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رزنجیییوە ھۆ بیل ئمان. و

ۆژھتی ناوینیان ل نوان خۆیان ، ڕجنگی جیھانی یکم، ھزە سرکوتووەکانی جنگپاش
ھستکی .وت عرەبییکان وردە وردە سربخۆیی خۆیان بدەست ھنا. دابش کرد

تا . تاکی دەوتکان دازاڵ بت بسر تاک بەبی دروست بوو، ل نیتوانیھاوبشی عر
یان،ئکشھاوب ی دوژمنتانی عوکاتتی ئیسرائیلی نوێ ،ووەدەوستوە بکرەبی پ. ل

،دانیشتوانی رۆژھتی ناوین و باکووری ئفریقا، ژردەستی داسرەتای سدەی بیستم
لیفوەک خ تانی عوسمانی بوون،کرۆکی ئاینیش بوو،وابووسووەک س وانبۆ زۆر ل. ل

ک ل دواجاردا وەک ،ناسیۆنالی عرەبی نبووڕاستیدا لو سردەمدا،بزاڤکی 
ناوەندکی سرکردایتی کردنی وبرامبر ب ناسیۆنالیزمی تورکیبوو، کدانوەیوەم
بکو زتر دەربی کمی داخوازی سیاسی بوو،ل دەستثیکیداناسیۆنالیزمی عرەبی .نبوو

" نھضةابوون   ـڕ"بت ژیانوەی میراتی کلپووری عرەبی و بتایھوی بۆ کولتووری
. بوووشی سرەکیبوو،

ھتا سرھدانی جنگی جیھانی یکم،سرانی ناسیۆنالیستی عرەبی داوای مافی وەک 
کیکیان دەکرد،یاخود دان بنرێ ب کولتوورەکیان داـ شت وەک ڕگدان ب زمانی عرەبی وە

 سات بارودۆخئم.عرەبکانسروەرییکی دەوتی بۆ ناوچ زمان ـ وەک زمانی فرمی 
ڕووبڕووبوونوە بنچینیی ل . ک شڕی جیھانی یکم رۆژھتی ناوەڕاستی گرتوە

نمساـ /ئمانیا،ئوستریا(وخاوەن ھز) زن، فرەنسا، رووسیابریتانیای م(نوان ھاوپیمانتی 
ل ئستا ردە سیاسی،چونک ھوکان بۆ سرفرازیی، ککی بزاڤ)ھنگاریا،دەوتی عوسمانی

بریتانیای مزن و پشتیوانی ل الینیمکانتکی ڕاستقینئ، بخشەان پددەرەتانی
سرلنوێ برژەوەندی ناسیۆنالی عرەبی لو بۆ ئم ھاوپیمانان.بدەست بھننفرەنساوە

کات سوتان ب خستی خۆی وەک خلیفی عوسمانی ل مانگی چرکساتدا لبرچاو گیرا،
.اگیاند، وات برەی ھاوپیمانانجیھادی ل دژی دوژمن کافرەکان ڕداوای،دا١٩١٤ی ١١

ک شایست بت،بۆ ئوەی بانگوازی لندەن چاوی گا،بۆ کسایتییکی عرەبی موسمان
و،ل وئوە شریف حوسینی مکک ب.عوسمانی بۆ جیھاد ل دەستوپوەندکانیان بسننوە

،دووبارە خالفت،ەکی بریتانییکانپشنیاز،)ھاشمییکان(بنمای پغمبر،بنی ھاشم
ئو ھر خالفتی عرەبی ندەویست،.وەرگرێب خۆشی و شادییوە" دەستی عرەب" بخاتوە



لبر .بکرت سرۆکی دەوتکی یکگرتووی عرەبی ل ئایندەدادەیویست بکو 
/ پرۆتکتۆرلگڵ کۆمسیۆنی بای ،کردئم،بشدارییکی گرموگوڕی  لنامگۆڕینوە دا

بر خۆیوە نردراوی خۆی،الیئمیش.Hennry McMahonقاھیرە، ل بریتانیاپارزراوی 
بۆ ئوەی عرەب ل ژر ،دەستنیشان کرد)لۆڕانسی عرەب(Edward Lawrenceل ھمووان 

. بۆ ڕاپڕین دژی عوسمانی ھان بدات،سرکردایتی شریف دا

دا ڕاپرین ل بیان دا دەستی پکرد، ڕگای پوەندیی و ١٩١٦ب کردەوە ل مانگی ششی
ئم وەک پاداشتک بۆ .گیشتنی ھاوکاریی عوسمانی ب نیوە دورگیی عرەبی شواند و تکدا

پشتیوانیی سربازیی، حکومتی بریتانی دنیایی دا، پاش سرکوتن بسر عوسمانییکاندا 
٣٠/١٠/١٩١٨دوای دۆڕاندنی دەوتی عوسمانی ل .مزرن، دەوتکی سربخۆی عرەبی دا

ئوان نیان . دا عرەب ڕاپڕیوەکان ھموو ھۆکارکیان ھبوو،پیمانکی ئینگیز برن سر
پیماننامیکی دیکیان دەتوانی ئوە بزانن،ک ک لندەن لگڵ پاریس دا،لمژە

Georges Picoو Mark Sykesفرەنسیوئینگلیزیدا دبلۆماتکارانی ١٦/٥/١٩١٦ل .بستووە
لنوان " ناوچی کاریگر"ناوچ عرەبییکانی دەسداڕتی عوسمانی وون،بڕککوت

دا ٢/١١/١٩١٧ساکی تواو دواتر ل .)رکوتننامی سایکس ـ پیکۆ(خۆیاندا دابش بکن،
لسر ئو بابت بناوی حکومتکیوە ،Arthur James Balfourوەزیری دەرەوەی بریتانیا 

ل فلستین دا " نیشتمانکی جولک" ڕاگیاندنکی دا،پشتیوانی ل دامزراندنی 
).ڕاگیندراوی بلفۆر.(دەکات

لبر کۆمی ھۆکار، .چندین بیار دراوەکانییپش ڕووخانی عوسماندەردەکوێبمش 
ن ب نھنی ھشتوە،ئمش ناکات فرەنسا و بتایبت بریتانیای مزن،رکوتنکیا

ککینی موە حوسموویانشی ھپ رەبیان دابوو،لع کانی بنموو بشکاندنی ھ.

ککینی مریف حوسنری ماکماھۆن بۆ شی ھ١٩١٥(نام:(

 ٢٤/١٠/١٩١٥ل ککینی مریف حوسقاھیرە، ماکماھۆن بۆ ش ریتانی لی بدا کۆمیساری با
دەنووس: کی سوریا ،کشروەھا بندریتا و ھکسلرسینا و ئی  مندەکبردوو مھ

دەکوت رۆژئاوای دەڤری دیمشق،حمس،حما و حلب ،پیاو ناتوان وەک ناوچیکی 
.بنانعرەبی بگرد دای

جگلوە ناوبراو ئو .(...)لبر ئوە دەبت نکون ناو سنووری دەوت داواکراوەکوە
الین ھموو ئو ناچانی لل سربخۆیی عرەب بریتانیا ئامادەیگۆڕاوان،پشنیازە

ئم ، من قناعتم ھی.دان پدا بن و پشتیوانی ل بکات،شریفی مککوە داواکراوە
بۆی دۆست بریتانیای مزنئوەیب میلداری ڕازی دەکات،ن بڕزتان ب دوودی ڕاگیاند

نکانی  درەبع.



،نزریی دادەممیشکی توندوتۆڵ و ھتیییمانھاوپ مرایبئاکامی خ ڕاندنی کدەرپ
تورک،ک ل ستمی عرەبی و ئازادکردنی گالنی عرەبل وتانیتورککان دەبت،

.سانک دڕژەی کشاوە لسریان

!Lord Rothschildخۆشویستم ٢/١١/١٩١٧وەزارەتی دەرەوە،بلفۆڕ) ١٩١٧(ڕاگیاندنکی

ەگینم، ئم ڕاگیاندنی ـ  پت ڕاد.S.M،ناوی حکومتی سبارەت ب خۆشحای گورەی خۆم 
کراوە و لگڵ ھوی زایۆنیستی ـ جولک، ک لالین کابینوە لکۆینوەی ل،ییمیلدار

دامزراندنی ھسنگاندنی حکومت خاوەنشکۆکی،وە وای دادەن . ڕگی پدراوە
نیشتمانکی نتوەیی ل فلستین بۆ گلی جولک، ب چاکوە دەخوازێ ھوکی زۆر 

ئوەی ب ڕوون  جی تگیشتن،وە ئوەی ناب بکرێ، دەبت .ەدات،بۆ گیشتن بم ئامانجد
چی بتل فلستینجولککۆمگای مابی بۆرژوازی و ئایینی ھوستی ناجولک بۆ 

.بکاتتر و الوازترل ھر وتکی تر خراپماف و ھوستی سیاسی جولک دەتوانیاخود

ئیمزا جمس . زانیانی بب بۆ فیدراسیۆنی زایۆنیستکانئم ڕوونکردنوە بۆ من تکات ل دەکم 
لبر ھۆکاری باش، فرەنسا و بتایبت بریتانیا ئم ڕکوتننامییان ب نھنی . بلفۆر

،ئمش مانای کمتر نبوو ل شکاندنی گشت گفتکانی دژی عرەب ،ل پشی ھشتوە
ککینی موە حوسموویانبازیی تا کۆتایی .ھوەی فشتنر ڕاگرتن و ھسندەن لنگ،لج

دا ١٩١٨ل ژانیوەری . و خیاپوی لسر برایتی چکی عرەبی ـ بریتانی ئارەزووی ھبوو
حکومتی بریتانیا،ب ھاوبشی لگڵ فرەنسییکان،ڕاگیاندنکیان ئامادەکرد دەربارەی 

.تورکوە دەچوسنوە،بۆ ئو گالنی ل الین"میسیۆنی ئازادکردن"

ڕاگیاندنوەک ب ".سرکوتن بسر دوژمنی ھاوبشدا"رت پاش سربخۆییان دەد
چونک ھر لو .شوەیک ل شوەکان بھۆی گوشاری الینی سیموە ھات ڕاگیاندن

خاییکی ڕاگیاند،ک ١٤برنامWoodrow Wilson سردەمدا سرەک کۆماری ئمریکا 
یرزەوی مافی دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان ھالنی سموو گگفتی دا ھ .ک لیرنامب

، الینکی تر  وا بوو، ل پناوی سرلنوێ ینلندەن و پاریس وەک  شڕ ڕاگیاند
،کوەی ناوچکخستنوا  بۆتڕوەی بۆ دەکرا، ککدانل یو شیمانکی بینجینگ 

ک ل ڕووسیا، مشوری ئوەی خوارد، ١٩١٧شۆڕشی ئۆکتۆبری ،ل کۆتاییدا.دەومندی نوت
ل ھوڵ و تقالی ئاشکراکردنی پالن .پالنی نھنی بریتانی ـ فرەنسی ئاشکرای کرد

. الداتپردەی لسر ،"ھاوکارە ئیمپریالیستکانی" تسارە ڕووخاوەکان و " یکیتاوانکاریی"
.بۆلشفیککان ملف نھنییکانی دەوتیان ھدایوە

 کیلکی ڕدا١٩١٨مانگی یردەست و ئاشکرا بوو،، کۆپییب وتی سایکس ـ پیکۆ کوتننامک
ما بانگاشوە نوی ئیدی ئیاڵ پیامی" و خرک و پئینگلیز و " (رزگارکردنئ  گوای

.ھیچ مانایکی نمائیدی ) فرەنسی خۆیان ب ھزی رزگارکر دەدای قم

ل سایی ناپاکیدایی عرەبدامزراندنی دەوت



جاران پش سدەیک لموبر،ھوکان ب درەنگ و ھواشتر بودەبوونوە و وەک ئستا 
شریف لپشوە ،١٠/١٩١٨سرەتای مانگی یف حوسین کات فیسی کوڕی شر.نبوو

، ھزە عرەبیAllenby لگڵ سوپای رۆژھتی بریتانی ب سرکردایتی جنڕاڵ
لمڕ سایکس پیکۆوە باس و خوازیورت ورت و ی چوون ناو دیمشقوە،ئوجا ھاوپیمانکان
دیمشق بکات پایتختی ھربۆی  دەستبج خۆی ئامادە کرد،شاری میترۆپۆلی.برگوێ کوت

تت و دەوو دەسوە دەبینرائزراندنییدام ون بی خ. خۆی کردە٥/١٠/١٩١٨ل
.بڕوەبری ئنجوومن،ھروەکو حکوومتکی کاتی

 ت،لرەنسا بدا درابوو،سوریا بۆ فگفتی ت ی سایکس پیکۆ، کوتنامکی ڕپ ب
٢٢/١٠/١٩١٨ ریتانیا دەستی کرد بکان تا ،برەنسییزە فسوریا و ھ وەلو ١/١١/١٩١٩کشان

ئیدی لمودوا فیسڵ و بزاڤی .تیدا جگیربوونوجگیان پکردنوە بتواوی
بیر لوە . ل ئاست ڕاستیکاندا بنووقنندیک چاویانۆنالیستی عرەب،نیان دەتوانی چیناسی

 دەبن ک یوتننامکو رندی ئڕوونی پاب کان بریتانییب یمانزە ھاوپوە ھدەکراین
تا دەھات ئوە ئاشکرا دەبوو، ک ھزکی ئوروپای رۆژئاوا،جی .لکاتی شڕدا ئیمزا کرا بوو

بکو ل ناوچ عرەبییکانی ا،یسورنک تنیا ل . ئیمپراتۆرتی عوسمانی بگرتوە
دانیشتوانک دیکشدا،ل عراقوە ل رۆژھت تا میسر ل ناوەڕاست و مغریب ل رۆژئاوا
بریتانی و . ڕابوون دژی فراوانبوون و قوبوونوەی ستم و ئشکنجی کۆلۆنیالیستی

ی ژر دەستی خۆیان فرەنسییکان بدەستی خوناوی توانیان راپرینکانی ناوچکان
.دامرکننوە

ی ھی پو متمانم رۆژئاوا ئدەستبووبواوی لتتی نائارامی دوای .دایبڕر کاریکژ ل
وە ھروەھا ئۆڤرە شۆڕش ل ئوروپا و رۆژھتی ناوین، دەستگرتن دەست ل الین لینین

فۆرمی دەستی کۆلۆنیالی ،کۆلۆنییکانۆکی ئمریکا ویلسۆنوە،بۆ بزاڤ دژەل الین سر
Sanدا ل سان ریمۆ ٢٠/٤/١٩٢٠رگیان دا، ب کۆمی گالن، ل .بریتانیا و فرەنسای گۆڕی

Remo یو ناوچانخۆش کردبووخۆیان و " مانداتی"ئ نمرخیان لش بکتی . دابدەس
" سربخۆیی" بۆ پرسیی جی گومان، ئو دەوتان،بگانی خۆیان بو بیانووە دادەپۆشی

ئستا ل یسوریاکمی رکوتننامی سایکس پیکۆدا، ل گۆڕانکارییکی . ئامادە بکن
لوبنان و پاشماوەی سوریا دران ب . فلستین دا و لوبنان و پاشماوەی سوریا،دابش بکن

خرای، راقی دراوستی عشی ڕۆژھستین و بلکان و فرەنسییر مانداتی  فژ
دا ھزەکانی فرەنسی ل ٢٨/٧/١٩٢٠ل .لم پکھاتیدا جگا بۆ فیسڵ  نما. بریتانیاوە

.خوارووی دیمشق  بزاند و ھت برەو ئیتالیا

شایتی تاجی پا٢١/٨/١٩٢١و ل بریتانیای ھاوپیمانی جارانی،خرا کارکی تری بۆ دۆزییوە،
ی برایشان کردە، دەستداری رۆژھتی ھر لھمان کاتدا، عبدو. ل عراق دا کرای سر

، لبردەم ئیبن سعود،دامزرنری ١٩٢٤باوکیان شریف حوسین، بپچوانوە ل .ئردەن
ل کۆتاییدا دانانی فیسڵ لسر تختی پاشایتی، .سعودی عرەبی مۆدرندا،چۆک دا بدات

.کۆلۆنیالی ئوروپینیشانیک بوو بۆ ستراتیژی



رگی دا ب کۆمیسیۆنی با،لھر یک  ل ناوچکانی مانداتدا، ل سیستمی ماندات
و گورە ک،ڕەسنل برخۆدانی دانیشتوان.دەستی ڕەھای ھبتب نزیکیی بنچیندا 
نیابوونیانوبوخۆڕاگراند ککارییوەی دەکرد،،، خاوەن پالن و ڕاڤشی ئب بۆ خستن
یتانیای مزن و ل کاتکدا بر.ل مانداتھاوپیمانییاندۆست و ھاوکاربردەستی

بوەی ئوان ،گرت بریانزامنکردنی دەسترگایکی ناڕاستخۆیفرەنسا،ل درژەی کاتدا
وتانی وەک ،مپش جنگی جیھانی دووەبم شوەی.داردەستی خۆیان  دامزرننرژمکی 

سرەتا و ل ڕاستیدابمفۆرمال سربخۆییان بدەست ھنا،/میسر یاخود عراق ب ڕووکش
ش بکی کردەکی ـ ھوانی تر ـ زۆر درەنگتروەیروەک زۆری ئ.

ئیسالمیزم یاخود ناسیۆنالیزم

 رەبی، ـ بکدا خودی ناسیۆنالیزمی عکات ل زائیر لج وەی لوردکردن،وەک ئک ھندھ
داـ سرەتا دژی ئوروپا نبوو،بکو زیاتر ١٩دژی ھوی پوەلکاندنی ب فرەنساوە لسدەی 

کاریگرتی خاوەن نفوزەکانی ڕۆژئاوا ل .وسای عوسمانییکان بوو/برەنگاری سرپرشتی
ئیسالمییکانی سردەمی خۆیان و بۆ ڕۆژھتی ناوەڕاست،زۆر کاری کردە سر بیریارە

 کی دەھاتیمانی وەک قکی  زۆر ئنتی عوسمانی ساکرداری زیاتر توند دەورچپ
کچی ئستا بۆیان دەرکوت لسدەی .ھژماردن  بۆ بادەستی بیروباوەڕی خۆی بکار ھناوە

ی و زانستییوە ب ئاشکرا دا برامبر ب ڕۆژئاوا ل ڕووی ئابووری،تکنلۆژی،سرباز١٩
زۆر ل بیریان ئم گۆڕانکاییان بوە لک دەدایوە،ک ل ڕەگ و .برەودواوە پاشکش دەکن

و ڕیشی باوەڕی ئیسالم الدراوە و بیروڕای دوژمن ب ئیسالم ل ئایدۆلۆژی و سیستمی ترەوە 
.وەرگیراوە

ڕەتکانی ئیسالم ک بگينوە بۆ بندای،لئنجامگیریی چارەسرکردنی ئم کشید لوە
دا ١٨لسدەی .بیروڕای لم چشن سدان سا ھی. لڕاستیدا ئمش شتکی نوێ نبوو

برادەرانی ١٩وەھابییکان و دەستپکی سدەی )خاوەن جماوەر،وەرگ/ (رکخراوە چوپەکانی
لمکک دایمزراند،ئیدی ١٨٣٧موسمان ک خکی جزائیر حاج محمد ئا ـ سنووسی سای 

ھردوو ڕکخراوەک،داوای گڕانوەیان بۆ .لو کاتوە ئیسالم ل لیبیا شقی پوەگرت
خلیف کی سرەتا ک ئمان ب پەوکردنی ئیسالم وەک سردەمی پغمبر و ھر چوار 

.پشەوانی سلفییکانی ئیمۆ دادەنرن

،لسر ١٩٠٥ـ١٨٤٩،و محمد عبدو ١٨٩٧ـ ١٨٣٨/١٨٣٩زانایکی وەک جمالدینی ئفغانی 
لبری ئوەی ب ڕەخنی بردەوام . ئم زەمین و بنچینی بینای خۆیان کردووە

ت باوەکان،داوایان دەکرد لکدانوە و ھسنگاندنی نوێ ب دووبارەکردنوە و الساییکردنوە ش
بم شوەی قورساییان خست سر سردەمی جارانی ئیسالم .عق بۆ تکست پیرۆزەکان بکرێ

 ریتی نوش ب نانی وشکارھر بس داگریی لپ کاندا، کفییلۆی سڵ ئیمگل،
المی ریفۆڕم و ڕادیکال سلفییکان ڕەشید رەزا ل شونی برینکانی ئیس.کۆنکان دەکن



،ل ڕگای ئزموونی ڕاستوخۆ لگڵ کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوایی و گیشت ئو ١٩٣٥ـ١٨٦٥
. باوەڕەی ک تنیا سیستمکی سیاسی ئییسالمی دەتوان کشی موسمانکان چارەسر بکات

ئیلھام وەرگرتن ل ڕەزاوە .ئیسالمیزمیاخود)ئیسالمی سیاسی(بم تزە ڕگای تخت کرد بۆ 
یاسایکی (ھمیش سرکوتووبوون ل قناعت پھنانی ئیسالمی چاالکدا ک دامزراندنی 

ئا .،خونکی دوور نیی،بکو ئرککی سیاسیی بۆ ئرە و ئستا)ڕکۆپکی ئیسالمی دادپروەر
ن بسرەتایی میسری حمامۆستای س بوو ک وەیم شئیسالم ب نا کتی ھناعنا ،ق
دا ل میسر ١٩٢٨کات ئو ل . چارەسری ھموو پرسکانی ئم دنیا و ئو دنیایی ل خۆگرتووە

برادەرانی موسمانی وەک یکم و و تا ئستا گرنگترین ڕکخراو دامزراند، بننا ل ڕگی 
 ڕۆژان،ئیسماعیلیی وە لژیانی خۆیڵ دەسگزموونی لئ وتریتانیا دەکتی کۆلۆنیالی ب

سرباری ئو ھست توندوتیژەی ئنتی ڕۆژئاوا و ئنتی .ژر کاریگڕتییوە
کۆلۆنیالیزم،ئیسالمی ئیسالم، ل ئوە ناسیۆنالیزمی عرەبی بوو ل دەیکان و داھاتووشدا 

جام ؛لم دەرئن.دەیتوانی چوارچوەی ئایدۆلۆژی خباتی دژە کۆلۆنیالیستی نخش بکات
واقیعییتوە ئوە دروست بوو،ک دەستی کۆلۆنیالی ل میراتی عرەبی دەستی عوسمانی ـ 

.وەک بناغیکی دەقان نائاسایی ـ سنووری دەوتی نویان کشا

ئم سنووران کاریگرتی سرەتا و پش ھر شترێ بۆ مانداتی کۆنکرتی برچاوەکان 
ئگرچی خونی پان .پارزراوەکان یاخود شوەکانی دیکی ناوچ سربخۆکان/،پرۆتکتۆرات

عرەبی دەوتکی سربخۆی ھاوبشی عرەبی ھرمابوو،لم دیدی ئم ھسارەیوە 
ھاوکات دەستبژری  ناوخۆییکان .ناسیۆنالیزمی میسری،سوری و  جزائیری دروست بوو

ی بوانزدەبوون،ئھب زراند بوو کتی خۆیان دامکان دەسکۆلۆنیالی تھاوکاری دەس
ب کورتییکی .نیان دەویست چیدی دیک ب سوودی پان عرەبیزم خۆیان بدەن بدەستوە

دەکرێ ئوە بین لرەدا دوو گۆڕانکاری بنڕەتی نوێ ل جیھانی عرەبی دا دەرکوت ل نوان 
.جنگ جیھانییکان دا

وە بناوبانگکیدا دەستی کۆلۆنیالی ب دوژمنی وونوە و دەرکوتنی ڕۆژئاوا ل شبرزبـ١
.سرەکی

 گودان ئو ھموو ـ بدییوەنل بارکداـ خباتی بزاڤی ناسیۆنالیستی عرەبی و خۆی٢
یاقی  پان س/گفتوسونی بیکتریان دابوو ـ ل ناو دەوتکی تکاییدا،وات ل کۆنتکسی

،بکو ل چوارچوەی ئو دەوت نتوەییانی،ک دەستی کۆلۆنیالیستی  عرەبیزم دا
.سنووری بۆ کشان

ناسنامئنتی زایۆنیزم وەک دروستکری

ڕکخراوی "ل بازل دروست کرابوو،١٨٩٧،بۆ ئو رکخراوەی ١٩١٧ڕاگیاندنی بلفۆری سای 
ڕاگیاندراوەک پشتیوانی  ناوەڕۆکی سرەکی . سرکوتنکی گورە بوو" زانیۆنیزمی جیھانی

ستینیانپرۆژەکلف ل ککی جولتزراندنی دەودام ل بریتیی م .دەکات،کئ



سر ١٩١٧ل رووی سیاسییوە ئم ناوچی فلستین تا :سرکوتن ماوەیکی زۆر نادیار بوو
تا سرھدانی جنگی . وەستایوەم داوخوازییی زایۆنیزم بدەوتی عوسمانی بوو،ک دژی ب

جیھانی یکم،ل پایتختکانی وت ئوروپاییکان،ب گرنگییکی کموە تماشا دەکرا،الی 
جولککانی ئوروپای رۆژھت،ک لژر باری چوساندنوە دا دەیانناند،دەنگدانوەیکی 

،ل جولککانی ناوەڕاست و رۆژئاوای ئوروپا،ل پشا دیاریکراویان برگوێ دەکوتوە
.دەکردم بزاڤیان ب ھیچ بایخدانکچاودری ئ

،ل گوھردا "ڕکخراوی زایۆنیزمی جیھان"ڕازی بوونی حکومتی بریتانیا لسر ئامانجی 
ناشیاوە بوو،ک نبوونی ئو جنگ ایکم، بۆ بزواندنی برفراو.دەگڕیتوە بۆ دوو ھۆکار

ی دەدا،ئمریکا،بۆ الی برەی ھاوپیمانان وە ھوی بھز١٩١٦تانیا ل حکومتی بری
ھزی جولک ل جڤاتی بفرمان بدات ب ڕاگیاندنی بلفۆر دەبوو .ڕاکشت ناوە جنگوە

ل . ئمریکا، ب سنگی سیاسی خۆی،بکوت گڕ بۆ  ھناندی ئم خواستی  بریتانیا
پایداری الیکی دیکوە و بر لھموو شتک  ڕاگیاندراوەک  بم لبر ئوە بوو، 

ی  ل نوان برفرانبوونی وەک گردانکی گیۆگراف. اتبدیار بخۆژھتی نوینی ستراتیژیر
ی ،ک ل سرەتای دەستپکردنداگیرکاری ئیمپراتۆرییتکیان تا ھیندستان  و چا نوتکان 

سدەی بیستموە بردەوام بایخی زیاتر دەبت و لبر ئمو پشتریش سای لوەوبر 
،دوای لگڵ فرەنسادا، ل ڕکوتننامی سایکس پیکۆدا،لسر دابشکردنی ڕۆژھتی ناوین

.ڕک کوتبوونسرکوتن بسر عوسمانییکان دا 

دا بزاڤی زایۆنیزمئا لنگاندنی میانسھش کردستراتیژی نوشکئیدی دەیانزانی . ی پ
ھاوکاری ھناندی برژەوەندییکانی "ھاوپیمانکی سروشتی"لموپاش پویست وەک 

تی مانداتی بریتانی ل عرەبی موسومانی زۆرینی ژر دەسدانیشتوانی . بریتانیادا بکن
جولک نی ییوانی کردنی یک الدەترسان پشخستن و پشتەھر لسرەتاوە لو،فلستین

وە ١٩٢٠ترس و نگرانییک ل کۆتایی سای . ھاونشینکانیان ل ڕگی دەستی مانداتوە
یکم، بڕیوەبرایتی ماندات،خاکی دەوتی عوسمانی جارانی  :ب دوو گۆڕانگاری بھز بووە

بم ھۆیوە بم شوەی،. ھرزانفرۆشی کردیاخودبخشندان دا ب جولک نیشتجکراوەکان،
.بکرگرت عرەبکان کمبۆوەە بچکۆلکان  وـ دەرفتی زەوی شیاو بۆ  کشتوکاڵ،بۆ جوتیار

دەست گرتن دەست ل و کانستدووەم ل ئکامی سرکوتنی سۆسیالیست ناسیۆنال
١٩٣٩ـ١٩٣٣ل نوان .وە بۆ ئیسرائیل،ژمارەی ئو جولکانی زیاد کرد، ک دەگڕاندائمانیا

بم شوەی  .ھزاریان ل ئمانیاوە٥٠٠٠٠ھزار جولک بۆ فلستین ،١٧٦٠٠٠دا ب فرمی 
رژەک  ١٩٢٢سای .ئاوتبوونی خکک ل ناوچی ماندات ب سوودی عرەب ھنسوڕا

.٧٠%بووە ١٩٣٦بوو، لکاتکدا سای ٩٠%

پم گۆڕانبی ئ،لیمحکارییورە موفتی ئورشینی،گل حوسمین ئقودس، رادیکالترین /اج ئ
ئو شڕی نوان عرەب و جولکی ب شڕکی ئاینی .سرکردەی دژە زایۆنی بوو ل فلستین

پوەندییکی نائاسایی دا،  کاریگرییی جیھانیدادەنا، و توانی وا بکات ل نوان سانی جنگ
ووبوونوەی دا ڕووبڕ١٩٢٠ل پشینی سای .ساز بداتلنوان ئیسالمی و ناسیونالکان دا



.لکانی بریتانی دەستی پکردیسڤولک ھاوردەکان و ھزە سربازی خوناوی و پالماری  ج
نی و کۆچبرانی دا ئل حوسینی داوای ل دەستی مانداتی بریتا١٩٣٥ل نۆڤمبری 

ناوەڕاستی ئپریلی .  زەوی ب جولک ھاوردەکانڕیگری بکرێ ل فرۆشتنیجولک کرد،
١٩٣٦ ر داواکانی و لس وەیی خستتخۆیی نربش ،دا/ ١٩/٤،داواخوازی بۆ سوازی شبانگ

.داگشتی مانگ مانگرتنی 

ب سرۆکایتی ئل حوسینی  "عرەبیکۆمیتی بای "ئامادەکردنی جلوبرگی مانگرتووەکان، 
ل ئاکامدا مانگرتنک بووە ڕاپڕین و ھزە عرەبییکان پالماری ل ئستۆ گرت

ھزە پاراسربازییکانی دامزراوەکانی بریتانیا و جولکیان دا، ھزەکانی ئاسایش  و 
کالماریان دانجولوەپ.  ٣٠/٧/١٩٣٦لکان مافی شریتانیییانددا بڕیان ڕاگ .

ڕاپڕیوەکان دەستگیر دەکران و ھندکیان ل سدارەش دەدران و دەست بسر موک و مایان 
کات کۆم ھوڵ و تقی میانگیریی شکستخوارد، .اردا دەگیرا،یاخود تکوپک دەد

اندات، دەستی مدا ١٩٣٧ل سیپتمبری .دا ڕاپڕین جارکی تر تقیوە١٩٣٧لناوەڕاستی 
سرباری ئوەش . قدەغ کرد و ئل حوسینی ھت  بۆ لوبنان" کۆمیتی بای عرەبی"

ھزار پاراسربازی ١٥٠٠٠ھزار سربازی  و ٢٠٠٠٠ئگرچی .ونوڕاپڕینکان بردەوام ب
/ ی خایاند ،ھزەکانی دەستی ماندات١٩٣٨ھتا پاییزی ڕووداوەکان ھز ل کاردا بوو،  

،و راپڕینی عرەبیسیاستی فلستینی بریتانیا.انیا کۆنترۆی ناوچک بکنوەبریت
میو،ک نتوەی عرەبی تازە خ. سرجم بزاڤی سربخۆییخوازی عرەبیان ڕادیکال کرد

ل عرەبی پشتیوانی ، خۆیل خۆتگیشتنیب سیمبۆلی بووانادتازە بتازە،ئایکی 
 ستینی و للتی زایۆنیستی،فوەی  پرۆژەی دەوکی رەتکردنشیخاکی ھاوبییانبنچین

دی زیاببر پرۆژەی دەوتکی ھاوبشی عرەبیو گفتوگۆیچند ھکاریی گشتی. بینییوە
.ب ھزەوە گشیان دەسند و پیشان دەدران،کاریگرتی دروشم و سیمبۆلکانھندە ، دەکرد

.دژەزایۆنیزم،بھزترین دروشم بوول نوانیاندا 

دوڕیانجنگی دووەمی جیھانی وەک 

ارەی دیاکراوی کسانی یدەگوە دەستی مو ژخرجی/ ووئچبۆ دواجار نک بھۆی نرخی
کۆلۆنی بریتانی ل دوای کۆتایی جنگی جیھانی یکموە لزۆر ناوچی ژر قمەوی خۆی

ک . ەک زانیوە و پشتگیریی ل کردوب چایناڕاستوخۆبالیوە حوکمانییکیدا، 
وەک  ،ناسربخۆی خۆمایبم دەستبژری.ستکی بئاستمیش برتسک نکاتوەدە

حزی ب،ئم نوخبی.بخاتگڕچوساوەدانیشتوانیقبارەی قغان برامبر
ببوو و  لردەوامی نفوزی دەرەکی ھتی بڕکاریگ ت، بوە دیسان ئامادەبوو  ڕازی برئ

،مھرچند مامی شڕی جیھانی دووە.ووتی سربخۆییجۆرەھا سیناریۆی ڕووکشی ڕ
کاریگرتی درژخاینی ۆژھتی ناوینی داخ لدڵ کردبوو، ی ئفریقا و ربشکی زۆری باکور

.کۆلۆنیالیدابتایبتی لمسلی الوازبوونی دەستی،شڕ



ئابووریی و کۆلۆنیال خۆیان سرقای گرنگترین ١٩٤٥دوای و فرەنسابریتانیای مزن 
دا ب دۆڕاندن ١٩٤٧بیا ل کۆلۆنیالی ئیتالی ل لیستراتیژیی گرنگکانی کرد، سردەمی

ر برامبریتانیا کۆتایی ھاتبب . م شیوەیل٦بکی فۆرمشیوەیت بشی /وڕووک
٢٢/٣/١٩٤٥ل ). سر،عراق، رۆژئاوای ئردەن، لوبنان، عرەبی سعودی و سوریامی.(سربخۆبوون

٥/١٩٤٥،یمن ل مانگی دا ل قاھیرە وت عرەبیکان یاخود کۆمکاری عرەبییان دروست کرد
.دا بووە ئندام

ڕزی  دەگرت ک "ڕاوژپکردن و دۆستایتی"پیماننامی کۆمکارەک بریتی بوو ل رکوتنکی 
 لک بروەری یخۆکانسربس تکی دەور .یسوە کردەوە لر ئسختیان لش جمب

دەرئنجام  . ئاقاری گشسندنی ھردوو دەیی ڕابووردوو بۆ دەوتکی ھمڕەنگی عرەبی
جارکی تریش .ب دەوتکی عرەبی یکگرتوودا درال پراوزی ئامانجکی دووردا ئاماژە

کشی فلستین،ک  ب ھز و تواناوە ل خمی تبایی و یکگرتوویی ناوخۆیدا بوو،ک بھیچ 
،ڕیگریی ل دامزراندنی دەوتکی مانجکی شاراوەی دامزراندنی کۆمکارشوەیک ئا

.ئیسرائیلی لسر خاکی ناوچی مانداتی بریتانی فلستین بکات

،سرەتا ھویان دا،برپرسیارتی بدەن ڕاستوخۆ پاش جنگکانوای ئوەی بریتانیید
وەک درژەپدەرکی رکخراوی ١٩٤٥،کUNO ئوەیان نکردوو دایان دەست دەست ئمریکا

ل کۆبوونوەی گشتی یونۆدا بیاری دا١٩٤٧ی نۆڤمبری ٢٩ل .کۆمی گالن ھات کایوە
جولک و بکرت دوو بش، دەوتکیکرد،فلستین وەک پالنک بۆ فلستین دەر١٨١

لکاتکدا .ناوچی ئورشلیم بخرت ژر کۆنترۆی نونتوەییوە. ی عرەبیکدەوت
کرد،الینی عرەبی ب توندی ئمی انی جولک ئم پالنیان پسند زۆرینی دانیشتو

دەوتی خۆی دامزراند ب سرۆکایتی دا ئیسرائیل ١٤،٥،١٩٤٨بسرئوەدا ل . رەتکردەوە
. وەک واقعتکی برجستبووDavid Ben Gurionنن سرەک وەزیران  داڤید بین گۆریۆیکمی

ئوە یڕاستوخۆ دوا. کۆمکاری عرەبی رۆژێ دواتر شڕی ب دژێ ئم دەوت ڕاگیان
.یلیان دائراقی پالماری ئیسرائوھزەکانی میسری و ئردەنی و لوبنانی

برامبر ب خۆیان،ل داگیرکردنی فلستین برژەوەندییکانیان،ھسوکوتی ناڕکوپکیان،
رگریی ل گشی دەست بکات،ھروەھا بونیاتی کۆنی سربازەکانیان ،ب دا و ل ڕیوە

دا ب گوشاری یونۆ رکوتننامی ١/٦/١٩٤٨ل .وچڵ کردنوەخرایی ھرشکی ل پ
بۆ ئوەی بۆ .یان سوود لوەرگرنتوانییکان ئیسرائیلئم ئاگربست بتایبتی .ئاگربست کرا

خولکی تری شڕ باشتر خۆیان ئامادە بکن ئوەبوو ھر ل رۆژەکانی سرەتای شڕی 
رۆژھالتی ناویندا ھیزەکانی ئیسرائیل  ب شوەیکی ڕیکوپکتر و چکدارتر خۆیان نیشان 

ی ئابوقی چک کرین لالیم نتوە ا بۆ دەوت نویک باش بوو ،ک ئو سربارھروەھ.دا
کی وتانی شبچک للسر،ب ڕەزامندیی شورەوی بۆ الین  شڕکرەکان،یکگرتووەکان

و مانگی یکی١٩٤٨ل نوان  مانگی دەی .ئوروپای رۆژھتی سر ب شورەوی بتوانن بکن
بۆ تکشکاندن وتفروتوناکردنی ھرشبرە پالماری ئیسرائیلیوۆم ھرشک،دا١٩٤٩

.عرەبکان



 دواتر تا مانگی ٢٤/٢/١٩٤٩ل ست،کستی بیمانی  ئاگربکانی تریش ٦پرەبییع تو
بم شوەی ئیسرائیل توانی ناوچیکی فراوان کۆنترۆڵ بکات،زیاتر لوەی ک .بدوایدا کردیان

 شکردنی یونۆی بی پالنی دابدرا١٩٤٧پئاکامی گفت. بووگفتی پ ل ستن بوگۆی ئاگرب
کرتی رۆژئاوا  بۆ ئردەن و رۆژئاوای غزەبۆ میسر  سرپرشتی نتوە یکگرتووەکان

الینی عرەبی ئم سنوورە نویی پسند نکرد،بم ئمریکا و فرەنسا و . دابشکرا
ری یکم ە،یادەوی ب قازانجی ئیسرائیل ھاتن پشوەتوەک ھزی گرەنبریتانیای مزن 

ل کاتکدا .ھیبایخکی زۆر پچوانییشڕی رۆژھتی نوین، الی الین شڕکرەکان
جیھانی عرەبی دامزڕینرانی دەوتی ئیسرائیلی خریکی دەرپراندنی بشکی زۆری 

ا نکب کارەسات،چک رەوانی دۆڕاندنکیان ل شڕدا ناوندانیشتوان فلستینی بوون  و
.ائیل دەکرا بۆ شڕی سربخۆییئیسر

تنوەی سربخۆخوازی عرەبی وسرئنجامی یکم شڕی رۆژھتی ناوین،دامزراندنی بزو
وای کرد ئیسرائیلسیاستیئویش ب پابندیی یکالینی پشتیوانی کردن ل.توند کردەوە

ھزە دەسالتدارەکانی رۆژئاوا،بوە ھۆی ئوەی خستبوونوەی  شڕ ل دژی ھزە 
کارەساتی شکستھنانی دەستبژری ناوخۆ ل . کۆلۆنییلییکان بریتانیای مزن و فرەنسا 

وەک دەستی درژی بتوانای ھزە .شڕی رۆژھالتی ناویندا ڕەوایتی لناوبردن
ئستا ھی ئیسرائیلیش تماشا دەکران و ل دەرئنجامدا وەک دوژمنی بزاڤی کۆلۆنیالییکان و 

.رزگاریخوازی ناسران

ل فۆرمالوە بۆ ریال سربخۆیی

 ک ٢٣/٧/١٩٥٢لری ئازادیخواز"دا،گروپفسقاھیرە " ئ رتانیان لب ر بپاشا فاروقی س
ھروەھا.نتوەیی برپا کردڕووخاند و  خولکی نوێ شڕی عرەبیان بۆ سربخۆیی 

ھمان شتیان دروستکردچینکانی ناوەڕاستنونری گل وتی تری عرەبیشللوەبدواوە
ک ببەی پشتی بزاڤی رزگاریخوازی  و رژمی کۆماری ل پک ،ب شوەیکی سرەکی سوپا،

پیاوی "و " زەکانئفسرە ئازیخوا"ئفسر جمال عبدولناسر  دامزرنری .ھاتبوو
ب کشانوە ل ناوچی کنای ی ناچار دا ھزەکانی بریتانیا١٩٥٤نوی میسر،ل "بھزی
ی کنای سویس ک لالین بریتانیا و فرەنساوە کۆمپانیادا ٢٦/٧/١٩٥٦کرد و ل سویس

.رۆژئاوا بوو ل میسرەبرا خۆمای کرد،ک سیمبۆی ھژموونیبڕیوە د

 لکرنکی سوداوھر و وتواننسوڕدانی داھات، وەک ھدەست نبۆ ل ،
ل دەریای ناوەڕاستوە ،گای ئاوەوەی گوزانوەی ستراتیژی گرنگ ل ڕھدەستبسرداگرتنن

دا ھزەکانی بریتانی و ٣١/١٠/١٩٥٦ل ،ا ئۆقیانووسی ھیندیھت،بسر دەریای سووردا
دوو رۆژ پشتر ئیسرائیل ب ئاگاداری لندەن و پاریس ل .کنای سویسیان داگیرکردفرەنسی

ئیسرائیل لماوەی چند رۆژکدا نیوەدورگی ).تنگژەی سویس(داپالماری میسریالی خۆیوە
ۆژھالتی غزا  پویست بوو خۆی بم ـ ھروەک بریتانیا و ، ھروەھا ڕسینای داگیرکرد

میسر کردنی سوپایب الینگریو بنیازبووبکشنوە کات شورەوی ھڕەشی کردفرەنسا ـ 



ڤیتۆیان لدژی ئو پشلکاریی ھروەھا ئمریکا و نتوە یکگرتووەکانپالمار دەدات،
پاییکانوە ھزە کۆلۆنیال ئوروی سرەتا کورتخاینی ئیسرائیل ول سرکونک.نیشان دا

وتنرکبووە سنی سیاسی میسرکی درژخای . ریتانیا لتی کۆلۆنیالی کۆن بتوانی دەس ک
ل براییوە سنوری ئیسرائیل . وت دەرپڕن و کنای سویس بخاتوە ژر کۆنتۆی خۆیوە

التی ناوین شڕی تری رۆژھ١٩٤٨دوای .و میسر ل الین پۆلیسی یۆنۆوە زامن کرا
.کدا نخش کردی ناوچوەرچرخانکی ل کات

کۆتایی پھات، ھزە نویکانی ناوچک ھزی کالسیکی/ سردەمی کۆلۆنیالی  تقلیدی
.باوەڕبخۆی ناسیونالیستی عرەبی و ھروەھا دژەکانی زلھزەکانی ئمریکا و شورەوی بوون

ر یک ل ھبشکی گوھری  چارەنووسی  دیاری دەکات، ەکیان"شڕی سارد"تازە 
تکاندا زۆربی حاو ل ھاوسنگی ل نوان برەکانیمتکانی ناچار کرد، باالنسحکو

ل ڕگی کمپی پروەردە و فربوونوە پرۆسی کۆتایی ئیمپریالیزم ب .ھروەھا بۆ الینگری
بۆ نموون عراق بووە چقی ئنتی کۆمۆنیستی ل ڕگی ١٩٥٥سای .توندی کاری لسر کرا

بریتانیای مزن، عیراق، پاکستان، تورکیا و : پیمانی بغدا(ھاوپیمانتییکی سربازیوە
بووە پشتیوانی بزوتنوە دەستنیشان کرا ل کاتکدا شورەوی ) ھروەھا ئمریکا وەک چاودر

ت وا..(دا عراق دا ڕووی لوش کرد١٩٥٨ای گۆڕینی حوکم ل دو.رزگاریخوازە عرەبییکان
)ھۆ: ە پشتیوانی عراقیشدوای شۆڕشکی قاسم رووسیا بوو

ل شڕی دووەمی رۆژھتی بھۆی دەنگدان ب قازانجی میسر،ل ھرای سویس دا
ل رۆژھتی ناویندا،ئمریکا بۆی ڕەخسا ھاوپیمانتی جنگی جیھانی بریتانیا و فرەنسا

وەل ھر لو ساتدا،کشی سویس ل .ناوەڕاست وەک ھزی سرەکی رۆژئاوا ھوەشنتوە
بارودۆخی ھرای رۆژھتی ب ئیدارەی ئمریکادا،دەرگای لسر توانینکی نوێ سبارەت 

پیان ،ئیدی ھموودا پناوی سربخۆیی نتوەییلدوای ھوڵل.ناوین خست سر پشت
ی ک مودای جموجوی سیاسی ئمریکای،" دەستی درژی مۆسکۆ"بردەوام  ئوە وابوو،

سر ب بلۆکی ،و زۆر لسرکردە عرەبکان لم ئانوساتدا ھویان دەداەوەبرتسک دەکرد
بیروباوەڕی"شتکی ڕوون و ئاشکرا و دیار بتایبتی  لم میانیدا.رۆژھت بن

Dwight D. Eisenhower،ب ڕاگیاندنکانی سرۆکی پشووی ئمریکاوە"ئایزەنھاوەر
دا  وتی وتکی  ل ھر شون بت ب ھموو شوازک ٥/١/١٩٥٧ل حوکمی کرد١٩٦١ـ١٩٥٣

ل حکومتکانی سر برۆژئاوا ،پشتیوانی و پارزگاری دەکات)ھروەھا چکی ناوکی(
.یان ھر ھڕەشیک لالین شورەوییوە،ناوەوە یان دزەکردنی کۆمۆنیزمبرامبر ب ھاتن

کاتی دا،١٩٥٧ل ئاپریلی : دوو جار ب زەقی جختی لسر کرایوەبیروباوەڕەکان
 ردەنی لمی ئکینی یریکی پاشا حوسمکی ئشتییک کان پاراست و لئۆپۆزیسیۆن

 رای لوبنان لی ١٩٥٨ھککریستیی مرووخانی رژ ریکا ڕیگرییان لمزەکانی ئھ دا کات
ل ئاکامی کاریگرتی بنما شڕەنگزیی و ئاکام . کامیل شمعونی سر ب رۆژئاوا گرت

،ببۆنی سردانکی دا١٩٥٩پچوانکانی بنماکانی بوە ھۆی ئوەی ئایزەنھاوەر ل سای 
ئو بیار و بنمایان ب قازانجیNikita Chruschtschowسرەکوەزیرانی پشووی شورەوی 



شانی برەوال فۆڕمی گۆڕاودا شڕی سارد.لبھنتپکوە ژیانی ھردوو زلھزی بلۆک واز
ل سانی .دەوام بوودا بر١٩٩٠ۆژھتی ناوین تا کۆتاییکی ل سرەتای نکان ل ڕوپشچو

ر بزاڤی نتوەیی بسبای کشا بووە سرچاوەی ئیلھام و تردا سرکوتنی میسر،اداو
ئفسرە "دا ١٤/٧/١٩٥٨ل بدوای ئودا.ی ەتدا بۆ  سروەرتی تواوکانیانھول،داعرەبی

سرۆکی میسری ئایدیا، حومتی پاشایتی سر ھاوشوەی نموونیل ئراق "ئازادیخوازەکان
ل باکوری . ب رۆژئاوایان خست و کۆماریان ڕاگیاند و لشکری بریتانیان ل وت کردە دەرەوە

 کان لفریقا لیبیی١٩٥١ئ داویاندا لنا، بدەست ھخۆییان بربتونس  و ١٩٥٦دا س
. مغریب

ک ب درژترین و خوناویترین شڕی ،ڕەزایی ھبوول جزائیر دووساڵ بوو ھچوون و نا
١٩٦٢ل مارتی تا توانی ل پاش ھشت ساڵناوخۆ و کۆلۆنیالی دادەنرێ ل جیھانی عرەبیدا،

فرەنسا جزائیری وەک ناوچیکی کۆلۆنی و ل ئاکامدا وەک بشک . دا  ب سربخۆیی بگات
نیوەدورگ. دادەنا" یکنیشتمانی دا" ل یلدروستبو رەبی سعودیی،لع وە و لوە ١٩٣٢ونی

لکاتی،١٩٦١ل سرەتا کویت ،ی ئوێ ییبریتانDomains/لو دۆمینسربخۆ بوو
وەک خای. دروست کرد٢/١٢/١٩٧١رەبی لنی سربخۆییدا ، ئیماراتی یکرتووی عاگیاندڕ

.، ل رۆژھالتی ناوینی ئوروپییستکۆلۆنیالناوی پایتختی مژوویرلژکۆتایی دانا،

مژوویی" ماددەیکی کاریگریی "نوت وەک 

ک لسرەتای وە ئاماژەی کۆتایی وابستیی و پاشکۆیتی دەرکوت،١٩٧٠ل سرەتای 
:  سدەی بیستموە چارەنووسی ناوچکی ب شوەکی برچاو دیاری کرد بوو نخش کردبوو

دوای .انیا زەبالحکانی نوتی بگانوەپچوساندنوە و ڕووتاندنوەی وتان ل ڕگی کۆم
 وەی لتیدا خوارووی رۆژئاوای١٩٠٨ئکانوران(فارسۆ ئئیم  ( وت لمجار نکبۆ ی

جنگی . تی پکردکی جیھانی بۆ کۆنترۆل کردنی دەسرۆژھتی ناوین دۆزرایوە، کبر
لگڵ . کش و ھراکانی دوای جنگ بۆ ماوەیکی کورت پشبکی ڕاگرتجیھانی و 

، ەبیل نیوە دورگی عر،کمک پش جنگی جیھانی دووەم، دۆزینوەی بکی زۆری نوت
قازانجی گرنگترین  سرچاوەی کلوپلی بنڕەتی ناوچی زیاترین ناوچک بتواوی بووە

،دەوتیەن کۆمپانیا گورە گرنگکانی نوخاوانی دووەم،دوای جنگی جیھ. سدەی بیستم
دا،ل پچوانبوونوەیکی بارودۆخی سیاسی.کیان ل نوان خۆیاندا دابشکردناوچ

ئمریکییکان،بم بردەوام ناکۆکی ا ھژموونی گرت، دواتر خاوەن کارخان یناسرەتا بریت
ڕگ بگیێ ل وتانی : یکگرتن ل یک خاڵ دا بوو.بووھنسا ، ھۆندە و ئیتالیا فرەلگڵ

کات سرەک وەزیرانی . خاون نوت خۆیان دەست بسر ئو سامان بھادارەدا بگرن
ھوی خۆمایکردنی نوتی  دا،خاوەن کۆمپانیاکانی رۆژئاوا ١٩٥١ئیرانی محمد موسدەق 

دواجار موسدەق . ۆتی کینی نوتی ئرانیان کردالی حکومتکانیان بنزیکی ھموویان بایک
.پالن بۆداڕژراو ڕوخندراCIAدا ل ڕگای کوەتایکی بھاوکاری ١٩٥٣ل ئاوگۆستی 



ئمریکا ھاوکات توانی ،کۆنترۆلی مۆنۆپۆلی بمش ھاتنی نوتی وەک جاران ئاسایی بووە،
نوە بشکوتر نسریتانی بر.بشخھم پر ئبتانیلبۆ دەو خت انماندوو زۆر  س

دەست ل بشکی سوودی خۆیان، وردە وردەرۆژئاوا oil multis/،خاوەن کارخان گورەکانیبوو
ندگرننابک١٩٦٠.ھوت ئۆپردەری نتانی ندەو(OPEC  Organization oft he

Petroleum Exporting Countries ( تانیموو وزیکی ھنب خۆدەگرێک التی ناوین لرۆژھ .
ات ،نیشاندانی گردبوونوەی عراق و ئران و قتر و کوت و سعودی عرەبی ئیمار

 ر برامبر بنوت دەرھتانی نی دەوتی مامتوانا و دەس ،کی گرنگوتنرکس
بسر دەبت بدەیا سای تریش بردەوام بکات ب گرفت. رۆژئاوا ب گشتی بھز دەکات

یدەگی نوت و گازدا بم پی ئرک و خرجییان گرت ئستۆ  کلوپل کۆنکانی نوت 
ل دەرئنجام دا دەوتانی رۆژھالتی ناوین،ل .  دەرھنان  پرە پبدەن و نوێ بکنوە

. وە ھم  سروەریی سیاسی و ھم ئابووری خۆیان بدەست ھنا١٩٧ناوەڕاستی 

٤/٢٠١٦ـ٣٣١،٣ژمارە Informationen zur politischen Bildung/izpb: سەجاوە




























