
 

 

طةمةى 
 سيَبةرةكان

ثيَشكةشة بةو كةسانةى ضارةنووسى نةتةوةء "
بؤى  دلَسؤزانة و بةرثرسانة ءنيشتيمانةكةيان بةالوة طرينطة

 "تيَدةكؤشن

 
 :تابلؤيةكي كورت لة ناوةرؤكى ليَكؤلَينةوةكة

كة تا  نيَو طةمةكانةوة دا كؤمةلَة فاكتؤريَك هاتنة  لة هةزارةى سيَهةم 
و  سةر ئاسايشى ئابوورىء تةك هيَز رادةيةك هةرِةشة بوون بؤ

. ى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا و هاوثةميانةكانىجةمسةري
هيَرشى سةربازيى بة ريَبةرى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، 



 

 

ئةمةريكى ـ لة بةرامبةر طةورة كؤمثانيا نةوتيية  دذكردةوةو وآلميَكة
بةرهةمهيَنةرى ضةكء " ثيَنج طةورة"دا كة لةطةأل  ييةكانبريتان

 Lockheed)تةقةمةنى ئةمةريكادا بة ناوةكانى الكهيد مارتني 

Mortin) ريسؤن ،(Roytheon) نورس رؤث طرؤمان ،
(Northrop Grumman) بؤئينط ،(Boeing) ء جنراأل

يةكيةتييةكيان ثيَك هيَنا (. General Dynawicz)ز داينميك
بوو، ئةو يةكيةتيية خةريك بوو هةم بةرذةوةندى نةتةوةيىء هةم 

ئةو دوو زهليَزةى دةخستة  و نيَودةولَةتى بةرذةوةندى دةولَةتى
تيَكةأل كردنى كؤمثانياى نةوتى بريتيش ثرتؤليؤم . مةترسيةوة

(British Petoleum (BP)) طةورةى نةوتى ء كؤمثانياى
لةثيَوةندى لة طةلَ ئةو ثرؤةيةى  (Holibirtn)ى هاليربتنئةمةريك

بةثآ بةلَطةيةك بةرثرسانى باآلى . ئةمةريكاو بريتانيا داية
لة رةوتى دانشتنى طرووثى ثيَوةندى نيَونةتةوةيى لةذيَر [ئةمةريكا 

ضاوةديَرى نةتةوة يةكطرتووةكاندا، لةمةرِ ئةفغانستان لة 
وةزيرى دةرةوةى  ]نايك[بة  ]دا1002ةكانى ذوئييةى سالَى نيَوةرِاست

ثاكستانيان وت كة عةمةلياتى دذ بة ئةفغانستان لة نيَوةرِاستةكانى 
مةبةستى  ]نايك[بة وتةى . دا بةريَوة دةضآ]1002سالَى [ئوكتؤبرى 

ناوبراو طوتى كة ثاش . سةرةكى لةناوبردنى ريَذميى تالَةبانة
رب بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانى، ئةم ى سيَبتةم22هيَرشةكانى 

كة وابوو طومامن . ثالنة لة ماوةى دوو تا سآ حةوتوودا بةريَوة دةضآ
الدن لةاليةن تالَةبانةوة  بوو كة تةنانةت بة تةسليم كردنةوةى بن



 

 

ضونكى مةبةستى سةرةكى . ئةمةريكا لة خيَرى ثالنةكةى نةدةطوزةرا
مةبةستى هاتنة ذوورةوةيةكى  ئةوان ديتنةوةى دةروازيةك بوو بة

ئيَستا كة باشرتين . بةهيَزتر بؤ كةنداوى فارسء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست
. بيانوو بة دةستةوة بوو باشرتين طةآللَة ريَذى لةسةر ئةو بيانووة دةكرا

ئةمةريكايييةكان لة ريَطاى دامء دةزطاكانى راطةياندراوة كة باشرتين 
اسةتةكانيان بوو توانيان النى زؤرى مكانيزم بؤ بانطةشة كردن بؤ سي

خةلَكةكةيان بة قةناعةت بطةيةنن كة ئيَمة لة جيهانيَكدا دةذين كة 
 .كارةسات دةكةينقةيران و هةركات ضاوةرِوانى طةورةترين 

 
 

 ثيَشةكى
ئةورِؤ فةزاى سياسى جيهان حالَةتيَكى سيالَيكى هةية، واتة 

دا كاريطةريى جيهانى كردةوةيةكى سياسى لة هةر شويَنيَكى جيهان 
مةرط تريؤر،  ،ئةوةش نيشان دةدا كة دؤخى قةيران. بةدواوةية

 .خولَقاندن، ئاذاوةء شةرِئاشؤيى لة هةموو كات لةبارترة
ئاسايية كة نةخؤشىء ئازارةكانى ئيَمة لةطةلَ نةخؤشىء ئازارةكانى 
نةتةوةء كؤمةلَطاكانيرتدا جياوازى خؤى هةيةء بة نوسخةى كؤثى كراو 

لةطةلَ ئةوةي دا كة جيهان ثيَشكةوتنيَكى بةرضاوى . رةسةر ناكرآضا
رى، كولتوو بةخؤوة ديتوة، ضةندين قؤناغى سياسى، ئابوورى،

نةتةوةى ئيَمةش بةردةوام لة  ى جياجياى برِيوة، ء...ميَذووىء
خةباتء بةرخؤدان دا بوة،  كةضى هةولَمان داوة لة شةثؤلةكانى 



 

 

ثيَشكةوتن دوانةكةوين، ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئيَستا رووداوة 
 .بةرينرتيان ىلَ دةكةويَتةوة بةرين و سياسييةكان كاريطةريى

وةندى بآطومان دةبآ لةو راستيية ئاطادار بن كة ئاسايشء بةرذة
نةتةوةيى لة ذيانى سياسى هةر نةتةوةيةك دا  دوو فاكتؤرى 

يى هةر نةتةوةيةك لة بةرِيَوةبةر. ياريطةرن، دوو فاكتؤرى تةوةرك
دا ئةو دوو خالَة لةبةرضاو كؤمةلَطاكةىداء لة ريَنويَنى نةتةوةكةى

ر بؤية لة نيَوةرؤكى باسةكامنان هة. نةطرآ بآطومان سةركةوتوو نابآ
وةرى ئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندى نةتةوةيى ريَطايان بؤ دا دوو تة

تريؤرء . ةوباسء بابةتء ضةمكء طوتةزاكانيرت لةبار كردو
كة بة بآ  رينطرتينى ئةو ضةمكء طوتةزايانةنتريؤريزميش لة ط

ثيَناسةى ئاسايشء بةرذةوةندى نةتةوةيى ليَكدانةوةيان بؤ 
 .نةتةوةيةك خةسارى ىلَ دةكةويَتةوة

وةك نةتةوةيةكى طةورةء بآدةولَةت لةميَذة ئاماجنى ثالنء  ئيَمة
ى سيَبتامرب 22رووداوةكةى . ثيالنة تريؤريسيتء دذةئاسايشييةكانني

جيهانى ، ى مةترسى (زةنط)وةكوو زرينطاندنةوةى ناقووس
ليَدانى بة.  بة حةثةساويةوة راضلَةكاند لةخةونيَكى قورس

ثاشان هيَرش بؤ سةر ء ستانء روخانى حكومةتى تالَةبانئةفغان
كؤمةلَيَك  ، عيَراقء رزطار كردنى ئةو وآلتة لة دةست بةعسيزمء سةدام

 ة ناوضةكةى ئيَمة يةكآ لة ناوةندةليَ كةوتةوة ك ئةجنامى
هاتنة ئاراى ذيؤثؤليتيكى رخنةطرانة . بةهيَزةكانى ئةو دواهاتانةية

مةترسى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا، هاتنة ئاراى هيالىل شيعى، 



 

 

كةشيَكى ئالَؤزيان خولَقاندوة كة ... ثةرةسةندى هةرِةشةى ئةتؤمء
  .مةرط خولَقَيَنى ىلَ بةدى دةكرآ ءويَناى كارةساتى دلَتةزيَن

ئيَمةش وةكوو نةتةوةيةك بة ذيؤثؤليَكيَكى هةستيارةوة لة ناوةندى 
سرتاتذيى زهليَزان دا ثيَطةيةكى جيَطريتر لة جارامنان دةستةبةر 

 .كة لة كارتيَكى يارييةوة بووين بة ياريكةريَكى سياسى كردوة
ئةم  ، دةبآ بلَيَني "طةمةى سيَبةرةكان "، واتة لةمةرِ نيَوى كتيَبةكة
نةبذيَردراوة، طةر بريمان بآ لة نةوةدةكاندا  نيَوة لة خؤرِا هةلَ

دا تيَزى ئةمةريكا يةكطرتووةكانىلة وآلتة  "سامؤئل هانتينطتؤن.ث"
هيَناية ناوةندى باسء موناقشةى " ذيارةكانى ثيَكدادانى"

سةرؤك كؤمارى  "ىسيدحممد خامت"وةييةوة، ثاش ئةو ةنيَونةت
لة بةرامبةر ئةودا هيَناية " وتوويَذى ذيارةكانى"تيَزى ثيَشووى ئيَران 

جيهاني "تيَزى "مهدى املاندجرا.د" ى ديكةشطؤرِآ، ثاش ماوةيةك
لةطةأل هةموو ئةوانةدا بةرةى  بةآلم. هيَنايةبةرباس" بوونيَكي ترى

ء رؤذئاوا بة لة وآلتانى ئيسالمى لة اليةك  شارستانييةتى ئيسالم
بة . دا بوونلةناتةبايى لة اليةكيرت سةركردايةتى مةسيحييةت

، كؤمةلَطاى رؤذئاوا لة خةونيَكى ى سيَبتامرب22روودانى كارةساتةكةى 
بوون بة دذايةتىء  كانةترسناك راضلَةكاء بة دواي ئةوةدا ناتةبايي

 كؤمةلَطاى سةليبى خؤى بؤ رووبةرِووبوونةوةيةكى جيدديرت ئامادة كردء
سةربازى دةستى ثيَكرد، طةمةيةك ليَرةدا جاريَكيرت طةمةيةكى سياسى 

كة زؤرتر لة اليةن دةزطا ئابووريى و ئةمنييةكانةوة كارى بؤ دةكرا، 
و سيَبةرةكاندا  طةمةيةك كة زياتر هيَزة سيَبةرةكان و لة تاريكايى



 

 

رةكانةوة كاريان بؤ دةكرد، هةر وةك ئةوةى كة ثيَشرتيش لة سيَبة
ينة نيَو باس و بابةتةكان مةبةستةكامنان طةر برؤ. دةستى ثآ كردبوو

ناوزةد و "طةمةى سيَبةرةكان"من ئةوةم بة  .زياتر بؤ روون دةبيَتةوة
 .وةوةسف كرد

 ةكى تريؤرء تريؤريزمهةربؤية تةوةرى باسةكان شرؤظةء ليَكدانةوةي
لة روانطةيةكى ميذوويى، زانستى،  لة ذيَر ضةترى جؤراوجؤردا و

وة لةوخؤ دةطرآء لة ثيَش ...سياسى، ئابوورى، كولتوورىء 
ى سيبتامرب، هؤكارء دواهاتةكامن كؤلَيوةتةوةء 22زةمينةكانى 

رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بة هةموو ثيَكهاتةكانيةوة بة ناوةندى بةشيَكى 
بة طشتى كاكلَى باسةكان تويَذينةوةطةليَكن . لةو كيَشانة دانراوة زؤر

ء تريؤريزم بة رةهةندء اليةنةكانيةوة، ئاسايشى ر لة مةرٍِِ  تريؤ
نةتةوةيى، بةرذةوةندى نةتةوةيى، تريؤريزمى ئةتؤمىء 
هةرِةشةكانى، باسيَك لة سةر ثيَكهاتةى سيستمى نيَونةتةوةيى ثيَش 

ى سيَبتامرب، دذةتريؤريزم، جياوازى 22ء دواى سيَبتةمربى 22
ضةكى كؤمةلَكوذ  ةرِمبزوتنةوةى رزطارخيوازانةء تريؤريزم، باسيَك لة 

، ثرؤذةى بةتايبةتى بةطشتىء ضةكة كؤمةلَكوذةكانى بةعس
رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا، رؤلَى وآلتانى 

نيَوانةدا، ئاسايشى توركية، ئيسرائيل لةو  ،عةرةبى، كؤمارى ئيسالمى
نةتةوةيى لة رؤانطةى كؤمارى ئيسالمييةوةء كيَشةى ئةتؤمى كؤمارى 

ء لة ئاكام دا ثيَطةى كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى ...ئيسالمىء
 . يطةرييةكانى ئةم كيَشانة لةسةر دؤزى كوردكارنيَوةرِاست داء 



 

 

ية كة بكةم ئةوة وةكوو خالَيَكى طرينط دةبآ ئاماذةى ثآ بةآلم ئةوةى
ئةو بابةتانة هةركام كتيَبيَكء ضةندين كتيَب هةلَدةطرن، بؤية ئةم 

كاتى بؤ تةرخان  ساأل 5يكةى نيَزكتيَبةش ئةطةرضى ديَكيؤميَنتارييةء 
سةرضاوة كةلَك وةرطرياوةء راء بؤضوونى  270لة زياتر لة كراوةء 

ة، ديسان وزؤريَك لة دةسةآلت دارانء بةرثرسانى وآلتانى لةخؤ طرتو
 .ى لة كةمء كؤرِى نيةيبةر

 .بةو هيوايةى سوودى ىلَ وةربطريآ
 نووسةر

 

 بةرايى

ئةطةر سةرنج بدةينة دةزطاكانى رِاطةياندن بة روونى هةست بة 
نائاراميى جيهان، هةست بة نةبوونى ئاشتىء تةبايى مرؤظ، هةست بة 

. دةكةين.. . ةذانء ، هةست بة ئالَؤزيء شلَبارطرذىسةرهةلَدانةوةى 
 ترؤمؤبيلةيزيؤنةكةمان يان راديؤكةمان دةكوذيَنينةوة تا جار تةلو زؤر

لةتوثةت بوونى جةستةى  ،سووتاوةكان، تا خانووة رووخاوةكان
درِندايةتى بة ناو  قوربانيية بآتاوانةكان بة دةستى تريؤريستةكانء

دذ بة مرؤظايةتى نةبينني يا نةبيسنيء ساتيَكى دوور لة  ةوةمرؤظ
هةبآ، كةضى هةرضى بريى لـآدةكةينةوة ئؤقرة خةمء ثةذارةمان 

ناطرينء هاوارى ويذدامنان رامان دةضلَةكيَنآء هاودةنطمان دةكا كة نة 
يشني بةلَكوو تةنيا لة ئاست ئةو درِندةيى و تةوةحوشةدا بيَدةنط دانةن

 دذايةتى  لةطةأل بةرةىوة لة ء مرؤظدؤستانةخوازانةبة باورِيَكى ئاشتي



 

 

ى و كاريطةر هةلَطرين و بضينة دهةنطاوى جيَد تريؤرء تريؤريستان
سةنطةرى بةرةى جيهانى دذ بة تريؤرو تريؤريزم بة سةرجةم رةهةند و 

 .اليةنةكانيةوة
 

 
 ثيَرست

 ء مةبةستةكانى ضؤنيةتى سةرهةلَدانى تريؤر* 
 دا  (امنيت ملى)تريؤريزم لة ذيَر ضةترى ئاسايشى نةتةوةيى* 
 دابةش كردنى تةوةريى تريؤريزم *
 مؤديَرِنئاورِدانةوةيةك لة تريؤريزمى  *

 تريؤريزمى دةولَةتى وةكوو ئامرازيَك* 
 تريؤريزمى دةولَةتيى دةولَةتانى توتاليتار* 
 تريؤريزمى نيَودةولَةتى* 
 ى سيَبتامربء كاريطةرييةكانى11تريؤريزمى جيهانى ـ * 
 تريؤريزمى نيَودةولَةتى ـ تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى دةسةآلتدار* 

ـ تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى تريؤريزمى نيَودةولَةتىء جيهانى * 
 دةسةآلتدار بة ئامرازى مؤديَرِنةوة

 ى سيَبتامرب، هؤكارء دةرئةجنامةكانى11* 
 كيَشةى ئاسايشى جيهانء ئامرازى نارِةوا* 
 تايبةمتةندييةكانى سيستمى هاوسةنطى هيَزةكان* 
 ثيَكهاتنى سيستمى نيَونةتةوةيى* 



 

 

 هاتنةئاراى شةرِى ساردء واتاء نيَوةرؤكى* 
 ى سيَبتامرب11سةرهةلَدانى خولَقيَنةرانى * 
ء سةرهةلَدانى سوثاى (جؤرآ ميَشوولةى تايبةتة)ضاالكيى مسكيتؤ* 

 ترسناك(خؤف)
 حكومةتى تالَيبانء هيَرةمى برِياردان لة حكومةتى تالَيبان دا* 
 تالَيبان لة بوارى سياسييةوة* 
 ئؤسامة بن الدن كيَية؟* 
 دامةزرانء ثةيوةندييةكانى ريَكخراوى القاعدة، ضؤنييةتى* 
 توورِةبوونى ئيسالمء هاتنةمةيدانى ئيسالمى سياسي * 
 كيرَبِكآ هيَزة ئيسالمييةكان لةسةر ثيَشةوايةتى دنياى ئيسالم*

 ثةرةسةندنى القاعدةء دةست ئاواآلتر بوونى بن الدن* 
 ى سيَبتامرب11نهيَنييةثشيت ثةردةكانى * 
 نهيَنييةكانىى سيَبتامربء 11شةرِى ثاش * 

كيَشةى سةرةكى نيَوان يةكييةتى ئوروثاء وآلتةيةكطرتووةكانى * 
 ئامريكا

 ى سيَبتامربء كاريطةرييةكانى لةسةر رؤذهةآلتى نيَوةرِاست11* 
 ئاستةنطةكانى سةرريَطاى طؤرِان لةو ناوضةيةدا* 

نريوى بازدارندة )مةترسييةكانى هيَزى ثيَشطرانةى سرتاتذيك* 
 (اسرتاتذيك

 ارودؤخى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء كاريطةرييةكانى لةسةر جيهانب* 
 ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء ئاسايشى جيهان* 



 

 

 هيذمونيى وآلتةيةكطرتوةكانى ئامريكا* 
 بنئاذوويى ئيسالميىء شةرِى دذةتريؤر* 
 ى سيَبتامرب11رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ثاش * 
 ى سيَبتامربء ليَدانى عيَراق11* 
 ةى عيَراقء رؤذئاواء روخانى ديكتاتؤريى بةعسكيَش* 
 ئامادةكارى بؤ شةرِ* 

شةرِى يةكةمى كةنداوء بوار رةخسانيَك بؤ رةوتى دووهةمى * 
 رووداوةكان

ثالنء ثرؤطرامى ضةكةكؤمةلَكوذةكانى بةعسء درِدؤنطييةكانى * 
 رؤذئاوا

 هاوكارى ناوضةيى توركية، ئيسرائيل، ئامريكا* 
 ؤثؤليتيكى شيعىء راضلَةكانى دنياى ئيسالمهيالىل شيعىء جي* 

ى سيَبتامربء ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى 11* 
 ئافريقا

كورتةيةك لة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى * 
 ئافريقا

 رةشنووسى طرووثى هةشت بؤ ثشتيوانى لة طؤرِانء ضاكسازييةكان* 
فرانسى عةقةبة، بةلَطةنامةكانى كؤنفرانسى سةنعا، كؤن* 

ئةسكةندةريية، ئةجنؤمةنى  هةولَة بازرطانييةكانى عةرةب، 
 ئةجنومةنى كارطيَرِى عةرةب

 شةرِى عيَراقء ئاكامةكانى* 



 

 

هؤكارة دةرةكييةكانى شةرِى عيَراق بةطشتىء هؤكارة ناوضةييةكانى * 
 بةتايبةتي

 عيَراقهاتنةسةركارى كؤمارى ئيسالمىء شةرِى ئيَران ـ * 
 روخانى حكومةتى بةعسء ئاكامةكانى* 
 دابني كردنى ئاسايش كؤلَةكةى سةرةكى سةركةوتنى ثرؤذةى عيَراقة* 
 هةلَةى سياسةتى دووبةرةكآ نانةوة لةناو هيَزةكانى عيَراق دا* 
 ئاستةنطةكانى بةردةم سةركةوتنى عيَراق* 

 "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 هةلَةكانىــ 
 ريَذميى بةعسء ضةكةكؤمةلَكوذةكانى* 
 راثؤرتى دةولَةتى بريتانيا* 
 جؤرى ضةكةكان* 

ضةكة ميكرؤبيؤلؤذيكييةكانى عيَراق، هةرِةشةيةكى ناوضةيىء * 
 جيهاني

كردةوةكانى ئانسكام لة ضةك دامالَينى عيَراق داء كيَشة * 
 ضارةسةرنةكراوةكان

 ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق * 
 ى ئةتؤمىء مةترسييةكانىقةيَران* 



 

 

 بؤمبى ئةتؤمى* 
 تاقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمىء خةسارةكانى بؤ مرؤظايةتى* 
 بؤمبى ئةتؤمىء طؤرِانى هاوسةنطىء كيرَبِكيَيةكان* 
 شةرِى ساردء كيرَبِكآ ضةكسازى ئةتؤمى* 
 دةقى ريَككةوتن نامةى سالَتى يةكء اليةنةثةيوةندىدارةكانى* 
 تيىريَككةوتن نامةى كا* 
 تريؤريزمى ئةتؤميى* 
 كؤمارى ئيسالمى، ئاسايشى سيستم يان ئاسايشى نةتةوةيى* 
 كؤمارى ئيسالمىء بابةتى ئاسايش* 
 روانطةى كؤمارى ئيسالمى بؤ ئاسايش لة ئاستى سيستمى دةررةكىدا* 
 تيؤرى شةرِى ثيَشطريانةى كؤمارى ئيسالمى* 
 سياسةتى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى* 
تمء هيَزى قودس كة لقى ثيَنجةمى سوثاى ثاسدارانى ئاسايشى سيس* 

 شؤرِشى ئيسالمى ئيَرانة
 ئيَران ضاالكى ئةتؤمىء هةرِةشةكانى* 
 ثرؤطرامى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى* 

ى ئةجنؤمةنى ئاسايشى 1081دةقى برِيارنامةى * 
 نةتةوةيةكطرتوةكان

 Anti terrorism or Counter)دذةتريؤريزم يان ثادتريؤريزم* 

Terrorism) 

 كيَشةكانى روون نةبوونى ثيَناسةى دذةتريؤريزم* 



 

 

 ثيَناسةى دذةتريؤريزمء هيَزء دةسةآلت* 
 ياسا ثةسةندكراوةكان دذبة تريؤريزم* 
 (دفاع مشروع)تيؤرى بةرطرى رةوا* 
 ياساء سرتراتذى يةكييةتى ئوروثا لة خةباتى دذةتريؤريزم دا* 
 ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتوةكان* 
 وازى بزوتنةوةى ئازادخيوازىء تريؤريزمجيا* 
 كؤلؤنياليزمء بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان* 
 تريؤريزمى مادة هؤشبةرةكان* 
 مادةهؤشبةرةكان مةرطى هيَدى هيَدى كؤمةلَطاية* 
 بة مادةهؤشبةرةكانةوة( اعتياد)طريؤدةبوون* 
 هؤكارةكانى طريؤدةبوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة* 

بنضينةييةكان بؤ ثيَشطريى لة طريؤدةبوون بة  ريَطاو شيَوازة* 
 مادةهؤشبةرةكانةوة

 هيَز، دةسةآلتى سياسىء سياسةت* 
 سةرضاوةكانى هيَز* 
 هيَزء ريَكخسنت* 
 جياوازى نيَوان تيَطةيشتنةكان لةهيَزء دةسةآلتى سياسى* 
 ثيَطةى كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا* 
 ووضوار دوذمنى سويَندخوارد* 
 .كوردستانء طرينطى ئاسايشى ناوضةكة* 

 .و لة كؤتايى دا فةرهةنطؤكيَك بؤ وشة نويَيةكان



 

 

 
 
 

ضؤنيةتيى سةرهةلَدانى تريؤرء 
 مةبةستةكانى

 بوونى تريؤريزمتريؤرء ية كة بريورِاى جياواز لةمةرِ ثيَناسةى سروشتي
دةطةرِيَتةوة بؤ بةربالَو بوونى بابةت و  هؤكارةكةى هةية، ئةوةش

ى تريؤريزم، كة دةكرىَ بةكيَشةيةكى بابةتيانةو طرينطى طوتةزا
ئةوةشدا  هةر بؤية ئيَمة لةطةلَ .نيكةم سةردةمى خؤمانى نيَو بةرينال

و يىهاوكار و بابةتة كاريَكى وردو قوولَى دةوىَ،طوتةزاكة دةزانني ئةو 
و لة بةهايةكى بةرضاوى ثيَويستةدةوىَ،  كؤمةلَطاى يى طةلءريَخؤشكةر

بةالَم  ناضارين  .و ليَكؤلَةرى ئاكاديَميستى دةوىَهةموان طرينطرت كادر
لةوةى كة هةمانة كةلَك  بؤ تاوتويَكردنى دياردةى تريؤرو تريؤريزم

تا بتوانني ديسان بة وردىء لة روانطةيةكى ئاواالَوة ئةو  وةرطرين
بؤ ئةم ئةركةش   .هةلَيسةنطيَننيدياردةية خبةينة بةر باس و 

ثيَويستة بطةرِيَينةوة بؤ سةردةمى زؤر كوَن و النيكةم ئاورِيَكى كورت لة 
يى وةك طرتنى توندو تيذء قةوارةسةردةمانى سةرهةلَدان و شكلَ

سازى فيكرى تريؤر لة ذيانى سةرةتايى اليةنيَكى طرينطى بنضينة
بوونة خاوةنى  يةوةءيَك كة مرؤظةكان خؤيان دؤزيمرؤظدا، سةردةم

يةكانيان كردء برييان لة رى، هةستيان بة بوونى بةرذةوةنديوشيا



 

 

ثيَكدادانى بةرذةوةندى و بةرذةوندى خوازى كردةوة ءهةولَةكانيان بة 
 .رِ بؤ ثاراستنى بةرذةوةندييةكانيان ةتةواوى هيَزو تواناوة خستةط

بةرذةوةندى و  ةيدا كةدةبىَ بيَذين ئةطةر واقيعبني  بني لة طةلَ ئةو
وازى بةشيَكى طرينط و سةرةكى زاتى مرؤظ و مرؤظايةتى بةرذةوةندخي

خاوةنى ثرنسيث و ثرستيذى ئينسانييةو بةالَم ديسان مرؤظ  ،ثيَكديَنى
ريَطا بة هةموو كردةوةيةك بؤ  دةكاتةوةء يةكانبري لة بايةخة مرؤي

ةى ةوتنةودووركبةالَم . نان و ثاراستنى بةرذةوةندى ناداتبةدةست هيَ
تة يةكان بؤمرؤظةكان يان خؤ دوور خستنةوةيان لة بايةخة ئينساني

هةر  .هؤى ئةوةيكة تةنيا بةرذةوةندىو بةرذةوةندخيوازى بكةنة مةالك
بؤية بوونى بةرذةوةنديى جياواز لة نيَوان مرؤظةكانداء ثيَكدادانى ئةو 
بةرذةوةندييانةء هةولَى مرؤظةكان بؤ ثاراستنى  

كانيان، بوتة هؤى سةرهةلَدانى كردةوةء دذكردةوة لة بةرذةوةنديية
دا شلةو نيَوانة  داء،...وكؤمةلَطا نةتةوة، نيَوان تاك، بنةمالَة، خيَلَ،

يان دادةنيشنت بة وتوويَذ . ء اليةنيَك دؤرِاو دةبوو اليةنيَك سةركةوتوو
ثيَك دةهاتن يان ثةنايان بؤ كردةوةى توندوتيذ دةبردء هةولَى تؤلَة 

ية بؤ ةندنةوةيان بة هةموو جؤريَك دةدا كة ئةمة قؤناغيَكى سةرةتايس
 .تريؤريزم

بةالَم لةو دةمةوة كة مرؤظةكان بوونة خاوةنى دةسةآلت، ئيدارة،  
توندو تيذتر،  ى، وآلتء سيستم، ئةو ثيَكدادانانةيبةرِيَوةبةرخؤ

واتة مرؤظةكان بؤ . ستاندرتو ثرتوثرت لة جاران ثةرةيان ئةبةرين
و بةدةستةوةطرتنى ثايةرِيَوةبردنى دةسةآلتء طةيشنت بة ثلةو بة



 

 

آ، هةولَدانء حوكم لة وآلتءدةولَةت و كؤمةلَطادا كةوتنة بةربةرةكان
كةوابوو لةم قؤناغةدا لة ثيَكدادانيَكى رووتى  .ضاالكيى هةمةاليةنة

ضووة قؤناغى  ةوة هةنطاوىَ بةوالوةتر نةضووبووبةرذةوةندخيوازان
نانء ثاراستنى دةسةآلت كة خؤى ثيَطةى وةدةستهيَثيَكدادانى 

ئةوكات ئيدى ئةوة بةتةنيا بةرذةوةندى هى  .بةرذةوةندييةكانة
ضوارضيَوةى ميكانيزمء  بوةكةسيَكى تايبةت نةبوو، بةلَكوو ضوو

آلت لة سيستميَكةوة، ميكانيزمء سيستميَك بةناو حكوومةتء دةسة
بةآلم  .يةكى ديكةوةال لة ءدةسةآلتاليةكء نةيارانى حكوومةتء 

يىء ليَرةدا طرينط ضؤنيةتى بةرِيَوةضوونء جؤرى سيستمى بةرِيَوةبةر
ى يضونكى شيَوازى دةسةالَت و بةرِيَوةبةر. دةسةآلت مةرجى سةرةكيية

يةكىَ لة خالَة دياريكةرةكانةو مةرجى سةرةكيى سةرهةلَدانى 
 .دياريكردنى اليةنى تريؤريست بوون بوةتوندوتيذىء 

ستة ئةوةش بيَذين كة زؤر جار تريؤريزم لة ضؤنيةتى بةرِيَوةبةرى ثيَوي 
يةتى رةوايى ئيدارة كردنى دةسةالَت و كؤمةلَطا بؤ سيستمو 

كةلَك وةردةطرىَ و  جينايةتةكانى لة نيَو تويَذى خوارةوةى كؤمةلَطادا
ةيةك ئةوةش تا رادثاساوى وةحشيطةرييةكانى ثىَ دةداتةوة، 

طشتى كؤمةلَطا لة ئاستى ئاطايى و تيَطةيشتوويى بةبةسرتاوةتةوة بة 
ى سيستمكة ئةوةش خؤى كاريطةريى لة . بوارة جؤراوجؤرةكاندا

ؤالرو يةش تا ضةندة سكسيستمثةروةردةو فيَركردن وةردةطرىَ وئةو 
لة اليةكى ديكةوة رادةى خةلَك  .ييةمؤديَرِن بيت خؤى مةرجيَكى سةرةك

ةتى يستمى دةسةآلتء ضؤنيساالرى ء ديَموكراتيك بوونى سي



 

 

ةتى ييةكانى خةلَكةكةى وهةروةها ضؤنية داخوازيوةآلمدانةوةى ب
مامةلَة كردنى لةطةلَ كؤمةلَطادا، يان لة طةلَ داخوازييةكانى 

يةتى دةربرِينء هةولَدان بؤ دةستةبةركردنيان ياليةنةكةى ديكةء ضؤن
. ن دانةر بندةتوانن لة سةر دياردةى تريؤرو تريؤريزم بةرضاوانة شويَ

كةوابوو دةبوا ثيَناسةيةكى طشتطريو جيهانى  بؤ تريؤرو تريؤريزم  
 .بايةبكرا

بةداخةوة تاوةكو ئيَستاش لة جيهاندا بة وةها ثيَناسةيةك  
انى دذ بة نةطةيشتوون كة ثشتيوانى و رةزايةتى  سةرجةم اليةنةك

اليةن لة زؤربةى وآلت و كؤمةلَطاكاندا ض لة . تريَور وةدةست بيَنىَ
ض لة اليةن نةيارانى دةسةآلتةوة كردةوةء دذكردةوةى  دةسةآلتةوةء

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 بؤ نةبوونى 

ى لؤذيكىء جيهانى بؤ ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندنى تريؤرء ثيَوانةيةك
 .تريؤريزم

يةى دذ بةتريؤرو تريؤريزم سةرةرِاى ئةو هةموو بةربةرةكانيَمرؤظ  _2 
لة جيهاندا دةكرىَ ديسان لة هةمبةر ئةو كيَشةية دةستة ئةذنؤ 

 ماوةتةوة، كة دةبآ لة ض قؤناغيَكةوة لةسةر تريؤريزم حيساب بكرآ؟
 يةكانى تريؤرو تريؤريزم كامانةن؟تايبةمتةندي_1 
 زطاطةليَكةوة ديارى دةكريَن؟نوورةكانى لة اليةن ض ناوةند و دةس_3 



 

 

نيَوةرؤكى تريؤريزم ضيةو داخوازى يةكانى كامةن؟بوارةكانى _4 
 سةرهةلَدانى  تريؤرء تريؤريزم ضيةن؟

كؤمةلَطا  تريؤريستان زؤرتر هةولَ دةدةن لة سةر كام ضنيء تويَذى_5 
 كار بكةن ؟ 

دةكرىَ بيَذين وةآلمدانةوةيةكى طوجناو بةم ثرسيارانة تا رادةيةك 
 دةتوانىَ  ثيَناسةيةك بؤ تريؤريزمء تيشكيَك بىَ بؤ ناسينى بوارةكانى

 .يةك بيَت لة سةر تاريكايى تريؤريزميو بة طشتى رووناكا
توندوتيذى، ترساندنء تؤقاندن  هةروةك بامسان كرد تريؤر يان

كردةوة لة سةرةتاى سةرهةلَدانى مرؤظايةتييةوة بوونيان هةبوة، بة
رؤذ لة رؤذ  ءلةطةأل قؤناغة  جؤراوجؤرةكاندا طؤرِانيان بةسةردا هاتوة

بة طةيشتنيان بة دنياى . ةندوتر بةرةنطارى مرؤظ بوونةتةوةطةشةس
ى هاوضةرخ لة ئامرازو مؤديَرِن و دةسرتِاطةيشتنيان بة تيَكنؤلؤذ

 كراتيك بؤرن و لة طؤرِانكاريى فيكريى تيكنؤكةرةستةى مؤديَ
نؤذةن كردنةوةيان لة بوارة جؤراو جؤرةكاندا خؤريَكخستنةوة و خؤ

 .كةلَكيان وةرطرتوة

 . لة سةر ثيَناسةى تريؤريزم كيَشةكان  زؤرنء ثيَناسةكانيش زؤرتر 
دوو وشةى ( Teroorism)ء تريؤريسم (Teroor)وشةى تريؤر 

لة . سى هةلَةيةسيانابة تةواوى سياسنيء بةكارهيَنانيان بؤ بوارطةىل 
يةكاندا ئاوها  ئاماذة بة ثيَناسةى قامووسى ثيَوةنديية نيَونةتةوةي

 :تريؤريزم كراوة



 

 

تريؤرء تريؤريزم بة ضاالكيى سياسيى ياريزانة سياسيية " 
طاء مكانيزمى توندوتيذ كة لة ريَ دةوترآدةولَةتىء نيَودةولَةتييةكان 

 ".بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان كةلَك وةردةطرن
 Walter) ة"والرَت الكوئيؤر"ثيَناسةيةكى ديكة ثيَناسةى 

Lakoyur) ية وةندى ليَكؤلَينةوة ئيسرتاتيذيكيلة نا
:" بة باورِى ناوبراو تريؤريزم بريتى ية لة  ،نيَونةتةوةييةكانةوة

لة توندوتيذى بؤ طةيشنت بة ئامانج كردةوةيةكى ترسيَنةرانة كة 
شؤرِشى ريَكخراءو خةلَكىء  كةلَك وةردةطرآء كردةوةطةليَك وةكوو شةرِ،

ضنة نايةكانيش بةم ثيَناسة نانةت باندة جينايةتكارء مافيايتة
كردةوةيةكى  كة هةر مةوةء بة طشتى ئةوة قبووأل كراوةبازنةى تريؤريز

ةنى كردبيَتة ئامانجء دذ بة توندوتيذانة كة كؤمةلَطاء خةلَكى مةد
 ".كؤمةآلنى خةلَك بآ دةضيَتة بازنةى تريؤرةوة

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

دوتيذى، يا ترساندن تريؤر كةلَك وةرطرتنى حيساب كراو لة تون" 
طةىل سياسي، ئيدئؤلؤذيكى ية بؤ طةيشنت بة ئاماجنبة توندوتيذي

هيَنان لةطةأل ، طوشارئايينى و غةيرى ئايينى لة ريَطاى تؤقاندن
نوام "يةشدا ، لةم ثةيوةندي"اندنى بةردةوامداترس

ية يةك لةوانةية كة ئةم ثيَناسة (Nwam Chomski)"ضامسكى
ئةم ثيَناسانةء دةيان ثيَناسةى ديكة بؤ . بة شياو دةزانآ بؤ تريؤريزم

وآلت، نةتةوةء دةولَةتيَك  ،تريؤريزم كراوة، بةآلم هةر اليةنى شةو



 

 

يةكانياندا كردوة كة لةطةأل بةرذةوةنديبؤ تريؤريزم ثيَناسةيةكيان 
 .تةبا نةبآنا

ذيَر ضةترى ئاسايشى  تريؤريزم لة
 دا(امنيت ملى)نةتةوةيى

ى كارمان لة دئيَمة وةكوو طةىل كورد تا ئيَستا بة شيَوةيةكى جيد 
دا نةكردوة، رةنطة تةنانةت بؤ ى لةطةلَ ئاسايشى نةتةوةييثيَوةند

بؤ . كةوتبيَت و بةسطويَى رهيَندىَ كةس وشةيك بىَ تةنيا جاروبار بة
يةش دةتوانني سةيريَكى ئارشيوى رؤذنامة، سةملاندنى ئةو راستي

ضاثةمةنى و بالَوكراوة  طؤظارو دةزطاكانى راطةياندن و هةموو
امن "ى طوتةزابزانني بة راستى ئةو  ءيةكامنان بكةيننةتةوةي

يةى كة دوذمنامنان بةردةوام بةو بيانوةوة ئيَمةيان جينؤسايد "قومى
لةو ء دةكرد، ضةند جار خراوةتة بةر باس و ليَكؤلَينةوة و شيتةلَكارى

تويَذى روناكبريى كؤمةلَطاكةمان تا ضةندة هةولَى داوة و  يةداثيَوةندي
تا ضةندة خةلَكةكةمان هانداوة بؤ هةست بة بةرثرسايةتى  ؟تيَكؤشاوة

ثيَشرت بامسان لة سةر   كردن لة هةمبةر ئاسايشى نةتةوةييدا؟
ةوابوو دةبآ كرد ك"هةر جؤرة بايةخيَكى مادى و مةعنةوى "بةرذةوندى 

ية كة طوتارى " بةرذةوةندى نةتةوةيى"ئةوة  ئةوةمان لةبري نةضآ كة
يَتة ئاراوةء ثيَناسةى ئاسايشى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيى ديَن

كة طرنطى بة ثاراستنى  تىدياريكردنى رةهةندء سنوورةكانية
طرنطيى تةبايىء ئاسايشى ئاسايشى نةتةوةء كؤمةلَطا دةداء 



 

 

هيَلَة سوورةكان نةيارء بةرامبةرةكانى دةكاء  بؤية كة ثيَناسة نةتةوةي
نن كة بابةتى تريؤريزم كانى جيهازهليَزةكةوابوو ئةوة  .ديارى دةكا

دةخةنة ناوةندى ليَكؤلَينةوةء ثاش تاوتويَكردنى دةيكةنة 
ندنةكانياندا بؤ راى طشتى شى يىء لة راطةياثيَناسةيةكى جيهان

ى برييَكى دذة تريؤريزمى جيهانى دادةريَذنء هةوأل بؤ بناخةدةكةنةوة 
 مةحكووم كردن، بةرةنطاربوونةوةء لةناوبردنى دةخةنة طةرِء لة
ئاكامدا دةيكةنة طوتاريَك بؤ ليَك نزيك كردنةوةء هاوبةرذةوةندى 

كة  بوةجارى واش هة .آلتانى قوربانيى تريؤرء تريؤريزمبوونى و
، واتة بوةى سياسةتى وآلتيَك لة قؤناغيَكدا بناخةتريؤريزم 

ئةوةش  ءدامةزراوة رتريؤ بنةماىفينداسيوَنى سياسةتى والَتيَك لة سةر 
بؤ . و دةسةالَت، يانىَ تريؤرى دةولَةتى سيستميانىَ تريؤريزة كردنى 

يةكةم جار بةكارهيَنانى وشةى تريؤرء هاتنةطؤرِى وتةزاى  ويَنة
ء مكانيزميَك بؤ كردةوةى توندوتيذانة لة شؤرشى "تريؤريزم"

بةمالوة  بوو كة " 2771"ثاش شؤرِشىى فرةنساذاكؤبينةكان لة 
انء ثسثؤرانى ئةو بوارة سةرهةلَدانى تريؤريزمى زؤربةى بريمةند

ة شؤرشطيَرِ لةو كاتةدا. ريَكخراو بة بةرهةمى ئةو شؤرشة دةزانن
بريتةسكةكان كة دةسكةوتةكانى ئةو شؤرشةيان بة هى خؤيان دةزانىء 

هةر بؤية . خةلَكى ديكةيان بة بيَطانة لةو دةسكةوتانة لة قةلَةم دةدا
 لة سةر ةياندبوو كة حكوومةتى ئيَمةرايانط  بة فةرمىبؤخؤيان 

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



 

 

 كردنى تةوةريى تريؤريزمدابةش
طرت، دةى لةخؤ يان تةوةر لةم شؤرشةدا تريؤر دوو رةهةند 

رةهةندى   ديكة رةهةندى ء(طةرم)يان تريؤرى سوور رةهةندى كردةكى
ئةو كاتةية تريؤر رةهةندى كردةكى يان فيزيكى  .ية(وانىر)دةروونى 

ء بة بةكارهيَنانى ئامرازيَكى كة مرؤظ بة كردةوةيةكى تريؤريستى
كردنى دةدرآ يان طيانى لة دةست  تريؤر كوشنت دةكريَتة ئامانجء هةولَى

كردةوةيةكى تريؤريستى رووى داوة خةلَكيش بة ة كليَرةدا ئيَذين . دةدا
دةيبينن و دةزطا ئةمنى و ئاسايشييةكانيش بةكردةوة  ئاشكرا 

ئةو كاريطةريية  ء دةروونيىىيبةآلم رةهةندى رؤح .هةلَويَست دةطرن
رانةيةية كة كؤمةلَطا ىء سؤزدايى، برييوونى، هزررهةستىء دة

 ينطةءزؤر طر بةشى روحيى ئةو بةشةى لة تريؤر، واتة . دةطريَتةوة
يَكى دؤخدةبيَتة هؤى تيَكدانى نؤرمة دةروونييةكان لة كؤمةلَطاداء 

ى جةستةيىء دةروونى لة كؤمةلَطادا حاكم دةكاء يترسيَنةرء نائارام
كةش وهةواى سياسى ئالَؤزو بوار لةبار دةكا بؤ ثيَشيَلكردنى ياسا ء 

 فرةنساؤية لة شؤرشى شيَواندنى شريازةكانى كؤمةلَطاء دةسةآلت، هةرب
ىء سيستماتيك يبةدواوة بة قؤناغى سةرهةلَدانى تريؤريزمى ميكانيزم

يةكان لة ئيتاليا كة بة دواى وةك طرووثة كاربونري. دةذميَردرآ
يةكطرتوويى ئةو وآلتةوة بوون ودذ بة هةر جؤرة مافيَكى كةمينةي بة 

يان "ن شافتبورش"دةجوالَنةوة، بزووتنةوةى  ازتريؤريستانةترين شيَو
" ئةجنومةنى خويَندكارانى يةكطرتوويى خوازى ئالَمانى لة زانكؤى

كة ئةم طرووثة لة " يوطوسالظى"ء بزووتنةوةى خويَندكاريى "ئينا



 

 

رابردوودا بة تريؤرى وةليعةهدى ئوتريش ئاورى شةرِى جيهانيى 
دةيان ويَنةى ديكة لةو طرووثء بزووتنةوانة هةية . يةكةمى نايةوة

ينط ئةوةية كة نيوةى دووهةمى سةدةى نؤزدةهةم سةردةمى بةآلم طر
 .دانى تريؤريزمى نوآء موديَرن بوةسةرهةلَ

ئةوةيكة ئةم قؤناغةى لة قؤناغةكانى ديكةى تريؤريزم جودا  
واتة تريؤر لةم  .بوونى بريؤكةى تريؤريزمى نويَية كردؤتةوة، سياسى

شتة، بة سةردةمةدا بة تةواوى بريؤكةء ئاماجنى سياسيى لة ث
دةكاء لة نيَو قامووسى سياسيدا جيَى شيَوازيَكى ريَكخراو عةمةل 

تةنانةت  .سياسةتى دةولَةتى ونيَودةولَةتى تة بةشيَك لةةطرتوة، بو
بةشيَك لة بريمةندانى ئةم بوارة هاورِان كة لةم قؤناغةداية تريؤر 
مةكتةبىء ئيدئؤلؤذيك دةبيَتةوةء تريؤريزم دةبيَتة مةكتةب و 

و دةضيَتة ضوارضيَوةى داقوتاخبانة لة ذيَر ناو و عينوانى جؤراو جؤر
روانطةكانةوةء لةثاأل ئانارشيزمء نهيليزمدا جآدةطرآ، هةم لة 

ى سياسى، هةم لة كانالَى كردةوةى توندوتيذانةوة هةولَى كانالَ
تةوةرى ضاالكىء  .وونء طةيشنت بة ئاماجنةكانى دةدابةرةوثيَش ض

ريَبازى ئيدئؤلؤذيك ديارى دةكاء هةولَى ئةندامطريىء ثيَكةوةنانى 
طرووثء تاقمء هةولَى ثيَكهيَنانى سةرضاوةى دارايى دةدا، هةولَى 

ةنة جياوازةكان دةداء هةولَى ثرؤثاطةندة بؤ راكيَشانى سةرجنى الي
آ بؤ دةكؤش، تيَ...دان بة كردةوةكانى دةداو يةترةوايريَبازةكةىء 

يةكانء هةولَ دةدا بؤَكيَشانةدةرى مرؤظ لة زيندوو راطرتنى بوارة خورافي
وثووضطةرا "نهيليزم"دا بؤ ليَوارةكانى يةتيشارستانناوةندى زانست و 



 

 

كانى بناخةبؤ ثتةوكردنةوةى  .ةو خورافات بوون كة مةكؤى ئةفسانبوو
ذيَكى كؤمةلَطادا بطرآ خؤى دةبآ ثةيوةندى لةطةأل ضني يان تويَ

ى، بة ناسرانى تريؤريزمء نيَورؤكةكةى ييةكى كاريطةرى رؤحثيَوةندي
كةوابوو هةولَى  .ذى رووناكبريدا جيَطاى نابيَتةوةلة نيَو ضنيء تويَ

لة " دوطماتيزم"ء لةباركردنى بوارى تريؤريزم بةردةوام ثيَكهيَنان
لة نيَو ضنيء تويَذة دواكةوتوو، خورافىء تةنانةت . كؤمةلَطاكان داية

ىلَ وردبوونةوة لة  بةسةرجندانء. هةذارء دةستكورتةكانداية
ثيَكهاتةكانى تريؤريزم بةو ئاكامة دةطةين كة ئيدئؤلؤذىء بوارة 

داخراوةوة بؤ  ئيَجطاردؤطمء بةرتةسكةكان بة هؤى بوونى روانطةيةكى 
ر، بةرةوثيَشضوونء طةيشنت بة ئامانج ثيَويستيان بة مكانيزمى تريؤ

طرووث، اليةن يان  وتريؤريزميش وةك ترسء خؤف هةيةء لة بةرامبةردا
دةسةآلت بؤ طةيشنت بة ئامانج ثيَويستى بة بوارى دؤطمء بةرتةسك 

ى يزمى ئيسالمهةية، ئةو بوارة دوطم و بةرتةسكةش دةتوانىَ راديكالَي
يؤنيزم بىَ، دةتوانىَ شؤظينيزميَكى درِةندة وةكوو زابىَ، دةتوانىَ ثان 

 .،...بةعسيزم بىَ، دةتوانىَ ثان توركيزمى ئاتاتوركى بىَ و
 

ئاورِدانةوةيةك لة تريؤريزمى 
 مؤديَرِن

بيَطومان دةبآ بزانني كة تريؤريزم بة تيَثةرِاندنى ضةندين 
ى بةربآلو خؤ دةنويَنىَ و يةكطوتةزاقؤناغى جؤراوجؤر ئةمرِؤ وةك 



 

 

و رةهةند، تةوةرء اليةنى جياجيا يةمةيداندارى نائةمنى جيهاني
ثيَويستة ئاماذة   رآ، هةربؤية لة سةرةتاى باسةكةدالة خؤ دةط

بةربآلوء لة روانطةيةكى يةكى زاطوتةبةوة  بكةين كة وةك 
سةيرى بكةن بؤ ئةوةى لة ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندن و  ئاواآلوة
دا، تووشى ئالَؤزى كردنى رةهةندء تةوةرة جياجياكانيشرؤظة 

 .فيكرى و  سةرليَشيَوان نةبني
ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى جيهانيى دووهةم، هاتنةئاراى 

ونةوةى جيهان، بة كردةوة قؤناغى شةرِى ساردء دوو جةمسةرى بو
شةرِيَكى . اوةشةرِ لة ئاراستةيةكى مؤديَرِن و تايبةتدا هاتة ئار

بة فةرمى بؤ خؤى سارد و بيَدةنط كة هيض كام لة اليةنةكان 
يةكةى بة ياريزانة وردو بضووكةكانى نةدةهاتة مةيدان ياري

قةمةنى طؤرِةثانةكة دةكردوو لةونيَوةشدا جارناجار ضةك و تة
ئةوةى خةساريَكيان وىَ بكةوىَ، ن تاقى دةكردةوة بىَخؤشيا

تؤقيبوون  انةويست ئةوةى كة ليَىئةوةش بؤ ئةوة بوو كة دةي
كوو وةك بةلَ ئةوةش  بة خوشحالَى خؤيان نةبوو نةيةتة طؤرِىَ،

دةتوانني ئاماذة بةو ترس و  يةكىَ لة هؤكارة سةرةكييةكانى
بةهيَزةكانى خؤفةى بكةين كة جيهانى بةطشتىء دةسةآلتة 

" توازن وحشت"واتة  ئةتؤميىبةتايبةتى لة سةرهةلَدانى شةرِى 
نيَوةرؤك يان   بابةتةكان بوو،بوو، بةآلم ئةوة ديوى دةرةوةى 

بوونيان ة هيَندآ نهيَنى دةكرد كة ئاشكراثشتى ثةردة ئاماذةى ب
داخوا دةبآ ئةو نهيَنييانة  .ةر دوو بةرة قةيران خؤلَقيَن بووبؤ ه



 

 

ئةطةر مبانةوآ وةآلم بدةينةوة، هةردوو جةمسةر ضى بن؟ 
ى جةمسةرةكان بةتايبةتى لة ثيَكهاتنى يبةطشتىء سةردةمدار

ن، تاوانبارو يَربةرثرس دةزان بة كة ىلةوةجيا ئةو قةيرانانةدا
زرا، نة نة مافى مرؤظ دةثاريَ ضونكىمةحكوميش دةكريَن، بؤضى؟ 

وازيش رزطارخيقةيرانى ئازادى و  .ديَموكراسى ماناى هةبوو
طةيةشتبوة ئةوثةرِى خؤى، سةركردايةتيى بةرةكانيش بؤ 

لة  بةهيَزكردنى ثيَطةكانى خؤيان تةنانةت ثشتوانييان
كة دةتوانني بة رِاشكاوانة بيَذين درِندةترين ديكتاتؤران دةكرد 

قةيرانى ديكتاتؤرى و توتاليتاريزم لة ثاش شةرِى جيهانى 
دادانى ناثريؤزى نيَوان ئةو دوو دووهةمةوة دةطةرِيَتةوة بؤثيَك

كة ئيَذىَ  طةورةيةئةوةش درؤيةكى  لةراستيدا. كةجةمسةرة
والَتانى جيهانى سيَهةم خؤيان لةو ثيَكدادانة ثاراست ضونكى 

توانى خؤ بثاريَزن لَطةوة بيَذين كة نة تةنيا نةياندةتوانني بة بة
ةآلم بة ب .ازى دةستى سةردةمدارانى بةرةكانبةلَكوو ببوونة ئامر

هةلَوةشانةوةى بةرةى سوسياليزمء  كؤتايى هاتنى شةرِى ساردء
، جيهان بةطشتى ثىَ ناية "ئامثرياليزم"سةركةوتنى كاثيتاليزم

 .قؤناخيَكى نويَةوة
 يرتلة قؤناغى ثاش شةرِى سارددا، جيهان ديسان بة شيَوةيةك

ء جيهانى  دابةش كرايةوةء ئةم جارة بة سةر جيهانى ثيَشكةوتوو
جيهانى ثيَشكةوتوو  لة نيَوان ئةم دوو جيهانةشدا. كةوتوودادوا

شتبوو، بةآلم جيهانى بة لووتكةى ثيَشكةوتوويى سةردةم طةي



 

 

مابوو، كة ةموو رةهةندةكانى ثيَشكةوتن بةجيَلة ه دواكةوتوو
ئةمةش خؤى يةكآ لة هؤكارة سةرةكييةكانى ديكتاتؤرليَدراويى 

ليزم لة قؤناغى شةرِى يتائةو وآلتانة بة ثشتيوانيى بةرةى كاث
يةكان بوون بة مةيدانى ثيَكدادانى وآلتة رؤذهةآلتي. سارددا بوو

بة خةلَكيَكى وةزالَةهاتوو و ئازادخيواز  خةلَكء دةسةآلت،
وة هاتبوونة مةيدانى خةباتيَكى رةواء مافخوازانة

لة حالَيَكدا بوو كة تةنانةت وآلتانى  شئةوة .نارِةزايةتييةوة
ةآلتة دى ئةو دةسطةيشتبوون كة ئيَ برِواية رؤذئاواش بةو

. نء بؤ ثشتيوانى ليَكردن نابنديكتاتؤرانةش ئيكسثايةر بوو
ديكتاتؤرى هةولَى سةثاندنى دةسةآلتء سةركوتى خةباتى دةدا، 
كةضى لةو نيَوانةشدا دياردةى رةشء ترسناكء دذى ئينسانيى 

اليةك  تريؤريزم لة ضوارضيَوةى ئيدئؤلؤذي ية جياجياكاندا لة
خؤى خزاندة نيَو خةباتى رةواو مافخوازانةى طةالنةوة و لة 

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

          .                                                                    ناديَموكراتيكةوة
واية كة  نووسةريَكى رؤذئاوايى ثيَى"نيك ولَتوندوم"

يستء يةكةم سةرهةلَدانى واقيعييةتى بةرةبةيانى سةدةى ب
هةروةها ئاماذة . طؤشةى شوناس، كولتوورء ثيَوةندييةكانةسيَ

لة بةوة دةكا كة دذايةتييةكانء ساتوسةودا سياسييةكان كة 
كارى يان هةلَداوة هؤيةوة سةراليةن تريؤريزمى نيَونةتةوةي



 

 

واتة بةهؤى بوونى نابةرامبةريى  .ثةيدابوونى ئةم سيَطؤشةيةية
نةريتى لة نيَوان باكوورء باشووردا، مةترسيطةىل سياسى 

لة . يةكانةوة لة زيادبوون دايةوةندي دار بة كةلتوورء ثيَوةنديثيَ
اليةكى ديكةشةوة جيَطةء ثيَطةى بريى رؤذهةآلتىء رؤذئاوايى 

واتة  .يَكى بةرضاوى طؤرِةثانى ئةم ياريية سياسييةلَطيَرِبؤتة رؤ
بوون لة بوارى زانستىء بوونى حكوومةت، ثيَشكةوتوو ؤالريكسيَ

نتء ثةرةثيَدانى  هةموو ئةو دا، بةرةو ليرباليزم رؤيشتةكنيكى
رانةء هةولَدان بؤ ضاكسازى لة حكوومةتء كؤمةلَطاكانى فاكتؤ

يةكانء دةسةآلتدارانى دينىء يديكةدا، دذكردةوةى بناذؤة ئايين
 دومينيك" بؤية هةر .حكوومةتة تؤتاليتارةكانى بةدوادا هاتوة

 تريؤريزم دياردةى كة دةكا بةوة ئاماذة ديكة جيَطايةكى لة"ولَتون

 لة يةءرؤذئاواي ويَنةى  نةكردنىثةسةند نيشاندةرى شيَوةيةك بة

ى دا تيَدةكؤشآ كة تواناى وةآلمدانةوة بة زانياريئاكام
 .رؤذئاوايى، وةك هيَمايةك لة خؤيدا بةهيَز بكا

ئةم قؤناغةى تريؤرء تريؤريزم  ثشت ثةردةيىء ذيَرزةمينى 
ء وةكوو ياريكةريَكى بةهيَزى ياريية سياسييةكان ،بوون

كةوابوو ثيَناسةكانى . نةهاتبوونة نيَو طؤرِةثانى سياسةتةوة
تريؤريش لةم قؤناغةدا لةطةأل ثيَناسةكانى ديكة دةبآ جياوازيان 
هةبىَء روانطةكانيش بؤ ئةو دياردةية دةبآ ئالَوطؤرِيان بةسةردا 

كة تيَرِامانيَكمان لة  بآ، هةر بؤية بة ثيَويستى دةزانني
 .جياوازةوة هةبآ رةهةندىثيَناسةكانى تريؤريزم لة روانطةء 



 

 

بة بؤضوونى بةشيَكى بةرضاو لة زانايانء ثسثؤرِانى بوارى 
ى 22ليَكؤلَينةوة لةمةرِ تريؤرو تريؤريزم، بة روودانى كارةساتى 

لة طةورةترين  كة كايةكطرتووةكانى ئةمري وآلتةلة  سيَبتةمرب
ئيَدى تريؤريزم لة  وة تريؤريستييةكانى جيهان  بوةروودا

بةرتةسكدا هاتة دةرآ و سنووريَكى بةربالَوو  ءبازنةيةكى داخراو
واتة تا ئةو كات ئةو دياردةية لة اليةن سوثرِ  .يى طرتةوةجيهان

ثاوةرى جيهانء وآلتانى ثيَشكةوتوةوة بة جيددى وةرنةدةطريا، 
ا دذ بة ئامانج و ضونكى تريؤريزم تا ئةوكات نةتةني

خزمةتى يةكانى ئةوان نةجووالَبوةوة، بةلَكوو لة ديبةرذةوةن
 .سياسةت و بةرذةوةندييةكانى ئةواندا دةضوة ثيَش

 وآلتةئاماذة ثيَدانة كة والَتيَك وةكوو  جيَطاى 
يةكانى سةدةى تةنانةت تا كؤتاي ئةمةريكا يةكطرتووةكانى 

كة ياساى دذة تريؤر بيستةميش هةر بة ثيَويستيشى نةزانيبوو 
بة  .اس و ثالنى دذة تريؤر دابرِيَذىَو بةرِيَوةى بباتببيَنيَتة بةر

كة تريؤريزم  يى باورِيان وابووسازطشتى والَتانى ثيشة
يةو لةو باورِةشدا نةبوون كة رؤذيَك ئةو قةيرانيَكى ناوضةي

باليزة بكريَت،  لة ضاثةمةنى و دياردةية طلوَ
ةكوو دياردةيةكى بيَطانة لة خؤيانء راطةياندنةكانيشياندا و

تةنيا وةكوو قةيرانيَكى ئايينى، نةتةوةيى، ئيدئؤلؤذيكىء 
سوورة لة من ئاطرة "ناوضةيى ليَكيان دةدايةوةء بؤضوونى 

بة ( شوكى)بةآلم بةو رووداوة ضلَةكةيةك .يان بؤى هةبوو"دوورة



 

 

ا لةشى دةسةآلتدارانى بةهيَزدا هاتء وريا كرانةوة كة تا ئيَست
هةر . يان خؤيان لةخةو كردبوو يان بةرِاستى لة خةودا بووبوون

بؤية ناضار بوون بة خيَرايى هةلَويَست بطرن، كؤرِء كؤبوونةوةء 
ثةيتا ثةيتا كؤنفرانس لة ئاستى سةرانى وآلتاندا ثيَك بيَنن، 

 يةكاندا، ئاكامى دانيشنتء بة يةكلة كؤنفرانسة رؤذنامةواني
كى هةولَة ديثلؤماسييةكان وةكوو باسكيَطةيشتنةكان رابطةيةنن، 

و هةولَى ةرِضرِتر خبةنة ط بةهيَزى سياسةتى نيَودةولَةتى
دةزطاكانى راطةياندنى رؤذئاوايى بؤ ناساندن، شيكردنةوة، 

ثيَكهيَنانى يةكدةنط كردنى جيهانء لةبار كردنى بوار بؤ 
 .تريؤر طةيشتة بةرزترين ئاسيت خؤىبةرةيةكى جيهانى دذة

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

 ـ تريؤر كردةوةيةكى توندءتيذانةية؛2 
 ية؛وةى تريؤريستى، سياسى يان ئايينيـ بريؤكةى كردة1 
 ـ ئاماجنى تريؤريزم هاونيشتمانانى بآ ضةكن؛3 
لَقاندنى كةشيَكى ثرِ لة ترسء ـ ئاماجنى تريؤريزم خو4 

 خؤفة؛
ـ مةبةستى تريؤريزم ئالَؤزكردنى بارى هيَمنيى كؤمةلَطا يان 5 

 دةسةآلتة؛
 دةولَةتني؛نا النى تريؤر يان طرووثى تريؤريستىـ عامي6 
 . يةى تريؤريستى كردةوةيةكى ناياسايـ كردةوة7 



 

 

دةسةآلتدارانى سياسى و تيَوريسيةنةكانى ئةو بوارة بةو 
دا م لةم ثيَوةرانة لة ئاستى جيهانيكامة طةيشنت كة هيضكائا

وةكوو ثيَوةريَك بؤ ثيَناسةو هةلَسةنطاندنى تريؤريزم تيَرو 
طوتةزايةكى تةسةل نني، ضونكى جاريَكيرت ئاماذةمان ثيَكرد كة 

بالَو وةكوو تريؤريزم تاكوو ئيَستا ثيَناسةيةكى ىلَ جيهانطري و بةر
ةوةندى هةموو اليةنةكانى بةرةى نةكراوة كة لة طةلَ بةرذ

دذةتريؤردا يةك بطريَتةوة، هةر ئةمةش طةورةترين كؤسثى سةر 
دةرى بة تريؤر و تريؤريزمة و يارمةتي ريَطاى خةباتى جيهانى دذ

 .سووضى جيهاندااليةنةكانى تريؤريزمة لة سووضاو بةشيَك لة
فرةنسا   وشةى تريؤريزم بؤ يةكةجمار لة شؤرشى مةزنى 

( Jacobin)هاتةطؤرىَ، هةم بة ماناى ذاكوبني( ز2771)دا
كة (Jacobinism)واتة تريؤر و ترساندن، يان ذاكوبينيسم 

ى بةريَوة بردنى سيستمبة حكوومةتى تريؤرو تؤقاندن يان 
اكؤبينةكان بة ناو بانطة و هةم بة ماناى ترساندن يان ذ

كردةوةيةكى  دةتوانىَ هةموو( x)ديَتة ئاراوة كة ( x)ترساندن لة
بةآلم بة ليَكدانةوةكانى تريؤريزم لةم  .ترسيَنةر لة خؤبطرىَ

بةو ئاكامة طةيشنت كة ئةويش ناتوانىَ ماناى  قؤناخةدا،
 .واقيعيى تريؤريزم لة خؤبطرىَ

و  1002 ىسيَبتةمربى 22هةر لةو بارةيةوة ثاش رِووداوى 
نيى و تيَكضوونى بارى ئاسايش و هيَمشلَةذانى بارودؤخى سياسى

جيهان، نويَنةرايةتيى تويَذينةوةى نيَونةتةوةيى هةوالَدةريى 



 

 

بؤ " رىزوووحوزوورى و غرية ح"يَكى كؤنفرانسخويندكارانى ئيَران 
تاوتويىَ  ماموستايانى زانكؤ بة مةبةستى كارناسان، ثسثؤرانء

سيار ةدا ضةندين ثركؤنفرانسهيَنا، لةم كردنى ئةم بابةتة ثيَك
يةوة ورووذيَنران كة ئاماذة بة ةرايةتيلة ريَطاى ئةو نويَن

 .يةكيَكيان دةكةين
ى يء جيهان تريؤريزم ضية؟ و بؤضى ثيَناسةيةكى يةكطرتوو

دا نةهاتؤتة ئاراوة؟ لة ةم دياردةية لة كؤمةلَطاى جيهانيل
ى كارناس (mateo deflem)"ماتئو دفلم"وةآلمدا دوكتور 

 وآلتةلة  اى باشوورلينطرووثى كؤمةلَناسيى زانكؤى كارؤ
 :ئاوا وةآلمى دايةوة ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

 طوتةزاية نةكراوةئةطةرضى ثيَناسةيةكى يةكطرتوو لةو " 
ريَككةوتنة بةآلم بةطشتى لة سةر ئةو ثيَناسةية تا ئيستا ئةو

ليَكى توندوتيذ دذ بة ية لة كردةوةطةكراوة كة تريؤريزم بريتي
دنة ثيَشى ئاماجنيَكى بة مةبةستى بر سيَظيلةكان هاونيشتمانة

طةليَكى هةروةها ئاماذة بة جياوازي. لؤذيكسياسى يان ئيدئؤ
واتة  .ا كة لة نيَوان شةرِو تريؤريزمدا بةدى دةكريَنطرينط دةك

تريؤريزم راستةوخؤ توندوتيذى دذ بة هاونيشتمانانى بآضةك 
ثةيرِةو دةكا، لة حالَيَكدا اليةنةكانى شةرِ هةولَ دةدةن كة 

ةم ، بة سةرجندان ل"ى طيانييان هةبىَخةساراتكةمرتين 
ثيَناسةية لة ئاستى ثيَناسةى طشتيى تريؤريزمدا طرفتمان نية، 



 

 

بةآلم طةر مبانةوى ئةم ثيَناسةية بؤ كردةوةطةليَكى تايبةت بة 
 .كار بيَنني لة طةلَ طرفتى جيددى بةرةورِو دةبني

طرووث، كردةوة يان ضاالكيى  واتة بة رِاى كةس و اليةنطةليَك
ريَكخراو، حيزب و تةنانةت بزووتنةوةطةليَك راستةوخؤ دةضنة 

رةدا رتيان بة ثيَضةوانة، ليَزنةى تريؤريزمةوة بةآلم بةشيَكيبا
يش ئةوةية كة طرفتى بنضينةيى كيَشةيةكى ديكة خؤدةنويَنى ئةو

تةنيا لةسةر ثيَناسةى تريؤريزم نية، بةلَكوو ثيَوةرةكانى 
 .جيَطاى باس و موناقشةن ءنميش جيدديطاندنى تريؤريزهةلَسةن

، بةآلم بوةتريؤريزم لة سةردةمى موَديَرِندا بةردةوام بوونى هة
دا، 12راستييةكةى ئةوةية كة لة ساآلنى سةرةتاى سةدةى 

 .تريؤريزمى نيَونةتةوةيى بة خيَرايى ثةرةى ئةستاندوة
لتوورى، سياسى و اكامى ثيَكدادانى كؤمةالَيةتى، كوئةوةش ئ

انى شارستانيةتى رؤذئاوا و رؤذهةآلت بةطشتى و رؤذئاواو وآلت
ية، بؤ زياتر سةلَماندنى ئةم ئيسالمى و عةرةبى بة تايبةتي

 ثيَكدادانى ذيارةكانىئيدديعاية دةتوانني ئاماذة بة تيَزى 
ة تيَزيَكى سةرجنرِاكيَشى ك ساموئيَل هانتيطتؤن بكةين.ث

 .نيَودةولَةتى داناوة يةو كاريطةريشى لة سةر سياسةتىجيهاني
طةىل كةلتوورى و يىو جياوازيكةوابوو نايةكسان بوونى ذيار

، هةموويان لة جيَى خؤياندا بةرذةوةنديطةىل سياسى
رطةليَكى بة هيَزن بؤ هةلَسةنطاندنى تريؤريزم، بةآلم فاكتؤ

ى 22ناتوانني بة بىَ لة بةر ضاوطرتنى طرنطى و سةنطى رِووداوى 



 

 

يةكانى رةوتى تريؤريزم لة جيهاندا ريو كاريطة سيَبتةمرب
 سيَبتةمربى 22واتة دةتوانني بيَذين رِووداوى  .يَى بكةينتاوتو

 ئةو رووداوة. ؤريزمى جيهانى بوورِةوتى تري" كاتاليزؤرى"
ةر دوو قؤناغى طرينطدا دابةش كرد كة بريتني تريؤريزمى بة س

 :لة
  ؛سيَبتةمربى 22قؤناغى ثيَش _2 
 .سيَبتةمرب ى22قؤناغى ثاش _1
بؤية جيهانى ثيَشكةوتوو بةو ئاكامة طةيشت كة دةبآ لة هةر  

ى، هاورِايى، باس، يتريؤريزم هاوبري تريؤرء سةر دياردةى
 .وتوويَذو رِوانطةى جيهانى هةبىَ

هةر  ثيَتةختى ئيسثانيا ثاش تةقينةوةكانى شارى مادريد 
كةس لة سةرانى ئيَستاى وآلتانى  50لةو شارة بة بةشداريى 

جيهانء دووسةد كةسايةتيى سياسيى ديكةء سكرتيَرى ريَكخراوى 
نةتةوةيةكطرتووةكان كونفراسيَكى نيَونةتةوةيى  لة ذيَر 

بةرِيَوة ضوو كة باس، ( دميوكراسى، تريؤريزمء ئةمنييةت)ناوى
ز، ئةنتى تيَز، طةآللَةء روانطة، تيئؤرى، تيَ بابةت، وتار،

 ةداكؤنفرانسهةر لةم . رو بريورِاى جياواز هاتنة ئاراوةثيَشنيا
كوفى ئةنان سكرتيَرى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ يةكةم 

جيَطاى باس و  بوةجار بابةتيَكى طرينطى ورووذاند كة 
نارِازى و ئةويش جودا كردنةوةى طرووثة . يةكى طشتىموناقشة
يةكان لة تريؤو تريؤريزم بوو، واتة ئةو وة نارِةزايةتيبزووتنة



 

 

و ا ثيَناسةخالَة طرينطةى كة بة ثيَى بةرذةوةندى وآلتان تا ئيست
جيَطة و ثيَطةى بؤ دةستنيشان كراوة، هةر بةدواى ئةمةشدا، كوفى 

 ةيةك دةربرِى كة لة رِاثؤرتيَكدائةنان ثشتيوانيى خؤى لة ثيَناس
ةرزى رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان طرووثى داوةرانى ثاية ب

ئةو طريوطرفتانةى  ةت بةو كةشة نالةبارةى ترس و خؤفءسةبار
رتة ئاوا ئةم رِاثؤ. ئامادةيان كردبوو اندا ثيَك هاتونكة لة جيه

تريؤريزم هةر جؤرة كردةوةيةكة، كة "ثيَناسةى تريؤريزم دةكا،
ى سيَظيل خةلَك مةبةستى كوشنت يان خةسارات طةياندن بة لةشى 

يان خةلَكى بآضةك بة مةبةستى ترساندنى كؤمةليَكى ئارامء 
يَكخراويَكى نيَونةتةوةيى بؤ يان ناضاركردنى دةولَةتيَك يان ر

ئةجنام طةياندنى كردةوةيةك يان ثاشةكشة كردن بة بة
 ".كردةوةيةكة

لة واقيعدا هةنطاوى سةرةكى لة اليةن ريَكخراوي نةتةوة 
ناسةى تريؤريزم هةلَطريا، هةر وةها كة يةكطرتووةكانةوة بؤ ثيَ

ى ثيَشرت ئاماذةمان ثىَ كرد تا ئةو كاتة ثيَناسةو ثيَورةيَك
تايبةت بة تريؤريزم لة طؤرِىَ دا نةبوء،  يةكطرتووء جيهاني

دةولَةتةكان هةر كام بة ثيَى بةرذةوةنديى خؤيان ثيَناسةى 
يَناو ئةنتى دةهةزايانء دؤذمنانى خؤيان بةكارتريؤريزميان بؤ نارِ

و بة ئاسانيش لة تريؤريَكى تايبةتء كردةكييان بؤ دةتاشى 
 .دةطرترةواييةتيان بؤ وةريةوة وورييةكى ئابريَطاى دثلؤماسي



 

 

 ئاراوة بوةةدا هاتكؤنفرانسلةو  هةر ضةند ئةو ثيَناسةيةى كة
تا ئيَستا ثيَناسةيةكى جيهانيية، بةآلم ديسان لةم قؤناغة 
موَديَرِنةى جيهانيشدا كة رِةهةندو شيَوازى جياوازى تريؤر هاتؤتة 
ئاراوة يان ضاوةرِوانى هاتنة ئاراى دةكرىَ، ئةو ثيَناسةيةش 

بة طشتى تريؤر دةبىَ بةردةوام ثيَناسة . ناتوانىَ وةآلمدةر بىَ
ؤريش ريَكةوتنيَكى نيَونةتةوةيى و بكريَتةوة و ئةنتى تري

جيهانيى دةوآ تاكوو ئيزن بة دةولَةتة ديكتاتور و توتاليتارو 
هةلثةرةستةكان نةدرىَ كة بة ثيَى بةرذةوةندييةكانيان ثيَناسة 
لة تريؤرو ئةنتى تريؤر بكةن و بة مكانيزمى تريؤر هةولَى بة 

 .هيَزكردنى دةسةآلتةكانيان بدةن

                                                             وةكوو ئامرازيَك ىتريؤريزمى دةولَةت

؟ لة دنيايةكى لة كويَوة دةست ثىَ بكةين، بة رِاستى لة كويَوة
ى ناو دةبا، يةكىَ بة يكة يةكيَك بةشةرِى جيهان ئالَؤز، تةمومذاوى

بة ثيَكدادانى ذيارةكان، يةكىَ بة بةرهةمى ضاالكى بؤ طةيشنت 
ندةمنتاليزم، ى كؤمةلَيَك، يةكىَ بة بةرهةمى فيدةسةآلتى سياسي

يةكىَ بة دذكردةوة بةرامبةر بة زيدةخوازى، يةكىَ بة بةرهةمى 
ئالَؤزاويى كيَشة سياسييةكان، يةكىَ بة ئاكامى سةركوتى بزووتنةوة 
ئازادخيوازييةكان، يةكىَ بة كؤنتاكتى كردةوةو دذكردةوةى نيَوان 

 .ناو دةبا،ى ...ئيدئولؤذييةكان، يةكىَ بة
ناحةق نية ئةطةر ئةم ثرسيارانةو سةدان ثرسيارى ديكةمان، 
بىَوةآلم مبيَننةوة، ضونكى تا ئيَستا وةآلمى طوجناو و جيهانى بؤ 



 

 

هيضكام لةوانة نةديرتاوةتةوة، واتة وةآلميَك كة لة ريَكخراوى 
ى ئيَمةش لةم بابةتةدا هةولَ .ةوة يةكطرتووةكاندا ثةسند كرابىَنةت

روونكردنةوةى اليةنة  يَك تيشك خستنة سةر نارِونييةكانءبة شيَواز
 .شاراوةكانة

لة بابةتةكانى ثيَشوودا ئاماذةمان بة ضةند شيَوازى دابةشكردنى 
تريؤريزم كرد كة ثيَوستة ئاورِ لة شيَوازيكيان بدةينةوة، تريؤريزمى 

كة  ريؤريزمى غةيرى دةولَةتىلَةتى، تدةولَةتى، تريؤريزمى نيَودةو
ئةم جارة هةولَ دةدةين ئاورِيَك لة تريؤريزمى دةولَةتى بدةينةوة، 

يَى ئاشتى، رِهيَزو بةرضاوى سةر ةنديَكى تريؤريزم كة كؤسثيَكى بةرِةه
كؤسثيَك كة بة زةقى هةستى  .تييةتةبايى و ثيَكةوة ذيانى مرؤظاية

بةش بزانى، ضونكى ئةوة ثىَ دةكرىَ و تؤش ناتوانى خؤتى ىلَ بة بىَ
رِاستييةكى سةمليَنراوة كة بة بوونى تريؤريزم جىَ بة ئاسايش، 
ئاشتى، تةبايى و ثيَكةوة ذيان ليَذ دةبىَ، مرؤظةكان، نةتةوةكان، 

با . ئايينةكان، وآلتان بة ضاوى شك وطومانةوة دةرِواننة يةكرتى
هةلَداوة؟ بزانني تريؤريزمى دةولَةتى ضؤن و بة ض مةبةستيَك سةرى 

ثاش ثيَناسة كردنى تريؤريزم و روونكردنةوةى رِةهةندة 
جؤراوجؤرةكانى، طةشة سةندنى تريؤريزم رِةوتيَكى خيَرا، ئاستيَكى 

بة جؤريَك كة لة قامووس و  .ضاوةرِوان نةكراوى بةخوَوة بينى بةرزو
. ىلَ كةوتةوةضةندين لق و ثؤثى جؤراوجؤرى  كوولتورى سياسىدا

 .سةرةكييةكانى تريوَريزمى دةولَةتييةيةكىَ لة لقة 



 

 

زوَر دةميَكة دةسةآلتى بةشيَك لة دةولَةتان بة ميكانيزمى تريوَرو  
توَقاندن بةريََوة دةضىَ و لة تريؤريزم وةكوو سياسةتيَكى فةرمى كةلَك  
وةردةطرن، كة ضى تاكو كؤتايى سةدةى بيستةم، جيهان بة طشتى 

دوة، دةتوانني لة دريَذةى تريؤر كرضاوثؤشى و بيَدةنطيى لةو ميَذووة 
ةتى ئيَستالينى، يئاماذة بة ئةلَمانى هيتليَرى، سوظيَ سةردةمى نوىَدا

، توركياى ىئيتالياى موسولينى، ئيَرانى ئاخوندى، عرياقى بةعس
بيستةم دا بوو كة  ، بكةين، بةآلم لة كوتايى سةدةى...كةماليزم و

هيَدى هةستيان بة هيَزى نيَودةولَةتى هيَدى ياريزانانى بة
هةر بؤية دةستةواذةيةكى . مةترسييةكانى تريوَريزمى دةولَةتى كرد

تريوَريزمى "بة ناوى  نويَيان بةو مةبةستة دارِشت و ثيَناسة كرد
بةرِيوة "، مةبةستى ئةوان لةم دةستةواذةية، بريتى بوو لة "دةولَةتى

بة  تيذانةى داريَذراوى سياسةتى توندو بردن و ثةرةثيَدانى بةرنامة
مةبةستيَكى سياسى لة اليةن دةسةآلتداران و كاربةدةستانى نهيَنى 

 ".ناسةربازيىدةولَةتانةوة دذبة ئاماجنطةىل 
ديسان دةبىَ ئاماذة بة خالَيَكى طرينط بكةين كة  بةآلم ليَرةدا

ى ضوارضيَوةى ثيَناسةى تريؤريزمة لة ةكانيةكىَ لة خالَة دياريكراو
ومتان بةرذةوةندى ، ئةوةيش ئةوةية كة سةآلتةكانةوةاليةن دة

يةو ئاسايشى نةتةوةييش ةوةيى دياريكةرى ئاسايشى نةتةوةينةت
هةر بؤية كة سةيرى  .ثيَناسة بؤ تريؤريزم ديارى دةكا ضوارضيَوةو

و نةتةوةكانى ديكة  ميَذووى ثيَناسةى تريؤرى خةلَكى بىَديفاع و طةل
وون و ئاشكراو حاشا بىَ كة بةلَطةو ديكؤميَنتى رِبةرِيَوة ضوو



 

 

هةلَنةطريش لة دةستدابىَو تةنانةت لة رِاطةيةنةكانيشةوة ثيَشان 
كة وابوو ئيَمةش وةكوو طةىل كورد با جاريَكى ديكة بة خوَماندا . درابىَ

بضينةوةو بزانني بةرذةوةندى نةتةوةييمان كامةية، ئاسايشى 
زم بةطشتىو و تريوَري دةبىَ ضؤن ثيَناسةو ديارى بكرىَ نةتةوةييمان

لة روانطةى ئيَمةوة دةبىَ ضؤن  ىتريؤريزمى دةولَةتى بة تايبةت
ثيَناسة بكرىَ، دةبىَ بزانني ئةوة رِاستييةكى حاشا هةلَنةطرة كة 
بةبىَ وةآلم دانةوة بةو خاآلنةى كة ئاماذةيان ثىَكرا، نةتةنيا 
ناتوانني مافة رةواكامنان بثاريَزين، بةلَكوو بةردةوام وةكوو رِابردوو 

 .ندنى دوذمنامناندةبيَنة قوربانيى سياسةتى تريؤرو تؤقا
طةالنى ذيَر دةسةآلتى دةولَةتانى توتاليتارو كؤمةلَطا ديكتاتؤر 
ليَدراوةكان، بةردةوام لة قوربانييانى سةرةكيى دةستى تريؤريزمى 

ئاماذة بة ضةند  زياتر رِوون بوونةوةى باسةكةمان بؤ .لَةتنيدةو
ى ض تليَرهيَزى سامناكى طشتاثؤى ئةلَمانى هي شيَوةى دةكةين؛ بؤ ويَنة

ترس و خؤفى  .جينايةتطةليَكى كة دذبة يةهودييةكان نةكرد
و تريؤر نة تةنيا يىدةسةآلتى هيتليَر لة سةر ميكانيزمى توندوتيذ

ئؤرووثا بةلَكوو جيهانى هيَناية سةر ئةو باوةرِة كة دةبىَ كؤتايى بة 
ى ذيَر سؤظيَيةت يةكييةتى .نى دةسةآلتى ئةو ديكتاتؤرة بيَننتةمة

يةكيَكى ديكة لةو ويَنانة بوو، ثوليسى نهيَنى  تى ئيستالنيدةسةآل
ى لة دةسةآلت و يئةو رِيَكخراوة كة تايبةت بة ثاريَزطار" ضيَكا"

 كتاتؤريى تؤقيَنةرى ئيستالني بوودةستكةوت و بةرذةوةندييةكانى دي
ضةتريَكى رِةشى  بوةب" ضيَكا"و ترس لة تريؤرو توندوتيذى 



 

 

 ذيَرلة  .ى بة تةواوى داثؤشيبوويةتسؤظيَ يةكييةتىخةفةقان و 
دا نةياران، رووناكبريان و جودابريان هةموو لة "ضيَكا"دةسةآلتى 

كةمثةكانى كارى زوَرةمليى سيربىدا بة دريَذايى زةمةن دةتوانةوة، 
كة ثاريَزةرى دةسةآلت و  "ساواك"كخراوى ثوَليسى نهيَنيى ريَ

ديكة لةو دةسةآلتة بةرذةوةندييةكانى شاى ئيَران بوو، يةكيَكى 
كة بة ئةمرى دةسةآلتداران نةيارانى ئةوان،  يانة بووتريؤريست

بة تةواوى دةخستة ذيَر كونرتوَلَ و  ئيَرانى جودابريان و رووناكبريانى
سةدان و هةزاران كةس لة ئةندامان و اليةنطرانى ئةحزاب و طرووثة 

ن و و قةوم و نةتةوة جياجياكاعةشريةسياسييةكان، كةسايةتيى 
نةيارانى دةسةآلتى ثاشايةتى لة ريَطاى ميكانيزمى تريؤرى 

 .كردة قوربانى" ساواك"دةولَةتييةوة بة دةستى شاراوةى 
واتة ثاش سةركةوتنى شؤرِشى طةآلنى  هةر بة شويَنى ئةودا

ئيَران، خةلَكى ماندوو و بيَزار لة تريؤرو توندوتيذى ثيَيان وابوو كة 
، هةر بؤية بدةنةيةكى ئاسوودة ئيَدى كاتى ئةوةية كة هةناس
 كانى شورِشة خةلَكييةكةيان هةبووهيوايةكى زؤريان بة دةستكةوتة

بةآلم ماوةيةكى كورت، ثاش ساغ كردنةوةى حكوومةت و ثيَطرتنى 
ر ناو دةيان باندو طرووث، و ريَكخراو لة ذيَ كؤمارى ئيسالمىدةسةآلتى 

" ثاراهلل"، "كؤميتة" و نيشانطةىل جياجياى وةكوو
، فيداييانى رِيَبةرو ئورطان و باندو طرووثةكانى "انصارحزباللة"

وةزارةتى ئيتالعات خؤيان بؤ  (WAWAK)واواك ديكة سةربة
ثاراستنى دةسةآلتى كوَمارى ئيسالمى لة رِيَطاى ميكانيزمى تريؤرو 



 

 

تؤقاندنةوة ئامادة كرد، ميكانيزميَك كة بة تةنيا 
وة مى و دةستوثةيوةندةكانيانى بة اليسالبةرذةوةندييةكانى كؤمارى ئ

 ....طرينط بوو و بة هةموو نرخيَكيش هةولَى بؤ ثاراستنيان دةدا

 دةولَةتانى توتاليتارتريؤريزمى دةولَةتى 

جيَطاى سةرنج ئةوةية كة كؤمارى ئيسالمى زؤر، خيَراو ضاوةرِوان 
لة  و هةولَى تريؤرىريؤريزمى دةولَةتى بةزاندنةكراو سنوورةكانى ت

دةولَةتيى ئيسرتاتيذيى تريؤرى نيَو. قؤناخى نيَو دةولَةتيدا خستةطةرِ،
لة ريَطاى وةزارةتى كارو بارى دةرةوة كونرتؤلَ دةكردو بةرِيَوةى دةبرد، 

ببوونة النكةى  كة بؤ هةموومان دةركةوت بالَويَزخانةكانىهةروةها 
تريؤريزم و بةشيَكى زؤر لة وةآلتانى ناوضةكة، تةنانةت وآلتانى 

ى "وةزارةتى نهيَنيى تريؤر"ئوَرووثاييش ببوونة مةيدانى رِمبازيَنى 
تر سةملاندنى رِاستييةكان، دةتوانني يى بؤ زياكؤمارى ئيسالم

موتاآليةكمان لة سةر فايلى سياسةتى نيَوخوَيىو نيَو دةولَةتيى 
رِيَذميى ئاخوندى لة ماوةى تةمةنيدا، لة ناوةندةكانى ليَكؤلَينةوةى 

لة جيهانداو فايلى كؤمارى ... سياسى، كؤمةآليةتى، مافى مرؤظ و
ئيسالمى لة رِيَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا هةبىَ، باس لة سةر 

 .كؤمارى ئيسالمى زؤرى دةوىَو دةبىَ لة فايليَكى تايبةتدا باس بكرىَ
يةكيَكى ديكة لة حكوومةتة ياخييةكان بوو كة هةر  ى بةعسعرياق

رتنى  لة سةرةتاوة بة كووديَتا، كوشنت و برِين بة بىَ لة بةرضاو ط
دةسةالتى قةبزة كرد هةر لةو كاتةشدا  ياساو ثرةنسيثة مروَييةكان

هةولَىدا  فرةنساى 2771وةكوو شورِشطيَرِة سةركةوتووةكانى 



 

 

دامةزريَنىَ، " سمنيذاكوَبي"ة سةر بنضينةى فؤنداسيونى دةسةآلتةكةى ل
طةى بؤية لة هيض توندوتيذى و جينايةتىَ بؤ ثتةو كردنى ثيَ

 .دةسةآلتةكةى دوودلَيى نةكرد
توركيةى كةمالَيزم يةكيَكى ديكة لةو حكومةتة توتاليتارانةية كة  

بةردةوام بؤ ثاوانكردنى دةسةآلت لة دةستى خؤىدا و بؤ بيَدةنط كردن 
بؤ . يَو بردنى ئةويرت هةموو شيَوازيَكى تريؤريزمى بة كار هيَناوةو لة ن

ةكانى زياتر رِوون بوونةوةى باسةكةمان، ئاماذة بة ضةند خالَ لة قس
لة مةرِ شةرِى دذة تريؤر دةكةين، ناوبراو  نوام ضامسكى لة وتاريَكيدا

دا توركية شةرِيَكى تريؤريستى 2174ئاماذة بةوة دةكا كة لة سالَى 
ربآلوى دذة كوردةكان لة ناوضةكانى باشوورى رِؤذهةآلت لةو وآلتةدا بة

ة هوَى ئاوارة بوونى دوو تا سىَ ت ثىَكرد، ئةو هيَرشة درِندانةية بودةس
اوى رِةطةزى تا ميليون كةس و بة وةحشيانةترين نةسلَ كوذى و ثاكت

لةو جينايةتة بآويَنةيةدا كة مرؤظايةتى دةبآ . ناوديَر كرا 2110
دةيان هةزار مرؤظى بىَتاوان، ذن و مندالَ،  م لة بيستنى بكات،شةر

بزووتنةوةى كوردو . شارو طوند ويَران كران 3500ثريو الو، كوذران و 
هةر جؤرة جووآلنةوةيةكى ئازادخيوازانةى نةتةوةيى لة توركية بة 

 .ذيَر ئةو ناوةشدا سةركوت دةكريَ تريؤريست ناو دةبرىَو لة
ةكى بؤ ئيَمةى كورد ئةوةية كة دوذمنانى ليَرةدا خالَى سةر

تريؤريستمان، بةردةوام لة هةولَدا بوون يان ناضار بة كردةوةى 
ر ناو بةرن و ترؤريستيمان بكةن يان هةولَ و ضاآلكييةكامنان بة تريؤ

يةكانيانةوة بليغييةكان و لة رِاطةياندنة طشتيطا تةلة ريَطاى دام ودةز



 

 

كة تا  طةزميان وةرطرنثاكتاوى رِة وتءيى بؤ سةركيةتيَكى جيهانرةواي
ثيالنةكانيان بؤتة بلَقى  رِادةيةك سةركةوتوو بوون و تارِادةيةكيش

بة  كية بزووتنةوةى نةتةوةيى كورديانلة تور .سةرئاو
يةتيشيان بؤ رةوايبزووتنةوةيةكى تيَرؤريستى لة قةلَةم داوةو 

وتنةوةيةكى سةركوتى وةرطرتو، رِيَبةرةكةشيان وةكوو سةركردةى بزو
تريؤريستى لة قةلَةم داء بة هاوثةميانييةكى ئةمنييةتى ـ شوفاريى 
لةداويان خستء كةلةثضةكراو خستيانة نيَو بةندخيانةى ئيَمريالَى 

بؤ بة ئاكام  م بةرِاستى ئةمة تا ضةندة واية؟بةآل .ميتى توركيةوة
وةيى ـ طةيشنت دةبىَ بطةرِيَنةوة بؤ باسى تريؤريزم ـ بةرذةوةنديى نةتة

ئاسايشى نةتةوةيى، بة سةرجندان لةو ثيَوةرانة رِةنطة بتوانني دةرك 
 .بة واقيعييةت بكةين

كار نةبراوة، ضةمكى تريؤريزم بةلة ثارضةكانى ديكةى كوردستان 
بةآلم حكوومةتيَك وةكوو كوَمارى ئيسالمى كة سةركردةو ثيَشةنطى 

بزووتنةوة ئازادخيوازةكان و تريؤرى دةولَةتيية لة جيهاندا هةوأل دةدا 
ئةو  .يى نيَو بةرىَجووآلنةوة نارِةزايةتييةكان بة تريؤريزمى كورد

بيستوة، بة تةواوى يوشةية كة لة كوولةكةى تةرِيشدا كةس نة
يةتدان بة سةركوتى هةر جووآلنةوةيةكى رةوايثيالنيَكى دذى طةليى بؤ 

لة  ى ئيَرانكؤمارى ئيسالم ئازادخيوازيى كوردة، وةكوو ئةوة كة
 كةلَكى ىلَ دواييانةى رؤذهةآلتى كوردستاندا خؤثيشاندانةكانى ئةم

بار كردنة نويَيانةية بؤ ئةوةيش يةكىَ لةو بوارلة. وةرطرت
ثةرةثيَدانى تريوَريزمى دةولَةتى، بؤية ئةطةر بة جيددى لةو 



 

 

مةسةلةية وردبينةوة، مةترسيى ثيالنيَكى نزيك هةست ثىَ دةكةين، 
تةياركردن بؤ بةرةنطار بوونةوةى هةر جؤرة  مةترسيى خؤ

بزوتنةوةيةكى نةتةوةكانى ئيَران بة طشتىو نةتةوةى كورد بة 
 .تايبةتى

دةبىَ ئةوة بزانني بة سةرجندان بة فاكتةرة دةستنيشانكةرةكانى 
تريؤريزم و بة خويَندنةوةيةكى ئةمرِؤييانةى تريؤريزم لة اليةن 

ر لة جاران هةولَ بؤ ناسني، دةسةآلتةكانةوة، دةبىَ زؤر وريات
ئةوةيش كاريَكى  كة هةلَسةنطاندن و ثيَناسة كردنى تريؤريزم بدةين

شوناسى  نةتةوة، دةبىَ خويَندنةوةيةكى نويَمان بؤ .سووك و ئاسان نية
توندوتيذىو  ،، ناسيوناليزم، خةباتى ئازادخيوازانةنةتةوةيى

نة مةيدانى دةبىَ هاوكيَشة سياسييةكان خبةي .تريؤريزم هةبىَ
رِامانيَكى قوولَى سياسييانةو سةردةمييانةوةو مكانيزميَكى ثيَويستيان 

 ... بؤ دابرِيَذين

 تريؤريزمى دةولَةتى

ئةوةى كة لة ياريية ئيدئؤلؤذيكةكان دا، ضاوثؤشى ىلَ كراوة، 
ى ذى دةسةآلتى دةولَةتةكانة لةسةربنةماميَذوويةكى دوورودريَ

 (جيمز درداريان. )تريؤر
جيهانيبوون يان جيَطاى تيِرامانء سةرجنة، لة سةردةمى بة

كة وآلتة ثيَشكةوتووةكان هةولَى  بةجيهانى كردن دا
ردانى بةمةدةنىكردنى كؤمةلَطاكانيان دةدةن، سنوورى دةستيَوة

دا بةردةوامء رؤذبة رؤذ بةرتةسكرت دةسةآلت لة كاروبارى مةدةني



 

 

ةوةرى لة وآلتانى ةتء مرؤظـ تيدةبيَتةوةو بانطةوازى مةدةني
دةبينني  .ن ئاشتىء تةباييدا دةنط دةداتةوةء خاوة ثيَشكةوتوو

شتنى تامى مرؤظةكان لةو دنيا ثانء بةرينةدا بة ئاواتى ضيَ
ء ئاسايش لة دانى هيض نرخيَك دريَغيان ئازادى، ئاشتى، تةبايى

نةكردوة، كةسةكان، طرووث، اليةن يان بزووتنةوة 
بة ئاماجنةكانيانء بؤ دابينكردنى  ئاشتيخوازةكان بؤ طةيشنت

هةوأل دةدةن بة  لةاليةن دةسةآلتة بةهيَزةكانةوة داواكانيان
ةنييانة، لؤذيكىء مكانيزم، ريَطاء ثرؤطراميَكى مةد

 .بكؤشنئاشتيخوازانة تيَ
بةآلم بة سةرجندان لة ميَذووى هاوضةرخء ضةند دةهةى 

الوة بةو ثيَشوو، واتة هةر لة قؤناخةكانى شةرِى سارد بةم 
ئاكامة دةطةين لة وآلتانيَك كة دةسةآلتطةليَكى ديكتاتؤرىو 
دةولَةتطةليَكى توتاليتار حوكمى كردونء بةردةوام 

تريؤريزمى  ،مكانيزمةكانى راطرتنء بةرِيَوةبردنى دةسةآلت
لة  .ء ثؤشةنة جؤراوجؤرةكاندالةذيَر لةفافة بوةدةولَةتى 

ةآلت لةدةست نى دةسدنيايةك دا كة سةردةمى قةبزةكرد
دا كة طةشةى بريى لة دنيايةك. ئيمثراتورةكاندا بةسةر ضووة

مرؤيىء سةركةوتنى ئامرازو تكنؤلؤذيى ثةيوةندىطرتن بة 
دةكشيَ، مرؤظةكان بةرةو لوتكة هةلَ" ئينتيَرنيَتء راطةياندن"

كةوابوو دةنطى  .انن لة ثلةى هاووآلتيى ثلةضةندةمدا بذيَنناتو
 ئةو ضةشنة نارِةزايةتيية طرنط نية يَتةوةنارِةزايةتيى بةرز دةب



 

 

ذ، ضوونكى دةسةآلتى توتاليتار هةر مةدةنى بآ يان توندوتي
لةبريمان نةضآ كة . دةنطى نارِةزايةتيى ثآ ناخؤشةضةشنة 

رؤيىء دةسةآلتى فةرمانرِةوا لة هةموو بايةخة م
كةوابوو دةبآ ضاوةرِوانى ض بني؟  .ديَموكراتيكةكان دا بيَبةريية

ديَوةزمة بالَى بةسةر دةسةآلت دا كيَشاوة، ملدانى دةسةآلتء 
ية، ئاكامةكةى ى ئةو خاآلنةى كة ئةو لَى بيَبةريقبولَكردن

بةرامبةرة بة  ىشكانى ديَوزمةى دةسةآلتةو سةركةوتنى يةكةم
 .نةمانى دووهةمى

تى يةكآ لة تايبةمتةنديية سةرةكييةكانى دةسةآل 
ناطرآ، واتة توتاليتيَريش ئةوةية كة ريفؤرمء ضاكسازى هةأل

كةوابوو بةردةوام ثاريَزطارى لة دةسةآلت  .ناضار بة شكان دةبآ
قورسرتو قاميرت دةبآء مكانيزمى تريؤريزمى دةولَةتيش مؤديَرِنء 
مؤديَرِنرت دةبيَتةوةو هةروةها كة ئاماذةمان ثآكرد، طشتاثؤكان، 

رؤذبة رؤذ زياتر بة ... ن، ئيستخباراتةكانءضيكاكان، ساواكةكا
ئامرازو كةرةستةى مؤديَرِن خؤيان ثرِضةك دةكةنةوةو سنوورى 
ضاالكييةكانيشيان بةربآلوتر، واتة كةرةستةكانى تريؤريزمى 
ئةجمارةيان، ثاكتاوى رةطةزىء ذينؤسايد بوو، بةناوى 
تريؤريزمةوة سةركوتكردنى درِندانةى بزووتنةوة 

يةكان بوو، وآلتانى ثيَشكةوتووش نارِةزايةتي
بةرذةوةندييةكانيان بةالوة طرينطرت بوو، ثاراستنى مافى مرؤظـ 

، سيَبتةمربى 22دروشم بوو، بةآلم بة روودانى كارةساتةكةى 



 

 

. ، خيَرا ثيَناسةكان ديارى كران...تةقينةوةكانى مادريدو
ى تريؤريزمى دةولَةتى، غةيرة دةولَةتى، نيَودةولَةتى، ثيَناسة

درا، " ريفؤرماندنيان"مؤديَرِنيان بؤكرا، تةنانةت هةوأل بؤ 
بةآلم هةروةها كة طومتان نيزامى ديكتاتؤرىء سيستمى 

بكةن، ضونكى " ميزةريفؤر"توتاليتاريزم ناتوانن خؤيان 
بآلو دةبن، ناتوانن لةطةأل كؤمةلَطاى جيهانى دةشكيَنء ليَك 

بةدذى ئةوان ريَك ى خؤيان بطوجنيَنن، ضونكى كؤمةلَطاى جيهان
بؤية ناضار . سيؤنيشى خستوونةتة ذيَر مةنطةنةوةكةوتوة ئؤثؤز

ئاكامدا لة . بداانيزمة ثةيرِةوكراوةكةى دريَذة ثيَدةبآ مك
دةبيَتة  وتكةى خؤى دةطاء لة كؤتاييداتريؤريزمى دةولَةتى بة ل
كانى تريؤريزمى دةولَةتىو دذكردةوةى هؤى تيَثةرِبوونى سنوورة

بان لة ئةفغانستانء ة ئاكامدا ضارةنووسى تالَةهانى، لجي
 .لة عيَراقى بةدواوة دةبآ عسبة

وةرِؤكة تريؤريستييةوة كة دةولَةتانى تريؤريست بةو نيَ
، يةكةم بوةبةردةوام كاريطةرييان لةسةر دوو ميَذوو هة هةيانة

ميَذووى خؤيان، دوو، ميَذووى جيهان، ضونكى ميَذوويةكى 
لة ئاشتىء تةبايى ثيَك ديَنن كة  ترسناكء نائةمنء دوور

كؤمةلَطاى ثيَشكةوتووء ديَموكرات ناضارة بةرةنطارى بيَتةوة، 
دةولَةتىء كةوابوو ئةو ميَذووة كة ميَذووى ثيَكدادانى تريؤريزمى 

 .يةئةنتى تريؤريزمى جيهاني



 

 

بؤ ئةوةى لة نيَوةرِؤكى تريؤريزمى دةولَةتى لة قؤناخى 
، دةبآ بؤ رةطو ريشةو بريؤكةى مؤديَرِندا بة باشى تآبطةين

بةرِيَوةضوونةكةى ئةو ئيدةية لة كؤمةلَطاكةيدا بطةرِيَنيَتةوة، 
واتة فؤنداسيؤنى تريؤريزمى دةولَةتى هةر دةولَةتيَك لةسةر 
بنضينةى مةكتةبى كؤمؤنيزم، نازيسم، لةسةر بنضينةى 
ناسيؤنال سوسياليستيى رةطةزثةرستانة، كةماليزم لةسةر 

توركيزم، بةعسيزم لةسةر بنضينةى ناسيؤناليزمى  بنضينةى ثان
عةرةبىء سوسياليزم، تالَيبان لةسةر بنضينةى بناذؤيى 

، كؤمارى ئيسالمى لةسةر "فندةمنتاليزمى ئيسالمى"ئيسالميى 
فؤنداسيؤنى ئيسالمى سياسى، بة دواكةوتووترين شيَوازى 

 ....بريؤكةكانيةوة
ين بوار بن بؤ دةتوانن باشرت هةركام لةم ئيدئؤلؤذييانة

سةرهةلَدانء ثةرةسةندنى تريؤريزمى نيَودةولَةوتى، واتة 
تريؤريزمى دةولَةتى بةجؤريَك لة جؤرةكان بةرهةمى ثيَكدادانى 
روانطةو بةرذةوةندييةكانى داهاتوو بنيء رابردوو دؤستةكانة، 
رابردوو دؤستةكان، تةنيا مةبةستيان مانةوة لةسةر تةختى 

ضؤنيةتييةكةى ناكةنةوة، تةنيا ، بري لة بوةدةسةآلت 
مةبةستيان مانةوةيةو بةس، طرنط نية نرخةكةشى دةدةن، ض 
دةبآ نارِةزايةتييةكى نيَوخؤيى سازدةبآ، ئامرازو كةرةستةى 

دةولَةتيَك وةكوو كؤمارى ئيسالمى كة لة سالَى ! مؤديَرِنى بؤضية؟
كردن  وة بةشيَكى بةرضاوى داهاتى وآلتى بةجآ تةرخان2171



 

 

يةكان، بؤ ضةكء تةقةمةنىء رؤذة ضاكسازىو ئاوةدانيبؤ ث
ئامرازو كةرةستةى سووكء قورسى شةرِ تةرخان كردوة، ئةو 

ىء باندو طرووثة سةربازيئامرِازو كةرةستانة، لة دةستى دةزطا 
رتين بوارى تريؤريستىيةكان دان كة لة خزمةت دوطم

ذى بؤ دانء باوةرِيشيان بة كردةوةى خؤكوفندةمنتاليزمى ئيسالمي
. لة ريَذميةكةيان هةيةء بة كردةوةش سةملاندوويانة بةرطريى

لة بارودؤخيَكى وادا دةبآ ض ضاوةرِوانييةكمان هةبآ؟ هيض 
كورد  بةضاوةرِوانييةك جطة لة ئاكامطةليَك وةكوو فتواى جيهاد دذ

كة خؤى طرينطرتين فاكتةرى تريؤرى دةولَةتيية، كوشتو كوشتارى 
توركمةنةكان بةهؤى جياوازيى مةزهةبييةوة، جينايةتةكانى 
ئةهواز لةبةر ئةويرتبوون، تريؤرو كوشتو برِى اليةنةكانى 
دةسةآلت يان روونرت بيَذين شةرِى نيَوان مافياى 

ايةتىء ئةندامانى بةرذةوةندخيوازى، تريؤرء لةنيَوبردنى كةس
ئؤثؤزيسيؤنى نيَوخؤيىء دةرةكى، كة بة تريؤرى دوكتور كازمى 

دةستى ثآكردء بة قةتلَة زجنريةيىيةكان  2367سامى سالَى 
دريَذةى ثآدراوء ئيَستاش بةردةوامة، تريؤرى ريَبةرانى حيزبى 

سادق .عبداحلمان قامسلوو ء د. ، دديَموكراتى كوردستانى ئيَران
م ء ئةندامء اليةنطرى ئةم .ةدان كادرء ثشةرةفكةندىء س

حيزبةء بة سةدان كةس لة ئةندامانء اليةنطرانى ثارتء 
اليةنةكانى ديكةى ئؤثؤزسيؤنء كةسايةتى سياسى دذ بة كؤمارى 

ثيَشطرانة يان بة قةوىل خؤيان شةرِكردنى  .ئيسالمى



 

 

لة جؤرى دةستيَوةردانةكانيان لة  (عمليات فرامرزى)ثيَشدةستانة
نستان، عيَراق، لوبنانء فةلةستني داو ثةرةثيَدانى ئةفغا

تريؤريزمى دةولَةتى بة هةولَدان بؤ دةسرتاطةيشنت بة تكنؤلؤذيى 
بة مةبةستى طةرةنتيى كردنى داهاتووى  ئةتؤميىضةكى 

دةسةآلتة توتاليتيَرةكةى، هةموو ئةو فاكتةرانةن كة تريؤريزم 
كة بامسان كرد  ئةوةى. لة سياسةتى دةولَةتيَك دا دةسةمليَنن

كورتةيةك بوو لةسةر تريؤريزمى دةولَةتى، ضونكى تريؤريزمى 
دةولَةتى بؤ خؤى باسيَكى بةربآلوو دوورودريَذة كة بابةتى 

 .سةربةخؤى دةوآ

 تريؤريزمى نيَو دةولَةتى 
كاتيَك باس لة سةردةمى ئينفؤرماتيك و طلوباليزم هاتة ئاراوة، 

ة بةنيسبةت جيهان و رةهةنددةبواية روانطةكان بةطشتى 
كة وا نةبوو، ئةوةى كة هةولَى طلؤباليزة  ثيَكهيَنةرةكانيةوة بطؤرِدراية

كردنى بة ضرِى دةدرا نة هةموو اليةنةكانى ثيَكهيَنةرى كؤمةلَطاى 
جيهانى، بةلَكوو شةثؤليَك لة بةشيَكى كاريطةر لةو فاكتةرانةى 

ض شوثؤليَك؟ كام بةش؟  طلؤباليزم بوو، ليَرةدا ثرسياريَك دةورؤذآ،
 بؤضى كاريطةر؟ 

بؤ ئةوةى بتوانني باشرت بضينة ناو باسةكةوة و وردتريش لة 
مةبةستةكامنان كؤلَيبيَتةوة، ثيَويستة ئاوريَك لة قوناغةكانى بنج 

بآ طؤمان . دا  بدةينةوة، توندوتيذيى سيستماتيك لة جيهانطرتنى
جياجياكانى شةرِى هةر مرؤظيَكى سياسى، كةم يان زؤر لة قوناغة 



 

 

وكى دووهةم، شةرِى سارد، رووخانى بل جيهانيى يةكةم، شةرِى جيهانيى
ضوونكى بة . ئاطادارة ر بوونةوةى جيهانيةت و تةك جةمسةيَسوظ

خويَندنةوةيةكى ديكة، بة هاتنة ئاراى ئةم قؤناخانة فونداسيونى 
ئةو  بنةماىجيهانيَك هةلَ وةشيَنرايةوة و جيهانيَكى نويَى لةسةر 

هاوكيَشة سياسيية نويَيانة بينا نرايةوة كة دةكرآ بة ئاخيَزطةى 
بةشيَكى زؤر لة قةيرانة هاوضةرخةكانى دنياى بزانني، ئةو قؤناخانة 

ييةكان بوون، دي مةيدانى ثيَكدادانى ئيدئولوذ بة دةستةواذةيةكى
ئامانج و بريؤكةى هةركام لةو ئيدئولوذييانة، دةيتوانى ثةيكانى 

ئالَؤزييةكى بةردةوام بآ، ئيدئؤلؤذيى دؤرِاوى نازيسم لةاليةك نيَزةى 
ئاآلى رِاسيستى بةسةر نيَزةى تريؤريزمةوة كردبوو، فاشيستةكان 
خؤيان لة هةموو كةسيَك ثآ شايستةتر بوو، بؤ ئةو دةسةالتةى كة بة 
مافى خؤيانيان دةزانى، كةوابوو لة ئةوانيش دذكردةوةيةك دوور لة 

ان ضاوةرِوان نةدةكرا، ئيدةى كؤمونيزم و نازيستة براكاني
زؤرى لة بةشيَك لة كؤمةلَطاكاندا  ئيَجطارسوسياليزميش كة كاريَكى 

كردبوو و خؤى بة ئاآلهةلَطرى بريى شورِشطيَرِى ئةو كاتة دةزانى و 
لةواقعيش دا بةشيَك لة فاكتةرةكانى لةباربوون، حازر نةبوو 

لةاليةكى ديكةوة  .ثيَرآى بة هيض اليةنيَكى ديكة بسمةيداندار
نةتةوةكان و رِةهةندى ناسيوناليزم لةنيَوياندا بةهؤى دةرك كردن بة 
مةترسيى توانةوةيان لة نيَوان ئةو ضةند هاوكيَشة ئيدئؤلؤذييانةدا لة 
هةولَى خؤ ريَكخستندا بوون، ثيَكدادانى ئايينةكان، بةتايبةت ئيسالم 

 ؤى كردةوة و دذكردوةى توند لةه بوة يةهود لة رؤذهةآلتى نيَوةراستداو 



 

 

ى سياسى يان رِاديكاليزمى ئيسالمىو ينيَوان ئيسالم، وةكوو ئيسالم
بةآلم ئةمانة بةشيَك لة  .زايونيزمةكان وةكوو بزوتنةوةى يةهوديي

بةرامبةر ئةو تةووذمة ئالَؤزانةدا ضةمكى ئازادى و  كيَشةكة  بوون، لة
ةوبةرى مةيدانةوة ديَموكراسى بة هةموو واتاكانيانةوة لة ئ

 .راوةستابوون
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
جؤراوجؤر بؤ  هةروةها كة طومتان دةكرآ خويَندنةوةى جياواز و

رِةهةندةكانى ديكةى تريؤريزم بكرآ، هةروةها 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 

 .ان بؤ دادةريَذآ و دةياخناتة قؤناخى ثراكتيكةوةمكانيزمي
ئةطةر نةختآ بة وردى سةرنج بدةينة جيهانى ثيَش شةرِى سارد و 
ثاش شةرِى سارديش، بة رِوونى دةرك بة بوونى تريؤريزم لة ئاستى 

بؤ دةركةوتنى راستيى ئةم قسةيةش دةتوانني لة . جيهانيدا دةكةين
بةهيَزةكانى جيهان  ةزطا سيخورييةكردةوةى هيَزة ثوليسى نهيَنى و د

ئةو كاتةية كة بيَطؤمان بؤمان دةردةكةوآ ض هيَز، طرؤث،  بكؤلَيَينةوة،
اليةن، حيزب و دةولَةتطةليَكى تا سةر ئيَسقان تريؤريست بة ثيالن و 
ثشتيوانيى دةسةآلتدارانى زهليَز بوون بةهيَز و ثالَثشت بؤ تريؤريزمى 



 

 

واتاى سياسى  آ طومت ئةوة هيَزة كةبةآلم لةبريمان نةض. يىجيهان
ثيَناسةكان ديارى دةكات، دةسةآلتدارانى بةهيَز ياريكةرى  ءدةبةخشآ

مةيدان بوون و مينى هيَزةكان بةتةنيا كارت يان مؤرةى ئةو ياريية 
كةواتة ئةوة ياريكةرةكان بوون كة سةنط و هيَزيان دةداية كارت . بوون

يا مؤرةكةيان وةكوو ثيَويستى زؤرجار تةنانةت كارت . يان مؤرةكان
ياريى سياسى دةسووتاند، وةكوو قوربانييةك بؤ باشرت بةرِيَوةضوونى 
يارييةكة و رِاطرتنى باآلنسة سياسييةكان و لة ئاكامدا كةوتنةوةى 
دةستكةوتى سياسيى دلَخواز، بةرهةمى ئةو ياريية سياسييانة 

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

 . بان بكةينئةفغانستانى ذيَر دةسةآلتى تالَة دةسةآلتى بةعس و
و سةمليَنةرى قينةئةو سيستمانةى ئاماذةيان ثيَكرا سآ ويَنةى راستة

ئيدديعاكانى ئيَمةن، سآ دةسةآلت كة خاوةنى هةموو فاكتةرةكانى سآ 
ى توتاليتارن، كةس ناتوانآ نكؤلَى لة ثشتيوانيى راستةوخؤ سيستم

مانة بكات، ئةو هيَزانة بؤ سيستيان ناراستةوخؤى زهليَزان لةو 
 ماوةيةك كارتي هاوكيَشة سياسييةكان بوون، مافى مرؤظ، ئازادى،
ديَموكراسى، و تريؤريزم طرينط نةبوون، ضونكى ئةوان ثيَويستيى ئةو 

رةواو قؤناخة بوون، بة ثيَضةوانةوة رةنطة بة حكوومةتطةىل خةلَكى، 
ئةوة لةحالَيَكدا بوو كة نيَوةرؤكى ئةو  .ديَموكراتيش ناوديَر كرابايان

دةولَةتانة بؤ جيهان رِوون و ئاشكرا بوون، بةآلم ئيرت سةردةمى 



 

 

ياريثيَكردنيان بةسةر ضووة كةم كةم كاميَراى رِاطةيةنةكان، هةوالَدةر 
وةرِاست و تريبوونةكان ى نيَو ذورناليستةكان رِوويان كردة رؤذهةآلت

ةرضةرخان، سةردةمى حكوومةتى ئةوان دذى دةولَةتانى توتاليتار و
ئيدى بةرةو ئيَكسثايةربوون دةرِؤيشت، تةثووتؤز و تةمومذى كويَرة 
ريَطاكان، قانط و دووكةلَى هاوكيَشة سياسييةكان بؤ مؤديَرنيزةبوونى 

كةوا بوو تا رِادةيةكيش بة خؤشةى  .لة كةمبوونةوة دةكردجيهان رِووى 
راوةكان ئيدى نهيَنى نةمابوو و دنيا خؤيان نةبوو، ئةو ديوى دةركة داخ

لةناخى جينايةتة تريؤريستييةكان ئاطادار بوو، ثرِوثاطةندة دذ بة 
تريؤر و تريؤريزم وةكوو طوتار خةريك بوو دةبوو سووذةى كؤرِ، مسينار، 

ثيَش لة طةيشنت بةو  .يىو دةزطاكانى راطةياندنى جيهان كؤنفرانس
ونى تريؤريزم بطريآ، بةآلم قوناخة دةتوانرا ثيَش بة جيهانى بو

 بةرذةوةندى ئوردوطاداران سةرةكيرتين كؤسثى سةر ريَطاى خةباتى دذة
كة  ةباوةرِى وآلتانى زهليَزدا نةبوول .تريؤر بوو لةسةر ئاستى جيهانيدا

هةموو  (هانيبووبةجي)رؤذآ تريؤر وةك دياردة و قةيرانيَكى طلوبال 
هةلَتةكيَنآ و لةوةش  يةكانى جيهانثيَكهاتة سيستماتيكة ئةمني

نة ماريان لة سةر سةخترت ئةوة بوو كة ئةوان ئاطاهانة يان نائاطاها
 ثيَش لة هةر اليةكدا ثةروةردة كردبوو، كةضى سفرة و خوانى خؤيان

ةى كة هيَالنةكةى لة رؤذهةآلتى بةلَآ ئةو مار .ى طةستةوةخؤيان
ثرِ لة ترس استداية، ئةو ناوضةيةى كة دةتوانآ حةشارطةيةكى وةرِنيَ

و خؤفى تريؤريزمى جيهانى بةخؤى و بنةمالَةكةيةوة بآ، واتة بة 
 . دةولَةتيشةوةناتريؤريزمى دةولَةتىء 



 

 

 تريؤريزمى جيهانى
 ء كاريطةرييةكانىسيَبتةمربى 22

 سيَبتةمرب ى22ى رِاميارانء زؤربةى زانايانى سياسى بةبرِوا
 .كاتاليزؤريَكى ضاوةرِواننةكراء بوو لة سياسةتى جيهانى دذبة تريؤردا

دوو فرِؤكةى طةورةى نةفةرهةلَطر لةرؤذى رِووندا بةسةر ئامسانى 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا، بةسةر ئامسانى نيويوركدا،  وآلتة

رِةشةميشوولة لةشةوة زةنطدا  بة ثيَى ئيديعاى خؤيان، ئامسانيَك كة
دةزطا  ءىيئاسايش سيستمى ثيَشكةوتووى وور لةضاوىنةيدةتوانى د

ئةمنييةكانى ئةو وآلتة جبوولَـآ، رِؤيشنتء خؤيان بة تاوةرى دوانةى 
تيجارةتى جيهانيداء هةزاران كةس كوذرانء ذمارةيةكى زؤريش 

، تةلةويزيونت دةكردةوة، دةضووية سةر ئينتيَرنت. بريندار بوون
كراوةت ضاو لـآ دةكرد بةشويَن يةكدا رِاديوت هةألدةكرد، رؤذنامةء بآلو

ارانى مةحكووم كردن لةدواى مةحكووم كردنت لة اليةن دةسةآلتد
دا بة ئةء ثةرِى جيهانةوة دةدى، خةباتى دذةتريؤر لة قالَبى تيئوري

سةرديَرِى هةواألء درومشى ئةجنومةنةكان،  بوةخؤى طةيشتبوو، ب
مشى مةرط بؤ كؤمةلَطاى جيهانى ء تةنانةت تريؤريستانيش درو

تريؤريزميان دةطوتةوة، جيهان بة طشتى حةثةسابوو ضوونكى ئيَدى 
تاوةرة  .بةء كارةساتة بة تةواوى سةملابوومنيى جيهانى، هيَنا

سووتاوةكانى تيجارةتى جيهانى، ببوونة هيَماى قوربانيى تريؤريزمء 
نائةمنى لةجيهاندا، شةرِى دذة تريؤر دةضوو ببيَتة طؤتاريَكى سياسى، 

دةولَةتى ئةمريكا  .يةتى لة ئاستى كؤمةلَطاى جيَهانيداكؤمةآل



 

 

بةخيَرايى وةخؤ كةوت بؤ تةسكيندان بةدلَى بريندارى خةلَكى 
 يةكطرتووةكاندا وآلتةوآلتةكةى، لةليَكؤلَينةوةى دةزطا ئةمنييةكانى 

 .وة ريَك خراوةالقاعدةدةركةوت كة ئةء هيَرشة لة اليةن طرووثى 
 ر ئةوة هةبوو كة ئؤسامة بن الدةنلةسة لةباورِطومانيَكى نزيك 

داوا لة حكوومةتى . ريَبةرى طرووثى ناوبراو لة ئةفغانستان بآ
يةكطرتووةكان بكا، بةآلم  وآلتةتالَيبان كرا كة بن الدةن تةسليمى 

ىل مةشهوور بةقةو .وةآلمى رِةدى بةء داواية دايةوة ئةو حكوومةتة
ى ةكةتا تةنوور داخة، نان" نى زادةولَةتى ئةمريكاش بة باشى دة

، هةر بؤية بةخيَرايى ذمارةى ثيَضةوانةى بؤ ليَدانى دةولَةتى "ثيَوةدةن
ك لة ئيسالمى سياسى ئةفغانستان، بة قةولَى ئةوان النكةى بةشيَ

ئاورِيَك لة رِابردووى نزيك بدةينةوة  هةلَبةتة ثيَويستة. ديارى كرد
ن تيَزء وتارى ثيَكدادانى ساموئيَل هانتيطتؤ 2113هاؤينى سالَى 

ذيارةكانى هيَناية ئاراوة، تيَزى ناوبراو لة ريَطاى وةزارةتى دةرةوةى 
بآلوكرايةوة، تيَزى هانتينطتون لة ناوةندة  يةكطرتووةكانةوة وآلتة

سياسىء ئاكادميييةكانى جيهاندا ض لةالى كةسايةتيية 
ةنطامةيةكى سياسييةكانةوة ض لةالى بريمةندانى سةربةخؤوة هةلَآلو ه

لة ثيَوةندى لة زؤرى نايةوة، ئةوةيةش ئاكامى ئةو ثيَشبينيانة بوو كة 
لَدابوو تا وواتة ئةم وتارة لة هة .ادا كرابوونسياسةتى ئةمريك طةلَ

ثاش كؤتايى بة تيَزيَكى موديَرِن خةلَكى ئةمريكا بة دنياى سياسةتى 
 .تة ئاراوةبةقةولَى خؤى فازيَكى نوآ بينيَ شةرِى سارد ئاشنا بكاء



 

 

كة دذايةتيى جيهان ئةوة بوو  ةيكة تيَزى ناوبراو ثيَشانى دةدائةو 
ية كة ورى بةلَكوو دذايةتييةكى كولتووريية، نة ئابونة ئيدئؤلؤذيكي

دا دةولَةتان ياريكةرانى سةرةكيى مةيدانن، لةء نيَوانةشدا يتيَ
 .ادةنرآنيَوان ئيسالمء رؤذئاوا د طرنطرتين ثيَكدادان، بة ثيَكدادانى

كة بامسان كرد نةتةنيا كاريطةريى خؤى وةكوو  سيَبتةمرب 22هةر بؤية 
كاتاليزؤريَك هيَناية طؤرِآ، بةلَكوو بةكردةوة رِيَخؤشكةريَك بوو بؤ 
ضوونة قالَبى ثراكتيكيى تيَزةكةى سامؤئيَل هانتينطتون، واتة 
ثيَكدادانى ذيارةكان و بؤارى لة باركرد بؤ شةريَكى جيهانيى 

 وآلتةسةرؤك كؤمارى  جؤرج بووش. ثرِمةترسيرت لة دوو شةرِى جيهانى
يةكطرتووةكانى ئةمريكا، بةسةرجندان بةء مةترسيية تؤقيَنةرةى 

 .فةرمى شةرِيَكى جيهانيى راطةيانددةكرد، بةشيَوةيةكى  هةستى ثآ
شةريَك كة بةكردةوة ديسان جيهانى دووجةمسةر كردةوة، شةريَكى 

تريؤر دذة تريؤردا، بةرةى تريؤر بة سةركردايةتى جيهانى لة نيَوان 
ء هةموو هيَز، القاعدةالدةنء طرووثةكةى واتة  ديارى ئؤسامة بن

اليةنطرء ثالَثشتةكانىء هةموو ئةوانةى لةبةرةى دذة تريؤردا نةبوونء 
لةطةأل ئةمريكا نةكةوتن لةسةروى هةموويانةوة كؤمارى ئيسالميى 

دةوامء بة هيَزى تريؤريزمى نيَودةولَةتى، ئيَران وةكوو ثالثشتيَكى بةر
يةكطرتووةكانى  وآلتةدياريكراء بةرةى دذة تريؤريش بة سةركردايةتى 

ئةمريكا، جآ ئاماذةثيَكردنة كة جؤرج بووش ثيَش ليَدانى 
ئةفغانستان، بةفةرمى لة تريبونى دةولَةتى ئةمريكاوة رِايطةياند 

خوازراو يان  هةربؤية" ةهةركةس لةطةأل ئيَمةدا نية دذ بة ئيَمةي"



 

 

دوو جةمسةرى بؤ شةرِيَكى جيهانى ئامادة دةكرد،  نةخوازراو دنيايةكى
شةرِى ! بةآلم ئةوةيكة هاتة ئاراوة نازانني ضى نيَو بنيَني؟

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

ينط ئةو ناوانة نني كة ئيَمةء دةوروبةرةكامنان، واتة بةآلم طر
هيَزء وآلتة الواز يان بآ دةسةآلتةكان دايدةنيَني، طرينط ئةء 

 وآلتةناونيشانةية كة زهليَزان لةسةرةوةى هةموويانةوة، 
وةء دةيكةنة يةكطرتووةكان لة رِاطةياندنةكانةوة بآلوى دةكةنة

 .ية سياسييةكانثؤشةنى ياري
، كة لةءدا "كؤتايى ميَذوو"زةكةى فرانسيس فؤكؤياما طةرضى تيَ

ليرباليزم بة قؤناغى كؤتايى ميَذووى مرؤظايةتى دادةنرآ شكستى 
هيَنا، بةآلم بةردةوام فاكتةريَكى سةرةكيى فونداسيؤنى دونياى موديَرن 

ية، سروشتيشة كة ء ديَموكراسىء ليرباأل ديَموكراسيحةرةكةت بةرة
لة ذيارى رؤذئاوا دادةنريَنء يَموكراسى بة بةشيَك ديَموكراسىء ليرباأل د

ثيَكدادانء " مةهدى ئةملاندجرا"ى يشةرِى ذيار"تيَزو رِوانطةى  بةثيَى
 شةرِ لةنيَوان  ذيارى رؤذئاواء دةستكةوتةكانيداء ذيارى رؤذهةآلت

بة كة جآ ئاماذة ثيَدانة  .ئيسالمء شويَنكةوتوانيدا دةبآ" بةتايبةت
انسيس فؤكوياما لة وآلتانى باشوورء رؤذهةآلتدا ثيَى تيَزةكةى فر

مء حكوومةتطةليَكى سياسى، كؤمةآليةتى جؤراوجؤر سيست
دةسةآلتدارانء لةذيَر طؤشارى دواكةوتوويى، هةذارىء 
توتاليتاريزمدانء بؤ رِزطارييان هيض ريَطايةك نية جطة لة ثةنابردن 



 

 

رؤذئاوا لة لة اليةكى ديكةوة، ترسى . بؤ ديَموكراسىء ليرباليزم
مةزهةبة، واتة لة ئيسالم، ضوونكى حةشيمةتى موسلَمانان لة جيهاندا 

 حةشيمةتى جيَهان لةخؤ% 40زيادى كردوة، واتة تا ضةند سالَى ديكة 
ييةوة كة وآلتانى ئيسالمى هةيانةء دةطرنء بةء ميكانيزمة ثةروةردة

يةوة، كة بةسةر وآلتانى ء دةسةآلتة ئيدئؤلؤذيكيية ئيسالميبة
كةشء بوارة هزرييةوة كة لة رؤذهةآلتى  يسالميدا حاكمةء، بةءئ

وةرِاستدا، نةريتطةريَتى بالَى بةسةر كؤمةلَطاكاندا كيَشاوة، واتة لة نيَ
نيَوان سيَكوضكةى دةولَةتى توتاليتار، ثةروةردةى ئايينىء 

ردةء بارهاتنى لةبار بؤ ثةروة ذيَرنةخشيَكىكةشوهةواى ترسء خؤفدا 
كةوابوو ئةو رِةوتة لة بةرذةوةندى تريؤريزمء . تريؤريزم ئامادةية

بةرةى تريؤردايةء بةرةى دذة تريؤريش دةبآ مكانيزميَك بؤ ثاشكةشة 
كةش بكا، مكانيزميَك كة شيان ريفؤرميَك لةء بارودؤخةدا ئامادةء ثيَ

رتينء ، باشيةكى جيهانىرِةوايى بةدةست بيَنيَت، رِةواي بتوانآ،
ديَموكراتيزة كردنى "و " هانىيج ىنويَ ىمنةز"لةبارترين مكانيزم 

ء ثرؤذةى رؤذهةآلتى ناوةرِاستى طةورة"ء "وةرِاسترؤذهةآلتى نيَ
سآ مكانيزم كة دةتوانن تةواوكةرى  واتة ية،"باكوورى ئافريقا

 .يةكرتبن

 تريؤريزمى نيَودةولَةتى
 تريؤريزمى ئيدئؤلؤذيى دةسةآلتدار

 ميَنتاليزمةى كة ئةمرِؤ خةريكى ثتةوكردنى بنجءئةو فةندة
ندةميَنتاليزمةى كة لة هةولَى بنةوانى دةسةآلتى خؤيةتى، ئةو في



 

 

خؤطةشاندنةوةو خؤبةهيَز كردن دايةء ئةو فةندةميَنتاليزمة 
لَةكانى ديكة لىَدةترسن دةستيان طةيشتوة بة فيندةمنتاتةنانةت 

ايةكى ديكة دةتوانني ئامرازو كةرةستةى مؤديَرِن، يان بة وات
بيَذين، ئةم قؤناخةى فةندةميَنتاليزم بة طشتىء 
فةندةميَنتاليزمى ئيسالمى بة تايبةتى، بةرهةمةكانى دنياى 
ثيشةسازىء سةردةمى مؤديَرِنيان خستؤتة خزمةتء ترسء 

اليةكى دلَةراوكيَيان لة ئةنتىتريؤرى دنياى مؤديَرِن نية، لة 
ميَنتاليزمى ئيسالمىء كردةوة ندةديكةشةوة، بآلوبوونةوةى في

دا، مةشرووعييةتى بة يستييةكانى لة سووضاوسووضى جيهانتريؤر
 وآلتةثالنى ئةنتىتريؤرى جيهانى بة ثيَشرِةوايةتيى 

ندةميَنتاليزمى ئيسالمى وةكان داوة، بةو كردةوانةى كة فييةكطرتو
يةكطرتووةكان بؤ  وآلتة .بةرِيَوةيان دةبابة شيَوةيةكى ثرذوبآلو 

 .يةتى وةدةست هيَناوةرةوايبوونى لة هةر جيَطايةك دا 
ندةميَنتاليزمى ئيسالمى لة بة بوونى ئةو شيَوة حوزوورةى فة

وةرِاست دا بة تايبةتى، يَدا بة طشتىء لة رؤذهةآلتى نجيهان
ناضار بوون جاريَكى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةرؤذئاواو 

ئةو هاوكيَشة . سييةكان دا بضنةوةديكة بةهاوكيَشة سيا
بةرذةوةندخيوازى دامةزرا بوونء  بنةماىسياسييانةى كة لةسةر 

ضةندين هيَزو اليةن، بزووتنةوةو خةباتى رةواى نةتةوةيىء 
طةرووى ديَوى بةرذةوةندخيوازىداء لة  بوةكةمينةيىيان كرد

سووضاوسووضى جيهان دا خةبات لة ثيَناو ئاشتى، ئازادىء 



 

 

اسييان لة ئاميَزى تريؤريزمدا كرد بة قوربانيى ديَموكر
اخةلَى ةى كة لةبةندى خؤيان، بآئاطا لةوةى ئةو ماربةرذةو

ناديارةى تريؤريزمة  ديَوةئةمرِؤ ئةو  خؤيانة ثةروةردةيان كردوة
. ورك دا مؤتةكةى مةرط دةخولَقيَنآكة لة شةقامةكانى نيوي

هاتةيةك وةكوو بآ، ضونكى ثيَكئةوةش ومتان ناتوانآ بة تةنيا
سةنطيَنني وزةو تريؤريستى بة هةر ثيَوةريَك هةلَيطرووثيَكى 

ئاسايشيى طةورةو ةرِيَوةبردنى ثالنء بةرنامةى دذةثؤتانسيةىل ب
بةربآلوى نية، ديسان ثرسيار دةورووذآء رادةميَنن، وةآلمةكةشى 

جةخت روانطةى جؤراوجؤرى هةية، بةآلم يةكآ لة روانطةكان 
ن ثيَكرد لة سةردةمى اتةوة كة هةر وةك ئاماذةمالةسةر ئةوة دةك

ئيَدى بة تةواوى جيهان بة دوو بةش دابةشكراوة،  ئينفؤرماتيكدا
باشوور، باكوور، كة باشوور وآلتانى قارِةى ئاسياء ئافريقاء 

يىء ئةمةريكاباكووريش وآلتانى ئورووثايىء بةشيَك لة وآلتانى 
 .يةكطرتووةكان لةخؤ دةطرآوآلتة

دابةشكردنى سةردةمى شةرِى سارد، رؤذهةآلتء يان بة 
رؤذئاءوا، كة رؤذهةآلت خاوةن شارستانييةتيَكى جياواز لة 

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

لةذيَر دةسةآلتى لَةكانةوة، كةشء هةواى ذيان فيندةمنتا
ندةميَنتاليزم داو تاكةكانى كؤمةلَطاش بة طشتى لة زؤربةى في



 

 

كةوابوو دةسةآلت  .بيَبةش دةكاثيَكهاتنى رؤشنبريى  فاكتةرةكانى
كؤمةلَطا تةيار  بة ضةكى ئيدئؤلؤذيكى خؤى( نةيةوآبيةوآ يان )

دةكا، ئةوةش راستييةكى حاشاهةلَنةطرة، كؤمةلَطايةكى وةكوو 
ئةفغانستان كة بة دةيان سالَة بؤتة مةيدانى شةر، دةميَكة بؤتة 

دةميَكة  بةشيَك لة مةيدانى ثيَكدادانى بةرةى رؤذهةآلتء رؤذئاواو
دةبآ  ية جيهانييةكانة،ى رمبازيَنى باندو طرووثة مافيايمةيدان

ندةميَنتاليزمى ئيسالمىء لة ئاكام دا ببيَتة ئاخيَزطةى بناذؤو في
ببيَتة حاكمء نة تةنيا ببيَتة  رظاتكى كؤنسحكوومةتء دةسةآلتيَ

ئؤثوليَتيكيَكى تريؤريستى، بةلَكوو دةكرآ ببيَتة فيَرطةو ذ
يان . بةهيَزو ناوةنديَكى جيهانى بؤ تريؤريزميشمؤلَطةيةكى 

كؤمارى ئيسالميى ئيَران كة دةميَكة نازناوى وآلتانى سةر بة 
ئةوةش راستييةكى . ى ثآبرِاوة"تةوةرى شةرِء ئاذاوةطيَرِى"

حاشاهةلَنةطرة، واتة هةر لة سةرةتاى ثآطرتنيةوة خؤى وةكوو 
سمةكان ثآ ينتريؤر ناساندو ئةودةم بةويَنةى ذاكؤبي دايكى

بانكى نيَودةولَةتى تريؤريزمى جيهانى،  بيَذن دادةطرت كة ثآ
 وآلتةواتة ئةو نازناوة واقيعييةى كة وةزيرى دةرةوةى 

كونداليزارِايس لةسةرى دانا، بةآلم بؤ  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
راطرتنى باآلنسى سياسى ناضار بة ضاوثؤشى لةو ديَوزمة 

 .ثرِمةترسييةى كردن
ةى هةر وآلتيَك بة دةزانني كة داطريكردنى بالَويَزخان هةمووان

سنوورى خاكى ئةو وآلتةية، كةضى  ماناى بةزاندنء داطريكردنى



 

 

كؤمارى ئيسالمى وةك ياسايةكى تايبةتى خؤى هيَرشى كردة سةر 
 444يةكطرتووةكانء بؤ ماوةى زياتر لة  وآلتةبالَويَزخانةى 

ى لة بةندخيانة رؤذ، كاربةدةستانى ئةو بالَويَزخانةية
هيَشتنةوةو زؤر بة شانازيشةوة ثرِوثاطةندةى بؤ دةكردوو وةك 
بايةخيَكى حكوومةتىء وةكوو دةسكةوتيَكى سياسى ـ مةزهةبى 

مة، سيستلةقةلَةم دةدا، زمانى مةنتيقى ئيدئؤلؤطةكانى ئةو 
 زمانى ئيقناعيشيان. ئؤلؤذييةكةيان واتة تريؤريزم بووضةكى ئيد

هةلَويَستى تريؤريستانةية، زمانى ثرؤطرامى ثةروةردةو 
تريؤرة، روانطةو  ئةدةبياتى ئيدئؤلؤذيكء ئةلء بىَفيَركردنيشيان 

ستةكانيشيان ض لة بؤضوونةكانيشيان تريؤريزة كراوة، هةلَويَ
ئاستى دةولَةتيدا، ض لة ئاستى نيَودةولَةتيدا لة زمانى تريؤر 

لة " جيهاد"تواى ئاماذة بة تراذديى ف دةتوانني بؤ ويَنة .زياتر نني
ثيَناسةى  .ئايةتؤآل خومةينييةوة دذ بة طةلىكورد بكةيناليةن 

رةكانى ناسينى ضوارضيَوةى تريؤرو فاكتؤ تريؤرمان كرد بة ثآ
كردةوةى تريؤريستى، قةتألء كوشتارى خةلَكى مةدةنىء هيَرشى 

دةيان  ى لة ئاستى ئةرتةشء هيَزى ئامسانىداو كوشتارىسةربازي
هةزار ثريو الوو منداأل، ئيَعدامى هةزاران كةس بة تاوانى 
ئةويرتبوونء خةبات بؤ ئاشتى، ئاسايشء ثيَكةوةذيان، 
لةناوبردنء ويَران كردنى ضةندين طوندو ذينؤسايدى خةلَكى 

 دةضنة خانةى" قةآلتان"ء "قارِنآ"طوندطةليَك وةكوو 



 

 

مة، ضونكى ذينوسايدةوة كة ئةوةش خؤى بةشيَك لة تريؤريز
 .مةبةست لةو كردةوةية ترساندنء تؤقاندى بةطشتى خةلَكة

 تريؤريزمى نيَودةولَةتى و جيهانى
 تريؤريزمى ئيدئؤلؤذى دةسةآلتدار بة ئامرازى موديَرنةوة

مان وةك دوو منوونةى زيندوى "قارِنآ و قةآلتان"
م لة كؤمارى ئيسالمىدا ندةمينتاليزنيسمى دةسةآلتدارى فيذاكؤبي

بةثيَى ثيَناسةكانى تريؤر دوو " قارِنآ و قةآلتان" .يةوةهيَنا
جينايةتى زيندوون كة ئيَستاش خاكةكةى دارستانةكانى، 
خةلَكةكةى رِةنط و بؤنى ئةو كارةساتة دلَتةزيَنةيان ثيَوة ديارة، 

ءرِِاى بة برييةكيَك لةو مرؤظ كوذيية بآ ويَنانةى كة بة ناساندنى 
ى كؤمارى سةرةتاى هاتنة سةركارجيهانى دةكرا هةر لة 

بؤ دنيا رِوون  نائاشتيخوازانةبوونى نيَوةرؤكىئيسالمييةوة 
ط و هيَزى نيَودةولَةتى بةآلم ئةوةش ديسان سةن. بكرابايةوة

تراذيديى تريؤريزمى كؤمارى ئيسالمى لةويَوة وةكوو  .ثيَويستة
 .ئيسرتاتذيةكى نيَودةولَةتى و تةنانةت جيهانيش خؤى ريَك خست

سرتاتذييةك كة ئاماجنةكةى ثيَكهيَنانى جيهانيَكى ئيسالمى و 
ى ريَذميى شيعةى دوازدة ئيمامى بوو، وةكوو سةرةتاى بناخةكان

نرا بة ميكانيزميَكى ثاشايةتى تيَكدرا، حكومةتيَك بونياد
بةتةواوى نةناسراو بؤ جيهان، حكوومةتيَكى ثرِ نهيَنى، بةو 

ثةيرِةوكراوة  مةسيست ية كة لةطةأل هيضكام لةمانا
 دةسةآلتى ثرِ لة شةكء. ةك ناطريَتةوةدا ينيَودةولَةتييةكان



 

 

طومانى كؤمارى ئيسالمى هةر لة سةرةتاى دةسةآلتداريَتييةوة وةك 
. طرتدرومشى بةشيعة كردنى جيهانى هةلَ ياغييةكى لةخؤبايى

يةكةم هةنطاوى مةبةستة ئيدئؤلؤذييةكةى بة ئازاد كردنى قودس 
ديارة ئةوةش كارى بؤ كرابوو، . دةستى ثيَكرد يزمزايونلةدةست 

خةلَكيَكى رِاثةريوى تامةزرؤى ئازادى، خةلَكيَكى . كارى تيؤرى
كردبوون، ر ئيَسقان هةستى مةزهةبى كارى تيَمةزهةبى كة تا سة

بوون بؤ ثتةوكردنى بنج و بنةوانى دةسةآلتيَكى  باشرتين بوار
دا، ريَطاى بؤ ى ئيدةكاني، هةولَى ثراكتيزةكردنراديكاىل ئيسالمى

ثةرةثيَدانى تريؤريزمى جيهانى و نيَودةولَةتى لة عيَراقةوة هةأل 
بذاردبوو، واتة كةربةال ريَطاى دلَخوازى ئةوان بوو، ئةو شةثؤلة 

يض ثرنسيث و ثرستيذيَكى دنياى هاوضةرخى ء الفاوةية كة ه ليآَلو
انى ثيَشوودا تيَدا بةدى نةدةكرا، بةآلم ثيَشرت، واتة لة بابةتةك

بامسان كرد كة تريؤريزم بؤ ثيَكانى مةبةستةكانى لةبوارى دؤطم 
و ضةقبةستوويى ئيدئؤلؤذيك كةلَك وةردةطرآ و ريَبةرانى حيزب و 
اليةن و برييَكى ئيدئؤلؤذيكيش بؤ طةيشنت بة مةبةستةكانيان 
ثيَويستيان بة ميكانيزمطةليَكى توندوتيذ وةك تريؤريزم هةية، 

ؤريزم بؤ طةيشنت بة ئامانج الى كؤمارى ئيسالمى كةوابوو تري
ئةسلَيَكى سياسيية كة وةك بايةخ و دةسكةوتيَكى شورِشى ئيسالمى 

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



 

 

دةيى بريى كؤمةلَطا و لة قوتاخبانةكان وةك ناوةندى ثةروةر 
، بة ...دانانى كؤمةآليةتى، سياسى، كولتوورى، ئابوورىوبناخة

، لة لةئاستى سةرةوةش دا .شيَوةيةكى تيؤريك تريؤريزة كراوة
دا هةوأل دةدةن كةسايةتييةكى قوناغةكانى ديكةى ثةروةردةيي

بةتةواوى ئيدئؤلؤذيك و مؤنؤثؤل كراو بةرهةم بيَنن كة بتوانآ 
فؤكؤ ياما فرانسيس " كؤتايى ميَذووى"ر تيَزةكانى لةبةرامبة

،دا ...ن وؤكانى ساموئيَل هانتينطت"ثيَكدادانى شارستانيةتة"و
بؤ ئةو مةبةستةش، ! ئةنتى تيَزى هاوشيَوةيان هةبآ؟

خويَندكارانى شويَن كةوتووى ريَبازى ئيمام كة حةريَمى 
ئةمريكايان بة ثيَضةوانةى  يةكطرتووةكانى وآلتةبالَويَزخانةى 

تةواوى ياسا جيهانييةكان بةزاند، وتاربيَذانى ئةمرؤى زانكؤكان 
ئةنتى تيَز "أل و فيندةمنتاو هيَماى رووناكبريى ئيسالمى 

ئةمرؤى سياسةتى  تريؤريزمى نيَودةولَةتى و جيهانيى " داريَذانى
ئةم ئةنتى تيَزانةش دنيا و بايةخةكانى . كؤمارى ئيسالمني

لَةوة دةكاتة دوو بةش، دنياى فيندةمنتااليةن دةسةآلتدارانى لة
واتة ئةوةى بةتةواوى كؤمارى ئيسالمى . ئيسالم و غةيرى ئيسالم

سياسةتةكانى لةسةر دارِشتوة و ئيدديعاى ريَبةرايةتيى دةكا، لةو 
بة شيَوةيةكى طشتيرت ثيَى  "دوركهايمئيمايلَ " ثةيوةندييةدا 

ية لة جياكةرةوةى ئايني بريتي يَكى هةرةخةسلَةت. واية
لة  دابةشكردنى جيهان بةسةر دوو مةملةكةتدا كة لة طةوهةردا

يةكةميان ثيَكهاتوة لة سةرجةم ئةوانةى  .طةلَ يةكرتيدا  ناكؤكن



 

 

كة  كة ثريؤزن و ئةوى ديكةش ثيَكهاتوون لة سةرجةم ئةوانةى
ئةو ئةنتى تيَزانةش كة بة  ".ناثاك يان قيزةون"ناثريؤزن 

تةنيا لة ئيَراندا بةسيج دةكا بؤ كردةوةى  يان هةزار كةس بةدة
رِاست  رِاستةو" عمليات استشهادى"خؤكوذى يان بة وتةى ئةوان 

 داخويَندطا و زانكؤكانبةرهةمى ئةو بريةية، ئةو بريةى كة لة 
واتة بة رِاشكاوى رايدةطةيةنآ  .هيَزى كردةوةى خؤكوذى ريَك دةخا

ةكردنى جيهانني، ئةوةش لة كويَوة كة ئيَمة ئامادةى تريؤرز
سةرضاوة دةطرآ؟ داخوا سةرضاوةكة لة نةزانيى دةسةآلتدارةتيى 

يى ايدياكؤمارى ئيسالمى ئيَرانةوةية؟ يان بةرِاستى ثالَثشتيَكى ئ
و هيَز و توانايةكى باوةرِثيَكراوى هةية؟ هةروا كة بامسان كرد، 

 آلتة، وجيهان بة كردةكى بةسةر دوو جةمسةردا دابةش بوو
ئةمريكا سةردةمدارى بةرةى دذةتريؤرى طرتة  يةكطرتووةكانى

ئةستؤ و كؤمارى ئيسالميش ناراستةوخؤ بوو بة سوكاندارى بةرةى 
بةلَكوو لة ضةند  نوآ نيةتريؤر، شايانى باسة كة ئةوة شتيَكى 

دةهةى رابردوودا بةردةوام ئيَرانى ذيَر دةسةآلتى كؤمارى ئيسالمى 
مةكتةبى و نيزامى و لةاليةكى ديكة جيَطاى لةاليةك فيَرطةى 

حةوانةوة و خؤ حةشاردان و خؤ بةهيَز كردنةوى طرووث و اليةن و 
 . بوةحيزبة تريؤريستييةكان 

ؤريزمى ى تريرةواييةتوةكى ديكة كؤمارى ئيسالمى باوكى 
تريؤريزمى ئيسالميش واتة ئةو  .نيَودةولَةتى و جيهانيية

 رةواىتريؤريزمةى كة شيَوازيَكى جيهانيى بةخؤيةوة طرتوة، كورِى 



 

 

فةندةميَنتاليزمى ئيسالمى و دةسةآلتدارةكانى واتة تويَذى 
ئاخوندةكانى ئيَرانة، ئةوةش طومتان راستيى ئةم قسةيةش بةوة 
ثشت راست دةبيَتةوة كة كونداليزرايس حكوومةتى كؤمارى 

 .يى تريؤريزمى جيهانى ناوديَر كردالمى بة بانكى نيَونةتةوةئيس
جيَى ئاماذةثيَدانة ئةو دةولَةتانة كةمن كة بة ئاشكرا ثشتيوانى 

ةو طرووث و ئلة تريؤرى نيَودةولَةتى و جيهانى دةكةن، بةآلم 
اليةنانةى كة ثةرة بةو شيَوازانةى تريؤر دةدةن رِةنطة بة ئاسانى 

آلم طرنطرت لة هةمووان ئةوةية كة كام بة .لة ذماردن نةيةن
ةى برِوايطرووث، رؤذئاوا و جيهانى ثيَشكةوتووى هيَناية سةر ئةم 

كة دةبآ ئيعرتاف بة تريؤريزمى جيهانى بكةن و وةك ديَوةزمةيةك 
 ترؤمؤبيلىدوو  2117ى ئووتى 7لة . ثيَشانى جيهانى بدةن

 وآلتةى بوون لة ثيَش بالَويَزخانةتيَثةرِمينريَذكراو ثاش 
 150 دا تةقينةوة و ثرت لةيةكطرتوةكان لة كينيا و تانزانيا

كةوتةوة ثاش ليَكؤلَينةوة لة بريندارى ليَ 550كوذراو و 
ةرةكةى رووداوةكان، قامكةكان بةرةو طرووثى ئةلقاعيدة و ريَب

ثاش ماوةيةكى ديكة هيَزةكانى  .ئوسامة بن الدن راكيَشران
تةيان مةقةرِ و بنكةكانى ئةم ئةمريكا بة تؤلَةى ئةو كارةسا

طرووثةيان لة ئةفغانستان داية بةر مووشةك كة مقةرِةكان بريتى 
بوون لة كةمثيَكى ئامووزشى، ناوةنديَكى فةرماندهى و ضوار 

، لةم كةمثةدا ...ناوةندى ئامووزشى و ئةنباريَكى تةقةمةنى و
ى ئةندامانى طرووثى ناوبراو هةموو ضةشنة ئامووزشيَكى تريؤريست



 

 

دةدران، بة واتايةكى ديكة، ئةو ئوردوطاية طةورةترين فيَرطةى 
تريؤريستيية لة دنيادا كة لة ئيمكاناتى مؤديَرنى سةردةم بؤ 
طةيشنت بة ئاماجنةكانيان كةلَكيان وةردةطرت و هاوكات لة 
ضةندين وآلتى وةكو ئةفغانستان، سودان، كنيا و تانزانيا، 

، سوماىل، ميسر، بريتانيا عةرةبستان سعودى، ثاكستان، يةمةن
و لة سةرانسةرى  بوةدا بنكة و ضاالكيى تريؤريستيان هة...و

جيهانيشدا ئةندامطريييان كردوة و خؤيان ريَك خستوة و ضاالكيى 
 . تريؤريستيشيان بةرِيَوة بردوة

 تريؤريزمى نيَودةولَةتىء جيهانى

تريؤريزمى جيهانى بة ريَبةرايةتيى طرووثى ئةلقاعيدةء 
ى 22ثشتيوانيى تريؤريزمى دةولَةتىء نيَودةولَةتى بة كارةساتةكةى 

طةيشتة لووتكةى خؤى، بةآلم بة ليَوردبوونةوةء  1002ى سيَبتةمرب
تيَرِامانيَك، بةو ئاكامة دةطةين كة هاوكات لةطةأل ثرؤذةى 

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

تووشى  ستء هةموو وآلتانى روو لة طةشةدارؤذهةآلتى نيَوةرِا
 .ثيَكدادان كرد

طرة كة تيَطةيشنت، ليَكدانةوة، ئةوة راستييةكى حاشا هةلَنة 
هةلَسةنطاندنء هةلَويَست طرتنةكان لة هةمبةر بة جيهانيبوون يان 
بة ثيَى هيَنديَك روانطة جيهانيكردندا  جياوازن، ليَرةشدا ئةو خالَة 



 

 

طرنطةمان بري دةكةويَتةوة كة هةلَويَستى هيَز، اليةن، حكوومةتء 
ةوةنديية سياسى، ئابوورى، ثيَوةرى بةرذ بنةماىكؤمةلَطاكان لة سةر 

كان ديارى دةكريَن، سةردةمى ئةوةش نةماوة كة ....كؤمةآليةتىء 
ى بةرذةوةندى زهليَزةكان وةكوو ئامرازى رةهاى دياريكةر

بكرآ، واتة ئةمرِؤ هةموو بةرذةوةندييةكانى ديكة ضاوى لـيَ
بةشدارانى مةيدانى ضاالكيى سياسى بة جؤريَك لة جؤرةكان دةتوانن 

 .طةرييان لة سةر كةشى سياسيى جيهان هةبآكاري
بةو ئاكامة طةيشتني كة ئةم  ةشةكانى ثيَشووى ئةم وتارةبةثيَى ب

دوو بةرة دابةش كرا،  ء جيهانةى ئيَمة تيَدا دةذين بة دوو ميَذوو
تة دةولَةتان، بزووتنةوةكانء بةرذةوةندييةكانيش بة دوو دةس

ى 22ء ثاش سيَبتةمربى 22يةوة ثيَش دابةش كران، لة بوارى ميَذووي
، لة بوارى بةرةوة، دةولَةتانء اليةنةكانى بةرةى تيَرؤرء سيَبتةمرب

بةرةى دذة تريؤر، هةروةها دةولَةتان، بزووتنةوةكانء 
بةرذةوةندييةكانى تريؤريزمء دذة تريؤريزم، لةو نيَوانةشدا هةر 
كردةوةيةك لة هةر اليةكةوة ئةجنام بدرآ كاريطةريى خؤى لةسةر 

يةنةكانى ديكة دادةنآ، هةربؤية اليةنى دذة تريؤريش هةلَويَستى ال
بؤ  .راطةياندء ئيسرتاتذيى خؤى ديارى كردخؤى سوورء راشكاوانة 

ئةوةش دةتوانني ئاماذة بة وتاريَكى جؤرج بووش، سةرؤك كؤمارى 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا بكةين بةو بؤنةيةوة، ناوبراو  وآلتة

ش بو. ى تريؤرى ضةند قات بردة ثيَشةوةةثيَناسةى تريؤريزمء بةر
تةوخؤ تةنانةت ئةطةر دةولَةتيَكيش خؤى راستةءخؤ يان نارِاس :"وتى



 

 

بةآلم ثةنايان بدا، ئةو دةولَةتة  ثشتطريى تريؤريستةكان نةكا
ش ئاماذةى ثيَدا، ئيسرتاتيذيى خؤم ئاوا هةروةها بو" تريؤريستة

تريؤريستيَك بدةن، تاوانى ثيَناسة دةكةم كة ئةطةر ئيَوة ثةنا بة 
رانى بؤ ويَنة ئةفغانستانى دةو. ئيَوةش بة قةد تريؤريستةكانة

كةوابوو سنوورةكانى تريؤريزم بة  .تالَةبان يةكآ لةوانةبوو
بةهيَزكردنى سنوورةكانى ئاسايشى نةتةوةيىء ئاسايشى جيهانى 

 .دةبآ  رؤذ لة رؤذ زياتر بةرتةسكرت بكريَتةوة
هيضكام لة زهليَزةكان دانيان بة  12ةى تا سةرةتاكانى سةد

ىء ميكانيزمى تريؤر بة تةنينةوةى ئيدئؤلؤذيى فيَندةمنتاألء بناذووي
يان ئيَعرتافيان بة تريؤريزم وةكوو كيَشةيةكى  جيهاندا نةنابوو

جيهانى نةكردبوو، بآ ئةوةى كة بزانن نةتةنيا بة شيَوازيَكى خةست 
ة، بةلَكوو ؤمةلَطاكاندا ئاذين بوض بةسةر ك ض بة سةر دةسةآلتةكانداء

 .بوومةلةرزةكةى رؤذئاواشى ضلَةكاندةوة
ة الدانيَك لةمؤديَرنيتة بؤضوونةش كة تريؤريزم بة جؤر واتة ئةو

بةرِاستكردنةوةيةكةوة كة ئةو  واقيع نية، بةآلمدةزانآ زؤر دوور لة
ئةويش ئةوةية كة بةرهةمةكانى مؤديَرنيتة ضؤنء  راستكردنةوةيةش

يةن ض كةسطةليَكةوة بة كار بيَن؟ بةثيَى ليَكؤلَينةوةيةك كة كرا لة ال
قؤناغى  45ة تيَكنؤلؤذيى زانيارى ب 1005تا  2115بوو، لة سالَى 

لة ثيَوةندى ئةمرِؤ بة  جياوازدا تيَثةرِ بوة، واتة طةياندنى  زانيارى
جار خيَراتر بؤتةوة، لة هةمان كاتيشدا  45 دا2115لة طةلَ سالَى 

و بةرهةمة تيَكنؤلؤذييانةى مؤديَرنيتة كة بة شيَوازى هةر ئة



 

 

لة كؤمةلَطاى ثيَشكةوتوودا بةكار دةهيَنريَن زؤر " ئةريَنى"
مرؤظانةدا لة اليةن خزمةت ئاماجنطةىل دذلة " نةريَنيانة"

وةكى ديكة  .كانيانةوة كةلَكيان ليَوةردةطريآتريؤريستانء ثيَوانة
سةى بة جيهانيبووندا،  مةيليَكى تريؤريزم دةيهةوآ لة بةرامبةر ثرؤ

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
تيَزةكةى خؤى، واتة لة دةالقةيةكىرتةوة ثرؤفيسؤر هانتينطتؤن 

" كاروبارى دةرةوة"ى لة طؤظارى ئةمريكايى "ثيَكدادانى ذيارةكان"
بآلوكردةوة، بة طوتةيةكى ديكة بآ ثيَضء ثةنا رايانطةياند كة 
ثيَكدانانى ذيارى هاتؤتة ئاراوة، دةبآ ريَطا ضارةى بؤ ببينريَتةوة، 
 بةآلم ضةند ساأل دواتر سةيد حمةممةدى خاتةمى، سةركؤمارى

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

طةليَكدا بةرةوروون كة، "ثارادؤكسيكاليست"طةأل  بآ ئاطابوون كة لة
واتة لة . ثلة ثيَضةوانةى راطةياندراوةكانيانة 270بؤضوونيان 

ديَننة ئاراوة، لة اليةكى ديكة " وتوويَذى ذيارةكان"اليةك باسى لة 
ثالنريَذىء ثشتيوانى لة تريؤريزم لة هةموو شيَوازء رةهةندةكاني 

 .دةكةن



 

 

دةء ريَبةريى طرووثة تريؤريستييةكانى يان بن الدنء ئةلقاعي
يةكان لة وآلتانى ئيسالميدا بة هةولَيان داوة كة بوونى رؤذئاوايديكة 

ثيالن دذ بة ئيسالم لة قةلَةم بدةن، ئةوةش بؤضوونيَكة كة بةردةوام 
بؤ تريؤريزم، كة  بوةبؤ جيهادء، بوار رةخسينيَك  بوةريَطاخؤشكةريَك 

بريكردنةوانةء ثرؤثاطةندة بؤيان بة  دنياى رؤذئاوا ئةو شيَوازة
ئامرازيَكى مةترسيدار بؤ سةر ئاشتىء تةبايى جيهان لةقةلَةم دةداء 

. ةهةند بةرةنطارييان بكرآرٍويستى دةزانآ بة شيَوةيةكى هةمةبة ثيَ
ليَكؤلَةرى ناوةندى زانياريى " ئيَستؤن ويَلَش" لة اليةكى ديكةشةوة

 :لة واشنطتؤندا دةلَـآ بةرطريى
هةولَدان بؤ روون بوونةوةى ئةو شيَوازة لة توندوتيذى نابآ  "

ويَلَش ئاماذة  ".تةنيا بة سزادانى ئةجنامدةرانى كؤتايى بآ
بةوةدةكا كة بة سةرجندان بةوةيكة تريؤريستةكان  لة تيَكنؤلؤذىء 
ئامرازى مؤديَرنى ثيَوةنديطرتن كةلَك وةردةطرن، خةبات دذى 

لةطةأل طريوطرفتدا بةرةوروو دةبيَتةوة، تريؤريزم رؤذ لة رؤذ زياتر 
بةآلم ئةم طريوطرفتانة بة هيض جؤر نابنة هؤى ثاشةكشةى ئةمريكاء 

 .وآلتانى ديكة لة خةباتى بةرين بؤ ريشةكيَش كردنى تريؤريزم
لةو كاتةوة ضةمكى بة جيهانيبوون هاتؤتة ئاراوة، تريؤريزم 

كردوة كة هةستى بة نائةمنى دذ بة خؤى كردوةء هةستى بةوة 
تيَكنؤلؤذىء مؤديَرنيتة بة جؤريَك لة جؤرةكان لة بةرةى دذة 

ء زانيارى كؤكردنةوة لة بةرطريىئامرازى مؤديَرنى  ضونكىتريؤردان، 
خزمةت دةسةآلتى تريؤرداية، ئةلَبةتة ئةمةش بةو ماناية نية كة بآ 



 

 

. ةمةكانى لة خزمةت بةرةى تريؤردانكةموزياد مؤديَرنيتةء بةره
هةم تريؤريزمى دةولَةتىء هةم تريؤريزمى نيَودةولَةتىء  بةلَكوو

 جيهانيش لة ئامرازء كةرةستة مؤديَرنةكان لة ميكانيزمى تريؤر
 .كةلَكيان وةرطرتوة

جيَطاى مةترسى ئةوةية كة دةستى تريؤريزمء  ليَرةدا بةآلم 
ا، واتة مةترسيى ئةتؤمى بطثشتيوانانى تريؤريزم بة ضةكى 

ة طةيشتنى تريؤريزم بة قؤناخى تريؤريزمى مرؤظايةتى ئةوةية ك
يان بان تريؤريزم لةطةأل لةمةترسىكةوتنى جيهانء " ناب"

ئةو مؤتةكةيةى كة  وتةيةكيرتبة  .مرؤظايةتيدا يةكسانة
باسى دةكةن  لة ثيَوةندى لة طةلَ تريؤريزمةداراطةياندنةكان 

طةيشتنى تريؤريزمة بة قؤناخى بان تريؤريزم يان تريؤريزمى 
رانة كة لة هيض ئامرازيَك بؤ ابؤية ئةو دةولَةتة توتاليت .تؤمىئة

دريَذةدان بة دةسةآلتة توتاليتارييةكةيان خؤ نابويَرن ضاوةرِوانى 
ئةوةشيان ليَدةكرآ كة بة لةمةترسىكةوتنى خؤيان، كؤمةلَطاى 

ئةوةش دةتوانني بة  .جيهانييش خبةنة مةترسى لةناوضوون
ئيَران  كؤمارى ئيسالميى ك كؤمارىقسةكانى  ئةمحةدةنةذاد سةرؤ

ء نارِاستةخؤ هةرِةشةى سريَنةوةى  ثشرتِاست بكةينةوة كة راستةوخؤ
لة ئيسرائيل كرد، دةتوانني ئاماذة بة راطةياندنى ئامادةيى بؤ 

بة وآلتء  ئةتؤميداهاوكاريى ريَبةرانى كؤمارى ئيسالمى لة بوراى 
 .دةسةآلتى جيَطاى مةترسى بكةين



 

 

لة جؤرةكانى تريؤريزم زؤرتر بوارى سايكؤلؤذييان  رةنطة بةشيَك
دا "ئينفؤرماتيك"هةبآ بةآلم بةرِاستى ئةو جؤرة لة سةردةمى 

و كاريطةرترين جؤرى تريؤريزمة كة تا رادةيةكى ضاوةرِوان نةكرا
واتة لة هيض طؤشةيةكى جيهاندا  .كاريشى كردؤتة سةر كؤمةلَطاكان

كةوابوو بؤ ثاشةكشة . آهةست بة ئاسايشء ئاشتىء تةنايى ناكر
جيهانى، نيَودةولَةتىء ناوضةيىدا دةبآ كردن بة تريؤريزم لة ئاستى 

طةل، نةتةوةء كؤمةلَطا خؤمان بة بةرثرسيار بزاننيء  وةكوو تاك،
 .نةوةارةت بة ئةو مةترسيية ئاطادار بكةيكؤمةلَطاى جيهانى سةب

****** 

 ، هؤكارء ئاكامةكانىسيَبتةمربى 22
 نرى كيسنجةر يَه
يان وةك كارةساتيَكى سيَبتةمربى 22رووداوى  ئةمةريكاخةلَكى "

ترسناك لة بريى خؤياندا هةلَطرتووة، بةآلم هةمان كارةساتى 
ترسناك دةتوانىَ رؤلَى خالَى وةرضةرخانيَكى مةزن لة سيستمى نويَى 

وداوة بةشيَكى زؤر زؤر لةو ودا تؤمار بكات، ئةم ر12ى سةدةى يجيهان
ءبؤضوونة بيَ بنةمايانةى كة بة دريَذايى ساآلنى نةوةد لة ئارادا بري
انطة بيَ لوتكةى ئةو رو .ن، لة رةطء ريشةوة هةلَوةشاندةوةبوو

ى سياسةتى وورى نيَودةولَةتى جيَطائاب بنةمايانةش ئةوة بوو كة
 ".نيَودةولَةتى طرتةوة

 ذاك ديَريدا



 

 

ى مةرطى كؤمةلَة داء بوة هؤووىلةو رِوداوةى كة لة نيويؤرك ر "
نيطةرانية داخء خةلَكيَكى بىَ تاوان زؤر بةداخم، بةآلم دةربرِينى ئةم 

نابيَتة هؤى ئةوةيكة ضاوثؤشى لةو حةقيقةتة بكةم كة روودانى ئةم 
كارةساتة بةرئةجنامى راستةوخؤى هةلَةكانى خؤمانة، نابيَت ئيَمة 

ةنى ئةو خاو هةلَةكان خبةينة ئةستؤى كةسانى دى، بةلَكو دةبيَت
 ".دان بة هةلَةكانى خؤماندا بنيَني ئازايةتيية بني كة

 :طراهام فؤلةر
ثيَكدادانى ) ذيَر ناوى لة " سامؤئيل هانتينطتؤن"ليَكؤلَينةوةكةى  "

ويَذينةوةى خؤرئاواء يةك جيَطاى ت  ماوةيةكى زؤر وةك دا،(ذيارةكان
لة ناو  يةكاتيَك خةريك بوو ئةو تيَئؤري .خؤرهةآلتى نيَوةرِاست بوو

بة هؤى  ،ية سرتاتيذيكةكانى خؤى لة دةست بداتبضىَ ء تايبةمتةندي
ةوة ئةو تيَوريية زيندوو بوةوةء 1002ى سيَبتةمربى 22رووداوةكانى 

 ".هاتة سةرةوةى تيَورييةكان
ئةو رؤذء مانطةى كة بؤ هةميشة ناويَكى جيهانى  سيَبتةمربى 22

وةدةست هيَناء لة ميَذووشدا بة ضةندها هةلَيَنجانء ليَكدانةوةوة يادى 
رؤذى يازدةء مانطى ديكة زؤرن بةآلم هيضكام بة  راستىدالة . دةكريَ

ئةو رؤذة ميَذووييةى كة سةرؤك  .نابن سيَبتةمربى 22رزى ناوبانطى بة
، وتةبيَذى دةولَةتان، بالَويَزى وآلتان، انركؤمار، سةرؤك وةزي

ديثلؤماتةكانء هةوالَدةرء رؤذنامةوانانء تيَورسيَنء بريمةندانء 
ئةو رؤذةى كة . بةطشتى خةلَكى جيهانى ناضار بة دذكردةوة كرد

ثياوانى سياسى ثشتى ثةردةى هيَناية سةر ئةو باوةرِةى كة دةبيَ بة 



 

 

ن طرذ كردء دةزطا خيَرايى وةخؤ كةون و بة طشتى خؤيا
هةلَفرِينى  تةنانةت ييةكانيان رؤنكارى كردةوةء هةولَيان دةداسةرباز

كونرتِؤلَى دوربينة تيذبينةكانيانةوةء  ضاوةديَرى مةالنيش خبةنة ذيَر
 .ييةكانياندا ئاطادار بنبة طشتى لة مجوجوولَ لة سرتاتيذ

كةسيَك،  بة تيَرِامانء ليَوردبوونةوة لةم رووداوة طرينطة بؤ هةر 
تةنانةت كةسانى ئاسايىء مةدةنيش كؤمةلَيَك ثرسيار دةوروذيَن كة 

ضي  سيَبتةمربى 22هؤكارةكانى  .ثيَويستيان بة وةآلمدانةوة هةية
يان  لةم رووداوةدا تؤمةتبار ، ض كةسان يان اليةن طةليَكبوون؟ كىَ

 ضي بوون؟ سيَبتةمربى 22 يء ئاكامةكانى؟ كاريطةريبةرثرسيارن
ار زؤر طدا بريورِايةكى ئيَجسيَبتةمربى 22ان ئاطادارين بة دواى هةمووم

كتيَب، طؤظار، ناميلكة، رؤذنامة يان هةظثةيظينى  دووتؤيىلة 
هةركةسيَك روانطةء بؤضوونى خؤى بة ضةشنيَك بة . دةربرِا ميديايىدا

يان ديَكيؤميَنتى جياوازةوة بة ئةدةبياتء  كؤمةلَيَك هؤكار، بةلَطة
يبةت و لة ضوار ضيَوةى كؤمةلَيَك بريء هزرداء لة ئاكامدا لة زمانيَكى تا

 زؤر سروشتيية كة هةر كةس .سةر تةوةريَكى تايبةتى دةخستة رِوو
 خاوةنى كؤمةلَة بريء هزريَكى تايبةتةء لةو روانطةيةشةوة رةنطة

بةس هةلَسةنطاندنةكانى من يان كةسيَك بؤ كةسانى ديكة  ليَكدانةوةء
ء لة سةرةتادا دةبيَ ئاماذةى ثيَ بكةم كة لةو رِووةوة نةبيَ، بؤية هةر 

بة لةبةرضاو طرتنى كؤمةلَة هزريَكى تايبةت، تاوتويَكردن ء 
هةلَسةنطاندنى زؤريك كتيَب، طؤظارء رؤذنامة ء سةرجندان لة 

ء هةلَكةوتووانى سياسى ، ضاوةديَرانوتوويَذء بريورِاى بريمةندان



 

 

ء ةرثرسانى دةولَةتىء نيَودةولَةتىجيهانء شرؤظةكردنى ئاخاوتنى ب
 .بابةتة تاوتويَ دةكةينئةم  خؤمانلة ئاكامدا خويَندنةوةى تايبةتى 

ء تيَز  سةنتيَزى راستىدالة  سيَبتةمربى 22كارةساتى دةكرآ بيَذين 
ثيَشينةيةكى ئةنتى تيَزيَك بوو كة ثيَشينةيةكى ميَذووى دوورء 

يةكان هةميشة بةرهةم اسيواتة هاوكيَشة سي. ميَذوويى نزيكى هةية
هاتووى كؤمةلَيَك هاوكيَشةى ديكةن كة ريشةيان بةطشتى لة قووآليى 

وى بةرهةم هاتو سيَبتةمربى 22كارةساتى  .ميَذوويى هاوكيَشةكانداية
كة هةموو اليةنةكانى دةستيان  هاوكيَشةيةكى ضةند اليةنة بوو

، بة ثيَى بةدةست يةكرتةوة دابوو بؤ بةرهةمهيَنانى ئةم كارةساتة
ى ثيَكهيَنةرى كارةساتةكة باس لة اليةنةكانفاكتؤرةكان طرينطى 

بؤ ثيَشةكى ضوونة ناو باسةكةوة، هؤكارةكان بة ضةن قؤناخ . دةكةين
 :دابةش دةكةين كة بريتى دةبن لة

ها هاتنةئاراى ى نيَونةتةوةيىء هةروةسيستمـ تيَكضوونء طؤرِانى 2 
 .جيهانى هةزارةى سيَهةم دا  يةكانىطؤرِان لة هاوسةنطيية سياسي

يةكانى ثاش اوكيَشة سياسيـ كيَشةء تيَكضوون لة وةرطةرِانى ه1 
كؤتاى شةرِى دووهةمى جيهانى ء شةرِى سارددا، واتة وةرطةرِانة 

 .نىوآلتة يةكطرتوةكان ء هاوثةمياناسياسييةكان دذبة 
بةت ـ كيَشةى نيَوان ئايينةكان ء فةندةمةنتالَيزمى ئايينى بة تاي3 

 .زايؤنيزمراديكالَيزمى ئيسالمىء توندرِةوى 



 

 

يةكانى جيهان لة سةرةوةى شوفاريـ هةلَةى دةزطا ئةمنىء 4  
 ءئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتةئةى  .ئاى.هةموويانةوة دةزطاى سى

(C.I.A) ئاى. ئيَس.ء ئاى(ISI)ثاكستان.  
نيَونةتةوةييدا مى سيستبة ئاورِدانةوةيةك لة طؤرِان ء رةوتى طةشةى 

بة . دةتوانني ئةو طةشةء طؤرِانة بة سيَ بةشى سةرةكى دابةش بكةين
ثيَى ليَكؤلَينةوةء تاوتويَكردنى ليَكؤلَينةوةكان بةو ئاكامة دةطةين تا 
ثيَش شةرِى نيَوان ئايينةكان ئيَمة ناتوانني نةزميَك لة ضةشنى نةزمى 

هةر  .تنيشان بكةينةتى لة جيهاندا دةسنيَونةتةوةيى يان نيَودةولَ
بكةين، ( 2124ـ  2647)بؤية ناضارين وةك يةكةم قؤناغ ئاماذة بة 

 دا2647دةسثيَكى ئةم قؤناغة بةستنى ثةميانى وستفالياية لة سالَى 
يةكان هيَناء تا شةرِى يةكةمى كة كؤتايى بة شةرِء كيَشة ئاييني

ى دىَء لةو ماوةيةدا شةرِى ئايينةكان كؤتاي. جيهانى دريَذةى كيَشا
مى نيَونةتةوةيى ديتة ئاراوة كة لة زؤر سيست سيستميَكى نوىَ بة نيَوى

ى لةسةر جيهان دةبىَ، ثيَكهاتنى سيستميَكى فرة يبواردا كاريطةر
نةتةوةيى دةبيَتة هؤى ثيَكهاتنى كؤمةلَيَك هاوسةنطى نوىَ  -دةولَةتى

ا ريَكخراوة لةم قؤناغةد. ء طرذبوونى كؤمةلَيَك كيَشةى نوىَ
يةكان هيَشتا ثةيدا نةبووبوون، بةآلم ئورووثا يَودةولَةتىء مةدةنين

يةكىَ لة ناوةندة ديارةكانى ئةم قؤناغة بوو كة هةم لة ئاستى 
دا طةشةيةكى شكولتوريهةم ئابوورى، هةم سياسى، هةم كؤمةآليةتىء 

بةرضاوى بة خؤوة بينىء بةو طةشانةش توانى رةوتيَكى ضاكسازى 
خنةءةو ء هةموو بوارةكان خباتة ذيَر تيشكى رلةخؤيدا ضاالك بكات



 

 

لةم قؤناغةدا ئورووثا بةتايبةتء  .بةطشتى بة خؤىدا بضيَتةوة
 (Reformation) رؤذئاوا بة طشتى توانى لة ريَفؤرماسيؤنيَكى

ببيَتة مةكؤى  طشتطريدا كولتوورء شارستانيةتةكةى ثيَش خباتء
ئايينى ء  ثاشةكشة بة ئايني، حكومةتى .زانست ء ثيَشكةوتن

دةسةآلتى كليسا بكاتء ناوةندى برِيارةكان بةتةواوى بكةويَتة دةستى 
خةلَكء دةسةآلتء كؤمةلَطا بةرةو عةملانيةتء راسيوناليستة 

 (Rasuonality  )ئةو كاتة بوو كة رؤذهةآلت هةر  .ثيَشرِةوى بكات
ء خورافةء ئةفسانةء ئوستوورة  بةردةوام خةريكى ثيَكدادان بوو

ثيَويستة . وآلتانء كؤمةلَطاكانى رؤذهةآلتى نوقمى خؤى كردبوو
ش خؤى بةشيَك ئةمةريكاةيةكطرتووكانى وآلتئاماذةى ثيَ بكةين كة 

بوو لة سيستمى جيهانى ء نيَودةولَةتى، بةآلم لةم قؤناغةدا لةبةر 
لة سياسةتوانان بةشيَك . هيَندىَ هؤكار رؤلَيَكى وةهاى نةطيَرِاوة

بة ثيَرِةو كردنى  لةم قؤناغةدا ئةمةريكايى هؤكارى بيَ كاريطةر
تة يةكطرتووكانى ئةمريكاوة وآلسياسةتى طؤشةطريانة لة اليةن 

 .دادةنن
 

 (:2124ـ 2171)قؤناغى دووهةم 
ئةم قؤناغة لة هةآليسانى شةرِى جيهانى يةكةمةوة دةست ثيَدةكات تا 

 .ارةى دووهةم داسةرةتاى نةوةدةكان لة هةز
ئةم قؤناغة زؤريةك لة وآلتانى بة هيَزى جيهان دةكيَشيَتة نيَو 

 جيهانيَكىكوورانى شةرِيَكى مالَويَرانكةرةوة، بةآلم ديسان جيهان بة 



 

 

جيهانى سيَهةم هيَشتا  وآلتانى فرة سيستم دادةنرا، ضونكى بةشيَك لة
ةلَيَك هةروةها لةم قؤناغةدا كؤم. سةربةخؤيى خؤيان راطرتبوو

ودةولَةتى، وث، ريَكخراو، كؤمةلَةء يةكةى سياسى وةك ريَكخراوة نيَوطر
يةكان وةك ها ريَكخراوة قارةيء هةروةناوضةيى ء هةريَمايةتييةكان

ئافريقا، وآلتانى  يةكييةتىئورووثا، كؤمةلَةى ئاسيا،  يةكييةتى
، ...وثى هاوكارى وآلتانى كةنداو ء وعةرةب، جاميعةى عةرةبى، طر

م قؤناغةدا دوو شةرِى طةورةى جيهانى كؤتاييان ثيَ هاتء اليةنى لة
ى سةركةوتوو لةو مةيدانة هاتةدةرء ثيَضةوانةى ئةوةيكة بريورِا

 .ء تةبايىء ئاسايشيَكى جيهانى بووضاوةرِوانى ئاشتى جيهانى
قؤناغى دوو جةمسةر بوونء شةرِى سارد هاتة ئاراوة، لة اليةك 

ء  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىتةوآلجةمسةرى رؤذئاوا بة سةركردايةتى 
 .ى ثيَشووسؤظيَيةتيةتى يرت رؤذهةآلت بة سةركردايةتى يةكلة اليةكي

ةتييةكان، دؤسايةتييةكان، كيَبةركيَيةكان لةم قؤناغةدا دذاي
وةك  يىجيهان ء سيستمى جيهان .ى خؤيانطةيشتبوونة ئةوثةرِ

رِى جيهانةوة سيالَيَكى ىلَ هاتبوو، واتة بة ضوكرتين كردةوة لةم ثة
يةكان كاريطةرييان وةردةطرتء هيَزة تةواوةتى ئيسرتاتيذي

لةم  .مدانةوة دةبوونئامادةى وآل ءدةسةآلتدارةكانى دووجةمسةر طرذ
دةكران، خالَة وروذيَنةرة يةكان ثرت بةهيَز سةربازيقؤناغةدا اليةنة 

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

 :ثةيوةندى راستةوخؤيان بةم قؤناغةى باسةكةمانةوة هةية



 

 

 ( :توازن قوا) ـ هاوسةنطى هيَزةكان 2
وةرة طرينطء ك لة ثيَبىَ طومان هاوسةنطى هيَزةكان يةكيَ

ة لة سةرجنرِاكيَشةكانى دةستنيشانكردنى سيستمى نيَونةتةوةيى بو
ةتى يء هةروةها ضؤنيء ئيَستاى ثيَكهيَنانى دةسةآلتدا رابردوو

 .دابةشكردنى هةمان دةسةآلت لة ئاستى نيَونةتةوةيىدا
بابةتى هاوسةنطى هيَزةكان طرينطرتين بابةتة لة ضوارضيَوةى 

كة كاركردى خيَرا كردةوةء  ةيىداةندى نيَونةتةوسياسةتء ثيَو
 كةشيَكىلة سيستمى هاوسةنطى هيَزةكاندا . دذكردةوةى ليَدةكةويَتةوة

تان ء دةسةآلتةكان هيض سياسى ديَتة ئاراوة كة تيَيدا وآل
 يَونةتةوةييةوةيةكيان لة سةرةوةى دةسةآلتى سيستمى نبةرذةوةندي

بوونء ئاسايشى نةتةوةيى دانانيَنء بة فةرمى ناناسن، ضونكى 
خؤيان، وآلتء كؤمةلَطاكةيان بة ثالَثشتى هيَزةكانى نيَو 

يةك لةطةلَ وآلتانى ديكةدا لَطاكةيانء بة ثيَكهيَنانى يةكيةتيكؤمة
 "جوزف فرانكل"لةسةر بنةماى نووسراوةكةى . دةستةبةر دةكةن

ريان، بةرةو ثيَكهيَنانى ضةمكى هاوسةنطى هيَز بؤ ثيَناسةى بة) 
ة بةشيَك لة نووسةران لة ثيَوةنديية يةك ديَتة ئاراوة كهاوسةنطي

زؤريةك لة ئاستة كؤمةآليةتى ء يةكاندا ء هةروةها لة نيَونةتةوةي
يةكيَكى ديكة لة ئاماجنةكانى . يةكاندا دةستنيشانى دةكةنةوشتير

هاوسةنطى هيَز ئةوةية كة ثيَش بة دةسةآلتى وآلت يان ضةند وآلت 
هةر بؤية لةسةر ئةم بنةماية لة ميَذووى . ديكةدا بطرييَبةسةر وآلتانى 

ثيَوةندى وآلتانى ئورووثايى دا زؤر جاران وآلتانى طضكة، 



 

 

سةربةخؤيىء دةسةآلتى خؤيان بة بةرهةمى ثرِؤسةى هاوسةنطى 
ميَذووى . ئاراوة بوةهيَزةكان دةزانن كة لة اليةن وآلتانى بةهيَزةوة هات

ةتى وآلتانى طضكةدا بة ينى يةكيهاوسةنطى هيَزةكانيش لة ضةش
مةبةستى بةربةرةكانىَ لةطةلَ فراواخنوازى دةسةآلتة مةزنةكاندا 

وة بؤ كاتى دامةزرانى يةكة سياسيية سةربةخؤوة دةطةرِيَتة
 . يةكانئورووثاي

ثيَويست بة ئاماذة ثيَكردنة كة دةستةواذةى هاوسةنطى هيَزةكان 
 Francesco)بؤ يةكةم جار لة اليةن ( توازن قوا) 

Giuciardine   )بةكار برا( ز2540مردن )يةوة ئيتالياي .
ميالنء هةروةها ) ئاماذةى ئةو بة سياسةتى دةولَةتانى ئيتاليا 

كة بؤ بةدةست هيَنانى دةسةآلتى ثرت هةولَيان دةدا بؤ ( بوةفلؤرانس 
لةو . وانرتء ذيَر دةستةكردنى ئةوانيرتطةيشتنيان بؤ دةسةآلتى فرا

كى حاكم دةستة واذةى هاوسةنطى هيَزةكان  بوو بة ئةسلَيَ وةكاتة بةمال
 .يةكانء جيهاندابة سةر سياسةتى ئورووثاي

لة نيَوان ئةم ليَرةشدا ديسان دةبيَ ئاماذة بةو جياوازيانة بكةين كة 
يةكى ئيَجطار زؤر دةبينرىَ، واتة لة دوو ضةشنة هاوسةنطييةدا جياوازي

زةكاندا بارودؤخيَك دةبينرىَ كة لةودا نيَو هاوسةنطى ضةند اليةنةى هيَ
سايى ثرت لة دوو وآلت لة ثيَوةندييةكى هاوسانء سةنط، هيَزء قور

ةآلم ئةويكة شايانى ئاماذة ثيَكردنة ئةوةية كة ب. نزيك بة يةكرتداية
ية ئةو هاوسةنطي كةرستةء ريَكارى هيَزء دةسةآلتةكان بؤ راطرتنى

ظاذوى يَطاى ئاشتى و ديالَؤطةوة ثيجياوازة، بةشيَكيان هةولَدةدةن لة ر



 

 

اى يةشيَكيان هةولَدةدةن لة ريَط سياسى خؤيان ببةنة ثيَشةوة،
بةشيَك بة ريَطاى ثشتطريى لة  خؤثرِضةك كردنةوة خؤ دةر خبةنء

ئاذاوة بنيَوةء "ثيظاذويةكى ناوضةيىء جيهانىء بةشيَك بة سياسةتى 
ر جاران عةمةلَةن زؤ. سياسةتةكانيان ثرِاكتيزة دةكةن" حكومةت بكة

كيَبةركيَى ضةكسازى دةبيَتة هؤى طؤرِانى باآلنسةكان ء هةروةها 
مى هاوسةنطى لةو نيَوانةدا اليةنى يةكة. هاوسةنط كردنةوةيان

ةنة بوو دةكةويَتة خزمةت يةكى ضةند اليهيَزةكان كة هاوسةنطي
يةكى دوو اليةنة كة تةواوى هاوسةنطي. يةنةكةوةية دووالهاوسةنطي

ء تةقاالى يةكاليى كردنةوةى قورسايىء دةسةآلت لة هةولَ
لةو نيَوانةدا دوو اليةن بؤ دةستةبةر بوونى . جيهانداية

سياسةتةكانيانء بؤ طةيشنت بة خشتةى ئاماجنةكانيان، ريَكارء 
بذار كة دةتوانن بةشيَكيشيان ازء كةرةستةى ثيَويست دةكةنة بةرئامر

ستةدا ئيدى ئةوة وةزارةتى لةم ئا. نارِةواى رةواييةت ثيَدراو بن
كاروبارى دةرةوة نية كة كارى ديثلؤماتيك بةريَوة دةبات، بةلَكوو لقء 

رى ديثلؤماتيك شوفارييةكانن كة تيَوثؤثةكانى دةزطا ئةمنىء 
ةم ل .دادةرِيَذن ء لة ريَطاى لؤاوى جؤراوجؤرةوة ثراكتيزةيان دةكةن

وةرى هيَزء ئامرازى يةكان دةبيَتة تةقؤناغةدا دةسةآلتى دةزطا ئةمني
شةرِى ) رووبةروو بوونةوةيان، دةبيَتة ئامرازطةليَك لة ضةشنى 

دةزطا ثةكانى دذبةيةكرتى، ورِةوانى، ثشتيوانى هيَزءاليةنءطرو
 (.ةكانهتد... ء هةوالَطرىءشوفارى

 كيَشةى ئاسايشى جيهانء ئامرازى نارِةوا



 

 

لة جيهاندا دةبيَتة هؤى ئالَؤزىء  يةية نابةرثرسانةئةم بةربةرةكانيَ
دذ بة ياساء ريَسا  كة... ى، قةيرانء نائةمنى هةمةاليةنة ءثشيَو

سيَ وآلت  شوفاريىيةدا دةزطاى لةم ثيَوةندي. نيَونةتةوةييةكانيشة
توانيويانة بةردةوام ببنة ثالَثشت بؤ سياسةتى بةرذةوةندخيوازانةى 

 . وآلتةكانيان لة جيهاندا
تة وآلريَكخراوى ئاسايشى نةتةوةيى (  C.I.A) ىئة.ئاى.ـ سى2

 . ئةمةريكايةكطرتووكانى 
 "كؤميتةى ئةمنيةتى حيزبى كؤمونيستى"( K.G.B)  ب .ط.ـ كا1

 . سؤظيَيةتيةتى يَيةك شوفارىدةزطاى 
و ئينتليجنس سيَرويس (   m15) ، (  m16) ـ 3 

  (Entlijensservic  ) يةكانى بريتانياشوفاريدةزطاى . 
دةزطايانة خؤيان ئاغاى كؤمةلَيَك دةزطاى ديكة بوون كة هةر لة  ئةم

اليةن خؤيانةوة دامةزرابوونء كؤثى سيستمةكانى خؤيان بوو، بؤ خؤ 
بؤية كيَشة سازكردن لة  نيشيان ثيَويستيان بة يةكرتى بووثيَطةياند

يةكانى يةكرتى ء هةروةها اندا، كيَشة نانةوة بؤ ئيسرتاتيذينيَو دةزطاط
هؤى ئةوةيكة بة  بوةةتى كاركردنيان بيؤلَ ء ضاوةديَرى ضؤنيكونرتِ

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

ية ضةند ثيَشرت ئاماذةمان بة هاوسةنطييةكان كرد، هاوسةنطي
بة تةمةنى اليةنةكان تا كؤتايى شةرِى دووهةمى جيهانى دريَذةى 

خؤىدا، بةآلم بة كؤتايى هاتنى شةرِى ثرِ كارةساتى دووهةمى 



 

 

، ئةم جارة اليةنة جيهانى ء لة مةيدان بةدةركردنى اليةنة دذةكان
جيهانيان بةسةر دوو اليةن يان دوو جةمسةردا  سةركةوتووةكان

بةو كارة ديسان . دابةش كردء بةرةى دذايةتيان ليَك بةست
ضةند اوسةنطى هيَزةكان لةونةوةء هضووسةنطييةكان تيَكها

هةردوو . يةكى دوو جةمسةرىجةمسةرييةوة بوون بة هاوسةنطي
دا ثيَش بةرانبةر طةشةى ركةبةرةكةى دىلةاليةن هةولَيان دةدا 

هاوئاهةنطى و يةكطرتوويى جةمسةرةكةى خؤيان دةستى بكاتء لة
لةم طريءبةندةدا بريتانيا بة فةرمى وةك . ى بكةنيبةرطر

بازنة ضووة ريى نيَو سيستمى نيَونةتةوةيى لةيَكى كؤنء ثجةمسةر
. دائةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة دةرةوةء جيَطاء ثيَطةى خؤي بة 

هؤى ثيَكهاتنى هاوسةنطى  بوةلةم نيَوانةدا فراواخنوازى هةردووال 
واتة لةم قؤناغةدا هاوسةنطى هيَزةكان  (.توازن وحشت) تؤقان 

ئةوةش كاتيَ هاتة ئاراوة . دا تؤقانجيَطاى خؤيان بة هاوسةنطى 
نارِةزايةتى دةربرِى دذ بة  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة كة 

ى لة كوبادا كة سؤظيَيةتيةتى يدانانى سةكؤى موشةكى يةك
هةر  .بوو ئةمةريكا يةكطرتووةكانىتةوآلدوذمنيَكى سةرسةختى 

بةدواى ضةند كؤبوونةوةى طرينط لة نيَوان بةرثرسانى 
ئةمريكايىدا برِياردرا كة هةم لة توركيا موشةك دذ بة تةواوى 

راست بكريَتةوةء هةم وشياريش بدرىَ بة  سؤظيَيةتكانى وآلتة
كة ئةطةر موشةكةكانى لة كوبا هةلَنةطريَتةوة كوبا  سؤظيَيةت

لة بةرامبةر ئةو " خروَشضوَفتا نيكي"بؤية خيَرا . داطري دةكرىَ



 

 

خيَرا بةو مةرجةى هةم  ،دا" كندىجان ئيَف "هةرِةشانةى 
ئةمريكا موشةكةكانى لة توركية البباتء هةم قةولَ بدات كة 

ن موشةكةكانى خؤيان لة كوبا كوبا داطري نةكات، ئةوانيش حازر
بة واتاى هةرِةشةيةكة كة  تؤقانهةر بؤية هاوسةنطى . نةوةكؤبكة

ئةمةش بة . هةرِةشةكةر بة ليَدانى زةبرى دووهةم لة ناو دةضيَت
ضوون واتاى هةرِةشةيةكى كوشةندةية كة جيهان لة مةترسى لةناو

تى يةيةكي ئةتؤمىيةكان بؤمبى واتة بة ثيَى زانياري. دةخات
رِادةيةك كة  بوةتة يةكطرتووكان طةيشتوآلى ثيَشوو ء سؤظيَيةت

 . يتوانى حةوت جار جيهان لةناو بباتدة
هةموومان دةزانني بة رووخانى ديوارى بيَرِليَن ء ليَكثاشرانى بلؤكى 

ارد يان شةرِى س، شةرِى دووجةمسةريى (سؤظيَيةت) سوَسياليزم 
يةكان هةروا بةردةوام بوونى بةآلم مةترسي. كؤتايى ثيَ هات

 .خؤيان ثاراست

ةنطى سيستمى هاوستايبةمتةندييةكانى  
 هيَزةكان

ئةم تايبةمتةنديانة دةكرىَ بة ضةند خالَ دابةش بكريَن كة 
 :بريتني لة

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

 .كونرتِؤلَ كةربآ



 

 

ىَ لة هةر ضةشنة مةكة، هةولَدةدرسيستـ بة مةبةستى ثاراستنى 1
دا ثيَشطريى سيستمةكةكردةوةيةك بؤ طةيشنت بة باآلدةستى لة 

 .بكرآ
ةدا هةركام لة وآلتان بوونى ئةويرت بة سوودى خؤى سيستمـ لةو 3

يةكانى خؤىدا وةندى لةطةلَ ثاراستنى بةرذةوةنديء لة ثيَ
 .دةبينآ

مى هاوسةنطى هيَزةكاندا، سيستـ سةبارةت بة واتاى هيَز لة 4
يةكان لةبةرضاون ء سةرجنى هؤكارة سةربازيتةنيا هؤكارة 
 .كان نادرآييةدةرونىء ئابوور

ى هاوسةنطى  هيَزةكاندا ضةشنيَك لة دلَخوازى لة سيستمـ لة 5
ةتيطةىل نوآ ينيَوان وآلتانى ئةندام دا بؤ ثيَكهيَنانى يةكي

 .دةبينرآ
هيَزةكاندا، شةرِ، ئاخرين ئامراز يان هاوسةنطى سيستمىـ لة6

 .فاكتؤرى ثاراستنى هاوسةنطى هيَزة
 

 ى نيَونةتةوةيىسيستمثيَكهاتنى 
دةكرآ، دةتوانني لة ضةند رِةهةندةوة برِوانينة  سيستمكة باس لة 

ئةو بابةتةء هةركامةشيان كاريطةري خؤيان لة سةر رِةهةندء 
يَمة لةم باسةدا بةآلم ئةوةى كة ئ. اليةنة جياوازةكان هةية

يَكة كة لة جيَطايةكدا بة واتاى ضةشنةكانى سيستممةبةستمانة 
داء ن وآلتان لة ئاستى نيَونةتةوةييدةستةبةركردنى ئاشتى نيَوا



 

 

لة شويَنيَكى ديكةشدا بة واتاى طرتنة ثيَشى ريَطا ئاشتى 
 .يةكاندا ديَتة ئاراوةن لة ضارةسةرى كيَشة نيَونةتةوةيخوازانةكا
يَك لة كردةوةى هاوتةريب لة نيَوان سيستموتى هةر هةلَسوكة

رآ يةوة سةرضاوة دةطسيستمى نيَونةتةوةيئاكتؤرةكانى نيَوخؤيى 
يةك كة لة ريَطاى ء ئاماجنيشى ثاراستنى هاوسةنطيية، هاوسةنطي

سيستميَكى لة هةر . ةكاندا دةستةبةر دةبآسيستمنةزمةوة لة نيَو 
ةو ل. يةكآ لة خالَة طرينطةكانةنيَونةتةوةيىدا خالَى جيَطرييى 

ى نيَونةتةوةيى بة كؤمةلَيَك سيستم "مؤرتؤن كاثالن" داييةثيَوةند
بةسرتاوةيى بة يةكدى و " لة بطؤرِطةليَك دةزانآ كة 

دةبيَتة هؤى هاتنة ئاراى  جودابوونةوةيان لة ذينطةى لؤكالَ
ة يى، ئةم ياساء ريَسا كرداريانة بياساطةليَكى ريَكءثيَكى كردار

يةكانء  رةهةندء ضةشنيَك دةبن كة بتوانن ثيَوةنديية ناوخؤي
دى لةطةلَ تةواوةتى بطؤرِة اليةنى بطؤرِةكان لة ثيَوةن

يَكى سيستمكةوابوو لة . " ندا شي بكةنةوةيةكادةرةكي
دا دوو فاكتؤرى دةرةكى ء نيَوخؤيى لة ثيَوةندى نيَونةتةوةيى

رتدا ثيَناسةيةكى طشتي لة. بةسةردا دآلةطةلَ يةكدى دا طؤرِانيان 
ةتةوةيى، كؤمةلَيَك لة يةكة ى نيَونسيستمدةتوانني بيَذين 

 رِاكيَشكة بة ضةند ثات كردنةوةى سةرجن سياسيية سةربةخؤكانة
، كردةوةء ء هةروةها لة سةر بنةماى ثيظاذوة ريَكءثيَكةكان

ةيى نة تةنيا ى نيَونةتةوسيستم... هةية دذكردةوةيان طاريطةريى
برِاوةكانى ية ناهاوئاهةنطء ليَك داوويى ضاالكيلة خؤطرت



 

 

حةرةكةتيَك  ئاكتؤرةكانة، بةلَكوو لة ثيظاذوى طؤرِانكارييةكاندا
دةتوانآ ببيَتة هؤى رووداوطةليَكى  يَشان دةدات كةلة خؤ ث

 بةى جار تةنانةت ناخؤشى ء ئالَؤزيثالنرِيَذى نةكراو زؤر
كرد جيَطريى لة  هةروا كة بامسان." نيَونةتةوةيى بةدواوة بآ

 .يَكى طرينط ء جيَطاى تيَرِامانةدا خالَى نيَونةتةوةيىسيستم
دا دةتوانىَ رووداوى ىى نيَونةتةوةيسيستمنةبوونى جيَطريى لة 

كةوابوو ثيَويست بة . ضاوةرِوان نةكراوء بشيَوانةى بةدواوة بىَ
ى نيَونةتةوةيى، ض كاتيَك جيَطرية ء ض سيستمشيكردنةوةية كة 

 ناجيَطرية؟كاتيَك 
ى نيَونةتةوةيى كاتيَك جيَطرية كة عاملنيء ئةندامانى سيستم 

روونء دياريكراو بن و هةلَسءكةوتء  سيستمثيَكهيَنةرى 
، جارى وا دةبيَ يةكيَك ...كردةوةكانيان بتوانرىَ ثيَشبينى بكرآ

دا بايةخى خؤيان  سيستمى بةشدار لة (دةولَةتان)لة ئةندامانى 
وةء دذكردةوةكانيان بةثيَى ثيَوةرء لةدةست دةدةنء كردة

ئةم . ناتوانرآ بة ئاسانى ثيَشبينى بكرآ سيستمسياسةتةكانى 
ى نيَونةتةوةييةكى سيستمبارودؤخةش كاتيَك ديَتة ئاراوة كة 

ى سيستمزؤر جاران لة . دا بآديكة لة حالَى دارِشتنةوة
 ونيَونةتةوةيىدا بة هةر نرخيَك وآلت يان دةولَةتيَك لة

ثيَكهاتةيةدا جيَطاى كراوةتةوةء ثاريَزراوة و ثشتيوانيش كراوة، 
و راطرتنى  سيستمضونكى لةو قؤناخ زةمةنةدا بؤ يةكطرتوويى 

ة، ثيَويستيةك كة اليةنيَك لة هاوسةنطييةكان ثيَويست بو



 

 

ة نةمان يان بةآلم ب. بوةئةويرتيَكى دذ يان ركةبةر لة مةيداندا 
طؤرِانى بةسةردا دىَء ئةو طؤرِانةش  تمسيس الواز بوونى ئةويرتةكة

جيَطؤرِكآ بايةخى بة ئاكتؤرةكانى دةكات، واتة هةمان ئةندامى 
ثيَشرت بايةخدارء طرينط جيَطاى خؤى بة ئةنداميَكى ديكة دةدا، 

هةر لةم طريودارةدا زؤر جار . يان بايةخةكةى خؤى كةم دةبيَتةوة
ارِةواوة يكتاتؤرء نوآلتيَك بة دةسةآلتيَكى زالَم، ضةوسيَنةر، د

بةرامبةر جةمسةر يان يةكان لةلةبةر رِاطرتنى هاوسةنطي
رتدا ثالَثشتى و بةهيَز كراوة، ئةو اليةنةش خؤى بة ثيَكهاتةكاني

طةيشتووة كة بة طؤرِانى  ليَكدانةوة سياسى بةو ئاكامة
يةكان ئةويش ثيَطةء بايةخى خؤى دةدؤرِيَنآ، هةر بؤية هاوسةنطي

وو بتوانآ هاوسةنطى ثيََويست بؤ قؤناغةكانى هةولَى داوة تاك
 .ديكة ثالنرِيَذى بكات

يةكان زؤر جار يةكان و سةرو ذوركردنى هاوسةنطيطؤرِانكاري
ى نيَونةتةوةيى ء زؤر سيستمدةتوانآ ببيَتة هؤى تةبابوونى 

كى هةمة ييةجاريش دةتوانآ ئالَؤزى، بشيَوى، نائةمنىء طرذ
ديارة ئةوةش دةطةريَتةوة بؤ . بيَ اليةنةى لة جيهان دا بة دوواوة

ئةو . يان ثيَكهيَنةرى جةمسةرةكان سيستمنةسازانى ئةندامانى 
ش دةتوانآ لة ضةند ضةشن دا خؤ بنويَنآ، نةسازانى ييةناسازطار

، رادةى ...ىءسيستمسياسي، ئيدئؤلؤذيك، ئابوورى، كولتوورى، 
. طرذى بارودؤخةكة ثيَوةندى بة ضؤنيةتى كيَشةكانةوة هةية

ى نيَونةتةوةيى طرذء سيستمئةوةى كة ثرتء بةردةوام بارودؤخى 



 

 

كة  بوةكيَشةى جةمسةربةندى سياسي ئيدؤئؤلَؤذيك  كردوةئالَؤز 
هةرضةندة وشكرتء دوطم ترء توندرِةوانةتر  ييةئةو جةمسةربةند

ئةوةى كة ثرت مةبةستى . كان زياتر بكاتييةبآ دةتوانآ  ئالَؤز
ندى يان بلوك بةندى ثاش شةرِى باسةكةى ئيَمةية جةمسةربة

كان لة ييةنيَونةتةوةي ييةءسةردبوونى ثيَوةند ييةدووهةمى جيهان
 .ى نيَونةتةوةيى دايةسيستمنيَوان ئةندامانى 

 

 هاتنة ئاراى شةرِى ساردء واتاء نيَوةرؤكى 
بوو كة جيهانى  ييةشةرِى سارد ئةو شةرِة نارِةواو ثرِ كيَشةء ئالَؤز

بؤ ماوةيةكى زؤر بة خؤيةوة خةريك كرد، شةرِيَك كة نويَنطةى 
يَكى نيَونةتةوةيى لة سةر بنةماى بةرذةوةندى سيستمثيَكهاتنى 

يةكطرتووكانى ئةمريكا و وآلتةجةمسةرى لةسةرةوةى هةموانةوة 
بؤ زؤركةس جيَطاى ثرسيارة، شةرِى سارد . بوو سؤظيَيةت يةكييةتى

ةكانى هاتنةئاراى ئةو شةرِة ضى بوو؟ ثيَش ضية؟ هؤكار
 ثةردةكانى ئةو شةرِة ضى بوون؟

لة مةر شةرِى ساردء ثيَكهاتن ء هاتنة ئاراى ليَكؤلَينةوةى زؤر 
كراوة، بةشيَك لةو ليَكؤلَينةوانة اليةندار ء بةشيَكيان 

هةركام لة ليَكؤلَةرةكان كؤمةلَيَك بريء بؤضوونء . سةربةخؤن
بةشيَك لة ليَكؤلَةران رايان . تايبةت دةخةنة روو رِوانطةى جياوازء
يكةكانى سارد لة سةردةمى سةركةوتنى بولشظ واية كة شةرِى

 يةكييةتىء ثيَكهاتنى ( ز2127ئؤكتؤبرى سالَى )روسياوة لة 



 

 

، واتة لةو كاتةوة جةمسةري كردوةةوة دةستى ثيَسؤظيَيةت
ةرذةوةندى يةتى بئيدؤئؤلَؤذيك هاتة ئاراوةء دةستى كرد بة دذا

بةآلم ئةوةى كة ثرت سةمليَنراوة ثيَكدادانة . رتهيَزء اليةنةكاني
ى نيَونةتةوةيى سةردةمانى ثاش شةرِى سيستمدذبةرييةكانى 

كانيان لة قةوارةيةكى ييةبنةماي ييةجيهانى دووهةم، كة ثيَوةند
هةلَطةرٍٍٍٍِِِِِان يان "ساردءسرِ"نويَدا دارِيَشتةوة، بوة هؤى 

نى ثيَوةندى نيَوان وآلتانى دوو ئوردووطاى بوو" نادؤستانة"
يكة ئةم دوو جةمسةرة لةسةر ض ئةوة. رؤذهةآلتء رؤذئاوا

ةيةك دامةزران و ثيَوةندييةكانيان لةطةلَ كام وآلتان بوو، بناخ
كاميان لة مةيداندا لةكام بواردا تا ض رادةيةك سةركةوتوو بوو 

بة كوآ  ييةيان نةبوو ء يان ئاكامةكانى ئةم جةمسةربةند
طةيشتء ضؤن كؤتايى ثيَ هات، باسيَكى تيَرءتةسةلء 

مةسنةوى ضل مةن " ، واتة بة قةوىل فارسةكاندوورءدريَذى دةوآ
 ". كاغةزى ثيَويستة

 كاريطةري يةكانى شةرِى سارد لة سةر ئاسايشى جيهان
كانى ئةم ييةئةوةى كة باسى ئةم بابةتةى ئيَمةية كاريطةر

ساردة لةسةر ئاسايشى جيهانء نائةمنى جةمسةربةندييةء شةرِى 
ء سيَبتةمربى 22لوتكةى ى تريؤرء يء تريؤريزمة كة بة تةوةر

 .كؤتايى ثيَ دآ ئاكامةكانيدا
ثاش ئةوةيكة ساردء سرِى بالَى بةسةر ثيَوةندى نيَوان رؤذئاواء 
رؤذهةآلتدا كيَشا، خيَرا دوو بلؤكى ئيدؤئؤلؤذيك راستةوخؤ 



 

 

ة ذيَر كونرتؤألء جيهانيان بة سةر مةيداندارى جيهانيان طرت
 ييةخواستة ئاسايشىء بةرذةوةند. خؤياندا دابةش كرد

واى ثيَويست دةكرد  ئةمةريكايةكطرتووكانى  وآلتةكانى ييةئابوور
كة بازرطانى ئازادى جيهانى بانطةوازى بؤ بكرآء رابطةيةنرآ ء 

ء ى ئابوورييسيستمئةوةش بةو روانطةوة بوو كة . ثةرةى ثيَ بدرآ
هاوتةريبى ء  لةطةلَ بنةماكانى ليربِاليزم دا بةرهيَنانءة

 وآلتةهاوئاهةنطى هةيةء هاوكاتيش طةرةنتى دارايى و تيجارةتى 
ى دةكرد وةكوو طةورةترين هيَزى ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

لةو الشةوة خواست ء بةرذةوةندى ئيدئؤلؤذيكى ء . ئابوورى جيهان
 ييةهؤى ئةوةيكة ئةو يةكيةتة ببوة سؤظيَيةت يةكييةتىئاسايشى 

 وآلتةهةرضى زياتر هةولَى كارتيَكةرى لة سنوورى ذيَر دةسةآلتى 
ةتى بة ييَكى ئةمنيثشتويَنددا بدات ء ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

داخزة سياسيى، جةمسةرييانة دا كة هةركام  دةورى لةم هةلَخزو
بةرنة  ةكانى بلوَكى خؤيان ثرتسنووربة شيَوةيةك هةولَيان دةدا 

ةش هةم بة شيَوازى روونء انيئةم كيَبةركيَ. ، بكيَشآثيَشةوة
لةسةر " ذوزف ئيستالني. "ئاشكراء هةم نهيَنى ء ذيَرزةمينى بوون

بنةماى ليَكؤلَينةوةيةكى زانستيانةى هةمةاليةنة كة بة هيَزبوونى 
ى ء سيستمى لة بوارى سياسى، ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

لة  (Yalta)"يالتا"ى كؤنفرانسلة  دةخست ييةوة دةرئابوور
دا لةثيَش بوونى خؤى لة ناوضة ( ز2145)ريَكةوتى فوريةى 

داطريكراوةكانى رؤذهةآلتى ئورووثادا لة ريَطاى ثيَكهيَنانى 



 

 

راطةياندء طوتى ئةوةش دابني وة ييةحكومةتطةليَكى كؤمؤنيست
 .دةكةم

ء  سؤظيَيةت يةكييةتىسةرةتا سةرنج نةدانى بلؤكى رؤذئاوا بة 
دةسةآلتى  سؤظيَيةت يةكييةتىهؤى ئةوةيكة  بوةكانى ييةداخواز

خؤى نةتةنيا لة وآلتانى ئورووثايى رؤذهةآلتدا، بةلَكو تةنانةت 
لة ئاسياى رؤذهةآلت ء ناوضةى دةرياى ميَديتةرانةش دا بةهيَز 

ثيَش لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةشياوى باسة كة . بكات
وةء بوةوة خؤى ريَكخستييةسةربازلة بوارى  سؤظيَيةت يةكييةتى

سوَظيَيةتيش  يةكييةتىخؤى نؤذةنء ئامادة كردبوو، هةر بؤية 
هيَزة ضةكدارةكانى خؤى نؤذةن ء ئامادة كردو لة بوارى 

بةدواى ئةم خؤ ريَكخستنةدانةدا دوو . بةخؤدا ضوةوة سةربازييةوة
دةوامى ئيدؤئؤلؤذيكى بلؤك لة ذيَر كاريطةرى دذايةتى طةليَكى بةر

كان ييةء راطةياندن دا هةنطاو بة هةنطاو ثرت ثةرةيان بة طرذ
دوو بلوَك هةولَيان دا هيَزى مةعنةوى بيَننة مةيدانةوة، . دةدا

ضونكى هةردوو اليةن نارِاستةوخؤ كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى هيَزى 
زم وةء لة ئاكام دا ئيدؤئؤلؤذى سوسياليزم و ليربِالَيييةمةعنةوة

بوون بة سةردةمدارى مةيدانى شةرِى ساردء ثيَكدادانى دوو 
نيَوان ئالَؤزى ئةم دوو جةمسةرة بة تاقى كردنةوةى . جةمسةرى

داء تةقاندنةوةى ( ز. ى2141ئوتى )لة  ئةتؤمىيةكةم بؤمبى 
دا لة اليةن (ز.ى2125ئؤكتؤبرى )لة  ئةتؤمىدووهةم بؤمبى 

زى نيَوان دوو جةمسةر هؤى ئالَؤ. سوظيَيةتةوة بوو يةكييةتى



 

 

رؤذئاوا لة . دةسثيَكردنى كيَبةركيَى ضةكسازى نيَوانيان
زؤر توورِة بوو ء بة  ئةتؤمييةوةبة ضةكى  سؤظيَيةتضةكداربوونى 

رةوتى ثرِ ضةك . نؤذةن كردنةوةى ناتؤ دذكردةوةى خؤى ثيشان دا
ى ئووتى 21)بوونى دوو بلؤك بة خيَرايى ثةرةى ئةستاندو لة 

رايطةياند كة تاقيكارى  سؤظيَيةت يةكييةتىدا ( ز.ى2153
يةكةم بؤمبى هيدرؤذنى خؤى لة ناوضةى دوور كةوتووى 

. وة بة ئاكام طةياندييةئوقيانووسى ئارام دا بة سةركةوتووي
انتقام " )تؤلَةى بةربآلو"ليَرةدا سةرةرِاى هيَنانة ئاراى دكرتينى 

ركية ء يونان ، ئةندامانى ناتؤ زياد كرانء وآلتانى تو(طسرتدة
ضونة نيَو ئةو ثةميانةوةء وآلتانى بريتانيا،  2151سالَى 

. توركية، ثاكستانئ عيَراق هان دةدران بضنة نيَو ئةو ثيَكهاتةوة
كة سةرؤك كؤمارى ئةو كاتةى  "ذنراأل ئايزنهاويَر"لةم قؤناغةدا 

( سد نفوز)يةكطرتووةكان بوو بةربةستى كارتيَكةرى خؤى  وآلتة
بة زيادبوونى ئالَمانى فيدرِاأل . يةى توانى ثةرة ثيَداتا ئةو رادة

دا بة ثةميانى ناتؤ طؤرِانيَكى قووأل هاتة 2155ى مةى 1لة 
 سؤظيَيةت يةكييةتىئاراوة كة ئةويش، دذكردةوةيةك بوو كة 

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

مةبةست لة ثيَكهيَنانى ثةميانى وةرشوش خؤ بةهيَز . هيَنا
يةكطرتووكانى  وآلتةنيشاندانء هةرِةشة لة رةقيب بوو كة 



 

 

روستبوونى ثةميانى ناتؤ هاوكيَشةكان بة د. بوو ئةمةريكا
لةو . طؤرِانيان بةسةردا هاتء طرذىء ئالَؤزى رووى لة زيادى كرد

كى ثرتى ثيَوة ييةخوازيمةزن سؤظيَيةت يةكييةتىنيَوانةش دا 
 وآلتةدا لة حاليَكدا كة (ز.2157)لة سالَى . دةديرتا

ةكانى خؤيان ئةتؤميي ييةيةكطرتووةكانء بريتانيا تاقيكار
بةمةبةستى هةرِةشةى هيَزى  سؤظيَيةت يةكييةتىطرتبوو، را

ئاخرين . رؤذئاواييةكان، ثةجنا تاقيكارى بةريَوة برد سةربازي
ميليون تؤن  50ميَطاتؤن واتة  50كان ثرت لة ييةتاقيكار

 .تى تيَدا بةكار هاتبوو.ئني.تى
هةروةها كة لة نيَوةرؤكى باسةكةدا تاكوو ئيستا ئاماذةمان ثيَدا 

تى ئاسايشى نةتةوةيىء ئاسايشى نيَونةتةوةيى تا رادةيةكى بابة
بةآلم ليَرةدا ئاسايشى . بةرضاو طرينطيان بة خؤيانةوة ديى

كان زؤرتر جيَطاى ييةنةتةوةيى ء شةرِى سارد ء جةمسةر بةند
وة دةست ثيَدةكات ء تا ( ز.2145)باسة، سةردةميَك كة لة سالَى 

ذةى دةبآ، روونء ئاشكراية دريَ سؤظيَيةت يةكييةتىليَكثاشرانى 
ئةو سةردةمة يان باشرت بلَيَني ئةو قؤناغة لة هةموو 

كى بةرضاوى لةسةر بارودؤخى جيهان ييةرةهةندةكانةوة كاريطةر
كان لةو سةردةمةدا تةوةرى ييةتةوةرى ثيَوةند. هةبوةء هةية

مسكؤ ــ واشنطتؤنة، كة بة واتاى سيَسبؤىل رؤذهةآلت ــ رؤذ ئاوا 
لةو قؤناغةدا هةروا كة ثيَشرت كورتة ئاماذةيةكمان . ذمارديَتة ئة

بؤ كرد، لة سالَةكانى ئاخردا كؤمةلَيَك هيَزى ناوضةيى ثيَيان 



 

 

ناية مةيدانةكةوة، كة توانيان كؤمةلَيَك طؤرِانكارى لة ئاسايشى 
هةروةها لةم قؤناغةدا . ى نيَونةتةوةيى دا بيَننة طؤرِآسيستم

طةشة يان جيهانى سيَهةم دةبنة ناوةندى  دةبينني وآلتانى لة حالَى
، ئةمةش زؤر سةير نية ضونكى لة سةربازى كيَشةء ثيَكدادانى

اليةك وآلتانى زهليَزى باكور ئةجمار بة جيَطاى رؤذهةآلت ــ رؤذ 
ئاوا، هةوأل دةدةن دذايةتىء ثيَكدادانةكانيان خبةنة ناو وآلتانى 

ةم بكةنةوةء جيهانى سيَهةم ء هةرِةشةكان لةسةر خؤيان ك
لة اليةكى ترةوة  .ئةتؤمييش وةال بننمةترسى بةكارهيَنانىضةكى 

لة سةردةمانى طةرمةى شةرِى سارددا كيَبةركيَى ضةكسازى لةوثةرِى 
خؤيدا بووء بةشيَكى زؤرى وآلتان كة ثارةيةكى زؤريان سةرفى ئةو 

كانيان بؤ فرؤش ييةكيَبةركيَ ية كردبوو، دةبوا ضةكء تةقةمةن
بكةن، بؤ ئةم كارةش ثيَويست بوو لة اليةك شةرِ لة  طةرةنتى

 زهليَزانةش كوجنيَكى جيهاندا بةردةوام بىَ ء هةركام لةو هيَزة 

(Soper power)واتة . بازارِى ضةك فرؤشى خؤيان ببيننةوة
كان ء ثةرةثيَدانى ييةلةو نيَوانةش دا ثاراستنى ئيسرتاتذ

 .كان هةر بةردةوام بووييةئيسرتاتذ

 سيَبتةمربى 22سةرهةلَدانى خولَقيَنةرانى 
لةم بةشةى باسةكةمشان دا ديسان هاوسةنطييةكى نؤآ ديَتة 
ئاراوة كة لة ضةشنى هاوسةنطى ئيدئؤلؤذيكة، هاوسةنطييةك لة 
نيَوان دوو جةمسةرى سوَسياليزمء كاثيتالَيزم دا هاتة ئاراوة ء 

ان عاميلى سيَهةمى هاوسةنطييةكةش ئيسالمى راديكالَ ي



 

 

ئيدئؤلؤذييةكى ريَكخراو، خاوةن . راديكالَيزمى ئيسالمى بوو
قةوارةيةكى ريَكء ثيَكى ئيدئؤلؤذيك، لة سةر تةوةريَكى سياسيى 

ة نابوبة مةبةستى طةيشنت بة كؤمةلَيَك ئاماجنى سياسيى ثيَ 
ثيَويستة بيَذين سةرةتا اليةنى سيَهةمى ئيدئؤلؤذيك . مةيدانةوة

المى فاكتؤريَكى وةها بةرضاو نةبوو كة واتة قةوارةى سياسى ئيس
هةر . كانييةبتوانآ ببيَتة فاكتؤريَكى بةهيَزى بةشيَك لة طؤرِانكار

ئةو ئيسالمية سياسيانة ثاش ماوةيةك بوونة خويَنةخؤرةطةليَكى 
ء خؤفء ترسيَكى زالَةترةكيَنانةيان خستة تؤقانجيهاخنؤر كة 

ن بة كةلَك وةرطرتن هةر ثاشا .نيَو دلَء هزرء بريى جيهانيانةوة
لة هةليَكى زيَرِين كة بؤيان رةخسابوو رةطء ريشةكانيان بة 
شيَوةيةكى ذيَرزةمينى بة جيهاندا ثةرة ثيَدا، شادةمارةكانيان 
كيَشاية نيَو دلَى جيهانى شارستانى، ثيشةيىء ثيَشكةوتووةوةء 
بوونة ترسناكرتين فاكتؤرى سةردةم ء توانيان باندؤر بكيَشنة سةر 

 .سةت، ئابوورىء كولتوورى كؤمةلَطاى جيهانداسيا
هةر كردةوةيةكى ترسيَنةرانة لة جيهاندا روويدةدا خيَرا بن 
الدةنى تريؤريستء ميليارديَرى سعودى دةكةوتة سةر شاشةى 
تلويزيؤنةكان، بةرطى طؤظارء الثةرِةى يةكةمى رؤذنامةكانء 

. سةرديَرِى هةوالَى زؤربةى هةوالَدةرييةكان بوةهةروةها نيَوى دة
وثةكةى، واتة القاعيدة ببوونة نويَنطةى تريؤرء وبن الدةن ء طر

بة راستى ليَرةدا . تريؤريزمء دؤستةكانيشيان ببوونة دالَدةدةريان



 

 

ثرسياريَكى هةستيار دةوروذآ كة كةمرت كةسيَك خؤى لة 
 ! وآلمدانةوةى دةدا 

تى تا ئيستا بريمان ليَكردوتةوة كة ئةو ئةويش ئةوةية كة بة راس
وثة تريؤريستء ويَرانكةرانة لة كويَوة هاتوون؟ القاعيدة وطر

كيَية؟ بن الدةن ضؤن ضؤنى بوو بة بن الدةن؟ ء ئةوانة كة بة 
ناسيَنران ضؤن  1002ى سيَبتةمربى 22 هؤكارةكانى خولَقاندنى

 هانييةكانةوة؟ئاوةها بة هيَز هاتبوونة نيَو هاوكيَشة سياسيية جي
زؤرم لةمالو ئةوال  وة وةكوو ثرسيار هيَنامة بةر باسئةوةى لة سةرة

وةكوو ثرسيار بيستوةء النيكةم بؤ خودى خؤم هةردةم جيَطاى 
ثء تاقمة وهةروةها دةزانني ئةو شةبةكة، باند، طرو. بوةثرسيار 

ى جيهانى دا هؤكارو بوارن بؤ سيستمئيسالميانة لةم قؤناغة لة 
يدانى تريؤرء تريؤريزمء هةروةها جاربة جاريش ئاماذة هاتنةمة

ثيَ دةكرآ كة ثةميانكارى تريؤريزمى ناوضةيىء جيهانييان 
؟ بةآلم لة الى !ؤريزمى جيهانى ثةميانكارى تري! طرتووة 

يةوة، لة الى كام هيَزء اليةنةوة؟ بة ض مةبةستيَك؟ لة كويَوة كيَ
 .رسيارى ديكةهاتوون؟ ثالَثشتةكانيان كيَن؟ و دةيان ث

ديارة وآلمى ئةم ثرسيارانة خؤى دةتوانآ ورووذيَنةرى كؤمةلَيَك 
بةآلم لة طةلَ ئةوةشدا وآلمدانةوة بةم . ثرسيارى ديكة بآ

ثرسيارانة كاريَكى ئاسان نية، بة تايبةت بؤ كةسيَكى ليَكؤلَةر 
يان نووسةر، بؤية دةبآ بيَذم وآلمى راستةقينة ء تةواو الى كةس 

م بآ طومان بةشيَكى زؤرى وآلمةكان الى ريَكخراوى بةآل. نية



 

 

ء دةزطا سيخؤرِيية ئةى .ئاى.سى. ن(A.I.C)،(ئةى.ئاى.سى)
بؤية بة تةئكيد ئيَذم هيض كةسء اليةنيَك . هاوثةميانةكانني

وهاوثةميانةكانى ئةو كاتىء كؤمارى ( C.I.A)  هيَندةى 
نة، لةمةرِ ياكة ثالثشتى ئيَستا( واواك)زطاى ئيَرانء دةئيسالمى 

ء طرووثضونكى ئةم . زانياريان نية ئةم تاقمء طرووثانة
ريَكخراوانة ساآلنيَكى ثيَشرت لة اليةن خودى ئةو دةزطاء 
عةواملةكانيةوة ثةروةردة كرابوون، بؤية لة هةموو 

. رةهةندةكانةوة لة اليةنةكانى ديكة زانيارييان زؤرتر بوو
ةوة ( C.I.A) يةن انة لة الطرووثثةروةردة كردنى ئةو باندو 

ئةو دةزطاية  واتة بةمالوة،( ز.ى2175)دةطةريَتةوة بؤ ساآلنى 
ئةوانة  .وةبوةوانةى لة دةورى يةك كؤ كردلةو سالَةدا ئة

ئيسالميطةليَكى فةندةميَنتالَء توندرِةو بوون كة لة كوجناو 
والَتء . كوجنى جيهانةوة لة دةورى يةك كؤ كرابوونةوة

كستان، بريتانيا، فرانسة، عةرةبستانى اليةنطةليَك وةكوو ثا
بة . سعوودىء ميسر تا رادةيةك ضينيش لةو كيشةيةوة طآلبوون

ئةو  راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى" نسكىيبرذزبطينيو "وتةى 
يةكطرتووكان لة نيَوةرِاستةكانى  وآلتةثرزيدنت كارتر،  كاتى
 .دا ضووة نيَو ئةو كيَشةكةوة 2171

دا  2171هةموو دنيا ئاطادار بوو كاتيَ روسية لة ديَسامربى سالَى 
بة سةرجندان لة راثؤرتةكةى . هيَرشى كردة سةر ئةفغانستان

يةكطرتووةكان لة هيَزة جيهادييةكان  وآلتةبرذنسكى، ثشتيوانى 



 

 

لة شةرِ دذبة دةولَةتى ئةفغانستاندا، شةش " موجاهدين"بة ناوى 
برذنسكى لة . روسية دةستى ثآ كردبوومانط ثيَش لة هيَرشةكةى 

دةقى راثؤرتةكةيدا تا رادةيةكى زؤريش بةم ثالنةيةوة خؤ 
: راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى جيمى كارتر دةنووسآ. رادةنآ

بةم . ئيَمة روسةكامنان خستة داوى ئةفغانييةكانةوة"
يَذى هدين، روسةكامنان ناضار كرد دةستدرِثشتيوانيية لة موجا

بةم ضةشنة دةمانتوانى ئةو . بكةنء بكةونة نيَو داوةوة سةربازى
 .ئةرتةشة بة كريَطرياوء ترسناكة ثةرة ثيََبدةين

ليَرةدا بةرثرسانى ئةمريكايى تةنيا بري لة بةرةورِوبوونةوةء 
واتة . يَيةتء روسية بة اليانةوة طرينطةبةرثةرضدانةوةى سوَظ

ة تاكتيكةكةيان ئةوان بري لةوة ناكةنةوة ك ،بوة سرتاتذىئةوة 
لة راستى دا ناتوانني بيَذين كة ئةوان . تاكتيكيَكى مةترسيدارة

ئةو هيَزة ئةرتةشيَك ! هيَزيَكى تةنيا تريؤريستى بوون، نةخيَر 
لةو "بوو كة لة سةدان هةزار ثيادةى شةرِكةر بة قةولَى بيَرذنسكى 

ة ل ثسثؤرِةكانكةسانةى كة دةتوانني نيَويان بنيَني ئينسان كوذة 
فاالَنذة ئيسالمييةكانى باكوورى  نيَو توندرِةو ء توندوتيذترين

واتة  ."دا  ثيَك هاتبوو...ئافريقا، عةرةبستانى سعوودى و
ليَرةدا . هةولَمان دةدا لة هةر جيَطايةكدا كة بكرآ كؤيان بكةينةوة

ئةوةيكة جيَطاى سةرجنة ئةوة بوو ثيالنرِيَذء تيؤريزةكةرةكان 
ثاية بة سوثايةكى بة تةواوى ئةفغانى هةولَيان دا ئةو سو

بناسيَنن، كة هةر واشيان كردء هةر ئيستاش بة شيَكى زؤر لة 



 

 

كةى ئةوةية كة ييةبةآلم راست. خةلَكى جيهان وا بري دةكةنةوة
ئةوان لة ريَطاى . زؤريَكيان وةكوو بن الدةن، ئةفغانى نةبوون

يية فارشوء دؤستةكانيةوة، واتة دةزطا (  C.I.A) ئةى .ئاى.سى
رؤذئاوايييةكانةوة لة شويَنة جؤراوجؤرةكانى جيهانةوة 

ئةو تايبةمتةنديةى كة  .يرتابوونةوةء هيَنرابوونة ئةويَىد
ئةوانةى لة دةورى يةكرت كؤ كردبوةوة بة راستى ضى بوو؟ ئةو كارة 

هيَزى ئيدئؤلؤذيك  .دا كاريَكى زؤر قورسء طران نةبوولة روالَةت 
ى يةك يزم ديناميزمى سةرةكى لة دةورواتة ئيدئؤلؤذى ئيسالم

لةويَشدا مةبةست تةنيا لة اليةك  .كؤكردنةوةى ئةو سوثاية بوو
كونرتِؤلَء ثيَشطريى ئيدؤئؤلؤذي كوَمؤنيزم بوو بةرةو 
ئيسرتاتذييةكانى رؤذئاواء لة اليةكى ديكةشةوة بة طذيةكدادانى 

ةتى ئةو دوو ئيدئؤلؤذييةء لة ئاكام دا ثاسيظ كردنيان بة يارم
لة راستى دا ئةو دوو هيَزة ئيدئؤلؤذيية كة  ضونكى. يةكرتبوو

خاوةن نيَوةرؤكيَكى تا رادةيةك ليَك نزيك ء دذ بة كاثيتالَيزم 
ييةكانيش رؤلَيَكى شوفاربةآلم هةروةك طومتان رؤلَى دةزطا . بوون

ى القاعيدة وةك طرووثالواز نةبوو ء لةو سةردةمانةدا بوو كة 
يَكى تريؤريستى بة واتاى راستةقينة تريؤريست خؤيان طرووث

لةو كاتةدا كة عةرةب ئةفغانيية جيهادييةكان روويان . ناساند
كردة ئةفغانستان، هيَزة ئةفغانييةكان لة اليةك ثالَثشتيَكى 
بةهيَزيان نةبوو، لة اليةكى ديكةشةوة خاوةن نةزم، ديسيثلني و 

كة خاوةنى سيستمء  سيستم نةبوون، بةآلم خيَرا بن الدةن



 

 

شيَوةكارى موديَرِنى تريؤريستى بوو ء لة بوارى لوجستيكييةوة بة 
باشرتين شيَوة ثالَثشتىء بةهيَز دةكرا، ثاش ضةندين عةمةلياتى 

 سؤظيَيةت يةكييةتىبةهيَز دذ بة دةولَةتى كؤمونيستى اليةنطرى 
لة ئةفغانستان، كةوتة بةر ديدةكانء هةم اليةنة 

ة طرووثةكانى ئةفغانء هةم تاقمء يسةربازيسياسيء
بؤ هيض اليةك ئيدى . ئيسالمييةكان طرنطييةكى ثرتيان ثيَدا

شاراوة نةبوو كة ئةفغانييةكان ء سوثا  ثرِحةشيمةتء 
يةكطرتووةكانةوة ريَكخراوةء  وآلتةترسناكةكةيان لة اليةن 

بة زجنرية عةمةلياتيَء هاوكات ريَنويَنى ء . ثرِضةك كراوة
(  I.S.I()ئاى.ئيس.ئاى)دنيان لة اليةن ثةروةردة كر

يةكطرتووةكان بوو، لة سالَى  وآلتةثاكستانةوة كة هاوثةميانى 
دا ئيدى جيَطاى شةكء طومانى بؤ هيض كةس ء اليةنيَك 2170

نةهيَشتةوةء بة روونىء ئاشكرايى دةركةوت كة لة اليةن 
 .نزهليَزانةوة بة شيَوةى ثشتى ثةردة ثالَثشتى فرةاليةنة دةكرا

 ضاالكى مسكيتؤ
يةكان سؤظيَيةتديارة جاريَكيرت بة شيَوازيَكيرت هيَزيَك بؤ ئازاردانى 

ى شوفاربةرثرسى دةزطاى " ئيلةكساندةر دمارانش كانت" لة اليةن
ناوبراو لة . لة سةردةمى شةرِى سارد دا دةكةويَتة بةر باس فرةنسا

دا بة  دانيشتنيَكيدا لة كاليفؤرنيا لةطةلَ بةرثرسانى ئةمريكا
ضةشنيَكى ديكة دةخياتة بةر باس بةآلم ثرِاكتيزةكرانةكةى وةدوا 

:" ناوبراو دةلَىَ. دةخرآ ء مةوداى لةطةلَ دانيشتنةكةدا زؤر دةبآ



 

 

" ش كةميَك يةكرت ناسنيء قسةى خؤش  دةستم بة قسة كردثا
بةريَز سةرؤك كؤمار، بؤ رووبةروو بوونةوة لةطةلَ ئةم جؤرة 

هةية، لة نيَوان ريَطا لة ذمارة جةنطة ضةندين ريَطا 
لةبةر ئةوةى ئيَمة ناتوانني  .هاتووةكاندا يةكيَكيان عاقآلنةيةنة

 رةنطةلة حاليَكدا  سةرباز رةوانةى ئةفغانستان بكةينميليؤنيَك 
بتوانني دةست بكةين بةو ثرؤذةية بكةين كة من بة ضاالكى 

 .دةبةم ناوى( يةمسكيتؤ نيَوى ميشولةيةكى ماالرِيا") مسكيتؤ"
 ؟ "مسكيتؤ"سةرؤك كؤمار ثرسى بؤضى 

ـ ضوونكة ميَشولةيةكى ماالرِيا ناتوانيَت ورضيَك بكوذيَت، بةآلم 
دةتوانآ ئةوةندة ئازارى بدات نةتوانيَت خبةويَت، نةتوانآ هيض 

هةتا ئيستا كةس نةيديوة . خبواتء بة هؤى طيزةطيزةو طيَذ بيَ
ورضيَك ميَشولةيةكى ماالرِيا بكوذآ، بؤية ميَشولةيةكى ماالرِيا 

ئيستا ئةوةى كة من دةمهةوىَ . مةترسيدار بآ دةتوانآ دوذمنيَكى
بيلَيَم ئةمةية كة ئيَمة دةتوانني لةو شيَوة ويَنا كردنء نواندنة 
سوود وةرطرين ء لةوانةية بتوانني لة ئةفغانستان كاريَك ئةجنام 

 .             بدةين
ئيَدى ئةوان ضوونة سةر ئةسلَى باسةكةء دارِشتنى ثيالنةكة،       

لة ثيَشدا ليَكؤلَينةوةيةكى  فرةنساى شوفارانى دةزطاى كارمةندةك
. ئامادة كردبوو( سؤظيَيةت)ورديان لةسةر هيَزةكانى دوذمن 

روسةكان بنكةيةكى سةربازيان لة خالَيَكى ناموديَرِنء تةختانى دا 
بة ثيَى ئةو زانياريانة ثيَويستة هيَزةكانى هاوثةميانان . هةبوو



 

 

دةبآ بة  بؤ ويَنة. بكةنة سةريان او هيَرشبة ضةشنيَكى ريَكخر
روسى بة قالَبى ضوكة ضاث بكةن و لة ريَطاى " ئينجيلى"ضةشنيَك 

كانى خؤيانةوة بة نهيَنى بازارِيَكى رةش ييةكؤمةلَيَك لة هيَزة نهيَن
دا كة سوثاكةى كؤمونيستء دذ بة  سؤظيَيةتلة نيَو سوثاى 

لة نيَو ئيدئولؤذى ئايينى بوو شةثؤليَك لة هةستى ئايينى 
سةربازةكاندا جبولَيَنن، كةوابوو ثيَويستة لة ئينجيلة ضووكة 
روسيية بازارِةكانى كابوَل ء بة طشتى ئةفغانستانء هةر 

ى ليَية ثرِ بكةين، جودا لةوةش سؤظيَيةتجيَطايةكى هيَزةكانى 
. بة قاضاخ دةيبةنةوة بؤ نيشتمانةكةيان سؤظيَيةتسةربازةكانى 

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

 : دةلَىَ" دمارانش كانت"
بليمةتى ) لةم كارة هومشةندانةيةدا  ئةو شتةى كة من ناوم ناوة "

، ثيَويستة تؤ بةرانبةر بة هةر باورِيَك بة باورِيَكى تر (ضاالك
بة قسةء هيَندى جاريش درؤ بةرامبةر جبةنطيت، قسة بةرامبةر 

ليَطةرِآ فرِؤكةكانى هيَزى ئامسانى لةطةلَ فرِؤكةكاندا . بة درؤ
ى شوفارئيَمة باوةرِمان بة : "، ء لة كؤتاييدا ئيَذىَ...جبةنطن و

 ".هةية بؤية ثيَويستة سوود لة هزر وةربطرين
 ثاش ماوةيةك بؤ بة ئةجنام طةياندنى ثرِؤذةكة كةوتنة مكانيزم

يةكآ لة مةرجةكان ئةوة . بؤ جيَبةجآ كردنى ئةركةكان. ديتنةوة
ثالنء  بوو وآلتة يةكطرتوةكانبوو كة ثارةو هةزينةكةى لة 



 

 

كان، كة بؤ ثراكتيزة كردنةكةشى ييةوفرةنساثرِؤذةكة لة 
ثيَويست بة هاوكارى يةكىَ لة جريانة نزيكةكانى ئةفغانستان 

خؤى خيَرا بة " كانتئيلةكساندر دمارانش "هةر بؤية . بوو
" ويليام كةيسى"ثيَشرت . فرِؤكةكة بةرةو ثاكستان كةوتة رِآ

 ئةمةريكابةرثرسى دةزطاى هةوالَطريى  "بيل كةيسى"ناسراو بة 
ء  ن ثاكستانييةكانى ئاطادار كردبووبة تةلةفوو سى ئاى ئةى

 .دمارانش لةطةلَيان لة مةرِ ئةو بابةتة دانيشتنى سازدا
انييةكانيش يارمةتييةكى ئاسان بوو، ئةوان واتة ئةركى ثاكست

لة مةرِ مجوجوولَى ئةمريكا ء هاوثةميانانى لة سنوورةكانى 
ء ثاشرت بةو ئاكامة طةيشنت كة . خؤيان ضاويان بنووقيَننء بةس

ثارةو ئيمكانات بدةن بة خودى ثاكستانييةكان بؤ ضاالكى 
مسكيتؤء ضاالكييةكانى ديكة ء ثاش ماوةيةكيش 

كانيش هةولَيان دا بة يارمةتى خودى جةنطاوةرة ثاكستانية
ئازادخيوازة ئةفغانييةكان كارةكة بةريَوة ببةن، ليَرةدا 

خؤى بةهؤى بيانوويةكةوة ئامادة " ئيلةكساندر دمارانش كانت"
نةبوو ضاالكى مسكيتؤ بةريَوة ببات بةآلم ، ئةمريكاء 

نتوانى هاوثةميانانى تازة ريَكارةكانيان وةدةست كةوتبووء دةيا
هةر بؤية لة ئاكاميشدا هةر خؤيان . بة ئاسانى بةريَوةى ببةن

يية شوفارلةطةأل دةزطا    (C.I.A) واتة بةرثرسانى 
ريةتةكةيان وةئةستؤ طرت تا مةعمو داهاوثةميانةكانيان

ليَرةش دا . ء دارودةستةكانى لة ئةفغانستانسؤظيَيةتنانى وةدةر



 

 

وةكة وةكوو خةباتيَكى ئةوةيكة رةواييةتى بة بةرةنطار بوونة
كان بة تةواوى ييةئةوة بوو كة بؤ ئةفغان انةكان دةدارةواى ئةفغ

بةآلم دةخالَةتى . ياسايى بوو كة دذ بة داطريكةران شةرِ بكةن
يةكطرتووةكان نة تةنيا ضارةسةرى كيَشةكةى  وآلتةراستةوخؤى 

هؤى كيَشةيةكى قورسء طرانرت ء بة ويَران  بوةنةكرد بةلَكوو دة
ثرتى ئةفغانستان كؤتايى ثآ بوونء لةناو ضوونى هةرضى 

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

ين ةكةطرووثبن الدةنء  ئؤسامةليَرةدا ئةوةى كة ثرت زةق دةبيَتةوة 
ةى كة بة طةورةترين ء ترسناكرتين طرووثدة، ئةو القاعواتة 
ثيَش لةوةى كة بة ضرِى . ى تريؤريستى جيهان ناسراوةطرووث

 كةىييةة تريؤريستطرووثبن الدةنء  ئؤسامةبضينة سةر باسى 
ثيَويستة باسيَك لة تاليبان، واتة بةهيَزترين ثشتيوانى قؤناغة 

سةركردايةتى . بكةين دةالقاعء ئؤسامةسةختء دذوارةكانى 
توندرِةوةكانى ئةفغان كة ريَبةرايةتى  ييةيَك لة جيهادطرووث
كانى عةرةب ئةفغانيان دةكرد، ثاش ماوةيةك لة شةرِى ييةجيهاد

ناوخؤيى ء كيَبةركيَى دةسةآلت ء ثيَكدادانى ئايينى دةسةآلتى 
نيَوان دةستةء اليةنةكانى ئةفغان لة وآلتةكةياندا، تاقمى 

بة زؤر بة سةركوتى اليةنةكانى ديكة  تالَةبانى طرووثبة ناسراو 
ئةو تاقمة هةر . بة تايبةت شيَعةكان، بة دةسةآلت طةيشنت

هاوكات لةطةأل بة دةسةآلت طةيشتنى دا دةستى داية توندءتيذىء 



 

 

خةفةقانيَكى بىَءيَنة كة لة ثيَوةندى لةطةأل طةرِاندنةوةى 
ار بوون كؤمةلَطا بؤ سةدةكانى سةرةتاى ئيسالم، بة درومشى باوةرِد

 دا خةلَكى قةتلَء عام كرد،ييةلةو ثيَوةند. بة ئيسالمى ئوسوولَى
. ئازارء ئةشكةجنة دةدا ء هةرضةشنة مافيَكى ئينسانى زةوت كرد

بة ثيَى زانياريةك لة دةست داية هيض سازمانء ريَكخسنتء 
ثةيكةرةيةكيان نية، بة قةولَى خؤيان وةكوو حيزبء ريَكخراو 

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

وة هةولَى طةراندنةوةى ييةكى سةردةمى نةزانييةبريء ئيدئؤلؤذ
طرتن بة هةرضةشنة  هةرضى زياترى ئيسالم بؤ ثاشةوةء ثيَش

انيةت رةوتيَكى ثيَشكةوتووى طةشة سةندن ء بوذانةوةى شارست
بةيعةتى  بة مةال حممد عومةر (ـ ز2114) لة سالَى. دةدةن
ثاش ماوةيةكىرت لة . مةالء زاناى ئايينى هةلَبذيَردراوة 2500
دا بؤتة ليَثرسراوى وآلت ء بةرثرسى طشتى (ـ ز2116)سالَى 

 بة ثيَى ياساى ئيسالمى ئةوان ى موسلَمانانيشموسلَمانان، بةرثرس
تاكوو ثيَضةوانةى شةريعةتى ئيسالم نةجوولَيَتةوة لة ثؤستةكةى 

لة اليةن مةال حممد عومةرةوة . خؤيدا بةردةوام دةبآ
ئةجنومةنيَك وةكوو كابينةى وةزةراى دةولَةت، بؤ بةريَوةبةرى 

ةبانى بوو، وآلت ثيَك هات، سةرؤكى ئةو ئةجنومةنة مةال حممد د
ئةجنومةنى . ثاشان مةال حممد حةسةنةش بة جيَطرى هةلَبذيَردرا



 

 

راويَذكارى بة سةرؤكايةتى مةال حممد حةسةن رةمحانى، واىل 
ذكارى لة سةركردة ديارةكانى قةندهار، ئةجنومةنى باآلى راويَ

وثة ثيَك ديَن، ئةجنومةنى ناوبراو ريَذةيةكى دياريكراوى ورئةو ط
اى ناوةندى، ئةو خانةية لة ضةند زانايةك ثيَك خانةى فتو. نية

دآ كة فتواى شةرعى دةدةن، بارةطاى سةرةكى خانةى فتوا 
ء شويَنى نيشتة جيَبوونى  تالَةبان زيَدىدةكةويَتة قةندهار، واتة 

وةكوو مةولةوى  تالَةبانمةال حممد عومةر ء بةرثرسةكانى ديكةى 
و مةولةوى ( شاسةيد عةىل ) ، زاناى ثاكستانى (نور ساقب)

كان بؤ راويَذء وآلتةئةجنومةنى راويَذكارى (. ةدين شاخةىمنيزا) 
كانى ييةبةناوبانطرتين سةركردة سةرباز. كانوآلتةبةريَوةبةرى 

ـ مةولةوى 1، بةرطريىـ مةال عوبةيدؤآل، وةزيرى 2، تالَةبان
ـ حاج 3 جةاللةدينى حةقانى سةركردةى بةناوبانطى بةكتيا

 .تى ئؤطةرةوآليى لة حممد نةعيم كوتش
 .داتالَةبانشيَوازى برِياردان لة حكومةتى 

، ئةوان (موعةلةمة نةك مولزةم ئةجنومةن) دا تالَةبانلة نيَو 
وة دةطةرِيَنةوة بؤ ييةريَؤزؤربةيان لة بوارى فيكرىء ت

، ئةو قوتاخبانة (ديوبةندى هيندوستان) قوتاخبانةكانى 
خاوةن بريءباورِء  هةميشة دذى بزاوتة ريفؤرخموازةكانة،

كى زؤر ويشكء دوطمنء زؤريش ثابةندن بة ييةئيدئؤلؤذ
ية، (جهاد فى سبيل اللة) كانةوةء هةر كاريَك بكةن يايدائ

كانى ديكة وةرناطرن، ئيزن بة دانى ييةئةندامى حيزبة ئةفغان



 

 

برِيارى البةال نادةن، برِيارةكان ثاش دةرضوون خيَرا بة ئةجنامى 
 .دةطةيةنن

 وةييةلة بوارى سياس تالَةبان
ء بنةمادا هيض برِوايةكيان بة مافةكانى بنضينةئةو تاقمة لة 

مرؤظ نية، برِوايان بة ئازادى بريءرِا نية، باورِيان بة ثلؤرِاليزمى 
بة توندى دذى ديَموكراسى، هةلَبذاردنى ئازادء  .سياسى نية

سى كن، ئةوان لةو باورِةدان كة ديَموكراييةهةرضةشنة خةلَك ساالر
هيض . مافى ياسا دانان دةداتة دةستى خةلَك نةك خودا

ثرؤطراميَكى ئيخالقىء ثةروةردةييان بةالوة طرينط نية جطة 
ضاالكى سياسى الى ئةوان لة ذيَر هةر هزرء . قورئان نةبى

ك دا هيَماى ثرسيارى دةكةويَتة سةر ء ضاالكى ييةئيدئؤلؤذ
ؤ جودايى، ئاذاوة ء ، بة ئامرازيَك ب...سياسى، زمانى، نةتةوةيىء

لة مةرِ  تالَةبان. دذايةتى دةزاننء قةدةغةى دةكةن
ى تايبةتى خؤى هةبوو، يكانى سياسةتء سرتاتيذييةدراوسيَ

ئيَرانء ئاخوندة دةسةآلتدارةكان بة هةولَدان بؤ ناردنة دةرةوةى 
شيَعة تاوانبار دةكةنء ئيَذن كة ئةو ثرِؤذةية لة مةرِ ئةفغانستان، 

ةوة توندترةء هةروةها ثشتيوانى ئوثؤزسيؤنى بانتالَةبة هؤى 
ى 22ئةو دةولَةتة ثاش تةقينةوةكانى . دةكةن تالَةبان

رتين ثشتيوانء ى زايينى لة نيويؤرك بة سةرةكي1002ى سيَبتةمرب
ى تاوانبار القاعدةةكةى واتة طرووثدالَدةدةرى بن الدةن ء 

ناسيَندراء ثاش ئةوةيكة لة اليةن حكومةتى بوشةوة داواى 



 

 

تةسليم كردنى بن الدةنء سةرانى القاعيدةى رةتكردةوة، رؤذى 
 وآلتةكةوتة بةر ثةالمارى هيَزى هةوايىء زةمينى  22/1/1002

ء هاوثةميانانى ء ثاش ضةند رؤذ ئةو ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
 .لةناو ضوو تالَةبان وآلتة داطري كراو حكومةتى

 بن الدةن كيَية؟ ئؤسامة

ثرسياريَك كة ثاش تيَكرِوَخانى تاوةرة دووانةكانى نيويؤركء 
ناسينى . كوذرانى هةزاران كةسى بآتاوان بؤ خةلَكى جيهان وروذا

مةتةلَةيةك كة هةر كةس بة ضةشنيَك  بوةب القاعدةبن الدةنء 
يةتى يوآلمى دةدايةوة، بةآلم ثرسيار تةنيا ناساندنى هؤظ

القاعدةء بن الدةن نةبوو، بةلَكوو ثرسيار ضؤنيةتى دروست بوونى 
ى ء ئيدئؤلؤذيكى بن الدةن ء القاعدة طرووثكةسايةتى تاكى ء 

ى ثاش ئةوةى كة فرِؤكةكان خؤيان بة تاوةرة دووانةكان. بوو
ناوةندى بازرطانى جيهانى لة نيويؤرك دا تةقاندةوةء ثاش 
كؤبوونةوةيةكى  كورتى ضةند كاتذميَرى، قامكى هيَماى 

، القاعدةء بن الدةن تالَةبانتاوانباركردن بؤ ئةفغانستان، 
راكيَشرا ء بة خيَرايى برِيار درا كة دةبآ هةرضى خيَراتر 

كى زؤر كةم دا ويَنةكانى لة ماوةية. تاوانباران بة سزا بطةيةندريَن
ميليارديَرى سعوودى كةوتة بةرطى يةكةمى " بن الدةن ئؤسامة" 

ء ئؤسامة" طؤظارء رؤذنامةكان، سةر شاشةى، تلويزيؤنةكان ء
بة سةرديَرِى هةوالَى بوو " تاوانبارى سةرةكني" لقاعدةا

يةكان، كؤرِ، هةوالَدةرييةكان، بة تايبةت هةوالَدةريية رؤذئاواي



 

 

يَكى زؤرى ناوضةيى ء جيهانى لة كؤنفرانسر، كؤبوونةوةء سيَمينا
ء هةركام بة شيَوازيَك لة سةرى دةدوانء بةشيَكى زؤريان . سةر طريا

زؤربةى وآلتان هةولَيان دةدا هاوتةريب لةطةلَ . مةحكوميان دةكرد
ى زامداردا ئةو كردةوةية بة دلَى دةولَةتى ئةمةريكاسياسةتةكانى 

فةزاى جيهان بة . وةء مةحكومى بكةنليَك بدةنة ئةمةريكا
بن الدةن   ئؤسامة"ضةشنيَكى ىلَ هاتبوو كة دةبووا وآلمى ثرسيارى 

بن  ئؤسامة. " بؤ كؤمةلَطاى جيهانى روون بكرابايةوة" كيَية؟
ريستى يةكانى نيويؤركء كةسى تاوانبار بة هيَرشة تريؤ" الدةن

وا كة ثيَشرت ربن الدةنى بة رةطةز سعوودى هة ئؤسامة .واشنطتؤنة
كان و بؤ ييةئةفغان ييةبؤ يارمةتى دانى جيهاد ئاماذةمان ثيَ كرد

ى دا لة اليةن سازمانى سيا سؤظيَيةتبةرانى شةرِكردن لةطةلَ هيَرش
(C.I.A)بة ثيَى هيَندآ سةرضاوة طةورةترين . وة تةيار كرابوو

ـز لة ئةفغانستان بةريَوة 2172عةمةلياتى نهيَنى سيا سالَى 
بن الدةن هيَزء تواناى خؤى  ئؤسامةلةو شةرِةدا بوو كة . ضوو

بة ثيَى زانيارى بة . ئةى.ئاى.نيشان داء بوو بة جيَى متمانةى سى
ئاى ثاكستان .ئيَس.ياء ئاى، سفرةنساى شوفارهاوكارى دةزطاى 

هةولَدرا كة جيهاديية ئةفغانى يةكان ثةرة ثيَ بدةن ء بيكةن بة 
سوظيَيةت، لةو شةرِةدا  يةكييةتىشةرِيَكى ثانء بةرين دذ بة 

وآلتانى ئيسالمى يةوة لة  40النيكةم دةيان هةزار كةس لة 
ز ضوونة ثاأل جيهادى .2111تا  2171سالَةكانى 

دةيان هةزار كةسى ديكة ضوونة فيَرطةكانةوة  يةكانةوة ءئةفغاني



 

 

بؤ ثيَطةيشنت بؤ ئةم مةبةستة، ديارة ئةو فيَرطانة لة دوو بوارى 
دران ء لة ئاكامدا وةكوو ى دا ئاموزش دةسيستمئيدئؤلؤذيكى و 

. هةزار كةسى ئامادة كرا 200سكى ئيَذآ سوثايةكى ثرت لة بيَرذين
يو زبيطن" هةروةها كة ثيَشرت بامسان كرد 

رِانانةوة باس بة خؤ  (Zbiginiew Brezinski)"ينسكىبرذ
ئةى دةكات ء بة سةركةوتنى طةورةيان . ئاى.لةو شانازيانةى سى

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

وة دةستى 2170يارمةتى سيا بة موجاهدينى ئةفغان لة سالَى " 
ى ديَسامربى 14رت لة وتةيةكيثيَكردء بة ثيَى راستى يةكى ديكةء 

هيَرشى كردة سةر ئةفغانستان  سؤظيَيةتدا كاتيَك  2171سالَى 
كة " بربك كارمل"بة مةبةستى ثشتيوانى لة حكومةتى 

. يةت بوو، دةستى ثيَكردحكومةتيَكى كؤمؤنيستىء اليةنطرى سوظيَ
ثرسيار دةكرآ، " سكىزبيطنيو بيذني"ثيَوةندى يةدا لة  لةو

لةوةش بةداخ نني كة ثشتيوانيتان لة بناذويى ئيسالمى كردوة ء 
يارمةتيتان بة تريؤريستةكانى ئايندة داوة ء ريَنويَنى ء ضةكتان 

ض  بؤ تةرخان كردوون؟ ناوبراو لة وآلم دا ئيَذىَ بؤ ميَذووى جيهان
 يةكييةتىيان ليَكثاشرانى  تالَةبانشتيَك بايةخى ثرتة؟ 

سوَظيَيةت؟ ضةند موسلَمانى وروذيَنراو يان ئازادى ئوروثاى 
كىء هاوكارانى ناوةندى ء كؤتايى شةرِى سارد؟ ليَرةشدا بيَرذنيس

يةدا تةنيا تووشى كيَشة ببوون ضونكى ئةوان لةو قؤناغة رةمزي



 

 

ديارة ليَرةدا بةالوة طرينط بوو، ئاماجنةكانى ئةو كاتى خؤيان 
ئاماجنةكانيان بايةخدارتر بوون  ضونكى بة هةلَةدا نةضوون

ئةوةيكة بة هةلَة لةوةيكة لةوةها ثيالنيَك ثاشطةز ببنةوة، بةآلم 
ثاك نةكردنةوةى شويَنةكةيان بوو، هيَشتنةوةى  لةقةلَةم دةدرآ

 .ةر هيَناثا دعاميلةكان بوو، ئةو عاميالنةى كة وةها فيليَكيان لة 
ديسان بة هةمان هيَزء تواناء تةنانةت سةرمةستى لة 
سةركةوتنةوة لة جيَى خؤياندا مابوونء دريَذةدةرى 

بؤ ئةوان طرينط طةيشنت بةو متافزيكة بوو . سياسةتةكانيان بوون
كة برِوايان ثآ هةبوو، ئةوان ئةوةيان وةك بريؤكةيةكى جيهادى 

. جيهادى خؤيان بةردةوام بوونريزة كردبووء لةسةر خةباتى يَؤت
واتة ثاش تيَكشكانى سوظيَيةت لةو شةرِةدا كة ثاشرت بوو بة هؤى 

سوظيَيةت، بة ويَتنامى سوظيَيةت ناوبانطى  يةكييةتىليَكثاشرانى 
ن دةركرد، رؤذئاوا ثاشان بة هؤى ئةوةى كة خةريكى خؤ نؤذة

 ية بناذوةكانى ئةفغانستانكردنةوة بوو، ئاطاى لة ئيسالمي
ئةوان بة خيَرايى سةنطةرء ثيَطةء شويَنى خةباتةكةيان  .بوونةما

طواستةوة بؤ هيَندآ شويَنى ديكة، كة بة باورِى ئةوان شويَنى لةبار  
ة تريؤريستييانةى كة لةوآ طرووثبوون بؤ جيهاد دذ بة كوفر، ئةو 
لة اليةك ديسان " نوام ضامسكى"ثةروةردة كرابوون بة قةولَى 

لةبةر ئةوةى سةرضاوةى ثالَثشيييةكانيان ويشك نةبآ، هةولَيان 
يةكطرتووةكانيش بةرِيَوة ببةن، بةآلم  وآلتةدةدا ثرِؤذةكانى 

ثاش شةرِى . بةردةوام بة دووى ئاماجنةكانى خؤشيانةوة بوون



 

 

انستان يةكآ لة يةكةمني عةمةلياتطةىلَ كة لة اليةن ئةفغ
لة  موجاهدينةوة بةرِيَوة برا، كوشتنى سةرؤك كؤمارى ميسر بوو

دا، كة ناوبراو خؤى يةكآ لة هاوثةميانانى 2172سالَى 
ى ثاشان بةشيَك لة موجاهدين ثاش شةرِ. بوو ئةمةريكا

يَضيَن، طوازرانةوة بؤ شةرِى ض ئةفغانستان ء ثاشةكشيَى روسية
واتة كردنةوةى بةرةيةكى ديكةى شةرِى خويَناوى دذ بة روسية، ء 
ثاشان دةنطى تةقينةوةيان لة بوسنى، كشمري، باشوورى 

هةموو جيَطايةكدا بة طوآ ... رؤذهةآلتى ئاسيا، باكورى ئافريقاء
 .دةطةيشت

، بريمةندى لة مةرِ ليَدوانةكانى بن الدةن ء كةسايةتى بن الدةن
 : ئيَذىَ" نوام ضومسكى" يىئةمةريكانطرى زمانناسء رخ

ئةو قسانة تا  لة تلوزيؤنى ئةجلةزيرةوة بآلو دةبنةوةقسةكانى "
تا ماوةيةكى  ناوبراو قسةى. ماوةيةكى دريَذ لة جيَى خؤياندان

هةموو شتيَكيش رةوانء روون  .كردةوةيدا يةك دةطرنةوةزؤر لةطةأل 
ى يدد، دةبيَ قسةكانى جلة بةر هةر هؤكاريَك. ئيَذىَ، تةواو روون

ئةوان لة  ثرِوثاطةندةكانياندا ئيَذن، لة ريزى ثيَشةوةى . بطرين
. ذمية فاسدء بآرةمحة عةرةبةكان بوونيان هةيةيَدوذمنانياندا ر

. كاتيَك ئةو قسانة دةكةن، لة جيهانى عةرةب دا دةنط دةداتةوة
 ئةوان بة ئيَمة ئيَذن كة دةيانهةوآ بة جيَى ئةو حكومةتانة،

بة دةنطى بةرزء روونيش ئيَذنى . دةولَةتطةليَكى  ئيسالمى دابنيَن
ليَرةداية كة خةلَكى ناوضةش لةدةست دةدةن، كة ئةوان تةنانةت 



 

 

 ةتالَةباننى حكومةتيَك لة ضةشنى عةرةبستانى سعوديش كة خاوة
بة ئيسالم قبوأل ناكةن، بةشيَك لة ليَكؤلَةران ئيَذن سوثاى 

ثاشةكشةى كرد ء طةرِايةوة خاكى خؤى، جيهاديى هةر كة روسية 
لةويَدا شةرِى جيهاديى دذ بة روسةكان رِاطرتء بةرةكةيان 

دا كة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةطواستةوة بؤ دذايةتى لةطةأل 
بة راستى . وة هاوكارى دةكردن"سيا"لة شةرِى روسيةدا لة ريَطاى 

طةى ئةوان بؤ هؤكار ضى بوو؟ وةرضةرخانيَكى ئاوةها خيَرا، بةلَ
؟ هةرضى تاوتوآ دةكةين يةك لةو هؤكارانة !ئةو شةرِة ضى بوو

لةو سةردةمةدا بةوة دةبينني كة هيَزة جيهادىء توندرِةوةكان 
، كةوابوو كردوةعةربستانى سعوودى داطري  ئةمةريكادةيانطوت، 

هةربؤية . ثريؤزترين  شويَنى ئيسالم لة اليةن كوفرةوة داطري كراوة
سةآلتدارى شاى سعودى برِيارى دا تاكوو بنةمالَةى دةبن الدةن 

ئةوةش تا رادةيةك وةرِاست . ناتوانآ ئارام دابنيشيَ لةناو نةبات
لة ثريؤزترين وآلتى ئيسالمى دا، سالَى  ئةمةريكاطةرِا بوو، 

كرد، ئةوةش لة  ضاكى داميى سةربازيهيَندآ بنكةى  2110
ثالَ هيَزة  اليةن خةلَكةوة دةبينرا، هةربؤية كةوتنة

 . جيهاديةكانةوة بؤ جيهاد دذ بة كوفر
ردةمة، هةوالَى دةزطا با بطةرِيَينةوة بؤ هةوالَةكانى ئةو سة

ز .2113يةكان لة ساآلنى نةوةدةكاندا، واتة سالَى هةوالَدةري
 :ئيَذىَ



 

 

ى جيهادييةكان هةولَى تةقاندنةوةى ناوةندى بازرطان" 
وو بيناى ريَكخراوى ب دانرابوونفرِؤكةكان . يان داجيهاني

نةتةوةيةكطرتووةكان ء تونيَلةكانى هؤلةندء 
. بتةقيَنيَتةوة (F.B.I) جيهانيىو بيناى (WTC)لينكولَنء

بةوكارانة ويَدةضوو هةر ئةو كات هيَندآ شويَنى ديكةيان لة 
 .ليستةى تةقاندنةوةكاندا بوو

ئةوةى كة ئيَمة وةكوو هؤكار دةتوانني ئاماذةى ثيَ بكةين، ثرت 
ثاش نةمانى جةمسةريَكى سياسي، ئابوورى،  ئةمةريكائةوةى كة 
دا بة ئيسرتاتيذى خؤىدا ،ى هاوشيَوةى خؤى هةولَى...سةربازيىء

بضيَتةوةء سةرلةنوآ خؤى ريَك خباتةوة، هةر بؤية بؤ ئةو 
ضووةوةء ئةجمار تةوةرى  مةبةستة بة هةلَةكانى رابردوودا

بةرء ؤى ثتةوترء ليَربِاوانةتر طرتةوةتئؤريكء ئيسرتاتيذيكى خ
نةزمى نويَى جيهانىدا  سآ تةوةرى ديَموكراسى، مافى مرؤظ ءلة 

درومشةكانى خستة بةر بريورِاى جيهان، تا دويَنآ ثالَثشتى 
بة مةبةستى ثاراستنى  ديكتاتؤرء دةسةآلتدارانى ثؤآلينى دةكرد

طؤرِان بة سةر ئةو  ةوةندييةكانى، بةآلم ئةورِؤ ناضار بووبةرذ
يةكانيش بيَدةنط دا نةنيشنت، بةآلم ئيسالمي. ياسةتةشيدا بيَنآس

ئةوانيش هةولَيان دا كة خبزيَنة نيَو جيهانى رؤذئاواوة ء هةم 
كان ييةباندؤريان هةبآ ء هةميش بتوانن لة نزيكةوة ثرت لة راست

وارةيدا  خودى وآلتانى رؤذئاواييش ئاطادار بن، ديارة لةم ب
 .تاوانبارن



 

 

بة هةلَسةنطاندن ء ليَكؤلَينةوةيةك دةبينني كة رادةى 
ء ئورووثاى ئةمةريكاسالَى رابردوودا لة  50موسلَمانانيَك كة لة 

سالَى دوايى دا ئةو كةمينة 50رؤذئاوا ذياون زؤر كةم بوون، لة 
ميليؤن كةس، لة  7دا طةيشتنة ئةمةريكاكةمةى موسلَمانان لة 

ميليؤن،  3ميليؤنء ئالَمانء بريتانيا سةرجةم  4طةيشتنة  فرةنسا
دياردةيةكى  بوةضاالكيةكانيان لة ئاستيَكدا بوو كة ئيسالم ب

ئةم زانياريانة جيَطاى سةرجنن، . هةست ثيَكراوى رؤذانةى خةلَك
هةر بة تةنيا لة ئالَمان دا كة جيَطاى فةلسةفةى موديَرِنء 

مزطةوتء ( 606)تى ثيَشكةوتوويى سيَكيوالر بووشارستانية
بنيات  1500منارةطةليَك وةكوو مزطةوت دروست كراونء نزيك بة 

كة وةكوو مزطةوتن ء بة جيَى مزطةوت كةلَكيان ليَوةردةطريآ 
 ت.ه2370دا هةر تا سالَى فرةنسادرووست كراون، لة تلويزيؤنى 

لة بةشيَك لة . ةبةيانيان ثرِؤطراميَكى ئيسالمى بآلو دةكرايةو
دا وانةى ئيسالمى بة قوتاخبانة دةولَةتييةكانى ئالَمان

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

تةوة، ثرِؤذة ضية؟ مةبةست ئيسالمى رؤذئاواى بة طشتى تةنيوة
وةء بوةدا روون سيَبتةمربى 22، ئةوة بةشيَكى لة ...ضية؟ء 



 

 

هةر لةسةر ئةم ذيَر . بةشيَكيرتى هيَشتا رةنطة روون نةبوةتةوة
سالَى ثيَشرت لة جيهانى رؤذئاوادا  50بينا قورس ء قاميةى كة لة 

رايةلَكةى ئيسالمى " دايانرشتبوو، بة وتةى بيَرذنيسكى 
لة ئةفغانستان بة دةستى ئةوانة دامةزرا، ئةطةرضى " تطيَرِ خةبا

ء عةرةبستانةوة ئةمةريكائةم بزوتنةوة لة روالَةتدا لة اليةن 
ثالَثشتى دةكرا بةآلم لة راستى دا بةشيَك لة خةرجء ثارةكةشى لة 

مسلس )لة سيَكوضكةى زيَرِين هؤشبةرةكانريَطاى بازرطانى مادة 
واتة ثالَثشتى موجاهدين لةسةر برِيارى دا وةدةست دةهات، (تاليى
دا 2175ى ئاسايشى نةتةوةيى بوو كة ريَطان لة مارسى 266
هةروا كة بامسان كرد باشرتين عامل بؤ ثيَوةندى نيَوان . كرد واذوى

يةكةى شوفاريةكطرتووةكان، ثاكستانء دةزطا  وآلتةموجاهدين ء 
. ئاى. سى)م واتة ئةو دوو دةزطاية هة. بوو( ئاى ئيس ئاى )واتة

هةردوو ثالَثشتى تريؤريزمى ( ئاى . ئيَس. ئاى)ء هةم ( ئةى 
نيَونةتةوةييان دةكردء كةلَكى ثيَويستيان ليَوةر دةطرت، لةم 

لة . تايبةتى بوو" بن الدةن ئؤسامةالقاعدةء " ثرِؤذةيةدا جيَطاى
خوازيارى  ئةمةريكايش دا ديسان سيَبتةمربى 22قؤناغى ثاش 

بن  ئؤسامةء القاعدةءة دذ بة بوة( ئاى . ئيَس.ئاى)يارمةتى 
 .الدةن

 ةتىيريَكخراوى القاعدة، ضؤني

 كانىييةدامةزرانىء ثيَوةند



 

 

ديَت، ئةو ريَكخراوة لة " بنكة"خؤى بة واتاى " القاعدة" وشةى 
دا لة  سؤظيَيةتدا هاوكات لةطةلَ كشانةوةى 2171سالَى 

بن الدةنى سعوودى كة دامةزريَنةرى  ئؤسامةئةفغانستان دا مةزرا، 
ة بوو لةطةأل هاوكارانى كةوتنة طةرِان بة دواى شويَنيَكى طرووثئةو 

وى لة سودان والقاعدة لة سةرتاى نةوةدةكاندا ر. لة بار بؤ جيهاد دا
ز دا بة دةيان كةمثى مةشق ثيَكردنى لة .2116لة سالَى . كرد

انستان دامةزراندء لةو كارء ضاالكيانة دا بن الدةن ئةفغ
ريَكخراوى . دامةزراد تالَةبانكى توندءتؤلَى لةطةأل ييةثيَوةند

بوونيةوة  سنووربة هؤى بةر بآلو بوون ء هةروةها بىَ  القاعدة
تويَذيَكى ثانء بةرينى لة جيهاندا دامةزراند، ئةو ريَكخراوة توانى 

جيهاندا خؤى ريَك خبات ء ضاالكى  وآلتى 50تا  40لة نزيك بة 
ئةجنام بدات، ئةو وآلتانة بةشيَكيان لة دةرةوةى رؤذهةآلتى 

لة شارة  واتة ريَكخستنةكانى ئةم ريَكخراوة. ناوةراستء ئاسيا دان
طةشة . ، دان...طةورةكانى لةندةن، هامبورط، مادريدء ميالنء 

 سةندنى ئةو ريَكخراوة تا رادةيةكيش بةسرتاوةتةوة بة
واتة لة  .واكةوتوويى وآلتء كؤمةلَطاكانةوةثيَشكةوتوويىء د

كؤمةلَطايةكى ضةشن ئانارشى دا باشرت دةتوانآ طةشة بكات تاكوو 
بؤ ويَنة تاكوو ئيستا توانيويةتى بة  .وآلتيَكى ياساء ريَسا سةروةر

ضةشنيَكى دلَخوازى خؤى لة وآلتانى سوماىل، يةمةن، ناوضة 
ء بة ثيَى زانياريش لة هندآ كةمثى شاخاويةكانى ئةفغانستان

القاعدة خاوةن ضةندين لقة، هةركام لةو . فيَرطةيى لة ئةندونزيدا



 

 

لقانةش خاوةنى ضةشنيَك لة سةربةخؤيني لة كردةوةدا، ثارةى 
ة راديكالَةكان سةر بة طرووثخؤيان ثةيدا دةكةن، كؤمةلَيَك لة 

جيهادى ئيسالمى  ىطرووثريَكخراوى القاعدةن، وةكوو بالَى راديكالَى 
ميسر، كة بةشيَك لة ئةندامةكانى ثةنايان بردة بةر ريَكخراوى 

ئةميةن الزواهرى شةخسى دووهةمى . القاعدة لة ئةفغانستان
ناوبراو . نةترسء زيرةكة القاعدة، خةلَكى ميسر، مرؤظيَكى دلَرِةق،

كانى ييةثالن داريَذء نةخشةكيَشى زؤربةى عةمةلياتة تريؤريست
لة ئافريقا دوو هيَرش كرانة  2117سالَى. لة جيهان دا القاعدةية

، هةروةها هيَرشةكةى بؤ سةر ئةمةريكاسةر بالَويَزخانةكانى 
. وة ثالنرِيَذى كرابوونييةثيَنتاطؤن لة اليةن ئةميةن الزةواهري

انةى خوارةوة هةيةء تةنانةت طرووثى القاعدة ثيَوةندى بةو طرووث
 :هاوكارى يةكرتى دةكةن

 ى سةربازى كشمريىوثطروـ 2
 ـ بزوتنةوةى ئيسالمى لة ئوزبةكستان1 
 ى ابوسياف لة فلستنيطرووثـ 3 
لة ئةجلةزايرء بالَى (GIA)ى ضةكدارى ئيسالمى طرووثـ 4 

ء  (GSPC)ى سةلةفى ناسراوة طرووثة كة بة طرووثراديكالَى ئةو 
انة ثيَوةندى ضرِء طرووثئةم ضةشنة . ى ديكةطرووثضةندين 

زؤر جار بةشيَك لة . هةية داسرتاتيذيكيان لةطةلَ يةكرتى
وة ثراكتيزة دةكةن، ييةةتء ثالنةكانيان لة ريَطاى يةكرتيريومومةئ

 .دوذمنةكانيان بة دوذمنى يةك دةزانن



 

 

ى القاعدة، نهيَنىء ثشتى سيَبتةمربى 22هيَرشةكانى * 
 ثةردةكانى

( سامؤئيل هانتينطتؤن)ئايا لة مةرِ ليَكؤلَينةوة بةناوبانطةكةى 
كى تريان هةية؟ تاكوو ييةشارةزاي" ثيَكدادانى ذيارةكان"واتة 

ئيستا لة خؤتان ثرسيوة ثيَكدادانى ذيارةكان تا ضةندة راستة؟ ض 
لة سةر جيهان هةية؟ ثيَكدادان لة نيَوان كامة  كىييةكاريطةر

 .؟...وذيارانة داية؟ ء هؤكارى ثيَكدادانةكان ضية؟
كى بة هيَز، ييةى كة ئاماذةمان ثيَكرد وةكوو تيئؤرييةئةو تيئؤر

كاريطةر ء جيَطاى متمانةى بةشيَك لة جيهان بة تايبةت 
 يى ئانالَيزك كة راستى ثيَكهاتةى جيهانييةكان، تيَورييةرؤذئاواي

لة ئاستى جيهاندا  ييةئةو تيئؤر. دةكردء اليةنةكانى دةردةخست
ةم ضةرخاندنى دةيان هؤى قةلَ بوةمشتء مرِيَكى زؤرى نايةوةء 

 .ليَكؤلَةرء بريمةند
لة دةهةى نةوةدةكاندا تةنانةت " ثيَكدادانى شارستانيةتةكان"

لة وآلتاندا جيَطاى خؤى  ئاسايشى بةشيَك -سرتاتيذى سياسيى لة
 .ء بةشيَك لة وآلتانى ناضار بة بةخؤدا ضوونةوة كردكردةوة

ثاش  نطتؤنن لةم تيَزةى سامؤئيل هانتيبة ثيَى تيَطةيشتنى م
ى دوو جةمسةريى، واتة لة مةيدان دا نةمانى سيستمتيَكضوونى 

، طؤرِانيَكى قوولَيش بة سؤظيَيةت يةكييةتىجةمسةرى رؤذهةآلتء 
لة ماوةيةكى نة زؤر دورء واتة  .ى نيَونةتةوةييدا هاتسيستمسةر 

ةولَةتيان ى نيَودسيستمخيَرا بةشيَك لة وآلتان ء هيَزةكان  دريَذدا



 

 

وةزيرى  بة وتةى هيَنرى كيَسينجر . تارِادةيةك ساغ كردةوة
، سيستمى نيَو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدةرةوةى ثيَشووى 

نةتةوةيى سةدةى بيستء يةكةم، النيكةم بريتى دةبآ لة شةش 
ضني، ذاثون، روسياء رةنطة  ، ئورووثا،ئةمةريكا: هيَزى سةرةكى

 جنى ء بضووكةكاندا، ئةمانة شةشنيَوةة هيندوستان لةطةأل وآلت
ويَرِاى  "ثيَنج شارستانيةتى جياواز دةبن سةرةكى سةر بة هيَزى

بوونيان هةية كة ثيَطةى وآلتانى سةرةوة، وآلتانى ئيسالمى 
 ييةنةوت لة ثيَوةند ةىزؤرى دانيشتوانء سةرضاو سرتاتيذيى

ى تازة لة جيهان. جيهانيةكاندا شويَنطةيةكى تايبةتيان داوةتآ
سياسةتة "سياسةتى بومنيء " كانييةسياسةتة ناوضةي"دا 

 ".سياسةتى شارستانيةتةكانن" كانييةجيهان
فةزايةكى فرة  كةشء" كيسينجةر"بة ثيَى ئةم ئاخاوتنانةى 

شارستانى حاكم دةبآ، فرة شارستانى بوون، واتة فرة بةرذةوةندى 
شارستانى، بة هاتنة ئاراى ضةمكى فرة . بوون، فرة ئاسايش بوون

ئوتوماتيك كؤمةلَيَك ضةمكى ديكة ديَنة مةيدانةوة كة لة هيَندآ 
رةهةندةو اليةنى جؤراوجؤرةوة جياوازيان هةيةء تةنانةت 

كؤمةلَة ضةمكيَ لة ضةشنى روانطةى . دذايةتيشيان دةبآ
جؤراوجؤرء ثيَناسةى جؤراوجؤر بؤ بةرذةوةندى نةتةوةيى، بؤ 

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



 

 

بةرذةوةندى وآلتء نةتةوةكانى ديكة بدات، يان ناتةبا بآ كة 
يان نةخيَر وآلتء . بؤ ثيَكدادان ييةئةوة خؤى هؤكاريَكى بنةماي

هيَزيَك ثيَناسةء روانطةيان بؤ ئاسايشى نةتةوةيى بة ضةشنيَكة 
لةطةأل ثيَناسةء روانطةى وآلتانيرت بةراوردى كة رةنطة ئةطةر 

 .نانةت دذايةتيان تيَدا بةدى بكةىهنديَك ثيَكدادانء تة بكةى
واتة ثرِؤطرامى ثاراستنى ئاسايشى نةتةوةيى وآلتيَك بة 

يان . وةيى وآلتانى ديكة بداتضةشنيَك بآ كة لة ئاسايشى نةتة
ى سيستملة  ئامادةيةوة ييةوآلت ء دةولَةتيَك بة هنديَك تيَبين

دا بةشدار بآء بؤ ضوونة نيَو نيَودةولَةتى
كة رةنطة  انةوة ثرِؤذةء بةرنامةى خؤى هةيةكييةهاوثةميانيةت

ئةو ثرِؤذةو بةرنامانة لة نيَو بةشدارانى ديكةدا بة ضةشنيَكى 
آ بة طشتى فرة ضةشنى لة نيَو شارستانيةتةكاندا ديكة سةير بكر

 .دةتوانآ كؤمةلَيَك فرة ضةشنى ديكةى بةدواوة بآ
ى 22كةوابوو ليَرةدا ثيَويستة ضونكى باسةكةمان بابةتى 

ة، زؤرتر جةخت لةسةر جةمسةر بةندى شارستانيةتةكان سيَبتةمرب
ش دا باسةكةمان ييةلة ئةو جةمسةر بةند ةوةلة جيهاندا بكةين

يةتى رؤذئاواء يثرت تايبةت بكةين بة جةمسةرى شارستان
بايةخةكانى ء رؤذهةآلتء شارستانيةتى ئيسالمء بايةخةكانى 

ليزم ديتة فيندةمنتابةتايبةت ئةو ئيسالمةى كة وةكوو 
هةروةها كة بامسان كرد بة دواى روخانى بلوكى . مةيدانةوة

ش شةرِى رؤذهةآلت داء هةرةس هيَنانى جةمسةر بةندى يةكةى ثا



 

 

فرة شارستانىء  كةشيَكىجيهان بوة خاوةن  جيهانى دووهةم دا،
 ييةى نيَودةولَةتيش بة سةرجندان لةو فةزا فرة شارستانسيستم

لةو . توانى خؤى لة قةوارةيةكى فرة ضةشن دا ريَك خباتةوة
نيَوانةش دا رؤذئاواش كة بواريَكى لةبارى بؤ طةشةكردنى 

تبوو، توانى ببيَتة مةيدانى شارستانيةتةكان تيَدا ثيَك ها
ثةرةسةندنء طةشة كردنى شارستانيةتة جؤراوجؤرةكان بة تيؤرى 

لة ناوةندى ئةم باسةدا ثرت اليةنى . ء قةوارةى جؤراوجؤرةوة
يةنى سياسيان بة كة بةوة دةدرىَ كة شارستانيةتةكان الييةطرينط

بة ثيَى وتةى هانتينطتؤن ضةشنى سياسى  .خؤيانةوة طرتووة
رةنطة . بوةانيةتةكان بة تيَثةرِينى زةمةن لة ئالَوطؤرِدا شارست

شارةكان، : يةك شارستانى ضةند يةكةى سياسي لة خؤ بطريَت
ةكان، فيدراسيؤنء وآلتانى فرةنةتةوة كة يوآلتان، ئيمثراتوري

واتة طرتنة خؤى قةوارةى . هةموو ضةشنة دةولَةتيَكيان هةية
توانيويةتى طؤرِانيش بةسةر سياسى ثيَكهاتةى شارستانيةتةكان 

كان دا بيَنآ، بة ضةشنيَك كة ئةجمار هةر ييةتيؤر
 .ييةتيَكى تيَؤريء ئاماجندار بآةتيَك خاوةن ثريؤزيشارستاني

كةوابوو هةر شارستانيةتيَكيش دةتوانآ قةوارةى تيؤريكى 
ورى بؤ ديارى بكاتء وكةى خؤى دابرِيَذآء سنييةبةرذةوةند

دةستنيشان بكات، كة ئةو حالَةتة هاتة ئاماجنى دوارِؤذيشى بؤ 
سياسي شارستانيةتةكانةوة ئةوكات ( ئةدةبيات)نيَو ويَذةى 



 

 

ى طوتةزابيَطومان ليَرةداية كة . ديَتة كايةوةبةرذةوةندى ثيَكهاتة 
 .ثيَكدادان ديَتة ئاراوة

لة رةوتى ميَذوودا بةم ضةشنة ةتة طرينطةكانى ئةمرِؤ يشارستاني 
تا ئةمرِؤش ديسان هةر لةسةر ضةشنى  ئةطةرضى .دةردةكةون

كة  "بنميك"شارستانى . دابةشكردنةكانيش ناتةبايى هةية
سالَ  2500ء ميَذووةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ ييةكى ضينييةشارستان

ورى ضنيء ذاثؤن تيَكةأل وهةروةها زانايان كولت .ثيَش زايني
. ندةكةنء هةردووكيان بة شارستانيةتى رؤذهةآلتى دوور نيَو دةبة

كى ديكةش لة ييةكةى هانتينطتؤن، تيؤرييةهةروةها بةثيَى تيؤر
ادةى ئاراداية كة ذاثؤن سةر بة شارستانيةتى جياوازةء ز

سالَ دواى زايني  400تا 200شارستانيةتى ضينة كة نزيكةى
هيَند  دوورِطةىشارستانيةتى هيندوس لة نيمضة . ثيَكهاتووة

تى  هيندويزم ناسراوةء داية، كة ئةم شارستانيةتة بة شارستانية
 .لة ئايني يان سيستميَكى كؤمةآليةتى ثرتء بةربآلوترة

شارستانيةتى ئيسالمى، زؤربةى زانايان، بوونى شارستانيةتيَكى 
دا لة نيمضة يان لة سةدةى حةوتةمى دواى زايينيجياوازء ئيسالم

بة  ئةم شارستانيةتة. ة فةرمى ناسيوةعةرةبستاندا بدوورِطةى 
دا، نيمضة دوورطةى ئيربياء وورى ئافريقاشيَوةيةكى بةرفراوان لة باك

. ء باشورى رؤذهةآلتى ئاسيادا ثةرةى سةندوةنيَوةرِاستئاسياى 
يةتيَكى فرة ثيَكهاتةية، ئةم يشارستان نيةتى ئيسالمشارستا

. ى زؤرى لةخؤ طرتووة...يةتة قةوم، نةتةوة، وآلتءيشارستان



 

 

يةكان، توركةكان، يةرةبةكان، ئيَراننةتةوةطةليَك وةكوو ع
كان، كوردةكان، ئةفغانةكان، بةشيَك لة ييةكان، سومالييةمالز

كان ئايينى ئيسالميان وةكوو ئايينى خويان ثةسةند ...هيَندوةكانء
 كردوة

ئورتودؤكسةكانء شارةستانيةتى ئورتوردؤكس، كؤمةلَيَك لة 
ناسة دةكةنء بة زانانيان، شارةستانيةتى ئورتودؤكس بؤ روسية ثيَ

هؤى بةسرتاوة بوون بة بيزانسةوة بة دريَذةى حكومرِانى تةتةرةكان، 
لة ئايينى مةسيحوآلتةت بةشى رؤذئاوا دايان برِاندوة، هؤكاريش 
ئةوةبوو، كة ئورتؤدؤكس خاوةنى كؤمةلَيَك فاكتؤرى رؤذئاوايى لة 
 ضةشنى رينسانس، روشنطةريىء هيَنديَك ئةزموونى ديكةى رؤذئاوايى

ديارة ئةوة باورِيَكى باوة لة نيَوان بةشيَك لة بريمةنداندا، بة . بوة
باورِى بةشيَكى ديكةى برِوادارانى ئايينى مةسيحوآلتةت، ئةو ئايينة 
نةيتوانى خؤى نؤذةن بكاتةوة تا كاتيَك كة مارتني لوتةرو شؤرِشةكةى 
هاتنة نيَو شارستانيةتى مةسيحوآلتةتةوةو لقى ئايينى 

كة ئةويش نةيتوانى سةركةوتنى . سميان هيَناية ئاراوةثرؤتستانتي
 . زؤر وةدةست بيَنآ

ي التني، بة وتةى هانتينطتؤن ئةمةريكاشارستانيةتى 
شارستانيةتى ناوبراو خاوةن ناسنامةيةكى تايبةتوآلتة كة لة 

هةر بة وتةى هةمان سةرضاوة ئةطةرضى ئةم . رؤذئاواى جودا دةكاتةوة
ى باكوورة، ئةمةريكاشارستانيةتة هةلَقوآلوى شارستانيةتى ئورووثاو 

بيَنيَت، ئةم  كةضى توانيويةتى كولتووريَكى تايبةتى بؤ خؤى ثيَك



 

 

شارستانيةتةش ثيَرِةوى لة ئايينى كاتؤليك دةكاتء خاوةنى طةليَك 
 . كولتورى ئيَتنية

ديَينة سةر شارستانيةتى رؤذئاوايى، بة برِواى هانتينطنؤن ئةو 
ساأل دواى  700تا  700شارستانيةتة دةطةرِيَتةوة بؤ نزيكةى 

ةدان كة ئةم بة طشتى زانايان لةو برِواي. سةرهةلَدانى مةسيحيةت
ى ئةمةريكاشارستانيةتة بريتوآلتة لة ئوروثا، ئةمريكاى باكوورء 

التني لةطةأل ئةو ئوروثاييانةىدا كة كؤضيان كردوة بؤ ئوسرتالياو 
بة دريَذايى ميَذوو . نيوزالندء تييدا نيشتةجآ بوون

وآلتةكان، كؤمةلَطاكةيان لة كؤمةلَطاى ئوروثايى بة جودا ئةمةريكا
راستيدا ئةم شارستانيةتة خزمةتيَكى زؤرى كراوةو لة . زانيوة

داطريكاروآلتةكى زؤريشى لة جيهاندا كردوةو بةردةوام خاوةنى 
لةطةأل سيستمى كولؤنياليشدا كؤمةلَيَك . سيستمى كولؤنياليزم بوة

بايةخى بردوةتة نيَو شارستانيةتة ذيَر دةستةكانةوةو بةردةوام لة 
خؤى بةسةر ذيَردةستةكانيدا  هةولَى ئةوةدا بوو كة هيَذموونى

هةروةها ئةو شارةستانيةتة شاهيدى زؤربةى دياردةء . ثسةثيَنآ
واتة نيشاندةرى . ثيَكدادانة جيهانيةكان لة هةموو بوارةكانيدا بوة

ستةمء ضةوساندنةوة، زولَمء ذيَردةستة كردن، دذايةتىء ثيَكدادانى 
 .ى بوةتويَذىء ضينايةتى، ديكتاتؤر ليَدراوىء مةزنى خواز

خؤى طةياندة  ئةمةريكابةآلم لةنيَو ئةم شارستانيةتةشدا،  
لوتكةوة، واتة شوناسيَكى بةرينرتى هيَناية ئاراوة كة بالَى بةسةر 

ئةو . تةواوى رؤذئاوادا كيَشاو بوو بة شارستانيةتى رؤذئاواى طةورة



 

 

شارستانيةتة بوة بة سيستميَكى كولونياىل مؤديَرِن يان نيَوكولؤنيالء 
ريكة بة ضةشنيَك باندؤر بةسةر جيهانى غةيرى رؤذئاواييدا خة

واتة طةشةسةندنى رؤذئاوا، هةروا كة ثةرةو طةشةى بة زؤر . بكيَشآ
بوارى ديكةى شارستانيةتى رؤذئاوا داوة، ثةرةى بة موديَرنيزة بوونى 
كؤمةلَطا رؤذئاوايىء نا رؤذئاواوآلتةكان داوة، هةر بؤية بؤ ئةم 

تيؤريى جودا جودا لة اليةن بريمةندانى  مةبةستةش ريَبازء
رؤذئاواوآلتةوة هاتؤتة مةيدانء تةنانةت بةشيَكيشيان ضوونةتة 
قؤناغى ثراكتيكةوة، بةريَوةبةران، دةسةآلتدارانء هزرظانانى 
رؤذئاوايى، سةبارةت بة كاريطةريى رؤذئاوا لة سةر مؤديَرِخنوازىء 

ن يان ثيَضةوانة، وةآلمى رؤذئاواخوازى، وةآلمى رةتكردنةوةى هةردوكيا
ئةريَنى بة وةرطرتنى هةردووكيان داوةتةوةو يان دووهةمينيان 

لةو ثيَوةندوآلتةشدا . رةتكردوتةوةو يةكةمينيانى ثةسةند كردوة
ضةشنة ثيَكدادانيَك هةم لة ئاستى  هزرىداو هةم لة ئاستى كردةوةدا 
دةكةويَتة نيَوان شارستانيةتةكانى جيهان بةتايبةت دوو 

بة ليَدانى يةكوآلتةتى . ارستانيةتى طةورة، واتة ئيسالمء رؤذئاواوةش
جيهادوآلتة عةرةب )لةاليةن ئيسالمييةكانةوة واتة  سؤظيَيةت

بة ناضار  سؤظيَيةت، زؤرى نةخاياند كة يةكوآلتةتى (ئةفغانيةكان
تيَك رِؤخاو " طالنؤستء ثرؤسرتؤيكا"ثاش هاتنة ئاراى دوو ثرؤذةى 

وة، بةء هةلَوةشانةوةشء بة دابرِانى كؤمةلَيَك وآلت لة ليَك هةلَوةشاية
، هيَزة سةربازوآلتةكانى ئةو يةكوآلتةتوآلتة سؤظيَيةتيةكوآلتةتى 

طةيشتة كةمرتين ئاستى خؤىء جبةخانةء تيَكنؤلؤذوآلتة 



 

 

بةم ضةشنة . ثيَشكةوتووةكانى ئيَدى هيض كاركرديَكى ئةوتؤيان نةما
 سؤظيَيةتى رؤذهةآلت بة سةركردايةتى رووى راستةقينةى دارِمانى بلوك

بؤ هةموو جيهان سةمليَنراو ئةوكات ئيَدى وآلتة يةكطرتووةكان وةك 
سةركردةى بلؤكى رؤذئاوا، وةك مةيدان دارى سةرةكى دةسةآلتى طرتة 
دةستء خؤى ئامادة كردبوو كة جيهان بكاتة جيهانيَكى يةك 

ديكة وةك  جةمسةرىء ئيَدى رآ نةدرآ هيض هيَزو دةسةآلتيَكى
جةمسةريَك بيَتة مةيدانء بكةونةوة كيرَبِكآ شارستانيةتةوة، هةر 

واتة ليَرةدا كة . بؤية ئةم ضةشنة تيَرِوانينة دةتوانآ كيَشة خولَقيَن بآ
ثيَكدادانى ذيارةكان دةبيَتة بابةتيَكى نويَى لة نيَوان 

رؤذئاوا لةم قؤناغةدا هةولَى داوة هةموو . شارستانيةتةكاندا
تانيةتةكان بكاتة مةيدانى تاقيكارى بةرهةمةكانى شارس

شارستانيةتى خؤىء جؤريَك بتوانآ هيَزى خؤى بكاتة هيَزيَكى طلوباألء 
هةموو هيَزةكانى ديكة بة هيَزى لؤكاأل بيَنيَتة هةذمارو باندؤر بةسةر 

بة كورتى "؛ "سامؤئيَل هانتينطتؤن"بة باوةرِى . هةمووياندا بكيَشآ
وو كؤتايى سةدةى بيستء يةكةم، وةك بةهيَزترين رؤذئاوا، تا وةك

شارستانى دةميَنيَتةوةو دواى ئةوةش باآلدةستى خؤى لة رووى تواناى 
زانستى، تويَذينةوةيى، نويَطةرى، تكنؤلؤذى سةربازىء غةيرة 
سةربازوآلتةوة دريَذة ثيَدةدات، بةآلم كونرتؤأل كردنى سةرضاوةكانيرتى 

 . ستانيةتة رؤذئاواوآلتةكان دةرِواتهيَز، بةرةو وآلتانيرتو شار
 .توورِة بوونى ئيسالمء هاتنة مةيدانى ئيسالمى سياسى



 

 

ئيسالمء ئيسالموآلتةكان كة ديتيان خؤرئاوا خةريكة بايةخةكانى 
بة تةواوى ثةرةثيَداتء ثيَشيوابوو كة بة ثةرةثيَدانى بايةخةكانيشى 

لَويَستيَكى توندو ئيسالم دةكةويَتة مةترسوآلتةوة، هةر بؤية خيَرا هة
ديارة ئةوة بةو واتاية نية كة ئيسالم ثيَشرت لةطةأل . جيددى وةرطرت

رؤذئاواو شارستانيةتء ئايينةكانيدا تةبا بوة، بةلَكوو بةو واتايةية 
كة ئةوكاتة سةنطةرى طرتء اليةنيَك هاتنة مةيدان وةكوو قةيؤمى 

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

لة ماوةيةكى نةضةندان . خستةسةر ميَزى يارى هاوكيَشة جيهانيةكان
زمى ئيسالمى ثةلء ثؤى بؤ كوجناو كوجنى جيهان زؤردا راديكالَي

بزوتنةوة . هاويَشتء ضةندين بزوتنةوةى ئيسالمى سةريان هةلَيَنا
دا، بةرهةلَستى شارنشينى،  ئيسالموآلتةكان لة ذيانةوةى ئايني

ثيشةيى بوون، موديَرنيزم، سةرمايةدارى، زانستء تكنؤلؤذى ناكةنء 
نةى كة بؤ ثيَشكةوتنى هةموو دةست دريَذى ناكةنة سةر ئةو بنةمايا

هةروها ئةوان برِوايان واية كة نة . مرؤظيَك تةنانةت خؤيان ثيَويستة
ناسوناليزمى عةرةبء ثان عةرةبيسمء نة ناسيوناليزمى نةتةوةكانى 
ديكةء نة سوسياليزميش هيض خزمةتء يارمةتوآلتةكيان بة جيهانى 

خاوةيَننء ئةو  ئيسالم نةكردوة، ثيَيان واية ئةوان ئيسالمى ثاكء
دا رؤلَيَكى  ئيسالمة ناثاكء خاويَنةى ئةوان لة جيهانى هاوضةرخ



 

 

ئةوان بة توندى دذبة بةهاو بايةخةكانى رؤذئاوانء . بةرضاو دةطيَرِآ
خةباتكردنيان دذبة رؤذئاواو هاوثةميانةكانى نيشانةى ئةوةية كة 

 .ئةوان بةهاو بايةخةكانى دةزطا رؤذئاواوآلتةكان قبوأل ناكةن
بةشيَكى ئيَجطار زؤرى وآلتانى ئيسالمى خةلَكةكةيان كةوتنة ذيَر 
هيَذموونى ريَكخراوة ئيسالموآلتةكانةوةو ئايدياى ئيسالميان وةرطرت، 
ئةمةش لة نيَو بةشيَك لة ئيسالموآلتةكاندا بة ذيانةوةى ئيسالم 

ذيانةوةى ئايني " "ساموئيَل هانتينطتؤن"بة وتةى . ناوبانطى دةركردوة
ة تيَكرِاى كؤمةلَطا ئيسالموآلتةكاندا تاقيكردنةوةو لة نيَوان كة ل

ميليارديَك موسلَماندا، لة مةغريبةوة تا ئةندونزىء لة نيجريةوة تا 
ئيسالخموازى سةرةتا . كازاخستان ثيَبةندبوونء هاوثشتى دروستكردوة

لة قةلَةمرِةوى كولتوورييةوة دةست ثيَدةكاتء ثاشان بةرةو 
روناكبريانء ريَبةرة . سىء كؤمةآليةتى دةرِواتقةلَةمرِةوى سيا

 .سياسييةكان، نةتوانن ثشتطوآ خبةنء نةتوانن ثاريَزى ىلَ بكةن
بزوتنةوةى ئيسالمييةكان ئةجمارة بة جلوبةرطيَكى ديكةوةو بة 
ثرؤطراميَكى ديكةوة هاتنةوة مةيدان، واتة هةولَيان دةدا لة 

ن كةلَك وةرطرن، لةو بايةخةكان بؤ بةرةوثيَش بردنى ثالنةكانيا
بايةخانةى كة رؤذئاوا كةلَكى ليَوةردةطرن، واتة دةبينني لة 
وآلتةكاندا هةولَدةدةن ضنيء تويَذة هةذارةكان خبةنة ذيَر ضةترى 
يارمةتى مادى خؤيانةوة، ثالَثشتى زؤلَم ليَكراوةكان بكةن، دذ بة 

خةلَكنء  دةسةآلتدارانى راويَسنتء وانيشان بدةن كة ئةوانة خويَنخؤرى
ئةوان واتة بزوتنةوة ئيسالمييةكان تةنيا ثالَثشتى خةلَكنء 



 

 

هةولَدةدةن خؤيان لة بنةمالَةى . ريَبازةكةشيان تةنيا ريَبازى رزطاريية
سةبازة كوذاروةكان، زيندانيانيية سياسييةكان، كةم ئةندامء دأل 

ش بؤ ويَنة ثا. هتد، نزيك بكةنةوةو كاريان تيَبكةن... بريندارةكانء 
زـ لة قاهرية، بزوتنةوة ئيسالمييةكان كةمرت لة 2111بومةلةرزةكانى 

يةك كاتذميَر خؤيان بة شةقامةكانء خةلَكى بآدةرةتان 
طةياندوخؤراك جلوبةرط، ثةتوو و دةواو دةرمانيان ثيَشكةشى خةلَكى 

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

بةو  2110ئوردؤن سالَى " برايةتى ئيسالمى"هةروةها ريَكخراوى  
ريَكخراوةكانى كةرتى . درومشانة ساز كراو هاتة مةيدانى سياسةتةوة

غةزة لة ضةشنى ريَكخراوة ئيسالمييةكان، يةكييةتى الوان، ريَكخراوى 
بؤ بة ساآلضووان دروست خويَندكاران، دةرماخنانة، شويَنى ئاسايش 

كرا، كة ئةمانة تا رِادةيةكى زؤركرايان كردة سةر كولتوورى 
كؤمةلَطاكانء لة هةولَى ئةوةدا بوون درومشى سةرةكى ئيسالمى 

ثراكتيزة بكةنء بة " ئؤممةتى موحةممةدى"سياسى، واتة ثيَكهيَنانى 
ئةم هةستى . ئاماجنى خؤيان كة ريَبةرايةتى دنياى ئيسالمة بطةن

يةكييةتى ئيسالميةش لة وآلتانء ريَكخراوة نيَو نةتةوةييةكاندا 
دا، سةركردةكانى 2161بؤ ويَنة لة سالَى . رةنطى داوةتةوة

عةرةبستانى سعوودى لةطةأل ثاكستان، مةغريب، ئيَران، تونسء 
يةكةمني كؤبوونةوةى سةرانى وآلتانى ئيسالميان " ريبات"توركيادا لة 

لة جةدة،  2171ؤى ئةوةى تاكوو لة سالَى داء ئةمةش بوة ه ئةجنام



 

 

لة راستيدا ثاش كؤتايى . ريَكخراوى كونفرانسى ئيسالمى ثيَكبهيَنريَت
هاتنى دانيشتنةكان هيَندآ شتيان باس دةكرد وةك ئاماجنةكانى كارى 
كونفرانس، بةآلم ئةوة تةنيا رووى زاهريىء روالَةتى بابةتةكانء 

كييةكان لة ثشتى درطا كارى كونفرانس بوونء مةبةستة سةر
مةبةستى سةرةكى . داخروةكانء ثةردة كيَشراوةكانةوة تاوتوآ دةكران

بة هةموو ضةشنيَك بةرةورِووى شارستانييةتةكانى ديكة بوونةوةية، بؤ 
ئةم مةبةستةش دةبووا لة هةولَدابن بؤ ثيَكهيَنانى باسكيَكى نهيَنى 

ةرثرسيار نةبآء بتوانن ئيسالمى كة لة روالَةتدا اليةنيَكى فةرمى ىلَ ب
 . بةشيَك لة ثرؤذةكانى ثآببةنة مةيدانى كردةوةوة

كيَربِكآ هيَزة ئيسالمييةكان لة سةر 
 ثيَشةوايى دنياى ئيسالم

دا كؤمةليَك كيَشةو ناتةبايى  بؤ هةموومان روونة لة نيَو هةر ئاينيَك
يَتةوة بؤ بنةماو بنضينةكانى ئةو هةية، بةشيَكيان دةطةرِبوونى 

دةطةرِيَتةوة بؤ كيَشةى دةسةآلت لة نيَو ئايينةء بةشيَكيشيان 
ئايينى ئيسالميش لةو مشتء مرِة بآ بةرى . اليةنةكانى ئةو ئايينةدا

ئيَمة زؤر ناضينة ناخى ميَذوويىء رةطء ريشةى كيَشةكانةوة، . نية
رة سةرةكييةكانى بةلَكوو ئةوةيكة بةالى ئيَمةوة طرينطة تةوة

دنياى ئيسالم بة طشتىء . كيَشةكانى ئةمرِؤى دنياى ئيسالمة
هاوئاهةنط حازرن لة بةرامبةر دوذمنيَكى مةترسيدار وةكوو بةرةى 

مةبةست لة دنياى ئيسالم، دنياى فيندةمنتالَى . رؤذئاوادا يةك بطرن



 

 

ة، بةآلم لة دةرةوةى ئةو مةترسيانةو. ئيسالمء رايكالَيزمى ئيسالميية
دنياى ئيسالم خؤى بة دنياى ئيسالمى شيعةو ئيسالمى سوننة دابةش 
دةبن، و هةركام لةوانةش هةوأل دةدةن وةكوو معاملَةضى، سةوداطةريي 

بةآلم . سياسى ريَبةرايةتى ئيسالم لة مةيدانى سياسةتدا بكةن
ئةوةيكة طرينطى ثرتى هةية ئةوةية كة، هيض اليةنيَكء وآلتء 

كرا ثالَثشتى راديكالَيزمى ئيسالم ناكات جطة لة دةولَةتيَك بة ئاش
حكومةتى  سيَبتةمربى 22ثيَش رووداوةكانى . كؤمارى ئيسالمى ئيَران

تالَيبان لة ئةفغانستان ثالثشتء دالَدةدةرى ئيسالمى راديكالَى سوننة 
بوو و لة سةروى هةمووانةوة دالَدةدةرى طرووثى تريؤريستى القاعدةء 

بوو، بةآلم ئيَستا بة روونى تةنيا " الدةن بن"ى سةركردة تاوانبارةكة
كؤمارى ئيسالميية كة خةريكى سازكردنى هيالىل شيعييةو جارناجاريش 

 . حكومةتى سوريةش هةولَدةدات خؤ تآ وةربدات
عةرةبستان كة . ثيَكدادان بؤ ثيَشةوايةتى دنياى ئيسالم بةردةوامة

ء دةيهةويَت ببيَتة (ىريَكخراوى وآلتانى ئيسالم)ية OICدامةزريَنةرى 
دا ثاش جةنطى كةنداو، 2112لة سالَى . ثيَشةنطى يةكييةتى عةرةب

ريَبةرى سوودان، حةسةن التورابى، كؤنفرانسى بةناوبانطى عةرةب ـ 
ئيسالمى لة خارتوم لة بةرامبةر عةرةبستاندا ثيَكهيَناء بة سةدان 

اريان تيَدا شاندى وآلتانء ريَكخراوة جؤربة جؤرة ئيسالمييةكان، بةشد
تازة جطة لة ريَكخراو و طرووثة ئيسالمييةكان ئةو شةرِةى لة . كرد

مى عةقيدةتى لةنيَو سيستسياسى،  يةكييةتىدا ثيَكهات  ئةفغانستان
دا ثيَكهيَنا كة توانى ئةرتةشيَكى باوةرِدارة توندرِةوة ئيسالمييةكان



 

 

ت بكات كة بةهيَزو تؤرِيَكى جيهانى لة فيندةمنتالَيزمى ئيسالمى دروس
بتوانن شةرِى ثاراستنى جيهانى ئيسالمى ثآ بكةن، ئةوانيش تؤرِيَكى 
متمانةدارء ليَوةشاوى جيهادييةكانى عةرةب ئةفغان لة ئةفغانستان 

 .بوون كة ثيَشرت لة سةر بيوطرافييان دواوين
لة ئيسالم خؤى لة وآلتانى اجلةزير، ضيَضان،  بةرطريىئةو تؤرِة بؤ  

ميسر، بؤسنى، فةللةستني، فيليثنيء سوداندا ريَكخستةوةو شةرِيان 
جآ ئاماذة ثيَدانة ئيدى هةر كةسيَكيان وةكوو ثيَشوو . دةست ثيَكرد

نةدةناردة جيهادةوة، بةلَكوو ثلةكانيان بةرز دةكردنةوة، بؤ ثةروةردة 
كؤمارى ئيسالمى ئيَران بةو مةبةستة . يهادء ج" دعوة"كراوى زانكؤى 

كة بتوانآ ريَبةرايةتى دنياى ئيسالم بطريَتة دةست، هةولَى دةدا 
ثرديَكى ثيَوةندى لة نيَوان فيندةمنتالَة سوننىء شيعةكاندا ساز بكاتء 

بؤ . بةرةيةك لة راديكالَيزمى ئيسالمى لةذيَر باندؤرى خؤيدا ريَكبخات
دا هاوكارى  سالمى لةطةأل ضةندين وآلتئةم مةبةستةش كؤمارى ئي

هةية، بؤ ويَنة ئةو ضةشنة هاوكاريية لة نيَوان سودانء  سةربازيى
دةبينرآء هةر دوو وآلت ثيَشطريى طرووثة بناذوة ئيسالمييةكان ئيَراندا 

هةروةها ثيَوةندى نيَوان سودانء عيَراقيش بةو مةبةستة . دةكةن
ة طشتى كؤمارى ئيسالمى، ثيَشكةوتنى بةرضاوى بة خؤوة ديت، ب

كةوتنة كيَبةركآ ريَبةرايةتى ... تالَيبان، حكومةتى سورية، سودان و
ئيسالمى بناذووةوةو لة نيَوانةشدا ئيَران ثرت لة هةمووان سةركةوتوو 

 . بووة
 .دةستثيَكردنى قؤناغى ثراكتيكى ثيَكدادانى شارستانيةتةكان* 



 

 

اندا شةرِى ساردى لة نةوةدةك" بة وتةى ساموئيَل هانتينطتؤن
ئاشتى سارد، شةرِى سارد، . شارستانى ئيسالمء رؤذئاوا هةستثيَدةكرا

شةرِى بازرطانى، نيمضة شةرِ، ئاشتى نائارام ، ثةيوةندى سةختء 
ثيَشربِكآ ضةكةكان، ثيَوةندى نيَوان نيَوةرؤكى شارستانييةتة 

 .ئيدى متمانةء دوستايةتى دةطمةن دةبن. جياوازةكان شرؤظة دةكات
لةم قؤناغةدا ثيَكدادانةكان بةشيَكيان سنوورين كة زؤرتر دةكةونة نيَو 

هةر . وآلتانى موسلَمانء ناموسلَمان، ئةويش لة ئاستيَكى بةرفراواندا
بةم مةبةستةش دةتوانني ئاماذة بةوة بكةين كة هةندآ رؤذئاوايى 

طريوطرفت . دةلَيَن رؤذئاوا هيض طريوطرفتيَكى لةطةأل ئيسالمدا نية
بةآلم ئةمةش راست نية، ضونكى كيَشةكة . نةماخوازة ئيسالمييةكاننب

يةكاليةنة نية، بةلَكوو بة دريَذايى ميَذوو ثيَوةندى نيَوان ئيسالمء 
لة دريَذةى ميَذوودا نيَوان ئايينى . مةسيحيةت ئالَوزو ثرِكيَشة بوة

مةسيحىء ئيسالمى بةردةوام ناوةنديَكى ثرِكيَشةو قةيران بوةو بة 
دين جار حكومةتة ئيسالمىء هيَزة رؤذئاواييةكان كةوتوونةتة ضةن

دؤخى ثيَكدادانةوةء ئيَستاشى لةطةلَدا بآ ئاشتيى نةيتوانيوة لة نيَو 
 . ئةو هيَزانةدا سةقامطري بآ

كؤمةلَطاء دةولَةتة موسلَمانةكان بة ضةشنيَك لة بةرامبةر هيَزة 
راو دةزانىء هةولَيان خو كؤلؤنيالةكاندا خؤيان بة زولَم ليَكراوو بةش

دةدا بة هةر ريَكاريَك بووبآ خؤيان لةو ديلىء يةخسرييية رزطار بكةن، 
بؤ ئةو مةبةستةش روويان لة شيَوازى بةرةورووبوونةوةى ئيسالمى كردو 

ثاش كؤمةلَيَك . خؤيان بة شؤرِشطيَرِانى ئيسالم لة قةلَةم دةدا



 

 

ضةندين راثةرِينى ثيَكدادانى توندوتؤألء ضةندين شةرِى خويَناوىء 
. قورسء طران، هةستى بة جيَىثآ ليَذبوون كردو كةوتة ثاشةكشة

واتة لة سةدةى بيستمء هةزاردةى سيَهةمدا هيَدى هيَدى كشانةوة لة 
كؤلؤنيية رؤذئاواييةكان دةستى ثيَكردو و دوابة دواى شةرِى جيهانى 
 دووهةم بة شيَوةيةكى سةيرو سةمةرة زيادى كردء هةلَوةشانةوةى

بةتايبةت بوة هؤى سةربةخؤيى كؤمةلَطا  سؤظيَيةتيةكييةتى 
ز ـ 2115ئةو ثيظاذويةش بة ضةشنيَك بوو كة لة سالَى . موسلَمانةكان

هةريَم كةوتة ذيَر دةسةآلتى موسلَمانةكانةوةء نزيكةى  61دا نزيكةى 
. وآلتى سةربةخؤ بوون كة دانيشتوانيَكى زؤرى موسلَمانيان هةبوو 45

نى ئةو وآلتانة رةنطة لة بةرذةوةندى كؤمةلَة هيَزيَكى سةربةخؤ بوو
بؤية ثيَويستة ئةو هيَزانةش كؤمةلَيَك طؤرِان لة خؤياندا . ديكة دةدات
كةشى نيَوان ئةم دوو طؤرِانة، واتة وياليةتى ئيسالمىء . ثيَك بيَنن

سةربةخؤييان لة اليةكء وآلتانى زلَهيَزو بةرذةوةنديية لةدةس 
يةكى ديكةوة، دةتوانرآ دؤخيَكى قةيراناوىء خويَنني ضووةكانيان لةال

 .بيَت
ثرت ئةوةيكة لةم نيَوانةدا كيَشة خؤلَقيَنة، نيَوةرؤكى ئيسالميزمء 
نيَوةرؤكى رؤذئاواية لة رؤذئاوادا لة ميَذة بانطةوازى سيَكيَوالريزم بة 
طوآ جيهان طةيشتووةو رؤذئاييةكان توانيويانة ئاينيء دةسةآلت ليَك 

كةنةوةء هةركامةيان بكيَشيَنة بياظى تايبةتى خؤيانةوة، جوداب
كةوابوو ناتوانني ليَرةدا ئيسالمء مةسيحييةت بنيَتة ثاأل يةكرتييةوةء 
هةلَيانسةنطيَينن، بةآلم ئيسالم نةيتوانيوة ئةم ثرؤسةية تيَثةرِيَنآء 



 

 

واتة ئيسالم بة هؤى سياسى بونةوة ثريؤزييةتى خؤى . خؤى رزطار بكات
ذيَر ثرسيار، و ئيَستا ناتوانني بلَينَي ئيسالم ئايينيَكى  بردؤتة

سةربةخؤةكة ضوارضيَوةى ئايني بوونى خؤى نةثاراستوة، بةلَكوو 
ثيَضةوانة، ئيسالم ئايينيَكى سياسيية كة ثرت لة بياظى سياسةتدا خؤ 

 .دةردةخات تاكوو بياظى ئايني
م لة راستيدا لة هةشتاكانء نةوةدةكاندا، بةطشتى ئيسال 

لة تيَورى ئيسالمى سياسىدا، رؤذئاوا ثرؤذةى . دذةرؤذئاواييانة بوو
هةر . ثاكتاوكردنى بايةخةكانى ئيدئؤلؤذى ئيسالمى لة جانتا داية

بؤية ئيسالمييةكان بة ناضار جةخت دةكةنةوة سةرجياوازييةكانى 
نيَوان شارستانى خؤيانء هى رؤذئاواو شانازى بة كولتوورةكةيانةوة 

لَدةدةن سةروةرى كولتووريى خؤيان لة بةرامبةر هيَرشى دةكةنء هةو
ئةمةش باشرتين ريَكارة بؤ كؤكردنةوةى هيَز بة . رؤذئاوادا بثاريَزن

 . مةبةستى ثراكتيزة كردنى بريى جيهادى
ديارة لةم ثيَوةندييةدا بريمةندانء رووناكبريانى عةرةبىء ئيسالمى 

رن، ضوونكى ئةوان ئةنتى تا رادةيةكى زؤر هةم كاريطةرنء هةم تاوانبا
تيَؤرييةكانيان لة بةرامبةر تيَورى رؤذئاواييدا بة ضةشنيَك دارِشتوة كة 

بؤ . باشرتين ئامرازى هاندةرة بؤ هاندانى هيَزة توندرِةوةكانى ئيسالم
رؤذئاوا بة تةنها برِيار دةدات كة : "ويَنة ليَكؤلَةريَكى عةرةب ئيَذآ

بةكان كةلَكى ليَوةر بطرييَت يا خؤد داخؤ سةتةاليت بؤ فيَركردنى عةرة
رؤذئاوا ذيانى ئيَمةى بة هؤى . بةو هؤيةوة بؤمباران بكريَن

بةرهةمةكانييةوة خستؤتة ذيَر رةمبازيَنى خؤيةوة، بازارِةكامنان 



 

 

. ئةمة بؤضوونى ئيَمةية. داطريدةكاتء سةرضاوةكامنان زةوت دةكات
ى ئابووريةوة طةشة رؤذئاوا هيَزى نوآ بة توانايى سةربازىء بةرهةم

بةآلم . ثيَدةداتء ثاشان دةيانفرؤشيَتةوة بة وآلتانى جيهانى سيَهةم
دةبآ ئيسالم بؤ رزطار كردنى خؤى، ئةندازيارانء ثسثؤرِى زانستىء 

ء خؤى لة (ض ئاسايى بيَتء ض ناوكى)ضةكى ثيَويست دابني بكات 
ئةمةى ." ضةنطى بةسرتاوةبوونى سةربازى رؤذئاوا رزطار بكات

ةرةوةش يةكآ لة بؤضوونء تةنانةت ئاماجنة شةرِئةنطيزةكانى س
راديكالَيزمى ئيسالميية كة ويَنةكةى دةتوانآ حكوومةتيَك وةكوو 
كؤمارى ئيسالمى ئيَران بآ، ئةو ريَذمية لة راستيدا توانيويةتى سيماى 
ناسراوى حكوومةتيَكى ئيسالمى راديكاأل بآ، حكوومةتيَكى ئيسالمى كة 

زق كردنةوةى بايةخةكانى سةرةتاى سةرهةلَدانى  بة ثآ تيؤرى
ئيسالمء حاكم كردنى حكومةتةكانى خالفةتء وياليةتء هةروةها بة 
دوذمن زانينى غةيرى خودىء برِيارو درومشى نةطوجناو و ناتةبا 

ئةو وآلتة . لةطةأل سياسةتةكانى كؤمةلَطاى جيهانىدا، عةمةل دةكات
الشةرقى، الغةربى، مجهورى "لة سةرةتاوة بة هةلَطرتنى درومشى 

هةولَىدا خؤى وةك ريَبةرى دنياى ئيسالم بة رؤذئاوا بناسيَنآء " اسالمى
هةر بؤية دةتوانني . خؤى بكاتة اليةنى سةوداطةريى ئيسالمى سياسى

دانى دا ثيَكدا زـ2171بيَذين كة ثاش شؤرِشى طةالنى ئيَران لة 
جرقةكانى خؤى شارستانى بةو مةبةستةى ئيَمة دةمانهةوآ يةكةم 

 .ليَدا



 

 

ديارة بةثآ تيَورييةك كة كؤمارى ئيسالمى دايرِشتبوو و لةسةرى  
كارى دةكرد، دةبوا نةك بة تةنيا، بةلَكوو ثرؤذةى بةرةورِووبوونةوةى 

. رؤذئاوا دةبآ بة ضةشنى بةرةيى بآ، نةك تاكة هيَز يان تاكة وآلت
نةى ثيَويست ئةوكات لة دةسثيَكى كارى ثرؤذةكةيدا هيَشتا بةو ضةش

بؤية نةيدتوانى ريَبةريى بةرةيةك بكات بةآلم هةر . بوو نةناسرابوو
.... خيَرا ثةيوةندى بة بزووتنةوةى فةللةستني ، لؤبنانء كوزظو ء

وةطرتء لة ثارةى بةالشى نةوتى وآلت بة ميليؤن دؤالر يارمةتى 
ى دةدانء لة اليةكى ديكةشةوة هةولَى دةدا لة ثاأل ئةوةشدا كة خةريك

سازكردنى بةرةيةكى ئيسالميية، هيَزو بزوتنةوة شيعييةكان لة دةورى 
لة ثراكتيزةكردنى ئاماجنةكانىدا، ثيَشكةوتنيَكى . خؤى كؤ بكاتةوة

بة دةستة واذةيةكيرت، كؤمارى ئيسالمى ئيَران . بةرضاوى بة خؤوة بينى
ى جيهانى ئيسالمء ثؤتانسيليكى بةهيَزى ئيسالمى لة "داية"بوو بة 

رى خؤى كؤكردةوة، هةر لةو ئاراستةيةدا ئةو ريَذمية توانى رؤلَى دةو
رت هيَزيَكى ناوضةيى وتةيةكيجةمسةريَكى بةهيَزى ناوضةيى يان بة 

دةتوانني بؤ ثرت روونةوةى باسةكةمان ئاماذة بةو ثالَثشتيانةى " بليَزآ
كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة بزوتنةوة ناسراوةكان لة ناوضةى رؤذهةآلتى 

وةرِاستدا بكةين، واتة تةيار كردنى كؤمةلَة هيَزيَك وةكوو حيزبؤآلى نيَ
لؤبنان، حةماسى فةللةستني، جيهادى ئيسالمى فةللةستني، رةوتى 

 .،...سةدر لة عيَراقدا، بزوتنةوةى ئيسالمى لة كوردستاندا و
ئةو ثرؤسةيةى كة كؤمارى ئيسالمى طرتوءيةتة ثيَش ثرؤسةيةكة  

راستةى سياسةتى ثالَثشتى رةوتء جةمسةرى كة بة تةواوى بة ئا



 

 

بةم ضةشنة سياسةتةش كة ئةو ريَذمية . تيَرؤردا تيَدةثةرِآ
طرتوويةتة ثيَش، بة فةرمى خةريكة ضلَؤسكى كوانووى ثيَكدادانى 
شارستانييةتةكان ثرت هةلَدخزيَنآء نةوتيَكى زؤرتر بةو ئاورةدا 

لة راستيدا . ا هةلَطريساوةدةكات كة لة نيَوان بةرةى تيَرؤرو دذة تيَرؤرد
كؤمارى ئيسالمى ئيَران بةو رةولَةى لة ناوضةكةو تةنانةت زؤر جاريش، 
جيهاندا يارى كردوة بؤتة ئةنداميَكى كاراى ثيَكدادانى ذيارةكانء 

دةبآ برِوا بةوة بيَنن . سيَبتةمربى 22ريَخوشكةريَكى بةهيَزيش بوو بؤ 
ةرى تريؤريزم لة ئاستى ناوضةيىء كة كؤمارى ئيَسالمى ئيَران وةكوو ريَب

: وتةبيَذى كؤشكى سثى" شان مةك كؤرمةك"نيَونةتةوةييدا بة وتةى 
كؤمارى ئيسالمى ئيَران تريؤريزم بة ثةميانكارىء طريبةست دةدات بة "

 سيَبتةمربى 22واتة رةوتى بةرةو ." طرووثء تاقمة تريؤريستييةكان
و تريؤريزم ئاراستةيةكى رؤشينت لةو كاتةوة دةست ثيَدةكات كة تريؤر

ى 7ناقووسى ئةم ضةشنة لة تريؤريزم لة . نيَودةولَةتى بة خؤيةوة طرت
دا زرينطايةوة، واتة كاتيَك دوو ئوتؤمؤبيلى مني ريَذكراو 2117ئووتى 

ثاش تيَثةرِين لة درطاى ضوونة ذوورةوةى بالَويَزخانةكانى وآلتة 
كوذراوو  150لة  يةكطرتووةكان لة كنياو تانزانيا تةقيةوةو ثرت

ئةم رووداوة يةكآ لة رووداوة . بريندارى ليَكةوتةوة 5500
تيَرؤريستيية طةورةكانء ترسناكرتين هيَرشة تريؤريستييةكانى دةهةى 

ثاش ماوةيةكى كةم ثؤليسى هةردوو وآلتى كنياو تانزانيا . بوو2110
دةستيان بة ليَكؤلَينةوة كردء كؤمةلَة خةلَكيَك لةم ثيَوةنديةدا 

دا يةك كةس بة عاميلى سةرةكى ئةم  دةستبةسةر كران، بةآلم لة ئاكام



 

 

ثاش . بوو" الدن ئوسامة بن"هيَرشء دةستدريَذيانة ناسرا كة ئةويش، 
دا لةسةر بنةماى زانيارى سرويسة 8991ى ئووتى 02ماوةيةك لة 

الدن خةريكى ثالنرِيَذى بؤ ثةروةردة  زانيارييةكان لةمةرِ ئةوةيكة بن
تريؤريستةكان لة بنكة نهيَنييةكانى رؤذهةآلتى ئةفغانستان كردنى 

 Tomah)مووشةكى توماهاوكى 57وآلتة يةكطرتووةكان . داية

awk ) لةناوطانةكانى خؤى لة كةنداوى عةرةبىء دةرياى سورةوة
ئةم مووشةكانة وةكوو كردةوةيةكى تؤلَة . بةرةو ئةو بنكانة نارد

ثاش ئةم . دا ثيَكا نستانء سوودانئةستيَنانة ئاماجنطةليَكى لة ئةفغا
كةوتنة  ئةمةريكاالدن دذ بة  ، القاعدةو ئوسامةبنئةمةريكاكردةوةيةى 

بة وتةى . رقةوةو خؤيان بؤ ئةو مةبةستة بة تةواوى ريَكخستةوة
راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى  (sandyBerger)ساندى برطر 

بنكةو  وآلتة يةكطرتووةكان، ئةفغانستانء سوودان طةورةترين
هةروةها ثيَويست بة ئاماذة . ئوردووطاى تريؤريستةكانة لة جيهاندا

الدن بة  ثيَدانة كة ثسثؤرِانى بوارى تريؤريزم لةو باوةرِةدان كة بن
ثيَكهيَنانى رايلَكةيةكى تريؤريستى نيَونةتةوةيى، ئةندامى 

يةكان لة سةربازىء ئةمةريكابة كوشتنى طرووثةكةى هان دةدا 
. وة بطرة تا منداألء ميَرمنداألء ثريء ثةك كةوتةناسةربازيية

مةبةستةكةش ناضار كردنى وآلتة يةكطرتووةكان بة كشانةوة لة 
هاوثةميانةتىء دوستايةتييةكانىء بةرذةوةندييةكانى لة رؤذهةآلتى 

 . نيَوةرِاستء كةنداوى فارسء ئافريقاداية
 الدن  ثةرة سةندنى القاعدةو دةست ئاواآلتر بوونى بن



 

 

كؤمةلَة كردةوةيةكى تريؤريستى ئةو طرووثة توانى سةرجنى  بة
اليةنة توندرِةوة ئيسالمييةكان بؤالى خؤى راكيَشآء بة جؤريَك خؤى بة 
ريَبةرى شؤرِشوانى ئيسالمى نابى حممدى لة قةلَةم بدات، هةر بؤية 
بةو بؤنةوة توانى يارمةتييةكى طةورةى مادىء فيزيكى وةكوو هيَز 

ار هةم هةرِةشةكانى ثةرة ثآ بداو هةم لة ئاستى كؤبكاتةوةو ئةجم
دا خؤى طةورةتر بيَنيَتة ثيَش ضاو، ئةطةر بة وردى سةرنج  تيؤريك

و بةشيَك لة ئةمةريكابدةين ئةمة لة اليةكى ديكةشةوة دةكرا ئاماجنى 
ضونكى ئةطةر بة وردى سةرنج . دةزطا شوفاريية رؤذئاوايةكانيش بثيَكآ

ين كة سياسةتى القاعدةو ئؤسامةيى هةر بدةين بةو ئاكامة دةطة
هةمان سياسةتى تاكتيكى ئةبزاريى وآلتة يةكطرتووةكانء 
هاوثةميانةكانني، بؤ ويَنة دةبينني كة هةر ئةوكاتةى كوردةكان لة 
هةلَبجة كيمايى باران دةكرانء بة هةزاران كةسيان ىلَ دةكوذرا، 

ريَذميى  القاعدة، تالَيبانء طرووثة تريؤريستييةكانى ديكةو
وة تيَدارؤك دةكرانء ئةمةريكاديكتاتؤرى سةدام حوسةين لةاليةن 

 . ثيَيان رادةطةيشنت
الدن ثيَكةوة  راظةكةرانى ناسراو لةو برِوايةدان كة كردارو وتارى بن

ء "رؤنالَد ريَطان"طرووثة جيهادييةكان كة لةاليةن . طرآ دراون
روسةكان لة هاوثةميانةكانييةوة ريَكخرابوو، ثاش كشانةوةى 

ئةفغانستان كؤتاييان بة شةرِ لةطةأل روسيةدا لةو بةرةيةوة هيَنا بةآلم 
بةآلم بيانووى . دا بةردةوام بووة ةرِو ثيَكدادان لة ضيَضنيهةروةها ش

، دؤستى لةميَذينةيى ئةمةريكاالقاعدةو ئوسامة بؤ دذايةتى كردنى 



 

 

يةكطرتووةكان  خؤى ئةوة بوو كة بةردةوام ئاماذةى ثيَدةكةن كة وآلتة
دوو جار هيَرشى كردؤتة سةر عيَراقء عةرةبستانيشى وةكوو ثريؤزترين 

لة هةسةنطاندنيَكى " فواد طرطسيس. "كردوةشويَنى ئيسالمى داطري 
زانستىدا لةمةرِ دياردةى جيهاد بةو ئاكامة طةيشت كة ثاش 

دذكردةوةى روون دذ بة "، (ز1001)ى سيَبتةمربى 11رووداوةكانى 
ميشل "هةروةها ." دا زؤر دوذمنكارانة بوو لة جيهانى ئيسالم القاعدة

بةرثرسى بةدواداضوونى فايلى لة شرؤظةكةرانى بةرجةستةى " شوير
دةنووسآ؛ ( ز1991)الدن لة سالَى  القاعدةء ئوسامةبن

لة دةبرِينى هؤكارةكانى هةآليسانى شةرِ دذبة ئيَمة "  الدن ئوسامةبن"
كام لةم هؤكارانة  لة راستيدا هيض. كردوة بة وردبينييةوة هةلَسوكةوتى

، بةلَكوو بة تةواوى ثيَوةنديان بة ئازارى، رزطارىء ديَمؤكراسييةوة نية
لة جيهانى ئيسالم  ئةمةريكالة خزمةتى سياسةتةكانء كردةوةكانى 

الدن مةبةستييةتى ثيَوةندى نيَوان وآلتة  ئوسامة بن. داية
 !." ى ئيسالمدا ريَكخاتةوةيةكطرتووةكانء رؤذئاوا لةطةأل جيهان

لةم قؤناغةداو بةم ثيَوةنديانةوة هيَزةكانء سياسةتةكانى وآلتة 
يةكطرتووةكان، توندرِةوى جيهانى ئيسالم ضرِدةكاتةوة، واتة هةمان 

الدن هةولَى بؤ داوة، شوير هةروةها ئيَذآ  ئةو مةبةستةى كة ئوسامة بن
ن كة وآلتة يةكطرتووةكان، دا، دةتوانني ئاوها هةلَيَنجنيَين لة ئاكام"

ى دؤستايةت." الدن دةميَنيَتةوة تةنيا وةكوو هاودةستيَكى ناضاريى بن
الدن لةطةأل رؤذئاوا بةتايبةت وآلتة يةكطرتووةكانى  القاعدةو بن

دا، ئةطةر ضى دؤستايةتييةكى تاكتيكى، بةلَكوو ثتةو بوو، ئةمةريكا



 

 

لةو خةونة غةفلَةتةدا وآلتةكانى ئةمةريكادؤستايةتييةك كة رؤذئاواو 
ساموئيل هانتينطتؤنيش " هيَشتبوةوة كة هيض كيَشةيةك لة ئارادا نيةو

(Samuel Huntington)  ،تووشى ساويَرء خةياآلتى ثوض بوة
ذيارةكان لةو ثةرِى تةبايى دان، تريؤريزم تةنيا قسةو ثيالنى 

يزم لة ناحةزانة كة ديَنيتة ئاراوة، ئةطينا شتيَك بة ناوى تريؤرو تريؤر
ى ز، 1002 سيَبتةمربى 22بةآلم لة ناكاو بةربةيانى . ئارادا نية

دةنطى تؤقيَنةرى تةقينةوةكانى ناوةندى بازرطانى جيهانىء 
ثيَنتاطؤن دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى لة خةون راضلَةكاندو ويَنة 

هةزار كةسى تيَدا كوذراو  4ترسناكةكانى ئةو تةقينةوانة كة نزيك بة 
بة هةزاران كةسيشى بريندارو ملياردها دؤالريش زةرةرو زيانى بة دواوة 

ئةوكاتة . و، هةموو باجى خوشخةيالَى بةرثرسانى رؤذئاوايى بووبو
بةو ئاكامة طةيشنت كة نةخري، جووآلنةوة بةآلم ديسان كورد وتنى 

زيان لة نيوةدا بطريَتةوة قازاجنة، ديتيان كة زؤريَك لة وآلتان "
لةطةأل بايةخء كولتوورى رؤذئاوادا هاورِا ننيء هةرضى ئةم وآلتانة ثرت 

 (indormatic)ارِى زانيارييةوةو ثرت لة دنياى دةضنة باز
ئينفؤرفايك نزيك دةبيَتةوة، ثرت لة رؤذئاواو بايةخةكانى دوور 

بؤ هيَزو طرووثة تريؤريستييةكان لة ضةشنى القاعدة ." دةكةنةوة
تةقاندنةوةى ناوةندى بازرطانى جيهانى لوتكةى ثيَكدادانى لةطةأل 

م ئةوة بؤ رؤذئاوا بةتايبةت بةآل. هيَزى دؤذمن يان ركةبةردا بوو
دةستثيَك بوو كة شةرِيَكى جيهانى بة دواى خؤىدا هيَناء  ئةمةريكا

ثاش لةرزةكانيشى بةردةوام سووذةى نوسنيء راطةياندنى جيهانة كة 



 

 

سياسةت، ئابوورى، كولتوورى شارستانييةت، دةزطا سةربازييةكان 
 .هتدى خستووةتة ذيَر باندؤرى خؤيةوة... و

 سيَبتةمربى 22ثشتى ثةردةكانى  نهيَنيية
ليَرةدا ثيَويستة ئاورِيَكيش لة هيَندآ زانيارى بةلَطةمةندو ثشتى 
ثةردةى ئةو رووداوة بدينةوة كة دةتوانني بؤمان زؤر سةرنج رِاكيش بن، 
زانيارى طةليَك كة رؤلَى ثشتى ثةردةى كؤمةلَة هيَزيَكى ئةمنييةتى، 

سرويسى شوفارى لة ئاراستةى  شوفارميان بؤ ئاشكرا دةكةن، هيَندآ
 . سياسةتيَكى تايبةتيدا رؤلَيان دةليزى

الدنء ثيَوةنديية نهيَنييةكانيان بةثآ  و بنئةمةريكادؤستايةتى 
الدن    ى زـ ئوسامة بن0228ذوئيةى "، "ميشل شوسودوَفسكى"زانيارى 

ةكطرتووى ييى لة دوبى، ئةماراتى ئةمةريكالة نةخؤشخانةى 
يةكآ لة حةوت ئةمرينشينى فيدارسيؤنى ئةماراتى دوبي . دايعةرةب

ئةم شارة، . يةكطرتووى عةرةبى لة باكوورى رؤذهةآلتى ئةبوزةبى داية
هةزار كةس حةشيمةتةوة، شويَنى ضاوثيَكةوتنى نهيَنى  350بة 

هاوكاريَك . الدنء مةئموورى نهيَنى سيا لة مانطى ذوئيةدا بوو ئوسامةبن
يى دوبىدا ئيَديعا دةكات كة ئةمةريكا لة بةشى ئيَدارى نةخوشخانةى

ى ذوئيةدا لةم 24تا  4لة " دوذمنى ذمارةيةكى خةلَك"
مةئموورى سيا لةوآ كة بؤ خةلَكيَكى زؤر لة دوبى . نةخؤشخانةيةدا بوة

سيمايةكى ناسراوى هةبوو، لة حالَى ضوونة سةرةوة لة ئاسانسورِى 
. ديرتابوو الدن، سةرةكى نةخؤشخانة بؤ طةيشنت بة ديوةكةى بن



 

 

الدن بؤ  ضةند رؤذ ثاش طةرِانةوةى بن (C.I.A)ئةندامةكةى سيا 
 . ، بانطهيَشتى ئيدارى ناوةندى كرا]ثاكستان[ى (كويتة)

دا، سيَبتةمربى 82الدن بؤ نةخؤشخانة لة  طةرِانةوةى سةرلة نويَى بن
 (: ثاكستان)واتة  ئةمةريكابةآلم ئةجمار بة يارمةتى هاوثةميانى 

دا، واتة رؤذيَك ثيَش هيَرشة تيَرؤريستييةكانى بتةمربسيَى 20لة 
بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانىء ثيَنتاطؤن، ئوسامة  سيَبتةمربى 22
الدن لة يةكآ لة نةخوشخانة سةربازوآلتةكانى ثاكستاندا خراية  بن

ئيدارةى زانيارى نيَوخؤيى هيزة . ذيَر دياليزمى طورضيلةوة
الدن لة راولثندى، لة  ى وت كة بن(C.I.A)ضةكدارةكانى ياكستان بة 

ثةرستاريَك . بنكةى ئةرتةشى ثاكستاندا لةذيَر دةواو دةرماندا بوو
نةخؤشخانة لة كارمةندانى هةميشةيى ( ئؤويَرؤلؤذى)وتى كة بةشى 

خؤى ثاك كرايةوةء طرووثيَكى ديكةى كارمةندى ثزشكيى 
ةسيَكى مانى كبة وتةى ثةرةستارةكة كارى دةر. جيطاكةيانيان طرتةوة

دةبآ ئةوةش . "زؤر طرينط لة ئارادا بوو كة نةياندةويست بناسرآ
وةبريبيَنينةوة كة نةخؤشخانة راستةوخؤ لة ذيَر دةسةآلتى هيَزة 

ثاكستان  inter services intelligence(isi))سةربازييةكانى
تا لة ". دا هةية داية، كة ثيَوةندييةكى نزيكيان لةطةأل ثيَنتاطؤن

ثيَويستة ئاماذةى ثآ بكةن كة ريضارد ئارميتاذيش يةكآ  نةضوة بريمان
لة  ئةمةريكادانةرانى ثشتى ثةردةى ثالَثشتى نهيَنى  بناخةلة 

بوة، ض لة " بنكةى ئيسالمى خةباتكار"موجاهدينى ئةفغانستانء 
. داء ض ثاش ئةو شةرِة سؤظيَيةتدةوورانى شةرِى ئةفغانستانء 



 

 

ئارميتاذ ثرؤذةيةكى مةترسيدارو مافيايى دارِيَشت كة باجةكةى 
 The Golden)، هيالىل زيَرِين هؤشبةرةكانبازرطانى مادة 

Crescent) ئيَستا لة بناخةدا طؤرِانيَكى ئةوتؤى . دابينى دةكرد
رةنطة  ئةمةريكابةسةردا نةهاتووة، بةلَكوو بة جيطاى بةشدارى 

 .كانى بريتانيا دةستيَوةردانى تيَدا بكةنهيَزة
 (I.S.I)دا سيَرديسى زانيارى (C.I.A)لةم ثيَوةندييانةى نيَوان 

و 2171ثاكستان بةردةوام بةشدار بوة، واتة هةر لة سالَى 
ء ثيَنتاطؤن بة (C.I.A)ثيَشرتيشةوة ساآلنة يارمةتييةكانى 

ذ بة رؤذ زياترى موجاهدينى ئةفغان لة سةرووى هةمووانةوة القاعدة رؤ
هةزار تؤن ضةكء تةقةمةنىء تيَدارؤكات لة  5/6واتة ساآلنة . دةكرد

ثاكستان لة  (I.S.I)وة كة بة نهيَنى دةطةيشتة بنكةى (I.S.I)ريَطاى 
 (C.I.A)لةم ستادةدا كارناسانى . جاددةى راولَثندى ثاكستان

ثالن بةردةوام ئةفسةرانى زانيارى ثاكستانيان دةديت، تاكوو بتوانن 
هةروةها ثيَويست بة ئاماذة ثيَكردنة . بؤ يارمةتى دانى عيَراق دارِيَذن

دةكرد كة يارمةتى هةمة اليةنةى  (I.S.I)داواى لة  (C.I.A)كة 
لةو   موجاهدين بدات، بةتايبةت لة بوارى ثةروةردة كردنيان

دا يارمةتى لة عةرةبستانى سعووديش وةردةطرياو هةر بةو ثيَوةندييةش
بةثآ . انةش ضةندين قوتاخبانةى ئايينى دروست كرانيارمةتي

زانيارى طةليَك كة لة بةردةستدان مةبةست لة هاودةستىء 
ثاكستان، لة ريَكحسنتء تيَدارؤك  (I.S.I)ء  (C.I.A)هاوئاهةنطى 

كردنى هيَزة جيهادييةكانى ئةفغانةستاندا نة تةنيا لةناوبردنى 



 

 

 سؤظيَيةتيةنطرى يةكييةتى كة ال" برباك كارمل"دةولَةتى كؤمؤنيستى 
بوو، لة ئارادا بوو بةلَكوو ئةو هاوئاهةنطيية لة بةرنامةيدا بوو كة 

ئةوةيكة . يش تيَك برِؤخيَنآء لة ناوى بباتسؤظيَيةتخؤدى يةكييةتى 
لة قةلَةم دةدرآ، ئةوة بوو كة  (C.I.A)تاكوو ئيَستاش بة زيرةكى 

سةوداكانةوة لةو خؤى بة فةرمىء راستةوخؤ نةضوة مةيدانى ساتء 
لة  (Milton Beardman)" ميلنت بردمن. "ثيَوةندييةدا
ئيَمة، عةرةبةكامنان ثةروةردةو :"ئيَذآ (C.I.A)ئةندامى 

، لة "عةبدال منعم سعيد على"بةآلم، بة وتةى ." ثشتيوانى نةدةكرد
الدنء،  ناوةندى ليَكؤلَينةوةى سرتاتذيكى االهرام لة قاهيَرة، بن

هةستيارترين ضةشنى "لة ذيَر ضةترى " عةرةبة ئةفغانييةكان"
هةروةها ". بؤيانى دابينكردبوو (C.I.A)ثةروةردةدا بوون كة 

الدن خؤى ئاطاى لةوة نةبوو كة خةريكة بة  ئؤسامة بن:"ئيَذآ" بردمن"
الدن لة زمانى  بة وتةى بن. رؤأل دةطيَرِآ ئةمةريكاسوودى 

ديوة نة  ئةمةريكايشانةيةكم لة يارمةتى نة من ن:"بردمنةوة 
 ". براكامن

 (I.S.I)دا ئاماذةيةك بة بارودؤخى  خراث نية لةو ثيَوةندييةش
بةو ريَكخراوة طةيشتبووة  ئةمةريكاثاكستان بكةين، يارمةتييةكانى 

ببوو بة ثيَكهاتةيةكى هاةوتةريبء بةهيَزى  (I.S.I)ئاستيَك كة 
رمةندو ثريسنليَكى لةبةردةستدابوو كة كا (I.S.I). دةولَةتى ثاكستان

ثيَكهاتبوو لة باشرتين ئةفسةرانى سةربازىء زانيارى، كارمةندانى 
. كةس 250000نهيَنى كة دةطةيشتنة  سيَخورِانىئيدارىء مةئموورانء 



 

 

حكوومةتى سةربازيى ذنراأل  (C.I.A)ئةم ثشتيوانييةى 
انى نيَوان لة راستيدا ثيَوةندييةك. ى بةهيَز كردبوو"ضيااحلق"

(C.I.A) ء(I.S.I) بة " بىنةزير بوتؤ"ى ثاكستان ثاش وةالنانى
لة تةواوى دةورانى شةرِى . هةردةم طةرمرت بوو" ضياء"دةستى ذنراأل 

، دذ بة ئةمةريكادا، ثاكستان، تةنانةت نةترسانةتر لة  ئةفغانستان
 بوو، ثيَشرت بامسان لةوة كرد كة مةبةست لة ساز كردنى ئةو سؤظيَيةت

نةبوو،  سؤظيَيةتثيَكهاتة ترسناكة تريؤريستيية تةنيا ئةفغانستانء 
بةلَكوو دريَذةدانى ثرؤذة تريؤريستييةكان لة هيَندآ شويَنى ديكةدا بة 
كؤمةلَة ئامانجء مةبةستيَكى ديكةوة ئيَدى ببووة سرتاتيذى بؤ وآلتة 

ى ، واتة هةر بة هةمان شيَوة كةلَك وةرطرتنئةمةريكايةكطرتووةكانى 
راستةوخؤ لة مكانيزمى تريؤر ببووة سياسةتيَكى سرتاتذيك لة 

بؤ سةملاندنى ئةم . سياسةتى دةرةكى كؤمارى ئيسالمى ئيَراندا
راستيانةش دةتوانني ئاماذة بة ضةند خالَى طرينط لةو ثيَوةندييةدا 

بؤ سةر ئةفغانستان خيَرا  سؤظيَيةتهةر ثاش هيَرشةكةى . بكةين
خؤى بؤ تيَكدانى بارودؤخى وآلتانى  (I.S.I)بةرثرسى ( ضيااحلق)

يش لة (C.I.A). بانطهيَشت كردةوة سؤظيَيةتئاسياى ناوةندى، 
ثاش تيَكشكاندنء . دا ئةم ثالنةى ثةسةند كرد2174ئوكتوبرى سالَى 

لة ئةفغانستان، دةزطاى ترسناكء  سؤظيَيةتثاشةكشةى يةكييةتى 
دةزطاى زانيارى ـ سةربازيى، كؤ نةكرايةوة بةآلم  (I.S.I)بةهيَزى 

بؤ ثشتيوانى كردن لة  (C.I.A)ثيَضةوانة ثرؤذةكانى بة هاوكاريى 
سياسةتةكانى جيهادييةكانى ئيسالم لة دةرةوةى سنوورةكانى 



 

 

ئاسياى ناوةندىء  واتة ثرؤذةطةليَكى نوآ لة. دا ئيسالميشدا دريَذةيان
هةر دريَذةى ئةو ثرؤذةو ئةو . ة طةرِقةفقازو بياظى بالَكاندا كةوتن

الدنى طةياندة نيويوركء واشنطتؤن،  ثالَثشتيانة بوو كة القاعدةو بن
 Jane Degenceweeklyبآلو كراوةى . ،...مادريد، لةندةن ء

نيوةى هيَزى مرؤيىء ضةكء "جةختى لة سةر دةكاتةوة كة 
اكستاندا ث (I.S.I)هتدى تالَيبان لة ذيَر ضاوةديَرى ... تةقةمةنىء
 . دابني دةكران

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 

ن حزب اجملاهدي"هيندوستاندا سةريان هةلَدا، يةك لةو حيزبانة 
 ." بوو" مبارز جاموكشمري

ى بةشيَك لة نيَوةرؤك كة سيَبتةمربى 22ثاش روودانى كارةساتى 
بابةتةكةى ئيَمة لةخؤ دةطرآ، هةر جارو اليةنةنيَك، وآلتيَك، طرووث 
يان ريَكخراويَك تاوانبار دةكرا، بةآلم كة راستوخؤ قامك خراية سةر 

، مةحكوم كرانء سزا الدن، ئيَدى تاوانبار كران القاعدةو ئوسامة بن
دران، ويَكرِا رةوتيَكى خيَرايان طرتةبةرو ئالَؤزى بالَى بةسةر دؤخى 

" ميشل شوسودوفسكى"ئيَستا كة ضاوليَدةكةين بةآلم . جيهاندا كيَشا
يَكى زؤر لة بةلَطةو بةشة كة وةكوو ئاراو هيَناوةتةكؤمةلَة بريؤرِايةكى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةء (A .I .C)خؤدى  ديكةنتةكانى يَديَكيَوم
دا دةبنني ئةو سيَبتةمربى 22لة كردةوةى. تاوانبار دةكات ئةمةريكا



 

 

سةروةتء سامانةى زؤرو زةوةندة، ، ئةو يةهةزاران تؤنة تةقينةوةي
مانةى كة رؤذى لة خزمةتى القاعدةو موجاهدين ئةو ريَكارو مكانيز

 وآلتةاوةو يَكدتى بة تةواوى ينرابوو، ئةمرِؤ ئاسايشى جيهان
كة دةتوانني . وةبة طشتى خستوةتة تةنطانة ىيةكطرتووةكانء رؤذئاوا

بوو كة جيهانى لة قةيرانى دووجةمسةرى رزطار  سرتاتيذيية بيَذين ئةو
، بةآلم جيهانى خستة بة داخةوة كؤتايى بة شةرِى سارد هيَنا. كرد

 تريؤرو"شةرِى جيهانى كوورانى شةرِيَكى جيهانى مةترسيدارةوة، واتة 
 ".دذة تريؤر

بة و هاوثةميانانى ئةمةريكائاماذةمان ثيَكرد  يَشرتيشهةر وةك ث 
هةر ليَرةدا  نيبةآلم دةبني. تيَرؤرةوة شةرِيان دةكردنيَوى بةرةى دذة

ى طرووثبةثآ سةرضاوةى )سراوةى لؤس اجنلس تاميز وبةثيَى نو
نةيدةتوانى ئيَعرتاف  ؤنبيل كلين" دةولَةتى" (ثلةبةندى كراوزانيارى 

مةبةستى وةرطرتنى ضةكء تةقةمةنى لة ئيَران  بة بةوة بكات كة
ئةمةش ريَبازيَك بوو . اوةد أل دةولَةتى موسلَمانى سارايوودا دةستىلةطة

موديرى ، (Anthony lake) "ليكآنتونى"كة بة ثيَداطرى 
بةرثرسى كاتى ئةجنوومةنى )ء (A .I .C)دةستنيشانكراوى 

، (peter Galbraiteh) ثيرتطالربايتء (ةتةوةيىئاسايشى ن
لةاليةن بيل  2114لة كرواسىدا لة ئاوريلى سالَى  ئةمةريكابالَويَزى 

لة  ئةمةريكائةو ثرؤذةيةى  راستىدالة . كلينتؤنةوة ثةسةند كرا
ىدا رؤلَيَكى بؤسنثةرةسةندنى هةرضى زياترى كارتيَكةريى ئيَران لة 

سةيةدا جطة لة ضةكء تةقةمةنىء لةم ثرؤ. بةرضاوى هةبوو



 

 

ى ئيَرانء عةواملى يشؤرِشى ئيسالم نى سوثاى ثاسدارانىراومومةئ
دنياى  ىجاهدينو، هةزاران كةس لة م(Vevak)، "واواك"زانيارى 

لةم كردةوةيةدا ضةندين وآلتى موسلَمانى . ةوةسنيرذانة ناو بؤ  ئيسالم
عةرةبستانى زى، ثاكستان، لما)ديكةش بةشداريان كرد، وةكوو 

ء ضةند ريَكخراويَكى توندرِةوى ئيسالمى (سعوودى، سودانء توركية
دا هيَزةكانى كؤزؤظؤو هةروةها لة شةرِى مةقدونية. ديكة بةشدار بوون

(I .L .K ) زاديبةخشى كؤزؤظؤو ئائةرتةشى(N. L. I)  ئةرتةشى
بةشدار بوونء ئةو هيَزانة لة بوارى مادىء ئازاديبةخشى مةقةندونية 

ء هيَزةكانى ثاراستنى ئةمةريكاوة لةاليةن ئةرتةشى ييةتيكسلؤج
ة ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانء ضةندين ريَكخراوى ئاشتى سةرب

لةوآ . الدنةوة دابني دةكرا القاعدةو ئؤسامةبنئيسالمى ديكة، وةكوو 
يَزةكانى ناتؤ سةربازطريى دةكرد، و هئةمةريكاموجاهدين بة ئاطادارى 

لةطةأل . لة مةقدونيةدا( I .L .K)شةرِ كردن لة ريزى  بة مةبةستى
كاندا ييةشوفارو هاوثةميانانى لة ئاستى دةزطا ئةمةريكائةوةيدا كة 

ة طرووثوة ثالَثشتىء تيَدارؤكى اليةنء ييةبة ئةوثةرِى تواناي
و كارةساتةكانى واى سيَبتةمربى 22بةآلم . دةكردكانيان ييةتريؤريست

خؤىو تةنانةت ة بة لوتكةى دةدا كة تريؤرو تريؤريزم طةيشتو نيشان
هةر بؤية ئةجمار دوو  .ضوتةدةرةوةلة كؤنرتؤلَى ثالَثشتةكانيان 

 :مانج كةوتنة نيَو بةربذارةكانةوةئا
 بة مةبةستى لة روالَةتيشدا بووبآـ ئةوةيكة النيكةم ئةطةر 2 

كة تا رِادةيةك الواز بكريَن كانء ييةاليةنة تريؤريستسةركوت كردنى 



 

 

ى بة يبةو جؤرةش بريورِاى جيهانديسان بكةنةوة ذيَر كؤنرتؤلَء 
ات كة شةرِيَك كة خؤدى تريؤريزم هةلَيطرساندوة بطقةناعةت 

هةر  .ثآ بهيَنرآبة سةركؤتى ئةو اليةنانةى كؤتايى  دريَذمةوداية،
برِيار درا ثةسةندى كرد،  ئةمةريكابؤية لة ثالنيَكدا كة دةولَةتى 

القاعدة لة القاعدةو كةسانى سةربة تةواوى سروةتء سامانةكانى 
. الدن بلوكة بكرآ ة، واتة بنطرووثسةرةوةى هةمووانةوة ريَبةرى ئةو 

ك ضووة ثيَشةوةو تةنانةت بة ليَدانى ئةو ثرؤذةية تا رِادةية
لة سودان و ثيَكهيَنانى ئةفغانستانء كؤنرتؤلَى بنكةكانيان 

شويَنيَك بؤ بةرةورِوو  ةك بةو مةبةستةوة لة هةموويهاوثةمياني
ئامادة باشيَكى طورج  نةوةى تريؤريزم بةتايبةت القاعدةبوو

 .راطةيةندرا
 لةطةأل ئةوةيدا كة دةولَةتى بوش برِيارى ليَدانى ئةفغانستانى دابوو

لة كؤنطرةى . ئةمةريكااية كؤنطرةى ئةو برِيارةش وةكوو ثالنيَك بر
هةروا كة ثيَشرت . ةنطى ثشتيوانيان لة شةرِ كردة يةكددا، بئةمةريكا

كة لة سياسةتدا قسةى  يية، ئةوة بةرذةوةندكردوةضةندجار بامسان 
اغةكانى هؤيانةوة كة لة قؤن وش بةئةمةريكا. دةكاتسةرةكى 

ئاماذة ثيَدةكات كة ئيَمة لة بةرامبةر  ثيَشوودا خستمانة بةرباس
كانىدا بوو كة ثشتيوانيمان لة ييةئاذاوةطريء سؤظيَيةت يةكييةتى

دا سةركةوتنمان بةدةست  ثيَوةنديةشرةوتة ئيسالميةكان دةكرد، لةو 
بة بةشيَك لة سياسةتى ريَئال يان سياسةتى  راستىدائةوةش لة . هيَنا

ئةوةيكة دةولَةتى  ويرِاىبةثآ ئةو سياسةتةء، . واقعبينانةية



 

 

ئةفغانء بزوتنةوة موجاهدينى كةلَكى ثيَويستى لة  ئةمةريكا
تانة، لةبةآلم كة كةوتة دذايةتة ئةو دةو ئيسالميةكان وةرطرتبوو

يةكى ميَذوويى برِيارنامةبرِيارنامةيةكى طرينطى ضةسثاند كة بة 
اليةن  لة كة بةثآ ئةو برِيارنامة ميَذوويية. ناوبانطى دةركرد

، سةرؤك كؤمارى ثةسةند كرا" ئةجنومةنى نويَنةرانء سناوة"
 دةتوانآ لة هةموو هيَزة ثيَويستةكان دذبة دةولَةت، ريَكخراو ئةمةريكا

واتة ئةوانةى  .وةرطرآ ثيَويست دةزانآ كةلَك بة كةسانةى كة ئةو يان
بةشداريان دا سيَبتةمربى 22كة دةستنيشان دةكريَن لة هيَرشةكانى 

كردوة، يارمةتيان داوة، يان  يانثالنريَذيان كردوة، ثةسةند، كردوة
تاكوو بةم ضةشنة لة  نيشان داوة كةسانة ريَوشويَنيان ء ةو ريَكخراوب

كردةوةكانى داهاتووى تريؤريزمى نيَونةتةوةيى بة دةستى ئةو وآلت، 
واتة . يةكطرتووةكان ثيَشطريى بكرى وآلتةو كةسانة دذبة ريَكخراو

ى رآ خؤش دةكات بؤ طةيشتنى سيَبتةمربى 22ليَرةدا كردةوةكانى 
واتة لةم برِيارنامةيةدا دوو . بة ئاماجنةكانييةكطرتووةكان  وآلتة

دوو ئيسرتاتيذى كة دوو  ئيسرتاتيذى بة روونى دةكةونة بةرباسء دةبنة
ية كة ئةمةريكايةك سرتاتيذى، سرتاتيذى . جةمسةرى فةرمى ثيَك ديَنن

شةرِى دذة تريؤر هاتووتة مةيدانةوةء لةاليةن بة ناوى سرتاتيذى 
بة راطةياندنى . ثالَثشتى كراآلتانى جيهانةوة ثةسةندء زؤريَك لة و

 ىيةكةم جرقةى شةرِى جيهانى سيَهةم سةر ييةئةو ئيسرتاتيذ
وآلتان دةستيان كرد بة . يةكان دةستى ثيَكردةوةريَزبةندي ءهةلَداوة
لة ماوةيةكى زؤر كورتء خيَرادا كانيانء ييةئيسرتاتيذكردنى تاوتويَ



 

 

دذة تريؤر  بةرةى ء لة ئاكامداكردةوة يىهةلَويَستى خؤيان يةكال
دووهةم . ثيَكهات ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةسةركردايةتى 

برِياراتى راطةياندنى  بةشيَك لة وآلتان مانةوة، بةثآ سرتاتيذىء
ش هةركةس لةطةأل ئةوان نةبآ دذبة ئةوان ئةمةريكادةولَةتى 

دا بةشيَكى زؤر لةو  لةم نيَوانةش .رةى تريؤرةوةئوتوماتيَكى دةكةوتة بة
ئةو وآلتانة بوون كة  ىلَ نيشتبوووآلتانةش كة رةنطء بؤنى دذايةتيان 

ئةوة لةاليةكء . كانيان مةحكوم كردبووييةالنيكةم كردةوة تريؤريست
لةاليةكى ديكةشةوة هةر بةشيَك لة وآلتان وةكؤمارى ئيسالمى، 

كةيان مةحكوم ييةة تريؤريستلةطةأل ئةوةيدا كردةو.... سوريةءعيَراق، 
ضى بةثآ ئيدئؤلؤذىطةليَك كة برِوايان ثيَكهيَنابوو كة كردبوو

ناراستةخؤش هيَرشى يان بة تاوانبار لةقةلَةم دةداو ئةمةريكا
هةر بؤية ئةوانة . مةحكوم دةزانىبة بؤ ئةفغانستانيان  ئةمةريكا

دا ضةند وآلتيَكيان بة  نيَو ئةوانيش كة لة دةكةوتنةوة بةرةى تريؤرةوة
لةوانة كؤمارى . ناوديَر كرابوون شةرِئاشؤيىتةوةرى ئاذاوةيان تةوةرى 

ةلَبةت هباكوور، عيَراق،  ىكوورياىئيسالمى ئيَران، سورية، ليبى، 
و كة ثرؤذةى عمةر قةزافى رازى بومثاش ئةوةيكة سةرهةنط 

ئيزنى يةكةى راطرآء تةواوى كةلء ثةلةكةى بداتة ئاذانسء ئةتؤمي
كة شويَنة طومانليَكراوةكانى بثشكيَنن،  بآ مةرج بة ثشكيَنةران بدات

ئةو سياسةتة واتة  راستىدالة . دةرهيَنرا وآلتةكةى لةو تةوةرة
لة سياسةتى دةرةكى سياسةتى ناساندنى تةوةرى ئاذاوة، بةشيَك 

بةآلم هةر جار، لةذيَر ناو . بوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة



 

 

" هيَنرى كةيسنجر"شدا ييةهةر بؤية لةو ثيَوةند. وعينوانيَكى ديكةدا
 دةرةوةى وآلتة يةكطرتووةكان بوو كة سةردةميَك وةزيرى كاروبارى

 :ئيَذآ
نابآ سياسةتى دةرةكيمان لةطةأل كاروبارى خيَرخوازانةدا ىلَ تيَك " 

، سياسةت بة طشتىء سياسةتى ربةثآ ئةم وتةيةى كةيسنج". بضآ
فاكتؤريَك دادةنى، فاكتؤريَك  واتة .سياسيية وداىدةرةكى ساتء سة

سةر بةشيَك لة سياسةتى شاراوةيةو تةنانةت ناييةتة . يَنىد وةدةست
ئةطينا طةر سةرنج  .ييةسةودايةكى كات ءسات تةنيابةلَكوو  كاغةزيش

 :بدةينة ئةم وتةيةى مونتسكيو كة ئيَذآ
بةآلم بة زيانى  ةئةطةر بزامن كردةوةيةك بة سودى وآلتةكةم" 

، بآطومان ييةية، يان بة سودى ئوروثاو بة زيانى مرؤظايةتئوروثا
ئةو بريؤكةية،  راستىدابةآلم لة  ."دةزامنتيَك ئةوة بة جيناية

كة خيَزطةكةى كؤمةلَة هةستيَكى  بريؤكةيةكى رووتى مرؤظدوستانة بوو
كة بة ثةرةسةندنء طةشةسةندنى هةستء بريى  ة بوومرؤظدؤستان

نةتةوايةتى نةتةوةخوازى لة سةر بنةماى بةرذةوةندى نةتةوةيى 
مةيدانى كيرَبِكآ لةسةر . ارضةشنة بريكردنةوية هيَنكؤتايى بةم 

نةتةوةخوازى ثرت طةرم داهاتء حيزبء اليةنةكان كاتى 
ؤيان لةسةر زؤرى بانطةوازو وتارةكانى خبةشيَكى  داهةلَبذاردنةكان

ضى هةر تةنانةت ئةطةر. كانى ضرِ دةكةنةوةييةنةتةوةو بةرذةوةند
ئةوة دةكةونةوة كة لة سةر جةخت ئةمرِؤش سياسةتوانان بةردةوام 
بةآلم  بدةنياسةتدا كان لة سييةدةبآ بايةخ بة رةوشتة ئينسان



 

 

ةدا يةك ثيَوةنديدةبينني راطةياندنيان لةطةأل كردةوةياندا لةو 
دانةنانة بؤ رةوشت لة لةاليةكى ديكةوة ئةم ضةشنة ريَز. ناطريَتةوة
واتة ماكياوىل لةو  .يةوة"ماكياوىل"بة  ثيَوةندى دةدرآ سياسةتدا

سياسيى، دةستةبةر كردنىء برِواية دابوو هةويَنى كردةوةو ضاالكى 
شاراوةى ئةو لةو برِوايةدا بوو كة نيَوةرؤكى . هيَزو دةسةآلتةثاراستنى 

سياسةت بةرذةوةندى، هيَز، دةسةآلتء رازى كردنى خواستة 
زؤريش سةير نيية بؤ كة وابوو . كانى نةتةوةو كؤمةلَطايةييةطشت

سياسيى سياسةتوانانيَك كة لة ئاستى نةتةوةييدا ساتء سةوداى 
. ضوكةكان قوربانى بةرذةوةندى طةورةتر دةكةن ييةبةرذةوةنددةكةنء 

انانى رؤذئاواء بةتايبةت بة طشتى سياسةتو راستىدالة 
تةوةرى بةرةو ثيَشةوة ضوونى يى ئةوة بة ئةمةريكاسياسةتوانانى 

هةر . ثيَيةتىو ثيَشكةونتيش لةوةدا دةبينندةزانن، برِوايان  سياسةت
بؤية زؤربةى ئامرازةكان بة رةوا دةزاننء ئةو ثالنء طةآلآلنةش كة 

ثةمياننامةء ثراكتيزةى دةكةن لة سةر ئةو بنةمايةيةو 
( I.S.I)طةليَك لة ضةشنى انيةكانيشيان لةطةأل دةزطاهاوثةمي

 . لةو تةوةرة دايةدةزطاى زانيارى ثاكستان، 
بةرهةمى بةشيَك لة  سيَبتةمربى 22:"بة برِواى ميشل شوسودوفسكى

 .بوو يةكطرتووةكان وآلتةليانةى سياسةتى دةرةوةى سياسةتى ماكياو
ذ ثيَش ئةوةى كة هيَرشة هةر دوو رؤ ئةطةر سةرجنمان دابآ

ةى رى بةربة ئاكام بطةن، فةرماندة سيَبتةمربى 22كانى ييةتريؤريست
بةرةى باكوور كوذراو " ئةمحةد شاة مةسعوود"باكوور لة ئةفغانستان 



 

 

خستة  ىلة راطةياندراويَكدا تريؤرى ذنراأل ئةمحةد شاة مةسعوود
. تالَةبانالدن ـ  بن ؤسامةئـ (I.S.I)ئاى . ئيَس. ئةستؤى تةوةرى ئاى

بوو و  لة حكومةتى ئيَران نزيككة كوذرانى ئةمحةد شاة مةسعوود 
حكومةتى كؤمارى ا كة دةسةآلتيَك لة ضةشنى دةسةآلتى هةولَى دةد

ى بؤية ناضار كةوتة بةر تيخ ئيسالمى لةو وآلتةدا جيَطري بكات،
نيارى تةنانةت ئةمحةد شا زا بةثآ. وةييةهاوثةميانانى نهيَن

 ".دا بوو ثاكستان( I.S.I)مةسعوودو دوو رؤذ ثيَش بةلَيَنى هاوكارى بة 

( I.S.I)مةمحوود ئةمحةد سةرؤكى  ذنرِاأل ، دانيشتنىتريؤرةثاش ئةو 
لة ثشتى درطا داخراوةكانى وةزارةتى ريضارد ئارميتاذ ثاكستانء 

. دا مايةوةتؤيى نارِوونيدا لة دوو سيَبتةمربى 23دةرةوةى لة ريَكةوتى 
روونة ريضارد ئارميتاذ ريزيك لةو كارو كردةوانةى  تةنيا ئةوةلةويَدا 

ثاش . كة دةبآ بة ئةجنام بطةن بة مةمحوود ئةمحةد ثيَشكةش كرد
كؤمةلَيَك موناقشةى دوورو دريَذو زةجنرية كؤبوونةوةيةك بةو ئاكامة 

ثاكستان ى شوفارا مةمحوود ئةمحةد سةرؤكى دةزط ذنرِالَطةيشني كة 
 و بةئةمةريكامةمحوود وةكوو نيَردراوى  ذنرِاألبنيَرنة ئةفغانستان، 

وة قةندهارو بة راشكاوانة لة سةرفةريَكدا ض ئةمةريكاداطرى ثيَ
واتة مةمحوود . كرد بة بةرثرسانى ئةفغان كانى تةسليمييةداخواز

ةر ريَبةرى تالَبانى طوت كة بآ مةرج ئةمحةد بة مةالحمةممةد عومم
لة  بكةن، ئةمةريكا ىالدن تةسليم بنئؤسامةواتة  القاعدةريَبةرى 

 ئةمةريكاغةيرى ئةوةشدا بة ضةشنيَك دةكةوتة شةرِةوة لةطةأل 
دوو جارى خاياندء ثاش دانيشتنةكان بةو مةبةستة . هاوثةميانانىدا



 

 

بة هةرحاأل ئةطةر . رايةوةوةآلم د نةريَنىهةردوو جارةكة ئاكامةكان بة 
لة بيانوو بوو بةآلم بة هةرحاأل دةكرا  ئةمةريكادبنيَني كة  ليَرةشدا واي

بة بةشيَك لة كيَشةكان الدن ثيَش  بنئؤسامة بة تةحويلدانةوةى 
ء هيَرشى سةربازيي دةستيَوةردانىواتة النيكةم  .بطريدراية

ئةوة بوو داخوازى  بؤسةر ئةفغانستان رووى نةدةدا،هاوثةميانى 
 . نةدانى ئةفغانستانليَ بؤ ئةمةريكا

 باآلى، بةرثرسانى تالَةبانى يةثاش ئةو ضةشنة وآلمدانةوة
رشى ثيَنتاطؤنء وةزةارةتى دةرةوة بؤ تاوتويَكردنى ثرؤطرامةكانى هيَ

ى ئوكتؤبرى 7و رؤذى يةكشةمة، . روويان كردة ثاكستان ئةمةريكا
بؤسةر ئةفغانستان  ئةمةريكا ئامسانىهيَرشةكانى هيَزى  1002

لة . دريَذةى كيَشا تالَةبانى ثيَكردو شةرِ تا روخانى ريَذميى دةست
كانى رؤذئاواو ييةلة شةرِى تريؤريزم كة خيَزطةكةى بةرذةوةند راستىدا

ر وةك بامسان ، هةييةكانى وآلتانى ئيسالمييةبةرذةوةنددذةجوآلنةوة 
اليزؤرى طؤرِانةكانء خالَى وةرضةرخانى كات سيَبتةمربى 22كرد 

 كان لة سةرةوةى ئةوانةوةييةبةتايبةت بؤ رؤذئاوايسةردةمى نوآ 
و كة لة وةها شةرِيَكدا بو. بوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

بةو ضةشنة مةيدانء  بوةدا بةهيَز هاتلة تةك هاوثةمياناني ئةمةريكا
لة  ئةمةريكابةتايبةتى ن، ، هيَزى هاوثةمياناكة بةراوةرد دةكرا

شةرِى زؤربةى وآلتانى ئيسالمى لة ناوضكةدا ئاستيَكدا بوو كة دةيتوانى 
، ضونكى ئةوان هةموو ئةطةرةكانيان بكاتء سةركةوتووش بآ

سيَبةرى لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة. لةبةرضاو طرتبوو



 

 

ثراكيزة ، واتة (Double Standard)دوو ثيَوانةيى  سياسةتى
لة سةر بنةماى سياسةتى  كردنء جآبةجآ كردنى سرتاتيذى نةتةوةيى

 لة تةواوى جيهاندا دوو تةوةريى بةرذةوةندىء ئاسايشى نةتةوةيى
 نيَوةرِاسترؤذهةآلتى لةو نيَوانةشدا وآلتانى  .بةرِيَوة دةبات

بةثآ  ئةمةريكاكة مةبةست لةم سياسةتةش ئةوةية . رتينتايبةتي
ء سياسىء ئابوورى ييةثيَداويستبةرذةوةندىء خواستء ويستء 

هةلَويَست، قةيران، تةنطةذة، كانى خؤى مامةلَة لةطةأل ييةسرتاتيذ
وةش لة باسى بةرذةوةندى نةتةوةيىدا ئة. دةكات دارووداو، ثرسةكان

واتة رووى . دةخريَتة ذيَر تيشكةوةبة وردى باسى لةسةر كراوةو لةويَدا 
ينةى سياسةت، طةيشتنة بة بةرذةوةندى، رووى راستةقينةى راستةق

تةنياو تاك بةرذةوةندى دةيهةوآ  ئةمةريكاش كة ييةئةو بةرذةوةند
 يةكطرتووةكان، هةر بؤية وآلتة بةرذةوةندى ةتى، واتةنةتةوةيى خؤي

بنةماى ئاسايشى نةتةوةيىء سياسةتى دةرةوةش لةسةر ئيسرتاتيذى 
ثيَناسةكانيشى بؤ بةرذةوةندى  دارِشتوةءبةرذةوةندى نةتةوةيى 

دةطةرِنةوة بؤ ، بةآلم كؤى ثيَناسةكان نةتةوةيى جؤراوجؤرن
يةكطرتووةكانى  وآلتةبةرذةوةندى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيى 

لة يةكطرتووةكان  وآلتةكة وابوو ئةوةى سياسةتى فةرمى . ئةمةريكا
ى دا بة ضاكء خيَر شويَنيَكدا بة خراثء شةرِ، لة كاتء  كاتء شويَنيَك

بة رةوا، لة شويَنيَكى ديكةدا بة نارِةوا،  دادةنآ، ئةوةيكة لة شويَنيَكدا
ة، ئةوانة هتد.... ءبةرطريىبؤ اليةنيَك بة بؤ اليةنيَك بة تريؤر، 

 .نةتةوةينيئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندى طةكانيان هةموو خيَز



 

 

يى بةو ئاطامة ئةمةريكاثاش شةرِى ئةفغانستان سياسةتوانانى  
بة هةلَة دارِشتووة، واتة طةيشنت كة تاكوو ئيَستا سياسةتةكانيان 

هؤى  بوةثشتيوانيان لة دةسةآلتة خؤسةثيَنء ناديَمؤكراتيكةكان ب
زؤرو زةوةند لة دنياى دةرةوة بةرةو رِووى كى ييةئةوةيكة دذايةت

رةى رة كاريطةبةآلم ثاش ئةو زةب. سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة ببيَتةوة
ستانء ئاوةردانةوةيةك لة زؤربةى و ليَدانى ئةفغانسيَبتةمربى 22

وآلتانى ديكتاتؤر ليَدراو بةو ئاكامة طةيشنت كة نةبوونى ديَمؤكراسىء 
دةستةبةر نةكردنى دةستاو دةست كردنى ئاشتيانةى دةسةآلتء 

فةزايةكى ئازادو كراوة بؤ رخنةء ثراكيزة كردنى تةواوى مافة 
ةركوتى جودا بريان، س ،ئؤثؤزسيؤنرةواكانى مرؤظ ء خةساندنى 

ورى، كؤمةآليةتىء وبئاوةردانةوة لة سيستمة ئا ئازادخيوازانء
تة هؤى هةناسةكيشان بو هةر ضةشنة شويَنيَكىكانء طرتنى ييةكولتوور
وة بؤ بةردةوام سةرضاوةيةك ب ء سةرهةلَدانى توندوتيذىءخيَزران

بؤ  بوةكاريطةرترين فاكتؤر  فيَندةمنتاأل، ئةوةشهزرى دواكةوتوانةء 
داء نيَوةرِاستثةرةسةندنء طةشة كردنى بريى تريؤريستى لة رؤذهةآلتى 

ان يايطةريخؤ كليَكؤلَينةوةيةك كة كراوة ئةمانةش نارِاستةبةثآ 
جيطاى سةرنجء . دا1002ى سيَبتةمربى 22لة كارةساتةكانى  بوةهة

ثرت ة ثيَشةوة، و هيَرشانةدا هةر ضةندة ثرت دةضينكة لةسةرسوورِمانة 
بؤ ويَنة . دةكةوآاليةنة جؤربةجؤرةكانى تيَدا دةر ثيَوةندىء دةستى

( I.S.I)كة تةنانةت لةو كارةساتةدا دةستى باس لةوة دةكرآ 
ثاش ليَدانى ئةفغانستان خيَرا سةرتيث . كةوتؤةتة رووثاكستانيش 



 

 

ثآ ئةسثيَردرا ثاشان مةمحوود ئةمحةد نةقأل كراو كاريَكى ديكةى 
دةكرد كة سةرتيث هيَندآ راثؤرت بآلو كرانةوة كة باسيان لةوة 

طرميانةيى  "سةر حةلَقةى"مةمحوود ئةمحةد لةطةأل حممد ئةتا 
بةثآ . ستانى وةدةر دةخجيههيَرش بؤسةر ناوةندى بازرطانى 

دةكةوآ كة مةمحوود ئةمحةد دةر" زى هيَندوستانميتا"راثؤرتيَك لة 
داواى يةكطرتووةكان بؤسةر ئةفغانستان،  وآلتةثاش هيَرشةكانى 

 ى ئوكتؤبر1شةمةى  3سةرضاوة باآلكان رؤذى  بةآلم. خانةنشينى كرد
لةبةر ئةوةى كة جةختيان لةسةر كردةوة كة ذنراأل حمموود ئةمحةد 

دا سيَبتةمربى 22يةكآ لة تريؤريستة خؤ كوذةكانى ثيَوةندى لةطةأل 
 بكيَشيَتة كةنارةوة، هةر بةثآ ئةو سةرضاوةيةناضار كراوة خؤ ، بوة

كة  هةوالَةثاش ثشت راست كردنةوةى ئةم يى ئةمةريكابةرثرسانى 
وود رادةى سةد هةزار دؤالرى لة مبة برِيارى ذنراأل حم" امحد شيخ بنا"

ى 22بؤ مةمحوود ئةتا، رفيَنةى فرِؤكةكانى ثاكستانةوة تلطرافى 
ديارة لةو . ى نارد، داواى لةسةر الدانى ذنرالَيان كردسيَبتةمرب
بؤ ويَنة  .كانيش رؤلَيَكى زؤرى طيَرِاييةى هيَندشوفاردا دةزطاى  نيَوانةش

لة  ء ئةوةش(F.B.I)بة ا ربايلةكةى امحد عمر شيخ بنادمورةقةم 
 . هةبوو ىدةوريَكى باشدا ييةكةوتنء سةكاندى ئةم ثيَوةندشويَن

ى 22وود ئةمحةدو ثاش ئاشكرا بوونى ثيَوةندى نيَوان مةمح
ى 22ء (I.S.I)لة نيَوان  ييةضوو ئةو ثيَوةند، ويَدةسيَبتةمرب
هةر بؤية بةو رةوانطةوة ضاوةرِوان دةكرا كة طريو  .بووبآدا سيَبتةمرب

حمةمةد ئةتا  (F.B.I)بةثآ فايلةكانى . كيَشةى زؤر بنيَتةوة



 

 

بوو خؤى بة ناوةندى ء داينابوو رفيَنةرى يةكةمني جيَتى نةفةر هةلَطر
. لة روالَةتيشدا ثيالنرِيَذى سةرةكى بووبازرطانى جيهانيدا بكيَشآء 

ولَةتى هيَند بوو كة راثؤرتى فةرمى دةش وتارةكةى تاميزى هيَندي
هةروةها تاميزى . كردوةثةسةندى ( AFP) هةوالَدةرى فرانس ثريس

راو ناوب" كانىييةة كاريضاالكةي"كة نيَوةرؤكى دةكات هيَند ئاماذة ثيَ
كانى يية، روون دةكاتةوة كة ثيَوةندسيَبتةمربى 22حةوتوويةك ثيَش 

(I.S.I ) ثيَش "دا، لة حةوتوويةك ئةمةريكالةطةلَ حمةممةد ئةتا لة
كى ييةطومانء درِدؤنط ش بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانييةوةهيَر" 

ذنراأل مةمحوودو واتة ئةم رووداوة كاتآ روويدا كة . روون ثيَك ديَنآ
لةطةأل بةرثرسانى " كارىديتنى ئاسايى راويَذ"بؤ وةفديَكى هاورِيَى 

ى 4كة مةمحوود ئةمحةد رؤذى  لة برييشمان بآ. دا بوونييئةمةريكا
 ييةدؤستايةت ييةبةآلم بةثآ ئةو ثيَوةند. ئةمةريكاطةيشتة  سيَبتةمرب

ثاكستان، ض لة بوارى تاكتيَكىء ض لة -ئةمةريكالةميَذينانةى نيَوان 
ش ديسان ثيَداطرييان لةسةر ء بوئةمةريكاوة ييةبوارى ئيسرتاتيذيك

 .دةكرددا  بةتايبةت ئةفغانستان كارى ثاكستان لة شةرِى دذة تريؤرهاو
ضونكى . بوش لةم شةرِةدا دةولَةتى ثاكستانى بة باسكيَكى بةهيَز دانا

دا (I.S.I)جطار زؤر لةذيَر دةستى دةولَةتى ثاكستانء كى ئيَييةنهيَن
كان ييةيئةمةريكاو رؤذيَك بة خستنة رووى دةيانتوانى بةرِةى  بوو

 june)جني ديفنس "نامةى بؤ ويَنة بةثآ حةوتوو .خبةنة سةر ئاو

Defenceweekly)" اتى خؤى نيَوةى هيَزى رؤيىء ضةكء ك
وة (I.S.I)ديَرى لة ثاكستانةوة لةذيَر ضاوة تالَةبانتةقةمةنى 



 

 

وة ئةمةريكايش بة نؤبةى خؤى لةاليةن  (I.S.I)دةستةبةر دةكرآ، 
ى وآلتان شوفاركة دةزطاى  ييةئةوةش رةوتيَكى ئاساي. ثشتيوانى دةكرا

ة وآلتء دةوةلَةتةكانيان زؤر جار ثرؤذةو ثالنطةليَك ثراكتيزة دةكةن ك
ى شوفارزؤر جاران هاوكارى دةزطاى  شىلَ ئاطادار ننيء جودا لةوة

ة ثثشتةوةيةو ثالنء ثرؤذةى دةولَةتى لراستةوخؤ   وآلتان
هاوكارى هاوبةرذةوةندى بوونء هاو ئيسرتاتيذى بوون هؤكارى 

بوونةى كة بامسان كرد  سرتاتذىو هاوهةر بةثآ ئة. كردنةكةية
عبدالرمحان قامسلوو و ساتء . دةتوانني ئاماذة بة ثالنى كوشتنى د

سةوداكانى دةولَةتى ئيَرانء دةولَةتى ئوتريش لة ئاستى ئابووريدا 
كان ييةى هةر دوو وآلتء موعاملة ناياساييكة لةبةر سةوداطةربكةين، 

لة  بة كؤمارى ئيسالمى ئيَرانى ظيةن لة ضةشنى ضةك فروشتنى دةولَةت
قةدةغة حالَيَكدا كة ئةو كردةوةية دذايةتى هةبوو لةطةأل برِيارنامةى 

 . كردنى ضةك فروشنت بة دوو دةولَةتى لة حالَى شةرِدا

 كانىييةو نهيَنسيَبتةمربى 22شةرِى ثاش 
 ى سيَبتةمرب22لة رووداوةكانى  هةر وةك دةزانني ثاش ضةند كاتذميَر

ذمارةى ثيَضةوانة دياريكرا بؤ دةسةآلتدارانى ئةفغان تاكوو مل بة 
الدن ريَبةرى ريَكخراوى  بن ئؤسامةبدةنء لةوانة  ئةمةريكاواستةكانى خ

 تالَةبانبةآلم دةولَةتى ئيسالمى . تةسليم بكةن القاعدةتريؤريستى 
لة ئاكامدا  ئةريَنى بةو داخوازيانة نةدايةوةءهيَض وآلميَكى 

 .و هاوثةميانانىئةمةريكاستان كةوتة بةر هيَرشى قورسى ئةفغان
دةكانى ئةو رووداوة بوو، نهيَنىء ثشتى ثةرئةوةيكة ليَرةدا جآ باسة 



 

 

ديارة بؤ زؤربةيان . كة اليةنيَكى زؤرترى ئةو شةرِةيان ثيَك دةهيَنا
يةكطرتووةكانى  وآلتةشةرِيَك كة لةاليةن وآلتيَك وةكوو روونة كة 

وة بةريَوة دةضآ، هةموو رةهةندة ئابوورى، سياسى، ئةمةريكا
اش ثالنء ثرؤذة دانانى ورد و ثكانى ليَكدةدريَتةوة ....ىءسةرباز

 .دةكةويَتة قؤناغى ثراكتيكةوة
شةرِيَكى بة كاتاليزؤرى بوو،  سيَبتةمربى 22شةرِى دذة تريؤريزم كة 

 ئةمةريكا  "شةرِى نويَى"كة بة  ك بوواتيء سيستممؤديَرِنتةواوى 
دا كؤمةلَة فاكتؤريَك هاتنة ئاراوة  لة هةزارةى سيَهةم .كردناوبانطى دةر

كة تا رادةيةك هةرِةشة بوون بؤسةر ئاسايشى ئابوورىء تةك هيَزى 
هيَرشى . وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا و هاوثةميانةكانى

سةربازيى بة ريَبةرى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمةريكا، دذكردةوةو 
يَكة لة بةرامبةر طةورة كؤمثانيا نةوتيية ئةمةريكايى ـ وآلم

بةرهةمهيَنةرى ضةكء " ثيَنج طةورة"دا كة لةطةأل  بريتانيايييةكان
 Lockheed)تةقةمةنى ئةمةريكادا بة ناوةكانى الكهيد مارتني 

Mortin) ريسؤن ،(Roytheon) نورس رؤث طرؤمان ،
(Northrop Grumman) بؤئينط ،(Boeing) جنراأل ء

يةكيةتييةكيان ثيَك هيَنا (. General Dynawicz)داينميكز 
بوو، ئةو يةكيةتيية خةريك بوو هةم بةرذةوةندى نةتةوةيىء هةم 

تيَكةأل . بةرذةوةندى دةولَةتى ئةو دوو زهليَزةى دةخستة مةترسيةوة
 British Petoleum)كردنى كؤمثانياى نةوتى بريتيش ثرتؤليؤم 

(BP))ةورةى نةوتى ئةمةريكايى ء كؤمثانياى ط



 

 

لةثيَوةندى لة طةلَ ئةو ثرؤةيةى ئةمةريكاو  (Holibirtn)هاليربتن
لة [بةثآ بةلَطةيةك بةرثرسانى باآلى ئةمةريكا . بريتانيا داية

رةوتى دانشتنى طرووثى ثيَوةندى نيَونةتةوةيى لةذيَر ضاوةديَرى 
تةكانى نةتةوة يةكطرتووةكاندا، لةمةرِ ئةفغانستان لة نيَوةرِاس

وةزيرى دةرةوةى ثاكستانيان وت  ]نايك[بة  ]دا1002ذوئييةى سالَى 
سالَى [كة عةمةلياتى دذ بة ئةفغانستان لة نيَوةرِاستةكانى ئوكتؤبرى 

مةبةستى سةرةكى  ]نايك[بة وتةى . دا بةريَوة دةضآ]1002
ناوبراو طوتى كة ثاش هيَرشةكانى . لةناوبردنى ريَذميى تالَةبانة

مرب بؤ سةر ناوةندى بازرطانى جيهانى، ئةم ثالنة لة ماوةى ى سيَبتة22
كة وابوو طومامن بوو كة تةنانةت . دوو تا سآ حةوتوودا بةريَوة دةضآ

الدن لةاليةن تالَةبانةوة ئةمةريكا لة خيَرى  بة تةسليم كردنةوةى بن
ضونكى مةبةستى سةرةكى ئةوان ديتنةوةى . ثالنةكةى نةدةطوزةرا

ةستى هاتنة ذوورةوةيةكى بةهيَزتر بؤ كةنداوى ة مةبدةروازيةك بوو ب
ئيَستا كة باشرتين بيانوو بة دةستةوة . فارسء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

ئةمةريكايييةكان . بوو باشرتين طةآللَة ريَذى لةسةر ئةو بيانووة دةكرا
لة ريَطاى دامء دةزطاكانى راطةياندراوة كة باشرتين مكانيزم بؤ 

ياسةتةكانيان بوو توانيان النى زؤرى خةلَكةكةيان بانطةشة كردن بؤ س
بة قةناعةت بطةيةنن كة ئيَمة لة جيهانيَكدا دةذين كة هةركات 

 .ضاوةرِوانى طةورةترين قةيران و كارةسات دةكةين
 



 

 

جيهانء خولَقاندنى ين شويَنى يزم بة هيَمنـرتطةيشتنى دةستى تريؤر 
جيهانىء ازرطانى كارةساتيَك لة ضةشنى هيَرش بؤسةر ناوةندى ب

قوربانى ىلَ  0990دا نزيك  هةر لة كاتذميَرى يةكةمثيَنتاطؤن كة 
هيَمنىدا كة لة ئةوثةرِى بةختةوةرىء كةوتةوة، دةيتوانى بؤ خةلَكيَك 

لة دريَذةى ئةو ثالنةدا، . لة رادةبةدةر تؤقيَنةر بآ دةذين
دا بة خةلَكةكةيان بقةبولَيَنن كة  يى هةولَيانئةمةريكاسياسةتوانانى 

بة  سيَبتةمربى 22و خؤرئاوا تاكوو ثيَش كارةسانى ئةمةريكائةطةر 
ثالَثشتى تكنؤلؤذى موديَرِن دوور دةستى سنوورةكانيان لة 

ئةمرِؤ ئيدى ئةو  هاوشيَوةكانيان ثاراستبووو القاعدةعةمةلياتةكانى 
هةموو ئةو خةونة بةتاآلنةى لةناو بردو ئةمرِؤ ئيدى  بيَدارييةزةنطة 

جيهانيش دةستى بة تكنؤلؤذى مؤديَرِنء ئةمرِؤيى تريؤريزمى 
ناتوانن لة موديَرِنةش  ييةهيَنةرانى ئةو تةكنؤلؤذ  طةيشتووةو بةرهةم

 5هةر ئيَستاش ثاش تيَثةرِ بوونى ثرت لة . هةرِةشةكانيان ثاريَزراو بن
ء دةزطا ميَديا طة ساتانةدا، بةردةوام ثيَخؤرىو مةرساأل بةسةر ئة

بةردةوام باس لة تؤقيَنةرىء مةترسيدارى  .راطةياندنةكانى ديكةية
ئاستى كاريطةريى تؤقيَنةرانةى ئةو . دةكرآئةو كردةوةو هاوشيَوةكانى 

 ئةتؤمىكردةوانة بة ضةشنيَك بوو كة مةترسىء هةرِةشةكانى بؤمبى 
دةولَةتطةليَكى ياغىء بةشيَك لة وآلتان كة . تربردة سةرةوة  ضةندقات

بة مةبةستى  ئةتؤمىخةريكى ضاالكى ؤكمرِانيان دةكردن، ديكتاتؤر ح
بازنةى بوون، هةر خيَرا خرانة  ئةتؤمىدةسرتِاطةيشنت بة ضةكى 

 .ةريانسنوورةوة ضاوةديَرى وردو ضرِكةوتة س



 

 

كى بةهيَزيان لةسةر بازارِى ييةلةاليةكىرتةوة ئةو رووداوانة كاريطةري
بة ضةشنيَك كة بةشيَك لة يةكطرتووةكان دانا،  وآلتةئابوورى 

ئةو كردةوانة رةنطة راوبؤضوونةكان بةو ئاراستةيةدا دةرِويشنت كة 
كانى ئورووثاوة بة مةبةستى ييةشوفارثيالنيَك بووبن لةاليةن دةزطا 

ض راست بووبآ ض  كة لة سةرمايةكان بؤ ئورووثاطةرِاندنةوةى بةشيَك 
طةورة سةرمايةدارةكان ئةو نارِاست، دةبآ بيَذين كة بةشيَك لة 

 دةوة ذيَر ضةترى ئاسايشى ئورووثاترسةيان ىلَ نيشتء روويان كر
دا راثؤرتيَك ئاماذة ييةهةر لةو ثيَوند. ئةوةش طشتطري نةبووبةآلم 

يةكطرتووةكان تووشى  وآلتةكة بازارِى نيَوخؤيى بةوة دةكات 
واتة هةر ثاش رووداوةكة بازارِى  .يَشانيَكى ضاوةرِوان نةكراو بووكرا

دابةزين لة دابةزى، كة ئةمةش طةورةترين %( 24)نيويؤرك بورسى 
كة  ا بوو ثاش سييةكانى سةدةى بيستةمدئةمةريكابازارِى بورسى 

ئابوورى زانانيش ئةمة دةطةرِيَننةوة بؤ نةبوونى متمانةى وةبةرهيَنان 
نةوةى هؤى بةرز بوو بوةرتيشةوة ئةو رووداوة لةاليةكي. وآلتةدالةو 

اكانى داهاتى كؤمةلَةى كؤمثانياء تويَذى دياريكراو وةكوو كؤمثاني
ذنراألء هةروةها مووضةى  .دروست كردنى ضةكء تةقةمةنى

يَنة مووضةى ساآلنةى بؤ و تا رِادةيةكى زؤر هةلَكشا، سةربازةكان
هةزار دؤالرو لة  15سةربازيَك  ىهةزار دوالرو ه 275ذنرالَيَك طةيشتة 

 161ميليارد دؤالرةوة طةيشتة  254لة ى سيستمئاكامدا بووجةى 
 وآلتةى ييةسةربازية هةر بؤية ثاش ئةو ئامادةطي. دؤالرميليارد 

كة دذى  ةركردبرِياريَكى نويَى د ئةمةريكاكؤنطرسيى  يةكطرتووةكان



 

 

، بةتايبةت بوو ئةمةريكاانى رة هاوثةميانةكهةموو دةولَةتة غةي
ئةوانةى كة بة ضةشنيَك ثيَوةندييان بة كارو كردةوة 

 ى تيَوريداو ض لة ئاستى كردةوةدا،كانةوة بوو، ض لة بوارييةتريؤريست
هةر بةو جؤرةى ثيَشرت بامسان كرد بةشيَكيان خرانة تةوةرى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةثاشان جورج بوش سةرؤك كؤمارى  .وةييةشةيتان
نى تؤلَة بةلَيَثاش رووداوةكة لة زةجنرية وتاريَكدا  ئةمةريكا

دا، ليَنى تيَكشكانى تريؤريستانى سةندنةوةوى  بة هاووآلتيانى داو بة
دةكرد كة ديار نةبوو  ىخةلَكى جيهانى هةر جارة ضاوةرِوانى شةرِيَك

سةندترين هةر جارة وتاريَك هةلَدةبذيَردراو ثة. دةكاتثيَ دةست كةى
". ناداثةروةرى"ء "شةرِ"ء "داثةروةرى"ء "شةرِى ثريؤز"ناو بوو بة 

لة وتاريَكيدا ئاماذةى ثيَكرد كة ئيَمة تووشى شةرِيَك بووين كة ثيَناسة 
هةلَناطرآ، شةرِيَك كة رةهةندةكانى روون نني، سنوورةكانى ديارى 

شةرِو  .ؤرمء ثيَناسةيةكى دياريكراوى نيةدوذمنيَك كة فنةكراون، 
هاتؤتة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدؤذمنيَك كة دذ بة 

مةيدانةوة، كة وابوو ئيَمة لةمةو بةدوا، لة دؤخى شةرِ داين، هةر بؤية 
سرتاتيذى ئةو وآلتة لةسةر بنةماى ئاسايشى نةتةوةيى داريَذرايةوة، 

   ةوة"شةرِى دذة تريؤر"دةرةكييةكةشى بة ناوى سرتاتيذى سياسةتى 
(WAR ACAINST TEEROR) لةو كاتانةدا بوو كة ،

بةشيَكى زؤر لةو وآلتانى ليستةى تريؤرى ئةو وآلتة ثةرةى ئةستاند 
تنةوةكان كةوتنة نيو ئةو ء حيزبء بزوطرووثدوذمنء نةيار، 

سةروخوارى سياسةتةكانى  ستةوةو ئةو ليستةيةش بةردةوام بةثيَىلي



 

 

شةرِى . طؤرِانكارى بةسةردا دةهاتء كةمء زيادى دةكرد ئةمةريكا
دذ بة تريؤر ليَدانى حكومةتى ئيسالمى ئةفغانستان تةنيا  ئةمةريكا

دذ بة تريؤرو  ئةمةريكارِى لةم قؤناغةدا دةروازةيةكى رةواى بؤ شة
وةكوو  تالَةباندةبوا ثاش لةناو ضوونى حكوومةتى  .كردةوة

نةختآ لة  ئةمةريكان لةو قؤناغةدا، سةرةكةترين ثيَطةى تريؤريستا
كة ضى ئةو  لة ناوضةكةدا كةم بكرداياتةوة ىةكييةسةرباز ييةطرذ

 تالَةبانواتة بة ليَدانى  دةرضوو،بؤضوونة بة تةواوى ثيَضةوانة 
ى هاتة ناوضةكةو تيؤرى سةربازيبة فةرمى بة حوزورى  ئةمةريكا

 ييةثاش دارِشتنى ئةو تيؤر .شويَنطريى كردى "دوذمنداطةرِان بة دواى "
ة ئاراوة، بؤ ئةو اياتبهيَنبؤ ثراكتيزة كردنى دةبوا ريَكاريَكى 

تيؤرى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةرانى ةمةبةستةش تيؤرى داريَذ
دارِشتنى ئةم . وةمةيدانى كردةوةيان هيَناية " ثيَشوةختليَدانى "

ناوةندة بةردةوام لة ريَطاى  ئةمةريكاكة  بةم ضةشنة بووتيؤريةش 
ىء تةنانةت ةربازسكانيةوة بارودؤخى سياسى ـ يةليَكؤلَينةوةي

بيانزانيباية كة ئابوورى جيهانيان دةخستة ذيَر ضاوةديَرىء هةركات 
 وآلتةو خالَةكانى مةتةرسى بؤسةر ئاسايشى نيَونةتةوةيىء رةطةز

ئةو وآلتة دةستبةجآ  خةريكة لة وآلتيَكدا كؤببيَتةوةيةكطرتووةكان 
ضاوةديَرى ئاسايشى دةكةوتة بازنةى سوورةوةو دةكةوتة ذيَر تيشكى 

لةطةأل كؤنرتؤلَ كردنى، يةكطرتووةكان، هاوكات  وآلتةوردى 
كان دةكةوتنة بريى طؤرِانء ييةةربازسة سياسيى ئابوورى سرتاتيذيي

ة كة نةطات ئةوةش بةو مةبةستة بوو. دةسةآلتةكةىيان لةناو بردنى 



 

 

و ئةمةريكاكانى ييةثلةى هةرِةشة كردن لة بةرذةوةند
 بةرةورِووىلةم قؤناغةشدا رةنطة ثيَكدادانةكان . هاوثةميانةكانى

 .ببنةوةكؤمارى ئيسالمى ئيَران 
دذة تريؤر رووبةرِوو بة راى سياسةتوانان طرنطرتين قؤناغى شةرِى  

ليَدانى كؤمارى . دا لةطةأل كؤمارى ئيسالمى ئيَران ييةةربازسبوونةوةى 
تئؤريكى، لؤجستيكى ةى بةرئيسالمى ئيَران بة واتاى ليَدانى ثشتى 

ئةو بؤضوونة ئيَستا زقرتين تيَدارؤكاتىء مالَى بةرةى تريؤرة، 
يى بةتايبةت كؤمارى ئةمةريكابؤضوونة لةنيَو سياسةتوانانى 

خوازةكانء لةنيَو ئةوانيشدا نيَؤكانيستةكان، واتة 
بؤ سةكاندنى ئةم بؤضوونة دةتوانني ئاماذة . نويَيةكانداموحافزةكارة

يةكطرتووةكانى  وآلتةبة وتةيةكى راشكاوانةى سةرؤك كؤمارى 
 :بوش بكةين كة وتى W، جورج ئةمةريكا

كى لةوانةية بة ضةزاأل بوونء  شيعة توندرِةوةكان بةسةر ئيَراندا" 
ئةطةر بة وةردى سةرنج بدةين ئةم ." نكؤكوذيش هةرِةشة لة جيهان بكة

كؤمارى ئيسالمى لة اليةك خباتة نيَو ثرؤذةى بؤضوونة دةتوانآ 
اوةديَرى كردنى لة قؤناغى ء ثاشانيش بة ض"دا دوذمنطةرِان بة دواى "

بةر  دا بة مةبةستى راطرتنى ئةو حكوومةتة ثةنا ببةنة دووهةم
ئيَران لةاليةن  كؤمارى ئيسالمى". ليَدانى ثيَشوةخت"سياسةتى 

وة بة دةولَةتيَكى ييةكؤمةلَطاى جيهانى بة طشتىء ئةمريكا بةتايبةت
بة ى نيَونةتةوةييداء هةروةها سيستمجناو لةطةأل ناسازطارو نةطو

هؤكارةكانيش، طوآ نةدانء . حكوومةتيَكى قةيران خولَقيَن ناسراوة



 

 

دةستيَوةردانى نابةجآ كان، ييةلةذيَر ثآنانى ياساو ريَسا نيَونةتةوةي
مةحكووم بوونى راستةخؤى بةريَوةبردنى كاندا، ييةلة كيَشة ناوضةي

تريؤريستى لة ئاستى جيهاندا، ثالثشتى كردنى تاقمء ثرؤذةى  ثالنء
كانء لة هةماحناليشدا هةولَدان بؤ ييةة تريؤريستطرووث

ئةو . ئةتؤمىلة ضةشنى ضةكى ى سيستمدةسرتِاطةيشنت بة تةكنؤلؤذى 
كارانة هةر كام بة نؤبةى خؤيان دةتوانن ثالثشتء هؤكار بن بؤ هؤ

، ضونكى بةم هؤيانةوة دةولَةتى ئةمةريكاثرؤذةكانى ثراكتيزة بوونى 
و ئةمةريكاآ لة سآ رةهةندةوة دةسةآلتدار لة ئيَراندا دةتوان

كانى خباتة بةر هةرِةشةو ييةة ناوضةيىء جيهانهاوئيسرتاتيذيي
 :لةوة كة بريتني ييةمةترس

  ؛داكةناوضة راستةخؤى تريؤر لةـ ثالَثشتى تريؤريزمء بةريَوةبردنى 2 
، لة وةها حالَةتيَكدا ئةتؤمىـ هةولَدان بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى 1

وة راست وةكوو ييةبةدةست دةسةآلتيَكى تريؤريست ئةتؤمىضةكى 
 طيَرِةوةية؛ستى مةستيَكى شةرِخوازو ئاذاو ، بة دةء ذةنطاوىتيذيكى تيخ

كة لة ناوضةدا، واتة  ئةمةريكاكردن لة هاوثةميانانى ـ هةرِةشة 3 
وىء هةرِةشة لة هةموو هةرِةشةى سرِينةوةى ئيسرائيل لة سةر طؤى زة

يةكطرتووةكانى  وآلتةئةو حكومةتانةى كة لة ناوضةدا يارمةتى بة 
 .دةدةن ئةمةريكا

 ةو رووداوةداو ثاش ئسيَبتةمربى 22ئابوورى لة رؤلَى فازى * 
 تالَةبانو ليَدانء لة ناو بردنى سيَبتةمربى 22امسان كرد هةروما كة ب

ةميانةكانىدا و هاوثئةمةريكا بوونىووى رِدرطايةك بوو كة بة



 

 

دا، دريَذةى القاعدةةرانى تريؤرو طةرِان بة دواى سكرايةوةو شةرِى دذة
لةو ثرؤذةية، ثرؤطرامى بةشيَك  راستىدابةآلم لة . بووكة ثرؤذة

رؤذهةآلتى ناوينء  كانطا ذيَرزةوينييةكانىئابوورىء طةرِان بة دواى 
وا    دا زؤر كةسييةلةم ثيَوةند. ا بوود وآلتانى جيهانى سيَهةم

بةآلم راستيةكةى ئةوةية  .وضونةشنناكةنةوةو تةنانةت دذ بةو ببري
كة ئابوورىء ئاسايشى ئابوورى دةتوانآ رِةطيَكى بةهيَزى سياسةتى 

واتة بة بوونى كيَشةو . بآ ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدةرةكى 
ى بة تةواوى باأل بةسةر يقةيران لة ناوضةكةدا ضةترى ئالَؤز

سةردةمةدا  كة دةتوانآ لةم نيَوةرِاستناوضةكةدا دةكيَشآء رؤذهةآلتى 
كة وابوو  بكرآ توشى طرفت دةبآ،ئابوورى ثيشة سازى ناوزةد دلَى بة 

لة اليةكى ديكةوة بة  .ثيشةسازى رؤذئاوا دةكةويَتة بةر هةرِةشةوة
بوونى كيَشةى ئاسايشى بازرطانى لة فازى هةناردةدا تووشى طرفت 

ليَرةشدا ديسان ة بةر هةرِةشةوة، ثيشةسازى دةكةويَتدةبآء بازارطانى 
 .ةدةبيَتةوهةرِةشة رووبةرِووى ئاسايشى ئابوورى رؤذئاوادا 

لة ثيَوةندى  ئةمةريكالةم ثرؤذةيةدا مةبةستى سياسةتى هةر بؤية 
ريَخؤشكردن بؤ  لة  ييةلةطةأل كانطاكانى وزة لةم ناوضةيةدا بريت

لَةتةكانء ثيَوةندى طرتنيان لةطةأل رؤذئاوادا، سةربةخؤبوونى دةو
يَطا سةرةرِؤيانةى رووسية لة سةر رشكاندنى دةسةآلتى 

وزةى رؤذئاوا لة كانى نةوتء طازدا، دابينكردنى ئاسايشى ييةترانزيت
هيَنةر جؤراوجؤرةكانةوة،  ريَطاى بةرهةمهيَنان لةاليةن بةرهةم

ةآلت ـ رؤذئاوا بة رؤذهلةى ولوثشتيوانى لة دروستكردنى خةتى 



 

 

ضةشنيَك كة لة ئيَرانةوة تيَنةثةرِآء بةرثرضدانةوةى دةسةآلت، 
كانى ئاسياى ييةباندؤرو كارتيَكةرى مةترسيدارى ئيَران بةسةر ئابوور

دا ثيَويستة ئاوريَكيش لة رؤلَى ئةفغانستان ييةلةو ثيَوةند. داناوةندى
رةهةندةو اليةنطةىل  ئةفغانستان لة. لةو هاوكيَشانةدا بكةين

تةنيا لةطةأل جادةى . وآلتء ناوضةيةكى سرتاتذيكة جؤراوجؤرةوة 
 ة سنوورى رؤذئاواى ضينةوةكة قةفقاز ثيَوةندى دةداتةوة ب ئةوريشم دا

دا هةلَكةوتووة، ئةتؤمىلة ناوةندى ثيَنض هيَزى  هاوسنوورة، بةلَكوو
هةروةها  .ستانثاكستانء كازاخ ، هيندوستان،ضني، رووسيةواتة 

ى هيَنانء بردنى نةوتى ئاسيا ـ سرتاتذيكرِاي  ئةفغانستان لة ضوار
بةكةلَكة جودا لةوة ئةم وآلتة ثرديَكى زةوينى  .ئوروثادا هةلَكةوتووة

ى ثيَشووةوة، و سؤظيَيةتلة كؤمارى  بؤ بردنى خةتى لولة بةرةو باشوور
بةرةو دةرياى عةرةب لة ريَطاى ثاكستانةوة، هةروةها توركمةنستان 

كة لة ثيَشدا ببوو بة بابةتى وتوويَذى يونوكاأل لةطةأل دةولَةتى 
 وآلتةئةفغانستان هةم بؤ  راستىداواتة لة . داتالَةبان

بؤ ئورووثا، شويَنيَكى بة نرخء جيَطاى و هةم ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
كؤمثانياى نةوتى  بؤ ويَنة .سةرجنة كة ناتوانن ضاو ثؤشى ىلَ بكةن

 condo leezza)ايس ، كة كاندؤليزارِ(chvron" )ضيَورؤن"

Rice) راويَذكارى ئاسايشى نةتةوةيى ثيَشوو و وةزيرى كاروبارى ،
موديرى . ى ـ ز2110يةكطرتووةكان لة تةواوى ساآلنى  وآلتةدةرةكى 

سالَى لة . يةاد مشتء مرِستاندا لة لة كازاخبوو، ئيَستا بة سةختى 
يى كة لة رابردوودا ئةمةريكاكؤمثانيايةكى ديكةى  دا يونوكان2115



 

 

 union oil" )يونيون كاليفرنيا"بة كؤمثانياى نةوتى 

Company of caligornia )ئةو كؤمثانياية . بةناو باونط بوو
ميليارد دؤالريى  3لةى ولو هيَلَىطريَبةستيَكى مؤر كرد تا لة ريَطاى 

ميليارد دؤالر طازى سروشتى بنيَريَتة دةرةوة كة لة ريَطاى  7بايى 
تطرية، واتة ئيَمة طشبابةتةكة . توركمةنستانةوة دةطةيشتة ثاكستان

كرد، لة ئةفغانستامنان وةكوو وآلتى دةروازةى قةيران حيساب 
 .م كيَشةية داويَنى جيهانى طرتووةالَيَكدا ئةح
كؤسثء تةطةرة لة سةر ريَطاى  بة بوونى كؤمةلَيَك سةرنج بدةن 

طةيشتنى وزة بة مؤتؤرى ثيَشةسازى جيهان هةر دوو ناوضةى كةنداوى 
رةمبازيَن بؤ وآلتانى دةرةكىء ضنيء عةرةبىء قةفقاز دةبيَتة مةيدان 

ةبستانى سعوودى بة شيَوازيَكى توركية، ئيَران، ثاكستانء عةر
ةو بارودؤخة ئيَستا تا ئ .بازارِةرانة روو دةكةنة ئةو تيَكدة نةودذبةرا

رادةيةكى زؤر لة كةنداودا هاتؤتة طؤرِآ بةآلم ئةطةر لة باشوورى 
وةها دياردةيةك روو بدات ئةوكاتة كة وزة ئاسايشى نيةو دا  قةفقازيش

ى بة هيَرش ناتوانآ طؤرِانيَكى ئةوتؤ لةناوضةكةدا سةربازبوونى هيَزى 
 ئيَذآ؛( C.I.A)راظطةريَكى ثيَشووى سيا . ثيَك بيَنآ

ولةكانء لو هيَلَةلة بةسةر بةشيَك هةر كةس كؤنرتؤلَى "
جوطرافياى ضةكةدا هةبآ، تا رِادةيةك لة وكان لة ناييةطوزارسةرماية

ئةوة  راستىدا، لة ييةباندؤرو كارتيَكةرسياسيى ناوضةدا خاوةنى 
 ئةو رةنطة ."بةشيَكى زؤر لة وآلتانية بؤ شيَوازيَكى بريكردنةوةى نويَ

دارانى ؤكارى ئةو هةموو باندؤرى سةرمايةبورؤذآ كة ه ةثرسيار



 

 

؟ بؤ وآلمى ئةم ثرسيارة ييةبةسةر سياسةتى وآلتدا ضيى ئةمةريكا
 وآلتةدةتوانني بيَذين كة زؤربةى سياسةتوانانى ئيَستاى 

تةنانةت ئيَستاش دةخالَةتيان و ثيَشرت ئةمةريكا يةكطرتووةكانى
شيان لة كانداء تةنانةت بةشيَكيييةوةو هةية لة سةرماية طؤزارهةب

بؤ ويَنة بنةمالَةى سةرؤك كؤمار . كؤمثانيا طةورةكاندا بةشدار بوون
كانيان بةريَوة ييةدا كؤمثانيا نةوت2150بوش لة سالَى  دةبليوجؤرج 
جيَطرى سةرؤك كؤمار لة ( Dick cheney)ديك ضينى . دةبرد

ربتن ةبةرى هاليديرى ثايةبةرزى بةريَودا مو2110كؤتايى سالَةكانى 
(Holiburton) طةورةترين كؤمثانياى خزمةتطوزارى نةوتى دنيا ،

دا بوو و  لة ثؤستى هةيئةت موديرةى ضيَورؤنكاندوليزرايس . بوو
يونس ئة دانالَد. يةوة كردبة ناوتةنانةت نةوتكيَشيَكيشيان 

(Donald Evans ) يةك دهةوةزيرى ثيَشووى بازرطانى، ثرت لة 
( Tam Brown)يَوةبةرى كؤمثانياى تام براون موديرى باآلى بةرِ

. لَةت لة دةستى خاوةن سةرمايةكان دايةكة وابوو دةو. هتد... بوو، و
كؤمثانياى حغووزو العمودى، كة خاوةن دوو عةشريةى طةورةى بنء 

، القاعدةن لةطةأل سةرؤكى ريَكخراوى "دلتااويل"طةورةى سعوودى 
 ييةثيَوةنددا ثيَوةندييان هةية، كةمرت كةسيَكيش لةم  الدن بنئؤسامة

 ولَةمةندى دةسةآلتدار،دة ئاطادارة، واتة خؤشكى خالد ابن حمفوز
نسرسيَؤمى بونؤكال، كؤمثانياى كؤ. الدنة بنئؤسامةهاوسةرى 

ناودارى بنةمالَةى يى لةطةأل دلتادا ثيَوةندى بة ئةندامانى ئةمةريكا
مانى حيزبى كؤمارخيوازى لةطةأل ئةندا ئةمانيشالدنةوة هةيةو  بن



 

 

كى ييةثيَوةندى بازرطان بةتايبةت بنةمالَةى بوشدا ،ئةمةريكا
ورد بوونةوة لةو ثيَوةنديانة وا ويَدةضآ لة ليَ. نزيكيان هةية

يىء ئةمةريكايَذى نيَوان بةرثرسانى بةريَوةبةرانى دلتا لة وتوو
 ئؤسامةواتة ليَرةدا بنةمالَةى . بآطيَرِادا رؤلَيَكى طرينطيان  تالَةبان

و دؤستء القاعدةالبى  بؤ قؤناغيَكى تاكتيكى الدنء هاوسةرةكةى بن
 .بنلةناوضةدا بووثشتيوانةكانى 
وةكوو زالَماى خةليل زادو حامد كةسانيَكى  ئةمةريكالةو نيَوانةدا 

ئةوانيش  راويَذكار لة طةلَى بوون،  كارزاى لة بن باأل طرتبوو و وةك
ليَرةدا . نا بووركانيةوة راكيَشييةهةروا لة ريَطاى كؤمثانيا نةوت

بؤ دةر دةركةوآ كة ئةويش مان ئةمةريكاخالَيَكى ديكةى سياسةتى 
واتة  .ئيسرتاتيذيكةكانى كردنى بةردةوامى مؤرةية بؤ ثرؤذ ثةروةردة

تى بوش حامد كارزاى بة دةولَة ثاش روخاندنى حكومةتى ئةفغانستان
ئةوةش لة حاليَكداية كة خةباتى . كاتى ئةفغانستان دانا رؤكىسة

ةزطاكانى ئةوةيكة د .زقء بةرضاو بوو تالَةباننةتةوةيى كارزاى دذ بة 
نةدةدايةوة، ئةوةية كة كارزاى هاوكارى دةولَةتى راطةياندن ئاورِيان ليَ

كارزاى لة . بوو و لة كارمةندانى يونؤكاليش بووكرد ىيشتالَةبان
وةكوو راويَذكارو عاميلى طوشارى دا، 2110دةهةى نيَوةرِاستةكانى 

هةر لةو . دا رؤلَى هةبووتالَةبانيونؤكال لة وتوويَذ لةطةأل 
ى دا عاميلى نهيَن8912دا كارزاى لة سالَةكانى  ثةيوةنديةش

بة  ئةمةريكاطةياندنى لة يارمةتى ناوبراو . بوو( C.I.A)راوى ريَكخ
هةر وةك ثيَشرتيش بامسان كرد . دا دةوريَكى كاريطةرى طيَرِابووتالَةبان



 

 

ثاكستانةوة وةك  شوفارىدةزطاى ( I.S.I)لة ريَطاى  ئةمةريكا
. دةطةياند تالَةبانخؤى بة كانى ييةثيَوةندى دةريَك يارمةت

دا هةر لة ريَطاى ئةو  ش لة ئةفغانستانء ضيَضيَنئةمةريكاثرؤذةكانى 
يةى سةرةوة بةثآ يئةو زانيار. "ضووبةريَوة دةريَكخراوةيةوة 

  .وةـة"نئةلوةتة"رؤذنامةى سعوودى  نوسراوةيةك بوو لة
ئاماذة ثآ بكةين كة زالَماى خةليل زاديش بؤ كؤمثانياى هةروةها دةبآ 

يونؤكاأل كارى كردبوو، زالَماى خةليل زاد نيَردراوى تايبةتى سةرؤك 
  انة بوو كة وةكو مؤرة طرينطةناوبراو ل. كابؤل بوو بوش بؤ كؤمار

دةرةوة بةتايبةت باشوورى قةفقازدا لةطةأل راويَذكار لة سياسةتى 
كؤمثانياى ات كارى هاوكهاوكارى دةكردو  ،دةكردبوش كارى دةولَةتى 

هةروا لة ثشت ثةردةكانةوة بة بةآلم ئةم زانياريانة  .يونوكاليش بوو
" راظةى مةترسى"ثرؤذةى  2117خةليل زاد سالَى . نهيَنى ماونةتةوة

ذيَر  بوةى خستتالَةبانلة هةماحناليشدا  ولةكان دارشتبوو ولو هيَلَىبؤ 
هةروةها ناوبراو . ى كردبوويدا بةشدار طةلَيشيان لةطوشارو لة وتوويَذ 

و بة  لة دةولَةتى ريطةنيشدا راويَذكارى وةزارةتى دةرةوة بوو
ى سةربازيارمةتى ى يى خؤى توانيبووى ثيظاذوكارتيَكةرثيَدانى ثةرة"

بة دواى ليَدانى ." خيَراتر بكاتةوة ئةفغانبة موجاهدينى  ئةمةريكا
. خيَراتر خؤى نواند تالَةبانبىَناوضةيةكى دا بايةخى  ئةفغانستان

ء راويَذكارى (chas Energy)جى وةكوو ضيس ئينرِكؤمثانيا طةليَك 
كة بة ( Caspian Energy Consulting)جى خةزةر ئينرِ

كان كار دةكةن، لةطةأل دةولَةتانى ييةقازاجنى كؤمثانيا طةورة نةوت



 

 

ولةكان لو هيَلَىةر دا بؤ سةودا لة س ثاكستانتوركمةنستانء 
ى 22بة وتةى موديرى ضيس ئيَنرجى . طرتطةليَكيان ثيَوةندي

وة بةسةر سةركةوتنيَكى سةثيَنرا" شةرِى دذة تريؤر"و سيَبتةمرب
يةطرتووةكان لةم  وآلتةئةطةر حوزورى "ناوبراو دةلَىَ : دا ئةفغانستان

باشرتين رووداويَك  سيَبتةمربى 22ناوضةيةدا بةردةوام بآ ويَدةضآ 
. بآ، كة دةكرا ليَرةدا بؤ كؤمارةكانى ئاسياى ناوةندى روو بدات

سنووريَكة  وةييةنةوتشايانى باسة ئةم ناوضةية، لة روانطةى ئابوورى 
 .بةشيَكى جودا نةكراوةية لةوةئةفغانستانيش بؤ ئةم سةدةيةء 

تيؤريداو هةم لة ئاستى ثراكتيكدا  لة ئاستى ةمه ئةمةريكاسياسةتى 
ثاوةريَك بة دواى سوثرِ  بةردةوامبة روونى نيشانى دةدا كة وةكوو 

ئةمة ئيَستا امطريىدا دةطةرِآ، ى، ديَمؤكراسىو سةقنى ئاشتدؤذمنا
يةكطرتووةكانى  وآلتةكاتآ سةيرى سياسةتى . راستء واقع بينانةية

ثيَشودا دةكةين بة ئاكامطةىل ثيَضةوانةى لة ضةند دةهةى  ئةمةريكا
ييةكان سياسةت ئةمةريكاء ئةمةريكاراستة . ئةو وتانةمان دةطةين

ريئاليزمى سياسيى ئةوان زؤريَك كة سياسةتوانانيان دةكةنء بةثآ 
ماكياظلى دةكةنء لة سةر بنةماى  ثيَشرِةوى لة سياسةتى نيكؤال

 ييةثيَدانى بةرذةوةند، ثاراسنت، ثةرةثيَدانء طةشةةسنيشانكردند
دا بة  بةشةى بابةتةكةمانلةم . هةنطاو هةلَديَننةوةكانيان نةتةوةيية

لة زمانى جؤرج بؤش  ئةمةريكائاماذة بة سرتاتيذى ثيَويست دةزامن 
لة  ئةمةريكا. وة بكةمئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةرؤك كؤمارى 

 يَك دةكات كة شةرِيَكى ثيَويستة،بوش ئاماذة بة شةرِ. قؤناغى شةرِداية



 

 

شةرِى بةرفراوان بوونى  .يَك كة بة شةرِى مةزن ناوى دةباتشةرِ
يةتىو ةرابء رقةئيديؤلؤذى كينةئاطرى تريؤريزم كة سةرضاوةكةى 

هةر ئةو ئايدؤلؤذيانةيةى كة رؤخسارةكةى لة  نةفرةتء تاوانة
لة بةشيَك . دةركةوت ئةمةريكادا بؤ خةلَكى 1002ى سيَبتةمربى (22)

و ثيَويست لة باسةكةماندا بة ضرِىو لة ضةند شويَنى ديكةدا وةكو
دابني  .كرد نةتةوةيىبني بوونى ئاسايشى دا ىيئاماذةمان بة ثيَويست

يةكان يةكيَك لة بنةما ئةمةريكاكردنى ئاسايشى نةتةوةيى الى 
ئةم "دا بوش ئيَذآ ييةلةم ثيَوةند. هةستيارو سرتاتيذيكةكانة

واتا ثاراستنى نيشاندةرى مةترسيدارترين بةلَيَنى ئيَمةية  ييةسرتاتيذ
 ." يةئةمةريكاخةلَكى ئاسايشى 

 : هاتوة داكةييةبةشيَكى ديكةى سرتاتيذلة 
نانى ويَنةى لة بةردةم داية بؤ بونياتضانسيَكى بآ ئةمةريكائيَستا  "

بةخشى ميَذووى ئيَمة كة ئيلهامئةو درومشانةى . ئاشتى ئايندةى بناخة
رؤذ بة ( يَزى مرؤيىرئازادى، ديَمؤكراسىء )مشةكامنان درو. بوو و دةبآ

 زياتر لة سةر ميللةتانيَكىبةخشى كةسانء رؤذ دةبيتة مايةى ئيلهام
بؤ  ئينتيمايانئازادةكان  ئاستى جيهان، لةو شويَنانةى كة ميللةتة

ش ئةمةريكاى ئازادى ئاشتى هةية، بة هةمان شيَوةش بةرفراوان بوون
 .ئارامرت دةكةن

ئةم ئةو لةوييةتة جيا نةكراوانة تيَكؤشانء زالَبوون بة سةر 
تريؤريزمداو بةرفراوان بوونى ئازادى وةك ئالرتناتيظآ بؤ 

رىء ناتؤ ميَدى ـ هةنوكة ثرت لة ضوار سالَة كة ريَنويَنى توتاليتا



 

 

كامنان ييةتؤرِة تريؤريست تةنيائيَمة . دةكات ئةمةريكاسياسةتةكانى 
بةآلم  كردوةالواز خستؤتة ذيَر هيَرشةكانى خؤمانةوةو دوذمنامنان 

انى خةلَكى ئةفغانستان ئيَمة بؤ ياريدةد. هةنوكة نةمانبةزاندون
ء اليةنطرانى تؤرِى القاعدة، لةناو تالَةبانتاكوو ريَذميى  رؤيشتني

بةرينء هاوكارميان كردن تا حكومةتيَكى ديَمؤكراسى نوآ بكةينة 
 . ئالرتناتيظى

ئيَمة سةرجنى جيهامنان راكيَشا بؤ بةرهةمهيَنانء ثيَتاندنى ضةكة 
بةرفراوامنان هيَشتا كؤمةلَة ئاستةنطيَكى ئوتوميةكان، هةر ضةندة 

نةتة بونياتنةرى ئيَمة بوويَ. هةية لة بةردةمدا لةم بوارةدا
جةنطمان  دانيَوةرِاسترهةآلتى لة خؤديَمؤكراسى بوونى بةرفراوان

و ثيَشظةضوونيَكمان بةدةست هيَناوة كة كردوةلةطةأل ئاستةنطةكاندا 
ئيَمة . كرد، يان ضاوةرِوانى نةبووندةهيَندآ كةس ثيَشبينيان بؤ نة

طريو كى جيَييةثيَوةند هيَزة مةزنةكانى جيهاندا هةموو لةطةأل
ئيَمة بة ئةندازةيةكى بةرضاو . نةمان دروست كردوةمامةلَةكارا

ةرةو ثيَشوة بردنى طةشةى ئابوورى، بؤ ب كردوةهةولَةكانى خؤمان زياد 
ئةم هةوآلنةم بؤ بةرفراوانبوونى ريَفؤرمةكانء وةرطرتنى ئةجنام بة 

لة ثيَناو نيَودةلَةتيمان  وثةميانييةتييةكىئيَمة ها. ئاراستةدا بردوة
ا كة ستةمى لة خةلَكى خؤى ديكةتاتؤرى عيَراق ثيَكهيَنلة ناو بردنى 

كؤمةلَطاى  ناوضةيةكى دووضارى ترس دةكرد، ريَزى لة دةركرد،
هيَنانى ضةكى كؤمةأل كوذ  بةرهةمنيَودةولَةتى نةدةطرتء سةرطةرمى 

كان لة ثيَناو دروست بوونى ييةهةنوكة شانبةشانى عيَرق. بوو



 

 

كدا هاوثةميانةتييةكى يةكطرتوو، ثايةدارو ديَموكراتيعيَراقيَكى 
ة ناو دلَى خؤرهةآلتى نويَمان ثيَكهيَناوة بؤ تيَكؤشان دذ بة تريؤريزم ل

حتالَى كؤمةلَة دةستكةوتيَكى يةشائيَمة . دا خةبات دةكةين نيَوةرِاست
و ئاراستةى نةتةوةينويَيةكان بوووى ئاستةنطة رِرووبة .مةزن بووين

هةروةها . كردوةبةثآ طؤرِانى هةلومةرجى نوآ ثيَناسة  خؤمان
بؤ ئيَمة زيانء غةمى سةرجنمان لةوة داوة كة بةرطريى لة ئازادى 

ئازادى دةبيَتة ماييةى ئةوةى دوذمنان  ، ضونكىبوةلةطةلَدا 
تيَكؤشان دذ بة هةميشة دةمانزانى كة . ئاماجنةكةى خؤيان نةطؤرِن

ئيَمة طةدا نلةم جة .تى بة لة خؤبوردنيَكى طةورة هةيةتريؤريزم ثيَويس
. كردوةمالَئاواييمان لة هةندآ لة باشرتين ثياوانء ذنانى خؤمان 

بردووة، لة تاوانى تريؤريستةكان ثةنايان بؤ تاوانى راضلةكيَنةر 
لة ثيَناو كانى لةندةن ميَذوةشةقامةكانى فةلوجةوة بطرة تا دةطاتة 

بة طذدا ضوونةوةى ئةم دوذمنة، . رادةى ئيَمة الواز بكةنئةوةى ئيَ
كى ويذدان يان هؤكاريَك كةسانى بيَتاوان كة بةثآ هيض ئازاريَدوذمنيَك 
كاريَكى طةليَط دذوارةو ئيَمة هيَشتا ريَطايةكى دريَذمان  دةكوذن،

تةوة، بوةئيَستا رووبةرِووى هةلَبذاردنيَك  ئةمةريكا. لةبةردةمدا ماوة
ريَطاى ترس واتة . دا هةلَبذاردن لة نيَوان ريَطاى ترسء ريَطاى جةسارت

ئةوةش جةكان، ء ثاشةكشة كردنء كةم كردنةوةى بوخؤثةراويَز خسنت
داخوازى كةسانيَكة كة ئاستةنطةكانى ئيَستا هيَندة بة طةورة دةزانن كة 

 ئةوة فيَرى ئيَمةى بةآلم ميَذوو. ةبةر بكةنناتوانن ضانسةكان دةست
ئةم ريَطايةيان طرتبيَتة  ئةمةريكاكة هةر كاتآ سةركردةكانى  كردوة



 

 

و ضانسةكانيش لةدةست كردوةتةنها ئاستةنطةكانى زيادى  ثيَش
 .كردوةضوون، ئاسايشيَكى كةمرت بؤ نةوةكانى ئايندة دروست 

ئيَمة . جةسارةتى هةلَبذاردووة ئةمةريكادةولَةتى ئيَستاى 
سةركردايةتيمان بة سةر ثةراويَز خسنت، بةديهيَنانى بازرطانى 

برِيارمان داوة ئةمرِؤ . دا هةلَبذاردووة بةسةر ثشتيوانى ليَكردنئازادمان 
. بؤ نةوةكانى سبةىجيَنةهيَلَني بضينة جةنطى ئاستةنطةكانةوةو 

طةنة وآلتةكةمان لة دةرةوةى لةبرى ئةوةى ضاوةرِوان بني تا دوذمنان ب
دةمانهةوآ جيهانيَك ثيَكبهيَنني . سنوورةكان لةطةلَياندا دةجةنطينَي

دةمانهةوآ كاريطةرى لةسةر باشرت . نةك جيهان ئيَمة ثيَك بهيَنيَت
ى يدابنيَني نةك ئةوةى كة بكةوينة ذيَر كاريطةر  كردنةوةى رووداوةكان

 .رووداوةكانةوة
نةريتى طرانبةهاى ئةو ريَطايةى ئيَمة هةلَمانبذاردووة، لةطةأل  

 وةكئيَمة ئاراستةى . دا دةطوجنيَتئةمةريكاتى دةرةوةى سياسة
لة سةر بنةماى دا (رةيطةن الَدرؤن)ء (هيَرى ترؤمةن)سياسةتةكانى 

لةبةرضاو طرتنيَكى واقعبينانةى ئامرازة دةستةبةر كراوةكانة بؤ 
ثيَويستة  ئيَمة بؤ جووآلن لةم ريَطايةدا. ئاماجنانةبةديهيَنانى ئةم 

ثةرةى ثآ بدةين تا بتوانني بةر خؤمان بثاريَزنء  نةتةوةيىهيَزى 
بة خةلَكى ئيَمة يان ئيَستا زيان لةوةى هةرِةشةو ئاستةنطةكانى 

. بة طذياندا بضينةوة ى بةرنكانى ئيَمة بطةيةننء لة ناوييةبةرذةوةند
كة ويَنةى نةبيَت، هةلَبةتة هيَزى وست بكةين ثيَويستة سوثايةكش در

سةربازى نية، بةلَكوو لة سةر ئيَمة تةنها لةسةر بنةماى تواناى 



 

 

هيَزة ثشتى بة  ئةم. ةبنةماى طةشةى ئابوورىء ديَمؤكراسي
 ييةكانء ناوةندة نيَودةولَةتييةثيَوةند هاوثةميانةكامنان

تا ثةرة بة هاوكارى ة كة ضانس بة ئيَمة دةدات دةسةآلتدارةكان بةستو
سرتاتذى ئاسايشى . خوشطؤزرانىء ئاشتى بدةيندىء ئةوانيرت، ئازا

 :نةتةوةيى ئيَمة لة سةر دوو بنةما بونيات نراوة
بةرز كردنةوةى ئاستى ديَمؤكراسىء دادثةوةرىء ريَزى  بنةماى يةكةم

بةرز كردنةوةى ، هةولَدانة بؤ لةناو بردنى تؤتاليتارى، ييةمرؤي
لة ريطاى بازرطانى كى كاراو ثةرةدان بة خوشطؤزةرانى ةيييَمؤكراس

 حكومةتة ئازادو. وةكانةييةنثيَدانة ئةقآلة طةشةئازادو سياسةت
زؤربةيان لة حكومرِانى  ارةكان لة هةمبةر خةلَكى خؤياندابةرثرسي
ء بة دواى بة ديهيَنانى ليَهاتوونخاكةكةى خؤياندا كاربةسةر 

كة لة بةرذةوةندى سياسةتيَكةوةن كانء ييةسياسةتة ئابوور
ةتة ئازادةكان خةلَكى خؤيان سةركوت حكوم. داية يانهاووآلتيان

ئاشتىء . ة ئازادةكانيرتنةتةويان هيَرش ناكةنة سةر  ناكةن
ى بناخةكة لةسةر  سةقامطريةسةقامطريى نيَودةولَةتى كاتآ ثتةوو 

 . ئازادى بونيات بنريَن
بة طذداضوونةوةى ئاستةنطةكانى  بنةماى دووهةمى سرتاتيذى ئيَمة

سةردةمى خؤيةتى، ئةوةش لة ريَطاى ريَبةرايةتى كردنى 
زؤرينةى . ديَمؤكراسى طةشةثيَدانء ثةرةثيَدانىوة بؤ ييةكؤمةآليةت

لة نةخؤشية ئةو كيَشانةى كة ئيَمة ئةورِؤ رووبةرِوويان بووينةتةوة 
دنى ضةكة كؤمةأل انء زياد كريَنه ةكانةوة بطرة تا بةرهةمبةرفراوان بو



 

 

كان، لةريَطاى ييةكوذةكانء قاضاخضيةتى بة مرؤظ ء كارةساتة سروشت
ء بة هةولَ ثيَويست بؤ ضارةسةر كردنى ئةم كيَشانة. سنوورةكانةوة ديَن

بةآلم ميَذوو نيشانى داوة كة . ى كارى نةتةوة جؤراوجؤرةكانةهاوكاري
ئةوانيرت تةنها كاتآ رؤلَى خؤيان دةطيَرِن كة ئيَمة رؤلَى خؤمان 

 .شرِةو بيَتثيَ ثيَويستة هةميشة ئةمةريكا. طيَرِابآ
ك كة تاكوو ئيَستا ييةبوو، ئيسرتاتيذ ئةمةريكائةوة سيرتاتيذى 

ئاشتى طةورةترين ثالَثشتى لةاليةن هيَزة ئاشتيخواز، ديَمؤكراتيكء 
ثاريَزةكانةوة ىلَ دةكرآء بةردةوام لة ثيَكدادانء شةرِى توندوتيذ داية 

سرتاتيذى  .فيَندةمنتالَةكانةوةهيَزةتوندرِةو شةرِخوازو لةطةأل 
ثيَهيَنانء ثاشةكشةى ئةو هيَزانةدا لة سةر بنةماى شكةست ئةمةريكا

هؤى  بوةانةى كة تى ثةردشثييةرِيَذدراوة يةكيَكى ديكة لةو نهيَن
ى 22ةكان بة رووداوةكةى يةكطرتوو وآلتةدذكردةوةى كاتاليزؤرى 

بةو ضةشنةى كة رووىدا، يارى هيَزو دةسةآلتء  1002ى سيَبتةمرب
ى لة جيهان بة طشتى سيستمئاستى سياسيى، ئابوورى، باندؤر لة 

نةزمى نويَى "ثرؤذةى . وآلتانى لة حالَى طةشة بةتايبةتىدا بوو
طشتى وةكوو ييةكان بةكة ئورووثاطرينطة ثرؤذةيةكى  "ئورووثا

بة يارمةتىء اية لَدثرؤذةيةك كة لة هةو. ليَدةكةنخوليايةك ضاوى 
بةشدارى راستةخؤى هةموو وآلتانى ئةندامى ناتؤ، ناوضةيةكى 

رافيا ثانء لةو جوطجوغرافيايى دةستنيشانكراوو بةرين ثيَك بيَنآ، 
ى بةهيَز، هيَزيَكى ئابوورى بة تواناو ةربازسهيَزيَكى  بةينةشدا

  .رى لةسةر سياسةتى جيهانىدا هةبآدةسةآلتيَكى سياسيى كة باندؤ



 

 

 يةكييةتى ئؤرووثاء بةشدارى لةو ثرؤذانةدا
وان نء ضارةسةريى كيَشةكانى نيَرليَدةتوانني بيَذين رووخانى ديوارى بيَ

بووبآ بؤ ضوونة ناو دةتوانآ دةروةازيةك  رؤذهةآلتء رؤذئاواى ئورووثا
لة  دا دواى رووخانى ديوارى بيَرليَنةيةك بة وهةر ما .ئةو ثرؤذةيةوة

دا بة هاتنة ئاراى ثةميانى ماسرتيش، 2111ى فيَوريةى 7ريَكةوتى 
لة ساز وآلت  21لةم نيَوانةدا . دانرائورووثا  يةكييةتىى بناخة

ى بة وةرطرتنئةو ثةميانة ثاشان . كردنى ئةم ثةميانةدا بةشدار بوون
لةاليةكى ديكةوة . بستيَنآئةندامى نويَى توانى طةشة بكاتء ثةرة 
ئوروثا لة هةوأل  يةكييةتىدارِشتنى ثيَشنووسى ياساى بنضينةيى نويَى 

دةستةبةر بكات، ئةم بؤ ئوروثا ى جيهانى ةربازيسهيَزيَكى داية 
يةو ئةمةريكاكانى ييةدا دذ بة بةرذةوةند ةيةش لة هيَندآ شويَنةآللَط

كانى ييةلة هيَندآ شويَنيشدا هاوئاهةنطة لةطةأل بةرذةوةند
رسؤالنا بةرثرسى سياسةتى دا خاوي لةم ثيَوةنديةش. دائةمةريكا

 :تة ئاخاوتنديَ ئاوةها ئؤرووثادةرةكى 
ى ننيء زؤرترين يارمةتى مالَى سةربازيئيَمة طةورةترين هيَزى "

يةكة كةوابوو ئيَمة سالَةها. نطةشةدادةدةين بةو اليةنانةى لة حالَى 
ئيَمة تةنيا تاكوو ئيَستا راستةخؤ لة . هيَزيَكى جيهانى ينةتةبوو

 ئةم بةآلم، كردوةكانى جيهاندا بةشدارميان نةييةةربازسئةكسيؤنة 
كامنان بةهالة دةطؤرِينء ئةطةريش مبانةوآ ئيَسرتاتيذييةش 

هيَزى طةورةتر بني، يشةوة ةربازسكةين دةبآ لةاليةنى يى ببةرطر



 

 

دا ئةمةريكاةأل بةو واتاية نية كة ئيَمة مبانةوآ لةط ةئةلَبةتة ئةو
 ." يةوةبضينة ناو كيَبةركيَ

 (.21/6/1003رؤذنامةى دى سايت )
واية كة قارِةى طييةكان ئةمةريكاو ئةمةريكاسةرجنرِاكيَش ئةوةية بؤ 

وآلتء  قارِةيةكى بةسرتاوةية واتة بةسرتاوةية بة قارِة، ئةمةريكا
هةر وةك بةشيَكى زؤر لة وآلتانى ديكة بةسرتاوةن بة . رتةوةناوضةكاني

زيبطنيؤ سالَى ثيَش  20نزيك بة . وةئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة
ابوو كة كارتيَكةريى ناتؤ لة جوطرافياى سياسيى برذنيسكى باوةرِى و

بةرةو سنوورةكانى روسية، بة شيَوازى دياريكراو وثاداو دةرةوةى ئورو
كى ييةثيَوةندئوروثادا  يةكييةتىثيظاذويةكة كة لةطةأل ثةرةسةندنى 

ةوة يوريواليةنى ئاب لةثرت هةولَى داوة ئوروثا  يةكييةتى. نزيكى هةية
يةكطرتووةكانى  وآلتةبةآلم . ثةرة بة سنوورةكانى خؤى بدات

ةية، واتة هةم دا سياسةتيَكى دوو اليةنةى هييةلةم ثيَوةند ئةمةريكا
خؤ  ثةرةسةندنء ىدا هةولَىةربازسهةم لة بوارى  لةو بوارى ئابوورىء
لةطةأل ئةوةشدا دةبآ ئاماذة ثآ بكةين كة ئةو . بةهيَز كردن دةدات

 ييةاةربازى هةية، ئةوةش دياردةيةكى ئاسسكى ييةئيمثراتؤروآلتة 
يش "ز جانوسؤنضارل"نةتةوةيىدا، رتاتذى ئاسايشى لة سياسةتى س

بؤ سةملاندنى راستى ئةم بؤضوونةش . هةر لة سةر ئةو باوةرِةية
 715نزيك بة  ئةمةريكادا دةولَةتى 1002دةتوانني بيَذين لة سالَى 

ى كة لة سنوورى جوطرافيايى خؤيدا نةبوون خستة ذيَر ةربازيسبنكةى 
بنكةى  253دا ئةوان تةنيا 1003لة سالَى . ضةترى خؤيةوة



 

 

 ئةندامى ريَكخراوى نةتةوةوآلتى  271ييان لة ةربازس
ى ةربازيسوآلتدا بوونى  15و لة هةر. دا دامةزراندبوو يةكطرتووةكان

ى ةربازيستى دا طريَبةس وآلت 36ئةكتيظيان هةبوو و لةطةأل 
لة ثيَشدا لة ضةندين شويَندا ئاماذةمان . ؤر كردبوومئةمنييةتييان 

واتة بة برِواى  .يةوة طرينط بوارى سياسئةمةريكاكرد كة بة الى ثيَ
يةك هيَزى شآ، ئةوان يةك سياسةت باندؤرى بة سةر جيهاندا دةكيَ

يةك ئابوورى هيَزى ى سوثرِة لة جيهاندا، ةربازيسهيَزى  ىةربازيس
لة كوبوونةوةى بؤية ثيَشرت هةرضى باس . رى جيهان دةبآوئابو

 ءدةكراو باس لة ئالَؤزى دانيَوةرِاستهيَزةكان لة رؤذهةآلتى 
خيَرا ء باشوورى ئاسيا دةكرا، نيَوةرِاستكانى رؤذهةآلتى ييةثشيَو

 . ئابوورى نةوت بوو وةبوةو لة زةيَنى ئيَمةدا زق دةئةوةيكة ثرت لة هةمو
و بنيَشتة خؤشةى سةر زارانء تةنانةت بوة، ئةو وشةية ب"نةوت"

وان ئةبةآلم ئةمرِؤ ئيَدى . كانيش برِوايان ثآ هةبووييةزؤربةى سياسي
دةزانن كة كيَشة تةنيا لة سةر خؤسووسى كردنةوةى كانزا 

كانى جيهان نية، بةلَكوو كيَشة لة سةر ئةوةية كة ئةو ييةسروشت
كانزاو سروشتانة دةبآ لةاليةك بؤ خزمةت بة مرؤظايةى بن، 

لة ذيَر لةاليةكى ديكةشةوة دةبآ لة دةستى تريؤريستان بثاريَزيَنء 
بؤ ئةم . ة دةرتى دةسةآلتة ديكتاتؤرو تؤتاليتارةكان بيَندةس

، ئوروثاء ئةمةريكالة نيَوان ى ديةكى جيدمةبةستةش  كيَبةرِكيَ
رووسيةدا هةية، بةآلم بآطؤمان لةو نيَوانةدا جيطاى ئوروثا لةطةأل 

دا ييةتا رادةيةك لةسةر ئوروثا لةو ثيَوةند. ى هةيةيرووسيةدا جياواز



 

 

كى ييةيةتيسية بة طشتى ثاش ليَك هةلَوةشانةوةى يةكدواين بةآلم روو
ثرؤسةى . دا بوو بةردةوام لة هةولَى خؤرِاطرتن لة بارودؤخةكان

كى راستةخؤى بة يارى كردنى ييةدابرِانى ئوكراين لة رووسية ثيَوةند
هؤى يةك كة دةبيَتة يواتة ثيَوةند. هةية دارووسية لةطةأل رؤذئاوا

جيَطري بوونى ئاسايشء هيَمنى لةو وآلتةدا هةم بؤ ئوروثاء هةم بؤ 
و خاوةنى سةروةرىء سةربةخؤضونكى ئوكراينيَكى . طرينطة ئةمةريكا

بوونى . فراواخنوازى رووسيةدا رابوةستآ لة بةرامبةر ئاسايش دةتوانآ 
كى طةروة لة ييةبةهيَز دةتوانآ طؤرِانكارئوكراينيَكى سةربةخؤ 

بةبآ ئوكراين، رووسية ئيَدى نة لة ئورووثاداو . رووسيةدا ثيَك بيَنآ
ئةو دةتوانني . نة لة ئاسيادا بةهيَزيَكى ئةوتؤ نايةتة ئةذمار

ش بكةين كة رةنطة لة ئاكامدا رووسية ببيَتة هيَزى سةرةكى ييةينثيَشب
وةكوو ضني  ئاسيا، واتة هيَزيَكى ناوضةيى، كة ديسان بة بوونى وآلتيَك

 . ئةو هزرةش وةرِاست ناطةرِآ
 : ئةمةريكاكيَشةى سةرةكى ئوروثاو 

ء ئوروثا لة ضةند خاأل ثرتة، بةآلم ئةوةيكة ئةمةريكاكيَشةى نيَوان 
ييةكانة كة ئةمةريكابةرضاوى كى ييةتايبةمتةند زقرتةلة هةمووان 

ثايةيةكى بة  هةيةو و خودتةوةرىباوةرِيَكى زؤريان بةهيَزى خؤيان 
بةآلم ثيَضةوانة  .ادةنيَنسياسةتةكانيان دسةرةكى ثراكتيزة كردنى 

هةم يةكان بؤ هةر ثالنء ثرؤذةيةك هةوأل دةدةن هاوكات يئةمةريكا
لة روانطةيةكى سياسيانةوة هةم تةوةرى ئابوورى، هةم تةوةرى 

كى ييةئورووثاييةكان تايبةمتةند. ى خبةنة سةر ميَزةكانيانةربازس



 

 

نةيان هةيةو تةنيا بةرذةوةندى كورتى خؤيان بة الوة سازشكارا
 ءكان هةوأل دةدةن لة سرتاتيذىييةيئةمةريكابةآلم طرينطة، 
. ضوكةكانيش جآ بكةنةوة ييةكانى خؤياندا بةرذةوةندييةبةرذةوةند

بةردةوام ئةورووثايةكانى خستؤتة ذيَر ئةو سياسةتةية كة ئةوةش 
ئةو بؤ جيَطري كردنى . يةكانى بةرجةستة كردؤتةوةئةمةريكارخنةء 

يةكطرتووةكان نرخيَكى زؤرى دانا، هةر لةو  وآلتةسياسةتةش 
ء نةزمى نويَى دا بوو كة سرتاتيذى شةرِى دذة تريؤرى دارِشتييةثيَوةند

لة  بةرطريىجيهانىء ثالَثشتى نةتةوة ذيَر دةستةو ضةوساوةكان، 
اى كردة ئةتؤميىدكردنى ضةكى مافى مرؤظ ء دذايةتى لةطةأل ساز

 . دا كان لة مةيدانى ثراكتيَكييةسياسي تيؤرييةهيَزى ثالَثشتى 
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لة  كاتى خؤى يةكآ لة بةرثرسانى بالَويَزخانةى رووسية
 :تاجيكستاندا وتؤيةتى

دةسرتِاطةيشنت بة بة مةبةستى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة "
هةنطاوى  ئاو ووزة لة ئاسياى نيَوةرِاستداثيتةكان، كانزاو كانطا ثر

 ".نآبناوةتة ئةو ناوضةوةو هةوأل دةدا رووسية لةم ناوضةدا وةدةر 
رةت يى ئةم ئيديعايةيان ئةمةريكاهةر خيَرا لة وآلمدا بةرثرسانى 

دان بة آلتة يارمةتيئةو وكردةوةو لة بةرامبةردا وتيان مةبةستى 
ئاسياى ناوةندىداو وآلتانى  يَوةضوونى ضاكسازيطةىل ئابوورى لةرِةب

 . دايةلةم ناوضةية بارودؤخى ئاسايشىلة باركردنى 



 

 

يةكطرتووةكانى  وآلتةبةشيَك لة بريمةندان لةو برِوايةدان كة 
كة دةسةآلتء هيَزى  بوةبةردةوام لة بريو هةولَى ئةوةدا  ئةمةريكا

بؤ ئةم مةبةستةش  .سرتاتيَذييةكانىدا نؤذةن بكاتةوةخؤى لة 
هةلء دةرفةت ثيَويستة، هةلء دةرفةتيَك كة بتوانآ ببيَتة بآطؤمان 

باوةرِدان كة بةشيَكى زؤر لة بريمةندان لةو . هؤكار بؤ ئةو بابةتة
يةكطرتووةكان كؤتايى شةرِى جيهانىء ساآلنى دارِشتنى  وآلتة

ثيَطةكانى خؤى لة جيهانء بةهيَزتر كردنى ى نيَونةتةوةيى بؤ سيستم
قؤناغيَك كة سوثرِ ة، هةلَبذاردودا  رؤذهةآلتى نيَوةرِاستلة  بةتايبةت

ةكانى ديكة بة هؤى خةساراتيَكى زؤرو ماندووبوونيَكى زؤرةوة تا ثاوةر
سؤكانى  ئةمةريكابرِابوو و لةو كاتةدابوو كة رادةيةك برِستيان ىلَ 

ؤذئاواوة طرتة دةستء لة هةرضى بة تواناتر كةشتى هيَزى لةاليةن ر
لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة كردنى ثيَطةكانىدا تيَكؤشا

كةوتة بةرةى دذايةتييةوة لةطةأل  راستةوخؤ اددسةردةمانى شةرِى سةر
بوو كة ئيمثراتؤرييةكى ا، هؤكارةكةشى ئةوة دسؤظيَيةت يةكييةتى

 .كؤتايى ثآ هاتبوولكيَندراو ئيَدى كؤمؤنيستىء بة زؤر ثيَكةوة 
لة ئاستى سياسةتى  سؤظيَيةت يةكييةتىهةرضى دةهات دذايةتى  

اندةويست ئةو نةي سؤظيَيةتدةسةآلتدارانى دا ثرت دةبوو، دةرةكي
ئاسايشى هةر بؤية دذايةتى بةرذةوةندىء  .راستيية قبوأل بكةن

لةطةأل كؤمارى طةىل ضني، ئالَبانىء رؤمانىء هةروةها  سؤظيَيةت
ء 2170لة ئةفغانستان لة دةهةى يى سةرباز دةستيَوةردانى 

خؤىء لةو هةلةش دا طةيشتة ئةوثةرِى 2170سالَةكانى سةرةتاى 



 

 

 .باشرتين سةركةوتنى وةدةست هيَنا ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة
يش بوونة هؤى هةرضى ثرت لة دةست دانى سؤظيَيةتئةم شكةستانةى 

. هيَزو دةسةآلت لة ئاستى ثيَوةنديية نيَونةتةوةييةكاندا
هؤى زياتر  بوةء ضينيش لةو كاتةدا سؤظيَيةتدذايةتييةكانى نيَوان 

دوو وآلتةو ثيَضةوانةكةشى دوو ستايةتى نيَوان ئةو بوونى مةوادى دوَ
هةرضى زياتر ليَك نزيك  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةوآلتى ضني 

ة نيةكطرتووةكان  وآلتةبةرى رِكةلةاليةكى ديكةوة تةنياء . بوونةوة
شةرِى نيَوان ئيَرانء تةنيا لةو تةوةرانةدا تووشى كيَشة ببوو، بةلَكوو 

رتةوة لةاليةكي. داخؤرةيةك ئازارى دةعيَراقيش بةردةوام وةكوو 
حكومةتى لةاليةن نةيارانى  سؤظيَيةتبةرذةوةندييةكانى 

هةرِةشةى ر بة بوو كةوتبوة سؤظيَيةتناوةندييةوة كة دةستكردى 
عةرةبستانى سعوودى، كؤمارةى ثالَثشتانى ئةو نةيارانةش  .توند

. بوون ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةئيسالمى ئيَران، ثاكستانء 
سنوورةكانى  بوو كة ئةو شةرِة بكيَشةيَتة نيَوزؤر ترسى هة سؤظيَيةت

انء هةر لةو فةرماندةر ،هاتدا واى ليَكة لة ئاكاميش خؤى
سووك بوونى سةركردانةى كة لة ئةفغانةستاندا شةرِيان كردبوو، بة 

ن خؤيا سؤظيَيةتبةرةى شةرِى ئةفغانستانء تيَكشكانء ثاشةكشةى 
لةويَةوة بةرةيةكى ضيَضيَنةوةو خزاندة نيَو بزوتنةوةى ئيسالميى 

ردةوامةو روسيةى كردةوة كة هةنوكةش بة سؤظيَيةتديكةى شةرِيان بؤ 
 .وة خةريك كردوةبة تةواوى بة خؤ



 

 

ةى ثيَدةكةن كة شةرِى يةكان زؤر جاران ئاماذئةمةريكاديارة  
شةرِى ئةفغانستان ئةفغانستانء ضيَضيَن دةستكردنى ئيَمة بوو، 

و ييةكانةوةسؤظيَيةتانى شةرِى ويتنام بوو لةاليةن ستؤلَةى هةآلي
لةاليةكى ديكةوة . بوو سؤظيَيةتشةرِى ضيَضيَنيش بؤ سةزادانى 

كانى نيَوان توركيةو يونان طرذىء ئالَؤزييةكى ييةوردذايةتيية سنو
ييةكان سؤظيَيةتيةش دةتوانآ بؤ ميَذوويى زيندوو دةكاتةوةو ئةو فةزا

ئةو وآلتة لة ثيَكدادانيَكى ثرِمةترسى بآء هةركاتيش دةتوانآ 
لةاليةكى ديكةشةوة هةر لة رؤذهةآلتى . دا توشى كيَشة بكات بضوك

دا دؤستء "رجةماأل عبدالناص"ر كة لة سةردةمى ميسدا  نيَوةرِاست
او ئةو بوو، بة نةمانى ناوبر سؤظيَيةتهاوثةميانى نزيكى 

ستايةتييةكةىدا بة تةواوى باآلنسةش تيَكضوو و لة دؤ
لة دا رووى برِيارة سياسييةكانيلة هةلَويَستء وةضةرخانيَكى كردو 

ى بة سؤظيَيةت يةكييةتىدةكردء  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة
. دةرةوةتةواوى لة بازنةى هاوكارييةكانى خؤى خستة 

 يةكييةتىفةلةستينيةكان تووشى كيَشةو قةيرانيَكى زؤر ببوونء 
دا لة  لةو نيَوانةشدا لةدةست دابوو،  خؤيان لة بةرامبةر ئيسرائيل

كيَشةوة شةرِى عيَراقء كؤمارى ئيسالمىدا سوورية بة بؤنةى كؤمةلَيَك 
دذايةتى بؤضوونء . ثالَثشتى كؤمارى ئيسالمى دةكرد لةطةأل عيَراقدا

ثيَشرت دوو هاوثةميانى عيَراقء سوورية كة ئيدئؤلؤذيكى نيَوان 
بة طشتى . سؤظيَيةت يةكييةتىسةر طيَذة بؤ  بوةبوون ب سؤظيَيةت

 كة لةم بوارةدا بةريَوة ضووبووزانستى بةثآ ليَكؤلَينةوة طةليَكى 



 

 

وةو بوةدا بةرةورِوو ب بة تةواوى لةطةأل شكةست سؤظيَيةت يةكييةتى
نة تةنيا نةيتوانى لة راكيَشانى وآلتانى جيهانى سيَهةم بؤ نيَو بلوكى 

بةلَكوو بةرة بةرة دؤستء ، بآكؤمؤنيَزم سةركةوتوو 
هةموو ئةمانةش لة حالَيَكدا بوون . الةدةست د هاوثةميانةكانيشى

رؤذ لة " اليزميئامثر"رتى ئةوكات وتةيةكياوا يان بة كة بةرةى رؤذئ
رؤذ ثرت بةرةى دةستاندو بلؤك يان بةرةى سؤسياليزم بةرةو روخانء 

دا ثيَويست بوو رؤذئاوا بة  لةو كاتةش. ضوون دةرويشتلةناو 
جاريَكى ديكة بة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةركردايةتى 

خؤدى . ميكانيزميَكى ديكةو لةسةر ثرؤطراميَكى ديكة خؤريَك خباتةوة
برِدايةدا بوون داهاتووى جيهان لة دةستى رؤذئاواييةكانيش لةو 

 . ء دةبآ بةهيَزةوة هةنطاوى بؤ بنيَنئةوانداية
لةم بةشةى باسةكةماندا دوو تةوةر وةك تةوةرى سةرةكى ثرت لة 

يتني لة تةوةرى ئةو دوو تةوةرةش برتةوةرةكانى ديكة خؤ دةنويَنن، 
كة  جيهانىتةوةرى ئاسايشى  ء نيَو نةتةوةيى،ءئاسايشى نةتةوةيى

ن كة دةتوانني دوو بؤضوون دةربربِيدا  لة نيَو ئةم دوو تةوةرةش
يةكةم ئةوةية كة ئاسايشى نةتةوةيى  .دروست بنهةردوويان دةتوانن 

كة كة دةتوانن باأل بةسةر تةوةرةكانى ييةخاوةن كؤمةلَة تايبةمتةند
ني بوونء يةكتري بةبآ دابواتة بة وتة. ديكةى جيهاندا بكيَشن

ى سيستمهيض تةوةريَكى ديكةى ثيَكهيَنةرى  ثاراستنى ئاسايشى جيهان
بةثآ ئةم باسة . سةركةوتوو بآنةتةوةيىء نيَونةتةوةيى ناتوانآ 

بةو ئاكامة دةطةين كة ئاشتى، ئارامىء هيَمنى جيهانيش لة ذيَر 



 

 

بؤضوونةكةى ديكةش ئاماذة بةوة دةكات كة . ضةترى ئاسايش داية
مةطةر بة سةقامطريى ئاسايشىء هيَمنى جيهانى دةستةبةر نابآ، 

را بؤ رةنطة خيَ. ئالَؤزو ثرِ كيَشةكانى جيهانيدا ئاشتى لة ناوضة
كة تةوةرى ئابوورى ضى؟ ئايا تةوةرى خويَنةر ئةو ثرسيارة بورووذآ 

ى سةرةكييةكاندا لة ريزتةوةرة طرينطانة نية كة  وئابوورى يةك لة
كردنةوةى تةوةرى ئاسايشىء تةوةرى ئاشتى بة شي. دادةنريَن

واتة  .يةكرتيندووة تةواوكةرى ى بةو ئاكامة دةطةين كة ئةو يجيهان
واتة . بةبآ سةقامطري بوونى يةكيَكيان ئةوى ديكةيان سةقامطري نابآ

وو فاكتؤرةكانى ضاالك بنء كاتآ دةستةبةر دةبآ كة هةمئاسايش 
ؤمان كاتى لة بآط .ئامادةيى ثاراستنى ئةو ئاسايشةيان هةبآ

بةو ئاكامة دةطةين كة بةبآ جيَطري بوونى فاكتؤرة  ئاسايشى رادةميَنني
ليَرةشدا تةنيا . كةمرتين ئاشتييةك دةستةبةر نابآكان ئاسايشيية

ضةند ئاكتؤرى بةلَكوو كة دةليزن، ييةئاسايشء ئاشتى نني كة يار
لة سةر ديكةمان هةية كة هةركاميان دةتوانن كاريطةرى بةرضاو 

ئةو ئاكتؤرانةش بريتني لة تةوةرى . رةوتى ئاسايشء ئاشتى دابنيَن
ئابوورى، تةوةرى سياسيى، تةوةرى كولتوورى، تةوةرى كؤمةآليةتى، 

 .،...تةوةرى ئايينى ـ ئيدئؤلؤذيك و
يةكآ لة هةستيارترين هةلَكةوتة  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

ان بة خاوةن جيهانة كة هةموو وآلتان لةويَدا خؤيجوطرافياييةكانى 
% 65ناوضةيةكة كة ثرت لة  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى . بةرذةوةندى دةزانن

سآ ناوةندى سةرهةلَدانى  .لة سةدى وزةى جيهان بةرهةم ديَنآ



 

 

خاوةن ميَذوويةكى كؤنء . يةهؤد، مةسيحء ئيسالمةئايَينى طةورةى، 
ناوةندى ثيَكدادانء كيَربِكآ و بةردةوام دريَذى ذيانة، ورو دو

بة طشتى هةم لة دريَذايى ميَذوودا . و هةيةبوةبةرذةوةندييةكان 
ان و خيَزطةى زؤر شةرِى ناوضةيىء ببوةى لة سةر جيهان هةيكاريطةر

خةلَكى ى ئةريَنى بكةنة سةر ييانة كاريطةرة كة توانيوناوضةيى بو
لة سةردةمى دووجةمسةرىدا يةك لةو . لة زؤر رةهةندةوةناوضةكة 

هةلَسةنطاندنى باآلنسةكاندا رؤلَى فاكتؤرة طرينطانة بوو كة لة 
 وآلتة بةآلم ئةو حالَةشةوة هيذموونى رؤذئاوا بةتايبةت. دةبينى

. خؤى دةردةخستيةكطرتووةكان بةهيَزتر لة هيذموونةكانةى ديكة 
، لةطةأل سؤظيَيةت يةكييةتىيان بة رووخانى جةمسةرى رؤذهةآلت 

قوولَى بةسةردا ى نيَونةتةوةيى طؤرِانيَكى سيستمئةوةيدا كة بة طشتى 
ئاراستةيةكى ديكةوة دا بة  هات، هاوكيَشةكان لة رؤذهةآلتى ناوةرِست

 . هاتنة مةيدانى يارييةكان
لة سةدى وزةى جيهان لةو % 65هةروا كة ئاماذةمان ثيَكرد ثرت لة 

ئةوةش بةو واتايةية كة ماشينى ثيشةسازى . ناوضةيةوة دابني دةكرآ
ئةوةش بةو واتايةية  .رادةويَستآ نيَوةرِاسترؤذهةآلتى جيهان بةبآ 

بؤ . كة ئةو ناوضةية ثيَويستة لة هةموو ناوضةكانى ديكة هيَمنرت بآ
وزة يةكطرتووةكان بةردةوام باسى لة ئاسايشى  وآلتةئةو مةبةستةش 

هيَندة بة فةرمى  10تا دةهةى  ئةمةريكا. كردوة( امنيت انرذى)
ة ببةآلم ، هةلَنةهيَنابوةوة ئةو مةبةستة هةنطاوى كردةكى بؤ

طرتنى بةشيَك لة دةولَةتانء هةرِةشةكانيان بؤ سةر ئاسايشى هيَز



 

 

كان، ييةة تريؤريستطرووثتاقمء ناوضةكةو هةروةها ضاالكرت بوونى 
ى كردو لةو ديةكطرتووةكان هةستى بة مةترسى جيد وآلتةدةولَةتى 

لة دةورانى بوشى . هةلَيَنايةوةثيَوةندييةشدا هةنطاوى كردةكى 
بؤ سةر كوةيت لةاليةن هاوثةميانانةوة دا هيَرشى عيَراق  باوك

لةو  .سى عيَراق بة ناضار ثاشةكشةى كردئةرتةشى بةع. تيَكشكيَنرا
يةكطرتووةكان بوارى بؤ رةخسا كة هيذموونى  وآلتةكاتةدا بوو كة 

بؤ ئةو . دا ثةرةى بدات نيَوةرِاستخؤى دةبآ بةسةر رؤذهةآلتى 
كة هيذموونيَكى فرة رةهةند بوايةو لة مةبةستةش دةبوا هيذموونة

هةر بؤية لةو دةمةدا . ة طؤرِآاتبهاتبايضوارضيَوةى ثرؤذةو ثالنيَكدا 
كة خةلَكةكةيان  سيَنةرو ضةولة وآلتانى ديكتاتؤر ليَدراضةند وآلت 

، كردةوةء خستوةتة ذيَرطوشارةوة ةتاوهةموو سؤنطةيةكةوة تةنطلة 
 .شةيتانى ناسيَندرانشةرِئاشؤ يان وةكوو وآلتانى 

وآلتةكانيش بريتى . خراية بةرباس" تةوةرى شةرارةت"رى واتة تيؤ 
كة ليبى ثاش . باكوورى كوورياىئيَران، سورية، ليبىء: بوون لة

 وآلتةئةوةيكة كؤمةلَيَك لة داخوازةكانى كؤمةلَطاى جيهانىء 
ة ئةتؤمييةكةى هيَناو ثرؤذةى ضةكى بة جيَئةمةريكايةكطرتووةكانى 

لةو  رادةستى ئاذانسى وزةى ئةتؤمى كردتكنؤلؤذييةكةى راطرتء 
 لةو تةوةرةدا بةردةوامبةآلم سآ وآلتى ديكة  .تةوةرة هاتة دةر

ريية لة سةردةمى سةرؤك وَئةو تي. دا ةيان بة سياسةتةكانياندريَذ
 .هيَنراية ئاراوةدا  كؤمارى بيل كلينتؤن



 

 

ريكا بةتايبةتىء رؤذئاوا بة طشتى لةميَذة لة خةمى ئةم راستىدالة  
دا  تى ناورِاستلة رؤذهةآلئاسايشى وزة ئةوةدان كة كؤنرتؤلَى 

كة ماكةو هةر بؤية لة هةليَك دةطةرِان  .لةدةستيان بضيَتةدةر
 .رسييانة بة يةكجارى ريشةكيَش كةنهةرِةشةو مةتبنةماكانى ئةو 

تا دةهات طةرِ كةوتبوو بةآلم بة هيَمنى دةضوة ثيَش، وة ثرؤذةكة
ويَنة ئيَران خةونى سةردةمى  بؤ. دديرت دةبوونةوةهةرِةشةكان جي

ديهةويست ببيَتة ديتبوو، واتة  نيَوةرِاستثاشايةتى بؤ رؤذهةآلتى 
 بةآلم بة شيَوازيَكى سةربةخؤ. ثؤليسى ناوضةكةذاندارم يان 

ى كرِنؤشى رؤذئاوا بةرةو خؤى سةركؤنرتؤلَى وزة بطريَتة دةستء 
بؤ ئةم مةبةستة هةولَى هةرضى زياتر ضاالك كردنى . دانةويَنى

خولَقيَنةكانى دةدا، هةولَى دةدا وا نيشان بدا كة ناوةندة قةيران 
كؤنرتؤلَى ئاسايشى ناوضةكة بة دةستى ئةوةوةية، يان رؤنرت بلَينَي 

و ئةمةريكاوضةيىء ئةيَدى خةريَكة دةبيَتة سوثرِ باوةرِيَكى نا
يَشةى ئاشتى نيَوان لة ك. يية دابنيَنزهليَزانيش دةبآ دان بةو راست

ئةكتيَرةكانيشى حةماس،  دةطيَرِآءدا رؤأل  رئيل، ئيَسعةرةبةكان
يَوآلن، لة ئةفغانستان شةرِى نيَوان شيَعةو جيهادى ئيسالمىء حز

انانى هةردوو ميو هاوثةئةمةريكاةكاتء بة ناساندى خؤش دسوننة 
لة ثاكستان كيَشةى شيَعةو سوننة . دائةمةريكامةزهةبةكة دةدا بة طذ 

ى ـ سيستمدةنيَتةوة، لة عيَراق بة تةواوى فةزاى سياسيى، 
ئةمنييةتى بة سثاى قودس سثاردوة، لة كاروبارى نيَوخؤيى زؤربةى 

بة طشتى هةموو ناوضةكةى دةكاتء  دةستيَوةرداندراوسيَيةكانيدا 



 

 

لة ئةوةية كة خؤى و ئاكامةكةشى كردوةتووشى كيَشةو قةيران 
شرؤظةو ليَكدانةوةيان بؤ دةكاتء  .دوورةوة سةيرى هةموويان دةكات

ء رؤذئاواش بة ئةمةريكاؤ ضاسةرييان دادةرِيَذآء ؤريى بيتيَزوت
 . فاكتؤرى سةرةكى هةموو ئةو تيَكدةرييانة دةزانآ

سووريةش لة ذيَر دةسةآلتى حكومةتى بةعسى هةر لةو ثيَوةندييةدا 
. لة بارودؤخيَكى زؤر نالةباردا بةسةر دةبا بة شاراالسةدىدا

سيؤن سةركوت دةكرآ، ئازادييةكان ثيَشيَل دةكريَن، لةطةأل ئوثوز
 عةرةبةكانئيسالمى دؤستء هاوثةميانن لة ثرؤسةى كؤمارى 
بةهيَزى تريؤريزم ةطيَرِآ، ثالَثشتى دا رؤلَى نةريَنى د ئيسرائيل

دةكاتء دةيان سياسةتى ديكة كة دذايةتى هةية لةطةأل راى كؤمةلَطاى 
عيَراقيش كة ئةوكات ببوو بة سووذةى دةزطاكانى . جيهانيَدا

اطةياندن بة نزيكرتين هةرِةشة بؤ سةر ئاسايشى ناوضة، جيهانء ر
دةولَةتيَك كة لة سةركوتى  .دةهاتة ئةذماربةتايبةت ئيسرائيل 

لة داطري  .دابوو ئةزموونى خؤىشؤرِشى خةلَكى كورددا درِندانةترين 
بوو، و هةنوكةش دا خؤى ئةزمونى تريندا فراواخنوازانة كردنى كوةيت

بردنى ئيسرائيلى دووثات هةرِةشةى ضةكى كؤمةلَكوذو لةناو بةردةوام
ةآليةتى، كولتوورى، ةوة، و هةروةها طيَروكيَشةى سياسيى، كؤمدةكرد

بوو بؤ دا ئابوورى، وآلتانى ناوضة، دةستيان بة دةست يةكةوة
 نيَوةرِاستلَطاى جيهانى بسةملآ كة رؤذهةآلتى بة كؤمة ئةوةيكة

بؤ ئةو مةبةستةش . ثيَويستى بة طؤرِانيَكى قووألء ريشةيى هةية
كة ئةو . ببيَتة كاتاليزؤرى ئةو ثرؤذةيةثيَويست بة فاكتؤريَك بوو كة 



 

 

ى 22 سيَشةممة، رؤذىفاكتؤرةش بة ليَدانى ناقووسى ترسء خؤف لة 
دا ئةوكاتةى كة تاوةرة مجكةكةى ريَكخراوى 1002ى سيَبتةمرب

بوو بة ليَدانى  ئةمةريكاجيهانى كة نيمادى بةهيَزيى بازرطانى 
اتذميَرى يةكةم دا هةر لة ك فرِؤكةيةكةى نةفةرهةلَطر تيَكشكيَنراو

كةسى كردة  215هةزاران كةسى كردة قوربانىء لة ثيَنتاطؤن 
كةسةوة  40فرِؤكةيةكيرتيش لة ثيَنسلوانيا بة قوربانىء 

ئةطةرضى رووداويَكى  ييةئةو كردةوة تريؤريست. كةوتةخوارةوة
 وآلتةتراذديك بوو لة ميَذووى مرؤظايةتىء بةتايبةت 

بة خالَى  رآدةك راستىداةآلم لة بدا، ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
و هةم ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةوةضةرخانيَكى بةهيَز هةم بؤ 

 . نيَوى بةرين نيَوةرِاستذهةآلتى وةزالَةهاتووى وآلتانى رؤبؤ خةلَكى 
ئةفغانستان شةرِى جيهانى سيَهةم واتة شةرِى دذة تريؤر  بة ليَدانى

ثاش ماوةيةكى ديكة عيَراقى بةعسى بوة ئاماجنى  .دةستى ثيَكرد
رؤذئاواو لة هةموو رةهةندةكانةوة خراية ذيَر تيشكى هيَرشى 

ى ضاو. تةواوى كةوتة ذيَر طؤشاريَكى بآ ويَنةوةرخنةوةو بة 
بةغداوو هيَشتء روويانكردة كاميَراكان ئةفغانستانيان بةجيَ

وو تاكوو بزانآ لةو ماوةيةشدا تاران خؤى مةآلس داب. واشنطتؤن
ثاش زؤر نةخاياند . دةضآثيَكدادانة بةرةو كوآ ئاكامى ئةو 

بة يةكةم  دا بةغدا رةكانى دةمةوبةيانلة كاتذميَجةليَك بؤالئةزةر
خةونى لة ناوضة هةموو رايةوةو ديكتاتؤرةكانى لةموشةكة كروزةكان 
ليَدانى عيَراقء رووخانى حكومةتى بةعسى . ترسناك راضلَةكان



 

 

ى هةلَدايةوة، ئةمةريكاالثةرِةيةكى نوآ لة سياسةتى دةرةوةى 
الثةرِةيةك كة هةية، دا جياوازى يةك كة لةطةأل ميَذووةكةيالثةرِة

يدا جيَطاى خةلَكء طوتاريَك كة تيَدةستثيَكى طوتاريَكى نوآ بوو، 
 ثرؤذةيةكى ريَفؤرميستانةك كة باسى لة طوتاريَدرا، دةسةآلت طؤرِ

 وآلتةكة رخنةى لة سياسةتى ثيَشووى دةرةوةى طوتاريَك . دةكرد
 . يةكطرتووةكان دةطرت

 داء كةنداونيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى  ئةمةريكاةى ثاش ئةوةيكة ثيَط
ثسثؤرِانء ليَكؤلَةران لة ناوةندة ثتةوتر بوةوة، كارناسانى سياسيىء 

ء " ديَمؤكراتيزاسيؤن"بة لةبةر ضاوطرتنى  ئةمةريكاسرتاتذيكةكانى 
هةولَى دارِشتنى ثرؤذةيةكى ديكةيان بؤ " يىنةزمى نويَى جيهان"

ء ثيَكهاتةى سياسيى، ئابوورىء نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
 .ثرؤذةى نيَوبةريَنكة دةكرآ بة كاراترين  داةكانى يكؤمةآليةتي

بوو " رى ئافريقاى طةورةو باكوونيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى "ئةويش 
لةو . بةناوبانطة" ى طةورةنيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى "كة ثرت بة 

ء دةورووبةرى نيَوةرِاستثرؤذةيةدا ئاماذة بةوة كرابوو كة رؤذهةآلتى 
ئةو ناوضةية  هةمة اليةنة هةية، ضونكىثيَويستى بة جةرِاحييةكى 

قةيرانى  قةيرانى كؤمةآليةتى هةية،. لة هةموو بوارةكاندا نةخؤشة
قةيرانى كةلتوورى ، ئابوورى هةية، قةيرانى سياسيى هةية

ء بة طشتى ئةو فاكتؤرانةى كة تاكوو ئيَستا وةك شياو ...هةيةء 
هةموو جيهان ضاويان برِيبوة ئةو ثرؤذةيةو . ئاورِيان ىلَ نةدراوةتةوة

 ييةكانى خؤيان لة مةترسيدا دةبيننبةشيَكيان كة تيَيدا بةرذةوةند



 

 

ليَدةطرتء دذايةتييان دةكردء رخنةيان  راستةوخؤو ناراستةوخؤ
كة ئاماذةى بةوة ثرؤذة. بةشيَكيش بة ضاوى هيواوة سةيريان دةكرد

واتة يةك  .وضةكة لة قةيرانى هوييةت دادةذيندةكرد كة خةلَكى نا
نة كة بتوانآ ثرؤذةكة بباتة ثيَشةوة، طؤرِانيَكى قووألء يالةو ريَطا

 . فيَر كردنى وآلتان دايةيى لة سيستمى ثةروةردةو بناخة
نةيانتوانيوة هةنوكةش  نيَوةرِاستلة وآلتانى رؤذهةآلتى هيض كام 

 .دةو فريكردنى عةملانىء سيَكيؤالريَكى ثةروةرسيستمببنة خاوةن 
ى سيستموآلتةدا بة شيَوازيَك بالَى بةسةر ئيسالمى سياسيى لة هةر 

طةليَكى سيستمى سياسيى وآلتان سيستم. دا كيَشاوةخويَندن
ئةو سيَناريوانةش ناديَمؤكراتيك، هةلَنةبذيَردراو غةيرى خةلَكنيء 

هةر . تةنيا روالَةتىء شانؤينيكة بة ناوى هةلَبذاردنةوة بةريَوةدةضن 
ليَدراوى وآلتان بؤتة هؤى كردةوةو دذكردةوةى سياسيى بؤية ديكتاتؤر

. وام لة كيَشةو قةيران دايةى جؤراوجؤرو ناوضةكة بةرادةةربازيسـ 
كة بة زؤرى لة كؤنرتؤلَى ورى خةلَكى ناوضةكة وبوارى ئاب

دةولَةتاندايةء بؤ مةبةستء ئاماجنةطةىل جؤراوجؤرو زؤر جار بؤ 
قاندن لة زؤر جار بؤ ئاذاوةنانةوةو قةيران خولَسةركوتى خةلَكىء 

 . دةبآ طؤرِانى بةسةردا بآآ، ريدةطجيهاندا كةلَكى ليَوةر
 :ئاستةنطةكانى بةردةم ئةو طؤرِانة

و بةتايبةتء رؤذئاوا بة طشتى لة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة
دا  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى هةولَى ئةوةدان درومشةكانيان بؤ طؤرِان لة 

لةطةأل كؤمةلَيَكى نة بؤ ئةو مةبةستةش  .ببةنة قؤناغى ثراكتيَكةوة



 

 

ليَرةدا . زؤر كةم لة كؤسث، تةطةرة ئاستةنطةكاندا بةرةورِوو دةبنةوة
نيَوى ئةم دياردةى بةرةورِوو بوونةوة ض نيَويَكى ىلَ دةنرآ، طرينط نية 

دا تووشى  نيَوةرِاستطرينط ئةوةية ثرؤذةى طؤرِان لة رؤذهةآلتى 
كة خيَزراوى كؤمةلَة  وتانسيليَكةثثيَكدادانةكةش . ثيَكدادان دةبآ

ئةو ثرؤذانة، ثراكتيزة بوونى هيَزيَكة، كؤمةلَة هيَزيَك كة بة 
هةروا كة ثيَشرت  . بةرذةوةندييةكانى ئةوان لة مةترسى دةكةوآ

هيَز، اليةن، ثارتء ليَدراو، ماذةمان ثيَكرد وآلتانى ديكتاتؤرئا
ة ئيسالمييةكان بةتايبةت راديكالَيزمى ئيسالمى، تريؤريزم، طرووث

ة ثشتيوانانيانء تةنانةت بةشيَك لرةوتة تريؤريستييةكانء 
رؤذئاواو خؤدى نةريتىء كؤنة هاوثةميانةكانى دؤستانى كؤنء 

كة ئيَدى ئةمرِؤ ئيكسثايةر بوونء بةشيَك لة دؤستانى  ئةمةريكا
كة هةست بة سةثاندنى سياسةتى هيذموونيستى  ئةمةريكارؤذئاوايى 

كؤمةآليةتىء  ئابوورى، ،ىةربازيسلة بوارى سياسيى،  ئةمةريكا
 وآلتة ويَنة دةتوانني ئاماذة ثآ بكةين بؤ. كولتوورييةوة دةكةن
لة يةكةم زةبرى شةرِى دذة تريؤرى خؤيدا بة  يةكطرتووةكان هةر

هةرِةشةى بةردةوام لة يزمء تالَةبانليَدانى ئةفغانستانء ليَكثاشرانى 
ةكةى دوذمنايةتى راستةوخؤى خؤى لةطةأل طرووثالدةنء  بن

ى يليَرةدا ئيسالم .زمى ئيسالمىدا بة توندى راطةياندراديكالي
دةكةوتنة خانةى تريؤريزمةوةو بة سياسيىء توندرِةو بة طشتى 

بارةطاكانى بنكةو ضووكرتين بيانوو بنكةو بارةطاكانيان وةكوو 



 

 

ئاماجنةى موشةكة  بوةلة ئةشكةوتةكانى هةورامان دة( انصارالسالم)
 .لة ناوطانةكانى كةنداوةوة ئةمةريكاهومشةندةكانى ئةرتةشى 

بة زؤرى نةخاياند كة دةورى حكومةتى ديكتاتؤرى بةعس 
حكومةتى  .تةنرا جؤراوجؤر ىرةسةرؤكايةتى سةدام حوسةين بة فاكت

ىء بريؤكةى ةربازيسبة تةواوى  ىيةكبةعس كة خاوةنى كابينة
دةولَةتيَك كة . زانةء نيَوةرِؤكيَكى سةركوتكةرانة بوومةزخنوا

دوويةك ثرِ لة هةلَة، سةركوتكةرى، خويَنرِيَذىء هةرِةشة رابر
زيندانةكانى ئاخنى بوو لة نارِازايانء جودابريانء . خولقيَنى هةبوو

ئةندامانى ثارتة سياسيةكانء ضاالكانى سياسيى،  ،زادخيوازانائ
ثةالمارى كوشتارو جودا لة ضةندسةد هيَرشء ، شيعةكورد، سوننةء 

دا  لة ثرؤسةيةكلة باكوورى ئةو وآلتة، سةركوت بؤ سةر كوردةكان 
هةزار كةس ىلَ ئةنفال كردن، شةرِيَكى خويَناوى لةطةأل ئيَران  810

ارةرِةشى خةلَكى هةردوو رانىء ضكرد كة ئاكامةكةى تةنيا ويَ ساز
ئةجنومةنى ى 517هةر بة ثةسةند كردنى برِيارنامةى  .وآلت بوو

ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ئاطربةسء ديالؤطى ئاشتى، 
ئةوةوة كة كويت ثاريزطاى هةذدةهةمى عيَراقة، خيَرا بة بريؤكةى 

كةنداوى  رى شةرِى يةكةمىجؤرة ئاو بةم .ى كردة سةر ئةو وآلتةهيَرش
كة ديسان جطة لة تيَكشكانء ضارةرِةشى هيضى ديكةى بؤ  ساز كرد

ةى ئةو هةوآلنةدا هةر لة دريَذ. خةلَكى ئةو وآلتة بة دواوة نةبوو
 (. بازدارندطى اسرتاتذيك) سرتاتذيك كةوتة بريى هيَزى ثيَشطرانةى

 



 

 

 سرتاتذيكثيَشطرانةى  هيَزى مةترسييةكانى
 سرتاتذيك( بازدارنطى)

 هيَزى ثيَشطرانةىبريؤكةى  تةوةيىدانيَونةى نويَى سيستملة 
ة بريؤكةية لئةو  .و بةهيَزة بريؤكةيةكى باو سرتاتذيك( بازدارندطى)

هةر هةلَكةوتيَكى جوطرافيايىداء بةدةست هةر هيَزيَكةوة 
بؤ ويَنة ئةطةر هيندو ثاكستان . تايبةمتةندى جياوازى خؤى هةية

لةطةأل ئةوةيدا كة ضنيء ذاثؤن باس لة وةها بابةتيَك بكةن يان 
باسى ىلَ ... وور وباك كوورياىعيَراق، ئيسرائيل، كؤمارى ئيسالمى، 

 ثاشكةوتة% 67هةروا كة بامسان كرد ثرت لة . دةكةن جياوازة
ماشينى ئابوورى . داية نيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى نةوتييةكانى جيهان 

كة . جيهان بة طشتى رؤذئاوا بةتايبةتى ثيَويستى بةو ناوضةية هةية
ى ثيشةسازى جيهانى سيستمبضوكرتين كيَشة دةتوانآ ئاسايشى وابوو 

ئةمرِؤ وزةى نةوت وةكوو ثرِبايةخرتينء . خباتة بةر مةتةرسييةوة
ايةخيَكى سةرضاوةيةكى طرينط بهةرزانرتينء بةكةلَكرتين وزة، وةك 

هيَنانى ئةو ةروةها بةثآ ئةو بايةخانة بةرهةم ه. جيهانى هةية
 بةثآ بةراورديَك لة سالَ .ى دةكاتة زيادمادةية رؤذ بة رؤذ روو ل

هيَنانى  بةرهةم لة سةر بنةماى داخوازى جيهانى 1010تا  2117
لةم رووةشةوة بةرميل لة رؤذدا دةطات، هةر  ميليؤن888نةوت بة 

ثيَويست بة . بايةخى ئاسايشى ناوضةكة رؤذ لة رؤذ دةضيَتة سةرةوتر
 2000نةوتى سةمليَنراوى جيهان  ةكةوتىثاشئاماذة ثيَكردنة كة 



 

 

ميلياردى بةشى ئةندامانى ئؤثيَك، واتة  700ميليارد بةرميلة كة 
ى زؤئيَال، ئةماراتى يةكطرتووةبستان، عيَراق، ئيَران، كويت، ويَنعةر

ئةو وآلتانةش  لة ليَوارةكانى كةنداودانءعةرةبني، ئةو رادةيةش ثرت 
. فروشتنى نةوتى خاوداهيَنانء ررامبةر دةةلة ب نتةنيا بةريرس

يةكان لة دةستى مياييثاآلوطةكانء تكنؤلؤذيية ثيرَتؤكزؤربةى 
 100هةر بة تةنيا لة . دان وآلتانى ثيشةسازى واتة رؤذئاوايى

 460 لة جيهاندا ضاالك بوون 1001الَى ثاآلوطةيةك كة تا س
دا  نيَوانةشلةم . دانئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةثاآلوطةيان لة 

وفى روآلتانى خاوةن سةرضاوة نةتييةكان خؤيان ناضارن نةوتى مةسة
 .لة دةرةوة بكرِنةوة

هيَنانى  بةرهةم (IEA)بةثآ زانيارى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزة 
ميليؤن بةرميل لة رؤذدا لة  2/77لة وونى نةوت ِطشتى روونء نار

. زياد دةكاتدا 1030ميليؤن بةرميل لة  3/212بؤ  1001سالَى 
ميليؤن بةرميلى لة  3/44بةثآ زانيارى ئةو ئاذانسة زياد كردنى 

لة سةد بةشى %( 51)واتة  بةرميلى لة رؤذداميليؤن  7/30رؤذدا، 
بكةين كة  ئاماذة ثآ ثيَويستة ليَرةدا. ء كةنداوةنيَوةرِاستؤذهةآلتى ر

بةثآ . ى هةيةسرتاتذيكدا دورِطةى هؤرمؤز طرينطييةكى لة كةنداويش
وة ورِطةيةنةوتى جيهان لةو دولة سةدى % 40زانيارى هةمان ئاذانس 

بة ( 1015ـ  1030)ء رةنطة ئةو رادةية تا سالَةكانى . تيَثةرِ دةبآ
 . لة سةد بطات% 60



 

 

ن كة طرينطرتين عاميلى كاريطةر لة سةر جآ خؤيةتى ئاماذة ثآ بكةي
لةوانة دةروونني، هاتنة خوارى ئةو رادةية هؤكارطةليَكى طةشةو 

دا وةكوو يَويست لة وآلتانى نيَردةرى نةوتوةكوو نةبوونى ئاسايشى ث
عةرةبستان بة هؤى هةرِةشةو ترسى ئيسالميية بناذووةكانةوة، عيَراق 

نيجرية بة  ناوخؤييةكانةوة،ؤرو شةرِو كيَشة تريبة هؤى كيَشةى 
تةنانةت  ءدةستى قةيرانى ناوخوةوة لة ساآلنى رابردوودا

لة ويَنزوئيَالداو دا، هةروةها مانطرتنة كريَكارييةكان  ئيَستاش
سياسييةكان لة ساآلنى ثيَشووداء مةترسىء  هةروةها ثيَكدادانة

ىء كؤمارى ئيسالم هةرِةشة فرةرِةهةندةكانى ئيَرانى ذيَر دةسةآلتى
هةروةها كيَشةطةليَك لة ضةشنى مافى ئةو وآلتة  ئةتؤمىكيَشةى 
بآ مافييانء كيَشة  تريؤريزم، قةيرانى فرة نةتةوةيىءمرؤظ، 

هةرِةشة  ناوخؤييةكانى ديكةء لة هةموو ئةوانةش طرينطرت
دةرةكييةكانى لة ضةشنى بةهيَزترين ثالَثشتى تريؤريزمء ضةندين 

. دانى تريؤرى نيَودةولَةتييةوة ئةجنامجار مةحكوم بوون بة تاوانى 
تريؤريستى ى طرووثطةليَكى تريؤريستى طةورة وةكوو طرووثبوونى 

 وآلتةسويَندخواردوانةكةى لةطةأل القاعدةو دوذمنايةتيية 
ية ئةمةريكالةاليةكى ديكةشةوة ئةوة . دائةمةريكايةكطرتووةكانى 

ةكوو و ئةمةريكاواتة ئابوورى . كة زؤرترين ثيَويستى بة نةوت هةية
دا  طةورةترين رؤأل لة هاودةردى نةوت كؤلَةكةيةكى ئابوورى جيهانى

 3/6نيَوةجنى رؤذانة كة بةثآ  ئةمةريكاةكانى نةوتى هاورد. دةطيَرِآ
 1/21دةطاتة 1004دا، بؤ سالَى 2173ميليؤن بةرميل بوة لة سالَى 



 

 

ميلون رؤذانة لة  5/1دا لةم رادةية 1004ميليؤن بةرميلء لة سالَى 
بة طشتى بةشى نةوتى كةنداو لة . وة هاتوةةنيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

% 3/21دةطاتة  2173سالَى % 6/23دا لة رادةى ئةمةريكاهاوردةى 
وزةو % 40نةوت  جودا لةمانة لة حالَى حازردا. دا1004لة سالَى 

 وآلتةوتةمةنى ثيَويست بؤ سيستمى هاتووضؤى س% 17
هةروةها جيَطاى ئاماذة . دا دابني دةكاتئةمةريكايةكطرتووةكانى 

، (IEA)بةثآ زانيارى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزة ثيَدانة كة 
لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهاوردةى داهاتووى نةوتى 

 6بؤ  دا1000سالَى ميليون بةرميل لة  5/1كةنداوةوة لة رؤذانة 
 . دا زياد دةكات1015ميليون بةرميل لة سالَى 

 اوا نني كة بةسرتاوةن بة نةوتةوةرؤذئء ئةمةريكاليَرةدا تةنيا 
ليَكؤلَينةوةيةك بؤمان بةثآ . ةوةكةنداوى فارسنةوتى بةتايبةت 
وةكوو ضنيء هيندوستانيش  داكة وآلتانيَكى لة حالَى طةشةدةردةكةوآ 

ئةو  ثآ راثؤرتى ساآلنةى دةولَةتى ضنيبؤ ويَنة بة .لةو وآلتانةن
ميليون  70دا نزيك بة 1004وآلتة لة سآ مانطةى يةكةمى سالَى 

لة سةدى لة ثيَوةندى لةطةأل هةشت % 40هاوردوة كة نةوتيان تؤن 
ئةو وآلتة رؤذانة  شدا1001لة سالَى . ا زيادى كردوةثيَشوودمانطى 

بةثآ ئاماريَك كة لة سالَى . كردوةميليون بةرميةل نةوتى مةسروف  5
هةلَسةنطاندنى ئامارى وزةى جيهان بةريَوةى  دا ناوةندى1005

تةواوى هاوردةى  يةوة راطةيةندراوة BPدةباتء لةاليةن كؤمثانياى 
ميليون بةرميل بوة كة  4/3دا رؤذانة 1004نةوتى ضني لة سالَى 



 

 

ثلةى دووهةمى هةية،  نيَوةرِاسترادةيةدا رؤذهةآلتى  هةناردةى ئةو
ى %40هةروةها جآ ئاماذة ثآدانة كة ئةو وآلتة لةو سالَةدا 

ئةوةش لة حالَيَكداية كة بةثآ . مةسروفى خؤى لة دةرةوة هاوردوة
ليَكولَينةوةكان، ضني خاوةنى سةرضاوةى بةرفراوانى نةوتة كة 

ؤر بة ئابوورى ئةو وآلتة لة داهاتوودا يارمةتييةكى زدةتوانآ 
 . آبطةيةن

لة لةو وآلتانةى لة حالَى طةشة داية كة كيَربكآ هيَندوستانيش يةك 
كى زؤرى بة وزة ييةوآلتة ثيَويستئةو . دا دةكات واريد كردنى نةوت

وزةى مةسروفى % 30نةوت . هةية كة بةشيَكى لة ناوةوة بةرهةم ديَنآ
ميليون  4/5هيند ثيَكديَنآ، ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئةو وآلتة 

 2/1دا 1002لة سالَى  هيند. بةرميل نةوتى لة بةردةست داية
نةوتى ميليون بةرميل  1/1دا رؤذانة 1003لة ميليون بةرميلء 

رادةى ( IEA)ذانسى جيهانى وزة بةثآ زانيارى ئا. مةسروف دةكرد
 76/1دا تا 1020بةكارهيَنانى نةوتء لةاليةن ئةو و آلتةوة لة 

 1025ئةو رادةيةش تا سالَى  ليون بةرميل لة رؤذدا زياد دةكات،مي
بةثآ ئةو زانياريانةش . ميليون بةرميل لة رؤذدا 1/4دةطاتة ثرت لة 

نة زؤر دووردا دةضيَتة ريزى وآلتة ئةو وآلتةش لة داهاتوويةكى 
دوةكانةوةو زياترو زياتر ثيَويستى بة هاوردنى نةوت سةنطةشة
نية، داهاتووى ئةو ضةند وآلتة  ة تةنيا ضارةنووسءئةو. دةبآ

خةريكى  ئوروثايىوآلتيَكى ئاسيايى ـ بةلَكوو روسية وةكوو 
بوذانةوةيةو بةو جؤرةش برِواتة ثيَشةوة طةشةيةكى باش لة بوارى 



 

 

هةر وآلتانى ئوروثاى رؤذئاواش ذاثؤنء ئابوريةوة بةخوة دةبينآ، 
 . لةو ريزة دان

وآلتانى  1002بة ليَكدانةوةيةكى طشتى بةثآ ئامارى سالَى 
ميليون بةرميل نةوتيان لة وآلتانى كةنداوى  7/1ثيَشةيى رؤذانة 

شبينيش كراوة كة تا كؤتايى ثيَهةروةها، فارسةوة واريد كردوةو 
بؤ وآلتانى ( OPEK) هةناردى وآلتانى ئؤثيَكرادةى  1015سالَى 

ميليون بةرميل بطات كة ثرت لة نيَوةى  5/22ثيشةيى بة رادةى رؤذانة 
ناوضةى كةنداوى فارسةوة زياد كردوةش لةاليةن وآلتانى ئةم رادة 

كة هاوردةى نةوتى وآلتانى  هةروةها ثيَشبينى كراوة. دابني دةكرآ
دوو  1015ى باكوور لة ناوضةى كةنداوى فارسةوة تا سالَى ئةمةريكا

 . بةرامبةر بيَتةوة
بة طشتى دةتوانني بيَذين بةثآ هةلَكةوتى سياسيى ـ جوطرافيايىء 

فارس، ئةو وآلتانة لة ء كةنداوى نيَوةرِاستثلوتيكى رؤذهةآلتى ذئؤ
دا هةلَكةوتوونء دةتوانن بؤ كؤمةلَطاى  هةستيارو طرينط ناوضةيةكى

ئةو . قةيران خولَقيَن بنجيهانى بةتايبةتى وآلتانى ثيشةسازى 
ى سيستملة دوواليةنةيان وآلتانة لة بوارى ئابوورييةوة رؤلَيَكى 

بةو  .ى وةبةرهيَنان حاكمة هةيةسيستمى جيهانيدا كة ئيَستا يئابوور
ى، سةرةكىء خاوى نيَردةرى مةوادى سةرةتاياليةك  ضةشنةى كة لة

بةرةو وآلتانى ثيشةيى، لةاليةكى ديكةشةوة  ثيشةسازى جيهانني
 ئةو وآلتانة بن لة دةرةوةةكانى يَنةرى كاآلو كةرةستة بةرهةم هاتوه

كان، كة رةستةء ييةء غةزايى، كاآل مةسروفوةكوو مةوادى خوراكى



 

 

 وتةيةكيرتبة . ىء زؤر شتى ديكةةربازيسكنؤلؤذى يَئامرازو ت
. طةورةترين كانزاو سةرضاوةى وزةى جيهانة نيَوةرِاسترؤذهةالتى 

رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دةكرآ بة شادةمارى ريَطا نةوتييةكانى 
. ى جيهانيدا بزاننيسيستمى ثيشةيى لة سيستمزيندوومانةوةى 

جيهان بة وابوو طرينطيدان بةو ناوضةية طرينطيدان بة بارودؤخى كة
 .ييةطشت

لةاليةن  ناوضةيةو وآلتانىطىء بايةخى ئةو رةنطة زؤر جاران طرين
تةنيا ليَكؤلَةران، تويَذةران، زانايانء خاوةن روانطةكانةوة تةنياو 

بة زؤر فاكت دةسةمليَنرآ . ابيَتةوةرء ئابورييةوة ليَك دلةاليةن نةوتى
كة طرينطى ئةو ناوضةية تةنيا لةو روانطةيةوة نية، بةلَكوو ئةو 

طرينطى بةثآ ئةو زانياريانة لة مةرِ . روانطة طرينطرتينى روانطةكانة
ء كةنداوى فارس لة ثةيكةرةى ئابوورى جيهان نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
ةتة دةطةين بةو قةناع دا ى ثيشةسازى بةتايبةتسيستمبة طشتىء 

ى نيَونةتةوةيى ئةو ناوضةيةية ناوضةيةكى جيهانى سيستمكة 
. ء لةو ناوضةيةدا خؤى بة مافدارو خاوةن بةرذةوةندى دةزانندةزانآ

هةر بؤية لةطةأل طؤرِانكارييةكانداية، هاوكات لةطةأل قةيرانةكاندا 
دذكردةوة ثيَشان دةداو لة بارودؤخى ئةو ناوضةيةدا راستةوخؤو 

 . ةخؤ بةشدارةنارِاست

ء نيَوةرِاستبارودؤخى رؤذهةآلتى 
 كاريطةرييةكانى لةسةر جيهان



 

 

ضةمكء وشةى  يان كاتىَ دةكرآ نيَوةرِاستكاتى باس لة لة رؤذهةآلتى 
رت سةرجنى ديَتة ثيَش ضاومان بةتايبةت نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

يةكآ لة يةكآ لة طرينطرتينء بةو واتاية كة ئةو وشةية . ليَدةدةين
دةورووذيَنآ كة ناوةندى بةهيَزى هةستيارترين ناوضةكانى جيهانت بؤ 

لة زؤر  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى . لة قةيرانةكانى ئيَستاى جيهانةبةشيَك 
لة  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى ناوضةى . ة بؤ جيهانروةوة جيطاى بايةخ

واتاى كالسيكى خؤىدا بةو مانايةية كة وآلتانى عةرةبى لة 
دا وةكوو ناوكةى ناوةندىء وآلتانى ليَوارةيى وةكوو ئيَران،  نيَوةرِاست

ئةو ناوضةية خاوةن . لةخؤ دةطرآتوركيةء ئيسرائيل 
تايبةمتةنديطةليَكى تاقانةو تةوةرييةكة ويَنةيان كةمرت لة جيهاندا 

ان دابآ تيَدةطةين ئةو ناوضةية هةم لة بوارى طةر سةرجنم. دةبينرآ
هةم لة بوارى ئاينىييةوة فرة كولتوورى، هةم لة بوارى شارستانيةتء 

لةم ناوضةيةدا كؤمةلَيَك رةطةزو نةتةوة هةلَكةوتوون كة . ضةشنة
، لة رؤذهةآلتى كؤمةلَيَك ناتةبايى ئيَجطار زؤر لة نيَوانيان داية

طةورةى جيهان ئيسالم، مةسحييةتء ى سآ ئايينخيَزطةى  نيَوةرِاست
باندؤرى دا  يةهؤدييةتةوة هةركام لةم ئاينيانةش لة قؤناغ زةمةنيَك

تايبةتى خؤيان لة سةر ئةم ناوضةيةدا ناوةو تةنانةت برِآ جاريش 
ان كردن ئةو جودا لةوانةى بامس. ثيَكدادانى ئةو سآ ئايينة بوةخالَى 

بةو . تايبةتى هةيةثؤليتيكييةوة هةلَكةوتيَكآ ناضةية لة بوارى ذئؤ
واتاية كة خالَى ثيَوةندى نيَوان سآ قارِةى ئاسياو ئورووثاو 

ثردى ثيَوةندى نيَوان ئةم قارِةيةية ئافريقاية، يان دةتوانني بيَذين 



 

 

دا دورِطةى  لةم نيَوانةش. كة لة دةرياى ميَديرتانةدا ثيَك دةطةنةوة
ى هةية كة بؤتة هؤى ئةوةيكة ئةو ناوضةية طرينطييةكى تايبةتسوئيز 

داو  لة نيَوان ئوروثاو رؤذهةآلتى نزيك سرتاتذيكببيَتة ريَطايةكى 
بة طشتى لة هةموو بوارةكانةوة لة . تراتزيتى بطيَرِآرؤلَيَكى 

بةآلم لةطةأل ئةوةشدا . طرينطرتينء بةنرخرتين ناوضةكانى جيهانة
رت تا بتوانني رؤؤن ينكةبدةبآ كؤمةلَيَك راستى ديكة هةية قبولَى 

 .برِوانينة ئةو ناوضةيةو خالَة بةهيَزو الوازةكانى
بةو كانطاو سةرضاوة طرينطء بةنرخانةوة كة  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

. لة نيَو قةيراندا ثةلةقاذةآ دةكاتلة هةموو رةهةندةكانةوة هةيةتى 
رتين سيستة طةندةلَواتة لة بوارو رةهةندى ئابوورييةوة خاوةنى 

بةكار ةيةكى ئيَجطار زؤر دناوضةيةك كة بة را .ئابوورىء داراييةكانة
وآلتانى زؤربةيان خاوةن . بةرةو بة رادةيةكى زؤر نزم بةرهةم هيَنة

ة نيَوى ضاوةديَرىء كؤنرتؤلَى سيستميَك ب. بةرهةمنيئابوورييةكى تةك 
ئابوورييةكى حكوومةتى كة زؤربةى . ئابوورىء دارايى بوونى نية

حكومةتةكانيش جودا لةوةيَكة لة طةندلَى دارايىدا غةرق بوون، 
بةشيَكى . دةكةنمانةوةى دةسةآلتةكانيان زؤربةى داهاتى والت سةرفى 

وآلت ى سيستمسةرسام هيَنةرى ئةو داهاتة بؤ بةهيَز كردنى باسكى 
ىء شوفاربةشيَكى زؤرى سةرفى دةزطاى هةوالَطرىء . تةرخان دةكةن

طرياوة ئةو  1005بةثآ ئاماريَك كة سالَى . سةركوتكةرةكان دةكةن
لة سةدى  30 لةخؤ دةطرآلة سةد حةشيمةتى جيهان  13ناوضةية 

ئةمبارى نةوتى خاوى لة سةد % 74 ةلةوان سةرضاوة كانزاييةكان



 

 

سروشتى، كانزايية بينراوةكانى طازى لة سةدى سةرضاوة  50جيهان، 
لة سةد فوسفات،  30ثةموو، لة سةد بةرهةمى  10لة سةد كةنةف،  5
هيَنانى  لة سةدى بةرهةم 27لة سةد يورانيومء  20لة سةد قةلع، 35

 . برنج لةخؤ دةطرآ
يةكآ لة كؤمةآليةتييةوة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة بوارى 

خاوةنى كولتوورو دواكةوتووترين ناوضةكانى جيهانة كة ثيَشرت
ئةو بارودؤخةش خؤى بةرهةمى ئةو . شارستانيةتيَكى ثيَشكةوتوو بوة

كة . و كيَشانةية كة ئةو ناوضةيةى بة خؤوة خةريك كردوةةطري
تيشك خبةينة سةر ئةو رةهةندة بةو مبانةوآ بة تيَروتةسةىل 

ى ثةرةردةو فيَركردنى لةو نيَوانةدا دةوريَكى سيستمئاكامة دةطةين كة 
هيضكام لة وآلتانى ئةو   بآ ئيستاشى لةطةلَدا. كاريطةرى هةبوة

واتة  .فؤرم لة دةزطاى ثةروةردةدا بكةنريَناوضةية نةياتوانيوة 
ى سيستملة سةر ة باندؤرى ئيدئؤلؤذييةكان بةردةوامهةنوكةش 

ثةروةردةى ناعةملانىء يَكى سيستمكة وابوو . ثةروةردةو فيَر كردن
هيَنةرى كؤمةلَطايةكى دواكةوتوو لة  ناسيَكيؤالر دةتوانآ بةرهةم

 وآلتةبةتايبةت هةر بؤية رؤذئاواو . هةموو بوارةكاندا بآ
جةخت لة  ثرت لة هةموو اليةنةكانى ديكة ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

اليةنة دةكةنةوةو ثيَيانواية بة ريَفؤرمى كؤمةآليةتى سةر ئةو 
لة بةرامبةريشيدا . بةشيَكى زؤرى كيَشةكانى ديكة ضاسةر دةبن

كؤمةلَيَك هيَزوو اليةنى ديكة لةوانة راديكالَيزمى ئيسالمى هاتنة 
بة ديناميزميَك دةزانن كة كؤتايى بة تةمةنى ئاراى ئةو طؤرِانة 



 

 

روانطةيةوةية كة هيَزو هةر بةو . ولياكانى ئةوان ديَنآئاواتء خ
ة نةيارةكان كةوتوونةتة بةرامبةرى طةشةو ثيَشكةوتنةوةو طرووث

تريؤر بردوةو لة هيض ضةشنة كردةوةيةكى ثةنايان بؤ ئامرازى 
 . تريؤريستى دةست ناثاريَزن

كانيش دريَذةى ئةو ...ىءةربازسهةندة كولتوورى، سياسى، رة
مةبةست لةو ثرؤذةية، . ثرؤذةيةنء دةبآ ريَفؤرميان تيَدا بكرآ

يةمكطرتووةكانى  وآلتة. ى طةورةيةنيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى 
، 1002ى سيَبتةمربى 22كةى ييةهيَرشة تريؤريستثاش  ئةمةريكا

وةكوو ئيسرتاتيذى دريَذ ماوةى خؤى لة ناوضةى ئةو ثرؤذةيةى 
 راستىدالة . هيَناية طؤرِآ ى نيَوةرِاستء باكوورى ئافريقادارؤذهةآلت

قوذبنةكانى بة نء وئةو ثرؤذةية كارى زؤرى لةسةر كرابوو هةر بؤية ك
بةآلم خاوةن كؤرِى ثرؤذةيةكى ئةطةر ضى ثرِ كةمء  بوةوةودا ليَكوردى 

ثرؤذةى رؤذهةآلتى  راستىدالة . ثؤزةتيظ بووخالَى كؤمةلَيَك 
واتة  يَذرابوووة دارييةى طةورة ثرت لة روانطةيةكى ئةمنيةتنيَوةرِاست

باسكة  بةطشتى ء...ئةمنيةتى ئابوورى، سياسيى، كولتوورى، و
 . ةهيَزتر بوون لةاليةنةكانى ديكةىكانى زؤر بييةئاسايش

 تيشكىضوكرتين لة ئةو ثرؤذةية لة ثالنى كارىدا هةبوو كة 
بنجء بنةماكانى ساز بوونء هيواكانى ديَموكراسى ثالَثشتى بكاتء 

ديارة ئةمانةى . سازكردنى ديكتاتؤرى لة ناوضةكةدا بنةبرِ بكات
كةى دةضنة قؤناغى . هةموو وةكوو درووشم بوونيان هةية

راكتيكييةوة ئةوة داهاتوو دةزانآء كردةوةو دذكردةوةكان لة ث



 

 

وآلتانى  ناوضةكة لةوانة كؤمةلَيَك لةانى بةشيَك لة وآلت. ناوضةكةدا
عةرةبىء ئيسرتاتيذى ذيَر دةسةآلتى كؤمارى ئيسالمى لة سةر ئةو 

ى بة دوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبرِوايةن كة رؤذئاواو 
بةرذةوةندى خؤيانةوةن جا ض لة ضوارضيَوةى ئةو ثرؤذيةدا يان لة ذيَر 

 .بآ هةر ناو و عينوانيَكى ديكةدا
 برِةو شنة ثرِوثاطةندةيةئةوان بة ضرِى ئةو ضة راستىدالة  

خبةنة ثيَدةدةنء النيكةم دةيانهةوآ فةزاى نيَوخؤيى وآلتةكانيان 
ئةم كارةش لة  راستىداذيَر باندؤرى دلَخوازى خؤيانةوة كة لة 

طةر سةرنج بدةين . دا لة ئاستى مةحاأل داية ماتيكرسةردةمى ئينفؤ
و هاوثةميانانى ئةمةريكاراسترتة، واتة ثيَضةوانةى ئةو بريؤكةية 

تةواوى هةولَى خؤيان خستوةتة طةرِ بةو مةبةستةى بتوانن ثرؤذةى 
 ضرِىثيَشرت بة . دا ثراكتيزة بكةن نيَوةرِاستريَفؤرم لة رؤذهةآلتى 

 .ناوضةيةكى طرينطى ئابوورى جيهانةئةو ناوضةية بامسان كرد كة 
كةوابوو هةموو جيهان ثيَويستى بةو ناوضةية هةية، بةآلم ئةوة بةو 

بةلَكوو دةبآ واتاية نية كة ئةوان تةنيا بةرذةوةندى خؤيان دةبينن، 
كة ئةوان لة ميَذة بةو ئاكامة طةيشتوون كة بةرذةوةنديش بزانني 

واتة تيؤرى سياألء سياأل بوون ئةو تيؤريةية  ،حالَةتيَكى سيالَى هةية
بةرذةوةنديةكان ثيَكةوة طريَدراونء بة طؤرِانء كردةوةيةك ئيَذى كة 

سياسى، ئابوورى،  كةشىدا، باندؤر لةسةر  لة هةر كوجنيَكى جيهان
كةوابوو لة سةر بنةماى ئةو تيؤرية بة . دادةنآ ئةمنيةتى جيهان

دا  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى هاتنةئاراى بارودؤخيَكى نائاسايى لة 



 

 

دةكةويَتة مةترسييةوةو خيَرا نرخى نةوتء بةشى ئابوورى جيهانى 
دراوةكان لة بازارِةكانى جيهاندا طؤرِانيان بةسةردا دآء ماشينى 

بةو واتايةية ئةوةش  .جيهانى دةكةويَتة بةر هةرِةشةوة ثيَشةسازى
فاكتؤرةكانى ء هؤكارو يةتاكوو ئةو بارودؤخة نائاسايكة 

. ةبآ ضاوةرِوانى قةيران بنيهةروةها دنةبينريَنةوة ضارةسةر نةكريَن 
هيَندة خؤيان لة ئاوو  ،خؤيانكةوابوو راست ئةوان لة بةرذةوةندى 

 بةآلم لةبريمان نةضآ. ئةو ناوضةيةداوة تاكوو بطةنة  ئاطر
ناوضةيةكى ديكتاتؤرى ليَدراو، ناوضةيةك بة خةلَكيَكى هةذارةوة، 

وة دةتوانآ خيَزطةى ييةناوضةيةكى دواكةوتوو لة بوارى كولتوور
ئةو بارودؤخانةش . قةيران بآ، دةتوانآ ببيَتة سةرضاوةى تريؤريزم

بةشيَك لة بةرضاو طرتنى حالَةتء تيؤرى سياألء سياأل بوونى بة لة
طةورة بن بؤ بابةتةكان دةتوانن هةرِةشةو مةترسييةكى ضةمكء 

كةوابوو بة طرذبوونى بارودؤخى ئةو ناوضةية خيَرا سيماى . جيهان
بةتايبةتى . دذكردةوة لة خؤيةوة نيشان دةداتجيهانى طرذ دةبيَتء 

كة رووداوة  سيمايةكى جيدديرتى بة خؤيةوة دي تيَككا حالَةتةئةو 
يةكطرتووةكانى  وآلتةبة رؤكىء  سيَبتةمربارةكةى يازدةى كارةساتب
 وآلتةبة روودانى ئةو كارةساتة سياسةتىء . ى طرتئةمةريكا

يةكطرتووةكان بةتايبةتىء رؤذئاوا بة طشتى كةوتة ذيَر باندؤرى 
بة لةبةرضاو طرتنى . سياسةتى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةييةوة

نةتةوةيى هيضكام لة وآلتانى زهليَز تيؤرى سياسةتى ئاسايشى 
خةم ةكانى خؤيان كةمتةرة نيَونةتةوةييناتوانن لةمةرِ بةرذةوةنديي



 

 

ئةمنييةتىدا ثرت واتة تيؤرى سياألء سياأل بوون لة بياظى بن، 
 . دةردةكةوآ

 ء ئاسايشى جيهان نيَوةرِاستئاسايشى رؤذهةآلتى 
جيهان بة  سيَبتةمربى 22كانى ييةثاش روودانى كردةوة تريؤريست

 راضلَةكانيَك كة بوةكردةوة تووشى راضلَةكانيَكى ميَذوويى بوو، 
راضلَةكانيَك كة كاريطةريى خؤى نوآ، دةسثيَكى قؤناغيَكى ميَذوويى 

جاريَكى ديكة وآلتانى بةهيَز . هةموو بياظةكان بةجآ هيَشتلة سةر 
كةم هيَز هةركام وةكوو ثارسةنط وآلتانى بضوكء  بة خؤدا ضوونةوةء

جةمسةريَكى ديكة دابةش كرانةوةو جاريَكى ديكة دوذمن وةكوو 
دوذمنيَك بة هيَندآ جياوازييةوة لةطةأل دوذمنةكانى دياريكرايةوة، 

دوذمنيَك كة سيَبةر، دوذمنيَكى شاراوة وةكوو . قؤناغةكانى ديكةدا
ثرِ شكةوتوانةترين شويَنةكان، دةدا هيَمنرتين شويَنةكان، ثيَ هةولَ

رتين شويَنةكان بكاتة ترين شويَنةكانء بة طشتى شارستانيحةشيمةت 
ى ثرت هاتة سةر ميَزى برِياردانء ةربازسلةم قوناغةدا بياظى . ئامانج

بؤنةيةشةوة ثيَكدادانى ئةم قؤناغة لة ميَذوو بةم . ليَكؤلَينةوةكان
 .ييةةربازسثيَكدادانيَكى ئةمنييةتى 

طةشةى ئينفؤرماتيك بة هيَند  لةم قؤناغةشدا بوونىنابآ 
ياردةية كة بة ئةو دطلؤباليزاسيؤن يان بة طشتى . نةطرينوةر

 ةسيستمخؤى دةسثيَكى طؤرِان لة  ،بانطةجيهانيبوون بة ناو
. نويَيةكؤنةكانداو هيَنانة ئاراو هاتنة ئاراى جيهانء سيستميَكى 
اليةنى لةطةأل ئةوةيدا كة طرينطرتين اليةنى بة جيهانيبوون بة 



 

 

ئابوورى ناسراوة، طةر ليَرةدا بري لة ضةمكى ئاسايشى ئابوورى 
ليَرةشدا بةشيَك لة بريمةندانى بكةينةوة خيَرا بةو ئاكامة دةطةين كة 

ء ضونكى ئةوة ئاسايش بة جيهانيبوون بة هةلَةدا ضوون،بوارى 
واتة هةر بياظيَك وةكوو ثيَش . ئةمنيةتة كة قسةى يةكةم دةكات

بة طةشة كردنى تؤرِى . يستى بة بياظى ئاسايشى هةيةزةمينة ثيَو
ينفؤرماتيكء ثةرةسةندنى جيهانى ئبةربآلوى  كةشىثيَوةندييةكانء 

ى يبرِةو سةندنى خيَراى ئينرتنيَت هةم ئاسايشى جيهانزانيارييةكان، 
ةو هةم دةسةآلتء حاكمييةتى ةيرانى ديكة هاتوتووشى طةليَك ق

نيَوةرؤكى بةآلم هاوكات لةطةأل . ووندةولَةتةكان تووشى قةيران هات
خؤى لة وةك خولَقيَنىدا طةر كولتوورى ئةو تيَكنؤلؤذيية قةيران 

لة خزمةتى كؤمةلَطاى  كؤمةلَطاكاندا جآ بكةوآ دةتوانآ بة تةواوى
ةتيظى زانيارىء طةشةى مرؤييدا بآء خزمةت بة رةوتى ثؤز

 .ئاشتى بكاتء سةقامطريى ديَموكراسى
، ئاسايش وةك بةشيَك كردوةضةمكى ئاسايشى ثيَشرتيش ثيَناسةمان 

بةرذةوةندى ثيَناسةكراوةو ثيَناسةى ئةو بةبآ لة ضةمكةكانى ديكة 
دا حكومةتيَكضةمكةء راظة كردنى لة هةر نةتةوة، كؤمةلَطاو 

يان ئاسايش لة " ئةمن"ئيَذن ضةمكى كان ييةبؤ ويَنة مةسح. جياوازة
بة  راستىدالة . بوونى ئيمانبة هاتووةو يةكسانة ضةمكى ئيمانةوة 

ت بةو ئاكامة دةطةين كة ييةلةبةر ضاو طرتنى ئةو روانطةيةى مةسيح
امطري يشى لةطةأل سةقئاسات سةقامطري كردنى ييةئايينى مةسيح

ضةمكى ئاسايشيش لةطةأل . كردنى ئاشتىء هيَمنىدا يةكسان زانيوة



 

 

هةيةو قةت ليَك ضةمكى نةتةوةدا ثثَوةندييةكى نةثضرِاويان ثيَكةوة 
يان بان  نيَونةتةوةيىبةآلم لةطةأل ئةوةشدا ضةمكى . جودا ناكريَنةوة

كة لة اسايشى نيَونةتةوةيى ثيَكهاتوويئو كردوةنةتةوةيى طةشةى 
جيهانداو بةشدارى ئاسايشى نةتةوةيى نةتةوةكان لة ئاستى 

ك لة رةوتى هةر نةتةوة يان وآلتيَنةكردنى يان بةشدارى ثيَضةوانةى 
دا خةساريَكى طةورةى بؤ ئةو نةتةوة يان ئاسايشى نيَونةتةوةيي
كة وابوو بة ثيَناسة كردنى ضةمكى ئاسايشى . دةولَةتة بة دواوة دةبآ

يشى كةم دنى ضةمكى ئاسانيَونةتةوةيى بةشيَك لة كيَشةى ثيَناسة كر
خؤى لة بايةخء  بايةخء طرينطى ئاسايشى نةتةوةيى واتة. دةبيَتةوة

رت بة وتةيةكي. دةبينيَتةوةطرينطى ئاسايشى نيَونةتةوةيىدا 
دا يارمةتى نةتةوةيى لة ئاسايشى نيَونةتةوةييديتنةوةى ئاسايشى 

 .هاوثةميانى هيَمنايةتى جيهانى دةدات
دا  ة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستبة سةرجندان لةو هةموو ثيَكدادانةى ل

و هةموو هيَزانةى كة لةو ناوضةيةدا جيَطري بوونء ةهاتوةتة ئاراوة، ئ
ليَكدانةوةية كة لة ميَدياكاندا لةسةر ئةو هةموو باس، موناقشةو 

لةاليةكء ئةو هةموو هةستيارييةى كة دةكرآ  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
ئةمنييةتى ئةو ناوضةية هةية دةمانهيَنيَتة سةر لة سةر ئاسايشء 

ئاسايشى ئةو ئةو باوةرِةى كة ليَرةدا تيشكيَكى تايبةت خبةينة سةر 
لةو ناوضةيةدا دابةش ئاسايشيةكان باندؤرة طةر مبانةوآ . ناوضةية

هةآلتى نيَوةرِاست بةسةر ضوار تةوةرى بكةين بآطؤمان رؤذ
 دةكةين ئةمنيةتىدا دةبةش 



 

 

 وآلتةى يئةمنييةتى رؤذئاوا بة ثيَشةنط هيَذموونى ـ تةوةرو2
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

راديكالَيزمى  (امنيتى ضد) ـ تةوةرو هيَذموونى دذة ئاسايشى1 
 ئيسالمى لة بازنةى دذايةتى ئيسالمىء سةليبىدا

ـ هيَذوموونى وآلتة بةهيَزة هاوثةميانةكانى جودا لة 3 
ديارة ئةو  .ضني، هيندوستان ة،هاوثةميانى رؤذئاوا، واتة روسي

بةلَكوو  يةكى هاوثةميانييان هةلَنةكردوةوآلتانة ليرَبِاوانة ئاآل
 دا ريَكدةخةنئةمةريكاوثاو زؤرجار كة خؤيان لة بةرامبةر ئور

ـ تةوةرو هيَذموونى قةيرانء ئاذاوةو شةرِ، واتة ئةوانةى كة بة 4 
ن لةذيَر بانطن، ئيَرايان شةرِئاشؤيى بةناو تةوةرى شةيتانى

رى ئيسالمىداو سوريا لة ذيَر دةسةآلتى حكومةتى دةسةآلتى كؤما
وآلتة زؤر جار بة روونى جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة ئةو دوو  .دا بةعس

كان دةدةنء ييةء اليةنة تريؤريستطرووثثةميانكارى تريؤريستى بة 
كان دةكةن بآ ئةوةى ييةء اليةنة تريؤريستطرووثريَبةرىء ثالَثشتى 

 . آ لة خؤيان بةجآ بهيَلَنيَن ثشو
بة لةبةر ضاوطرتنى ئةو دابةش كردنانةو بة سةرجندان لةو ضوار 

بةو ئاكامة دةطةين كة ئةو ناوضةية لة نيَوان ثيَكدادانى هيَذموونة 
ضةند هيَذموونى ئةمنيةتىء دذة ئةمنيةتى داية، كة تاكوو ئيَستا 

ة هيَذموونى ئةمنييةتى رؤذئاوا بة واتئةمنييةتى سةرةكى هيَذموونى 
براوة بوة ئةويش بة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةركردايةتى 

 4ى ء تةوةر1ضونكى بةرةنطارى دذةئةمنييةتى تةوةرى . ريَذةيى



 

 

. بوةراندؤمانى دابني بوونى ئاسايش لةو ناوضةيةدا خةسارى هة
ثيَويستة ئاماذة بة ليَرةدا وةك هيَذموونيَكى بةهيَزى جيهانى 

لة  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةثيَكهاتةى هيَذموونيستى 
ضونكى هةر وةك ئاماذةمان ثيَكرد . دا بكةين نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

كة دةتوانني يةكطكرتووةكان رةوتيَكى بةهيَزة  وآلتةرةوتى هيَذموونى 
ؤرى ضةيى خستؤتة ذيَر باندبيَذين كؤمةلَيَك هيَزى جيهانىء ناو

 .خؤيةوة
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهيَذموونى 

دا يان  لة دونياى كؤنهيَذموون بة ض واتايةكةو هيَذموونيسم ضية؟ 
. بيَذين لة رابردوودا بةجآ هيَذموون لة ئيمثراتؤرى كةلَك وةردةطريا

ئةو باندؤرة، ئةو كاريطةرييء ئةو دةسةآلتء هيَزةى كة 
بوو دةيضةسثاند ضةشنيَك لة هيَذموونء هيَذموونيسم تورييةك ئيمثرا

لة ئيمثراتورىدا دةسةآلتيَكى رةها دةضةسثاو . جياوازيطةليَكةوة ةب
دةكرد ئةطةر هيَزيَكى ذيَر هيَذموونىء ذيَر هيَزى رةها ضاوةديَرى 

بة باندؤر لة سنوورةكانى هيَذموونى دياريكراو اليد يا خيَرا 
ى لة ةربازسدا هيَزى  دةكراو لةم نيَوانةشتوندترين شيَوة كونرتؤأل 

واتة بة  .زةكانى ئةم ضةشنة هيَذموونة بووبةهيَاسكة بئامرازو 
رضيَوةى دةسةآلتى ضوا كورتى ئيمثراتور برِياردةرى سةرةكى بوو لة

بةآلم لة رةوتى هيَذموونى نوآدا النيكةم لة شةرِى . دا ئيمثراتورى
شعوورى مرؤيى ئيَدى واتة  .ناكرآمالوة ئةو شيَوازة ثةيرِةو سارد بة

بةآلم ثيَناسةى . ئةم ضةشنة دةسةآلتء ثيَوةندييانة ثةسةند ناكات



 

 

روونى هيَذموونء هيَذموونى ثيَناسةيةكى نوآ لة سيستمى مؤديَرِن 
شى هيَذموونى بة ريَبةرىء لةم ثيَوةندييةدا ئانتوانى طرام. داية

وةكوو . دةسةآلتدارى بةرفراوان دةزانآ لة هةموو رةهةندو بوارةكاندا
ى ـ كولتوورى ـ ئابوورى ـ ةربازسهيَذموونى سياسى ـ 

لة روانطةى طرامشييةوة هيَذموونى هةم دةتوانآ . ،...ئةمنييةتىء
 .رةواييةتى هةبآء هةم دةتوانآ لة ريَطاى زؤرء هيَزةوة بآ

دةطةرِآء هةوأل دةدا بة دواى بةرذةوةندىدا ذموونى بةردةوام هيَ
ئةو شيَوازة لة دةسةآلتداريَتى لة . بضةسثيَنآبةرذةوةندييةكانى خؤى 

بريتانياوةء لة سةدةى دا لةاليةن 21ـ  27سةدةى هةذدةو نؤزدة 
رِةو وة ثيَئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةدا لةاليةن  (10)بيست 
دا ضةند فاكت طرينطنء بةبآ  ذموونى بوونهيَلة خاوةن . دةكرآ

هيَزيَك ناتوانآ خاوةن هيَذموونى ئةو ضةند فاكتة لةبةرضاو طرتنى 
يَكى هيَذموونخاوةن بؤ ويَنة هيَزيَك كة دةيهةوآ ببيَتة . جيهانى بآ

جيهانى دةبآ ثيَشرت كؤمةلَيَك ثيَش زةمينةى هةبووبآ، واتة لة 
دريَذةى دةسةآلتداريَتىدا توانيبيَتى خؤى وةك هيَزيَكى بةرضاو خاوةن 

ئابوورييةكى بةهيَز، دةبآ خاوةنى ئةوةش يانى توانا نيشان بدات 
ييةكى بةهيَز، كولتووريَكى بة هيَزو ئاسايشيَكى ثتةو ةربازسهيَزى 

يستى خؤىدا بريتانيا لة دريَذةى دةسةآلتداريَتى هيَذموون .بآ
رتووةكانيش خاوةنى يةكط وآلتةخاوةنى ئةو تايبةمتةندييانة بوةو 

 . ئةو هيَذموونةية



 

 

 وآلتةبةثآ ليَكؤلَينةوةطةليَك كة تويَذةرةكانى ئةم بوارة كردوويانة 
 21ـ  27انياى سةدةكانى لة بريتيةكطرتووةكان ئيَستا بةهيَزتر 

يةكطرتووةكاى ئيَستا  وآلتةتايبةمتةندييةكانى . يدانهاتؤتة مة
سةرضاوةطةىل سروشتى ضرِوثرِ، بريتني لة حةشيمةتى زؤرو بة توانا، 

بة ئابوورى بةهيَز ثيَشةنطى لة بوارى تيكنؤلؤذىداء لةطةأل ئةوةشدا 
. ييةتيَكنؤلؤذباشرتين شيَواز كةلَك وةرطرتن لة كوولتوورى ئةو 

ثيَوةندى بازرطانىء تيجارىء ئابوورى بةرفراوان لةطةأل هةبوونى 
ثيَشكةوتوويى لة بوارى داهاتى تاكةكةسى بةرضاو، وآلتانىرتدا، 

بوونى  ،نى طرينطرتين زمانى نيَونةتةوةيىزانستىء تيَكنيَكىدا، خاوة
كةوتووترين ئامراز، ضةكء ى بةهيَزو تةيار بة ثيَشةربازسهيَزيَكى 

جوطرافيايى ديكةى  ىرةئةوانةء دةيان فاكتكةرةستةى شةرِةوة، 
يةكطرتووةكانى  وآلتةبؤ جيَطريى هيَذموونيستى يارمةتيدةرن 

 .ئةمةريكا
 وآلتةذموونيستى دةبآ ئةوةش بزانني كة سياسةتى هيَ

بؤ هةموو وآلتةكان يةكسان نية، بةلَكوو  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
واتة بؤ وآلتانى . خؤى لةبةرضاو دةطريآتايبةمتةندى بؤ هةر وآلتةو 

ديَمؤكراتيك وةكوو يةكييةتى ئوروثاو ذاثؤنء وآلتانى ديكةى لةو 
ةتى هيَدىء نةرم ؤماسىء سياسضةشنة، لة شيَوازى ديالؤطء دثل

بةآلم لة هةمبةر رووسية، ضنيء وآلتانى جيهانى  .كةلَك وةردةطريآ
حاكمييةتيَكى ناديَمؤكراتيكةوة لة سياسةتى سيَهةم بة سياسةتء 

لةو طوشارو طظاش كةلَك وةردةطرآ كة هةركام توندتر وةك سياسةتى 



 

 

لة سياسةتى دةستةى . سياسةتانةش لة جآ خؤياندا كارسازن
ضونكى خؤدى وآلتانى  .يةكطرتووةكان كيَشةى نية وآلتةدا  يةكةم

سةندى دةكةن، بةو سياسةتة دةدةنء ثةئوروثايىء ذاثؤن متمانة 
بة يارمةتى ئةو هيَذموونة لةبةر ئةوةيكة زؤرجار خؤيان ثيَويستيان 

كانى ييةسروشتة سرتاتذيكبؤ ويَنة لة كونرتؤلَى سةرضاوة . هةية
بةتابيةت سةرضاوة وزة فوسيلييةكانى رؤذهةآلتى جيهان، 

يةكطرتووةكان هةر  وآلتةدةبآ بيَذين لةطةأل ئةوةيدا كة . دا نيَوةرِاست
 .ةآلتى هيَذموونيستى لة جيهاندايةئيَستاش لة لوتكةى هيَرةمى دةس

بةآلم بة هاتنةى ئاراى كؤمةلَيَك شةرِو ثيَكدادانء هيَندآ رووبةرِوو 
لة ئاكامى  ةربازى، ئابوورىء ئةمنييةتىءسبوونةوةى سياسى، 

 ئةمانةدا هاتنة مةيدانى كؤمةلَيَك هيَزى ناوضةيىء جيهانى،
 .دةثيَوآ نةريَنىوة رةوتى ييةخةريكة لة بوارى هيَذموونيست

رتووةكان سآ ثايةى بنةرِةتى يةكط وآلتةثيَكهاتةى هيَذموونيستى 
 :هةية كة بريتني لة

  ئةتؤمىى ـ ةربازيسيـ ثايةى ئةمنييةتى ـ 2 
 تيكء طةشة ثيَدانى ديَمؤكراسىء مافى مرؤظ يلـ ثايةى ذئؤثؤ1
ثاراستنى ئاستى نرخى دوالر لة بازارةكانى ـ ثايةى ئابوورىء 3

 .جيهاندا
كة وةدةست هاتووة طرينطىء بايةخى بةشى ارييةك زانيبةثآ  

ى ـ ئةمنييةتى لة ثيَكهاتةى سياسةتى ئةو وآلتةدا لة ةربازيس
 بةرطريىوةزارةتى  ثيَنتاطؤن يان بيَذين. رادةيةكى زؤر بةرز داية



 

 

ميليارد دؤالرييةوة هيَندةى  400جةيةكى ساآلنة بة بو ئةمةريكا
. ى هةموو وآلتانى ديكةى جيهان دةبآةربازيستةرخانكراوى  بوجةى 

هةر بؤية لة ثةميانى ناتؤداو هةروةها لة ثيَكهاتة هاوثةميانيية 
قسةى  يةكطرتووةكان بةشدارة وآلتةييةكانى ديكةدا كة ةربازس

طةر ئاورِيَك لة رابردوو . يةيةكةم دةكاتء دةنطى هةرة بةهيَزى هة
توازن "شةرِى ساردا سياسةتى  سةردةمانىلة بدةينةوة دةبينني 

 وآلتةى رؤذئاوا لةاليةن "تؤقانهاوسةنطى "يان " وحشت
تة دا ها سؤظيَيةتوة لة بةرامبةر يةكييةتى ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

 وآلتةلةو سةردةمةدا هاوثةميانانى ئوروثايىء ناوضةيى  .ئاراوة
 وآلتة ئةتؤمىتنى يةكطرتووةكان لة ذيَر ضةترى ثاراس

لةو قؤناغةدا  راستىدائةم وآلتانة لة . يةكطرتووةكاندا بوون
يةكييةتى  ئةتؤمىلةاليةك لة نزيكرتين ئاماجنةكانى هيَرشى 

دةزاننء ئيَستاش  ئةمةريكابوونء خؤيان بة قةرزدارى  سؤظيَيةت
ء ئةوةش هيض ةو سياسةتةدانتآ لة ذيَر باندؤرى ئديسان كةم تا كور

دابآ و دلَخوازانةيةء ئيَستاشى لةطةلَييةكى تيَدا نية بةلَكوناار
 .دا دةبيننئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةريَبةرى خؤيان لة ذيَر 

هيَذموونى جيهانى ذئؤثوليتيكى نوآ لة جيهاندا لة سةر بنةماى 
ذئؤثولييتيكى لةم ضةشنة (. globalhegemony)دادةرِيَذرآ 

خاوةنى كؤمةلَيَك تايبةمتةندى نويَية كة هاندةرى طؤرِانء تيَثةرِين 
ذئؤثوليتيكى نوآ لة . خانةى ميَذووةوة ةتةكة ضوذئؤثوليتيكيَكة لة 

. رخنةكرانةليتيكى ذئؤثؤ سةر بنةماى رخنةو رخنةطريية، واتة



 

 

ئةوةية كة جيَطاى تايبةمتةندييةكى ئةم قؤناغة لة ذئؤثؤليتيك 
بةشيَك لة كاراكتيَرةكان دةكؤرِآء بايةخى زؤرتر بة واقعبينى سياسى 

ئةو تايبةمتةندييةش يةكآ لة . دا دةدات لة ذئؤثؤليتيك
دةبيَتء تةنانةت جيَطري تايبةمتةنديية طرينطةكانى هيَذموونى نوآ 

لة ذئؤثؤليتيكى نوآدا . ئاسانرت دةكاتةوةكردنى هيَذموونى نوآ 
. ثيَشةنطايةتى دةطيَريَتةوةيةكطرتووةكان ديسان رؤلَى  تةوآل

وةكوو ثيَشةنطايةتييةك كة لة ضوارضيَوةى ثرؤذةطةليَكى سياسى نوآ 
يَكى جيهانى، سيستميان ثيَكهيَنانى " جيهانى يَىنةزمى نو"
ى طةورةو نيَوةرِاستثرؤذةى رؤذهةآلتى "، "ديَموكراتيزاسيؤن"

 .داية" دذة تريؤريزمشةرِى "ء "باكوورى ئافريقا
ية، لةبةرضاوطرتنى "نةزمى نويَى جيهانى"سةرةكيرتين ثرؤذة 

داء تريِامان لةو  نيَوةرِاستوآلتان لة رؤذهةآلتى دةولَةتانء ثيَكهاتةى 
ثيَكهاتةية خيَرا سةرجنمان بؤ الى كيَشةء ئاذاوةكانى ئةو ناوضةية 

تيَرِامانة هةلَدةقولَىَ ئةوةية طرينط كة لةو ثرسياريَكى . رادةكيَشرآ
ئةو خيَزطةى . كة دةثرسني هؤكارو سةرضاوةى ئةو قةيرانانة ضني

خيَنةر عةمةأل دةكات رؤديناميزمة ياغييةى كة وةكوو ثوتانسيةليَكى 
 دةبآ ض بآ؟

ئةطةر ضى . دةوآثرسيارة رةوانطةيةكى واقعبينانةى  وآلمدانةوة بةو 
ى واقعبينانةيةو هةم زؤرجار سياسةت هةم ثيَويستى بة فةزايةك

ئاكامى ثيَضةوانةى خواستى هيَزو واقعبينى سياسى رةنطة 
دا واقعبينى  بةآلم لة هةردوو حالَةتاليةنطةليَكى ىلَ بكةويَتةوة، 



 

 

طةر بةشيَك لة بوضوونةكان . يارمةتيدةرى ضارةسةرى كيَشةكانة
اليةنةى جيهانء يةك هيَذموونى يةكدةست بوونى فرةئاماذة بة 

. جيهان دةكةندةسةآلتى سياسى، ئابوورى، ئةمنييةتىء كولتوورى 
ئةو سياسةتة لة بةرامبةر فرةدةنطىء فرةضةشنى لةاليةكى ديكةوة 

طةىلَ جيهانء جياوازىء جؤراوجؤرى بةرذةوةندييةكاندا لةطةأل 
بة دا  لةو ثرؤذانةش. ى جيددىدا بةرةوروو دةبآةكؤسثء تةطةر

نيَوةرِاست بة نيَوةندى ئةو كؤمةلَيَك تايبةمتةندييةوة رؤذهةآلتى 
كوورانء ناوةندى هةلَقوآلنى ئةو ناوضةية . قةيرانانة دادةنرآ

واتة شةرِى بزوتنةوة ئازادخيوازةكان  .دياردة رووخيَنةرةكانى جيهانة
كيَشةى نةتةوةيىء قةومى، كيَشةى ئايينى، بؤ مافى نةتةوةيى، 
يَزطةى تريؤريزمى راديكالَيزمى ئيسالمى كة بة ختوندوتيذى ئايينىء 

ئةو ناوضةية  ئةمةريكابة وتةى دةسةآلتدارانى . جيهانى دادةنرآ
انى يةكطرتووةك وآلتةئاوا ناوةندى هةناردةى تريؤريزمة بةرةو رؤذ

نويَيةكان  بيَذين ثاريَزطارةبؤ ويَنة نئوكانيستةكان يان . ئةمةريكا
ثؤست مؤديَرِنى خؤيان ليتيكى ؤقةيرانى ذئؤثبة طةورةترين  تريؤريزم

ئاماجنى ثالنة دةزاننء ئةو قةيرانةية سةرةكيرتين 
بؤ ثرت . دا دةزاننكانى خؤيان لة جيهانى ئيسالمييةئيسرتاتيذيكذئؤ

 سةملاندنى راستى بؤضونةكانى خؤيان ئاماذة بة حكومةتيَكى ئيسالمى
ئيَران ى وةكوو كؤمارى ئيسالمى يراديكالَى ئيسالمبناذوو خوازء 

كؤمارى ئيسالمييةك كة نيَردةر، تةياركةرو طةورةترين . دةكةن
 . كان لة ناوضةو جيهاندايةييةهيَزة تريؤريستثالَثشتى 



 

 

تريؤريزمى بة شةرِيَكى شةرِى  (Gingrich)"طينطريج" بريمةند
شةرِى . دةبيَتة هؤى شةرِى جيهانى سيَهةم كة زةد كردجيهانى ناو

، ئةو هيَزانةن كة خؤيان بة ةجيهانييةك كة ماكةكةى ئةو دةولَةتان
ى سياسى دةزاننء دةيانهةوآ بة يمرياتطةرو دةمرِاستى ئيسالم

ريَبةرى جةمسةرى تريؤرو تريؤريزم بة  "يالىل شيعىه"سازكردنى 
كؤمارى ئيسالمى ئيَرانيش ثآ ناخؤش نية  راستىدالة . دةستةوة بطرن

بينني هةر لة سةرةتاى بؤية دة .دا نيَوى هةبآ عينوةانيَك لة ذيَر هةر
هاتنة سةركاريةوة خيَرا بة كؤمةلَيَك كردةوةو دذكردةوة لة بةرانبةر 

بةتايبةتىدا  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةهةموو جيهانء 
قيبلةطاى سياسى جيهانى ئيسالم بناسيَنآء خؤبة  ةي بىدا خؤهةولَ

دا  ثيَوةندييةش لةو. الم نيشان بداسيئاآل هةلَطرء قسةكةرى ئ
ى لة تاران ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةلةاليةك بالَويَزخانةى 

ةوةش لة ئ كة داطري كردو هةموو كاربةدةستانى بة بارمةتة طرت
اتاى دةستدريَذى بؤ سةر خاكء ياساو مافى نيَونةتةوةيىدا بة و

هاووآلتى وآلتيَكى ديكةية بة كاريَكى تريؤريستى دادةنرآء مةحكووم 
ماوةيةكى كةم بة يارمةتى كؤمارى ئيسالمى بةآلم دةبينني . دةكرآ

بزوتنةوةطةىل ئيسالمى ء طرووثقوذبنى جيهاندا ئيَران لة كؤنء 
. ريزميان ثؤشىسةريان هةلَداو زؤربةشيان بةرطى ئيدئؤلؤذيكى تريؤ

 ئةمةريكاليتيكى يالنةى كة بةرةورِووى ذئؤثؤعام ويةكآ لةكةوابوو 
دا دةبيَتةوة ذئؤثوليتيكى  ء كةنداوى فارسنيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى 

دايةو لةو رخنةيى ذئؤثوليتيكى رخنة طرانة شيعةية كة لة بازنةى 



 

 

كة  ثيَوةندييةشدا دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى لةو باوةرِةدان
سوورية، واتة  رمةتى هاوثةميانة تريؤريستييةكانتوانيويانة بة يا

 لة روالَةتدا توانيوايانة القاعدةةكانى حيَزبؤآلء حةماسء طرووث
 . بكةن دالةو ناوضةية ئةمةريكاتى جنني بة ثرؤذةكانى قسيَ

 بنئاذوويى ئيسالمىء شةرِى دذة تريؤر
تريؤريزم بة ضةندين جؤرو شيَوازى جودا جودا دابةش دةكرآء هةر 
جؤرة شيَواز لة بوارى فيكرىء تيؤرييةوة خيزطةء سةرضاوةيةكى 

لةم نيَوانةدا راديكالَيزمى ئيسالمى . تايبةت بة خؤيان هةية
ى تريؤريزمى ثيَدانئيسالمى مةيداندارى ثةرةتريؤريزمى بناذوويى 

واتة ئةو ضةشنة لة تريؤريزم كة رؤذئاوا، . جيهانني لة حالَى حازردا
اوثةميانانيان بة ئاماجنى و هئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

تريؤريزم دا ئةو ضةشنة لة  و لة بةرامبةريش. هيَرشةكانيان دادةنيَن
ى بة ؤكة دةزطاكانى راطةياندنء بةشيَك لة مةيدانى سياسةتى ئةورِ

سةرميَزى كؤبوونةوةو برِياردانى ةكى فايلى سةرخؤوة خةريك كردوةو 
ئةو ضةشنة لة تريؤريزم خؤى بة . كانى رؤذئاوايةسياسيية ةناوةند

ئيسالمىء خؤى بة نويَنةرى شارةستانيةتء  هزرىهةلَقوآلوى مةكتةبى 
كولتوورى ئيسالمى دةزانآء ثيَواية ثآ ئةسثيَردراويَكى متافيزيكى 

لة . كانى بةرةى شةرِهةية بؤ رزطارى كردنى جيهان لة دةستى هيَزة
 وآلتةدوو تؤيى ئةو ئيدئؤلؤذييةدا هيَزة بناذووةكان، 

ماجنى سةرةكى خةباتةكةيان بة ئا ئةمةريكايةكطرتووةكانى 



 

 

ئةو ئاماجنة هيَرشةكانيان بةرةورِووى دةزاننء نووكى ثةيكانى 
 .دةكةنةوة

تيَكةوة ثيَضانى دامودةزطاى دةسةآلتداريَتى بة ليَدانى ئةفغانستانء  
طورزى . سةركةوتوانة هةلَطريا ى، يةكةم هةنطاوالقاعدةء تالَةبان

. حةثةساندتريؤرى لةم قواناغةدا  تريؤر بةرةىطورضكربِى بةرةى دذة
لة هةر كوآ بؤى لوا بةرةى تريؤر سةرليَشيَواوانة كةوتة ثةلةقاذآء 

بنةمالَةى . ستنةوةى ذيَرزةمينىداهةولَى خؤ حةشاردانء خؤرِيَكخ
ثالَثشتىكةرى تريؤريزم ثيَضةوانةى خواستى خؤيان لة بةرامبةر 
بةرةى دذة تريؤرى برينداردا هةستى هاوخةمييان دةربرِىء ئةو 

بةرةى دذة تريؤر كة . يان مةحكووم كردسيَبتةمربى 22كردةوانةى 
نانةكةى  داخةتا تةننوورةكة "بوارةكةى لةبار دةديت هةولَىدا 

نانى تريؤريزمى هةر بؤية بة توندى كةوتة راوةدوو" بضةسثَنآ
 . ة سةرتاسةرى جيهاندالبنئاذووخوازى ئيسالمى 

بةثآ . ةيةكى ميَذوويى هةيةنيتوندرِةوى بنئاذوويى ئيسالمى ثيَش
بوونى مرؤظايةتى، بوونى جيهان، روانطةو تيؤرييةكى ئيدئؤلؤذيك 

. دراوة وة طريَييةئيسالمبةردةوامى ذيان بة بنةما ئايدئؤلؤذيكةكانى 
 .سى ئايينى راستةقينةى ئيسالم نيةبا كيَشةو باس بةآلم ليَرةدا

بةلَكوو باس باسى بناذوويى ئيسالميية كة دةطةرِييَتةوة بؤ 
تةواوى خةلَكى كؤمةلَطاش بة سةرةتاكانى سةرهةلَدانى ئيسالمء 

ضاوى كوفرةوة ة دةزانآء تةنانةت زؤر جار بة خةلَكى ئةو سةردةم
بناذووخوازةكان بوونى كؤمةلَطا لة ضوارضيَوةى . سةيريان دةكات



 

 

ئيسالميى نابى ا دةبينن ئةويش د ياساو ريساكانى ئيسالم
بوونء دمورتةان لةو ضوارضيَوةيةش بة واتاى موحةممةدىء الد

كافربوونةو دةبآ هةرضى زوتر بكؤذرآء كوذرانيشى بة دةستى 
ئةم ضةشنة بريوكانة هةر لة . وةجيهادةموسلَمانيَك دةضيَتة خانةى 

و بوةسةرةتاى ئيسالمةوة تاكوو ئيَستا بةردةوام بوونيان هة
ئيسالم لةطةأل ضةشنة ثيَكدادانى ئايينى توندوتيذىء 

دا كة هةر  آلم لة قؤناغى موديَرِنبة. بريكردنةوةكانى ديكةدا بوون
ضةشنة بريؤكةو ئيدئؤلؤذييةك بة شيَوازيَكى ديكة خؤيان دةبيننةوة، 

ى فيندةميَنتالَيزمئيسالمى سياسى يان بيَذين راديكالَيزمى ئيسالمى 
(Fundamental ism .) رةوتى توندرِةوى ئيسالميش

ئيمكاناتى ؤلؤذىء تيَكنبيظاذوويةكى ديكةى طرتةبةرو لة ئامراز، 
ئةو . ثيَدانى ئاماجنةكانى كةلَكى وةرطرتووةسةردةم بؤ طةشة

رؤكى نيَوةضةشنةى حؤ ريَكخستنى ئيسالم دةتوانرآ بآثةردة 
ميشل " .لة ئيسالمييةكان دةرخباتى ئةو تويَذة يدةسةآلختواز

دابةزو توندونيذى ئةم  لة سةر ئةو برِوايةية كة هةلَبةزءش "فوكؤ
سيماية لة ئيسالم تةعبري لة نيَوةرؤكى دةسةآلختوازنةى ئةوان 

 . دةكات
كة شتيَك بة ناوى كؤمةلَيَك لة بريمةندانى ديكة لة سةر ئةو باوةرِةن 

بوونى هةية بة خيالَيشدا  ئيسالمى سياسى بةو ضةشنةى كة ئةمرٍِِؤ
بوون  ئةمةريكاووةكانى يةكطرت وآلتةرؤذئاواو  ئةوة نةدهات، بةلَكوو

واتة يارمةتى هةمةاليةنةى . ئةو هيَزةيان طةياندة ئةو ئاستة كة



 

 

ميَنتالَيزمة ئيسالمييةى كة ئةمرِؤ يندفئاواييةكان نةبواية ئةو رؤذ
قةت بةو ئاستة نةدةطةيشتء  سةريَك لة شةرِى جيهانى تريؤرزمةجةم

 دا ثيَوةندييةشلةو . ريَبةرانيشياندا نةبووتةنانةت لة خةيالَى 
ةكانى نيَوان ئيخةوان املوسلمنيء ثيَوةنديية طةرمء طورِهيَما بؤ 

كانىء يارمةتيدانة بآ قةيدو ييةبريتانياو يارمةتىء ثالَثشت
دييةكانى جيهاة تريؤريستىء طرووثبؤ  ئةمةريكامةرجةكانى 

و فرةنساء ثيَش ئةو و هةروةها تالَةبانذيَر دةسةآلتى  ىئةفغانستان
ميواندارى ريَكخستنى دةرةكىء ريَبةرى كؤمارى ئيسالمىء شؤرِشى 

 ديارة لةم ثيَوةندييةدا. دةكةم( ايت اللة مخينى)ئيسالمى ئيَران 
يان  لة دةسةآلتى رؤذئاوايى خوازراوشاراوة نية كة بةشيَك 

استةوخؤ ثالَثشتى ئةو ديؤةزمةيةيان نارِيان  نةخوازراو، راستةءخؤ
بؤ ثرت روون . بنئاذوويى ئيسالمى ناسراوة بة كة ئيَستا كردوة

رؤذئاوا جيَطاى خؤيةتى ئاماذة بة وتةيةكى بوونةوةى ئةو سياسةتةى 
لة ريَبةرانى ئينتيفازةى ئيسالمى ئةجلةزير يةكيَك " ئةنوةر هةدام"

(FIS)بكةم كة ئيَذآ: 
يةكطرتووةكانى  وآلتةكلينتؤنى سةرؤكى بيل  ئةو رولَةى ئةمرِؤ" 

يطيَرِآ، لةو ةثالَثشتى ئيسالمييةكاندا ددانء لة يارمةتي ئةمةريكا
ثاشاى حةبةشة دا  كة لة سةرةتاى سةرهةلَدانى ئيسالمئةركة دةضآ 

واتة طةر لة روانطةى ريئاليزمى سياسييةوة سةير بكةين ". رايثةرِاند
بةردةوام لة  دا تةنيا بةرذةوةنديية ئاكامة دةطةين كة لة سياسةتبةو 

لة دةورى تةنيا بةرذةوةندييةكة فاكتؤرةكان دا دةميَنيَتةوةو  مةيدان



 

 

كةوابوو طةر ئةو سياسةتةش، واتة سياسةتى . اتةوةيةك كؤدةك
رِةو سياسى لةاليةن ئةو وآلتانةوة ثيَثالَشتىء دؤستايةتى ئيسالمى 

سياسةتوانانى ئةو وآلتانة  ضونكى. نةكراوةكاريَكى نائاسايى كرابآ 
 وليزمتايبةت مةكتةبى ماكياسياسةتى واقعينى بةرِةوى لة ثيَثرت 

جيَطاى ئاماذةثيَدانة لة . لة سياسةتدا رةوايةئةوةش ديسان . دةكةن
راثةرِاندن بة لةبةرضاوطرتنى سياسةت بة واتاى هونةرى 

هةروا كة ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد ئةوكاتةش . بةرذةوةندى تةوةرى
. بةهيَز دةكراانى ديكةدا فاكتؤرى ئيسالم لة بةرامبةر هيَذموونةك

عةرةب ـ ئةفغانييةكان لة  ييةوةكوو بةهيَز كرانء ثالَثشتى جيهاد
بابراك "ء حكوومةتى كؤمؤنيستى سؤظيَيةت يةكييةتىبةرامبةر 

 . دا"كارمل
ةضةرخانى رؤلَى ئيسالمى سياسىء قؤناغى طرذيى روو لة زياد بوونء و

تالَيزمى ئيسالمى قؤناغى دسثيَكى ثيَكدادانى رؤذئاواو ندةميَنفي
ئةم . ئيسالم بوو كة بة شةرِء ثيَكدادانى تريؤرء دذة تريؤر ناسرا

قوناغةدا لة كؤتاييةكانى سةدةى بيستةمء سةرةتاكانى سةدةى 
 بوو كةئةوة لة حالَيَكدا. دا دا رووى طرذى خؤى ثيَشان بيستء يةكةم

ى فيندةميَنتالَيزمى تاكتيكى كةلَكى لة رؤذئاوا وةكوو سياسةتيَك
دا لةو  وةرطرتبوو، واتة تةنانةت لة ئاستى ئاكادميكيشئيسالمى 

بة هاتنة ئاراى بزوتنةوةى ئايينى . راستيية نةطةيشتبوون
سةرانسةرى لة ضوارضيَوةى ثروطرامء سياسةتيَكى بة تةواوى 

ة ثيَش يةكرت بوةوةى ئةو بزوتنةوانة لة تريؤريستيانةداء نزيك بوون



 

 

لَى ئيسالمى لة فيندةمنتابؤ هاتنة ئاراى ثيَكهاتةيةكى زةمينةيةك 
وومةتيَكى ئيسالمى حكستدا بة ثالَثشتى ؤذهةآلتى نيَوةرِئاستى ر

 .بة ئةزموون وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَرانراديكالَء 
ئيسالمى هاوكات ندةميَنتالَيزمى بة هيَزبوونى بةرة بةرةى في 

فرةخوازييةكانى ئةوان  .ا بوولةطةلَدى يةئةو بزوتنةوةيخوازى مةزن
بطرنة " راكردن لة ناوةند" "زمرك از طريز"رةوتى هؤى ئةوةيكة  ةبو

 سيَبتةمربى 22هيَرشى . نذيَرِثثيَشء لةطةأل رؤذئاوادا ثيَكدا هةلَ
كة بة كوشتاريَكى قؤناخيَك خالَى دةسثيَكى قؤناخيَكى ديكة بوو، 

. خويَناوىء درِةندانة دةستى ثآكردو هةنوكةش دريَذةى هةية
 سةر ثيَشدةستانةى كردةتريؤريزمى ئيسالمى بنئاذووخواز هيَرشى 

لة نيَويؤركء  ىتاوةرة مجكةكانى ريَكخراوى بازرطانى جيهان
سةهؤآلويَكى بة سةر بةرثرسانى رؤذئاوايى بةتايبةت دةسةآلتدارانى 

ناقووسى مةترسى بؤ جيهان بة يىدا كردو لة رؤذى نيَوةرِؤدا ئةمةريكا
لة بةرامبةردا رؤذئاوا بة . طشتىء رؤذئاوا بةتايبةتى زرِاند

مارشى وة خؤ كةوتء ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةسةركردايةتى 
تريؤرو دذة تريؤر ديارى ناكرآ  سنوورى شةرِى. شةرِى دذة تريؤرى ليَدا

مةيدانى سنوورةكانى هةردووال ناروونن، دةتوانى  و ضونكى بةرة
ثيَكدانيَكى سةربازى يان باخضةى ساوايان يان كونسيَرتيَكى طورانى 

 .بيَذآ بآ
اوا يان هةمان بةرةى بةهيَزى لة ئاكامدا ثرؤذةء ثالنى بةرةى رؤذئ

تريؤر لة بةرامبةر شةرِى تريؤرو تريؤريزميَك كة بة ضةكى دذة



 

 

. نةبوون تةيارة بة كةلَكء كارالَيزمى ئيسالمى ئيدئؤلؤذيكى راديكا
ضونكى ئةوان لةطةأل ئةوةيدا كة ماوةيةكى دورو دريَذ ضاوةديَرييان 

نةيانتوانيبوو ئةو دوذمنةى خؤيان وةك دةكردن كة ضى بةسةردا 
رِشتنى ثالنء ثرؤذة دالة حالَيَكدا يةكةم هةنطاو بؤ . ثيَويست بناسن
وو رةهةندو ئاماجنةية لة هةمةو ناسينى وردى ئ بؤ ئاماجنيَك

هاوثةميانان لة دانيشتينة  راستىدالة . اليةنيَكةوة
بةرةو  ئابوورىىء ةربازسثرت اليةنى دا  ةكانيانيراظةي

هةر بؤية ثالنرِيَذةكان يان . رِووبوونةوةكةيان لةبةرضاو دةطرت
يةكطرتووةكان لة بوارى  وآلتةلة ( شةرِ)ى ةربازسئةندازيارانى 

بةرثرسانى بة راويَذ لةطةأل  ياردانةوة سةربةخؤنء دةتواننبرِ
لةو  ،يةكةمى وآلت ثالنةكانيان ئامادةى بةريَوةبردن بكةن

كراوةتةوة جطة لةوةيكة دةبآ دا بريى هةموو ئيمكاناتيَك  نيَوانةش
تا  راستىدائةوةش لة . بكرآلةطةأل ئيدئؤلؤذييةكى كوشةندةدا ضى 

ا كارى لة سةر كراوة وةكوو ثرؤذةى د رادةيةك لة ئاستى تيؤريك
، "ى طةورةء باكووى ئافريقانيَوةرِاسترؤذهةآلتى "
بةآلم ئةو ثرؤذانة هةنووكة لة . ،...و" دميوكراتيزاسيؤن"

 .نةتةوةودا ما ضوارضيَوةى تيؤريك
دا  يَدانى ئةفغانستانل لة هةم ئةمةريكاهةلَةكة لةويَدا بوو كة  

هؤكارةكةشى . دا  هةم لة رووخاندنى حكوومةتى عيَراق هةلَةى كردء
كاراكةتيَرى سةرةكى نةبوون، يةلَكوو لة ثلةى هيضكام  روونة ئةوانة

لةاليةن  تالَةبانلةاليةك حكوومةتى . دا بوون دووهةمىء سيَهةم



 

 

هيَذموونى خودى باندؤرى ثاكستانةوة كونرتؤأل دةكراو هيَشتا لة ذيَر 
لةاليةكى ديكةوة حكوومةتى عيَراق ئةو  .يةكطرتووةكاندا بوو وآلتة

 .رؤذئاواهيَزة نةبوو كة مةترسى خباتة سةر بةرذةوةندييةكانى 
طةليَكى ديكة بة ثارسةنط عةملانى بةعسى بوو، بة حكوومةتيَكى 

بةآلم ليَرةدا ثرسيار دةورووذآ كة كاراكتيَرى . ئاسانى كونرتؤلَ دةكرا
ةلَىَ كاراكتيَرى يةكةم لة مةيدانى شانؤى تريؤرو ب! يةكةم كامةية؟

بؤ سةملاندنى ئةم . ى ئيَرانةيكؤمارى ئيسالمدا تريؤريزمى جيهانى
راستييةش دةتوانني سةرنج بدةينة دةستيَوةردانةكانى كؤمارى 

لة دةستيَوةردانطةليَك  .لة ناوضةكةء جيهاندائيسالمى ئيَران 
ضةندين  ئةمةريكادةولَةتى . ثالنء ثيالنى تريؤريستىداضوارضيَوةى 

جار بة فةرمى رايطةياندوة كة كؤمارى ئيسالمى بةهيَزترينء 
. جيهانداوةفادارترين يارو ياوةرو ثالَثشتى تريؤريزمة لة ئاستى 

ئةو شيَوازة لة . خودى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالميش ئةوة ناشارنةوة
ذئوثؤليتيكى دةزانن كة خودا ثآ كاركردى خؤيان بة بايةخيَكى 

ئيستيَكبارىء جيهانى ء ئةمةريكالة بةرامبةر ئيسرائيلء بةخشيوةن، 
ثالَثشتى جطةرطؤشةكانيان واتة فلةستنيء لؤبنان ! دا يونيزمزابةرةى 

دا ئةمةريكاو ثاكستانى داردةستى ئةمةريكالة بةرامبةر . بكةن
ضى هيَزيَكى سوننةيشة بةآلم ديسان ثالَثشتى ئةفغانستانى ئةطةر

بكةن بةلَكوو بتوانن لة هيَزة شيعييةكانى لة هيالىل شيعىدا  تالَةبان
كةلَك وةرطرنء لة كوجناو كوجنى جيهاندا بة دواى سيَبةرى ئيسالمى 

ان بنئاذوودا بطةريَن تاكوو بتوانن ريَكيان خبةنء بؤ ئاماجنةكاني



 

 

ئةوةش سياسةتيَكى شاراوةى كؤمارى ئيسالمى . بطرنوةركةلَكيان ليَ
نية، دةسةآلتدارانى ئةو حكوومةتة ثيَيان واية كة بة نةمانى 

كةوتؤتة سةرشانى ئةو ئةركة بةشيَكى زؤرى  سؤظيَيةت يةكييةتى
دا كة هيَزى  هةر بؤية لة هةر جيَطايةكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست. ئةوان

هةبآ، بوونى  يةكطرتووةكان وآلتةتايبةتى ةبهاوثةميانان 
يان هيَزة هيَزةكانى سوثاى قودسى سةربة سوثاى ثاسداران 

. هةيةفيَرطةكانى سوثاى قودس لةوآ بوونيان  ثةروةردةكراوةكانى
دا،  داء هةم لة شةرِى لؤبنانء فةللةستني بؤ ويَنة هةم لة شةرِى عيَراق
 يَىج. دةكةندس سةردةمداراى بةرةى شةرِ كؤمارى ئيسالمىء سوثاى قو

يَكى تريؤريستى طرووثئاماذة ثيَدانة كة هيَزيَكى تريؤريستى يان 
ئةويش لة ناتوانآ ضوار ساأل شةرِى مةيدانىء بةرةيى بكات، 

ثؤشتةو ثةرداختةدا كة بة بةرامبةر هيَزيَكى هاوثةميانى 
 . رتين ضةك، كةرةستةو تيَكنؤلؤذى شةرِةوة تةيارةنموديَر

ميليؤن كةس بة  2كراوة تاكوو ئيَستا ثرت لة بةثآ سةرذميَرييةك كة 
نيَوانةدا بوونةتة قوربانى شةرِى عيَراق كة لةو  و بريندارةوة كوذراو

وابوو كة. كةوتووةثشكى هةرة زؤرى بةرضةك  آخةلَكى سيَظيلء ب
خؤى دايةء ليَرةدا عاميلى سةرةكى كؤمارى ئيسالمى ئيَران هةر لة جآ 

دذة تريؤريستى رؤذ لة رؤذ ثرت طةشة شةرِو كيَشةى تريؤريستىء 
 . دةكات

دا ئةوةيكة رؤذئاواو  لة رابردوودا واتة لة ضةندين دةهة ثيَش
ى تووشى دلَةراوكآء ترس ئةمةريكايكطرتووةكانى  وآلتةبةتايبةت 



 

 

كؤمونيزمء ناسيؤناليزمى عةرةبى بوو بة ثةرةسةندنى  دةكرد
دا  كةنداوى فارس ضةشنيَك كة دةست بةسةر رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء

 كةشىبكةنء بطرنء رةوتى طةيشتنى وزة بة رؤذئاوا تووشى قةيران 
بةآلم كؤمؤنيزم سةرخؤشى بؤ . نائةمنى لة جيهاندا ثةرةى ثآ بدةن

بةآلم بة نةمانى ئةو دوو  .دانراو ناسيؤنالَيزمى عةرةبيش رام كرا
تريؤريزم بة ئيدئؤلؤذى ئيسالمى بنئاذووخواز، مةترسى  فاكتؤرة

هاتة ئاراوة  يةكييةتى شيعيىء سوننةييةوةبريؤكةى دذة رؤذئاوايىء 
كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران خؤى بة دةمرِاستى دةزانآء ثالَثشتى 

 ووتارجار ى كؤمارى ئيسالمى بة ئةنقةست زؤرحكومةت. دةكات
تر راطةياندراوةكانى دذ بة رؤذئاو كولتوورى رؤذئاوايى توندوتيذ

ئةوةية كة بة تةواوى خؤى بكاتة قةيةمء لةوةيش مةبةست  .دةكات
 دةبنة داية بؤ ئةويسالم هةر بؤية لةو ثيَوةندييةدا مةيداندارى ئ

ء ئةمةريكام لة كردةوةيةكى وآلتة ئيسالمييانةى كة بة حةستة
 .نانانى نارةزايةتييةك دةردةبرِهاوثةمي

ان وةكوو قسةكةرى يةكةمى ئةمحةدىنذاد سةرؤك كؤمارى ئيَر 
سةرهةلَدانى ى اندةكاتء تيؤرى سةرةتاك سيستمقسةى ناخى  دةولَةت

 :شؤرِشى ئيسالمى لة ئيَراندا دووثات دةكاتةوةو ئيَذآ
هةيَية، دينى ئيَمة دينيَكى جيهانىء ئيَمة ريسالَةتيَكى جيهادميان " 

ئةوان برِوايان بة  .نابةسرتيَتةوة بة كاتء شويَنةوة جيهادييةو
ريَبةرانى ئايينى كؤمارى . ئيمثراتؤرى ئيسالمى جيهانى هةية

شن وآلتي سياسي كةشىئيسالمى كة هاوكات قسةكرانى كؤتايى 



 

 

برِوايان بةوة هةية كة ئيَستا كاتى خؤيةتىء دةبآ ئيسالم بكةينة 
ئيسالمى  ،كؤمارى ئيسالمىخةآلت بؤ جيهانيان، ئيسالمى ضةشنى 

ء بة طشتى ئيسالميَك كة جيهان ثاكء مونةزة ةبانتالَضةشنى 
 . بكاتةوة

بؤ دةستثيَكى شةرِى دذة تريؤرو بؤ  ئةمةريكاهةر بؤية ئةو سياسةتةى 
سياسةتيَكى غةيرة واقعبينانة بوو كة  سيَبتةمربى 22وةآلمدانةوة بة 

لة حيزبى كؤمارى خواز تووشى  ئةمةريكاتى سكانيسياسةتوانانى نيَو
تةمةنى تريؤريزميان  بة هةلَبذاردنى ئةفغانستانء عيَراق .بوون
رتةوة بة لة روويةكي. كرد ان طرذتريتر كردةوةو سيماى جيهانيدريَذ

بة سةر البردنى دوو كؤسث لة سةر ريَى ريَبةرى كؤمارى ئيسالمى 
  انيةيةوةينبوونى ئةو بزوتبة بةهيَزتريارمةتى دا جيهانى ئيسالم

بة بوونى . ن ثيَشكةشى ئةو حكوومةتة كردداو كليلى تريؤريزميا
واتة سوثاى   سياسةتى دةرةوةكؤمارى ئيسالمى ئيَرانء بالَى بةهيَزى 

ئةمنىء ئارامى بة خؤوة كراو رووى داطريقودس هيضكام لة وآلتانى 
كى ثانء بةرينن خاوةن سنووريَضونكى هةركام لةو وآلتانة  .نابينن

دا بة ثيَشطرانةشةرِى كؤمارى ئيسالميش لة تيؤرى  .لةطةأل ئيَراندا
بة شةرِ لة دةرةوةى سنوورةكانةوة روونى ئاماذةى ثآ دةكات كة ئيَمة 

ء هاوثةميانانى ئةمةريكاهةروا كة ، مافى رةواى خؤمان دةزانني
ليَرةدا باسى ! يى خؤيان دةكةنء شةرِنيَوةرِاستهاتوونةتة رؤذهةآلتى 

بةلَكوو طرينط رةوايى يان نارِةوايى نيَوةرؤكى ئةو شةرِة طرينط نية، 
بةشيَكى بةرضاو لةو شةرِةى ئةوةية كة تاكوو ئيَستا سةركةوتووانة 



 

 

ثرِ دةضيَتة سةرميَزى ديالؤطء دةستى  بة بردؤتة ثيَشةوةو النيكةم
 . يَدايةجانتاى ديثلؤماسى بةشى كات ئةستاندنى ت

كام لةو دوو وآلتةى كة بوونة ئاماجنى هيض  الوةهةموو ئةوانة بة
بوونة  نةبوو سيَبتةمربى 22ثيَشرتى ثلةبةندى هيَرشةكانى ثاش 

ئةطةر ضى حكومةتى عيَراق خاوةنى ، ئةتؤمىخاوةنى ضاالكى 
كةوابوو تا  .بوو... ميكروبى وخاوةنى ضةكى كؤمةلَكوذى شيميايىء 

يان تريؤرى ناب زؤرى مابوو  ئةتؤمىطةيشنت بة ئاستى تريؤريزمى 
 ئةتؤمىضى كؤمارى ئيسالمى لةميَذة هةرِةشةى بوون بة هيَزى كة

دةكاتء لةطةأل ئةوةشدا هةرِةشةى لةناو بردنى ئيسرائيل لةسةر طؤى 
لة  ئةمةريكاليَرةشدا ديسان دةسةمليَنرآ كة كةوابوو . دةكاتزةوى 

 .دا ناروون عةمةلَى كردهةلَبذاردنى ئاماجنةكاني

 سيَبتةمربى 22ثاش  نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
ثيَناسةى كؤمةلَيَك  نيَوةرِاستباس لة طرينطى ناوضةى رؤذهةآلتى 

نةتةوة، دةولَةتء ئاينيء هةروةها جوطرافياييةكة كة بؤ جيهان 
بة  هةروةها .ى تايبةتى ئابوورى بازرطانى هةيةبايةخيَك

بارودؤخى ناوضةكةو ثيَكهاتةى دانيشتوانةكةىء لةبةرضاوطرتنى 
ئةوةشدا بة سةرجندان لة طةشةى ئامرازو فاكتؤرة دذبةرةكانء لةطةأل 

تيَكنؤلؤذى سةردةم، ديَينة سةر ئةو باوةرِة كة ثيَضةوانةى بؤضوونى 
ئةو  نيَوةرِاستواتة رؤذهةآلتى . يةكةميش دةتوانآ راست بآ

بةآلم ئةوةيكة ليَرةدا . تواناييةى هةية كة ئاسايشى جيهان تيَكبدات
ثاش ى نيَوةرِاسترؤذهةآلتى  ،بؤ ئيَمة هيَماى ثرسيارى دةكةويَتة سةر



 

 

. ى زايَينيية1002ى سيَبتةمربى 22كانى ييةرووداوة تريؤريست
تيَكةأل بة باسء بابةتء كاروبارى سياسيى بيَت ئةوةيكة نةختآ 

دةداتء طرينطرتين كةم تا كورتآ سةرنج لة ميداياكان بآطؤمان 
بامسان لة . بابةتةكانى رؤذ، حةوتوو، مانطء سالَى بؤ دةر دةكةوآ

يان  هيَذموونى سياسى. كاريطةرييةكانىذموونى سياسيى كردو هي
دةتوانآ دةستنيشانكةرى باندؤرو ند هةدةسةآلتى زالَى هةمةرِة

هيَذموونة سياسيية زالَةكان لةو ناوضةيةدا بة . كاريطةرى سياسى بآ
كة لة ئةو زةبرةى . طؤرِانيان بةسةردا هات سيَبتةمربى 22روودانى 

بةهزترى بة بوونى سياسى رةواييةتيَكى يةكطرتووةكان كةوت  وآلتة
و دةسةآلتة سياسيى ئةمةريكاواتة . دا ةربازى ئةو لةو ناوضةيةداسـ
ء بة (FBI)ء وةكوو ثوليسى ذاندارمى جيهانىييةكةى بوونة ةربازس

 .كةوتة دووى تريؤرو تريؤريستان دواى تاوانباردا بطةرِآ
روويةكى ديكةى بابةتةكة كة دةكرآ بة روويةكى راستةقينةى بوونى 

بزانني ئةوةية كة  راستىدانيَوةتووةكان لة رؤذهةآلتى يةكطر وآلتة
بؤ سةملاندنى  ،جيهانةكان هيَزى سةرةكىء يةكةمى يةكطرتووة وآلتة

رى لة ئاستى بوونى خؤشيى وةكوو هيَزى يةكةم ريَبةرى شةرِى دذة تريؤ
طؤمان بة هيض نرخيَك نايهةوآ ئةو ثيَطةية بيَ. جيهانيدا طرتة ئةستؤ

دا بة راشكاوى ا بوش لة وتاريَكيلةو ثيَوةندييةد. لة دةست بدات
 :ئيَذآ

ناتوانآ ة كة كةس خاوةنى هيَزيَكى سةربازى طةورةي ئةمةريكا"
هةر وةك ." ثاريَزطارى لةو هيَزةى دةكاترووبةرِووى ببيَتةوةو 



 

 

ميليارد  400ساآلنةى ثيَنتاطؤن بة رادةى ئاماذةمان ثيَكرد بؤدجةى 
لة  ى جيهانةى هةموو وآلتانى ديكةةربازيسدؤالر، هيَندةى بودجةى 

ئابوورييةكى هاوكات لةطةأل ئةوةشدا ئةو وآلتة خاوةنى . سالَدا
هةر لة دريَذةى قسةى . ورى ناسراوةوطةورةية كة بة ئيمثراتورى ئاب

  :ئيَذآثيَشووىدا بوش جةختى لة سةر دةكاتةوةو 
 ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبة هؤى ئةم هيَزةشةوة كة "

 ".خاوةنييةتى دةتوانني ئاشتى لة هةموو جيهاندا بضةسثينني
كام لة  بؤ هيض نيَوةرِاستليتيكىء ذئؤنؤميكى رؤذهةآلتى طرينطى ذئؤثؤ

بةهيَزبوونى عامليَكى تيَكدةر . ناكرآيى ضاوثؤشى ليَزهليَزانى جيهان
ةكى جيدديية بؤسةر ئةو مةترسييوةكوو راديكالَيزمى ئيسالمى 

يةكطرتووةكانيش وةها  وآلتةهيَزيَكى جيهانى وةكوو . ييةطرينطايةت
هةر بؤية بة هاتنة ئاراى فاكتؤرى . عاميليَكى ثآ تةحةمؤأل ناكرآ

ئةو عاميلة بوو بة طةورةترين  سيَبتةمربى 22طرينطى ميَذوويى 
ئامانج لة بةرامبةر ثرؤذةكانى ئاشتىء ديَمؤكراتيزاسيؤنء نةزمى 

 .داينويَى جيهان
يةكطرتووةكانى  تةوآلئةوةيكة لة زؤربةى شويَنى باسةكةماندا 

باس يةكطرتووةكان ناكرآ  وآلتةياريكةرة ئةوةية كة بةبآ  ئةمةريكا
ئةو وآلتة  ضونكى .ء طؤرِانكارييةكانى بكةيننيَوةرِاستلة رؤذهةآلتى 

بذاردةى بةرامبةرى طيَرةوكيَشةكانى ئةو ناوضةية لة سةرووى 
 .هةموويانةوة تريؤريزمة



 

 

بوو بؤ خيَرا كردنةوةى رةوتى شةرِى عيَراق كاتاليزؤريَك  
 كردنى عيَراق لةشةرِى رزطار . لةو ناوضةيةداطؤرِانكارييةكان 

ليتيكى بوو كة بوة هؤى البردنى طؤرِانيَكى قوولَى ذئؤثؤ راستىدا
ثوتانسيلى ثةنط  فاكتؤريَكى نةريَنىء ئازاد كردنى كؤمةلَيَك 

بؤ حكومةتة ئةوة لة حالَيَكدا كة ئاماذةيةك بوو . خواردووى ديكة
ة هةمان حالَيشدا بوة هؤى ديكتاتؤرةكانى ديكةى ناوضة ل

نزيكىء وةكوو . لةوانبوونةوةى هاوثةميانى بةشيَك ثتةوتر
و كةوتنة فيكرى ديتنةوةى ريَطاضارةيةك دوستايةتى ئيَرانء سورية

لةاليةن ئةوانةوة بؤ دوورخستنةوةى ئةو مةترسىو طظاشانةى كة 
بؤ ئةو مةبةستةش هةولَى . ةوة لة سةريانةتريؤرلةاليةن بةرةى دذة 

ديتنةوةو ضاالك كردنى ناوةندة قةيران خولَقيَنةكانيان لة 
 . ناوضةكةدا دا

بوونى تريؤر تريؤريزم بة  ناسةقامطريى ئةو ناوضةية لةاليةك
هةميشة بؤ وآلتانى زهليَزى جيهان هةرِةشة بوة، لةاليةكى ديكةوة 

زيادى داوة كة ئةويش هؤكاريَكى  كيرَبكآ وآلتانى عةرةبى رووى لة
لة حالَيَكداية  ةشئةو. ديكةية بؤ ئالَؤزىء بارطرذى لةو ناوضةيةدا

اتيَكى كولتوورىء كة هةموو وآلتانى عةرةبى بة ضةشنيَك خاوةنى مري
فةزايةكى ى بؤ ثيَكهاتنى يئةم فاكتؤرةى دوا .ئايينى هاوبةشن

ييةك لة نيَوان ئةو وئاهةنطء يةكرةنطء سازبوونى هةظطرها
وآلتانةدا هةولَيَكى زؤرىدا بؤ ثيَكهيَنانى يةكييةتييةك لة نيَو ئةو 

بةرهةمى  ئةمةريكائةطةر ضى ئةو هةولَء كؤششانةى وآلتةتانةدا 



 

 

انى سوريةء كيَشةكباشى هةبوو بةآلم بة بوونى كؤمارى ئيسالمى، 
. ى دةدايةكييةتيية جاروبار رووى لة الواز فةللةستنيء لؤبنان ئةو

ى سعوودى رؤلَيَكى بةرضاو بستانرء عةرةنيَوانةدا دوو وآلتى ميسلةو 
 .بوو ئةريَنييان

يةكطرتووةكان لةطةأل وآلتانى عةرةبىدا هاوثيَوةندييةكى  وآلتة
ضونكى ئةو  .متمانةدارواتة دوستايةتييةكى توندوتؤلَى هةبوو، 

لة ى وآلتانى عةرةبى يوآلتة ثيَويستييةكى دوورودريَذى بة هاوكار
بةآلم لةطةأل ئةوةشدا ئةو والتانة . دا هةيةنيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

نابآ ئةوةش . هةيةو ئيسرائيل ئةمةريكاترسيان لة ثيَوةندى نيَوان 
دا  فةرامؤش بكةين دذايةتييةكى ثريؤز لة نيَوان ئيسالمء ئيسرائيل

 جهوودةهةية كة بة بوونى موسلَمانة بنئاذووخوازةكانء 
شةرِو كيَشةى خويَنيَنى بة ميَنتالَةكان ئةو دذايةتيية زؤر جار فيندة

بة بةرثرسى  ئةمةريكابةشيَك لة وآلتانى عةرةبى، . بوةدواوة 
هةر بؤية بةردةوام  .ى ئيسرائيل لة ناوضةكةدا دةزانندامةزران

( هاوثةميانةيان)ةو وآلتة بيان يطؤشةنيطايةكى طؤمانء درِدؤنط
 .هةية

لةاليةك بةشيَك لة  سيَبتةمربى 22ثاش رؤذهةآلتى نيَوةرِاست  
سةر  طةليَك كة ثيَشرت لةوسةنطييةكانى تيَكدةضن، هاوسةنطيها

جةخت بنةماى بةهيَزكردنى ناوةندى برِياردان واتة دةسةآلتةكان 
ئةو وآلتانةء نةتةوةكانى ناوضة زؤر دةكرايةوةو كؤمةآلنى خةلَكى 

الى رةنطيان نةدةدايةوة، ضونكى خةلَكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست 



 

 

رؤذئاواييةكان بة خةلَكيَكى ناتيَطةيشتوو، نةزانء رةشء رووت سةير 
لة بةرذةوةندى خؤيان تيَدةطةيشنتء زؤر برييان لة كةمرت دةكران كة 

بةآلم لة . ةدةكردةوةمافةكانيان لة ئاستى كؤمةألء نةتةوةدا ن
دا رؤذئاواييةكان تيَطةيشنت كة ئيَدى سيَبتةمربى 22قؤناغى ثاش 

هةموو ئةو فاكتؤرانةى ثيَشوو طؤرِانيان بةسةردا هاتوةو ئةمرِؤ 
وا بةرذةوةندىء مافةكانى خةلَكى ئةو والتانة ئةطةر وةكوو رؤذئا

ةم نةناسن، النيككؤمةلَدا لة ئاستى تاكء ضة لة ئاستى  خؤيان ض
بةو طومتان ئةوانيش كةوابوو هةر وةك . دا هةيةلةطةلَئاشناييةكيان 

بةو تويَذينةوةو سيخورِييةوة كة هةيانة بآ طومان  ىهةموو دامودةزطا
كة وابوو نائاسايى نية ئةطةر طؤرِان بةسةر . راستيية طةيشتوون

 .هاوكيَشةكانياندا بهيَنن
يةكيَكى ديكة لة كيَشة طرينطةكانى ناوضة كيَشةى عةرةب ئيسرائيلة 

بة الضوونى . دةبيَتة فةللةستنيء لؤبنانكيَشةكة كة ناوةندى سةرةكى 
دا ميَخيَك  نيَوةرِاسترة نةريَنييةكان لة رؤذهةآلتى يَراكتالة كيةكيَك 

درا، بةآلم وةكوو طؤمتان بة بوونى كؤمارى لة تابووتى تريؤريزم 
ى ناضن بةلَكوو ييسالمى ئيَران نة تةنيا كيَشةكان بةرةو ضارةسةرئ

 وآلتة. ناوضةكة ثرت لة جاران بارطرذى بة خؤوة دةبينآ
ى كيَشةى فةللةستني بة كليلى ييةكطرتووةكانء رؤذئاوا ضارةسةر

 ضونكى. دةزانن كة لة راستيشدا واية نيَوةرِاستئاشتى رؤذهةآلتى 
ضاو هةستياردا دةتوانآ رؤلَى بةر يَنيَكىشوكيَشةيةكى طرينط لة 

ووى ئاذتوندفةللةستني بة ثالَثشتييةكى ئيدئؤلؤذيكى . بطيَرِآ



 

 

ىء عةرةبييةوة نيشانةى هةميةنةى عةرةب ـ ئيسالمة لة يئيسالم
اتة و. دا اوا ـ مةسيحييةتء عةرةب ـ ئيسالمرؤذئثيَكدادانى نيَوان 

ضارةرِةشى فةللةستني لةطةىل  ليَرةدا طةورةترين خةسارو زيان
 لة ذيَر باندؤرىتةنانةت زؤرجار لؤبنانيية عةرةبةكانيش  .دةكةوآ

يان . ندةطليَةكانى ديكةدا لةو كيَشةيةوة عةرةبمةزخنوازى سوريةء 
ناجاريش دةبنة قوربانى كيرَبِكآ نيَوان تةنانةت ئةو دوو وآلتة جار

ختواز كة دةسةآلئةربابة سةرةكييةكانى شيعةى مةزخنوازء سوننةى 
. خؤى بة دةمرِاستى ئيسالمء قةيةمى فةللةستنيء لؤبنان دةزانآ

ماسى نةيان لةو ئاوة ليَلَةدا اواييةكانيش وةك سياسةتى لةميَذيرؤذئ
ستةيةك دةثيَوآ رةوتى طؤرِانكارييةكان خةريكة ئارا. خؤيان دةطرن

ى كيَشةكانى عةرةب ـ ئيسرائيل، يبؤ ضارةسةرآ كة بوار برِةخسيَن
دوستايةتىء نزيك بوونةوةى رؤذئاوا لة هيَزة سةرةكيية 

... عةرةبييةكان وةكوو عةرةبستانى سعوودىء ميسرو ئوردؤن ء
بةآلم دةبآ ئةوةش . هيَماية بؤ بةرةوثيَش ضوونى ئةو سياسةتة

ئيَرانء سورية بةو مبةرةكان وةكوو افةرامؤش نةكرآ كة كاركتيَرة بةر
ئيَرانء . ونى ئةو سياسةتة نادةنئاسانيية ريَطا بة ثراكتيزة بو

بؤ ئةو  ن كةثيَشطرانةسورية هةردووكيان خاوةنى تيؤرى شةرِى 
 كةوابوو. سةنطةرنباشرتين مةبةستةش فةللةستنيء لؤبنانء عيَراق 

ى ياليةنةكانى خوازيار ثاش نزيك بوونةوة لة ىهةنطاو يةكةم
دةبآ البردنى كؤسثء  رة ياريدةرةكانراكتيَاى يان كيضارةسةر

 .ئاستةنطةكانى سةر ريَطاى ثيَشظةضوونى ئةو ثالنة بآ



 

 

كة بوو، بامسانكرد تةنيا اليةنى عةرةب ـ ئيسالمى كيَشةئةوةيكة 
رؤذئاوايى كيَشةكةش  زايؤنيستىرائيلى يان اليةنى زايؤنيستى ـ ئيس

بة يةهودييةكان خؤيان . بة هةمان رادة ئالَؤزو ثرِ كيَشةية
و دةزاننء و مافخوراليَكراو، وآلت داطريكراو كى غةدرنةتةوةية
ئةوان تةنيا  راستىدالة . يارمةتى جيهانييان هةيةى يضاوةرِوان

بة ريَطاى رزطارىء بة مافى خؤ طةيشتنيان بةوة دةزانن كة دةبآ 
نء ئيدارةى ننيشتمانى خؤيان بطةنةوة، دةولَةتى خؤيان ثيَك بيَ

ؤدةى ئاماذة ثيَدانة كة ئةوانيش طري يَىبةآلم ج. ةنى خؤيان بكوآلت
يَك كة نة فيندةميَنتالَيزم. ندةميَنتاليزمندةستى توندئاذوويىء في

تةنيا ئيسرائيلى ئيَستاء فةللةستني، بةلَكوو بةشيَك لة خاكى 
وآلتانى ديكة بة نيشتمانى يةهؤد دةزانآء ثيَواية كة دةبآ تةواوى 

مةتييان بداو تةنانةت ياردانةويَنآء  يان بؤكرِنؤشجيهان سةرى 
ئةو كةوابآ . تؤلَةى خؤيان لة ئيسالمء عةرةبء ئارياييةكان بكةنةوة

بينانةى يةهؤد ثيَواية بزوتنةوةى واقع. دووة نابآ تيَكةأل بكريَن
لة ئاستى جيهانداء ئةوةش ئةوان نةتةوةيةكى طةورةء ليَكثاشراون 

، بة راى ةكةيانهؤكارةكةى بآ نيشتيمانىء داطريكراوى نيشتيمانة
ئةوان تةنيا ريَطاضارة لة بةرامبةر كردةوة دذة يةهؤديةكانى 

بوونة خاوةنى نيشتيمانء (  انتى مسيتيسميهود أزارى يان )دا  دوذمنان
 بزوتنةوةى يةهؤد. وآلتء ثيَكهيَنانى دةولَةتى نةتةوةيى سةربةخؤية

تئؤدؤر "واتة  .كارو تيؤرييةكانى لةميَذبوو دةستى ثآكردبوو
دا يةكةم 2717لة ئووتى سالَى  (Teodor Heyrtzel)"لهيَرتز



 

 

دا ثيَكهيَناو لةو  سوييسى "بال"يونيزمى لة شارى زاكؤنطرةى 
دامةزرانى . دامةزراند" ى جيهانىزايونيزمريَكخراوى "كؤنطرةيةدا 

خالَيَكى وةضةرخانى بةهيَز لة ذيانى سياسى بوة  خراوةئةو ريَك
ى يان بة كردةوة كؤنطرةثيَكهيَنانى بة  راستىدالة . دا زايونيزم
بة  زايونيزمئةو بزوتنةوةيةى . ى سياسى هيَناية طؤرِآزايونيزم

 .زايونيستييةكانى ديكةدا جياواز بوولةطةأل بزوتنةوة تةواوى 
ى سياسى طوتارو تيؤرييةكةى بة تةواوى لةطةأل زايونيزمضونكى 

ئةم . وودا بوونىدا ليَك جى كولتوورىء ئايينزايونيزمطوتارء تيؤرى 
زق لة ئاستى جيهاندا خيَرا  زايونيزم كةوتة بةر ضاوبزوتنةوةيةى 

. بوةوةو ثالَثشتى يةهؤدييةكانى جيهانى بؤ الى خؤى راكيَشا
قؤناغى جؤراوجؤرو ضةندين بة تيَثةرِاندنى  زايونيزمبزووتنةوةى 

سياسى كارو ضاالكى  سةدةكء تيَثةرِاندنى نيو دذواريطةليَتةحةموىل 
خؤى طةياندة ئةو شويَنةى كة مةبةستيان بوو و دةولَةتى ئيسرائيليان 

بة يارمةتىء ثالَثشتى بزوتنةوةى  2147سالَى واتة  .دامةزراند
لةو . ثآء دةولَةتى ئيسرائيل كةوتة سةرى وآلتيى جيهانزايونيزم

دةمةوة قؤناغيَكى نوآ لة شةرِى ئيسالمء يةهودييةت يان شةرِى 
فةللةستينيية  طةر سةرنج بدةين نة. دةستى ثآكردبى سةلي

يةهودىء ئيسرائيليية نةتةوةخوازء موسلَمانة نؤرمالَةكانء نة 
هيضكام يةكرتى رةت ناكةنةوةو بة تةحةمولَى يةكرت  نؤرمالَةكان

كةوابوو كيَشةو . ئاشتى خوازانةنخوازيارى ذيانيَكى ثيَكةوةيىء 



 

 

ى فيندةميَنتالَيزمئاذوويىء يةكرت تةحةموأل نةكردن بةرهةمى توند
 . هةردوو الية

ذةرى الوى نووسةرء تويَ (yoram hazoni)"يورام حازوونى"
ناوةندى كة ئيَستا بةريَوةبةرى  ئةمةريكا ىئيسرائيل، لة دايكبوو

ناوبراو . داية" بيت املقدس"لة  (chalm)"شامل"تويَذينةوةى 
هزرو  ىضى خاوةنداية كةتةكانئةطةر ضى لة نيَو كونسيَروا

. شةى وآلتةكةىء عةرةبةكانبريكردنةوةيةكى نويَية بؤ ئيسرائيلء كيَ
ئيسرائيل طةيشتووتة ئةو ئاستةى كة دان بة بةشيَك لة واية ئةو ثيَ

بةم كارة . هةلَةء كةمء طؤرِييةكانى لة بةرامبةر عةرةبةكاندا بنيَت
يةهؤدييةكانى  لةسةر شانى  طةليَكبةرثرسايةتىء بارى قورسى 

ستايةتى ؤن الدةضآء بواريَكة بؤ هةنطاونان بةرةو ئاشتىء دجيها
يى ئيَسرائيلء هةوأل بدات ئيسرائيل بكا بة وآلتى يةكسان -عةرةب 

بة برِواى . آ دةذيَنئةوانةوة كة لةوواتة بة هةموو  ضةندين كولتوور،
 .برِوايان ثآ هةية زايؤنيزمرِةوانى كة ثيَ ناوبراو ئةوة تيؤرييةكة

ةراى ئيسرائيلةء رةتكردنةوةى كولتوورى ناوةندط راستىدائةوةش لة 
كولتوورى )دان بة كولتوورى دةورووبةرى سةرجندانء بايةخ

 .ية(فةللةستينى ـ عةرةبى
ى ثآ سى سيازايونيزميةن ثيَيانواية يتيؤر ئةم ئةوانةيكة خاوةنى 

 ةكةواتة ثآ ئةسثيَردراو. طةياندووةئةسثيَردراوى خؤى بةجآ 
بؤ . دامةزرانى دةولَةتيَكى نةتةوةيى يةهوودى بوو كة بة ئاكام طةيشت

قةرزدارى دوو ئيسرائيل دانيشتوانى هةتاية تا هةتائةو مةبةستةش 



 

 

" هيَرتزل دؤرئؤتي"دةبن، واتة كةسايةتىء ريَبةرى نةتةوةيى خؤيان 
دا (2716)لة سالَى " يةهووددةولَةتى "طةآللَة ريَذو نووسةرى كتيَبى 

بن  ديويد"ى سياسىء ئةويرتيان، زايونيزمو هةروةها بناخة دانةرى 
يةك لة ريَبةرانى سةرةكى زايؤنيزمء بناخةدانةرى دةولَةتى  "طؤريون

ثاش مةرطى بة مةهةنديَسى دا كة (2173ديسامربى )ئيسرائيل لة 
 ىء كؤمةآليةتى ئةو وآلتةةربازيسوآلتى ئيسرائيلء ثيَكهاتةى 

 .ناوبانطى دةركرد
بةلَكوو تومخى سةرةكى كيَشةكة  كيَشة ئةوة نية راستىدابةآلم لة 

دئؤلؤذى بةرتةسكى ئيسالمى سياسىء زايؤنيزمى نيؤرؤكى هةر دوو ئي
سياسيية كة هيضكام ناتوانآ تةنانةت خةيالَى تةحةمولَى ئةويرت 

ويَنةى سةرةكىء بةرضاو لة ئيسالمى شؤرِشطيَرِى سياسى . بكات
برِوايان وابوو كة دةبآ ئةوانةى  .يى ئيَراننى ئيسالمشؤرِشطيَرِانى شؤرِش

طةورةترة لة سنوورةكانى ةتةكةى رسالَئةو شؤرِشة جيهانطري بآء 
يةكجارةكى بؤ لة ناوبردنى  دةةء لةوةتةى سةرى هةلَداوة عةربةئيَران

بةرامبةرةكةشى ئةو . ئيسرائيلء سرِينةوةى لة سةر طؤى زةوى دةكيَشآ
زايونيزمى سياسى اآلنةن كة لة ضوارضيَوةى ميَنتزايونيية فيندة

ثآ بدةنء مافى خؤيان دةيانهةوآ شؤرِشى زايونيستى ثةرةتوندئاذوودا 
راست ئةو كردةوةء دذة كردةوة كة لةنيَوان ئةواندا . وةرطرن

شويَنى  .كة قةيران دةخولَقيَنآسةرهةلَدةدا دةبيَتة ئةو ديناميزمةى 
سةرهةلَدانى ئةو قةيرانانةش يةكآ لة هةستيارترين شويَنةكانى 



 

 

لة انةو ناوةندآ آلتى دةرياى ميَديرتواتة رؤذهة، نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
 .ناوةندة هةستيارةكانى قةيران لة نيَوان ئاسيا، ئافريقاء ئورووثادا

مى لةو ناوةندةدا دوو ثوتانسيلى بلقوةى زايونيزمى سياسىء ئيسال 
بؤ . سياسى هةردةم لة حالَى ثيَكدادان دانء بة كةمرتين وزة دةوروذيَن

و ى ضةكدارى طةورةطرووثئةو مةبةستةش دةزانني كة بة دةيان باندو 
 ثةميانكار لةاليةنضوكةو جوداجودا لةويَدا ضاالكنء هةركامة وةكوو 

كة وابوو بة ئاسانى دةتواننن ببنة  .دةولَةتيَكةوة ثالَثشتى دةكريَن
بؤ ئةم مةبةستةش . تيَكدةرو ناوةندى قةيران بوروذيَننثتانسيليَكى 

ء ثارتة طرووثبة ئةربابةكانى دةبينني كؤمارى ئيسالمى ئيَرانء سورية 
ئامرازى دادةنريَنء ئةو ناوةندانة وةك فةللةستينىء لؤبنانييةكان 

رةوتى ئاشتى لةو ر جار بوة كة زؤ. طوشار بة دةستى ئةوانةوة بوون
بةآلم بة دةستيَوةردانيَكى  .ةدا تا ئاستى سةركةوتن ضوتة ثيَشناوضةي

 .نء سورية ريَسةكة بؤتةوة بة خؤرىئيَرا
شتيَكى نويَى ضى تيؤرى يةكييةتى خوازى شيعةى لةو ناوضةيةدا ئةطةر
ضى بة هاتنة ئاراى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةو كةنية 

كردةكييةوةو باكوورى ئافريقا ئةو تيؤريية بة فةرمى كةوتة قؤناغى 
. نيَو ئةو بةرةية دةركةوتنسورية وةكوو دوو هيَزى سةرةكى ئيَرانء 

داو ذيَر دةسةآلتى شيعةى دوازدة ئيمامي لةئيَران بة بةهيَزترين وآلت 
لة رؤذهةآلتى شيعةى عةلةوى لةذيَر دةسةآلتى سورية طةورةترين وآلت 

لةو " هيالىل شيعى"ثيَكهيَنةرى ثتةوى دا بوون بة ثايةى  نيَوةرِاست
 . ناوضةيةدا



 

 

بة باشوورو بةشيَك لة  ئيَرانةوة دةست ثآدةكاتلة هيالىل ناوبراو 
ى ئوردؤنء عةرةبستانبةشيَك لة نيَوةرِاستى عيَراقدا تيَثةرِ دةبآ، 

. دآثآ لةخؤ دةطرآء بة سورية، لؤبنانء فةللةستني كؤتايى  سعوودى
كةنداوى فارس ثيَوةند دةدةنةوة بة دةرياى ريَطايةوة واتة لةو 
هاللةش لةاليةك ثيَكهاتنى هيَزيَكى خاوةن مةبةست لةم . ميَديرتانةوة

لةاليةكى ديكةوة  دةسةآلتء قورسايى شيعى لة ناوضةكة دايةء
ء ثيَشطرانةء بةريَوةبردنى عةمةلياتى ةكانقةيرانكونرتؤلَى ناوةندى 

ئةم هياللةش . ثيَكهيَنانى هاوسةنطى لة بةرامبةر هيَزة شيعةكانداية
كة لة ناوضةكةدا راكتيَريَكى بةهيَزة ابة ليَكدانةوةيةكى واقعبينانة ك

دا  برِآ جاريش جيهان ءنيَوةرِاستدةتوانآ لة فةزاى سياسى رؤذهةآلتى 
ى ئيَران بة يبؤ ويَنة دةبينني كؤمارى ئيسالم. بآهةى يكاريطةر

تيؤرى ناردنة شيعى، حةشيمةتيَكى زؤرى شيعة، دةسةآلتيَكى رةهايى 
، ثالَثشتى هيَزطةليَكى شيعى ئةتؤمىشؤرِش، كيَشةى ضةكى دةرةوةى 

بة  سةرسوثاى قودسى وةكوو حيزبؤآلو فةللةستنيء هةروةها بوونى 
يةكآ لة ثيَكهيَنةرانء سةدةان بنكة لة جيهاندا سوثاى ثاسدارانء 

ريَبةرانى ئةو هياللةيةء لةاليةكىرتةوة سورية بة حةشيمةتيَكى زؤرى 
دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرانةى بةعسيى، دذايةتييةكى  ،شيَعةى عةلةوى

 فةللةستني،دا، دةستيَوةردان لة كاروبارى  ميَذوويى لةطةأل ئيسرائيل
ء ثالَثشتى حيزبؤآلو داى لة لؤبنانيؤزووردةخالَةتى راستةوخؤو ح

عةرةبةكاندا دذايةتى هةر ضةشنة رةوتيَكى ئاشتى لة نيَو ئيسرائيلء 
ئةو هياللة زؤرجار . ييةلة اليةنة بناخةييةكانى هيالنى شيعي



 

 

دةكاتء خؤى بة ندةميَنتالَةكان نانةت راستةوخؤ ثالَثشتى هيَزة فيتة
بةآلم ئةوةيكة ثرت ليَرةدا خؤ دةنويَنآ ئةوةية كة  .اسيَنآقةمييان دةن

هيَزى شيعة لة ئيسالمى سياسىدا كةوتؤتة ثيَش هيَزة سوننة 
هيَزة شيعةكان زقة بة طشتى ئةوةش تا رِادةيةك سياسييةكانةوةو 

. داكةراستةوخؤ خاوةن دةسةآلتى سياسى بن لة ناوضةدةيانهةوآ 
ماف خوران، ذيَردةستةيىء رايان واية كة شيعةكان هةست بة بةشيَك 

بة ثيَكهيَنانى دةسةآلتء انيَكى ميَذوويى دةكةنء دةيانهةوآ جيَم
دا  لة بةرامبةر بزوتنةوةى زايونيزم يانخؤ ىثيَكهاتةيةكى شيعى جيهان

ى بة تةواوى جيَطري بوةو َستا ئةو ئيدةية لة ئيَراندا ئيدببيننةوةو ئي
بةشيَك لة بريمةندان . ئيدةيةكى جيهانى شيعىرآ بكريَتة هةوأل دةد

لةو برِوايةدان كة نيَوةرِؤكى شيعييةت لة نيَوان ئيَرانىء غةيرى 
 ئيَرانييةكان هةر لة سةردةمى شا. ئريانييةكاندا زؤر جياوازة

ئيسماعيلى سةفةوييةوة كة ئايينى شيعى لة ئيَراندا فةرمى كرايةوةو 
دةسةآلتى  شتا هةنوكةبة دةستةوة طرت آلتى راتؤرى شيعة دةسةئيمث

كة وابوو لة ئيَراندا شيعة ئايينى . ةشيعة دةسةآلتى زالَى ئيَران
بةآلم لة وآلتانى ى بوون بوة، نغةندةولَةمةندىء دةسةآلتداريَتىء 

شيعة ئايينى ضةوساوةو هةذارو  ،بوونيان هةبوة ديكة كة شيعة
 Franswa)"فرانسواتوال"لةم ثيَوةندييةدا . دةستكورتةكان بوة

Twal) لة دوو ئاستى عةرةبىء  "يشيعة طةر"داية كة  و برِوايةةل
هيَزة شيعةكان لةم ثيَوةندييةدا ." ى هةيةياوازئيَرانىدا دوو شيَوازى ج

ثيَيانواية كة لة دةبنء ( توهم)تةنانةت زؤر جار تووشى ساويَر



 

 

بة دةتوانن   نيَوةرِاسنتءرزطاريدةرى رؤذهةآلتى تاقة هيَزى  راستىدا
. دا سؤظيَيةتبة دواى روخانى يةكييةتى " سؤسياليزم"ديليَك بن بؤ 

لةم . ئةوةش لة حالَيَكداية كة ديانهةوآ ثشتى ثةردةكانيان بشارنةوة
 :ئيَذآ" حممد على زم"ثيَوةنديةدا 

تانسيليَك لة هزرى شيعةدا ثيَطةيةكى تايبةتء بوونى وةها ثؤ" 
ة ل دةبةخشآء وةك هيَزيَكى كاريطةرئايينة جيطاى تيَرِامان بةو 

دةخاتء هةركةس بة ئاسانى تيَدةطات طؤرِانكارييةكانى ناوضةدا دةري
كة ئايينى شيعة بة هةبوونى وةها ثيَكهاتةيةكى فةلسفى ئايينى 

بؤ تيَكدانى سةقامطريى يان  دةتوانآ وةكوو ئامرازيَكى بآ ويَنة
 ." ثيَضةوانةكةى باندؤرى جيهانى هةبآ

ى دوو سيستمكة كؤمارى ئيسالمى بة تيَكضوونى جيَطاى ئاماذة ثيَدانة 
 تيؤرةييةكانى لةبار دياءيكردنى ئا راكتيزةجةمسةرى بوارى بؤ ث

بةآلم . فةشةىل هيَنادةزانني تيؤرى ناردنة دةرةوةى شؤرِشى وةك  .نىبي
ة بةردةوام لة هةولَى ئةوةدا بوو كة بتوانآ باندؤرو سيستمئةو 

بةشى  دالة حاكمييةتى جيهانيى ناوضةيىء جيهانى هةبآء يكاريطةر
كى ضةندين سالَة لةسةر بنةماى هةر بؤية ثاش كاركرديَ. خؤى وةرطةرآ

 نةهيَناةكان بةتايبةتى شيعةكانةوةو يدان بة بزوتنةوة ئيسالميثالَ
وة، توانى طوتارى هيالىل شيعةو ييةدةسةآلتء ثالَثشتذيَر ضةترى 

مةبةستى ئةم تيؤرىء طوتارةش . ذئوثؤليتيكى شيعى بةهيز بكات
يىء بة طشتى ئةمةريكاكردنى بزوتنةوةى دذة ئيسرائيلىء دذة ريَبةرى 

كة لة ئاكامدا بة دذة سوننةيى كؤتايى  دذة رؤذئاوايىء دذة زايونيزميية



 

 

ء ذئوثؤليتيكىدةركيان بة طرينطى اييةكان ئةوانيش رؤذئاو. دآ ثآ
كردوةو درومشةكةشيان دةسةآلتء  نيَوةرِاستنؤميكى رؤذهةآلتى ذئؤئيَكؤ

لة نةبوونى  ءحاكمييةتيَكى ناوضةيى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست
ئةو ثيَكهاتةية بؤ ئةو مةبةستة هةموو . و ئيسرائيل دايةئةمةريكا

بياظة ذئؤثؤليتيكييةكانى شيعةى جيهانى لةبةرضاو طرتووةو هةولَ 
دةدا هةموويان بة ضةشنيَك بةشدار بنء خؤيان بة بيَطانة نةزاننء 

كة ييةستتيؤرييةش تيؤرى ثان شيعيئةم . ثابةند بن بةو تيؤريية
( olivie Roy " )اوليويةروا"بةلةبةرضاو طرتنى ئةو بريوكةية 

 :ئيَذآ
دةدا لة كارتى ثان شيعى ثرت لة كارتى ثان  تاران ئةجمار هةولَ "

ئيَران لة بةريَوةبةرى ديثلوماسى خؤى . كةلَك وةرطرآئيسرانيستى 
وةكوو هةزارةكانى شيعةى غةيرى ئيَرانى، ة جياوازةكانى طرووثلةطةأل 

ثرت جةخت دةكاتةوة دا ...ئةفغانستان، شيعةكانى باشوورى لؤبنانء 
ضونكى بة دريَذايى ... نةتةوة ئيَرانييةكان وةكوو كوردةكانءتاكوو 

ثيَكدادانيَكى ميَذوويىء سةرنةكةوتنى هيض ضةشنة سياسةتيَك، 
ثلة دووداء هةروةها لة ذيَر كوردةكان لة ضوارضيَوةى هاوآلتى 

دةسةآلتى، دةسةآلتى شيعى ـ فارسىدا نةتواونةتةوةو هةروا 
هةر بؤية كؤمارى ئيسالمى لة . يلةكةيان لة جآ خؤيدايةثوتانس

ثان ئيسرانيستى هيوا برِاوبوةو رووى لةو ئيسرتاتذيية سياسةتى 
بؤ ويَنة . ئةو ئيسرتاتيذييةش تا رِادةيةكى زؤر سةركةوتوو بوة. كردوة



 

 

خؤى  دائةو يةكييةتيية لة ئةفغانستان، عيَراق، لوبنانء فةللةستين
 .كردؤتةوةتاقى 

كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة روونى جةخت لةسةر ثيَوةندى طةرمى نيَوان 
كؤمارى ئيسالمىء ئيَذآ ثيَوةندى ء ةوةخؤىء حيزبؤآلى لؤبنان دةكات

بة حيَزبؤآلى لؤبنان نة هيض كات رةت دةكريَتةوةو نة ثيَويست 
طةرى يكؤمارى ئيسالمى لة هةوأل داية كة بة ئيَران. دةكاتسةملاندنى 

رةنطى شيعى بوون ببةخشآء لةاليةكىرتةوة اليةنة شيعيية شيَوازو 
. غةيرى ئيَرانييةكان وةكوو شيَعةكانى باشوورى لؤبنان بكاتة ئيَرانى

وةكوو  هةر لة سةر ئةو بنةمايةية كة دةتوانني بيَذين حيَزبؤآلى لؤبنان
ثةميانكاريَكى تريؤريستى بؤ كؤمارى ئيسالمىء لة ضوارضيَوةى ئةو 

لة لؤبنان  1000ئيسرائيل كة سالَى . كار دةكاتئيسرتاتذييةدا 
دةر ئيَدى لة ضوارضيَوةى سنوورة نيَونةتةوةييةكاندا هاتة

باندؤرى يةكييةتى شيعىدا بة هةلَسوكةوتيان دةكرد بةآلم لة ذيَر 
زبؤآلو ئيسرائيل ساز كراء حيَارى ئيسالمى شةرِى سةركردايةتى كؤم

. سوتيَنرارت لؤبنان لة ئاورى ثيَكدادانى دوو بةرذةوةندى ديكةدا جاريَكي
ئيَران ئةم شةرِةيان بة شةرِى ليَرةدا تةنانةت خؤدى دةسةآلتدارانى 

خؤيان زانىء بة تةواوى هةموو رةهةندةكانيان لة ميَدياكانةوة خستة 
لة " حزبؤآل"ئيَران ى ةربازسنء رايانطةياند كة باسكى ضاوى جيهابةر 

ثاش ضوونة  راستىدالة . ئيسرائيلى تيَكشكاند دارؤذهةآلتى نيَوةرِاست
ئيسرائيل لة لؤبنانء كيَشرانى هيَلَيَكى سنوورى لةاليةن نةتةوة دةرى 

كة  كيَشةيةكيان نةبووهيض ضةشنة يةكطرتووةكانةوة ئةو دوو وآلتة 



 

 

 2700حيَزبؤآل رؤأل بينينى ئيَران، حيَزبؤآلء رتنى ضى ثاش هيَز ط
دا بة هيَماى هةرِةشة لة ئيسرائيل  لؤبنانلة باشوورى  موشةكى

لةو شويَنةدا بؤ لؤبنانء  موشةكانةكؤكردنةوةى ئةم . كؤكردةوة
تةحةمؤأل  ئةمةريكابةشيَك لة وآلتانى عةرةبى دؤستى تةنانةت 

هةرِةشة بؤ سةر بؤ لةناو بردنى  موشةكانةئيَرانييةكان ئةم . نةدةكرا
هةر بؤية . كانى ئيَرانن لة اليةن ئيسرائيلةوةئةتؤمييةدامةزراوة 

حيزبؤآلى بةهيَزى كاروبارى دةرةوةى ئةوكاتةى ئيسرائيل، وةزيرى 
شةيخ حةسةن نةسرؤآلى بة ى ناوضةيى كؤمارى ئيسالمى زانىء ةربازيس

 : ئيَذآلة دريَذةدا . وتةبيَذآ ئةو ريَذمية ناوبرد
بآ ئيزن بدرآ هةرِةشةيةك وةكوو كؤمارى ئيسالمىء نا"

بنب بة هيَزيَك كة حيزبؤآل، حةماسء سورية هاوثةميانانى، واتة 
لةم  ".خبةنة ذيَر كؤنرتؤلَى خؤيانةوة نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
ء ئيسرائيلء بةشيَك لة عةرةبستانيش بةو ئةمةريكادا  ثيَوةندييةش

سى كؤمارى ئيسالمى لة ناوضةدا بةشيَكى مةترراستيية طةيشتوون كة 
 لة لؤبنانء فةللةستنيءييانةية ةربازسخيَزراوى ئةو بنكةو ثيَطة 

 .تازةيى لة ئةفغانستانء عيَراقدا
دا راستةخؤ باس لة ثيَكدادانى  لة شةرِى حيَزبؤآل ـ ئيسرائيل

يةكآ لة " زئيف شيف"لةو ثيَوةندييةدا . دةكرآئيسرائيلء ئيَران 
ئيسرائيل لة رؤذنامةى ييةكانى ةربازسناسراوترين خاوةن روانطة 

 :دا دةنووسآ(جوالى 26) 2357ثووشثةرِى  15لة ريَكةوتى  هارتص



 

 

دا ديارى   نيَوةرِاستلؤبنان ثيَطةى ئيَران لة رؤذهةآلتى ئةم شةرِةى "
 "سةردار يةحييا رةحيم سةفةوى" هاوكات لةطةأل ئةوةشدا". دةكات

 :فةرماندةى ئةوكاتةى سوثاى ثاسداران ئيَذآ
ئيسرائيل ـ لؤبنان، لة دياريكردنى ئاكامى شةرِى حيَزبؤآل ـ " 

كةوابوو هيض قسة لةوةدا . ضارةنووسى ئيَراندا رؤلَيَكى بةرضاوى هةية
نية كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران خؤى بة هيَزيَكى ناوضةيى بينيوة كة 

ئةويش بة . جيهانييةكانى هةيةضوونة ناو هاوكيَشة خةياآلتى 
هياللء  سرتاتذىاى تريؤريستىء لة سةر بةمميكانيزمء ريَكارى 

 .ء جيهاندانيَوةرِاستذئؤثؤليتيكى شيعة لة رؤذهةآلتى 
لةسةر حيسابى ئيَران ضووة نيَو دا سوريةش ئةطةرضى  لةو كيَشانةش

دميان يةكآ لة هيَزة كاريطةرةكانى ئيسرتاتذيية نويَيةوة ئةو هياللء 
كشانةوةى دةتوانآ كار بكاتة سةر نيَو ئةو بةرةيةية كة نةبوون يان 

سوريةى شيعةى عةلةوى . دا نيَوةرِاسترؤذهةآلتى رةوتى رووداوةكان لة 
هيَزة عةرةبةكانى ديكةى يَكى ديكتاتؤرى بةعسييةوة لةطةأل سيستمبة 

ئةو وآلتةى لة كؤمارى ئيسالمى كؤمةلَيَك ناتةبايى هةية كة ناوضةدا 
فاكتؤرانة بكةين كة سورية ثيَويستة ئاماذة بةو . نزيك كردؤتةوةثرت 

هةزار ئاوارةى شةرِى خةلَكى  260دةتوانآ يارييان ثآ بكات، بوونى 
بة دةستى لةو وآلتةدا يةكآ لة بةهيَزترين ئامرازةكانة لؤبنان 

زؤر طةآللَة دابرِيَذآء دةولَةتى سوريةوة كة لة كانالَى ئةوانةوة 
لةو ئاوارانة  كةلَك وةرطرتنى سورية .ثراكتيكةوةبياخناتة قؤناغى 

ى ئيَرانة لة هيَزة دا، هةمان كةلَك وةرطرتنى كؤمارى ئيسالم لة لؤبنان



 

 

لةاليةن عيَراقدا، ثيَش شةرِى ليَدانى عيَراق  ئاوارةكان لة شيعة
 وكةلَك وةرطرتن لةئةطينا ثيَضةوانةكةى واتة . هاوثةميانانةوة

 اشتى رؤذهةالتى نيَوةرِاستةوتى ئرهيَزانة بؤ سةقامطري كردنى 
 .دةتوانآ فاكتؤريَكى ثؤزةتيظ بآ

ثيَويستة ئةوةش بزانني كة كيَشةى سوربة ـ ئيسرائيل لةطةأل كيَشةى  
هةر بؤية . دا دوو كيَشةى بة تةواوى ليَك جياوازن ئيسرائيل -ئيَران 

دةتوانني ئةوةش بيَذين كة سورية ئيَستا ثرت لة خزمةتى سياسةتى 
بةرامبةر  تاكوو لة خزمةت سياسةتى خؤى لةية ئيسالميداكؤمارى 

 ضونكىسنوورة،  كيَشةى سوريةء ئيسرائيل كيَشةى خاكء. دا ئيسرائيل
 .لةذيَر دةسةآلتى ئيسرائيل داية طوآلنبةرزاييةكانى هةنوكةش 

نيَو بطةرِيَتةوة وةرطريَتةوة،  طوآلنسورية ديهةوآ بةرزاييةكانى 
طؤرِينى ريَذميى بةعسى سورية ضاوثؤشى لة  كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى،

رؤذئاوا . ريَذمية بة فةرمى بناسرآبكرآء رؤلَى نيَونةتةوةيى ئةو 
كة بة لةو برِواية دان  بةتايبةتى و ئيسرائيلئةمةريكا بةطشتىء

اكردنةوةى ئيَرانء سورية دجوكردنىء لة كردنى حيَزبؤآلء ضةك ئيزؤ
دةتوانن هيالىل  زياترى ئيَرانيك خستنةوةى هةرضى لة يةكرتىء تةر

شيعةو ئيسرتاتيذى كؤمارى ئيسالمى الواز بكةنء لة كؤتاييدا هةرس بة 
سةل بةو ئاكامة اش باسيَكى تيَرءتةث راستىدالة . ئاماجنةكانى بيَنن

دةطةين كة ئيَران بة دةخالَةتء دةستيَوةردانى ئاشكراى سياسى ـ 
دا، بة  رؤذهةآلتى نيَوةرِاستلة نةزمء هيَمنىء ئاسايشى ى ةربازس

كؤمارى ئيسالمى . نةريَنىء تيَكدةو ناسراوةضاالكرتين كاراكتيَرى 



 

 

 .كى درؤيى رةتكردؤتةوةوةكوو تؤمةتبار كردنيَهةميشة ئةو راستييةى 
لة هيَزةكانى سوثاى ثاسداران  بةفةرمىئةوةش لةحالَيَكداية كة 

دا  يَزبؤآل ـ لؤبنانحدا راستةوخؤ لة شةرِةكانى باآلئاستى فةرماندةرى 
كانى كؤمارى ئيسالمى موشةكة ءضةكء تةقةمةنى بةشدار بوون، 

بة دةيان . ،....ئيل بةكار دةهاتنء الةاليةن حيَزبؤآلوة دذبة ئيسر
بةلَطةى ديكة بوونيان هةية كة ئةو راستيية دةسةمليَنن كة حيَزبؤآلو 

كؤمارى ئيسالمى لة بةرامبةر ئيسرائيلء كاراكتيَرى دةستى  حةماس دوو
دةتوانن  يَرة لة شويَنيَكى زؤر هةستياردائةم دوو كاراكت. دانئةمةريكا

رؤذهةآلتى "لة ئاستةنطةكانى ريَطاى بةرةوثيَش ضوونى ثرؤذةى 
لةم قؤناغةداء لة بةرامبةر . بن( Greatest Middle" )طةورة

دا مكانيزمى خةبات دذبة  دوو هيَزى تريؤريستى حيَزبؤآلء حةماس
اوضةيىء نيَونةتةوةيى وةكوو تريؤريزمء دابني كردنى ئاسايشى ن

 . ترين ريَكار دةتوانآ لةم ثيَوةندييةدا كارساز بآكارا
 22 ء ليَدانى عيَراقسيَبتةمربى 

بةردةوامةو ثرؤذةى ليَدانى ثيَطةكانى بةرةى  دذة تريؤرثرؤسةى شةرِى 
ن كؤطاى كةليَك ثرؤسةى ديكةذيَرئةو ثرؤذانة هةموو . تريؤر ئةكتيظة

 وآلتةكؤطاى سياسةتى سرتاتذى كة خؤدى ئةو ثرؤسانةش ذيَر
هةنطاوى . دةرةوةدانلة ئاستى وةزارةتى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
هاوثةميانةكانيشى بة  وئةمةريكابؤ  طيَرةو كيَشةى . يةكةم ثتةو نرا

ش بريندار بووبآء ئةمةريكاخؤدى رةنطة بةو ليَدانانة . دواوة بوو
ارى بة ثلَينطى بريندبة رووناكبرييش تةنانةت كؤمةليَك نووسةر 



 

 

ةوازى سأل كردن لةو ثلَينطة بكةنء بة ئاميانى هةموو ناوبةرنء بانط
. نيَوى دةبةن" بةماكةى كؤى طريوطرفتةكانى بزاننناتةباييةكء 

طونديَك بةلَكوو ئةوةش لة حالَيَكداية كة ئيَدى جيهان نةك 
يش انهةوارطةيةكى جيهانييةو راستييةكان ناشاردريَنةوةو ضةواشةكار

هةروا كة دةزانني سالَى . لة طةيشنت بة ئاماجنةكانيان بآ هيوا دةبن
 دووانةكانى نيؤريؤرك نيمادى غؤروورى بة ليَدانى تاوةرة 1002

. بة ضةشنيَك ليَدرا ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةنةتةوةيى 
ةتى ئةو كردةوةيةيان وةئةستؤ ء تاقمةكةى خيَرا بةرثرساي  "الدن بن"

الدةن خؤى بة  ئؤسامةبن راطةياندنى ئةو بةرثرسايةتييةدا لة .طرت
قةلَةمء دونياى ديكاألء فيندةمنتاأل دايةئاآل هةلَطرى ئيسالمى را

. دا يارمةتىدا ئاشتى جيهانرؤذئاواى لة هةلَبذاردنى دوذمنى سةرةكى 
 :دلة جيهاندا رايطةيان ئةمةريكاجؤرج بوش لة راطةياندنى سرتاتذى 

نامةى سرتاتذى ئاسايشى طةآللَة. لة قؤناغى جةنطداية ئةمةريكا"
جةنطة مةزنة لةوةوة نةتةوةيى لة قؤناغى جةنطدا، واتة ئةو 

سةرضاوة دةطرآ كة ئيَستا رووبةرِووى بووينةتةوة ئةويش 
ى تريؤريزمةو سةرضاوةكةى ئاطرى ئايدؤلؤذياى كينةو بةرفراوانبوون

هةمان ئةو ئايدؤلؤذيايةية كة رقةبةرايةتآء نةفرةتء تاوانة، 
 ئةمةريكادا بؤ خةلَكى (1002)ى سيَبتةمربى (22)رؤخسارةكةى لة 

 مةترسيدارترين بةلَيَنى ئيَمةية، ئةم سرتاتذيية نيشانةى. كةوتة رِوو
ةمووان دةزانني ه." ئةمةريكاخةلَكى بةلَيَنى ثاراستنى ئاسايشى واتة 

لةو  ئةمةريكاار كةس لة خةلَكى بآ تاوانى هةز 4كة نزيك بة 



 

 

كارةساتةدا بوونة قؤبانى درِندانةترين هيَرشى هةزارةى سيَهةم تاكوو 
ء سيَناريؤ هةر اليةك ئةم كارةساتةى بة ضةشنيَك ثيالن. ئيَستا

بة داريَذةرء تاوانبارى ئةو ء دوستةكانى ةريكائةمدادةناو خؤدى 
ئةطةرضى ليستةى ئةو قوربانيانة لةو شويَنة دراوةو . ثيالنة دادةنا

ضاويان لىَدةكةن كة ضى ديسان دةبينني  كةس رؤذانة سةدان
كؤمارى  ديكتاتؤريَك وةكوو مةمحوود ئةمحةى نذاد سةرؤك كؤمارى 

 سيَبتةمربى 22ئيَران بةو ثةرِى بآشةرمييةوة ئيَذآ رووداوى ئيسالميى 
بةو واتايةى كة . نوكوذرانةتيَيدا  ىطوماناوييةو ئةو كةسانةش

هؤلؤكاست، دةيهةوآ بيسةمليَنآ كة راستييةكانى رؤذئاوا هةموو درؤن، 
يان  لةو ضةشنة بوونيان نيةء دةيان كارةساتى ديكةى سيَبتةمربى 22

 ىبةآلم لة ثاأل ئةوةدا كوذران .ةيان طوماناوييةةتى بوونةكضونيي
كوذرانى دوو فةللةستينييةك، كوذرانى ضوار تيَرؤريستى حيَزبؤآليى، 

ضيضانى وةكوو مانط دةبآ بة ئامسانةوة رى بارمةتةطتريؤريستى 
 . بدرةوشيَنةوة

الدةن بةرثرسايةتييةكةى  كاتيَك كة تازة رووداوةكة روويدابوو و بن
ء تالَةبانى ئةفغانستان بنكةو ثيَطةى وآلتطرتة ئةستؤ، 

ثيَكهاتةكةى، ضةشنى يَك كة ضةشنى تالَةبان. ييةكان بووالقاعدة
ثراكتيكةكةى هيضكام لة ضوارضيَوةى  دةسةآلتدارييةكةىء سياسةتةو

يَك تالَةبان. مافةكانى مرؤظ ء كؤمةلَطاى جيهاندا جيَطاى ثةسةند نني
األء ببيَت بة نويَنطةى ئيسالمى راديكوة بة كة دةيهةويست ببيَتة

يَك كة بة تالَةبان. اجيهاندتاأل لة ئاستى نندةميَناوةندى ئيسالمى في



 

 

تةنانةت دذايةتى شارةستانيةت،  بودالةناوبردنى ثةيكةرةكانى 
بة طشتى دذايةتى هةر شتيَكى دةكرد كة لة . كولتوورو ميَذوويشى دةكرد

هةر بؤية . ضوارضيَوةى ئايدياو راظةو تةعبريى ئةواندا نةطوجناباية
دا راويَستانء ئةمةريكاالدن بة  بنلة بةرامبةر داخوازى تةسليم كردنى 

داو لة هيَرشيَكى  فايلى تيَرؤريستى خؤيانمؤرى تةئيديان داية سةر 
و ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبرِدا لةاليةن طورضك 
يزم تيَكةو تالَةبانروخيَنراو  تالَةباننيةوة دةسةآلتى ناهاوثةميا

 .ثيَضيَنراو بة الثةرِةكانى ميَذوو ئةسثيَردرا
 كيَشةى عيَراقء رؤذئاواو روخانى ديكتاتؤرى بةعس*

لة . كان، خاوةن رابردوونييةبةشيَكى زؤر لة بابةتء كيَشة سياس
رؤذهةآلتى نيَوةرِاستيش كيَشة سياسييةكان بةتايبةت كيَشةى 

واتة زؤريَك . بازنةيةداديكتاتؤرةكانء ضةشنى دةسةآلتداريَتييان لةو 
بة  ياسييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستة سسيستملة ديكتاتؤرانء 

ى عةرةبء غةيرى عةرةبةوة هةركام بة ضةشنيَك ذيَر هيَذموون
. زهليَزى رؤذئاوايى بوونى وآلتيَكى ةربازسئةمنييةتى، سياسىء 

ذموونى هيَهاوبةشيان بوة، هةم وآلتانى زهليَزيش هةم هيَذموونى 
وآلتانى عيَراقيش لة ذيَر دةسةآلتى حكوومةتى بةعسىء . اجوداجود

 .دا جودا لةو حكوومةتة بةسرتاوانة نةبوو ديكتاتؤر سةدام حوسةين
قؤناغى ساآلنى شةرِى نيَوان  قؤناغى بةرضاوى ئةو بةسرتاوةيية

لةو كاتةدا عيَراق لةنيَو وآلتانى رؤذهةآلتى . ئيَرانء عيَراق بوو
ء عةرةبىدا هيَزيَك بوو كة دةيتوانى هاوثةميانيَكى تاكتيكى نيَوةرِاست



 

 

لة قؤناغيَكى هةستيارى سياسىدا بآ بؤ وآلتانى رؤذئاوايى لةوانة 
ريَذميى بة رووخانى  2171سالَى . ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

هيَندآ  ة سةركارى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانثاشايةتى لة ئيَرانداو هاتن
 .كان طؤرِانيان بةسةردا هاتييةلة هاوسةنط

نيَوةرؤكى كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة دانى كؤمةلَيَك درومشى  
لَطاى جيهانىء دانى درومشى ناوضةكةو كؤمةشةرِخوازانة دذ بة وآلتانى 

 .ببيَتة ئاميانى كيَشةيةكى جيهانىناردنة دةرةوةى شؤرِش خةريك بوو 
لة ئيَرانداء يةكةم هةر بؤية بة هاتنة سةركارى ئةو حكوومةتة 

لة ثيَشانطاى تريؤريزمى دةولَةتى لة خؤى نيشان كؤمةلَطاى بةرهةمى 
يةكطرتووةكانى  وآلتةبالَويَزخانةى جيهانىدا، واتة بة طرتنى 

لة تارانء بة بارمةتة طرتنى كارطيَرِانء بةريَوةبةرانى ئةو  ئةمةريكا
رؤذ راى طشتى جيهانء راى طشتى  444بالَويَزخانةية بؤ ماوةى 

بةتايبةتى هيَناية سةريةك تةوةر كة ئةويش  ئةمةريكارؤذئاواء 
لة ى رووبةروو بوونةوةى ئةو حكوومةتة بوو لة ئيَرانداو بآ هيَز كردن

بؤ ئةو مةبةستة بةرةى شةرِ دذ بةو . دا بوونيَوةرِاسترؤذهةآلتى 
شةرِيَك كة طةآللَةء ثالنةكةى بة . كرايةوة حكومةتة لة عيَراقدا

مةبةستى الواز كردنى كؤمارى ئيسالمى بوو بةآلم لةطةأل ئةوةشدا خودى 
بة هةرحاأل ئةو شةرِة سالَى . خولياو ئاواتى هةبوونسةداميش هيَندآ 

دةستى ثيَكردو ثاش هةشت ساألء شةرِيَكى مالَويَرانكةرو  ى ـ ز  2170
 ميليؤن كةس قوربانى ىلَ كةوتةوةء ثرِ كارةسات كة نزيك بة يةك

دةتوانني بيَذين بة كؤتايى هاتنى شةرِى  راستىدالة . كؤتايى ثآهات



 

 

قؤناغيَك كة كؤتايى ثآهات،  ء عيَراق تةنيا قؤناغيَك لة شةرِئيَران
واتة ئةرتةشى . طةيشتبة ئاماجنةكانى ا كؤمةلَطاى جيهانى تيَيد

ئيدئؤلؤذيكى كؤمارى ئيسالمى تيَكشكابوو و بةثآ ليَكؤلَينةوةيةك بؤ 
هيَندةى  5ثيَويستى بة  شةرِة كة ئاكامةكةى ناروون بوو بةودريَذةدانى 

ئيمكاناتى ئينسانىء مادى ديكة هةبوو كة بآ طومان لة تواناى ديكة 
ى 517هةر بؤية برِيارنامةى . ئةوكاتى ئيَراندا نةبووومةتى وحك

ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكانى ثةسةند كردو تةسليمى 
ناردنة "كة برِيارى دابوو درومشى  ئيَرانيَك. ئةجنومةنى ئاسايش بوو

ئةو ئيدى طةيشتبوة ثراكتيزة بكات، " دةرةوةى شؤرِشى ئيَسالمى
لةو دروومشة دةبآ دةست راطرآء  قؤناغةدالةم برِوايةى كة النيكةم 

ئةوكاتةى دةسةآلتى وتةيةكيرت دةسةآلتى ياغى بة . ثاشطةز بيَتةوة
رؤذى  راستىدالة . رام كرا باية،كرائيَران كة دةبوا بةو ضةشنة رام 

كؤتايى شةرِى نيَوان ئيَرانء  2177سالَى  هةشتةمى مانطى ئووتى
 .قةيرانيَكى نوآ بوودا دةسثيَكى  كاتلة هةمان عيَراقء 

ثيَشخةر بوو و تقةيرانى شةرِى كةنداوى يةك كة لةودا عيَراق دةس
سةدام حوسةين . لةاليةن هاوثةميانانةوة ثاشةكشةى ثآكرا

دةيهةويست بةشيَك لة ثارة سةرف كراوةكانى شةرِى ئيَران لة كويتء 
ى وامانةش لةو وآلتانةرةزو ةعةرةبستانى سعوودى وةربطريَتةوةو ئةو ق

ئةوة تةنيا بيانوو بوو بؤ هيَرش  راستىدالة . ثآ ببةخشن وةر طرتووة
ماوةيةك . و وآلتة لةاليةن عيَراقةوةداطري كردنى ئةبؤسةر كؤيتء 

 82دا بةردةوام بوو، عيَراق داواى  وتوويَذ لةنيَوان عيَراقء كويت



 

 

 ميليارديش رازى نامب، 9ميليارد دؤالرى لة كويت دةكردو دةيطوت بة 
ثاش نيَوةجنييةكى زؤر . دةسةآلتدارانى كويتيش ئةوةيان قبوأل نةبوو

جريانةوة، ئاكامى هةموو دانيشتنةكان بة شةرِ دةستى لةاليةن وآلتانى 
 300هةزار سةربازى عيَراقىء  30دا 2110عيَراق لة سالَى . ثيَكرد

هةر بة دواى . جيَطري كردتانكء زريَثؤش لةسةر سنوورى عيَراقء كويت 
هيَزانة زياد بوون لةطةأل تؤثى قورس بةو  022دا  وانةشئة

 .تيَدارؤكاتء سووتةمةتى تةواودا
ى بازارِ كويتةوة كاريطةرى لة سةربوونى ئةو هيَزانة لة سةر سنوورى  

هةرضى ئةو هيَزانة ثرت دةمانةوة  نةوت لةناوضةكةدا داناو
لة ئاكامدا ئةرتةشى  .باندؤرةكةيان لةسةر نرخى نةوت ثرت دةبوو

. بة سناريويةك كويتى داطري كردى ـ ز 2110طوستى ى ئؤ1عيَراق لة 
كويتى ازىء شؤرِشطيَرِى كة كؤمةلَيَك لة الوانى نارِرايانطةياند  عيَراق

وةو دةسةآلتدارانى كويت بة خائنيء زايونى دةزاننء ئةو ؤرِشيان كردش
حكوومةتى كودتايةكداية داواى يارمةتى لة شؤرِشةش كة لة حالَةتى 

بةو سيَناريؤية وآلتى . عيَراق كردوةو ئيَمةش بةلَيَنى يارمةتيمان داوة
. داطري كراو عيَراقيش بؤ كورت ماوة بة ئاماجنى خؤى طةيشتكويت 

ن بةسةر تسةدام كويتى بة ثاريَزطاى هةذدةهةمى خؤى داناو بة دةستطر
هيَنراوى جيهان بةرهةم ثيَنجةمى نةوتى  دا دةيتوانى يةك نةوتى كويت

عيَراق . وةكوو دةسكةوتى شةرِ بباتكويت قةبزة بكاتء داهاتةكانى 
% 10بةو كارةى توانى لة ضةند كاتذميَردا هةم ببيَتة خاوةنى 
 100مةخزةنى نةوتى جيهانء هاوكات وآلتيَك كة ريَطاى ئاوى نةبوو 



 

 

دةولَةتى عيَراق . كيلوميرَت لة ليَوارةكانى كةنداوى فارسى وةدةست هيَنا
يةى دةديت كة بةرةنطارييةكى قورسء قايم لة خؤىدا ئةو تواناي

هةيبوو ضاوةرِوانى كردةوةو  ئةمةريكاكة  سةربازييةوةبةو هيَزة  بكاتء
 . لةو وآلتة دةكرد ىدةذ كردةوةى بةهيَز

عيَراق، دةولَةتى ئيَرانء ثاش كؤتايى شةرِى هةشت سالَةى ئاخر 
لةشكرى بةهيَز، يةك ميليؤن سةربازى ئامادةى  55خاوةنى  عيَراق

تانك كة ئةم  5500شةرِكةر فرِؤكةى  500ة، شةرِو ثةروةردة كراوةو
بةآلم  .ء ئالَمان سةرجةم ثرتة، بووئةمةريكانى ريَذة تانكة لة تانكةكا

 7ويَراندا دةذيا، واتة كة شةرِى لة دؤخيَكى ئابوورى لةطةأل ئةوةشدا 
. ميليارد دؤالر قةرزى كةوتبوة سةر 200سالَة كؤتايى ثآهات ثرت لة 

ثيَشان دةدا، عيَراقى بة توانا  قوةتةربازيى بةسةها هيَزيَكى وبوونى 
بةآلم ئةم دؤخة ئابووريية شثرزةية عيَراقى هيَناية سةر ئةو برِوايةى 

قةرةبووى قةرزةكانى كةلَك ييةكةى بؤ ةربازسكة دةبآ لة هيَزة 
و بةآلم ئةم هةنطاوةى سةدام بة مةزنيخوازى دراية قةلَةم . وةرطرآ

زانيان كة عيَراق بةو كردةوةية دةيهةوآ ئوتؤريتةى خؤى بةسةر 
وآلتانى عةرةبىدا بسةثيَنآء بة طشتى خةونء خةيالَى 
ئيمثراتؤرييةكى طةورةترى لةسةردا بوو كة خةساريَكى طةورةيى بة 

سةدام دةيطوت من ئةوةندة هيَزو  ضونكى. ناوضةكةء جيهان دةطةياند
بةو هيَزو توانايةوة رؤذئاوادا راويَستم،  بةرامبةرتوانام هةية كة لة 

يةكطرتووةكانى  وآلتةبةآلم هةر خيَرا . كة خؤيان ثيَيان بةخشيوم



 

 

خؤى بؤ عةمةلياتيَك ئامادة كرد كة ئاماجنةكانى ئةمانة  ئةمةريكا
 :بوون

 ـ ثاشةكشة ثيَكردنى خيَراو بآ مةرجى عيَراق لة كويت 2 
 ئةمري نشينةةوا بؤ ئةم ـ طةرِاندنةوةى دةسةآلتى ر1
ـ طةرةنتى كردنى ئاسايشى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء بةتايبةت لة 3 

 .دا بوارى طةياندنى نةوت
 وآلتةى سةرةوة، سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى ئةو ضوار خالَة 

. تلوزيؤنىدا رايطةياندبوشى باوك لة وتاريَكى  يةكطرتووةكان
ى بة مةبةستى ةربازيسئامادةكارى بؤ عةمةلياتيَكى خةريكى  ئةمةريكا

بة مةبةستى " هارنرذنرِاأل "لةم ثيَوةندييةدا . بوورزطارى كويت 
هاوئاهةنطى   نيَوةرِاستهةناردنى هيَزى ئامسانى بؤ رؤذهةآلتى 

كويت برِيار بوو كة تا ثاش كؤتايى حةوتووى داطريكردنى . كردبوو
فةروةند فرِؤكةى ثشتيوانى لة 200فةروةند فرِؤكةى شةرِكةرء  100

لة  51بى بؤمب هاويَذى  50هاوكات . عةرةبستاندا جيَطري بنب
رسيادا ضاوةرِوانى هيَمايةك بوون بؤ هيَرش بؤسةر جةزيرةى ديةطؤطا

كانى بنكةلة ( 888اف ـ )هاويَذى   بؤمب 24هةروةها عيَراق، 
ئةجنومةنى دا 2110نوامربى ى 11لة . شةرِ بوونئامادةى توركيةدا 

عيَراق لة هيَز ئاسايش بة ثةسةندى برِيارنامةيةك ريَطاىدا كة دذبة 
نزدةهةمى ذانويةى ثا برِيانامةية تاهةروا ئةم . كةلَك وةربطريآ

كويت لة دا تاكوو تةواوى هيَزةكانى  مولَةتى بة عيَراق 2112
 . بكيَشيَتةوة



 

 

لةاليةك  .هةلَسةنطاندنى باروودؤخةكةدا تووشى هةلَة ببووعيَراق لة 
هيَزى وةكوو ضةكى سةدام بايةخى ضةكة كيماييةكانى خؤى 

ئةو ضةكانةى كة لة . لة رادةبةدةر دانابوو سرتاتذيك ثيَشطرانةى
بة خواردنةوةى جامى ناضار  (آيت اللةمخينى)شةرِى عيَراقء ئيَراندا 

 لةو كاتةدا. بة سةردا سةثاندستى ذار كردو برِيارنامةى ئاطربة
جنوومةنى ئيسالمى ئةوكاتى ئيَران سةرؤكى ئة هامشى رةفسةجنانى

كاتآ باس لة ضةكة  راى طشتىدا ثيَشكةشى كرددا كة لة يتاريَكلة و
عيَراقيش بةو . دةستى بة طريان كردعيَراق دةكرد كيمياييةكانى 

 ن تيَك بشكيَنآئيَرانيةكابرِوايةى كة توانيويةتى ئريادةى شؤرِشطيَرِيى 
خويَندنةوةى بؤ داطري ة هةية، سرتاتذيك هيَزى ثيَشطرانةىضةكيَكى 
بة لةبةرضاوطرتنى توانايى ئةو ضةكة . كويتيش كردكردنى 

كة كيمياييانة، سةدام رؤذى ثيَش داطري كردنى كويت رايطةياند 
 عيَراق كةنداوى دةكاتة طؤرِستانى ئةوانةى بيانةوآ دةستدريَذى"

ةيةو دةيان هةرِةشةى ديكةى ئةم هةرِةش." بؤسةر خاكى عيَراق بكةن
هةمووى لة سةر ئةو بنةماية بوو كة ثيَكدادانى سةربازي نيَوان   سةدام

بةو برِواية واتة سةدام . بة تةواوى وةالبنرآ ئةمةريكاعيَراقء 
 ء هاوثةميانانيدائةمةريكالةطةأل  ثيَشطرتن لة شةرِطةيشتبوو كة 

عيَراقى بةردةوام بةرثرسانى . دا لة شةرِ كردن لةطةأل ئةوانباشرتة 
هةولَيان دةدا هةم بانطةوازى ترسء خؤفى ضةكةكانى خؤيان دةكردء 

هيَرشى كويت بة تةواوى بلكيَنن بة عيَراقةوةء هةم ثيَش لة 
سةدام تا ئةوكاتةى كة سةرؤك . هاوثةميانان بؤسةر عيَراق بطرن



 

 

بؤ يةكةجمار هةلَويَستى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةكؤمارى 
ةخةبةر وليرَبِاوانةى رانةطةياندبوو، لة مةترسى جيددى شةرِ 

 . نةهاتبوو
 ئامادةكارى بؤشةرِ

دا، سةرؤك كؤمارى  لةطةأل ثةرةسةندنى ئةو قةيرانةى كةنداوى فارس
ى لة كةنداو ئةمةريكايةكطرتووةكان بوش رايطةياند، هيَزةكانى  وآلتة
بوش بةم كارةى ويستى بلَىَ هيَزة . دةبنةوةدووقات دا  فارس

لةو ناوضةيةدا توانايى تةواويان بؤ هيَرش بؤسةر  هاوثةميانةكان
ليَرةداية كة سةدام لة مةترسى جيددى شةرِ تيَدةطات، . عيَراقى هةية

لة . رِةشى عيَراق هةنطاو دةنآرةبةرةو ويَرانىء ضاكةللةرةقانة بةآلم 
دابوو كة ئةجنؤمةنى ى ـ ز 2112ى سيَبتةمربكؤتاييةكانى 

بة هيض جؤرآ لة كويت ثاشةكشة "ى شؤرِش رايطةياند ريفةرماندة
خؤيان بؤ "ى لة هاوآلتيانى عيَراقى كرد كة و هةروةها داوا" نناكةي

رؤذى دواتر سةدام لة وتاريَكى  ".هةموو شةرِةكان ئامادة بكةندايكى 
شةرِ لةطةأل عيَراقدا "ى راطةياند كة ئةمةريكابة خةلَكى  ويديؤييدا

ةجمار بة ويتنامة، بةو جياوازيةوة كة ئدووثاتكردنةوةى ئةزموونى 
ئةو ضةشنة هةلَويَستةى عيَراق ." ى ثرتةوةتوندوتيَذى ثرتو خةسارات

دونياشء ناوضةكةشى تووشى بارطرذييةكى لةرِادةبةر كردبوو، بة 
نى بة ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيك مةترسى كة هةرِةشةكاضةشنيَك 

هةست هةر بؤية هةردةم . زق دةكردةوةضةشنيَك لة تيَرؤريزمى كؤكوذى 
 . ثآدةكرا كة عيَراق لة شةرِيَكى طةورةو مالَويَانكةر نزيك دةبيَتةوة



 

 

بكات كة بة شيَوازيَكى  ازىتوانى عيَراق ر ئةمةريكانة بةهةرحاأل 
ة عيَراقيش توانى ثيَش ب ئاشتيخوازانة لة كويت بضيَتة دةرةوةو نة

بة هةر دوو بةآلم . يةكطرتووةكان بطرآ وآلتةى ةربازيسهيَرشى 
بارةكةيدا خةسارةكان زياتر دةبوونةوة، بةآلم بة تيَكشكانء 

رِيش بةآلم عيَراق تا كؤتايى شة راق كؤتايى ثآدةهات،ثاشةكشةى عيَ
بةشيَك لة سياسةتوانان هؤكارى . لة ضةكى كيميايى كةلَكى وةرنةطرت

هيَزى بة بوونى ضةكى ، نةالةو ضةككةلَك ليَوةرنةطرتنى سةدام 
سةدام . يةكطرتووةكان دةزانن وآلتة ئةتؤميى ثيَشطرانةى

تةلَةكةيةك بؤ طةيشنت بة ئامانج شةرِئةنطيزانة لة هةموو فيأَلء 
جاريَك هةرِةشةى ليَدانى ئيَسرائيلء سووتاندنى . كةلَكى وةردةطرت

رتةوة وةكوو ئاخرين آلتةى دةهيَناية بةرباس، لةاليةكينيوةى ئةو و
ليَدانى شارةكانى عةرةبستانى سعوودى بة ضةكى ئامراز هةرِةشةى 

دةيهةويَت بة جيهانيان  بةو ضةشنة ريَكارانةش . ذ دةكردوكؤمةلَك
الدانى حكوومةتى ثيَشان بدات كة هةولَدان بؤ ثاشةكشة ثيَكردن يان 

عيَراق بؤ ثيَشاندانى . نرخيَكى قورسء طرانى هةية سةدام لةسةر كار
ى فيَوريةى 26كاتذميَرى هةشتء ثيَنض دةقيقةى رؤذى تواناى خؤى 

انى ييةكئةتؤمئيَسكادى نارد بؤ دامةزراوة ى ـ ز، دوو موشةكى 2112
ئةو . نةثيَكا كة ئةو موشةكانة ئاماجنيان" دميونا"ئيسرائيل لة 

يَو ئةو شةرِة بؤ نعيَراق، راكيَشانى ثاى ئيسرائيل ضةشنة كردةوانةى 
 . ثيَشان بدا كة شةرِةكة شةرِيَكى بةربآلو دةبآ وا تبوو سةدام دةيهةويس



 

 

نيشى زانيارييةكى تةواويان لة سةر ء هاوثةميانائةمةريكاطةرضى 
ى عيَراق نةبوو، ةربازيسئاماجنةكانى عيَراقء هةروةها توانايى 

بةآلم لةطةأل ئةوةشدا خؤى بؤ ليَدانى عيَراق لة بةرانبةر 
بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا . كرددةنةكشانةوةى لة كوةيتدا ئامادة 

نى ترسيَكى زؤرى لة ليَدانى ئيسرائيلء هاثةميانا ئةمةريكا
 وآلتة. ى ديكةى بة موشةك لة اليةن عيَراقةووة هةبوويناوضة

ثشتيوانييةكى زؤرى لة ئيسرائيل  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
بؤ  ئةمةريكا نةت بة وتةى بةرثرسانى ئةو وآلتةدةكردوو تةنا

ثاراستنى ئيسرائيل ، طةر ثيَويست بيَ تةنانةت لة ضةكى 
 ثرت لة ئةمةريكاة واتة ئةو كات. دةطرآئةتؤميش كةلَك وةر

دذ بة ئيسرائيل دةترسا تاكوو لة هةرِةشةكردن  هةرِةشةكانى عيَراق
زؤر بة ثاريَزةوة  ئةمةريكالة هيَزةكانى هاوثةميانان، هةر بؤية 

 .دةجووآليةوة
لَكوذى عيَراق ضةكى كؤمة ىثيَشطرانةهيَزى ى ئيسرتاتيذي 

يةكةم لة ئيسرائيلء  :اوة بوو بة ضةند هؤكارى طرينطةوةبةسرت
نيكةم بة ال طشتيية بوونى هةبوو كةشويَنةكانى ديكةدا ئةم روانطة 

ناتوانني ضاوةرِوانى كردةوةى عاقآلنةمان لة  ثيَوةرة رؤذئاواييةكان
لَينجانةش خؤى يةكى لة ئةو ضةشنة هة. سةدام هةبآ

لة سةر ئةم . سةدام بوو ثيَشطرانةىنى ئيسرتاتيذى بةرهةمةكا
ة كؤمةلَيَك لة ضاوةديَران لة سةر ئةو برِواية بوون ك بنةمايةش



 

 

موشة "بةآلم . ريَذةى خةسارةكانى بة الوة طرنط نية ريذميى عيَراق
 :يى ئيسرائيل طوتىوةزيرى بةرطر "ئارنز
لة هيَنديَ بوارةوة سةدام سةملاندى كة كةسيَكة "

هيَزى ييةكان نةيانتوانى لة بةرامبةر ئةوةدا سياسةتى ئةمةريكا
جةختى لة  "ذنراأل دان شومرون"هةروةها  "بةرِيَوة بةرن ثيَشطرانة

سةدام حسني ئامادةية هر " :سةر ئةو ضوونة كردةوةء طوتى
نةرخيَك بداتء هةر بؤية تا ئةو جيَطايةى كة ثةيوةندى بةوة 

بووونى نيية، تةنانةت  هيَزى ثيَشطرانةىهةية، شتيَك بة ناوى 
ش لة اليةكى كيَشةكةوة بآ ـ ريكائةمةيةكطرتووةكانى  وآلتةطةر 

بة ثآ ئةو روانطةية سةدام لة هةر ضةشنة ريَكارء فيَلَء 
شطرى لة هيَرشى ندانةش بؤ ثيَكةيةكى ترسناكء تةنانةت درِةتةلَ

لةم ثةيوةنديةش دا دةتوانني . هاوثةميانان كةلَكى وةردةطرت
لة اليةن سةدامةوة ( تى درندانةسروش) ئاورِيَك لة سياسةتى 

كرابوو،  ئيسرائيليدا هةرِةشةى سووتاندنى نيوةى ينةوة كة تيَبدة
بردنى شارةكانى عةرةبستانى سعووديية ويان هةرِةشةى لة نا

ون موشةكيَكى ورياكةرةوةى وكرابوو يان كاتيَك ئةمانة كارساز نةب
ئةوةش بةو . رةو ئيسرائيل بةرِآ كردةب ييةوةبتؤن بة كآلوةى

ى يموشةكضةترى ة ئيسرائيل لة ذيَر ثيَشان بدات ك واتةية بوو
هيَزى لة كة بة كةوتنة خوارى ئةو موشةكة . عيَراقداية

وتى كويت لة زةجنريةى نة ضا 527بةردانى تيَئاور ثيَشطرانةى
ئةو ضةشنة ئيسرتاتيذيية بة  .نةوتةكةى ئةو وآلتة بوو ضا 150



 

 

تيَيدا  ضونكى .اويَكى دةرِةندة ناوبانطى دةركردئيسرتاتيذى ثي
 . سةدام حسني طيانى مرؤظى بة الوة طرنط نةبوو

واتة  .دذكردةوةى خؤي ثيشاندا بة هةرحاأل هيَزى هاوثةميانان
ء (25اف )جطة لة كاروانى فرِؤكة شةرِكةرة ئةمةريكالةم كاتةدا 

ى 71هةزار كةس لة هيَزةكانى تيثى  4كانى، نزيكةى (26اف )
لةم كاتةدا  .يان دةست ثآ كردهيَزى ئامسانى عةمةلياتى خؤ

 يةكانسعوودي ضونكى .ى طوشارةكانى واشنطنت دةركةوتبووطةركاري
دةطاتة ليَوارةكانى دةرياى سوور  نةوتييةكانى عيَراقيان كة هيَلَة

ء توركيةش ثيَشى بة طواستنةوةى نةوتى عيَراق لة خاكى بةستبوو 
 50نزيك بة . انة طرتبوووة بؤ ليَوارةكانى دةرياى ميَديرتخؤية

يى لة عةربستانى سعوودية ئةمةريكاى سةربازهةزار كةس هيَزى 
تةواوى وآلتانى جيهان ثيَوةنديية كانيان لة طةأل .  بوونريجيَط

 .عيَراق دا ثضرِاند
راق تا يى، ئةرتةشى عيَئةمةريكابة ثآ زانيارى كارناسانى 

بؤ كار كردن بةم ةوة تةيارةوة سؤظيَيةترادةيةك بة ضةكء ضؤلَى 
ى ئةرتةشى سوور ةربازيسضةكء ضؤلَةش بةثى ثةروةردةى 

ء 71بة ثآ ئةم فيَر بوونة تانكةكانى تى . يان دةبوويثةروةردة
هيَرشى خؤيان دةست ثآ دةكرد كة ثيَشرتيش بة تؤثةكانى  61تى

. ميليمرتى ثيَطةكانى دوذمن بؤردمان دةكرا 251ء 221كاليرب
ء "سام" طةرِؤكةكانىيَى ثيَطة موشةكيية ثةدافةندى هةواييش لةرِ
لة طةأل هةموو ئةوانةدا . بني دةكرااوة درادارة دذة فرِؤكةكانيية



 

 

 كة جورى هاوثةميانان بةو ئاكامة طةيشنت (zsu23)هيَزةكانى 
 ضونكى. طومان لة ريَطاى زةمينيةوةيةطةر زةبريَكيان وآ بكةوآ بيَ

ة لة سةرآ بوو، بةآلم هيَزى ئامسانى عيَراق لة بوارى ضةنديَتييةو
ى هاوثةميان هر بؤية هيَزةكان. نييةتييةوة الواز بوولة بوارى ضؤ

يةكطرتووةكان  وآلتةاسانى شةرِى كارن بووءهيَرشييان هةلَبذارد
هةزار كةس  30دا ثرت لة بيان كردبوو كة لة هيَرشى زةويينحةسيَ

يةكةم  ىهةزار كةسيان لة رؤذةكان 20كة النى كةم  كوذراويان دةدا
ى تووشى ئةمةريكامةش نرخيَكى طةورةيةء ةئ ءدا دةكوذران 

ار زؤرى ناردبوة طعيَراق هيَزيَكى ئيَج. وخؤيى دةكرديَقةيرانى ن
 3500زار كةس هيَزى شةرِكةرء هة 430واتة النى كةم . كويت

عيَراقى لة كويت ( اتاستخبار)موورى زانيارى هةزار مةئ7زريَثؤشء 
خةلَكيَكى زؤريان ئيَعدام كرد، زؤر شويَنى . دا جيَطري كردبوو

ليَثرسينةوةى ئةمنييةتييان دانابوو، راطةياندنى هةركام لة 
الى كةس بطرتبا دةستبةجآ  ى كويتياننبزوتنةوةكانى بةرخؤدا

 . ئيَعداميان دةكرد
يان ثاريَزطارى هةذدةهةمى خؤبة  عيَراقييةكان كويتيان

واتة نيَوة كؤنةكةى  "ميةكاز"ء نيَوةكةشيان طؤرِيبوو بة بوودانا
وى خواستةكانى عيَراق لة تةوا ثاش ثيَكدادانيَكى كورت ماوة. وآخ

هةموو هةرِةشةء طورِةشةء ثيالنء ثالنةكانى . كردثاشةكشةى 
ئاو ء ئةم شةرِةء ئةو ق بوونة بلَقى سةرريَبةرانى بةعسى عيَرا

يةك لة هيَزة توانا ناوضةييةكانى ئةوكات ضةشنة تيَكشانةى 



 

 

آ بؤ وآلتانيَكى ديكةى لةو ضةشنة، دةيتوانىَ ويَنةيةكى ئةزمونى ب
رء ليبى كة بريؤكةى وباكو ىكوورياى، سورية، واتة ئيَران

 .ياخيطةرىء قةيَران خولَقاندنيان لةسةردا بوو

يَك بؤ رةوتى شةرِى يةكةمى كةنداو بوار
 دووهةمى رووداوةكان

دا ضةندين فاكتورى ديكة شةرِى يةكةمى كةنداوى فارس لة
خؤيان نواند، لةوانة خؤ ثرِضةك كردنى عةربستانى سعوودى، 

 ثيَشطرانةوةكوو ضةكيَكى  ئيسرائيل ئةتؤمىهاتنة مةيدانى ضةكى 
دانى دةستى  .دالة بةرامبةر هةر ضةشنة هةرِشةيةك دذ بةم وآلتة

داء ئةمةريكاى لةطةأل هاوثةميانى بةشيَك لة وآلتانى كةنداو
ى عيَراقء سةدام وةكؤ سيَمبؤىل ةربازيستيَكشكانى هةميةنى 
كؤتاى  ثاش روخانى ديوارى بيَرليَنء. ناسيَوناليزمى عةرةب

ى ساردء هاتنة ئاراى جةمسةريَك وةكوو ئيمثراتورى لة هاتنى شةرِِِِ
ندران كة خؤيان لة بوارى وآلتان ها جيهاندا، بةشيَك لة

ارى ئابووريةوة بةشيَك لة وآلتان لة بو. بكةنهيَزةربازييةوة بةس
بةآلم نارِةوابوونى دةسةآلتةكانء  .خؤيان بووذاندةوة

خؤيىء وناديَموكراتيك بوونيان بةرةو رووى كؤمةلَيَك هةرِشةى نيَ
ء سيستمهةر بؤية بؤ جيَطري كردنى . دةركى دةكردنةوة

 .وانايى سةركوت هةبوون بة هيَزء تدةسةآلتةكانيان ثيَويستيا



 

 

وةك دةزانني ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى ساردء ليَك هةلَوةشانى 
خوازىء ئازادخيوازى، ديَموكراسي ، كةشىبةرةى سوسياليزم

ئاشتيخوازى طةرضى لة رووالَتيشدا بووبآ بالَى بة سةر ناوضةء 
بة ثيَكهاتنى ئةم فةزايانةش حكومةتة ديكتاتؤرء . جيهاندا كيَشا

رةكان هةردةم ثرت لة جاران هةستيان بة هةرِشةء يَتوتاليت
لة هةر حالَدا دةكرا . مةترسى بؤ سةر دةسةآلتةكةيان دةكرد

ويش نة لة ئاستيَكى بةريندا نارِةزايةتىء شؤرِشة نيَوخؤييةكان ئة
ء رةوتى ىيبةالم فةزاى بةربآلوى ئازادخيواز .سةركوت بكةن

رةوتى روو  ميَك دا كةئةويش لة سةردة ئاشتىء ديَموكراتيزاسيؤن
كيَشا، سةركوت و فةزايانة سةر ئة بالَى بة لة طةشةى ئينفؤرماتيك

 هةر بؤية بةشيَك لةو. يان نزيك لة مةحاأل بوو كردنى يان مةحاأل
سيَهةم كة زؤربةيان لة ريَطاى  ىبة تايبةتى وآلتانى جيهان وآلتانة
ان هةولَى كومةتةكانيحاتيكةوة حوكميان بة سةردا دةكرا، ديَموكر

خؤ ثرِضةك كردنى  كة ضةك كردنى هةرضى زياتريان دةداخؤثرِ
بوو، بةالم بةشيَك لة  دابةشيَكيان لة ئاستيَكى مةترسيدارانة

وآلتانة ئيسرائيليان بة سيمبؤل بؤ خؤيان دادةناء لة هةمان 
وةكوو ئيسرائيليان دةكردة  ىيئةتؤمكاتيش دا بووونى دةولَةتيَكى 

 . ةك كردنء خؤتةياركردن بة ضةكى كؤمةلَكوذنوو بؤ خؤ ثرِضابي
واتة بة وتةيةكى ديكة دةتوانني بيَذين هةرِشةى كارةسات 

يى ريبةشيَك لةو وآلتانةى هان دةدا كة بؤ جيَطريىء سةقامط
ء نيَوةرِاستبةشيَك لة وآلتانى رؤذهةآلتى . سياسييان وةخؤ بكةون



 

 

امانةش هةمان ئةو ئاك. ناوضةكانى ديكة بة هيَندآ ئاكام طةيشنت
. ناوديَر دةكريَن سرتاتذيك ثيَشطرانةىئاكامطةلن كة بة هيَزى 

لة هةموو  ييةك كة هةرِةشةى كويَركويَرانةثيَشطرانةهيَزى 
دةستى  ذةنطاويى ىتيَخ"ت كة بة واتة هةمان ش. مرؤظايةتى دةكات

هيَزء  راستىداشةرِى يةكةمى كةنداو لة . بةناوبانطة" مةست
ء هاوثةميانانى ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةتوانايى نواندنى 

بةم هيَزنواندنة زؤربةى وآلتانى . ناوضةيىء بان ناوضةيى بوو
دا امة طةيشنت كة لة شةريَكى ئاساييبةو ئاك نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

سةركةوتنيان زؤر كةمة، كةوابوو ضةكى كؤمةلَكوذ تةنيا  ئةطةري
كة توانايى ئيسرتاتيذيكى ثآ دةبةخشنيء لة  ئامرازيَك بوو

ء ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةرامبةر هيَرشى 
بؤية لة هةولَدا بوون تاكوو بة هةر  .هاوثةميانانيدا دةيثاراسنت

 .بةو توانايية ئيسرتاتيذيكة بطةننرخيَك بووبآ 
بةم جؤرة دووهةمني بيظاذوى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دةستى 

كانى سوريةء ئيَران بؤ ةبةردةوامء ليَربِاوان ةتة هةولَدانوا. ثيَكرد
ء تةيار بة كآلوةى ةيشنت بة مووشةكطةىل دوورة مةودادةسرتِاط
لة  ى ديكةى كيميايىء ميكروبيؤلؤذيككؤمةلَكوذ ءئةتؤمى

ئريادةى ليرَبِاوانةى ئةم  راستىدالة . كانى ئةو ثيظاذوةيةضاالكيية
بةستى دةسرتاطةيشنت ذيَر سازى بة مةىء يكارتة بؤ ئامادةدوو وآل

بةلَكوو  تةنيا ثيشان دةدا نة ئةتؤمىى وزةى ةربازسبة توانايى 
دةيسةمليَنآ كة بةعسى سوريةء كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة دواى 



 

 

ى ةربازيسةرِى كةنداوى فارس دا، بؤ طةيشنت بة توانايى ش
ةطرنء لة كؤمةلَكوذ لة هةر ضةشنة تواناء ئيمكاناتيَك كةلَك وةرد

ضى بى طؤمان ئةطةر. هةوألء ضاالكييةكانيانداية ىريزى ثيَشةوة
كيَشاندا لة نيَو وآلتانى  لة ئاستى هةرِشةء مةترسىء تيَخ
كة ضى لة ئاستى  بوةئارادا ناوضةكةدا بارطرذييةك بةردةوام لة 

آ، دا هيض ضةشنة شةرِء ثيَكدادانيَك نةهاتة طؤرِنيَودةولَةتي
بآ طومان ئةمةش ضةشنيَك لة . ناوضةكةية دةولَةتانى مةبةست
بةآلم لة طةأل ئةوةشدا كيَشةى ناديَموكرات بوونى . ئاشتيية

نى ناوضة بةردةوام ثوتانسيليَكى رةكاادةسةآلتد ةسيستمسيستمء 
واتة بةشدارى نةدانى خةلَكى وآلت . ضاالكة بؤ قةيران خولَقاندن

هاوآلتيان بة لة بةريَوةبردنى وآلت دا، ثيَشيَل كردنى مافى 
تيَكرِايى، طوآ نةدان بة نةتةوةكانى ديكةء سةركوتى كردنى هةر 
ضةشنة جووآلنةوةء نارِةزايةتييةكيانء بة طشتى كث كردنى هةر 
ضةشنة جياوازييةك بةناوى سةركوتى دوذمنانى دةرةكى، برِينى 

 دابني كردنى ئاسايشى نةتةوةييةوةدةستى بيَطانة لة وآلتداء 
يلى قةيرانى دروست كردبوو كة دةيتوانى ضةشنيَك ثوتانس

لة بةرذةوةندىء ئاسايشى ناوضةكةو كلَثةكانى ئاورةكةى هةرِةشة 
بؤ ويَنة بؤ ئةرتةشى بةعسى سورية كة . جيهانيش بكات تةنانةت

 2177-12بة دةستى خراثى بوارى ئابوريةوة لة ساآلنى 
دةيناآلند، ئةطةرضى ئةم ساآلنة سةخترتين قؤناغ بوو ئةم وآلتة 

ة بة ل. بوو بةآلم قةت لة خؤ ثرِضةك كردن خافأل نةبوو



 

 

كةنداوى فارس ئةم وآلتة شةرِى  بةرضاوطرتنى خراثى بوارى دارايى
جؤريَك لة رزطارى بةخشني بةم وآلتةء بةتايبةتى بة ئةرتةشةكةى 

 .بوو
هيَشتا ئاخرين طلَثةكانى ئاورى تؤثخانةكانى هاوثةميانان  

ةرطرتن لةم هةلة زيَرِينة نةكوذرابوةوة كة سورية بةكةلَك و
ؤ ضاوةديَرى ن بخةريك بوونى هاوثةميانانء نةثرذانةوةيا)

سورية مةعاملةيةكى طةورةى ضةكء ضؤلَى لة ( وريةوآلتيَك وةكوو س
ميليارد 1 ودؤالر لة ميليؤن 500كردء  ووردا واذوباك ىكوورياىطةأل 

ى دؤالرةى كة ئةم والتة لة عةربستانى سعوودى بة مةبةست
ئةم طريَبةستة . تبوو سةرفى كردهاوثةميانى دذبة سةدام وةرى طر

ى (متحرك) ا نيَردةرىدةزط 21فةروةند موشةكى ئيَسكادى سىء 60
ور سازكردنى دوو وى باككوورياىار لة خؤ دةطرت، بؤ يةكةجم

كؤمثانيى بةرهةم هيَنانى موشةكةكانى ئيَسكادى لة خاكى 
 ىبؤ ئةم مةبةستةش دامةزراوةطةليَك ،سوريةةدا وةئةستؤ طرت

ذيَرزةمينى لةم وآلتةدا ساز كران كة ئةو ضةشنة موشةكانةيان 
 .مونتاذ دةكرد

وتةى هيَنديَك لة سةرضاوةكان سورية بةرهةم هيَنانى ئةم بة  
. دا دةست ثآ كردوة2113موةشكانةى لة ئاوريلى سالَى 

ثيَدانء رزةوينى ديكةش كة تايبةت بة ثةرةكؤمثانيايةكى ذيَ
بو نزيكى  بةرهةمهيَنانى موتورطةىل راكت بؤ ئةو ضةشنة موشةكانة

ةكى طةىل ثيَويست بؤ سورية ثيَش)بةم ضةشنة . دا دامةزرا"هاما"



 

 

كورت مةوداى بؤ داهاتوو  ىبةرهةم هيَنانى موشةك طةىل بالستيك
ئةم وآلتة كة جآ ئاماذة ثيَدانة موشةكى ئيَسكادى سى .( دابني كرد

ء ئةو كيلوميرتى دةبرِآ 500وكةش هةيةتى، تا مةوداى هةن
خاكى ئيسرائيلء بةشى  نيَوئيمكانة بةم وآلتة دةدا كة سةرةتا 
ئةم موشكة دةتوانآ . مانجاهةرة زؤرى خاكى توركية بكاتة ئ

ء يان بيوليذيكى كيميايى( متعارف)كآلوةيةكى شةرِى ناسراو 
يانآ ثرت لة دوو هيَندةى  .دةطرآهةلَ كيلو 700تا 700طشتى بة

دةتوانآ " سنياحل"واتة ى عيَراقى سدام يموشةككآلوةى كيَشى 
 .طرآهةلَب
ثورتة ثةسةند نةكراوةكان باس لةوة دةكةن كة كآلوة را 
ك دارِيَذراوة كة دةتوانى ةكةى ئةو موشةكة بة ضةشنيَيشةرِي
طةىل هيَشوويى هةلَطرآ يان ئيمكانى ئيَسثرى كردنيان بؤمب

 هةر لةم ثيَوةندييةدا دةتوانني بيَذين تةنانةت ثيَش. برِةخسيَنآ
ى كوورياىا لة ريَطاى دهةولَيلة شةرِى كةنداوى فارس، سورية 

وةدةست بيَنآ، بةآلم باكوور يان ضينةوة موشةكى زةوى بة زةوى 
دوورة مةوداكان لة ريزى هةرة  ضةكة وةدةست هيَنانى ثاش شةرِ 
. ماجنة نةتةوةييةكانى ئةم وآلتةدا خؤى دةرخستاثيَشةوةى ئ

يةكى زؤرى وزةء ةيسورية بة دريَذةدانى ئةو ثرِؤطرامةى، راد
دارايى خؤى بؤ شتيَك بة كار ديَنآ كة بة ضةترى  توانايىء

سورييةكان لة اليةكى ديكةوة . ئيسرتاتيذيكى بةناوبانطة
يان روسية لة دةست  سؤظيَيةتى ةربازيسنةياندةويست ثالَثشتى 



 

 

ضةكة رازى نةبوون،  هةر بؤية بة بةرهةم هيَنانى ئةم. بدةن
ئةوةش راست لة بةر ئةزمونى تالَى برِانى يارمةتييةكانى 

كردنى طريَبةستى  كاتى واذو 2111بوو كة سالَى  سؤظيَيةت
 . داى باكووردا روويكوورياىئيَسكادى سى لة طةأل 

 ة ترييَك دوو ئاماجنيان ثيَكابووبةم ضةشنة سووريةكان ب
انستى سازكردنى طرت، دووهةم زييةكانيان راسؤظيَيةتيةكةم دلَى 

دةست هيَنا كة لة ثلةى دوواييدا ئيَدى خؤيان ئةو ضةكانةيان وة
 .ئةو ضةكانةيان ساز دةكرد

دا، بة كةلَك وةرطرتن لة 2114لة سالَى  ئيَرانييةكانيش
بة مونتاذى باكوور دةستيان ى كوورياىدروستكراوةكانى  ثارضة

ايى دستيان بة بةرهةم و سالَى دوموشةكةكانى ئيَسكادى سى كرد
راثؤرتةكان . طةليَكى زؤر لة موشةكى ئيسكاد كردثارضةهيَنانى 

 ىئيَران دةيهةوآ بردى ئيَسكادى سباس لةوة دةكةن كة 
لة . ، بة بآ ئةوةيكة لة قةبارةى كآلوةكةى كةم كاتةوةبباتةسةرآ

رووالَةتدا ئةم ضاالكيانة لة كارخانةيةكى دروستكراوى ضني دا لة 
ارى مسنان، جيَطايةك كة شويَنى دروستكردنى رؤكيَتى نزيك ش

ء بة دواى دا دةستى ثيَكرد2177لة سالَى ( بعقا)توثخانةى 
بة ئاكام 210ئةوةدا مونتاذى موشةكى بالستيكى كورت مةوداى 

ى كوورياىارخانةطةليَكى طةورةتردا كة طةيشتء هةروةها لة ك
ةم ل. بةرهةم دآباكوور لة ئيسفةهانء سريجاندا داميةزراندوون 



 

 

 ثارضةء بةشيَك لة ئةتؤميىدةتوانن سووتةمةنى  يةداكارخانة
 .ثيَكهاتةييةكان بةرهةم بيَنن

 250ان دا، ئيَر2111جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة لة سالَى  
ئيَران . باكور كرِى كوورياىلة  فةروةند موشةكى ئيسكادى سى

 2300باشوورى طوتبوو كة موشةكى ناوبراو كوورياىهةروةها بة 
جطة )كيلومرت مةودا دةثيَوآء دةتوانآ سةرانسةرى خاكى ئيسرائيل 

. بكاتة ئامانج( كانى خوار خوارةوةى ئةم وآلتةوآلتةلة 
باكوور  كوورياى، 2113راثؤرتةكان ئاماذة بةوة دةكةن كة سالَى 

ةند لةو ى لة طةأل يةك فةرو(2نودونط ـ )نةخشةكانى موشةكى 
دا ئيَران 2117ى جووالى 11هةروةها لة . موشةكةدا بة ئيَران دا

 3وشةكى شةهابى بة سةركةوتوويى يةوة يةكةمني فةروةندى م
كيلومرتى باشوورى 250يَك لة ثرتاوكة لة سةكؤى  تاقيكردةوة

هةر لةو . كيلومرتى ثيَوا700نزيك بة  ثرتاو كرابوو وتارانةوة 
ى رايَطةياند كة ئةم يكؤمارى ئيسالم ىيكاتةدا وةزيرى بةرطر

رِواء بة بآ هيض ضةشنة يارمةتييةكء ةكيلومرت د2300موشةكة 
بةآلم هاوكات زؤربةى  .يَران دروست كراوةتةواوى بة دةستى ئ

سةرضاوةكان رايان وابوو كة ئةم موشةكة نودونطى يةك بوة، يان بة 
 بة يارمةتىبة دةستيان هيَناوةء  2لة نودونط ـ  زانياريطةىلَ كة

 .ثسثؤرِانى رووسى بةرهةم هاتووة
سةرتيث حممد باقرى قالَيباف، فةرماندةى هيَزى ئامسانى 

وانى ئيَذآ ئةم موشةكة دةت سثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران



 

 

ء هةروةها بة سيستميَكى كونرتؤألء كالوةيةكى يةك تؤنى هةلَطرى
ئةو  قةبارةىء تةيارة كة بة سةرةجندان لة كيَش ثرتاوةوة

. ر دةكرىثيَكراو سةيَريَكء متمانةموشةكة وةك ضةكيَكى وردء 
كةمى  ديقةتىبةالم زؤر سةرضاوةى ديكة ئاماذة بةوة دةكةن كة 

كى نابراو بؤ هةلَطرتنى بةم واتايةيةكة كة موشة 3شةهابى 
 .راوةكيميايى دارِيَذراوةء بةرهةم هيَنـ بيؤلؤذيكء  ىيئةتؤمكآلوةى 

ى ئيَران تاكوو توانيان بة سةروطويَالكى ةربازيسبةر ثرسانى  
ئةم موشةكةدا هاتنء وايان نيشان دا كة هيض وآلتيَك ناتوانآ لة 

بؤ  يةلة خؤى بكاتء هةرِةشةيةكى جيددي ىيبةرامبةريدا بةرطر
يى موشةكى نابراو دريَذ. ناوضةييةكانتةواوى هيَزة ناوضةيىء بان 

 6100دةتوانآ بة خيَراييكى ثرت لة نةءتؤ 27شى ميرتةء كيَ 27
. كيلومرتدا برِوات 150كيلومرت لة كاتذميَردا، لة بةرزايى النى زؤر 

بة ثى ئةم زانياريانة موشةكى ئاماذة ثيَكراو دةبآ لة بةرامبةر 
 (.موشةكييةكاندا كةمرتين خةسارى هةبى بةرطريىسيستمى )

لة زمانى  دا2117ى جووالى 14ذمارةى " ارتصه"لة رؤذنامةى
ى ئيسرائيليةوة وترابوو كة ئةوان ضاوةرِوان دةكةن يبةرثرسانى زانيار

يان كةمرت لة يةك سال  دالَئةو موشةكةى ئيَران لة مةوداى يةك سا
كؤنت " وتةبيَذى ثيَنتاطؤن. ةبيَتة موشةكيَكى عةمةلياتىبةتةواوى د

 :وتى " باكون
ى دوورء دريَذى لة بة لة بةرضاو طرتنى ئةوةى كة ئيَران شةرِيَك "

يةكى لة كيَشة ئةو وآلتة هةروا  ، بآ طومانكردوةطةل عيَراقدا 



 

 

بةآلم لة ( قى ذيَر دةسةآلتى بةعسواتة عيَرا. )نةسةرةكيةكانى ئيَرا
طةل ئةوةشدا ئيَرانييةكان بؤ رووبة رووبوونةوةى عيَراق تةنانةت 

وشةك ئةوان م. يك يان كةمرتيش نيةويستيان بة موشةكى باليستثيَ
يان هةبآ دةتوانن عيَراق ةء طةر دلَةرِاوكىَطةليَكى كورت مةودايان هةي

بةآلم روونة كة ئةوان مةبةستيان عيَراق نيةء . بطرنكةلَكى ىلَ وةر
ء داخوازطةليَكى دوورء دريَذتر ء خةونء خةيالَطةليَكى مةيللةبةر 

، ء داندوورة مةوداتر لة هةولَى دةسرتِاطةيشنت بة موشةكى بالستيك 
راى  بةالم بة .هةر ئةم بابةتةية كة دلَةرِاوكآ بؤ ئيَمة دروست دةكات

وسيةء عةرةبستانى سعوديش جيَطاآ من ئةم بابةتة دةتوانآ بؤ ر
يةك لة  وها بؤ توركيةش كة لةبن طويَيدايةدلَةرِاوكآ بآ، هةروة

ء هةروةها بؤ ئيسرائيل ء رؤذئاوايةئةمةريكا ناوضةيىهاوثةميانانى 
. " دةتوانآ مةترسيدار بآ سرتاتيذيكى خؤيانى دةزانندوذمنى ئيكة بة 

خالَيَكى طرينط ليَرةداية كة هةرضةند دةزطا زانياريية رؤذئاواييةكان 
بة هؤى ( 2نودونط ـ )لة سةر ئةو برِواية بوون كة ثرؤذةى 

تى ناتوانآ ةةوة كة هةييانن هةردوواي دارايىطرفتطةليَكى فةننى يان 
م موشةكة بة سةركةوتووييةوة بةآلم ثيَضةوانةى ئةسةركةوتوو بآ، 

ى دةزطا زانياريية رؤذئاواييةكان ةوةش يان نائاطايئ .ناقيكرايةوة
دا لةو ثرؤذةيةدا ك لةو دةزطايانة لة بازارِى رةشدةطةيةنى يان يةكيَ

 .بة ضةشنيَك بةشدارن
دا، لة زمانى 2117ى جووالى 32لة " جروسامل ثست"رؤذنامةى  

 :ييةكانى ئيسرائيلةوة نووسىةربازسيسةرضاوة 



 

 

ء تةواوكردنى 3موشةكى شةهابى  ةهيَندة ب( ئيَرانييةكان" ) 
دلَخؤشن كة قؤناخةكانى بة ئاكام طةياندنى ئةو موشةكة كورت 

بة . واتة لةمةوبةوال خيَراتر موشةكانيان بةرهةم ديَنن ."دةكةنةوة
ان بة ضةكى دةست راطةيشتني نة بؤطشتى بة هةولَدانى ئةم وآلتا

وذ، لة اليةك ثارةيةكى زؤرء خؤرِايى كردة طيَرفانى وآلتانيَك كؤمةلَك
التانى رؤذئاوايىء ورء ضنيء بةشيَك لة ووى باككوورياىوةكوو روسية،

ايةكى ضةكة باشط"يةكى ديكةوةلة ال ةوةءضؤلَبازارِى رةشى ضةكء
 لة (Club Mad (mass destruction))" كؤمةلَكوذةكانى

ثيَكهاتنى وةها . بوويدا ثيَكهيَناهةستيارء قةيراناو ناوضةيةكى
كيَيةكى كيَربِ دا بة تةواوى دةستثيَكىنيَوةرِاستشطايةك لة رؤذهةآلتى اب

مةترسيَدارء ية لة اليةن كؤمةلَيَك دةولَةتى طةورةء ترسناكى ضةكسازي
سةر ناوضةيةك  ة بؤنةوة، ئةوةش طةةورةترين هةرِشةيخؤلَقيَهةرِةشة

سازى زى جيهانء تةنانةت بة دلَى ثيَشةثيَشةسا ةمارىكة بة شاد
 .رآةناسى ديجيهان

ى بة ئيمكانة ييةكانى ئيَران، ليبىء سورية ئةووتاتة نةداه
ء داوة كة طةشة بة ثيَشةسازى موشةكى خؤى بدات كوورياىكؤمارى 

ةكى هةروةها ئةو توانايية بة هةر ضوار وآلت بدات كة ببنة مةترسيي
بةرهةمى ئةم . نى ناوضةكةنةيار، دءذمنء وآلتائيسرتاتيذيك بؤ 

ى باكوور بدات كوورياىو توانايية بة ةهاوكاريية ضوار قؤلَيية توانى ئ
ئيسكاد لة مانط دا بباتة  7تا4سكادى خؤى لة يَرهةم هيَنانى ئةكة ب



 

 

سةرآ كة بةشيَكيان دةنيَريَتةوة دةرةوةء بة وآلتانى جيهانى سيَهةمى 
 .زةكانى خؤىدةداتة دةستى هيَ شىء بة شيَكياندةفرؤ

         
 ىكوورياىكة كؤمارى ئيسالمى لة بوارى مادةييةوة بة خزمةتىَ

هةر  .سانى ئةو وآلتةوة لة بري نةدةكراباكوورى كرد لة اليةن بةرثر
ئةو وآلتة، موشةكى باكوور بؤ ثاداش دانةوةى  ىكوورياىبؤية 

ى دةخستة بةر دان كة راستةوخؤ تةواوى عيَراقئيسكادى سى ثيَ
وةش لة كاتيَك داية كة هةم ئيَران ء هةم سوريةش ةئ. هةرِةشةوة

ى هةرِشة ذيَر ضةترىدةتوانآ تةواوى خاكةى ئيسرائيل خباتة 
نء هةم سورية زؤر لة ائةوةش لة كاتيَك داية كة هةم ئيَر. وةخؤية

ة بة ئيسرائيل بى زياتر هةرِةشةى ئيسرتاتيذيك دذهةولَدان كة هةرض
ئيَران زؤر يارمةتى  بكةنء لة بوارى مالَييةوة كؤمارى ئيسالميىهيَز 

 .دةولَةتى بةعسى سوريةى داوة
" مهاجرانى عةتااهلل سيد"جيَطاى خؤيةتى ئاماذةى ثآ بكةين كة  

دةنويَنى كة رؤك كؤمارى ئةو كاتى ئيَران لة وتاريَكيدا واجيَطرى سة
ان بة توانايى ثاش شةرِى كةنداوى فارس ئيَرانيةكان زؤر هؤطريي

يَسكادى بة آ سةدام موشةكةكانى ئكات. سةدام ثةيدا كرد ثيَشطرانةى
هةمان  نىَكآلوةى بتؤنييةوة بةرةو ئيسرائيل نارد نيشانيدا كة دةتوا

مانج بيؤلؤذيكى يان كيمياييةوة بؤ هةمان ئاموشةك بة كالوةيةكى 
ونة دةرء شةوانة لة شار دةضو تل اويورى اهةر بؤيَة خةلَكى ش. بنيَرى

ئةم ضةشنة ئيسرتاتيذيية بؤ  .لةو شارةدا مبيَننةوة نةيَاندةويَرا



 

 

بؤية ئيَرانء . مء دةسةالتداراى وةكوو سدام ضيَذبةخش بووسةدا
ةشةء خؤ بة هيَز كردنة سوريةش روويان لةم ضةشنة هةرِ

ة كردء بؤ طةيشنت بةم ئاماجنةش شرييان لة دةم كيييئيسرتاتيذ
كة  ئةم دوو وآلتة بةوئاكامة طةيشتبوون. وةمندالَةكانيان دةطرتة

ضةكى كؤمةلَكوذ وةدةست بيَنني تاكوو لة تيغى  رخيَك بىَبة هةر ن دةبىَ
لة هةر  كانى لة اليةك رزطاريان بآء ئيسرائيلانةء هاوثةميئةمةريكا

راطرنء حكوومةت ء دةسةآلتةكةيان هةتا ضةشنة هيَرشيَكى ويَضووني 
 .هةتايى بكةنةوة

سةرنج بدةين ئةم هاوثةميانيية ئيسرتاتيكيية كة لة نيَوان طةر 
وة ئةم دوو وآلتةى ائةم دوو وآلتة، واتة ئيَرانء سوريةدا هاتوةتة ئار

انةت خؤشيان ثيَيان واية كة داوةء تةن بةتةواوى ثيَكةوة طرىَ
ئيَرانء سورية وةك هاوثةميانانى . كةوة طرآ دراوةيان ثيَسوونضارة

ى دةبآ بؤ ثالَثشتى لة ئيسرتاتيذييةكانى يةكرت ةناوضةيىء نزيك ك
باكووريش  كوورياىبنء  ثيَشطرانةخاونى توانايى ئيسرتاتيذيكى 

ييةوة بةهيَزتر لةمان ةربازسوةكوو هاوثةميانيَكى دوورء لة بوارى 
ئةم . يان بآةيةكرء دابني كةرى توانا ئيسرتاتيذيكيدةتوانآ ضاوةديَ

ئيَران يارمةتى مالَى سورية دةدا،  هاوثةميانيية ضةند اليةنةية،
ةوةند وةردةطرآء زة هةردوو ئةم وآلتانة ثارةى زؤرءباكوور ل كوورياى

وام ئامادةى وآلمدانةوة بة هةر ةردةسةر شانى كة بسوريةش ئةركة لة
ضةشنة هةرِةشةيةك بآ كة اليةن ئيسرائيلةوة لة ئيَران بكرآء ضةكء 

. بؤآلوء حةماس بطةيةنآثارةء يارمةتييةكانى ئيَران بة حيَز



 

 

ةرِيَكدا لة ئيسرائيل شكةست ثيَضةوانةكةشى راستة، ئةطةر سورية لة ش
طومان ثيَطةى ئيسرتاتيذيكى ئيَران زؤر الواز دةبآ، لة طةأل خبوا بيَ

. دذ بة ئيسرائيل بدات ةوةن دةست بة كردةوةيةكائةوةشدا ويَدةضآ ئيَر
كوورى اب كوورياىةتى لة اليةكى ديكةشةوة هةمان هاوثةميانى يارم

ى لة بؤارى موشةكييةوة خؤى تةيار بكاتء هةرِةشة ودةدا تاكوو بة تةوا
 ات، لةطةأل ئةوةشدا بة بىَور بدباشو كوورياىلة خاأل بة خالَى خاكى 

ويَنةدةضوو  انتا دوالرة بآ زمانةكانى ئيَرانانةء بة بآ جيئةم يارمةتي
موشةكيَك كة بة ) 2نودونطى ـ موشةكى  يةباكوور بيتوانيبا كوورياى

بة ( وةنى لة دةستى ئيَراندا ، ئيسرائيل دةكةويَتة بةر هةرِةشةبوو
ة توانى يانة بوو كة ئةو وآلتيهةروةها بةو يارمةت. ئةجنام بطةيةنآ

بة سةركةوتووييةوة بة  IIءIدونطى ـ تائثؤ" دوو موشةكى ديكةى 
و دوو موشةكة نويَية كارناسان لةو برِوايةدان كة ئة. ئاكام بطةيةنآ

 .كيلومرت مةودا دةبرِن تا  
ى ةربازسخؤى ثلةداريَكى  سةرهةنط معمةر قةزافىهةموان دةزانن 

. ييةكان ليَكدانةوة بكاتةربازسدةتوانآ لة سةر ثرؤذة  رتبوة كة باش
وآلتء دةولَةتةكةى ئةويش لة قؤناغيَكدا هاوثةميانيَكى ناوضةيى 

ثيَويستة  .باكووريش ضةكى دةكرِى كوورياىئيَرانء سورية بووء لة 
وةر بطريآ، ئةم لة ليبى كةلَكى ليَ ى نودونط ـ بزانني طةر موشةك

ن، رؤمء باكوورى دةولَةتة دةتوانآ كة نةتةنيا ئيسرائيل بةلَكوو ئاتيَ
هيَنانةوةية كة ةبريجيَطاى و. رؤذئاواى توركيةش خباتة مةترسييةوة

 وآلتةدةولَةتى ليبى بة تؤلَةى هيَرشة ئامسانييةكةى  سالَى



 

 

كيية تريؤريستييةكان لةم يةكطرتووةكان دذ بة ئاماجنة موشة
 اوزوآلتةدا، موشةكى ئيسكادةكاناى خؤى بؤ دوورِطةى ئيتاليايى المثد

ماجنةكانى هيَرشى ليبى بنكةى ناتؤ لةم ناوضةيةدا اضآ ئنارد، ويَدة
ى ثرسيار ى ليبيلةم ثةيوةندييةدا كاتآ لة مةرِ ضاالكى موشةك. بآبوو

ئيَمة ئارةزوومان دةكرد كة : دا وتىلة قةزاقى كرا، لة وآلم
كيلومرتمان لة دةست دا بواية، ضوون  موشةكطةليَك بة مةوداى 

 .موشةك طةليَك ثيَش بة دةسرتيَذى دذبة ليبى دةطرآ بوونى وةها
ييةكان بيانزانيبا كة ئيَمة وةها موشةك طةليَكمان هةية، ئةمةريكا

ئةم . مندالَةكانى ئيَمةيان لة خةودا نةدةكردة ئاماجنى هيَرشةكانيان
ساتء سةودا ضةكء ضؤلَييةش ثاش شةرِى كةنداوى فارس بةشيَكى 

. دا بوو نيَوةرِاستباكوور لة رؤذهةآلتى  ياىكوورطرينط لة ئيسرتاتيذى 
بة ثآ راثؤرتيَكى ريَكخراوى ليَبوردنى نيَونةتةوةيى لة نوامربى سالَى 
دا، سورية بؤ سةركوتى شؤرِشى كةمينةى سوننةى ئةم وآلتة لة 

كةلَكى  ةيةكى زؤر بةربالو لة طازى سيانيدبة راد" هاما"شارى 
دا دةستى ثيَكرد، ثرت ئةم هيَرشة كة لة فوريةى سالَى . وةرطرت 

ن لة تيَكنؤلوذى كيمياوى بةآلم طورِا. بانىركةسى كردة قو لة 
مانطى ذوئةنى سالَى . دا هاتة ئاراوةسوريةدا بة دواى شةرِى لؤبنان

ةى يلَكرشيَكى هةواييدا راهيَزى ئامسانى ئيسرائيل توانى لة هيَ 
بةبآ ئةوةى كةمرتين ء موشةكى زةوى بة ئامسانى سورية لةناوبةرىَ

هةر خيَرا . يَنىفرِؤكةى سورية تيَكبشك بكةوآ خةساريَكى ويَ
خؤ تاكوو بة ثةرةثيَدانى توانايى كؤمةلَكوذى خؤيان سوريةكان كةوتنة



 

 

بؤ ئةم  .البكةنةوةقةرةبووى الوازييةكانني لة بةرامبةر ئيسرائيل دا 
ى دوورة ؤمةلَكوذيان زياد كردء هةم موشةكةبةستةش هةم ضةكى كم

ناتى ئيسرتاتيذيكى سورية بة مةودا، ثاش شةرِى كةنداويش ئيمكا
 . ئةستاند خيَرايى ثةرةى

ىء مةرِ ثةرةثيَدانى توانايى كيمياي دةولَةتى بةعسى سورية لة
. وةى ضوةثيَشةبيؤلؤذيكى خؤى زؤر بة ثاريَزةوةء بةتةواوى بة نهيَن

كةنداو كة عيَراق بةشيَكى زؤر لة تواناييةكةى ثاش شةرِى يةكةمى 
هيَزترينء خاوةنى بة خؤى لة دةست دابوو، سورية ببوة

ثةرة ثيَدان ء بة  .يَشكةوتووترين تواناى ضةكى كيميايىء كؤمةلَكوذث
ى بة ثى زانيار. هةنوكةش بةردةوامة  تا هيَز كردنى ئةو تووناييةش

يةكةم شويَنيَكة : دا بةرهةم دةهيَنريَنة لة سآ شويَنضاالكيةكانى سوري
لة نزيك دميةشق ثثيَتةختى ئةو وآلتة، دووهةم شويَنيَكة لة نزيكى 

رهةم ةى تيَيدا بXVجيَطايةك كة دةوترآطازى عةساب )شارى هاما 
ة لة نزيك سةفريا كة طونديَكة لة دةورووبةرى ء سيَهةمى شويَنيَك ،(دى

 داةربازيى سورية هةولَى زؤريانسهةروةها كارناسانى . داى حةلَةبشار
بة ( PTABـ  500) سؤظيَيةت يةكييةتىة بؤمبة هيَشووييةكانى ك

 .ثرِكةنةوة  ىمةوادى كيمياي
هةروةها ئةوان بة بةرهةم هيَنانى هةزاران بؤمبى كيميايى 

 13، وسؤخوى ـ 13، ميط ـ (10/ 11)ؤكة سؤخوةكان ئامسانى بؤ فرِ
ى لة هةوأل دا بوون تاكوو كآلوةى شةرِى موشةكى بةرهةم بيَنن بةخةست



 

 

ء طازى سارين لة XVكة بتوانن بة ضةشنيَكى كاريطةر طازى ئةعساب 
 . طةأل خؤ بطوازنةوة

دا وةزيرى 2117ى مةى 21ارتص لة بة نووسراوةى رؤذنامةى ه
ى، بة بةشى كارء بارى دةرةوةء يى ئيسرائيل، ئيسحاق مردخابةرطر

" ى سورية ةربازيسطوتى كة بةرثرسانى  كؤنشتةتى يمنيةى ئكؤميتة
ى ةكة زةوى بة زةويية دوورة مةوداكانى خؤيان لة ريَزثةرةثيَدانى موش

لةوانةى ئيسكادى سى، بة طازى  ئةم موشةكانة." ثيَشةوة داناوة
. يةيان تيَكداوةئةعساب تةيارنء هاوسةنطى نيَوان ئيسرائيلء سوري

ى ليَكؤلَينةوة لة ضةكة كؤميتةبة " ئةمانى"ى بةرزبةرثرسيَكى ثاية
لة زانستى  كة سورييةكان بة كةلَك وةرطرتن كؤمةلَكوذكانى طوت

ئةوان . باكوورء مةوادى رووسى، خةريكى سازكردنى موشةكن كوورياى
بةثآ زانيارى وةدةست  .زؤر بة ثاريَزةوة بةرِيَوة دةبردئةم كارةيان 

ييةكاندا دذ بة سرتاتذيكضةكة رهةم هيَنانى هاتوو سورية لة بة
دا "سنياحل"ى ى عيَراق كة لة ساز كردنى موشةكة ثيَضةوانةب ئيسرائيل

هةولَى دةدا بوارى بةهيَزى وكوشةندةيى ضةكةكة بكاتة قوربانى بؤارى 
لة كآلوةى شةرِى ئيسكادى راستةقينةى سازكراوى  بردى ئةو ضةكة،

. كيلو بوو 175ى ةكةلَكيان وةردةطرت كة كيَشةك سؤظيَيةتيةكيَيةتى 
بةشيَك لة كارناسان لة سةر ئةو برِوايةن كة سورية كآلوة كيمياويية 

ء هةروةها بؤ رؤكيَتى تيَكةالوةكةى خؤى بؤ موشةكةكانى دوو
 .تؤثخانةكانى خؤى بةرهةم هيَناوةء ثةرةثيَداوة



 

 

ة سالَى ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذة كيمياوييةكانى ئيَران ل
وة لة دذكردةوة بةكةلَك وةرطرتنى عيَراق لة طازى خةردأل ية2173

 .دةستى بة كار كرد سةربازةكانى ئةم وآلتةدذبة 
دا ئيَران توانايى ئةوةى وةدةست هيَنا كة هيَندآ 2177لة سالَى  

بة ( يانيدس)ء خويَنى (ألدطازى خةر)  ىعاملى خنكيَنةر بةآلم كةم
. ة تؤثةكانى دذ بة عيَراقييةكان كةلَك وةرطرآلة طولل وةرطرتن كةلَك

ةوة ئيَران بة فةرمىء بة شيَوةيةكى روو لة زياد 2174بةآلم لة سالَى 
ثاش  راستىدالة . ةدورك ون دةستى بة سازكردنى ضةكى كيميايىبو

دا، ئيَران 2113ييةكان لة سالَى كردنى كؤنواسيؤنى ضةكة كيميا واذو
. م هيَنانى ضةكة كيمياوييةكان داثةرةى بة ذيَرسازى بؤ بةرهة

كارناسانى مةوادة ئةنباركراوةكانء ضةكة بةرهةم هاتوةكانى ئةم 
 100ء خنكيَنةر، تاكوو ( تاول زا)عاميلى " ضةند سةد تؤن"وآلتة لة 

سةرةرِاى ئةوة هيَندآ راثؤرت ئاماذة . تؤن لةم طازانة لة طؤرِانداية
زةكانى ئةعساب، لةوانة بةوة دةكةن كة تاران بةرهةم هيَنانى طا

XV طرييى ئةم ، ضوونكة لة خوارآ بوونى ثلةى ناجيَكردوةى دةست ثآ
طةرمى  كةشء هةواىكردوويةتى بة بةكةلَكرتين ضةكى  طازة

 .رؤذهةآلتى نيَوةراست
سالَى  ء هيَرشى ضةكى كيميايىبةرطريىةردةى ئيَران هةروةها ثةرو 

لة . خؤيدا ثةرة ثيَدايةكانى لة نيَو هيَزة زةويني 2117ء 2116
دا بةريَوة ضوو، هيَزة 2115كة لة هاوينى سالَى  داتةمرينطةليَك

كيان وةرطرت كة بة شيَوازى طةليَك كةلَئيَرانييةكان لة هيَليكؤثرت



 

 

كانى خؤيان ئسثرى ئيسثرى كردنى مةوادة ئاوةكييةكان ، ثاثؤرِة
وةرطرتن  بؤ كةلَك يكة خؤىئةمةش نيشانى دةدا كة ئيَران خةر. دةكرد

رِةكان لة ن بيولؤذيك يان هةردوو دذ بة ثاثؤى يالة ضةكى كيمياي
 . دا ئامادة دةكاتى فارسسرتاتذيك كةنداوى

كان لة كييةثرؤطرامى سازكردنى ضةكى بيولؤذيكى ئيسرتاتيذي
بةآلم ئةم والتة بة  .وة دةستى ثيَكرد2170اكانى دةهةى سةرةت

مةكى ثيَشةسازى دةرمانىء ة نيَو ئامرازء كةرستةء شتء ضةشنيَك ل
ى، روون ضاالكييةكان دا دةيشاردنةوة كة ناكرآء نةدةكراذينطةيي
سؤثاى ثاسداران لة زؤريَك لة اليةنةكانى بةرهةم هيَنان، . بكةنةوة

ليَكؤلَينةوة لة سةر ضةكى بيؤلؤذيكى لة دامةزراوة تويَذينةوةى 
ؤ ويَنة هةر ب. يةكان كةلَكى وةردةطرتثزيشكىء ثةروةردةيىء زانستي

كةميَك ثاش كؤتايى شةرِى يةكةمى كةنداو كؤمارى ئيسالمى ئيَران 
سةرء بةندةدا بوو كة  وخست، لةةرِثرؤطرامةكانى خؤى بة جيددى وةط

ثيَشنيارى كرِينى ئامرازء كةرةستةى بةرهةم هيَنانى بةرهةمة 
يةك لةو . ذينطةييةكانى بةكؤمةلَيَك لة كؤمثانيا ئورووثاييةكان دا

بيو ئيَنجينري نيط " ثانيايانة كؤمثانياى كؤم
لة نزيكى زونيخى سويس لة سالَةكانى  (Bioengineering)والَد

ثاشان ئةو كومثانياية تةقيَنرايةوة كة دةنطؤ بلَيند . دا بوو2111
هةر . ردوةبوةوة طواية موسادى ئيسرائيل لة دذى ئيَراندا ئةو كارةى ك

كة بةرةو ئيَران " دةزطاى بيولؤذيكىدامو " دا 2111ى جووالى 24لة 



 

 

لة  )orgueD( طروديو" ىنكشتريا" وةرِآ خرابوو لة نيَو كومثانياى 
 . مونيخ دا سووتيَنران

ةكانى ئيَران يبة ثآ ليَكؤلَينةوةيةك كة لة سةر ضاالكي راستىدالة 
نيايةكى ثيَشكةوتووى دةولَةتى ئةو وآلتة لة هةولَداية كة كومثا كراوة

وةى بةرفراوان ضةكى مةزريَنآء بةشيَادى ذينطةيى داموسازكردنى 
راوةء لةم ثيَوةندييةدا راثؤرتء زانيارى زؤر د. بيؤلؤذيك بةرهةم بيَنآ

ة طشتى بةشيَك لة راثؤرتة بةآلم ب .زؤر شتيش ناروون ماونةتةوة
لة يازدةى " ساندى تاميز. " دارةكان ئةو راستيية دةسةمليَننمتمانة

" زمانى سةرضاوةكانى زانيارى ئيسرائيلةوة دا بة2116ئاطؤستى 
امى ئيَرانييةكان زؤر ثيَشكةوتووترة لةوةيكة دةنووسآ كة ثرؤطر

دةدةن كة ئيَران هةر ئيَستا زؤريَك مةوادى ئةوان دريَذة ثيَ. خؤيان ئيَذن
 لة تةوريَزء هةروةها" بوتولينوم"ء " ئانرتاكس"خةزن كراوى 

دةتوانن بة خيَرايى ضةكى بيؤلؤذيك ء باكوورى رؤذئاواى تاراندا هةية
سةر ئةو مةوادةء بةرهةم  واتة ئةو راثؤرتة ئةودةم لة. بةرهةم بيَنن

ةوة ديسان لة ئاستيَكى زؤر هيَنانى ئةو ضةكانة لة ئيَراندا بوة، ثاش ئ
داء تةنانةت لةو بوارةدا زؤريَك بةرينرتدا ثةرةى بة ضاالكييةكاني

ئيَران لةو يارمةتييانةشى سآ . دا ىكانيشةيارمةتى وآلتة هاوثةميان
 :مةبةستى هةبوو كة بريتني لة

كة بةو  نى دةدا لة ئاستيَكى الواز دابووـ ئةو يارمةتيية بةوا 2 
 ثاراستنى خؤيةوة يارمةتيية ئةوانيشى دةخستة ذيَر ضةترى خؤيةوة



 

 

بةشيَكيان دةكةوتة ـ طوشارةكان بؤ سةر خؤى كةم دةبوونةوةء  1 
 وةريانطرتوة ةوةلةو كة ةىنسةر ئةو وآلتا

هةرِةشةكانى ئيسرائيل  ـ كاتى كةوتنة مةترسى، لة ضةشنى3 
لة وآلتيَك وةكوو سورية كة لة اليةن ئيَرانييةكانةوة  انىدةيتو

ئيَران لة  ثيَشطرانةىيارمةتى دةدرا وةكوو بةشيَك لة توانايى 
ى ةكرتلة ئيسرتاتيذى ي بةرطريىامبةر ئيسرائيل دا خؤ نيشان بداء بةر

 .بكةن
ئةوةية كة دةسرتِاطةيشنت بة  خالَيَكى طرينطى جآ ئاماذة ثيَدان 

ىء بيولوذيك دةتوانآ ثيَشةكييةكى طرينط بآ يميايتوانايى ضةكى ك
ئةوة لة وآلتانى ديكةددا  ضونكى.  ئةتؤمىبؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى 
باكوور دةسثيَكى ضةكسازىء  كوورياىبؤ وآلمى داوةتةوة، بؤ ويَنة 

. بوو، عيَراق خةريك بوو بةو توانايية بطات ئةتؤمىطةيشنت بة ضةكى 
باكوور  كوورياىبؤ ئةم مةبةستة بةرثرسانى ئيَران لة ميَذ بوو لة طةأل 

رؤك كؤمارى ئةو دا سة2171نطى مةى الة م. خةريكى دانوستان بوون
ى ئيَستاى كؤمارى كة ريَبةر" عةىل خامنةيىسيد "كاتةى ئيَران 

ء لةطةأل سةرؤك كؤمارى طةىل ئيسالميية، سةردانى ثيونط يانطى كرد
ثاش وتو ويَذيَكى زؤر  ديداريان كرد، دا ، كيم ئيل سونطورياكو

بوونء دءستايةتىء هاوثةميانييةتى  سرتاتذىثيَداطريان لة سةر هاو
زمى نيَوانيان كردةوةء جةختيان لةسةر دذايةتى هاودةنطى ئامثريالي

هةر هةمان ساألء ثاش ئةو ديدارة، وةفديَك لة . كردةوة ئةمةريكا
سثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة سةرؤكايةتى فةرماندةى 



 

 

كووريان كردء لة با كوورياىسةردانى  "حسن رةزاييؤم"سثاة سةرتيب 
ى ئةوكاتى كؤمارى طةىل ي، وةزيرى بةرطر"ني ـ يوئوض"اليةن ذنرِاأل 

ة لةمةو ك هةردووال جةختيان لةسةر كردةوة. ليَكراثيَشوازيان  ورياكو
ييةكانى خؤمان ئةمةريكائامثرياليستىء دذة بةدوا دةبآ ضاالكيية دذة

لةو ديدارةدا طريَبةستيَك مؤر كرا كة ثرت طريَبةستيَكى . ضرِتر بكةينةوة
 .ى بووةربازيس

باكوور  كوورياىى ةربازيسهةر سالَيك ثاش شةرِى كةنداو وةفديَكى 
بة سةرؤكايةتى ئوضني ـ يو طةيشتة تاران ، هةر لةو ثةيوةندييةدا 
فةرماندةى سثاى ثاسداران رايطةياند كة هاوكارىء هاوثيَوةندى 

ء ئيَران طرينطييةكى ذيانةكى ثةيدا كوورياى نيَوان دوو وآلتى ةربازيس
 .كردوة

لة ناوضةكةدا ء رؤذئاوا ئةمةريكاكة بوونى بؤ ئاماذة بة طرينطيية 
كؤمونيستىء ئيَرانى  كوورياىوةكوو مةترسييةكى جيددى بؤ سةر 

 يةكييةتىهاوكات ئاماذة بة روخانى  بة ويَنة ديَننةوةء ئيسالمى
نء خؤيان دلَنيا دةكةنةوة كة ئيَدى طةورةترين دةكة سؤظيَيةت

طرتنى، طةيشنت ثيَهةرِةشةيان بةرةورِوو بوةتةوة كة تةنيا ريَطاى ثيَش 
ستيكء توانايى ى ـ يان موشةكى بالَةربازيس ئةتؤمىتوانايى  بة

بؤ  سؤظيَيةتليَكهةلَوةشانى يةكييةتى . يةبيولؤذيكى كيمياوي
هةر  .كارةساتيَكى قةرةبوو نةكراو بوو باكوور كوورياىحكوومةتى 

بة ثيَكهيَنانى  ثيَويستيان( سؤظيَيةت)بؤية ثاش نةمانى بابى طةورة
يةكييةتىء . يةكييةتى هاوثةميانييةكى ناوضةيى هةبوو



 

 

 نيَوةرِاستبيهةوى رؤذهةالتى  طةرهاوثةميانييةك كة بتوانآ هاوكات 
ء رؤذئاوا خباتة بةر ئةمةريكائالَؤز نيشان بداتء بةرذةوةندييةكانى 

هةمان زةبر لة  سؤظيَيةتبة ليَك ثاشدانى يةكييةتى . هةرِةشةوة
تا ثيَخؤشبوونيان ئةوان سةرة. م بة ضةشنيَكى ديكةنيش كةوت بآلئيَرا

دةربرِىء لةو برِوايةدا بوون كة ريَطاى طةشة سةندنء ثةرةسةندنى 
بةآلم كة  .وئيسالم بة تايبةت لة سنوورةكانى باكوورةوة لة بار بو

بوونى جةمسةرى  ثاسيظ برِواية طةيشنت كة بة وتن بةوخةبةر ها
 سرتاتذىكطررتووةكان طةورةترين هةرِشة بؤ سةر ةي وآلتةبةرامبةر 

 .كؤمارى ئيسالمى دةستى ثى كردوة
ة شدارى عيَراق لة شةرِى ئيَرانييةكان لةو باوةرِةدا بوون كة ب 

ء ئةو شةرِة بة تةواوى  دا بوويةكةمى كةنداودا لة بةرذةوةندى ئيَران
عيَراقى ماندووء الواز كردء ئيَدى مةترسييةكى هاوسنوورء 

ئيَران نةمايةوة، بةآلم  يسرتاتيذيكى بةو بةهيَزييةى جاران لة سةرئ
 وآلتةدا هاورِابوو كة بة سةركةوتنى باكووريش كوورياىهاوكات لةطةأل 
، بؤ زياتر طوشار خستنة سةر دةولَةتانى ئةمةريكا يةكطرتووةكانى

توندرةوى ناوضة لة بار دةبآء دريَذةى باورِيان لة سةر ئةوة بوو كة 
لة لوتكةى دةسةآلتء هيَزداية ء ئةم هةلة زيَرِينة بؤ  ريكائةمة

يى ـ رؤذئاوايىء دارشتنى ثيَكهاتةى سياسى ئةمةريكادامةزرانى ئاشتى 
 . نوآ لة ناوضةكةدا لة دةست نادات

ا كة بامسان كرد روهاوثةميانى ئيَرانء سورية هة 
ى دوو هاوثةميانييةكى ئيسرتاتيذيكة كة بةسرتاوةتةوة بة مان ء بوون



 

 

لةم ثيَوةندييةدا بةرثرسانى . حكومةتى دةسةآلتدار لةو وآلتانةدا
 تةوةكردوةيى زؤر جار جةختيان لة سةر ئةوة كووريائيَرانى ـ سورى ـ 

يةكى طرينطةء ييَوان ئةو دوو وآلتانة ثيَوةندكة ثيَوةندى دؤستانةى ن
. دا زاأل بآشنة ثيَوةندىء طوشاريَكى دةرةكييدةتوانآ بةسةر هةر ضة

 كوورياىشةرِى يةكةمى كةنداو هةر ضوار وآلتى ئيَران ، سورية ـ ليبىء 
هيناية سةر ئةو برِواية كة دةبى بؤ بةهيَز كردنى توانايى  باكوورى

خؤيان ئةرتةشةكانيان بة موشةكى نوآ كة توانايى  ثيَشطرانةى
 . تةيار بكةن كآلوةى بيولؤذيكء كيميايى هةبآ هةلَطرتنى
ى سورية ـ يطريَبةسيت موشةك 2112ندآ سةرضاوة سالَى هيَبة ثآ 

و  دةستى ثيَكرو 2111ى مانط، واتة مارس بةسرتاء ثاش دوازدة كووريا
ى ئيَرانى كة ئةندامانيان كارناسانى موشةكى ئةو ةربازيسثيَنج وةفدى 

يَذطةليَكى ضرِ لة نيَوان وو ثاش وتوكوورياوآلتة بوون طةيشتنة 
والدا، طريَبةستيَك مؤر كرا كة ئيَران تا ثيَنج ساأل، وةفدةكانى هةر دو

ش لة كووريابداتء  كوورياة ب ساآلنة يةك ميليَون تؤن نةوتى خاو
بةو جورة ئيَرانء سورية . جيَطاى ئةو نةوتة ضةكى نوآ بة ئيَران بدات

دا 2116ى سيَبتةمربلة . ى لة ناوضةداةربازيسببوون بة بنكةيةكى 
 كوورياىرايطةياند كة  كوورياوةزيرى يةكييةتى نةتةوةيى كؤمارى 

جطة . فةروةند ئيسكادى بىء سى بة ئيَرانء سورية داوة 400باكوور 
ء رؤذئاوا ئةمةريكالةوةش دةبآ بري لةوة بكةينةوة كة جطة لة دذايةتى 

لة نيَوان  هوكارى هاندةرى ديكة بؤ هاوكارى ئيسرتاتيذيكى ئيَستا
بةلَىَ بة شةرِى ! ليبى دةبآ ضى بووبآ؟ ئيَرانء سورية ـ ئيَران سوريةء



 

 

ثيَدانى باندؤرى ء ثةرةئةمةريكاداوى فارس ، هاتنى يةكةمى كةن
ؤى لة ناوضةكةدا توانى عيَراق خ ئابوورىى ـ ةربازيسسياسى ـ 

رت ثةرِءبالَى عيَراقى بةعسى بآدةسةآلت بكات، يان بة وتةيةكي
دا بة هيَزترين دوذمنى ئيسرائيل عةرةبةكان كة لة نيَوعيَراقيَك  .بكات

يَكخستنةوةى ئيسرائيل لة رِئةمةش هؤكاريَك بوو بؤ ديسان خؤ .بوو
سةرهةنط معةممةر قةزافى لةم ثيَوةنديية دا . دانيَوةرِاسترؤذهةالتى 

 :ئيَذآ
ئةمة بوو كة بة ( شةرِى يةكةم)ئاكامى شةرِى كةنداوى فارس " 

ضاوثؤشى لة هةموو ئةو رووداوانةى كة رووياندا، عيَراق ـ تةنيا 
شكاء بة بآ ئةوةيكة  دا تيَكةرى ئيسرائيل لة رؤذهةآلتى نيزيكرةكةب

يى يية بؤ هيَزى بةرطريربزاراوةيةكةى ع)سةربازيَكى تذاهال 
لةم ." شكا هاوسةنطى هيَز تيَك ة بكةن،و شةرِبةشدارى ئة( ئيسرائيل

ثيَوةندييةدا بةرثرسانى سورية زؤر بة توندى سةداميان مةحكووم كرد 
وةزيرى  "مستةفا تةالس". دا جووآلوةتةوةئةمةريكاكة لة بةرذةوةندى 

 :ى سورية سةدام تاوانبار دةكاء ئيَذآيبةرطر
ةورةء ثرِبايةخى ط دا خزمةتيَكىناوبراء لة شةرِى كةنداوى فارس" 

زمةتى بةرذةوةنديية ئةم شةرِة نةتةنيا كةوتة خ .كرد ئةمةريكابة 
كانةى بة دةولَةتى ئيسرائيلةوة، بةلَكوو ئةو ئيم يةكانىئيسرتاتيذيكي

دا ثةرة ةكسةربازيى خؤى لة ناوضةدا كة بوونى يةكطرتووةكان وآلتة
مستةفا تةالس هةروةها لةو كاتةدا هةست بة بؤشايى دةكاء  ".ثآ بدا

رائيل ثيَك بيَننء هاوكات جؤريَك هاوسانى عةرب ـ ئيس"دةكات داوا 



 

 

دا ثيَك دآ عةرةبةى كة لة بةرامبةر ئيسرائيلئةو هيَزة بةقوةتة 
لة ـ رؤذئاوا  ئةمةريكالة بةرامبةر هيَزةكانى  ثيَشطربيكةينة هيَزيَكى 

نةى دةكرد كة عيَراق سورية كاتيَك ئةم قسا. "داوةرِاسترؤذهةالتى نيَ
دوذمنى ناوضةيى سورية، لةو رةهةندةوة دوذمن كة واتة  .تيَكشكا بوو

ضةدا بةطشتىء لة نيَو لة ناو حافز ئةسةد بةردوام مةزنيخوازى
دا بةتايبةتى بة هةرِةشة بؤ سةر حكومةتةكةى خؤى عةرةبةكان

ى سورية طام دوذمنيَكى هاوبةش لةسة ريَالم بة نةمانى سةدابة. دادةنا
واى كؤتايى هاتنى شةرِى يةكةمى كةنداودا هةر بة د. ـ ئيَران الدرا

خيَرا هامشى رةفسةجنانى سةرؤك كؤمارى ئةو كاتى ئيَرانء حافز 
ئةسةد سةرؤك كؤمارى سورية لة دميةشق ديداريان كردء رايانطةياند 

ترين رادةى آلدوو وآلت بة با كة دةيانهةوآ ثيَوةندى دؤستانةى نيَوان
ديارة ئةوان ساآلنى شةرِى عيَراق ـ ئيَران ، . خؤى بطةيةنن

سورية زؤرى هةولَدا كة سةدام لةو . هاوكارييةكى زؤريان ثيَكةوة هةبوو
طةر سةدام ئةو  ثى وابوو ضونكىشةرِةدا سةركةوتن وةدةست نةهيَنآ، 

دا لة عةرةبةكاننيَو ن لة ناوضةكةداء لة ثيَطةى ئةوا شةرِة بباتةوة
 .مةترسى دةكةوآ

ديارة ئةم ثيَوةنديية ديَرينيانة بواريَكى لة بار بوون بؤ ثرت ليَك 
لة رِاستى دا . نزيك بونةوةى ئةو دوو وآلتةء متمانةكردنيان بة يةكرت

بوونء بى دةسةآلت ء الوازئةمةريكاشكانى سةدام بة دةستى  تيَك
سورية لة  ضونكىء سورية نية، تةوى ئيَرانثى يهؤكارى دؤست كةوتنى

 . يي دذة سةدام دا بووئةمةريكااليةكى ديكةوة ئةو كات لة بةرةى 



 

 

ودةركةوت كة هاوكارىء  ثاش كةميَك لة شةرِى يةكةمى كةندا
هةر بؤية لة . ية(فةرا مةنتةقةيى)دؤستايةتى ئةوان بان ناوضةيى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةدةرةكىء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى  سرتاتذى
ديارى شةيتانيى دا وةك دوو ئةندامى ضاالكى تةوةرى شةرِيان ئةمةريكا

 . دائةمةريكاكرانء بوون بة ديناميزمى تيَكدةر لة سياسةتى ناوضةيى 

ـ  ئيسرائيلهاوكاريى ناوضةيى توركية ـ 
 ئةمةريكا

دوو هيَزة وةكوو سوريةء ئيَرانء بآ طومان هاوثةميانى نيَوان 
باكوور  كوورياىى ةربازيسبى بة ثالَثشتى تيَكنؤلؤذى ثيَشرت لي

رت بكاتء ئةوان هان بدات رِشة لة بةرذةوةندى اليةنطةليَكيدةتوانى هة
هةر بؤية توركيةيةكى . كة سياسةتى بةرامبةركى بطرنة ثيَش

دا تى ئيَرانيَكى راديكالَى ئيسالميةواوى عةملانى لةدراوسيَيةتبة
ةوة هةية كة دةتوانآ ئةو دوو دياريان ثيَككؤمةلَيَك ناتةبايى روونء 

ئيَران دوذمنى سويَند . لَةتة بةردةوام دوور لة يةكرت بيَلَيَتةوةدةو
يةكطرتووةكانة، بةآلم توركية دؤستى هةرة نزيكى  وآلتةخواردووى 

ئيَران زؤرينةيةكى شيَعةء . ية لة ناوضةدائةمةريكاثاش ئيسرائيلى 
دة ئيمامى بة ئيدئؤلؤذى حكومةتيَكى فةرمى شيَعةى دواز

والرةء ييَكى سيَكسيستمشؤرِشطيَرِييةوة، توركية حكومةتيَكى عةملانىء 
كؤمارى ئيسالمى خؤى بة عاميليَكى . تةنانةت دذة دةسةآلتى ئايينى

ناوضةيى بة هيَزء كاريطةر دةزانآء توركيةش بة داردةستى سةردةمى 



 

 

ةش طةورةترين شةرِى ساردى رؤذئاوا لة ناوضةداء توركيية هةنؤك
كؤمارى ئيسالمى . ئةندامى وناتوةء لة بةرةى شةرِ دذ بة تريؤريزم داية

ضةندين جار تاوانبار كراوة بة ثالَثشتى تريوريزمى جيهانييةوةء 
يهانيش بةناوبانطة، توركية رووى تةنانةت بة باوكى تريؤريزمى ج

زيك رؤذئاوا ن كةشىدؤستايةتى بةرةو ئوروثايةء هةوأل دةدا خؤى لة 
توركيةش شةرِيَكى ناوخؤيى لة ريَطاى  لة بكاتةوة، ئيَران هةوأل دةدا

واتة بةم هةموو ناتةباييةو زؤر . بكات ساز هاندانى ئيسالمييةكانةوة
طةر مة خالَى ناتةباى ديكةوة توركيةء ئيَران ناتوانن هاوثةميان بن،

الَى واتة تةنيا خ ؟ ئةو خالَةش روونة!الَى ذيانةكىسةبارةت بةيةك خ
كيَشةى كوردة لة نيَوان  نيَوان ئيَرانء توركيةء سوريةش ثيَكهاتنى

واتة . كيَشة يةك كة بة رةوالَى ميَذوويى هةر بةو ضةشنة بوة. ئةواندا
لة هةستيارترين قؤناغى دذايةتىء ناتةبايى نيَوانياندا، لة سةر 

تةنانةت زؤر جار لة . كيَشةى كورد هاوئاهةنطء هاودةنط دةبوون
 وآلتةاناتء ضةكء ضؤلَى هاوثةميانانيَكى طرينط وةكوو ئيمك

نى ء ثةميانى ناتؤ بؤ سةركوت كردئةمةريكايةكطرتووةكانى 
بةآلم هاوثةميانى . بزووتنةوة كوردييةكان كةلَكيان وةردةطرت

توركيةء ئيسرائيل دذكردةوةيةك بوو بة هاوثةميانى ئيسرتاتيذيكى 
ئيسرائيل ثاش شةرِى يةكةمى كةنداو دلَخؤش  ضونكى. سوريةء ئيَران

بوو بةوةيكة دوذمنيَكى مةترسيدارء بةهيَزى ناوضةيى وةكوو عيَراق لة 
طةرضى هةستى بة مةترسى ئيَرانيشى كردبوو بةآلم  .سةر رآ البراوة

يَكيان يةك دالة نيَوان ئيَرانء عيَراق يةتةنانةت طةر بيويستبا



 

 

هةم لة بوارى  ضونكى. ةوكاتى هةلَدةبذاردطومان ئيَرانى ئهةلَبذيَرآ بيَ
جةنط توانايى لة بوارى ء هةم  سنوورييةوة لة ئيسرائيل دوورتر بوو

ء كاتى زؤرى دةويست تاكوو لة  زؤر لة عيَراق الوازتر بووئاميَرييةوة 
هةر . ى ئةوكاتةى عيَراقيييةوة بطاتة ئاستى مةترسيدارةربازسبوارى 

ى ةربازيسةرامبةر عيَراقدا يارمةتى لةو كاتةش دا ئيسرائيل لة ب
بةآلم ثاش شةرِى يةكةمى . ئيَرانى دةداء ضةكء ضؤلَى ثى دةفرؤشت

كةنداو بة نزيك بوونةوةى هةرضى زياترى ئيَران ـ سورية، هةرِةشةء 
هةر بؤية كاتآ . مةترسى بؤ سةر ئيسرائيل جيدديرت دةبوةوة

ة بةرامبةر تيَزى و كة ئيسرائيل لة بريى ئةنتى تيَزيَك لوئةوةهاتب
بؤ ئةو مةبةستةش نزيكرتين وآلت لة خؤى . دا بآئيَران ـ سورية

ء بارودؤخى ناوضةيىء سيستمتوركييةى هةلَبذارد، نزيكرتين لة بوارى 
 .نيَونةتةوةييةوة

ى هةتاوى دةسثيَكى 2370ى مانطى خةرمانانى سالَى 25
وو، هاوثةيوةندييةكى طةرمء طورِى نيَوان توركيةء ئبسرائيل ب

 ،ئةو ريَكةوتة. ى ثتةو لة ئاستى ناوضةداةربازيسهاوثيَوةندييةكى 
لةو . فدى باآلى توركية ـ ئيسرائيل بووريَكةوتى ديدارى دوو وة

دوو وةفد جةختيان لة سةر هاوبةرذةوةندى بوونى خؤيان ديدارةدا هةر
 رِ بوونى دوذمنى هاوبةش ثيَكهاتنء لة سةر ئةو بنةماية لة مةةوةكرد

كامةكةى ثيَكهيَنانى يةكآ لة طرينطرتينء ثتةوترين كة ئا
هةموو  ىبةآلم سةرةرِا. يةكييةتييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةراست بوو

. ئةوانة ثةميانةكةء هاوكاريية دوواليةنةكانى هةروا بةردةوام بوون



 

 

 دا ثيظاذوىلةطةأل بةرةوثيَش ضوونى سةركةوتوانةى رةوتى ثةميانةكة
ش وةكوو ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةمجوكوولَةكانى ناوضة، 

هاوثةميانيَكى نزيكى هةردوو وآلت ثالَثشتى يةكييةتييةكةيان 
ش بؤ ثالَثشتى ئةو يةكييةتيية ، ئةمةريكاهاندةرى . دةكات

رووبةرووبوونةوة لة طةأل تريؤريزمء ثاراستنى هيَندآ بارؤدؤخى 
 لة نيَوان دووثةميانيَكى وةها . انةء كةنداوى فارسةناوضةى ميَديرت

ى بةهيَزدا بة ثالَثشتى دوو دةزطاى ئةمنييةتى بة هيَز ةربازيسهيَزى 
وةكوو موسادء ميت دةتوانآ كاريطةرييةكى بةرضاو لة طؤرِانى 

ثاش ريَككةوتن . ئةمنييةتى ناوضةكةدا دابنآ ـ ىةربازيسبارودؤخى 
ضةند  ئةمةريكالة سةر ئةو ثةميانة، ئةو دوو وآلتة بة بةشدارى 

ى ئةوانى لة ةربازيسانؤرِى طةورةيان بةريَوة بردوة كة توانايى م
نةوةية طةأل ئةوةشدا جيَطاى وةبريهيَنا لة. ناوضةكةدا دةرخستوة

بة هؤى ئةو هاوثةميانييةوة لةاليةن توركيا  دةولَةتى
واتة طوشارة نيَوخؤييةكان  .ئيسالمييةكانةوة تووشى كيَشة بوة

توركية ناضار بوو مانؤرِة بةرادةيةك تةشةنةيان سةند كة 
 .دةرياييةكانى ديكةى لة طةأل ئيسرائيل دا كةنسيَأل بكات

ء  لةم ثيَوةندييةدا وآلتى ئوردؤن ئةو هاوثةميانييةى ثى باش بوو
م لةبةر طوشارة آلتةنانةت حازر بوو هاوكاريشيان بكات بة
 توركيةءثيَوةندى . نيَوخؤييةكان تةنيا وةكؤ ضاوةديَر بةشدار دةبوو

شيَكى لةبةر ئامادة بوون لة بةرامبةر بة راستىدائيسرائيل طةرضى لة 
كةضى بةو ئاستة نةطةيشتبوو، بةآلم  اندا بووهاوثيمانى سورية ـ ئيَر



 

 

ة هاوثيَوةندييةكان ثرتء بةردةوام لة دانيشتنةكاندا هةنوكةش خالَ
 . نثرت دةكة

 هيَندآ لة سةرضاوةكان كؤمةلَيَك لةم خالَة هاوبةشانة بة
نيطةرانيطةليَك دةزانن كة لة ناوضةدا بةرةورووى توركيةء ئيسرائيل 

ئةو نيطةرانيانة بريتني لة دلَةراوكى لةمةرِ هةرِشةء . دةبيَتةوة
رِى كةنداو لةطةأل ئةوةشدا كة طظاشةكانى سةدام ثيَشء ثاش شة

وترا عيَراق ضةكى ئيسرتاتيذيكى بةدةستةوة نةماوة، دلَةرِاوكآ دة
يةء ئيسرائيل لةمةرِ ثيَوةنديية ناوضةيىء بان هاوبةشى تورك

ترسء دلَةرِاوكآ لة باكوور،  كوورياىناوضةييةكانى ئيَران ـ سورية ـ 
ندنى بناذوويى ئيسالمى لة نيَوخؤى توركيةء طةشةء ثةرةسة

بوونةوةى هةر ضةشنة  دةورووبةرى ئيسرائيلء هةولَدانيان بؤ رووبةروو
ديسان هاوكات هةم . ى لة ناوضةكةداهةرِةشةيةكى راديكاليزمى ئيسالم

ى ئيسالمى ـ شيعى ية بة ثالَثشتى رةوتى راديكاليزمئيَرانء هةم سور
شيعى يان هيالىل شيعى  دا بوو كة تةوةرىدادةنرانء هةر لةو كاتانةش

هاتة طؤرِآ، ثالَثشتىء ئاسانكارى بؤ ثراكتيزة بوونى سياسةتةكانى 
سياسةتى روسيةء  ةرس لة ناوضةدا، ضاوةديَرى بة ئةمةريكا

هاوثةميانانى دويَنآء ئةمرِؤيدا لة ناوضةكةدا، نيطةرانىء دلَةرِاوكآ 
يةكان لة رؤذهةالتى مةرِ باشطاى ضةكة كيمياييء بيولؤذيكيلة 

ريَبةرى سياسى ناوضةء ضاوةديَرى  رةوتىكونرتؤلَى . دانيَوةرِاست
داء نيَوةراستدؤخى ئالَؤزى رؤذهةآلتى ى ـ ئةمنييةتى بةسةر ةربازيسي

نةتةنيا ئةو دوو والتة بةلَكوو  ضةندين نيطةرانى ديكة لةو ضةشنة كة



 

 

ثيَوةندييةكانى نيَوان ئةو دوو وآلتة . ناوضةكةش لة مةترسى دةخات
 :آ تةوةرى سةرةكى دا ضرِدةبيَتةوة كة بريتني لةلة س
 ـ تةوةرى زانيارى ـ ئةمنييةتى  2 
 ىةربازسـ تةوةرى  1
 .رطانىوورى ـ بازـ تةوةرى ئاب 3 
لة طرينطرتين تةوةرةكانى  تةوةرى زانيارى ـ ئةمنييةتى يةكىَ 

دا نابآ لة بري بكرآ كة وةنديةشثيَوةندى نيَوان وآلتانة، لةم ثيَ
يا بة موسادةوة دا تةنثةيَوةندى زانيارى ـ ئةمنييةتى لة طةأل ئيسرائيل

. لة راستى دا موساد دةزطايةكى بةهيَزتر وةكو سى. وردار ناكرآوسن
 .لة ثشتةوةية (CIA)ئةى . ئاى
ة كة وآلتيَكى ة ثاريَزرانى بارى هيَمنى توركيبةشيَكى زؤر ل 

. ئاى ئةى داية. ى موسادء سىيية لة ذيَر كاريَطةروورى توريستيئاب
وآلتيَك كة  رؤذئاواية،وةندى ئيسالمء ئةطينا وآلتيَك كة ثردى ثيَ

ى داريَذةرى شةرِى سةليبى وآلتى دةسةآلتى ميَذوويى ئيسالمىء ناوةند
ن دةتوانآ ببيتة دؤستى هةرة نزيكى هيَزة رِو ضؤئةم بوة

يةكطرتووةكانى  وآلتةرؤذئاواييةكانء هاوثةميانى طرينطى ناوضةيى 
ن ريَبةرى ثارتى كريَكارانى اآل؟ طريانى عةبدؤآلئؤجئةمةريكا
ش راستةو خؤ بةرهةمء ئاكامى ئةو (PKK)كوردستان

كةوابوو دةبى بيَذين ئةو . ية بووهاوثةميانةتيية زانيارى ئةمنيةتي
دوو وآلتة خةريكن بةرةو هاوثةميانييةكى ئيسرتاتيذيكى ئةمنييةتى 

 .دةضن



 

 

ثيَوةندييةكى حاشا  نيَوان توركيةء ئيسرائيل سةربازيثيَوةندى 
سياسييةكان لةو برِوايةدان كة دوو  اخاوةن رِ بةشيَك لة .هةلَنةطر بوة

ى ةربازسىء زانيارى ةربازسوآلت ثيَشرتيش هةر خاوةنى ثيَوةندييةكى 
بةآلم بة شيَوةى فةرمى ثيَوةندييةكان لة بوارى . نهيَنى بوون

ى هاوبةشى لة ةربازسييةوة بة دواى واذور كردنى طريَبةستيَكى ةربازس
دا دةستى ثيَكرد كة ثاش ئةوة بةرةبةرة ثيَوةندييةكانيان 1991سالَى 

قء ثؤى ةربازييةكاندا لسطةشةء ثةرةى سةندوو لة هةموو رةهةندة 
سةرةرِاى ئةوةيكة توركية بةناوى  دا P.K.Kلة شةرِى دذ بة. دةركرد

ى سةركوتى تريؤريزمء شةرِى دذة تريؤرةوة ضةكء ضؤألء يارمةتييةك
ى ةربازسى بةرضاو لة ناتؤ وةردةطرآ، هاوكات يارمةتى ةربازس

 .ثآ دةطات وةىئةمةريكاكى زؤريش لة ئيسرائيلء زانيارية
دا لة كاتى هيَرشى ئةرتةشى توركيا بؤ سةر 1002هةر لة سالَى  

P.K.K دا، ئيسرائيل ضةندين فرِؤكةى ثيَشكةوتووى سيخورِى بة
ى سةربازىء هاوثةميانى ةربازسهاوكارى . ئةرتةشى توركية فرؤشت

ئيسرائيل توركيا، كؤمارى ئيسالمى ئيَران ـ سوريةء هاوثةميانانى 
ثيَويستة . كردوةباكوورى تووشى ترسء دلَةرِاوكى  كوورياىدووريان 

ئاطادار بني كة ئيسرائيل لة بوارى بةرهةم هيَنانى ئامرازء كةرةستةى 
وآلتة، ئةو ةمني دا يةكنيَوةرِاستييةوة لة رؤذهةآلتى سةرباز

تايبةمتةندييةش تايبةمتةندييةكى طرينطى ئةو وآلتةية كة 
. دا ثاراستوةبةر زؤر هةرِةشةء مةترسى ناوضةييئيسرائيلى لة بةرام

توركيةش كة هةرِةشةيةك لة بةرامبةر خؤيدا  هةربؤيَة وآلتيَكى وةكوو



 

 

هيَندآ لة كؤمثانيا . ئيسرائيلدةبينآ ثةنا دةباتة بةر والتيَكى وةكوو 
ضةكسازييةكانى ئةو وآلتة لة بةرهةم هيَنانى ئامرازو كةرةستةى 

ى سةربازثيشةسازى . نيدا بآ ويَنةيلة ئاستى جيهان سةربازي
وريةوة يارمةتيدةريَكى بة هيَزى بوارةكانى وئيسرائبل لة بوارى ئاب

ذةيةكى وا كة ثيَشرتيش ئامائيسرائيل هةر. ئةو وآلتةية الوازيى ديكةى
ى شةرِى ئريانء عيَراق بة سةربازيان ثيَكرد دابني كةرى ثيَويستى كورمت

 . ئيَران بوو
سةرةتاى ضاالكييةكانى ئيسرائيل لةو بوارةدا دةطةرِيَتةوة بؤ 

هةولَةكان لة بوارى  كاتآ كة يةكةمني واتة ،1910سةرةتاكانى 
بةرامبةر  ضةكء ضؤلَدا بؤ ثاراستنى كؤمةلَى بضووكى يةهوودييةكان لة

سازى ضةكء ضؤأل ثةرةى رةوتى ثيَشة. كاندا بةرِيَوة ضووعةرةبة
 . كان روويان لة زيادى كردييةئةستاندء كؤمثانيا ضةك ساز

، واتة ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى سةربةخؤيى 1990سالَى 
آلتة سةرةتا بة دامةزراندنى ى ئةو وسةربازئيسرائيل، ثيشة سازى 

كة ثرتيان دةولَةتى بوون، طةشةى كردء لة  نؤىَ ىكارخانةيةك ضةند
بةشى ليَكؤلَينةوةء  (MODى يدا وةزارةتى بةرطر1992سالَى 

بوو بة  2157ئةم بةشة سالَى . ثيَكهيَنا(  R&D)طةشةيان
واتة بةشى ) (RAFAEL) ريَكخراويَكى سةربةخؤ بة نيَوى رافائيَل

لة ساآلنى  لة وزارةختانة جودابوةوةء( ىسةربازضؤلَى  ءكةطةشةى ض
. يى وآلتطةشةى ثيشةسازى بةرطر سةرةكىدا بوو بة ريَكخراوى دوايي

رت دةستيان بة سازكردنى ضةكء ضؤلَى قورسء ثاش ماوةيةكي



 

 

كاركةرانى ثيشةسازى . ى كردسةربازطةورةى طواستنةوةى  ترؤمؤبيلى
كةس لة سالَى  25000كةسةوة بؤ  5000ى ئيسرائيل لة يبةرطر
كة  ئةمةش خؤى ئيشانةى ئةوةية .دا زيادى كرد2160

 .ئةو وآلتة رةوتيَكى طةشةيى خيَرا دةثيَوآسةربازى ثيشةسازى
لة  ئةو وآلتة ئيسرائيل عةرةبةكانء رؤذةى6هاوكات ثاش شةرِى  

ييةوة رةوتيَكى سةربازدا ئةو وآلتة لة بؤارى ثيشة سازى 2167سالَى 
ىء ربازسةبة طشتى ثيشةسازى . طةشةى خيَراترى بة خويةوة ديت

ئيل بوو بة تةوةرى سةرةكى ثيشةسازى ئةو وآلتةء ائيلةكرتونيكى ئيسر
بوو بة هؤى  ى ئيسرائيليئةو تايبةمتةندييةى ثيشةسازى بةرطر

. بةخؤوة ببينآئةوةيكة ئابوورى ئةو وآلتة طةشةيةكى بةرضاو 
هةلَكةوتى ئيسرائيل توركييةش لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا، ثيَطةى 

يَطةيةكى ئيسرتاتيذيكى ثرِبايةخ كة هةم بة ث كردوةةى ئةو دوو وآلت
 كردوةكيَشاوةء هةم ئةو دوو وآلتةى ووثاى بؤ الى خؤى راسةرةجنى ئور

 لة ناوضةيةكى هةستيارى ئةمةريكانى بة دوو وآلتى هاو ثةميا
 .تريؤريزم ليَدراوء قةيراناويدا

سوريةء جيَطاى تيَرِامانة كة هاوثةيوةندى بةرةى نيَوان ئيَران، 
ء حيَزبؤآلى لؤبنان طةورةترين سطةىلَ لة ضةشنى حةماطرووث

داهاتووى توركية كة دةيانهةوآ ريَبةرى هيالىل شيعى لة ؤ مةترسية ب
 حةشيمةتى توركيةش وآلتيَكة زؤرينةى. دا بكةننيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

ى سوننةنء لة بةرةى هاوثةميانى رؤذئاوادايةء ةكانموسةلَمان
لة يةكييةتى ئورووثادا جيَطاى بكريَتةوة، هةربؤية كة  بةتةماية



 

 

ثردى ثيَوةندى نيَوان ئوروثاء ئاسيا دوور نيية ببيَتة ئاماجنى بالَى 
ثرسيارى زؤر لة سةر هيالىل شيعى لة . تريؤريستى هيالىل شيعى 

كة لةم بةشةى باسةكةماندا  ية، بةوةآلمدانةوة يانثيَويستء ئاراداية
 .كةينئاماذة بةو بابةتة دة

كةدةتوانآ  تى هيالىل شيعى بابةتيَكى  طرينطةبابة راستىدالة  
الى . ـ ئةمنييةتى هةبآى سةربازى سياسى ـ ئابوورى ـ يكاريطةر

ييةكان ئةو بابةتة بوة بة بابةتيَكى ذيَوثوليتيكى طرينط كة ئةمةريكا
ئةوان لةو برِوايةدان سيماى ناوضةكة بة بوونى وةها تةوةريَك 

دةسةالتدارانى كؤمارى ئيسالمى . بناخةيى بةخؤيةوة دةبينآ طؤرِانيَكى
دا جةخت لة سةر ئةوة دةكةنةوة كة ثرؤذةى نيانلة ثرِوثاطةندةكا

ـ بريتانيا ـ  لتةنيا ثيالنيَكة لة اليةن ئيسرائي( هيالى شيعى)
هةروةها ئةوان لة سةر ئةو برِوايةن كة . ئوردؤنء ميسرةوة داريَذراوة

ة دةسةآلتء ئةو سيماية ل بة ئةنقةستء هاوثةميانانى ئةمةريكا
ةدا نيشان دةدةنء ئةوةش نيشانةى ئةوةية لة هيذموونى شيعى لة ناوض

. دةسةآلتى شيعى لةو ناوضةيةدا ترسء دلَةرِاوكيَيان هةية ء ميَذوو
رؤك، دروشمء بة ليَكدانةوةى نيَوة(  CIA)كاركةرى " طراهام فولر"

بةو  ى ئيَرانء بةرِيَوةبةرانى تاكوو ئيَستامارى ئيسالمسياسةتى كؤ
طةريى شيعىء كةلَك وةرطرتنى ريَبةرانى افةبرِواية طةيشتوة كة خور

سياسى ـ ئايينى دةولَةتى كؤمارى ئيسالمى لةو خورافة طةرايية لة 
ى كؤمارى سيستمبةر كة ةى خؤيدا، ئةو ئاماجنةى طرتوةتةلوتك

قبلة "ؤ ئةوانيش ئيَران بكاتة ونياى شيعىء باتة ريَبةرى دئيسالمى بك



 

 

ية لة "شيعىهيالل "مكانيزمى  ، تةنيا ريَطةش بؤ ئةو كارة"عامل
دا كة ئيَران ـ سورية ـ عيَراق ـ حيَزبؤآلى لؤبنانء رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

 .حةماسى فةلةستني لة خؤ دةطرآ بةآلم بة ريَبةرايةتى ئيَران
ر لة ضةندين ساأل بؤ ئةو مةبةستةش كؤمارى ئيسالمى ئيَران هة 

ز كردنى ثيَشةوة، واتة لة سةراتاكانى دةهةى نةوةدةوة بة بةهيَ
دةستى ثيَكردء تةوةرى ضةكة  ىييةكانزةرِادخانةى ضةكى كيميا

بؤ زياتر .  يةكان بة بةشدارى ئيَران سورية سازكراكيميايىء بيولؤذيكي
ئةو هياللة، ئيَرانء سورية هةردوو  ثيَشطرانةىبة هيَز كردنى توانايى 

بةشيَك لة . بطةن ئةتؤمىى ـ سةربازتوانايى  ةلة هةولَدان كة ب
هيالىل "ا سياسييةكانيش لةو برِوايةدان كة ئيسرتاتيذى خاوةن رِ

بة هيَز ترين ثالَثشتة بؤ دةسرتِاطةيشتنى ئيَران بة تواناى " شيبعى
 WALTER)"  والرتثوش"تويَذةرى ئوتريشى . ئةتؤمى

POSCH)  ثيَواية كة ئيدى حممد رةزاشاى ثةهلةويش زؤر لةو
 (ناوبراو لة كتيَبيَكى دا بةناو . طريةى هيالىل شيعيية نزيك بوة

كةسالَى  (IRANIAN CHALLENGE ):قةيرانى ئيَرانى 
لة دامةزراوةى ليَكؤلَينةوةى ئةمنييةتى يةكييةتى ئوروثادا  1006

، ئاماذة بةوة دةكا كة   (CHAILLOT PAPER)بآلوكرايةوة
ئيَران قةيرانى فرةنةتةوةيى هةية، ئةو ئيدئؤلؤذييةش لة تةوةرى 
ئةو ئيسرتاتيذييةدا لة اليةك بؤ الواز كردنى ئةو كاريطةريية 
نةتةوةييانةيةء لة اليةكى ديكةوة بؤ بة هيَز كردنى دةسةآلتى 

بةآلم  .ى كؤمارى ئيسالمييةسةربازناوةندىء نيَو نةتةوةيى 



 

 

انييةكان هةولَدةدةن بؤ داثؤشينى ثشتى ثةردةى ئاماجنةكانيان، رئيَ
لة . بكةنةوة لة ناوضةكةدا ئيل زةقاء مةترسى ئيسرئةمةريكابوونى 

رؤذةى نيَوان ئيسرائيلء  33طةر سةرةجنمان دابآ لة شةرِى  راستىدا
 SHIITE)" هيالىل شيعى"رؤلَى  ؤريستى حيَزبؤآلداى تريطرووث

CRESCENT)  بة تةواوىء بةزةقى دةركةوت، واتة شةرِى
ةديَرى بة ضاو 2171هيَزيَكى تريؤريستى وةكؤ حيَزبؤآل كة سالَى 

 يستىتريؤر كارى بؤ ثةميانكارى كؤمارى ئيسالمى لة لؤبنان
وة وةكؤ ييةسةربازدامةزريَنرا، دذبة دةولَةتيَكى بةهيَز لة بوارى 

يَكؤلَينةوةكاندا بة وردى هةروا ئاسان نيية ـ بةآلم لة ل ئيسرائيل
تةوةرى عيَراق ـ سوريةوة ضةكء تةقةمةنىء  لة دةردةكةوآ كة

ثالَثشتى لؤجستيكىء تيَدارؤكاتى دةطةيشتة ئةو هيَزة 
انة ثارةيةكى زؤرء زةوةند يستييانةء تةنانةت ثاش شةرِيش سةرتريؤر

لة ثارةى نةوتى خةلَكى برسىء هةذارء بةآلليَدراوى ئيَران بةسةر 
 لة اليةكى ديكةوة ئةم تةوةرة. رازؤربةى خةلَكى لؤبناندا دابةش ك

 شةرِاشؤيىيان  يان بيَذين ئةم هياللة، ثيَشرت بة تةوةرى شةرِ
هةنوكةش . لةخؤ دةطرت ىباكووريش كوورياىبةناوبانط بوو كة 

بةهيَزترينء بةرفرةترين ثوتانسيلى تريؤر، توندء تيَذىء 
وتةى مامى مةلةك عةبدؤآل شاى ئؤردؤن،  بة. قةيراخنؤلَقيَنى تيَداية

طةورةترين سةرضاوةكانى سووتةمةنى فؤسيلى جيهان لة كةنداوى 
فارسةوة تادةرياى قةزوين لة ذيَر دةستى ثيَكهيَنةرانى ئةم هياللة 

 . باتب ييانيطةرةش دةتوانآ هةرضى زياتر بةرةء ياخكة ئةو. داية



 

 

 SHIITE) مةبةستى ئيَران لة ئيسرتاتيذى هيالىل شيعى

CRESCENT)  ضةسثاندنى ريَبةرى دونياى ئيسالم بؤ خؤىء لة
، كونرتؤلَى دةسةآلتى عيَراق، الواز كردنى لناوبردنى ئيسرائي
لة ناوضةدا، هةرِةشةكردنء مةترسى  ئةمةريكاهاوثةميانةكانى 

ء رؤذئاوا لة ناوضةداء ئةمةريكاخستنة سةر بةرذةوةندييةكانى 
يىء خؤ ضةسثاندنة وةكوو هيَزيَكى ئةمةريكاسايشء نةزمى ئاتيَكدانى 
يى واتة كاريطةر. بةرهةمةكانيشى روونء ئاشكرا دةبينريَن. ناوضةيى

سء هيَزى ثاى قودؤدا بة بوونى هيَزةكانى سئةو هياللة لة عيَراق
اقمء طرووثى نةناسراوى ديكة تسةدرء زؤر املةهدى سةر بة موقتةدا

بةستةكةيشيان تا طةيشنت طريَ وةرطرتوةء ثةميانكارييانلةو تةوةرة 
كؤمارى ئيسالمى وةك . بة ئاماجنةكانى كؤمارى ئيسالمى بةردةوام دةبى

 سةرثؤش دانان لة سةر ئةو ثرؤذةيةريَبةرء ريَكخةرى هيالىل شيعى، بؤ 
بة ضةشنيَك كة بةتةواوى ذيَر زةوينى برِواتة ثيَش، هةوأل دةدات لةم 

ى لة بةرامبةر سوننةكاندا زق نيَوانةدا موسلَمانانى شيعة بةتةواو
ةكةى ماسى دلَخوازى وبكاتةوةء شةرِيَكى مةزهةبى ساز بكاتء لة قورِا

ء  ئةمةريكالةم ثيَوةنديية سوننةكان دةخاتة بةرةى . خؤى بطرآ
دةيانهةوآ  دوذمنان يان دةدات كة يةكدةنطهان رؤذئاواوةء وةها

طةرضى خودى هاوثةميانى . دا لة ناوبةرنكةتومخى شيعة لة ناوضة
هاوثةميانانى نةتةنيا تاوان نيةء بةلَكوو  ئةمةريكاسوننةء 

دا، بةآلم ةية لة بةرامبةر تريؤرء تريؤريزمكردةوةيةكى ثيَشكةوتوان
يةكان بة تةواوى لة مةزهةبى شيعة ئةوةشدا هيَزة تريؤريستيلةطةل 



 

 

نيء هةر مةزهةبيَك كةمء جودا دةكريَنةوةء لة طةل ئةوةشدا هةر ئاي
 . زؤر هيَزى ئورتؤدؤكسى تيَدا هةلَدةكةوآ

ؤليتيكى شيعة لةكؤنةوة قةوارةى طرتوة، واتة ئةم ئيدئؤلؤذى ذيؤث
دةسةالتدارى سةفةوييةكانء  بريؤكةية دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمانى

ئيَرانيية  راستىدالة . هةبى شيعى لة ئيَرانداكردنى مةزبةفةرمى
ةش خؤيان بة قةرزدارى شائيسماعيل دةزانن كة شيعةكان هةنوك

هيَزى شيَعةى . بوون لة دلَى ميَذووةدا كيَشايةوة دةرىَونئةوانى لةو 
ئةطةرضى ساالنيَكى دوورء دريَذ بة هؤى بةرةنطار بوونةوةى ئيَران 

دةسةآلتى ئيمثراتورى سوننةى عومسانييةوة مةجاىل مةزنيخوازىء 
داستانء باسء بابةتةكاندا هةميشة داطريكارى نةبوة كةضى هةر لة 

نةى شيعةيان بة خةونء خةياألء دةسةآلتيَكى بةر فراوانى ئيمثراتوورا
ئةم روانطةية كةسايةتى مرؤظيَكى شيعى  .ليا ثةروةردة كردوةخؤ

كى سةرتر لة مرؤظةكانى ديكةء ييةئيَرانى الى خؤى كردوة بة كةسايةت
راسيزمى يزمء تةنانةت كةسايةتييةكى لة خؤرِازى كة تومخى شوظيَن

بةردةوام لة  يةئةو خةونء خوليا. تيَدا بةهيَزء بةهيَزتر كردوون
ميَشكء زةيَنى منداآلنء نةوةكانى دواتردا ثةروةردة كراوةء طةشةى 

م وةكوو ديناميزميَكى ضاالك واهةر بؤية ئةو بريؤكةية هةردة. ثيَدراوة
ئةو تواناييةى  دايبوونكة لة كةمرتين دةرفةتى ئازاد بوةبوونى هة

 .هةبوة كة بة خيَرايى ثةرة بستيَنآ
وةك ديتمان لة يةكةم مةجاىل رةخساودا كة تويَذيَك هاتنة سةر  

دةسةآلت، بة تةواوى مةزهةبى، ثابةند بة ئيدئؤلؤذى ئيسالمى ـ 



 

 

رزطارى جيهان لة دةستى  ىشيعى دوازدة ئيمامىء بة فةلسةفةى شؤرِش
دةرةوةى شؤرِشى  بة هةناردنةكة يةكةم هةنطاوةكانى  ةوةكوفر

ئيسالمييةوة دةستى ثآ كردء يةكةم دورمشيشى لةم ثيَوةندييةدا 
واتة يةكةم هةنطاو هةر . بوو"كةربةالدا تيَدةثةرِآ بةريَطاى قودس "

واتة بةم هةنطاوة لةو . هةمان مةبةستى ثيَكاوة، بةآلم ناسةركةوتوو
ةوى  طةورةن كة ٍِتةواوى برِوايةدا بوون كة ئةوان خاوةنى هيَزيَكى مةعن

 .داطري كردوةميَشكةكانى 
دى مةمحوكوو بانطى موة كةوابوو دةتوانن بة روونىء بة ئاشكرا 

ء ماأل رِزة بكةن، بةآلم ثاش هةشت ساأل شةياكةيان ثراكتييدائ
 ن قوربانى، ئاكامةكةى تةنيا ئةوة بووؤميلي يةك2 ويَرانىء نزيك بة

ى 517ى جامى ذارى برِيارنامةى بة وتةى خؤ" مخينى هللايت ا"كة 
ية زةبريَكى يايداليَرةدا ئةو ئ. ء ئاطر بةسى ثةسةند كردنؤشى

ى كوشةندةى ليَكةوت، بةآلم تيَورسينةكانى هةروا خةريكى دينتنةوة
 . كيرت بوونريَطا ضارةيةكى طوجناوترء كردة

وةك ثيَشرت ئاماذةمان ثيَكرد ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى يةكةمى 
بة ضرِيى  ئةو ئيسرتاتيذيية هيَنانىمجوجوولَةكان بؤ ثيَككةنداو 

دةستى ثيَكرد، تةنانةت تا ضةند سالَ ثيَش دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى 
بةسوريةء ئيَران ـ . يان نةزانيبووبة قووآليى ئةو ئيسرتاتذيية
هيَز بة عيَراق بة،ةستني دةستى ثيَكردلحيَزبؤآلى لؤبنانء حةماسى فةل

ى بة وردة هيَزطةليَكى ديكة وةكوو شيعةكانى ميسر، يهيوادار و ءبو
ئوردؤن، عةرةبستانى سعوودى، شيعةكانى ئةفغانستانء ثاكستان ئةو 



 

 

ئةم تةوةرة بوةتة ئامرازيَكى . ئيسرتاتيذيية زياتر زةقدةكاتةوة
ارى ئيسالمى سياسةتى شةرِى ثيَشطرانةى خؤى بةهيَز بؤ ئةوةيكة كؤم

ثيَويستة ئاماذة ثيَ بكةين كة . سةركةوتوانةتر جيَبةجآ بكات
لةو تةوةرةدا،  ئاماجنى سةرةكى شةرِى ثيَشطرانةى ريَذميى ئيَران

بآ طومان . ى طةورةيةنيَوةرِاستشكةست هيَنان بة ثرؤذةى رؤذهةالتى 
دةبآ لةوة ئاطادار بني كة ثرؤذةى ناوبراو كؤمةلَيَك طؤرِانى لة جانتادا 

دلَى دةسةآلتة سةثاوةكانى ناوضة، بوو كة ئةو طؤرِانانة هيض كام بة 
ثيَكراو ماذةثرؤذةى ئا ضونكى. هتد نةبوون... لةوانة ئيَران، سوريةء 

 ئاكامةدا بةو كردنةوةيشيتةلَباس لة ريَفؤرمء طؤرِان دةكات كة لة 
 .نةمانى ئةو ضةشنة دةسةآلتانة دةطةين ئاماجنةكانى يةكسانن بة

دةسةآلتيَكى ئيسالمى راديكاألء بناذووخواز  كة هةربؤية ئاسايية 
وةكوو كؤمارى ئيسالمى ئيَران، دةسةآلتيَكى ديكتاتؤررء بنةمالَةيى 

وةكوو بةعسى   مذية، دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرء خويَنوةكوو بةعسى سور
وةك دةزانن . عيَراق لة هيض كوجنيَكى ئةم ثرؤذةيةدا خؤيان نابيننةوة

ى، يا دةسةآلتطةليَكيش ريَفؤرم هةلَنةطرلة تايبةمتةندييةكانى وةه
واتةى طؤرِان  بوونء ثيَكهاتةى نةطؤرِة كة ئةجنامي وشكء دؤطم

ئةطةرضى خؤشيان . لةواندا يةكسانة بة تيَكشكانء ليَك هةلَوةشانيان
باشى دةزانن كة شةثؤىل نؤيَى رووداووةكان ، راست هةمان ئاراستة بة 

ةكن، كةضى ديسان تا هةر يدةثيَوآء لة ئاكامدا دةرةجنامةكان 
بة باسكى تريؤر، ترسء خؤف دةبسنتء دواضركةساتى تةمةنيان ثشت 

 . بةو هيوايةن ثيَش بة سةركةوتنى رةوتة نويَية جيهانييةكان بطرن



 

 

نكؤلَى لة  راستىدامارى ئيسالمى كة لة ؤدةولَةتيَكى وةكوو ك
ى %60ايى ـ ئيدئؤلؤذيكى ناكرآ، النيكةم ديتوانايى ميَ

ى، فةلسةفةى ئازادى، مافى يطرامةكانى دذ بة رةوتى نويَى جيهانثرِؤ
مرؤف، ديَموكراسى، كؤمةلَطاى مةدةنى، ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى 

ديارة ئةوةش خؤى ثةيرِةوى لة . طةورةء رؤذئاواء سياسةتةكانني
ى كؤمارى ئيسالمى، واتة سيستمهةمان درومشى بناخةيى ئيدئؤلؤذى 

سياسةتى نيَوخؤيي ئةو . دةكا"ئيسالمى ية، مجهورالشرقى، الغربى"
سةرضاوة لة  سيستمةء ئيسرتاتيذى سياسةتى دةرةكى هةمان سيستم

ثيَناسةء شرؤظةى ئةوان بؤ ثرؤذةى . رؤكى ئةو درومشة دةطرىَنيَوة
نةزمى نويَى جيهانىء  ،باكوورى ئافريقا ءرؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورة

ن، هةر لة ضوارضيَوةى هةمان ديَموكراتيزاسيؤشتىء ارةوتى ئ
واتة ثيَوةرى هةلَسةنطاندنيان ئةوةية كة بزانن  .ئيسرتاتيذيداية

 ضةندة لة طةل سياسةتةكانى ئةوان لة هيالل شيعىء ناوضةدا تةبا
 .يان ناتةباية

كاندؤليزا رايس وةزيرى كارء بارى دةرةوةى . هةر بؤية لة وةآلمى د 
ندا كة ئيَذى كيَشةء ئالَؤزييةكانى ناوضة، ئيَشء يةكطرتووةكا وآلتة

رؤذهةالتى نيَوةرِاستى ثرؤذة ريَفؤرمى  ئازارى لة دايك بوونى 
، واتة ئةو ثرؤذةية لة زطى ئةو قسةية بةثيَضةوانةية :"،ئيَذنيةيَنو

ء بة مردوويى لة دايك (سيَقتى جنينى ثيَكراوة)واتة دا كوذراوةدايكي
هةربؤية بؤ ئةو . ش بةرهةمى ئةوةيةدةبآء ئةو ئيَشء ئازارة

مةبةستةش حيَزبؤآلى لؤبنان ثآ ئةسثيَردراوى كؤمارى ئيسالمى وةكوو 



 

 

رِادةيةكيش سةركةوتوو  ئةنداميَكى كاراى هيالىل شيعى بةرِيَوةبردء تا
 هؤكارةكةشى ئةوةية كة بةرةى تريؤرء تريؤريزم سةركوت. بوو

بؤية . آ هيوايى دةضيَنآتومخى ب نةكراوةء خةباتى دذةتريؤر خةريكة
ئاوريَكى  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة لةم قؤناغةدا ثيَويستة 

بةمالوة بداتةوةء  سيَبتةمربوردتر لة سياسةتةكانى لة يازدةى 
هةلَةكانى كة بريتني لة كةمتةرخةمى لة مةرِ شةرِى دذة تريؤرء 

 .دةسثيَكردنى ئةو شةرِةء هةلَبذاردنى بةرةكانى بداتةوة

يازدةى سيَبتامربء ثرؤذةى رؤذهةآلتى 
 نيَوةرِاستى طةورة

 سيَبتةمربى 22كة رووداوةكانى  نزؤريَك لة سةر ئةو برِواية
واتة . اطرتتة طؤرِانيَكى طشتطري كة دونياى دهةمووشتيَكى طؤرِى، وا

ئةو كاتةى سى فرِؤكةكة خةريك بوون ئاماجنةكانيان نزيك 
هيض طؤرانيَك لةو دى هيَدى ليَدةدا ءدةبوونةوة، دلَى جيهان هةروا هيَ

زةختى كؤمةلَطاى جيهانى لة  ،خةيالَةكاندا نةبووضةشنة لة خةونء
بةالم ديتمان كة فرِؤكةى ذمارة يازدةى هيَلَى . ئاستى نؤرمالَدابوو

ةوة، كاتذميَر خةدةم 1كةسء 72بة " ئةمريكةن ئريالين"ئامسانى 
كى بةيانى باش ، واتة ئةوكاتةى خةلَيى سةر لة بةيان7445

ى ارةكانيان، خؤى بة تاوةرنء دةضنة سةر ئيشء كذبةيةكرتى ئيَ
هةر . دا كيَشازرطانى جيهانى لة مانهاتن ى بيناى ناوةندى بايباكوور

" يونايتد ئيدالين"ى هيَلَى ئامسانى275فرِينى ذمارة  ،دابة دواى ئةو



 

 

رى ى بةيانى خؤى بة تاوة143كةسء خزمةتكارةوة، كاتذميَر  57بة 
ى (77)كة فرِينى ذمارة  نيسيَهةم كيَشاء ى هةمان بينادايباشوور

خزمةتكارةوة خؤى بة بيناى 6كةسء 57ئةمريكةن ئريالين بة "
 .دا ثيَنتاطؤندا

ئةو سآ هيَرشة كة بة طةورةترين كارةساتى هةزارةى سيَهةم لةو  
" ثيَل هاربر" سالَةداء بةطةورةترين هيَرش بؤ سةر ئةو وآلتة ثاش 

يةكطرتووةكانيش لة بوارى  وآلتةئاماذةى ثيَكرا، دةرخيست كة 
ثيَشرتيش ئاماذةمان ثيَكرد كة بةرثرسانى ئةمنى . ئةمنييةوة الوازة

كان لةو برِوايةدا بوون كة نةتةنيا دةستى تريؤرء يةكطرتووة وآلتة
بة شةوى "تريؤريزم قةت ناطاتة الى ئةوان، بةلَكوو تةنانةت طةر 

تاريكدا ميَشوولةى رةش بةسةر ئيسرتاتيذييةكانياندا بفرِآ ئةوان ىلَ 
 دا كة ئةو قسانة تةنيا خؤشبةآلم ئةم رووداوة ثيَشاني. ديَنوةئاطا

 . وننلة خؤبايي بو ءيالَيخة
و ء طةورةترين سووددا بةشداريان كرديئةوان لة دوو شةرِي جيهان

ان، ويَرانى، طؤرِى بة كؤمةأل، تامى كوذر. كةوتزيانيان بةر  كةمرتين
ى، ذينؤسايدء ويَرانىء سوتاندنى شارء طؤندء ماألء يكيميا بؤردمانى

و دةركيان بة ناخى ئة ئةوان هةر بؤية تا ئةوكات .يتبوودمندالَيان نة
ديَرنةكانى ئةوانء ؤتراذيديانة نةكردبوو كة ضةكة م

 كارةساتى مةرطهيَنةر بؤ نةتةوة بندةستةكانهاوضةشنةكانيان 
سووكايةتىء  وآلتة يةكطرتوةكانالى دةسةآلتدارانى  .يَنآلَقدةخو

ى نةتةوةيى ئةمريكاييةكان ئيهانةت ثيَكردنيَك بوو، شكاندنى غوروور



 

 

كة لة اليةن  هةموو تيَزء ئةنتى تيَزة بووئةو ثووضةلَكردنةوةى  بوو،
 .بريمةندانى ئةمريكاييةوة هاتبوونة طؤرِآ

يةكطرتووةكانى  وآلتةئةو رووداوانة رؤذئاوا بةطشتىء  راستىدالة 
لة بارودؤخى ذيانى رؤذهةآلتء رؤذهةآلتى  بةتايبةتى ىئةمةريكا

ةوةء نيَوةرِاست بة طشتىء نةتةوة بندةستةكان بة تايبةتى وريا كرد
ثآ نيشان دان ئةطةر ئةو ضةشنة جينايةتة لة وآلتة دواكةوتوةكاندا 
بةوضةشنة دةنطدانةوةى نابآ، هؤكارةكةى بآ دةسةآلتىء نةبوونى 
توانايى ميَديايىء راطةياندنء الوازى ئابووريية، ئةطينا لةو هةزاران 
جينايةتةى لة ضوارضيَوةى تريؤرء تريؤريزم دا رووويانداوة، يةكيان 

 . كةوتووةنة ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةبةر وة
ئةطةرضى ئيَذين هةموو شتيَك طؤرِدرا  سيَبتةمربى 22بة روودانى 

هةموو شتيَك نةطؤرِدرا، بةآلم ئةوة  راست نةبووبة تةواوى بةآلم ئةوة 
يةك لةو شتانةى كة طؤرِانيان . راستة كة زؤر شت طؤرِانى بةسةردا هات

 ئةمةريكاواتة خةلَكى . خنةطةرى بووربةسةرداهات بريؤكةى رخنةء 
تريؤر دةطرتء زؤر يان لة شةرِء شةرِى دذةآ بةسرتاوانة رخنةوضاووط

آلتى نيَوةرِاست ئاطادار بوو، سياسى ئالَؤزى رؤذهة دؤخىرووةكى لة 
طةر وةك بيانوويةكيش بوونى، خةلَكى ةبةآلم ئةجمار النيكةم ئ

بةتةواوى هيَزء  وآلتةكةيانهاتنة سةر ئةو برِواية كة دةبآ  ئةمةريكا
ى 22يةكان ببيَتةوةء عاميالنى ناوة بةرةو رووى هيَزة تريؤريستيتوا

 وآلتةذةى ثيَكرا، هةروا كة ئاما. بطرآء سزايان بدات سيَبتةمرب
كة دةسرتِاطةيشتنى  ويةكطرتووةكان وآلتيَكى دوورة دةست بو



 

 

هةر بؤية ئةوة خؤى هؤكاريَكى ثتةو . تريؤريستان بةوآ ئاسان نةبوو
واتة . بوو بؤ ئةوةيكة هةرِةشةء مةترسى جيددى تريؤريزم بسةمليَنآ

بةم ضةشنة وآلتانى ئورووثايش بةو قةناعةتة طةيشنت كة بة 
نى دةستى تريؤريزم، ئةويش بةو ضةشنة ترسناكة بة قارةى طةيشت

، ليَدانى ئاسايشى ئورووثا ئيَدى كاريَكى دذوار ئةمةريكادوورة دةستى 
ية ثرت لة وتة ريدء لةندةن ئةو راستينية، كة بة تةقينةوةكانى ماد

بةو ضةشنة ئوروثاش ضوة ريزى وآلتانى بةرةى دذة . سةمليَنراوة
شةرِى جيهانى .  بة تريؤر بوون شةرِيَكى جيهانى دذتريؤرةوةء ئامادةى 

بةو واتاية كة لة هةر كوجنيَكى جيهاندا وشةى تريؤر سةرجنى 
بيسةرانى رادةكيَشاء تريؤريزم دةكةوتة بةر هيَرش، هةروا كة هيَرشى 

ى 22 لة ثيَناسةيةكى طشتطريدا رووداوة تريؤريستييةكةى واتة. دةكرد
، خالَى ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة لة  1002ى سيَبتةمرب

دا سةكردنةوةى ئاسايشى نيَونةتةوةييوةرضةرخانيَك بوو لة ثيَنا
رؤلَيَكى بةرضاوى طيَرِاء بابةتى شةرِى دذة تيَرؤرى كردة طرينطرتين 

دا هةليَكى هةموو ئةوانةشلةطةأل . بابةتى سياسةتة نيَونةتةوةيى
وانة ةنيَونةتةوةيى، لضوونةوةى ثيَكهاتةى رةخساندةوة بؤ ثيَدا

ةية وما ثراكتيزة كردنى ئةو ثرؤذة ضاكسازييانةى كة ثيَش ئةو
 .هاتبوونة نيَو كةشء هةوواى نيَونةتةوةييةوة

ى طةورة بوو تلةو طرينطرتين ثرؤذانة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاس
دياى جيهانىء ناوةندة ليَكؤلَينةوةييةكاندا بة ضرِى كةوتبوة لة ميَ كة

خنى اء لة نيَوئبةتةكانى ثيَشوداابلة هةروةك . ء تويَذينةوةبةر باس



 

 

ة، ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست باسةكاندا ئاماذةمان ثيَكردو
. لة قةيرانء ئالَؤزيية ناوضةيةكى جوطرافيايى طرينط، هةستيارء ثرِ

. زةق دةبيَتةوة"استى طةورةرؤذهةآلتى نيَوةرِ"ليَرةدا ضةمكى آلم ةب
ئةوةية كة ناوضةى ناوبراو كةوتوتة سةر وان روونة يكة بؤ هةموئةو

سآ رِاى قارةى ئاسيا، ئافريقاء ئورووثا، واتة لة روانطةى سياسى ـ 
لةو  يدةرندوة دةتوانآ رؤلَى ثرديَكى ثيَوة...، كولتوورىء ئابوورى

 .نيَوانةدا بطيَرِآ
يةوة رِاست لة روانطةى ذيؤثؤليتيكىء ذئؤئيكؤنؤميكيرؤذهةآلتى نيَوة

ورى وبة ضةشنيَكة كة دةتوانآ باندؤر خباتة سةر ئاسايشء ئاب
واتة " زيَرِى رةش"هيَنانى رهةم ةئةو ناوضةية كانطاى ب. جيهانى
جيا لةوةش طرينطرتين بازارِى فرؤشى كةلوثةلء كةرةستةى  نةوتة،

دةتوانني لةوانة ئاماذة . وى ثيشةسازى وآلتانى ثيشةييةابةرهةم هيَنر
ء رِةنط، طةرماء سرما، خواردنىء ثؤشينى، بة كةلوثةىل دةنط

مثيوترىء لة هةمووان طرينطرت بازارِى فرؤشى ضةكء ؤتيَكنؤلؤذى ك
وآلتانى ئةو ناوضةية لةيةكرتى  ضونكى. بكةينضؤألء تةقةمةنى 

دلَنيا نني، بةردةوام ضاوى تةماعيان لةيةكرتى بوةء هةردةم لة بريى 
 . ى دةسةآلتةكانياندانةربازسبة هيَزكردنى بوارى 

ى كةنداوى فارسة كة يةك لة نئةم ناوضةية شويَنى هةلَكةوت
دةولَةمةندترين ناوضةكانى جيهانة كة داهاتء دةولَةمةندييةكةى لة 
دةستى دةسةآلتدارانء ريَذةييةكى كةم لة خةلَكى ناوضةكةدا قةتيس 
 كراوةء بةشى هةرةزؤرى خةلَكى دانيشتووى ئةم ناوضةية لة بارء



 

 

ء دةستكورتىدا دةذينء هةر ئةو بارء دؤخةش ىدؤخيَكى هةذار
كاريطةريى لة سةر رةهةندةكانى ديكةى ذيانى ئةوان داناوة، واتة 
الوازى بارى ئابوورى، الوازىء هةذاراوى بارى كؤمةآليةتى، كولتوورىء 

 . دواوة بوةييشى بةثةروةردة
 سؤظيَيةتتى بة ثآ بةلَطةء ديَكيؤميَنتةكان ثيَش رووخانى يةكيية

كة شويَنى ثيَكدادانى  ئةم ناوضةية يةكآ لةو شويَنة طرينطانة بوو
ء ضةمكى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست باشوورى ، بةرذةوةندى زهليَزةكان بوو

 ةى ئافريقارؤذئاواى قارِةى ئاسياء هةروةها باكوورى رؤذهةآلتى قارِ
سياسى  ىدؤخلةو قؤناغةدا كة شةرِى سارد بالَى بةسةر . دةطريَتةوة

نيَونةتةوةييدا كيَشابوو ئةو ناوضةية بؤ هةردوو زهليَزى ئةو سةردةمة 
بة تايبةتى ناوضةيةكى  ئةمةريكابةتايبةت بؤ رؤذئاوا بة طشتىء 

 .جوطرافيايى طرينط بوو
رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة بوارى ذيؤثؤليتيكييةوة بة يةكيَك لة  

ئيدئؤلؤذى كاثيتالَيزم دادانى ئيدئؤلؤذى كؤمؤنيزمء كثيَ خالَةكانى
بة هةلَكةوتيَكى  ايبةمتةنديية ئةو ناوضةيةى كردبووئةو ت. بوو

ةكوو و ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة هةستيارى جوطرفيايى بؤ 
ثاش رووخانى بلؤكى رؤذهةآلتء . لةو سةردةمةداهيذمووندارى رؤذئاوا 

بوونةوةى جيهان، ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست  رسةميةك جة
وآلتانى ئةو ناوضةية توانيان كانطاى   دةرفةتى لةبارى بؤ رةخساء

ننةوة، كة ئةو دوزينةوانة توانى بة طرينطى بيطازى ثرت ب ءنةوت
  ، هاوكات تا دةهاتبكاترى ئةو ناوضةية هةر رؤذة زياتر وثيَطةى ئابو



 

 

بؤ ويَنة ناوضةكة تا . وةبوةةرِوو دةرووب ىمةترسىء هةرِةشةى ثرت
تاقمء طرووثة تريؤريستى . دةهات ثرت ئاوسانى كيَشةء بارطرذى دةبوو

 . دةبوونء ثالَثشتى دةكران يةكان بة هيَز
كيَبةركآ ضةكسازى ء ضةك كرَِين روو لة زيادى دةكرد، ئاسايشء 

 وآلتةهةر بؤية . هيَمنى ناوضةكة بةتةواوى لةمةترسى كةوتبوو
اوبريى وآلتانى هاوثةميانى كةوتنة بة ه ئةمةريكاطرتووةكانى يةك

ةاليةنة لة بريى ثرؤذةيةكى ضاكسازى بة مةبةستى ريَفؤرميَكى هةم
 . دارؤذهةآلتى نيَوةرِاست

تةوةرى سةرةكى ئةوريَفؤرمة دابني كردنى ئاسايش لةو ناوضةيةدا 
شةرِى ساردء واتاية كة سةردةمانى  بةو دابني كردنى ئاسايش نة. بوو

ثيَش شةرِى سارد لة طؤرِآ دا بوو، سةردةمانيَك كةتةنيا طةيشتنى وزة 
بة . نط بووثيشةسازى رؤذئاوا طريخانةى لةو ناوضةيةوة بة وةز

ةو ضةشنة لة سياسةت لةو ئ يةءكردنةوةداخةوة ئةو ضةشنة بري
واى لة خةلَكى وآلتانى ئةو ناوضانة كردبوو كة رؤذئاوا  قؤناغةدا 

بة ضاوى داطريكةريَكء بة ضاوى غارةتطةريَك سةيردةكرا كة  تةنيا
وآلتة ئةوة لة زمانى سياسةتوانى ئةودةمى رؤذئاوا بةطشتى ء 

بؤ ويَنة . ايبةتى بةروونى دةبيسرابةت ئةمةريكا يةكطرتووةكانى
دةتوانني ئاماذة بةو وتةيةى جيمى كارتيَر سةرؤك كؤمارى ئةودةمى 

هةر ضةشنة هةوألء : "بكةين كة ئيَذآ ايةكطرتووةكانىئةمةريكوآلتة
تيَكؤشانيَك لة اليةن هيَزيَكى دةرةكييةوة بؤ ثاوان كردنى كةنداوى 

يةكى جيددى بآ بؤ سةر فارس راستةء خؤ دةتوانآ هةرِةشة



 

 

 يةكطرتووةكانىوآلتة ية ئيسرتاتيذىء ذيانةكييةكانى بةرذةوةندي
ء عاميلى يةةرِةشةبؤ لة ناوبردن يان سةركوت كردنى ئةو ه .ئةمةريكا

ى ةربازسئةو هةرِةشةيةش لة هةر فاكتؤريَك، لةوانة فاكتؤرى هيَزى 
 ." كةلَك وةرطرين

بؤ خؤ ئامادةكردن بةمةبةستى ثالَثشتى لةم سياسةتةش، ئةو 
جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة . ى دامةزراند"دذكردةوةى خيَرا"وآلتة هيَزى 

وآلتة ئةم سياسةتةش بوو بة ريَضكةيةكى سياسى بؤ دةولَةتانى ديكةى 
لةم . هةر بةردةوامة ء هةنوكةشئةمةريكا يةكطرتووةكانى

مةزنيخؤزييةكانى بةعسى عيَراق و  دا دةتواننيثيَوةندييةش
وتى داطريكردنى كويت بة مةبةستى كؤنرتؤأل كردنى داهاتء دةركة
هيَزى نةوتى ئةو وآلتة وةبري بيَننةوة كة بة دذكردةوةى خيَراء بة

هةم لة كويت وةدةرنراء  وآلتة يةكطرتوةكانى بة سةركردايةتى يجيهان
 .يَكشكاةربازى بةعس بؤ هةميشة تسهةم ماشنيء هيَزى 

رةيطان، سةرؤك كؤمارى  ثرزديَنت رؤنالَد ثيَوةندييةش دالةم 
دةرء بةهيَزكةرى وةكؤ دريَذة ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة ئةوكاتى 

 2177سالَى  دائةو ريَضكة سياسيية، لة وتاريَكى لة كؤشكى سثى
 : ئاماجنةكانى بةم ضةشنة دةخاتة روو

 نكةشتىء ثاثؤرِةكازادى هاتوضوى ائ كةشىثاراستنى  .2

  بة هيَزكردنى وآلتانى ميانةرِةو ثالَثشتىء .1

وآلتانء دةولَةتانى دذبة   الوازكردنء بى هيَز كردنى دةسةآلتى .3
 رؤذئاوا



 

 

طةرةنتى كردنى بةرهةم هيَنانء هةناردةى نةوت بة رادةى  .4
 يَويست بؤ خؤيانء هاوثةميانانيانث

بؤ ثاراستنى فرؤشتنى ضةكء ضؤأل بة دؤستانيان لة ناوضةكةدا  .5
 . خؤيان لة بةرامبةر دوذمنانياندا

 هاوسانى"بة مةبةست لة دارِشتنى ئةو سياسةتةش كة
 :بةناوبانط بوو بريتى بوولة" هيَز

 كانطا هيَزيَكى دةرةكى بة سةر رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء  هيض .2
  دا زاأل نةبىَنةوتييةكاني

 اوايىمةترسى بطاتة وآلتانى رؤذئ هةرِةشةءنةوتى ناوضةكة بآ .1

 سؤظيَيةتثيَش بة رةوتى ثةرةسةندنى كارتيَكةرى يةكييةتى  .3
 . بطريآ

ركةوتووانة برِواتة ةتوانى س وآلتة يةكطرتوةكانئةو سياسةتةى 
ثيَشء ئاماجنةكانى ئةوانيش وةدى بيَنآ، بةآلم لة بريمان نةضآ كة 

ء  ئةو سياسةتة تةنيا لة بةرذةوةندى دةسةآلتء حكومةتةكاندا بوو
يةكطرتووةكان  وآلتةيةى ةهؤكاريَك بوو بؤ ئةوةيكة ئةو هةلَئةوةش 

دا دروست بكاتء مةلَطاكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاسترةقء كينة لة نيَو كؤ
ييةتةكانيان بة ثالَثشتى ديكتاتور ئةمةريكاخةلَكى ئةو وآلتانة 

بةآلم ئةم قؤناغةش . ئةوان سةيرى بكةنبزاننء وةكوو هاوتاءانيَكى  
دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى تيَطةيشنت . كرايةوة سيَبتةمرب ى22بةكليدى 

زرينطانةوةى ناقووسىء  راستىدالة  سيَبتةمربى 22كة ئةو هيَرشانةى 
مةترسىء هةرِةشةيةك كة باسى كؤتايى قؤناغيَكى . هةرِةشة بوون



 

 

بوو كة بةرِيَوةبةرانى لة برييان ضووسياسىء سياسةتيَكى دةكرد 
وو، يان لة خةونى ، يان كةمتةرخةمييان نواندبطؤرِانى بة سةردا بيَنن

 . دا بوونشريينى غةفلَةت
وا تةنانةت ثيَش لة ايى رؤذئسازوآلتانى ثيشة

يش بةردةوام ثرِءثاطةندةيان دةكرد بؤ سيَبتةمربى 22رووداوةكانى 
ئةوان . هةلَةكانيان لة مةرِ ضاكسازى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا

اليةنةوة لة ناوضةية بة هؤى هةذارييةكى فرةو ثيَيان وابوو كة ئة
 خيَزطةىيةكانةوة وةك ثيَطةء ء تريؤريستي اليةن هيَزة دواكةوتوو

ةوا بوو دةبآ بوارة ك. تيذى كةلَكى ليَوةردةطريآتوندء تريؤرو
كان بة تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوةى كارناسانةء ثسثؤرِانة دواكةوتوويية

ريَفؤرم لة بوارة جؤراوجؤرةكانياندا  ببينريَنةوةء هةوأل بؤ ضاكسازىء
لة دوو  ذينةوةمةبةستةش ثاش كؤمةلَيَك ضاالكىء تويَ  بؤ ئةم. بدرآ

دا هيَندآ بةلَطةء سةرذميَرى "ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست"ؤيى ت
لة بارودؤخى خةلَكى  ة كة بؤ باشرت تيَطةيشنتداي فراوان لة بةردةست

 . وةنبوونةئةو ناوضةية جيَطاى ليَورد 
بة ثآ زانيارييةك كة لة ثرؤذةى ناوبراودا ئاماذةى 

وآلتى عةرةبى لة  11 يَكراوة، سةرجةم داهاتى خاوى نةتةوةيىث
داهاتى وآلتى ئيسثانيا كة لة ريزى وآلتانى كةم داهاتى 

ى خةلَكى وآلتانى وآلتانى %65نزيك بة . رؤذئاواداية، كةمرتة
ميليون كةسى دانيشتووى  261عةرةبى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة كؤى 
سالَةوةية نةخويَندواران كة  27ئةو وآلتانة كة تةمةنيان لة سةروى 



 

 

جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة لة . لة سيَى ئةم ريَذةية ذنان ثيَكى ديَنن دوو
يان مةهةزارةى سيَهةم دا بوو ذنان لة عةرةبستانى سعوودى رةطةزنا

 .ثيَدراء ذنانى كويت مافى دةنطدانيان وةرطرت
بة لة بةرضاو طرتنى ئةوةية كة زؤربةى داهاتى وآلتانى  

تة ج دةكرآ، يان دةضيَيدا خةرةربازيسناوضةكة يان لةبوارى 
هيض  .ة مافياييةكانيانةوةطرووثى دةسةآلتدارانء باندء طريفان

ضةشنة ثيشةسازييةكى ئةوتؤ بوونى نية تاكوو هيَزى كار بؤالى خؤى 
بةثآ . مةرجيَك دا ئاساييةكةوابوو بيَكارى لة وةها هةلو. شآراكيَ

و ميليون ال 90اوةرِوان دةكرآ نزيك بة ضثرؤذةية  ى ئةوئامار
روو لة بازارِى كار بكةنء بارودؤخى ئةو وآلتانةش  1010تاسالَى 

بة هيض ضةشنآ  بوةكة تائيَستا تةنيا رؤلَى بةكار هيَنةريان هة
كة وآلتانى  خالَى جيَطاى سةرنج ئةوةية. وةآلمدةرى هيَزى كارة نية

كارةى كة زـ بؤ وةآلمدانةوة بةو هيَزة بيَ ى ـ1010عةرةبى تا سالَى 
هةر لة دريَذةدا . ميليؤن هةىل كار هةية1دةبآ ثيَويستيان بة بوونى 

ئاماذة بةوة كراوة كة ئةطةر ئةو ثيظاذوة بيَكارييةى تاكوو ئيستا 
بيَكارى  1010بوونى هةبوة بةوضةشنة دريَذةى هةبآ، تا سالَى 

ميليؤن كةس كة ئةوةش  19وآلتانى عةرةبى ناوضةكة دةطاتة 
 .ئةطةريَكى مةترسيدارة

وةجنى داهاتى يةك لة سآ دانيشتوانى وآلتانى نيَ 
ئةم  رؤذهةآلتى نيَوةرِاست لة سنوورى دوو دؤالر تيَثةرِناكات، لة سةر

ورىء طةشةى وى ئابسيستمبنةمايةش ريَفورمء ثييَداضوونةوة بة 



 

 

لة مةرِ ثيَوةندييةكانء دونياى . ئةو وآلتانةدا ثيَويستةوورى ئاب
لة سةدى خةلَكى وآلتانى 1/1 ئينفؤرماتيك دةبآ بيَذين تةنيا

رؤذهةآلتى نيَوةرِاست توانايى كةلَك وةر طرتن لة ئينرتنيَتيان هةية 
كة ئةم ريَذةية تةنانةت لة ريَذةى وآلتانى لة حالَى طةشةى ئافريقا 

 .لةو بوارةدا كةمرتة
هةر لة دريَذةدا لةمةرِ بةشداريدانى ذنان لة ثةرلةمانى  

 :ئةو وآلتانةدا ئاوةها ئيَذآ
لةسةدى كورسييةكانى  9/3لةكاتيَكدا كة تةنيا  "

لةحالَى طةشةى  ذنان كةوتوة، هةرلة وآلتانى وةبةر ثةرلةمانى
هةلء . سةدلة 4/2ذةى بةشدارى ذنان دةطاتة دا ريَئافريقايى

ورىء كولتوورى لة وآلتانى ومةرجى كؤمةآليةتى، سياسى، ئاب
 دا بةتىى بةتايبةبة طشتىء وآلتانى عةرةب نيَوةرِاسترؤذهةآلتى 

ى الوانى %91راثرسييةكى زانستىء مةيدانى  يَث بة ضةشنيَكة كة
آلتانى وآلتانى عةرةبى خوازيارى كؤضكردنى هةميشةيى بؤ و

دا زؤربةى ئةم ريَذةية لةاليةك ئةو كةسانة ئورووثايني، لةم نيَوانةش
دةطريَتةوة كة لةو كةشء هةوا دوطمء بةرتةسكةدا هةلَناكةن، 
لةاليةكى ديكةوة ميَشكة رِاكردوةكان ثيَك ديَنآ كة داهاتة 

 . طرينطةكانى داهاتووى وآلتن
بوونى فةزاى لةو وآلتانةى ئةو ناوضةيةدا بةهؤى زالَ

ء ثيَكهاتنى تومخةكانى نيَوخؤيىى ديكتاتؤرييةوة مةوداى خةبات
هةربؤية طوشارةكان بة ئةوثةرِى . كؤمةلَطاى مةدةنى بوونى نية



 

 

ةوةى ئةو طوشارانة خؤيان دةطةنء هيض ريَطةيةكيش بؤ بةرةنطار بوون
كةى دةبيَتة كيَشة، ئالَؤزى، شؤرِش، ئةوةش ئاكامةكة  لة ئارادا نية

ايشى بةسةر ناوضةكةداء شلَةذانء باأل كيَشانى كةشء هةواى دذة ئاس
ميليتاريزة بوونى هةرضآ زياترى كؤمةلَطاء وآلتانى ناوضةكة لة 
نيَوخؤ ء هةولَدانيان بؤ دةسرتِاطةيشنت بةضةكى كؤمةلَكوذ وةكوو 

 هيَزى ثيَشطرانةىضةكة بيؤلؤذيكىء كيمياوىء ناوةكييةكان وةكوو 
ان بؤ ئةوةيكة هيض هيَزيَكى دةرةكى نةتوانآ طوشاري سرتاتذيك

 .خباتةسةر
ثاش تاوتوى كردنى ضةندين باسء بابةتى طرينط لة 
سةر ضاكسازى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستداء هةروةها طرتنء بةستنى 
ضةندين كؤرِء سيَمينار لةئاستى نيَونةتةوةيى، بة تايبةت وآلتانى 

ى هةشت وآلتى طرووثيان بيَذين ( G8)ثيشةيى دا، وآلتانى 
ثرؤذةى "طةآللَيةك لة ذيَر ناوى ثيشةسازى جيهان لة سةر 

 .رؤذهةآلتى نيَوةرَاستى طةورةء باكوورى ئافريقا ساق بوونةوة
 بة ثيَويست دةزانني و طةآللَةيةليَرةدا لة بةر طرينطى ئة 

 . كورتةيةكى خبةينة بةر ديدى خويَنةران
كورتةيةك لة ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرَاستى طةورةء "

 "باكوورى ئافريقا
بةو برِواية طةيشنت كة ئاشتىء  (G8)كردةكانى ـ سةر 2

، ئابوورىثيَشكةوتنء ئالَوطؤرِى دةسةآلتى سياسى، طؤرِانكارى 
كؤمةآليةتىء خزمةتطوزارى لة وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء 



 

 

باكوورى ئافريقادا كؤمةلَة طرفتء قةيرانطةليَكن كة بؤ كؤمةلَطاى 
هةر بؤية لة دووتؤيى ثرؤذةى  .جيهانى جيَطاى نيطةرانىء دلَةراوكيَن

مادةيى خؤيان بؤ ثالَثشتى لة هةر ضةشنة اناوبراودا ئ
 .طؤرِانيَكىثيَشكةوتن خوازانة دةربرِيوة

وضةية لة بوارةكانى ـ نةتةوة ثيَكهيَنةرةكانى ئةو نا 1
رء رطانى، زانستء ثيَشكةوتنةوة خاوةنى كولتوودةسةآلتداريَتى، باز

دا يةتى مرؤيىةوتنى شارستانيشكشارستانيةتى طةورةنء لة ثيَ
لةو ثيَوةندييةشدا ثالَثشتى خؤيان بؤ . رؤلَيَكى بةرضاويان طيَرِاو

ء ليَدوانةكانى بةرثرسانى بةشيَك لة وآلتانى ناوضة،  راطةياندراو
مةبةست لة دانيشتنةكانى . بةتايبةت وآلتانى عةرةبى دةربرِيوة

 . ء سةنعاو عةقةبةية"حبرامليت"ميسر، 
بة ئةركى خؤيان دةزانن بةشدارى  (G8)ـ وآلتانى  3

بكةن لة رةوتى طةشةء ثيَشكةوتنى وآلتء نةتةوةكانى رؤذهةآلتى 
نيَوةرِاست داء لةو برِوايةدان كة ئةم بةشدارى كردنة لة سةر 

ء بنةمايةكى راستةقينة بةمةبةستى بةهيَزكردنى ئازادى ئةريَنى
رطانى ء ئابوورىء بازى كةرتى دانثيَجيَطري كردنى ديَموكراسىء طةشة

 . ثالَثشتى كؤمةلَطاى مةدةنيية
ةكات كة ة بةو بايةخانة دـ خالَى ضوار ئاماذ 4

ثيَشنيارةكانى ئةوان وةدى ديَنن، دةلَآ ئةو بايةخانةى ئيَمة بؤيان 
تيَدةكؤشني بريتني لة ئازادى، ديَموكراسى، حكوومةتى ياسا، هةىل 



 

 

ى كة لة بةلَطةنامةء مةنشوورة ةتيورىء دادثةروةرى كؤمةآلوبائ
 . نيَونةتةوييةكاندا جةختيان لة سةر كراوةتةوة

لةطةأل دةسثيَكردنى بةشدارى بؤ  (G8)ـ وآلتانى  9
 : ثرؤذةكة خؤيان بةم بنةماينةوة بة ثابةند دةزانن

ـ هةولَدان بؤ بةهيَز كردنى ثيَبةندى كؤمةلَطاى ( 5ـ2
رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء مطريى لة اتى بة ئاشتىء سةقةنيَودةولَ

 . كوورى ئافريقادااب
سةر كردنى كيَشةدريَذخانء قةيراناوييةكان ـ ضارة( 5ـ1

يةكآ لة طرينكطرتين كة  ةستني ـ ئيسرائيل لبة تايبةتى كيَشةى فةل
 . لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست داية كيَشةكان

يى كيَشةكان ـ  لةطةأل ئةوةيدا كة هةوأل بؤ ضارةسةر( 5ـ3
ييانة لة بةرامبةر دةدرآ، لة هةمان كاتيشدا نابآ ئةوكيَشة ناوضة

ييةكان بؤ ضاكساز راستىدالة . ةكاندا بنب بة بةربةستضاكسازيي
 . ى ئةم كيَشانة طرينطنيضارةسةر

 كردنى سةقامطريىة بةلَيَنى دابينطرووثـ ئةو ( 5ـ4
ثشتى لة ء طشتطري لة عيَراقدا دةدةن، بةتايبةت لة ريَطاى ثالَتةواو 

يةكانء هاندانى نةتةوةيةكطرتووةكان ئاكامى سةركةوتنة سياسي
 . بةمةبةستى بةشدارى ضاالكانة

ـ لة روانطةى ئةوانةوة ضاكسازى سةركةوتوانة ( 5ـ5
كى يةيى وآلتانى ناوضةوة، واتة كؤثيبةسرتاوةتةوة بة رادةى هاوكار



 

 

سازييةكى دةرةكى وةكوو طةآللَة نابآ بةسةرياندا يان ضاك
 . بسةثيَنرآ

ـ دةبآ فرةضةشنىء تايبةمتةندى وآلتان ( 5ـ6
بطرين، هةولَةكان دةبآ لةطةل هةلومةرجى وآلتان يةك  لةبةرضاو
هةر وآلتة بةثآ تايبةمتةندييةكانى خؤى ئاكام لةم . بطريَتةوة

اوازيء ضاكسازيية وةردةطرآ، لة طةأل ئةوةشدا نابآ ئةو جي
 . كسازييةكانداام ثرؤذة ضلة بةردة فرةضشنييةش ببيَتة لةمثةر

ا خاوةن د  (G8)أل ثشتيوانى وآلتانى اثةـ دةبى ل( 5ـ7
كؤمثانياء خاوةن سةرؤماية طةورةكانء بازرطانةكانء ريَكخراوةكانى 

 . نلةو ثرؤذة ضاكسازييةدا بةشدار ب كؤمةلَطاى مةدةنى
 ثالَثشتى ئةو ضاكسازييانة لة رؤذهةآلتى(  5ـ7

ذةيةكى دريَذخايةنةء بةرذةوةندى هةموو نيَوةرِاستى طةورةدا ثرؤ
 لةم ثرؤذة (G8)دانيشتوانى ناوضةكةى تيَداية، ثيَويستة وآلتانى 

 .ضاو بطرنش لةبةرضاكسازييةدا نةوةكانى داهاتوو
تى بة ضةندين ساأل ـ بةشدارى لةم ثرؤذةيةدا ثيَويس 6

 بة ناوضةكةدا ثالَثشتى لة ريَطاى بةرنامةء ثالنى دوواليةنةوة لة
كةلَك وةرطرتنء بةشدارى كردنى  ،انةيىوثاى ميَديرتبةشدارى ئورو

لةم ثيَوةندييةدا . هةية ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى ئةمريكا
ةوة، كة ئةم ينويَذى نيَوان ذاثؤنء وآلتانى عةرةبى بةويَنة ديَنووت

. داوة ئابوورىويَنةية تارِادةيةك يارمةتى ثيَشكةوتنء طةشةى 



 

 

رةوتة لة  دةبآ ئةو لة سةر ئةوةى كة جةخت دةكةنةوة
 . سةركةوتوانة بضيَتة ثيَش دائةفغانستانيش
ـ ئاستى زؤرى قةيرانء كيَشةء طرفت لة وآلتانى  7
كة  ريقا بة رادةيةكةنيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئةفرؤذهةآلتى 

رِايى لة ثرؤذة وىء هايناضارمان دةكات ديسان جةخت لة سةر هاوكار
ئةوانة لةو برِوايةدان كة . لةم ناوضانةدا بكةينةوةضاكسازييةكان 

ى دةتوانآ يارمةتى بة رةوتى تةنيا يةكدةنطىء يةكييةت
هةروةها ثرؤذةى . سةندنى ديَمؤكراسى لة ناوضةكةدا بداتطةشة

 تةوة كة ئيَمة ثشتيوانى لة هةولَوناوبراو جةختى لة سةر دةكا
ؤرةكان دةكةين كة تيَكؤشانى دةولَةتء ريَكخراوء ئاذانسة جؤراوج

ثرؤذةكة دةدةنء بؤ ثةرةثيَدانى ثيَشكةوتنى  ىيارمةتى سةركةوتن
 . ناوضةكة تيَدةكؤشن

ـ ثيَويستيية بنضينييةكان لة بةشدارى لة ثرؤذةى  7
كة هةولَةكانى بةشدارى ثرؤذةكة  ية" سةكؤى داهاتوو" ناوبراودا، 

. ى دةكاهيَزثيَدةداء بةدا، ثةرةلة وتوويَذى سةرئاوةآلء بةردةوام 
دا دابني يى لة ضةشنى وةزارةتزنةيةكى كارسةكؤى ئاماذة ثيَكراو با

وةزيرانى كاروبارى دةرةوةء ئابوورىء وةزيرانى وآلتانى  دةكات كة
 ىطرووثى هةشتء دةولَةتانى ناوضة لةم ثيَوةندييةدا بؤ وتؤويَذ

 نويَنةرانى كؤمةلَطاى مةدةنى ،طةأل بةرثرسانى دارايى ردةوام لةةب
. بةشدار دةبن، كؤدةبيَتةوة داوتويَذطةىل هاوضةشن كة ئةوانيش لة

تى نسةكؤى ناوبراو رؤلَى نيَوبذيوانى دةبآء لةهةمان كاتيشدا طةرة



 

 

ى ناوبراو وةآلمدةرى خواستةكانى طرووثئةوة دةكات كة هةولَةكانى 
 . ناوضةكة دةبآ
ـ يارمةتى دانى ضارةسةرى كيَشةى عةرةب ـ ئيسرائيل  1

. ى نةتةوةيةكطرتووةكان337ء 144بةسنت بة برِيارةكانى  بة ثشت
ت لة دامةزرانى دوو دةولَةتى لَثشتى دةكااثرؤذةكة يارمةت دةداء ث

يةنن كة ئيَمة لة هةروةها رادةطة. ةستنيلبةخؤى ئيسرائيلء فةلسةر
ةستنيء لدا لة بوارى ضاكسازى لة فةلتيمى كارى نيَونةتةوةيي

بؤ ئةم مةبةستة دامةزراوة ثشتيوانى ميتةى ثيَوةندييةكان كة ؤك
 . دةدةينهان  مةتيدان لةم ثيَوةندييةدااردةكةينء هةموو وآلتان بؤ ي

 ندوقى نيَونةتةوةيى دراوثرؤذةى ناوبراو ثشتيوانى لة س
لةم ثرؤذةء داهيَنانة  يان بانكى جيهانى دةكاء وآلتان بؤ بةشدارى

ئيَمة هاودةنط  نئيَذهةروةها بةشداران . دا هان دةداطرينطةكان
ى ضوار اليةنةدا داوا لة اليةنةكان دةكةين كة كؤميتةلةطةأل 

لة ثالنى ريَطاء ثيَشنيارةكانى برِيارى  ثيَبةندبن بةو بةلَيَنيانةى كة
ى كؤميتةى ئةجنومةنى ئاسايشء هةلَويستةكانى 2525

ء شةرم (ئوردؤن)ضواراليةنةء بةلَيَنةكانى دوو دانيشتنى عةقةبة 
 (. سرمي)الشيخ 

ان بة سةرسآ ـ لة ثرؤذذةكةدا بةلَيَنء ثرؤطرامةك 20
 :كة بريتني لة تةوةردا دابةش كراون

 :ـ تةوةرى سياسى( 20ـ2



 

 

آلتى ةورى ديَموكراسىء دةسوطةشةء ثيَشكةوتنى كولت 
اراستنى مافةكانى مرؤظء ياسا بةسرتاوةتةوة بة طةرةنتى كردنى ث

ى قبوأل كة ئةوةش بة واتا ةوة،كردنى ئازاديية سياسييةكاندابين
ية، كة ئةمةش بة نؤبةى خؤى يارمةتى كردنى جياوازىء فرةرةنطي

ى ثيَكةوةيىء يبريورِا طؤرِينةوةء ليَك تيَطةيشنتء ضارةسةر
 ئاشتيانةى كيَشةء طرفتةكان لة حكومةتء ئورطانء ريَكخراوةكاندا

 . يارمةتيدةرى ضاكسازييةكى فرةاليةنة دةداء

 :ولتورىوؤمةآليةتىء كـ تةوةرى ك( 20ـ1
، هةر ثةروةردةى كؤمةلَطا ثةروةردةيةكى سةقةت بوة 

نانةوةى كؤمةلَطا ثيَويستمان بة بؤية بؤ سةر لة نوآ بونيات
لةسةر  ثةروةردةى ئةمرِؤيىء ثيَشكةوتوو هةية كة جةخت  بكاتةوة

بؤ ئةم مةبةستةش دونياي تيكنؤلؤذىء  وثياو ذن يةكسانى مافى
بوونى ئةندامانيَكى  ضونكى. ثةيوةندييةكان يارمةتيدةريَكي باشة

بةشدارى كردنى  كليلىةوار ء تيَطةيشتوو لة كؤمةلَطادا زاناء خويَند
ثرؤذة بةلَيَن دةدا بؤ هةولَدان بة . ضوونةثيَش ثيَشكةوتنء بةرةو

تايبةت لة نيَو كضانء  برِكردنى نةخويَندةوارى بةتى بنةمةبةس
 .ذناندا 

 :ئابوورىـ تةوةرى ( 20ـ3
وةى هةموو نى هةىل كار لةم وآلتانةدا لة سةرةثيَكهيَنا 
آ بتوان رجيَك ثيَك بيَت كة كةرتى تايبةتمةدةبآ هةلو. شتيَكةوةية

ةأل كة بةلَيَن دةدات كة لةطثرؤذة. دةرفةتى كار برِةخسيَنآ



 

 

نةرانى ئةم ناوضةيةدا  هيَحكومةتةكان، بازةرطانانء وةبةر
لةو . ى ثةرةثيَدانى ثرؤذة بازةرطانىء وةبةرهيَنانةكانبةمةبةست

ثيَوةنديةشدا هةم ئيمكانياتء سةرماية وةطةرِ دةخةنء هةم طةرةنتى 
بؤ . مولَكدارى وةبةرهيَنةران دةكةنء هةم ئامانجء مةبةست ثيَكديَنن

 . دةوستنةوة دذى طةندةلَى ةم مةبةستةش ثيَش لة هةموو شتيَكئ
بةشدارى بؤ ثيَشكةوتنء داهاتوى هاوبةش بة هيَزى ـ 22

يَوان خؤيانء رؤذهةآلتى بةرةوثيَش بردن دةزانن لة ثيَوةندى ن
ئةم بةشدارى كردنةش دةبى . فريقادااء باكوورى ئنيَوةرِاستى طةورة

 . ليَربِاوء ضاالكانة بآ

ةشت بؤ ةشنووسى طرووثى هر
  ثشتيوانى لة ضاكسازييةكان

يوانى لة ثرؤذةى ثشت ئةوان رادةطةيةن كة ئيَمة
دا دةكةينء لة ريَطاى بريورِا ضاكسازىء بونياتنانةوة لة ناوضةكة

ةآلتدارانيان سطؤرِينةوةء راثرسيةوة راى خةلَكى ناوضةكةء دة
 ئةو هةلة راستىدالة . ةكةينوةردةطرينء تويَذينةوةيان لةطةأل د

اء وآلتانى اليةنة لة كؤمةلَطلةبارة بؤ ريَفؤرمء ضاكسازى فرة هةليَكى
ثرؤذةى ناوبراو ثيَويستى بة دةرك كردنء . دارؤذهةآلتى نيَوةرِاست

دا ضاوةرِوانى اليةنة هةية، لة وةها بارودؤخيَكضاالك بوونى دوو
طرووثى هةشت لة . رئةجنام لة ثرؤذةكة دةكرآةثيَشكةوتنء ب

بةشدارييةوة، بةلَيَنةكانى  بة رؤحىئيَمة ئةمرِؤ  ئيَذندا راطةياندنيَك



 

 

خؤمان بؤ ثالَثشتى لة بةرةو ثيَش ضوونى ثرؤذةكة بةم ضةشنة 
 :رادةطةيةنني
لةطةأل ( سةكؤى داهاتوو)ـ ثيَكهيَنانى ( 2ـ2

 : هاوثةمياناندا بة مةبةستى  هةولَدان بؤ ئةم بابةتانة
Aويَذى يَك بةمةبةستى وتوـ دانانى ضوارضيَوةى وةزارةت

بنةماى ، كؤمةآليةتى لة سةر ئابوورىدار لة بوارى سياسى، ثةيوةندي
 . ليَنانى هاوبةش لة نيَوان ئيَمةداريَز

B ـ سازكردنى كؤبوونةوةوى هاوبةش لة نيَوان وةزيرانى
رى دةرةكى ئةندامانى طرووثى هةشتء اء كاروبئابوورى

 .شةريكةكانيان لة ناوضةكةدا
هاريكارى لة نيَوان ثسثؤرِانء بريمةندا هاندانى ئالَؤطؤرِء 

 .دا
رِخستنى طةآللَة وةبةرهيَنانة ضكؤلةكانء ةـ وةط( 2ـ1

زياد كردنى هةىل ثشتيوانى دارايى لة ثرؤذة بازرطانييةكان لة 
 :ئاستى نزم دا بةم ضةشنة

Aن ى بؤ يارمةتى ثرؤذة ضووكةكايـ طرؤثى راويَذكار
لة هةذاران بةرِيَوةى دةبات،  رىكة طرووثى راويَذى اليةنطدامةزراوة

ناوضةكةو  اليةن وةكوو طرووثى هةشت، وآلتانىكة كؤمةلَآ 
 . يارمةتيدةرانى ديكة لة خؤدةطرآ

Bبة بانكى ووثى ثالَثشتى هةذاران سةرـ هاوكارى طر
جيهانى بة مةبةستى دامةزراندنى ناوةندى ثيَشكةوتووى ثةروةردةء 



 

 

نوآ بة ثةروةردةء زانستى   فيَركردن بة مةبةستى راهيَنانى هيَزى
سةردةمء ئامادة كردنى نةوةى داهاتوو بة شيَوةيةكى ثيَشكةوتوانة بؤ 

 . لة دةست طرتنى كارء بارى ئةو وآلتانة
Cرمةتيدانى لةو اميَكى نوآ بؤ يارِخستنى ثرِؤطرةـ وةط

 رطانء وةبةرهيَنةارمةتى دانى بازناوضةيةدا بة مةبةستى ي
نى بوارى دةسثيَكردنى طةشةثيَدا بةمةبةستىنيَوةجنييةكان 

 . كاركردنء رةخساندنى دةرفةتى كارى نوآ
o ـ هاوئاهةنطى لة نيَوان وآلتانى ناوضةكةدا، ئةو

سالَةوة ثالَثشتى  5وآلتانةى كة بةلَيَن دةدةن لةريَطاى وامى بضووكى  
بة مةبةستى بنةبرِكردنى بكةن، ئةو ثرؤذةيةش  ميليون ثرؤذة 1لة 

 . يةهةذاري
يَوةندى لة ضرِكردنةوةى هةولَة ناوضةييةكان لة ث( 3ـ2

ى دا لة ريَطاى ثيَكهيَنانى دامةزراوةى جؤراوجؤرطةأل دانيشتنى بةيروت
خويَندن بؤ ثرت لة هيَنانى دةرفةتى خزمةتطوزارى بة مةبةستى وةدةست

ارمةتييانة بتوانآ لة بةو هيوايةى ئةو ثرؤذةء ي .ميليون تاك 10
يَندةواران بؤ نيوة دابةزيَنآ، كة ئةم ثرؤذةية ونةخ داهاتوودا  دةهةى

 :ثيَويستى بةم خاآلنة هةية
A ـ دةبآ مامؤستاكان فيَرى كةلَك وةرطرتن لة تيَكنؤلؤذى

. ئةمةش فيَربوون لة ريَطاى ئينرتنيَتةوة لة خؤ دةطرآ بكريَن، كة
 یداهاتوو ئةمةش دةتوانآ شانسيَكى باش بآ بؤ ثةروةردة كردنى

 .منداآلن



 

 

B هةزار مامؤستا  200ـ هةولَدان بؤ راهيَنانى ثرت لة
ى ـ ز ـ بة يارمةتى تيَكنؤلؤذى 1001ثيَش لة كؤتايى سالَى 

 . ريشةكيَشكردنى نةخويَندةوارى
C تايان لة ريَطاى مؤساـ ثيَكهيَنانى هةىل لةبار بؤ م

ستا هةية بة يارمةتى دابني كردنى ئيمكاناتى ئامووزشطةىلَ كة ئيَ
سةرثةرةستى " يونسكؤ "يى بؤ هةموو كةسآ كة ريَكخراوى ثةروةردة

 .دةكات
D  ـ ثيَكهيَنانء ثارستنى كانالَى ثيَوةندى ناوضةيى

بة مةبةستى  بةشدارى لة ئةزموونء ( رؤذهةآلتى نيَوةرِاست )
 .شرتين كردةودا ابةرِيَوةبردنى ب
E  ـ يارمةتى ثةروةردةيى بة ذنان ء كضان كة لة

دواكةوتوويى ء نةخويَندةوارى دا ثرت زولَميان ىلَ ضوة، دةبآ 
بة قوتاخبانةء ناوةندة  ةستيانئاسانكارى بكرآ  بؤ ئةوةيكة د

 .فيَرطةييةكان بطات
F  رؤذة نيَوخؤييةكان بة مةبةستى ريشةكيَش ثـ ثالَثشتى

بة طةورة ساآلن، بةمةرجيَك كة ئةم كردنى نةخويَندةوارى تايبةت 
ساغى، خواردنء شارةزايى لة ؤطرامة ثةروةردةييانة وانةى لةشثرِ

 . لة طةأل بآ يانكردنى ثرؤذة بازةرطانييةكانيش بوارى ئيدارة
ضرِكردنةوةى ثالَثشتى لة دةرفةتة بازرطانىء ( 4ـ2

نى ثرِؤطرامى بردنييةكان هاوكات لة طةأل بةرِيَوةثرؤذة بازرطا
الوةكانء  ا بة مةبةستى ثشتيوانى لة كضةثةروةردةيى تايبةتىد



 

 

ى بؤ ئةوان كة ئةم خاآلنةى خوارآ لةخؤ يثةرةثيَدانى هةىل كار
 : دةطرآ

A هةنطى كؤمثانيا ابردنى هيَندآ ثرؤذة بة هاوئـ بةرِيَوة
بازةرطانييةكان لة وآلتانى  طرووثى هةشتء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى 

كردنى دةرفةتى فريقادا  بة مةبةستى دابينورى ئاطةورةء باكو
 . الو هةزار 150ثةروةردةيى  بؤ 

B -  ثالَثشتىء اليةنطرى لة خؤىل تايبةت بة تويَذينةوة
ستى ثةرة ثيَدانى ةبؤ بةوةرِيَوةبةران، بةتايبةت ذنان، بة مةب

ىء تواناييان بؤ بةرِيَوةبردنى ثرِؤطرامى كورت خايةن بة يشياو
انةدا كة بة مةبةستى رطانىء ئةو وانتيَكؤشانى بازلة بوارى  تايبةت

 . ثيَشةسازى كانالَيزة كراون
C يبةت بة كؤمثانياكانء اـ ثراكتيزة كردنى ثرؤطرامى ت

دا كة خاوةن ازرطانيان لة طةأل ئةو كةسانةىثالَثشتى لة تيَكؤشانى ب
 . ثرؤذةى بازرطانى ناوضةيني

D  ـ ثالَثشتىء هاندانى ئةندازيارانء بازرطانان بؤ
 . طواستنةوةى كارة ثةروةردةيية درووستةكانيان

سةكؤى )وويَذى ديَموكراتيك لة ذيَر ضاوةديَرى ـ ثيَك هيَنانى وت(  5
بةشدارى ئةو كؤمثانيايانةى خوازيارى بةشدارين لة  ء بة(داهاتوودا

سىء هةروةها هاوكارى يَمؤكراريَكخراوى ثالَثشتى لة د ذيَر ضاوةديَرى
 ر بةةريَكخراوة ديَمؤكراتيكةكانء ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى س

 : وآلتانى طرووثى هةشتء ئورووثا تاكوو



 

 

A َتاوتوآ بكةن، بةكةلَك وةرطرتن لة  انكةـ هةولَبدةن هةل
ديَموكراسى لة ناوضةكةداء  زانياريية وةدةستهاتووةكان لة ئةزموونى

وآلتيَك ئاسانكارى  ى بؤ هةرموونى مولَكداريَتاوطرتنى ئةزبةرضبة لة
 . ثيَويست بكرآ

B طةأل ريَكخراوةكانى  كؤمةلَطاى مةدةنىء ئةو دةولَةتة  ـ لة
ناوضةييانةى خوازيارى بةشدارين بة دةستثيَكردنى ثرؤطرامى نوآ 

 . هةوأل بدرآ
C بةركردنى  هيَندآ دةرفةت بؤ بةشداران بة مةبةستى ـ دةستة

ثةرةثيَدانى ئةو هةولَة هاوبةشانةى كة ثرؤذة دوواليةنةكان لة خؤ 
 . دةطرآ

ثرؤذةكة بةمةبةستى  ئابوورىيء يـ ثالَثشتىء هاريكارى ناوضة( 6
ثالنة  دانى ثرؤذةءزياتر بؤ هةلَبذاردنى،ء يارمةتي ةىلهندنى ارخس

 : لة يةبضووكةكان كة بريتي
A مةبةستى  ـ تيَوةطالنى ناوضة دوورةكان لة وةبةرهيَنانةكاندا، بة

كة ئةوةش خؤى  (I-F-C)يةكانى ريَكخراوى وةرطرتنى يارمةتي
ناوضةية كة وةبةرهيَنانى طرووثى هةشت  طريَدانى هةولَةكانى دوو

 . رادةكيَشآ
B كان ةرضاوة مالَييةـ دةبآ شارةزايى، ثسثؤرِىء ئةزموونداريَتىء س

 . بطرنء طةشة بستيَننثةرة



 

 

Cخوازيارى كة  فةننىء تيَكنؤلؤذيك لةو وآلتانةدا ـ ثالَثشتى
شرت ةكنيء خوازيارى بادةر ءرطانى نيَوخؤيىطةشةثيَدانى اليةنى باز

 . كردنى بارودؤخى وةبةرهيَنانن
D  ـ هاندانى ريَكخراوى(I-F-C)   بؤ ثرت ثشت بةسنت بة

  .هيَنانة وردء طةورةكانوةبةر
ورى كة وبايةكى ئةشء هةواى وةبةرهيَنانء ثالَثشتيـ ثيَكهيَنانى ك( 7

تواناى نيا جؤراوجؤرةكانى هةبآء اتواناى راكيَشانى ناوةةندء كؤمث
وةرطرتن لة ناوةندة دراويية نيَونةتةوةييةكان بؤ ئةو يارمةتى 

 : مةبةستانة هةبآ
A هةنطى باشرت بؤ ئةو ثرِؤطرامانةء سةرضاوانةى كة بوونيان اـ هاوئ

 . هةية
 B  ـ اليةنطرىء ثشتيوانى فةننى لة هةولَة ناوضةييةكان بؤ طؤرِينى

 . رفةتى وةبةرهيَنانةكخسنتء ثالَثشتى كردنى دثيَكهاتةى هيَزى ريَ
C  ـ تواناى تاوتؤى كردنىء خويَندنةوةى ئةو سةرضاوة مالَييانةء
ويَيةكان بةمةبةستى ثالَثشتى لة ثرؤذة بازرطانيية وردو رضاوة نةس

 . نيَوةجنييةكانى هةية
ثيَردراوى خيَرا بةبةشدارى ـ دامةزراندنى هيَزى ثآ ئةس( 7

وريةكانى وهيَنةرانى ناوضةيىء كةسايةتيية ناسراوة ئابوةبةر
رطانيية باز ثرؤذة)بؤ ويَنة بةشدارى ئةجنومةنى   (G8)وآلتانى

وةها يةكييةتييةك ئةو وآلتانة بةشدارى  ، واتة بة(عةرةبييةكان
 : شدارى دةكةنء ئةوةش ئةم خاآلنة لة خؤ دةطرآبة



 

 

 A كؤسثء تةطةرةكانى سةر ريَطاى وةبةرهيَنان ىـ ديتنةوة . 
B  ـ ثيَشكةش كردنى ثيَشنيارى وردء درووستء دةستنيشانكردنى بوارى

 . ضةندايةتى
C  ـ هاوكارى لةطةأل ئةو وآلتة ناوضةييانةدا كة خوازيارى بةشدارى

كسازينء ثالَثشتى هةر هةولَيَك لةو ابةمةبةستى دريَذة ثيَدانى ض
 . ثيَوةندييةدا دةكةن

D يةكان لة رؤذهةآلتى يـ ليَكدانةوةء نرخاندنى ثيَشكةوتنة ضاكساز
ةرةكييةكان سةرةرِاى ثرنسيبء برِيارة د. داء نووسينيانوةرِاستنيَ

(G8)  هةوأل دةدات بؤ زيادكردنى هاوكارى لة نيَوان ئةو ريَكخراوانة
خوى  (G8)هةروةها . بؤ ثالَثشتى لة ضاكسازييةكان لة ناوضةكةدا

طةأل دةولَةتان،  بة ثيَبةند دةزانآ بة ثرت بةشدارى كردنء وتوويَذ لة
ى ريَكخراوةكانى كؤمةلَطا بازرطانانء خاوةن وةبةرهيَنانةكانء

بؤ ئةم مةبةستةش هةوأل دةدا، تاكوو جيَطايةك بكرآ . مةدةنيدا
 . هةولَةكان ضرِتر بكاتةوةء ثيَوةندييةكان بةرينرت بكات

 ( :يةكييةتى عةرةب ) ؤلَى وةزيرانى دةرةوةى ر
يةكييةتى وآلةتانى عةرةبى دةبآ ثرؤسةى ديَموكراسىء بةشدارى 

زياتر بايةخ بة اليةنى  خةلَك لة دةسةآلتدا خباتة دةستوورى كارةوةء
ريَز . ـ كؤمةآليةتى ـ كولتوورى ذيانى خةلَك بدات ئابوورىسيايى ـ 

ا دةربرِينء ريَزدانان بؤ ياسا، بة ء ئازادى بريورِِِِِيةكسانيطرتن لة 
. ضةشنيَك كة لة طةأل ثيَوةرة عةرةبىء جيهانييةكاندا يةك بطريَتةوة

كؤمةلَطايانةداء بة هيَزكردنى رؤألء  وبايةخدان بة رؤلَى ذنان لة



 

 

خةبات دذى بةرتيلء تاوانة .  لة ثيَشكةوتنةكاندا  بةشدارييان
 . ريَكخراوةييةكان بةشيَكى ديكة لة ئةركى وةزيرانى عةرةبيية

 ( :ميسر ) ى ئةسكةندةريية كؤنفرانس
ى ناوبراودا ثرت جةخت لة سةر  ئازادىء ديَموكراسى كؤنفرانسلة 
ى ذيانةكى، لة يو دوو فاكتؤرةى كة سةرةرِاى ثيَوستوة، ئةيةكرا
ى ناوبراودا هةولَدرا كؤنفرانسلة . لَطا عةرةبييةكاندا زؤر الوازنمةكؤ

تى جيَطريكردنى ديَموكراسىء دادوةرى زق بكريَنةوةء هةوأل بؤ سثيَوي
 . ثيَكهاتنى دةسةآلتى نةتةوةيى بدرآ

زبى كةوتة ليزمء فرةضةشنىء فرةحيالؤرثبؤ ئةم مةبةستةش 
بةرباس، ئةمةش ريَطايةكة بؤ ريَز طرتنى حكومةتةكان لة تةواوى 
مافة ثيَوةنديدارةكان بة بريء ريَكخراوء ئازادى رادةربرِينةوة بؤ 

 . تاكةكانى كؤمةلَطا
 :ى سةنعا كؤنفرانس

. ى ديَموكراتيك كةوتة بةرباسء نرخيَنراسيستملةم كونفرنسةدا رؤلَى 
بةرذةوةندييةكانى  ني كةرء ثاريَزةرى مافءى ديَموكراتيك دابسيستم

بةشيَك لة . ورتانء بةطشتى تويَذةكانى كؤمةلَطايةهةذارانء دةستك
ك لة هةلَبذاردنى نويَنةرانى ى ديَموكراتيسيستمبنةماى 

اية، لةوةدا ياسادانةران كة هةمان نويَنةرانى خةلَكن دمانثةرلة
ةتوانن نويَنةرايةتى بةشيَوةى خوىل ضةندسالَة هةلَدةبذيَردريَنء د

 . نيان بكةناخةلَكى كؤمةلَطاك
 :كونفراسى عةقةبة 



 

 

يةوةء اكر( شفافيت) آللَى ؤنفرانسةدا جةخت لة سةر زؤلةم ك
لة اليةكى ديكةوة . سا بة ثيَويستى دانرااريَزطرتنى حكوومةتى ي

ى ناوبراو بؤ ذنانء بارودؤخى ذنان لة وآلتانى كؤنفرانسبةشيَك لة 
 . ئةو ناوضةيةدا تةرخان كرا

نيازى طةيشنت بة اماذة بةوة كرا كة ئةو فاكتؤرانة هةموو ثيَششان ئاث
 .ئاماجنةكانى ديكةن بؤ ريَفؤرم لة ناوضةكةدا

بة هيَزكردنى ديَموكراسىء ثةرةثيَدانى بةشدارى خةلَك لة ذيانى  
 : ا ئةم خاآلنة لة خؤ دةطرآسياسىء طشتى خؤيد

ونى ـ بة هةموو ضةشنآ هةوأل بدرآ بؤ ثالَثشتى لة بةرِيَوةضو(  1ـ2
ى كؤميتةبؤ ئةو مةبةستةش ثيَويستة . تيكهةلَبذاردنى ئازادء ديَموكرا

ثيَك  سةنطاندنى ئاكامى هةلَبذاردنةكانسةربةخؤى ضاوةديَرىء هةلَ
 .ةى كؤمةلَطا دابرِيَذآبآء بةرنامةى بؤ ثةروةردةكردنء ورياكردنةو

ـ ثالَثشتىء هاندانى بةردةوامء راهيَنانى ثةرلةمانى بة (  1ـ1
مةبةستى بونياتنانى ثةرلةمانيَكى ديَموكراتيكء خةلَكى بة واتاى 

ىء هاندانى خةلَكى بة مةبستى ثشتيوان. راستةقينةكةى خؤى
 بوونى  وةفدطةىل ياسا دانانى ثةرلةمانى لة ناوضةكةدا لة طةألساز

نووسينى ياساكانء ضاكسازى لة رةوتى ياسادانانداء طةياندنى دةنطى 
خةلَكى بة حكوومةتء ياسا بة واتاى راستةقينةى نويَنةرايةتى 

 . خةلَكى
ذنانء ثالَثشتى ئةو هةوآلنةى كة  بايةخدان بة رؤألء ضاالكى( 1ـ3

كردنيان لة  ذنانة بؤ بةشدارى مةبةستيان يارمةتيدانء بةهيَزكردنى



 

 

. تىء كولتوورى كؤمةلَطاداآليةـ كؤمة ئابوورىءبارى سياسى ـ كار
ؤكراتيكى كردنى يةكييةتى ء دامةزراوةى  دمييارمةتيدانيان بؤ ساز

 . بةشيَكة لة كؤمةلَطاى مةدةنى  ذنانة كة
. ى دادوةرى وآلتانى ئةو ناوضةيةداسيستمـ ثيَداضوونةوة بة ( 1ـ4

. زطاى دادوةرى وآلتانواتة ضاكسازى دادوةرىء سةربةخؤكردنى دة
ةردةكردنى رةخساندنى دةرفةتء هةىل ثيَويست بة مةبةستى ثةرو

بؤ  ةرى، ثاريَزةرىء بةطشتى كةسانى ثسثؤرِكادرى ثيَويست بؤ دادو
بةرِيَوةبردنى دةزطاى دادوةرى لة سةربنةماى مافى بةشداربون لة مافة 

 .ثاريَزىياسا نيَونةتةوةييةكانداء دامةزراندنى ناوةندطةىل
ـ ثشتيوانى لة هةولَة ناوضةييةكان بؤ طةشةثيَدانى ئازادى ( 1ـ5

ياندنء ميَدياى سةربةخؤ لة ريَطاى ثرؤطرامى رادةربرِينء راطة
بؤ سةر بةخؤيى  ء دابني كردنى يارمةتىء ثاراسنت كارييةوة،طؤرِان

 .رؤذنامةوانىء طةرةنتى ئازادىء مافةكانى رؤذنامةوانان
يزمى حكومةتء ستى راسيونالَابؤ بردنة سةرى ئـ هةولَدان ( 1ـ6

ةلَى لة ريَطاى بةكارهيَنانى رؤشنطةرىء هةولَدان دذ بة طةند
يارمةتى دانى فةننىء زانستى . يةكطرتووةكانةوةنةتةوةئاييننامةى 

ء بة هيَزكردنى بؤ البردنى ئابوورىمةبةستى ضاكسازىء ريَفؤرمى  بة
 . دارايىبةرتيل خؤرىء تريؤريزمى 

ـ ثالَثشتى لة رؤلَى ريَكخراوةكانى كؤمةلَطاى مةدةنىء ( 1ـ7
هاندانيان بةمةبةستى بةشدارى كردنى لة ريَفورم لة كؤمةلَطاداء 

 . ووثايةكانى كؤمةلَطاى مةدةنىةكء هاوكارى يةكرتى



 

 

 (:وآلتانى عةرةبى  يةكييةتى) ئةركى وةزيرانى دةرةوةى 
ء ... ئةركى ئةو وةزيرانة لةم ثرؤذةيةدا خةبات دذى نةخويَندةوارىء  

 .يةكانسيستمى فيَركردنى، تيَكنؤلؤذيكي ءسيستمثةرةثيَدانى 
 :بةلَطةى ئةسكةندةرية 

كردنى  كيَشئةندامانى دانيشتنى ئةسكةندةريية بؤ ريشة
دة نةخويَندةوارى بة تايبةت لة نيَو ذناندا، هةولَدةدةن بة ثالنيَكى 

رِخستنى ةتووء وةطسىء دامةزراندنى كؤمةلَطاى ثيَشكةسالَةى كؤمةلَنا
 : دامةزراوة مةدةنييةكان، كاركردن لة بةشى وةرطيَرِان لة بوارى

 سراوةكانى دونيا زمانة ـ لة عةرةبييةوة بؤ تةواوى، 2
 بؤ زمانى عةرةبى وةـ لة تةواوى زمانةكانة 1 
 . ى راطةياندنسيستمبة هيَز كردنى  _3

 :ئةجنومةنى هةولَة بازرطانييةكانى عةرةب 
ناوبراو جةخت لةسةر ديتنةوةى ريَطا ضارةى  ئةجنومةنىئةندامانى 

ى سيستمثرت بةمةبةستى باشرت كردنى كاركردء ئاستى ضؤنيَيةتى 
دةبآ ئةو . ثةروةردةء دامةزراوة ثةروةردةييةكانى ديكة دةكةنةوة

فةننىء ثيشةيى ثةروةردة لة  وآلتانة هةوأل بدةن اليةنى
 .وآلتةكانياندا ببةنةسةرآ 

 :ى سةنعا كؤنفرانس
ئاسانكارىء هةولَدان بؤ دابينكردنى ديَموكراسىء مافةكانى مرؤظء 

ديَموكراسى لة  كةشىديتنةوةى ئةو مةترسيانةى كة هةرِةشة لة 
 :بةو ئاكامة طةيشنت كة دةبآ هةولَبدةن بؤ . وآلتةكانياندا دةكات



 

 

ريَفؤرمى هةوآ  وآلتانيَك كة دةيان ةبنى امةتى دـ  يار ( 3ـ2
ناطرآ مةطةر لة ريَطاةى ئةم هةوآلنةش سةر. ةيى بكةندثةروةر

ثةروةردةيى كردنى فيَرثةروةردةكردنى كادرى ثيَويست لةو بوارانةداء 
دان بة ضاكسازى كؤمةآليةتىء ثالنرِيَذى لة ئاستى مؤديَرن ء يارمةتي

 . ثةروةردةيىء خويَندنى باآلدا
ء ثالَثشتى لة رمةتى دان بة بؤارى كتيَبخانةيى ناوضةكةـ يا( 3ـ1

. تواناكانى  ناوضةء ثاراستنى لة مرياتى دابء نةريتة ضاكةكانى
 .ثةروةردةكردنى مامؤستاى ثيَويست لة هةموو بوارةكاندا

دةبآ زانيارى دجييتالَى ء مالَى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء ـ ( 3ـ3
باكوورى ئافريقا بةيارمةتى دووبةشى تايبةتىء دةولَةتى لة ريَطاى 

بكرآء كارطة  هيَزةكانى ديكةوة بةثةروةردةى كؤمثيوتر ء تيَكنؤلؤذيي
 . يةكان ثةرةثآ بدرآئيلكرتونيكي

 ( :1)بةلَطةى ئةسكةندةريية 
طانييان هةيَة، هةر بؤية ديتنةوةى بى شويَنى كارء بازروآلتانى عةرة

كار بؤ الوانء بردنة سةرى ئاستى ثةروةردةيىء خزمةتطوزارىء 
هيَزكردنى ثرؤذة بضووكء شتنى بةرنامةى كار بة مةبةستى بةدار

نيَوجنييةكان دةبآ وةكوو اليةنى بنضينةيى لةو ريَفؤرمةدا وةبةرضاو 
. طانييةكانيىء بازرارناوةندة دا نؤذةن كردنةوةى بانطء. بطريآ

وردو بضووكةكانء نويَكردنةوةى بازارِى  ثالَثشتى وةبةر هيَنانة
ء ئابوورىوةبةرهيَنانى عةرةبى، نيزيك بوونةوةء تيَكةأل بوون بة 



 

 

بازةرطانى جيهانىء ثاراستنى ريساكانى بازرطانىء زياد كردنى 
 .هةناردةى كةرةستة خزمةتطوزارييةكان

 :كارطيَرِى عةرةبئةجنومةنى 
او، هيَزة خاوةن دةسةآلتة ربةمةبةستى ثالَثشتى ثرؤذةى ناوب
 يَنن كة هيَزةكانى بازارِى ئازادسياسييةكان دةبآ هةلومةرجيَك ثيَك ب

بتوانن بةسةر ثرؤطرامة بازرطانيةكانء ثالنة ئابووريةكاندا 
هيَنةر بتوانآ ثالنى ةربؤ ئةو مةبةستةى كة وةب. ضاوةديَرى بكةن

البردنى كؤسثء تةطةرةكانى سةر ريَطاى . ريَذخايةن دابرِيَذآد
كانى اياساء ريس  بةثشت بةسنت. ثالنريَذيية ئابوريةكانثرؤطرامء 

ئاستى توانادا تيَكةأل بوون بة  لة ءئابوورىبازرطانىء ثالنريَذى 
 . ئابوورى جيهانى

 : كؤبوونةوةى سنعا
واتة . كؤمةلَطادا شةىطةكى زؤرى هةية كة لة يةخيَاى تايبةت بتكةر

يةتييةكانء كؤمةلَطاى مةدنى آلئازادية كؤمة ظ ءفى مرؤاديَموكراسى، م
انةوة، ثيَشكةوتنء بوذ. بةبآ ثالَثشتى كةرتى تايبةتى طةشة ناكات

 : تانةى خوارآ دةطريَتةوةئةم بابة ئابوورىسةندنى طةشكردنء ثةرة
ثيَك  ريَكء ئابوورىنطةىل الـ ثالَثشتى ثرؤؤطرامء ث( 4ـ1
انى ناوضةى رؤذهةآلتى وى بؤ اليرةثيَدانى هةىل كارةمةبةستى ثةب

بؤ سةركةوتنى ئةم ثالنةش . نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئافريقا
ثيَويستمان بة ثةروةردةكردنى بةردةوامء ثالَثشتى كردنىء راهيَنانى 

 . مامؤستاء كريَكارى شارةزا هةية



 

 

نطةىل بضووكء نيَوةجنى لة ـ ثشتيوانى لة طةشةثيَدانء ثال( 4ـ1
ريَطاى ثرؤطرامى ثالَثشتىء وةرطرتنى وامى ئاماجندار بةمةبةستى 

 .باشرت ضوونة ثيَشى ثالنةكان 
ى بؤ هاتنة ناوةوةى داهاتى يـ ئاسانكارىء ريَخؤشكةر( 4ـ3

مةبستى ة هاوآلتيانى ناوضةكة كة لة وآلتانى ديكةدا دةذين، ب
اى هاندانى جيَطريكردنى ثالَثشتى لة بنةمالَةكان لة ريَط

كانيانء كةم كردنةوةى نرخى حةوالَةء طواستنةوةى ةرمايةس
رةثيَدانى ناوضةيى بؤ ةطةىل ثهاتةكانء دامةزراندنى سندوقدا

 . يَنانى خاوةن بةرهةمهوةبةر
ماجنيان ثيَكهيَنانى  اـ ثالَثشتى لةو هةوآلنةى كة ئ(  4ـ4

شيَوةيةكى دروست بؤ دادثةروةرانةء خاوةن متمانةيةء بة 
ةننييةوة لة وةدةستهيَنانى مافى خاوةنداريَتى لة ريَطاى يارمةتى ف

داء هةروةها بةمةبةستى ضاكسازى ثيَكهاتةيىداء لة بوارى سياسى
 .وةدةست هيَنانى مافى خاوةنداريَتى تيَدةكؤشن

ناوضةكةء  ئابوورىـ هةولَدان بة مةبستى ضاكرت كردنى (  4ـ9
دارايى ى سيستمبوون بة ة ناوضةييةكان بؤ  تيَكةلَهةولَ ثالَثشتى لة

ثيَدانى بةستةش ثيَويستة لةكةرةستةى طةشةبؤ ئةو مة .جيهانى
سةرةرِاى  . بازارِ شارةزا بن تةكنيكةكانىرى كةلَك وةربطريآء لة ووبائ

هةموو ئةوانةش دةبآ دذ بة طةندةلَىء بةرتيل بوستنةوةء خةبات 
 . بكةن



 

 

ةولَة ناوضةييةكان بةمةبةستى هةلَطرتنى ـ ضرِكردنةوةى ه( 4ـ1
كؤسثء تةطةرةكانى بةردةم وةبةرهيَنانء وةطةرِ خستنى ضاكسازى 

طوزارى لة يى بؤ سةرمايةئابوورى كة هاوكات ئاسانكارىء ريَخؤشكةر
 .ريَطاى ريَكةوتننامةى  وةبةرهيَنانةوة

ـ هةولَدان بؤ هاريكارى ئابوورى بة مةبةستى رةخساندنى (  4ـ7
وذاندنةوةى بهةلء دةرفةتى بازرطانى لة بازارِة جيهانييةكاندا بؤ 

ازرطانى ست بوون بة ريَكخراوى بةيارمةتى فةننىء تكنيكى ثةيو
بازرطانيية ناوضةييةكانء  جيهانييةوةء ثالَثشتى لة ريَكةوتننامة

امة ناوضةييةكان بؤ ريَخؤشكردن بؤ ضوونة دونياى بآلوكردنةوةى ثرؤطر
 . بازرطانى جيهانييةوة
ثرؤذةى رؤذهةالتى "ان لةو ثرؤذةية، واتة مطةر بةوردى سةرجن

دابآ، تيَطةين كة بةشيَكى ئيَجطار " نيَوةرِاست طةورةء باكوورى ئةفريقا
اليةنى ثةروةردةيى كؤمةآليةتىء ئابوورى تةرخان  زؤرى ثرؤذةكة بؤ

ئةمةش ئةو راستيةمان بؤ دةردةخات كة هؤكارى سةرةكى . وةكرا
ى مزدايةو رة ضةند تةوةرة ى ناوضةكة لةويدواكةوتوويىء بةجيَماو
رةوتى ثيَشكةوتووى جيهانى لة طةشةسةندنء  ثيَشكةوتنء طةيشنت بة

واتة اليةنى . طةشاندنةوةء بووذاندنةوةى ئةو بنةما سةرةكيانةداية
ـ ثةروةردةيىء ئابوورى، بةردى بيناى  ثيَطةيشتنى كؤمةآليةتى

ثيَشكةوتنى ناوضةية، ريَطاى رزطارى ناوضةكةية لةو ديَوةزمانةى كة 
تا بوونةتة كؤسثى سةرةكى سةر ريَطاى طةشكردنى ئةو سهةتا ئيَ
 .ناوضةية



 

 

ئةو شيَوازة لة دواكةوتوويى بوتة بةستيَنى خؤراكدان بة طرووثة 
ةولَدةدةن لةو رةهةندانة وةكوو تريؤريستييةكان ـ ئةو طرووثانة ه

اليةنى هةستيارء الوازى خةلَكى ئةو ناوضةية كةلَك وةرطرنء 
هاوكات لةطةأل ئةوةشدا نةبوونى . ثةلكيَشان بكةنة مةيدانى تريؤرةوة

ثةروةردةيةكى راسيؤناألء عةقآلنى باشرتين دةرفةتى بة ئيدئؤلؤذى 
يةوة كاريان تريؤريستان داوة كة بة ئاسانى لة بوارى دةرووني

هةستى ثاكى خةلَكى ئةو  لة كةنةسةرو بة كةلَكى خراث وةرطرتنب
 .خؤيان راو بكةن شكارةكانىبكةنةوةء  كانيان بآلوةداو دانةء ناوضةية

بةطشتى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى ئةفريقا بة  
هةوأل دةدات لة ريَطاى ثراكتيزةى كردنى  (G8)يارمةتى وآلتانى

ثالنةكانيةوة بؤشاييةكانى نيَوان ئةو ناوضةية لةطةأل رؤذئاوادا كةم 
نانى كةرى بكات بؤ بونياترآء ريَخؤشطيان بثآ توانا هةلَ بكاتةوة بة

كؤمةلَطا طةليَكى مةدةنىء نزيك كردنةوةيان لة كؤمةلَطا 
مبيَنآ بةو هةوآلنةى راناوبراو هةركةسيَك لة ثرؤذةى . ثيَشكةوتوةكان

ثرؤذةى  راستىداى لة ونكض. ةيةدا طوجنيَندراون هيوادار دةبآلةو ثرؤذ
. شان دةداتيَلَطاطةليَكى خولياى بة خويَنةر ثناوبراو كؤمة

بةآلم ئةوةيكة ثاش . ك كة ئاواتى هةر تاكيَكى عةقآلنييةيةكؤمةلَطا
كتيزة ابةمةبةستى ثرتيَثةرِبوونى ضةند ساأل بةسةر هةولَةكاندا 

كردنى ثرؤذةى ناوبراو ئيَمة رادةضلَةكيَنآ، بوونى هيَتندآ هيَزء 
النانة ترس، خؤفء دلَة ةو ثدةسةآلتى ديكةية كة لة جيَطري بوونى ئ

هيَزء دةسةآلتطةىلَ كة بة سةقامطريىء ثيَشكةوتنى . راوكيَيان هةية



 

 

نيان  لة ناوضةكة بةرذةوةندييةكانيان ثآ لةق دةبآء مانء هةبوو
لة جيهانى " وئيَل هانتينطتؤنسام"بةثآ تيَزةكةى . مةترسى دةكةوآ

دا شوناسى كولتوورى دةبيَتة فاكتؤرى سةرةكى دؤستايةتىء نوآ
واتة فاكتؤرى هةموو رةهةندةكانى ديكة . دوذمنايةتى نيَوان وآلتان

رت ئةو فاكتؤرة دةتوانى ذيَر باندؤرى خؤيةوةء بة وتةيةكيدةخاتة 
 .سةركؤطاى فاكتؤرةكانى ديكةببيَتة 

باندؤر بةو واتاية كة خالَة رةمزييةكان يان تومخة بنةرِةتييةكان لة 
جياجياكاندا واتاى جياوازيان هةية، واتة ئةوةى كة لة  نةتةوة

ورى وآلت يان نةتةوة يان كولتوورى ناوضةكةدا، يان لة كولتو
وورى وآلت، آ لة كولتدةتوان بة بةها لة قةلَةم دةدرآدا، ئاينيَك

 .ثيَشان بدرآ بةهاء نةتةوةيةكى ديكةدا دذةناوضة، ئايني
بة يارمةتيدان بة بوارى كولتوورى خةلَكى كؤمةلَطاكانى رؤذهةآلتى 

. نيَوةرِاست توانيومانة لة ناسينى شوناسى خؤياندا يارمةتييان  بدةين
يارمةتييان بدةين كة بزانن ئةوانيش وةكووهةموو خةلَكى شياوى 

يارمةتييان بدةين . شياوى ثيَشكةوتنء ذيانيَكى بةختةوةرانن دونيا،
كة بزانن ئةوان تريؤريست نني، ئةوانيش ذيانيان خؤشدةوآ، دذى 

بوونةتة  كؤمةلَيَك ديَوزمة. هيضكام لة رةهةندة جوانةكانى ذيان نني
. بةربةستى ثؤآليني لة نيَوان ئةوانء دونياى ثيَشكةوتوودا

كة دذايةتى ذيان دةكاتء هانى دؤستايةتى  بةربةستيَك، ديَوزمةيةك
 . مةرطء ويَرانى دةدات



 

 

دةنطى خةلَكى ئةو كؤمةلَطايانة لة ذيَر ضةترى ديَوزمةى تيَرؤرء 
تريؤريست بوونيان داوةتة  دةمامكىتريؤريستان . اوةا قةتيس متؤقاند

زؤرجاريش . رؤخسارى بةشيَكى زؤر لة خةلَكى ئةو كؤمةلَطايانةوة
ئاطايانةء ناشيانةى طاكان دةبنة قوربانى سياسةتى ناخةلَكى كؤمةلَ

بةو واتايةى كة تريؤريستان كة نيَوى  .سياسةتوانانى رؤذئاوا
خؤيانيان هةية، هةوأل دةدةن زؤرترين خةلَك لة كؤمةلَطاكان بكةنة 

كردة  قوربانى، واتة ئةوان هةولَدةدةن لة ثرِ خةلَكرتين شويَندا
طرينط نيية كة ئةو شويَنة ثرِ  .ببةنوةخؤكوذييةكانيان بة ريَوة 

ية، طرينط ئةوةية ثرِكوشتارء ثرِ ةربازيسبنكةيةكى يان  مندالَة
دلَى خةلَكى ثرِخويَن دةبآء نارِزايةتى لة هةموو شتيَكء بة  .جينايةتة

ليَرةشدا تريؤر سةركةوتوانة بةرِيَوة ضوة، . هةموو جؤريَك ثةرةدةستيَنآ
الدةبةن، دةضنةوة نيَو كؤمةلَطا، خؤيان كةكانيان دةمامتيريؤريستان 
ئاشتيخوازء دذة بيَطانة بة قةلَةم  ثاريَز، مرؤظ دؤست، ئاسايى، وآلت

انن ببينن دلَؤثيَك خويَن لةقامكى مندالَيَك، الويَك يان دةدةنء ناتو
وة هيَزى هاوثةميانان بة لةو الشة! بآ يانثرييَكى وآلتةكة

شةمل، " لَى ولة فرم ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتةيةتى سةركردا
بؤ لة ناوبردن يان دةستبةسةر  .كةلَك وةردةطرآ" كويَرم، ناثاريَزم

دةيان خةلَكى سيَظيل دةكوذريَن،  بريندار دةبنء لة  كردنى تريؤريستيَك
واتة كردةوة دذةكردةوةى هةلَةى هيَزةكانى . زيندانةكاندا دةميَننةوة

ورى ورىء ناتيَطةيشتنى كولتوهاوثةميان هةلَقوآلوى دذايةتى كولتو
ى كة داطري يان رزطاريان ئةوانة لةكولتوورء شارستانييةتى ئةو وآلتة



 

 

ناتيَطةيشتنة دةتوانآ هيَما بيَت بؤ قووأل بوونى  ئةو ضةشنة. وةكرد
ى شارستانى، ئةطةرضى هةرضى زياترى كيَشةكة، واتة بوونى كيَشةيةك

 .بةضةشنيَك الدراو
ئةو كوشتء كوشتارء ويَرانىء تيَكدانةش خؤى بةشيَكة لة رةوتى 

وةرِاستى طةورةء باكوورى ثراكتيزة بوونى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَ
نى ئةو شيَوازة لة ثرِاكتيزة بوون زؤر جياوازة لة طةأل بوو .ئافريقا

كةوابوو طةرِان بة دواى . نيَوةرؤكء ئاماجنةكانى ثرؤذةى ناوبرادا
راستييةكاندا دةتوانآ يارمةتى بة سةركةوتنى هةرضى زياترى 

بةآلم بؤ ديتنةوةى راستييةكان ثيَويستمان بة . بدات ثرؤذةكة
يةكان تيتوانآ بةروونى راستىء نارِاسضاويلكةيةكى واقعبني هةية كة ب

 .ليَك جودا بكاتةوة
ييةكان ثيَش ئةوةى بيَنة ناو ئةمةريكاهةية كة ئةطةرضى ئةو راستيية 

خؤيان بة كولتوورء شارستانييةتى  سةربازيى خاكى عيَراقةوة ئوردووى
 يى بوون،ئةمةريكاعيَراق راديَنن، بةآلم لة طةل ئةوةشدا روانطةى 

هةروا تومخى باآلدةستى  ،زتربوونء مرؤظرتبوونبةر واتة هزرى
تويَذى ثيَشكةوتوو ء ئازادخيوازى وآلتانى . ى ئةوانةيثيَكهاتةى فيكر

بة بري  ن بة شةثؤلةكانى ديَموكراسى هةية،رؤذهةآلتى ناوين برِوايا
بةآلم لة . شى دةدةنشحالَنء هةوأل بؤ بةرةوثيَش ضوونيكردنةوةى خؤ

يش  وآلتة يةكطرتوةكانتييةكانى طةأل ئةوةشدا هةلَةء ضةو
 . ووقيَنناندا ضاو نانناكةنء لة ئاست راستييةكلةبري



 

 

انانى يةكطرتووةكانء هاوثةمي وآلتةضاونةنووقاندن بةو واتاية كة 
داية، ئةوة بةو  ييان لة جانتاثرؤذةيةكى دريَذخايةنى نيؤكؤلؤنيالَي

ى كؤلؤنيال هيض جياوازييةكيان ثيَكةوة نيية، سيستمواتاية نيية كة 
دا شيَوازى بةرةوثيَشضوونى ى نيؤكؤلؤنياليسيستمبةلَكؤ لة 

يةك لةو طةآلآلنة . كؤلؤنياليزمء طةآللَةء ثرؤذةكانى جياوازن
لة تؤيى . ء ديكتايؤر ليَدراوة ديَمؤكراتيزةكردنى وآلتانى دواكةوتوو

 لةراستيدا. توانن ثراكتيزة بكةنئةو طةآللَةيةدا، زؤر ثرؤذةى ديكة دة
تى ثراكتيزة بوونى ئةوثرؤذةء طةآلآلنة، راستةوخؤ ثيَوةندى بة ضؤنية

واتة . ة كردنى ئةو ثرؤذانةوة هةيةعةمةلَكةردى عاميالنى ثراكتيز
ء هاوثةميانانى دةتوانآ ئةمةريكاةتى عةمةلكةردى هيَزةكانى يضؤني

ؤى ئةو وآلتانةء هةم لة راستةوخؤ كاريطةرى هةم لةسةر فةزاى نيَؤخ
ناوةندى  ةرسةرفةزايى دةرةكىء جيهانىء لة ئاكامدا كاردانةوةى  لة س

ؤرى زئةطةرضى بةشيَكى . يةكطرتووةكان هةبآ وآلتةى يسياسةت دارِيَذ
يان وةكان هةم كاريطةرى تاكتيكىء هةم كاريطةرى سرتاتيذيكيدذكردة

كةضى لة دريَذخايةندا داناوة،  ئةمةريكالةسةر بريورِاى طشتى  خةلَكى 
ئةو وآلتة لة  دةتوانن ببنة فايلى سةركةوتن يان تيَكشكانى سياسةتى

 . دادةرةكي ئاستى
بةو قةناعةتة دةطةين كة بؤ  آ ئةو رةستةيةى ئاماذةمان ثيَكرد،بةث

سةركةوتن لة ثراكتيزةكردنى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى طةورةء 
ضارةكان بة رووى طرفتةكاندا ريَطا  باكوورى ئافريقادا كة درطاى

 .نيَرينيازةكان لة بةرضاوبطوة، ثيَويستة ثيَش مةرج يان ثيَشدةكاتة



 

 

تى، كولتوورى، ، سياسى، كؤمةآليةئابوورىئةو ثيَشنيازانة دةتوانن 
ةهةمان بازنةدا ثيَشمةرجةكانيش هةر دةتوانن ل ، بنء...ميَذوويىء 

كتيزةكردنى ثرؤذةى ناوبراو ثيَويستة بؤ ثرا لةراستيداواتة . بن
تةواوى وآلتانء ناوضةكانى رؤذهةآلتةى نيَوةرِاستى طةورةء باكوورى 

ن، و طؤرِانكارييةكانى كؤنرتؤأل بكةئافريقا بناسنء هةنطاو بة هةنطا
ء هاوثةميانانى ئةطةرضى ئةمةريكاكة بةداخةوة لةم بةشةدا 

. ةدةست نةهيَنابةآلم سةركةوتنى زؤريان و وةتارِادةيةك هةولَيان دا
ثرؤذةكة هيَناية باسكى  ىء ئابورييان وةك دووةربازسئةوان رةهةندى 

يى جووآلنةوةء ئةو دا كةمتةرخةملةئاستى سياسىء كولتوري. مةيدان
 لةم دوو بوارةدا خولَقاندوويانة، هةولَيان داوة بة انةى كةكةموكؤرِيي

هةربؤية . بكةنةوةى قةرةبوو ةربازسء بةتايبةتى ئابوورىباسكى  دوو
سآ تريليؤن  3لة  دا ثرتلة عيَراق ئةمةريكائيَذن  راستة كاتآ كة

دؤالرى بة تةنيا خةرجى ئةو شةرِة كردوة، يان كاتآ كة ئيَذن شةرِى 
كةوتوتةوة،  ىلَعيَراق نزيك بة يةك ميليؤن كةس كوذراوء بريندارى 

يَني سةرنج خالَة نةريَنيية دادةنآ كة ثآ دةلَ راست قامك لة سةر ئةو
 . نةدان لةثيَش مةرجةكانى سياسى ـ كولتوورى شةرِى عيَراق

 شةرِى عيَراقء ئاكامةكانى
9هةروا طةرمرتء  دا تيَثةرِى كةضى شةرِساأل بةسةر شةرِى عيَراق

كوشتء كوشتارى تريؤريستىء دذةتريؤريستى بةردةوامة، ئاخةوتنة 
يةكاندا، راطةياندنية كؤنفرانسسياسييةكان لة كؤرِء كؤبوونةوةء 

هةروا باس لة دريَذةى شةرِى عيَراق، باس لة شةرِى نيَوخؤيى عيَراق، 



 

 

باس لة شةرِى تريؤريستيان، باس لة بوارى ئةمنى ناوضةكة، هاوكارى 
كراوى  وةرِوانةكانى ئةو شةرِة وةآلمى ضامئاكا. ية...جريانةكانءدةرء 

ئيَستا ئاكامةكانى  بة هيضكام لة ضاوةرِوانييةكان نةدايةوة، تاكوو
ى سةدام يلة روخانى ديكتاتؤرى بةعس، دةستبةسةر ئةو شةرِة جطة

كة  ،ةكوذراوء بريندار عدام كردنى ئةو، ثرت لة يةك مليؤنحوسةينء ئيَ
زؤربةى خةلَكى ئاسايىء بآ ضةك بوونء ويَرانىء ئاوارةيىء 

يَكى سةرطةردانى خةلَكى ئةو وآلتة، تةنيا دةسكةوتى ثيَكهاتنى هةريَم
 باكوورى ئةو وآلتةداثيَشكةوتووتر لة ناوضةكانى ديكةى عيَراقة لة 

مةتء تيَكؤشانى خودى هيم راستىدا ئةويش هةريَمى كوردستانةء لة كة
 .كانى لةثشت بوةكوردة

ركةوتوو لة قةلَةم ةبة ناس ئةمةريكاكة تةنيا  مةبةستى من ئةوة نيية
كة هةوموان  ةيبدةمء بةس، بةلَكوو مةبةستى سةرةكى من ئةوة

ثيَويستة لة  انى هةآلسيانى ئةو شةرِة دةزانني، هةربؤيةهؤكارةك
بةم ضةشنةش  . هؤكارةكانى سةرنةكةوتنى ئةو شةرِة بكؤلَيَنةوة

 :سآ دةستة دابةش بكةين ئةو هؤكارانةش دةتوانن بةدةتوانني 
 ؛ـ عاميلى دةرةكى بةطشتىء ناوضةيى بةتايبةتى1 
 ؛ـ عاميلى نيَوخؤيى عيَراق1 
 . ء هاوثةميانانىئةمةريكاـ عاملى 3 

 عاميلى دةرةكى بةطشتىء ناوضةيى بةتايبةتى
نةوة يليَرةدا ثيَويستة بؤ ديتنةوةى رةطء ريشةى وردى كيَشةكان، بطةرِي

زؤر دوور، واتة ثاش شةرِى جيهانى دووهةمء  بؤ رابردوويةكى نة



 

 

نةوة يواتة ثيَويستة بطةرِيَ. يَستارِى سارد هةتاكوو ئةدةورانى ش
النيكةم بؤ سةردةمانى زةق بوونةوةى عيَراق وةكوو ثةيكانى نيَزةى 

بةرامبةر هةر ضةشنة هةرِةشةيةكى ديكةدا  ناسيؤنالَيزمى عةرةبى لة
بةتايبةت ئةوكاتةى كة هةرِةشةى هاوثةميانانى ئيسرائيل ـ ئيَران 

قيش وةكوو اذ كردء عيَررطهاتةطؤرِآء ناسيوناليزمى عةرةبى خؤى 
تةنيا  ئةوة بة. مةيدانةوة دةمرِاستى ئةو ثيَكهاتةية ثآ ناية

لة  رذ بكةنء ببنة هةرةِشةطنةبوو كة خؤ  عةرةبةكانمةبةستى 
بةرامبةر ئيَران ـ ئيسرائيل دا، بةلَكوو دؤستايةتىء نزيكايةتى ئيَران 
ـ ئيسرائيليش خؤى دذكردةوةيةك بوو لة بةرامبةر ريَكةوتنى 

 داكة ئيستاشى لةطةلَدةبآ هةموان ئةو راستية بزانني . دا عةرةبةكان
ضووك  لة ء بةهيَزتر بوونى ئةو وآلتة، بوونى ئيسرائيلعةرةبةكانبآ 

لةو  هةتاكوو ئيسرائيل كة برِوايةدان ةوةى خؤياندا دةبيننء لةوبوون
روور ؤبوونى هةبآ، ئةوان ناتوانن ئاسوودةبنء سةرى غ ناوضةيةدا

 . راست بكةنةوة
ن ـ سياسييةكانةوة ريَككةوتنى ئيَرا لة روانطةى زؤريَك لة ضاوةديَرة 

اجنيَكى دةبوةوة كة دةكرآ بة ئام دا كؤئيسرائيل لة خالَيَكى سةرةكي
ئيسرتاتيذيكى نيَو بةرين، ئةويش راويَستان لة بةرامبةر هةرِةشةى 

واتة ليَرةدا . داء بةربةست كردنى هةرِةشةكانى عيَراق بووعةرةبةكان
يةء دواتريش ء مةترسى بوونى عيَراق زؤر جيدديدةردةكةوآ كة هةرِةشة

ضةكة دةسةمليَنآ كة ئةو هةرِةشانة تا ض رادةيةك ئاشتىء ئاسايشى ناو
بوونى وةها هاوكيَشةيةك طرينطرتين . دةخاتة  ذيَر باندؤرى خؤيةوة



 

 

واتة . ء ضؤألبوو بؤ هاتنةمةيدانى كيَبةركيَيةكى ضرِى ضةك هؤكار
رؤذهةآلتى نيَوةرِاست طةورةترين بازارِى كرِينء فرؤشتنى   ئةودةم

، واتة بة روانطةيةكى دووربينانةتر بة. ضةكء تةقةمةنى بوو
ء وردبوونةوة لة نةياريَتىء دذايةتى ضرِى 1990نى آلؤ ساطةرِانةوة ب

سةر  كة تةنيا دوو ساأل بة ىئةو كاتة ،نيَوان عيَراق ـ ئيسرائيل
دا يلدا تيَدةثةرِىء لة هةمان كاتيشدامةزراندنى دةولَةتى ئيسرائ

عيَراق لة عةرةبةكانء بةتايبةتى يةهودييةكانى  يةهودييةزؤربةى 
ى زايونيزمةوةء بة ثالنء طةآللَةكانى اليةن بزوتنةوةى جيهان

 . بؤ ئيسرائيل راطويَزران" موساد"
ئةوةش لة اليةك هؤكاريَك بؤ هةرضى زياتر ثتةوبوونى دةولَةتي 

ةبةكان بوو عةر دان بةو لة اليةكيرتةوة ئاطاداري ئيسرئيل بوو 
بن  اتر هةرِةشة بوونى دةولَةتيَكى زايونى لةبةرامبةر بة هةرضى زي

 .ثالَثشتى دةكرآلة اليةن رؤذئاواوة  شيَوة هيَزتريندا كة بةطويَيان
 دالةطةل ئةوةشدا دذايةتييةكى رؤذئاوايى لة بةرامبةر بة عةرةبةكان

ـ بازرطانى  ئابوورىهةآليساند كة ئاكامةكةى زةرةرء زيانيَكى زؤررى 
كة ذنراأل عبدالكريم قاسم بة  لوتكةى هةرِةشةكة كاتآ زةق بوةوة. بوو
ى كؤتايى بة سيستمى مةلةكييةتء ثاشايةتى لة ةربازستايةكى كود

لَيَك شؤرِشطيَرِى توندرِةو كة مةدةستى كؤ عيَراقدا هيَناء عيَراق كةوتة
ئةوكاتة بوو كة ئيسرائيل لة . طرآ نةدةدا خؤيان بةهيض اليةكةوة

رؤذهةآلتى نزيكى خؤيةوة هةستى بةرهةرِةشةيةكى جيددى كرد كة 
واتة ئيَدى عيَراق . هةبوو بةرِووبوونةوةيةكى بة هيَزثيَويستى بة روو



 

 

انى كشةتر بوو لة بةرامبةر بةرذةوةندييةلة ميسرء سوريةش هةرِة
 . دائيسرائيل

اليةنةى رؤذئاوا بةتايبةتى وانةدا ئيسرائيل كة ثالَثشتى هةمةلةو نيَ
ى لة ثشتةوة بوو بة دووى ئةمةريكاى يةكطرتووةكان وآلتة

كة لة بةرامبةر  دا دةطةرِاهيَزى ناوضةيىهاوثةميانيَكى بة
بةهاتنةئاراى ئريان، هاوسةنطى . عةرةبةكاندا زةقى بكاتةوة

ـ  ئيسرائيل لَةندى لة طةهيَزةكانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست دا لة ثيَو
لة نيَوان ئيسرائيل ـ . اته رداةتةواوى طؤرِانى بةسةدا بعةرةبةكان

ثاأل هاوكارى ضةكء تةقةمةنى  لة دا كارةكان دابةش كرابوون،ئيَران
تةوة وبوارى نة سةردةمدا دةبوا ئيَران لة اليةك لة موديَرِنى ئةو

بوارى  يارمةتى ئيسرائيلى بدابايةء لة اليةكى تريشةوة لة
 .ئةمنيةتييةوة عيَراقء عةرةبةكانى كونرتؤأل كردبا

نى رِاطرت ؤرة بؤكة ئيَران بةهيَزترين فاكت جيَطاى ئاماذة ثيَدانة 
ء كؤمةلَطاء هاوسةنطى  هيَزةكانى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

لة نزيك  دا هةم زؤرى حةزحكوومةتيَكى عةملانيداء لةو ثيَوةندييةش
هةميشة ئيسرائيلى بة  بؤ ئةو مةبةستة ء بوونةوة لة رؤذئاوا بوو

حاكمانى  لةوةش دةولَةتانء داجو. ةهيَز دةزانىثرديَكى ثيَوةندى ب
م تايبةمتةندييةكى مةزنيخوازييان هةبوة، بؤ ويَنة بةردةوا عيَراق

لة كةنداوى فارسدا  سورية بةردةوام بة دةست زيَدةخوازييةكانى عيَراق
بيش لة واتة تةنانةت خودى وآلتانى عةر. لةيىء طازةندةى هةبووط

تةنانةت . دا ئاسايشيان نةبووبازنةى مةزنيخوازى عيَراق



 

 

ةربازييء ىء سيكئيدئؤلؤذسوريةيةكيش كة ثاشرت لة بوارى 
ى سيستمييةوة زؤر ليَك نزيك بوون، واتة هةردوو خاوةن حكومةت

واتة مةبةست ثاش كودتاكةى حيزبى بةعس لة سالَى . بةعسى بوون
 .يةدا1912

ولَى خؤ ريَكخستنى خؤياندا بلؤكى رؤذهةآلتء رؤذئاوا بة ضرِى لة هة
رؤذهةآلتى  وآلتانى بوو كةهةر بؤية لةو خؤريَكخست دا  بوون،

ناويننيش لة بازنةى بةرذةوةندى ئةو بلؤكانةدا طرينطييةكى 
سةربازييةكانى  بة كشانةوةى هيَزة 1970سالَى . تايبةتييان هةبوو

بريتانيا لة كانالَى سوئيز، مةيدان بؤ مؤرِةكردنى ئيَرانء عيَراق لة 
دةكرآ بيَذين ئةوة خؤى ئةو سةردةمة يةكآ لة . يةكرت ئامادة بوو

ء تةندروستنا يَىرتين شيَوازةكان بوو بؤ خستنةمةيدانى كيَبةركباش
 بزانني كة ئةوكات هيَز بة ضونكى دةبىَ. هةآليسانى شةرِء ثيَكدادان

لة  ء ئاسايشء هيَمنايةتى تةنيا ى بوويواتاى هيَزء دةسةآلتى سةرباز
ليَرةشدا . وةدي دةهاتذيَر ضةترى دةسةآلتيَكى سةربازى بةهيَزدا 

تةبايى لة نيَوان عيَراقء ئيَراندا بوونى هةبوو كة ك خالَى ناكؤمةلَيَ
ئاستى ثيَكدادانى  تا رةخسني بوون بؤ دذايةتييةكى بةربآلوهةردةم بوار
 .سةربازيش

بوون كة تيَوريية  لةو كاتةدا باشرتين هةل بؤ دوو زهليَز لةبار 
 1971هةر خيَرا سالَى . ثراكتيكةوة يان خبةنةيةكانى خؤناوضةي

ؤستىء هاوكارى لة نيَوان عيَراق ـ يةكييةتى دمياننامةيةكى ثة
يةكطرتووةكانى  وآلتةهؤى ئةوةيكة  بوة دا بةسرتا كةسؤظيَيةت



 

 

خيَرا ثةميانيَك لة . ء ئيَرانيش هةست بةمةترسى بكةنئةمةريكا
 10بةلَيَنى فرؤشتنى  ئةمةريكادا واذو كرا كة ئةمةريكا – نيَوان ئيَران

 ئةو ثةميانة بة ميليارد دؤالر ضةكء ضؤلَى بة ئةرتةشى ئيَران دابوو،
كؤتايى دةسةآلتى مةمحد  ء بةردةوام تا سةربةزياديش بةرِيَوة ضوو

بةهيَزكردنى بونياتى سةربازى ئيَران يةكى  ،رةزاشا لة ئرياندا
رةدا مةبةست ليَ. ء بلوكى رؤذئاوابووئةمةريكالةئةركة طرينطةكانى 

. لةطةأل ئرياندا بوة ةوةية كة بزانني طرينطرتين كيَشةى عيَراق ئ
هؤكارى نزيكىء دؤستايةتى  سةردةمانى حكومةتى ثاشايةتى لة بةر

بؤ هةر  نةتةنيا بؤ ئيَران بةلَكوو كة ئةم فاكتؤرة دا،لةطةل ئيسرائيل
 ديَتة ئةذماردى ددذايةتييةكى زؤر جي نيَوةرِاستتى آلرتى رؤذهةوالتيَكي

 .دالة طةأل هةموو كؤمةلَطاى عةرةبي
دا، هةرِةشةء ارى ئيسالمىء ثاش شؤرشى خومةينيشكؤم سةردةمىلة  

مةترسى ناردنة دةرةوةى شؤرش بؤ وآلتانى ديكةى ئيسالمى لة 
ى جيَطاى مةترسى بوو كة هةموو ديكةناوضةكةء جيهاندا هؤكاريَكى 

بةآلم نووكى ثةيكانى نيَزةكة  وآلتانى ئيسالمى دةخستة بةر طظاشةوة،
واتة بة بوونى نةجةفء كةربةالء طؤرى ئيمام عةىل لةوآ  .عيَراق بوو

 . ئةو وآلتة زؤرترين هةرِةشةى لة سةربوو
ت طةيشتووةكان هةر لةو كاتانةدا بوو كة شؤرِشيية تازة بةدةسةآل

داء طوتيان " يانثاشايةتي"اوى ثيَضةوانةى حكومةتى بة تةو درومشى
ريَطاى قودس بة )يان  ةيشنت بة قودس دةبآ لةكةربةالوة تيَثةرِينبؤ ط

كاتآ ثرت  ، كؤمةلَطاى عةرةبى ئةجمار لة هةموو(كةربةالدا تيَدةثةرِآ



 

 

ى جؤريَك بووبآ ثيَش بة مةترسييةكان هةر كةوت كة بة ةخؤوراضلَةكاء 
جآ خؤيةتى ئاماذةى . بة خؤيان بطرآئيَرانى شؤرشطيَرِى ئيسالمى دذ

دا كيَشةى كورد يةكآ لة كة لة نيَوان ئةو وآلتانةشكةين ثآ ب
لة دةهةى حةفتادا كورد واتة . دةكراارى ثيَكارتةكان بوو كة هةميشة ي

بوو بؤ ساتء سةوداى ناوضةيى نيَوان عيَراق ـ ئيَران ـ  باشرتين كاآل
عةرةبةكان بةردةوام كورديان تاوانبار . ء هاوثةميانانىئةمةريكا

اليةن ئةفسةرانى سةربازى ـ ئةمنييةتى ئيسرائيلةوة دةكرد كة لة 
دؤستايةتى نيَوان كورد ـ ئيسرائيل نةتةنيا هيض . دةكرآ ثةروةردة

نية، بةلَكوو لة بوارى ئيسرتاتيذيكةوة نزيكرتين  تاوان نةبوةو
كة زؤرترين فاكتؤرى ليَك نزيكىء دؤستايةتييان  نيةكرت دؤستةكان لة

لة زؤر شويَن دا كوردةكان وةكوو عاملى ت تةنانة. تيَيدا كؤ بوةتةوة
تيَكدةر لة قةلَةم دةدةن كة عاملى دةرةكى بوونء دذ بة داطريكةرانيان 

 .هاوكاريى دةرةكيان وةرطرتوة
ـ  ئةمةريكاهةم دؤستايةتى سياسىء هةميش ليَك نزيكى  راستىدالة  

 ءكوردء ئيسرائيل ـ كورد بوونى هةبوو بةآلم نةك وةكوو ئامراز
كةرةستةيةك بةلَكوو وةك دؤستانيَكى ناوضةيي كة دؤذمنء 

خراث نيية جةخت لة سةر ئةوة بكةينةوة كة . نةيارةكانيان هاوبةشن
، ئيسرائيلء تةنانةت ئةمةريكاطريَبةستى اجلةزاير هيَزطةليَك وةكوو 

 ئاكامةكانى. رت لة دؤستانى رؤذئاوايى ئةوانى لة ثشتةوة بووبةشيَكي
كاتة  اير ثيشان دةدا كة تةنانةت فاكتؤرى كورد ئةوئةجلةز ثةميانى

 واتة ئةو فاكتؤرة. يةكانداهاوكيَشة سياسي لة يارى بوةضةندة بةهيَز 



 

 

مةكانى دووركةوتنةوةى عيَراق لة ايةكآ لة ئاك نانةتتة
واتة دةبوا لة بةرامبةر تيَكشكانى شؤرِشى . هاوثةميانانى بوو

بكشابايةوةء بةرةى خؤى لة  يةتسؤظيَكوردةكاندا عيَراق بةرةبةرة لة 
 فرةنسادا تةنيا ئاواشرؤذهةآلتةوة طواستباوة بؤ رؤذئاوا، لة رؤذ

ئةوة بوو كة . دةيتوانى ببيَتة هاوثةميانى عيَراقى ئةو سةردةمة
نزيكى عيَراقء عيَراقيش بوو بة بازارِى  بوو بة هاوثةميانيَكى فرةنسا

كرِين، بةكارهيَنانء تاقى كردنةوةى ضةكة جؤراوجؤرةكانى رؤذئاواء 
 .فرةنسا

هاتنة سةركارى كؤمارى ئيسالمى ـ شةرِى 
 ئيَرانء عيَراق 

قوناغيَكى نوآ بوو  راستىدالة  ى ئيَرانيدةتوانني بيَذين شؤرِشى ئيسالم
 ودةولَةتىء رؤذهةآلتى نيَوةرِاستنيَ يَىنولة طؤرِانكارييةكانى سيستمى 

هاوكيَشة  ،سالمىيهاتنةئاراى كؤمارى ئ. لة سةردةمى شةرِى سارددا
سياسييةكانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةتايبةتىء رؤذهةآلتى بةطشتى 

ندة يى شؤرِشطيَرِء فيمالكؤمارى ئيسالمييةك بة ثيَناسةيةكى ئيس. طؤرى
دارانى دةولَةتى تازة طؤرِشةكانى  سةردةمهةرِةشةء . وةةمتالَ

زؤرى خستبوة  سالمى ترسء خؤفيَكىبةدةسةآلت طةيشتووى كؤمارى ئي
ةتى بةعسى عيَراق بةتايبةتى حكوم ،دلَى دةسةآلتدارانى ناوضةكةوة

حكومةتى بةعسيش كة . دا دذايةتييةكى زؤرى هةبووكة لة نيَوةرؤك
ةيدةتوانى ئةو هةلة لة ثيَشرت بة حكومةتى ثاشايةتى دؤرِابوو، ن



 

 

بوونةوةى  اررةنطدةست بداء بة خيَرايى وةخؤكةوتن بة مةبةستى بة
بة تةواوى  ء رؤذئاوائةمةريكاهيَشتا . كؤمارى ئيسالمى توندرِةو

بة روونى  يان لةبةرامبةر هةلومةرجى ئيَرانداهةلَويَستى خؤ
ى ذطةالويَ)واتة  دا،1920ى سالَى سيَبتةمرب 17لة . دةرنةبرِيبوة

 ثاش كؤمةلَيَك كيَشةء قةيران لة ثيَوةندييةكانى ئةو دوو دا(1399
كة زؤربةيان لة سةر كيَشةى سنوورى بوو، سةدام حوسةين  تةداوآل

دا لة بةغداد، لةسةر لة توويَذيكآ راديويى ـ تلوزيونىبةفةرمى 
ى ئةجلةزايرة قسةى كردء طريَبةستةكةى درِاندء 1979طريَبةستى 

ةستى ئةجلةزايرى هةلَوةشاوة راطةياندء ثاش ثيَنج يةكاليةنة طريَب
سةرؤكى عيَراق سآ خالَى  .سةر ئيَران رؤذ هيَرشيَكى بةربآلوى كردة

 :كة بريتى بوون لةةل لة بةرضاوطرتبوووةكوو ه
كة  ئيَرانشايةتى مةتيَكى بةهيَز وةكوو حكومةتى ثاـ رؤخانى حكو1 

 ؛بة ذاندارمى ناوضةكة ناسرابوو
ةركارى حكومةتيَكى ئاينيى كة بةشيَكى زؤرى لة ـ هاتنة س1 

واتة ئيدى ) فةرماندةرانى ئةرتةشى ئيَرانى لة ثؤستةكانيان وةدةرنا
 ؛(ئةرتةشى ئيَران ئةو ئةرتةشةى جاران نةبوو ء الواز ببوو

ذميةوةء يَلة اليةن ئةو ر ئةمةريكاتةطرتنى بالَويَزخانةى ـ بة بارم3 
ناردنة  داء دانى درومشىنيَونةتةوةيي ت ناسرانى لة ئاستىتريؤريس بة

دةيان فاكتؤرى ديكة لة ثاأل ئةم  دةرةوةى شؤرِش بؤ جيهانء
 فاكتؤرانةدا وةكوو هؤكارى نارِاستةوخؤ يارمةتيدةربوون بؤ بةهيَزتر

 . سةر ئيَران كردنةوةى بيانووى حكومةتى بةعس بؤ هيَرش كردنة



 

 

. كةوتةوةهانى ليَى عيَراق دذايةتييةكى جيئةو كردةوةيةى حكومةت
ضار ثالَثشتى عةرةبى لةطةأل ئةوةيدا كة بة نا بةشيَك لة وآلتانى

ةرِى عيَراقيان دةكرد، بةآلم دذايةتيشيان دةكردء ثيَيان وابوو بةرةى ش
دا ئةو نرخانة لةستني ذى ئيسالمى لة شويَنيَكى ترةء دةبآ لة فةلد

ندة طرينط بوو بدريَ، بةآلم بؤ سةدامء حكومةتى بةعس ئةو شةرِة هيَ
كة ثيَوةندى بة بةرذةوةندييةكانى سةدامةوة هةبوو، كة ئةو 

مةزنيخوازييةكانى خودى سةدامء بةرذةوةنديانةش لة خزمةت 
ديارة حكومةتى بةعس كة ثيَشرت . نةمالَةكةيدا رةنطيان دةدايةوةب

بة  لة ئاستى جيهانيدا وةدةست بيَنآ نةاتوانيبووى هيَندآ متم
 دا بة تايبةتى ئةوةرِة لة جيهان بةطشتىء لةرؤذئاواهةآليسانى ئةو ش

ئاكامةكةى شةرِى عيَراق ـ . دايةى خؤىء حكومةتةكةى لةدةستمتمانة
األ كوذران، بريندار بوونء بآ سةرء شويَنبوونى هةشت س 2ئيَران ثاش 

يليارها دؤالر داهاتى ئةو ة يةك ميليؤن كةسء خةسار بوونى منيزيك ب
دا كةى لة بازارِى جيهانى ضةكء ضؤألنيا سوودةدوو وآلتة بوو كة تة

 .ضوة طريفانى دةآللَةكانى ئةو بازارِةوة
شةرِى يةكةمى كةنداوء ئاكامة رؤخيَنةرةكةى  بةشيَك لة سياسةتوانان

مةتى عيَراق دةخةنة ئةستؤى سةدامء حكومةتةكةىء لة نيَوانةدا حكو
قازانج دؤستى  بةشيَكى تريش بةرذةوةندخيوازىء بة ساويلكة دادةنيَنء

كة  يةكطرتوةكان بة بةرثرسيار دةزانن، وآلتةرؤذذئاواييةكان لةوانة 
بةآلم بة  بة ريَذة دةتوانني بيَذين راستة لة هةر دوو حالَةتةكةدا

مسان كرد هةروا كة لة ضند رةستةى ثيَشوودا با. هيَنديَك جياوازييةوة



 

 

ى ثيَشووى دايةوة، كؤمارى سؤظيَيةتاليةنطرى  وعيَراق تاوانى ثيَوةندى
ئيسالميش دةبوا لة بةرامبةر رؤذئاوادا ضؤكى دابدايةء سياسةتةكانى 

ى وةكوو سياسةتطةليَكى هيَذموونيك بةواقيع قبووأل ئةمةريكا
رامبةر دووهةم دا ةةدى بةآلم لة بيةكةميان هات كة. كردباية

 .هةنووكةش كيَشةء ثيَكدادان هةية
 تانى عةرةبيداكيَشةى عيَراق لةطةلَ وآل

وةك دةزانني عيَراق سةمبؤىل ناسيوناليزمى عةرةبء سةدام نيمادى  
 ةوةعةرةب بوو كة دةبوا بةتةواوى هيَز بةهيَزى ناسيوناليستيَكى

هةربؤية وآلتانى عةرةبى بة تيَكرِا . سةركةوتنةكةى مسؤطةر بواية
ية ئةوةش بةو واتا .ى عيَراقيان لة شةرِ دذبة ئيَراندا كردثالَثشت

بةلَكوو بةشيَك لة  ضاوةرِوانى بن،يانة بآئةو ثالَثشتي نةبوو كة
يان قةرزبوونء ضاوةرِوانى خؤرِايى بوون، بةآلم بةشيَكيارمةتييةكان بة

حكومةتى . انةوةيان لة دةولَةتى داهاتووى عيَراق دةكروةرطرت
عيَراقيش كة لة شةرِيَكى هةشت سالَةدا ويَرانء شثرزة ببوو 

ات كة ثاش ئةو هةموو كوذران، ويَرانىء قبووأل بكنةيدةتوانى 
يةى كة تووشى سةربازي، كؤمةآليةتى، سياسىء ئابوورىية تيَكرِؤخاوي

كيان لة بكةنء تةنانةت بةشيَوو، هةموو وآلتانى عةرةبى ثشتى تيَبب
لة راستيشدا ئةوضةند . وودا ثةلةيان هةبوةرطرتنةوةى قةرزةكانيان

لَغانى بةآلى كؤمةلَةى ةتى عيَراق قةرتةوة حكومسالَة لة اليةكي
 . انى عةرةبى بوووآلت



 

 

قةرزى ديتى تةنيا هةشتاد ميليارد دؤالر  كة لة خةو راضلَةكاسةدام 
ضارةسةريى ئةم كيَشةية  ريَطايان بؤ ريَبةرانى عيَراق دوو .بةسةرةوةية

 :لة نباس كة بريتى بووخستةبةر
ان بة عيَراق ببةخشن ـ وآلتانى عةرةبى كةنداوى فارس قةرزةكاني1 

 ؛يان
ـ ئةوةيكة ئؤثيَك بة قةناعةت بطةيةنن كة نرخى نةوت ئةوكاتة 1 
 .بةرز بكاتةوةدؤالر  11ئاستى بةرميليَك  ات
توانآ هةم بارودؤخى تؤزوخؤآلوى عيَراق بةم ضةشنةية كة عيَراق دة 

ةبووى بةشيَك قةرهةم خؤى بطؤرِآء  ئابوورىبةتايبةت دؤخى رووخاوى 
لة راستى دا . قةرةبوو نةهاتوةكانى بكاتةوةخةسارء زيانة لةلة 

هةر خيَرا . ئةمةية دةستثيَكى قةيرانى سةرةكى كةنداوى فارس
وى عةرةبى، يَتء ئةماراتى يةكطرتوآلتانى عةربستانى سعوودى، كو

سآ وآلتى دؤستء هاوثةميانى عيَراق لة شةرِدا هاتنة وآلمء بةتوندى 
ى دةولَةتى عيَراقيان دايةوةء ئةم ضةشنة بةرثرضى ئةم داخوازيانة

بآ طومان . طرتن داناوةرئاخاوتنةى عيَراقيان بة هةرِةشةء باج 
يانزانى كة ئةو وآلمةيان كيَشةيةكى طةورةى ىلَ ةئةوانيش د

ةتى عيَراقيان ئةوان نيَوةرِؤكى برِياردةريى دةولَ ضونكىدةكةويَتةوة، 
سآ وآلت ساز بوون كة يةك باشى دةناسىء بؤ ئةم هةلؤيستةش هةر بة

 . برِيارء يةك هةلَويست بن
لة بةرامبةر ئةو هةلَويستةى وآلتانى جرياندا سةدام برِياريَكى 

كة ناوضةكةى ميليتاريزة كردء دوو وآلتى بة  تانةى دا، برِياريَكشيَ



 

 

دا تووشى هةلَةى عيَراق لةو كردةوةيةى راستىدالة . وةنائاورة
ةهةر حالَدا بة سوودى يةك كة ئاكامةكةى لليَكدانةوةيى ببوو، هةلَة

لةو كاتةدا  ئةمةريكا. بةتايبةتى دةرضوو ئةمةريكاطشتىء رؤذئاوا بة
 ة بة خيَرايى هةلَدةكشآءرايطةياند كة نرخى نةوت لة جيهاندا خةريك

وآلتانى عةرةبى لة بةرامبةر ئةم بارودؤخةدا كةمتةرخةمن، 
عيَراق هةية كةلةم ضاوةرِوانيمان لة دؤستء هاوثةميامنان، 

ضرا سةوزى  سةدام حوسةين ئةمةى بة. ثيَوةندييةدا هةوأل بدا
 ئةمةريكائةو هةلَويستةى  ضونكىبؤ داطريكردنى كويَت زانى،  ئةمةريكا

عيَراق لة اليةكء  دا بوو كة كيَشة كةوتبوة نيَوانتيَكلة كا
عةرةبستانى سعوودى، كويتء ئةماراتى يةكطرتووى عةرةبى لة 

عيَراق بة خيَرايى خؤى بؤ ليَدانى كويَت ئامادة كردء،  .اليةكيرتةوة
، لةوتاريَكى راديويى دا 1990ى جووالى 17سةدام حوسةين لة 

خنجةريَكى ذاراوييان كرد بة (لة حاكمانى كةنداو )كؤمةلَيَك" :طوتى
. ء بةم وتارةى ثيَشةكييةكى ئامادةكرد بؤ ليَدانى كويَت."شتى ئيَمةداث

دا هيَرشى 1990ى ئاطؤستى 1بة خيَرايى هيَزةكانى كؤ كردةوةء لة 
كردةوةيةى عيَراق لة  هيَرشء ئةو. كردة سةر كويَتء داطريى كرد

واتة ثيَش لة هةموان خودى . سةداسةد ثيَضةوانة بؤى شكايةوة
كارةى بةغداى بة دةست دريَذى بؤ سةر  ويستيَكدا ئةولة هةلَ ئةمةريكا

وةيى ناوبردء عيَراقى مةحكوم كردء داواى كرد بة نةتةياساى مافى نيَو
لة بةشيَك لة  ئةمةريكاهةر خيَرا دةنطى . خيَرايى لة كويَت بكشيَتةوة

ةوة، دةولَةتى عيَراقى يدا كة بة زمانى عةرةبى بآلو دةبيَتثرؤطرامةكان



 

 

جيَطاى ئاماذة ). نايةتكارترين ريَذميةكانى دونيادا داناجيلة ريزى 
بة هةموو زمانةكان راى فةرمى بةرثرسانى  ئةمةريكاثيَدانة كة دةنطى 

 .(يةئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتةدةولَةتى 
بةرثرسانى دةولَةتى بةغدا وةخؤكةوتنء بؤ سةرنج راكيَشانى 

وآلتانى عةرةبى بؤ الى دووبارةى دةولَةتانى ناوضةكة، بة تايبةت 
خؤيان، وةفدطةليَكيان بةرةو ئةو وآلتانة نارد، دةزطاكانى 
راطةياندنء رؤذنامةء بآلوكراوةكانيان بةتةواوى خةريكى ثرِء 

يةكانى دةولَةتانى ةربازى ـ تيَكنؤلؤذيكيسية زء توانايثاطةندة بؤ هيَ
ـ دام لة وتاريَكى راديو ةتةنانةت خودى س. بةعسى عيَراق بوون

بة  ئةتؤمىبة ضةكى  تلويزيونى عيَراقدا ويَضوونى دةسرتِاطةيشنت
 جرالَد"هةوالَى مردنى زؤرى ثآ نةضوو،  خةلَكى عيَراق راطةياند، كة

بول زانايةكى  جريالَد) .راطةيةندرا (GERALD BULL)" بول
يةكانى عيَراق ئةتؤميخةلَكى كانادا بوو كة يارمةتى بة ثرؤذة  ئةتؤمى

دةنطؤ بآلو كرايةوة كة ناوبراو لة اليةن عةواملى ماوةيةك ثاش  . (اةدد
ةوة تريؤر كراوة، كة ثاشان خودى موساديش ئةوةى ثشرتِاست "موساد"

ديارة بةشيَكى زؤر لة سياسةتوانان ثيَيان . ء ئيعرتافى ثيَكردكردةوة
تةواو كة ئةويش ئةوة بوو  ءى كرددواية كة عيَراق هةلَةيةكى جيد

يةكى طرينطى لةسةر ئةتؤمييةكانى عيَراق كاريطةريةبوونى ثرؤطرامة 
رِاى بةشيَك لة  واتة بة. دادةنا ئةمةريكاةشنآ هةلَويستى ض
يةكانى ئةتؤميثاش تةواو بوونى ثرؤطرامة  كووايَكؤلَةران، عيَراق تل



 

 

كارتى بةهيَزتر، لة  ئةوكات بة ضونكى. نةدبوا كويَتى داطري كردبا
 . يارى كاريطةرترى دةكرد مةيدانى بةربآلوترداء 

. باآلنسء هاوسةنطييةكانى تيَكدا دام بة هيَرش بؤ سةر كويَتةواتة س
وآلتانى ديكةى  .ببوونجيَطري  بة هةزاران كةس لة سةربازانى عيَراقى

، لةو حةرةكةتةى ...كةنداو وةكوو ئوردؤن، ئةماراتى يةكطرتووء 
يية بوو كة بةو خيَرازؤريان بةالوة سةير . ق تؤقابوونادةولَةتى عيَر

تا  ئةمةريكا اليةكى ديكةوة لة. كردئةرتةشى عيَراق كويَتى داطري 
رادةيةك لة هيَزء توانايى بةرةنطارى وآلتانى ناوضةكة لة بةرامبةر 

ق دةيَتوانى هيَز اعيَراقء سةدام دا دلَسارد بوو، بؤية ليَرةشدا هةر عيَر
ةش ناردنى ساروخيَك بة كة تا رادةيةك ئةو كارةى كرد، ئةو بنويَنىَ

كة شانى دةدا ثيَ ئةو كارةى سةدام. ئيسرائيلكآلوةى بتؤنييةوةبوو بؤ 
 وآلتةبةم هةلَسةنطاندنانة . عيَراق خاوةنى سارؤخى دوورهاويَذة

يةكطرتوةكان واى دانابوو كة وةدةرنانى عيَراق لة كويَت كاريَكى 
لة . ئاورةوة دةنآةيةك كة ناوضةكة بة دذوارة، زؤر دذوار تارِاد

يةكانيش بؤ خؤيان لةو برِوايةدا بوون كة بةرامبةردا عيَراقي
ش نايةوآ ئيَدى زؤر خؤى لة ثيَكدادانى سةربازى بدا، ضونكى ئةمةريكا
لةم . نبوو لة شةرِ ماندوو بوون، لة شةرِ بيَزار ئةمةريكاخةلَكى 

سةربازى  سةرؤكى بةشى زانيارى "ذنراأل وفيق السامرايى"ثيَوةندييةدا 
بوو، نابراو يةكةمني باسى طشتى ( كريةاالستخبارات العس)عيَراق 

بةبرِواى وفييق السامرايى، سةدام لةو برِوايةدا بوو كة . هيَناية طؤرِآ
لة ويتنامء لة قورِ ضةقينى هيَزةكانى لةوآ، حةزء  ئةمةريكاشةرِى 



 

 

ةتةواوى دا بدةستيَوةردانى سةربازى لة وآلتانئارةزوى ئةم وآلتةى لة 
هةروةها بة برِواى ئةو سةدام لةسةر ئةو باةرِةية كة . لةرزؤك كردوة

ى بوة بؤ ى  بةتةواوى ماناى سياسى ـ سةربازشةرِى ويتنام تيَكشكانيَك
هةروةها سةدام برِواى تةواوى بةوة هةبوو كة . هيَزةكانى ءئةمةريكا

يةكطرتوةكان ثاش تيَكشكانء ثاشةكشةى لة ويتنام ئيَدى وآلتة
مايل ريَطا نابرِآ تا لةو ثةرِى دونياوة شةرِيَك هةآليسيَنآ كة  هةزاران

ستة ئاماذة ثآ بكةين كة هةروةها ثيَوي. يَنة ئةوبؤ هيض بة سووودى 
ش وةرطرتوة، واتة ئةمةريكاسةدام ثيَوابوو كة ئةو ضراسةوزى خؤى لة 

بالَويَزى  "ثريل طلَسثىائ"خاتو  لةم ثيَوةندييةدا دةتوانني بيَذين، كة
دا كة تارِادةيةك موناقشة 1990ى جووالى 19لة عيَراق، لة ئةمةريكا

وآلتة لة نيَوان عيَراقء كويَت دابوو بة سةدامى راطةياند كة 
دا، لةوانة كدادانى عةرةبةكان لةطةأل يةكرتىلة مةرِ ثيَ يةكطرتوةكان

كيَشةى سنووريى ئيَوةء كويَت هيض رايةكى نيةء هيض هةلَويستيَك 
 .وةرناطرآ

 ءببوو، درِهارء  كويَت داطري كرابوو، عيَراق وةكوو داطريكةرى كويَت        
. اى بؤ هةر ضةشنة سياسةتيَك دةبردى ثةنانبؤ راطرتنى دةستكةوتةك

ناوضةكة  ئابوورىلة بارودؤخى ناهيَمنى سياسى ـ  وآلتانى ناوضةكة
جطة لة . بوون ك نارِوونةيةيَراق تارِادزؤر ترسابوون، هةرِةشةكانى ع

ان لة كة تواناى ثيَشطرييوضةئيسرائيل هيضكام لة وآلتانى ديكةى نا
ضةكى دوورهاويَذء كآلوةى ثيَناسة  بة بةرامبةر عيَراقيَكى تةيار

تةواوى ئةو طوشارانة دةكرد  ةستى بةش هئةمةريكا. نةبوو نةكراودا



 

 

بوونء بكة وةك ديَوةزمةى شةرِ بة سةر ناوضةيةكى هةستياردا زال 
دةيزانى كة دريَذة كيَشانى ئةو دؤخة رةنطدانةوةى فرةرِةهةندى لة سةر 

 .دةبآ ـ نةوتى ناوضةكة ئابوورىاليةنى سياسىء بةتايبةتى 
عيَراقيان لة  ييةكان هةولَى ضوونة دةرةوةى ئاشتيخوازانةىئةمةريكا

 كويَتدا دةدا، لة ثاأل ئةوةشدا بةردةوام هةرِةشةى بةكار هيَنانى هيَزى
ى ذانويةى 17ئةوة بوو كة شةرِى كةنداو لة . سةربازييان ديَناية طؤرِآ

كة هيَزء تواناء " لووىل بيابان ردةةط"دا دةستى ثيَكردء 1991
وآلتى هاوثةميانى لة ثشت بوو سةدامء ئةرتةشةكةى 30ثالَثشتى 

ديارة هيَندآ هؤ كارى ديكةى لة ثشت بوون كة . وردوء خاش كرد
ت حكومةتى سةدام لةناو ببات، لةوانة بوونى نةيدةويس ئةمةريكا

ى ينيَوخؤثؤتانسيلى حكومةتيَكى شؤرِشطيَرِ لة ئيَران، بوونى كؤمةلَيَك 
عيَراق وةكوو شؤرِشى كوردةكان لة باكوورى عيَراقء شؤرِشى شيعةكان لة 

هةر ئةوةندة بةس بوو كة هيَزى سةربازى عيَراق الوازبآ، . باشوور
بؤ سةر  وضةدا تيَك بشكيَء هةرِةشةكانىغوروورى عيَراق لة نا

 .ئيسرائيل نةميَنآ
بة طشتى سةدامء حكومةتةكةى وةكوو بالَداريَكى ثةرِء باأل كراوةيان  

بةتايبةتىء رؤذئاوا  ئةمةريكائةوةش مةبةستى سةرةكى  .ىلَ هاتبوو
ةبآ دروست قيَكى بآمةترسى يان كةم مةترسى دبة طشتى بوو كة عيَرا

نا قازانجء بةرذةوةندييةكانى هةموان  ةدا، ئةطةربكرآ لة ناوضةك
عيَراقى ثةرِء باأل كراو . يةوةتة ذيَر سيَبةرى هةرِةشةء مةترسيدةخا

لة  واتة هةرِةشة بةردةوامةكانى. بةو بارودؤخةشةوة نةدةويَستا



 

 

، هةرِةشةى بة هيَزبوونى ئةمةريكاوآلتانى عةرةبى هاوثةميانى 
بوارى سةربازىء ليَدانى ئيسرائيل بة ضةكى كؤمةلَكوذء دةيان 
هةرِةشةء هةلَويستى ديكة بوة هؤكارى دةنةدةر بؤ ئةوةيكة جاريَكى 
ديكة دؤسيةى عيَراق بضيَتةوة ريزى ثيَشةوةى دؤسية 

لَى عاميليَكى تيَكدةرى رؤ بةكردةوةعيَراق . طؤرِاخنوازةكانةوة
ء هاوثةميانانى ئةمةريكا. كةى دةطيَرِانطييةكانى ناوضةهاوسة

يان لة ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتوةكان خستةرِوو،ء ثاشان ةسيةكؤد
ثاش ضةندجار سةرثيَضى عيَراق لة برِيارةكانى ريَكخراوى 

ئةجنومةنى  وةنةتةوةيةكطرتوةكان، دؤسيةكةى بؤ سزادان ضوة
ثاش ضةند جار ئاطادار  ئاسايشى نةتةوةيةكطرتوةكانء لةو ثيَشةوة

وآلتانى  وآلت لة يةكطرتوةكانء ضةندوآلتةكردنةوة، لة ئاكامدا 
ان بة هةرِةشة بؤ سةر كة دةولَةتى ئةوكاتى عيَراقيهاوثةميانى 

يةكانيان دادةنا، برِيارى هيَرشيان بؤ سةر عيَراقء روخانى بةرذةوةندي
 . حكومةتى بةعسى سةداميان دا

 اكامةكانى     روخانى حكومةتى بةعسء ئ
، بةسةرضوةيةكان لة هةموو جيهاندا تةمةنى دةسةآلتة ديكتاتؤري 

شيَوازى حكومةتى ديكتاتؤريى لة طةل بايةخة مؤديَرِنةكانى دونياى 
شةثؤىل بةجيهانى بوونيش بالَى بة سةر هةمو . نايةتةوة دائةمرِؤ

، تةوةرى سياسةت ـ بةرذةوةندى ـ هيَز. رةهةنةكانى ديكةدا كيَشاوة
تابوت بؤ . بوةتة تةوةرى سةرةكى رةوتى روولةثيَشى هيذموونى وآلتان

هةر لةو كاتةوة كة خولَقيَنراون، خةريكة كةم : ديكتاتؤران ساز كراو



 

 

ميَخ لةسةر ئاخرين ء نيَو تابوتةكانيانةوة كةم دةخريَنةوة
رؤذهةآلتى نيَوةرِاست، واتة ئةو ناوضةيةى . انيان دةدرآكتابوتة

. دةذين لةميَذة بة ميَتؤدى ديكتاتؤرى بةرِيَوة دةضآ يَىل ائيَست
 ديكتاتؤرانيَك كة خؤيان ثةميانكارى كؤمثانياى دةسةآلتطةىل ديكة

ثاوةرةكان دةزانىء ثيَيان ئةوان خؤيان بة منةك طريى سوثرِ. بوون
ئةوةش راست بوو، ضونكى . خزمةتى ئةواندا بن وابوو كة دةبآ لة

خولَقاندبوونىء هةركاتيش ثآ خؤش بواية ئةوان دةسةآلتيَكى باآلتر 
ىلَ وةربطريَتةوةء تةنانةت تةختء تاجةكةشى  ياندةيتوانى متمانةكة

 .تيَكةوةبثيَضآ
كؤنرتؤلَ هيض هيَزيَك  سةدام يةك لةو ديكتاتؤرانة بوو كة ئيَدى بة

ندى راى نيَونةتةوةيى لةسةر لةناو بردنى هةر بؤية كؤبة. نةدةكرا
 ثيَضانةوةى دةسةآلتة ديكتاتؤرء ئيدئؤلؤذيكةكانرةوتى ليَ .كؤك بوون

بة ليَدانى حكومةتى تالَةبان دةستى ثيَكردء بة ليَدانى  1001سالَى 
. دا هيَزى طرت1003حكومةتى بةعسى عيَراق لة سةرةتاكانى 

حكومةتى سةدام حوسةين رؤخا، بةآلم هاوثةميانان لةسةرويانةوة 
نةبوون كة كونرتؤلَى  برِوايةدائةمريكا قةت لةو  يةكطرتووةكانىوآلتة

ئةوان  راستىداضونكآ لة . عيَراق بؤيان ئةوةندة ثرِخةسار بآ
 . كةوتء خةساريان ثاش رؤخانةى بةعس ليَزؤرترين زةبر

رجنيَكى وردى ىلَ بدرآ نةبوونى روانطةيةكى وردبينانةء ئةوةش طةر سة
. واقعبينانة لة هةلَسةنطاندنء ليَكدانةوةكانى رؤذئاواييةكاندا بوو

بة دةستيَوةردانيَكى  "وينستؤن ضرضيل"كاتى خؤى باثريةيان، واتة 



 

 

ثيَكهاتةيةكى ناتةباى  دابةرذةوةندخيوازانة لة ذيؤثؤليتيكى عيَراق
خةلَكى ئةو يةكة جوطرافيايية آلنيَكى دوورء دريَذة سا كة دثيَكةوة لكان

بةدةست ئةو ناتةباييةوة دةنالَيَننء لة يةكرتيى دةكوذنء يةكرت لةناو 
 هةركامةشيان بة مافى خؤيان دةزانآدةبةنء يةكرت سةركوت دةكةنء 

لة طةلَ هةموو ئةوانةش دا دةبآ بيَذين ساآلنيَكة .آسةروةرى عيَراق ب
ة دةسةآلتى خؤيان تاقى دةكردةوة، ثش روخانى كة هيَزى سونن

حكومةتى سةدام ئةزمونى طويَرِايةلَى هيَزى شيَعة بؤ وآلتانى 
جريانيشمان تاقى كردةوةء لةم نيَوانةدا تةنيا كوردةكانن كة سةرةرِاى 
ئةوةيكة زؤرترين خةساريان بةركةوتوة كةضى تاكوو ئيَستا هةر رووى 

 .دؤستايةتييان نيشان داوة
ييةكان ئةمةريكا، ديسان داشةرِى رؤخاندنى بةعس رةدا، واتة لةليَ

ةلَةيةك كة ئةجمار دووكةلَةكةى ضوة ه. نةوةتووشى ئةو هةلَةية بو
واتة ئةوانيش ثيَكهاتةى شيعة، كورد، . ضاوى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى

ةبةر ضاويان طرتبآ بةس سوننةيان لةبةر ضاو نةطرت،ء ئةطةريش ل
 .اكتيكى بوةبؤ مةبةستى ت

سةرجندان لة ضةشنى ثيَكهاتةيى وآلتى عيَراق، خويََندنةوةء موتاآلى 
دا عيَراق دةدا كة ضؤن ضؤنى لة ئةمةريكاجياوازييةكانى، يارمةتى بة 

ضةشنى  بؤ ويَنة رؤلَى شيعة لةعيَراقدا دةتوانآ يارمةتى بة. يارى بكا
يةتى ارىء دذارؤلَى سوننة دةتوانآ هاريك. يارى ئيَرانء سورية بدات

ء رؤلَى  .ايبةتى سعووديى ديارى بكاتوآلتانى سوننةى ناوضةكة بةت
ر بكاتء ؤز ءكوردةكان دةتوانآ هاوسةنطى نيَوان هيَزةكان كةم



 

 

خوازييةكانى توركيةدا هيَزيان ثآ بةر زيَدةجاروباريش لة بةرام
جودا لةوةش هيَزطرتنى هةركام لةم سآ اليةنةش دةتوانآ . بنويَنآ

بةآلم يةك . ةكيَشةو ئالَؤزى لة عيَراقء ناوضةكةدا بداتب ثةرة
انى رييةكان هةلَوةشاندنةوةء ليَكثاشئةمةريكالةهةلَة سةرةكييةكانى 

ئةرتةشى بةعس كةم تا كورتآ لة تةواوى . ئةرتةشى بةعس بوو
 دةرانىء النيكةم بة دانانى فةرمان ثيَكهاتةكانى عيَراقى تيَدا بوو

را تا ساق كردنةوةى دةولَةتى نوآء ئةرتةشى خةلَكىء نةتةوةيى، دةك
نويَى عيَراق لة ثاأل هيَزة داطريكةرةكاندا ئاسايشء هيَمنى عيَراقيان 

بةم جؤرة هيَزةميليشياكان هةركام لة شويَنآ بة  .ىَرثآ بثاريَز
وةكوو ئةوةيكة . ى خؤيان رانةدةطةيانديضةشنيَك حكومةتى سةرباز

 كرديانء تريؤريزمء هيَزة...ئةرتةشى مهدى ـ سوثاى بةدةرء 
ئةطةر ثيَش لة . يَزيان نةدةطرتيةكان تا ئةو رادةية هتريؤريستي

يةنى هيَمنىء ئاسايشى عيَراقيان ؤرانكاريية سةرةتاييةكان بري لة الط
يةء ئةو ة اليةك ئةمرِؤ ئةو فرةميليشيايية، ئةو نائةمنيبايةوة، لبكرد

ء ئةمرِؤ هيَزةكانى  نةدةبووهةموو تريؤرء كوشتارة لة عيَراقدا دروست 
عيَراق برييان لة ئاوادانىء ساختء سازء بونيات نانةوةى عيَرق 

 . دةكردةوة
ى هيَزى ئاسايشء ثاراستنى يَجيَطري بوونى ميليشيا ضةكدارةكان لة ج

كة هةر  ئاسايشى وآلت كؤمةلَيَ دواهاتى هةيةكة طرينطرتينيان ئةوةية
طؤمان سةرجنى اليةنة يَب  ميليشيايةك دةسةآلتى زؤرتر بآ

دةرةكييةكان رادةكيَشآ، ئةوةش بة هيَزترين فاكتؤرة بؤ دةستيَوةردانة 



 

 

دةتوانني وةك باشرتين منونة ئاماذة بة ثالَثشتى ئيَران . دةرةكييةكان
ديارة ليَرةدا باسى . دا بكةينزء ميليشيا شيعةكان لة عيَراقلة هيَ

وآلتانى ديكة، بةتايبةتى بةرذةوةندييةكان طرينطن، هةر وآلتيَك لة 
جريان دا كؤمةلَيَك بةرذةوةندى هةية، رادةى ئةو بةرذةوةندييانة 

وة لة وآلتانى ثيَوةندى راستةوخؤى بة حؤزوورى ئةكتيظى ئةو وآلتانة
واتة هةرضةندة ثرت بتوانآ لةو وآلتةدا بة هيَزتر . هةية ديكةدا

ت، ئةوة دةتوانآ دةركةوآء ثرت بتوانآ دةستء ثيَوةندى لةوآ ريَك خبا
بؤ ويَنة . فراواننبكات كة بةرذةوةندييةكامن لةوآ بةر ئيديعا

بة :"ئيَرانييةكان، واتة بةثرسانى كؤمارى ئيسالمى ئيديعادةكةن
ء  هاتنة ئاراى عيَراقى  روخانى ثيَكهاتةى حكومةتى عيَراقى ثيَشوو

ؤ ئيَمة نوآ بة دةسةآلتيَكى زؤرينة شيَعةوة هةليَكى زيَرِينى ناوضةيى ب
ء ئةمةريكاجار لةو هةلة لة بةرامبةر تةنانةت زؤر . رةخساندوة

واتة بةثآ هةلَبذاردنيَكى . دا كةلَكى باشى وةردةطرنهاوثةميانانى
ديَموكراتيك كة بةرهةمى هةمان ثرؤذةى ديَموكراتيزاسيؤنى 

ئةوةش دةتوانآ . ية شيعةكان دةسةآلتى سةرةوةى عيَراقنئةمةريكا
عيَراقداء هةم لة دةسةآلتى داهاتووى عيَراقدا هةم لة ئاسايشى 

 . كاريطةرييةكى تةواويان هةبآ

دابني كردنى ئاسايش كؤلَةكةى سةرةكى 
 سةركةوتنى ثرؤذةى عيَراق



 

 

طةر لةبريمان بآ ثيَش ليَدانى حكومةتى ديكتاتؤرى بةعسء روخانى 
حكومةتى عيَراق لة اليةن وآلتانى هاوثةميان بة سةركردايةتى 

، بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران هةرِةشةى بةويتنام ائةمةريك
لة روالَةت دا زؤر طويَى  ئةمةريكا. كرد ئةمةريكاكردنى عيَراقيان لة 

نةدا بةو هةرِةشةء طظاشانةى دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالميى ئيَران، 
بآ . لة ليَدانء لة بةرةوثيَش بردنى ثرؤذةكةيدا جيددىء ثيَداطر بوو

لة عيَراقدا، هةر لة  ئةمةريكاكتؤرةكانى دةستيَوةردانى طومان فا
ضونكى سوثاى بةدر . سةرةتاى ليَدانى حكومةتى بةعسةوة روون بوون

كة بالَى سةربازيى ئةجنومةنى باآلى شؤرِشى ئيسالميى عيَراق بة 
ريَبةرايةتى ئايةتؤآل باقراحلكيم بوو ء لة هةزاران كةس ثيَكهاتبوون 

ى تةواوةوة لة ذيَر ضةترى سوثاى ثاسدارانى بة ئامرازء كةرةستة
كؤمارى ئيسالمىدا ثةروةردة ببوونء بةرةو عيَراقى ناسةقامطري بةرِآ 

 . كةوتن
سوثاى املهديش ديسان تةيارء ثةروةردةكراوى كؤمارى ئيسالمى ئيَران 
وةكوو ثةميانكاريَكى سوثاى قودس لة عيَراقدا دةستى بةضاالكى كرد، 

تؤرى بةدةستةوةطرتنى دةسةآلتء يارى سياسى ـ فاكتؤرى يةكةم فاك
دميوكراتيك بوو ء لة دابةشكردنى كاردا بالَى سةدر يان بلَيَني سوثاى 
املةهدى كة لةاليةن موقتةدا سةدرةوة ريَبةرى دةكرا ئامرازى طوشارء 

لة  بة باشى دةيانزانى ييةكانئةمةريكاكةوابوو . هيَزى نائةمنى بوو
عيَراقدا بةبآ لةبةرضاوطرتنى كؤمارى ئيسالمىء ثةميانكارة 

كة " جفرى كةمث"بؤ ويَنة . سةربازييةكانى ناتوانن بطةنة سةركةوتن



 

 

يى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستةء بةرِيَوةبةرى ئةمةريكالة كارناسانى  
، جةخت لة "نيكؤنة"ثرؤطرامى ئيسرتاتيذيكى ناوضةيى سةنتةرى 

لة طةأل ئيَراندا بؤ  ئةمةريكاةوة كة ثيَوةندى سةر ئةو خالَة دةكات
ليَرةدا . ضارةسةريى كيَشةى ئاسايشيى لة عيَراقدا طرينطء ثيَويستة

داوا لة وآلتيَكى  ئةمةريكائةوة دةبيَتة ثرسيار كة ضؤن دةكرآ 
( حمور شرارت")تةوةرى شةرِاشؤيى"ثالَثشتى تريؤريزمء ئةندامى 

وآلتيَكى طريؤدةي ناهيَمنى جريانى بكات كة يارمةتى ئاسايشء هيَمنى 
بآ طومان لةطةأل ئةوةيدا . وة داطري كراوةئةمةريكابدات كة لة اليةن 

كة ئةوة ثرسياريَكى طرينطةء لةجآ خؤى داية، تيَبينييةكى طرينطرت 
 .ديَتة طؤرِآ كة هةر فايلةء طرينطى خؤى هةيةء ضوارضيَوةى خؤى هةية

عيَراقء ئيَران زؤرترين سنوورى بكرآ كة نابآ ئةو راستيية لة بري 
هاوبةشيان لة طةأل يةكرتىدا هةية، ء هاوكات زؤرترين هيَزى 

ء دوو كولَةكةى . شيعةيان هةية لة ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا
لة طةأل ئةوةشدا هةرضى زياتر . سةرةكى هيالىل شيعني لةو ناوضةيةدا

زى سوننة بةسةر دونياى هةولَ دةدةن لةبةرامبةر هيَذموونى ريَبةريى هيَ
كةوابوو بةو فاكتانةوة كة ئاماذةمان ثيَكرد هيَزى . ئيسالم دا سةركةون

شيعةء سنوورى هاوبةش كة دوو خالَى سةرةكى دةستيَوةردانى ئيَران لة 
عيَراقدان بؤ سةركةوتنى دريَذماوةيانء لة دارِشتنى 

 كةوابوو. ئيسرتاتيذييةكانياندا ثيَويستيان بةيةكرتى هةية
لة رؤذهةآلتى  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىدانوستانةكانى وآلتة 

نيَوةرِاستدا لةطةأل ضةندين وآلتداء لة عيَراق لةطةل ئيَراندا بةشيَك 



 

 

ديسان جةختى لة سةر . دةبن لة سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة
دةكةينةوة كة سياسةتى دةرةكى وآلتان، بةتايبةت 

بنةماى ئيسرتاتيذى  لة سةر ئةمةريكاوآلتةيةكطرتووةكانى 
دادةرِيَذرآء  ئةمةريكابةرذةوةندى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةيى 

 . دةضيَتة ثيَش
هةر لة شةرِى دووهةمى كةنداو، واتة لة سالَى  راستىدالة  ئةمةريكا
دا دةيزانى كة روخاندنى بةعسى بةواتاى هاتنة سةركارى 1991

حكومةتى عيَراق دؤستانى ئيَرانة، هةر بؤية ضاوثؤشى لة رؤخانى 
دةزانآ كة لة هةرشويَنيَك بةرذةوةندى وآلتانيَك وةكوو  ئةمةريكا. كرد

هةبآ  بآ طومان لةطةأل ... ئيَرانة، كوورياى باكوور، سوريةء 
 . بةرذةوةندييةكانى ئةودا تووشى ثيَكدادان دةبن

 هةلَةى دووبةرةكيَى نانةوة لة نيَوان هيَزةكان لة عيَراقدا
ء هاوثةميانانى لة عيَراقدا ئةمةريكاسةرةكييةكانى يةكآ لة هةلَة 

سازكردنى دووبةرةكيَى شيعة ـ سووننةء ثةرةثيَدانييةتى، بةم كارة 
كيَشةيةكى قوولَى لة نيَوان دوو بةرةى شيعى ـ سووننة  ئةمةريكا

ضونكى بةشآ لة ئةمرينشينةكان، عةرةبستانء . لةناوضةكةدا نايةوة
مةترسى هيالىل شيعى دةكةنء لة هةر ميسر بة جيدديةتةوة هةست بة

كة  .شويَنيَك هةولَ دةدةن بةرةنطارى هةرضةشنة رةوتيَكى شيعى ببنةوة
وابوو ثيَكدادانى شيعى سووننةيى عيَراق شتيَكى ئاساييةء بةرهةمى 

ليَرةشدا تةنيا . هةمان تيؤرى شيعى ـ سووننة لة هةموو ناوضةكةداية
خةلَكى عيَراقن كة زيان دةبينن، و تةنيا زةبر لة ئاسايشء هيَمنى 



 

 

مانيَكى ديكةية لةو بناخةى هةموو تيَكشكانء بةجيَعيَراق دةكةوآ كة 
 . التةداو

هةروا كة ئاماذةمان ثيَدا بوونى سنووريَكى هاوبةشى بةرفراوان ئةو 
رهيذموونييةكانى لة ئاسانى هيَزة ذيَ مةجالة بة ئيَران دةدات تاكوو بة

بؤ ئةو مةبةستةش هيَزى ثيَنجةمى سوثاى . هيَز بكاتعيَراقدا بة
ران لة ثاسداران كة تايبةت بة ثالَثشتى ريَذميى كؤمارى ئيسالميى ئيَ

هيَزة اليةنطرةكانى خؤى لة ناوضةكةداء رووبةرِووبوونةوةى ذيَرزةمينى 
يةتى لة دةيان كانالَةوة ثارة، ضةكء ضؤألء ينةيارنء دؤذمنان

هيَزة توندرِةو و اليةنطرةكانى  لة  كةرةستةى تةقينةوةء تيَكدان بة
ة بؤ سةملاندنى ئةو راستييةش تةنيا سةرةجنيَك ل. عيَراقدا دةطةيةنى

يان ئارشيوى هةوالَى   هةوالَى رؤذانةى رووداوةكانى عيَراق بدةين
كةوابوو ئاسايية كؤمارى ئيسالمى ئيَران ثاش . بكةين ميَدياكان سةير

هةروا طةورةترين مةترسىء هةرِةشةية بؤ سةر  ساأل  30نزيك بة 
 ئةمةريكا. ء سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتةئةمةريكابةرذةوةندييةكانى 

ى ئةو طرفتةى دوو ريَطاى لة بةردةم داية، يان دةبآ دريَذة يةربؤ ضارةس
بة سياسةتى هةنوكةيى خؤى واتة هةولَدان بؤ ثوضةلَكردنةوةى 
كؤمارى ئيسالمى لة سياسةتى دةرةكىدا ء هةروةها طؤرِينى دةسةآلت لة 
ئيَراندا بدات يان دةبآ كؤمارى ئيسالمى ئيَران وةكوو 

تة دانوستانء قبوأل بكاتء بكةويَ( ئةمريَكى واقيَع)ديفاكتؤيةك
 . داوتوويَذةوة لةطةلَى



 

 

بوونى فاكتؤرطةليَك لة ضةشنى ثالَثشتى كؤمارى ئيسالمى لة حالَى 
حازردا لة ثرؤذة ئةتؤمييةكةىء دذايةتى دريَذماوةء ثرِ لة ئالَؤزىء 

ـ كؤمارى ئيسالمى، ريَطاى دووهةم سةخترت  ئةمةريكاكةندء لةندى 
 . دةكات

ريَطاى دووهةميش ثرت . دةبآ كار لة سةر ريَطاى دووهةم بكرآ كةوابوو
تةرخان كردنى  سالَة دريَذةى هةية بةآلم كؤمارى ئيسالميش بة 19لة 

سازى لة بآكؤتايى بؤ فاكتؤربوجةء ثارةيةكى ئيَجطار زؤرء 
كردوةء ثالَثشتى هيَندة ثيَطةى تايبةت بةخؤى ساز ناوضةكةدا، 

ء ئةمةريكابآ دةتوانآ ركات ثيَخؤش بةردةواميان دةكات، كة هة
 ديارة ئةو سةركةوتنةى. دؤستانى لة ناوضةكةدا تووشى قةيران بكات

تا  ئةمةريكاهيَزترين هؤكارة بؤ سةرنةكةوتنى دلَخوازى ئيَران بة
ين كة ئاكامة دةطة كةوابوو بةو. داهةنوكة لة عيَراقء ئةفغانستان

دا لة هةمبةر ئيَران هةم تووشى هةلَةى لة سياسةتى دةرةكى ئةمةريكا
هةر بؤية ديَينة سةر ئةو برِواية كة . طةورةء هةم تووشى كةم كارى بوة

دا لة لة ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ئةمةريكارةمزى سةركةوتنى 
دابني كردنى ئاسايشء هيَمنى داية كة ئةويش بةشيَكى زؤرى 

اى هةموو ناهيَمنييةكانى دةبةسرتيَتةوة بة نةمانى فاكتؤرى سةركؤط
 . ناوضة، واتة كؤمارى ئيسالميى ئريانةوة

دا    يةكانى عيَراقكورد لة هاوسةنطي ثيَطةى فاكتؤرى 
راقء وآلتانى دا بةطشتىء لة عيَنيَوةرِاستنةتةوةى كورد لة رؤذهةآلتى 

جوطرِافياى . دا فاكتؤريَكى طرينطء كاريطةرةداطريكةرى كوردستان



 

 

كانطاى زؤر مادةى  نرخة،ناوضةيةكى طرينط، هةستيارء بةان كوردست
بوارى سياسى ـ ئابوريةوة  يةء ناضةيةكى لةبةنةرخى سروشتي

بامسان كردنء دةيان بايةخى  ئةو بايةخانةى كة. ةييئيسرتاتيذيك
ديكةى لةو ضةشنة هؤكارى ضارةرِةشىء دواكةوتنى خةلَكانى 

ذايى ميَذوو كاآلى ساتء كوردةكان بة دريَ. ئةو ناوضةيةن يَىنيشتةج
اليةكء وردة هيَزةكانى لة اليةكى  سةوداى سياسى نيَوان زهليَةكان لة

بةآلم بة دريَذايي ميَذوو كورد نةيتوانيوة النيكةم لة . بوون ترةوة
ء لة سرتاتذىئاستى جيهانيدا خؤى دةرخبات يان النيكةم لة 

بةآلم قؤناغى . وةضوارضيَوةى بةرذةوةندى زهليَزاندا جيَطاى خؤى بكاتة
آ، بة ئيسرتاتيذى روونء واتة قؤناغيَكى نو. ئةجمارة شتيَكى ديكةية

كراوةوة هاتونةتة مةيدان، طوتارى سياسيى ـ نةتةوةييان تيَوريزة
نةتةوةييان نى ئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندىدياريكراوة، هيَلَةكا

 ةيذراونء بةطشتى سيستمى ثةروةردبة طوتارى تايبةتةوة دارِيَ
دةيان سةنتةرء . موديَرِنى بة باشرتينء نويَرتين ميَتؤدى رؤذةوة هةية

شويَنى تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوةى زانستىء ئاكادميكى هةيةء خاوةنى 
مةدةنى كردنى موديَرِنةء هةنطاوة سةركييةكانى بةرةو بة سوثاى

واتة دةسةآلتى كورد لة ئاستى . ناوةتةوةكؤمةلَطاكةى هةلَيَ
ؤرِانى ثيَطةى كوردة لة ى عيَراقدا لوتكةى طسةرؤكايةت
 . يةكانداهاوسةنطي

ضوارثارضةى  تى كورد لة هةرآليةـ كؤمة ئابوورىطةشةى سياسى ـ 
بةرةو دا بؤ ؤريَكى بة هيَز لة ئاستى جيهانيشتة فاكتاندا، بوكوردست



 

 

ثارتطةىل سياسى ـ ديَموكراتيكى . ضارةسةر ضوونى كيَشةى كورد
، نةتةوةيى ثرؤطرامء ثرؤذةء طوتارى سياسىبة مؤديَرِن 

طةشةيةى دؤزى وة هؤكارى ديكةى ئةو رةوتة روولةثيَشكةوتنخوازانة
ء نةتةوةيى، لؤبى بة هيَزو كاريطةربوونى دؤستانى نيَو. كوردة

كةوابوو، . ديَثلؤماسى هاوضةرخ ضةند خالَى ديكةى ئةو سةركةوتنةن
رةواى ثارتى سياسى بوونى ئةزموونى كوردستانء بوونى خةباتى 

يكةى كوردستان ئةو راستييةى بة دونيا سةملاند كة كورد كانى دثارضة
يةتى دةزانآء ء دؤستادةتوانآ خؤ بةرِيَوة ببات، نرخى هاوثيمانى

 . و ئاستةكاندا بوة ارى سياسى لة هةموويفيَرى 
وةك  .ى حةشيمةتى ئةو وآلتة ثيَك ديَنن%19ان لة عيَراقدا كوردةك

سياسي، حةشيمةتى  ىمةتى بةعس ثيَكهاتةوش رؤخانى حكدةزانن ثيَ
ودةم اسة دةكراء شوناسنامةى عيَراق ئةعيَراق بة كوردء عةرةب ثيَن

. كوردء عةرةب بوو بةآلم بة بآ ئيعرتاف كردن بة هيض مافيَكى كورد
رى كورد شيعة ـ سوننة بةآلم ئيَستا جودا لة كوردء عةرةب فاكتؤ

ك دةتوانآ بةهيَزترين فاكتؤرى ياريدةدةر ئةوةش لة الية باآلدةستة،
 بآ بؤ بةرةوثيَش ضوونى ئاماجنةكانى كورد واتة فاكتؤرى كوردى لة

بة دا ببيَتة فاكتؤرى ثارسةنطى هيَزةكان، كة ئةمة دةتوانآ عيَراق
شيَوة بةآلم لةاليةكيرتةوة ئةو . دةسكةوتيَكى بةنرخ بنرخيَندرآ

اكتؤرى بوة، دةتوانآ فجيَطري  كهاتةيية كة ئةمرِؤ ئيدىثيَناسة ثيَ
 دا بؤ عيَراق بةطشتىء بة زيانى هيَزةناسةقامطريى بآ لة عيَراق

ضونكى ئةو ضةشنة دابةشكردنة لة باشرتين  .داطريكةرةكان بةتايبةتى



 

 

اليةنى . بني بوونى بةرذةوةندى كؤمارى ئيسالمى ئيَراندا بوواحاىل د
ة عةرةبة سوننةكانى شيعى، كؤمارى ئيسالمى لة ثشتة، اليةنى سونن

لة ثشتة، تةنانةت كةمينةيةكى زؤركةمى توركمةن لةاليةن توركياوة 
ثالَثشتى دةكريَن، لةم نيَوةدا دةميَنيَتةوة كورد كة تةنيا دةبآ خؤى 

 . ياريكةرى مةيدان بآ
النيكةم لة تةمةنء ميَذوويةك  تارِادةيةك جيَطاى هيواية كة كوردةكان

ندة ئةزموونيان وةرطرتوة كة ثرت لة هةموو كةسىء بآ ثالَثشتى، هيَبآ
لةخؤرِا نيية وتةى بة ناوبانطى . ب بكةنااليةنيَك لة سةر خؤيان حيس

تةنيا ثالَثشتى جيَطا :"كوردةكان لة جيهاندا دةنطى داوةتةوة، واتة 
بةآلم دةبينني بةشيَك لة " متمانةى كوردةكان، ضياكانى وآلتةكةيانة

يان بؤ داهاتووى كوردةكان هةلَدووريوةء دةسةآلتدارانى ئيَران كيسة
ثيَانواية دةبآ كوردةكان لة داهاتوودا ببنة هاوثةميانى شيعةكان لة 

لةطةأل شيعةكان لةو وآلتةدا ببنةهاوثةميانء  عيَراقداء هاورِا
دابينكةرء ثاريَزةرى بةرذةوةندى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة  تةنانةت
 . عيَراقدا

 روخانى حكومةتى بةعسى لة لةكاتى كورديش راستىدابةآلم لة 
خاوةنى دووحكوومةتء دوو ئيدارة دا ئاستى دةسةآلتى خؤبةرِيَوةبةريى

كة ئةوةش هيَندآ فاكتورى الوازى ديكةى بةدوادا دةهات، لةوانة  وبو
دا هةلَنةهاتوة لةو يةكان كة هيضكات ضاويان بة كورددراوسيَ ةحكومةت

يان  بة ثالَثشتى كردنى ئةم ئيدارة. ددؤخةدا دةستيَوةردانيان دةكر
نيَومالَى كورد  يَدوذمنايةتى كردنى ئةو ئيدارة، هةر بؤية دووبةرةك



 

 

. وةدازةبريَكى قةرةبوو نةكراوةى لة ريَزةكانى طةىل كورد لةم قؤناغةدا
بوو، لة ئاستى سياسةتى  دائةوة لةئاستى سياسةتى دةرةكي

هةم سةردةمى دةسةآلتداريَتى  شدا، واتة نيَوخؤيى لة دووكاتدايَوخؤين
ثاش روخانى ئةو حكومةتةء سةردةمانى مةتى بةعسء هةم حكو

 . داحكوومةتى عيَراقى ئازاد كراو ئةزمون كردنى دميؤكراسىء
حكومةتى عيَراق، هةر ئةو وخانى ة ئاستى سياسةتى نيَوخؤيي ثيَش رل

سياسةتى نيَوخؤيى كارى لة سةر  ية دةرةكييةهيذموونيية سياسي
ؤستة تاكتيكيية واتة ليَرةدا بةرذةوةندى هيَزة د .ةوانيش كردبووئ

ء دةستنيشانكةر، ضونكى  دةكرآ بلَيَني باآلدةست بوو دةرةكييةكان
هيضكات ناتوانني نكؤلَى لةو راستيية بكةين كة هةركام لة جريانةكان 

يةكانى دةكرد لة هيَزة سةرةكي بةهيَزى سةربازى ثالَثشتى يةكىَ
 . يَزى ديكة بؤ شةرِى براكوذى لة كوردستانبؤليَدانى ه

لة  بةعسرووخانى حكومةتى  بةآلم ثاش روخانى حكومةتى عيَراق، بة
لة كوردستان لة هةمبةر  اليةك ترس، خؤفء دلَةرِاوكيَيةك كة

دا ة رووى كورددرطايةك ب ى بةعس هةبوو بة تةواوى رةوييةوةءحكومةت
 .خةونء خولياكانى تيَدا وةديهاتن واآل بوو كة بةشيَكى زؤر لة

درطايةك كة بزوتنةوةى نةتةوةيى كوردى بردة قؤناغيَكى طرينطء 
يارى  دى دةبوا لة هاوكيَشة طةورةكانداهةستيارةوة كة ئةجمار ئيَ

. بكاتء هاوسةنطى طةورة ثيَك بيَنيَتء دةستكةوتةكان بثاريَزآ طةورة
دةورى ناسيونالَيزم،  بة بريى نةتةوةيى كورد لةو قؤناغةدا بةردةوام

ا دةخواليةوةء بةطشتى ندى نةتةوةيىء ئاسايشى نةتةوةييدبةرذةوة



 

 

يةكانى، بة هةر ضةشنة هةرِةشةيةك دذبة ئاماجنة نةتةوةي
. يَستى نةتةوةيى جيدى وةردةطرتودء هةلَدذكردةوةى خيَراى دةنوان

هيَزءتوانايى ميَديايىء ديثلؤماسى تارادةيةك ئةركى خؤى بة جـآ 
بة حكومةتيَكى  حكومةتيَكى دوو شةقامى نايةكطرتوو، بوو. طةياند

ئةجمارة كورد توانى ثةيامى ثيَشكةوتن . رى كوردستانوهةريَمى باشو
خوازانةى خؤى كة بريتى بوو لة ئاشتى، ئازادى، ديَموكراسىء ثيَكةوة 

 . دادونياى ثيَشكةوتوو ثيَشانذيانى شارستانيانة بة كردةوة بة 
 ةية كة دوذمنانى كورد هةر لة جآ حؤياندان، بةعسى ئةوبةآلم راست

، "يَكهاتةى فيكرى هةمان ثيَكهاتةيةرؤيى، بةآلم ث  رووخاو سةدام
!" ية بؤ سةر ليَك هةلَوةشانى عيَراقى يةكطرتووواتة كورد مةترسي

هيَزء باآلترى دةسةآلتةوة دةبآ بةردةوام لة سةنتةريَكى بة كورد"
ئيل نزيكايةتىء طةأل ئيسراورد نابآ لةك"، !"يارى بؤ بدةرآبرِ

دؤستايةتىء هاوثةميانى سةربةخؤيانةى كورد "،!"دؤستايةتى هةبآ
بؤ سةر  يةهةرِةشة دابةتايبةتى ئةمةريكالة طةأل رؤذئاوا بة طشتىء 

ئةوانةء دةيان ءسةدان بريؤكةى ديكة كاكلَى ! "داطريكةرانى كوردستان
فيكرى دوذمنانى بةناو دؤستى كوردى لة ناوضةكةء تةنانةت خودى 

 كة كورد دةبوا خالَى جيَطاى سةرنج ئةوةية. عيَراقيش دا ثيَك دةهيَنا
دةبآ بتوانآ لة  هيَزء تواناوة بسةمليَنآ،راستييةكانى خؤى بة

ريَكى ليَزان يارى بكاتء لةو ئاكتؤكاندا وةكوو وكيَشة سياسييةها
 .شى كةلَك وةربطرآء طوشارانةى كة هةيةتى بةبائامراز



 

 

اسةتوانى ان كورد لة هيَزء تواناكانى خؤى بةئاطاية، سيبيَطوم
دى كؤسثى دليَكى جيبةآلم ئةوةيكة وةك عام. شارةزاء ثسثؤرِيشى هةية

ازيى سياسةتى كورد لة ناوضةكةداية الو ثيَش ضوونىوسةر ريَطاى بةرة
ية، واتة سآ تةوةرى سةرةكى كة كورد نةتةوةي سرتاتذىتيؤريكء 

اليةنيَكى . تاكوو ئيَستا نةيتوانيوة وةك ثيَويست ثراكتيزةيان بكات
ةتى لة الوازيى ثيَكهاتةى هيَزى كورد لة عيَراقدا ترسانيديكةى 

ترسان لة . ى لة داهاتوورابردوو، ترسانيةتى لة ئيَستاء تؤقانيةت
دام هةوألء ضاالكيية سياسييةكانى شكةستيان بةردة رابردوويةك كة

هاتوونء لة بةرامبةر خواستى هيَناوة، بةناو دؤستانء دوذمنانى ثيَك
ترسان لة ئيَستايةك، كة لة اليةك  .دا يةكرِيز راويَستاونكورد

خةباتى كورد  كؤمةلَيَك دةستكةوتى وةدةست هيَناوة، تاكوو ئيَستا لة
نةش رآ بيَذين بآ ويَردستاندا كةم ويَنةء تةنانةت دةكلة باشوورى كو

انةت ئاهةنطى هيَزة عيَراقييةكانء تةنبوونء لةاليةكى ديكةوة ناهاو
رد، باج بةرضاوتةنطى بةشيَك لةو هيَزانة لة هةمبةر بزوتنةوةى كو

كيَشةكانى، هةرِةشةء ةءء طيَر p.k.kخوازى كؤمارى ئيسالمى ئيَران،  
ترسان لة داهاتوو . هاندانةكانى كؤمةلَةى وآلتانى عةرةبىء ئيسالمى

يى، داهاتوويةكى بآ ثالَثشتى، ئةمةريكابةو واتاى داهاتوويةكى بآ 
اهاتوويةك كة د. داهاتوويةكى قةيراناويىء تارِادةيةك تاريك

لةذيَر يةكان تادةضآ روو لة زيادبووننء ترسان بةلَطةء كارتى ياري
هيذموونطةرايى  ترسان لة داهاتووي. ةء كاتى كوردكةوتنى بةلَط

دةيان ترسانء هةرِةشةى ديكة كة سةركردايةتى ... ئيسالمى سياسى،ء 



 

 

 كورد بةردةوام وةكوو موتةكةيةك ديَتة ثيَش ضاويانء ناضارن بريى ىلَ
 .بكةنةوة

 تا كوردطرتنى هةموو ئةو ئةطةرء ويَضوونانة هيَشبةآلم بة لةبةرضاو
دؤزى كورد . ى دايةؤلة بةرزترين ثلةى سةركةوتنى خ تاهةنوكة

خاوةنى هيَنديَك توانايى باشة كة دةتوانآ بؤ داهاتوو هيوادار بآ 
ة بؤ ويَنة ديازثؤراى كورد لة والتانى دةرةو. ثيَيانء ثالَيان ثيَوة بدات

 كائةمةري يةكطرتووةكانىوآلتةرت لة بةتايبةت لة رؤذئاواء بةتايبةت
يةكآ لةو فاكتؤرة بةهيَزانةية كة دةتوانآ رؤلَى البييةكى باش 

هيَزى كورد بةوان بناسآء  ءدةتوانآ قسةى كورد، خواستى كورد. بطيَرِآ
ثوتانسيليَك بآ بؤ ضوونةثيَشى دؤزى كورد لة جيهانداء بؤ سازكردنى 

يان لة . بؤ كيَشةكةى لة دةرةوةى سنوورةكانى خؤيدا وثيَطةيةكى شيا
تى نيَوخؤدا كورد بةلَطةطةليَكى باش لة ضةشنى ياساى فيدرالَى ئاس

ى لةبةردةست دايةء ...ؤم بؤ كةركوكء دعيَراق، بزوتنةوةى ريَفران
آ هةم لة ئاستى سياسةتى نيَوخؤيىداء هةم لة ئاستى دةتوان
بؤ ويَنة دةبينني لةيةك . دا يارمةتى باش بة سةركةوتنى بدةندةرةكى

كوردستان، واتة هةوليَر، سليَمانى، كةركوك، رؤذدا لة ضةند شاري 
ريَثيَوانء كؤبوونةوة ... دهؤك، خانةقني، شةقآلوة، ئاكرآ، كؤيةء 

ديازثؤراى  ضاالكييةش بطوازريَتةوة بؤ نيَو دةتوانرآ ئةوشيَوازة. سازدرا
رؤكى ئةو كيَشانة ئاطادار بكريَتةوةء ئينجا كوردىء دونياش لة نيَوة

 . ى بكةينضاوةرِيَى ئاكامةكان



 

 

طرينط ليَرةداية كة ئةو بزوتنةوةى راثرسيية هيض ضةشنة مؤركء 
ئارميَكى حيزبىء طرووثى لة سةر نةبوو، واتة بزوتنةوةيةك كة 

درومشةكةشيان هةر . ابووربةتةواوى بةرةنطى نةتةوةيى نةخشيَند
مافةكانى كة ريَك نا بؤ دةستوو"واتة . هةمان نيَوةرؤكى ثيَشان دةدا

ؤم ثيَرِةء كردنى دبؤ ريَفران... ردستانى تيَدا نةبآ، بةلَآ خةلَكى كو
هةمووان دةزانني كة دؤزى كورد لة عيَراقدا ." مافى ضارةى خؤنووسني

ا لة راأل ديفاكتؤيةكى عةقآلنييةء ئيَستدميَكى فييَوةكوو هةر
ةبآ واقيعبني بني، ئايدياى ئيَمة د .طوجناوترين شيَوازى خؤيداية

بةآلم كؤمةلَآ فاكتؤرى واقعى  هةموو كورديَكة، ى ئاواتىخؤيسةربة
ية ناوضةييةكان، لة ضةشنى هةرِةشة سنوورييةكان، مةترسي ديكة

هيَزء ناوضةيى، نةبوونى ئابوورييةكى بةنةبوونى هاوثةميانيَكى 
مةجاىل ثراكتيزة كردنى ئةو ... موديَرِن، نةبوونى ريَطاى دةريايىء 

ةطةأل ئةوشدا دةتوانآ باشرتين طوتار بةآلم ل. ةنرد نادئايدياية بة كو
 . بآ بؤ دؤزى كورد كة لة داهاتوودا ثشتى ثآ ببةسرتآ

دةربربِآء  بةطشتى هةموو نةتةوةيةك كاتآ دةتوانآ داخوازييةكانى
واتة لة بؤارى سياسى، ئابوورى، . بآ هيَزبيانضةسثيَنآ كة بة

ى يهيَزبةيةوة بتوانآ ...ريىء ى، فيكيةرربازى، كولتوورنةتةوةيى، س
لة الوازييةوة  هةر نةتةوةيةك تةواوى دؤرِانةكانى. خؤى ثيشان بدات

دا قابيلى أل ثيَش لة رووخانى بةعسئيَستا دؤزى كورد لة طة. ديَن
كورد دؤسيةى وخانى حكومةتى بةعس واتة ثيَش ر. هةلَسةنطاندن نية

م ميَزى ياريكةرةكانى ديكة يارى ثيَدةكرا، بةآل وةكوو كارتيَك لة سةر



 

 

. ئةمرِؤ ئيَدى خودى كورد ياريكةرةء يارى بة كارتةكانى خؤى دةكات
 ء هاوثةميانانى، شيعةءئةمةريكاميَزى يارى،  ياريكةريَك لة سةر

سوننة دادةنيشآء هةلَويَست لة سةر واقيَعة سياسييةكان دةطرآء برِيار 
م كوردء شيعة لة سةر فيدرالَى عيَراق تةبان، بةآل. ر عيَراق دةدالة سة

سوننةكان لة سةرئةم بابةتة كيَشةيان هةيةء كيَشةكةش مانةوةى 
ئوتؤنؤمييةكةشى  كة تةنانةت دائةوانة لة يوتؤثياى سةردةمى بةعس

ئيستا كورد ثارسةنطى هيَزة سةرةكييةكانى . دةدةيتبة كورد رةوا نة
عيَراقء لة هةمانكاتيشدا خالَى يةكطرتوومانةوةى عيَراقى 

 .يةكثارضةية

 كانى بةردةم سةركةوتنى عيَراقئاستةنطة
بة  انهةلَةكانى ئةمرِؤى هيَزةكانى هاوثةميان

 ،ء دؤخى تارِادةيةك شيَواوء ئالَؤزى ئةمنىئةمةريكاسةركردايةتى 
ئابوورى عيَراق، ئةو راستييةمان بؤ دةسةمليَنن كة  ،سياسى

ء ريَكةوة ييةكان بة ثرؤذةيةكى ثالنرِيَذى كراوء وردئةمةريكا
ييةكان ضوونة ئةمةريكا هةروةك ئةوكاتةى .نةهاتوونةتة عيَراقةوة

نيَو ظييتنامةوة يان وةكوو ئةوةى كة بريتانييةكان ضوونة نيَو 
ضوونة نيَو ئةو كاتةى هاوثةميانان ئريلةندى باكوورةوة يان وةكوو 

هةربؤية ئيَستا هةم خؤيانء هةم خةلَكى . خاكى ئةفغانستانةوة
خالَى . نء تةنطء ضةلَةمة طةليَكى زؤر هاتوونتووشى قةيرا عيَراق

ى لة بةرضاونةطرتنى ثيَكهاتةى سياسوردى  ئةم كيَشانةش بة سةرةكى
ئيسالمى ئيَرانء  كؤمةلَطاى عيَراقء وآلتانى جريانى، لةوانة كؤمارى



 

 

قةيرانةكانى عيَراق ثةرةيان لة بريمانة كاتآ . يةوآلتانى عةرةبي
رؤذ ثرت تووشى خةسار  ةةميان رؤذلندبوو ء هيَزةكانى هاوثائةست

جؤرج بوش  ئةمةريكاطرتووةكانى يةك وآلتةدةبوون، سةرؤك كؤمارى 
! تنام بةراورد كرديتاريَكىدا شةرِى عيَراقى لة طةأل شةرِى ظيلةو

ئةوةش دةزانني كة ئةم دةربرِينانةى ناوبراو ضةندة طةنطةشةء هةراو 
دا جيهان بةطشتي بةتايبةتىء ئةمةريكاهورياى لة ميَدياكانى 

  .نايةوة
سياسييةكان هؤكارةكانى  ضاوةديَرةزؤربةى راظةكةرانء 

ء ئةمةريكائةو طرفتانةيان لة عيَراقدا بة وةك خؤى تيَنةطةيشتنى 
هاوثةميانانى لة رةهةندى جؤراوجؤرى ثيَكهاتةكانى عيَراق لة 

كاريطةرىء ديارة هةر بةهاتنةوةى سوثاى بةدر كة لةذيَر . قةلَةم دةدا
و ء هةروةها هاتنةوةى لَى راستةوخؤى سوثاى ثاسداران داكونرتؤ

سةركردايةتى ئايينى ئةو سوثاية كة لة ثةروةردة كراوةكانى حةوزةى 
ء ئةمةريكاعيلمييةى قؤم بوون، زةنطيَكى ئاطادار كردنةوة بؤ 

ان كةرِ بوو ء نةيانبيست، يهاوثةميانانى ليَدرا بةآلم ئةوان يان طويَ
نةبوو، يان نا، ثيَشيان ثآ لة بةر سةرقالَييان ئاطايان ليَ يان

 . يةك قبولَيان بكردبايةوةكوو ديفاكتؤ اء دةبوارينةدةط
لة شةرِى  ئةمةريكائةوة رِاستة كة ويَنا كردنى  راستىدالة 

تة ئةندازيارانى شةرِ لة ةك بوو كة خؤى، وايعيَراق سيَناريو
سوثاى بة هيَزء . "رِشتبوونكؤنسرواتيظةكانى دةولَةتى بوش دايا

دا سوثاى ماندوو ء جطار كةم، لة ماوةيةكى ئيَئةمةريكاى زةبةالح



 

 

شةكةتى بةعس تيَك دةشكيَنآ، ديكتاتؤرى عيَراق تيَك دةرِوخيَنىء 
جآ ثيَيةكى ثتةو دروست دةكاء كاروبارى ئةوآ بؤ ماوةى ساماندان بة 

 ."ةكانةوةثاشان دةيداتةوة بةدةست عيَراقيي دةستةوة دةطرآء
بةتيَورى  ىلَ زيادبكةين ثاش ئةو سةركةوتنانة سةرلةنوآ ىئةوةش

دا دةضيَتةوة ء ثرؤذةكانى لةوانة دوو ثرؤذةى ئيسرتاتذييةكان
دريَذة  طرينطى، دميوكراتيزاسيؤنء ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى نوىَ

بةآلم ئيَستا هةموو اليةنةكان جةختى لة سةردةكةنةوة كة . ثيَدةدا
كشكاندنى حكومةتى سةدام حوسةين سادةترينء كةم خةرج ترين تيَ

بةآلم ثاش البردنى سةدام وةك جاريَكى . بةشى شةرِى عيَراق بوو
ار هةلَوةشاندنةوةى ئةرتةشى ديكةش ئاماذةمان ثيَكرد هةلَةترين ك

نةمانى ئةو دوو  بة .بووهةلَوةشاندنةوةى ئيستيخبارات ء بةعس
طةليَكى وثدا بوو بة مؤلَطةى طروماوةيةكى كورت، عيَراق لة نيهادة

ء هاوثةميانانىء هةر ئةمةريكاتريؤريستىء ميليشياى دذء نةيارى 
انني ئاماذة لةوانة دةتو. داناوضةكةء عيَراقدؤستء اليةنطريَكيان لة 
. بكةين... هدى، القاعدةء بالَةكانىءامل بة سوثاى بةدر، جةيش

طريى هةموو هيَزء مىء عةرةبىء ثشتالثالَثشتى ئيَرانء وآلتانى ئيس
ة خاوةن هيَزء لَةكان، ئةوانى كردفيندةمنتاية اليةنة ئيسالمي

ء دا، بةضةشنآ كة ئيَستا بةشدارى حكومةتندةسةآلت لة عيَراق
 .بةجآ بكةندةتوانن برِيارء راسثاردةكان جيَ

زؤريَك لة نووسراوةء بآلوكراوةكانى زانايانء تويَذةرانى 
ويَرِاى خةرج كردنى  ئةمةريكاجيهان دةردةخات كة  ئابوورى ،سياسى



 

 

ليؤن دؤالر هةنوكة لة شةرِى عيَراقدا بآ ئاكام يآ ترس 3ثرت لة 
يةدا دوو تويَذينةوةى بةلَطةدار بآلو ثيَوةند لةم. ةتةوةنماو

سآ تريليؤن 3شةرِى "يةكيان كتيَبيَكة بة نيَوى  ،كراونةتةوة
ئاى  جؤزف"ى ئابوورى بةناوى خةآلتى نوبيَل ةيةكىكة بةرةو"دؤالرى

ليندا جى "ء ثرؤفيسؤريَكى زانكؤى هاوارد بةناوى "ئيستيطليتز
كتيَبى ناوبراودا بة ديَكيؤميَنت  ئةوانة لة. نووسيويانة "بيلَسى

بةهايةكى قورسى  ئةمةريكاضؤن شةرِى عيَراق بؤ  سةمليَنن كةيدة
سيماى ئةو  ضةندين نةوةى ديكة بة دارايىء مرؤيى ليَكةوتةوة كة تا

ئةوةيدا كة زهليَزيَكى  هاوكاتة لة طةأل ةديارة ئةو. وآلتةوة ديارة
خاوةن ئابوورىء هيَزيَكى سةربازى بآويَنةية كة  ئةمةريكاوةكوو 

زؤربةى وآلتانى جيهاندا شةرِ  ئيديعا دةكات دةتوانآ هاوكات لة طةلَ
كرآ كة ئةوةش نكؤىلَ ىلَ نابةآلم ئيَدى . بكاتء سةركةوتووش دةركةوآ

لة طةأل جيهانى تريؤرء  جيهانيىلة عيَراقدا لة طةأل شةرِيَكى ئةمةريكا
رؤؤبوةوة كة هيَزى مةعنةوييان لة هيَزيَكى توندوتيذىدا بةرةو

 .متافيزيك وةردةطرن
دةبآ يى لةو برَوايةدان ئةمةريكابةشيَك لة كاربةدةستانى 

هيض ضةشنة  بآبةعيَراق بكيَشنةوة،  لة هةرضآ خيَراتر هيَزةكانيان
وة كؤنطرةاليةن  شةرِ لة بوجةىء ئيَذن كة ئةوةش دةبآ يَكرجمة

لة  كة (WILLIAM ODOM)بؤ ويَنة ذنرِاأل . بربِدرآ
لة اليةن هةردوو  ئةمةريكاى كؤنطرةنةيارانى شةرِ بوة ئيَذآ ثةيامى 

 آلم هةر لةةب". كاتى وةدةركةوتنة " كة  بىَ حيزبةوة دةبآ ئةوة



 

 

دةرى فةرمان" ايئسدةيويد ثرت" ضوونةدا ذنرِالَبةرامبةر ئةو ضةشنة بؤ
ى ةنطرثيَشكةش كؤ دا كةلة راثؤرتيَك ،اقعيَر لة ئةمةريكاهيَزةكانى 

ئيس ئاماذةى بةوةدا كة اثيرَت. نواندنةى اةركرد هةلَويَستى بةرثةرضد
هةزار كةس كةم سةدوضل  140000زةكامنان بؤ هيَ 1007جوالى  تا

تا بتوانني بؤ هةنطاوةكانى دواتر  رؤذ راويَستني 49كةينةوةء ثاشان 
ت برِيار رضاوطرتنى هةلومةرجى ئةوكاضآ ثآ ثتةو بكةينةوة بة لةبة

 5لة هيَزةكانى  ةديارة جآ ئاماذةثيَكردنة كة ئةو هةذمارة ثرت. بدةين
 بالَويَزى "راى رايان كراكر". لة عيَراقدا ئةمةريكا ىساأل لةمةوثيَش

يس بوو،ء ااأل ثيرَتلة عيَراقيش هةر لةسةر راى ذنرِ ئةمةريكا
هةزار كةس هيَزى سةدوضل  240000بةلَطةشيان بؤ مانةوةى 

طرووثى  عةشريةتىء سةربازى ئةوة بوو كة ثيَش بة شةرِى تايفةيىء
ن، ثيَش كةبؤ عيَراق ب القاعدةبطرنء ثيَشطريى لة طةرِانةوةء طةشةى 

 دةستيَوةردانةء دةستدريَذى جريانةكان بة تايبةت دةستيَوةردانبة 
تيَكدةرانةكانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لة كانالَى سوثاى قودسةوة 

هيَزى سوثاى قودس يان هيَزى قودس كة جيَى ئاماذةثيَدانة ) .بطرن
ثيَنجةمى سوثاى ثاسدارانى شؤرِشى ئيسالمى ئيَرانة كة ئةركةكةى 

 ئيَران لةشؤرشى ئيسالمى ضةشنى  لةثةرةثيَدانى شؤرشى ئيسالمى 
 ثالَثشتى تاقمء طرووثى توندرِةو ء ناوضةكةدايةء هةروةها

 وآلتةيةكانى رؤذئاوا بة تايبةت تريؤريستى لة ئيسرتاتيذي
 . دائةمةريكايةكطرتووةكانى 



 

 

لة سةر  ئةمةريكارايان كراكر ئةوةشى ئاشكرا كرد كة 
دابنآ،  داقاهةميشةيى لة عيَرى ةربازسرةزايةتى عيَراق بنكةيةكى 

لة  ئةمةريكابنكةيةكى بةهيَز كة يةكآ لة بنكة سةرةكييةكانى 
 ئةمةريكابنكةيةك لة ضةشنى بنكةكانى . دا دةبآرؤذهةآلتى نيَوةرِاست
جةختيش لةسةر ئةوة  باشوور، هةروةها كوورياىلة ذاثؤن، ئالَمانء 

 . ناكات كؤنطرةزنى ئيَ ثيَويست بة رايةوة كة بؤ  دانانى ئةم بنكةيةك
لةسةرةوةى هةموو ئةوانةشةوة بوشء كابينةكةى عيَراقء 

لةويَوة  ئةمةريكاشةرِ لة عيَرقدا بة كردنةوةى درطايةك دةزانن كة 
بؤ ويَنة جؤرج بوش لة . خةريكة دوذمنةكانى ديكةى سةركوت بكات

كردء  ئةمةريكادا سوثاسء ثيَزانينى ئاراستةى ئةرتةشى وتاريَكى
 207كة  ريَزى لة خزمةتةكانيان طرتء رايطةياند كة بوجةى شةرِة

دوو هةرِةشةى  ضونكىميليون دؤالر لة سالَداية دةبآ ثةسةند بكرآ، 
ية، يةكيان القاعدةيةء ئةمةريكادا لة سةر طةورة لةم سةدةية

هاوكات جةختى لة سةر ئةوةش . ى ئيَرانةئةويرتيان كؤمارى ئيسالم
شكستى خؤمان راطةياندوة،  ،هاتنةدةرةوةمان لةعيَراقكردةوة كة بة 

هاتنة دةرةوةى ئيَمة لة عيَراق سةركةوتنى القاعدةيةء سةركةوتنى 
دا هيَرشى ارتيَكةريى لة ناوضةداء لة ئاكامئيَران لة ثةرةثيَدانى ك

 .ى بةدواوةيةئةمةريكاسةرلة نويَى تريؤريزم بؤ سةر خاكى 
بوارى خةسارى مرؤيىء  لةش خةريكن ئةمةريكاميَدياكانى 

ى ةربازسداراييةوة بنضينةكانى ئيدئؤلؤذى بةرةنطار بوونةوةى 
 يؤرك تاميز ئيَذى شةرِى عيَراق هةرنيو. ء بةرةنطارى دةبنةوةليَدةدةن



 

 

. بةدواوةية ئةمةريكاهةزار دؤالر بةهاى بؤ ثيَنج  5000ضركةيةك 
تويَذينةوةى  كة ئةمةريكادارانةى ديكةى يةكآ لةو دامةزراوة متمانة

سةر شةرِى عيَراق كردوة، دامةزراوةى ئةمريكةن  لة
 AMERICAN ENTERPRAISE)ثرايزةيَرئينت

INSTITUTE)  كة بة هيَماى كورتكراوةى (A.E.I ) ثيَشان
دامةزراوةى ئينرتثرايز يةكآ لة كؤنرتين ريَكخراوةى زانستى ـ  .دةدرآ

 رةمخ) "لينةى هزر"يةوة ئةمةريكاسياسى كؤنسرواتيظةكانى 
اليةن ئةم دامةزراوة  كة ئةمرِؤ خؤشةويستى هةموانة لة(تفكر

تء دةستى اروسَواتة دامةزراوةيةك كة كؤني. دامةزريَنراوة
ثاش تيَكشكان لة هةلَبذارنةكانى سةرؤك  ئةمةريكايةكانى يراست

بةرامبةر  لة "برى طولَدواتر"دا، سيَناتؤر 2164كؤمارى سالَى 
تاكوو لة بةرامبةر هةرِةشةى . كيان كرددا ضا "ليندرون جانسؤن"

دانانء لةم سؤنطةيةوة زؤربةى طةآللَة. راويَستابندا ليربالَيزم
ثالنرِيَذى كؤنسيَرواتء نيؤكؤنسيَرواتةكان بةرهةمى ليَكؤلَينةوة ء 

 . تويَذينةوةى ئةم ئةجنومةنةية
 :سةر ريَطاضارةى كيَشةى عيَراق ئيَذآ لة A.E.Iفريدريَك كاطن 

ريَطاضارةى كيَشةى عيَراق ريَطاى هيَمن كردنةوةية، "
ريَطاضارةيةك كة . من لة داريَذةرانى سةرةتايى بووم ريَطاضارةيةك كة

ئةو . هةولَةكان بؤ طةيشنت بةيةكطرتوويى نةتةوةيى بيَنيَتةدى
 لة ض رادة بتوانني ريَطايةش بةسرتاوةتةوة بةوةوة كة ئيَمة تا

فريدريَك ئاماذةبةوة . دا سةركةوتووبنييشسياسةتى دابني كردنى ئاسا



 

 

دةكات عيَراق تاكوو ئيَستا خةرجيَكى زؤرى لة عيَراقدا كردوةء بة 
بةوتةى ناوبراو بةشيَك لة ئةندامانى . ئاكاميَكى دلَخوازيش طةيشتوة

نطرة باسيَكيان هيَناوةتة طؤرِآ كة ئاماذة بةوة دةكات، ئيَمة دةبآ ؤك
ئةو خةرجانةى لة عيَراقء شةرِى عيَراق  طوشار بؤ عيَراق بيَنني كة

كراون، دةبآ عيَراقيش لة قةرةبوو كردنةوةيدا بةشداربآء تةنيا 
لةسةر  كؤنطرةرت لة ئةندامانى ةشيَكيبةالم ب. هةلَطرى نةبآ ئةمةريكا

 بةشيك لة ئةو برِوايةن كة دةبآ دةولَةتى عيَراق هان بدةين كة
ضونكى هةمومان . اق بكاتنانةوةى عيَرسةرفى بونياتداهاتى خؤى 

باش دةزانني كة عيَراق لة بوارى نةوتةوة دةولًََةمةندةء دةتوانآ 
بةخةرج كردنى بةشيَك لة داهاتى نةوتةكةى، وآلتة روخاوء 

ةو برِوايةداية كة بريى يةكةم  كاطن ل. ويَرانةكةى بونيات بنيَتةوة
كرآ يَك، عيَراقى بةوةكوو بةكرآ طرياو ئةمةريكانآ كة دةنويَوا

روخاندوةء ئيستاش ثارةى روخاندنةكةى دةوآ بةماناى كرآ سةربازء 
ئةو ضةشنة بريكردنةوةية . خويَنى سةربازةكانىء ضةكء ضؤألء ثارة

ييةكانةوة دةبيَتة هؤى ناشريين بوونى سيماى ئةمةريكالةاليةن 
لةاليةن وآلتانى جيهان، بةتايبةت ناوضةى رؤذهةآلتى  ئةمةريكا

 .يبةترت وآلتانى ئيسالمييةوةاستء بةتانيَوةرِ
ثرسى نيشنء بةر، ذنرِالَى خانة"ثؤل ديَمى ديتؤن"

 1004تا 1003يةكانى عيَراق لة ثةروةردةكردنى هيَزة سةربازي
 :ئاوةها ئيَذآ



 

 

ى بة سةرؤك كؤمار بوش دا كة لة ئةرتةش هةلة"
هؤكارى  من بةداخم كة ئةو بوةتة. هةلَكةوتى عيَراق كةلَك وةرطرآ

يةكانى خؤىء بةردةوام دريَذة بة هةلَة تيَكشكانى هيَزة سةربازي
وانيوة بؤ طةىل ئيَمة ئةو نةيت. ةكانى خؤى دةداسرتاتذيك

كة  وقةوأل بو.  طةورةى ئابوورى، سياسى وةدةست بيَنآسةركةوتنطةىل
ء طرووثةكانى وةزارةتى دةرةوة يارمةتى ثزيشكىء فيَركارى،  ريَكخراو

ء سةربازى دابني بكةنء بارودؤخةكة لةويَدا تةكنيكى وةرزيَرى،
بةآلم ئةوان نةيانتوانى بةو ئاماجنةيان بطةنء كةسانيَك كة . بطؤرِن

بة كؤمةأل لة سةر ئةو برِوايةن كة وةزارةتى  كردوةكاريان تيَدا 
ن نةبوو، ء ثالَثشتى ئةوانياىدةرةوةء دةولَةت توانايى يارمةت

 . رةوة بةكار بيَننبوالةو  ريكائةمةنةيانتوانيوة برِشتى 
لة  ديَمى تؤن وةكوو ذنرِالَيَكى بة ئةزموون بةشيَك

يةوة سةرضاوة دةطرنء بةشيَك لة روانطةكانى لة تومخى سةربازي
ن دةثرسى ئيَستا لةبةرةى ديتؤ. ضارةى سةربازيناريَطاضارةكانيش ريَط

كردوة آلمةكةشى ئامادة دا دةبآ ضى بكةين؟ هةر بؤخؤى وةسةربازى
بالَويَزى  "ريضارد هؤأل بروك"آ كة دةبآ دةولَةت لة وا ويَدةض"

وسلى "لة ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكانء ذنرِاأل  ئةمةريكاثيَشووى 
. دا دووثات بكةنةوةؤى بؤسنيا لة عيَراقيشخبوازآ كة سيَناري "كالرك

 يتؤن يانار ثيَويست ناكات لة ددى ئةجمكة ئةوان ئي بةو جياوازيةوة
رةنطة بؤ ئةو مةبةستة باشرتين شويَن . ببنةوةئوهايؤدا بؤ وتوويَذ كؤ

 .ئةمان ثيَتةختى ئوردؤن بآ



 

 

ئةمةش بةو واتاية يةكة بةشيَوةيةكى جيددى  
وآلتانىخاوةن بةرذةوةندى لة ناوضةكةدا لة ثرؤسةيةدا بةشدار 

. بكةين، لةوانة ئيَران، ئوردؤن، توركية، عةربستانى سعوودى، سورية
 .يَوانةدا رؤلَى نيَوةجنى بطيَرِآيةكطرتوةكان دةبآ لةم ن تةوآل

 ناوبراو . بةغداديش دةبى بةشدارى سةرةكىء ريَبةرى وتوويَذةكان بآ
باشرتين شويَن بؤ ئةم "دا دةكاتةوة جةخت لةسةر رؤلَى كورد لةعيَراق

وتوويَذانة لة عيَراقدا، باكوورى ئةم وآلتة واتة كوردستانة، دةبآ 
توركيةء سورية بيَنيَتة  سةر ميَزى وتوويَذ، ء ريَبةرانى كوردى ئيَرانء 

هةر لة دريَذةى قسةكانيدا ناوبراو . عيَراقى بكةينة اليةنى وتوويَذ
نابآ ئيزن بة تريؤريستة كوردةكان لة توركية بدات كة  ئةمةريكائيَذآ 

، واتة توركية دروست ئةمةريكابؤ  هاوثةميانانى  كيَشةء تةنطةذة
ء توركيةش ئةوة بكاتة بيانوويةك بؤ هيَرش كردنة سةر بكةن،
ء لة اليةن ئابوورى، سةربازى ئةمةريكابة برِواى ديتؤن، . عيَراق

ةئةستؤ ديثلؤماتيكةوة دةتوانآ ريَبةرى وتوويَذةكان لة ناوضةكةدا و
 .مان ىلَ نةكردوتةوةبةآلم بةداخةوة بري. بطرآ

 

 ةغداد دةبآ خةرجى خؤى دابني بكاتب     
هيَنةرى خستة ةروةك ومتان عيَراق خةرجيَكى سةرسوورِه

بؤ هةر حكومةتيَك جطة لة  ليؤن دؤالريترسآ  3، ئةمةريكاسةر شان 
 طةرضى طةر .ثارةيةكى كةمةر شكيَنة ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة 

ش داناوةء ئةمةريكار بكةين كاريطةريى لةسةر ئابوورى سةيَ



 

 

. وآلتةدا طةيشتة بةرزترين ئاستى خؤىهةآلوسانى ئابوورى لةو 
اى بةخؤوة ةهبارودؤخى ئابوورى و ئةمةريكا ئةم كاتة ئاستيَك كة تا

بؤ  ئةمةريكاى ثيَشووى نيَردراو "ثؤأل بريَمر"بة برِواى . بووتتةدي
سةركةوتنى "لةو وآلتة  ئةمةريكارِيَوةبةرى كاروبارى عيَراقء بة

ا ريَطايةكى نوآء ددذة شؤرِش ذىسرتاتيَوة بردنى هاوثةميانان لة بةرِ
داهاتى سةرانة . ةوةرووى ئابوورى عيَراقدا كرد ةرانةطةيةنراوى ب

. يةء هةآلوسان خةريكة دادةبةزى 1003ى سالَى ئيَستا ضوارقات
راثرسييةكان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة بازرطانانء كاسبةكان 

دا رؤذ لة وآلتن بة داهاتووى وآلتء هةربة شيَوةيةكى سةيَر خؤشبين
كاتيَكدان كة  هةموو ئةمانةش لة. كةسبء كاريَكى نوآ وةرِآ دةكةوى

بةرهةم هيَنانى نةوت خةريكة دةطةرِيبَتةوة بؤ سةردةمانى ثيَش 
طوشار خباتة  ئةمةريكابة برِواى بريَمر دةبآ ئيَدى . ليَدانى عيَراق

دةكردنى سةر عيَراق تاكوو ئةو وآلتة داهاتى نةوتةكةى  بؤ ثةروةر
يةكانىء هةروةها بونياتنانةوةى عيَراق هيَزة ئاسايشىء ثاراستني

 . خةرج بكات
دةكرىَ كة داهاتى نةوت لة بة برِواآ بريَمر ثيَشبيَنى 

بةرابةرى  سىَ 3 واتة  .بآ ميليؤن دؤالر ثرت60األ لة عيَراقدا ئةمس
بة  ثآ زانيارى ناوبراو كة ضاوةديَرى بة. سالَى ئازاد كردنى عيَراق

ثاش لةناوضوونى " دا دةكرد ييةتى بةرِيَوةضوونى  حكومةتسةر ضؤن
دا، كارنامةيةكى ريَكء سةركار لة عيَراق سةدام، دةولَةتانى هاتوة

بةتايبةت لة بوارى بونياتنانةوةء . ثيَكيان لةم بوارةدا نةبوة



 

 

لة سةردةمى حكومةتى . كردوةدا هيضيان نةى وآلتئاوادان
ضاوةديَرىء  اتى وآلت راستةوخؤ لةذيَرداه% 11يةكاندا بةعسي

دا خةرج دةكران، هةربؤية دةسةآلتى نووسينطةكانى سةرؤك كؤمارى
وةزارةتةكان بةتايبةت وةزارةتى دارايى مافى دةستيَوةردانى لة 

 . بوونة داكاروبارى دابةشكردنى داهاتى وآلت
لة اليةكى ديكةوة سةركةوتنى نوورى مالكى سةرؤك 

دذ بة شيعة توندرِةوةكانى باشوورى  ى سةربازىياتوةزيران لة عةمةل
 ىياسا كانء كوردةكانى هاندا كة ثرت متمانة بة، سوننةبةغدا

ئةمةش هاندةر دةبآ لة خةرج . دابةشكردنى داهاتى نةتةوةيى بكةن
 ء كردنى داهاتى وآلت بؤ بؤنياتنانةوةى عيَراقيَكى ثيَشكةوتوو

لة مةرِ . انى ديكةى عيَراقبةآلم بة هاوكارى نةتةوةك .طةشةسةندوو
ت كي"بةتايبةت باشوورى ئةو وآلتة،  ثرؤسةى هيَمن كردنةوةى عيَراق

ليَكؤلَينةوةى ناوةندى شابان لة ئةنيستيتؤى  بةرِيَوةبةرى"ثوالك 
عةمةلياتى دذة شؤرِشء هيَمن كردنةوةى " :دا ئيَذى "بروكينط"

بة ضةشنيَكى دا لة باكوورء نيوةى عيَراق، بارودؤخةكةى ئةمةريكا
بؤ  ئةم سياسةتةش دةتوانآ ببيَتة بنةما .سةرةجنرِاكيَش طؤرِيوة

لة طةأل هةموو . رتى عيَراقدالياتةكانى داهاتوو لة شويَنةكانيعةمة
ئةوانةش دا، زؤريَك لةكارناسانء لةسةرووى هةموويانةوة ذنرِاأل 

ا ى طشتى هيَزةكانى هاوثةميانان لة عيَراقدرس فةرماندةيديويد ثرتا
رام كردنة ةشنة ريَك كةوتنء ئاضراست لةسةر ئةو برِوايةن كة ئةو 

ئةوةش راست جةخت لةسةر ئةوة ." يةهةستيار، لةرزؤكء كاتي



 

 

مةيدانةوةء خؤيان   دةكاتةوة كة دةبآ هيَزةكانى عيَراق خؤيان بيَنةوة
 .كونرتِؤلَى بارودؤخ وةئةستؤبطرن

وةى بارودؤخى ت ثوالك، ثيَنج تيثى هيَمن كةرةبرِواى كي بة
يَكى نيَردرانة ئةو وآلتة طؤرِان دا1007نائةمنى عيَراق كة سالَى 

يَنا، بةآلم لةطةل هةموو دا ثيَك نةهطشتي سرتاتذىئةوتؤيان لة 
 ناوبراو لةسةر ئةو برِوايةية. دا نابآ لةبةرضاويان نةطرينئةوانةش

ةء بةو دا بةرةبةرة كةم بكريَنةويَراقيةكان لة عكة دةبآ هيَزة سةرةكي
يةكان بؤ خؤيان دةتوانن عيَراقي كارةش ثيَشان بدةين كة هيَزة

ى كة وةدةست ركةوتنانةآلتةكةيان كونرتؤأل بكةنء ئةو سةبارودؤخى و
ت جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة كيَشةى كي. هاتوون بثاريَزن

األء راثؤرتة ئةو خالَةش لة هةو. سةرةكى باشوورى عيَراقة
ت ليَرةدا بة روونى كي. وونى دةبينرآميَديايييةكاندا بةر

تةنطةذةطيَرةء كيَشةكانى ساآلنى رابردوو تاكوو ئيَستاى باشوورى 
عيَراقء ثيَكدادانى نيَوان هيَزةتوندرِةوة شيعةكان دةخاتة ئةستوى 

 :راشكاويةوة ئيَذآ هيَزةكانى هاوثةميانان لةو ناوضةيةداء بة
وثةميان لةم خالَة، ابةهؤى نااليةقىء هيَزةكانى ه"

باشوورى عيَراق لة ساآلنى رابردوودا مةيدانى ثيَكدادانى طرووثطةىل 
ضوونة دةرةوةى هيَزةكانى بريتانيا لة . جؤراوجؤرى شيعة بوة

بةسرةداء طؤرِانكاريى سياسى لة ثيَكهاتةى دةولَةتى بةغدادا لةمةرِ 
سييةوة سةركوتى ئةو هيَزة شيعانةى كة بوونى حكومةت دةخةنة مةتر

ئةمةش . دا توندتر كردوةتةوةئالَؤزىء ثيَكدادان لةم ناوضةيةى



 

 

طةورةترين هةرِةشةية بؤ سةر هيَمنىء ئاسايشى ناوةندء باكوور كة 
هةر بؤية باشرتين . دوو ناوضةى كةمآ ئارامرتء جآ هيواى عيَراقن

ريَكاريَك كة لة دةستى دةولَةتى بوش داية ئةوةية كة هةوأل بدات 
بثاريَزآء ( هةريَمى كوردستان)ةستكةوتى باكوورى عيَراق النيكةم د

ثالَثشتى بكاتء تةنانةت نيوةى لة هيَزةكانى خؤى لةم ناوضةيةدا 
 ."جيَطري بكات

عيَراق وآلتيَكة كةم تا زؤر بةردةوام هيَزة  راستىدالة 
وييةكان بةثآ فاكتة ميَذو. سوننةكان بة سةرىدا دةسةآلتدار بوون

نةوة بةرِيَوة ساأل لة اليةن سوننةكا 500نزيك بة عيَراق بؤ ماوةى 
دةدا كة بة ئاسانى نةتوانن طؤرِانى وان هان ةوةش ئةئهةر. براوة

ش ئةو ئةو خالَة. تى عيَراق قبوأل بكةنثيَكهاتةى دةسةآلتداري
ية لة سةر  دةسةآلتء جيددىء سةرةكي كة  مةترسى راستييةية

جودا لةوةش  .شتوةكانشيعة تازة بةدةسةآلت طةي حكومةتى هيَزة
بةشيَكى زؤرى حكومةتةكان، النيكةم لة سةدةى بيستةم بةمةالوة 
حكومةتطةليَكى سةربازى بوون، هةربؤية لة عيَراقدا حكومةتيَكى 

 . اسةربازى هةرِةشةء مةترسى زؤرى لة سةرةنمةدةنى يان 
ة جةخت لةسةر ئةو سيَبتةمربى 22 نىراثؤرتى كؤميسيؤ

يةنى هيَمنىء ئاسايشى عيَراق ثالَثشتىء بةهيَز دةبآ ال"كاتةوة كة دة
بة يارمةتىء هاوكاريى جيهانىء هاوئاهةنطى لةطةأل  بكرآ، ئةويش

لةو ثيَوةندييةدا  ء بريتانيادا، ثاشانيش وآلتانى ناتؤشئةمةريكا
 ".بن ئةزمونيان هةيةء دةتوانن كاريطةر



 

 

ييةكانء ئةمةريكالةم نيَوانةداء لة هةموو اليةك زياتر 
. هاوثةميانانيانن كة لة مةرِ بارودؤخى ئالَؤزى عيَراق نيطةرانن

و هةم لة ثيَكرد ئةوان هةم لة بوارى مرؤييةوةضونكى هةروا ئاماذةمان 
هةر بؤية . كى زؤريان لة عيَراق داوةبوارى ئابوورييةوة خةساريَ

بؤ ييةكانيان امء دةزطاء ناوةندة ليَكؤلَينةوةبةشيَكى زؤر لة كارى د
ئةم مةبةستة تةرخان كردوةء لة هةموو ويَضوونيَك كة بتوانآ لةم 

بريمةندء خاوةن رِايانى . ثيَوةندييةدا بة سوود بآ كةلَكيان وةرطرتوة
. نيى بةراشكاوانة رخنة لةء بارودؤخةى عيَراق دةطرئةمةريكاسياسى 

سةرؤكى قوتاخبانةى ثيَوةنديية  "ئان مارى ئيَسلؤتر"بؤ ويَنة 
ثاساو : "ئيَذآ "سؤن ـ ثرينستؤنلَودرؤ ويَو"ةوةييةكانى نيَونةت

وة، بؤية ب هيَنانةوة بؤ ئةوةيكة ئيَمة طرفتى زؤرمان لة بةردةم دا
دا ةليَكى دلَخواز بطةين لة رووالَةتدا بة ئاكامطنةمانتوانيوة لة عيَراق

 .كاريَكى ئاسانة
بةآلم ئةركى نةتةوةيىء ويذدانى ئيَمة وةكوو نةتةوةيةك  

ئةمةية كة خؤمان بؤ رؤذانيَكى خراثرت ئامادة بكةين، لة 
هةر لة دريَذةدا جةخت لة ." هةماحنالَيشدا ضاو بربِينة سةركةوتن

ئةويكة ئيَمة " :دةكاتةوة ئةمةريكاسةر ئيسرتاتيذىء ئاماجنى 
ى ئاشتيخوازى سياسى، ثاش كردنى حكومةتيَكدةمانهةوآ، جيَطري

دابني كردنى  سرتاتذىئةوةش راست ." ضوونة دةرةوةى ئيَمة لة عيَراقة
 سرتاتذىسةر بنةماى دابينكردنى  ية لةئةمةريكائاسايشى نةتةوةيى 

واية بوونى ئاسايش لة ئيسرتاتذييةك كة ثيَ. يَونةتةوةيىئاسايشى ن



 

 

ندى هةية بة دابني راستةءخؤ ثيَوة دائةمةريكا يةكطرتووةكانى وآلتة
كة ئيستا  بوونى ئاسايش لة خالَة كويَرةكانى سووضاسووضى جيهانةوة

رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةطشتىء عيَراق بةتايبةتى بةشيَكى سةرةكى 
 .لةو ئيسرتاتذييةن

جةخت لة سةر ئةوة ئان مارى ئيَسلؤتر لة سةر ئةوة 
بنيَني، دا ثتةوى عيَراق بناخةة ماننتوانيو نة ئيَمة" دةكاتةوة كة 

دذايةتى نيَوان شيعةء . كانيان ريَكء ثيَك دانةناوةبناخةضونكى 
سوننة، كوشتارة عةشريةيىء قةومييةكان، ضيَشتنى تامى دةسةآلت لة 
اليةن شةرِخوازانء تريؤريستانةوةء ويَضوونى ثارضةثارضة بوونى 

" .تى ئيسرتاتذيى ئيَمة لة عيَراقدا دةداتةعيَراق زةبر لة تةواويي
دروست كردنى عيَراق لة سةرةتادا، وةكوو كيانيَكى سةربةخؤ ثاش 

ى بناخةشةرِى جيهانى يةكةم لة اليةن هاوثةميانانى ئةوكاتةوة، 
كيانيَك كة ثيَكهاتةيةكى . ئةو كيَشةء ئالَؤزيانةى ئةمرِؤ بوو

بؤية هيَزى دابرِان لة ناوةند هيَزيَكى  .بوو بةتةواوى ناتةبا
ةكةشى ضةوسانةوةى دريَذماوةى ثيَكهاتةكانى كة هؤكار ديفاكتؤية

ثيشاندانى . ديكةى عيَراق بة دةستى دةسةآلتى كةمينةى سوننةوةية
نةى بآ هيوايىء بةدبينى نية، بةلَكوو بة انيش لةراستيداويَنانة  ئةم 

مةبةستى ورد بينى لة داهاتووداية، بة مةبةستى دووثات نةكردنةوةى 
 . ودايةهةلَةكانى رابردوو لة داهاتو

كردنء ثاراستنى لة ريَكارة سةرةكييةكان بؤ دابينرت يةكيَكي
ةكانى عيَراق لة دةسةآلتدا هيَمنى عيَراق بةشدارى دانى ثيَكهات



 

 

بؤ . ء لة ثيَكهاتة سةربازىء ئاسايشييةكاندا بة تايبةتييةبةطشيية
ويَنة طةرِاندنةوةى بةشيَك لة هيَزة سةربازييةكانى عيَراق بؤ نيَو 

لة سةرةكيرتين  يةكىَ لةراستيداواتة ئةوة . ئةو وآلتةية ىئةرتةش
واتة بة هةلَوةشاندنةوةى ثيَكهاتةى . هةلَةكانى هاوثةميانان بوو

سؤثاية، هيَزيَكى  سؤثاى عيَراق بة ثآ ثيَناسةى بةعسى بوونى ئةو
ئامادة، بة ئةزموونء كارامةيان خستة خزمةت بةرةى تريؤر، 

حالَيَكدا بوو كة هيَزى  ئةوة لة. يَراقدالة ع ةوةتوندرِةوىء كوشتار
سؤثاى ميللى لة هةر والتيَكدا هيَزيَكى نةتةوةيىء طشتييةء هيَزء 

كة كؤمةلَيَك عةواميلء  نيية طومانى تيَدا. نةتةوةيةية تواناى ئةو
كةسانى دةستةمؤى حكومةتى ديكتاتؤرى لة هةموو ئةو سؤثايانةدا 

ة  نيية كة سؤثايةك بةو بيانوة بوونيان هةية بةآلم ئةوة بةو واتاي
سؤثاى عيَراق  كةوابوو طيَرِانةوةى سوننةكان بؤ نيؤ. هةلَوةشيَنريَتةوة
ضونكى . دةريَكى باش بآ بؤ هيَمنى ء ئاسايشى عيَراقدةتوانآ يارمةتي

ئيَستا بةتةواوى كارءبارى سةربازىء ئةمنييةتى عيَراق لة دةستى 
لة نيَو  يَشةء دووبةرةكىَئةمةش دةتوانآ ئاورى ك. شيعةكانداية

 .اليةنةكانى ديكةى عيَراقدا بنيَتةوة
ليَكؤلَةر لة ناوةندى ليَكؤلَينةوة  "ناتانيل نيك"بةوتةى 
هةنطاوى : "دا لةم بارةوة ئاوا دةدوآئةمةريكا بؤ ئاسايشى نوآ لة

يةكةم طةرِاندنةوةى سوننةكان بؤ نيَو سؤثاى عيَراقة كة ئيَستا لة ذيَر 
هيَزةكانى شيعةدايةء شيعةكان بةكردةوة كاروبارى دةسةآلتى 

زؤريَك لة سةربازانى سوننة كة . ئاسايشى سةربازى وآلت دةكةن



 

 

لة ئةزموونء  سوننة ثاريَزطاكانى ىهةنوكة دةبى هيَمنىء ئاسايش
رابردووى ئةوان بزاننيء بةتايبةت لة ثاريَزطاى ئةنباردا كة لة 

شيان ريَكء ثيَكء ةكارةكخزمةتى ئةرتةشى عيَراقدا كاردةكةنء 
ييةكان ئةمةريكاانةن كة ييئةوانة هةر ئةو هيَزة سةرباز. بةكةلَك بوة

 ."دا ناشيانة وةاليان نان1003لة هيَرشى سالَى 
كى ئيَمة بةم كارةمان جاريَكيرت ئةم كارة بةسوود دةبآ، ضون

رتى عيَراق داوة لة بةرامبةر وآلتةكةياندا دةرفةمتان بة ثيَكهاتةكاني
دا بيَنة لةبةرامبةر ئالَؤزىء ناسةقامطريىةرك وةئةستؤ بطرنء ئ

مةيدانء سةقامطريى وآلتةكةيان دابني بكةنء يارمةتى ئاشتى 
زيك كردنةوةى ثيَكهاتةكانى عيَراق نيشتمانى بدةنء هةوأل بؤ ليَك ن

 . بدةن
كردنى ئاسايشى نةكانى عيَراق هان بدةن بؤ دابينجريا

يَنن بؤ ضاكسازىء ئاوةدان كردنةوةى سنوورةكانء دةرفةت برِةخس
عيَراقى ويَرانء روخاو ء خةلَكى وآلتةكةيان طةشبنيء هيوادار بكةن 

داهاتوويةكى طةشء نيشان بدةن كة خوازيارى يةكييةتىء  بة
يةكطرتوويى هةموو ثيَكهاتةكانى عيَراقنء يةكطرتوانة بةرةورِووى 

ة دةتوانن ل. هةرضةشنة دوذمنيَكى نيَوخؤيىء دةرةكى دةبنةوة
 كردنء سةقامطري كردنى هيَمنىء ئاسايشى ناوضةكةدا بةشداردابين

 .بن
كؤلَينةوةى ليَكؤلَةرانى ناوةندى ليَ لة يةكيَكى ديكة

واتة سالَى  وةيى بؤ طيَرةء كيَشةكانى ئةمرِؤى نيَونةتةسرتاتذيك



 

 

داية،  ى عيَراق كة ئةو وآلتة لة لوتكةى قةيرانى هةمةاليةنة1007
نى عيَراق بة طةآللَةيةكى دارِشتوة كة بريتيية لة رادةستكرد

ء هاوثةميانان بة سةر ئةمةريكاديَرى كردنى عيَراقييةكانء ضاوة
طةآللَةكةى ناوة  ىكة نيَو" ئانتونى كرامسةن. "ئاكامى كارةكاندا

لةم  ناوبراو" ضوونة دةريَكى ريَكء ثيَكى حيساب بؤ كراو"
 بيهةوآ لة عيَراقدا سةركةوتوو ئةمةريكاطةر : "ثيَوةندييةدا ئيَذى

يى آ ئالَوطؤرِى دةسةآلتى سةرؤك كؤماربآ، طةر دةولَةتى بوش بيهةو
آلنىء بةكةلَك جيَبةجآ بكرآء دا بة شيَوةيةكى عةقئةمةريكالة 

حيزب لة مةرِ  ككةوتنيَكى بةكةلَك لة نيَوان دووئةطةر هيوايةك بة ريَ
هةلَطرتن بةرةو ثيَشةوة و شةرِ بوونى هةبآ، دةبآ بؤ هةنطا

كى روون خبةينة بةردةستء وردةكارييةكانيشمان لة يةةطةآللَ
طةآللَةطةليَكى ضاك رةنطة طةرةنتى داهاتوويان نةبآ، . بةردةست دابآ

بةآلم النيكةم دةرفةتى هةلَبذاردنيَكى روونء بامشان دةخةنة 
 ."ربنيبةردةستء ئيَمة دةتوانني برِوانينة رؤذانيَكى باشرتء هيوادا

ناوبراو بة كورتى بةشيَك لةوردةكارى طةآللَةكةميان 
دةبآ  ئةمةريكالة دريَذةى مانطةكانى داهاتوودا " دةخاتة بةر ضاو

تيثى شةرِكةر تا مانطى جووالى النيكةم  ثانزدة25هيَزةكانى خؤى لة 
ثيَنج تيث كةم بكاتةوة ء بةجآ بةرِيَوةبةر رؤلَى راويَذكارء  5بؤ 

 ئةم كارةش لة اليةك ثيَش بة. هيَزةكانى عيَراق هةبآبؤ  ىضاوةديَر
كوذرانء لة دةست ضوونى هيَزةكان دةطرآء لةاليةكى ديكةوة لة ثارةى 



 

 

لة لوتكةى  عةمةلياتةكانى هيَمنن  1007لة سالَى  شةرِ كة
 . ميليؤن دؤالر بوو كةم دةكاتةوة 21كردنةوةدا 

يَراق ئيدارةى ع ىئيَمة دةبآ بوجةكانى شةرِى هةنوكةي
وو خبةينة ئةستؤى خودى سةرؤك كؤمارى داهات تانيوةى ئةوةلَى خوىل

ميليؤن دؤالرى بؤ  1/10تائيَستا  ئةمةريكا. كانعيَراقيية
بونياتنانةوةى دوبارةء يارمةتيية سةرةتاييةكان بة عيَراق تةرخان 

ميليؤن دؤالر  لة  2/1لة ئةمةريكاى وةزارةتى دةرةوةى يداخواز. كردوة
 317داء 1007ميليؤن دؤالر لة سالَى  160وة بؤ  1007سالَى 

دةبآ ئامرازء  ئةمةريكا .ةزيادى كردو 1001ميليؤن دؤالر بؤ سالَى 
كةرةستةيةكى سةربازى كة هةنوكة لة عيَراقدا كةلَكيان ليَوةردةطرآ 
بدا بة عيَراقييةكان، ضونكى بةهاى طةرِانةوةى ئةم كةرةستانة زؤر 

 .قؤرس ء طرانة
بآ طرووثة سياسيية ةد ئةمةريكادا ثيَوةندييةشهةر لةو 

جياجياكانى عيَراق بةقةناعةت بطةيةنآ كة بة ريَككةوتنيَكى جيَطاى 
ثةسةندى سياسى بطةنء ثاش بة ئاكام طةيشنت لةم ريَككةوتنةدا 

. هةموومان بؤ بةرِيَوة بردنى هةلَبذاردنيَكى نةتةوةيى تيَبكؤشن
بة تايبةت دةبآ سةرةنج بداتة ئةو هةلَبذاردنة ناوضةيىء  ئةمةريكا

ثيَشبينى كراونء هةروةها  1001ثاريَزطاييانةى كة بؤ ئؤكتؤبرى 
بكاتة  1001هةوأل بدات هةلَبذاردنة نةتةوةييةكانى كؤتايى سالَى 

يةكطرتن كةلَكى  خالَى وتوويَذء ضاكسازىء وةك فاكتؤريَك بؤ
 . وةربطرآ



 

 

كراوى هيَزةكانء بؤدةرةوةى حيساب انةيَشك ئةم كارة بة
ةكانى شةرِء بةرِيَوةبردنى هةلَبذاردنيَكى ريَكء ييكةم كردنةوةى خةرج

ثالَثشتى  كؤنطرةء ئةمةريكافرتوفيَأل لة عيَراقدا، دةولَةتى بآثيَكء 
كارانة  ىلَ بكةنء سةرؤك كؤمارى دوايى دةتوانآ بة ثالَثشتى ئةو

 ."سةركةوتووتر بآ
 ئةمةريكاتويَذةرانء ثياوانى سياسى ديكةى  رت لةبةشيَكي

لة دا تازةكارةء ئةو كةمء كؤرِيانةش كة لة سياسةتى نيَونةتةوةيي
 ئةمةريكاواتة . كارةكانيدا هاتوةتة طؤرِى ريَك باجى ئةو تازةكاريةية

بريتانيا خاوةن ئةزموون نية لة  وةك كولؤنياليستى نةريتى
. داء بونياتنانةوةى وآلتانؤأل كردن داطريكردن، رؤخاندن، كونرت

ةت نازانآ ضؤن لةطةأل كولتوورى وآلتانى جيهان سيَهةمىء بةتايب
هاتنى  راستىدا لة. دا هةلَسوكةوت بكاوآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست

بؤ ئةو ناوضانةء داطريكردنى ئةفغانستانء  ئةمةريكائةجمارةى 
دا شتيَكى نوآ ةرةوةى ئةو وآلتة لة ئاستى بةرينعيَراق بؤ سياسةتى د

 بةرطريىجيَطرى وةزارةتى " رألريضارد ثيَ"لةو ثيَوةندييةش دا  .بوو
ئةمريكةن ( A.E.I)رةيطانء تويَذةرى ئةنيستيتؤى  سةردةمى رؤنالَد

طرينطرتين : "بةم ضةشنة راى خؤى دةردةبرِآ ،ئينرت ثرايز ئةنيستيتؤ
ناوبردنى  شتيَك كة دةتوانآ يارمةتى ئيَمةء عيَراق بداتء هةلَةى لة

بآ ثالنرِيَذى ريَذميى ياغى سةدام حوسةين تارِادةيةك قةرةبوو 
بطةيةنني كة ئيَستا ئةوةية كة عيَراقييةكان تيَ بكاتةوة،



 

 

ء تيَكشكاو سةرلة  تيَطةيشتووين ضؤن ضؤنى دةبآ وآلتيَكى لة ناوضوو
 .نوآ بونيات بنينةوة

بةآلم  طومان بةكةلَك بوةةشيَك لة يارمةتييةكانى ئيَمة بيَب
ثيَنج سالَة كة ئيَمة خةريكني بة عيَراقييةكان ئيَذين كة ضؤن 

نء ضؤن ريَبةرانى خؤيان سىء ياسايى ثيَك بيَنسيا سيستميَكى
دا كار ةض ثؤستيَكء لة ض وةزارةختانةيةكهةلَبذيَرن؟ كىء دةبآ ل

 كآ دةبآ ببيَتة سةرؤك وةزيران؟ ضؤن دةبآ سةرضاوة. بكات
ناسن؟ ضؤن دةبآ ئابوورى خؤيان ريَك ء نةتةوةييةكانى خؤيان ب

ءتوة كة ضؤن دةبآ  اقمانرثيَكء ئيدارة بكةن؟ ئيَمة بة شيَعةكانى عيَ
لةطةأل كوردةكانء سوننةكاندا ريَك بكةون، ضؤن دبآ ئةوان وةك 

عيَراق . دا ثيَوةندى بطرنلةطةأل دونياى عةرةب عيَراقيَكى سةربةخؤ
ء سنوورييةكانى خؤى (ةتةوةيىن)دةبآ ضؤن كيَشةو ناتةبايية قةومى 

ضارةسةر بكات، كةى دةبآ بؤ وتوويَذ ئامادة بيَتء كةى دةبآ بةرةنطار 
دا بة ض ثيَوةريَك دةبآ ثيَشكةوتنةكانى لة ئاكامببيَتةوةء 

 رلناوبراو ئاماذة بة بآ ثالنى، بآ زانيارى ريضارد ثيَ."  هةلَسةنطيَنآ
ة دةزانن كة دةبآ ض بكةنء عيَراقييةكان ضاكرت لة ئيَم: "دةكاء ئيَذآ

انى كاتيَك بةرثرس. بؤيان هةيةض شتطةليَك ماناى راستةقينةى 
 نييةتى كةميان راويَذكارانى سياسى، ئة فةرمىء ئةندامانى كؤنطرة

بؤ عيَراقييةكان ءتار ئيَذنء  زؤربةى زانيارييةكانيان هةلَةية،
ريَطايان ثآ نيشان دةدةن من ثيَكةنينم دآ كة ئيَمة دةبآ بةجآ ئةو 

 . وتارة هةآلنة هةوأل بدةين هةلَةكانى رابردوومان قةرةبوو بكةينةوة



 

 

ش لةو ئةمةريكاةرانء تويَذةرانى كؤمةلَيَك لة ليَكؤل
سةركةوتوو  دا زؤرلة دؤستء دوذمن ناسين ئةمةريكاكة برِوايةدان 

بة ثآ ئةو راستييانةى كة سياسةتوانانء ثالنرِيَذانى سياسى . نةبوة
خاوةنى ئةزموونيَكى ئةوتؤ نني لة سياسةتى دةرةوة  ئةمةريكا

دا، تى نيَوةرِاستبةتايبةت لة سياسةتى هيذمووندارى لة رؤذهةآل
كؤمةلَيَك ثيَشنيارء رخنةى جيددى ديَننة طؤرِآ كة جيَطاى سةرنجء 

جيَطرى بةشى " دانيل ثلتكا"لةم ثيَوةندييةدا . اماننتيَرِ
دامةزراوةى ئةمريكةن ئينرت ثرايز  بةرطريىسياسةتةكانى دةرةوةو 

 بؤ عيَراق زؤربةى  ثاش ضوونى ذنرِاأل ثرتايس: "يَذآئ
ييةكان ئةمةريكاهيَزة . كارةكانى ئيَمة كةوتوةتة سةر دةورى خؤى

خؤياندا لة بةغدادء توانيويانة لة ثاأل نةيارانى رابردووى 
برِؤنة سةنطةرى شةرِ دذبة نةيارانء طرووثة ئاذاوة  دارتثاريَزطاكاني
هؤى  وةدةستهيَنانةوةى  ئةو كارةش تا رادةيةك بوة. طيَرِةكانةوة

 ."متمانةى ئيَمة الى هيَزة سةربازييةكانى عيَراق
س توانيويةتى لة ريَطاى ياأل ثرتاذنرِ" بةوتةى ناوبراى"

دؤستانيَكى نويَيةوةكة زؤربةيان لة اليةنى سوننةكانن، طرووثطةليَك 
بةقةناعةت بطةيةنآ " سةرداران"ء "فةرماندةرانى عيَراق"كة نيَوان 

بةم ضةشنة بةو ئاكامة دةطةين كة ." دوذمنى ئةوان نية ئةمةريكاكة 
سوننةكان ليَك نيَزيك بكاتةوةء ئةم ليَك طةيشتنة دةتوانآ شيَعةكانء 

سياسى ـ ئةمنيةتى لة عيَراقى هانيان بدا بؤ هاوكارى زياترى 
دى بري اعةت بطةيةنآ كة نابآ ئةوانيش ئيداء سوننةكان بة قةننوى



 

 

لة زالَبوونيان بةسةر تةواوى عيَراقدا بكةنةوةء دةبآ 
ن ئةم بآ طوما. واقيعييةتةكانى عيَراق ببيننء برِيارى عةقآلنى بدةن

رادةيةكى  رةوتة سياسيةش كة بةم ضةشنة طرياوةتةثيَش دةتوانآ تا
واتة لةاليةك ثيَش  .زؤر ثيَش بةو دةستيَوةردانة دةرةكييةكان بطرآ

بةهاندانء ثالَثشتى تريؤريستان لة اليةن ئيَرانةوة بطرآ كة لةماوةى 
ثيَنج سالَدا، بةرثرسى سةرةكى بارودؤخى نائةمنء ئالَؤزى عيَراق 

اليةكى ديكةوة وةآلميَكى ليرَبِاوانة بةضاو تيَربِينة  وة، لةب
مةزنيخوازانةكانى توركية بة بيانووى جؤراوجؤرةوة بداتء بة 
كؤمةلَةى والتانى عةرةبى بيَذآ كة ئيَمة وآلتيَكى سةربة خؤينء دةبآ 
ريَز لة سةر بةخؤيى عيَراق بطرن تاكوو بتوانني وةكوو دؤستيَك دريَذة 

 . خؤمان لة ناوضةكةدا بدةين ئابوورىاسى ـ بةذيانى سي
باسيَكى ديكة بابةتى دةمةتةقآ طةرمى بازارِى سياسةتى 
عيَراقء جيَرانةكانىء هةروةها وتارى كيرَبيَكى ثالَيَوراوانى سةرؤك 

ء ناوةندة سياسييةكانة، باس لة سةر بوون، ضوونء ئةمةريكاكؤمارى 
وةك دةزانني نةمانى . ة عيَراق دايةلهاوثةميانان مانةوةى هيَزةكانى 

هيَزة توندرِةوةكان  لةعيَراقدا بةشيَكى سةرةكى بةرهةمى ضاالكى ء 
ء  لؤجستيكهيَزيَك كة خاوةن، دةسةآلت، . قوربانيدانى ئةو هيَزانةية

يةكى بةهيَزى ئابوورى ـ سياسى لة سةربازة، هيَزيَك كة ثالَثشتي
ارء فاكتؤرطةليَك كة عاميلى هؤك. ثشتةوةيةء بةطشتى يةكالكةرةوةية

لة عيَراقدانء  ئةمةريكاسةرةكى مانةوةى زؤريَك لة هيَزةكانى 
دةبنة هؤى ثالَثشتى مانةوةى   هةروةها كؤمةلَة هؤكاريَك كة



 

 

دا، لة عيَراق ئةمةريكايَزى سةربازى  هةزار هسةدوضل   240000
رووثة طةشةى لقى ئةو ط ءالقاعدةوةى هيَزةكانى ةطةرِان ثيَشطريى لة

داء هةروةها ريَطرتن لة دةستيَوةردانى ئيَران لة كارءبارى لة عيَراق
 .ى عيَراقدايةينيَوخؤ

لة عيَراقدا  ئةمةريكامانةوةى  كة ثيَدانةجآ ئاماذة 
كى دةسةآلتدار لة عيَراقدا بوونى حكومةتيَالنيكةم تا جيَطري

. يةكطرتووةكانة وآلتةضونكى عيَراق مةحةكى ليَدانى  ،ستةثيَوي
ضونةدةرةوةى  ئةو هيَزانةء يان تةنانةت زؤر كةم كردنةوةى هيَزةكانى 

كةوابوو . دةتوانآ ببيَتة هؤى لةرزؤكى حكومةتى عيَراق ئةمةريكا
دا لة اليةن بةشيَكى زؤر لة قلة عيَرا ئةمةريكامانةوةى هيَزةكانى 

لَيَك لة كؤمة. دةكريَتةوة لةسةر دةسةآلتدارانى عيَراقةوة جةختى
سياسةتوانانى عيَراق لة ذيَر كارتيَكةرى عةرةبةكان، ئيَران يان 

دا لة عيَراق ئةمةريكاوةى هيَزةكانى توركيةدا بانطةوازى ضوونةدةرة
عيَراق  ئةمةريكاهةولَدةدةن، بةآلم لةطةأل هةموو ئةوانةدا، بآ طومان 

يةكآ لة خالَة هةستيارةكانى سةقامطريىء ناسةقامطريى لة  بة
 .اوضةكةدا دةزانآء هةربؤية بةئةمانى خودا جيَى ناهيَلَآن

 

راثؤرتى ذنرِاأل ثيَرتايس لة مةرِ 
 بارودؤخى عيَراق بةكؤنطرة



 

 

روانطةكانى ذنرِاأل ثيرَتايس لة مةرِعيَراق لة كؤميسيؤنى 
 ادا نثيَوةنديية دةرةكييةكانى س

 راثؤرت لةمةرِ بارودؤخى عيَراق بةكؤنطرة
ة ثيرَتايس فةرماندةرى، هيَز. ذنرِاأل ديويد اض
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ء  بةرِيَز سةرؤك، ئةندامى ثايةبةرزى كؤمسيؤن،
ئةندامانى ديكةى كؤميسيؤن، لة دةرفةتيَك كة بؤ منتان رةخساند تا 

رِ بارودؤخى ئةمنييةتى لة عيَراقدا ئاخرين زانيارييةكان لة مة
مةرِ راسثاردةكانى  ضوونةكامن لةمء راوبؤثيَشكةش بة ئيَوة بكة

رابردوو بة زةجنرية ثلةوثايةى فةرماندةريى رابطةيةمن سوثاس 
 . دةكةم

نط ثيَش ئيستا كراكر حةوت ما بالَويَز ءكاتيَكةوة من لة
دا ئامادة بووين، ثيَشكةوتنطةليَكى بةرضاوء طرينطى لة بةرامبةر ئيَوة

ةوة تاكوو ئيَستا، سيَبتةمرب لة مانطى. يةتى وةدةست هاتوونيئةمن
رادةيةكى بةرضاو ة ئاستى توندء تيَذىء مةرطى خةلَكى ئاسايى ب

رت ى عيَراقء كؤمةلَيَكيالقاعدةزةبرةطةليَكى كاريطةر لة  .كةمى كردوة
لة طرووثة توندرِةوةكان كةوتوة، هيَزء توانايى هيَزة ئاسايشييةكانى 

دابني كردنى هيَمنى ك لة ء بةشدارى خةلَ عيَراق طةشةى كردوة،
دا بارءدؤخ لة بةشيَك لة لةطةأل هةموو ئةمانةش. ا دةبينرآدناوضةيي

ناوضةكاندا هيَشتا دلَنياكةرةوة نيةء قةيرانطةليَكى زؤر بوونيان 



 

 

ثيَش  حةوتوو كة رووداوةكانى دوو زيرَت لةمةش، بةوجؤرة. هةية
 ثيَشرت كة زؤر جاران ئاطادارم وةبريى هيَناينةوة، هةروةك

لة بةهارى رابردوةوة وةدةست هاتوة،  نةتةوة، ثيَشكةوتنيَك كةوكرد
ضاكرتة لة سةردةميَك كة  دابةآلم، هيَمنى لة عيَراق. ةرزؤكةشكيَنةرء ل

ى رابردوودا راثؤرمتان بة ئيَوةداء سيَبتةمربمنء بالَؤيَز كراكر لة 
لة  عيَراق مانطى رابردوو كة 25بةشيَوةيةكى سةرجنرِاكيَش ضاكرتة لة 

ء ئةم برِيارة درا كة هيَزة زيادييةكانى  دا بووسنوورى شةرِى ناوخؤيي
 . يةكطرتوةكان بنيَردريَن بؤ عيَراق وآلتة

دا كة وةدةست هاتوة رؤلَيان ضةندين هؤكار لة ثيَشكةوتنيَك
هؤكار، هةلَبةت، كارتيَكةريى زياد كردنى رادةى   ئةوةلَني. هةبوة

هةموتان بة باشى لة زياد . قى بوةهيَزةكانى هاوثةميانانء عيَرا
ئةوةيكة كةمرت ليَى ئاطادار بوون . ئاطادارن ئةمةريكابوونى هيَزةكانى 

، ء ثرت لة كردوةدنى دةستثيَئةوةية كة عيَراقيش ثالنى زياد كر
يةكانى خؤى ئةمنيةتي سةربازء ثوليسى بة هيَزة سةد هةزار200000

دا زياد كردوةء هيَدى هيَدى لة حالَى زيادكردنى  1007لة سالَى
 . دةفرايةتى هةناردنء كةلَك ليَوةرطرتنى ئةم هيَزانةداية

ؤكارى دووهةم، كةلَك وةرطرتن لة هيَزةكانى ه
ء عيَراقى لة بةرِيَوةبردنى عةمةلياتى دذةشؤرِشى لة انهاوثةميان

دا بة مةبةستى ثاريَزطارى طةل بةكرتىة، كة لةبو سةرانسةرى وآلت دا
رةنطار بوونةوةى ى عيَراق، بةالقاعدةى يلة خةلَكى عيَراق، شويَنطر

ء ميليشياكان، ثالَثشتى لة ئاشتى ناوضةيىء دةرفةت عاميلة توندرِةو 



 

 

ورى لة ناوضة جؤراوجؤرةكانى رةخساندن بؤ طةشةى سياسىء ئابو
 . دا جيَطري بوونوآلت

 طؤرِانى تيَرِوانني لة نيَوان بةشيَك لة رتيَكى طرينطيهؤكار
لة سةردةمى . هؤكارة دةستنيشانكراوةكانى حةشيمةتى عيَراق بوة

دا، كؤمةلَطا 1006يةكةمني بزوتنةوةى سوننة لة كؤتاييةكانى سالَى 
بوون توندء تيَذيية ضةشنيَكى روولةزياد دا بةسوننةكان لة عيَراق

. توندرِةوانةيان مةحكوم كردوةء ئيدئؤلؤذى القاعدةئاماجنةكانى بىَ
هةروةها ئةم كؤمةلَطايانة بةو ئاكامة طةيشتوون كة ناتوانن لة 

مةطةر ئةوةيكة لة مةيدانى  بةهرة ئابوورييةكانى عيَراق سوود وةرطرن
دةيان " بزوتنةوانة"دا، ئةم لة دريَذةى كات. بةشدارى بكةندا سياسى

ك لةوان شؤرِشييةكانى كة بةشيَاق ـ ـ ـ هةزار كةس لة خةلَكى عيَر
هيَناوةتة سةر ئةو قةناعةتة كة وةكوو  ـ ـ ـ  ثيَشوو بوون

تاكوو . يارمةتى هيَمنايةتى ناوضةيى بكةن" مندالَةكانى عيَراق"
، ى عيَراقالقاعدةراويَستانى  يارمةتى ئةوانء شويَنطةرى بىَ

لةم وآلتة  ىى عيَراقةوة هةرِةشةالقاعدةمةترسييةك كة لة اليةن 
رد ـ ـ لة حالَيَكدا كة هةنوكةش ئيَجطار مةترسيدارء طرينطة ـ ـ دةك

 . بة شيَوةيةكى بةرضاو كةمى كردوة
توندتر بوونةوةى ثيَكدادانةكانى رابردوو لة بةسرة، 
باشوورى عيَراق ، ءبةغدادا ثيَشاندةرى بايةخى ئاطربةسيَكة كة 

ة رت لاريَكييةندرا، هؤكلةاليةن موقتةدا سةدرةوة ثاييزى رابردوو راطة
هةلَبةت، لة رابردوودا، . دا بوةكةم كردنةوةى طشتى توندء تيَذى



 

 

. سةربازييةكان سةرلة نوآ ضاالك بوونةتةوةنابةشيَك لة عاميلة 
ئةمةش لةحالَيَكدا بوو كة برِيارةكةى موقتةدا سةدر بؤ راطرتنى 

ى بارودؤخةكان، سةر لة يثيَكدادانةكان تارادةيةك بوة هؤى ضارةسةر
كى دةست ثيَكردنةوةى ثيَكدادانةكان هةروةها ثيَشاندةرى رؤلَيَ نوآ

كردنى بوجة، ثةروةردة كردن، روخيَنةرة كة ئيَران لة دابين
ء ريَنويَنى كردنى طرووثطةليَك بة ناوى طرووثة  ضةكداركردن،

هؤى ثيَكهاتنى طومانطةىل نوآ لة مةرِ  تايبةتةكاندا هةيبوةء بوةتة
 .داريَبةرانى عيَراق لة بريى زؤربةىئيَران 

آ دا كة ضاو لة داهاتوو دةكةين، ئةركى ئيَمة هاورِلةحالَيَك
ئةوة دةبآ كة ثيَشكةوتنى  دالةطةل هاوثةميانانى عيَراقيمان

 ولة ء خةريكى زؤرىَ هاتوو بثاريَزينء بيبةينة ثيَشةوة،وةدةست 
راى من دةتوانني لة  بة. نةتةوةوزؤرآ ما بني كة كةم تا قةيرانانة

بني، ئةم ئةركانةش  حالَيَكدا خةريكى كةم كردنةوةى هيَزةكامنان
 آ بكةين جيَبةج

 
 :رؤكى طيَرء كيَشةنيَوة

ى رابردوودا، نيَوةرؤكى طيَرء كيَشةى سيَبتةمربلة مانطى 
يةكانى بؤ ى نيَوان كؤمةلَطا قةومىء رةطةزينيَو عيَراق، كيرَبكيَيةك

ئةم كيَبةركيَية كةم . ظة كردطةيشنت بة هيَزء سةرضاوةى ئةم وآلتةم را
ى هؤكارة دةرةكييةكاناية،ء ضارة يتازؤر بةردةوامةء لة ذيَر كارتيَكةر



 

 

سةرييةكةى كةم تازؤر يةكى لة خالَة بنضينةييةكان بؤ طةيشنت بة 
 . سةقامطريى بةردةوامء دريَذمةودا لة عيَراق داية

 هؤكارطةليَكى جؤراوجؤر كيَربِكآ قةومىء رةطةزى لة
تريؤريستةكان، . ةكيَشن دةكةنردا دا بةالى توندءتيَذىعيَراق

شؤرِشييةكان، توندرِةوة ميليشياكانء طرووثة خراثكارةكان 
، كة القاعدةريَبةرانى باآلى . ى ثيَك ديَنندمةترسيطةليَكى جيد

جيهانياندا  سرتاتذىهةنوكةش عيَراق بة سةنطةريَكى سةرةكييان لة 
ثارةء ى عةمةلياتء هةناردنى يبةردادةنيَن، هةنوكةش لة حالَى ريَ

كردةوةى وآلتانى جريانيش بة . دانشةرِكةرى دةرةكى بؤ عيَراق
سورية هةنطاطةليَكى بؤ ثيَشطرتنء . قةيرانةكانى عيَراق زياد دةكات

كةم كردنةوةى تيَثةرِبوونى شةرِكةرانى دةرةكى لة خاكى ئةم والتةوة 
و وآلتة بؤ لة نيَو بردنى هةلَيَناوةتةوة، بةآلم هةنوكةش ثالَثشتى ئة

ء ، ى عيَراق دةكات بةس نةبوةالقاعدةكةيةك كة ثالَثشتى لة رايلَ
ريَطاى ثالَثشتى  ئيَران بة شيَوةيةكى تايبةتىء روخيَنةر، لة

توندء تيَذييةكان ثةرةى بة " طرووثطةليَكى تايبةت"مةرطهيَنةر لة 
ةولَةتى عيَراق، د دا، توانايىء دةفرايةتى ناتةوةاوىلة ئاكام. داوة

بةردةوامء طةندةلَى بة طرفتةكانى  طومانء درِدؤنطيية قةومييةكان
 . عيَراق زياد دةكات

سةرةرِاى ئةم قةيرانانةء توندء تيَذى حةوتوةكانى 
رابردوو، كيرَبِكآ قةومى ـ رةطةزى عيَراق لة زؤربةى ناوضةكاندا 

ى توندء ء كةمرت لة ريَطاا ثرت لة ريَطاى باسء وتوويَذةوةئيست



 

 

دا، ضرِ كردنةوةى توندء لة راستى. ذييةوة شويَنطرى دةكرآتي
دا، ييةكان لة بةغداء باشوورى عيَراقدا كة لة رابردوودا رووىتيذ

ئةم بابةتةوة جيَبةجآ كرا كة  عانزاالنيكةم، بةشيَوةى كاتى بة 
 ريَطاى عاقآلنةى ضوونةثيَشةوة لة ريَطاى طوتارى سياسييةوةية نة

 .دادانى شةقامء طةرِةكىشةرِء ثيَك
 :بارودؤخء ثيظاذوى هةنوكةيى

تاى قسةكامندا ومت، لة طةل ئةوةيدا سةرة لة هةروا كة
كة ئاسايية، عيَراق هةنوكةش وآلتيَكى توندء تيذى ليَدراوة، بةآلم 

 .ئاطادارى ثيَشكةوتن لة بياظى ئةمنييةتى داين
لة وداوة ئةمنييةتييةكان بؤ ماوةى نزيكةى شةش مانط، رو

شتى  1005لَى دا بوون كة لة سةرةتاوة تا نيَوةرِاستةكانى سائاستيَك
يوة، بةآلم ئةم رادةية لة حةوتوةكانى لةو ضةشنةمان نةبين

رابردوودا، لة ئاكامى توندء تيذييةكانى لة بةسرةء بةغدادا رووةى 
بةآلم، ئاستى ئةم رووداوانة سةر لة نوآ رووى لة كةمى . لة زيادى كرد

 . آلم قؤناغيَك كة لة ثيَشمانداية، قؤناغيَكى هةستيارةداوة، بة
ئةسثيَردراوى سةرةكى ئيَمة يارمةتى ثآلةطةأل ئةوةيدا كة 

دان بة ثاراستنى خةلَكى عيَراقة، ريَذةى مردنء كوذرانى غةيرة 
سةربازييةكان بة هؤى كردةوة طةىل توندء تيذانة لة نيَزيكةوة 

ريَذةى سالَى رابردوودا تا ئاستيَك رادةى مةرطء كوذران لة د. دةبينني
سامرةءة لة فيَوةريةى  لة مزطةوتى ةوةدابةزى كةلة كاتى بؤمب دانان

 ئةم بؤمب دانانةوة بوة هؤى وةرِيَكةوتنى. دا نةمانبينيبوو1006



 

 

زةجنريةيةك لة كيَشة فريقةييةكان كة ثيَكهاتةى سةرةكى كؤمةلَطاى 
. ةوة ليَك ثضرِاند1007نى ةوةء لة سةرةتاكا1006عيَراقى لة سالَى 

ة لة هةر راثؤرتيَك كة كةلَك وةرطريآ، رادةى مةرطء كوشتارى غةير
ييةوة بة ضةشنيَكى بةرضاو رووى لة سةربازييةكان بة هؤى توندء تيذ

 . تةواوى روونة كة دةبآ كاريَكى زؤرترى بؤ بكرآ كةمى داوة، بةآلم بة
 كةطةىل قةومى ـ فريقةى، بةم هؤيةوة توندء تيذي

شيَرثةجنةيةكة، طةر نةتوانرآ ثيَشى ثآ بطريآ ثةرةدةستيَنى، 
كة  رادةى كوشتء كوشتارىَ. دلَةراوكيَيةكى تايبةتة لة عيَراقدا

ية، لةو كاتةوةى كة وندء تيذييةكانى قةومى ـ فريقةيبةرهةمى ت
. ى رابردوةوة كةمى كردوةسيَبتةمربئيَمة هاتوينةتة ئيَرة لة مانطى 

طرينطةكان لةم بابةتةدا كةم كردنةوةى  يةكآ لة هؤكارة
بةرادةيةك  كة توندءتيذيية قةومى ـ فريقةييةكان لة بةغدادا بوة

ك لةم كةم بوونةوة بةرهةمى بآ طؤمان، بةشيَ .كةمى داوة رووى لة
كردنةوةى  بةشيَك لة طةرِةكةكانى بةغداد لة اليةنى جودا

. ئةم بابةتةية نكردنةوةىبةشيَك لة رو فريقةييةوةية، ئةمة تةنيا
، بؤ كةم كردنةوةى توندء تيذى بة قوةت كردنى ريَبةرانى لة راستىدا

سوننىء شيعة بة دةستثيَكردنى ثيظاذوى دريَذخايةنى دةرمان كردنء 
ضارةسةريى كؤمىلَطا ناوضةييةكان، هيَزةكانى هاوثةميانء عيَراق 

 . لةسةر ئةم كةليَنة فريقةييانة كؤبوونةتةوة
ى هيَرشة طةورةكان لة مانطى كة رادة لةطةأل ئةوةيدا

ها وة زيادى كرد، ئاستى رابردووى وةالقاعدةاليةن  دا لةمارس



 

 

لةطةأل . لةمةوثيَشة يةك سالَ هيَرشطةىلَ ئيَستا زؤر كةمرت لة
سةر  كة يارمةتى باش بوونء هيَمنيمان داوةء لة حالَيَكدا ئةوةشدا، لة

ابةزينى ئاستى كاركردى درايلَكةكانى دؤذمن كؤبووينةتةوة، شايةتى 
بةتايبةت، رادةى مردنء كوذران بة هؤى . شطةليَك بووينوةها هيَر

توندءتيذيية فريقةييةكانةوة كةم تا زؤر تارِادةيةك لة خواريَية، كة 
سةرلةنوآ  ئةمةش نيشانةى ناتةوانى دؤذمن تا ئةم ريَكةوتة بوة بؤ

 .دةستثيَكرنةوةى توندءتيذيية قةومىء فريقةييةكان
يارمةتى بة  سةرهةلَدانى خؤبةخشطةىل عيَراقيش كة

دةن يةكآ لة كردنى هيَمنايةتى لة كؤمةلَطا ناوضةييةكاندا دةجيَطري
نةوةدويةك  000/12هةنوكة ثرت لة . كان بوةطؤرِانكاريية طرينطة

م شيعة هةم ـ ـ هة" منداآلنى عيَراق"ى يخؤبةخشى طريَبةست هةزار
يَزةكانى هاوثةميانانء عيَراقى بة دان بة هسوننة ـ ـ بؤ يارمةتي

مةبةستى ثاراستنى ناوضةكانء ثاراستنى ئاسايش دامةزراوة 
ئةم خؤبةخشانة لة بوارة جياجياكاندا . يَرخانىء جادةكان ئامادةنذ

لة  ثيَوةطرييةك كةء تةنيا دةس يارمةتييةكى بةرضاويان داوة،
تيذييةكان بةر كةم بوونةوةى توندء دا لةلةناوضوونى ترؤمؤبيلةكان

تاوان كة رضاو طرتنى ذيانى مرؤظطةليَكى بيَبآ لة بة كراوة ـ ـ بة
مانطانة بؤ طريَبةستى ئةم كة ثاريَزراوة ـ ـ زؤر ثرت لة هةزينةيةكة 

 .كةسانة دةدرآ
منداالنى عيَراق هةروةها يارمةتى ديتنةوةى مةوداى 

لة . نء ضاشنييةكانيان داوةةكة دةست دروستةكاضتةقينةوةء 



 

 

دا 1007ئيَستا لة سالَى  دا، ئةو ضاشنيانةى كة تاتىراس
دا 1006لة تةواوى سالَى كة  كةلة رادةية ديتومانةتةوة، زؤر ثرت

بةرضاوطرتنى طرينطييةك كة منداآلنى عيَراق لة بة. ديتومانةتةوة
و هيَزة كةسانة بؤ نيَتنةوةى ئةم سمةبةستى طوا هةيانة، بة

رتى كاركردن لةطةأل دةولَةتى طةليَكييةكانى عيَراق يان شيَوازئةمنيةتي
عيَراقدا هاوكارييةكى نيَزيكمان هةية،ء تاكوو ئيَستا ثرت لة 

ازى كةس لةم كةسانة لة هيَزةكانى ئاسايشء سةرب 000/12
دا وةرطيَراون، ئةم ثيظاروية عيَراقدا يان لة ثيشةطةليَكيرتى دةولَةت

ئيَمة هةروا لة نزيكةوة يةء ئارام بوة، بةآلم لة حالَى بةرِيَوةبردن دا
 . ديَرييان دةكةينضاوة

ء  طرينطى منداآلنى عيَراق كردوة، القاعدةش دةركى بة
. مارالبةر هيَرشء ثة ى عيَراق بةردةوام دةياخنةنةالقاعدةلقةكانى 

انى دابرِبةآلم ئةم هيَرشانة ـ ـ بوةتة هؤى زياتر ئيزؤلة بوونء 
ى ليرَبِاوانةى يشويَنطر. خةلَكى ئةم وآلتة القاعدةى عيَراق لة

القاعدةى عيَراق، لةطةأل لةدةست دانى ثالَثشتى ناوضةيى لة زؤربةى 
ناوضةكاندا، بةرِادةيةكى بةرضاو بوةتة هؤى كةم كردنةوةى توانايى، 

ى كة ةهةذمارى ئةو ناوضان. رادةى ئازادى كردةوةء جيَبةجيَيى القاعدة
بؤ ئةوان شويَنيَكى  وةكوو ثالَثشت حيسابي لةسةر دةكردنء القاعدة

هيَمن بوو بة زؤرى كةم كراوةتةوة، هةلَبةت بةتةواوى روونة كة 
 .هةنوكةش كردةوةطةليَكى ثرت دةبآ بةرِيَوة بربآ



 

 

لةطةأل ئاماذة كردن بةم ثيَشكةوتنانةدا،ـ دةبآ ئاماذةى 
ثآ بكرآ كة القاعدة هةنوكةش توانايى بةريَوةبردنى هيَرشطةىل 

ئةم   آ طوشارى بآ وةستتانى خؤمان لة سةركوشةندةى  هةية،ء دةب
طرووثة، لة سةر ئةو رايَلَكانةى كة لة دةرةوةى عيَراق ثالَثشتى 

سةر سةرضاوطةليَكى دارايى كة بة هيَزى دةكةن، دريَذة  دةكةن،ء لةيَل
دا لة عيَراق دانى القاعدةكة دةبينني شكةست ثيَ هةروا. بدةين

تريؤريستسسةكانى يةن هيَزة دذةال تةنيا كردةوة لة ثيَويستى بة نة
ئيَمةوةية، بةلَكوو ثيَويستى بة عةمةلياتى طرينطء بنضينةيى لة 

، كردةوةطةىل ةوةيةاليةن هيَزة ئاساييةكانى هاوثةميانانء عيَراق
زانيارىء ئةمنييةتى ئالَؤز، ثيَكهاتنء ريَككةوتنى سياسى، ثالنطةىل 

زانيارىء  ئابوورىء كؤمةآليةتى، طةآللَةطةىل عةمةلياتى
ئةمنييةتى، ضاالكيطةىل ديثلؤماتيك، كةلَك وةرطرتن لة طريَبةستة 
دذة تريؤريستييةكان لة عةمةلياتى ضاوةديَرى زانيارىء ناسني 

(ISR)تنى ئيَمة لة عيَراقء ئةركيَكى حةياتى بؤ سةركةو دا
كردنى سةرضاوةى ؤ دابينرتدا، سوثاسى ثالَثشتى كؤنطرة بشويَنةكاني

زانيارى، ئةمنييةتى، تويَذيينةوةيى،ء شناسايى لة تةواوكةرى ثرتى 
 .داهاتووى بوجةدا دةكةم

دا، ةنطار بوونةوةى القاعدةى عيَراقهاوكات لة طةأل بةرِ
تةنيا دةبيَتة هؤى  كة بةرِيَوةبردنى ئةم كارة نةلةبريمان بآ  دةبآ 

كوو بوونةوةى سةرضاوةى سةرةكى ناسةقامطرييى لة عيَراقدا، بةلَكةم 
وةك  القاعدةى ريَكخراوةيى، كة ريَبةرانى يهةروةها دةبيَتة هؤى الواز



 

 

ةشاندنةوةى ئامرازيَك بؤ ثةرةثيَدانى برِشتى خؤيانء هةروةها ط
ئؤسامة بن الدنء ئةميةن . دةكةنسةقامطريى لة ناوضةكةدا ضاوى ليَنا

ان لة تيكدانى بارودؤخى يالزةواهيَرى بة شيَوةى بةردةوام ثالَثشتي
عيَراق كردوة،ء هةروةها شايةتى ئةوةش بووين كة القاعدةى عيَراق 

بةربآلوترى رؤذهةآلتى لة ضاالكيطةىل تيَكدةرانة لة ناوضةى 
 . دا بةشدار بوةنيَوةرِاست

دا، كردةوةكانى أل هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقلة طة
 ىسدهيَزى قو. خؤمان لة طرووثطةليَكى تايبةت دا ضرِكردوةتةوة

يارمةتى حيَزبؤآلى لؤبنان، ئةم طرووثانة لة بارى  ان، بةئيَر
داراييةوة دابني دةكةن، ثةروةردة دةكةن، ضةكيان ثآ دةدةنء 

ثيَش،  هةر ئةم طرووثانة بوون كة دوو حةوتوو. ريَنويَنييان دةكةن
بنكةى دةولَةت لة عيَراقدا  هيَرشيَكى مووشةكىء هةواييان بؤ سةر

 ى كوذرانى خةلَكانى بآ تاوانء ترسء خؤف لةبةرِيَوة برد، كة بوة هؤ
. عيَراقى هاوثةميانى بةدواوة بوو ثيَتةخت داء دذكردةوةى هيَزةكانى

هاوثةميانان بةردةوام داخوازى خؤيان بؤ جيَبةجآ  ريَبةرانى عيَراقء
كردنى بةلَيَنةكانى ئةمحدى نذاد سةرؤك كؤمارء ريَبةانى ديكةى ئريان 

ييةكانيان لة طرووثة تايبةتييةكان ضةندثات لةمةرِ راطرتنى ثالَثشت
بةآلم، كردةوةطةىل زيانبار لة اليةن هيَزى قودسةوة . دةكةنةوة

دريَذةى هةبوة،ء ريَبةرانى عيَراقى ئيَستا مةترسيطةليَك كة لةاليةن 
. ئةم طرووثةوة هةرِةشة لة عيَراق دةكةن، بةروونى دةستنيشان دةكةن

رانييةكان لة حةوتوةكانء مانطةكانى هةموومان دةبآ كردةوةكانى ئيَ



 

 

ئةم كردةوانة  ضونكىينة ذيَر ضاوةديَرى، ةداهاتوودا لة نيَزيكةوة خب
ضةشنى ثيَوةندييةك كة ئيَران ثآ خؤشة لةطةأل جريانةكانى هةيبآء 

 . تايبةمتةندييةكانى بوونى ئيَران لة عيَراقى داهاتوودا ثيَشان دةدا
 :هيَزة ئةمنييةكانى عيَراق

ى رابردوةوة، هيَزة ئةمنييةتييةكانى سيَبتةمربلة مانطى 
ئةو جيَطايةى كة  عيَراق بة شيَوةى بةردةوام ثةرةيان سةندوةء تا

دا ريَطاى داوة، بةرثرسايةتيية ايىء هةلومةرجى ئيَستا لة عيَراقتوان
لة حالَى حازردا . ئةمنييةتييةكامنان داوة بة هيَزة عيَراقييةكان

هيَزة   يَزطا سةركةوتوةكان لة اليةنثار 27نيوةى لة 
زؤرآ لةم ثاريَزطايانة ـ . ةكانى عيَراقةوة كؤنرتؤأل دةكريَنييالةتةيئ

تةنيا ثاريَزطا سةركةوتوةكان لة اليةن  دةولَةتى ناوضةيى  ـ نة
لة ثاريَزطا باشوورييةكانيش ـ ـ باش  كوردستانةوة بةلَكوو هةذمارىَ

رتدا، ك لة بةشيَك لة ثاريَزطاكانيةليَكيَشةء بةرةط. كاريان كردوة
دا، ئةم ثيظاذوية لةطةأل ئةوةش. بةسرة، دةركةوتوة لةوانة هةلَبةتة

لة ( ئةو بةرثرسايةتييانة) دريَذةى دةبآء ضاوةرِوانى دةكرى كة 
بة [لة مانطةكانى داهاتوودا بدريَتةوة  قادسيةثاريَزطاكانى ئةنبارء 

 .]هيَزة عيَراقييةكان
ةوة تاكوو ئيَستا، هيَزة عيَراقييةكان سيَبتةمربلة مانطى 

 000/540ضةشنيَكى سةرجنرِاكيَش طةشةيان كردوة،ء ثرت لة  بة
كانى عيَراقدا تييةكةس هةنوكة لة هيَزة ئةمنييةثانسةدوضل هةزار

ى يهةذمارى تيثطةىل شةرِكةر كة توانايى ريَبةر. خزمةت دةكةن



 

 

ثشتى لةاليةن هيَزةكانى عةمةلياتيان هةية، طةرضى بة نةختى ثالَ
بةرضاو لة بة. تيث زياد كراون 200هاوثةميانانةوة بؤ ثرت لة 

كة رادةى خةساراتى هيَزة عيَراقييةكان ماوةيةك  طرتنى ئةم راستيية
بوة، ئةم يةكانة  لةمةوثيَش سآ هيَندةى خةساراتى هيَزةكانى ئيَمة

طرتوةتة  هةنوكة بةشيَكى زؤرترى ئةركةكانء بةرثرسايةتييةكانيان
، بةو بؤنةيةوة كة لة هةلَبةت ثاش كؤتايى ئةم عةمةلياتة. ئةستؤ

دا ثيَويستييةكانى هةذماريَك لة يةكةكانء فةرماندةكان برِيَك كات
طةأل دابني نةكرابوو، لةم ثيَوةندييةدا بةم كردةوانةوة هاوكات لة 

وة طةليَكى ريَكء ورد بةرِيَهاوثةميانة عيَراقييةكامناندا ليَكدانةوة
دةبةين،ء برِيَك لة هةلَسةنطاندنةكانى ئيَمة بةم هؤيةوة رةنطة 

دا، كردةوةى ، لةطةأل ئةوةشبوةبآ كة ضاوةرِوانيمان هة خوارتر لةوة
زؤريَك لةم يةكانة باشء بةهيَز بوو، بة تايبةت ثاش ئةوةيكة 

بة خؤيان ثةيدا كرد،ء برِيَك لة يةكة  ةجيَكةوتنء متمان
يان دا كة تواناييةكى ثيَويستيان بؤ بةرِيَوةبردنى عيَراقييةكان ثيَشان
بنء بنضينةى ثيَشكةوتنةوة دةست هاتوةكان . ئةم كردةوانة هةية

ة نيهادة ئةمنييةتييةكانى لةسالَى رابردوودا، ثيَشكةوتنطةليَكة كة ل
راقييةكان بنكةيةكى فيَرطةيى بة بةرِيَوةبةرى عيَ. يَكهاتوةعيَراقدا ث

بوة ئةو دةرفةتةى بؤ هيَزة  زياد بةهيَزء تواناولةكة بة ضةشنيَكى رو
مانطى  26ئةمنييةتييةكانى عيَراق ثيَكهيَنا تاكوو لة دريَذةى 

 سةربازء ثؤليس لة خؤ 233000هةنوكة  رابردوودا طةشة بكات، كة
كة بةردةوام لةحالَى  ئةم بنكة فيَرطةيية بينى دةكرآ كةدةطرآء ثيَش 



 

 

تيثى  26سةربازى ديكةى عيَراقىء  50000ثةرةسةندن داية
 7هةزار ثؤليسء  13000ئةرتةشىء عةمةلياتى تايبةت، لةطةأل 

دا 1007ثؤليس، لة مانطةكانى ثامشاوةى سالَى  نيشتيمانيىتيثى 
 .ثةروةردة بكات

لةطةأل ئةمةش دا، وةزارةختانة ئةمنييةتييةكانى عيَراق 
وةى بةردةوام لة حالَى بردنة سةرةوةى توانايى خؤيان دان بؤ بة شيَ

، وةزارختانة 1006وةك سالَى . خةرجى بوجةطةىل ئةمنييةتى
يةكطرتوةكان لة وآلتةئةمنييةتييةكانى عيَراق زؤرتر لة رادةيةك كة 

دابينى ( ISFF)وقى هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقةوة ريَطاى سند
ثيَش بينى دةكةم كة عيَراق . ان سةرف كردوةكردوة، بؤ ئةم هيَزانةي

ميليارد دؤالر لةسالَى 22ميليارد دؤالر لةم ساأل داء  7لة  ثرت
داهاتوودا بؤ كردةوةطةليَكى ئةمنييةتى سةرف دةكا،ء ئةم ثيَش 

دا تاكوو داخوازيى  بينيية لة رابردوودا ئةو دةرفةتةى بة ئيَمة
نييةتييةكانى عيَراق لة تةرخان كردنى بوجة بؤ سندوقى هيَزة ئةم

 1001ميليارد دؤالر بؤ سالَى دارايى  7/1ميليارد دؤالرةوة بؤ  20/5
 .بة رادةيةكى بةرضاو كةم بكةينةوة

لة حالَيكدا هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراقى 
لة عيَراق يان  بةرطريىثيَشكةوتوونء باشرت بوون، هيَشتا ئامادةيى 

عةمةلياتى . نية رى وآلتداثاراستنى ئةمنييةتيان لة سةرانسة
بةسرةدا ثيَشاندةرى ثيَشكةوتن طةليَكة كة توانايى هيَزة  رابردوو لة

ئةمنييةتييةكانى عيَراق بؤ هةناردنى هةذماريَكى بةرضاو لةم 



 

 

دا كانة، كةرةستانة، هيَزة جيَطرةوةكانيان لة كاتيَكى زؤركةمية
يةكة  شكريَك لةبآ طومان ئةوان توانايى هةناردنى لة ؛جيَبةجآ كراوة

 سةربازء ئةمنييةتييةكان لة ماوةيةك بةم كورتييةيان لة سالَى
رتةوة، عةمةلياتى رابردوو هةروةها لة اليةكي. رابردوودا نةبوو

ةك زؤرة، كة دةبآ لة بوارى ثيَشاندةرى كردةوةطةليَكى تارِادةي
رطيَرِان،ء كردن، بردنةسةرى توانايى هيَزةكان، طةشةى بةشى كادابين

 .دا بةرِيَوةبضىرماندةيىء كؤنرتؤألفة
هةروةها بةردةوام لة حالَى يارمةتيدان بة عيَراقني لة 

يةكطرتوةكان لة  وآلتةريَطاى ثرؤطرامى فرؤشى ضةكء ضؤلَى سةربازى 
، دةولَةتى 1007تا مانطى مارسى . داين(FMS)دةرةوةى وآلت 

ميليارد دؤالر ضةكء ضؤألء خزمةتطوزارى بة  1عيَراق ثرت لة 
وة (FMS)يى لة ريَطاى ثرؤطرامى ئةمةريكائاطادارىء ضاوساغى 

ى رابردوودا،ء بة ثالَثشتى ئيَوة لة سيَبتةمربلة مانطى . كرِيوة
بؤ  FMSانى دان، بؤ كردةوةك FMSريَكخراوطةىلَ كة لة ثرؤسةى 

ثالَثشتى ثيَويستييةكانى دةورانى شةرِ، رادةست كردنى ئةم كةرةستةء 
طةأل ئةم الَيَكى ديكة هةر لة ثيَوةندى لةخ. خزمةتطوزاريانة باشرت بوة

بابةتةدا، داوا لة كؤنطرة دةكةم تا تةرخان كردنى سةرلة نوآ بوجة 
ةيى خباتة بؤ ثرؤطرامى خويَندنء ثةروةردةكردنى سةربازى نيَونةتةو

ثرِؤطراميَك كة ثالَثشتى دةكات لة  ؛بةر ليَكدانةوةء هةلَسةنطاندن
ثةروةردةكردنى ريَبةرانى طةورةء خوارترى سةربازىء غةيرة سةربازى 



 

 

بةشةكانى ثةروةردةكردنى ريَبةرانيَكى كة عيَراق لة لة عيَراقء يةكآ 
 .داهاتوودا ثيَويستى ثيَيان دةبى

 :كانى سةر ريَطاكةندءلةندة
لة حالَيَكدا كة بارء دؤخى ئةمنييةتى لة زؤريَك لة ناوضةكاندا 
بةرةوباشى ضوةء هيَزة ئةمنييةتييةكان نةختى زؤرترى 

دا هةروةها دةطرنة ئةستؤ، بارءدؤخ لة عيَراقبةرثرسايةتييةكان 
ويَدةضآ كة عيَراق رةنطة بكةويَتةوة بةر . ئالَؤزء كيَشة خولَقيَنة

دةضآ كة برِيَك لة طرووثة القاعدةيان ويَوة تيَكدةرانةكانى كردة
شيعةكان برِيارى ئاطربةسى موقتةداسةدر ذيَرثآ بكةنء سةرلة نوآ 

ياريكةرانى دةرةكى . كردةوةطةىل توندءتيذانة دةست ثآ بكةنةوة
عيَراقدا بدةن،ء  وةكوو ئيَران، دةتوانن ثةرة بة توندءتيذى لة

جريانةوة بةرِيَوة دةضآ هةروةها كردةوةطةليَك كة لةاليةن وآلتانى 
 دةتوانآ ببيَتة هؤى الواز كردنى بارءدؤخى ئةمنييةتى عيَراق

هيَناوة كة ئةم بةرةوثيَش  ثيَشكةوتنةكان ئةو ضاوةرِوانييةيان ثيَك
لةو مانطانةى كة لة ثيَشمانداية، ريَبةرانى . ضوونانة دريَذةيان دةبآ

بكةنةوة، بوجةكة عيَراق دةبآ توانايىء دةفرايةتى دةولَةت ثتةوتر 
خبةنة نيَوكارةوة، ياساطةليَكى نويَى ثةسةند بكةن، هةلَبذاردنة 
ثاريَزطاييةكان بةريَوةبةرن، راثرسييةك ثيَك بيَنن، بارودؤخى ناوضة 
طةنطةشةييةكان ديارى بكةن،ء ئاوارةو ثةنابةرةكان سةرلةنويَى 

ر دةولَةتيَك ئةم بةرثرسايةتييانة بؤ هة. دا جيَطري بكةنةوة لةنيَو وآلت



 

 

كيَشةخؤلَقيَنة، ض بطات بة دةولَةتيَك كة هةنوكة لة حالَى طةشةدايةء 
 . ئةزموونى شةرِى تيَثةرِكردوة

ثرؤطرامى دذكردةوةى ثيَويستى فةرماندةران، سةندووقى 
دذكردةوةوى ثيَويستى وةزارةتى كاروبارى دةرةوة، و ثرؤطرامى 

USAID  ئةو مةجالة بة ئيَمة دةدات كة بة عيَراقييةكان لة
بؤ جيَبةجآ كردنى . ثيَرِاطةيشنت بةم قةيرانانةدا يارمةتى بدةين

سةركةوتوانةى ئةم ئةركة طرينطة بةرِيَزةوة داوا لة ئيَوة دةكةم، تا 
كة لة تةواوكةرى بوجةدا داوامان كردوة تا  (CERP)بوجةى زيادى 

هةروا كة ثيَشرتيش ئاماذةمان ثيَكرد، . نمانطى ذوئةن دابني بكةي
كانى عيَراق دةدرآ زؤر نةوةتةنيا حةقدةستطةليَكى مانطانة كة بة 

كةمرتة لة خةساراتطةليَك كة هةنوكة بة ترؤمؤبيلةكان بة هؤى 
شتيَك كة . ئةمنييةتى باشرتةوة لة كؤمةلَطا ناوضييةكاندا دةطات

 300وودا دةولَةتى عيَراق دةبيَتة هؤى دلَطةرمى ئةوةية كة لة رابرد
 كردوةتةرخان " عيَراق" CERPميليؤن دؤالرى  بؤ ئيَمة وةكوو 

تاكوو، لة حالَيَكدا كة دةولَةتى عيَراق دةفرايةتى خؤى بؤ 
بةريَوةبردنى ئةم ثرؤذانة ئامادة دةكات، ئيَمة ثرؤذةكان بؤ خةلَكى 

داوة كة رادةى  دةولَةتى عيَراق هةروةها بةلَيَنى. عيَراق جيَبةجآ بكةين
ميليؤن دؤالر بؤ جيَبةجآ كردنى هةنطاو بة هةنطاوى  263

ميليؤن دؤالر بة مةبةستى  520كانى عيَراق، نةوةطريَبةستةكانى 
ميليؤن دؤالر بؤ ثرؤطرامطةىل  216ثيَدانى وام بة كؤمثانيا وردةكان، و 

. هاوبةشى فيَركارى، خويَندنء ثيَكهاتنةوةى سةرلةنويَى دابني بكات



 

 

دةولَةتى عيَراق بةلَيَنى داوة كة رادةيةكى زياتر لة كاتى بةريَوة 
. كة دوو مانط لةوة ثيَش ثةسةندكرا، دابني بكاتدا  بردنى بوجةيةك

لة حالَيَكدا كة سةرضاوة داراييةكانى عيَراق كةم كةم دةكةوتنة ثيَش 
 يارمةتيية داراييةكانى ئيَمةوة، ئةم كارة زؤر طرينطة كة سةرضاوةكانى

 . ئيَمة دريَذةيان هةبآ
 راسثاردةكان 

مانطى رابردوو ثيَشنياراتيَكم لةمةرِ ريَطاى بةرةوثيَش ضوون لة 
لةم ثرؤسةيةدا . دا بة زةجنرية ثلةى فةرماندةيى خؤم راطةياند عيَراق

تيثى جةنطى هةبوو، ئةوةيكة بة ضرِى هةولَمان بؤ داوة ثاراسنتء زياد 
من جةخت دةكةمةوة لةسةر . يةكردنى ثيَشكةوتنطةىل ئةمنيةتي

ثيَويستى دريَذةدانى هاوكارييةكامنان لةطةأل هاوبةشة 
دا بة مةبةستى دابينكردنى ئةمنييةتى خةلَكى ئةو  راقييةكامنانعيَ

وآلتةو راطوازتنى هةرضى خيَراترى بةرثرسايةتييةكان بؤ 
عيَراقييةكان، تا ئةو جيَطايةى كة هةلومةرج ريَى ثآ دةدات، بةآلم 

دةست ةبآ لةمةترسى خستنى طةشةو ثيَشكةوتنة ئةمنييةتيية وةب
 . ةكانهاتو

، ثيَشنياراتى من لةسةر بنةماى سيَبتةمربوةكوو مانطى 
طةىل عةمةلياتى سةرجن. ةسرتاتذيكسةرجنطةىل عةمةلياتىء 

 : دةستنيشانكردنء راستى سةملاندنى كاروبارى خوارةوة لةخؤ دةطرآ
يةكان بوةتة هؤى ثيَشكةوتن، بةآلم ـ زياد كردنى هيَزة سةربازي

 ئةم ثيَشكةوتنانة دةتوانن ثيَضةوانة ببنةوة؛ 



 

 

ـ هيَزة ئةمنييةتييةكانى عيَراق تواناييةكانى خؤيان زياد كردوة، 
 بةآلم هةنوكةش دةبآ ثرت لةوةش طةشة بكةن؛

ـ هةلَبذاردنة ثاريَزطاييةكان لة ثاييزى داهاتوودا، طةرِانةوةى 
ئازاد كردنى زيندانييةكان، ء كردةوةطةليَك تايبةت بة ثةناثةرةكان، 

زؤر قةيران  240ضارةسةرى كيَشة سنوورى، ثاريَزطاييةكانء ئةسلَى 
 ؛ خولَقيَن دةبآ

ـ راطوازتنى رؤلَةكانى عيَراق بؤ نيَو هيَزة ئةمنييةتييةكانى 
عيَراقء كردةوةطةليَكيرت كة دةبآ شويَنثيَيان بطريآ ثيَويستييان بة 

 ضاوةديَرى وردو ريَك دةبآ؛  كاتء
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 

ها هيَزة تايبةتببةكانء هةذماريَكى بةرضاو لة هيَزى ئاسايىء هةروة
 . تيثة راويَذكارييةكان دةبآ

ييةكان دةستنيشان كردنء راستى سةملاندنى ئةو سرتاتذيكسةرجنة 
 : خاآلنةى خوارآ لةخؤ دةطرآ

بةتايبةت هيَزة زةمينييةكانى،  ئةمةريكاـ طوشارى سةر ئةرتةشى 
 زؤر لة سةرةوة بوو؛  

دا بة  عيَراقـ هةذمارىَ لة قةيرانة ئةمنييةتييةكان لة 
 ؛ رجنى ناوضةيىو جيهانييةوة بةسرتاونةشةطةليَكي جيَطاى سةِهةر



 

 

ى بؤ ـ عيَراقيَكى شكةست خواردوو دواهاتطةليَكى زؤر جيدد
القاعدة، بؤ سةقامطريى ناوضةيى، بؤ خةباتيَكى طةورةتر دذ بة

قةيرانيَكى مرؤظدوستانة كة هةنوكةش لة عيَراقدا بوونى هةية، و بؤ 
بؤ بةرةنطار بوونةوةى كارتيَكةريى روخيَنةرى ئيَرانييةكان هةولَدان 

 . لةثيَش دةبآ
ثاش هةلَسةنطاندنى ئةم بابةتانة، ثيَشنيارم بة زةجنرية ثلةو 
ثايةى فةرماندةيى خؤم كرد كة دريَذة بة كةم كردنةوةى هيَزة شةرِكةرة 
زيادييةكانى خؤمان بدةينء ئةوةيكة، بةضوونة دةرةوةى ئاخرين تيثة 

رؤذة بؤ  54مانطى ذوئيةدا، خوليَكى كةرة زيادبوةكان لةشةرِ
لة كؤتايى ئةم . سةقامطريىء هةسةنطاندنى بارودؤخ لةبةرضاو بطرين

خولةدا، ثرؤسةى هةلَسةنطاندن بة مةبةستى ليَكدانةوةى هةلومةرجى 
دا، دةست نيشان  دا دةست ثآ دةكةينء، لة دريَذةى كات نويَى لة عيَراق
كاتيَك دةتوانني ثيَشنيارةكانى خؤمان بؤ كةم كرنةوةى دةكةين كة ض 

ئةم ثرؤسة بة خستنة رِووى ثيَشنياراتى . ثرتى هيَزةكان خبةينة رِوو
دوايى بؤ كةم كردنةوةى زؤرترى هيَزةكان، لة حالَيَكدا كة هةلومةرج 

ئةم روانطةية دةرفةتى . رآ بدات، ثرؤسةيةكى بةردةوام دةبآ
ةمةنى بؤ ضوونة دةرةوةى هيَزةكان ثيَكهيَنانى خشتةيةكى ز

نارِةخسيَنآ؛ بةآلم نةرمى نواندنيَك كة ئيَمة لة عيَراقدا ثيَويستمان 
ثيَيةتى تا بتوانني ثيَشكةوتنطةليَكى ئةمنييةتى هةنوكةش لةرزؤك 

هيَنانى سةخت خةباتء فيداكارييةكى  كة سةربازانى ئيَمة بؤ وةدةست
 . زؤريان كردوة، ثيَك ديَنآ



 

 

ء 7002نطةيةوة، دةستكةوتة ئةمنييةتييةكانى سالَى لةم روا
دةتوانآ بنةمايةك بؤ سةقامطري كردنى هيَدى  7002سةرةتاكانى 

ئةم كارةش نة تةنيا . دا ثيَك بيَنآ هيَدى ئةمنييةتى جيَطري لة عيَراق
بؤ بة ميليؤنان كةس لة خةلَكى عيَراق طرينطى هةية، بةلَكوو بؤ 

دا دةذين، بؤ {فارس}ةى كةنداوى تةواوى ئةوانةى كة لة ناوض
تة يةكطرتووةكان، و هةروةها كؤمةلَطاى جيهانيش آلهاووآلتيانى و

بة روونى ئةم ئةركة ثيَوةندى بة . طرينطييةكى ذيانةكى هةية
بةرذةوةندى ئيَمةوة هةية كة يارمةتى عيَراقييةكان بدةين لة 

هانى دلَى جيت ثيَكردنةوةى ضاالكى القاعدة لةثيَشطريى لة دةس
دةستدريَذييةكانى ئيَران  دا؛ يارمةتييان بدةين تا لة بةرامبةر عةرةب
ى بكةن، ثيَشطريى بكةن يخاكء دةسةآلتى ئةو وآلتةدا بةرةنطاربؤ سةر

لة سةرهةلَدانى سةرلةنويَى ئةو توندوتيذيية قةومى فريقةييانةى كة 
ةيى دةتوانن لة سنوورةكانى عيَراق بةوالوةتر برِؤنء قةيرانى هةنوك

ثةنابةران تةنانةت ئالَؤزتر بكةن، و بتوانن عيَراق بةو ئاستة 
بطةيةنن كة رؤلَى خؤى لة ئابووريية ناوضةيىء جيهانييةكاندا طةشة 

 . ثآ بدا
 رادةربرِينة كؤتاييةكان

ةو كةسانةى لة كؤتايى قسةكامندا ثيَم خؤشة بة ضرِى لةسةر ئ
. راى خؤم دةربربِم ،دا خزمةت دةكةن عيَراقكة بة وآلتى ئيَمة لة

ضاوةرِوانى ئيَمة لة خؤيانء بنةمالَةكانيان زؤر زياد بوة، و ئةوان 
ئاطايى . خؤيان ثيَشان داوةطةليَكى زؤريان لةم ريَطايةدا لةفيداكاري



 

 

تاكةكةسىء ضرِى من لة طؤشارطةليَك كة ئةوانء هةموو ئةوهيَزة وةكوو 
طةكان لة كؤمةلَةيةك قبولَى دةكةن، يةكآ لة هؤكارة طرين

 . دا بوة ثيَشنيارةكانى من
هةولَى  ئةمةريكاكوَنطرة دةزطاى بةريَوةبةريى، ء هاووآلتيانى 

زؤريان بؤ ثالَثشتى لة سةربازانى ئيَمةو ئازيزانى خؤيان داوة، و 
هيض شتيَك بؤ . هةموو ئيَمة بةم بؤنةيةوة شوكرانة بذيَرين

ة لةوةيكة بزانن ئةوكةسانةى خؤيان دةخةنة مةترسييةوة طرينطرت ني
 .وآلتةكةيان ريَزدادةنآ بؤ فيداكارييةكانى ئةوانء بنةمالَةكانيان

ييةكان دةبآ شانازى بكةن بةو ئةمةريكالة راستىدا، تةواوى 
دا خزمةت دةكةن، و بة  ثياوانء ذنانةوةى كة لة وآلتى ئيَمة، عيَراق

كة هةر ئازايةتى، باورِى ثتةو، سةقامطريىء داهيَنانى كردةوةييةكةوة 
طةورةترين شانازى خزمةت كردن وةكوو . رؤذ، لة خؤيانى ثيَشان دةدةن

 . ة ثاأل ئةواندايةسةرباز ل
 . بة سثاسى فراوانةوة

 :سةرضاوة
www.America.gov 
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 ريَذميى بةعسء ضةكة كؤمةلَكوذةكانى 



 

 

كاتآ طرووثيَكى تريؤريستى دوو تريؤريست يان هةوالَنيَريَك بة 
دةطرآ، لة جيهاندا دةبآ بة هةراو هةلَويَستء بريورِاى  بارمةتة

جؤراوجؤر دةردةبرِدرآء تةنانةت هةولَى هةمةاليانة بؤ رزطاركردنيان 
دةدرآء ثاشان رزطار دةكريَنء وةك ثالَةوانيَك دةناسيَنريَنء نيَوو 

بةآلم دةبينني ريَذمييَكى ديكتاتؤر وةكوو . عينوانيَكيش دةردةكةن
ميليؤن  6بة ديكتاتؤرى سةدام حوسةين لةيةك كاتدا بةعسى عيَراق 

هةزار كةس لة منداآلنى ساواوة تاكوو  4كةس بة بارمةتة دةطرآء 
دا كردة قؤربانى حةزوخؤزياكانى  سالَةى لة كاتذميَريَك 20ثرييَكى 

ئةو . دخنوازانةى وآلتانى رؤذئاوايىخؤىء سياسةتى بةرذةوةن
بانطى ديَمؤكراسى، مافى مرؤظ ء وآلتانةى كة بةردةوام بة زمانيَك 

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 

خةلَكى بيَ تاوانى  ديكتاتؤرةكان لة ضةشنى ريَذميى سةدامةوة ولة سةر
كورد تاقى دةكةنةوة تاكو بزانن ضةكةكانيان ومادة كيمياييةكانيان 

 كردوةتا ض رادةيةك كوشةندةو بةكةلَكن ؟ ديارة زؤر جار ئاماذةمان ثآ 
كة الى ئةوان واتة وآلتانى ثيَشكةوتوو لة بوارى 
تةكنيكىوثيشةسازييةوة مافى مرؤظيش ئةطةرضى لة روالَةتدا يةك 

سةى هةية كةضى لة نيَوةرؤكدا جياوازييةكى زؤرى هةيةو هيض ثيَنا
يي ئةمةريكاكات مافى مرؤظيَكى كورد مافى مرؤظيَكى ئةورووثايى يان 

ئةركى ئةم ليَكؤلَينةوةية بةدواداضوونيَكة بؤ ضةكة . نةبووة



 

 

هةوألدةدةين . كؤمةلَكوذةكان بة دةستى ريَذميى مرؤظكوذى بةعسةوة
سيَ تةوةرى سةرةكى دابريَذين و هةر كامةيان بة  ليَكؤلَينةوةكة لةسةر

بةلَطةو ديكوميَنتةوة شى بكةينةوة كة بريَتى دةبن لةم سيَ تةوةرةى 
 :خوارةوة

ـ قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةم هيَنان ولة ئاكامدا بةرهةم 1
 .هيَنانى ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن ريَذميى بةعسى عيَراقةوة

لَكوذةكان بة مةبةستى تاقى ـ بةكارهيَنانى ضةكة كؤمة7
 كردنةوةو بة ئاماجنى سةركوتى 
 .خةلَكى بيَ تاوانى كوردستان

ـ قؤناغى ليَثيَضينةوةى جيهانىو هةولَدان بؤ دامالَينى ئةو 3
 .ضةكانة لة ريَذميى بةعسي عيَراق

هيَنانى  ولة ئاكامدا بةرهةم هيَنان قؤناغى هةولَدان بة بةرهةم
حكومةتى بةعس . ريَذميى بةعسى عيَراقةوة ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن

هةر لةكاتى بة دةسةآلتطةيشتنيةوة بريى مةزنيخوازى لة جانتادا بوو، 
بؤ . هزريَك لة سةر بنةماى ناسيوناليزمى عةرةبىو سوسياليزم

ثراكتيزة كردنى ئةو بريؤكة وةكوو ئايديؤلؤذييةك فيَنداسيؤنى بؤ 
يَكى ديكة ثيَويستى بة فاكتؤري دارِيَذرابوو، زياتر لة هةموو فاكتوَر

ضوونكة بة هةلَسةنطاندنيَكى ناوضةيىو جيهانى ريَذميى . كات بوو
بةعس مةجاليَكى ئةوتؤى بؤ نةرِةخسابوو و لة ئاكامدا شانسيَكى 

بةآلم بة شؤرِشى طةالنى ئيَران و روخانى . ئةوتؤى وةدةست نةهيَنابوو
نداوى فارس وهاتنة ريَذميى ثاشايةتى وةكوو سةرةكيرتين هيَزى كة



 

 

سةركارى كؤمارى ئيَسالمى بة درومشة شةرِئةنطيزاةكانييةوةو لة 
ئاكامدا هةلَطريسانى شةرى نيَوان عيَراق وئيَران، هؤكاريَك بوو بؤ 
خؤتةياركردنى حكوومةتى بةعس لة بةرامبةر هةرةِشةكانى ئيَراندا، 

استدا بؤ بة هيَزكردنى ثيَطةى ناوضةيى خؤى لة رؤذهةآلتى نيَوةرِ
دةستى داية كرِينء سازكردنى ضةكء ضؤلَى جؤراوجؤر، لةم 
ثيَوةندييةدا لة طةلَ يةكيَك لة وآلتانى رؤذئاوايي ساتء سةوداى 

يةكيَ لة بازارِة . ضةكءضؤلَى هةبوو، لةوانة وآلتانى ئالَمان
سةرةكييةكانى كرِينى مةوادى كيمياوى لة اليةن عيَراقةوة دةولَةتى 

شةثيَدانء ثةرة ثيَدانى ئةو جةنط ئاميَرانة بةردةوام طة. ئالَمان بوو
 .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 كيمياييةكانى عيَراق 

ضى بة تةواوى نةسةمليَنرا، بةآلم لة شةرِى يةكةمى ئاشكرا بوون، كة 
، بة تايبةت ثاش كؤتايي هاتنى شةرِى 1991كةنداودا، سالَى 

يةكةمى كةنداو بة تةواوى ثرؤطرامى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى ريَذميى 
بةعس بؤ كؤمةلَطاى جيهانىء ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان 

لة كؤتاييةكانى  1922الَى ئةوةش لة حالَيَكدا بوو كة س. دةركةوت
شةرِى ئيَران ـ عيَراقدا، ريَذميى بةعس شارى هةلَبجةى كوردستانى 

كةس خةلَكى بآ  4000عيَراقى بةكيميايى بؤردمان كردو ثرت لة 
بةآلم دةنطى ئةو جينايةتة سامناكة بة . ضةكء بآ تاوان قةآلضؤ كران

 ريَكخراوى نةتةوة 1991سالَى . طوآ جيهانيان نةطةيشت



 

 

دامالَينى دةولَةتى عيَراق  يةكطرتووةكان ثيَداطرى لةسةر ضةك
ثاش شةرِى عيَراق بةثآ نيَوةرؤكى برِيارنامةكانى . دةركردةوة

ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان كة دوايى ئاماذةيان ثآ دةكةين، 
اى ثيَشكنينةوة ئةو ثرؤطرامانةى بسةمليَنرايةنء خيَرا دةبوا لة ريَط

بةآلم ضونكى مةبةستى هةلَخلَةتاندنى . الَرايالةو ضةكانة دامب
ثشكيَنةرانى هةبوو سةرةتا بوونى هةر ضةشنة ضةكيَكى كيمايى رةت 

بؤ ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان بة يارمةتى وآلتانى . دةكردةوة
ئةندامى ئةجنوومةنى ئاسايش بةردةوام خةريَكى كؤكردنةوةى زانيارى 

ريَطاوة وةدةست دةهاتنء بة بةلَطةو  بة زانياريطةليَك كة لةم. بوو
ديَكيَوميَنتطةىلَ كة لةاليةن كةسانى هةآلتوو لة عيَراق دةست دةكةوتن 
عيَراق ناضار بوو راستى بوونى ثرؤطرامء ضةكء ضؤلَى لةو ضةشنة 

هاوكات لةطةأل ضاالكىء ليَكؤلَينةوةكانى ريَكخراوى . قبوأل بكات
ء بريتانيا بةردةوام ةريكائةمنةتةوة يةكطرتووةكاندا  وآلتانى 

خةريكى كؤكردنةوةى زانيارىء هةولَدان لة سةر ئةو ثرؤطرامة بوون 
 ئةمةريكادا ثيَويستة ئاماذة بة راثؤرتى دةولَةتى  لةو ثيَوةندييةش

 : لةاليةن سياوة بكةين
راثؤرتى سيا؛ عيَراق ثيَضةوانةى برِيارنامةكانى ئةجنوومةنى   

ن ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان، ئاسايشء بةرثرسةكان لةالية
بةردةوام دريَذةى بة ثرؤطرامةكانى بةرهةمهيَنانى ضةكة تايبةتيية 

عيَراق خاوةنى زةرِادخانةى ضةكة كيميايىء . كؤمةلَكوذةكانى خؤى داوة
ميكروبييةكانء موشةكة دوورهاويَذةكان، ثرت لةو رِادةيةى كة 



 

 

ية، (كيلوميرَت 140)وة ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ديارى كرا
طةر ثيَش بةو رةوتة نةطريآ ثيَش لة كؤتايى دةهةى حازر، دةستى بة 

 . ضةكة ئةتؤمييةكان رادةطات
عيَراق ثيَشرت زانيارى ثيَوةنديدار بة ثرؤطرامى ضةكة   

لة كاتى راطريانى ثشكنينةكان . كؤمةلَكوذةكانى خؤيةوة، شاردوتةوة
ك وةرطريَن لة داهاتة وة، عيَراق بة كةل1992َلة سالَى 

نةوتييةكانىء هةروةها بة ثالَثشتى رايلَكةكانى بازرطانى ناياسايى 
توانيوية دامةزراوةكانى تايبةت بة ضةكة كؤمةلَكوذةكان نة تةنيا 

بةشةكانى تويَذينةوةء . نؤذةن بكاتةوة بة بةلَكوو طةشةشيان ثآ بدات
رؤطرامة طةشة ثآدانى  سةربازى عيَراق كة لةذيَر ثؤشةنى ث

ئاكادميكء فيَركارييةكانىدا هةروا ضاالكانة دريَذة دراوة، دةتوانآ 
 .بوارى لةبار بؤ ضاالكيية ثيَوةندىدارةكان بةهيَز بكات

عيَراق سيستمةكانى ثرتاوى، كة توانايى هةلَكرتنى ضةك طةىل    
تايبةت بة كوشتنى بةكؤمةلَى هةيةو مةوادى ئةوان ثرت لة رادةى 
دياريكراو لةاليةن ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانةوةية، و 

 . فرِؤكةوانةكانى ثةرة ثآداوة
بة سةرجندان لةم راثؤرتةى ريَكخراوى هةوالَطريى سيا، بةو 
ئةجنامة دةطةين كة عيَراق لة ماوةيةكى دريَذدا هةم لةطةأل 
كؤمةلَطاى جيهانىء هةم لةطةأل ريَكخراوى نةتةوة 

و مةبةستةكةش تا رادةيةك دةتوانآ كردوةيةكطرتووةكاندا درؤى 
ئةوةدا بوو كة واتة عيَراق لة راستىدا لة هةولَى . روون بآ



 

 

لةاليةك ببيَتة هيَزيَكى ناوضةيى لة كةنداوى فارسء رؤذهةآلتى 
ستى خؤى خباتة داو لةاليةكى ديكةشةوة بة تةواوى دة نيَوةرِاست

هيَنانى هيَزيَكى ثيَشطرانة ببيَتة خاوةن هةرِةشة  ثيَشء بة وةدةست
كة . لةناوضةكةدا نةك ئةوةيكة هةرِةشةكانى ديكة وةآلم بداتةوة

ابوو دةسةآلتدارانى عيَراق لة بريى ئةوةدا بوون لةاليةك نيشان و
ت بدةن كة خاوةنى هيض هيَزيَكى كؤمةلَكوذ نني، ثاشان كة دةركةو

ئةوان خاوةنى ثرؤطرامى ضةكى كؤمةلَكوذى لة ضةشنى كيميايى ـ 
بة سى ثرؤطرامى نزيك دا واثيَشان بدةن كة  بيولؤذيكني، هةولَيان

ئةوةش لة حالَيَكدا بوو كة . راطرياوة ،ن هةبوكيميايى بيولؤذيكيا
لة ذيَر ثؤشةنى ئةو فيَألء تةلَةكانةدا ثرؤطرامى ساز كردنى 

 . موشةكى دوورهاويَذو ضةكى ئةتؤمييان دةست ثآ كردبوو
 راثؤرتى دةولَةتى بريتانيا

راثرؤتى بريتانياش راثؤرتيَكى وردو سةرجنرِاكيَش بوو كة    
دا ئةمةريكات لةطةأل راثؤرتةكةى دةولَةتى دةتوانني بيَذين هاوكا

راثؤرتيَكى تا رِادةيةك بةربآلوترو ثرِ نيَوةرؤكرت لة . ثيَشكةش كرا
، بة ثيَشةكى تونى بليَر سةرؤك وةزيرى ئةو ئةمةريكاراثؤرتةكةى 

ئةم راثؤرتة بة روونى ثرؤطرامى ضةكة . كاتى بريتانيا
 . كؤمةلَكوذةكانى عيَراقى خسنبووة رِوو

بةثيَى راثؤرتى ناوبراو مةترسىءة هةرِةشةى عيَراق زؤر    
هيَنانى ضةكة كيميايىء  جيددييةء دةولَةتى عيَراق دريَذةى بة بةرهةم

يكروبييةكان داوةو تةنانةت ثالنطةىل سةربازى بؤ بةكارهيَنانيان م



 

 

سيستمى فةرماندةهىء كؤنرتؤلَى . دذبة شيعةكان لة عيَراق دايرِشتووة
ك ليَوةرطرتنى ئةم ضةكانة ئامادةيى تةواوى هةيةء عيَراق بؤ كةلَ

دان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة  زانيارى طةليَك كة لة بةردةست
 . ةين لةم بوارةدا سةآلتى تةواوى بة كورِةكةى قوسةى دابووسةدام حوس

هةروةها عيَراق تاقيطةطةليَكى طةرِؤكى بؤ تويَذينةوة لةسةر    
ئةم تاقيطانة بة سانايى . اكردبووعاميلطةىل بيولؤذيَكى ض

هةر بؤية دةتوانن بيانشارنةوةو لة دةسثيَرِاطةيشتنى )دةطوازريَتةوة 
 (. ثشكيَنةران دوور رايانطرن

عيَراق هةولَى داوة تيَكنؤلؤذى ضةكة ئةتؤمييةكان وةدةست بيَنآء 
لةاليةكى . يىئةمةريكاخوازيارى كرِينى يؤرانيوم بوة لة وآلتانى 

اواى لة كارناسانى ئةتؤمى خؤيشى كردوة كة لةسةر ئةم ديكةوة، د
 .ثرؤطرامانة كار بكةن

فةروةند مؤشةكى  70دةولَةتى عيَراق بة ضةشنيَكى ناياسايى، 
كيلوميرَتةوة كة توانايى هةلَطرتنى  640بة بردى " احلوسةين"

كآلوةى كيميايىء ميكرؤبى هةية راطرتوةو لةسةر سووتةمةنى مؤشةكى 
لة هةمان حاليشدا لة نةبوونى . كارى كردوةيش "السمود"

ثشكيَنةرانى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا تيَكؤشاوة بردى ئةو 
لةم بوارةدا عيَراق . كيلوميرَت زياد بكات 700مؤشةكانة النيكةم تا 

 .كرِينى ناياسايى مةوادى ثيَويستى لة وآلتانى ديكةى ثيَشنيار كردوة
انيا زياتر بؤمان دةردةكةوآ كة بةثيَى ئةم راثؤرتةى بريت

عيَراقييةكان لة بريى ثيَكهيَنانى هيَزيَكى توقيَنةردا بوون كة تةواوى 



 

 

وآلتانى ناوضةكة خبةنة ذيَر ركيفى خؤيانةوة يان بة بارمةتةيان 
بآطومان هةرِةشةكانى عيَراق لة كويت، ئيَران، عةرةبستانى . بطرن

او و ثرت لة هةمووان لة سعوودىء بةشيَك لة ئةمرينشينةكانى كةند
دةولَةتى ئيسرائيل كة وةكوو دؤذمنيَكى سويَند خواردووى يةكرتى بوون 
سةمليَنةرى ئةو راستييةية كة عيَراق بة بردنة سةرى بردى موشةكةكانى 
دةيهةويست توانايى هيَزة ثيَشطرانة يان هيَرشبةرانةكةى هةرضى 

اطةيشنت بة ئاماجنى سةرةكى عيَراق دةسرتِ. زياتر بباتة سةرآ
توانايى سةربازى ئةتؤمى بوو، توانايى سةربازييةك كة 

بآ طومان . بيَنآ دا ثيَك هاوشةنطييةك لة نيَوان عةرةبةكانء ئيسرائيل
بة دةسرتِاطةيشتنى سةددام حوسةين بة تةنيا يةك بؤمبى ئةتؤمى 
رادةى ويَضوونى هيَرشى هاوثةميانان بؤسةر عيَراق نزيك بة سيفر 

ئةوةش راستييةكى سةمليَنراوة كة توانايى وزةى ئةتؤمى هيَزى . دةبوةوة
هةر لةم ثةيوةندييةدا جيَطاى خؤيةتى كة دوا بة دواى . ثيَشطرانةية

ء بريتانيا لةمةرِ ثرؤطرامى ضةكة ئةمةريكادوو راثؤرتى 
 (UNSCOM)دا، سةرنج بدةينة راثؤرتيَكى  كومةلَكوذةكانى عيَراق

وى نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ضةك كؤميسيؤنى تايبةتى ريَكخرا
 ".ئانسكام"دامالَينى عيَراق 

ء بريتانيا لة ثيَوةندى ئةمةريكالة حالَيَكدا كة راثؤرتةكانى 
لةطةأل بةئاكام طةياندنى ئاماجنةكانيان لةمةرِ عيَراق كؤكرابوةوة، 
راثؤرتى ضاالكييةكانى ئانسكام لة كؤتايى زؤرةملىَ يةكةمني خوىل 

دا، ثيَشاندةرى برِيَك راستى 2117سالَى ثشكنينيةكان لة



 

 

حاشاهةلَنةطر لةمةرِ توانايى راستةقينةى عيَراق لة بوارى جةنط 
ئةم راثؤرتة ثيَشان . ئاميَرة تاييبةتييةكانى كوشتارى بة كؤمةأل داية

 لة دا، برِيَك دةدا كة لةمةرِ فايلى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق
كيَشةكان ضارةسةر نةكراو ماونةتةوة؛ لةوانة هةذمارى بةشيَك لة 
موشةكةكانى عيَراق بة روونى دةستنيشان نةكراوة، يان برِيَكيرت لة 
موشةكةكان ون كراون، يان هةذماريَك لة جؤرة كيميايىء 
ميكروبييةكان لةبةرضاو نةطرياوة يان عيَراق ئيديعا دةكات كة لةناوم 

ةيكة بتوانآ بةلَطةو ديكيؤميَنتيَكى دلَنياكةرةوة بردوون، بةبىَ ئةو
 . خباتة رِوو

بة هةرشيَوة، ناتةباييةكان لة راثؤرتةكانى عيَراق لة اليةكةوةء 
ديرتاوةكانى ثشكيَنةرانى ئانسكام لةاليةكيرتةوة ثيَشاندةرى ئةوةية 

دا  كة ضاالكييةكانى عيَراق لة بوارى جةنط ئاميَرة كؤمةلَكوذةكان
آ نةهاتووةو تةنانةت رةنطة بة هةرِةشة جيددييةكانى كؤتايى ث
ش، بزويَنةى سةدام حوسةين بؤ بةهيَزكردنى زةرِادخانةكانى ئةمةريكا

 . خؤى بةهيَزتريش بووبآ
ئةوةيكة ليَرةدا جيَطاى سةرجنة، لة هةرسآ راثؤرتةكةدا باسى لة 
بةردةوامى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق كراوة تةنانةت لة 

دا ئاماذة بةوة كراوة كة عيَراق لة ثالندابوة كة  كةى بريتانياشراثؤرتة
ئةو ضةكانة دذ بة شيعةكانى خؤى بةكار بيَنآ، بةآلم هيضكام 

ثيَنج هةزاركةس لة  5000بةكؤمةلَى ثرت لة ئاماذةيان بة كوشتارى 
كة يةكآ لة كارةساتة  كردوةباكوورى عيَراق لة شارى هةلَبجةدا نة



 

 

شةرِى دووهةمى جيهانىء كارةساتةكانى دلَتةزينةكان ثاش 
دةكرآ ئةم كؤشتارة بة كومةلَة وةكوو . هيَروشيماوناكازاكى بوو

بةهيَزترين ديَكيؤميَنتار بؤ سةملاندنى بوونى ضةكى كؤمةلَكوذ لة 
بةآلم هؤكارى ثشتطوآ خسنتء ئاماذة ثآ . دا بةكار بآ دةستى بةعس

كة تةنيا دةتوانني لة  نةكردنى بؤضى دةطةرِيَتةوة ئةم ثرسياريَكى
 . وةآلمدا هيَماى سةرجنى بؤ دابنيَني

زةرِادخانةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق ثاش كؤتايى شةرِو لة 
دا بة خيَرايى بةهيَزكراو بوو بة  سةردةمانى شةرِى عيَراقء ئيَرانيش

يةكآ لة طةورةترينء مةترسيدارترين زةرِادخانةى ضةكة 
هيَزترين زةرِادخانةى ئةو ضةكانة لة كؤمةلَكوذةكانى جيهانء بة

ثاش هيَرشى داطريكارانةى هيَزة سةربازييةكانى . دا كةنداوى فارس
حكوومةتى بةعسى عيَراق لةسةر برِيارى سةدام حوسةين لة دووى 

دا، باسى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق بازارِى 8992ئاطؤستى سالَى 
  .هةواألء رووداوةكانى تايبةت كرد بة خؤيةوة

عيَراق النيكةم لة سةردةمى شةرِى هةشت سالَةى لةطةأل ئيَراندا 
ء لةم شةرِةدا بة كةلَك وةرطرتن لة ضةكة (2170ـ  2177)

كيمياييةكان، لة ئاستى ئةم ضةكانةدا بةهيَزيَكى طشتىء بةهيَز 
ئاسايية كة ثيَش لة شةرِى كةنداوى فارس و لة دريَذةى ئةم . ناسرا

وانييةكانى كةلَك وةرطرتنى عيَراق لة جةنط شةرِةدا لةمةرِ ضاوةرِ
ئاميَرى كيميايى دذ بة هيَزةكانى بةرةى دذ بة سةدام، بة ريَبةرى 

زانيارييةكان ئةوكات . ، وتوويَذطةليَكى زؤر بةريَوةضووئةمةريكا



 

 

جةختيان لةسةر ئةو كردوةتةوة كة عيَراق لة شةرِى ناوبراودا 
لؤذيكييةكانى هةبوة، ئةوة لة ئامادةيى كةلَك وةرطرتنى لة ضةكة بيو

لة . حالَيَكدا بوو كة بريورِاى طشتى لةم رووةى كيَشةكة ئاطادار نةبوون
راستىدا ئةم زانياريانة بة دواى هةآلتنى كامل حةسةن اجمليد بؤ 

كامل لة . دا لة قاودرا2115ئؤردؤن، لة هةشتةمى ئاطوستى 
ثيَكهاتةى بةرثرسايةتى وةزارةتى ثيشةسازىء بة ثيشةيى كردنى 

دا بوو، ناوبراو بة وةرِيَكةوتنى ثرؤطرامى جةنط  سةربازى عيَراق
. ئاميَرة بيؤلؤذيكييةكان، بةرثرسايةتى ئةم ثرؤذةيةى طرتة ئةستؤ

ةسةن املةجيد كارطيَرِو بةريَوةبةرى ضاالكييةكانى عيَراق بؤ كامل ح
شاردنةوةى ثرؤطرامى ضةكة قةدةغة كراوةكانى خؤى لة ضاوى 

بة دواى هةآلتنى  ئةودا، عيَراق . رانى نيَونةتةوةيى بووثشكيَنة
هيَنانى ضةكة بيؤلؤذيكييةكان بؤ  كردةوةكانى خؤى لةمةرِ بةرهةم

 . ئانسكام خستةرِوو
 جؤرى ضةكةكان

جةنط ئاميَرةكانى عيَراق ضةندين جؤر بوون كة بةشى ضةكة 
 بيؤلؤذيكييةكانى ئةم عاميالنةى تيَدا بةكار هيَنرابوون؛ 

ـ بوتولينوم توكسني 1، (Anthrax)ئانرتاكس  ـ2
(Botulinom Toxin) ئةفالتوكسني ،(Bocillus 

anthracis)  جةنط ئاميَر بيؤلؤذيكييةكانى بآلوكردنةوةى بة
بؤ )رطانيزمة زيندوةكانةوة ؤئةنقةستى نةخؤشى هيَنةر لة ريَطاى ئ

، و ثروسةكان، يان مةوادى ثيسكراوى (ويَنة باكرتييةكان، قارضةكان



 

 

لةسةر بنةماى يةكةمني راطةيةندراوةكانى عيَراق، لة . وةرطرياو لةوانة
 سةدةنةوةدء يةك212دا عيَراق بة كؤ ]فارس[رةوتى شةرِى كةنداوى 

ى سةدو سيَزدة223 فةقةرة تةقةمةنى بيؤلؤذيكى ئامادة كردبوو كة
دانةيان بة تيَكةآلوى ئانرتاكس، شةست  60ئةوان بةذارى بوتولينوم، 

 . التوكسني ثرِكرابوونفدانة ئاهةذدة  27و 
، يانآ باكرتى باسيلوس ئانرتاكسيس (سيازام)عاميلى ئانرتاكس 

(Bacillus anthracis) كة دةبآ لة  رطانيزمى زيندوةؤجؤريَك ئ
هةر باكرتييةك كاتآ كة . و دواهاتيَكى هةبآلةشىدا زياد بكات تاكو

طةشة دةكات تةنيا رادةيةكى كةم ذارى ئانرتاكس بةرهةم ديَنآء ئازادى 
دةكات، بةآلم ضونكى باكرتييةكان زؤر دةبن ذاريَكى زؤرتر تةراوشت 

ليرت  يازدة هةزار000/22عيَراق سةرةتا رايطةياند كة . دةبآ
ناوة كة باكرتى ثيَويست بؤ هيَ سرتيديوم بوتولينومى بةرهةمؤكل

بة دواى ئةوةدا قبولَى كرد كة بة . هيَنانى ذارى بوتولينومة بةرهةم
هيَنراو لة وآلتة  ىسرتيديوم بوتولينومؤكلكةلَك وةرطرتنى لة ضةشنى 

ليرت لةم  بيست هةزار10000وة، نزيكةى ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
ليرت بؤ دوازدة هةزار  21000لةم ريَذةية . ذارةى بةرهةم هيَناوة

تاقيكردنةوةى مةيدانى يان ثرِكردنى كآلوةكان كةلَكى ىلَ وةرطرياوةء 
كة ناوةندى دامةزراوةى سةرةكى " احلكم"ذارى بةكارنةهيَنراويش لة 

جةنط ئاميَرى بيؤلؤذيكى عيَراقة ثاشكةوت ( ج ب)بةرهةمهيَنانى 
 .كرا



 

 

 رء ثانسةدهةشت هةزا 7500هةروةها عيَراق ئيديعاى كرد كة 
 6000لةم ريَذيةية . ليرت باكرتى ئانرتاكسى ضرِى بةرهةم هيَناوة

ليرت بؤ تةياركردنى جةنط ئاميَرةكان كةلَكى ىلَ وةرطرياوةء شةش هةزار
. بؤ تةياركردنى ضةكةكان بةكار هيَناوة يةكى ديارى نةكراو لةوةريَذة

ن ثيَشرت ئة وتةى ئةكيوز عيَراقييةكان ضةكى بيولوذيكى لةم ضةشنةيا
تاقى كردبووةوة كة بةجآ كوشنت دةيتوانى مرؤظـ بة توندى بريندار 

 .بكات
عيَراقييةكان لة تاقيكردنةوةى ئةم ضةكانةيان زؤر رازى بوونء 
هةر بةو بؤنةوة هةولَيان دةدا خةلَكى ناوضةكةء جيهان لة توانايى 

ئةم ضةكانة لة لة . تؤقيَنةرى ضةكةكانيان ئاطادار بكةنةوة
طةليَكدا ساز دةكران كةو زؤر بة باشى لة ثاريَزةرانء تةنانةت كارطا

 31كارخانةيةكى نهيَنى لة سةملان ثاك، لة . هةموو شتيَكيان سرِى بوو
كيلؤميرتى باشوورى رؤذهةآلتى بةغدادا، لة اليى روبارةكانى دجلة 

. وةكوو ناوةندى ثرِؤطرامةكانى باكرتيايى عيَراق كةلَكى ليَوةردةطريا
كيلؤميرتى ضوارطؤشة بوو  3ارخانةيةدا كة ثانتاييةكةى نزيكةى لةم ك

تيَيدا كؤمثانيا 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 

بؤ ئةو مةبةستةيان . اك دةكران ثيَويستيان بة تاقيكردنةوة هةبووض
بة ديكتاتؤرةكانيان دةفرؤشتء كؤنرتِؤلَى يةكةم بةكارهيَنانيان 
دةكرد، يان نة، راستةوخؤ لةذيَر ضاوديَرىء بة بوونى ثسثؤِرء شارةزاى 



 

 

خؤيان لةو وآلتانةدا تاقيطةيان دادةناء كارةكانيشيان جيَبةجآ 
 .دةكرد

لة  2177لَةتى عيَراق قبووأل دةكات كة سةرةتاكانى دةو
خانوويةك لة كؤمةلَةى ثيشةسازى ـ سةربازى التاجىدا، بةرهةم 
هيَنانى بوتولينومى دةست ثآ كردوةء لة مانطى مارضى سالَى 

دا، احلكم وةكوو شويَنى نويَى بةرهةم هيَنانى ضةكة 2177
كيلؤميرتى  55لة ئةم كارخانةشة . بيولوذيكييةكان هةلَبذيَردرا

باشوورى رؤذئاواى بةغداددا هةلَكةوتبوو، كارخانةيةكى نوآ بوو كة 
. سةرةتا بة مةبةستى بةرهةم هيَنانى جةنط ئاميَرى بيولوذيك ساز كرا

هةر بة وتةى دةولَةتى عيَراق بةرهةم هيَنانى راستةقينةى 
تى لةم شويَنةدا دةس 2171ئانرتاكسىء ذارى بوتولينوم بةهارى سالَى 

دا، عيَراق لةم شويَنة 2110ء 2171لة مةوداى سالَةكانى . ثآكرد
ثيَنسةند هةزار ليرت عاميلى بيولوذيكى بةرهةم  500000نزيكةى 

هاوكات لةطةل ثةرةثيَدانى ئةو ثرِؤذانةدا،  تيكنؤلؤذى نويَرت . هيَناوة
دا زانستمةندانى جيَطري 2110بؤ ويَنة لة دةستثيَكى سالَى . دامةزريَنرا

ء ناوةندى نةخؤشيية (Daura Foot)لة دائؤرافورت 
ويرووسء  5دةماغييةكانى املنال دا، دةستيان بة ليَكؤلَينةوة لةمةرِ 

 .كاركردنيان لة جةنط ئاميَرة بيولوذيكييةكاندا كرد
ك لة . دامةزراوة سةرةكييةكانى جةنط ئاميَرى كيميايى ج

ان لةو سةردةمةدا عيَراقدا، كة طةورةترين دامةزراوةى كيميايى جيه
كة ريَكخراوة ( al – muthanna)بوو ء ناسرابوو بة املثنا 



 

 

زانياريية رؤذئاواييةكان بةنيَو شارى سامرا، نيَوى سةنتةرى سامراى ىلَ 
، ليَكؤلَينةوة لةمةرِ ئانرتاكسء 2175سالَى . نرابوو، كةلَك وةردةطريا

عيَراق  2177 بةآلم سالَى. بولوتينوم لةم كارخانةيةدا دةستى ثآكرد
برِيارى دا بةرهةمهيَنانى عاميلى ج ب لة ئاستيَكى بةربآلوداء بة 
شيَوةى تةواو دةست ثآ بكاتء ئةم ثرِؤطرامةش طواسرتايةوة بؤ سةملان 

هةروا كة ئاماذةمان ثآ كرد عيَراق سةرةرِاى ئةوةيكة لة ضةندين . ثاك
سةرةرِاى  شويَندا لة ضةكة كؤمةلَكوذةكان كةلَكى وةرطرتبوو بةآلم

ئةوةش هةر ضةشنة ثرِؤطراميَكى ضاالكى ضةكى كؤمةلَكوذى رةت 
دةكردةوةء جاربةجاريش باسيَكى لةو ضةكانةء كاركردةكانيان 
دةهيَناية طؤرِآء دةيسةملاند كة ثرِؤطرامةكانى ضاالكن، واتا بة 

. وتةيةكيرت يارى مشكء ثشيلةى دةكرد لةطةأل كؤمةلَطةى جيهانىدا
نيش متمانةى تةواوى بة ريَكخراوةكانى ذيرَ دةسةآلتى كؤمةلَطاى جيها

دابوو بؤ رووبةرِوو بوونةوةى هةر ضةشنة مةترسييةك لةسةر ئاسايشى 
دةسةآلتى تةواو بؤ ثشكنني لة اليةن نةتةوة . جيهانى

 ".ئانسكام"يةكطرتووةكانةوة بة ريَكخراوى تازة دامةزراوى 
كخراوة كؤمةلَآ زانيارى بةثيَى ليَكؤلَينةوةء بةدواداضوونى ئةو ريَ

وةدةست هاتبوون كة ثيشانى دةدا عيَراق بة ضرِى خةريكى بةهيَزكردنى 
لةو ثيَوةندييةدا بةثيَى . توانستى ضةكة كؤمةلَكوذةكانييةتى

دةرضوو، عيَراق دةبوا  2112كة سالَى  677برِيارنامةى 
وةردةكارييةكانى ثرِؤذةى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى خؤى، رادةى ئةو 

ثشكيَنةران . ةكانةء دامةزراوة ثيَوةندى دارةكانى راطةيةنآض



 

 

دةسةآلتى تةواويان ثآ درابوو هةر كات بيانهةوآ هاتوضؤى عيَراق 
بكةنء هةر شويَنيَك بيانهةوآ بيثشكيَنن، واتة بة تةواوى ئازادى 

 .كردةوةيان هةبوو
كؤميسيؤنى تايبةتى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان لة )ئانسكام 

كارناسى نيَونةتةوةيى  12، ثيَكهاتبوو لة (وبارى عيَراقداكار
كؤنرتِؤلَى ضةكء ضؤأل، كة بةرِيَوةبةرى ئةو ريَكخراوة سةرؤكى 

 50جيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة . بةرِيَوةبةريى جيَطري لة نيؤيؤركدا بوو
كارطيَرِى ثالَثشتى ئانسكام لة  50كارطيَرِ لة نووسينطةى بةرِيَوةبةرىء 

هةروةها . ة ناوضةييةكان لة بةحرةينء بةغداددا كاريان دةكردداير
بوجةى . كارطيَرِةوة لة ويةن دا بوو 21نووسينطةى تيثى تايبةتيش بة 

تا  2112لة سالَى . ميليؤن دؤالر ديارى كرابوو 3ساآلنةى ئانسكام 
طرووثى ثشكنني نيَردرانة عيَراقء كةرةستةى  150ثرت لة  2117

لة ريَطاى طرووثيَكى ثشكنينةوة بةرِيَوة دةضوو كة لة  ضاوديَرييةكانيان
كةس دةبوون، لة ريَطاى ثشكنينى هةوايى، يان هيَلى  70سآ كةس تا 

ئةم . وةوة ثالَثشتى دةكران uـ 1كؤثتيَرةكانى ئانسكامء فرِؤكةيةكى 
تيمة لة ثشكيَنةران زؤر جاريش لة ئيكسء سيستم طةىل ثسثؤِرى 

ة خاكى عيَراقدا دانرابوون كةلَكيان كؤكرنةوةى زانيارى كة ل
لة ئاكامدا طرووثى ئانسكام توانى زؤريَك لة ضةكةكانء . وةردةطرت

 .مةوادء دامةزراوة رانةطةيةندراوةكان ببينيَتةوة
لةو سةردةمةدا بوو كة ضاالكييةكانى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى 

بةثيَى ئةم . كردئةتؤمىء ئانسكان ئيَعرتاف نامةيةكيان بة عيَراق واذو 



 

 

ئيَعتيَراف نامةية عيَراق قبوولَى كرد كة زانيارى ثيَوةنديدار بة 
هةشتاد فةروةند مووشةكى ئيَسكاد، دة سةكؤى طةرِؤكى ثةرتاو، 

كآلوةيى كيميايىء ميكرِؤبى، ثرِؤطرامة سةركةوتووةكانى  45النيكةم 
بةرهةم هيَنانى مووشةكى ئيَسكاد لة نيَوخؤء ثرِؤطرامةكانى 

يَكؤلَينةوةء ثةرةثيَدانى مووشةكةكانى نةخستوةتة بةردةست ل
لة ئاكامدا ثاش هةآلتنى زاواكانى سةدام دةولَةتى عيَراق . ثشكيَنةران

سى هةزار دانة تةقةمةنى كيميايى لة 30000قبوولَى كرد كة 
ثرِكراوء ثرِنةكراوى، ثرِؤطرامى ليَكؤلَينةوة ثةرةثيَدانى بؤ زياد 

ازى ئةعساب وى ئيكسء بةرهةم هيَنانى عةواميلى كردنى دةفرايةتى ط
 .كيميايى تيَكةآلوى لة ثالندا بووة

ئةم ئاكامانةى ثشكيَنةرانى ئاذانس وزؤر طرينط بوو ضونكى عيَراق 
هيضكات دانى بة بوونى ثرِؤطرامى ضةكة ميكرؤبييةكان دا نةنابوو، 

رهةم بةآلم بةم هةوآلنةى ئاذانس دةركةوت كة عيَراق ثرِؤطرامى بة
هيَنانى عةواميلى ميكرؤبى وةكوو سيازامء بوتولينومء تةياركردنى 

بؤمبى تةيار بة عةواملى ميكرِؤبى  250كالوةى موشةكى ئيَسكادء  15
 .خستة روو

عيَراق لةو ماوةيةدا بة تةواوى ئةو ثرِؤطرامانةى لة ريَكخراوى 
نةتةوة يةكطرتووةكان شاردبؤةوة، ئةطةرضى ئةم سةركةوتنةى 

كام جيَطاى خؤشحالَى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بوو بةآلم ئانس
هةنوكة درِؤنطىء بآ متمانةييةك لةمةرِ ثرِؤطرامة ضةك سازييةكانى 

 .عيَراق بوونى هةبوو



 

 

يةكآ لةو خالَة طرينطانةى كة ثشكيَنةرانى تايبةتى ئاذانسى 
نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى وةدةستيان خست، نةخشةى تةواوى ضاك 
كردنى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكة ئةتؤمييةكانى بوو، هةرضةند 
نةخشةكة كةوتبووة بةردةست بةآلم هيَشتا كؤمةلَيَك نارِوونى تيَدا 

جيَطاى ئاماذةثيَدانة لةطةأل ئةوةيدا وآلتانى دراوسيَى . بةدى دةكرا
عيَراق يارمةتييةكى زانيارى زؤريان بة روونكردنةوةى ثرِؤطرامةكانى 

ئاذانس داو تيمى ثشكنينيان لة شويَنةكاندا بةرِيَوة بردووةء عيَراق بؤ 
رؤذيان خاياندووة كةضى  5000سةرجةم ثشكنينةكانيان ثرت لة 

هةروةها . هيَشتا ثشكيَنةران لة ثرِؤطرامةكانى عيَراق دلَنيا نةبوونةوة
طوتنى سةرجنرِاكيَشة كة لةم ماوةيةدا ثشكيَةرانى ئاذنس ضاوديَرييان 

هةزار ميرتى ضوارطؤشةى كارخانةي تايبةت بة 50وبردنى بةسةر لةنا
تؤن كانزاى  6000دانة ضةكء  1000ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكان، 

لة هةمان كاتيشدا ئاذانس كاروبارةكانى تايبةت بة . تايبةتدا كرد
راطوزتنى هةموو مةوادة ثيَويستةكان لة ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكاندا لة 

تةمةنى ريَئاكتؤرة ليَكؤلَينةوةييةكانى ضةشنى يؤرانيؤمى ضرِكراو سوو
هةروةها مةوداى ترى ئةتؤمى واتة . بؤ دةرةوةى عيَراق جيَبةجآ كرد

لة  6/1)تؤن يؤرانيؤمى سووكى  7/2تؤن يؤرانيؤمى سروشتىء  500
 .خستة ذيَر كونرتِؤلَى خؤيةوة( سةدى

بةم ضةشنة ئةطةرضى رةنطة كؤتايى بة ثرِؤذةكانى عيَراق لة بوارى 
كة كؤكوذةكاندا نةهاتبآ، بةآلم بة النيكةم لةو بوارةدا زةبريَكى ضة

قورس لةو ثرِؤطرامانة كةوتء عيَراقيش لة الى كؤمةلَطاى جيهانييةوة 



 

 

بة دةولَةتيَكى نابةرثرسيار دةركةوتء بة تةواوى تا كاتى رووخانى 
حكوومةتى بةعس كةوتة ذيَر زةرِةبينى ريَكخراوى نةتةوة 

بةآلم طةر لة بريمان بآ . ئةجنومةنى ئاسايشةوة يةكطرتووةكانةوةء
دذايةتىء ثيَكدادانيَك كةوتة نيَوان ئاذانس، ثشكيَنةرانء حكوومةتى 

دا لة 2117دةولَةتى عيَراق تيمى ثشكيَنةرانى لة ديَسامربى . عيَراق
بةو . عيَراق وةدةرناء بةو كردةوةيةى عيَراق كارى ثشكنني راطريا

ة يةكطرتووةكانء وآلتة يةكطرتووةكانى كردةوةيةى عيَراق نةتةو
هاتنة سةر ئةو برِواية كة لة اليةك دةولَةتى عيَراق نايهةوآ  ئةمةريكا

هاوكارى زياترى ئاذانس بكاتء لة اليةكى ترةوة ثرِؤطرامة 
 .ضةكسازييةكانى هةروا بةردةوامن

جيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة عيَراق كاتى هيَرش بؤ سةر كويت دا 
ةورةترين جبةخانةى ضةكة كيمياييةكانء تةنانةت خاوةنى ط

بةئةزموونرتين هيَزى جيهان لة بةكارهيَنانى ئةو "ئةرتةشى عيَراق بة 
ئةو ناودارييةشى لة شةرِى ". ضةكانة لة مةيدانى شةرِدا ناسرابوو

عيَراق ـ ئيَرانداء لة بةكارهيَنانى ئةو ضةكانة دذ بة ئيَرانييةكانء 
انى وآلتى خؤى لة زؤربةى شويَنةكانى كوردستان هةروةها دذ بة كوردةك

لة راستىدا ثاش شةرِى جيهانى . بةتايبةت لة هةلَبجةدا وةدةست هيَنا
يةكةم بةو رادةيةكة ضةكى كوشةندةى كؤمةلَكوذ لة هيض شويَنيَكى 

جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة عيَراق لة سالَى . جيهاندا بةكار نةهيَنرابوو
ء (كوردستان)جار هةم لة باكوورى خؤى ضةندين  2177تا  2173



 

 

هةم لة بةرةكانى شةرِ دذ بة ئيَراندا كةلَكى لةو جةنط ئاميَرانة 
 .وةرطرت

زؤر جاران سةدام حوسةين ئيديعاى دةكرد كة ئةو ضةكانةى كة من 
 ئةمةريكاء وآلتة يةكطرتووةكانى سؤظيَيةتهةمة، تةنيا يةكييةتى 

رةنطة ئةو ئيديعايانةى سةدام سةرةتا جيددى نةيةنة ثيَش . هةيانة
ضاو، بةآلم ثاشان لة ئاطادار بوون لة جبةخانةكانى بةعسء هةروةها 
ريَكء ثيَكى هيَزء سيستمة بةكارهيَنةرةكانى بةو ئاكامة دةطةين كة 
ئةو ئيديعايانة نةتةنيا راست بوون بةلَكوو خةريك بوو لة كؤنرتِؤلَى 

بةعس ئةو هيَزةى وةكوو هيَزى ثيَشطريانةى . دوو وآلتةش دةربضآئةو 
هةر بؤية بايةخيَكى تةواوى ثآ دةداء بةو . خؤى ضاو ىلَ دةكرد

بؤنةشةوة قةوارةيةكى تايبةتى بؤ ئةو هيَزة دارِشتبوو، قةوارةيةك كة 
لةطةأل . خاوةن ثيَكهاتةيةكى مؤديَرِنء بةئةزموون بوو

نى شةرِ خؤى دةطوجناندء عةمةلياتةكانى هةلومةرجةكاندا لة مةيدا
خؤى بة سةركةوتوويى بة ئةجنام دةطةياندء ئاكامةكةى 

بؤ ثيَكهيَنانى ئةم قةوارة مؤديَرِنة زؤربةى خاوةن . هةلَدةسةنطاند
رايانى سةربازى جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة قةوارةى ضةكة 

ك بوو لة كؤمةلَكوذةكان يان ئةرتةشى كيميايى بةعس، وةرطرياويَ
. كة ئةو كات هاوثةميانى ئةو ريَذمية بوو سؤظيَيةتيةكييةتى 

بوو  سؤظيَيةتء ئةمةريكائةرتةشى كيميايى وةكوو ئةرتةشى ئةتؤمى 
ئةو ئةرتةشة لة يةكةء ذيَر . كة ئةرتةشيَكى جةنطى جياواز بوو

ء ديتنةوةى ثرزة ثذانىيةكةكانى بةرثرسى بةرطريى كيميايى، 



 

 

وةى بارودؤخى كةشىء البردنى ثيسايى ثيَك كيميايى، ليَكدانة
هةر سوثايةك يةك طوردان، هةر تيثيَك يان لةشكريَكى . دةهاتن

 .سةربةخؤ يةك طروهانء هةر هةنطيَك يةك دةستةى كيميايى هةبوو
بةثيَى ئةو جبةخانةيةء بةثيَى ئةو ساتء سةودايانةى كة ريَذميى 

اييةكان لةطةأل وآلتانى بةعس بؤ وةدةستهيَنانى ئامرازء كةرةستة كيمي
رؤذئاوايى بةتايبةت سوئيَدء ئالَمان ئةجنامى دابوون، ئةو 

كة  سؤظيَيةتراستييةمان بؤ دةسةمليَنآ كة وآلتانى زهليَز بةتايبةت 
هاوثةميانى ئةوكاتى ريَذميى عيَراق بوو لةو ثرِؤطرامانة ئاطادار 

دةوة ئةو بوون بةآلم ئةوةيكة بؤضى ثيَشرت دةنطء هةرايان بةرز كر
هؤكارى ديكةى لة ثشت بوو كة لة باسةكانى ديكةدا ئاماذةيان ثآ 

ئةكيوز لةقاوىدا كة عيَراق ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى خؤى هةم . دةكةين
سلمان ثاكء هةم لة احلكم دا، لةسةر ئاذيَآلنى طةورة لة ضةشنى مةرِ، 

ةكان جيَطاى ئاماذةثيَدانة كة عيَراقيي. مةميوونء كةر تاقى كردبوةوة
كاتآ ئةم ضةكةيان وةكوو ضةكيَكى ئيسرتاتيذيك ناساند كة توانييان 

ثاش ئةوةيكة . ساز بكةن يان بيَذين مونتاذ بكةن" احلسني"موشةكى 
ئةم مووشةكةيان وةدةست كةوت داوايان لة دوو كؤمثانياى ئوروثايى 

 .دابرِيَذن" احلسني"كرد كة كآلوةيةك بؤ موشةكى 
ى ئةوةدا بوو كة توانايى ثيَشطريانةء سةدام حوسةين لة هةولَ

ى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى بة تةواوى ثيَشان بداء بيسةمليَنآ سرتاتذيك
كة ئةطةرضى هيَزء توانايى بؤمبى ئةتؤمييان نية كةضى خاوةنى 

بؤ ئةو . ضةكى ئيسرتاتيذيكء ثيَشطرانةى كيميايىء كؤمةلَكوذين



 

 

كانة بة تةواوى كةلَك مةبةستةش لة اليةك لة شةرِى ئيَراندا لةو ضة
بؤ ويَنة لة شةرِى جةزيرةى فاودا كة يةكآ لة شةرِة . وةرطريا

كارةساتبارء ثرِخةسارةكانى شةرِى هةشت سالَةى ئيَران ـ عيَراق بوو، 
 211مووشةكى  1000تا  2500ئةرتةشى كيميايى عيَراق نزيك 

اكامدا ميلى ميَرتى بةسةر هيَزةكانى كؤمارى ئيسالمىدا باراند كة لة ئ
كةس لة سةربازانى  5000بووة هؤى كوذرانء برينداربوونى ثرت لة 

واتة . ئيَرانىء بةشيَكى زؤريشيان ثاشةكشةيان كردء هةآلتن
ئيَرانييةكان لةو ضةشنةو هيَرشةيان تا ئةو كاتة لة عيَراقييةكان 

ئةو مادة كيميايية كة لةو بؤمبانةدا جيَطري كرابوون لة . نةديتبوو
عيَراقييةكان بةردةوام هةولَيان . ى كيميايى تيَكةآلو بوونضةشنى مادة

دةدا تيَكةآلوة كيمياييةكان بطؤرِن تاكوو دةطةنة تيَكةآلويَكى هيالك 
يان تيَكةآلويَك كة بتوانآ ترسء خؤف لة دلَى . كةرء كوشةندة

 .بةرامبةردا درووست بكاتء بةرامبةر بتؤقيَنآ
نةر بوو كة بوة قوربانى كارةساتى هةلَبجة كارةساتيَكى تؤقيَ

سياسةتى دوو دةولَةتى دذبةر لة حالَى شةرِدا، دوو دةولَةتى داطريكةرى 
كوردستان كة لةحالَيَكدا خةريكى شةرِء ثيَكدادان لةطةأل يةكرتىدا 
بوون، لة هةمان حالَدا هةردوو اليةن تووشى قةيرانى نيَوخؤيىء 

. كوردةكان بوون سةركوتى نةيارانء ئؤثؤزيسيؤنى نيَوخؤيى لةوانة
سةركوتيَك كة سالَةها بوو دريَذةى هةبوو بةآلم هيضكات سةركوت وةكوو 

. ريَطايةكى عاقآلنةء لؤذيكى نةيتوانيبوو ريَطاضارةى ئةو قةيرانة بآ
بةآلم ئةوان وةها فيَر كرابوون، ميَتؤديَك كة لة اليةن وآلتانى جيهانى 



 

 

اطريكةرى كوردستان سيَهةم بة طشتىء لة اليةكى ديكةوة وآلتانى د
بةتايبةتى بة بةردةوامىء هةنووكةشى لةطةألدا بآ كةلَكيان ىلَ 

النيكةم هةوالَةكةى ( 2367) 2177مانطى مارسى سالَى . وةرطرتوة
بةطويَى زؤربةى طويَطرانى راديؤكان طةيشت كة شارى هةلَبجةء 
كوردةكانى عيَراق لة اليةن دةولَةتى عيَراقةوة كةوتنة بةر هيَرشى 
ضةكى كيميايىء رؤذانة هةذمارى كوذراء بريندارةكان زؤرء زؤرتر 

بةآلم لة ئاكامدا دةركةوت كة بة بيانووى ئةوةيكة خةلَكى . رادطةيةنرا
هةلَبجة هاوكارى هيَزةكانى ئيَرانيان كردوة بؤ هاتنة نيَو خاكى 
عيَراقةوة، ئةو شارةى سزا داواةء هيَرشبةرانيشى لةناو بردووة، ئةآلم 

 .تةواوى راستييةكة نية ئةمة
بةثيَى ئةو راستيةى كة وآلتانى داطريكةرى كوردستان لة كاتة زؤر 
هةستيارء دوذمنانةكاندا بة مةبةستى سةركوتى كيَشةى كورد 
يةكدةنطييان راطةياندووة، ليَرةشدا بة مةبةستى بآدةنط كردنى 

بة كيَشةى كوردستانى عيَراق كة ئةو كاتة لة اليةك كوردةكانى ئةوآ 
توندى لةطةأل حكوومةتدا خةريكى ثيَكدادان بوونء لة اليةكى تريش 
كؤمةلَيَك لة هيَزة نةيارةكانى ئيَرانيش لةوآ بوون يان بةويَدا 
تيَدةثةرِين، هةردوو دةولَةت هيَزةكانى خؤيان لةو شارة بردة دةرء 

بةآلم عيَراق ضونكى لةو . شارةكةيان بة ضةكى كيميايى بؤردومان كرد
دا رابردوويةكى زياترى لة بةركارهيَنانى ئةو ضةكانة هةبوو بة بوارة

تاوانبارى سةرةكى ناسيَنراء ئيَرانييةكانيش سينطى عةزايان كوتاء 
ء بةو ئةمةريكاهةلَبجةيان بة هريؤشيما ناساندء عيَراقيان بة 



 

 

لة . ويَكضوواندنة دةيانهةويست كةلَكى خؤيان لة دةرفةتةكة وةربطرن
ثيَنج هةزاركةس ( 5000)رةساتةدا تةنيا كؤمةلَيَك راستىدا لةو كا

كوردى بآ تاوان كرانة قوربانى ساتء سةوداى سياسى ناوضةيىء 
نيَودةولَةتى ئةو دوو وآلتةء بة هةزارانى ديكةش هةنووكة بةدةست 

بةشيَك لة ليَكؤلَينةوةكان كة . دواهاتةكانى ئةو كارةساتةوة دةنالَيَنن
رةبةكانةوة ريَنويَنييان ثآ دراوةء لة اليةن نارسةكان يان عة

: زانيارييان بؤ كؤكراوةتةوة، ئاوةها رووداوةكة ضةواشة دةكةن
كوردةكانى ئةم ناوضةية لة ميَذة خوازيارى سةربةخؤيى لة عيَراق 
بوون، هةر بؤية بة ئاشكرا ثالَثشتييان لة ئيَرانييةكان دةكرد، هةر 

سةر عيَراق، خةلَكى ئةم بؤية كاتى هيَرشى ئيَران لة هةلَبجةوة بؤ 
شارة بوون بة ضاوساغى ئيَرانييةكانء سةداميش بة ضةكى ذاراوى 

 .بؤردومانى شارةكةى كرد
لة راستىدا ئةرتةشى عيَراق بة كةلَك وةرطرتن لة ئةزموونى شةرِى 
عيَراق ـ ئيَران، بةتايبةت شةرِى كيميايى جةزيرةى فاو، 

بةثيَى زانياريى عيَراقييةكان . كارتيَكةرانةتر لة هةلَبجةدا دةركةوتن
كةلَكيان " تيَكةآلو"لة ليَدانى كوردةكاندا لة مادةى كيميايى 

بةثيَى ليَكدانةوةى كارناسانى ئةم بوارة عيَراق مةبةستى . وةرطرتبوو
لة راستىدا ئةم . بوة كارى دةرمان كردنى كوردةكان قورسء طران بكات

رت لة ضةكةكانى عيَراق بؤردومانة لة اليةن تاقى كردنةوةى جؤريَكي
بوو، لة اليةكيرتةوة عيَراق دةيهةويست بة دونياء بةتايبةت بة 



 

 

نةيارانء دوذمنانى رابطةيةنن كة من طةر مبهةوآ بةرةنطارى دوذمنان 
 .ببمةوة بة ضةشنيَكى تؤقيَنةر ديَمةمةيدان

طوسةن  يةكآ لة مامؤستايانى ذيَنيَتيكى . بة وتةى كريستني م
ساأل ثاش بؤردومانى هةلَبجة سةردانى ئةم  20ول كة زانستطاى ليورث

شارةى كردبوو، لة طةرِانةوةيدا لة راثؤرتيَكدا بة كؤميتةى سناى 
كة هيَرش بؤ سةر ئةو شارة بة كةلَك وةرطرتن لة ضةندين "راطةياند 

جؤر مادةى كيميايى بووة كة ئةو مةوادة بريتني لة طازى خةردأل، 
ئةرتةشى بةعس لة ". نء وى ئيكسمةوادى عةسةبى سارين، تابو

بةشى كيميايى خؤيدا خاوةنى بانكى زانيارى لةسةر ئةو مةوادة 
 .كاريطةرييةكانيةتى

ثيَويست بة ئاماذة ثآكردنة كة بةلَطةيةك كة سيَهةمى ئاطؤستى 
لة اليةن نويَنةرايةتى ثارتى ديَموكراتى كوردستانى عيَراقةوة  2176

ثيَشانى دةدا كة عيَراق جبةخانةيةكى  لة لةندةن خراية روو، بةرِوونى
ئةو بةلَطةية ريزى ئةو مادة كيميايىء . ضةكى كيميايى لةدةست داية

. بيولؤذيكييانة بوون كة لةذيَر دةستى ئةرتةشى بةعسى عيَراقدا بوون
ئةو بةلَطة ريزى ئةو مةوادة كيميايىء بيولؤذيكييانة بوون كة لةذيَر 

ئةم بةلَطةء دةيان بةلَطةى . بووندةستى ئةرتةشى بةعسى عيَراقدا 
ء ئورووثا لة ئةمةريكاديكة ثيَشان دةدةن كة وآلتة يةكطرتووةكانى 

 .بوونى ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيكى لة عيَراقدا ئاطادار بوون
لة ضةكى  2177عيَراق سالَى "بةثيَى نووسراوةى هيندريكس، 

ةى ناوبراو بآلوكراو". ميكرؤبى دذ بة كوردةكانى خؤى كةلَكى وةرطرت



 

 

ريَكخراوى [ئةم زانيارييةمان لة ئةندامى "ئاماذة ثآ دةكات كة ئيَمة 
ثزيشكانى بآسنوور دةست كةوتووة كة لة سنوورى  ]مرؤظـ طةرايى

جيَى وةبريهيَنانةوةية كة ئةودةم توركةكانيش لةو ". توركيةدا ضاالكن
بابةتة ئاطادار كرانةوة بةآلم ضونكى نةياندةويست 

كةيان لةطةأل سةدام حوسةين تيَك بدةن بآ دةنطييان دؤستايةتيية
هاوكات لةطةأل ئةوةشدا عيَراق تةواوى هةولَى خؤى خستةطةرِ . ثاراست

بؤ ئةوةى ثيَش بة ضاالكى ثةرةثيَدانى زانيارىء هةواأل لةسةر ئةو 
سةرةرِاى  ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى . كارةساتة بطرآ

ضةكانةء هةروةها بةكارهيَنانيان دذ زانيارييةكى ورد كة لةسةر ئةو 
بة ئيَرانييةكانء خةلَكى كورد لة هةلَبجةء شويَنةكانى ديكة وةكوو 

هةيبوو، رايطةياند كة ... بارزان، دؤلَى باليسان، طوندى طؤث تةثةء
هيض بةلَطةيةك لةدةستدا نية كة بيسةمليَنآ عيَراق دذ بة كوردةكان 

 ".ضةكى كيميايى بةكار هيَناوة
دا عيَراق 2170يستة ئاطاداربني كة لة سةرةتاكانى دةهةمى ثيَو

كؤمةلَيَكى زؤر خويَندكارى ناردة دةرةوة بؤ خويَندن لة زانكؤ 
ئةم خويَندكارانة لة زانكؤكانى بريتانيا دامةزراوة . رؤذئاواييةكاندا

دا خةريكى خويَندنء ليَكؤلَينةوة لة فرةنساتةكنيكيية جياجياكانى 
ئةوةش سةمليَنةرى ئةو راستيية . ميكروبيولؤذىء ذارناسىدا بوونبوارى 

كة ريَكخراوء دةزطا هةولَطرييةكانى رؤذئاوا لةسةرووى هةموويانةوة 
سيا لة ضاالكييةكانى عيَراق هةر لة دةستثيَكةوة تاكوو ئةو كاتةى 
طوشارى خستةسةر ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانء ئاذانسى 



 

 

ئةتؤمى بؤ ثيَكهيَنانى ئانسكام بست بة بست  نيَونةتةوةيىء وزةى
هؤكارةكان تا ! ئاطادار بوو، بةآلم بؤ نةيويست ثيَشى ثآ بطرآ؟

دةتوانني هؤكارةكان ضاوثؤشى لة رؤذئاوادا . رادةيةك روونء ئاشكران
 :لةو ضاالكييانة بة سآ بةش دابةش بكةين كة بريتني لة

كؤلَينةوةء بةرهةم ـ دةستثيَكردنى ضاالكييةكانى عيَراق بؤ لي2َ
هيَنانى ضةكى كؤمةلَكوذ لة ضةشنى كيميايىء بيؤلؤذيكى هاوكات بوو 
لةطةأل هاتنةسةركارى كؤمارى كؤمارى ئيسالميى ئيَرانداء ثاشان شةرِى 

رؤذئاوا ئيَرانى بة درومشىء . ئةو دوو وآلتة واتة عيَراقء ئيَراندا
رذةوةندييةكانى سياسةتةكانيةوة بة هةرِةشةء مةترسييةك بؤ سةر بة

بةتايبةت ئةو راستييةى كاتيَك . خؤى لة ناوضةكةء جيهاندا دةزانى
 2171بؤ دةركةوت كة شؤرِشييةكانى تازة بة دةسةآلت طةيشتوو سالَى 

يان لة تاران داطري كردو كارطيَرِانى ئةو ئةمةريكابالَويَزخانةى 
بةتايبةتى رؤذئاوا . رؤذ بة بارمتة طرت 444بالَويَزخانةيان بؤ ماوةى 
شةرِى عيَراق دذ بة ئيَرانى بة  ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى 

دةرفةتيَكى زيَرِين دةزانى بؤ بةرثةرضدانةوةء شكةست ثيَهيَنانى 
هةر بؤية دةتوانني بيَذين وآلتة . كؤمارى ئيسالميى ئيَران

ء عيَراق لة بوارطةليَكى ديارى كراودا ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
واتة لة اليةك وآلتة يةكطرتووةكان . يارييان هةبووثيَوةندى زان

ثيَويستييةكى زؤريان بةو زانيارييانة هةبوو كة عيَراق لة كاتى شةرِدا 
لة بةرثرسانى سةربازى ئيَرانى وةضنط دةخستء يان لة ريَطاء 

لة اليةكيرتةوة عيَراق . كانالَطةليَكى ديكةوة وةدةستى دةهيَنا



 

 

بة زانيارى لةمةرِ ضةكة كؤمةلَكوذةكان كة  ثيَويستييةكى زؤرترى هةبوو
بؤية ئةمة . ء هاوثةميانانييةوة بةدةستى دةهيَنائةمةريكالة اليةن 

بؤ عيَراقييةكانيش دةرفةتيَكى باش بوو كة كارة نيوةكارةكانيان 
تةواو بكةنء عيَراقييةكان لةو سةردةمةدا كةلَكيَكى باشيان لة 

طاى ماهوارة لة اليةن زانياريية وةدةست هاتووةكان لة ريَ
لة هةمان كاتيشدا دةولَةتى عيَراق . ييةكانةوة وةرطرتئةمةريكا

وةرطرت  سؤظيَيةت( كوميتةى هيَمنايةتى نةتةوةيى)ب .ط.لةطةأل كا
 .ساأل بوو ثيَوةندييةكى ضرِيان ثيَكةوة هةبوو 10كة نزيكةى 

ـ وةك دةزانني ثيَناسةى رؤذئاواييةكان بؤ سياسةتء 1
. ء ئةمنييةتييان، ثيَناسةيةكى بةتةواوى ماكياظليانةيةبةرذةوةندى

لةو  ئةمةريكاى زايينى 1002ى سيَبتةمربى 22تا رووداوةكانى 
هةر بؤية . باوةرِةدا نةبوو كة دةستى دةستدريَذى بطاتة نيَو وآلتةكةى

زؤريان بةالوة طرينط نةبوو كة وآلتانى ديكة بة هةزاران كيلؤميرت 
. دةستيان بة هيَندآ توانايى سةربازى بطات دوورتر لة وآلتةكةيان

لةو كاتةدا كة عيَراق خةريكى ئةو ضاالكييانة بوو هاوكات ئةم 
ثاراستبوو ء هةم لةطةأل  سؤظيَيةتثيَوةندييةكانى لةطةأل 

تةنيا . شدا خةريكى نيَوان خؤش كردنء نزيك بوونةوة بووئةمةريكا
 ئةمةريكاةراوكيَى بؤ مةترسييةك كة لةم ثيَوةندييةدا تؤزقالَيَك دلَ

درووست دةكرد، مةترسييةك بوو كة بة بوونى ئةو ضةكانة دةكةوتة 
بةآلم ديسان ليَرةشدا بة بريكردنةوة لة بوونى بؤمبى . سةر ئيسرائيل

ئةتؤمى كة ضةكيَكى ئيسرتاتيذيكء تواناييةكى ثيَشطريانة بوو خؤى 



 

 

اكات كة بة قةناعةت دةطةياند كة عيَراق هيضكات ئةو شيَتيية ن
 .هيَرش بكاتة سةر ئيسرائيل

ـ يةكيَكيرت لة هؤكارةكان دةتوانآ سياسةتى ئيسرتاتيذيكء 3
دووربينانةى رؤذئاوا بة طشتىء وآلتة يةكطرتووةكان بةتايبةتى 
بةردةوام  بةدووى فاكتؤرى نويَىدا طةرِاون بؤ هاتنة نيَو كاروبارى 

ية كة ئةوان نيَونةتةوةييةوة، ئةوةش لةسةر بنةماى ئةو راستي
برِوايان بة بةرذةوةندى نةتةوةييان لة دةرةوةى سنوورةكانى خؤياندا 

ئةوان سياسةتى طةرِانى بةردةوام بةردواى بةرذةوةنديدا بة . هةية
دوور نية كة رؤذآ . يةكآ لة بنةماكانى سياسةتى دةرةوةيان دادةنيَن

ة سةدام بةثيَى سياسةتيَكى مةزنيخوازانة ك. برييان لةوة كردبيَتةوة
حوسةين ثةيرِةوى دةكاتء بةثيَى ئةو ثرِؤطرامة ضةكة كؤمةلَكوذانةى 
بةعس كاريان لةسةر دةكات رؤذآ ثيَويست بكات ئةوان بة فةرمى بؤ 
ضارةسةرى كيَشةء قةيرانطةىلَ كة ئةو ضةشنة سياسةتانة ديَنيَتة 

ة ئاراوة، بيَنة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء بؤ ئةو مةبةستةش ثيَويستييان ب
بةلَطةى بةهيَزى هةرِةشةء مةترسى لةسةر كؤمةلَطاى جيهانى دةبيَت كة 
سةدام حوسةين، هةرِةشةكانى لةسةر بنةماى ضةكى كؤمةلَكوذ ديَنيَتة 

خراث نية بؤ ئةو مةبةستةش ئاماذة بة ضةند بةلَطةيةك . طؤرِآ
 :بكةين

دا يةكآ لة بةرهةمةكانى ئةو سياسةتةى 2110لة ئاوريلى سالَى 
لةطةأل ثرتاوى موشةكيَك . خالَى سيَهةمدا بامسان كرد هاتةدى كة لة

كة كآلوةى كيمياوى دووثيَكهاتةيى هةلَدةطرت، سةدام لةمةرِ توانايية 



 

 

نويَيةكانى عيَراقدا هةرِةشةى لة ئيسرائيل كردء ئاطادارى كردوة كة 
ئيَمة ضةكى كيميايى . ئيَمة ثيَويستمان بة بؤمبى ئةتؤمى نية"

با ئةوان ئةوة بزانن كة ئيَمة ضةكى كيميايى . يى هةيةدووثيَكهاتة
بةثيَى زانيارييةكانى ئيَمة تةنيا وآلتة . دووثيَكهاتةيى هةية

ضةكى لةو جؤرةيان  سؤظيَيةتء يةكييةتى ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
هةر خيَرا وآلتة يةكطرتووةكانى ". ئةم ضةكة لة عيَراقدا هةية. هةية

وييةوة هةلَويَستى خؤيان لةبةرامبةر ئةو بة ترسء حةثةسا ئةمةريكا
وتانةى سةرؤك كؤمارى عيَراقدا رايطةياند كة ئيَمة لةو وتانةى عيَراق 

ثاش ماوةيةك . نيطةراننيء ثيَويستة لةطةأل عيَراقييةكان دابنيشني
بة سةرؤكايةتى رابيَرت دال  ئةمةريكاوةفديَك لة سيَناتؤرةكانى 

بة ثةلة هاتنة رؤذهةآلتى ( سيَناتؤرى كؤمارخيوازى كانزاس)
سةدام لةطةأل ئةواندا . نيَوةرِاستء لةطةأل سةدام حوسةين دانيشنت

طةر ئيسرائيل بؤ ليَدانى عيَراق لة بؤمبى " من وتوومة"رايطةياند كة 
ئةتؤمى كةلَك وةرطرآ، ئيَمة بة ضةكى كيميايى دووثيَكهاتةيى وةآلمى 

ئيسرائيل ئةو كارة بكات  ئيَستاش دووثاتى دةكةمةوة طةر. دةدةينةوة
 ".ئيَمةش بةو ضةشنة وةآلمى دةدةينةوة

جيَطرى يةكةمى سةرؤك وةزيران تةها ياسني رةمةزانيش روونى 
كردةوة كة كاتآ سةدام هةرِةشةى كرد كة طةر هيَرش بكةينة سةر 
ئيسرائيل بةو ضةكانةى هةمانة، تا كاتيَك نيوةى ئيسرائيل لةنيَو 

ناطرين، ناوبراو هةروةها ئاماذةى ثآ كرد ئاوردا نةسووتآ دةست را



 

 

ئةم وتةية دةرخةرى ئاماجنيَكة كة دةكرآ ثيَى بطةين بةآلم ئيَستا "
 ".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 ئاواتةكانى خؤيان  ئةمةريكابة تايبةت وآلتة يةكطرتووةكانى 
لة راستىدا سةدام حوسةين ثيَش هيَرش كردن بؤ سةر كويت . طةيشنت

كة ئاواتيَكى لةميَذينةى بوو، لةطةأل ئيَرانييةكاندا ريَكةوتء بةشيَكى 
ى لة 2175لة داخوازةكانى ئةوان لةوانة ثةميانى اجلةزاير زؤر 

سةدام بة خؤش خةيالَى داينابوو كويت . تةواوةتى خؤيدا قبووأل كرد
كة لةميَذبوو دةيطوت ثاريَزطاى هةذدةهةمى عيَراقة بة عيَراقةوة طرآ 
بداتةوةء بةم ضةشنةش لة اليةك سةرضاوةى نةوتىء ثاشةكةوتة 

ميليارد  215ميليارد بةرميل بؤ  200ة لة نةوتييةكانى ئةو وآلت
لة سةد ثاشةكةوتى نةوتى  30بةرميل زيادى دةكرد كة نزيكةى 

جيهانى دةكرد بةم كارةش ثرت لة نيوةى بةرهةمهيَنانى نةوتى ئؤثيَك 
 .خباتة ذيَر كؤنرتِؤلَى خؤيةوة

ش هةموو ئةم ثيالنانةى ثيَشرت خويَندبوةوةء ئةمةريكابةآلم 
سةوزى بؤ داطريكردنى كويت لة اليةن عيَراقةوة تةنانةت ضراى 

لة عيَراق لة اليةن  ئةمةريكاهةلَكردء ئاثريل طؤلَسثى بالَويَزى 
دةولَةتةكةيةوة بة سةدامى راطةياند كيَشةى نيَوان عيَراقء كويت 

بؤية . كيَشةى تايبةت بة خؤيانةء دةتوانن خؤيان ضارةسةرى بكةن



 

 

. راترين كردةوة كويتى داطريكردعيَراق لة كةمرتين كاتداء بة خيَ
ش لة كةمرتين كاتدا دريَذةى ثرؤطرامةكانى سياسةتى ئةمةريكا

دةرةكى خؤى لة رؤذهةآلتى ناوةرِاستء كةنداوى فارس دارِشتء دريَذةى 
 .ثيَدا

ضةكة ميكروبيؤلؤذيكييةكانى عيَراق 
 هةرِةشةيةكى ناوضةيىء جيهانى

جار جةختى لةسةر بوونى هةروا كة ئاطادارن ريَذميى بةعس زؤر 
ضةكى كيميايىء بيؤلؤذيك كردؤتةوةء ئةو ضةكانة بة ضةكى 

بؤ ئةو مةبةستةش هةولَى . ئيسرتاتيذيكء بةهيَزى ثيَشطريانة دةزانى
دةدا هةرضى زياتر تواناى مةترسيدارى ئةو ضةكانة بة كؤمةلَطاى 
جيهانىء بةتايبةت دوذمنء نةيارانى بناسيَنآء لة هةمووانيش 

لة . طرت بةردةوام مةترسييةكانى بةطويَى ئيسرائيل دا دةهيَناطرين
اليةكى ديكةوة كاتى هةرِةشةى هيَزةكانى هاوثةميانان لة عيَراقء 
ئاطاداركرانةوةى لة بةخيَرايى ثاشةكشة كردنى بة هيَزةكانى لة 
كويت، سةدام جةختى لةسةر ئةوة دةكردةوة كة ضةكى كيميايى ئيَمة 

ست ناكات لة هةولَى بةرهةمهيَنانى ضةكى زؤر بةهيَزةء ثيَوي
لة دانيشتنيَكى لةطةأل وةفدى سيَناتؤر  2110سالَى . ميكرؤبىدا بني

دالىدا، ئاماذةى بةوة كرد كة ئيَمة جياوازى نيَوان ضةكى كيميايىء 
ئيَمة دةزانني ضةكى بيؤلؤذيك ض "بيؤلؤذيك دةزاننيء سةدام طوتى 

ني كة ئةطةر لةو ضةكة كةلَك مانايةكى هةية، ئيَمة ئةوةش دةزان



 

 

وةرطرين كؤنرتِؤأل كردنى دذوارة، كةوابآ لةو ثيَوةندييةدا دلَنيا بن 
 ".ئيَمة ضةكى بيؤلؤذيكيمان نية، بةآلم ضةكى كيمياييمان هةية

بةشيَك لة كارناسانى ئةم بوارة لةو برِوايةدا بوون كة عيَراق ضةكى 
بدات كة وةكوو ئاخرين بيؤلؤذيكى هةبوة بةآلم دةيهةويست وا نيشان 

ئاخرين ئامرازيش لة ئةدةبياتى . ئامراز كةلَكى ليَوةردةطريَت
. بوو( اسرتاتذى وحشت")ئيسرتاتذي تؤقاندن"ئيسرتاتيذكى بةعس دا 

ئيسرتاتذييةك كة لة هةلَبجةدا طؤشةيةكى بة ضةكى كيميايى ثيَشان 
ء ئةمةريكالة اليةكيرت دةكرآ ترس لة هيَرشى ثيَشطريانةى . دا

ئيسرائيل بووبيَتة هؤكارى شاردنةوةى ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى عيَراق 
يان رةتكردنةوةى هةر ضةشنة هةولَيَك لة اليةن عيَراقةوة بؤ 

ضونكى زؤربةى وآلتانى ناوضةكة . دةسرتِاطةيشنت بةء ضةكانة
دةيانزانى ئةطةر ئيسرائيل لة اليةن هةر وآلتيَكةوة هةست بة 

بآطومان كةلَك لة ئيسرتاتيذى ليَدانى  هةرِةشةيةكى جيددى بكات
. ثيَشدةستانة وةردةطرآء ئةمةش النيكةم بؤ عيَراقييةكان سةملابوو

دةزانني كة لةناوبردنى ريَئاكتؤرة ئةتؤمييةكانى ئؤزيراكى عيَراق لة 
دا لة اليةن ئيسرائيلةوة ويَنةيةكى زيندووى ئةو 2172سالَى 

مةدا زؤر ترسى ئةوةى هةبوو عيَراق لةو سةردة. سياسةتةى ئيسرائيلن
كة دامةزراوة ئيسرتاتيذيكيةكانى ببنة ئاماجنى هيَرشى ئيسرائيلء 

بةآلم ثاش ماوةيةك سةدام رايطةياند كة ضةكة . ئةمةريكا
عيَراقييةكان ئاماذةيان بةوة دةكرد . ميكرؤبيؤلؤذيكييةكانى ئامادةن

شارةكانى  كة موشةكة ئيَسكادةكانيان بة كآلوةى ئةتؤمييةوة دةتوانن



 

 

ئيسرائيلء عةرةبستانى سعوودى كة شويَنى بةشيَك لة هيَزةكانى 
 .بوون بكاتة ئامانج ئةمةريكا

تا "بة وتةى رالف ئاكيوز، ديثلؤماتى سوئيَدى بةرثرسى ئانسكام 
، طومانى تيَدا نية كة ضةكة بيؤلؤذيكييةكانى 2117مانطى جوالى 

هةروةها ". مؤديَرِن بوونعيَراق ئامادة بوونء بة تةواوى ثيَشكةوتووء 
ناوبراو ليَى زياد كرد كة ئةو ضةكانة بةرطى بةرةوةى بةغدا بوونء ئةو 
دةرفةتةش هةبوو كة هةر كات بةكار بيَن، كة لة راستىدا كردةوةيةكى 

 ".بآويَنةية
بةثيَى ئةو زانيارييانةى كة لةسةر ماددة ثيَكهيَنةرةكانى ضةكى 

كة جؤريَك لة ذارة ثيَكهيَنةرةكانى ئة  Aبيؤلؤذيك لةدةست دان، ذارى 
سةدوثةجنا هةزار بةرابةر ذاراويرتء كوشةندةتر 250000ضةكةية 

سةدهةزار جار ذاراويرتء  200000ء VXلة مادةى كيميايى 
بةثيَى زانيارييةكانى ئاكيوز، . كوشةندةترة لة طازى ئةعسابى سارين

راق ئامادةى ئةوكات جةختى لةسةر كرايةوة كة ضةكى بيؤلؤذيكى عيَ
بةكارهيَنانة، ناوبراو ئاماذةى ثآ دا كة ئةو جةنط ئاميَرانةى كة 
هةركات سةدام دةيتوانى كةلَكيان ىلَ وةرطرآ، دةيانتوانى ببنة هؤى 

بةثيَى زانيارى ثيَنتاطؤن تةنيا يةك . "كوشتنى ميليؤنان كةس
لة هةلومةرجى كةشء "موشةكى ئيَسكادء تةيار بة بوتولنيوم، 

كيليؤميرتى  3700دةيتوانى مةودايةك ثرت لة " كى ئاسايىدهةواية
 .ضوارطؤشة ثيس بكات



 

 

هةروا كة ثيَشرت ئاماذةمان ثآ كرد عيَراق دةيان هةزار ليرت لة ذارى 
بيؤلؤذيكى بةرهةم هيَناوةء بةشيَكى زؤريشى لة ضةكةكانيدا جيَطري 

سةرضاوةى ديكة لة دةولَةتى عيَراق جةخت لةسةر ئةوة . كراوة
ثيَنسةدهةزار ليرت مادةى بيؤلؤذيكيان 500000ةكاتةوة كة نزيكةى د

كةوابوو طومانى تيَدا نةماوة كة دةولَةتى عيَراق . بةرهةم هيَناوة
ضةكى ثرِء ترسى بيؤلؤذيكى لةدةستدا بوو، بةآلم بة ئاطاداربوون لة 
كوشةندةيى تؤقيَنةرى ئةو ضةكانة هيضكات نةيانويَرا كةلَكيان ىلَ 

ضونكى طومانى تيَدا نةبوو ثاش طرتنى كويت لة اليةن . وةرطرن
بة جيددى بوونى خؤى لة كةنداوى فارسدا  ئةمةريكاعيَراقةوة 

ثاش ئةوةيكة عيَراق طوآ بة ئاطاداركردنةوةكانى . بةهيَزتر كرد
 ئةمةريكاء هاوثةميانانى لةمةرِ بةجيَهيَشتنى كويت نةدا، ئةمةريكا

بةآلم ئةوةيكة . بةرابةر كردةوة هيَزةكانى خؤى لة كةنداودا دوو
هيَزة سةربازييةكانى خؤى لة عةرةبستانى سعوودىدا لة  ئةمةريكا

. دا جيَطري كرد، سةدام ترسيَكى زؤرى ىلَ نيشت2110مانطى ئاطؤستى 
بةآلم لةهةمان حالَدا دةولَةتى عيَراق رايطةياند كة ئيَمة لة ضةكى 

ضةكة بةكار بيَنني دةزانني بيؤلؤذيك كةلَك وةرناطرين، ضونكى طةر ئةم 
، بةلَكوو بة ئةمةريكانة تةنيا عةرةبستانى سعوودىء هيَزةكانى 

. تةواوى وآلتانى كةنداوء تةنانةت باشوورى رووسيةش خةسار دةطات
 بةرطريىبؤية لة راستىدا ترسى عيَراق لة ضةكى ئةتؤمىء 

كة ء هاوثةميانان بوو ئةمةريكاثيَشدةستانةى ئيسرائيلء دذكردةوةى 



 

 

سةدامى ناضار كرد تا كاتى رووخانيشى ئةو ضةكانة لة جبةخانة 
 .ذيَرزةمينييةكانيدا بشاريَتةوة

سةدام بة جةختكردنةوة لةسةر توانايى ثيَشطريانةى ضةكة 
كؤمةلَكوذةكانى بةردةوام عاميلى ترسء تؤقاندن لةناوضةكةء 

د تا تواناييةك كة كاتى هةرِةشة لة ئيسرائل رايطةيان. جيهاندا بوو
بؤ . نيوةى ئيسرائيل لة ئاوردا نةسووتيَنم لة هيَرش دةست راناطرم

ئيَمة بةلَيَنمان داوة طةر يةكةمني : "ويَنة سةدام لة شويَنيَكدا ئيَذىَ
زةبرمان بةركةوآ، جا ض ئيسرائيل راستةوخؤ ثيَوةندى هةبآء ض 

ا تل ثيَوةندى بةو هيَرشةوة نةبووبآ، ئيَمة خيَرا لة يةكةمني دذكردةوةد
تارق عةزيزيش (. 2112ئاوريلى " )ئاويو دةكةينة ئاماجنى هيَرش

رايطةياند كة لة وةآلم نةدانةوة بة هةر هيَرشيَكدا ئيَمة برِيارمان بة 
. ئةرتةش داوة كة لة هةر ضةكيَك لةبةردةستى داية كةلَك وةرطرآ

بةآلم لةطةأل هةموو ". لةوانة لة عةواميلى جةنطى كيميايىء بيؤلؤذيك
و هةرِةشةانةى دةولَةتى عيَراقدا، ديسان تا ئاخرين كاتةكانى ئة

دةسةآلتى سةدام حوسةين لة ضةكة ثيَناسةكراوةكان كةلَكى 
بآ طومان ئةو راستيية دةزانني كة ثيَشطرتن بة كةسيَك . وةرنةطرت

وةكوو سةدام لة بةكارنةهيَنانى قورسرتين ضةك بؤ زؤرترين كوشتار 
ةوآ ثيَشطريى لة خؤتةقاندنةوةى راست وةكوو ئةوةية كة بت

بةآلم طةر تريؤريستةكة يان ترسةنؤك . تريؤريستيَكى خؤكوذ بكةيت
بيَتء يان درِدؤنط بآ لة كردةوةكةى يان لة خواية كةسيَك ثيَشى ثآ 

 .بطرآء يان خؤى ثاشةكشة دةكات



 

 

بة كردةوة  ئةمةريكاهاوكات لةطةأل هةرِةشةكانى ريَذميى بةعسدا 
. هيَزةكانى زياد دةكرد. ييةكانى زياد كردناوطانة سةرباز

مووشةكةكانى ئامادة دةكرد، ئامادةباشى بة هيَزة ئامسانييةكان دةداء 
ئيسرائيل فرِؤكة . فرِؤكةوانةكان شةوانة لةنيَو فرِؤكةكاندا دةخةوتن

جةنطةندةكانى خؤى ئامادة دةكردء مووشةكةكانى تةنانةت مووشةكة 
كؤلَني ثاول سةرؤكى . ةكؤى ثرتاوئةتؤمييةكانيشى دةبردة سةر س

دا طوشارى 2110لة سالَى  ئةمةريكاناوةندى هاوبةشى ئةرتةشى 
خستبوة سةر كؤشكى سثى تاكوو بة تارق عةزيز رابطةيةنن كة لة 
بةرامبةرى كةلَك وةرطرتنى عيَراق لة ضةكة كيمياييةكانى، ئيَمةش لة 

كاتآ ترس لة  بةآلم. ضةكة ثيَناسةنةكراوةكامنان كةلَك وةردةطرين
ضنط لة زةوىء ئامسان "نةمان سةراثاى ديكتاتؤريَك داطري دةكات 

عيَراق لة ئيسرتاتيذى تؤقاندندا . بؤ ثاراستنى دةسةآلتةكةى" دةطرآ
. هةرِةشةى كةلَك وةرطرتن لة ريَكارو ميكانيزمى تريؤريستى كرد
. ئةوةش دةتوانآ بؤ جيهان هةرِةشةيةكى جيددىء ثرِكارةسات بآ

ق لة بوارى تريؤرء تؤقاندندا رابردوويةكى خاويَنرت لة كؤمارى عيَرا
ئيسالمى نية، ئةو راستيةشى سةملاندوة كاتيَك سيماى درِندةيى 

بةرثرسانى عيَراق لة . دةرخبات، ويذدانى مرؤظايةتى دةهةذيَنآ
ريَطاى كانالَى جؤراوجؤرةوة ئةو دةنطؤيانةيان بآلو دةكردةوة كة 

ؤريستى لة طؤشةء كةلةبةرى جيهاندا لة ويَدةضآ لة هيَرشى تري
هيَرشيَكى تريؤريستى بة ضةكى . هيَرشى تريؤريستى كةلَك وةربطرين

سةدام حوسةينيش لة ديدار لةطةأل ئاثريل . كيميايى يان باكرتياييةوة



 

 

ئيَمة دةزانني كة : "لة عيَراقدا رايطةياند ئةمةريكاطؤلسثى بالَويَزى 
بدةنء خةسارمان ثآ بطةيةنن، بةآلم  ئيَوة دةتوانن زةبر لة ئيَمة

هةر كةس دةتوانآ بةثيَى توانا . ئيَمةش دةتوانني زةبر لة ئيَوة بدةين
ئيَمة ناتوانني ئةم ريَطا دريَذة . زةبر بوةشينآء خةسار بطةيةنآ

بةآلم . بثيَوينء لة وآلتة يةكطرتووةكاندا بة خزمةتى ئيَوة بطةين
ئةمة دةقى ". ثيَتان بطات عةرةبةكان بةتةنيا دةتوانن دةستيان

لة عيَراقداء راستةوخؤء بآ  ئةمةريكاقسةى سةدامة لةطةأل بالَويَزى 
 .ثةردة هةرِةشةية بة تريؤريزم

تريؤريزمى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق لة طةرمةى ئةو كيَشانةدا  
بوو كة هةرِةشةكانى سةدام جيددى بوونةوة، واتة راطةياندنى 

" سرِى"دا كة بةرثرسانى عيَراق لةمةرِ ضةكى عةرةبةكان راثؤرتيان 
كؤمةلَيَك لة "ئةو ضةكة بريتى بوو لة . باسء وتوويَذيان كرد

ئةوانة لة ضوارضيَوةى رايلَكةيةك " مةئموورانى نهيَنيى لة ئورووثادا
دان، كة ئامادةن تاكوو بة كةلَك وةرطرتن لة ضةكى كيميايىء 

. ةى ئورووثادا دةست ثآ بكةنبيؤلؤذيك هيَرشطةليَك لةسةرانسةرى قارِ
سةرضاوةكة ئةوةشى ىلَ زياد دةكات كة ئاماجنةكانيان دةستنيشانكرا 

فرِؤكةخانةكانء نووسينطةى فرِؤكةوانييةكان، كارخانةكان، : بوو
قوتاخبانةكان، شةمةندةفةرةكانء ريَطاء هيَلة ئاسنةكان، ثاآلوطة 

انى شةرِى نةوتييةكانء تةنانةت نةخؤشخانةطةليَك كة بريندار
ثسثؤرِانى "لةم ثيَوةندييةدا . كةنداوى فارسيش دةرمان دةكةن

طوتيان ئةوان طومانيان لةوة هةية كة " ئالَمانى رؤذئاوا" "ئةمنييةتى



 

 

بةآلم ئةوان . عيَراق ئيمكاناتى تةواوء ثيَويستى بؤ ئةو كارة هةبآ
 هةروا لةو شةرِة دةترسانء دةركيان بةوة دةكرد كة هةرِةشةى سةدام

 2بؤ ويَنة . "دةبآ بة جيددى بطريآء ئامادة بن بؤ رووبةرِوو بوونةوةى
ليرت هاطى ئانرتاكس، طةر لة تؤرِى ميرَتؤى شاريَكى طةورة وةكوو  1يان 

نيؤيؤرك، ثاريس، بيَرلني يان فراكنفؤرت دا ئيَسثرى بكرآ دةتوانن 
 ".ميليؤنان خةلَك تووش بكات

كة لةو كاتةدا ( l. Paul Bremmer)برمييَر . ثؤل. ئيَلَ
بةرثرسى ئيدارةى دذة تريؤريزمى وةزارةتى دةرةوةى وآلتة 

بوو، ئاماذةى ثآ كرد كة تريؤريستةكان  ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
طالَؤنى ثرِ كةن لة طازى ئةعساب يان خةردألء بة  5دةتوانن دةفريَكى 

دةورةكةى بثيَضنء لة فرؤكةخانةيةك، بةندةريَك،  TNTضاشنىء 
لة راستىدا ئةوة هةرِةشةيةكة ". هؤلَيَكى هؤتيَليَكدا بيتةقيَننةوةيان 

 .كة دةكرآ جيَبةجآ بكرآ
سةدام حوسةين بة كةلَك وةرطرتن لة تيؤرى شةرِى ثيَشطريانةء 
هةروةها بة كةلَك وةرطرتن لة تيؤرى ترساندنء تؤقاندن هةولَى دةدا 

ت بؤ ثيَشطرتن لة لةنيَوخؤى وآلتانى رؤذئاوادا نارِةزايةتى دروست بكا
بؤ ئةو مةبةستةش حكوومةتى عيَراق هةولَى . هيَرشى هاوثةميانان

ئةو بة ئاثريل طولَسثى . دابوو دوذمنانى لة بوارى دةروونييةوة بناسآ
دةهةزار 20000خةلَكى كؤمةلَطاكانى ئيَوة خةلَكيَك نني كة : "طوت

ذرانى بؤية بةردةوام هةرِةشةى كو". كوذراويان ثآ تةحةمؤأل بكرآ
بةكؤمةلَى خةلَكى رؤذئاواء بةتايبةت سةربازةكانيانى لة رؤذهةآلتى 



 

 

. ئةو هةرِةشانة تا دةضوو جيدديرت دةبووةوة. نيَوةرِاست دا دةكرد
بؤية ئةوانيش . رؤذئاواش هيضكام لةوانةى بة ناجيدى دانةدةنا

بةردةوام لة هةولَى ئةوةدا بوون زانيارى زياتر لةو ثيَوةندييةدا 
 .بيَنن بةدةست

ئيَمة : "كاتآ قةيرانى كةنداو دةستى ثآ كرد، سيا ئاطادارى دا
ناتوانني ئةو ئيمكاناتة لة بةرضاو نةطرين كة عيَراق ثرِؤطرامطةليَكى 

. بةثةلةى بؤ كةلَك ليَوةرطرتنى نهيَنيى لة عةواميلى بيؤلؤذيكى هةبآ
ئةو هةر لةم ثيَوةندييةدا ريَكخراوى سيا راثؤرتيَكى دا كة بةثيَى 

راثؤرتة عيَراق بة كةلَك وةرطرتن لة هيَزة تايبةتييةكان، عاميلة 
دةولَةتيية غةيرى سةربازييةكان، يان تريؤريستة دةرةكييةكانء 
ثيَدانى عةواميلى بيؤلؤذيك يان كيميايى بةوان، تةنانةت هيَرش 

هةر بة ثيَى . دةكاتة سةر ئةو شويَنانةى كة مووشةكةكانى نايانطاتآ
وبراو دةولَةتى بةغدا ثيَش لةوةيكة كويت داطري بكات، راثؤرتى نا

هةذماريَك لة طرووثة تريؤريستةكانى فةلةستني لة ضةشنى طرووثى 
ئةبونزالء بةرةى طةل بؤ ئازادى فةللةستني، فةرماندةهى طشتىء 
هةموو ئةوانةى كة دةتوانن لة ئوروثا عةمةليات بكةن ثةروةردة 

 .دةكرد
رطرتن لة ضةكى كؤمةلَكوذ لة اليةن بآطومان مةجاىل كةلَك وة

تريؤرستانةوة هةية، بةآلم تةنيا كةلَك وةرطرتن لةو ضةكانةش 
بؤ ويَنة ضةندين هيَرشى . ليَزاننيء شارةزايى ثيَويستى دةوآ

بيؤتريؤريستى لة اليةن طرووثة تريؤريستييةكانةوة بةرِيَوة ضوون كة 



 

 

كةلَك وةرطرتن لة  بؤ ويَنة. زؤربةيان لةطةأل شكةست بةرورِوو بوون
هيَرشى بيوتريؤريستى لة اليةن ئةندامانى طرووثيَكى ذاثؤنى بة نيَوى 

ء ناكارامة بوونى (Aur Shnrikiyo)فريقةى قيامةتى شينريكؤ 
. نيشان دةدا كة هيَندآ بةربةستى تةكنيكىء زانستى لةسةر ريَى داية

وم جؤرى دا لة ذارى بوتولين2110ئةم فريقةية لة هيَرشيَك لة سالَى 
A لة  2113كة سالَى " ئووم"يان فريقةى . كةلَكى وةرطرتووة

ئانرتاكس كةلَكى وةرطرت بةآلم ئةويش لةبةر هةمان هؤكار سةركةوتوو 
ئةوةيكة جيَطاى تيَرِامانة ئةوةية كة ئةو كردةوة تريؤريستييانة . نةبوو

هيضكام بة شيَوازى بؤمب نةبوو ء هيضكام ريَكء ثيَك ئامادة 
ليَرةدا طرينط ئةوةية كة عاميلى كؤمةلَكوذ كةوتوةتة . ووننةكراب

دةستى اليةنيَكى نابةرثرسيارى تريؤريستىء بة هةر ضةشنآ بيهةوآ 
كةوابوو هةرِةشة تريؤريستييةكانى كةسانيَك . كةلَكى ليَوةردةطرآ

وةكوو سةدام حوسةين كة هيَزء توانايى مادىء ريَكخستنى وةها 
 .نآ لةسةر ئةم بنةماية مةترسيدارة بآهيَرشطةليَكى هةية دةتوا

 عيَراق دةبآ لة ضةك دامبالَرآ
هةروا كة ئاطادارين سةدام حوسةينيش وةكوو هةموو ديكتاتؤرةكانى 
ديكة خؤى بة خاوةنى راستى رةها دةزانآء هةستى بة شكانى غوروورى 
دةكرد لة بةرامبةر ثشكيَنةرانى ئانسكام دا، هةر بؤية بة هيَنانة ئاراى 

ند بيانوويةك رايطةياند كة ثشكيَنةرانى ئانسكام دةبآ لة عيَراق ضة
دا بة دةركردنى ثشكيَنةران لة 2117لة ديسامربى . بضنة دةرةوة

بؤ  ئةمةريكاعيَراق كارى ثشكنني راطريا، بةآلم بة طوشارى دةولَةتى 



 

 

ضةك دامالَينى عيَراقء هةرِةشة بة هيَرشى سةربازى، بة برِيارى 
. نى ئاسايش ثشكنينةكان دةستى ثآ كردةوةى ئةجنومة2442

عيَراقيش بؤ نيشاندانى هاوكارى خؤى لة راثؤرتيَكى تيَرو تةسةلدا 
لةسةر ضةكء ضؤلَةكانى خؤى، زانياريية ثيَوةنديدارةكان بة ضةكء 
ضؤلَةكانيةوة خستة بةر دةست ثشكيَنةرانى ئانسكامء بوونى هةر 

 .ئةتؤمى رةت كردوةتةوة ضةشنة ضةكيَكى كؤمةلَكوذ بةتايبةتى ضةكى
بةآلم ئةوة تةنيا ئيديعاى وآلتيَكة كة نايهةوآ يان نةيدةويست 

هةروا كة . هاوكارى بكاتء بوونى ئةو ضةكانةى بؤ خؤى بة رةوا دةزانى
كوشتارى ضةندين هةزار كةسى لة كوردةكانء ئةنفالء لةناوبردنى 

ىلة سةدان هةزار كةسى ئةوانى بؤ ثاراستنى هيَزء دةسةآلتةكة
بةآلم لةثاأل ئةوانةشدا رؤذئاوا . كوردستاندا بة رةوا دةزانى

لةو باوةرِةدا بوو كة  ئةمةريكابةتايبةتى وآلتة يةكطرتووةكانى 
عيَراق خاوةنى توانانيى كؤمةلَكوذةء هيض طومانى تيَدا نية كة ئةو 

بةثيَى . ضةكانة هةرِةشة لة ئةمنيةتى ناوضةكةء جيهان دةكةن
اوا لةمةرِ ضةكة كؤمةلَكوذةكانى عيَراق لةدةستى زانيارييةك رؤذئ

دابوو، بةجيددى ثيَداطرى لةسةر ضةك دامالَينى عيَراق دةكردء 
 ".عيَراق دةبآ لةضةك دامبالَرآ"جةختى دةكردةوة كة 

بؤ ئةو مةبةستةش بةثيَى بنةما سةرةكييةكانى نيَونةتةوةيىء 
بنةمايانةى كة بؤ ئةو . ثرِؤسةى ضةك دامالَينى عيَراق دةستى ثآ كرد

ئةو مةبةستة لةبةرضاو طريابوون لةم بوارةدا بةتايبةتى دةتوانني 
ى ذنيَف، كونوانسيؤنة ضاوديَرةكان 2115ئاماذة بة ريَكةوتننامةى 



 

 

ء طريَبةستى 2171بةسةر ضةكة بيؤلؤذيكييةكاندا لة سالَى 
بة . بكةين( NPT)قةدةغةكردنى ثةرةثيَدانى ضةكة ئةتؤمييةكان 

وطرتنى ئةوةيكة عيَراق خؤى لةو سآ ريَكةوتنةدا ئةندامة لةبةرضا
دةبآ كؤمةلَيَك بةلَيَنى لة بةرضاو بطرآ لة هةر ئةنداميَكى ئةو 

 .ثةمياننامانة دةبآ لة بةرضاو بطرن
ى ذنيَف، كةلَك وةرطرتن لة طازة 2151بةثيَى ريَكةوتننامةى 

دا قةدةغة خنكيَنةرء ذاراوييةكانء هةروةها مةوادى ميكرؤبى لة شةرِ
بةثيَى ئةم ثةمياننامةية عيَراق تاوانبار بووء دةبوا بؤ . دةكات

سزادانى لةمةرِ بةكارهيَنانى ئةو ضةكانة لة شةرِةكانى دا راثؤرت 
ئةو . بكراية بؤ ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان

ثرؤتوكؤلة تةواو كردن، ثةرةثيَدان، بةرهةم هيَنانء ئةنباركردنى 
لؤذيكييةكان قةدةغة دةكاتء ثرت لةوةش لةسةر ضةكة بيؤ

 .لةناوبردنيان جةخت دةكاتةوة
برِيارنامةكانى ئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوة يةطرتووةكان، ثاش 

، ئةجنومةنى ئاسايشى 2112بةلَيَننامةء طريَبةستةكانى دواى شةرِى 
نةتةوة يةكطرتووةكان بة دةركردنى ضةندين برِيارنامة دةولَةتى 

بة ناضار بة مل راكيَشان بؤ ضةك دامالَني كرد كة ئةم  عيَراقى
ضةكة تايبةتييةكانى كوشتارى بةكؤمةألء برِيَك "ضةكانةى دةطرتةوة 

بؤ زانيارى زياتر بة كورتى ". لة ضةمكة ناسراوة ثيَشكةوتووةكان
 :ئاماذة بة برِيارنامةكان دةكةين



 

 

امة لة ئةم برِيارنامة سةرةكيرتين برِيارن: 677برِيارنامةى 
روانطةى بةلَيَننامةكانى ضةك دامالَينى عيَراقةوةية، بةثيَى ئةم 

ثةسةندى كردوة بة بى مةرج، ( ج)برِيارنامةية عيَراق بةثيَى بةندى 
هةموو جةنط ئاميَرة تايبةتييةكانى كوشتارى بةكؤمةلَى خؤى لة 
كيميايىء ميكرؤبىء ئةتؤمىء هةموو موشةكة بالستيكييةكانى خؤى 

ء بة ضاوةديَرى نيَونةتةوةيى لةنيَو ببات km 150ى برِينى بة مةودا
 .يان رايبطويَزىَ

ئةم برِيارنامةية جودا لةوةيكة ئةم ميكانيزمى بةرِيَوةبةرييةى 
خؤى لة ريَطاى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمييةوة بة هاوكارى 

ثاش ئةويش، برِيارنامةطةليَكى تريش بؤ . ئانسكام ديارى كردوة
دا لة اليةن 677يَوةبردنى ريَساطةىل جيَطريكراو لة برِيارنامةى بةرِ

 :ئةجنوومةنى ئاسايشةوة دةركرا
ئةم برِيارنامةية لةسةر بنةماى ( 2112) 611برِيارنامةى 

ثةسندى طةآللَةكانء قؤناغةكانى ثشكنينى ئانسكامء ئاذانسى 
 .نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى بوو

رِيارنامةية لة مةحكةووم كردنى ئةم ب( 2112) 707برِيارنامةى 
شكاندنى بةلَيَننامة ثةسندكراوةكان لة اليةن عيَراقةوةء 
دووثاتكردنةوةى بةلَيَنيةكانى ثيَشووى عيَراقء هةروةها دانى مافى 
تةواوى فرِينة ثشكيَنةرييةكان بة ثشكيَنةرانء ثيَويستى قبووأل كردنى 

 .اليةن عيَراقةوةخيَراء بآ مةرجء سنوورى ئةو برِيارنامةية لة 



 

 

لةمةرِ ريزى ( 1001) 2401ء (2116) 2052برِيارنامةكانى 
 .ثيَوةنديدار بة هاوردةكانةوة

لةمةرِ دانرانى ئانسكام لة جيَطاى ( 2112) 2174برِيارنامةى 
ء سةرلةنوآ (كؤميسيؤنى ضاوديَرى، ثشكننيء ثةسةند)ئامنوويك 

بة سةرجندان لة  ضاوديَرى كردنةوة بةسةر ضةك دامالَينى عيَراقدا
ثيَشكةوتنطةىل وةدةستهاتوو، بة جةختكردنةوة لةسةر ئةوةيكة هيَشتا 

 .بة تةواوى عيَراق لةضةك دانةمالَراوة
ئةجنومةنى ئاسايش ثاش (: 1001) 2442يارنامةى برِ

راويَستانيَكى ضوار سالَة، ئةم برِيارنامةى بؤ طةرِانةوةى ثشكيَنةران بؤ 
كردنةوةى كارى ثشكنني، دانى راثؤرتى عيَراقء سةرلةنوآ دةست ثيَ

ضةكء ضؤأل لة اليةن عيَراقةوةء هاوكارى ئةو دةولَةتةى لةطةأل 
ثشكيَنةراندا ثةسند كردء دةولَةتى عيَراقى ئاطادار كردةوة طةر 

 .هاوكارى نةكةن بة توندى سزا دةدريَن
جيَطاى ئاماذةثيَدانة كؤكةمةلَيَك نؤرمى ديكةى نيَونةتةوةيى 

هةية كة وةكوو ثرِنسيث جيَكةوتوونء وةكوو بةلَيَننامةء  بوونيان
برِيارنامة ريَزيان ىلَ دةطريآ كة لةو ثيَوةندييةدا دةتوانني بةتايبةتى 
ئاماذة بة قةدةغة راطةياندنى كارثيَكردنى ئةم جةنط ئاميَرانة وةكوو 

بة طشتى . ريَسايةكى نؤرمى لة مافة نيَونةتةوةييةكاندا ثةسند دةكرا
لة دةركةوتنء تةواوبوونى مافة طريَبةستييةكان، تةنيا  ثيَش

بةربةستيَك كة لةسةر ريَطاى بةكارهيَنانى ضةكة كيمياييةكاندا بوونى 
بؤ ويَنة لة ثةميانى ورساى، طريَبةستى . هةبوة، مافى نؤرمييةكان بوة



 

 

ى ذنيَف بة ضةشنيَكى فةدةغةء 2115ء ثرؤتؤكؤىل 2111واشنطتؤن 
هةروةها لة برِيارنامةى ثيَنجى ديسامربى . مةحكووم باس كراوة

كؤمةلَةى طشتى ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان كة بآدةنطى  2166
نةيار بة ثةسند طةيشت، جةختى لةسةر كرايةوة كة ثرؤتؤكؤىل 

ى ذنيَف كة لة هةموان قةدةغة بؤ هةموان دةطريَتةوةء هةموو 2115
. نةبن، ثيَرِةوى ىلَ بكةن وآلتان ناضار دةكات، ض ئةندام بنء ض ئةندام

خالَى سةرجنرِاكيَش ئةوةيكة وآلتانيَك كة دةنطيان بةم برِيارنامةية 
داوة، دةتوانني بيَذين ئةو وآلتانة بوون كة ئةندامى ثرؤتؤكؤأل 

 .نةبوون

كردةوةكانى ئانسكام لة ضةك دامالَينى 
 عيَراقداء كيَشة ضارةسةر نةكراوةكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كردةوةكان
بةثيَى راثؤرتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، 
ثرؤؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق وةالنراونء بة 

راثؤرتةكانى ئاوريلء )ضةشنيَكى بآ زيان دةرهاتوة 
 (1990ئؤكتؤبرى 

 هةموو لة اليةن ئاذانسةوة راطويَزراون
 لة اليةن ئاذانسةوة وةالنراون

ةتؤمى بة عيَراق ئاذانس ئيَذآ كة نيَردةرانى مةوداى ئ
 .ناسيوة

تةقةمةنىء تومخة ثيَشنيارى راطةيةنراوةكان لة اليةن 
 .ئانسكامةوة لةناو براون

 .عيَراق بةرهةمهيَنانى ضوار تؤن ثةسند دةكا

 ضارةسةرنةكراوةكانكيَشة 
نةخشةى طةآلَلة ئةتؤمييةكانء بةَلطة ثيَوةنديدارةكان 

 روون نةبوونى بارودؤخى بةشيَك لة ئاميَرةكان
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 .كلسرتيديومى ثشرتِاست كردوةتةوة
 157عيَراق لةكارنانى عةواميلى بيولوذيكى لة 

 .بؤمبدا ثشرتِاست كردوةتةوة

 .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 

رادةى ئيديعاى ثيَوةنديدار بةو لةناوبردن يان 
 .ضةكانةوة بة ئةجنام نةطةيشتوة

ضاوديَرىء ثشرتِاست كردنةوةيةك بؤ لةناوبردنى 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق
باسكردن لة تريؤريزمى ئةتؤمى زؤر تؤقيَنةرترء مةترسيدارترة لة 

ئةمرِؤ يةكآ لة دلَة خورثةكانى كؤمةلَطاى . تريؤريزمى كيميايى
جيهانى بريكردنةوةية لةء كارةساتةى كة كآلوةيةكى ئةتؤمى يان 

دانةيان لة اليةن  15كآلوةى رانةطةيةنراو كة  75
كآلوةى  01ئانسكامةوة لةناو ضووة لةناوبردنى 

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

 .ئةوانة نارِوونةبارودؤخى هةموو 
 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



 

 

طرووثيَكى توندئاذوو يان بؤمبيَكى ئةتؤمى بكةويَتة دةستى 
واتة هةموان دةزانني ئايدياطةىل . توندوتيذى خوازء تريؤريست

طرووثيَكى تريؤريستى ئةوةية كة بتوانآ بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكةى 
كة ئايديايةكى بة تةواوى دذةمرؤظانةية، زؤرترين خةلَك بكوذآ، 

ةذارةء زؤرترين رؤح برِووخيَنآ، زؤرترين دأل بتةزيَنآ، زؤرترين ث
بؤ طةيشنت بةو مةبةستةش رؤذ بة رؤذ . خةمء دلَةراوكآ درووست بكات

زياتر لة بةرهةمةكانى مؤديَرِنيتة وةردةطرآء دذ بة مرؤظايةتى 
 .بةكارى ديَنآ

بآ طومان دةزانني كة تريؤريستان بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكانيان 
ةمدا لة ثرِؤطرامء طةآللَة دادةرِيَذنء لةطةأل ثيَشكةوتنةكانى سةرد

بوارى تةكنيكء ميَتؤدى كارةوة هةنطاو بة هةنطاو دةضنة ثيَشةوة 
كةوابوو دوور نية رؤذيَك لةطةأل تريؤريزمى ئةتؤميشدا بةرورِوو 

قؤناغيَك لة تريؤريزم كة ئيدى لةطةأل سؤثرِتريؤريزمدا . ببينةوة
بآطمان بةرهةم هيَنةرانى ئةو ثيَشكةوتنة ضةكسازيية . بةرورِوو بن

لة مةترسييةكانى ئةو ضةكة بة تةواوى بة ئاطادانء ( مئةتؤ)
. بةلَيَنييان بة يةكرتيش داوة ثيَش لة ثةرةسةندنى ئةو ضةكانة بطرن

بةآلم لةوةش ئاطادارين كة تا ض رادةيةك ئةو بةلَيَنييانةيان جيَبةجآ 
ئةوكات واتة سةردةمانى شةرِى سارد تةنيا دوو سؤثرِثاوةر، . كردوة

 سؤظيَيةتء يةكييةتى ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى  دوو بلوك، واتة
خاوةنى ئةو هيَزة بوون، بةآلم ثاش ماوةيةك هةركام لةنيَو 
هاوثةميانةكانى خؤياندا بآلوةيان بة بةشيَك لةو ضةكانة يان 



 

 

بؤية دةبينني تةنانةت ثاش ماوةيةك . زانستى سازكردنةكانيان كرد
ئةو ضةكانة كةوتة بازارِى  ثيَداويستيية سةرةتاييةكانى سازكردنى

رةشى ضةكء ضؤلَةوةء تةنانةت تيَكنؤلؤذييةكةشى لة بازارِى رةش 
بؤ سةملاندنى ئةم راستييةش بةشيَك لةو وآلتانة . ساتء سةودا دةكرا

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 وآلتانيَكى ديكة لة ضةشنى 

بؤ بةرهةمهيَنانى ئةو ... عيَراق، ئيَران، سووريةء كورياى باكوورء
بةم ضةشنة ثةرةسةندنى ئةو ضةكانة رؤذ . ضةكة دةستى ثآ كرد

ةطةأل ئةوةشدا ئاسايشء ئةمنييةتى لةطةأل رؤذ زياتر دةبآء ل
عيَراقى ذيَر . ناوضةيىء نيَونةتةوةييش خةسارهةلَطرتر دةبآ

دةسةآلتى سةدام حوسةين يةكآ لةو وآلتانة بوو كة خاوةنى 
ثرِؤطراميَكى ئةتؤمى بوو كة نيَوةرِؤكةكةى تا رادةيةك روون بوو، واتة 

 سرتاتذىقى ئةوة دة. هاوسةنطى هيَز لةطةأل ئيسرائيلى ئةتؤمىدا
بةآلم ئةويش بةردةوام وةكوو . عيَراق بؤ ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكانى بوو

كؤمارى ئيسالميى ئيَران جةختى لةسةر ئةوة دةكرد كة مةبةست لة 
 .ضاالكيية ئةتؤمييةكانى، ئاشتخوازانةية

دةتوانني بيَذين لة دةسثيَكى شةرِى عيَراق ـ ئيَراندا واتة سالَى 
اوةيةك ليَكؤلَينةوة بةو ئةجنامة طةيشت كة ، ئيسرائيل ثاش م2172

هةوألء تةقةالى سةدام حوسةين بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمييةء 



 

 

شويَن دةطرآ  سرتاتذيكلةم مةبةستةش ئاماجنيَكى ثرت لة ثيَشطرى 
ئةم بريكردنةوةيةء زانياريانةى ئيسرائيل بوة هؤى ئةوةيكة ئيسرائيل 

وزةخانةء ريئاكتؤرى ئةتؤمى ئوزيراك لة كردةوةيةكى ثيَشدةستانةدا 
ئةو ليَدانةى وزةخانةى ئوزيراك بوة . دا لةناو ببات2172لة سالَى 

هؤى ئةوةيكة سةدام حوسةين هةوأل بدات هةرضى زياتر ضةكة 
كؤمةلَكوذة بيولوذيكىء كيمياييةكانى بةهيَز بكاتء هيَزو توانايى ئةو 

ء لة بةرامبةر هيَزى ضةكانة تا ئاستى بؤمبيَكى ئةتؤمى بباتة سةر
ثيَشطريانةى ئةتؤمى وآلتة يةكطرتووةكانء ئيسرائيلدا ئةو ضةكانةى 

 .خؤى زةق بكاتةوة
هةر بؤية دةبينني ئيَدى عيَراق زؤر خؤى بة تيكنؤلؤذى ئةتؤمييةوة 
خةريك نةدةكرد ضونكى دةيزانى تةنانةت بوونى ثرِؤطراميَكى ئاسايى 

هةرِةشةى ئيسرائيلء لةناو  ئةتؤميش لة عيَراقدا دةكةويَتة بةر
بةآلم لةطةأل هةموو ئةوانةشدا كاتآ ثشكيَنةرانى ئاذانسى . دةبرآ

نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى شويَنة طومانليَكراوةكانيان ثشكنى، ديتيان 
ديسان كؤمةلَآ ضاالكى نهيَنى ئةتؤمى لة طؤرِآدا بوة كة دةتوانني 

ةى يؤرانيؤم بكةين كة لةوانة ئاماذة بة ضةندين ثرِؤذةى ضرِكردنةو
ثةردةيان لةسةر ضاالكيطةليَك الدا كة مةبةستى كةلَك وةرطرتن لة 
سووتةمةنى ريئاكتؤرة لة خالَى ثشكنينةكاندا بؤ بةرهةم هيَنانى 

 Authory)كةرةستةيةكى تةقينةوةيى ئةتؤمى 

Cordesman.) 



 

 

بةثيَى راثؤرتى ئانسكام بة ضاوةديَرى ثشكيَنةرانء ثسثؤرِانى ئةو 
ثةجنا هةزار ميرتى ضوارطؤشة كارخانةى تايبةت  50000يَكخراوة ر

بة ضةكة ئةتؤمييةكان لةناو براء ئامرازء كةرةستةيةكى زؤر 
لة ئاكامدا . ثيَوةنديداريش هةروا لةناو براء رادةستى ئاذانس كرا

بةثيَى راثؤرتةكانى ئانسكام، ثرِؤطرامة ئةتؤمييةكانى عيَراق 
 (.2117رتةكانى ئاوريلء ئؤكتؤبرى راثؤ)وةالنرانء راطريان 

بةطشتى دةتوانني بيَذين لة كيَربكيَى ضةكء ضؤألدا، هيض وآلتيَكى 
جيهانى سيَهةمى هيَندةى عيَراق بايةخى بة هيَزى ثيَشطريانةى 

ئةو وآلتة بوة خاوةن يةكآ لة طةورةترين . نةدابوو سرتاتذيك
ة خاوةن وآلتيَك ك. جبةخانةكانى ضةكة كؤمةلَكوذةكانى جيهان

دةسةآلتيَك كة خؤى لة هيض . دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرانةى تؤقيَنةر بوو
كةوابوو ئاسايية . ضةشنة سةركوتء توندوتيذييةك نةبواردوة

ديكتاتؤريَكى ئاوةها باشرتين بوار بؤ شؤرِشطيَرِيَكى طشتطري دةرِةخسيَنآ 
كة دوور نية ئةو جبةخانانةش بكةونة دةستى طرووث، تاقمء 

كى توندرِةوى ناشؤرِشطيَرِ، يان هةر هةمان دةولَةتى ديكتاتؤر اليةنيَ
كةوابوو . وةكوو ئةوةيكة لة هةلَبجة كردى ديسان دوو ثاتى بكاتةوة

 .جيَطاى خؤيةتى دةبآ ثيَش بة وةها هيَز يان دةسةآلتيَك بطريآ
بآطومان دةزانني كة زؤربةى دةسةآلتة ديكتاتؤرةكان بة مةبةستى 

ةسةآلتةكةيان لة الى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى، رةواييةت دان بة د
زؤربةى ريَكةوتن، طريَبةست، بةلَيَننامةء برِيارنامة نيَونةتةوةييةكان 
ثةسند دةكةن، بةآلم بة كردةوة تةنانةت هةنطاويَكيشى بؤ 



 

 

عيَراقى بةعسى، كؤمارى ئيسالميى ئيَران، سوورية، . هةلَناهيَننةوة
... ةشنة النى زؤرى ئةو طريَبةستءتوركياء زؤربةى وآلتانى لةو ض

نيَونةتةوةييانةيان واذو كردوة بةآلم تا ض رادةيةك لة مةيدانى 
كردةوةدا ضوونةتة ثيَش ئةوة ميَدياكانى جيهانء بةلَطةء 

 .ديَكيؤميَنتةكان بة روونى دةرى دةخةن
 

************* 

 !قةيرانى ئةتؤمىء مةترسييةكانى
ترسء خؤف سةراثاى جةستةمان دادةطرىَ كاتيَك دةبينيني كة بة ثيَى  

جةنط ئاميَرى ئةتؤمىء سى هةزار 03333ليَكؤلَينةوةطةليَكى ورد 
لؤتؤنيؤمى ثيَويست بؤ بةرهةمهيَنانى ثيورانيؤمى زؤر ضرِكراوء 

ضةكى ئةتؤمى ديكة لة جيهاندا بوونى  دوسةدء ضل هةزار003333
وة ئاماريَكة كة دةتوانىَ كؤمةلَطاى جيهانى بة لةراستييدا ئة. هةية

خؤدا بيَنيَتةوةء ناضار بكات بؤ ريَطرتن لة كارةساتطةليَكى تؤقيَنةر 
سةرةتا كة . مرؤظايةتى خبةنة مةترسييةوة كة دوور نية رؤذىَ

ليَكؤلَينةوةكان لة مةرِ ئةتؤمء ثرؤذةى ئةتؤمى دةستى ثىَكرد، 
ةية ئاطادار بوون ضاوى هيوايان ئةوانةى كة تا رادةيةك لةم ثرؤذ

برِيوة خزمةتيَك كة بةرهةمةكانى ئةم ليَكؤلَينةوةية دةيتوانى 
بةآلم بة هيَرشةكانى ئةمريكا . ثيَشكةشى كؤمةلَطاى مرؤظايةتى بكات

لة شةرِى جيهانى دءوهةمدا بؤ سةر هريؤشيماء ناكازاكى ذاثؤن، 
. ناك داضلَةكاناقووسى ترسء خؤف ىلَ دراء جيهان لة خةويَكى ترس



 

 

يرتا ئةمرِؤ ةدى درةنط بوو، ئةوةيكة لة خةونة ترسناكةكاندا نةددئيَ
راستييةكى . ؤيةكى دلَتةزيَنديفاكت. ئيدى ببوة ديفاكتؤيةك

هةلَنةطر كة ئةطةرضى زؤر قؤرسء دذوار بوو بةآلم مةحكوم بووين حاشا
ى بؤ تاوتوىَ كردن، ثيَويستة هةولَ بدةين دنيا. كة قبوولَى بكةين

بؤ ئةومةبةستةش . ئةتؤمى بناسنيء دةرك بة مةتةرسييةكانى بكةين
ليَكؤلَينةوةيةكى كورتتان دةخةينة بةرضاو، لةم ليَكؤلَينةوةدا، ضةكى 

 : ئةتؤمىء قةيرانةكانى بة سىَ قؤناغدا دابةش دةكةين
ـ قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةمهيَنانى ضةكى ئةتؤمىء لة ئاكامدا 1

  ؛كردنةوةى يةكةم بؤمبى ئةتؤمىبةرهةمهيَنانء تاقي
" هاوسةنطةى تؤقان"ـ قؤناغى كيَبةركيَى ضةكء ضؤلَء هاتنة ئاراى0
 ؛ء شةرِى ساردو ثةرةسةندنى ضةكةى ئةتؤمى(تعادل وحشت)
ـ بةربآلوى بةرهةم هاتنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمى، مةتةرسى 0

ء بةكارهيَنانى لة اليةن وردةهيَزةكانء هيَزة ناؤضةييةكانةوة ترس
خؤفى كةوتنة دةستى هيَزوطرووثة تريؤرستييةكانىء بةكارهيَنانى لة 

 ؛وانةوةةاليةن ئ
 ...قؤناغى هةولَدان بؤ بةرهةم هيَنانى ضةكى ئةتؤمىء

زؤرلةميَذ بوو كة زانستمةندةكان دةركيان بة توانايى تؤقيَنةرى ئةتؤم 
لة كارى تةقينةوةء ضةكء ضؤلَدا كردبوو، بةآلم ضؤنييةتى كةلَك 

يَكى زؤر لةو زانستمةندانةى بةخؤةوة وةرطرتن لةو توانايية، كؤمةلَ
و دةسةآلتدارانى زهليَزيش هةولَيان دةدا دةستيان بةء خةريك كردبوو 

هةر بؤية دةتوانني بلَينَي كة يةكةمني . ضةكء بةو زانستة رابطات



 

 

 هةولَةكان لةم ثيَوةنديةدا دةطةرِيَتةوة بؤ هةؤلَدانى ثسثؤرِانى ئةتؤمى
لةو سةردةمةدا، . مةبةستى درووستكردنى بؤمبى ئةتؤمئالَمانى نازى بة

بة ناوى ثؤل هارتك كة لة مامؤستايانى زانستطةى  كيميازانيَك
هامبؤرط بوو، دةركى بة تواناى وزةى ئةتؤمى لة كاروبارى سةربازىدا 

دا وزارةوتى شةرِى بيَرليَنى بة 1101ى فيَوريةى 10ناوبراو لة  .كرد
لة مةجاىل كةلَك وةرطرتن لة وةزى ئةتؤمى وةكوو ضةكيَكى  نامةيةك

دةولَةتى نازيستى ئالَمانيش كة خةونء  .ويَرانكةر ئاطادار كردةوة
خولياطةليَكى مةزنى لة سةردا ثةروةردة كردبوو خيَرا بؤ ئةم مةبةستة 
طرووثيَكى بؤ ليَكوليَنةوةء بةدواداضوون مةئمووركردء وارنيَرهايزنربط 

نى هةلَكةوتووى ئالَمانى بة شيَوةى نافةرمى وةك بةرثرسى فيزييازا
ئةم طرووثة بة هيواى سازكردنى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمى جيهان ديارى 

 .كرا
لة نامةى  "ئالَبيَرت ئةنيَشتةين"بةآلم هاوكاتء هةرلةو دةمةدا، 

خؤيدا بؤ رؤزولَت سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى  بةناوبانطى
ا، مةتةرسى دةسرتِاطةيشتنى ئالَمان بة تةيةكطرتووةكانى ئةمريكآلو

هةر بةدواى ئةو ئاطادارييةدا . بةرهةم هيَنانى بؤمبى ئةتؤمى راطةياند
ى بة مةبةستى "مانهاتيَن" رؤزولَت برِيارى ثيَكهيَنانى ثروذةى

ليَكولَينةوة لةم ثيَوةندييةداء بة ئاماجنى بةرهةمهيَنانى بؤمبى 
 . دائةتؤمى بة هاوكارى وآلتى بريتانيا

ـ بريتانياء هةم ئةمةريكاجيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة هةردوواليةن، هةم 
ئالَمانى نازى بيَ ثسانةوة لة هةولَى دةسرتِاطةيشنت بةو ضةكةدا بوونء 



 

 

يةكةم تاقى كردةنةوةى بؤمبى ئةتؤم بؤ هةردووال ضارةنوس ساز 
وةك دةزانن ئةوكاتةش جيهان لة كوورانى شةرِيَكى ثرِ . دةبوو
ئةمريكا بؤ . رسىء بةربآلودا بوو بة نيَوى شةرِى جيهانى دووهةممةتة

ثرؤذةكة بوجةيةكى ئَيَجطار زؤرى تةرخان كردبوو،ء بؤ ئةم مةبةستة 
ريض  مكزيكؤ، ئوكنيودامةزراوةطةليَكى لة لوسئاالموس وياليةتى 

ؤرد وياليةتى واشنطتؤن ثيَكهيَناو وةطةرِى فوياليةتى تيَنسى هةم
 .خسنت

ةندةكانى ئةو مرين زانستلة هةلَكةوتووترينء ناودارتتيَميَك 
كيرَبكيَى ئةمريكاء .سةردةمة بؤ كاركردن لةم ثروَذةيةدا دامةزران

ئالَمان درِيَذةى كيَشا، بةآلم ليَكؤلَةرانى ئالَمانى قةت بة بؤمبى ئةتؤم 
نةطةيشنت، تةنانةت تا ئةو كاتة نةيانتوانى ثالنرِيَذيىء طةآللَةريَذى 

كةضى تيمى ئةمريكايى بة سةروكايةتى . ةتؤم بكةنبؤمبى ئ
هامييَر لة سازكردنى بة كردةوةى ئؤثيَن.ئارِ. جى فيزيازانى هةلَكةوتوو

دا 1101ى جووالى 11يةكةمني بؤمبى ئةتؤمىدا سةركةوت كة لة 
ينيتى لة نيومكزيكؤدا بة سةركةوتووييةوة رلةناوضةى ناسراو بة ت

ئةو .  جيهانى راضلَةكاندتاقى كرايةوةء هةوالَةكةى باشرت
ؤرِشيَكى لة شسةركةوتنةى ئةمريكا لة ضاك كردنى ئةو بؤمبةدا 

جيهانى ضةكء شةرِدا هيَناية ئاراوةء الثةرِةيةكى ديكةى لة ميَذووى 
رى زؤر االثةرِةيةك كة هةم هيَماى ثرسي. شةرِء جةنط ئاميَر هةلَدايةوة

ئايا مةبةست لةو . ء هةم جيَى خالَييةكى زؤريشى تيَدا بوو بوو
توانايية هةرِةشةية لة مرؤظ، مرؤظايةتىء ئاسايشء هيَمنى جيَهان؟ 



 

 

ئايا مةبةست سةقامطري كردنى ئاشتىء ئاسايشى جيهانيية؟ ئايا ئةو 
 جةنط ئاميَرةء زانيارىء نهيَنياتى زانستى ضاك كردنةكةى ثاريَزراوة

رسيارانةء بستيَنىَ؟ ئةم ثطة بآلوببيَتةوةء بة تةواوى ثةرةيان رةن
 .دةيان ثرسيارى ديكة مرؤظى ئةو سةرةمةى بة خؤيةوة خةريك كردبوو

 بؤمبى ئةتؤمى
بؤمبى ئةتؤمى ئةو توانايية ترسناكةية كة دةتوانىَ مرؤظايةتى 

كة كة هيَزء تواناكةى لة وزةى ئةو بؤمبة ضةكيَ. اتة مةتؤسييةوةخب
نيؤم تؤلؤى ئةتؤمةكانى ثو(فيسيؤن)ئةتؤمىء بة هؤى قلَشانى ناوكى 

لة ثرؤسةى قلَشانى ناوكىدا، ئةتؤمطةىلَ . يان يؤرانيؤمةوة ثيَك دىَ
يةكةمني . ناسةقامطري دةقلَشيَنء دةطؤرِيَن بؤ ئةتؤمطةليَكى سووكرت

ى زايينىدا لة وياليةتى 1101بؤمبى لةم ضةشنة، لة سالَى 
ئةم . تة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا تاقى كرايةوةآلنيؤمكزيكؤ لة و

ثيَك هيَنا، كة هةر  ىكيلؤ تؤننؤزدة 11تةقينةوةيةكى بةهيَزى  بؤمبة
سةدونةوةد 113يةك كيلؤ تؤن بةرامبةرة بة وزةى ئةتؤمى ئازادبووى 

تؤمى كؤمةلَيَك ةتةقينةوةى ئ. تؤن مادةى تةقينةوةى تى ئيَن تى
كاركردى لة ضةشنى شةثؤليَكى بةهيَز، تيشكطةليَكى توندء نورانى، 

ى ئةشةعةى طاماء نؤترؤنةكانء يكارتيَكةر ،ثريشك ثرِذانى
تةقينةوةى بؤمبيَكى . طةلَدايةوونةوةى مةوادى راديؤ ئةكتيظى لةبآلوب

ئةتؤمى ضةندين هةزار ميليارد كالؤرى طةرما لة ضةند ميليؤنؤمى 
ئةم ثلة ضةند ميليؤن دةرةجةيية بة طوشارى . ضركةدا ثيَك ديَنى

رءدوسةد ميرتى لة ناوةندى هةزا 1033ئيَطجار زؤرةوة تا مةوادى 



 

 

كة زةبر لة ئاوء هةموو شتىَ بة مةوادى راديؤ ئةكتيظ ثيس تةقينةوة
دةكاتء كاريطةرييةكانيشى لة سةر مرؤظ بؤ نةوةكانى دواتريش هةر 

 .دةميَنيَتةوة
دا بؤمبى ئةتؤمى سازكراء 1101ثاش ئةوةيكة لة سالَى 

يةكطرتووةكانى  وآلتةبةتاقيكردنةوة ئاكامةكانيشى وةدةست هاتن، 
ك كردنى بؤمبى ائةمريكا بةوةشةوة نةوةستاء كةوتة هةولَى ض

ضةكء ضؤلَى طةرما ــ ضةكء ، ي ريَكرتهيدرؤذنى يان بة وتةيةك
ثاش تاقيكردنةوةى يةكةمني . (Termo-Nuclear)ئةتؤمى

بؤمبى ئةتؤمى ئؤثيَنهامييَر بة هؤى دةربرِينى دذايةتى لة طةلَ ضاك 
 ءرثرسايةتى ثرؤذةكة وةالنراةةتؤمىدا، لة بكردنى ضةكء ضؤلَى ئ

 .ئيَدوارد تلر بةرِيَوةبردنى ضاك كردنى بؤمبى هيدرؤذنى طرتة ئةستؤ
يةكةمني تاقيكردنةوةى ئةو ضةكة ترسناكة ئاكامةكةى تا ماوةيةكى 
دواتر شاردرايةوة، دةيتوانى ترسء خؤفيَكى بىَ ويَنة خباتة دلَى 

 .مرؤظايةتييةوة
بة نيَوى ( ناوكىطةرما ــ )نةوةى بؤمبى هيدرؤذنى يةكةمني تاقيكرد

دا تاقيكرايةوةء ئةو 1110امربى سالَى سرِى مايك لة نؤظ
سةركةوتنةى كة بةرثرسانى ئةو كاتى ثرؤذةكة دةيانويست وةدةست 

ئةم تاقيكردنةوةية لة دورِطةيةكى بضووك بة نيَوى ئالوطالَب لة . هات
كيَشى . شالَدا بةرِيَوةضوونزيَك ئانىء تاك لة جةزيَرةكانى مار

شةستء ثيَنج 11كةرةستة بةكاربراوةكان لةو عةمةلياتةدا ثرت لة 
بة هؤى ئةوةوة كة لة بؤمبى ناوبرودا لة ئيزؤتؤثةكانى . تؤن بوو



 

 

وةرطريا، نيَوان نابوو بؤمبى ومى ئاوةكى كةلَك يدوتريؤمء تريت
بة  ثيَش بينى دةكرا كة تةقينةوةكة بةرامبةر (Wet Bomb)تةر

ضاوةرِوانييةكان، يةك يان دوو ميطا تؤن بىَ كةضى بة ثيَضةوانةى 
( تى ئيَن تى)ميطاتؤن دةء ضل  0/13بةر بة طوذمى تةقينةوةكة بةرام

ثانايى كؤطاى .  ئاكامةكانى تةفينةوةكة ئيَطجار تؤقيَنةر بوو. بوو
دةتوانني بيَذين . كيلؤميرَت طةيشت 1ئاطرةكةى ئةم تةقينةوةية بة 

ةى ئالوطالَب توايةوةء بة تةواوى بووبة هةلَمء ضالَيَك بة دورط
ناوضةى .كيلؤمرت بةجآ مايةوة 0مرتء ثانتايى هةشسةد  033قووآليى 

 : تةقينةوةى ئةتؤمى بة ثيَنج بةش دابةش دةكرىَ
 ؛ــ ناوضةى هةلَم بوون1
 ؛ــ ناوضةى تيَكرِوخانى تةواوةتى0
 ؛ــ ناوضةى خةسارى توندى طةرمايى0
 ؛ناوضةى خةسارى توندى تةقينةوةيىــ 0
 .ــ ناوضةى خةسارى تووندى باو ئاطر1

لة ناوضةى هةلَمدا، ثلة طةرماييةكى بةرامبةر بة 
سيَسةد ميليؤن ثلةى سانتيطراد ثيَك دىَء هةر 033.333.333

شتيَك، لة كانزاوة بطرة تا مرؤظء ئاذةلَ، لةم ثلةى طةرماييةدا ئاطر 
واتة بة سةرجندان لةو توانايية . لَمناطرن بةلَكوو دةبن بة هة

ترسناكانة هيض شتيَك لة وةها هةلو مةرجيَكدا كة بؤمبيَكى لةو ضةشنة 
 .مةترسى تةقينةوةى ىلَ بكرىَ ثاريَزراو نابىَ



 

 

تاقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمىء خسارةكانى 
 :بؤ مرؤظايةتيى

تن ثاش ئةوةيكة تيمةكةى ئارِ جى ئؤثيَنهاميَر لة ئةمريكادا سةركةو
مى ضاك بكةن، لة مةودايةكى كورتدا بة ؤيةكةم بؤمبى ئةت

بيانوويةكى باشةوة، ثاش ئةويكة فرِؤكة شةرِكةرةكانى ذاثؤن 
دا، 1101ى ئؤطؤستى 1هيَرشيان كردة سةر بةندةرى ثيَرل هاربيَر، لة 

ى هيَزى ئامسانى ناسراو 131نى بؤمبهاويَذةكانى ئيسكادؤرا
وزةييةك لة واشيَنطتؤندا م كة هةنووكة لة) (Enola Gay)بة

قيانووسى هيَندةوة ؤ، لة بنكةطةليَك لة باشوورى ئ(ثاريَزاون
ةيى، بؤمبى ناسراو ضدةقيقة بة كاتى ناو 0111هةلَفرِينء كاتذميَر 

 .بة كورِى ضووكةيان لة سةر هريؤشيمادا خستة خوارةوةء تةقاندانةوة
رِشتنةكةىدا لة بة ثيَى زانيارى بؤمبى ناوبراو كة لة ضاك كردنء دا

 1133وو، لة بةرزايى بيؤرانيؤم كةلَك وةرطريا كيلوشةستء ضوار  10
 103ميرتييةوة خراوةتة خوارةوةء لة بةرزايى نؤهةزارء شةسةد 
ميرتى زةويىدا بة طوذميَكى بةرامبةر بة تةقينةوةى ثيَنسةدء هةشتاد 

سةرجةم خةسارةتى سةرةتاء . تةقييةوة TNTثانزدة كيلوتؤن  11
كةس دةبوو،ء سةدو ضل هةزار 103.333كوذراوةكان ثرت لة 

بةآلم هةر سىَ . ى بة تةواوى تيَكرِوخاند...دامةزراوةكانى شارء خانوو 
ى ئؤطؤستدا تةقاندنةوةى بؤمبى ثياوى قةلَةو لة شارى 1رؤذ لة 

كةسى هةزارحةفتاء ضوار  00333ناكازاكىدا بووة هؤى كوشتنى 



 

 

وةرطريابوو،  تيَيدا لة ثلؤتؤنيؤم كةلَككة  ئةم بومبة. ديكة
بومبيَكى ديكة . ثيَكهيَنا TNT كيلو تؤن 01تةقينةوةكةى بة طوذمى 

 .لة ثرؤذةى مانهانتيَندا ضاك كرا، بةآلم هيض كات كةلَكى ىلَ وةرنةطريا
ئةمريكاييةكان ثاش كؤتايى هاتنى شةرِى جيهانى دووهةميش لة 

كؤلَينةوةء تويَذينةوةكانيان لة بوارى ضةكى ئةتؤمى دا بةردةوام ليَ
بةآلم ئةطةر ضى ئةو ويَناية ثيَك هاتبوو كة هيض وآلتيَك تا . بوون

نؤلَؤذى ضاك كردنى بؤمبى ئةتؤمى نةطات، كبة تيَ 1111ثيَش سالَى 
ةندة ئالَمانيية فيزيك ميةكىَ لة زانست "كآلوسى فيوكس"كة ضى 

فوق )سةر مةوادى بان تةقينةوةى  ئؤثيَنهاميَر كة لة  زانةكانى تيمى
كارى دةكرد، ثالنء نةخشة (High Explosive)( انفجارى

وة لة ترينيتىدا بة اوردةكانى ضاك كردنى بؤمبى ئةتؤمى تاقى كر
ةكةى ئةمريكاى تابو سؤظيَيةتبةم ضةشنة . دا سؤظيَيةتشوفارةكانى 
بؤمبى ئةتؤمى خؤى بة  نيدا يةكةم1101ى ئؤطؤستى 01شكاندء لة 

دةكرىَ بلَينَي . ييةوة تاقى كردةوة كة رؤذئاواى ترساندسةركةوتو
 . ئةوةيكة لة هؤكارة سةرةكييةكانى خيَراكردنةوةى شةرِى سارد بوو

بؤمبى ئةتؤمىء طؤرِانى هاوسةنطييةكان ـــ 
 كيَبةركيَيةكان

شكرا ثاش ئةوةيكة ئةمريكا يةكةم بؤمبى خؤى لة سةر هريؤشيما بة ئا
تاقى كردةوة، كؤمةلَطاى جيهانى لةو توانستة سةربازيية تؤقيَنةرة، 

هةموويان برييان لةوة دةكردةوة كة . كةوتنة ترسء خؤفيَكى بآويَنةوة



 

 

ان ي ؟ةبىَدرؤذيَك وةها بومبيَك بة سةر شارةكةى ئةواندا بتةقيَتةوة ض 
ة هيض دةيانطوت ئيَدى مرؤظايةتى ضوة قؤناخيَكى ديكةوة، قؤناخيَك ك

ئةم بريؤكانةء دةين بريؤكةى . كةس ناتوانىَ خؤى بثاريَزىَء بزانىَ
كة بؤمبى ئةتؤم لة  ترسيَنةرى ديكة بةرهةمى ئةو شؤرِشة بوون

 .مةيدانى ضةكء ضؤلَدا هيَناية ئاراوة
ك كردنء تاقيكردنةوةى يةكةمني بؤمبى ئةتؤمى لة اوةك دةزانني ض

. وسةنطىء ثارسةنطييةكاناليةن ئةمريكاوة بووة هؤى طؤرِانى ها
رووسةكان هةموو هيَزء تواناى خؤيان خستةطةرِ بؤ ئةوةى بتوانىَ بة 

ا بة ودةست هيَنانى كونكة ئةمريض. سةنطى لة طةلَ ئةمريكادا بطةنهاو
بؤمبى ئةتؤمى هةستى دةكرد جيهانى تةك هيَز كردوةتةوةء بة ئاسانى 

ضةشنة بريكردنةوةية  بةآلم ئةو .دةسةآلتء هيَذموونى خؤى دةسةثيَنىَ
سؤظيةتةوة  يةكييةتىبة تاقيكردنةوةى بؤمبى ئةتؤمى لة اليةن 

نراء هةوةها وةكوو خوليايةك الى نةراوةستا، بةلَكوو وةال 
تاقيكردنةوةى يةكةم . ئةمريكاييةكان بريكردنةوة ليَى ضيَذبةخش بوو

بةخشى، ى سارد شةرِبة خيَرايى هاتنة ئاراى  سؤظيَيةتبؤمبى ئةتؤمى 
كيَى ضةكء ضؤلَى لة نيَوان يَربِكوة هؤى دةسثيَكردنى بةآلم هاوكاتيش ب

. ء ئةمريكاسؤظيَيةتكى رؤذهةآلتء رؤذئاوا بة سةركرايةتى ودوو بل
ئةو كيرَبكيَية توانى جيَطاى شةرِى طةرم بكريَتةوة، بةآلم بةو كيرَبكيَية 

ئاراوة كة ضةكء ضؤلَيية شةرِيَكى ترسناكى ثشتى ثةردةى هيَناية 
 . هةركات مةترسى تةقينةوةى لىَدةكرا

 شةرِى ساردء كيَربكيَى ضةكسازى ئةتؤمى



 

 

سيستمى دوو . شةرِى سارد بةرهةمى سيستمى دوو جةمسةرى بوو
  دجةمسةريى، سةردةمى شةرِى سار

(Bipolar system and cold war) (1110  1101ــ 
يستمى غة لة سلة مةرِ ئةم قؤنا(. ةتاوىه 1000ــ  1001/ زايينى

كة . نيَونةتةوةيى، هزرء بؤضوونء بريءرِاى جؤراءجؤر هاتوونةتة طؤرِىَ
بؤ ويَنة بةشيَك لة خاوةن . هةولَ دةدةين ئاماذة بة بةشيَكيان بكةين

رايانى سياسى لة سةر ئةو برِوايةن كة شةرِى سارد، خةباتء 
ى كيرَبكيَيةكى ئابوورىء ئيدئؤلَؤذيكى بوو كة ثاش شةرِى جيهان

 وآلتةء سؤظيَيةتتى كييةدووهةم، لة نيَوان زهليَزةكانى ئةوكاتدا، ية
ئةو شةرِة لة دةسثيَكةوة كة لة . يةكطرتووةكانى ئةمريكادا هاتة ئاراوة

 يةكييةتىدا دةستى ثىَكرد تاكوو ليَكثاشرانى بة تةواوى 1100سالَى 
ئةو هاوثةميانيية بةرةييانة بريتى بوون لة . دريَذةى كيَشا سؤظيَيةت

رؤذهةآلتدا بة سةركردايةتى ئةمريكاء هاوثةميانى ثتةوى ئةمريكا 
، ئالَمانى رؤذئاواء ئةندامانى ديكةى ناتؤ ثةميانى فرةنسابريتانيا، 

ريَكخراوى  (ANZUS)، ئانزؤس (NATO)ئاتالنتيكى باكوور
ريَكخراوى  (SEATO)ؤرهةآلت، سيتؤ ثةميانى ئاسياى باشوورى خ
ى باكوور، ريَكخراوى (CENTO) ؤثةميانى ناوةندى، سينت

ئةمنييةتى ئؤقيانووسى هيَندى كة لة نيَوان ئؤسرتاليا، 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا، بريتانيا ثاكستان، تايلةند، وآلتة

ثةميانى ناوبراو ضونكة لة . ، فيليثنيء نيوزلةند هاتة ئاراوةفرةنسا
يش بة "مانيل"ى مانيل ثيَتةختى فيليثيندا بةسرتا، بة ثةميانى شار



 

 

تةوةرى سةرةكى . بوو 1110ريَكةوتى ئةم ثةميانة  .ناوبانطة
ضاالكى ثةميانةكة ضاالكى دذة كؤمؤنيستييةء لة ثالَ ئةويشدا 

 .دةتوانىَ هاوكارى ئابوورى بازرطانيشيان هةبىَ
ء سؤظيَيةتلة بةرامبةريشدا كؤميسيؤنى ثتةوء بةهيَزى 

هاوثةميانانى بوون كة بريتى بوون لة وآلتانيَك لة ضةشنى 
لةهيَستان، ضكوسلؤواكى، ئالَمانى رؤذهةآلت، ئةندامانى ديكةى 

واتة طرووثى بازرطانى ، (Comecon)ء كؤمكؤنثةميانى وةرشؤ
بةهيَزى بلؤكى رؤذهةآلتء هةروةها مةغولستان، كوورياى باكوور، 

لة نيَوان ئةم دوو طرووثةدا . ون بوونويتنام، كوباء سورية بو
ثيَكدادانيَكى هةمةاليةنة هةبوو كة بة شةرِى سارد بةناوبانط بوو، لة 
مةرِ ئةوةيكة بؤ شةرِى سارد؟ ليَرةدا مةبةست لة شةرِى سارد ئةوة بوو كة 

لة ضةكء ضؤلَء شةرِى طةرم كةلَك وةردةطريا،  لةم ثيَكدادانةدا كةمرت
ؤكى خؤيان بةهيَزتر لى بنةدرا كة هةر كام وآلتابةآلم هاوكات هةولَ د

وتكةى ئةم ل كة بؤ ئةم مةبةستةش كيرَبكيَى ضةكء ضؤلَ هةبوو ،بكةن
ئةتؤمىء زةرِاختانةكانى  كيرَبكيَية هةرضى زياتر بةهيَزكردنى توانيى

بةرِيَوةبردنى كؤمةلَيَك تاقيكارى ئةتؤمى جيهانى خستة . وةخؤيان ب
 .ترسء خؤفةوة

ن سةركردايةتى ئةو دوو بلؤكةدا اليةنطرييةكى ئيَطجار زؤر لة نيَوا لة
بؤ ويَنة . رةوتى بةهيَزكردنى هةرضى زياترى اليةنى سةربازيى دةكرا
 يةكييةتىكاتىَ سةرةتا ئةمريكا يةكةم بؤمبى ئةتؤمى سازكرد 

هيض ضةشنة ضةكيَكى ئةتؤمى نةبوو، لةو قؤناغةدا  سؤظيَيةت



 

 

بة " ــ بى 01"فرِؤكةى بؤمب هاويَذى  13يةكطرتووةكان ثرت لة وآلتة
هةر لة نيَوان . توانستى هةلَطرتنى ضةك طةىل ئةتؤمييةوة هةبوو

دا (هةتاوى1000ــ  1000)زايينى  1110ــ  1110سالَةكانى
هةنطاويَكى بةرةوثيَشةوة هةلَطرتء موشةكطةىلَ ئةتؤمى بة بردى 

ةك، توروذء مور، واتة موشةكطةليَك لة ضةشنى ماتاد نيَوجنييةوة،
وثايى ئةندامى ناتؤدا جيَطر كردء سةدان ثيرتى لة وآلتانى ئور

فرِؤكةى ديكةى لة فرِؤكةخانةكانى وآلتاى هاوثةميانىدا ئامادةى 
ليَرةدا، واتة لةم قؤناغةدا تاوانى . فرِينء عةمةلياتى ئةتؤمى كرد

 سةرةكى دةطةرِيَننةوة بؤ ئةو كيَربكيَية ضةكء ضؤلَييةى كة رؤذئاوا
 .دةستى ثىَكردبوو

دةبينىَ تةواوى هةريَمةكانى لة اليةن  سؤظيَيةت يةكييةتىلة حالَيَكدا 
موشةكةكانى رؤذئاوا لة شارء وآلتانى ئورووثاييةوة بوونةتة ئاماجنى 
هةرِشةى موشةكى بة بوردى نيَوجنييةوة، نةيتوانى ضاوليَ بكاتء 

وة لة طةلَ يش بؤ بةرةورِوبوونةسؤظيَيةتكةوابوو . بىَدةنط بىَ
هةرِشةكانى موشةكى رؤذئاوادا دةبوا سيستمى موشةكى هاوضةشنى 
ئةوان طةشة ثىَبداء خؤى بة تواناييةكى سةربازى هاوضةشن 
بطةيةنىَء بؤ لة ناوبردنى هةرِةشةى موشةكى ناتؤ، موشةكى هاوضةشن 

هةر بؤية . بةرةو تةواوى وآلتانى ئةندامانى ناتؤ ئامادة بكات
ى بةرهةم (ss5)ء (ss4)موشةكى لة ضةشنى  ةتسؤظيَي يةكييةتى

تا  1111هيَناء ثاش بةرهةمهيَنان ئةو موشةكانةى لة سالَةكانى 
ى زايينى لة خاكى وآلتانى خؤيدا بةرةو شويَنى هةرِةشةكان 1111



 

 

ى زايينى لة حالَيَكدا كة 1110ى ئؤكتؤبرى03جيَطر كردء لة رؤذى 
ئةتؤمى خؤيان بة شيَوةى ئةمريكاء بريتانيا تاقيكارى ضةكء ضؤلَى 

بة مةبةستى وةآلمدانةوة بة  سؤظيَيةت يةكييةتىكاتى راطرتبوو، 
تةقينةوةى  13سةربازى رؤذئاواييةكان ثرت لة  سرتاتذىهةرِةشةء 

بؤ ويَنة ئاخرين تاقيكارييةكان . ئةتؤمى وةكوو تاقيكارى بةرِيَوة برد
ثةجنا  13ى ميَطاتؤن، واتة بةرامبةرثةجنا  13كة تيَيدا ثرت لة 

بة ثىَ زانيارى ئةو . تيَيدا بةكار هيَنرابوو TNTميليؤن تؤن ماددةى 
تةقينةوةية طةورةترين تاقيكارىء تةقينةوةيةك بوو كا تا ئةو كاتة 

لةو كاتةنادا بوو، واتة ضةندين رؤذ ثيَش  رهة. بوووبةرِيَوةضو
 خةلَكى جيهان 1110ى ئؤكتؤبرى 0راطةياندنى ئاكامى تةقينةوةكان 

سةردةمى  سؤظيَيةت يةكييةتىبة سةرسوورِمانةوة بيستيان كة 
ء مانطيلةيةكى ليَكؤلَينةوةيى بة نيَوى  وة،ةداطريكردنى فةزاى كرد

ثاش ماوةيةكى ديكة ديسان . ط خستة بازنةى زةوييةوةنئيسثؤتي
دا رايانطةياند كة مانطيلةى 1111ييةكان لة ئاوريلى سؤظيَيةت

وة طاطارين دا كة يةكةمني كةس بوو ضوستؤكى يةكةم لة طةلَ سةرطورد 
ى لة ؤرشكةوتنى زئةو قؤناغة لة كيَربكيَى هةم ثيَ. ، ناردة فةزافةزا

طةلَ خؤى بؤ مرؤظايةتى بةرهةم هيَناء هةم ثرت لة هةر قؤناغيَى ديكة 
تووشى ترسء دلَةرِاوكىَ كردء بارودؤخى جيهانى خةلَكى جيهانى 

 .شلَةذاند
لةو كاتةدا رؤذئاوا بة طشتىء ئةمريكا بة تايبةتى بة تةواوى كةوتة 

دةمى سةركؤمارى سةربازىء دةكرىَ بلَينَي لة سةر خؤبة هيَزكردنى بوارى



 

 

واتة ثاش قةيرانى كوباء مةترسى ( 1110)دا "جان ئيَظ كيَندى"
ووبوونةوةى سةربازيى لة نيَوان دوو جةمسةردا بة رِء رووبةنثيَكدادا

لةو قؤناغةدا هةردوو اليةن ضةكء . لوتكةى خؤى طةيشت
تةقةمةنييةكى زؤريان، لةوانة ضةكء تةقةمةنى ئةتؤمى لة 

بؤ ويَنة بة ثىَ نووسراوةى ثرِؤفسؤر ئامربوز، . مةخزةنةكاندا هةبوو
لة سةردةمى بةشيَك لة ئامرازء كةرةستةى سةربازى ئةمريكا 

ذيَر ضلء يةك  01سةرؤكايةتى كيَندىدا بريتى بوون لة 
سةكؤى شةسةدء هةشتاء شةش  101دةريايىثوالريس كة لة سةر يةك 

 ؤمب هاويَذى دوورة فرِبفرِؤكةى شةشسةد  133ثرتاويان رادةطواستء 
لة . ى ئةوانة لة ئاستى ئامادةيى شةرِدا بوونضل لةسةد %03كة 

دا، واتة لة بةشى موشةكة قارِةثيَوةكاندا بةشيَكى هةرة طرينط
ثيَنج 1ى ئةمريكائايزيَنهاويَر، كيَندى توانييان توانايى موشةك

هةذمارى ئةو موشةكانةيان بة  1110تا سالَى . بةرامبةر بكةنةوة
بة وتةى ئامربوز، تيمى كيَندى ــ مةك . دانة طةياندهةزار  1333

بةطشتى لةم . ن دةست ثىَكردبووامار لة طةورةترين كيَربكيَى ميَذوويان
كيرَبكيَية سةربازييانةدا ئةومريكا ضووة ئاستيَكى ئيَطجار بةرزء 

لة  بؤية بةم حالَةشةوة هةردوو اليةن يةك. هيَشتى بةجىَسؤظيَيةت
يةك مةترسيدارتر بوونء دةسثيَكردنى شةرِ لة اليةن هةر بلوكيَكةوة بة 

يَناسةية هةردووال ئةم ء بةو ث. واتاى كةوتنة مةترسى جيهان بوو
لة سةردةمى ئةتؤمدا شةرِ هاوواتاية لة طةلَ  راستييةيان دةزانى كة



 

 

هةولَةكان لةم قؤناغةدا هةردووالى ناضار بة ثةسةندى . خؤكوذىدا
 . كرد( توازن قوا)هاوسةنط كردنى هيَزةكان 

هاوسةنطى هيَزةكان بريتيية لةوةيكة دوويان ضةند هيَزى طةورة لة 
نيَونةتةوةيىدا بة مةبةستى ثاراستنى دؤخى ئةو قؤناغةء سيستمى 

يان بة مةبةستى طؤرِان لة سيستمى هيَزةكاندا، هيَزء دةسةآلت 
ئةو دوو وآلتة كة دوو دةسةآلتدارى سةرةكى . دابةشء هاوسةنط دةكةن

ضةكى ئةتؤمى دابوو كة ثةرة بة لَيَنيانةهيَزى ئةتؤميى بوون هةر دوو ب
. نةوكةكانياندا نةدلوبوونةوةى ئةو ضةكانة لة بنةدةنء ئيزن بة بآل

بةآلم ضوونكة هةردوو اليةن لة مةرِ ثةرةسةندنى ضةكء ضؤلِى ئةتؤمى 
ىدا ى زايين13ترسء دلَةرِاوكيَيان هةبوو، بؤية هةر لة ساآلنى دةهةى 

 واتة. نامة لة نيَوان وآلتاندا ثةسةندكرانضةندين طريَبةستء بةلَيَن
هؤى مةترسيداربوونى ضةكى ئةتؤمييةوة و بةهةر لةو سةردةمةدا 

ئاكامى ديثلؤماسييةكى بةهيَزء كاريطةرى نيَونةتةوةيىدا، زؤربةى ةل
 .وآلتان ضاوثؤشييان لة دةسرتِاطةيشنت بة توانايى ضةكى ئةتؤمى كرد

دا واذؤكراء ثاشان لة 1110لة سةر بنةماى ثةميانيَك كة لة سالَى 
كرايةوة،  دبىَسنوور ثةسةندا بة شيَوازى 1111سالَى 

وآلت ثةسةنديان كرد كة خؤيان لة  سةدوهةشتاوضوار100
لة ثالَ ئةوةشدا وآلتانى . وةدةستهيَنانى وةها ضةكطةليَك بثاريَزن

دا رؤلَى ضةكة ئةتؤمييةكانيان  خاوةن جةنط ئاميَرى ئةتؤمى بةلَيَنيان
ؤر لة ز بةآلم بةشيَكى. وةيىدا كةم كةنةوةلة سياسةتى نيَونةتة

بةندةكانى ثةميان لة اليةن خودى واذؤكةرانء لةسةروويانةوة خاوةن 



 

 

ديارة بةشيَك لة كيَشةكان رووخانى . هيَزة ئةتؤمييةكانةوة ذيَرثىَ كرا
ء كؤتايى هاتنى سؤظيَيةت يةكييةتىديوارى بيَرليَنء ليَكثاشرانى 

ركام ضوونكىَ زهليَزان لة سةردةمى شةرِى سارددا، هة. شةرِى سارد بوو
خؤيان بة بةلَيَن دةر دةزانىء هةولَيان دةدا بةندةكانى ثةميانةكة لة 

 وآلتةبؤ ويَنة . سةر وآلتانى ذيَر كارتيَكةريى خؤيان بةرِيَوة ببةن
يةكطرتووةكانى ئةمريكا ثيَشطريى لة دةسرتِاطةيشتنى تايوانء 

 يةكييةتىكوورياى باشوور بة ئارةزووةكانيان لةو ثيَوةندييةدا كردء 
نى يش تا رادةيةك نةيتوانيبوو لةم ثيَوةندييةدا بةلَيَنيةكاسؤظيَيةت

دا 1111لة ديسامربى  سؤظيَيةتواتة سةردةميَك كة . جىَ بطةيةنىَبة
دةستى ئؤكراين، كازاخستانء هةلَوةشاوة، ضةكة ئةتؤمييةكان لةليَك 

ليَرةدا ئةوةيكة طرينطة . ةوونةوبببآلو  دا(بالروس)روسيةى سثى 
كة هاوكارىء هاوثيَوةندى نيَزيكى دوو اليةنةى ئةمريكاء  ئةوةية

واتة سةرجةم . توانى مةترسى ئةو ضةكانةش لة نيَو بةرىَ سؤظيَيةت
كآلوةى ئةتؤمى بة مةبةستى لة ناوبردنيان ضوار هةزار  0333

طةرِيَندرانةوة بؤ روسيةء لة ثالَ ئةوةشدا لة ريَطاى دابينكردنى 
. تؤرةكانيان زيانةكانيان قةرةبوو كرانةوةسووتةمنى ئةتؤمى بؤ ريئاك

بةآلم ئةوة ئاخرين هاوكارى نيَوان ئةو دوو زهليَزة لةو ثيَوةندييةدا 
ئيَدى هيضكام لةو هيَزانة وةكوو ثيَشوو ئةو هيَزء دةسةآلتةيان . بوو

هةر بؤية لة سالَى . نةبوو كة ثيَش بة ثةرةسةندنى ئةو ضةكةنة بطرن
مييةكانى خؤيان تاقى ؤهةر دوو ضةكة ئةتدا هيَندء ثاكستان 1113

طرتن نة بة ثيَش. شتكردةوة، كوورياى باكوور بة ضةكى ئةتؤمى طةي



 

 

بة كيرَبكيَى ئةتؤمييةك كة وآلتانى لة ضةشنى كوورياى باكوور ثةرةى 
ثىَ دةدةن، مةترسى ئةوة هةية وآلتانى لة ضةشنى ذاثؤن، كوورياى 

وةدةست هيَناى ئةو ضةكانةدا باشوورء تةنانةت تايوانيش لة هةولَى 
كة ئةوةش ديسان بةم وآلتانةوة ناوةستىَء ثرت لةوة ثةرة . بن

لةم نيَوانةشدا ضني بيَدةنط لة بةرامبةر ئةو هةولَة هةرِةشة . دةستيَنىَ
ئاميَرانةدا راناوةستىَ، كة وابوو لة ئاكامدا قةيرانى ئةتؤمى ناوضةيى 

 .دوور نية
****** 

اليةنة  و Iدةقى ريَككةوتنى سالَتى ـ 
 ثيَوةنديدارةكانى

 بةلَيَننامة
ى سؤظيَيةتيةكطرتووةكانى ئةمريكاء يةكةتيى  وآلتةلة نيَوان 

سوسياليستىدا لة مةرِ سنووردار كردنى سيستمة موشةكيية دذة 
ى سؤظيَيةتيةكطرتووةكانى ئةمريكاء يةكةتيى  وآلتةبالَستيكييةكان 

. دةبرىَ ةلَيَنامةيةدا، وةكوو اليةنةكان ناويان ليَسوسياليستى لةم ب
بة سةرجندان لةوةيكة، شةرِى ئةتؤمى ئاكامطةليَكى ويَرانكةرى بؤ 

ثيَوةندى لة طةلَ  ةطةىل كارتيَكةر لىلَ دةكةيَتةوةء كردةوة مرؤظايةتى
كةم كردنةوةى سيستمة دذة موشةكيية بالَستيكييةكاندا بؤ كؤنرتؤلَى 

سرتتيذيكى ئيَكيرَبكىَ ضةكء ضؤلَى ثةالماردان هؤكاريَكى سةرةكىء 



 

 

دةبىَء كةم كردنةوةى هةرِةشةى روودانى شةرِيَكى ئةتؤمى بةدواوة 
كانء بةشيَك بالَستيكييةدذة دةبىَء سنووردار كردنى سيستمة موشةكيية

لة طريَبةستة ثيَوةنديدارةكان بة سنوورداركردنى ضةكة 
ييةكانةوة يارمةتيدةر دةبن، اليةنةكان ثابةند دةبن بةو سرتاتذيك

نةدان بة ثةرةسةندنى ى بةلَيَننامةى ريَى 1لة مادةى بلَيَنيانةيان كة 
 .ضةكة ئةتؤمييةكاندا هاتووة

كيرَبكيَى ضةكء ضؤلَى  ى خؤيان لة مةرِ وةستانىياليةنةكان هؤطر
ةولَني دةرفةتى رةخساوداء كردةوةطةىل كارتيَكةر بؤ ئئةتؤمى لة 

ى، ضةك دامالَينى ئةتؤمىء ضةك سرتاتذيككةمكردنةوةى ضةكء ضؤلَى 
 .دامالَينى طشتى رادةطةيةنن

مةبةستى بة وةها خواستى خؤيان بؤ هاوكاريى بةريناليةنةكان هةر
نةتةوةييةكانء ثتةوى بةخشني بة كةم كردنةوةى شلَةذاويية نيَو

 .واى نيَوان دةولَةتةكان رادةطةيةننبرِمتمانةء 
 :ئةم خاآلنةى خوارةوة ريَكةوتنيان لة سةر كرا

 1مادةى 
ن دةدةن كة سيستمطةىل موشةكى ــ هةر كام لةاليةنةكان بةلَي1َ

 ةبالَستيكى سنووردار بكةنء كردةوة طةليَكى ديكة لة ثيَوةندى لدذة
 .م ثةميانةدا بطوجنيَننطةلَ ئة

يَن دةدةن، كة سيستمى موشةكى ــ هةركام لة اليةنةكان بةل0َ
بالَستيكى بة مةبةستى ثةرةدانى لة خاكى خؤياندا ريَك نةخةنء دذة

بنكةيةك بة مةبةستى وةهابةرةوانييةك دانةمةزريَننء هةروةها 



 

 

يَك موشةكة دذة بالَستيكييةكان بؤ بةرةوانى لة ناوضةيةكى تايبةت ر
ى ئةم بةلَيَننامةيةدا 0ادةى نةخةن، مةطةر لة بارءدؤخيَكدا كة لة م

 .وةهات
 0مادةى

ك، يبالَستةم ثةميانة لة سيستمى موشةكى دذةــ مةبةستى ئ1
سيستميَكة لة ذيَر ناوى سيستمى بةرةنطارى لة طةلَ موشةكة بالَستيكى 

طاى ديكة كة بكةونة سةر ريَ ىى يان هةر ضةشنة شتطةليَكسرتاتذيك
يىدا ئةم خاآلنةى خوارةوة افرِينى موشةكةكان، كة حالَةتى ئاس

 :دةطريَتةوة
 ...ريَطري موشةكى دذة بالَستيك ىموشةك( الف

 ...سةكؤطةىل ثرتاوى موشةكى دذة بالَستيك( ب
 ...نى موشةكى دذة بالَستيكاكةرادار( ث
بالَستيك، كة لة جياجياكانى سيستمى موشةكى دذة ــ هةلَكةوتة0

 :ثىَكراوة، بريتيية لة ى ئةم مادةيةدا ئاماذةىمبةندى يةكة
 ؛لة حالَى عةمةلياتدا( الف

 ؛لة حالَى ضاك كردندا( ب
 ؛لة ذيَر تاقيكارىدا( ث
لة حالَى دابةزين، ضاك كردنةوةء يان لة حالَى طؤرِين يان ( ت

 ؛جيَطرةوةيىدا
 .لة مةخزةنةكاندا ثاشةكةوت كراون( د



 

 

ة بةلَيَن دةدةن، كة سيستمى موشةك هةر كام لة اليةنةكان
نةهيَنن، مةطةر لةو ستيكييةكان يان ثارضةكانى بةكاربالَدذة

 :حالَةتانةى خوارةوةدا
لة نيَو ناوضةيةكى دةق دراوى سيستمى موشةكى دذة بالَستيكىدا، ( الف

كيلوميرت دبىَ لة ثيَتةختى سةدوثةجنا  113كة بة شوعاعى 
 :نةكان ناتواننوآلتةكةياندا كؤبوةتةوة، الية

شةكى دذة بالَستيكء ثرت لة وسةكؤى ثرتاوى مسةد  133ــ ثرت لة 1 
سةد موشةكى ريَطرى موشةكى دذة بالَستيك لة خالَةكانى ثرتاودا 

 ؛ئامادة بكةن
رادار تيَكةآلو 1ــ رادارةكانى موشةكى دذة بالَستيك ناتوانن ثرت لة 0

ةيةك دةبىَء نابىَ ثرت بكةنء سنوورى كارى هةركام لة رادارةكان بازن
 .كيلوميرتى جيَطري بنسآ  0لة شوعاعى 

بالَستيكى، كة ةكى دةق دراوى سيستمى موشةكى دذةلة نيَو ناوضةي( ب
يرت لة خؤ دةطرىَ، هةروةها لة كيلومسةدوثةجنا  113عاعى وش

طرتووى سةكؤى ثرتاوى موشةكى بالَستيكى قارِةثيَو دةبىَء خؤ
 :اليةنةكان ناتوانن

سةكؤى ثرتاوى موشةكى دذة بالَستيكء ثرت لة سةد  133ــ ثرت لة 1
 ؛موشةكى ريَطر لة شويَنى ثرتاودا دامبةزريَنن سةد133

رى طةورةى ثاريَزراوى موشةكى ــ دةتوانن دوو دةزطاى رادا0
 لة طةلَ رادارة عةمةلياتيية بالَستيك كة لة رووى هيَزةوة دةتواننيدذة
ى بةلَيَندان دةق بدةن، هةركام واذوكاتى لةدا حالَى ضاك كردنةكانلة



 

 

بالَستيكىدا، تاثؤى دةق دراوةكانى سيستمى موشةكى دذةلة ناوضة 
 ؛بالَستيكيش بوونيان هةيةةذدسةكؤكانى ثرتاوى موشةكى ( سيلو)
بالَستيك، كة هةركامة هةذدة  رادارى موشةكى دذة10ــ ثرت لة 0

ثاريَزراوة موشةكيية دذة تواناييةكى كةمرت لة توانايى رادارة 
ارايش )بالَستيكيية ناوبراوةكانيان هةية، دةتوانىَ دةق بدريَن 

 (.يابند
 0مادةى 

دا لة سةر سيستمى 0ثىَكراوةكان لة مادةى ريية ئاماذةسنووردا
موشةكيية دذة بالَستيكييةكانء ثارضةكانيان، كة بؤ ثةرةثيَدانء 

لة مةيدانةكانى تاقيكارىدا تاقيكردنةوة كةلَكيان ىلَ وةردةطريدرىَء 
هةركام لة . زيادى لة ريَككةوتنن، ثيَويست بة جيَبةجىَكردن ناكةن

سةكؤيى ثرتاوى موشةكى  11اليةنةكان ناتوانن ثرت لة كؤمةلَةيةكى 
 .دذة بالَستيكيان هةبىَ

 1مادةى
ــ هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن، كة سيستمةكانى موشةكى دذة 1

ةكانيان، كة لة سةر سةكؤى دةريايى، ئامسانى، بالَسيتء ثارض
ك سةقامطرين، ثةرة ثىَ نةدةن، تاقى ؤفةزايىء يا سةكؤى زةوينى طةرِ

 ؛نةكةنةوةء دةقى نةدةن
ن كة سةكؤكانى ثرتاوى موشةكى ــ هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدة0

بالَستيكى، كة بؤ ثرتاوى ثرت لةيةك موشةكى شويَنطر لة هةر دذة
ا لة هةر سةكؤيةكى ثرتاوةوة كةلَكيان ىلَ وةردةطريىَ، ثةرة ثىَ جارةد



 

 

يان دةق نةدةنء لة سةكؤة ثرتاوة دةق دراوةكان  نةكةةوة نةدةن، تاقي
مةبةستى دةستةبةركردنى وةها تواناييةك بؤ خؤيان كةلَك  ةب

خؤمةش يان نيوةخؤمةشةكان يان سيستمة  ةوةرنةطرنء سيستم
نويَىء امادة بةكاركردنى سةرلةةستى ئهاوشيَوةكانى ديكة بة مةب

بالَستيكى ثةرة ثىَ نةدةن، ايى سةكؤكانى ثرتاوى موشةكى دذةخيَر
 .تاقى نةكةنةوةء يان دةق نةدةن

 1مادةى
بؤ طةرنتى كارليَهاتوويى ثرتى سنووردارى سيستمى موشةكى دذة 

وة، هةركام لة كانى كة لةم بةلَيَننامةيةدا هاتبالَستيكء ثارضة
 :ان بةلَيَن دةدةن كةاليةنةك

رت تواناى يتواناى موشةكى، سةكؤى ثرتاو يان رادار، بة وتةيةك( الف
موشةكة شويَنطرةكان، توانايى سةكؤكانى ثرتاو، يان توانايى 
 رادارةكان بةمةبةستى بةرةنطارى موشةكة بالَستيكيية

بوونةوةى هةرجؤرة ثارضةيةكى ئيسرتتذيكييةكان يان بؤ بةرنطار
موشةك لة ريَطاى فرِينىدا وةدةست نةهيَننء ئةوانةش لة يك رؤلَى 

ABM؛دا تاقى نةكةنةوة 
دةق دانى رادارةكانى ئاطادار كردنةوة لة مةترسى ورياكةرةوة دذبة ( ب

ييةكاننء بةدةرةوةى سرتاتذيكة بالَستيكيية هيَرش بةرة كموشة
سنووردارنء هةر بؤية رادارةكان دةبىَ  سنوورةكانى هةر وآلتيَكةوة

 .بةرةورِووة دةرةوةى سنوورةكان ريَنويَنى بكريَن
 0مادةى



 

 

لَى مؤديَرِنيزةكردنء وبة ثيَى نيَوةرؤكىئةم بةلَيَننامةية، دةتوانني هة
جيَطرةوةيى سيستمة موشةكيية دذة بالَستيكييةكانء زياد كردنيان 

 .بدةين
 0مادةى

بالَستيك يان ثارضةكانى، كة هةذماريان  سيستمةكانى موشةكةى دذة
دةرء زيادن لةم ثةميانةدا بن، هةر وةكوو رادةى ديارىكراو ضوةتة لة

سيستةكانى موشةكى دذة بالَستيك يان ثارضةكانى كة لة اليةن ئةم 
بة ثىَ هةلومةرجء ريَوشويَنة  بآبةلَيَننامةيةوة قةدةغة كراون، دة

مةوداى كورترتين خوىل كاتى  ديارى كراوةكانى هةردوو اليةن، لة
 .رةخساودا قبوولَ بكريَن، لة ناو بربيَن يان لة كار خبريَن

 1مادةى
ى ئةم ثةميانة، هةركام لة اليةنةكان يبؤ طةرةنتى مانةوةء كاريطةر

 ةبةلَيَن دةدةن كة سيستمى موشةكى دذة بالَستيكء ثارضةكانى، كة ب
تانى ديكة نةطوازنةوةء طويَرةى ئةم ثةميانة سنووردار كراون، بؤ وآل
 .لة دةرةوةى سنوورةكانى خؤياندا دةقيان نةدةن

 13مادةى
كى هةركام لة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن، كة هيض ضةشنة بةلَيَنطةليَ

نيَونةتةوةيى كة لة طةلَ ئةم ثةميانةدا لة دذايةتىدا بىَ وةئةستؤ 
 .نةطرن
 11مادةى



 

 

وتوويَذة كاريطةرةكانى خؤيان بة اليةنةكان بةلَيَن دةدةن كة دريَذة بة 
 .مةبةستى سنوورداركردنى ضةكة هيَرش بةرة ئيسرتتذيكييةكان بدةن

 10مادةى
ــ بة مةبةستى دلَنيايىء ثيَرِاطةيشنت لة اليةنى جيَبةجيَ كردنى 1

مةرجةكانى ئةم ثةميانة، هةركام لة اليةنةكان لة بةكارهيَنانى 
 ى ثىَ دراون، بة مةرجيَك كةكةرةستة تةكنيكيية نةتةوةييةكاندا ريَ

فةرمى ناسراوةكانى مافة نيَونةتةوةييةكاندا ناتةبا بةطةلَ بنةما لة
 .نةبن
يَن دةدةن، كة كردةوةطةىل نهيَنىكارانةى ان بةلَكــ هةركام لة اليةنة0

بردنى كةرةستةى بة ئةنقةست بةرِيَوةنةبن تاكوو لةريَطاى بةكار
ةرامبةر بة نيَوةرؤكى ئةم ثةميانة تةكنيكى نةتةوةيىدا بؤ كؤنرتؤلَ ب

بة هةر ضةشنيَك هةر جؤرة طؤرِانكارييةك لةو . بةربةست ثيَك بيَنن
مؤنتاذ  ، يان دةق دراونء ياندان ى كةلة حالَى درووست كردنةموشةكان

 .كراون، طؤرِان يان كارطةىل ضاك كردنةوة لة سةريان قةدةغةية
 10مادةى

رِيَوةبردنى دروستى نيَوةرؤكى ئةم دنء بةنــ بة مةبةستى هةلَسةنطا1
بة خيَرايى كؤميسيؤنى راويَذكارى بةردةوام لة  نثةميانة، اليةنةكا

 :سةر بنةماى داخوازةكانى خوارةوة بة ئةجنام دةطةيةنن
هةلَسةنطاندنى ثرسيارةكانء داخوازةكانى ثيَوةنديدار بة لةبةر ( الف

لة طةلَ بارء ضاوطرتنى بةلَيَنة قبوولَ كراوةكان لةثيَوةندى 



 

 

 بةتايكبءسايةليَك لة بنضينةء حطدؤخطةليَكدا كة ويدةضىَ نارِووني
 .ةكاندا هةبىَوسراوةكان لة طريَبةستة ثيَكهاتونو
ئةم كؤميسيؤنة هةلَدةستىَ بة ثيَدانى دةسةآلتى زانيارى بة ( ب

هةردووال، بة ضةشنيَكى خؤبةخشانة بة وةدةست هيَنانى دلَنيايىء 
طرتنى بةلَيَنيية قبوولَ لةبةرضاومتمانةى هةردوو اليةن لة مةرِ 

 .كراوةكان
اطةيشنت بة كارءباريَك لة ثيَوةندى لةطةلَ ئاستةنطة رِثيَ( ث

كةرةستةى تةكنيكى  ةستييةكان، لة ريَطاى بة كاربردنىنابةئةنق
اليةن يةكىَ لة نةتةوةيىدا بةمةبةستى ليَكدانةوةيةك كة لة

 .اليةنةكانةوة ثيَك ديَت
يكىدا كة اطةيشنت بة ئالَو طؤرِةكان لة بارء دؤخيَكى ئيسرتتذرِثيَ( ت

لةم ثىَكراوةكان مةرجء مادة ئاماذة ويدةضىَ لة ثيَوةندى لةطةلَ هةلو
 .طؤرِىَثةميانةدا بيَتة

لةكارخستنى ناوبردن يان وتن لة طةلَ شيَوازةكانء كاتى لةريَكة( د
حالَةتيَكدا كة  ةى لنبالَستيكء ثارضةكاسيستمةكانى موشةكى دذ

 .بةثىَ نيَوةرؤكى ئةم ثةميانة لة بةرضاو طرياوة
ثيَرِاطةيشنت بةثَشنياراتيَك كة لةكؤتايىدا ئاماجنى ( ه

 .ييةكان بنسرتاتذيككردنى ثرتى ضةكة سنووردار
بة ثيَكهيَنانى ضاكسازيطةليَك ــ اليةنةكان لة ريَطاى راويَذةوة، 0
مةبةبستى بةرِيَوةبردنى ثيَشنياراتيَك كة كؤميسيؤنى راويَذكارى بة



 

 

هةميشةييةك كة بة سةر كردةوةكان، ريساكان، كؤبوونةوةكانء 
 .كاتبابةتةكانىرتدا دةسةآلتدارة، ضاوديَرى دة

 10مادةى 
بؤضونء ــ هةر يةك لة اليةنةكان دةتوانن روونكردنةوةطةليَك يان 1

. بؤ ئةم ثةميانة ثيَشنيار بكةن ثالنطةليَكى تةواوكةر
لة  ئةو تةواوكةرانةى كة لةسةريان ريَككةوتوونروونكردنةوةكان يان 

ثيَوةندى لة طةلَ ياسا بةرِيَوةبةريية دةسةآلتدارةكان بة سةر ئةم 
 .كردةوةوةانةدا، دةخةنة مةيدانى ثةمي

ج سالَى نــ ثيَنج سالَ دواى بةرِيَوةبردنى ئةم ثةميانة، بؤ ماوةى ثي0َ
طةلَ يةكرتىدا بؤ نوىَ كردنةوةى ئةم ثةميانة لةديكة، اليةنةكان 

 .واذو دةكةنطريَبةست 
 11مادةى

 .ــ ماوةى ئةم ثةميانة بىَسنوور دةبى1َ
ةبةستى ثيَدانى مافى حاكمييةتى مــ هةركام لة اليةنةكان بة0

هؤى ثيَشهات يان رووداوطةىلَ ، مافيان دةبىَ كة بةنةتةوةيى خؤيان
ر بة نيَوةرؤكى ئةم ثةميانةوة جياوازء لة ناكاوى ثيَوةنديدا

خاتة مةترسييةوة كة بةرذةوةنديية باآلكانى ئةوان نةضةشنيَك بة
نةكان زةجنرية هةر كام لة الية. دةتوانن لةم ثةميانة بضنة دةرةوة

ثةميان بة نى خؤيان شةش مانط ثيَش لة ضوونةدةرةوة لةبرِيارةكا
طرتووى ئاماذة وةها راطةياندنيَك لة خؤ. طةيةننى ديكة رادةةاليةنةك

طرتوو لة ى ثاشطةز بوونةوةيةكة كة سةرضاوةكردن بة هؤكارةكان



 

 

ة دييئاكامدا بةرذةوةنياوازء لة ناكاوة كة ويَدةضىَ لةرووداوطةليَكى ج
 .هةرِةشةوةباآلكانى ئةو اليةنة خباتة بةر

 11مادةى
ردنى ئةجنوومةنةكانى دوو وآلت ــ ئةم ثةميانة ثيَرةوى ثةسةندك1
اليةنةكانى ثةميان نةماى ياساى بنضينةيى هةر يةك لة سةر بلة

سةردةمى طؤرِينةوةى بةلَطة ثةسةنكراوةكانةوة ةئةم ثةميانة ل. دةبىَ
 .بةرِيَوة دةضىَ

ى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة 130م ثةميانة بة ثيَى مادةىــ ئة0
 .يةكطرتووةكان سةبت دةكرىَ

، لة دوو 1100ى مانطى مةى 01دةرضوو لة مسكؤ، لة ريَكةوتى 
نوسخةدا، كؤثييةك بة زمانى ئينطليزىء كؤثييةك بة زمانى رووسى، 

 (.اعتبار)هةر دوو دةق خاوةنى يةك هورمن 
ؤك سةر"ريضارد نيكسؤن : يةكطرتووةكانى ئةمريكاوة وآلتةلة اليةن 

 ؛"كؤمارى ئةو كاتى ئةمريكا
" ى سوسياليستييةوة لئؤنيد برذنف   سؤظيَيةت يةكييةتىلة اليةن 

 ".سؤظيَيةت يةكييةتىسةرؤكى كؤميتةى ناوةندى حيزبى كؤمؤنيستى 
****** 

 ريَكةوتن نامةى كاتى
ى سؤظيَيةت يةكييةتىء يةكطرتووةكانى ئةمريكا وآلتةلة نيَوان 

سؤسياليستىدا لة مةرِ برِيَك كردةوةى ثيَوةنديدار بة سنوورداركردنى 
 .ضةكة هيَرشبةرة ئيسرتتذيكييةكانةوة



 

 

لةمةو بةدوا،  سؤظيَيةت يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتة
 .دةبرىَ نايوةكوو اليةنةكان نيَو

طةلَ لةثيَوةندى لةنوورداريية دةستنيشانكراوةكان لة مةرِ س
كانى ثرتاوى موشةكى بالَستيكى ثرتاوبةر لة ذيَردةريايىء ةسةكؤ

ىء كردةوةطةىل ذيَردةريايطةىل مؤديَرِنى تةيار بة موشةكى بالَستيك
 .نةتةوةجيَطرةوةيى، لة ريَكةوتننامةى كاتىدا لة سةرى ساق بو

 :خالَةكانى خوارةوة ريَكةوتنيان لةسةر كراوة
ى ريَكةوتننامةى كاتى، تا كاتيَك كة 0ى مادةى اليةنةكان بة ثيَ

 وآلتة: كة ريَكةوتن نامة خاوةن هورم دةبىَ بة ثيَكهاتن طةيشنت
تاوى موشةكى سةكؤى ثر حةفسةدءدة013يةكطرتووةكان نابىَ ثرت لة 

ذيَردةريايى تةيار  شةستءدوو 10بالَستيكى جيَطري لةسةر ذيَردةريايىء
 .ةبىَبة موشةكة بالَستيكييةكانى ه

رتاوى موشةكى بالَستيكى جيَطر لةسةر زيادييةكانى ث ةسةكؤ
كة لةحالَى حازردا )استطةىل ئاماذة ثىَكراودا ئذيَردةريايى، لة

تاوى سةكؤى ثرشةشسةدء ثةجناء شةش 111ئةمريكادا ثرت لة لة
سةر ذيَردةريايية ئةتؤمييةكانداء لة موشةكى بالَستيكى جيَطري لة

تاوى موشةكى سةكؤى ثرحةفسةدء ضل  003يشدا ثرت لة سؤظيَيةت
كة ( دةريايى ئةتؤميدا بوونى هةيةذيَر بالَستيكى جيَطري لةسةر

بة ثيَى جيَطرةوةيى دان،  حالَى ضاك كردنلةحالَى عةمةليات يان لة
ةكانى ثرتاوى سةكؤادةى ثيَويستى ئاماذة ثىَكراو لةرتا طةيشنت بة

كةلَكى ليَوةرطرياو لة جؤرى كؤنى ئةو موشةكة موشةكى بالَستيكى لة



 

 

تاوى موشةكى بالَستيكى جيَطري كانى ثرة، يان سةكؤ1110ثيَش لة
 .جؤرى كؤنرتى، كةلَك وةرطرنلةسةر ذيَردةرياييةكان لة

ةكة بالَستيكيية ثرتاوبةرةكان لةذيَردةريايىطةىل دةق دانى موش
رينطةوة، ناتةبا ييةكى نةهيَندة طمؤديَرِنةوة، لةسةر جؤرة ذيَردةريا

يةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتةةسةندكراو بؤ ثطةلَ هةذمارى لة
 .رىَكحيساب دة سؤظيَيةت يةكييةتى

ى ديَتة ية بةشيَكى طرينط لة ريَككةوتننامةى كاتئةم ثرِؤتؤكولَ
 .هةذمار

 .دا1100ى مانطى مةى 01دةرضوو لة مسكؤ، لة ريَكةوتى 
سةؤرك كؤمارى "يةكطرتووةكانى ئةمريكا  ريضارد نيكسؤن  وآلتةبؤ 

 ؛"يةكطرتووةكانى ئةمريكا وآلتة
سةرؤكى كؤميتةى ناوةندى " لئؤنيد برذنف    سؤظيَيةت يةكييةتىبؤ 

 ."سؤظيَيةت يةكييةتىحيزبى كؤمؤنيستى 
****** 

 تريؤريزمى ئةتؤميى
بوةتة ئةركيَكى هةمووان دةزانني بةرةنطاربوونةوةى تريؤريزم؟؟؟ ئةمرِؤ 

بةآلم ئةويكة ليَرةدا ثرت جيَطاى . جيهانىء هةوليَكى طشتطريى مرؤظانة
تيَرِمانة ئةوةيةكة ئيَمة دةزانني لة طةلَ ض جؤرة تريؤريزميَكدا 
بةرةورِووين بةآلم ثرسيارى هةستيارء طرينط ئةوةيةكة ئةو 

 تريؤريستانة كيَنء لة كويَنء ضؤن دةبىَ بةرةورِوويان ببينةوة؟



 

 

ئةوةيكة لةم بةشةدا ئاماذةى ثىَدةكةين تريؤريزمى ئةتؤمىء 
تريؤريزمى ئةتؤمى كة باس لة. بةرورِووبوونةوةيةتى ةتىيضؤني

كة . ان بريدةكةويَتةوةةمكؤمةلَكوذ ىدةكةين، خيَرا تريؤريزمى ضةك
يان ضةكى كؤمةلَكوذء بري ئيَذين تريؤريزمى ضةكة كؤمةلَكوذةكان 

ووداوى ضيَرِنؤبيل نى طرفتى ريئاكتؤريىء ركارةساتطةليَك لة ضةشلة
ضةشنى دةكةينةوة، لةناخى هةرِةشةء مةترسييةكى تؤقيَنةرانة لة

جيَطاى خؤيةتى ليَرةدا . هيَرشيَكى تريريستى ئةتؤمى وريا دةبينةوة
 :سةربارةكةى ضيَرِنؤبيل بدةينةوةكة بةكورتى ئاورِيَك لةكارةساتة

خانةيةكى ئةتؤمى لة نزيكى لة وزة 2176ى ئاوريلى سالَى16شةوى 
ى ضووكةيةء تا ئةو كاتة كةمرت كةسيَك يَكشارى ضيَرِنؤبيلدا كة شار

ناوى بيستبوو، طةورةترين هةلَةى تةكنيكى ميَذووى مرؤظايةتى تاكوو 
ئةو هةلَة تةكنيكية بوة هؤى ئةويكة ضةندين تون . ئيَستا، روويدا

ى بةكار هاتوو لة مةوادى راديو ئةكتيو، بةرامبةر بة ضةندين بؤمب
ثيسايى ئةو مةوادة ثاش . هريوشيماء ناكازاكىدا تةقييةوة

تةقينةوة، بةشيَكى زؤر لة وآلتانى بالرِوس، ئوكراين، روسيةء 
هةزار كيلوميرتى ضوار طؤشةى لة خؤ  255بةطشتى ثانتاييةكى 

بةثيَى راثؤرتة فةرمييةكان، دةيان كةس هةر لة جيَدا . دةطرت
كةس بة توندى كةوتنة مةترسييةوة، كة بةشيَكى كوذرانء هةزاران 

 .دةست داان لة ساآلنى دوايىدا طيانيان لةزؤري
هةزار كةسى بؤ ثةجنا 500000ثريسثات، شارى تازة درووستكراوى

يةك رؤذدا بةتالَ كراء يان دةكرد لةئةو كةسانةى كة كارءبارى ئةتؤمي



 

 

ازنةيةكى ب. انياندانيشتوانى هيضكاتىَ نةطةرِانةوة بؤ نيَو بنةمالَةك
كيلوميرتى ضوار طؤشة، بة  1500ثانتاى كيلوميرتى وزةخانة بة30

ئاورى . هؤى ثيسايى زؤرةوة وةكوو سنووريَكى قةدةغةكراو راطةيةندرا
ثاش رووداوةكة بة . رؤذ دريَذةى كيَشا دة20ئةو ريئاكتؤرانة ثرت لة 

كيلوميرتى سةدوبيست  210خةلَكى شارى كىيف ثيَتةختى ئوكراين لة 
مالَةكانيان نةرِؤنة ةكةدا بة فةرمى راطةيةندرا كة لةشويَنى تةقينةو

دةرةوةء تةنانةت دةالقةكانيش نةكةنةوة ثيَويست بة ئاماذةثيَدانة 
ضوار ريئاكتؤرى جؤرى 4دا  وزةخانةى ضيَرِنؤبيللةكة 
كار ثىَدةكران كة تا ئةوكات لة جؤرى  RBMKـ200

هةر هةنووكةش روسية . مييةكان بوونبىَمةترسيرتين كةرةستة ئةتؤ
كة خالَى الوازيان نةبوونى  جؤرةى ئةكتيظةيازدة هةزار لةو 22.000

ثاش . داية لة سةرةوةى ريئاكتؤرةكة" امينى"سةرثؤشى دلَنيا كةرةوة 
سةر ئةو كارةساتةدا هةنووكةش تيَثةرِبوونى ثرت لةدوو دةية بة

ييةكان لةم ثيَوةندييةدا ئامارة فةرم. هةذمارى كوذراوةكان روون نني
هةزار كةس دةكةن، بةآلم ئاماذة نافةرمييةكان  54ــ51ئاماذة بة 

 .ار كةس دةكةنةوةزجةخت لة سةر قوربانى بوونى سةدان هة
سةدوهةشتاد 270جيَطاى ليَوردبوونةوةية كة هةنووكة روون نية كة لة 

ووتةمةنيةك كة لةم وزةخانةيةدا بوة ضةندةى ضوةتة نيَو تون س
راستىدا تةقينةوةى ضيَرِنؤبيل زةبريَكى لة. ئةتةمؤسفرِةوة

ةى ئةو ناوضةيةدا كة كارةساتبارء قةرةبوونةكراوى لة خةلَكء ذينط
دا  هةست  وآلتانى ئوكراين، روسيةء بالرِووسهةنووكةش لة



 

 

بةردةوام خةلَكى سةقةت بةهؤى  ثىَدةكرىِء لةم بيستء دوو سالَةدا
ت دةدةنء طريؤدةبوونى منداآلن ةسدئةو تةقينةوةوة طيانيان لة

شيَرثةجنةى خويَنةوة بةهؤى تيشكةكانى راديؤئةكتيظةوة بة
 .بةردةوامة

هةر لةم ثيَوةنييةدا دةتوانني ئاماذة بة ضةندين فريقةء تاقمء طرووث 
بكةين كة ئاواتيانء خوليايان كوشتنى هةرضى زياترى مرؤظةء 

 بؤ ويَنة. اى جيهاني داثيَكهيَنانى ترسء خؤفيَكى زؤرتر لة كؤمةلَط
لة ذاثؤندا، كة هةميشة لة بريى ئةوةدا " ئائؤم"فريقةيةك لة ضةشنى 

ئةو . ولَيَننى مرؤيى طةورة خببوو كة بة ضةكيَكى بةهيَز كارةساتيَك
ردة دا بة طازى ئةعسابةوة هيَرشى ك2115فريقةية جاريَك لة سالَى

ةكنيكى ــ هؤى هيَنديَ طرفتى تسةر ميرَتوى تؤكيؤ، بةآلم بة
ا طرووثيَكى تريؤريستى، ئةطةر وةه. كيمياييةوة سةركةوتوو نةبوون

كآلوةيةكى ئةتؤمى يان يؤرانيؤمى ثيتيَنراو بطات دةبىَ ض دةستى بة
يَك يان طةر وةها تيَكنؤلؤذىء مةواد. كارةساتيَكى مرؤيى خبولَقيَنىَ

ضةشنى ئةلقاعيدةء طرووثة بكةويَـتة دةستى طرووثيَك لة
تييةكانى ديكة، ويَناى بكةن بزانن دةبىَ مرؤظايةتيى تريؤريس

 ؟!ضاوةرِوانى ض هةرِةشةء مةترسييةك بكات
راقء سةدام ئةوة بوو كة هؤكارء بةلَطةكانى بوش دذبة عيَيةكىَ لة

ةر عيَراق ط"هةولَى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى داية، عيَراق لة
يؤم بةرهةم بيَنىَ يان رانؤتؤثيَكى بةيسبالَ يبتوانىَ نةختىَ ثرت لة

." ضةكى ئةتؤمى بطاترةنطة كةمرت لةيةك سالَ بةبكرِىَ، يان بدزىَ، 



 

 

ء  طةلَ طرووثةتوندرِةويش دةنطؤى هاوكارىء نزيكايةتى لةعيَراق
هيَندىَ مةوادى يورانيؤميى ثيتيَنراو  طةر تريؤريستةكاندا بوةو هةية

ن يا  حيَزبوآلء حةماسدةستى طرووثطةىلَ لة ضةشنى ئةلقاعيدةء بة
ى 22ضةشنة كة توانيان كارةساتى طرووثةكانى ضيَضن بطات هةر بةو

خبولَقيَنن، بة هةمان شيَوةش دةتوانن كارةساتيَكى ئةتؤمى  سيَبتةمرب
داية كة دةزانني ئةو طرووثانة حالَيَكئةوةش لة. رِ قوربانى خبولَقيَننث

ةكانياندا ضيَذى عةمةلياترضى زياتر بوونى قوربانييةكان لةهةلة
 . زياترى ىلَ وةردةطرن

ىدا ئاماذةى سيَبتةمربى 22جؤرج بوش لة يةكىَ لة وتارةكانى ثاش 
ضةكى ئةتؤمى بطات، لة ةر ئةلقاعيدة دةستى بةبةوة كرد كة ئةط

ثاش ئةوةيكة . كةلَك ليَوةرطرتنى دذبة ئةمريكا هيض درةنط ناكات
ن الدةن، رايطةياند كة سليَمان ئةبوقةيس، وتةبيَذى فةرمى ئؤسامة ب

ضوار ميليؤن ئةمريكايى، 400000000ئاماجنى ئةم طرووثة كوشتنى 
ميليؤن مندالَة، خةلَكى ئةمريكا  برِوايان بة يةك 2.0000000لةوانة 

ماذة بؤ كردنة، ئةوةيكة زةبرى جيَطاى ئا. وتةكانى بوش كرد
ةرةنطار تريؤريزم ويَكةوتووة، لة هةموو اليةكيرت ثرت بؤ ليَدانء بلة

 .بوونةوةى ئةو دياردةية تيَدةكؤشىَ
نةوة يةكطرتووةكانى ئةمريكا لةهةموو رةهةندةكا وآلتةهةر بؤية 

 ةيسروشتي. جيهاندا وةرِيَخستشةرِيَكى ثانء بةرينى دذةتريؤريستى لة
 ؤمةلَكوذةكان لةوانة ضةكى ئةتؤمىاليةنى تريؤريزمى ضةكة ك كة

لةم ثيَوةندييةدا دةولَةتى جؤرج . ةمةترسيدارترين رةهةندى تريؤريزم



 

 

ء بة مةبةستى كةم كردنةوةى سيَبتةمربى 22بوش ثاش كارةساتةكةى 
ةكانةوة كؤمةلَيَك هةنطاوى تاليةن تريؤريسهيَرشى ئةتؤمى لةمةترسى 

هةلَيَناوةتةوة كة لةوانة دةتوانني ئاماذة بةوة بكةين كة جاريَكيرتء 
راطةياندنى ثةرةثيَدانى ضةكة سةر قةدةغة جيَدديرت ثيَداطريى لة

تى كردةوةء و( WMD)تايبةتييةكانى كوشتارى بة كؤمةلَ 
هةروةها جؤرج بوش . لَ ناكرىَيةنيَك قبووةيان لة هيض الةبآلوبوون

يةكطرتووةكان ثيَشنيار ئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوةطةآللَةيةكى بة
كوذةكان طةآللَةية زيادكردنى ضةكة كؤمةلَسةر بنةماى ئةو كرد كة لة

مةبةستى ثيَوةندييةدا طةآللَةيةكيشان بة هةر لةو. بة تاوان دادةنرىَ
 proliferation)كوذةكان نى ضةكة كؤمةلَبردنة سةرى رادةى ثاراست

security initiative )يازدة وآلت هيَناية  سةر بنةماى هاوكارىلة
سةر بنةماى ئةو طةآللَةية بة ثةرةثيَدانى ضوارضيَوة لة. طؤرِِىَ

ماناوى بة راطواستنى ضةكة افناسانةكان، ثاثؤرِء كةشتيطةىل طوم
 .ئاوة ئازادةكاندا دةثشكيَنريَنكؤمةلَكوذةكانةوة لة

مةترسيية جيددييةكان بوونى كؤمةلَيَك بؤمبى ئةتؤميية كة يةكىَ لة
وآلتانى هاوثةميانىدا سؤظيةت لة يةكييةتىسةردةمى ليَكثاشرانى 

بةستى ئةمريكا بةمة. ةشةنبآلوببوونةوةء هةنووكةش هةرِ
ثالنى كةم كردنةوةى "سةر بنةماى كؤكردنةوةى ئةو ضةكانةء لة

 Nunn lugar  Cooperatativ)ناسراو بة " مةترسى

Threat Reduction Program )كردنى بة مةبةستى دابين
ى ثيَشووى سؤظيَيةتتؤمييةكانى ئةنايةتىء كؤكردنةوةى ضةكة مهيَ



 

 

هةشت، واتة هةشت وآلتة  ىانى طرووثوآلتثةسةندكردوةء داواى لة
وةندييةدا لةم ثيَ. ثيشةسازييةكة كردوة كة هاوكارى ئةم ثالنة بكةن

روانطةى شارةزايانى ئةم بوارةوة وةكوو ثيَويست بةهيَزترين مةترسى لة
. ةيةتى ثيَشونةثاراستنى ضةكة ئةتؤمييةكانى زةرِاختانةى سؤظيَ

افى سناتؤريَكى كؤمارخيواز ليَرةدا جيَطاى خؤيةتى ئاماذة بة ئيعرت
 40.000ميَشكى من سوت دةكيَشىَ كاتيَك دةبيسم : "بكةين كة ئيَذىَ

هةزار ضةكى ئةتؤمى لة هةشتاد 70.000هةزار يان رةنطة ضل 
سؤظيةتيى ثيَشوودا بونيان هةية كة بة ريَكء ثيَكى  يةكييةتى

جيهانيش يان شياو نيةء ء ثاراستنكؤنرتؤلَ ناكريَنء شيَوةى  هةلَطرتن
 .ترسى ئةو مةترسييةدا ضؤن شيَت نابىَلة

ضى تاكوو ئيَستا لةو ثيَوةندييةداء تةنانةت ليَدانء رووخانى ئةطةر
بة هةبوونى ئةو ضةكانةوة بوو  حكوومةتى بةعسى عيَراقيش ثيَوةندى

ةوةطةىلَ ثيَويست بؤ ثيَشطريى طةلَدا بىَ كردكةضى تا هةنووكةشى لة
ى ئةتؤمى بةرِيَوة وذةكان بة تايبةت ضةككلةتريؤريزمى ضةكةكؤمةلَ

ضى ئةو بابةتة ثاش رووخاندنى حكوومةتى عيَراق نةضوون، ئةطةر
.  شويَنطرى كراء رؤذ لةرؤذ ثرت ثيَداطريى لةسةر دةكريَتةوةيرتدجيد

تريؤريزمى ئةتؤمى ةلَ هةموو ئةوانةشدا ثيَشطريى لةطبةآلم لة
ئيَسرتاتيذييةك ة، واتة سرتتيذييةكى فرةاليةنة هةيئيَثيَويستى بة 

دةسثيَكدا ثيَش بة دةسرتِاطةيشتنى كة هةر لةدةركةى يةكةمداء لة
سنوورةكاندا ، لةضةكء مةوادى ئةتؤمى بطرىَةتريؤريستةكان ب



 

 

ى طةياندنى ئةو ضةكء مةوادانة بيانناسىَء ضاوةديَرى شويَنى ئةطةر
 .تريؤريستةكان بكاتبة

ترين ريَطاى بةرةنطاريى جيددى زهيَيرت كة بة شارِيَطا يان بةريَطايةك
سةر سىَ تةوةر ئيَسرتاتيذييةكة كة لةطةلَ تريؤريزمى ئةتؤميىدا لة

 :دةضيَتة ثيَش
ــ كؤكردنةوةء كؤنرتؤلَ كردنى ئةو بومبة ئةتؤميانة كة داكةوتوونء 2

 ؛ضاوديَرىء كؤنرتلَء ثاريَزطارى ثيَويستيان ىلَ ناكرىَ
ذيَر ثرؤذةى دروستكردن لةكة  ةىــ ثيَشطرتن لةو بومبة ئةتؤمييان1

دانء ثيَشطرتن لةو وآلتانةى كة تازى دةيانهةوىَ بنب بة هيَزى ئةتؤمى 
 ؛تريؤريستةكان بةو بؤمبانة ىدةسرتِاطةيشتنربازىء ثيَشطرتن لةسة
ــ خةبات دذبة ضةكة ئةتؤمييةكان يان خةبات دذبة بآلوبوونةوةى 3

كى ئةتؤمييةكان، دةتوانىَ ريَكاريَمةوادى ثيَويستى دروستكردنى ضةكة 
بةر تريؤريزمى ئةتؤمييدا هةمباشرتء كاريطةرترى خةباتى دذةتريؤر لة

راستييدا ئةم كارة قورسء طرانة ثيَويستى بة هاوكارى لة. بىَ
هةمةاليةنةى زؤربةى وآلتانى جيهان، بةتايبةت ثيَداطريىء ثشتطريى 

ةكطرتووةكانء وآلتانى ئةندامى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةي
 نطةجوآلتانى واذوكةرى ثةميانى قةدةغةكردنى دةسرتِاطةيشنت بة 

بةطشتى دةبىَ هةولَ بدرىَ كة . ثيَويستة (NPT) ئاميَرى ئةتؤمى
وآلتانى ئةتؤمى ديكة بة هةشت وآلتة ئةتؤمييةكان، واتة ئةمريكا، 

ستان زياد خزاكا، ضني، هيَند، ثاكستانء فرةنساروسية، بريتانيا، 



 

 

بةم كارة دةكرىَ تا رادةيةك لة يارمةتيدانء بآلوبوونةوةى . يَتنةب
 .ضةك، ئامرازء مةوادى ئةتؤمى دلَنيا ببينةوة

ريَكاريَكى باشرت بؤ ثيَشطرتن يةك لةو ريَطايانةى ديكة كة 
نوانسيؤنى ثاريَزطارى ؤبآلءبوونةوةى ضةكء مةوادى ئةتؤميية، كلة

 Convention on the Physical).لةمةوادى ئةتؤميية

Protection of Nuclear Materials) 
مةبةستى طةرنتى ثيَشطريى، يَوةبردنى كردةوةطةىل كاريطةر بةبؤ بةرِ

مةوادى ئةتؤمييةوة، ر بةديتنةوةء سزادانى تاوانطةىل ثيَوةنديدا
نسيؤنةى لة ئةم كؤنوا (IAEA)ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى 

 .ثيَكهيَناويةن لة 2171ى ئؤكتؤبرى 16
(International Atomic EnergyAgency, 

Inf.Circ./274/Rev.18.ILM,P.4119.) 
و مةرِمةوداى ئةتؤمى بةكارهيَنراى ئةم كؤنوانسيؤنة لة1يَى مادةى بةث

ى راطواستنى نيَونةتةوةيى، يان بؤ ئاماجنطةلىَئاشتيخوازانة لةكات
 .راطرتنء راطواستنى نيَوخؤيىدا بةرِيَوة دةضىَ

ئةنقةستى ئةو  ارتكابهةر دةولَةتيَكى بةلَيَن دةرة  7ثيَى مادةى بة 
كردةوانةى خواروة لة ياساى نيَوخؤيى خؤيدا، بة شياوى سزادان 

 :دادةنىَ
ئيزنى ياسايى، بةمةبةستى هةر كردةوةيةك كة بة بىَ ( الف

تن، زسةرداطرتن، كةلَك ليَوةرطرتن، راطوابةوةدةستهيَنان، دةستة
بةردةستى مةوادى ئةتؤمى بىَء ةدةست دابوون يان خستنةنكاريى، لطؤرِا



 

 

زيانء هةركةس يان تة هؤى مةرط يان زيان طةياندن بةببيَ
 ؛بىَايىء يان ئةطةريَكى واى لةطةلَدادارخةسارطةياندنى بنضينةيى بة

 ؛رفاندن يان دزينى مةوادى ئةتؤمى( ب
يان بة شيَوةى ناياسايى، وةدةستهيَنانى مةوادى  اختالس بة( ث

 ؛ئةتؤمى
ريَطاى وةدةستهيَنانى مةوادى ئةتؤمى لة مةبةستىكردةوةيةك كة بة( ت

 ؛هةرِةشة، بةكارهيَنى زؤر، يان هةر ضةشنة ترساندنيَكيرتةوة بىَ
مةبةستى كوشنت هةرِةشة بة كةلَك ليَوةرطرتن لةمةوادى ئةتؤمى بة (د

 هةر كةس يان ثيَطةياندنى خةسارةتىددى بةطةياندنى جييان زيان 
ةى بةكارهيَنانى كردةوةيةك كة دارايى يان هةرِةشنضينةيى بة

مةبةستى ناضار كردنى دا بة تاوان لةقةلَةم دةدرىَ، بة"ب"لةبةندى 
كى نيَونةتةوةيى يان ، ريَكخراويَقانوونىيان  راستةقينةكةسيَكى 

بةرِيَوةبردنى هةر خؤثاراسنت لةوةبردن يان بةرِيَدةولَةت بة
 .كردةوةيةك

نة ئاماذة ثيَكراوةكان تاواهةر يةك لة ارتكابدةستثيَكردن بة ( ه
كردةوةيةكيش كة بة مةستى . سةرةوةدالة" الف، ب، ث"لةبةندةكانى 

بةشداريكردن لة هةر يةك لة تاوانة ئاماذة ثيَكراوةكان لة بةندةكانى 
ى ياسا نيَوخؤييةكانى هةر دةولَةتيَكى دا بىَ، دةبىَ بة ثيَ"الف تا ه"

 .اليةنى كؤنوانسيؤن، بة تاوانى شياوى سزا لة قةلَةم بدرىَ
كؤمةلَطاى جيهانى كةوتة  سيَبتةمربى 22بة طشتى ثاش كارةساتةكة 

خؤ بؤ يَطرِا هةموو ثيَكهاتةكان كةوتنةذيَر طوشاريَكى دةروونييةوةء ت



 

 

ضةشنة كردةوةيةكى رى روودانى هةربةرنطاربوونةوةى ئةطة
ئةطةرى روودانى تريؤريزمى ئةتؤمى يان ئةوةيكة . تريؤريستانة

تريؤرى ناب بة نابانطة، مةترسيدارترينء ثرِخةسارترين شيَوازى بة
 .كردةوةيةكى تريؤريستانة

بة دواى هيَمن بوونةوةى بارءدؤخى ثاش كردةوة تريؤريستييةكانى 
رء كؤبوونةوةء كؤنفرانسى دا كؤمةلَيَك سيمينا1002ى سيَبتةمربى 22

طةآللَةكانى ، ليَرةدا هةولَ دةدةين يةكىَ لةنيَونةتةوةيى ريَكخراوان
ؤريزم ئةركى هةموو تريثيَشطريى لة"يةكطرتووةكان لةذيَرناوىوآلتة

ةوة "لينتؤن بروكس"يةكطرتووةكان  وآلتةاليةن نويَنةرى لة" وآلتيَكة
اذانسى كؤنفرانسى ئيَشكةش بةدا ث1007ى مارسى 26لة 

طةآللَةى ناوبراو كة ضوار طةآللَةى . ئةتؤمى كرانيَونةتةوةيى وزةى 
كارء ميَكانيزمى بؤ ئةو ضةشنة دةطرت كؤمةلَيَك ريَبوشى لةخؤ

 .باسلةتريؤريزم خستوةتةبةر
 وآلتةبروكس كة بةرِيَوةبةرى دايةرةى نةتةوةيى ئاسايشى ناوةكيى 

كؤنفرانسى ئاذانسى ةكوو نويَنةرى ئةو وآلتة ليةكطرتووةكانة، وة
ن دا لةندنةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، تايبةت بةئاسايشى ناوةكيى لةنيَو

ر ئةوة كردةوة كة بؤ ثيَشطرتن لة سةناوبراو جةختى لة. قسةى كرد
رتاتيذييةكى تيَكةآلو هةية كة س وةها مةترسييةك ثيَِويستيمان بة

ضةشنى لةيستيية ثيَناسة كراوةكان تريؤةطرتووى ضاالكيةطةىل دذلةخؤ
طةآللَةء اليةنطةليَكى  ثاريَزراوبوون يان ثاراستنى مةوادى ئةتؤمىء

 .بىَبةهيَزتر



 

 

 بروكس ئاماذةى بةوةدا كة ئةم ضوار ثالنةى بوش بةو مةبةستةية كة
هةر وآلتيَك ئةركء بةرثرسيارييةتييةكانى خؤى بة باشى بزانىَ، 

ء طظاشى هةرِةشة ةيةكجيهانى لةسةر ئةو برِوايةنكة كؤمةلَطاى ضو
ثةرةسةندنى ضةكة 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 . ئةتؤمى
 :مةبةستة ئةو ضةند خالَةى خوارةوة لة بةرضاو بطرين

االكى بةربآلوتر بة مةبةستى ثاراستنى زياترى مةوادى ــ هةولَء ض 2
مةترسيدارء لةوانة راطرتنى بةرهةمهيَنانى ثرتى مةوادى 

بةركارهيَنانى جةنط ئاميَرىدا كةلَكى ةوةييةك كة بتوانرىَ لةتويَذين
 .ليَوةربطريىَ

مةبةستى بة طةلَ ضاالكييةكانــ هاوكارى راستييانةء جيدى لة 1
تةوةرى ثةميانى رنى نيَونةتةوةيى، ض لةدنى زيادكقةدةغةكر

قةدةعةكردنى ثةرةسةندنى ضةكة ئةتؤمييةكان، ريَكةوتنةكانى 
ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، كؤنوانسيؤنة ئةتؤمييةكانء 

ى 2540راديؤلؤذيكى نيَونةتةوةيىء بة ثيَى برِيارنامةى نويَى 
لة هةموو  داواى ةكئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوةيةكطرتووةكان، 

بازرطانى ناياسايى والتان كردوة بةكردةوةى بةكؤمةلَ، ثيَشطريى لة
 .ضةكة كؤمةلَ كوذةكانء مةوادى ثيَوةنديدار بةوانةوة بكةن

تى جيهانى تيَيدا بوو، وآل 76كؤنفرانسى ناوبراو كة نويَنةرايةتى 
اليةنة شاراوةكانى  ئةو مةترسييةى خستة بةر باسء بةشيَك لة



 

 

ايلَكةى ماذةى بةوةدا كة هةروا رالينتؤن بروكس ئ. ةليَكؤلَينةو
نيَو دةريادا ثارضة ثيَويستةكانى عةبدولغةديرخان توانى لة

كرِيارةكانى بفرؤشىَ، بةو بةرهةمهيَنانى ئةتؤمى سازبكاء بةنهيَنى بة
ئةتؤمى ضةكى كة دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستان بةئاكامة دةطةين 

ابوو كةو. بة رؤذ ئاسانرتيش دةبيَتةوةطران نيةء رؤذكاريَكى زؤر قورسء
ريؤريزمى ئةتؤمى هةموو وآلتان تدةبىَ خةبات بؤ ثيَشطريى لة

 .بطرىَلةخؤ
كؤنفرانسى ناوبراودا وةكوو دوو وآلتى طةورةى ئةتؤمى ئةركيَكى لة

 يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء  وآلتةقورسرت كةوتة سةرشانى 
دةبآ دوو كؤلَةكةى سةرةكى خةبات كةوابوو ئةو دوو وآلتة . سؤظيَيةت

ئةم دوو وآلتةيش لةهةموو شتيَك . كةرةكان بندذبة تريؤريزمى مادة سرِ
سةر ةخت بكةنةخانةكانى خؤيان بثاريَزن، ثاشان جدةتوانن زةرِاد

ثاراستنى باشطاى ئةتؤمى جيهانء سةرجةم وآلتانى ئةندامى 
سرِينةوةء  ةبىَ هةولَ بدةن بؤريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان د

ضةشنة مةترسييةكى ئةتؤمى لةناوضةى دةسةآلتى لةناوبردنى هةر
جوطرافيايى خؤيانداء هاوكارى زانيارىء هةولَدةرييان لةم 

 .ثيَوةندييةدا، تةوةريَكى كاريطةرى شةرِى دذةتريؤرة
دةزانني كة تريؤر . شنتلةمةترسييةكانى تريؤريزمى ئةتؤمى تيَطةي

يية، ةشةى تريؤرة لةمرؤظء مرؤظايةتضةكى ئةتؤمى لوتكةى هةرِبة
. ئاسايشى جيهانء كوشةندةترين شيَوازى تريؤرةلوتكةى هةرِةشةية لة

تيَكدا وآلاوكات دةتوانىَ خةلَكيَكى زؤر لةشيَوازيَكى تريؤر كة ه



 

 

وو ناوضةيةكى ثانء بةريندا وةكلةناوضةيةكداء تةنانةت لة
و دةبىَ هةولَ بدرىَ كةوابو. بارمةتة بطرىَرؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا بة

يان خبريَنة دةستوورى ء سرِينةوةمةترسىء هةرِةشةكانء البردن
كارةوة، بؤ ئةم مةبةستةش ئاماذةمان بة سىَ ريَطا كرد كة 

 ىوآلتانى تازةخالَةية كة ئيَذىَ دةبىَ ثيَش بةطرينطرتينيان ئةو 
تانى ضاالك لةو وآلدةتوانىَ كؤمةلَيَك لة ئةو خالَة. ئةتؤمى بطرين

مةترسى ثيَوةندييةدا لةخؤ بطرىَ كة وةكوو ويَنةيةكى ثرِهةرِةشةء
ئاماذةمان بة قةيرانى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى ئيَران كردوة كة لةو 

 .وايىدا دةتوانىَ بيخويَنينةوةد وتارى
 *************** 

يان  سيستمكؤمارى ئيسالمىء ئاسايشى 
 ئاسايشى نةتةوةيى 

حكومةت يان هةر يةكةيةكى سياسى، نةتةوةيى، جوطرافيايى بؤ 
كؤنرتؤلَى بارودؤخي سياسى، ئابوورى، كؤمةآليةتى، جوطرافيايى، 

هتد ثيَويستة سةرنج لة ضةمكء سياسةتةكان بداتء بة ...كولتووري و
ثيَى تواناى خؤى بةدواداضونيان بؤ بكاتء تويَذينةوةو ليَكدانةوةى ورد 

واتة دةبىَ بزانرىَ لة ض . ابةتيانةيان بؤ بكاتو زانستيانةو ب
هةلَكةوتيَكى جوطرافياييدا هةلَكةوتووة و دراوسيَى ض وآلتء 
نةتةوةيةكن؟ ض ذينطةيةكى طلؤبالَى ء ض جؤرة هيذموونيكى فيكرى، 
كولتورىء ئايدؤلؤذياييان بةسةردا زالَة، بارودؤخ و سنوورى لةطةأل 



 

 

لةو ذينطةيةدا ض ضةشنة  ئةو ذينطةيانة لة ض ئاستيَكداية؟
ثةيوةندييةكى سياسى، كولتوورى، ئابوورى، ئاسايشء ديبلؤماسى 

لة هةمووان طرنطرت هيَزو . دةتوانآ كاريطةرييةكى ثؤزةتيظى هةبيَت
تواناى ئيَمة لة تةوةرة جؤراوجؤرةكاندا بؤ مامةلَة لةطةأل ئةو 

ارى ديكةى بارودؤخانةدا لة ض ئاستيَكداية؟ ئةم ثرسيارانةو زؤر ثرسي
لةو ضةشنةو لةو ثةيوةندييانة طرنطى تاوتويَكردنى ئةم بابةتةمان 

 . بؤ دةردةخةن
لةم بابةتةدا هةوأل دةدةين  بةئاماذةكردن بةئاخاوتن، نووسني، 
ليَدوانء سياسةتة تيؤريىء ثراكتيكييةكانى كارطيَرِان، بةرثرسانء 

بةثيَى توانا  رِيَبةرانى كؤمارى ئيسالمى و خالَة بةرامبةرةكانيان،
سياسةتى ئاسايشى نةتةوةيى يان بةوتةيةكيرت رِوانطةى كؤمارى 

 .ئيسالمى بؤ ئاسايشى نةتةوةيى خبةينة بةرباسء ليَكؤلَينةوة
لةراستيدا خستنةبةر باسى بابةتيَكى لةوشيَوةية، كاريَكى ئاسان 
نيية و بابةتيَكى فرةرِةهةند، بةربآلوو لقءثؤدارة كة ثيَويستى 

و تةنانةت ضةندين ناوةندى ليَكؤلَينةوةيى ئاكادمييانةش بةناوةند
هةية، كةواتة قةناعةت هيَنانى تةواو بةخويَنةران و وةآلمدانةوةى 
هةموو ثرسيارة ورووذيَنراوةكان كة خؤيان هةموو كاتيَك دةتوانن 

كةواتة ئيَمة لةم . وروذيَنةرى دةيان بابةتء ثرسيارى ديكة بن
ةرضةندة لةتواناماندا بىَ بة كةلَك وةرطرتن بابةتةدا هةوأل دةدةين ه

لة بةلَطةو ديكيؤميَنت الني كةم دةرطايةك بةرِووى بابةتيَكدا 
 .بكةينةوة



 

 

 ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى 
بؤ دةستثيَكردنى باسةكة سةرةتا بةثيَويستى دةزانني وةكو هةر 
 ضةمكيَك، هةوأل بدةين ضةمكى ئاسايش ثيَناسة بكةين، يان بة

ضؤن وتةيةكيرت بزانني ئاسايش ضييةو لة رِوانطة جؤراوجؤرةكانةوة 
ثيَويستة بةسةرجنةوة برِوانينة ضةمكء زاراوة . ثيَناسةكراوة

جؤراوجؤرةكانء جودا لة هةلَيَنجانةكاني خؤمان، برِؤينة ناواخين ئةو 
. بابةتانةوةو لةاليةنء رِةهةندى جؤراوجؤرةوة تاوتويَيان بكةين

ط كة زؤرجار سةرجنى زؤربةمان رِادةكيَشىَ ئةوةية كة لة خالَيَكى طرن
ثيَناسةى ضةمكء زاراوة سياسييةكاندا، بةرذةوةندى قسةى سةرةكى 

هةموو نةتةوة و يةكةيةكى سياسى . هةموو وآلت و دةولَةتيَك دةكات
هةوأل دةدات بة ثيَى بةرذةوةندييةكانى خؤى برِوانيَتة ئةو ضةمكء 

واتة بةها . ن فاكتةريش ثيَناسةيان بكاتزاراوانةو بةثيَى هةما
(Value) و بةرذةوةندييةكانن كة ثيَمان ئيَذن لة ثيَناسةكردنةكاندا

ئيَستاش هةوأل . ض لةبةرضاو بطرينء خالَة هةستيارةكان لة كويَدان
دةدةين ثيَناسةكانى ئاسايشى نةتةوةيى لة رِوانطةى بريمةندانى ئةو 

 .ليَكدانةوةبوارةوة خبةيةنة بةرباسء 
لةراستيدا زؤريَك لة برييارانى سياسى لةو باوةرِةدان كة ضةمكى 
ئاسايشى نةتةوةيى نةيتوانيوة بةو ضةشنةى كة ثيَويستة لةطةأل 

" بارى بوزان"ضةمكء زاراوةكانى ديكةدا بضيَتة ثيَشةوة، بة وتةى 
(Barry Buzan ) ضةمكى ئاسايشى نةتةوةيى لة بياظى ضةمكة

ضةمكيَكى دواكةوتوة بؤ ئةو وآلتانةى كة هيَندةى بايةخ سياسييةكاندا 



 

 

. بة ضةمكء زاراوةكانى ديكة دةدات، هيَندةى بايةخ بةو ضةمكة نةداوة
لةو  2170بؤ ويَنة لة بياظى سياسى طةشةسةندووشدا تا ساآلنى 

بةآلم . بارةيةوة هيض تويَذينةوة يان ليَكؤلَينةوةيةكيان نةكردبوو
هيَدىل "و تويَذينةوةيةك لة اليةن كةسانيَ وةكو  ثاشرت كؤمةلَة نووسني

و (Frank Trager)ر يَ، فرانك تراط(Hedly Bull) "بؤلَ
كةسانى ديكةوة بةئاكام طةيشت كة توانيان دةستثيَكيَك بن بؤ 

بةدواى ئةوانةدا ضةمكى ئاسايش كةوتة . بةدواداضوونى ئةو بابةتة
سياسيدا جيَطةى خؤى ناوةندى ليَكؤلَينةوة سياسييةكانء لة بياظى 

بةآلم بةدواى ئةوةش تا هةنوكةش ثيَناسةى ئاسايش بة . كردةوة
شيَوازيَكى زانستىء ورد جيَى خؤى نةكردؤتةوة، هؤكارةكةشى 

 :دةطةرِيَتةوة بؤ ضةندين خاأل كة ليَرةدا ئاماذة بة هةنديَكيان دةكةين
ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى ضةمكيَكى طؤرِاخنوازة، لةطةأل  -2

ضركةيةكدا دةتوانىَ طؤرِان لة هةلَويَستء كردةوةو دذكردةوةدا بيَنيَتة 
ئاراوة كة بة ثيَضةوانةى ضةمكةكانى ديكةوة ئةويش دةتوانىَ 
كاردانةوةى تاكتيكىء سرتاتيذيكى هةبيَت، بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة 

دا بكةين "كةنةدى"لةطةأل " خرؤشضؤف"بةثةيوةندييةكى تةلةفؤنى 
ى ئاسايشى سرتاتيذييةوة بةتةواوى طؤرِاو تةنانةت كة رِوانطة

هةرِةشةيةكى جيهانيشي هيَناية ئاراوة، لة سةردةمى شةرِى سارددا، 
يةكييةتى سؤظيَيةت كؤمةلَيَك موشةكى بالَستيكى بةكآلوةى 
ئةتؤمييةوة بؤ كوبا نارد كة يةكيَك بوو لة دوذمنانى وآلتة 

ش بةسةرؤكايةتى فيدلَ دةولَةتى كوبا. ئةمةريكا يةكطرتووةكانى



 

 

كاسرتؤ ئةو موشةكانةى بة مةبةستى هةرِةشةكردن لة وآلتة 
جان ئيَف "لةوكاتةدا . يةكطرتوةكان بردةسةر سةكؤى هاويشنت

سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكان بةتةلةفؤنى هيَلَى " كةنةدى
ى رِيَبةرى سؤظيَيةتةوة كرد و "نيكيتا خرؤشضؤف"سوور، ثةيوةندى بة 

اميَكى هةرِةشةئاميَز ئاطادارى كردةوة كة ئةطةر تا ضل وهةشت بة ثةي
كاتذميَرى ديكة ئةو موشةكانة لة سةكؤ نةهيَنيَتة خوارىَ ء لة كوبا 
نةيانباتة دةرةوة، هةم كوبا داطريدةكات و هةم تا شةرِى جيهانى 

يةكييةتى سؤظيَتيش هةمان كارى كرد، يان . سيَهةميش دةضيَتة ثيَشةوة
 سيَبتةمربى 22يةكيرت دةتوانني ئاماذة بة رِووداوةكةى وةكو ويَنة

 .ودوهااتةكاني بكةين
خودى ئالَؤزبوونى ضةمكى ئاسايش ء ئاسايشى نةتةوةيى بؤتة -1

هؤكاريَك و كؤسثيَك كة ليَكؤلَةرانء تويَذةران كةمرت خؤيان لةو بابةتة 
 .بدةن
 اليةنى رِياليستى يان واقيعطةرايانةى ضةمكى ئاسايش كة -3

رِاستةوخؤ لةطةأل سياسةتى واقيعيدا بةرةورِوو دةبيَتةوةء ئةوةش خؤى 
دةبيَتة هؤى ئةوةى كة رِاستةوخؤ لةطةأل دةسةآلتداراندا رووبةرِوو 
ببيَتةوةء تةنانةت زؤرجاريش لة بةرذةوةندييةكانى اليةنيَك ياخود 

 .سيستميَك ياخود وآلتيَك بدات
 

 :ثيَناسةكان



 

 

تا كؤتاييةكانى شةرِى سارد، ئاسايشى نةتةوةيى بةواتاى  
سةربازى ثيَناسة دةكرا، ئاسايشى نةتةوةييش هةر بة ثاراستنى 
سنوورةكانى وآلت دةوتراو جاربةجاريش بةسةركةوتنى شؤرِشء 

بةآلم بةكؤتايىهاتنى شةرِى . راثةرينة ناوخؤييةكانى وآلتان دةوترا
تايبةت وآلتانى رِؤذئاوايى بةو باوةرِة سارد زؤربةى وآلتانى جيهان، بة

-Multi)طةيشنت كة ئاسايشى نةتةوةيى ضةمكيَكى فرةرِةهةندة 

dimensonal .) ئةطةرضى بةشيَكى زؤر لةسياسييةكان ثيَشرت
. ئاطادارى ئةو رِاستيية بوون، بةآلم تةنيا خؤيان ليَي بةدوورطرتبوو

كةوتبوةسةر  واتة ئةوةش هؤكارى خؤى هةبوو، هةموو قورساييةكة
تةوةرى سةربازىء ثاراستنى سنوورةكانء ثاراستنى هيَمنى وآلتء 

بةآلم هةروةك ئاماذةي ثيَكرا . ئةوةش كاكلَى واتاى ئاسايشى دةطةياند
. ئاسايش فرةرِةهةندةو هةر رةهةندةش ثيَناسةى تايبةتى خؤى هةية

 ئاسايش يان( داريوش ئاشورى)ليَرةدا بةثيَى فةرهةنطة سياسييةكةى 
(Security ) لة زاراوةدا، حالَةتى ثاريَزراوبوون لة هةر ضةشنة

هةرِةشة ياخود هيَرشيَك، ياخود ئامادةيى بؤ رِوبةرِوبونةوة لةطةأل 
لةناوةرؤكى سياسىء ياساييدا بة . هةرضةشنة هةرِةشةو هيَرشيَكداية

ئاسايشى "، "ئاسايشى كؤمةآليةتى"، "ئاسايشى تاكةكةسى"ضةشنى 
هةر . دا بةكار دةهيَنريَت"ئاسايشى نيَونةتةوةيى"، و"نةتةوةيى

 individual)بةثيَى ئةو سةرضاوةية ئاسايشى تاكةكةسى يان 

security ) حالَةتيَكة كة  تيايدا تاك بةبآ ترس لة زيان ليَكةوتن
 .بةطيان يان كةسايةتى خؤى يان لةدةستدانى ئةوانة بذىَ



 

 

ية لة بريتي( social security)ئاسايشى كؤمةآليةتى 
خؤثاراسنت لةهةموو ضةشنة ترسء مةترسييةكى طشتطري كة لة اليةن 
دةولَةتةوة بةشيَوةيةكى ناياسايى يان كةسء طرووثء دةزطايةكةوة 
بةرةو رِووى كؤمةلَطا يان بةشيَك لة كؤمةلَطا دةبيَتةوة، دةولَةتة 
دميوكراتةكان بةدانانى ضوارضيَوةيةكى ياسايى هيَلَى سوور بؤ ئةو 

انة دادةنيَن كة دةبنة هؤى مةترسى بؤ سةر ئاسايشى كؤمةلَطا، كردةو
تةنانةت ئةو سنوورو ياساء هيَلَة سوورانةش بؤ بياظى سياسيش 

 . دادةنريَن
ئةم ضةشنة ( national security)ئاسايشى نةتةوةيى 

حالَةتيَكة كة نةتةوةيةك مةترسى لة دةستدانى طشت يان يةكيَك لة 
 .  ن خاكى هةبيَتدانيشتوان، دارايى، يا

لةم بارةيةوة ياسا نيَونةتةوةييةكانى ئةمرِؤ سنوورو مافى 
ئازادييةكانى دةولَةتيان ثيَناسةكردوةو سنووريان بؤ داناون، لة 

لة . بةرامبةر دةستدريَذىء داطريكةريى وآلتاندا ياسا دانراوة
هةمانكاتدا هةر ئةو سةرضاوةية ئاماذةشى بةوة كردوة كة لة ناوخؤى 

ةى كة بؤ لة بةرضاوطرتنى ئاسايشى نةتةوةيى وآلتاندا ئةو ياسايان
ثيَويسنت لةبةرضاو نةطرياون، بؤ ويَنة لة ناوخؤى وآلتاندا بةتايبةت 
لة وآلتانى ديكتاتؤرو تؤتاليتاردا جؤريَك لة ثؤليسى سياسى يان 
ئاسايش، بوونى هةية كة مةبةستى ثشتطريى لة كارتيَكةريى فاكتةرى 

تداران كةسء طرووثى تيَكدةر بوو، سيخورِو بةثيَى ثيَناسةى دةسةآل



 

 

بةآلم لة بنةرةتدا مةبةست سةركوتى دةنطى جياوازو كةسء اليةنة 
 . نارِازييةكانء ئؤثؤزسيؤن بوو

بىَ، " تؤتاليتارتر"بةثيَى ئةو ثيَناسانة هةرضةند حكومةت 
ئةو ضةشنة . دةسةآلتء دذكردةوةى ئةو دةزطايانة توندوتيذتر دةبيَت

نةيارانء نارِةزايانى خؤيان بةردةوام لةذيَر  سيستمء حكومةتانةش
دا يان بةناو و ناتؤرةى ديكة "دووذمناني ئاسايشى نةتةوةيى"ناوى 

 .سةركوت دةكرد
( international security)ئاسايشى نيَونةتةوةيى 

حالَةتيَكة كة حكومةتةكان باآلنسى نيَوان خؤيان رِابطرنء بة 
ىدا، بارودؤخى هيَمنى ناوضةيىء بىَدةستيَوةردان لة كاروبارى يةكرت

هةركات يةكيَك لة هيَزةكان ثىَ لة سنوورى خؤى ثرت . جيهانى رابطرن
بكيَشيَتة دةرىَ، لة رِوانطةى هيَزو دةولَةتانى ديكةوة، بةتايبةت 
نةيارةكانيانةوة ئاسايشى نيَونةتةوةييان خستؤتةبةر هةرِةشةو 

. رِو ثيَكدادانمةترسيء ئةو حالَةتةش زؤرجار دةبيَتة هؤى شة
ئةو ضةشنة لة ( collective security)ئاسايشى بةكؤمةأل 

ئاسايشيش لة روانطةى زانستنامةى سياسى داريوشى ئاشوريةوةيةو  
بريتيية لة بنةماى ثاراستنى ئاشتى نيَونةتةوةيى و بؤ ئةوةش 
طةرةنتى زؤر نية، هةولَة هاوئاهةنطةكانى وآلتان لةوبوارةدا، 

انى ريَكخراوة نيَونةتةوةييةكانء لة هةموويان بةتايبةت تيَكؤش
طرنطرت ريَكخراوي نةتةوةيةكطرتوةكان بةطةرةنتى ئةو حالَةتة 

 .دادةنريَت



 

 

بةآلم ئةوانة كؤمةلَة ثيَناسةيةك بوو بؤ ئاسايشى نةتةوةيىء 
بةآلم . بةطشتى ئاسايش، لة روانطةى زانستيانةى داريوش ئاشورييةوة

كةكة ثيَويستيمان بةثيَناسةى ديكة بؤ زياتر روونبوونةوةى ضةم
" مؤرتؤن بيَركويتز"هةية، بؤ ويَنة لةثيَناسةى ئاسايشى نةتةوةييدا 

(Morton Berkowitz )َئاسايش بريتية لة تواناي : " دةلَي
نةتةوةيةك بؤ ثاراستنى بايةخة نيَوخؤييةكان لة بةرامبةر هةرِةشة 

 James)كةسانيَك وةكو جيمز مديسؤن .دةرةكييةكاندا

Madison) ثالرز بيَرد ،(charles beard) هانس مورطينتا ،
(hans Morgentha) و زؤركةسى ديكةش لةو بوارةدا زؤر

يةكيَكي ديكةي ( walter lippmann)والرَت ليثمةن . تيَكؤشاون
. ئةو كةسانةية كة روانطةكانى لةمةرِ ئاسايشى نةتةوةيى بايةخداران

ك كاتيَك خاوةنى ئاسايشى نةتةوةية"لة رِوانطةى ناوبراوةوة 
نةتةوةيية كة ناضار نةبىَ بةرذةوةنديية رِةواكانى خؤى لةبةر توش 
نةبوون بةشةرِةوة فيدا بكاتء تةنانةت ئةطةر ثيَويستيش بوو، بتوانىَ 
بةرذةوةنديية رِةواكانى خؤى بةهيَزى سةربازىء توانايى شةرِكردن 

يكة دةتوانن ئةم ثيَناسانةو دةيان ثيَناسةى د". بثاريَزيَت
 .طؤشةنيطايةك بن بؤ ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى

 :ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى لة سةردةمانى شةرِى سارددا
هةروةك ثيَشرت بامسان كرد، ضةمكى ئاسايشء ئاسايشى 
نةتةوةيى ضةمكيَكى طؤرِاخنوازةو لةطةأل ضركةكاندا بةهةلَويَستء 

ةوةكان طؤرِانى بةسةردا ديَت، لة برِيارةكانء بةكردةوةو دذكرد



 

 

ضوارضيَوةى ثراكتكيكيشدا ثيَويست بةطؤرِانء دةستكارى دةكات، بةآلم 
ئةوةية كة وةكو ثيَشمةرجيَك بؤ ضوونة ناواخنى باسةكةوة، ثيَويستة 
ئاورِيَك لة بارودؤخى ئاسايش لة شةرِى ساردو ثاش شةرِى سارد 

هانى سيَهةمدا، بةتايبةت لة دةتوانني بلَينَي ئاسايش لة جي. بدةينةوة
سةردةمانى شةرِى سارددا، هةروةك ثيَشرت بةكورتى ئاماذةمان ثيَكرد 
ئاسايشء ئاسايشى نةتةوةيى لةو سةردةمانةدا جطة لة رِةهةندى 
سةربازيى، واتايةكى ديكةى نةبوو، واتة دوا واتاكانى ئةو ضةمكة 

لة بزاظى  ئيَستا لةطةأل ئةو سةردةمانةدا لة ئةدةبياتى سياسىء
 . طؤرِانيان بةسةردا هاتووة  % 10سياسييدا دةكرىَ بلَيَني النيكةم 

لةسةردةمانى شةرِى جيهانى دووةمدا، مةترسى فاشيزم و نازيزم 
ثاشان هةرِةشةو مةترسيية . جيهانى خستبوة نيَو ترسء دلَةراوكيَيةوة

و ئةتؤمييةكان بةضةشنيَكى ديكة ئيَكؤسيستمى خستبوة بةر هةرِةشةوة
 .  جيهان لةذيَر تةوذمى ترسى تيَكنؤلؤذيادا بوو

ليَرةدابوو كة تيَزو تيؤرى بةرطريى سةربازى يان ئاسايشى سةربازى بة 
تةواوى اليةن رِةهةندةكانى ديكةى ئاسايشى خستبوة ذيَر رِكيظى 

ئةو بريؤكةية تا كؤتاييةكانى شةرِى ساردو رِوخانى ديوارى . خؤيةوة
لةوماوةيةشدا وآلتانى جيهان كة زؤربةيان  بيَرلني بةردةوام بوو،

دابةش ببوون بةسةر هةردوو بلؤكى سؤسياليستىء سةرمايةداريدا، 
بةتةواوى كةوتبوونة ذيَر كاريطةرى ئةو دوو بلؤكةوة و ساتء سةوداو 

بازارِى . مامةلَةى ضةك كةوتبوة سةرةوةى هةموو بابةتةكانى ديكةوة
غرتينء بةسوودترين بازارِ ضةكء ضةك فرؤشى طةورةترينء قةرةبالَ



 

 

بوو بؤ سةركردايةتى هةردوو بلؤك، هةر وآلتة هةولَى دةدا هيَز و 
سرتاتيذيى خؤى بؤ دةربازبوونء بؤ ثاريَزراو بوون لة  بةرطريىتواناى 

النيكةم لةو سةردةمةدا هةر . هةرضةشنة هةرِةشةك بةهيَزتر بكات
سةرفى بوارى ى بودجةى وآلتى %(30تا % 15)وآلت بةبآ نيَوجنى 

ئةم ذينطة سةربازيية ثاش  هةلَويَستة ميَذووييةكى . سةربازى دةكرد
ميخائيل طؤرباضؤف تارِادةيةك هيَمنرت بؤةوة لةئاكاميشدا كؤتايى 

 .ثيَهات
طؤرباضؤظ رِاستةءخؤ ثيَضةوانةى هةلَويَستى نيكيتا خرؤشضؤف لة 

نطرةى كؤنطرةى بيستةمى حزبى كؤمؤنيستدا، لة رِاثؤرتى سياسى كؤ
ناوبراو سؤسياليزم : ى حزبدا بةمشيَوةية لةسةر شةرِ قسة دةكات17

شةرِ وةكو ئامرازىَ بؤ ضارةسةرى كيَشةكان بة كاراكتةريَكى هةلَة 
دةزانيَت، هةروةها ئاماذة بةوة دةكات كة ئاماجنى يةكييةتى 

جيهانيَك كة . سؤظيَيةت جيهانيَكة بةبىَ شةرِو دوور لة توندوتيذيي
ةر نةتةوةيةك بتوانىَ ئازادانة رِيَطاى طةشةو ثيَشكةوتنى تيايدا ه

 . خؤى هةلَبذيَريَت
بةم هةلَويَستةى طورباضؤظ ذينطةيةكى ديكةى جياواز بالَى بةسةر 

ديارة . هاتة مةيدانةوة" ديبلؤماسى-ديالؤط"جيهاندا كيَشا، طوتارى 
لة " سالَت"ئةوةش كؤمةلَيَك ثيَشةكى وةكو هاتنة ئاراى ثةمياننامةى 

لةدووكؤثيدا، يةكيَك  2171ى ئايارى 16مؤسكؤ، لة رِيَكةوتى 
بةزمانى ئينطليزىء ئةويرتيان بةزمانى رِووسى كة هةردوو دةق 
متمانةيةكى يةكسانيان هةية، لة نيَوان رِيضارد نيكسؤنى سةرؤك 



 

 

كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاو ليؤنيد برذنيَفى سكرتيَرى 
رتى كؤمؤنيستى يةكييةتى سؤظيَيةتدا ئيمزا كؤميتةى ناوةندى ثا

ثاش ئةو طؤرِانكارييانةى كة لة تةوةرى ئاسايشى سةربازيى . كرابوو
جيهانى هاتنةئاراوةو بة ثةرةسةندنء بايةخ ثةيداكردنى تةوةرى 

ذينطةى رِوانطةيى بؤ ضةمكى ئاسايش، " ديثلؤماسى-ديالؤط" طوتارى
يَبةرانى جيهان ئيدى كيَشةى ئةجمارة رِ. طؤرِانى زؤرى بة سةرداهات

ئاسايشيان نةك تةنيا بة كيَشةيةكى سةربازى بةلَكو بةكيَشةيةكى 
سةربازى  دةزانىء ئةوكاتةش لة رِةهةندى نيَونةتةوةييةوة  -سياسى

 .سةيريان دةكرد
 

 :كؤمارى ئيسالمىء بابةتى ئاسايش
 

دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى لة يةك رةستةدا رِوانطةى خؤيان 
بوونى ئاسايش لة سيستمى حكومةتى كؤمارى ئيسالمىدا "دةردةبرِن 

، ئةوةش "بةسرتاوةتةوة بة نةبوونى ئاسايش لة وآلتانى ديكةدا
لةكاتيَكداية كة برِوابوون بة ئاسايش لة هزرى ئةواندا بريتيية لة 

لة هةمانكاتيشدا دةقى .  ؤمارى ئيسالميسرتاتيذى سةربازى ك
ئاسايشى نةتةوةيي مان بري ديَتةوة لة مةرِ "جؤزيف ستالني"وتةيةكى 
ئاسايشى سؤظيَيةت ثةيوةندى بة نةبوونى ئاسايش لة : "كة ئيَذيَت

 . "وآلتانيرتدا هةية



 

 

بة ثيَى ئةم ثيَناسةو بؤضوونةى كؤمارى ئيسالمى ئريان لةمةرِ 
ديَينة سةر ئةو قةناعةتة كة لةسرتاتيذيي ئاسايشى نةتةوةيى، 

 .ئاسايشى نةتةوةييدا يةكييةتى سؤظيَتى ثيَشووى كردؤتة ثيَشرِةو
تيؤرسيتةكانى بوارى ئاسايشى نةتةوةيى كؤمارى ئيسالمى ئريان، 

 :ضةمكى ئاسايشى بؤ دوو تةوةر دابةش دةكةن
 تةوةرى نيَوسيستمى؛ -1
 . تةوةرى دةرةوةى سيستمى-7

وسيستمى تارادةيةكى زؤر روونء ئاشكراية، واتة ئةو تةوةرى نيَ
كؤمارى ئيسالمى لة ئاستى  سةربازىتةوةرة هةمان ثاراستنى ئاسايشى 

تةوةرى دةرةوةى سيستميش باس لةتيؤرى ثاراستنى . ناوخؤداية
بةرذةوةندييةكانى وآلت يان حكومةتء سيستم لةدةرةوةى سنوورةكانى 

بةشةي باسةكةدا زؤرتر جيَطاى  ئةو خالَةى كة لةم. خؤيدا دةكات
سةرنجء ليَوردبوونةوةية، ئةوةية كة ئاسايشى نةتةوةيى لة 
ئةدةبياتى سياسى كؤمارى ئيسالمى ئرياندا راستةو راست بةواتاى 

ى سيستمى كؤمارى ئيسالمى (بوونء مانةوة)ثاراسنت يان مةوجوديةت 
ى لة تةواوةتى خؤيدا وةكو سيستميَكى شؤرشطيَرِو دةسةآلتدار

بؤ سةملاندنى ئةو رِاستييةش دةتوانني ئاماذة . ئايدؤلؤذيايية
حوجةتولئيسالم عةىل ئةكبةرى هامشى )بةوتاريَكى رؤذى هةينى 

سيستمى )ئيَمة بؤ ثاراستنى سيستم :"بكةين كة ئيَذىَ" رِةفسةجنانى
ء بةرذةوةندييةكانى، ئامادةين تةنانةت ضاوثؤشى (كؤمارى ئيسالمى

واتة ئةوة ثيشان دةدات كة ". يشمان بكةينلة فةرزة دينييةكان



 

 

ئاسايشى نةتةوةيىء رةهةندةكانى طرنطة و لة حالَةتيَكى وادا نةتةوة 
حكومةتى . تةنيا دةستئاويَزيَكة بؤ طةيشنت بةئاماجنةكانى ديكة

كؤمارى ئيسالمى هةروةك بامسان كرد، هةوأل دةدا نةتةوة و 
وةندى بازنةى ئاسايشى نةتةوةطةرايىء يةكييةتى نةتةوةيى بكاتة نا

نةتةوةيى ء بةردةوام تيَزةكانى لة سةر ئةو بنةماية بؤ ثاراستنى 
 .ئاسايشى نةتةوةيى نؤذةن بكاتةوة

هةمووان دةزانني ئيَران لة بوارى ضةشنى ثيَكهاتةوة وآلتيَكى  
، هةر ئةو تايبةمتةندييةش بؤتة (Multi nation)فرةنةتةوةية 

ارى ئيسالمى، بةلَكو رذيَمةكانى ثيَشووش ئامرِازيَك كة نةك تةنيا كؤم
بةردةوام ئةو سياسةتة ثةيرِةو بكةن كة خودى ئةو سياسةتةش 
كاراترين ئامرِاز بوة بؤ سةركوتى كةمينة نةتةوةيى ء ئايينييةكان لة 

 . وآلتةكةدا
لة سياسةتى ئاسايشى " شةهرام ضوبني"لةو ثةيوةندييةدا 

ئرياندا دةبيَذىَ كة لة سياسةتى ئاسايشى كؤمارى ئيسالميدا، لة نيَوان 
لة . ئايدؤلؤذى ء بةرذةوةندى نةتةوةييدا جؤرة مةودايةك هةية

تةوةرو بياظى نيَو ثيَكهاتةى كؤمارى ئيسالميدا سيستم خاوةن 
وةرى برِياردةرىء هةلَويَست وةرطريى رِوونء سيَنرتاليزميَك نية كة تة

ديار بيَت، ئةوةش ثيَضةوانةى بةشيَكى زؤر لةوآلتة خاوةن ئايدؤلؤذى 
واتة لةروالَةتدا ثيَكهاتةيةك . يان بلَينَي سيستمة ئايدؤلؤذياكانة

ثيَكهاتةية و برِياردةرى سةرةكى، فةرماندةرى طشتى هيَزةكان 
موتلَةقةى واليةتى )لة سةر زةويدا  ، جيَطرى خودا(فرماندة كل قوا)



 

 

واتة لة . ية كة ئيَستا ئايةتولَآل سةيد عةىل خامةنةئيية(فةقيه
ضوارضيَوةى طشتيدا ئةو ثيَطةيةية كة برِيارى سةرةكى لة كاروبارة 

ئةويش بةثيَى ئايدؤلؤذى سيستمى كؤمارى . طرنطةكاندا دةدات
هةر كيَشةيةكدا  ئيسالمى، ئةركى سةرشانيةتى لة هةر كاريَكداو لة

بةثيَويستى بزانىَ ئةوا رِاستةوخؤ دةستيَوةردان بكات و برِيارى 
بؤ ئةو ضةشنة كردةوةو دذكردةوانةش، . ليرَبِاندنةوة و كؤتايى بدات

فاكتةرو بةلَطةى سةرةكى ثاراستنى ئاسايشى وآلتء ثاراستنى 
لةوبوارةدا . تةواويةتى خاكى وآلتةكةية لة هةرِةشةو مةترسي

وآلتة  1002نني ئاماذة بة بةلَطةيةكى طرنط بكةين، سالَى دةتوا
يةكطرتوةكان سياسةتيَكى ثةيرِةو كرد لة ضوارضيَوةى راثرسييةكدا لة 
ئاستى وآلتانى جيهاندا، بة ضةشيَك كة لةو رِاثرسيةدا ضةندين 
ثرسيار دارِيَذران كة بة ثيَى ئةو ثرسيارانة راوبؤضونى خاوةن 

شةرِى دذة تريؤرى وآلتة يةكطرتوةكان لة ئاستى  تيَرِوانينةكان لة مةرِ
ى سيَثتامبةر ضييةو لةو بارةيةوة ض 22جيهاندا، ثاش رووداوةكانى 

رِةخنةو ض ثيَشنياريَكتان هةية؟ يةكيَكى ديكة لةو ثرسيارانة 
ثرسياريَكى ضةند وةآلمى بوو بؤ خةلَكى ئةو وآلتانة لة مةرِ ثةيوةندى 

 . ئةمريكادا ةكطرتووةكانىيوآلتةكةيان لةطةأل وآلتة 
ثرسيارى دووهةم لة ئرياندا لة اليةن ضةند رؤذنامةوانيَكةوة 
خراية بةرباسء راثرسييان بؤ كرا، لة ئاكامى ئةو راثرسييةدا 

ى خةلَكى ئريان خوازيارى وتوويَذو ثةيوةندى لة سةر %(70)نزيكةى 
بنةماكانى ديبلؤماسى نيَودةولَةتى بوون لة طةأل وآلتة 



 

 

( ئايةتولَآل خامةنةئى)رتوةكاندا، بةآلم ئاكامةكةى ضى ليَهات؟ يةكط
رِيَبةرى سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةوتاريَكدا كة لة رِاطةياندنةكانةوة 
بآلوكرايةوةو تةنانةت لةئاستى جيهانيشدا دةنطى دايةوة، رايطةياند 
ئاكامى ئةو رِاثرسيية رِةت دةكةمةوة، ئةوانةى كة ئةو رِاثرسييةيان 

دوة فاكتةرى سيخورِيى رؤذئاواء بةتايبةت ئيمثرياليزمى كر
لة دريَذةيدا . ن(رةنطاء رةنط)ئةمريكانء خوازيارى شؤرشى مةمخةلَى

ئاماذةى بةوة كرد كة خةلَكى وآلت لة بوارى عةقألء شعوورو مةعريفةوة 
منداألء خامء ثيَنةطةيشتووين، هةربؤية ثيَويستيان بة طةورة هةية 

بؤ دةستنيشان بكاتء، هةر لة سةر ئةو بنةمايةشة كة كة ضارةنووسيان 
ئةو رِاثرسيية بةهةلَة دةزامن، دذ بةئاسايشى وآلتى دادةنيَمء وتوويَذ 

  . رِةت دةكةينةوة( ئةمريكا)لة طةأل شةيتانى طةورة 
جيَى ئاماذةثيَدانة كة ئةو راثرسييةش بةشيَكة لة طةآللَةنامةيةك 

ةرةوةى ئةمريكا ئامادةى كردوة، كة ئةجنومةنى ثةيوةندييةكانى د
واتة ئةو ئةجنومةنةى كة يةكيَكة لة طرنطرتينء بةبرِشترتين ناوةندى 
برِياردةرى ئةمريكا لة بوارى ئاسايشى نةتةوةيىء سياسةتى دةرةكى 

ى 22وآلتة يةكطرتوةكاندا، ئةم ئةجنومةنةية ثاش رووداوةكةى 
دنةوةى ديثلؤماسى ئاسايى كر)سيَثتامبةر، طةآللَةيةكى لةذيَرناوى 

دواى ماوةيةك . ئامادة كرد و ثيَشكةش بة بوش كرا( خةلَكى ئةمريكادا
ئةم طةآللَةية لة كؤنطرةى ئةمريكادا دارِيَذرايةوة و بوو بة ياسا، 
ئيَستاش ئةو طةآللَةية لة مةرِ وآلتانى جيهان بةتايبةت وآلتانى 

لة دةولَةتء رؤذهةآلتى نيَوةراست، بة مةبةستى جوداكرنةوةى خةلَك 



 

 

هةروةها لةثيَناو تيَطةياندنيان لةسياسةتى دذة تريؤرى وآلتة 
طةآللَةى ناوبراو بةيارمةتى كةسانيَكى . ئةمريكا بوو يةكطرتووةكانى

كةسى 30وةكو هيَنرى كيسنجةر، جيمز ولَسى، جؤزفيف ناىء ثرت لة 
ديكة لةكةسايةتيية زانستىء سياسييةكان لة هةردوو حزبى 

ديارة جيَطاى باسة كة طةآللَةى . ؤمارخيواز داريَذراوةدميوكراتء ك
ناوبراو لة ضوارضيَوةى رِاثرسى لة ئرياندا بةريَوةضووبوو ئةويش لة 

ةوة بوو كة سةر بة ثيَكهاتةى (Gallupطالوث )رِيَطاى دامةزراوةى 
ئةوة يةكيَك لةو رِيَِطايانة بوو كة هةنوكةش . حكومةتى ئةم وآلتةية

هةروةك . ندنى ئرياندا جيَطاى باسء وتوويَذةلة نيَو رِاطةيا
حكومةتيَكى تاك حزبي ضؤن ناتوانىَ هيض ضةشنة دذبةر و رِكةبةرو 
ئؤثؤزسيؤنيَك تةحةمول بكات، هةرواش سيستميَكى ئايدؤلؤذيش 
ناتوانىَ دةنطيَكى جياواز لة خؤى ياخود دةستة و اليةنء هيض ضةشنة 

حكومةتى كؤمارى ئيسالمى . برييَكى جياواز لة خؤى تةحةمول بكات
ئريانيش لةو ضةشنة حكومةتانةية كة لةسةر بنةماى سيستمى كؤمارى 

دوازدة ئيمامى ( 21)ئيسالمى، ئايينى ئيسالم، مةزهةبى شيعةى 
هيض . دامةزراوةو لة دةرةوةى ئةو ثيَناسةيةش دةستوري بؤ داناوة

نوورى ئازاديية كؤمةآليةتييةكان س. ضةشنة جياوازييةك قبوأل ناكات
خؤيان هةية، ئازاديية سياسييةكان سنوورى خؤيان هةية، سيستمى 
ئابوورى لةسةر بنةماى ئابوورى ئيسالميية، كولتورو كاروبارى 

ميَذوو سنووردارو . كولتوورى لة ذيَر ضاوديَرى وةزارةتيَكى تايبةتداية
ئايدؤلؤذياى وةزارةتى ثةروةردة لة هةموو وةزارةتء كاروبارةكان 



 

 

سيستميش بةتةواوى خستويةتة ضوارضيَوةى ئايدؤلؤذى  طرنطرتةو
هةموو ئةو تةوةرانةى ئاماذةمان . كؤمارى ئيسالمييةوة سةربازى

ثيَكردن دةبىَ لة بيَذنطى ئايدؤلؤذى كؤمارى ئيسالمييةوة بثالَيَوريَنء 
 . بةردةواميش ئةو كارة كراوة

ى لة كاتى سةركةوتنى خةباتى نةتةوةكانى ئريان بةسةر حكومةت
ثاشايةتيدا، تويَذى ئيسالمييةكان بةهؤى ئةوةي ئةو سةردةمة لة 
اليةك هيذموونيى ضةث بةسةر ئرياندا زاأل بوو و بيَزارى لة 
كؤمؤنيزميش لة بةر ئةزموونةكانى يةكييةتى سؤظيَت ثةرةي ئةستاند 
و لة اليةكى ديكةوة ثةرةسةندنى هيذموونيى ئيسالمى سياسى يان بة 

ذينطةى سياسى دةسةآلتى ( سالمى شؤرشطيَرِانةئي)وتةى ئةو كاتة 
ئريانى بة تةواوى داطريكردبوو، لةو كاتةشدا هةر كام لة 

ئايةتولَآل خومةينى، ئايةتولآَل )كةسايةتييةكانى نيَو ئةو شؤرِشة 
شةريعةمتدارى، ئايةتولَآل خامةنةئى، حوجةتولئيسالم هامشى 

ئايةتولآَل  -كةروبى حوجةتولئيسالم -رةفسنجانى، ئايةتولَآل بةهشتى
هةركام خاوةنى ريَبازيَك بوون، هةركام خاوةن ( هتد...مونتةزيَرى و

كؤميتةيةك بوون، واتة ضةندين حكومةتى بضوك بضوكى سةربةخؤ 
 .لةضوارضيَوةى حكومةتيَكى نارِووندا بوون

ذينطةى سياسى ئةو كاتةى ئريان ذينطةيةكى بةتةواوى كؤميتةيى  
كهاتنى دةسةآلتى سةرةكىء ثيَكهيَنانى بوو، بةآلم ثاشان ثيَ

ثيَكهاتةى حكومةت، كؤتايى بة تةمةنى ئةو كؤميتانةو بةشيَك لة 
كةسايةتيةكانيشيان هاتء لة بازنةى دةسةآلتى سياسي وةدةرنرانء 



 

 

لة سنوورةكانى دةسةآلتء لة ناوةندى برِياردان دوورخرانةوة، ئةم 
ةكالكردنةوةى حساباتى ي)ضةشنة كردةوانة لة ئةدةبياتى سياسيدا بة 

بةو ثيَكهاتنانانة كة خؤى هةلَطرى . بةناوبانطن( ذينطةى سياسى
باسيَكى تيَروتةسةلةو بةثيَكهيَنانى هاوثةميانييةك دةسةآلتى 

بةآلم ثاشرت ئةو . حكومةتى كؤمارى ئيسالمى دامةزريَنرا
هاوثةميانيَتيية خؤى تووشى كيَشةى نيَوثيَكهاتةيى بؤوة كة 

ثسثؤرِى زانستى سياسى ( سةيد حةسةن وةىل ثور زرومي)ة لةوبارةيةو
سالَةكانى سةرةتاى شؤرِش، وآلت ببوة مةيدانى كيرَبِكيَى نيَوان :"ئيَذىَ

هيَزة )و (ميانةرِةوةكان)هةردوو طرووثى طشتى دةسةآلتدار، واتة 
ميانةرِةوةكان برييت بوون لة نةتةوةخوازة (. حيزبوآلييةكان

ا لة حكومةتى كاتىء ناوةندة حكومييةكاندا ئايينييةكان كة سةرةت
هيَزة . جيَطري بوون، تةنانةت سةرؤك كؤماريشيان بةدةستةوة طرت

حيزبوآلييةكانيش، هةرهةمان مةكتةبيية مةزهةبييةكان بوون كة لة 
. بوون( سيستم)رووى بريء باوةرِى سياسييةوة، ثيَرِةوى رِيَبةرى شؤرِشى 

ووكيان لة ساآلنى سةرةتادا دةركةوت بة هةلَسةنطاندنى كردةوةى هةرد
لةم نيَوانةدا . كة دةتوانني بةم ضةشنة ليَكدانةوةى بؤ بكةين

مةكتةبيية حزبولَآلييةكان برِوايان بة ثةرةثيَدانى سنوورةكانى 
مةبةست لة ئاسايشى سيستم ضية؟ ئةويش . ئاسايشى سيستم هةية

 .خؤى هةلَطرى باسيَكى ديكةية
وازة مةزهةبييةكان ثرت باس لة ئاسايشى لة هةمانكاتدا نةتةوةخ

بةرذةوةندى نةتةوةيى دةكةن، بةآلم باسكردن لةئاسايشى نةتةوةيىء 



 

 

مةزهةبيش لةالى ئةوان رِاستةو رِاست بة واتاى ثاراستنى يةكييةتى 
خاكى ئريان بةدةسةآلتدارييةتى نةتةوةيى فارسء ثاراستنى سةروةرى 

( خومةينيزم)لة سةر ريَبازى ئيسالمى سياسيى شيعةى دوازدة ئيمامى 
كة رِيَبازيَكى ئايينى شؤرِشطيَرِانةيةء برِواى بة ريَبازيَكى شؤرِشطيَرِانةى 
بناذوويى ئيسالمى لة سةر بنةماى ناردنةدةرةوةى شؤرِش بؤ تةواوى 

شؤرِشطيَرِى -جيهان هةية، رِيَبازةكة بة ثيَشرِةوترين رِيَبازى ئايينى
ة ئةو رِيَبازة خاوةنى شياوترينء دةزانىء لةو برِواية داية ك

ثيَشكةوتوانةترين ئايدياية بؤ رِيَبةرايةتى دونياى ئيسالم، هةر بؤية 
لةو برِوايةداية كة ئةو شؤرِشة نابىَ لةنيَو سنوورةكانى ئرياندا قةتيس 
بكريَت، بةلَكو وةكو ترؤتسكى بؤ كؤمؤنيزم دةيوت، ئةوانيش لةو 

شة بنيَردريَتة دةرةوةى سنوورةكانى برِوايةدابوون كة دةبىَ ئةو شؤرِ
وةىل ئةمر "ئريانء لة ثيَشدا وآلتانى ئيسالمى، رِيَبةرى شؤرشةكةش بة 

 .بةناوبانطة" موسلمني
هةروةك ئاماذةمان ثيَيدا، ئاسايشى نةتةوةيى بؤ حكومةتى 
كؤمارى ئيسالمى بةو ئايدؤلؤذيايةية كة بامسان كرد، واتة ئاسايشى 

لة ئاستى ناوخؤدا ئةو بابةتة ببوة خالَى . ىسيستمى كؤمارى ئيسالم
، هةرضى (مةكتةبيةكان)و (ميانةرِةوةكان)ثيَكدادانى نيَوان 

ميانةرِةوةكان بوون ثيَيانوابوو كة دةبىَ لة بريى دارِشتنةوةى ياساى 
واتة بة برِواى ئةوان . بنضينةيىء ريَكءثيَك كردنةوةى وآلتدا بن

ةركةوتوة، بةآلم ضةندين شؤرش تةنيا لة هةنطاوى يةكةمدا س
هةرضى مةكتةبييةكانيش بوون لةو . قؤناغى سةركةوتنى ديكةى ماوة



 

 

برِوايةدابوون كة شؤرش سةركةوتووةو كؤتاييشى ثيَهاتووةو قؤناغى 
ديكةى شؤرش دةست ثيَدةكات كة ئةويش شؤرِشى بىَ كؤتايى 
ثةرةثيَدانى ئيسالم لة ئاستى جيهانيداية،ـ تيَز و كاريان لةو 

. رةيةوة سياسةتى هةنطاو بةهةنطاو يان سةنطةر بةسةنطةر بووبا
لةطةلَ ئةوةشدا ناوةندةكانى دةسةآلت كة ثيَشرت بامسان كرد، واتة 
كؤميتةء كؤميتةضييةكان لةهةمبةر نةيارانء جودابريان وةكو 

" موهةنديس بازرطان"دةجوآلنةوةو ( زيَدى ئينقالب)دووذمنانى شؤرش 
ة لة ثةياميَكى تةلةفزيؤنيدا لة رِيَكةوتى سةرؤك وةزيرانى ئةوكات

دا لةمةرِ كؤميتةكانى شؤرش كة بةناوةندة (1/21/2357)
كؤميتةكانى ئيمام خومةينى و :" شؤرِشييةكان ناوديَر دةكران وتى

طرووثة توندرِةوةكان مةترسييةكى طةورةن لةبةرامبةر حكومةت 
دواى كؤميتةكان ضةند رؤذ دواتريش وتى كة دةبىَ سةرةتا بة". شؤرِشدا

مةبةست لةو وتانةى موهةنديس . 1بكةوين ء دةستء بالَيان ببةستني
بازرطان ئةوةبوو كة ئةو كؤميتانة هةركات بة دةسةآلتيَكى رِةهاوة 
كاريان دةكردو فايليان بؤ كةسء اليةنطةرى جؤراوجؤر سازدةكردو 

دنء دةيانرِفاندنء ثاشان لة دادطاى كؤميتةى خؤياندا دادطاييان دةكر
ئةو كارانةشيان لةذيَر . سزاى لة طوللةبارانيان بةسةردا دةسةثاندن

. ناوى ثاراستنى ئاسايشى سيستم، نةتةوةو وآلتدا جيَبةجىَ دةكرد
جيَى ئاماذةثيَدانة كة هةر لةبةر طرتنةبةرى هةلَويَستطةىل لةو 
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ضةشنة، موهةنديس بازرطان كةوتةبةر هةرِةشةو مةترسيء ثاشان 
يان باشرت بلَيَني بة بيانوى هاوكارى نةكردنى سيستم بةهؤى ئةوةوة 

لةطةأل حكومةتدا، بةفةرمى دةست لةكاركيَشانةوةى  نووسىء 
لة ئاكامى ثيَكدادانى ئةو دوو بالَة . ثيَشكةشى حكومةتى كرد

سةرةكييةى نيَو دةولَةتدا، اليةنى مةكتةبية حيزبؤآلييةكان 
ئةو بنةما . يان طرتة دةستسةركةوتنيان بةدةستهيَناو دةسةآلتى رِةها

طشتييانةى هيَزة شؤرشطيَرِةكان كة بة مةكتةب يان حيزبولآَل 
دا بوون، بريتى (خومةينى)ناسرابوون، وةرطرياو لة هزرو رِيَبةرى شؤرش

 :بوون لة
 باورِ بة بنةماى واليةتى فةقية؛-2
ثيَداطرى لةسةر ثاراستنى بنةماو ثيَوةرى ئايدؤلؤذياى -1

 بةرلةوةي باوةرِيان بةسةركةوتنى قؤناغةكة هةبيَت؛باورِمةندى، 
ثةسةندكردنى ئيسالم وةكو مةكتةبيَكى تةواو و كةماأل كة -3

 دةتوانىَ لة هةموو كاتء شويَنيَكدا بةرِيَوة بضيَت؛
باورِ بة ثيَداطرى لةسةر بنةماى فيداكارىء لةخؤبوردنء -4

هيض دةسةآلتء  شةهيدبوون لةرِيَطاى ئاماجندا كة دةبيَتة هؤى ئةوةي
هيَزيَك تواناى بةربةرةكانيَى لةطةأل ئةواندا نةبيَت، تةنانةت كةس 
نةتوانىَ بري لة بةربةرةكانى لةطةلَياندا بكاتةوةو مةترسىء ترسيان 

 لة هيض هيَزيَكى ماددى نةبيَت؛
خؤ دوورخستنةوة لة رِؤذهةآلتء رِؤذئاواو دذايةتيكردنيان تا -5

 ؛(كباراست)لةناوبردنى يةكجارةكى 



 

 

بةسةرجندان لةو ثيَنض بنةماية، دةتوانني لة بةشيَك لة 
سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان "ثيَكهاتةى ئيَسرتاتذي ئاسايشى 

ثيَداطرى لةسةر . دووخالَى تةواوكةرى يةكرتن( 1،3)خالَى . تيَبطةين
بنةما ئايدؤلؤجياييةكانى سيستم بةر لة بريكردنةوة لة سةركةوتنة 

استة سةرةتايةك بوو بؤ بة ئةكادمييكردنى ئةو قؤناغييةكان رِ
بريوباوةرِة، ئةو كارةش بةتيَكةلَكردنى نارِاستةوخؤى حةوزة و زانكؤ، 
واتة يةكطرتنى حةوزة ئيسالمييةكان لةطةأل زانكؤكانء ناوةندةكانى 

ئةو كارةش بوة هؤى ئةوةى كة نةوةيةكى . خويَندنى باآلدا بوو
ندةى سيستمةكة ثةروةردة بكةن، بةهيَزتر لةنةوةى شؤرش بؤ ئاي

طةيشتة ( حةوزةى عيلميةى قوم)هةربؤية ناوةنديَكى ئيسالمى وةكو 
لة . ئاستيَك كة بانطةشةى كيَبةرِكيَى لةطةأل زانكؤى ئةزهةردا دةكات

ثاأل ئةوةشدا ضةندين ناوةندو فيَرطةى رِاهيَنانء بارهيَنان سازكران كة 
دا، فيدائى ئيسالمء تايبةت بة بارهيَنانى كةسانى طيانفي

بوونء مةبةست لة بارهيَنانى ( شهادت تةلبان)و (ايسارطران)
ئةوانةش لة خالَى سيَهةمدا دةردةكةويَت، واتة لة سةر بنةماى تيَزى 

ئةو ئايدؤلؤذياى شيعةى دوازدة ئيمامى (. ناردنة دةرةوةى شؤرش)
 بةثيَى شيكردنةوةي خالَى. ثةيرِةوى واليةتى موتلَةقةى فةقيةية

ضوارةم، ئةوانةى بةو ضةشنة ثةروةردة دةكريَن ئامادةى بةرِيَوةبردنى 
ئةركى بنةماى سيستم دةبن، واتة طةياندنى يارمةتى بؤ هةر ضةشنة 
بزووتنةوةيةكى ئيسالمى سياسى شيعى لة سةرتاسةرى جيهانء 
زؤرجاريش هةرضةشنة بزووتنةوةيةكى ئيسالمى كة بةرةورِووى 



 

 

بةتيَرِامان لةخالَى ضوارةم، ئةو . ببيَتةوة (استكبار)دووذمنان واتة 
مةبةستة هةلَدةهيَنجني كة تةنيا لة بةرامبةر هيَزيَكى خؤكوذيداية كة 

 . هيض هيَزيَك ناتوانىَ خؤرِا بطريَت
هةر لة بابةتى ئاسايشى نةتةوةيى لة سيستمى ناوخؤييدا،   

ة لة تيؤريستةكانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان باس لةوة دةكةن ك
، راستةء رِاست باس لة "ثةهلةويزم"سةردةمى ثاشايةتيدا، طوتارى 

ئاسايشى بنةمالَة دةكاتء ئاسايشء دةسةآلت ئةو واتايةى لةطةأل 
ئاسايشى رِةها بة سةر كؤمةلَطادا زاأل بوو، . سيستمةكةيدا دةطةياند

يان بة ثيَناسةيةكى ديكة تيؤرى ئاسايش رِاستةوخؤ لة اليةن 
سيَبةرى . ةوة ثراكتيزة دةكرا(ساواك)ركوتكةر وةكو دةزطايةكى سة

قورسى ئاسايشى نةتةوةيى بةثيَناسةى ئةوكاتء ئةوضةشنة، وآلت و  
كؤمةلَطاو بةتايبةت نةتةوةكانى ديكةى خستبوة ذينطةي ترسء 

كؤمةلَطا بةطشتى كؤمةلَطايةكى ئةمنيستى بوو كة رٍِِيَطةى بة . خؤفةوة
يكة نةدةداو كةمرتين ناهاوئاهةنطى هيض دةنط و جؤر و رِةنطيَكى د

لةطةأل سيستمى ثاشايةتيدا لةضاو و طويَيةكانى دةزطاى ساواك 
بةكريَطرياوان و ثياوانى ساواك تةنانةت ثاش . نةدةشاردرايةوة

رِووخانى حكومةتى ثاشايةتى بؤ دةست ون كردن، كردةوةى رِفاندنء 
 . تريؤركردنيان دريَذة ثيَدا

ى نةتةوةيى كؤمارى ئيسالمى ئريان كة تيؤريسينةكانى ئاسايش
ئيَستا زؤربةيان سةر بةهةمان بالَى مةكتةب بوون، حزبولَآلييةكانن 



 

 

كة لة رِوانطةيةكى ئةكادميي ء ثسثؤرِانةوة بارودؤخى ئاسايشى 
 .سيستمى ثاشايةتى ليَكدةدةنةوةو دةخيةنة ذيَر تيشكى رِةخنةوة

نةوةيةكى زانستيانةو لة راستىدا حاشا لةوة ناكرىَ كة بة ليَكدا 
خويَندنةوةيةكى بابةتيانةى ثيَكهاتةى دةسةآلتىء سيستمى 

و هةلَسةنطاندنى لةطةأل ثيَكهاتةو سيستمى (ثةهلةويزم)حكومةتى 
دا، بؤمان دةردةكةوىَ كة لة كؤى ثيَكهاتةو (خومةينيزم)حكومرِانى 

. سيستمى بةريَوةبردنى دةسةآلتدا، جياوازييةكى ئةوتؤ نابيندريَت
اتة بةسةرجندان لة سيستمى بةريَوةبةريى دةسةآلت لة سيستمى و

( توتاليتاريزم)ثاشايةتيدا بؤمان دةردةكةوىَ كة حكومةت، حكومةتى 
خودا، : "واتة ئةو درومشة درومشى سةرةكى فةرمانرِةاويى بوو. بوة

خودا لة سةرةوة، ثاشان ثاشا سيَبةرى خودا بوو لة ". شا، نيشتيمان
لة وآلتيشدا . ش لةذيَر ضاوديَرى سيَبةرى خودادا بووسةر زةوى، وآلتي

. هةموو شتيَك دةبوواية لة ضوارضيَوةى ئةو درومشةدا ليَكدرابايةوة
سيستمى كؤمارى ئيسالميش تةنيا ضةند جياوازى بضوكى لةطةأل 

واتة لة سيستمى كؤمارى ئيسالميدا . سيستمى ثاشايةتيدا هةية
وةىل ئةمرى "بةرى سيستم بةريَ" خودا، نويَنةرى خوداو وآلتة"

بةناوبانطةو وةىل فةقيةو نويَنةرى خوداو ئيمامى " موسلمينى جيهان
. ية لة جيهانء بةتايبةت دنياى ئيسالمدا"حةزرةتى مةهدى"زةمان 

كةواتة ثةيوةندييةكى بةهيَزى فةلسةفى لة نيَوان ئةو دووضةشنة 
خانى سيستمى حكومةتةدا هةيةو بةهيَزترين هؤكاريَك كة بوة هؤى رِوو

ثاشايةتى، كيَشةى دةسةآلت بوو لة نيَوان ئايينىء نةتةوةخوازة 



 

 

ئايينييةكان لة اليةكء سيستمى ثاشايةتىء سةلَتةنةتىء 
بةدةر لةوة هةردوو سيستمء . مةشروتةخوازةكان لة اليةكيرتةوة

 .حكومةت، دوو سيستمء حكومةتى هةلَنةبذيَردراو بوون
ى  دةبةستيَتةوة بة (ثاراسنت) رةزا تاجيك ئاسايشى باآل حممد

، لة ناوةندى طوتارى ئاسايشيدا ثاريَزطارى لة (ثةرةثيَدانةوة)
ئاسايشء ثاراسنت، ثاراستنى ئاسايشى . ى جيَطري كرد(بةهاكان)

مةبةست لة . سيستمة، واتة ئةو سيستمةى كة دواى شؤرِش ثيَكهاتبوو
كة لةو  يش، ثةرةثيَدانى ئةو تةوةرة ئاسايشييةية"ثةرةثيَدان"

ئاسايشيَك كة بة ثيَناسةيةكى . سةردةمةدا كةووتبوة ئاراوة
سةربازييةوة دارٍيَذرابوو، وآلت لة اليةك لةذيَر درومشى ناردنة 
دةرةوةى شؤرشدا لةطةأل عرياقدا تووشى شةرِيَكى ثرِخةسار بوو كة 
دنياى عةرةبء ئيسالمى سوننةى لة ثشتةوة بوو، لة اليةكى ديكةوة بة 

نةشةرقى، )ياخود درومشى " نةرؤذهةآلت، نةرؤذئاوا"درومشى 
هةموو دةركة ديثلؤماسىء سياسىء ( نةغةربى، مجهورى اسالمى

ئابورييةكانى بةرِووى خؤيدا داخستبوو، لة اليةكى ديكةشةوة بة 
هةرِةشةكانى ئيمامانى رؤذى هةينى لة مينبةرةكانةوة لة كؤمةلَطاى 

 . نيان لة خؤيان دوردةخستةوةجيهانى، تادةهات ثرت دةولَةتاني جيها
ذينطةى ئاسايشى ناوخؤيش تا دةهات ئالَؤزتر دةبوو، سيستميش 
بةباسيَكى سةربازيىء ثؤليسى نهيَنييةوة قؤلَى لة سةركوتى دةنطة 

ى (2357)لة سالَى . نةيارةكانء رِةنطة ئازادخيوازييةكان هةلَمالَيبوو
ى دميوكراتى هةتاويدا بزووتنةوة نةتةوةييةكان لة ضةشنى حيزب



 

 

زانىء رِيَبةرانى ( استكبار)كوردستانى ئريانء كؤمةلَةى بةدةستكردى 
( 3000)ثرت لة . ئةو بزوتنةوانةى بة نؤكةرى ئامثرِياليزم ناساند

( 300)سىَ هةزار بنكةى سةربازى تةنيا لة ضةشنى بنكةء زياتر لة 
كرد  هةزار هيَزى ضةكدارى بة هةموو توانايةكةوة لة كوردستان جيَطري

دوو لةسةر سيَى ئةو هيَزانة ( 1/3)كة ئيَستاشى لةطةلَدا بىَ بةرِيَذةى 
 . هةزار كةس هةر لة جيَى خؤياندان( 100)واتة  

دةتوانني بلَيَني ئةوة تةنيا ويَنةيةك لة نةتةوةيةكى ئريانء 
طؤشةيةكى ئةو وآلتة بوو، ئةطةرنا لة نيَو عةرةبةكان،  توركةكان 

تةوةيىء هةم مةزهةبى، ئازةرييةكان، هةم لةبةر هؤكارى نة
بةلوضةكانء عةرةبةكانء كةمينة ئايينييةكانى ديكةدا ئيَمة شاهيدى 

 . ئةو ضةشنة لة ثيَناسةو دابينكردنى ئاسايشى نةتةوةيني لة ئرياندا
شةرِ، ئايدياو : "حممد رةزا تاجيك ئيَذىَ. هةر لةو ثيَوةندييةدا د

نى ئيَمةى تارِادةيةك ئاماجنة ناسيؤناليستىء نةتةوةييةكا
و  هةستى نيشتمانثةروةرى ضووة نيَو كؤمةلَة " زيندووكردةوة

 . ثيَناسةيةكى نويَى ئاسايشى نةتةوةييةوة
بوو بة " ثاراسنت". "ثاراستنةوة"ى بةستةوة بة "ثةرةثيَدان"شةرِى 

شةرِى ئيَمة . طرميانةيةكى ثيَويستء ضوة ضوارضيَوةى طرنطرتينةكانةوة
ةقودس، رِيَطاى قودسيش لة كةربةالوة تيَدةثةرِى، شةرِى طةيشنت بوو ب

ئيَمة تايبةت بة عرياق نةبوو، ئيَمة جيهانيَكى كوفرمان لة بةرامبةر 
ئةو . بوو" داروحلةرب"و "دارولسةالم"خؤماندا دةبينى، شةرِى نيَوان 

 .شةرِةش ببوة ثةرةدةثؤشيَك بؤ كوذاندنةوةي دةنطة دذة  نيَو خؤييةكان



 

 

ى ديكة بؤ دابينكردنى ئاسايشى نةتةوةيى لة سيستمى تيؤرييةك
نيَوخؤييدا، تواندنةوةى نةتةوةو فاكتةرةكانى بة نةتةوةبوونى 

ئةو تيؤرييةش . بوو" ئاسيَميالسيؤن"نةتةوةيةك، بة واتايةكى ديكة 
لةم . ثرت هةوأل دةدا لة كةنالَى طوشارةوة ثراكتيزة بكريَت

بةم ضةشنة راى خؤى ( ئةمحةدى دكتؤر هؤشةنط ئةمري)ثةيوةندييةدا 
ثيَضةوانةوةى ياساو ريَساكان، سياسةتء ثرؤطرامة : "دةردةبرِىَ

دوفاقيية ثةيوةنديدارةكان سةرجةم طرووثة نةتةوةييةكان، ضينة 
كؤمةآليةتييةكانء يةكة جوداكان بوارى تواندنةوةيان لةنيَو نةتةوة و 

اريطةرى راطةياندنة كؤنرتؤلَى ك. دةسةآلتى دةولَةتدا بةهيَزتر دةكةن
طرووثييةكانء ئامرِازة ئايدؤلؤذيا حكومييةكانى ديكة، دةتوانرىَ ئةم 
رِيَكارة بة مةبةستى سةثاندنى باوةرِةكان بة كؤمةلَطا يان شاردنةوةى 

كؤمةآليةتييةكان لة نيَوان -دذايةتيية ئايدؤلؤذياى، سياسىء ئابوورى
لة . اردةبردريَتطرووثةكان، ضينةكانء ثارتة سياسييةكاندا بةك

ئاكامدا، ثالَثشتى كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيىء بةتايبةتى دةولَةتانى 
دراوسىَ، كاريطةرييةكى ليرَبِاوانةى لة دياريكردنى رِادةى دةسةآلتى 

ئةم رِيَكارةش دةتوانىَ ضةند شيَوازى جياوازى . دةولَةتيدا هةية
 :هةبيَت

يارمةتييةكى سياسي، حالَةتى ضاالك واتة كاتىَ دةولَةت كؤمةلَة -2
 دارايى و سةربازيى رِاستةوخؤ وةردةطريَت؛

حالَةتى ناضاالك، واتة كاتىَ كة دةولَةتى دراوسىَ يارمةتى -1
ئةوة . )بزووتنةوةو شؤرِشة نةتةوةييةكان نةكاتء بايكوَتى بكةن



 

 

بؤضوونى يةكيَكة لة بريمةندانى ناسيؤناليزمى فارس كة لة 
لة وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكادا  ثيَشكةوتووترين وآلتدا واتة

دةذى، بةآلم لة بوارى تيؤرييةوة لة ناوةندة ليَكؤلَينةوةييةكانى 
ئةو تيؤريية يةكيَكة لة تيؤريية . كؤمارى ئيسالميدا كار دةكات

بةهيَزةكان لة رِوانطةى كؤمارى ئيسالمييةوة بؤ ثاراستنى ئاسايشى 
يةكى نةتةوةيى نةتةوةيى، لةو تيؤرييةدا هةموو بزووتنةوة

بةفاكتةريَكى دذة ئاساييشى لة قةلَةم دةدرىَء بةكاراكتيَريَكى 
تيَكدةرى ئاسايش لة وآلتدا دةزانرىَء دةخريَتة بازنةى ثالنرِيَذى 

 .  تواندنةوة و سةركوتء لةناوبردنةوة
 

رِوانطةى كؤمارى ئيسالمى بؤ ئاسايشى نةتةوةيى لة *
 :ئاستى سيستمى دةرةكيدا

 
ئاسايشى دةرةوةى ثيَكهاتةي ئريان ثرت لة سنوورو ناوةرؤكى 

ضوارضيَوةى ئاسايشى سيستم يان سيستمى كؤمارى ئيسالميدا 
بؤ ئةوةى ثرت . واتة سيستم دواتر حكومةتء دواتر وآلت. دةخوليَتةوة

لة ناواخنى ئةم بةشةى باسةكة بطةين تيَرِامانيَك لة ئايدؤلؤذياى 
هةروةك دةزانني رِيَبةرى سةرةكى . سيستمى كؤمارى ئيسالميدا دةكةين

سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان هةر ثاش سةركةوتنى شؤرشى ئريان، 
سوثاى شؤرشى ئيسالمى دامةزراندو بة هيَزى سةربازى  ثاريَزةرى 



 

 

ئايةتولآَل . )كؤمارى ئيسالمى لة ئةدةبياتى سياسييدا ناوى دةبرد
ةتةواوى مةبةستى لة شؤرشى ئيسالمى ئاماجنيَكى ب( خومةينى

تيؤريزةكراوى فةلسةفى بوو، ئاماجنةكانيشى لة سىَ تةوةرى 
 :سةرةكيدا ثيَناسة كران

ثةرةثيَدانء دريَذةثيَدانى ئةو شؤرشة تا رزطاركردنى جيهان لة -2
كوفرو بة ئيسالم كردنى جيهان كة تةنيا رِيَطاش، فةلسةفةى ئيسالمى 

 سياسى شيعى دوازدة ئيمامى بوو؛
لة دةستى زايؤنيزم يان ئيسرائيل بوو، بؤ  رزطاركردنى قودس-1

ئةو ئاماجنةش تيؤرى رِيَطاى قودس بة كةربةالدا تيَدةثةرِىَ بوو كة 
 رِيَكارةكةشى بة ريَطاى شةرِ لةطةأل عرياقى بةعسيدا هةلَبذيَردرا؛

ثاش بةئاكام نةطةيشتنى ئةو دوو تيَزةو دانى باجيَكى طةورة، -3
ى ئةجنومةنى (517)ارنامةى بةثةسةندكردنى ناضاريانةى برِي

ئاسايشى نةتةوةيةكطرتوةكان، رِيَطاى سيَهةم هةلَبذيَردرا كة ئةويش 
يان ثيَكهيَنانى تةوةرو يةكيَتييةكى ( هالل شيعى)تيؤرى مانطى شيعى

 .شيعى لة ناوضةكةدا بوو كة هةنوكةش بةردةوامة
خالَى يةكةم كة طرنطرتين خالء تةوةريرتين خالَى سياسةتى 

ى دةرةكى كؤمارى ئيسالميية، تيؤرسيَنةكانى سيستمى كؤمارى ئاسايش
لة بارةى ئاماجنة . ئيسالمى بةئاماجنة نةتةوةييةكان ناوي دةبةن

لة باسى ( سةيد حةسةن وةىل ثور زرومى)نةتةوةييةكانةوة  
: طوتارةكانى ئاسايشى نةتةوةيى لة كؤمارى ئيسالمى ئرياندا ئيَذىَ

رجندان لة ئايديالةكانء باوةرِةكانء كؤمةلَة ئاماجنيَك كة بةسة"



 

 

بايةخة زالَةكان بةسةر كؤمةلَطادا، لة رِوانطةيةكى بةرينرت لة 
دابينكردني بةرذةوةندى نةتةوةييةوة، هةست بة ثةياميَك لة دةرةوةى 

. سنوورةكانى وآلتدا دةكةنء خؤيان لة بةرامبةريدا بة بةرثرس دةزانن
ةتةوةيى طرىَ دةدةن بة بة ضةشنيَك كة ئامانجء بةرذةوةندى ن

خةبات لةطةأل ئيمثرياليزمء . بةرذةوةندى جيهانى يان سيستمةكةوة
ء ئيسرائيلدا بة ثشتيوانى لة ئاماجنةكانى (استكبار جهانى)

فةلةستني، ثالَثشتى لة بزووتنةوةو رِيَكخراوة ئازادخيوازةكان بريتني 
ةكةدا لة بةشيَك لةو سرتاتيذييةى كة لة خالَى يةكةمى سرتتيذيي

 .بامسان ليَوة كرد
نة شرقى، نة "لة راستيدا كؤمارى ئيسالمى ئريان لة درومشى 

دا خؤى رِووبةرِووى تةواوى جيهانكردةوة، ئةو درومشة بؤ "غربي
بةهةشتى "لة يةكةم وتاريدا كة لة ( ئايةتولَآل خومةيين)يةكةجمار 

نويَذى دا ئاماذةى ثيَكردو بوو بة درومشى سةرزارى خةلَكى لة "زةهرا
مةكتةبيةكان . هةينىء رِيَثيَوانة ريَكخراوةييةكانى نيَو سيستمدا

بنةماى . )ناوديَر دةكرد( دايكى طةندةلًََى)ئةمريكايان بة 
بنةمايةك بوو كة لة بةرامبةر هيذموونى ( ناردنةدةرةوةى شؤرش

ئةم بنةماية وةكو بنةمايةكى . رؤذهةآلتء رؤذئاوادا هيَنرابوة ئاراوة
. رةكى لة اليةن شؤرِشطيَرِةكانةوة ثرِوثاطةندةى بؤ دةكراسياسةتى دة

ئةوة سياسةتى دةستوةردان بوو لة " ميانةرِةوةكان"بةثيَى بؤضوونى 
امة "مةكتةبييةكان برِوايان بة . بارودؤخى ناوخؤى وآلتانى ديكة

هةبوو و ثيَيانوابوو كة وآلتانى ئيسالمى كةوتوونةتة ذيَر " واحد اسالم



 

 

ذيَر ثآ " امت واحد اسالم"ةتى رِؤذئاواييةكانةوةو بنةماى رِكيَفى سياس
ناردنة دةرةوةى "خراوة، هةربؤيةشة باشرتين رِيَطا هةمان بنةماى 

 ".شؤرِشة
كة ئةوكاتة موهةنديس " ميانرِةوةكان"لة هةمانكاتدا 

من ئيسالمم بؤ ئريان دةوىَء ئيمامى :" بازرطانيشيان تيَدا بوو دةيوت
 . 2."مةيين بؤ ئيسالم دةوآئيَرانيشم واتا خو

ئةو شيَوازة لة سياسةتى دةرةكيدا هةر خيَرا جيهانى ورياكردةوةو 
زةنطى مةترسى بؤ دراوسيَيةكانء بةرذةوةندى زهليَزان لة ناوضةكةدا 

ئةمريكاء سؤظيَيةتء وآلتانى ذيَر هيذموونيان بةخؤداهاتنةوة، . ليَدا
ةر خؤىدا، وآلتانى ئيسرائيل لة دةهؤلَى مةترسىء هةرِةشةى بؤ س

عةرةبى هةركام بة ضةشنيَك هةلَويَستيان طرت، ناسيوناليزمي 
عةرةبيش لةطةأل هةست كردن بةمةترسيدا كةوتنة ثشتيوانيكردنى 

بةطشتى ثيَكهاتةى ئاسايشى سيستمى . هةمةاليةنةى عرياق لة شةرِدا
نيَونةتةوةيى بةهاتنة ئاراى ئاكتؤريَكى ديكةى وةكو كؤمارى ئيسالمى 

ثاش شةرِى عرياق كة ريَطاى طةيشنت بةقودس لة كةربةالوة . تيَك ضوو
تيَدةثةرِآ، بة ديوارى ئاسنني داخرا، رِيَطايةكى ديكة بؤ تيؤرى 

دؤزرايةوة كة ئةويش يةكةم هةنطاوى " ناردنة دةرةوةى شؤرش"
يارمةتى . يارمةتييةكانى كؤمارى ئيسالمى بةحزبولَآلى لوبنان بوو

لةستينيية جيهادييةكان بوو و هةروةها ئيَسرتاتذي مةعنةوى فة -مادى
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ئةوكاتة لةطةأل ئةوانةشدا شيعةكانى . دارِشنت بوو بؤ وآلتانى ديكة
باشورى عرياقيش لة بةرنامةدابوونء بةشيَكيشيان لة ئريان لة ناوةندة 

 ..ئاينييةكاندا ثةروةردة دةكران
ةرةوة، بة هاويَشتنى ضةندين هةنطاو لةو ضةشنة هةنطاوانةى  س

ئةم تيؤريية . رةخسيَنرابوو( ام القرى)بوار بؤ ثراكتيزةكردنى تيؤرى 
دا ئةطةر وآلتيَك لة نيَو "ام القرى"بريتى بوو لةوةي كة لة تيؤرى 

، بةضةشنيَك "دار االسالم"يان " ام القرى"وآلتانى ئيسالميدا بوو بة 
وى كة شكست يان سةركةوتنى ئةو وآلتة شكستة يان سةركةوتنى تةوا

لة هةر كاريَكى ديكة ( ام القرى)ئيسالمة، لةو بارودؤخةدا ثاراستنى 
تةنانةت . طرنطرتةو دةكةويَتة ثيَش هةموو طرنطييةكانى ديكةوة

هةر بةثيَى . 3ثيَويستة بىَ بنةما سةرةتاييةكانى ديكة وةالدةنيَني
حمةمةد جةواد الرجياني كة ماوةيةك بةرثرسى ئةجنومةنى . باورِى د
اسايشى نةتةوةيى بوو، ئةطةر لة نيَوان بةرذةوةندييةكانى باآلى ئ

و وآلتةتى جيهانى ئيسالمدا دووفاقييةتيَك "ام القرى"حكومةتى 
بة باوةرِى ناوبراو . لة ثيَشةوةية( ام القرى)ببينرىَ، هةر بةرذةوةندى 

ة، شكست يان سةركةوتنى كؤمارى (ام القرىء دار االسالم)ئةمرِؤ ئريان 
دكتؤر حممد جواد . ان، شكست يان سةركةوتنى دارولئسالمةئيسالمى ئري

نابىَ ثالني ئامادةكردنء ريَكخستنى : "الرجيانى لةدريَذةيدا ئيَذىَ
هيَزةكان بةخةلَكى ئريانةوة سنووردار بكةينةوة، بةلَكو دةبىَ بؤ كةلَك 
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وةرطرتن لة هةموو نةتةوةكان لة سةرانسةرى وآلتانى ئيسالميدا 
رِيَذى بكةينء كارة بنضينةييةكانى بةئةجنام  ثيالنء طةآللَة

هةروةك ثيَشرتيش ئاماذةمان ثيَكرد كؤمارى ئيسالمى لة ." بطةيةنني
نةك تةنيا " رِيَطاى قودس لة كةربةالوة تيَدةثةرِىَ"تيؤرى 

سةرنةكةوت، بةلَكو لة طةأل يةكدةنطى بىَ ويَنةى ناسيؤناليزمى 
يكى رؤذئاوادا بةرةو عةرةبء مةزهةبى سوننةو ثشتيوانى لؤجست

رِووبوةوة و زيانيَكى قةرةبوو نةكراوةى بةخؤوة ديت كة دوو اليةن لة 
بوارى زيانى مرؤييةوة بةثيَىَ سةرذميَرى خودى كؤمارى ئيسالمى 

 .سيَ سةد هةزار كةس كوذران( 3000000)
كؤضء طواستنةوةى . مليار دؤالر زيان بةهةردووال طةيشت 300

هةر بؤيةشة ثاش ئةوة بنةماى . ؤن كةسخةلَك طةيشتة يةك ميلي
ناردنة دةرةوةى شؤرش كة بؤ سيستمى كؤمارى ئيسالمى بنةمايةكى 

ئةويش ريَكارى تةوةرى . نةطؤرِ بوو، بةرِيَكاريَكى ديكةدا ثراكتيزة كرا
بوو، هيالىل ئاماذة ثيَكراو ئامرازى " هيالىل شيعى"شيعى يان 

بؤ طؤرِانى باآلنسةكان لة  طوشاريَكة بؤ يارى سياسى لة ناوضةكةداو
ئةو هياللة لة سةر تةوةرى ئةو هاوثةميانيَتيية . كاتى ثيَويستدا بوو

بوو كة بة سةركردايةتى كؤمارى ئيسالمى ثيَكهاتووةو زؤربةى هيَزةكان 
هيَزى شيعني، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا هيَزى ديكةش دةتوانن بةشداربنء 

انى سرتاتيجيى كؤمارى شيعةش نةبن، بةآلم بة مةرجيَك هاوثةمي
لةو هيَزانةش دةتوانني ئاماذة بةويَنايةكى . ئيسالمى ئريان بن

ثةميانةكة بكةين، دةتوانني ئاماذة بة حزبولَآلى لوبنانء حةماسء 



 

 

جيهادى ئيسالمى فةلةستني بكةين، دةتوانني ئاماذة بة بةحرين، 
  .شيعةكانى ئةفغانستان، ثاكستان، ئوردونء باشورى عرياق بكةين

كؤمارى ئيسالمى النيكةم كاريطةرييةكى بةهيَزى لة سةر ئةم 
هيَزانة هةية، ئةو هيَزانةش بةشيَكى زؤريان لةطةأل رؤذئاوا بةطشتىء 

ئةمريكا بةتايبةتي دذايةتييةكى تونديان  يةكطرتووةكانىوآلتة 
هةية، هةروةها بةشيَكيشيان لة بةرةى تريؤردان وةكو حزبولَآلى 

هتد كؤمارى ئيسالمى وةكو دروستكةرى ...لةستنيء لوبنانء حةماسى فة
خولَقيَن كةلَك لةو  قةيرانء لة شويَنةكانيان وةكو ناوةندى قةيران

 وةزيرى دةرةوةى وآلتة( كؤنداليزا رايس. )هيَزانة وةردةطريَت

يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة وتاريَكدا كؤمارى ئيسالمى ئريانى بة 
ولَةتى ناوبردو ثيَي وابوو كة بانكى ناوةندى تريؤريزمى نيَودة

 طةورةترين ثالَثشتى تريؤريزم لة جيهانداو طرووثء اليةنة

رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا، هةر لةوبارةيةوة لة مةرِ  لة ةتريؤريستييةكان
ثةيوةندى نيَوان كؤمارى ئيسالمىء طرووثى حزبولَآلى لوبنان، شؤن 

: كطرتووةكان وتىمةك كؤرمةك وتةبيَذى وةزارةتى دةرةوةى وآلتة ية
حزبولَآلى لوبنان هاوثةميانيَتى تريؤريزمى لة اليةن كؤمارى "

ليَرةدا ئريان  بةشيَك . ئيسالمييةوة لة رِؤذهةآلتى ناوةراستدا وةرطرتوة
لةو هيَزانةى بةتةواوى لةذيَر كؤنرتؤلَدايةو تةنانةت لةبةرةيةكةوة 

كانى قةيراندا بؤ بةرةيةكى ديكة راياندةطويَزىَء بةطشتى لةناوةندة
بؤ ويَنةش دةتوانني ئاماذة بةشيعةكانى . يارييان ثيَدةكات

ئةفغانستان لةثاكستان، هيَزةكانى لوبنانء فةلةستني لةيةكرتيدا، 



 

 

هيَزةكانى ئةفغانستان، هيَزةكانى ضيَضيَنء هيَزةكانى حزبولآَل 
 .لةعرياقدا بكةين تادةطاتة ئاستى نيَونةتةوةييش

 
 :نة تيؤرى شةرِى ثيَشطرا

تيؤرى شةرِى ثيَشطرانة  لة ثيَكهاتةى ئاسايشى كؤمارى ئيسالميدا 
تيؤرييةكى طرنطء هةستيارة، تيؤرى ئاماذةثيَكراو ثةيوةندى 

" دةرةوةى ثيَكهاتةوة"راستةوخؤى بةضؤنيةتى كؤنرتؤلَى ئاسايشى 
بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى هةروةك لةتيَزى مةكتةبة . هةية

ى سيستمةكة (نيَوسيستمى)دةردةكةوىَ ئاسايشى حزبولَآلييةكاندا 
ةوة هةيةو لةسةر ئةو بنةما (دةرةوةى سيستم)ثةيوةندى بةئاسايشى 

خومةينيستيةية، دةبىَ ئاسايشى وآلتانى ديكة -ئيَستالينيستى
تيَكبدةينء ناوةندى قةيرانةكان بوروذيَنني، تا بتوانن ئاسايشى نيَو 

عةىل ئةكبةر . "يةشةوة دلةمبارة. ثيَكهاتةى وآلت بثاريَزين
ئيَمة شةرِى : "رِاويَذكارى باآلى رِيَبةرى سيستم ئيَذىَ" وياليةتى

ثيَشطرانة بةمافى بىَ ئةمالو ئةوالى خؤمان دةزانني، ئيَمة بةمافى 
خؤمانى دةزانني كة شةرِى خؤمان لةطةأل دووذمنامنان لة دةرةوةى 

نيَكى رؤذهةآلتى سنوورةكاندا بكةين، بؤ ئةوةش دةتوانني لةهةر شويَ
نيَوةرِاستدا كة هيَزى داطريكةرى ئةمريكاى ليَية، كيَشةى بؤ بنيَينةوة، 
ئيَمة تواناى قةيران خولَقاندمنان لة عرياق، ئةفغانستان، 

ئةمريكاش خؤى باش ئةوة . فةلةستني، لوبنانء زؤر شويَنى ديكة هةية



 

 

ت كردوة، كؤمارى ئيسالمى ئريان دووذمنانى ثلة بةندى .. 4دةزانيَ
ئةمريكاية كة ثالَثشتى هةموو  يةكطرتووةكانىلةثلةى يةكةمدا وآلتة 

هيَزة دوذمنء نةيارةكانى ئةو حكومةتةية، لة ثلةى دووهةمدا 
ئيسرائيل بوونى هةية كة دووذمنى سةرةكىء سويَند خواردووى كؤمارى 

ديارة بؤ ئاماذةثيَكردن دةبىَ بلَيَني ئيسرائيل يةكيَك بوو . ئيسالميية
لةو دةولَةتانةى لة كاتى شةرِى ئريانء عرياقدا، ضةكء تةقةمةنى 
بةئريان دةفرؤشتء بة هاوثةميانيَكى كاتى خؤى دةزانى لةشةرِ دذ بة 

كؤمارى ئيسالمى  عةرةبةكاندا، ئةو هاوثةميانيَتيية بةردةوام بوو تا
ئريان بة ئاشكرا درومشى لةناوبردنى ئيسرائيلى هةلَطرت، كؤمارى 

ريانء ئيسرائيل دوو دوذمنى سويَندخواردووى يةكرتن، ئيسالمى ئ
هؤكارةكةشى دةطةرِيَتةوة بؤ ئةو ضةند فاكتةرةى كة ثيَشرت لة 

واتة كؤمارى ئيسالمى . ناوةرؤكى كؤمارى ئيسالميدا بامسان ليَوةكردن
بةو ئايدؤلؤذياى درومشانةوة كة هةيةتى هةرِةشةيةكى ثرِ مةترسيية 

 . لةسةر ئيسرائيل
كى ديكةوة كؤمارى ئيسالمى ئريان، ئيسرائيل بةنةخؤشييةكى لةالية

مورتةزا "شيَرثةجنة دةزانآ كة لة جةستةى دونياى ئيسالمداية 
كؤمارى ئيسالمى ئريان رِةنطة كيَشةى :"لةوبارةيةوة ئيَذىَ" شةمس

سنوورىء خاكى، دابةشكردنى سةرضاوة ئاويى و وزةييةكان، بوارى 
اييةكانى هةردووالى لةطةأل ئيسرائيل ريَكخستنى سيستمى هيَزة ئاس
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نةبيَت، بةآلم دةبآ ئاطادار بني كة هةرِةشةكان بؤ سةر وآلتيَك لة روي 
ذئؤثؤليتيكييةوة بةشيَكن لةو هةرِةشانة، هةرِةشةى ئيسرائيل بؤسةر 
سيستمى كؤمارى ئيسالمىء هةرِةشةو مةترسى جدديرتو بنةمايرت، لة 

نء بنضينة شؤرِشطيَرييةكانى مةترسى كةوتنى بنةما بايةخدارةكا
هةروةها يةكيَك لةو هيَزة جيهانيانةى كة . كؤمارى ئيسالمني

دذايةتييةكى بنضينةيى هةتاهةتايى لةطةأل كؤمارى ئيسالميدا هةبوة 
بريتيية لة زايؤنيزمى سياسى و نويَنةرةكةشى رِذيَمى داطريكةرى قودسة 

 .كة ئيسرائيلة
 
ى ثيَيواية كة ئريان، توركياء لةاليةكى ديكةوة كؤمارى ئيسالم 

ميسر بةردةوام لةبوارى خاك، ثيَداويستى، سةرضاوةو كانزاو 
تايبةمتةنديية جوطرافياييةكانى ديكةوة بةردةوام خوازيارى رِؤلَى 
سةرةكى بوون لة رِؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا، هةربؤيةشة هاتنة ئاراى 

ى دذة ياريكةريَكى نوآ لةو مةيدانةدا بةئايدؤلؤذىء درومش
ئيسالمييةوة، لةطةأل ثشتيوانييةكى زؤرى ماددىء مةعنةوى جيهانيدا، 
زياتر دةتوانآ لة دذي بةرذةوةندى دنياى ئيسالم ء بةتايبةتى ئةم سآ 

 . 5وآلتةدا بيَت
بةطشتى هؤكارةكانى دوذمنايةتى كؤمارى ئيسالمى ئريان لةطةأل 

 :ئيسرائيلدا دةتوانني لةسآ خالَدا كورت بكةينةوة
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 ةرؤكى ئايينى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان؛ناو -2
 هةلَويَست طرتنةكانى سيستمى كؤمارى ئيسالمى ئريان؛ -1
 . 6قؤناغة هةستيارةكانء ثيَويستى بةبوونى دوذمنى دةرةكى -3

لةدوا وتاريدا ئاماذةى بؤ ئةوة " بنيامني نيَتانياهؤ"هةر لةوبارةيةوة 
و ...سةرةكى ئيسرائيلةئريان ثاش حزبولَلَاي لوبنان دوذمنى :"كرد

ئيسرائيل دةبآ خؤى بؤ رووبةرِووبونةوة لةطةأل ئةو مةترسييةدا ئامادة 
سةرؤك وةزيرانى ( ئيسحاق رِابني)هةر لةوبارةيةوة بؤ ويَنة ". بكات

رِيَذةى تةواوى ئةو :"ثيَشووى حكومةتى ئيسرائيل ئيَذىَ
ةن، فةلةستينيانةى كة كردةوةى توندوتيذانة دذ بةئيسرائيل دةك

 . 7"كةلَك لة ئيسالمى شيَوازى كؤمارى ئيسالمى وةردةطرن
هةلَويَستةكانى كؤمارى ئيسالمى لةسآ تةوةردا بؤتة هؤى توورِةيى 

 :بةرثرسانى حكومةتى ئيسرائيل
ثشتيوانى لة طرووثة دذة ئيسرائيليةكان لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستء -2

لوبنانييانةى كة  بةشيَوةيةكى دياريكراو لة ئةو طرووثة فةلةستينىء
 بةطذ ئيسرائيلدا دةضنةوة؛
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ف يزجؤ( )راهربدى مطالعاتفصلنامة  -مشس مرتضى)- 

بةرثرسَيكى ثَيشووى موسادو بةرثرسى (  Joseph Alpher()رةلفئة
جافة لةزانكؤى )ئَيستاى ناوةندى لَيكؤَلينةوةى سرتاتيذيكى ئيسرائيل لة

سياسةتء كؤمةَلة بةبِرواى بةرثرسانى حكومةتى ئيسرائيل، (: )ئةبيبلةت
 .مةترسني بؤ ئيسرائيل ئريان بةدوايانةوةية، طةورةترين كة َيكبايةخ
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 دذايةتى كردني ثرؤسةى ئاشتى نيَوان عةرةب و  ئيسرائيل؛-1
سةركردايةتى بزوتنةوة دذة ئيسرائيلييةكان لة كؤرِو كؤمةلَةى -3

بة دانثيَدانانى خودى بةرثرسانى . جيهانىء ئاستى نيَونةتةوةييدا
ةرةوة، بةو ئاكامة سيستمى كؤمارى ئيسالمى بةو سآ تةوةرةى س

دةطةين كة شةرِى ثيَشطرانة ئيَستا لةتةوةرى سةرةوةى ئيَسرتاتذي 
هةربؤية . ئةو حكومةتةداية بةرطريىسياسةتى دةرةوة، يان سياسةتى 

بة بونى كؤمارى ئيسالمييةكى بةهيَز لةناوضةكةدا، لة رؤذهةآلتى 
مارى نيَوةرِاستدا بةطشتى وآلتانى ناتةبا لةطةأل سياسةتةكانى كؤ

ئيسالميداء هاوثةميانانى ئيسرائيلء ئةمريكا بةردةوام لة قةيرانء 
 كيَشةى جؤراوجؤروء ثيَكدادانى توندوتيذ بآ بةش نابن؛ 

ئةوةش بةو واتايةية كة كؤمارى ئيسالمى سياسةتى شةرِى 
ثيَشطرانة وةكو تيَزيَكى بةهيَزو سياسةتى ئيَسرتاتذي ثيَشطرانة 

ةندى سةركةوتنى تاكتيكى و كورختايةنى بةكاردةهيَنآء تائيَستاش ه
بؤ ئةو رِذيَمة بةدواوة بوة، بةآلم لةاليةكى ديكةوة لةئاستى كؤمةلَطاى 
جيهانيدا كؤمارى ئيسالمى وةكو حكومةتيَكى ثشتيوانى تريؤريزمء 
رِيَذمييَكى ياخى ناساندووة كة دةسةآلتدارانى رِؤذئاوا بة نازيزمى بآ 

ناودةبةنء بة حكومةتيَكى ثيَشيَلكةرى دةسةآلت يان نازيزمى دوةمى 
ئةوةش هةم لةئاستى . ياساو ثةمياننامة نيَونةتةوةييةكانى دةزانن

ناوخؤدا ئةو رِذيَمةى تووشى قةيران كردوةو هةم لةئاستى جيهانيدا 
 .كؤمارى ئيسالمى رِؤذ بةرِؤذ ثرت تةريك دةخاتةوة

 



 

 

 :سياسةتى ئةتؤمي كؤمارى ئيسالمى
سياسةتى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى ثيَشينةيةكى دوورترى هةية كة 

لةسةردةمى ثاشايةتيدا كة ئةو كات ( 2353)دةطةرِيَتةوة بؤ ساآلنى 
لةاليةن رِووسةكانةوة هةنطاوى يةكةمى بؤ نرا، بةآلم دواتر لة ساآلنى 
سةرةتاى دامةزراندنى كؤمارى ئيسالميدا لةاليةن وآلتى ضينةوة 

راو بة يارمةتى بازارِى رةشء هيَندآ لة وآلتانى نزيكرت لة دريَذةى ثيَد
كؤمارى ئيسالمى ئةو ثرِؤذةية تا بة ئيَستا طةيشت، بةآلم ئةوةى ثرت 
جيَطةى بايةخثيَدانى ئةو ثرِؤذةية، واتة كؤمارى ئيسالمى ئريان 
مةبةستى لة ثرِؤذةى ئةتؤمى ضية؟ كؤمارى ئيسالمى ئريان بةردةوام 

ثرِؤطرامى ئةتؤمي ئيَمة ثرِؤطراميَكى  رِايدةطةيةنآ كة
ئاشتيخوازانةيةو هةر وآلتيَك مافى خؤيةتى سود لة تةكنؤلؤذياى 
ئاشتيخوازانةى ئةتؤمي وةربطريَت، لةثاأل ئةوةشدا هةم يةكييةتى 

ئةمريكا رِايدةطةيةنن كة  يةكطرتووةكانىئةوروثاو هةم وآلتة 
ئيسالمى ئريان دابني  ئامادةين تةكنةلؤذياى ئاشتيخوازانة بؤ كؤمارى

بكةين بةمةرجيَك ثرِؤذة ئةتؤمييةكةى بة  تةواوى وةال بنآء 
ثيتاندني يؤرانيؤم رابطريَت، لةطةأل ئةوةشدا ئةلبةرادعى بةرثرسى 
ئاذانسى ئةتؤمي بةردةوام رايدةطةيةنآ كة ثرِؤذةى  ئةتؤمي كؤمارى 

لةناوةرؤكى  ئيسالمى ئاشتيخوازانة نيية، بةآلم بةطشتى بة تيَرِامانيَك
كؤمارى ئيسالمىء ئايدؤلؤذى مةكتةبةى، بةو ئاكامة دةطةين كة 
كؤمارى ئيسالمى لةناوضةدا ببيَتة خاوةن ضةكى  ئةتؤمي ئةوا ض 

هةر ئةو رستةيةى كة . مةترسيطةليَك رووبةرِووى جيهان دةبيَتةوة



 

 

ئاسايشى "ئةمريكا جةختى لةسةردةكاتةوة  يةكطرتووةكانىوآلتة 
لةاليةن " وةكان بة بآ ئاسايشى جيهان دةستةبةر نابآوآلتة يةكطرت

دةسةآلتدارانى سيستمى كؤمارى ئيسالميشةوة بةردةوام دووثات 
ئاسايشى ئريان بةبآ ئاسايشى ناوضة دةستةبةر :"دةكريَتةوة كة

 ".نابآ
هةردووال جةخت لةسةر ئاسايشى نةتةوةيىء بةرذةوةندى 

بةرثرسى كؤرِى ( رِةزايى موحسني)نةتةوةيى دةكةنةوة، لةوبارةيةوة 
بةرذةوةنديية :"دةستنيشانكردنى بةرذةوةندييةكانى سيستم ئيَذىَ

نةتةوةييةكانى ئريان ئةمرِؤ لةدةرةوةى سنوورةكانيشدايةو ئاسايشى 
ناوبراو ئاماذة بة ". نةتةوةيى بةبآ ئاسايشى ناوضةكة بوونى نيية

سالمني، ئةو هيندستان و ثاكستان دةكات كة دوو دراوسيَى كؤمارى ئي
دوو وآلتة هةردووكيان خاوةنى ضةكى  ئةتؤميني، هةردوو وآلت بؤ 

. نيشاندانى هيَزى سةربازي خؤيان ضةكةكانيان تاقى كردؤتةوة
بةوتةى . تاقيكردنةوةكانيان لةنزيك سنوورةكانى ئيَمةدا بةرِيَوةضوو

ضاالكيية ئةتؤمييةكانى هيندستان و ثاكستان بؤ ( حمسن رةزايى)
دةطةرِيَتةوة، لةو سالَةدا هيندستان يةكةمني بؤمبى خؤى  2160دةيةى 

تاقيكردةوة، ئةمةش لةكاتيَكدابوو كة ثاكستانييةكان ثيَشرت 
دةستيان ثيَكردبووء يةكةم ناوةندى خؤيان بةهاوكارى كةنةداييةكان 

بةجيَيان هيَشت، خودى زانا  ثاش ئةوةي كةنةداييةكان. دروست كردبوو
رمةتى ضنيء كؤرياى باكوور دريَذةيان بةثرِؤذة ثاكستانييةكان بةيا

تاقيكردنةوة ئةتؤمييةكانى هيندستان و ثاكستان . ئةتؤمييةكانياندا



 

 

ثةرةى دةستاند، ئةويش لةناوضةيةكى ثرِ قةيراندا كة دةيتوانى 
بةوتةى بةرثرسانى ثاكستان، سةرجةم ئةو . كيَشةى قوأل بنيَتةوة

ضون لةناوضةيةكى وا هةستياردا تاقيكردنةوةيةى كة بةرِيَوة 7حةوت 
 .كةم ويَنةبوون

ئريان لةهةمبةر ئةو تاقيكردنةوانة هةست بةمةترسى دةكات، ضونكى 
جطة لةثاكستانء هيندستان، ئيسرائيليش خاوةنى ضةكى ئةتؤميية، 
لةكيَشةى ئةتؤميدا ئريان دةيةوآ لةبةرامبةر ئيسرائيل و وآلتة 

ةدا خؤى بةهيَز بكات، يةكطرتوةكانء هاوثةميانانى لة ناوضةك
لةطةأل ئةوةشدا ئيَسرتاتذي سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةاليةك 
لةهةولَى بةهيَزكردنى باآلنسى خؤيةتى لةناوضةى قةفقازو دةرياى 
قةزوين، ئةمةش بؤتة ناوةندى ملمالنيَى وردة هيَزةكانى دةوروبةرىء 

 . ئةو هيَزانةش بةشى ئريانن لةسةرضاوةكانى ئةو زةرياية
يةكى ديكةوةوة بة دةستهيَنانةوةى ثيَطةى سةربازيية لة لةال

رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا كة ثيَشرت لةسةردةمى ثاشايةتيدا هةيبوو، 
ئةوكات بةثشتيوانى ئةمريكاو بريتانيا بوو، بةآلم ئةجمارة دةيةوآ 

بؤ طةيشنت بةو مةبةستةش، تةنيا رِيَطاى طةيشنت . سةربةخؤ بيَت
ةرثاوةر بريتية لة باوةرِيَك كة خاوةن بةقؤناغى بوون بة سؤث

دةسةآلتيَكى بةهيَزى ئيَسرتاتذي بيَت لة ضةشنى ضةكى ئةتؤمي ، 
ضونكى دةتوانآ هةم هةرِةشةيكى ناوخؤيى بآء هةم لةئاستى 

واتة سيستمى كؤمارى . ناوضةيىء جيهانيدا هةرِةشةيةكى دةرةكى بيَت
تنةوةيةكى ئيسالمى سةملاندوويةتى كة لةطةأل هةرضةشنة بزوو



 

 

ناوخؤييدا وةكو دووذمنيَكى ئيَسرتاتذي ءدةرةكى بةرةو رِووى ببيَتةوة، 
تةنانةت ئةطةر ثيَويست بآ سود لة ضةكى كيميايى، بيؤلؤذيكي ء 

ئةو رِاستييةش لة مامةلَةكردني ناوخؤييةكاندا . ئةتؤميش وةربطريَت
لة ئاستى . سةملاوة كة بة توندي وةلَامي نةيارةكاني دةداتةوة

دةرةكيشدا كاتآ سةرؤك كؤمارى كؤمارى ئيسالمى ئريان حممود 
ئيسرائيل دةبآ لةسةر طؤى :"ئةمحةدى نةذاد لةمةرِ ئيسرائيل ئيَذىَ

ياخود دةطةرِيَينةوة بؤ سةرةتاكانى دامةزراندنى ". زةوى بسرِدريَتةوة
ئيَمة :"دةيوت( ئايةتولَآل خومةيين)سيستمى كؤمارى ئيسالمى كة 

يان وتةكانى مةنوضةهر موتةكى ". يَنينة ناو دةرياوةئيسرائيل دةرِذ
هاوثةميانى ئةمريكا بؤ وآلتانى كةنداو رؤذهةآلتى :"كة رِايطةياند

نيَوةرِاست، زيانى بةدواوة دةبآ بؤ ئةو وآلتانةو هةرضةشنة 
 ". هاوثةميانيَتييةك دذ بة كؤمارى ئيسالمى زؤر زيانى بؤ خؤيان دةبيَت

رِداية كة ئيَستا وآلتيَكى وةكو ميسر بايةخى موحسني رِةزايى لةوباوة
ئيَسرتاتذي خؤي لةدةستداوة، ئةوةش لةكاتيَكداية كة وآلتيَكى وةكو 
ئريان بةهةلَسةنطاندنى لةطةأل رابردوودا هيَشتا هةر بايةخى خؤى 

موحسني رِةزايى دةضيَتةوة سةر تيؤريية سةرةتاييةكانء . ثاراستووة
بةهؤى دراوسيَيةتى ئريان لةطةأل ضةند جةخت لةسةرئةوة دةكاتةوة كة 

وآلتيَكدا، بايةخى ئريان لةهاوكيَشةكاندا هةلَدةكشآ، بةو واتايةى 
ناوبراو . ئريان لةناوةندى كؤمةلَة وآلتيَكى ثرِ قةيراندا هةلَكةوتوة

لةرِؤذئاواى وآلتى :"لةو ثةيوةندييةدا بةرِوونى بةمشيَوةية دةدوآ
زؤر ئالَؤزمان هةبوو كة مةسةلةى توركيا خؤماندا، رِووداو و كيَشةيةكى 



 

 

لةباشووردا باسى بوونى ئةمريكا لةكةنداودا بةرضاوة، ء . ء ئيسرائيلة
لةرِؤذئاواشدا عرياقء طيَرةو كيَشة سياسى و ئاسايشييةكانى بة طرنط 

ئيَستا فاكتؤريَكى ديكة لةرِؤذهةآلتى ئرياندا هاتؤتة . خؤى دةنويَنآ
يَشبينييةكانى ثيَشوو، بايةخى ئيَسرتاتذي ئاراوة كة بةثيَضةوانةى ث
:" هةر لةوبارةيةشةوة برذنيسكى وتبووى. ئريانى زؤر بةرزكردؤتةوة

ئةو ليَدوانانةى ". لةبايةخى ئيَسرتاتذي ئريان شتيَك كةم نةبؤتةوة
ئاغاى رِةزايى ثيشانى دةدات كة بوونى ئريانيَكى بآ ضةكى سرتاتيجي، 

نى عرياق، ئةفغانستان، ثاكستان، ديسان لة ناو وآلتانيَك لةضةش
، ئةرمةنستان، توركمانستان، (جورجيا)ئازةرباجيان، طورجستان 

توركيا، ئيسرائيل، فةلةستنيء لوبنانء هةموو وآلتانى كةنداودا كة 
زؤربةيان هاوثةميانى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكان، تةنانةت 

اويَكدا كة ثرت ئةمريكا لةبةشيَكياندا بنكةى سةربازى هةيةو لةكةند
وزةى جيهان بةرهةم ديَنيَت، زؤر ثرِ مةترسييةو بوونى %(  65)لة 

ضةكى ئةتؤمي دةتوانآ ئاسايشى ئريان بةو ثيَناسةى خؤيان بثاريَزآء 
هةر موحسني . ئاسايشى جيهانيش بكةويَتة بةر هةرِةشةيةكى جددييةوة

وتةى ئيَمة هةلَكة"رِةزايى لةشويَنيَكيرتدا ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة 
خؤى هةلَكةوتةيةكى هةستيارى ذيؤئيسرتاتذيية، بةو واتايةى ئيَمة 
دةكرآ ثيَويستمان بةضةكى ئةتؤميش نةبآ، بؤ ويَنة ئةطةر بتوانن 
ضةكطةىل مؤديَرنى مووشةكى لةضةشنى زةوى بةزةوى، دةريا بة 

بؤمبى ئةتؤميش بؤ  20كةشتىء كةشتى بةكةشتى ضاك بكةين، لة 
بؤ ويَنة ئةطةر بتوانني . رةو هيَزو كاردانةوةشى ثرتةئيَمة كاريطةرت



 

 

ناويَكى فرِؤكة هةلَطرى دوذمن خبةينة بةر هةرِةشةى ئةو موشةكانة، 
دةزانن ضةندة كاريطةريى هةية، طةر لة بؤمبى ئةتؤمي  ثرت نةبآ 

ئةو وتانة هةموو واثيَشان دةدةن كة ئريان، ناتوانآ ." )كةمرت نية
ئيلء ئةمريكاو هاوثةميانانيان بوونيان هةية لةذينطةيةكدا كة ئيسرا

بيَدةنط دابنيشآء هةر بؤية ضةكى ئةتؤمى بؤ كؤمارى ئيسالمى ئريان 
 .ئاماجنيَكى ئيَسرتاتذي ئاسايشي كؤمارى ئيسالميية

ئيَمة لةخؤمانةوة نالَينَي :"ئيَذىَ( موحسني رةزايى)لةشويَنيَكى ديكة 
كة وزةيةكى زؤرى ليَوة دوورطةى هورمز دةبةستني، دوورطةيةكيشة 

بؤ ويَنة ئيَمة بيَنيء لةو دوورطةيةدا . بةرةو جيهانى دةرةوة دةضيَت
كةشتييةكى نةوتكيَش نقوم بكةين، ماوةى شةش مانط دةخايةنآ تا 
ئةو شويَنة بة مؤديَرِنرتينء ثيَشكةوتووترين كةرةستة خاويَن 

وة بكريَتةوة، بةآلم ئايا ماوةى شةش مانط وزة لةو دوورطةية
 !" تيَنةثةرِآ ض رِوو دةدات؟

 :ئاسايشى سيستمء هيَزى قودس
هةروةك سةرةتا بامسان كرد كة كؤمارى ئيسالمى سياسةتى دةرةوةى 

دارِشتبوو، باس لةوةش ( ناردنة دةرةوةى شؤرِش)خؤى لةسةر بنةماى 
. كرا كة ئامانجء مةبةستةكان ضى بوونء بةضةند قؤناغدا تيَثةرِين

ةر وآلتيَكدا باسكى بةهيَزى ئةو وآلتةية، بةآلم هيَزى سةربازى لةه
سيستمى كؤمارى ئيسالمى لةبةرامبةر باسكى بةهيَزى خةلَكدا كة 

بوو، باسكى بةهيَزى سةربازيشى دروست كرد كة ئةويش ( ئةرتةش)
سوثاى ناوبراو لة ثيَنج هيَز ثيَكهات . بوو( سوثاى ثاسدارانى شؤرِش)



 

 

ئةركى هيَزى قودس . كيان بوويةكيَ( نريوى قدس)كة هيَزى قودس 
لةدةرةوةي سنوورةكانى ئريان بوو، ئةو هيَزة كة لةسةردةمانى شةرِى 
ئريانء عرياقدا دروست كرا، وةك هيَزيَكى سنوورى سوثاى ثاسداران 
ضاالكييةكانى خؤى بةثشتيوانيكردنى ئؤثؤزسيؤنى سةدام ءحكومةتى 

اية ثالَثشتى بةعسى عرياق دةست ثيَكردو هةروةها ثاشان دةستيد
كردنى ئةمحةد شا مةسعوود سةرؤكى بةرةى باكوورى ئةفغانستان 
لةسةردةمى شةرِى سؤظيَيةتء ئةفغانستانداء ثاشان لةبةربةرةكانآ 

ثاشان . لةطةأل تالَةباندا سنوورى ضاالكييةكانى بةربآلوتر كردةوة
بالَى كيَشا بؤ ناوضةى بالَكانء ثشتيوانى لة ضةكدارانى ئيسالمطةراى 

 . بؤسنيايى لةشةرِى يوطسالفيدا كرد
جآ ئاماذة ثيَدانة  كة ئةو ديالنةى لةكاتى شةرِى ئريانء عرياقدا 

بؤ . لةاليةن هةردوو وآلتةوة طريابوون كةلَكى جؤراوجؤريان ليَوةرطريا
ويَنة حكومةتى بةعس هةولَى دةدا بةشيَك لةو هيَزانة خباتة خزمةتى 

ء سيستمى كؤمارى ئيسالمى (ةوةريَكخراوى موجاهدينى طةىل ئريان)
ئريانيش لةاليةن هيَزى قودسةوة لة سوثاى بةدرو هيَزة نةيارةكانى 

هةربؤية ثاش رِووخانى . ديكةى حكومةتى عرياقدا سازمان دةدران
حكومةتى بةعس، رِؤذانة لةاليةن بةرثرسانى عرياقىء ئةمريكاييةوة 

رانةكانى كؤمارى بةردةوام لةسةر دةستيَوةردانء ئاذاوة نانةوةو قةي
ئيسالمى ئريان لةعرياق ليَدوان دةدةن، ئاطادارى رِاي طشتى دةكةنةوة و 
داوا لةكؤمارى ئيسالمى دةكةن كة ئاسايشى عرياق لةبةرضاو بطرييَتء 

ديظيد "لةوبارةيةوة . رِيَز بؤ سةربةخؤيىء سةروةريى ئةو وآلتة دابنيَت



 

 

رةتى كاروبارى دةرةوةى هاريكارى كاروبارى عرياق لةوةزا" ساتر فيَلَد
 . وآلتة يةكطرتوةكان دا دان بةو راستييةدا دةنآ

هيَزى قودس تةنانةت هةوأل دةدا سود لة هيَزةكانى حزبولَآلى 
لة (C.N.N)ثةيامنيَرى تةلةفزيؤنى . لوبنان لة عرياقدا وةربطريَت

وتى هيَزةكانى حزبولَآلى لوبنان كة لةشةرِى  1007تةمموزى  1
سثؤرِن، لة عرياقدا بةرةيةكى شةرِيان كردؤتةوة بؤ ثارتيزانيدا ث

هةر ئةو . تيَكدانى ئاسايشى عرياقء كوشتنى ئةمريكاييةكان
لةوةآلمى ثرسياريَكدا كة ئةوان لةعرياق ض  C.N.Nهةوالَدةرةى 

دةكةن، وتى ئةوان لةبةرامبةر دةيان مليؤن دؤالر يارمةتى دارايى كة 
بؤ داخوازييةكانى كؤمارى ئيسالمى  ئريان بةحزبولَآلى دةدا ناضارن مل

ئيَمة دةزانني كة هيَزى :"رؤبةرت طيتس لةوبارةيةوة وتى. رِابكيَشن
ديارة هيَزى قودس يةكيَكة لةو ". قودس لةم كردةوانةدا دةستى هةية

ية، واتة لةتةواوى (القاعدة)هيَزانة كة ثيَكهاتةكةى وةكو ثيَكهاتةى 
بةتايبةت ئةو وآلتانةى كة . وةجيهاندا هيَزةكاني خؤى رِيَكخستوتة

ئةو شويَنانةى هيَزى ئةمريكايىء . دانيشتوانى موسلَمانيان هةية
 .هاوثةميانانى ليَبيَت، بةطشتى سةرجنى هيَزى قودس رِادةكيَشن

 
 ئيَران، ضاالكى ئةتؤمىء هةرِةشةكانى

 



 

 

دا  لة جةستةى ئيسالم ]ئيسرائيل[دةبآ ئةو غوددة شيَرثةجنةيية"
لة ناوبةرين، ئةطةر هةر مؤسلَمانيَك سةتلَيَك ئاو هةلَطرآء بريِيَذيَتة 

ئايةتؤآل خومةينى " )سةر ئيسرائيل، ئةو وآلتة دةستكردة ئاو دةيبا
 (. ريَبةرى شؤرِشى ئيسالمى ئيَران

" انشااللّة بةم نيَزيكانة شاهيَدى دونيايةكى بآ ئيسرائيل دةبني"
شارى  2374كؤمارى ئيَران ثاييزى  مةمحوود ئةمحةدىنذاد سةرؤك)

 (.زاهيَدان
." كؤمةلَطاى جيهانى هيضكات ئيَرانيَكى ئةتؤمى تةحةمؤأل ناكات"

 (.ئةمةريكاجؤرج دةبليؤ بوش، سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى )
كاروانطةىل بآ برِاوانةوةى ضةكء تةقةمةنييةك كة لةاليةن " 

ئيَرانةوة دةطاتة دةستى حيَزبؤآل، ئةم ئاماجنة دةثيَكى كة بة 
تيَكضوونى باروودؤخى ناوضةكة حيَزبؤآل برِيارةكانى ئيَران بؤ 

ذنرِاأل يوى " )هيَرشطةىل موشةكى بؤ سةر ئيسرائيل جيَبةجآ دةكات
ى زانيارىء هةوالَطرى ئةرتةشى ئيسرائيل، بايديتس، سةرؤكى دةزطا

لة دانيشتنى كؤتايى كؤمسيؤنى زانيارى كؤنست لةطةأل نويَنةرانى 
 (.دا ثةرلةمانى ئيسرائيل

ئةم وتانة وتةى بةرثرسانى سآ وآلتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران،  
و دةولَةتى ئيسرائيلن، طةر بة وردى سةرجنى وتةى ئةمةريكا

مى بدةن، بةبآ يةكء دوو وتةكةى جؤرج بةرثرسانى كؤمارى ئيسال
ذنرِاأل يوى "دةبليو بوش ثةسةند دةكةينء راستى وتةكانى 

 .مان بؤ دةسةلَمآ"بايديتس



 

 

بة تيَرِامان لة نيَوةرؤكى ئيسالمى شؤرِشطيَرِ لة ئايدولؤذى كؤمارى 
ئيسالمى ئيَرانداو تيَطةيشنت لةنيَوةرؤكى شؤرِشطيَرِانةى كؤمارى 

ئايديايةكى شؤرِشطيَرِانة كة دةيهةوآ شؤرِشيَكى ئيسالمى، وةكوو 
ئيسالمى لة جيهاندا وةرِآ خباتء بة وتةى ئيمام خومةينى جيهان 
لةناثاكىء جةهالَةتء زولَم دريَذ دةستةيىء كوفرو نيفاق ثاك 

هةذارىء دةستكورتى : "يان وةكوو ئةمحةدى نذاد دةلَىَ. بكةنةوة
ثةروةرى ئاشتى لةجيهاندا بةسةر جيهاندا حاكم بوةو ئارامشء داد

و ئةوان لةو برِوايةدان كة لةاليةن خوداوة بة ريَبةرى ." بوونى نةماوة
راسثيَردراون كة جيهان لةو نةهامةتيانة " وآلتةتى موتلَةقةى فةقيه"

رزطار بكةنةوةو هةروةها طةر سةرجنمان دابيَتة رابردووى 
و دوستايةتىء دةسةآلتداريَتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران لةنيَو خؤدا

جريانةتييةكانيمان لةدةرةوة خستبيَتةبةر تيشكى سةرنج بآ طؤمان 
هيَندة بةلَطةمان دةست كةوتوةكة بلَيَني دةبآ ثالَثشتى كؤمةلَطاى 
جيهانى بكةين بؤ ثيَشطرتن بة دةسرتِاطةيشتنى كؤمارى ئيسالمى بة 

كؤمارى ئيسالمى ئيَران ضةندين جار بة بةلَطةو . ضةكى ئةتؤمى
كيؤميَنتى حاشاهةلَنةطرةوة بة بةهيَزترين ثالَثشتء تةياركةرى دي

تريؤريزمى جيهانى بة طشتىء تاقمء طرووثة تريؤريستييةكان لة 
ناوضةكةدا تاوانبارو مةحكووم كراوةو بةردةوام جةخت لةسةر ئةوة 
كراوةتةوة كة ئاسايش ءهيَمنى ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةبوونى 

واتة هيَشتا كؤمارى ئيسالمى دةستى . اريَزراو نابآكؤمارى ئيسالمى ث
بوونى ضةكى ئةتؤمى بة دةستى كؤمارى . بة ضةكى ئةتؤمى نةطةيشتوة



 

 

ئيسالمييةوة بآ طؤمان دةتوانآ لةاليةك بةهيَزترين ثالَثشت بآ بؤ 
كؤمةلَيَك لة تاقمء طرووثء اليةنة توندرِةوة ئيسالمييةكان لةضةشنى 

سةدرو سوثاى املةهدى، حيَزبؤآلى موقتةدا، الدن القاعدةى ئؤسامةبن
ئةودةم ئيدى كةس ناتوانآ طةرةنتى . ء جيهادى ئيسالمىبنانؤل

ئةوةش بكات كة لةعيَراق، فةللةستني، لؤبنان، ئةفغانستانء وآلتانى 
 . ديكةدا هيَرشء هةرِةشةى ئةتؤمى بؤسةر هيَمنى جيهان بكات

 :وزةى ئةتؤمى ئاشتيخوازانة
نكؤلَى لةوة بكات كة وزةى ئةتؤمىء تيَكنؤلؤذى كةس ناتوانآ 

ئةتؤمى بةشيَك لةطةشةو ثيَشكةوتنء بةرةو ثيَشةوةضوونى كؤمةلَطاى 
هيض كةس واليةنيَكيش ناتوانآء مافى ئةوةى نية كة ثيَش . مرؤيى نية

بة دةسرتِاطةيشنتء كةلَك وةرطرتنى هيض وآلتء نةتةوةيةك لة وزةى 
ئةو وزةية . ة، ئاشتيخوازانةكانى بكرآئةتؤمىء تيَكنؤلؤذىء بةرهةم

لةو كاتةدا كة دةتوانآ جيهانء مرؤظايةتى خباتة ذيَر هةرِةشةى 
ناوضوون ، لةوكاتةدا كةدةتوانىَ حةوت جاران طوَى زةوى لةناو ببات، 
لةو كاتةدا كة دةتوانىَ ترس و خؤفيَكى لةوةسف نةهاتوو لةدلَى 

شدا زؤر اليةنى ديكة هةية كة ئينسانةكاندا ثيَك بيَنىَ، لةهةمان كاتي
بةاليةنة ئاشتيخوازانةكانى وزةى ئةتؤمى ناسراونء لةخزمةتى مروَظ 

كةلَك وةرطرتنى ئاشتيخوازانة بةمةبةستى ءئابوورى . و مرَوظاتيدان
لةوزةى ئةتؤمىو رةهةندى جوَراجؤرى زانستى ئةتؤمى و بةكارهيَنانى 

بة )كارةبادا لةبياظطةىل جؤراجؤر لةضةشنى بةرهةم هيَنانى 
، بةكارهيَنانى راديوَ ئةكتيظء ئيزؤتؤثةكان (مىؤوزةخانةطةىل ئةت



 

 

بةكارهيَنانى تيشك هاويَذةكان لةثيَشةشازى . لةثيَشةسازى ثزشكىدا
كانزيىدا، تيشك ثيَدان بة بةرهةمة وةرزيَرييةكانء خةزن كردنيانء 

وز، ثاراستنيان، كةلَكءةرطرتن لة تيشكةكانى لةكانطاكانى بةردةخةلَ
لةناؤبردنى باكرتيطةىل لةناوضووى بةرهةمة خواردةمةنيةكان، تيشك 

لوولةء مةخزةنةكان، كةلَك " جوشكارىء نةشتيابى"كارى لة
راديو )وةرطرتنى راديؤ ئةكتيظ ئيزؤتؤثةكان لةثزشكى ئةتؤمى 

داو بةرةنطارى نةخؤشيطةىل وةك شيَرثةجنةو نةخوشيةكانى (ئةكتيظ
 . ،...غودةى تريؤئيدو

م كةلَك ليَوةرطرتنانةو دةيان كةلَك ليَوةرطرتنى ديكة بةرهةمى ئة
زانستى ئةتؤمييةكان، بةآلم لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا ضةندين 
بةربةستى جوَراجؤر لةبةرامبةر ئةو دةولةَتانةدا دانراوة كة دةيانهةوىَ 
لةوزةى ئةتؤمى بؤ مةبةستى سةربازى كةلَك وةرطرتنء بة هيَزترين 

بؤ ئةء مةبةستةش . تارى بة كومةلَى ىلَ ساز بكةنكةرةستةى كوش
بو سةر هيَرؤشيماء ناكازاكى ذاثؤنء  ئةمةريكادةتوانني هيَرشى 

روداوةكةى ضيَرنؤبيلى سؤظيَيةتى ثيَشوو بيَنينةوة بريى خوَمانء 
هةنوكةش بةشيَك لة وةآلتان ودةولَةتان بة . ئةزمونيَكى ليَوةرطرين

ئةوةيش . مى سةربازىدا هةروا ضاالكننهيَنىو ئاشكرا لةبوارى ئةتؤ
بوةتة هؤى ئةوةيكة هةرضشنة ضاالكييةكى ئةتؤمى بةتيَبينييةوة ضاو 

بةآلم هاوكات لةطةلَ ئةؤةشدا . ىلَ بكرىَء خبريَتة ذيَر زةرةبينةوة
جياوازيطةلَكى بةرضاو لةنيَوان ضاالكى ئةتؤمى ئاشتيخوازيانةىو 

ئةوانشدا نيَوةرؤكى دةولَةتانى لةطةلَ هةموو . نائاشتيخوازانةدا هةية



 

 

ضاالك لةو بوارةدا طرينطةو ئاستى دلَنيايىو مةترسى دةوروبةرو 
زؤريَك لة وآلتانى جيهان . كؤمةلَطاى جيهانى بةوةوة بةسرتاوةتةوة

لةبوارى ثروَذةى ئةتؤمىدا ضاالكن، دةتوانني لةم ثيَوةندييةدا ئاماذة 
وةزارةتى ئابوورىء كارى بةثآ ئامارةكانى . بة هيَندآ ئامار بكةين

لةسةر  1000تا سالَى  فرةنسائالَمانء كؤميسارياى وزةى ئةتؤمى 
ريئاكتؤرى ئةتؤمى لةسةرانسةرى جيهاندا ناسراون كة  2227يةك 
ريئاكتؤرى طةورةى لةبوارى تويَذينةوةكانء بةرهةم هيَنانى  170

 400لة . ئيزوتؤثةكان لةثزيشكىء ثيشةسازى بةكار دةبريَن
نةش بة شيَوةى طةرِؤك لةكةشتىء ذيَر دةريايييةكاندا كةلَكيان وزةخا

هيَنانى كارةبا لة  ريئاكتؤرى طةورةش بؤ بةرهةم 437ليَوةردةطريآء 
تراوات كاتذميَر كارةبا  0790وآلتدا ضاالكة كة لةسةريةك  08

 204بة  ئةمةريكالةم بوارةدا وآلتة يةكطرتووةكانى . بةرهةم دةهيَنآ
. تراوات كاتذميَر كارةباوة، طةوررترين بةشى هةية 700وزةخانةء 

ء روسيةء ئالَمان لةرِيزةكانى دواتردانء 53ء ذاثؤن بة 15بة  فرةنسا
 . ثيَش لةئوكراينيش، بريتانيا، كاناداو ئيسثانيا هةلَكةوتوون

داخوازى كةلَك وةرطرتن لةوزةى ئةتؤمى لةئاستى وآلتانى جيهاندا 
ةمةش داخواز، مةيلء ئارةزوويةكى  روو لةزيادبوونة، بآطومان ئ

بةآلم نابآ لةبريمان بضآ . رةوايةء مافى هةر كؤمةلَطاء نةتةوةيةكة
دا يةكةمني هةلَة ئاخرين هةلَةيةو جاريَكيرت ناتوانني  لةم ثيَوةندييةش

ضاوةرِوان بني كة شةرِيَكى جيهانى فرةاليةنة وةكوو شةرِى يةكةمء 
ؤر طرينطة كة كام دةولَةت ض جؤرة كةوابوو ز. دووهةم كؤتايى ثيَ بآ



 

 

تيكةكانى ضني، رابردوةكةى ضؤن نيَوةرؤكيَكى هةية، ئيسرتاتيذىء تاك
، ء طةر دةسةآلتى ...بوة، بؤ داهاتوو ض طةآللَةء ثالنرِيَذييةكى هةية و

بآ طومان . سةربازى ئةتؤمى هةبآ دةبآ جيهان ضاوةرِوانى ضى بكات
بةرضاوةو بة ئاسانيش ريَطا نادةن زهليَزانى جيهان ئةو راستييةيان لة

باآلنسى هيَزةكان لةناوضةكةو جيهاندا بةضةشنآ طؤرِان بةسةردا بآ 
كة جيهان لةمةترسى خباتء طؤرِانى ذئؤثوليتيكىء ذئوئيسرتاتيذيكى 

 . ثيَك بيَنى
 ثرؤطرامى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمى

 ى2350ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران دةطةرَيَتةوة بؤ ساآلنى دةهةى 
هةتاوىء طريَبةستةكانى نيَوان ئيَرانء هيَزة رؤذئاواييةكان، واتة 

لةسةردةمى ريَذميى ثاشايةتىدا ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى  2174سالَى 
ء ئالَمان فرةنسا، ئةمةريكائيَران بؤنيات نراو خيَرا بةوتوويَذ لةطةأل 

رؤذئاوادا ثرؤطرامة ئةتؤميةكانى دةست ثيَكردو خولياى ساز كردنى 
دا كة ريَذميى 8959لة سالَى . دا بوو وزةخانةى ئةتؤمى لةميَشك 13

طريَبةستى وةزةخانةى ئةتؤمى لةطةأل ئالَمانء  6ةتى روخا، ثاشاي
بةآلم شاى ئيَران لة ذوئيةى سالَى . دا بةسرتابووئةمةريكاء فرةنسا
دا ثالَثشتى خؤى لةرؤذهةآلتى نيَوةرِاستيَكى بآ ضةكى ئةتؤمى 2174

لةهةمان سالَيشدا لةدانيَشتنيَكى رؤذئاوايىدا لةئوسرتاليا  راطةياندء
وتى ئيَران لةو برِوايةدا نية كة لةوزةخانةكانىدا بؤمبى ئةتؤمى 

بةآلم هاوكات بةرنامةى بةئةتؤمى كردنى ئيَران وةكوو . بةرهةم بيَنيَت
يةكآ لةئةندامانى ثةميانى سنتؤ تا رادةيةك بؤ ثيَشطريى 



 

 

خرابوة بةر بريورِاى دا  يَيةت لةرؤذهةآلتى ناوينلةدةستيَوةردانى سؤظ
 . ئةندامان

بةآلم ثاش روخانى حكوومةتى ثاشايةتى دةستؤردانء قةيران 
خولَقاندنةكانى كؤمارى ئيسالمى لة ذيَر تيشكى ناردنة دةرةوةى 
شؤرِشى ئيسالمىدا، بةرةو رووبوونةوةى رؤذهةآلت ـ رؤذئاواى جيهان 

داو يارمةتيدانء ثةروةردة  هانىء كؤمؤنيزملةذيَر ناوى ئيستكبارى جي
ثة توندرِةوة ئيسالمييةكانء هةولَدان كردنء ريَكخستنى اليةنء طروو

. بؤ خؤثرِضةك كردن، نةدةكرا لةروانطةيةكى ئاساييةوة سةير بكرآ
كؤمارى ئيسالمى ئيَرانيش ضونكى دةيزانى ئةو ئيسرتاتيذييةى ئةو 

مرؤيى ثيَويستة هةولَى  دةيهةوآ بةهاى مادى، مةعنةوىء نرخى
ئيسرتاتيذى كؤمارى ئيسالمى . )خؤتةيار كردنى هةمةاليةنةىدا

بريتيية لةبوونى ئيَران بةريَبةرى جيهانى ئيسالمى شؤرِشطيَرِو هةروةها 
سةنتةرى ئيسالمى شيعى، بوونى ئيَران بةاليةنى ساتء سةوداى سياسى 

سعوودىء ميسر  ئيسالم لةبةرامبةر رؤذئاواداو وآلتانى عةرةبستانى
وةكوو ريَبةرى مةعنةوىء زانستى ئيسالم، بؤ ئةو مةبةستةش كاركردنى 
ئيَران لةسةر هيالىل شيعىء هةروةها يارمةتى دانى طرووثء اليةنى 

بةشيَكى ئيَجطار زؤر لةداهاتى نةتةوةيى (. سوننة وةك ويَنة بيَنينةوة
اثؤرِ، كرِينى دةيان جؤر ث. وآلت بؤ خؤثرِضةك كردن تةرخان كرد

فرِؤكة، ناوى شةرِكةر، ضةكى قورسء سووك سارؤخى جؤراوجؤر 
. نةيتوانى حةزو خؤزياكانى دةسةآلتدارانى كؤمارى ئيسالمى تيَر بكات

هةر بؤية ثرؤذةى دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمييان خستة سةرةوةى 



 

 

ئيسرتاتيذييةكانيانةوةو وةكوو ثرؤذةيةكى طرينط كةوتة دةستوورى 
قسةى دلَى " ئةمحةدىنذاد"و ثيَوةندييةدا سةرؤك كؤمار كارةوةو لة

بؤ ئيَمة : "سيستمى كؤمارى ئيسالمى دةكات، ناوبراو ئيَذآ
ئةو ". دةسرتِاطةيشنت بة بؤمبى ئةتؤمى لةنانى شةومان فةرزترة

دةبآ بيَذين كة . قسةيةى ئةمحةدى نذاد جيهانى وةخةبةر هيَنا
نى هةولَةكانى بؤ دةسرتِاطةيشنت لةقؤناغى شةرِدا لةطةأل عيَراق نةيتوا

بةضةكى ئةتؤمى بةئاكام بطةيةنآ، بةآلم ثاش كؤتايى هاتنى شةرِ 
 4ئةو هةوآلنةى دةستثيَكردةوةو يةكةمني هةولَدانةكانى لةمانطى 

ى هةتاوىدا، ثاش كرانةوةى كؤنفرانسى نيَونةتةوةيى 2371سالَى 
سةرؤك كؤمارى مافى مرؤظى ظيةن دةستى ثيَكردء حةميدرِةزا جيَطرى 

دا  ئةوكاتى ئيَران لةطةأل سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى ئةوكاتى ضني
دانيشتنى . لةمةرِ ثيَوةندييةكانى نيَوانيان وتوويَذيَكيان كرد

ئةوكاتةى دوو بةرثرسى ضينى كؤمؤنيستىء ئيَرانى ئيسالمى طةليَك 
دةسكةوتى هةبوو كة طرينطرتينى ئةو دةسكةوتانة بونياتنانى 

نةى ئةتؤمى لةاليةن ثسثؤرِانى ضينييةوة لةئيَراندا بوو كة وزةخا
ا بوة هؤى هةناردنى بةشيَكى زؤر لةبةرهةمة نةوتييةكانى لةبةرامبةرد

دا دةسةآلتدارانى رؤذئاوايىء  لةهةمانكاتيش. ئيَران بؤ ضني
راطةياندنةكانيان ئاشكرايان كرد كة لةنيَوان ضنيء ئيَراندا 

ؤلؤذى ئةتؤمىء ضةكةمةنى كيميايىء ثةمياننامةطةليَكى تيَكن
( 11m)و (9m)اريَك مؤشةكى كؤمةلَكؤذ بةسرتاوةو تا ئيَستاش هةذم



 

 

كة لةمةترسيدارترين ئةو موشةكةكانى دراوة بةكؤمارى ئيسالمى 
 . ئيَران

هةولَدانةكانى ئيَرانى ئيسالمى بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى 
يسالمى بؤ ئةو مةبةستة لةطةأل بةردةوام بوةء دةسةآلتدارانى كؤمارى ئ

كورياى باكوور، روسية، كازاخستان، ثاكستانء ليبى 
ثةمياننامةطةليَكى واذو كردةوةو لةبازارِى رةشيش بؤ هيَنديَك كةلء 

لةم ريَطايةشةوة وزةخانةكانى نةتةنزى . ثةل كةلَكى وةرطرتووة
 كاشانء بوشةهرى بة يارمةتى ثسثؤرِانى روسى وةرِآ خستء سةوداى

ذيَربةذيَرى زانستى ثرؤطرامى ضؤنييةتى ساز كردنى بؤمبى ئةتؤمى 
دا تا رادةيةكى  لةطةأل زانستمندى ئةتؤمى ثاكستان، عةبدولغةديرخان

زؤرتر دةرخةرى ئةو راستييةية كة كؤمارى ئيسالمى ئيَران بة دووى 
. ثرؤطرامى سةربازى ئةتؤمييةوةية نةك تكنؤلؤذى ئاشتيخوازانةوة

دا هةولَدانة ثيَداطرانةكانى كؤمةلَطاى جيهانى بؤ سةر هةر لةو دةمة
ةوةيى وزةى ئةتؤمىء هةولَدانى ئاذانسى ناوبراو بؤ ئاذانسى نيَونةت

سةردانء ثيَشكنينى لة ناكاوى شويَنة طومان ليَكراوةكان لةئيَرانداو 
راطرتنى ضرِكردنةوةى يؤرانيؤم، لةاليةن كؤمارى ئيسالمييةوة كؤسثيان 

يَىء ئةمةش يةك لةو هؤكارانة بوو كة طومانةكةى خراية سةر ر
 . هيَندةيرت بةهيَز دةكرد

ثاش ئةو طيَرةو كيَشانة لةكؤتاييةكانى يةكةم مانطى بةهارى سالَى 
ى هةتاوىدا كؤمارى ئيسالمى بةفةرمى رايطةياند كة ناوةندى 2373

ى ئيسفةهان وةرِآ خراء ثرؤذةى ئاوى قورسى (UCF)ئةتؤمى 



 

 

هاوكات بةرثرسانى دةولَةتى تاران . ى بةكار كردئةراكيش دةست"
رادةطةيةنن كة ئةم ثرؤذانة بؤ بةكارهيَنانى ثزشيكى كةلَكيان 

كة بةثآ راثؤرتء ليَكؤليَنةوةكان ئةم ثرؤذة كة . ليَوةردةطريآ
مةبةستةكةى ضاالكيى ثزشيكى راطةياندراوة، توانايى ضاكردنى 

ا هةر خيَرا وآلتانى وآلتة د لةم ثيَوةندييةش. بؤمبى ئةتؤمى دةبيَت
لةم ثرؤذانةى  فرةنسا، بريتانيا ئالَمانء ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

ى ئيسفةهان دلَنةطةرانييان (UCF)ئيَران بةتايبةتى ثرؤذةى 
 . دةربرِى

كؤمارى ئيسالمى ئةم دوَسيةيةى كردة دوَسييةيةكى ئيسرتاتيذيك بؤ 
دا كيسةيةكى طةوةرى  دييثلؤماسى كؤمارى ئيسالمىء لةم ثيَوةندييةش

ش ثةروةندةى ئةتؤمى لةذيَر ضاوةديَرى هةلَدووريبوو، بؤ ئةم مةبةستة
راستةخؤى ريَبةريى كؤمارى ئيسالميدا بوو و دةولَةت لةم دؤسيةيةدا 

بةرثرسى ديثلؤماسى دؤسيةى ناوبراو، . مافى دةستيَوةردانى نةبوة
يسالميية كة بةرثرسى ئةجنومةنى باآلى ئاسايشى نةتةوةيى كؤمارى ئ

ثيَوةندييةكى ضرِى لةطةأل ريَبةرايةتى سيستمى كؤمارى ئيسالميدا 
هةيةء راستةوخؤ ثيَشنيارو راسثاردةكانى ئةوان تةوةرى سةرةكىء 
نيَوةرؤكى راستةقينةى سياسةتى ديثلؤماسى ئةتؤمى ئةو ريَذمية ثيَك 

ى يةكآ لةثاساو و البؤشييةكانى كؤمارى ئيسالمى لةسةر ثرؤذة. ديَنن
وةك . سةربازى ئةتؤمييةكةى، ثيَوةندى دةداتةوة بةكيَشةى وزةوة

دةزانني ئيَران يةكآ لةوآلتانى سةرةكى بةرهةم هيَنةرى نةوتء طاز 
لةجيهاندايةء يةكآ لةم بةهيَزترين وآلتانى نيَردةرى طازة 



 

 

بؤية بةم بةلَطانة ئةو راستييةمان بؤ دةردةكةوآ كة . لةجيهاندا
بةآلم بة كورتى . رةكى ئةو ثرؤذةية وزة بآناتوانآ مةبةستى سة

 : ئاورِيَك لةبوارى وزةى ئيَران دةدةينةوة
لةراستىدا ئيَران وآلتيَكى نةوتييةو يةكآ لةسةرةكيرتين ئاماجنة 

. هيَنانى وزةية راطةيةندراوةكانيشى لةثرؤذة ئةتؤمييةكانى بةرهةم
نة زؤر  لةداهاتوويةكى"واتة بة وتةى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى 
اوة نةوتييةكان بني، هةر دووردا دةبآ ضاوةرِوانى كؤتايى هاتنى سةرض

بؤية لةهةموو وآلتانى جيهاندا طرينطييةكى تايبةت بة ثرؤذةى 
 .ضيَكردنىء وزةخانةى ئةتؤمى دةدرآ

و ئةمةريكاثيَويستة بيَذين ثاش ليَدانى عيَراق لةاليةن  
نةوتييةكانى باشوورى هاوثةميانانييةوةو ثاش وةكاركةوتنى ضالَة 

ئةو وآلتة بوة " يادآوران"ئيَران واتة كؤمةلَة ضالَة نةوتييةكانى 
ئيَران رؤذانة ثرت لة . هيَنةرو نيَردةرى نةوتى ئوثيَكة دووهةمني بةرهةم

ميليؤن بةرميل نةوتى خاو بةرهةم ديَنيَتء ئيَران هةنوكةش بة 7/4
ى %12اتر لةوآلتيَكى ئابوورى تاقة بةرهةمى ناسراوة كة زي

طةر سةرجنيشمان دابآ . داهاتةكةى هةناردةى نةوت ثيَكى ديَنيَت
جيَطاى ئاماذة . نرخى نةوت بة ريَذةيةكى ضاوةرِوان نةكراو زيادى كرد

ثيَدانة كة لةسةردةمى دةستثيَكى طةماروةكان لةسةر كؤمارى ئيسالمى 
بوةو  ئيَرانةوة داهاتى نةوت بةرزتةرين ثالَثشتى ئابوورى ئةو وآلتة

بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى رايدةطةيةنن كة . هةنوكةش بةردةوامة
كة دةفةرايةتى يَذى كرابوو ِدا ثالنر لةثرؤطرامى سيَهةمى طةشةمان



 

 

بة ( 0224) 8010هيَنانى نةوتى خاو تاكوو كؤتايى سالَى  بةرهةم
بةرميلى بة نةوتى ئؤثيَك  7/8ميليؤن بةرميل لةرؤذدا بطات كة  9/7

دا  َوةرِاستلةاليةكى ديكةوة ئيَران لة ئاستى رؤذهةالتى ني. وةزياد كرد
بةثآ هةلَكةوتى ئيَران لةنيَوان دوو . خاوةنى زؤرترين طازى سروشتيية

ناوضةى ئيسرتاتيذيكى كةنداوى فارسء دةرياى خةزةردا خاوةنى ثرت 
تريليؤن ميَرتى موكةعةب سةرضاوةى سةمليَنراوى طازى سروشتى  02لة 

َكى بةشي. اش روسية دووهةمني وآلتى خاوةنى طازى جيهانةجيهانةء ث
. زؤرى وزةخانةكانى كارةباش ثيَويستييان بة سووتةمةنى طاز هةية

لةسةر روو لةزياد  5/1داخوازى جيهانى بؤ طازى سرووشتى ساآلنة 
بةآلم كؤمارى ئيسالمى ئيَران داهاتى ئةم بةرهةمة ثرِ سوودة . بوونة

 !ضى ىلَ دةكات؟
ان دةزانني ئةو داهاتانة لةشويَنطةليَك سةرف دةكريَنء بؤ هةموو 

ئاماجنة طةليَك بةكار دةهيَنريَن كة نةتةنيا بةسوودى طةالنى ئيَران 
بؤ ويَنة بةسةدان . نية بةلَكوو بة زيانى ئاشتىء ئاسايشى جيهانيشة

ميليؤن دؤالرى بؤ بؤنياتنانةوةى لوبنانء بةهيَز كردنى هةمة اليةنةى 
يؤن دؤالر ميل 0دا تةنيا  بةكار هيَناوة كة لةو يارمةتيانةش حيَزبؤآل

جيَطاى ئاماذة . بؤ بؤنياتنانةوةى ناوةندة ئايينييةكان تةرخان كراوة
ثيَكردنة كة حيَزبؤآل لةاليةن ئيسرتاتذسيتةكانى سوثاى ثاسدارانى 
كؤمارى ئيسالمييةوة دامةزريَنراوةو تةواوى هةزينةكةشى لةاليةن 

ئةوةش لةحالَيَكداية كة . مى ئيَرانةوة تةرخان دةكرآكؤمارى ئيسال
هةذارىء برسيةتى برِستى لةخةلَكى ئيَران برِيَوةو خةلَكى زستانان 



 

 

لةبةر طران بوونء زؤر جار نةبوونى نةوتء طاز تووشى دةيان قةيرانء 
ـ  2174لةوالشةوة دةبينني ئيَران لة سالَةكانى . كارةسات دةبن

 40ار بةرميل نةوتى بةخؤرِايىء هةروةها هةز 10دا رؤذانة 2177
دؤالر بة وآلتى سورية  7دؤالر بةجآ  4هةزار بةرميليشى بةنيوة واتة 

ئةو باجةش بؤسةرثؤش دانانى دةسةآلتدارانى سورى لةسةر . دةدا
 . يارمةتييةكانى ئيَران بةحيَزبؤآلى لؤبنان بوو

بةرامبةر هاوكات لةطةأل دةستء دلَبازييةكانى كؤمارى ئيسالمى لة
دا بوو ....سورية، حيَزبؤآل، جيهاد ئيسالمى، حةماس، كورياى باكوورو

دا وةخؤ كةوت تاكوو وزةخانةى بوشةهر 2174كة جاريَكيرت لةسالَى 
دا  زيندوو بكاتةوةء ناوةنديَكيش بؤ ليَكؤلَيَنةوةى ئةتؤمى لةئيسفةهان

ينةوةى هيَندآ اليةنيش لةو برِوايةدان كة هةولَدان تويَذ. دابنيَت
 2177يَتةوةو سالَى دةطةر 8917ئيَران بؤ ضةكى ئةتؤمى بؤ سالَى 

وة ثاش 2171هةر لةسالَى . بوو كة بوجةى تايبةتى بؤ تةرخان كرا
ء كارطيَرِانى لةاليةن ئةمةريكاقةيرانى بارمةتة طرتنى بالَويَزخانةى 

تارانةوة، وآلتة يةكطرتووةكان حكوومةتى تارانى خستة ليستةى 
طةمارؤى ئامرازو كةرةستةى  ئةمةريكادا  وةو هةر بةدواى ئةويشتيَرؤرة

سةربازى خستة سةر كؤمارى ئيسالمى ئيَران كة ئةوكارةش لةسةر 
لةسالَى . ى ياساى كؤنرتؤلَى ضةكةمةنى بوو37بنةماى اليةحةى 

عيَراق حةوت جار هيَرشى كردة سةر وزةخانةى  2177ـ  2174
 . ركةوتوو نةبووئةتؤمى ئيَران لةبوشةهر بةآلم سة



 

 

 بةرطريىثاش عةملياتى طةردةلوىل بيابان دذبة عيَراق، وةزيرى 
ئةمرؤ هةبوونى بؤمبى ئةتؤمى لةئيَراندا وةكوو "ئةوكاتى ئيَران طوتى 

ضونكى زهليَزةكان بةهةبوونى موشةكى ريَكء دوورهاويَذ . خؤكوذى واية
جء دةتوانن بةئاسانى ضةكة ئةتؤمييةكانى ئيَران بكةنة ئامان

كةوابوو خاوةنداريةتىء هةبوونء كةلَك ليَوةرطرتنى . لةناويان بةرن
بةآلم لةطةأل هةموو . ى ئيَمةدا نيةسرتاتذيكئةتؤمى لةثرؤطرامى 

ئةمانةدا كؤمةلَطاى نيَونةتةوةيى بة تويَذينةوةو حيساباتى ورد لةمةرِ 
ثرِؤطرامى ئةتؤمى ئيَران بةو ئاكامة طةيشت كة ئيَران لةهةولَى 

هةر بؤية قةيرانى ئةتؤمى ئيَران . هيَنانى ضةكى ئةتؤمى داية هةمبةر
بة راثؤرتى حممدالربادعى بةريَوةبةرى طشتى ئاذانسى نيَونةتةوةيى 

ى ئةجنوومةنى حوكام دةستى 16/3/2371وزةى ئةتؤمى بةدانيشتنى 
ئةجمار ئيَران هةولَى هيَندآ ثتةوكارى لةثرؤطرامى ئةتؤمى . ثيَكرد

ويَنة راثؤرتةكان ئاماذة بةوة دةكةين كة دامةزراوةكانى  بؤ. خؤيدا كرد
فووتى ذيَرزةوىدا ضاك كراوان،  75نةتةنزى كاشان لةقؤآليى 

 . مةبةست لةوةش ثاريَزةرانى ئةو دامةزراوانة لةهيَرشطةىل هةوايية
دا كة هةر سآ مانط 1003راثؤرتةكانى دوايى ئاذانسيش لةسالَى 

ان، جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة جارآ بةئةجنومةنى حوكام دةدر
سالَى رابردوودا بآ ئةوةيكة ئاذانس ئاطادار بكاتةوة 27ئيَران لة 

. دةستى بة ضرِكردنةوةى يؤرانيومء جياكردنةوةى ثلؤتؤنيؤم كراوة
يى ئةمةريكاطرينطرتين ثرسيارى ئاذانسء وتوويَذ كةرانى ئورووثايىء 

ئةوة بوو كة مةبةستى ئيَران لةو ضاالكيانة ضية؟ ئيَران بة ض 



 

 

دلَةرِاوكيَيةكىرتى ئاذانس . مةبةستيَك يؤرانيؤم دةولَةمةند دةكاتةوة
مطاواتى ئةراك بة  40لةدامةزراوةى وةزةخانةى ئاوى قورسى 

زؤريَك . سووتةمةنى ئؤكسيدى يؤرانيؤمى سروشتيةوة بوو
رؤطرامى ئةتؤمى خؤىدا ثيَشانى دةدا كة لةضاالكييةكانى ئيَران لةث

ئيَران ذيَر بة ذيَر خةريكة كار بؤ دةسرتِاطةيشنت بة ضةكى ئةتؤمى 
بة روونى هةلَويَست  ئةمةريكا 1005لةم ثيَوةندييةدا سالَى . دةكات
نويَنةرى ئةو وآلتة لةئاذانسى نيَونةتةوةيى " جةكى ساندرز. "دةطرآ

ؤ دةسرتِاطةيشنت بة جةنط ئاميَرى ئيَران ب" "وزةى ئةتؤمىدا ئيَذآ
ئةتؤمى ثرؤطرامى شاراوةى بوةو بة طوتةطةليَكى شويَنء نكةر، 

 ." بؤدريَذماوة ئاذانسى بةهةلَةدا بردوة
كات  طرفتيَكى طةورةترى ئورووثاييةكان ئةوة بوو كة ئيَران هيض

ثيَداطرتنى . هةلَثةساردنى ضرِكردنةوةى يؤرانيؤمى قبوأل نةكردوة
ةسةر رانةطرتنى ضرِ كردنةوةى يؤرانيؤمء دريَذةدانى ثرؤطرامى ئيَران ل

ئةتؤمى خؤى بآ متمانةيىء ترسء دلَةراوكيَيةكى بؤ كؤمةلَطاى 
جيهانى، بةتايبةت رؤذئاوا لةاليةك دروست كردبوو، و لةاليةكىرتةوة 
ترسء دلَةخورثةيةكى بؤ بةشيَك لةوآلتانى ناوضةكة، واتة كةنداوى 

كة ئةوان ناضار بة بةهيَز كردنى اليةنى سةربازى  فارس ثيَكهيَنابوو
ئةوان لةاليةك هةرِةشةى ئيسرائيلى ئةتؤمى لةسةريان . خؤيان كرد

بوو، لةاليةكى ديكةوة هةرِةشةى ئيَرانى راديكاأل ئيسالمى ثآ زياد 
. دةبوو كة ئيديعاى ريَبةرايةتى ئيسالمى لةئاستى جيهاندا دةكرد

بؤ ئةوةيكة ئةو وآلتانة هةرضى زياتر ئةوةش هؤكاريَكى طرينط بوو 



 

 

 سرتاتذىنزيك ببنةوةو لةبةرامبةردا ئيسرائيل لة ئةمةريكالة
سياسةتى دةرةكى ناوضةيى ئةواندا جيَطاى خؤى بدات بة ئيَرانيَكى 

 . ئةتؤمى لةداهاتوودا
دةولَةتةكان دةتوانن هةموو  NPTلةسةر بنةماى ثةميانى 

ة ثآ بدةن، بةو مةرجةى كة بة اليةنةكانى تيَكنؤلؤذى ئةتؤمى ثةر
بةآلم ئةورِؤ . شويَن ضاك كردنى جةنط ئاميَرى ئةتؤمييةوة نةبن

وةدةستهيَنانى جةنط ئاميَرى ئةتؤمى بةشيَكى سةرةكى لةئاماجنى 
ضاالكى ئةتؤمى وآلتان بةتايبةت وآلتانى ناديَمؤكراتء ديكتاتؤر 

ئيَران نةطريآ  طةر ثيَش بة ضاالكى ئةتؤمى: "شائولَ موفاز. ليَدراوة
وآلتانى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست هةموويان خؤيان بة ضةكى ئةتؤمى 

ئيَذن  ئةمةريكالةاليةكىرتةوة بةرثرسانى هةوالَطرى ." تةيار دةكةن
دا بةتوانايى ضاك 1025تا  1020كة ئيَران لةنيَوان سالَةكانى 
هةر لةو ثيَوةندييةدا دةريا ساالر ". كردنى ضةكى ئةتؤمى دةطات

لةوتوويَذيَك لةطةأل فاكس نيَوزدا، يةكشةممة " ايك مةك كامألم"
ئيَرانييةكان بة  1001ويَدةضآ تاكوو سالَى : "ئيَذآ 27/2/2377

ئةم ضاوةرِوانيية "دا كة  ناوبراو ئاماذةى بةوةش." بؤمبى ئةتؤمى بطةن
ك لة شاهيَدىء بةلَطةو زؤريَ." ضاوةرِوانييةكى لؤذيكيية

نسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمىء راثؤرتةكانى ديكيؤميَنتةكانى ئاذا
جةخت لةسةر نائاشتيخوازانة بوونى ثرؤطرامى  ئةمةريكائورووثاء 

دا ئيَرانيش نةيتوانيوة ئةو  لةطةأل ئةوةش. ئةتؤمى ئيَران دةكةنةوة
 .طومانء دلَةراوكيَيانة برِةويَنيَتةوة



 

 

خةم بوو، ثاش ئةوةيكة ئيَران لةمةرِ راى كؤمةلَطاى جيهانى كةمتةر
ئةجنوومةنى ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكان هاتة سةر ئةو 
قةناعةتة كة دةبآ ئيَران سزا بدرآ، هةر بؤية بة دانيشتنى وآلتانى 

ء ئالَمان بة دوو فرةنسا، روسية، ضني، بريتانيا، ئةمةريكا
برِيارنامةى دوا بة دواى يةكدا ئيَرانيان سزادا، بةآلم ئةم سزايانة 

بةآلم لةطةأل . نتوانيوة ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران راطرنهةنوكةش نةيا
، واتة هةشت وآلتى ثيشةسازى جيهانء 7ئةوةشدا وآلتانى طرووثى 

بةو قةناعةتة طةيشتوون كة دةبآ جيدديرت رووبةرووى  2+5وآلتانى 
بةشيَكى ديكة لةوآلتان لةاليةك . كؤمارى ئيسالمى ئيَران ببنةوة

اربةدةستانى ئيَرانى بةمةبةستى ضارةسةر لةوتوويَذو ديالؤط لةطةأل ك
كردنى كيَشةى ئةتؤمى ئةو وآلتة ماندوو بآ هيوا بوونء لةاليةكيرتةوة 
ثيَيان واية كؤمارى ئيسالمى تةنيا دةيهةوآ كات بكرِآ بؤ هةرضى 

 دا لةراستيش. زياتر بردنةثيَشى ثرؤطرامة ئةتؤمييةكانى
ولَةتء نة ديثلؤماتةكان لةديثلؤماسى ئةتؤمى كؤمارى ئيسالمىدا نة دة

ثرؤطرامى ئةتؤمى . كام هيض ضةشنة دةسةآلتيَكيان نية هيَض
طةرِانةوةى دةست . سيستمى كؤمارى ئيسالميداية سرتاتذىلةضوارضيَوةى 

خالَى خاويَر سؤالنا بةرثرسى سياسةتى دةرةوةى يةكييةتى ئورووثا 
ناية ى هي2َ+5لةئيَرانء وةرنةطرتنى بةستةى ثيَشنيارى ئورووثا، 

سةر ئةو قةناعةتة كة لةبريى دارِشتنى بنضينةكانى طةمارؤيةكى 
، 2703واتة طةمارؤيةكى بةهيَزتر لةطةمارؤى برِيارنامةى . نوآدا بن

طةمارؤى ناوبراويش يةك لةو طةمارؤة بةهيَزانة بوو كة كاريطةرييةكى 



 

 

بآ طومان . مةزنى لةسةر سياسةتى دةرةوةو اليةنى ئابوورى ئيَران دانا
سآ طؤشةى هاوثةميانى ساركؤزى ـ ميَركيَل، سؤالنا لةطةأل وآلتة 

دا دةتوانآ ئةجمارش زةبريَكى كاريطةر ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
 .لةئابوورى زريان ليَداروى ئيَران بدات

سياسةتى ئيَران لةمةرِ ثرؤطرامة ئةتؤمييةكةى سياسةتى هةآلتنء 
انهةوآ بة كردنةوةى ، سياسةتيَك دةي"تعقيبء طريز)شويَن كةوتنة 

. درطايةكىرت يارى هةزارو يةك شةوى ئةتؤمى خؤيان دريَذة ثآبدةن
ماوةيةك ليَدان لةناوبردنى وةزخانة ئةتؤمييةكانى كؤمارى ئيسالمى 

يان ئيسرائيلةوة كةوتة بةرباس، بةو ئةزموونةى  ئةمةريكالةاليةن 
بؤ سةر  كة ئيسرائيل لةوبوارةدا هةيةتى، واتة بةهيَرشيَكى هةوايى

لة باشوورى عيَراق ئةو وزةخانةيةى 2172وزةخانةى ئؤزيراك سالَى 
. لةناوبردو وزةخانةيةكى سووريةشى هةر بة هيَرشى هةوايى لةناو برد

ئيَرانيش ترسء دلَةرِاوكيَيةكى بؤ دروست بوو، ء لةو ثيَوةندييةدا 
ةوان و ئيسرائيلى ئاطادار كردةوة كة كاريَكى وةها بؤ هةركام لئةمةريكا

طران تةواو دةبآء راشيان طةياند كة لةطةأل ئةوةيدا كة ئيسرائيل 
 ئةمةريكاموشةك باران دةكةين هاوكاتيش تةواوى بةرذةوةندييةكانى 

واتة ئةو هةرِةشانةى كة . لةناوضةكةدا دةكةينة ئاماجنى موشةك
سةيد عةىل "دا  لةو ثيَوةندييةش. عيَراق ثيَش روخانى دةيكردن

لة وتاريَكىدا بةم ضةشنة جؤرج بوش سةرؤك كؤمارى وآلتة " خامنةيى
طةر لةسةردةمى : "ئاطادار دةكاتةوة ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

دةسةآلتداريَتى ئةودا، كردةوةيةك دذبة ئيَران بةرِيَوةبضآ، تةنانةت 



 

 

دةولَةتى . ثاش كؤتايى دةسةآلتدارييةتييةكةشى سزاى دةدةين
ش كة يةكآ لة هاوثةميانانى تاكتيكىء كاتى كؤمارى ئيسالمى ضيني

ديَتة هةذمار، هاوكارى زانيارى باش لةمةرِ ثرؤطرامى ئةتؤمى كؤمارى 
ئيسالمى لةطةأل ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤميدا كراو بة 

شان مةك . ثيَشنيارى طةمارؤى ئابوورى ئيَران دةنطى ئةريَنىدا
وتى هاوكارى تاران  ئةمةريكارةتى دةرةوةى كؤرمةك، وتةبيَذى وةزا

دا زؤر الوةكيية، هةروةها ئةوةشى ىلَ زياد كرد لةمةرِ  لةطةأل ئاذانس
ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران كؤمةلَة ثرسياريَك بوونيان هةية وةآلم 

لةو ثيَوةندييةدا . ء بريتانيافرةنساثرسيارى ئةمريكا، . بدريَتةوة
الثةرِة ثيَكهاتووة كة سةرضاوةى  20ىَ كة لةديَكؤميَنتاريَك هاتؤتة طؤرِ

 .ثرسيارى ئةو وآلتانة لة ئيَرانة
داواى خشتةى كات بةندىكراو لةمةرِ  فرةنسابؤ ويَنة 

بازارِى . ثيَوةندييةكانى لةطةلَ رايةلَكةى بازارِى رةشى ئةتؤميدا دةكات
 رةشيَك كة دةطوترىَ ئيَران سانرتيفيوذةكانى لةويَوة وةدةستهيَناوةء

هةروةها بةشيَك لةثيَداويستيية ئةتؤمييةكانى ديكةشى لةويَوة 
 .وةضةنط خستوة

بريتانيا ثيَداطرى لةسةر روونبوونةوةى ثيَوةندييةكانى ئيَرانء 
ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى دةكاتء 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 

روونى بكةنةوة كة ئايا ضاالكيية سةرةتاييةكانء بسةمليَننء 
ضرِكردنةوةى يؤرانيؤمى ئيَران ثيَشكةوتووتر لةوة بوة كة ئيَران 
رايطةاندوة؟ ئايا ضاالكييةكانى ئيَران ثيَوةندييان بة كارء بارى 

 سةربازييةوة هةبوة يان نة؟
ئاخاوتنى بةرثرسانى كؤمارى ئيسالمى لةمةرِ ثرؤذةى ئةتؤمى 

رؤذ بةرؤذ مةترسييةكان بؤ سةر كؤمةلَطاى جيهانى بةطشتىء ئيَران 
بؤ ويَنة بةرثرسانء . دةرو جريانةكانى ئيَران بةتايبةتى زياتر دةكات

فةرماندةكانى سةربازى سوثاى ثاسدارانى كؤمارى ئيسالمى ئيَران رؤذى 
ى ucf. ى ئيسفةهانيان وةكار خستةوةucfثرؤذةى  27/5/2376

ئةوان ريَكةوتى . ارء بارى سةربازييةئيسفةهان تايبةت بة ك
دةستثيَكردنى ضاالكى ئةو ثرؤذةيةيان هاوكات كردةوة لةطةلَ سالَرِؤذى 

 .سالَةى دذبة عيَراقدا 7بة ناو سةركةوتنيان لةشةرِى 
عةىل الرجيانى بةرثرسى ثيَشووى ئةجنوومةنى  2376هاوينى 

باآلى ئاسايشى نةتةوةيىء هةروةها بةرثرسى فايلى ئةتؤمى ئيَران 
ئةمرِؤ رؤلَى : "لةبةرامبةر ئيَرانييةكانى دانيشتووى دةرةوةدا طوتى

تيَكنؤلؤذى لةطةشةء ثيَشكةوتندا بة تةواوى روونةء ئريادةى 
م كردنى ئيَران لةدةسرتِاطةيشنت بةو ئةمريكاييةكان بؤ مةحروو



 

 

تيَكنؤلؤذييةش روونة، طومانى تيَيدا نية كة ئيَمة بة تيَكنؤلؤذى 
ناوبراو طوتيشى ...." ئةتؤمى دةطةين، بةآلم رةنطة ديَرء زوويى هةبىَ

شةرِيَك لةئارادا نية، ئةوان دةيانهةوىَ ئيَمة لةترسى شةرِ خؤمان "
، ...شيان نادةنة دةم تيَخةوةبكوذين، بةآلم ئةمريكاييةكان خؤ

." ييةكان توانايى دوو شةرِيان لةدوو بةرةيان دا نيةئةمةريكا
ئيَرانييةكان بة سواربوونى شةثؤىل هةستى خةلَك دةيانهةوىَ 
بابةتةكة بكةنة بابةتيَكى ئيَحساسىء نةتةوايةتيى، هةر بؤية رؤذى 

ة لةطةلَ دانيشتنى بةنةتةوةيى كردنى وزةى ئةتؤمييان هاوكات كردو
رؤذى بةنةتةوةيى كردنى ثيشةسازى نةوت دا كة سةردةمى 

 .كة ئةو كات سةرؤك وةزيران بوو بةرِيَوة ضوو" موحةممةد موسةديَق.د"
ئةى : "سكرتيَرى ئةجنوومةنى ثاسةوان" ئةمحةد جةننةتى"

هةركةس " )هركة خربزة ميخورة ثاى لرزشم ميشينة! "ميللةتى ئيَران
طوتتان ئيَمة (. لةرزةكةشىدا رادةوةستىَكالَةك دةخوات لةثاى 

شؤرِمشان كرد، سةربةخؤييمان دةوىَ، ئازادييمان دةوىَء ناضينة ذيَر 
با ئةرووثاييةكان بزانن لةثيَى ثرؤذةى ئةتؤميشماندا . بارى زولَم

رادةوةستنيء ئةطةر ئورووثاييةكانيش كارى شيَتانة بكةن ثرت تووشى 
 (هةينى تاران نويَذى 17/22/2374." )زيان دةبن

ئةم خزمةتكارة بضووكةى نةتةوةى : "مةمحوود ئةمحةدى نذاد
بةشةرةف داواكارة تاكوو لةرؤذانى ماتةمينى حوسةينىدا 

ى ريَبةندان، راى 11لةكؤبوونةوةء دانيشتنةكاندا بةتايبةت رؤذى 
خؤمان لةمةرِ مافى وزةى ئةتؤمىكة كةمرت لةنةتةوةيى كردنى 



 

 

ى 26/22/2374." )نطى بةرز دةرى برِنثيشةسازى نةوت نية بة دة
 ( هةينى ــ تاران

ئةو ضةشنة هةلَويستةء دةيان هةلَويستى ديكةى بةرثرسانى 
كؤمارى ئيسالمى برِيارنامةكان توندترء توندتر دةكاتء رؤذ لةدواى 

ئيَستا ثرؤذةى . رؤذ زياتر ئيَران لةليَوارةكانى هةلَديَر نزيك دةكاتةوة
طرفتيَكى طةورة بؤ ئاسايشى جيهانىء ماوةيةكى ئةتؤمى ئيَران بؤتة 

دوورء دريَذ سةرةكىرتين باسى ئةجنوومةنى ئاسايشى 
نةتةوةيةكطرتووةكان بوو كة بؤ ماوةيةك بة هؤى هيَرشى روسية بؤسةر 
طورجستان كةم رةنطرت بوة بةآلم ديسان هةر وةها باسى طةرمى كؤرِء 

ةيرة دةلَةتييةء كؤبوونةوةء دانيشتنى بةرثرسانى دةولَةتىء غ
بةهيَزترين هةرِةشةى ئاسايشى لةجيهان بةطشتىء ناوضةى ثرِ 

 .قةيرانى رؤذهةآلتى ناظني بةتايبةتيية
هيَنامانيية سةر ئةو برِواية كة بةجىَ  2703طرينطى برِيارنامةى 

باسكردن لةمةرِ برِيارنامةكة، دةقى  برِيارنامةكة خبةينة بةرديدى 
 : خويَنةران

  2703رنامةىدةقى برَيا  
ى ئةجنوومةنى ئاسايشى ريَكخراوى 2703دةقى برَيارنامةى  

 نةتةوةيةكطرتووةكان لةمةرِ ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران، 
ئةندامى ئةجنوومةنء  24ئةم برِيارنامةية بة دةنطى ئةريَنى 
ئةجنوومةنى ئاسايش، بة . دةنطى بىَاليةنى ئةندؤنزى ثةسةند كرا

ى مارسى 11اوى ئةجنوومنى ئاسايش لة وةبريهيَنانةوةى راطةياندر



 

 

1006 "25/1006/prst/s" ى 2616دا دةنطى بة برِيارنامةى
داء 1006ى ديَسامربى 13لة  2737داء برِيارنامةى 1006جووالى 

داء بة تةئيدى 1007ى مارسى 14لة  2747برِيارنامةى 
نيَوةرؤكةكةيان، بة جةختكردنةوة لةسةر بةلَيَنى خؤى لةمةرِ ريَى 

ةدان بة ثةرةسةندنى ضةكةمةنى ئةتؤمى، ثيَويستى ثابةند بوونى ثيَن
هةموو وآلتانى ئةندامى ئةم ثةمياننامة بة بةرِيَوةبردنى تةواوى 
بةلَيَنيةكان لةم بوارةداء وةبريهيَنانةوةى هةموو وآلتانى ئةندام بة 
ثىَ بةندةكانى يةكةمء دووهةمى ئةم بةياننامةية بة مةبةستى، 

ثةرةثيَدان، بةرهةمهيَنانء كةلَك وةرطرتن لةوزةى ليَكؤلَينةوةى 
ئةتؤمى لةريَطاى ئاماجنة ئاشتيخوازةكاندا بةبىَ هيض هةآلواردنيَك، 
بة وةبريهيَنانةوةى برِيارنامةى ئةجنوومةنى حوكامى ئاذانسى 

كة لةودا هاتوةكة  "GOV/24/1006"نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى 
ن لةثالَ هةولَدانة نيَونةتةوةييةكان ريَكاريَك بؤ كيَشةى ئةتؤمى ئيَرا

بؤ ثيَشطريى لةثةرةسةندنى 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" ء
سكرتيَرى طشتى ئاذانسى " gov/2007/4" 1007وريةى ى في11َ

ثةسةند كراوة، ئيَران بة " IAEA"نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى
شيَوةى تةواوء جيَطري ضاالكييةكانى ضرِ كردنةوةء ئافرِاندنةوةى 

 2616ثرؤذةكانى تايبةت بة ئاوى قورس كة لةبرِيارنامةكانى



 

 

كارييةكانى خؤى برةِويان نةبوة، هاو" 1007" 2747، "1006"
لةطةلَ ئاذانسدا لةسةر بنةماى ريَكةوتننامةى ثةيوةستى سةرلةنوىَ 
دةست ثىَ نةكردةوةء كردةوةطةليَطك كة ئةجنوومةنى حؤكامى ئاذانس 
داوايان ىلَ كردبوو بةرِيَوةى نةبردوة، هةر وةها ثابةند نةبوة بة 

، "1006" 2737، "1007" 2716نيَوةرؤكى برِيارنامةكانى 
كة بؤ متانة دروست كردن ثيَويسنتء لةوةيكة ئيَران " 1007" 2747

ئةم كردةوانةى نةطرتوةتة ثيَش، بةداخ بوونى خؤى دةردةبرِآ، بة 
دلَةرِاوكيَيةوة هيَماى بؤ دةكا كة ئيَران سةرجنيَكى تايبةت لةمافى 
ئاذانس لةبينينةوةى زانيارى ثيَوةنديدار بة دارِشتنى، كة لةاليةن 

داو 3،2اوةتة بةردةستء ئاكامةكانى ضاكسازى لةكؤدى ئيَرانةوة خر
ى ريَكةوتننامةى 31بة جةختكردنةوة لةسةر بنضينةى بةندى 

بة شيَوةى  3،2ثادمانى ئيَران كة لةسةر بنةماى ئةو، ناتوانني كؤدى
يةكاليةنة ضةك بكةين يان هةلَيثةسيَرينء بة جةختكردنةوة لةسةر 

زانيارى دارِشتنيَك كة خراوةتة ئةوةيكة مافى ئاذانس لةبينينةوةى 
بةردةستى ئةو، مافيَكى هةميشةيية كة ثيَوةندى بة قؤناغى ضاكردنء 
بوونى مةوادى ئةتؤمى لةدامةزراوة ئةتؤمييةكانةوة نية، بة 
جةختكردنةوة لةسةر بةلَيَنى خؤى بة بةريَوةبردنى دةرةتانةكانى 

ةرؤلَى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، ثالَثشتى هيَز ل
ئةجنومةنى حؤكامى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى، لةطةأل 
سوثاسى ئاذانس بؤ هةولَدانةكانى لةريَطاى ضارةسةريى كيَشة 
ثامشاوة ثيَوةنديدارةكان بة ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَرانةوة كة وةكوو 



 

 

طةآللَةى بةريَوةبردن لةنيَوان سكرتارييةتى ئاذانسء ئيَراندا 
(gov/2007/48 ) ريَككةوتن كراو بة ثيَشوازى لةثيَشكةوتنة

وةدةست هاتووةكان لةبةرِيَوةبردنى ئةم ثرؤطرامة كارييةدا كة 
ى بةريَوةبةرى طشتى 1007ى نوامربى 25لةراثؤرتى 

(gov/2007/48)دا ئاماذةى بؤ كراوة، لةسةر بايةخى ثيَدانى  يش
م طةآللَةى ئاكامطةىل خيَراو هةست ثيَكراوو بةريَوةبردنى كاريطةرى ئة

اركردة لةاليةن ئيَرانةوة لةوانة دانى وةآلم بةتةواوى ثرسياراتى ك
داريَذراو لةاليةن ئاذانسةوة جةخت دةكاتةوة، تاكوو ئاذانس بتوانآ 
لةريَطاى بةريَوةبردنى ضارةسةرطةىل روونكةرةوةوة بتوانآ راستىء 

ةنى راى دةطةي. دروستى دةربرِينةكانى ئيَران خباتة بةرليَكدانةوة
 2737هةلَثةساردنى ئاماذة ثيَكراو لةبةندى دووهةمى برِيارنامةى 

داو هةروةها ثابةندى تةواو ء بينينةوةيى ثيَويستيية (1006)
دةستنيشانكراوةكان لةريَطاى ئةجنومةنى حوكامى ئاذانسةوة 
لةضارةسةريى ديثلؤماتيك داو لةريَطاى وتوويَذيَكةوة كة بتوانآ 

خوازانةى ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران بسةمليَنآ، نيَوةرؤكى تةنيا ئاشتي
 . بةشدار دةبآ

، ئالَمان، روسية، بريتانياء فرةنساجةخت دةكاتةوة كة ضني، 
ثيَيان باشة ريَطاضارةسةرطةليَكى بنضينةيى ثرت بؤ  ئةمةريكا

ليَكدانةوةى زياترى ئيسرتاتذييةكى طشتى بؤ ضارةسةريى كيَشةى 
ئةتؤمى ئيَرانييةكان لةريَطاى وتوويَذةوةو لةسةر بنضينةى ثيَشنيارى 

بيَننة طؤرِآء وةبري ديَنيَتةوة ( 5/2006/521)ى خؤى 1006ذوئةنى 



 

 

تانة كة هةر كةمتمانةى كؤمةلَطاى كة جةختكردنةوةى ئةم وآل
نيَونةتةوةيى لةمةرِ نيَوةرِؤكى تةنيا ئاشتيخوزانةى ثرؤطرامى ئةتؤمى 
ئيَران وةدةست هات، لةطةأل ئةم واتة وآلتةدا بة ضةشنآ هةلَسوكةوت 
دةكرآ كة لةطةأل وآلتيَكى غةيرةجةنط ئاميَريى ئةندامى 

اميَرى ئةتؤمىدا ثةمياننامةى ريَى نةدان بة ثةرةسةندنى جةنط ئ
 . دةكرآ

بةسةرجندان لةمافء بةلَيَنى وآلتان لةثيَوةندى لةطةأل بازرطانى 
نيَونةتةوةيىدا، بةكةلَك وةرطرتن لةريَنويَنيية ثيَشاندراوةكان 

بة مةبةستى ( FATF)لةاليةن تيمى تايبةتى كردةوةطةىل دارايى 
ى خؤياندا يارمةتى بة وآلتان لةبةريَوةبردنى بةلَينيية داراييةكان

ى ئةجنومةنى ئاسايش، (1006) 2737لةسةر بنةماى برِيارنامةى 
ء ثيَويستيةكانى ئاذانس (1007) 2737، برِيارنامةى (1006)

هيَنانة  ئةجنومةن بؤ ثيَشطريى لةثةرةسةندنى بةرهةم. بةريَوةبةرآ
هةستيارةكانى ئيَران لةبوارى ثرؤطرامة ئةتؤمىء موشةكييةكانى 

تا كاتآ كة ئةجنومةنى ئاسايش دةستنيشانى بكا  خؤىدا هةوأل دةدا
، برِيارنامةى (0222)كة ئاماجنى ئةم برِيارنامانة وةدى هاتوة، 

ةرجندان ى ئةجنومةنى ئاسايشةو هةروةها بةس(0225) 8545
لةبةرثرسايةتى سةرةكى ئةجنومةنى ئاسايش لةضوارضيَوةى 

تنى ئاشتىء دا بؤ ثاراس مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
لةثارى  48ئاسايشى نيَونةتةوةيىء كردةوة لةسةر بنةماى مادةى 

 : حةوتةمى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكان



 

 

ئةجنومةن جةختى لةسةر دةكاتةوة كة ئيَران دةبآ بآ هيض 
درةنطيَك كردةوةطةىل ثةسةندكراوى ئةجنومةنى حؤكامى ئاذانس 

بؤ ثيَكهيَنانى متمانة لةمةرِ دا كة gov/2006/14لةبرِيارنامةى 
داو هةروةها ضارةسةرى  ئاشتيخوازانة بوونى ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران

، ئةو بابةتانةدا كة طرينطن، بيَنيَتة طؤرِآء بةثآ ئةم دةقة
ئةجنومةن برِيارى خؤى لةسةر بنةماى ئةوةيكة ئيَران دةبآ بةبآ 

ى دووهةمى دواخستنى زياتر هةنطاوة ئاماذة ثيَكراوةكان لةبةند
هةلَبيَنيَتةوة، ثةسةند دةكاتء ( 1006) 2737برِيارنامةى 

بةراشكاوى رايدةطةنآ كة ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى وةدووى 
بةكار  1،3ئةم جةختكردنةوةية كة ئيَران بةندى ضاكسازى كراوى 

 بيَنآ؛
ـ ئةجنومةن لة ريَككةوتنى نيَوان ئيَرانء ئاذانس بة مةبةستى 1

ةريى تةوايى بابةتة ثامشاوةكانى لةثيَوةندى لةطةأل برؤطرامى ضارةس
ئةتؤمى ئيَرانء ثيَشكةوتنطةليَك كة لةم ثيَوةندييةدا هاتوتة طؤرِآء 

ى بةريَوةبةرى طشتى 1007ى فيَوريةى 11لةراثؤرتى 
(GOV/2008/4) دا ئاماذةى ثى كراوة ثيَشوازى دةكاو هانى

دةستنيشانكردنى بابةتطةىل ئاذانس دةدا كة ضاالكييةكانى خؤى بؤ 
ثامشاوةى دريَذة بداء جةخت دةكاتةوة كة ئةم كردةوةية دةبيَتة هؤى 
ذيانةوةى متمانةى كؤمةلَطاى جيهانى بةتةنيا ئاشتيخوازانة بوونى 
نيَوةرؤكى ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَرانء ثالَثشتى دةكا لةئاذانس 



 

 

مييةكانى لةبةهيَزكردنى ثادمانةكانى خؤى لةمةرِ ضاالكيية ئةتؤ
 ئيَران بةثآ ريَككةوتننامةى ثادمانى نيَوان ئيَرانء ئاذانس؛ 

ـ ئةجنومةن داوا لةهةموو وآلتانى ئةندام دةكات تا لةمةرِ 3
هاتوضوى كةسانآ كة راستةوخؤ لةضاالكيطةىل ئةتؤمى هةستيارى 

هيَنانء فرةكردن يان ثةرةثيَدانى سيستمى رادةست كردنى  بةرهةم
دا دةستيان هةية يان ثالَثشتى ىلَ دةكةن،  مى ئيَرانجةنط ئاميَرى ئةتؤ

ئةجنومةن هةروةها برِيارى . خؤياندا وريا بنء ئاطادار بنلةخاكى 
ى برِيارنامةى 27داوة كة وآلتان كؤميتةيةك كة بة دواى بةندى 

لةهاتوضو ( لةم دةقةدا وةك كؤميتة نيَوى دةبرآ)دا ثيَكهاتوة 2737
اماذة ثآكراو لةخاكى خؤىدا ئاطادار يان تيَثةرِبوونى كةسانى ئ

، (1006)2737بكاتةوة، مةبةست كةسانيَكة كة لةثةيوةستى 
يان ثةيوةستى ( 1007) 2747ثةيوةستى يةكةم برِيارنامةى 

ئةوان هةروةها دةبآ . يةكةمى ئةم برِيارنامةيةدا نيَويان هاتوة
وخؤ كةسانيَك كة ئةجنومةنى ئاسايش يان كؤميتة رايطةياندوةو راستة

هيَنانى ئةتؤمى  لة بةرةوثيَش بردن يان ثالَثشتى كردن لةبةرهةم
هيَنانىء زيادكردن يان ثةرةثيَدانى سيستمطةىل  هةستيار، بةرهةم

ثرتاوى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمىء هةروةها كةسانيَك كة لةدابينكردنى 
دا رؤلَيان هةيةو  هيَنان ثارضةكان، كاآلكان، ئاميَرةكا، مةوادو بةرهةم

 8505بنةماى بةندةكانى سيَهةمء ضوارةمى برِيارنامةى  لةسةر
قةدغة كراو راطةيةندراوة خبةنة ذيَر ضاوةديَرىء هيَنانء ( 0222)

لةخاكى خؤياندا بة ئاطادارى كؤميتة بطةيةنن، مةطةر بردنى ئةوانة 



 

 

ئةويكة سةرفةرى ئةوانة راستةوخؤ ثيَوةندىدار بىَ بة بةشةكانى 
ى برِيارنامةى 3مء دووهةم لةبةندى يةوة،كة لةكةرتى يةكة"ب"

 راطةيندراوة؛( 1006) 2737
ـ ئةجنومةن جةخت دةكاتةوة كة هةموو شتيَك لةبةندى سةرةوةدا 4

ثيَويستى بةوة ناكات كة وآلتيَك ريَطرى بكات لةهاتنى هاووآلتيانى 
خؤى بؤ خاكى خؤىء هةموو والتان دةبآ لةثيَوةندى لةطةأل 

ةدا تيَبينيطةىل مرؤظدؤستانة لةوانة بةريَوةبردنى بةندى سةرةو
ريسائايينييةكانء هةروةها ئاماجنطةىل دارِيذراو لةم برِيانامةيةدا، 

لةوانة ( 1007) 2747ء برِيارنامةى (1006) 2737برِيارنامةى 
ى مةنشوورى ئاذانسى نيَونةتةوةيى وزةى ئةتؤمى لةبةرضاو 25بةندى 
 بطرن؛
ةواوى وآلتان ريَوشويَنى ـ ئةجنومةن برِيار دةدا كة دةبآ ت5

ثيَويست بة مةبةستى ثيَشطريى لةهاتن يان تيَثةرِينى كةسانى ناوبراو 
لةريزى دووهةمى ئةم برِيارنامةداو هةروةها كةسانيَكيرت كة لةاليةن 
ئةجنومةنى ئاسايش يان كؤميتةوة وةكوو كةسانيَك نيَويان دةبرآ كة 

نانء زؤر كردن يا لةضاالكيية ئةتؤميية هةستيارةكانى بةرهةمهيَ
دا  ثةرةثيَدانى سيستمى رادةست كردنى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى ئيَران

هةروةها . راستةوخؤ رؤلَيان هةية يان ثالَثشتى ليَدةكةن، بطرنةبةر
دةبآ كةسانيَك كة ئةجنومةنى ئاسايش بة كؤميتةى  ئةوان

راطةياندوةو بة شيَوةى راستةوخؤ لةبةروثيَش بردن يان ثالَثشتى 
هيَنانء زؤر كردن يان  كنؤلؤذى ئةتؤمى هةستيارى بةرهةملةتيَ



 

 

ثةرةثيَدانى سيستمةطةىل رادةست كردنى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمىء 
ئاميَرةكان، مةوادو لةطةأل ئةوةشدا لةدابينكردنى ثارضةكان، 

تيَكنؤلؤذيدا رؤلَيان هةية كة لةسةر بنضينةى بةندةكانى سيَهةمء 
دا قةدةغة راطةيةندراون، (1006) 2737ضوارةمى برِيارنامةى 

خبةنة ذيَر ضاوةديَرى، مةطةر لةو كاتانةىدا كة سةفةرى ئةوان 
يةوة، كةرةتى يةكةمء "ب"راستةوخؤ ثَوةنديدار بآ بة بةشةكانى 

ةوةو ئةوةيكة (1006) 2737دووهةمى بةندى سيَهةمى برِيارنامةى 
نى ضوونة هيض شتيَك لةم بةندةدا نابآ ببيَتة هؤى ئةوةيكة وآلتيَك ئيز

 ناوةوة بة هاووآلتيانى خؤى بؤ نيَوخاكى خؤى نةدات؛ 
ـ ئةجنومةن برِيار دةدات ريَطاضارة لةبةرضاو طرياوةكان لةبةندى 6
دا نابآ خالَطةليَك لةخؤ بطرآ كة كؤميتة بة ضةشنى بابةتى برِيار 5

دةدات، كة وةها سةفةرطةليَك لةسةر بنةماى ثيَويستيطةليَكى 
دا كة  انة بةلَيَننامة ئايينييةكان يان لةكاتيَكمرؤظدؤستانة، لةو

بةم ئةجنامة بطات كة وةها جياكارييةك دةبيَتة هؤى كؤميتة 
بةرةوثيَش ضوونى ئاماجنةكانى برِيارنامةى هةنوكةيى، نابآ 

 بةريَوةبضآ؛ 
ـ ئةجنومةن برِيار دةدات كة ريَوشويَنى لةبةرضاو طرياو لةبةندى 7
دا دةبآ كةسانء (1006) 2737ى برِيارنامةى 25ء 24، 23، 21

ريَكخراوة ريزكراوةكان لةثةيوةستى يةكةمء سيَهةمى ئةم 
برِيارنامةيةداء هةركةسء ريَكخراويَك لةخؤ بطرآ كة لةاليةن 

االكى دةكاتء يان ريَكخراوطةليَك كة ئةوانةوة يان لةريَطاى ئةواندا ض



 

 

خاوةنيَتى يان بةريَوةبردنى لةدةستى ئةوان دايةو كةسانء 
ريَكخراوطةليَك كة ئةجنومةن يان كؤميتة دةستنيشانى دةكةن بة 
كةسان يان ريَكخراوة ناوبراوةكان لةكةمرتخةمى بة طةماروةكان، يان 

 2737رِيارنامةى بة ذيَر ثآ كردنى نيَوةرؤكى ئةم برِيارنامةية، ب
 يارمةتييان داوة؛ ( 1007) 2747يان برِيارنامةى ( 1006)

ـ ئةجنومةن برِيار دةدات كة هةموو وآلتان دةبآ ريَوشويَنطةىل 7
ثيَويست بؤ ثيَشطريى لةدابينكردن، فرؤشنت يان راطؤاستنى راستةوخؤ 
يان ناراستةوخؤى مةواد يان ضةكء ضؤلَى ثيَوةنديدار لةريَطاى خاكى 

ةم وآلتانةوة، شارؤمةند، ناو، يان فرِؤكةوة كة بة ئاآلى ئةوةانةوة ئ
هاتوضو دةكاتء يان لةوان بة سوودى ئيَران كةلَك وةرطريآ، بة 
ضاوثؤشى لةوةيَكة ئةو لةخاكى ئةوانةوة دةستى ثيَكردبآ بطرييَتة 

 بةر؛ 
ـ ثيَشطريى لةهةموو شتةكان، مةواد، كةرةستةكان، كاآلكانء ( ئة

لة  INFCIRC/254/Rev.7/Part2ذييةك كة لةتيَكنؤلؤ
دا دةستنيشانكراوة جطة لةدابينكردن، s/2006/814بةلَطةنامةى 

فرؤشنت يان راطواسنت، لةسةر بنةماى ثيَويستييةكانى بةندى 
، شتةكان مةواد، كةرةستةكان، كاآلكانء (1006) 2737برِيانامةى 

ةيوةستى ئةو تيَكنؤلؤذى ثيَناسة كراو لةبةشى يةكةمء دووهةمى ث
ثيَشرت بة ئاطادارى كؤميتة طةيشتوة، تةنيا  6تا  3بةلَطةيةء، بةشى 

كاتآ كة تةنيا بؤ كةلَك وةرطرتن لةريَئاكتؤرى ئاوى سووك دابني 
دةكريَنء كاتآ كة وةها دابينكردن، فرؤش يان راطواستنى بؤ 



 

 

هاوكاريطةليَكى تةكنيَكى كة لةاليةن ئاذانسةوة بة ئيَران دةدرآ يان 
ى بريارنامةى 26لةذيَر ضاوةديَرى ئةودا هةربةو ضةشنة كة لةبةندى 

 . دا دةستنيشان كراوة(1006) 2737
ـ ثيَشطريى لةتةواوى شتةكان، مةواد، كةرةستةكان، كاآلكانء ( ب

لةبةشى دووهةم  A.3.21تيَكنؤلؤذى ثيَناسة كراو لة 
S/2006/815 ؛ 

بوأل كردنى ـ ئةجنومةن لةتةواوى وآلتان داوا دةكات لةق1
بةلَيَنطةىل نويَى طشتى بؤ يارمةتيطةىل دارايى بة مةبةستى بازرطانى 

دا، لةوانة ثيَشاندانى متمانة نامةطةىل هةناردة،  لةطةأل ئيَران
طةرةنتى نامةكان، يان بيمة، بة شارؤمةندانى خؤيان يان 

دا دةستيان هةية، وريا بن تا  ريَكخراوطةىلَ كة لةوةها بازرطانيطةليَك
هيَنانء  لةوةها يارمةتيطةليَكى دارايى كة رةنطة ببيَتة هؤى بةرهةم

زؤربوونى ضاالكيطةىل هةستيارى ئةتؤمىء يان ثةرةسةندنى 
سيستمطةىل ثرتاويىء هةلَدانى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى، هةروةها لة 

دا هيَماى بؤ كراوة، (0222) 8505دا كة لةبرِيارنامةى  بابةتطةليَك
 دوورى بكرآ؛

ومةن داوا لةتةواوى وآلتان دةكات ئاطادار بن لةسةر ـ ئةجن20
ضاالكيطةىل دامةزراوةكانى دارايى وآلتةكةيان لةطةأل تةواوى ئةو 
بانكانةى لةئيَراندان، بةتايبةت بانكى مللىء سادراتء لقةكانىء 
ذيَركؤةكانيان لةدةرةوةى وآلتدا تاكوو ثيَشطريى بكةن لةوةيكة وةها 

هؤى ثةرةسةندنى ضاالكيطةىل هةستيارى ضاالكيطةليَك نةبيَتة 



 

 

ئةتؤمى بة طةشةسةندنى سيستمطةىل ثرتاوى ضةكء ضؤلَى ئةتؤمى 
 .دا هيَماى بؤ كراوة(1006) 2737بةو ضةشنةى كة لةبرِيارنامةى 

ـ ئةجنومةن داوا لة هةموو وآلتان دةكات بةثآ ياساكانء 22
دةسةآلتةكانى مافى نةتةوةيى خؤيانء بةثآ ياساطةىل 

نةتةوةيى، بةتايبةت ياساى دةرياء ريَكةوتننامةطةىل نيَو
نيَونةتةوةيى ثيَوةنديدار بة ئامسان فرِينى غةيرة سةربازييةوة، 
بارطةليَك كة لةاليةن كةشتييةكانء فرؤكة طةليَكةوة كة بةرةو ئيَران 
يان لةئيَرانةوة لةريَطاى كؤمثانياى فرِؤكةوانى ئيَرانء يان كؤمثانياى 

يايى كؤمارى ئيسالمى ئيَرانةوة ديَتة فرِؤكةخانةكانء راطواستنى دةر
بة سةرجندان لةوةيكة هؤكارطةليَكى . بةندةرةكانى ئةوان، بثشكيَنريَن

لؤذيكى بوونيان هةية، ئةطةر وابزانن كة شتييةك يان فرِؤكةيةك 
لةحالَى راطؤاستنى كااليةك داية كة لةسةر بنةماى ئةم برِيارنامةو 

( 1007() 2747يان برِيانامةى ( 1006) 2737برِيانامةى 
 قةدةغة راطةيةنداوة؛ 

دا كة  ـ ئةجنومةن هةموو وآلتان ناضار دةكات تا لةحالَيك21
 7ثيَشكنينيَك كة لةبةندى سةرةوةدا ئاماذةمان ثيَكرد بةريَوةضوو، لة 

 رؤذى كارىدا راثؤرتيَكى نووسراو لةمةرِ ثيَشكنني، بةتايبةت
رةكانى ثيَشكننيء هةروةها زانيارى روونكردنةوة لةمةرِ هؤكا

ثيَوةنديدار بةكات، شويَن، هةلومةرجء ئاكامطةىل وةدةستهاتووى 
 ثيَوةنديدار بةو ثيَشكةنينةوة بدةن؛ 



 

 

رؤذدا 60ـ ئةجنومةن داوا لة هةموو وآلتان دةكات لةماوةى 23
لةكاتى ثةسةند كردنى ئةم برِيارنامةوة ئةطةر ريَوشويَنطةليَكيان 

، 7، 7، 5، 3لةطةأل بةريَوةبردنى كاريطةرى بةندةكانى  لةثيَوةندى
دا بةريَوةبردوة كة لةسةرةوة ئاماذةيان ثيَكرا، راثؤرت 22، 20، 1

 بدةنةوة بة كؤميتة؛
ـ ئةجنومةن برِياردةدات كؤميتةيةك كة لةسةر بنضينةى بةندى 24
ئامادة كراوة بؤ ريَطاضارةى كار ثآ ( 1006) 2737ى برِيارنامةى 27
ء برِيارنامةى هةنوكةيىدا (1007) 2747و لةبرِيارنامةى كرا

 دةتوانرآ بةريَوة بربدرآ؛
، ئالَمان، فرةنساـ ئةجنومةنى ئاسايش لةسةر خواستى ضني، 25

بة مةبةستى ئاسايى بوونةوةى هةولَة  ئةمةريكاروسية، بريتانياء 
ديثلؤماتيكةكان بؤ بردنةسةرى سةرلةنوآ دةستثيَكردنةوةى 
دانووستانةكانء راويَذةكان لةسةر بنةماى ثيَشنيارى خؤيان بة ئيَران، 
ئةم روانطةيةوة كة بة ريَطاضارةيةكى بة كةلَك، دريَذماوةو ريَكءثيَك 

نى تةواوى طاى دةستثيَكرددا ريَ بؤ ئةم كيَشةية بطاتء لةئةجنام
ثيَوةندييةكانء هاوكاريطةليَكى بةربآلوتر لةطةأل ئيَراندا لةسةر 
بنةماى ريَزى بةرامبةرو متمانة سازى نيَونةتةوةيى لةمةرِ ئةوةيكة 
ثرؤطرامى ئةتؤمى ئيَران تةنياء تةنيا ئاشتيخوازانةية، جةخت 

ضاالكييةكانى  دا كة ئيَران تةواوىدةكاتةوةو رادةطةيةنآ، لةحالَيَك
بينيةوة، لةوانة ضاالكيية ثيَوةنديدار بة ضرِكردنةوةو 

ليَكؤلَينةوةييةكانء ثةرةثيَدان هةلَثةسيَرىَء ئاذانسى نيَونةتةوةيى 



 

 

وزةى ئةتؤمى راستييةكةى تاقى بكاتةوةء بيسةمليَنىَ، دانووستانة 
 راستةءخؤكانى خؤى لةطةلَ ئةم وآلتة دةست ثيَدةكاتةوة؛

ــ ئةجنوومةنى نويَنةرى باآلى سياسةتى هاوبةشى دةرةكىء  26  
ئاسايشى يةكييةتى ئورووثا هان دةدا تاكوو دريَذة بة ثيَوةندييةكانى 
خؤى لةطةلَ ئيَران بدات لةسةر بنةماى ثَشنياراتى ثيَوةنديدارى 

، ئالَمان، روسية، بريتانياء ئةمريكا فرةنسانويَنراو لةاليةن ضني، 
ةوة كة هةلومةرجى ثيَويست بؤ سةرلةنوىَ دةست ثىَكردنةوةى بةم روانط

 وتوويَذةكان ثيَك بيَنىَ، دريَذة بدات؛ 
ــ ئةحنوومةن ثىَ لةسةر طرينطى ئةم كارة دادةطرىَ كة هةموو  27  

وآلتان لةوانة وةك ئيَران، ريَوشويَنطةىل ثيَويست بؤ طةرةنتى ئةم كارة 
لةاليةن دةولَةتى ئيَران يان نيهاد يان بةرِيَوةبةرن كة نابىَ ئيديعايةك 

 2737كةسايةتييةك لةئيَراندا كة لةسةر بنةماى برِيارنامةى 
ء برِيارنامةكانى ثيَوةنديدارةوة دةستنيشان كراون، يان (1006)

كةسانيَك مبيَننةوة كة مودةعني بة سرودى كةس يان نيهاد لة ثيَوةندى 
دةخالَةتيان هةية كة بةثيَى لةطةلَ هةر طريَبةست يان ثيَكهاتنيَكدا 

 2737ريَوشويَنة لةبةرضاو طرياوةكان لةم برَيارنامةدا، برِيارنامةى 
 .قةدةغة راطةيةندراوة( 1007) 2774ء برِيارنامةى ( 1006)

ــ ئةجنوومةن داوا لةبةرِيَوةبةرى طشتى ئاذانس دةكات  27  
ةواوى رؤذدا راثؤرتيَك لةسةر ئةوةيكة ئايا ئيَران ت 10لةماوةى 

،ء هةر وةها (1006) 2737ضاالكيية ناوبراوةكان لةبرِيارنامةى 
لةمةرِ ثابةندى ئيَرانييةكان بةتةواوى ئةو كردةوانة كة ئةجنوومةنى 



 

 

حوكام خوازيارى بوون لةئيَرانء ئةو بابةتانةى ديكة كة 
ء ئةةم (1007) 2747، برِيارنامةى (1006) 2737لةبرِيارنامةى 

ن خوازراون، بدات بةئةجنوومةنى حوكامى برِيارنامةيةدا لةوا
ئاذانسء هاوتةريب لةطةلَ ئةوةشدا بدرىَ بة ئةجنوومةنى ئاسايشى 

 ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان تا بثشكيَندرىَ؛ 
ــ ئةجنوومةن سةرلةنوىَ جةخت دةكاتةوة كة دةبىَ  21  

كردةوةكانى ئيَران بةسةرجندان لةو راثؤرتانةى كة لةبةندةكانى 
 ةوة ئاماذةيان ثىَكراوة، هةلَسةنطيَنيَتةوة؛سةر

ئةوةيةكة ئةجنوومةن دةبىَ بةرِيَوةبردنى ريَوشويَنةكان تا ( الف 
كاتيَك كة ئيَران سةرجةم ضاالكييةكانى هةمديس بةرهةمهيَنانةوةء 
ضرِكردنةوةى يورانيؤمى راطرتبىَ، لةوانة ليَكؤلَينةوةء ثةرةثيَدان كة 

يةكةى تاقى كرابيَتةوة، هةلَثةسيَرىَ تاكوو لةاليةن ئاذانسةوة راستي
وتوويَذةكان بة نيةتيَكى باشةوة ضووبيَتة ثيَشةوةء ئةجناميَكى خيَرا 

 بةضةشنىَ وةدةست بىَ كة لةاليةن اليةنةكانةوة ثةسةند بكرىَ؛ 
ب ــ ئةم ئةجومةنة دةبىَ ريَوشويَنة لةبةرضاوطرياوةكان 

، 7، 7، 6، 4، 1رنامةى ى برِيا21، 7، 6، 5، 4، 3لةبةندةكانى 
ى ئةم برِيارنامةيةى لةزوورترين  كاتى طوجناو ثاش 22، 20، 1

وةطرتنى راثؤرتى ئاماذة ثيَكراو لةبةندى سةرةوةدا لةسةر بنةماى 
ئةوةيكة ئيَران بة تةواوى بة بةلَيَنييةكانى خؤى لةبرِيارنامة 

 داو هيَنانةوةى داخوازةكانى ناوبراوةكانى ئةجنومةنى ئاسايش
دا بةريَوةبةرىَ بةضةشنيَك كة بة ثةسةندى  ئةجنومةنى حؤكام



 

 

ء (0225) 8545، برِيارنامةى (0222. )ئةجنومةن طةيشتيَبيَت
ئةم برِيارنامةية كاريطةريى نةبوة، ريَوشويَنطةليَكىرت لةسةر بنةماى 

لةثارى حةوتةمى مةنشوورى ريَكخراوى نةتةوة  48بةندى 
َران بة قةناعةت بطةيةنن كة بةم يةكطرتووةكان وةرطرآ تاكوو ئي

برِيارنامانةء داخوازةكانى ئاذانس وآلمى ئةريَنى بدات، و جةخت 
دةكات برِيانامةكانى دواتر كاتيَك ثيَويست دةبن كة وةها 

 ريَوشويَنطةليَكى ثيَويست بنب؛ 
 ـ ئةجنومةن هةروةها ئةم بابةتة شويَن ثآ دةطرآ؛ 10

كة بةرِيؤةبةرى مونتاذو ) ـ امريمعيد عاليي1 ـ  Iثةيوةستى 
 ( موهةندس سانرتيفيوذةكاندا بةشدارة

هيَنانى كةربؤنى ئامؤنيوم  كة لة بةرهةم)ـ حممد فدايى آشيانى 1
ئورانيلء بةريَوةبةرى كؤمةلَةى ضرِكردنةوةى يؤرانيَومى نةتةنزدا 

 ( بةشدارة
ـ عةباس رضايى آشتيانى ـ لةبةرثرسانى باآلى دايرةى 3

ء دةرهيَنانى كانزاكانى ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى (فاتاكتشا)دؤزراوان
 .AEOT. ئيَران
هيَنانى مطنزيؤم يان ضرِكراوةى  كة لةبةرهةم)ـ هالة بةختيار 4
 (.دةهةمى لةسةددا بةشدارة 9و 99
هيَنانى بةشةكانى  بةبؤنةى بةشدارى لةبةرهةم)ـ مرتضى بهزاد 5

 (.دةزطاكانى سانرتفيوذدا



 

 

بةرثرسى دامةزراوةى ليَكؤلَينةوةيىء )ـ دكرت حممد اسالمى 6
 (. بةرطريىفيَركارى ثيَشةسازى 

لة بةرثرسانى ريَكخراوى وزةى ئةتؤمى )ـ سيد حسني حسينى 7
كة لة ثرؤذةى ريئاكتؤرى ليَكؤلَينةوةيى ئاوى قورسى  AEOTئيَران 
 (.دا بةشدارة ئةراك
سةرؤكى كؤمثانياى وزةى ئةتؤمى مؤديَرِن )جواد كرميى ثابت .ـ م7

 ( دا نيَوى براوة(1007) 2747كة لة برِيانامةى 
بة هؤى بةشدارى لة بةريَوةبةرى )ـ محيد رضا مهاجرانى 1

 (.ى ئيسفةهان(ucf)دامةزراوةكانى جيَطؤرِكيَى يؤرانيومى 
ينةوةى جيَطريى ثيَشووى ليَكؤلَ)سةرتيث حممد رضا نقدى 

لؤجستيكء ثيشةيى ناوةندى طشتى هيَزة ضةكدارةكان، سةرؤكى 
ثيَشووى ناوةندى بةرةنطار بوونةوةى كاآل قةدةغةكراوةكانء دراو كة 
لةهةولَدان بؤ دةور ليَدانى طةمارؤة بةكارطرياوةكان لةاليةن 

ى ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوة 2747و 2737برِيارنامةكانى 
 ؛ (ر بوةيةكطرتووةكانةوة، بةشدا

كة لة بةريَوةبةريى كؤمةلَةى ضرِ كردنةوةى )ـ هوشنط نوبرى 22
 ؛ (نةتةنزدا بةشدارة

بة هؤى بةشدارى لة ضاالكيطةىل ثيَوةنديدار )ـ عباس رشيدى 21
 ؛ (بة ضرِكردنةوة لة نةتةنزدا

بةريَوةبةرى كردوةءكارى هةلَكؤلَينى يؤارانيؤم )ـ قاسم سليمانى 23
 (ساغةنددالة كانطاى يؤرانيؤمى 



 

 

ى 2737كةسانيَك كة ناويان لة برِيارنامةى ( ئة IIثةيوةستى 
ئةجنومةنى ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكاندا ئاماذةى 

 : ثيَكراوة
لة بةشى ليَكؤلَينةوةو طةشة  AEOTجيَطرى )ـ حممد قنادى 2

 ؛ (ثيَدان
سةرؤكى ناوةندى تاقيكارى ضرِكردنةوةى )ـ داود آقاجانى 1
 ؛ (لة نةتةنز PFEPةمةنى سووت
 ؛ (بةريَوةبةرى كارطيَرِيى ئةراك)ـ بهنام عسطرثور 3
ى ئةجنومةنى 2747كةسانيَك كة ناويان لة برِيارنامةى ( ب

 : ئاسايشى نةتةوة يةكطرتووةكاندا ئاماذةى ثيَكراوة
بةريَوةبةرى دامةزراوةكانى ضرِكردنةوةى )ـ سيد جابر صفدرى 2

 ؛ (نةتةنز
هيَنانى  سةرؤكى ناوةندى ليَكؤلَينةوةو بةرهةم) ـ امري رحيمى1

سووتةمةنى ئةتؤمى ئيسفةهان كة بةشيَك لة كؤمثانياى 
هيَنانء دةستةبةر كردنى سووتةمةنى ئةتؤمى ريَكخراوى وزةى  بةرهةم

 1؛ ثةيوةستى (ئةتؤمى ئيَرانةو لة ضاالكى ضرِ كردنةوةدا بةشدارة
III بةبؤنةى بةشدارى لة )ة ـ كؤمثانياى كةرةستةى برِينةوةى كاو

 ؛ (هيَنانى ثارضةى دةزطاكانى سانرتيفيوذدا بةرهةم
ـ كؤمثانياكانى بازرطانى تيجارةتى بة قةوةتى سكاألء 3

ئةم كؤمثانيا ذيَر دةستة هةولَى دابوو بؤ )كؤمثانياكانى سيستمى سكاأل 



 

 

دا ئاماذةى ثيَكراوة، 2737نيهاديَك كة لة برِيارنامةى 
 ؛ (ةستيار بكرآكةرةستةطةليَكى ه

ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى )ـ كؤمثانياى ئيلةكرتونيكى سةنام 4
كة لة ثرؤطرامى موشةكة ( AIO) بةرطريىهةواو فةزاى وةزارةتى 

 بالَستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة؛ 
ذيَركؤى ريَكخراوى هةواو فةزاى )ـ طرووثى تةكنيكى يةكييةتى 5

ؤطرامى كوشةكة كة لة ثر( AIO) بةرطريىوةزارةتى 
 ؛ (بالَستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة

كارطاى )، (IFP)ـ كارطاطةىل ثيشةسازى ماشينة ريَكةكان 6
كاربردنى ئاكا ـ ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى هةواو فةزاى وةزارةتى 

كردنى هيَندآ كةرةستة كةلَكى  كة بؤ دابني( AIO) بةرطريى
 ليَوةرطرياوة؛ 

ضاالك لة ( AEOI)تاقيطةى سةربة ـ جابرابن حيان ـ 7
 ؛  (بوارةكانى سوورِى سووتةمةنى ئةتؤمى

ذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى )ـ كؤمثانياى ثيشةسازى جوزا 7
كة لة ثرؤطرامى موشةكة ( AIO) بةرطريىهةواو فةزاى وةزارةتى 

 بالَيستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة؛ 
يشةسازى ضاككردنى ذيَركؤى ث)ـ ثيشةسازى ميَتالؤذى خوراسان 1

ئيَرانةوة  بةرطريىية كة ثيَوةندى بة وةزارةتى (AMIG)تةقةمةنى 
ئةم طرووثة لةبةرهةم هيَنانى ثارضةى دةزطاكانى سانرتيفيوذدا . هةية

 ؛ (بةشدارة



 

 

ئةم كؤمثانياية )هيَنانى باترى نريو  ـ كؤمثانياى بةرهةم20
ى ضاك كردنى ئةرك. ئيَرانة بةرطريىذيَركؤى ريَكخراوى ثيشةسازى 

 يةكةطةىل كارةبا بؤ ئةرتةشى ئيَرانة، لةوانة سيستمطةىل موشةكى؛ 
لة ضاك كردنى دامةزراوةطةىل )ـ ثيشةسازى وزةى ثيَشةنطاو 22

 دا بةشدار بوة؛  طؤرِينى يؤرانيومى ئيسفةهان
ذيَذكؤى ( )SEP)ـ كؤمثانياى دابني كردنى كةرةستةى هيَمنى 21

كة لة ( AIO) بةرطريىةزاى وةزارةتى ريَكخراوى ثيشةسازى هةواو ف
 ؛ (ثرؤطرامى موشةكة بالَيستيكييةكانى ئيَراندا بةشدارة

لة ضاالكيطةىل ثيَوةنديدار بة )ـ كؤمثانياى تةماس 23
متاس نيهاديَكة كة ضوار كؤمثانيا لةذيَر . ضرِكردنةوةدا بةشدارة

 يةكآ لةوان لة بوارى دةرهيَنانى. ثؤشةنى ئةودا دامةزريَنراون
هيَنانةوةى  يؤرانيؤم، يةكآ لة بوارى كنسانرتةو يةكآ لة بوارى بةرهةم

 ؛ (و خراوةكانىدا ضاالكى دةكةنيؤرانيؤم، ضرِكردنةوة
دا 1007، ذوئةنى 6، 20: 47ـ ئةم دةقة ئاخرين جار لة 2

 . طؤرِدراوة
 License GNU Freeـ ئةم دةقة بةثآ ئيزننامةى 1
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يان  (anti terrorism)دذة تريؤيزم 
  (Counter terrorism)ثادتريؤريزم 



 

 

دةميَكة لة هةولَدام ثيَناسةيةكى تةواو بؤ تريؤريزم ببينمةوة، بةآلم 
مةبةست لة ئاكامى دلَخواز ! لة راستيدا بة ئاكامى دلَخواز نةطةيشتم

ضية؟ ئاكامى دلَخوازى من ضية؟ ئايا ئةوةيكة ئاكامى دلَخوازى منة 
 xئةويرتيش دةتوانآ )دةتوانى وةآلمى تؤش بآ؟ دةتوانآ ئةويرتيش 

بآ، ئةو دوو بةربذارةش نارِووننء هةركةس، اليةنء  yيان 
بة قةناعةت بطةيةنى؟ بة ( فاكتؤريَكيش دةتوانآ لة جيَياندا دابنيشآ

تريؤريستة،  yتريؤريستة، بةآلم لة روانطةى تؤ و ئةوةوة  xالى منةوة 
بة . بزانآ (Anti terrorism)خؤى بة ئةنتى تريؤريسم  yرةنطة 

ريؤريزميش هةر وةكوو تريؤريزم ثيَناسةيةكى طشتى دةبينني بؤ دذة ت
ةنط طشتطري بوونى نية كة كؤمةلَطاى جيهانى هاوئاهةنطء هاود

ثيَناسةى تيَرؤرو جيَطاى وةبريهيَنانةوةية كة لة. لةسةرى كؤك بآ
دا ئاماذةمان بة كؤمةلَيَك فاكتؤرى ديكةدا كة دةتوانن  تيَرؤريزم

ةأل ئةوةشدا كؤمةلَيَك طثيَناسةكان دةستنيشان بكةنء هاوكات لة
هيَزواليةن وةكوو بريورِاو روانطةى ليَك نزيك هاوئاهةنط بكةن كة 
ئةوةش روويداوةو هةنوكة سياسةتى جيهانى لةسةر ئةو تةوةرة 

ئةو كؤمةلَة فاكتؤرةش بريتني لة ئاسايشى هاوبةش، . دةضيَتة ثيَشةوة
كة ... بةرذةوةندى هاوبةش، دوذمنى هاوبةش، دوستى هاوبةش و

بةآلم بة بوونى . ثيَظاذوى هةنوكةيى سياسةتى جيهانى ثيَك ديَنن
هةموو ئةوانة بة ثيَناسةى هةموو ئةو بةربذارانةش ديسان لة 

. دا كيَشة هةية دياريكردنى سنوورى نيَوان تيَرؤريزمء ئةنتى تيَرؤريزم
دةتوانني بيَذين كة هيَزو توانايى دةستنيشانكردنى سنوورى نيَوان ئةو 



 

 

وتةزاية راستةوخؤ سةرضاوة لة هيَزو دةسةآلتى سياسييةوة طدوو 
هيَذموونى "لةو ثيَوةندييةدا ئانتونى طرامشى ئاماذة بة . دةطرآ

و يان ميشل فوكؤ ئاماذة  (Counter – hrgemony)" بةرامبةر
بةآلم . دةكات (Counter – justice)" بة دادثةروةرى بةرامبةر

ثيَناسةيةكى يةكدةستء طشتطريو ديسان ئةوانةش هيضكام وةآلمدةرى 
 .جيهانى نني

دا كيَشةى جيانةكردنةوةى سنوورةكانى تيَرؤرو دذة تيَرؤريزم  لة واقع
. دةتوانآ خةسارو زيانيَكى قورس بة مرؤظ و مرؤظايةتى بطةيةنآ

زيانيَك كة تةنيا بةشى كؤمةلَطاو نةتةوة كةم دةسةآلت يان بآ 
يَتة سةرشانى كوردةكان لة وخةساريَك كة دةكة. دةسةآلتةكان دةبآ

كوردستانى توركية باجى منداألء ثريو ثةك كةوتةى كورد لةتوركيةء 
بآ دةسةآلتىء بآ ثالثشتى دةدةن خةباتطيَرِانى ئريلةندى، 

 . دةبنة قوربانيى... بةرهةلَستكارانى باسكى ئيسثانيا و

 كيَشةكانى روون نةبوونى ثيَناسةى دذة تريؤريزم 
ئاماذةمان ثيَكرد دذة تريؤريزميش وةكوو تريؤريزم هةر وةك 

ثيَناسةييةكى روونى نيةو لةنيَو بازنةى بةرذةوةندييةكاندا 
رؤذانة دةبينني ئامارى قوربانييةكان، ئامارى زيانء . دةخوليَتةوة

خةسارةكان، ئامارى رووداوة تريؤريستيةكان، ئامارى عةمةلياتء 
.  دذة تريؤرةوة روولة زياد بوونن سةركوتء هيَرشةكان بة نيَوى تريؤرو

زؤرجار دةبينني كردةوةيةكى توندووتيذانة روودةدا بةآلم بة هيض 
جؤريَك ناضيَتة بازنةى تيَرؤريزمةوة بةآلم بة هؤى ئةوةيكة لةاليةن 



 

 

قةوارةيةكى سياسيةوةيةء داخوازء ثةياميَكى سياسي لة ثشتةوةية 
يَكى دذة تيَرؤريستى وةآلم بةنيَوى تيَرؤريزمةوة بة كردةوةء عةمةليات

ليَرةدا بةهؤى ئةوةيكة ثيَوةرء ثيَناسةكان روون نني رةنطة . دةدريَتةوة
بة فةرمى نةتوانني كردةوة دذةتيَرؤريستانةكة بةنيَوى كردةوةيةكى 

دا وةآلمةكة بة  تيَرؤريستييةوة مةحكووم بكةين، كةضى لةنيَوةرؤك
بؤ ويَنة خةلَكى . انةترةكردةوة توندوتيذانةكة ضةند قات تيَرؤريست

. وةدةستهيَنانى مافة رةواكانى خؤى  كورد خةباتى رةواى دةكرد بؤ
لةطةأل هيَزة سةربازةييةكانى دوذمنةكةيدا بةرةوروو دةبوةوةء 
ثيَكدادانيَكى رووتى سةربازى، سياسى، ئابوورى بةهيَزتر، بةبوونى 

ؤى بة شةرِى دةيتوانى كردةوةكةى خ... راطةياندنى بةربآلوء بةبوونى
دذة تيَرؤريزمء كردةوةى بةرامبةرةكةى بة كردةوةيةكى تيَرؤريستى لة 

دةولَةتى توركية لة بةرامبةر خةباتى كورددا بة . قةلَةم بدا
توندووتيذانةترين شيَواز هةلَدةستآ بة كوشتارى هةزاران كةسء 
ذينوسايد دةكات، بة هةزاران طوندء شار دةسووتيَنآء بة هةزاران 

ى سيظيل لةذيَر ناوى تيَرؤردا لةناو دةباء هةموو ئةوانةش خةلَك
دةخاتة بازنةى تيَرؤريزمةوةء هاوكات يارمةتييةكى زؤرو زةوةندى 

لةم . سةربازى ـ ئابوورى لةناتؤ بؤ ئةم مةبةستة وةردةطرآ
 :يى ئيَذآئةمةريكادا نوام ضؤمسكى رةخنةطرى زمان زانى  ثيَوةندييةش

يستى بةربآلوى دذ بة شةرِيَكى تيَرؤردا توركية 2174لةسالَى "
. ناوضةكانى باشوورى رؤذهةآلتى ئةم وآلتةدا وةرآخستكوردةكان لة



 

 

ئةوةش رِاست كاتيَك بوو كة يارمةتيية ئابوورىء سةربازييةكانى وآلتة 
 . بة توركية زيادى كرد ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

كوو يارمةتيية سةربازييةكان حةوت تري نية، بةلَمةبةستم لة
. فرِؤكةطةىل شةرِكةر، تانك، ثةروةردةى سةربازىء ئةو شتانة ئيَذم

ئةم يارمةتيية سةربازييانة كاتيَك بة لووتكةى خؤى طةيشت كة 
لةم . حكوومةتى توركية بة ئةو ثةرِى دةرةندةيى خؤى طةيشت

دا يارمةتى ئابوورىء سةربازييةكان ئةو دةرِةندةييةى توندترو  كاتةش
ةدا بةرِوونى بؤمان دةردةكةوآ كة ئةوةيكة هؤكارى ليَر." بةهيَزتر كرد

ناوبراو ئاماذة . ئةو سياسةتة بوو بةرذةوةندى هاوبةشى دوو وآلت بوو
سآ ميليؤن  3دوو، 1ئةم رةوتة، بوة هؤى ئاوارةبوونى "ثيَدةكات كة 

، 2110هةذارو بآدةرةتانء خراثرتين نةتةوةكوذى كؤتاييةكانى 
هةزارو ثانسةد شارو طوند ويَران  3500ء دةيان هةزار مرؤظ كوذران

ةوةكوذيية تةنانةت خراثرت بوو ئةو نةت"بة قةولَى ضومسكى ." بوو
بوردمانى ناتؤدا، و وآلتة يةكطرتووةكانيش، لةرووداوى كؤزؤظؤ لة

باشوورى كوردستان، ن دؤستى تاكتيكى ئيَستاى كورد لةواتة نزيكرتي
تةقةمةنى ئةو ضةكء ضؤألء % 70سةدا هةشتادى ئةوكات لة

" بؤلَيند ئةجويت" هةر ثاش ئةوة خيَرا. "جينايةتةى دابني دةكرد
ئةوكات رايطةياند كة لة خزمةتى بةرةى دذة تريؤر دايةو ئامادةية بة 

و هةروةها طوتيشى ئيَمة خؤمان بة . هيَزى سةربازيش بةشدار بآ
ةكان شةرِى دذة تريؤرداو وآلتة يةكطرتوودةزانني لة ئةمةريكا قةرزدارى

 . تةنيا وآلتيَك بوو كة لةم شةرِ دذة تريؤريستاندا يارمةتى داين



 

 

دا هيض  نيَوان تريؤر، بةرخودانء شةرِى دذة تريؤريستىليَرةدا دةبينني لة
بةرخوردانء خةباتى رةوا بة ناوى تريؤرةوة بة . سنووريَك بوونى نية

ة ى دذتريؤريستانةترين شيَواز سةركوت دةكرآ بة شانازيشةوة بة شةرِ
 . تريؤريستى ناوديَر دةكرآ

يان كاتآ كة دةولَةتى بةعسى عيَراقء كؤمارى ئيسالمى بة ناوى 
تريؤريزمةوة بزوتنةوةى كوردةكانيان سةركوت دةكرد، بؤ ئةم مةبةستة 
هةموو هيَزةكانيان كؤدةكردةوةو بةشيَكى  زؤر لةداهاتى وآلتيان 

حكوومةتى عيَراق تةنانةت بؤ . سةرفى شةرِى بةناو دذةتيَرؤر دةكرد
ةضةكى كؤمةلَكوذيش لةضةندين شويَنى كوردستاندا ئةم مةبةستة ل

كةلَكى وةرطرتء كؤمارى ئيسالميش حوكمى جيهادى دذبة كوردةكان داو 
تةنانةت لةم شةرِانةدا دايكانء باوكانى كورد بةسةر بةرمالَةكانة 

ضةندين رةوتى جوودا لةوةشة كة لةئةوة تازة . طوللوباران دةكران
تطيَرِء سياسييةكانى كورد دةكةوتنة بةر ثيَوةنديداردا ضاالكانى خةبا

تيخى تيَرؤرى دةزطا شؤفارىء تيَرؤريستييةكانى ئةو وآلتانةء تريؤر 
واتة ميتى توركية، ئيستيخباراتى بةعسى عيَراق، . دةكران

ايةتىء ئيستيخباراتى بةعسى سورية، ساواكء واواكى حكومةتى ثاش
تيَرؤريستانة  هيض ضةشنة كردةوةيةكىكؤمارى ئيسالمى ئيَران لة

 .دةستيان نةثاراستوة
ى زايينىدا ماشينى 10هةرضةند ساأل ثيَش ئيَستا واتة لة دةهةى 

وةزارةتى ئيتآلعاتى كؤمارى ئيسالمى لةريَطاى قةرارطاو   تريؤرى
بنكةء دةستوثيَوةنديية نهيَنييةكانييةوة شةثؤليَكى بةهيَزى تريؤرى 



 

 

كة بة سةدان  خست  ريَككوردستانى عيَراق عيَراقء بةتايبةت لةلة
تةنيا بةوةوة نةوةستا بةلَكوو بة هةمان . كةسى كردة قوربانى

مكانيزمء ريَطاى، ضةندين كةسايةتى سياسىء ضاالكى سياسىء 
ئاستى طرى ثارتة سياسيية دذبةرةكانى لةئةندامء اليةن

سةركردايةتىدا لةنيَو دلَى ثيَشكةوتنء شارستانيةتى مؤديَرِن، واتة 
وةكوو ويَنةى زيندوو دةتوانني ئاماذة . وورووثايىدا تريؤر كردوآلتانى ئ

بة تريؤرى سةرؤك وةزيرانى سةردةمى ثاشايةتى ئيَران، شاثوور 
لة ثاريس، ذنرِاأل غوآلمعةىل ئوةيسىء  2112بةختيار لة سالَى 

ى 23عةبدولرمحان قامسلوو لة . لة لةندةن، د 2176براكةى 
و وتوويَذ لة طةأل نويَنةرانى كؤمارى لة سةر ميَزى بةنا 2171ذوئيةى 

صاىق شةرةفكةندى . ئيسالمى ئيَران لةسةر ميَزى وتوويَذ لة ويةن، د
لةطةأل هاورِيَيانى فةتاح عةبدوىلء هؤمايون ئةردةآلنء نوورى 

لة ريَستورانى ميكونوس لة  2111ى سثتامربى 27ديَهكوردى لة 
دولتى، بيَرلني،  ثرويز دستمالَضى ـ تروريسم. )بيَرليندا بكةين

2115) 
بة ثيَناسةطةليَك كة لة تريؤرو تريؤريزم كراوة، دةسةمليَنرآ كة هةر  

ضةشنة كردةوةيةك كة ببيَتة هؤى ترسانء خؤفء تؤقان يان خةسارو 
زيان طةياندن بة خةلَكى سيَظيلء مةدةنى، دةضيَتة خانةى تريؤرء 

يةكطرتووةكانى بة ثيَى ئةم ثيَناسةية كة هةم وآلتة . تريؤريزمةوة
ئةمريكاو هةم بريتانيا و هةم زؤربةى وآلتانى هاوثةميانيان 
جةختيان لةسةر كردوةتةوة، زؤربةى كردةوة توندوتيذانةكانى 



 

 

وآلتانى داطريكةرى كوردستان دذبة طةىل كورد دةضيَتة ئةو بازنةوةء بة 
 .كردةوةيةكى تريؤريستانة دةناسيَنريَن

 دةسةآلتثيَناسةى دذةتريؤريزمء هيَزو 
ضةندين جارى ديكة جةختمان لةسةر ئةو راستيية كردوةتةوة كة 
دياريكردنء دةسنيشانكردنى كردةوةيةكى تريؤريستانةو كردةوةيةكى 
دذةتريؤريستانة، ثيَوةندى راستةوخؤى بةهيَزو دةسةآلتى سياسييةوة 

واتة رةوتى ميَذوو سةملاندوويةتى كة هيَزء دةسةآلتى سياسى . هةية
ضونكى . لةو ثيَوةندييةدا رؤلَيَكى تةوةريىء سةرةكى هةبآدةتوانآ 

دةبينني كة هةر ئيَستاش خاوةن هيَزو دةسةآلتة سياسييةكانن كة 
و بةرةيان بؤ شةرِى دذة كردوةتريؤريزمء دذةتريؤريزميان دةستنيشان 

تريؤر ثيَكهيَناوةو ئيمكاناتى تةواويان بؤ تةرخان كردوةو ياساى 
هةر ئةوانن . لةمانةكانيانةوةو ثةسةندى دةكةندذةتريؤر دةخةنة ثةر

لة كؤرِى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكاندا تةوةرى باسةكان دةسنيشان 
دةكةنء تريؤرء دذةتريؤريزم دةخةنة دةستوورى كارى رؤذانةى نةتةوة 
يةكطرتووةكانةوةو تاوانبارانى تريؤريست، ثالَشتةكانيانء دةستو 

ن، دةيبةنة ئةجنومةنى ئاسايشى ثةيوةندييةكانيان دةستنيشان دةكة
نةتةوة يةكطرتوةكانةوةو دةنطى بؤ وةردةطرنء سزايان بةسةردا 

بة طشتى ئةوانن كة ريَبةرى شةرِى دذة تريؤريزم دةكةنء لة . دةسةثيَنن
كوجناو كوجنى جيهاندا وةدوويان دةكةونء بة هاوكارى يةكرتى 

 . سةركوتيان دةكةن



 

 

هةر ضةند دةبآ ئيَمة هةوأل بدةين  كة وابوو مةبةستى باسةكة روونة،
ثيَناسةى خؤمان بؤ ئةو طوتةزايانة هةبآ، بةآلم دةبآ هاوكاتيش 

ى سرتاتذيكء بةرذةوةندى سرتاتذىهةوأل بدةين هةرضى زياتر لة 
زهليَزانء خاوةن ثيَناسة سةرةكييةكان خؤمان نزيك بكةينةوةء خؤمان 

بدةين لة كارتى خبةينة بازنةى بةرذةوةندييةكانيانةوةو هةوأل 
راستييةكةى . يارييةوة ثيَطةى خؤمان بطؤرِين بؤ ياريكةرى سةرميَزةكان

ئةوةية كة ئيَمة لة هةلَكةوتيَكى ذيؤثؤليتيكى داين، هةلَكةوتيَكى 
مةيدانى لة هةلَكةوتيَك كة بةشيَكة. هةستيار، ثرِ كيَشةو قةيراناوى

وو خوازراو يان كةواب. سةرةكى ثيَكدادنى شةرِى تريؤرو دذةتريؤريزم
طرينط ئةوةية كة لةو شةرِةدا بة ض . نةخوازراو لةو شةرِةوة دةطلني

طرنيك ئةوةية هاوكيَشةكانء هاوسةنطييةكان ض دا برِؤين،  ئاقاريَك
ادة كةين بؤ بة هةر حاأل دةبآ خؤمان ئام. طؤرِانيَكيان بةسةردا بآ

حالَدا ئةو هةربؤية لة. كاريطةرى وةرطرتن لةشةرِى تريؤرو دذة تريؤر
هةر  ثيَناسةء خاوةن ثيَناسانةن كة لةو مةيدانةدا خاوةن برِيارن،

ئامرازو تيَكنؤلؤذى مؤديَرِن بةرةو رووى ئةوانن بة كةلَك وةرطرتن لة
ة تريؤريزم ئاورِيَك شةرِى دذبؤ زياتر تيَطةيشنت لة. دةبنةوة تريؤريزم

 . دةدةينةوةكونوانسيؤنء ياسا ثةسةند كراوة دذة تريؤريستييةكان لة

 ياسا ثةسةند كراوةكان دذة بة تريؤريزم 
تلوزيؤنةكان بكةين، رؤذنامةو طؤظارةكان كؤنرتؤأل طةر رؤذانة ضاو لة

بكةينء سةرجنى بةطشتى راثؤرتء هةوالَةكان بدةين، تيَدةطةين كة 
كؤرِو رؤذانة لة. ةر شةرِى جيهانيةوةيةبةرامبريؤريزم لةدياردةى ت



 

 

كاندا بابةتى باسء موناقشةيةو ياساو كؤبوونةوةو كؤنفرانسة
 بة بؤ ئةم مةبةستة ثيَشرت. كؤنوانسيؤنى نويَى بؤ ثةسةند دةكرآ

بةلَطةنامةو ديكيؤميَنتة نيَو ثيَويست دةزامن ئاورِيَك لةتريؤريزم لة
 . دةولَةتييةكاندا بدةينةوة

ةى ئاستى مافة نيَونةتةوةييةكاندا زاراوجيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة لة
سيَهةمني كؤنفرانسى نيَونةتةوةيى بؤ يةكةمني جار لة" ؤريزمتري"

. دا كةلَكى ليَوةر طريا لة بروكسل 2130كردنى ياساكانى سزا، سالَى 
سةدةية كة مرؤظ ء كؤمةلَطاى جيهانى بة  2 يةككة وابوو نزيك بة

ياساو ثةسةندكراوى نيَونةتةوةيى بةرةو رِووى تريؤرو توندوتيَذى 
دوو سةدةية ثيَناسة بؤ تريؤريزم نيشان دةدا كة ثرت لةئةوةش . ةوةبوةت

كراوةو ئةو دياردةية وةكوو كيَشةيةكى ئالَؤزى مرؤيى لة ذيانى مرؤظ 
زانايانء ثسثؤرِانى ئةم بوارة ثيَناسةى تريؤرو تريؤريزم . ئاآلوة

تايبةت بة بواريَكى سياسى دةزاننء بةكار هيَنانى ئةو ثيَناسةية بؤ 
تريؤريزم لة راطةيةندراوى . اسى بة هةلَة دةزاننكردةوةطةىل ناسي

ياننامةى جيهانى مافى بة. جيهانى مافى مرؤظيشدا رةنط دةداتةوة
ى زايينىدا ثةسةند كرا، 2147ديسامربى  20دةى مرؤظ كة لة

ثيَويستى ثةسةند كردنى . ثيَداطريى لةسةر ئةو بابةتة كردوةتةوة
جيهانى دووهةم كؤتايى  ئةم جارِنامةية كاتيَك دةركةوت كة شةرِى

دا بة دواى  هةموو شويَنيَكة، مرؤظى ماندووى ئةو سةردةمة لةثآهاتو
ئارامىء ئاسوودةيىدا دةطةرِآ، كةضى تريؤرتريؤيزم هةموو 



 

 

دانى كردةوةو  ةتةكانى ىلَ زةوت دةكاتء جارناجار بة ئةجنامدةرف
 .عةمةلياتيَك هيض مانايةك بؤ ئابووريى ناهيَلَيَتةوة

ثيَوةندييةدا دةبآ بيَذين كة جارِنامةى طةردوونى مافى مرؤظ  هةر لةو
بايةخى زؤرى بة ئاسوودةيىء ئارامى مرؤظ ء كؤمةلَطا داوةو لة مادةى 

مافى هةر كةسيَكة خاوةنى "ى بةياننامةى ماظى مرؤظدا هاتووة كة 3
وةك ئاماذةمان ثيَدا ئةم بةشةى ." ذيان، ئازادو هيَمنى خؤى هةبآ

لَسةنطاندنى تريؤريزم لة بةلَطةنامة باسةكةمان هة
 : نيَونةتةوةييةكاندا

دةبآ بزانني . لةمةرِ ضةشنيَك لة تريؤريزم 2163كونوانسيؤنى توكيو 
كة هةر وآلتيَكء دةولَةتيَك ثرت لةطةأل ضةشنء شيَوازيَك لة تريؤردا 

. زةكانى ديكة ثرت بةريَوة ضوةبةرةورِوو بوة كة لة ضةشنةء شيَوا
توكيودا ثرت جةخت كراوةتة سةر تريؤرو كردةوةى  كوانسيؤنىلة

هةروا لة . تريؤريستى لة كاروبارى فرِؤكةيىء نيَو فرِؤكةدا
ى مونرتاأل لةمةرِ سةركوتى كردةوةطةىل ناياسايى 2172كونوانسيؤنى 

 . دذ بة هيَمنايةتى فرِينى فرِؤكةكان
كة  كونوانسيؤنى ثيَشطريىء يان سزاى تاوانطةليَك دذ بة كةسانيَك

لةاليةنى نيَونةتةوةييةوة لةذيَر ثاريَزطارىدان، لةوانة ضاالكانى 
يَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ثةسةندكراوى كؤرِى طشتى ر. سياسى

كونوانسيؤنى نيَونةتةوةيى دذ بة بارمةتةطرتن . دا2173سالَى لة
دا 2175ثاييزى سالَى ، ثاش ماوةيةكى زؤر لة2171كراوى ثةسةند 

رِى طشتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان بة تيَكرِاى ئةندامانى كؤ



 

 

دةنطةكان كردةوةى تريؤريستى لةاليةن هةر كةسيَكةوةو لة هةر 
مةحكومييةتى لة دو ئةم دا كة رووبدات، مةحكووم كر جيَطايةك

ى كؤرى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكاندا 062/240برِيارنامةى ذمارة 
 . سةبت كرا

ئةرك  2170ندنى الهة ثةسةندكراوى سالَى كونوانسيؤنى فرِؤكةرِفا
دةخاتة سةرشانى وآلتان كة تاوانبارانء تريؤريستان رادةستى وآلتانى 

 . خؤيان بكةنةوة
دا ثةسةند 2174لة بريتانيادا ياساى ثيَشطريى لة تريؤريزم لة سالَى 

كرا كة بةثآ ئةو ياساية ئةندام بوون لة ريَكخراوة تريؤريستييةكاندا 
دانراوةء ئةم ريَكخراوانة دةبآ بة فةرمى لةاليةن بةرثرسانى بة تاوان 

بةريَوةبةرىء ئةمنييةتييةوة وةكوو ريَكخراويَكى تريؤريستى 
بناسيَنريَن، ئةطينا ناتوانني ئةندام بوون لةو ريَكخراوانةدا بة ئةندام 

ئةوةيكة ليَرةدا هاتوة . بوون لة ريَكخراويَكى تريؤريستىدا نيَو بةرين
ى طرينطة، واتة ريَكخراويَك كة بة تريؤريست نةناسيَنرآ خالَيَك

بةآلم طةر . دةتوانآ ثاريَزطارىء بةرطريش لة ئةندامانى بكات
هةر شويَنيَكى جيَهاندا اويَك بة تريؤريست بناسيَنرآ، لةريَكخر

هةروةها لةم ياسايةدا . دةتوانرآ ئةندامانى دةستبةرسةر بكريَن
لة ياساى . اني تريؤريستى ناسيَنراونتاوانطةليَكى ديكة وةكوو تاو

بةريَوةبةريى ئالَمانيش دا ريَكخراوطةليَك كة دةيانهةوآ نةسأل كوذى، 
مرؤظ رفاندنء كارى ديكةى لةو ضةشنة بكةن دةخريَنة بازنةى 



 

 

دروست كردنى وةها ريَكخراوطةليَك بة . ريَكخراوة تريؤريستييةكانةوة
 . درآساأل زيندان سزا دة 20النى زؤر بة دة 

ريضاردنيكسؤن سةرؤك كؤمارى ئةوكاتى  2171دا سالَى ئةمةريكالة 
كؤميتةى خةبات دذ بة تريؤريزمى  ئةمةريكايةكطرتووةكانى  وآلتة

(Friedlander, 1982) بة تويَذينةوةيةك كة كراوة . ثيَكهيَنا
ية ئةمةريكادةتوانني بيَذين ئةوة يةكةمني هةولَدانى فةرمى دةولَةتى 

بؤ بةرةورِوو بوونةوة لةطةأل كيَشةى تيَرؤريزم لة خاكى وآلتة 
ئةطينا هيضكام لة ياساكانى ديكةى . دائةمةريكايةكطرتووةكانى 

. دةولَةتى فيدرالَىء وآلتة يةكطرتووةكان ئاماذةى بةو تاوانة نةكردوة
ئةوةش راست سةلَميَنةرى ئةو راستييةية كة ئيَران وآلتة 

تة سةرخؤى كردوةتاكوو تريؤريزم هيَرشى نة ةريكائةميةكطرتووةكانى 
بةآلم دةتوانآ ئاورِيَك . هيض ضةشنة دذكردةوةيةكى فةرميى نةنواندوة

. بدةينةوة سيَبتةمربى 22ى ثاش ئةمةريكالة وآلتة يةكطرتووةكانى 
ى زايينى وآلتة 1002 سيَبتةمربى 22ليَرةدا دةبينني كة ثاش 

ى بوو بة ريَبةرى شةرِى دذة تريؤريزم بة فةرم ئةمةريكايةكطرتووةكانى 
لة ئاستى جيهانداو نةتةنيا ياساطةليَكى توندوتولَى نيَوخؤيى بؤ 
بةرةنطار بوونةوةى تيَرؤرو تريؤريزم بة ثةسةند طةياند، بةلَكوو لة 
ئاستى جيهانيشدا هةولَىدا كؤمةلَطاى جيهانى بؤ شةرِيَكى جيهانى 

مةبةستة زؤربةى وآلتانى دذبة تريؤريزم ئامادة بكاتء بؤ ئةو 
بة ثيَرِةوى لةو وآلتة ياساو برِياراتى توندو  ئةمةريكاهاوثةميانى 

 . تؤلَى دذة تريؤريستانةيان ثةسةند كردو بةريَوة دةبن



 

 

كام لة ياساكانى فيدراأل  هيض 2171جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تا سالَى 
ةم رؤلَى بة روونى ناضنة سةركيَشةى تريؤريزمء تا هةزارةى سيَه

ء ريَكخراوى ناوةنديى زانيارى (FBI)ئيدارةى ليَكؤلَنةوةطةىل فيدراأل 
لة اليةنى كارتيَكةريى بؤ نيَو طرووثة تريؤريستييةكان  (CIA)سيا 

طةر نةختآ بةربآلوتر سةيرى كيَشةكة . زؤر سنووردارو بةسرتاو بوو
ة نيَوان بكةين تيَدةطةين كة هاوكارىء ريَككةوةتنطةىل نيَودةولَةتيش ل

بةآلم ثاش ئةوة . وآلتاندا بؤ بةرةنطاريى تريؤريزم لةوة باشرت نةبوة
لةاليةنى نيَوخؤييةوة، هةم ريَكخراوطةىل فيدرالَى بةريَوةبةريى ياساو 

بؤ ويَنة . هةم سوثا جوخةكانى خةبات دذبة تريؤريزميان ثيَكهيَنا
 بةناوبانطة كة (Delta furse)يةكآ لةم جوخانة دلتا فورسى 

 . ئةندامةكانى لة ضوار رةستةى سةربازى بةناوبانطن
، (2173)ضاالكييةكانى دلتافورس لة ئةسلَدا نهيَنني بةآلم لة ئيَران 

ء رووداوى هيَرشى طرانادا (2173)، سودان (2171)هندورِاس 
دا عةمةلياتى بةريَوةبردوةو ئةندامانى دلتافورسى ئامادةى 2173)

انى كةشتى ئاكيلة الئورو لة سالَى دذكردةوة لة بةرامبةر رفيَنةر
 ,L.siegel, Criminology,st. Paul). دا بوون يش2175

MN:west PublishingCo, 1992.)   ئةوةش لة راستىدا لة
جؤرى خؤيدا كاريَكى طرينطة كة يةكةيةكى دذة تريؤريستى عةمةلياتى 
نيَونةتةوةيى لة دوورترين سنوورةكانى وآلتةكةيداء لة بةرذةوةندى 

ئةوة لة حالَيَكداية كة ئةم كارة ئةركى . وآلتةكةيدا بةريَوةبةرآ



 

 

، واتة ثؤليسى نيَونةتةوةيىء (Inter pol)ئينرتثؤل 
 . ةكةكانييةتىي

ثاش ئةوةش يةكيَكيرت لةو ثيَشكةوتنانةى كة لة ريَطاى شةرِى دذة 
تريؤريستى فيَدراأل لة دذة ىدا هاتة ئاراوة واذوى طةآللَةيةك تريؤريزم

دا لةاليةن بيل كلينتؤن سةرؤك كؤمارى وآلتة 2116ى ئاوريلى 14
 ثةسةند كراو بوو بةوة بوو كة ثاشان ئةمةريكايةكطرتووةكانى 

طةآللَةى ناوبراو كؤمةلَيَك ياساو ريساى طرينطى . طةآللَةيةكى ياسايى
لةخؤ دطرت كة دةست ئاوآلييةكى زؤرترى بة يةكة 

 . دذةتريؤريستييةكانى والتة يةكطرتووةكان دةدا
دةتوانني لةوانة ئاماذة بدةين بةوةيكة طةآللَةى دذة تريؤريستى 

انبارانةى كة بة مةرط ناوبراو مةجاىل ثيَداضوونةوة بة فايلى تاو
واتة بةثآ ئةم ياساية تاوانبارانى . مةحكوم كراون سةخترت دكاتةوة

دا ثاش ئاخرين  شةش مانط 6بةندكراو تةنيا دةتوانن لة ماوةى 
نارةزايةتى خؤيان بة نووسراوة، بة دانيشتنى دادطاى هةريَمى خؤيان، 

ثيَدراودا بة مةبةستى داواكارى بؤ ثيَداضوونةوةى دادوةريى بة حوكمى 
هةروةها طةآللَةى ناوبراو ئةو مافة بة . شويَنى ثةيوةندىدار بطةيةنن

دةولَةتى فيدراأل دةدا كة ريَطاى بة ئةندامانى ريَكخراوطةىل تريؤريستى 
هةروةها ئةو . ئةمةريكاناسراو نةدا بضنة نيَو وآلتة يةكطرتووةكانى 

ؤمانيان ليَدةكرآ طةآللَةية لة بوراى طةرِانةوةى بيانيطةليَك كة ط
لةطةأل ريَكخراوة تريؤريستييةكاندا لة ثيَوةندىدا بن سنوورى 

دانى ئةو دةسةآلتة . بةرينرت دةكات ئةمةريكادةسةآلتى دةولَةتى 



 

 

. بةرينةش بة ثؤليسىء دةزطا دادوةرييةكانى وآلتة يةكطرتووكان
 لةاليةكةوة توانى خودى تريؤرو تريؤريزم تا رادةيةكى ئيَجطار زؤرتر
هان بدات بؤ خؤ بةهيَزكردنء خؤ تةيار كردن بة تةكنيكء زانيارى 

بةآلم . زياتر بؤ هةرضى ثسثؤرِانةتر بةريَوةبردنى كردةوةكانيان
لةاليةكيرتةوة دةسةآلتء ريَطا بة وآلتة يةكطرتووةكانء سةرجةم 

ؤياندا ناوضةيى هاوثةميانى خ سرتاتذىهاوثةميانانى دةدا كة لةنيَو 
كردةوةى تريؤريزم بةرتةسك بكةنةوةو شةرِى دذة ةو دذمةيدانى كردةو

تريؤريزم بةهيَزةوة ببةنة ثيَشةوةو هةم لة دةرةوةى سنوورةكانى 
خؤياندا بة ثالَثشتى ديثلؤماسىء هيَزى ئابوورىء سةربازييةكى 

 . طةورةتر وةدووى ئاماجنةكانيان بكةون
دا كؤمةليَكى ديكة ياساى دذ تريؤريستى لةوآلتة 2116سالَى هةر لة

 : يةكطرتووةكان ثةسةند كران كة بريتني لة
كردةوةطةىل يَكراو بةدةست هةبوون لةهةر كةس بؤ طرووثطةىل طومانل

تريؤريستىدا ثارة كؤبكةنةوة يان يارمةتى داراييان بدةن دةكةونة بةر 
 . بة دوادا ضوونى دادطاوة

مةوادى وادى تةقينةوةى ثالستيكى دةبآ لةنةرانى مةهيَ بةرهةم
هيَنانى خؤياندا مةواديَك بةكار بيَنن كة بتوانرآ دوايى ئةو  بةرهةم

 . مةوادةو ثيَكهاتةكانى بناسريَن
تاوانبارانيَك كة بةثآ ياساى فيدراأل بة تاوانبارو مةحكوم دةناسريَن، 

 .خؤيان بدةنلة زؤرجارةكاندا دةبآ غةرامة بة قوربانييةكانى 



 

 

مى بةرةورِوو بوونةوةى قؤناغى يةكةئةوة ئاوةرِدانةوةيةك بوو لة
دا، يان بة وتةيةكيرت دتوانني ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى تيَرؤر لة

ةكى شةرِى دذة تريؤر بةتايبةت بيَذين ئةوة قؤناخى دةستثيَكء ثيَش
نى ئاستى ياساء برِيارنامةدا بوو لةاليةن وآلتة يةكطرتووةكالة

 .وةئةمةريكا
: ئيَذآ ئةمةريكاجؤرج بوش سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى 

". انةوةدا هاتن بةهانام شةرِى دذة تريؤريزمكؤمةلَطاى جيهانى لة"
ثرت لة : "سةرةبةرةى شةرِى دذة تريؤريزم وتىناوبراو ثاش ثيَكهاتن لة

ئةم  ، وئةمةريكاوآلت، لة بةرةى دذة تريؤريستىدا هاتنة ثاأل  10
بةرة بوةتة هؤى ئةوةيكة هيَرشةكان لةاليةن تريؤريستانةوة كةم 

: هةروةها بوش وتى". ببنةوةء بةرطرييةكانى ئيَمةش بنب بة هيَرش
بؤ  1002ى سيَبتةمربى 22هيَرشة كارةستابارة تريؤريستييةكانى "

تةوة، وآلت قوربانى لىَكةو 70نيويؤرك، ثنسلوانياو واشنطتؤن، لة 
كينا، كازابالنكا ـ مراكش، رياز ـ  ة ثاش ئةوة لةكارةساتيَك ك

عةرةبستانى سعوودى، جاكارتا ـ ئةندونزى، ئيستامبول ـ توركية، 
لةندةن، عةمان ـ ئؤردؤن، مادريد ـ ئيسثانيا، بسالن ـ روسية، باىل ـ 

 ".رت دووثات كرايةوةيئةندونزى، ئةجلةزيرةو شويَنةكان
ان بةردةوام ثشتيان ثآ بةستء ييةكئةمةريكايةكآ لةو ريَكارانة كة 

تةنانةت سةرجنى هاوثةميانانيشيان بؤ ئةو خالَة طرينطة راكيَشا، 
هاوثةميانىء هاوئاهةنطى سةربازى، دةبى لة ئةوة بوو كة ئةوان جودا

هاوئاهةنطىء هاوثةميانى زانياريشيان  لة شةرِى دذة تريؤريزمدا 



 

 

رينطى ىء هةرةطهةبآ كة دةتوانني بيَذين ئةوة خالَيَكى بنةرِةت
. نيَوان وآلتانى هاوثةميان دايةهاوكارى دذة تريؤريستيى لة

لةراستىدا ئةو هاوثةميانةتيية زانيارى ـ ئةمنيةتيية لة نيَوان 
تريؤريستيدا وآلتانء دةولَةتانى هاوثةميان لةشةرِى دذة

بؤ ويَنة هاوكارى ئةمنيةتي ـ زانيارى . كاريطةرييةكى باشى نواند
ا و وآلتة يةكطرتووةكان، تة يةكطرتووةكان، بريتانيثاكستان و وآل

... ـ ئيسراييل ـ توركية و ئةمةريكاو عةرةبستانى سعوودى، ئةمةريكا
كية بؤ ى تور1007هيَرشةكانى واتة لة دا كة تةنانةت لةم ئاخرانةش

ضياكانى زاطروسء يارمةتى باشى زانيارى ـ سةر دذةبةرة كوردةكانى لة
بةو وآلتة لةسةر شويَنء مجوجؤلَى  ئةمةريكائةمنييةتى ئيسراييل ـ 

ويَنةيةكى ئةو ( PKK)طريالكانى ثارتى كريَكارانى كوردستان 
 .هاوثةميانةتيية بوو كة بةردةوام دةبآ

: ريَبةرانى سةرةكى شةرِى دذة تريؤر ئيَذآجؤرج بوش وةكوو يةكآ لة
زانيارى ئةمنييةتىدا كاريطةىل ديثلؤماتيكء بةشدارى لةهاو"

ى تى بة رةوتى دةستبةسةركردنى مؤرةطةىل سةرةكيارمة
، فرةنساوآلتانى كانادا، دامنارك، تريؤريستةكانء عاميلةكانيان لة

ئيتاليا، ئةندونزى، ئوردؤن، عةرةبستانىسعوودى، ئيسثانيا، تونس، 
نيوان دامةزاوةو بونياتة هةروةها هاوكارى لة. ريتانياداوةتوركياو ب

رتان و داخرانى حيسابى بانكى داراييةكاندا بوةتة هؤى بةس
كردنى ئامرازء  تريرؤريستةكان و ئةو كارةش مةجاىل ثالنرِيَذى، دابني



 

 

كةرةستةء ئةندامطريىء ثةروةردةكردنء هةروةها هيَرشطةىل نويَى 
 .شتوةًَنةهي

لة هةلَبذاردنىء مةيدانء  ئةمةريكازؤرجاريش وآلتة يةكطرتووةكانى 
واتة ئةو هةآلنةش نةزانراو . ةريَكارى تريؤريستىدا هةلَةى كردو

بةرذةوةندييةكانى وآلتة بةلَكوو راستةوخؤ سةرضاوةيان لة نةبوون
يةكطرتووةكان وةرطرتوةء لةسةر تةوةرى سياسةتى دةرةكى ئةو وآلتة 
دارِيَذراونء بة ثالَثشتى عةمةلياتة دةرةوةى سنوورييةكانى سيا 

(CIA )يةكانيان سةربازي= بة هاوكارى هاوثةميانة ئةمنييةتى
تيؤرىدا بةردةوام تةوةريَكى سياسةتى واتة ئةم شةرِة لة. بةرِيَوةضوون

دةكرآ بيَذين هةر لةسةردةمى سةرؤك كؤمارى . دةرةكى ئةو وآلتة بوة
. سالَ لةمةوثيَشةوة دةستى ثيَكردوة 10رؤنالَد رةيطانةوة واتة ثرت لة 

كراو  دا ياسايى كرايةوةء ثيَداطرى لةسةر لة سةردةمى كلينتؤن
ئاستى ةم بوو بة هيَرشى قورسء بةرين لةسةردةمى جؤرج بوشى دووه

بةآلى شةيتانى "بة: ئةوة هةمان شةرِة كة جؤرج بوش. جيهانىدا
ناو دةباتء راطةياندنةكان بة ديَوء ديَوةزمةى نيشان " تريؤريزمى

 .دةدةن
رؤذانة باسء  ئةمةريكابةرثرسانى دةولَةتيى وآلتة يةكطرتووةكانى 

ذيان ريَذةيةكى زؤرى بؤ تاوتويَكردنى شةرِى دذةتريؤر تةرخان وتوويَ
ئيَمة دةبآ ثيَشطريى ئةوان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة . كرابوو

. وآلتانى ديكةوة بؤ عيَراقبكةين لةضوونء هاتنى تريؤريستان لة
ساأل بةسةر داطريكردنى عيَراقدا تيَدةثةرِى  5ئةوةش تاكوو ئيَستا كة 



 

 

ريَكارء مكانيزم تاقى كراوةتةوة بةآلم تاكوو ئيَستا بة ضةندين 
ء هاوثةميانان بة ئاكاميَكى دلَنياكرةوة ئةمةريكانةيتوانيوة 

ةكانى ئةم ثيَويست ناكات ئيَستا بطةريَينةوة بؤ هؤكار. بطةيةنآ
بةشةكانى ديكةدا تا رِادةيةكى زؤر باسء سةرنةكةوتنة، ضونكة لة

ا تةنانةت رِاثؤرتةكةى ذنرِاأل ثيرَتايس لةم ثيَوةندييةد. تاوتوآ كراوة
كؤمةلَيَك هؤكارء فاكتؤرى بة بةلَطةء ديكيَوميَنتةوة خستوةتة 

نةوةد لة سةدى ئةو % 10ئاماذة بةوة كراوة كة ثرت لة . بةردةست
عيَراقدا ضاالكى تريؤريستيان لة 1007ريؤريستانةى كة تا سالَى ت

اق نةبوون، واتة ئةوة نيشان ريك خستوةء بةرِيَوة بردووة، خةلَكى عيَر
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  ئةمةريكاريَطاكانى ديكةى وآلتة يةكطرتووةكانى يةكآ لة

تريؤر ويشك كردنى بونياتة دارييةكانى تاقمء طرووثة 
بؤ ئةو مةبةستةش وآلتة . تريؤريستييةكانء تريؤريزمى جيهانيية

دا  ئورووثاشء ئاسياشوةكانى لةطةأل هاوثةميانةكانى لةيةكطرتو
بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة . بوارةدا هةية هاوئاهةنطىء هاوكاريكارى لةو

 ئةمةريكاوآلتة يةكطرتووةكانى " كؤنرتؤلَى دارايى دةرةكى دايرةى"بة 
بكةين، ئةو بةشة سةربة بةشى خةزيَنةداريى ئةو وآلتةية كة ئةركى 

طةىل دارايى لة ئةستؤيةء يةكآ هةلَسةنطاندنى طريان طومانء تان
وةكوو ". دذبة تريؤريزمةشةرِ بة "بةشة سةرةكييةكانى ئةم سيستمة لة



 

 

دا دايرةى ناوبراو كؤنطرةى ئاطادار 1004يلى مانطى ئاورويَنة لة
سةدوبيست كارمةندةكةى ئةركى  210ضوار كةس لة  4كردةوة كة بة 

الدنء سةدام حوسةين  شويَنطرتنى يارمةتييةداراييةكان بة ئؤسامةبن
خالَى  13، 1003تا  2110سالَى يةكةى ناوبراو لة . سثيَردرابوو

خستنية ذيَر ليَكؤلَينةوة طرى كردو دا شويَن ثيَوةندى لةطةأل تريؤريزملة
نؤ هةزار دؤالر، كة ئةوةش  9000دا خةرجةكةى طةيشتة  ئاكامكة لة

دابآ ئةو سياسةتةء  راستىدا وةآلمدةرة كة وابوو هةنوكةشى لةطةأللة
 .ئةو ريَكارة نةيتوانيوة وةآلمدةر بآ

 (دفاع مشروع)رةوا  بةرطريى
وةكوو  ئةمةريكايةكيَكيرت لةو خاآلنةى كة وآلتة يةكطرتووةكانى 

ريَكارو مكانيزميَكى طوجناو كةلَكى ليَوةرطرتء بةرِيَوةشى برد، 
بةرامبةر ئةو حالَةتة هةم لة. بوو( مشروع دفاع)رةوا يان  بةرطريى

آلمدانةوة بة دا كةلَكى ليَوةردةطريآء هةم بؤ وة مةترسييةكى دةولَةتيش
ليَرةدا ثيَويستة هةلَكةوتء . كى تريؤريستى كةلَكى ليَوةر دةطريآهيَرشيَ

بؤ ويَنة وةآلمى وآلتة . شويَنى طرووثء اليةنة تريؤريستييةكة روون بآ
يةكطرتووةكان بة ئةلقاعدةو تالَةبان ليَدانى ئةفغانستانء 

بةآلم دةولَةتى وآلتة يةطرتووةكان ثيَش . داطريكردنى ئةو وآلتة بوو
يان سيَبتةمربى 22هيَرش بكاتة سةر ئةو وآلتة، رووداوةكةى ئةوةيكة 

رةواى ضةكدارانة دةتوانآ  بةرطريىدا، كة ليَرةدا  بة شةرِ لةقةلَةم
سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكان، . ريَطاى بةرةنطار بوونةوة بآ

ى دذبة وآلتةكةى بة هيَرشيَكى سيَبتةمربى 22جؤرج بوش هيَرشةكانى 



 

 

كة لةاليةن دوذمنانى ئازادييةوة دذبة وآلتةكةى  سةربازى دادةنآ
 (Armed Attack)بةريَوة ضوة، كة وابوو ثيَكدادانى ضةكدارانة 

 . دةستةبةر بوة
، ئةجنوومةنى ئاسايشى سيَبتةمربى 22هةر يةك رؤذ ثاش رووداوةكةى 

يان  2367نةتةوة يةكطرتوةكان بة تيَكرِاى دةنط برِيارنامةى ذمارة 
تريؤريستييةكان ثةسةند كرد، برِيارنامةى ناوبراو هةر  لةمةرِ هيَرشة

برِآ تارمايىء نارِوونيشى تيَدايةء لةضةند خالَةكانى روونن، 
جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة . نآدا دوفاقىء دذبة يةك دةنويَ شويَنيش

يةكةم ثارطرافى ئةو برِيارنامةيةدا ئةجنوومةن لةثيَشةكى لة
رشكى تؤقيَنةرانةى كردوة، و بة هيَسةرةكىدا، هيَرشةكةى مةحكوم 

 (Horrifing Terrorist Attacks)قةلَةم داو تريؤريستى لة
 Un)هةروةها بة هةرِةشة دذبة ئاشتىء ئاسايشى نيَونةتةوةيى زانى 

Security Council Resolution, 2001, para1) .
ئةجنومةنى ئاسايش لةو برِوايةداية كة هةرِةشةو كردةوةكانى 

تريؤريستى دةتوانآ ئاشتىء ئاسايشى نيَونةتةوةيى خباتة طرووثيَكى 
ى طشتى نةتةوة هةر هاوكات لةطةأل ئةوةشدا كؤرِ. مةترسييةوة

دانيشتنيَكدا برِيارنامةيةكى دةركردو ئةو يةكطرتووةكانيش لة
ى بة كردةوةيةكى كارةساتبارو ناشريينى سيَبتةمربى 22كردةوةيةى 

قةلَةم داو لة (heinous actsof terrorism)تريؤريستى 
 سيَبتةمربمةحكومى كرد، هةر لةطةأل ئةوةشدا رؤذى دوازدةهةمى 

ثيَنجةمى ثةمياننامةى  5ئةجنومةنى ناتؤ بة ئاماذة كردن بة مادةى 



 

 

واشنطتؤن مافى بةرطريى رةواى بةكؤمةلَى لة لة ئةندامانى ناتؤدا كة 
ةسةر مةترسى هيَرش بؤسةريان هةبآ يان هةرِةشةيةكى جيددييان ل

ئةو ئةجنومةنش بة تيَكرِا راطةيةندراويَكى دةركردو هيَرشةكانى . بآ
 The Nonrth). ى بة هيَرشى سةربازى نيَو بردسيَبتةمربى 22

Atlantic Treaty, 1959)  تريؤريستى  بةم جؤرة ريَكخراويَكى
ئاستيَكى بةربآلودا مةرترسى دروست بكات جيهانى كة دةتوانآ لة

ار دا دابنرآء تةنانةت زؤر ج ةر دةولَةتيَكدةتوانرآ لة بةرامب
 .دةولَةتيَكى درِندةهةرِةشةكانى زؤر بةريَنرتن لة

يةكييةتى ئورووثا لة خةباتى دذة  سرتاتذىياساو 
 تريؤردا

ئةطةر كةم تا كورتآ لةطةأل ميَذووى شؤرِشء طؤرِانء طةشةكانى طةالنء 
شؤرِشى مةزنى وآلتانى ئورووثادا ئاشنا بني بةو ئاكامة دةطةين كة 

واتة دةبينني كة لة . خالَى وةضةرخانةنيَكى مةزن بوو فرةنسا
داء بة طشتى لة رةوتى سياسى ـ كؤمةآليةتى  شؤرِشةكانى ديكةش

بةآلم . ئورووثادا توندوتيذىء ثيَكدادانى جؤراوجؤر بوونيان هةبوة
مان وةكوو دةستثيَكيَك (2771) فرةنسائةوةيكة ليَرةدا شؤرِشى مةزنى 

ة لةبةر ئةو هؤكارة طرينطانةن تريؤر لة ئورووثادا دةستنيشان كردوبؤ 
ئةو شؤرِشة لة خؤيدا هةيبوةو ئةو كاريطةرييانةن كة لةسةر ئةو لة

 .قؤناغةو قؤناغةكانى ديكة بةجآ هيَشتوة
ات دذ بة تريؤريزم وةكوو يةكآ بةآلم ئيَستا يةكييةتى ئورووثا خةب

سةردةمةدا خستوةتة ريزى هةرة مةزنرتين قةيرانةكانى خؤى لةم لة



 

 

بةآلم هةرةها كة لة بةشةكانى . ثيَشةوةى ئيسرتاتذييةكانيةوة
دا ئاماذةمان ثآ كردوة ئةم يةكييةتييةش وةكوو وآلتانء  ديكةش

دةولَةتةكانيرت هةنوكةشى لةطةلَدابآ نةيتوانيوة هاورِا لةطةأل 
تريؤريزم تريؤرو ى ثيَناسةيةكى هاوبةشء طشتطري لةكؤمةلَطاى جيهان

بةآلم ديسان لةطةأل . بة هةموو رةهةندةكانيةوة ثةسةند بكات
مةيدانى شةرِى وةو لةئةوةشدا هاوثةميانى بةرةى دذة تريؤرى كرد

جيَطاى . روونى خؤشى بؤ ئةو مةبةستة هةية سرتاتذىدذةتريؤردايةء 
ى سيَبتةمربى 22ئاماذة ثيَدانة كة ثاش رووداوة تريؤريستييةكانى 

نى وآلتانى ئورووثايىء يةكييةتى ئورووثاش ناضار ى زايي1002
تةكانى خؤياندا بضنةوةو خؤيان بوون جاريَكيرت بة سياسة

دذ ر بؤية لةهة. خةسارةكانى ئةو رووداوةدا بة بةشدار بزاننلة
لة هةمبةر ئةفغانستاندا  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىكردةوةى وآلتة 

ؤرى ثآ نةضوو كة ئةوانيش كةضى ز. هاورِايىء ثالَثشتى خؤيان دةربرِى
واتة رووداوةكانى . بوونة ئاماجنى ضةندين كردةوةى تريؤريستى

تةقينةوةى ميَرتؤى شةمةندةفةرى مادريدى ثيَتةختى ئيَسثانياو 
تةقينةوةكانى لةندةن دوو رووداوى طرينط بوون كة دةتوانني بة خالَى 

ى 22انى يارمةتيدةرى ئةو شةرِة دذةتريؤرةيان بزانني كة رووداوةك
ئةو سآ رووداوة ثيَكةوة توانيان شةرِيَكى . خولَقانديان سيَبتةمرب

 . جيهانى دذة تريؤريزم ساز بكةن كة هةنوكةش دريَذةى هةية
ارى تريؤريزمى ئةو بةرثرسانى يةكييةتى ئورووثاء ثسثؤرِانى بو

سةر ئةو برِوايةن كة ئةطةر بيانهةوآ بةسةر دياردةى يةكييةتيية لة



 

 

ركةون ثيَويستيان بة بةلَطةنامةو ثالنء ثرؤذةيةكى تريؤردا سة
هةية كة بتوانآ وةآلميَكى ضرِوثرِى ئةم ئةم يةكييةتيية بة  سرتاتذيك

يةكييةتى  1005جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تا سالَى . تريؤريزم بآ
ئورووثا ئيسرتاتذييةكى هاوبةشيان بؤ خةباتى دذة تريؤر نةبوو، 

دا ئةجنومةنى دادوةرىء كاروبارى 1005 بةآلم لة ديسامربى سالَى
ئيسرتاتذيى رووبةرِوو بوونةوةى "نيَوخؤيى يةكييةتى ئورووثا 

دةتوانني بيَذين ئةم . ثةسةند كرد" تريؤريزمى يةكييةتى ئورووثاى
ئيسرتاتذيية يةكآ لةو طةآللَةء ثالنة كاريطةرانةء ثراكتيكيانةية كة 

ش ئةمةريكاتووةكانى سةرجةم والتانى ئورووثايىء وآلتة يةكطر
ديارة هةروا كة ئاماذةمان ثيَدا بزويَنةى دارِشتنى . ثيَشوازييان ليَكرد

واتة . ة ثاش تةقينةوةكانى مادريد هاتة طؤرِآسرتاتذيكئةم طةآللَة 
دا دةستى بة دارِشتنى 1004ئةجنوومةنى ئورووثا لة مانطى مارسى 

 . رةشنووسةكةى كرد
رتنى ئازاديية مرؤييةكانء مافى مرؤظ ناوبراو بةلةبةرضاو ط سرتاتذى

داريَذراوة، بةآلم هاوكات ثيَداطرى لةسةر ئةوة دةكات كة دةبآ 
تريؤريزم بة هةرِةشةيةكى جيهانى بناسيَنرآء بؤ شويَنطرىء بةرةو رِوو 
بوونةوةى تريؤريستان دةبآ هاوكارىء يةكييةتييةكى جيهانى ثيَك 

تريؤريستييةكانيان هةتا  يةكييةتييةك كة ياساو كردةوة دذة. بيَت
يةكييةتى ئورووثا بؤ جيَبةجآ كردنى ئةو . بكرآ هاوئاهةنطرت بآ

ئيسرتاتذيية بة ثيَويست دةزانآ جودا لة هاوئاهةنطييةكى نةتةوةيى، 



 

 

ئورووثايىء نيَونةتةوةيى ئةو ضةند خالَةى خوارةوةش بة جيددى 
 لةبةرضاو بطريآ؛

 يةكان؛ ـ بةهيَز كردنى دةفةرايةتيية نةتةوةي2
 ـ ئاسانكارى بؤ هاوكارىء هاوئاهةنطيية ئورووثاييةكان؛1
 ـ ثةرةثيَدانى دةفرايةتيية كؤمةآليةتىء بة كؤمةلَةكان؛3
ـ بردنةسةرو ثةرةثيَدانى بةشدارىء هاوكارى نيَونةتةوةيى لة 4

 . ريَطاى ديالؤطء ديثلوماسييةوة
خالَى جيَطاى سةرنج ئةوةية كة ئةم يةكييةتيية واتة يةكييةتى 
ئورووثا كارةكانى ريَكء ثيَكء سيستماتيك دةباتة ثيَشةوة، بؤ ئةو 

خؤىدا مانط جارآ بة كاروضاالكييةكانى  6مةبةستةش هةر شةش 
بة وردى هةلَياندةسةنطيَنآ،  هةموو بوارةكانةوة دةضيَتةوةولة
تر شةش مانط ث 2دا هةر  تذييةشيسرتاثيَوةندى لةطةأل ئةو ئلة
يستيةكانى دانيشنت يةك جار بؤ تاوتؤآ كردنى ضاالكيية دذةتريؤرلة

بؤ باشرت تيَطةيشنت . نةوةئاكامى كارةكانى دةثرسساز دةكاتء لة
تةوةرة ناوبراو هةوأل دةدةين ضوار  سرتاتذىضوارضيَوةى كارى لة

شويَنطرتنء، دذ ثيَشطريى، ثاراسنت، سةرةكييةكةى كة بريتني لة
 : كردةوة، بةم ضةشنة خوارةوة خبةية بةرباسء ليَكدانةوة

 ـ ثيَشطريى 2
يةكييةتى ئورووثا بةثآ ئةم ئيسرتاتذيية لة هةولَداية كة ثيَشطريى 

بةرةورِوو بوونةوةى . لةبوونة عاميلى تريؤريستى خةلَكى ئاسايى بكات
ةتريؤريست هان ئةو بنةماو فينداسيؤنانةى كة دةتوانن مرؤظ بؤ بوون



 

 

ئاستى ئورووثاداو هةم لة الى توندرِةويياندا بكيشن هةم لةبدةنء بة
 .ئاستى نيَونةتةوةييدا

 : ثيَويستييةكانى ئةم خالَة بريتني لة
A ـ هةولَدانى هاوبةش بة مةبةستى زقكردنةوةو هيَرش بؤسةر كردارة

  ئينرتنت؛بةتايبةت كةلَكى خراث وةرطرتن لةكيَشة خولَقيَنةكان، 
Bشويَنة نةوةى  سةرباز طرتنى طروثةكان لةـ هةلَسةنطاندنء ليَكدا

 بؤ ويَنة بةندخيانةء شويَنة ئايينىء فيَرطةيىء)طرينطةكاندا 
ريَطاى ناساندنى تاوانطةىل نويَى بةتايبةت لة( دا ثةروةردةييةكان

 ثيَوةندىدار بة وةها كردةوةطةليَكةوة؛ 
C يَوةندى طرتن بة مةبةستى راطةياندنء ث سرتاتذىـ ثيَكهيَنانى

 شيكردنةوةى كارتيَكةريى سياسةتةكانى ئورووثا؛ 
Dروةردة كردنء ـ بردنة سةرى دةسةآلتداريَتى باشرت، ديَمؤكراسى، ثة

ريَطاى ثرؤطرامطةىل هاوكارى كؤمةآليةتىء ئاسايشى ئابوورى لة
 كؤمةلَطاى ئورووثا؛

Eَوةى يةكييةتى ضوارضيَذى نيَوان كولتوورى لةـ ثيَكهيَنانى وتووي
 ئورووثاء دةرةوةى ئةو يةكييةتييةدا؛ 

F ـ دانانى قامووسطةىل تايبةتى عةقآلنىء ناهةستيارى بؤ باس
 لةمةرِ ئةو بابةتانة؛ 

Gتانةو ـ بردنة سةرى دةركى يةكييةتى ئورووثا لةمةرِ ئةو بابة
تويَذينةوةى بةردةوامء هاوبةش ريَطاى دانةوةى وآلمطةىل سياسى لة

 . ئةزموونةكانء شيكارييةكاندالة



 

 

 ثاراسنت
. ذيانةكيية هاووآلتيانء ذيَرخانةكان ئةركيَكىثاريَزطارى لة

ضوارضيَوةى كردةوةكانيدا لةريَطاى هيَمن كردنى يةكييةتى ئورووثا لة
سنوورةكانيدا، هةلَطرتنء راطوازتنء ذيَر ثيَكهاتة ذيانةكييةكان، بة 

 . بةرامبةر هيَرشةكاندايةةى كةم كردنةوةى خةسار هةلَطرى لدوا
 : ثيَويستيية طرينطةكان

A ـ دابينكردنى هيَمنى ثاسثؤرتةكانى يةكييةتى ئورووثاء بيومرتيك
 بوونيان؛ 

B ـ ثيَكهيَنانى سيستمى زانيارى ويزا(VIS) و نةوةى دووهةمى
 ؛(SISII)سيستمى زانيارى شنطن 

C مةترسىء هةرِةشةكان ثيَدانى شيكاريطةىل كارتيَكةر لةـ طةشة
 لةمةرِ سنوورة دةرةكييةكانى يةكييةتى ئورووثا؛ 

D ـ بةريَوة بردنى ئةو ئيَستاندارانةى كة بةطشتى لةسةريان
ريَككةوتوون لةمةرِ فرِينى ئامسانى ناسةربازى، بةندةرىء هيَمنى 

 دةريايى؛ 
Eووثايى بة مةبةستى ثاريَزطارى ـ ريَككةوتن لةسةر ثالنيَكى ئور
 رخانة ثاراستنييةكان؛ ذيَلة
Fئاستةكانى ضاالكيطةىل تويَذينةوةى ـ باشرتين كةلَك وةرطرتن لة

 . يةكييةتى ئورووثاو كؤمةلَطاى ئورووثايى
 شويَنطريى



 

 

نيء ليَثرسينةوة ئاماجنى يةكييةتى شويَنطرىء ثشكن
تريؤريستطةليَكة كة لةنيَوخؤى يةكييةتى ئورووثاء لة ئاستى لة

طةآللَة بةربةست دانانء ثيَش طرتن لة. ةنجيهانيدا ضاالكى دةك
رِيَذيطةىل تريؤريستى، هاتووضو ثيَوةنديطرتنى ئةوان ئةركيَكى 

كاروضاالكى رايلَكةطةىل تريؤريستى دةبآ بة برِينى . ذيانةكيية
مةبةستى . سةرضاوة داراييةكانء مةوادة عةمةلياتةكةيان تيَك بدرآ

 . دطاو دادثةروةرى دايةطشتى دانانى تريؤريستةكان لةبةرامبةر دا
 ثيَويستيية طرينطةكان

A ـ بةهيَز كردنى دةفرايةتيية نةتةوةييةكان بؤ بةربةرةكانآ
تريؤريزم بة لةبةرضاو طرتنى راسثاردةطةىلَ كة بؤ هةلَسةنطاندنى 

 وردى ثرؤطرامطةىل نةتةوةيى دذة تريؤريستى بة ئةجنام طةيشتوة؛ 
Bورووثايى، دةزطاى دادوةرى ـ كةلَك وةرطرتنى تةواو لة ثؤليسى ئ

 ئورووثايىء ناوةندى هاوبةشى ليَكدانةوةى بارودؤخ؛ 
C ـ بردنة سةرى ئاستى بة فةرمى ناسينى دوو اليةنةى حوكمء ياسا

طةرةنتى شاهيدى "دادوةرييةكان، لةوانة لة ريَطاى ثةسةند كردنى 
 ؛ "ئورووثاييةوة

Dو ياساينةى ـ طةرةتنى بةريَوةبردنى تةواوىء هةلَسةنطاندن لة
بوونيان هةيةء هةروةها ثةسةند كردنى بةلَيَننامةكانء كونوانسيونة 

 نيَونةتةوةيية ثيَوةندارةكان؛
E ـ ثةرةثيَدانى ئةسلَى دةسرتِاطةيشنت بة زانيارى، واتة ئالَؤطؤرِى

 ؛ دا بة مةبةستى بةهيَزكردنى ياسا زانيارى لة نيَوان وآلتانى ئةندام



 

 

F ـ هيَرش بؤسةر دةسرتِاطةيشتنى تريؤريستةكان بة ضةكء ضؤألء
مةوادى تةقينةوةيى، لة كةرةستةى دةستكردةوة بطرة تا مةوادى 

 . (CBRN)كيميايى، بيولؤذيكى يان ئةتؤمى 
G ـ هيَرش بؤ سةر سةرضاوة داراييةكانى تريؤريستان لة ريَطاى

هةولَدان بؤ بةريَوةبردنى ئةو ياسايانةى لةسةرى ريَككةوتوون، 
ثيَشطرتن لة كةلَكى خراث ورطرتن لة بةشى ناحوكمىء 
ضاوثيَداخشاندنةوةى شيَوازى طشتى بةريَوةبردنى يةكييةتى ئورووثا 

 لةم بياظةدا؛ 

H ـ دابينكردنى يارمةتى تةكنيَكى بة لةريزى ثيَشةوة دانانى وآلتانى
جيهانى سيَهةم بة مةبةستى دةفرايةتييةكانى ئةوان بؤ 

 . ووبوونةوةى تريؤريزمبةرةورِ
 دذ كردةوة

هةركام لةوانةى سةرةوة كة بامسان كردن فاكتؤريَكى كاريطةرن، بةآلم 
كاتيَك هيضكام لةو فاكتؤرانةى سةرةوة كاريطةر نةبوونء ثرؤسةى سآ 
تةوةرى ثيَشطريى، ثاراسنتء شويَنطرى شكةستى خوارد، دةبآ ئامادة 

ةبةرييةكى كارامةوة لة بريى بة بني بة رؤحيَكى بة كؤمةأل، بة بةرِيَو
 . النيكةم طةياندنى خةسارةكانى هيَرشيَكى تريؤريستىدا بني

 ثيَويستيية طرينطةكان
A ـ ريَككةوتن لةسةر ريَوشويَنة ثيَويستيةكان لة حالَى ئةطةرى

 روودانى قةيرانيَك لة يةكييةتى ئورووثادا؛ 



 

 

Bاى كؤمةلَطاى ـ ئاورِدانةوةى دووبارة لة ياسادانان لة كةشء هةو
 ئورووثايىدا بة مةبةستى ثاراستنى حةشيمةتى سيظيل؛ 

C ـ بردنةسةرى ئاستى هةلَسةنطاندنى هةرِةشةء مةترسييةكان وةكوو
ئامرِازيَك بؤ يارمةتيدان بة رِاطةياندن لةمةرِ ثيَكهيَنانى 

 دةفرايةتيطةىلَ بؤ دذكردةوة نيشاندان بة هيَرشيَك؛
Dةأل ريَكخراوطةىل نيَونةتةوةيىدا بؤ ـ ضاك كردنى هاوئاهةنطى لةط

بةرِيَوةبةرى دذكردةوةكان بة هيَرشة تريؤريستييةكانء 
 كارةساتةكانيرت؛

E ـ بة هاوبةش كردنى باشرتين ئةزمونةكانى بةرِيَوةبةرى و
ثةرةثيَدانى ريَطاضارةطةليَك بة مةبةستى يارمةتيدان بة 

 .قوربانيةكانى تريؤريزم ء بنةمالَةكانيان
نة يةكييةتى ئورووثا هةنطاويَكى جيددىء ليَربِاوانةى بةم ضةش

هةلَطرت، ئةم هةنطاوة دةتوانآ ببيَتة بنةمايةكى بةهيَز بؤ خةباتى 
 .ئاستى جيهانيداتريؤر لةدذة

 ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان
ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانيش بة وردى سةرجنى لةتريؤريزمء 

دا 2163ى سيَبتةمربى 24هةر لة ويَنة  رةهةندو اليةنةكانى داوة بؤ
وانةكانء برِيَك كردةوةى توكيو كونوانسيؤنى ثيَوةندىدار بة تالة

 International Civil Aviation)فرؤكةكاندا، ديكة لة

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

دةستبةسةرداطرتنى ناياسايى كونوانسيؤنيَكى ديكة ثيَشطريى لة
 Convention For the( )كونوانسيؤنى الهة)فرِؤكةية 

Suppression Of Unlawful Seizare Aircraft )
دا لة شارى الهة 2170ى ديسامربى سالَى 26راو لة كونوانسيؤنى ناوب

 .واذو كرا
كونوانسيؤنى ديكة ثيَشطريى لة كردةوةطةىل ناياسايى دذ بة 

( كونوانسيؤنى مونرتاأل)هيَمنايةتى فرِؤكةوانى نيشتمانى 
(Convention for the suppression of unlawful 

Acts against the safety of civil Aviation)  
دا لة مونرتالَ واذو 2172ى سيَبتةمربى 13كونوانسيؤنى ناوبراو لة 

 .كرا
ؤتوكوىل بةرةورِوو بوونةوة لةطةأل كردةوةطةىل توندوتيذى ثر

ناياسايى لة فرِؤكةخانة ناسةربازيية نيَونةتةوةييةكاندا، 
(protocol for the suppression of unlawful Acts 

of violenceat Airport serving International 

Civil Aviation)  ى فوريةى 14ثرؤتوكوىل ناوبراويش لة
دا  دا لة مونرتاأل واذو كراو ثيَوةندى هةبوو بة تةقينةوةو بؤمب2177

داء 8917نانةكانى فرِؤكةخانةكانى فرانكؤرتء توكيو لة ذوئةنى 
هيَرشة تريؤريستةكان لة فرِؤكةخانةكانى رؤمء ظيةن لة ديسامربى 

 .دا8917



 

 

كونوانسيؤنى نيَونةتةوةيى بةرةورِوو بوونةوةى بة بارمةتىطرتن 
(International Convention against the Taking 

of Hostages)  ئةم كونوانسيؤنةش لة كؤرِى طشتى ريَكخراوى
دا داريَذراو بة 2171ى ديَسامربى 27نةتةوة يةكطرتووةكان لة 

ذ بة تريؤريستانى د مةبةستةكةشى روونة هاوكارى. ثةسةند طةيشت
كونوانسيؤنى نيشان كردنى . ئاستى نيَونةتةوةيىدابارمةتةطر لة

مةوادى تةقينةوةى ثالستيكى بة مةبةستى دةستنيشانكردنيان 
(Convetion on the Marking of plastic 

Explosives for thr purpose of Detection) 
ى فرِؤكةوانى ةتةوةيكونوانسيؤنى ناوبراو لةاليةن ريَكخراوى نيَون

 . دا درايَذرا2112سةرةتاى مارسى نيشتمانى، لة
كونوانسيؤنى ئورووثايى بةرةورِوو بوونةوةى دذة تريؤريزم 
(European Convention on the suppression of 

Terrorism)  دا 2177ى ذانوويةى 17ئةم كونوانسيؤنة كة لة
 دنة دةرةوةىكارةكانى برؤرط داريَذراو واذو كرا، يةكآ لةئيسرتاب

 . طوتةزاى تاوانطةىل سياسى بووتاوانطةىل تايبةتى تريؤريستى لة
بةلَطةنامةيةكيرت كة دةكرآ ئاماذةى بدةين كونوانسيؤنى ناوضةيى 
رووبةرِوو بوونةوةى تريؤريزمة كة لةضوارضيَوةى يةكييةتى باشوورى 

 . ئاسيا بؤ هاوكاريطةىل ناوضةيى دابني كراوة
(South Asia Assocition for the Regional 

Cooperation) (SAARC)  كونواسيؤنى ناوبراو لة ضوارى
 . دا لة كامتاندو واذو كرا2177نوامربى سالَى 



 

 

ئةوانةى كة بامسان كردن ريَطاو مكانيزمء كونوانسيؤنء 
ريَككةوتننامةى دذة تريؤريستى ثةسةند كراوى كؤتاييةكانى سةدةى 

لة شارى مادريد ثيَتةختى  1005 سالَى بيستم بوون، بةآلم دةبينني
لة كؤنفرانسى . ئيسثانيادا كونفرانسيَك لةو ثيَوةندييةدا بةريَوة ضوو

ناوبراودا كة لةمةرِ تريؤرو تريؤريزم كاريَكى كةم ويَنة بوو كوفى ئةنان 
سكرتيَرى ئةوكاتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة 

كارةكانى بةرةرِوو بوونةوةى ثيَنج خالَىدا ريَ 5راطةيةندراويَكى 
 : تريؤريزمى بةم ضةشنة ئاماذة ثيَكرد

ـ جودا كردنةوةو دابرِينى طرووثطةىل نارِازى لة ضاالكيطةىل 2
 تريؤريستى؛ 

ـ قةدةغة كردنى ئةو ضةشنة ئامراوز كةرةستةء ثيَداويستيانةى كة 1
 يارمةتى هيَرشى تريؤريستى تريؤريستةكان دةدات لةوان؛ 

 تن لة ثالَثشتى دةولَةتةكان لة تريؤريزم؛ ـ ثيَشطر3
 ـ ثةرةثيَدانى توانايى دةولَةتةكان بؤ ثيَشطرتن لة تريؤريزم؛ 4
 . ء دفاع لة مافى مرؤظبةرطريىـ 5

ئةو ثيَنج خالَة لةو طرينطرتين خاآلنةن كة لةمةرِ تريؤريزم لةو 
ن لةوانةش خالَى يةكةم لة هةمووا. كونوانسيؤنةدا ئاماذةيان ثيَكرا

واتة جودا كردنةوةى بزوتنةوة ئازادخيوازييةكان . جيطاى سةرجنرتة
دا  بؤ ئةم مةبةستة لة وتاريَكى تايبةت. لة طرووثء اليةنى تريؤرستى

 . ئةو بابةتةمان خستؤةتة بةرباس



 

 

بةشيَكى زؤر لة شارةزايانى بوارى تريؤريزم لةسةر ئةو برِوايةن كة 
ى دذة تريؤردا جياوازى ياساء كيَشةى زقء بةرضاو لةسةر ريَطاى شةرِ

بؤ ويَنة كةس يان طرووثيَك لة . كولتوورى نةتةوةو دةولَةتةكانة
زؤربةى وآلتاندا بة تريؤريست ناسراونء لةاليةن ياساوة شويَنطرى 
دةكريَن، بةآلم دةبينني كة وآلتيَك ثةنايان دةداتء دةشيان ثاريَزآء 

ى هؤكارةكانى ئةمةش النى زؤر. تةنانةت ثةروةردةشيان دةكات
دةطةرِيَتةوة بؤ نةبوونى ثيَناسةى روونء هةروةها ياساى روونى 

" ثرتؤس ثرتؤس غاىل"لةم ثيَوةندييةدا . نيَونةتةوةيى بؤ تريؤريزم
جيازاوى : "سةرؤكى ثيَشووى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان ئيَذآ

ياسايى والتانى جؤراوجؤر دةتوانآ ببيَتة هؤى دانى بارودؤخى 
بةرى بة تريؤرستيةكان لة بةشيَك لة وآلتةكانداو يان بةشيَك لة ثةنا

بؤ ويَنة كاتآ والتىَ . وآلتان بكاتة ثةناطايةكى هيَمن بؤ تريؤريستان
سزاى ئيعدام بة رةوا دةزانآء والتيَكى ديكةى قةدةغةى دةكات، ئةم 
كارة دةتوانآ رادةست كردنى تريريستةكان دذوارو تةنانةت مةحاأل 

وةييش دةتوانآ دان بةو ئاسايةش يان دةسةآلتى نةتة رنجبكاتء سة
بة هةلَسةنطاندنء ". ببيَتة ريَطر لة بةردةم هاوكارى زانيارىدا

ليَكدانةوةى ياساو كوانسيؤنء ريَككةوتننامة ثةسةند كرؤاوةكان دذ بة 
تريؤريزمء كاركردةكانيان بةو ئاكامة دةطةين كة هةم ئةندامانى 

رتووةكانء هةم ئةندامانى ئةجنومةنى ريَكخراوى نةتةوة يةكط
ئاسايشى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة ثراكتيزة كردنى 

كةوابوو ثيَويست . سياسةتة دذة تريؤريستييةكاندا كةمتةرخةم بوون



 

 

بة بةستنى كونفرانسطةليَكى ديكة لة ضةشنى كونفرانسى ليما، 
دةبآ . ةيةه... ، كونفرنسى مادريد و(ثاريس)كونفرانسى وةزيران 

جاريكيرت بة سيستمى نيَونةتةوةييدا بضنةوةو هاوئاهةنطىء 
بةشيَكى زؤرى . هاودةنطييةكى جيهانى بؤ ئةو مةبةستة ثيَك بيَنيَن

ياسا ثةسةند كراوةكانء بةشيَكى زؤرى كونوانسيؤنةكان تةنيا بة 
ئةوةش لة حالَيَكداية . مةبةستى سزادانء سةركؤتى تريؤريستان بوون

ى سةرةكى دةبآ كارى فينداسيؤنىء ريشةيى لةسةر ئةو كة مةبةست
 . بوارة بآ

ثيَشطريىء وشيَك كردنى رةطء ريشةكانى تريؤرو تريؤريزم ثيَويستى بة 
كولتوورسازى هةيةو ثيَويستى بة ضاكسازى ريشةيى لة كؤمةلَطاكاندا 
هةية، ثيَويستى بة ثيَداضوونةوةى كولتوورى، ئابوورى، سياسىء 

تدارى سياسى، دابينكردنى ديَموكراسىء ئازادى سيستمى دةسةآل
ثيَويست بة ثيَداضوونةوةو سةرلةنوآ دارِشتنةوةى . هةية... سنووردار و

واتة جيَطركردنى سيستميَكى سيكيوالرو . سيستمى ثةروةردة هةية
بة سةرجندان لةو باسء ليَكدانةوانةمانء بة سةرجندان لة . زانستى

هةرضى زياترى تريؤريزمء  ثةرةسةندنء مةترسيدارتر بوونى
اليةنةكانى ديَنينة سةر ئةو برِواية كة دةبآ خؤمان ئامادة بكةين بؤ 

 .بةرةنطار بوونةوةى بةهيَزترى تريؤر، تريؤريزمء ثالَثشتةكانيان
تاكوو هةنوكةش زؤربةى وآلتان بةثآ ياسا دةستكردنةكانى خؤيان 

كى طشتطري لةمةرِ رووبةرِووى تريؤريزم دةبنةوة، هةنوكةش ريَككةوتنيَ
كة وابوو ريَككةوتن . ضوَنييةتى رووبةرِووبوونةوةى تريؤريزم بوونى نية



 

 

لة سةر شيَوازيَكى طشتطرييان كؤمةلَة ريَوشويَنيَكى طشتطري لة ئاستى 
نيَونةتةوةييدا تةنيا ريَطاضارةى رزطار بوونى جيهان لة ضنطى تريؤرو 

 . تريؤريزمة
**************************** 

 جياوازى بزوتنةوةى ئازادخيوازىء تريوريزم
تريوريزمء بزوتنةوة رزطارخيوازيية نةتةوةييةكان دوو مةسةلةى "

شةرِى ضةكدارانة يان ثارتيزانى بؤ رزطارى نةتةوةيةك ثةنا . جياوازن
بة ثيَضةوانة من ثيَم واية بزوتنةوة . بردن بؤ تريوريزمى ثيَويست نية

 بةهيَزةكان، ئةو بزوتنةوانةى بةريَطاى ديَموكراتيدا دةرِؤنء ريَنويَنى
دةكريَنء اليةنطرى ء ثشتيوانى خةلَكيان لةطةلَة ثيَويستيان بة ثةنا 

قامسلوو بة ثرسيارى هةوالَنووسى .د"وةآلمى ". بردن بؤ تريؤريزم نية
 ".وى ليرباسيون، ضاثى ثاريسفرةنسارؤذنامةى 

وة،  لةوةتةى ضةمكى تريؤريزم هاتؤتة نيَو ئةدةبياتى سياسيية
زم، ء ثيَوةرى ثيَناسةكانيان ثيَناسةكةرانى تريؤرء تريؤري

ئةطةر وردة سةرةجنيَك لةو ضةمكة لة . بةرذةوةندييةكانيان بوون
بياظى ئةدةبياتى سياسى دةسةآلتة جوراءجورةكاندا بدةين 
دةسةمليَنرىَ كة هيضكام لة ثيَناسةكان لة اليةك بؤ ثيَناسةيةكى 
طشتطريء جيهانى نابنء لةاليةكيرتةوة بة تةواوى بريؤكةى 

. شتنةكةيان سةركوتء خنكاندنى بزوتنة ئازادخيوازييةكان بووةدارِ
بة طشتى لة ئاستى جيهانى دا، تا تةقينةوةكانى مادريد لة سالَى 

دا هيض ضةشنة كؤدةنطييةيةك نةهاتبوة طؤرِىَ ء بة ثيَى 1003



 

 

ناوةندى ليَكؤلَينةوةى ئيسرتاتيذيكء "لة " والرَت الكوئيور"ثيَناسةى 
ئةمريكا، تةنيا هاودةنطييةك كة لةم ثيَوةندييةدا لة "نيَونةتةوةيى

تريؤريزم لة خؤ طرتووى توندوتيذىء "بوونى هةية ئةوةية كة 
 ". هةرِةشة بة توندء تيَذيية

بة ثيَى ثلةبةندى دةتوانني بيَذين هةر ضةشنة هةرِةشةيةكى جودا لة 
لة اليةن دوذمنيَكى (عةمةلياتى ثارتيزانى)شةرِى كالسيك، 

ة دذ بة بةرذةوةندييةكان، بة تايبةت ثيَكهاتةى نيزامى دةرةكييةو
ئةمريكا لة هةر قوذبنيَكى جيهاندا، خراوةتة خانةى تريؤرء 

جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة تاكوو نيو دةية . ثيَناسةكانى تريؤريزمةوة
ئةوةش لة . ثيَش ئةوة سياسةتى فةرمى دةولَةتةكانى  ئةو وآلتة بوو

دا شتيَكى "ياسةت يةكسانة بة  بةرذةوةندى س"ضوارضيَوةى ثيَناسةى 
لة ضوارضيَوةى ئةو ثلةبةندىيةدا هةر حيزب، . سةيرء سةمةرة نية

طروثء اليةنيَكى خةباتطيَرِء شؤرِشطيَرِى  نةتةوةيى، كة دذ بة 
دةسةآلتيَكى نارِةواء داسةثاوى حكوومةتيَك هةستاءنةتةوة، لة اليةن 

رى حكوومةتة هاوثةميانةكانى دةسةآلتدارانى حكوومةتيةوة بةهاوكا
جيَى ئاماذةثيَدانة كة زؤ جار . ديكةى ديسان خراوةتة تريؤريزمةوة

شةرِى ثارتيزانيان بةسةر دا سةثاندوون، لةبةر ئةوةى بتوانن ئاسانرت 
 .بةرضةسثى تريؤريستيان بةرسةردا بسةثيَنن

لة ناوةندى سةربةخؤيى تويذينةوةى تريؤريزم لة " بيَرنت همينطر"
هةلَيَنجانى هةر كةسة لة "شنطتؤن دا ئيَذىَ، وا

. تريؤريستيَكءخةباتطيَرِيَكى ريَطاى ئازادى، لةطةلَ كةسيَكيرت جياوازة



 

 

ناوبراو لة دريَذةدا ئيَذىَ، طةر ئيَوة لة شةقامةكانى ئةمريكادا لة 
وآلمى 20كةس لة قةومة جياجياكان لةمةر تريؤريزم ثرسيار بكةن 20

روانطةى تةنيا ئةمريكاييةكان نية، بةلَكوو بة  ئةوة". جياواز دةبيسن
نةبوونى ثيَناسةيةكى طشتى جيهانى لةو ضةمكة، ئةو ضةشنة 

بة بوونى كؤمةلَىَ بةرذةوةندى . تيَطةيشتنة لة تريؤريزم بةردةوامة
جياواز ء زةبةالح، كة هةركام لةوانةش خاوةن ثيَناسةى تايبةتء 

ن، لةوانةش دةتوانني هاوتةريب لةطةلَ بةرذةوةندييةكانياندا
ئاماذةبة ثيَناسةى تريؤريزم بكةين كةوابوو تاكوو هاتنة ئاراى 
تيَطةيشنتء ثيَناسةء برِيارء ياسايةكى جيهان ثةسةندى تريؤريزمء 

 .دذة تريؤريزم ئةو كيَشةية هةروةها لة جيَى خؤيداية
لة راستيدا تريؤرء تريؤريزم لة ثيَناسةء ضةمكة مؤديَرِنةكانء هاوكات 

واتة ثيَش . لةطةلَ ضةمكى نةتةوةخوازىء ناسيؤناليزدا هاتؤتة ئاراوة
لةوةيكة باسى ناسيوناليزمء نةتةوةطةرايى بيَتة طؤرِىَ بةلَطة نية كة 

ء فرةنساواتة ثاش شؤرِشى مةزنى . ضةمكى تريؤريزم بةكار برابىَ
سةرهةلَدانطةىل بزوتنةوةى نةتةوة ذيَر دةستةكانء خؤ ثيَناسة 

لة ئورووثادا بوو كة دةسةآلتداران كةوتنة هةولَدان بؤ كردنيان  
ثيَناسة كردنى تريؤريزمء تاوانبار كردنى ئةو بزوتنةوانةء 

 .خةباتةكةيان بة كردةوةى تريؤريستى
هةر لةو سةردةمةدا كة بةشيَك لة وآلتانى رؤذئاوايى كونطرةيةكيان 

ثيالن  ء لةو كونطرةيةدا بوو"ويةندا"بةست لةذيَر ناوى كونطرةى 
داريَذرا بؤ سةركوتى هةرضةشنة بزوتنةوةيةكى نةتةوايةتىء 



 

 

نةتةوةكانء بزوتنةوة رةواكانيان بة . سةربةخؤيى خوازى نةتةوةكان
تةواوى هيَزةوة بةرةورِووى دةسةآلت بوونةوةء ضةندين بزوتنةوةى 
بةهيَز لة وآلتانى ئورووثادا ثييَان ناية مةيدانى خةباتى 

نة دةتوانني بزوتنةوةى نةتةوةايةتى كة لةوا
بورشن "لة ئيتاليادا، بزوتنةوةى ( carbonairie)كاربونرى"

يان ئةجنومةنى خويَندكارنى يةكيةتى ( buschin shaft" )شافت
، بزوتنةوةى (Iena" )ئةيةنا"خوازى ئالَمانى لة زانكؤى 

بؤ سةربةخؤيى ( youg- slave)ئيَسالو -يوط"ى يخويَندكار
 .نة مةيدانسيًَربستانى طةورة هات

ئةو بزوتنةوانةش  كة لةنيَوةرِؤكدا ئاشتيخوازانةء مرؤظدؤستانة بوون 
هةركام بة ضةشنيَك لةاليةن دةسةآلتدارانى حاكمى وآلتة كانيانةوة 

 بة تريؤرء توندوتيذى تاوانبار دةكران
 كلؤنياليزمء بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان  

بزوتنةوة ثيَكدادانى نيَوان حكوومةتة كؤلؤنياييةكانء 
رزطارخيوازييةكان لةسةدةى نوزدةهةم بةردةوام بووة، بةآلم ئةو 
بزوتنةوانة لة نيوةى دووهةمى سةدةى بيستةمةوة بة ضةشنء 

واتة بةكار هيَنانى توندء . شيَوازطةىل جؤراجؤر هاتنة ئاراوة
تيَذييةكى مؤديَرِنء تكنيكء تاكتيكى جؤراجؤر خةباتى ئةو 

بةشيَك لةو . ى ثيَشرت جودا كردبوةوةبزوتنةوانةى لةقؤناغةكان
بزوتنةوانة توانيان وآلتةكانيان لةذيَر دةسةآلتى كؤلؤنياليستةكان 

النى زؤرى . رزطار بكةنء دةسةآلتى نةتةوةيى خؤيان حاكم بكةنةوة



 

 

ئةو بزوتنةوانة لةو قؤناغةدا بة تريؤريست بوون تاوانبار كرانء 
م بةشيَكيان بة هيَندىَ بةآل. هةولَى سةركوتء لةناوبردنيان دةدرا

هؤكارى نةتةوةيى، ناوضةيىء جيهانى بة نويَنةرى نةتةوةكةيان 
زؤرجار تةنانةت ئةوانةش . دةناسرانء وتوويَذيان لةطةلَدا دةكرا

دةكرانة قوربانى، واتةوتوويَذ تةنيا ئامرازيَك بوو بؤ خستنةداوء 
ك لة نيَوان نةبوونى سنووريَ. ثاشان بة تةلَةيةكى سياسى لةناو دةبران

شةرِى ئازدخيوازى بزووتنةوة نةتةوةييةكانء طروثء اليةنة 
يةكاندا بؤتة هؤى ئةوةيكة لةاليةك طروثة  تريؤريستى
يةكان هةروةها دريَذة بة ضاالكى خؤيان بدةنء  تريؤريستى

لةاليةكيرتةوة بزوتنةوة نةتةوةييةكان ببنة قوربانى ئةو سياسةتة 
بة ثيَناسةيةكى تر هاوبةرذةوةندى . زمنارِوونةى بةناو دذة تريؤري

بوونى ضةند وآلت يان ثيَكةوة سازانى ضةند دةولَةتء بة ثيَكهيَنانى 
هيَزيَكى ناوضةيى توانيويانة بزوتنةوةيةكى ئازادخيوازانة كة بة 

. ضةشنيَك ثيَوةندى بة بةرذةوةندى هةموويانةوة هةية بكةنة قوربانى
تى ميَذوويى طةىل كوردء يةكيةتىء بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بة خةبا

هاوثةميانى توركية، ئيَران، عيَراقء سوريةء زؤر جاريش ضةند 
لةم  ثيَوةندييةش دا . هيَزيَكى جيهانى لةثشتى ثةردةوة بكةين

وآلتانى زهليَز بةردةوام جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة كة نا ئةمنىء 
هةآلتى فةزايةكى دذة ئاسايشى بةسةر جيهانء بة تايبةت رؤذ

دا حاكمةء هةنوكةش هؤكارةكةى بة بوونى ئةو بزوتنةوة  نيَوةرِاست
رزطارخيوازانة دةدةنة قةلَةمء ئيسرتاتيذيةكانى سياسةتى 



 

 

نيَونةتةوةيى ئةو دةسةآلتانة هةولَى ثيَناسة كردنء دارِشتنى 
ئيسرتاتيذى ئاسايشى نيَونةتةوةييةك دةدةن كة لة بازنةى ئةو 

. بزوتنةوة رزطارخيوازةكانى قوربانى دةكريَن ئيسرتاتيذييةش دا هةر
بةآلم لةطةلَ رةوتى طؤرِانكاريية بةرينةكانى جيهاندا وآلتيَكى 
هيَذمموخنواز وةكوو وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاء هاوثةميانةكانى 
بةو قةناعةتة طةيشتوون كة ئيدى دةبىَ ضاويلكةى تيَروانني لةو 

ئةوان . كى ديكة ثيَرِةو بكةنطؤرِانكارييانة بطؤرِنء سياسةتيَ
خةباتيَكى دوورء دريَذ  تيَطةيشتوون كة كورد وةكوو نةتةوةيةكى خاوةن

يوةء سةملانددوية كة تةنانةت بة ضةندين قؤناغى ئةزموونى دا تيَثةرِ
لة ضوارضيَوى سياسةتى دةستكردى بة تريؤريست ناساندنى 

دةبىَ ريَكاريَكى دا تواندنةوةء سةركوت كردنى مةحالَةء  بزوتنةوةكةي
ديكة بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكةى ببيننةوةء بة ريَطاى ديالؤطء 

بؤ ئةم مةبةستةش خةباتيَكى خويَناوىء . ديثلؤماتيك ضارةسةرى بكةن
لة برِان نةهاتوو لة باشوورى كوردستانء قوربانى دانى نيو ميليونى 
 لةنيو سةدةدا لةو ثارضةيةى كوردستانء لة ئاكامدا ثيَكهاتنى

هةر بؤية . كيانيَكى ديَموكراتيكء موديَرِن سةمليَنةرى ئةو راستييةية
دةبينني كورد ئيَستا هةم لة فةزاى نيَونةتةوةيى دا ثيَطةيةكى شياوى 
وةدةست هيَناوةء هةم يةكىَ لة هاوثةميانة طرينطةكانى وآلتة 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا لة ناوضةيةكى ثرِ كيَشةء قةيراناوى وةكوو 

. داية كة يةكةم سةنطةرى تريؤريزمة لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاست داعيَرق
بة لةبةرضاوة طرتنى ئةو راستيية دةتوانني بيَذين هيَزى كوردء 



 

 

بزوتنةوة رزطارخيوازييةكانى ثارضةكانى ديكةى كوردستانيش 
بةشيَكن لة ثيَكهاتةى هاوثةميانى شةرِى دذة تريؤر لة ناوةندى 

جيَى خؤيةتى كة ئاورِيَكيش لة . دذة تريؤرداثيَكدادانى بةرةى تريؤرء 
سياسةتى دةولَةتانى ديكةى داطريكةرى كوردستانء سياسةتةكانيان 
لةمةرِ بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردء هةروةها سياسةتى بزوتنةوة 
رزطارخيوازييةكانى كوردء كار دانةوةيان لة هةمبةر ئةو سياسةتانةدا 

 .بدةينةوة
سيَكوضكةيةكى شؤظينيستى فارس، توركء عةرة  كيَشةى كورد لة نيَوان

ئةو سىَ نةتةوة باآلدةستة خاوةن دةسةآلتى حكوومةتنيء هةر . بداية
سىَ خاوةنى هةموو فاكتةرةكانى دةسةآلتيَكى ديكتاتؤرء مةزنيخواز 

بزوتنةوةى رزطارخيوازى كورد لة هةر ضوار ثارضةى كوردستان . بوون
دةسةآلتة داطريكةرانةى كوردستان  هةركام لةو. بةردةوام ضاالك بووة

بة نؤبةى خؤيان بؤ سةركوتى بزوتنةوةى رةواى كورد لة ئامرازء 
هةنوكةش بةردةوامة،  ئةو سياسةتة. ريَكارى تريؤيستى دا تيَكةوتوون

ديارة . واتة دةولَةتى توركية هةر ئيَستاش ئةو سياسةتة ثيَرِةو دةكا
ةرا يةك لة بزوتنةوة نابىَ ئةوةمشان لةبري بضيَتةوة كة تاكءت

كوردييةكانيش هةلَةيان هةبووةء ئةو هةآلنةش هةلَةيةكى ميَذووينء 
بؤ طشتاندنى . دوذمنيش بة ئاماذة بةو هةآلنة بةلَطة ديَنيَتةوة

 .بزوتنةوةى كورد وةكوو دياردةيةكى تريؤريستى

بةشيَكى تر لة بزوتنةوةى كورد لةذيَر تيَخى كؤمارى ئيسالمى 
كؤمارى ئيسالمى ئيَران قةت نةيتوانيوة ضةمكى تريؤريزم . ئيَرانداية



 

 

ئةوةش سىَ . بؤ بزوتنةوةى كورد لة كوردستانى ئيَراندا بةكار بيَنىَ
ضةشنى خةباتى بزوتنةوةى  -2: هؤكارى سةرةكى هةية كة بريتني لة

كورد لة دذى كؤمارى ئيسالمى ئيَران، لةوانة، ثيَكهاتةي ريَكخراوةيىء 
يزبيَك لة ضةشنى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى سياسى، نيزامى ح

ئيَران كة وةكوو نويَنطةى مؤديَرِن، ئازادخيواز، ديَموكراتء ئاشتيخواز 
اليةنى بةارمبةرى بزوتنةوةى  -1.لة فةزاي نيَونةتةويى دا ناسراوة

كورد كة كؤمارى ئيسالمى ئيَرانة، ئةو نيزامة خؤى هةر لة هاتنة 
ا بةرِيَوة بةرى سياسةتى تريؤريستى بووةء سةركار يةوة تاكوو ئيَست

بةبانكى جيهانى تريؤريزم ناسراوةء كاراكتيَريَكى سةرةكى تةوةرى 
لة هةردووى ئةوانةش طرينطرت ئةوةية كة  -3. شةرِ لة ناوضةكةداية

دوو سكرتيَرى طشتى حيزبى ديَموكراتى كوردستانى ئيَرانء ضةندين 
درء ثيَشمةرطةء ئةندامء ئةندامانى سةركردايةتىء بة سةدان كا

اليةنطرى ئةم حيزبة ء ئةحزابى ديكةى كوردى لة ريَطاى ماشينى 
 .تريؤرى كؤمارى ئيسالمييةوة تريؤر كراون

**** 
سياسةتى دةولَةتى عيَراقيش لة سةردةمى بةعس دا بؤ كةس شاراوة 

دا بة هةموو ئامرازء كةرةستةكانى " خمربني"لةذيَر عينوانى . نةبوو
قاندن هةولَى لةناوبردنء جينؤسايدى طةىلَ كوردى لة تريؤرء تؤ

حوكمى ريَذميى بةعس لة عيَراق بؤ طةىل . باشوورى كوردستان دةدا
. كورد ميَذووييةكى خويَناوى ء ثر لة ترسء خؤف ءدرِندةيية

حكوومةتى بةعسى لة سووريةش كة هيض جياوازييةكى لةطةلَ بةعسى 



 

 

بوونى كورديان لة سورية دةكردء ئةوان ئيدديعاى نة. عيَراقدا نةبووة
هةر ضةشنة دةنطيَكى رزطارخيوازى نةتةوةيى لة ويَدا سزاى مةرط بة 

 .ئامرازى تريؤر بوو
راستى ئةوةية، كة رؤذانة طرووثء اليةنيَكى نوىَ بة ليستى 
تريؤرريزمى نيؤنةتةوةيى زياد دةبن بة هةلَسةنطانديَك تيَدةطةين كة 

ها لةو ليستةية دان كةهيض كات لةطةلَ طروثى مافياىء تريؤريستى وة
واتة هاوتا دانانيان . بزوتنةوةى ئازادخيوازدا هةلَناسةنطيَندريَن

طةورةترين بىَ حورمةتيية بة نويَنةرايةتى نةتةةوة ذيَر دةستةكانء 
تيَكةلَ كردنى بة ئةنقةستى خةباتى . بزوتنةوةى ئاشتى جيهانى

لَ تريؤريزمداء طةشة كردنى رةواى جووآلنةوة رزطارخيوازييةكان لةطة
رةوتى ئازادخيوازى ء رزطارى نةتةوةيى لة جيهاندا، نيهادةكانى سةر 

هيَناية سةر ئةو برِواية كة دةبىَ  يةكطرتووةكانىبة ريَكخراوى نةتةوة 
دا 2170واتة لة سالَى . ئةو بابةتة بكةنة ثرؤطرامى داهاتوويان

يَك ثيَكدادانء ثاش روودانى ضةندين رووداوى تريؤريستىء طةل
سكرتيَرى ئةو " كورت والدهايم"خةباتء بةرخؤدانى نةتةوةيى، 

كاتى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووكان خوازيارى بة دوادا ضوونى ئةم 
بابةتة بوو، هةر بؤية خيَرا خراية ثرؤطرامى كارى كوميتةى شةشةمى 

 .يةوة كؤمةلَةى طشتى
تةى كؤلؤنياليزم بوون بةشيَك لة وآلتانى كؤلؤنى كة خؤيان ذيرِدةس

لةو برِوايةدا بوون كة بزوتنةوة رزطارخيوازييةكان نةتةنيا تريؤريست 
نني، بةلَكوو كردةوةء خةباتةكةشيان كردةوة ء خةباتيَكى دذة 



 

 

ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة دانيشتنيَكدا جودا  . تريؤريستية
رتنى مافى لةبةرضاوة ط"كردنةوةى ئةو دوو ضةمكةى لة يةكرتى بة 

هةر لةم ثيَوةندييةدا كؤمةلَةى طشتى ريَكخراوى نةتةوة . دانا" مرؤظ
يةكطرتووكان ثيَداطرى لةسةر رةوايى ضاالكى بزوتنةوة 
رزطارخيوازييةكان كردةوةء خةبات دذ بة تريؤريزمء جودا كردنةوةى 

 .ئةو دووةى لة يةكرتى بة ئةركيَكى سةرةكى دانا
ريزمى لةهةر شكلَء شيَوازيَكى دا مةحكووم هةر وةها ئةم كؤمةلًََة تريؤ

 G.A.RES/49/60,ANEX(1994),9.)كردوة

DECEMBER .) كاتيَك ئةم بزوتنةوانة لة كؤمةلَةى طشتى
ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتوةكاندا كةوتنة بةرباس، ئةو ريَكخراوة 
جةختى لةسةر رةوايى خةباتةكةيان كردةوةء هةر ئةوةش بووة 

ة خةبات لة ثيَناوى ئازاديدا شيَلطريانةتر ثيَرِةو هؤكاريَك بؤ ئةوةيك
ى مةنشوورى نةتةوة يةكطرتووةكان بة روونى 55ماددةى . بكرىَ

ثيَداطرى لةسةر ثيَوةندى دؤستانةى نيَوان نةتةوةكانء ريَزطرتن لة 
بنةماى دةستنيشانكردنى ضارةنووسى ئةوانء ثةرةثيَدانى لة جيهاندا 

ةتوانني ئاماذةبة مةنشوورى نةتةوة دةكات، لةم ثيَوةنديةش دا د
مافناسانى نيَو نةتةوةييش ئةم ئةسلَةيان بة . بكةين( يةكطرتووةكان

ياسايةكى برِيارى لة ياساى نيَونةتةوةيى زانيوةءجارى واش هةبووة 
طريى لة داطريكارى، كوشتارى بة  كة ئةو ياساية لة الى ياساكانى ثيَش

 .ى كردؤتةوةكؤمةلَ، كويلةتىء هةآلواردنى رةطةز



 

 

يةكىَ لةو برِيارة ئازادخيوازانةء ئاشتيخوازانانة كة لة ميَذووى نويَدا 
لةمةرِ جياوازى تريؤريزمء بزوتنةوة نةتةوةييةكان دراوة ئةو 

لةو . دةريكرد فرةنساكؤمةلَةى طشتى  2711راطةياندنةية كة سالَى 
راطةياندراوةدا ئةو كؤمةلَةية ثالَثشتى لة هةموو ئةو طةالنة دةبرِى كة 
داواى ئازادى دةكةنء هةر لةوراطةيةندراوةدا ئامادةييان دةربرِى بؤ 
ثاريَزطارى لةو هاووآلتيانةى كة رووبةرِووى ئازار دةبنةوة، لة سالَى 

دا، لة اليةن ثرنسيثى طةالن لة برِياردانى ضارةنووسيان 2126
سةرؤك كؤمارى وآلتة يةكطرتووةكانى ئةمريكاوة ثشتطريى " ولَسؤن"

 24كرا، ئةو ثرنسيثة يةكيَك لةو ثرنسيثانة بوو كةلة راطةيةندراوة 
دا بة فةرمى 2127خالَييةكةدا هاتء لة سالَى 

لة دريَذةى ئةم ( .P.45 ,(LONDON,1922)راطةيةندرا
ة نةتةوةييةكان هيَندىَ دةسكةوتى رةوتانةدا بزوتنةوة ئازادخيوازيي

طرينطيان وةدةست هيَنا كة بؤ ويَنة دةتوانني ئاماذة بة دةسكةوتة 
مافناسييةكان لة ضةشنى مافى بةشدارى كردنى ئةو بزوتنةوانة لة 

 . ريَكخراوء كؤمةلَة نيَونةتةوةييةكاندا بكةين
ريى لة ش يةك لةو ريَكارانةية كة ريَطا بة بةرط"بةرطريى رةوا"تيؤرى 

لة . دا دةداء تةنانةت  شةرِء ليَدانيش ثةسند دةكات بةرامبةر دوذمن
راستى دا ثاش شةرِى جيهانى دووهةم ضةندين جار لةاليةن ريَكخراوى 
نةتةوة يةكطرتووةكانةوة وةكوو ئةسلَيَكى بنةرِةتى جةختى لةسةر 

ى مةنشورى ريَكخراوى نةتةوة 4ى بةندى 1ماددةى ) كراوةتةوة 
ء تةنانةت بةرِاى يةكيَك لة مافناسان وةكوو (وةكانيةكطرتو



 

 

بةآلم لة راستيدا . ثرنسيثيَكى برِيارى جةختى لةسةر كرايةوة
ريَبةرايةتىء بريمةندانى شؤرِشء بزوتنةوة ئازادخيوازيية 
نةتةوةييةكان زؤر جار ئاماذةيان ثيَكردوة كة مافى مرؤظـــ، 

تةوة يةكطرتووةكان دةبىَ ياساكانى مافى مرؤظـــ، برِيارنامةكانى نة
ئاورِ لةو برِيارء تيؤريانةى خؤيان بدةنةوةء هةلَةء كةمء 

 .كؤرِييةكانيان ضارةسةر بكةن
دا بةشيَكى زؤر لة ياساء "رؤذئاوا"لة راستيدا ئةوان بة ثيَى 

برِيارنامةكانيان دةركردوة يان بةشيَكى لةسةر بنةماى  بةرذةوةندى 
نويَنةارنى نةتةوة بةشخوراوةكانء  ضةند اليةنى زهليَزة، ضوونكى،

بزوتنةوة ئازادخيوازانةكانيان لة ويَدا بةشدار نةبوون، هةر بؤية 
دةبىَ ئةوة لةبةرضاو بطريىَ، وآلتانى جيهانى سيَهةم، رؤذهةآلتى 
ناوةرِاستء بؤ ويَنة داطريكةرانى كوردستان، لةوانة كؤمارى ئيسالمى، 

رِيارنامةء ياساى نةتةوة توركية، سوريةء عيَراقى ثيَشوو كام ب
يةكطرتووةكانيان جيَبةجىَ كردوة؟، دةولَةتىَ وةكوو كؤمارى ئيسالمى 
ئيَران هةر بة هاتنة سةركارى، ئاآلى تريؤريزمى لةسةر بالَويَزخانةى 
وآلتة يةكطرتووةكان هةلَكرد، تائيَستاش بة طةورةترين ثالَنةرى 

ةندامى تةوةرى تريؤريزم لة جيهاندا ناسراوة، يان سورية كة ئ
شةيتانييةء توركية كة بةناوى حكوومةتى عةملانيةوة تاكوو ئيَستاش 
هةزاران طوندء شارؤضكةى كوردستانى سووتاندوةء بة دةيان هةزار 
كةسى لةناو بردوةيان عيَراقى ثيَشووى بةعسى كة جينايةتةكانى دذ 

بوو بة كورد جيَطاى شةرمن بؤ جيهانء دةسةآلتدارانى رؤذئاوايى، كةوا



 

 

دةبىَ بة ض شيَوازيَك لة بةرامبةر دةرِةندةيياندا خؤ بثاريَزين؟ء 
كؤمةلَطاى جيهانى كام ريَطاى شياوء جيَطاى ثةسةندى خستؤتة بةردةم 

 بزووتنةوة رزطارخيوازيية نةتةوةييةكانء دةيان ثرسيارى ديكة؟؟؟
**************************** 

مادة هؤشبةرةكان مةرطى هيَدى هيَدى "
 "مةلَطاكؤ

طريؤدة بوون بة مادةهؤشبةرةكانةوة مةرطى هيَدى هيَدى 
 .كؤمةلَطاية

 

جيَى ئاماذةثيَدانة كة تريؤرء تريؤريزم طوتةزايةكى 
بةربآلونء بةهؤى ئةو تايبةمتةندييةشةوة  رةهةندء اليةنى جودا 

هيَندآ رةهةندء اليةنى ئةم طوتةزاية بوونيان . جودا لةخؤ دةطرآ
بة اليةنى ثشتى ثةردة يان ذيَرزةوينى تريؤريزميان  هةية كة دةتوانني

ئةو رةهةندء اليةنانة زؤر لة تريؤريزمى بؤمب تةقاندنةوة، . دابنيَني
يةك لةو . مةترسيدارترة... تريؤرى سياسى، تريؤرى كؤمةآليةتىء

. اليةنة ثرخةسارء زيانانةى تريؤريزم تريؤريزمى مادة هؤشبةرةكانة
 سرتاتذيكدةتوانىَ ئاماجنيَكى روخيَنةرى  ضةشنيَك لة تريؤريزم كة

ئاماجنيَك لة ضةشنى ليَدانى بنء بنةضةكانى كؤمةلَطا، . لةخؤ بطرآ
بؤ . شيَواندنى كولتوورة بايةخدارةكانء جيَطري كردنى دذةبايةخةكان

ئةم مةبةستة هةولَمانداوة بة تويَذينةوةيةكى زانستى لة سةر 



 

 

مةآليةتييةكانى، هؤكارةكانى مادةهؤشبةرةكان، رةهةندة سياسيىء كؤ
طريؤدةبوون بةو مادانةوة، ضؤنييةتى ثيَشطرتن لة طريؤدةبوونى الوانء 
ميَرمنداالَن بةو مادانةوة كة هةستيارترين تويَذى كؤمةلَطانء بة طشتى 

 .ضؤنييةتى خةباتء بةرةرِووبوونةوةيان خبةينة بةرديدى خويَنةران
 :ثيَشةكى

طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة دياردةيةكى نوآ       
نية، بةلَكوو ثيَشينةيةكى ئةفسانةيىء ميَذوويى دوورء دريَذى هةية 

واتة مرؤظ طياى خةشخاشى لة هةزاران . هةزار سالَ دةدات20كة خؤ لة
لة تويَذينةوةء ليَكؤلَينةوة فةرمىء . سالَ ثيَشةوة ناسيوة

هةزار سالَ ثيَشةوة لة  7كةوتوة كة النيكةم لة نافةرمييةكانيشدا دةر
مةوادى ئيَفيونىء مؤرفيندار بؤ هيَور كردنةوةى ئيَشء ئازار كةلَك 

مادةيةكة كة " ترياك"لة نيَو ئةو مادة مؤرفيندارانةدا . وةرطرياوة
لة اليةك . زياترين رادةى طريؤدة بوونى لة كؤمةلَطادا بة جيَ هيَشتوة

بة نواندنى ثزيشكىء بة تيَكةلَ كردنيان لة  بة مةبةستى دةرمانى،
طةلَ هيَندآ مادةى ديكةدا، لة اليةكى ديكةوة بة مةبةستى سةرخؤشىء 

ميذووى بةكارهيَنانى دةرمانىء . رابواردن كةلَكى ليَ وةرطرياوة
رابواردنيى ترياكء مادة مؤرفيندارةكانى ديكة بة روونى دةستنيشان 

مانة كة لة كتيَبى ئاويَستادا ئاماذة بة جيَطاى تيَرِا. نةكراوةء ناكرآ
كراوة كة هاوضةشنى ترياك بوةء ثيَرِةوانى ئايينى ( كانابيز)طياى 

زةردةشت بة مةبةستى هيَور كردنةوةى كاتيى ئيَشء ئازار كةلَكيان ليَ 
 .وةرطرتوة



 

 

. بةآلم تةوةرى باسةكةى ئيَمة تريؤريزمى مادة هؤشبةرةكانة
ؤشبةرةكان، شيَوةى بةرهةم هاتنيان، ئةطةر سةرنج بدةينة مادة ه

ضؤنييةتى بازرطانى ثيَكردنيانء كاريطةرييةكانيان لة سةر كؤمةلَطا، 
بةو ئاطامة دةطةين كة دةبآ لة هةمبةر ئةو قةيرانة تؤقيَنةرة هةست 
بة مةترسييةكى جيددى بكةينء بة خيَرايى هةوأل بدةين بؤ دؤزينةوةى 

رهيَنانى مادةهؤشبةرةكان بؤ ميَذووى بوون و بةكا. ئةنتييةكانى
رابردوويةكى كؤن دةطةرِيَتةوة، رابردوويةك بة قةد تةمةنى 
مرؤظايةتى، بةآلم ثاش بةكارهيَنانى وةكوو كةرةستةيةكى تريؤر لة 
اليةن كؤلؤنياليزمةوة لة وآلتانى ذيَر دةسةآلتياندا وةكوو 

طشتى هيَندوستان، ضني، ئةفغانستان، وآلتانى عةرةبىء ئيسالمىء بة 
وآلتانى كؤلؤنيال ليَدراو، بوو بة ديَوةزمةيةكى سامناكء رةطء 
بنةضةى ئةو وآلتانةى بؤ ماوةيةكى دريَذ خستة ذيَر كاريطةريى 
خؤيةوة، بة جؤريَك كة ئيَستاش ثاش تيَثةرِبوونى ساآلنيَكى دوور 

تا سالَةكانى كؤتايى سةدةى بيستةم . ئاسةوارةكانى هةروا دةبينرىَ
شةش ميليؤن طريؤدةى هةبوو،  ريَذةى طريؤدةبوان لة  6وآلتى ضني 

وآلتى هيَندوستانيش ضةندقات ثرت لة ضني بوو، ئةفغانستانيش كة 
 . طةورةترين بةرهةمهيَنةرى ئةو جؤرة مةوداية

ثيَويست ناكا زؤر بطةريَتةوة بؤ ميَذووى كؤنى ضاندن و 
و هةموو بةكارهيَنانى ئةو مادانة، ضونكى باسيَكى كورت مةجاىل ئة

بةآلم دةبآ ئةوةمان لةبري نةضآ كة ثاش شةرِى جيهانى . بابةتةى نية
يةكةمء دووهةم يةكيَك لة ضةكة بةهيَزةكانى دةستى تريؤريزم 



 

 

ئةوة بةو ماناية نية كة لة نيَوان ئةو شةرِانةدا يا ثيَشرت . بةطشتى بوة
لةاليةن طرووثء اليةنةكانى ديكةوة بةكار نةهيَنراوة، بةلَكوو 

ةبةستى ئيَمة ثةرةسةندنى كةلَكوةرطرتن لة تريؤريزمى م
لة . مادةهؤشبةرةكان وةك فاكتةرء ئامرازيَكى بةهيَزى تريؤريستيية

دا لةاليةن هيَنديَك طرووثء اليةنى  نيَوان شةرِة جيهانييةكان
دةولَةتىء غةيرة دةولَةتييةوة وةك سةرضاوةيةكى دارايى كةلَكى ىلَ 

ديَك طرووثء اليةنيشةوة جيا لة سةرضاوةى وةرطرياو لة اليةن هيَن
دارايى وةك كةرةستةيةك بؤ لةناوبردنء ناكارا كردنى نةيارء 

ئةوةى كة  لةم باسةدا طرينطة وآلمى . بةكانيان بةكار دةهيَنرارةقي
مادة هؤشبةرةكان ضني؟ ضون وةكوو ئامرازيَكى : ئةم ضةند ثرسيارةية

انى بةرهةمهيَنةرى ئةو مادانة تريؤريستى كةلَكى ىلَ وةرطرياوة؟ وآلت
كامانةن؟ ريَطاى ترانزيتيان لة كويَوةية؟ جؤرةكانى ئةو مادانة ضني؟ 
كاريطةرييان لة سةر مرؤظةكان ضؤنة؟ء دةبآ بةض ريَكارء مكانيزميَك 

 بةرةنطاريان ببينةوة؟
ثاش كؤتايى دوو شةرِى جيهانىء ثيَكهاتنى هاوسةنطى خؤف 

بة سةر جيهانى دوو جةمسةريى، واتة ء دابةشبوونى (توازنء وحشت)
بلؤكى سؤسياليزم بة سةركردايةتى يةكييةتى سؤظيَيةتء بلؤكى 

، تريؤر ئةمةريكاكاثيتالَيزم بة سةركردايةتى وآلتة يةكطرتووةكانى 
وةكوو ميكانيزميَك بة خيَراييةكى سةرسوورِهيَنةرو بةهيَزيَكى 

اشرتى مادة بؤ ناساندنى ب. ضاوةرِاواننةكراوةوة ثةرةى سةند
هؤشبةرةكان هةوأل دةدةين ويَنةيةك لة طريودةيةكى ئةو مادانةتان بؤ 



 

 

مادة هؤشبةرةكان ئةو مادة سيَحراويانةن كة مرؤظيَك . بكيَشينةوة
بةرهةم ديَنن بة سةرو ثرضيَكى ئالَؤزاو، ترسناكء دووكةآلوىء ضلَكن، 

ء ددانيَكى دةموضاو ريَشيكى ليَكاوىء قيزةوةنء هةزار رةنطء لكاو، دةم
زةردو ذةنطاوى، دةنطء نةفةسيَكى نةخؤشء كؤخاوى، سةرو سيماو 
رةنطيَكى مردوو، جةستةيةكى داتةثاوو تيَكشكاوو رؤحيَكى بة تةواوى 

مادةهؤشبةرةكان . ،...نابوودو وةرطةرِاو، ترسةنؤكء بيَهةلَويَست و
ورِاوى رؤذانة هةزاران الوى كورِو كض، ذنء ثياو تةنانةت ميَرمندالَ لة ق

ميليارد دؤالر لة  872ئةو مادانة ساآلنة . دا غةرق دةكةن خؤيان
دا  دا دةكةنة ذاريَكى كوشندةو خةآلتى مةرطء لةناو كؤمةلَطاكان جيهان

بة كؤتايى هاتنى شةرِى ساردو لة ناوضوونى قؤناغى . بآلوى دةكةنةوة
دوو جةمسةرى جيهان، كةشى ئةمنييةتى جيهان طؤرِاو ضةكى 

مادة هؤشبةرةكان وةكوو اليةنى ئيسرتاتيذيكى تريؤريزمى  كوشةندةى
 .يَذ كردئةو مةوادة جيَطاى بة جؤرةكانى ديكةى تريؤريزم ل

دا  هةر ضةند ئةو اليةنةى تريؤريزم لة بةشيَك لة وآلتان 
تاكوو ئيَستاش هةستى ثيَنةكراوة، بةآلم وةكوو قةيرانيَكى جيهانطري 

ؤضووةو وةك كيَشةيةكى جيددى سةير دا ر بة رةطء ريشةى كؤمةلَطاكان
دايرةى خةباتى  (UNODC) اهةر بؤية لة ئاستى جيهاند. دةكرآ

نيَونةتةوةيى دذبة مادة هؤشبةرةكان سةر بة ريَكخراوى 
دايرةى ناوبراو لةم بوارةدا رؤلَيَكى . نةتةوةيةكطرتوةكان ثيَكهات

ات دذى بةرضاوى طيَرِاوةو ضةندين دايرةى ديكةى لة جيهاندا بؤ خةب
بة طشتى ئةو مادانة لة سآ وآلتى . مادة هؤشبةرةكان ثيَك هيَناوة



 

 

ئةفغانستان، ميامنارو الئؤس دا بةرهةم ديَن، واتة بة ثيَى ئةو 
ى خةشخاشى %10بآلوى كردوونةتةوة،  (UNODC)راثؤرتانةى 

دا  جيهان لة سآ وآلتى ناوبراودا بةرهةم ديَنء لةو سآ وآلتةش
هةر بة ثيَى . ين بةرهةمهيَنةرى ئةو مادانةيةئةفغانستان سةرةكيرت

ى ترياكى  جيهان لة ئةفغانستان %51راثؤرتى دايرةى ناوبراو 
ميليارد دؤالر  3ئةو راثؤرتة ئاماذة بةوة دةكا كة ثرت لة . بةرهةم دآ

جيطاى سةرسورِمانة كة بة . داهاتى ساآلنةى ترياكة لةو وآلتانةدا
زةكانى بريتانيا وةك ثاريَزةرى هةبوونى هيَزى هاوثةميانانء هيَ

كيلوميرتى ضوارطؤشةى خاكى  2300فةرمى، هيَشتا ثرت لة 
ميليؤن وةرزيَرِ  3ئةفغانستان خةشخاشى تيَدا دةضيَندرآء ثرت لة 

واتة . دا خةريكى بةرهةمهيَنانى ئةو مادانةن لةطةأل بنةمالَةكانيان
 .ئةوانة جطة لة ضاندنى خةشخاش بري لة هيضيرت ناكةنةوة

سياسةتوانانى جيهان بةو ئاكامة طةيشتوون كة بوونى  
مادةهؤشبةرةكان سةرةكةترين فاكتةرى مةترسيية دذ بة ئاسايشى 
كؤمةلَطاى جيهانىء بؤ بةرةنطار بوونةوةشى ثيَويست بة خةباتء 

جيَطاى . بةرةنطاربوونةوةيةكى جيهانى دذ بة مادة هؤشبةرةكان هةية
نى سةرةكى بةرهةم هيَنانى ئاماذةثيَدانة كة ئةطةرضى شويَ

مادةهؤشبةرةكان ئاسياء وآلتانى ئاسيايية بةآلم بةشيَكى زؤر لةو 
ء لة اليةن خةلَكى ئةو ئةمةريكامةوادة دةبريَتة بازارِةكانى ئؤروثاء 

هةربؤية جيَطاى خؤيةتى ئاماذةى ثيَ بكةين . وآلتانةوة بةكاردةهيَنرآ
ادةهؤشبةرةكان ثرت لة كة لةو وآلتانةدا ئاسةوارةكانى تريؤرى م



 

 

دياركةوتوةء شةرِى  ئةمةريكا يةكطرتووةكانىهةموان لة سةر وآلتة
 .  مةوادى هؤشبةريش لةو وآلتةدا شةرِيَكى طةورةء بةهيَز بوة

كة ئةرتةشى وآلتة " كؤخ"شةرِيَك بة ويَنةى شةرِى  
دا هيَرشى  يةكطرتووةكان لة سةردةمى سةرؤك كؤمارى رةيطان

يى، دةريايىء زةوينى كرد بؤ سةر كؤلَةمبياو بوليوىء راستةوخؤى  هةوا
ؤشبةرةكان لة ئةم هيَرشة كة طةورةترين شةرِى دذ بة مادة ه. ثيَرؤ

دا بوو كة لة   جيهاندا بوو لة ناوضةى كارائيب لة هةريَمى لؤس ئاجنلس
فرِؤكةء هيَلىكؤثتةر كةلَك وةرطيَرابوو، و دةكرآ  872هيَزى زرهىء 

ثيَكهاتنى بريؤكةى روو بة رِوو بوونةوةيةكى جيهانى  بلَيَني سةرةتاى
 يةكطرتووةكانىةبؤ ويَنة وآلت. لةطةأل مادة هؤشبةرةكان هاتة ئاراوة

بؤ لةسةركار الدانى دةسةآلتة دذبةرةكانى خؤي لة طرووثء  ئةمةريكا
اليةنء رايلَكةى قاضاخى مادةهؤشبةرةكانء ضةكء ضؤأل كةلَكى 

ردةمى سةرؤك كؤمارى رؤنالَد رةيطاندا دوو بؤ ويَنة لة سة. وةردةطرت
 :رووداوى بةرضاء رووياندا كة برييت بوون لة

لة خودى " شةرِى مادةهؤشبةرةكان "_2
 وآلتةيةكطرتوةكاندا؛

ى ناوةندىدا كة ئةمةريكاشةرِى ئةو مةوادة لة _1
مةبةستةكةى لةناوبردنى حكومةتى 

ى طرووثطةىل نيكاراطوئة بة دةست (Sandinista)ساندينيستةكانى
دا ئةمةريكالة . بوو (Kontras)ضةكدارى ناسراو بة كؤنرتاكان

سةردةمانى رؤنالَد رةيطان، سةردةمانى زيَرِينى خةبات دذبة 



 

 

مادةهؤشبةرةكان بوو،ء هةولَ درا  ئةو مةوادة ضاندنةكةيان ريشةكيَش 
بكرآء بةطشتى كرِينء فرؤشء بازرطانى وردء بةربآلويان قةدةغة 

 . بكرآ
بةآلم زؤر جاريش هةر ثيَش رؤنالَد رةيطان خةرجء ئيمكاناتى 
كؤنرتاكان لة ريَطاى كرِينء فرؤشنتء قاضاخى مادةهؤشبةرةكانةوة 

 :دابني دةكرا كة بريتى بوون لة
ثارةيةك كة راستةءخؤ لة ريَطاى قاضاخى مةوادى  _2 

هؤشبةرةوةء لة اليةن قاضاخضييةكانى ئةو مادانةوة بة دةستى 
 كان دةطةيشت؛كؤنرتا

كة " ثالنى ضةكء ضؤأل لة بةرامبةر مادةهؤشبةرةكاندا"_1
 كارتلةكانى كؤكائني تيَيدا دةستيان هةبوو؛

 .قاضاخضييةتى راستةوخؤى مادة هؤشبةرةكان_3
واتة بةطشتى مةبةستى زؤربةى عةمةلياتةكانى كؤنرتاكان 

. بوو( قاضاخضييةتى مادةهؤشبةرةكان لة بةرامبةر ضةكءضؤألدا)
سةرضاوةى زؤربةى ئةو مةوادةش كة قاضاخ دةكرا مةزراى كةسيَك 

لة باكوورى كاستاريكادا بوو كة  (Johan Hull)بةناوى جان هؤل
دة هةزار دؤالرى لة 20000دا مانطانة  2174،2175لة ساآلنى 

 . ئةجنومةنى ئاسايشى نةتةوةيى وةردةطرت
بةتايبةت )لة راستيدا قاضاخضييةتى مادة هؤشبةرةكان 

كؤكائني بةشيَكى سةرةكى  لة سرتاتذى ئةوان بوو بة مةبةستى 
لةناوبردنى دةولَةتى نيكاراطوئة لة ريَطاى كردةوةطةىل 



 

 

ئةو راستييانة زؤرجار لة زارى بةرثرسانى ئةمنى . توندءتيذانةوة
بؤ ويَنة كاتى خؤى سةرؤكى دايرةى . وآلتةيةكطرتوةكانةوة دةردةكةوت

 San)لة سان خوزة ئةمةريكاى خةبات دذبة مادةهؤشبةرةكان

Jose)ئيَمة :"كاستاريكادا بة رؤذنامةوانانى وت:"دا وتى
راثؤرتطةليَكمان لةبةردةستداية كة نيشان دةدا برِيَك لة طرووثةكان 
بة بيانوى هةناردنى ضةكةوة بؤ شؤرِشييةكانى كؤنرتاكان خةريكى 

 Tico).ئةمةريكا يةكطرتووةكانىقاضاخى مادةى هؤشبةرن بؤ وآلتة

Tunes, Mary 31, 1985) . دا  2176هةروةها لة مانطى مةى
راثؤرتى دا كة ثشكيَنةرانى كؤميتةى  ABCشةبةكةى هةوالَدةريى 

فةرعى ثيَوةندييةكانى دةرةوةى سنا بةلَطةطةليَكى ديتوةتةوة كة 
كؤنرتاكان بارطةىل قاضاخ لة ثاثؤرِطةىل بازرطانى "ثيَشان دةدا 

 ."اوةندييةوة بؤ مةيامى ناردوةى نئةمةريكامةيطودا لة 
لة راستيدا تريؤريزمى مادةهؤشبةرةكان هيَمنىء ئاسايشى 
وآلتةيةكطرتوةكانء وآلتانى دةوروبةرى بة تةواوى بردبوة 

قاضاخضييةكانء باندو طرووثةكانى قاضاخضى ئةم . ذيَرثرسيار
هةرِةشةيان . مةوادة تةنانةت زؤرجار بةرةورِووى دةولَةتيش دةبوونةوة

ة تةواوى ئةو كةسانة دةكرد كة بة ضةشنيَك لةطةأل شةرِى مةوادى ل
بؤ ويَنة قاضاخضييةكانى ئةو مةوادة لة . هؤشبةردا لة ثيَوةنديدان

دوسةد قازىء كارطيَرِى دادطايان  100ةوة ثرت لة 2172سالَى 
كوشتوةء لة رابردوودا ضةندين ثالَيَوراوى سةرؤك كؤمارييان تريؤر 

ر كةس  دذ بة ئةوان بيَذآ، بنووسآ، ليَكؤلَينةوةء بةطشتى هة. كردوة



 

 

. بةدواداضوون بكات دةكةويَتة بةر هةرِةشةى كوذرانء تريؤر كرانةوة
 (Jack Blum)دا جةك بلوم 2176هةروةها لة فيَوريةى 

راويَذكارى سةرةكى كوميتةى فةرعى ثيَوةندييةكانى دةرةوةى سنا كة 
ويَى كؤنرتاكان ليَكؤلَينةوةى لةمةرِ عةمةلياتى ضةكداركردنى سةرلةن

لة سةر بنةماى شتطةليَك كة بيستومانة برِوامان واية كة :" دةكرد وتى
هيض طومانيَكى تيَدا نية كة كؤنرتاكانء ريَكخستنة ثيَوةنديدارةكان 
بةوانةوة  لة بازرطانى كؤكائنيء هيَنانى بؤ فلؤريدادا دةستيان 

يَوخؤييةكانيان بة كرآ ئةو كؤنرتايانة زؤرجار تريؤرة ن." هةبوة
بةرِيَوة دةبردء زؤرجاريش بة مةبةستى سةركوت كردنى نةيارانء 

دا ئةمةريكادةبينني لة وآلتيَك وةكوو . دوذمنانيان ئةو كارانةيان دةكرد
تريؤريزمى نيَوخؤيى لةشارةكاندا بة ريَبةريى طرووثطةىل 

لة  مةزنيخوازةكانى لؤس ئاجنلس جاماييكايىء كؤلةمبيايىء باندة
ئةم . ةوة بةرِيَوة دةضوو (Bloods)ء بالدز (Crips)ضةشنى كريثس

دا طةيشتة لوتكةى خؤىء لة  70ء70ضةشنة لة تريؤريزم لة دةهةى 
ييدا كةوتة سةرةوةى ئةمةريكاوآلتانى ئؤروثايىء بةتايبةت 

لة وآلتيَك وةكوو كؤلةمبيادا دةسةآلتى . ضةشنةكانى خشتةى تريؤرةوة
اضاخى مةوادى هؤشبةر حاكمييةتى دةولَةتيان باندء طرووثةكانى ق

 .بة تةواوى لةمةترسى خستبوو
بة بآلوبوونةوةى ئةو باندانةء بة هيَزطرتنيان لة ئاستى 
جيهانيدا تؤرِيَكى بةربآلو ء طةورةى مةوادى هؤشبةريان ثيَكهيَنا كة 

بةثيَى راثؤرتى . دةتوانني بة ئيمثراتورى مةوادى هؤشبةر نيَوى بةرين



 

 

(UNODC ) دا ريَذةى بةكارهيَنةرانى مادة 1004لة سالَى
 3ميليؤن كةس بووس كة دةكاتة  100هؤشبةرةكان لة جيهاندا ثرت لة 
 25لة سةدى تةمةنى لة نيَوان % 74لة سةدى حةشيمةتى جيهان كة 

بة ثيَى بةراوردو تويَذينةوةكان . سالَةكان ثيَك ديَنن 65تا 
ماجيوانا لة ريَذةى طشتيرتين بةرهةمةكانى طياى شادانة بةتايبةت 

مادةى بةكارهاتووى جيهانداية، مادة وروذيَنةرةكان وةكوو 
ميليؤن  30ئافتامينةكان، ميَتائافتامينةكانء ئيَكستاسى بة 

بةكارهيَنةر لة ثلةى دووهةمء مادة ئيفيونييةكان وةكوو هيَرؤئني، 
كؤكائني ميليؤن بة كارهيَنةر لة ثلةى سيَهةم،  25ترياكء مؤرفني بة 

 .ميليؤن بةكارهيَنةر لة ثلةى ضوارةم دان 23بة 
بة هيممةتى كؤمةلَطاى جيهانى، وآلتانى الئؤسء ميامنار  

هيَنانى ئةو مادانة  بةو قةناعةتة طةيشتوون كة دةبآ ثيَش بة بةرهةم
. بة قةرةبوو كردنةوةى بة شيَوازيَكى ديكة لة وآلتةكانياندا بطريدرآ

طةين كة داهاتووى مادةهؤشبةرةكان لة جيهاندا كةوابوو ئةو ئاكامة دة
هيَنان يان نةهيَنانى ئةو مادانةوة لة  ئيَستا بةسرتاوةتةوة بة بةرهةم

زانيارييةكان نيشان دةدةن لةم ضةند سالَةى . ئةفغانستاندا
هيَنانى ئةو مادانة نة تةنيا كةمى  داطريكرانى ئةفغانستاندا بةرهةم

ا بوون كة جيطاى ئةو دوو وآلتةشى ثىَ ثرِ نةكردوة بةلَكوو لة هةولَيشد
لة % 7انى ئةو مادانة بكةنةوة، هةر بؤية بةثآ سةرذميَرى بةرهةمهيَن

سةد زيادى كردوة، هةر بة ثيَى زانيارييةكانى ريَكخراوى 
(UNODC)  تؤن ترياك بةرهةم ديَت  4700هةر سالَة لة جيهاندا



 

 

ة لة ثيَشداية تؤنى لة ئةفغانستاندايةو بةو رةوتة ك 3600كة 
ضاوةرِوان دةكرآ كة بةرهةمى ئةو مادةية لة ساآلنى داهاتوودا خؤى لة 

بة ثيَى راثؤرتء هةوالَطةليَك . تؤن لة جيهاندا بدات 5000ثرت لة 
ى مةوادى ئيفيؤنى %10كة لة اليةن ريَكخراوة جيهانييةكانةوة دراوة 

وضةى ئؤروثا لة ئةفغانستان بةرهةم دآء ريَطاى ترانزيتيشى نا
بالَكانة، ئةوة لة حالَيَكداية كة ئيَستاش هيَزى ثاريَزةى ئاشتى ناتؤ 

ئةو ريَطاية هيَشتا وةكوو طشتيرتين ريَطاى ترانزيتى . لةو ناضةية داية
جآ ئاماذة ثآكردنة كة . هيَرؤئينة لة ئةفغانستانةوة بؤ ئورووثا

. ديَنآ زؤربةى بارة ترانزيتييةكانى ئاسياى ناوةندى، هيَرؤئني ثيَكى
لة هةموو طرينطرت بة هؤى هةلَكةوتى جوطرافياىء حاكم بوونى 
سيستميَكى فيندةمنتالَى ئيسالمى لة ئيَراندا سةرةكى ترين ريَطاى 
ترانزيتى مادة هؤشبةرةكان بةرةو وآلتانى ديكةيةو خؤيشى وةك يةكآ 
لة ثرِ بةكارهيَنةرترين وآلتان بة حيساب دآ كة ئيَستا ثلةى يةكةمى 

زؤرترين ريَذةى مادةكانيش ترياك هيَرؤئنيء . يهاندا هةيةلة ج
لة اليةكى ديكةوة باندو طرووثة مافيايييةكان وةكوو . مورفينن

كةرةستةيةكى ثرِ داهاتى ئابوورىء بازرطانى كةلَكى ليَوةر دةطرن 
كاتيشدا باند، طرووث، رايةلَكة، حيزب،ء دةولَةتء  بةآلم لة هةمان

ى ديكةش هةم وةكوو سةرضاوةيةكى ئابوورى اليةنة تريؤريستييةكان
َطاكان بةكارى بةهيَز، هةم وةكوو ضةكيَكى كوشةندة دذ بة كؤمةل

دةيَنن، بؤ ويَنة سوريا بؤ يارمةتى طرووثة تريؤريستييةكان لة دؤلَى 
 سيَبتةمربى 22لة ئةفغانستانى ثيَش . بيقاعدا خةشخاشيان دةضاند



 

 

بةهيَزترين سةرضاوةى دارايى تالَةبانء القاعدة بةرهةمهيَنانء 
سةردةمى كؤلؤنياليزم، بةريتانيا . ترانزيتء قاضاخى ئةو مادانة بوو

لة ضيندا بة شيَوةيةكى بةرفراوان بؤ تيَكشكاندنى بةرخؤدانى خةلَكى 
خةباتكارى ئةو وآلتةء بؤ تيَكدانى كولتوورى جوانء خاويَنى ضينى 

يَ وةردةطرتء زةبريَكى وةها كاريطةرى لة بناخةى كؤمةلَطاى كةلَكى ل
 . دابوو كة ئيَستاش كاريطةرييةكانى هةر ماون  ضني

هةلَسةنطاندنة ئامارييةكان نيشان دةدةن كة كؤمةلَطاى 
لةرِاستىدا . دةنالَيَنآ  جيهانى تيَكرِا بة دةست ئةو كيَشةيةوة
ن ئةو كيَشةية لة ئاستى دةسةآلتدارانى وآلتان طةر بيانهةوآ دةتوان

بة ثآ تويَذينةوةطةليَكى مةيدانى كة لة . جيهانيدا ضارةسةر بكةن
اليةن ليَكؤلَةرانى ئةو بوارةوة كراوة، زؤرترين رادةى ترياك يان 
مةوادى ئيَفيوندارء مةوادى سةرةتايى مادةهؤشبةرةكان لة ضةند خالَ 

بوارى  لة جيهاندا بةرهةم دآ كة وآلتى ئيَمة كوردستان لة
جوطرافيايىء ذيَؤثؤليتيكييةوة  لة سةر ريَطاى النى زؤرى ترانزيتى 

 .ئةو مادانةدا هةلَكةوتووة
ى ترياكى %70بةثآ ئاماريَك كة لة دةست داية ثرت لة 

جيهان هةنوكةش لة وآلتى ئةفغانستان بةرهةم دآ، هةربؤية بؤ ئةو 
تنى نيَوى كةسانةى كة نةختآ شارةزاييان لةم بوارةدا هةية، بة ها

ئةفغانستان خيَرا بةرهةمهيَنانى ترياكء مادة هؤشبةرةكانى ديكةء 
بة ثآ ليَكؤلَينةوةيةكى سالَى . ترانزيتء بازرطانيان ديَتة بةرزةيَنيان

ى كشتوكالَى خةشخاش لة جيهاندا لة سآ %10، نزيك بة 1003



 

 

. دا بوة" سيَطؤشةى زيَرِين"وآلتى ئةفغانستان، الئوسء ميامنار، واتة 
ئةوة لة حالَيَكداية كة كؤمةلَطاى جيهانى يارمةتى ئةو سآ وآلتةى 
داوة كة لة بياظطةىل ديكةدا سةرماية وةطةرِ خبةنء بةرهةمى ديكة 

ئةو مةوادة بةشيَكى لة ريَطاى ياساييةوة بؤ كارى . جيَطؤرِ بكةن
دةرمانسازىء ثزيشكىء كارى تاقيطةيى، ترانزيت دةكرآ، بةآلم النى 

مةوادة دةميَنيَتةوةء دةبآ بطاتة دةستى سةدها ميليؤن طريؤدة زؤرى ئةو 
بةشيَك لةو مةوادة بةرهةم هيَنراوة لة ريَطاى . لة جيهاندا

هيَندوستانةوة دةطاتةوة وآلتانى باشوورء باشوورى رؤذهةآلتى ئاسياء 
يان راست لة ريَطاى باشوورى ثاكستانةوة دةطاتة دةرياى عةرةبء ئاوة 

يَكى زؤرى لة هيندوستان بةكار دةهيَنرآ، واتة بة ثآ بةش. ئازادةكان
ميليؤن  70(WHO)ئامارى ريَكخراوى بنكةى تةندرووستى جيهانى

كةس لةو وآلتةدا طريؤدةن كة النى زؤرى ئةو طريؤدانة لة شارء 
ئةلَآ لة هةر ثيَنج ثياويَك  (UNODC)دايرةى . شارؤضكةكاندان

ى يةك كةسيان هاوسةرةكةى كة ضوونةتة ناوةندةكانى تةركى طريؤدةي
يةكيَكى ديكة لة ريَطاكان تةوةرى ترانزيتى توركمةنستان ـ . طريؤدةية

دةرياى خةزةر ـ ئازةرباجيان ـ طورجستان ـ ئةرمةنستان ـ دةرياى 
بةآلم هةرزانرتين ريَطاى ترانزيتى بؤ ترانزيتى ئةو . رةشء ئوروثاية

طييةكى جيهانى ثيَدراوة، مادانة  ئةم ريَطايةية كة هةر لة كؤنةوة طرين
واتة لة ئةفغانستاء ثاكستانةوةء لة سنوورةكانى رؤذهةآلتى 
ئيَرانةوة ديَتة ناو ئيَرانء لة سنوورةكانى رؤذئاواء باكوورى رؤذئاواوة 
دةضيَتة نيَو عيَراقء توركية، ثاشان لة عيَراقةوة دةضيَتة سووريةء 



 

 

ء دةطاتة دةستى هيَزة عةممانء ئؤردؤنء بةشيَكى دةضيَتة دؤلَى بيَقاع
تريؤريستييةكان بة طشتىء بةشيَكى ديكةى لة دةرياى ميَديرتانةوة 

لة نيَو جوطرافياى ترانزيتى ئةم مةوادةدا . دةضيَتة ئوروثا
ضونكى . لة هةموو اليةك ثرت خةساريان ويَدةكةوآ" كوردستانء كورد"

لة % 60 واتة ثرت لة. ئيَمة لة سةر ريَطاى ترانزيتى ئةو مةوادةداين
ترياكى بةرهم هيَنراوى ئةفغانستان بة ئيَراندا تيَدةثةرِآ كة الني 

بة ثآ . زؤرى ئةو رادةيةش بة كوردستاندا تيَدةثةرِآ
لة حالَى حازردا زؤرترين ئامارى ديتنةوةى  (UNODC)ئاماريَكى

واتة بة ضةشنيَك كة تةنيا . مةوادى ئيَفيؤنى لة ئيَراندا راثؤرت كراوة
ى ديتنةوةى مةوادى هؤشبةرى جيهان لةم %54رت لة ث1000سالَى 

ثيَويستة بزانن . وآلتةدا بوو كة ئةمة خؤى ئيَكجطار جيَطاى مةترسيية
ى هيَرؤئينى جيهانء %21ى ترياكى جيهان، %76كة ئيَران مةخزةنى 

بةطشتى هةم لة ريَطاى عيَراقةوةء هةم لة . ى حةشيشى جيهانة5%
ادى ترانزيتى بة كوردستاندا تيَدةثةرِآ ريَطاى توركياوة النى زؤرى مةو

. كة هةم رؤذهةآلت، هةم باكوور، هةم باشوورء هةم رؤذئاوا دةطريَتةوة
هةر بؤية زؤرترين طوشار لة سةر ئةم بةشة جوطرافياييةية، تةنانةت 
دوذمنان دةتوانن سياسةتى ترانزيتى ئةو مةوادة بكةنة ئامرازيَك بؤ 

ةيىء تيَكدانى بارى كؤمةآليةتى ليَدانى ئاسايشء هيَمنى نةتةو
 .كؤمةلَطاى كوردستان

 بة مادة هؤشبةرةوةكانةوة؛( اعتياد)طريؤدةبوون 



 

 

وةك دةزانني تريؤريزم تةنيا قوتار ناكريَتةوة بة 
تريؤرجةستةيىء لةناوبردنى فيزيكييةوة، هةربؤية اليةنى ديكةى 

نة تريؤرى لةوا. تريؤر كة ثيَشرت بامسان ليَوة كرد زؤر كارةساتبارترة
كولتوورىء ليَدانى بنةماكانى كوليتوورى نةتةوةء كؤمةلَطايةك 

لةم بةشةى باسةكةماندا . دةتوانىَ شيَوازيَكى مةترسيدارترى تريؤر بآ
هةولَدةدين رةهةندةكانى ديكةى ئةو ديارةدية شى بكةينةوة، واتة 

ء قؤناغة جياجياكانى (اعتياد" )طريؤدةيى، بةسرتاوةيى"تيَدةكؤشيَن 
ئةو دياردةية كة ناشريينرتين شيَوازى ليَدانى كولتوورى كؤمةلَطايةكة، 

هيَنانء بةكارهيَنانيانء  جؤرةكانى مةوادى هؤشبةر، شيَوازةكانى بةرم
ضؤنييةتى كارتيَكردنيان لة سةر مرؤظةكان خبةينة بةر تيشكى 

 . رامانء تويَذينةوةيةكى زانستى
 : نكةوابوو دةضينة سةر ئةم بةشةى باسةكةما

 ( طريؤدة بوون)طرنطى بابةتى ئيعتياد ( 2
 ثيَناسةى ئيعتياد ( 1
لةطةأل ئيعتيادا ( خوثيَوة طرتن)جياوازى عادةت ( 3

 ( بةسرتانةوةى توند ـ طريؤدة بوون)
 بة مةوادى هؤشبةرةوة ( بةسرتاوةيى)وابةستةطى ( 4
 . اليةنة ثيَوةنديدارةكانى ئةو دياردةية( 5
 (طريؤدة بوون)ى ئيعتياد طرينطى دان بة بابةت  

لة ميَذووى مرؤظايةتىدا قؤناغيَك بةدى ناكريَت كة مرؤظ 
طريؤدةى مادة هؤشبةرةكان نةبووبيَت، تةنانةت دةتوانني بلَيَني كة 



 

 

لةطةأل سةرهةلَدانى مرؤظدا ئةويش سةرى هةلَيَناوة، ئةطةر سةيرى 
بةآلم لة سةردةمى . كيَشة ميَذووييةكان بكةين بةو ئاكامة دةطةين

شيَوازيَكى ثرِمةترسى طرتوتةبةرو ئاكاميَكى  ئيَمةدا ئةم مادةية
لةم . مالَويَرانكةرى بة دواويةو ثةرةسةندنيَكى جيهانى بة خؤوة ديوة

دياردةية جيا لة ئاكامة رووخيَنةرة جةستييةكان، وةكوو طريؤدة بوون 
بة نةخؤشيية مةترسيدارة عفوونىء طشتطريةكان وةكوو ئايدز يان 

ئاكاميَكى مةترسيدارى ئابوورىء ، هيثاتيتةوة، (HIV)ويروسى 
ى بة ...كؤمةآليةتى، وةكوو ضوونة سةرى تاوةنةكان وةكوو جينايةت و

 .دواوةية
طريؤدةيى واتة طريؤدة بوونء ": ئيعتياد"ثيَناسةى طريؤدةيى  

بةسرتاوةيى جةستىو رؤحىء عةسةبى مرؤظ بة مادة هؤشبةرةكانةوة، 
 . يان زؤر طرانة كة وةالنانيان ضاوةرِوان نةكراوو مةحاأل،

طريؤدة بوون واتة بةكار هيَنانى نابةجآء بةردةوامى مادة 
ئةم طريؤدة . هؤشبةرةكان كة دةبيَتة هؤى طريؤدة بوون بةو مادانةوة

بوونة رؤحىء جةستةيييةء وةالنانى ئةو مادانة طريوطرفتء قةيرانى 
 . جةستةيىء رؤحى بةدواوةية

ؤكارو مادةطةليَكةوة كة طريؤدةيى بريتيية لة بةسرتانةوة بة ه
بةردةوامى بةكارهيَنانيان ضةندو ضؤنييةكانى دياريكراوى دةرمانى 

طريؤدةيى . تايبةت لةاليةن كةسى طريؤدةوة طرينط ديَتة بةرضاو
نةخؤشييةكى رؤحى، كؤمةآليةتى، ئابووريية كة بة هؤى طريؤدة بوونء 

سةر جةستةو بةسرتاوةيى بة اليةنى كيميايى تايبةت بةو مادانةوة لة 



 

 

رؤح كاريطةرى دادةنآء حاألء هةوايةكى ئابوورى كؤمةآليةتى، 
 .جيسمىء رؤحى، نةريتى تايبةت بة سةر طريؤدةدا دةسةثيَنآ

بةسرتاوةيىء طريؤدة بوون، بةسرتاوةيىء بوونى ذيانى مرؤظة 
بةو مادانةوة، كة ئيدى ذيانى مرؤظ هى خؤى نية، بةلَكوو لة خزمةتى 

رؤذ لة رؤذ زياتر هةوأل بؤ زياد كردنى رادةى ئةو مادانة دايةو 
بةكارهيَنانيان دةداو رؤذ لة دواى رؤذيش ثرت لة مةرطى هيَدى هيَدى 
نزيك دةبيَتةوة، جيَطةى ئاماذة ثيَدانة كة كةسى طريؤدة جيا لة دابني 

 . كردنى ئةو ثيَداويستييةى هيض شتيَكى ديكةى بةالوة طرينط نية
  :بة مادة هؤشبةرةكانةوة هؤكارةكانى طريؤدة بوون 

ثيَويستة بزانني لة كؤمةلَطا ئةمرِؤييةكاندا طريؤدة بوون بة 
واتة تاكوو ئيَستا طريؤدة بوون . ضةشنء شيَوازى جؤراوجؤر خؤدةنويَنآ

بة مادة هؤشبةرةكانةوة قوولَرتين كيَشةى تةندرووستى بؤ 
نتيَرنيَت، بةآلم ئيَستا طريؤدة بوون بة ئي. كؤمةلَطاكانيان ناوةتةوة

بةو شيَوازة طريؤدة بوونانة زياد بوة، ... كيَشة جيَنسييةكان، قومارء
كةضى طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة هةروا وةكوو كوشةندةترين 

ئةو كيَشةيةش ناتوانني . شيَوازى طريؤدة بوون هةر لة جيَى خؤيداية
ايبةمتةندى تةنيا بة كيَشةى تويَذيَكى كؤمةلَطاى دابنيَني، ضونكى ت

ئةو دةعبا خويَنخؤرة ئةوةية كة هيض سنووريَك ناناسآء هيض تويَذيَك 
ليَك جودا ناكاتةوةء هيَرش بؤ لةناوبردنى رةطء ريشةء بنجء 

 .بنةماكانى كؤمةلَطا دةكات



 

 

ئةو هؤكارة بنضينةييانة ضني كة دةبنة ريَخؤشكةر بؤ ئةو 
 ؟(طريؤدة بوون)شيَرثةجنة كوشةندةيةى كؤمةلَطا

بةش  13دةتوانني بةم ضةشنةى خوارةوة ئةو هؤكارانة بة 
 :دابةش بكةين
 :ـ بةرادةرانء دؤستانء طرووث2

بؤ ويَنة كاتآ الوآ بيةوآ بضيَتة نيَو طرووثيَكةوة كة ضةند 
كةسيان طريؤدة بن، ئةويش بؤ ئةوةيكة لةو طرووثةدا جآ بكريَتةوة 

ةشنة دةيهةوآ ثيَشان واتة بةو ض. روودةكاتة بةكارهيَنانى ئةو مةوادة
 بدات كة من لة ئيَوة نزيكمء ثيَويستة جيَم بكةنةوة؛

 :ـ ليَك ثاشراوى بنةمالَة، يان بنةمالَةى ليَك ثاشراو1
ئةوةش كيَشةى بنةمالَةيى دةطريَتةوة كة زؤر طرينطة، واتة 
كاتيَك كةسةكة بنةمالَةكةى ليَك ثاشراوة يان يةكآ لة طةورةكانى، 

 يكى بؤ ماوةيةكى دوورء دريَذ لة الى نةبووبآ؛واتة باوك يان دا
 :ـ باوكء دايكء كةسوكارى طريؤدة3

كاتيَك باوك يان دايك يان يةكآ لة كةسة نزيكةكان طريؤدة 
 بن، ئةوكاتة لة مةترسيدارترين كاتةكانة بؤ طريؤدة بوون؛

 :ـ بة سةمبؤل دانانى كةساني طريؤدة4
ؤدة بؤ بة سةمبؤل دانانى كةسانى بةناوبانطء طري

طؤرانيبيَذى بةناوبانطى فارس، لة اليةن الوانء " داريوش اقباىل"ويَنة
 ميَرمنداآلنى ئيَرانةوة؛

 :ـ ئاسان دةستكةوتنى مادة هؤشبةرةكان5



 

 

واتة مةوادى هؤشبةر جارى وا هةية كة بة ئاسانى دةست 
دةكةونء ترسء لةرزء زةمحةتى ناوآ، كة ليَرةدا ويَدةضآ بة فةرمى 

ى تيَوةطالبآ يان نارِاستةوخؤ كةمتةرخةمى بنويَنآ كة دةسةآلت خؤ
بؤ ويَنة طةر ريَطاى . ئةمةش ريَطايةكة بؤ يارمةتيدانى فرؤشةندةكان

خولةك بآ، لة طةلَ ئةوةيدا كة ريَطاى 20طةيشنت بة مةوادى هؤشبةر 
كاتذميَر بآ زؤر جياوازييان هةية، رةنطة  2بةدةستهيَنانى ئةو مةوادة 

ريةدا طؤرِان لة بارى دةرووونى ئةو كةسةدا كاريطةر بآ لةو يةك كاتذم
 يان زؤر شتى ديكة رووبدات؛

 :ـ بةكارهيَنانى ئةو مةوادة بؤ دةرمانى كاتى ئيَشء ئازار6
جارى وا هةية خةلَكى بؤ البردنى ئيَشء ئازار بةكارى ديَنن 
كة ئةويش لةراستىدا فيَلَيَكة بؤ طريؤدة كردنى خةلَكى، ئةطينا ئةو 

وادة تةنيا بة هؤى مؤرفيندار بوونةوة نةختآ مرؤظ هيَور دةكةنةوة، مة
ئةوةش شيَوازيَكى ضاكة بؤ . بةآلم مرؤظ بؤ هةميشة طريؤدة دةكةن

 طريؤدة كردنى خةلَكى ساويلكةو نةزان؛
 :تةنيايىء دووركةوتنةوة لة بنةمالَة_7

زؤرجار مرؤظةكان بة تايبةت الوان لة بنةمالَةء زيَدى خؤيان 
ر دةكةونةوةء بؤ كاركردن يان بؤ خويَندن روو لة شارة دوورةكان دوو

دةكةن، يان نةخيَر لة نيَو بنةمالَةى خؤياندان بةآلم هةست بة 
 تةنيايىء بآ كةسى دةكةن؛

 :نةبوونى ضاوةديَرى دايكء باوك يان كةمتةرخةم بوونيان_7



 

 

ليَرةدا ثرسياريَك ديَنمة طؤرِآ، ئايا بةرِاستى باوكء 
تاكوو ئيَستا بة ميَشكتاندا هاتوة ! ن، براو خوشكة طةورةكاندايكةكا

لة مندالَةكانتان يان لة براو خوشكة ضووكةكانتان بثرسن كة تا ئةم 
كاتةى شةو لة كوآ بوون؟ يان رؤذانة ئةو هةموو كاتةى شةو لة 
دةرةوةى مالَن بؤ كوآ دةضنء لة كوآ دةبن؟ لة طةلَ كآ دؤسنت؟ 

 ةنيَكنء لة بوارى كؤمةآليةتييةوة ضؤنن؟دؤستةكانيان ضؤن كةساي
 (:طةمذة كردنى بةكارهيَنةر)شادىء خؤشحالَى كاتيى_1

كةسانيَك وةها ضوةتة ميَشكيانةوة كة طةر مةوادى هؤشبةر 
لةوة بآ ئاطان كة ئةوة لة ! بةكار بيَنن ئةوة سةرخؤشء شاد دةبن

ان ي. راستىدا تةنيا كاريطةرييةكى طةمذانةء كورختايةنء كاتيية
كارتيَكةرييةكى خولةكى مؤرفنيء نيَكؤتينة، ء خيَرا دةطةرِنةوة سةر 
دؤخى ثيَشووانء ئةم كاتة لة هةموو كاتةكانى ثرِئازارترة كة مرؤظى 
طريؤدة ئامادةية لة بةرامبةر طةرِانةوةى بؤ دؤخى ثيَشووى هة موو 

 ذيانى بدات؛
 :ء تةمةنى مريمندالَى(بلوغ)قؤناغى ثيَطةييشنت _20

قؤناغة يةكآ لة هةستيارترينء ناسكرتين قؤناغةكانى ئةم 
لةم قؤناغةى تةمةندا تايبةمتةنديطةىل لة . ذيانى هةر مرؤظيَكة

ضةشنى طةرِان بة شويَن كةسايةتى دا، راطةياندنى سةربةخؤيى 
كةسايةتى، دذايةتى كردنى دةورووبةر، خؤنواندن، ثيَرِةوى لة 

ئةم . ى ديكةى ليَ دةردةكةوىَطرووثطةىل جؤراوجؤرء دةيان تايبةمتةند
ئةو . قؤناغةى تةمةن قؤناغى قةيَرانء شؤرِشى دةروونيية



 

 

تايبةمتةندييانةى تويَذى الو كة بةردةوام بةدواى طؤرِانء طؤرِينةوةية 
زؤر جار بةالرِيَيدا دةبات كة يةكيَك لة مةترسيدارترينيان دةتوانآ 

 .طريؤدة بوون بآ
ء بلَآء مةلَآ لة نيَوان كيَشةى بنةمالَةيىء دذايةتى_22

 :باوكء دايك دا
ئةو ضةشنة بارودؤخة بةردةوام دةبيَتة هؤى ئةوةيكة باوكء 
دايك خةريكى كيَشةى خؤيان بنء ئاورِ لة رةهةندة طرينطةكانى ديكةى 
ذيان كة مالَء مندالَء هةستء سؤزى بنةمالَةيني نةدةنةوة، وةها 

هيض ضةشنة نزيكىء  بارودؤخيَك لة ذياندا دةبيَتة هؤى ئةوةيكة
خؤشةويستييةك لة بنةمالَةدا نةميَنآء ئةندامانى 

كضء كورِ، بؤ ثرِكردنةوةى ئةو بؤشاييةيان روو ( مندالَةكان)بنةمالَة
بكةنة فةزاى دةرةوةى بنةمالَةكة لةو حالَةتةداية دةكةونة نيَو داوء 
تةلَةى مرؤظة شةيتانء طورط سروشتةكانى كؤمةلَطاوةء ئةوةيش 

ن ريَطاية بؤ ثآ نانة ريَطاى مردنى هيَدى هيَدى، واتة طريؤدة باشرتي
 .بوون بة داوى مادة هؤشبةرةكانةوة

 (:طريؤدة)ـ بوونى دؤستء هاورِآ نةشياوو الداو 21
زؤر جار دةبينن كةسانيَك هةن الوازو بآ ئريادةنء باوةرِيان 
كردوة كة بة بةكارهيَنانى مةوادى هؤشبةر طرفتء كيَشة 

بة " وشارى" "ئارامش"كانى خؤيان لة بري دةكةنء حالَةتى دةروونيية
خؤوة دةبينن، مرؤظة بآ ئريادةكانى ديكةش هان دةدريَن كة لةو ريَطاية 



 

 

كةلَك وةرطرن، هةربؤية ثاش ضةند جار بةكارهيَنان، نةخوازراوانة 
 . طريودة دةبنء تةمةنيَك ئازارو ثةشيمانى دةكيَشن

 :وانء بآكارىـ كيَشةو طرفتةكانى ذيانى ال23
بيَكارى، طيَرةو كيَشةكانى ذيانء تالَىء سؤلَييةكانى لةو 

هةر بؤية ئةو ضةشنة . هؤكارانةن كة مرؤظة الوازةكان لة ثآ دةخةن
مرؤظة بةزيوانة ذيانء ماألء منداأل لة بري دةكةنء بؤ خؤ رِزطار 
كردنيَكى خةيالَى ثةنا دةبةنة بةر بةكار هيَنانى مادة هؤشبةرةكانء 

ؤىء هةم بنةمالَةيةك لة قؤرِاوى ئةو طةناوةدا بةو ضةشنة هةم خ
 . هيَدى هيَدى دةخيَنكيَنآ

 :ـ طوشارة عةسةبىء دةروونييةكان24
زؤر جاريش هؤكارة دةروونىء عةسةبييةكانء هةست كردن بة 
تيَكشانء الوازى لة بةرامبةر ئةو طوشارانةدا كةسانيَك دةكاتة ديلى 

 هةتا هةتايى؛  ئةو مادانةو طريؤدة بوون دةكاتة خةآلتى
 : ـ ضيَذة نةفسانيية كورتء كاتييةكان25

جاروباريش كةسانيَك دةبينني خولياو خةياألء ئاواتء 
دا وةدى نةهاتوون، ناضار ثةنا دةبةنة بةر  هيواكانيان لة نةزةرى واقع

ساويَر، وةهمء خةياألء لة ريَطاى بةكار هيَنانى ئةو مةوادةوة لة 
دا هةست دةكةن النيكةم بة دونياى  طةناوى مةرطء خةياألء وةهم

مةجازى خؤيان طةيشتوون، كة ضى خؤشيانء بنةمالَةكةشيان كردؤتة 
 قوربانى مةيلء داخوازة كاتييةكانى خؤيان؛ 

 :ـ وةهمء خةيالَى ضيَذو بةرهةمى جينسى26



 

 

كةسانيَك بوونيان هةية كة ريشةى طريؤدة بوون ثيَوةند دةدةن 
بة خةيالَى ئةوان ئةو مادانة توانايى بة كاروبارى جينسييةوة، واتة 

جينسى زياد دةكاتء ضيَذى جينسى دةباتة سةرآ، بةآلم راستييةكةى 
ئةوةية كةمةسرةفى ئةو مادانة نة تةنيا توانايى جينسى ناباتة 
سةرآ، بةلَكوو دةبيَتة هؤى تيَكضوونى هاوسةنطى هؤرموونة 

 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 كاريطةريية دةبيَتة كولتوور بؤ 

بؤ ويَنة جطةرة كيَشان، خواردنةوةى مةشرؤباتى ئةلكؤىل، . داهاتوو
ةوةو زؤر الدانى رةوشتيى ديكة لة طريودة بوون بة مادة هؤشبةرةكان

لة وةها بنةمالَةيةكدا الوانء ميَرمنداآلن بةجآ ئةوةيكة . بنةمالَةدا
خةريكى ضاالكى ئةريَنى بن، بةردةوام دةبآ لة هةولَدابن بؤ بةرةو 
رِووبوونةوة لةطةأل ئةوكيَشةو طرفتانةدا كة يةخةى خؤيانء 

وجناوترين بوار بؤ واتة رةخساوترينء ط. بنةمالَةكةيانى طرتووة
 تيَوةطالن، بوارى بنةمالَةيية؛

 : ـ هةذارىء دةستكورتى مادى27
لةطةأل ئةوةيكة كة هةذارىء دةستكورتى راستةوخؤ هيض 
ثيَوةندييةكى بة طريؤدة بوونةوة نيةو تةنيا بيانوويةكة نةك هؤكار، 
بةآلم ئيَستا ئةم عاميلة بؤتة هؤكاريَكى طرينط لة ذيانى الوانداو 

ضونكى لةبةر هةذارىء . ة طوشاريَك بؤ ثةنا بردنيان بؤ طريؤدةيىبؤت



 

 

نةدارىء ثيشةيةك بؤ داهاتوو فري نابنء لة ئاكامدا لة بازارِى كاردا 
خؤيان نابيننةوة، هةر ئةم هؤكارة دةبيَتة هاندةر بؤ روو هيَنانى 
بةشييَك لة الوانى كؤمةلَطاكان بؤ فروشى مادة هؤشبةرةكانء زؤر شتى 

  ديكة؛
ـ نةبوونى وشيارىء خويَندةوارى يان نزمى ئاستى 21
 :خويَندةوارى

سروشتيية كةسانيَك كة خويَندةواريان نزمرتة ئاسانرت زةبر 
دةخؤن تا كةسانيَك كة لة نيَوةرؤكء ضةشنى مادةكانء دواهاتةكانيان 

لةطةأل ئةوةشدا دةبآ بلَيَني كة رادةى خويَندةوارى ثيَوةريَكى . ئاطادارن
بةآلم . بؤ هةلَسةنطاندنى كاريطةييةكانى ئةو مادةانة نيية طوجناو

ليَكولَيَينةوةكان ثيَشانيان داوة كة هةرضى ئاستى وشيارىء 
خويَندةوارى تويَذى الو لة سةرةوةتر بآ كةمرت ثةنا دةبةنة بةر 

بة ثآ ئاماريَك كة لة . طريؤدةيىء بةكارهيَنانى مةوادى هؤشبةر
انى طريؤدة بة مادة هؤشبةرةكانةوة ى كةس%66ئيَراندا طرياوة، 

خويَندةوارييان لة ئاستى سةرةتايىء برِيَكيشيان لة ئاستى ناوةنديء 
ئةوةمشان لة بري نةضآ، بة هةر رادةيةك باوكء . دواناوةندى دا بوون

دايك، الوانء ميَرمندالَةكانيان بة حالَى خؤيان بيَلَنةوة، بةو رادةية 
كؤمةلَطادا زةبرخؤرتر كردوة كة بة ئةوانيان لة بةرامبةر ذينطةء 

داخةوة لة داهاتوودا دةدةن بة سةر ئةذنؤيانداء لة هةلَةكانيان 
 وةخةبةر ديَن كة ئةوكات ئيَدى سووديَكى نية؛

 :تايبةمتةندييةكانى الوانء مريمنداآلن_10



 

 

زؤر دةبينني كة الوانء مريمنداالَن نارِاحةت، ثةريَشانء 
خيَك كة تيَيدان، تووشى خةمؤكىء توورِةء بيَزارنء لة بارودؤ

تةنيايىء طؤشةطريى دةبن، لةو كاتةدا بةردةوام تووشى تيَكشكان لة 
خويَندن، كؤمةلَطاء بنةمالَةدا دةبنء ئيَرادةء باورِبةخؤبوونء 
متمانةكانيان لة دةست دةدةنء روودةكةنة جطةرة كيَشان، خواردنةوةى 

وةكوو ...بةرةكانءمةشروباتى ئةلكؤىل، بةكارهيَنانى مادة هؤش
مةرهةميَكى كاتى بؤ سارِيَذ كردنى كاتيى برينء ئازارة 
رؤحىءجةستةييةكانيان، بةداخةوة ثاش تيَوةطالنء نزيك كةوتنةوة 
لة خنكان بةخؤدا ديَنةوة، كة ئيَدى ئةو كات كار لة كار ترازاوةء لة 

 ليَوارةكانى هةلَديَردانء طةرِانةوةيان لة ئاستى موعجيَزةداية؛
ـ روانطةى ئةريَنى بؤ مةوادى هؤشبةر، واتة بة باش 12

 زانينى بةكارهيَنانى ئةو مةوادة؛
ـ نةبوونى ياسايةك دذ بة مادة هؤشبةرةكانء بازرطانيء 11

 بآلوكةرء ثةرةثيَدةرانيان؛
ـ جىَ كةوتنى بةكارهيَنانى ئةو مةوادة وةكوو نؤرميَكى 13

 كؤمةآليةتى، واتة وةكوو كردةوةيةكى بايةخدا؛
ريَطاء شيَوازة بنضينةييةكان بؤ ثيَشطريى لة طريؤدة بوون بة 

 مادة هؤشبةرةكانةوة؛
لة دةسثيَكى ئةم قؤناغةى باسةكةماندا دةبآ بلَيَني تاكوو 
بةكارهيَنةرى مةوادى هؤشبةرمان هةبآ، ئةومةوادة لة ريَطاء كانالَى 

يَطاء كةوابو طرينطرتينء طوجناوترين ر. خؤيةوة بة كؤمةلَطاكان دةكات



 

 

ريَكارى ضارةسةريىء شيَوازى بةرةنطاربوونةوة ئةوةية كة لة بريى 
ئةوةدا بني بة ليَكؤلَينةوةى ورد كانالَةكانى هاتنةذوورةوةى  ئةو 
مةوادةء عاميالنى ببينينةوة، سنوورةكانى هاتنةناوةوةى ئةو مةوادة 

ة بدؤزينةوة، باندء رايلَكةكانى بازرطانى ئةو مةوادة كة هاوتةرينب ل
طةلَ بةرِيَوةبةرانى جينؤسايدء ئةنفال دا بناسنيء بة دادطايان 

 .بسثيَرين
ـ ليَكؤلَينةوةطةىل بةربآلوء زانستى بة مةبةستى ناسينى 2

 :وردى هؤكارةكانى رووكردنى مرؤظ، بة تايبةتى الوان لة طريؤدةيى
دياردةى طريؤدة بوون دياردةيةكى زؤر ئالَؤزة، هةر بؤية دةبآ 

ة ئةجناميَكى سوودبةخش لة سةر اليةنة جؤراوجؤرةكانى بؤ طةيشنت ب
ليَكؤلَينةوة بكةين، خالَة الوازةكانى كؤمةلَطا لة بةرامبةر ئةو 
دياردةيةدا ببينينةوةء هةولَ بؤ بةهيَز كردنيان بدةينء ديواريَكى 
ثؤآليني لة وشيارى، زانيارى، ئاطاهي دان، ئيَرادةء باورِ لة بةرامبةر 

الوانء مريمنداآلن لة بةرامبةر . ويَرانكةرةدا ثيَك بيَننيئةو دياردة مالَ
طريؤدة بوون بة مادة هؤشبةرةكانةوة هةستيارترين تويَذى كؤمةلَطان، 
كةوابوو دةبآ ريشةكانى طريؤدةبوون لة كؤمةلَطادا بة طشتىء لة نيَو 

 .الوانء مريمنداآلندا بة تايبةتى لةناو بةرين
تى لة مةرِ هؤكارء ـ بةهيَزكردنى ثةروةردةى طش1

 :دواهاتةكانى طريؤدةيى
ئةركى ثةروةردةو فيَركردنى طشتى لة مةرِ ئةم دياردانة 

بؤ ويَنة دياردةى جطةرة كيَشان كة لة كؤمةلَطاى . ئةركيَكى ذيانةكيية



 

 

ئيَمةدا زؤرةء جطةرة كيَشان خؤى باشرتين ريَطاية بؤ ضوونة ناو دونياى 
ردةية كة وةك وانةيةكى مادة هؤشبةرةكانةوة، ئةركى ثةروة

واتة ثيَشطريى لة . ثةروةردةيى لة قوتاخبانةكاندا بيلَيَنةوة
ثةرةئةستاندنى ئةو مةوادة دةبآ بكريَتة كولتووريَكى طشتى لة 
كؤمةلَطادا، كة ئةوةش ئةركى سيستمى ثةروةردةية كة بة شيَوةيةكى 

وانة بؤ  طوجناو هةر لة سةرةتاوة ثرؤطراميَكى بؤ دابرِيَذرآء بكريَتة
 .قؤناغى سةرةتايىء ناوةندى

 :ـ ناسينى درووستى داخوازىء ثيَويستييةكانى الوان3
بنةرِةتي ترين ثيَويستييةكانى الوان، خويَندن، كاركردن، 
ثيَكهيَنانى ذيانى هاوبةش، خانوء ئيَمكاناتى سياحةتىء 

 .هتدة...وةرزشىء
ى بؤ بة ناسينى وردء درووستى ثيَويستييةكانء برِيارى جيدد

دابينكردنى ئةم ثيَداويستيانة لة ئاستى توانادا لة اليةن 
لة  بةرطريىوة دةتوانني بة .... بنةمالَةكان، الوان، بةرثرسان و

 . دياردةى طريؤدة بوون هيوادار بني
ـ رؤلَى ميدياكانء ئامرازو كةرةستةى ثيَوةنديية 4

 طشتييةكان؛ 
رؤلَيَكى بةرضاو سيستمى راطةياندن دةتوانآ لةم مةيدانةدا 

واتة هةر لة دنياى منداآلنةوة تا دةطاتة بةرنامةو ثرؤطرامة . بطيَرِآ
دا، لة درؤستكردنى  ئاساييةكان هةر كام دةتوانن لة طةياندنى ثةيام

ضونكى ثرؤطرامة تلوزيونيية بة . كولتووردا كاريَطةرييان هةبآ



 

 

راكيَشرانى عةقآلنى نيَوةرِؤك، زةانستىء سةرنج راكيَشةكان، بوارى 
َكى ثاكء خاويَنء دةرِةخسيَنن بؤ الوةكان بةرةو ذياني" بةريان"

 .تةندرووستء دوورى لة طريؤدةيى
 ـ رؤلَى تةندرووستىء ثاكء خاويَنى؛5

دةبآ بزانني لة هةموو جيهاندا راطرتنى تةندرووستى لة 
دا،  لة دياردةى طريؤدة بوونيش. سةرةووى بةريانء عةالجةوةية

طريى لة ريَطاى ثةروةردةو فيَر كردنء هاندانى خةلَكى بةتايبةتى ثيَش
 .ويَذى الوةوة لة باشرتينء طوجناوترين ريَكارةكانةت

ـ خةباتيَكى ليَربِاوانةو بةردةوام لةطةأل بازرطانىء 6
 بازارطانانىدا؛

دا ئاماذةمان ثيَكردوة خةبات دذ بةو  وةكوو لة ثيَشرتيش
بؤ ئةو مةبةستةش . ء نيَونةتةوةييةدياردةية خةباتيَكى جيهانى

" انةكانى نةتةوة يةكطرتووةكاندايرةى، مادة هؤشبةرةكانء تاو"
(UNODC)  لة بيستةمني دانيشتنى تايبةتى  2117لة سالَى

كؤمةلَةى طشتى لةمةرِ مادة هؤشبةرةكان لة ئاستى جيهانيدا لة 
ز كؤمةلَةى طشتى 2110هةروةها سالَى . نيَويورك ثيَكهات

ياندراويَكى سياسىء ثرؤطرامى دذ كردةوةى جيهانى لةمةرِ مادة راطة
هةروةها . هؤشبةرةكانء ترانزيتيان لة ئاستى جيهانيدا ثةسةند كرد

كؤمةلَةى طشتى ثرؤطرامى كؤنرتؤلَى نيَونةتةوةيى  2112لة سالَى 
ى  (UNDCP)مادة هؤشبةرةكانى، ريَكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان 

 500كاتى دةستبةكار بوونيةوة  لة (UNODC).دروست كرد



 

 

كادريَرى لة وآلتانى جيا جياى جيهان هةبوو، كة يةكآ لة طرينطرتين 
داريرةى ريَكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكان لة  (UNOV)شويَنةكانى 

ئةم ريَكخراوةو لقةكانى لة ئاستى جيهانيدا بة هاوكارى . ظيةن بوو
بةآلم . بةريَوة بردووة ئينرتثؤل، ثوليسى نيَونةتةوةيى ضاالكى باشيان

لةطةأل ئةوةشدا دةبآ هاوكارييةكى جيهانييان بكرآ تاكوو ثرؤذةكان 
 . سةركةوتووانة برِؤنة ثيَش

 ـ رؤلَى بؤنياتء دامزراوو ناوةندة كولتوورييةكان؛7
روونة كة بؤ دوور راطرتنى الوان لةو بةآل مالَويَرانكةرة، 

كولتوورىو وةرزشييةكان، بؤنياتطةىلَ وةكوو قوتاخبانة، دامةزراوة 
دةتوانن زؤر بة ... هيَزة ئينتيزاميةكان، دامةزراوة ئايينييةكان، و

بةآلم لةطةأل ئةوةشدا بايةخى هيضكاميان ناطاتة بايةخى . كةلَك بن
بنةمالَة وةكوو بنضينةيىرتين يةكةى كؤمةلَطا رؤلَيَكى . بنةمالَة

هةية، واتة بةرضاوى لة ثاراستنى الوان لة مادة هؤشبةرةكان 
كؤنرتؤلَى بنةمالَة زؤر جةختى لة سةر دةكريَتةوة ضونكى دةتوانآ بة 
ئاسانى كولتوورو دذة كولتوورى وةها ساز بكات كة ببيَتة ديواريَكى 

 . ثؤآليني
 ـ رؤلَى بنةمالَة لة وشيار كردنةوةى الوانء ميَرمنداآلندا؛7
نء دةبآ بزانني، نرخى ثيَشطريى لة طريؤدة بوونى الوا( 2

ميَرمنداآلن بة مادة هؤشبةرةكانةوة، وشيارىء وريايى باوكء دايكء 
ثيَوةندى توندو تؤألء دؤستانةء هاورِةيانةى نيَوان . بنةمالَةكانة

ئةندامانى بنةمالَةكان زؤر طرينطة، بؤ ويَنة بةرئةجنامى 



 

 

ليَكؤلَينةوةيةك ثيَشان دةدا كة الوانء ميَرمنداآلنيَك كة ثيَوةنديةكى 
دؤستانةيان لةطةأل ئةندامانى بنةمالَةكانياندا هةيةء لة نزيكء 

بوونيان لة نيَو كؤرِى بنةمالَةدا هةست بة بةختةوةرىء شادى دةكةن، 
 .كةمرت وةدواى كردةوةطةىل نادرؤست دةكةون

خراث "ء"ضاك بوون"بنةمالَةكان دةبآ ثيَوةرةكانى ( 1
 .بة مندالَةكانيان بناسيَنن" بوون

كة خؤيان جطةرة كيَش يان ئةلكؤىل بن  باوكء دايكيَك( 3
ناتوانن ئةو مادانة لة مندالَةكانيان مةنع بكةن، بةداخةوة لة 
باشوورى كوردستان كولتووريَك لة بةشيَك لة بنةمالَةكاندا هةية كة 

واتة . ثيَوةرى طةورة بوونى مندالَ بة ثاكةت هةلَطرتن هةلَدةسةنطيَنآ
مان طةورة بوة، ئيَستا ئيَدى شوكور كوورياكة:"باوكء دايك ئيَذن

 !".ثاكةتى خؤى لة طريفانداية
باوكء دايكةكان دةبآ لة بةرامبةر كزى مندالَةكانياندا ( 4

بآ دةنط دانةنيشنء هاوكات راويَذيان لة طةلَ بكةنء لة هؤكارةكانى 
طؤشةطريييةكةيان بثرسنةوة، ضونكى ئةو بارءدؤخة بؤ الوانء 

 .ة بؤ الدانميَرمنداآلن هةستيارترين كات
ئةركة لة سةر باوكء دايكان كة بة طشتى مندالَةكانيان ( 5

واتة فيَريان بكةن كة دةبآ . بؤ ضوونة ناوةوةى كؤمةلَطا ئامادة بكةن
خؤيان بناسن، كؤمةلَطاكةيانء تويَذة جياجياكانى بناسن، 
نةتةوةكةيان بناسن، ريَز بؤ مرؤظ بوون دابنيَنء ثيَوةرةكانى مرؤظى 



 

 

ث بزاننء لة بةرامبةر خراثةكاندا راويَسنت ئةطةرضى بة ضاكء خرا
 .هتد...زيانى ئةوانيش نةبآء

بةطشتى ئةوة كورتةيةك بوو لة ناسنيء ناساندنى مادة 
هؤشبةرةكان، طاريطةريية سياسيى، كؤمةآليةتييةكانيان لة سةر 
كؤمةلَطاكانء هؤكارةكانى سةرهةلَدانيان، ضؤنيةتى ثيَشطرييء 

واتة ئةو ديَوزمةية كة رؤذانة هةزاران بنةمالَة . وةيانرووبةرِووبوونة
ليَك دةثاشى، ئةو ديَوزمةية كة هةستى مرؤظ دؤستانة، هةستى 
نةتةوايةتى، هةستى نيشتمان ثةروةرى، سؤز، خؤشةويستى، شةرف، 
حةيا، كةسايةتى، نامووسء رةحمء سةرجةم تابيةمتةندييةكانى 

نةرةكانى خؤى، دةبآ ئيَدى مرؤظ دةكاتة فيداى ضركة ساتة مةرط هيَ
 .لة شويَنيَكدا ثيَشى ثآ بطريآ

  
******************** 

  هيَز، دةسةآلتى سياسيء سياسةت
حكوومةتيَك كة ثشتى بة خةلَكةوة نةبآ، ناضارة ثشت بة هيَزيَكى "

 "ساق شةرةفكةندى.د"  "ديكة ببةستآ، ئةطينا بآشك عومريَكى نابآ
. هيَزء هيَزدارى خوليايةكى طةليَك بةرزبووةلة سةرانسةرى ميَذوودا 

ثيَموانةبآ مرؤظ بتوانآ ميَذوويةك بؤ هاتنةئاراى هيَز، ضةمكء 
يان ثيَموانةبآ كةسيَك بتوانآ سنوورو . نيَوةرؤكى دةستنيشان بكا

لة هةمان حالَيشدا كة . ضوارضيَوةيةك بؤ هيَزء دةسةآلختوازى دابنآ
زة، ثيَمخؤشة دةسةآلمت هةبآ، سةيردةكةم دةبينم خؤم حةزم لة هيَ



 

 

ثيَم خؤشة لةو هيَزو دةسةآلتة بؤ طةيشنت بة مةبةستء ئاماجنةكامن 
دلَنيام كة تؤش لة من ثرت خوازيارى هيَزء دةسةآلتى، . كةلَك وةرطرم

ئةويش هةروا خوازيارء خولياى دةسةآلتة، بة طشتى دةتوانني بلَينَي 
بوونى مرؤظةء هيَزء دةسةآلتء دةسةآلختوازى بةشيَك لة 

بةآلم ئةوةى لةم باسةدا . تايبةمتةندييةكى زؤر طرينطى مرؤظة
واتة طرينط ئةوةية ثيَناسة . طرينطة ثيَناسةى ئةو ضةمكء زاراوانةية

من بؤ هيَز ء دةسةآلت ضية؟ ثيَناسةى تؤء ئةوى ديكة ضية؟ مةبةستمان 
ةدةبياتى لة هيَزء دةسةآل ضية؟ واتاى هيَز زؤر لة ميَذة هاتؤتة نيَو ئ

دةكرآ بلَيَني لةوةتي مرؤظ دةستى بة ذيانى . ذيانى مرؤظةوة
كؤمةآليةتي سياسي، ئابوورىء نيزامى كردوة، دةسةآلختوازىء 
بةرذةوةندخيوازى لة ناوةندى ذياندا هةلَكةوتووة، واتة بةبآ بوونى 

 .هيَز، اليةنء رةهةندةكانى ذيان هيض واتايةكى ناميَنآ
واتاى هيَز، واتاى بنضينةيى روانطةي نوآ واتاء ثيَناسةى هيَز، 

هةروا كة ثيَشرتيش ئاماذةم ثيَكرد، ثيَناسةكردنى هيَز . سياسيية
كاريَكى هاسان نيةو، ناتوانني ثيَناسةيةكى راستء دروست لة هيَز 

واتة دةبآ بزانني كة نة لة زمانى رؤذانةدا و نة . بكةين
بؤ . ككةوتنيَك بوونى نيةلةقامووسةكاندا لةسةر ثيَناسةى هيَز هيض ريَ

ـ اليةنى 2سةيركردنى هيَز دوو روانطةى دذبةيةك بوونيان هةية، 
ئةوةى كة اليةنى  نةريَنى هيَزة، . ـ اليةنى نةريَنى هيَز1ئةريَنى هيَز، 

، "زؤر"، "ستةم"بيَطومان لةطةلَ ضةمكطةليَك لةضةشنى
ةى كة بةآلم ئةو. هتد، هاوواتاية... ء "ديكتاتؤرى"، "ياخيطةري"



 

 

مةبةستى ئةم بابةتةى ئيَمةية، هيَز بة واتاى ئامرازيَكة بؤ 
لةباركردنى ريَطا بؤ خزمةتى بةرذةوةنديى طشيت كة ئةويش  لةريَطاى 

هةر لةم ثيَوةندييةدا لةطةلَ واتاو . سياسةتةوة كانالَيزة دةكرآ
دا، ليَكؤلَةرانى سياسيي، بةلةبةرضاوطرتنى "هيَز"نيَوةرؤكى 

نيابينى خؤيان، ثيَناسةطةىل جؤراوجؤريان لةهيَزء ئيدئؤلؤذىء د
 :دةسةآلت كردوة، كة بةثيَويست دةزانني ئاماذة بة بةشيَكيان بكةين

، هيَز، دةسةآلتداربوونى كةسيَك يان "ماكس ظيَبةر"بة برِواى 
طرووثيَكة بةهؤي بوونى ثيَطةيةك لةثيَوةنديية كؤمةآليةتييةكان دا 

ندآ هؤ، هاوكات ئريادةء باوةرِى خؤشي كة بتوانآ بة ضاوثؤشي لةهيَ
 . بةكار بيَنآء لةرةوتى كاردا خؤرِاطربآء لةثآ نةكةوآ

هيَز بة زمانيَكى ساكار : "برِواى واية كة" طرين"لةم ثيَوةندييةدا 
ئةوثةرِي توانايى بؤ كؤنرتِؤلَكردنى كةسانيَكى ديكةية، بة ضةشنيَك 

 ". ننكة كاريَك لةوان خبوازى، بة ئاكامى بطةية
هيَز ثيَوةندييةكة لةنيَوان :" بةم ضةشنة راى خؤي دةردةبرِآ" دال"

ئاكتؤةركاندا، كة لةو نيَوانةدا ئاكتؤريَك ئاكتؤةركانى ديكة ناضار بة 
". كردةوة دةكا كة ئةطةر هيَز نةبواية ئةو كردةوةيةش ثيَويست نةبوو

وةنديية هيَز، بةشدارى لةبرِياردانء ثيَ:" يش دةلَآ"السول"هةروةها 
ش لةم ثيَوةندييةدا "مورطنتا"با بؤضوونى ". لةنيَوان تاكةكاندا

مةبةست لةهيَزى سياسي ئاماذة بة بوونى كؤنرتؤلَ :" خبويَنينةوة
لةثيَوةندى بةرامبةرى  خاوةن دةسةآلتة طشتييةكانء نيَوان 

هةر " مورطنتا"."دةسةآلتداريَتى طشيتء كؤمةآلنى خةلَكة



 

 

هيَز بريتيية لةدةسةآلتى مرؤظ بةسةر : "دةلَآلةثيَناسةيةكى ديكةدا 
لةو نيَوانةدا ئاماذة بة ". زةينةكانء هةروةها كردةوةى خةلَكيدا

ثيَناسةيةك دةكةين كة تا رادةيةك لةنيَوةرؤكى راستةقينةى 
هيَربيَرت طلدهامريء "ةوة نزيكرتة، واتة لةو ثيَوةندييةدا "هيَز"

لةتوانايى كاريطةرى دانان لةسةر  هيَز بريتيية:"دةلَيَن" ئيدوارد شيلر
هةلسوكةوتى خةلَكى، لةثيَوةندى لةطةلَ مةبةست، بريؤكةء 

هةر لة دريَذةى ثيَناسةى هيَزدا دةتوانني ." ئاماجنطةىل كةسيَكدا
مةبةست :"بكةين كة دةلَآ" مةك ئايور"ئاماذة بةثيَناسةيةكى 

يَنويَنى كردارى لةبوونى هيَز، توانايى سةنرتالَكردن يان ريَكخسنت يان ر
بةهةلَسةنطاندنيَكى كورتى ثيَناسةكان ." تاكةكةكان يان كارةكانة

ـ 2دةتوانني مةبةست لةهيَزء دةسةآلت لةدوو خالَدا ضرَِ بكةينةوة، 
كةلَكوةرطرتن لة ئريادةء هيَزء تواناييةكان بؤ طةيشنت بةئامانج، بة 

ثاندنى ضاوثؤشي لةراو و بؤضوونء بةرذةوةندي خةلَكىء طشتىء سة
ـ 1بريورِا بةسةرياندا، تةنانةت بة نرخى ضةوساندنةوةش، 

كةلَكوةرطرتن لة هيَزء توانايى، بريورِاء سةرجةم ئامرازء كةرةستةكان 
بة شيَوازيَكى شياوء طوجناوء رةوا، بؤ طةيشنت بة ئامانجء مةبةستة 
رةواكان كة تةنانةت زؤرجار فيداكردنى طيانء ذيانى بةدواوةيةء 

. ةش خزمةت بةقازانجء بةرذةوةندى طشتىء خةلَكييةئاماجنةك
لةخالَى يةكةمدا طرينط ئامانجء مةبةستى قازاجنى تاكةكةسة 
سةرةرِاى دذايةتى توندى خةلَكيش، بةآلم خالَى دووهةم بوونى خؤي 

ئةوانيرتةوةء قازانجء بةرذةوةندي خؤي لة هي  دةبةستيَتةوة بة بوونى



 

 

بة ثيَوةندى نيَوان "هيَز"وانطةكان لةر. ئةوانى ديكةدا دةبينيَتةوة
هةولَ ( A)تاكةكان دةزاننء بةم ضةشنة راظةى دةكةن، واتة كةسى 

. ناضار بة بةرِيَوةبردنى كاريَك بكا( B)دةدا كةسى ديكة، واتة كةسي 
زؤرجاران . خؤي جيَطاى ثرسيارة( B)ء (A)ليَرةشدا ثيَوةندى نيَوان 
دةتوانآ لةخزمةت كةسي  (B)ء كةسي (A)ثيَوةندى نيَوانى كةسي 

(C) ء يان(C ءB)ئةم ضةشنة ثيَوةنديية بةرامبةرة بة . دا بآ
. هاوكيَشةى نيَوان تاكةكانى كؤمةلَطا كة دةسةآلتى كؤمةلَطا ثيَكديَنن

بةسةر  Bيان Bدةتوانآ هيَزى خؤي بةسةر  Aلةسةر ض حيسابيَكة كة 
Cبة  واتة. دا بسةثيَنآ، ئةوة خؤي باسيَكى ديكة هةلَدةطرآ

دةبيَـتة خاوةنى هيَز، ئينجا  A، كةسي Bبةجيَطةياندنى ئةركى 
لة يةكيَك لة هاوكيَشةكاندا . ليَرةدا باس باسي هيَزى رةواو نارِةوا نية

هيَز دةكةويَتة خزمةت ثرؤذةء بةرنامةء بريؤكةيةكةوة كة ئةوانيش 
توانايي  Bلةم نيَوانةدا كةسي . خؤيان لةخزمةتى ئاماجنيَكى رةوادان

بريكردنةوةى هةيةء كةسى ئةطةرضى سنووردار بةآلم خاوةن برِيارة، 
رؤلَى دةزطايةك  Bبةآلم لة بةشيَكى ديكة لة هاوكيَشةكاندا، كةسي 

وة فةرمانى ثآدةدرآء Aيان ماشينيَك دةطيَرِآء بة تةواوى لةاليةن 
 . كؤنرتِؤلَى دةكرآ

 سةرضاوةكانى هيَز
بؤ طةيشنت لةهيَزء دةسةآلت كؤمةلَيَك ئامرازء بريؤكة، فاكتةرء 

 لةبةرامبةر Aسةرضاوة ثيَويستة، واتة دةبآ هؤكاريَك هةبآ كة هيَزى 

B دا بةهيَزتر ثيشان بداءB  ناضار بة ثيَرِةوكردن لةA ئةو . بكا



 

 

هؤكارانةش بريتني لة، ثاداش ثيَدان، زانيارى، سزادان، هاندان، 
هؤكارى ديكة ... ؤرِيء شارةزايى هيَزء تواناي ريَبةرىء رةوايى، ثسث

دةتوانني بة سةرضاوةى ثيَكهيَنانى هيَز دابنيَن، هةروةها زؤرجاريش 
ئةوانة بة تةنيا ناتوانن ببنة سةرضاوةى هيَز، بةلَكوو ئةوة 
ئيدئؤلؤذى، بةرنامةى ريَكخراوةيى، ثيَكهاتةيةكى سياسيي يان هي 

بةآلم لةم نيَوانةدا . ر هيَزء دةسةآلتدا بكيَشنديكة دةتوانن بالَ بةسة
رةوايبوونى ئامانج، مةبةست بريؤكةية كة دةبيَتة سةرضاوةى هيَزء 

ية كة رةوايى  دةسةآلت، توانايى ريَبةريىء ثالَثشتى عةقآلنى خةلَكى
ليَرةداية كة مةبةست لةدةسةآلتء دةسةآلختوازى . بة هيَز دةبةخشآ

زاتى دةردةكةوآ، واتة يةكآ لةخالَة سةرةكييةكانى بنةماى مرؤظ 
بوونة، هةروةها بةكارهيَنانى نارِةواء بةرذةوةندخيوازانةى رووتى هيَز 
دةتوانآ واتاى مرؤظبوون لةمرؤظ وةربطريَتةوةء كةسيَتى يان 
كةسايةتي مرؤظ و تايبةمتةندييية مرؤييةكان ثيَضةوانة بكاتةوةء 

جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة زانست . وةريطيَرِآ بؤ بوونةوةريَكى درِندة
يارمةتى طةشةى زةينء رؤح دةدا، ريَبةريش لةم طةشةيةوة سةرضاوة 

لةكؤمةلَطايةكى وشياردا هيض ريَبةريَك ناتوانآ لةدةسةآلتى . دةطرآ
ا يان دةسةآلت خباتة ذيَر ركيَظى خؤي، مةطةر بة مةرجيَك كة رةها بط

خاوةن ثالَثشتييةكى مةعنةوىء وشيارىء زاناييةكى طوجناو وشيار 
 . بآ

 هيَزء ريَكخسنت



 

 

هيَزء دةسةآلت تا لةريَكخراويَكدا يان لةدةولَةتء حكوومةتيَكدا 
واتة . دةرنةكةوآ، ناتوانآ ثاشطرى سياسي لةطةلَ خؤدا بكيَشآ

زيَكى مةعنةوى ئاسايى لةنيَو خةلَكيدا، هيَزيَكى عريفانى هيَ
لةكؤمةلَطادا، هيَزيَكى ئابوورى وةكوو سةرماية، هيَزيَكى خؤشةويستى 

تاكوو لةريَطاى ئاماجنيَكى سياسيدا ... دادثةروةرى كةسايةتييةكء 
وةرنةطريدرآ ناتوانن ثاشطرى سياسيى بوون بة خؤوة  كةلَكيان ىلَ

مةبةستةية كة ريَكخراويَك ساز دةكرآء بةرنامةء ثيَرِةو  بؤ ئةم. ببينن
بة ريَكاريَكى . دادةنآء دروومشى تاكتيكىء ئيَسرتتيَذيكى ديارى دةكا

بة دةربرِينيَكى ديكة  . سياسييانةدا ضاالكى خؤي دةست ثآدةكا
دةتوانني بلَيَني خودى ريَكخراوء لةزاتى خؤيدا هيَزيَكة كة دةتوانآ 

زامة سياسيية ديَموكراتيكةكاندا، ثارتة سياسييةكان لةني. سياسي بآ
بةآلم ئةو نيزام ثيَدانء خؤ . بؤ بةدةستهيَنانى هيَز خؤ ريَكدةخةن

ريَكخستنانة بة تةنيا بةس نني، هةر بؤية زؤرجار فاكتةرطةليَكى ديكة 
. دةتوانن هاوسةنطييةكان بطؤرِنء تةنانةت ثيَضةوانةشى بكةنةوة

تيَكى سياسي بة بآبوونى هيَزيَكى ئابوورى زؤريَك واتة ريَكخراويان ثار
ضونكة زؤرجاران هيَزيَكى ئابوورى دةتوانآ . لةهةلَةكان لةدةست دةدا

هاوكات ثالَثشتيَكى بةهيَز بآ بؤ راكيَشانى خةلَكى، طةياندنء 
راطةياندنى بةرنامةء ئامانجء ئيَسرتاتيَذييةكان، طؤرِانى 

آليةتي يةكيَكى ديكة لة ، ثيَطةى كؤمة...هاوسةنطييةكانء 
ثيَويستييةكانى هيَزة، واتة كةسيَك بآ ثيَطة، لةنيَو كؤمةلَطادا 

واتة جيَطةء ثيَطةى . ناتوانآ ئيديعاى ريَبةرى، هيَزء دةسةآلت بكا



 

 

كؤمةآليةتيء كةسايةتييةكى بةهيَز كارتيَكةرى لةسةر ضنيء 
 لةباوةرِء هةولَدن بؤ ديتنةوةء تيَطةيشنت. تويَذةكانى كؤمةلَطا دةبآ

بريؤكةى خةلَكى كؤمةلَطايةك، بؤ ويَنة باوةرِة دينييةكان لةو بوارةدا 
 . دةتوانآ يارمةتيدةريَكى بةهيَز بآ

 : جياوازى نيَوان تيَطةيشتنةكان لة هيَزء دةسةآلتى سياسي
بةو جؤرةى لةديَرِةكانى ثيَشرتدا كةم تا كورت هيَنامانة بةرباس، 

طةلَ سياسةت، كة دةلَينَي هيَزء دةسةآلتى هيَز ء دةسةآلت هاورِان لة
سياسي بةو واتايةية كة دةبآ بؤ طةيشنت بة دةسةآلتء بوونة خاوةن 
هيَزيَكى سياسي، لةواتاو نيَوةرؤكى سياسيةت تيَبطةين بؤ ئةم 
مةبةستةش هةولَدةدةين بة كورتى ئاورِيَك لةسياسةت بدةينةوةء 

ى بؤ دةسةآلت شى ثاشان جياوازى نيَوان دوو روانطةى سةرةكي
بة بؤضوونيَك سياسيةت تةنيا هونةرة، واتة كةسيَك وةك . بكةينةوة

: قامسلوو بة زمايَكى سادةء لةهةمان كاتدا زانستىء فةلسةفى دةلَآ.د
، زؤر كةسيش لةو برِوايةدان كة سياسةت "سياسةت هونةرى مومكينة"

داوى  بوون بة ئةمرِؤ ئيدى زانستةء كةسيَك دةتوانآ ثاشطرى سياسى
خؤيدا بكيَشآ كة خاوةن ثلةيةكى ئاكادميك لةسياسةت بآ، بةآلم 

. يَكى هةلَة لةسياسةتى دابنيَنيلةراستيدا ئةمةش دةكرآ بة تيَطةيشنت
ضونكة مةيدانى ثراكتيكى لةسياسةت بة تةواوى ثيَضةوانةى ئةوةى بؤ 

بؤ سةملاندنى ئةو راوءبؤضوونةمشان دةتوانني هيَما بة . سةملاندووين
ؤر ريَبةرى سياسيء خاوةن دةسةآلت بكةين كة ثيَضةوانةى ئةم ز

. بؤضوونانة هاتوونة مةيدانى سياسةتةوةء زؤريش سةركةوتوو بوون



 

 

واتة كةسيَك بتوانآ ئةو دنيايةى تيَيدا دةذآ باشرت بناسآء لةنيَوان 
كونء قوذبنة جياجياكانيدا باشرتين ريَطا بؤ طةيشنت بة ئامانج 

هةر لةو ثيَوةندييةشدا بؤضوونيَكى . سياسيية  كىهةلَبذيَرآ، مرؤظيَ
ديكةش هةية كة دةلَآ مرؤظ لةنةفسى خؤيدا بوونةوةريَكى سياسييةء 
مرؤظيَك كة بري لةسياسةت نةكاتةوةء بة ضةشنيَك لةدةسةآلتى 
سياسي وآلتةكةيدا خؤي بة بةرثرسء بةشدار نةزانآ لةطةلَ 

 . مرؤظبوونى خؤيدا كيَشةى هةية
بلَينَي زانستى سياسي يارمةتى ضاكرتء سيستماتيكرت دةتوانني 

بةآلم دةبآ ئةوةش بزانني . بةرِيَوةضوونى دةسةآلتى سياسي وآلت دةدا
كة واتاى نةريتى زانستى سياسةت، بة واتاى زانستى راظةكردنء 
بةرِيَوةبردنى دةولَةت يان حكوومةت، ئيدى كاريطةرى خؤي لةدةست 

لةروانطةكان دةلَيَن كة زانستى  واتة ئيَستا كة بةشيَك. داوة
سياسةتيش نويَنطةيةك لةنويَنطةكانى هونةرى سياسةتة،  دةبآ 
ئةوةش قبولَ بكةين كة زانستى سياسي سياسةت دةبآ ريَكخستنة 

. سياسييةكانء كردةوةو دذكردةوةى سياسي لةكؤمةلَطادا لةخؤ بطرآ
ئةو برِوايةن لةاليةكى ديكةوة كؤمةلَيَك لةليَكؤلَةرانى سياسي لةسةر 

كة زانستى سياسةت بة شيَوةي تاك بوونى نية، واتة هةموو زانستة 
كؤمةآليةتييةكان كة لةطةلَ كارة ريَكخراوةييةكانى كؤمةلَطادا 
ثيَوةندييان هةية، بة ناوى كؤمةلَة زانستى سياسي ناسراونء زانستى 

 . سياسةتيش تةنيا يةكآ لةوانةية



 

 

دانى سياسةتدا، دةكرآ بلَينَي بةآلم هيَزء دةسةآلختوازى لةمةي
روانطةى جياجيا لةمةرِ سياسةت هةية كة دةتوانني هيَما بؤ ضةند 

سياسةت لةسةر بنةماى مةكتةبى ماكياظليزمء . جؤريَكيان بكةين
سياسةت لةسةر بنةما شؤرِشطيَرِييةكان، يةكةميان لةئاستى 

تايبةت دةولَةتانى سةربةخؤء نيَوان دةولَةتىدا ثةيرِةو دةكرآء بة 
ثرت لةرؤذئاوادا، بةآلم دووهةميان ريَبازى سياسي ريَكخراوة 

ئةو ريَكخراوة شؤرِشطيَرِييانة كة ئاماجنيَكى . شؤرِشطيَرِييةكانة
شؤرِشطيَرِانةيةيان هةية، بة ريَطاطةلي شؤرِشطيَرِانة دةضنة ثيَشةوة، 
لةئامرازء كةرةستةى شؤرِشطيَرِى كةلَك وةردةطرن، خاوةن دروشمء 

شؤرِشطيَرِ دةبآ قازانجء "ئيديعا دةكةن كة ... تارى شؤرِشطيَرِانةنءطو
بةرذةوةندي خؤي لة قازانجء بةرذةوةندى طةل، نةتةوةء 
كؤمةلَطاكةيدا ببينآء تةنانةت طةر ثيَويسيش بوو قازانجء 
بةرذةوةندى خؤي بكاتة فيداى قازانجء بةرذةوةندى طةلء نةتةوةء 

ياندا ثايبةندى متمانةى سياسي لة كةوابوو لة يةكةم".  كؤمةلَطا
نيَوان خؤياندا ساز دةكةنء هةولَدةدةن لةطةلَ يةكرتي بة شيَوازيَكى 
واقيَعبينانة هةلَسوكةوت بكةنء لة بةرامبةر بابةتةكاندا خاوةن 

لةيةكةمياندا تاك يان طرووث ئاماجنة، . روانطةيةكى راسيؤنالَ بن
ةرذةوةندى كؤمةلَطاء نةتةوة وات ريَكار دةتوانآ فيداكردنى قازانجء ب

لة خزمةت طةيشنت بة قازانجء بةرذةوةندي تاكء طرووث يان اليةندا 
ء اليةنى ماكياظيليست بة Eبؤ ويَنة دةتوانني اليةنى شؤرِطيَرِ بة . بآ
F اليةنى . دابيَنيE  هةولَ دةدا ثيَكهاتةى خةباتةكةى ثيَكهاتةيةكى



 

 

بة تةواوى بة ئامرازيَكى دادةنآ  سيَكؤالرء ئاوةزمةندء شؤرِطيَرِانة بآء
بؤ خزمةتكردن بة قازانجء بةرذةوةندييةكانى نةتةوةء كؤمةلَطا بة بآ 
لةبةرضاوطرتنى هةر ضةشنة برييَكى دوطمء داخراوى كؤسثء 

كةسي سياسي  Eلةو ضةشنة بريكردنةوةء خةباتةدا . تةطةرةئاميَز
دةشتء هةولَ دةدا لوتكةيةك بكا بة ئامانجء هةموو لوتكة، ثيَ

بةرزاييةكانى ديكة بكا بة ئامراز بؤ طةيشنت بةو لوتكةية، ئةو 
لوتكةيةش تةنيا هةولَدانء تيَكؤشانى شؤرِطيَرِانة لة ثيَناو قازانجء 

دا، Fبابةتى  بةآلم لة. ئامانجء بةرذةوةندييةكانى نةتةوةداية
 . بة تةواوى هاوتاو دذبةيةكن Fو Eبابةتى 

كى سيَحراوىء ئازادة بؤ طةيشنت بة دا سياسةت ئامرازيFَواتة لة 
ليَرةداية رةوايى تةنيا . هيَز، دةسةآلتء ئاماجنيَكى سياسي

لةروالَةتداية، دروشمء بابةتى ثرِوثاطةندةيى بريقةدار تةنيا بؤ 
 .طةيشنت بة مةبةستء ئاماجنةكانة

ليَرةداية كة دةطوترآ، ئامانج رةوايى بة ئامراز دةدا، هةموو  
مةت ئاماجندانء ئاماجنيش لةرةوايى بيَبةرييةء رةواييةكان لةخز

بؤ ويَنة دةتوانني دوو اليةن لةنيَو ريَكخراو يان . لةدةرةوةى رةواييةتة
حيزبيَكى سياسيدا لةبةرضاو بطرييَنء ئةم اليةنانة نيَو بنيَني اليةنى 

H ء اليةنىG اليةنى ،H يةء  لة نيَو حيزبيَكى سياسي ـ  نةتةوةيى
لةو نيَوانةدا  Hاليةنى . ةوايى نةتةوةيى خةبات دةكابؤ ئاماجنيَكى ر

بة ثيَى ثرؤطرامء طةآللَةنامةى حيزبةكةى كة لة ئةجنوومةنكيَى 
فةرمي وةردةدا، دارِيَذراوة خةبات دةكاء ئاماجنةكةشي لةبةرضاو 



 

 

طرتووةء بؤ بةدةست هيَنانى مافة زةوتكراوةكانى نةتةوةكةى خةبات 
يةء قازاجنى  ةرذةوةندي نةتةوةيىطوتارة ب Hبؤ اليةنى . دةكا

ثيَوةرى . نةتةوةيى لوتكةى ضاالكييكانى ئةو خةباتةية
واتة لةم . هةلَسةنطاندنةكان، هةمووان، فاكتؤرة نةتةوةييةكانن

نيَوانةدا هةركةس بة مافى خؤي دةزانآ دةسةآلت بةدةست بيَنآء 
واتة . لةريَطاى دةسةآلتةكةيةوة بةو ئاماجنةى كة دةخوازآ بطا

هةولَدان بؤ كؤكردنةوةى هيَزء يةكسانة لةطةلَ كةلَكوةرطرتن لةو 
هيَزة، بةدةستهيَنانى دةسةآلت يةكسانة لةطةلَ طةيشنت بة دةسةآلت، 
كةلَك وةرطرتن لةدةسةآلت بة مةبةستى، بة ئامرازكردنى دةسةآلت، بؤ 
طةيشنت بة ئاماجنة نةتةوةييةكان يان ئةو ئاماجنانةى كة سيستم 

كةواتة سياسةتى شؤرِشطيَرِانةى لةطةلَ هيَزء . ؤشآبؤي تيَدةك
دةسةآلتى شؤرِطيَرِانة، يةكسانة لةطةلَ بةدةستهيَنانى قازانجء 

 . بةرذةوةندى نةتةوةييدا
كةوابوو، ناوضةيى بريكردنةوةء هةر ضةشنة هةولَدانيَكى داخراوى 

 Gبةآلم اليةنى . كورتبينانة دةتوانآ بضيَتة خانةى دذ بةو اليةنةوة
ـة، واتة ئةو دوو اليةنة بة تةواوى  Hراست اليةنى بةامبةرى اليةنى 

بة تايبةت . تةنانةت بةردةوام لة ثيَكداداندا بوون. هاوتاى يةكرتن
لة . ئةم دوو اليةنة ئةطةر لة نيَو حيزب يان ريَكخراويَكى سياسي دابن

دا تةنيا شتيَك بوونى نية، ئامانجء بةرذةوةندى Gهزرينى اليةنى 
ةوة يان ثيَكهاتةء سيستمة، لةثالَ ئةوةيكة بة الى ئةوانةوة نةت

جيَطاى تيَرِامانة دةسةآلتء هيَزة بؤ طةيشنت بة دةسةآلتء هيَزيَك كة 



 

 

ئاماجنةكانى تيَركردنى ويستةكانى تاك يان طرووثيَكة كة 
لةو ضةشنة لة دةسةآلختوازييةدا، مةبةست . لةسةرةوةى هيَرةم داية

سةآلتء هيضى ديكة، واتة طةيشنت بة دةسةآلت تةنيا طةيشتنة بة دة
ئاماجنة، بؤ ئةو مةبةستةش ويرتينى سياسي بة درووشمء وتارى 

لةم ضةشنة ضاالكيية دةسةآلختوازانةيةدا، . رةنطاورةنط دةرِازيَنيَتةوة
ئيَسرتاتيَذى دةسةآلتة كة بريتيية لةنيَوةرؤكيَك بة كؤمةلَة ئاماجنيَكى 

م ضةشنة دةسةآلختوازييةدا تاكيَك دةتوانآ لة. تاك يان طرووثيَكةوة
 . بةردةوام بة هةر ضةشنآ كةرةستةيةكى رةوا بآ

 : بةرةجنام
. هيَزء دةسةآلت، لة تايبةمتةندييةكانى ذيانى هةر مرؤظيَكة

دةسةآلتءتيَكؤشان بؤ بةدةستهيَنانى دةسةآلت، مافيَكى رةواء سروشتى 
هةر مرؤظيَكة، بةآلم بة مةرجيَك ثيَناسة لةدةسةآلت، ثيَناسةيةكى 

مةبةستى ئيَمة لةدةسةآلت، دةسةآلتى . ماكياظيليستانة نةبآ
دةسآلختوازى رةوةاية . ، سياسةتى شؤرِشطيَرِانةيةشؤرِشطيَرِىء سياسةت

بة مةرجيَك، تةنيا بة واتاى وةالنان يان لةنيَوبردنى دةسةآلتةكةى 
ديكة نةبآ، بةلَكوو بةلةبةرضاوطرتنى دةسةآلتةكةى ديكةء كةمء 
كورِييةكانىء دارِشتنى ثالنء طةآللَةى نوآ بؤ داهاتوو لةثيَوةندى 

ةييةكامنانداء بؤ خزمةت بة لةطةلَ بةرذةوةنديية نةتةو
 . ئاماجنةكانى نةتةوةء ثاراستنى دةسكةوتةكانى نةتةوة بآ

****** 



 

 

ثيَطةى كورد لة ئاسايشى رؤذهةآلتى 
 نيَوةرِاستدا

دا لةو كاراكتيَرة سةرةكيانةن كة  كوردةكان لة هةلءمةرجى نويَ"
 "عةىل راستبني.د". "ليَدانى نةبزى ناوضةكة ثيَوةندى بةوانةوة هةية

بةرثرسي ئةنيستيتؤى نيَونةتةوةيى تويَذينةوةى ئيسرتاتيَذيك ـ 
 . ثاريس

نةتةوةيةك بة تةواى فاكتؤرة نةتةوةييةكانةوةء بة حةشيمةتيَك 
ميليؤن كةسةوة، بة خةباتيَكى دوور و دريَذء لة نيَوةرؤكدا  40نزيك بة 

ئاشتيخوازانة، بة هةلَكةوتيَكى هةستيارى جوغرافياي 
، زؤر جار كةوتؤتة بة هيَرشي ذينؤسايد بة هةموو ...سياسييةوةء 

رةهةندةكانييةوة، بةآلم بةردةوام وةكوو كاراكتيَريَك هاوتةريب يان 
دذبةر لةطةلَ سياسةتى جيهانيىء ناوضةيىدا دريَذةى بة خةباتى 

ئةوةيكة ثرت لة هةموو فاكتةرةكان بؤتة هؤي بة . نةتةوةيى خؤي داوة
ة، لة اليةك بوونى روانطةى ئاسايشي ئاكام نةطةيشتنى ئةو خةبات

لةسةر كيَشةى كورد بة ضةشنيَك بووة كة بةردةوام كورد وةكوو 
كاراكتيَريَكى دذة ئاسايشء كيَشةو ثوتانسيةلةكانى وةكوو فاكتةريَكى 

لة . دذة ئاسايش بؤ تيَكدانى ئاسايشى ناوضةكة سةير كراون
، لة كردوةتة بةرامبةريشيدا لة اليةك كةمرت هةستمان بةو سياسة

اليةكى ديكةوة لة ياريية سياسيية ثيَوةنديدارةكان بة خؤمانةوة وةكوو 
ئةوةش دةطةرِيَتةوة بؤ ضؤنيةتى تيَطةيشنت . ثيَويست رؤلَمان نةطيَرِاوة



 

 

لة سياسةتء يارى سياسى كة لة ذمارةى ثيَشووى ئةم طؤظارةدا ئاماذةى 
ةندة طرينطانةى لةم وتارةدا هةولَدةدةين يةك لةو رةه. ثيَكراوة

روانطةى ثيَويست بؤ كيَشةكةمان، واتة روانطةى ئاسايشي، بة كورتى 
 . خبةينة بةرباس

بريتيية لة حالَةتى "لة زاراوةدا ( Security( )امنيت)ئاسايش 
بةريىبوون لة هةرضةشنة هةرِةشة يان هيَرشء يان ئامادةيى بؤ 

ئةطةر لة " بةرورِووبوونةوة لةطةلَ هةر هةرِةشةء هيَرشيَكدا
دةالقةيةكى واقيَعبينانةوة سةيرى واتاى ضةسثاوى ئاسايش لة 
ئةدةبياتى سياسي نيَونةتةوةييدا بكةين، بةو ئاكامة دةطةين كة ئةو 
ثيَناسةية ثرت بؤ حكوومةتء دةسةآلتةكان كراوة نةك بؤ هيَزء اليةنة 

ضونكة ئةوةيةكة دياريكةرى ثيَناسةكانة، . ذيَردةستةء مافخوراوةكان
يَزء دةسةآلتى سياسيء بةرذةوةنديي اليةنة جؤراوجؤرةكانة، نةك ه

واتة هيَزيَك . ء ضةوساوةيى"مةزلَوم منايى"زمانء ئةدةبياتى 
ئةطةرضى ضووكة، دةتوانآ هاوكيَشةكان بطؤرِآ، بة مةرجيَك بة 
ضاويَكى واقيَعبينانةوة سةيرى رووثةرِة سياسييةكان بكاتء كار بكاتة 

بؤ ئةو مةبةستةش ثيَويستة هةولَ بدا . ييةكانسةر ثشت ثةردة سياس
بؤ بوونة كاراكتيَريَكى بةهيَزء سةرجنرِاكيَش لة سووذةى سةر ميَزى 

 . ديالؤطى ثشت ثةردة سياسييةكاندا
ئيَمة وةكوو نةتةوةيةك كة لة حالَى خةبات داين، خاوةن 

زؤر هةستيارين، كة دةتوانآ لة ( Geopolitics)ذيئؤثلتيكيَكى 
. دءسيَيةى كورد دا هةم خالَى ئةريَنى هةبآء هةم خالَى نةريَنى



 

 

ناوضةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست ناوضةيةكى طرينطء هةستيارى جيهانة 
كة هةر ضةشنة كردةوةيةك تيَيدا دةتوانآ كارتيَكةريىء 

 بة ثيَى تويَذينةوةى زانسيت. كاردانةوةيةكى جيهانيى هةبآ
ى ثاشكةوتة نةوتييةكانى جيهانى %67دةركةوتووة كة  ئةو ناوضةية 

لةخؤطرتووة كة لة ئاستيَكى باشدا بةرهةم دةهيَنرآء تيَضوونيَكى 
وآلتانى ناوضةكةش بة تيَكرِا خاوةنى ئابوورييةكى . كةميشي هةية

ينء زؤربةشيان ئابوورييةكةيان بةسرتاوةتةوة بة "تاك بةرهةم"
كةوة كة تةنانةت دةبآ نةوتء وزةى ثيَويستى نةوتء وزةكانى دي

، بة واتايةكى ديكة (هاوردة)خؤشيان لة دةرةوة دابني بكةنةوة
ئةم . رؤذهةآلتى نيَوةرِاست شادةمارى ئابوورى ثيشةسازيى جيهانة

ثيَناسةية لةو ناوضةية دةتوانآ لة رةهةندى جؤراوجؤرةوة تاوتوآ 
شيية، ثاريَزةرانى بكرآ، يةك لةو رةهةندانة، رةهةندى ئاساي

بؤ ئةو مةبةستةش . ئاسايشي شادةمارى ئابوورى ثيشةسازيى جيهان
ئورووثاش لة  يةكييةتىيةكطرتووةكانى ئةمريكاء هةم  وآلتةهةم 

سةر ئةو باوةرِةن كة دةبآ بة هةمو نرخيَك ئاسايشي ئةو ناوضةية 
بؤ ئةو مةبةستةش ضةندين تيؤريء ثرؤذة هاتوونةتة . بثاريَزرآ

ثيَكهيَنانى "ة كة بؤ ويَنة دةتوانني لةوانة ئاماذة بة تيَؤري ئاراو
يةكطرتووةكانى ئةمريكا بكةين،  وآلتةى "جيهانى ئاسايشى يةكدةست

بيَطومان حاكمبوونى هيَذموونى سياسي، نيزامىء ئابوورييةكى 
يةكدةست بةسةر جيهاندا، هاتنة ئاراى ئاسايشيَكى يةكدةستى 

 . بةدواوةية



 

 

ةكانى ئةمريكا بؤ بردنةثيَشى ئةم تيؤريية لة يةكطرتوووآلتة
ضوارضيَوةى ثرؤذةيةكدا، خةريكى رةخساندنى بواريَكى  لةبارة بؤ 

ذئوثولتيك " )ذيؤثؤليتيكى رةخنةطرانة"ذيؤثؤليتيكى نوآ بة نيَوى 
يان بة واتايةكى ديكة بةو ( Critica Geopolitics)، (انتقادى

وة، ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِن ثيَناسانةى كة ثيَشرت هيَنامانة ئارا
يةكطرتووةكانى ئةمريكاش بة هةلَسةنطاندنى  وآلتةدةست ثآدةكاتء 

بارودؤخى وآلتان لةطةلَ ئةو ثيَناسانةدا سياسةتى دةرةكى خؤى 
دادةرِيَذآء هةر لةسةر ئةو بنةمايةشة كة سياسةتى دةرةوةى 

يشى يةكطرتووةكانى ئةمريكا لةسةر بناخةى دوكرتينى ئاساوآلتة
وةكوو ئةوةيكة زؤرجار ئاماذةى ثيَكراوة، . نةتةوةيى بةرِيَوةدةضآ

يةكطرتووةكانى ئةمريكا ئةزموونى ثشتطريى لة دةسةآلتدارانى  وآلتة
سةرةرِؤء حكوومةتة توتاليتارةكانى لةبرية، لة ذيؤثؤليتيكى ثؤست 
مؤديَرِندا هةولَى داوة نيَوةرؤكى ئةو سياسةتةى ثيَشووى ثيَضةوانة 

بؤ . تةوةء يان النيكةم طؤرِانيَكى ريشةيى تيَدا درووست بكاتبكا
ضوونة ثيَشى ئةم سياسةتةش شةرِى دذىةتيَرؤريان وةكوو هةنطاوى 

يان بة . يةكةمى ذيؤئسرتاتيذيكةكانى خؤيان هيَناوةتة ئاراوة
واتايةكى ديكة ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِن سنوورى نيَوان شةرِء ئاشتى 

 . يةكان دةناسيَنآيهؤكارء فاكتؤرة دذة ئاشت دست نيشان دةكاتء
ئيَران، سوريةء ( حمور شرارت)بؤ ويَنة دياريكردنى تةوةرى شةرِ 

كورةى باكوور لةو ريَكارانة بوون، ثيَش ليَدانى عيَراق ئةو وآلتةش لةو 
تةوةرةدا بووة كةوابوو ليَرةدا يةك، هيض، سةلَةواتىـ بة سوودى دؤزى 



 

 

ليتيكة نويَيةدا كورد تؤثةكةى لةبةر ئةو ذيؤثؤ لة ضوارضيَوةى. كوردة
واتة طةر طولَيشى . مةيدانى بةرامبةرةكةدايةثيَي دايةء خؤشي لة

 .  ثآنةكرآ، دةتوانآ يارى ثيَبكات تا بوار بؤ طولَ كردن برِةخسيَنيَت
لة بوارى حةشيمةتةوة بةشي دووهةمى كورد لة ئيَراندايةء خاوةنى 

هيَزء ديَموكراتيكة، هةنووكةش لةحالَى بزووتنةوةيةكى ناسراو، بة
بة حكوومةتى كؤمارى ئيسالمى ئيَران كة يةك لة وآلتانى خةباتداية دذ

ئاستى ين ثالَثشتى تيَرؤريزم لةتةوةرى شةرِةء بةهيَزترينء ئةكتيظرت
مةوادة خاوةكانى تةوةرى شةرِى كؤمارى ئيسالمى زؤربةى . جيهانداية

ثةرةثيَدانى تيَرؤريزمى دةولَةتىء كردؤتةوة، ثالَثشتى لةخؤيدا كؤ
انى نيَودةولَةتى، ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ، هةولَدان بؤ بةرهةمهيَن

، ئةوانة ...نى دراوسآء كاروبارى وآلتاضةكى ناوكى، دةستيَوةردان لة
ميَذينةى رؤذئاوا، بة تايبةت لةطةلَ هةموو لةاليةكء دذايةتييةكى لة

ريَبةرى ئيسالمء يةء، خؤي بةووةكانى ئةمريكادا هةيةكطرتوآلتة
تء زايؤنيزم دةزانآء بةردةوام اليةنى بةرامبةرى مةسيَحيية

اليةنى بةرامبةرى ئةو دوو اليةنةى ديكة لةهةولَداية كة خؤي بة
لةو نيَوانةشدا اليةنى سوننة بة طشتىء توندئاذووى . نيشان بدات

ئيسالمى  كؤمارى. سوننة بة تايبةتى بة دوذمنى ئيسرتاتيذيك دةزانيَت
 Pre)شةرِى ثيَشطريانةية "لة رؤذهةآلتى نيَوةرِاستدا خاوةنى تيؤرى 

– empitive actions ) بة كة مةبةست لةو تيَؤريية ثيَشطرتن
دةرةوةى سنوورةكانى ئيَرانةةوية كة باشرتين ريَكاريش مةترسييةكان لة

بؤ ثراكتيزةكردنى ئةو تيؤريية ريَطاى تريؤر، ئاذاوةء قةيران 



 

 

آء هاوثةميانيَكى طرينط وةكوو بؤ ئةو مةبةستةش هاورِ. اندنةخولَق
ريةء ثةميانكارطةليَكى تازةنةفةسء ئامادة وةكو حيزبولَآلى سو

لوبنان، حةماسى فةلستني، شيعةكان لة عةرةبستانى سعوودى، 
شيعةكانى  شيعةكان لة ئةفغانستان، ثاكستانء لة هةمووان طرينطرت

فيَرطةكانى خؤيةوة سازماندراونء لةعيَراق كة كاتى خؤي لةاليةن 
جيا لةوانة ثةل دةهاويَذآ بؤ وآلتانى . خؤياندا ئاموزش دراون، هةية

جيالةمانةش كؤمارى ئيسالمى بة هةموو . ديكةء ناوضةكانى ديكةش
كردنء كؤنرتؤلَ كردنى ناوة تيَدةكؤشآ ثيشان بدات كة لةدابينتوا

حالَيَكداية ، ئةوة لةنوورىدا سةركةوتوو بووةئاسايشى نيَوخؤيىء س
كة لة تيؤري ئاسايشى نةتةوةيىدا كؤمارى ئيسالمى، تيَكدانى 

 . ئاسايشي وآلتانى ديكة بة فاكتؤريَكى كاريطةر دةزانيَت
 ثيَكهاتةى ديَموطرافى ئيَران، تيَدةطةين كةبة سةرجندانيَكى ورد لة

 نةتةوةكانى ديكة ثيَكهاتووة، ئةودا لة%60ئةو وآلتة لة رادةيةكى 
خةباتء ثيَكدادان لةطةلَ ةش هةر كامة خاوةن رابردوويةك لةنةتةوان

دةسةآلتدارانى ئيَرانء كؤمارى ئيسالميدا بوون، يةك لةو نةتةوانة، 
باتيَكى نةتةوةى كورد بووة كة هةردةم خاوةنى فاكتؤرةكانى خة

ة ل. سةرةوةى ئؤثؤزيسيؤنى ئيَراندايةئةكتيظ بووةء ئيَستاش لة
ضوار ثاريَزطاى ورمآ، كوردستان، توانايى مانؤرِى لةئيَرانيشدا 

كرماشانء ئيالمدا هةيةء هاوكات دةتوانآ كيَشةى ضةند اليةنة بؤ 
وآلتانى ئةرمةنستان، توركيةء عيَراق درووست بكاتء سنوورة 
نيَوخؤييةكانيش تيَك بدات، واتة ديناميزمء ثؤوتانسيليَك هةية كة 



 

 

يى كؤمارى ئيسالمى تيَك بدات، نةتةنيا دةتوانآ ئاسايشى نيَوخؤ
بةلَكوو ئةو هيَزةشى هةية كة ثيَش لة دةستيَوةردانى كؤمارى ئيسالمى 

 . لة وآلتانى جرياندا بطرآ
بةرامبةر هيَزيَكى ثارتيزاندا ؤمارى ئيسالمى نيشانى داوة كة لةك

ضةندة بآهيَزء الوازة، بةآلم بة ثيَضةوانةوة بؤ بةرِيَوةبردنى 
خريبكردن ثسثؤرِء اسايشىء سيخؤرِىء تيَرؤرء تةكردةوةطةىل دذةئ

باشوورى كوردستانيشدا ثيَنج ثاريَزطاى طةورةى دهؤك، لة. بةئةزموونة
ئاسايشي سليَمانى دةتوانن رؤلَى طرينط لةموسلَ، هةوليَر، كةركووكء 

ناوضةكةدا بطيَرِن، موسلَ، دهؤكء هةوليَر دةتوانن كار بكةنة سةر 
يةء قةيرانى طةورةى ئاسايشي، ئابوورى، سنوورةكانى توركيةء سور

اليةكى ديكةوة لة ثاريَزطاى بؤ ئةو دوو وآلتة خبولَقيَننء لةسياسي، 
سنوورى بؤ ئيَران خبولَقيَنن، هةوليَرء سليَمانيةوة كيَشةى 

ريَطاى ثاريَزطاكانى ةشى باكوورى كوردستان دةتوانآ لةسةرةولة
ئةرزجنان، سيواس،  هةكارى، وان، قةرة كؤسة، قارس، ئةرزرووم،

مةالتية، درعةش، ئةسكةندةرى، طازى ئانتةب، ئورفةء ماردينةوة 
ئاستى دةرةكي دا لةدةتوانن هةم لة ئاستى نيَوخؤداء هةم 

كةمةربةنديَكى ئاسايشى ثيَك بيَننء هةم كار بكةنةسةر ئاسايشي 
وآلتانى دراوسآ وةكوو ئيَران، سوريةء هةم توركية كة وآلتيَكى 

وة زؤرترين داهاتيشي لة ريَطاى ثيشةى توريستيية
ئةو تايبةمتةنديية يةكآ لة . يةوة بةرهةم ديَت"طةشتياري) توريست

كةوابوو خودى بوونى . تايبةمتةنديية طرينطةكانى وآلتى توركيةية



 

 

دةتوانآ فاكتةريَكى بةهيَز بآ بؤ ( طةشتيارى)ثيشةى توريسم 
بة سةرجندان . ردبةرةوثيَش بردنى ثالنة سياسييةكانى خةلَكى كو

ء حةشيمةتى كورد لةوآ ثاريَزطاية 12بةوةيكة باكوورى كوردستان 
سآ ثارضةكةى ديكةية، بزوتنةوةى كورد ئةطةر لة ثرت لة هةر

ضوارضيَوةى سياسةتيَكى ئةمرِؤيى، ديَموكراتيكء خةلَكىدا ضاالكى 
بكاتء لة دةرفةتةكان كةلَكى طوجناو وةربطريَت دةتوانآ لة اليةك 

منى لة توركيةدا ةكى دؤزةخى بة جيَى فةزاى ئةمنء هيَفةزاي
اليةكى ديكةشةوة دةتوانآ لة هةلَكةوتيَكى توريستى خبولَقيَنآ، لة

ئةو وآلتة وةكوو ثرديَكى ثيَوةندى بةرةو دنياى دةرةوة كةلَك 
 . وةربطريَت

ثيَش ليَدانى عيَراق دةكرا بلَيَني كوردستان لة نيَوان ضوار كوضكةى 
شةيتانىدا هةلَكةوتبوو، بة ليَدانى عيَراق يةكآ لة فاكتؤرة شةرِ يان 

مةترسيية دذةئاساييشةكان لةسةر بةشيَك لة كوردستان كةم بووةوة، 
خالَيَكى . جيَى خؤيةتىكوضكةى شةيتانى دذة كورد هةر لةبةآلم سيَ

جيَطاى سةرنج ئةوةية كة دوو وآلتى ئيَرانء سورية، لة كؤمةلَيَك خالَدا 
ةوةرى شةرارةتةوة كة بريتني لة ثالَثشتى طرووثة دةكةونة ت

ةستنيء لوبنان دذ بة لتوندرِةوةكانء بزاوتة توندئاذؤييةكان لة فةل
ئيسرائيل، ثيَشيَلكردنى مافى مرؤظ، دذايةتى رةوةتى ئاشتى ناوضةكة 

، ...بة تاتيبةتى ئاشتى عةرةبةكان، فةلةستني، ئيسرائيلء 
نييةى كوردستان، دةتوانني لة بةسةرجندان بةو هةلَكةوتة تامثؤ

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
 سويَندخواردووضوار دوذمنى 

جار جار دةبيستني يان دةخويَنينةوة كة فآلن وآلت يان فيسار 
دةولَةتى داطريكةرى كوردستان ضاكرت بووة يان خراثرتة، بةآلم بةرِاستى 
ئةمة نيشانةى سادةيىء ساويلكةيى ئيَمةية  يان هةر واية؟ ئةطةر 
خويَندنةوةيةكمان لةسةر كردةوةء سياسةتى هةر ضوار وآلت هةبآ 

ضونكة هةر . ةبينةوةخيَرا لةو ضةشنة بريكردنةوةي خؤمان ثةذيوان د
نييان بؤ ضةندين دانيشنتء ئاخافتندا، ثةميانء بةلَيَضوار وآلت لة

هةمبةر هةرِةشةى كوردةكاندا ضةند ثات يةك هةلَويَست بوون لة
ى هةشتاكانى كردؤتةوة بؤ ويَنة ثرؤسةى ئةنفال ء كيمياباران

اليةن ديكتاتؤرى بةعس، سةددام حوسيََنةوة، باشوورى كوردستان لة
دانى حوكمى جيهاد دذ بة طةىل كورد ء بة كافرزانينيانء حةآللَكردنى 

اليةن ديكتاتؤرى بة ناو ئيسالم ئايةتوولَآل خويَن، مالَء نامووسيان لة
خومةينييةوة، توركية بةردةوام بة درِندانةترين شيواز شؤرِشة 

لةوانة دةتوانني ئاماذة بة هيَرشةكانى كوردييةكانى سةركوت كردوة، 
بكةين كة دةولَةتى كةماليستى توركية شةرِيَكى  2174سالَى 

دةستثيَكرد، بة داخةوة دذى كوردستان ةرينء ترسناكى لةتيَرؤريستى ب
 وآلتةكاتيَكدا بوو كة يارمةتيية ئابوورىء نيزامييةكانى ئةوةشي لة

، ئةو زيادبوون بوووةكانى ئةمريكا بؤ توركية روو لةيةكطرتو



 

 

فرؤكة جةنطييةكان، تانط، ئاموزشي يارمةتييانة بريتى بوون لة
برييشمان نةضآ كة توركية ئةندامى ارة لة، دي...جؤراوجؤرى نيزامىء 

يارمةتى تيَكى ئةندامى ناتؤ ثيَويستة لةناتؤ بوو و هةر وآل
يةكطرتووةكان بآبةرى نةبآ، ئةوكات مافى مرؤظ وآلتةبةخشينةكانى 

طرينط ! الى ئةوانةوة  جيا لة مافى هاووآلتييانى ئةمريكايى بووبة
لة ! راطرتنى ثيَطة ئيَسرتاتيَذيكييةكانء دلَى هاوثةميانانيان بوو

ى زايينىدابوو كة 1002ى سيَبتةمربى 22راستيدا ئةوة لة رووداوةكةى 
جيَطاى هيَما بؤ . ردمافى مرؤظيش الى ئةو دةولَةتة طرينى ثةيدا ك

كةلَكوةرطرتن لةو يارمةتيء ديارييانةى بة كردنة كة
يةكطرتووةكانى ئةمريكاء سياسةتى فاشيستييانةى دةولَةتى وآلتة

شارء  3500كةمالَيزم دةيان هةزار خةلَكى بآضةك كوذران، ثرت لة 
ساتبارتر لة طوند كاول كران، دةكرآ بلَيَني ئةم جينايةتة كارة

ناتؤوة بوو، ديارة لوتكةى ئةو اليةن هيَزةكانى بؤمبارانى كؤزؤظؤ لة
بوو كة جطة لةو كوشتارء كاولكاريية ثرت لة دوو تا  2117درِندةيية 

ردةوة لة راستيدا ئةم ك. سآ ميليؤن كةس ثةرِيوةى وآلتان بوون
. ذيَر ناوى شةرِى دذة تيَرؤردا بةرِيَوة ضووذينؤسايدء نةسلَكوذييةش لة

تى كورد لةوآء سياسةتى سورييةش كة بةردةوام بة هؤي كةمى حةشيمة
راطواستنيانء بآلوكردنةوةيان لةطةلَ ضوكرتين كردةوةدا بة توندترين 
دذكردةو سةركوت كراون، لةوانةة دةتوانني هيَما بؤ كوشتارةكةى 

 . قامشلي بكةين
 : كوردستانء طرينطى ئاسايشي ناوضةكة



 

 

نةخشةى جوغرافيايى رؤذهةآلتى نيَوةرِاست بةو بة سةرجندانيَك لة
راستيية دةطةين كة جوغرافياى كوردستان لة روانطةى ذيؤثؤليتيكةوة 
هةلَكةوتيَكى طرينطى هةية كة ئيَران، عيَراق، سورية، توركية، 

هةروا . ئازةرباجيان، ئةرمةنستان، طورجستان ثيَكةوة دةبةستيَتةوة
كة هيَمامان بؤ كرد سآكوضكةى ئيَران، سورية، عيَراق كة وآلتانى 

بوونء بةردةوام زةقرتين ئاستةنطى سةر ( شرارت)نطيَز تةوةرى شةرِا
ريَطاى ئاشتىء ديَموكراتيزاسيؤنى ناوضةكة بوونء هةن، سآوآلتن كة 

ةكى ديكةوة زؤرترين بةشي اليلة. تانيان بة سةردا دابةش كراوةكوردس
دةمانى سةركورد لةوآلتى توركيةداية، وآلتيَك كة لةاليةك لة

اآل هةلَطرانى شةرِى سةليبى بووةء ئئيمثراتوورى عومسانىدا لة
. ئيَستاش يةكآ لة مةترسيدارترين خيَزطةكانى ئيسالمى توندئاذؤية

اليةكى ديكةوة ئةو وآلتة ئةطةرضى سةردةمانيَك بة هؤي لة
بة تايبةت يةوة لة هاوثةميانانى رؤذئاوا يتايبةمتةندى ذيؤثؤليتيك
ةى ثان توركيزم اليةكى ديكةوة وةكوو نويَنطئةمريكا بووة، كةضى لة

بة دةسةآلتيَكى تةواو نيزامييةوة ثرؤذةى ذينؤسايدى كوردء ثاكتاوى 
. كردوةرةطةزى ئةرمةنى بةرِيَوة بردوةء دةستيَوةردانى كيَشةى قيرَبسى 

بةآلم لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا طةورةترين ثردى ثيَوةندى 
تى هةمةاليةنةى نيَوان ئورووثاء ئاسيا بةتايبةت ئورووثاء رؤذهةآل

 .  نيَوةرِاستة
بة سةرجنداني ورد لة بارودؤخى ئةو ضوار وآلتة بةو ئاكامة دةطةين 
كة بة لةبةرضاوطرتنى ئةسلَى دابينبوونى ئةمنييةت، كة بضووكرتين 



 

 

فاكتؤر دةتوانآ هؤكاريَكى نائةمنى بيَت، بةآلم بؤ سةقامطريكردنى 
ستة، ئةو ضوار ئةمنييةت كؤمةلَة فاكتؤريَكى بةهيَزء فرةرِةهةند ثيَوي

وآلتة بة بآ لةبةرضاوطرتنى خواستةكانى كورد ناتوانن بانطةشةى 
بيَطومان رةوتى ئاسايش حالَةتيَكى . ثاراستنى ئاسايشي خؤيان بكةن

سياسي هةية، واتة شةرِيَكى ثارتيزانى لة ضياكانى كوردستان، يان 
ةك بؤ هةرِةشةيةك بؤ سةر ضالَة نةوتةكانى باباطؤرِطورِ، يان هةرِةشةي

ةشةيك بؤ سةر سنوورى بازرطانى سةر شارةكانى توركية، يان هةرِ
نيَوان ئيَرانء توركيةدا، يان هةرِةشةيةك بؤ سةر ثاآلوطة لة

دةتوانآ دةنطدانةوةيةكى  ى كرماشان"شار نةوت"نةوتييةكانى 
بة . جيهاني هةبآء ئاسايشي ناوضةكة خباتة ذيَر كاريطةرييةوة

دنى كيَشةى كورد دةتوانآ فاكتؤريَكى ثيَضةوانةشةوة ضارةسةركر
بةهيَزء كاريطةر بؤ بةرةوثيَشضوونى ثرؤذةى رؤذهةآلتى نيَوةرِاستى 

ناوضةكةء ثراكتيزةكردنى ء ثرؤذةى ضاكسازى هةمة اليةنة لةطةروة
ضونكة دةبآ بزاننيء دونياش بةو . ثرؤذةى ديَموكراتيزاسيؤن بيَت

قةيرانةكانى ةرةكى لة كة سةرضاوةى بةشيَكى سقةناعةتة بطةيةنني
ئةو ناوضةية، ئيَران، سورية، عيَراقء توركيةية، هةروةها كة دةزانني 
رةوتى راديكالَيزمى ئيسالمى كة ثرِ مةترسيرتين فاكتؤرى توندءتيذى 
لة ناوضةكةء جيهانداية لةو ناوضةيةدا بة زةقى خؤدةنويَنآء 

 . يش دةكاتتةنانةت بانطةشةى ريَبةريى راديكالَيزمى جيهانى ئيسالم
تةنيا فاكتؤريَك كة بتوانآ ثيَش بةو مةترسيية بطرآ، ثالَثشتى 

بؤ ئةم مةبةستةش كورد هةموو . هيَزيَكة كة لةبةرامبةر ئةواندابيَت



 

 

ئةطةرضى دةبينني وآلتانى .  تايبةمتةندييةكانى وةها هيَزيَكى هةية
مى ئيسالمىء عةرةبى هةولَ دةدةن هةركام بة ضةشنيَك هيَزيَكى ئيسال

لة كوردستاندا ساز بكةن يان ظريووسي توندرِةوى ئيسالمى لة 
كوردستاندا ببيننةوةء ثةرةى ثآبدةنء بةهيَزى بكةن، كةضى 
ساآلنيَكى دوورودريَذة كة طةرِان بة دواى شوناسى خؤيدا، كوردى كردؤتة 

 . هيَزيَكى سيَكؤالرء بةرةو هيَزى ناوضةيىبوونى دةبات
يةى كةمالَيستى دةبآ لةو راستيية جيَى هيَما بؤ كردنة تورك

توركية . طةيشتبآ كة ئيدى ئةو بايةخةى بؤ رؤذئاواء ئةمريكا نةماوة
ئيَستا بة جيددى قةيرانى دؤزى كورد هةية، هةر ئةوةش بؤتة هؤي 
ئةوةكة ئةو وآلتة ئيَستا بة تيَكضوونى هيَلَة ئيَسرتاتيَذيكةكان لة 

ء طرفت دةركةوآ، هةر بؤية نة ناوضةدا وةكوو هاوثةميانيَكى ثرِ كيَشة
يةكطرتووةكانى ئةمريكا هيضكام  وآلتةوآلتانى ئورووثايىء نة 

توركية بة هؤي . حةزيان لة خؤتيَكةلَ كردن لةطةلَ ئةو كيَشانةدا نية
ضةند هؤكارى توندءتيذى، طةندةلَى، شؤظيَنيستىء تةنانةت 
راسيستيى نةتةوةيى، سةركوتء خةفةقان، كيَشةى ئيسالمىء 

كيَشةى سيَكؤالرء نيزامييةكان، كيَشةى كورد لة ئاستيَكى جيددىداء 
ئةرمةنييةكانء كؤمةلَيَك كيَشةى ديكة، ئةو وآلتةى وةكوو داريَكى بة 

، ئةرتةشي توركيةش بةو كولتوورة كودتاييةوة كردوةتةواو كرمؤلَ ليَ
كة هةيةتى ئيدى تواناى راوةستانى لة بةرامبةر ئةو هةموو طرفتانةدا 

. خوليا ئيَسرتاتيَذييةكانى توركية بة بنبةست طةيشتوون. نية
كوردةكان لة عيَراقدا قسةى سةرةكى دةكةن، هةريَمى كوردستان وةكوو 



 

 

هةريَميَكى خوليايى لة ئيَستاى عيَراقدا خؤدةنويَنآ، هةريَميَك كة 
هيَماية بؤ توانايى خؤبةرِيَوةبةريىء سيستمى ئيدارى حكوومةت لة 
 اليةن كوردةكانةوة، لة اليةكى ديكةوة دةتوانني بلَيَني رووخانى ئارمانة

ئيَسرتاتيذكةكانى حكوومةتى بةعسي عيَراقء لة دةستدانى نرخى 
هاوثةميانةتىء ئيَسرتاتيَذيكى توركية، هةليَكى زيَرِينة بؤ 
بةخؤداضوونةوةي هيَزة كوردييةكان، هةليَكة بؤ خؤثيَناسة 

بؤ دارِشتنةوةيةكى ديكةى . كردنةوةيةكى ديكةى كوردء خواستةكانى
ى ضاويلكةى ئةمنيةتى بؤ ديتنةوةى خةتة سياسييةكانء لة ضاوكردن

 . رت بة مةبةستى بردنةسةرى نرخى دؤزةكةمانيريَطاطةليَكى كردةك
ثيَويستة بزانني كوردةكان هةم لة عيَراقء هةم لة ئيَراندا لةسةر 
سةرضاوةى ضرِى نةوتنء بة دريَذى زةجنرية ضياى زاطرؤس تا نيَو 

ى ئاو لةو توركية دةسةآلتيان بةسةر سةرضاوة سةرةكييةكان
اتدا هةية كة ناوضةيةدا، واتة دوو رووبارى طةورةى دجيلةء فؤر

هةروةها كوردةكان . داهاتووى ناوضةكةدا دةطيَرِنرؤلَيَكى بةهيَز لة
لةسةر زؤر سةرضاوةء كانزاى جؤراوجؤرنء لة ريَطاى بةندةرى 
ئةسكةندةروونةوة دةطةنة دةرياى رةش، ئةو شويَنةى كة خالَى 

ديعا ضةندين سالَةييةكانى توركيةء سوريةية، بةآلم ثيَكدادانى ئي
ضارةنووسى كوردةكان لة . بةسرتاوة بة ضارةنووسي كوردةكانةوة

ناوضة، لة ئيَسرتاتيَذى نويَياندا بيَطومان لة ضاوى ئسرتاتيذيستةكانى 
 . يةكطرتووةكانةوة دوور ناكةويَتةوةوآلتة



 

 

ار ثيَوةندى نيَوان وآلتانى ناوضة بة تايبةت وآلتانى عةرةبى زؤر ج
كوردةكانء ئيسرائيلييةكان دةكةن بة كراسة خويَناوييةكةى 
عومسانةوةء ئيَرانء توركيةش بةردةوام دلَةرِاوكيَء ترسء نيطةرانى 

حالَيَكداية كة خودى ئةوة، لة. وةندييانةدا دةربرِيوةخؤيان لةو ثيَ
ئةو وآلتة وآلتانى عةرةبى ض بة نهيَنىء ض بة ئاشكرا بةردةوام لةطةلَ 

سرتاتيذيكى لة ثيَوةنديدا بوونء توركيةش بة هاوثةميانيَكى ئيَ
شةرِى ئيَرانء عيَراقدا بةشي هةرةزؤرى ضةكء دةزانآء ئيَرانيش لة

ئةوانيش ثيَويستة ئيدى لةو . تةقةمةنى بة نهيَنى لةو وآلتة دةكرِآ
ليتيكيية كة راستيية تآبطةن كة بةو هةلَكةوتة جوغرافياييء ذيؤثؤ

 Critical)ذيؤثؤليتيكيي رةخنةطرانة ردستان هةيةتى، لةكو
Geopolitics) دا شياوترين جيَطاى هةيةء سوثرِ ثاوةرِانى جيهان

ناوةندى كؤى ئةو وآلتة كوردستان لة. نن ضاوثؤشي لـآبكةنناتوا
قةيران خولَقيَنانةدا هةلَكةوتووة كة فيَرطةى ئيسالمى سياسي، 

. انء كؤي سةرضاوة توندوتيذييةكاننراسيزم، بريؤكةى تيَرؤريستانةك
ئةو ناوضةية كة بةردةوام مةكؤي هةرِةشة بؤ سةر ئاسايشي ناوضةء 

لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا كورستان خؤي بة دريَذايى ميَذوو . جيهان بووة
طريؤدةى دةستى ئةو فاكتؤرانة بووةء لة هةولَى دةربازبوون لةو 

فاكتؤرانة كوردستان  بة لةبةرضاوطرتنى ئةو. قةيرانانةدا بووة
باشرتين كاراكتيَرء هيَزى كورد ئةكتيظرتين هيَز بؤ بةرةوثيَشربدنى 

 . ئاشتىء ثيَكةوةذيانء تةناهى لةو ناوضةيةداية
 : دةرةجنامةكان



 

 

حالَةتى سيالَي جيهان هيَزى كوردء ريَبةريى ـ بة سةرجندان لة2
ى خؤي ى هيَزكورد دةبآ هةولَ بدات وةكوو كاراكتيَريَكى ناوضةي

تيؤرى ذيؤثؤليتيكى ثؤست مؤديَرِندا، ستيدا لةرابسةمليَنآ، ضونكة لة
زؤريَك لةوردة هيَزة ثيَشووةكان ئيَستا باندؤرى بةرضاويان لةسةر 

 . طؤرِانكارييةكانى ناوضة هةية
ـ كوردستان تامى كاريطةرى دةسةآلتة ئيدئؤلؤذيكةكان، ض 1

ان ضيَشتوة، كةوابوو ئيسالمى ء ض نائيسالمى بة بوونى ديكتاتؤرةك
ئاستى عةقلَييةتى  سياسيي كورد ض لةئاستى طشتىداء ضة لةئيدى 

ريَبةريى سياسيدا جاريَكى ديكة نايهةوآ ئةو ئةزموونة تالَة 
داسةثاوانة بة هيض نرخيَك بضيَشيَتةوة، هةر بؤية ئاطايانة يان 
نائاطايانة بوار بؤ فةزاى راسيؤنالَء سيَكؤالر رةخساوةء ئةوةش 

 . الَيَكى ئةريَنييةخ
ةكان قؤناخيَكداين كة هيَزة راستةقينة كوردييئيَستا ئيدى لةـ 3

ةشةء مةترسييانةدا بةرامبةرئةو هةرِئامادةن بة هةموو نرخيَك لة
دةبنةوة، بؤ ناوضةكةدا بةرةورِووي هةريَمى كوردستان راوةسنت كة لة

ئاستى فةزاى نيَونةتةوةيىدا شةثؤىل ئةو مةبةستةش هةم لة
كوردستانيش دييةكان يةكدةنطء ضاالكةء هةم لةديثلؤماسي هيَزة كور

ئةم قؤناغة سياسييةى كةوابوو . هيَزةكان يةكدةنطء يةكسةنطةرن
تةواوةتى خؤيدا قؤناخيَكى تايبةتةء لةطةلَ هيض كوردستان لة

 .قؤناخيَكى ميَذوويى ديكةدا هةلَناسةنطيَندرآ
*********** 



 

 

 فةرهةنطؤك
 (Antigration): هةظطريى_2
 (Manour): هيَزنواندن_0

هةرِةشةكردنى جيددي بة مةترسى : تيَخ كيَشان _3
 .ةوة(ثراكتيك)كردةوة

 (Cafacity)(زةرفييةت)هةلَطريى : دةفرايةتى _4

 (Combination)تةركيب: تيَكةآلو _5
-Multi)(دو تركيبى)دوو ثيَكهاتةيى : دوو تيَكةآلوى _6

Combination) 
 دفاع مشروع: رةوا بةرطريى _7
شويَنآ كة لة ريَطاى ئةتؤمةوة وزة بةرهةم دآ : وزةخانةى ئةتؤمى_7
 (Nuclear Agent)(نريوطاة امتى)
 (نريوى سلح اميز امتى: )وزةى ئاشتيخوازانةى ئةتؤمى _1
بةواتاى يارى دريَذخايةنةء  لة : ياريى هةزارو يةك شةو_20

بازى هزارء يك ) ن دةداآلفاندةئةدةبياتى سياسى فارسى دا واتاى خ
 (شب
بة واتاى بازارِى ئازادء مافيايية كة هةموو : رايلَكةى بازارِى رةش _22

سةودايةكى تيَدا دةكرآء جارجار خودى بةرثرسانى دةولَةتةكانيش 
 .تيَيدا بةشدارن

 (Weapon)ئامرازى شةرِ يان ضةكء ضؤأل: ضةكةمةنى _21
 ئاميَرى شةرِكردن: 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):نيَونةتةوةيى ئاسايشى _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):تواناى بةرطريى سرتاتذيك _16

defence) 

باندء طروثطةىلَ بوون كة سةرةتاى شؤرِشى طةالنى : كوميتةكان_17
كوشتء ئيَران، لة اليةن ئاخوندةكانةوة ساز كرابوونء بؤ ماوةيةك 

 برِيان كرد
من بة واتاى ثتةوكارى بة مةبةستةى )اب بندى : ئاوبةن كردن _17

 (نةدانى كارةكة، كة ليَرةدا يانآ كةلَك وةرطرتن لةوثةرِى وردبيين
 توازن قوا: هاوسةنطى هيَزةكان _11
 (توازن وحشت: )هاوسةنطى وةحشةت_30



 

 

 Controlling) (سد نفوز: )بةربةستى كارتيَكةرى_32

interferce) 
هةستكردن بة ترسيَكى لةرِادةبةدةرء كاريطةريى : زالَةترةكيَن_31

 (Panic)رتنى دةروونىوةرط

واتة طريَبةست مؤركردنى طرووثء : ثةميانكاريى تريؤريستى_33
 اليةنى تريؤريستى لة الى اليةنء هيَزيَكيرتةوة

 (Espionaje)(جاسوسى)سيخورِى : شوفاريى_34

داريَكى باريك كة سةريَكى ئاورى ثيَوةية، : ضلَؤسك_35
 كؤمةلَةداريَكيرتى ثآ ئاور دةدةن

اليةنيَك ين فاكتؤريَك لة  بةكارهيَنانى: ئامرازىسياسةتى _36
 سياسةتدا وةكوو ئامراز

 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)(نيمةخودكارى: )نيوةخؤمةش_41

 (Fear)هةرِةشةى توند: طظاش_43

 متمانة: هؤرم _44
 (dreamly)توهم ـ خةيالَى خاو: ساويَر_45



 

 

حمور )تةوةرى ئاذاوة ـ تةوةرى شةيتانى ـ : تةوةرى شةرِئاشؤيى_46
 (Axis of evil)(شرارت

يةكى جوطرافيايى ـ سياسى كة لة سةر يسرتاتذ: هيَالىل شيعى_47
 انى شيعى بة سةركردايةتى ئيَران لة ئارادايةبنةماى هاوثةمي

 deterrent)بازدارندطى سرتاتذيك: سرتاتذى شةرِى ثيَشطرانة_47

stratejy) 

 (The United states): ئةمةريكا يةكطرتووةكانىوآلتة _41

بؤ ويَنة بة واتاى ئةوةية كة روودانى رووداويَك لة : سيال_50
خالَةكانى ديكةى جيهان بة ريَذةى كوجنيَكى جيهان كار دةكاتة سةر 

 .كةم تا زؤر
 (Hegemony)باندؤرى سياسى: هيذمون_52

بة واتاى لة نؤتفةدا كوشنتء ساقت كردنى مندالَة، : سيَقتى جنني_51
 كة ليَرةدا بؤ ساقت كردنى ثرؤذةيةكى سياسى بةكار دآ

ع اـ دف( جنط ثيشطريانة: )شةرِى ثيَشطرانة_53
 (deterrent war).ثيشدستانة

 

 
 

 :هوشيار ئةمحةدي
 07501311433 

07501076439 

 



 

 

و کرایەوە لە 
ا

  بڵ
https://pmnews.se 

 
 (:بە رە کانێگە مە ی س"سە رچاوە کانی کتیبی 

 
گردآوری و . تاریخ، جامعە شناسی، حقوق -تروریسم _١

 .١٨٣١نشرنی چاپ یکم –ویرایش علیرچاگیب 
 
ترجمە حمید  -تاریخ تمدن، قیێر وسیع  –ویل دورانت _١

عنایتی، پرویز داریوش و علی اێغر سروش، تھران، 
 .١٨١١ -شرکت انتشارات علمی فرھنگی 

 
آلبرمالە وژول ایزاک، تاریخ رم، ترجمە غالمحسین _٨

 .١٨٣١زیرک زادە، تھران ابن سینا، 
 
علی بیگدلی، ترورھای سیاسی در تایخ ایران معاێر، _٣

 .١٨١١سروش، 
) ، ١١٨ - ١١٣شماە   -اقتێادی مجلە اگالعات سیاسی _١

 (. ١٨٣١بھمن و اسفند 
 
 
، ١١مجلە کامپیوتر، سال " انترنت علیە تروریسم"_١

 (.١٨١٣خرداد و تیر ) ، ١٣شمارە 
 



 

 

" دربارە ترویسم و آیندە، مقالە و الترالکوئیور، _١
 .١٣ماھنامە نگاە شمارە "  تروریسم پست مدرن

 
ترجمە فریدون  برنارد لوئیس، تاریخ اسماعیلیان،_٣

 .١٨١١بدرھای، تھران، توس، 
 
فرھاد دفتری افسانە ھای حشایش یا اسگورھای . د_٩

فدائیان اسماعیلی، ترجمە فریدون بدرە ای، تھران، 
 .١٨١١فرزان روز، 

 
 .١٩٩١پرویز دستمالچی، تروریسم دولتی، برلین، _١١
 

گژری بر " دربارە گروە فرقان، . مجتبی رحماندوست_١١
گرد آورندە حسین " و اندیشە گروە فرقان  تاریخچە

 .١٨١٣واپقی، تھران، ێدرا، 
 

) وتارە کان و لێکۆڵینەوە کانی دامەزراوەی راند _١١
Rand corporation  ) لە واڵتە یەکگرتوەکانی ئامریکا

کە ئە م دامە زراوە زەنجیرە . لەمە ڕ تیرۆریزم
 ٨١١١لێکۆڵینەوەیەکی بە ئاکام گەیاندوە کە پتر لە 

وە  ١٩١٣ڕووداوی تیرۆریزمی لەخۆ دەگری لە ساڵی 
 .تاکوو ئێستا

 
لەمەڕ (  Brian Jenkins) وتاری برایان جنکینز _١٨

 .ئیستراتیژە جۆراوجۆرەکانی تیرۆریزم



 

 

 
وتاری شۆڵتس وەزیری دەرەوەی _١٣

لە  ١٩٣٣واڵتەیەکگرتووەکانی ئامریکا لە ئۆکتۆبری 
 .نیۆیۆرک دا لەمەڕ دژە تیرۆریزم

 
١١_(New uoyrk times ,١١ Jun ١٩٣١ ) وتاری

سە . الکساندرھیگ، وەزیری پێشووی دەرەوەی ئامریکا
 .روتار

 
١١_Leon Trotsky, Their Morals ond ours, New 

york: Pahfinder Press ,باسێک لە الیەن  ١٩١٩
ترۆریستێکەوە لەمەڕ بارمتە گرتنی ئیستالین، بە 

 بارمتە گرتنی بنەماڵەی دیپلۆماتە 
 .لەالیەن ئیستالینەوە 
 

دا، لەمەڕ ١٩٣٣ڕاپۆرتی نیۆیۆرک تایمز لە ساڵی _١١
 .کوژرانی کۆمەڵێک پۆلیس لە شەڕی مادە ھۆشبەرەکاندا

   
 .١١الپەرە  ١٩٣٩سیپتامبری  ٨١
 
 

١٣_New york Times .٨١ Agust ڕاپۆرتآ    ١٩٣٩
لەمەڕ کۆمەڵێک پۆلیس لە شەڕی مادە ھۆشبەرەکانء 

 .ی پێرۆ" ڕێگای درەوشاوە  "گروپی مائۆیستی 
 



 

 

ڕەزا ھیالل، جیھانی ئیسالمیء پرۆسەی دێموکراسی _١٩
 .١١١٣ - ٨١: گۆواری سەردەم، ژ -شوان ئەحمەد: و –
 

ئەحمەد محەممەد .د: تیرۆریزمی نێودەوڵەتی، ن_١١
کوێستان جەمال : و -ئەلتەیار  -ساڵح بەکر. د. ڕەفعەت

 .سلێمانی ١١١٨ -
زدارندگی و ھمپاییگی استراتیژی با: نڤام بین الـملل_١١
 .نشر قومس ١٨١١علیرچا ازغندی ـ تھران . ـ د
 

: جوزف فرانکل، روابگ بین الملل در جھان متغیر، و_١١
دفتر مگالعات سیاسی و بین المللی ) عبدالرحمان عالم 

١٨١٩.) 
 

، ١٨١١اسفند  –مجلە سیاست خارجی، سال دوم، دی _١٨
ەوەییء ڕەوتی گۆڕان لەمەڕ سیستەمی نێونەت ١شمارە 

 .پاش شەڕی سارد
 

سیف زادە، سیدحسین، نڤریە ھای مختلف در روابگ _١٣
 (.١٨١٣تھران نشر سفید )بین الملل 

 
حمید، اێول روابگ بین الملل و (. مددی)بھزاد _١١

 (.١٨١١تھران انتشارات دھخدا) سیاست خارجی 
 



 

 

مھدی : پێکەوە ژیانی ئاشتیانە، و. کلود دلماس_١١
تھران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب )پرھام 

 .١٨١٣اسالمی 
 

گرێبەستی چەند الیەنە ی قەدەغە کردنی تاقیکاری _١١
چەکە ئەتۆمیەکان لە ئاسماندا، و لە ژێر دەریاوە، 

 .زایینی ١٩١٨مسکۆ لە ئوتی 
 

ناێر، ئیبتکاری بەرگری ئیستراتیژی . پقفی عامری_١٣
ن ـ دفتر مگلعات تھرا)ئامریکا یان شەڕی ئەستێرەکان 

 .١٨١١سیاسی و بین المللی 
 

میلیتاریسم و عقب ماندگی : ازغندی، علیرچا_١٩
 .١٨١١تھران، فرھنگ ) اقتێادی جھان سوم 

 
سازمانھای اگالعاتی و جھان، : الجزایری ـ سعیدە _٨١

 .١٨١٨انتشارات سلسلە . تھران) عباس سعیدی فر : و
 

ز جنگ دوم تشنجات سیاسی پس ا: انێاری، مسعود_٨١
 (.١٨١٨تھران انتشارات اشراقی ) جھانی، 

 
اێول روابگ بین الملل و سیاست : حمید. بھزادی_٨١

 .١٨١١خارجی، تھران انتشارات 
سازمانھای جاسوسی مھم جھان، : تراگنزا، مایکل_٨٨

 (.١٨١١تھران، ایران زمین ) زندنیا . ش.ترجمە ا



 

 

 
روند )دھە ی جنگ سرد : نوام و دیگران. چامسکی_٨٣

) ، ترجمە شاھروخ وزیری (١٩٩١جنگ سرد در دھە
 (.١٨١٣تھران، نشر سلسلە 

 
جنگ ھستە ای، ترجمە فریدون : برتراند. راسل_٨١

 (.١٨١١تھران، انتشارات اکباتان ) حاجتی 
 

برداشتھای شوروی از بین قدرت : جی. جان. ژیاک_٨١
تھران، دفتر مگالعات ) نڤامی، ترجمە مسعود کشاورز 

 (.١٨١١و بین المللی سیاسی 
 

سیاست خارجی امریکا در : پل و دیگران. سوئیزی_٨١
تھران، انتشارات تکاپو ) ، ترجمە پیروز الف ١٩٣١دھە

١٨١١.) 
 

نڤریە ھای مختلف در روابگ :سیف زادە، سیدحسین_٨٣
 (.١٨١٣تھران، نشر سفید) بین الملل

 
 نڤامگیری و اقتێاد در ایاالت متحدە: ا.ر. فرامرزیان_٨٩

نشر . تھران) امریکا، ترجمە مرتچی کاڤمی یزدی 
 (.بی تان. آژرپوش

 



 

 

جھان در آستانە قرن بیست : لیویچی، آئور و دیگران_٣١
تھران، سازمان انتشارات و ) و یکم، ترجمە علی اسالمی 

 (.١٨١١آموزش انقالب اسالمی 
  

) تشنج زادایی، آمریکا و شوروی، : محمد. معتدی_٣١
 (.١٨١١تھران، بی نا 

 
دام سالح ھستە ای و راھی برای : والترز، رابرت_٣١

تھران، دفتر ) گریزازان، ترجمە محمد رچا فتاحی
 (.١٨١٨مگالعات سیاسی و بین المللی 

 
، ١٨١١امپرالیزم و عقب ماندگی،: ھمایون. د.الھی_٣٨

 .نشر قوس
 

 .١٨١٣خلیج فارس و مسایل آن : ھمایون. الھی د_٣٣
 

از ) تحوالت بین الملل،: مە دئە ح.د. نقیب زادە_٣١
 (.١٨١٩آژرماە ) کنگرە وین تا امروز

 
» نیروھای واکنش سریع امریکا، شروور کوردیر_٣١

 (.١٨١٩بھمن . ترجمە گروە مترجمین
 

علی اچغر، نقش قدرە ت در جامعە و .د. کاڤمی_٣١
 (.١٨١٩روابگ بین الملل، اسفند 

 



 

 

اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، سال چھاردھم، _٣٣
جھانی شدن در اپار آن بر کشورھای    ١١١ـ١١١شمارە

 .سید اچغر قریشی. جھان سوم
 

جاشرآبستین، استراتیژی و گرح ریزی نیروھای _٣٩
امریکا در خلیج فارس، ترجمە کاوە باسمنجی، تھران، 

 .١٨١١انتشارات روشنگران
 

استراتژی و قدرت نڤامی تھران : سنجابی ـ علیرچا_١١
 .١٨١١انتشارات پاژنگ 

 
ساختار جامعە بین الملل : "داریوش. اخوان زنجانی_١١

اگالعات سیاسی اقتێادی، سال نھم " و امنیت ملی
 .١٨١٣فروردین و اردیبھشت  ٩١ـ٩١شمارە 

 
" استراتیژی نڤامی امریکا"بازنگری : "رونالد. آسمون_١١

ترجمە معێومە شمشیرپنا ھمدانی، مجلە سیاست 
 .دفاعی

 
در جستوجوی امنیت ملی، : زبیگنیوبرژینسکی ـ _١٨

 .١٨١٩نشر سفید،: ترجمە ابراھیم نجف آبادی، تھران
 

امریکاواستراتژی مقابلە با "انتونی کوردزمن،_١٣
 .١٨١٩\٨\٣روزنامە اگالعات،" تھدیدھا

 



 

 

گزارش استراتژی امریکا در مقابلە با تروریسم، _١١
، زمستان  ٣مجلە سیاست خارجی، سال ھفتم، شمارە

١٨١١. 
 

: اێول روابگ بین الملل، تھران: ھوشنگ.عامری_١١
 .١٨١١انتشارات آگاە، 

 
ریچارد کاگلر،استراتژی نڤامی و وچیت نیروھای _١١

 .امریکا در قرن بیست و یکم
 

ادوارد ـ ای،آژر،چونگ این مون، امنیت ملی در _١٣
پژوھشگر، مگالعات راھبردی، : تھران)جھان سوم،

١٨١٩.) 
 

اسرائیل شناسی ـ ) ایمگالعات منگقە _١٩
سیدحسین : ، پریدآژر٨٣١،جلد یازدھم،(امریکاشناسی

 .موسوی
 

مھدی، انقالب اسالمی در مقایسە با .محمد_١١
 .١٨١٣بی جا، ناشر مولف،. انقالبھای فرانسە و روسیە

 
مقدمە مجلە سیاست : علی اکبر.والیتی_١١

 (.١٨١١سال اول، دی و اسفند )خارجی،
 



 

 

مقوالتی دراستراتژی : وادمحمد ج. الریجانی_١١
 (.١٨١٩مرکز ترجمە و نشربکتاب،.تھران)ملی،

 
فروردین ـ )اگالعات سیاسی ـ اقتێادی،_١٨

 (.١٨١٣اردیبھشت
 

 (.مرتچی شمس ـ فێلنامە مگالعات راھبردی)_١٣
 

مجلە سیاست خارجی ـ سال نھم، شمارە یک، _١١
 .٣٣ێ  ١٨١٣بھار

 
اگالعات فرھنگ و )دانشنامە داریوش آشوری_١١

 (.ومکتبھای سیاسی
 

جاسوسی )دمارانش، جنگی چوارمی جیھانی. کانت_١١
 (.لە سە ردە می دیپلوماسیە تدا

 
تروریسم دولتی جمھوری : پاییزە ـ فراقلی نوزری_١٣

نشریە نگاە، سیاسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی ـ : اسالمی
 .١٨١٣ـ سال چھارم ـ تابستان٩شمارە

 
قدرت و قتلھای زنجیرە  رفیع زادە ـ شھرام ـ بازی_١٩

 .ـ انتشارات اکنون١٨١٩ای ـ زمستان
 



 

 

ھنوز در برلین قاچی ھست ـ زنجیرە برنامە رادیو _١١
 .فردا بە مناسبت سیزدە ھمین ـ سالگرد ترور میکونوس

 
 .سفەری بێ گەرانەوە: عزیزی ـ سید سالم_١١
 
 

پێکدادانی شارستانیەتە . ھانتینگتۆن ـ پ ـ سامۆئیل_١١
امەند ڕۆژە، وەزارەتی ڕۆشنبیری م: کان، و

 .١١١١سلێمانی
 
 

دمکراسی بازدارندە، ترجمە : نوام. چامسکی ـ د_١٨
 .١٨١١تھران ـ .انتشارات اگالعات. مھوش غالمی

 
سالحھای غیر متعارف : محمود.یزدانفام_١٣

تحلیلھای نڤامی راھبردی نگاە، " گزارش تحلیل:"عراق
 .١٨٣١، بھمن١١سال سوم،شمارە

 
گزارش تسلیحاتی عراق، موچوعات و تحلیلھا، _١١

گزارش و تحلیلھای نڤامی راھبردی نگاە، سال سوم، 
 .١٨٣١، بھمن ٨١شمارە 

 
ڕاپۆرتی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێونەتەوەیی _١١

ی ٣وزەیی ئەتۆمی، ئەنجومەنی ئاسایش لە ڕێکەوتی
 .دا١٩٩١ئۆکتۆبری



 

 

 
کاربرد سیدقاسم، حقوق بین الملل و . زمانی_١١

استاد : تھران)سالحھای شیمیایی در جنگ ایران و عراق
 .بی تا. کل نیروھای مسلح

 
سال . مجلە سیاست خارجی_١٣

 .١٨٣٣،زمستان٣سیزدھم،شمارە
 

،سال ١٣٨-١٣٣اگالعات سیاسی ـ اقتێادی ـ شمارە_١٩
 (.١٨٣١آژر و دی)ھفدھم

 
تا  ١٨١١،پاییز١٨-١٣محلە تحقیقات حقوق شمارە _٣١

 .١٨١٨تابستان
 

حقوق بین الملل و معامالت بین : رچا ـ موسی زادە_٣١
 .١٨١١نشر میزان، دادگستر: الملل، چاپ اول ـ تھران

 
مقتدر ـ ھوشنگ، تحوالت سازمان ملل متحد، _٣١

 .دانشگاە پھلوی شیراز
 

حاکمیت دولتھاو : "جھرمی افتخار ـ گودرز_٣٨
مجلە تحقیقاتی حقوق ". محدودیتھای منشور ملل متحد

 .١٣انشگاە شھید بھشتی شمارەد
 



 

 

فروردین و . اگالعات سیاسی ـ اقتێادی_٣٣
 .١٨٣١اردیبھشت،

 
امنیت ملی و نڤام بین الملل، : روشندل ـ جلیل_٣١

 .١٨١٣تھران،
 

مجلە سیاست " ابعاد نرم افزاری امنیت ملی"_٣١
 .١٨١١دفاعی، جلد دوم، تھران، انتشارات چاپخش،

 
پژوھشگدە مگالعات " امنیت ملی در جھان سوم"_٣١

 .١٨١٩راھبردی، تھران، نشر مدرس،
 

" مداخالت بشر دوستانە و تحدید حاکمیت ملی"_٣٣
 .١٨٣١اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، فروردین و اردیبھشت

 
مجلە اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، سال نوزدھم، _٣٩

 .١٨٣٨شمارە اول و دوم، مھروآبان
 

: تھران)کویت روابگ عراق و: جعفری ولدانی ـ اێغر_٩١
 (.١٨١٩.دفتر مگالعات سیاسی و بین المللی

 
چھارچوب تحلیلی برای سیاست : رمچانی ـ روح اللە_٩١

: تھران)خارجی ایران، ترجمە علیرچا گیب
 (.١٨٣١نشرنی

 



 

 

 ١٨٩ـ١٣١اگالعات سیاسی ـ اقتێادی ـ شمارە_٩١
 (.١٨١٣فروردین و اردیبھشت)
 

جمھوری سیاست خارجی : سریع القلم ـ محمود_٩٨
: تھران) اسالمی ایران بازبینی نڤری و پارادایم ائتالف

 (.١٨١٩مرکز تحقیقات استراتژیک،
 

جھانی شدن با کدام ھدف، ترجمە ناێر : بوئیزی ـ پل_٩٣
 .زرفشان، انتشارات اگە

 
، جھانی شدن و ١٨٣٨ھایت، کالود یاو دیگران،_٩١

 .نشر اختران.جنگ، ترجمە لگفعلی سمینو
 

وپولیتیک در سە سال گژشتە ـ اگالعات جھانی ژئ"_٩١
سیاسی ـ اقتێادی سال بیست  ویکم، شمارە سوم و 

 .١٨٣١چھارم ـ آژر و دی 
 

محمدی ـ منوچھر ـ سیاست خارجی جمھوری اسالمی _٩١
 .١٨٣١تھران ـ دادگستر، . چاپ دوم. اێول و مسایل: ایران

 
وتەکانی کاندولینرا ڕایس وەزیری دەرەوەی ئامریکا  _٩٣
کۆڕی ھەواڵنێری کاناڵی تەلەزیۆنی دەنگی  لە

 (.١٨/١١/١٨٣٣(VOA)ئامریکادا
 



 

 

معمای امنیت و چالشھای : سیف زادە ـ سید حسین_٩٩
 .١٨٣٨.وزارت امور خارجە. تھران. جدید غرب

 
، ٨فێلنامە مگالعات خاورمیانە، شمارە _١١١

 (.١٨٣١پاییز
 
 

پیشنھاد ایران برای توافق : "احمد زادە ـ داود_١١١
 .١٨٣٨"امنیتی با عراق

 
.  ڕاپرسی لەمەڕ یاسای بنچینەی عێراق_١١١
١١/١/١٨٣١ .www.mehrnews. 

سرانجام عراق روابگ ایران با :" امین زادە ـ محسن_١١٨
 (.١٨٣١اردیبھشت)٣٩ماھنامە نگاە، ش" امریکا

 
لزوم ("١١١٣)برژینسکی زبیگنیو و رابرت گیتس_١١٣

اگالعات بین  "رویکرد جدید امریکادر قبال ایران
 (.١/١/١٨٣١)الملل

 
گرح خاورمیانە ( ١٨٣٣)حسینی ـ حسن_١١١

( القاعدە و قاعدە در راھبرد امنیت ملی امریکا)بزرگتر
 .تھران

 



 

 

تحلیل وچعیت امنیتی ( " ١٨٣١)حیدری ـ محمد_١١١
عراق پس از اشغال در سگح منگقە ای و بین  الملل و 

 .تاپیر آن بر امنیت ایران
 

 (.١٨٣١پاییز) مگالعات خاورمیانەفێلنامە _١١١
 

رقابت ایران و امریکا برسر نفوژ بیشتر در "_١١٣
 www.ajtanews.ir(  ١١/٣/١٨٣١")عراق

 
دولت شیعە درعراق، معچلی " زید آبادی ـ احمد_١١٩

  ٣/١١١٣:تازە برای جمھوری اسالمی
www.bbc.co.uk/parsian/iran/story 

 
ناامنی در عراق، "  (.١٨٣١)شاە رکنی ـ ھدایت اللە_١١١

 ١١/٣/١٨٣٣" پاشنە اشیل بوش
www.did.ir/document/index 

 
عراق دروازە نفوژ ایران بە جھان "_١١١
 /www.oftadnews.ir(.  ٨١/٣/١٨٣١"غرب

 
سالح دموکراتیک درمقابلە با تروریسم در "_١١١

 www.did.ir/document/index(  ١١/١/١٨٣١")عراق
 



 

 

جنگ امریکا و (: ١٨٣١)نکیسین و دیگرا. کاران_١١٨
. تھران. عراق، ھزینە ھا، پیامدھاو گزینە ھای موجود

 .ابرابر معاێر
 

عراق )مسائل ایران و عراق، (. ١٨٣١)ویسی ـ مراد_١١٣
 .تھران. ، جلد اول(پس از ێدام

 
" سیاست امریکا در قبال برنامە ھستە ای ایران"_١١١

 .١٨٣٨، ١١فێلنامە مگالعات سیاسی روز، شمارە 
 

ھمشھری دیپلوماتیک، . روزشمار پروندە ایران_١١١
 www.hamshahri.net(  ١٨٣١اردیبھشت)
 

شمارە   . ماھنامە گزارش(. ١٨٣٨)شاە و اتم_١١١
 (.١٨٣٨مرداد)،١١١

 
روسیە و برنامە ھای (. "١٨٣١)مرادی ـ منوچھر_١١٣

"(.  ١٨٣١اردیبھشت) ھستە ای ایران حفڤ پبات و رقابت
www.hamshahri.net 

 
بررسی وچعیت پروندە ھستە ای ایران در شورای "_١١٩

امنیت سازمان ملل؛ چالشھا و 
 www.hamshahri.net(.  ١٨٣١اردیبھشت".)فرێتھا

 



 

 

نقش "، ١٨٣٨سال  ٣شمارە : مجلە دفاعی امنیتی_١١١
 ".عراق در ژئوپولیتکی خاورمیانە بزرگ

 
مەیدانی شەڕی ئەرتەشی " کتێبی ڕێنوێنی کەری"_١١١

 .کگرتووەکانی ئامریکاواڵتە یە
 

بۆ زانیاری زیاتر لە سەر پاڵپشتی نێودەوڵەتی _١١١
 stohl,Terrorism and: تیرۆریستان سەرنج بدەنە

state Jerrorism, op.cit.p.١٣٨ 
 

( FBI)ڕاپۆرتی سااڵنەی پۆلیسی فیدراڵی ئامریکا_١١٨
 .دا ١٩٩٣لە ساڵی 

 
ی ٩پەسەندکراوی ڕێکەوتی  ١١/٣١بڕیارنامەی _١١٣

، ئەنجومەنی ئاسایش، بۆ لە ناو بردنی ١٩٩١سامبری دێ
 .تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

 
کۆڕی گشتی ڕێکخراوی  ١١٩/٣١بڕیارنامەی _١١١

، لە مەڕ ١٩٣١ی دێسامبری ١نەتەوە یەکگرتووەکان، 
 .تیرۆریزم

 
کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە . ٨٨١٣بڕیارنامەی _١١١

ی ١٣یەکگرتووەکان، دانیشتنی بیست و نۆھەم لە 
 .١٩١٣دێسامبری 

 



 

 

،  کۆڕی گشتی ڕێکخراوی ١٩/٣٣بڕیارنامەی _١١١
ی دێسامبری ٣نەتەوە یەکگرتووەکان، گەسەندکراوی 

١٩٣٩. 
 

، کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوە ١٩/٣٣بڕیارنامەی _١١٣
 .١٩٣٩ی دێسامبری١یەکگرتووەکان، پەسەندکراوی 

 
 .ی الھە١٩١١کونوانسیۆنی _١١٩

 
 .ونیترالڕی م١٩١١کونوانسیۆنی _١٨١

 
ڕاپۆرتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان _١٨١

 .دا١٩٩١لەمەڕ بابەتی تیرۆریزم، لەساڵی 
 

ی ئەنجومەنی ئاسایشی (١١١١) ١٨١٨بڕیارنامەی _١٨١
 .دا١١١١ی سێبتامبری١٣نەتەوە یەکگرتووەکان لە 

 
ی ١٣ی کۆڕی گشتی، ڕێکەوتی ١١١١بڕیارنامەی _١٨٨

ڕاگەیەندراوی پێوەندی دۆستانە )کە بە  ١٩١١ئۆکتۆبری 
 (.ناسراوە

 
کۆڕی گشتی پەسەندکراوی   ١١٣٩بڕیارنامەی _١٨٣
 .١٩٩٣ی ئووتی ١٨

کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ژاک شیراک سەرۆک _١٨١
کۆماری فەرانسە و کۆفی ئەنان سکرتێری ڕێکخراوی 



 

 

.  ١١١١ی سێپتامبری ١٩نەتەوە یەکگرتووەکان 
(http://www.un.org/news/press/docs/١١١١/sgsm

١٩١٣.doc.htm) 
 

ھمە چیز دربارە چرخە سوخت ھمیشە ای در "_١٨١
  www.ittela.com.  ١٨٣١اگالع، فروردین » "ایران

 
  

امریکا و برنامە ھستە " اسفیدو اجانی، سید مھدی،_١٨١
 .١١١/١١٩، اگالعات سیاسی ـ اقتێادی، شمارە "ای ایران

 
" آشنایی با برخی از کاربردھای انرژی ھستە ای"_١٨٣

 www.iranscientific.comسایت ایران علمی  
 

 ".اھداف سیاست خارجی"ولقرزـ  آرنولد،_١٨٩
 

شوسودوفسکی ـ میشل، جنگ و جھانی _١٣١
ترجمە (. ی سپتامبر١١واقعیتھای پشت پردە .)سازی

 .١٨٣٣جمشید نوایی ـ نشرنی، 
 

خگرات و )وریسم و حقوق بین المللمبارزە علیە تر_١٣١
 www.bashgah,net  ١١/٨/١٨٣٨(فرێتھا

 
حسن : رایش  ـ والتر ـ ریشە ھای تروریسم، ترجمە_١٣١

 (.١٨٣١تھران، )محمدی نجم



 

 

 
ئاوات : ھافمە ن ـ بروس ـ تیرۆریزم ـ وەرگێران_١٣٨

 .ـ کتێبی گیرفانی١١١١ئەحمەد، ساڵی
 

ز تروریسم دولتی مراد ا: ابراھیم. عمیقی ابرقویی_١٣٣
 .١شمارە . مجلە حورا) چیست؟

 
سەعید، گۆڵبژێرێک لە . شەرەفکەندی ـ د_١٣١

 .١٨٣٨وتارەکانی، باڵوکراوەی حیزبی دێموکرات، 
 

گۆواری وەرزی تیشک، گۆوارێکی سیاسی ـ _١٣١
ڕۆشنبیری گشتیە، کومیسیۆنی لێکۆڵینەوەو فێرکردنی 

دەکات ـ حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دەری 
 .١٨٣١ـ ڕەزبەری  ١١ساڵی ھەشتەم ـ ژمارە 

 
. نوام ـ وتار ـ دیاربە کر. چامسکی_١٣١

(www.news.gooya.com )مھرناز شھابی: و. 
 

" ) مایکل شوئر"لەگەل " ڕادیۆ فەردا"وتووێژی _١٣٣
لەمەڕ (. ١١/٣/١١١١( مائمور سابق سازمان سیا

 .تیرۆریزم
 

" رایان جاکسۆن"لەگەل " ڕادیۆ فەردا"وتوویژی _١٣٩
شرۆوفە کەری دامەزراوەی رەند . لەمەڕ تیرۆریزم

(Rand )١٣/٣/١١١١. 



 

 

 
ـ ( ١٣٣)گۆفاری گواڵن ـ ساڵی دوازدەھەم ـ ژ _١١١

 .١١١١ئەیلولی 
 

، (١١)جاڕنامەی گەردوونی مافی مرۆف ـ مادەی_١١١
 (.٣)بەندی( ١)مادەی

 
وەرز گۆفارێکی سیاسی ـ ڕۆشنبیری . گۆفاری تیشک_١١١

. ـ کومیسیۆنی حدکا باڵوی دەکاتەوە١١: ژ. یەگشتی
 .١٨٣١گەالویژی 

 
لێکۆڵینەوەیەکی ) تیرۆریزم: محمد کارزان_١١٨

چاپخانەی ڕۆشنبیری ـ .)شیکاریء مێژووییء سیاسییە
 (.١١١١سلێمانی ـ 

. مدیریت بحرانھای بین المللی: کاڤمی ـ علی اێغر_١١٣
یاسی و تھران ـ وزارت امور خارجە ـ دفتر مگالعات  س)

 .بین المللی
 

، بخش انرژی ھستە ١٨/١١/١٨٣٣خبرگزاری اسینا _١١١
 www.isna.ir.  ای
 

    ١/٩/١٨٣٨روزنامە شرق، _١١١
www.sharghnewspaper.com 

 



 

 

   ١١/١١/١٨٣٣نامە شرق .رو_١١١
www.sharghnewspaper.com 

 
مجلە اگالعات سیاسی ـ اقتێادی  ـ سال بیست و _١١٣

 .١٨٣١، بھمن و اسفند ١ـ  ١یکم ـ شمارە 
 

، ١١١١، ساڵی (١)گۆفاری سەردەمی ڕەخنە، ژمارە_١١٩
 .دەزگای چاپ وپەخشی سەردەم

 
، (١)مجلە گفتمان نو، دورە جدید، سال یکم، شمارە،_١١١

،  ماھنامە سیاسی ـ فرھنگی، ١٨٣١خرداد و تیر 
 .اجتماعی

 
، تیور، ١١١٨،ساڵی ١٣/١١گۆفاری ڕەھەند ـ ژمارەی _١١١

 .کولتوور، ڕافەکردن
 

: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
www.sharghnewspaper.com 

 
سایتی ئینتێرنێتی، ناوەندی خەبات دژ بە مادە _١١٨

 www.dchq.ir: ھۆشبەرەکان لە ئێراندا
 

: سایتی جیھاد دژ بە مادە ھۆشبەرەکان_١١٣
www.sarbsdaran.org 

 



 

 

 : تیرۆریزمی خوێنین، سایتی ئینتێرنێتی_١١١
www.iranliberty.com 

 
سایتی، تیرۆریزمء سیاسەتی نوێی جیھانی _١١١

 : ئامریکا
www.irandidan.com 

 
 www.akhab: سایتی بابەت و ھەوال_١١١

 
 – www.tir – e: سایتی ئینتێرنێتی_١١٣

akhar_blogstop.com 
 

 www.melliun.org: سایتی ئینتێرنێتی_١١٩
 

: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
www.entegham_mihanblog.com 

 
: سایتی ئێنتێرنێتی بیوتیرۆریزم_١١١

www.kums.ac.ir 
 

 www.aftabkaran.com: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
 

: سایتی ئینتێرنێتی ھێزە جیھادییەکان_١١٨
www.toob-ir.org 

 



 

 

 www.bashgah,het: سایتی ئینتێرنێتی_١١٣
 

: سایتی ئینتێرنێتی_١١١
www.gellery١.persianblog.com 
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