
 .!ئصـران  بؤميب ئةتؤمي تةث و مذي

    

  حمةمةدي كةرميي  

  ) رؤذنامة نووسي سـةر بة خؤ ( 

  
  

هةولةكاين ئصران لة بؤ سازدانـي بؤميب ئةتؤمي ،هةرا وهـةإليةكي جيهانـي بةرثاكردوة كة تاوةكوو 
  .! و بةرضاوي لصنةكةوتووةتةوة  ئصسـتة سـةرئةجنامصـكي ئةوتؤ ديار و روون

   

رةنطـة .، هةر وةك رصبـةراين ئصران ئصذن  بة ثصي دواين أاثؤرتـي ئاذانسـي وزةي نصو دةولةيت
خةسـتكراوةي كة لة ئيزطة ئةتؤمييةكاين ئصران دؤزراونةتةوة لةو كةل  ئاسـةواري ئةو ئؤرانصؤمة

كةل وثةالنة ، يان بة واتايةكي تر ئةم  وثةالنةوة سةرضاوةي طرتبصت كة لةوة ثصش كاريان ثصكراوة
بـةإلم ثرسصارصكي لةمة طرنطـتر .!وكاركردةن كة لة دةروةأا طؤازراونةتةوة بؤ ئصـران  دةسيت دووهـةمن

دةدات كة بؤ  )  P.2( ؟ ئصران درصذة بة مـؤنتـاذي سـانتريظوذي بةهصـزي .كـة بـؤضـي : ئـةوةيـة 
هةر لة مةر ئةم مةبةستةيشة كة  .خةسـتكردنةوةي ئؤرانصؤمـي ثصويسيت بؤمبـي ئةتـؤمي بة كار دصت

تةنانةت نصو ونيشاين تاثؤ كراوي ئاذانسي ئةتؤميشي لة سةر كةل وثةلةكاين ئيـزطةي نـةتـةنز 
  ؟.هـةلقةندراون و طشـت ئاسـةوارصكي نصـودةولةتيان ثصـوة نةمـاوة 

     

ري ئـاوي قورسـي رئاكتؤ بة وةطةرخستين مةكينةي كؤتايي ؟ حكومةيت ئصـران تصدةكؤشـصت كة.بـؤض 
ئةراك صنصت كة لة بؤ بةرهةمهصنانـي ثلؤتؤنيؤم بة كار دصت و هيض ثةيوةندييةكي بة 

  . وزةي كارةباوة نييـة  بةرهةمهصناين

   

 هـةزار كيـلؤ بةرهةمـي 37كة بةم زووانـة : ؟ حكومةيت ئصـران خؤي ئاشكراي دةكات ودةلصـت .بؤضـي 
ثتـةو لة بؤ ئةوةي خةسـتكـردنـةوةي ئؤرانصـؤم دةسـت ثص  ئـةكـا بة طـازيتؤزي سروشتـي 

  .بكـاتـةوة 

   

ياوكوو ئاسن مذي ) ئاهةن روبا ( ؟ حكومةتـي ئصران و بةم دوايانة ولة بـازاري أةشي جيهاين .بؤضـي 
  .مةكينـةي سـانتريظوذ دةكرصتـةوة 

   

ة ساحةي طشيت جيهان و بـةرةو دواوة بردنةوةي خالـي سـةرةكـي وةإلنـاين شاي ثصشـووي ئصـران ل
ثرسـيار ئةوةية كة ئاية ئةم هؤية دةبصتـةوة . ئصـران ، هـةمان ئيـزطةي وزةي ئةتؤمـي بوشـةهر بوو

  ؟. ماية بؤ ئال و طؤأصكي نوصي دي و هةر لة ئصـراندا
   



زهلصزةكاين جيهاين ولة سةروي هةقيقةتصكي خؤش يان ناخؤش وتال ئةوةية كة دةولةتة 
هةمويشـيانةوة ئةمـريكا لة باري هةوالطيـري و دةسـتخسـتين زانيـاري ئةوة نةبوون ونني كة 

  . راطةياندنةكاين خؤيان باسـي لصـوة دةكـةن

بة ناو رزطاريش ضةند  عصراقـي ثصش و بة تايبةيت ثاش شـةأي.!ي سثتةمبةر لة بين كوولةكةكةيدا 11
أاوصـذكاري  سةملاند و بةرصز ئةمحةد ضةلةيب كة ئةم هةقيـقةتة حاشاهةلنـةطرةيهصنـدةي ديـ

دةزطـةي زانيـاري  سةرةكي و تايبـةيت ئةمريكا لة عصراقـدا ، بة ئاماذة لة تةك ئصرانـدا بوودةيل
 سال تصكؤشاين صين ئصران و بةرهةمهصنـاين وزةي 15.وهةوالطريي ئةمريكايةكانيان ضةسـثـانـد 

طةرضي مشتـي ئصراين روو كرد بـةإلم لة هةمان كاتدا مصشـكي دنياي دةرةوة ، بة تايبةيت ...ؤمي ئةتـ
  ....!رؤذئاواييـةكاين وريـا وقـوت و زيـت كـردةوة

   

دواي بة دواي ئةم رووداوانة ئةمريكا وة خؤ كةوتووة بؤ ذصر و روو كردنـي دةزطةكاين هةوالطريي 
ثييةكانيش طصذ و وأ و كـاس بوون و طرييان كردووة بة دةست ئةو كانال ئةورو وناوةندةكاين زانياري و

و داإلنة تاريك ودوور و درصذانةي كة لة ذصر ضارشـصوي أةشـي ثةنـاطرتة و كؤضكردة و أاكردةي 
خؤيان هةشـارداوة و طشـت ئوروثـا و تةنانةت ثةنابـةراين أاسـتةقينةشـيان تووشـي  مانطرتـة

ئةمانة ثصمان دةلصن كة جيهاين ثصشكةوتة لة ....بص سـةمةر و فرة زيانبار كـردووة طصـذاوصكي سـةير و 
تةنانةت بةإل   وةهـا مةست و سةرخؤشي سةركةوتن بوون كة دواي مةرطي ئوردووطاي كؤمؤنيزم

دةسـتكردةكاين قاض و قولـي خؤيشـيان لة بري بـردةوة و طشـتيان بة حايل خؤيان ئـازاد و رةهــا 
  .!هةشــةن ....ة هـةر شـوصنصـكي كة بـوون ول...كرد

   

تةمةين كؤماري ئيسـالمي و تاوةكو ئةمرؤكة ئـوروثاييـةكان زؤر بةرتيلي جؤراوجؤري  بة درصذايي
، هةلبـةت تارانيش طةورةترين خةإلتـي ئابوري وثيشةيي  سياسي وئابورين بةخشـييةوة تـاران

ئةمريـكا و طشـت رووداوةكاين رؤذهةإلت بة طشيت و شةأ ثصشكةش بة ئوروثاييةكان كردووة لة ديـقـي 
لة  و بشصوي و هةر ضةشنة ئاذاوةيـةكي نصوان ئسرائيل وفةلةستني وموسلمانةكانيش بة تايبةيت

بةرذةوةندي باإلي ئوروثييةكاندا دةضوون و دةضنة بـة رصوة ،كة ئصران رؤلصكي طرنطي لةم كةين وبةينانة 
 وةدةسـتهصناين وزةي ئةتـؤمي وسـازداين كةرةسةي وزةي ئةتؤمي بة دةست بــةإلم ،....بة دةسـتة و

خودي ئصرانييةكان ، ئوروثاييـةكاين لة خةوي خؤشي قازانج وبةرذةوةندييةكانيان أاضـلةكاند و 
و بيـرةوةرييـة صنييةكاين ئةتؤمـي سـةددام حوسـيين ديل و  بةسةرهـايت هصشـتةكة نـةديـار

 سايل كؤتايي تةمةين حكومةتة لةرزؤك و حيـزبـة نةطبةتييةكةي 10ـةيت لة ماوةي زينـدانـي بة تايب
و دووهـةم يارانـي بـة ئـةمـةكـي ئـوروثايـي سـةددام  بةعـس ، يـةكـةم ئةمـريكاي تاقانةي هـةذاند

ن رووي خؤيـا هـةر بؤية ئوروثاييةكان زؤربة ثةلة و توند و تـؤل. حوسـيين شـلةذانـد وشةمزاندنـي
سـةرؤكي  و لة بؤ ئةم طرنطيية ثاليانـدا ، وة ثـال بةرةو هةوثةمياين لة مصـذينة وةرطـةأانـدةوة

  .واتة ئةمريكا  سـةرةكي ثصشـوويان

   

! زؤر صنـي طةورة وطضكةي بوخضـةي ثصـضراوة و هصشـتةكـة نة دؤزراوة و نـة ديتـراوة مـاطـة 
هـا لة ضنط ئةمريكا و هـا لة ذووري ئـةمن و ئـةمانـدا سـةدداميش .! طشـتيان هـا وة الي سـةددام 



سـةددامان بـؤ  دةسـا ئةمةريكاي بة سام و مامة سـامـي سةرسـام لة جصي خؤاي طةورة و بص هـاوتـا.!
ئـةوة نييـة ئصـمةي رووت و رةجال .بص شك فةرامؤش نـاكرصت .! مـايل سةد جار ئـاوابص .! بثـارصزص 

صـوارة ، بة باوشـصك طـولـي زةرد و سـوور و سـةوزةوة ، بـةرةو ثريي ونـةزانيـش رؤذ تـا ئ
دوعـا بؤ عومر و قـةد و بـاإلي ئةمـريكاي  هاوثةميانةكامنان دةضيـن و دةينـةوة ، ثـأ بـة دل

كة سـةددامـة زصـأةي مـاكةي ضي فيتنة  رزطاريبـةخشــي عصـراقـي ثـأ لة هيـوا و ئـاشتـي دةكـةين
ويب جيهاين ثألة ئاذاوةي صـين وشـاراوةي لة بؤ ثـاراسـتنـي قـازانـج و شـةأ و ئاش

  ؟؟.....وبـةرذةوةنـديية صنييةكاين خـؤي بؤ ثاراسـتووين و

   

بـةلص ئةوة بوو كة ئوروثاييةكان بة تايبةيت دوو زهلصزي فةرةنسة و ئةملاين بة وةالناين ضي طري و 
س دذ بـة ئصـران وةخـؤ كةوتـوون طةرضي هيضكام طرفيت ناوخؤيي لةتةك ئةمريكا و ئينـطلي

رؤذصك لة رؤذان قايـل نةبـوون بة بـوونـي كـةمتـرين هصـز و هةر ضةشـنة ورة و وزة و  لةمـانة
 وةك ديـار و روون و  ئةتـؤمي لة ئصـران و بة تايبـةيت لـة ئصـرانـي مـةالكـانـدا بـةإلم كةرةسـةي

ادة بـوون وقـايلن بـةوةي كة طشـت هـاسـانكـارييـةك بةرضـاوة هـةموو اليةكيـان ئامـ
، تةنيـا لة مةر ئةوةي ئصران دةسـت لـة سـازدان وخةسـتكردنةوةي ئؤرانيـؤم  تـاران بةر دةم خبـةنـة

كؤماري ئيسـالمـي ئصران بةرةو رووي ئةجنومةين : ئةطينــا ، وةك خؤيان دةلصن .بشـواتةوة 
  ة ئاسايشي نصـودةولةيت دةبصتـةو

   

  ؟.لةم باريةوة ، ئةمريكا و بة تايبـةتـي ئوروثييةكان بؤض وا زوو و زؤريش بة ثةلة كةوتوونةتةخؤ 
لة مةر ئـةوةي تاوةكـو ضةند مانطصـكي تر دةوري دووهـةمي سـةرؤك كؤمـار خاتةميش كؤتايي 

ةي حكومةتيش حةوتةم ، ئيـدار ثصـدصـت و بة بصـطومان لة دواي فةحتـي بة زؤرة ملـصي ثةرلةماين
كـة مةيـلصـكي ئةوتـؤيان لة جانتـادانيية ض بؤ . دةكةوصتة دةسـت بايل ئيسالميية تـوندرةوةكان

  ؟.رؤذئــاوا  تـةك دنيـاي ئـاشـتـي لة وتـووصـذ و دانوستان و طفـتوطـؤ ، ض بؤ
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