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لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  1-ئایدیا: 
دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و 
تایبەت  فایلێكی  ژمــارەیــەكــیــشــدا  هــەر  لــەگــەڵ 
ــی  ــاوایـ لــەســەر فــەیــلــەســوف و بــیــرمــەنــدێــكــی رۆژئـ

باڵودەكاتەوە.
سیاسیيە  دیــبــلــۆمــاتــیــك: گــۆڤــارێــكــی  2-ئــایــدیــا 
و گــرنــگــی بـــە لــێــكــۆڵــیــنــەوە و شــرۆڤــەكــردنــی 

سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
سیاسیيە  دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی  3-كوردستان 
ئەو  شــرۆڤــەكــردنــی  و  لێكۆڵینەوە  بــە  گرنگی 
روداوانە دەدات، كە تایبەتن بەكورد لە هەر چوار 
پـــارچـــەی كــوردســتــان، لــەگــەڵ وەرگــێــڕانــی ئــەو 
بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
ئــەدەبــیــیــە و گرنگی بە  4-بــــاران: گــۆڤــارێــكــی 
جیهانیی  ــەدەبـــی  ئـ ئــەكــادیــمــی،  لــێــكــۆڵــیــنــەوەی 
هەر  لــەگــەڵ  دەدات،  نــاوخــۆیــی  یــەکــەم  بەپلەی  و 
ژمــارەیــەكــیــشــدا چــەنــد فایلێك لــەســەر شــاعــیــر و 
نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان باڵودەكاتەوە، 
بە زمانی  لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك 

كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
ــبــەتــە و هــەر  ــای 5-فــــۆکــــەس: وەرزنـــامـــەیـــەکـــی ت
و  تایبەت  بابەتێکی  لــەســەر  فــۆکــەس  ژمــارەیــەک 

گەرم و هەنووکەیی جیهان دەکات.

فەلسەفییەکان:  و  فــکــری  چەمکە  6-پــــڕۆژەی 
ــوێــی دەزگـــــای ئــایــدیــایــە و خــۆی  پـــڕۆژەیـــەکـــی ن
دەبــیــنــێــتــەوە،  گــــــەورەدا  کتێبێکی  زنــجــیــرە  لـــە 
هـــەر کــتــێــبــێــک تــایــبــەتــە بـــە چــەمــکــێــک، هــەمــوو 
الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە 
ــەوە پــێــنــاســەیــەکــی تــێــروتــەســەلــی  ــ ــان ــاوازەکــ ــ ــی جــ
لــەســەر دەنــووســرێــت یــان وەردەگــێــڕدرێــت و ڕاڤــە و 

شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
فـــەلـــســـەفـــی:  نـــامـــیـــلـــكـــەی   )100( 7-پـــــــــــڕۆژەی 
بەشێوەیەكی  فەلسەفەییە  فــكــری  پــڕۆژەیــەكــی 
لەوانە   )80( باڵودەكاتەوە  نامیلكە   )20( وەرزی 
بــاڵوكــراوەتــەوەو ئــەوانــی تریش پـــڕۆژەی داهــاتــووی 

دەزگاكەیە.
8-پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: 
)100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی 
پــســپــۆڕان و شـــارەزایـــانـــی جــیــهــانــی و نــاوچــەیــی و 
نــاوخــۆیــیــن. گــرنــگــی بـــەڕوداوگـــەلـــی گــڵــۆبــاڵ و 

ناوچەیی دەدات. 
9-پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری 
تا  تــرە،  بوارەكانی  و  فكری  فەلسەفی،  سیاسی، 

ئێستا نزیکەی )200( كتێب چاپكراوە.



* هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە، بەپێی یاسای كاری رۆژنامەنووسی، 
ژمارە )35(ی ساڵی 2007 گۆڤارەكەو خاوەنەكانیان لێی بەرپرسیارن.

*هەموو ئەو بابەتانەی لە گۆڤارەكەدا باڵودەكرێنەوە مافی گۆڤارەكەیان بەسەرەوەیە 
یان  دەزگا  بەرژەوەندییەكانی  بەپێی  لێوەربگرێـتەوە  سودیان  لەداهاتوودا  كە 

چاپكردنەوەیان لە پرۆژەی تردا.
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جەنگی كۆتایی مێژوو

ئارام عەلی عەزیز

رابــردووی  رۆژی  چەنــد  ئاگرینەكانــی  لێدوانــە 

ــولێامنی  ــم س ــی قاس ــی و وەاڵمەكان ترامپ-روحان

ــاژەی  ــپ ئام ــۆ ترام ــودس ب ــی ق ــەرۆكی فەیلەق س

لــە  دیكــەن  ئەگــەری هەڵگیرســانی جەنگێكــی 

ناوچەكــەدا.  لــە  ئێــران  و  ئه مه ریــكا  نێــوان 

قودســدا  فەیلەقــی  ســەرۆكی  لێدوانەكانــی  لــە 

ئــەم  میتۆلۆجــی   – ئایینــی  پاشــخانێكی 

چاوەروانكــراوەی  ســەربازییە  رووبەرووبوونــەوە 

ــت و  ــكا دەبیرنێ ــیعە ( و ئه مه ری ــران )ش ــوان ئێ نێ

ــیار  ــەوە پرس ــەو بارەی ــپ دەكات ل ــە ترام داواش ل

لــە بــاوك و باپیرانــی و ئەوانــەی پێشــەخۆی بــكات 

ــە  ئەگــەر نایزانێــت. هەروەهــا قاســم ســولێامنی ب

ترامــپ دەڵێــت  مــن بەرامبــەری ئێــوەم نــەك ئێــران 

وەكــو دەوڵــەت، كــە مەبەســتی جەنــەڕاڵ، قــودس 

نیشــاندانی  و  كۆتایــی  رووبەڕووبوونــەوەی  و 

پشــیلە رەشــەكەیە بــە ترامــپ و ئەوەشــی بــە بیــر 

دێنێتــەوە، كــە پێشــر ئه مه ریــكا تــكای دنیــای  

ــە  ــرش بكەن ــەكان هێ ــن عێراقیی ــردوون نەهێل لێك

ــی  ــا زمان ــراق، هەروەه ــە عێ ــان ل ــەر هێزەكانی س

ئاخاوتنــی ترامپیــش بــە زمانــی ئاخاوتنــی مەلهــاكان 

ــدا  ــەكانی روحانی ــی قس ــە وەاڵم ــە ل ــت، ك دادەنێ

بــە ئێرانــی گوتبــو، دەبێــت كارێكــت بەســەر بێنــم 

ــژوودا . ــە مێ ــت ل ــە بێ ــەم وێن ك

شكستی پرۆژەی ئیمپراتۆرییەتی ئەمه ریكی

لــە ژێــر نــاوی دیموكراســی و پاراســتنی مافــی 

ئه مه ریــكا  هاتنــی  ســەرەكی  ئامانجــی  مــرۆڤ 

و  حســێن  ســەدام  رووخاندنــی  و  عێــراق  بــۆ 

دروســتكردنی ئیمپراتۆریەتــی ئەمیریكــی بــوو دوای 

ــۆ،  ــایكس بیك ــه ی س ــی رێككه وتننام ــی هاتن كۆتای

كۆنســەرڤاتیڤ  فۆكۆیامــای  تیۆرییەكانــی  بــەاڵم 

دیموكــرات  هانتینگتۆنــی  و  مێــژوو(  )كۆتایــی 

تیۆریــی  و  شارســتانییەتەكان(  )پێكدادانــی 

كێســنجەر لەســەر خاكــی ســۆمەر، بابــل و ئەكــەد 

شكســتیان هێنــاو ئه مه ریــكا بــەرەو پووكانــەوە 

و ئیفالســبوون رۆیشــت نــەك گــەورە بــوون و  

بــوون بــە ئیمپراتۆرییــەت. ئیفالســی ئه مه ریــكا 

بــەرەو  دەوڵەتانیشــی  و  ئەوروپــا  یەكێتــی  و 

ئیفالســی داراییــی و لەبــەر یەكهەڵوەشــانەوە بــرد، 

تەنانــەت ئەمــڕۆ هاوپەیامنــی ناتــۆش لــە نێوخــۆدا 

ــەردا روســیای  ــە بەرامب ــە. ل ــا نیی ــو پێشــر تەب وەك

پۆتیــن خەریكــە دەبێتــە ئــەو ئیمپراتۆرییەتــەی 

كــە ئه مه ریــكا دەیویســت ببێــت، لەبــەر ئــەوە 

ئه مه ریــكا بــۆ هاوســەنگكردنەوەی الوازییەكانــی و 

دەستبەســەرداگرتنی نــەوت و غاز و ئــاوی ناوچەكە 
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دواجــار هەماهەنگییەكانــی لەگــەڵ ئێــران زیادكــرد 

و لــە ســاڵی 2015 گەیاندیە ئاســتی رێككەوتننامەی 

ــە  ــەرەكی رێككەوتننامەك ــی س ــە بابەت ــی، ك ئەتۆم

چەكــی  بەرهەنەهێنانــی  یــان  بەرهەمهێنــان 

كاركردنــی  پێكــەوە  بەڵكــو  نەبــوو،  ئەتۆمــی 

بــۆ یەكالییكردنــەوەی  بــوو  هــەردوو دەوڵــەت 

ــە  ــان و ناوچەكــە ب ــراق، ســوریا و لوبن رەوشــی عێ

ــان و پاراســتنی  ــی بەرژەوەندییەكانی ــە پێ گشــتی ب

ئاسایشــی ئیرسائیــل، بــەاڵم دواجــار ئەوەشــیان بــۆ 

نەچــوە ســەرو ئێرانیــش شكســتی هێنــا. ئەنجامــی 

هەڵبژاردنەكانــی ئــەم دواییــەی عێــراق و ئــەو 

ــانەی  ــەوە نیش ــە كەوت ــەی، ك ــەی دەنگدان نەخش

ســەرەكی ئــەم شكســتەی ئێرانــن لــە عێــراق ، كــە 

لــە هەمــان كاتــدا شكســتی ئه مه ریكاییــەكان و 

شكســتی پرۆســەی سیاســی عێراقــە، خۆپیشــاندان 

ــی  ــی خەڵك ــە جەماوەرییەكان ــی دەربڕین و ناڕەزای

ــتمی  ــتی سیس ــانەی شكس ــش نیش ــوری عێراقی باش

پارتەكانــی  ئیفالســی  و  ســەدام  دوای  سیاســی 

ــه .  ــیعەی عێراق ش

لــە  ئه مه ریــكا  كشــانەوەی  ســەرەكی  هــۆكاری 

رێككەوتننامــەی ئەتۆمــی شكســتی ئێــران بــوو 

ئه مه ریــكاوە  الیــەن  لــە  كــە  فایالنــەی  لــەو 

ــراق و  ــی عێ ــكان فایل ــە یەكێ ــپێردرابوو، ك ــی س پێ

ــكا  ــرا: ئه مه ری ــوو، كــە دەگوت نەهێشــتنی ســوننە ب

لــە ســوریاش  ئێــران كــردوە.  عێراقــی تەســلیم 

ــەر  ــا، ه ــت نەهێن ــەركەوتنی بەدەس ــكا س ئه مه ری

لەبــەر ئەوەیــش پەنــای بــۆ یەپەگــە و كــورد بــردوە 

و وەكــو چەكــدار و هێــزی شــەڕكەر مامەڵــەی 

لەگەڵــدا دەكات، نــەك وەكــو هێزێكــی سیاســی 

نوێنــەری میللــەت و مافێكــی رەوا.

بەرامبــەردا  لــە  و  ئه مه ریــكا  شكســتەكانی 

ســەركەوتنەكانی روســیا، دۆســت و هاوپەیامنەكانی 

گــەورەی  كێشــەی  دووچــاری  ئه مه ریــكای 

ســەربازی، ئەمنیــی، دارایــی كردۆتــەوە، وایكــردوە 

به ریتانیــا، ئەڵامنیــا و تەنانــەت فه ڕەنســاش لــە 

رووی ســراتیژییەوە تــا ئاســتێك لــە ئه مه ریــكا دوور 

بكەونــەوە، یــان راســتر بڵێیــن بــە تایبــەت به ریتانیا 

بــەر  دەگرنــە  جیــاواز  سیاســەتێكی  ئەڵامنیــا  و 

ســەبارەت بــە روســیا و چیــن و جەمســەری باكــوور 

و هەوڵــدەدەن هاوكێشــەی هاوســەنگییەكان بەرەو 

دوو جەمســەری ببەنــەوە روســیاو چیــن وەكــو 

جەمســەر قەبــوڵ بكەنــەوە، چونكــە ئه مه ریــكا 

ــەر و  ــە تاكجەمس ــی ببێت ــا و نەیتوان ــتی هێن شكس

هێــزی  هاوكێشــەكانی  و  هاوســەنگیی  تــەواوی 

ســەریەك.  نایەتــەوە  ئاســانیش  بــە  وا  تێكــداو 

لەبــەر ئــەوە ئەمــڕۆ كــورد گوتەنــی دنیــا بــێ  

حاكمــە و ســەنته ر نەمــاوە، جیهــان بــە گشــتی 

و  وەرچەرخــان  قۆناغێكــی  بــە  زەمیــن  دڵــی  و 

هەســتانەوەی گــەورەدا دەربــاز دەبێــت و تــەواوی 

هێــزە كۆنەكانیــش لــە مەترســیدان و ئایندەیــان 

ناڕوونــە، لــەو رەوشــەدا كــە دەرەنجامــی شكســتی 

سیاســەتەكانی ئه مه ریــكا و خۆرئاوایــە بــە گشــتی، 

دەوڵەتانــی خۆرهەاڵتــی ناوەراســت بــە قۆناغێكــی 

ناســەقامگیری و شــەڕو ئاشــوبدا تێپەڕدەبــن لــە 

ژێــر نــاوی  جەنگــی دژە تیــرۆر و دژە داعــش، كــە 

ــەی  ــتنەوەی نەخش ــارە داڕش ــی دووب ــت لێ مەبەس
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ــەوە  ــی و هەرالیەن ــە و دەوڵەتەكانیەت ــی ناوچەك سیاس

هەوڵــی جێبەجێكردنــی پــرۆژەی خــۆی دەدات.

ــە ئاســتی تــاك  ــە الیەكــی دیكــەوە گۆرانكارییەكانــی ل ل

و كۆمەڵــگای ناوچەكــەدا روویانــداوە، بــواری مانــەوەی 

سیســتمی كۆنــی حوكمرانــی كەمكردۆتــەوە، شــەرعیەتی 

ــە  ــداو و پارت ــیخاتی كەن ــی و مەش ــتمە دیكتاتۆری سیس

نەتەوەیــی و عەملانیــی و بەنــاو ئیســالمیەكانیش )بــە 

لــە  ئــەوە  لەبــەر  نەهێشــتوە،   شــیعەوە(  ســوننەو 

ــەالن  ــەدا گ ــگ و ئاشــوبەی ناوچەك ــەو جەن ــەی ئ گەرم

ــرۆڤ  ــۆ م ــكۆ ب ــە ش ــن ك ــدا دەگەڕێ ــە دوای بەدیلێك ب

و دادپەروەریــی بــۆ سیســتم ســەقامگیریی بــۆ واڵت 

نارەزاییــە  و  بگەڕێنێتــەوە، خۆنیشــاندان  ناوچەكــە  و 

روودەدەن  واڵتانــەدا  لــەو  رۆژانــە  جەماوەرییەكانــی 

ــتیە. ــەو راس ــۆ ئ ــن ب ئاماژەیەك

جیهانــی  هاوســەنگی  رووی  لــە  روانگەیــەوە  لــەو 

ــواری  ــدا ب ــەنگی هه رێمی ــز و هاوس ــەكانی هێ هاوكێش

خۆرهەاڵتــی  ئێســتای  سیاســی  نەخشــەی  مانــەوەی 

ــەرەو  ــەكان ب ــە حەمتیی ــاوە و گۆرانكاریی ناوەراســت نەم

گرتنــی شــكلێكی نوێــی دەبــەن لــە رووی نەخشــە و 

ئیرسائیــل  ئاسایشــی  ئەمەیــش  سیاســیدا،  سیســتمی 

دەخاتــە مەترســیەوە )وەكــو كــە ئێســتا چارەنوســی 

كەوتۆتــە مەترســی( و چانســی بەردەوامبوونــی نەمــاوە. 

لەبــەر ئــەوە هەڵگیرســاندنی جەنگێكــی دیكــە لــە 

ــۆ  ــیناریۆیە ب ــران دوا هــەوڵ و س ــی ئێ ــاوی لێدان ــر ن ژێ

چارەنووسســازەی  دژوارە  بــارە  ئــەو  چاككردنــەوەی 

تێكەوتــوون،  ئیرسائیلــی  و  خۆرئــاوا  و  ئه مه ریــكا 

)به ریتانیــا،  خۆرئــاوا  ئەوروپــای  دواجــار  چونكــە 

ئەڵامنیــا، فه ڕەنســا( ئەگەرچــی بۆچوونــی جیاوازیشــیان 

ــك  ــە هەندێ ــت  ســەبارەت ب ــكادا هەبێ ــەڵ ئه مه ری لەگ

مەســەلەی ســراتیجی، هــەر لەســەر ئه مه ریــكا حســابن.

پرۆژەی نیو عوسامنیزم

كــۆن،  هاوســەنگی  نەمانــی  حوكمــی  بــە 

ــی  ــدا گۆڕان ــوان دەوڵەتان ــە نێ ــش ل هاوپەیامنیەتیەكانی

بــە خــۆوە بینیــوە و وەكــو پێشــوو نەمــاوە، لــەو رووەوە 

و  الیــەك  لــە  ئه مه ریــكا  و  توركیــا  پەیوەندییەكانــی 

توركیــا روســیا لــە الیەكــی دیكــە ســەملێنەری ئــەو 

راســتیەن. لــە گەرمــەی ئــەو گۆڕانكارییانــەی ناوچەكــەدا 

توركیــای ئەندامــی ناتــۆ تــا ئاســتێكی زۆر بەالی روســیادا 

بــە  دژ  بــەرەی  دەكەوێتــە  خەریكــە  و  شــكاوەتەوە 

ئه مه ریــكا، بــەاڵم لەگــەڵ به ریتانیــا پەیوەندییەكانــی 

ئەمــە  پێشــچوە.  بــەرەو  بگــرە  و  خۆیەتیــی  وەكــو 

دەریدەخــات كــە جیــاوازی هەیــە لــە نێــوان سیاســەتی 

لــە خۆرهەاڵتــی  لــە خۆرئــاوا  بەشــێك  و  ئه مه ریــكا 

ناوەراســتدا. 

توركیــاش وەكــو نوێنــەری )ئیخــوان موســلمین( لــەو 

نــاوەدا پــرۆژەی خــۆی هەیــە و هەوڵــی جێبەجێكردنــی 

ژیاندنــەوەی  پــرۆژەی  توركیــا  پــرۆژەی  دەدات.  

ــەوەی عوســامنیەت.  ــاوی ژیاندن ــر ن ــە ژێ ــە ل مەغۆلییەت

ــەدا  ــە ناوچەك ــران ل ــی ئێ ــدەدات رۆڵ ــكا هەوڵ ئه مه ری

كەمبكاتــەوە و لــە بەرامبــەردا رۆڵــی توركیــا زیــاد بــكات، 

بــەاڵم تاوەكــو ئێســتا توركــەكان بــە دڵــی ئه مه ریــكا 

ــە  ــیا، چونك ــە روس ــەوە ل ــەوە و زۆر نزیكبوونەت ناجوڵێن

ــكا، فه ڕەنســا  ــی ئه مه ری ــە یارمەتیدان ــا مەترســی ل توركی

ــوردی  ــۆ ك ــەت ب ــە تایب ــورد، ب ــۆ ك ــە ب ــل هەی و ئیرسائی

نوێنــەری  كــە  ســعودیە  عەرەبســتانی  خۆرئــاوا. 

وەهابیەتــە بەشــێكە لــە پــرۆژەی ئه مه ریــكا – ئیرسائیــل 
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ــە  ــەرە ل ــانەوەی لەس ــەوە و هەڵوەش ــی پووكان و مەترس

هەرســێ  رەوشــەدا  لــەم  گۆڕانكارییەكانــدا.  كۆتایــی 

خەریكــە  وەهابیــی  و  شــیعیی  و  ئیخوانیــی  هێڵــی 

رووبــەڕووی یەكــر دەكرێنــەوە و هەوڵدەدریــت بــە 

یەكــری تێكبشــكێندرێن.

پرۆژەی هیاللی شیعە

ــی جیۆپۆلیتیكــی  ــە پێ ــەم رەوشــەدا ب ــش ل ــارە ئێرانی دی

ــی  ــاوی ئەهل ــر ن ــە ژێ ــیعە هەڵســوكەوت دەكات و ل ش

بەیــت هەوڵــی ژیاندنــەوەی ئیمپراتۆرییەتــی ســەفەوی 

دەدات، دەستوەردانەكانیشــی لــە عێــراق و ســوریا و 

ــەوەن. ــەملێنەری ئ ــەن س ــان و یەم لوبن

ئەنجام

بــە خۆیــەوە  گۆرانكارییەكانــی ئەمــڕۆ ناوچەكەمــان 

دەبینێــت گۆڕانــكاری مێژووییــن و لــە بنەمــادا ژیانەوەی 

شارســتانی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســن و ناتوانرێــت رێــگای 

لێبگیرێــت، بــە حوكمــی ئــەو مێژووكردیــی و حەمتیەتــی 

ئــەو ژیانەوەیــە پــالن و پــرۆژە جیاجیاكانــی ئەمــالو 

ــاوە،  ــتی هێن ــردوودا شكس ــاڵی راب ــد س ــە چەن ــەوال ل ئ

لــەو پرۆژانــەی، كــە  ئەگینــا ســەركەوتنی هەریــەك 

لەســەرەوە ئامــاژەی پێــدرا لــە ناوەڕۆكــدا ئامانجــی خۆی 

لــە دژایەتــی شارســتانیەتی راســتەقینەی ناوچەكــەدا 

دەپێكێــت، ئینجــا ئەمــە ئیمپراتۆریەتــی ئەمه ریكــی 

بێــت یــان مەغۆلــی و ســەفەوی، لــە راستیشــدا هەرســێ  

چەمكــی  حەقیقەتــی  دژایەتیكردنــی  لــە  پــرۆژەش 

دادپەروەریــی و ئینســانبووندا جیاوازیەكــی شــكڵیان 

ــەری.  ــەك جەوه ــە ن هەی

هەرســێ پرۆژەكەیــش، پــرۆژەی ئێرانــی شــیعە، پــرۆژەی 

توركیــای مەغۆلــی و پــرۆژەی ئه مه ریــكای ئینجیلــی 

نیــو كۆنســەرڤاتیڤ دژی پــرۆژەی ژیانــەوەی شارســتانی 

ــیان  ــدە هەرسێكیش ــردن، هەرچەن ــتەقینەی مێژووك راس

ئایینــداری  و  ئاییــن  راســتەقینەی  هێڵــی  ئیدیعــای 

دەكــەن و لــە رێــگای تێــزە ئاینیــە مەزهەبییەكانیانــەوە 

دەكــەن، وەكــو هەڕەشــەكانی  یەكــر  لــە  هەڕەشــە 

و  رەهەنــد  ئــەو  كــە  ســولەیامنی،  قاســم  جەنــەڕاڵ 

پاشــخانە ئایینیــە میتۆلۆجیــە لەخۆدەگرێــت كــە ئــەوان 

ــكا  ــەڵ ئه مه ری ــەوە ســەربازیەدا لەگ ــەم رووبەرووبوون ل

ــان دروســتدەكەن،  ســەردەكەون و ئیمپراتۆرییەتــی خۆی

كۆنســەرڤاتیڤەكانی  ئینجیلیــە  نیــو  چــۆن  وەك 

دەكــەن  لــەوە  بــاس  ئیرسائیلیــش  و  ئه مه ریــكا 

ــورات  ــوان ف ــە نێ ــودا ل ــی خ ــەوان مەملەكەت ــار ئ دواج

ــە  ــرۆژە ب ــدا دروســتدەكەن. ئەمڕۆیــش هەرســێ  پ و نیل

پــرۆژەی ئیمپراتۆرییەتــی روســی ئەرتەدۆكســیش لــە 

ملمالنیێیەكــی گــەورەدان و بێگومــان دواجــار هەمویــان 

یەكــر دەخۆنــەوە و یەكر لەناو دەبەن و ناوچەكەشــامن 

دووچــاری ماڵوێرانیەكــی گــەورە دەكەنــەوە. ئــەم جەنگە 

ــت،  ــی دێ ــژوو كۆتای ــش مێ ــەم جەنگەی ــە و ب موفاجەئات

ــە  ــژووه ی، ك ــی مێ ــەو كۆتای ــەك ئ ــەك شــەوو رۆژ و  ن ن

ــوە دەكات. ــی لێ ــا باس فۆكۆیام
























