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 پێشەکى

نێن،  نگاو ئە رێمى و جٌهانى هە ى هە مێكى تازه و سٌستە ره ڕاست، بە اڵتى ناوه كانى ڕۆژهە ڕووداوه

نداو،  ٌرانى كە : لە ) برٌتى بوون لە2018( تاى ساڵى ره ) و سە2017نها سێ مانگى كۆتاٌی ساڵى ( تە

تى كوردى  وڵە ٌاندنى ده سهێنانى ڕاگە ره ى ترامپ، هە پاڵپشتى ئٌداره  بە  ناوخۆى سعودٌٌە پرسى ڕٌفۆڕم لە

رۆكى  رٌرى"، كوشتنى سە عد حە زٌرانى لوبنان "سە رۆكوه ى سە وه كاركێشانە ستلە باكورى عێراق، ده  لە

توركٌا،  -توركٌا، ئێران -رموگوڕى ڕوسٌا ندٌی گە ٌوه ح"، پە بدواڵ ساڵە لى عە عە ن " مە پێشوترى ٌە

ئٌمارات،  - سعودٌٌە -ٌمانى نوێى ئٌسرائٌل عێراق، هاوپە  ڕى داعش لە ٌاندنى كۆتاٌی هاتنى شە ڕاگە

ٌاندنى  ). ئٌنجا ڕاگەلٌم بۆ (لودس/ئَۆرشە  وه بٌب) ه لئە (تە  مرٌكا لە تى ئە راٌە ى نوێنە وه بڕٌارى گواستنە

ڵكشانى  زاٌی و هە كۆتاٌٌشدا ناڕه مرٌكا، لە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە ستراتٌژى نوێى ئاساٌشى نٌشتٌمانى وٌالٌە

ى  وتننامە ى ڕێككە وه شاندنە ڵوه مرٌكا بۆ هە ى ئە كانى ئٌداره شە ڕه ناوخۆى ئێران و هە كان لە خۆپٌشاندانە

 ).1+5ى ( ڵە تۆمى نێوان ئێران كۆمە ئە

 

نگى  دواى جە  ) كە1917لفۆڕ ( ڵێنى بە ) و بە1916ى ساٌكس پٌكۆ ( وتننامە دواى ڕێككە  لە

ى  و، هاوكات پێكهاتە وه وتە ڕاست لێكە اڵتى ناوه ڕۆژهە  تێكى لە وڵە ند ده م دروستبونى چە كە جٌهانى ٌە

م پێكهاتن و  ر بونٌادنرا، ئە سە وسمانى لەتى ع ى ئٌمپراتۆرٌە وه شانە ڵوه دواى هە  تى لە وڵە دروستبونى ده

ر ماف و  سە شكردنى خاكى لە نگى ئٌتنى و دابە ن السە الٌە اڵت لە خۆرهە  ت لە وڵە ى ده بونە  ڵە فۆڕمە

بردنى  ڕێوه كى و بە ره ردانى ده ستوه ندى و ده وه رژه كٌش بە الٌە كرد، لە ستە رجە وانى تر بە خواستى ئە

 .كى ترسنان تاٌە ره سە  كرده  ن كۆڵۆنٌالٌزم و ڕۆژئاواوه ٌەال اڵتى لە ڕۆژهە

 

ڕاستدا، هێشتا ئاساٌش و  اڵتى ناوه رخى ڕۆژهە ر مێژووى هاوچە سە ڕێت بە پە ت ساڵ تێ ئە سە 

ڕاست و باكورى  اڵتى ناوه ى ڕۆژهە ناوچە ى لە و ڕووداو و گۆڕانكارٌٌانە موو ئە . هە لامگٌرٌی تٌادا نٌٌە سە

ئاساٌشى   ى ئاساٌى نٌٌن لە ردهن، دٌا ده دا ڕووئە ) ه2018تاى ( ره ) و سە2017كۆتاٌی (  فرٌكا لە ئە

رێمى،  ى جٌهانى و هە مێكى تازه و، سٌستە  كە ى ناوچە وه ن بۆ وێناكردنە تاٌە ره سە  تى دا، برٌتٌن لە رێماٌە هە

  لە  ره ٌپە م پە بێت؟. ئە ڕاستدا چۆن ئە اڵتى ناوه ڕۆژهە  رێمى و جٌهانى نوێ لە مى هە اڵم ئاٌا سٌستە بە

بۆ   وڵێكى ئاكادٌمى ستانداره ى هە ، وێنە وه بێتە تى باڵوئە رێماٌە ى هە وه بۆ توێژٌنە  ترٌانەئٌنستٌتٌوتى مێدٌ

 . وه خۆٌانى تٌا ببٌننە  ٌە م ناوچە كانى ئە كە موو ٌە ى هە وه ئە
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 لیسرائیوئیهسعودوانێنتيێمانهیهاوپ:مكههیىستگهێو

  ردانى لە مٌن سە كە مرٌكا ٌە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە وٌالٌەرۆكى  ) دا دۆناڵد ترامب سە2017(ئاٌارى   لە

  ندٌٌە ٌوه ى چاودێرانى پە نجامدا، زۆربە وتووٌی ئە ركە سە  بە  ى بۆ سعودٌە كە تٌە رۆكاٌە ى سە ماوه

ن  وه  ٌل و سعودٌٌەكانى ئٌسرائ ندٌٌە ٌوه پە  كە  وه ڕانده گە  وه ٌان بۆ ئە ردانە م سە كانى ئە كان ئاماژه تٌٌە وڵە نێوده

ئٌسرائٌل، تا   ٌشتە گە  ى بۆ سعودٌٌە كە ردانە واوبونى سە دواى تە  و بكات، ترامپ لە رێمى پتە ى هە كە دوو ٌە

  ر گرتن بە : بە وانە ن، لە داخى بكە  وه پێكە  م دووانە ڕاست ئە اڵتى ناوه ڕۆژهە  لە  ٌە زۆر پرسى گرنگ هە

: عێراق، سورٌا، لوبنان،  ردانى ئێران لە ستوه ژموونى ئێران، ده اٌی و هەر گە ژموونى شٌعە لێشاو و هە

كۆتاٌٌدا   بى.  ڕاى چاودێران لە ره نداوى عە ر ئاساٌشى كە دروستكردن بۆ سە  شە ڕه ن، هە مە ستٌن، ٌە لە فە

فاكت و تێزێكى   ببێتە  هو نهێنٌە  لە  نێوان ئٌسرائٌل و سعودٌٌە  ن لە ٌمانێتٌە ى هاوپە وه وتوو بوو لە ركە سە

 :ئاشكرا

 

 بٌب دا  لئە نێوان ڕٌاز و تە  ت لە نانە تە  خست كەانرٌ ده دا، )2017(   لە كانى كۆتاٌی كۆى ڕووداوه

لە  CIA) بەڕێوەبەرى Mike Pompeo. ماٌک پۆمپٌو ( ٌە ربازٌش بوونى هە هارٌكارى سە

: سعودٌە بەشێوەٌەکى راستەوخۆ  كە  وه ى ڕوون كرده وه دا ئە ) ه2017سەرەتاى دٌسەمبەرى (

کاردەکات لەگەڵ ئٌسرائٌل و دەوڵەتانى دٌکەى سوننە مەزهەب لە جەنگى دژى داعشدا. جارێكى 

كدا ڕاپۆرتێ  ) لە2017رى  مبە ى دٌسە7(  لە  وه زارى "پۆمبٌۆ" ه لٌم پۆست لە ى جۆرشە ڕۆژنامە

هەروەها پێشترٌش وەزٌرى ووزەى    ن. لە كە كارئە  وه و ئٌسرائٌل پێكە نوسێت: سعودٌٌە ئە

) لە چاوپێکەوتنێکى رادٌۆٌٌدا ئەوەى راگەٌاند کە Yuval Steinitzئٌسرائٌلى ٌوڤال ستێنتز (

 .1چەندٌن کۆنتاکت لەگەڵ سعودٌەدا بوونى هەٌە، بەاڵم لەسەر داواى رٌاز شاردراونەتەوە

 دا هەردوو سەرۆکى دەزگاى هەواڵگرى پێشووى ئٌسرائٌل و سعودٌە  ) ه2017ئۆکتۆبەرى ( لە

بە مەبەستى ئاڵۆگۆڕى بٌر و بۆچونەکانٌان سەبارەت بە سٌاسەتى  ووهچاوٌان بە ٌەک کەوت

وٌالٌەتە ٌەکگرتووەکانى ئەمرٌکا لە ناوچەکەدا. هەروەها سەرۆکى پێشووى دەزگاى هەواڵگرى 

) Efraim Halevyلفەٌسەڵ لەگەڵ سەرۆکى پێشوى مۆساددا ئٌفراٌم هالڤى (شازادە تورکى ئە

                                                           
1
 Tru news (2017) Pompeo: Saudis, Israelis Working Together. see here: 

https://www.trunews.com/article/pompeo-saudis-israelis-working-together 
 

https://www.trunews.com/article/pompeo-saudis-israelis-working-together
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وتەٌەکٌان پێشکەش کردووە و تەنانەت ئامادەش بووە لەگەڵ هاوتا ئٌسرائٌلٌەکەٌدا بەشداربێت لە 

 .2سٌمپۆزٌۆمێن دا  لە سەنتەرى کۆمٌونٌتى جولەکەکان لە نٌو ٌۆرک

 نى ئێران وەک دەوڵەتێکى شٌعە مەزهەب کردووە هەردووال درکٌان بە فراوانخوازى و مەترسٌەکا

ژموونى سٌاسٌی بەرژەوەندٌٌە ئابورٌەکانٌان، تەنانەت لە چاوپێکەوتنێکى سەرۆک  بۆ سەر هە

) لەگەڵ رۆژنامەى ئٌالفى سعودٌدا Gadi Eizenkotئەرکانى ئٌسرائٌلى گادى ئٌزنکوت (

رٌەکان سەبارەت بە ئێران لەگەڵ ئاماژە بەوە دەکات کە ئٌسرائٌل ئامادەٌە زانٌارٌە هەواڵگ

ڵێ "ئێمە ئامادەى ئاڵووێرى ئەزمونەکان و زانٌارٌە  سعودٌەدا هاوبەشى پێ بکات، ئٌزنكۆت ئە

هەوڵگرٌەکانٌن لەگەڵ سعودٌە و دەوڵەتە مٌانڕەوە عەرەبٌەکانى دٌکە بە مەبەستى 

 .  3رووبەڕووبونەوەى ئێران"

 
  لە كانى ەٌتێمانٌ كردنى هاوپە كتێنۆسازدان و ك كاو،ٌمر ئە كانى كگرتوه ەٌ  تە ەٌالٌكردنى و ئاماده ۆخ

 ٌەتٌبر کانٌەرانێپالنى ئ   چونكە نن،ٌب ئە یعٌوال  بە ش كە ەٌٌترس و مە وورده كىێت بابە استڕ ناوه تىاڵ ژهەڕۆ

 :ەوٌەعٌش اللىٌدوو ه ىەگێر ەل استەڕناو تىەاڵژهۆر لکردنىڕۆنتۆک ەل

 .نانٌو لو اٌسور ۆب تەڕێپەدێت رالداێناو ع ەب ەوەرانێئ ەل ،انٌمەکٌە

 ەل شەوەسور ئ اىٌرەو د نەمٌە ۆب ەوەنەٌحرەب ەل تەڕێپەدێت داٌبەرەع ىەدورگ ەوٌن ەب ،شٌمەدوو 

 نێکرەدٌپشتڵپا ەوەرانێئ نٌەال ەل ۆوخەو ناراست ۆوخەراست کىەٌەوێشەب ەک ەوەاکانٌشٌلٌو م زبٌح ىەگێر

 ىەکٌد کانىٌەعٌش ەو گروپ نەمٌە کانىٌەحزب هللا ى لوبنان، و حوس راق،ێع کانىەعٌش اٌشٌلٌم کەو

 .بىەرەع ىەدورگ ەوٌن تانىڵەوەد

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Middleeastmomitor: Swiss Newspaper reveals: Secret military cooperation between Saudi Arabia and Israel, 8. 

January. 2018.  
 
3 haaretz (2017), Amos H:  Israeli Military Chief Gives Unprecedented Interview to Saudi Media: 'Ready to Share 

Intel on Iran, 1. December.  :https://www.haaretz.com/israel-news/1.823163  
 

https://www.haaretz.com/israel-news/1.823163
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 ڕاست دا ریاى ناوه اڵتى ده ڕاست و ڕۆژهە اڵتى ناوه ڕۆژهە  ى نوێى ئیسرائیل لە م: پێگە ى  دووه وێستگە
 
 ڕاست ناوهریاى  ده  وروپا لە كێتى ئە ئیسرائیل و یە. 2-1

ون،  كە ڵ ئە رى هە سە ) وواڵتى جٌاواز لە21(  جٌهاندا كە لە  وى ئاوٌٌە ڕێڕه  ڕاست تاكە رٌاى ناوه ده

  ن،  زٌاد لە كە لتور و ئاٌن و ئاٌنزاى جٌاجٌا خۆٌان نماٌش ئە ٌان كە ) زمانى جٌاواز و ده10(  بە

تٌن  ناوخوانى جٌۆپۆڵە رى لە وخۆ سە ڕاستە  ، كە ٌە هە  ٌە م ناوچە رێمى و ژٌارى لە ندێكى جٌهانى و هە هە ڕه

ڵدانى  رهە ت و سە ى شارستانٌٌە النكە  وه ڕووى مێژووٌٌە  . لە ڕاست داٌە اڵتى ناوه و ئاساٌشى ڕۆژهە

وتن و  ككە رٌە خاڵى بە   وه ڕووى جوگرافٌٌە  كانى ترى دونٌا. لە تى بۆ ناوچە و، ڕۆٌشتنٌە تٌٌە مرۆڤاٌە

م  ، ئە وه كانە جٌهانٌٌە  ره مسە ڕووى ملمالنێى جە . لە فرٌكا) ٌە ئە -وروپا ئە -رى (ئاسٌا كٌشوهسنورى سێ 

ڕاست و  اڵتى ناوه فرٌكا و ڕۆژهە بۆ ئە  مرٌكاٌە ژموون و نفووسى ئە ى هە وه ڕٌنە خاڵى پە  ٌە ناوچە

كى  ٌە ت و ڕووسٌاى  ئێستا ئاماژه ەكێتى سۆڤٌ بۆ ٌە   مان شێوه هە كان، بە ستراتٌژٌٌە  كۆنترۆڵكردنى پرسە

و، دروستكردنى   مهێنانى ووزه رهە ى پرسى سورٌا، بە وه كالكردنە ٌە  لە  ٌە ربازٌی زۆرى هە ئابورٌی و سە

 .ى جٌهانى ڵە ندى و ڕاٌە ٌوه پە

 

وتن و  ڕێككەو  ن لوتكە وڵ بده كان هە جٌاوازه  نە وام الٌە رده بە  بە  ، كە ش واى كردووه م گرنگٌٌانە ئە

رٌاى  ر ده سە  ونە كە وروپا) ئە (باشورى ئە  وروپاوه ئە  ى لە و وواڵتانە ن، ئە ببە  ڕێوه بە  ٌە م ناوچە ند لە كۆڕبە

) دا 1995ساڵى ( لە  لوبرص. بۆٌە -ٌۆنان -مالتا -ئٌتالٌا  -نسا ڕه فە -ئٌسپانٌا -: پرتوگال ڕاست برٌتٌن لە ناوه

  ونە كە ئە  ى كە وروپا و وواڵتانى دٌكە نێوان ئە  لە -Barcelona Declaration“  ۆنەل رشە ى بە ڵٌننامە " بە

 .ئٌمزاكرا  ٌە وروپا هە ڵ ئە گە ڕاست و سنورٌان لە رٌاى ناوه ر ده سە

 

  ى گرنگ لە من و دٌارده ٌان چە وتنى ده ركە دواى ده ن و، لە ى بٌست و ٌە ده سە  لە  ئٌمڕۆكە

ن:  وتوون وه ركە ده  ٌە م ناوچە نووسساز لە ى خێراو چاره ندٌن دٌارده كان، چە تٌٌە وڵە نێوده  ندٌٌە ٌوه پە

كان)، بازاڕ،  وتوه پێشكە  بۆ وواڵتە  وه ٌشتووه متر پێگە وواڵتانى كە ى توندوتٌژى لە وه ڕٌنە تٌرۆرٌزم (پە

دواى   ها لە روه ش....هە هاى هاوبە ش. بە ى غازى سروشتى، ئاساٌشى هاوبە وه ران، پٌسبون، دۆزٌنە كۆچبە

كانى  وتە ن، پاشان لێكە مە ٌە -لٌبٌا -ٌرانى سورٌا نگ و لە ) و جە2011(  بى لە ره هارى عە كانى بە ڕووداوه

  ، بۆٌە كى تره ٌە وه بٌركردنە  ڕاست پێوٌستى بە رٌاى ناوه اڵتى ده گشتى، ڕۆژهە داعش بەڕى  ٌرانى شە لە

ئاساٌش و   شێكن لە وخۆ بە ڕاستە  نسا) كە ڕه فە -ئٌتاڵٌا -لوبرص -تى ( ٌۆنان تاٌبە وروپا بە وواڵتانى ئە
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 Union for theڕاست ( رٌاى ناوه كى نوێ  بۆ ده كێتى ٌە ، خوازٌارن ٌە ٌە م ناوچە جوگرافٌاى ئە

Mediterranean4) پێن بهێنرێت. 

  شێن لە ن بە ئٌسرائٌل وه  كات كە وروپا ئە كێتى ئە ٌە  ى وا لە وه دا، ئە ) ه2018ساڵى (  گشتى، لە بە

 : كٌٌە ره پاراستنى ستراتٌژ و ئاساٌشى خۆٌان بزانن  سێ هۆكارى سە

 

  شێكى گرنگ لە بە  كانى ئٌسرائٌل دا،كە ئاوٌٌە  سنوره  ى  غازى سروشتى لە وه م: دۆزٌنە كە ٌە

  وه لوبرص و ئٌسرائٌلە  م هێڵى غازى لە رێكى كە و ڕووبە ماوه  و، بە وه كاتە وروپا پڕ ئە كانى ئە پێداوٌستٌە

  و، پێوٌستى بە وه بدۆزێتە  بۆ ووزه  وروپا بازاڕێكى تازه كا ئە ش وا ئە مە وروپا. ئە ى ئە رگە ناوجە  گاتە ئە

 . وه متر بێتە ى ڕووسٌا كە بازاڕى ووزه

 

ن: توندوتٌژی،  وروپا وه ى جۆراوجۆرى ترسنان بۆ ئە ى دٌارده وه ڕٌنە ران و پە ى كۆچبە م: كێشە دووه

 .كان كراوه غە ده لە  ستە ره و كە  مرۆڤ و مادده  كانى كۆكاٌن و هٌرۆٌن و لاچاخچێتى بە گروپە

ى  مى ئٌداره رده سە  ڕاست لە اڵتى ناوه كان بۆ ڕۆژهە كگرتوه ٌە  تە وٌالٌەم: ستراتٌجى ئاساٌشى نوێى  سێهە

ى  وتە ڵكە . هە وه كاتە رێمى ئە كى هە ٌە كە كە ن ٌە ى وه كە ئٌسرائٌل و پێگە  خت لە دۆناڵد ترامپ دا، جە

كات.  هێز ئە ى تر بە نده وه ئە  ٌە م گرٌمانە ڕاست دا ئە رٌاى ناوه ڕاست و ده اڵتى ناوه ڕۆژهە  ئٌسرائٌل ٌش لە

 .لازانجى ئٌسرائٌل  كان بە ئاوٌٌە  ى سنوره وه كێشانە خشە كى تر جارێكى تر نە ماناٌە بە

 
 لىیسرائیئ - وروپى ى ئە غاز و لوتكە ىێڵ. ه2-1-1

) 80دوورى ( توانى لە لٌسرائٌ) ئ2009( ىڵسا ن،ٌو پشكن انڕ گە ڵنجا سا ) پە50( دواى

) 1700(  بە  Tamar gas field)  -مارٌناوى (ت ى غازى بە وره گە كى ەٌ گەێڵك  فاوهٌ حە  لە تر مەۆلٌك

 Natural Gas -ًعٌبطالغاز ال طاٌغاز (االحت ىك ده ەٌ  كە ت،ێن ەٌ ابگەڕ  اوهٌر ده ووىڕ لە ڵتر لوو مە

Reserves ( داٌاٌت )رداۆخ ووناكىڕ رێژ لە نێشت چٌورات  " ه تە ێیپ بە  ، ەٌجاێتر س مە ارٌ) مل307 

 وڕ فە ێب كى ەٌٌو ر زه سە لە كرد،ێستپ ده ٌیئابور كىێكان ەڵاچڕئاودا  رێژ لە لٌسرائٌ....". ئووناداتڕ

  لە ىڵكشتوكا تىاڵو نٌتر وره گە كرد بە ىۆخ و" دروستكرد  موكراتىٌد -ۆتنٌ"ئ كىێت ەڵو ده زاوىۆپوت تە

 Leviathan gas - انثاٌڤناوى (ل بە ى گەێڵك نٌتر وره )  گە2010( ىڵسا لە داٌدوا بە   ەۆٌب تدا،اڵ ژهەڕۆ

                                                           
4 Micallef. V.Joseph (updated 2017) Reflections on the Mediterranean refugee crisis. Center of 

Mediterranean Refugee Crisis.    
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field ( ىڵلوو  لە )تر  مە ارٌ) مل622( داٌاٌغاز ت گى ده ەٌ:  كە ، وه ەٌٌزۆد اداٌر ده رێژ تر لە ) مە2000

 اىٌمپانۆكات، ك ئە  ەٌ وره گە  انەۆڕم گ لە شوازىێپ كاٌمر ئە كانى كگرتوه ەٌ  تە ەٌالٌو گومانێب. )11( ەٌجاێس

.  ەٌ %) ى هە39,7دا ( اسانٌڤل ى گەێڵك  %) و لە36پشكى ( مارداٌت ى گەێڵك  لە كىٌمر ئە نرجىٌئ نؤبلَ 

دا  ارىڕٌدا ب ) ه2013( ىڵسا لە ر ە، ه مە كە ى كە ره ووبەڕو  شتوانٌى دان ژماره لٌسرائٌى ئ وه رئە بە لە

 رێژ لە  كە  فاوهٌ رى حە نده بە ى گەڕێ بكات (لە  وه ره ى ده نارده %) هە40( نراوێره بە غازى وه ىڕب لە

 .5)تى ەۆٌخئٌسرائٌل  ىۆڵنترۆك

 
 (:اسانیڤل ى گەێڵ)ك استڕ ناوه اىیر ده غاز لە نانىێمه رهە بە ێیكڕشبێپ  لە  گوزارشتە  ەی نەێو م ئە

 

 
 

) 68ى ( بۆنە بە  كە  )www.haaretz.comبانگى ئٌسرائٌلى "هارتس" (ناو بە ى گەێپپێى  بە

،  وه باڵوى كردۆتە  وه ستٌن" ه لە تى فە گبە تى ئٌسرائٌل " هاوكات ساڵٌادى نە وڵە داٌكبونى ده مٌن ساڵٌادى لە هە

س، تٌاٌدا  لٌۆن و نٌو كەشت م ) هە8,5(  بە  ٌشتووه ) دا گە2016(  لە  و واڵتە ى دانٌشتوانى ئە ژماره

  وه بێتە ى دانٌشتوانى ئٌسرائٌل نزٌن ئە ) ژماره2035، بۆ ساڵى ( ٌاندووه ندى ڕاٌگە ى ئامارى ناوه رمانگە فە

                                                           
) : حمائك الغاز "اإلسرائٌلً  واعتباراتە االلتصادٌة والسٌاسٌة، اعداد (عماد أبو عواد) ٦١١٢مركز رؤٌة للتنمٌة السٌاسٌة ( .5

  pd.org/237-www.visionصباحاً. انظر هنا: 11:50:23الساعة  2016/ٌولٌو/13

http://www.haaretz.com/
http://www.vision-pd.org/237
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  ٌان ساڵى تر پێداوٌستٌە ئٌسرائٌل بۆ ده  واتە . كە6س زار كە ت هە ملٌۆن و سێ سە  ) ٌانزه11,3(  لە

تا  ، هە ركردووه با مسۆگە مهێنانى كاره رهە و بە وێستگە  جۆراوجۆر، لەسازى  پٌشە  كانى خۆى لە نێوخۆٌٌە

و  مى دێنێت، ئە رهە بە  ستێت كە بە ئە  و غازه با پشت بە مهێنانى كاره رهە %) بە50ى ( ) نزٌكە2025(

.  وه " هHydroelectricity - وه هرۆئاوٌٌە ى ئاو "كە ڕێگە با بە مهێنانى كاره رهە ى بە ڕێگە  دواشى لە

  وه مٌسر ٌان واڵتانى تره  )  شى لە و (غازه ست و  ئە بە توركٌا ئە  پێشتر بۆ دابٌن كردنى ئاو پشتى بە كە

ملٌار  ۆست و ن شە ن ترٌلٌۆن و ٌە )1.069(نى  كۆى گشتى خاوه  ئٌسرائٌل بە ٌشت. ئێستا گە ست ئە ده بە

 ) وه ى الى خواره ٌە م خشتە ئە  (بڕوانە  گى غازى سروشتٌە ده تر/ سێجا ٌە مە

 

 دا.  2016  گى غازى سروشتى ئٌسرائٌل لە ده كۆى ٌە  

 بڕى غاز  وه ساڵى دۆزٌنە  ناوى كێڵگە
 تر سێجا) (ملٌار مە  بە

 ى وه نەٌزۆد نىێشو
  گەێڵك

ڕاست  ناوه رٌاى ده 55 0222/9555 نوعا و مٌرى
 الن سمە ر عە رانبە بە

 90ڕاست  رٌاى ناوه ده 723 0225 + تٌمار دروم 1تٌمار
 ٌفا كم خۆرئاواى حە

 استڕ ناوه اىٌر ده 95 0225 تٌدل
كانى  ناره ر كە رانبە بە

  رهٌ خوزه

 130ڕاست  رٌاى ناوه ده 200 0292 لٌڤاثان
 ٌفا كم خۆرئاواى حە

ڕاست  ناوهرٌاى  ده 42 0290 كرٌش و تنٌن
كم باكورى 160

 ٌفا. خۆرئاواى حە

 (.2112) ،یةالقوم یةالبنى التحت  ة(. & وزار2112ى تموز 13) ، یةاسیالس  یةللتنم  ەؤی: مركز الر رچاوه سە 

 

  
  ڕاست اڵتى ناوه ڕۆژهە  كان و ڕۆڵى نوێى ئیسرائیل لە كگرتوه یە  تە ویالیە. 2-2  
 

گشتى  ) بە1991بۆ  1948نگى سارد ( تا كۆتاٌی جە  وه ٌانە كە تە وڵە ٌاندنى ده ى ڕاگە ماوه لە ئٌسرائٌل        

كانى  دٌهێنانى ئامانجە ماى كاركردن و بە بنە  كرد، تا ببێتە)  ر وروبە ٌمانى ده ر  تٌۆرى (هاوپە سە كارٌان لە

ئێران ڕووخا،   نگى سارددا بو (شا) لە ى جە ماوه وربدرێت، لە و ده وه كە ٌە گۆشە  خرێتە ى نە وه ئٌسرائٌل بۆ ئە
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،  وانە پێچە  بو بە  وانە وتن و ڕاستە كداكە رٌە سە كان بە ڕاست و پێشهاتە اڵتى ناوه كانى ڕۆژهە موو ڕووداوه هە

  لە وێت ، ئێران كە رئە ده  وه رگێگى جٌاوازه بە  و، كۆمارى ئٌسالمى بە ئێران ڕوخاوه  (شا) لە  وه كە الٌە لە

) زۆرترٌن ١١٩١چى پێش ڕووخانى شا ( م، كە كە ناوى ٌە  بە  كانى دا  ئٌسرائٌل بووه لٌستى دوژمنە

 .. نێوانٌاندا بووه  هاوكارى لە

 

و  كردووه  رامۆش نە ش گرنگى توركٌاى فە ن چركە نگى سارد ئٌسرائٌل بۆ ٌە لۆناغى دواى جە      

و  ى ئە وه داڕشتنە  ت لە تاٌبە مرٌكا، بە پاڵپشتى ئە  بە  بووه نێوانٌاندا هە  ندٌی دوو لۆڵى لە ٌوه توندوتۆڵترٌن پە

كانى  ڵ گۆڕانكارٌٌە گە ن لە ى پێ بكە ڵە كرێت مامە هێنن و، ئە پێن ئە  وه ره تى ده سٌاسە  ى كە گرنگانە  پاٌە

و،  وه تە ٌمانى نوێی دۆزٌوه هاوپەنگاو  هە نگاوبە كاندا و هە ڵ ڕووداوه گە لە  كانە دا.ئٌسرائٌل زٌره كە لۆناغە

 :  نمونە ن، بە ى بده دا ئابڵولە وناو ئاگردانە تى داببڕێت و لە رێماٌە كاروانى دٌبلۆماتى و هە لە  ٌهێشتووه نە

رۆكى مٌسر  گى سە ئاماده  مرٌكا و بە رۆكى پێشووى ئە رى سە رشتى  جٌمى كارتە رپە وڵ و سە هە بە

) ١١٩١ساڵى ( زٌرانى ئٌسرائٌل (موناحٌم بٌغن)، مٌسر و ئٌسرائٌل لە رۆكوه ر سادات ) و سە نوه (ئە

كانى  كگرتوه ٌە وه تە ەتى مٌرٌالندى ن وٌالٌە  ٌان  لە  )Camp David  -دڤٌداى (كامب  وتننامە ڕێككە

 .رگرت اڵتى نۆبڵ ٌان بۆ ئاشتى وه ردوو واڵت خە رۆكى هە مان ساڵٌش سە مرٌكا ئٌمزاكرد..هە ئە

 

م  ر ئە ، دواترٌش هە وه بٌە ره ى عە ن جامٌعە الٌە كى زۆر لە ٌە و تانە خنە ر ڕه بە  وتە رچى مٌسر كە گە ئە       

،   ئاراوه  ى ئاشتى نێوان مٌسرو ئٌسرائٌلى هێناٌە وتننامە ە) ڕێكك١١٩١، ساڵى ( ٌە وه نزٌكبونە

كانٌان،  ندٌٌە ٌوه پە  نتى دار بداتە كى ڕونترو گره ٌە شێوه  ن هات كە بوٌە ره ن لە ى ئاشتى وه وتننامە ڕێككە

  ڕوانێتە ئە  وه ەكى  ئٌسالمٌ ئاٌدۆلۆژٌاٌە  و، بە دٌوه  وه خۆٌە رخانێكى بە رچە ى ئێران وه وه دواى ئە لە  چونكە

ر  مٌسر هە  وه الى ئٌسرائٌلە بە  ستە بە م مە ٌناسێنێت ، بۆ ئە ئە  كە لى جولە تى گە وڵە ن ده ئٌسرائٌل و، وه

ڵكو  ، بە ترسٌداربێت، دراوسێی ئٌسرائٌلٌشە گرنگ و مە  كە  بى نٌٌە ره تى عە وڵە ترٌن ده وره نها گە تە بە

  وه كانٌە ناوبانگە ن و بە سە زگا  ڕه هۆى  داموده بە  ٌە ئٌسالمى دا هەجٌهانى  رفراوانى لە نفوسێكى بە

 .7"ر زهە "ئە  وه مووٌانە رووى هە سە لە

       

                                                                                                                                                                                           
6
 Haaretz (2016). On 68

th
 Independence Day, Israel’s Population Hits 8.5 Million, May 12, 2016 1:51 AM, see here: 

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718791 
7
 Inbar. E (2010): Israeli –Turkish Tensions and beyond, Israel Journal of Foreign Affairs IV: 1. 

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.718791
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ى ستراتٌژى  چوارچێوه  مرٌكا، لە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە ) و جارێكى تر، وٌالٌە2018ساڵى (  لە         

كى  ره ، خاڵى سە وه داتە ئٌسرائٌل ئە  تر بە وره خێكى گە مپ دا، باٌەى ترا مى ئٌداره رده سە نٌشتٌمانى خۆٌدا، لە

ڕاست، هٌچ كاتێن  اڵتى ناوه ڕۆژهە  مرٌكا لە ستراتٌژى ئە  لە  گۆڕه شێكى نە ئٌسرائٌل بە  كە  ٌە وه دا ئە لێره

  وڵى داوه ، هە وه نها بمێنێتە تە  بدرێت و بە  ئٌسرائٌل ئابڵولە  داوه ى نە مرٌكا ڕێگە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە وٌالٌە

نگى هێور  ڵ مٌسر پێكى هێنان و جە گە شتاكاندا لە فتاو هە لۆناغى ساڵى حە  ، لە وه ٌمانێكى بۆ بدۆزٌتە هاوپە

) 2018(  ، لە ڵ توركٌادا بووه گە ندٌی ئٌسرائٌل لە ٌوه وترٌن پە ى بٌست دا پتە ده كانى سە تە وه نە  ، لە وه كرده

كانى  ٌٌە نووكە هە  بێت بۆ داخ كردنى پرسە ئە  ڵ سعودٌە گە ندى ستراتٌژى ئٌسرائٌل لە ٌوه پە  دواوه ش بە

خۆڕاٌی   رێن بە مرٌكا هٌچ ئۆفە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە وٌالٌە  مرٌكا. گومانى تٌادانٌٌە پاڵپشتى ئە  بە  كە ناوچە

د بن  مە "محە  تى شازاده راٌە ڕێبە  بە  دٌەسعو  كانى، پرسى چاكسازٌی ناوخۆٌی لە ره رانبە بە  نادات بە

  ى، بە كە هێزى وواڵتە رى بە ڵێ فٌگە و زٌندانى كردنى كۆمە وه بۆ لێپرسٌنە  ستى بردووه تٌاٌدا ده  لمان" كە سە

 كاٌمر و ئە  ەٌ) سعود٦١١١تا   وه ه ٦١١٢( ىڵسا  ى لە وه لە  جگە،  ترامپ بووه وخۆى  دۆناڵد پاڵپشتى ڕاستە

 ى گەڕێ  لە  ەٌ هە ن مە ەٌر  سە ۆ" دا بزم تولحە فەٌ"عاس ى وهێچوارچ  لە انٌٌرباز ردانى سە ستوه ده  وه كەێپ

 . وه ەٌٌئاسمان ردومانىۆب

 

   كانى نده هە هڕو  وت كەێ: لرانێئ كانى ەییزا هڕ: نام هەێس ى ستگەێو

 كان ەۆییناوخ  ره . فاكتە3-1 

مەشهەدى دووەمٌن گەورەترٌن شارى ئێرانەوە سەرٌهەڵدا لە  خۆپٌشاندانەکانى ئێران سەرەتا لە

لە پێناو باشترکردنى ستانداردەکانى ژٌان و بەرزبوونەوەى نرخەکانى  8102ى دٌسەمٌەرى  82رۆژى 

خواردن و پێداوٌستٌە رۆژانەکان، لە رۆژى دواتردا خۆپٌشاندانەکان لە چەند شارێکى دٌکەى گەورەى 

 ئێراندا سەرٌهەڵدا.

دەردەکەوێت لە سەرەتادا خۆپٌشاندانەکان لە دژى خراپتربوونى دۆخى ئابورى بووە و  وەک  

مۆرکێکى ئابورى لەپشتەوە بوو بەاڵم لە دواتردا دروشمى سٌاسى لە نێو خۆپٌشاندەران لە دژى سەرۆکى 

کان ئێرانى حەسەن رۆحانى و خامەنەٌى  و دەسەاڵتدارانى ئاٌٌنى بەرزدەکرێتەوە، بەوەش خۆپٌشاندانە

مۆرکێکى سٌاسى وەرگرتووە. لە خۆپٌشاندانەکانى رۆژى هەٌنٌدا دروشمى وەک "خەڵکى دەرۆزە دەکات 

 و پٌاوانى ئاٌٌنى وەک خودا رەفتار دەکەن" ٌان بەرزکردووەتەوە.
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دا لە پاش دەرئەنجامى هەڵبژاردنەکانى  2009ئەم خۆپٌشاندانەى ئێستا جٌاوازە لەوەى کە لە ساڵى 

ٌتەختدا بوو و بە اسەرٌهەڵداوە بەجۆرێک ئەو خۆپٌشاندانە تەنها لە سنورى تارانى پئەو واڵتەوە 

بەڕێوەچوو. بەاڵم خۆپٌشاندانەکانى ئێستا هەتاوەکو ئێستا هٌچ  كان رمخوازهۆفڕٌسەرکرداٌەتى رەوتى 

ڵکەوە جۆرە سەرکرداٌەتٌەکى ئاٌدۆلۆژى ٌان سٌاسى نٌە، بەڵکو وا دەردەکەوێـت جواڵنەوەٌەک بێت لە خە

 بەبێ هٌچ سەرکرداٌەتٌکردنێک. 

رانى  ) خراپبونى بارى گوزه2018،  وه بۆ توێژٌنە  زٌره ندى جە كانى (ناوه دواداچوونە پێی بە بە   

ئاشكرا   بە  وه ئە  ، چونكە لامە كى جوواڵنى شە ره م هۆكارى سە سٌستە  ئێران و بێزارٌان لە  هاونٌشتمانٌان لە

س  ش ملٌۆن كە ) شە6دا ( ) ه2017كۆتاٌی (  ، لە ارودۆخى ئابورى ئێران زۆر دژوارهبٌنرێت ب ئێران ئە  لە

ى  ) شدا نزٌكە2018مى ( كە كى ٌە چاره  كرێت لە ڕێ ئە %)  چاوه13(  كاتە ئە  كە  و وواڵتە بێكارن لە

  كان دا كە گشتٌە  رتە بازاڕ و كە  بێت لە كار هە  پێوٌستٌان بە  سى دٌكە زار كە ت هە شت سە ) هە800.000(

رۆن كۆمارى ئٌسالمى ئێران  سە  ) كە2013كاتێكدا ساڵى ( لە  مە رچووانى زانكۆكانن. ئە ٌان ده زۆربە

  اڵوسانى ئابورٌی دابگرێت، بە ى هە ڕێژه  ڵێنى دا كە مجار خۆى كاندٌد بە كە نى ڕۆحانى" بۆ ٌە سە "حە

م  كە كانونى ٌە  لە  %) بووه8,4م دا ( تشرٌنى دووه  دا لە ) ه2017دوو مانگى كۆتاٌی (  نها لە تە  وه وانە پێچە

  بە  ٌشتووه اڵوسانى ئابورٌی گە تٌاٌدا تێكڕاى هە  كە  دۆخێكە  مە %)، ئە10(  بە  (مانگى دواتر) بووه

ن  الٌە  تى لە وڵە ى نێوده ڵگە ن كۆمە الٌە  دانى لە ر ئێران و ئابڵولە كانى سە هۆى سزا ئابورٌٌە  %)  بە45(

 .8ئێران دا  ت لە رۆن و حكومە سە  ى هاونٌشتمانٌٌان بە مانى متمانە و، نە

 

 كان كییە ره ده  ره فاكتە . 3-2

سەبارەت بە دەستێوەردانەکانى حکومەتى ئێرانى لە   وه ٌی خۆٌان ناشارنە ئٌرانٌەکان توڕه

نە غەزە و نە هەندێک دروشمى "کاروبارى ناوخۆى واڵتانى دٌکەدا. لە نێو خۆپٌشاندەرانى مەشهەدا 

" ٌان بەرزکردوەتەوە، ئەوەش ئاماژەٌەکە بۆ ئەوەى دەسەاڵتدارانى ئێرانى لوبنان، گٌانم فٌداى ئٌران

فۆکەسٌان خستووەتە سەر کاروبارى ناوخۆى واڵتانى دٌکە نەک گرفتە ناوخۆٌٌەکان. هەروەک لە 

بە حوسٌەکان ئاماژەى پێکرا ئێران راپۆرتێکى پێشتوورى ئٌنستٌتٌوتى مێدترٌانەدا سەبارەت 

پاڵپشتٌکەرێکى سەرەکى رژێمەکەى بەشار ئەسەدە و تۆمەتبارە بە هارٌکارٌکردنى حوسٌەکانى ٌەمەن و 

 .لە هەمان کاتدا پاڵپشتى حزب هللا ى لوبنانٌش دەکات

                                                           
8
 ) إٌران: حران معارض محدود وأزمة نظام مزمنة، البحث و التمارٌر .٦١١١مركز جزٌرة للدراسات ( 
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 "  راوهیرگ وه ۆڵناد ئەلە  – هانیج  شتەی گە انی كە امەی پە ماڵ كپ كرا، بە ران شاندهیپۆنگى خ : دهرانێئ"

 

و توركٌاش،  سعودٌە  ت لە نانە وواڵتانى دراوسێى خۆى تە  لە  تواناكانى زٌاتره  ئێران، وواڵتێكە

گى جٌهانٌش بۆ غازى سروشتى پێن  ده مى ٌە ، دووه وتە كارى نە نارده تێكى هە وڵە ى ئێران ده وه لە  جگە

  كى تازه ، دٌموگرافٌاٌە ٌە هێزى هە كى كشتوكاڵى بە تواناٌە%) ى غازى جٌهان، 18(  كاتە ئە  هێنێت كە ئە

كان  اڵم ئێرانٌٌە ، بە ٌە فێركارى پزٌشكى و زانستى هە  رانجڕاكێش و، ئاستێكى باش لە وتوو سە ڵكە هە

وا و  رمانڕه ندى چٌنى "ئٌسالمى" فە ناوه  ڵى لە نده ر پرسى گە سە لە  ٌە نگخواردووٌان هە كى پە تٌٌە زاٌە ناڕه

مى  رده سە لە  وتووه ى ئێستا ئێرانى تێكە ڕۆٌٌە ردان و زێده ده هە م بە ت ئە نانە مورشٌد"، تە -ر خێزانى "ڕابە

) ملٌار 5ى ( كە دا بودجە ) ه2017ساڵى (  وت لە كارى نە نارده جۆرێن وواڵتێكى هە ، بە بووه "شا" دا نە

  .9هناودۆالر كورتى هێ

                                                           
9
  Kottasova, Ivana (2018) The economic forces driving protests in Iran, CNN money paper 
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كان  تۆمٌٌە ئە  كە ر پرسى پٌتاندنى پۆرانٌۆم و چە سە ) لە1+5و وواڵتانى (وتنى ئێران  دواى ڕێككە  

ى  و نٌازه رێنن، بە ژٌان بگوزه  كان ئومێدٌان خواست فۆڕمێكى باشتر لە )، ئێرانٌٌە2015ساڵى ( لە

اڵم  ەبن، ب ئازاد ئە  وه ره ده كانى ئێران لە دۆالره  و، ملٌاره وه بنە م ئە ر ئێران كە كانى سە فشاره

  تە رۆكى وٌالٌە ن و، گۆڕانى سە الٌە تى لە رێماٌە هۆى بارودۆخى هە  بە  وه ره ده كانى ئێران لە ردانە ستوه ده

وتنى  تى دا، ڕێككە رۆكاٌە كانى سە ڵبژاردنە ى هە شە ى بانگە مٌانە  مرٌكا، دۆناڵد ترامپ لە كانى ئە كگرتوه ٌە

وتن  ڕێككە  سات و خراپترٌن جۆر لە كاره  واٌی باران ئۆبامادا بە ڕهرمان مى فە رده سە مرٌكاو ئێرانى لە ئە

باسى ئێرانى كرد   هێنده  ) ى ترامپ بۆ سعودٌٌە2017ى هاوٌنى ( كە ردانە سە كاتێكدا  لە لە  وه وێناكرد، ئە

دواى   كرد، جارێكى تر لە  كانى نە وه توندڕه  باسى داعش و گروپە  تێكى تٌرۆرٌست، هێنده وڵە ن ده وه

نى ئاساٌش پاڵپشتى  نجومە كان و ئە كگرتوه ٌە  تە كانى ئێران، وٌالٌە ناوخۆٌٌە  ڵدانى خۆپٌشاندانە رهە سە

 .ربڕى ئێران ده  ڵكى ناڕازى لە ران و خە خۆٌان بۆ خۆپٌشانده

ى 6كات، ڕۆژى ( ئە  كە ووردى چاودێرى ناوچە  و، بە  ر پرسى ئێران ڕژده سە ى ترامپ لە ئٌداره

كانى  وڵە ٌاند " هە رٌفى" ڕاٌگە واد زه د جە مە ى ئێران "محە وه ره زٌرى ده ) وه2018مى  نونى دووهكا

بێت سزابدرێت  ئە  كە  داٌە وانە لٌستى ئە  خۆى لە  رٌفى كە "، زه  و نا ٌاساٌٌە ى ترامپ " دوژمنكارانە ئٌداره

ئێران   ، بۆٌە زاندووه كان و هێڵى سوورى بە راوهلبوڵك  تٌٌە وڵە نێوده  موو سنوره مرٌكا هە " ئە  الٌواٌە

ى  دژى ئێران ئٌداره  دوژمنكارانە  م كاره نجامى ئە رئە كات، ده ئە  ڵە مامە  رپرسٌارانە بێت و بە ى ئە وه كاردانە

 .10" رپرسٌاره ترامپ لێى بە

اروبارى ى واشنتۆن بۆ ك ٌمانگە پە  ر لە " توێژهDennis Ross -نٌس ڕۆس پێى ڕاى "ده بە

ستهێنا،  ده ڕاست بە اڵتى ناوه ڕۆژهە  ٌان لە وره وتنى گە ركە كان سە ئێرانٌٌە  ركرده ڕاست، سە اڵتى ناوه ڕۆژهە

كردنى مٌلٌشٌا  ئاڕاستە  پاڵپشتى كردنى حزبولاڵ، لە  د، لە سە شار ئە مى سورى و بە پاراستنى سستە  لە

ن،  رج و ڕێگرٌٌە بێ هٌچ مە بە  كارهێناوه تى عێرالٌان بە ەزووى خۆٌان حكوم ئاره  كانى عێراق و، بە شٌعٌە

لێ   كان و ووزه پاڵپشتى كردنى حووسٌە  لە  وتوو بووه ركە ئێران سە  وه نٌس ڕۆس" ه الى  "ده ت بە نانە تە

،  وه ڕووى تێچووى داراٌٌە  وێت لە كە ر ئێران زۆر ئە سە  لە  مە اڵم ئە بە ، وه بڕٌن و بێزاركردنى سعودٌٌە

  وه بٌٌە ره هارى عە دواى بە لە  ، وه رخان كردووه ) ملٌۆن دۆالرى بۆ پاڵپشتى حزبولاڵ تە800(  ئێران سااڵنە

واو  تى تە زاٌە ناڕه انٌمانٌشتٌهاون  ، بۆٌە رجكردووه د خە سە ها دۆالرى بۆ پاڵپشتى ڕژێمى ئە ملٌاره  بە

  لە ، ڵن بووه نها بۆ نان و لووتى خە ) تە2009ساڵى ( ر لە گە ئەكانى ئێران  ناوخۆدا، خۆپٌشاندانە بڕن لە رئە ده
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و  ى سٌاسٌی لە م و چوارچێوه بۆ گۆٍرٌنى سٌستە نڕب ئە ڵ نگ هە دهڵن  واوى ئێران دا خە تە لە ،دا ) ه2018(

 . 11وواڵتە

 

 .رتبون ؟ هێزبون، پە ، بە وه تۆمى و قوواڵیی ستراتیژیی ئێران: مانە كى ئە چە. 3-3

مى  رده سە لە ،كات ست پێ ئە ده  وه ى بٌستە ده فتاكانى سە تاى حە ره سە  ى ئێران لە كە تۆمٌٌە ئە  رنامە رۆكى بەدٌَ 

، پێى  وه كاتە " ئە وره تى ئێرانى گە بٌناكردنى "شارستانٌە  وى بٌر لە هلە زا شاى پە د ڕه مە شا دا، كاتێن محە

ى ئێران  كە تۆمٌٌە ئە  رنامە . بە 12تە و شارستانٌە كانى ئە ره پێكهێنە  پاٌە  لە  كێكە تۆمى ٌە لۆجٌاى ئە كنە تە  واٌە

كى و ناوخۆٌی  ره ٌان سزاو فشارى ده ڕووى ده وراز و نشێوى جۆراوجۆرى بڕی و، ڕووبە ندٌن هە چە

بٌنى،   هو خۆٌە ى بە وره كى گە ٌە وتننامە ستێلى مێژوو، ڕێككە ) ئە2013رى  مبە ى نۆڤە24، ڕۆژى ( وه بوٌە

م  ) ئە2015ساڵى ( تۆمی، لە كى ئە ر پرسى چە سە وتنى ئێران و وواڵتانى خۆرئاوا بو لە ڕێككە  كە

ڵمانٌا، دواى  نى ئاساٌش و ئە نجومە ى ئە كە ٌٌە مٌشە هە  ندامە ن ئێران و پێنج ئە الٌە ند كرا لە سە پە  وتنە ڕێككە

ر  سە لە  ى ترامپ سوره اڵم ئٌداره لماند، بە سە  وه كە وتنە ڕێككە  ندى خۆى بە دوو ساڵ ئێران پابە

 : برٌتى بون لە  كە وتنە كانى ڕێككە ى، گرنگترٌن خاڵە وه شاندنە ڵوه هە

ها  روه ڕبكا،هە %) تێپە5(  لە  كە ى پٌتاندنە ستاندنى پٌتاندنى ٌۆرانٌوم،نابێت ڕێژه وه ،بە ستە ٌوه ئێران پە -
نها باٌی پٌتاندنى  مهێنانى ٌۆرانێوم،تە رهە هۆى بە بنە ده كانى كە رٌٌە هونە  ۆكارهم ه رجە ى سە وه شاندنە ڵوه هە
 . دٌارٌكراوه بێت كە نە  ٌە و ڕێژه ئە
ى   كە ، ٌۆرانٌۆمى پٌتێنراو (ٌورانٌوم مخصب) ڕێژه دٌارى بكات كە  مبار و،وێستگانە و عە بێت ئە ئێران ده -

 .(%20(  نزٌكى بگاتە تٌاٌدا بە
 دات نجام نە دا ئە *ئاران كانى شوێن ٌان وێستگە  ن لە چاالكٌە ى هٌچ وه بە  نده ن پابەئێرا -
 )ى (اران) كاربكات (عدم تشغٌل مفاعٌل اران نابێت وێستگە -
 )كانى (ئاران نى زٌادبكرێت بۆ شوێن و كارگە مە نابێت سوتە -
 . ستێت وه ئاراكدا ڕائە  مهێنان لە رهە بە -
 .و شوێنى  ئاران دا ناكرێت ناوچە نى لە مە سوتە ڕٌوشوێنێكى ئٌختٌاركردن بەهٌچ  -
 . كە ى پٌتاندنە مهێنان و كارگە رهە كى پێوٌست و ئاوى لورس بۆ شوێنى بە نٌە مە ر سوتە ى هە وه گواستنە نە -

                                                                                                                                                                                           
10

  Reuters and Algemeiner Staff (2018) Iran Threatens ‘Serious Reaction’ After US Ultimatum on Nuclear Deal, New 
Sanctions. You can viewed The algemeiner 
11

 Ross, Dennis (2018) Iranians Are Mad as Hell About Their Foreign Policy, Washington Institute for Near East 
Policy.  

 ...www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18 ) البرنامج النووي اإلٌرانً. أنضر هنا:٦١١٩الجزٌرة (. 90
 

 
 

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/6/18
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ى ئێران هٌچ  وه رئە سە لەوتون  كرێت. ڕێككە كانى (اران) نە ى پاڵپشتى كارگە وه ها بۆئە روه هە -
 . 13كات تۆمى دروست نە كى ترى ئە ٌە زراوه دامە

 
گشتى، مێژووى  ڕاست و، باشورى ڕۆژئاواى ئاسٌا بە اڵتى ناوه ڕۆژهە  لە  ٌە وره ئێران پۆستێكى گە

ى  مٌانە ، لە وه ئاٌدۆلۆژٌاى ئٌسالمى شٌعٌٌە  بە  ستگرتنە ڕاست و، ده اڵتى ناوه ئێران مێژووى ڕۆژهە

ڵێت "  ) ئە2017ى نٌسانى 18(  نى ڕۆحانى" لە سە "حە   وه ى  ڕۆژى سوپاى ئێرانٌٌە بۆنە  كٌدا بە ٌە ووتە

 ."  وه رزكردۆتە %) بە145رگرى ( ى سوپاو بە مان بودجە كە وواڵتە

 

 . "وه ەییستیكى بال ى مووشە و ژماره رۆج ووىڕ  لە استڕ ناوه تىاڵ ژهەڕۆ  لە  تەاڵوو نیتر وره گە مى،ۆت كى ئە چە  لە  جگە رانێئ    "

 

ردانى چڕو  ستوه ) دا و، ده2014ساڵى (  تى ئٌسالمى بۆ عێراق و سورٌا (داعش) لە وڵە هاتنى ده

ر ئٌسرائٌل و  ترسى بۆ سە ن. دروستبونى مە مە نداو، ٌە عێراق، سورٌا، لوبنان، وواڵتانى كە  پڕى ئێران لە

اڵتى  موو ڕۆژهە هە  ئێران و سعودٌٌەكان، واى كرد ملمالنێكانى  كگرتوه ٌە  تە ٌمانى وٌالٌە ى هاوپە سعودٌٌە

ستراتٌژى نوێى   ستێت و، لە وه ن نە ى ترامپ ٌش بێالٌە و، ئٌداره وه فرٌكا بگرێتە ڕاست و باكورى ئە ناوه

                                                           

  پٌتێرێت ٌۆرانٌۆمى تٌائە  كە  ٌە و شوێنە رى ئە نتە (اران) سە. 

13- BBC News (2014) Iran nuclear crisis: Can talks succeed?  See here: http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-11709428  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11709428
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-11709428
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اڵتى  ر ئاساٌشى ڕۆژهە بۆ سە  وره كى گە ترسٌٌە ن مە لى ئێران وه زه  مرٌكادا بە ئاساٌشى نٌشتٌمانى ئە

دا  ) ه2016كۆتاٌی (  ستا، لە وه نە  وه مە ر بە وى بناسرێت.ئێران هە دنى توندڕهڕاست و، پاڵپشتى كر ناوه

و  رێكى ستراتٌژى جٌهانٌٌە بە نگە تە  ى (كە كە باشورى وواڵتە  رووى هورمزدا لە ر گە سە ستى گرت بە ده

كى  ٌە ش ئاماژه مە بن، ئە ڕ ئە دا تێ پە و ناوچانە ڵگر بە شتی بارهە ن و كە %) كااڵو شمە40ى ( نزٌكە

  ى جٌهان، پاشان ئێران بە كانى ترى ووزه وزه ڵ حە گە و، كێبركێ كردن لە تٌكى ووزه بۆ جٌۆپۆڵە  ترسناكە

رگرى عێراق  مى بە سٌستە  شێن لە بە  گروپى مٌلٌشٌاٌی كرده  وه كانى ناو عێرالە شٌعە  ى كوتلە ڕێگە ٌاسا لە

كۆتاٌی دا  د" ى لە سە ششار ئە ى "بە وه مانە  ڕى سورٌادا نٌشان دا كە شە لە  وره كى گە ٌە ن براوه و، خۆى وه

 .ر كرد مسۆگە

تارانى   بە  وه ى گرتە وره ) شارى گە12دا، ( ) ه2018كانى ( م ڕۆژه كە ٌە  كانى ئێران لە خۆپٌشاندانە

ى ئێران و لوواڵٌی  كە تۆمٌٌە ئە  رنامە سۆراخى بە  لە  كى برٌتٌٌە ره پرسٌارى سە  ماڵ بە ، وه ختە پاٌتە

 : ٌە كى هە ره ) سێ سٌنارٌۆى سە3دا ( ، لێره و وواڵتە ستراتٌژٌی ئە

ڵمانٌاو  ش ئە مە وام بێت، بۆ ئە رده بە  كە وتنە ) ببٌنێت و ڕێككە1+5وتنى ( ڕێككە  ئێران سوود لە م: كە یە

  وه ره وروپا بۆ كاروبارى ده كێتى ئە رى ٌە . فٌدرٌكا موگرٌنى نوێنە وه شاردۆتە ٌان نە مە نسا ئە ڕه رٌتانٌاو فە بە

 .14) بگرێت1+5ى ( ڵە مى ئێران و كۆمەتۆ وتنى ئە ڕێككە  ڕێز لە  مپ كردووه تره  داواى لە

كانى  جۆراوجۆره  گروپە -سورٌا -ڕووسٌا -تى، ئێران رێماٌە ندى هە رگٌرٌی و بلۆكبە مسە جەم:  دووه

  ى جٌهانى بێ ئٌراده تى و بازاڕى ووزه وڵە مرٌكاو، بانكى نێوده كانى ئە ڵوێستە ر هە رانبە ، بە كە ناوچە

ن  ها وه روه ن، هە ٌە م گرٌمانە رى ئە تٌده كانى ٌارمە نێوخۆٌٌە  تٌٌە زاٌە ان و ناڕهٌرانى ئابورٌی ئێر بكرێن. لە

باسى   وه خوارٌشە  ، لە وه تە شى كراوه   ڵ سعودٌٌە گە ٌمانێتى لە ى نوێى ئٌسرائٌل و هاوپە پێگە  وه ره سە لە

 .ٌن كە ەڵ ئێران و ڕووسٌا ئ گە ى لە وه توركٌاو نزٌكبونە  م لە ى سٌستە ئاٌنده

ش  مە ى بكوژن، بۆ ئە وه ى بونٌادى ناوه وه ره كانى ده ونە ش ببێت و، خە دابە  وه ناوه ئێران لە م: سێهە

رخانى  رچە كان و، وه كان و موحافٌزكاره ، جٌاوازى نێوان ڕٌفۆرمخوازه ر پێٌە سە  لە  وه ناوه ئۆپۆزسٌۆن لە

رگ بۆ  بٌنرێت دروشمى " مە ن ئە بۆ بارى سٌاسٌی، وه  وه كانە ئابورٌٌە  خواستە  تى لە زاٌە گوتارى ناڕه

ئێران، كورد   لە  ئێران، سووننە  ر لە كى دى ئازه الٌە ن، لە الٌە لە  مانە رگ بۆ ڕووحانى" ئە دٌكتاتۆر" " مە

شۆڕشێن. بێگومان شۆڕش و   بە  ئێران ئاوسە  بٌنن كە ئە  كە تە رفە ئێران، وا ده  ئێران، بلوج لە  لە

                                                           
) وزراء خارجٌة أوروبا ٌطالبون ترامب باحترام االتفاق النووي اإلٌرانً. CNN  )2018العربٌة . 14
us-europe-deal-nuclear-east/2018/01/11/iran-https://arabic.cnn.com/middle 

 

https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/11/iran-nuclear-deal-europe-us
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/11/iran-nuclear-deal-europe-us
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اڵتى  ڕۆژهە  رێمى و  جٌهانى لە مى هە سٌستە  لە  وره گۆڕانكارى گە  لە  ئێران، برٌتٌٌە  گۆڕانكارى لە

 ڕاست. ناوه

 

 ى توركیا دێت ؟ م: دواى ئێران نۆبە ى چواره وێستگە

هەرچەندە ئەم دەستەواژەٌە " دوای ئێران نۆبەی تورکٌاٌە" ئەگەر تٌۆراٌزی بکەی بەشێکە لە ( 

ئامەرەی هەرێماٌەتٌەوە ) بەاڵم بابەتەکە پەٌوەندی بە موConspiracy Theoryنەزەرٌەی موئامەرات 

جەخت لەوە ئەکەنەوە ، بە لەد ئەوەی لەناو نٌۆ ڕٌالٌستەکانی ئەمرٌکادا ئاڕاستەٌەک پەٌدا بووە، رنٌٌە زٌات

نابێت هٌچ ٌەکەٌەکی تر لەم گەردوونە لەسەروو ئەمرٌکاوە بێت، ئەبێت ئەم جٌهانە حاکمێکی بەهێزی 

هەبێت، بۆ ئەوەی سٌستەمی ئاساٌشی جٌهانی لەنگەری لەوە زٌاتر نە شکێت، جا بۆ ئەوە ئەبێ هەموو لە 

ی تر پرسی بەردەوام کێبڕکێ و ناکۆکی خوار ئەو ٌەکە گەردونٌەوە بن، بۆٌە نٌۆ ڕٌالٌستەکان جارێک

)Competitive &Conflict جاڕ ئەدەن، ئەمرٌکا ئەبێ لە کێبڕکێدا بێت بۆ بەرز ڕاگرتنی بەهای (

) وەک کوتلەٌەکی ٌەکگرتووی بانکی بەرانبەر بانکی BRICSدۆالر، بۆ سنوردانان لە بەردەم برٌکس (

چارەو داخی دٌاردە تازەکان بکات لە پەٌوەندٌٌە  جٌهانی و سندولی دراوی نێودەوڵەتی، ئەمرٌکا ئەبێ

، تٌرۆرٌزم، کەمبونەوەی ئاو، هەژارٌی، باڵوبونەوەی Pollution-نێودەوڵەتٌٌەکان دا وەک: پٌسبون 

، کۆکاٌن و هٌرۆٌن و مامەڵەکردنی ناشەرعی بە  Migration-ناٌەکسانی جٌهانی، کۆچ و کۆچبەران 

 مرۆڤ و.... بابەتی دٌکە.

 

دەٌان سەرکێشی ) ٦١١١بۆ  ٦١١٦ەسەردەمی فەرمانڕەواٌی حزبی دادو گەشەپێدان (توركٌا ل

کردووە کە دژ بوون بە بەهاکانی ئەمرٌکا (لسەٌەک لەسەر ئەوە نٌٌە بەهاکانی ئەمرٌکا پٌرۆزن ٌان نا 

نی کۆڵۆنٌالٌزم باشە ٌا خراپ). جوواڵنەوە ڕێک بە پێچەوانەی خەونەکانی ئەمرٌکاوە، پرٌشکەو لێکەوتەکا

هەر چٌٌەک بن بۆ تورکٌا نٌٌە، بەڵکو بۆ ئۆراسٌاو بەلکان و سنوری مێدٌترٌانەو ڕۆژهەاڵتی ناوٌنە، ٌانی 

بۆ ئەوەٌە کە، ئەو ٌەکە هەرێمٌانەی ناوچەکە کە خاوەنی جۆرێک لە جێگٌری ئابورٌی و پٌشەسازٌٌن 

 . 15ووردو خاش بکرێن و بێ کردار بکرێن لە الٌەن ئەمرٌکاوە

 

                                                           
15

 For more information about this situation you can read this interesting book:  THEODORE H. COHN (2012). 

Global Political Economy. Sixth Edition, Londaon. Semon Fraser University.  
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ڕێگەی نەدا  )٦١١۲، لە ساڵی (ٌیوا هڕرمان فە ى ەٌر كا سەتةنها چوار مانگ بوو ئاکپارتی هاتبووە 

هێزەکانی ئەمرٌکا خاکەکەی بەکاربهێنن بۆهێرشکردنە سەر ڕژێمەکەی سەددام حوسەٌن، زۆری نەبرد 

ئەردۆغان و عەبدواڵ گوٌل هەموو باڵوێز و نوێنەری واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستٌان کردبوە هۆڵێکەوە 

وشێوەی ٌەکێتی ئەوروپاو، (جگە لە نوێنەری ئٌسرائٌل) بۆچی؟. " بەڵکو ٌەکێتٌەک دروست بکەٌن ها

هێزێکی سەربازٌش بۆ موسڵمانان پێک بهێنٌن وەک ناتۆی ئٌسالمی !". خەونی سەرکرداٌەتی کردنی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئەجێندەکانی ئاکپارتی بو، بەاڵم هەر باڵێک ٌان بە شێوەٌەک هێڵکارٌٌەکەٌان بۆ 

ى  وه سفركردنە ەبونی تورکٌا داو، سٌاسەتیکردبوو، بەهاری عەرەبی بزمارێکی گەورەی لە خەونی گەو

هەموو هەفتەٌە ) ٦١١١ەوە بۆ ٦١١١ئٌنجا لە ( بوو بە فوول پرۆبلٌم.   )Zeero Problem( كان شەێك

ئەردۆگان مشتومڕی بووە لەگەڵ ئٌسرائٌل دا، ڕۆژێ لە داڤۆس کۆنگرەی بەسەر سەرۆکوەزٌرانی 

دەوڵەتی تٌرۆرٌست ی دژ بەکار ئەهێنان، ڕۆژێ لە ئٌسرائٌل دا جێ ئەهێشت، ڕۆژی دەستەواژەی 

ئەنکەرە پێشوازی لە خالٌد مەشعەل ئەکرد، ڕۆژێ سووربونی لە هەناردەکردنی هاوکاری بۆ غەززە 

 دووپات ئەکردەوە، ڔۆژێ ئەٌوت تاپۆی خاکی ئٌسرائٌل لە ئەرشٌفی دەوڵەتی عوسمانٌداٌە....!

 

ە پۆلٌسی ئێوە نٌٌن". ٌانی سنورەکان بۆ تٌرۆر وااڵ ئەوسا لەگەڵ ئەوروپا، هاوار ئەکا " خۆ ئێم

ئەکەٌن بگاتە التان و بە ئارامی نانون. ئٌنجا ئەردۆگان و داڤود ئۆغلۆش ئەچوون ئێران و بەرازٌل 

بگەٌەنن بە ٌەک بۆ ئەوەی هەردوکٌان چەکی ئەتۆم بەرهەم دێنن تاوەکو ٌەکێتٌەک دروست بکەن و 

دواجار  كاو،ٌمر ر ئە سە  تەۆكرد رشىێجار ه نٌند دا چە ) ه2017( ىڵسا لە گانۆرد ئە ٌەکگرتوو تر بن!.

کۆتا جار لە سەردەمی . 16" وه تەڕۆٌتوانى ب ئە ، ەٌٌن ڵد بە اتٌر تورك گە " ئە كاىووتٌمر ئە زىێوڵبا  بە

ی دەرەکی خۆپٌشاندان و ناڕەزاٌەتٌٌە ناوخۆٌٌەکانی ئێران دا، ئەردۆگان ئەڵێت " ڕێگە نادەٌن هٌچ هێزێک

 وەکو ئٌسرائٌل و وٌالٌەتە ٌەکگرتووەکان دەستوەربداتە کاروباری ئێران و پاکستان". 

 

 ٌیئابور است،ڕ ناوه تىاڵ ژهەڕۆ تانىاڵوو ى ربەۆو ز رانێئ  راورد بە بە  شدا، بە مانە ئە ڵ گە لە  

سندولى دراوى   بە  مان داوه پاره  مەێنى "ئ ووتە گانۆرد ، ئە كردنە  شە گە لە ووڕ و رهٌگێج ووڕ اٌتورك

 ل سەٌ "فە اٌتورك كانى ەٌٌئاو  رچاوه و سە ندارستا رىٌز . وه17" داوه نە  مەێئ  بە انٌ وان پاره ئە تى ەڵو ودهێن

 وانێن لە اٌكردنى تورك نارده ) دا هە2017( ىڵسا  صار ووتى لە كارا حە ونٌف ى شارى ئە لوتكە  اورغلو" لە

                                                           
16

 Washington post (2017) Turkey condemns U.S. over ‘aggressive’ acts against Erdogan’s guards during D.C. visit 
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  بە نٌن ەٌ ) دا بگە2023سالًى ( كردن لە نارده هە ى ژهڕێ ێو مانە ئە ، الردابووهۆد ارٌ) مل155 ۆب 154(

  لە  كردووه انٌشت گە اوٌناو تورك  تە ى هاتونە وانە ئە ى ژهڕێ  تە ى هاتونە وه لە  جگە  مە ئە، الرۆد ارٌ) مل500(

) 2016( ىڵسا  لە كداێكات ، لە س بووه زار كە ت هە و سە نٌۆمل ێست و س ) شە63.1( داە) 2017( ىڵسا

  كردووه ادىٌز  ەٌ ژهڕێ وەئ انىٌش  مە . ئە س بووه زار كە هە ت سەێو س نٌۆشت مل نجاو هە ) پە58.3( داە

رز  بە كىٌمر ئە الرىۆر د رانبە توركى بە ى رهٌدا، نرخى ل ) ه2018تاى ( ره سە %) . لە8.3( ىڕب  بە

 انىٌش  م ئاماژانە ..  ئە18.كىٌمر ئە الرىۆت د ) سە100(  ر بە رانبە بە  رهٌ) ل370(  بە  شتوهٌ گە ، وه تەێب ئە

و   ززه ى غە لە سە مە  بە ىۆخ  نده وه ئە ترٌو ئ ىۆخ كانى ەٌجٌسترات  ماره ده ۆب  وه تە اوهڕ گە اٌتورك

 ناكات.  ڵرلا سە  وروپاوه ئە  گرتنى لە رگرتن و نە ترامپ و وه ۆب نۆف لە و تە لٌسرائٌى ئ عە عمە مە

) مىێر هە ى كە ەٌ نٌتر وره ن دوو گە (وه  دروست بووه رانداێئ اوٌتورك وانێن  لە کٌەتێمانٌ هاوپە

و  اٌو سور راقێع رانن،ێو ئ اٌتورك ڵ گە ى لە وانە ). ئەماراتٌو ئ لٌسرائٌو ئ  ەٌر (سعود رانبە ش بە مە ئە

 .ى)عب شەشدى  و حە اڵن حزبول كدارى وه (گروپى چە  نجە ست و پە ده ێند هە

 

 ؟. وه بخاتە كڕێ  كە ناوچە ێو ەی ئە كایمر ئە ى دارهیئ

 كاٌمر ) ئەNew Global and Regional orderنوًى ( تى ەٌماێر و هە هانىٌج مى ستەٌس ى رهێگو  بە 

 ر ردهۆئ  وه شەٌت ەٌماێر هە ووىڕ لە ت،ێهند بگر اوٌووسڕو  نٌچ ٌیژموونى ئابور هە ر بە بە ێو ەٌ ئە

ى  تازانە  اردهٌو د ئە كردنىداخ   لە تێب رى دهٌت ارمەٌ  كە تێنێبه نێپ تى ەٌماێر واى هە كىێ) م ستەٌ(س

 . وه كانە ەٌٌت ەڵو ودهێن  ەٌٌند وهٌ تى پە ناوبابە  تە هاتونە

 شٌنانٌۆو  اڵٌتاٌو ئ صلوبر ڵ گە ). لەداٌمى ئاكپارت رده سە  لە  ماوه نە ن ەٌاٌتورك  ى بە (متمانە لٌسرائٌئ

  ەڵ مامە لٌسرائٌئ  كردووه ىڵحا ى تر مە نده وه ش ئە وه غازى سروشتى، ئە نانىێره ده ۆب  ەٌ هە مانىٌ هاوپە

  كە ناوچە  لە لٌسرائٌئ ۆب تى ەڕێٌو هاو تىێمانٌ هاوپە تێو ەٌ ئە كاٌمر ئە ى دارهٌبكات. ئ اٌتورك ڵ گە لە

 ستىێلودس، تا ت ۆب  وه بەٌب لئە تە  لە داۆٌخ تى ەٌرا نەێى نو وه گواستنە ارىڕٌش ب ستە بە و مە ئە ۆدروستبکات، ب

ى گرنگ  لە سە مە ێند و هە ن بكەڵ هە  وه كەێپ لٌسرائٌئ ڵ گە لە ننتوا ئە اٌبكات، ئا سرٌو م ماراتٌو ئ  ەٌسعود

رى گرت،  سە  مە ر ئە گە . ئە ووزه كانى ەێڵن پرسى ه . وهرانىێژموونى ئ ن هە ن، وه ەداخ بك  كە ناوچە  لە

 .دات ئە لٌسرائٌو ئ اٌتورك ى وه كخستنە ەٌ ىڵو هە كاٌمر وسا ئە رنا ئە گە . ئەتێكر ئاوت ئە اٌوا تورك ئە

                                                                                                                                                                                           
17

 AhramOnline (2013) see here: http://english.ahram.org.eg/NewsPrint/64422.aspx  
18

 0207ملٌار دوالر بحلول  522وزٌر تركً: هدفنا رفع الصادرات إلى ) 0293صحٌفة دٌلً صباح (  
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  رخانى سیاسیی رچە و وه رتى ووزه م: عێراقى دواى داعش: كە ى پێنجە وێستگە

ڕاست دا، هێشتا  اڵتى ناوه ڕۆژهە  ت لە وڵە بونى ده ڵە نى فۆرمە مە ر تە سە ڕێت بە پە ن تێ ئە ٌە ده سە

مێژووى   نێكى پڕملمالنێى لە مە تە  كە  ٌە و پێگانە ، عێرالٌش لە لامگٌرٌی تٌادا نٌٌە ئاساٌش و سە  ٌە م ناوچە ئە

ندى ئابورٌی و  وه رژه كى و بە ره ردانى ده ستوه ده  لە  ى برٌتی ٌە كە ڕۆكە ، ناوه ٌە رخ دا هە هاوچە

)  2017-2014(  ڕى داعش لە شە  گاتە تا ئە  وه مە كە نگى جٌهانى ٌە دواى جە فى، لە ى تاٌە وه وسانە چە

وت  رتى نە كە  بە  ست بووه ٌوه وخۆ پە مووى ڕاستە ر هە هە  عێراق ِووٌداوه  رلە  وره نگى گە ) جە7ى ( نزٌكە

مێكى  ت و، سٌستە فافٌە بونى شە بردنى و، نە ڕێوه و خراپى بە رى ووزه . سێكتە وه ازى سروشتٌٌەو غ

  ساتە كى كاره ره كان بكات، هۆكارى سە تگوزارٌٌە مرۆٌی و خزمە  رتە كە  ت بە تٌاٌدا خزمە  نٌشتٌمانى كە

ر ملمالنێى  سە كارى لە  كە  مهێناوه رهە اڵتێكى دٌكتاتۆرى بە ستە ، ٌان ده كانى عێراق بووه كە دواى ٌە كلە ٌە

و گروپى  بۆشاٌی سٌاسٌی دروست كردووه  كە مە سى سٌستە ره ، ٌاخود هە ٌی كردووه وه تە فى و نە تاٌە

كانى  نجامە رئە كاتێكدا ده  دات؟. لە رخان ڕووئە رچە عێراق وه  وتوون. ئاٌا لە ركە و جۆراوجۆر ده توندڕه

ن و  مە لٌبٌاو ٌە  لە  ى برٌتى ٌە ڕاست، باشترٌن نمونە اڵتى ناوه ڕۆژهە  اسٌی لەرخانى سٌ رچە شكستى وه

 .!.بى ره هارى عە دواى بە  سورٌا لە

  نە دا بگە ( ه2112ساڵى ) كان لە عێراقییە  نە ، چۆن الیە وتە گى گشتى پرسى عێراق پرسى نە یە شێوه  بە"

 ".ڵى؟ نده ركردنى پرسى گە سە كمڕانى و، چارهمى حو بردنى سیستە ڕێوه ئاستێكى گونجاو بۆ بە

 

 .وتن؟ وتنى زیاتر یان ڕێككە ككە ریە ركوك خاڵى بە كە . 5-1 

، پێش  ركون شارێكى توركمانٌٌە ردۆگان" كە ٌب ئە ب تە جە رۆن كۆمارى توركٌا "ڕه ر زارى سە سە لە

  پێگە  لە  كێكە ٌە  تى  مووسڵ بوون، كە وٌالٌە  ر بە لٌن سە تا خانە ركون هە تى عێراق كە وڵە دروستبونى ده

  لە  ركون برٌتى ٌە تى عوسمانى و ئێستاى  توركٌا. بۆ توركٌا كە وڵە وساى ده كانى ئە ستراتٌژٌٌە

ركون و  بۆ ئێران كە  وه وانە پێچە ، بە كە شاره ى خۆى لە ى ناسنامە وه كى ئابورٌی و باڵوكردنە ندٌٌە وه رژه بە

 . منى ٌە ڵكو ئە ، بە وتۆى ئابورٌی نٌٌە كى ئە ندٌٌە وه رژه گشتى بە دستان بەرێمى كور هە

  كانى ترى عێراق و سورٌاوه ناوچە  كانى خۆى بە ندٌٌە ٌوه ى پە ڵە ندى ڕاٌە ربە مە ن كە ركون وه ئێران، كە

ٌان  كە تى شاره واٌە هرمانڕ ) فە2017رى  ى ئۆكتۆبە16تا   وه ه 2003(  لە  كە  وه الى كورده بٌنێت، بە ئە

ى  مە ئاستى  گوتاردا ئە  نها لە وت كورد تە ركە اڵم ده ر ناكرێت، بە سە سازشى لە  ركون شارێكە ، كە كردووه
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ركوكى دابێت و،  المارى كە ر كامێكٌان زٌاتر پە كانى عێرالٌش هە شٌعٌٌە  ن پراكتٌن. كوتلە نە  ڵگرتووه هە

كى  ٌە ده ر و موزاٌە ماوه ى نفووس و جە وه نها بۆ كۆكردنە دركاندبێت، تە گوتار  ركوكى بە عێرالى بونى كە

ركون ٌان  ، كە كە ى شاره تاى ئازادكردنى عێراق و پێكهێنانى ئٌداره ره سە كان لە مرٌكٌە . ئە ناوخۆٌی بووه

كان  و، ناكۆكٌٌە ٌە نە الٌە مە ردێكى هە ركون ده ردى كە ده  واتە ، كە كردووه بارووت" پێٌناسە  رمٌلە بە  "بە

 . ٌە وه ڵدانە رهە ى سە ركاتێن ماٌە هە  م شاره ر ئە سە لە

عس  ڕووخانى بە  گاتە تا ئە  وه ) ه1916دواى ساٌكس پٌكۆ (  غدا لە زى بە ركە تى مە ڵ حكومە گە كورد لە

) 2003دواى ( اڵم لە ، بە بووه بى عێراق هە ره ڵ  عە گە فى لە كى ئٌتنى و تاٌە ) ملمالنێٌە2003عێرالى ( لە

زٌی  ركە تى مە ڵ حكومە گە كان لە كوردٌٌە  نە ) ملمالنێى الٌە2017رى  ى ئۆكتۆبە16(  گاتە تا ئە  وه ه

ش خاڵێكى  مە كان دا، ئە داراٌٌە  ره سێكتە  شدارى لە وت و بە و پشكى نە ر بودجە سە گۆڕدرا بۆ ملمالنێ لە

  .شى بكات تى پێشكە ستٌە بە مە  ٌە وه ەم توێژٌن ئە  كە  تٌڤ و گرنگە پۆزه

 

 .؟ وه خاتە ك ئە غدا یە رێمى كوردستان و بە وت هە ئایا نە. 5-2

نى ناوخۆٌی، ٌاخود  دوو الٌە  ست بوو بە ٌوه پە  ، كە تٌكى ووزه و، جٌۆپۆڵە  پرسى ئاساٌشى ووزه

هارٌكاری و   گاتە نگ، ٌاخود ئە ناكۆكى و جە  گاتە ئە  ٌە وه ، ٌان ئە ٌە نجامى هە رئە ، دوو سە وه كٌٌە ره ده

رێن بۆ  پاڵنە  ببێتە  و پێوٌستە كى ئابورٌٌە نها كااڵٌە وت تە . نە مى نٌٌە تى سێٌە كاركردن. حاڵە  وه پێكە

بێت،  ئە  ستە رجە رم بە مێكى مۆدێرن و نە سٌستە  ش بە وه ى حوكمڕانى، ئە كانى دٌكە رتە ندنى كە سە شە گە

ساتى مرۆٌی و  ر شوێنێن، كاره هە  فى كرا لە ٌی ٌان تاٌە وه تە ئاٌدۆلۆژٌاى نە  ڵ بە وت تێكە نە ركاتێن هە

 .هێنێت دواى خۆٌدا ئە نگ بە جە

وت و غازى  نى نە ى خاوه و وواڵتانە ت بوو بۆ حوكمڕانى لە وڵە بى شكستى فۆڕمى ده ره هارى عە بە

واٌٌدا،  رمانڕه مى فە سٌستە ڵى لە نده وانى تر، گە ستنى ئەراوێزخ مى سٌاسٌی و پە سروشتٌن، شكستى سٌستە

كان  ڤاٌرۆسە  ، چونكە تێكى ترسناكە زانستى سٌاسٌٌدا بۆشاٌی سٌاسى حاڵە بۆشاٌی سٌاسٌی دروست كرد، لە

ى  ره وهو پێ پێى ئە تى، بە ٌە كە نجامە رئە تى سە اڵٌە كسانى ئابورٌی و كۆمە وى و ناٌە ن، بٌرى توندڕه كە ئە شە گە

تێكى سٌاسٌی و  بابە  ر بوو بە گە وتون، توندوتٌژى ئە ر ڕێككە سە كان لە تٌٌە وڵە نێوده  نگە رهە فە  كە

  ربونە م خوێنبە هێنێت. ئە رئە رده ن و، تٌرۆر سە كە واو ئە تە" Terror -ى "تٌرۆر پێناسە  وه كرا، پێكە ئاڕاستە

رێمى  كى هە ٌە كە ر ٌە هێنێت و، هە دواى خۆٌدا ئە تى بە وڵە و نێودهرێمى  ردانى هە ستوه ستێت ده دا ناوه لێره

 .رێت گە كانى خۆٌدا ئە ندٌٌە وه رژه دواى بە بە
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  مە كانٌش لە وتٌٌە نە  و پاڵٌوگە ى عێراق دا، كێڵگە ر نٌوه سە  ستى گرت بە ) داعش ده2014ٌرانى  حوزه(  لە

كانى پارتى  واو الواز بون، هێزه كانى تە ربازٌی و لۆجستٌٌە تى عێراق توانا سە بوون، حكومە ر نە ده بە

  ن) لە سە ى (ئاڤاناو باى حە ردوو كێڵگە ر هە سە  ستٌان گرت بە ن دٌفاكتۆ ده دٌموكراتى كوردستان وه

  وه ) ه2014ى ئابى  14(  پارێزگاى مووسڵ. لە ر بە ى سە بٌعە نزٌن ڕه  ) لە ٌٌە ى (سوفە ركون و كێڵگە كە

موو  هە  وه ه "Kar Group -ى كۆمپانٌاى "كارگروپ ڕێگە  ) لە2017رى  ى ئۆكتۆبە16كو ( تاوه هە

و  رهێناوه ن) ده سە ى (ئاڤاناو باى حە كێڵگە  وتٌان لە رمٌل نە زار بە ت هە ) سێ سە300000ڕۆژێن (

  دراوه  ش نە وتە م نە ئە )، داهاتى ٌٌە ى (سوفە كێڵگە  ر ڕۆژێكدا لە هە  رمٌل ٌش لە زار بە ) چل هە40000(

تى  ركون و خزمە ى شارى كە ئٌداره  بە  دراوه  رێم نە تى هە بۆ حكومە  چووه  زى نە ركە تى مە حكومە  بە

 .19ى كە دانٌشتوانە

خۆٌی) ٌان  ربە خۆٌی كوردستان) و (ڕٌفراندۆم بۆ سە ربە تى سٌاسٌی كورد دروشمى (سە ركرداٌە سە

برى  نگى لە ڕى داعش و، جە شە  لە  ربووه ى كورد هێزێكى كارٌگە وه وى ئەبٌانو  ، بە وه رزكرده بە

،  هێزٌداٌە ڕى بە و پە ڵوێستى كورد لە و هە ، پێگە تى دژى تٌرۆرٌستان كردووه وڵە ى نێوده ڵگە كۆمە

،  وه نە كە سڵ ئەنووسى پارێزگاى مو و چاره چاره  ڕێگە  تى بٌر لە وڵە ٌمانى نێوده ڵ هاوپە گە لە  وه ركوكە كە لە

عێراق،  لە  وه خۆٌی و جٌابونە ربە ى ڕٌفراندۆمى سە شە رمبونى بانگە ى مووسڵ و، گە وه دواى گرتنە پڕ لە  لە

بادى"  ر عە ٌده زٌران "حە رۆكوه تى عێراق و سە تى پاڵپشتى خۆٌان بۆ حكومە وڵە ى نێوده ڵگە موو كۆمە هە

تانى  وڵە تٌرۆر، ئێران و توركٌا و ده  ڕى دژه تى بۆ شە وڵە مانى نێودهٌ نى ئاساٌش و هاوپە نجومە ربڕى، ئە ده

 . وه ستانە ى كوردستان وه كە دراوسێ  دژى ڕٌفراندۆمە

كانى كوردستانى  تٌٌە وڵە نێوده  ئاسمانٌٌە  شتە موو گە تى عێراق هە نجامدانى ڕٌفراندۆم، حكومە دواى ئە

ند  ڵ چە گە وتن لە پاڵپشتى ئێران و، ڕێككە سوپاى عێراق" بەعبى و  شدى شە كانى "حە ستاند،  هێزه وه

ركون داو،  ر پارێزگاى كە سە ستٌان گرت بە ركون ده ٌمانى و كە ى سولە ناوچە اڵتدار لە ستە گروپێكى ده

 بوون.  ) ماڵى كورد ئاواره5600(  زٌاتر لە
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 .وتن؟ ككە ریە وتن یان بە ڕێككە 5-3

تى بۆ  اڵم نٌە پارێزێت، بە ركون ئە ئاساٌشى شارى كە  وه ى پۆلٌسى فٌدراڵە ڕێگە لەتى عێراق،  حكومە

تا   وه ه 2008ساڵى ( لە  وه ركوكە شارى كە لە  كاتێدا ڕۆژانە ؟. لە چٌٌە  كە شاره وت لە رتى نە بردنى كە ڕێوه بە

 –ركون  بۆڕى كەى  ڕێگە  ڕۆژێكدا بە  رمٌلى لە زار بە ) هە500000بۆ  300000) بڕى (2017

  كانى بۆڕى تێكچوون و، پێوٌستٌٌان بە دواى هاتنى داعش هێڵە ، لە كردووه نارده ٌهانى توركی دا هە جە

تى عێراق  حكومە  بێت، بۆٌە ڕ ئە رێمى كوردستان دا تێپە ناو خاكى هە بە  م هێڵە ، دواجار ئە ٌە وه نكردنە نۆژه

 : وه كردۆتە  ) ڕێگە3(  بٌرى لە

ركون و  ى كە وتى ناوچە ى نە وه بۆ گواستنە  وه ركوكە كە  وت لە تى ئێران هێڵێكى بۆڕى نە ٌارمە  بە م: كە ٌە

  ش ئێران گورزێن لە مە بۆ ئێران، بە  وه بگوێزێتە  ى سنورى پارێزگاى دٌالە فتخانە ى نە وتى كێڵگە نە

  بە  نده مە وڵە ى ئێران خۆى وواڵتێكى ده وه ڵ ئە گە دات، لە ڕاست ئە رٌاى ناوه ى ده ى ووزه وزه كانى حە كوتلە

مان بڕ  دات، هە ى پێ ئە كە كانى وواڵتە كوردٌٌە  ى كرماشان و ناوچە كانى پاڵێوگە اڵم پێداوٌستٌە وت، بە نە

 .بۆ عێراق  وه كاتە ى ئە نارده خۆى هە  وه ) ه سره شارى (بە  لە  وه خواره  كات، لە ى ئە هاورده  كە

زٌرانى  رۆكوه مرٌكا. سە ئاگادارى ئە  وێت، بە رێم ڕێن بكە تى هە ڵ حكومە گە تى عێراق لە ەم: حكوم دووه

رێم ڕێن  تى هە ڵ حكومە گە ٌبى" ڕاسپارد لە رٌم لوعە بدولكە وت "عە زٌرى نە بادى" وه ر عە ٌده عێراق "حە

و  وت ئە تى نە زاره اڵم وه بەربكات،  ركون ده كە مانى عێراق بڕٌارٌدا " كارگرووپ" لە رلە وێت، پە بكە

ندو  ) كارمە700(  ٌاندن بە هۆى زٌان گە  بێتە ى ئە وه لە  جگە  كە بڕٌاره  ، چونكە وه تكرده ى ڕه بڕٌاره

 مهێنان رهە مى بە نێت، دواجار سٌستە ٌە گە ى گفتوگۆكان ئە وه ى نزٌكبونە ئاڕاستە  كرێكارى كورد، زٌان بە

(Production System)  ند ڕێن  رێم و ناوه تى هە ر حكومە گە ، ئە كار گرووپ داٌناوه  ٌە دوو كێڵگە و لە

 . 20وه ڕێننە بێت كۆمپانٌاى ناوبراو بگە ر ئە ، هە وه ونە بكە

ن،  سە كانى (باباگوڕگوڕ، باى حە كێڵگە  لە  ٌە ركون هە كە ى لە وتە و نە ى ئە وه تى عێراق بۆ ئە م: حكومە سێهە

  ٌە وه رلاڵى ئە ، سە وه ره ده  ڕواتە نە  وه رێمى كوردستانە ى خاكى هە ڕێگە  مبور) لە جەبباز،  ئاڤانا، خە

كردنى  نارده ى هە ڕێژه  وه ) ه2018تاى ( ره سە لە  كارٌبهێنێت، بۆ نمونە م دێت بە رهە ى بە وه ناوخۆدا ئە لە

رمٌل بو  زار بە ) هە40000ن ( ڵە ى كە ، پاڵێوگە كان زٌادكردووه ناوخۆٌٌە  ركون ٌان بۆ پاڵێوگە وتى كە نە

كانى موسڵ ى  ى پێداوٌستٌە وه زار بۆ ئە ) هە100000(  ن بە بٌكە  ٌە زار، پالن هە ) هە50000(  بە  كراوه

ى  زار، پاڵێوگە ) هە70000(  بە  رمٌل بو كراوه زار بە ) هە30000ركون ( ى كە ، پاڵێوگە وه نە پێ پڕ بكە
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ش  مە موو ئە . هە 21رمٌل/ ڕۆژانە زار بە ) هە28000(  بە  ٌل بو پێشوتر كراوهرم ) بە20000بازٌان (

 .ن رفى بكە ناوخۆدا سە لە  وه ره ده  ڕواتە م دێ نە رهە ركون بە كە ى لە وه ، ئە ٌە وه ئامانج لێى ئە

بردنى  ڕێوه بە،  ٌە ٌی هە گۆڕانكارٌی ڕٌشە  عێراق پێوٌستى بە  وت و غاز لە سازی نە كۆتاٌٌدا، پٌشە  لە

ڵكو  تى، بە ٌە كە خراپە  ڵى ئاكامە نده گە  ، كە كان دا نٌٌە داراٌٌە  لە سە مە  نها لە ى تە كە وتە لێكە  رى ووزه سێكتە

ڕ و ئافاتێكى  تووشى شە  ٌە م ناوچە ئە  وه وانە پێچە . بە وه كاتە فٌش زٌندوو ئە بۆشاٌی سٌاسٌی و ملمالنێى تاٌە

  كات، بۆٌە وروپاش دروست ئە ر ئاساٌشى وواڵتانى ئە ترسى بۆ سە و، مە وه كاتە پێشوو ئەوانى  ترسناكتر لە

 :داعش ىڕ دواى شە  لە  ەٌدا راقێم ع رده بە  لە لورس) نگارىڵددا (ئا حە تە ێس

تا  ره وتن. سە ڕێككە  نە كان بگە عێرالٌٌە  نە ن الٌە وڵ بده نسا، هە ڕه ڵمانٌا، فە كان، ئە كگرتوه ٌە  تە م: وٌالٌە كە ٌە

بردنى  ڕێوه نگاوێن بێت بۆ بە هە  مە نگى، دواتر ئە ماهە هە  كان بە دابڕاوه  بۆ پاراستنى ئاساٌشى ناوچە

 . مهێنانى ووزه رهە كانى بە رتە كە

 Good Governance  حوكمڕانى باش(  كى لە ٌە عێراق نمونە  كان لە شٌعٌٌە  ى كوتلە وه رئە بە م: لە دووه

ڵى،  نده گە  بوون لە  وره شێكى گە عس دا، بە ساڵى دواى ڕووخانى بە  ) شانزه16(  لە  كردووه ش نە پێشكە ) 

عێراق،   لە  تى شٌعە واٌە رمانڕه بۆ فە  وه ره كالكە كى ٌە ٌە وه تالٌكردنە  بێتە ڵى ئە نده ركردنى گە سە چاره  واتە كە

كات،  ئە  وه بە  مانى عێراق، ئاماژه رلە پە  لە  وت و ووزه ەى ن رۆكى پێشووى لٌژنە نابى، سە دنان جە عە

وت و  كانى نە ره بردنى سێكتە ڕێوه هۆى خراپى بە ) بە2017بۆ  2006ى سااڵنى ( ماوه تى عێراق لە حكومە

دنى ڵبژار هە  . بۆٌە وتووه ر ئابورى عێراق كە ن ترٌلٌۆن دۆالر بە ) ٌە1با زٌانى ( مهێنانى كاره رهە گاز و بە

ى  وه لە  جگە ،كان عێرالٌٌە  بێت بۆ كوتلە ئە  وه ره كالكە تێكى ٌە ) بابە2018ساڵى ( مانى عێراق لە رلە پە

 الرىۆد ارٌ) مل123( ى كە هڕمان ب رلە پە ٌیدارا ى ژنەٌل ى رهێگو ، بە ره سە لە رىۆز كىێرز لە راقێع

 ،ێرزى بدات لە اترٌز  وه لە  كات كە الواز ئە راقێع  بە تى ەڵو ودهێى بانكى ن ش متمانە وه ئە و، ەٌكٌمر ئە

  ) ده10(  لە  كەێك ەٌى  وه رئە بە لە ، ردراوهێس پەڵ هە تى ەڵو ودهێن تى ەٌفاف شە كخراوىڕێ  لە راقێندامبونى ع ئە

 رانىٌز كوهۆر سە كو وه،  وه كە كخراوهڕێ كانى ەڵرج و خا مە  بە تێند ناب و، پابە هانٌج ى كە ەڵ نده گە  تەاڵوو

نگى  جە  لە  دارترهٌترس مە ىڵ نده ى گە وه گژاچونە " بە  كردووهێبادى" گوزارشتى ل عە ر دهٌ "حە راقێع

 . 22"رۆرٌت

                                                                                                                                                                                           
20

 Iraq Oil Report. www.iraqoilreport.com  
21

 92/9/0294روار  (...). بە  ژماره -ركون كە -وتى باكور  نە اىٌمپانۆرمى: ك نوسراوى فە  

 
22

corruption-https://www.alhurra.com/a/Iraq- ) : 'أخطر من اإلرهاب'.. معركة الفساد فً العراق٦١١٩الحرة (
economy/404684.html 

http://www.iraqoilreport.com/
https://www.alhurra.com/a/Iraq-corruption-economy/404684.html
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و  وه نكردنە نۆژه  لۆناغى دواى داعش پێوٌستى ٌان بە  كانى عێراق لە وتٌٌە نە  و كێڵگە م: پاڵێوگە سێهە

زار  ) هە300000بۆ  250000(  ڕى داعش ڕۆژانە پێش شە  بێجى كە -ركون ، هێڵى كە ٌە وه ڕێكخستنە

م  ركون، ئە بۆ كە  وه نارده مان هێڵ گاز ٌان ئە هە ى بێجى، بە ڕۆٌشت بۆ پالًێوگە وتى پٌادا ئە رمٌل نە بە

ى  كانى پالًێوگە ردا كاره رانبە بە  . لە وتووه كی كە كانى عێراق پە وره گە  پالًێوگە  لە  كێن بووه ٌە  ٌە پالًێوگە

ئاساٌشى   كانى عێراق پێوٌستە ناوچە نگى كار لە ، بۆ پاراستنى هاوسە كتٌڤتر كراوه ئە  سره بە  ) لە ٌبە (شوعە

 .*كان بپارێزرێن كێڵگە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 لە  كانى ووزه مى هێڵە كە كۆنفرانسى ٌە  تى، لە رێماٌە ى هە وه بۆ توێژٌنە  كۆنفڕانسى ئٌنستٌوتى مێدٌترٌانەمٌن  كە كانى ٌە دۆكٌومێنتە  

 www.mirs.co:  ئێره  . بڕواننە2017 رى بەۆكتۆى ئ11، عێراق -ٌمانى شارى سولە

http://www.mirs.co/
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 :نجام رئە سە
خوارى  شى لە وانە ئەرێمى و  كى هە ٌە كە ر ٌە ڕێ، هە گە ڕاست ئاگرێن تٌاٌدا ئە اڵتى ناوه ى ڕۆژهە ناوچە

وتنى  ككە رٌە كتربڕٌن ٌاخود بە نجامى ٌە رئە ش ده وه پێش، ئە  ى دێتە وره ترسی گە ت و مە رفە ن، ده وه وه ئە

 The intersection of new)  ٌە م ناوچە تى نوێ لە رێماٌە مى هە مى جٌهانى نوێ و سٌستە سٌستە

global and regional order in the Middle East). 

  ڕاست، كە اڵتى ناوه لامگٌرٌی ڕۆژهە نا ئارامى و نا سە  ت ساڵ دێت لە ش، دواى سە نوٌٌە  مە م سٌستە ئە

ر  ترسٌی بۆ سە دابپۆشێت و، مە  كە ى جۆراوجۆرى خۆى ناوچە نە ٌمە هە  بە  وڵٌداوه تٌاٌدا ئێران هە

خۆڕاٌی   رێن بە دا هٌچ ئۆفە مرٌكا لێره ئە كانى كگرتوه ٌە  تە اڵت دروست بكات، وٌالٌە كانى ڕۆژهە سووننە

  گرنگە  الى وواڵتانى خۆرئاواوه  مان كاتدا بە هە ت ئٌسرائٌل. لە نانە تى، تە ى پێوٌستى ٌان پێٌە وانە نادات بە

ڕێنرێت.  كۆتاٌی بێت و، تێ بپە  ٌە م ناوچە ٌی و ئاٌنى لە وه تە فى و ئاٌدۆلۆژٌاى نە خێرا پرسى ملمالنێى تاٌە

   .ن كە كان ئە ر گۆڕٌنى ٌارٌزانە سە بگۆڕن، كار لە  ى ٌارٌگاكە كرێت چوارچێوه ر پێٌان نە گە ش ئە وه ۆ ئەب

بٌنن و،  رى تٌا ئە ڕووسٌا، ڕۆڵى كارٌگە -چٌن -مرٌكا ر: ئە ر پاوه سۆپە  مى نوێى جٌهانى برٌتٌن لە سٌستە

مێكى  وتوودا، هٌچ سٌستە لۆژٌاى پێشكە كنە سازى و تە مى دواى پٌشە رده سە ، لە وه نە كە وێنائە  م جٌهانە ئە

  وتنى بازرگانى ئازاد لە وروپا، ڕێككە كێتى ئە فرٌكا، ٌە كێتى ئە ڕاست، ٌە اڵتى ناوه كو ڕۆژهە رێمى وه هە

مى جٌهانى ببٌنن  ى سٌستە وه ره ده ناتوانن خۆٌان لە  مانە ئە...(NAFTA) مرٌكا نێوان وواڵتانى باكورى ئە

  .ن كان پێش والٌعی جٌهانى بخە ناسٌۆنالٌٌە  تە و بابە  ى ناسنامە لە سە مەو، 

  ئٌسرائٌل" بە - ن " سعودٌە الٌە  ڕاست لە اڵتى ناوه ى ڕۆژهە واوى ناوچە ، تە الٌواٌە  ٌە وه م توێژٌنە ئە  بۆٌە

شبونێكى  كوێدا پێوٌست بكات دابەر  هە و، لە وه كرێنە مرٌكا وێنا ئە كانى ئە كگرتوه ٌە  تە پاڵپشتى وٌالٌە

د پاڵى  م لە ردى ئە ى ژێر گابە كە بچوكە  رده دات. بە كدا ڕووئە ى بٌست و ٌە ده تاى سە ره سە جٌۆستراتٌجى لە

ندێكى  شكێت و، هە ندێ شت ئە و، بێگومان هە وه خلۆربۆتە  ٌە وره گە  رده م گابە غل ئە و، غلە جوواڵوه  چٌاٌە

 . وه بنە ترٌش ڕێن ئە

 

كـــــؤتــــــايـــــــي 

 
 
 
 
 

 ئابورییو ندییویوهپو لو ر: خوێندكارى دكتۆرایوعفوىرۆز جوبو
 یو رۆكي ئینستیتیوتي مێدیتریانو ر و سوزرێنوكان، داموتییووڵو نێوده

نووساني ندامي فیدراسیۆني ڕۆژناموتي، ئورێمایوى ىو وهبۆ توێژینو
 .تییووڵو نێوده
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