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شکەشکردنپێ  

 

بّ : پێػکەغکە ّٚئەو حٕێژیُۀە       

 . بە غاَازییۀەبأکى  َٔاکی رۆژگارورٔ خأەٌ دڵی گۀرۀ  ۞

  . ی دایکى بەخۆغۀیطخیۀەفریػخەی دنۆڤاَ  ۞

 . بەغی زاَطخە ضیاضیەکاٌ  ۞

 ضخاكاَى .ئٕ يايۆ ّْ  ۞

 ئٕ ْأرێكاَى . ّْ  ۞
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 سُپاش َپێساویه

 

 کەبەْەەەرەی و  كەەەّ دِ [ بەەەاٌ ٔ يیٓرِگۀرە  خەەەٕای ]اضەەەی نەضەەەەرەحادا زۆرضٕپ
 و . ٔأبكّ و حّ كّ ِٔ حٕاَیى حۆێژیُّ فێربَٕٔی بێبەخػیى

 کە ْەئٕحەياَیاٌ نەپەرٔەردەکردَەذا  پاغاٌ زۆرضٕپاضی دایکى ٔبأکى دەکەو
 .دحەرخاَکر

  ٔەکەوضەرپەرغەەەەەەخیاری حەەەەەەٕێژیُەبەەەەەەن پایەەەەەەاٌ بەەەەەەۆ يايۆضەەەەەەخای ضٕپاضەەەەەەی                    
ی ْأکەەەار ٔٔٔەددەکەو کەضەرپەرغەەەخی حەەەٕێژیُۀەکەی کەەەر (رەسرررَُ  )د.زَبێرررر
حەەەٕێژیُۀەی  بە ْەەەیۆ خۆرێەەەک درێرەەەی َەکەەەرد نەحۀأکردَەەەی پەەەرۆژەی،کەەەردو 

 .ٕش نەزاَطخە ضیاضیەکاٌاَايەی بەکانۆریڕٔبۆبەدەضخٓێُاَی ب
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..................9112َأەڕاضج دٔای ْأضەَگی ْێسنەضخراحیژیەحی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحیبەغی ضێیەو/  

..............................................یی ْێس نەکەَذأی عەرەبی/فارضگحیژیەحی ئەيریکأْەأضەَضخراباضی یەکەو:  
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 پێشەکی:

ْأضەەَگی ضەەرەکی  کە ْەَەذێک خەار پێەی دۀحرێەج ضەەاڵثٔضەەَگی خیٓەاٌ ضیطەخەيی دەْا بابەحی    

    . ثرێکذەخا ی زاڵ بەضەرضیاضەحی خیٓاَذادەضەاڵث چَٕکە پەیٕەَذی زنٓێسەکاَ زاڵی ْێسیاٌ بااڵَطی

 یە پێٕیطەەەخیەکیَێەەەٕدۀڵەحی َٔەەەأچەی دەضەەەەاڵث ضەەەەرچأەی ضەەەە ايگیری ی ضیطەەەخەيیْأضەەەەَگ      

َێەەٕدۀڵەحی  َٔەەأچەی نەچەَەەذیٍ کەەۆڵەکە نەضیطەەخەيی دۀڵەحیبۆپاراضەەخُی ضەەە ايگیری َێەەٕ زۆرگەەرَگە

 کەبەردۀاو ْەڕەغەەەە نەْأضەەەەَگی ضیطەەەخەيی خێگەەەای ضەەەەرَدە.َێٕدۀڵەحیەەەذا َٔەەەأچەی نەضیاضەەەەحی

کەبە ضەەەەە ايگیری دیەەەەاری  رۆژْەاڵحەەەەی َأەڕضەەەەخذا کەەەەرأە ئەيەظ ٔایکەەەەردٔٔە دەضەەەەەاڵث نەَەەەەأچەی

 ئۀْاضەەەەَگیاَەی کەنەنیەٌ کەەەارنێکە َێەەەٕدۀڵەحی بۀەچەرخەەەاٌ ٔگۆراَکەەەاری کەبەْەەەۆی َەکرێەەەج،بەڵکٕ

،بۆیە ئۀٔاڵحاَە ْەڕغەیاٌ ضیطخەيی ْەرێًی َٔێٕدۀڵەحیذا ضەپێُرأە َٔأچەییەکاٌ نەَێٕاٌ حٕخًەکاَی

ْأضەەەَگی ضیطەەخەيی ٔدۀڵەحەەذا بێگٕيەەاٌ بوەەٕک َٔاچەەانکٍ ٔاحە نێکەەرأە نەَێەەٕاٌ ئەکەەخەری ضەەەرەکی

              . نەضەرضخەيی دەضەاڵحی دۀڵەحذا دەغکێج دەضەاڵث نەرحیطابی دۀڵەحی  دیکە

 ٔریکائاڵحە يەزَە بەحایبەحی ئە ئۀدٔٔ نەرۆژْەاڵحی َأەراضخذا ْأضەَگی پێکٓاحەی ْێس     

ی رۆژئأا پێػبرکن بکەٌ نەدٔای کۆحایی ْاحُی ضەردەيی ئیطخعًار ْأپەیًاَەکاَی نەَأچەکەدا

                                                   . َأەراضخذا بطەپێٍُ ْەژئَٕی خۆیاٌ بەضەررۆژْەاڵحی

ْێەسە  نەَێەٕاٌ نەَێٕاٌ خەيطەەرەگۀرەکاٌ ٔپێػەبرکن خەۆپرچەککردٌالَن دەضەاڵث ٔنەَأەَذی يهً     

 زۆربەخەەۆٔە دەبیُەەن نەضەرئاضەەخیرۆژْەاڵحەەی َأەراضەەج ئەانٕگۆری  ْێسەکەەاٌ نە ْەرێًیەکاَەذا حەرازٔٔی

ْەیە دیارحریُیەەاٌ  گۀرەی نی ئەيریکەەا ی رۆژْەاڵحەەی َأەراضەەج گرَگیەکەەی ضیاضەەی،َأچەڵەحیەەذاَێٕدۀ

گۀرەی  ْەيیػەەەەە َەەەەأچەی رۆژْەاڵحەەەەی َأەڕاضەەەەج،گرَگیەکی.بێەەەەج بەضەەەەەرچأەکاَی ٔزە دۀڵەيەَەەەەذ

نەبەرژۀەَەەەذییە  ْەبەەۀٕە چەەەَٕکە ئەو َەەەأچەیە بەغەەەٕێُێکی باغەەەی نەَەخػەەەەی ضەەەخراحیدیەحی ئەيریکەەەا

                                                                              .  َی ئەيریکا داگیردەکاثگرَگەکا
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: َي وی تۆیێژیىً ڕََی بابً  م: گرفت َ خستىً كً یً  

  ریكا نەّ يەّ َی ئّ ر ضەخراحیدیّ ضەّ كەاٌ بّ َگی ْێسِ ری ْأضەّ ی كاریگەّ باضی ڕادِ  كّ  ِٔ حی حٕێژیُّ بابّ    
                                                            . كاث دِ 2209راضج دٔای  اڵحی َأِ ژّْۆڕ

ن ضیاضەەەیەکاٌ ج کە يهًاڵَەەەَأەڕاضەەە گریُگەەەی رۆژْەاڵحەەەی ٔاَیُەەەّ بەەەۆْۀنێکەەەی ٔەْەەەا پێٕیطەەەخی بەڕ   
 زیُەەذٔٔەکەی ْەبەۀَٕی ضەەاياَێکی َۀحەەی گۀرەکە ٔەغەەٕێُە ضەەخراحیدیە حێیەەذا رٔٔی دأە، ٔغەەەڕەکاَی

                                                              . ژیاَی ئابٕٔری ٔپیػەضازی نە خیٓاٌ دەَٕێُن

: ەَەررررژیىررری تُێررگریىگ دََەم:  

رۆل ٔکەاریگەری  نەو ضەۆَگەیۀە ضەەرچأە دەگەرە کەدەیۀێەج نەدراضەەی ُگی ئەو حەٕێژیُۀەیەگری    
حێگەیػەەەەەەخٍ  . نەضیاضەەەەەەەحی ئەيریکەەەەەەا نەرۆژْەاڵحەەەەەەی َأەڕاضەەەەەەخذا ضیاضەەەەەەەحی ْأضەەەەەەەَگی ْێسبکەەەەەەاث

نۀْأضەەەەەەەَگیاَەی کەئەيریکەەەەەەا نەَێەەەەەەٕاٌ ْێەەەەەەسە ْەرێًیەکاَەەەەەەذا درٔضەەەەەەخی کەەەەەەردٔٔە نەڕۆژْەاڵحەەەەەەی 
نۀخەەەۆرە ضەەۀٕد دەگەیەَێەەەج بە ٕحەەەابی ٔخٕازیەەەاراَی حێگەیػەەەخٍ نەضیاضەەەەحی َأەڕاضەەەج،حٕێژیُۀەی 

کەْەرێًەەی کٕردضەەخاَیع کیەەاَێکی َەەا دۀڵەحەەی ٔئەَەەذايێکی  دەرۀەی ئەيریکەەا نەرۆژْەاڵحەەی َأەڕاضەەج،
      .                                                                                            ئۀضیطخەيەیە

: ەَەرررژیىررررسێیەم:ئاماوجەکاوی تُێ  

:                                                      داَەحٕێژیُۀەکە دەکۆغێج بۆ ْێُاَەدی ئەو ئاياَ  

نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج بە  کاٌ ٔغٕێُۀاری حێکؤَٕەکاٌ نەْأضەَگی ْێسەکاٌزاَطخی رەَگذاَۀە (0
.  راضخی رۀغە ضیاضی ٔضەربازیەکاٌ نەَأچەکەدا کی رٌٔٔ نەبارەیئاياَدی بەخػیُی ٔێُەیە  

  َأچەی رۆژْەاڵحەەی بۆزیەەادبَٕٔی کێبرکەەن حَٕەەذ نەضەەەر نێکەەۆنیُۀەی نۀفەەاکخەراَەی ضەەەری کێػەەأە (2
                                                                                                     . َأەڕاضج

ئەيریکا نەَأچەکە  ٔغٕێُۀاری ْأضەَگی ْێسەکاٌ بەضەر ضخراحیدیەحی غیکردَۀە ٔنێکذاَۀە (3
        .  بایذَذا(ئیذارەی )خۆبەحایبەحیع نە ضەردەيی 

 

 

                                                     

kurdistan

kurdistan

م
زۆر ناروونە گرفتی توێژینەوە، دوووبارە دابرێژرێتەوە!

kurdistan

م
ئەمە چییە؟!

م
زانستی رەنگدانەوەکان چییە بۆ خاتری خوا؟

kurdistan



  

3 
 

: :پرسیاری تُێژیىەَەچُارەم  

نەرۆژْەاڵحەەی َأەڕاضەەج دٔای  ْەبەۀٕە نەضەرضەەخراحیدیەحی ئەيریکەەا ضەەەَگی ْێەەس کەەاریگەریْٔا ئایەەا  
                                                                                                           ؟9112

                                                              بَٕٔە؟ ئایا ئەو ْاضەَگیاَە نەضەرچ بُەيایەک

               ذا؟ئیذارەی خۆبایذٌ چەَذە گریُگی دەداث بەضیاضەحی ْأضەَگی ْێسنەرۆژْەاڵحی َأەڕاضخ
   

:ىەَەمێتۆدی تُێژی پێىجەم:  

ی ەەەەەك یەەّ ِٔ حٕێژیُّ ضەەخێج بّ ضەە ی غەەیكاری دِ كاَی ِٔ يیخۆدِ پػەەج بەەّ ّ ەەەەی ِٔ و حٕێژیُّّ ەەەەەئ     
كاٌ         ضیاضیەەّ ٍ نەدیاردە ٔرٔٔدأەەحێگەیػخ ردە ٔرٔٔدأەاەەحێگەیػخٍ نەدیبۆ  (Qualitive)   چۆَیّ 

چەَەذیٍ ضەەرچأەی  ۆژَايۀاَییەکاٌ،ڕ ٔحٕێژیُۀە زاَطخەکاٌ ٔنێذٔاَە پػج بەضخٍ بە پەرحٕٔک رێگای
                                                                    .    حری َٕضرأبەزياَی کٕردی ٔعەرەبی

                                                     
: گریماوەی تُێژیىەَە شەشەم:  

ٕٔە نەضەرضخراحیدیەحی ئەيریکا ەەحٕێژیُۀەیە نەضەرئۀە ْأضەَگی ْێسکاریگەری ْەب وگریًاَەی ئە  

.ە ڕۆژْەاڵحی َأەڕاضجەەن  

: م:پێکٍاتەی تُێژیىەَەحەَتە  

ک نێەەذەبێخۀە ەەەەەەچەَەەذ ن ێ ذێج نەْەرباضەەێکذاضەەەرەکی پێکەە غەەی بّ پێػەەەکی ٔضەەن ُۀەیە نەٕێژیئەو حەە     

ْأضەەَگی  ضەرضیاضەەحی ەنە باضەی یەکەو دا حیػەک دەخەرێخنەدەرئەَداو ٔنیطخی ضەرچأە پێکٓاحٕٔە 

کاریگەریەکەەەەاَی  ضەەەەەر فەەەەاکخەرە حیػەەەەک دەخەەەەرێخەْێەەەەس نەپەیٕەَەەەەذیە َێٕدۀڵەحیەکەەەەاٌ نەباضەەەەی دٔٔەو 

خەضەرْأضەەەەَگی ْێەەەس ژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەج نەباضەەەی ضەەەێیەيذا حیػەەەک دەخرێْأضەەەەَگی ْێسنەرۆضەر

                                       .     2209دٔای  رۆژْەاڵحی َأەڕاضج نەضخراحیدیەحی ئەيریکا نە

                                              

 

ّەەن  
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 بەشی یەکەم

ەیُەودییە وێُدەَڵەتیەکاوداسیاسەتی ٌاَسەوگی ٌێس لەپ  

نەرابەەەردٔٔدا ياَەەەای ْأضەەەەَگی بەگػەەەخی رَٔکەەەردۆحۀە نەْۀنێکەەەذا بۆٔێُەکێػەەەاَی ٔێەەەُەیەک َەک       
دٔٔرنۀەی زاَایەەەاَی ضیاضەەەی َێەەەٕدۀڵەحی بەەەۆرَٔکردَۀەی چەيکی)ْأضەەەەَگی ْێس(ْێػەەەخا بەَادیەەەاری 

َەەاڕَٔٔیە ضەەەرچأەی زۆرْۆکەەارٌ نۀاَە  نەنیەٌ زاَایەەاَی ضیاضەەی ٔپەیٕەَەەذییە َێٕدۀڵەحیەکەەاَۀە ئەو
حێگەغەەخٍ نەْأضەەەَگی ْێسٔەکٕخەەاڵی یەکطەەاَی َێەەٕاٌ دْٔٔێەەسی دژبە ضەەە ايگیری َێەەٕدۀڵەحی،نەرٔٔی 
گریُگی يهًالَن نەپێکٓێُاَی ْأضەَگی ْێسدا کەڕاضخّ نەپەیٕەَذیذا بە ٕحابخەاَەی ڕاضەخە یُەی ضیاضەەحی 

اَی ضەەەە ايگیری َێەەەٕدۀڵەحی دەزاَێەەەج،بەاڵو ْأضەەەەَگی َێەەەٕدۀڵەحی بەیەکێەەەک نەگریُگخەەەریٍ فاکخەرەکەەە
بەدٔای بەدیٓێُاَەذا دەگەرێەٍ ٔحێذەکۆغەٍ بۆی،دۀڵەحەکەاٌ بەدٔای  دۀڵەحەکەاٌ نەخۆیەذا ْێسضیاضەث َیە

ْأضەەەەەَگیذا َەەەەاگەرێٍ بەڵکەەەەٕبەدٔای بااڵدەضەەەەخی ٔزاڵبَٕٔەەەەذا دەگەرێٍ،کەبەرۀدەرکۀحُەەەەی ْأضەەەەەَگی 
ذا حەەاڵەحێکی ئەَ ەضەەج َەەیە بەڵکەەٕ حەەاڵەحێکە کەبەرێەەکۀث بەگەڕاٌ ْێسدەیەەاٌ باث،ْأضەەەَگی ْێسنەخۆیەە

بەدٔای بااڵدەضەەەخیذا دەگەٌ بۀ،ئۀدۀڵەحەەەاَەی بەدٔای بااڵدەضەەەخی دەگەرێەەەٍ نەغەەەٕێُێکی ْأضەەەەَگیذا 
نەضاحێکی يێژٔٔی خۆیاٌ دەبیُُُۀە،ْأضەَگی ْێسکۆحای َاْێُێج بەدۆخی ْأضەَگی َێٕاٌ دۀڵەحەکاٌ 

خێج بەەەەەەۆئۀەی بەرزبێەەەەەەخۀە بەڵکٕیاضەەەەەەاکاَی ئەو گەيەیەدادەَێەەەەەەج کەنیەَە گەيەی ضیاضەەەەەەی َأەضەەەەەە
.ضیاضەەحی (0)َێٕدۀڵەحیەکاٌ َاحٕاٍَ نێی دەربٓێٍُ ئەيەظ باردۆخی َێٕدۀڵەحی خێگیردەخاحە يەحرضیۀە

ْأضەَگی ْێسەکاٌ يەبەضەخی ضەەرەکی یەکەی پرێسگەاریکردَی ئاغەخی ٔضەە ايگیری بێەج یەاٌ کەارکردَە 
ضەەەەەەخەبَٕٔی چەەەەەەاک حێگەیػەەەەەەخُی َێەەەەەەٕدۀڵەحیە نەَەەەەەەیەث باغەەەەەەی نەدَٔیەەەەەەای ضیاضەەەەەەەحی نەپێُأبەرخە

َێٕدۀڵەحیەەذا،چَٕکە ْەەیۆ بەربەضەەخێک ٔ ەدەغەکرأێەەک َەەیە رێگەەری بکەەاث نەبەردەو رٔٔداَەەی خەَ ،یەەاٌ 
بەکارْێُاٌ ٔپەَابردَەبەرئايرازەکاَی َاچارکردٌ نەپێُأبەدەضخٓێُاَی ْأضەَگی ْێسەکاٌ،ْأضەَگکردَی 

َێٕدۀڵەحی نێرۀە دەحٕاَیٍ بهێیٍ کەضیاضەحی ْأضەَگی َێٕاٌ ْێسەکەاٌ بەریخیە نۀضیاضەەحە ضیطخەيی 
کەنە ٔێەُە ضەادەکەیۀە دەردەکۀێەج کەئاياَدەەذارە بەپاراضەخُی ضەەربەخۆی ْەریەک نەدۀڵەحەاَی ئەَەەذاو 

حەەەائۀڕادەی نەکەەۆيەڵە َێٕدۀڵەحیەەەذا،ئۀیع بەرێگەگەەرحٍ نەْردۀڵەحێەەەک حەەائۀەی َاحٕاَێەەەج ْێسزیادبکاث،
يەحرضەەەەی درٔضەەەەج بکەەەەاث ْٔەڕەغەەەەەی بەکارْێُەەەەاَی نەدۀڵەحەەەەاَی حربکاث،نەڕاضەەەەخیذا ئەو پێُاضەەەەاَەی 
خڕاَەڕٔٔگریًەەەاَەی ئۀەدەکەٌ کەدەبێەەەج ْاضەەەەَگیەک ْەبێەەەج نەَێەەەٕاٌ ْەئٕدۀڵەحەەەاٌ نەرٔٔی ْێەەەسی 

گی ْێسەکەەاٌ عەضەەکەری بۀپێەەیەی دەبێەەخە يەەایەی بەدەضەەخٓێُاَی ْأضەەەَگی َێٕاَیاَذا،پرەَطەەی ی ْأضەەەَ
دەبێەەخە ْۆکارێەەک بۆپارزگەەاریکردٌ نەئاغەەخی ٔضەەە ايگیری نەَێەەٕاٌ کەەۆيەڵەی َێەەٕدۀڵەحی بەغەەێٕەیەک 

                                      .  (2نەغێٕەکاٌ دٔاحربەفاکخەری ضەرەکی دادەَرێج بۆضە ايگیری)

 

                                                           

.42انطبعت انثاَٛت، ن، بیرٔث،  2229،  ب ٔ حٕازٌ ان ٕی، دار انكخاب اندذیذ انًخحذِد.إبراْیى أبٕ خساو" انحرٔ   (0)  
919ن ز،2208،ْۀنێر1پەیٕەَذییە َێٕۀڵەحیەکاٌ،َٕضیُگەی حەفطیر، چاپ ٔباڵٔکردَۀە،چ د.غًال حطیٍ،  ( 2) 
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   ا:ٌێس لەپەیُەودییەوێُدەَڵەتیەکاود باسی یەکەم:تیۆری ٌاَسەوگی

ەی ەەەەەەەەپێُاضەەەەەیەکی دیەەەەاریکرأنەْسری کالضەەەەیکی عەرەبیەەەەذاَیە  بۆياَەەەەای ْأضەەەەەَگی ْێس،زۆرب     

َٕضەەراَی عەرەب حەرازٔٔی ضیطەەخەيی دەضەەەاڵث بەغەەێٕەیەکی َەەاپخۀ ٔەضەەک دەکەٌ ٔبەکەەٕرحی غەەێٕە 

ضەەەەەرەکیەکاَی دەخەَەڕٔٔبەبەەەەن ئۀەی دیەەەەاریکردَی یەکەو ياَەەەەای ْأضەەەەەَگی،ئەيەظ ضەرنێػەەەەێٕأی 

َی نەضەريەضەنەی ْأضەَگی ْێسدرٔضج دەکاث کەْەَذێک بەضیطخەو ٔەض ی دەکەٌ ْٔەَذێکی َٔاڕٔٔ

حەەریع بەضیاضەەەث ٔەضەە ی دەکەٌ ئەيەظ پێػەەُییاری ئۀەدەکەەاث کەحەرازٔٔی دەضەەەاڵث رێکخطەەخُێکی 

يەبەضەەخذارە نەضیاضەەەحی َێٕدۀڵەحیەەذا،نۀا یی ئۀەیە ْأضەەەَگی ْێسدۆخێکەەی َێەەٕدۀڵەحیە کەنەَەەاکۆکی 

ٌ دۀڵەحەکاَە ضەرْەڵذەداث،نەرێگای ئەو يهًالَێیۀە کۆيەنێەک دۀڵەث نەکەضەاَی حەردٔردەکۀێخۀە َێٕا

نەَێەەٕاٌ دۀڵەحە بااڵکاَەەذاحاڵەحی یەکطەەاَی رێەەژەی درٔضەەج دەکەٌ ٔیەکطەەاٌ دەبەەٍ ٔرێگەەرٌ نەزاڵبەۀٌٕ 

اَەەذا درٔضەەج بەضەەەریەکخردا،ئەيەظ ْەَەەذێک خاريەەأەی خێگیرییەکەەی ڕێژەیەەی نەپەیٕەَەەذییە َێٕدۀڵەحیەک

دەکەەەەەاث ْٔەئٕدۀڵەحەکەەەەەاٌ َاچاردەکەەەەەاث کەبەْەيەەەەەاٌ ْأضەەەەەەَگی ْێەەەەەسۀە کارنەضەرغەەەەەەرعیەحێکی 

                                                                     .     (0دیاریکرأبکەٌ کەدرٔضخبٕٔە)

یاضەەەث ٔپرەَطەەی ی ٔیطەەخرأ ْأضەەەَگی ْێسەکەەاٌ نەگەڵ درٔضەەخبَٕٔی دۀڵەحەەی َەحۀەی بەۀٕە ض       

ٔەک رێگاچەەەارەیەک داَراکەدۀڵەحەەەاٌ پەَایەەەاٌ دەبردبەەەۆرێگرحٍ نۀەی کەدۀڵەحێەەەک َەحٕاَێەەەج کەەەۆَخرۆنی 

ئۀاَەەی حربکاث،يەبەضەەخی پارێسگەەاریکردٌ نەئاضایػەەی ْەئٕدۀڵەحەەاٌ ٔيەەاَۀەی ضەەەربەخۆیاٌ پەَایەەاٌ 

ئاغەەخۀای ٔیطەەخاانیا(،حادەگاحە  یکەەۆَگرە يێەەژٔٔی)1311بەەۆئەو ضیاضەەەحە بردضەەەردەيی َێەەٕاٌ ضەەااڵَی

يێرێەەەج بە پیەەەادەبَٕٔی دەژ یەکەو زێریُەەەی بەضەەەەردەيی(0789بەرپەەەابَٕٔی غۆرغەەەی فەرەَطەەەی نەضەەەاڵی)

. ْأضەَگی ْێسنەکاحی ْەڕەغەدا،دۀڵەحەکاٌ کۆغع بۆئەيٍ ٔئاضەایع (2)ضیطخەيی ْأضەَگی ْێسەکاٌ

ەدژی ْەرەغەەەی بأ،یەەاٌ بەرگریکەەردٌ دەکەٌ،یەەاٌ نەرێگەەای ْأضەەەَگی ْأپەیًەەاَی نەگەڵ ئۀاَەەی حەەرن

                                                           

 (0) . 43حا ن  42ن پێػٕٔ، ضەرچأەی ان ٕی، ٔحٕازٌ بٕخساو،انحرٔبٲ براْیىٳد. 

.  44حا ن  43ن،   پەیٕەَذییە ێٕدۀڵەحیەکاٌ،ْەياٌ ضەرچأە حطیٍ، د.غًال    (2) 
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ٔچَٕٔەپاڵ ْێسی ْەڕەغەنێکرأ.حاکخیکەکاَی دیکەی ْأپەیًاَی بریخیە نەحێ ەڕاَذٌ ٔزَدیرەی،ٔە یعیەکاٌ 

نەيێەەەەەژە باضەەەەەی ئۀەیەەەەەاٌ کەەەەەردٔٔە کەچەەەەەۆٌ خەيطەەەەەەربەَذی ڕژێەەەەەًەکە کاردەکاحەضەەەەەەرْەنبژاردَی 

ەرکرأە ئۀەیە کەنەرژێًەەەەەەەەی حاکخیکەکەەەەەەەەاٌ،نەگەڵ ئەيەغەەەەەەەەذا ئۀەی بەگػەەەەەەەەخی ڕێکۀحُێکەەەەەەەەی نەضەەەەەەەە

دٔٔخەيطەەەریذاْەئٕ زنٓێسێەەک خەەگە نەرٔٔبەرٔٔبەەَٕۀەی ڕاضەەخۀخۆی ئۀی حەەرە ْەەیۆ ْەنبژاردَێکەەی 

َیە،ْأغەەاٌ نەگەڵ گ خٕگۆکەەاٌ َێەەٕاٌ ٔا عیەکاَەەذا ضەەەبارەث بەباڵٔبەۀَٕۀەی ْأضەەەَگی نەخۆرەکەەاَی 

ەحیەکاَی حرٔەک:بَٕیادی،حیۆری ْأضەَگی ْأپەیًاَیذا،رەخُە دەگرە نە ٕحابخاَەکاَی پەیٕەَذییە َێٕدۀڵ

ْێسکۀەَاضازٔدژبەرە نەگەڵ گریًەاَەی ٔا عیەحەی بُەڕەحەی پەیٕەضەج بەضیطەخًی َێەٕدۀڵەحی ٔرەفخەاری 

حیەەەۆری ْأضەەەەَگی ْێەەەسیەکێکە نەبُەيەەەا ضەەەەرەکیەکاَی ْەردٔٔحیەەەۆری کالضەەەیکی ٔٔا عیەحەەەی  دۀڵەحەەەاٌ،

أپەیًەەاَیەحی.بەْۆی بیەەرۆکەی ٔا یعیەحەەی َەەٕە َٕە،کۀاکۆغەەع دەکەەاث بۆنێکەەذاَۀەی درٔضەەخکردَی ْ

َادەضەاڵحخٕازی ٔەکٕئەَدايی ضیطخًی َێەٕدۀڵەحی ،پێٕیطەخە دۀڵەحەاٌ بە پاراضەخُی ْێەسی خۆیەاٌ یەاٌ 

.                       زیادکردَی دەضەاڵحیاٌ نە خیٓاَی یاريەحیذاَی خٕدی ياَۀەی خۆیاٌ يطۆگەربکەٌ  

ێػەبیُی دەکەاث کەضٕٔدنەدرأضەن نٔازحرەکەاَی خەۆی ٔەربگەرێٍ،ئەيەظ ْأضەَگی ْێس  حیۆرێکە پ     

پاڵیاٌ پێٕە دەَن بەۆیەکگرحٍ نەْأپەیًەاَی بەرگریذا،ْەَەذێک ٔا یعیەکەاٌ خەخەج نۀە دەکەٌ کەضیطەخًی 

ْأضەَگی ْێسەکاٌ نەرژێًی دۀڵەحی زاڵ ضە ايگیرحرٔ خێگیرحرە کۀا دەضخذرێژی  ازاَح ٔضٕٔدی َیە 

ئۆنی ْۆنیطەخی حیۆرەکەاَی پەیٕەَەذییە  (.0ْەبێج ) ی ْێسنەَێٕاٌ ْأپەیًاَێخیە ڕکابەرەکاَذاکاحێک ْأضەَگ

َێٕدۀڵەحیەکەەاٌ ٔەکٕچەەأیهکەی خەەۆڕی رەَگأرەَەە  ٔەضەەک دەکاث،بۀاحەەای حیەەۆری ٔا عەەی ڕٔٔدأێەە  

 بەحۀأی پػەەخگٕە دەخەەاث کەەاریگەرە نەضەرحیۆرەکاٌ،ئۀضەەن حیەەۆرەی زیاحربەَأبەَەە  ٔيیههەەیٍ بەەریخیٍ

حیەەۆری نیبراڵەەی ْأضەەەَگی ْێسنەپەیٕەَەەذییە َێٕدۀڵەحیەکەەاٌ حیەەۆرێکە  حیەەۆری ٔا عەەی، نەحیەەۆری بَٕیەەادی،

                                                           

و 03/00/2220رداٌ :  رٔاری ضّ ، بّو2222رَذعخٕو يإْيصطهی حٕازٌ ان ٕ٘ انرئٛطت، انعهٕو انطٛاضت،  (0)  
https://e3arabi.com/%D%8A%8D%8%48D%8B%8D%8%48D%8%%8D%8%5-

%D%8A%8D%8%48D%8B38D%8%A%D%8A%8D%8B38D%8%A%D%8A%/%D%8%58D%8A%-

%D%8%%8D%8%%-%D%8%58D%8B58D%8B%8D%8%48D%8AD-

%D%8AA%D%8%%8D%8A%8D%8B28D%8%6-%D%8A%8D%8%48D%8%28D%8%%8D%8%%8D%8%F/ 

 

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
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دايەزرأە نەضەربٌٕٔ دۀڵەحەکاٌ ْٔأپەیًاَەکاٌ نەحاڵەحێکذا کەدەضەاڵث ضەربازییاٌ َەسیکەی یەکطەاٌ 

دۀڵەحەکاٌ بەدٔای پاراضخُی بێج کەدەبێخە رێگرنەبەردەو ْەڵگیرضاَی يهًالَێی چەکذاریذا،بۆیە ْەَذێک نە

ْأضەَگی ضەربازی ْێسنەَێٕاٌ خۆیاَذاٌ،ْۀڵی یەک دۀڵەث بۆزیەادکردَی دەضەەاڵحی ضەەربازی خەۆی 

بۀغەەێٕەی ْأضەەەَگی ْێسحێەەک بەەذاث غەەخێکە يەەایەی غەەنەژاٌ ٔپەغەەکۆیاَۀە،ٔادەکاث دۀڵەحەەاَی حەەریع 

دۀرٔبەرحێیەەەەەذا پابەَەەەەەذەبٍ  ْۀڵەەەەەی بەْێسکردَەەەەەی ْأضەەەەەەَگی ْێسبەەەەەذەٌ بەپەیًاَگەنێەەەەەک کۀاڵحەەەەەاَی

نەپارێسگەەاریکردٌ نەْێەەسە ضەەەربازیەکاَیاٌ نەچٕارچێەەٕەی ضەەُٕرێکی پەضەەُذکرأ نەنیەٌ ٔاڵحەەاَی حەەرۀە 

نەپەیًاَُايەی ئاغخی کەبەدٔای خەَ  نەَێٕاٌ ٔاڵحاٌ دەبەضخرە،بەغێٕەیەکی ئاضەایی بەاش نەْأضەەَگی 

ٔرێگەەەری دەکەٌ نە حێکوەەۀٕی.)کیُسٔاڵخس(  ْێسدەکرێەەەج ٔئايەەەاژە بۀرێکخطەەەخاَە دەکرێەەەج کەدەی ارێسێەەەج

دەيەزرێەەُەری ٔا عیەحەەی َٕە،ضیاضەەەحی ْأضەەەَگی ْێسەکەەاٌ کاحێەەک زاڵ دەبەەن کەحەَیەەا رٔٔدأەکەەاری 

خێبەخن بکرێج کە بریخیٍ نە رژێًە کەفۀزۀی)پاغەاگەرداَی( بێەج،ٔەنەنیەٌ ئۀیەکەاَۀە ضەەر اڵبکرێج 

ئۀکەەارە بەەکەٌ کۀا  َەەأخۆی ْأضەەەَگیەحەەٕاٍَ نەرێەەگەی کەحەزدەکەٌ نەژیاَەەذا بًێُُۀە،دۀڵەحەکەەاٌ د

دۀڵەث ْۀڵ ٔکۆغػی َأخۆی خۆی بەکاردێُێج بۆزیادکردَی حٕاَای ئابٕٔری،یاٌ نەيیاَەی پەرەپێذاٌ 

ضخراحیژی زیرەک ٔزیەادکردَی ْێەسی ضەەربازی یەاٌ نەرێگەای ْأضەەَگی دەرەکەیۀە کەرٔٔدەداث کەاحن 

بەربۆزیەەادکردَی ئاضەەایع نەرێەەی درٔضەەخکردَی ْأپەیًەەاَی نەگەڵ دۀڵەث ڕێٕغەەٕێُی دەرەکەەی دەگرێخە

                                                                                         .  (0ٔاڵحاَی حردا)

 

 

 

                                                           

.03/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: ،و2205، بن َٕضەر،حٕازٌ ان ٕی فی انعال اث انذٔنیە (0)  
https://www.alroeya.com/26-2%123%112-%D%8AA%D%8%%8D%8A%8D%8B28D%8%6-

%D%8A%8D%8%48D%8%28D%8%%8D%8%%-%D%8%18D%8%A-

%D%8A%8D%8%48D%8B%8D%8%48D%8A%8D%8%28D%8A%8D%8AA-

%D%8A%8D%8%48D%8AF%D%8%%8D%8%48D%8%A%D%8A% 
 

https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 گریماوً سەرەکیەکاوی تیۆری ٌاَسەوگی وێُان ٌێسەکان:

ەری ْێسپەرحۀازۀ دابەغبٕٔەحۀە ضەرچەَذیٍ دۀڵەث، ْأضەَگی ْێسنەضەربُەيای ئۀەی کە فاکخ   

بەخۆرێک ْەرْۀنێک نەپێُأ کۆَخرۆل ٔبااڵدەضخیذا ڕٔٔبەرٔٔی ْأپەیًاَیەحی ٔاڵحاَی حردەبێخۀە 

                                          . بۆڕێگەگرحٍ نەحێکذاَی ْأضەَگیەکۀ دٔاخارحێکذاَی ڕۀغەکە

                                  . ْۆکارٌ بۆدرٔٔضج بَٕٔی ْأضەَگیەکاٌ کاَی ْێس،کۀاحە دابەغبَٕٔە

ضەەە ايگیری بۀاحەەا ڕٔٔداَەەی خەَەەگە نەَێەەٕاٌ ْێەەسٔدۀڵەحە ضەەەرەکیەکاَی َأضیطەەخەيی َێەەٕدۀڵەحی،بەاڵو 
َێەەٕاٌ بۆدۀڵەحەەّ نٔەکیەکەەاَی َأضیطەەخەو خیەەأازە،بۀپێیەظ بێەەج خەَەە  حەەاڵەحێکی ئاضەەاییە رٔٔبەەذاث نە

زۆربەەۀَٕی کارنێەەەک ٔبەیەکگەغەەەخُەکاَی َێەەەٕاٌ دۀڵەحەەەاٌ ْۆکەەەاری ضەەەەرەکی بەەۀَٕە  ْێەەەسە بؤٕکەکەەەاٌ
                                             . (0ْأضەَگی کردَی ْێسەکاٌ)  نەْێُاَەدی ضە ايگیری ٔ

بەاڵو نەزاَطەخە  ەبێخۀە،باضکردَی ْأضەَگی ْێسْەيیػە نّ ْەيۀٕژیُگەیەکی کۆيەاڵیەحیەذا دٔبەارەد     

کۆيەاڵيەحیذا بەپەایەکی بەرزداَەرأە یەاٌ يػەخٕيڕَەبٕٔ نەنیەکەی حەرۀە چەيکەی ْأضەەَگی ْێسنەيەأەی 

چەَذضەەەەەادەیەکذا ٔەکەەەەەٕچەيکێکی يەرکەزی ٔحیەەەەەۆری يػەەەەەخٕيڕی نەضەەەەەەرکرأە نەبەەەەەٕاری پەیٕەَەەەەەذییە 

نەبەرچەەەأگرحُی يیخافۆرٔئەفطەەەاَە َێَٕەحۀەییەکاَذا،ْەڵٕێطەەەخەکاٌ نەضەەەەری بە پەەەێوۀاَە دەيێُێەەەخۀە بە

ٔيۆدێهەکەاٌ،چەيکی ْأضەەَگی ْێسگریُگخەرە ٔەک ئۀەی نەزاَطەخە کۆيەاڵیەحیەکاَەذا َاضەرأە ٔئەانۆزحرە 

نۀەی نەحەەەەٕێژیُۀەی پەیٕەَەەەەذییە َێٕدۀڵەحیەکاَەەەەذا َاضەەەەرأە ،ْأضەەەەەَگی ْێسکاحێەەەەک گریُگخردەبێەەەەج 

گەەەەەاَەظ دەچەضەەەەە ێج ئەگەرئۀەظ بساَێەەەەەج کەدەزاَرێەەەەەج ْأضەەەەەەَگی ْێسيیخەەەەەافۆرە ٔئۀحەەەەەێکۀحە گرَ

کەيیخافۆرەکاٌ حٕاَای گۆریُی ياَاکاَی چەيەکە پەضەەَذکرأەکاٌ ْەیە،ْأضەەَگی ْێسچەيکێکەی ئەانۆزحرە 

نەحەەەەٕێژیُۀەی پەیٕەَەەەەذییە َێٕدۀڵەحیەکەەەەاٌ ٔەک نەبٕارەکەەەەاَی دیەەەەکەی زاَطەەەەخە کۆيەاڵیەحیەکاَەەەەذا ،ئەيە 

ەدْٔٔەَەەەەەەەەەەەەەەاردەکەری دٔٔری يیخەەەەەەەەەەەەەەافۆرێکۀە نەبەرئۀە کە پەیٕەَەەەەەەەەەەەەەەذییە َێٕدۀڵەحیەکەەەەەەەەەەەەەەاٌ ب

بەضخرأضەەەەەەرچأەیەکاَیع ٔێەەەەەُەی ْأضەەەەەەَگی ْێسٔەکٕدیەەەەەاردەیەکی دژەکەەەەەاٌ ٔئۀی حریەەەەەاٌ ٔەک 

دیاردەیەکی گَٕداٌ دەردەخاث،ئۀدٔٔضەرچأە يیخەافۆرییە ڕکەابەرە دەضەج دەکەٌ بەکەردَۀەی َەأچە 

                                                           

. 343 ن د.غًال حطیٍ،پەیٕەَذییە َێٕدۀڵەحیەکاٌ،ضەرچأەی پێػٕٔ،  (0( 
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دۀڵەحیەکەەەاٌ،بەاڵو ئۀپێػەەەبرکێیە َاکۆکیەکەەەاٌ نەضەرضرٔغەەەخی ْأضەەەەَگی ْێسٔڕۆنەەەی نەگۆرەپەەەاَە َێٕ

بۀرۆاڵَەی کەئەو يیخەەەافۆراَە نە پەرەضەەەەَذَی ئایەەەذۆنۆژیاکاٌ یەەەاٌ ئەفطەەەاَەکاَذا دەگێەەەڕٌ چڕحربەەەۆحۀە 

  .                                              (0)،ضەبارەث بەچۆَیەحی رێکخطخُی گۆرەپاَی َێٕدۀڵەحی

: تیژیەتی ئەمریکا لە رۆژٌەاڵتی واَەڕاستکۆڵەگە سەرەکیەکاوی سترا باسی دََەم:  

ئەيریکەەەەا نەحیطەەەەاباحە ضەەەەخراحیژیەکاَیذا گریُگیەکەەەەی زۆربەَەەەەأچەی رۆژْەاڵحەەەەی َأەڕاضەەەەج دەداث     

نەبەرئۀەی ئەو َأچەیە غٕێٍ ٔپێگەیەکەی گریُگەی نەبەازَەی بەرژۀەَەذییە زیُەذٔٔەکاَی ئەيریکەاداْەیە 

یکەەا بەردۀاو ْێەەسە ضەەەربازیەکاَی دەخەەاحە ئايادەباغەەییۀە کەَەەاکرە کەيخەرخەيەەی نەبەەارۀە بکرە،ئەير

بۆدەضخێٕەرداَی دەيٕدەضەج ٔڕاضەخۀخۆنەحانەحێکذا بەرژۀەَەذییەکاَی رۆژْەاڵحەی َأەڕاضەج دٔچەاری 

                                                                                        .  (2ْەڕەغە بٕٔ)

حی َأەڕاضج پێگەی ضخراحیژیەحی بەْێسی ْەیە نەَێَٕأچەکاَی حری خیٓاٌ پەیٕەَەذی َێەٕاٌ رۆژْەاڵ    

ٔاڵث ٔکیػەەٕەری خیٓەەاٌ،گریُگی ئەو َەەأچەیە بەْەەۆی بەۀَٕی رێەەژەی َەەأحی پاغەەەکۀث نەڕۆژْەاڵحەەی 

(.رۆژْەاڵحەەەەی َأەڕاضەەەەج گەەەەرَگە بۆئەيریکەەەەا بەحەەەەایبەث 3/َۀحەەەەی پاغەەەەکۀحی خیٓەەەەاٌ )66َأەڕاضەەەەج بە

نەبەرَأەَەەەەذە خیۆضەەەەخراحیژیەکەی کەبەغەەەەێٕەی  ْەڵکۀحەەەۀٕە نەرێەەەەگەی بەیەکگەیػەەەەخی ئاضەەەەیأئۀرٔپا 

بێج،ئیطەەەرائیم ْٔأپەیًاَەعەرەبەکەەەاَی ئەو َەەەأچەیە بەەەۆدابیُکردَی ئاضایػەەەی خۆیەەەاٌ پػەەەج بەئەيریکەەەا 

ۆژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەج ضەەەەرَح دەخەەەاحە ضەەەەرکۆيەنێک کەەەۆڵەگە (. ضەەەخراحیژیەکاَی ئەيریکەەەا نەر4دەبەضەەەخٍ)

                                                           

29،ن2229، دارانکخاب انعربی ،بیرٔث رج،حٕازٌ ان ٕی فی انعال اث انذٔنیە انضخًاراث ٔانضاطٛرٔانًُا ( ریخػاردضُایذر،0)  
 انطخراحٛدٛت ( د. حطاٌ حطٍٛ طاْر،انضخراحٛدٛت انيرٚكٛت فٙ انػرق األ ٔضط بٍٛ انثباث ٔأنخرٛر،يركسانًطخ بم انذراضاث2)
،05/00/2291،بەرٔاری ضەرداٌ:9191،  

https://www.google.com/amp/s/amp.annabaa.org/arabic/authorsarticles/2425% 

9111( َەخاث عەنی ضاڵح،ضخراحیژی ئاضایػی َەحۀەی ٔیالیەحە یەکگرحٕٔەکاَی ئەيریکا نەڕۆژْەاڵحی َأەڕاضج پاظ3)  
191ن ،9191یٍ ْۀنێر،زاَکۆی ضەاڵحەد نەکۆنێژی زاَطخە ضیاضیەکاٌ، َايەی ياضخەرە،  

 05/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: ،9191د.زٔبێرڕەضٕٔڵ،َازو پێع ئاغخی، (4(
acep-before-order-1%%2/item/2%-12-1%-22-24-221%http://penus.krd/index.php/ckb/ 

https://www.google.com/amp/s/amp.annabaa.org/arabic/authorsarticles/24258
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/1882-order-before-pace
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/1882-order-before-pace
kurdistan
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کەضەەخراحیژیەحی ئەيریکەەا کەيخەرخەيەەی َاکەەاث نەبەکارْێُەەاَی ْێەەسی ضەەەربازی بۆپاراضەەخٍ ٔیەەاٌ نەکەەاحی 

.                               ذێجپێکرٔٔبەرٔٔبَٕۀەی بۆئۀەی ْێسظ نەنیەٌ ْەرْێسێک بُەياکاٌ   

: ئیسرائیل یشیئاسا پرسی یەکەم/ پاراستىی  

ئايەەەەاَدی پاراضەەەەخُی ئیطەەەەرائیم نەضەرٔٔی،ضەەەەەرٔەری نیطەەەەخی ئايەەەەاَدە ضەەەەخراحیژیەکاَی ئەيریکەەەەا      

دێج،پاراضەەخُی ئیطەەرائیم بەضەەەنيەحی بەْێسکردَەەی ئايەەاَدێکی ضەەخراحیژیە چەەَٕکە خەەۆی نەبەرژۀەَەەذییە 

أی ْەیە بۆبەکارْێُەەەاَی َەحۀەی بەەۀَٕیۀە َابەضەەەخێخۀە،ٔاڵحە یکگرحٕٔەکەەەاَی ئەيریکەەەاظ ئايەەەادەی حۀ

ْێسی ضەربازی بۆپاراضەخُی ئیطرائیم،خٕاضەخێکی بُویەُەی ْەیە بەۆئۀەی بەغەێک نەبەرژۀەَەذییەکاَیاٌ 

                                                                .   بکەحە  ٕرباَی بۆئٕەی بیاٌ پارێسێج

کەەەاَی ئەيریکەەەا نەگەل ئیطەەەرائیم ْەەەأبەظ بێەەەج،خسيەحی بەەەۆئۀەی نەَەەەسیکۀە ٔیالیەحەەەّ یەکگرحٕٔە      

(.گرَگی ئیطرائیم نەضخراحیژیەکاَی ئەيریکادا پەیٕەَذی َێٕاٌ ئەيریکأئطەرائیم 0بەرژۀەَذییەکاَیاٌ بکەٌ)

پەیٕەَەەەەذییەکی حەەەەایبەث بەرأردنەگەڵ پەیٕەَەەەەذییەکی حەەەەری دٔٔاڵحە نەگەڵ ٔاڵحەەەەاَی حر،نەبەرچەەەەأگرحُی 

ەريی ئەو پەیٕەَذیە غێٕەی ْأپەیًەاَی فەريەی ٔەرَەگرحٕٔە،ئطەرائیم پەیًەاَی پػخگیری ئەيریکابۆی بەف

بەرگەەەری ْەەەأبەظ نەگەڵ ئەيریکەەەادا َەەەیە ٔەئەَەەەذايی ْەەەیۆ رژێًێکەەەی ْأپەیًەەەاٌ َەەەیە،بەاڵو نەکرداریەەەذا 

پەیٕەَەەذییەکە گەیػەەخٕٔەحە ئاضەەخی ْأپەیًەەاَیەحی بەْێسخەەا نەَێٕاَیەەاٌ َٕضەەرابێج یەەاٌ َەەا،ئەو پەیٕەَەەذییە 

حەی َێٕاَیەەەەەاٌ دەگەرێەەەەەخۀە بەەەەەۆگریُگی ئیطەەەەەرائیم،ڕۆنی نەچٕارچێەەەەەٕەی بەرژۀەَەەەەەذی ضیاضەەەەەی حەەەەەایبە

ٔضخراحیژیەکاَی ئەيریکەا نەرۆژْەاڵحەی َأەڕاضەج ٔبەرژۀەَەذییەکاَی پەیٕەَەذی نەگەڵیەذا،ئەيریکا پێیەٕایە 

ێەی عەرەبەی ياَۀەی بەرژۀەَذییەکاَی رۆژْەاڵحەی َأەڕاضەخذا نەبُویەُەدا پەیٕەضەخە بەبەردۀايەی يهًالَ

(.پاراضەەەەخُی ئاضایػەەەەی ئیطەەەەرائیم بەەەەۆٔاڵحە 2ٔئیطەەەەرائیم ئەو يهًالَێەەەەیە پان ػەەەەخی ئیطەەەەرائیم کەەەەردٔٔە)

                                                           

يدهت خايعت حكرٚج، انعهٕو  ضبخًبر(،00اإلضخراحٛدٛت األيرٚكٛت حداة انػرق األٔضط)يرحهت يابعذ (و.حارد  حطاٌ عبذانهّ،0)
07/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: ،2207،  2انطخت/-6انعذد/ ، ان إََّٛ ٔانطٛاضّٛ    

https://www.researchgate.net/publication/313424415_alastratyjyt_alamrykyt_fy_alshrq_alaws  

 ،  9119،ی األٔن  انطبعت دارٔائٛم انُػر، ضخراحٛدٛت األيرٚكٛت فٙ انػرق األٔضط،إلا د.خًال يصط ٙ عبذانهّ انطهطاٌ،( 2)

. 295 ن األرداٌ،       

https://www.researchgate.net/publication/313424415_alastratyjyt_alamrykyt_fy_alshrq_alaws
م
!ئەم سەرچاوەیەم دەوێت… بۆم بێنە فاتیمە
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یەکگرحٕٔەکەەاٌ،پێع ْەيەۀٕئۀ  ْأغەەاَە نەگەڵ حێکەەڕای ئەو بەرژۀەَەەذییاَەی کەبۆدەیەەاٌ ضەەاڵ دەچێەەج 

رەضەەەَذٔٔحریٍ بەەۆٔاڵحەکەی ٔابەضەەخەی َەەأچەی کەەردٔٔە،حۀأی ضیطەەخەيە بەرگەەرییە يٕغەەەکییەکاٌ ٔپە

فەەرۆکەی ئەيریکای،بۆْێسەکەەاَی ضەەٕپای ئیطەەرائیم ڕەخطەەأٌ،ئەياَەظ نەيەە ەرٌ نەبەردەو ْەيەۀٕحۀژيە 

بەْێەەەەەساَەی رٔٔنەکەَارەکەەەەەاٌ دەکەٌ.ئیطەەەەەرائیم نەضەەەەەەربەگژداچَٕٔۀەی ْەئٕئۀْەئْٕەڕەغەەەەەۀ 

ژاَۀەی يەحرضەەیاَەی نەضەەەر يەغەەریر ٔيەغەەریبۀە نەضەەەر ۀارەکەی درٔضەەخذەبٍ، خەخخەەرظ نەضەەەرکٕ

حۀأئۀژیهەيۆیاَە دەکاحۀە کەئاگەرییاٌ ْەیە ببەُە ئاگرٔزیەاٌ بەنۀەڕگە پأاَەکەاٌ بگەیەَەٍ،ْەرئەيەظ 

ٔادەکەەاث نەضەۀٕریأنٕبُاٌ ٔحەَەەاَەث نەبیاباَەکەەاَی ئەەّ َبەەاریع نەعێراق،دەضخ ێػەەخەری بکەەاث ئۀْێەەساَە 

یەحی ئەيریکا نەضەردەيی باراک ئۆبايا خێبەخن کردَی ضخراحیژ (.0بٕەغێُێج کەپاغکۆی ئیراَیاٌ دادەَێج)

کەحەرکیسدەکردەضەەەەرگەراَذَۀەی يخًەەەاَە بەئەيریکەەەا نەيیەەەاَەی پخۀکردَەەەی پەیٕەَەەەذی ٔبەرژۀەَەەەەذیە 

ْأبەغەکاٌ نەگەڵ ٔاڵحەاَی رۆژْەاڵحەی َأەڕاضەج نەپەاڵ بایەخەذاَی حەایبەث بەئیطەرائیم ٔئاضەایع،ئۆبايا 

ایی بەبَٕٔی ضەربازی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحەی َأەڕاضەج بیُەن نەحیطاباحە ضخراحیژیەکاَی ٔای داَابٕٔ کۆح

ٔبگۆرێەەەج بەچەَذرێکخطەەەخُێکی ئەيُەەەی ٔضیاضەەەی کەبەرژۀەَەەەذییەکاَی ئەيریکەەەا دەضەەەخەبەربکاث ئۀەظ 

                         .       (2نەضایەی دەرککردَی ئەيریکا بەبااڵدەضخی ْێسی ضەربازی ئیطرائیم)

  :  يپرسی دََەم/ئاسایشی َز

َۀث ٔ ٔزە گریُگەەەەی زۆری ْەیە نەضەەەەخراحیژیەحی ئەيریکەەەەا بەخۆرێەەەەک ئەيریکەەەەا  ئايەەەەادەیە ْێەەەەسی      

ضەەەربازی خەەۆی بەکاربٓێُێەەج بۆپاراضەەخُی بەرژۀەَەەذییە َۀحیەکەەاَی َەەأچە کەپػەەج بەَۀث دەبەضەەخێج 

رای  زۆری ،خەەەگە نۀیەەەالیەحە یەکگرحٕٔەکەەەاَی ئەيریکەەەا نەَۀحەەەی ڕۆژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەخذا ضەەەەرچأەی دا

(.زیەادبَٕٔی يهًالَێەی َێٕدۀڵەحیەکەاٌ نەضەەرچأەی 3)دۆزییۀە ْەرچەَەذە بەرْەيەی بەرْەيەی َەْێُەأٌ

ٔزە گریُگەەی چەيکەەی ئاضایػەەەی ٔزە زیاحربەدیەەاردەکۀث ئاضایػەەی ٔزە چەيکێکەەەی فڕەرەْەَەەذ فەەەرأاَە 

                                                           

   (  ،   13/11/9191ردان:  رواری سه به م،9112بار، ئاسايشی ئيسرائيل،  ئيدريس جه( 0

( د. حطاٌ حطٍٛ طاْر، اإلضخراحٛدٛت األيرٚكٛت فٙ انػرق األٔضط بٍٛ انثباث ٔااحرٛر، ضّ رچأەی پێػٕٔ.2)  
ضبخًبر( ،ضەرچأەی       00ٔضط)يرحهت يابعذضخراحٛدٛت األيرٚكٛت حداة انػرق األإل( و.حارد  حطاٌ عبذانهّ، ا3)

. 308پێػٕٔ،ن  

https://knwe.org/?p=4%512 

م
تێبینی: سەرچاوە ئەگەر پێشتر بەکارهات و نوسەر یەک بابەتی هەبوو ناونیشانەکە جارێکی تر نانووسرێتەوە
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اضەەەخێکی بەەەاظ يەەەۆرکی ضیاضەەەی ٔئەەەابٕٔری ٔضەەەخراحیژی نەخۆدەگرێج،ئاضایػەەەی ٔزە ٔاحە گەیػەەەخٍ بە ئ

نەضەەەە ايگیری َرخەەەی َۀث نەضەرئاضەەەخی خیٓاَی،ئاضایػەەەی ٔزە نۀیەەەالیەحە یەکگرحٕٔەکەەەاَی ئەيریکەەەا 

بۆحەفخاکاَی ضەدەی بیطخەو دەگەرێخۀە بەبن خیأازی نەَێٕاٌ ئیذارەی دیًٕکراث ٔکۆيارییەکاٌ چَٕکە 

            ػەەەەی ٔزە پەەەەارێسرأپێیەەەەاٌ ٔایە ٔاڵحەکەیەەەەاٌ ٔەکەەەەٕگۀرەحریٍ ٔاڵحەەەەی بەکەەەەاربەری َۀث،دەبەەەەن ئاضای

ئەيریکیەکەاٌ ْەَەەاردەکردَی  کۆي اَیەەا 2223 نەدٔای داگیرکردَەی عێەەراق نەنیەٌ ئەيریکەا نەضەاڵی (.0بێەج )

َۀحیاٌ زیادکرد،ْەرچەَذئەو ْەَاردەکردَە کەيێک پوڕاَذَی حێەذابٕٔ،بەاڵو بەغەێٕەیەکی گػەخی بەردۀاو 

اق بەغەەەێٕەیەکی خێگیريایۀە،بەْەيەەەاٌ غەەەێٕەیەکی بەەۀٕە ْأکەەەاث ئاضەەەخی بەرْەيٓێُەەەاَی َۀحەەەی عێەەەر

پرضەی ضەەرەکی ئیەذارەی خەۆظ ضێ خەيبەر ی00 خێگیريایۀە ْەياٌ غێٕەی بەرنەغەەڕی عێەراق،نەدٔای

بەەەٕظ کەيەەەأەی دەضەەەاڵی داْەەەاحٕٔدا کەەەۆَخرۆنی َۀحەەەی ڕۆژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەج دەکەەەاث،نەنیەکی حەەەرۀە 

ْەاڵث َأەڕاضەج ٔەکەٕبەڵگەی ضەەرەکی نەپػەج ضەپاَذَی ْەژيۀَٕی ئەيریکەا بەضەەرَۀث ٔگەازی ڕۆژ

داگیرکردَەەەی عێەەەراق دەبیُذرا،ضەەەخراحیژیەحی ئەيریکەەەا نەڕۆژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەج بەگػەەەخی ْۀڵەەەذاٌ بەەۀٕە 

بۆدرٔضەەەخکردَی ضەەەە ايگیری ضیاضەەەی رٔٔبەرٔٔبەەەَٕۀەی ْەڕەغەەەّ ی ئاضایػەەەەکاٌ َٔەْێػەەەخُی ئەو 

ەخیٓاَذا،گەیػەەخٍ بەو ئايەەاَدەَەظ ئەيریکەەا ْەڕەغەەاَە نەَەەأچەکە ْەرٔەْەەا رێکخطەەخُۀەی بەەازارَٔۀث ن

پػەەخٕاَی ئەەابٕٔری چەَەەذٔاڵحێکی دیەەاریکرأی ْەَەەاردەکەری ٔزە بەحەەایبەث َۀحەەی ٔەکٕ:ضەەٕریا،ئیًاراث 

ٔ ەحەر.ْخذ بەحایبەث ئۀاَەی کەبەْەاری عەرەبەی کاریگەرییەاٌ نەضەەرْەبٕٔە،ْأکاث ْأکەاربٕٔە نەگەڵ 

                                . (2گیرکردَی َۀث نەبازاردا)ٔاڵحاَی بەرْەيٓێُەری َۀث ئەيەظ بۆخێ

  : پرسی سێیەم/دژایەتی تیرۆرگڕَپە تُودڕەَەکان

غەەەەەڕی حیەەەەرۆر نەگەڵ پەەەەالَە ضەەەەخراحیژیەکاَی ئەيریکەەەەا ْأغەەەەاٌ بٕٔبۆکەەەەۆَخرۆنکردَی رۆژْەاڵحەەەەی      

ەضە یاٌ کەردٔٔە ٔەک َأەڕاضج،غەری حیرۆرخانێکی ٔەچەرخاٌ بۀٕکەزۆرکەش نەيێژٔٔدابەيەحرضەی ٔ

                                                           

، 07/00/2220رداٌ:  رٔاری ضّ و، بّ 2207ریكادا،  يّ ی ئّ ِٔ رِ حی دِ ضیاضّ نّ  ئاضایػی ٔزِ ، يّ ر حّ رِٔ ضّ (0)  

http://www.penus.krd/index.php/ckb/component/k2/item/12%3-221%-2%-1%-56-3%. 

ضخراحیژی ئاضایػی َەحۀەی ٔیالیەحە یەکگرحٕٔەکاَی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج پاظ  ( َەخاث عەنی ضاڵح،2)
. 029ن حا 028 نضەرچأەی پێػٕٔ، ، 9111  

http://www.penus.krd/index.php/ckb/component/k2/item/1293-2018-09-18-56-38
kurdistan
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غەرێکی َادیارکەخیأازە نەغەەری َەرێُەی فەرەی ئايەاَح،ئەو ْێرغەە پەێگەی ضەخراحیژیەحی ئاياَدەذارەکاٌ 

کەڕٔاَەەگەی َێەەٕدۀڵەحیۀە کەەاریگەری نەضەەەرپێگۀپایەی ٔپەەالَە ٔیەەالیەحە یەکگرحٕٔەکەەاَی ئەيریکەەادأە 

گیربکاث بەەۆچەيکی ئاضەەایع َٔیػەەاٌ ئەيەظ ٔای نەضەەەرکردایەحی  ئەيریکاکردکەپێەەذاچَٕٔۀەیەکی گػەەخ

ٔدەزگأبەرَايەکەەاَی ٔەکٕبەغەەێک نەضەەخراحیژیە َٕێیەکاٌ،بەنەبەرچەەأگرحُی ْەڕەغەەە َأەکیەکەەاَی ْەيەەاٌ 

ڕادەی ْەڕەغە دەرەکیەکاَی،ئەو ْێرغە نەنیەٌ دۀڵەحێکی دیاریکرأ دەضخی پێُەکرأنەنیەٌ ژيارەیەکی 

الیەحە یەکگرحٕٔەکەەاَی ئەيریکەەا بخٕاَێەەج ٔەاڵو بەەذاحۀە زێُەەریٍ دیەەاریکرأ نەحاکەکەەاَۀە ئەَدەەاو َەدرا حەەأی

بەْەەۆیۀە ْەیەەەبەث ٔپەەەێگەی خەەەۆی بەدەضەەەج ببەەەُۀە،ٔیالیەحە یەکگرحٕٔکەەەاَی ئەيریکەەەا بەحەَیەەەا دەیخەەەٕاَی 

غەەەڕدژەبۀگرٔپاَە کەبەرپرضەەٍ نەْێرغەەەکە،بەڵکٕبۆنێذاٌ ٔدارای َأەَەەذەکاَی ئەو گرٔپەەاَە نەَەەەأچەی 

(.ضەەخراحیژیەحی ئەيریکەەا نەرۆژْەاڵحەەی َأەڕاضەەج دەکۆغەەێج بۆپارێسگەەاریکردٌ 0ٔ )چەَەەذٔاڵحێکی دیەەاریکرا

نەضەەیخًی دۀڵەث نەحرضەەی زاڵبەۀَٕی گرٔپەحَٕەەذرۀە چەکەەذارییە ضَُٕۀغەەیعەکاٌ ٔەکەەیەک کەئەيریکەەا 

يەحرضەەیەکی گۀرەحریەەاٌ دادەَەەن نەضەەەربەرژۀەَذییەکاَی ئەيریکا،ئەيریکەەا پێەەی ٔایە ضیطەەخًی دۀڵەث 

ی َأەڕاضەەەج ْەرەغەەەەی نەضەەەەرە پێٕیطەەەخّ پان ػەەەج بکەەەرە ٔب ارێسێەەەج نەداڕيەەەاَی نەکەەەاحی نەرۆژْەاڵحەەە

خەَگەەی دژەحیەەرۆر بەەۆحە کرۆکەەی ضەەخراحیژیەحی ئاضایػەەی َەحۀەی  (.2پێٕیطەەخذا،ئەيەظ نەعێەەراق رٔٔیەەذا )

ئەيریکەەا ْەرٔەْەەەا رۆژْەاڵحەەی َأەڕاضەەەخیع بەْەەەۆی بەۀٌٕ ٔضەەەەرْەڵذاَی گرٔپەحَٕذڕأحیرۆریطەەەخەکاٌ 

ضەەخراحیژیە ئاضایػەەەئەيریکایە،خگە نەيەەاَەظ ئەيریکەەا نەو رێگەەایۀە ْەژيەۀٌٕ پەەێگەی خەەۆی کرۆکەەی ئۀ

           . (3نەَأچەکە  ایى ٔبەْێسکردٔٔە رٔٔبەرٔٔی َەیارە ْەرێًی ٔضەرْٔٔەرێًیەکاَی بۆحۀە)

 

            

                                                           

،رضانت ياخطخرفٙ    2220ئّ ٚهٕل00ت األيرٚكٛت فٙ يُط ّ انػرق األٔضط بعذ( نبُی خًیص يٓذی انربیعی،األضخراحٛد0ٛ)
. 62،ن2202انعهٕو انطٛاضٛت  طى األضخراحدٛت،خايعت انُٓرٍٚ،    

( د.  حطاٌ حطٍٛ طاْر، انضخراحٛدٛت األيرٚكٛت فٙ انػرق األٔضط بٍٛ انثباث ٔانخرٛر، ضّ رچأِ ٖ پێػ2ٕٔ)  
،ضەرچأەی  ی ئاضایػی َەحۀەی ٔیالیەحە یەکگرحٕٔەکاَی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج ( َەخاث عەنی ضاڵح،ضخراحیژ3)

. 111ن پێػٕٔ،  

kurdistan

kurdistan

kurdistan
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: تپرسی چُارەم/پرسی ٌاَسەوگی ٌێسٌَاَپەیماوەکاوی ئەمریکا لە رۆژٌەاڵتی واَەڕاس  

 بٕٔە ضەرەکی ْێسبەغێکی ْأضەَگی(121۱-1221نەضخراحیژیە گرَگەکاَی ئەيریکا نەَێٕاٌ ضااڵَی)

چەيکی ئەحۆيی ٔایکرد،داگیرکرد ْەڵگیرضاَذَی غەڕنەَێٕاٌ زنٓێسەکاَذا غخێکی  دەرکۀحُی کەحیایذا

دٔاییٍ ْێسیع  اث،ئەيریکا حاکە ْێسی دەرەکی َیە نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج کە يهًالَێی دەک يەحاڵ بێج.

َابێج ْأکاث ْەرْێسێکی خیٓاَی کە خەخج نەْەبَٕٔیاٌ نەَأچەکە دەکەَۀە چَٕکە فۆريی َأچەکە 

بەحانێکی ضێً خەيبەر ی11ْەڵگری چەَذضەرچأەیەکی يهًالَێی ٔبارگرژیەی بۆیە رٔٔدأەکاَی 

طاليی بەغێٕەیەکی گػخی یەکالکەرۀە دادەَرێج نەداڕغخُۀەی ضخراحیژیەکاَی ئەيریکا نەخیٓاَی ئی

ٔرۆژْەاڵحی َأەڕاضج بەحایبەحی،چَٕکە ضیطخەيی َێٕدەڵەحی گۆڕدرا نەضیطخەيی دٔای خەَگی 

(.بیرۆکەی پاراضخُی ْأضەَگی ْێسیەکێکە 0حیرۆر ) ضاردبۆضیطخەيێک کەپێی دۀحرێج خەَگی دژە

َی کە پػخی نەحیۆرە بأەکاَی کەضخراحیژیەحی ضیاضەحی دەرۀەی ٔیالیەحّ یەکگرحٕٔەکا

پێذەبەضخێج،حائەَذازەیەکی زۆردٔٔرە نەئایذیاڵۀە،پخرنەگەڵ ٔا ی ئەگَٕدێج ئەغێج خێبەخن بکرە 

ٔیالیەحە یەکگرحٕٔەکاٌ نەگەڵ ئیطرائیم ْأپەیًاَە کەچی نەگەڵ ئێراٌ رێکۀحٍ نەضەرپرضی چەکە 

کەچی نەگرژییەکاَذا پاڵ ػخی ئەحۆيیەکاٌ کردنەگەڵ حٕرکیا ْأپەیًاٍَ ٔکاری ضخراحیژیاٌ بەیەکۀە ْەیە،

نەگەڵ حٕرکیا ْأپەیًاَە بەاڵو نەگەڵ یەپەگە نەرۆژئأەی کٕردضخاٌ  ،ٔە9111ئیطرائیهی کردنەضاڵی

خەَگی دژەحیرۆریطخاٌ ْٔۀڵی پرچەککردٌ ئەداث،ْأپەیًاَی ْەرێًی کٕردضخاٌ نەعێراق کەچی نەگەڵ 

ًََٕەی حرئاياژەٌ بۆپاراضخُی ْأضەَگی حکٕيەث يەرکەزی ئیع بەعێرا یێکی یەکگرحٕٔئەکا....زۆر

                              .  (2ْێس،حاْەژئَٕی ئەيریکأئاياَدە ضخراحیژیەکاَی ٌٔ َابٍ نۀَأچاَە)

ئايەەەەەاَدی ضەەەەەخراحیژیەحی ئەيریکەەەەەا بەرايبەربەرۆژْەاڵحەەەەەی َأەڕاضەەەەەج زايُکردَەەەەەی بەردۀايبەەەەۀٌٕ      

ارەکەەەەەەەەەەاَی ئەيریکأخیٓەەەەەەەەەەاٌ،زايُکردَی ئەەەەەەەەەەارايی ْٔەَەەەەەەەەەەاردەکردَی َۀحەەەەەەەەەەی نەَەەەەەەەەەەأچەکە بۆباز

                                                           

ڕاضج پاظ  اڵحی َأِ ڕۆژّْ  ریكا نّ يّ كاَی ئّ كگرحِٕ یّ  حّ ی ٔیالیّ ِٔ حّ حی ئاضایػی َّ نی ضاڵح" ضخراحیژیّ خاث عّ َّ (0)  
     048، ن   رچأِ ياٌ ضّ ، 2220ّْ

رداٌ  رٔاری ضّ و، ب2207ّڕاضج،  اڵحی َأِ ڕۆژّْ  ریكا نّ يّ كاَی ئّ یًاَّ َگی ْێسٔ ْأپّ ر، ْأضّ ْرۆز خٕع ّ بّ (9) 
https://sharpress.net/op-detail.aspx?jimare=%%6%2                    09/00/2220                                

https://sharpress.net/op-detail.aspx?jimare=87672
https://sharpress.net/op-detail.aspx?jimare=87672
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ٔئیطەەرائیم،بەردۀايبٌٕٔ بەْەژيەۀَٕی خەەۆی نەَەەأچەکە کەْەەیۆ کەەاث بەگەەۆریُی ضەەەرۆک ٔحکٕيەحەکەەاٌ 

                                                                     .         (0گۆراَکاری بەضەردا َەْاحٕٔە)

ۆَانەەذ بەبەەن رٔٔبەرٔٔبەەَٕۀەی ئێەەراٌ َاچەەارکرد پابەَەەذی یاضەەاَێٕدۀڵەحیەکاٌ نەرٔاَەەگەی ئیەەذارەی د     

بێج،َاحٕاَەەەذرێج ئاغەەەخی ٔضەەەە ايگیری نەرۆژْەاڵحەەەی َأەڕاضەەەج فەراْەو بکرێج،يایەەەک پۆي یەەەۆ،ٔەزیری 

دەرۀەی ئەيریکەەەەەەەەەەەەەا نەچٕارچێەەەەەەەەەەەەەٕەی کۆَ راَطەەەەەەەەەەەەەی ئاغەەەەەەەەەەەەەخی رۆژْەاڵحەەەەەەەەەەەەەی َأەڕاضەەەەەەەەەەەەەج 

ج بەبەەن رٔٔبەرٔٔبەەَٕۀەی ئێەەراٌ ئاغەەخی َەەأچەکە بەدەضەەج َاحٕاَەەذرێ رایگەیاَەەذ9112نۀارضۆنەغەەٕباحی

بٓێُذرێج،ئەيریکا ْەرْێسێکی دیەکەی دەرەکەی دەبێەج بەدڵُیەایۀە خٕاضەخێکی پارێسگەاریکردٌ یەاٌ ْەبێەج 

نەدۀڵەحەەی ئیطەەرائیم نەدژی َەیەەاری ٔرەفخەەاری دۀڵەحەەاَی َەەأچەکە بەرايبەربەدۀڵەحەەی ئیطەەرائیم چەەَٕکە 

ک نەرۆژْەاڵحەەەەی َأەڕاضەەەەخذا بەەەۀَٕی ْەبێج،بریەەەەارەکەی بەەەەاراک ئۆبايەەەەا يەەەەافی خەەەەۆیەحی ٔەکٕدۀڵەحێەەەە

بۆرٔٔبەرٔٔبەەَٕۀەی ئیطەەرائیم نەرێەەگەی کػەەاَۀەی پػەەخٕاَی دی هۆياضەەی نە ئیطەەرائیم بەۀٕە ْۆکەەاری 

درٔضخبَٕٔی  ەیراَی ضیاضی نەَێٕاٌ ئیطرائیم ٔئەيریکاظ،بەاڵو ئاياَدی ئۀبریەاراَە بەدیٓێُەاَی ئاغەخی 

                                                                                             .  (2)َأچەکە بۆ بٕٔ

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

و25/00/2220و، بترٔارٖ ضترداٌ:2220، بن َٕضّ ر،ضخراحیژیەحی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج ( 0) 
https://www.peyserpress.com/detail/%353 

. 049 حۀەی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج ،ضەرچأەی پێػٕٔ،نَەخاث عەنی ضاڵح، ضخراحیژیەحی ئاضایػی َە  (2)  

https://www.peyserpress.com/detail/7353
م
ئەمە کۆپی کتێبەکەی دکتۆر نەجات نییە؟!!!!!!
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 لیستی سەرچاَەکان

: یەکەم:سەرچاَەی کُردی  

،پەیٕەَذییە َێٕدۀڵەحیەکاٌ)چەيک ٔبُەياکاٌ.يێژٔٔ ٔ  ۆَاغەکاَی.حێسٔحیۆرییەکاٌ(،د.غًال حطیٍ (1  

.ز9118َٕضیُگەی حەفطیر،چاپی یەکەو،ْۀنێر،  

َەخاث عەنی ضاڵح،ضخراحیژی ئاضایػی َەحۀەی ٔیالیەحە یەکگرحٕٔەکاَی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی َأەڕاضج  (2
.9191ْۀنێر، ضەاڵحەددیٍ ضیاضیەکاٌ،زاَکۆی زاَطخە کۆنێژی بە پێػکەغە ياضخەرە ،َايەی9111پاظ   

: دََەم:سەرچاَەی عەرەبی  

.2229ب ٔحٕازٌ ان ٕی،دارانکخاب اندذیذ انًخحذة، بٛرٔث، انطبعت انثاَّٛ، بٕخساو،انحرٔٲ براْیىٳد. (1  

، األردٌ، د. خًال يصط ٙ عبذانهّ انطهطاٌ، انضخراحٛدٛت األيرٚكٛت فٙ انػرق األٔضط،، دارٔائم نهُػر (2
.2222انطبعت األٔنٗ،   

(، 2220ئّ ٚهٕل00نبُٗ خًٛص يٓذٖ انربٛعٗ، األضخراحٛدٛت األيرٚكٛت فٗ يُط ت انػرق األٔضط )بعذ-(3  

.2202رضانت ياخطخرفٗ انعهٕو انطٛاضٛت  طى األضخراحٛدٛت، خايعت انُٓرٍٚ،   

: ارررسێیەم:گۆڤ  

ضبخًبر، 00ّ حداِ انػرق األٔضط)يرحهت يابعذ أحذادو.حارد  حطاٌ عبذانهّ، األضخراحٛدٛت األيرٚكٛ-(1
،2207، 2انطخت/-6يدهت خايعت حكرٚج، انعهٕو ان إََٛت ٔانطاضٛت، انعذد/  

https://www.resarchgate.net/publication/313424415-alastratyjyt-alamrykyt-fy-alshrg-

always  

: چُارەم:سایتً ئەلکترۆویەکان  

03/00/2220ضەرداٌ بەرٔاری و،2222ت، انعهٕو انطٛاضت، یطیَذ عخٕو، يصطهی حٕازٌ ان ٕٖ انرئ* ر  

https://e3arabi.com/%D%8A%8D%8%48D%8B%8D%8%48D%8%%8D%8%5-

%D%8A%8D%8%48D%8B38D%8%A%D%8A%8D%8B38D%8%A%D%8A%/%D%8%58D%8A%-

%D%8%%8D%8%%-%D%8%58D%8B58D%8B%8D%8%48D%8AD-

%D%8AA%D%8%%8D%8A%8D%8B28D%8%6-

%D%8A%8D%8%48D%8%28D%8%%8D%8%%8D%8%F/ 

  

https://www.resarchgate.net/publication/313424415-alastratyjyt-alamrykyt-fy-alshrg-always
https://www.resarchgate.net/publication/313424415-alastratyjyt-alamrykyt-fy-alshrg-always
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%D8%9F/
kurdistan
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،11/00/2220ضەرداٌ بەرٔاریم، 9112 بن َٕضەر،حٕازٌ ان ٕی فی انعال اث انذٔنیە، * 

https://www.alroeya.com/26-2%123%112-%D%8AA%D%8%%8D%8A%8D%8B28D%8%6-

%D%8A%8D%8%48D%8%28D%8%%8D%8%%-%D%8%18D%8%A-

%D%8A%8D%8%48D%8B%8D%8%48D%8A%8D%8%28D%8A%8D%8AA-

%D%8A%8D%8%48D%8AF%D%8%%8D%8%48D%8%A%D%8A% 

حرخًت ْاَٙ حابر٘،   اث انذٔنیە انضخًاراث ٔاألضاطٛر ٔانًُارج،ریخػارد ضُایذر،حٕازٌ ان ٕی فی انعال* 
   .و 2229دارانكخاب انعربٙ، بٛرٔث، 

ٛررنخاٛت فٗ انػرق األٔضط بٍٛ انثباث ٔد.  حطاٌ حطٍٛ طاْر، انضخراحٛدٛت األيرٚك*   

،15/00/2220:ضەرداٌ ،بەرٔاری2221، ّ ٚژانذراضاث انطخراحٛ  

https://www.google.com/amp/s/amp.annabaa.org/arabic/authorsaticle/2425% 

،05/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: 9191د.زٔبێرڕەضٕٔل،َەزو پێع ئاغخی،*    

http://penus.krd/index.php/ckb/1%%2-order-before-pace  

،06/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: 9112،ئیذریص خەبار،ئاضایػی ئیطرائیم*    

https://knwe.org/?p=4%512 

،07/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: 911۱ضەحی دەرۀەی ئەيریکادا،ئاضایػی ٔزە نەضیا ضەرٔەرحەيە،،   

http://www.penus.krd/index.php/ckb/component/k2/item/12%3-221%-2%-1%-5%-3% 

911۱َأەڕاضج، بەْرۆزخەع ەر،ْأضەَگی ْێسْٔأپەیًاَەکاَی ئەيریکا نەرۆژْەاڵحی   * 

09/00/2220،بەرٔاری ضەرداٌ  

https://sharpress.net/op-detail-aspx?jimare=%%622 

،25/00/2220بەرٔاری ضەرداٌ: 9191رۆژْەاڵحی َأەڕاضج،بن َٕضەر،ضخراحیژیەحی ئەيریکا نە*    

 

                                           

 

https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alroeya.com/26-27/237112-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.google.com/amp/s/amp.annabaa.org/arabic/authorsaticle/24258
http://penus.krd/index.php/ckb/1882-order-before-pace
https://knwe.org/?p=48510
http://www.penus.krd/index.php/ckb/component/k2/item/1293-2018-09-18-58-38
https://sharpress.net/op-detail-aspx?jimare=87622

