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 وز،  ی سه ، پشتێنه مریکا و رووسیه نێوا ن، ئه له( ی سارد ڕ شه) 
 اڵتێ ناڤین، رؤژهه  پرسی کورد له 

 ڕی سارد  کانی شه خاڵه  شێک له به
                              

                           
 تی رعینایه نوسینی عومه    

 

تا  ردو ههوی راب ده کانی سه هداوورو  له  وه ینهۆڵکێل  رباس و ابهنێه   به  ت هبار سه  کی دیکهێش به له
ی یر ر کاریگهێژ  وته وسی کورد کهون پرسی چاره دا،جیهانی یم ههودو  م و هک ی یهڕ شهتایی ۆک

ن وکانمان رو شاراوه  هڵخا  ک لهێش به  که  وه ته نه/ ت  هڵو تی ده تی ئیستعماری و سیاسه سهسیا
   .وه کرده
تی ئیستعماری  سهداری سیااڵت سه مکی ده نێوان چه ڕی جیهانی له شهدوای  هدا ل شه هم ب له 
کو  هژئاوا وۆتانی ر هڵو تی ئیمرریالیس  و دهاڵ سه کو ده مریکا وه هنێوان ئ دار لهکی دمامکێش وکهور
ی  ره هوی بێن ی بهڵنترا تی سهاڵ سه ده کاری وێشی کرۆڕی شونا رێژ ت له یهۆڤتی س هڵو ک و ده یه ره به

  .ی ساردڕ شه یونار ێژ  تی له هڵو ودهێتی ن ی سیاسهێملمالن ی کی دیکهێقوناخ  تهێب م دهزکومونی
  که  فیه سره مهی ڕستهینانی بازا ده به  وری ووی ئابڕر بازا سه به ڵاڵتی زا سه دهی یک ره ئامانجی سه

زی ێنانی تواناکانی هێسته ده به ۆب  و  یه نان ههێمه رهه زی بهێه  به ییتسیوێدا پ م بواره له
رزان  زی کاری ههێو ه( گاز  وت و نه)  کو وزه هی ویشتوکانزای سرو  ی بهیویستێنان پێمه رهه به
وری وری باک مسه جه ودو  م بهزم و کومونیزی  ئیمرریالیونار ێژ  له ڵاڵتی زا سه دهی ێ، ملمالن یه هه

 .ناسرین ده( رب بلوکی غه  واته)ژئاوا رۆ  و( ڕق شهبلوکی   واته)ناڤین ی اڵت رۆژهه
ژئاوا ۆزانی رێزله یداریاڵت سه دهکاتی   له و،ردووراب  ینه ک بدهێرنج هس  باش وایه  سته به م مه ئه ۆب
  شه تی گه نعه وری و سهوکانی ئاب هیندی وه رژه ناو بهێپ کان له یهیی رینسانس و گورانکارخقونا  له
  هک ک یه راده  گاته ی کانزایی ده نانی وزهێسته ده به  نان وێمه رهه به ۆب کانێت ملمالن.ێنێست ده
،  انسهڕ مانیا، فهڵکو بریتانیا، ئا وهتانی اڵو . یهێم ملمالن پانی ئه هۆڕگ  نه که ت دونیا ده نانه ته
  یتانیا لهی بریستعماری ئیاڵت سه ده، ن که ش ده نێوان خویاندا دابه  دونیا له  ک که یه راده  گاته ده

تانی اڵروپا و ووئ  مانیا لهڵاڵتی ئا سه ده  و ائافریق  له  انسهڕ فه یاڵتی ئیستعماری سه دهو  ئاسیادا
یان ۆاڵتی خ سه دهر ێتی ژاڵند و چه ڵ گه ی لهییمان ههاوپ یونار ێژ له  تانهاڵم و رکام له ، ههاژئاوۆر
  یهێم ملمالن ئاکامی ئه  تی و له نعه سه یریوی سیستمی ئابو یهێم ملمالن له  .ک یه ره به  بنه ده
 ۆب دا ته م بابه ی له هو ، ئه وهوب تیان هه ی تایبهیو گرینگ ۆڵئاس  دونیادا ر  ک لهێوازێش  رکام به هه
ی ێی ملمالنۆه به وبو  که  هناڤینی اڵت رۆژهه  تی ئیستعماری بریتانیا له سیاسه  ی کورد گرینگه مهێئ

 ڵ گه تی عوسمانی له هڵو اڵتی ئایینی ده سه دهی یت رایه نوینه  ی دیکه ره و به  سیهرو یا وبریتان نێوان
 نێوان  ی لهنسون  و  بی شیعه زهه ی مهڕ اڵتی بیروباوه سه ده نێوانی ێکات ملمالنئانی  له  و  روسیه
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دا  هنێوانم  د لهن چهر هه.  هروسی  ران وێنێوان ئی ێها ملمالن روه هه  عوسمانی و  اڵتی قاجار و سه ده
ڵ اڵتی زا سه دهی ۆه نداودا به که  له  ت و تایبه دا به که ناوچه  ری بریتانیا لهی ئیستعمااڵت سه ده
ی یئاشت  نیپشتیوا  ی بهۆخ  یویس  وا نیشان بدات که ده( ڕقی شههیندی ) اڵتی ۆژههر هیندی ر سه به

زی ێونی هوب هه  که وووابیانێپ 0791 نیاڵتا سا ب هه ره ی عهخانێت ش نانه ته ،دات نیشان ده
و بازرگانی   یلهۆک  به یودای بازرگانی ساتوسه ی ویریا دزانی ده ر رامبه به  ی بریتانیا لهیریا ده
.  ێب دا هه که ناوچه  ی بریتانیا لهیریا زی دهێه  که  ویستیهێمنی پ قه و ته ک ی چه سته ره که
 ۆکانیان ب یهیوند رژه به  ت به باره سه یتانی ئیستعماریاڵو  که ین هبکێی پ توانین ئاماژه هها د وهر هه
   .دابن ێملمالن  ند  له ند و ریمله هر هارتل سه به ڵاڵتی زا سه دهیان ۆی خ کهۆشتنی بیرڕدا
زی ێه  ک له یه راده  یشته ئوروپا گه و ئافریقا، ئاسیا  کان لهێکرد ملمالنێمان پ کو ئاماژه وهر  هه

یان ڵمرۆڤی س کی دژه یه وه هیچ کرده  له  سته دهرێچوکداهینانی واڵتانی ژ  به ۆکداری ب هچ  نیزامی و
  .  وه کرده ده نه
وازی ێش ێیملمالن  له  0711ی ڵتا سا هه 0011نی اڵسا  ندخواز له وه رژه تانی بهاڵین وڵێتوانین ب ده
کان  فیه هلس ری و فهۆتی  اڵتداری وه سه دهمکی  هکان و چ نهوچوۆو بوم هه  ی لهیی ئیستعماراڵت سه ده

  ک به یه راده  یشته هفریقا گ هتانی ئاڵو  رستی له زپه گه ستی ره ت هه نانه گرت و ته رده وهسودیان 
و  می کشتوکاڵی رهه بهک  ابواری ت  له   م واڵتانه نانی ئهێکداهۆچ به ۆم و بزنیالیۆوازی کلێش
توانین  ت ده نانه ته .رترگ سودیان وه  انهیی زه بهێب رۆو زکداری  زی چهێه  وریان لهورخانی ئابێژ
فریقای  هتانی ئاڵوسی وون ر چاره سه له 0001و  0001ی ڵسا  له  فریقای هک ئ یهیشدار به ێب ن بهڵێیب
ناو سیستمی ێپ  یاریاندا لهڕو ب  وه نهوبوۆک ،ن هب ده وینانفرانسی برلین ۆک به  مانیا کهڵئا  له
 ۆک ب یه تا راده هه ت نانه ته و می کشتوکاڵی رهه به  ری تاکورخانی ئابوێژ تی و نعه سه ی،وریوئاب
یاریان  ڕب ،ها راگواستنیان هرو کردنیان و هه پارچه  کانی کولتوری و پارچه ندیه هتم واندنی تایبهێش
 ڵیان زاۆاڵتی خ سه ده یکداری زی چهێه  عمراتی مهاجیر به تهی  موس ناوچه یونار ێژ دا و له ده
ی ڵاڵتی زا سه دهکی  ره زی دهێی هیپشتیوان  به  ،ئاراوهناێه لێکیان تگه سیاسهها  روه هه ،ن بکه
س  ێشر رانی ره چبهۆک  زامبیا که و ێزیمبابو کو وهتانی اڵو  ت له تایبه دا به رینهۆر ز سه به  مینه که
ال،  ۆئانگ ،یکتانی موزامباڵو  س  لهێپ رانی سری چبهۆاڵتی ک سه ده کو وه  وه کی دیکه الیه  ن و لهوبو

 یئاپارتاید باشووریفریقای  هئ  ت له نانه ته ،ووب هڵی ئاوایواو ته ستیان به زایر ده هلج ئه و کینیا
 ۆتی ب نعه و و مستعمراتی سهونابێکهێنیالیستی پۆاڵتی کل سه ده ،کان ستهێتی سری پ حکومه

 وبو یان گرینگ نهۆت ب هننا ته  و کهونابێهایان ه هکی وێشار ی گویوروخانی ئابرێمی ژ رهه به
  می رهه بهو ووان گرینگ ب ئه ۆب  ی که وه مانیان ئه و نه ت مان نانه ته  تی باری بژیویان و نیهۆچ
 .ونوی دابیروپاوکانی ئ ی کومرانیهیر چاودیرێژ له  و کهوب  ۆو کائوچ ۆ، کاکائ قاوه ،ن، خورماۆر

کانی  شیعره یته به  ک لهێک یه  له(   0798،  0081رودیاردکیرلینگ ) زیلیناوبانگی ئینگ شاعیری به
یامی  گری پهڵ هه  که  یه وراده ئه تا ههتان ێسزنی سری پ مه یتی پرسیارهر به : ێنوس یدا دهۆخ

کو  وهتانی  لهلناو می  نهڕۆب ،ن بدهێپ ره ی پهیتی ئوروپا ن و شارستانیه بدهێل ڕبن و جا یئازادی
    .هڵمندا کو وهشکیان ێیتانن یان م هش نیوه
ی ڕ شهتی و  نعه دنی سیستمی سهن هس ره دوای په  ری فکری لهۆی تیێملمالن شی ئوروپا به  له 

کو  وهی اڵت سه ده ێو س اناو ئوروپ له  كه   وه سهنسانێمی ر رده سه  له  .کرێ پراکتیک دهی یت چینایه
یان ۆاڵتی خ سه دهرچی زیاتری  هه ۆب ،داڵ ریهه ی سهیت نایهشی چیۆڕش  رانسه فهو بریتانیا  ،مانڵئا
ی  شهێیان كۆتی خاڵناو و ئانیکاتیشدا له  له .یان داک ستی مستعمراتی یه ردهێتانی ژاڵالماری و په

 ن مڵک و خاوه یدالیۆی سیستمی فونار ێژ له ،ندتاس ی ده ره ژ پهۆر ڵ گه ژ لهۆی ریت چینایه
اڵتی  سه دهی یت ری تایبهوم و سنوێر کانی هه ی ناوچهۆڵنترۆین کڵێتوانین ب ده  که  وره مینداری گه زه 
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یان ۆی خیت گومرکی تایبه ن باج و ی خاوهڵفیدرا ێكمێر ر هه و هه ڵی فیدراونار ێژ له وبو یان ههۆخ
ل کارمانیا ڵئا  هادا له هکی و وایه ههشو که  له .نوبو ۆخ ربه ی سهڵکی فیدراێمێر ر هه ون و ههوب

 ۆب ی داڕش ،(ییدار رمایه سه)م زکاپیتالیری یۆنگلس ت ی فریدریش ئهیپشتیوان  به مارکس و
 ێیپ ی و بهڵنترا ی سهریدا رمایه ی سیستمی سهی وه ته ی نه کهۆوی بیرێچوارچ  بتوانن له  یکه هو ئه
یان کاری ۆتی خاڵو  ت به بهیری تاوی سنو چوارچیوه  بتوانن له  ی کولتوری کهیمندت تایبه و  کهاتهێپ
رستی و  ی نژادپهیری فکریۆشتنی تڕکاری داۆه  به وبو  هیفکری  هریۆم ت شتنی ئهڕدا  .ن بکه ۆب
ن  الیه له دا ژیانهۆلیۆم ئید ر ئه مبه را هب  ها له روه هه .مزفاشی  م وزی نازیونار ێژ ی لهتسر په وه ته نه

ێ نو یژیۆلیۆئید داک هیژیۆلیۆر ئید هه  ر رامبه به له  ، واته ئاراوه هێنایهرایی  گهری پوچۆتی  وه نیچه
  ی لهی هو ته ی نهیند هو رژه دا به رهێل . ێنێک دێز پێنت سه ،زێز و ئانتیتێت  واته  .ئاراوه هاته ده

ی یمی جیهان که ی یهڕ شهیرانی  قه  ک که یه راده  گاته ت دهاڵو  ت به بهیوری تاوی سن وهێچوارچ
ک  بیانویه  مان کردیهڵتی ئا هڵو ده  هدی ئوتریش که لیعه ری وهۆوی تیروبیان  بهش وی ئه  وه وته کهێل
ی  ره حدین و به هی موت ره به 2 ی بۆ وه ئه دا ڕه شهم  له .و بریتانیا  انسهڕ ر فه سه نهدرش کرێه ۆب

 س  ده ڤین بهنای اڵت رۆژهه  له  و کهووت و گاز ب ی کانزای نهنداگرتر سه ستبه ده گرینگ بووقین موتف
 .هات ده
ی عوسمانی واڵتم  دوهه و وسیه وی تزاری رواڵتم  که ین یه بکه واڵت 2  به  بی ئاماژه دا ده رهێاڵم ل به
اڵتی  سه دهی تورک توانیان  هو ته نه -ت  وله بونی دهواڵت و دروستند  چه ۆکردنی بش بهدا  به  که
 9  ش له به 0نیا  ته ینڵێتوانین ب ده   وسیهور کو وهکی ێتواڵ  ر به رامبه به  له اڵم به ،ننێپ یان داسهۆخ
ی یند وه رژه ناو بهێپ زانی له یان ده وره کی گه هیترسی هم  به ،دایه ت سه دهرێژ  شی دونیای له به
  ون کهوس  بێوڵ ک هه یه دا، وسیهوتی ر هڵو ده  ر ده رامبه به ژئاوا لهۆواڵتانی رش  یهۆرب هه ،یانداۆخ
نانی ێسته ده به  ر رامبه به  له .گات ریای سری نه ده  نداو و رمی که کانی گه هئاو  ستی به ده  وسیهور

کوردستانیش   راس  کهپا ییووا ته ندیان به هند و رمیل هی هارتل ندهێپشت ،وت و گاز نه کو وهکانزای 
 . ندهێم پشت له وک بوێش به
کانی  ته گرتنی ویالیه یه  واتای م بهزری کاپیتالیۆیشتنی تڕدا  وه ره سه  کو باسم کرد له وهر  هه

  رستانه پهی فکری نژاد کهۆی بیرۆه  به وبو ،مانڵئا  ی لهیند ی ناوهاڵت سه دهتری  ر چهێژ ی لهڵفیدرا
ی   و دانانی بنچینه( مارکسیسم)م زی فکری کاپیتالی کهۆی بیرۆه ئانیکات به  له .مزکو نازی وه
  که ڵدا ریهه سهم یزی کومونیژۆلیۆئید دائاکام  می دیالکتیک لهزالیماتریی ڕ ی باوهیژۆلیۆئید
ی یر ر کاریگهێژ  وته که "لنین"ف ئیلینج ۆلیانۆی ویالدمیر ئونا  وسی بهوکارانی ردنێخو  ک لهێک یه
 ۆمان بڵئا  ی بریتانیا ویپشتیوان  به .گرت ۆست ئه  به  ی هم فکر ی ئهیت رایه بهێو ر  یهیژۆلیۆم ئید ئه
 کو وه شوعار 2م زکومونی یژیۆلیۆبردنی ئید وهڕێ به  ۆب  اڵتی تزاری روسیه سه دهنانی ێسه ره هه

  واته( ف یونایتدۆئ) دروشمی ( مزمارکسی) دامزی کاپیتالی روانگه  له  .ئاراوه  کی هاته ره دروشمی سه
 ۆب  ان درووشمیگری ڵ هه  به ومی دیالیکتیک بوزماتریالی  داکاتمان هه  له .یی هو ته ی نه کهۆبیر ۆب  ان

  م کهزی کومونی کهۆبولی بیرم هس  بهون بو  درووشمهدو  م ئه  .( گایهڵ مهۆنی کۆفی هئدین ) دین 
 نگی رهه ری فه وهه ی جه وه ته و نه  ڤهۆری زاتی مر وهه تدا جه هڕ بنه  ی لهۆین دین خڵێتوانین ب ده
ل ێشێدا پۆڤمر  له  یهکی ره ری سه وهه جه 2م  ئه .مزکومونی ی کهۆبیر  له  ناسنامه کو وه  ر مروڤیکه هه
ی دروستکردنی  کارگه 2  مهێر ئ هگ ئه) نا ێکار ه نان بهێمه رهه کو ئامرازی به وهڤیان ۆنیا مر ته .کرا
یان  ی دیکه هو و ئه کات اڵ دروس  دهۆی پ رهۆچومێکیان پ یه  ،وه نینهێب  نمونه ۆب  رهۆچومێپ
 نی پالستیکیا رهۆچومێی پ ژئاوا کارگهۆواڵتانی ر  چاو واتهر به تهێئاوامان د. ستیکی پال رهۆچومێپ
ی  وهێچوارچ  ت له بهڵ هه .(یان راگرتۆخۆیان بۆاڵی پ هی کارگڵس و ئه  وهوکرد  هیوسیوی ر وانه ره

  ی ودیموکراتگای ڵ مهۆنانی کێکهێپ ،کردن سوسیالیزه مای به ر بنه سه ئوروپا له  م لهزکاپیتالی
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م  هه ،تی نعه بواری سه  له ێرک بهێی و کیرورخانی ئابوێکانی ژ بواره  گا لهڵ ی کومهیشدار به
شی ۆڕش .ێلی نو لوپه که ینانێمه رهه به ۆدابن ب ێملمالن  م له گا و ههڵ کومه  خشی به کیان به یه وزه

وخانی ودوای ر به  0709ی ڵسا  له  .ێکی نوێناخۆق  هی نایێنین پێی لیت دایه کهر سه  م بهزمارکسی
ی ڵمندا  حم به ره ت نانه ته ،ی تزاری هڵما ی بنهووا تڵوعامی ته و قه  اڵتی تزاری روسیه سه ده
  وتنه که یاڵت رۆژههری وباکو یانواڵت  ک لهێش دا به نێوانهم  له .کرد ده شیان نهودایک بو له تازه
شی ۆڕی شونا  ن بهوی بوڵاڕنت سه اڵتی سه دهینی سیستمی ۆڕی گڵرقا ڕق و سه شهبلوکی )

   .کردێستی پ ی دهیمی جیهان که ی یهڕ شه  نهاڵو سا ر له هه  وه کی دیکه الیه هل  .وه کومونیستیه
واڵتانی   و لهوبی می جیهانی ی دوههڕ شهنی ێو ی ههۆمی جیهانی خ که ڕی یه شه نڵێیتوانین ب ده
ی یت رایه بهێف ئیستالین رێزۆنین ژێمانی ل نه پاش  له داقڕ شهبلوکی  ی ره به  له .ژئاواداۆر

توانین  ده دامی جیهانی ههوم و دو که ی یهڕ شهئاکامی   له  .س  ده  وهمی گرتبوزی کمونی کهۆبیر
و   وته هکک ن پهۆیان ملی ده  و زیاتر له  ڕه شهم  ی ئهیقوربان  نهون بوۆمیلی 21  زیاتر له  کهین ڵێب

 کو وه  ی روسیهواڵتم  وههوم و د که ی یهڕ شهپاش  له .نۆیلیدان م سه  اتر لهنی زیوبو و ئاواره بریندار
  ین لهڵێتوانین ب ده  که  وه کی دیکهێبوار  وته کان کهڵبا یگرتنی ئیمتیازر وه  به یمونیستیوکی کێواڵت
 وینار ێژ لهن  یۆمیل 01  له  رزیات  ک کهڕێدیکتاتو  و بهوب یڵنترا اڵتی سه سه دهمی ئیستالین  رده سه

 .تناڵ ق هه رمادا ره سه  انی سیبری لهک زیندانه  له وعام کران وڵت ی قهی هو ته ستی نه و هه ڕ بیرو باوه
  و لهور بوم دو ی ههۆی خینی ئیستراتیژێشو یۆه  به مریکا ئه کو باسمان کرد وهروپادا وناو ئ  له
ی  ربهۆز ۆت ببکا  هڵشی ئاوا هباو دایهانیمی ج که ی یهڕ شه  له یم توانی هه و ڕ شهکانی  یدانه مه
  وه یهیوروباری ئاب  له  ی کهۆه و بهوب  وه ئه، اشکی کارێم  و رۆڕسانی پس که دار و رمایه سانی سه که
ی  ژهڕۆپ یهودی هیانی رۆڕپس  ی ناوکی که نی وزه هخاو  بو به  ت که تایبه به ،زێه کی بهێواڵت  به بێ ب

ی ۆه و بهوب  مه ئه  که انیڕێیاوه  ین و هنشت رت ئهێلب ئه کو وه مریکا ئه  تومیان دا به کی ئه چه
ی ئاگردا  کوره  له  مانیا کهڵئا  ان لهک ههودی هیوعامی ڵت قه  بهت  باره مان سهڵتی ئا هڵو ی دهی هۆڕت
ن  ترومه ،مریکا ئهی یمارۆکۆر می سه رده سه  می لهۆت کی ئه نانی چهێکاره پاش به  له .سوتاندنیان هد
  له  وره کی گه ترسیه هی مۆه  به وبو و ینیقوربا  زار بونه ههدان  سه  به ناکازاکی  هیروشیما و  له

ستی شک  به وبو دائانیکات  له .ی جیهانیم ڕی دوهه شهتایی ۆی کۆه به وئاس  دونیاداو بو
نکی شاریان  ک الیه هری دا ههبرلین  قین لهف تفهوم  ی هر به ێکات .مزم و فاشیزاڵتی نازی سه ده
  بهن  بیکه وشن ێن بکیلرێناو شاری ب ک لهێیاریاندا دیوارڕب یکیۆناک کڕێر ب سه له ،ووب  وه سته ده به
  له  ن ئاوارهۆدان میلی سه به  کدا کهێکات  ش له هم ئه .رب بلۆکی غهڕق و  شهشی بلوکی  بهودو
 ی رگه جه  له ۆوخ هتراس  ی کهێکانواڵتو نا هلی یک ره گرفتی سه  وهوبب  که ری دونیا سهنرا سه
واری  تی و ئاسه هیی برسیۆه  ک به یه له  هڵما بنه ۆنانانی ملیڕم داب که هی  ند الوه چه له .ونودابڕ شه
نی  خاوه  کسی ببون بهێی سیژێستدر ی دهۆه به ،نوبو یکی ره ی سهیقوربان  ها ژنان که هرو هه .ڕ شه
 0710ی ڵبری ساسامید ی01  له  وه یه نهۆم ب به  ر هه .وه زی داگیرکارهێربازانی ه هل س گه له ڵمندا
م  ت ئه بهڵ هه  .یان داڕش ی گردونی مافی مروف نامهڕکان جا ووهگرتک یه وه ته کخراوی نهێر
  دار له رمایه سه  و رۆڕکو پس وهو ئاسیا  واڵتانی ئوروپا  ر لهۆکی زێش به  که  کدایهێکات  له  یه نامهڕجا
 .واوی کرد ی تهۆقازانجی خ  مریکا به ن و ئهوگیر ببوقام سه  مریکادا تازه واڵتی ئهی یت منایهێه
کی ێواڵت  و بهوم ب هه  می وۆت کی ئه نی چه خاوه  به وم بو هه مریکا یه ئه نامهڕم جا قی ئه ی دهێپ به

   .وه رمایه بواری سه کاپیتالیس  له
بو پاراستنی م  ی بریتانیا و ههناواڵت  گرتنی باج لهر وه  و بهریایی  زی دهێکو ه وهدا ئانیکات  له
و به  وو و بوگیر بقام ئیراندا سه  له ناڤینی اڵت رۆژهه  له ند هریمل و ند ی هارتله ندهێی پشتێڵه
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ی ڕتی و بازا نعه ی و سهیریا ی دهیبواری بازرگان  خواز لهند وه رژه واڵتانی به ۆز بێه کی بهێپشتیوان
 .دافر سه مه
و وردوی راب ده کانی سه شاراوه  له " وداشوێوتاری پ  له ،شی ئاسیایی به ۆب   م باسه ری ئه هو ته  له 
  . وه کردهکمان شیڕێب "ند هلند و ریم هری هارتلۆر تی سه  له

 .کیندر هرد مۆفڵرهاێن س الیه  ند له هتیۆریی هارتل      -0 

 .ئالفرێد تایرماهان ن الیه ریایی له هێزی ده  تیۆریی     -2

 .ن هن نیکۆاڵس ئیسرایکم الیه ند له تیۆریی ریمله      -9

 .ن سئول بی کوهن الیه ی ژیۆپۆلیتیکی جیهان له تیۆریی پێکهاته       -1

  .مپ فری کهێن ج الیه یی له ریی هیاللی هیلکهتیۆ       -1

 نی و بالستیکێژۆمی  هیدرۆت ئه کی چهو  ی ساردڕ شهمی  رده کانی سه داوهورو  ک لهێش به
 ...تومی کی ئه م  کوالههڵناپا  ،یی خوشه ،کیمیایی ،فسفوری ،ساڵ  ،کروز
 
  که ڕه شه  مریکا ویستی که هئ دا، مریکا و ژاپون و روسیه ئهنێوان   می جیهانی له ههوی دوڕ شهناو  له
 ،مانگی ئوت ی8ژی ۆر ، چرکه 01، 0ت  ساعه  همم ژی دوشهۆر  له .بکات واو ی تهۆقازانجی خ  به
ری  رینی کاریگه به  که  هو ردرایه به  وه ئاسمانه 198بلیندایی   تومی له مبی ئهۆم ب که یه 0711ی ڵسا
 وبو(  Little Boy که کوره)   م بومبه ئه یونا .گرت دهۆخ ی له میتری بازنه 0111  یاتر لهز  مبهۆم ب ئه
رمانی  فه  به  روژ که 2دوای  . وه خواره  خستیه( ola GayEnئانوال گی ) یونا  به هاوێژێکبومب   که

وا و  شوهه ی کهیبار ی نالهۆه  اڵم به بهخواری  نه شاری کوکورا بیخه  و لهوبرار ن قه هیری ترومه
ر شاری  سه  به اڵم به وی بوین مه قه ک و ته هچ نیێشو  که ێو یانتوانی له هن  نۆی ژاپیرگر زی بهێه

  و زیاتر لهوئانج گیراب کی سڤیل بهڵ خه  که  مبهۆب 2م  ی ئهیر گهکاری . ن داوهریا ناکازاکی به
ماوی  ێج واری به ت ئاسه نانه کدا و تهێسات چرکه  له  ڕه شهم  ئه .یقوربانی  نهوبو س که 221111

  .دا ماوه ژینگه  و ارز ی وو زه  له یری ستاش کاریگهێکتیو ئ هئۆرادی
 

       
 

هیروشیما   مریکا ئهروکوماری  هیری ترومن سه  ناکازاکی     
 
  ت له یهۆڤس  مریکا و ئه دن رچه هه ،می جیهانی ههدووڕی  شههاتنی ییتاۆپاش ک  ،0711ی ڵسا  ، له 0
 ،ی یالتا نامهڕبریار  سه له کانیان وته ستکه ده  ت به باره هس اڵم به ،ونوون بوداب ڕ شهکی  یه ره به
   .وه بونهۆمانیا کڵئا  ت به باره ت سه یهۆڤو سمریکا  ئه
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ران ێئ  ژئاوا لهۆربایجانی ر ئازه  اڵت و رۆژهه یبایجانر ئازه داگیرکرانی 0711یڵسا  له ، 2
  ز وێور ته  ربایجان له ی ئازه ماری فرقهۆت  و دروستکردنی  ک یهۆڤتی س هڵو کانی ده زهێه یست ده به

نی  مه ته  که 0718ی ڵسا  له د مه هوا قازی موح شهێن پ الیه دستان لهماری کورۆی کنیاند پاشان راگه
 .کاند هڵک راچڕێب یناڤینی اڵت رۆژهه یی سیاسی هو م کاردانهاڵ هب و،مانگ بو 00نیا  ته  مارهۆم ک ئه
شاری   تی میسوری له هیال ئه  کدا لهێیام په  زیری بریتانیا فالتون له هک وۆر هس 0718ی ڵسا  ، له 9

  .شاوهێکانی ئوروپادا ك ورهور سن سه ینیان بهیاڵکی پو یه رده کان په کومونیسته  یاند که چرچیل رایگه
    لهێگربێمریکا ر ئه ێب ده  مریکا کوتی که ئهماری ۆک کۆر ن سه ری ترومه هه 0719ی ڵسا ، له 1
 .مزنی وندنی کوم سه ره په
 نییان مه سووتهنی و  مه ی خواردهیوا کی ههێپرد یهۆ بهروپا وو ئ مریکا ئه   0710ی ڵسا  ،  له 1

 .وودابۆ مار مانیان گهڵژئاوای ئاۆرلینی رێت ب یهۆڤس سوپای  که ێکات .کرد دهدابین
  ۆڤمافی مر یی گردونی نامهڕکان جا هووگرتک یه وه ته کخراوی نهێر 0710ی ڵدسامبری سا 01،   8 

 .یاند راگه
تی  هڵو ده ڵدامان سا هه  کدی ، لهێپ(  ۆنات) باکووری ییکتنی ئاتالیمان په 0717ی ڵسا ، له 9
  به تی کومونیستی هڵو دهتی چین  ڵهو ده هاوکات،  وه کاته ی تاقی دهیمۆت مبی ئهۆم ب که ت یه یهۆڤس
 .نێ  یه گه ن راده دوه  تیی مائوتسه رکردایه سه
  و نفوزی ێب ده تی ئاشکراک کار هف مێزۆجمی  رده سه له   یارۆڕی ک شه 0711ی ڵسا  ، له 0

 .ێنێست ده ره په  یه و ناوچه کانیش له کومونیسته
   .وه کاته نی تاقی دهێژۆمبی هیدرۆمریکا  ب ئه 0712ی ڵسا ، له 7
 . ێد  یارۆڕی ک شه  ی بهیکوتا داساڵمان  هه  له     وێمر ف ئیستالین دهێژوز 0719ی ساڵ ، له 01
 . ێک دێواڵتانی کومونیستی پیمانانی  هاوپه  به ۆرش مانی وهی په  0711ی ساڵ  ، له 00
جارستان  هم شی نیکیتا لهۆڕت ش یهۆڤشی س رته ف ئهێرشچۆمی خ رده سه له 0718ساڵی  ، له 02
 . ێکر ن ئاشکرا دهیمی ئیستال رده تی سه کانی جینایه نیهێئانیکات نه  ن و له که رکوت ده سه
ی  کهڕۆف داساڵمان  هه  و له مریکا ئهماری کۆکۆر سه  تهێب ی دهجان ئف کند 0781ی ساڵ  ، له 09

 .ێخوار   رێتهیخ ت ده یهۆڤر ئاسمانی س سه  له(  2ئیو) مریکا  ئه سیخوڕیی
  خوات و له س  دهشك(  کان ریاییه ده  رازه به) نداوی که  رشی کوبا لهێه   0780ساڵی   ، له 01
 . وه شه دوو به  کرێ  به دیوار ده  بێرلین به  داساڵمان  هه
ی نیاری راگرتڕب  ینامهڵ هی بێپ  به ت یهۆڤتی س هڵو مریکا و ده ئه نێوان  له  0782ی ساڵ  ، له 01

چین  تی  ڵهو ده داساڵمان  هه  ، لهن که رده ی ئاسمان دهیشاۆب می لهؤت کی ئه چهی  وه تاقیکردنه
 . ێکر ر دهۆرجان ئیف کندی تی هاوکات.  وه کاته می تاقی دهۆت کی ئهێمبۆب
  . ێبر ی الدهیت کایهۆر ستی سهۆر پ سه  ریشچیف لهۆخ 0781ساڵی   ، له 08
   .وه تنامه یهناو خاکی وی  چنه ده مریکا ئهکانی  زهێه  0781ساڵی   ، له  09
  له اد ده ڵو هاری پراگ هه ی بهونا رێژ  الی لهۆڤسلئۆ کێتی چ هڵو ده  0780ساڵی   ، له 00
زی ێالماری ه په  به  تهێو که اکی دهۆڤسلئۆ کێکات چمان هه    و لهێنیزم رزگاریان بتی کومو هڵو ده

  .ۆرش یمانی نیزامی وه هاوپه
تی کومونیستی چین   هڵو ده ڵ گه مریکا له ئهماری ۆک کۆر ریچارد نیکسون سه 0790ساڵی  ، له 07
 . وه بنه ۆدهک  واڵتهو  کی ئهۆر هس  ن ویک هپ  له
کی  کردنی چهورداروسن ۆت ب یهۆڤمریکا و س ئهی نیزامی  نامهیارڕب 0792 ساڵی  ، له 21
زامی یزی نێش و ه به 2    بهێکر تنام ده هن و ویێکدێپ( ساڵ یمانی  په یونار ێژ له)ستراتیژیکی یئ
 .تنام هوی  کات له ده  کشه مریکا پاشه ئه
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 .گرت  وه سته ده اڵتیان به سه ده سۆالئ و جۆتنام، کامب هوی  کان له کومونیسته  0791ی ساڵ  ، له 20
زی ێه  ی که هو ر ئه به فغانستانی داگیرکرد له ت ئه یهۆڤزی نیزامی سێه 0797ساڵی  ، له 22
ی  اڕمانی بیروڕدا  له یپوشی ده ره یویس  په ده  کاریهرم داگی به دابوو،الواز کی ێئاست  مونیس  لهوک
 وخا ووشا رزاهیر تیی پاشایهی اڵت سه ده  کهن ڵێیتوانین ب هت د بهڵ هه .ی کومونیستی بکاتاڵت سه ده
واڵتانی  یپشتیوانی کان به اڵتی ئیسالمیه سه پاشان ده له  و  وه یدانه مه  شایری هاته اڵتی عه سه ده
 .اڵت سه دهر  سه  هاته مریکا ئهژئاوا و ۆر
ی ڕزای کو هدر مه همح ،وی ههل په زا هرنیشانکراوی ست اڵتی ده سه ده  ر رامبه به  له 0797ساڵی   ، له 29
رژیمی  یینؤڕی گۆه و بهوران بێری ئ سهانر سه  له یری اوهم تی جه زایه ڕهو نا  ن بریتانیاوه الیه  له
  له "نا نیا  ێر هئ"مدا  اڵ هو 2  له نیا تهبژاردن ڵ ر هه سه ران لهێکی ئڵ فریودانی خه  و به یت یهشاپا
  یه وهێم ش به ێ ور ئه ڵێنمانن بوڵموس 71%  چونکه ،کردناچارریان   نگده هد   ی که هو ئه یونار ێژ
 . وه هاڵت سه دهپانی  هڕگو  ئیسالمی هاته کۆماری یونا  ی ئایینی بهاڵت سه ده
  هستان له هل  له ل شی گه هوی هاوب وتنهوبز کو تی  لیخ والسا وه کایهۆر سه  به 0701ساڵی   ، له 21
 .ونوداب ێرک بهێک  له داکان یستهکومون ر رامبه به
 داروپاوانی ئواڵتناو   له( کی کروز شه وم)کو  وه ناوکی کی چهدانانی  0709ی ساڵ  ، له 21
   .اوه رئا  تهێد  یهێنالملمم  ئاس  ئه  له ێکی نوێناخۆق
  ته سیاسه .ت یهۆڤماری سۆک کۆر هس  تهێب ف دهۆرباچۆمیخائیل گ  0701ساڵی   ، له 28
 .ی ساردڕ شهی هاتنی یتاۆی کۆه  تهێب و ده کانی ئه ونیانهمر نه
  
ی  وهێچوارچ  اڵم له به ،ونوک داب یه ره به  ڕی جیهانیدا له شه  ت له یهۆڤمریکا و س ئهدا کێکات  له

اڵتی  سه ده ف ئیستالینێرمانی ژوز فه ژیر ت له یهۆڤاڵتی س سه ده که  ند رچه هه یوریوئاب  سیاسی و
ردوگاکان ۆئ  له ملی زۆره  به ییواڵتها انملیون  کات بهئانی  له و وچو ده وهڕێ تی به هردای رکه سه

  حمانه هڕژیان  و بی داییبار ی نالهڕ پهو کانیش له ت زیندانیه نانه و ته بوو دژوارترین ژیانیان هه
ر  رامبه به  یدار لهترس هکی مێاڵت سه ده  و بهوراستی ب به ت یهسۆڤهات ێوایل تا هه ،شانێک دهێکاریان ل
 .ژئاواۆواڵتانی ر

ت  یهۆڤمریکا و س ئهی اڵت سه ده ودو ر هه ددای سارڕ شهمی  دهر سه له
  له کتردا یهر  رامبه به  له یکانی جاسوسی وازهێو شوم هه  له
، ئامێری تۆمارکردنی دوربینی شاراوه کو وه ،نودابو ێرک بهێک
  .نگ ده
 .جانتای جاسوسی ، ی ساردهڕ شهمی  هرد سه و کی ئه یه نمونه  مه ئه
ی ئوروپادا ڵناو د ین لهڵێتوانین ب ت ده یهۆڤکانی س وته ستکه ده  له

ی مونیستوتانی ک هڵو ی دهونا رێژ  ی لهۆاڵتی خ سه دهی  گهێتوانی پ
 و اکیڤسلووکیچ ،مانیۆر ،لغارستانوب واڵتانی  کو وه بداتێره پ په
لیسی ۆی پیرێر چاودێژ  له  یشهم هه  واڵتانهم  ئه  هستان  که هل

ر  به کی وهێش به  ،ش به 2  مانیان کردهڵتی ئا هڵو ده  کی دیکهێش به  له .نودابو( ک گ ب) ی  شاراوه
              .وت ت که یهۆڤس
روپای  وانی  ئواڵتای  ڕ ره سه ، ێبر ناوده  نی روسیهییالۆدیواری پ  به  که  یه شهخ م نه ئه ێی به
 نامی باکورت هت چینی كومونیس   وی نانه ی و تهڤبانی و  یوگسالڵکو ئا وهی انواڵت ق لهڕ شهکی ولب

کانی  وته سکه ده  توانین به ده  ...باکور اییو  کور
  .یان دابنێین روسیه



www.dengekan.com 
10.06.2012 Page 8 

 

مریکا  ئه نێوان  له و ووبدایۆی خڕ وپه له 0771ساڵی تا  هه 0711ی ساڵ ڕی سارد له شهکانی ێملمالن
بواری نیزامی،   ت له نانه کان ته کیهۆناک .وت که چاو دهر به کان وه و بوارهوم هه  له دات یهۆڤو س
و  ت نعه بواری سه  ی نیزامی، له هست ره که کوچۆڵ و چه، رزش هی، وسیخوڕی، روونناسی ده ،ژیۆلیۆئید
ر ۆکی زێرج خه دا یهئاسمانی یێرک بهێو ک مالنێم مل له  که ڵێینتوانین ب ده. ییژۆلۆکنێدانی تێپ ره په
ر ێواڵتانی ژناو  له راوخواز کی نهێڕ شهند  و چه ناوکی کی چهی ێرک بهێرگری و ک هزی بێهبۆ 
  مریکا و ئه  نێوان دا له یهێم ملمالن ند له رچه هه  .ووواو ب گران ته  زانهێزله  هواڵتم  ئه ۆاڵت ب سه ده
ی ڕ شه  له  شێک به  بوو به اڵت سه دهر ێواڵتانی ژ ناو له اڵم به ،دا نهیورو  ڕ شه ۆوخ ت راسته یهۆڤس

 .سارد
  اڵم له بهون وس  بێوڵ ک هه یه دای نازیاڵت سه ده ر رامبه به ت له یهۆڤس  مریکا و ئه  ند که رچه هه

یانویس   ر کام ده ن و ههوک بوۆتی جیهان ناک رایه به وهڕێ وازی بهێی ش هو شتنهڕدا ۆئانیکات ب
 .ر دونیادا سه پینن به یان داسهۆزیاتر خ

ی اڵت سه ده  که  وهوداب وه ی ئهڵو هه  له  میشه مریکا هه ئه دا،می جیهانی ی دوههڕ شهدوای  له
  یان له ژئاواۆئوروپای ر  ت له تایبه به ، وه م کاته دونیادا که  کومونیس  له

  ک له یه هندێکو پشت وه ناڤینتی اڵ ههۆژری روباشو  یان له ناڤینی اڵت رۆژهه
  .ت یهۆڤر س رامبه به
  مان وڵشکردنی ئا م دابه هک یه  هیێم ملمالن ئه یگرینگترین  ین کهڵێتوانین ب ده

ی ێراوک هڵو د م  ترس ههێس یا،ڕی کور شهم  وههود ،رلینێدیواری بدانانی 
ی ڕ شهفغانستان و  م داگیرکاری ئه هچوار ،ی کوباڕ شه ی ویک انی موشهڵغ قه
جیهاندا و   له  کی دیکهێڕ شهگیرسانی ڵ هه ۆکار بۆه  نهووبب  فغانستان که ئه
 .جیهاندا  له ێراوک هڵو د ترس ۆیه  وهوببکی ناوکی  نانی چهێکاره به
  ت له یهۆڤی داگیرکاری س ماوه فغانستان و له ی ئهیشتن گه اڵت سه ده به 0797ری برتامێس  له
  له دافۆرباچۆیل گیمی میخا دهر سه له .وز بوۆڵکان ئا شهێفغانستان ک ئه  له دا0791کانی  هساڵ
 .ووچ یو باشی هر زان بهێزلهنێوان ندی  وهێپ 0701کانی  ساڵه
ی  ربهۆز  که  وه وته کهێی وای ل هو ت کاردانه یهۆڤیشتوی س گهێپ  پشتیوانی تازه  له 0701ساڵی   له

ی  هو فغانستان کاردانه ئه ییحریم کرد و داگیرکار مریکیان تهۆلۆکانی ئ ژئاوا یاریهۆواڵتانی ر
 مریکا ئهی یپشتیوان ت به بهڵ هه . وه نهوت بو یهۆڤوی سور بهوباتکارانی موجاهید دانا و رو ر خه سه له
ی  سته هر و کهوم هه به ،کردۆ ب یگوزاری رمایه سه یملیارد 911  نزیک به  وز که ی سه ندهێپشت کو وه

  .وه نیزامی و مادیه
ند و  هلۆه  له(  21ئس ئس ) کی غانی موشهڵ زراندنی قه هدام  به  وه کی دیکه هالی  0797ی ساڵ هل

ینی ڕرب ده ژئاواۆواڵتانی ر  وی له اوا کاردانهئژۆمانی رڵئا  کی کروز له موشه 111دانانی 
  .وه ئاکام مانهێکان ب انهتاڵم دانوس به بوو  دواوه بهری  ماوه جه یتی زایه ڕهنا
  ر کهێن و جیمی کارتۆمی نیکس رده سه  ماریخواز لهۆکانی ک لیبراله  ک لهێش ت به نانه ته
نری ێه)ی وان ی بهیخوازڕ شهری ۆناتیگرت و پشتیوانی سستیان ێوڵ هه دا روسیه ر رامبه به له
  . ێس  بگرێوڵ ت هه یهۆڤس  ر به رامبه به  کرد له رتر دهکا  ختیان له و زه کرد ده( کسون ب جهۆسکیئ
تای  ره ین سهڵێتوانین ب و ده 0701ی ساڵ ف  لهۆرباچ ۆمی گ ده ر هس  ڕی سارد له شهی یتاۆک  له
 .ووکجاری ب یه  به 0770ی ساڵتا م  ههزمونیۆتی ک مانی سیاسهڕدا
وی  ،کاردانه 0ین   ند ش  بکه چه  به  توانین ئاماژه ی سارد دهڕ شهکانی دوای  گرینگه  روداوه  له

،  9ئالمان    له 0707ی ساڵ،  دارمانی دیواری برلین  2 ت سۆڤیه  0708ی ساڵروداوی چرنوبل له 
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بو  ت سۆڤیهتی گشتی هیرشی  ، نارزایه 1تی  گاڵسنوس   وپرسترویکا   کار هینانی سیاسه به
 ت سۆڤیه  ئابوری روداوی چرنوبل له  زینه ، هه 1فغانستان  ئه
  له 0708ی ساڵژنیوو   رونالد ریگان له امریک ئهروکوماری  می سه وری دوهه ده  له 0701ی ساڵ  له
 رسورمانی گشتی  هوی سه ل گورباچوف دانیشتن کرا و بو به گه
ندنی  سه ره ک و په الیه  ی سارد لهڕ شهمی  رده سه  له ڕ شهسلیحاتی  ی ته زینه هه   توانین بلین که ده

ن  الیه  کی و نیزامی له ره هی دیک هاریکارڵێ کومه یداخوازی
دانی باری ڵو ک و هه الیه له کان یمانانی سوسیالیسته پههاو
و  هر ی به گهێپ ف وؤرباچۆر گ سه  وهوری گوشاری خستبوئابو
 .ووی بردبیالواز
خان و وک رو هی دوای ک له کان یه کومونیسته  واڵته 0707ی ساڵ له
جارستان و  لغارستان، مهوانی بواڵت  ی لهیت ره ی بنهیانکارۆڕگ

وانی ێرێر .ناێسته ده یان بهۆخ ییۆخ هرب لهستان و سه
رینی  کان و راپه مونیستهوخانی کوی روۆه به واکی بوڤ ۆسلۆژئاوا و چیکۆمانی رڵئا  ی  لهیر ماوه جه
ندرا و ێرلین روخێدیواری ب داساڵمان  هه  مانی و لهۆاڵتی ر سه دهکاری ۆه به وی  بویر ماوه جه

  .0707دیسامبری  21  له  اتهو، ئیعدام کرا ساڵمان  هه  چائوشیسکو له
  ی که هو کاری ئهۆه  و بهوان و بواڵتی ڕ شهی  هو ونهوبم ی کهۆه و بهوت ب یهۆڤتی س هڵو خانی دهورو
 .ر زیاد بکاتۆژئاوا زۆواڵتانی رو  هر ران به نابه په  ی هژێر
 
ک زیاتر ڕێت ب یهۆڤس و مریکا ئه نێوان  له ک و چۆڵ چه نێیی ملمال رونگه   لهێو مانه ده دا رهێل 

ی اڵت رۆژههئاس  دونیا و   له  وهوب کی هه ویه ی سارد چ کاردانهڕ شهکانی  ساته کاره  که  وه وردبینه
 م وزفقین و ئیمرریالی هی موت ره به ی لهۆم خزفاشی  ر رامبه به  م لهزکومونی  ند که ر چه هه .داناڤین
تی  نیهۆر چ سه می جیهانی له ههوی دوڕ شهی تنهاییپاش کوتا له اڵم به وکیان گرتبو دا یهمزلیبرالی

. نودابو ێملمالن  تی سیاسی له حه سله و مهناێپ  ک و له یه ر به رامبه ری به به   وتنه که  اڵت سه ده
رانی ێربایجانی ئ تی خاکی ئازه واویه ته  روسیه  که ێکات 0711ساڵی   چاو لهر به  ره ی هه نمونه

س  مانی شکڵتی ئا رایه به وهڕێ ر به سه کی لهۆها ناک روه هه .ێر ده واتهڕب ویس  دهی داگیر کرد نه
ل و ێی داردان نگه ی ته شهێر یونان و ک سه ت له یهۆڤگوشاری س نان وۆی یۆیڕی ناوخ شهخواردو و 

  کی لهۆرچی زیاتری ناک ی ههۆه ون بهوب  نهاڵم خا بسفور ئه
ت و  یهۆڤک و س یه ره هب  ژئاوا لهۆواڵتانی رو  مریکا ئه نێوان
ک  گایهێج  ت کار به نانه ته  ک که الیه م لهزنیوانی کومواڵت
می ۆت کی ئه نانی چهێکاره به  له  وه ونهوتا نزیکب هه  یش  که گه
ستالین خاکی یتی ئ رکردایه سه  ت به یهۆڤس  که ێکات . کوبا  له

ی  کخراوهێر  ران لهێشای ئ، کردربایجانی داگیر ئازه
توانین  ده  که ت کرد یهۆڤسکاالی دژی س کان گرتوهک یه وه ته نه

 یهاتویێل  و و بهوت ب یهۆڤس  ر رامبه به  له ژئاواۆواڵتانی ری  وه ونهوبنگار ره م به که ین یهڵێب
ت  بهڵ هه .رانێئ  و لهوب ێکش پاشه  جبور به ت  مه یهۆڤن س نه و پشتیوانی ترومه لته سهولوام قه
  ماری تازهۆر ک سه واڵتانی روژئاوا لهو  مریکا ئهی  م گوشارانه ی ئهیک ره ی سهۆهین ڵێتوانین ب ده

یاند  ف رایگهۆرشچۆخ  0719ی ساڵ  له. ک ودایه سهکو ساتو وهو وماری کوردستان بۆیاندراوی ک راگه
زاران  هه و  میهۆت وکی ئهاڵگری کڵ هه  رابگا که لێک گه ک موشه  ستی به تی ده توانیویه  ت یهۆڤس  که

 .پێوێ ودا ده مهکیلومتر 
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ی ئاسمان یشاۆب  ستکردی له مانگی ده  که دیان ت رایگه یهۆڤساڵ سمان  بری ههۆئوکت  له
  ر رامبه به  له. مان کردڕرسو وشی سهوی تمریکا ئهو ( ئاسروت نیک)ی ونا  به  وهوزراند دامه

واڵتانی ئیتالیا،   له( تورو ژوپیتر)ی ونا  کی به غانی موشهڵ مریکا قه ئهت  یهۆڤی س هو کاردانه
 .زراند دامه(  91م س  mc 70)  یونا  نورستاد به ڵر پیشنیاری ژینرا سه ینگلستان لهئ ، تورکیه

 
  .ئاراوه کوبا هاته  می لهۆت ڕی ئه شهگیرسانی ڵ هه یر گه یرانی ئه ترین قه وره گه 0782ی ساڵ  له
 2یوو ) ی   کهڕۆدا ف ساڵهو  مانگی ئوکتوبر ئه  له. ژاند ونیای ههین دڵێتوانین ب ده  وه م روانگه ر له هه
  ،زراوه ژ دامهێورهاوود یمیۆت ئه یک شهی موۆک واڵتی کوبا سهناو  له  که دیان رایگه مریکا ئه( 
ژی ێمبهاوۆک و ب گری موشهڵ کانی هه هیشت که  یش  که گهێری پ به دی خهێنێجان ئیف کها  روه هه

ت  یهۆڤس  ی توندیدا بهیشدارهۆدی ێنێک  ی که هو ی ئهۆه به وبو  مه ئه  .اندڕێ و کوبا لهور شین به ئالیو
ی  تونده  ستهێوڵ م هه ئه .کوبا ۆمی بۆت ئه کی چهناردنی   له  وه س  ببنه گهیان پاشۆیاری خڕب  له  که
دوای  .بکات ێکش شهژ  پاێمبهاوۆک و ب ناردنی موشه  له  ت یهۆڤس  ی که هو ی ئهۆه به وبو مریکا ئه
  ن و بکه ێکش کان پاشه شتیه که ۆیامی نارد ب رشچف پهۆخ داگی ئوکتوبرمان 20  ک لهێرۆمان

  ین کهڵێتوانین ب ده  یه وهێم ش به .نۆڕیان بگۆخ ی ئاراسته
  .وه دامرکایه ڕ شهیرانی  زنترین قه مه
 ڵ گه  ن لهۆو واشینگت ۆنێوان مسک ی ننامهڵێ به 0789ی ساڵ  له

 .کرائیمزا ۆی مسک ننامهڵێ ی بهونا  ت به یهۆڤس  ئینگلستان له
 کردۆژیان وا یه نامهڵێ م به واڵت ئه 77ی یشدار به  پاشان به له
ریا یان  وی یان ده ر زه سه می لهۆت کی ئه ی چه هو تاقیکردنه  که
 .کرا  غه ده ی ئاسمان قهیشاۆب  له
ت کرد  یهۆڤس  ن پیشنیاری بهۆلیندون جانس 0788ساڵی   له

 کوچۆڵی چهی یر به وی رکه کردنهم ر که سه   لهێاندن بکرتدانوس
 0787ساڵی   له .ند کرد سه ی په یارهڕم ب ت ئه یهۆڤس .کی ئیستراتیژیک و چهمی ۆت نیزامی و ئه

مانگی   له 0792ساڵی   دا لهئاکام  له ،ت یهۆڤس ڵ گه اندن لهتدانوس  وتنه ر که ن و کیسینجهۆنیکس
 یتایۆک  یه وهێم ش به  ک ناوبرا که یه یتیساڵی  نامهڵێ به  به  گشتی که به .کرا ۆواژ ۆمسک  له ی مه
کی بالستیکی  موشه 901ی  و ی کی بالستیک قاره موشه 0111گشتی   به مریکا ئهدرا یاربڕهات و ێپ
دا یاریڕت ب یهۆڤتدا سمانکا هه  له  اڵم به  وه بکاته ۆی کیریا ردهێی ژیشت که  دانه 11ی و یریا دهێرژ
ی یشت که  دانه 11ی و یریا ر دهێکی ژ موشه 711ی  و ی کی بالستیکی قاره موشه 0800  که
ی ۆه به ووب ت نه یهۆڤقازانجی س  به  یه ننامهڵێ م به ئه  کو دیاره روه هه  .وه بکاتهۆی کیاری دهرێژ
ی ونا  به ودار بولۆنترۆتومی ک کالوکی ئهند  گری چهڵ کی هه نی موشه مریکا خاوه ئه  کاتهو له  ویکه ئه
کی  ی موشه وه مکردنه که ۆب ووب  وه ئه  یه نامهنڵێ هم ب کانی ئه هڵخا  ک لهێک یه .(mirvمیرو )

 011ی ن ژ خاوهێکهاو ی موشه گه دو پایه  له  وا بریاردرا که .نۆنف و نیکسێبرژ نێوان له بالستیک دژه
 .بالستیک بن  کی دژه موشه

 
ی ئاسمانی ڕ شها ت هه  2ساڵتی یاری ڕویش  ب ئه  ،ناسراوه 2ی ساردی ڕ شه به  یرانه هم ق ای ئهدو له
  .کان ناسراوه رهێست ڕی ئه شه  ی ئاسمان ویشاۆڕی ب شه  به  که
وکی اڵند ک ن چه کی خاوه ت موشه یهۆڤتی س هڵو ده 0799ساڵی   له
نانی ێمه رهه به  له ێسات و بو چرکه   وه ی تاقی کردهیوووت رکه سه به
 یساڵ  پاشان له و  ss19کی  تا موشه ره سه .ستاند هو ی نهۆخ کوچۆڵ چه
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  ر رامبه به  ت له یهۆڤی س وته سوکهڵ م هه ئه  .وه ی تاقی کردهیوووت رکه سه  به  ss20کی دا موشه0799
 نێوان له ێرک بهێکو  ێملمالن داکاتئانی  له .ئیمتیاز کو وهز کرد ڕ ی فهۆخ دایایانی روژئاوواڵت
  .وبو ندادن سه ره په  ژ لهۆر ڵ گه ژ لهۆت ر یهۆڤمریکا و س ئه
 ێیکر بهێراگرتنی ک ۆت ب سۆڤیهتی  هڵو ده ڵ گه له ۆمسک ۆو بودا سایروس ونس چ 0790ی ساڵ  له
  دات که ن دهڵێ مریکاش به ئه  وه ی بکات ئهڵت قبو سۆڤیه  وان واته ر ئه گه ئه .کی موشه کی چه
 . ێرابگر b1یووتو ی پیشکه کهڕۆی ف ژهۆرپ

ف دا ێرژنێب  نی بهڵێ ر بهێجیمی کارت ساڵمان  هه   وه کی دیکه الیه  له
 ، ێگرڵ س  هه ده bach fireی  کردنی فروکهدروست ت له سۆڤیهر  گه ئه
 فێرژنێنی و بۆترۆمبی نۆب  گری لهڵ ستهه دات ده ده یارڕمریکاش ب ئه
 .ند کرد سه ی په یارهڕبم  ئه یی کاتی وهێش به
ی ونار ێژ ردوال و له ردنی ههڵکی قبوۆه و بهوب  یارهڕم ب ئاکامدا ئه له

 0791ساڵی  له  یه ئاماژه ێیج .کرا ۆدا واژ0797ساڵینی  همانگی ژو  له  2ساڵتی ی  نامهیارڕب
 نێوان  ستک لهتی وی هویالی  و لهوب هه  گای کراوهێف رێرژنێر و بێژی کارتێش وتووێمانگی نوامبر پ

 .ف و جرالدفورێرژنێب
 کی چه  ت به باره ت سه تایبه به .هاتکێپ ڵخا 07ر  سه له 2ساڵتی ی  یارنامهڕب 0797ساڵی   له

ئانیکات   اڵم له به .ووب ئیعتیباری هه  0701ی ساڵتا  هه  یه نامهیارڕم ب ئه ژی کهۆلۆبالستیک و تیکن
و و وب ههمیان ۆت ڕی ئه شهشتا ترسی ێه .کرد ده  وتنه هکێم ر چاویان له  هو گومانه ران بهێچاود
                                                                                                                                                   .کرد یان ده 2تی ساڵی  یارنامهڕی ب هو شانه هوڵ ری هه گه ئه
  2تی ساڵی  نامهیارڕب  له  .0تی ساڵی  یارنامهڕب ڵ گه و لهوب ی ههیدا جیاواز یه نامهیارڕم ب له
 دا یه نامهیارڕم ب له .وتن کهکێکان ر ئیستراتیژیه که  موشه  به ت باره سه ک کو یه وهن  الیهو ردو هه
ند  ن چه کی خاوه موشه  وانه هل 0911  که  وه نه بکهۆک ک موشه  دانه 2211  یاریاندا کهڕوال بورد هه
                                                                 .نووب وی زه ۆوی ب کی زه کان موشه که قی موشهتومی و با وکی ئهاڵک
 مریکا ئهنای ین س الیه  له 2تی ساڵی  یه یارنامهڕم ب ئه دن رچه هه
بو  ڤۆگر و چاالکوانی مافی مرن هالی کو وهر ێکارت ،کرا ند نه سه په
  له  که بدا یک  نیشانێرۆج بکات و به یرازی مریکا ئهنای یی س هو ئه
ر ۆکی ز یاریدا موشهڕب  ،هوکردو نه کشێی پاشه دات سۆڤیه  ر هبرام به
مریکای  ئهنای یس  یارهڕم ب ئه  ن که دروس  بکه   mxیووتو شکهێپ

ی ۆه به ووب  کرد و  هوڕتیشی تو سۆڤیهتی  هڵو ده  بگره،  2ی تساڵیاری ڕب  ت به باره کرد سه رازی نه
کی  و موشه( back fire ) کردنیێرست یاری دهڕب و نیشان بدات  وه کاردانه ت سۆڤیه  ی که هو ئه
  ستی کرد به ده دات سۆڤیه  ر رامبه به مریکاش له ئه بدات وێپ ره زیاتر  په( ss20) ویووت شکهێپ

ڕی  شه  بینین که ده  یه وهێم ش به .ناو ئوروپادا له 2نگی  شهڕپ یکی نی موشهغاڵ زراندنی قه هدام
 یرگری هب ۆاڵت و ب سه دهر  سه گان هاتهی هی ر وکاته تا ئه ههند  ی سه ره ی پهیراێخ به 2ساردی 

مریکاش  ئه  ss20کی گرتن و البردنی موشهڵ ر هه رامبه به  ت کرد له سۆڤیه  ئیستراتیژیکی داوای له
ئاکام  به ت سۆڤیهو  مریکا ئهی  وتنه کهێم ر اڵم ئه به ، وه بکاتهۆکئوروپادا   لهی ۆکانی خ که موشه
کی  کیلومتر و موشه 0011خیرایی  به 2پرشنگی  مریکا ئه  ی که هو ی ئهۆه و بهوب  وه ئه .یش  گه نه

 . ێنێرز مان، بلژیک و هولند، دامهڵواڵتانی ئا  کیلومتر له  2111رای ێخ کروز به
و وب وروکیلومتر د 1111    کهێکێمریکا بر ئه  ss20کی موشه  هتوانی ب یده ت نه سۆڤیهد ن رچه هه
   .وه ترسیه هم  بخاته ت سۆڤیهی واڵتواوی  ته  توانیی هد ناو خاکی ئوروپاوه  مریکا له ئه اڵم به
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ی ئیستراتیژیک و یرگر به  به  یارهڕم ب ئه  کار بن که ستبه ده ێب ت ده سۆڤیهی بالستیکی  س  له
  مه ئه . رکرد ده یوناکان  رهێست ڕی ئه شه و شایی ئاسمانۆڕی ب شه
ک  نه  یارهڕم ب ئه .داک موشه تی دژه نعه سه  له وچو ک دهێشۆڕش  هل

انی واڵتکو ڵ ت به سۆڤیهتی  هڵو دهی ڵد ناو  ر ترسی خسته هه
 یک موشه ی دژه ژهڕۆپ ، یه ژهڕۆم پ ئه  ون کهورسام ب روپاش سهوئ

وای   یارهڕم ب ی ئه هو کاردانه .وور بێیز له  تیشکی  بالستیک به
  یکه هو ر ئه به یگان له ه ژکاری رێکانی راو الیستهیر  کرد که
و  مریکا ئهاندنی تدانوس ۆن ب کهبش ۆگا خێر  چاو کهر به  هنێب ک وهێش کان به کیهۆی ناک شیرازه
تا  هه 0701کانی  هساڵ له .فۆرباچۆگ یگان و هر نێوان وتن له کهێپجار چاو 1ی ۆه به وو بو ت سۆڤیه
ی یرۆاڵتی ئیمررات سه ده  ره به ره به .  وه نهم بوو کان  که یهیزڵۆمی ئا دهر ک سهڕێب 0700ساڵی 
 ێڤ،ژن  له 0701ساڵی ف ۆرباچۆیگان و گ هر نێوان  له  م دانیشتنانه ئه .وی چویو الواز هر به ت سۆڤیه
ینی ڵیاری داماڕب  که ۆمسک  له 0700ساڵی  ،واشینگتون  له 0709ی ساڵ ،ریکیاویک له  0708ی ساڵ
و   م دانیشتنه رکی ئه ده کاریۆه  به ون و بو کردن بدهۆیاری واژڕئیستراتیژیک ب کی و کی موشه چه

  ژن و لهڕێبدا یی هقراردادی بنچین ،د راردادی ئیستار رقه سه له  هک  ک یه راده   یشته گه 0700 ساڵی
ی یی گشتۆک  له% 11ت  سۆڤیهو  مریکا ئهی انواڵت  ر کام له هه .درا یکی ره  یاری سهڕئاکامدا ب

 ۆژ کێند کالوکی دورهاو هگری چڵ ههی ک کی کروز و موشه موشه کی بالستیک و شه مو یکوژیۆکی ک چه
  .بینی  وه یهۆخ ی به وه انهژوبو کڕێب دونیا  مجاره ئه  . وه نه بکه
م  قی ئه ده  که کراینۆواڵتی ئ له ایاردرڕب یمانی ئاشتی و په  وتنه هکێکرم  ئه ر سه  کات لهاوه 
  به  و  وسراوهون ۆی مسک بریار نامه به  و کهور دراب سه یاری لهڕب 0701ساڵی  له  وتنه کهێکر
 0111 یما و په  کی قاره موشه  دانه 098درا یارڕب  ویشتبو هکردنی  کلینتون و کراوچوک گۆواژ

 .ن ببه انیونا  لهت  سۆڤیه ۆب  وه تهێردرێمی بنۆت وکی ئهاڵن ک هکی خاو موشه
 
  9ڕی ساردی  شه  *
بارو   له مریکا ئهی ویواێشێل سه ر بازرگانیتی  نعه سه ری تاوه 2 ۆرشکردن بێمانگی پاش ه ێس  له 

 . که دوخه
ی  یارنامهڕب  مریکا له ئه  یاند که گهوش رایبلیو ب رج دهجۆمار ۆک کۆر هس   2110سرتامبر  09  له 
  تی روسیه هڵو ده ڵ گه له وکرابو ۆواژ  که 0792ساڵی   کی بالستیک له موشه دژهوی  کردنهم که
  .وه ینه بدهێپ ره په رگریی بهکی  سیستمی موشه  مهێئ  ویستهێپ  که دیان گهو رای  وه تهێنێش هبوڵ هه
  گرفته م ئه ۆن ب رخان بکه چاو تهر به رجێکی خه کرد تا  نگرهۆک  هی لاداو مریکا ئهماری کۆکۆر سه

ن  وایهڕب م ر ئه سه ران لهێزانایان و چاود  ک لهێش ت به بهڵ هه  ،ئاراوه تهۆهات  ی که ئیستراتیژیانه
شایی ۆڕی ب شهی موا رده ر و به به تهێگر یگان ده همی ر رده  ی سه چکهێمان ر بوش ههپالنی   که

  .رگریی به  کی و موشه یرگری هب ڵغانی قه  تهێب کان ده رهێست هڕی ئ شه  واته  ئاسمان
کی بالستیک   موشه  کی راهیاب دژه موشه  دانه 11  مار بوش  کهۆکۆکر سه  یارهڕم ب هر ئ سه ر له هه
  لستیک لهبا  کی دژه موشه 01ها  روه هه ورنیا ۆکالیف  له  بالستیک  ژهکی د دانه موشه 1 ،ئاالسکا  له
 . ێنێزر وتو دامه شکهپێی ی ره واوتوترین راداری ماه شکهێپ ڵ گه ماری چیک لهۆهستان و ک هل
  وشه کو حه وهدا شێپ له  هک کێواڵتان  یاب له د هر  کی و غانی موشهڵ نی قهدزران ین دامهڵێتوانین ب هد
ستا  هه  ئاکامدا روسیه  و و لهوکردب  هوڕی توت سۆڤیهگشتی  حیساب به  هاتنه ده ت سۆڤیهتی  هوڵ خه
تی  ڵهو ودهێی ن هو نهوبوۆش کێو پوتین پ 2111ساڵی ی یتاۆک  له( lcbm)کی  هموش یو تاقی کردنه به

 . ێکێروپایی بروانی ئواڵت  کانه م موشه هب  دایهیتوانا  له  که دیان هگیش   را گروپی هه
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روپای وئ) انیواڵتناو  له  2109ساڵی تا  هه  2100ی ساڵ  له  کانه م موشه ئه  یارهڕت ب بهڵ هه
 ی یارۆکو ک وهانی واڵت  له ی کیه موشه  شه هڕ م هه مریکا ئه ئهو   ێنێزر روپای باشور دامهوئو ( قی شه

ی  واڵتانی ناوچهت  نانه و ته ئوروپا و ئیسرائیل  یمانی واته ههاوپ  به ت باره سه رانێئ  باکور و
ی ی هوڕ  و توێزان ی دهۆونی خوبگیرێستی ج به مه کان به هیروپایوئ  یکا ومر ئهزی نیزامی هێنداو  که

ی  هزراو ای دامهگ پایه 01ی نبو هه  به ت هبار   سهنێبی گونجاو ده نه  به  وه یه م باره له ت سۆڤیه
  که موشهر  رامبه به  له  وه ته ماوه یرگری زی بهێکو ه وه نیا ته  هستان که هی لواڵت  راداری له یک موشه
 .ت کانی سۆڤیه وتووه پێشکه
ند  تی چه توانیویه 2101تا ساڵی  ئێران هه  که  ڕه م باوه ر ئه سه  ته کان هاتونه مریکاییه ئه

واڵتانی   شێک له فریقا و باشوری ئاسیا و به توانێ باکوری ئه ده  که  م بهێنێ   رهه کێک به موشه
ئێران  2101تا ساڵی   که  ڕ م باوه ر ئه سه  ته ت هاتوونه نانه ته  .وه ترسیه مه  باشووری ئوروپا بخاته

م  ر ئه سه له. مریکاش برێکێ  بتوانێ  ئه  ک که یه راده  گاته کی و  نیزامیی ده کی  موشه ئاستی چه
ستی  به مه  ت به سۆڤیه ناو واڵتانی رۆژئاوا پاساوێکه بو  کی راداری له ڵغانی موشه زراندنی قه دامه
  کان و به مریکایه ئه  گیرێ  له ده  خنه دا ره بواره  ر له هه. ت سۆڤیه  ر به رامبه به   نه  یهرگر به
کۆریای   کان دژی ئێران و مریکایه ئه  که  م بیانوانه ڵێن ئه ده. ن که ک  چاوی لێده یه وه هینانه هانه به

  ت به باره نهێنی سه  و  شاراوه ی شێوه کی به ڵغانی موشه بۆ داپۆشینی قه  شیکه نیا روکه باکور ته
  کی دیکه یه شێوه  مریکا به ی ئه یه وه م کرده زایان ئه شآره  شێک له ت به نانه داهاتوو، ته

وێ  واڵتی  یه ده  که  یه تی هه ستێکی تایبه به مریکا مه ئه  ن که م بڕوایه ر ئه سه  و  له وه نه ده لێکده
ی بڕێک بتوانێ  پێشی ئاستی  وه ر ئه به له.  وه کوچۆڵه رکێی چه ی کێبه مه م گه ناو ئه  چین بخاته

بڕوای   به. ی ئابووریی واڵتی چین بگرێ  وه رزبوونه به
ی ئوروپای  وامی پڕۆژه رده مریکا به ی ئه یه م پرۆژه والرشتاین ئه

ندیی ئوروپای  وه رژه به  پێناو دونالد رامسفلد له  که  پێشووه
  له  زراندنی دیموکراسی و دامه ره بهنگاونان  باکوره بۆ هه

دان  م بڕوایه شێک له اڵم به ر ئوروپای رۆژئاوا، به رامبه به
ریی  به رکه  له  که  ته ریی سۆڤیه ر یاخیگه رامبه به له
  که  وه مریکا پاساوی بۆ دێنێته ئه  ن که م بڕوایه ر ئه سه م له رحاڵ زۆرکه هه به.  وامدایه رده به
ند  رچه بێ ، هه رچی بێ  ئاشکرا ده مریکا هه کانی ئه ئێران و کۆریای باکوور ئامانجه  هر ب رامبه به
  .یه دوادا هه لێکی به دات و ئامانجگه ر بوارێکدا خۆی لێده هه له
کانی رامیاری  موو بواره هه  ئاس  دونیا له له  هێزه  مڕۆ تاکه مریکا ئه ند نکۆڵی لێناکرێ ئه رچه هه

تی  وڵه تی نێوده ر سیاسه رامبه به له  که  اڵتێکی زلهێزی دونیایه سه ن ده خاوه  ی وئابوری و نیزام
 . بینێ  رکدار ده ئه  خۆی به

م  ئه. اڵتی ناڤین رۆژهه  ناسرێ  له ده 9ڕی نوێی ساردی  شه به  کانی که شاراوه  خاڵه  شێک له به
  مریکا له انیی واڵتانی رۆژئاوا و ئهپشتیو به  سرێکێکه اڵتی ناڤین ده رۆژهه  له  سارده  ڕه شه

فغانستان و  ر ئه سه  ت و هێرشکردنه دوای رووخانی سۆڤیه ت له ڵبه هه  .ئاراوه  دا هاتۆته که ناوچه
 .دا یه م ناوچه تی زلهێزان له پێدانی سیاسه ره په  ر ئێراق و سه  هێرشکردنه

  رنجدان به سه( فرانک اشتاینمایر)امبورگ لوکز  زیران له رۆک وه سه  ت به ی تایبه وه کۆبوونه  له
خی پێ  بێ زیاتر بایه اڵتی ناڤین ده کو رۆژهه کی ژیۆپۆلیتیکی وه یه اڵتی ناڤین و ناوچه رۆژهه
 .بدرێ 

کو  وه  وه ی جوگرافیایه چوارچێوه  له ی واڵتانی ئوروپایی  روانگه  اڵتی ناڤین له رۆژهه  ند که رچه هه 
  ت به باره مریکا سه ئه. رچاو هب  خاڵێکی کوێر دێته



www.dengekan.com 
10.06.2012 Page 14 

 

اڵتی  رۆژهه  بڕواننه  وه خه چاوێکی پڕبایه  کات به واڵتانی ئوروپایی ده  اڵتی ناڤین داوا له رۆژهه
  ت به باره ی واڵتانی ئوروپایی سه وه ڵێ ، کاردانه ی ئاڵمان ده وه ره ناڤین، وزیری کاروباری ده

گاز   وت و بواری نه  کان له ئابووریه  ندیه ، پێوه و گاز نیهوت  ر نه به نیا له اڵتی ناڤین ته رۆژهه
قامگیریی  رانی سه نیگه  وه رۆشه په  زۆر به  ها روه هه  ن، ئێمه واژه سته ند ده چه  کێک له نیا یه ته

و   تورکیه)فغانستان  واڵتانی ئێران و ئه  ت به باره سه.  اڵتی ناڤینین سیاسی، ئابووریی رۆژهه
ترسیی بن بۆ  ی مه توانن جێگه اڵتی واڵتانی ئوروپایین ده دراوسێی رۆژهه  که( وریائێراق و س
 . داهاتوو

کگرتوو  و یه  کرارچه کی یه ئوروپایه  ت به باره مریکا سه تی سنووری ئانگلو، ئه وڵدانی سیاسه هه
اڵتی ناڤین  رۆژهه  ن چونکه خۆیان نیشان بده رچاو له اڵتی ناڤین چاالکی به ی رۆژهه رگه ناو جه له

ی  ن پێگه و پاکستان خاوه  تورکیه  .ته ن جوگرافیا وئیستراتیژیکی تایبه سنوری ژیۆپۆلیتیک و خاوه
 .یمانێتی ناتودا ناو هاوپه تن له تایبه
وتنی  عیشقاباد دوای چاوپیکه  ریاساالر فالون له مریکا ده رپرسی بااڵی ناوندی ئه قامگیریی به سه
ی سنوری  روانگه  پاکستان له  له  گره ڵنه کی حاشاهه یه ڵگه و به  خۆی نمونه ئیسالم ئاباد  له

توانێ  سنوری  ڵ ئێران ده گه له  یه هاوسنوریان هه  که  و تورکیه  که ئیستراتیژیکی ناوچه
 .باشی لێی ئاگاداربوو ق به ت ژنڕال زیائولحه نانه ش ته مه ، ئه مریکایه ئیستراتیژێکی ئانگلو بۆ ئه

نی ئاڵوگۆڕی   خاوه  راستیدا ماشینێکه  کی بالستیک له شهمو
و   ته ی تایبه ی شوێن و پێگه وه ن دۆزینه خاوه  سیستمی وزه

  یه، وه قینه ی ته سته ره که  ت به ڵگری سندوقی تایبه نی هه خاوه
دیاره  مینیی شوێنه کانی زه تدا دژی ئامانجه ڕه بنه  له

  چینه سته و ده  یه ندین جۆری جیاوازیی هه کی بالستیک چه موشه. رێ هێند کار ده کان به تیه  تایبه
بۆ   یه هاوێژرێن ئیستالحیک هه ده  ریاوه ژێر ده له  که  یه کی بالستیک هه جۆرێک موشه. کرێن ده

.  sblmکی بالستیک  وی موشه ی جۆری بڕه بردرێ  و پێناسه و ناوده پێشڕه کی بالستیک به موشه
 . بێ  ی هه که و توانای رووخانی زیاتری ناوچه  ڵگری باره ک توانایی هه یه راده ها تا چ روه هه

  یدا به شه م به له  که)   . وه بۆشایی ئاسمانه   گاته ده  ڵێن که ده  کانه و موشه کی بالستیک به موشه
ت  ڵبه هه. ێ گر رده وی سود وه ی مگناتیسی زه وزه  و پاشان له(  وه بێته رز ده ت به ماتۆڕی تایبه

 .ڕوات ی ده که و ئامانجه ره سیستمی کونتروڵدار به به
وی  جه  له  که  وه بنه رز ده به  کی بالستیک هێنده موشه شێک له به
سیتمی ماتۆر و کۆنترۆڵدار    پاشان به. ڕێ  په وی تێده زه
 1  کی بالستیک به موشه. ت و ئامانجی تایبه ره به  وه ڕێته گه ده
 :بن ش ده ش دابه به
 0نێوان  له  وی کورته بڕه  ڕ که کی بالیستیکی شه ، موشه 0

 .کیلومتر 011تا  کیلومتر هه
  .یه وی هه کیلومتر بڕه 011تا  کیلومتر هه 011  م که وی که کی بالستیکی بڕه ، موشه 2
  .یه وی هه کیلومتر بڕه 2111تا  کیلومتر هه 011  ندی که کی بالستیکی مامناوه ، موشه 9
  .یه وی هه کیلومتر بڕه 1111تا  کیلومتر هه 2111  کی بالستیکی دورهاوێژ  که ، موشه 1
سیستمی کونترۆڵداری   به  وه ره کیلومتر بو سه 1111  یما که په کی بالستیکی قاره ، موشه 1

 .وتوو پێشکه
 

 تی ر عینایه عومه: نوسینی
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 .جهان  امرریالیسم در عرصه:  رچاوه سه
ی یرگر به ۆبد یان راگهی مریکا ئهی یانزا هشار  و رۆڕپسو  زانا  یگان به هر 0709ی اڵ نبرد ستارگان

  ک موشه  دژه  له
 ئیستعمار نو

 .ها تۆڕی ئینتێرنێ  و ویکیردیا روه هه
 


