى ئالوطالَب لة نزيَك ئانىء تاك لة جةزيَرةكانى مارشالَدا بةرِيَوةضوو

بة هؤى ئةوةوة كة لة بؤمبى ناوبرودا لة . تؤن بووشةستء ثيَنج 11بةكاربراوةكان لةو عةمةلياتةدا ثرت لة 
ثيَش بينى  (Wet Bomb)وةرطريا، نيَوان نابوو بؤمبى تةرومى ئاوةكى كةلَك يدوتريؤمء تريت ئيزؤتؤثةكانى

ضاوةرِوانييةكان، طوذمى دةكرا كة تةقينةوةكة بةرامبةر بة يةك يان دوو ميطا تؤن بىَ كةضى بة ثيَضةوانةى 
.  ةفينةوةكة ئيَطجار تؤقيَنةر بووئاكامةكانى ت. بوو( تى ئيَن تى)ميطاتؤن دةء ضل  0/13بةر بة تةقينةوةكة بةرام

دةتوانني بيَذين دورطةى ئالوطالَب توايةوةء بة . كيلؤميرَت طةيشت 1ثانايى كؤطاى ئاطرةكةى ئةم تةقينةوةية بة 
ناوضةى تةقينةوةى .كيلؤمرت بةجآ مايةوة 0مرتء ثانتايى هةشسةد  033تةواوى بووبة هةلَمء ضالَيَك بة قووآليى 

 : ةش دابةش دةكرىَئةتؤمى بة ثيَنج ب
 ؛ــ ناوضةى هةلَم بوون1
 ؛ــ ناوضةى تيَكرِوخانى تةواوةتى0
 ؛ــ ناوضةى خةسارى توندى طةرمايى0
 ؛ــ ناوضةى خةسارى توندى تةقينةوةيى0
 .ــ ناوضةى خةسارى تووندى باو ئاطر1

نتيطراد ثيَك دىَء هةر سيَسةد ميليؤن ثلةى سا033.333.333لة ناوضةى هةلَمدا، ثلة طةرماييةكى بةرامبةر بة 
واتة بة . شتيَك، لة كانزاوة بطرة تا مرؤظء ئاذةلَ، لةم ثلةى طةرماييةدا ئاطر ناطرن بةلَكوو دةبن بة هةلَم



 

 

سةرجندان لةو توانايية ترسناكانة هيض شتيَك لة وةها هةلو مةرجيَكدا كة بؤمبيَكى لةو ضةشنة مةترسى 
 .تةقينةوةى ىلَ بكرىَ ثاريَزراو نابىَ

 :اقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمىء خسارةكانى بؤ مرؤظايةتيىت
مى ضاك بكةن، لة ؤثاش ئةوةيكة تيمةكةى ئارِ جى ئؤثيَنهاميَر لة ئةمريكادا سةركةوتن يةكةم بؤمبى ئةت

مةودايةكى كورتدا بة بيانوويةكى باشةوة، ثاش ئةويكة فرِؤكة شةرِكةرةكانى ذاثؤن هيَرشيان كردة سةر بةندةرى 
ى هيَزى ئامسانى ناسراو 131نى دا، بؤمبهاويَذةكانى ئيسكادؤرا1101ى ئؤطؤستى 1ربيَر، لة ثيَرل ها

، لة بنكةطةليَك لة باشوورى (وزةييةك لة واشيَنطتؤندا ثاريَزاونكة هةنووكة لة م) (Enola Gay)بة
بة كورِى ضووكةيان لة ةيى، بؤمبى ناسراو ضدةقيقة بة كاتى ناو 0111قيانووسى هيَندةوة هةلَفرِينء كاتذميَر ؤئ

 .سةر هريؤشيمادا خستة خوارةوةء تةقاندانةوة
يؤرانيؤم كةلَك  كيلوشةستء ضوار  10بة ثيَى زانيارى بؤمبى ناوبراو كة لة ضاك كردنء دارِشتنةكةىدا لة 

شتاد ثيَنسةدء هة 103ميرتييةوة خراوةتة خوارةوةء لة بةرزايى نؤهةزارء شةسةد  1133وو، لة بةرزايى بوةرطريا
سةرجةم خةسارةتى . تةقييةوة TNTثانزدة كيلوتؤن  11ميرتى زةويىدا بة طوذميَكى بةرامبةر بة تةقينةوةى 

ى بة تةواوى ...كةس دةبوو،ء دامةزراوةكانى شارء خانوو سةدو ضل هةزار 103.333سةرةتاء كوذراوةكان ثرت لة 
ى بؤمبى ثياوى قةلَةو لة شارى ناكازاكىدا بووة هؤى ى ئؤطؤستدا تةقاندنةوة1بةآلم هةر سىَ رؤذ لة . تيَكرِوخاند

وةرطريابوو،  تيَيدا لة ثلؤتؤنيؤم كةلَككة  ئةم بومبة. كةسى ديكةحةفتاء ضوار هةزار 00333كوشتنى 
بومبيَكى ديكة لة ثرؤذةى مانهانتيَندا ضاك كرا، بةآلم هيض . ثيَكهيَنا TNT كيلو تؤن 01تةقينةوةكةى بة طوذمى 

 .ىلَ وةرنةطرياكات كةلَكى 
ئةمريكاييةكان ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى جيهانى دووهةميش لة ليَكؤلَينةوةء تويَذينةوةكانيان لة بوارى ضةكى 

بة  1111بةآلم ئةطةر ضى ئةو ويَناية ثيَك هاتبوو كة هيض وآلتيَك تا ثيَش سالَى . ئةتؤمى دا بةردةوام بوون
ةندة ئالَمانيية فيزيك ميةكىَ لة زانست "كآلوسى فيوكس"ت، كة ضى نؤلَؤذى ضاك كردنى بؤمبى ئةتؤمى نةطاكتيَ

كارى (High Explosive)( فوق انفجارى)سةر مةوادى بان تةقينةوةى  زانةكانى تيمى ئؤثيَنهاميَر كة لة 
 .دا سؤظيَيةتوة لة ترينيتىدا بة شوفارةكانى ادةكرد، ثالنء نةخشة وردةكانى ضاك كردنى بؤمبى ئةتؤمى تاقى كر

ني بؤمبى ئةتؤمى خؤى بة دا يةكةم1101ى ئؤطؤستى 01ةكةى ئةمريكاى شكاندء لة تابو سؤظيَيةتبةم ضةشنة 
دةكرىَ بلَيَني ئةوةيكة لة هؤكارة سةرةكييةكانى خيَراكردنةوةى . ييةوة تاقى كردةوة كة رؤذئاواى ترساندسةركةوتو

 . شةرِى سارد بوو

 ـ كيَبةركيَيةكانبؤمبى ئةتؤمىء طؤرِانى هاوسةنطييةكان ــ
ثاش ئةوةيكة ئةمريكا يةكةم بؤمبى خؤى لة سةر هريؤشيما بة ئاشكرا تاقى كردةوة، كؤمةلَطاى جيهانى لةو 

هةموويان برييان لةوة دةكردةوة كة رؤذيَك وةها . توانستة سةربازيية تؤقيَنةرة، كةوتنة ترسء خؤفيَكى بآويَنةوة
ان دةيانطوت ئيَدى مرؤظايةتى ضوة قؤناخيَكى ديكةوة، ي ؟ةبىَدةوة ض بومبيَك بة سةر شارةكةى ئةواندا بتةقيَت

ئةم بريؤكانةء دةين بريؤكةى ترسيَنةرى ديكة بةرهةمى ئةو . قؤناخيَك كة هيض كةس ناتوانىَ خؤى بثاريَزىَء بزانىَ
 .كة بؤمبى ئةتؤم لة مةيدانى ضةكء ضؤلَدا هيَناية ئاراوة شؤرِشة بوون



 

 

ء تاقيكردنةوةى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمى لة اليةن ئةمريكاوة بووة هؤى طؤرِانى هاوسةنطىء ك كردناوةك دةزانني ض
سةنطى لة طةلَ ئةمريكادا رووسةكان هةموو هيَزء تواناى خؤيان خستةطةرِ بؤ ئةوةى بتوانىَ بة هاو. ثارسةنطييةكان

تةك هيَز كردوةتةوةء بة ئاسانى ا بة ودةست هيَنانى بؤمبى ئةتؤمى هةستى دةكرد جيهانى كونكة ئةمريض. بطةن
بةآلم ئةو ضةشنة بريكردنةوةية بة تاقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمى لة اليةن  .دةسةآلتء هيَذموونى خؤى دةسةثيَنىَ

نراء هةوةها وةكوو خوليايةك الى ئةمريكاييةكان بريكردنةوة ليَى نةسؤظيةتةوة راوةستا، بةلَكوو وةال  يةكييةتى
ى سارد بةخشى، بةآلم شةرِبة خيَرايى هاتنة ئاراى  سؤظيَيةتدنةوةى يةكةم بؤمبى ئةتؤمى تاقيكر. ضيَذبةخش بوو

كى رؤذهةآلتء رؤذئاوا بة سةركرايةتى وكيَى ضةكء ضؤلَى لة نيَوان دوو بليرَبِكوة هؤى دةسثيَكردنى هاوكاتيش ب
آلم بةو كيرَبكيَية ضةكء ضؤلَيية شةرِيَكى ئةو كيرَبكيَية توانى جيَطاى شةرِى طةرم بكريَتةوة، بة. ء ئةمريكاسؤظيَيةت

 . ترسناكى ثشتى ثةردةى هيَناية ئاراوة كة هةركات مةترسى تةقينةوةى لىَدةكرا

 شةرِى ساردء كيَربكيَى ضةكسازى ئةتؤمى
  دسيستمى دوو جةمسةريى، سةردةمى شةرِى سار. شةرِى سارد بةرهةمى سيستمى دوو جةمسةرى بوو
(Bipolar system and cold war) (1110  ةتاوىه 1000ــ  1001/ زايينى 1101ــ .) لة مةرِ ئةم

كة هةولَ دةدةين ئاماذة بة . يستمى نيَونةتةوةيى، هزرء بؤضوونء بريءرِاى جؤراءجؤر هاتوونةتة طؤرِىَقؤناغة لة س
ارد، خةباتء بؤ ويَنة بةشيَك لة خاوةن رايانى سياسى لة سةر ئةو برِوايةن كة شةرِى س. بةشيَكيان بكةين

كيرَبكيَيةكى ئابوورىء ئيدئؤلَؤذيكى بوو كة ثاش شةرِى جيهانى دووهةم، لة نيَوان زهليَزةكانى ئةوكاتدا، 
دا 1100ئةو شةرِة لة دةسثيَكةوة كة لة سالَى . يةكطرتووةكانى ئةمريكادا هاتة ئاراوة وآلتةء سؤظيَيةتتى كييةية

ئةو هاوثةميانيية بةرةييانة . دريَذةى كيَشا سؤظيَيةت يةكييةتى دةستى ثىَكرد تاكوو ليَكثاشرانى بة تةواوى
، ئالَمانى فرةنسابريتى بوون لة رؤذهةآلتدا بة سةركردايةتى ئةمريكاء هاوثةميانى ثتةوى ئةمريكا بريتانيا، 

ريَكخراوى  (ANZUS)، ئانزؤس (NATO)رؤذئاواء ئةندامانى ديكةى ناتؤ ثةميانى ئاتالنتيكى باكوور
ى (CENTO) ؤريَكخراوى ثةميانى ناوةندى، سينت (SEATO)ى ئاسياى باشوورى خؤرهةآلت، سيتؤ ثةميان

يةكطرتووةكانى ئةمريكا، وآلتةباكوور، ريَكخراوى ئةمنييةتى ئؤقيانووسى هيَندى كة لة نيَوان ئؤسرتاليا، 
وبراو ضونكة لة شارى مانيل ثةميانى نا. ، فيليثنيء نيوزلةند هاتة ئاراوةفرةنسابريتانيا ثاكستان، تايلةند، 

تةوةرى . بوو 1110ريَكةوتى ئةم ثةميانة  .يش بة ناوبانطة"مانيل"ثيَتةختى فيليثيندا بةسرتا، بة ثةميانى 
سةرةكى ضاالكى ثةميانةكة ضاالكى دذة كؤمؤنيستييةء لة ثالَ ئةويشدا دةتوانىَ هاوكارى ئابوورى بازرطانيشيان 

 .هةبىَ
ء هاوثةميانانى بوون كة بريتى بوون لة وآلتانيَك لة سؤظيَيةتؤنى ثتةوء بةهيَزى لة بةرامبةريشدا كؤميسي

ء ضةشنى لةهيَستان، ضكوسلؤواكى، ئالَمانى رؤذهةآلت، ئةندامانى ديكةى ثةميانى وةرشؤ
واتة طرووثى بازرطانى بةهيَزى بلؤكى رؤذهةآلتء هةروةها مةغولستان، كوورياى باكوور، ، (Comecon)كؤمكؤن

لة نيَوان ئةم دوو طرووثةدا ثيَكدادانيَكى هةمةاليةنة هةبوو كة بة شةرِى سارد . ام، كوباء سورية بوون بوونويتن
 بةناوبانط بوو، لة مةرِ ئةوةيكة بؤ شةرِى سارد؟ ليَرةدا مةبةست لة شةرِى سارد ئةوة بوو كة لةم ثيَكدادانةدا كةمرت

ؤكى خؤيان بةهيَزتر لى بنآلم هاوكات هةولَ دةدرا كة هةر كام وآلتالة ضةكء ضؤلَء شةرِى طةرم كةلَك وةردةطريا، بة



 

 

 وتكةى ئةم كيرَبكيَية هةرضى زياتر بةهيَزكردنى توانيىل كة بؤ ئةم مةبةستةش كيرَبكيَى ضةكء ضؤلَ هةبوو ،بكةن
 .ء خؤفةوةبةرِيَوةبردنى كؤمةلَيَك تاقيكارى ئةتؤمى جيهانى خستة ترس. وةئةتؤمىء زةرِاختانةكانى خؤيان ب

نيَوان سةركردايةتى ئةو دوو بلؤكةدا اليةنطرييةكى ئيَطجار زؤر لة رةوتى بةهيَزكردنى هةرضى زياترى اليةنى  لة
هيض ضةشنة  سؤظيَيةت يةكييةتىبؤ ويَنة كاتىَ سةرةتا ئةمريكا يةكةم بؤمبى ئةتؤمى سازكرد . سةربازيى دةكرا

بة " ــ بى 01"فرِؤكةى بؤمب هاويَذى  13كطرتووةكان ثرت لة يةوآلتةضةكيَكى ئةتؤمى نةبوو، لةو قؤناغةدا 
ــ  1000)زايينى  1110ــ  1110هةر لة نيَوان سالَةكانى. توانستى هةلَطرتنى ضةك طةىل ئةتؤمييةوة هةبوو

واتة  دا هةنطاويَكى بةرةوثيَشةوة هةلَطرتء موشةكطةىلَ ئةتؤمى بة بردى نيَوجنييةوة،(هةتاوى1000
وثايى ئةندامى ناتؤدا جيَطر كردء سةدان ةك، توروذء ثيرتى لة وآلتانى ئورور، ملة ضةشنى ماتادموشةكطةليَك 

ليَرةدا، واتة . فرِؤكةى ديكةى لة فرِؤكةخانةكانى وآلتاى هاوثةميانىدا ئامادةى فرِينء عةمةلياتى ئةتؤمى كرد
 .ؤلَييةى كة رؤذئاوا دةستى ثىَكردبوولةم قؤناغةدا تاوانى سةرةكى دةطةرِيَننةوة بؤ ئةو كيرَبكيَية ضةكء ض

دةبينىَ تةواوى هةريَمةكانى لة اليةن موشةكةكانى رؤذئاوا لة شارء وآلتانى  سؤظيَيةت يةكييةتىلة حالَيَكدا 
. ئورووثاييةوة بوونةتة ئاماجنى هةرِشةى موشةكى بة بوردى نيَوجنييةوة، نةيتوانى ضاوليَ بكاتء بىَدةنط بىَ

ش بؤ بةرةورِوبوونةوة لة طةلَ هةرِشةكانى موشةكى رؤذئاوادا دةبوا سيستمى موشةكى هاوضةشنى يسؤظيَيةتكةوابوو 
ئةوان طةشة ثىَبداء خؤى بة تواناييةكى سةربازى هاوضةشن بطةيةنىَء بؤ لة ناوبردنى هةرِةشةى موشةكى ناتؤ، 

موشةكى لة  سؤظيَيةت يةكييةتىية هةر بؤ. موشةكى هاوضةشن بةرةو تةواوى وآلتانى ئةندامانى ناتؤ ئامادة بكات
ى 1111تا  1111ى بةرهةم هيَناء ثاش بةرهةمهيَنان ئةو موشةكانةى لة سالَةكانى (ss5)ء (ss4)ضةشنى 

ى زايينى لة 1110ى ئؤكتؤبرى03زايينى لة خاكى وآلتانى خؤيدا بةرةو شويَنى هةرِةشةكان جيَطر كردء لة رؤذى 
 يةكييةتىقيكارى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى خؤيان بة شيَوةى كاتى راطرتبوو، حالَيَكدا كة ئةمريكاء بريتانيا تا

تةقينةوةى ئةتؤمى  13سةربازى رؤذئاواييةكان ثرت لة  سرتاتذىبة مةبةستى وةآلمدانةوة بة هةرِةشةء  سؤظيَيةت
تؤن، واتة ميَطاثةجنا  13بؤ ويَنة ئاخرين تاقيكارييةكان كة تيَيدا ثرت لة . وةكوو تاقيكارى بةرِيَوة برد

بة ثىَ زانيارى ئةو تةقينةوةية . تيَيدا بةكار هيَنرابوو TNTميليؤن تؤن ماددةى ثةجنا  13بةرامبةرى 
لةو كاتةنادا بوو، واتة ضةندين رؤذ  رهة. بوووطةورةترين تاقيكارىء تةقينةوةيةك بوو كا تا ئةو كاتة بةرِيَوةضو

خةلَكى جيهان بة سةرسوورِمانةوة بيستيان كة  1110 ى ئؤكتؤبرى0ثيَش راطةياندنى ئاكامى تةقينةوةكان 
ط خستة نء مانطيلةيةكى ليَكؤلَينةوةيى بة نيَوى ئيسثؤتي وة،ةسةردةمى داطريكردنى فةزاى كرد سؤظيَيةت يةكييةتى

دا رايانطةياند كة مانطيلةى 1111ييةكان لة ئاوريلى سؤظيَيةتثاش ماوةيةكى ديكة ديسان . بازنةى زةوييةوة
ئةو قؤناغة لة كيرَبكيَى . ، ناردة فةزاوة فةزاطاطارين دا كة يةكةمني كةس بوو ضيةكةم لة طةلَ سةرطورد  وستؤكى
ى لة طةلَ خؤى بؤ مرؤظايةتى بةرهةم هيَناء هةم ثرت لة هةر قؤناغيَى ديكة خةلَكى جيهانى ؤرشكةوتنى زهةم ثيَ

 .تووشى ترسء دلَةرِاوكىَ كردء بارودؤخى جيهانى شلَةذاند
سةربازىء دةكرىَ بلَينَي  ةو كاتةدا رؤذئاوا بة طشتىء ئةمريكا بة تايبةتى بة تةواوى كةوتة خؤبة هيَزكردنى بوارىل

ء نواتة ثاش قةيرانى كوباء مةترسى ثيَكدادا( 1110)دا "جان ئيَظ كيَندى"دةمى سةركؤمارى لة سةر
لةو قؤناغةدا هةردوو اليةن ضةكء . خؤى طةيشتووبوونةوةى سةربازيى لة نيَوان دوو جةمسةردا بة لوتكةى رووبةرِ

بؤ ويَنة بة ثىَ نووسراوةى . تةقةمةنييةكى زؤريان، لةوانة ضةكء تةقةمةنى ئةتؤمى لة مةخزةنةكاندا هةبوو
ثرِؤفسؤر ئامربوز، بةشيَك لة ئامرازء كةرةستةى سةربازى ئةمريكا لة سةردةمى سةرؤكايةتى كيَندىدا بريتى بوون 
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ى كيَندى توانييان توانايى موشةكبةشيَكى هةرة طرينطدا، واتة لة بةشى موشةكة قارِةثيَوةكاندا ئايزيَنهاويَر، 
بة . دانة طةياندهةزار  1333هةذمارى ئةو موشةكانةيان بة  1110تا سالَى . بةرامبةر بكةنةوةثيَنج 1ئةمريكا

بةطشتى لةم كيرَبكيَية . امار لة طةورةترين كيرَبكيَى ميَذوويان دةست ثىَكردبوونوتةى ئامربوز، تيمى كيَندى ــ مةك 
بؤية بةم حالَةشةوة هةردوو اليةن . هيَشتى بةجىَسؤظيَيةتةومريكا ضووة ئاستيَكى ئيَطجار بةرزء سةربازييانةدا ئ

. لة يةك مةترسيدارتر بوونء دةسثيَكردنى شةرِ لة اليةن هةر بلوكيَكةوة بة واتاى كةوتنة مةترسى جيهان بوو يةك
. ةتؤمدا شةرِ هاوواتاية لة طةلَ خؤكوذىدالة سةردةمى ئ ء بةو ثيَناسةية هةردووال ئةم راستييةيان دةزانى كة

 . كرد( توازن قوا)هةولَةكان لةم قؤناغةدا هةردووالى ناضار بة ثةسةندى هاوسةنط كردنى هيَزةكان 
هاوسةنطى هيَزةكان بريتيية لةوةيكة دوويان ضةند هيَزى طةورة لة سيستمى نيَونةتةوةيىدا بة مةبةستى ثاراستنى 

ئةو . ة مةبةستى طؤرِان لة سيستمى هيَزةكاندا، هيَزء دةسةآلت دابةشء هاوسةنط دةكةندؤخى ئةو قؤناغةء يان ب
ضةكى ئةتؤمى دابوو كة ثةرة بة لَيَنيانةدوو وآلتة كة دوو دةسةآلتدارى سةرةكى هيَزى ئةتؤميى بوون هةر دوو ب

هةردوو اليةن لة مةرِ  بةآلم ضوونكة. نةوكةكانياندا نةدلنةدةنء ئيزن بة بآلوبوونةوةى ئةو ضةكانة لة ب
ىدا ضةندين ى زايين13ثةرةسةندنى ضةكء ضؤلِى ئةتؤمى ترسء دلَةرِاوكيَيان هةبوو، بؤية هةر لة ساآلنى دةهةى 

هؤى مةترسيداربوونى ضةكى هةر لةو سةردةمةدا بة واتة. نامة لة نيَوان وآلتاندا ثةسةندكرانطريَبةستء بةلَيَن
يةكى بةهيَزء كاريطةرى نيَونةتةوةيىدا، زؤربةى وآلتان ضاوثؤشييان لة ئاكامى ديثلؤماسيةئةتؤمييةوة و ل

 .دةسرتِاطةيشنت بة توانايى ضةكى ئةتؤمى كرد
 ددا بة شيَوازى بىَسنوور ثةسةن1111دا واذؤكراء ثاشان لة سالَى 1110لة سةر بنةماى ثةميانيَك كة لة سالَى 

لة . ة خؤيان لة وةدةستهيَنانى وةها ضةكطةليَك بثاريَزنوآلت ثةسةنديان كرد ك سةدوهةشتاوضوار100كرايةوة، 
دا رؤلَى ضةكة ئةتؤمييةكانيان لة سياسةتى  ثالَ ئةوةشدا وآلتانى خاوةن جةنط ئاميَرى ئةتؤمى بةلَيَنيان

زؤر لة بةندةكانى ثةميان لة اليةن خودى واذؤكةرانء لةسةروويانةوة  بةآلم بةشيَكى. وةيىدا كةم كةنةوةنيَونةتة
ديارة بةشيَك لة كيَشةكان رووخانى ديوارى بيَرليَنء ليَكثاشرانى . اوةن هيَزة ئةتؤمييةكانةوة ذيَرثىَ كراخ

ضوونكىَ زهليَزان لة سةردةمى شةرِى سارددا، هةركام خؤيان . ء كؤتايى هاتنى شةرِى سارد بووسؤظيَيةت يةكييةتى
. نةكة لة سةر وآلتانى ذيَر كارتيَكةريى خؤيان بةرِيَوة ببةنبة بةلَيَن دةر دةزانىء هةولَيان دةدا بةندةكانى ثةميا

يةكطرتووةكانى ئةمريكا ثيَشطريى لة دةسرتِاطةيشتنى تايوانء كوورياى باشوور بة ئارةزووةكانيان  وآلتةبؤ ويَنة 
جىَ نى بةيش تا رادةيةك نةيتوانيبوو لةم ثيَوةندييةدا بةلَيَنيةكاسؤظيَيةت يةكييةتىلةو ثيَوةندييةدا كردء 

دةستى هةلَوةشاوة، ضةكة ئةتؤمييةكان لةدا ليَك 1111لة ديسامربى  سؤظيَيةتواتة سةردةميَك كة . بطةيةنىَ
كة هاوكارىء ليَرةدا ئةوةيكة طرينطة ئةوةية . ةوونةوبببآلو  دا(بالروس)ئؤكراين، كازاخستانء روسيةى سثى 

واتة سةرجةم . توانى مةترسى ئةو ضةكانةش لة نيَو بةرىَ سؤظيَيةتهاوثيَوةندى نيَزيكى دوو اليةنةى ئةمريكاء 
كآلوةى ئةتؤمى بة مةبةستى لة ناوبردنيان طةرِيَندرانةوة بؤ روسيةء لة ثالَ ئةوةشدا لة ريَطاى ضوار هةزار  0333

رى بةآلم ئةوة ئاخرين هاوكا. دابينكردنى سووتةمنى ئةتؤمى بؤ ريئاكتؤرةكانيان زيانةكانيان قةرةبوو كرانةوة
ئيَدى هيضكام لةو هيَزانة وةكوو ثيَشوو ئةو هيَزء دةسةآلتةيان نةبوو . نيَوان ئةو دوو زهليَزة لةو ثيَوةندييةدا بوو

دا هيَندء ثاكستان هةر دوو ضةكة 1113هةر بؤية لة سالَى . كة ثيَش بة ثةرةسةندنى ئةو ضةكةنة بطرن



 

 

طرتن بة كيرَبكيَى نة بة ثيَش. شتضةكى ئةتؤمى طةيمييةكانى خؤيان تاقى كردةوة، كوورياى باكوور بة ؤئةت
ئةتؤمييةك كة وآلتانى لة ضةشنى كوورياى باكوور ثةرةى ثىَ دةدةن، مةترسى ئةوة هةية وآلتانى لة ضةشنى 

كة ئةوةش ديسان بةم . ذاثؤن، كوورياى باشوورء تةنانةت تايوانيش لة هةولَى وةدةست هيَناى ئةو ضةكانةدا بن
لةم نيَوانةشدا ضني بيَدةنط لة بةرامبةر ئةو هةولَة هةرِةشة . ةستىَء ثرت لةوة ثةرة دةستيَنىَوآلتانةوة ناو

 .ئاميَرانةدا راناوةستىَ، كة وابوو لة ئاكامدا قةيرانى ئةتؤمى ناوضةيى دوور نية
****** 

 اليةنة ثيَوةنديدارةكانى و Iدةقى ريَككةوتنى سالَتى ـ 
 بةلَيَننامة

ى سوسياليستىدا لة مةرِ سنووردار كردنى سيستمة سؤظيَيةتةكطرتووةكانى ئةمريكاء يةكةتيى ي وآلتةلة نيَوان 
ى سوسياليستى لةم سؤظيَيةتيةكطرتووةكانى ئةمريكاء يةكةتيى  وآلتةموشةكيية دذة بالَستيكييةكان 

ى ئاكامطةليَكى ويَرانكةرى بة سةرجندان لةوةيكة، شةرِى ئةتؤم. دةبرىَ بةلَيَنامةيةدا، وةكوو اليةنةكان ناويان ليَ
ثيَوةندى لة طةلَ كةم كردنةوةى سيستمة دذة موشةكيية  ةطةىل كارتيَكةر لىلَ دةكةيَتةوةء كردةوة بؤ مرؤظايةتى

سرتتيذيكى دةبىَء كةم ئيَبالَستيكييةكاندا بؤ كؤنرتؤلَى كيرَبكىَ ضةكء ضؤلَى ثةالماردان هؤكاريَكى سةرةكىء 
 ى شةرِيَكى ئةتؤمى بةدواوة دةبىَء سنووردار كردنى سيستمة موشةكييةكردنةوةى هةرِةشةى روودان

ييةكانةوة سرتاتذيكبالَستيكييةكانء بةشيَك لة طريَبةستة ثيَوةنديدارةكان بة سنوورداركردنى ضةكة دذة
ة نةدان بى بةلَيَننامةى ريَى 1لة مادةى يارمةتيدةر دةبن، اليةنةكان ثابةند دةبن بةو بلَيَنيانةيان كة 

 .ثةرةسةندنى ضةكة ئةتؤمييةكاندا هاتووة
ةولَني دةرفةتى رةخساوداء ئى خؤيان لة مةرِ وةستانى كيرَبكيَى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى لة ياليةنةكان هؤطر

ى، ضةك دامالَينى ئةتؤمىء ضةك دامالَينى طشتى سرتاتذيككردةوةطةىل كارتيَكةر بؤ كةمكردنةوةى ضةكء ضؤلَى 
 .رادةطةيةنن
مةبةستى كةم كردنةوةى شلَةذاويية نيَونةتةوةييةكانء بة وةها خواستى خؤيان بؤ هاوكاريى بةرينهةر اليةنةكان

 .واى نيَوان دةولَةتةكان رادةطةيةننبرِثتةوى بةخشني بة متمانةء 
 :ئةم خاآلنةى خوارةوة ريَكةوتنيان لة سةر كرا

 1مادةى 
بالَستيكى سنووردار بكةنء كردةوة طةليَكى ديكة موشةكى دذة ن دةدةن كة سيستمطةىلــ هةر كام لةاليةنةكان بةلَي1َ

 .طةلَ ئةم ثةميانةدا بطوجنيَنن ةلة ثيَوةندى ل
بالَستيكى بة مةبةستى ثةرةدانى لة خاكى يَن دةدةن، كة سيستمى موشةكى دذةــ هةركام لة اليةنةكان بةل0َ

ةمةزريَننء هةروةها موشةكة دذة بالَستيكييةكان خؤياندا ريَك نةخةنء بنكةيةك بة مةبةستى وةهابةرةوانييةك دان
ى ئةم بةلَيَننامةيةدا 0ادةى بؤ بةرةوانى لة ناوضةيةكى تايبةت ريَك نةخةن، مةطةر لة بارءدؤخيَكدا كة لة م

 .وةهات
 0مادةى



 

 

طةلَ  ك، سيستميَكة لة ذيَر ناوى سيستمى بةرةنطارى لةيبالَستةم ثةميانة لة سيستمى موشةكى دذةــ مةبةستى ئ1
ديكة كة بكةونة سةر ريَطاى فرِينى موشةكةكان، كة  ىى يان هةر ضةشنة شتطةليَكسرتاتذيكموشةكة بالَستيكى 

 :يىدا ئةم خاآلنةى خوارةوة دةطريَتةوةاحالَةتى ئاس
 ...ريَطري موشةكى دذة بالَستيك ىموشةك( الف

 ...سةكؤطةىل ثرتاوى موشةكى دذة بالَستيك( ب
 ...ى دذة بالَستيكنى موشةكاكةرادار( ث
ثىَكراوة،  ى ئةم مادةيةدا ئاماذةىمبالَستيك، كة لة بةندى يةكةجياجياكانى سيستمى موشةكى دذة ــ هةلَكةوتة0

 :بريتيية لة
 ؛لة حالَى عةمةلياتدا( الف

 ؛لة حالَى ضاك كردندا( ب
 ؛لة ذيَر تاقيكارىدا( ث
 ؛ين يان جيَطرةوةيىدالة حالَى دابةزين، ضاك كردنةوةء يان لة حالَى طؤرِ( ت
 .لة مةخزةنةكاندا ثاشةكةوت كراون( د

نةهيَنن، مةطةر ستيكييةكان يان ثارضةكانى بةكاربالَة دذةهةر كام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن، كة سيستمى موشةك
 :لةو حالَةتانةى خوارةوةدا

كيلوميرت سةدوثةجنا  113شوعاعى  لة نيَو ناوضةيةكى دةق دراوى سيستمى موشةكى دذة بالَستيكىدا، كة بة( الف
 :دبىَ لة ثيَتةختى وآلتةكةياندا كؤبوةتةوة، اليةنةكان ناتوانن

شةكى دذة بالَستيكء ثرت لة سةد موشةكى ريَطرى موشةكى دذة بالَستيك لة وسةكؤى ثرتاوى مسةد  133ــ ثرت لة 1 
 ؛خالَةكانى ثرتاودا ئامادة بكةن

رادار تيَكةآلو بكةنء سنوورى كارى هةركام لة رادارةكان 1يك ناتوانن ثرت لة ــ رادارةكانى موشةكى دذة بالَست0
 .كيلوميرتى جيَطري بنسآ  0بازنةيةك دةبىَء نابىَ ثرت لة شوعاعى 

يرت لة خؤ كيلومسةدوثةجنا  113عاعى وبالَستيكى، كة شةكى دةق دراوى سيستمى موشةكى دذةلة نيَو ناوضةي( ب
 :ووى سةكؤى ثرتاوى موشةكى بالَستيكى قارِةثيَو دةبىَء اليةنةكان ناتواننطرتدةطرىَ، هةروةها لة خؤ

موشةكى ريَطر لة شويَنى ثرتاودا  سةد133سةكؤى ثرتاوى موشةكى دذة بالَستيكء ثرت لة سةد  133ــ ثرت لة 1
 ؛دامبةزريَنن

 لة طةلَ رادارة وى هيَزةوة دةتواننيبالَستيك كة لة رورى طةورةى ثاريَزراوى موشةكى دذةــ دةتوانن دوو دةزطاى رادا0
دةق دراوةكانى ى بةلَيَندان دةق بدةن، هةركام لة ناوضة واذوكاتى دا لةحالَى ضاك كردنةكانعةمةلياتيية لة

 ؛بالَستيكيش بوونيان هةيةةذدسةكؤكانى ثرتاوى موشةكى ( سيلو)بالَستيكىدا، تاثؤى سيستمى موشةكى دذة
بالَستيك، كة هةركامة تواناييةكى كةمرت لة توانايى رادارة ثاريَزراوة وشةكى دذةهةذدة  رادارى م10ــ ثرت لة 0

 (.ارايش يابند)موشةكيية دذة بالَستيكيية ناوبراوةكانيان هةية، دةتوانىَ دةق بدريَن 
 0مادةى 

كانيان، كة بؤ دا لة سةر سيستمى موشةكيية دذة بالَستيكييةكانء ثارضة0ثىَكراوةكان لة مادةى ريية ئاماذةسنووردا
ثةرةثيَدانء تاقيكردنةوة كةلَكيان ىلَ وةردةطريدرىَء لة مةيدانةكانى تاقيكارىدا زيادى لة ريَككةوتنن، ثيَويست 



 

 

سةكؤيى ثرتاوى موشةكى دذة  11هةركام لة اليةنةكان ناتوانن ثرت لة كؤمةلَةيةكى . بة جيَبةجىَكردن ناكةن
 .بالَستيكيان هةبىَ

 1مادةى
ة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن، كة سيستمةكانى موشةكى دذة بالَسيتء ثارضةكانيان، كة لة سةر سةكؤى ــ هةركام ل1

ك سةقامطرين، ثةرة ثىَ نةدةن، تاقى نةكةنةوةء دةقى ؤدةريايى، ئامسانى، فةزايىء يا سةكؤى زةوينى طةرِ
 ؛نةدةن

بالَستيكى، كة بؤ ثرتاوى ثرت لةيةك دذة ن كة سةكؤكانى ثرتاوى موشةكىــ هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدة0
 موشةكى شويَنطر لة هةر جارةدا لة هةر سةكؤيةكى ثرتاوةوة كةلَكيان ىلَ وةردةطريىَ، ثةرة ثىَ نةدةن، تاقي

مةبةستى دةستةبةركردنى وةها تواناييةك بؤ خؤيان  ةيان دةق نةدةنء لة سةكؤة ثرتاوة دةق دراوةكان ب نةكةةوة
امادة خؤمةش يان نيوةخؤمةشةكان يان سيستمة هاوشيَوةكانى ديكة بة مةبةستى ئ ةيستمكةلَك وةرنةطرنء س

بالَستيكى ثةرة ثىَ نةدةن، تاقى نةكةنةوةء يان ايى سةكؤكانى ثرتاوى موشةكى دذةنويَىء خيَربةكاركردنى سةرلة
 .دةق نةدةن

 1مادةى
كانى كة لةم بةلَيَننامةيةدا لَستيكء ثارضةبؤ طةرنتى كارليَهاتوويى ثرتى سنووردارى سيستمى موشةكى دذة با

 :وة، هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن كةهات
رت تواناى موشةكة شويَنطرةكان، توانايى سةكؤكانى يتواناى موشةكى، سةكؤى ثرتاو يان رادار، بة وتةيةك( الف

سرتتذيكييةكان يان بؤ ئي ثرتاو، يان توانايى رادارةكان بةمةبةستى بةرةنطارى موشةكة بالَستيكيية
بوونةوةى هةرجؤرة ثارضةيةكى موشةك لة ريَطاى فرِينىدا وةدةست نةهيَننء ئةوانةش لة يك رؤلَى بةرنطار
ABM؛دا تاقى نةكةنةوة 

ة بالَستيكيية هيَرش بةرة كدةق دانى رادارةكانى ئاطادار كردنةوة لة مةترسى ورياكةرةوة دذبة موشة( ب
ةى سنوورةكانى هةر وآلتيَكةوة سنووردارنء هةر بؤية رادارةكان دةبىَ بةرةورِووة دةرةوةى ييةكاننء بةدةرةوسرتاتذيك

 .سنوورةكان ريَنويَنى بكريَن
 0مادةى

لَى مؤديَرِنيزةكردنء جيَطرةوةيى سيستمة موشةكيية دذة وبة ثيَى نيَوةرؤكىئةم بةلَيَننامةية، دةتوانني هة
 .بالَستيكييةكانء زياد كردنيان بدةين

 0ادةىم
دةرء زيادن لةم رادةى ديارىكراو ضوةتة سيستمةكانى موشةكةى دذة بالَستيك يان ثارضةكانى، كة هةذماريان لة

ثةميانةدا بن، هةر وةكوو سيستةكانى موشةكى دذة بالَستيك يان ثارضةكانى كة لة اليةن ئةم بةلَيَننامةيةوة 
ى كراوةكانى هةردوو اليةن، لة مةوداى كورترتين خوىل بة ثىَ هةلومةرجء ريَوشويَنة ديار بآقةدةغة كراون، دة

 .كاتى رةخساودا قبوولَ بكريَن، لة ناو بربيَن يان لة كار خبريَن
 1مادةى



 

 

ى ئةم ثةميانة، هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن كة سيستمى موشةكى دذة يبؤ طةرةنتى مانةوةء كاريطةر
ةميانة سنووردار كراون، بؤ وآلتانى ديكة نةطوازنةوةء لة دةرةوةى طويَرةى ئةم ث ةبالَستيكء ثارضةكانى، كة ب

 .سنوورةكانى خؤياندا دةقيان نةدةن
 13مادةى

كى نيَونةتةوةيى كة لة طةلَ ئةم ثةميانةدا لة هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن، كة هيض ضةشنة بةلَيَنطةليَ
 .دذايةتىدا بىَ وةئةستؤ نةطرن

 11مادةى
لَيَن دةدةن كة دريَذة بة وتوويَذة كاريطةرةكانى خؤيان بة مةبةستى سنوورداركردنى ضةكة هيَرش بةرة اليةنةكان بة

 .ئيسرتتذيكييةكان بدةن
 10مادةى

ــ بة مةبةستى دلَنيايىء ثيَرِاطةيشنت لة اليةنى جيَبةجيَ كردنى مةرجةكانى ئةم ثةميانة، هةركام لة 1
طةلَ بنةما لة كنيكيية نةتةوةييةكاندا ريَى ثىَ دراون، بة مةرجيَك كةاليةنةكان لة بةكارهيَنانى كةرةستة تة

 .فةرمى ناسراوةكانى مافة نيَونةتةوةييةكاندا ناتةبا نةبنبة
يَن دةدةن، كة كردةوةطةىل نهيَنىكارانةى بة ئةنقةست بةرِيَوةنةبن تاكوو لةريَطاى ان بةلَكــ هةركام لة اليةنة0

. نةتةوةيىدا بؤ كؤنرتؤلَ بةرامبةر بة نيَوةرؤكى ئةم ثةميانة بةربةست ثيَك بيَنن بردنى كةرةستةى تةكنيكىبةكار
 ، يان دةق دراونء ياندان ى كةلة حالَى درووست كردنةبة هةر ضةشنيَك هةر جؤرة طؤرِانكارييةك لةو موشةكان

 .مؤنتاذ كراون، طؤرِان يان كارطةىل ضاك كردنةوة لة سةريان قةدةغةية
 10مادةى

بة خيَرايى كؤميسيؤنى  ندنء بةرِيَوةبردنى دروستى نيَوةرؤكى ئةم ثةميانة، اليةنةكانمةبةستى هةلَسةنطا ــ بة1
 :راويَذكارى بةردةوام لة سةر بنةماى داخوازةكانى خوارةوة بة ئةجنام دةطةيةنن

وولَ كراوةكان هةلَسةنطاندنى ثرسيارةكانء داخوازةكانى ثيَوةنديدار بة لةبةر ضاوطرتنى بةلَيَنة قب( الف
وسراوةكان لة نو بةتايكبءسايةليَك لة بنضينةء حطلةثيَوةندى لة طةلَ بارء دؤخطةليَكدا كة ويدةضىَ نارِووني

 .ةكاندا هةبىَطريَبةستة ثيَكهاتو
ئةم كؤميسيؤنة هةلَدةستىَ بة ثيَدانى دةسةآلتى زانيارى بة هةردووال، بة ضةشنيَكى خؤبةخشانة بة وةدةست ( ب

 .طرتنى بةلَيَنيية قبوولَ كراوةكانلةبةرضاودلَنيايىء متمانةى هةردوو اليةن لة مةرِ هيَنانى 
 اطةيشنت بة كارءباريَك لة ثيَوةندى لةطةلَ ئاستةنطة نابةئةنقةستييةكان، لة ريَطاى بة كاربردنىرِثيَ( ث

 .نةكانةوة ثيَك ديَتاليةن يةكىَ لة اليةكةرةستةى تةكنيكى نةتةوةيىدا بةمةبةستى ليَكدانةوةيةك كة لة
مةرجء مادة يكىدا كة ويدةضىَ لة ثيَوةندى لةطةلَ هةلواطةيشنت بة ئالَو طؤرِةكان لة بارء دؤخيَكى ئيسرتتذرِثيَ( ت

 .طؤرِىَثىَكراوةكان لةم ثةميانةدا بيَتةئاماذة 
ى نبالَستيكء ثارضةكالةكارخستنى سيستمةكانى موشةكى دذناوبردن يان وتن لة طةلَ شيَوازةكانء كاتى لةريَكة( د
 .حالَةتيَكدا كة بةثىَ نيَوةرؤكى ئةم ثةميانة لة بةرضاو طرياوة ةل
 .ييةكان بنسرتاتذيككردنى ثرتى ضةكة ثيَرِاطةيشنت بةثَشنياراتيَك كة لةكؤتايىدا ئاماجنى سنووردار( ه



 

 

ةرِيَوةبردنى ثيَشنياراتيَك كة مةبةبستى ببة ثيَكهيَنانى ضاكسازيطةليَك بةــ اليةنةكان لة ريَطاى راويَذةوة، 0
كؤميسيؤنى راويَذكارى هةميشةييةك كة بة سةر كردةوةكان، ريساكان، كؤبوونةوةكانء بابةتةكانىرتدا 

 .دةسةآلتدارة، ضاوديَرى دةكات
 10مادةى 
 بؤ ئةم ثةميانة بؤضونء ثالنطةليَكى تةواوكةرــ هةر يةك لة اليةنةكان دةتوانن روونكردنةوةطةليَك يان 1

لة ثيَوةندى لة طةلَ ياسا  ئةو تةواوكةرانةى كة لةسةريان ريَككةوتوونروونكردنةوةكان يان . ثيَشنيار بكةن
 .كردةوةوةبةرِيَوةبةريية دةسةآلتدارةكان بة سةر ئةم ثةميانةدا، دةخةنة مةيدانى 

بؤ نوىَ كردنةوةى ئةم نةكان ج سالَى ديكة، اليةنــ ثيَنج سالَ دواى بةرِيَوةبردنى ئةم ثةميانة، بؤ ماوةى ثي0َ
 .واذو دةكةنطةلَ يةكرتىدا طريَبةست ثةميانة لة

 11مادةى
 .ــ ماوةى ئةم ثةميانة بىَسنوور دةبى1َ
هؤى ، مافيان دةبىَ كة بةمةبةستى ثيَدانى مافى حاكمييةتى نةتةوةيى خؤيانــ هةركام لة اليةنةكان بة0

كة بةرذةوةنديية ضةشنيَك ر بة نيَوةرؤكى ئةم ثةميانةوة بةيَوةنديداثيَشهات يان رووداوطةىلَ جياوازء لة ناكاوى ث
هةر كام لة اليةنةكان زةجنرية . خاتة مةترسييةوة دةتوانن لةم ثةميانة بضنة دةرةوةباآلكانى ئةوان نة

ندنيَك وةها راطةيا. طةيةننى ديكة رادةةثةميان بة اليةنةكنى خؤيان شةش مانط ثيَش لة ضوونةدةرةوة لةبرِيارةكا
ياوازء لة طرتوو لة رووداوطةليَكى جى ثاشطةز بوونةوةيةكة كة سةرضاوةطرتووى ئاماذة كردن بة هؤكارةكانلة خؤ

 .هةرِةشةوةة باآلكانى ئةو اليةنة خباتة بةرئاكامدا بةرذةوةندييناكاوة كة ويَدةضىَ لة
 11مادةى

نةماى ياساى بنضينةيى هةر يةك لة سةر بت لةردنى ئةجنوومةنةكانى دوو وآلــ ئةم ثةميانة ثيَرةوى ثةسةندك1
 .سةردةمى طؤرِينةوةى بةلَطة ثةسةنكراوةكانةوة بةرِيَوة دةضىَةئةم ثةميانة ل. اليةنةكانى ثةميان دةبىَ

 .ى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان سةبت دةكرى130َــ ئةم ثةميانة بة ثيَى مادةى0
، لة دوو نوسخةدا، كؤثييةك بة زمانى ئينطليزىء كؤثييةك 1100مانطى مةى  ى01دةرضوو لة مسكؤ، لة ريَكةوتى 

 (.اعتبار)بة زمانى رووسى، هةر دوو دةق خاوةنى يةك هورمن 
 ؛"كؤمارى ئةو كاتى ئةمريكاؤك سةر"ريضارد نيكسؤن : يةكطرتووةكانى ئةمريكاوة وآلتةلة اليةن 
سةرؤكى كؤميتةى ناوةندى حيزبى كؤمؤنيستى " نيد برذنف   ى سوسياليستييةوة لئؤسؤظيَيةت يةكييةتىلة اليةن 
 ".سؤظيَيةت يةكييةتى
****** 

 ريَكةوتن نامةى كاتى
ى سؤسياليستىدا لة مةرِ برِيَك كردةوةى ثيَوةنديدار سؤظيَيةت يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتةلة نيَوان 

 .بة سنوورداركردنى ضةكة هيَرشبةرة ئيسرتتذيكييةكانةوة
 .دةبرىَ نايلةمةو بةدوا، وةكوو اليةنةكان نيَو سؤظيَيةت يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتة



 

 

كانى ثرتاوى موشةكى بالَستيكى ثرتاوبةر لة ةطةلَ سةكؤنوورداريية دةستنيشانكراوةكان لةثيَوةندى لةلة مةرِ س
ىء كردةوةطةىل جيَطرةوةيى، لة ريَكةوتننامةى يكذيَردةريايىء ذيَردةريايطةىل مؤديَرِنى تةيار بة موشةكى بالَست

 .نةتةوةكاتىدا لة سةرى ساق بو
 :خالَةكانى خوارةوة ريَكةوتنيان لةسةر كراوة

ى ريَكةوتننامةى كاتى، تا كاتيَك كة ريَكةوتن نامة خاوةن هورم دةبىَ بة ثيَكهاتن 0اليةنةكان بة ثيَى مادةى 
تاوى موشةكى بالَستيكى جيَطري لةسةر سةكؤى ثر حةفسةدءدة013ثرت لة يةكطرتووةكان نابىَ  وآلتة: كة طةيشنت

 .ذيَردةريايى تةيار بة موشةكة بالَستيكييةكانى هةبىَ شةستءدوو 10ذيَردةريايىء
كة )استطةىل ئاماذة ثىَكراودا ئرتاوى موشةكى بالَستيكى جيَطر لةسةر ذيَردةريايى، لةزيادييةكانى ث ةسةكؤ

سةر تاوى موشةكى بالَستيكى جيَطري لةسةكؤى ثرشةشسةدء ثةجناء شةش 111مريكادا ثرت لة ئةلةحالَى حازردا لة
تاوى موشةكى بالَستيكى سةكؤى ثرحةفسةدء ضل  003يشدا ثرت لة سؤظيَيةتذيَردةريايية ئةتؤمييةكانداء لة 

بة ثيَى دان،  ك كردنحالَى ضاكة لةحالَى عةمةليات يان لة( دةريايى ئةتؤميدا بوونى هةيةذيَر جيَطري لةسةر
جؤرى كؤنى ةكانى ثرتاوى موشةكى بالَستيكى لةسةكؤادةى ثيَويستى ئاماذة ثىَكراو لةرجيَطرةوةيى تا طةيشنت بة

تاوى موشةكى بالَستيكى جيَطري لةسةر كانى ثرة، يان سةكؤ1110ئةو موشةكة كةلَكى ليَوةرطرياو لة ثيَش لة
 .ةرطرنجؤرى كؤنرتى، كةلَك وذيَردةرياييةكان لة

ييةكى نةهيَندة ةكة بالَستيكيية ثرتاوبةرةكان لةذيَردةريايىطةىل مؤديَرِنةوة، لةسةر جؤرة ذيَردةريادةق دانى موش
حيساب  سؤظيَيةت يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتةةسةندكراو بؤ ثطةلَ هةذمارى رينطةوة، ناتةبا لةط

 .رىَكدة
 .ى ديَتة هةذماريككةوتننامةى كاتة بةشيَكى طرينط لة ريَئةم ثرِؤتؤكولَ

 .دا1100ى مانطى مةى 01دةرضوو لة مسكؤ، لة ريَكةوتى 
 ؛"يةكطرتووةكانى ئةمريكا وآلتةسةؤرك كؤمارى "يةكطرتووةكانى ئةمريكا  ريضارد نيكسؤن  وآلتةبؤ 
 ."سؤظيَيةت تىيةكييةسةرؤكى كؤميتةى ناوةندى حيزبى كؤمؤنيستى " لئؤنيد برذنف    سؤظيَيةت يةكييةتىبؤ 

****** 

 تريؤريزمى ئةتؤميى
بةآلم . هةمووان دةزانني بةرةنطاربوونةوةى تريؤريزم؟؟؟ ئةمرِؤ بوةتة ئةركيَكى جيهانىء هةوليَكى طشتطريى مرؤظانة

ارى ئةويكة ليَرةدا ثرت جيَطاى تيَرِمانة ئةوةيةكة ئيَمة دةزانني لة طةلَ ض جؤرة تريؤريزميَكدا بةرةورِووين بةآلم ثرسي
 هةستيارء طرينط ئةوةيةكة ئةو تريؤريستانة كيَنء لة كويَنء ضؤن دةبىَ بةرةورِوويان ببينةوة؟

كة باس . بةرورِووبوونةوةيةتى ةتىيئةوةيكة لةم بةشةدا ئاماذةى ثىَدةكةين تريؤريزمى ئةتؤمىء ضؤني
كة ئيَذين تريؤريزمى ضةكة . تةوةان بريدةكةويَةمكؤمةلَكوذ ىتريؤريزمى ئةتؤمى دةكةين، خيَرا تريؤريزمى ضةكلة

ووداوى ضيَرِنؤبيل كارةساتطةليَك لة ضةشنى طرفتى ريئاكتؤريىء ريان ضةكى كؤمةلَكوذء بري لةكؤمةلَكوذةكان 
. ضةشنى هيَرشيَكى تريريستى ئةتؤمى وريا دةبينةوةدةكةينةوة، لةناخى هةرِةشةء مةترسييةكى تؤقيَنةرانة لة

 :سةربارةكةى ضيَرِنؤبيل بدةينةوةكة رتى ئاورِيَك لةكارةساتةجيَطاى خؤيةتى ليَرةدا بةكو



 

 

ى ضووكةيةء تا يَكلة وزةخانةيةكى ئةتؤمى لة نزيكى شارى ضيَرِنؤبيلدا كة شار 2176ى ئاوريلى سالَى16شةوى 
ئةو . ئةو كاتة كةمرت كةسيَك ناوى بيستبوو، طةورةترين هةلَةى تةكنيكى ميَذووى مرؤظايةتى تاكوو ئيَستا، روويدا

هةلَة تةكنيكية بوة هؤى ئةويكة ضةندين تون مةوادى راديو ئةكتيو، بةرامبةر بة ضةندين بؤمبى بةكار هاتوو لة 
ثيسايى ئةو مةوادة ثاش تةقينةوة، بةشيَكى زؤر لة وآلتانى بالرِوس، ئوكراين، . هريوشيماء ناكازاكىدا تةقييةوة

بةثيَى راثؤرتة فةرمييةكان، دةيان . ضوار طؤشةى لة خؤ دةطرت هةزار كيلوميرتى 255روسيةء بةطشتى ثانتاييةكى 
ان لة ساآلنى دوايىدا كةس هةر لة جيَدا كوذرانء هةزاران كةس بة توندى كةوتنة مةترسييةوة، كة بةشيَكى زؤري

 .دةست داطيانيان لة
يان دةكرد ى ئةتؤميهةزار كةسى بؤ ئةو كةسانةى كة كارءبارثةجنا 500000ثريسثات، شارى تازة درووستكراوى

كيلوميرتى 30ازنةيةكى ب. يةك رؤذدا بةتالَ كراء دانيشتوانى هيضكاتىَ نةطةرِانةوة بؤ نيَو بنةمالَةكانيانلة
. كيلوميرتى ضوار طؤشة، بة هؤى ثيسايى زؤرةوة وةكوو سنووريَكى قةدةغةكراو راطةيةندرا 1500ثانتاى وزةخانة بة

ثاش رووداوةكة بة خةلَكى شارى كىيف ثيَتةختى ئوكراين . رؤذ دريَذةى كيَشا دة20ئاورى ئةو ريئاكتؤرانة ثرت لة 
مالَةكانيان نةرِؤنة دةرةوةء ةكةدا بة فةرمى راطةيةندرا كة لةكيلوميرتى شويَنى تةقينةوسةدوبيست  210لة 

ر ريئاكتؤرى جؤرى ضوا4دا  وزةخانةى ضيَرِنؤبيللةتةنانةت دةالقةكانيش نةكةنةوة ثيَويست بة ئاماذةثيَدانة كة 
هةر . كار ثىَدةكران كة تا ئةوكات لة جؤرى بىَمةترسيرتين كةرةستة ئةتؤمييةكان بوون RBMKـ200

كة خالَى الوازيان نةبوونى سةرثؤشى دلَنيا كةرةوة  جؤرةى ئةكتيظةيازدة هةزار لةو 22.000هةنووكةش روسية 
سةر ئةو كارةساتةدا هةنووكةش ى ثرت لةدوو دةية بةثاش تيَثةرِبوون. داية لة سةرةوةى ريئاكتؤرةكة" امينى"

هةزار كةس دةكةن، بةآلم  54ــ51ئامارة فةرمييةكان لةم ثيَوةندييةدا ئاماذة بة . هةذمارى كوذراوةكان روون نني
 .ار كةس دةكةنةوةزئاماذة نافةرمييةكان جةخت لة سةر قوربانى بوونى سةدان هة

ووتةمةنيةك كة لةم وزةخانةيةدا بوة تون سسةدوهةشتاد 270روون نية كة لة  جيَطاى ليَوردبوونةوةية كة هةنووكة
راستىدا تةقينةوةى ضيَرِنؤبيل زةبريَكى كارةساتبارء قةرةبوونةكراوى لة لة. ضةندةى ضوةتة نيَو ئةتةمؤسفرِةوة

ثىَدةكرىِء لةم دا  هةست  وآلتانى ئوكراين، روسيةء بالرِووسةى ئةو ناوضةيةدا كة هةنووكةش لةخةلَكء ذينط
ت دةدةنء طريؤدةبوونى منداآلن دةسبةردةوام خةلَكى سةقةت بةهؤى ئةو تةقينةوةوة طيانيان لة بيستء دوو سالَةدا

 .شيَرثةجنةى خويَنةوة بةهؤى تيشكةكانى راديؤئةكتيظةوة بةردةوامةبة
ئاواتيانء خوليايان كوشتنى هةر لةم ثيَوةنييةدا دةتوانني ئاماذة بة ضةندين فريقةء تاقمء طرووث بكةين كة 

فريقةيةك لة ضةشنى  بؤ ويَنة. هةرضى زياترى مرؤظةء ثيَكهيَنانى ترسء خؤفيَكى زؤرتر لة كؤمةلَطاى جيهاني دا
ئةو . ولَيَننى مرؤيى طةورة خبلة ذاثؤندا، كة هةميشة لة بريى ئةوةدا بوو كة بة ضةكيَكى بةهيَز كارةساتيَك" ئائؤم"

هؤى هيَنديَ طرفتى ردة سةر ميَرتوى تؤكيؤ، بةآلم بةدا بة طازى ئةعسابةوة هيَرشى ك2115الَىفريقةية جاريَك لة س
كآلوةيةكى ئةتؤمى يان ا طرووثيَكى تريؤريستى، دةستى بةئةطةر وةه. تةكنيكى ــ كيمياييةوة سةركةوتوو نةبوون

يَك بكةويَـتة ةر وةها تيَكنؤلؤذىء مةواديان ط. يؤرانيؤمى ثيتيَنراو بطات دةبىَ ض كارةساتيَكى مرؤيى خبولَقيَنىَ
ضةشنى ئةلقاعيدةء طرووثة تريؤريستييةكانى ديكة، ويَناى بكةن بزانن دةبىَ مرؤظايةتيى دةستى طرووثيَك لة

 ؟!ضاوةرِوانى ض هةرِةشةء مةترسييةك بكات
رتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى هةولَى دةسراقء سةدام ئةوة بوو كة عيَراق لةهؤكارء بةلَطةكانى بوش دذبة عيَيةكىَ لة

رةنطة كةمرت رانيؤم بةرهةم بيَنىَ يان بكرِىَ، يان بدزىَ، ؤتؤثيَكى بةيسبالَ يةر عيَراق بتوانىَ نةختىَ ثرت لةط"داية، 



 

 

ء  طةلَ طرووثةتوندرِةويش دةنطؤى هاوكارىء نزيكايةتى لةعيَراق." ضةكى ئةتؤمى بطاتلةيةك سالَ بة
دةستى طرووثطةىلَ لة ضةشنى ئةلقاعيدةء هيَندىَ مةوادى يورانيؤميى ثيتيَنراو بة طةر تريؤريستةكاندا بوةو هةية

خبولَقيَنن،  سيَبتةمربى 22ضةشنة كة توانيان كارةساتى ن طرووثةكانى ضيَضن بطات هةر بةويا  حيَزبوآلء حةماس
داية كة دةزانني ئةو حالَيَكئةوةش لة. رِ قوربانى خبولَقيَننبة هةمان شيَوةش دةتوانن كارةساتيَكى ئةتؤمى ث

 . عةمةلياتةكانياندا ضيَذى زياترى ىلَ وةردةطرنرضى زياتر بوونى قوربانييةكان لةهةطرووثانة لة
ضةكى ةر ئةلقاعيدة دةستى بةىدا ئاماذةى بةوة كرد كة ئةطسيَبتةمربى 22جؤرج بوش لة يةكىَ لة وتارةكانى ثاش 

ثاش ئةوةيكة سليَمان ئةبوقةيس، وتةبيَذى . ئةمريكا هيض درةنط ناكات ئةتؤمى بطات، لة كةلَك ليَوةرطرتنى دذبة
ضوار ميليؤن ئةمريكايى، 400000000فةرمى ئؤسامة بن الدةن، رايطةياند كة ئاماجنى ئةم طرووثة كوشتنى 

 ماذة بؤجيَطاى ئا. ميليؤن مندالَة، خةلَكى ئةمريكا  برِوايان بة وتةكانى بوش كرديةك 2.0000000لةوانة 
تريؤريزم ويَكةوتووة، لة هةموو اليةكيرت ثرت بؤ ليَدانء بةرةنطار بوونةوةى ئةو دياردةية كردنة، ئةوةيكة زةبرى لة

 .تيَدةكؤشىَ
جيهاندا نةوة شةرِيَكى ثانء بةرينى دذةتريؤريستى لةيةكطرتووةكانى ئةمريكا لةهةموو رةهةندةكا وآلتةهةر بؤية 
مةترسيدارترين رةهةندى  ؤمةلَكوذةكان لةوانة ضةكى ئةتؤمىؤريزمى ضةكة كاليةنى تري كة ةيسروشتي. وةرِيَخست
ء بة مةبةستى كةم كردنةوةى سيَبتةمربى 22لةم ثيَوةندييةدا دةولَةتى جؤرج بوش ثاش كارةساتةكةى . ةتريؤريزم
دةتوانني ئاماذة  ةكانةوة كؤمةلَيَك هةنطاوى هةلَيَناوةتةوة كة لةوانةتاليةن تريؤريسهيَرشى ئةتؤمى لةمةترسى 

سةر قةدةغة راطةياندنى ثةرةثيَدانى ضةكة تايبةتييةكانى جيَدديرت ثيَداطريى لةبةوة بكةين كة جاريَكيرتء 
هةروةها جؤرج بوش . لَ ناكرىَيةنيَك قبووةيان لة هيض الةتى بآلوبوونكردةوةء و( WMD)كوشتارى بة كؤمةلَ 

طةآللَةية سةر بنةماى ئةو طرتووةكان ثيَشنيار كرد كة لةيةكئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوةطةآللَةيةكى بة
مةبةستى بردنة سةرى ثيَوةندييةدا طةآللَةيةكيشان بة هةر لةو. كوذةكان بة تاوان دادةنرىَزيادكردنى ضةكة كؤمةلَ

 سةر بنةماى هاوكارىلة( proliferation security initiative)كوذةكان نى ضةكة كؤمةلَرادةى ثاراست
سةر بنةماى ئةو طةآللَةية بة ثةرةثيَدانى ضوارضيَوة مافناسانةكان، ثاثؤرِء لة. آلت هيَناية طؤرِِىَيازدة و

 .ئاوة ئازادةكاندا دةثشكيَنريَنماناوى بة راطواستنى ضةكة كؤمةلَكوذةكانةوة لةكةشتيطةىل طو
سؤظيةت  يةكييةتىثاشرانى مةترسيية جيددييةكان بوونى كؤمةلَيَك بؤمبى ئةتؤميية كة سةردةمى ليَكيةكىَ لة

بةستى كؤكردنةوةى ئةو ضةكانةء ئةمريكا بةمة. وآلتانى هاوثةميانىدا بآلوببوونةوةء هةنووكةش هةرِةشةنلة
 Nunn lugar  Cooperatativ Threat)ناسراو بة " ثالنى كةم كردنةوةى مةترسى"سةر بنةماى لة

Reduction Program )ى سؤظيَيةتتؤمييةكانى ئةء كؤكردنةوةى ضةكة نايةتىمكردنى هيَبة مةبةستى دابين
هةشت، واتة هةشت وآلتة ثيشةسازييةكة كردوة كة هاوكارى ئةم  ىوآلتانى طرووثثيَشووى ثةسةندكردوةء داواى لة

روانطةى شارةزايانى ئةم بوارةوة وةكوو ثيَويست نةثاراستنى وةندييةدا بةهيَزترين مةترسى لةلةم ثيَ. ثالنة بكةن
ليَرةدا جيَطاى خؤيةتى ئاماذة بة ئيعرتافى سناتؤريَكى . ةيةتى ثيَشوييةكانى زةرِاختانةى سؤظيَضةكة ئةتؤم

 70.000هةزار يان رةنطة ضل  40.000ميَشكى من سوت دةكيَشىَ كاتيَك دةبيسم : "كؤمارخيواز بكةين كة ئيَذىَ
ة بة ريَكء ثيَكى كؤنرتؤلَ ناكريَنء سؤظيةتيى ثيَشوودا بونيان هةية ك يةكييةتىهةزار ضةكى ئةتؤمى لة هةشتاد

 .ترسى ئةو مةترسييةدا ضؤن شيَت نابىَيان شياو نيةء جيهانيش لةء ثاراستنشيَوةى  هةلَطرتن



 

 

بة  ضى تاكوو ئيَستا لةو ثيَوةندييةداء تةنانةت ليَدانء رووخانى حكوومةتى بةعسى عيَراقيش ثيَوةندىئةطةر
ةوةطةىلَ ثيَويست بؤ ثيَشطريى لةتريؤريزمى طةلَدا بىَ كردوكةشى لةهةبوونى ئةو ضةكانةوة بوو كةضى تا هةنو

ضى ئةو بابةتة ثاش رووخاندنى حكوومةتى ى ئةتؤمى بةرِيَوة نةضوون، ئةطةركوذةكان بة تايبةت ضةكضةكةكؤمةلَ
نةشدا ثيَشطريى ةلَ هةموو ئةواطبةآلم لة.  شويَنطرى كراء رؤذ لةرؤذ ثرت ثيَداطريى لةسةر دةكريَتةوةيرتدعيَراق جيد

ئيَسرتاتيذييةك كة هةر لةدةركةى سرتتيذييةكى فرةاليةنة هةية، واتة ئيَتريؤريزمى ئةتؤمى ثيَويستى بة لة
سنوورةكاندا ، لةضةكء مةوادى ئةتؤمى بطرىَةدةسثيَكدا ثيَش بة دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستةكان بيةكةمداء لة

 .تريؤريستةكان بكاتئةو ضةكء مةوادانة بةى طةياندنى بيانناسىَء ضاوةديَرى شويَنى ئةطةر
ئيَسرتاتيذييةكة طةلَ تريؤريزمى ئةتؤميىدا ترين ريَطاى بةرةنطاريى جيددى لةهيَزيرت كة بة شارِيَطا يان بةريَطايةك

 :سةر سىَ تةوةر دةضيَتة ثيَشكة لة
ؤنرتلَء ثاريَزطارى ثيَويستيان ــ كؤكردنةوةء كؤنرتؤلَ كردنى ئةو بومبة ئةتؤميانة كة داكةوتوونء ضاوديَرىء ك2

 ؛ىلَ ناكرىَ
ذيَر ثرؤذةى دروستكردن دانء ثيَشطرتن لةو وآلتانةى كة تازى لةكة  ــ ثيَشطرتن لةو بومبة ئةتؤمييانةى1

 ؛تريؤريستةكان بةو بؤمبانة ىدةسرتِاطةيشتنربازىء ثيَشطرتن لةدةيانهةوىَ بنب بة هيَزى ئةتؤمى سة
ييةكان يان خةبات دذبة بآلوبوونةوةى مةوادى ثيَويستى دروستكردنى ضةكة ــ خةبات دذبة ضةكة ئةتؤم3

. بةر تريؤريزمى ئةتؤمييدا بىَهةمكى باشرتء كاريطةرترى خةباتى دذةتريؤر لةئةتؤمييةكان، دةتوانىَ ريَكاريَ
تايبةت راستييدا ئةم كارة قورسء طرانة ثيَويستى بة هاوكارى هةمةاليةنةى زؤربةى وآلتانى جيهان، بةلة

ثيَداطريىء ثشتطريى وآلتانى ئةندامى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيةكطرتووةكانء وآلتانى واذوكةرى ثةميانى 
بةطشتى دةبىَ هةولَ بدرىَ كة وآلتانى . ثيَويستة (NPT) ئاميَرى ئةتؤمى نطةجقةدةغةكردنى دةسرتِاطةيشنت بة 

، ضني، هيَند، ثاكستانء فرةنساا، روسية، بريتانيا، ئةتؤمى ديكة بة هةشت وآلتة ئةتؤمييةكان، واتة ئةمريك
بةم كارة دةكرىَ تا رادةيةك لة يارمةتيدانء بآلوبوونةوةى ضةك، ئامرازء مةوادى ئةتؤمى . ستان زياد نةبيَتخزاكا

 .دلَنيا ببينةوة
نوانسيؤنى ؤؤميية، كبآلءبوونةوةى ضةكء مةوادى ئةتريَكاريَكى باشرت بؤ ثيَشطرتن لةيةك لةو ريَطايانةى ديكة كة 

 Convention on the Physical Protection of Nuclear).ثاريَزطارى لةمةوادى ئةتؤميية

Materials) 
ر مةبةستى طةرنتى ثيَشطريى، ديتنةوةء سزادانى تاوانطةىل ثيَوةنديدايَوةبردنى كردةوةطةىل كاريطةر بةبؤ بةرِ

ى ئؤكتؤبرى 16نسيؤنةى لة ئةم كؤنوا (IAEA)ى ئةتؤمى مةوادى ئةتؤمييةوة، ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةبة
 .ويةن ثيَكهيَنالة 2171

(International Atomic EnergyAgency, Inf.Circ./274/Rev.18.ILM,P.4119.) 
ى و بؤ ئاماجنطةلىَئاشتيخوازانة لةكاتمةرِمةوداى ئةتؤمى بةكارهيَنراى ئةم كؤنوانسيؤنة لة1يَى مادةى بةث

 .ةتةوةيى، يان راطرتنء راطواستنى نيَوخؤيىدا بةرِيَوة دةضىَراطواستنى نيَون
ئةنقةستى ئةو كردةوانةى خواروة لة ياساى نيَوخؤيى خؤيدا،  ارتكابهةر دةولَةتيَكى بةلَيَن دةرة  7بة ثيَى مادةى 

 :بة شياوى سزادان دادةنىَ



 

 

سةرداطرتن، كةلَك ليَوةرطرتن، بةدةستة ئيزنى ياسايى، بةمةبةستى وةدةستهيَنان،هةر كردةوةيةك كة بة بىَ ( الف
تة هؤى مةرط يان زيان بةردةستى مةوادى ئةتؤمى بىَء ببيَنكاريى، لةدةست دابوون يان خستنةتن، طؤرِازراطوا

 ؛بىَايىء يان ئةطةريَكى واى لةطةلَدادارزيانء خةسارطةياندنى بنضينةيى بةهةركةس يان طةياندن بة
 ؛تؤمىرفاندن يان دزينى مةوادى ئة( ب
 ؛يان بة شيَوةى ناياسايى، وةدةستهيَنانى مةوادى ئةتؤمى اختالس بة( ث
ريَطاى هةرِةشة، بةكارهيَنى زؤر، يان هةر ضةشنة وةدةستهيَنانى مةوادى ئةتؤمى لة مةبةستىكردةوةيةك كة بة( ت

 ؛ترساندنيَكيرتةوة بىَ
هةر كةس يان ددى بةنت يان زيان طةياندنى جيمةبةستى كوشهةرِةشة بة كةلَك ليَوةرطرتن لةمةوادى ئةتؤمى بة (د

دا بة تاوان "ب"ةى بةكارهيَنانى كردةوةيةك كة لةبةندى دارايى يان هةرِةشنضينةيى بة ثيَطةياندنى خةسارةتى
كى نيَونةتةوةيى يان ، ريَكخراويَقانوونىيان  راستةقينةمةبةستى ناضار كردنى كةسيَكى لةقةلَةم دةدرىَ، بة

 .بةرِيَوةبردنى هةر كردةوةيةكوةبردن يان خؤثاراسنت لةبةرِيَدةولَةت بة
. سةرةوةدالة" الف، ب، ث"نة ئاماذة ثيَكراوةكان لةبةندةكانى تاواهةر يةك لة ارتكابدةستثيَكردن بة ( ه

دا "الف تا ه"كردةوةيةكيش كة بة مةستى بةشداريكردن لة هةر يةك لة تاوانة ئاماذة ثيَكراوةكان لة بةندةكانى 
 .دةبىَ بة ثيَى ياسا نيَوخؤييةكانى هةر دةولَةتيَكى اليةنى كؤنوانسيؤن، بة تاوانى شياوى سزا لة قةلَةم بدرىَ بىَ،

يَطرِا هةموو كؤمةلَطاى جيهانى كةوتة ذيَر طوشاريَكى دةروونييةوةء ت سيَبتةمربى 22بة طشتى ثاش كارةساتةكة 
ئةطةرى . ضةشنة كردةوةيةكى تريؤريستانةوودانى هةررى رخؤ بؤ بةرنطاربوونةوةى ئةطةثيَكهاتةكان كةوتنة

تريؤرى ناب بة نابانطة، مةترسيدارترينء ثرِخةسارترين شيَوازى بةروودانى تريؤريزمى ئةتؤمى يان ئةوةيكة 
 .كردةوةيةكى تريؤريستانة

يَك سيمينارء دا كؤمةل1002َى سيَبتةمربى 22بة دواى هيَمن بوونةوةى بارءدؤخى ثاش كردةوة تريؤريستييةكانى 
يةكطرتووةكان وآلتةطةآللَةكانى ، ليَرةدا هةولَ دةدةين يةكىَ لةكؤبوونةوةء كؤنفرانسى نيَونةتةوةيى ريَكخراوان

لينتؤن "يةكطرتووةكان  وآلتةاليةن نويَنةرى لة" ؤريزم ئةركى هةموو وآلتيَكةتريثيَشطريى لة"لةذيَرناوى
طةآللَةى . ئةتؤمى كراؤنفرانسى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى كيَشكةش بةدا ث1007ى مارسى 26ةوة لة "بروكس

كارء ميَكانيزمى بؤ ئةو ضةشنة لةتريؤريزم دةطرت كؤمةلَيَك ريَناوبراو كة ضوار طةآللَةى بوشى لةخؤ
 .باسخستوةتةبةر

ةو وآلتة كوو نويَنةرى ئيةكطرتووةكانة، وة وآلتةبروكس كة بةرِيَوةبةرى دايةرةى نةتةوةيى ئاسايشى ناوةكيى 
ناوبراو . ن دا قسةى كردلةندنةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، تايبةت بةئاسايشى ناوةكيى لةكؤنفرانسى ئاذانسى نيَولة

رتاتيذييةكى تيَكةآلو هةية كة س وةها مةترسييةك ثيَِويستيمان بةر ئةوة كردةوة كة بؤ ثيَشطرتن لة سةجةختى لة
ضةشنى ثاريَزراوبوون يان ثاراستنى مةوادى كراوةكان لة يستيية ثيَناسةتريؤةطرتووى ضاالكيةطةىل دذلةخؤ

 .بىَطةآللَةء اليةنطةليَكى بةهيَزتر ئةتؤمىء
هةر وآلتيَك ئةركء بةرثرسيارييةتييةكانى  بروكس ئاماذةى بةوةدا كة ئةم ضوار ثالنةى بوش بةو مةبةستةية كة

ثةرةسةندنى ضةكة ء طظاشى هةرِةشة ةةكيجيهانى لةسةر ئةو برِوايةنكة كؤمةلَطاى خؤى بة باشى بزانىَ، ضو
ئةتؤمييةكان تةحةمولَ ناكرىَء دةبىَ بة تيَكرِا هةولَ بدةين كار بكةين بؤ ثيَشطرتن لة هةر ضةشنة كارةساتيَكى 



 

 

ناوبراو جةختى لة سةر ئةوة كردةوة كة دةبىَ بؤ ئةو مةبةستة ئةو ضةند خالَةى خوارةوة لة بةرضاو . ئةتؤمى
 :بطرين

ء ضاالكى بةربآلوتر بة مةبةستى ثاراستنى زياترى مةوادى مةترسيدارء لةوانة راطرتنى بةرهةمهيَنانى ــ هةولَ 2
 .بةركارهيَنانى جةنط ئاميَرىدا كةلَكى ليَوةربطريىَةوةييةك كة بتوانرىَ لةثرتى مةوادى تويَذين

ادكرنى نيَونةتةوةيى، ض دنى زيمةبةستى قةدةغةكربة طةلَ ضاالكييةكانــ هاوكارى راستييانةء جيدى لة 1
تةوةرى ثةميانى قةدةعةكردنى ثةرةسةندنى ضةكة ئةتؤمييةكان، ريَكةوتنةكانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى لة

ى ئةجنوومةنى 2540ئةتؤمى، كؤنوانسيؤنة ئةتؤمييةكانء راديؤلؤذيكى نيَونةتةوةيىء بة ثيَى برِيارنامةى نويَى 
بازرطانى واى لة هةموو والتان كردوة بةكردةوةى بةكؤمةلَ، ثيَشطريى لةدا ةكئاسايشى نةتةوةيةكطرتووةكان، 

 .ناياسايى ضةكة كؤمةلَ كوذةكانء مةوادى ثيَوةنديدار بةوانةوة بكةن
اليةنة شاراوةكانى  ئةو مةترسييةى تى جيهانى تيَيدا بوو، بةشيَك لةوآل 76كؤنفرانسى ناوبراو كة نويَنةرايةتى 

نيَو ايلَكةى عةبدولغةديرخان توانى لةماذةى بةوةدا كة هةروا رالينتؤن بروكس ئ. نةوةخستة بةر باسء ليَكؤلَي
كرِيارةكانى بفرؤشىَ، بةو ئاكامة دةطةين بةرهةمهيَنانى ئةتؤمى سازبكاء بةنهيَنى بةدةريادا ثارضة ثيَويستةكانى 

. رؤذبة رؤذ ئاسانرتيش دةبيَتةوةطران نيةء ئةتؤمى كاريَكى زؤر قورسءضةكى كة دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستان بة
 .بطرىَريؤريزمى ئةتؤمى هةموو وآلتان لةخؤتابوو دةبىَ خةبات بؤ ثيَشطريى لةكةو

يةكطرتووةكانى  وآلتةكؤنفرانسى ناوبراودا وةكوو دوو وآلتى طةورةى ئةتؤمى ئةركيَكى قورسرت كةوتة سةرشانى لة
ة دةبآ دوو كؤلَةكةى سةرةكى خةبات دذبة تريؤريزمى مادة كةوابوو ئةو دوو وآلت. سؤظيَيةت يةكييةتىئةمريكاء 

سةر ةخت بكةنةخانةكانى خؤيان بثاريَزن، ثاشان جئةم دوو وآلتةيش لةهةموو شتيَك دةتوانن زةرِاد. كةرةكان بنسرِ
بؤ ةبىَ هةولَ بدةن ثاراستنى باشطاى ئةتؤمى جيهانء سةرجةم وآلتانى ئةندامى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان د

ضةشنة مةترسييةكى ئةتؤمى لةناوضةى دةسةآلتى جوطرافيايى خؤيانداء هاوكارى سرِينةوةء لةناوبردنى هةر
 .زانيارىء هةولَدةرييان لةم ثيَوةندييةدا، تةوةريَكى كاريطةرى شةرِى دذةتريؤرة

رِةشةى تريؤرة ضةكى ئةتؤمى لوتكةى هةدةزانني كة تريؤر بة. شنتلةمةترسييةكانى تريؤريزمى ئةتؤمى تيَطةي
شيَوازيَكى تريؤر كة . ئاسايشى جيهانء كوشةندةترين شيَوازى تريؤرةيية، لوتكةى هةرِةشةية لةلةمرؤظء مرؤظايةت

وو رؤذهةآلتى ناوضةيةكى ثانء بةريندا وةكتيَكدا لةناوضةيةكداء تةنانةت لةوآلاوكات دةتوانىَ خةلَكيَكى زؤر لةه
يان خبريَنة ء سرِينةوةبوو دةبىَ هةولَ بدرىَ مةترسىء هةرِةشةكانء البردنكةوا. بارمةتة بطرىَنيَوةرِاستدا بة

خالَةية كة ئيَذىَ دةبىَ ثيَش دةستوورى كارةوة، بؤ ئةم مةبةستةش ئاماذةمان بة سىَ ريَطا كرد كة طرينطرتينيان ئةو 
و ثيَوةندييةدا لةخؤ بطرىَ كة تانى ضاالك لةوآلدةتوانىَ كؤمةلَيَك لة ئةو خالَة. ئةتؤمى بطرين ىوآلتانى تازةبة

 مةترسى ئاماذةمان بة قةيرانى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى ئيَران كردوة كة لةو وتارىوةكوو ويَنةيةكى ثرِهةرِةشةء
 .وايىدا دةتوانىَ بيخويَنينةوةد
 *************** 

 يان ئاسايشى نةتةوةيى  سيستمكؤمارى ئيسالمىء ئاسايشى 
سياسى، نةتةوةيى، جوطرافيايى بؤ كؤنرتؤلَى بارودؤخي سياسى، ئابوورى، حكومةت يان هةر يةكةيةكى 

هتد ثيَويستة سةرنج لة ضةمكء سياسةتةكان بداتء بة ثيَى تواناى خؤى ...كؤمةآليةتى، جوطرافيايى، كولتووري و



 

 

ة دةبىَ بزانرىَ لة ض وات. بةدواداضونيان بؤ بكاتء تويَذينةوةو ليَكدانةوةى ورد و زانستيانةو بابةتيانةيان بؤ بكات
هةلَكةوتيَكى جوطرافياييدا هةلَكةوتووة و دراوسيَى ض وآلتء نةتةوةيةكن؟ ض ذينطةيةكى طلؤبالَى ء ض جؤرة 
هيذموونيكى فيكرى، كولتورىء ئايدؤلؤذياييان بةسةردا زالَة، بارودؤخ و سنوورى لةطةأل ئةو ذينطةيانة لة ض 

ةيوةندييةكى سياسى، كولتوورى، ئابوورى، ئاسايشء ديبلؤماسى دةتوانآ ئاستيَكداية؟ لةو ذينطةيةدا ض ضةشنة ث
لة هةمووان طرنطرت هيَزو تواناى ئيَمة لة تةوةرة جؤراوجؤرةكاندا بؤ مامةلَة . كاريطةرييةكى ثؤزةتيظى هةبيَت

ثةيوةندييانة  لةطةأل ئةو بارودؤخانةدا لة ض ئاستيَكداية؟ ئةم ثرسيارانةو زؤر ثرسيارى ديكةى لةو ضةشنةو لةو
 . طرنطى تاوتويَكردنى ئةم بابةتةمان بؤ دةردةخةن

لةم بابةتةدا هةوأل دةدةين  بةئاماذةكردن بةئاخاوتن، نووسني، ليَدوانء سياسةتة تيؤريىء ثراكتيكييةكانى 
سايشى كارطيَرِان، بةرثرسانء رِيَبةرانى كؤمارى ئيسالمى و خالَة بةرامبةرةكانيان، بةثيَى توانا سياسةتى ئا

 .نةتةوةيى يان بةوتةيةكيرت رِوانطةى كؤمارى ئيسالمى بؤ ئاسايشى نةتةوةيى خبةينة بةرباسء ليَكؤلَينةوة
لةراستيدا خستنةبةر باسى بابةتيَكى لةوشيَوةية، كاريَكى ئاسان نيية و بابةتيَكى فرةرِةهةند، بةربآلوو 

ليَكؤلَينةوةيى ئاكادمييانةش هةية، كةواتة  لقءثؤدارة كة ثيَويستى بةناوةندو تةنانةت ضةندين ناوةندى
قةناعةت هيَنانى تةواو بةخويَنةران و وةآلمدانةوةى هةموو ثرسيارة ورووذيَنراوةكان كة خؤيان هةموو كاتيَك 

كةواتة ئيَمة لةم بابةتةدا هةوأل دةدةين هةرضةندة . دةتوانن وروذيَنةرى دةيان بابةتء ثرسيارى ديكة بن
 .بة كةلَك وةرطرتن لة بةلَطةو ديكيؤميَنت الني كةم دةرطايةك بةرِووى بابةتيَكدا بكةينةوة لةتواناماندا بىَ

 ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى 
بؤ دةستثيَكردنى باسةكة سةرةتا بةثيَويستى دةزانني وةكو هةر ضةمكيَك، هةوأل بدةين ضةمكى ئاسايش ثيَناسة 

ثيَويستة . ضؤن ثيَناسةكراوةضييةو لة رِوانطة جؤراوجؤرةكانةوة  بكةين، يان بة وتةيةكيرت بزانني ئاسايش
بةسةرجنةوة برِوانينة ضةمكء زاراوة جؤراوجؤرةكانء جودا لة هةلَيَنجانةكاني خؤمان، برِؤينة ناواخين ئةو 

مان خالَيَكى طرنط كة زؤرجار سةرجنى زؤربة. بابةتانةوةو لةاليةنء رِةهةندى جؤراوجؤرةوة تاوتويَيان بكةين
رِادةكيَشىَ ئةوةية كة لة ثيَناسةى ضةمكء زاراوة سياسييةكاندا، بةرذةوةندى قسةى سةرةكى هةموو وآلت و 

هةموو نةتةوة و يةكةيةكى سياسى هةوأل دةدات بة ثيَى بةرذةوةندييةكانى خؤى برِوانيَتة ئةو . دةولَةتيَك دةكات
و بةرذةوةندييةكانن كة ثيَمان (Value)واتة بةها . اتضةمكء زاراوانةو بةثيَى هةمان فاكتةريش ثيَناسةيان بك

ئيَستاش هةوأل دةدةين . ئيَذن لة ثيَناسةكردنةكاندا ض لةبةرضاو بطرينء خالَة هةستيارةكان لة كويَدان
 .ثيَناسةكانى ئاسايشى نةتةوةيى لة رِوانطةى بريمةندانى ئةو بوارةوة خبةيةنة بةرباسء ليَكدانةوة

ة برييارانى سياسى لةو باوةرِةدان كة ضةمكى ئاسايشى نةتةوةيى نةيتوانيوة بةو ضةشنةى لةراستيدا زؤريَك ل
( Barry Buzan" )بارى بوزان"كة ثيَويستة لةطةأل ضةمكء زاراوةكانى ديكةدا بضيَتة ثيَشةوة، بة وتةى 

انةى كة هيَندةى ضةمكى ئاسايشى نةتةوةيى لة بياظى ضةمكة سياسييةكاندا ضةمكيَكى دواكةوتوة بؤ ئةو وآلت
بؤ ويَنة لة بياظى سياسى . بايةخ بة ضةمكء زاراوةكانى ديكة دةدات، هيَندةى بايةخ بةو ضةمكة نةداوة

بةآلم ثاشرت . لةو بارةيةوة هيض تويَذينةوة يان ليَكؤلَينةوةيةكيان نةكردبوو 2170طةشةسةندووشدا تا ساآلنى 
ر يَ، فرانك تراط(Hedly Bull) "هيَدىل بؤلَ"نيَ وةكو كؤمةلَة نووسني و تويَذينةوةيةك لة اليةن كةسا

(Frank Trager)و كةسانى ديكةوة بةئاكام طةيشت كة توانيان دةستثيَكيَك بن بؤ بةدواداضوونى ئةو بابةتة .
. بةدواى ئةوانةدا ضةمكى ئاسايش كةوتة ناوةندى ليَكؤلَينةوة سياسييةكانء لة بياظى سياسيدا جيَطةى خؤى كردةوة



 

 

م بةدواى ئةوةش تا هةنوكةش ثيَناسةى ئاسايش بة شيَوازيَكى زانستىء ورد جيَى خؤى نةكردؤتةوة، بةآل
 :هؤكارةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ ضةندين خاأل كة ليَرةدا ئاماذة بة هةنديَكيان دةكةين

ةلَويَستء كردةوةو ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى ضةمكيَكى طؤرِاخنوازة، لةطةأل ضركةيةكدا دةتوانىَ طؤرِان لة ه -2
دذكردةوةدا بيَنيَتة ئاراوة كة بة ثيَضةوانةى ضةمكةكانى ديكةوة ئةويش دةتوانىَ كاردانةوةى تاكتيكىء سرتاتيذيكى 

دا بكةين كة رِوانطةى "كةنةدى"لةطةأل " خرؤشضؤف"هةبيَت، بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بةثةيوةندييةكى تةلةفؤنى 
ى طؤرِاو تةنانةت هةرِةشةيةكى جيهانيشي هيَناية ئاراوة، لة سةردةمى شةرِى ئاسايشى سرتاتيذييةوة بةتةواو

سارددا، يةكييةتى سؤظيَيةت كؤمةلَيَك موشةكى بالَستيكى بةكآلوةى ئةتؤمييةوة بؤ كوبا نارد كة يةكيَك بوو لة 
و موشةكانةى بة دةولَةتى كوباش بةسةرؤكايةتى فيدلَ كاسرتؤ ئة. ئةمةريكا يةكطرتووةكانىدوذمنانى وآلتة 

سةرؤك " جان ئيَف كةنةدى"لةوكاتةدا . مةبةستى هةرِةشةكردن لة وآلتة يةكطرتوةكان بردةسةر سةكؤى هاويشنت
ى رِيَبةرى سؤظيَيةتةوة "نيكيتا خرؤشضؤف"كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكان بةتةلةفؤنى هيَلَى سوور، ثةيوةندى بة 

كردةوة كة ئةطةر تا ضل وهةشت كاتذميَرى ديكة ئةو موشةكانة لة سةكؤ كرد و بة ثةياميَكى هةرِةشةئاميَز ئاطادارى 
نةهيَنيَتة خوارىَ ء لة كوبا نةيانباتة دةرةوة، هةم كوبا داطريدةكات و هةم تا شةرِى جيهانى سيَهةميش دةضيَتة 

ى 22داوةكةى يةكييةتى سؤظيَتيش هةمان كارى كرد، يان وةكو ويَنةيةكيرت دةتوانني ئاماذة بة رِوو. ثيَشةوة
 .ودوهااتةكاني بكةين سيَبتةمرب

خودى ئالَؤزبوونى ضةمكى ئاسايش ء ئاسايشى نةتةوةيى بؤتة هؤكاريَك و كؤسثيَك كة ليَكؤلَةرانء تويَذةران -1
 .كةمرت خؤيان لةو بابةتة بدةن

عيدا بةرةورِوو اليةنى رِياليستى يان واقيعطةرايانةى ضةمكى ئاسايش كة رِاستةوخؤ لةطةأل سياسةتى واقي -3
دةبيَتةوةء ئةوةش خؤى دةبيَتة هؤى ئةوةى كة رِاستةوخؤ لةطةأل دةسةآلتداراندا رووبةرِوو ببيَتةوةء تةنانةت 

 .زؤرجاريش لة بةرذةوةندييةكانى اليةنيَك ياخود سيستميَك ياخود وآلتيَك بدات
 

 :ثيَناسةكان
سةربازى ثيَناسة دةكرا، ئاسايشى نةتةوةييش تا كؤتاييةكانى شةرِى سارد، ئاسايشى نةتةوةيى بةواتاى  

هةر بة ثاراستنى سنوورةكانى وآلت دةوتراو جاربةجاريش بةسةركةوتنى شؤرِشء راثةرينة ناوخؤييةكانى وآلتان 
بةآلم بةكؤتايىهاتنى شةرِى سارد زؤربةى وآلتانى جيهان، بةتايبةت وآلتانى رِؤذئاوايى بةو باوةرِة . دةوترا

ئةطةرضى بةشيَكى زؤر (. Multi-dimensonal)شى نةتةوةيى ضةمكيَكى فرةرِةهةندة طةيشنت كة ئاساي
واتة ئةوةش هؤكارى . لةسياسييةكان ثيَشرت ئاطادارى ئةو رِاستيية بوون، بةآلم تةنيا خؤيان ليَي بةدوورطرتبوو

تنى هيَمنى وآلتء خؤى هةبوو، هةموو قورساييةكة كةوتبوةسةر تةوةرى سةربازىء ثاراستنى سنوورةكانء ثاراس
بةآلم هةروةك ئاماذةي ثيَكرا ئاسايش فرةرِةهةندةو هةر رةهةندةش . ئةوةش كاكلَى واتاى ئاسايشى دةطةياند

ئاسايش يان ( داريوش ئاشورى)ليَرةدا بةثيَى فةرهةنطة سياسييةكةى . ثيَناسةى تايبةتى خؤى هةية
(Security )ضةشنة هةرِةشة ياخود هيَرشيَك، ياخود ئامادةيى بؤ  لة زاراوةدا، حالَةتى ثاريَزراوبوون لة هةر

ئاسايشى "لةناوةرؤكى سياسىء ياساييدا بة ضةشنى . رِوبةرِوبونةوة لةطةأل هةرضةشنة هةرِةشةو هيَرشيَكداية
. دا بةكار دةهيَنريَت"ئاسايشى نيَونةتةوةيى"، و"ئاسايشى نةتةوةيى"، "ئاسايشى كؤمةآليةتى"، "تاكةكةسى



 

 

حالَةتيَكة كة  تيايدا تاك ( individual security)ئةو سةرضاوةية ئاسايشى تاكةكةسى يان هةر بةثيَى 
 .بةبآ ترس لة زيان ليَكةوتن بةطيان يان كةسايةتى خؤى يان لةدةستدانى ئةوانة بذىَ

بريتيية لة خؤثاراسنت لةهةموو ضةشنة ترسء ( social security)ئاسايشى كؤمةآليةتى 
كة لة اليةن دةولَةتةوة بةشيَوةيةكى ناياسايى يان كةسء طرووثء دةزطايةكةوة بةرةو رِووى مةترسييةكى طشتطري 

كؤمةلَطا يان بةشيَك لة كؤمةلَطا دةبيَتةوة، دةولَةتة دميوكراتةكان بةدانانى ضوارضيَوةيةكى ياسايى هيَلَى سوور بؤ 
طا، تةنانةت ئةو سنوورو ياساء هيَلَة ئةو كردةوانة دادةنيَن كة دةبنة هؤى مةترسى بؤ سةر ئاسايشى كؤمةلَ

 . سوورانةش بؤ بياظى سياسيش دادةنريَن
ئةم ضةشنة حالَةتيَكة كة نةتةوةيةك مةترسى لة ( national security)ئاسايشى نةتةوةيى 

 .  دةستدانى طشت يان يةكيَك لة دانيشتوان، دارايى، يان خاكى هةبيَت
ئةمرِؤ سنوورو مافى ئازادييةكانى دةولَةتيان ثيَناسةكردوةو لةم بارةيةوة ياسا نيَونةتةوةييةكانى 

لة هةمانكاتدا هةر ئةو . سنووريان بؤ داناون، لة بةرامبةر دةستدريَذىء داطريكةريى وآلتاندا ياسا دانراوة
سةرضاوةية ئاماذةشى بةوة كردوة كة لة ناوخؤى وآلتاندا ئةو ياسايانةى كة بؤ لة بةرضاوطرتنى ئاسايشى 

وةيى ثيَويسنت لةبةرضاو نةطرياون، بؤ ويَنة لة ناوخؤى وآلتاندا بةتايبةت لة وآلتانى ديكتاتؤرو تؤتاليتاردا نةتة
جؤريَك لة ثؤليسى سياسى يان ئاسايش، بوونى هةية كة مةبةستى ثشتطريى لة كارتيَكةريى فاكتةرى سيخورِو 

م لة بنةرةتدا مةبةست سةركوتى دةنطى جياوازو بةثيَى ثيَناسةى دةسةآلتداران كةسء طرووثى تيَكدةر بوو، بةآل
 . كةسء اليةنة نارِازييةكانء ئؤثؤزسيؤن بوو

بىَ، دةسةآلتء دذكردةوةى ئةو دةزطايانة توندوتيذتر " تؤتاليتارتر"بةثيَى ئةو ثيَناسانة هةرضةند حكومةت 
دووذمناني ئاسايشى "لةذيَر ناوى  ئةو ضةشنة سيستمء حكومةتانةش نةيارانء نارِةزايانى خؤيان بةردةوام. دةبيَت

 .دا يان بةناو و ناتؤرةى ديكة سةركوت دةكرد"نةتةوةيى
حالَةتيَكة كة حكومةتةكان باآلنسى نيَوان خؤيان ( international security)ئاسايشى نيَونةتةوةيى 

هةركات يةكيَك . رابطرن رِابطرنء بة بىَدةستيَوةردان لة كاروبارى يةكرتىدا، بارودؤخى هيَمنى ناوضةيىء جيهانى
لة هيَزةكان ثىَ لة سنوورى خؤى ثرت بكيَشيَتة دةرىَ، لة رِوانطةى هيَزو دةولَةتانى ديكةوة، بةتايبةت 
نةيارةكانيانةوة ئاسايشى نيَونةتةوةييان خستؤتةبةر هةرِةشةو مةترسيء ئةو حالَةتةش زؤرجار دةبيَتة هؤى شةرِو 

ئةو ضةشنة لة ئاسايشيش لة روانطةى زانستنامةى ( collective security)ئاسايشى بةكؤمةأل . ثيَكدادان
سياسى داريوشى ئاشوريةوةيةو  بريتيية لة بنةماى ثاراستنى ئاشتى نيَونةتةوةيى و بؤ ئةوةش طةرةنتى زؤر نية، 

ةموويان هةولَة هاوئاهةنطةكانى وآلتان لةوبوارةدا، بةتايبةت تيَكؤشانى ريَكخراوة نيَونةتةوةييةكانء لة ه
 .طرنطرت ريَكخراوي نةتةوةيةكطرتوةكان بةطةرةنتى ئةو حالَةتة دادةنريَت

بةآلم ئةوانة كؤمةلَة ثيَناسةيةك بوو بؤ ئاسايشى نةتةوةيىء بةطشتى ئاسايش، لة روانطةى زانستيانةى 
ة، بؤ ويَنة بةآلم بؤ زياتر روونبوونةوةى ضةمكةكة ثيَويستيمان بةثيَناسةى ديكة هةي. داريوش ئاشورييةوة

ئاسايش بريتية لة : " دةلَيَ( Morton Berkowitz" )مؤرتؤن بيَركويتز"لةثيَناسةى ئاسايشى نةتةوةييدا 
كةسانيَك وةكو جيمز .تواناي نةتةوةيةك بؤ ثاراستنى بايةخة نيَوخؤييةكان لة بةرامبةر هةرِةشة دةرةكييةكاندا

 hans)، هانس مورطينتا (charles beard)، ثالرز بيَرد (James Madison)مديسؤن 

Morgentha)والرَت ليثمةن . و زؤركةسى ديكةش لةو بوارةدا زؤر تيَكؤشاون(walter lippmann ) يةكيَكي



 

 

نةتةوةيةك "لة رِوانطةى ناوبراوةوة . ديكةي ئةو كةسانةية كة روانطةكانى لةمةرِ ئاسايشى نةتةوةيى بايةخداران
ناضار نةبىَ بةرذةوةنديية رِةواكانى خؤى لةبةر توش نةبوون بةشةرِةوة  كاتيَك خاوةنى ئاسايشى نةتةوةيية كة

فيدا بكاتء تةنانةت ئةطةر ثيَويستيش بوو، بتوانىَ بةرذةوةنديية رِةواكانى خؤى بةهيَزى سةربازىء توانايى 
ئاسايشء ئةم ثيَناسانةو دةيان ثيَناسةى ديكة دةتوانن طؤشةنيطايةك بن بؤ ضةمكى ". شةرِكردن بثاريَزيَت
 .ئاسايشى نةتةوةيى

 :ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى لة سةردةمانى شةرِى سارددا
هةروةك ثيَشرت بامسان كرد، ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى ضةمكيَكى طؤرِاخنوازةو لةطةأل ضركةكاندا 

ضيَوةى ثراكتكيكيشدا ثيَويست بةهةلَويَستء برِيارةكانء بةكردةوةو دذكردةوةكان طؤرِانى بةسةردا ديَت، لة ضوار
بةطؤرِانء دةستكارى دةكات، بةآلم ئةوةية كة وةكو ثيَشمةرجيَك بؤ ضوونة ناواخنى باسةكةوة، ثيَويستة ئاورِيَك لة 

دةتوانني بلَيَني ئاسايش لة جيهانى سيَهةمدا، . بارودؤخى ئاسايش لة شةرِى ساردو ثاش شةرِى سارد بدةينةوة
شةرِى سارددا، هةروةك ثيَشرت بةكورتى ئاماذةمان ثيَكرد ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى  بةتايبةت لة سةردةمانى

لةو سةردةمانةدا جطة لة رِةهةندى سةربازيى، واتايةكى ديكةى نةبوو، واتة دوا واتاكانى ئةو ضةمكة ئيَستا لةطةأل 
 . طؤرِانيان بةسةردا هاتووة  % 10نيكةم ئةو سةردةمانةدا لة ئةدةبياتى سياسىء لة بزاظى سياسييدا دةكرىَ بلَيَني ال

ثاشان . لةسةردةمانى شةرِى جيهانى دووةمدا، مةترسى فاشيزم و نازيزم جيهانى خستبوة نيَو ترسء دلَةراوكيَيةوة
هةرِةشةو مةترسيية ئةتؤمييةكان بةضةشنيَكى ديكة ئيَكؤسيستمى خستبوة بةر هةرِةشةوةو جيهان لةذيَر تةوذمى 

 .  يادا بووترسى تيَكنؤلؤذ
ليَرةدابوو كة تيَزو تيؤرى بةرطريى سةربازى يان ئاسايشى سةربازى بة تةواوى اليةن رِةهةندةكانى ديكةى ئاسايشى 

ئةو بريؤكةية تا كؤتاييةكانى شةرِى ساردو رِوخانى ديوارى بيَرلني بةردةوام بوو، . خستبوة ذيَر رِكيظى خؤيةوة
يان دابةش ببوون بةسةر هةردوو بلؤكى سؤسياليستىء سةرمايةداريدا، لةوماوةيةشدا وآلتانى جيهان كة زؤربة

بةتةواوى كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى ئةو دوو بلؤكةوة و ساتء سةوداو مامةلَةى ضةك كةوتبوة سةرةوةى هةموو 
بازارِى ضةكء ضةك فرؤشى طةورةترينء قةرةبالَغرتينء بةسوودترين بازارِ بوو بؤ . بابةتةكانى ديكةوة

سرتاتيذيى خؤى بؤ دةربازبوونء بؤ  بةرطريىكردايةتى هةردوو بلؤك، هةر وآلتة هةولَى دةدا هيَز و تواناى سةر
تا % 15)النيكةم لةو سةردةمةدا هةر وآلت بةبآ نيَوجنى . ثاريَزراو بوون لة هةرضةشنة هةرِةشةك بةهيَزتر بكات

سةربازيية ثاش  هةلَويَستة ميَذووييةكى ميخائيل  ئةم ذينطة. ى بودجةى وآلتى سةرفى بوارى سةربازى دةكرد%(30
 .طؤرباضؤف تارِادةيةك هيَمنرت بؤةوة لةئاكاميشدا كؤتايى ثيَهات

طؤرباضؤظ رِاستةءخؤ ثيَضةوانةى هةلَويَستى نيكيتا خرؤشضؤف لة كؤنطرةى بيستةمى حزبى كؤمؤنيستدا، لة 
ناوبراو سؤسياليزم شةرِ وةكو ئامرازىَ بؤ : قسة دةكات ى حزبدا بةمشيَوةية لةسةر شةر17ِرِاثؤرتى سياسى كؤنطرةى 

ضارةسةرى كيَشةكان بة كاراكتةريَكى هةلَة دةزانيَت، هةروةها ئاماذة بةوة دةكات كة ئاماجنى يةكييةتى سؤظيَيةت 
ى طةشةو جيهانيَك كة تيايدا هةر نةتةوةيةك بتوانىَ ئازادانة رِيَطا. جيهانيَكة بةبىَ شةرِو دوور لة توندوتيذيي

 . ثيَشكةوتنى خؤى هةلَبذيَريَت
-ديالؤط"بةم هةلَويَستةى طورباضؤظ ذينطةيةكى ديكةى جياواز بالَى بةسةر جيهاندا كيَشا، طوتارى 

لة مؤسكؤ، " سالَت"ديارة ئةوةش كؤمةلَيَك ثيَشةكى وةكو هاتنة ئاراى ثةمياننامةى . هاتة مةيدانةوة" ديبلؤماسى
لةدووكؤثيدا، يةكيَك بةزمانى ئينطليزىء ئةويرتيان بةزمانى رِووسى كة هةردوو  2171ى ئايارى 16لة رِيَكةوتى 



 

 

دةق متمانةيةكى يةكسانيان هةية، لة نيَوان رِيضارد نيكسؤنى سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاو 
ثاش ئةو . مزا كرابووليؤنيد برذنيَفى سكرتيَرى كؤميتةى ناوةندى ثارتى كؤمؤنيستى يةكييةتى سؤظيَيةتدا ئي

طؤرِانكارييانةى كة لة تةوةرى ئاسايشى سةربازيى جيهانى هاتنةئاراوةو بة ثةرةسةندنء بايةخ ثةيداكردنى 
ئةجمارة . ذينطةى رِوانطةيى بؤ ضةمكى ئاسايش، طؤرِانى زؤرى بة سةرداهات" ديثلؤماسى-ديالؤط" تةوةرى طوتارى

سةربازى   -نةك تةنيا بة كيَشةيةكى سةربازى بةلَكو بةكيَشةيةكى سياسى رِيَبةرانى جيهان ئيدى كيَشةى ئاسايشيان
 .دةزانىء ئةوكاتةش لة رِةهةندى نيَونةتةوةييةوة سةيريان دةكرد

 
 :كؤمارى ئيسالمىء بابةتى ئاسايش

 
بوونى ئاسايش لة سيستمى "دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى لة يةك رةستةدا رِوانطةى خؤيان دةردةبرِن 

، ئةوةش لةكاتيَكداية كة "مةتى كؤمارى ئيسالمىدا بةسرتاوةتةوة بة نةبوونى ئاسايش لة وآلتانى ديكةداحكو
لة هةمانكاتيشدا دةقى .  برِوابوون بة ئاسايش لة هزرى ئةواندا بريتيية لة سرتاتيذى سةربازى كؤمارى ئيسالمي

ئاسايشى سؤظيَيةت ثةيوةندى : "ةيي كة ئيَذيَتئاسايشى نةتةومان بري ديَتةوة لة مةرِ "جؤزيف ستالني"وتةيةكى 
 . "بة نةبوونى ئاسايش لة وآلتانيرتدا هةية

بة ثيَى ئةم ثيَناسةو بؤضوونةى كؤمارى ئيسالمى ئريان لةمةرِ ئاسايشى نةتةوةيى، ديَينة سةر ئةو قةناعةتة 
 .ةوكة لةسرتاتيذيي ئاسايشى نةتةوةييدا يةكييةتى سؤظيَتى ثيَشووى كردؤتة ثيَشرِ

تيؤرسيتةكانى بوارى ئاسايشى نةتةوةيى كؤمارى ئيسالمى ئريان، ضةمكى ئاسايشى بؤ دوو تةوةر دابةش 
 :دةكةن

 تةوةرى نيَوسيستمى؛ -1
 . تةوةرى دةرةوةى سيستمى-7

 سةربازىتةوةرى نيَوسيستمى تارادةيةكى زؤر روونء ئاشكراية، واتة ئةو تةوةرة هةمان ثاراستنى ئاسايشى 
تةوةرى دةرةوةى سيستميش باس لةتيؤرى ثاراستنى بةرذةوةندييةكانى وآلت . المى لة ئاستى ناوخؤدايةكؤمارى ئيس

ئةو خالَةى كة لةم بةشةي باسةكةدا زؤرتر جيَطاى . يان حكومةتء سيستم لةدةرةوةى سنوورةكانى خؤيدا دةكات
سى كؤمارى ئيسالمى ئرياندا راستةو سةرنجء ليَوردبوونةوةية، ئةوةية كة ئاسايشى نةتةوةيى لة ئةدةبياتى سيا

ى سيستمى كؤمارى ئيسالمى لة تةواوةتى خؤيدا وةكو (بوونء مانةوة)راست بةواتاى ثاراسنت يان مةوجوديةت 
بؤ سةملاندنى ئةو رِاستييةش دةتوانني ئاماذة بةوتاريَكى رؤذى . سيستميَكى شؤرشطيَرِو دةسةآلتدارى ئايدؤلؤذيايية

ئيَمة بؤ ثاراستنى سيستم :"بكةين كة ئيَذىَ" عةىل ئةكبةرى هامشى رِةفسةجنانى حوجةتولئيسالم)هةينى 
". ء بةرذةوةندييةكانى، ئامادةين تةنانةت ضاوثؤشى لة فةرزة دينييةكانيشمان بكةين(سيستمى كؤمارى ئيسالمى)

نةتةوة تةنيا واتة ئةوة ثيشان دةدات كة ئاسايشى نةتةوةيىء رةهةندةكانى طرنطة و لة حالَةتيَكى وادا 
حكومةتى كؤمارى ئيسالمى هةروةك بامسان كرد، هةوأل دةدا . دةستئاويَزيَكة بؤ طةيشنت بةئاماجنةكانى ديكة

نةتةوة و نةتةوةطةرايىء يةكييةتى نةتةوةيى بكاتة ناوةندى بازنةى ئاسايشى نةتةوةيى ء بةردةوام تيَزةكانى 
 .يى نؤذةن بكاتةوةلة سةر ئةو بنةماية بؤ ثاراستنى ئاسايشى نةتةوة



 

 

، هةر ئةو (Multi nation)هةمووان دةزانني ئيَران لة بوارى ضةشنى ثيَكهاتةوة وآلتيَكى فرةنةتةوةية  
تايبةمتةندييةش بؤتة ئامرِازيَك كة نةك تةنيا كؤمارى ئيسالمى، بةلَكو رذيَمةكانى ثيَشووش بةردةوام ئةو 

راترين ئامرِاز بوة بؤ سةركوتى كةمينة نةتةوةيى ء سياسةتة ثةيرِةو بكةن كة خودى ئةو سياسةتةش كا
 . ئايينييةكان لة وآلتةكةدا

لة سياسةتى ئاسايشى ئرياندا دةبيَذىَ كة لة سياسةتى ئاسايشى كؤمارى " شةهرام ضوبني"لةو ثةيوةندييةدا 
بياظى نيَو ثيَكهاتةى  لة تةوةرو. ئيسالميدا، لة نيَوان ئايدؤلؤذى ء بةرذةوةندى نةتةوةييدا جؤرة مةودايةك هةية

كؤمارى ئيسالميدا سيستم خاوةن سيَنرتاليزميَك نية كة تةوةرى برِياردةرىء هةلَويَست وةرطريى رِوونء ديار بيَت، 
واتة لةروالَةتدا . ئةوةش ثيَضةوانةى بةشيَكى زؤر لةوآلتة خاوةن ئايدؤلؤذى يان بلَيَني سيستمة ئايدؤلؤذياكانة

، جيَطرى خودا لة (فرماندة كل قوا)و برِياردةرى سةرةكى، فةرماندةرى طشتى هيَزةكان ثيَكهاتةيةك ثيَكهاتةية 
واتة لة ضوارضيَوةى . ية كة ئيَستا ئايةتولَآل سةيد عةىل خامةنةئيية(موتلَةقةى فةقيهواليةتى )سةر زةويدا 

ةثيَى ئايدؤلؤذى سيستمى ئةويش ب. طشتيدا ئةو ثيَطةيةية كة برِيارى سةرةكى لة كاروبارة طرنطةكاندا دةدات
كؤمارى ئيسالمى، ئةركى سةرشانيةتى لة هةر كاريَكداو لة هةر كيَشةيةكدا بةثيَويستى بزانىَ ئةوا رِاستةوخؤ 

بؤ ئةو ضةشنة كردةوةو دذكردةوانةش، فاكتةرو بةلَطةى . دةستيَوةردان بكات و برِيارى ليَربِاندنةوة و كؤتايى بدات
لةوبوارةدا . آلتء ثاراستنى تةواويةتى خاكى وآلتةكةية لة هةرِةشةو مةترسيسةرةكى ثاراستنى ئاسايشى و

وآلتة يةكطرتوةكان سياسةتيَكى ثةيرِةو كرد لة  1002دةتوانني ئاماذة بة بةلَطةيةكى طرنط بكةين، سالَى 
ر دارِيَذران كة ضوارضيَوةى راثرسييةكدا لة ئاستى وآلتانى جيهاندا، بة ضةشيَك كة لةو رِاثرسيةدا ضةندين ثرسيا

بة ثيَى ئةو ثرسيارانة راوبؤضونى خاوةن تيَرِوانينةكان لة مةرِ شةرِى دذة تريؤرى وآلتة يةكطرتوةكان لة ئاستى 
ى سيَثتامبةر ضييةو لةو بارةيةوة ض رِةخنةو ض ثيَشنياريَكتان هةية؟ يةكيَكى ديكة 22جيهاندا، ثاش رووداوةكانى 

وةآلمى بوو بؤ خةلَكى ئةو وآلتانة لة مةرِ ثةيوةندى وآلتةكةيان لةطةأل وآلتة لةو ثرسيارانة ثرسياريَكى ضةند 
 . ئةمريكادا يةكطرتووةكانى

ثرسيارى دووهةم لة ئرياندا لة اليةن ضةند رؤذنامةوانيَكةوة خراية بةرباسء راثرسييان بؤ كرا، لة ئاكامى 
ذو ثةيوةندى لة سةر بنةماكانى ديبلؤماسى ى خةلَكى ئريان خوازيارى وتوويَ%(70)ئةو راثرسييةدا نزيكةى 

رِيَبةرى ( ئايةتولَآل خامةنةئى)نيَودةولَةتى بوون لة طةأل وآلتة يةكطرتوةكاندا، بةآلم ئاكامةكةى ضى ليَهات؟ 
سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةوتاريَكدا كة لة رِاطةياندنةكانةوة بآلوكرايةوةو تةنانةت لةئاستى جيهانيشدا دةنطى 

ايطةياند ئاكامى ئةو رِاثرسيية رِةت دةكةمةوة، ئةوانةى كة ئةو رِاثرسييةيان كردوة فاكتةرى سيخورِيى دايةوة، ر
لة دريَذةيدا ئاماذةى . ن(رةنطاء رةنط)رؤذئاواء بةتايبةت ئيمثرياليزمى ئةمريكانء خوازيارى شؤرشى مةمخةلَى

داألء خامء ثيَنةطةيشتووين، هةربؤية ثيَويستيان بةوة كرد كة خةلَكى وآلت لة بوارى عةقألء شعوورو مةعريفةوة من
بة طةورة هةية كة ضارةنووسيان بؤ دةستنيشان بكاتء، هةر لة سةر ئةو بنةمايةشة كة ئةو رِاثرسيية بةهةلَة 

  . رِةت دةكةينةوة( ئةمريكا)دةزامن، دذ بةئاسايشى وآلتى دادةنيَمء وتوويَذ لة طةأل شةيتانى طةورة 
نة كة ئةو راثرسييةش بةشيَكة لة طةآللَةنامةيةك كة ئةجنومةنى ثةيوةندييةكانى دةرةوةى جيَى ئاماذةثيَدا

ئةمريكا ئامادةى كردوة، واتة ئةو ئةجنومةنةى كة يةكيَكة لة طرنطرتينء بةبرِشترتين ناوةندى برِياردةرى ئةمريكا 
ى 22ةجنومةنةية ثاش رووداوةكةى لة بوارى ئاسايشى نةتةوةيىء سياسةتى دةرةكى وآلتة يةكطرتوةكاندا، ئةم ئ

ئامادة كرد و ثيَشكةش بة ( ئاسايى كردنةوةى ديثلؤماسى خةلَكى ئةمريكادا)سيَثتامبةر، طةآللَةيةكى لةذيَرناوى 



 

 

دواى ماوةيةك ئةم طةآللَةية لة كؤنطرةى ئةمريكادا دارِيَذرايةوة و بوو بة ياسا، ئيَستاش ئةو طةآللَةية لة . بوش كرا
ى جيهان بةتايبةت وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةراست، بة مةبةستى جوداكرنةوةى خةلَك لة دةولَةتء مةرِ وآلتان

طةآللَةى ناوبراو . ئةمريكا بوو يةكطرتووةكانىهةروةها لةثيَناو تيَطةياندنيان لةسياسةتى دذة تريؤرى وآلتة 
كةسى ديكة لةكةسايةتيية 30 لة بةيارمةتى كةسانيَكى وةكو هيَنرى كيسنجةر، جيمز ولَسى، جؤزفيف ناىء ثرت

ديارة جيَطاى باسة كة طةآللَةى ناوبراو . زانستىء سياسييةكان لة هةردوو حزبى دميوكراتء كؤمارخيواز داريَذراوة
ةوة بوو كة سةر بة (Gallupطالوث )لة ضوارضيَوةى رِاثرسى لة ئرياندا بةريَوةضووبوو ئةويش لة رِيَطاى دامةزراوةى 

ئةوة يةكيَك لةو رِيَِطايانة بوو كة هةنوكةش لة نيَو رِاطةياندنى ئرياندا جيَطاى . ةتى ئةم وآلتةيةثيَكهاتةى حكوم
هةروةك حكومةتيَكى تاك حزبي ضؤن ناتوانىَ هيض ضةشنة دذبةر و رِكةبةرو ئؤثؤزسيؤنيَك . باسء وتوويَذة

لة خؤى ياخود دةستة و اليةنء هيض  تةحةمول بكات، هةرواش سيستميَكى ئايدؤلؤذيش ناتوانىَ دةنطيَكى جياواز
حكومةتى كؤمارى ئيسالمى ئريانيش لةو ضةشنة حكومةتانةية كة . ضةشنة برييَكى جياواز لة خؤى تةحةمول بكات

دوازدة ئيمامى دامةزراوةو لة ( 21)لةسةر بنةماى سيستمى كؤمارى ئيسالمى، ئايينى ئيسالم، مةزهةبى شيعةى 
ئازاديية كؤمةآليةتييةكان . هيض ضةشنة جياوازييةك قبوأل ناكات. وري بؤ داناوةدةرةوةى ئةو ثيَناسةيةش دةست

سنوورى خؤيان هةية، ئازاديية سياسييةكان سنوورى خؤيان هةية، سيستمى ئابوورى لةسةر بنةماى ئابوورى 
وردارو ئايدؤلؤذياى ميَذوو سنو. ئيسالميية، كولتورو كاروبارى كولتوورى لة ذيَر ضاوديَرى وةزارةتيَكى تايبةتداية

وةزارةتى ثةروةردة لة هةموو وةزارةتء كاروبارةكان طرنطرتةو سيستميش بةتةواوى خستويةتة ضوارضيَوةى 
هةموو ئةو تةوةرانةى ئاماذةمان ثيَكردن دةبىَ لة بيَذنطى ئايدؤلؤذى . كؤمارى ئيسالمييةوة سةربازىئايدؤلؤذى 

 . ميش ئةو كارة كراوةكؤمارى ئيسالمييةوة بثالَيَوريَنء بةردةوا
لة كاتى سةركةوتنى خةباتى نةتةوةكانى ئريان بةسةر حكومةتى ثاشايةتيدا، تويَذى ئيسالمييةكان بةهؤى 
ئةوةي ئةو سةردةمة لة اليةك هيذموونيى ضةث بةسةر ئرياندا زاأل بوو و بيَزارى لة كؤمؤنيزميش لة بةر 

ة اليةكى ديكةوة ثةرةسةندنى هيذموونيى ئيسالمى سياسى يان ئةزموونةكانى يةكييةتى سؤظيَت ثةرةي ئةستاند و ل
ذينطةى سياسى دةسةآلتى ئريانى بة تةواوى داطريكردبوو، لةو كاتةشدا ( ئيسالمى شؤرشطيَرِانة)بة وتةى ئةو كاتة 

 ئايةتولَآل خومةينى، ئايةتولَآل شةريعةمتدارى، ئايةتولآَل)هةر كام لة كةسايةتييةكانى نيَو ئةو شؤرِشة 
ئايةتولآَل  -حوجةتولئيسالم كةروبى -خامةنةئى، حوجةتولئيسالم هامشى رةفسنجانى، ئايةتولَآل بةهشتى

هةركام خاوةنى ريَبازيَك بوون، هةركام خاوةن كؤميتةيةك بوون، واتة ضةندين حكومةتى ( هتد...مونتةزيَرى و
 .بضوك بضوكى سةربةخؤ لةضوارضيَوةى حكومةتيَكى نارِووندا بوون

نطةى سياسى ئةو كاتةى ئريان ذينطةيةكى بةتةواوى كؤميتةيى بوو، بةآلم ثاشان ثيَكهاتنى دةسةآلتى ذي 
سةرةكىء ثيَكهيَنانى ثيَكهاتةى حكومةت، كؤتايى بة تةمةنى ئةو كؤميتانةو بةشيَك لة كةسايةتيةكانيشيان هاتء 

اوةندى برِياردان دوورخرانةوة، ئةم ضةشنة لة بازنةى دةسةآلتى سياسي وةدةرنرانء لة سنوورةكانى دةسةآلتء لة ن
بةو ثيَكهاتنانانة كة . بةناوبانطن( يةكالكردنةوةى حساباتى ذينطةى سياسى)كردةوانة لة ئةدةبياتى سياسيدا بة 

خؤى هةلَطرى باسيَكى تيَروتةسةلةو بةثيَكهيَنانى هاوثةميانييةك دةسةآلتى حكومةتى كؤمارى ئيسالمى 
سةيد )اشرت ئةو هاوثةميانيَتيية خؤى تووشى كيَشةى نيَوثيَكهاتةيى بؤوة كة لةوبارةيةوة بةآلم ث. دامةزريَنرا

سالَةكانى سةرةتاى شؤرِش، وآلت ببوة مةيدانى كيرَبِكيَى :"ثسثؤرِى زانستى سياسى ئيَذىَ( حةسةن وةىل ثور زرومي
ميانةرِةوةكان برييت (. يزبوآلييةكانهيَزة ح)و (ميانةرِةوةكان)نيَوان هةردوو طرووثى طشتى دةسةآلتدار، واتة 



 

 

بوون لة نةتةوةخوازة ئايينييةكان كة سةرةتا لة حكومةتى كاتىء ناوةندة حكومييةكاندا جيَطري بوون، تةنانةت 
هيَزة حيزبوآلييةكانيش، هةرهةمان مةكتةبيية مةزهةبييةكان بوون كة لة . سةرؤك كؤماريشيان بةدةستةوة طرت

بة هةلَسةنطاندنى كردةوةى هةردووكيان لة . بوون( سيستم)ييةوة، ثيَرِةوى رِيَبةرى شؤرِشى رووى بريء باوةرِى سياس
لةم نيَوانةدا مةكتةبيية حزبولَآلييةكان . ساآلنى سةرةتادا دةركةوت كة دةتوانني بةم ضةشنة ليَكدانةوةى بؤ بكةين

ئاسايشى سيستم ضية؟ ئةويش خؤى  مةبةست لة. برِوايان بة ثةرةثيَدانى سنوورةكانى ئاسايشى سيستم هةية
 .هةلَطرى باسيَكى ديكةية

لة هةمانكاتدا نةتةوةخوازة مةزهةبييةكان ثرت باس لة ئاسايشى بةرذةوةندى نةتةوةيى دةكةن، بةآلم 
باسكردن لةئاسايشى نةتةوةيىء مةزهةبيش لةالى ئةوان رِاستةو رِاست بة واتاى ثاراستنى يةكييةتى خاكى ئريان 

ارييةتى نةتةوةيى فارسء ثاراستنى سةروةرى ئيسالمى سياسيى شيعةى دوازدة ئيمامى لة سةر ريَبازى بةدةسةآلتد
كة رِيَبازيَكى ئايينى شؤرِشطيَرِانةيةء برِواى بة ريَبازيَكى شؤرِشطيَرِانةى بناذوويى ئيسالمى لة سةر ( خومةينيزم)

شؤرِشطيَرِى -زةكة بة ثيَشرِةوترين رِيَبازى ئايينىبنةماى ناردنةدةرةوةى شؤرِش بؤ تةواوى جيهان هةية، رِيَبا
دةزانىء لةو برِواية داية كة ئةو رِيَبازة خاوةنى شياوترينء ثيَشكةوتوانةترين ئايدياية بؤ رِيَبةرايةتى دونياى 

وةكو ئيسالم، هةر بؤية لةو برِوايةداية كة ئةو شؤرِشة نابىَ لةنيَو سنوورةكانى ئرياندا قةتيس بكريَت، بةلَكو 
ترؤتسكى بؤ كؤمؤنيزم دةيوت، ئةوانيش لةو برِوايةدابوون كة دةبىَ ئةو شؤرِشة بنيَردريَتة دةرةوةى سنوورةكانى 

 .بةناوبانطة" وةىل ئةمر موسلمني"ئريانء لة ثيَشدا وآلتانى ئيسالمى، رِيَبةرى شؤرشةكةش بة 
ئيسالمى بةو ئايدؤلؤذيايةية كة بامسان هةروةك ئاماذةمان ثيَيدا، ئاسايشى نةتةوةيى بؤ حكومةتى كؤمارى 

لة ئاستى ناوخؤدا ئةو بابةتة ببوة خالَى ثيَكدادانى نيَوان . كرد، واتة ئاسايشى سيستمى كؤمارى ئيسالمى
، هةرضى ميانةرِةوةكان بوون ثيَيانوابوو كة دةبىَ لة بريى دارِشتنةوةى ياساى (مةكتةبيةكان)و (ميانةرِةوةكان)

واتة بة برِواى ئةوان شؤرش تةنيا لة هةنطاوى يةكةمدا سةركةوتوة، . ك كردنةوةى وآلتدا بنبنضينةيىء ريَكءثيَ
هةرضى مةكتةبييةكانيش بوون لةو برِوايةدابوون كة شؤرش . بةآلم ضةندين قؤناغى سةركةوتنى ديكةى ماوة

شى بىَ كؤتايى سةركةوتووةو كؤتاييشى ثيَهاتووةو قؤناغى ديكةى شؤرش دةست ثيَدةكات كة ئةويش شؤرِ
ثةرةثيَدانى ئيسالم لة ئاستى جيهانيداية،ـ تيَز و كاريان لةو بارةيةوة سياسةتى هةنطاو بةهةنطاو يان سةنطةر 

لةطةلَ ئةوةشدا ناوةندةكانى دةسةآلت كة ثيَشرت بامسان كرد، واتة كؤميتةء كؤميتةضييةكان . بةسةنطةر بوو
سةرؤك " موهةنديس بازرطان"دةجوآلنةوةو ( زيَدى ئينقالب)ى شؤرش لةهةمبةر نةيارانء جودابريان وةكو دووذمنان

دا لةمةرِ كؤميتةكانى شؤرش كة (1/21/2357)وةزيرانى ئةوكاتة لة ثةياميَكى تةلةفزيؤنيدا لة رِيَكةوتى 
 كؤميتةكانى ئيمام خومةينى و طرووثة توندرِةوةكان مةترسييةكى:" بةناوةندة شؤرِشييةكان ناوديَر دةكران وتى

ضةند رؤذ دواتريش وتى كة دةبىَ سةرةتا بةدواى كؤميتةكان بكةوين ء ". طةورةن لةبةرامبةر حكومةت شؤرِشدا
مةبةست لةو وتانةى موهةنديس بازرطان ئةوةبوو كة ئةو كؤميتانة هةركات بة . 1دةستء بالَيان ببةستني

وجؤر سازدةكردو دةيانرِفاندنء ثاشان لة دةسةآلتيَكى رِةهاوة كاريان دةكردو فايليان بؤ كةسء اليةنطةرى جؤرا
ئةو كارانةشيان لةذيَر . دادطاى كؤميتةى خؤياندا دادطاييان دةكردنء سزاى لة طوللةبارانيان بةسةردا دةسةثاندن

جيَى ئاماذةثيَدانة كة هةر لةبةر طرتنةبةرى . ناوى ثاراستنى ئاسايشى سيستم، نةتةوةو وآلتدا جيَبةجىَ دةكرد
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 لةو ضةشنة، موهةنديس بازرطان كةوتةبةر هةرِةشةو مةترسيء ثاشان بةهؤى ئةوةوة يان باشرت بلَينَي هةلَويَستطةىل
بة بيانوى هاوكارى نةكردنى سيستم لةطةأل حكومةتدا، بةفةرمى دةست لةكاركيَشانةوةى  نووسىء ثيَشكةشى 

ةتدا، اليةنى مةكتةبية حيزبؤآلييةكان لة ئاكامى ثيَكدادانى ئةو دوو بالَة سةرةكييةى نيَو دةولَ. حكومةتى كرد
ئةو بنةما طشتييانةى هيَزة شؤرشطيَرِةكان كة بة . سةركةوتنيان بةدةستهيَناو دةسةآلتى رِةهايان طرتة دةست

 :دا بوون، بريتى بوون لة(خومةينى)مةكتةب يان حيزبولَآل ناسرابوون، وةرطرياو لة هزرو رِيَبةرى شؤرش
 فةقية؛ باورِ بة بنةماى واليةتى-2
ثيَداطرى لةسةر ثاراستنى بنةماو ثيَوةرى ئايدؤلؤذياى باورِمةندى، بةرلةوةي باوةرِيان بةسةركةوتنى -1

 قؤناغةكة هةبيَت؛
 ثةسةندكردنى ئيسالم وةكو مةكتةبيَكى تةواو و كةماأل كة دةتوانىَ لة هةموو كاتء شويَنيَكدا بةرِيَوة بضيَت؛-3
اى فيداكارىء لةخؤبوردنء شةهيدبوون لةرِيَطاى ئاماجندا كة دةبيَتة هؤى باورِ بة ثيَداطرى لةسةر بنةم-4

ئةوةي هيض دةسةآلتء هيَزيَك تواناى بةربةرةكانيَى لةطةأل ئةواندا نةبيَت، تةنانةت كةس نةتوانىَ بري لة 
 بةربةرةكانى لةطةلَياندا بكاتةوةو مةترسىء ترسيان لة هيض هيَزيَكى ماددى نةبيَت؛

 ؛(استكبار)تنةوة لة رِؤذهةآلتء رِؤذئاواو دذايةتيكردنيان تا لةناوبردنى يةكجارةكى خؤ دوورخس-5
سيستمى كؤمارى "بةسةرجندان لةو ثيَنض بنةماية، دةتوانني لة بةشيَك لة ثيَكهاتةى ئيَسرتاتذي ئاسايشى 

ةما ئايدؤلؤجياييةكانى ثيَداطرى لةسةر بن. دووخالَى تةواوكةرى يةكرتن( 1،3)خالَى . ئيسالمى ئريان تيَبطةين
سيستم بةر لة بريكردنةوة لة سةركةوتنة قؤناغييةكان رِاستة سةرةتايةك بوو بؤ بة ئةكادمييكردنى ئةو 
بريوباوةرِة، ئةو كارةش بةتيَكةلَكردنى نارِاستةوخؤى حةوزة و زانكؤ، واتة يةكطرتنى حةوزة ئيسالمييةكان لةطةأل 

ئةو كارةش بوة هؤى ئةوةى كة نةوةيةكى بةهيَزتر لةنةوةى شؤرش بؤ . دا بووزانكؤكانء ناوةندةكانى خويَندنى باآل
طةيشتة ئاستيَك ( حةوزةى عيلميةى قوم)ئايندةى سيستمةكة ثةروةردة بكةن، هةربؤية ناوةنديَكى ئيسالمى وةكو 

يَرطةى رِاهيَنانء لة ثاأل ئةوةشدا ضةندين ناوةندو ف. كة بانطةشةى كيَبةرِكيَى لةطةأل زانكؤى ئةزهةردا دةكات
( شهادت تةلبان)و (ايسارطران)بارهيَنان سازكران كة تايبةت بة بارهيَنانى كةسانى طيانفيدا، فيدائى ئيسالمء 

ناردنة دةرةوةى )بوونء مةبةست لة بارهيَنانى ئةوانةش لة خالَى سيَهةمدا دةردةكةويَت، واتة لة سةر بنةماى تيَزى 
بةثيَى شيكردنةوةي خالَى . دوازدة ئيمامى ثةيرِةوى واليةتى موتلَةقةى فةقيةيةئةو ئايدؤلؤذياى شيعةى (. شؤرش

ضوارةم، ئةوانةى بةو ضةشنة ثةروةردة دةكريَن ئامادةى بةرِيَوةبردنى ئةركى بنةماى سيستم دةبن، واتة طةياندنى 
اريش هةرضةشنة يارمةتى بؤ هةر ضةشنة بزووتنةوةيةكى ئيسالمى سياسى شيعى لة سةرتاسةرى جيهانء زؤرج

بةتيَرِامان لةخالَى ضوارةم، ئةو . ببيَتةوة( استكبار)بزووتنةوةيةكى ئيسالمى كة بةرةورِووى دووذمنان واتة 
 . مةبةستة هةلَدةهيَنجني كة تةنيا لة بةرامبةر هيَزيَكى خؤكوذيداية كة هيض هيَزيَك ناتوانىَ خؤرِا بطريَت

ستمى ناوخؤييدا، تيؤريستةكانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان هةر لة بابةتى ئاسايشى نةتةوةيى لة سي  
، راستةء رِاست باس لة ئاسايشى بنةمالَة "ثةهلةويزم"باس لةوة دةكةن كة لة سةردةمى ثاشايةتيدا، طوتارى 

بوو، ئاسايشى رِةها بة سةر كؤمةلَطادا زاأل . دةكاتء ئاسايشء دةسةآلت ئةو واتايةى لةطةأل سيستمةكةيدا دةطةياند
ةوة ثراكتيزة (ساواك)يان بة ثيَناسةيةكى ديكة تيؤرى ئاسايش رِاستةوخؤ لة اليةن دةزطايةكى سةركوتكةر وةكو 

سيَبةرى قورسى ئاسايشى نةتةوةيى بةثيَناسةى ئةوكاتء ئةوضةشنة، وآلت و  كؤمةلَطاو بةتايبةت . دةكرا
شتى كؤمةلَطايةكى ئةمنيستى بوو كة رٍِِيَطةى بة كؤمةلَطا بةط. نةتةوةكانى ديكةى خستبوة ذينطةي ترسء خؤفةوة



 

 

هيض دةنط و جؤر و رِةنطيَكى ديكة نةدةداو كةمرتين ناهاوئاهةنطى لةطةأل سيستمى ثاشايةتيدا لةضاو و طويَيةكانى 
بةكريَطرياوان و ثياوانى ساواك تةنانةت ثاش رِووخانى حكومةتى ثاشايةتى بؤ . دةزطاى ساواك نةدةشاردرايةوة

 . ن كردن، كردةوةى رِفاندنء تريؤركردنيان دريَذة ثيَدادةست و
تيؤريسينةكانى ئاسايشى نةتةوةيى كؤمارى ئيسالمى ئريان كة ئيَستا زؤربةيان سةر بةهةمان بالَى مةكتةب 
بوون، حزبولَآلييةكانن كة لة رِوانطةيةكى ئةكادميي ء ثسثؤرِانةوة بارودؤخى ئاسايشى سيستمى ثاشايةتى 

 .ةو دةخيةنة ذيَر تيشكى رِةخنةوةليَكدةدةنةو
لة راستىدا حاشا لةوة ناكرىَ كة بة ليَكدانةوةيةكى زانستيانةو خويَندنةوةيةكى بابةتيانةى ثيَكهاتةى  

و هةلَسةنطاندنى لةطةأل ثيَكهاتةو سيستمى حكومرِانى (ثةهلةويزم)دةسةآلتىء سيستمى حكومةتى 
ثيَكهاتةو سيستمى بةريَوةبردنى دةسةآلتدا، جياوازييةكى ئةوتؤ  دا، بؤمان دةردةكةوىَ كة لة كؤى(خومةينيزم)

واتة بةسةرجندان لة سيستمى بةريَوةبةريى دةسةآلت لة سيستمى ثاشايةتيدا بؤمان دةردةكةوىَ كة . نابيندريَت
خودا، شا، : "واتة ئةو درومشة درومشى سةرةكى فةرمانرِةاويى بوو. بوة( توتاليتاريزم)حكومةت، حكومةتى 

خودا لة سةرةوة، ثاشان ثاشا سيَبةرى خودا بوو لة سةر زةوى، وآلتيش لةذيَر ضاوديَرى سيَبةرى خودادا ". نيشتيمان
سيستمى كؤمارى ئيسالميش . لة وآلتيشدا هةموو شتيَك دةبوواية لة ضوارضيَوةى ئةو درومشةدا ليَكدرابايةوة. بوو

خودا، "واتة لة سيستمى كؤمارى ئيسالميدا . دا هةيةتةنيا ضةند جياوازى بضوكى لةطةأل سيستمى ثاشايةتي
بةناوبانطةو وةىل فةقيةو نويَنةرى خوداو " وةىل ئةمرى موسلمينى جيهان"ريَبةرى سيستم بة" نويَنةرى خوداو وآلتة

كةواتة ثةيوةندييةكى بةهيَزى . ية لة جيهانء بةتايبةت دنياى ئيسالمدا"حةزرةتى مةهدى"ئيمامى زةمان 
ة نيَوان ئةو دووضةشنة حكومةتةدا هةيةو بةهيَزترين هؤكاريَك كة بوة هؤى رِووخانى سيستمى فةلسةفى ل

ثاشايةتى، كيَشةى دةسةآلت بوو لة نيَوان ئايينىء نةتةوةخوازة ئايينييةكان لة اليةكء سيستمى ثاشايةتىء 
ةت، دوو سيستمء حكومةتى بةدةر لةوة هةردوو سيستمء حكوم. سةلَتةنةتىء مةشروتةخوازةكان لة اليةكيرتةوة

 .هةلَنةبذيَردراو بوون
، لة ناوةندى طوتارى (ثةرةثيَدانةوة)ى  دةبةستيَتةوة بة (ثاراسنت)رةزا تاجيك ئاسايشى باآل  حممد

ئاسايشء ثاراسنت، ثاراستنى ئاسايشى سيستمة، واتة ئةو . ى جيَطري كرد(بةهاكان)ئاسايشيدا ثاريَزطارى لة 
يش، ثةرةثيَدانى ئةو تةوةرة ئاسايشييةية كة لةو "ثةرةثيَدان"مةبةست لة . ثيَكهاتبوو سيستمةى كة دواى شؤرِش

ئاسايشيَك كة بة ثيَناسةيةكى سةربازييةوة دارٍيَذرابوو، وآلت لة اليةك لةذيَر درومشى . سةردةمةدا كةووتبوة ئاراوة
ة دنياى عةرةبء ئيسالمى سوننةى لة ناردنة دةرةوةى شؤرشدا لةطةأل عرياقدا تووشى شةرِيَكى ثرِخةسار بوو ك

نةشةرقى، نةغةربى، )ياخود درومشى " نةرؤذهةآلت، نةرؤذئاوا"ثشتةوة بوو، لة اليةكى ديكةوة بة درومشى 
هةموو دةركة ديثلؤماسىء سياسىء ئابورييةكانى بةرِووى خؤيدا داخستبوو، لة اليةكى ديكةشةوة ( مجهورى اسالمى

ى هةينى لة مينبةرةكانةوة لة كؤمةلَطاى جيهانى، تادةهات ثرت دةولَةتاني جيهانيان بة هةرِةشةكانى ئيمامانى رؤذ
 . لة خؤيان دوردةخستةوة

ذينطةى ئاسايشى ناوخؤيش تا دةهات ئالَؤزتر دةبوو، سيستميش بةباسيَكى سةربازيىء ثؤليسى نهيَنييةوة 
ى هةتاويدا (2357)لة سالَى . مالَيبووقؤلَى لة سةركوتى دةنطة نةيارةكانء رِةنطة ئازادخيوازييةكان هةلَ

زانىء ( استكبار)بزووتنةوة نةتةوةييةكان لة ضةشنى حيزبى دميوكراتى كوردستانى ئريانء كؤمةلَةى بةدةستكردى 
سىَ هةزار بنكةى سةربازى تةنيا لة ( 3000)ثرت لة . رِيَبةرانى ئةو بزوتنةوانةى بة نؤكةرى ئامثرِياليزم ناساند



 

 

هةزار هيَزى ضةكدارى بة هةموو توانايةكةوة لة كوردستان جيَطري كرد كة ئيَستاشى ( 300)ياتر لة ضةشنى بنكةء ز
 . هةزار كةس هةر لة جيَى خؤياندان( 100)دوو لةسةر سيَى ئةو هيَزانة واتة  ( 1/3)لةطةلَدا بىَ بةرِيَذةى 

ى ئةو وآلتة بوو، ئةطةرنا لة نيَو دةتوانني بلَيَني ئةوة تةنيا ويَنةيةك لة نةتةوةيةكى ئريانء طؤشةيةك
عةرةبةكان،  توركةكان هةم لةبةر هؤكارى نةتةوةيىء هةم مةزهةبى، ئازةرييةكان، بةلوضةكانء عةرةبةكانء 

 . كةمينة ئايينييةكانى ديكةدا ئيَمة شاهيدى ئةو ضةشنة لة ثيَناسةو دابينكردنى ئاسايشى نةتةوةيني لة ئرياندا
شةرِ، ئايدياو ئاماجنة ناسيؤناليستىء نةتةوةييةكانى : "حممد رةزا تاجيك ئيَذىَ .هةر لةو ثيَوةندييةدا د

و  هةستى نيشتمانثةروةرى ضووة نيَو كؤمةلَة ثيَناسةيةكى نويَى ئاسايشى " ئيَمةى تارِادةيةك زيندووكردةوة
 . نةتةوةييةوة

انةيةكى ثيَويستء ضوة ضوارضيَوةى بوو بة طرمي" ثاراسنت". "ثاراستنةوة"ى بةستةوة بة "ثةرةثيَدان"شةرِى 
شةرِى ئيَمة طةيشنت بوو بةقودس، رِيَطاى قودسيش لة كةربةالوة تيَدةثةرِى، شةرِى ئيَمة تايبةت . طرنطرتينةكانةوة

" داروحلةرب"و "دارولسةالم"بة عرياق نةبوو، ئيَمة جيهانيَكى كوفرمان لة بةرامبةر خؤماندا دةبينى، شةرِى نيَوان 
 .ةرِةش ببوة ثةرةدةثؤشيَك بؤ كوذاندنةوةي دةنطة دذة  نيَو خؤييةكانئةو ش. بوو

تيؤرييةكى ديكة بؤ دابينكردنى ئاسايشى نةتةوةيى لة سيستمى نيَوخؤييدا، تواندنةوةى نةتةوةو 
ئةو تيؤرييةش ثرت هةوأل دةدا . بوو" ئاسيَميالسيؤن"فاكتةرةكانى بة نةتةوةبوونى نةتةوةيةك، بة واتايةكى ديكة 

بةم ضةشنة راى خؤى ( دكتؤر هؤشةنط ئةمري ئةمحةدى)لةم ثةيوةندييةدا . لة كةنالَى طوشارةوة ثراكتيزة بكريَت
ثيَضةوانةوةى ياساو ريَساكان، سياسةتء ثرؤطرامة دوفاقيية ثةيوةنديدارةكان سةرجةم طرووثة : "دةردةبرِىَ

اندنةوةيان لةنيَو نةتةوة و دةسةآلتى دةولَةتدا نةتةوةييةكان، ضينة كؤمةآليةتييةكانء يةكة جوداكان بوارى تو
كؤنرتؤلَى كاريطةرى راطةياندنة طرووثييةكانء ئامرِازة ئايدؤلؤذيا حكومييةكانى ديكة، دةتوانرىَ . بةهيَزتر دةكةن

ئةم رِيَكارة بة مةبةستى سةثاندنى باوةرِةكان بة كؤمةلَطا يان شاردنةوةى دذايةتيية ئايدؤلؤذياى، سياسىء 
لة ئاكامدا، . كؤمةآليةتييةكان لة نيَوان طرووثةكان، ضينةكانء ثارتة سياسييةكاندا بةكاردةبردريَت-وورىئاب

ثالَثشتى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيىء بةتايبةتى دةولَةتانى دراوسىَ، كاريطةرييةكى ليرَبِاوانةى لة دياريكردنى رِادةى 
 :ضةند شيَوازى جياوازى هةبيَت ئةم رِيَكارةش دةتوانىَ. دةسةآلتى دةولَةتيدا هةية

 حالَةتى ضاالك واتة كاتىَ دةولَةت كؤمةلَة يارمةتييةكى سياسي، دارايى و سةربازيى رِاستةوخؤ وةردةطريَت؛-2
حالَةتى ناضاالك، واتة كاتىَ كة دةولَةتى دراوسىَ يارمةتى بزووتنةوةو شؤرِشة نةتةوةييةكان نةكاتء بايكوَتى -1

يةكيَكة لة بريمةندانى ناسيؤناليزمى فارس كة لة ثيَشكةوتووترين وآلتدا واتة لة وآلتة  ئةوة بؤضوونى. )بكةن
يةكطرتووةكانى ئةمريكادا دةذى، بةآلم لة بوارى تيؤرييةوة لة ناوةندة ليَكؤلَينةوةييةكانى كؤمارى ئيسالميدا كار 

ى ئيسالمييةوة بؤ ثاراستنى ئاسايشى ئةو تيؤريية يةكيَكة لة تيؤريية بةهيَزةكان لة رِوانطةى كؤمار. دةكات
نةتةوةيى، لةو تيؤرييةدا هةموو بزووتنةوةيةكى نةتةوةيى بةفاكتةريَكى دذة ئاساييشى لة قةلَةم دةدرىَء 
بةكاراكتيَريَكى تيَكدةرى ئاسايش لة وآلتدا دةزانرىَء دةخريَتة بازنةى ثالنرِيَذى تواندنةوة و سةركوتء 

 .  لةناوبردنةوة
 

 :كؤمارى ئيسالمى بؤ ئاسايشى نةتةوةيى لة ئاستى سيستمى دةرةكيدا رِوانطةى*



 

 

 
ناوةرؤكى ئاسايشى دةرةوةى ثيَكهاتةي ئريان ثرت لة سنوورو ضوارضيَوةى ئاسايشى سيستم يان سيستمى كؤمارى 

اسةكة بؤ ئةوةى ثرت لة ناواخنى ئةم بةشةى ب. واتة سيستم دواتر حكومةتء دواتر وآلت. ئيسالميدا دةخوليَتةوة
هةروةك دةزانني رِيَبةرى سةرةكى سيستمى . بطةين تيَرِامانيَك لة ئايدؤلؤذياى سيستمى كؤمارى ئيسالميدا دةكةين

كؤمارى ئيسالمى ئريان هةر ثاش سةركةوتنى شؤرشى ئريان، سوثاى شؤرشى ئيسالمى دامةزراندو بة هيَزى سةربازى  
مةبةستى لة شؤرشى ئيسالمى ( ئايةتولَآل خومةينى. )ا ناوى دةبردثاريَزةرى كؤمارى ئيسالمى لة ئةدةبياتى سياسييد

 :ئاماجنيَكى بةتةواوى تيؤريزةكراوى فةلسةفى بوو، ئاماجنةكانيشى لة سىَ تةوةرى سةرةكيدا ثيَناسة كران
ثةرةثيَدانء دريَذةثيَدانى ئةو شؤرشة تا رزطاركردنى جيهان لة كوفرو بة ئيسالم كردنى جيهان كة تةنيا -2

 يَطاش، فةلسةفةى ئيسالمى سياسى شيعى دوازدة ئيمامى بوو؛رِ
رزطاركردنى قودس لة دةستى زايؤنيزم يان ئيسرائيل بوو، بؤ ئةو ئاماجنةش تيؤرى رِيَطاى قودس بة -1

 كةربةالدا تيَدةثةرِىَ بوو كة رِيَكارةكةشى بة ريَطاى شةرِ لةطةأل عرياقى بةعسيدا هةلَبذيَردرا؛
طةيشتنى ئةو دوو تيَزةو دانى باجيَكى طةورة، بةثةسةندكردنى ناضاريانةى برِيارنامةى ثاش بةئاكام نة-3

ى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيةكطرتوةكان، رِيَطاى سيَهةم هةلَبذيَردرا كة ئةويش تيؤرى مانطى (517)
 .بةردةوامة يان ثيَكهيَنانى تةوةرو يةكيَتييةكى شيعى لة ناوضةكةدا بوو كة هةنوكةش( هالل شيعى)شيعى

خالَى يةكةم كة طرنطرتين خالء تةوةريرتين خالَى سياسةتى ئاسايشى دةرةكى كؤمارى ئيسالميية، 
لة بارةى ئاماجنة . تيؤرسيَنةكانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى بةئاماجنة نةتةوةييةكان ناوي دةبةن

شى نةتةوةيى لة كؤمارى ئيسالمى لة باسى طوتارةكانى ئاساي( سةيد حةسةن وةىل ثور زرومى)نةتةوةييةكانةوة  
كؤمةلَة ئاماجنيَك كة بةسةرجندان لة ئايديالةكانء باوةرِةكانء بايةخة زالَةكان بةسةر : "ئرياندا ئيَذىَ

كؤمةلَطادا، لة رِوانطةيةكى بةرينرت لة دابينكردني بةرذةوةندى نةتةوةييةوة، هةست بة ثةياميَك لة دةرةوةى 
بة ضةشنيَك كة ئامانجء بةرذةوةندى . ؤيان لة بةرامبةريدا بة بةرثرس دةزاننسنوورةكانى وآلتدا دةكةنء خ

ء (استكبار جهانى)خةبات لةطةأل ئيمثرياليزمء . نةتةوةيى طرىَ دةدةن بة بةرذةوةندى جيهانى يان سيستمةكةوة
ادخيوازةكان بريتني لة ئيسرائيلدا بة ثشتيوانى لة ئاماجنةكانى فةلةستني، ثالَثشتى لة بزووتنةوةو رِيَكخراوة ئاز

 .بةشيَك لةو سرتاتيذييةى كة لة خالَى يةكةمى سرتتيذييةكةدا بامسان ليَوة كرد
دا خؤى رِووبةرِووى تةواوى جيهانكردةوة، "نة شرقى، نة غربي"لة راستيدا كؤمارى ئيسالمى ئريان لة درومشى 

دا ئاماذةى ثيَكردو بوو "بةهةشتى زةهرا"كة لة لة يةكةم وتاريدا ( ئايةتولَآل خومةيين)ئةو درومشة بؤ يةكةجمار 
مةكتةبيةكان ئةمريكايان . بة درومشى سةرزارى خةلَكى لة نويَذى هةينىء رِيَثيَوانة ريَكخراوةييةكانى نيَو سيستمدا

بنةمايةك بوو كة لة بةرامبةر هيذموونى ( بنةماى ناردنةدةرةوةى شؤرش. )ناوديَر دةكرد( دايكى طةندةلًََى)بة 
ئةم بنةماية وةكو بنةمايةكى سياسةتى دةرةكى لة اليةن شؤرِشطيَرِةكانةوة . هةآلتء رؤذئاوادا هيَنرابوة ئاراوةرؤذ

ئةوة سياسةتى دةستوةردان بوو لة بارودؤخى ناوخؤى " ميانةرِةوةكان"بةثيَى بؤضوونى . ثرِوثاطةندةى بؤ دةكرا
هةبوو و ثيَيانوابوو كة وآلتانى ئيسالمى كةوتوونةتة " المامة واحد اس"مةكتةبييةكان برِوايان بة . وآلتانى ديكة

ذيَر ثآ خراوة، هةربؤيةشة باشرتين رِيَطا هةمان " امت واحد اسالم"ذيَر رِكيَفى سياسةتى رِؤذئاواييةكانةوةو بنةماى 
 ".ناردنة دةرةوةى شؤرِشة"بنةماى 



 

 

من ئيسالمم بؤ ئريان :" ان تيَدا بوو دةيوتكة ئةوكاتة موهةنديس بازرطانيشي" ميانرِةوةكان"لة هةمانكاتدا 
 . 2."دةوىَء ئيمامى ئيَرانيشم واتا خومةيين بؤ ئيسالم دةوآ

ئةو شيَوازة لة سياسةتى دةرةكيدا هةر خيَرا جيهانى ورياكردةوةو زةنطى مةترسى بؤ دراوسيَيةكانء بةرذةوةندى 
ذيَر هيذموونيان بةخؤداهاتنةوة، ئيسرائيل لة دةهؤلَى ئةمريكاء سؤظيَيةتء وآلتانى . زهليَزان لة ناوضةكةدا ليَدا

مةترسىء هةرِةشةى بؤ سةر خؤىدا، وآلتانى عةرةبى هةركام بة ضةشنيَك هةلَويَستيان طرت، ناسيوناليزمي 
بةطشتى . عةرةبيش لةطةأل هةست كردن بةمةترسيدا كةوتنة ثشتيوانيكردنى هةمةاليةنةى عرياق لة شةرِدا

ثاش . سيستمى نيَونةتةوةيى بةهاتنة ئاراى ئاكتؤريَكى ديكةى وةكو كؤمارى ئيسالمى تيَك ضوو ثيَكهاتةى ئاسايشى
شةرِى عرياق كة ريَطاى طةيشنت بةقودس لة كةربةالوة تيَدةثةرِآ، بة ديوارى ئاسنني داخرا، رِيَطايةكى ديكة بؤ 

تييةكانى كؤمارى ئيسالمى بةحزبولَآلى دؤزرايةوة كة ئةويش يةكةم هةنطاوى يارمة" ناردنة دةرةوةى شؤرش"تيؤرى 
مةعنةوى فةلةستينيية جيهادييةكان بوو و هةروةها ئيَسرتاتذي دارِشنت بوو بؤ وآلتانى  -يارمةتى مادى. لوبنان بوو

ئةوكاتة لةطةأل ئةوانةشدا شيعةكانى باشورى عرياقيش لة بةرنامةدابوونء بةشيَكيشيان لة ئريان لة ناوةندة . ديكة
 ..ندا ثةروةردة دةكرانئاينييةكا

( ام القرى)بة هاويَشتنى ضةندين هةنطاو لةو ضةشنة هةنطاوانةى  سةرةوة، بوار بؤ ثراكتيزةكردنى تيؤرى 
دا ئةطةر وآلتيَك لة نيَو وآلتانى ئيسالميدا "ام القرى"ئةم تيؤريية بريتى بوو لةوةي كة لة تيؤرى . رةخسيَنرابوو

، بةضةشنيَك كة شكست يان سةركةوتنى ئةو وآلتة شكستة يان سةركةوتنى "المدار االس"يان " ام القرى"بوو بة 
لة هةر كاريَكى ديكة طرنطرتةو دةكةويَتة ثيَش هةموو ( ام القرى)تةواوى ئيسالمة، لةو بارودؤخةدا ثاراستنى 

حمةمةد . يَى باورِى دهةر بةث. 3تةنانةت ثيَويستة بىَ بنةما سةرةتاييةكانى ديكة وةالدةنينَي. طرنطييةكانى ديكةوة
جةواد الرجياني كة ماوةيةك بةرثرسى ئةجنومةنى باآلى ئاسايشى نةتةوةيى بوو، ئةطةر لة نيَوان 

ام )و وآلتةتى جيهانى ئيسالمدا دووفاقييةتيَك ببينرىَ، هةر بةرذةوةندى "ام القرى"بةرذةوةندييةكانى حكومةتى 
ة، شكست يان سةركةوتنى كؤمارى (ام القرىء دار االسالم)ؤ ئريان بة باوةرِى ناوبراو ئةمرِ. لة ثيَشةوةية( القرى

نابىَ ثالني : "دكتؤر حممد جواد الرجيانى لةدريَذةيدا ئيَذىَ. ئيسالمى ئريان، شكست يان سةركةوتنى دارولئسالمة
وةرطرتن لة هةموو ئامادةكردنء ريَكخستنى هيَزةكان بةخةلَكى ئريانةوة سنووردار بكةينةوة، بةلَكو دةبىَ بؤ كةلَك 

نةتةوةكان لة سةرانسةرى وآلتانى ئيسالميدا ثيالنء طةآللَة رِيَذى بكةينء كارة بنضينةييةكانى بةئةجنام 
" رِيَطاى قودس لة كةربةالوة تيَدةثةرِىَ"هةروةك ثيَشرتيش ئاماذةمان ثيَكرد كؤمارى ئيسالمى لة تيؤرى ." بطةيةنني

أل يةكدةنطى بىَ ويَنةى ناسيؤناليزمى عةرةبء مةزهةبى سوننةو ثشتيوانى نةك تةنيا سةرنةكةوت، بةلَكو لة طة
لؤجستيكى رؤذئاوادا بةرةو رِووبوةوة و زيانيَكى قةرةبوو نةكراوةى بةخؤوة ديت كة دوو اليةن لة بوارى زيانى 

 .سيَ سةد هةزار كةس كوذران( 3000000)مرؤييةوة بةثيَىَ سةرذميَرى خودى كؤمارى ئيسالمى 
هةر بؤيةشة . كؤضء طواستنةوةى خةلَك طةيشتة يةك ميليؤن كةس. مليار دؤالر زيان بةهةردووال طةيشت 300

ثاش ئةوة بنةماى ناردنة دةرةوةى شؤرش كة بؤ سيستمى كؤمارى ئيسالمى بنةمايةكى نةطؤرِ بوو، بةرِيَكاريَكى ديكةدا 
بوو، هيالىل ئاماذة ثيَكراو ئامرازى طوشاريَكة بؤ " هيالىل شيعى"ئةويش ريَكارى تةوةرى شيعى يان . ثراكتيزة كرا

ئةو هياللة لة سةر تةوةرى ئةو . يارى سياسى لة ناوضةكةداو بؤ طؤرِانى باآلنسةكان لة كاتى ثيَويستدا بوو
                                                 

2
 (.5-0)ص ( 1105مقدمة جملة سياسة خارجى، سال اول، دى واسفند : على اكرب والييت- 

3
 (08ص  1109حممد جواد الرجيانى، مقوالتى در اسرتاتذى ملى، تهران، مركز ترمجة ونشر كتاب،  - 



 

 

هاوثةميانيَتيية بوو كة بة سةركردايةتى كؤمارى ئيسالمى ثيَكهاتووةو زؤربةى هيَزةكان هيَزى شيعني، بةآلم لةطةأل 
وةشدا هيَزى ديكةش دةتوانن بةشداربنء شيعةش نةبن، بةآلم بة مةرجيَك هاوثةميانى سرتاتيجيى كؤمارى ئة

لةو هيَزانةش دةتوانني ئاماذة بةويَنايةكى ثةميانةكة بكةين، دةتوانني ئاماذة بة حزبولَآلى . ئيسالمى ئريان بن
اذة بة بةحرين، شيعةكانى ئةفغانستان، لوبنانء حةماسء جيهادى ئيسالمى فةلةستني بكةين، دةتوانني ئام

 . ثاكستان، ئوردونء باشورى عرياق بكةين
كؤمارى ئيسالمى النيكةم كاريطةرييةكى بةهيَزى لة سةر ئةم هيَزانة هةية، ئةو هيَزانةش بةشيَكى زؤريان 

، هةروةها ئةمريكا بةتايبةتي دذايةتييةكى تونديان هةية يةكطرتووةكانىلةطةأل رؤذئاوا بةطشتىء وآلتة 
هتد كؤمارى ئيسالمى وةكو ...بةشيَكيشيان لة بةرةى تريؤردان وةكو حزبولَآلى لوبنانء حةماسى فةلةستنيء 

كؤنداليزا . )خولَقيَن كةلَك لةو هيَزانة وةردةطريَت دروستكةرى قةيرانء لة شويَنةكانيان وةكو ناوةندى قةيران
يكا لة وتاريَكدا كؤمارى ئيسالمى ئريانى بة بانكى ناوةندى يةكطرتووةكانى ئةمر وةزيرى دةرةوةى وآلتة( رايس

 تريؤريزمى نيَودةولَةتى ناوبردو ثيَي وابوو كة طةورةترين ثالَثشتى تريؤريزم لة جيهانداو طرووثء اليةنة

ووثى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا، هةر لةوبارةيةوة لة مةرِ ثةيوةندى نيَوان كؤمارى ئيسالمىء طر لة ةتريؤريستييةكان
حزبولَآلى لوبنان : "حزبولَآلى لوبنان، شؤن مةك كؤرمةك وتةبيَذى وةزارةتى دةرةوةى وآلتة يةكطرتووةكان وتى

ليَرةدا ئريان  بةشيَك . هاوثةميانيَتى تريؤريزمى لة اليةن كؤمارى ئيسالمييةوة لة رِؤذهةآلتى ناوةراستدا وةرطرتوة
و تةنانةت لةبةرةيةكةوة بؤ بةرةيةكى ديكة راياندةطويَزىَء بةطشتى لةو هيَزانةى بةتةواوى لةذيَر كؤنرتؤلَداية

بؤ ويَنةش دةتوانني ئاماذة بةشيعةكانى ئةفغانستان لةثاكستان، . لةناوةندةكانى قةيراندا يارييان ثيَدةكات
ولآَل هيَزةكانى لوبنانء فةلةستني لةيةكرتيدا، هيَزةكانى ئةفغانستان، هيَزةكانى ضيَضيَنء هيَزةكانى حزب

 .لةعرياقدا بكةين تادةطاتة ئاستى نيَونةتةوةييش
 

 :تيؤرى شةرِى ثيَشطرانة 
تيؤرى شةرِى ثيَشطرانة  لة ثيَكهاتةى ئاسايشى كؤمارى ئيسالميدا تيؤرييةكى طرنطء هةستيارة، تيؤرى 

بةرثرسانى . هةية" دةرةوةى ثيَكهاتةوة"ئاماذةثيَكراو ثةيوةندى راستةوخؤى بةضؤنيةتى كؤنرتؤلَى ئاسايشى 
ى سيستمةكة (نيَوسيستمى)كؤمارى ئيسالمى هةروةك لةتيَزى مةكتةبة حزبولَآلييةكاندا دةردةكةوىَ ئاسايشى 

خومةينيستيةية، دةبىَ -ةوة هةيةو لةسةر ئةو بنةما ئيَستالينيستى(دةرةوةى سيستم)ثةيوةندى بةئاسايشى 
وروذيَنني، تا بتوانن ئاسايشى نيَو ثيَكهاتةى وآلت ئاسايشى وآلتانى ديكة تيَكبدةينء ناوةندى قةيرانةكان ب

ئيَمة شةرِى : "رِاويَذكارى باآلى رِيَبةرى سيستم ئيَذىَ" عةىل ئةكبةر وياليةتى. "لةمبارةيةشةوة د. بثاريَزين
ثيَشطرانة بةمافى بىَ ئةمالو ئةوالى خؤمان دةزانني، ئيَمة بةمافى خؤمانى دةزانني كة شةرِى خؤمان لةطةأل 

وذمنامنان لة دةرةوةى سنوورةكاندا بكةين، بؤ ئةوةش دةتوانني لةهةر شويَنيَكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا كة هيَزى دو
داطريكةرى ئةمريكاى ليَية، كيَشةى بؤ بنيَينةوة، ئيَمة تواناى قةيران خولَقاندمنان لة عرياق، ئةفغانستان، 

كؤمارى ئيسالمى ئريان دووذمنانى .. 4خؤى باش ئةوة دةزانيَت ئةمريكاش. فةلةستني، لوبنانء زؤر شويَنى ديكة هةية
ئةمريكاية كة ثالَثشتى هةموو هيَزة دوذمنء نةيارةكانى  يةكطرتووةكانىثلة بةندى كردوة، لةثلةى يةكةمدا وآلتة 
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ئةو حكومةتةية، لة ثلةى دووهةمدا ئيسرائيل بوونى هةية كة دووذمنى سةرةكىء سويَند خواردووى كؤمارى 
ديارة بؤ ئاماذةثيَكردن دةبىَ بلَيَني ئيسرائيل يةكيَك بوو لةو دةولَةتانةى لة كاتى شةرِى ئريانء . يسالمييةئ

عرياقدا، ضةكء تةقةمةنى بةئريان دةفرؤشتء بة هاوثةميانيَكى كاتى خؤى دةزانى لةشةرِ دذ بة عةرةبةكاندا، 
ان بة ئاشكرا درومشى لةناوبردنى ئيسرائيلى هةلَطرت، كؤمارى ئيسالمى ئري ئةو هاوثةميانيَتيية بةردةوام بوو تا

كؤمارى ئيسالمى ئريانء ئيسرائيل دوو دوذمنى سويَندخواردووى يةكرتن، هؤكارةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو ضةند 
واتة كؤمارى ئيسالمى بةو ئايدؤلؤذياى . فاكتةرةى كة ثيَشرت لة ناوةرؤكى كؤمارى ئيسالميدا بامسان ليَوةكردن

 . ومشانةوة كة هةيةتى هةرِةشةيةكى ثرِ مةترسيية لةسةر ئيسرائيلدر
لةاليةكى ديكةوة كؤمارى ئيسالمى ئريان، ئيسرائيل بةنةخؤشييةكى شيَرثةجنة دةزانآ كة لة جةستةى دونياى 

كؤمارى ئيسالمى ئريان رِةنطة كيَشةى سنوورىء خاكى، :"لةوبارةيةوة ئيَذىَ" مورتةزا شةمس"ئيسالمداية 
ةشكردنى سةرضاوة ئاويى و وزةييةكان، بوارى ريَكخستنى سيستمى هيَزة ئاساييةكانى هةردووالى لةطةأل داب

ئيسرائيل نةبيَت، بةآلم دةبآ ئاطادار بني كة هةرِةشةكان بؤ سةر وآلتيَك لة روي ذئؤثؤليتيكييةوة بةشيَكن لةو 
ةرِةشةو مةترسى جدديرتو بنةمايرت، لة مةترسى هةرِةشانة، هةرِةشةى ئيسرائيل بؤسةر سيستمى كؤمارى ئيسالمىء ه

هةروةها يةكيَك لةو هيَزة جيهانيانةى . كةوتنى بنةما بايةخدارةكانء بنضينة شؤرِشطيَرييةكانى كؤمارى ئيسالمني
كة دذايةتييةكى بنضينةيى هةتاهةتايى لةطةأل كؤمارى ئيسالميدا هةبوة بريتيية لة زايؤنيزمى سياسى و 

 .ذيَمى داطريكةرى قودسة كة ئيسرائيلةنويَنةرةكةشى رِ
 
لةاليةكى ديكةوة كؤمارى ئيسالمى ثيَيواية كة ئريان، توركياء ميسر بةردةوام لةبوارى خاك، ثيَداويستى،  

سةرضاوةو كانزاو تايبةمتةنديية جوطرافياييةكانى ديكةوة بةردةوام خوازيارى رِؤلَى سةرةكى بوون لة رِؤذهةآلتى 
بؤيةشة هاتنة ئاراى ياريكةريَكى نوآ لةو مةيدانةدا بةئايدؤلؤذىء درومشى دذة ئيسالمييةوة، نيَوةرِاستدا، هةر

لةطةأل ثشتيوانييةكى زؤرى ماددىء مةعنةوى جيهانيدا، زياتر دةتوانآ لة دذي بةرذةوةندى دنياى ئيسالم ء 
 . 5بةتايبةتى ئةم سآ وآلتةدا بيَت

 :مى ئريان لةطةأل ئيسرائيلدا دةتوانني لةسآ خالَدا كورت بكةينةوةبةطشتى هؤكارةكانى دوذمنايةتى كؤمارى ئيسال
 ناوةرؤكى ئايينى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان؛ -2
 هةلَويَست طرتنةكانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان؛ -1
 . 6قؤناغة هةستيارةكانء ثيَويستى بةبوونى دوذمنى دةرةكى -3

ئريان ثاش حزبولَلَاي لوبنان دوذمنى :"تاريدا ئاماذةى بؤ ئةوة كردلةدوا و" بنيامني نيَتانياهؤ"هةر لةوبارةيةوة 
هةر ". و ئيسرائيل دةبآ خؤى بؤ رووبةرِووبونةوة لةطةأل ئةو مةترسييةدا ئامادة بكات...سةرةكى ئيسرائيلة

واوى ئةو رِيَذةى تة:"سةرؤك وةزيرانى ثيَشووى حكومةتى ئيسرائيل ئيَذىَ( ئيسحاق رِابني)لةوبارةيةوة بؤ ويَنة 
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بةرثرسَيكى ثَيشووى موسادو (  Joseph Alpher()رةلفئةف يزجؤ( )راهربدى مطالعاتفصلنامة  -مشس مرتضى)- 
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فةلةستينيانةى كة كردةوةى توندوتيذانة دذ بةئيسرائيل دةكةن، كةلَك لة ئيسالمى شيَوازى كؤمارى ئيسالمى 
 . 7"وةردةطرن

 :هةلَويَستةكانى كؤمارى ئيسالمى لةسآ تةوةردا بؤتة هؤى توورِةيى بةرثرسانى حكومةتى ئيسرائيل
آلتى نيَوةرِاستء بةشيَوةيةكى دياريكراو لة ئةو طرووثة ثشتيوانى لة طرووثة دذة ئيسرائيليةكان لة رؤذهة-2

 فةلةستينىء لوبنانييانةى كة بةطذ ئيسرائيلدا دةضنةوة؛
 دذايةتى كردني ثرؤسةى ئاشتى نيَوان عةرةب و  ئيسرائيل؛-1
ثيَدانانى بة دان. سةركردايةتى بزوتنةوة دذة ئيسرائيلييةكان لة كؤرِو كؤمةلَةى جيهانىء ئاستى نيَونةتةوةييدا-3

خودى بةرثرسانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى بةو سآ تةوةرةى سةرةوة، بةو ئاكامة دةطةين كة شةرِى ثيَشطرانة 
هةربؤية بة . ئةو حكومةتةداية بةرطريىئيَستا لةتةوةرى سةرةوةى ئيَسرتاتذي سياسةتى دةرةوة، يان سياسةتى 

هةآلتى نيَوةرِاستدا بةطشتى وآلتانى ناتةبا لةطةأل بونى كؤمارى ئيسالمييةكى بةهيَز لةناوضةكةدا، لة رؤذ
سياسةتةكانى كؤمارى ئيسالميداء هاوثةميانانى ئيسرائيلء ئةمريكا بةردةوام لة قةيرانء كيَشةى جؤراوجؤروء 

 ثيَكدادانى توندوتيذ بآ بةش نابن؛ 
بةهيَزو سياسةتى ئيَسرتاتذي  ئةوةش بةو واتايةية كة كؤمارى ئيسالمى سياسةتى شةرِى ثيَشطرانة وةكو تيَزيَكى

ثيَشطرانة بةكاردةهيَنآء تائيَستاش هةندى سةركةوتنى تاكتيكى و كورختايةنى بؤ ئةو رِذيَمة بةدواوة بوة، بةآلم 
لةاليةكى ديكةوة لةئاستى كؤمةلَطاى جيهانيدا كؤمارى ئيسالمى وةكو حكومةتيَكى ثشتيوانى تريؤريزمء رِيَذمييَكى 

دةسةآلتدارانى رِؤذئاوا بة نازيزمى بآ دةسةآلت يان نازيزمى دوةمى ناودةبةنء بة حكومةتيَكى ياخى ناساندووة كة 
ئةوةش هةم لةئاستى ناوخؤدا ئةو رِذيَمةى تووشى . ثيَشيَلكةرى ياساو ثةمياننامة نيَونةتةوةييةكانى دةزانن

 .يك دةخاتةوةقةيران كردوةو هةم لةئاستى جيهانيدا كؤمارى ئيسالمى رِؤذ بةرِؤذ ثرت تةر
 

 :سياسةتى ئةتؤمي كؤمارى ئيسالمى
لةسةردةمى ( 2353)سياسةتى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى ثيَشينةيةكى دوورترى هةية كة دةطةرِيَتةوة بؤ ساآلنى 

ثاشايةتيدا كة ئةو كات لةاليةن رِووسةكانةوة هةنطاوى يةكةمى بؤ نرا، بةآلم دواتر لة ساآلنى سةرةتاى 
ى ئيسالميدا لةاليةن وآلتى ضينةوة دريَذةى ثيَدراو بة يارمةتى بازارِى رةشء هيَندآ لة وآلتانى دامةزراندنى كؤمار

نزيكرت لة كؤمارى ئيسالمى ئةو ثرِؤذةية تا بة ئيَستا طةيشت، بةآلم ئةوةى ثرت جيَطةى بايةخثيَدانى ئةو ثرِؤذةية، 
كؤمارى ئيسالمى ئريان بةردةوام رِايدةطةيةنآ كة واتة كؤمارى ئيسالمى ئريان مةبةستى لة ثرِؤذةى ئةتؤمى ضية؟ 

ثرِؤطرامى ئةتؤمي ئيَمة ثرِؤطراميَكى ئاشتيخوازانةيةو هةر وآلتيَك مافى خؤيةتى سود لة تةكنؤلؤذياى 
ئةمريكا  يةكطرتووةكانىئاشتيخوازانةى ئةتؤمي وةربطريَت، لةثاأل ئةوةشدا هةم يةكييةتى ئةوروثاو هةم وآلتة 

ة ئامادةين تةكنةلؤذياى ئاشتيخوازانة بؤ كؤمارى ئيسالمى ئريان دابني بكةين بةمةرجيَك ثرِؤذة رِايدةطةيةنن ك
ئةتؤمييةكةى بة  تةواوى وةال بنآء ثيتاندني يؤرانيؤم رابطريَت، لةطةأل ئةوةشدا ئةلبةرادعى بةرثرسى ئاذانسى 

شتيخوازانة نيية، بةآلم بةطشتى بة ئةتؤمي بةردةوام رايدةطةيةنآ كة ثرِؤذةى  ئةتؤمي كؤمارى ئيسالمى ئا
تيَرِامانيَك لةناوةرؤكى كؤمارى ئيسالمىء ئايدؤلؤذى مةكتةبةى، بةو ئاكامة دةطةين كة كؤمارى ئيسالمى لةناوضةدا 
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هةر ئةو رستةيةى كة وآلتة . ببيَتة خاوةن ضةكى  ئةتؤمي ئةوا ض مةترسيطةليَك رووبةرِووى جيهان دةبيَتةوة
ئاسايشى وآلتة يةكطرتوةكان بة بآ ئاسايشى جيهان دةستةبةر "يكا جةختى لةسةردةكاتةوة ئةمر يةكطرتووةكانى

ئاسايشى ئريان :"لةاليةن دةسةآلتدارانى سيستمى كؤمارى ئيسالميشةوة بةردةوام دووثات دةكريَتةوة كة" نابآ
 ".بةبآ ئاسايشى ناوضة دةستةبةر نابآ

( موحسني رِةزايى)ةوةندى نةتةوةيى دةكةنةوة، لةوبارةيةوة هةردووال جةخت لةسةر ئاسايشى نةتةوةيىء بةرذ
بةرذةوةنديية نةتةوةييةكانى ئريان ئةمرِؤ :"بةرثرسى كؤرِى دةستنيشانكردنى بةرذةوةندييةكانى سيستم ئيَذىَ

ناوبراو ئاماذة بة ". لةدةرةوةى سنوورةكانيشدايةو ئاسايشى نةتةوةيى بةبآ ئاسايشى ناوضةكة بوونى نيية
تان و ثاكستان دةكات كة دوو دراوسيَى كؤمارى ئيسالمني، ئةو دوو وآلتة هةردووكيان خاوةنى ضةكى  هيندس

تاقيكردنةوةكانيان . ئةتؤميني، هةردوو وآلت بؤ نيشاندانى هيَزى سةربازي خؤيان ضةكةكانيان تاقى كردؤتةوة
ية ئةتؤمييةكانى هيندستان و ثاكستان بؤ ضاالكي( حمسن رةزايى)بةوتةى . لةنزيك سنوورةكانى ئيَمةدا بةرِيَوةضوو

دةطةرِيَتةوة، لةو سالَةدا هيندستان يةكةمني بؤمبى خؤى تاقيكردةوة، ئةمةش لةكاتيَكدابوو كة  2160دةيةى 
ثاش . ثاكستانييةكان ثيَشرت دةستيان ثيَكردبووء يةكةم ناوةندى خؤيان بةهاوكارى كةنةداييةكان دروست كردبوو

بةجيَيان هيَشت، خودى زانا ثاكستانييةكان بةيارمةتى ضنيء كؤرياى باكوور دريَذةيان  ئةوةي كةنةداييةكان
تاقيكردنةوة ئةتؤمييةكانى هيندستان و ثاكستان ثةرةى دةستاند، ئةويش . بةثرِؤذة ئةتؤمييةكانياندا

سةرجةم ئةو حةوت  بةوتةى بةرثرسانى ثاكستان،. لةناوضةيةكى ثرِ قةيراندا كة دةيتوانى كيَشةى قوأل بنيَتةوة
 .تاقيكردنةوةيةى كة بةرِيَوةضون لةناوضةيةكى وا هةستياردا كةم ويَنةبوون 7

ئريان لةهةمبةر ئةو تاقيكردنةوانة هةست بةمةترسى دةكات، ضونكى جطة لةثاكستانء هيندستان، ئيسرائيليش 
ل و وآلتة يةكطرتوةكانء خاوةنى ضةكى ئةتؤميية، لةكيَشةى ئةتؤميدا ئريان دةيةوآ لةبةرامبةر ئيسرائي

هاوثةميانانى لة ناوضةكةدا خؤى بةهيَز بكات، لةطةأل ئةوةشدا ئيَسرتاتذي سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةاليةك 
لةهةولَى بةهيَزكردنى باآلنسى خؤيةتى لةناوضةى قةفقازو دةرياى قةزوين، ئةمةش بؤتة ناوةندى ملمالنيَى وردة 

 . ش بةشى ئريانن لةسةرضاوةكانى ئةو زةريايةهيَزةكانى دةوروبةرىء ئةو هيَزانة
لةاليةكى ديكةوةوة بة دةستهيَنانةوةى ثيَطةى سةربازيية لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا كة ثيَشرت لةسةردةمى 

بؤ . ثاشايةتيدا هةيبوو، ئةوكات بةثشتيوانى ئةمريكاو بريتانيا بوو، بةآلم ئةجمارة دةيةوآ سةربةخؤ بيَت
ةش، تةنيا رِيَطاى طةيشنت بةقؤناغى بوون بة سؤثةرثاوةر بريتية لة باوةرِيَك كة خاوةن طةيشنت بةو مةبةست

دةسةآلتيَكى بةهيَزى ئيَسرتاتذي بيَت لة ضةشنى ضةكى ئةتؤمي ، ضونكى دةتوانآ هةم هةرِةشةيكى ناوخؤيى بآء 
ئيسالمى سةملاندوويةتى كة واتة سيستمى كؤمارى . هةم لةئاستى ناوضةيىء جيهانيدا هةرِةشةيةكى دةرةكى بيَت

لةطةأل هةرضةشنة بزووتنةوةيةكى ناوخؤييدا وةكو دووذمنيَكى ئيَسرتاتذي ءدةرةكى بةرةو رِووى ببيَتةوة، تةنانةت 
ئةو رِاستييةش لة مامةلَةكردني . ئةطةر ثيَويست بآ سود لة ضةكى كيميايى، بيؤلؤذيكي ء ئةتؤميش وةربطريَت

لة ئاستى دةرةكيشدا كاتآ سةرؤك كؤمارى . توندي وةلَامي نةيارةكاني دةداتةوة ناوخؤييةكاندا سةملاوة كة بة
ئيسرائيل دةبآ لةسةر طؤى زةوى :"كؤمارى ئيسالمى ئريان حممود ئةمحةدى نةذاد لةمةرِ ئيسرائيل ئيَذىَ

( يةتولَآل خومةيينئا)ياخود دةطةرِيَينةوة بؤ سةرةتاكانى دامةزراندنى سيستمى كؤمارى ئيسالمى كة ". بسرِدريَتةوة
هاوثةميانى :"يان وتةكانى مةنوضةهر موتةكى كة رِايطةياند". ئيَمة ئيسرائيل دةرِذيَنينة ناو دةرياوة:"دةيوت



 

 

ئةمريكا بؤ وآلتانى كةنداو رؤذهةآلتى نيَوةرِاست، زيانى بةدواوة دةبآ بؤ ئةو وآلتانةو هةرضةشنة 
 ". انى بؤ خؤيان دةبيَتهاوثةميانيَتييةك دذ بة كؤمارى ئيسالمى زؤر زي

موحسني رِةزايى لةوباوةرِداية كة ئيَستا وآلتيَكى وةكو ميسر بايةخى ئيَسرتاتذي خؤي لةدةستداوة، ئةوةش 
. لةكاتيَكداية كة وآلتيَكى وةكو ئريان بةهةلَسةنطاندنى لةطةأل رابردوودا هيَشتا هةر بايةخى خؤى ثاراستووة

يية سةرةتاييةكانء جةخت لةسةرئةوة دةكاتةوة كة بةهؤى دراوسيَيةتى ئريان موحسني رِةزايى دةضيَتةوة سةر تيؤر
لةطةأل ضةند وآلتيَكدا، بايةخى ئريان لةهاوكيَشةكاندا هةلَدةكشآ، بةو واتايةى ئريان لةناوةندى كؤمةلَة وآلتيَكى 

رِؤذئاواى وآلتى خؤماندا، لة:"ناوبراو لةو ثةيوةندييةدا بةرِوونى بةمشيَوةية دةدوآ. ثرِ قةيراندا هةلَكةوتوة
لةباشووردا باسى بوونى ئةمريكا . رِووداو و كيَشةيةكى زؤر ئالَؤزمان هةبوو كة مةسةلةى توركيا ء ئيسرائيلة

ئيَستا . لةكةنداودا بةرضاوة، ء لةرِؤذئاواشدا عرياقء طيَرةو كيَشة سياسى و ئاسايشييةكانى بة طرنط خؤى دةنويَنآ
ةآلتى ئرياندا هاتؤتة ئاراوة كة بةثيَضةوانةى ثيَشبينييةكانى ثيَشوو، بايةخى ئيَسرتاتذي فاكتؤريَكى ديكة لةرِؤذه

لةبايةخى ئيَسرتاتذي ئريان شتيَك كةم :" هةر لةوبارةيةشةوة برذنيسكى وتبووى. ئريانى زؤر بةرزكردؤتةوة
آ ضةكى سرتاتيجي، ديسان لة ناو ئةو ليَدوانانةى ئاغاى رِةزايى ثيشانى دةدات كة بوونى ئريانيَكى ب". نةبؤتةوة

، ئةرمةنستان، (جورجيا)وآلتانيَك لةضةشنى عرياق، ئةفغانستان، ثاكستان، ئازةرباجيان، طورجستان 
توركمانستان، توركيا، ئيسرائيل، فةلةستنيء لوبنانء هةموو وآلتانى كةنداودا كة زؤربةيان هاوثةميانى وآلتة 

ريكا لةبةشيَكياندا بنكةى سةربازى هةيةو لةكةنداويَكدا كة ثرت لة يةكطرتووةكانى ئةمريكان، تةنانةت ئةم
وزةى جيهان بةرهةم ديَنيَت، زؤر ثرِ مةترسييةو بوونى ضةكى ئةتؤمي دةتوانآ ئاسايشى ئريان بةو %(  65)

هةر موحسني رِةزايى . ثيَناسةى خؤيان بثاريَزآء ئاسايشى جيهانيش بكةويَتة بةر هةرِةشةيةكى جددييةوة
هةلَكةوتةى ئيَمة خؤى هةلَكةوتةيةكى هةستيارى ذيؤئيسرتاتذيية، بةو "شويَنيَكيرتدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة لة

واتايةى ئيَمة دةكرآ ثيَويستمان بةضةكى ئةتؤميش نةبآ، بؤ ويَنة ئةطةر بتوانن ضةكطةىل مؤديَرنى مووشةكى 
بؤمبى ئةتؤميش بؤ ئيَمة  20بكةين، لة  لةضةشنى زةوى بةزةوى، دةريا بة كةشتىء كةشتى بةكةشتى ضاك

بؤ ويَنة ئةطةر بتوانني ناويَكى فرِؤكة هةلَطرى دوذمن خبةينة بةر هةرِةشةى . كاريطةرترةو هيَزو كاردانةوةشى ثرتة
ئةو وتانة هةموو ." )ئةو موشةكانة، دةزانن ضةندة كاريطةريى هةية، طةر لة بؤمبى ئةتؤمي  ثرت نةبآ كةمرت نية

دةدةن كة ئريان، ناتوانآ لةذينطةيةكدا كة ئيسرائيلء ئةمريكاو هاوثةميانانيان بوونيان هةية بيَدةنط واثيَشان 
 .دابنيشآء هةر بؤية ضةكى ئةتؤمى بؤ كؤمارى ئيسالمى ئريان ئاماجنيَكى ئيَسرتاتذي ئاسايشي كؤمارى ئيسالميية

الَيَني دوورطةى هورمز دةبةستني، دوورطةيةكيشة ئيَمة لةخؤمانةوة ن:"ئيَذىَ( موحسني رةزايى)لةشويَنيَكى ديكة 
بؤ ويَنة ئيَمة بيَنيء لةو دوورطةيةدا كةشتييةكى نةوتكيَش نقوم . كة وزةيةكى زؤرى ليَوة بةرةو جيهانى دةرةوة دةضيَت

ة، بكةين، ماوةى شةش مانط دةخايةنآ تا ئةو شويَنة بة مؤديَرِنرتينء ثيَشكةوتووترين كةرةستة خاويَن بكريَتةو
 !" بةآلم ئايا ماوةى شةش مانط وزة لةو دوورطةيةوة تيَنةثةرِآ ض رِوو دةدات؟

 :ئاسايشى سيستمء هيَزى قودس
ناردنة دةرةوةى )هةروةك سةرةتا بامسان كرد كة كؤمارى ئيسالمى سياسةتى دةرةوةى خؤى لةسةر بنةماى 

هيَزى سةربازى . ء بةضةند قؤناغدا تيَثةرِيندارِشتبوو، باس لةوةش كرا كة ئامانجء مةبةستةكان ضى بوون( شؤرِش
لةهةر وآلتيَكدا باسكى بةهيَزى ئةو وآلتةية، بةآلم سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةبةرامبةر باسكى بةهيَزى خةلَكدا 

سوثاى . بوو( سوثاى ثاسدارانى شؤرِش)بوو، باسكى بةهيَزى سةربازيشى دروست كرد كة ئةويش ( ئةرتةش)كة 



 

 

ئةركى هيَزى قودس لةدةرةوةي . يةكيَكيان بوو( نريوى قدس)ج هيَز ثيَكهات كة هيَزى قودس ناوبراو لة ثيَن
سنوورةكانى ئريان بوو، ئةو هيَزة كة لةسةردةمانى شةرِى ئريانء عرياقدا دروست كرا، وةك هيَزيَكى سنوورى سوثاى 

بةعسى عرياق دةست ثيَكردو ثاسداران ضاالكييةكانى خؤى بةثشتيوانيكردنى ئؤثؤزسيؤنى سةدام ءحكومةتى 
هةروةها ثاشان دةستيداية ثالَثشتى كردنى ئةمحةد شا مةسعوود سةرؤكى بةرةى باكوورى ئةفغانستان لةسةردةمى 
شةرِى سؤظيَيةتء ئةفغانستانداء ثاشان لةبةربةرةكانآ لةطةأل تالَةباندا سنوورى ضاالكييةكانى بةربآلوتر 

ى بالَكانء ثشتيوانى لة ضةكدارانى ئيسالمطةراى بؤسنيايى لةشةرِى يوطسالفيدا ثاشان بالَى كيَشا بؤ ناوضة. كردةوة
 . كرد

جآ ئاماذة ثيَدانة  كة ئةو ديالنةى لةكاتى شةرِى ئريانء عرياقدا لةاليةن هةردوو وآلتةوة طريابوون كةلَكى 
ريَكخراوى )خباتة خزمةتى  بؤ ويَنة حكومةتى بةعس هةولَى دةدا بةشيَك لةو هيَزانة. جؤراوجؤريان ليَوةرطريا

ء سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريانيش لةاليةن هيَزى قودسةوة لة سوثاى بةدرو هيَزة (موجاهدينى طةىل ئريانةوة
هةربؤية ثاش رِووخانى حكومةتى بةعس، رِؤذانة لةاليةن . نةيارةكانى ديكةى حكومةتى عرياقدا سازمان دةدران

ردةوام لةسةر دةستيَوةردانء ئاذاوة نانةوةو قةيرانةكانى كؤمارى ئيسالمى بةرثرسانى عرياقىء ئةمريكاييةوة بة
ئريان لةعرياق ليَدوان دةدةن، ئاطادارى رِاي طشتى دةكةنةوة و داوا لةكؤمارى ئيسالمى دةكةن كة ئاسايشى عرياق 

هاريكارى " د ساتر فيَلَدديظي"لةوبارةيةوة . لةبةرضاو بطرييَتء رِيَز بؤ سةربةخؤيىء سةروةريى ئةو وآلتة دابنيَت
 . كاروبارى عرياق لةوةزارةتى كاروبارى دةرةوةى وآلتة يةكطرتوةكان دا دان بةو راستييةدا دةنآ

ثةيامنيَرى . هيَزى قودس تةنانةت هةوأل دةدا سود لة هيَزةكانى حزبولَآلى لوبنان لة عرياقدا وةربطريَت
انى حزبولَآلى لوبنان كة لةشةرِى ثارتيزانيدا ثسثؤرِن، وتى هيَزةك 1007تةمموزى  1لة (C.N.N)تةلةفزيؤنى 

هةر ئةو . لة عرياقدا بةرةيةكى شةرِيان كردؤتةوة بؤ تيَكدانى ئاسايشى عرياقء كوشتنى ئةمريكاييةكان
لةوةآلمى ثرسياريَكدا كة ئةوان لةعرياق ض دةكةن، وتى ئةوان لةبةرامبةر دةيان مليؤن دؤالر  C.N.Nهةوالَدةرةى 

رؤبةرت طيتس . تى دارايى كة ئريان بةحزبولَآلى دةدا ناضارن مل بؤ داخوازييةكانى كؤمارى ئيسالمى رِابكيَشنيارمة
ديارة هيَزى قودس يةكيَكة لةو ". ئيَمة دةزانني كة هيَزى قودس لةم كردةوانةدا دةستى هةية:"لةوبارةيةوة وتى

. تة لةتةواوى جيهاندا هيَزةكاني خؤى رِيَكخستوتةوةية، وا(القاعدة)هيَزانة كة ثيَكهاتةكةى وةكو ثيَكهاتةى 
ئةو شويَنانةى هيَزى ئةمريكايىء هاوثةميانانى . بةتايبةت ئةو وآلتانةى كة دانيشتوانى موسلَمانيان هةية

 .ليَبيَت، بةطشتى سةرجنى هيَزى قودس رِادةكيَشن

 
 ئيَران، ضاالكى ئةتؤمىء هةرِةشةكانى

 
دا لة ناوبةرين، ئةطةر هةر مؤسلَمانيَك سةتلَيَك  لة جةستةى ئيسالم ]ئيسرائيل[يةدةبآ ئةو غوددة شيَرثةجنةي"

ئايةتؤآل خومةينى ريَبةرى شؤرِشى ئيسالمى " )ئاو هةلَطرآء بريِيَذيَتة سةر ئيسرائيل، ئةو وآلتة دةستكردة ئاو دةيبا
 (. ئيَران
مةمحوود ئةمحةدىنذاد سةرؤك كؤمارى ئيَران " )انشااللّة بةم نيَزيكانة شاهيَدى دونيايةكى بآ ئيسرائيل دةبني"

 (.شارى زاهيَدان 2374ثاييزى 



 

 

جؤرج دةبليؤ بوش، سةرؤك كؤمارى وآلتة ." )كؤمةلَطاى جيهانى هيضكات ئيَرانيَكى ئةتؤمى تةحةمؤأل ناكات"
 (.ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

ةوة دةطاتة دةستى حيَزبؤآل، ئةم ئاماجنة كاروانطةىل بآ برِاوانةوةى ضةكء تةقةمةنييةك كة لةاليةن ئيَران" 
دةثيَكى كة بة تيَكضوونى باروودؤخى ناوضةكة حيَزبؤآل برِيارةكانى ئيَران بؤ هيَرشطةىل موشةكى بؤ سةر ئيسرائيل 

ذنرِاأل يوى بايديتس، سةرؤكى دةزطاى زانيارىء هةوالَطرى ئةرتةشى ئيسرائيل، لة دانيشتنى " )جيَبةجآ دةكات
 (.دا يؤنى زانيارى كؤنست لةطةأل نويَنةرانى ثةرلةمانى ئيسرائيلكؤتايى كؤمس

و دةولَةتى ئيسرائيلن، طةر بة وردى ئةمةريكائةم وتانة وتةى بةرثرسانى سآ وآلتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران،  
سةرجنى وتةى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى بدةن، بةبآ يةكء دوو وتةكةى جؤرج دةبليو بوش ثةسةند دةكةينء 

 .مان بؤ دةسةلَمآ"ذنرِاأل يوى بايديتس"راستى وتةكانى 
بة تيَرِامان لة نيَوةرؤكى ئيسالمى شؤرِشطيَرِ لة ئايدولؤذى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانداو تيَطةيشنت لةنيَوةرؤكى 

دا وةرِآ شؤرِشطيَرِانةى كؤمارى ئيسالمى، وةكوو ئايديايةكى شؤرِشطيَرِانة كة دةيهةوآ شؤرِشيَكى ئيسالمى لة جيهان
. خباتء بة وتةى ئيمام خومةينى جيهان لةناثاكىء جةهالَةتء زولَم دريَذ دةستةيىء كوفرو نيفاق ثاك بكةنةوة

هةذارىء دةستكورتى بةسةر جيهاندا حاكم بوةو ئارامشء دادثةروةرى ئاشتى : "يان وةكوو ئةمحةدى نذاد دةلَىَ
" وآلتةتى موتلَةقةى فةقيه"كة لةاليةن خوداوة بة ريَبةرى و ئةوان لةو برِوايةدان ." لةجيهاندا بوونى نةماوة

راسثيَردراون كة جيهان لةو نةهامةتيانة رزطار بكةنةوةو هةروةها طةر سةرجنمان دابيَتة رابردووى دةسةآلتداريَتى 
ج بآ كؤمارى ئيسالمى ئيَران لةنيَو خؤداو دوستايةتىء جريانةتييةكانيمان لةدةرةوة خستبيَتةبةر تيشكى سةرن

طؤمان هيَندة بةلَطةمان دةست كةوتوةكة بلَينَي دةبآ ثالَثشتى كؤمةلَطاى جيهانى بكةين بؤ ثيَشطرتن بة 
كؤمارى ئيسالمى ئيَران ضةندين جار بة بةلَطةو ديكيؤميَنتى . دةسرتِاطةيشتنى كؤمارى ئيسالمى بة ضةكى ئةتؤمى

ؤريزمى جيهانى بة طشتىء تاقمء طرووثة حاشاهةلَنةطرةوة بة بةهيَزترين ثالَثشتء تةياركةرى تري
تريؤريستييةكان لة ناوضةكةدا تاوانبارو مةحكووم كراوةو بةردةوام جةخت لةسةر ئةوة كراوةتةوة كة ئاسايش 

واتة هيَشتا كؤمارى ئيسالمى دةستى . ءهيَمنى ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةبوونى كؤمارى ئيسالمى ثاريَزراو نابآ
بوونى ضةكى ئةتؤمى بة دةستى كؤمارى ئيسالمييةوة بآ طؤمان دةتوانآ لةاليةك . نةطةيشتوة بة ضةكى ئةتؤمى

بةهيَزترين ثالَثشت بآ بؤ كؤمةلَيَك لة تاقمء طرووثء اليةنة توندرِةوة ئيسالمييةكان لةضةشنى القاعدةى 
ئةودةم ئيدى كةس ناتوانآ . ء جيهادى ئيسالمىبنانؤسةدرو سوثاى املةهدى، حيَزبؤآلى لموقتةداالدن،  ئؤسامةبن

طةرةنتى ئةوةش بكات كة لةعيَراق، فةللةستني، لؤبنان، ئةفغانستانء وآلتانى ديكةدا هيَرشء هةرِةشةى ئةتؤمى 
 . بؤسةر هيَمنى جيهان بكات

 :وزةى ئةتؤمى ئاشتيخوازانة
ثيَشكةوتنء بةرةو  كةس ناتوانآ نكؤلَى لةوة بكات كة وزةى ئةتؤمىء تيَكنؤلؤذى ئةتؤمى بةشيَك لةطةشةو

هيض كةس واليةنيَكيش ناتوانآء مافى ئةوةى نية كة ثيَش بة دةسرتِاطةيشنتء . ثيَشةوةضوونى كؤمةلَطاى مرؤيى نية
ئةو . كةلَك وةرطرتنى هيض وآلتء نةتةوةيةك لة وزةى ئةتؤمىء تيَكنؤلؤذىء بةرهةمة، ئاشتيخوازانةكانى بكرآ

مرؤظايةتى خباتة ذيَر هةرِةشةى ناوضوون ، لةوكاتةدا كةدةتوانىَ حةوت وزةية لةو كاتةدا كة دةتوانآ جيهانء 
جاران طوَى زةوى لةناو ببات، لةو كاتةدا كة دةتوانىَ ترس و خؤفيَكى لةوةسف نةهاتوو لةدلَى ئينسانةكاندا ثيَك 

ناسراونء لةخزمةتى  بيَنىَ، لةهةمان كاتيشدا زؤر اليةنى ديكة هةية كة بةاليةنة ئاشتيخوازانةكانى وزةى ئةتؤمى



 

 

كةلَك وةرطرتنى ئاشتيخوازانة بةمةبةستى ءئابوورى لةوزةى ئةتؤمىو رةهةندى جوَراجؤرى . مروَظ و مرَوظاتيدان
بة وزةخانةطةىل )زانستى ئةتؤمى و بةكارهيَنانى لةبياظطةىل جؤراجؤر لةضةشنى بةرهةم هيَنانى كارةبادا 

بةكارهيَنانى تيشك هاويَذةكان . ؤتؤثةكان لةثيَشةسازى ثزشكىدا، بةكارهيَنانى راديوَ ئةكتيظء ئيز(مىؤئةت
لةثيَشةشازى كانزيىدا، تيشك ثيَدان بة بةرهةمة وةرزيَرييةكانء خةزن كردنيانء ثاراستنيان، كةلَكءةرطرتن لة 

كارى  تيشكةكانى لةكانطاكانى بةردةخةلَوز، لةناؤبردنى باكرتيطةىل لةناوضووى بةرهةمة خواردةمةنيةكان، تيشك
لوولةء مةخزةنةكان، كةلَك وةرطرتنى راديؤ ئةكتيظ ئيزؤتؤثةكان لةثزشكى ئةتؤمى " جوشكارىء نةشتيابى"لة
 . ،...داو بةرةنطارى نةخؤشيطةىل وةك شيَرثةجنةو نةخوشيةكانى غودةى تريؤئيدو(راديو ئةكتيظ)

ى ئةتؤمييةكان، بةآلم لةطةلَ هةموو ئةم كةلَك ليَوةرطرتنانةو دةيان كةلَك ليَوةرطرتنى ديكة بةرهةمى زانست
ئةوانةشدا ضةندين بةربةستى جوَراجؤر لةبةرامبةر ئةو دةولةَتانةدا دانراوة كة دةيانهةوىَ لةوزةى ئةتؤمى بؤ 

بؤ ئةء مةبةستةش . مةبةستى سةربازى كةلَك وةرطرتنء بة هيَزترين كةرةستةى كوشتارى بة كومةلَى ىلَ ساز بكةن
بو سةر هيَرؤشيماء ناكازاكى ذاثؤنء روداوةكةى ضيَرنؤبيلى سؤظيَيةتى ثيَشوو بيَنينةوة  ةريكائةمدةتوانني هيَرشى 

هةنوكةش بةشيَك لة وةآلتان ودةولَةتان بة نهيَنىو ئاشكرا لةبوارى ئةتؤمى . بريى خوَمانء ئةزمونيَكى ليَوةرطرين
ييةكى ئةتؤمى بةتيَبينييةوة ضاو ىلَ ئةوةيش بوةتة هؤى ئةوةيكة هةرضشنة ضاالك. سةربازىدا هةروا ضاالكن

بةآلم هاوكات لةطةلَ ئةؤةشدا جياوازيطةلَكى بةرضاو لةنيَوان ضاالكى ئةتؤمى . بكرىَء خبريَتة ذيَر زةرةبينةوة
لةطةلَ هةموو ئةوانشدا نيَوةرؤكى دةولَةتانى ضاالك لةو بوارةدا . ئاشتيخوازيانةىو نائاشتيخوازانةدا هةية

زؤريَك لة وآلتانى جيهان . نيايىو مةترسى دةوروبةرو كؤمةلَطاى جيهانى بةوةوة بةسرتاوةتةوةطرينطةو ئاستى دلَ
بةثآ ئامارةكانى . لةبوارى ثروَذةى ئةتؤمىدا ضاالكن، دةتوانني لةم ثيَوةندييةدا ئاماذة بة هيَندآ ئامار بكةين

ريئاكتؤرى  2227لةسةر يةك  1000سالَى تا  فرةنساوةزارةتى ئابوورىء كارى ئالَمانء كؤميسارياى وزةى ئةتؤمى 
ريئاكتؤرى طةورةى لةبوارى تويَذينةوةكانء بةرهةم هيَنانى  170ئةتؤمى لةسةرانسةرى جيهاندا ناسراون كة 

وزةخانةش بة شيَوةى طةرِؤك لةكةشتىء ذيَر  400لة . ئيزوتؤثةكان لةثزيشكىء ثيشةسازى بةكار دةبريَن
وآلتدا ضاالكة كة  08هيَنانى كارةبا لة  ريئاكتؤرى طةورةش بؤ بةرهةم 437دةطريآء دةريايييةكاندا كةلَكيان ليَوةر

 204بة  ئةمةريكالةم بوارةدا وآلتة يةكطرتووةكانى . تراوات كاتذميَر كارةبا بةرهةم دةهيَنآ 0790لةسةريةك 
ء روسيةء ئالَمان 53ن بة ء ذاثؤ15بة  فرةنسا. تراوات كاتذميَر كارةباوة، طةوررترين بةشى هةية 700وزةخانةء 

 . لةرِيزةكانى دواتردانء ثيَش لةئوكراينيش، بريتانيا، كاناداو ئيسثانيا هةلَكةوتوون
داخوازى كةلَك وةرطرتن لةوزةى ئةتؤمى لةئاستى وآلتانى جيهاندا روو لةزيادبوونة، بآطومان ئةمةش داخواز، 

دا  بةآلم نابآ لةبريمان بضآ لةم ثيَوةندييةش. يةكةمةيلء ئارةزوويةكى  رةوايةء مافى هةر كؤمةلَطاء نةتةوة
يةكةمني هةلَة ئاخرين هةلَةيةو جاريَكيرت ناتوانني ضاوةرِوان بني كة شةرِيَكى جيهانى فرةاليةنة وةكوو شةرِى 

كةوابوو زؤر طرينطة كة كام دةولَةت ض جؤرة نيَوةرؤكيَكى هةية، ئيسرتاتيذىء . يةكةمء دووهةم كؤتايى ثيَ بآ
، ء طةر دةسةآلتى ...تيكةكانى ضني، رابردوةكةى ضؤن بوة، بؤ داهاتوو ض طةآللَةء ثالنرِيَذييةكى هةية وكتا

بآ طومان زهليَزانى جيهان ئةو راستييةيان لةبةرضاوةو . سةربازى ئةتؤمى هةبآ دةبآ جيهان ضاوةرِوانى ضى بكات
دا بةضةشنآ طؤرِان بةسةردا بآ كة جيهان لةمةترسى بة ئاسانيش ريَطا نادةن باآلنسى هيَزةكان لةناوضةكةو جيهان

 . خباتء طؤرِانى ذئؤثوليتيكىء ذئوئيسرتاتيذيكى ثيَك بيَنى
 ثرؤطرامى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى



 

 

ى هةتاوىء طريَبةستةكانى نيَوان ئيَرانء هيَزة 2350ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران دةطةرَيَتةوة بؤ ساآلنى دةهةى 
لةسةردةمى ريَذميى ثاشايةتىدا ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى ئيَران بؤنيات نراو  2174الَى رؤذئاواييةكان، واتة س
ء ئالَمان رؤذئاوادا ثرؤطرامة ئةتؤميةكانى دةست ثيَكردو خولياى ساز فرةنسا، ئةمةريكاخيَرا بةوتوويَذ لةطةأل 

طريَبةستى  6ةتى روخا، يدا كة ريَذميى ثاشا8959لة سالَى . دا بوو وزةخانةى ئةتؤمى لةميَشك 13كردنى 
دا 2174بةآلم شاى ئيَران لة ذوئيةى سالَى . دا بةسرتابووئةمةريكاء فرةنساوةزةخانةى ئةتؤمى لةطةأل ئالَمانء 

ثالَثشتى خؤى لةرؤذهةآلتى نيَوةرِاستيَكى بآ ضةكى ئةتؤمى راطةياندء لةهةمان سالَيشدا لةدانيَشتنيَكى 
بةآلم . ن لةو برِوايةدا نية كة لةوزةخانةكانىدا بؤمبى ئةتؤمى بةرهةم بيَنيَترؤذئاوايىدا لةئوسرتاليا وتى ئيَرا

هاوكات بةرنامةى بةئةتؤمى كردنى ئيَران وةكوو يةكآ لةئةندامانى ثةميانى سنتؤ تا رادةيةك بؤ ثيَشطريى 
 . خرابوة بةر بريورِاى ئةنداماندا  لةدةستيَوةردانى سؤظيَيةت لةرؤذهةآلتى ناوين

ش روخانى حكوومةتى ثاشايةتى دةستؤردانء قةيران خولَقاندنةكانى كؤمارى ئيسالمى لة ذيَر تيشكى بةآلم ثا
ناردنة دةرةوةى شؤرِشى ئيسالمىدا، بةرةو رووبوونةوةى رؤذهةآلت ـ رؤذئاواى جيهان لةذيَر ناوى ئيستكبارى 

ثة توندرِةوة ئيسالمييةكانء هةولَدان وداو يارمةتيدانء ثةروةردة كردنء ريَكخستنى اليةنء طرو جيهانىء كؤمؤنيزم
كؤمارى ئيسالمى ئيَرانيش ضونكى دةيزانى ئةو . بؤ خؤثرِضةك كردن، نةدةكرا لةروانطةيةكى ئاساييةوة سةير بكرآ

ئيسرتاتيذييةى ئةو دةيهةوآ بةهاى مادى، مةعنةوىء نرخى مرؤيى ثيَويستة هةولَى خؤتةيار كردنى 
مارى ئيسالمى بريتيية لةبوونى ئيَران بةريَبةرى جيهانى ئيسالمى شؤرِشطيَرِو ئيسرتاتيذى كؤ. )هةمةاليةنةىدا

هةروةها سةنتةرى ئيسالمى شيعى، بوونى ئيَران بةاليةنى ساتء سةوداى سياسى ئيسالم لةبةرامبةر رؤذئاواداو 
ش كاركردنى ئيَران وآلتانى عةرةبستانى سعوودىء ميسر وةكوو ريَبةرى مةعنةوىء زانستى ئيسالم، بؤ ئةو مةبةستة

بةشيَكى ئيَجطار زؤر (. لةسةر هيالىل شيعىء هةروةها يارمةتى دانى طرووثء اليةنى سوننة وةك ويَنة بيَنينةوة
كرِينى دةيان جؤر ثاثؤرِ، فرِؤكة، ناوى شةرِكةر، ضةكى . لةداهاتى نةتةوةيى وآلت بؤ خؤثرِضةك كردن تةرخان كرد

هةر بؤية . انى حةزو خؤزياكانى دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى تيَر بكاتقورسء سووك سارؤخى جؤراوجؤر نةيتو
ثرؤذةى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمييان خستة سةرةوةى ئيسرتاتيذييةكانيانةوةو وةكوو ثرؤذةيةكى طرينط 

يسالمى قسةى دلَى سيستمى كؤمارى ئ" ئةمحةدىنذاد"كةوتة دةستوورى كارةوةو لةو ثيَوةندييةدا سةرؤك كؤمار 
ئةو قسةيةى ". بؤ ئيَمة دةسرتِاطةيشنت بة بؤمبى ئةتؤمى لةنانى شةومان فةرزترة: "دةكات، ناوبراو ئيَذآ

دةبآ بيَذين كة لةقؤناغى شةرِدا لةطةأل عيَراق نةيتوانى هةولَةكانى بؤ . ئةمحةدى نذاد جيهانى وةخةبةر هيَنا
م ثاش كؤتايى هاتنى شةرِ ئةو هةوآلنةى دةستثيَكردةوةو دةسرتِاطةيشنت بةضةكى ئةتؤمى بةئاكام بطةيةنآ، بةآل

ى هةتاوىدا، ثاش كرانةوةى كؤنفرانسى نيَونةتةوةيى مافى 2371سالَى  4يةكةمني هةولَدانةكانى لةمانطى 
مرؤظى ظيةن دةستى ثيَكردء حةميدرِةزا جيَطرى سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى ئيَران لةطةأل سةرؤكى ئةجنومةنى 

دانيشتنى ئةوكاتةى دوو بةرثرسى . دا لةمةرِ ثيَوةندييةكانى نيَوانيان وتوويَذيَكيان كرد تى ضنيوةزيرانى ئةوكا
ضينى كؤمؤنيستىء ئيَرانى ئيسالمى طةليَك دةسكةوتى هةبوو كة طرينطرتينى ئةو دةسكةوتانة بونياتنانى 

ا بوة هؤى هةناردنى بةشيَكى زؤر دوزةخانةى ئةتؤمى لةاليةن ثسثؤرِانى ضينييةوة لةئيَراندا بوو كة لةبةرامبةر
دا دةسةآلتدارانى رؤذئاوايىء راطةياندنةكانيان ئاشكرايان  لةهةمانكاتيش. لةبةرهةمة نةوتييةكانى ئيَران بؤ ضني

كرد كة لةنيَوان ضنيء ئيَراندا ثةمياننامةطةليَكى تيَكنؤلؤذى ئةتؤمىء ضةكةمةنى كيميايىء كؤمةلَكؤذ بةسرتاوةو 



 

 

كة لةمةترسيدارترين ئةو موشةكةكانى دراوة بةكؤمارى ئيسالمى ( 11m)و (9m)اريَك مؤشةكى متا ئيَستاش هةذ
 . ئيَران

هةولَدانةكانى ئيَرانى ئيسالمى بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى بةردةوام بوةء دةسةآلتدارانى كؤمارى 
تانء ليبى ثةمياننامةطةليَكى واذو ئيسالمى بؤ ئةو مةبةستة لةطةأل كورياى باكوور، روسية، كازاخستان، ثاكس

لةم ريَطايةشةوة وزةخانةكانى نةتةنزى . كردةوةو لةبازارِى رةشيش بؤ هيَنديَك كةلء ثةل كةلَكى وةرطرتووة
كاشانء بوشةهرى بة يارمةتى ثسثؤرِانى روسى وةرِآ خستء سةوداى ذيَربةذيَرى زانستى ثرؤطرامى ضؤنييةتى ساز 

دا تا رادةيةكى زؤرتر دةرخةرى ئةو   زانستمندى ئةتؤمى ثاكستان، عةبدولغةديرخانكردنى بؤمبى ئةتؤمى لةطةأل
. راستييةية كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة دووى ثرؤطرامى سةربازى ئةتؤمييةوةية نةك تكنؤلؤذى ئاشتيخوازانةوة

ةوةيى وزةى ئةتؤمىء تهةر لةو دةمةدا هةولَدانة ثيَداطرانةكانى كؤمةلَطاى جيهانى بؤ سةر ئاذانسى نيَونة
هةولَدانى ئاذانسى ناوبراو بؤ سةردانء ثيَشكنينى لة ناكاوى شويَنة طومان ليَكراوةكان لةئيَرانداو راطرتنى 
ضرِكردنةوةى يؤرانيؤم، لةاليةن كؤمارى ئيسالمييةوة كؤسثيان خراية سةر ريَىء ئةمةش يةك لةو هؤكارانة بوو كة 

 . دطومانةكةى هيَندةيرت بةهيَز دةكر
ى هةتاوىدا كؤمارى ئيسالمى 2373ثاش ئةو طيَرةو كيَشانة لةكؤتاييةكانى يةكةم مانطى بةهارى سالَى 

ئةراكيش دةستى "ى ئيسفةهان وةرِآ خراء ثرؤذةى ئاوى قورسى (UCF)بةفةرمى رايطةياند كة ناوةندى ئةتؤمى 
ذانة بؤ بةكارهيَنانى ثزشيكى كةلَكيان هاوكات بةرثرسانى دةولَةتى تاران رادةطةيةنن كة ئةم ثرؤ. بةكار كرد

كة بةثآ راثؤرتء ليَكؤليَنةوةكان ئةم ثرؤذة كة مةبةستةكةى ضاالكيى ثزشيكى راطةياندراوة، . ليَوةردةطريآ
، ئةمةريكادا هةر خيَرا وآلتانى وآلتة يةكطرتووةكانى  لةم ثيَوةندييةش. توانايى ضاكردنى بؤمبى ئةتؤمى دةبيَت

 . ى ئيسفةهان دلَنةطةرانييان دةربرِى(UCF)لةم ثرؤذانةى ئيَران بةتايبةتى ثرؤذةى  فرةنساء بريتانيا ئالَمان
كؤمارى ئيسالمى ئةم دوَسيةيةى كردة دوَسييةيةكى ئيسرتاتيذيك بؤ دييثلؤماسى كؤمارى ئيسالمىء لةم 

لةذيَر ضاوةديَرى  ش ثةروةندةى ئةتؤمىدا كيسةيةكى طةوةرى هةلَدووريبوو، بؤ ئةم مةبةستة ثيَوةندييةش
بةرثرسى ديثلؤماسى . راستةخؤى ريَبةريى كؤمارى ئيسالميدا بوو و دةولَةت لةم دؤسيةيةدا مافى دةستيَوةردانى نةبوة

دؤسيةى ناوبراو، بةرثرسى ئةجنومةنى باآلى ئاسايشى نةتةوةيى كؤمارى ئيسالميية كة ثيَوةندييةكى ضرِى لةطةأل 
الميدا هةيةء راستةوخؤ ثيَشنيارو راسثاردةكانى ئةوان تةوةرى سةرةكىء نيَوةرؤكى ريَبةرايةتى سيستمى كؤمارى ئيس

يةكآ لةثاساو و البؤشييةكانى كؤمارى ئيسالمى . راستةقينةى سياسةتى ديثلؤماسى ئةتؤمى ئةو ريَذمية ثيَك ديَنن
ني ئيَران يةكآ لةوآلتانى وةك دةزان. لةسةر ثرؤذةى سةربازى ئةتؤمييةكةى، ثيَوةندى دةداتةوة بةكيَشةى وزةوة

بؤية . سةرةكى بةرهةم هيَنةرى نةوتء طاز لةجيهاندايةء يةكآ لةم بةهيَزترين وآلتانى نيَردةرى طازة لةجيهاندا
بةآلم بة كورتى . بةم بةلَطانة ئةو راستييةمان بؤ دةردةكةوآ كة ناتوانآ مةبةستى سةرةكى ئةو ثرؤذةية وزة بآ

 : ان دةدةينةوةئاورِيَك لةبوارى وزةى ئيَر
لةراستىدا ئيَران وآلتيَكى نةوتييةو يةكآ لةسةرةكيرتين ئاماجنة راطةيةندراوةكانيشى لةثرؤذة ئةتؤمييةكانى 

لةداهاتوويةكى نة زؤر دووردا دةبآ ضاوةرِوانى "واتة بة وتةى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى . هيَنانى وزةية بةرهةم
، هةر بؤية لةهةموو وآلتانى جيهاندا طرينطييةكى تايبةت بة ثرؤذةى اوة نةوتييةكان بنيكؤتايى هاتنى سةرض

 .ضيَكردنىء وزةخانةى ئةتؤمى دةدرآ



 

 

و هاوثةميانانييةوةو ثاش وةكاركةوتنى ضالَة ئةمةريكاثيَويستة بيَذين ثاش ليَدانى عيَراق لةاليةن  
هيَنةرو  ئةو وآلتة بوة دووهةمني بةرهةم" نيادآورا"نةوتييةكانى باشوورى ئيَران واتة كؤمةلَة ضالَة نةوتييةكانى 

ميليؤن بةرميل نةوتى خاو بةرهةم ديَنيَتء ئيَران هةنوكةش بة 7/4ئيَران رؤذانة ثرت لة . نيَردةرى نةوتى ئوثيَكة
طةر . ى داهاتةكةى هةناردةى نةوت ثيَكى ديَنيَت%12وآلتيَكى ئابوورى تاقة بةرهةمى ناسراوة كة زياتر لة

جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة لةسةردةمى . ابآ نرخى نةوت بة ريَذةيةكى ضاوةرِوان نةكراو زيادى كردسةرجنيشمان د
دةستثيَكى طةماروةكان لةسةر كؤمارى ئيسالمى ئيَرانةوة داهاتى نةوت بةرزتةرين ثالَثشتى ئابوورى ئةو وآلتة بوةو 

يَذى ِدا ثالنر ةثرؤطرامى سيَهةمى طةشةمانبةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى رايدةطةيةنن كة ل. هةنوكةش بةردةوامة
ميليؤن بةرميل  9/7بة ( 0224) 8010هيَنانى نةوتى خاو تاكوو كؤتايى سالَى  كة دةفةرايةتى بةرهةمكرابوو 

لةاليةكى ديكةوة ئيَران لة ئاستى رؤذهةالتى . بةرميلى بة نةوتى ئؤثيَك زياد كردوة 7/8لةرؤذدا بطات كة 
بةثآ هةلَكةوتى ئيَران لةنيَوان دوو ناوضةى ئيسرتاتيذيكى كةنداوى . زؤرترين طازى سروشتيية دا خاوةنى َوةرِاستني

تريليؤن ميَرتى موكةعةب سةرضاوةى سةمليَنراوى طازى سروشتى جيهانةء  02فارسء دةرياى خةزةردا خاوةنى ثرت لة 
نى كارةباش ثيَويستييان بة َكى زؤرى وزةخانةكابةشي. ثاش روسية دووهةمني وآلتى خاوةنى طازى جيهانة

بةآلم كؤمارى . لةسةر روو لةزياد بوونة 5/1داخوازى جيهانى بؤ طازى سرووشتى ساآلنة . سووتةمةنى طاز هةية
 !ئيسالمى ئيَران داهاتى ئةم بةرهةمة ثرِ سوودة ضى ىلَ دةكات؟

يَك بةكار دةهيَنريَن كة نةتةنيا هةمووان دةزانني ئةو داهاتانة لةشويَنطةليَك سةرف دةكريَنء بؤ ئاماجنة طةل 
بؤ ويَنة بةسةدان ميليؤن دؤالرى بؤ . بةسوودى طةالنى ئيَران نية بةلَكوو بة زيانى ئاشتىء ئاسايشى جيهانيشة

يؤن ميل 0دا تةنيا  بؤنياتنانةوةى لوبنانء بةهيَز كردنى هةمة اليةنةى حيَزبؤآل بةكار هيَناوة كة لةو يارمةتيانةش
جيَطاى ئاماذة ثيَكردنة كة حيَزبؤآل لةاليةن . تنانةوةى ناوةندة ئايينييةكان تةرخان كراوةدؤالر بؤ بؤنيا

ئيسرتاتذسيتةكانى سوثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمييةوة دامةزريَنراوةو تةواوى هةزينةكةشى لةاليةن كؤمارى 
برِستى لةخةلَكى ئيَران برِيَوةو  ئةوةش لةحالَيَكداية كة هةذارىء برسيةتى. ئيسالمى ئيَرانةوة تةرخان دةكرآ

لةوالشةوة . خةلَكى زستانان لةبةر طران بوونء زؤر جار نةبوونى نةوتء طاز تووشى دةيان قةيرانء كارةسات دةبن
هةزار  40هةزار بةرميل نةوتى بةخؤرِايىء هةروةها  10دا رؤذانة 2177ـ  2174دةبينني ئيَران لة سالَةكانى 

ئةو باجةش بؤسةرثؤش دانانى دةسةآلتدارانى . دؤالر بة وآلتى سورية دةدا 7دؤالر بةجآ  4بةرميليشى بةنيوة واتة 
 . سورى لةسةر يارمةتييةكانى ئيَران بةحيَزبؤآلى لؤبنان بوو

هاوكات لةطةأل دةستء دلَبازييةكانى كؤمارى ئيسالمى لةبةرامبةر سورية، حيَزبؤآل، جيهاد ئيسالمى، حةماس، 
دا وةخؤ كةوت تاكوو وزةخانةى بوشةهر زيندوو بكاتةوةء 2174دا بوو كة جاريَكيرت لةسالَى ....كورياى باكوورو

هيَندآ اليةنيش لةو برِوايةدان كة هةولَدان . دا دابنيَت ناوةنديَكيش بؤ ليَكؤلَيَنةوةى ئةتؤمى لةئيسفةهان
بوو كة بوجةى تايبةتى بؤ تةرخان  2177يَتةوةو سالَى دةطةر 8917تويَذينةوةى ئيَران بؤ ضةكى ئةتؤمى بؤ سالَى 

ء كارطيَرِانى لةاليةن تارانةوة، ئةمةريكاوة ثاش قةيرانى بارمةتة طرتنى بالَويَزخانةى 2171هةر لةسالَى . كرا
طةمارؤى ئامرازو  ئةمةريكادا  وآلتة يةكطرتووةكان حكوومةتى تارانى خستة ليستةى تيَرؤرةوةو هةر بةدواى ئةويش

ى ياساى كؤنرتؤلَى 37خستة سةر كؤمارى ئيسالمى ئيَران كة ئةوكارةش لةسةر بنةماى اليةحةى كةرةستةى سةربازى 
عيَراق حةوت جار هيَرشى كردة سةر وزةخانةى ئةتؤمى ئيَران لةبوشةهر  2177ـ  2174لةسالَى . ضةكةمةنى بوو

 . بةآلم سةركةوتوو نةبوو



 

 

ئةمرؤ هةبوونى بؤمبى "ئةوكاتى ئيَران طوتى  بةرطريىثاش عةملياتى طةردةلوىل بيابان دذبة عيَراق، وةزيرى 
ضونكى زهليَزةكان بةهةبوونى موشةكى ريَكء دوورهاويَذ دةتوانن بةئاسانى . ئةتؤمى لةئيَراندا وةكوو خؤكوذى واية

كةوابوو خاوةنداريةتىء هةبوونء كةلَك ليَوةرطرتنى . ضةكة ئةتؤمييةكانى ئيَران بكةنة ئامانجء لةناويان بةرن
بةآلم لةطةأل هةموو ئةمانةدا كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى بة تويَذينةوةو . ى ئيَمةدا نيةسرتاتذيكئةتؤمى لةثرؤطرامى 

هيَنانى ضةكى ئةتؤمى  حيساباتى ورد لةمةرِ ثرِؤطرامى ئةتؤمى ئيَران بةو ئاكامة طةيشت كة ئيَران لةهةولَى بةرهةم
ثؤرتى حممدالربادعى بةريَوةبةرى طشتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى هةر بؤية قةيرانى ئةتؤمى ئيَران بة را. داية

ئةجمار ئيَران هةولَى هيَندآ ثتةوكارى . ى ئةجنوومةنى حوكام دةستى ثيَكرد16/3/2371ئةتؤمى بةدانيشتنى 
ن بؤ ويَنة راثؤرتةكان ئاماذة بةوة دةكةين كة دامةزراوةكانى نةتةنزى كاشا. لةثرؤطرامى ئةتؤمى خؤيدا كرد

 . فووتى ذيَرزةوىدا ضاك كراوان، مةبةست لةوةش ثاريَزةرانى ئةو دامةزراوانة لةهيَرشطةىل هةوايية 75لةقؤآليى 
دا كة هةر سآ مانط جارآ بةئةجنومةنى حوكام دةدران، جةخت 1003راثؤرتةكانى دوايى ئاذانسيش لةسالَى 

ةيكة ئاذانس ئاطادار بكاتةوة دةستى بة ضرِكردنةوةى سالَى رابردوودا بآ ئةو27لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة ئيَران لة 
يى ئةمةريكاطرينطرتين ثرسيارى ئاذانسء وتوويَذ كةرانى ئورووثايىء . يؤرانيومء جياكردنةوةى ثلؤتؤنيؤم كراوة

. ئةوة بوو كة مةبةستى ئيَران لةو ضاالكيانة ضية؟ ئيَران بة ض مةبةستيَك يؤرانيؤم دةولَةمةند دةكاتةوة
مطاواتى ئةراك بة سووتةمةنى ئؤكسيدى  40وكيَيةكىرتى ئاذانس لةدامةزراوةى وةزةخانةى ئاوى قورسى دلَةرِا

زؤريَك لةضاالكييةكانى ئيَران لةثرؤطرامى ئةتؤمى خؤىدا ثيَشانى دةدا كة ئيَران ذيَر . يؤرانيؤمى سروشتيةوة بوو
بة روونى  ئةمةريكا 1005ةم ثيَوةندييةدا سالَى ل. بة ذيَر خةريكة كار بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى دةكات

ئيَران بؤ " "نويَنةرى ئةو وآلتة لةئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمىدا ئيَذآ" جةكى ساندرز. "هةلَويَست دةطرآ
 دةسرتِاطةيشنت بة جةنط ئاميَرى ئةتؤمى ثرؤطرامى شاراوةى بوةو بة طوتةطةليَكى شويَنء نكةر، بؤدريَذماوة ئاذانسى

 ." بةهةلَةدا بردوة
كات هةلَثةساردنى ضرِكردنةوةى يؤرانيؤمى قبوأل  طرفتيَكى طةورةترى ئورووثاييةكان ئةوة بوو كة ئيَران هيض

ثيَداطرتنى ئيَران لةسةر رانةطرتنى ضرِ كردنةوةى يؤرانيؤمء دريَذةدانى ثرؤطرامى ئةتؤمى خؤى بآ . نةكردوة
ةلَطاى جيهانى، بةتايبةت رؤذئاوا لةاليةك دروست كردبوو، و متمانةيىء ترسء دلَةراوكيَيةكى بؤ كؤم

لةاليةكىرتةوة ترسء دلَةخورثةيةكى بؤ بةشيَك لةوآلتانى ناوضةكة، واتة كةنداوى فارس ثيَكهيَنابوو كة ئةوان 
وو، ئةوان لةاليةك هةرِةشةى ئيسرائيلى ئةتؤمى لةسةريان ب. ناضار بة بةهيَز كردنى اليةنى سةربازى خؤيان كرد

لةاليةكى ديكةوة هةرِةشةى ئيَرانى راديكاأل ئيسالمى ثآ زياد دةبوو كة ئيديعاى ريَبةرايةتى ئيسالمى لةئاستى 
نزيك ببنةوةو  ئةمةريكائةوةش هؤكاريَكى طرينط بوو بؤ ئةوةيكة ئةو وآلتانة هةرضى زياتر لة. جيهاندا دةكرد

وضةيى ئةواندا جيَطاى خؤى بدات بة ئيَرانيَكى ئةتؤمى سياسةتى دةرةكى نا سرتاتذىلةبةرامبةردا ئيسرائيل لة
 . لةداهاتوودا

دةولَةتةكان دةتوانن هةموو اليةنةكانى تيَكنؤلؤذى ئةتؤمى ثةرة ثآ بدةن، بةو  NPTلةسةر بنةماى ثةميانى 
ميَرى بةآلم ئةورِؤ وةدةستهيَنانى جةنط ئا. مةرجةى كة بة شويَن ضاك كردنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمييةوة نةبن

. ئةتؤمى بةشيَكى سةرةكى لةئاماجنى ضاالكى ئةتؤمى وآلتان بةتايبةت وآلتانى ناديَمؤكراتء ديكتاتؤر ليَدراوة
طةر ثيَش بة ضاالكى ئةتؤمى ئيَران نةطريآ وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست هةموويان خؤيان بة : "شائولَ موفاز

ئيَذن كة ئيَران لةنيَوان سالَةكانى  ئةمةريكاانى هةوالَطرى لةاليةكىرتةوة بةرثرس." ضةكى ئةتؤمى تةيار دةكةن



 

 

مايك مةك "هةر لةو ثيَوةندييةدا دةريا ساالر ". دا بةتوانايى ضاك كردنى ضةكى ئةتؤمى دةطات1025تا  1020
 1001ويَدةضآ تاكوو سالَى : "ئيَذآ 27/2/2377لةوتوويَذيَك لةطةأل فاكس نيَوزدا، يةكشةممة " كامأل

." ئةم ضاوةرِوانيية ضاوةرِوانييةكى لؤذيكيية"دا كة  ناوبراو ئاماذةى بةوةش." يةكان بة بؤمبى ئةتؤمى بطةنئيَراني
ك لة شاهيَدىء بةلَطةو ديكيؤميَنتةكانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمىء راثؤرتةكانى ئورووثاء زؤريَ

دا ئيَرانيش  لةطةأل ئةوةش. ئيَران دةكةنةوةجةخت لةسةر نائاشتيخوازانة بوونى ثرؤطرامى ئةتؤمى  ئةمةريكا
 .نةيتوانيوة ئةو طومانء دلَةراوكيَيانة برِةويَنيَتةوة

ثاش ئةوةيكة ئيَران لةمةرِ راى كؤمةلَطاى جيهانى كةمتةرخةم بوو، ئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوة 
، ئةمةريكاانيشتنى وآلتانى يةكطرتووةكان هاتة سةر ئةو قةناعةتة كة دةبآ ئيَران سزا بدرآ، هةر بؤية بة د

ء ئالَمان بة دوو برِيارنامةى دوا بة دواى يةكدا ئيَرانيان سزادا، بةآلم ئةم سزايانة فرةنساروسية، ضني، بريتانيا، 
، واتة هةشت 7بةآلم لةطةأل ئةوةشدا وآلتانى طرووثى . هةنوكةش نةيانتوانيوة ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران راطرن

بةو قةناعةتة طةيشتوون كة دةبآ جيدديرت رووبةرووى كؤمارى ئيسالمى  2+5ء وآلتانى وآلتى ثيشةسازى جيهان
بةشيَكى ديكة لةوآلتان لةاليةك لةوتوويَذو ديالؤط لةطةأل كاربةدةستانى ئيَرانى بةمةبةستى . ئيَران ببنةوة

ن واية كؤمارى ئيسالمى تةنيا ضارةسةر كردنى كيَشةى ئةتؤمى ئةو وآلتة ماندوو بآ هيوا بوونء لةاليةكيرتةوة ثيَيا
لةديثلؤماسى ئةتؤمى  دا لةراستيش. دةيهةوآ كات بكرِآ بؤ هةرضى زياتر بردنةثيَشى ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى

ثرؤطرامى ئةتؤمى . كام هيض ضةشنة دةسةآلتيَكيان نية كؤمارى ئيسالمىدا نة دةولَةتء نة ديثلؤماتةكان هيَض
طةرِانةوةى دةست خالَى خاويَر سؤالنا بةرثرسى سياسةتى . ارى ئيسالميدايةسيستمى كؤم سرتاتذىلةضوارضيَوةى 

ى هيَناية سةر ئةو قةناعةتة 2+5دةرةوةى يةكييةتى ئورووثا لةئيَرانء وةرنةطرتنى بةستةى ثيَشنيارى ئورووثا، 
برِيارنامةى  واتة طةمارؤيةكى بةهيَزتر لةطةمارؤى. كة لةبريى دارِشتنى بنضينةكانى طةمارؤيةكى نوآدا بن

، طةمارؤى ناوبراويش يةك لةو طةمارؤة بةهيَزانة بوو كة كاريطةرييةكى مةزنى لةسةر سياسةتى دةرةوةو 2703
بآ طومان سآ طؤشةى هاوثةميانى ساركؤزى ـ ميَركيَل، سؤالنا لةطةأل وآلتة . اليةنى ئابوورى ئيَران دانا

 .ى كاريطةر لةئابوورى زريان ليَداروى ئيَران بداتدا دةتوانآ ئةجمارش زةبريَكئةمةريكايةكطرتووةكانى 
، سياسةتيَك "تعقيبء طريز)سياسةتى ئيَران لةمةرِ ثرؤطرامة ئةتؤمييةكةى سياسةتى هةآلتنء شويَن كةوتنة 

ماوةيةك ليَدان . دةيانهةوآ بة كردنةوةى درطايةكىرت يارى هةزارو يةك شةوى ئةتؤمى خؤيان دريَذة ثآبدةن
يان ئيسرائيلةوة كةوتة بةرباس، بةو  ئةمةريكاخانة ئةتؤمييةكانى كؤمارى ئيسالمى لةاليةن لةناوبردنى وةز

لة 2172ئةزموونةى كة ئيسرائيل لةوبوارةدا هةيةتى، واتة بةهيَرشيَكى هةوايى بؤ سةر وزةخانةى ئؤزيراك سالَى 
ئيَرانيش . رشى هةوايى لةناو بردباشوورى عيَراق ئةو وزةخانةيةى لةناوبردو وزةخانةيةكى سووريةشى هةر بة هيَ

و ئيسرائيلى ئاطادار كردةوة كة كاريَكى وةها بؤ ئةمةريكاترسء دلَةرِاوكيَيةكى بؤ دروست بوو، ء لةو ثيَوةندييةدا 
هةركام لةوان طران تةواو دةبآء راشيان طةياند كة لةطةأل ئةوةيدا كة ئيسرائيل موشةك باران دةكةين هاوكاتيش 

واتة ئةو هةرِةشانةى كة عيَراق ثيَش . لةناوضةكةدا دةكةينة ئاماجنى موشةك ئةمةريكاندييةكانى تةواوى بةرذةوة
لة وتاريَكىدا بةم ضةشنة جؤرج بوش سةرؤك كؤمارى " سةيد عةىل خامنةيى"دا  لةو ثيَوةندييةش. روخانى دةيكردن

آلتداريَتى ئةودا، كردةوةيةك دذبة ئيَران طةر لةسةردةمى دةسة: "ئاطادار دةكاتةوة ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى 
دةولَةتى ضينيش كة يةكآ لة . بةرِيَوةبضآ، تةنانةت ثاش كؤتايى دةسةآلتدارييةتييةكةشى سزاى دةدةين

هاوثةميانانى تاكتيكىء كاتى كؤمارى ئيسالمى ديَتة هةذمار، هاوكارى زانيارى باش لةمةرِ ثرؤطرامى ئةتؤمى 



 

 

ذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤميدا كراو بة ثيَشنيارى طةمارؤى ئابوورى ئيَران دةنطى كؤمارى ئيسالمى لةطةأل ئا
دا زؤر  وتى هاوكارى تاران لةطةأل ئاذانس ئةمةريكاشان مةك كؤرمةك، وتةبيَذى وةزارةتى دةرةوةى . ئةريَنىدا

ثرسياريَك بوونيان هةية وةآلم  الوةكيية، هةروةها ئةوةشى ىلَ زياد كرد لةمةرِ ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران كؤمةلَة
الثةرِة  20لةو ثيَوةندييةدا ديَكؤميَنتاريَك هاتؤتة طؤرِىَ كة لة. ء بريتانيافرةنساثرسيارى ئةمريكا، . بدريَتةوة

 .ثيَكهاتووة كة سةرضاوةى ثرسيارى ئةو وآلتانة لة ئيَرانة
ى لةطةلَ رايةلَكةى بازارِى رةشى ئةتؤميدا داواى خشتةى كات بةندىكراو لةمةرِ ثيَوةندييةكان فرةنسابؤ ويَنة 

بازارِى رةشيَك كة دةطوترىَ ئيَران سانرتيفيوذةكانى لةويَوة وةدةستهيَناوةء هةروةها بةشيَك لةثيَداويستيية . دةكات
 .ئةتؤمييةكانى ديكةشى لةويَوة وةضةنط خستوة

انسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى دةكاتء بريتانيا ثيَداطرى لةسةر روونبوونةوةى ثيَوةندييةكانى ئيَرانء ئاذ
دةلَىَ ئيَرانء ئاذانس ثيَشرت تا رادةيةك دذايةتى يةكرتييان دةكرد، يةآلم ضىبوو كة راى ئاذانس لةناكاو لةسةر 
ئيَران طؤرِدرا، ئيَران ضى بة ئاذانس طوت كة راى ئاذانسى طؤرِىء ئايا ئاذانس لةراستىء نارِاستييةكانى ئيَران 

 دلَنياية؟
ء ئةمريكاش خوازيارى دةسرتِاطةيشنت بة تةواوى ئةو كةس، دامةزراوةء شتء مةكء مةوادةية كة بتوانن ئةو 
طرميانةطةلة بسةمليَننء روونى بكةنةوة كة ئايا ضاالكيية سةرةتاييةكانء ضرِكردنةوةى يؤرانيؤمى ئيَران 

ئيَران ثيَوةندييان بة كارء بارى سةربازييةوة ثيَشكةوتووتر لةوة بوة كة ئيَران رايطةاندوة؟ ئايا ضاالكييةكانى 
 هةبوة يان نة؟

ئاخاوتنى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى لةمةرِ ثرؤذةى ئةتؤمى ئيَران رؤذ بةرؤذ مةترسييةكان بؤ سةر كؤمةلَطاى 
ازى بؤ ويَنة بةرثرسانء فةرماندةكانى سةرب. جيهانى بةطشتىء دةرو جريانةكانى ئيَران بةتايبةتى زياتر دةكات

ى ucf. ى ئيسفةهانيان وةكار خستةوةucfثرؤذةى  27/5/2376سوثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران رؤذى 
ئةوان ريَكةوتى دةستثيَكردنى ضاالكى ئةو ثرؤذةيةيان هاوكات كردةوة . ئيسفةهان تايبةت بة كارء بارى سةربازيية

 .دذبة عيَراقدا سالَةى 7لةطةلَ سالَرِؤذى بة ناو سةركةوتنيان لةشةرِى 
عةىل الرجيانى بةرثرسى ثيَشووى ئةجنوومةنى باآلى ئاسايشى نةتةوةيىء هةروةها بةرثرسى  2376هاوينى 

ئةمرِؤ رؤلَى تيَكنؤلؤذى لةطةشةء : "فايلى ئةتؤمى ئيَران لةبةرامبةر ئيَرانييةكانى دانيشتووى دةرةوةدا طوتى
ييةكان بؤ مةحرووم كردنى ئيَران لةدةسرتِاطةيشنت بةو ثيَشكةوتندا بة تةواوى روونةء ئريادةى ئةمريكا

تيَكنؤلؤذييةش روونة، طومانى تيَيدا نية كة ئيَمة بة تيَكنؤلؤذى ئةتؤمى دةطةين، بةآلم رةنطة ديَرء زوويى 
شةرِيَك لةئارادا نية، ئةوان دةيانهةوىَ ئيَمة لةترسى شةرِ خؤمان بكوذين، بةآلم "ناوبراو طوتيشى ...." هةبىَ

." ييةكان توانايى دوو شةرِيان لةدوو بةرةيان دا نيةئةمةريكا، ...ئةمريكاييةكان خؤشيان نادةنة دةم تيَخةوة
ئيَرانييةكان بة سواربوونى شةثؤىل هةستى خةلَك دةيانهةوىَ بابةتةكة بكةنة بابةتيَكى ئيَحساسىء 

ييان هاوكات كردوة لةطةلَ رؤذى نةتةوايةتيى، هةر بؤية رؤذى دانيشتنى بةنةتةوةيى كردنى وزةى ئةتؤم
كة ئةو كات سةرؤك وةزيران بوو " موحةممةد موسةديَق.د"بةنةتةوةيى كردنى ثيشةسازى نةوت دا كة سةردةمى 

 .بةرِيَوة ضوو
هركة خربزة ميخورة ثاى لرزشم ! "ئةى ميللةتى ئيَران: "سكرتيَرى ئةجنوومةنى ثاسةوان" ئةمحةد جةننةتى"

طوتتان ئيَمة شؤرمِشان كرد، سةربةخؤييمان (. ةك دةخوات لةثاى لةرزةكةشىدا رادةوةستىَهةركةس كالَ" )ميشينة



 

 

با ئةرووثاييةكان بزانن لةثيَى ثرؤذةى ئةتؤميشماندا . دةوىَ، ئازادييمان دةوىَء ناضينة ذيَر بارى زولَم
نويَذى هةينى  17/22/2374." )رادةوةستنيء ئةطةر ئورووثاييةكانيش كارى شيَتانة بكةن ثرت تووشى زيان دةبن

 (تاران

ئةم خزمةتكارة بضووكةى نةتةوةى بةشةرةف داواكارة تاكوو لةرؤذانى ماتةمينى : "مةمحوود ئةمحةدى نذاد
ى ريَبةندان، راى خؤمان لةمةرِ مافى وزةى ئةتؤمىكة 11حوسةينىدا لةكؤبوونةوةء دانيشتنةكاندا بةتايبةت رؤذى 

 ( ى هةينى ــ تاران26/22/2374." )ى نةوت نية بة دةنطى بةرز دةرى برِنكةمرت لةنةتةوةيى كردنى ثيشةساز
ئةو ضةشنة هةلَويستةء دةيان هةلَويستى ديكةى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى برِيارنامةكان توندترء توندتر 

ى ئيَران بؤتة ئيَستا ثرؤذةى ئةتؤم. دةكاتء رؤذ لةدواى رؤذ زياتر ئيَران لةليَوارةكانى هةلَديَر نزيك دةكاتةوة
طرفتيَكى طةورة بؤ ئاسايشى جيهانىء ماوةيةكى دوورء دريَذ سةرةكىرتين باسى ئةجنوومةنى ئاسايشى 
نةتةوةيةكطرتووةكان بوو كة بؤ ماوةيةك بة هؤى هيَرشى روسية بؤسةر طورجستان كةم رةنطرت بوة بةآلم ديسان هةر 

نى دةولَةتىء غةيرة دةلَةتييةء بةهيَزترين هةرِةشةى وةها باسى طةرمى كؤرِء كؤبوونةوةء دانيشتنى بةرثرسا
 .ئاسايشى لةجيهان بةطشتىء ناوضةى ثرِ قةيرانى رؤذهةآلتى ناظني بةتايبةتيية

هيَنامانيية سةر ئةو برِواية كة بةجىَ باسكردن لةمةرِ برِيارنامةكة، دةقى   2703طرينطى برِيارنامةى 
  :برِيارنامةكة خبةينة بةرديدى خويَنةران

  2703دةقى برَيارنامةى  
ى ئةجنوومةنى ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان لةمةرِ ثرؤطرامى ئةتؤمى 2703دةقى برَيارنامةى  

 ئيَران، 
. ئةندامى ئةجنوومةنء دةنطى بىَاليةنى ئةندؤنزى ثةسةند كرا 24ئةم برِيارنامةية بة دةنطى ئةريَنى 
 1006ى مارسى 11ةوةى راطةياندراوى ئةجنوومنى ئاسايش لة ئةجنوومةنى ئاسايش، بة وةبريهيَنان

"25/1006/prst/s" ى 13لة  2737داء برِيارنامةى 1006ى جووالى 2616دا دةنطى بة برِيارنامةى
داء بة تةئيدى نيَوةرؤكةكةيان، بة جةختكردنةوة 1007ى مارسى 14لة  2747داء برِيارنامةى 1006ديَسامربى 

مةرِ ريَى ثيَنةدان بة ثةرةسةندنى ضةكةمةنى ئةتؤمى، ثيَويستى ثابةند بوونى هةموو لةسةر بةلَيَنى خؤى لة
وآلتانى ئةندامى ئةم ثةمياننامة بة بةرِيَوةبردنى تةواوى بةلَيَنيةكان لةم بوارةداء وةبريهيَنانةوةى هةموو 

ليَكؤلَينةوةى ثةرةثيَدان، وآلتانى ئةندام بة ثىَ بةندةكانى يةكةمء دووهةمى ئةم بةياننامةية بة مةبةستى، 
بةرهةمهيَنانء كةلَك وةرطرتن لةوزةى ئةتؤمى لةريَطاى ئاماجنة ئاشتيخوازةكاندا بةبىَ هيض هةآلواردنيَك، بة 

كة  "GOV/24/1006"وةبريهيَنانةوةى برِيارنامةى ئةجنوومةنى حوكامى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى 
ى ئةتؤمى ئيَران لةثالَ هةولَدانة نيَونةتةوةييةكان بؤ ثيَشطريى لةثةرةسةندنى لةودا هاتوةكة ريَكاريَك بؤ كيَشة

ئةتؤمىء وةديهيَنانى ئاماجنى ثيَكهيَنانى رؤذهةآلتيَ نيَوةرِاستيَكى خالَى لةجةنط ئاميَرى ئةتؤمىء ئامرازةكانى 
 .كةلَك وةرطرتن لةو جةنط ئاميَرانةية

"ov/2007/48" ،25 1007ى نةوامربى "ov/2007/48" 1007ى فيَوريةى 11ء "gov/2007/4 "
ثةسةند كراوة، ئيَران بة شيَوةى تةواوء جيَطري " IAEA"سكرتيَرى طشتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى

 2616ضاالكييةكانى ضرِ كردنةوةء ئافرِاندنةوةى ثرؤذةكانى تايبةت بة ئاوى قورس كة لةبرِيارنامةكانى



 

 

يان نةبوة، هاوكارييةكانى خؤى لةطةلَ ئاذانسدا لةسةر بنةماى ريَكةوتننامةى برةِو" 1007" 2747، "1006"
ثةيوةستى سةرلةنوىَ دةست ثىَ نةكردةوةء كردةوةطةليَطك كة ئةجنوومةنى حؤكامى ئاذانس داوايان ىلَ كردبوو 

، "1006" 2737، "1007" 2716بةرِيَوةى نةبردوة، هةر وةها ثابةند نةبوة بة نيَوةرؤكى برِيارنامةكانى 
كة بؤ متانة دروست كردن ثيَويسنتء لةوةيكة ئيَران ئةم كردةوانةى نةطرتوةتة ثيَش، بةداخ " 1007" 2747

بوونى خؤى دةردةبرِآ، بة دلَةرِاوكيَيةوة هيَماى بؤ دةكا كة ئيَران سةرجنيَكى تايبةت لةمافى ئاذانس لةبينينةوةى 
داو 3،2ن ئيَرانةوة خراوةتة بةردةستء ئاكامةكانى ضاكسازى لةكؤدى زانيارى ثيَوةنديدار بة دارِشتنى، كة لةالية
ى ريَكةوتننامةى ثادمانى ئيَران كة لةسةر بنةماى ئةو، ناتوانني 31بة جةختكردنةوة لةسةر بنضينةى بةندى 

س بة شيَوةى يةكاليةنة ضةك بكةين يان هةلَيثةسيَرينء بة جةختكردنةوة لةسةر ئةوةيكة مافى ئاذان 3،2كؤدى
لةبينينةوةى زانيارى دارِشتنيَك كة خراوةتة بةردةستى ئةو، مافيَكى هةميشةيية كة ثيَوةندى بة قؤناغى ضاكردنء 
بوونى مةوادى ئةتؤمى لةدامةزراوة ئةتؤمييةكانةوة نية، بة جةختكردنةوة لةسةر بةلَيَنى خؤى بة بةريَوةبردنى 

الَثشتى هيَز لةرؤلَى ئةجنومةنى حؤكامى ئاذانسى دةرةتانةكانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، ث
نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، لةطةأل سوثاسى ئاذانس بؤ هةولَدانةكانى لةريَطاى ضارةسةريى كيَشة ثامشاوة 
ثيَوةنديدارةكان بة ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَرانةوة كة وةكوو طةآللَةى بةريَوةبردن لةنيَوان سكرتارييةتى ئاذانسء 

ريَككةوتن كراو بة ثيَشوازى لةثيَشكةوتنة وةدةست هاتووةكان لةبةرِيَوةبردنى ئةم ( gov/2007/48)ئيَراندا 
دا ئاماذةى بؤ  يش(gov/2007/48)ى بةريَوةبةرى طشتى 1007ى نوامربى 25ثرؤطرامة كارييةدا كة لةراثؤرتى 

اركردة نى كاريطةرى ئةم طةآللَةى ككراوة، لةسةر بايةخى ثيَدانى ئاكامطةىل خيَراو هةست ثيَكراوو بةريَوةبرد
لةاليةن ئيَرانةوة لةوانة دانى وةآلم بةتةواوى ثرسياراتى داريَذراو لةاليةن ئاذانسةوة جةخت دةكاتةوة، تاكوو 
ئاذانس بتوانآ لةريَطاى بةريَوةبردنى ضارةسةرطةىل روونكةرةوةوة بتوانآ راستىء دروستى دةربرِينةكانى ئيَران 

 2737راى دةطةيةنى هةلَثةساردنى ئاماذة ثيَكراو لةبةندى دووهةمى برِيارنامةى . ةوةخباتة بةرليَكدان
داو هةروةها ثابةندى تةواو ء بينينةوةيى ثيَويستيية دةستنيشانكراوةكان لةريَطاى ئةجنومةنى حوكامى (1006)

كى تةنيا ئاشتيخوازانةى ئاذانسةوة لةضارةسةريى ديثلؤماتيك داو لةريَطاى وتوويَذيَكةوة كة بتوانآ نيَوةرؤ
 . ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران بسةمليَنآ، بةشدار دةبآ

ثيَيان باشة ريَطاضارةسةرطةليَكى  ئةمةريكا، ئالَمان، روسية، بريتانياء فرةنساجةخت دةكاتةوة كة ضني، 
يةكان لةريَطاى بنضينةيى ثرت بؤ ليَكدانةوةى زياترى ئيسرتاتذييةكى طشتى بؤ ضارةسةريى كيَشةى ئةتؤمى ئيَراني

بيَننة طؤرِآء وةبري ديَنيَتةوة كة ( 5/2006/521)ى خؤى 1006وتوويَذةوةو لةسةر بنضينةى ثيَشنيارى ذوئةنى 
جةختكردنةوةى ئةم وآلتانة كة هةر كةمتمانةى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى لةمةرِ نيَوةرِؤكى تةنيا ئاشتيخوزانةى 

أل ئةم واتة وآلتةدا بة ضةشنآ هةلَسوكةوت دةكرآ كة لةطةأل وآلتيَكى ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران وةدةست هات، لةطة
 . غةيرةجةنط ئاميَريى ئةندامى ثةمياننامةى ريَى نةدان بة ثةرةسةندنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمىدا دةكرآ

بةسةرجندان لةمافء بةلَيَنى وآلتان لةثيَوةندى لةطةأل بازرطانى نيَونةتةوةيىدا، بةكةلَك وةرطرتن 
بة مةبةستى يارمةتى بة ( FATF)نويَنيية ثيَشاندراوةكان لةاليةن تيمى تايبةتى كردةوةطةىل دارايى لةريَ

ى ئةجنومةنى (1006) 2737وآلتان لةبةريَوةبردنى بةلَينيية داراييةكانى خؤياندا لةسةر بنةماى برِيارنامةى 
ئةجنومةن بؤ ثيَشطريى . ةريَوةبةرآء ثيَويستيةكانى ئاذانس ب(1007) 2737، برِيارنامةى (1006)ئاسايش، 

هيَنانة هةستيارةكانى ئيَران لةبوارى ثرؤطرامة ئةتؤمىء موشةكييةكانى خؤىدا هةوأل دةدا  لةثةرةسةندنى بةرهةم



 

 

، (0222)تا كاتآ كة ئةجنومةنى ئاسايش دةستنيشانى بكا كة ئاماجنى ئةم برِيارنامانة وةدى هاتوة، 
ةرجندان لةبةرثرسايةتى سةرةكى ومةنى ئاسايشةو هةروةها بةسى ئةجن(0225) 8545برِيارنامةى 

دا بؤ ثاراستنى ئاشتىء ئاسايشى  ئةجنومةنى ئاسايش لةضوارضيَوةى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
 : لةثارى حةوتةمى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان 48نيَونةتةوةيىء كردةوة لةسةر بنةماى مادةى 

ومةن جةختى لةسةر دةكاتةوة كة ئيَران دةبآ بآ هيض درةنطيَك كردةوةطةىل ثةسةندكراوى ئةجنومةنى ئةجن
دا كة بؤ ثيَكهيَنانى متمانة لةمةرِ ئاشتيخوازانة بوونى ثرؤطرامى gov/2006/14حؤكامى ئاذانس لةبرِيارنامةى 

، ئةجنومةن نيَتة طؤرِآء بةثآ ئةم دةقةداو هةروةها ضارةسةرى ئةو بابةتانةدا كة طرينطن، بيَ ئةتؤمى ئيَران
برِيارى خؤى لةسةر بنةماى ئةوةيكة ئيَران دةبآ بةبآ دواخستنى زياتر هةنطاوة ئاماذة ثيَكراوةكان لةبةندى 

هةلَبيَنيَتةوة، ثةسةند دةكاتء بةراشكاوى رايدةطةنآ كة ئاذانسى ( 1006) 2737دووهةمى برِيارنامةى 
 بةكار بيَنآ؛ 1،3ةدووى ئةم جةختكردنةوةية كة ئيَران بةندى ضاكسازى كراوى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى و

ـ ئةجنومةن لة ريَككةوتنى نيَوان ئيَرانء ئاذانس بة مةبةستى ضارةسةريى تةوايى بابةتة ثامشاوةكانى 1
ى 11ء لةراثؤرتى لةثيَوةندى لةطةأل برؤطرامى ئةتؤمى ئيَرانء ثيَشكةوتنطةليَك كة لةم ثيَوةندييةدا هاتوتة طؤرِآ

دا ئاماذةى ثى كراوة ثيَشوازى دةكاو هانى ئاذانس دةدا (GOV/2008/4)ى بةريَوةبةرى طشتى 1007فيَوريةى 
كة ضاالكييةكانى خؤى بؤ دةستنيشانكردنى بابةتطةىل ثامشاوةى دريَذة بداء جةخت دةكاتةوة كة ئةم كردةوةية 

بةتةنيا ئاشتيخوازانة بوونى نيَوةرؤكى ثرؤطرامى ئةتؤمى  دةبيَتة هؤى ذيانةوةى متمانةى كؤمةلَطاى جيهانى
ئيَرانء ثالَثشتى دةكا لةئاذانس لةبةهيَزكردنى ثادمانةكانى خؤى لةمةرِ ضاالكيية ئةتؤمييةكانى ئيَران بةثآ 

 ريَككةوتننامةى ثادمانى نيَوان ئيَرانء ئاذانس؛ 
رِ هاتوضوى كةسانآ كة راستةوخؤ لةضاالكيطةىل ـ ئةجنومةن داوا لةهةموو وآلتانى ئةندام دةكات تا لةمة3

دا  هيَنانء فرةكردن يان ثةرةثيَدانى سيستمى رادةست كردنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمى ئيَران ئةتؤمى هةستيارى بةرهةم
ئةجنومةن هةروةها برِيارى داوة كة . خؤياندا وريا بنء ئاطادار بندةستيان هةية يان ثالَثشتى ىلَ دةكةن، لةخاكى 

( لةم دةقةدا وةك كؤميتة نيَوى دةبرآ)دا ثيَكهاتوة 2737ى برِيارنامةى 27تان كؤميتةيةك كة بة دواى بةندى وآل
لةهاتوضو يان تيَثةرِبوونى كةسانى ئاماذة ثآكراو لةخاكى خؤىدا ئاطادار بكاتةوة، مةبةست كةسانيَكة كة 

يان ثةيوةستى يةكةمى ئةم ( 1007) 2747، ثةيوةستى يةكةم برِيارنامةى (1006)2737لةثةيوةستى 
ئةوان هةروةها دةبآ كةسانيَك كة ئةجنومةنى ئاسايش يان كؤميتة رايطةياندوةو . برِيارنامةيةدا نيَويان هاتوة

هيَنانىء زيادكردن  هيَنانى ئةتؤمى هةستيار، بةرهةم راستةوخؤ لة بةرةوثيَش بردن يان ثالَثشتى كردن لةبةرهةم
ىل ثرتاوى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمىء هةروةها كةسانيَك كة لةدابينكردنى ثارضةكان، يان ثةرةثيَدانى سيستمطة

دا رؤلَيان هةيةو لةسةر بنةماى بةندةكانى سيَهةمء ضوارةمى برِيارنامةى  هيَنان كاآلكان، ئاميَرةكا، مةوادو بةرهةم
لةخاكى خؤياندا بة انة قةدغة كراو راطةيةندراوة خبةنة ذيَر ضاوةديَرىء هيَنانء بردنى ئةو( 0222) 8505

يةوة،كة "ب"ئاطادارى كؤميتة بطةيةنن، مةطةر ئةويكة سةرفةرى ئةوانة راستةوخؤ ثيَوةندىدار بىَ بة بةشةكانى 
 راطةيندراوة؛( 1006) 2737ى برِيارنامةى 3لةكةرتى يةكةمء دووهةم لةبةندى 

ستى بةوة ناكات كة وآلتيَك ريَطرى ـ ئةجنومةن جةخت دةكاتةوة كة هةموو شتيَك لةبةندى سةرةوةدا ثيَوي4
بكات لةهاتنى هاووآلتيانى خؤى بؤ خاكى خؤىء هةموو والتان دةبآ لةثيَوةندى لةطةأل بةريَوةبردنى بةندى 
سةرةوةدا تيَبينيطةىل مرؤظدؤستانة لةوانة ريسائايينييةكانء هةروةها ئاماجنطةىل دارِيذراو لةم برِيانامةيةدا، 



 

 

ى مةنشوورى ئاذانسى نيَونةتةوةيى 25لةوانة بةندى ( 1007) 2747ء برِيارنامةى (1006) 2737برِيارنامةى 
 وزةى ئةتؤمى لةبةرضاو بطرن؛

ـ ئةجنومةن برِيار دةدا كة دةبآ تةواوى وآلتان ريَوشويَنى ثيَويست بة مةبةستى ثيَشطريى لةهاتن يان 5
هةروةها كةسانيَكيرت كة لةاليةن ئةجنومةنى  تيَثةرِينى كةسانى ناوبراو لةريزى دووهةمى ئةم برِيارنامةداو

ئاسايش يان كؤميتةوة وةكوو كةسانيَك نيَويان دةبرآ كة لةضاالكيية ئةتؤميية هةستيارةكانى بةرهةمهيَنانء زؤر 
دا راستةوخؤ رؤلَيان هةية يان ثالَثشتى  كردن يا ثةرةثيَدانى سيستمى رادةست كردنى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى ئيَران

دةبآ كةسانيَك كة ئةجنومةنى ئاسايش بة كؤميتةى راطةياندوةو بة شيَوةى  هةروةها ئةوان. ، بطرنةبةرليَدةكةن
هيَنانء زؤر كردن يان  راستةوخؤ لةبةروثيَش بردن يان ثالَثشتى لةتيَكنؤلؤذى ئةتؤمى هةستيارى بةرهةم

ا لةدابينكردنى ثارضةكان، ثةرةثيَدانى سيستمةطةىل رادةست كردنى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمىء لةطةأل ئةوةشد
 2737ئاميَرةكان، مةوادو تيَكنؤلؤذيدا رؤلَيان هةية كة لةسةر بنضينةى بةندةكانى سيَهةمء ضوارةمى برِيارنامةى 

دا قةدةغة راطةيةندراون، خبةنة ذيَر ضاوةديَرى، مةطةر لةو كاتانةىدا كة سةفةرى ئةوان راستةوخؤ (1006)
 2737يةوة، كةرةتى يةكةمء دووهةمى بةندى سيَهةمى برِيارنامةى "ب"ثَوةنديدار بآ بة بةشةكانى 

ةوةو ئةوةيكة هيض شتيَك لةم بةندةدا نابآ ببيَتة هؤى ئةوةيكة وآلتيَك ئيزنى ضوونة ناوةوة بة (1006)
 هاووآلتيانى خؤى بؤ نيَوخاكى خؤى نةدات؛ 

دا نابآ خالَطةليَك لةخؤ بطرآ كة كؤميتة 5ـ ئةجنومةن برِيار دةدات ريَطاضارة لةبةرضاو طرياوةكان لةبةندى 6
بة ضةشنى بابةتى برِيار دةدات، كة وةها سةفةرطةليَك لةسةر بنةماى ثيَويستيطةليَكى مرؤظدؤستانة، لةوانة 

بةم ئةجنامة بطات كة وةها جياكارييةك دةبيَتة هؤى بةرةوثيَش دا كة كؤميتة  بةلَيَننامة ئايينييةكان يان لةكاتيَك
 اجنةكانى برِيارنامةى هةنوكةيى، نابآ بةريَوةبضآ؛ ضوونى ئام

 2737ى برِيارنامةى 25ء 24، 23، 21ـ ئةجنومةن برِيار دةدات كة ريَوشويَنى لةبةرضاو طرياو لةبةندى 7
دا دةبآ كةسانء ريَكخراوة ريزكراوةكان لةثةيوةستى يةكةمء سيَهةمى ئةم برِيارنامةيةداء هةركةسء (1006)

ؤ بطرآ كة لةاليةن ئةوانةوة يان لةريَطاى ئةواندا ضاالكى دةكاتء يان ريَكخراوطةليَك كة خاوةنيَتى ريَكخراويَك لةخ
يان بةريَوةبردنى لةدةستى ئةوان دايةو كةسانء ريَكخراوطةليَك كة ئةجنومةن يان كؤميتة دةستنيشانى دةكةن بة 

ان بة ذيَر ثآ كردنى نيَوةرؤكى ئةم برِيارنامةية، كةسان يان ريَكخراوة ناوبراوةكان لةكةمرتخةمى بة طةماروةكان، ي
 يارمةتييان داوة؛ ( 1007) 2747يان برِيارنامةى ( 1006) 2737برِيارنامةى 

ـ ئةجنومةن برِيار دةدات كة هةموو وآلتان دةبآ ريَوشويَنطةىل ثيَويست بؤ ثيَشطريى لةدابينكردن، فرؤشنت يان 7
مةواد يان ضةكء ضؤلَى ثيَوةنديدار لةريَطاى خاكى ئةم وآلتانةوة،  راطؤاستنى راستةوخؤ يان ناراستةوخؤى

شارؤمةند، ناو، يان فرِؤكةوة كة بة ئاآلى ئةوةانةوة هاتوضو دةكاتء يان لةوان بة سوودى ئيَران كةلَك وةرطريآ، بة 
 ضاوثؤشى لةوةيَكة ئةو لةخاكى ئةوانةوة دةستى ثيَكردبآ بطرييَتة بةر؛ 

ةموو شتةكان، مةواد، كةرةستةكان، كاآلكانء تيَكنؤلؤذييةك كة ـ ثيَشطريى لةه( ئة
دا دةستنيشانكراوة جطة لةدابينكردن، s/2006/814لة بةلَطةنامةى  INFCIRC/254/Rev.7/Part2لة

، شتةكان مةواد، (1006) 2737فرؤشنت يان راطواسنت، لةسةر بنةماى ثيَويستييةكانى بةندى برِيانامةى 
تا  3ء تيَكنؤلؤذى ثيَناسة كراو لةبةشى يةكةمء دووهةمى ثةيوةستى ئةو بةلَطةيةء، بةشى كةرةستةكان، كاآلكان

ثيَشرت بة ئاطادارى كؤميتة طةيشتوة، تةنيا كاتآ كة تةنيا بؤ كةلَك وةرطرتن لةريَئاكتؤرى ئاوى سووك دابني  6



 

 

ةكنيَكى كة لةاليةن ئاذانسةوة بة دةكريَنء كاتآ كة وةها دابينكردن، فرؤش يان راطواستنى بؤ هاوكاريطةليَكى ت
دا (1006) 2737ى بريارنامةى 26ئيَران دةدرآ يان لةذيَر ضاوةديَرى ئةودا هةربةو ضةشنة كة لةبةندى 

 . دةستنيشان كراوة
 A.3.21ـ ثيَشطريى لةتةواوى شتةكان، مةواد، كةرةستةكان، كاآلكانء تيَكنؤلؤذى ثيَناسة كراو لة ( ب

 ؛ S/2006/815لةبةشى دووهةم 
ـ ئةجنومةن لةتةواوى وآلتان داوا دةكات لةقبوأل كردنى بةلَيَنطةىل نويَى طشتى بؤ يارمةتيطةىل دارايى بة 1

دا، لةوانة ثيَشاندانى متمانة نامةطةىل هةناردة، طةرةنتى نامةكان، يان بيمة، بة  مةبةستى بازرطانى لةطةأل ئيَران
لةوةها دا دةستيان هةية، وريا بن تا  ةوةها بازرطانيطةليَكشارؤمةندانى خؤيان يان ريَكخراوطةىلَ كة ل

هيَنانء زؤربوونى ضاالكيطةىل هةستيارى ئةتؤمىء يان  يارمةتيطةليَكى دارايى كة رةنطة ببيَتة هؤى بةرهةم
دا كة لةبرِيارنامةى  ثةرةسةندنى سيستمطةىل ثرتاويىء هةلَدانى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى، هةروةها لة بابةتطةليَك

 دا هيَماى بؤ كراوة، دوورى بكرآ؛(0222) 8505
ـ ئةجنومةن داوا لةتةواوى وآلتان دةكات ئاطادار بن لةسةر ضاالكيطةىل دامةزراوةكانى دارايى وآلتةكةيان 20

لةطةأل تةواوى ئةو بانكانةى لةئيَراندان، بةتايبةت بانكى مللىء سادراتء لقةكانىء ذيَركؤةكانيان لةدةرةوةى 
ثيَشطريى بكةن لةوةيكة وةها ضاالكيطةليَك نةبيَتة هؤى ثةرةسةندنى ضاالكيطةىل هةستيارى ئةتؤمى  وآلتدا تاكوو

دا (1006) 2737بة طةشةسةندنى سيستمطةىل ثرتاوى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى بةو ضةشنةى كة لةبرِيارنامةى 
 .هيَماى بؤ كراوة

ةآلتةكانى مافى نةتةوةيى خؤيانء بةثآ ـ ئةجنومةن داوا لة هةموو وآلتان دةكات بةثآ ياساكانء دةس22
ياساطةىل نيَونةتةوةيى، بةتايبةت ياساى دةرياء ريَكةوتننامةطةىل نيَونةتةوةيى ثيَوةنديدار بة ئامسان فرِينى 
غةيرة سةربازييةوة، بارطةليَك كة لةاليةن كةشتييةكانء فرؤكة طةليَكةوة كة بةرةو ئيَران يان لةئيَرانةوة 

اى فرِؤكةوانى ئيَرانء يان كؤمثانياى راطواستنى دةريايى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانةوة ديَتة لةريَطاى كؤمثاني
بة سةرجندان لةوةيكة هؤكارطةليَكى لؤذيكى بوونيان هةية، . فرِؤكةخانةكانء بةندةرةكانى ئةوان، بثشكيَنريَن

ة لةسةر بنةماى ئةم برِيارنامةو ئةطةر وابزانن كة شتييةك يان فرِؤكةيةك لةحالَى راطؤاستنى كااليةك داية ك
 قةدةغة راطةيةنداوة؛ ( 1007() 2747يان برِيانامةى ( 1006) 2737برِيانامةى 

دا كة ثيَشكنينيَك كة لةبةندى سةرةوةدا ئاماذةمان  ـ ئةجنومةن هةموو وآلتان ناضار دةكات تا لةحالَيك21
روونكردنةوة لةمةرِ  لةمةرِ ثيَشكنني، بةتايبةترؤذى كارىدا راثؤرتيَكى نووسراو  7ثيَكرد بةريَوةضوو، لة 

هؤكارةكانى ثيَشكننيء هةروةها زانيارى ثيَوةنديدار بةكات، شويَن، هةلومةرجء ئاكامطةىل وةدةستهاتووى 
 ثيَوةنديدار بةو ثيَشكةنينةوة بدةن؛ 

برِيارنامةوة ئةطةر  رؤذدا لةكاتى ثةسةند كردنى ئةم60ـ ئةجنومةن داوا لة هةموو وآلتان دةكات لةماوةى 23
دا بةريَوةبردوة 22، 20، 1، 7، 7، 5، 3ريَوشويَنطةليَكيان لةثيَوةندى لةطةأل بةريَوةبردنى كاريطةرى بةندةكانى 

 كة لةسةرةوة ئاماذةيان ثيَكرا، راثؤرت بدةنةوة بة كؤميتة؛
ئامادة ( 1006) 2737ى برِيارنامةى 27ـ ئةجنومةن برِياردةدات كؤميتةيةك كة لةسةر بنضينةى بةندى 24

ء برِيارنامةى هةنوكةيىدا دةتوانرآ بةريَوة (1007) 2747كراوة بؤ ريَطاضارةى كار ثآ كراو لةبرِيارنامةى 
 بربدرآ؛



 

 

بة مةبةستى  ئةمةريكا، ئالَمان، روسية، بريتانياء فرةنساـ ئةجنومةنى ئاسايش لةسةر خواستى ضني، 25
بؤ بردنةسةرى سةرلةنوآ دةستثيَكردنةوةى دانووستانةكانء راويَذةكان  ئاسايى بوونةوةى هةولَة ديثلؤماتيكةكان

لةسةر بنةماى ثيَشنيارى خؤيان بة ئيَران، ئةم روانطةيةوة كة بة ريَطاضارةيةكى بة كةلَك، دريَذماوةو ريَكءثيَك بؤ 
يَكى بةربآلوتر لةطةأل نى تةواوى ثيَوةندييةكانء هاوكاريطةلدا ريَطاى دةستثيَكرد ئةم كيَشةية بطاتء لةئةجنام

ئيَراندا لةسةر بنةماى ريَزى بةرامبةرو متمانة سازى نيَونةتةوةيى لةمةرِ ئةوةيكة ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران تةنياء 
دا كة ئيَران تةواوى ضاالكييةكانى ثيَوةنديدار بة تةنيا ئاشتيخوازانةية، جةخت دةكاتةوةو رادةطةيةنآ، لةحالَيَك

لةوانة ضاالكيية ليَكؤلَينةوةييةكانء ثةرةثيَدان هةلَثةسيَرىَء ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى  بينيةوة،ضرِكردنةوةو 
ئةتؤمى راستييةكةى تاقى بكاتةوةء بيسةمليَنىَ، دانووستانة راستةءخؤكانى خؤى لةطةلَ ئةم وآلتة دةست 

 ثيَدةكاتةوة؛
سايشى يةكييةتى ئورووثا هان دةدا تاكوو ــ ئةجنوومةنى نويَنةرى باآلى سياسةتى هاوبةشى دةرةكىء ئا 26  

دريَذة بة ثيَوةندييةكانى خؤى لةطةلَ ئيَران بدات لةسةر بنةماى ثَشنياراتى ثيَوةنديدارى نويَنراو لةاليةن ضني، 
، ئالَمان، روسية، بريتانياء ئةمريكا بةم روانطةوة كة هةلومةرجى ثيَويست بؤ سةرلةنوىَ دةست فرةنسا

 ذةكان ثيَك بيَنىَ، دريَذة بدات؛ ثىَكردنةوةى وتوويَ
ــ ئةحنوومةن ثىَ لةسةر طرينطى ئةم كارة دادةطرىَ كة هةموو وآلتان لةوانة وةك ئيَران، ريَوشويَنطةىل  27  

ثيَويست بؤ طةرةنتى ئةم كارة بةرِيَوةبةرن كة نابىَ ئيديعايةك لةاليةن دةولَةتى ئيَران يان نيهاد يان 
ء برِيارنامةكانى ثيَوةنديدارةوة (1006) 2737كة لةسةر بنةماى برِيارنامةى  كةسايةتييةك لةئيَراندا

دةستنيشان كراون، يان كةسانيَك مبيَننةوة كة مودةعني بة سرودى كةس يان نيهاد لة ثيَوةندى لةطةلَ هةر طريَبةست 
 2737برَيارنامةدا، برِيارنامةى  يان ثيَكهاتنيَكدا دةخالَةتيان هةية كة بةثيَى ريَوشويَنة لةبةرضاو طرياوةكان لةم

 .قةدةغة راطةيةندراوة( 1007) 2774ء برِيارنامةى ( 1006)
رؤذدا راثؤرتيَك لةسةر ئةوةيكة ئايا  10ــ ئةجنوومةن داوا لةبةرِيَوةبةرى طشتى ئاذانس دةكات لةماوةى  27  

ةها لةمةرِ ثابةندى ئيَرانييةكان ،ء هةر و(1006) 2737ئيَران تةواوى ضاالكيية ناوبراوةكان لةبرِيارنامةى 
بةتةواوى ئةو كردةوانة كة ئةجنوومةنى حوكام خوازيارى بوون لةئيَرانء ئةو بابةتانةى ديكة كة لةبرِيارنامةى 

ء ئةةم برِيارنامةيةدا لةوان خوازراون، بدات بةئةجنوومةنى (1007) 2747، برِيارنامةى (1006) 2737
ئةوةشدا بدرىَ بة ئةجنوومةنى ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان تا  حوكامى ئاذانسء هاوتةريب لةطةلَ

 بثشكيَندرىَ؛ 
ــ ئةجنوومةن سةرلةنوىَ جةخت دةكاتةوة كة دةبىَ كردةوةكانى ئيَران بةسةرجندان لةو راثؤرتانةى كة  21  

 لةبةندةكانى سةرةوة ئاماذةيان ثىَكراوة، هةلَسةنطيَنيَتةوة؛
جنوومةن دةبىَ بةرِيَوةبردنى ريَوشويَنةكان تا كاتيَك كة ئيَران سةرجةم ضاالكييةكانى ئةوةيةكة ئة( الف 

هةمديس بةرهةمهيَنانةوةء ضرِكردنةوةى يورانيؤمى راطرتبىَ، لةوانة ليَكؤلَينةوةء ثةرةثيَدان كة لةاليةن 
تيَكى باشةوة ضووبيَتة ثيَشةوةء ئاذانسةوة راستييةكةى تاقى كرابيَتةوة، هةلَثةسيَرىَ تاكوو وتوويَذةكان بة نية
 ئةجناميَكى خيَرا بةضةشنىَ وةدةست بىَ كة لةاليةن اليةنةكانةوة ثةسةند بكرىَ؛ 

، 1ى برِيارنامةى 21، 7، 6، 5، 4، 3ب ــ ئةم ئةجومةنة دةبىَ ريَوشويَنة لةبةرضاوطرياوةكان لةبةندةكانى 
ن  كاتى طوجناو ثاش وةطرتنى راثؤرتى ئاماذة ثيَكراو ى ئةم برِيارنامةيةى لةزوورتري22، 20، 1، 7، 7، 6، 4



 

 

لةبةندى سةرةوةدا لةسةر بنةماى ئةوةيكة ئيَران بة تةواوى بة بةلَيَنييةكانى خؤى لةبرِيارنامة ناوبراوةكانى 
دا بةريَوةبةرىَ بةضةشنيَك كة بة ثةسةندى  ئةجنومةنى حؤكام داو هيَنانةوةى داخوازةكانى ئةجنومةنى ئاسايش

ء ئةم برِيارنامةية كاريطةريى نةبوة، (0225) 8545، برِيارنامةى (0222. )ومةن طةيشتيَبيَتئةجن
لةثارى حةوتةمى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان وةرطرآ  48ريَوشويَنطةليَكىرت لةسةر بنةماى بةندى 

انس وآلمى ئةريَنى بدات، و جةخت دةكات َران بة قةناعةت بطةيةنن كة بةم برِيارنامانةء داخوازةكانى ئاذتاكوو ئي
 برِيانامةكانى دواتر كاتيَك ثيَويست دةبن كة وةها ريَوشويَنطةليَكى ثيَويست بنب؛ 

 ـ ئةجنومةن هةروةها ئةم بابةتة شويَن ثآ دةطرآ؛ 10
 ( كة بةرِيؤةبةرى مونتاذو موهةندس سانرتيفيوذةكاندا بةشدارة)ـ امريمعيد عاليي 1 ـ  Iثةيوةستى 

هيَنانى كةربؤنى ئامؤنيوم ئورانيلء بةريَوةبةرى كؤمةلَةى ضرِكردنةوةى  كة لة بةرهةم)ـ حممد فدايى آشيانى 1
 ( يؤرانيَومى نةتةنزدا بةشدارة

ء دةرهيَنانى كانزاكانى (اكتشافات)ـ عةباس رضايى آشتيانى ـ لةبةرثرسانى باآلى دايرةى دؤزراوان3
 .AEOT. ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى ئيَران

 (.دةهةمى لةسةددا بةشدارة 9و 99هيَنانى مطنزيؤم يان ضرِكراوةى  كة لةبةرهةم)ـ هالة بةختيار 4
 (.هيَنانى بةشةكانى دةزطاكانى سانرتفيوذدا بةبؤنةى بةشدارى لةبةرهةم)ـ مرتضى بهزاد 5
 (. ىبةرطريبةرثرسى دامةزراوةى ليَكؤلَينةوةيىء فيَركارى ثيَشةسازى )ـ دكرت حممد اسالمى 6
كة لة ثرؤذةى ريئاكتؤرى  AEOTلة بةرثرسانى ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى ئيَران )ـ سيد حسني حسينى 7

 (.دا بةشدارة ليَكؤلَينةوةيى ئاوى قورسى ئةراك
دا نيَوى (1007) 2747سةرؤكى كؤمثانياى وزةى ئةتؤمى مؤديَرِن كة لة برِيانامةى )جواد كرميى ثابت .ـ م7
 ( براوة
ى (ucf)بة هؤى بةشدارى لة بةريَوةبةرى دامةزراوةكانى جيَطؤرِكيَى يؤرانيومى )مهاجرانى ـ محيد رضا 1

 (.ئيسفةهان
جيَطريى ثيَشووى ليَكؤلَينةوةى لؤجستيكء ثيشةيى ناوةندى طشتى هيَزة ضةكدارةكان، )سةرتيث حممد رضا نقدى 

راو كة لةهةولَدان بؤ دةور ليَدانى طةمارؤة سةرؤكى ثيَشووى ناوةندى بةرةنطار بوونةوةى كاآل قةدةغةكراوةكانء د
ى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكانةوة، 2747و 2737بةكارطرياوةكان لةاليةن برِيارنامةكانى 

 ؛ (بةشدار بوة
 ؛ (كة لة بةريَوةبةريى كؤمةلَةى ضرِ كردنةوةى نةتةنزدا بةشدارة)ـ هوشنط نوبرى 22
 ؛ (لة ضاالكيطةىل ثيَوةنديدار بة ضرِكردنةوة لة نةتةنزدا بة هؤى بةشدارى)ـ عباس رشيدى 21
 (بةريَوةبةرى كردوةءكارى هةلَكؤلَينى يؤارانيؤم لة كانطاى يؤرانيؤمى ساغةنددا)ـ قاسم سليمانى 23

ى ئةجنومةنى ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوة 2737كةسانيَك كة ناويان لة برِيارنامةى ( ئة IIثةيوةستى 
 : اماذةى ثيَكراوةيةكطرتووةكاندا ئ

 ؛ (لة بةشى ليَكؤلَينةوةو طةشة ثيَدان AEOTجيَطرى )ـ حممد قنادى 2
 ؛ (لة نةتةنز PFEPسةرؤكى ناوةندى تاقيكارى ضرِكردنةوةى سووتةمةنى )ـ داود آقاجانى 1
 ؛ (بةريَوةبةرى كارطيَرِيى ئةراك)ـ بهنام عسطرثور 3



 

 

ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكاندا ئاماذةى ى 2747كةسانيَك كة ناويان لة برِيارنامةى ( ب
 : ثيَكراوة
 ؛ (بةريَوةبةرى دامةزراوةكانى ضرِكردنةوةى نةتةنز)ـ سيد جابر صفدرى 2
هيَنانى سووتةمةنى ئةتؤمى ئيسفةهان كة بةشيَك لة  سةرؤكى ناوةندى ليَكؤلَينةوةو بةرهةم)ـ امري رحيمى 1

ر كردنى سووتةمةنى ئةتؤمى ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى ئيَرانةو لة ضاالكى ضرِ هيَنانء دةستةبة كؤمثانياى بةرهةم
بةبؤنةى بةشدارى لة )ـ كؤمثانياى كةرةستةى برِينةوةى كاوة  III 1؛ ثةيوةستى (كردنةوةدا بةشدارة

 ؛ (هيَنانى ثارضةى دةزطاكانى سانرتيفيوذدا بةرهةم
ئةم كؤمثانيا ذيَر دةستة )ألء كؤمثانياكانى سيستمى سكاأل ـ كؤمثانياكانى بازرطانى تيجارةتى بة قةوةتى سكا3

 ؛ (دا ئاماذةى ثيَكراوة، كةرةستةطةليَكى هةستيار بكرآ2737هةولَى دابوو بؤ نيهاديَك كة لة برِيارنامةى 
كة ( AIO) بةرطريىذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى هةواو فةزاى وةزارةتى )ـ كؤمثانياى ئيلةكرتونيكى سةنام 4
 رؤطرامى موشةكة بالَستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة؛ لة ث
كة لة ثرؤطرامى ( AIO) بةرطريىذيَركؤى ريَكخراوى هةواو فةزاى وةزارةتى )ـ طرووثى تةكنيكى يةكييةتى 5

 ؛ (كوشةكة بالَستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة
ـ ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى كارطاى كاربردنى ئاكا )، (IFP)ـ كارطاطةىل ثيشةسازى ماشينة ريَكةكان 6

 كردنى هيَندآ كةرةستة كةلَكى ليَوةرطرياوة؛  كة بؤ دابني( AIO) بةرطريىهةواو فةزاى وةزارةتى 
 ؛  (ضاالك لة بوارةكانى سوورِى سووتةمةنى ئةتؤمى( AEOI)ـ جابرابن حيان ـ تاقيطةى سةربة 7
كة لة ( AIO) بةرطريىازى هةواو فةزاى وةزارةتى ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةس)ـ كؤمثانياى ثيشةسازى جوزا 7

 ثرؤطرامى موشةكة بالَيستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة؛ 
ية كة ثيَوةندى بة (AMIG)ذيَركؤى ثيشةسازى ضاككردنى تةقةمةنى )ـ ثيشةسازى ميَتالؤذى خوراسان 1

 ؛ (ةزطاكانى سانرتيفيوذدا بةشدارةئةم طرووثة لةبةرهةم هيَنانى ثارضةى د. ئيَرانةوة هةية بةرطريىوةزارةتى 
. ئيَرانة بةرطريىئةم كؤمثانياية ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى )هيَنانى باترى نريو  ـ كؤمثانياى بةرهةم20

 ئةركى ضاك كردنى يةكةطةىل كارةبا بؤ ئةرتةشى ئيَرانة، لةوانة سيستمطةىل موشةكى؛ 
 دا بةشدار بوة؛  ةزراوةطةىل طؤرِينى يؤرانيومى ئيسفةهانلة ضاك كردنى دام)ـ ثيشةسازى وزةى ثيَشةنطاو 22
ذيَذكؤى ريَكخراوى ثيشةسازى هةواو فةزاى وةزارةتى ( )SEP)ـ كؤمثانياى دابني كردنى كةرةستةى هيَمنى 21

 ؛ (كة لة ثرؤطرامى موشةكة بالَيستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة( AIO) بةرطريى
متاس نيهاديَكة كة ضوار . ىل ثيَوةنديدار بة ضرِكردنةوةدا بةشدارةلة ضاالكيطة)ـ كؤمثانياى تةماس 23

يةكآ لةوان لة بوارى دةرهيَنانى يؤرانيؤم، يةكآ لة بوارى كنسانرتةو . كؤمثانيا لةذيَر ثؤشةنى ئةودا دامةزريَنراون
 ؛ (و خراوةكانىدا ضاالكى دةكةنهيَنانةوةى يؤرانيؤم، ضرِكردنةوة يةكآ لة بوارى بةرهةم

 . دا طؤرِدراوة1007، ذوئةنى 6، 20: 47ئةم دةقة ئاخرين جار لة  ـ2
 . كةوتوةتة بةردةستتان License GNU Free Documentationـ ئةم دةقة بةثآ ئيزننامةى 1

****** 



 

 

 Counter)يان ثادتريؤريزم  (anti terrorism)دذة تريؤيزم 

terrorism)  
! ريؤريزم ببينمةوة، بةآلم لة راستيدا بة ئاكامى دلَخواز نةطةيشتمدةميَكة لة هةولَدام ثيَناسةيةكى تةواو بؤ ت

مةبةست لة ئاكامى دلَخواز ضية؟ ئاكامى دلَخوازى من ضية؟ ئايا ئةوةيكة ئاكامى دلَخوازى منة دةتوانى وةآلمى تؤش 
اليةنء بآ، ئةو دوو بةربذارةش نارِووننء هةركةس،  yيان  xئةويرتيش دةتوانآ )بآ؟ دةتوانآ ئةويرتيش 

تريؤريستة، بةآلم لة روانطةى  xبة قةناعةت بطةيةنى؟ بة الى منةوة ( فاكتؤريَكيش دةتوانآ لة جيَياندا دابنيشآ
بة طشتى دةبينني بؤ . بزانآ (Anti terrorism)خؤى بة ئةنتى تريؤريسم  yتريؤريستة، رةنطة  yتؤ و ئةوةوة 

ةنط شتطري بوونى نية كة كؤمةلَطاى جيهانى هاوئاهةنطء هاوددذة تريؤريزميش هةر وةكوو تريؤريزم ثيَناسةيةكى ط
دا ئاماذةمان بة كؤمةلَيَك فاكتؤرى  ثيَناسةى تيَرؤرو تيَرؤريزمجيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة لة. لةسةرى كؤك بآ

ورِاو ةأل ئةوةشدا كؤمةلَيَك هيَزواليةن وةكوو بريديكةدا كة دةتوانن ثيَناسةكان دةستنيشان بكةنء هاوكات لةط
روانطةى ليَك نزيك هاوئاهةنط بكةن كة ئةوةش روويداوةو هةنوكة سياسةتى جيهانى لةسةر ئةو تةوةرة دةضيَتة 

ئةو كؤمةلَة فاكتؤرةش بريتني لة ئاسايشى هاوبةش، بةرذةوةندى هاوبةش، دوذمنى هاوبةش، دوستى . ثيَشةوة
بةآلم بة بوونى هةموو ئةوانة بة ثيَناسةى . يَننكة ثيَظاذوى هةنوكةيى سياسةتى جيهانى ثيَك د... هاوبةش و

دةتوانني . دا كيَشة هةية هةموو ئةو بةربذارانةش ديسان لة دياريكردنى سنوورى نيَوان تيَرؤريزمء ئةنتى تيَرؤريزم
ى وتةزاية راستةوخؤ سةرضاوة لة هيَزو دةسةآلتبيَذين كة هيَزو توانايى دةستنيشانكردنى سنوورى نيَوان ئةو دوو ط

 – Counter)" هيَذموونى بةرامبةر"لةو ثيَوةندييةدا ئانتونى طرامشى ئاماذة بة . سياسييةوة دةطرآ

hrgemony) و يان ميشل فوكؤ ئاماذة بة دادثةروةرى بةرامبةر "(Counter – justice) بةآلم . دةكات
 .ديسان ئةوانةش هيضكام وةآلمدةرى ثيَناسةيةكى يةكدةستء طشتطريو جيهانى نني

دا كيَشةى جيانةكردنةوةى سنوورةكانى تيَرؤرو دذة تيَرؤريزم دةتوانآ خةسارو زيانيَكى قورس بة مرؤظ و  ة واقعل
. زيانيَك كة تةنيا بةشى كؤمةلَطاو نةتةوة كةم دةسةآلت يان بآ دةسةآلتةكان دةبآ. مرؤظايةتى بطةيةنآ

كوردستانى توركية باجى ثريو ثةك كةوتةى كورد لةمنداألء يَتة سةرشانى كوردةكان لة توركيةء خةساريَك كة دةكةو
دةبنة ... بآ دةسةآلتىء بآ ثالثشتى دةدةن خةباتطيَرِانى ئريلةندى، بةرهةلَستكارانى باسكى ئيسثانيا و

 . قوربانيى

 كيَشةكانى روون نةبوونى ثيَناسةى دذة تريؤريزم 
ناسةييةكى روونى نيةو لةنيَو بازنةى هةر وةك ئاماذةمان ثيَكرد دذة تريؤريزميش وةكوو تريؤريزم ثيَ

رؤذانة دةبينني ئامارى قوربانييةكان، ئامارى زيانء خةسارةكان، ئامارى رووداوة . بةرذةوةندييةكاندا دةخوليَتةوة
زؤرجار .  تريؤريستيةكان، ئامارى عةمةلياتء سةركوتء هيَرشةكان بة نيَوى تريؤرو دذة تريؤرةوة روولة زياد بوونن

دةوةيةكى توندووتيذانة روودةدا بةآلم بة هيض جؤريَك ناضيَتة بازنةى تيَرؤريزمةوة بةآلم بة هؤى دةبينني كر
ئةوةيكة لةاليةن قةوارةيةكى سياسيةوةيةء داخوازء ثةياميَكى سياسي لة ثشتةوةية بةنيَوى تيَرؤريزمةوة بة 

ى ئةوةيكة ثيَوةرء ثيَناسةكان روون نني رةنطة ليَرةدا بةهؤ. كردةوةء عةمةلياتيَكى دذة تيَرؤريستى وةآلم دةدريَتةوة
بة فةرمى نةتوانني كردةوة دذةتيَرؤريستانةكة بةنيَوى كردةوةيةكى تيَرؤريستييةوة مةحكووم بكةين، كةضى 

بؤ ويَنة خةلَكى كورد خةباتى رةواى . دا وةآلمةكة بة كردةوة توندوتيذانةكة ضةند قات تيَرؤريستانةترة لةنيَوةرؤك



 

 

لةطةأل هيَزة سةربازةييةكانى دوذمنةكةيدا بةرةوروو دةبوةوةء . وةدةستهيَنانى مافة رةواكانى خؤى  دةكرد بؤ
دةيتوانى ... ثيَكدادانيَكى رووتى سةربازى، سياسى، ئابوورى بةهيَزتر، بةبوونى راطةياندنى بةربآلوء بةبوونى

. كردةوةيةكى تيَرؤريستى لة قةلَةم بدا كردةوةكةى خؤى بة شةرِى دذة تيَرؤريزمء كردةوةى بةرامبةرةكةى بة
دةولَةتى توركية لة بةرامبةر خةباتى كورددا بة توندووتيذانةترين شيَواز هةلَدةستآ بة كوشتارى هةزاران كةسء 
ذينوسايد دةكات، بة هةزاران طوندء شار دةسووتيَنآء بة هةزاران خةلَكى سيظيل لةذيَر ناوى تيَرؤردا لةناو دةباء 

انةش دةخاتة بازنةى تيَرؤريزمةوةء هاوكات يارمةتييةكى زؤرو زةوةندى سةربازى ـ ئابوورى لةناتؤ بؤ هةموو ئةو
 :يى ئيَذآئةمةريكادا نوام ضؤمسكى رةخنةطرى زمان زانى  لةم ثيَوةندييةش. ئةم مةبةستة وةردةطرآ

ةكانى باشوورى رؤذهةآلتى ئةم ناوضيستى بةربآلوى دذ بة كوردةكان لةدا توركية شةرِيَكى تيَرؤر2174لةسالَى "
ئةوةش رِاست كاتيَك بوو كة يارمةتيية ئابوورىء سةربازييةكانى وآلتة يةكطرتووةكانى . وآلتةدا وةرآخست

 . بة توركية زيادى كرد ئةمةريكا
يارمةتيية سةربازييةكان حةوت تري نية، بةلَكوو فرِؤكةطةىل شةرِكةر، تانك، ثةروةردةى سةربازىء مةبةستم لة

ئةم يارمةتيية سةربازييانة كاتيَك بة لووتكةى خؤى طةيشت كة حكوومةتى توركية بة ئةو ثةرِى . ةو شتانة ئيَذمئ
دا يارمةتى ئابوورىء سةربازييةكان ئةو دةرِةندةييةى توندترو بةهيَزتر  لةم كاتةش. دةرةندةيى خؤى طةيشت

. ئةو سياسةتة بوو بةرذةوةندى هاوبةشى دوو وآلت بوو ةدا بةرِوونى بؤمان دةردةكةوآ كة ئةوةيكة هؤكارىليَر." كرد
سآ ميليؤن هةذارو بآدةرةتانء خراثرتين  3دوو، 1ئةم رةوتة، بوة هؤى ئاوارةبوونى "ناوبراو ئاماذة ثيَدةكات كة 
بة ." هةزارو ثانسةد شارو طوند ويَران بوو 3500، دةيان هةزار مرؤظ كوذرانء 2110نةتةوةكوذى كؤتاييةكانى 

بوردمانى ناتؤدا، و وآلتة ةوةكوذيية تةنانةت خراثرت بوو لةرووداوى كؤزؤظؤ لةئةو نةت"لَى ضومسكى قةو
سةدا هةشتادى ئةوكات لةباشوورى كوردستان، ن دؤستى تاكتيكى ئيَستاى كورد لةيةكطرتووةكانيش، واتة نزيكرتي

ئةوكات " بؤلَيند ئةجويت" خيَراهةر ثاش ئةوة . "ضةكء ضؤألء تةقةمةنى ئةو جينايةتةى دابني دةكرد% 70
و هةروةها طوتيشى ئيَمة . رايطةياند كة لة خزمةتى بةرةى دذة تريؤر دايةو ئامادةية بة هيَزى سةربازيش بةشدار بآ

شةرِى دذة تريؤرداو وآلتة يةكطرتووةكان تةنيا وآلتيَك بوو كة لةم شةرِ دذة دةزانني لة ئةمةريكا خؤمان بة قةرزدارى
 . ا يارمةتى داينتريؤريستاند

بةرخوردانء خةباتى . دا هيض سنووريَك بوونى نية نيَوان تريؤر، بةرخودانء شةرِى دذة تريؤريستىليَرةدا دةبينني لة
ة تريؤريستى ناوديَر رةوا بة ناوى تريؤرةوة بة تريؤريستانةترين شيَواز سةركوت دةكرآ بة شانازيشةوة بة شةرِى دذ

 . دةكرآ
تى بةعسى عيَراقء كؤمارى ئيسالمى بة ناوى تريؤريزمةوة بزوتنةوةى كوردةكانيان سةركوت يان كاتآ كة دةولَة

دةكرد، بؤ ئةم مةبةستة هةموو هيَزةكانيان كؤدةكردةوةو بةشيَكى  زؤر لةداهاتى وآلتيان سةرفى شةرِى بةناو 
لةضةندين شويَنى كوردستاندا حكوومةتى عيَراق تةنانةت بؤ ئةم مةبةستة لةضةكى كؤمةلَكوذيش . دذةتيَرؤر دةكرد

كةلَكى وةرطرتء كؤمارى ئيسالميش حوكمى جيهادى دذبة كوردةكان داو تةنانةت لةم شةرِانةدا دايكانء باوكانى كورد 
ضةندين رةوتى ثيَوةنديداردا ضاالكانى جوودا لةوةشة كة لةئةوة تازة . بةسةر بةرمالَةكانة طوللوباران دةكران

ى كورد دةكةوتنة بةر تيخى تيَرؤرى دةزطا شؤفارىء تيَرؤريستييةكانى ئةو وآلتانةء تريؤر خةباتطيَرِء سياسييةكان
واتة ميتى توركية، ئيستيخباراتى بةعسى عيَراق، ئيستيخباراتى بةعسى سورية، ساواكء واواكى . دةكران

 .يان نةثاراستوةهيض ضةشنة كردةوةيةكى تيَرؤريستانة دةستايةتىء كؤمارى ئيسالمى ئيَران لةحكومةتى ثاش



 

 

وةزارةتى ئيتآلعاتى كؤمارى ئيسالمى   ى زايينىدا ماشينى تريؤرى10هةرضةند ساأل ثيَش ئيَستا واتة لة دةهةى 
عيَراقء بةتايبةت لةريَطاى قةرارطاو بنكةء دةستوثيَوةنديية نهيَنييةكانييةوة شةثؤليَكى بةهيَزى تريؤرى لة

تةنيا بةوةوة نةوةستا بةلَكوو بة هةمان . ان كةسى كردة قوربانىكة بة سةد خست  كوردستانى عيَراق ريَكلة
طرى ثارتة سياسيية دذبةرةكانى مكانيزمء ريَطاى، ضةندين كةسايةتى سياسىء ضاالكى سياسىء ئةندامء اليةن

. ردئاستى سةركردايةتىدا لةنيَو دلَى ثيَشكةوتنء شارستانيةتى مؤديَرِن، واتة وآلتانى ئوورووثايىدا تريؤر كلة
وةكوو ويَنةى زيندوو دةتوانني ئاماذة بة تريؤرى سةرؤك وةزيرانى سةردةمى ثاشايةتى ئيَران، شاثوور بةختيار لة 

عةبدولرمحان قامسلوو لة . لة لةندةن، د 2176لة ثاريس، ذنرِاأل غوآلمعةىل ئوةيسىء براكةى  2112سالَى 
ويَنةرانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لةسةر ميَزى وتوويَذ لة لة سةر ميَزى بةناو وتوويَذ لة طةأل ن 2171ى ذوئيةى 23

ى 27صاىق شةرةفكةندى لةطةأل هاورِيَيانى فةتاح عةبدوىلء هؤمايون ئةردةآلنء نوورى ديَهكوردى لة . ويةن، د
ثرويز دستمالَضى ـ تروريسم دولتى، بيَرلني، . )لة ريَستورانى ميكونوس لة بيَرليندا بكةين 2111سثتامربى 
2115) 

بة ثيَناسةطةليَك كة لة تريؤرو تريؤريزم كراوة، دةسةمليَنرآ كة هةر ضةشنة كردةوةيةك كة ببيَتة هؤى ترسانء  
بة ثيَى . خؤفء تؤقان يان خةسارو زيان طةياندن بة خةلَكى سيَظيلء مةدةنى، دةضيَتة خانةى تريؤرء تريؤريزمةوة

كاو هةم بريتانيا و هةم زؤربةى وآلتانى هاوثةميانيان ئةم ثيَناسةية كة هةم وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمري
جةختيان لةسةر كردوةتةوة، زؤربةى كردةوة توندوتيذانةكانى وآلتانى داطريكةرى كوردستان دذبة طةىل كورد 

 .دةضيَتة ئةو بازنةوةء بة كردةوةيةكى تريؤريستانة دةناسيَنريَن

 ثيَناسةى دذةتريؤريزمء هيَزو دةسةآلت
ديكة جةختمان لةسةر ئةو راستيية كردوةتةوة كة دياريكردنء دةسنيشانكردنى كردةوةيةكى  ضةندين جارى

واتة رةوتى . تريؤريستانةو كردةوةيةكى دذةتريؤريستانة، ثيَوةندى راستةوخؤى بةهيَزو دةسةآلتى سياسييةوة هةية
. لَيَكى تةوةريىء سةرةكى هةبآميَذوو سةملاندوويةتى كة هيَزء دةسةآلتى سياسى دةتوانآ لةو ثيَوةندييةدا رؤ

ضونكى دةبينني كة هةر ئيَستاش خاوةن هيَزو دةسةآلتة سياسييةكانن كة تريؤريزمء دذةتريؤريزميان دةستنيشان 
و بةرةيان بؤ شةرِى دذة تريؤر ثيَكهيَناوةو ئيمكاناتى تةواويان بؤ تةرخان كردوةو ياساى دذةتريؤر دةخةنة كردوة

هةر ئةوانن لة كؤرِى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكاندا تةوةرى باسةكان . سةندى دةكةنثةرلةمانةكانيانةوةو ثة
دةسنيشان دةكةنء تريؤرء دذةتريؤريزم دةخةنة دةستوورى كارى رؤذانةى نةتةوة يةكطرتووةكانةوةو تاوانبارانى 

ى ئاسايشى نةتةوة تريؤريست، ثالَشتةكانيانء دةستو ثةيوةندييةكانيان دةستنيشان دةكةن، دةيبةنة ئةجنومةن
بة طشتى ئةوانن كة ريَبةرى شةرِى دذة تريؤريزم . يةكطرتوةكانةوةو دةنطى بؤ وةردةطرنء سزايان بةسةردا دةسةثيَنن

 . دةكةنء لة كوجناو كوجنى جيهاندا وةدوويان دةكةونء بة هاوكارى يةكرتى سةركوتيان دةكةن
ة هةوأل بدةين ثيَناسةى خؤمان بؤ ئةو طوتةزايانة هةبآ، كة وابوو مةبةستى باسةكة روونة، هةر ضةند دةبآ ئيَم
ى زهليَزانء خاوةن ثيَناسة سرتاتذيكء بةرذةوةندى سرتاتذىبةآلم دةبآ هاوكاتيش هةوأل بدةين هةرضى زياتر لة 

سةرةكييةكان خؤمان نزيك بكةينةوةء خؤمان خبةينة بازنةى بةرذةوةندييةكانيانةوةو هةوأل بدةين لة كارتى 
راستييةكةى ئةوةية كة ئيَمة لة هةلَكةوتيَكى . ةوة ثيَطةى خؤمان بطؤرِين بؤ ياريكةرى سةرميَزةكانياريي

مةيدانى سةرةكى لة هةلَكةوتيَك كة بةشيَكة. ذيؤثؤليتيكى داين، هةلَكةوتيَكى هةستيار، ثرِ كيَشةو قةيراناوى
طرينط ئةوةية كة لةو . زراو لةو شةرِةوة دةطلنيكةوابوو خوازراو يان نةخوا. ثيَكدادنى شةرِى تريؤرو دذةتريؤريزم



 

 

بة هةر . طرنيك ئةوةية هاوكيَشةكانء هاوسةنطييةكان ض طؤرِانيَكيان بةسةردا بآدا برِؤين،  شةرِةدا بة ض ئاقاريَك
هةرحالَدا ئةو ثيَناسةء بؤية لة. ادة كةين بؤ كاريطةرى وةرطرتن لةشةرِى تريؤرو دذة تريؤرحاأل دةبآ خؤمان ئام

ئامرازو تيَكنؤلؤذى مؤديَرِن هةر ئةوانن بة كةلَك وةرطرتن لة خاوةن ثيَناسانةن كة لةو مةيدانةدا خاوةن برِيارن،
كونوانسيؤنء ياسا ثةسةند ة تريؤريزم ئاورِيَك لةشةرِى دذبؤ زياتر تيَطةيشنت لة. دةبنةوة بةرةو رووى تريؤريزم

 . كراوة دذة تريؤريستييةكان دةدةينةوة

 ةند كراوةكان دذة بة تريؤريزم ياسا ثةس
تلوزيؤنةكان بكةين، رؤذنامةو طؤظارةكان كؤنرتؤأل بكةينء سةرجنى بةطشتى راثؤرتء هةوالَةكان طةر رؤذانة ضاو لة

كؤرِو كؤبوونةوةو رؤذانة لة. ةر شةرِى جيهانيةوةيةبةرامبريؤريزم لةبدةين، تيَدةطةين كة دياردةى ت
 بؤ ئةم مةبةستة ثيَشرت. ناقشةيةو ياساو كؤنوانسيؤنى نويَى بؤ ثةسةند دةكرآكؤنفرانسةكاندا بابةتى باسء مو

 . بةلَطةنامةو ديكيؤميَنتة نيَو دةولَةتييةكاندا بدةينةوةبة ثيَويست دةزامن ئاورِيَك لةتريؤريزم لة
سيَهةمني ار لةبؤ يةكةمني ج" تريؤريزم"ةى ئاستى مافة نيَونةتةوةييةكاندا زاراوجيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة لة

كة وابوو نزيك . دا كةلَكى ليَوةر طريا لة بروكسل 2130كؤنفرانسى نيَونةتةوةيى كردنى ياساكانى سزا، سالَى 
سةدةية كة مرؤظ ء كؤمةلَطاى جيهانى بة ياساو ثةسةندكراوى نيَونةتةوةيى بةرةو رِووى تريؤرو  2 يةكبة

دوو سةدةية ثيَناسة بؤ تريؤريزم كراوةو ئةو دياردةية وةكوو ئةوةش نيشان دةدا كة ثرت لة. ةوةتوندوتيَذى بوةت
زانايانء ثسثؤرِانى ئةم بوارة ثيَناسةى تريؤرو تريؤريزم تايبةت بة . كيَشةيةكى ئالَؤزى مرؤيى لة ذيانى مرؤظ ئاآلوة

تريؤريزم لة  .بواريَكى سياسى دةزاننء بةكار هيَنانى ئةو ثيَناسةية بؤ كردةوةطةىل ناسياسى بة هةلَة دةزانن
ديسامربى  20دةى ياننامةى جيهانى مافى مرؤظ كة لةبة. راطةيةندراوى جيهانى مافى مرؤظيشدا رةنط دةداتةوة

ثيَويستى ثةسةند كردنى ئةم . ى زايينىدا ثةسةند كرا، ثيَداطريى لةسةر ئةو بابةتة كردوةتةوة2147
هةموو ة، مرؤظى ماندووى ئةو سةردةمة لةى ثآهاتوجارِنامةية كاتيَك دةركةوت كة شةرِى جيهانى دووهةم كؤتاي

ةتةكانى ىلَ زةوت دةكاتء دا بة دواى ئارامىء ئاسوودةيىدا دةطةرِآ، كةضى تريؤرتريؤيزم هةموو دةرف شويَنيَك
 .دانى كردةوةو عةمةلياتيَك هيض مانايةك بؤ ئابووريى ناهيَلَيَتةوة جارناجار بة ئةجنام

يَذين كة جارِنامةى طةردوونى مافى مرؤظ بايةخى زؤرى بة ئاسوودةيىء ئارامى مرؤظ ء هةر لةو ثيَوةندييةدا دةبآ ب
مافى هةر كةسيَكة خاوةنى ذيان، ئازادو هيَمنى "ى بةياننامةى ماظى مرؤظدا هاتووة كة 3كؤمةلَطا داوةو لة مادةى 

لة بةلَطةنامة  وةك ئاماذةمان ثيَدا ئةم بةشةى باسةكةمان هةلَسةنطاندنى تريؤريزم." خؤى هةبآ
 : نيَونةتةوةييةكاندا

دةبآ بزانني كة هةر وآلتيَكء دةولَةتيَك ثرت لةطةأل . لةمةرِ ضةشنيَك لة تريؤريزم 2163كونوانسيؤنى توكيو 
كوانسيؤنى توكيودا لة. زةكانى ديكة ثرت بةريَوة ضوةضةشنء شيَوازيَك لة تريؤردا بةرةورِوو بوة كة لة ضةشنةء شيَوا

هةروا لة كونوانسيؤنى . اوةتة سةر تريؤرو كردةوةى تريؤريستى لة كاروبارى فرِؤكةيىء نيَو فرِؤكةداثرت جةخت كر
 . ى مونرتاأل لةمةرِ سةركوتى كردةوةطةىل ناياسايى دذ بة هيَمنايةتى فرِينى فرِؤكةكان2172

ةوةييةوة لةذيَر ثاريَزطارىدان، كونوانسيؤنى ثيَشطريىء يان سزاى تاوانطةليَك دذ بة كةسانيَك كة لةاليةنى نيَونةت
. دا2173سالَى يَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لةثةسةندكراوى كؤرِى طشتى ر. لةوانة ضاالكانى سياسى

ثاييزى سالَى ، ثاش ماوةيةكى زؤر لة2171كراوى كونوانسيؤنى نيَونةتةوةيى دذ بة بارمةتةطرتن ثةسةند 
ةتةوة يةكطرتووةكان بة تيَكرِاى دةنطةكان كردةوةى تريؤريستى دا ئةندامانى كؤرِى طشتى ريَكخراوى ن2175



 

 

مةحكومييةتى لة برِيارنامةى ذمارة دو ئةم دا كة رووبدات، مةحكووم كر لةاليةن هةر كةسيَكةوةو لة هةر جيَطايةك
 . ى كؤرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكاندا سةبت كرا062/240

ئةرك دةخاتة سةرشانى وآلتان كة تاوانبارانء  2170ى سالَى كونوانسيؤنى فرِؤكةرِفاندنى الهة ثةسةندكراو
 . تريؤريستان رادةستى وآلتانى خؤيان بكةنةوة

دا ثةسةند كرا كة بةثآ ئةو ياساية ئةندام بوون لة 2174لة بريتانيادا ياساى ثيَشطريى لة تريؤريزم لة سالَى 
وانة دةبآ بة فةرمى لةاليةن بةرثرسانى بةريَوةبةرىء ريَكخراوة تريؤريستييةكاندا بة تاوان دانراوةء ئةم ريَكخرا

ئةمنييةتييةوة وةكوو ريَكخراويَكى تريؤريستى بناسيَنريَن، ئةطينا ناتوانني ئةندام بوون لةو ريَكخراوانةدا بة 
راويَك كة ئةوةيكة ليَرةدا هاتوة خالَيَكى طرينطة، واتة ريَكخ. ئةندام بوون لة ريَكخراويَكى تريؤريستىدا نيَو بةرين

اويَك بة تريؤريست بةآلم طةر ريَكخر. بة تريؤريست نةناسيَنرآ دةتوانآ ثاريَزطارىء بةرطريش لة ئةندامانى بكات
هةروةها لةم ياسايةدا تاوانطةليَكى . هةر شويَنيَكى جيَهاندا دةتوانرآ ئةندامانى دةستبةرسةر بكريَنبناسيَنرآ، لة

لة ياساى بةريَوةبةريى ئالَمانيش دا ريَكخراوطةليَك كة دةيانهةوآ نةسأل . راونديكة وةكوو تاواني تريؤريستى ناسيَن
دروست كردنى . كوذى، مرؤظ رفاندنء كارى ديكةى لةو ضةشنة بكةن دةخريَنة بازنةى ريَكخراوة تريؤريستييةكانةوة

 . ساأل زيندان سزا دةدرآ 20وةها ريَكخراوطةليَك بة النى زؤر بة دة 
كؤميتةى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةريضاردنيكسؤن سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى  2171سالَى دا ئةمةريكالة 

بة تويَذينةوةيةك كة كراوة دةتوانني بيَذين ئةوة . ثيَكهيَنا (Friedlander, 1982)خةبات دذ بة تريؤريزمى 
شةى تيَرؤريزم لة خاكى وآلتة ية بؤ بةرةورِوو بوونةوة لةطةأل كيَئةمةريكايةكةمني هةولَدانى فةرمى دةولَةتى 

ئةطينا هيضكام لة ياساكانى ديكةى دةولَةتى فيدرالَىء وآلتة يةكطرتووةكان ئاماذةى . دائةمةريكايةكطرتووةكانى 
تاكوو  ئةمةريكائةوةش راست سةلَميَنةرى ئةو راستييةية كة ئيَران وآلتة يةكطرتووةكانى . بةو تاوانة نةكردوة
بةآلم دةتوانآ ئاورِيَك لة . تة سةرخؤى هيض ضةشنة دذكردةوةيةكى فةرميى نةنواندوةوةكردتريؤريزم هيَرشى نة

ى 1002 سيَبتةمربى 22ليَرةدا دةبينني كة ثاش . بدةينةوة سيَبتةمربى 22ى ثاش ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى 
زم لة ئاستى جيهانداو نةتةنيا بة فةرمى بوو بة ريَبةرى شةرِى دذة تريؤري ئةمةريكازايينى وآلتة يةكطرتووةكانى 

ياساطةليَكى توندوتولَى نيَوخؤيى بؤ بةرةنطار بوونةوةى تيَرؤرو تريؤريزم بة ثةسةند طةياند، بةلَكوو لة ئاستى 
جيهانيشدا هةولَىدا كؤمةلَطاى جيهانى بؤ شةرِيَكى جيهانى دذبة تريؤريزم ئامادة بكاتء بؤ ئةو مةبةستة زؤربةى 

بة ثيَرِةوى لةو وآلتة ياساو برِياراتى توندو تؤلَى دذة تريؤريستانةيان ثةسةند  ئةمةريكا وآلتانى هاوثةميانى
 . كردو بةريَوة دةبن

كام لة ياساكانى فيدراأل بة روونى ناضنة سةركيَشةى تريؤريزمء تا  هيض 2171جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تا سالَى 
لة  (CIA)ء ريَكخراوى ناوةنديى زانيارى سيا (FBI)فيدراأل هةزارةى سيَهةم رؤلَى ئيدارةى ليَكؤلَنةوةطةىل 

طةر نةختآ بةربآلوتر سةيرى . اليةنى كارتيَكةريى بؤ نيَو طرووثة تريؤريستييةكان زؤر سنووردارو بةسرتاو بوو
ريؤريزم كيَشةكة بكةين تيَدةطةين كة هاوكارىء ريَككةوةتنطةىل نيَودةولَةتيش لة نيَوان وآلتاندا بؤ بةرةنطاريى ت

بةآلم ثاش ئةوة لةاليةنى نيَوخؤييةوة، هةم ريَكخراوطةىل فيدرالَى بةريَوةبةريى ياساو هةم . لةوة باشرت نةبوة
 (Delta furse)بؤ ويَنة يةكآ لةم جوخانة دلتا فورسى . سوثا جوخةكانى خةبات دذبة تريؤريزميان ثيَكهيَنا
 . زى بةناوبانطنبةناوبانطة كة ئةندامةكانى لة ضوار رةستةى سةربا



 

 

ء (2173)، سودان (2171)، هندورِاس (2173)ضاالكييةكانى دلتافورس لة ئةسلَدا نهيَنني بةآلم لة ئيَران 
دا عةمةلياتى بةريَوةبردوةو ئةندامانى دلتافورسى ئامادةى دذكردةوة لة بةرامبةر 2173)رووداوى هيَرشى طرانادا 

 ,L.siegel, Criminology,st. Paul). دا بوون يش2175رفيَنةرانى كةشتى ئاكيلة الئورو لة سالَى 

MN:west PublishingCo, 1992.)   ئةوةش لة راستىدا لة جؤرى خؤيدا كاريَكى طرينطة كة يةكةيةكى
دذة تريؤريستى عةمةلياتى نيَونةتةوةيى لة دوورترين سنوورةكانى وآلتةكةيداء لة بةرذةوةندى وآلتةكةيدا 

، واتة ثؤليسى نيَونةتةوةيىء (Inter pol)الَيَكداية كة ئةم كارة ئةركى ئينرتثؤل ئةوة لة ح. بةريَوةبةرآ
 . يةكةكانييةتى

 ىدا هاتة ئاراوة واذوى طةآللَةيةك ثاش ئةوةش يةكيَكيرت لةو ثيَشكةوتنانةى كة لة ريَطاى شةرِى دذة تريؤريزم
ؤن سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى دا لةاليةن بيل كلينت2116ى ئاوريلى 14تريؤريستى فيَدراأل لة دذة

طةآللَةى ناوبراو كؤمةلَيَك ياساو ريساى . ثةسةند كراو بوو بة طةآللَةيةكى ياسايىوة بوو كة ثاشان ئةمةريكا
 . طرينطى لةخؤ دطرت كة دةست ئاوآلييةكى زؤرترى بة يةكة دذةتريؤريستييةكانى والتة يةكطرتووةكان دةدا

بدةين بةوةيكة طةآللَةى دذة تريؤريستى ناوبراو مةجاىل ثيَداضوونةوة بة فايلى  دةتوانني لةوانة ئاماذة
واتة بةثآ ئةم ياساية تاوانبارانى بةندكراو تةنيا . تاوانبارانةى كة بة مةرط مةحكوم كراون سةخترت دكاتةوة

ةتى خؤيان بة نووسراوة، نارةزايدا ثاش ئاخرين دانيشتنى دادطاى هةريَمى خؤيان،  شةش مانط 6دةتوانن لة ماوةى 
هةروةها . بة مةبةستى داواكارى بؤ ثيَداضوونةوةى دادوةريى بة حوكمى ثيَدراودا بة شويَنى ثةيوةندىدار بطةيةنن

طةآللَةى ناوبراو ئةو مافة بة دةولَةتى فيدراأل دةدا كة ريَطاى بة ئةندامانى ريَكخراوطةىل تريؤريستى ناسراو نةدا 
هةروةها ئةو طةآللَةية لة بوراى طةرِانةوةى بيانيطةليَك كة طؤمانيان . ئةمةريكارتووةكانى بضنة نيَو وآلتة يةكط

بةرينرت  ئةمةريكاليَدةكرآ لةطةأل ريَكخراوة تريؤريستييةكاندا لة ثيَوةندىدا بن سنوورى دةسةآلتى دةولَةتى 
لةاليةكةوة توانى . ة يةكطرتووكاندانى ئةو دةسةآلتة بةرينةش بة ثؤليسىء دةزطا دادوةرييةكانى وآلت. دةكات

خودى تريؤرو تريؤريزم تا رادةيةكى ئيَجطار زؤرتر هان بدات بؤ خؤ بةهيَزكردنء خؤ تةيار كردن بة تةكنيكء 
بةآلم لةاليةكيرتةوة دةسةآلتء ريَطا بة وآلتة . زانيارى زياتر بؤ هةرضى ثسثؤرِانةتر بةريَوةبردنى كردةوةكانيان

ؤياندا مةيدانى كردةوةو ناوضةيى هاوثةميانى خ سرتاتذىم هاوثةميانانى دةدا كة لةنيَو يةكطرتووةكانء سةرجة
كردةوةى تريؤريزم بةرتةسك بكةنةوةو شةرِى دذة تريؤريزم بةهيَزةوة ببةنة ثيَشةوةو هةم لة دةرةوةى سنوورةكانى دذ

 . ووى ئاماجنةكانيان بكةونخؤياندا بة ثالَثشتى ديثلؤماسىء هيَزى ئابوورىء سةربازييةكى طةورةتر وةد
 : دا كؤمةليَكى ديكة ياساى دذ تريؤريستى لةوآلتة يةكطرتووةكان ثةسةند كران كة بريتني لة2116سالَى هةر لة

كردةوةطةىل تريؤريستىدا ثارة كؤبكةنةوة يان يارمةتى يَكراو بةدةست هةبوون لةهةر كةس بؤ طرووثطةىل طومانل
 . دوادا ضوونى دادطاوةداراييان بدةن دةكةونة بةر بة 

هيَنانى خؤياندا مةواديَك بةكار بيَنن كة  مةوادى بةرهةموادى تةقينةوةى ثالستيكى دةبآ لةهيَنةرانى مة بةرهةم
 . بتوانرآ دوايى ئةو مةوادةو ثيَكهاتةكانى بناسريَن

دا دةبآ غةرامة بة تاوانبارانيَك كة بةثآ ياساى فيدراأل بة تاوانبارو مةحكوم دةناسريَن، لة زؤرجارةكان
 .قوربانييةكانى خؤيان بدةن



 

 

دا، يان ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى مى بةرةورِوو بوونةوةى تيَرؤر لةقؤناغى يةكةئةوة ئاوةرِدانةوةيةك بوو لة
ئاستى ياساء ةكى شةرِى دذة تريؤر بةتايبةت لةبة وتةيةكيرت دتوانني بيَذين ئةوة قؤناخى دةستثيَكء ثيَش

 .وةئةمةريكادا بوو لةاليةن وآلتة يةكطرتووةكانى برِيارنامة
دا  شةرِى دذة تريؤريزمكؤمةلَطاى جيهانى لة: "ئيَذآ ئةمةريكاجؤرج بوش سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى 

وآلت، لة بةرةى  10ثرت لة : "سةرةبةرةى شةرِى دذة تريؤريزم وتىناوبراو ثاش ثيَكهاتن لة". انةوةهاتن بةهانام
، و ئةم بةرة بوةتة هؤى ئةوةيكة هيَرشةكان لةاليةن تريؤريستانةوة كةم ئةمةريكاؤريستىدا هاتنة ثاأل دذة تري

ى 22هيَرشة كارةستابارة تريؤريستييةكانى : "هةروةها بوش وتى". ببنةوةء بةرطرييةكانى ئيَمةش بنب بة هيَرش
تةوة، كارةساتيَك كة ثاش قوربانى لىَكةووآلت  70بؤ نيويؤرك، ثنسلوانياو واشنطتؤن، لة  1002ى سيَبتةمرب
كينا، كازابالنكا ـ مراكش، رياز ـ عةرةبستانى سعوودى، جاكارتا ـ ئةندونزى، ئيستامبول ـ توركية،  ئةوة لة

رت يلةندةن، عةمان ـ ئؤردؤن، مادريد ـ ئيسثانيا، بسالن ـ روسية، باىل ـ ئةندونزى، ئةجلةزيرةو شويَنةكان
 ".دووثات كرايةوة

ييةكان بةردةوام ثشتيان ثآ بةستء تةنانةت سةرجنى هاوثةميانانيشيان بؤ ئةو ئةمةريكاكآ لةو ريَكارانة كة ية
هاوثةميانىء هاوئاهةنطى سةربازى، دةبى هاوئاهةنطىء لة خالَة طرينطة راكيَشا، ئةوة بوو كة ئةوان جودا

رينطى نني بيَذين ئةوة خالَيَكى بنةرِةتىء هةرةطهاوثةميانى زانياريشيان  لة شةرِى دذة تريؤريزمدا هةبآ كة دةتوا
لةراستىدا ئةو هاوثةميانةتيية زانيارى ـ . نيَوان وآلتانى هاوثةميان دايةهاوكارى دذة تريؤريستيى لة

بؤ ويَنة . تريؤريستيدا كاريطةرييةكى باشى نواندوآلتانء دةولَةتانى هاوثةميان لةشةرِى دذةئةمنيةتيية لة نيَوان 
و ئةمةريكاا و وآلتة يةكطرتووةكان، ئةمنيةتي ـ زانيارى ثاكستان و وآلتة يةكطرتووةكان، بريتانيهاوكارى 

هيَرشةكانى واتة لة دا كة تةنانةت لةم ئاخرانةش... ـ ئيسراييل ـ توركية و ئةمةريكاعةرةبستانى سعوودى، 
زانيارى ـ ئةمنييةتى ئيسراييل ـ  ضياكانى زاطروسء يارمةتى باشىكية بؤ سةر دذةبةرة كوردةكانى لةى تور1007

ويَنةيةكى ئةو ( PKK)بةو وآلتة لةسةر شويَنء مجوجؤلَى طريالكانى ثارتى كريَكارانى كوردستان  ئةمةريكا
 .هاوثةميانةتيية بوو كة بةردةوام دةبآ

زانيارى دارى لةكاريطةىل ديثلؤماتيكء بةشهاو: "ريَبةرانى سةرةكى شةرِى دذة تريؤر ئيَذآجؤرج بوش وةكوو يةكآ لة
وآلتانى ى تريؤريستةكانء عاميلةكانيان لةئةمنييةتىدا يارمةتى بة رةوتى دةستبةسةركردنى مؤرةطةىل سةرةك

، ئيتاليا، ئةندونزى، ئوردؤن، عةرةبستانىسعوودى، ئيسثانيا، تونس، توركياو فرةنساكانادا، دامنارك، 
نياتة داراييةكاندا بوةتة هؤى بةسرتان و داخرانى حيسابى نيوان دامةزاوةو بوهةروةها هاوكارى لة. ريتانياداوةب

كردنى ئامرازء كةرةستةء ئةندامطريىء  بانكى تريرؤريستةكان و ئةو كارةش مةجاىل ثالنرِيَذى، دابني
 .شتوةًَثةروةردةكردنء هةروةها هيَرشطةىل نويَى نةهي

واتة ئةو . ريَكارى تريؤريستىدا هةلَةى كردوة لة هةلَبذاردنىء مةيدانء ئةمةريكازؤرجاريش وآلتة يةكطرتووةكانى 
بةرذةوةندييةكانى وآلتة يةكطرتووةكان وةرطرتوةء بةلَكوو راستةوخؤ سةرضاوةيان لة هةآلنةش نةزانراو نةبوون

لةسةر تةوةرى سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة دارِيَذراونء بة ثالَثشتى عةمةلياتة دةرةوةى سنوورييةكانى سيا 
(CIA )تيؤرىدا بةردةوام واتة ئةم شةرِة لة. بةرِيَوةضوونسةربازييةكانيان = رى هاوثةميانة ئةمنييةتىبة هاوكا

دةكرآ بيَذين هةر لةسةردةمى سةرؤك كؤمارى رؤنالَد رةيطانةوة واتة . تةوةريَكى سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة بوة
ا ياسايى كرايةوةء ثيَداطرى لةسةر كراو د لة سةردةمى كلينتؤن. سالَ لةمةوثيَشةوة دةستى ثيَكردوة 10ثرت لة 



 

 

: ئةوة هةمان شةرِة كة جؤرج بوش. ئاستى جيهانىداةم بوو بة هيَرشى قورسء بةرين لةسةردةمى جؤرج بوشى دووه
 .ناو دةباتء راطةياندنةكان بة ديَوء ديَوةزمةى نيشان دةدةن" بةآلى شةيتانى تريؤريزمى"بة

رؤذانة باسء وتوويَذيان ريَذةيةكى زؤرى بؤ تاوتويَكردنى  ئةمةريكاةكانى بةرثرسانى دةولَةتيى وآلتة يةكطرتوو
ئيَمة دةبآ ثيَشطريى بكةين لةضوونء هاتنى ئةوان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة . شةرِى دذةتريؤر تةرخان كرابوو

ى عيَراقدا تيَدةثةرِى بة ساأل بةسةر داطريكردن 5ئةوةش تاكوو ئيَستا كة . وآلتانى ديكةوة بؤ عيَراقتريؤريستان لة
ء هاوثةميانان بة ئاكاميَكى ئةمةريكاضةندين ريَكارء مكانيزم تاقى كراوةتةوة بةآلم تاكوو ئيَستا نةيتوانيوة 

بةشةكانى ةكانى ئةم سةرنةكةوتنة، ضونكة لةثيَويست ناكات ئيَستا بطةريَينةوة بؤ هؤكار. دلَنياكرةوة بطةيةنآ
لةم ثيَوةندييةدا تةنانةت رِاثؤرتةكةى ذنرِاأل ثيرَتايس كؤمةلَيَك . سء تاوتوآ كراوةديكةدا تا رِادةيةكى زؤر با

نةوةد لة سةدى % 10ئاماذة بةوة كراوة كة ثرت لة . هؤكارء فاكتؤرى بة بةلَطةء ديكيَوميَنتةوة خستوةتة بةردةست
وةء بةرِيَوة بردووة، خةلَكى عيَراقدا ضاالكى تريؤريستيان ريك خستلة 1007ريؤريستانةى كة تا سالَى ئةو ت

عيَراق نةبوون، واتة ئةوة نيشان دةدا كة دةستء هيَزطةليَكى نهيَنىء بةهيَز لة ثشتى ثةردةوةن كة ئاسايشء هيَمنى 
 . عيَراقيان ناوآ، يان بة وتةيةكيرت ناهيَمن بوونء قةيراناوى بوونى عيَراق لة بةرذةوةندى ئةوانداية

بؤ شةرِى دذة تريؤر ويشك كردنى بونياتة دارييةكانى  ئةمةريكاتة يةكطرتووةكانى ريَطاكانى ديكةى وآليةكآ لة
وةكانى لةطةأل بؤ ئةو مةبةستةش وآلتة يةكطرتو. تاقمء طرووثة تريؤريستييةكانء تريؤريزمى جيهانيية

دةتوانني ئاماذة بؤ ويَنة . بوارةدا هةية دا هاوئاهةنطىء هاوكاريكارى لةو ئورووثاشء ئاسياشهاوثةميانةكانى لة
بكةين، ئةو بةشة سةربة بةشى  ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى " دايرةى كؤنرتؤلَى دارايى دةرةكى"بة 

بةشة طةىل دارايى لة ئةستؤيةء يةكآ لةخةزيَنةداريى ئةو وآلتةية كة ئةركى هةلَسةنطاندنى طريان طومانء تان
دا دايرةى ناوبراو 1004مانطى ئاوريلى وةكوو ويَنة لة. "دذبة تريؤريزمةشةرِ بة "سةرةكييةكانى ئةم سيستمة 

سةدوبيست كارمةندةكةى ئةركى شويَنطرتنى  210ضوار كةس لة  4كؤنطرةى ئاطادار كردةوة كة بة 
، 1003تا  2110سالَى يةكةى ناوبراو لة . الدنء سةدام حوسةين سثيَردرابوو يارمةتييةداراييةكان بة ئؤسامةبن

دا خةرجةكةى طةيشتة  ئاكامخستنية ذيَر ليَكؤلَينةوة كة لةدا شويَنطرى كردو  ى لةطةأل تريؤريزمثيَوةندخالَى لة 13
دابآ ئةو سياسةتةء ئةو ريَكارة  راستىدا وةآلمدةرة كة وابوو هةنوكةشى لةطةألنؤ هةزار دؤالر، كة ئةوةش لة 9000

 .نةيتوانيوة وةآلمدةر بآ

 (دفاع مشروع)رةوا  بةرطريى
وةكوو ريَكارو مكانيزميَكى طوجناو كةلَكى ليَوةرطرتء  ئةمةريكاةو خاآلنةى كة وآلتة يةكطرتووةكانى يةكيَكيرت ل

دا  بةرامبةر مةترسييةكى دةولَةتيشئةو حالَةتة هةم لة. بوو( مشروع دفاع)رةوا يان  بةرطريىبةرِيَوةشى برد، 
ليَرةدا ثيَويستة هةلَكةوتء . تى كةلَكى ليَوةر دةطريآآلمدانةوة بة هيَرشيَكى تريؤريسكةلَكى ليَوةردةطريآء هةم بؤ وة

بؤ ويَنة وةآلمى وآلتة يةكطرتووةكان بة ئةلقاعدةو تالَةبان . شويَنى طرووثء اليةنة تريؤريستييةكة روون بآ
 بةآلم دةولَةتى وآلتة يةطرتووةكان ثيَش ئةوةيكة هيَرش بكاتة. ليَدانى ئةفغانستانء داطريكردنى ئةو وآلتة بوو

رةواى ضةكدارانة دةتوانآ  بةرطريىدا، كة ليَرةدا  يان بة شةرِ لةقةلَةمسيَبتةمربى 22سةر ئةو وآلتة، رووداوةكةى 
ى دذبة سيَبتةمربى 22سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكان، جؤرج بوش هيَرشةكانى . ريَطاى بةرةنطار بوونةوة بآ



 

 

دوذمنانى ئازادييةوة دذبة وآلتةكةى بةريَوة ضوة، كة وابوو  وآلتةكةى بة هيَرشيَكى سةربازى دادةنآ كة لةاليةن
 . دةستةبةر بوة (Armed Attack)ثيَكدادانى ضةكدارانة 

، ئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتوةكان بة تيَكرِاى دةنط سيَبتةمربى 22هةر يةك رؤذ ثاش رووداوةكةى 
ةكان ثةسةند كرد، برِيارنامةى ناوبراو هةر ضةند يان لةمةرِ هيَرشة تريؤريستيي 2367برِيارنامةى ذمارة 
جيَطاى ئاماذة . نآدا دوفاقىء دذبة يةك دةنويَ برِآ شويَنيشتارمايىء نارِوونيشى تيَدايةء لةخالَةكانى روونن، 

يةكةم ثارطرافى سةرةكىدا، هيَرشةكةى مةحكوم كردوة، و ئةو برِيارنامةيةدا ئةجنوومةن لةثيَشةكى ثيَدانة كة لة
هةروةها بة  (Horrifing Terrorist Attacks)قةلَةم داو رشكى تؤقيَنةرانةى تريؤريستى لةهيَ بة

 ,Un Security Council Resolution, 2001)هةرِةشة دذبة ئاشتىء ئاسايشى نيَونةتةوةيى زانى 

para1) .ةتوانآ ئاشتىء ئةجنومةنى ئاسايش لةو برِوايةداية كة هةرِةشةو كردةوةكانى طرووثيَكى تريؤريستى د
ى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكانيش هةر هاوكات لةطةأل ئةوةشدا كؤرِ. ئاسايشى نيَونةتةوةيى خباتة مةترسييةوة

ى بة كردةوةيةكى كارةساتبارو ناشريينى سيَبتةمربى 22دانيشتنيَكدا برِيارنامةيةكى دةركردو ئةو كردةوةيةى لة
ةم داو مةحكومى كرد، هةر لةطةأل ئةوةشدا رؤذى قةلَلة (heinous actsof terrorism)تريؤريستى 
ثيَنجةمى ثةمياننامةى واشنطتؤن مافى  5ئةجنومةنى ناتؤ بة ئاماذة كردن بة مادةى  سيَبتةمربدوازدةهةمى 

بةرطريى رةواى بةكؤمةلَى لة لة ئةندامانى ناتؤدا كة مةترسى هيَرش بؤسةريان هةبآ يان هةرِةشةيةكى جيددييان 
ى بة هيَرشى سةربازى سيَبتةمربى 22و ئةجنومةنش بة تيَكرِا راطةيةندراويَكى دةركردو هيَرشةكانى ئة. لةسةر بآ

تريؤريستى جيهانى كة  بةم جؤرة ريَكخراويَكى  (The Nonrth Atlantic Treaty, 1959). نيَو برد
ار دا دابنرآء تةنانةت زؤر ج كئاستيَكى بةربآلودا مةرترسى دروست بكات دةتوانرآ لة بةرامبةر دةولَةتيَدةتوانآ لة

 .دةولَةتيَكى درِندةهةرِةشةكانى زؤر بةريَنرتن لة
 يةكييةتى ئورووثا لة خةباتى دذة تريؤردا سرتاتذىياساو 

ئةطةر كةم تا كورتآ لةطةأل ميَذووى شؤرِشء طؤرِانء طةشةكانى طةالنء وآلتانى ئورووثادا ئاشنا بني بةو ئاكامة 
داء بة  واتة دةبينني كة لة شؤرِشةكانى ديكةش. خالَى وةضةرخانةنيَكى مةزن بوو فرةنساى دةطةين كة شؤرِشى مةزن

بةآلم ئةوةيكة . طشتى لة رةوتى سياسى ـ كؤمةآليةتى ئورووثادا توندوتيذىء ثيَكدادانى جؤراوجؤر بوونيان هةبوة
ة لةبةر ئةو رووثادا دةستنيشان كردومان وةكوو دةستثيَكيَك بؤ تريؤر لة ئو(2771) فرةنساليَرةدا شؤرِشى مةزنى 
ئةو شؤرِشة لة خؤيدا هةيبوةو ئةو كاريطةرييانةن كة لةسةر ئةو قؤناغةو قؤناغةكانى ديكة هؤكارة طرينطانةن لة

 .بةجآ هيَشتوة
مةزنرتين قةيرانةكانى خؤى لةم سةردةمةدا ات دذ بة تريؤريزم وةكوو يةكآ لةبةآلم ئيَستا يةكييةتى ئورووثا خةب

دا ئاماذةمان ثآ كردوة  بةآلم هةرةها كة لة بةشةكانى ديكةش. وةتة ريزى هةرة ثيَشةوةى ئيسرتاتذييةكانيةوةخست
ئةم يةكييةتييةش وةكوو وآلتانء دةولَةتةكانيرت هةنوكةشى لةطةلَدابآ نةيتوانيوة هاورِا لةطةأل كؤمةلَطاى 

بةآلم ديسان . ةموو رةهةندةكانيةوة ثةسةند بكاتتريؤرو تريؤريزم بة هى ثيَناسةيةكى هاوبةشء طشتطري لةجيهان
روونى خؤشى بؤ  سرتاتذىمةيدانى شةرِى دذةتريؤردايةء وةو لةلةطةأل ئةوةشدا هاوثةميانى بةرةى دذة تريؤرى كرد

ى زايينى 1002ى سيَبتةمربى 22جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة ثاش رووداوة تريؤريستييةكانى . ئةو مةبةستة هةية
تةكانى خؤياندا بضنةوةو خؤيان رووثايىء يةكييةتى ئورووثاش ناضار بوون جاريَكيرت بة سياسةوآلتانى ئو

لة هةمبةر  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىدذ كردةوةى وآلتة ر بؤية لةهة. خةسارةكانى ئةو رووداوةدا بة بةشدار بزاننلة



 

 

كة ئةوانيش بوونة ئاماجنى ضةندين كةضى زؤرى ثآ نةضوو . ئةفغانستاندا هاورِايىء ثالَثشتى خؤيان دةربرِى
واتة رووداوةكانى تةقينةوةى ميَرتؤى شةمةندةفةرى مادريدى ثيَتةختى ئيَسثانياو . كردةوةى تريؤريستى

تةقينةوةكانى لةندةن دوو رووداوى طرينط بوون كة دةتوانني بة خالَى يارمةتيدةرى ئةو شةرِة دذةتريؤرةيان بزانني 
ئةو سآ رووداوة ثيَكةوة توانيان شةرِيَكى جيهانى دذة تريؤريزم ساز . خولَقانديان ةمربسيَبتى 22كة رووداوةكانى 

 . بكةن كة هةنوكةش دريَذةى هةية
سةر ئةو برِوايةن كة ئةطةر ارى تريؤريزمى ئةو يةكييةتيية لةبةرثرسانى يةكييةتى ئورووثاء ثسثؤرِانى بو

هةية كة بتوانآ  سرتاتذيكيان بة بةلَطةنامةو ثالنء ثرؤذةيةكى بيانهةوآ بةسةر دياردةى تريؤردا سةركةون ثيَويست
يةكييةتى  1005جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تا سالَى . وةآلميَكى ضرِوثرِى ئةم ئةم يةكييةتيية بة تريؤريزم بآ

مةنى دا ئةجنو1005ئورووثا ئيسرتاتذييةكى هاوبةشيان بؤ خةباتى دذة تريؤر نةبوو، بةآلم لة ديسامربى سالَى 
" ئيسرتاتذيى رووبةرِوو بوونةوةى تريؤريزمى يةكييةتى ئورووثاى"دادوةرىء كاروبارى نيَوخؤيى يةكييةتى ئورووثا 

دةتوانني بيَذين ئةم ئيسرتاتذيية يةكآ لةو طةآللَةء ثالنة كاريطةرانةء ثراكتيكيانةية كة سةرجةم . ثةسةند كرد
ديارة هةروا كة ئاماذةمان ثيَدا . ش ثيَشوازييان ليَكردريكائةمةوالتانى ئورووثايىء وآلتة يةكطرتووةكانى 

واتة ئةجنوومةنى ئورووثا لة . ة ثاش تةقينةوةكانى مادريد هاتة طؤرِآسرتاتذيكبزويَنةى دارِشتنى ئةم طةآللَة 
 . دا دةستى بة دارِشتنى رةشنووسةكةى كرد1004مانطى مارسى 

مرؤييةكانء مافى مرؤظ داريَذراوة، بةآلم هاوكات ثيَداطرى لةسةر  ناوبراو بةلةبةرضاو طرتنى ئازاديية سرتاتذى
ئةوة دةكات كة دةبآ تريؤريزم بة هةرِةشةيةكى جيهانى بناسيَنرآء بؤ شويَنطرىء بةرةو رِوو بوونةوةى تريؤريستان 

انيان هةتا يةكييةتييةك كة ياساو كردةوة دذة تريؤريستييةك. دةبآ هاوكارىء يةكييةتييةكى جيهانى ثيَك بيَت
يةكييةتى ئورووثا بؤ جيَبةجآ كردنى ئةو ئيسرتاتذيية بة ثيَويست دةزانآ جودا لة . بكرآ هاوئاهةنطرت بآ

 هاوئاهةنطييةكى نةتةوةيى، ئورووثايىء نيَونةتةوةيى ئةو ضةند خالَةى خوارةوةش بة جيددى لةبةرضاو بطريآ؛
 ـ بةهيَز كردنى دةفةرايةتيية نةتةوةييةكان؛ 2
 سانكارى بؤ هاوكارىء هاوئاهةنطيية ئورووثاييةكان؛ـ ئا1
 ـ ثةرةثيَدانى دةفرايةتيية كؤمةآليةتىء بة كؤمةلَةكان؛3
 . ـ بردنةسةرو ثةرةثيَدانى بةشدارىء هاوكارى نيَونةتةوةيى لة ريَطاى ديالؤطء ديثلوماسييةوة4

كارةكانى ريَكء ثيَكء سيستماتيك دةباتة  خالَى جيَطاى سةرنج ئةوةية كة ئةم يةكييةتيية واتة يةكييةتى ئورووثا
هةموو بوارةكانةوة خؤىدا لةمانط جارآ بة كاروضاالكييةكانى  6ثيَشةوة، بؤ ئةو مةبةستةش هةر شةش 

يةك تر لةشةش مانط ث 2دا هةر  تذييةشثيَوةندى لةطةأل ئةو ئيسرتابة وردى هةلَياندةسةنطيَنآ، لة دةضيَتةوةو
بؤ باشرت . نةوةئاكامى كارةكانى دةثرسيستيةكانى دانيشنت ساز دةكاتء لةيية دذةتريؤرجار بؤ تاوتؤآ كردنى ضاالك

ثيَشطريى، تةوةرة سةرةكييةكةى كة بريتني لةناوبراو هةوأل دةدةين ضوار  سرتاتذىضوارضيَوةى كارى تيَطةيشنت لة
 : ثاراسنت، شويَنطرتنء، دذ كردةوة، بةم ضةشنة خوارةوة خبةية بةرباسء ليَكدانةوة

 ـ ثيَشطريى 2
يةكييةتى ئورووثا بةثآ ئةم ئيسرتاتذيية لة هةولَداية كة ثيَشطريى لةبوونة عاميلى تريؤريستى خةلَكى ئاسايى 

الى بةرةورِوو بوونةوةى ئةو بنةماو فينداسيؤنانةى كة دةتوانن مرؤظ بؤ بوونةتريؤريست هان بدةنء بة. بكات
 .اداو هةم لة ئاستى نيَونةتةوةييدائاستى ئورووثتوندرِةويياندا بكيشن هةم لة



 

 

 : ثيَويستييةكانى ئةم خالَة بريتني لة
A ،بةتايبةت كةلَكى خراث ـ هةولَدانى هاوبةش بة مةبةستى زقكردنةوةو هيَرش بؤسةر كردارة كيَشة خولَقيَنةكان

 ئينرتنت؛ وةرطرتن لة
Bبؤ ويَنة بةندخيانةء شويَنة )ينطةكاندا شويَنة طرنةوةى  سةرباز طرتنى طروثةكان لةـ هةلَسةنطاندنء ليَكدا

ريَطاى ناساندنى تاوانطةىل نويَى ثيَوةندىدار بة وةها بةتايبةت لة( دا ثةروةردةييةكان ئايينىء فيَرطةيىء
 كردةوةطةليَكةوة؛ 

C ا؛ راطةياندنء ثيَوةندى طرتن بة مةبةستى شيكردنةوةى كارتيَكةريى سياسةتةكانى ئورووث سرتاتذىـ ثيَكهيَنانى 
Dريَطاى ثرؤطرامطةىل روةردة كردنء ئاسايشى ئابوورى لةـ بردنة سةرى دةسةآلتداريَتى باشرت، ديَمؤكراسى، ثة

 هاوكارى كؤمةآليةتىء كؤمةلَطاى ئورووثا؛
Eَضوارضيَوةى يةكييةتى ئورووثاء دةرةوةى ئةو يةكييةتييةدا؛ ذى نيَوان كولتوورى لةـ ثيَكهيَنانى وتووي 
Fسطةىل تايبةتى عةقآلنىء ناهةستيارى بؤ باس لةمةرِ ئةو بابةتانة؛ ـ دانانى قاموو 
Gتويَذينةوةى ريَطاى تانةو دانةوةى وآلمطةىل سياسى لةـ بردنة سةرى دةركى يةكييةتى ئورووثا لةمةرِ ئةو بابة

 . ئةزموونةكانء شيكارييةكاندابةردةوامء هاوبةش لة
 ثاراسنت

ضوارضيَوةى كردةوةكانيدا يةكييةتى ئورووثا لة. ذيانةكيية ن ئةركيَكىهاووآلتيانء ذيَرخانةكاثاريَزطارى لة
ى كةم كردنةوةى لةريَطاى هيَمن كردنى سنوورةكانيدا، هةلَطرتنء راطوازتنء ذيَر ثيَكهاتة ذيانةكييةكان، بة دوا

 . بةرامبةر هيَرشةكاندايةخةسار هةلَطرى لة
 : ثيَويستيية طرينطةكان

Aسثؤرتةكانى يةكييةتى ئورووثاء بيومرتيك بوونيان؛ ـ دابينكردنى هيَمنى ثا 
B ـ ثيَكهيَنانى سيستمى زانيارى ويزا(VIS) و نةوةى دووهةمى سيستمى زانيارى شنطن(SISII)؛ 
C مةترسىء هةرِةشةكان لةمةرِ سنوورة دةرةكييةكانى يةكييةتى ئورووثا؛ ثيَدانى شيكاريطةىل كارتيَكةر لةـ طةشة 
Dو ئيَستاندارانةى كة بةطشتى لةسةريان ريَككةوتوون لةمةرِ فرِينى ئامسانى ناسةربازى، ـ بةريَوة بردنى ئة

 بةندةرىء هيَمنى دةريايى؛ 
Eذيَرخانة ثاراستنييةكان؛ ووثايى بة مةبةستى ثاريَزطارى لةـ ريَككةوتن لةسةر ثالنيَكى ئور 
Fكييةتى ئورووثاو كؤمةلَطاى ئورووثايىئاستةكانى ضاالكيطةىل تويَذينةوةى يةـ باشرتين كةلَك وةرطرتن لة . 

 شويَنطريى
تريؤريستطةليَكة كة لةنيَوخؤى يةكييةتى ئورووثاء لة نيء ليَثرسينةوة لةئاماجنى يةكييةتى شويَنطرىء ثشكن

طةآللَة رِيَذيطةىل تريؤريستى، هاتووضو بةربةست دانانء ثيَش طرتن لة. ةنئاستى جيهانيدا ضاالكى دةك
كاروضاالكى رايلَكةطةىل تريؤريستى دةبآ بة برِينى سةرضاوة . ةوان ئةركيَكى ذيانةكييةثيَوةنديطرتنى ئ

مةبةستى طشتى دانانى تريؤريستةكان لةبةرامبةر دادطاو . داراييةكانء مةوادة عةمةلياتةكةيان تيَك بدرآ
 . دادثةروةرى داية

 ثيَويستيية طرينطةكان



 

 

Aبؤ بةربةرةكانآ تريؤريزم بة لةبةرضاو طرتنى راسثاردةطةىلَ كة بؤ  ـ بةهيَز كردنى دةفرايةتيية نةتةوةييةكان
 هةلَسةنطاندنى وردى ثرؤطرامطةىل نةتةوةيى دذة تريؤريستى بة ئةجنام طةيشتوة؛ 

B ـ كةلَك وةرطرتنى تةواو لة ثؤليسى ئورووثايى، دةزطاى دادوةرى ئورووثايىء ناوةندى هاوبةشى ليَكدانةوةى
 بارودؤخ؛ 

Cةرى ئاستى بة فةرمى ناسينى دوو اليةنةى حوكمء ياسا دادوةرييةكان، لةوانة لة ريَطاى ثةسةند ـ بردنة س
 ؛ "طةرةنتى شاهيدى ئورووثاييةوة"كردنى 

D ـ طةرةتنى بةريَوةبردنى تةواوىء هةلَسةنطاندن لةو ياساينةى بوونيان هةيةء هةروةها ثةسةند كردنى
 يية ثيَوةندارةكان؛بةلَيَننامةكانء كونوانسيونة نيَونةتةوة

Eدا بة مةبةستى  ـ ثةرةثيَدانى ئةسلَى دةسرتِاطةيشنت بة زانيارى، واتة ئالَؤطؤرِى زانيارى لة نيَوان وآلتانى ئةندام
 ؛ بةهيَزكردنى ياسا

F ـ هيَرش بؤسةر دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستةكان بة ضةكء ضؤألء مةوادى تةقينةوةيى، لة كةرةستةى دةستكردةوة
 . (CBRN)مةوادى كيميايى، بيولؤذيكى يان ئةتؤمى بطرة تا 

G ،ـ هيَرش بؤ سةر سةرضاوة داراييةكانى تريؤريستان لة ريَطاى بةريَوةبردنى ئةو ياسايانةى لةسةرى ريَككةوتوون
هةولَدان بؤ ثيَشطرتن لة كةلَكى خراث ورطرتن لة بةشى ناحوكمىء ضاوثيَداخشاندنةوةى شيَوازى طشتى 

 ةكييةتى ئورووثا لةم بياظةدا؛ بةريَوةبردنى ي

H ـ دابينكردنى يارمةتى تةكنيَكى بة لةريزى ثيَشةوة دانانى وآلتانى جيهانى سيَهةم بة مةبةستى
 . دةفرايةتييةكانى ئةوان بؤ بةرةورِووبوونةوةى تريؤريزم

 دذ كردةوة
ضكام لةو فاكتؤرانةى سةرةوة هةركام لةوانةى سةرةوة كة بامسان كردن فاكتؤريَكى كاريطةرن، بةآلم كاتيَك هي

كاريطةر نةبوونء ثرؤسةى سآ تةوةرى ثيَشطريى، ثاراسنتء شويَنطرى شكةستى خوارد، دةبآ ئامادة بني بة رؤحيَكى 
 . بة كؤمةأل، بة بةرِيَوةبةرييةكى كارامةوة لة بريى بة النيكةم طةياندنى خةسارةكانى هيَرشيَكى تريؤريستىدا بني

 ثيَويستيية طرينطةكان
A ـ ريَككةوتن لةسةر ريَوشويَنة ثيَويستيةكان لة حالَى ئةطةرى روودانى قةيرانيَك لة يةكييةتى ئورووثادا؛ 

B ـ ئاورِدانةوةى دووبارة لة ياسادانان لة كةشء هةواى كؤمةلَطاى ئورووثايىدا بة مةبةستى ثاراستنى حةشيمةتى
 سيظيل؛ 

Cترسييةكان وةكوو ئامرِازيَك بؤ يارمةتيدان بة رِاطةياندن لةمةرِ ـ بردنةسةرى ئاستى هةلَسةنطاندنى هةرِةشةء مة
 ثيَكهيَنانى دةفرايةتيطةىلَ بؤ دذكردةوة نيشاندان بة هيَرشيَك؛

D ـ ضاك كردنى هاوئاهةنطى لةطةأل ريَكخراوطةىل نيَونةتةوةيىدا بؤ بةرِيَوةبةرى دذكردةوةكان بة هيَرشة
 تريؤريستييةكانء كارةساتةكانيرت؛

Eة هاوبةش كردنى باشرتين ئةزمونةكانى بةرِيَوةبةرى و ثةرةثيَدانى ريَطاضارةطةليَك بة مةبةستى يارمةتيدان ـ ب
 .بة قوربانيةكانى تريؤريزم ء بنةمالَةكانيان

بةم ضةشنة يةكييةتى ئورووثا هةنطاويَكى جيددىء ليرَبِاوانةى هةلَطرت، ئةم هةنطاوة دةتوانآ ببيَتة بنةمايةكى 
 .ئاستى جيهانيداتريؤر لةخةباتى دذة بةهيَز بؤ



 

 

 ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
ى 24هةر لة ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانيش بة وردى سةرجنى لةتريؤريزمء رةهةندو اليةنةكانى داوة بؤ ويَنة 

ؤكةكاندا، فروانةكانء برِيَك كردةوةى ديكة لةتوكيو كونوانسيؤنى ثيَوةندىدار بة تادا لة2163ى سيَبتةمرب
(International Civil Aviation Organization (ICAO) ) جةختكردنةوة لةسةر تاوان لة

فرؤكةدا يان فرؤكةرفاندن وةكوو كاريَكى تريؤريستى ئةوة ثيشان دةدات كة لةو وآلتانةدا فرؤكة رفاندن 
 .كردةوةيةكة كة تريؤريستان ثرت هةوأل دةدةن بةرِيَوةى بةرن

 Convention( )كونوانسيؤنى الهة)دةستبةسةرداطرتنى ناياسايى فرِؤكةية يكة ثيَشطريى لةكونوانسيؤنيَكى د

For the Suppression Of Unlawful Seizare Aircraft ) ى 26كونوانسيؤنى ناوبراو لة
 .دا لة شارى الهة واذو كرا2170ديسامربى سالَى 

كونوانسيؤنى )ة هيَمنايةتى فرِؤكةوانى نيشتمانى كونوانسيؤنى ديكة ثيَشطريى لة كردةوةطةىل ناياسايى دذ ب
 Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of)( مونرتاأل

civil Aviation)   دا لة مونرتالَ واذو كرا2172ى سيَبتةمربى 13كونوانسيؤنى ناوبراو لة. 
توندوتيذى ناياسايى لة فرِؤكةخانة ناسةربازيية  ؤتوكوىل بةرةورِوو بوونةوة لةطةأل كردةوةطةىلثر

 protocol for the suppression of unlawful Acts of violenceat)نيَونةتةوةييةكاندا، 

Airport serving International Civil Aviation)  ى فوريةى 14ثرؤتوكوىل ناوبراويش لة
دا نانةكانى فرِؤكةخانةكانى فرانكؤرتء توكيو  قينةوةو بؤمبدا لة مونرتاأل واذو كراو ثيَوةندى هةبوو بة تة2177

 .دا8917داء هيَرشة تريؤريستةكان لة فرِؤكةخانةكانى رؤمء ظيةن لة ديسامربى 8917لة ذوئةنى 
 International Convention)كونوانسيؤنى نيَونةتةوةيى بةرةورِوو بوونةوةى بة بارمةتىطرتن 

against the Taking of Hostages)  ئةم كونوانسيؤنةش لة كؤرِى طشتى ريَكخراوى نةتةوة
دذ بة  مةبةستةكةشى روونة هاوكارى. دا داريَذراو بة ثةسةند طةيشت2171ى ديَسامربى 27يةكطرتووةكان لة 

كونوانسيؤنى نيشان كردنى مةوادى تةقينةوةى ثالستيكى بة . ئاستى نيَونةتةوةيىداتريؤريستانى بارمةتةطر لة
 Convetion on the Marking of plastic Explosives for thr)ستنيشانكردنيان مةبةستى دة

purpose of Detection) ةتةوةيى فرِؤكةوانى نيشتمانى، كونوانسيؤنى ناوبراو لةاليةن ريَكخراوى نيَون
 . دا درايَذرا2112سةرةتاى مارسى لة

 European Convention on the)كونوانسيؤنى ئورووثايى بةرةورِوو بوونةوةى دذة تريؤريزم 

suppression of Terrorism)  ؤرط داريَذراو واذو دا ئيسرتاب2177ى ذانوويةى 17ئةم كونوانسيؤنة كة لة
 . طوتةزاى تاوانطةىل سياسى بووتاوانطةىل تايبةتى تريؤريستى لة كارةكانى بردنة دةرةوةىكرا، يةكآ لة

نوانسيؤنى ناوضةيى رووبةرِوو بوونةوةى تريؤريزمة كة لةضوارضيَوةى بةلَطةنامةيةكيرت كة دةكرآ ئاماذةى بدةين كو
 . يةكييةتى باشوورى ئاسيا بؤ هاوكاريطةىل ناوضةيى دابني كراوة

(South Asia Assocition for the Regional Cooperation) (SAARC)  كونواسيؤنى
 . دا لة كامتاندو واذو كرا2177ناوبراو لة ضوارى نوامربى سالَى 

ئةوانةى كة بامسان كردن ريَطاو مكانيزمء كونوانسيؤنء ريَككةوتننامةى دذة تريؤريستى ثةسةند كراوى 
لة شارى مادريد ثيَتةختى ئيسثانيادا كونفرانسيَك  1005كؤتاييةكانى سةدةى بيستم بوون، بةآلم دةبينني سالَى 



 

 

تريؤرو تريؤريزم كاريَكى كةم ويَنة بوو كوفى ئةنان  لة كؤنفرانسى ناوبراودا كة لةمةرِ. لةو ثيَوةندييةدا بةريَوة ضوو
ثيَنج خالَىدا ريَكارةكانى بةرةرِوو  5سكرتيَرى ئةوكاتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة راطةيةندراويَكى 

 : بوونةوةى تريؤريزمى بةم ضةشنة ئاماذة ثيَكرد
 تريؤريستى؛  ـ جودا كردنةوةو دابرِينى طرووثطةىل نارِازى لة ضاالكيطةىل2
ـ قةدةغة كردنى ئةو ضةشنة ئامراوز كةرةستةء ثيَداويستيانةى كة يارمةتى هيَرشى تريؤريستى تريؤريستةكان 1

 دةدات لةوان؛ 
 ـ ثيَشطرتن لة ثالَثشتى دةولَةتةكان لة تريؤريزم؛ 3
 ـ ثةرةثيَدانى توانايى دةولَةتةكان بؤ ثيَشطرتن لة تريؤريزم؛ 4
 . مافى مرؤظ ء دفاع لةبةرطريىـ 5

لةوانةش خالَى . ئةو ثيَنج خالَة لةو طرينطرتين خاآلنةن كة لةمةرِ تريؤريزم لةو كونوانسيؤنةدا ئاماذةيان ثيَكرا
واتة جودا كردنةوةى بزوتنةوة ئازادخيوازييةكان لة طرووثء اليةنى . يةكةم لة هةمووان جيطاى سةرجنرتة

 . دا ئةو بابةتةمان خستؤةتة بةرباس ةتبؤ ئةم مةبةستة لة وتاريَكى تايب. تريؤرستى
بةشيَكى زؤر لة شارةزايانى بوارى تريؤريزم لةسةر ئةو برِوايةن كة كيَشةى زقء بةرضاو لةسةر ريَطاى شةرِى دذة 

بؤ ويَنة كةس يان طرووثيَك لة زؤربةى وآلتاندا بة . تريؤردا جياوازى ياساء كولتوورى نةتةوةو دةولَةتةكانة
ونء لةاليةن ياساوة شويَنطرى دةكريَن، بةآلم دةبينني كة وآلتيَك ثةنايان دةداتء دةشيان ثاريَزآء تريؤريست ناسرا

ئةمةش النى زؤرى هؤكارةكانى دةطةرِيَتةوة بؤ نةبوونى ثيَناسةى روونء هةروةها . تةنانةت ثةروةردةشيان دةكات
سةرؤكى ثيَشووى ريَكخراوى " ثرتؤس غاىل ثرتؤس"لةم ثيَوةندييةدا . ياساى روونى نيَونةتةوةيى بؤ تريؤريزم

جيازاوى ياسايى والتانى جؤراوجؤر دةتوانآ ببيَتة هؤى دانى بارودؤخى ثةنابةرى : "نةتةوة يةكطرتووةكان ئيَذآ
بؤ . بة تريؤرستيةكان لة بةشيَك لة وآلتةكانداو يان بةشيَك لة وآلتان بكاتة ثةناطايةكى هيَمن بؤ تريؤريستان

تىَ سزاى ئيعدام بة رةوا دةزانآء والتيَكى ديكةى قةدةغةى دةكات، ئةم كارة دةتوانآ رادةست كردنى ويَنة كاتآ وال
وةييش دةتوانآ ببيَتة دان بةو ئاسايةش يان دةسةآلتى نةتة تريريستةكان دذوارو تةنانةت مةحاأل بكاتء سةرنج

ى ياساو كوانسيؤنء ريَككةوتننامة ثةسةند بة هةلَسةنطاندنء ليَكدانةوة". ريَطر لة بةردةم هاوكارى زانيارىدا
كرؤاوةكان دذ بة تريؤريزمء كاركردةكانيان بةو ئاكامة دةطةين كة هةم ئةندامانى ريَكخراوى نةتةوة 
يةكطرتووةكانء هةم ئةندامانى ئةجنومةنى ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ثراكتيزة كردنى 

كةوابوو ثيَويست بة بةستنى كونفرانسطةليَكى ديكة لة ضةشنى . متةرخةم بوونسياسةتة دذة تريؤريستييةكاندا كة
دةبآ جاريكيرت بة سيستمى . هةية... ، كونفرنسى مادريد و(ثاريس)كونفرانسى ليما، كونفرانسى وةزيران 

زؤرى ياسا بةشيَكى . نيَونةتةوةييدا بضنةوةو هاوئاهةنطىء هاودةنطييةكى جيهانى بؤ ئةو مةبةستة ثيَك بيَنيَن
ئةوةش . ثةسةند كراوةكانء بةشيَكى زؤرى كونوانسيؤنةكان تةنيا بة مةبةستى سزادانء سةركؤتى تريؤريستان بوون

 . لة حالَيَكداية كة مةبةستى سةرةكى دةبآ كارى فينداسيؤنىء ريشةيى لةسةر ئةو بوارة بآ
ة كولتوورسازى هةيةو ثيَويستى بة ضاكسازى ثيَشطريىء وشيَك كردنى رةطء ريشةكانى تريؤرو تريؤريزم ثيَويستى ب

ريشةيى لة كؤمةلَطاكاندا هةية، ثيَويستى بة ثيَداضوونةوةى كولتوورى، ئابوورى، سياسىء سيستمى دةسةآلتدارى 
ثيَويست بة ثيَداضوونةوةو سةرلةنوآ دارِشتنةوةى . هةية... سياسى، دابينكردنى ديَموكراسىء ئازادى سنووردار و

بة سةرجندان لةو باسء . واتة جيَطركردنى سيستميَكى سيكيوالرو زانستى. ردة هةيةسيستمى ثةروة



 

 

ليَكدانةوانةمانء بة سةرجندان لة ثةرةسةندنء مةترسيدارتر بوونى هةرضى زياترى تريؤريزمء اليةنةكانى 
ر، تريؤريزمء ديَنينة سةر ئةو برِواية كة دةبآ خؤمان ئامادة بكةين بؤ بةرةنطار بوونةوةى بةهيَزترى تريؤ

 .ثالَثشتةكانيان
تاكوو هةنوكةش زؤربةى وآلتان بةثآ ياسا دةستكردنةكانى خؤيان رووبةرِووى تريؤريزم دةبنةوة، هةنوكةش 

كة وابوو ريَككةوتن لة سةر . ريَككةوتنيَكى طشتطري لةمةرِ ضوَنييةتى رووبةرِووبوونةوةى تريؤريزم بوونى نية
يَوشويَنيَكى طشتطري لة ئاستى نيَونةتةوةييدا تةنيا ريَطاضارةى رزطار بوونى جيهان شيَوازيَكى طشتطرييان كؤمةلَة ر

 . لة ضنطى تريؤرو تريؤريزمة
**************************** 

 جياوازى بزوتنةوةى ئازادخيوازىء تريوريزم
نة يان ثارتيزانى بؤ شةرِى ضةكدارا. تريوريزمء بزوتنةوة رزطارخيوازيية نةتةوةييةكان دوو مةسةلةى جياوازن"

بة ثيَضةوانة من ثيَم واية بزوتنةوة بةهيَزةكان، ئةو . رزطارى نةتةوةيةك ثةنا بردن بؤ تريوريزمى ثيَويست نية
بزوتنةوانةى بةريَطاى ديَموكراتيدا دةرِؤنء ريَنويَنى دةكريَنء اليةنطرى ء ثشتيوانى خةلَكيان لةطةلَة ثيَويستيان 

وى ليرباسيون، فرةنساقامسلوو بة ثرسيارى هةوالَنووسى رؤذنامةى .د"وةآلمى ". م نيةبة ثةنا بردن بؤ تريؤريز
 ".ضاثى ثاريس

وة، ثيَناسةكةرانى تريؤرء تريؤريزم، ء ثيَوةرى  لةوةتةى ضةمكى تريؤريزم هاتؤتة نيَو ئةدةبياتى سياسيية
كة لة بياظى ئةدةبياتى سياسى ئةطةر وردة سةرةجنيَك لةو ضةم. ثيَناسةكانيان بةرذةوةندييةكانيان بوون

دةسةآلتة جوراءجورةكاندا بدةين دةسةمليَنرىَ كة هيضكام لة ثيَناسةكان لة اليةك بؤ ثيَناسةيةكى طشتطريء جيهانى 
بة . نابنء لةاليةكيرتةوة بة تةواوى بريؤكةى دارِشتنةكةيان سةركوتء خنكاندنى بزوتنة ئازادخيوازييةكان بووة

دا هيض ضةشنة كؤدةنطييةيةك نةهاتبوة 1003دا، تا تةقينةوةكانى مادريد لة سالَى  طشتى لة ئاستى جيهانى
لة ئةمريكا، "ناوةندى ليَكؤلَينةوةى ئيسرتاتيذيكء نيَونةتةوةيى"لة " والرَت الكوئيور"طؤرِىَ ء بة ثيَى ثيَناسةى 

خؤ طرتووى توندوتيذىء هةرِةشة بة تريؤريزم لة "تةنيا هاودةنطييةك كة لةم ثيَوةندييةدا بوونى هةية ئةوةية كة 
 ". توندء تيَذيية

لة (عةمةلياتى ثارتيزانى)بة ثيَى ثلةبةندى دةتوانني بيَذين هةر ضةشنة هةرِةشةيةكى جودا لة شةرِى كالسيك، 
اليةن دوذمنيَكى دةرةكييةوة دذ بة بةرذةوةندييةكان، بة تايبةت ثيَكهاتةى نيزامى ئةمريكا لة هةر قوذبنيَكى 

جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تاكوو نيو دةية ثيَش ئةوة . ندا، خراوةتة خانةى تريؤرء ثيَناسةكانى تريؤريزمةوةجيها
سياسةت يةكسانة بة  بةرذةوةندى "ئةوةش لة ضوارضيَوةى ثيَناسةى . سياسةتى فةرمى دةولَةتةكانى  ئةو وآلتة بوو

ندىيةدا هةر حيزب، طروثء اليةنيَكى خةباتطيَرِء لة ضوارضيَوةى ئةو ثلةبة. دا شتيَكى سةيرء سةمةرة نية"
شؤرِشطيَرِى  نةتةوةيى، كة دذ بة دةسةآلتيَكى نارِةواء داسةثاوى حكوومةتيَك هةستاءنةتةوة، لة اليةن 

جيَى . دةسةآلتدارانى حكوومةتيةوة بةهاوكارى حكوومةتة هاوثةميانةكانى ديكةى ديسان خراوةتة تريؤريزمةوة
زؤ جار شةرِى ثارتيزانيان بةسةر دا سةثاندوون، لةبةر ئةوةى بتوانن ئاسانرت بةرضةسثى  ئاماذةثيَدانة كة

 .تريؤريستيان بةرسةردا بسةثيَنن



 

 

هةلَيَنجانى هةر كةسة لة "لة ناوةندى سةربةخؤيى تويذينةوةى تريؤريزم لة واشنطتؤن دا ئيَذىَ، " بيَرنت همينطر"
ناوبراو لة دريَذةدا ئيَذىَ، طةر ئيَوة لة . دى، لةطةلَ كةسيَكيرت جياوازةتريؤريستيَكءخةباتطيَرِيَكى ريَطاى ئازا

وآلمى جياواز 20كةس لة قةومة جياجياكان لةمةر تريؤريزم ثرسيار بكةن 20شةقامةكانى ئةمريكادا لة 
ضةمكة، ئةوة روانطةى تةنيا ئةمريكاييةكان نية، بةلَكوو بة نةبوونى ثيَناسةيةكى طشتى جيهانى لةو ". دةبيسن

بة بوونى كؤمةلَىَ بةرذةوةندى جياواز ء زةبةالح، كة هةركام . ئةو ضةشنة تيَطةيشتنة لة تريؤريزم بةردةوامة
لةوانةش خاوةن ثيَناسةى تايبةتء هاوتةريب لةطةلَ بةرذةوةندييةكانياندان، لةوانةش دةتوانني ئاماذةبة 

طةيشنتء ثيَناسةء برِيارء ياسايةكى جيهان ثةسةندى ثيَناسةى تريؤريزم بكةين كةوابوو تاكوو هاتنة ئاراى تيَ
 .تريؤريزمء دذة تريؤريزم ئةو كيَشةية هةروةها لة جيَى خؤيداية

لة راستيدا تريؤرء تريؤريزم لة ثيَناسةء ضةمكة مؤديَرِنةكانء هاوكات لةطةلَ ضةمكى نةتةوةخوازىء ناسيؤناليزدا 
وناليزمء نةتةوةطةرايى بيَتة طؤرِىَ بةلَطة نية كة ضةمكى تريؤريزم واتة ثيَش لةوةيكة باسى ناسي. هاتؤتة ئاراوة

ء سةرهةلَدانطةىل بزوتنةوةى نةتةوة ذيَر دةستةكانء خؤ ثيَناسة فرةنساواتة ثاش شؤرِشى مةزنى . بةكار برابىَ
بار كردنى ئةو كردنيان  لة ئورووثادا بوو كة دةسةآلتداران كةوتنة هةولَدان بؤ ثيَناسة كردنى تريؤريزمء تاوان

 .بزوتنةوانةء خةباتةكةيان بة كردةوةى تريؤريستى
ء لةو "ويةندا"هةر لةو سةردةمةدا كة بةشيَك لة وآلتانى رؤذئاوايى كونطرةيةكيان بةست لةذيَر ناوى كونطرةى 

. وةكانكونطرةيةدا بوو ثيالن داريَذرا بؤ سةركوتى هةرضةشنة بزوتنةوةيةكى نةتةوايةتىء سةربةخؤيى خوازى نةتة
نةتةوةكانء بزوتنةوة رةواكانيان بة تةواوى هيَزةوة بةرةورِووى دةسةآلت بوونةوةء ضةندين بزوتنةوةى بةهيَز لة 
وآلتانى ئورووثادا ثييَان ناية مةيدانى خةباتى نةتةوةايةتى كة لةوانة دةتوانني بزوتنةوةى 

يان ئةجنومةنى ( buschin shaft) "بورشن شافت"لة ئيتاليادا، بزوتنةوةى ( carbonairie)كاربونرى"
 -يوط"ى ي، بزوتنةوةى خويَندكار(Iena" )ئةيةنا"خويَندكارنى يةكيةتى خوازى ئالَمانى لة زانكؤى 

 .بؤ سةربةخؤيى سيًَربستانى طةورة هاتنة مةيدان( youg- slave)ئيَسالو
م بة ضةشنيَك لةاليةن دةسةآلتدارانى ئةو بزوتنةوانةش  كة لةنيَوةرِؤكدا ئاشتيخوازانةء مرؤظدؤستانة بوون هةركا

 حاكمى وآلتة كانيانةوة بة تريؤرء توندوتيذى تاوانبار دةكران
 كلؤنياليزمء بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان  

ثيَكدادانى نيَوان حكوومةتة كؤلؤنياييةكانء بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان لةسةدةى نوزدةهةم بةردةوام بووة، بةآلم 
واتة بةكار . نيوةى دووهةمى سةدةى بيستةمةوة بة ضةشنء شيَوازطةىل جؤراجؤر هاتنة ئاراوة ئةو بزوتنةوانة لة

هيَنانى توندء تيَذييةكى مؤديَرِنء تكنيكء تاكتيكى جؤراجؤر خةباتى ئةو بزوتنةوانةى لةقؤناغةكانى ثيَشرت 
كؤلؤنياليستةكان رزطار بكةنء  بةشيَك لةو بزوتنةوانة توانيان وآلتةكانيان لةذيَر دةسةآلتى. جودا كردبوةوة

النى زؤرى ئةو بزوتنةوانة لةو قؤناغةدا بة تريؤريست بوون تاوانبار . دةسةآلتى نةتةوةيى خؤيان حاكم بكةنةوة
بةآلم بةشيَكيان بة هيَندىَ هؤكارى نةتةوةيى، ناوضةيىء جيهانى بة . كرانء هةولَى سةركوتء لةناوبردنيان دةدرا

زؤرجار تةنانةت ئةوانةش دةكرانة قوربانى، . دةناسرانء وتوويَذيان لةطةلَدا دةكرانويَنةرى نةتةوةكةيان 
نةبوونى سنووريَك لة . واتةوتوويَذ تةنيا ئامرازيَك بوو بؤ خستنةداوء ثاشان بة تةلَةيةكى سياسى لةناو دةبران

ندا بؤتة هؤى ئةوةيكة لةاليةك يةكا نيَوان شةرِى ئازدخيوازى بزووتنةوة نةتةوةييةكانء طروثء اليةنة تريؤريستى
يةكان هةروةها دريَذة بة ضاالكى خؤيان بدةنء لةاليةكيرتةوة بزوتنةوة نةتةوةييةكان ببنة  طروثة تريؤريستى



 

 

بة ثيَناسةيةكى تر هاوبةرذةوةندى بوونى ضةند وآلت يان . قوربانى ئةو سياسةتة نارِوونةى بةناو دذة تريؤريزم
ةتء بة ثيَكهيَنانى هيَزيَكى ناوضةيى توانيويانة بزوتنةوةيةكى ئازادخيوازانة كة بة ثيَكةوة سازانى ضةند دةولَ

بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بة خةباتى ميَذوويى . ضةشنيَك ثيَوةندى بة بةرذةوةندى هةموويانةوة هةية بكةنة قوربانى
يش ضةند هيَزيَكى جيهانى لةثشتى طةىل كوردء يةكيةتىء هاوثةميانى توركية، ئيَران، عيَراقء سوريةء زؤر جار

لةم  ثيَوةندييةش دا وآلتانى زهليَز بةردةوام جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة نا ئةمنىء فةزايةكى . ثةردةوة بكةين
دا حاكمةء هةنوكةش هؤكارةكةى بة بوونى ئةو  دذة ئاسايشى بةسةر جيهانء بة تايبةت رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

دةدةنة قةلَةمء ئيسرتاتيذيةكانى سياسةتى نيَونةتةوةيى ئةو دةسةآلتانة هةولَى ثيَناسة  بزوتنةوة رزطارخيوازانة
كردنء دارِشتنى ئيسرتاتيذى ئاسايشى نيَونةتةوةييةك دةدةن كة لة بازنةى ئةو ئيسرتاتيذييةش دا هةر بزوتنةوة 

كانى جيهاندا وآلتيَكى هيَذمموخنواز بةآلم لةطةلَ رةوتى طؤرِانكاريية بةرينة. رزطارخيوازةكانى قوربانى دةكريَن
وةكوو وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاء هاوثةميانةكانى بةو قةناعةتة طةيشتوون كة ئيدى دةبىَ ضاويلكةى 

ئةوان تيَطةيشتوون كة كورد وةكوو نةتةوةيةكى . تيَروانني لةو طؤرِانكارييانة بطؤرِنء سياسةتيَكى ديكة ثيَرِةو بكةن
يوةء سةملانددوية كة تةنانةت لة ضوارضيَوى دوورء دريَذ بة ضةندين قؤناغى ئةزموونى دا تيَثةرِخةباتيَكى  خاوةن

دا تواندنةوةء سةركوت كردنى مةحالَةء دةبىَ ريَكاريَكى  سياسةتى دةستكردى بة تريؤريست ناساندنى بزوتنةوةكةي
بؤ ئةم مةبةستةش . اتيك ضارةسةرى بكةنديكة بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكةى ببيننةوةء بة ريَطاى ديالؤطء ديثلؤم

خةباتيَكى خويَناوىء لة برِان نةهاتوو لة باشوورى كوردستانء قوربانى دانى نيو ميليونى لةنيو سةدةدا لةو 
هةر بؤية . ثارضةيةى كوردستانء لة ئاكامدا ثيَكهاتنى كيانيَكى ديَموكراتيكء موديَرِن سةمليَنةرى ئةو راستييةية

يَستا هةم لة فةزاى نيَونةتةوةيى دا ثيَطةيةكى شياوى وةدةست هيَناوةء هةم يةكىَ لة هاوثةميانة دةبينني كورد ئ
طرينطةكانى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة ناوضةيةكى ثرِ كيَشةء قةيراناوى وةكوو عيَرقداية كة يةكةم 

و راستيية دةتوانني بيَذين هيَزى كوردء بة لةبةرضاوة طرتنى ئة. سةنطةرى تريؤريزمة لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا
بزوتنةوة رزطارخيوازييةكانى ثارضةكانى ديكةى كوردستانيش بةشيَكن لة ثيَكهاتةى هاوثةميانى شةرِى دذة تريؤر 

جيَى خؤيةتى كة ئاورِيَكيش لة سياسةتى دةولَةتانى ديكةى . لة ناوةندى ثيَكدادانى بةرةى تريؤرء دذة تريؤردا
ستانء سياسةتةكانيان لةمةرِ بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردء هةروةها سياسةتى بزوتنةوة داطريكةرى كورد

 .رزطارخيوازييةكانى كوردء كار دانةوةيان لة هةمبةر ئةو سياسةتانةدا بدةينةوة
ئةو سىَ نةتةوة باآلدةستة خاوةن . كيَشةى كورد لة نيَوان سيَكوضكةيةكى شؤظينيستى فارس، توركء عةرة بداية

بزوتنةوةى . سةآلتى حكوومةتنيء هةر سىَ خاوةنى هةموو فاكتةرةكانى دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرء مةزنيخواز بووندة
هةركام لةو دةسةآلتة داطريكةرانةى . رزطارخيوازى كورد لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان بةردةوام ضاالك بووة

ئةو . ئامرازء ريَكارى تريؤيستى دا تيَكةوتوون كوردستان بة نؤبةى خؤيان بؤ سةركوتى بزوتنةوةى رةواى كورد لة
ديارة نابىَ . هةنوكةش بةردةوامة، واتة دةولَةتى توركية هةر ئيَستاش ئةو سياسةتة ثيَرِةو دةكا سياسةتة

ئةوةمشان لةبري بضيَتةوة كة تاكءتةرا يةك لة بزوتنةوة كوردييةكانيش هةلَةيان هةبووةء ئةو هةآلنةش 
بؤ طشتاندنى بزوتنةوةى كورد وةكوو . دوذمنيش بة ئاماذة بةو هةآلنة بةلَطة ديَنيَتةوة هةلَةيةكى ميَذووينء

 .دياردةيةكى تريؤريستى

كؤمارى ئيسالمى ئيَران قةت نةيتوانيوة . بةشيَكى تر لة بزوتنةوةى كورد لةذيَر تيَخى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانداية
ئةوةش سىَ هؤكارى سةرةكى هةية كة . ئيَراندا بةكار بيَنىَضةمكى تريؤريزم بؤ بزوتنةوةى كورد لة كوردستانى 



 

 

ضةشنى خةباتى بزوتنةوةى كورد لة دذى كؤمارى ئيسالمى ئيَران، لةوانة، ثيَكهاتةي ريَكخراوةيىء  -2: بريتني لة
خيواز، سياسى، نيزامى حيزبيَك لة ضةشنى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَران كة وةكوو نويَنطةى مؤديَرِن، ئازاد

اليةنى بةارمبةرى بزوتنةوةى كورد كة كؤمارى ئيسالمى  -1.ديَموكراتء ئاشتيخواز لة فةزاي نيَونةتةويى دا ناسراوة
ئيَرانة، ئةو نيزامة خؤى هةر لة هاتنة سةركار يةوة تاكوو ئيَستا بةرِيَوة بةرى سياسةتى تريؤريستى بووةء 

لة هةردووى ئةوانةش  -3. كى سةرةكى تةوةرى شةرِ لة ناوضةكةدايةبةبانكى جيهانى تريؤريزم ناسراوةء كاراكتيَريَ
طرينطرت ئةوةية كة دوو سكرتيَرى طشتى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَرانء ضةندين ئةندامانى سةركردايةتىء 

ؤرى بة سةدان كادرء ثيَشمةرطةء ئةندامء اليةنطرى ئةم حيزبة ء ئةحزابى ديكةى كوردى لة ريَطاى ماشينى تري
 .كؤمارى ئيسالمييةوة تريؤر كراون

**** 
دا بة هةموو " خمربني"لةذيَر عينوانى . سياسةتى دةولَةتى عيَراقيش لة سةردةمى بةعس دا بؤ كةس شاراوة نةبوو

. ئامرازء كةرةستةكانى تريؤرء تؤقاندن هةولَى لةناوبردنء جينؤسايدى طةىلَ كوردى لة باشوورى كوردستان دةدا
حكوومةتى . ى بةعس لة عيَراق بؤ طةىل كورد ميَذووييةكى خويَناوى ء ثر لة ترسء خؤف ءدرِندةييةحوكمى ريَذمي

ئةوان ئيدديعاى نةبوونى كورديان لة . بةعسى لة سووريةش كة هيض جياوازييةكى لةطةلَ بةعسى عيَراقدا نةبووة
 .مةرط بة ئامرازى تريؤر بوو سورية دةكردء هةر ضةشنة دةنطيَكى رزطارخيوازى نةتةوةيى لة ويَدا سزاى

راستى ئةوةية، كة رؤذانة طرووثء اليةنيَكى نوىَ بة ليستى تريؤرريزمى نيؤنةتةوةيى زياد دةبن بة هةلَسةنطانديَك 
تيَدةطةين كة طروثى مافياىء تريؤريستى وةها لةو ليستةية دان كةهيض كات لةطةلَ بزوتنةوةى ئازادخيوازدا 

هاوتا دانانيان طةورةترين بىَ حورمةتيية بة نويَنةرايةتى نةتةةوة ذيَر دةستةكانء  واتة. هةلَناسةنطيَندريَن
تيَكةلَ كردنى بة ئةنقةستى خةباتى رةواى جووآلنةوة رزطارخيوازييةكان لةطةلَ . بزوتنةوةى ئاشتى جيهانى

ى سةر بة ريَكخراوى تريؤريزمداء طةشة كردنى رةوتى ئازادخيوازى ء رزطارى نةتةوةيى لة جيهاندا، نيهادةكان
واتة لة سالَى . هيَناية سةر ئةو برِواية كة دةبىَ ئةو بابةتة بكةنة ثرؤطرامى داهاتوويان يةكطرتووةكانىنةتةوة 
كورت "دا ثاش روودانى ضةندين رووداوى تريؤريستىء طةليَك ثيَكدادانء خةباتء بةرخؤدانى نةتةوةيى، 2170

وى نةتةوة يةكطرتووكان خوازيارى بة دوادا ضوونى ئةم بابةتة بوو، هةر سكرتيَرى ئةو كاتى ريَكخرا" والدهايم
 .يةوة بؤية خيَرا خراية ثرؤطرامى كارى كوميتةى شةشةمى كؤمةلَةى طشتى

بةشيَك لة وآلتانى كؤلؤنى كة خؤيان ذيرِدةستةى كؤلؤنياليزم بوون لةو برِوايةدا بوون كة بزوتنةوة 
. ست نني، بةلَكوو كردةوةء خةباتةكةشيان كردةوة ء خةباتيَكى دذة تريؤريستيةرزطارخيوازييةكان نةتةنيا تريؤري

لةبةرضاوة "ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة دانيشتنيَكدا جودا  كردنةوةى ئةو دوو ضةمكةى لة يةكرتى بة 
ان ثيَداطرى لةسةر هةر لةم ثيَوةندييةدا كؤمةلَةى طشتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووك. دانا" طرتنى مافى مرؤظ

رةوايى ضاالكى بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان كردةوةء خةبات دذ بة تريؤريزمء جودا كردنةوةى ئةو دووةى لة يةكرتى 
 .بة ئةركيَكى سةرةكى دانا

هةر وةها ئةم كؤمةلًََة تريؤريزمى لةهةر شكلَء شيَوازيَكى دا مةحكووم 
كاتيَك ئةم بزوتنةوانة لة كؤمةلَةى . (G.A.RES/49/60,ANEX(1994),9 DECEMBER.)كردوة

طشتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكاندا كةوتنة بةرباس، ئةو ريَكخراوة جةختى لةسةر رةوايى خةباتةكةيان 
ى 55ماددةى . كردةوةء هةر ئةوةش بووة هؤكاريَك بؤ ئةوةيكة خةبات لة ثيَناوى ئازاديدا شيَلطريانةتر ثيَرِةو بكرىَ



 

 

يةكطرتووةكان بة روونى ثيَداطرى لةسةر ثيَوةندى دؤستانةى نيَوان نةتةوةكانء ريَزطرتن لة مةنشوورى نةتةوة 
بنةماى دةستنيشانكردنى ضارةنووسى ئةوانء ثةرةثيَدانى لة جيهاندا دةكات، لةم ثيَوةنديةش دا دةتوانني ئاماذةبة 

ئةسلَةيان بة ياسايةكى برِيارى لة مافناسانى نيَو نةتةوةييش ئةم . بكةين( مةنشوورى نةتةوة يةكطرتووةكان
طريى لة داطريكارى، كوشتارى  ياساى نيَونةتةوةيى زانيوةءجارى واش هةبووة كة ئةو ياساية لة الى ياساكانى ثيَش

 .بة كؤمةلَ، كويلةتىء هةآلواردنى رةطةزى كردؤتةوة
مةرِ جياوازى تريؤريزمء بزوتنةوة يةكىَ لةو برِيارة ئازادخيوازانةء ئاشتيخوازانانة كة لة ميَذووى نويَدا لة

لةو راطةياندراوةدا ئةو . دةريكرد فرةنساكؤمةلَةى طشتى  2711نةتةوةييةكان دراوة ئةو راطةياندنةية كة سالَى 
كؤمةلَةية ثالَثشتى لة هةموو ئةو طةالنة دةبرِى كة داواى ئازادى دةكةنء هةر لةوراطةيةندراوةدا ئامادةييان دةربرِى 

ثرنسيثى طةالن لة برِياردانى  2126رى لةو هاووآلتيانةى كة رووبةرِووى ئازار دةبنةوة، لة سالَى بؤ ثاريَزطا
سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاوة ثشتطريى كرا، ئةو ثرنسيثة " ولَسؤن"ضارةنووسياندا، لة اليةن 

دا بة فةرمى 2127ة سالَى خالَييةكةدا هاتء ل 24يةكيَك لةو ثرنسيثانة بوو كةلة راطةيةندراوة 
لة دريَذةى ئةم رةوتانةدا بزوتنةوة ئازادخيوازيية نةتةوةييةكان ( .P.45 ,(LONDON,1922)راطةيةندرا

هيَندىَ دةسكةوتى طرينطيان وةدةست هيَنا كة بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بة دةسكةوتة مافناسييةكان لة ضةشنى مافى 
 . يَكخراوء كؤمةلَة نيَونةتةوةييةكاندا بكةينبةشدارى كردنى ئةو بزوتنةوانة لة ر

دا دةداء تةنانةت  شةرِء  ش يةك لةو ريَكارانةية كة ريَطا بة بةرطريى لة بةرامبةر دوذمن"بةرطريى رةوا"تيؤرى 
لة راستى دا ثاش شةرِى جيهانى دووهةم ضةندين جار لةاليةن ريَكخراوى نةتةوة . ليَدانيش ثةسند دةكات

ى مةنشورى ريَكخراوى 4ى بةندى 1ماددةى ) ة وةكوو ئةسلَيَكى بنةرِةتى جةختى لةسةر كراوةتةوة يةكطرتووةكانةو
. ء تةنانةت بةرِاى يةكيَك لة مافناسان وةكوو ثرنسيثيَكى برِيارى جةختى لةسةر كرايةوة(نةتةوة يةكطرتووةكان

زيية نةتةوةييةكان زؤر جار ئاماذةيان بةآلم لة راستيدا ريَبةرايةتىء بريمةندانى شؤرِشء بزوتنةوة ئازادخيوا
ثيَكردوة كة مافى مرؤظـــ، ياساكانى مافى مرؤظـــ، برِيارنامةكانى نةتةوة يةكطرتووةكان دةبىَ ئاورِ لةو برِيارء 

 .تيؤريانةى خؤيان بدةنةوةء هةلَةء كةمء كؤرِييةكانيان ضارةسةر بكةن
ر لة ياساء برِيارنامةكانيان دةركردوة يان بةشيَكى لةسةر بنةماى  دا بةشيَكى زؤ"رؤذئاوا"لة راستيدا ئةوان بة ثيَى 

بةرذةوةندى ضةند اليةنى زهليَزة، ضوونكى، نويَنةارنى نةتةوة بةشخوراوةكانء بزوتنةوة ئازادخيوازانةكانيان لة 
ى ناوةرِاستء بؤ ويَدا بةشدار نةبوون، هةر بؤية دةبىَ ئةوة لةبةرضاو بطريىَ، وآلتانى جيهانى سيَهةم، رؤذهةآلت

ويَنة داطريكةرانى كوردستان، لةوانة كؤمارى ئيسالمى، توركية، سوريةء عيَراقى ثيَشوو كام برِيارنامةء ياساى 
نةتةوة يةكطرتووةكانيان جيَبةجىَ كردوة؟، دةولَةتىَ وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَران هةر بة هاتنة سةركارى، ئاآلى 

آلتة يةكطرتووةكان هةلَكرد، تائيَستاش بة طةورةترين ثالَنةرى تريؤريزم لة تريؤريزمى لةسةر بالَويَزخانةى و
جيهاندا ناسراوة، يان سورية كة ئةندامى تةوةرى شةيتانييةء توركية كة بةناوى حكوومةتى عةملانيةوة تاكوو 

عيَراقى ثيَشووى  ئيَستاش هةزاران طوندء شارؤضكةى كوردستانى سووتاندوةء بة دةيان هةزار كةسى لةناو بردوةيان
بةعسى كة جينايةتةكانى دذ بة كورد جيَطاى شةرمن بؤ جيهانء دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى، كةوابوو دةبىَ بة ض 
شيَوازيَك لة بةرامبةر دةرِةندةيياندا خؤ بثاريَزين؟ء كؤمةلَطاى جيهانى كام ريَطاى شياوء جيَطاى ثةسةندى خستؤتة 

 نةتةوةييةكانء دةيان ثرسيارى ديكة؟؟؟بةردةم بزووتنةوة رزطارخيوازيية 
**************************** 



 

 

 "مادة هؤشبةرةكان مةرطى هيَدى هيَدى كؤمةلَطا"
 .طريؤدة بوون بة مادةهؤشبةرةكانةوة مةرطى هيَدى هيَدى كؤمةلَطاية

 

شةوة  رةهةندء جيَى ئاماذةثيَدانة كة تريؤرء تريؤريزم طوتةزايةكى بةربآلونء بةهؤى ئةو تايبةمتةنديية
هيَندآ رةهةندء اليةنى ئةم طوتةزاية بوونيان هةية كة دةتوانني بة اليةنى ثشتى . اليةنى جودا جودا لةخؤ دةطرآ

ئةو رةهةندء اليةنانة زؤر لة تريؤريزمى بؤمب تةقاندنةوة، تريؤرى . ثةردة يان ذيَرزةوينى تريؤريزميان دابنينَي
يةك لةو اليةنة ثرخةسارء زيانانةى تريؤريزم تريؤريزمى مادة . سيدارترةمةتر... سياسى، تريؤرى كؤمةآليةتىء

ئاماجنيَك لة . لةخؤ بطرآ سرتاتذيكضةشنيَك لة تريؤريزم كة دةتوانىَ ئاماجنيَكى روخيَنةرى . هؤشبةرةكانة
بؤ ئةم . ةخةكانضةشنى ليَدانى بنء بنةضةكانى كؤمةلَطا، شيَواندنى كولتوورة بايةخدارةكانء جيَطري كردنى دذةباي

مةبةستة هةولَمانداوة بة تويَذينةوةيةكى زانستى لة سةر مادةهؤشبةرةكان، رةهةندة سياسيىء كؤمةآليةتييةكانى، 
هؤكارةكانى طريؤدةبوون بةو مادانةوة، ضؤنييةتى ثيَشطرتن لة طريؤدةبوونى الوانء ميَرمنداالَن بةو مادانةوة كة 

 .طشتى ضؤنييةتى خةباتء بةرةرِووبوونةوةيان خبةينة بةرديدى خويَنةرانهةستيارترين تويَذى كؤمةلَطانء بة 
 :ثيَشةكى

طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة دياردةيةكى نوآ نية، بةلَكوو ثيَشينةيةكى ئةفسانةيىء ميَذوويى       
لة . الَ ثيَشةوة ناسيوةواتة مرؤظ طياى خةشخاشى لة هةزاران س. هةزار سالَ دةدات20دوورء دريَذى هةية كة خؤ لة

هةزار سالَ ثيَشةوة لة مةوادى  7تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوة فةرمىء نافةرمييةكانيشدا دةركةوتوة كة النيكةم لة 
" ترياك"لة نيَو ئةو مادة مؤرفيندارانةدا . ئيَفيونىء مؤرفيندار بؤ هيَور كردنةوةى ئيَشء ئازار كةلَك وةرطرياوة

لة اليةك بة مةبةستى دةرمانى، بة . دةى طريؤدة بوونى لة كؤمةلَطادا بة جيَ هيَشتوةمادةيةكة كة زياترين را
نواندنى ثزيشكىء بة تيَكةلَ كردنيان لة طةلَ هيَندآ مادةى ديكةدا، لة اليةكى ديكةوة بة مةبةستى سةرخؤشىء 

ء مادة مؤرفيندارةكانى ديكة بة ميذووى بةكارهيَنانى دةرمانىء رابواردنيى ترياك. رابواردن كةلَكى ليَ وةرطرياوة
كراوة كة ( كانابيز)جيَطاى تيَرِامانة كة لة كتيَبى ئاويَستادا ئاماذة بة طياى . روونى دةستنيشان نةكراوةء ناكرآ

هاوضةشنى ترياك بوةء ثيَرِةوانى ئايينى زةردةشت بة مةبةستى هيَور كردنةوةى كاتيى ئيَشء ئازار كةلَكيان ليَ 
 .وةرطرتوة

ئةطةر سةرنج بدةينة مادة هؤشبةرةكان، . تةوةرى باسةكةى ئيَمة تريؤريزمى مادة هؤشبةرةكانة بةآلم
شيَوةى بةرهةم هاتنيان، ضؤنييةتى بازرطانى ثيَكردنيانء كاريطةرييةكانيان لة سةر كؤمةلَطا، بةو ئاطامة دةطةين 

بكةينء بة خيَرايى هةوأل بدةين بؤ كة دةبآ لة هةمبةر ئةو قةيرانة تؤقيَنةرة هةست بة مةترسييةكى جيددى 
ميَذووى بوون و بةكارهيَنانى مادةهؤشبةرةكان بؤ رابردوويةكى كؤن دةطةرِيَتةوة، . دؤزينةوةى ئةنتييةكانى

رابردوويةك بة قةد تةمةنى مرؤظايةتى، بةآلم ثاش بةكارهيَنانى وةكوو كةرةستةيةكى تريؤر لة اليةن 
ةسةآلتياندا وةكوو هيَندوستان، ضني، ئةفغانستان، وآلتانى عةرةبىء ئيسالمىء كؤلؤنياليزمةوة لة وآلتانى ذيَر د

بة طشتى وآلتانى كؤلؤنيال ليَدراو، بوو بة ديَوةزمةيةكى سامناكء رةطء بنةضةى ئةو وآلتانةى بؤ ماوةيةكى دريَذ 
ر ئاسةوارةكانى هةروا خستة ذيَر كاريطةريى خؤيةوة، بة جؤريَك كة ئيَستاش ثاش تيَثةرِبوونى ساآلنيَكى دوو

شةش ميليؤن طريؤدةى هةبوو،  ريَذةى طريؤدةبوان لة  6تا سالَةكانى كؤتايى سةدةى بيستةم وآلتى ضني . دةبينرىَ
 . وآلتى هيَندوستانيش ضةندقات ثرت لة ضني بوو، ئةفغانستانيش كة طةورةترين بةرهةمهيَنةرى ئةو جؤرة مةوداية



 

 

ميَذووى كؤنى ضاندن و بةكارهيَنانى ئةو مادانة، ضونكى باسيَكى كورت  ثيَويست ناكا زؤر بطةريَتةوة بؤ
بةآلم دةبآ ئةوةمان لةبري نةضآ كة ثاش شةرِى جيهانى يةكةمء دووهةم يةكيَك . مةجاىل ئةو هةموو بابةتةى نية

نةدا يا ثيَشرت ئةوة بةو ماناية نية كة لة نيَوان ئةو شةرِا. لة ضةكة بةهيَزةكانى دةستى تريؤريزم بةطشتى بوة
لةاليةن طرووثء اليةنةكانى ديكةوة بةكار نةهيَنراوة، بةلَكوو مةبةستى ئيَمة ثةرةسةندنى كةلَكوةرطرتن لة 

دا لةاليةن  لة نيَوان شةرِة جيهانييةكان. تريؤريزمى مادةهؤشبةرةكان وةك فاكتةرء ئامرازيَكى بةهيَزى تريؤريستيية
غةيرة دةولَةتييةوة وةك سةرضاوةيةكى دارايى كةلَكى ىلَ وةرطرياو لة اليةن هيَنديَك طرووثء اليةنى دةولَةتىء 

هيَنديَك طرووثء اليةنيشةوة جيا لة سةرضاوةى دارايى وةك كةرةستةيةك بؤ لةناوبردنء ناكارا كردنى نةيارء 
ة هؤشبةرةكان ضني؟ ماد: ئةوةى كة  لةم باسةدا طرينطة وآلمى ئةم ضةند ثرسيارةية. بةكانيان بةكار دةهيَنرارةقي

ضون وةكوو ئامرازيَكى تريؤريستى كةلَكى ىلَ وةرطرياوة؟ وآلتانى بةرهةمهيَنةرى ئةو مادانة كامانةن؟ ريَطاى 
ترانزيتيان لة كويَوةية؟ جؤرةكانى ئةو مادانة ضني؟ كاريطةرييان لة سةر مرؤظةكان ضؤنة؟ء دةبآ بةض ريَكارء 

 مكانيزميَك بةرةنطاريان ببينةوة؟
ء دابةشبوونى بة سةر (توازنء وحشت)كؤتايى دوو شةرِى جيهانىء ثيَكهاتنى هاوسةنطى خؤف  ثاش

جيهانى دوو جةمسةريى، واتة بلؤكى سؤسياليزم بة سةركردايةتى يةكييةتى سؤظيَيةتء بلؤكى كاثيتالَيزم بة 
كى سةرسوورِهيَنةرو بةهيَزيَكى ، تريؤر وةكوو ميكانيزميَك بة خيَراييةئةمةريكاسةركردايةتى وآلتة يةكطرتووةكانى 

بؤ ناساندنى باشرتى مادة هؤشبةرةكان هةوأل دةدةين ويَنةيةك لة طريودةيةكى . ضاوةرِاواننةكراوةوة ثةرةى سةند
مادة هؤشبةرةكان ئةو مادة سيَحراويانةن كة مرؤظيَك بةرهةم ديَنن بة سةرو ثرضيَكى . ئةو مادانةتان بؤ بكيَشينةوة

ء دووكةآلوىء ضلَكن، دةموضاو ريَشيكى ليَكاوىء قيزةوةنء هةزار رةنطء لكاو، دةمء ددانيَكى زةردو ئالَؤزاو، ترسناك
ذةنطاوى، دةنطء نةفةسيَكى نةخؤشء كؤخاوى، سةرو سيماو رةنطيَكى مردوو، جةستةيةكى داتةثاوو تيَكشكاوو 

دةهؤشبةرةكان رؤذانة هةزاران الوى كورِو ما. ،...رؤحيَكى بة تةواوى نابوودو وةرطةرِاو، ترسةنؤكء بيَهةلَويَست و
ميليارد دؤالر لة  872ئةو مادانة ساآلنة . دا غةرق دةكةن كض، ذنء ثياو تةنانةت ميَرمندالَ لة قورِاوى خؤيان

بة كؤتايى هاتنى شةرِى . دا بآلوى دةكةنةوة دا دةكةنة ذاريَكى كوشندةو خةآلتى مةرطء لةناو كؤمةلَطاكان جيهان
اوضوونى قؤناغى دوو جةمسةرى جيهان، كةشى ئةمنييةتى جيهان طؤرِاو ضةكى كوشةندةى مادة ساردو لة ن

 .يَذ كردهؤشبةرةكان وةكوو اليةنى ئيسرتاتيذيكى تريؤريزمى ئةو مةوادة جيَطاى بة جؤرةكانى ديكةى تريؤريزم ل
ثيَنةكراوة، بةآلم وةكوو  دا تاكوو ئيَستاش هةستى هةر ضةند ئةو اليةنةى تريؤريزم لة بةشيَك لة وآلتان 

هةر بؤية لة . ؤضووةو وةك كيَشةيةكى جيددى سةير دةكرآدا ر قةيرانيَكى جيهانطري بة رةطء ريشةى كؤمةلَطاكان
دايرةى خةباتى نيَونةتةوةيى دذبة مادة هؤشبةرةكان سةر بة ريَكخراوى  (UNODC) ائاستى جيهاند

ةم بوارةدا رؤلَيَكى بةرضاوى طيَرِاوةو ضةندين دايرةى ديكةى لة دايرةى ناوبراو ل. نةتةوةيةكطرتوةكان ثيَكهات
بة طشتى ئةو مادانة لة سآ وآلتى ئةفغانستان، ميامنارو . جيهاندا بؤ خةبات دذى مادة هؤشبةرةكان ثيَك هيَناوة

هان ى خةشخاشى جي%10بآلوى كردوونةتةوة،  (UNODC)الئؤس دا بةرهةم ديَن، واتة بة ثيَى ئةو راثؤرتانةى 
هةر . دا ئةفغانستان سةرةكيرتين بةرهةمهيَنةرى ئةو مادانةية لة سآ وآلتى ناوبراودا بةرهةم ديَنء لةو سآ وآلتةش

ئةو راثؤرتة ئاماذة بةوة دةكا . بةرهةم دآى ترياكى  جيهان لة ئةفغانستان %51بة ثيَى راثؤرتى دايرةى ناوبراو 
جيطاى سةرسورِمانة كة بة هةبوونى هيَزى . رياكة لةو وآلتانةداميليارد دؤالر داهاتى ساآلنةى ت 3كة ثرت لة 

كيلوميرتى ضوارطؤشةى خاكى  2300هاوثةميانانء هيَزةكانى بريتانيا وةك ثاريَزةرى فةرمى، هيَشتا ثرت لة 



 

 

يَنانى دا خةريكى بةرهةمه ميليؤن وةرزيَرِ لةطةأل بنةمالَةكانيان 3ئةفغانستان خةشخاشى تيَدا دةضيَندرآء ثرت لة 
 .واتة ئةوانة جطة لة ضاندنى خةشخاش بري لة هيضيرت ناكةنةوة. ئةو مادانةن

سياسةتوانانى جيهان بةو ئاكامة طةيشتوون كة بوونى مادةهؤشبةرةكان سةرةكةترين فاكتةرى مةترسيية  
يةكى جيهانى دذ دذ بة ئاسايشى كؤمةلَطاى جيهانىء بؤ بةرةنطار بوونةوةشى ثيَويست بة خةباتء بةرةنطاربوونةوة

جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة ئةطةرضى شويَنى سةرةكى بةرهةم هيَنانى مادةهؤشبةرةكان . بة مادة هؤشبةرةكان هةية
ء لة اليةن خةلَكى ئةمةريكائاسياء وآلتانى ئاسيايية بةآلم بةشيَكى زؤر لةو مةوادة دةبريَتة بازارِةكانى ئؤروثاء 

بؤية جيَطاى خؤيةتى ئاماذةى ثيَ بكةين كة لةو وآلتانةدا ئاسةوارةكانى تريؤرى هةر. ئةو وآلتانةوة بةكاردةهيَنرآ
دياركةوتوةء شةرِى مةوادى هؤشبةريش لةو  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىمادةهؤشبةرةكان ثرت لة هةموان لة سةر وآلتة

 .  وآلتةدا شةرِيَكى طةورةء بةهيَز بوة
دا  وآلتة يةكطرتووةكان لة سةردةمى سةرؤك كؤمارى رةيطانكة ئةرتةشى " كؤخ"شةرِيَك بة ويَنةى شةرِى  

ئةم هيَرشة كة طةورةترين . هيَرشى راستةوخؤى  هةوايى، دةريايىء زةوينى كرد بؤ سةر كؤلَةمبياو بوليوىء ثيَرؤ
زى دا بوو كة لة هيَ  ؤشبةرةكان لة جيهاندا بوو لة ناوضةى كارائيب لة هةريَمى لؤس ئاجنلسشةرِى دذ بة مادة ه

فرِؤكةء هيَلىكؤثتةر كةلَك وةرطيَرابوو، و دةكرآ بلَيَني سةرةتاى ثيَكهاتنى بريؤكةى روو بة رِوو  872زرهىء 
بؤ لةسةركار  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىةبؤ ويَنة وآلت. بوونةوةيةكى جيهانى لةطةأل مادة هؤشبةرةكان هاتة ئاراوة

ء رايلَكةى قاضاخى مادةهؤشبةرةكانء ضةكء ضؤأل كةلَكى الدانى دةسةآلتة دذبةرةكانى خؤي لة طرووثء اليةن
 :بؤ ويَنة لة سةردةمى سةرؤك كؤمارى رؤنالَد رةيطاندا دوو رووداوى بةرضاء رووياندا كة برييت بوون لة. وةردةطرت
 لة خودى وآلتةيةكطرتوةكاندا؛" شةرِى مادةهؤشبةرةكان "_2
مةبةستةكةى لةناوبردنى حكومةتى ى ناوةندىدا كة ئةمةريكاشةرِى ئةو مةوادة لة _1

 (Kontras)نيكاراطوئة بة دةستى طرووثطةىل ضةكدارى ناسراو بة كؤنرتاكان (Sandinista)ساندينيستةكانى
دا سةردةمانى رؤنالَد رةيطان، سةردةمانى زيَرِينى خةبات دذبة مادةهؤشبةرةكان بوو،ء هةولَ درا  ئةمةريكالة . بوو

 . شةكيَش بكرآء بةطشتى كرِينء فرؤشء بازرطانى وردء بةربآلويان قةدةغة بكرآئةو مةوادة ضاندنةكةيان ري
بةآلم زؤر جاريش هةر ثيَش رؤنالَد رةيطان خةرجء ئيمكاناتى كؤنرتاكان لة ريَطاى كرِينء فرؤشنتء 

 :قاضاخى مادةهؤشبةرةكانةوة دابني دةكرا كة بريتى بوون لة
خى مةوادى هؤشبةرةوةء لة اليةن قاضاخضييةكانى ئةو ثارةيةك كة راستةءخؤ لة ريَطاى قاضا _2 

 مادانةوة بة دةستى كؤنرتاكان دةطةيشت؛
 كة كارتلةكانى كؤكائني تيَيدا دةستيان هةبوو؛" ثالنى ضةكء ضؤأل لة بةرامبةر مادةهؤشبةرةكاندا"_1
 .قاضاخضييةتى راستةوخؤى مادة هؤشبةرةكان_3

قاضاخضييةتى مادةهؤشبةرةكان لة بةرامبةر )انى كؤنرتاكان واتة بةطشتى مةبةستى زؤربةى عةمةلياتةك
 Johan)سةرضاوةى زؤربةى ئةو مةوادةش كة قاضاخ دةكرا مةزراى كةسيَك بةناوى جان هؤل. بوو( ضةكءضؤألدا

Hull)  دة هةزار دؤالرى لة 20000دا مانطانة  2174،2175لة باكوورى كاستاريكادا بوو كة لة ساآلنى
 . ى نةتةوةيى وةردةطرتئةجنومةنى ئاسايش

بةتايبةت كؤكائني بةشيَكى سةرةكى  لة سرتاتذى ئةوان بوو )لة راستيدا قاضاخضييةتى مادة هؤشبةرةكان 
ئةو راستييانة زؤرجار لة زارى . بة مةبةستى لةناوبردنى دةولَةتى نيكاراطوئة لة ريَطاى كردةوةطةىل توندءتيذانةوة



 

 

بؤ ويَنة كاتى خؤى سةرؤكى دايرةى خةبات دذبة . وة دةردةكةوتبةرثرسانى ئةمنى وآلتةيةكطرتوةكانة
ئيَمة :"كاستاريكادا بة رؤذنامةوانانى وت:"دا وتى(San Jose)لة سان خوزة ئةمةريكامادةهؤشبةرةكانى 

راثؤرتطةليَكمان لةبةردةستداية كة نيشان دةدا برِيَك لة طرووثةكان بة بيانوى هةناردنى ضةكةوة بؤ شؤرِشييةكانى 
 ,Tico Tunes, Mary 31).ئةمةريكا يةكطرتووةكانىكؤنرتاكان خةريكى قاضاخى مادةى هؤشبةرن بؤ وآلتة

راثؤرتى دا كة ثشكيَنةرانى كؤميتةى  ABCدا شةبةكةى هةوالَدةريى  2176هةروةها لة مانطى مةى . (1985
كؤنرتاكان بارطةىل قاضاخ لة " فةرعى ثيَوةندييةكانى دةرةوةى سنا بةلَطةطةليَكى ديتوةتةوة كة ثيَشان دةدا

 ."ى ناوةندييةوة بؤ مةيامى ناردوةئةمةريكاثاثؤرِطةىل بازرطانى مةيطودا لة 
لة راستيدا تريؤريزمى مادةهؤشبةرةكان هيَمنىء ئاسايشى وآلتةيةكطرتوةكانء وآلتانى دةوروبةرى بة 

ئةم مةوادة تةنانةت زؤرجار بةرةورِووى  قاضاخضييةكانء باندو طرووثةكانى قاضاخضى. تةواوى بردبوة ذيَرثرسيار
هةرِةشةيان لة تةواوى ئةو كةسانة دةكرد كة بة ضةشنيَك لةطةأل شةرِى مةوادى هؤشبةردا لة . دةولَةتيش دةبوونةوة

دوسةد قازىء كارطيَرِى  100ةوة ثرت لة 2172بؤ ويَنة قاضاخضييةكانى ئةو مةوادة لة سالَى . ثيَوةنديدان
بةطشتى هةر كةس  دذ بة ئةوان . لة رابردوودا ضةندين ثالَيَوراوى سةرؤك كؤمارييان تريؤر كردوة دادطايان كوشتوةء

هةروةها لة . بيَذآ، بنووسآ، ليَكؤلَينةوةء بةدواداضوون بكات دةكةويَتة بةر هةرِةشةى كوذرانء تريؤر كرانةوة
فةرعى ثيَوةندييةكانى دةرةوةى سنا راويَذكارى سةرةكى كوميتةى  (Jack Blum)دا جةك بلوم 2176فيَوريةى 

لة سةر بنةماى شتطةليَك كة :" كة لةمةرِ عةمةلياتى ضةكداركردنى سةرلةنويَى كؤنرتاكان ليَكؤلَينةوةى دةكرد وتى
بيستومانة برِوامان واية كة هيض طومانيَكى تيَدا نية كة كؤنرتاكانء ريَكخستنة ثيَوةنديدارةكان بةوانةوة  لة 

ئةو كؤنرتايانة زؤرجار تريؤرة نيَوخؤييةكانيان بة كرآ ." نيء هيَنانى بؤ فلؤريدادا دةستيان هةبوةبازرطانى كؤكائ
دةبينني لة . بةرِيَوة دةبردء زؤرجاريش بة مةبةستى سةركوت كردنى نةيارانء دوذمنانيان ئةو كارانةيان دةكرد

بةريى طرووثطةىل جاماييكايىء كؤلةمبيايىء دا تريؤريزمى نيَوخؤيى لةشارةكاندا بة ريَئةمةريكاوآلتيَك وةكوو 
ئةم . ةوة بةرِيَوة دةضوو (Bloods)ء بالدز (Crips)مةزنيخوازةكانى لؤس ئاجنلس لة ضةشنى كريثس باندة

ييدا ئةمةريكادا طةيشتة لوتكةى خؤىء لة وآلتانى ئؤروثايىء بةتايبةت  70ء70ضةشنة لة تريؤريزم لة دةهةى 
لة وآلتيَك وةكوو كؤلةمبيادا دةسةآلتى باندء طرووثةكانى قاضاخى . خشتةى تريؤرةوةكةوتة سةرةوةى ضةشنةكانى 

 .مةوادى هؤشبةر حاكمييةتى دةولَةتيان بة تةواوى لةمةترسى خستبوو
بة بآلوبوونةوةى ئةو باندانةء بة هيَزطرتنيان لة ئاستى جيهانيدا تؤرِيَكى بةربآلو ء طةورةى مةوادى 

لة ( UNODC)بةثيَى راثؤرتى . دةتوانني بة ئيمثراتورى مةوادى هؤشبةر نيَوى بةرين هؤشبةريان ثيَكهيَنا كة
 3ميليؤن كةس بووس كة دةكاتة  100دا ريَذةى بةكارهيَنةرانى مادة هؤشبةرةكان لة جيهاندا ثرت لة 1004سالَى 

بة ثيَى بةراوردو . ديَننسالَةكان ثيَك  65تا  25لة سةدى تةمةنى لة نيَوان % 74لة سةدى حةشيمةتى جيهان كة 
تويَذينةوةكان بةرهةمةكانى طياى شادانة بةتايبةت ماجيوانا لة ريَذةى طشتيرتين مادةى بةكارهاتووى جيهانداية، 

ميليؤن بةكارهيَنةر لة ثلةى  30مادة وروذيَنةرةكان وةكوو ئافتامينةكان، ميَتائافتامينةكانء ئيَكستاسى بة 
ميليؤن بة كارهيَنةر لة ثلةى سيَهةم، كؤكائني  25ةكوو هيَرؤئني، ترياكء مؤرفني بة دووهةمء مادة ئيفيونييةكان و

 .ميليؤن بةكارهيَنةر لة ثلةى ضوارةم دان 23بة 
بة هيممةتى كؤمةلَطاى جيهانى، وآلتانى الئؤسء ميامنار بةو قةناعةتة طةيشتوون كة دةبآ ثيَش بة  

كةوابوو ئةو ئاكامة . ةوةى بة شيَوازيَكى ديكة لة وآلتةكانياندا بطريدرآهيَنانى ئةو مادانة بة قةرةبوو كردن بةرهةم



 

 

هيَنان يان نةهيَنانى ئةو  دةطةين كة داهاتووى مادةهؤشبةرةكان لة جيهاندا ئيَستا بةسرتاوةتةوة بة بةرهةم
هيَنانى  ندا بةرهةمزانيارييةكان نيشان دةدةن لةم ضةند سالَةى داطريكرانى ئةفغانستا. مادانةوة لة ئةفغانستاندا

ئةو مادانة نة تةنيا كةمى نةكردوة بةلَكوو لة هةولَيشدا بوون كة جيطاى ئةو دوو وآلتةشى ثىَ ثرِ بكةنةوة، هةر 
لة سةد زيادى كردوة، هةر بة ثيَى زانيارييةكانى ريَكخراوى % 7انى ئةو مادانة بؤية بةثآ سةرذميَرى بةرهةمهيَن

(UNODC) تؤنى لة ئةفغانستاندايةو بةو  3600تؤن ترياك بةرهةم ديَت كة  4700 هةر سالَة لة جيهاندا
تؤن لة  5000رةوتة كة لة ثيَشداية ضاوةرِوان دةكرآ كة بةرهةمى ئةو مادةية لة ساآلنى داهاتوودا خؤى لة ثرت لة 

ى مةوادى ئيفيؤنى %10بة ثيَى راثؤرتء هةوالَطةليَك كة لة اليةن ريَكخراوة جيهانييةكانةوة دراوة . جيهاندا بدات
ئؤروثا لة ئةفغانستان بةرهةم دآء ريَطاى ترانزيتيشى ناوضةى بالَكانة، ئةوة لة حالَيَكداية كة ئيَستاش هيَزى 

ئةو ريَطاية هيَشتا وةكوو طشتيرتين ريَطاى ترانزيتى هيَرؤئينة لة . ثاريَزةى ئاشتى ناتؤ لةو ناضةية داية
ذة ثآكردنة كة زؤربةى بارة ترانزيتييةكانى ئاسياى ناوةندى، هيَرؤئني ثيَكى جآ ئاما. ئةفغانستانةوة بؤ ئورووثا

لة هةموو طرينطرت بة هؤى هةلَكةوتى جوطرافياىء حاكم بوونى سيستميَكى فيندةمنتالَى ئيسالمى لة ئيَراندا . ديَنآ
كآ لة ثرِ بةكارهيَنةرترين سةرةكى ترين ريَطاى ترانزيتى مادة هؤشبةرةكان بةرةو وآلتانى ديكةيةو خؤيشى وةك ية

زؤرترين ريَذةى مادةكانيش ترياك هيَرؤئنيء . وآلتان بة حيساب دآ كة ئيَستا ثلةى يةكةمى لة جيهاندا هةية
لة اليةكى ديكةوة باندو طرووثة مافيايييةكان وةكوو كةرةستةيةكى ثرِ داهاتى ئابوورىء بازرطانى . مورفينن

كاتيشدا باند، طرووث، رايةلَكة، حيزب،ء دةولَةتء اليةنة تريؤريستييةكانى  انكةلَكى ليَوةر دةطرن بةآلم لة هةم
َطاكان بةكارى دةيَنن، ديكةش هةم وةكوو سةرضاوةيةكى ئابوورى بةهيَز، هةم وةكوو ضةكيَكى كوشةندة دذ بة كؤمةل

لة ئةفغانستانى ثيَش . دبؤ ويَنة سوريا بؤ يارمةتى طرووثة تريؤريستييةكان لة دؤلَى بيقاعدا خةشخاشيان دةضان
بةهيَزترين سةرضاوةى دارايى تالَةبانء القاعدة بةرهةمهيَنانء ترانزيتء قاضاخى ئةو مادانة  سيَبتةمربى 22
سةردةمى كؤلؤنياليزم، بةريتانيا لة ضيندا بة شيَوةيةكى بةرفراوان بؤ تيَكشكاندنى بةرخؤدانى خةلَكى . بوو

كولتوورى جوانء خاويَنى ضينى كةلَكى ليَ وةردةطرتء زةبريَكى وةها كاريطةرى خةباتكارى ئةو وآلتةء بؤ تيَكدانى 
 . دابوو كة ئيَستاش كاريطةرييةكانى هةر ماون  لة بناخةى كؤمةلَطاى ضني

. دةنالَيَنآ  هةلَسةنطاندنة ئامارييةكان نيشان دةدةن كة كؤمةلَطاى جيهانى تيَكرِا بة دةست ئةو كيَشةيةوة
بة ثآ . آلتدارانى وآلتان طةر بيانهةوآ دةتوانن ئةو كيَشةية لة ئاستى جيهانيدا ضارةسةر بكةنلةرِاستىدا دةسة

تويَذينةوةطةليَكى مةيدانى كة لة اليةن ليَكؤلَةرانى ئةو بوارةوة كراوة، زؤرترين رادةى ترياك يان مةوادى 
بةرهةم دآ كة وآلتى ئيَمة كوردستان لة ئيَفيوندارء مةوادى سةرةتايى مادةهؤشبةرةكان لة ضةند خالَ لة جيهاندا 

 .بوارى جوطرافيايىء ذيَؤثؤليتيكييةوة  لة سةر ريَطاى النى زؤرى ترانزيتى ئةو مادانةدا هةلَكةوتووة
ى ترياكى جيهان هةنوكةش لة وآلتى ئةفغانستان بةرهةم %70بةثآ ئاماريَك كة لة دةست داية ثرت لة 

آ شارةزاييان لةم بوارةدا هةية، بة هاتنى نيَوى ئةفغانستان خيَرا دآ، هةربؤية بؤ ئةو كةسانةى كة نةخت
بة ثآ ليَكؤلَينةوةيةكى . بةرهةمهيَنانى ترياكء مادة هؤشبةرةكانى ديكةء ترانزيتء بازرطانيان ديَتة بةرزةيَنيان

منار، واتة ى كشتوكالَى خةشخاش لة جيهاندا لة سآ وآلتى ئةفغانستان، الئوسء ميا%10، نزيك بة 1003سالَى 
ئةوة لة حالَيَكداية كة كؤمةلَطاى جيهانى يارمةتى ئةو سآ وآلتةى داوة كة لة بياظطةىل . دا بوة" سيَطؤشةى زيَرِين"

ئةو مةوادة بةشيَكى لة ريَطاى ياساييةوة بؤ كارى . ديكةدا سةرماية وةطةرِ خبةنء بةرهةمى ديكة جيَطؤرِ بكةن
ترانزيت دةكرآ، بةآلم النى زؤرى ئةو مةوادة دةميَنيَتةوةء دةبآ بطاتة  دةرمانسازىء ثزيشكىء كارى تاقيطةيى،



 

 

بةشيَك لةو مةوادة بةرهةم هيَنراوة لة ريَطاى هيَندوستانةوة دةطاتةوة . دةستى سةدها ميليؤن طريؤدة لة جيهاندا
تة دةرياى عةرةبء وآلتانى باشوورء باشوورى رؤذهةآلتى ئاسياء يان راست لة ريَطاى باشوورى ثاكستانةوة دةطا

بةشيَكى زؤرى لة هيندوستان بةكار دةهيَنرآ، واتة بة ثآ ئامارى ريَكخراوى بنكةى تةندرووستى . ئاوة ئازادةكان
. ميليؤن كةس لةو وآلتةدا طريؤدةن كة النى زؤرى ئةو طريؤدانة لة شارء شارؤضكةكاندان 70(WHO)جيهانى
كة ضوونةتة ناوةندةكانى تةركى طريؤدةيى يةك كةسيان ئةلَآ لة هةر ثيَنج ثياويَك  (UNODC)دايرةى 

يةكيَكى ديكة لة ريَطاكان تةوةرى ترانزيتى توركمةنستان ـ دةرياى خةزةر ـ ئازةرباجيان ـ . هاوسةرةكةى طريؤدةية
 بةآلم هةرزانرتين ريَطاى ترانزيتى بؤ ترانزيتى ئةو مادانة . طورجستان ـ ئةرمةنستان ـ دةرياى رةشء ئوروثاية

ئةم ريَطايةية كة هةر لة كؤنةوة طرينطييةكى جيهانى ثيَدراوة، واتة لة ئةفغانستاء ثاكستانةوةء لة سنوورةكانى 
رؤذهةآلتى ئيَرانةوة ديَتة ناو ئيَرانء لة سنوورةكانى رؤذئاواء باكوورى رؤذئاواوة دةضيَتة نيَو عيَراقء توركية، 

ئؤردؤنء بةشيَكى دةضيَتة دؤلَى بيَقاعء دةطاتة دةستى هيَزة ثاشان لة عيَراقةوة دةضيَتة سووريةء عةممانء 
لة نيَو جوطرافياى ترانزيتى . تريؤريستييةكان بة طشتىء بةشيَكى ديكةى لة دةرياى ميَديرتانةوة دةضيَتة ئوروثا

ترانزيتى ضونكى ئيَمة لة سةر ريَطاى . لة هةموو اليةك ثرت خةساريان ويَدةكةوآ" كوردستانء كورد"ئةم مةوادةدا 
لة ترياكى بةرهم هيَنراوى ئةفغانستان بة ئيَراندا تيَدةثةرِآ كة الني زؤرى ئةو % 60واتة ثرت لة . ئةو مةوادةداين

لة حالَى حازردا زؤرترين ئامارى ديتنةوةى  (UNODC)بة ثآ ئاماريَكى. رادةيةش بة كوردستاندا تيَدةثةرِآ
ى ديتنةوةى مةوادى %54ثرت لة 1000واتة بة ضةشنيَك كة تةنيا سالَى . مةوادى ئيَفيؤنى لة ئيَراندا راثؤرت كراوة

ثيَويستة بزانن كة ئيَران مةخزةنى . هؤشبةرى جيهان لةم وآلتةدا بوو كة ئةمة خؤى ئيَكجطار جيَطاى مةترسيية
هةم بةطشتى هةم لة ريَطاى عيَراقةوةء . ى حةشيشى جيهانة%5ى هيَرؤئينى جيهانء %21ى ترياكى جيهان، 76%

لة ريَطاى توركياوة النى زؤرى مةوادى ترانزيتى بة كوردستاندا تيَدةثةرِآ كة هةم رؤذهةآلت، هةم باكوور، هةم 
هةر بؤية زؤرترين طوشار لة سةر ئةم بةشة جوطرافياييةية، تةنانةت دوذمنان . باشوورء هةم رؤذئاوا دةطريَتةوة

زيَك بؤ ليَدانى ئاسايشء هيَمنى نةتةوةيىء تيَكدانى بارى دةتوانن سياسةتى ترانزيتى ئةو مةوادة بكةنة ئامرا
 .كؤمةآليةتى كؤمةلَطاى كوردستان

 بة مادة هؤشبةرةوةكانةوة؛( اعتياد)طريؤدةبوون 
وةك دةزانني تريؤريزم تةنيا قوتار ناكريَتةوة بة تريؤرجةستةيىء لةناوبردنى فيزيكييةوة، هةربؤية 

لةوانة تريؤرى كولتوورىء ليَدانى بنةماكانى . ان ليَوة كرد زؤر كارةساتبارترةاليةنى ديكةى تريؤر كة ثيَشرت بامس
لةم بةشةى باسةكةماندا هةولَدةدين . كوليتوورى نةتةوةء كؤمةلَطايةك دةتوانىَ شيَوازيَكى مةترسيدارترى تريؤر بآ

ء قؤناغة (اعتياد" )اوةيىطريؤدةيى، بةسرت"رةهةندةكانى ديكةى ئةو ديارةدية شى بكةينةوة، واتة تيَدةكؤشيَن 
جياجياكانى ئةو دياردةية كة ناشريينرتين شيَوازى ليَدانى كولتوورى كؤمةلَطايةكة، جؤرةكانى مةوادى هؤشبةر، 

هيَنانء بةكارهيَنانيانء ضؤنييةتى كارتيَكردنيان لة سةر مرؤظةكان خبةينة بةر تيشكى رامانء  شيَوازةكانى بةرم
 . تويَذينةوةيةكى زانستى

 : ةوابوو دةضينة سةر ئةم بةشةى باسةكةمانك
 ( طريؤدة بوون)طرنطى بابةتى ئيعتياد ( 2
 ثيَناسةى ئيعتياد ( 1
 ( بةسرتانةوةى توند ـ طريؤدة بوون)لةطةأل ئيعتيادا ( خوثيَوة طرتن)جياوازى عادةت ( 3



 

 

 بة مةوادى هؤشبةرةوة ( بةسرتاوةيى)وابةستةطى ( 4
 . ئةو دياردةيةاليةنة ثيَوةنديدارةكانى ( 5
 (طريؤدة بوون)طرينطى دان بة بابةتى ئيعتياد   

لة ميَذووى مرؤظايةتىدا قؤناغيَك بةدى ناكريَت كة مرؤظ طريؤدةى مادة هؤشبةرةكان نةبووبيَت، تةنانةت 
بكةين دةتوانني بلَينَي كة لةطةأل سةرهةلَدانى مرؤظدا ئةويش سةرى هةلَيَناوة، ئةطةر سةيرى كيَشة ميَذووييةكان 

بةآلم لة سةردةمى ئيَمةدا ئةم مادةية شيَوازيَكى ثرِمةترسى طرتوتةبةرو ئاكاميَكى . بةو ئاكامة دةطةين
لةم دياردةية جيا لة ئاكامة رووخيَنةرة . مالَويَرانكةرى بة دواويةو ثةرةسةندنيَكى جيهانى بة خؤوة ديوة

فوونىء طشتطريةكان وةكوو ئايدز يان ويروسى جةستييةكان، وةكوو طريؤدة بوون بة نةخؤشيية مةترسيدارة ع
(HIV) هيثاتيتةوة، ئاكاميَكى مةترسيدارى ئابوورىء كؤمةآليةتى، وةكوو ضوونة سةرى تاوةنةكان وةكوو ،

 .ى بة دواوةية...جينايةت و
طريؤدةيى واتة طريؤدة بوونء بةسرتاوةيى جةستىو رؤحىء عةسةبى مرؤظ ": ئيعتياد"ثيَناسةى طريؤدةيى  

 . مادة هؤشبةرةكانةوة، كة وةالنانيان ضاوةرِوان نةكراوو مةحاأل، يان زؤر طرانة بة
طريؤدة بوون واتة بةكار هيَنانى نابةجآء بةردةوامى مادة هؤشبةرةكان كة دةبيَتة هؤى طريؤدة بوون بةو 

ةستةيىء رؤحى ئةم طريؤدة بوونة رؤحىء جةستةيييةء وةالنانى ئةو مادانة طريوطرفتء قةيرانى ج. مادانةوة
 . بةدواوةية

طريؤدةيى بريتيية لة بةسرتانةوة بة هؤكارو مادةطةليَكةوة كة بةردةوامى بةكارهيَنانيان ضةندو 
طريؤدةيى نةخؤشييةكى . ضؤنييةكانى دياريكراوى دةرمانى تايبةت لةاليةن كةسى طريؤدةوة طرينط ديَتة بةرضاو

ة بوونء بةسرتاوةيى بة اليةنى كيميايى تايبةت بةو مادانةوة لة رؤحى، كؤمةآليةتى، ئابووريية كة بة هؤى طريؤد
سةر جةستةو رؤح كاريطةرى دادةنآء حاألء هةوايةكى ئابوورى كؤمةآليةتى، جيسمىء رؤحى، نةريتى تايبةت بة 

 .سةر طريؤدةدا دةسةثيَنآ
ى ذيانى مرؤظ هى خؤى بةسرتاوةيىء طريؤدة بوون، بةسرتاوةيىء بوونى ذيانى مرؤظة بةو مادانةوة، كة ئيد

نية، بةلَكوو لة خزمةتى ئةو مادانة دايةو رؤذ لة رؤذ زياتر هةوأل بؤ زياد كردنى رادةى بةكارهيَنانيان دةداو رؤذ لة 
دواى رؤذيش ثرت لة مةرطى هيَدى هيَدى نزيك دةبيَتةوة، جيَطةى ئاماذة ثيَدانة كة كةسى طريؤدة جيا لة دابني كردنى 

 . هيض شتيَكى ديكةى بةالوة طرينط نية ئةو ثيَداويستييةى
  :هؤكارةكانى طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة 

واتة . ثيَويستة بزانني لة كؤمةلَطا ئةمرِؤييةكاندا طريؤدة بوون بة ضةشنء شيَوازى جؤراوجؤر خؤدةنويَنآ
بةآلم . ى بؤ كؤمةلَطاكانيان ناوةتةوةتاكوو ئيَستا طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة قوولَرتين كيَشةى تةندرووست

بةو شيَوازة طريؤدة بوونانة زياد بوة، كةضى ... ئيَستا طريؤدة بوون بة ئينتيَرنيَت، كيَشة جيَنسييةكان، قومارء
ئةو . طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة هةروا وةكوو كوشةندةترين شيَوازى طريؤدة بوون هةر لة جيَى خؤيداية

توانني تةنيا بة كيَشةى تويَذيَكى كؤمةلَطاى دابنيَني، ضونكى تايبةمتةندى ئةو دةعبا خويَنخؤرة كيَشةيةش نا
ئةوةية كة هيض سنووريَك ناناسآء هيض تويَذيَك ليَك جودا ناكاتةوةء هيَرش بؤ لةناوبردنى رةطء ريشةء بنجء 

 .بنةماكانى كؤمةلَطا دةكات
 ؟(طريؤدة بوون)خؤشكةر بؤ ئةو شيَرثةجنة كوشةندةيةى كؤمةلَطائةو هؤكارة بنضينةييانة ضني كة دةبنة ريَ



 

 

 :بةش دابةش بكةين 13دةتوانني بةم ضةشنةى خوارةوة ئةو هؤكارانة بة 
 :ـ بةرادةرانء دؤستانء طرووث2

بؤ ويَنة كاتآ الوآ بيةوآ بضيَتة نيَو طرووثيَكةوة كة ضةند كةسيان طريؤدة بن، ئةويش بؤ ئةوةيكة لةو 
واتة بةو ضةشنة دةيهةوآ ثيَشان بدات كة من لة ئيَوة . جآ بكريَتةوة روودةكاتة بةكارهيَنانى ئةو مةوادةطرووثةدا 

 نزيكمء ثيَويستة جيَم بكةنةوة؛
 :ـ ليَك ثاشراوى بنةمالَة، يان بنةمالَةى ليَك ثاشراو1

ةكةى ليَك ثاشراوة يان ئةوةش كيَشةى بنةمالَةيى دةطريَتةوة كة زؤر طرينطة، واتة كاتيَك كةسةكة بنةمالَ
 يةكآ لة طةورةكانى، واتة باوك يان دايكى بؤ ماوةيةكى دوورء دريَذ لة الى نةبووبآ؛

 :ـ باوكء دايكء كةسوكارى طريؤدة3
كاتيَك باوك يان دايك يان يةكآ لة كةسة نزيكةكان طريؤدة بن، ئةوكاتة لة مةترسيدارترين كاتةكانة بؤ 

 طريؤدة بوون؛
 :انانى كةساني طريؤدةـ بة سةمبؤل د4

طؤرانيبيَذى بةناوبانطى فارس، " داريوش اقباىل"بة سةمبؤل دانانى كةسانى بةناوبانطء طريؤدة بؤ ويَنة
 لة اليةن الوانء ميَرمنداآلنى ئيَرانةوة؛

 :ـ ئاسان دةستكةوتنى مادة هؤشبةرةكان5
لةرزء زةمحةتى ناوآ، كة ليَرةدا واتة مةوادى هؤشبةر جارى وا هةية كة بة ئاسانى دةست دةكةونء ترسء 

ويَدةضآ بة فةرمى دةسةآلت خؤى تيَوةطالبآ يان نارِاستةوخؤ كةمتةرخةمى بنويَنآ كة ئةمةش ريَطايةكة بؤ 
خولةك بآ، لة طةلَ ئةوةيدا كة 20بؤ ويَنة طةر ريَطاى طةيشنت بة مةوادى هؤشبةر . يارمةتيدانى فرؤشةندةكان

كاتذميَر بآ زؤر جياوازييان هةية، رةنطة لةو يةك كاتذمريةدا طؤرِان لة بارى  2ادة ريَطاى بةدةستهيَنانى ئةو مةو
 دةرووونى ئةو كةسةدا كاريطةر بآ يان زؤر شتى ديكة رووبدات؛

 :ـ بةكارهيَنانى ئةو مةوادة بؤ دةرمانى كاتى ئيَشء ئازار6
لةراستىدا فيَلَيَكة بؤ طريؤدة كردنى  جارى وا هةية خةلَكى بؤ البردنى ئيَشء ئازار بةكارى ديَنن كة ئةويش

خةلَكى، ئةطينا ئةو مةوادة تةنيا بة هؤى مؤرفيندار بوونةوة نةختآ مرؤظ هيَور دةكةنةوة، بةآلم مرؤظ بؤ هةميشة 
 ئةوةش شيَوازيَكى ضاكة بؤ طريؤدة كردنى خةلَكى ساويلكةو نةزان؛. طريؤدة دةكةن
 :تةنيايىء دووركةوتنةوة لة بنةمالَة_7
رجار مرؤظةكان بة تايبةت الوان لة بنةمالَةء زيَدى خؤيان دوور دةكةونةوةء بؤ كاركردن يان بؤ خويَندن زؤ

 روو لة شارة دوورةكان دةكةن، يان نةخيَر لة نيَو بنةمالَةى خؤياندان بةآلم هةست بة تةنيايىء بآ كةسى دةكةن؛
 :نةبوونى ضاوةديَرى دايكء باوك يان كةمتةرخةم بوونيان_7
تاكوو ئيَستا بة ! يَرةدا ثرسياريَك ديَنمة طؤرِآ، ئايا بةرِاستى باوكء دايكةكان، براو خوشكة طةورةكانل

ميَشكتاندا هاتوة لة مندالَةكانتان يان لة براو خوشكة ضووكةكانتان بثرسن كة تا ئةم كاتةى شةو لة كوآ بوون؟ 
دةضنء لة كوآ دةبن؟ لة طةلَ كآ دؤسنت؟ دؤستةكانيان يان رؤذانة ئةو هةموو كاتةى شةو لة دةرةوةى مالَن بؤ كوآ 

 ضؤن كةسايةنيَكنء لة بوارى كؤمةآليةتييةوة ضؤنن؟
 (:طةمذة كردنى بةكارهيَنةر)شادىء خؤشحالَى كاتيى_1



 

 

لةوة بآ ! كةسانيَك وةها ضوةتة ميَشكيانةوة كة طةر مةوادى هؤشبةر بةكار بيَنن ئةوة سةرخؤشء شاد دةبن
يان كارتيَكةرييةكى خولةكى . ة راستىدا تةنيا كاريطةرييةكى طةمذانةء كورختايةنء كاتييةئاطان كة ئةوة ل

مؤرفنيء نيَكؤتينة، ء خيَرا دةطةرِنةوة سةر دؤخى ثيَشووانء ئةم كاتة لة هةموو كاتةكانى ثرِئازارترة كة مرؤظى 
 بدات؛طريؤدة ئامادةية لة بةرامبةر طةرِانةوةى بؤ دؤخى ثيَشووى هة موو ذيانى 

 :ء تةمةنى مريمندالَى(بلوغ)قؤناغى ثيَطةييشنت _20
لةم قؤناغةى تةمةندا . ئةم قؤناغة يةكآ لة هةستيارترينء ناسكرتين قؤناغةكانى ذيانى هةر مرؤظيَكة

تايبةمتةنديطةىل لة ضةشنى طةرِان بة شويَن كةسايةتى دا، راطةياندنى سةربةخؤيى كةسايةتى، دذايةتى كردنى 
ئةم قؤناغةى . خؤنواندن، ثيَرِةوى لة طرووثطةىل جؤراوجؤرء دةيان تايبةمتةندى ديكةى ليَ دةردةكةوىَدةورووبةر، 

ئةو تايبةمتةندييانةى تويَذى الو كة بةردةوام بةدواى طؤرِانء . تةمةن قؤناغى قةيَرانء شؤرِشى دةروونيية
 .نيان دةتوانآ طريؤدة بوون بآطؤرِينةوةية زؤر جار بةالرِيَيدا دةبات كة يةكيَك لة مةترسيدارتري

 :كيَشةى بنةمالَةيىء دذايةتىء بلَآء مةلَآ لة نيَوان باوكء دايك دا_22
ئةو ضةشنة بارودؤخة بةردةوام دةبيَتة هؤى ئةوةيكة باوكء دايك خةريكى كيَشةى خؤيان بنء ئاورِ لة 

ني نةدةنةوة، وةها بارودؤخيَك لة ذياندا رةهةندة طرينطةكانى ديكةى ذيان كة مالَء مندالَء هةستء سؤزى بنةمالَةي
( مندالَةكان)دةبيَتة هؤى ئةوةيكة هيض ضةشنة نزيكىء خؤشةويستييةك لة بنةمالَةدا نةميَنآء ئةندامانى بنةمالَة

كضء كورِ، بؤ ثرِكردنةوةى ئةو بؤشاييةيان روو بكةنة فةزاى دةرةوةى بنةمالَةكة لةو حالَةتةداية دةكةونة نيَو داوء 
ةى مرؤظة شةيتانء طورط سروشتةكانى كؤمةلَطاوةء ئةوةيش باشرتين ريَطاية بؤ ثآ نانة ريَطاى مردنى هيَدى تةلَ

 .هيَدى، واتة طريؤدة بوون بة داوى مادة هؤشبةرةكانةوة
 (:طريؤدة)ـ بوونى دؤستء هاورِآ نةشياوو الداو 21

دوة كة بة بةكارهيَنانى مةوادى هؤشبةر زؤر جار دةبينن كةسانيَك هةن الوازو بآ ئريادةنء باوةرِيان كر
بة خؤوة دةبينن، مرؤظة بآ " وشارى" "ئارامش"طرفتء كيَشة دةروونييةكانى خؤيان لة بري دةكةنء حالَةتى 

ئريادةكانى ديكةش هان دةدريَن كة لةو ريَطاية كةلَك وةرطرن، هةربؤية ثاش ضةند جار بةكارهيَنان، نةخوازراوانة 
 . يَك ئازارو ثةشيمانى دةكيَشنطريودة دةبنء تةمةن

 :ـ كيَشةو طرفتةكانى ذيانى الوانء بآكارى23
. بيَكارى، طيَرةو كيَشةكانى ذيانء تالَىء سؤلَييةكانى لةو هؤكارانةن كة مرؤظة الوازةكان لة ثآ دةخةن

ى خةيالَى ثةنا دةبةنة هةر بؤية ئةو ضةشنة مرؤظة بةزيوانة ذيانء ماألء منداأل لة بري دةكةنء بؤ خؤ رِزطار كردنيَك
بةر بةكار هيَنانى مادة هؤشبةرةكانء بةو ضةشنة هةم خؤىء هةم بنةمالَةيةك لة قؤرِاوى ئةو طةناوةدا هيَدى هيَدى 

 . دةخيَنكيَنآ
 :ـ طوشارة عةسةبىء دةروونييةكان24

ةو طوشارانةدا زؤر جاريش هؤكارة دةروونىء عةسةبييةكانء هةست كردن بة تيَكشانء الوازى لة بةرامبةر ئ
 كةسانيَك دةكاتة ديلى ئةو مادانةو طريؤدة بوون دةكاتة خةآلتى هةتا هةتايى؛ 

 : ـ ضيَذة نةفسانيية كورتء كاتييةكان25
دا وةدى نةهاتوون،  جاروباريش كةسانيَك دةبينني خولياو خةياألء ئاواتء هيواكانيان لة نةزةرى واقع

ياألء لة ريَطاى بةكار هيَنانى ئةو مةوادةوة لة طةناوى مةرطء خةياألء ناضار ثةنا دةبةنة بةر ساويَر، وةهمء خة



 

 

دا هةست دةكةن النيكةم بة دونياى مةجازى خؤيان طةيشتوون، كة ضى خؤشيانء بنةمالَةكةشيان كردؤتة  وةهم
 قوربانى مةيلء داخوازة كاتييةكانى خؤيان؛ 

 :ـ وةهمء خةيالَى ضيَذو بةرهةمى جينسى26
يان هةية كة ريشةى طريؤدة بوون ثيَوةند دةدةن بة كاروبارى جينسييةوة، واتة بة خةيالَى كةسانيَك بوون

ئةوان ئةو مادانة توانايى جينسى زياد دةكاتء ضيَذى جينسى دةباتة سةرآ، بةآلم راستييةكةى ئةوةية كةمةسرةفى 
ضوونى هاوسةنطى هؤرموونة ئةو مادانة نة تةنيا توانايى جينسى ناباتة سةرآ، بةلَكوو دةبيَتة هؤى تيَك

 دا؛ داو نةزؤكى لة ذنان جينسييةكانء عةقيمى لة ثياوان
 :ـ بوارة تايبةتيية بنةمالَةييةكان27

كةسانيَك لة لةنيَو بنةمالَةدان كاريطةرييان لة سةر رةوشتى منداآلنء ميَرمنداآلن زؤر دةبآ كة ئةو 
ةرة كيَشان، خواردنةوةى مةشرؤباتى ئةلكؤىل، طريودة بوون بة بؤ ويَنة جط. كاريطةريية دةبيَتة كولتوور بؤ داهاتوو

لة وةها بنةمالَةيةكدا الوانء ميَرمنداآلن بةجآ . مادة هؤشبةرةكانةوةو زؤر الدانى رةوشتيى ديكة لة بنةمالَةدا
شةو طرفتانةدا ئةوةيكة خةريكى ضاالكى ئةريَنى بن، بةردةوام دةبآ لة هةولَدابن بؤ بةرةو رِووبوونةوة لةطةأل ئةوكيَ

 واتة رةخساوترينء طوجناوترين بوار بؤ تيَوةطالن، بوارى بنةمالَةيية؛. كة يةخةى خؤيانء بنةمالَةكةيانى طرتووة
 : ـ هةذارىء دةستكورتى مادى27

لةطةأل ئةوةيكة كة هةذارىء دةستكورتى راستةوخؤ هيض ثيَوةندييةكى بة طريؤدة بوونةوة نيةو تةنيا 
ؤكار، بةآلم ئيَستا ئةم عاميلة بؤتة هؤكاريَكى طرينط لة ذيانى الوانداو بؤتة طوشاريَك بؤ ثةنا بيانوويةكة نةك ه

ضونكى لةبةر هةذارىء نةدارىء ثيشةيةك بؤ داهاتوو فري نابنء لة ئاكامدا لة بازارِى كاردا . بردنيان بؤ طريؤدةيى
نى بةشييَك لة الوانى كؤمةلَطاكان بؤ فروشى مادة خؤيان نابيننةوة، هةر ئةم هؤكارة دةبيَتة هاندةر بؤ روو هيَنا

 هؤشبةرةكانء زؤر شتى ديكة؛ 
 :ـ نةبوونى وشيارىء خويَندةوارى يان نزمى ئاستى خويَندةوارى21

سروشتيية كةسانيَك كة خويَندةواريان نزمرتة ئاسانرت زةبر دةخؤن تا كةسانيَك كة لة نيَوةرؤكء ضةشنى 
لةطةأل ئةوةشدا دةبآ بلَيَني كة رادةى خويَندةوارى ثيَوةريَكى طوجناو بؤ . دارنمادةكانء دواهاتةكانيان ئاطا

بةآلم ليَكولَيَينةوةكان ثيَشانيان داوة كة هةرضى ئاستى وشيارىء . هةلَسةنطاندنى كاريطةييةكانى ئةو مادةانة نيية
بة ثآ . كارهيَنانى مةوادى هؤشبةرخويَندةوارى تويَذى الو لة سةرةوةتر بآ كةمرت ثةنا دةبةنة بةر طريؤدةيىء بة

ى كةسانى طريؤدة بة مادة هؤشبةرةكانةوة خويَندةوارييان لة ئاستى %66ئاماريَك كة لة ئيَراندا طرياوة، 
ئةوةمشان لة بري نةضآ، بة هةر رادةيةك باوكء . سةرةتايىء برِيَكيشيان لة ئاستى ناوةنديء دواناوةندى دا بوون

كانيان بة حالَى خؤيان بيَلَنةوة، بةو رادةية ئةوانيان لة بةرامبةر ذينطةء كؤمةلَطادا دايك، الوانء ميَرمندالَة
زةبرخؤرتر كردوة كة بة داخةوة لة داهاتوودا دةدةن بة سةر ئةذنؤيانداء لة هةلَةكانيان وةخةبةر ديَن كة ئةوكات 

 ئيَدى سووديَكى نية؛
 :تايبةمتةندييةكانى الوانء مريمنداآلن_10

نني كة الوانء مريمنداالَن نارِاحةت، ثةريَشانء توورِةء بيَزارنء لة بارودؤخيَك كة تيَيدان، تووشى زؤر دةبي
خةمؤكىء تةنيايىء طؤشةطريى دةبن، لةو كاتةدا بةردةوام تووشى تيَكشكان لة خويَندن، كؤمةلَطاء بنةمالَةدا 

دةكةنة جطةرة كيَشان، خواردنةوةى مةشروباتى دةبنء ئيَرادةء باورِبةخؤبوونء متمانةكانيان لة دةست دةدةنء روو



 

 

وةكوو مةرهةميَكى كاتى بؤ سارِيَذ كردنى كاتيى برينء ئازارة ...ئةلكؤىل، بةكارهيَنانى مادة هؤشبةرةكانء
رؤحىءجةستةييةكانيان، بةداخةوة ثاش تيَوةطالنء نزيك كةوتنةوة لة خنكان بةخؤدا ديَنةوة، كة ئيَدى ئةو كات 

 زاوةء لة ليَوارةكانى هةلَديَردانء طةرِانةوةيان لة ئاستى موعجيَزةداية؛كار لة كار ترا
 ـ روانطةى ئةريَنى بؤ مةوادى هؤشبةر، واتة بة باش زانينى بةكارهيَنانى ئةو مةوادة؛12
 ـ نةبوونى ياسايةك دذ بة مادة هؤشبةرةكانء بازرطانيء بآلوكةرء ثةرةثيَدةرانيان؛11
 نى ئةو مةوادة وةكوو نؤرميَكى كؤمةآليةتى، واتة وةكوو كردةوةيةكى بايةخدا؛ـ جىَ كةوتنى بةكارهيَنا13

 ريَطاء شيَوازة بنضينةييةكان بؤ ثيَشطريى لة طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة؛
لة دةسثيَكى ئةم قؤناغةى باسةكةماندا دةبآ بلَيَني تاكوو بةكارهيَنةرى مةوادى هؤشبةرمان هةبآ، 

كةوابو طرينطرتينء طوجناوترين ريَطاء ريَكارى . طاء كانالَى خؤيةوة بة كؤمةلَطاكان دةكاتئةومةوادة لة ريَ
ضارةسةريىء شيَوازى بةرةنطاربوونةوة ئةوةية كة لة بريى ئةوةدا بني بة ليَكؤلَينةوةى ورد كانالَةكانى 

و مةوادة بدؤزينةوة، باندء هاتنةذوورةوةى  ئةو مةوادةء عاميالنى ببينينةوة، سنوورةكانى هاتنةناوةوةى ئة
رايلَكةكانى بازرطانى ئةو مةوادة كة هاوتةرينب لة طةلَ بةرِيَوةبةرانى جينؤسايدء ئةنفال دا بناسنيء بة دادطايان 

 .بسثيَرين
ـ ليَكؤلَينةوةطةىل بةربآلوء زانستى بة مةبةستى ناسينى وردى هؤكارةكانى رووكردنى مرؤظ، بة تايبةتى 2

 :ىالوان لة طريؤدةي
دياردةى طريؤدة بوون دياردةيةكى زؤر ئالَؤزة، هةر بؤية دةبآ بؤ طةيشنت بة ئةجناميَكى سوودبةخش لة سةر 
اليةنة جؤراوجؤرةكانى ليَكؤلَينةوة بكةين، خالَة الوازةكانى كؤمةلَطا لة بةرامبةر ئةو دياردةيةدا ببينينةوةء هةولَ 

ة وشيارى، زانيارى، ئاطاهي دان، ئيَرادةء باورِ لة بةرامبةر ئةو بؤ بةهيَز كردنيان بدةينء ديواريَكى ثؤآليني ل
الوانء مريمنداآلن لة بةرامبةر طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة . دياردة مالَويَرانكةرةدا ثيَك بيَنني

الوانء  هةستيارترين تويَذى كؤمةلَطان، كةوابوو دةبآ ريشةكانى طريؤدةبوون لة كؤمةلَطادا بة طشتىء لة نيَو
 .مريمنداآلندا بة تايبةتى لةناو بةرين

 :ـ بةهيَزكردنى ثةروةردةى طشتى لة مةرِ هؤكارء دواهاتةكانى طريؤدةيى1
بؤ ويَنة دياردةى جطةرة . ئةركى ثةروةردةو فيَركردنى طشتى لة مةرِ ئةم دياردانة ئةركيَكى ذيانةكيية

خؤى باشرتين ريَطاية بؤ ضوونة ناو دونياى مادة  كيَشان كة لة كؤمةلَطاى ئيَمةدا زؤرةء جطةرة كيَشان
واتة ثيَشطريى لة . هؤشبةرةكانةوة، ئةركى ثةروةردةية كة وةك وانةيةكى ثةروةردةيى لة قوتاخبانةكاندا بيلَيَنةوة

ثةرةئةستاندنى ئةو مةوادة دةبآ بكريَتة كولتووريَكى طشتى لة كؤمةلَطادا، كة ئةوةش ئةركى سيستمى ثةروةردةية 
ة بة شيَوةيةكى طوجناو هةر لة سةرةتاوة ثرؤطراميَكى بؤ دابرِيَذرآء بكريَتة وانة بؤ قؤناغى سةرةتايىء ك

 .ناوةندى
 :ـ ناسينى درووستى داخوازىء ثيَويستييةكانى الوان3

بنةرِةتي ترين ثيَويستييةكانى الوان، خويَندن، كاركردن، ثيَكهيَنانى ذيانى هاوبةش، خانوء ئيَمكاناتى 
 .هتدة...حةتىء وةرزشىءسيا

بة ناسينى وردء درووستى ثيَويستييةكانء برِيارى جيددى بؤ دابينكردنى ئةم ثيَداويستيانة لة ئاستى 
 . لة دياردةى طريؤدة بوون هيوادار بني بةرطريىوة دةتوانني بة .... توانادا لة اليةن بنةمالَةكان، الوان، بةرثرسان و



 

 

 رةستةى ثيَوةنديية طشتييةكان؛ ـ رؤلَى ميدياكانء ئامرازو كة4
واتة هةر لة دنياى منداآلنةوة تا . سيستمى راطةياندن دةتوانآ لةم مةيدانةدا رؤلَيَكى بةرضاو بطيَرِآ

دا، لة درؤستكردنى كولتووردا  دةطاتة بةرنامةو ثرؤطرامة ئاساييةكان هةر كام دةتوانن لة طةياندنى ثةيام
ة تلوزيونيية بة نيَوةرِؤك، زةانستىء سةرنج راكيَشةكان، بوارى راكيَشرانى ضونكى ثرؤطرام. كاريَطةرييان هةبآ

 .َكى ثاكء خاويَنء تةندرووستء دوورى لة طريؤدةيىدةرِةخسيَنن بؤ الوةكان بةرةو ذياني" بةريان"عةقآلنى 
 ـ رؤلَى تةندرووستىء ثاكء خاويَنى؛5

لة دياردةى . ةرةووى بةريانء عةالجةوةيةدةبآ بزانني لة هةموو جيهاندا راطرتنى تةندرووستى لة س
ويَذى الوةوة لة دا، ثيَشطريى لة ريَطاى ثةروةردةو فيَر كردنء هاندانى خةلَكى بةتايبةتى ت طريؤدة بوونيش

 .باشرتينء طوجناوترين ريَكارةكانة
 ـ خةباتيَكى ليرَبِاوانةو بةردةوام لةطةأل بازرطانىء بازارطانانىدا؛6

بؤ . دا ئاماذةمان ثيَكردوة خةبات دذ بةو دياردةية خةباتيَكى جيهانىء نيَونةتةوةيية وةكوو لة ثيَشرتيش
 2117لة سالَى  (UNODC)" انةكانى نةتةوة يةكطرتووةكاندايرةى، مادة هؤشبةرةكانء تاو"ئةو مةبةستةش 

. لة نيَويورك ثيَكهات لة بيستةمني دانيشتنى تايبةتى كؤمةلَةى طشتى لةمةرِ مادة هؤشبةرةكان لة ئاستى جيهانيدا
ز كؤمةلَةى طشتى راطةياندراويَكى سياسىء ثرؤطرامى دذ كردةوةى جيهانى لةمةرِ مادة 2110هةروةها سالَى 

كؤمةلَةى طشتى ثرؤطرامى  2112هةروةها لة سالَى . هؤشبةرةكانء ترانزيتيان لة ئاستى جيهانيدا ثةسةند كرد
ى دروست  (UNDCP)ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان  كؤنرتؤلَى نيَونةتةوةيى مادة هؤشبةرةكانى،

كادريَرى لة وآلتانى جيا جياى جيهان هةبوو، كة يةكآ لة  500لة كاتى دةستبةكار بوونيةوة  (UNODC).كرد
ئةم ريَكخراوةو . داريرةى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ظيةن بوو (UNOV)طرينطرتين شويَنةكانى 
بةآلم . انيدا بة هاوكارى ئينرتثؤل، ثوليسى نيَونةتةوةيى ضاالكى باشيان بةريَوة بردووةلقةكانى لة ئاستى جيه

 . لةطةأل ئةوةشدا دةبآ هاوكارييةكى جيهانييان بكرآ تاكوو ثرؤذةكان سةركةوتووانة برِؤنة ثيَش
 ـ رؤلَى بؤنياتء دامزراوو ناوةندة كولتوورييةكان؛7

بةآل مالَويَرانكةرة، بؤنياتطةىلَ وةكوو قوتاخبانة، دامةزراوة روونة كة بؤ دوور راطرتنى الوان لةو 
بةآلم . دةتوانن زؤر بة كةلَك بن... كولتوورىو وةرزشييةكان، هيَزة ئينتيزاميةكان، دامةزراوة ئايينييةكان، و

ةلَطا رؤلَيَكى بنةمالَة وةكوو بنضينةيىرتين يةكةى كؤم. لةطةأل ئةوةشدا بايةخى هيضكاميان ناطاتة بايةخى بنةمالَة
بةرضاوى لة ثاراستنى الوان لة مادة هؤشبةرةكان هةية، واتة كؤنرتؤلَى بنةمالَة زؤر جةختى لة سةر دةكريَتةوة 

 . ضونكى دةتوانآ بة ئاسانى كولتوورو دذة كولتوورى وةها ساز بكات كة ببيَتة ديواريَكى ثؤآليني
 نداآلندا؛ـ رؤلَى بنةمالَة لة وشيار كردنةوةى الوانء ميَرم7
دةبآ بزانني، نرخى ثيَشطريى لة طريؤدة بوونى الوانء ميَرمنداآلن بة مادة هؤشبةرةكانةوة، وشيارىء ( 2

ثيَوةندى توندو تؤألء دؤستانةء هاورِةيانةى نيَوان ئةندامانى بنةمالَةكان زؤر . وريايى باوكء دايكء بنةمالَةكانة
ك ثيَشان دةدا كة الوانء ميَرمنداآلنيَك كة ثيَوةنديةكى نزيكء طرينطة، بؤ ويَنة بةرئةجنامى ليَكؤلَينةوةية

دؤستانةيان لةطةأل ئةندامانى بنةمالَةكانياندا هةيةء لة بوونيان لة نيَو كؤرِى بنةمالَةدا هةست بة بةختةوةرىء 
 .شادى دةكةن، كةمرت وةدواى كردةوةطةىل نادرؤست دةكةون

 .بة مندالَةكانيان بناسيَنن" خراث بوون"ء"وونضاك ب"بنةمالَةكان دةبآ ثيَوةرةكانى ( 1



 

 

باوكء دايكيَك كة خؤيان جطةرة كيَش يان ئةلكؤىل بن ناتوانن ئةو مادانة لة مندالَةكانيان مةنع ( 3
بكةن، بةداخةوة لة باشوورى كوردستان كولتووريَك لة بةشيَك لة بنةمالَةكاندا هةية كة ثيَوةرى طةورة بوونى مندالَ 

شوكور كوورياكةمان طةورة بوة، ئيَستا ئيَدى ثاكةتى :"واتة باوكء دايك ئيَذن. لَطرتن هةلَدةسةنطيَنآبة ثاكةت هة
 !".خؤى لة طريفانداية

باوكء دايكةكان دةبآ لة بةرامبةر كزى مندالَةكانياندا بآ دةنط دانةنيشنء هاوكات راويَذيان لة طةلَ ( 4
وة، ضونكى ئةو بارءدؤخة بؤ الوانء ميَرمنداآلن هةستيارترين بكةنء لة هؤكارةكانى طؤشةطريييةكةيان بثرسنة

 .كاتة بؤ الدان
واتة . ئةركة لة سةر باوكء دايكان كة بة طشتى مندالَةكانيان بؤ ضوونة ناوةوةى كؤمةلَطا ئامادة بكةن( 5

بناسن، ريَز بؤ فيَريان بكةن كة دةبآ خؤيان بناسن، كؤمةلَطاكةيانء تويَذة جياجياكانى بناسن، نةتةوةكةيان 
مرؤظ بوون دابنيَنء ثيَوةرةكانى مرؤظى ضاكء خراث بزاننء لة بةرامبةر خراثةكاندا راويَسنت ئةطةرضى بة زيانى 

 .هتد...ئةوانيش نةبآء
بةطشتى ئةوة كورتةيةك بوو لة ناسنيء ناساندنى مادة هؤشبةرةكان، طاريطةريية سياسيى، 

. ء هؤكارةكانى سةرهةلَدانيان، ضؤنيةتى ثيَشطرييء رووبةرِووبوونةوةيانكؤمةآليةتييةكانيان لة سةر كؤمةلَطاكان
واتة ئةو ديَوزمةية كة رؤذانة هةزاران بنةمالَة ليَك دةثاشى، ئةو ديَوزمةية كة هةستى مرؤظ دؤستانة، هةستى 

سةرجةم نةتةوايةتى، هةستى نيشتمان ثةروةرى، سؤز، خؤشةويستى، شةرف، حةيا، كةسايةتى، نامووسء رةحمء 
تابيةمتةندييةكانى مرؤظ دةكاتة فيداى ضركة ساتة مةرط هيَنةرةكانى خؤى، دةبآ ئيَدى لة شويَنيَكدا ثيَشى ثآ 

 .بطريآ
  

******************** 

  هيَز، دةسةآلتى سياسيء سياسةت
ومريَكى حكوومةتيَك كة ثشتى بة خةلَكةوة نةبآ، ناضارة ثشت بة هيَزيَكى ديكة ببةستآ، ئةطينا بآشك ع"

 "ساق شةرةفكةندى.د"  "نابآ
ثيَموانةبآ مرؤظ بتوانآ ميَذوويةك بؤ . لة سةرانسةرى ميَذوودا هيَزء هيَزدارى خوليايةكى طةليَك بةرزبووة

يان ثيَموانةبآ كةسيَك بتوانآ سنوورو ضوارضيَوةيةك بؤ هيَزء . هاتنةئاراى هيَز، ضةمكء نيَوةرؤكى دةستنيشان بكا
لة هةمان حالَيشدا كة سةيردةكةم دةبينم خؤم حةزم لة هيَزة، ثيَمخؤشة دةسةآلمت هةبآ، . نآدةسةآلختوازى داب

دلَنيام كة تؤش لة من ثرت . ثيَم خؤشة لةو هيَزو دةسةآلتة بؤ طةيشنت بة مةبةستء ئاماجنةكامن كةلَك وةرطرم
دةتوانني بلَيَني هيَزء دةسةآلتء  خوازيارى هيَزء دةسةآلتى، ئةويش هةروا خوازيارء خولياى دةسةآلتة، بة طشتى

بةآلم ئةوةى لةم باسةدا طرينطة . دةسةآلختوازى بةشيَك لة بوونى مرؤظةء تايبةمتةندييةكى زؤر طرينطى مرؤظة
واتة طرينط ئةوةية ثيَناسة من بؤ هيَز ء دةسةآلت ضية؟ ثيَناسةى تؤء ئةوى ديكة . ثيَناسةى ئةو ضةمكء زاراوانةية

دةكرآ بلَينَي . هيَزء دةسةآل ضية؟ واتاى هيَز زؤر لة ميَذة هاتؤتة نيَو ئةدةبياتى ذيانى مرؤظةوة ضية؟ مةبةستمان لة
لةوةتي مرؤظ دةستى بة ذيانى كؤمةآليةتي سياسي، ئابوورىء نيزامى كردوة، دةسةآلختوازىء بةرذةوةندخيوازى لة 

 .ندةكانى ذيان هيض واتايةكى ناميَنآناوةندى ذياندا هةلَكةوتووة، واتة بةبآ بوونى هيَز، اليةنء رةهة



 

 

هةروا كة ثيَشرتيش ئاماذةم ثيَكرد، . واتاء ثيَناسةى هيَز، واتاى هيَز، واتاى بنضينةيى روانطةي نوآ سياسيية
واتة دةبآ بزانني كة . ثيَناسةكردنى هيَز كاريَكى هاسان نيةو، ناتوانني ثيَناسةيةكى راستء دروست لة هيَز بكةين

بؤ سةيركردنى هيَز . رؤذانةدا و نة لةقامووسةكاندا لةسةر ثيَناسةى هيَز هيض ريَككةوتنيَك بوونى نيةنة لة زمانى 
ئةوةى كة اليةنى  نةريَنى . ـ اليةنى نةريَنى هيَز1ـ اليةنى ئةريَنى هيَز، 2دوو روانطةى دذبةيةك بوونيان هةية، 

. هتد، هاوواتاية... ء "ديكتاتؤرى"، "ياخيطةري"، "زؤر"، "ستةم"هيَزة، بيَطومان لةطةلَ ضةمكطةليَك لةضةشنى
بةآلم ئةوةى كة مةبةستى ئةم بابةتةى ئيَمةية، هيَز بة واتاى ئامرازيَكة بؤ لةباركردنى ريَطا بؤ خزمةتى 

هةر لةم ثيَوةندييةدا لةطةلَ واتاو نيَوةرؤكى . بةرذةوةنديى طشيت كة ئةويش  لةريَطاى سياسةتةوة كانالَيزة دةكرآ
دا، ليَكؤلَةرانى سياسيي، بةلةبةرضاوطرتنى ئيدئؤلؤذىء دنيابينى خؤيان، ثيَناسةطةىل جؤراوجؤريان "زهيَ"

 :لةهيَزء دةسةآلت كردوة، كة بةثيَويست دةزانني ئاماذة بة بةشيَكيان بكةين
ةثيَوةنديية ، هيَز، دةسةآلتداربوونى كةسيَك يان طرووثيَكة بةهؤي بوونى ثيَطةيةك ل"ماكس ظيَبةر"بة برِواى 

كؤمةآليةتييةكان دا كة بتوانآ بة ضاوثؤشي لةهيَندآ هؤ، هاوكات ئريادةء باوةرِى خؤشي بةكار بيَنآء لةرةوتى 
 . كاردا خؤرِاطربآء لةثآ نةكةوآ

هيَز بة زمانيَكى ساكار ئةوثةرِي توانايى بؤ كؤنرتِؤلَكردنى كةسانيَكى : "برِواى واية كة" طرين"لةم ثيَوةندييةدا 
 ". كةية، بة ضةشنيَك كة كاريَك لةوان خبوازى، بة ئاكامى بطةيةنندي

هيَز ثيَوةندييةكة لةنيَوان ئاكتؤةركاندا، كة لةو نيَوانةدا ئاكتؤريَك :" بةم ضةشنة راى خؤي دةردةبرِآ" دال"
هةروةها ". ئاكتؤةركانى ديكة ناضار بة كردةوة دةكا كة ئةطةر هيَز نةبواية ئةو كردةوةيةش ثيَويست نةبوو

ش لةم "مورطنتا"با بؤضوونى ". هيَز، بةشدارى لةبرِياردانء ثيَوةنديية لةنيَوان تاكةكاندا:" يش دةلَآ"السول"
مةبةست لةهيَزى سياسي ئاماذة بة بوونى كؤنرتؤلَ لةثيَوةندى بةرامبةرى  خاوةن :" ثيَوةندييةدا خبويَنينةوة

هةر لةثيَناسةيةكى ديكةدا " مورطنتا"."يتء كؤمةآلنى خةلَكةدةسةآلتة طشتييةكانء نيَوان دةسةآلتداريَتى طش
لةو نيَوانةدا ئاماذة بة ". هيَز بريتيية لةدةسةآلتى مرؤظ بةسةر زةينةكانء هةروةها كردةوةى خةلَكيدا: "دةلَآ

هيَربيَرت "ةوة نزيكرتة، واتة لةو ثيَوةندييةدا "هيَز"ثيَناسةيةك دةكةين كة تا رادةيةك لةنيَوةرؤكى راستةقينةى 
هيَز بريتيية لةتوانايى كاريطةرى دانان لةسةر هةلسوكةوتى خةلَكى، :"دةلَيَن" طلدهامريء ئيدوارد شيلر

هةر لة دريَذةى ثيَناسةى هيَزدا دةتوانني ئاماذة ." لةثيَوةندى لةطةلَ مةبةست، بريؤكةء ئاماجنطةىل كةسيَكدا
ست لةبوونى هيَز، توانايى سةنرتالَكردن يان ريَكخسنت يان مةبة:"بكةين كة دةلَآ" مةك ئايور"بةثيَناسةيةكى 

بةهةلَسةنطاندنيَكى كورتى ثيَناسةكان دةتوانني مةبةست لةهيَزء ." ريَنويَنى كردارى تاكةكةكان يان كارةكانة
، بة ـ كةلَكوةرطرتن لة ئريادةء هيَزء تواناييةكان بؤ طةيشنت بةئامانج2دةسةآلت لةدوو خالَدا ضرَِ بكةينةوة، 

ضاوثؤشي لةراو و بؤضوونء بةرذةوةندي خةلَكىء طشتىء سةثاندنى بريورِا بةسةرياندا، تةنانةت بة نرخى 
ـ كةلَكوةرطرتن لة هيَزء توانايى، بريورِاء سةرجةم ئامرازء كةرةستةكان بة شيَوازيَكى شياوء 1ضةوساندنةوةش، 

تةنانةت زؤرجار فيداكردنى طيانء ذيانى بةدواوةيةء طوجناوء رةوا، بؤ طةيشنت بة ئامانجء مةبةستة رةواكان كة 
لةخالَى يةكةمدا طرينط ئامانجء مةبةستى . ئاماجنةكةش خزمةت بةقازانجء بةرذةوةندى طشتىء خةلَكيية

 قازاجنى تاكةكةسة سةرةرِاى دذايةتى توندى خةلَكيش، بةآلم خالَى دووهةم بوونى خؤي دةبةستيَتةوة بة بوونى

بة ثيَوةندى نيَوان "هيَز"لةروانطةكان . انجء بةرذةوةندي خؤي لة هي ئةوانى ديكةدا دةبينيَتةوةئةوانيرتةوةء قاز
ناضار بة ( B)هةولَ دةدا كةسى ديكة، واتة كةسي ( A)تاكةكان دةزاننء بةم ضةشنة راظةى دةكةن، واتة كةسى 



 

 

زؤرجاران ثيَوةندى نيَوانى . اى ثرسيارةخؤي جيَط( B)ء (A)ليَرةشدا ثيَوةندى نيَوان . بةرِيَوةبردنى كاريَك بكا
ئةم ضةشنة ثيَوةنديية بةرامبةرة بة . دا بآ(Bء C)ء يان (C)دةتوانآ لةخزمةت كةسي ( B)ء كةسي (A)كةسي 

دةتوانآ هيَزى  Aلةسةر ض حيسابيَكة كة . هاوكيَشةى نيَوان تاكةكانى كؤمةلَطا كة دةسةآلتى كؤمةلَطا ثيَكديَنن
واتة بة بةجيَطةياندنى ئةركى . دا بسةثيَنآ، ئةوة خؤي باسيَكى ديكة هةلَدةطرآCةسةر ب Bيان Bخؤي بةسةر 

B كةسي ،A لة يةكيَك لة هاوكيَشةكاندا . دةبيَـتة خاوةنى هيَز، ئينجا ليَرةدا باس باسي هيَزى رةواو نارِةوا نية
لةم . خزمةتى ئاماجنيَكى رةوادانهيَز دةكةويَتة خزمةت ثرؤذةء بةرنامةء بريؤكةيةكةوة كة ئةوانيش خؤيان لة

توانايي بريكردنةوةى هةيةء كةسى ئةطةرضى سنووردار بةآلم خاوةن برِيارة، بةآلم لة بةشيَكى  Bنيَوانةدا كةسي 
وة فةرمانى Aرؤلَى دةزطايةك يان ماشينيَك دةطيَرِآء بة تةواوى لةاليةن  Bديكة لة هاوكيَشةكاندا، كةسي 

 . آثآدةدرآء كؤنرتِؤلَى دةكر
 سةرضاوةكانى هيَز

بؤ طةيشنت لةهيَزء دةسةآلت كؤمةلَيَك ئامرازء بريؤكة، فاكتةرء سةرضاوة ثيَويستة، واتة دةبآ هؤكاريَك هةبآ 
ئةو هؤكارانةش بريتني لة، . بكا Aناضار بة ثيَرِةوكردن لة  Bدا بةهيَزتر ثيشان بداء B لةبةرامبةر Aكة هيَزى 

هؤكارى ديكة ... ، هاندان، رةوايى، ثسثؤرِيء شارةزايى هيَزء تواناي ريَبةرىء ثاداش ثيَدان، زانيارى، سزادان
دةتوانني بة سةرضاوةى ثيَكهيَنانى هيَز دابنيَن، هةروةها زؤرجاريش ئةوانة بة تةنيا ناتوانن ببنة سةرضاوةى هيَز، 

يكة دةتوانن بالَ بةسةر هيَزء بةلَكوو ئةوة ئيدئؤلؤذى، بةرنامةى ريَكخراوةيى، ثيَكهاتةيةكى سياسيي يان هي د
بةآلم لةم نيَوانةدا رةوايبوونى ئامانج، مةبةست بريؤكةية كة دةبيَتة سةرضاوةى هيَزء دةسةآلت، . دةسةآلتدا بكيَشن

ليَرةداية كة مةبةست لةدةسةآلتء . ية كة رةوايى بة هيَز دةبةخشآ توانايى ريَبةريىء ثالَثشتى عةقآلنى خةلَكى
ى دةردةكةوآ، واتة يةكآ لةخالَة سةرةكييةكانى بنةماى مرؤظ بوونة، هةروةها بةكارهيَنانى دةسةآلختوازى زات

نارِةواء بةرذةوةندخيوازانةى رووتى هيَز دةتوانآ واتاى مرؤظبوون لةمرؤظ وةربطريَتةوةء كةسيَتى يان كةسايةتي 
جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة . نةوةريَكى درِندةمرؤظ و تايبةمتةندييية مرؤييةكان ثيَضةوانة بكاتةوةء وةريطيَرِآ بؤ بوو

لةكؤمةلَطايةكى وشياردا هيض . زانست يارمةتى طةشةى زةينء رؤح دةدا، ريَبةريش لةم طةشةيةوة سةرضاوة دةطرآ
ريَبةريَك ناتوانآ لةدةسةآلتى رةها بطا يان دةسةآلت خباتة ذيَر ركيَظى خؤي، مةطةر بة مةرجيَك كة خاوةن 

 . ةعنةوىء وشيارىء زاناييةكى طوجناو وشيار بآثالَثشتييةكى م
 هيَزء ريَكخسنت

هيَزء دةسةآلت تا لةريَكخراويَكدا يان لةدةولَةتء حكوومةتيَكدا دةرنةكةوآ، ناتوانآ ثاشطرى سياسي لةطةلَ 
ى ئابوورى واتة هيَزيَكى مةعنةوى ئاسايى لةنيَو خةلَكيدا، هيَزيَكى عريفانى لةكؤمةلَطادا، هيَزيَك. خؤدا بكيَشآ

تاكوو لةريَطاى ئاماجنيَكى سياسيدا كةلَكيان ... وةكوو سةرماية، هيَزيَكى خؤشةويستى دادثةروةرى كةسايةتييةكء 
بؤ ئةم مةبةستةية كة ريَكخراويَك ساز دةكرآء . وةرنةطريدرآ ناتوانن ثاشطرى سياسيى بوون بة خؤوة ببينن ىلَ

بة ريَكاريَكى سياسييانةدا ضاالكى خؤي . ء ئيَسرتتيَذيكى ديارى دةكابةرنامةء ثيَرِةو دادةنآء دروومشى تاكتيكى
. بة دةربرِينيَكى ديكة  دةتوانني بلَيَني خودى ريَكخراوء لةزاتى خؤيدا هيَزيَكة كة دةتوانآ سياسي بآ. دةست ثآدةكا

بةآلم ئةو نيزام . كدةخةنلةنيزامة سياسيية ديَموكراتيكةكاندا، ثارتة سياسييةكان بؤ بةدةستهيَنانى هيَز خؤ ريَ
ثيَدانء خؤ ريَكخستنانة بة تةنيا بةس نني، هةر بؤية زؤرجار فاكتةرطةليَكى ديكة دةتوانن هاوسةنطييةكان بطؤرِنء 

واتة ريَكخراويان ثارتيَكى سياسي بة بآبوونى هيَزيَكى ئابوورى زؤريَك . تةنانةت ثيَضةوانةشى بكةنةوة



 

 

زؤرجاران هيَزيَكى ئابوورى دةتوانآ هاوكات ثالَثشتيَكى بةهيَز بآ بؤ راكيَشانى ضونكة . لةهةلَةكان لةدةست دةدا
، ثيَطةى ...خةلَكى، طةياندنء راطةياندنى بةرنامةء ئامانجء ئيَسرتاتيَذييةكان، طؤرِانى هاوسةنطييةكانء 

ةلَطادا ناتوانآ ئيديعاى كؤمةآليةتي يةكيَكى ديكة لة ثيَويستييةكانى هيَزة، واتة كةسيَك بآ ثيَطة، لةنيَو كؤم
واتة جيَطةء ثيَطةى كؤمةآليةتيء كةسايةتييةكى بةهيَز كارتيَكةرى لةسةر ضنيء . ريَبةرى، هيَزء دةسةآلت بكا

هةولَدن بؤ ديتنةوةء تيَطةيشنت لةباوةرِء بريؤكةى خةلَكى كؤمةلَطايةك، بؤ ويَنة باوةرِة . تويَذةكانى كؤمةلَطا دةبآ
 . ا دةتوانآ يارمةتيدةريَكى بةهيَز بآدينييةكان لةو بوارةد

 : جياوازى نيَوان تيَطةيشتنةكان لة هيَزء دةسةآلتى سياسي
بةو جؤرةى لةديَرِةكانى ثيَشرتدا كةم تا كورت هيَنامانة بةرباس، هيَز ء دةسةآلت هاورِان لةطةلَ سياسةت، كة 

بة دةسةآلتء بوونة خاوةن هيَزيَكى سياسي، دةلَينَي هيَزء دةسةآلتى سياسي بةو واتايةية كة دةبآ بؤ طةيشنت 
لةواتاو نيَوةرؤكى سياسيةت تيَبطةين بؤ ئةم مةبةستةش هةولَدةدةين بة كورتى ئاورِيَك لةسياسةت بدةينةوةء 

بة بؤضوونيَك سياسيةت تةنيا هونةرة، . ثاشان جياوازى نيَوان دوو روانطةى سةرةكيى بؤ دةسةآلت شى بكةينةوة
سياسةت هونةرى : "قامسلوو بة زمايَكى سادةء لةهةمان كاتدا زانستىء فةلسةفى دةلَآ.دواتة كةسيَك وةك 

بوون بة  ، زؤر كةسيش لةو برِوايةدان كة سياسةت ئةمرِؤ ئيدى زانستةء كةسيَك دةتوانآ ثاشطرى سياسى"مومكينة
يَكى ةش دةكرآ بة تيَطةيشنتداوى خؤيدا بكيَشآ كة خاوةن ثلةيةكى ئاكادميك لةسياسةت بآ، بةآلم لةراستيدا ئةم

بؤ . ضونكة مةيدانى ثراكتيكى لةسياسةت بة تةواوى ثيَضةوانةى ئةوةى بؤ سةملاندووين. هةلَة لةسياسةتى دابنيَني
سةملاندنى ئةو راوءبؤضوونةمشان دةتوانني هيَما بة زؤر ريَبةرى سياسيء خاوةن دةسةآلت بكةين كة ثيَضةوانةى ئةم 

واتة كةسيَك بتوانآ ئةو دنيايةى تيَيدا دةذآ . دانى سياسةتةوةء زؤريش سةركةوتوو بوونبؤضوونانة هاتوونة مةي
  باشرت بناسآء لةنيَوان كونء قوذبنة جياجياكانيدا باشرتين ريَطا بؤ طةيشنت بة ئامانج هةلَبذيَرآ، مرؤظيَكى

سى خؤيدا بوونةوةريَكى سياسييةء هةر لةو ثيَوةندييةشدا بؤضوونيَكى ديكةش هةية كة دةلَآ مرؤظ لةنةف. سياسيية
مرؤظيَك كة بري لةسياسةت نةكاتةوةء بة ضةشنيَك لةدةسةآلتى سياسي وآلتةكةيدا خؤي بة بةرثرسء بةشدار 

 . نةزانآ لةطةلَ مرؤظبوونى خؤيدا كيَشةى هةية
بةآلم . وآلت دةدادةتوانني بلَينَي زانستى سياسي يارمةتى ضاكرتء سيستماتيكرت بةرِيَوةضوونى دةسةآلتى سياسي 

دةبآ ئةوةش بزانني كة واتاى نةريتى زانستى سياسةت، بة واتاى زانستى راظةكردنء بةرِيَوةبردنى دةولَةت يان 
واتة ئيَستا كة بةشيَك لةروانطةكان دةلَيَن كة زانستى سياسةتيش . حكوومةت، ئيدى كاريطةرى خؤي لةدةست داوة

تة،  دةبآ ئةوةش قبولَ بكةين كة زانستى سياسي سياسةت دةبآ نويَنطةيةك لةنويَنطةكانى هونةرى سياسة
لةاليةكى ديكةوة كؤمةلَيَك . ريَكخستنة سياسييةكانء كردةوةو دذكردةوةى سياسي لةكؤمةلَطادا لةخؤ بطرآ

لةليَكؤلَةرانى سياسي لةسةر ئةو برِوايةن كة زانستى سياسةت بة شيَوةي تاك بوونى نية، واتة هةموو زانستة 
آليةتييةكان كة لةطةلَ كارة ريَكخراوةييةكانى كؤمةلَطادا ثيَوةندييان هةية، بة ناوى كؤمةلَة زانستى سياسي كؤمة

 . ناسراونء زانستى سياسةتيش تةنيا يةكآ لةوانةية
بةآلم هيَزء دةسةآلختوازى لةمةيدانى سياسةتدا، دةكرآ بلَيَني روانطةى جياجيا لةمةرِ سياسةت هةية كة دةتوانني 

سياسةت لةسةر بنةماى مةكتةبى ماكياظليزمء سياسةت لةسةر بنةما . ما بؤ ضةند جؤريَكيان بكةينهيَ
شؤرِشطيَرِييةكان، يةكةميان لةئاستى دةولَةتانى سةربةخؤء نيَوان دةولَةتىدا ثةيرِةو دةكرآء بة تايبةت ثرت 

ئةو ريَكخراوة شؤرِشطيَرِييانة كة . كانةلةرؤذئاوادا، بةآلم دووهةميان ريَبازى سياسي ريَكخراوة شؤرِشطيَرِيية



 

 

ئاماجنيَكى شؤرِشطيَرِانةيةيان هةية، بة ريَطاطةلي شؤرِشطيَرِانة دةضنة ثيَشةوة، لةئامرازء كةرةستةى شؤرِشطيَرِى 
شؤرِشطيَرِ دةبآ قازانجء بةرذةوةندي "ئيديعا دةكةن كة ... كةلَك وةردةطرن، خاوةن دروشمء طوتارى شؤرِشطيَرِانةنء

ؤي لة قازانجء بةرذةوةندى طةل، نةتةوةء كؤمةلَطاكةيدا ببينآء تةنانةت طةر ثيَويسيش بوو قازانجء خ
كةوابوو لة يةكةمياندا ثايبةندى ".  بةرذةوةندى خؤي بكاتة فيداى قازانجء بةرذةوةندى طةلء نةتةوةء كؤمةلَطا

ةكرتي بة شيَوازيَكى واقيَعبينانة هةلَسوكةوت متمانةى سياسي لة نيَوان خؤياندا ساز دةكةنء هةولَدةدةن لةطةلَ ي
لةيةكةمياندا تاك يان طرووث ئاماجنة، وات . بكةنء لة بةرامبةر بابةتةكاندا خاوةن روانطةيةكى راسيؤنالَ بن

ريَكار دةتوانآ فيداكردنى قازانجء بةرذةوةندى كؤمةلَطاء نةتةوة لة خزمةت طةيشنت بة قازانجء بةرذةوةندي تاكء 
هةولَ  Eاليةنى . دابيَني Fء اليةنى ماكياظيليست بة Eبؤ ويَنة دةتوانني اليةنى شؤرِطيَرِ بة . ان اليةندا بآطرووث ي

دةدا ثيَكهاتةى خةباتةكةى ثيَكهاتةيةكى سيَكؤالرء ئاوةزمةندء شؤرِطيَرِانة بآء بة تةواوى بة ئامرازيَكى دادةنآ بؤ 
وةء كؤمةلَطا بة بآ لةبةرضاوطرتنى هةر ضةشنة برييَكى دوطمء خزمةتكردن بة قازانجء بةرذةوةندييةكانى نةتة

كةسي سياسي هةولَ دةدا لوتكةيةك بكا بة  Eلةو ضةشنة بريكردنةوةء خةباتةدا . داخراوى كؤسثء تةطةرةئاميَز
نيا ئامانجء هةموو لوتكة، ثيَدةشتء بةرزاييةكانى ديكة بكا بة ئامراز بؤ طةيشنت بةو لوتكةية، ئةو لوتكةيةش تة

دا، Fبابةتى  بةآلم لة. هةولَدانء تيَكؤشانى شؤرِطيَرِانة لة ثيَناو قازانجء ئامانجء بةرذةوةندييةكانى نةتةوةداية
 . بة تةواوى هاوتاو دذبةيةكن Fو Eبابةتى 

ليَرةداية . دا سياسةت ئامرازيَكى سيَحراوىء ئازادة بؤ طةيشنت بة هيَز، دةسةآلتء ئاماجنيَكى سياسيFواتة لة 
رةوايى تةنيا لةروالَةتداية، دروشمء بابةتى ثرِوثاطةندةيى بريقةدار تةنيا بؤ طةيشنت بة مةبةستء 

 .ئاماجنةكانة
ليَرةداية كة دةطوترآ، ئامانج رةوايى بة ئامراز دةدا، هةموو رةواييةكان لةخزمةت ئاماجندانء ئاماجنيش  

وانني دوو اليةن لةنيَو ريَكخراو يان حيزبيَكى سياسيدا بؤ ويَنة دةت. لةرةوايى بيَبةرييةء لةدةرةوةى رةواييةتة
لة نيَو حيزبيَكى سياسي ـ   H، اليةنى Gء اليةنى Hلةبةرضاو بطرييَنء ئةم اليةنانة نيَو بنيَني اليةنى 

لةو نيَوانةدا بة ثيَى ثرؤطرامء  Hاليةنى . يةء بؤ ئاماجنيَكى رةوايى نةتةوةيى خةبات دةكا نةتةوةيى
ةى حيزبةكةى كة لة ئةجنوومةنكيَى فةرمي وةردةدا، دارِيَذراوة خةبات دةكاء ئاماجنةكةشي لةبةرضاو طةآللَةنام

طوتارة بةرذةوةندي  Hبؤ اليةنى . طرتووةء بؤ بةدةست هيَنانى مافة زةوتكراوةكانى نةتةوةكةى خةبات دةكا
ةرى هةلَسةنطاندنةكان، هةمووان، ثيَو. يةء قازاجنى نةتةوةيى لوتكةى ضاالكييكانى ئةو خةباتةية نةتةوةيى

واتة لةم نيَوانةدا هةركةس بة مافى خؤي دةزانآ دةسةآلت بةدةست بيَنآء لةريَطاى . فاكتؤرة نةتةوةييةكانن
واتة هةولَدان بؤ كؤكردنةوةى هيَزء يةكسانة لةطةلَ . دةسةآلتةكةيةوة بةو ئاماجنةى كة دةخوازآ بطا

نانى دةسةآلت يةكسانة لةطةلَ طةيشنت بة دةسةآلت، كةلَك وةرطرتن لةدةسةآلت كةلَكوةرطرتن لةو هيَزة، بةدةستهيَ
بة مةبةستى، بة ئامرازكردنى دةسةآلت، بؤ طةيشنت بة ئاماجنة نةتةوةييةكان يان ئةو ئاماجنانةى كة سيستم 

ة لةطةلَ كةواتة سياسةتى شؤرِشطيَرِانةى لةطةلَ هيَزء دةسةآلتى شؤرِطيَرِانة، يةكسان. بؤي تيَدةكؤشآ
 . بةدةستهيَنانى قازانجء بةرذةوةندى نةتةوةييدا

كةوابوو، ناوضةيى بريكردنةوةء هةر ضةشنة هةولَدانيَكى داخراوى كورتبينانة دةتوانآ بضيَتة خانةى دذ بةو 
. ـة، واتة ئةو دوو اليةنة بة تةواوى هاوتاى يةكرتن Hراست اليةنى بةامبةرى اليةنى  Gبةآلم اليةنى . اليةنةوة

بة تايبةت ئةم دوو اليةنة ئةطةر لة نيَو حيزب يان ريَكخراويَكى سياسي . تةنانةت بةردةوام لة ثيَكداداندا بوون



 

 

دا تةنيا شتيَك بوونى نية، ئامانجء بةرذةوةندى نةتةوة يان ثيَكهاتةء سيستمة، لةثالَ Gلة هزرينى اليةنى . دابن
سةآلتء هيَزة بؤ طةيشنت بة دةسةآلتء هيَزيَك كة ئاماجنةكانى ئةوةيكة بة الى ئةوانةوة جيَطاى تيَرِامانة دة

لةو ضةشنة لة دةسةآلختوازييةدا، مةبةست . تيَركردنى ويستةكانى تاك يان طرووثيَكة كة لةسةرةوةى هيَرةم داية
سي تةنيا طةيشتنة بة دةسةآلتء هيضى ديكة، واتة طةيشنت بة دةسةآلت ئاماجنة، بؤ ئةو مةبةستةش ويرتينى سيا

لةم ضةشنة ضاالكيية دةسةآلختوازانةيةدا، ئيَسرتاتيَذى دةسةآلتة كة . بة درووشمء وتارى رةنطاورةنط دةرِازيَنيَتةوة
لةم ضةشنة دةسةآلختوازييةدا تاكيَك دةتوانآ . بريتيية لةنيَوةرؤكيَك بة كؤمةلَة ئاماجنيَكى تاك يان طرووثيَكةوة

 . ا بآبةردةوام بة هةر ضةشنآ كةرةستةيةكى رةو
 : بةرةجنام

دةسةآلتءتيَكؤشان بؤ بةدةستهيَنانى دةسةآلت، . هيَزء دةسةآلت، لة تايبةمتةندييةكانى ذيانى هةر مرؤظيَكة
. مافيَكى رةواء سروشتى هةر مرؤظيَكة، بةآلم بة مةرجيَك ثيَناسة لةدةسةآلت، ثيَناسةيةكى ماكياظيليستانة نةبآ

دةسآلختوازى رةوةاية بة . ؤرِشطيَرِىء سياسةت، سياسةتى شؤرِشطيَرِانةيةمةبةستى ئيَمة لةدةسةآلت، دةسةآلتى ش
مةرجيَك، تةنيا بة واتاى وةالنان يان لةنيَوبردنى دةسةآلتةكةى ديكة نةبآ، بةلَكوو بةلةبةرضاوطرتنى 

بةرذةوةنديية دةسةآلتةكةى ديكةء كةمء كورِييةكانىء دارِشتنى ثالنء طةآللَةى نوآ بؤ داهاتوو لةثيَوةندى لةطةلَ 
 . نةتةوةييةكامنانداء بؤ خزمةت بة ئاماجنةكانى نةتةوةء ثاراستنى دةسكةوتةكانى نةتةوة بآ

****** 

 ثيَطةى كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا

دا لةو كاراكتيَرة سةرةكيانةن كة ليَدانى نةبزى ناوضةكة ثيَوةندى بةوانةوة  كوردةكان لة هةلءمةرجى نويَ"
 . بةرثرسي ئةنيستيتؤى نيَونةتةوةيى تويَذينةوةى ئيسرتاتيَذيك ـ ثاريس" عةىل راستبني.د. ""هةية

ميليؤن كةسةوة، بة خةباتيَكى  40نةتةوةيةك بة تةواى فاكتؤرة نةتةوةييةكانةوةء بة حةشيمةتيَك نزيك بة 
، زؤر جار ...ياي سياسييةوةء دوور و دريَذء لة نيَوةرؤكدا ئاشتيخوازانة، بة هةلَكةوتيَكى هةستيارى جوغراف

كةوتؤتة بة هيَرشي ذينؤسايد بة هةموو رةهةندةكانييةوة، بةآلم بةردةوام وةكوو كاراكتيَريَك هاوتةريب يان دذبةر 
ئةوةيكة ثرت لة هةموو فاكتةرةكان . لةطةلَ سياسةتى جيهانيىء ناوضةيىدا دريَذةى بة خةباتى نةتةوةيى خؤي داوة

ةطةيشتنى ئةو خةباتة، لة اليةك بوونى روانطةى ئاسايشي لةسةر كيَشةى كورد بة ضةشنيَك بؤتة هؤي بة ئاكام ن
بووة كة بةردةوام كورد وةكوو كاراكتيَريَكى دذة ئاسايشء كيَشةو ثوتانسيةلةكانى وةكوو فاكتةريَكى دذة ئاسايش بؤ 

، لة كردوةهةستمان بةو سياسةتة  لة بةرامبةريشيدا لة اليةك كةمرت. تيَكدانى ئاسايشى ناوضةكة سةير كراون
ئةوةش . اليةكى ديكةوة لة ياريية سياسيية ثيَوةنديدارةكان بة خؤمانةوة وةكوو ثيَويست رؤلَمان نةطيَرِاوة

. دةطةرِيَتةوة بؤ ضؤنيةتى تيَطةيشنت لة سياسةتء يارى سياسى كة لة ذمارةى ثيَشووى ئةم طؤظارةدا ئاماذةى ثيَكراوة
دةدةين يةك لةو رةهةندة طرينطانةى روانطةى ثيَويست بؤ كيَشةكةمان، واتة روانطةى ئاسايشي، لةم وتارةدا هةولَ

 . بة كورتى خبةينة بةرباس
بريتيية لة حالَةتى بةريىبوون لة هةرضةشنة هةرِةشة يان هيَرشء "لة زاراوةدا ( Security( )امنيت)ئاسايش 

ئةطةر لة دةالقةيةكى واقيَعبينانةوة سةيرى " ةشةء هيَرشيَكدايان ئامادةيى بؤ بةرورِووبوونةوة لةطةلَ هةر هةرِ
واتاى ضةسثاوى ئاسايش لة ئةدةبياتى سياسي نيَونةتةوةييدا بكةين، بةو ئاكامة دةطةين كة ئةو ثيَناسةية ثرت بؤ 



 

 

ةرى ضونكة ئةوةيةكة دياريك. حكوومةتء دةسةآلتةكان كراوة نةك بؤ هيَزء اليةنة ذيَردةستةء مافخوراوةكان
مةزلَوم "ثيَناسةكانة، هيَزء دةسةآلتى سياسيء بةرذةوةنديي اليةنة جؤراوجؤرةكانة، نةك زمانء ئةدةبياتى 

واتة هيَزيَك ئةطةرضى ضووكة، دةتوانآ هاوكيَشةكان بطؤرِآ، بة مةرجيَك بة ضاويَكى . ء ضةوساوةيى"منايى
بؤ ئةو مةبةستةش . سةر ثشت ثةردة سياسييةكانواقيَعبينانةوة سةيرى رووثةرِة سياسييةكان بكاتء كار بكاتة 

ثيَويستة هةولَ بدا بؤ بوونة كاراكتيَريَكى بةهيَزء سةرجنرِاكيَش لة سووذةى سةر ميَزى ديالؤطى ثشت ثةردة 
 . سياسييةكاندا

زؤر هةستيارين، كة ( Geopolitics)ئيَمة وةكوو نةتةوةيةك كة لة حالَى خةبات داين، خاوةن ذيئؤثلتيكيَكى 
ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست . دةتوانآ لة دءسيَيةى كورد دا هةم خالَى ئةريَنى هةبآء هةم خالَى نةريَنى

ناوضةيةكى طرينطء هةستيارى جيهانة كة هةر ضةشنة كردةوةيةك تيَيدا دةتوانآ كارتيَكةريىء كاردانةوةيةكى 
ى ثاشكةوتة نةوتييةكانى جيهانى %67ناوضةية  بة ثيَى تويَذينةوةى زانسيت دةركةوتووة كة  ئةو. جيهانيى هةبآ

وآلتانى ناوضةكةش بة تيَكرِا . لةخؤطرتووة كة لة ئاستيَكى باشدا بةرهةم دةهيَنرآء تيَضوونيَكى كةميشي هةية
ينء زؤربةشيان ئابوورييةكةيان بةسرتاوةتةوة بة نةوتء وزةكانى ديكةوة كة "تاك بةرهةم"خاوةنى ئابوورييةكى 

، بة واتايةكى ديكة رؤذهةآلتى (هاوردة)نةوتء وزةى ثيَويستى خؤشيان لة دةرةوة دابني بكةنةوة تةنانةت دةبآ
ئةم ثيَناسةية لةو ناوضةية دةتوانآ لة رةهةندى جؤراوجؤرةوة . نيَوةرِاست شادةمارى ئابوورى ثيشةسازيى جيهانة

سايشي شادةمارى ئابوورى ثيشةسازيى تاوتوآ بكرآ، يةك لةو رةهةندانة، رةهةندى ئاسايشيية، ثاريَزةرانى ئا
ئورووثاش لة سةر ئةو باوةرِةن كة  يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء هةم  وآلتةبؤ ئةو مةبةستةش هةم . جيهان

بؤ ئةو مةبةستةش ضةندين تيؤريء ثرؤذة هاتوونةتة . دةبآ بة هةمو نرخيَك ئاسايشي ئةو ناوضةية بثاريَزرآ
 وآلتةى "ثيَكهيَنانى جيهانى ئاسايشى يةكدةست"ني لةوانة ئاماذة بة تيَؤري ئاراوة كة بؤ ويَنة دةتوان

يةكطرتووةكانى ئةمريكا بكةين، بيَطومان حاكمبوونى هيَذموونى سياسي، نيزامىء ئابوورييةكى يةكدةست بةسةر 
 . جيهاندا، هاتنة ئاراى ئاسايشيَكى يةكدةستى بةدواوةية

نةثيَشى ئةم تيؤريية لة ضوارضيَوةى ثرؤذةيةكدا، خةريكى رةخساندنى يةكطرتووةكانى ئةمريكا بؤ بردوآلتة
 Critica)، (ذئوثولتيك انتقادى" )ذيؤثؤليتيكى رةخنةطرانة"بواريَكى  لةبارة بؤ ذيؤثؤليتيكى نوآ بة نيَوى 

Geopolitics )مؤديَرِن  يان بة واتايةكى ديكة بةو ثيَناسانةى كة ثيَشرت هيَنامانة ئاراوة، ذيؤثؤليتيكى ثؤست
يةكطرتووةكانى ئةمريكاش بة هةلَسةنطاندنى بارودؤخى وآلتان لةطةلَ ئةو ثيَناسانةدا  وآلتةدةست ثآدةكاتء 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا وآلتةسياسةتى دةرةكى خؤى دادةرِيَذآء هةر لةسةر ئةو بنةمايةشة كة سياسةتى دةرةوةى 
 وآلتةوةكوو ئةوةيكة زؤرجار ئاماذةى ثيَكراوة، . ةدةضآلةسةر بناخةى دوكرتينى ئاسايشى نةتةوةيى بةرِيَو

يةكطرتووةكانى ئةمريكا ئةزموونى ثشتطريى لة دةسةآلتدارانى سةرةرِؤء حكوومةتة توتاليتارةكانى لةبرية، لة 
ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِندا هةولَى داوة نيَوةرؤكى ئةو سياسةتةى ثيَشووى ثيَضةوانة بكاتةوةء يان النيكةم 

بؤ ضوونة ثيَشى ئةم سياسةتةش شةرِى دذىةتيَرؤريان وةكوو هةنطاوى . رِانيَكى ريشةيى تيَدا درووست بكاتطؤ
يان بة واتايةكى ديكة ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِن سنوورى . يةكةمى ذيؤئسرتاتيذيكةكانى خؤيان هيَناوةتة ئاراوة

 . يةكان دةناسيَنآيئاشتنيَوان شةرِء ئاشتى دست نيشان دةكاتء هؤكارء فاكتؤرة دذة 
ئيَران، سوريةء كورةى باكوور لةو ريَكارانة بوون، ثيَش ليَدانى ( حمور شرارت)بؤ ويَنة دياريكردنى تةوةرى شةرِ 

لة ضوارضيَوةى . عيَراق ئةو وآلتةش لةو تةوةرةدا بووة كةوابوو ليَرةدا يةك، هيض، سةلَةواتىـ بة سوودى دؤزى كوردة



 

 

واتة طةر طولَيشى . مةيدانى بةرامبةرةكةدايةيةدا كورد تؤثةكةى لةبةر ثيَي دايةء خؤشي لةليتيكة نويَئةو ذيؤثؤ
 .  ثآنةكرآ، دةتوانآ يارى ثيَبكات تا بوار بؤ طولَ كردن برِةخسيَنيَت

هيَزء لة بوارى حةشيمةتةوة بةشي دووهةمى كورد لة ئيَراندايةء خاوةنى بزووتنةوةيةكى ناسراو، بة
بة حكوومةتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران كة يةك لة وآلتانى تةوةرى هةنووكةش لةحالَى خةباتداية دذديَموكراتيكة، 

مةوادة كؤمارى ئيسالمى زؤربةى . ئاستى جيهاندايةين ثالَثشتى تيَرؤريزم لةشةرِةء بةهيَزترينء ئةكتيظرت
مى دةولَةتىء نيَودةولَةتى، كردؤتةوة، ثالَثشتى ثةرةثيَدانى تيَرؤريزخاوةكانى تةوةرى شةرِى لةخؤيدا كؤ

، ...نى دراوسآء كاروبارى وآلتاانى ضةكى ناوكى، دةستيَوةردان لةثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ، هةولَدان بؤ بةرهةمهيَن
ووةكانى ئةمريكادا يةكطرتوآلتةميَذينةى رؤذئاوا، بة تايبةت لةطةلَ ئةوانة هةموو لةاليةكء دذايةتييةكى لة

تء زايؤنيزم دةزانآء بةردةوام لةهةولَداية كة خؤي يسالمء اليةنى بةرامبةرى مةسيَحييةريَبةرى ئهةيةء، خؤي بة
لةو نيَوانةشدا اليةنى سوننة بة طشتىء توندئاذووى . اليةنى بةرامبةرى ئةو دوو اليةنةى ديكة نيشان بداتبة

ى نيَوةرِاستدا خاوةنى تيؤرى كؤمارى ئيسالمى لة رؤذهةآلت. سوننة بة تايبةتى بة دوذمنى ئيسرتاتيذيك دةزانيَت
بة مةترسييةكان كة مةبةست لةو تيَؤريية ثيَشطرتن ( Pre – empitive actions)شةرِى ثيَشطريانةية "

دةرةوةى سنوورةكانى ئيَرانةةوية كة باشرتين ريَكاريش بؤ ثراكتيزةكردنى ئةو تيؤريية ريَطاى تريؤر، ئاذاوةء لة
ريةء ثةميانكارطةليَكى آء هاوثةميانيَكى طرينط وةكوو سوةش هاورِبؤ ئةو مةبةست. قةيران خولَقاندنة

تازةنةفةسء ئامادة وةكو حيزبولَآلى لوبنان، حةماسى فةلستني، شيعةكان لة عةرةبستانى سعوودى، شيعةكان لة 
شيعةكانى عيَراق كة كاتى خؤي لةاليةن خؤيةوة سازماندراونء  ئةفغانستان، ثاكستانء لة هةمووان طرينطرت

. جيا لةوانة ثةل دةهاويَذآ بؤ وآلتانى ديكةء ناوضةكانى ديكةش. فيَرطةكانى خؤياندا ئاموزش دراون، هةيةلة
كردنء كؤنرتؤلَ كردنى ئاسايشى ناوة تيَدةكؤشآ ثيشان بدات كة لةدابينجيالةمانةش كؤمارى ئيسالمى بة هةموو توا

كة لة تيؤري ئاسايشى نةتةوةيىدا كؤمارى ئيسالمى،  حالَيَكدايةنوورىدا سةركةوتوو بووة، ئةوة لةنيَوخؤيىء س
 . تيَكدانى ئاسايشي وآلتانى ديكة بة فاكتؤريَكى كاريطةر دةزانيَت

دا %60ئةو وآلتة لة رادةيةكى  ثيَكهاتةى ديَموطرافى ئيَران، تيَدةطةين كةبة سةرجندانيَكى ورد لة
خةباتء ثيَكدادان لةطةلَ خاوةن رابردوويةك لةةش هةر كامة نةتةوةكانى ديكة ثيَكهاتووة، ئةو نةتةوانلة

دةسةآلتدارانى ئيَرانء كؤمارى ئيسالميدا بوون، يةك لةو نةتةوانة، نةتةوةى كورد بووة كة هةردةم خاوةنى 
ة ئيَرانيشدا توانايى ل. سةرةوةى ئؤثؤزيسيؤنى ئيَراندايةباتيَكى ئةكتيظ بووةء ئيَستاش لةفاكتؤرةكانى خة

اريَزطاى ورمآ، كوردستان، كرماشانء ئيالمدا هةيةء هاوكات دةتوانآ كيَشةى ضةند اليةنة بؤ ضوار ثمانؤرِى لة
وآلتانى ئةرمةنستان، توركيةء عيَراق درووست بكاتء سنوورة نيَوخؤييةكانيش تيَك بدات، واتة ديناميزمء 

دات، بةلَكوو ئةو هيَزةشى هةية ثؤوتانسيليَك هةية كة نةتةنيا دةتوانآ ئاسايشى نيَوخؤيى كؤمارى ئيسالمى تيَك ب
 . كة ثيَش لة دةستيَوةردانى كؤمارى ئيسالمى لة وآلتانى جرياندا بطرآ

بةرامبةر هيَزيَكى ثارتيزاندا ضةندة بآهيَزء الوازة، بةآلم بة ثيَضةوانةوة بؤ ؤمارى ئيسالمى نيشانى داوة كة لةك
باشوورى لة. خريبكردن ثسثؤرِء بةئةزموونةتة بةرِيَوةبردنى كردةوةطةىل دذةئاسايشىء سيخؤرِىء تيَرؤرء

سليَمانى دةتوانن رؤلَى طرينط كوردستانيشدا ثيَنج ثاريَزطاى طةورةى دهؤك، موسلَ، هةوليَر، كةركووكء 
ئاسايشي ناوضةكةدا بطيَرِن، موسلَ، دهؤكء هةوليَر دةتوانن كار بكةنة سةر سنوورةكانى توركيةء سوريةء لة

اليةكى ديكةوة لة ثاريَزطاى بؤ ئةو دوو وآلتة خبولَقيَننء لةشي، ئابوورى، سياسي، قةيرانى طةورةى ئاساي



 

 

ريَطاى ةشى باكوورى كوردستان دةتوانآ لةسةرةوسنوورى بؤ ئيَران خبولَقيَنن، لةهةوليَرء سليَمانيةوة كيَشةى 
ة، درعةش، ئةسكةندةرى، ثاريَزطاكانى هةكارى، وان، قةرة كؤسة، قارس، ئةرزرووم، ئةرزجنان، سيواس، مةالتي

ئاستى دةرةكي دا كةمةربةنديَكى لةطازى ئانتةب، ئورفةء ماردينةوة دةتوانن هةم لة ئاستى نيَوخؤداء هةم 
ئاسايشى ثيَك بيَننء هةم كار بكةنةسةر ئاسايشي وآلتانى دراوسآ وةكوو ئيَران، سوريةء هةم توركية كة وآلتيَكى 

ئةو تايبةمتةنديية . يةوة بةرهةم ديَت"طةشتياري) يَطاى ثيشةى توريستتوريستييةوة زؤرترين داهاتيشي لة ر
دةتوانآ ( طةشتيارى)كةوابوو خودى بوونى ثيشةى توريسم . يةكآ لة تايبةمتةنديية طرينطةكانى وآلتى توركيةية

باكوورى بة سةرجندان بةوةيكة . فاكتةريَكى بةهيَز بآ بؤ بةرةوثيَش بردنى ثالنة سياسييةكانى خةلَكى كورد
سآ ثارضةكةى ديكةية، بزوتنةوةى كورد ئةطةر لة ء حةشيمةتى كورد لةوآ ثرت لة هةرثاريَزطاية 12كوردستان 

ضوارضيَوةى سياسةتيَكى ئةمرِؤيى، ديَموكراتيكء خةلَكىدا ضاالكى بكاتء لة دةرفةتةكان كةلَكى طوجناو وةربطريَت 
اليةكى ديكةشةوة منى لة توركيةدا خبولَقيَنآ، لةئةمنء هيَ دةتوانآ لة اليةك فةزايةكى دؤزةخى بة جيَى فةزاى

 . دةتوانآ لة هةلَكةوتيَكى توريستى ئةو وآلتة وةكوو ثرديَكى ثيَوةندى بةرةو دنياى دةرةوة كةلَك وةربطريَت
ة ليَدانى ثيَش ليَدانى عيَراق دةكرا بلَيَني كوردستان لة نيَوان ضوار كوضكةى شةرِ يان شةيتانىدا هةلَكةوتبوو، ب

كوضكةى عيَراق يةكآ لة فاكتؤرة مةترسيية دذةئاساييشةكان لةسةر بةشيَك لة كوردستان كةم بووةوة، بةآلم سيَ
خالَيَكى جيَطاى سةرنج ئةوةية كة دوو وآلتى ئيَرانء سورية، لة كؤمةلَيَك . جيَى خؤيةتىشةيتانى دذة كورد هةر لة

ني لة ثالَثشتى طرووثة توندرِةوةكانء بزاوتة توندئاذؤييةكان لة خالَدا دةكةونة تةوةرى شةرارةتةوة كة بريت
ةستنيء لوبنان دذ بة ئيسرائيل، ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ، دذايةتى رةوةتى ئاشتى ناوضةكة بة تاتيبةتى لفةل

لة  ، بةسةرجندان بةو هةلَكةوتة تامثؤنييةى كوردستان، دةتوانني...ئاشتى عةرةبةكان، فةلةستني، ئيسرائيلء 
روانطةيةكى واقيَعبينانةوة بلَيَني كوردستانء كورد خاوةنى تواناييةكى ئةوتؤية كة هاوكات نةتةنيا ئاسايشي هةر 

 . ضوار دةولَةتى داطريكةرةكةى تيَكبدات، بةلَكوو دةتوانآ ثرت لة فةلةستني كيَشة بؤ رؤذهةآلتى نيَورِاست خبولَقيَنآ
 ضوار دوذمنى سويَندخواردوو

بيستني يان دةخويَنينةوة كة فآلن وآلت يان فيسار دةولَةتى داطريكةرى كوردستان ضاكرت بووة يان جار جار دة
خراثرتة، بةآلم بةرِاستى ئةمة نيشانةى سادةيىء ساويلكةيى ئيَمةية  يان هةر واية؟ ئةطةر خويَندنةوةيةكمان 

ضونكة . ةبينةوةوةي خؤمان ثةذيوان دلةسةر كردةوةء سياسةتى هةر ضوار وآلت هةبآ خيَرا لةو ضةشنة بريكردنة
هةمبةر هةرِةشةى نييان بؤ يةك هةلَويَست بوون لةضةندين دانيشنتء ئاخافتندا، ثةميانء بةلَيَهةر ضوار وآلت لة

اليةن ى هةشتاكانى باشوورى كوردستان لةكوردةكاندا ضةند ثات كردؤتةوة بؤ ويَنة ثرؤسةى ئةنفال ء كيمياباران
خويَن، ددام حوسيََنةوة، دانى حوكمى جيهاد دذ بة طةىل كورد ء بة كافرزانينيانء حةآللَكردنى ديكتاتؤرى بةعس، سة

اليةن ديكتاتؤرى بة ناو ئيسالم ئايةتوولَآل خومةينييةوة، توركية بةردةوام بة درِندانةترين مالَء نامووسيان لة
بكةين كة دةولَةتى  2174ة هيَرشةكانى سالَى شيواز شؤرِشة كوردييةكانى سةركوت كردوة، لةوانة دةتوانني ئاماذة ب

دةستثيَكرد، بة داخةوة ئةوةشي دذى كوردستان ةرينء ترسناكى لةكةماليستى توركية شةرِيَكى تيَرؤريستى ب
زيادبوون وةكانى ئةمريكا بؤ توركية روو لةيةكطرتو وآلتةكاتيَكدا بوو كة يارمةتيية ئابوورىء نيزامييةكانى لة

ارة ، دي...فرؤكة جةنطييةكان، تانط، ئاموزشي جؤراوجؤرى نيزامىء ييانة بريتى بوون لة، ئةو يارمةتبوو
يارمةتى بةخشينةكانى تيَكى ئةندامى ناتؤ ثيَويستة لةبرييشمان نةضآ كة توركية ئةندامى ناتؤ بوو و هةر وآللة

ى هاووآلتييانى ئةمريكايى يةكطرتووةكان بآبةرى نةبآ، ئةوكات مافى مرؤظ بةالى ئةوانةوة  جيا لة مافوآلتة



 

 

ى 22لة راستيدا ئةوة لة رووداوةكةى ! طرينط راطرتنى ثيَطة ئيَسرتاتيَذيكييةكانء دلَى هاوثةميانانيان بوو! بوو
جيَطاى هيَما بؤ كردنة كة . ردى زايينىدابوو كة مافى مرؤظيش الى ئةو دةولَةتة طرينى ثةيدا ك1002ى سيَبتةمرب

يةكطرتووةكانى ئةمريكاء سياسةتى فاشيستييانةى دةولَةتى وآلتةةتيء ديارييانةى كةلَكوةرطرتن لةو يارمبة
شارء طوند كاول كران، دةكرآ بلَيَني ئةم جينايةتة  3500كةمالَيزم دةيان هةزار خةلَكى بآضةك كوذران، ثرت لة 

بوو كة جطة  2117درِندةيية  اليةن هيَزةكانى ناتؤوة بوو، ديارة لوتكةى ئةوساتبارتر لة بؤمبارانى كؤزؤظؤ لةكارة
ردةوة ذينؤسايدء لة راستيدا ئةم ك. لةو كوشتارء كاولكاريية ثرت لة دوو تا سآ ميليؤن كةس ثةرِيوةى وآلتان بوون

سورييةش كة بةردةوام بة هؤي كةمى حةشيمةتى كورد . ذيَر ناوى شةرِى دذة تيَرؤردا بةرِيَوة ضوونةسلَكوذييةش لة
تنيانء بآلوكردنةوةيان لةطةلَ ضوكرتين كردةوةدا بة توندترين دذكردةو سةركوت كراون، لةوآء سياسةتى راطواس

 . لةوانةة دةتوانني هيَما بؤ كوشتارةكةى قامشلي بكةين
 : كوردستانء طرينطى ئاسايشي ناوضةكة

وردستان لة نةخشةى جوغرافيايى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةو راستيية دةطةين كة جوغرافياى كبة سةرجندانيَك لة
روانطةى ذيؤثؤليتيكةوة هةلَكةوتيَكى طرينطى هةية كة ئيَران، عيَراق، سورية، توركية، ئازةرباجيان، 

هةروا كة هيَمامان بؤ كرد سآكوضكةى ئيَران، سورية، عيَراق كة . ئةرمةنستان، طورجستان ثيَكةوة دةبةستيَتةوة
زةقرتين ئاستةنطى سةر ريَطاى ئاشتىء ديَموكراتيزاسيؤنى بوونء بةردةوام ( شرارت)وآلتانى تةوةرى شةرِانطيَز 

ةكى ديكةوة زؤرترين بةشي كورد اليلة. تانيان بة سةردا دابةش كراوةناوضةكة بوونء هةن، سآوآلتن كة كوردس
ئاآل هةلَطرانى شةرِى سةليبى دةمانى ئيمثراتوورى عومسانىدا لةسةرلةوآلتى توركيةداية، وآلتيَك كة لةاليةك لة

اليةكى ديكةوة ئةو وآلتة ئةطةرضى لة. وةء ئيَستاش يةكآ لة مةترسيدارترين خيَزطةكانى ئيسالمى توندئاذؤيةبو
بة تايبةت ئةمريكا بووة، كةضى يةوة لة هاوثةميانانى رؤذئاوا يسةردةمانيَك بة هؤي تايبةمتةندى ذيؤثؤليتيك

تةواو نيزامييةوة ثرؤذةى ذينؤسايدى كوردء ثاكتاوى  اليةكى ديكةوة وةكوو نويَنطةى ثان توركيزم بة دةسةآلتيَكىلة
بةآلم لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا طةورةترين . كردوةرةطةزى ئةرمةنى بةرِيَوة بردوةء دةستيَوةردانى كيَشةى قيرَبسى 

 .  ثردى ثيَوةندى هةمةاليةنةى نيَوان ئورووثاء ئاسيا بةتايبةت ئورووثاء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستة
ني ورد لة بارودؤخى ئةو ضوار وآلتة بةو ئاكامة دةطةين كة بة لةبةرضاوطرتنى ئةسلَى دابينبوونى بة سةرجندا

ئةمنييةت، كة بضووكرتين فاكتؤر دةتوانآ هؤكاريَكى نائةمنى بيَت، بةآلم بؤ سةقامطريكردنى ئةمنييةت كؤمةلَة 
ةرضاوطرتنى خواستةكانى كورد ناتوانن فاكتؤريَكى بةهيَزء فرةرِةهةند ثيَويستة، ئةو ضوار وآلتة بة بآ لةب

بيَطومان رةوتى ئاسايش حالَةتيَكى سياسي هةية، واتة شةرِيَكى . بانطةشةى ثاراستنى ئاسايشي خؤيان بكةن
ثارتيزانى لة ضياكانى كوردستان، يان هةرِةشةيةك بؤ سةر ضالَة نةوتةكانى باباطؤرِطورِ، يان هةرِةشةيةك بؤ سةر 

نيَوان ئيَرانء توركيةدا، يان هةرِةشةيةك بؤ سةر ةشةيك بؤ سةر سنوورى بازرطانى لةن هةرِشارةكانى توركية، يا
دةتوانآ دةنطدانةوةيةكى جيهاني هةبآء ئاسايشي ناوضةكة خباتة  ى كرماشان"شار نةوت"ثاآلوطة نةوتييةكانى 

ريَكى بةهيَزء كاريطةر بؤ بة ثيَضةوانةشةوة ضارةسةركردنى كيَشةى كورد دةتوانآ فاكتؤ. ذيَر كاريطةرييةوة
ناوضةكةء ثراكتيزةكردنى ء ثرؤذةى ضاكسازى هةمة اليةنة لةبةرةوثيَشضوونى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةروة

 كة سةرضاوةى بةشيَكى ضونكة دةبآ بزاننيء دونياش بةو قةناعةتة بطةيةنني. ثرؤذةى ديَموكراتيزاسيؤن بيَت
ية، ئيَران، سورية، عيَراقء توركيةية، هةروةها كة دةزانني رةوتى راديكالَيزمى قةيرانةكانى ئةو ناوضةسةرةكى لة



 

 

ئيسالمى كة ثرِ مةترسيرتين فاكتؤرى توندءتيذى لة ناوضةكةء جيهانداية لةو ناوضةيةدا بة زةقى خؤدةنويَنآء 
 . تةنانةت بانطةشةى ريَبةريى راديكالَيزمى جيهانى ئيسالميش دةكات

بؤ ئةم . بتوانآ ثيَش بةو مةترسيية بطرآ، ثالَثشتى هيَزيَكة كة لةبةرامبةر ئةواندابيَت تةنيا فاكتؤريَك كة
ئةطةرضى دةبينني وآلتانى ئيسالمىء عةرةبى .  مةبةستةش كورد هةموو تايبةمتةندييةكانى وةها هيَزيَكى هةية

ظريووسي توندرِةوى ئيسالمى لة  هةولَ دةدةن هةركام بة ضةشنيَك هيَزيَكى ئيسالمى لة كوردستاندا ساز بكةن يان
كوردستاندا ببيننةوةء ثةرةى ثآبدةنء بةهيَزى بكةن، كةضى ساآلنيَكى دوورودريَذة كة طةرِان بة دواى شوناسى 

 . خؤيدا، كوردى كردؤتة هيَزيَكى سيَكؤالرء بةرةو هيَزى ناوضةيىبوونى دةبات
ية طةيشتبآ كة ئيدى ئةو بايةخةى بؤ رؤذئاواء ئةمريكا جيَى هيَما بؤ كردنة توركيةى كةمالَيستى دةبآ لةو راستي

توركية ئيَستا بة جيددى قةيرانى دؤزى كورد هةية، هةر ئةوةش بؤتة هؤي ئةوةكة ئةو وآلتة ئيَستا بة . نةماوة
تيَكضوونى هيَلَة ئيَسرتاتيَذيكةكان لة ناوضةدا وةكوو هاوثةميانيَكى ثرِ كيَشةء طرفت دةركةوآ، هةر بؤية نة 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا هيضكام حةزيان لة خؤتيَكةلَ كردن لةطةلَ ئةو كيَشانةدا  وآلتةآلتانى ئورووثايىء نة و
توركية بة هؤي ضةند هؤكارى توندءتيذى، طةندةلَى، شؤظيَنيستىء تةنانةت راسيستيى نةتةوةيى، سةركوتء . نية

كورد لة ئاستيَكى جيددىداء كيَشةى ئةرمةنييةكانء خةفةقان، كيَشةى ئيسالمىء سيَكؤالرء نيزامييةكان، كيَشةى 
، ئةرتةشي توركيةش بةو كولتوورة كردوةكؤمةلَيَك كيَشةى ديكة، ئةو وآلتةى وةكوو داريَكى بة تةواو كرمؤلَ ليَ

خوليا ئيَسرتاتيَذييةكانى . كودتاييةوة كة هةيةتى ئيدى تواناى راوةستانى لة بةرامبةر ئةو هةموو طرفتانةدا نية
كوردةكان لة عيَراقدا قسةى سةرةكى دةكةن، هةريَمى كوردستان وةكوو هةريَميَكى . وركية بة بنبةست طةيشتوونت

خوليايى لة ئيَستاى عيَراقدا خؤدةنويَنآ، هةريَميَك كة هيَماية بؤ توانايى خؤبةرِيَوةبةريىء سيستمى ئيدارى 
ني بلَيَني رووخانى ئارمانة ئيَسرتاتيذكةكانى حكوومةتى حكوومةت لة اليةن كوردةكانةوة، لة اليةكى ديكةوة دةتوان

بةعسي عيَراقء لة دةستدانى نرخى هاوثةميانةتىء ئيَسرتاتيَذيكى توركية، هةليَكى زيَرِينة بؤ بةخؤداضوونةوةي 
ةتة بؤ دارِشتنةوةيةكى ديكةى خ. هيَزة كوردييةكان، هةليَكة بؤ خؤثيَناسة كردنةوةيةكى ديكةى كوردء خواستةكانى

رت بة مةبةستى بردنةسةرى يسياسييةكانء لة ضاوكردنى ضاويلكةى ئةمنيةتى بؤ ديتنةوةى ريَطاطةليَكى كردةك
 . نرخى دؤزةكةمان

ثيَويستة بزانني كوردةكان هةم لة عيَراقء هةم لة ئيَراندا لةسةر سةرضاوةى ضرِى نةوتنء بة دريَذى زةجنرية 
بةسةر سةرضاوة سةرةكييةكانى ئاو لةو ناوضةيةدا، واتة دوو رووبارى  ضياى زاطرؤس تا نيَو توركية دةسةآلتيان

هةروةها كوردةكان لةسةر زؤر . داهاتووى ناوضةكةدا دةطيَرِناتدا هةية كة رؤلَيَكى بةهيَز لةطةورةى دجيلةء فؤر
نةى كة خالَى سةرضاوةء كانزاى جؤراوجؤرنء لة ريَطاى بةندةرى ئةسكةندةروونةوة دةطةنة دةرياى رةش، ئةو شويَ

. ثيَكدادانى ئيديعا ضةندين سالَةييةكانى توركيةء سوريةية، بةآلم بةسرتاوة بة ضارةنووسي كوردةكانةوة
ضارةنووسى كوردةكان لة ناوضة، لة ئيَسرتاتيَذى نويَياندا بيَطومان لة ضاوى ئسرتاتيذيستةكانى 

 . يةكطرتووةكانةوة دوور ناكةويَتةوةوآلتة
ايبةت وآلتانى عةرةبى زؤر جار ثيَوةندى نيَوان كوردةكانء ئيسرائيلييةكان دةكةن بة كراسة وآلتانى ناوضة بة ت

وةندييانةدا خويَناوييةكةى عومسانةوةء ئيَرانء توركيةش بةردةوام دلَةرِاوكيَء ترسء نيطةرانى خؤيان لةو ثيَ
بة ئاشكرا بةردةوام لةطةلَ ئةو وآلتة لة حالَيَكداية كة خودى وآلتانى عةرةبى ض بة نهيَنىء ض ئةوة، لة. دةربرِيوة

شةرِى ئيَرانء عيَراقدا بةشي سرتاتيذيكى دةزانآء ئيَرانيش لةثيَوةنديدا بوونء توركيةش بة هاوثةميانيَكى ئيَ



 

 

ئةوانيش ثيَويستة ئيدى لةو راستيية تآبطةن كة بةو . هةرةزؤرى ضةكء تةقةمةنى بة نهيَنى لةو وآلتة دةكرِآ
 Critical)ذيؤثؤليتيكيي رةخنةطرانة ليتيكيية كة كوردستان هةيةتى، لةفياييء ذيؤثؤهةلَكةوتة جوغرا
Geopolitics)كوردستان . نن ضاوثؤشي لـآبكةندا شياوترين جيَطاى هةيةء سوثرِ ثاوةرِانى جيهان ناتوا

يزم، بريؤكةى ناوةندى كؤى ئةو وآلتة قةيران خولَقيَنانةدا هةلَكةوتووة كة فيَرطةى ئيسالمى سياسي، راسلة
ئةو ناوضةية كة بةردةوام مةكؤي هةرِةشة بؤ سةر ئاسايشي . تيَرؤريستانةكانء كؤي سةرضاوة توندوتيذييةكانن

لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا كورستان خؤي بة دريَذايى ميَذوو طريؤدةى دةستى ئةو فاكتؤرانة بووةء . ناوضةء جيهان بووة
بة لةبةرضاوطرتنى ئةو فاكتؤرانة كوردستان باشرتين كاراكتيَرء هيَزى . بووةلة هةولَى دةربازبوون لةو قةيرانانةدا 

 . كورد ئةكتيظرتين هيَز بؤ بةرةوثيَشربدنى ئاشتىء ثيَكةوةذيانء تةناهى لةو ناوضةيةداية
 : دةرةجنامةكان

كاراكتيَريَكى حالَةتى سيالَي جيهان هيَزى كوردء ريَبةريى كورد دةبآ هةولَ بدات وةكوو ـ بة سةرجندان لة2
تيؤرى ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِندا، زؤريَك لةوردة هيَزة ستيدا لةراى هيَزى خؤي بسةمليَنآ، ضونكة لةناوضةي

 . ثيَشووةكان ئيَستا باندؤرى بةرضاويان لةسةر طؤرِانكارييةكانى ناوضة هةية
يسالمى بة بوونى ديكتاتؤرةكان ـ كوردستان تامى كاريطةرى دةسةآلتة ئيدئؤلؤذيكةكان، ض ئيسالمى ء ض نائ1

ئاستى ريَبةريى سياسيدا جاريَكى عةقلَييةتى  سياسيي كورد ض لةئاستى طشتىداء ضة لةضيَشتوة، كةوابوو ئيدى 
ديكة نايهةوآ ئةو ئةزموونة تالَة داسةثاوانة بة هيض نرخيَك بضيَشيَتةوة، هةر بؤية ئاطايانة يان نائاطايانة بوار 

 . سيَكؤالر رةخساوةء ئةوةش خالَيَكى ئةريَنيية بؤ فةزاى راسيؤنالَء
بةرامبةرئةو ةكان ئامادةن بة هةموو نرخيَك لةقؤناخيَكداين كة هيَزة راستةقينة كوردييئيَستا ئيدى لةـ 3
دةبنةوة، بؤ ئةو مةبةستةش هةم ناوضةكةدا بةرةورِووي هةريَمى كوردستان ةشةء مةترسييانةدا راوةسنت كة لةهةرِ

كوردستانيش دييةكان يةكدةنطء ضاالكةء هةم لةزاى نيَونةتةوةيىدا شةثؤىل ديثلؤماسي هيَزة كورئاستى فةلة
تةواوةتى خؤيدا قؤناخيَكى ئةم قؤناغة سياسييةى كوردستان لةكةوابوو . هيَزةكان يةكدةنطء يةكسةنطةرن

 .تايبةتةء لةطةلَ هيض قؤناخيَكى ميَذوويى ديكةدا هةلَناسةنطيَندرآ
*********** 

 فةرهةنطؤك
 (Antigration): هةظطريى_2
 (Manour): هيَزنواندن_0

 .ةوة(ثراكتيك)هةرِةشةكردنى جيددي بة مةترسى كردةوة: تيَخ كيَشان _3
 (Cafacity)(زةرفييةت)هةلَطريى : دةفرايةتى _4

 (Combination)تةركيب: تيَكةآلو _5
 (Multi-Combination)(دو تركيبى)دوو ثيَكهاتةيى : دوو تيَكةآلوى _6
 دفاع مشروع: بةرطريى رةوا _7
 (Nuclear Agent)(نريوطاة امتى)شويَنآ كة لة ريَطاى ئةتؤمةوة وزة بةرهةم دآ : وزةخانةى ئةتؤمى_7
 (نريوى سلح اميز امتى: )وزةى ئاشتيخوازانةى ئةتؤمى _1



 

 

) آلفاندن دةداةى دا واتاى خبةواتاى يارى دريَذخايةنةء  لة ئةدةبياتى سياسى فارس: ياريى هةزارو يةك شةو_20
 (بازى هزارء يك شب

بة واتاى بازارِى ئازادء مافيايية كة هةموو سةودايةكى تيَدا دةكرآء جارجار خودى : رايلَكةى بازارِى رةش _22
 .بةرثرسانى دةولَةتةكانيش تيَيدا بةشدارن

 (Weapon)ئامرازى شةرِ يان ضةكء ضؤأل: ضةكةمةنى _21
 ميَرى شةرِكردنئا: ميَر جةنط ئا_23
 (Invition)(اكتشافات: )دؤزراوان_24

 جؤرى ذيانى زالَى جيهانى بةسةر كؤمةلَطادا: ذينطةى طلؤباىل _25
 (Terrorizm): تريؤريزم _26

 (Security)(امنيت)هيَمنايةتى : ئاسايش _27

 (Sosial Security): ئاسايشى كؤمةآليةتى _27

 (Ntional Security):ئاسايشى نةتةوةيى _21

 (International Security):ئاسايشى نيَونةتةوةيى _10

 (Individual Security):ئاسايشى بةكؤمةأل _12

 (Collective Security):ئاسايشى تاكةكةسى _11

 (امنيت برون ساختارى: )ئاسايشى دةرةوةى ثيَكهاتةيى_13
 (امنيت درةون ساختارى)ئاسايشى نيَو ثيَكهاتةيى _14
 (Anti Security)(زد امنيت: )دذة ئاسايش_15

 (Pomer of strategic defence):تواناى بةرطريى سرتاتذيك _16

باندء طروثطةىلَ بوون كة سةرةتاى شؤرِشى طةالنى ئيَران، لة اليةن ئاخوندةكانةوة ساز كرابوونء : كوميتةكان_17
 كوشتء برِيان كردبؤ ماوةيةك 

ى بة مةبةستةى من نةدانى كارةكة، كة ليَرةدا يانآ كةلَك بة واتاى ثتةوكار)اب بندى : ئاوبةن كردن _17
 (وةرطرتن لةوثةرِى وردبيين

 توازن قوا: هاوسةنطى هيَزةكان _11
 (توازن وحشت: )هاوسةنطى وةحشةت_30

 (Controlling interferce) (سد نفوز: )بةربةستى كارتيَكةرى_32
 (Panic)كاريطةريى وةرطرتنى دةروونىهةستكردن بة ترسيَكى لةرِادةبةدةرء : زالَةترةكيَن_31

 واتة طريَبةست مؤركردنى طرووثء اليةنى تريؤريستى لة الى اليةنء هيَزيَكيرتةوة: ثةميانكاريى تريؤريستى_33
 (Espionaje)(جاسوسى)سيخورِى : شوفاريى_34

 نداريَكى باريك كة سةريَكى ئاورى ثيَوةية، كؤمةلَةداريَكيرتى ثآ ئاور دةدة: ضلَؤسك_35
 اليةنيَك ين فاكتؤريَك لة سياسةتدا وةكوو ئامراز بةكارهيَنانى: سياسةتى ئامرازى_36
 سرتاتذى ترسء خؤف: سرتاتذى تؤقان_37
 ثلةيةك بانرت لة ترسناك: تؤقيَنةر_37



 

 

 توندء طوشار: طوذم_31
 قةدةغةكردن: ريَى ثيَ نةدان_40
 (Awtomatic)(خودكار: )خؤمةش_42

 (Half-awtomatic)(كارىنيمةخود: )نيوةخؤمةش_41

 (Fear)هةرِةشةى توند: طظاش_43

 متمانة: هؤرم _44
 (dreamly)توهم ـ خةيالَى خاو: ساويَر_45

 (Axis of evil)(حمور شرارت)تةوةرى ئاذاوة ـ تةوةرى شةيتانى ـ : تةوةرى شةرِئاشؤيى_46

وثةميانى شيعى بة سةركردايةتى يةكى جوطرافيايى ـ سياسى كة لة سةر بنةماى هايسرتاتذ: هيَالىل شيعى_47
 ئيَران لة ئاراداية

 (deterrent stratejy)بازدارندطى سرتاتذيك: سرتاتذى شةرِى ثيَشطرانة_47

 (The United states): ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة _41

خالَةكانى ديكةى  بؤ ويَنة بة واتاى ئةوةية كة روودانى رووداويَك لة كوجنيَكى جيهان كار دةكاتة سةر: سيال_50
 .جيهان بة ريَذةى كةم تا زؤر

 (Hegemony)باندؤرى سياسى: هيذمون_52

بة واتاى لة نؤتفةدا كوشنتء ساقت كردنى مندالَة، كة ليَرةدا بؤ ساقت كردنى ثرؤذةيةكى : سيَقتى جنني_51
 سياسى بةكار دآ

 (deterrent war).ع ثيشدستانةاـ دف( جنط ثيشطريانة: )شةرِى ثيَشطرانة_53
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نشرنی چاپ  –گردآوری و ویرایش علیرچاگیب . تاریخ، جامعە شناسی، حقوق -تروریسم _١

 .١٨٣١یکم
 
ترجمە حمید عنایتی، پرویز داریوش و علی اێغر  -تاریخ تمدن، قیێر وسیع  –ویل دورانت _١

 .١٨١١ -سروش، تھران، شرکت انتشارات علمی فرھنگی 



 

 

 
 .١٨٣١آلبرمالە وژول ایزاک، تاریخ رم، ترجمە غالمحسین زیرک زادە، تھران ابن سینا، _٨
 
 .١٨١١علی بیگدلی، ترورھای سیاسی در تایخ ایران معاێر، سروش، _٣
 (. ١٨٣١بھمن و اسفند ) ، ١١٨ - ١١٣شماە   -اقتێادی  مجلە اگالعات سیاسی_١
 
 
 (.١٨١٣خرداد و تیر ) ، ١٣، شمارە ١١مجلە کامپیوتر، سال " انترنت علیە تروریسم"_١
 
ماھنامە نگاە شمارە "  تروریسم پست مدرن" دربارە ترویسم و آیندە، مقالە و الترالکوئیور، _١

١٣. 
 
 .١٨١١، ترجمە فریدون بدرھای، تھران، توس، برنارد لوئیس، تاریخ اسماعیلیان_٣
 
فرھاد دفتری افسانە ھای حشایش یا اسگورھای فدائیان اسماعیلی، ترجمە فریدون بدرە . د_٩

 .١٨١١ای، تھران، فرزان روز، 
 

 .١٩٩١پرویز دستمالچی، تروریسم دولتی، برلین، _١١
 

گرد " ە و اندیشە گروە فرقان گژری بر تاریخچ" دربارە گروە فرقان، . مجتبی رحماندوست_١١
 .١٨١٣آورندە حسین واپقی، تھران، ێدرا، 

 
لە واڵتە (  Rand corporation) وتارە کان و لێکۆڵینەوە کانی دامەزراوەی راند _١١

کە ئە م دامە زراوە زەنجیرە لێکۆڵینەوەیەکی بە . یەکگرتوەکانی ئامریکا لەمە ڕ تیرۆریزم
وە تاکوو  ١٩١٣ڕووداوی تیرۆریزمی لەخۆ دەگری لە ساڵی  ٨١١١ئاکام گەیاندوە کە پتر لە 

 .ئێستا
 

 .لەمەڕ ئیستراتیژە جۆراوجۆرەکانی تیرۆریزم(  Brian Jenkins) وتاری برایان جنکینز _١٨
 

لە  ١٩٣٣وتاری شۆڵتس وەزیری دەرەوەی واڵتەیەکگرتووەکانی ئامریکا لە ئۆکتۆبری _١٣
 .نیۆیۆرک دا لەمەڕ دژە تیرۆریزم

 
١١_(New uoyrk times ,١١ Jun ١٩٣١ ) وتاری الکساندرھیگ، وەزیری پێشووی دەرەوەی

 .سە روتار. ئامریکا
 

١١_Leon Trotsky, Their Morals ond ours, New york: Pahfinder Press ,باسێک  ١٩١٩
لە الیەن ترۆریستێکەوە لەمەڕ بارمتە گرتنی ئیستالین، بە بارمتە گرتنی بنەماڵەی 

 .لەالیەن ئیستالینەوە  دیپلۆماتە 
 



 

 

دا، لەمەڕ کوژرانی کۆمەڵێک پۆلیس لە شەڕی مادە ١٩٣٣ڕاپۆرتی نیۆیۆرک تایمز لە ساڵی _١١
 .ھۆشبەرەکاندا

   
 .١١الپەرە  ١٩٣٩سیپتامبری  ٨١
 
 

١٣_New york Times .٨١ Agust ڕاپۆرتآ لەمەڕ کۆمەڵێک پۆلیس لە شەڕی مادە    ١٩٣٩
 .ی پێرۆ" ڕێگای درەوشاوە " ھۆشبەرەکانء گروپی مائۆیستی 

 
گۆواری سەردەم،  -شوان ئەحمەد: و –ڕەزا ھیالل، جیھانی ئیسالمیء پرۆسەی دێموکراسی _١٩
 .١١١٣ - ٨١: ژ
 

: و -ئەلتەیار  -ساڵح بەکر. د. ئەحمەد محەممەد ڕەفعەت.د: تیرۆریزمی نێودەوڵەتی، ن_١١
 .سلێمانی ١١١٨ -کوێستان جەمال 

 ١٨١١علیرچا ازغندی ـ تھران . ازدارندگی و ھمپاییگی استراتیژی ـ دب: نڤام بین الـملل_١١
 .نشر قومس

 
دفتر مگالعات ) عبدالرحمان عالم : جوزف فرانکل، روابگ بین الملل در جھان متغیر، و_١١

 (.١٨١٩سیاسی و بین المللی 
 

لەمەڕ سیستەمی  ١، شمارە ١٨١١اسفند  –مجلە سیاست خارجی، سال دوم، دی _١٨
 .تەوەییء ڕەوتی گۆڕان پاش شەڕی ساردنێونە

 
 (.١٨١٣تھران نشر سفید )سیف زادە، سیدحسین، نڤریە ھای مختلف در روابگ بین الملل _١٣
 

تھران انتشارات ) حمید، اێول روابگ بین الملل و سیاست خارجی (. مددی)بھزاد _١١
 (.١٨١١دھخدا

 
تھران، سازمان انتشارات و آموزش ) مھدی پرھام: پێکەوە ژیانی ئاشتیانە، و. کلود دلماس_١١

 .١٨١٣انقالب اسالمی 
 

گرێبەستی چەند الیەنە ی قەدەغە کردنی تاقیکاری چەکە ئەتۆمیەکان لە ئاسماندا، و لە _١١
 .زایینی ١٩١٨ژێر دەریاوە، مسکۆ لە ئوتی 

 
ان تھر)ناێر، ئیبتکاری بەرگری ئیستراتیژی ئامریکا یان شەڕی ئەستێرەکان . پقفی عامری_١٣

 .١٨١١ـ دفتر مگلعات سیاسی و بین المللی 
 

 .١٨١١تھران، فرھنگ ) میلیتاریسم و عقب ماندگی اقتێادی جھان سوم : ازغندی، علیرچا_١٩
 



 

 

انتشارات . تھران) عباس سعیدی فر : سازمانھای اگالعاتی و جھان، و: الجزایری ـ سعیدە _٨١
 .١٨١٨سلسلە 

 
تھران انتشارات اشراقی ) از جنگ دوم جھانی، تشنجات سیاسی پس : انێاری، مسعود_٨١

١٨١٨.) 
 

 .١٨١١اێول روابگ بین الملل و سیاست خارجی، تھران انتشارات : حمید. بھزادی_٨١
تھران، ایران زمین ) زندنیا . ش.سازمانھای جاسوسی مھم جھان، ترجمە ا: تراگنزا، مایکل_٨٨

١٨١١.) 
 

، ترجمە (١٩٩١روند جنگ سرد در دھە)دھە ی جنگ سرد : نوام و دیگران. چامسکی_٨٣
 (.١٨١٣تھران، نشر سلسلە ) شاھروخ وزیری 

 
 (.١٨١١تھران، انتشارات اکباتان ) جنگ ھستە ای، ترجمە فریدون حاجتی : برتراند. راسل_٨١
 

تھران، ) برداشتھای شوروی از بین قدرت نڤامی، ترجمە مسعود کشاورز : جی. جان. ژیاک_٨١
 (.١٨١١و بین المللی  دفتر مگالعات سیاسی

 
تھران، ) ، ترجمە پیروز الف ١٩٣١سیاست خارجی امریکا در دھە: پل و دیگران. سوئیزی_٨١

 (.١٨١١انتشارات تکاپو 
 

 (.١٨١٣تھران، نشر سفید) نڤریە ھای مختلف در روابگ بین الملل:سیف زادە، سیدحسین_٨٣
 

) ە امریکا، ترجمە مرتچی کاڤمی یزدی نڤامگیری و اقتێاد در ایاالت متحد: ا.ر. فرامرزیان_٨٩
 (.بی تان. نشر آژرپوش. تھران

 
تھران، ) جھان در آستانە قرن بیست و یکم، ترجمە علی اسالمی : لیویچی، آئور و دیگران_٣١

 (.١٨١١سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی 
  

 (.١٨١١تھران، بی نا ) تشنج زادایی، آمریکا و شوروی، : محمد. معتدی_٣١
 

) دام سالح ھستە ای و راھی برای گریزازان، ترجمە محمد رچا فتاحی: والترز، رابرت_٣١
 (.١٨١٨تھران، دفتر مگالعات سیاسی و بین المللی 

 
 .، نشر قوس١٨١١امپرالیزم و عقب ماندگی،: ھمایون. د.الھی_٣٨
 

 .١٨١٣خلیج فارس و مسایل آن : ھمایون. الھی د_٣٣
 

 (.١٨١٩آژرماە ) از کنگرە وین تا امروز) تحوالت بین الملل،: حمە دئە .د. نقیب زادە_٣١
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 (.١٨١٩علی اچغر، نقش قدرە ت در جامعە و روابگ بین الملل، اسفند .د. کاڤمی_٣١
 

جھانی شدن در اپار آن بر    ١١١ـ١١١شمارە اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، سال چھاردھم،_٣٣
 .سید اچغر قریشی. کشورھای جھان سوم

 
جاشرآبستین، استراتیژی و گرح ریزی نیروھای امریکا در خلیج فارس، ترجمە کاوە _٣٩

 .١٨١١باسمنجی، تھران، انتشارات روشنگران
 

 .١٨١١استراتژی و قدرت نڤامی تھران انتشارات پاژنگ : سنجابی ـ علیرچا_١١
 

اگالعات سیاسی " ساختار جامعە بین الملل و امنیت ملی: "داریوش. اخوان زنجانی_١١
 .١٨١٣فروردین و اردیبھشت  ٩١ـ٩١اقتێادی، سال نھم شمارە 

 
ترجمە معێومە شمشیرپنا ھمدانی، " استراتیژی نڤامی امریکا"بازنگری : "رونالد. آسمون_١١

 .مجلە سیاست دفاعی
 

نشر : در جستوجوی امنیت ملی، ترجمە ابراھیم نجف آبادی، تھران: یوبرژینسکی ـ زبیگن_١٨
 .١٨١٩سفید،

 
 .١٨١٩\٨\٣روزنامە اگالعات،" امریکاواستراتژی مقابلە با تھدیدھا"انتونی کوردزمن،_١٣
 

 ٣گزارش استراتژی امریکا در مقابلە با تروریسم، مجلە سیاست خارجی، سال ھفتم، شمارە_١١
 .١٨١١، زمستان 

 
 .١٨١١انتشارات آگاە، : اێول روابگ بین الملل، تھران: ھوشنگ.عامری_١١
 

 .ریچارد کاگلر،استراتژی نڤامی و وچیت نیروھای امریکا در قرن بیست و یکم_١١
 

پژوھشگر، مگالعات : تھران)ادوارد ـ ای،آژر،چونگ این مون، امنیت ملی در جھان سوم،_١٣
 (.١٨١٩راھبردی، 

 
: ، پریدآژر٨٣١،جلد یازدھم،(سرائیل شناسی ـ امریکاشناسیا) مگالعات منگقە ای_١٩

 .سیدحسین موسوی
 

بی جا، ناشر . مھدی، انقالب اسالمی در مقایسە با انقالبھای فرانسە و روسیە.محمد_١١
 .١٨١٣مولف،



 

 

 
 (.١٨١١سال اول، دی و اسفند )مقدمە مجلە سیاست خارجی،: علی اکبر.والیتی_١١
 

 (.١٨١٩مرکز ترجمە و نشربکتاب،.تھران)مقوالتی دراستراتژی ملی،: محمد جواد. الریجانی_١١
 

 (.١٨١٣فروردین ـ اردیبھشت)اگالعات سیاسی ـ اقتێادی،_١٨
 

 (.مرتچی شمس ـ فێلنامە مگالعات راھبردی)_١٣
 

 .٣٣ێ  ١٨١٣مجلە سیاست خارجی ـ سال نھم، شمارە یک، بھار_١١
 

 (.مکتبھای سیاسیفرھنگ و اگالعات و)دانشنامە داریوش آشوری_١١
 

 (.جاسوسی لە سە ردە می دیپلوماسیە تدا)دمارانش، جنگی چوارمی جیھانی. کانت_١١
 

نشریە نگاە، سیاسی ـ اجتماعی ـ : تروریسم دولتی جمھوری اسالمی: پاییزە ـ فراقلی نوزری_١٣
 .١٨١٣ـ سال چھارم ـ تابستان٩فرھنگی ـ شمارە

 
 .ـ انتشارات اکنون١٨١٩تلھای زنجیرە ای ـ زمستانرفیع زادە ـ شھرام ـ بازی قدرت و ق_١٩
 

ھنوز در برلین قاچی ھست ـ زنجیرە برنامە رادیو فردا بە مناسبت سیزدە ھمین ـ سالگرد _١١
 .ترور میکونوس

 
 .سفەری بێ گەرانەوە: عزیزی ـ سید سالم_١١
 
 

ە، وەزارەتی مامەند ڕۆژ: پێکدادانی شارستانیەتە کان، و. ھانتینگتۆن ـ پ ـ سامۆئیل_١١
 .١١١١ڕۆشنبیری سلێمانی

 
 

تھران ـ .انتشارات اگالعات. دمکراسی بازدارندە، ترجمە مھوش غالمی: نوام. چامسکی ـ د_١٨
١٨١١. 

 
تحلیلھای نڤامی راھبردی " گزارش تحلیل:"سالحھای غیر متعارف عراق: محمود.یزدانفام_١٣

 .١٨٣١، بھمن١١نگاە، سال سوم،شمارە
 

ی عراق، موچوعات و تحلیلھا، گزارش و تحلیلھای نڤامی راھبردی نگاە، گزارش تسلیحات_١١
 .١٨٣١، بھمن ٨١سال سوم، شمارە 

 



 

 

ڕاپۆرتی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەیی ئەتۆمی، ئەنجومەنی ئاسایش _١١
 .دا١٩٩١ی ئۆکتۆبری٣لە ڕێکەوتی

 
میایی در جنگ ایران و سیدقاسم، حقوق بین الملل و کاربرد سالحھای شی. زمانی_١١

 .بی تا. استاد کل نیروھای مسلح: تھران)عراق
 

 .١٨٣٣،زمستان٣سال سیزدھم،شمارە. مجلە سیاست خارجی_١٣
 

 (.١٨٣١آژر و دی)،سال ھفدھم١٣٨-١٣٣اگالعات سیاسی ـ اقتێادی ـ شمارە_١٩
 

 .١٨١٨تا تابستان ١٨١١،پاییز١٨-١٣محلە تحقیقات حقوق شمارە _٣١
 

نشر میزان، : حقوق بین الملل و معامالت بین الملل، چاپ اول ـ تھران: ی زادەرچا ـ موس_٣١
 .١٨١١دادگستر

 
 .مقتدر ـ ھوشنگ، تحوالت سازمان ملل متحد، دانشگاە پھلوی شیراز_٣١
 

مجلە ". حاکمیت دولتھاو محدودیتھای منشور ملل متحد: "جھرمی افتخار ـ گودرز_٣٨
 .١٣شمارە تحقیقاتی حقوق دانشگاە شھید بھشتی

 
 .١٨٣١فروردین و اردیبھشت،. اگالعات سیاسی ـ اقتێادی_٣٣
 

 .١٨١٣امنیت ملی و نڤام بین الملل، تھران،: روشندل ـ جلیل_٣١
 

مجلە سیاست دفاعی، جلد دوم، تھران، انتشارات " ابعاد نرم افزاری امنیت ملی"_٣١
 .١٨١١چاپخش،

 
 .١٨١٩راھبردی، تھران، نشر مدرس،پژوھشگدە مگالعات " امنیت ملی در جھان سوم"_٣١
 

اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، فروردین و " مداخالت بشر دوستانە و تحدید حاکمیت ملی"_٣٣
 .١٨٣١اردیبھشت

 
 .١٨٣٨مجلە اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، سال نوزدھم، شمارە اول و دوم، مھروآبان_٣٩
 

مگالعات سیاسی و بین  دفتر: تھران)روابگ عراق و کویت: جعفری ولدانی ـ اێغر_٩١
 (.١٨١٩.المللی

 
چھارچوب تحلیلی برای سیاست خارجی ایران، ترجمە علیرچا : رمچانی ـ روح اللە_٩١

 (.١٨٣١نشرنی: تھران)گیب



 

 

 
 (.١٨١٣فروردین و اردیبھشت) ١٨٩ـ١٣١اگالعات سیاسی ـ اقتێادی ـ شمارە_٩١
 

ن بازبینی نڤری و پارادایم سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایرا: سریع القلم ـ محمود_٩٨
 (.١٨١٩مرکز تحقیقات استراتژیک،: تھران) ائتالف

 
 .جھانی شدن با کدام ھدف، ترجمە ناێر زرفشان، انتشارات اگە: بوئیزی ـ پل_٩٣
 

 .نشر اختران.، جھانی شدن و جنگ، ترجمە لگفعلی سمینو١٨٣٨ھایت، کالود یاو دیگران،_٩١
 

گژشتە ـ اگالعات سیاسی ـ اقتێادی سال بیست  ویکم،  جھانی ژئوپولیتیک در سە سال"_٩١
 .١٨٣١شمارە سوم و چھارم ـ آژر و دی 

 
. چاپ دوم. اێول و مسایل: محمدی ـ منوچھر ـ سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایران_٩١

 .١٨٣١تھران ـ دادگستر، 
 

ناڵی وتەکانی کاندولینرا ڕایس وەزیری دەرەوەی ئامریکا  لە کۆڕی ھەواڵنێری کا_٩٣
 (.١٨/١١/١٨٣٣(VOA)تەلەزیۆنی دەنگی ئامریکادا

 
وزارت امور . تھران. معمای امنیت و چالشھای جدید غرب: سیف زادە ـ سید حسین_٩٩

 .١٨٣٨.خارجە
 

 (.١٨٣١، پاییز٨فێلنامە مگالعات خاورمیانە، شمارە _١١١
 
 

 .١٨٣٨"پیشنھاد ایران برای توافق امنیتی با عراق: "احمد زادە ـ داود_١١١
 

 .www.mehrnews. ١١/١/١٨٣١.  ڕاپرسی لەمەڕ یاسای بنچینەی عێراق_١١١
ماھنامە نگاە، " سرانجام عراق روابگ ایران با امریکا:" امین زادە ـ محسن_١١٨

 (.١٨٣١اردیبھشت)٣٩ش
 

" لزوم رویکرد جدید امریکادر قبال ایران("١١١٣)برژینسکی زبیگنیو و رابرت گیتس_١١٣
 (.١/١/١٨٣١)اگالعات بین الملل

 
القاعدە و قاعدە در راھبرد امنیت ملی )گرح خاورمیانە بزرگتر( ١٨٣٣)حسینی ـ حسن_١١١

 .تھران( امریکا
 

تحلیل وچعیت امنیتی عراق پس از اشغال در سگح منگقە ای و ( " ١٨٣١)حیدری ـ محمد_١١١
 .بین  الملل و تاپیر آن بر امنیت ایران



 

 

 
 (.١٨٣١پاییز )فێلنامە مگالعات خاورمیانە_١١١

 
 www.ajtanews.ir(  ١١/٣/١٨٣١")رقابت ایران و امریکا برسر نفوژ بیشتر در عراق"_١١٣

 
  ٣/١١١٣:دولت شیعە درعراق، معچلی تازە برای جمھوری اسالمی" زید آبادی ـ احمد_١١٩

www.bbc.co.uk/parsian/iran/story 
 

 ١١/٣/١٨٣٣" پاشنە اشیل بوش ناامنی در عراق،(. " ١٨٣١)شاە رکنی ـ ھدایت اللە_١١١
www.did.ir/document/index 

 
 /www.oftadnews.ir(.  ٨١/٣/١٨٣١"عراق دروازە نفوژ ایران بە جھان غرب"_١١١

 
(  ١١/١/١٨٣١")سالح دموکراتیک درمقابلە با تروریسم در عراق"_١١١

www.did.ir/document/index 
 

ا و عراق، ھزینە ھا، پیامدھاو گزینە ھای جنگ امریک(: ١٨٣١)کیسین و دیگران. کاران_١١٨
 .ابرابر معاێر. تھران. موجود

 
 .تھران. ، جلد اول(عراق پس از ێدام)مسائل ایران و عراق، (. ١٨٣١)ویسی ـ مراد_١١٣

 
فێلنامە مگالعات سیاسی روز، شمارە " سیاست امریکا در قبال برنامە ھستە ای ایران"_١١١
١٨٣٨، ١١. 
 

 www.hamshahri.net(  ١٨٣١اردیبھشت)ھمشھری دیپلوماتیک، . ە ایرانروزشمار پروند_١١١
 

 (.١٨٣٨مرداد)،١١١شمارە   . ماھنامە گزارش(. ١٨٣٨)شاە و اتم_١١١
 

) روسیە و برنامە ھای ھستە ای ایران حفڤ پبات و رقابت(. "١٨٣١)مرادی ـ منوچھر_١١٣
 www.hamshahri.net"(.  ١٨٣١اردیبھشت

 
پروندە ھستە ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل؛ چالشھا و بررسی وچعیت "_١١٩

 www.hamshahri.net(.  ١٨٣١اردیبھشت".)فرێتھا
 

نقش عراق در ژئوپولیتکی خاورمیانە "، ١٨٣٨سال  ٣شمارە : مجلە دفاعی امنیتی_١١١
 ".بزرگ

 
 .امەیدانی شەڕی ئەرتەشی واڵتە یەکگرتووەکانی ئامریک" کتێبی ڕێنوێنی کەری"_١١١

 



 

 

: بۆ زانیاری زیاتر لە سەر پاڵپشتی نێودەوڵەتی تیرۆریستان سەرنج بدەنە_١١١
stohl,Terrorism and state Jerrorism, op.cit.p.١٣٨ 

 
 .دا ١٩٩٣لە ساڵی ( FBI)ڕاپۆرتی سااڵنەی پۆلیسی فیدراڵی ئامریکا_١١٨

 
مەنی ئاسایش، ، ئەنجو١٩٩١ی دێسامبری ٩پەسەندکراوی ڕێکەوتی  ١١/٣١بڕیارنامەی _١١٣

 .بۆ لە ناو بردنی تیرۆریزمی نێودەوڵەتی
 

، ١٩٣١ی دێسامبری ١کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان،  ١١٩/٣١بڕیارنامەی _١١١
 .لە مەڕ تیرۆریزم

 
کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، دانیشتنی بیست و . ٨٨١٣بڕیارنامەی _١١١

 .١٩١٣ی دێسامبری ١٣نۆھەم لە 
 

ی ٣،  کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، گەسەندکراوی ١٩/٣٣بڕیارنامەی _١١١
 .١٩٣٩دێسامبری 

 
ی ١، کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، پەسەندکراوی ١٩/٣٣بڕیارنامەی _١١٣

 .١٩٣٩دێسامبری
 

 .ی الھە١٩١١کونوانسیۆنی _١١٩
 

 .ی مونیترالڕ١٩١١کونوانسیۆنی _١٨١
 

ۆرتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لەمەڕ بابەتی تیرۆریزم، لەساڵی ڕاپ_١٨١
 .دا١٩٩١

 
ی ١٣ی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لە (١١١١) ١٨١٨بڕیارنامەی _١٨١

 .دا١١١١سێبتامبری
 

ڕاگەیەندراوی )کە بە  ١٩١١ی ئۆکتۆبری ١٣ی کۆڕی گشتی، ڕێکەوتی ١١١١بڕیارنامەی _١٨٨
 (.ستانە ناسراوەپێوەندی دۆ

 
 .١٩٩٣ی ئووتی ١٨کۆڕی گشتی پەسەندکراوی   ١١٣٩بڕیارنامەی _١٨٣
کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ژاک شیراک سەرۆک کۆماری فەرانسە و کۆفی ئەنان سکرتێری _١٨١

.  ١١١١ی سێپتامبری ١٩ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
(http://www.un.org/news/press/docs/١١١١/sgsm١٩١٣.doc.htm) 
 



 

 

.  ١٨٣١اگالع، فروردین » "ھمە چیز دربارە چرخە سوخت ھمیشە ای در ایران"_١٨١
www.ittela.com  

 
  

، اگالعات سیاسی ـ "امریکا و برنامە ھستە ای ایران" اسفیدو اجانی، سید مھدی،_١٨١
 .١١١/١١٩اقتێادی، شمارە 

 
ان علمی  سایت ایر" آشنایی با برخی از کاربردھای انرژی ھستە ای"_١٨٣

www.iranscientific.com 
 

 ".اھداف سیاست خارجی"ولقرزـ  آرنولد،_١٨٩
 

(. ی سپتامبر١١واقعیتھای پشت پردە .)شوسودوفسکی ـ میشل، جنگ و جھانی سازی_١٣١
 .١٨٣٣ترجمە جمشید نوایی ـ نشرنی، 

 
  ١١/٨/١٨٣٨(خگرات و فرێتھا)مبارزە علیە تروریسم و حقوق بین الملل_١٣١

www.bashgah,net 
 

 (.١٨٣١تھران، )حسن محمدی نجم: رایش  ـ والتر ـ ریشە ھای تروریسم، ترجمە_١٣١
 

 .ـ کتێبی گیرفانی١١١١ئاوات ئەحمەد، ساڵی: ھافمە ن ـ بروس ـ تیرۆریزم ـ وەرگێران_١٣٨
 

 .١شمارە . مجلە حورا) مراد از تروریسم دولتی چیست؟: ابراھیم. عمیقی ابرقویی_١٣٣
 

سەعید، گۆڵبژێرێک لە وتارەکانی، باڵوکراوەی حیزبی دێموکرات، . دی ـ دشەرەفکەن_١٣١
١٨٣٨. 

 
گۆواری وەرزی تیشک، گۆوارێکی سیاسی ـ ڕۆشنبیری گشتیە، کومیسیۆنی لێکۆڵینەوەو _١٣١

ـ  ١١فێرکردنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەری دەکات ـ ساڵی ھەشتەم ـ ژمارە 
 .١٨٣١ڕەزبەری 

 
 .مھرناز شھابی: و( www.news.gooya.com. )نوام ـ وتار ـ دیاربە کر .چامسکی_١٣١

 
(. ١١/٣/١١١١( مائمور سابق سازمان سیا" ) مایکل شوئر"لەگەل " ڕادیۆ فەردا"وتووێژی _١٣٣

 .لەمەڕ تیرۆریزم
 

شرۆوفە کەری . لەمەڕ تیرۆریزم" رایان جاکسۆن"لەگەل " ڕادیۆ فەردا"وتوویژی _١٣٩
 .١٣/٣/١١١١( Rand)دامەزراوەی رەند 

 



 

 

 .١١١١ـ ئەیلولی ( ١٣٣)گۆفاری گواڵن ـ ساڵی دوازدەھەم ـ ژ _١١١
 

 (.٣)بەندی( ١)، مادەی(١١)جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆف ـ مادەی_١١١
 

ـ کومیسیۆنی حدکا ١١: ژ. وەرز گۆفارێکی سیاسی ـ ڕۆشنبیری گشتییە. گۆفاری تیشک_١١١
 .١٨٣١گەالویژی . باڵوی دەکاتەوە

 
چاپخانەی .)لێکۆڵینەوەیەکی شیکاریء مێژووییء سیاسییە) تیرۆریزم: محمد کارزان_١١٨

 (.١١١١ڕۆشنبیری ـ سلێمانی ـ 
تھران ـ وزارت امور خارجە ـ دفتر . )مدیریت بحرانھای بین المللی: کاڤمی ـ علی اێغر_١١٣

 .مگالعات  سیاسی و بین المللی
 

 www.isna.ir.  ی ھستە ای، بخش انرژ١٨/١١/١٨٣٣خبرگزاری اسینا _١١١
 

 www.sharghnewspaper.com    ١/٩/١٨٣٨روزنامە شرق، _١١١
 

 www.sharghnewspaper.com   ١١/١١/١٨٣٣نامە شرق .رو_١١١
 

 .١٨٣١، بھمن و اسفند ١ـ  ١مجلە اگالعات سیاسی ـ اقتێادی  ـ سال بیست و یکم ـ شمارە _١١٣
 

 .، دەزگای چاپ وپەخشی سەردەم١١١١اڵی ، س(١)گۆفاری سەردەمی ڕەخنە، ژمارە_١١٩
 

،  ماھنامە سیاسی ١٨٣١، خرداد و تیر (١)مجلە گفتمان نو، دورە جدید، سال یکم، شمارە،_١١١
 .ـ فرھنگی، اجتماعی

 
 .، تیور، کولتوور، ڕافەکردن١١١٨،ساڵی ١٣/١١گۆفاری ڕەھەند ـ ژمارەی _١١١

 
 www.sharghnewspaper.com: سایتی ئینتێرنێتی_١١١

 
 www.dchq.ir: سایتی ئینتێرنێتی، ناوەندی خەبات دژ بە مادە ھۆشبەرەکان لە ئێراندا_١١٨

 
 www.sarbsdaran.org: سایتی جیھاد دژ بە مادە ھۆشبەرەکان_١١٣

 
 : تیرۆریزمی خوێنین، سایتی ئینتێرنێتی_١١١

www.iranliberty.com 
 

 : سایتی، تیرۆریزمء سیاسەتی نوێی جیھانی ئامریکا_١١١
www.irandidan.com 

 



 

 

 www.akhab: سایتی بابەت و ھەوال_١١١
 

 www.tir – e – akhar_blogstop.com: سایتی ئینتێرنێتی_١١٣
 

 www.melliun.org: سایتی ئینتێرنێتی_١١٩
 

 www.entegham_mihanblog.com: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
 

 www.kums.ac.ir: سایتی ئێنتێرنێتی بیوتیرۆریزم_١١١
 

 www.aftabkaran.com: ایتی ئینتێرنێتیس_١١١
 

 www.toob-ir.org: سایتی ئینتێرنێتی ھێزە جیھادییەکان_١١٨
 

 www.bashgah,het: سایتی ئینتێرنێتی_١١٣
 

 persianblog.com.www.gellery١: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
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