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دواي کؤتايهاتن جةنطي جيهان يةکةم وولتان براوةي جةنط بةلةبةرضاوطرتن بةرذةوةنديةکان خؤيان وةها نةخشةي سياسي

أؤذهةلت ناوينيان أةنطأصذکردةوة کةتاوةکوئصستا ئاسةوارةکان داأشتنةوةي ئةونةخشةسياسيية، جةنطوتووندوتيذي،قبووپنةکردن

دا کةسايةت 1916يةکتري، سةرهةپدانةوةي کؤنةثةرست،و أؤذهةلتصکي وصران لصکةوتؤتةوة، ئةطةرضي لةبةپصن بةلفؤري ساپي 

بانطةشةي ئةوةي کرد کةثصويستةجوولةکةکان جيهان دةوپةتصک بؤخؤيان ثصکبهصنن( تصؤرتر هيتزل)بةئاين جوولةکةي وولت نةمسا 

بووةواقيع ودروستبوون 1948وکؤضي بؤبکةن،بةلم  ئةم ئامانةستراتيذةي هصرتزل دواي کؤتايهاتن جةنطي جيهان دووةم لةساپي 

ي زؤربةي ة، ئةطةرض ل کؤکردةو ت ئيسرائي ي وول هان لةنصوةند ن جي ا جوولةکةثةرشوبلوةکا ئيل کةثةيتاثةيت ةت ئيسرا دةوپ

ة بةوةي ئؤرشةليم شوصن لةدايکبوون ة نامؤوحةرامکراوني ن کةئةوناوضةيةبؤجوولةک ن وضاودصران سياسي لةطةپ ئةوةدا مصذووناسا

ثصغةمبةر موساو شؤصنصکي ثيؤزو ثةرستطاي جولةکةية،بةلم دامةزراندن  دةوپةت ئيسرائيل بووةدةستثصکي خاپي ناکؤکيةکان نصوان

ئيسرائيل ويةکصکةلةوضةندان طرصکوصرةسياسييةي أؤذهةلت ناوين ثصوةي دةناپصنصت کةزياترلةنيوسةدةيةنائارامي و ئاوارةيي_عةرةب

ة لوبنان بةشداري ئةو_ي عةرةب 1967وقوربان خةپکان سڤيلي بةرهةمه صناوة،لةجةنطي   ئيسرائيلي ناسراوبةجةنطي شةش أؤذ

يل ثريشک ن وسةرکردةفةلةستينيةکان بؤهصرشکردنةسةرئيسرائ ةن سةربازا ةي نةکرد بةلم بةکامث و بةثصطةکردن لوبنان لةلي شةأ

ي  أة لةساپ ةم شـة ا ئيسرائيل 1968وکاردانةوةکان ئ ي جارلةوساپةدالةکاردانةوةيةکد ت کةبؤيةکةم ن کةو ؤ بةرلوبنا وة أاستةوخ

صزي طفتووطؤوأصکةوتنامةي ک م ي بةکؤمةپص ةم قةيرانةسياسييةئةطةرض دةن بةيروت،ئ ي مة ي کردةسةرفأؤکةخانة ي هصرش بةتووند

سري و عةرةبضصت زري نا ي هةذموونةکان ه ري وسةردةم اي دووجةمسة ا بوون دوني ةلم لةأابردوود ا تصثةأيوة،ب جيهان وئيقليميد

وناسوناليزمطةرايي بؤماوةيةکي دوورودرصذبةهةپواسراوي ئةم قةيرانةي هصشتةوة،دواترلةووردوخاشبوون يان ثاسيفبون ئةم فاکتانةدا،

سةرهةپدان أصکخراوةتووندأةوةکان لةنونةوفؤرمي حةماسي فةلةستي وحيزبولي لوبنان وکارکردن سياسيان بةئايدؤلؤذياي ئاين

تر طةياند، و بةبنبةست ت تةواوئاپؤزتر ي وئاش ةي سياس ي بةهاوکصشةکةثرؤس ن ئيقليم ان وولتا ن کارتةسياسييةك وتصکةلوبوو

سةرةأايي هةمووئةمانةلةم دواسالنةدا وولت لوبنان بؤماوةيةکي زؤرکورت لةنيمضةئارامييةکدادةخوليةوةلةسةردةست أةفيق حةريري 

ملياردؤلر بؤجارصکيتروصرانکارييةکان بنياتنرايةوة ،بةلم کاردانةوةو ترسي وولتان ناوضةيي لةنزيکةو تنة20بةبوون بةذصرقةرزي 

بصتة يةکلکةرةوةي شووناسي لوبنان لةنصوان   دا ب وةي طؤأانةکان ناوضة و ئةودةنطؤوبةرةثصشکةووتنخوازةلؤکالةي دةيةوصت لةئايندة

بات  ة شو و مةدةنيةتدا ل يق حةريري 2005ئيسلمطةرا ا تيؤرکردن أةف تة سياسييةکانيان لةکايةي سياسي لوبناند لةأصطةي کار

و سةربازي ن دو ل بؤفأاند ن حيزبوپ ةي دةستبد ي لةأصط ي د ةي دةرةکييةوةبؤجارصک ي قورميشکردنةو ةم مانطةشدالةأص لصکةوتةوة،ل

وة کاردانةوةکان ئيسرائيل بؤسةرلوبنان بونيات ئابووري ئةوولتةي جارصکيترکردةوةبةقوربان هةپةي12/7/2006ئيسرائيلي، لة

ئةم شةأةلةکاتصکدا بةئاوارةيي وکوشت وداأمان ئابووري يةخةي بةلوبنانيةکان طرتةوة سياسي ودرووشةدياطؤطيةکان حيزبوپل،

ي سينارصؤکةي ان لةهةناوداهةپطرتووةکةحيزبوپلکاراکتةر ري بةرذةوةنديةئيقليمييةک کي بةرفراوانت ن نيةوشةأص ةپکي لوبنا ي خ شةأ

لن جيهان و ئةمةريکابةتايبةت ليةنطري سياسةت و کاردانةوةکان ئيسرائي اي ئةوةي وةکووهةميشة أؤذئاوا ، سةرةأ بةئةستؤطرتووة



ين و ة درکودورب ن قةيرانةک ن حيزبوپلولةطةورةکرد ة سةرکصشيةکا و ثشتيانکردؤت ي أابردو ن بةثصضةوانة ش ئةمارةيا عةرةبي

اتن وضووندايةبةلم ة ه ن ل ة ديبلؤماتييةکا ي هةوپ ا تةواو ت جيهانيد ي قةبة،لةسةرئاس ک درووش ن نة زي دةکة بةرذةوةندثارص

ت ميليشيايي ن بةدةسةل و کؤتايهصنا يل تايةکليکردنةوة ي ئيسرائ صي ميديا ن شةأکةبةث ن لةسةردرصذةدا ان سوور ئيسرائيليةک

ري  کيتر بأيا ي بؤجارص و بةوة ي ئيسرائيليةکاندابو يت شةألةبةرذةوةند ن ئاسايشي1559حيزبوپلشةأأانةطرن، تةوق ي ئةنومة

هصنايةوةسةرمصزي طڤتووطؤکةبأطةيةکي تايبةتة بةداماپين ضةک لةميلشياضةکدارةکان لوبنان ودةرهصنان باشووري لوبنان لةدةست

زيک ض وةستان ي ن صي ئةطةر ن بةث ي ئيا ي ئةتؤم ت بةفايل ن شةأتايبة ان هةپطيسا ي مةودائيقليميـيةک حيزبوپل،کاريطةر

شةأةکةبصت،يان بةردةوامبون لةقازاني ئةمريکاوأؤذئاوائايندةي طڤتووطؤکان دةضنةثصشةوة،بةوةي کؤماري ئيسلمي ئصران دواماوةي

وت (5+1)وةلمي فايلي ئةتؤمييةکةي بةطروثي ي ئؤطست دةبصت21کة بةوةلمي بةستةبةندي ناسراوة لةضةندهةفتةي داهاتووأصکةو

لةکاتصکدايةکصک لةبةهصزترين کارتةفشارةکان کؤماري ئيسلمي أؤپصکي ناکام و ثصشوةخت طصأا،سورياوةک ناوکصکي قةيرانةکة لة

ون قةيرانةکةلة ان ئةمريکاوطةورةبو ائيل وهةپوصستةزةقةک ان ئيسر ي و کاردانةوةتووندةک ي سةرؤک حةرير ف تيؤر بةرمةلة

ة بؤأؤذهةلت ناوةأاست هصناکاربؤئةوة س لةکؤشکي سثييةو ، لةوثةيامةي کؤنداليزاأاي اي جيهانيدا لةشؤكصکي سياسيداية ماسيدي

دةکرصت کةئةبصت حيزبوپللةأصطةي کاناپةکان ديبلؤماتيةوةبصت يان طوورزي سةربازي هةردةبصت لةضةک داباپرصت ولةأصطةي هصزصکي

ت وهصزة ي طشت أةوو م ئةطةرانةلةقازان ندن هةمووئة ن وبةجصطةيا ت، سةرکةوت ن بثارصزرص ي لوبنا وي باشور ة تةوا نصودةوپةتييةو

ديوکراسي وثصشکةوتنخوازةکان ناوضةکةدادةضصتةثصشةوة بةدةستکؤتاکردن وثاشةكشةکردن بةرةي کؤنةخوازي و طةأانةوةي ذيان

ري شةأدا ة دةرطادان ئةو وولتانةي لة ميحوة ة بؤل ي أصطاکةي ئاسايي بؤلوبنانيةکان وخةپکي ناوضةکة،کةلةوصشةوةنزيککةووتنةوة

قةرارييان  طرتووةبؤزةمينةسازي ئاپووطؤأي أيشةيي و سياسي أذصمةکانيان                                                                      ة

 


