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 ؟ەخواز ەڕ ش مپەتر 

 كەو  ەنانیكورتب مپەتر  ەك ەوتوو ەركەد انداییتاۆ ك ەل مەڵ ب ،ەبوون هانیج یرنجەس ەیگێج ەشیمەه مپەتر  دڵناۆ د یكانەفتار ەو ر  تەاسیس

 ەداهات ۆب اتریز  یش یكانەڕەش ،ەڕش كەن ەیەپار  ی ار یخواز  ەك ەو ەتێشار ی. ناەو ەكاتەد ەیكەتڵو  یندەو ەرژ ەب ەل ریب رستەپەپار  یكێسمانیزنیب

 ەكەناوچ یركردنیقامگەس ەبدات ێ گو  انەیو  ێسوپاسگوزار ب ەیو ەئ ێبەب یكانەبەر ەع ەستۆ د ینیشۆ د ەتەوتو ەئاشكرا ك ەب تاەو ە. ئهاەب كەن

  .كانیەموكراتید هاەب ەیو ەوكردنڵ و ب

و  راقێو ع رانێئ كەو  یندەمڵەو ەد یتڵو  نیندەچ ەل ەك ،ێ بكر  استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ەیخشەن ی ر ەیس ەو ەمپەتر  كۆ ر ەس ی چاو  ەل ێ كر ەد

 ۆ. خنەگمەد ەتەبوون كانیەكیر ەمەئ ایمپانۆ ك ۆب ەور ەگ یس یزنیب یتەرفەد ەو ەرانێئ یژموونەه ۆی هەو ب ەالواز بوو  كایر ەمەئ ڕی بازا ادایسور 

. ەكردوو  وروپاەو ئ ایو روس نیچ ەل انیروو  - كانەور ەگ ەنتراكتۆ ك – كانەالر ۆ د ەیربۆ ز  ،ەو یەكا ەهاتن انداێیت ەور ەگ یس یزنیب یتەرفەد ەك

. رچوو ەد ێیل انیز  ەكرد و دواتر ب رجەخ ددامەس یرووخان ەل ی الر ۆ د كێنیۆ لیتر  ەل اتریز  كایر ەمەئ راقداێع ەل اینەت ەك یەكداێكات ەل شەو ەئ

. وتەك یكیر ەمەئ یزنس یب ەگورز ب ەدوو الو  ەواژووكرد، ل رانێئ ەڵگەل انیمۆ تەئ ەیوتننامەكێر  كانیەوروپەو ئ باماۆ باراك ئ ەك اتر،یز  شەوانەل

 ەو ەوانەچێپ ەب یچەك ،ەو ەستنەبب رانێئ ی ر ەسكەع ینفوز  یو سنوورداركردن كانیەمنەئ ەشێك ەب ەكەوتننامەكێر  ەیو ەئ یاتیج ەل ان،یمەكیە

 چیه ،ەكەقۆ ئابل یگرتنەڵه یدوا ەل ان،یمەبدات.  دوو  ەكەناوچ ەبدات ل یژموونەه ەب ەر ەپ شیاتر یز  ێبتوان ەكرد ك ندترەمڵەو ەد انیرانێئ

 .ێ رناگر ەو و  ەگرتوو ەرنەو  رانێناو ئ یكانیەو ئابوور  یبازرگان ەتەرفەد ەل یسوود یكیر ەمەئ یكیەایمپانۆ ك

 ەڕش ەیسۆ پر  ێزانەد ەچونك ەبوو ەن یرانێئ ی دژ  ەڕی ش ی ار یخواز  شیشتر ێو پ یەن ەڕش یرسانیگەڵه مپەتر  كۆ ر ەس یكەر ەس یئامانج تریئ

 یرانەنگدەد ەچونك ێ ناكر  رەش رەسەل وەگر  ك،ۆ ر ەس ەب ەیو ەبژاردنەڵه ەدووبار  ۆهاوكات ب ،ەخراپ ەیكەتڵو  ی ئابوور  ۆو ب یەهاەگرانب

 یچەك ،ەو ەبرد راقێع ەل ١٩٩١ ڵیسا ەل ەیور ەگ یكەڕێباوك ش یبوش  رجۆ . جەڕش ەیو ەبردن كەن نەدەد زێهەب ی بوور ئا ۆب نگەد یكیر ەمەئ

  .یاندۆڕ د بژاردنداەڵه ەل ،ەیكەتڵو  ی ئابوور  یقانەشل ۆی هەب

 سەرنجی سیاسی
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 شەو ە. ئێبەد وەئ یستەد رەسەل ەیكەنانێهییتاۆ ك ەك یەن ی ر ەگۆ مس مەڵ بكات ب ەور ەگ یكەڕێش ەل ی ر ەشخێستپەد یتوانەد مپەتر  ڕۆ میئ

باش  یكەیەبژارد ەب رە( شەو ەلیسرائیئ ە)ب كایر ەمەئ یكانەمانەیهاوپ ەستۆ و د سێنگر ۆ و ك یكیر ەمەئ ەیدار یئ ی واو ەت ەك یەیراست وەل ەجگێب

 شەگەڵب ،ێنێد كارەب رانێئ یچكردنەو ملك بژاردنەڵه یستیلۆ پۆ پ ی كار  ۆب اینەت كانیەكرژ  مپەتر  دڵناۆ د ێ جار  ك،یژ ۆ ل ێیپ ەب ،ۆیەنازانن.  ب

 ەڵەشقەت ۆب ۆی وتەئ یكەیەو ەكاردان تەنانە. تون ەڕیپەنێت كردنیرگر ەب انی یلۆ مبیس ی كار  ەل ستاێتا ئ یكانیەرباز ەس ەجوول ەك ەیەو ەئ

 یرسانیگەڵه وەر ەب كانیەو كرژ  نێنەن ەو ێپ ڵیپا ەو ەادیز  ەب ە( كتنۆڵب ن ۆ ج كە)و  یكانەكینز  ەژكار ێراو  ەتەداو  ی شدار ۆ و ه ەبوو ەن شیكانیەرانێئ

   .نەبەن ەڕش

 شداەتڵەحا وەل ،ێنێرسیداگ ەكەلیفت -پالن  ێب انەیپالن و  ەب ەك - كەیەتێش ەكەشیف رەگەم ،یەن ەڕش یستەبەم مپەتر  ەك ەار ید ەوانەب

و  ۆگفتوگ ی ز ێم ەر ەس ۆبكات ب شێلكەپ رانێئ ەك ێچەدەو ەل اتریز  مپەتر  یتیە. نێبەه ی سنووردار  یكەیەو ەكاردان كایر ەمەئ ەنگەر 

 ەیو ەئ ۆ( برەر ۆ م یلێ)ئو  سرایسو  یكۆ ر ەو س كانیەسر یسو  ەتەداو  یش یكێنۆ فەلەت ەژمار  تەنانەواژوو بكات. ت داەڵگەل ێینو  یكەیەوتننامەكێر 

 ەڵگەل مەڵ گرت ب ی ر ەباكور س یایر ۆ ك ەڵگەل ەك ەكیتاكت وەئ ،ەتەبەڵ. هنەبك ەو یەسپ یشكۆ ك ەب یندەو ەیپ ۆوخەبتوانن راست كانیەرانێئ

و  تەاسیس ی ر ەهون ەو ل نیكیپراگمات یكەڵخ یرانێئ یدارانەتمەاسیس ان،یكانەنیئاگر  ەگوت ی ربار ەس ،یرچەگەئ ،ێ بگر  رەس ەتەحمەز  رانێئ

 ۆبن ب رەشخێستپەد انۆیرخەه ەك ێ نازانر  دوورەب ۆیەب نن،یناب انۆیخ یندەو ەرژ ەبەل كانیەرانێئ ەك ە. ئاشكراشزاننێل زداێه یتیەنامید

 ەو ل ژن ێدر یڕەچ تن،ەحمەز  كن،ەر یز  ەك ەانیملاندوو ەس كانیەرانێئ اندایشوو ێپ یكانۆیەفتوگگ ە. لندنەرمەهون رۆ ز  شداەو ەل ەك ،ۆگفتوگ

 دایئابوور  ی فشار  رێژ ەل رەه رانێئ یمێرژ  داەو ێونەل یەیەوایه وەب مەڵ ب ێزانەد ەو ەئ یسپ یشكۆ . كچنەردەد ێیل ەو ێنو  یوتەستكەد ەب داییتاۆ ك

 .ێپەبت یەدوورن داییتاۆ ك ەو دواتر ل ێالواز بب

 رانێئ ەیو ەكاردان

 ەیقۆ ئابل رەرامبەب ەل یاگرتنۆڕ خ یكورتدا توانا یوداەم ەل ەك ان،ەیكەیەمێرژ  یپاراستن ەب ەستەو ەیپ اتریز  كانیەرانێئ ەیور ەگ یمەخ

 ەقۆ ئابل وەئ رەگەئ یەداەو ەل انیترس شدایژ ێدر  یوداەم ە. لێبەه زێزله یرش ێه رەرامبەب یراگرتنۆ خ یتوانا ێناچ ەو ەل مەڵ ب ەیەه ی ئابوور 

 ،ۆیە. بیش یروخان ەو بگر  كەڵخ ەیو ەانەڕ گەڵو ه یكەناو  یقانەشل ەیشەڕەه رەب ەتێو ەبك انەیكەمێرژ  ەل واەئ ،ێب وامەردەب ستاێئ ەیتوند

 یتەراسید داێیت ەو ك كاتەد رانەیق ەیخان یرشتەرپەس مارۆ ك كۆ ر ە. سكانەر ەگەئ ەل كێر ەگەئ رەه ۆب یەدایباشەئاماد یتڵەحا ەل رانێئ

  .ێ كر ەد كانیەباشەو ئاماد یماتۆ پلید یتەمەڵه ۆب یگشت یتەاسیس یژتنڕێو دا كانیەئابوور و  ی ر ەسكەع یەر ەگیكار 

 ەنیەال  وەئ رە. جا هنەكەن رەدەق ەڕێیبن و چاو  ەڕش ی ر ەشخێستپەد انۆیخ رەه ەباشتر  ەو ەانیال ەب رانێئ یكانەركردەس ەل كێندەه

 ،ەیەه انینێرشكەمەك ی گورز  یشاندنەو  یتوانا لیسرائیو ئ كایر ەمەئ ەك زاننەد ۆ. خەو ەناو باروت ەنەبخ مەكیە یلیفت ەك تێد انیستەدەل

 یكانەئامراز  ینانێكارهەب ەل ڵییدوود مانداەمان و ن ەڕی ش ەل ەك ،ەداو  شانین شتنڕۆیستەو د ی رگر ەب ۆب ۆی خ یناكانتوا شیرانێئ مەڵ ب

 ییر ەگیكار  رەدەق ەب ێتوانەد ەو یەندەو مامناو  كینز  یوداەم یكەمووش ەیگێر  ەل اینەت ەك ڕێ بەردەد یوا رانێئ ت،ەنانەناكات. ت یستەردەب

   .كانەار ەین یەبەر ەع ەتڵو و  لیسرائیئ رەس ەببات رشێه یمۆ تەئ یمبۆ ب نیندەچ

 ن،یئاگر  ی گوتار  ێندەه ی ربار ەبن. س دوورەب ەڕش ەل ێ و ەانەید انەینیر ۆ و ز  نەنیمەك رانێئ ەل ەو ەر ەس ەیچوونۆ ب وەئ یگرانەڵه ەك ەار ید

 كایر ەمەئ یكانەبژاردنەڵه تاەه ێ جار  ەك ەباشتر  انۆی. بنەدەن ەو ەستەدەب رسانیداگ ەڕش ی پاساو  ەك ەیەو ەئ رانێئ یگشت یتەاسیس ەار ید

 ەیەدار یئ وەئ یخود یتەاسیس ەیەوانەل واەئ ا،ۆڕ شگەن رەگەئ ۆ. خۆڕێگەد ەو ەتەڕەبنەل مپەتر  كۆ ر ەس ەیدار یئ ەك یەیوایه ەب شن،ێكیرا

  .تێب رداەسەب ی انكار ۆڕ گ

 ەكەوتننامەكێر  ەب ییتاۆ ك شیو ەئ واەئ ۆڕیگەن ەیكەتەاسیس كایر ەمەئ رەگەو ئ كاتەد ەڕێ دوو مانگ چاو  اینەت ەك ەاندوو ەیگیرا رانێئ

 رەس ەببات ەیەشەڕەه وەئ رانێئ ێناچ ەو ەل دایراست ەل مەڵ ب كات،ەد اتریز  ەڕش ی ر ەگەو ئ ێنەیەگەد یباكێب یمانا ەو ەئ ەتەبەڵ. هێنێهەد

 شەكەناوچ ەیكید یتانڵو و  ماراتیو ئ یەو سعود لیسرائیو دواتر ئ داتەد ستەد ەل یكانیەتڵەو ەودێن ەستۆ كات د وەئ ێزانەد ەچونك

   .بنەد ستوورترەپشتئ ەونەكەد
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ووروژاندن و  ەل كەیەتا راد انۆیو خ ەداگرتوو  ێدراوس  یتانڵو  ەل انیكانەلیكەو  ەمانەیو هاوپ انۆیخەب انیدان كانیەرانێئ ستاێتا ئ شۆیەب

فشار  یدروستكردن ۆب رەب ەتەگرتوو  انیكانیەماسۆ پلید گاێ.  ر ەپاراستوو  لیسرائیو ئ كایر ەمەئ ەڵگەل ۆوخەراست ی ر ەسكەع ی نگار ەر ەب

داهات و  یادكردنیز  ۆب وچانێب ڵیو ەه ەل ەجگ شەو ە. ئەكید یتانڵو و  راقێو ع ایو تورك نیو چ ایو روس وروپاەئ ەیگێر ەل كایر ەمەئ رەسەل

 یستنەپشتب رانێئ تەنانە. تاوازدایج ی ئابوور  ی ر ەكتێس ەل ستنەبۆ خەپشت ب ۆب دانڵو ەه ێدراوس  یتانڵو و  رانێئ وانێن یبازرگان ۆی هاتوچ

  .ەو ەتەكردوو  مە٪ ك٣٧ ەیتا راد وتەن ەب

 لیسرائیئ یتیەن

 یمۆ تەئ ەیكەوتننامەكێر  ی دژ  ەل رۆ و دواتر ز  كردەد رانێئ یدانێل ۆب یبۆ ل ،ڕ كو  یبوش  رجۆ ج یمەردەس ەل یتەبیتا ەبوو، ب كێمەد لیسرائیئ

 ەل یرانێئ یژموونەو ه زێه یكردنەنەشەت رەبەل كوەڵب ،یرانێئ یمۆ تەئ یمبۆ ب یترس ەل اینەت كەن شەو ەبوو، ئ باماۆ ئ یمەردەس

بوونه.  ادیز  لیسرائیئ یكخستنەپ ەینداز ەتا ئ رانێئ یكانەلیكەو  ەمانەی( هاوپییكدار ەو چ ۆیی)مر  ی رباز ەس یتوانا ڕۆ میئ. داەیكێیورودراسەد

 رانێئ ەڕی ش یتووش  ێ و یەب لیسرائیئ ێناچ ەو ەل دایراست ەل مەڵ . بخشنەناب ییاینڵد داەتانڵو  وەئ یكانەكیتار  ەنێلەك ەل كانیەرانێئ ەكەمووش

 ەل ێپ ی و واز  ۆڕێبگ ەكەناوچەل یرانێئ یتەاسیو س فتارەر  ەك یتیەستەبەم اتریز  كوەڵبكات، ب ەڕەش ەر ۆ ج وەئ یتووش  كایر ەمەئ انەیو  ێبب

   .ێنێب یمۆ تەئ ەیرنامەب

 موو ەه یەن رجەم یرچەگەئ ،ێنۆڕێدەن ەڕش رانداێئ رەرامبەب ەتا ل ەیەه ۆی خ یكانیەتیەراەو توانا موخاب زێه ەب ەیمتمان لیسرائیئ ەار ید

 ەسوودێب ەڕش ەك ێشزانە. دەیەدوور ه ەیندیئا ەل یترس  مەڵ ب ،یەراز  ەكەخۆ بارود ەل شدایكورت یوداەم ەل ە. و ید ەتێب ێپ یكانەئامانج

كورت  یكڵێسا ندەچ اینەت یمۆ تەئ یمبۆ ب ەیرنامەب واەئ ن،ێنر ێكەتەڵه شیمبابارانۆ ب ەب رانێئ یكانیەمۆ تەئ ەبنك ڕۆ میئ رەگەئ ەچونك

 ۆب اتریز  ەیكیەبۆ و ل ێ بو  ەڕی ش لیسرائیئ ەك ێناچ ەو ەل دا،ڕۆ میئ ی ژگار ۆ ر  ەل تری. ئەو ەكاتەدێپ ستەد ێ نو ەرلەس رانێو ئ ێ و ەكەدواد

  .رانێئ ەب ەبوو  نیچنەڵنگهەت

 مێر ەو ه راقێع ەیگێپ

 ێ كر ەد ەو  ەار یستەگرنگ و ه رۆ ز  كان،یەهانیو ج یمیقلیئ ێملمالن ۆب ی ژ یسترات یكۆیەشان كەكوردستان، و  یمێر ەو ه راقێع ەیگێپ

  .پینسیپر  مانەه  یماەبن رەسەل نەبك یس ۆڵەپ مانەه ی و ەیڕەپ رێولەو ه غداەب یكانەتەحكوم

 ەیو ێچوارچەو ل ەكردوو  وڵ ربەب راقێع یكانیەكالۆ ل ەز ێه ەڵگەل انیتێمانەیهاوپ ۆڕیت ارداڕیب یكێئاست موو ەه ەل ەكێمەد رانێو ئ كایر ەمەئ

 یتەبیتا ەب راق،ێع ەڵگەل نیبازرگان ۆڕیوگڵئا یدانێپەر ەپ یكیر ەخ كانیەرانێئ ،ەوالو ە. لەداو  انینانێكارهەب ڵیو ەه ەو ەانیكانەتڵو  یندەو ەرژ ەب

 ینرخ ەیو ەرزبوونەب ۆی ه ەتێو بب ەو ەبكات مەك وتەن ەیناردەه ەیو ەب نەبك ی راز  راقێع یتەحكوم ەك یەاندایندەو ەرژ ەبەل ە. و وتەن ی بوار  ەل

 كانیەكیر ەمەئ ،ەو ەشەكید ەیكەو ید ە. برانێئ رەس ەیكەقۆ ئابل ەب نانێهییتاۆ ك ۆی ه ەتێدواتر بب ەو  كا،یر ەمەئ یكانەپالن یكدانێو ت وتەن

 راقێع ەك ێزانەد كایر ەمەئ گومانێ. بننێشكەن رانێئ رەس ەیكەقۆ و ئابل نەكەن ێل انێڵیتا ف كانیەراقێع رەس ەتەخستوو  انیر ۆ ز  یكێشار ف

 ەیەئاماد كەیەتا راد كایر ەمەئ ،ۆیە. بێبەد ندەسوودم رانێئ رەه شەو ەو ب داتەد ستەدەل ەیكیەر یقامگەفشاردا س ەدێز  رێژ  ەو ل ەالواز   رۆ ز 

  .سنووردار بكات راقێع رەس ۆب یانكەفشار 

 ەو رزگار بوون ل كانەشێهاوك ینۆڕیگ ۆب زاننەد تەرفەد ەب ەڕش یرسانیگەڵه ەانەی. هننیەو ال  شەب نیندەچ كانیەكالۆ ل ەز یه راقدا،ێع ەل

و  یاس یو س ی ئابوور  یدانێپەشەو گ یمنەئ یركردنیقامگەس ەل ەیرانەدروستك یكۆڵێر  ستاێتا ئ ەك راقدا،ێع رەسەب یرانێئ یژموونەه

و  رانێئ وانێن ێیەیملمالن وەئ ەواننەڕ د ،یو سپ شەر  ەب ەبگر  ،ەو ەدێز  یكیەنیشبەگ ەب ەوانەئ گومانێ. بەو ینیبەن داەكەتڵو  یموكراس ید

 وە. ئاستەڕ ناو  یتەڵژهۆ و ر  راقێع ەل ێ نو  یكێزامین ینانێداه انەیو  مێرژ  یرووخان ەڕی ش ەتێبەد كایر ەمەئ ەڕی ش ەك نێنەداد یوا ەو  كایر ەمەئ

  .یلیسرائیو ئ یرانێو ئ یكیر ەمەئ ەیو ەركردنیب ەو ل عیواق ەل ەدوور  رۆ ز  شەچوونۆ ب

 یش یهاوكار  نوسسازداەچار  ەڕی ش یكات ەل یەو دوورن ەداو ێگر  داەڵیگەل انۆیخ ی ژ ۆ و دوار  راننێئ یمانەیهاوپ ەك راقێع ەل نەه شەكید ی ز ێه

 ەو ەل ۆ. خەبوو ەن انیتێوامەردەب شیشتر ێپ یوانەو ئ یەروون ن شتاێه ەك راق،ێع ەل كایر ەمەئ یتەاسیس ەل راننەگین شەكید یكێندە. هنەبك
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 ەڵگەل ەڵەیمام رانداێئ یكردن یتیەدژا ەیو ێچوارچ ەل اتریز  كوەڵب ركردن،یقامگەو س تیەموكراسید ەتێداب یتیەو ەولەئ ستاێئ ەیدار یئ ێناچ

   .شوو ێپ یكانەدار یئ یتەاسیس ەل ەاواز یج رۆ ز  شەو ەئ ەك ،ڵەزا ەو یەكانەامەیپ ەب كردنەشەڕەه یزمان اتریو ز  ەكردوو  كانیەراقێع ەز ێه

و  یاس یس یش ەك ەل  ۆ. خكانیەهانیو ج یمیئقل ەز ێه وێنەل ەرانینگیەال  ێكۆڵیجموج رەه ۆب ەكانیەراقێع رەسەل هانیج ی چاو  ڕۆ میئ

 نیەال ەسوور ل یكێتەسنوور و خ رەه یزاندنەب ،ە. واتەو ەتێبشاردر  رانێو ئ كایر ەمەئ ەل ەك راقداێع ەل ەماو ەن كێشت چیه ،ی ار یزان یكانەئامراز 

 ەتاك ۆیە. بێنێد داۆیخ یدواەو سزاش ب ێ در ەد مەڵەقەل فروشتنێپ ەڕوورووژاندن و ش ەو ب ێ نر یبەد یئاسان ەب ەو ەكانەوكبچو  یەماس

 وەئ یبوونەڕ پێت یكات تاەه كانەحوت ەڕی ش ەل ەو ەوتنەو دوورك ینیەال ێب یپاراستن ەل یەتیبر  مێر ەه یوانەو ئ كانیەراقێع ەركردەس ۆب ازیشنێپ

 ەل كانیەرانێئ ای یكیر ەمەئ یەندەو ەرژ ەب رەس ەبكات رشێه ۆوخەناراست انی ۆوخەراست ەك تێدر ەن كێز ێه چیه ەب ەگێر  ەك ە. گرنگەیەوار ەگ

 یرش ێه ،یپانۆڕەگ انەیو  ،یئامانج ەتێبكر  مێر ەه یخاك ەك ێئارادا ناب ەل كێكار ۆ ه چیه وكاتە. ئرەد وەر ەب ەو ەراقێناو ع ەل اەیو  راقدا،ێع ەیو ەناو 

 .انیكام ال  چیه ی ر ەكدێت
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