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. ن که ست پده  ده م زووانه  به ڕکن که لیلی شه  ده وه ره ی سه لیالنه و ده مو ئه ر هه   هه2.1 
م   باسمان لکردن، به1.1شی   به تر له وه ره  سه  له ن که وانه کان ئه سیه  و ئه  عومده لیله ده
ک لههرانیه وانه ش ئه بانه به و سه ندۆگرامه مان به  ته کان به ن که ئکانی  کیه  ناوه  زۆر پ

ی ئرانن  قیبانه  ڕه و وته  ئه وه  الکی تریشه پنن و له ر وتانی جیھاندا بسه  سه خۆیان به
ر   سه نی ئران بهکا کیه  ناوه دانی پۆگرامه  پنه هشتن و ڕگه  زۆر، نه مان به  ته  به که

  وه ره  سه  له  که1.2.3شی  کانی به  ژئۆپۆلیتیکیه لیله  ده  بواننه پنن، بۆ نمونه جیھاندا بسه
  .باسمان لکردن

  ر بت و هشی بکرته گه یشتبت، ئه کوژی ڕاگه کی کۆمه  چه ستی به وتک ده ر کات هه
   هش کردنه نگه ر چی ڕه گه ر، ئه تی هشکهبت بۆ و  ده وره ر، ڕیسککی ئجگار گه سه
  دا هش کردنه ته م حاه  له واته. بت ش نه وه  و لکۆینه وه ن جگای لکدانه ده به ری ئه سه
  ... واته که)  کۆریای باکور دا بواننه نده یوه م په له. (ری جگای باس نابت سه

  
  کی بلۆکه کی ناوه  چه یشتن به ست پاگه کانی ئران بۆ ده ر بت و تواناییه گه ئه 2.2

م  کان له ی ببت؟ بیر و بۆچونه که م چه توانت ئه  ده وه یه  که  له و وته کرت، ئه نه
  ها درژه  ساه نگه ک ڕه رچاوه  پی سه به. کتر  یه وه زۆر جیاواز و دورن له باره

ی  ڕاستی دیه  ناوه  دا له02.08.2005 بواری  ی واشینگتۆن پۆست له  قسه به. بکشت
  رچاوه  سه وانه سانیتر له ی که  قسه به). 2015 سای  واته: رگ وه(بت  دوایی دا ده
 پی  ی نیزامی ئیسائی و به یسی پۆلیسی شاراوهئ ی ڕه  وته  و بهکان ئیسائییه

  واته! (بت ، چوار مانگی تر ده06.01.2006 بواری   لهشپیگ ئۆنالینکی  نوسراوه
 ... ته وا     که ) ڕابوردووه که: رگ وه)  (؟2006مانگی چواری 

  سه و که تاکو ئه کات، هه سک ده  که  له شه ڕه  هه ک ره ته ر خه گه ئه:   که ت ت ده قنیه عه
 شون  سه و که  ئه  که  باشتر وایه واته ، که وه بته تر ده وره  گه که ره ته زیاتر مات بت خه

ر  گه و ئه.  بنتست  ده  به که ر چی خاتر شته وت و هه  بکه ی خۆی که فه ده هه
. ستت وه ری ڕانه  سه ن له ده به  ئه  که تره ددا بت، زۆر عاقنه  ئاخرین حه  له که ره ته خه

یشتنی  ست پ ڕاگه ، ده وه کانه مریکایه کان و ئه  دید و بۆچونی ئیسائیلیه ئستا ئیتر له
  شه ڕه م هه ان، جا ئهری  بۆ سه یه شه ڕه ترین هه وره کوژی گه کی کۆمه  چه ئران به

 ئران بت، بۆ  ر به کانی سه  ترۆریستیه رکیبیه  ته  ڕگای گروپه وخۆ بت یا خۆ له ڕاسته
  . که وان یه ئه

عکوس  ی مه  ژماره  که یه مه ویش ئه ئه: بیندرت ک شت ده س یه  دا به نتقه م مه  دوا ئه به 2.3
ک  ڕی عاق رۆژنامه  کاتی شه ی که رهو جۆ ر به و یا هه.  ستی پکردووه  ده  مژه له

و  ر ئه  سوار هه  دوباره ، ئمه ر وایه  هه وادیاره.  پۆگرامی هش داڕژراوه: نوسیبوی
  !)پوین ر ڕگای پشو ده ریکین هه  خه ئمه: رگ وه. ( بوین که  پشووه یاره ته

  
  ڕ یار کردن بۆ شه خۆ ته .3

وانی و  رۆحی و ڕه (  ڕوکیان منتاه.  یه کان، دو ڕوی هه کی مرۆڤه وه همو جون ک هه ر وه کان، هه ڕه شه
   له م دو خاه ئه.  ) مادیه(ی تریشی فیزیکاڵ یا خۆ ماتیاله  و ڕووه و ئه) ت ویه عنه  مه قنی واته عه

 ئاشتی  ت شانسک به حمه  زه به ( بوانه. رن به ون و موعته ر هه ڕیش هه کاتی خۆ سازدان بۆ شه
  ).    درت ده
ی   نیوه ر له خۆ سازدانی مادی، هه. ر چاو گیاون  به  له  مژه ڵ ئران زۆر له  گه ڕ له  بۆ شه م خانه ئه

  بت و ڕو له ر دت و زیاتر ده ی هه که ویه عنه  مه یارکردنه خۆ ته.  واو بووه  ته  دواوه  به2005سای 
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 پش و ڕو  چته  ده وه  خۆیه ر خۆی به  بۆ خۆ ساز کردن، هه ڕ ی شه که ویه عنه  مه  ڕوریه  زه شه به.  یه شه گه
  .  و زیاد بونه شه  گه له
  

 ڕ شه) Hardware (فزاری  خت ئه  سه3.1
 

ناو بردن   بۆ توانایی ڕوخاندن و له ی که نده هو مریکا، ئه کانی ئه ره ڕکه  شه  نیزامیه  هزه3.1.1
  م له رجه ش سه ئستاکه) ی یکه ردیه فه(ی  که ی هزی ئینسانیه مو وازبونه و هه ڕای ئه ره ، سه وه ڕته گه ده
ند   چه  دروکاندنی بۆ نمونه نیا به ته!   هزتره  جیھاندا به  هزی نیزامی له می به که  وتی یه20 تا 10
 مژو  ، ئتر ئران به)Nebraska( نبراسکا  له) ستی ی ده کۆمپیوتری چکۆله(ی الپتۆپک گمهدو
  ب دوایی به  ده وه  بگینه وه م باره کان له مریکایه کانی پشوتری ئه شه ڕه ر هه گه سپردرت و ئه ده

 200و  ت ئیسائیلیش به نانه هت)! ڕ جه سری حه  عه وتک له ( ردینه  چاخی به وتک له: ئران بلین
  وه  باری تکنیکیه توانت له  ده نباری کردووه کانی ئه تۆمیه  ئه ڕادخانه  زه  ئستا له ی که کیه  ناوه بۆمبه

  . ر ئراندا بنت سه  به یه م به  ئه  ب موشکیله به
س  ست به به  حالی حازردا مه هئستا ل. ست نین به ب جارێ مه هیچ نه. ست نین به  مه مانه م ئه به
کی   چه  به یه و وته یشتنی ئه ست پاگه هشتنی ده کانی ئران و نه  نیزامیه  توانایه رگری کردن له به

  .کی کوژی ناوه کۆمه
  

ت  نانه  ته ی که وه بۆ ئه. رزدان  ژر عه  ئان له  له کیه تی ناوه نعه م سه کانی ئه شه  گرینگترین به3.1.2
  ته  هاتونه کی زۆره  ماوه مانه ئه. تی پویستن کی تایبه ین ببردرن، چه به ش بپکن و له م شونانه ئه

 مانای بۆمبی دژی   به )Bunker Buster Bombs(ب واته .ب. تیپی ب  له م بۆمبانه دروستکردن، ئه
فغانیستان  ڕی ئه  شه ر له هه)  BLU 109، یه مه ی ئه که  ناوه که: رگ وه(رز،  ی بتونی ژرعه شارگه حه

              .  رتر کران  هزتر و ڕوخنه ڕی عاقدا به  شه  کار هنان و له تست کران و به
  له)  یBBB(ی  م بۆمبانه  له  دانه5000 ئیسائیل 2005شی  تا مانگی شه  هه2004کانی سای   ئاخره له

  م به توانن هه  ده  بۆمبانه م جۆره ئه). عاروفی ستاتیژی ته ( بوانه.  یشتوه ست گه  ده  به مریکاوه ن ئه یه
کی  ک بۆمبکی ناوه ر بخرت و وه کی سه ی ناوه توانرت کوه م ده  کار بھنرن و هه ی عادی به شوه
م  رن، له ین به  به کان له رزیه  ژر عه  قوه ره  هه وت نیروگاه ر بیانھه گه ئه. ربگیردرت کیان لوه که

  بن به وان ناچار ده  ئه دیاره.  یه  هه وه کیه  کوی ناوه  به م واته ی دوهه  شوه دا پویستیان به ته حاله
کار هنانیان پ بدرت،   ئیزنی به  که وه ر ئه به ، له کیانه  ناوه  نیوه م بۆمبه ئه.  که م چه کار هنانی ئه به
  به). taktische Gefechtsfeldwaffen( ڕی تاکتیکیان لنراوه شتی شه کی ده  ناوی چه وه ننیه ر فه زه  نه له

 پش، میخایل خۆسودۆڤسکی  نه ڵ ئراندا بیبه گه وت له یانھه  ده  که ڕه ی شه م شوه چاو خشاندنک به
  ).کی دژی ئران ڕی ناوه شه ( بواننه.  خت شتی نوسیوه ش وه ئاشکرا زۆر پ به

 دژی   لهڕی ناتۆ  شه ها له روه ڕی عاق و هه  شه وتوتر له ڕکی پشکه ی شه عده ڕی ئران وه  شه3.1.3
  نیا له  ته س به ڕکی به شه. دات  ده  ئمه  به وه ن بوشی کوڕه  الیه له) ڕی کۆسۆڤۆ شه(یوگۆسوی 

ڕکی   شه واته ساس، که ها شونی دیاری کراوی حه نده  چه قیق بۆ ک هرشی ده جموعه  مه ، به وه ئاسمانه
   له  که کان؟ سروشتییه کوژراوه. رزی ئان  ناو عه نه کان نایه ره  هشکه  هیچکام له م جۆره به": خاون"

  !   نین  هی ئمه و کوژراوانه م خۆ ئه بت، به دی الزمدا ده حه
  

    ڕ  ستراتژی شه : 1شی  ڕ،  به شه) Software(فزاری  رم ئه  نه3.2
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   له وه ره  سه ڕ له کانی شه لیله  ده  له ن که وانه ڕی ئران، ئه  پشت شه ڕح و پالنی ستاتژی له  ته3.2.1 
 2001ی سیپتامبری 11 ڕوداوی  ر چی زۆر پشتر له گه  ئه مانه پشوی شینی ئه.  باسمان لکردن1.1شی  به

   به2002 سیپتامبری  ڕی دا واته گه مین ساوه که  یه  و له م ڕوداوه ری ئه  سبه م له  کرابو، به ئاماده
  لی له مه  عه مین شوه که  یه ستاتژیک که). تی نوێ منیه ستاتژی ئه. (یندڕا سمی ڕاگه ی ڕه شوه
م  ختی ئه رسه  سه2003 سای   له ش بو که لیله م ده ر به هه. ست بنت ده بو به ڕی عاقدا ده شه

کوژی  کی کۆمه  چه وه  دزیه عاق به ( ر عاق واته  هش بۆ سهلیلی مین ده که  یه   له  نویه ستاتژیه
  . وت رکه موان ده بۆ هه) کات دروست ده

  
  : م ستاتژیه زی ئه رکه ستی مه به  مه3.2.2

"Prevent Our Enemies from Threatening Us, our Allies, and Our Friends with Weapons of 
Mass Destruction."  

کی   چه یمانان یاخۆ دۆستانمان به وان هاوپه کات ئه گرین، نه کانمان ده ی دوژمنه شه ڕه ری هه به " : واته
  " رن  ناو به کوژی له کۆمه
 کار گرتنی   به ن له ت بکه عه مانه رگری یا مه وت به یانھه کان ده مریکایه ئه:  وه  وردی بیخوننه  به تکایه
کار   به رگری کردن له م بۆ به ، به  خۆی شتکی نوێ نیه مه کانیان، ئه دوژمنهن   یه کوژی له کی کۆمه چه

  تیجه و نه ئه. ن که کوژی ده کی کۆمه کار گرتنی چه ی به شه ڕه ر هه کوژی، خۆشیان هه کی کۆمه گرتنی چه
 کار گرتنی  ی به شه ڕه هه  نیا  ته س به ز، دواتر و به ی کاغه ڕه ر په  سه خرنه  دواتر ده ش که ستاتژیانه

  .مریکا واون بۆ هشی نیزامی ئه لیلی ته  و ده سه مریکا به  بۆ ئه وه ن دوژمنه  الیه  له  کانه  چه م جۆره ئه
  

   ڕاستی به  ئایا ئران به ی که وه ست له ربه سه.  ته م بابه  له کی ئران، شتکه تی ناوه  سیاسه3.2.3
د و  نه تاکو ئستا هیچ سه ش هه م جاره ئه. (کی دروست بکات یا نا ژی ناوهکو کی کۆمه  چه مایه ته
: ک وتم ر وه م هه به.  دراوه س نه  دروست بکات، نیشانی که کانه م چه  ئران ئه  که وه م باره کک له دره مه

  .)بت پم وابت ئران گژ و حۆل نه
  

  نت، جۆرک له  داده رانه  ئیحتمای هشی داگیرکه ر ستاتژک که  بۆ هه م ستاتژیانه  ئه3.2.4
م  سلی ئه ری ئه وهه جه: بت ت قائیل ده قکی تایبه کان حه  بۆ ستاتژه مانه  ئه که.  ته قانیه وجیھی حه ته
  مر له ڵ واقیعی ئه  گه ساسدا له  ئه  له وتانه که م جۆره هه و ئه.  کانه وته که کارگرتنی هه  به ڕه شه

)  ستی زۆره  ده ی ئاوی که جۆرک ئاژه(کانی کاکه  سته مو ده  بن و هه ر ئمه گه ئه{.  تیدایه دژایه
  م جۆره به}  وه  دروست ببنه کانی دوباره سته  ده  که یه ی هه وه لی ئه ر هه م ئستاش هه ، به وه ینه لبکه

  ر جۆره ، تۆ هه  که یه وه گات ئه  شتک ڕانه ستی به ه د سک که رگریکردنی که ئین بۆ به نیا رگای موتمه ته
 . و کۆنتۆی خۆت  ژر ئیراده  بنیته سه و که  ئه  کورتی واته به. لی لبگریت مه  بیاردان و عه ی ئیراده

  ئیدیعای مافی یشتنه، واته  قابیلی تگه م شوه مریکا به ی ئه  نوکه تیه منیه  ئه رتی ستاتیژیه پش شه
وی ل  یه ر په ڵ ئرانیشدا هه  گه ڕی داهاتو له  شه بت له  ده م ئیدیعایه  ئه .ر جیھاندا  سه ت به حکومه
  .بکرت

  ڕدا  شه   بون له :2شی  ڕ،  به شه) Software(فزاری  رم ئه نه 3.3
  

ی  ره و لدرانی ژما وه  پشه م ڕۆشتنه به.  پش ڕواته ڕ ده عکوسی شه ی مه  ژماره3.3.1 
م  به.  بت که ڕه شی شه  گرنگترین به شه وانه له. ڕه  شه شک له  خۆیدا به ر خۆی له عکوسی شه مه

فسی  شی نه عکوس، به  مه ماڕه کانیتری ژه مو عونسوڕه هه.  ست پکراوه ڕی ئران ئستا ده  شه پیه
  . ڕن ی شه وه  پشه وانی بردنه یا ڕه
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،  دوا خستوه  وه وه کانه مریکایه ن ئه یه  له ۆردومان کردنی ئرانی له تا ئستا ب نیا خاک، که ته 3.3.2

ر کات  هه.   عاق پویسته کان له ی شیعه وه ر کردنه کان ئرانیان بۆ هوه مریکایه  ئه  که یه وه ئه
گ تا نی درن.... وجار ئیتر بت، ئه دا الزم نه یه م کشه  ئران ئیتر له  پش که  بته له و هه ئه
 تۆزک کاتی خۆ  شدا که وه ر چاو گرتنی ئه  به  له به   ڕه وتنی شه دوا که م وه ئه. و کات ئه

  . وه م ناکاته ڕ که سلی شه ری ئه وهه م له جه ، به وه کاته  دڕژ ده که سازدانه
  

ن و ڕای گشتی بت که بیر و بۆچو  ده وه ر ئه ستی شه به دا، گرنگترین مه که ڕه می شه که  فازی یه له 3.3.3
و جگای  که تا ئه ڕه بوڵ کردنی شه کانیان بۆ قه یمانه ها هاوپه روه ی خۆیان و هه که کی وته خه
و   به که بت ڕای گشتیه  ده کیه ره  سه سته به م مه یشتن به و بۆ گه . ر  سه رنه توانن به  ده که
  بردنه.   ب سود بووه ڕه و شه رگری کردن له هکان بۆ ب قه وڵ و ته مو هه  هه ینن که  بگه ته ناعه  قه
ڕ   شه ندرن، که ک وا تبگه  خه کات که ڕ، داوا ده ک بۆ شه تی ڕای گشتی خه ناعه ی قه وه ره سه

ڕ  ستپکردنی شه ، ده م پیه به.  ماوه ڕ نه  شه  رگای پگرتون و شانسی الدان له ره ئستا ئیتر سه
 .ڕ  شه  له  بجگه ماوه هیچ ئالترناتیڤکیتر نه: نت  ناوی ده میشه کو هه وه

  
ویسته،  ری خۆشه ش خونه ستم ئوه به ها مه روه ؟ هه یه  چ مانایکیان هه  بۆ ئمه مانه مو ئه هه 3.3.4

 : کرت دی ده یان ل به وه ی خواره م مانایانه ئه
  وانه م هه  ئه گنگ نیه. ڕ بت کی شهوا مو هه  هه  شکتان له وه ته ڕه  بنه  و له  ئستاوه ر له هه •

 .بیسترن  ک ده  دن و له  کووه له
 ) ناکرت سه مرین و مماره  ب ته  به مه ئه. (ن خه خۆتان دور وه •
 : بت  ده وه مانه مو ئه  پش هه له. دورڕابگرن) هیستری(بی  سه ڕکی عه ر شه  هه خۆتان له •
 . وه ر، خرا بیکوژننه  سه ڕی خسته امکی دڕاماتیکی شهتان پۆگر که رکاتک تلویزیۆنه هه •
  یری ویدۆک له م بۆن سه وه، یا النی که دا کتبکی مژو بخوننه م کاتانه  له باشتر وایه •

  ڕاستی بیانویستبایه ر مدیاکان به گه ئه. (ن بکه) 2003مارسی (ڕی عاق  کانی پش شه کاته
 !) وه بیر بننه مان وه و کاتانه م ئه زه کی مونه  شوه ن، با بن و به ڕمان بۆ باس بکه واقیعی شه

 .ک  پاڵ یه نه ینیان بخه مۆ و سبه کانی ئه وه ڵ داواکاری و پاڕانه  گه و کاتیان له دڕۆکانی ئه •
  ئوهین،  وان ده ی ئه وه بیستن، ئه م جار ده که وان بۆ یه کانی ئه وه  ئستا ڕونکردنه ر ئوه گه ئه •

ند  م دوای چه کن، به چه دوا هندک ڕاده دوابه! (  وه نه تاقی بکه.  ببیسن که زیه کسی قه عه
 .) وه بته وتوک بۆتان عادی ده حه

الزم ناکات پیاو ساح بت . کات ڕمان ده مان زانی چ شتک چاوه  ده ، ئستا ئمه ر وا بوایه گه ئه  3.3.5
ر  ش ڕیک هه ڕه م شه  پشداهاتی ئه ی که وه ر ئه  به ، له وه و بخونیته بتوانت داهات ی که وه بۆ ئه
 .کردن کانی پشوتردا باسیان ده ڕه  شه  له ن که وانه ئه

  
  ی سیاسی حنه ر سه  سه له

                                   
A. گای شۆڕای ئه  له شه ڕه ههکدانه.  وه ته منیه  ڕنده  چه شه ڕه هم ه  ئه ی که وه ی ئه وه ل  

 یا خۆ   کار کراوه وه م باره ت له منیه ندامانی شۆڕای ئه ر ئه  سه له. ر بت توانت کاریگه ده
   دته  سرنجاکشه  م پسیاره  ئه  دواوه  ئستا به ، له ته م بابه بۆ هۆگرانی ئه! ( کراوه نه

ی  وه  پشه  چونه بت که یدا ده ت، وتک په منیه ندامانی شۆڕای ئه  ناو ئه ئایا له: پش
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 وتۆ  م کاره  وتی چین ئه ستم که به رت ده یر؟ من شه خه کاری شۆڕا وتۆ بکات یا نه
  ) 1.2.3 خای  وه ره  سه بوانه. کات ده

B. Xی وه ت دوپات بونه ڕه  کهی خا A یه له  ته ن چهوه ند و  . 
C. ه لهک له تعنامه رکردنی قه تی ده  حا ت   نیسبه  به که تعنامه ، قه وه ته منیه ن شۆڕای ئه ه الی

 .)E خای  ر وتۆ بکرت، بوانه گه ئه. (بت  ده نه الیه مه هه
D. ی دوپات بونهی  وه ئیحتیمای خاCکی توند و تیژتر تعنامه  قه  به      .  

D.1ران ری حه  سه  زیاد کردن و خستنه  به شه ڕه   ههسار دژی ئ  
D.2ک سوی   تهک که ئیحتیماله(بی ئۆلتیماتۆمت ت قابلی ئیجرا نه مانه  زه  به ن دانب.(  
D.3شی نیزامی: ستی نیھایی به   مهیاسایی کردنی ه.  

    E .ی  گه ئهر خاCو D   ت، بهتۆ بکرش ده ش هه و حاله وت، به ر هکیل     ی خۆ وه الوه  عه کر
  !مریکا تی ئیزتیراری بۆ ئه  ناوی حاه  یاسا به تکی باتر له یهئمور  مه ت به عوه ی ده  شوه کردن به

  
  وه ڕه  شه کانیان به ی کات و ساته ڕ، زۆربه ستپکردنی شه وتوک پش ده ند حه مدیاکان چه  

 باترین.)   کردووه  ئاماده ر ئستاکه کانی دواتریان هه کان ڕاپۆرته که  زیره ژۆرنالیسته. (ر  سه نه به ده
  مه ب ئه  وه دهD خای  ، گرنگترین پرسیار، له م کاتانه وشت بۆ دروستکردنی ڕاپۆرتییی باش بۆ ئه ڕه

  کات؟ ست پده  ڕاستی ده  به که وره  گه ی یاریه که:  بت
  
ستپکردنی  ی ده ڕاوکه جایب، ده یر و عه کی سه  شوه ، به که ست پ کردنی یاریه  ده مدیاکان پش له 

گرت،  ر نه وت و سه  بخه که ڕه  پ شه دا له و کاتانه ر بت و له گه ئه. ر  سه نه به ی تر ده نده وه  ئهڕ شه
  .  وه به جایه ریکی عه  ب باوه نه خه ک ده  و خه وه نیشته مو مدیاکان فسیان ده هه
  

 2003 و مارسی   مانگی فڤریه ن له قهقی ، ده ؟ نا وا نیه یه رمانه یم توند و بشه ی من ده مه  ئه پت وایه
 شتک فر    وانه  له ر ئمه گه و ئه. واو بو و کات ته ڕ ئه سازی بۆ شه حنه سناریۆ و سه. ر وای ل هات هه
 توانایاندا بت  ی له وه مجاریش ئه و مدیاکان ئه.  شت فر بون ڕ زۆر کانی شه م رژیسۆره بوبتین، به نه
  .ن یکه  ده وه باشترین ش به
  
  کمیلی شی ته به
  

  ته ناعه م قه ڵ ئران نیه، به  گه ڕ له سپکردنی شه  ده ڕیان به  ئستاش باوه ی که و هاوڕیانه ی ئه زۆربه
ڕکی   پشی شه  عاق، توانایی بردنه  و دۆڕاندنیان له وه ی مانه  بۆنه کان به مریکایه ، ئه یشتون که گه

  : ند خای الوازی تدایه  چه وه  داخه  به لیالنه م ده م ئه به. ڵ ئران نیه  گه هتریان ئستا هاوکات ل
  

ت   تایبه به.  هیج جۆرک بھز و الواز نین مریکا هشتا به کانی ئه خیره  زه ره ڕکه  شه هزه  •
ڕی  س شه  به ی که وانه  هزی ئاسمانی، ئه ر ئران، واته گرنگترین هزی داندراو بۆ هرش بۆ سه

 . ر نیه  سه ک قورساییان له  هیچ شوه  حای حازردا به ن، له که ده" خاون"ئاسمانی 
  روا له  عاقیش، هه ها له ر وه ڕی جیھانی دژی ترۆر و هه  باسی شه وانیتر، له بوش، چنی و ئه •

 . ن که وتنی نیھایی  حیساب ده رکه سه)  ڕ کردن به  بۆ باوه  بونی ئمه ئاماده(ر،  سه
ن   الیه کی له کی ناوه  پدانی دروستکردنی چه ره ستاندنی، په  ب وه م، به  به وه م بردنه ئه •

 : ئاخردا و له. ر نابت گه  مسوه وه، ئرانه
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  دا گیانیان له ڕه م شه  له ی که و مرۆڤانه  ژیانی ئه  و نه که ڕه  نرخی شه مریکا نه رانی ئه به ڕوه به •
ویستی خۆشیان  ی خۆشه ی ڕاده وه  خواره ها هاتنه روه هه.  ک گرنگ نیه ڕه ن، بۆیان زه ده ست ده ده
:  ک شته ن یه یکه  ده ی که ره ره م زه وا دژی ئه باشترین ده.  کی جیھاندا بۆیان گرنگ نیه  ناو خه له
 .  ڕکی نویه ویش شه ئه

   به کی نیزامی خۆیان دوباره ره نی هزی سه هژمۆنی بو  که وه ر ئه  به ، له ش بۆوان الزمه مه ئه •
   وته هاوکات چاویان له.  وه نه بت جوبران بکه  عاق ده دۆڕاندنیان له. پنن موان بسه ر هه سه

 . کانی تریشه ئیسالمیه
  
 

  
  
           !   ئرانه-ی دواتر وستگه:    دی یان کوت هاتۆته ڕی عاق ده  پش شه  له ی که وه ئه:   واته که

     
  
  

 دانشگای   له یه فه لسه  پرۆفیسۆر جۆرج مگ، پرۆفیسۆری فه:ر ر نوسه  سه ک له کورته
ر   سه خاته  ناوبراو زۆرتر گینگی و قورساییان ده ی که تانه و بابه ئه. یپتزیگی ئامان

  .  ڵ و ترۆریزم کۆمه رایی به ت، جیھانگه عاشیه ئیرتیبات و مه:  بریتین له
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