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   شاه محمد شاه محمدهابهاب  وهوه... ... ی ی اساسیی س سیینگنگ   هاوسه هاوسهییناننانستھستھ  دهده   به بهۆۆ ب بییممۆۆتت   ئه ئهییککزز، ه، هرانرانئئ
 

 ژئاواوۆ روان نی ساردینگ  جهی کات له
 نییتر وره  گهیمۆت  ئهیک  چه،ت ژههۆر

ر و  رامبه دژ به شه ره  ههۆک بوو ب چه
س   کهرۆ ز،ۆخ  کردن لهیرگر به
  که م چه  ئهی بوون دابوو که ره وباوه له
 و ھانی جیرانکردن وۆی ه تهب ده
 یمۆت  ئهیک  چهۆمر  ئهم  به،یناوبردن له
  شه ره  ههیکک ک چه نھا وه  تهک نه
 یکک ک چه  وهکو  بهێنره کارده به
  ملمالن  لهیاسیس

 . ێنره کارده  بهتاندا ووان ن  لهشیکانجیسترات هیند وه رژه به
 انیمۆت  ئهیک  چهایتانیر  به نسا وه ره  فه،نی چ،ای روس،کایمر  ئهک  وهیتاننھا و جاران ته 

 یتک و  وهیمۆت  ئهیک ن چه  خاوه ته  بوونه ن که  تر ههیت وێند  ههۆمر  ئهم  به،بوو هه
 یمۆت  ئهیک  چهشیلیسرائی ئن  دهشیس  کهێند  هه  باشوور وهیایرۆ ک،ندستانی ه،پاکستان

 .  ناوهه  نه که م چه  ئهی بوون  بهی دان تهم و  ئهستا تاکو ئم  به هی هه
  ک بووه زار چه  هه38634 ی کهی نز بووه  هه  کهی انهمۆت  ئه که و چه  ئه 1968ی سا له
 یرتۆ دوواراپ له. ک زار چه  هه65057   به  بووه 1986ی سا ش له م ژماره ئه ،SIPRIیھانیج
 انیشی تری نده وه  پاشان ئه، بوونیمۆت  ئهیک  چه13470 ین  خاوهکان زله ه 2005یسا
  زه هێو هی  دهندستانی هیتو.  ناوبردووه  لهانیوان نیت بهی تای وتنامه که ری رهوگ به
 و نیشی ئاساین نجوومه  ئه ندامبوون له  ئه  بوون بهۆ بنکاربھ ک فشار به  وهی کهمۆت ئه
   به شه  گهاتری زژۆر  بهژۆ هندستان ریکان شه ره  هه کردن له یرگ  بهۆ بشی پاکستان،یت هو ده
 . دات  دهیکانمۆت  ئه رنامه به

 ی کانه م چه  ئه رهۆ زیمۆت  ئهیکک  چهین  خاوه کات که  ده وه س باس له  کهرۆ ز  کهلیسرائیئ 
 یاری خواست  که، داووه پ شه  گهیب ره  عهیتان ویکان شه ره  هه  لهکردنیرگر  بهۆنھا ب ته
 ستا ئتاکو لیسرائگ ئیت وم  به،ژئاوانۆ ری ستکرده  ده تهم و  ئهیناوبردن مان و له نه
 .  داووه  نه که  چه رهۆم ج  لهیبوون  هه  بهیدان

  
 ی ن باسایشۆک خ  وه،دات ده پ شه  گهیکانمۆت  ئه  بنکه کهیر  خهای رووسیت ارمهی   بهرانئ
و   لهانی گومانژئاواۆ رکاویمر  ئهم  به،ننه کارده  بهکانلیڤی س ژهۆ پرۆا بنھ  تهن که ده وهل
 یست به  مهۆ بنھا  ته ژانهۆو پر ست له به  مه شدان که ره و باوه  لهو هی  ههران ئی نانه به
 .  تریچی و هژۆ دووار  له هیمۆت  ئهیک  چهینانستھ ده وه

 یتان وێند  ههوان نی شه و کیران گهی ن ج ته  بووهران ئیکانمۆت  ئه رنامه  به که ماوه
   لهیمانی  هاوپهیتان وز زلھ  تاکهیکایمر  ئه وه انهیمووش  ههیروو سه  له،یھانی جی وره گه

دات   دهرانئ یکردنی رازۆ بڵو  هه ورووپاوه  ئهیتک یگا ر  لهکایمر ئه. ھانی و ج که ناوچه
 ی که نجامه  ئه هی وای گومان  که،یکانمۆت  ئه رنامه  بهیشخستن پ  له لگاگرتن رۆب

ورووپا   ئهیتک   لهیکان مانهی  هاوپهیگا ر  لهکایمر ئه.  هیمۆت  ئهیک  چهیدرووست کردن
 یشیسا ئاین نجوومه  ئهۆ ب رانه ئی کهمۆت  ئه رنامه  بهی سهۆ دیاندنی  گهیاریخواست
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 ۆ بان فشارهۆ باتری زیاسی و سی ئابووریماروو  گهێند  ههینانکاره  بهۆ بیت هو ودهن
 .  رنامانه و به ردان له ستبه  دهۆ برانر ئ سه
 ین نجوومه  ئهی شهیم  ههیندام  ئهیت دوو دوو و  کهدرالی فیای و رووسنی چیتانو

 ران ئی هکمۆت  ئه رنامه  بهی سهۆ د  کهنیی نی رازکرۆ جچی ه  بهنییت هو وده نیشیئاسا
 یگا ر  له که  ماوهکایمر ئه. یر سه  لهاردانی برۆ بشی ئاساین نجوومه ست ئه رده  به تهبچ
  ردان له ستوه  دهۆدات ب  دهران ئیت ویکردنی رازۆ بڵو ورووپا هه  ئهیتک یتانو

 ھانی ج  لهیکان مانهی  و هاوپهکایمر ئه. ی کهمۆت  ئه رنامه  به دان به شه  گهۆ بیکان هو هه
  تهم و  ئه ش دان که ره وباوه  و له هی  ههران ئی کهمۆت  ئه رنامه  به  لهانیترس و گومان

 یمۆت  ئهیکز ه ته ببتوان  تر دهیکند سا وا پاش چه  ئهێریگ نه لێ رتوور ب گه ئه
 . . نه کارده  به که  و ناوچهھانی ج  لهیاسی سیک فشار  وهی کهمۆت  ئهیک  و چهیھانیج
 ینۆ کیمانی  و هاوپهیمۆت  ئهیک ن چه  خاوهی پاکستانڵ گه  لهی سنوور  کهران ئیتو 

نداو   کهیتان وراقی عیمانی  هاوپهی  تازهیراقی ع وه شهی تریک ال  له،کال  له هی  ههکایمر ئه
  هی  ههکایمر  ئهڵ گه  لهنای وره  گهیمن  و ئهیزباز  سهی وتنامه که ر ه سایها ه سا که
 . ێدر ماروو ده  گه وه کهموو ال هه  له  که هیشدا ره و باوه  و لهیترس  مه تهۆوت که

و  رنامه و به  ئه  که، که  ناوچه  له هی  ههکایمر  ئهیکاناسی س رنامه  به  لهی گومانران ئیتو 
 گاگرتن رۆدات ب  دهکو موو هه  هه هۆی ب وه تهگر  دهشیران ئیت وژۆ دووار  لهی النانهیپ
 یاسی سی شه ک هسا یها ه سا  که عهیب ش زهه  مه  تاکهیکتک و  وهرانئ.  رنامانه و به له
 ، وه تهنیب سک ده  تهیک سووچ  لهۆی خ هی  ههلیسرائی و ئکایمر  ئهیتان وڵ گه  لهی وره گه
 .  هی بوونداادی ز  لهیر  سهیکان و ئابووریاسی س  فشارهژۆر  بهژۆر
  
م دوو   ئه، هی فغانستان هه  و ئهراقی عیتردوو و  ههڵ گه  لهی وره  گهیک سنوور  کهرانئ
  که ژهۆ پر  که هیدا ره وباوه  له، که  تازه هیکیمر  ئه سهۆ پرر ژ ته وتوونه  کهیت واوه  ته  بهش تهو
 یکک فشار  وهتوان ه دژۆ دووار  لهیمۆت  ئهیکک  چه هۆی ب وه تهگر  دهشیران ئژۆ دووار له
 ی شه ک  کهرانئ. نکاربھ  بهکایمر  ئهی النانهیو پ  کردن لهیرگر  بهۆ باش بیاسیس
و   ئهتوان  دهی ئاسان  بهکایمر  ئه  کهزان و باش ده  ئه هی  ههی وره  گهی و ئابووریاسیس
 .  تهم و  ئهی کارووبار ه لردان وهست ت  دهۆ بنکاربھ  به شانهک
 
 ی شانه ره موو هه و هه  لهۆی خێ ناکریمۆت  ئهیکک  چهی بوون ب  که هیدا ره و باوه  لهرانئ
ک   وهران و ئراقی عوان نیر  شهی هشت سا  هه  چوونکه،ێز بپارھانیو ج که  ناوچهیتانو
 ت ژههۆ رژئاواوۆنداو ر  کهیشت سا  ههی  ماوه له.  وه ته  ماوه تهم و  ئهۆ بڵ تایکزموون ئه

 کرۆ جچی ه  بهران ئ هۆی ب،کرد  دهانیراقی عیم رژی وره  گهی و ئابووریرباز  سهیهاوکار
نھا   ته  که هیشدا ره و باوه  له،ی وه ره  دهیکان شه ک  له هی نیک ره  دهیکپشت پا  بهیر باوه

 .  هی وه هیمۆت  ئهیک  چهی بوونیگا ر  لهژۆر دووا  لهۆ خ  کردن لهیرگر  بهۆ بکگار
 کردن یرگر  به  لهنیب  باش دهی ک نموونه  وهلیسرائی باکوور و ئیایرۆک ک  وهیتان ورانئ
 کز هچی هستا تاکو ئ 1956یسا ر له  باکوور ههیایرۆ ک،تردوو و  هه  چوونکه،ۆخ له
.  وه هی کهمۆت  ئه زه هۆی ه  بهشیو  ئه،کات دروست ۆ بۆیوت  ئهیک شه ره  هه وهیتوانی نه
   لهستا تاکو ئیتوی توانیتکانمۆت  ئه که  چهی بوونینھا ترس  ته شهیلیسرائی ئیرچ هه
 . ێزپاری بکانسالمی و ئیب ره  عه ته ویکالماردان و په شه ره موو هه هه
  شاه محمدهاب وه

Shah. wahab@gmail. com 
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