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  .كي زؤري ثةنابةري تصدايةةئصران ذمارةي
  :  مةالو كارةبا

ونةكاين كارةباي ناو شارةكان  بةآلم زؤري رصزي ستو، ئةو والتة سروشت و دميةين جواين هةيةةهةرضةند
ستووين كارةبات دصتة ي  سةرسامت دةكات، لةو رصطاوبانانةدا ضةندين تؤرِ لةناو جةرطةي بيابانةكانيشيو

ئةو عاموودة كارةبايانة سةيرن .  ئةوةندة زؤرن بةرادةيةك سةرت لصدةشصوصنت، رصطات ثص بزردةكات،ثصش
  . لةهةندة رصطا قريتاوةكان زؤر زؤرن، لة هةندصكي تر بةرضاو ناكةون

صش، ئةطةر ضةند لة رصطاي نصوان شارةكاندا بواري وا هةية ضؤلةو ضةند كيلؤمةتر دةبأيت هيضت ناهصتة ث
سةرةمةأصك يان ضةند مريشكصك ببينيت، ماوةماوة سةطصكي وةركةوتووش دةبيين، ئةو سةطانةش كة 

 طلؤثي داطريساوي شةوو رؤذ كانيان دةكةنةوة، ئةويش رؤيلةستيان بة اليدةيةك كرد ضاوة داخراوةه
  . صتدةبين

ةكي يين رووناكية دةردةكةون، بة بينيرزي دةرطاو ثةجنةرةكانةوةةكي كز لة ديكة شةو دادصت، رووناكي
ين بة هيمةيت كؤماري ئصمة لة سةرووي سةرةوةي دونيا. ة دةزاين تةلظزصونةو داطريساورةنط شني،

رن، ضونكة بأوا ناكةم ئيسالمي كارةبا بةردةوامةو بة خؤراييش دابةشدةكرصت، بؤية دةزامن ثارة وةرناط
 . هةبصت بصتة ئةو شوصنة دوورةثارةوةرطرصك

  
  :كانثةروةردةو نةوة

سةرةتاي شؤرش دةستكاري بةرنامةكاين ثةروةردة كرا، طؤأاين زؤركرا، ئةو طؤأانة ئصستا هةست 
ةي طةأةكة طةورةكان و الدصيةكان بنكةي ر لة والتة دةضنة بةرخوصندن، زؤربكيذو كوأ كةم و زؤ. ثصدةكرصت

 زؤر هانيان ن فصردةكةن،ةكاين سصكسيايتيسوكاين ثصتةندروسيت تصداية، ذن و مصردي تازةش سةرةتايية
مةالكان سةرةتا هةستيان بةو مةسةلةية نةكرد، . دةدةن منالَبوونيان ماوةي هةبصت، نةوةكان كةمتر بكةنةوة
راين توانسيت ين سروشيت دابنصرصت، ئيمأؤ ذين ئصدرةنط تصطةيشنت، زانيان دةبص سياسيةتصك بؤ زؤربوو

ةكانة، ئةوةش هيماي بةرةو ييةش وةك رصذةي ذناين ئةوروثيزاين دوو منالَةو بةس، ئةو رصذة
  . شارستانيةيت واليت ئصرانة



رذصمي مةالكان دةلَصن ئايين ئيسالم دذي سنوورداركردين نةوةو بوون ين ية، لة بنكةكاين تةندروسيت 
و حةبانة الدصيةكان حةيب راطرتين ئاووسبوون بة خؤرايي دةدةنة ذنان، لة دةرماخنانةكان بة جواين ئة

ي ةةنطكراوة، ئةو حةبانةش بة ئاسايي لة ثةجنةردةبينيت، هةموو بة ئيشارةيت تايبةتيةوة رِ
  .يت ئاواش ئاسانة حةيب ئاووسنةبوون دةكأيتدةرماخنانةكان دةفرؤشرصت، ضؤن ماست دةكرِ

رةيت جيهادي  ناويان نا وةزال و وةزارةيت جيهاد يةكيانطرتةوة، لةو دواييةدا هةردوو وةزارةيت كشتوكا
كشتوكايل، ديارة ثةيوةندي بة شةأي خيانةت يان شةأي دذ بة ئوسامة بن الدنةوة ين ية، ئةو شةأة دذ بة 

ستةكان وةردةطصرن، دةستةواذةي جيهاد بؤ شةأي خاضثةرميدياكاين خؤرئاوا  . ي ناو الدصيةكانةيدواكةوتوو
لة . تصكردن ين ية تا ماناكةي بزانرصت صئةو وشةيةش بةتايبةيت لةسةر خاكي ئيسالم، ثصويسيت بة خو

 كة الدصيةكان دةدوصنيت و لة رةوشي . بةرهةم و داهاتةكةي دةركةوت، يةكؤتاييدا ئةو شةأة خاضثةرسيت
ذيان و طوزةراين طوندةكانيان دةثرسيت، لة وةآلمدا دةلَصن خراث ين ية، ئةوةش سةملاندنصكة بؤ ئةو شةأة، 

طةجني ناو ئصران هةست بة . م طوندنشني هةية وةآلمي بةو جؤرةت بداتةوةضونكة لةسةرانسةري جيهانا كة
 ،او هةموو رةوشة خراثةكانيان، بةآلم لةضوان طةجنةكانا زؤرةصنةحةيت دةكةن، بص كاري لة بصزاري و نارِ

 طيتؤية نيشتةجصيانةي لة زؤر شوصين جيهاندا هةية بة تايبةيت لة ئةو. ت بة بووين برسيةيت ناكةيتهةس
   التيين، لة ئصرانايئةمريكا

 ين ية، ئةطةرضي لةناو ئصراندا بةبص ويسيت خؤيان ذمارةيةكي زؤري ثةناهةندةي دةرةوةيان هةية، هةموو 
اليةك ئةوة دةزانصت نزيكةي دوو ملصون ثةناهةندةي ئةفغاين لةناو ئصرانا دةذين، نزيكة شةش حةوت ملصون 

انسةري ئصران واليت ذمارة يةك بووة لة سةر. نداوا هةبووةثةناهةندةي عرياقي لة ماوةي شةأةكاين كة
 لةطةلَ كؤمةلَطاكة ةوانةش لةو والتة بص كصشة ذياون، لة بووين ثةناهةندة لةسةر خاكةكةي، ئجيهان،

  .ئاوصتةبوون و ضاك ميطراشوون بووينة
  

  :ثاك و خاوصين
ةكاين ثايتةخت، جارصك ذنةكةشم بة لةسةرةتاي طةيشتنم بؤ تاران جاروبار دةضوومة طةرِةكة هةذارنشين

نةش لةطةلَ رصكةوت سةري لةو طةأةكانةدا، لةو سةردانةماندا بؤمان روون بؤوة كةوا ئةو طةأةكا
ةكي زؤري ين ية، ئةطةرضي شصوةي بالَةخانةكانيان زؤر جياوازة، هةموو ي جياوازيطةأةكةكاين تري تاران

  .يي زؤرترةأي دانيشتواين زؤرترةو ثيسابيناكاين سادةن، ض
 ئةو ناوضانة دةكةوصتة سةر بةرزاييةكاين بةرزة، هةذارةكانيان لة بةشي باشووري ناوضةي 

 بةآلم خانووي خؤيان هةيةو ذوورةكانيشيان ،ئةطةرضي خصزاين هةذارو نةدارن. ثيشةسازييةكةي دةذين
 لة ثاريس كةمترن، مو بص سةرثةرشتياريشي تصداية، بةآللةو شارةش كةساين بص نةوا. طةرم دةكرصتةوة

 باشوورو خاشاكي طةأةكةكانيش بة باشي و بةبةردةوامي شةقامةكانيان خاوصنةو ثامشاوةكان و
لةسةردةمي شادا كؤض بةرةو . ايي كاري زؤركراوة دابينكردين ناوضةي سةوز بؤ.باكوورةكةي كؤدةكرصتةوة

سنوورداناين كؤض بؤ شارةكان لةاليةن . شارةكان زؤربوو، بةآلم رذصمي ئيسالمي ئةو ثرؤسةيةي رصكخستووة
حكومةيت ئصراين وةك كؤنة يةكصيت سؤظيةت بة زؤري و بةهصزنةبوو، ئةوان ثسولةي هاتوضؤي ناوةخؤيان 

 .ةية بةرنامةي تري هاندانيان بؤ طةأانةوة بؤ شارة طضكةكان دارشتدانابوو، لة بأي ئةو بةرنام
  

  : زانكؤكان
ةطةزي مصيةن، بةآلم ةند زانكؤي حكومي و ئةهلي هةية، زؤربةي خوصندكارةكاين رِلة واليت ئصران ض

كةي  بدؤزصتةوة، ئيمرِؤ نزيةوة كار بؤ دةرضوواين ئةو زانكؤيانيدةستةآلتداراين كؤماري ئيسالمي نةيتوان



 ،طةيشتنة خوصندين زانكؤ بؤ خوصندكاران ئاسان ين ية. دوو ملصون خوصندكار لة زانكؤكاين ئصراين دةخوصنن
  . ثصويسيت بة كؤششي زؤر هةية

ندكاري ناو تاران لة زانكؤيةكي وةرطريان بة رصكخستين ثصشبأكصي نيشتيمانيةو دووريش ين ية خوص
رة سةركةوتووةكان ئارةزووي كام زانكؤي ناو تاران بكةن وةي ثايتةخت وةرطريصت، بةآلم خوصندكاةةرد

نالَصنن، هةروةها  لةدةست ئاثوورةيي و ذمارةي زؤري خوصندكارانةوة دةكانزانكؤية طشتيية. سةرثشكن
ستةشيان هةية، لةناو ئةو زانكؤيانةشدا خوصندكاري سةركةتووو بةهرةمةنديش زؤرن لة ةكصشةي كةمي كةر

 وناسازي و ئةندازياري و هونةرييدا ثلةي بةرزو زانياري زؤر وةردةطرن، لةهةموبوارةكاين ثزيشكي و بي
 بواري باشيش وةردةطريصن و تةطةرةيان ناكةوصتة ثصش ضونكة تاين جيهانيش بة ثلةي باش، لةوال

  . ناوبانطيان باشة
 كؤماري ئيسالمي  لةناو ئصراندا وةك واليةتة يةكطرتووةكاين ئةمريكا لة بواري رصكخستين هةرصمايةتيدا

ثصشكةوتين زؤري بةخؤييةوة بينيوة، شؤرش لةسةر حيسايب كؤمةلَ هاين تاكة كةسي زؤر داوة، لةناو 
شارةكانا ميترو جصطةي ئوتومبصلي طرتيتةوة، لة طوندةكانا رصطاو فرؤكةيان لة هصلي شةمةندةفةرة ال 

دةرئةجنامةكةش . ةندةفةري طرتيتةوةمةباشترة، بؤ طواستنةوةي كاالش دووبارة لؤري بار شوصين هصلي ش
 وا خةريكة ناوي  ملصون سةرنشني شارصكي جوانة،12 باشة، زؤري بواري نيشتةجصي ديارو بةرضاوة، تاراين

  .دةبصتة لؤس ئةجنلؤسي هةذاران
و طةيشنت لة ناو تاران ئاسان ين ية، زؤرجار رووي داوة لةبةر ئاثوورةي شةقامةكان نةكراوة بة  هاتوضؤ
ن سةعات بطةينة شوصين مةبةست، بؤ دؤزينةوةي بوارصك بؤ دةربازبوون يةك دوو سةعات رصمان ضةندي
ي هةية، لةو هصلة شكورِواستنةوةي طشيت هةية، بةآلم كةموتارانيش وةك شاري ثاريس بواري ط. كردووة

 ا تارانطشتيانةدا ذنان سواري فارطؤنةكاين ثشتةوة دةبن، ثياوانيش ثصشةوةيان بؤ دانراوة، لةناو
 ئوتومبصلي طواستنةوةش هةية بة ناياسايي كاردةكةن، لةبةرامبةر ئةوانةشدا بة شصوةيةكتاكسييش هةيةو 

سياري شوصنةكةي  راطرتن شوفصرةكة ثرتكة تاكسييةك. ئةوةش لة شارةكاين طةورةي تري جيهاندا ين ية
 نةفةري زؤرتر باردةكةن،  ئةطةر لةسةر رصطاي ئةو نةبصت سوارت ناكات، زؤريشمةبةستت لص دةكات،

  .ئةوةش تةنطذةي هاتوضؤ زةمحةتتر دةكات
 ميترؤيةكةي ناو تاران تةنيا دوو هصلة، يةكصكيان لة باكوورةو بةرةو باشوور دةأوات ئةوةي تريان لة 

ئةو .  هةزار كةسيان ثص باردةكرصت500 هةردوو هصل رؤذانة تةنيا ؤرهةآلتةوة بةرةو خؤرئاوا دةأوات،خ
 شارة طةورةكاين جيهان كةمة، ئةوان ثصنض شةش ئةوةندة زؤرتر نةفةر ية ضاو هصلةكاين ميترؤرصذةية ل

  . دةطوازنةوة
 بةآلم ثاش طةمارؤيةكةي سةفارةيت ،خزمةيت زؤرةلةناو والتا  ئةطةرضي هصلي ئامساين ئصراين هةيةو 

كاري هصلي ئامساين ش  ئةوة،كؤيت ئابووري لةسةر ئةو والتةيةةئةمريكي لة تاران لةو رؤذةوة باي
 يان نايطاتص، فرؤكةكاين كؤن بووةو كؤمثانيا لة زؤر ثصويسيت بص بةشن و دةستزةمحةت كردووة،

 واليت ئصران، ئةو فرؤكانةي ي بفرؤشنةطةورةكاين فرؤكةش ناكرص دلَي ئةمريكا برةجنصنن و فرؤكةي نوص
ةوتووة تةمةين خزمةيت كاريان سةرووي  دةستيان كخؤرئاوا، يان لة بؤينط  و ئصرباسلةو دواييةدا لة 

  .حةوت سالَة
  ؟؟.. دواكةوتنة زؤرة هؤكاري ضي ية ؟؟ ئةو.. بذارةكان بةدةست كص ية دةكرص بثرسني،

بذاري يةكةم ئةوةية، خوصندكارة شؤرشطصرة زيرةكةكاين سةردةمي شا بؤ خوصندن لة ئةمريكابوون، بؤ 
 ئةو ئةندازيارو كارمةندة ثسثؤرانةي ئاوةداين جصطاي ثشتيواين شؤرشي ئيسالمي طةأابوونةوة ئصران،

كؤتة ةسةبارةت بة هؤكارةكاين ثاشكةوتنةكانيش زؤرة، لةوانة، يةكةميان باي.  ديارةداثةجنةيان لةو والتة
ثصداين ئابووري و ثصشكةوتين زانسيت و ةئابوورييةكةي ئةمريكا لةسةر ئصران، ئةوةش بواري طةش



هؤكاري تريش . أي ئصران عرياقيش هةموو تاقةت و وزةكاين هةلَمذي و وشكبؤوة، شةوةتةكنةلؤذياي طرصدا
زؤرة وةك نةبووين ثشتيواين سةرمايةي بانكي ئصراين بؤ ثرؤذةي طةورةي درصذخايةن، نةبووين بةرنامةي 

  .بةكارخستين سةرمايةي زؤر بؤ طةشةي والتةكة لة كايت ثصويست
 


