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  پوخت�ى تو�ژین�وە:
ئ�م تو�ژین�وەی� ل�و گری�ن�ی�وە س�رچاوەى گرتووە ک� دەزگای ه�وا�گری ل�كاتی 

 ڵئاسایشدا گ�ورەتر و كاریگ�رترە. بۆی� تو�ژین�وەک� ه�وڵ دەدات ل�گ� ه�ڕەش�ی
وە�مدان�وەى چ�ند پرسیار�کى الوەکى وە�مى ئ�و پرسیارە س�رکیی�ش بدات�وە س�بارەت 

  دەو��تان چۆن دەتوانن ه�وا�گری بخ�ن� خزم�ت سیاس�تی دەرەوەیان؟  یاائب�وەى ک� 
ت�وەری س�رەكیدا، ی�ك�میان تایب�ت� ب� ناساند�   ئ�م تو�ژین�وەی� داب�شکراوە ب�س�ر س�

سیاس�تی دەرەروە و ه�وا�گری و دەستنیشانكردنی ئامانج� س�رەكیی�كانیان. دووەمیان 
تایب�ت� ب� خستن�ڕووى ئ�رك�كانی ه�وا�گری ل� م�یدانی سیاس�تی دەرەوەی و�تاندا. 

  دەکات. دەزگاكانی ه�وا�گری و دان�رانی سیاس�تی دەرەوە ەندی ن�وان س�ی�میش باس ل� پ�یو 
  

  ملخص البحث:
  الخارجیة للدول ةدور اإلستخبارات فی السیاس

ينطلق هذا البحث من فرضية تفيد بأن دور أجهزة اإلستخبارات يكون أكرب و أك� فعالية يف 
ة عن تسائالت ثانوية عديدة، يبتغي أثناء التهديدات األمنية. لذلك، إضافة اىل محاولة اإلجاب

ية توظيف الدول لألجهزة اإلستخبارية يف خدمة البحث اإلجابة عن تسائل أسايس حول کیفی
  سياساتها الخارجية؟ 

وعليه فقد وزع محتوى البحث اىل ثالثة محاور، يبحث األول منها مفهومي السياسة 
الخارجية و االستخبارات وتحديد أهدافه�، ويدرس الثا� املهام التي تناط باإلستخبارات يف 

أجهزة اإلستخبارات وصناع ميدان السياسة الخارجية للدول، أما الثالث فيحلل العالقة ب� 
  جية يف الدول.السياسة الخار 
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Abstract: 
The Role of Intelligence in the Foreign Policy of States 

This research has been inspired by the hypothesis that the intelligence agency 
will be more effective and important during the security threats. This research tries 
to answer the main question which is related to how the states are able to invest their 
intelligence agency at the service of their foreign policy, as well as some other replies 
to some minor questions. 

This research is divided into three main sections; section one is dedicated to 
introduce foreign policy and intelligence as well as identifying the main objectives of 
both of them. The second section of the research shows the functions of intelligence 
in the States Foreign Policy. The third section is about the relationship between 
intelligence and foreign policy decision makers. 
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 پشکی:
ڕەنگ� باسكردنی ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� بواری سیاس�تی دەرەوەدا ی�ك�ك ب�ت ل� دژوارترین 

كانی تایب�ت ب� پرۆس�ی سیاس�تی دەرەوە. زۆرب�ی جار س�رچاوەكانی تایب�ت ب� سیاس�تی الی�ن�
دەرەوە یا گرنگیی�كی ئ�وتۆیان ب� ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی دەرەوە ن�داوە یا ئاماژەیان ب� 

  باسكردنی وردەكاریی�كانی.   گرنگی ئ�و ڕۆ�� كردوە ب�ب�
و ی�ك�ك ب�ت ل� گرنگرتین هۆكارەكانی ك�م ڕەنگ� ك�می س�رچاوەی زانستی باوەڕپ�كرا

بای�خدان ب�م بوارە، ب��م پ�دەچ�ت رسوشتی نه�نی ڕۆ�ی ه�وا�گری و شاردن�وەی س�رج�م 
چاالكیی�كانی ئ�م بوارە ل� الی�ن دەو��ت�وە، ڕۆ��كی گ�ورەی ل� ب� پ�راو�زكردنی ئ�م باب�ت� ل� 

 .  توا�گریی�وە ه�ب�الی�ن زۆرب�ی نوس�رانی بواری سیاس�تی دەرەوە و ه�
ل�كۆ�ین�وەی زانستی س�بارەت ب�م   ل� س�رەتای نیوەی دووەمی س�دەی ڕابردوودا ه�ندێ

جدی بوون بۆ  باب�ت� ل� و�ت� ی�كگرتوەكان ب�وبۆوە، ك� بۆ كاتی خۆی س�رەتای�كی چاك و
ی سیاس�تی ب�وبون�وەی تو�ژین�وەی زانستی و ئ�كادیمی تایب�ت ب� ه�وا�گری و ڕۆ�ی ل� م�یدان

دەرەوەدا. ب��م س�رباری ئ�و ل�كۆ�ین�وە ه�وا�گریان�ی ل�و و�ت�دا ئ�نجام دەدر�ن، ه�شتا ئ�م 
بوارە پ�شك�وتن�كی ئ�وتۆی ل� و�تانیرتی دونیادا ب�خۆوە ن�بینیوە، ب�پ�ی قۆناغ� جیاوازەكانی 

�گری ل� م�ژووی پ�یوەندیی� ن�ودە��تیی�كان وەزیف�ی سیاسی و ئاسایشی دەزگای ه�وا
ج�ب�ج�كردنی سیاس�تی دەرەوەدا گۆڕانكاری ب�س�رداهاتوە، نه�نی ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی 
دەرەوەدا هیچ كات وای ل� پسپۆڕانی سیاس�تی دەرەوە ن�كردووە پ�ی ب� گرنگی ئ�م ڕەه�ندە 

كاری تایب�ت نادیارە ن�ب�ن، ب��كو ب�پ�چ�وان�وە، س�رەڕای ئاگادار ن�بوونی ئ�م سپۆڕان� ل� زۆر وردە
 . )١(ب�م بوارە، ه�وا�گری وەك ڕەه�ند�كی گرنگی م�یدانی ل� سیاس�تی دەروەدا ه��س�نگ��اوە

گری�ن�ی ئ�م تو�ژین�وەی� ئ�وەی� دەزگای ه�وا�گری ل�كاتی ه�ڕەش�ی ئاسایشدا گ�ورەترو 
 كاریگ�رترە، ب�دەست ك�وتنی ئامانج� ب�دەست هاتوەكانیشی ب�ره�مدارە. 

بۆچی ه�وا�گری  :�کد دەبن�ت�وەپرسیار  خۆى ل� چ�ندتو�ژین�وە ى ئ�م ک�ش�ى س�رەک
سیاس�تی دەرەوە چی�؟ ه�وا�گری چۆن كاریگ�ری ل�س�ر  ب�كار�كی نه�نی ئ�نجام دەدر�ت؟

سیاس�تی دەرەوە دادەن�ت؟ دەو��ت چۆن دەتوان�ت ه�وا�گری بخات� خزم�ت سیاس�تی دەرەوە؟ 
 بونیاد دەنر�ت؟ل�روی یاسایی�وە كاری ه�وا�گری 

ل�م دیدەوە دیراس�كردنی ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی دەرەوەدا گرنگیی�كی تایب�تی ه�ی� بۆ  
دەرككردنی ئ�م ڕۆ�� و ف�ربوونی   ب��تی دەرەوە و ه�وا�گری، چونك� ب�ه��سوڕ�ن�رانی كاری سیاس

س�تی دەرەوە دید�كی چۆن�تی ك��ك وەرگرتن ل� م پ�یوەندیی� دیال�كتیی�، ئ�ست�م�كارم�ندانی سیا
ڕوون و ه�م�الی�ن� س�بارەت ب� رووداوە دەرەكیی�كان پ�یدا بك�ن، س�رەنجام پرۆس�ی سیاس�تی 

 دەرەوە ب�نیوە چ�ی و ناكام�ی دەم�ن�ت�وە. 
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دا، ی�ك�میان تایب�ت� ب�  ت�وەری س�رەكی  ئ�م ل�كۆ�ین�وەی� داب�ش بووە ب�س�ر س�
. ل�م يانكردنی ئامانج� س�رەكیی�كاندەرەروە و ه�وا�گری و دەستنیشان كردنی سیاس�تیپ�ناس�

و بورای ت�ك��بوونی   ت�وەرەدا ه�وڵ دراوە ت�گ�یشتن�كی س�رەتایی بۆ ه�ردووكیان دەست�ب�ر بكرێ
 . ت بكرێ  ئ�م دوو بوارە تاوتوێ

س�تی دەرەوەدا ت�وەری دووەمی ل�كۆ�ین�وەك� تایب�ت� ب� ئ�رك�كانی ه�وا�گری ل� م�یدانی سیا
 و چۆنی�تی ب�كاره�نانی بۆ خزم�ت كردنی سیاس�تی دەرەوەی و�تان. 

و  تبوونی پ�یوەندی ن�وان ه�ردووال دەكاۆ�ی�ن�وەك� باس ل� چۆنی�تی دروستب�شی كۆتایی ل�ك
گرفتان�شیبكر�ن�وە و  ئ�و گیروگرفتان�ی ك� د�ن� ب�ردەمیان، ل�م ب�ش�دا ه�وڵ دراوە ئ�و گیرو

چاو ل� پ�ناوی گ����بوونی ت�گ�شتن�كی دووالی�ن� بۆ م�س�ل�كان چونك� جۆر و رسوشتی ر بخر�ن� ب�
 ئ�م پ�یوەندیی� گرنگیی�كی تایب�تی ه�ی� بۆ س�رخستنی كاروباری ه�ردووال. 

ی� بۆ باسكردنی باب�ت�ك ك� زۆر جار ل� ل�كۆ�ین�وە ه�نگاو�كی س�رەتایئ�م باب�ت�دا  يدا،ل� كۆتای
ب�دەرنیی� ل� ، بۆی� ئ�م ل�كۆ�ین�وەی�  ه�وا�گری و سیاسی�كاندا بای�خ�كی ئ�وتۆی ن�دراوەت�

رت ئ�م لیكۆ�ین�وەی� زیاتر دەرگا كردن�وەی� بۆ باسكردنی باب�ت�ك ك� ك�ل�ن، ب� واتای�كیكوڕی و ك�مو 
 تری ل�س�ر ئامادە بكر�ت.  دەكر�ت زۆر ل�كۆ�ین�وە و باسی
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 پناس وئامانج: -توەری یكم: ھواگری و سیاستی دەرەوە 
  : ه�وا�گری: �ک�می

از�ت و انراوەكان تیرۆریستی�كان، وا دەخگرتن ل� ه�ڕەش� ل�س�ر ئاسایش و چاالكی� ن�ز ڕ�گ�
ه�رەمی ب� بۆنیاد�كی بریار ب�دەست�كان كار بك�ن بۆ ج�گرتن�وەی بونیادی ه�وا�گری ف�رمی و 

�نان� ب�دەست بخات ك� � بتوان�ت زانیاری ل�و ك�س و الیه�وا�گری ئاسۆیی و ه�ماه�نگی ك
خاوەنی زانیارین بۆ ئ�و ك�س و الی�نان�ی ك� زانیارییان پ�ویست�، ل� ڕ�گ�ی تۆڕ�كی پراكتیكی�وە ك� 

  .)٢(�وەو ب�كاریان به�ن�تبتوان�ت س�رچاوەكان و زانیاریی�كان ب� دەست به�ن�ت پاشان ل�كبدات
واپ�ناس�ی ه�وا�گری كراوە ك�  وە ل� ف�ره�نگی زاراوەی ئ�مریكیزۆر پ�ناس� بۆ ه�وا�گری كرا 

دەرئ�نامی كۆكردن�وەو ه��س�نگاندن و شیكردن�وەو راڤ�كردنی ئ�و زانیاریان� ك�ب�دەست هاتوە 
ۆس�ی�، ك� پ�ویستی راست�وخۆی ب� ل�بارەی دەو��ت�كی بیانیی�وە، یاخود ناوچ�ی�ك�وە ك� ناوچ�ی پر 

  .)٣(پالن�
ب��م مایك� وارن�ر وا پ�ناس�ی ه�وا�گری كردوە ك� چاالكی�كی نه�نی دەو��ت� بۆ ت�گ�یش� ل� 

 . )٤(كیان� بیانی�كان و دروستكردنی كاریگ�ری ل�س�رییان
تایب�ت ب� كۆم��� ئامراز و پ�كهات�ی�كی "پ�ناس�ی ه�وا�گری ل� دیدی ترەوە بریتیی� ل� 

كۆكرن�وەی زانیاریی سیاسی و س�ربازی و ئابوری و سایكۆلۆجی، پاشان شیكردن�وەی. ل� ه�مان 
كاتدا ئ�م پ�كهاتان� ب�رپ�رچی چاالكیی� ه�وا�گریی�كانی دوژمن دەدەن�وە وەك كاری ت�كدەران�و 

  . )٥("پ�كخستنی ه�ر كار�كی دوژمن بۆ كۆكردن�وەی زانیاری ل� و�تاندا
ئ�و دەزگایان� دەگر�ت�وە "ك� ه�وا�گری   دا د. مازن ئیس�عیل رەم�زانی وای بۆ دەچ�ل� كات�ك

ك� تایب�تن ب� كۆكردن�وەی زانیاری نه�نی تایب�ت ب� ئاسایشی ن�ت�وەیی دەو��ت و شیكردن�وە و 
 . )٦("ه��س�نگاندیان، ن�خاسم� نیازو توانا و پ�یوەندی دەو��تان

ك�  ت كاری ه�وا�گری چ�ند ئامانج�كی س�رەكی ل� خۆدەگرێ ب�پ�ی ئ�و دوو پ�ناس�ی س�رەوە،
 ئ�مان�ن. 

 كۆكردن�وەی زانیاری دەربارەی دەو��تان و الی�ن�كانی تر چ دۆست بن چ دوژمن.   -١
 تان و الی�ن�كانی تر. ةپوكاندن�وەی پالن و پرۆس� ت�كدەرە ه�وا�گریی�كانی دەو�  -٢
  دانی داڕ�ژەرانی سیاس�ت ب� زانیاری و شیكردن�وەو ه��س�نگاندن. یارم�تی  -٣
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 دروستكردنی كاریگ�ری ل�س�ر دەو��تانی ب� ئامانج كراو.   -٤
ب�كورتی دەتوانین ب��ین ك� ئامانجی ه�وا�گری زانینی توانا و نیازی ئ�و الی�ن�ی� ك� بۆ كاری 

نت�رەكانی ب�یار وەرگرتن، بۆ ئ�وەی بتوانن ل� پ�ناو یارم�تی دانی. س�  ه�وا�گری دەستنیشان دەكرێ
ب�یاری كارام� و رەنگ��ژكراو بدەن ك� ڕەنگ� زۆر جار بۆ دەو��تان چارەنوس ساز ب�ت، چونك� 

 زانیاری و ه�واڵ و ل� ه�وا�گریدا ئامانج نی� ب��كو ئامراز�كی سیاس�ت و ب�رگریی�. 
كردنی ئاسایشی ن�ت�وەیی �زگاریكاری س�رەكی ه�وا�گری پار  وەك ل�س�رەوە بۆمان دەرك�وت

جاریش ل�ڕ�ی كاری نه�نی�وە، ل�م ڕوەوە ئ�گ�ر س�یر   دەو��ت� ل� ڕ�ی زانیاری و ڕاسپاردەو، ه�ندێ
بك�ین دەبینین ه�وا�گری زۆر ل� كاری سیاس�تی دەرەوە نزیك دەب�ت�وە ب� جۆر�ك ك� ه�ردووكیان 

 دەتوانن تا ئاست�كی باش ك��ك ل�ی�كرتی وەرگرن. 
 

   سیاس�تی دەرەوە:دووەم: 
سیاس�تی دەرەوە بریتی� ل� پرۆس�ی داڕش� و دروستكردنی كۆم���ك رەفتاری دەو��ت ب�رامب�ر 
ب� دونیای دەرەوە ل�س�ر بن�مای دیاریكردن و ناساندنی پ�شین�و ورد بۆ كۆم���ك ئامانجی، ك� 

� پ�ی ی�ك�ك ل� تیۆرەكانی كاریگ�ری راست�وخۆ دادەن�ت ل�س�ر كارای سیاس�تی دەرەوە. دەو��ت ب
سیاس�تی دەرەوە سیاس�تی دەرەوەی ل�س�ر دوو ئامانجی ئاو�ت� یاخود ل�كدراو دروست دەكات، 
ئ�وانیش گۆڕانی دۆخ�ك یان مان�وەی دۆخ�ك، بۆی� ك�رەس�ی سیاس�تی دەرەوەی ب�ش�وەیكی زۆر 

 .)٧(ب� توانا داب�ش دەكات، تاوەكو گ�ورەترین سوود ب�دەست به�ن�ت
كردنی سیاس�تی ی بواری سیاس�تی دەرەوە ی�ك بیروبۆچوونیان س�بارەت ب� پ�ناس�ۆ�یارانل�ك

ك� سیاس�تی دەرەوە ئ�و  وای بۆ دەچ�ت William clittickدەرەوە نیی�، ب�م پ�ی� ولیام كلیتك 
ك�چی ل�رە  "،ك� دو��تان هان دەدەا جۆر�ك ل� ڕەفتار بگرن�ب�ر intentionكۆم��� نیازەی� "

ئ�و پرنسیپ� گشتیان�ن ك� كار دەك�ن� "  و دە��ت �كی تر پ�ناس�ی سیاس�تی دەرەوە دەكاب�ش�وەی
  . )٨("س�ر كاردان�وەی دەو��ت س�بارەت ب� بارودۆخی ن�ودەو��تی خۆی

مودلسكی وا پ�ناس�ی سیاس�تی دەرەوە دەكات ك� بریتی� ل� سیست�می چاالكی�كان ك� 
رەفتاری دەو��تانی تر و گۆنجان ل�گ�ڵ چاالكی�كانیان ب� كۆم��گ�كان پ�رەیان پ�داوە بۆ گۆران ل� 

 .)٩(گو�رەی ژینگ�ی ن�ودەو��تی، ل�م چوارچ�وەی�دا دوو چاالكی ه�ی�. ت�هاویشت�و دەرهاویشت�
. ((سیاس�تی دەرەوە  ل� الی�كی ترەوە د. مح�م�د ئ�لحلوە ب�ش�وەی�كی تر باسی دەكا و دە��

دەرەكی دەو��ت دەستنیشان دەك�ن ل�گ�ڵ ئ�و كاران�ی ك� بۆ  كۆب�ندی ئ�و ب�یاران�ی� ك� ئامانجی

                                                           
) جلین باملر و كلیفتون مورجان، نظریة السیاسة الخارجیة، ت: د. عبدالسالم نویری، جامعة ملك سعود، السـعودیة، ٧(

  . ٨، ص٢٠١٠
  . ٨، ص١٩٩٨، ٢) محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط٨(
) جینو ابيتیان وكلود مونیكیة، تاریخ الجاسوسیة العاملیة، ت: مروان بطش، دار الفاضـل للتـأليف والرتجمـة والنرشـ، ٩(

  . ١٩٩٨دمشق 
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ك� سیاس�تی   ، ب��م د. فازل زەكی وای دەبین�)١٠(كردنی ئ�و ب�یاران� ئ�نجامدەدر�ن)  ج�ب�ج�
دەرەوە ئ�و ((پالن�ی� ك�ن�خشی پ�یوەندیی� دەرەكی�كانی دەو��ت�ك ل�گ�ڵ دەو��تانی تر 

 . )١١()) دادەڕژێ
تا ئ�ستا پ�ناس�ی�كی ه�م�الی�ن� بۆ سیاس�تی دەرەوە نیی� و   دەردەك�وێ وەك ل�س�رەوە بۆمان

زۆر جار نوس�رانی ئ�م بوارە ئ�م گیرو گرفت� دەگ�ڕ�نن�وە بۆ خودی سیاس�تی دەرەوە ك� رسوشت�كی 
دینامیكی و ناج�گیری ه�ی� و ب� پ�ی باردۆخی سیاسی و ن�وەدەو��تی ل� گۆڕاندای�، چونك� خودی 

دەو��تی تایب�ت ب� ه�ر دەو��ت�ك ب�ردەوام ل� گۆڕاندای� و ل� ئاكامدا ئ�م�ش بارودۆخی ن�و 
 وادەكات ك� ڕەه�ندەكانی سیاسی دەرەوەی ئ�و دەو��تان� ب� ب�ردەوامی ناج�گیر و گۆڕاو بن. 

م س� كردنی ئ�م زانست� نات�بان ب�� ئ�گ�ر چی نوس�رانی بورای سیاس�تی دەرەوە ل�س�ر پ�نا
نی سیاس�تی دەرەوە بۆ زۆرب�یان روون و ئاشكرای�، ه�رچ�ندە ئ�م باب�ت�ش چ�ن ئامانج و ئ�رك�كا

بۆچون و بیروڕای تر ه��دەگر�ت، وەك جیاوازی ئامانج�كانی سیاس�تی دەرەوە ب�پ�ی سیست�می 
پرنسیپی   ەی�كی گشتی ه�ندێو ب� ش�  ��م ل�گ�ڵ ئ�وەشدا دەكرێسیاسی و ئایدۆلۆجی و�ت، ب

 .  تئ�رك�كانی سیاس�تی دەرەوەی دەو��تان داب�� س�رەكی بۆ ئامانج و
ك�وات� ب�م پ�ی� و ب� گو�رەی بیروبۆچونی زۆرب�ی پسپۆڕانی بواری پ�یوەندیی� ن�ودەو��تیی�كان 

 . )١٢(دەتوانین چ�ند ئامانج�كی گشتی بۆ سیاس�تی دەرەوە دەستنیشان بك�ین
 كردن ل� ئ�منی ق�ومیی�ك�ی. ی و�ت و پار�زگاریيپاراستنی س�روەر  -١
 گ�ش�دان ب� تواناكانی ه�زی دەو��ت.   -٢
 گ�ش�دان ب� ئاستی ئابووری دەو��ت.   -٣
كردن ل� ئایدۆلۆجیای و�ت و كاركردن بۆ ب�وكردن�وەی ئ�و ئایدۆلۆجیای� ل� ب�رگری  -٤

 دەرەوەی و�ت. 
 كردنی ئاشتی. دابین  -٥

دەو��تان نین ل� پ�ی�ەو كردنی سیاس�تی دەرەوەدا  ل�ڕاستیدا ئ�م پ�نج خا�� ت�نها ئامانجی
بی�كو ئ�م ئامانجان� ب� پ�ی بارودۆخی و�ت�ك�و دەرەوە دەگۆڕ�ن، ب��م دەتوانین ئ�م ئامانجان�ی 

 س�رەوە وەك ئامانجی گشتی سیاس�تی دەرەوەی دەو��تان بژم�رین. 
نی ئ�م بوارە ل�و خا��دا س�رەرای ه�م� جۆری ئامانج�كانی سیاس�تی دەرەوە، زۆرب�ی نوس�را

ت و پار�زگاریكردن� �تی دەرەووە پاراستنی س�روەری و� ی�ك دەگرن�وە ك� ئامانجی س�رەكی سیاس
ئامانج� تا ڕادەی�ك بۆ ه�موو دەو��ت�ك ڕاست� س�رەڕای جیاوازی ، ئ�م )١٣(ل� ئ�من� ق�ومیی�ك�ی

ت�نان�ت ل� ڕووی  یان ،وەییةن�تڕژ�می سیاسی یان بیروباوەڕی م�زه�بی یان جیاوازی توانای ه�زی 

                                                           
  . ٨) نقال عن: محمد السید سلیم، مصدر سبق ذكره، ص١٠(
) د. نظام بركات و د. عث�ن رواق و د. محمد الحلوة، مبادئ علم السیاسیة، دار الكرمـل للنرشـ والتوزیـع، عـ�ن، ١١(

  . ٢٨٤، ص١٩٨٤
  .  ٣٥٧) د.مازن اس�عیل الرمضانی، مصدر سبق ذكره، ص١٢(
  .  ١٣٦. ص ٣، ط١٩٨٤) د.اس�عیل صربی مقلد، العالقات السیاسیة الدولیة، مطبعة جامعة الكویت، كویت، ١٣(



  ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی دەرەوەی دەو��تاندا

١٢٦ 
  

نی و م�رجی ی�ك�می بو  )١٤()self – preservationپ�گ� و ژمارەو ق�بارەش�وە چونك� خۆپاراس� (
ت�وەری ئامانج�كانی "رە ل�و باوەڕەدان ك� اۆنگ�ی�وە زۆرب�ی پسپۆڕانی ئ�م بو دەو��ت�. ل�م س

دەخول�ن�وە ل� ب�رامب�ر ئ�و ه�رش� سیاس�تی دەرەوە ل� خولی دابین كردنی ئ�منی ق�ومی دەو��ت 
 .)١٥("ه�نوك�ییان�ی دەكر�ن� س�ری، یان ئ�وەی ل� پاش�ڕۆژدا رووب�ڕووی دەبن�وە

ل�رەوە و پاش ئ�وەی ك� بۆمان دەرك�وت ك� پاراستنی ئ�منی ق�ومی دەو��ت ئامانجی  
س�رەكی ه�موو سیاس�ت�كی دەرەوەی�، دەتوانین ل� تایب���ندی ئ�و پ�یوەندیی�ی ن�وان سیاس�تی 

، ل� بن�ڕەتدا ئ�ركی ت دەرەوە و ه�وا�گری بگ�ین، چونك� ه�وا�گری، وەك بۆمان دەردەك�وێ
 منی ق�ومی دەو��تی گرتۆت� ئ�ستۆی خۆی. پاراستنی ئ�

 
  بواری هاوب�شی ه�وا�كری و سیاس�تی دەرەوە: س�ی�م:

امانجان�ی ك� ڕووب�ڕووی وە باس�ن كردون ئ�و ئ�رك و ئەب�پ�ی ئ�و پ�ناسان�ی ك� ل�س�ر 
ك� ئامانجی س�رەكی  �ت�وا�گری دەبن�وە، بۆمان دەردەك�و اری سیاس�تی دەرەوەو هو ه�ردوو ب

جار كاروباری سیاس�تی دەرەوە و  ی ئ�منی ق�ومی دەو��ت�، بۆی� زۆره�ردوو بوارەك� پاراستن
 ك� ه�ماه�نگی و  �تدەبن و پ�ویستیان ب�وە دەب �وا�گری دەرەوە ت�كه��ك�شی ی�كرته

و ئ�منی ق�ومی تاكو بتوانن پار�زگاری ل� ب�رژەوەندی   �تدا ه�بئاگاداریی�كی ت�واویان ل� ن�وان
 و�ت�ك�یان بك�ن. 

ه�رچ�ندە زۆرب�ی دەو��تانی جیهان ب� ڕاشكاوی باس ل� ئامانج�كانی سیاس�تی دەرەوەی 
خۆیان دەك�ن و زۆرب�ی ب�رنام� و كارەكانیان ب� ئاشكرا ئ�نجام دەدەن، ب��م زۆر جار وا 

ت�وە ه�ی� ك� ب� هیچ و ئامانجی شاراوەیان ل� پش دەردەك�و�ت ك� زۆرب�ی دەو��تان ب�رنام�
ب��ین ل� پاڵ ئامانج� ڕاگ�یاندراوەكانیان�وە ئامنجی نه�نی و  ش�وەی�ك باسی ل�وە ناك�ن، یان با

كات ب� ەەوە د� وا ل� ب�یاردەرانی سیاس�تی دەر . ل� ڕاستیدا ه�ر ئ�م دۆخ�ش)١٦(ناڕاگ�یاندراو ه�ی�
بواری سیاس�تی دەرەوە بب�ن، بۆی� پ�ویست� ئاسانی ن�توانن پ�ی ب� ئامانج و نیازەكانی دەو��تان ل� 

بۆ ب�یاردەرانی سیاس�تی دەرەوە زانیاری ورد و ڕاست، چ ب�نه�نی چ ب� ئاشكرا، دەربارەی دەو��تان 
، ئ�ركی  �ته�ب  تاكو بتوانن دید�كی ه�م�الی�ن�یان بۆ سیاس�تی ه�ر و�ت� �تدەسك�و 

ی ك�وتۆت� س�رشانی دەزگای ه�وا�گری ئ�وەندە ئاشكراكردنی ئامانج و سیاس�ت� نه�نیی�كان ئ�وەندە
 ن�ك�وتۆت� ئ�ستۆی كارم�ندان و ب�یاردەرانی سیاس�تی دەرەوە. 

ب�هۆی تایب���ندی كاری ه�وا�گریی�وە ك� ه�وڵ دەدات پ�ردە ل� ڕووی نه�نیی�كان 
�ی� ئ�ركی ئاگاداری زۆر ل� نیازەكانی دۆست و دوژمن ب�ت و ب�م پ  �ته��بدات�وە، ه�وا�گری دەتوان

س�رەكی دەزگای ه�وا�گری دەب�ت� یارم�تیدانی دان�رانی سیاس�تی دەرەوە ل�ڕ�ی تۆڕی فراوانی 
زانیاری ل� الی�ن پسپۆڕانی تایب�تی ئ�م بوارەوە. گرنگی كاری ه�وا�گری ل�م بوارەدا ل�وەدای� ه�ر 

                                                           
  . ١٣٠) املصدر نفسه، ص ١٤(
  . ٤١) د.مازن اس�عیل الرمضانی، مصدر سبق ذكره، ص١٥(
  . ٤١) املصدر نفسه، ص١٦(
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ك� توشی زیان�كی زۆر ه���ی�ك ل� ناساندنی ئامانج و نیازەكانی دوژمن دەب�ت� هۆی ئ�وەی دەو��ت�
الی� ك� ئ�وەمان نیشان دەدەن ك� ه���كردن ل�  ا چ�ند �ون�ی�كی م�ژوی�ن ل�د. ل�رە)١٧(بب�ت

�ك ل� دەو��ت دەدا. بۆ �ون� ئ���ن�كان ل�ه�ردوو ش�ڕی یانه��س�نگاندنی نیازەكانی دوژمن چ ز
 . )١٨(داوو ش�ڕە دوور ل�ق���مكایان ل�و دونك� دەست�وەردانی ئ�مریچی�ك�م و دووەمی جیهان دۆڕان 

كردنی �گری و سیاس�تی دەرەوە و ب�شداریبوونی كاری ه�واب�ه�رحاڵ م�س�ل�ی هاوت�ریب
یی� ك�ت�یدا ه�وا�گری الی�نی ن، ت�نها پ�یوەندی�كی ی�ك الی�نی داایب�ته�ردوكیان ل� زۆر بواری ت

یی� ن، ت�نها پ�یوەندی�كی ی�ك الی�نی ، بۆ ه�ردوكیان ل� زۆر بواری تایب�ت دا)١٩(سودب�خش ب�ت
جار پ�شبینی و شیكردن�وەكانی   ك�ت�یدا ه�وا�گری الی�نی سودب�خش ب�ت، ب��كو ه�ندێ

، چونك� هیچ ب��گ�ی�ك ل�س�ر ئ�وە  كارم�ندانی سیاس�تی دەرەوە ل�هی ه�وا�گری ڕاسترت دەب�
. )٢٠(یان� شیدەك�ن�وە�كی باب�تیزانیاریی�كان ب�ش�وەی نیی� ك� گشت كارم�ندانی بواری ه�وا�گری

ب��م م�س�ل�ی گرنگرت ئ�وەی� ئایا خودی سیاس�تی دەرەوە كار دەكات� س�ر چاالكی و دیدە 
ئایا تا چ ڕادەی�ك دان�رانی سیاس�تی دەرەوە دەتوانن سود ب� بواری ه�وا�گری  ه�وا�گریی�كان؟

 بگ�ی�نن؟
یاسایی دەو��تی ع�راقی ل� دوای روخانی ل�رەوە ب� پ�ویستی دەزانم ئاماژەی�ك ب� چوارچ�وەی 

پاش ئ�وە دەس��تی فرەگ�زەكان سوپای ع�راقی ه��وەشان�وە  ،مەدب ٢٠٠٣رژ�می ع�راق ل�سا�ی 
دەزگای ه�وا�گری ع�راق دام�زرا،  ٢٠٠٤بۆی� ب� پ�ی بریارەكانی (ه�زە داگیركراوەكان) ل� نیسانی 

ق كاری ئ�م دەزگای�ی دیاریكردوە، ماددەی دەستوری ع�را ٢٠٠٥دوای نوسین�وەی ع�راق ل�سا�ی 
) ب�گ�ی (د) ئاماژەی ب�وەكردوە ك� ئ�ركی ئ�م دەزگای� بریتی� ل� كۆكردن�وەی زانیاری و ٩(

ه��س�نگاندنی ئ�و ه�ڕەشان�ی ك� ئاراست�ی ئاسایشی نیشتی�نی ع�راق دەكر�ت، پ�شك�شكردنی 
ك�م) ئاماژە ب�وە دەكات ب�ڕ�وەبردنی ئ�م ، ی�٨٤راو�ژكاری ب� حكوم�تی ع�راق. ه�روەها ماددەی (

دەزگای� دەب�ت ل�ژ�ر كۆنرتۆ�ی م�دەنی ب�ت و ب�پ�ی پرەنسیپ�كانی ماف�كانی مرۆڤ كار بكات و 
 .)٢١(ملك�چی چاود�ری ئ�نجوم�نی نو�ن�ران ب�ت

ح�شدی  ل�م روانگ�ی�وە ئ�ستا ل�ع�راق نۆ دەزگای ه�وا�گری ه�ی�، جگ�ل� دەزگای ه�وا�گری
ری ب� تایب�تی دوای پرۆس�ی گگای ه�وا�ز بوو دام�زراندنی دە بۆ ع�راق زۆر گرنگش�عبی، 

ەوە، پ�ویستی ب� هاوكاری دەزگا و رزگاركردنی ع�راق راست�وخۆ ع�راق روب�ڕوی توندوتیژی بو 
و، بۆ ی�ل� سیاس�تی دەرەوەدا پ�ویستی ب� و ه�وا�گریی�كانی دەو��تانی دەوروب�رو جیهان ه�ب

رت ل�س�ر بن�مای هاوكاری ل� سیاس�تی دەزگا ه�وا�گریی�كانی دەو��تانی گ�ڵل� وه�ماه�نگی ه�بو 

                                                           
  .٥٦) د.اس�عیل صربی مقلد، مصدر سبق ذكره، ص١٧(
  . ٣٨٢) املصدر نفسه، ص ١٨(
، مجلـه (سیاسـت خـارجی) ) روبرت م. كاتس، سازمان سیا و سیاستی خارجی امریكا، ترجمه: عبدالحسین شـاهكار١٩(

  . ٣٢١). ص١٩٩١(١٣٧٠، سال پنجم، چاپخان� دفرت مطالعات سیاسی و بین املللی، تهران ٢ش�ره 
  . ١٥٥) د.مازن اس�عیل الرمضانی، مصدر سبق ذكره، ص٢٠(
  . ٢٠٠٥) من الدستور العراقی الدائم لعام ٤٨، ٩) املادت� (٢١(
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 دەرەوە دا. 
ك�كانی، دان�رانی سیاس�تی دەرەوە بۆ بواری ه�وا�گری ئ�وەی� ر ی�ك�ك ل� قازانج�كانی، بگرە ئ�

رە كردنی ئ�و ت�وەنی ئ�م بوارە دەك�ن بۆ دەستنیشانك� ئ�و دان�ران�ی سیاس�ت ڕ�ن�یی كارم�ندا
ئ�منی و سیاسی و ئابوری یان�ی ك� بۆ پاراستنی ئ�من و ب�رژەوەندی قومی دەو��ت گرنگن، ب� 

كردن وشیكردن�وەی ئامانج� با�كانی   واتای�كی تر، كارم�ندانی سیاس�تی دەرەوە ل� ڕ�ی تاوتوێ
� دەو��ت ل� بواری ن�ودەو��تیدا یارم�تی كارم�ندانی ه�وا�گری دەدەن ب�وەی ك� ج�خت بك�ن

س�ر ئ�و الی�ن� گرنگان�ی ك� ڕاست�وخۆ خزم�تی سیاس�تی دەرەوە و ئ�منی ق�ومی دەو��ت�ك�یان 
ی ل� سیاس�ت و ت�نگ و چ���م�كانی دەو��ت س�بارەت يئاگابونی دەزگای ه�وا�گر"دەكات چونك� 

 . )٢٢("ب� باب�ت�كی دیاریكراو، ل� چۆنی�تی زانیاری كۆكردن�وەدا یارم�تی ه�وا�گران دەدا
، �تی ڕۆشنبیری زانیاریی�كی سیاسی باشیان ه�بيل�م دیدەوە، پ�ویست� كارم�ندانی ه�وا�گر

. ه�مان بۆچون )٢٣("ی رۆشنبیری ئاسایی نینيكارم�ندانی ه�وا�گر"  چونك� وەك گیتز ئ���
ئ�ویش ب� ئاگابونی دان�ران و كارم�ندانی سیاس�تی  انی سیاس�تی دەرەوەش دەگر�ت�وە وكارم�ند

 كراو. م�رام و تواناكانی باب�تی مام���دەرەوە ل� ورد و درشتی ه��و�ست و 
 

   

                                                           
  . ٣٢١يش�، صپ نبع) روبرت م. كاتس، م٢٢(
) كی جی هالستی، مبانی تحلیل سیاسات بین امللل، ترجم�: بهرام مستقیمی و مسعود طارم رسی، مۆسس� چاپ و ٢٣(

  ). ١٩٩٧( ١٣٧٦انتشارات وزارت امور خارج�، تهران 
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 توەری دووەم: ئرككانی ھواگری ل بواری سیاستی دەرەوەدا: 

ئ�ركی س�رەكی ه�وا�گری ل� بواری سیاس�تی دەرەوەدا   ب�ش�وەی�كی گشتی دەتوانین س�
  دەستنیشان بك�ین. 

  كۆكردن�وە و دەست�ب�ركردنی زانیاری بۆ دان�رانی سیاس�تی دەرەوە.   -١
ئامادەكردنی ڕاپۆرت و شیكردن�وە و ل�كۆ�ین�وە ل�س�ر ئ�و م�س�ل� دەرەكیان�ی ك� بۆ   -٢

 و��ت گرنگن. ئ�منی ق�ومی دە
كردنی ئامانج�كانی ع�سك�ری نه�نی ب�م�ب�ستی خزم�ت –ئ�نجامدانی كاری سیاسی   -٣

 سیاس�تی دەرەوە. 
 ل�رەدا ه�وڵ دەدەین ی�ك ب� ی�ك باسی ئ�م ت�وەران� بك�ین. 

 كۆكردن�وە و دەست�ب�ركردنی زانیاری بۆ دان�رانی سیاس�تی دەرەوە.   -١
و ولی�م ج دۆناڤانن س�رۆكی نوسینگ�ی خزم�ت� ل� كۆتایی چل�كانی س�دەی ڕابردو 

) بن�مای�كی گرنگی كاری كاری Key to defense intelligenceسرتاتیجی�كان ل� كت�ب�كدا ب�ناوی (
هیچ سیاس�ت�كی دەرەوە ل�و زانیاریان� " ە��تدو ە و كردی ل� بواری سیاس�تی دەرەوەدا باسه�وا�گر 

. ئ�م وت�ی�ی دۆناڤان گرنگی زانیاری ل� بواری سیاس�تی )٢٤("پت�وتر نیی� ك� ل� س�ری دار�ژراوە
 دەرەوە دا و ڕۆ�ی ل� دارشتنی ئ�و سیاس�ت�دا چ� دەكات�وە. 

ئاشكرای� ك� دەو��تان و ناوەندی ب�یاری سیاسی بۆ ئ�وەی ب�یار�ك یان ب�رنام�ی�كی سیاسی 
�ك�یان ه�م�الی�ن� و داڕ�ژن، پ�ویستیان ب� زانیاری وردو راست ه�ی� تاوەكو ب�یار و ب�رنام

زانینی راستی ی� م�یدانیی�كان ل� كار�كی فكری   ، چونك� پرۆس�ی ب�یاری سیاسی ب�ب� س�رك�وتوب�
رووت (مجرد) یان بۆچون�كی تایب�ت ب�والوە هیچی تر نی�، ئ�م�ش خۆی ل� خۆیدا سیاس�ت�كان 

 . )٢٥(ب�رەو ئاقار�كی م�ترسیدار دەبات ئویش دورك�وتن�وەی� ل� واقیع
دان�ران و ناوەندەكانی سیاس�تی دەرەوە پ�ویستیان ب� گشت زانیاریی�كی ب�سود ه�ی� ك� 

. ی�ك�ك ل� تایب���ندییكانی ه�وا�گری ئ�وەی� ك� س�رەڕای �تزۆرجار ب� ئاسانی دەست ناك�و 
ایب�تیان بۆ دانانی تك� زۆر جار گرنگیی�كی ت  زانیاریی� ئاشكراكان زانیاری نه�نیشی دەست دەك�وێ

 یاس�تی دەرەوە ه�ی�. س
دەزگا ه�وا�گریی�كان تۆڕ�كی فراوانی كۆكردن�وەی زانیاریان ل�ب�ردەستدای� ك� ل� مانگ� 
دەسكردە ئاس�نیی�كان�وە دەستپ�دەكات و ه�وا�ی ڕادیۆ و ت�ل�فزیۆن و ڕۆژنام� و قس�ی خ��كیش 

�وا�دزەكان)، ب�جۆر�ك ل� دەگر�ت�وە تا دەگات� ئ�و ه�وا�� نه�نیان�ی ك� كارم�ندە نه�نیی�كان (ه
جۆرەكان، كۆی دەك�ن�وە، ل� ڕاستیدا روب�رو م�ودای زانیاری�كان ئ�وەندە فراوان� ك� هیچ 

 ب� ئاسانی پشتگو�ی بخات.   ناوەند�كی ب�یاردەری سیاسی ناتوان�
 بواری كۆكردن�وەی زانیاری، ب�پ�ی پ�یوەندیان ب�كات�وە، بۆ دووجۆر پۆل�ن دەكر�ت. 

                                                           
  . ١٥٥) اس�عیل صربی مقلد، مصدر سبق ذكره، ص٢٤(
  . ٢٥٦، ص، ١٩٨٨ء وخل)، دار املعرفة، دمشق،  ) د. محمود سید رصاص، االستخبارات املركزیة االمریكیة (غول وعنقا٢٥(
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ب�پ�ل�و   زانیاری ڕۆژان� ك� ب� زانیاریی�كی ت�كتیكی ناو دەبر�ت. ئ�م جۆرە زانیاریان� دەب�  -١
بۆ پ�داویستی� ه�نوك�یی�كانی كارم�ندانی سیاس�ت دابین بكر�ن، وەك گواستن�وەی چ�ند 

بۆ س�رسنوری و�ت یان گۆڕانی ه��و�ستی دەو��ت�ك ل�   ی�ك�ی�كی س�ربازی دەو��ت�كی دراوس�
 كی دیاریكراودا. باب�ت�
زانیاریی� سرتاتیجی�كان، ئ�و زانیاریان�ن ك� ناوەندەكانی ب�یار بۆ م�س�ل� در�ژخای�ن�كان   -٢

ك��كیان ل�وەردەگرن، وەك زانینی سیست�می ب�رگری و�ت�ك یان بارە ئابوری و كۆم��ی�تی�ك�ی. ئ�م 
ه��سوك�وتی ئ�و دەو��ت� ب�رن و زانیاریان� یارم�تی دان�رانی سیاس�تی دەرەوە دەدەن تا دەرك ب� 

 ف�ن كار یان فیسار شت بكات یان ن�كات.   ل�وە ت�بگ�ن ك� ف�ن دەو��ت تا چ رادەی�ك دەتوان�
سیاسی� ن�ودەو��تیی�كاندا زۆر �ون�ی ب�رچاو ه�ن ك�   ژووی پ�یوەندی و ملمالن��ل� م

�ك ئ�مریكی�كان دژە ه�رش�ك بوون كات ١٩٤٩كاریگ�ری ڕۆ�ی زانیاری�كان دەردەخ�ن. بۆ �ون� سا�ی 
بۆ س�ر ه�زەكانی كۆریای باكور، دوود�یی�كی ب�رچاویان پ�وە دیار بوو چونك� ن�یان دەتوانی 

نیشتبوو ن�با ی�ك�تی سۆڤی�ت   پ�شبینی كاردان�وەی ی�ك�تی سۆڤی�ت بك�ن و م�ترسی ئ�وەیان ل�
و ل�گ�رم�ی ئ�و د��ڕاوك�ی�ی توشی كار�كی س�ربازی بكات ل� ب�لكان ئ�نجام بدات. ل�و كات�دا 

) ل� ڕ�ی گو�گرتن CIAدان�رانی سیاس�تی دەرەوەی ئ�مریكا هاتبوو، ئاژانسی ه�وا�گری ناوەندی (
(التنصت) ل� گفتوگۆی� ب�سیم� ڕوس�كان بۆیان دەرك�وت ی�ك�تی سۆڤی�ت نیازی ئ�نجامدانی هیچ 

�رانی سیاس�تی دەرەوەی ئ�مریكا كرد كار�كی س�ربازیان ل� ب�لكان دا نیی�، ئ�م�ش وای ل� دان
. �ون�ی�كی تری )٢٦(دەست كراوان�تر كارە س�ربازیی�كانیان ل� دژی كۆریای باكور ب� ئ�نجام بگ�ی�نن

گرنگی ڕۆ�ی زانیاری ل� داڕشتن�وە و ت�نان�ت گۆڕانی ه��و�ستی سیاسی دەو��تیك، ئ�و زانیاریان�بوو 
 ل� با�یۆزخان�ی میرس ل� ل�ندەن چنگی ك�وت.  M15ك� دەزگای ه�وا�گری ناوخۆی ب�ریتانیا 

كات�ك ب�ڕیتانی�كان ه�ستیان ب�وە كرد ك� پ�یوەندیی�كانیان ل�گ�ڵ میرسی ج�مال  ١٩٥٥سا�ی 
دا ك� زانیاری زیاتر ل�س�ر میرس ب�دەست  M15عبدالنارص دا روو ل� گرژیی�، ف�رمانیان ب� دەزگای 

توانی گشت پ�یوەندیی� ت�ل�فۆنی و ب�ت�كانی ن�وان  M15. دواب�دوای ئ�م ف�رمان�، دەزگای  ب�ن�
 با�یۆزخان�ی میرس ل� ل�ندەن و قاهیرە كۆنت�ۆڵ بكات. 

یتانیی�كان ل�م ڕ�گ�ی�وە دەستیان ك�وت، ڕۆ��كی س�رەكی یان بینی ل� رئ�و زانیاریان�ی ك� ب�
دا، ب�تایب�تی پاش ١٩٥٦ی داڕشتن�وەی سیاس�تی ب�ڕیتانیا ب�رامب�ر ب� ق�یرانی ك�نا�ی سو�س ل� سا�َ 

ئ�وەی ب�ریتای�كان بۆیان دەرك�وت ك� روس�كان، ب�پ�ی ئ�و پ�یوەندیی� ب�ت� الن�ی ك� ل�گ�ڵ 
میرسی�كاندا ب�ستبویان و بریتانی�كان دەستیان ك�وتبوو، زۆر جددی بون ل� ه�ڕەش�یان دەربارەی 

نیاری� گرنگان� ی�ك�ك بوون ل�و ب�كاره�نانی ه�زی س�ربازی ل�دژی ب�ریتانیا و ف�رەنسا، ئ�م زا
 . )٢٧(هۆكاران�ی پا�ی ب� بریتانیایان نا ل� ك�نا�ی سو�س بكش�ت�وەی

ل� پ�یوەندی ن�وان ب�ره�مه�ن�رانی زانیاری (منتجی املعلومات) وب�كارب�رانی زانیاری 

                                                           
  . ١٠٢) پیرت رایت، مصدر سبق ذكره، ص ٢٦(
  . ٥٥. ص١٩٩٨) رونالد كیسلر، داخل اليس اي اي، ت: مالك فاضل البدیری، االهلیة للنرش والتوزیع، ع�ن، ٢٧(
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(مستهلكی املعلومات) دا م�س�ل�ی�كی گرنگ ه�ی� ئ�ویش ئ�وەی� ك� ئایا تا چ ڕادەی�ك 
ب�ره�مه�ن�رانی زانیاری بۆ   ب�رانی زانیاری باوەڕیان ب� ڕاستی ئ�و زانیاریان� ه�ی�؟ئایا ناكرێب�كار 

تاك�ەوی   م�ب�ستی تایب�تی خۆیان زانیاریی�كان ئاوەژوو بك�ن�وە و بیانش�و�نن یاخود ه�ر هیچ ن�ب�
�ن�كانی تری بك�ن ل� كۆكردن�وەی زانیاری ب�جۆر�ك بای�خ ب� الی�ن�كی دیاریكراو بدەن و الی

ب�رپرسیارە ل� ئاراست�كردنی پرۆس�ی كۆكردن�وەی زانیاری. س�رچاوەكان یان   بخ�ن؟ ك�  پشتگوێ
دان�رانی سیاس�ت؟ بو واتای�كی تر ئایا ب�ره�مه�ن�رانی زانیاری ب�ت�واوی ئ�وە دەزانن ك� چ 

  �وە نیی� ك� ه�ندێزانیاریی�ك ب� ك��كی ئامانج� گشتیی�كانی سیاس�تی دەرەوە دێ؟ ئایا ئ�گ�ری ئ
ل� دان�رانی سیاس�ت ب� ش�وەی�كی ه�ڕەم�كی ك��ك ل� زانیاریی�كان وەربگرن؟ ئ�م پرسیاران� 
وچ�ند پرسیاريرت رووب�ڕوومان دەبن�وە ئ�گ�ر �ان�و�ت ب�ش�وەی�كی باب�تیان� ب�وانین� ڕۆ�ی زانیاری 

ە�می ئ�م پرسیاران� ل� دروستكردنی سیاس�تی دەرەوەدا. ب�ه�رحاڵ، وەك دەردەك�و�ت، و 
ئ�وەندەی ب�ندە ب� چۆنی�تی ومیكانیزمی پ�یوەندی ب�ره�مه�ن�ران وب�كارب�رانی زانیاریی�وە 

ل� باب�ت�كی س�رخۆدا باسیان ل�وە   ئ�وەندە پ�یوەندی ب� خودی زانیاریی�كان�وە نیی�. بۆی� دەكرێ
 بكر�ن. 
 بۆ دان�رانی سیاس�ت. شیكردن�وەی زانیاری و نوسینی ڕاسپاردە وه��س�نگاندن -٢

ڕەنگ� گرنگرتین ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� بواری سیاس�تی دەرەوەدا ف�راه�م كردنی ئ�م باب�تان�ی 
 س�رەوە ب� بۆ دان�رانی سیاس�ت. 

ئ�م�ۆ زۆرب�ی دەزگا ه�وا�گریی�كانی دنیا كارم�ندی پسپۆڕ و شارەزای خۆیان ه�ی� ك� ب� 
وەرگرتن ل�و س�رچاوە زۆروو زەب�ندان�ی ب�ردەستیان ش�وەی�كی زانستی و ئ�كادیمیان� و ب� ك��ك 

، ب�ردەوام ل�كۆ�ین�وە و شیكاری و ه��س�نگاندن س�بارەت ب� م�س�ل� گرنگ�كانی دنیا بۆ  دەك�وێ
دان�رانی سیاس�ت (س�رۆك، وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی ب�رگری، ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومی) ئامادە 

ڕاپۆرتان� ه�وا�گری ڕاست�وخۆ دەتوان�ت ب�شداری ل� پرۆس�ی  دەك�ن. ب�نوسینی ئ�م ل�كۆ�ین�وە و
 دروست كردنی ب�یار ل� سیاس�تی دەرەوەدا بكات. 

) ل� سیاس�تی دەرەوەدا CIAڕەنگ� دیاریكردنی ڕۆ�ی دەزگای ه�وا�گری ناوەندی ئ�مریكا (
 یارم�تی�ن بدات بۆ ت�گ�یشتنی وردەكاریی�كانی باب�ت�ك�، ئ�ویش ل�ب�ر ئ�وەی. 

تاڕادەی�ك س�رچاوەی باش ه�ی�، ب� ب�راورد ل�گ�ڵ دەزگاكانی تری ه�وا�گری، باس ل�م  :�ك�می
 دەك�ن.  CIAالی�ن�ی ڕۆ�ی 

�ون�ی�كی باشی دەزگا هوا�گریی�كانی و�ت� دیموكرات�كان� و دور  CIAل�ب�رئ�وەی  :دووەم
 نیی� ل� چاود�ری دەس��ت� ت�رشیعیی�كان. 

 ك�كی ئ�مریكی ب�خو�ندن�وەی ئ�و ڕاپۆرت� دەست پ�دەكات ك�ب�یانیان كاری ه�موو س�رۆ 
)) ش�وان� بۆ س�رۆكی ئ�مریكای ئامادە دەكات. ئ�م CIA- ب�شی ب�ڕ�وەب�رای�تی ه�وا�گری ((سیا

، ناوەڕۆكی ڕاپۆرت�ك� )٢٨( نارساوە و ل� بیست الپ�ڕە پ�كدێ The Presidents daily briefڕاپۆرت� ب� 
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دواترین زانیاریی�كان� ك� ((سیا)) ئ�و ش�وە دەستی ك�وتووە. باب�ت�كانی دەرەنجامی شیكردن�وەی 
ڕاپۆرت�ك� زۆر شت ل� خۆ دەگرن وەك باس كردنی ك�می ب�روبومی گ�نم ل� ڕوسیا یان ب�وبون�وەی 

). گرنگی ئ�م ڕاپۆرت� ل�وەدای� ك� ه�موو كارم�ندە با�كانی دەو��ت ٨/٣٤گ�ندە�ی ل� ڕۆمانیا (
ی ریگن ل�پررساوی شیكردن�وەی  ١٩٨١ی نك� (ب�پ�ی ف�رمانی سا��وە، چو دەب�ت بیخو�نن

ه�موو سپ�دەی�ك كۆپیی�كی پوخت�ی ڕاپۆرت�ك�ی س�ركۆمار   زانیاریی�كانی ((سیا)) ل� واشن� دەب�
بدات ب� ه�ری�ك ل� یارم�تیدەرانی س�ركۆمار، وەزیری دەرەوە، وەزیری ب�رگری، ڕاو�ژكاری ئ�منی 

. ل� كاتی ڕودانی ق�یرانیشدا ڕاپۆرت�كان ه�رچ�ند س�عات )٢٩()ی هاوب�شستافق�ومی و س�رۆكی 
 جار�ك ئامادە دەكر�ن. 

كی ه�ی� ل� ن�خش�ك�شان و وەك ئاشكرای� ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومی ئ�مریكی ڕۆ��كی س�رە
). شای�نی باس� ١٠/١٩٧كردنی سیاس�تی ئ�مریكا ل�ه�ردوو بواری دەرەوە و ب�رگری دا (ئاراست�

موو كۆبون�وەكانی ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومی ك� س�رۆكی ئ�مریكا س�رپ�رشتیان دەكا ب� ه�
، یان پسپۆڕ�كی CIAپوخت�ی ئ�و ڕاپۆرت� دەست پ�دەك�ن ك� س�رۆكی ئاژانسی ناوەندی ه�وا�گری 

 . )٣٠(پل� خوارتر ئامادەی دەكات
زانیارییان� بنیات نراوە خ�س��تی س�رەكی ڕاپۆرت� ه�وا�گریی�كان ئ�وەی� ك� ل�س�ر بن�مای ئ�و 

جار س�رۆكی   م ه�ندێكۆیكردوون�ت�وە، بۆی� تاڕادەی�كی زۆر ل� واقیع�وە نزیكن. ب��  CIAك� 
ئاژانس�ك�، یان كارم�ند�كی پای� ب�رز بۆچوون� سیاسیی�كانی خۆی ب�س�ر راستیی� باب�تیی�كاندا 

 دەس�پ�ن� ئ�ویش بۆ سیا و سیاس�تی دەرەوەی ئ�مریكا ب� زەرەر�كی زۆر دەگ�ڕ�ت�وە. 
ون و باوەرەدا ب كات�ك زۆرب�ی كارم�ندانی ب�شی شیكردن�وەی زانیاری ل�و ١٩٦٠بۆ �ون�، سا�ی 

ك� كوبا ه�رەش�ی�كی گ�ورە بۆ س�ر ئ�منی ق�ومی ئ�مریكا نیی� و ڕژ�م�ك�ی كاسرتۆ ل�الی�ن 
زۆرب�ی خ��كی كوباوە پشتیوانی ل�دەكر�ن، س�رۆكی ئ�و كاتی سیا داالس ه�موو ئ�م ڕاپۆرتان�ی 

ن� سیاسی� خست و ن�یه�شت بگ�ن� دەست ك�ن�دی س�رۆكی تازە. داالس بواری دا بۆچو   پشتگوێ
ئ�مریكا و سیای توشی  ١٩٦١ئانتی كۆمۆنیستیی�كانی خۆی ب�س�ریدا زاڵ بن، ل� ئاكامدا سا�ی 

 . )٣١(شكست� گ�ورەك�ی ك�نداوی ب�رازەكان بوون
ل� ب�ر گرنگی راپۆرت� ه�وا�گریی�كانی سیا و ل�ترسی ئ�وەی كاری ئ�و شیكاران�دوور 

یی�كان، دەست�ی راو�ژكارانی س�رۆكای�تی بۆ ن�ك�و�ت�وە ل� شیكردن�وەی باب�تیان�ی زانیار
م�س�ل�كانی ه�وا�گری دەرەوە دروست كرا. كاری س�رەكی ئ�م دەست�ی� ل�وە بكۆ�ن�وە ك�تا چ 

كراون و پیاچون�وە ب�ش�وازی   ڕادەی�ك شیكردن�وەی سیا ب�ش�وەی�كی باب�تیان� ج�ب�ج�
 �ش ب� س�رۆكی ئ�مریكا دەكر�ن. شیكردن�وەی سیا بۆ د�نیا بوو نل�و زانیارییان�ی ك� پ�شك

كات�ك ئیدارەی ك�ن�دی ب�یاریدا ڕ�ك�وتننام�ی تاقیكردن�وەی ناوەكی مۆر بكات و  ١٩٦٣سا�ی 
، ئاژانسی ه�وا�گری ناوەندی SALTدواتریش كات�ك ل� ح�فتاكان دەست كرا ب� گفتوگۆكانی 
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ب� هۆی�وە وا ل� س�رۆكی ئ�وەندە زانیاری وردی س�بارەت ب� جب�خان�ی سۆڤی�تی ه�بوو، توانی 
ل�پ�رەس�ندنی جب�خان�ی سۆڤی�ت و ڕ�ك�وتننام�ك� مۆر بكا. ب��م ئ�وەی   و�ت بكات نیگ�ران ب�

ل�م� گرنگرتە ئ�وەی� ك� ئ�مریكیی�كان س�رەڕای رازین�بوونی سۆڤی�ت ب� دانانی كۆمیت�ی�كی 
ی ڕ�ك�وتننام�ك�، ئ�وەندە كردن  پشكنین بۆ چاود�ریكردنی پ�یوەست بوونی الی�ن�كان ب�ج�ب�ج�

توانای ه�وا�گری ب�ه�ز بوو دەیانتوانی ل� ڕ�گ�ی س�رچاوەی ه�وا�ی خۆیان�وە ل� واشن� ب�یار 
. ئ�م ڕۆ�� گرنگ�ی سیا نیشانی دا ك� ه�وا�گری )٣٢(ل�س�ر س�رپ�چی یان پ�یوەستی سۆڤی�ت بدەن

 . �ته�ب دەتوان�ت ڕۆ��كی گ�ورەی ل� ه�وركردن�وەی بارودۆخی ن�ودەو��تدا
خشتنی بیروڕاكانی سیا، سیاس�تی دەرەوەی ئ�مریكا و دۆخی ن�ودەو��تی   جار پشتگوێ  ه�ندێ

جۆن ف�ك كۆنی س�رۆكی ئ�و كاتی سیا  ١٩٦٢توشی ق�یران�كی م�زن كردووە. بۆ �ون� سا�ی 
ۆنی ، ب��م بۆچون�ك�ی ك)٣٣(ب�ك�ن�دی ڕاگ�یاند ك� سۆڤی�تیی�كان دەتوانن موش�ك ل� كوبا دابن�ن

خو�قاو ب�هۆی�وە جیهان ل�ش�ڕ�كی  ١٩٦٣ب�ه�ند وەرن�گیراو س�رەنجام ق�یرانی موش�كی سا�ی 
س�رتاس�ری نزیك بۆوە. ئ�گ�ر س�رانی ئیدارەی ئ�مریكا ئاگاداریی�ك�ی كۆنیان ب�ه�ند وەربگرتای�، 

ۆرتی رەنگ� جیهان توشی ئ�و ق�یران� ن�بوای�. پ�ویست� چ�ند م�س�ل�ی�كی گرنگی تریش ل� ڕاپ
ه�وا�گری ڕەچاو بكر�ن ل�وان�. ئایا تا چ ڕادەی�ك شیكارەكان ل� شیكردن�وەكانی خۆیاندا 
س�رب�خۆیی خۆیان پاراستووە و ن�یانه�شتووە بۆچون� ش�خسی و سیاسی�كان ب�س�ریاندا زاڵ بن؟ 
ئایا ناكر�ت ی�ك باب�تی ه�وا�گری چ�ند بۆچون و راڤ�ی�كی جیاواز ه��گر�ت ك� ه�ری�ك�یان 

�ق�د ئ�وی تر راست و م�نتیقی ب�ت؟ ل� الی�كی ترەوە ل�ب�ر ئ�وەی كارم�ندانی ه�وا�گری ب
رووب�ڕووی چ�ندین باب�تی ب�پ�ل� و خ�را دەبن�وە ئ�ركی س�رشانیان� راڤ�و شیكردن�وەی وا ئامادە 

ئایا بوونی چ�ند بۆچون دەرەنجام�كی جیاواز وا ل�   بك�ن ك� ب� ك��كی دان�رانی سیاس�ت ب�
 ان�رانی سیاس�تی دەرەوە ناكا ك� توشی س�رل�ش�وان بن؟د

ل�ڕاستیدا ل�ب�ر ئ�وەی شیكاری سیاس�تی دەرەوە رووب�ڕووی چ�ند باب�ت و ڕوداو�ك دەب�ت�وە 
ك� ب�ردەوام ل� گۆڕان و جو�دای� و ل�و سۆنگ�ی�وە ه�موو كات زانیاریی�كان ئاماژە بۆ ی�ك 

ی�ك�ك� ل� كارە ه�رە   ا�گری ه�ر وەك دینی دە��دەرەنجام ناك�ن، چونك� كاری شیكاری ه�و 
شیكاری ه�وا�گری بۆ پ�كردن�وەی ئ�م دەالق�ی� پشت ب� ل�كدان�وەی زانستی و   قورس�كان، دەب�

، ئ�م�ش وای كردووە شیكردن�وەی سیاس�ت چ�ژ�كی تایب�تی بۆ مرۆڤ�  ع�ق�ییی�كانی خۆی بب�ست�
 .)٣٤(زیرەك�كان ه�ب�ت

ب�ه�رحاڵ بۆ دەربازبوون ل�و ك�ش�ی�ی پ�شرت باس�ن كرد، ئ�ستا زۆر ل� شیكارەكان ك��ك ل� 
ش�وازی ((سیناریۆكان)) وەردەگرن ك� تیایدا شیكار ل� ه�موو ئ�گ�رەكان دەكۆ��ت�وەو 
دەرەنجام�كانی دەستنیشان دەكات، ئ�م ش�وازە ل�س�رەتای ه�شتاكان�وە ب�ش�وەی�كی ب�رب�و ل� 
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 ه�وا�گری و سیاسی�كانی�ۆژئاوادا ب�دی دەكر�ت. ڕاپۆرت� 
ناخات   ڕەنگ� ئ�م ش�وازە پ� ب� پ�ستی شیكاری ه�وا�گری ب�ت، چونك� هیچ زانیاریی�ك پشتگوێ

و ل� ه�مویان دەكۆ��ت�وە و زۆرجار زیاتر ل� ئایندەی�ك بۆ دان�رانی سیاس�تی دەرەوە دەستنیشان 
ب�ش�وەی�ك نیشان دەدا ك� الی�نگری هیچ ت�ز�كی  دەكا، ئ�م� جگ� ل�وەی ك� كاری ه�وا�گری

دیاریكراوی نیی� ب��كو ئ�و ب�پ�ی ڕاستیی�كان دەجو��ت�وە. ب��م ئ�گ�ر ئ�م ڕ�وشو�نان� بۆ شیكار 
ب�سود ب�ت، ئ�وا بۆ دان�رانی سیاس�ت ج�ی دەردەس�ریی�، چونك� ئ�وان پ�ویستیان ب� ڕ�گ� 

ل� كاروباری سیاسی خۆیاندا بیخ�ن� گ�ڕ. زۆر جاریش بۆ  چارەی�ك ه�ی� ك� ڕوون و ئاشكرا ب�ت تاكو
 ((باشرتین دەلیل)) دەستنیشان بكات.   دەرچوون ل�م ت�نگ�ژەی�، داوا ل� شیكار دەكرێ

ل� كۆتایی ئ�م باب�ت�دا دەب�ت ئ�وەمان ل� یاد ب�ت ك� كاری س�رەكی ه�وا�گری ل�م بوارەدا، 
نی دەزگاك�، ئ�م كارەش وەك ه�ر كار�كی فكری تر روونكردن�وەی زانیاریی�كان� ب�پ�ی ت�گ�یشت

دووچاری شكست یان س�رك�وتن دەب�ت�وە. ئ�م ه��س�نگاندن و شیكاریی�ی ه�وا�گری ت�نها ڕ�گ� 
خۆشك�ر�ك� بۆ شیكردن�وەی پراكتیكیان�ی م�س�ل�كان و پ�شبینی كردنی گۆڕانكاری ئایندە، چونك� 

ب�یار، ب� ڕەچاو گرتن و یان ڕەخن� گرتنی بۆچون�كانی ل� كۆتایدا ئ�وە دان�رانی سیاس�تن ك� دوا 
 ه�وا�گری، ل�س�ر م�س�ل�كانی سیاس�تی دەرەوەی دەو��تان دەدەن. 

 س�ربازی –كاری نه�نی سیاسی   -٣
س�رج�م ئ�و كار و چاالكیان� دەگر�ت�وە ك� ب�ش�ك ل� دەزگای ه�وا�گری دژ ب� دەو��تانی تر 

�و دەو��تان� س�بارەت ب� باب�ت�كی دیاریكراو ك� زەرەر ل� ئ�نجام دەدەن بۆ گۆڕینی سیاس�تی ئ
ب�رژەوەندی ن�ت�وەیی دەو��ت دەدا یان هاندانیان بۆ كردنی یان ڕ�گرتن ل� ئ�نجامدانی كار�ك یان 
وەرگرتنی ه��و�ست�ك ل� الی�ن دەو��ت�ك یان چ�ند دەو��ت�كی دیاریكراوەوە. ب� واتای�كی تر ((ئ�و 

ری ج�ب�ج�یان دەكات بۆ كارت�كردن ل� ه��و�ستی دەو��تان یان گۆڕینیان ب� چاالكیان�ی� ك� هوا�گ
 . )٣٥(ئ�وەی ئ�م ڕۆ��ی خۆی ئاشكرا بكات))  ش�وەی�كی نه�نی، ب�ب�

ب�هۆی ل�مپ�رە یاسایی و سیاسی�كانی ن�ودەو��تی چونك� یاسای ن�ودەو��تی و بن�ماكانی 
س�رب�خۆیی دەو��تان دەك�ن، دان�رانی  ن�ت�وە ی�كگرتووەكان پار�زگاری ل� س�روەری خاك و

سیاس�تی دەرەوەی و�تان ناچارن ب� پ�ی ئ�و ر�سا گشتیان� بجو��ن�وە ك� زۆرب�ی جار بواری مانۆڕی 
جار وا ڕ�ك   سیاسی یان ب�رت�نگ دەك�ن و نای��ن ئازادان� كارەكانی خۆیان ئ�نجام بدەن، ه�ندێ

ه�ب�ت ل�س�ر ب�رژەوەندی و�ت�كی تر، ك�  دەك�و�ت ك� ه��و�ستی و�ت�ك كاریگ�ری سیاسی
ڕەنگ� ه�ند�ك جار بگات� ئاست�كی م�ترسیدار. بۆ ڕ�گ� گرتن ل�و ه��و�ست� سلبیان� و 

جار ن�بوونی، ه��و�ست   ب�رپ�رچدان�وەی ئ�و ه�ڕەشان�ی ل� ئ�نجامی بوونی، یاخود ه�ندێ
ه�ڕەش�ك� كاری نه�نی سیاسی  دروست دەبن، زۆر جار دەو��تان ب�پ�ی دۆخی ن�ودەو��تی و ئاستی

 س�ربازی ئ�نجام دەدەن.  –
س�ربازی ب�ش�كی ك�می كاری  –ب� پ�چ�وان�ی ئ�وەی ل� ناو خ��كدا باوە، كاری نه�نی سیایی 
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% ی س�رج�م چاالكیی�كانی ٣ه�وا�گریی� ل� بواری سیاس�تی دەرەوەدا، بۆ �ون� ئ�م كاران� ت�نها 
ژەی� ل� دەزگاكانی ه�وا�گریدا جیاوازە، ب��م ب�ش�وەی�كی ، ه�رچ�ندە ئ�م ڕ�)٣٦(سیا پ�ك د�نن

 گشتی ب�ش�كی ك�می ئ�م بوارەی�. 
، بۆی� ئ�م كارە نه�نیان� ل�  جۆر و ش�وازی كارە نه�نیی�كان ب� پ�ی ئامانج�كانیان دەگۆڕێ

چ�ندین جۆر پ�ك د�ن وەك پشتگیریكردنی حزب�ك یان ر�كخراو�كی سیاسی ل� و�ت�كی بیانی بۆ 
جاریش ئ�م   ەودان ب� رەوت�كی تایب�تی سیاسی یان ڕ�گرتن ل� سیاس�ت�كی ئ�و دەو��ت�، ه�ندێبر 

كارە نه�نیان� روخسار�كی توندو تیژیان دەب�ت وەك ڕ�كخستنی ش�ڕ�كی در�ژخای�ن دژی ئ�و و�ت� 
یگ�ر ك�سای�تی نارساو و كار  یان ت�قاندن�وەی چ�ند دام�زراوەی�كی گرنگ یان تیرۆر كردنی ه�ندێ

ك� ب� الی الی�نی تیرۆرەك�وە ه�ڕەش�ی�كی ڕاست�وخۆیان بۆ س�ر ب�رژەوەندی ه�ی�. ب�گومان 
م�ژووی پ�یوەندیی� ن�ودەو��تیی�كان پ�ە ل�و كارە نه�نیان�ی ك� بۆ خزم�تی سیاس�تی دەرەوەی 

كان، و�تان ئ�نجام دراون. بۆ �ون� ل� س�رەتای دەشتپ�كردنی ش�ڕی دووەمی جیهاندا بریتانیی�
ب�م�ب�ستی س�رك�وتن ل�و ش�ڕە، پ�ویستیان ب� دۆستای�تی و هاوپ�ی�ن�تی ئ�مریكا ه�بوو، بۆی� 

ه�ر ل� س�رەتای دەستپ�كردنی ش�ڕەك�وە چ�ند  M16دەزگای ه�وا�گری دەرەوەی ب�ریتانیا 
نوسینگ�ی�كی ه�وا�گری ب�ه�زی ل� ئ�مریكا دروست كرد و ك� ل� الی�ن كابرای�ك ب� ناوی سیر 
ولی�م ستیڤنسون ب�ڕ�وە دەبران. كاری س�رەكی ئ�م نوسینگ� ه�وا�گرییان� ئ�وە بوو وا ل� ئ�مریكا 

و بۆ   الی�ن بوەست�  ئ�مریكا ب�  تانیا یان ه�ر هیچ ن�ب�بكات ل� ش�ڕی دژ ب� ئ���نیا ب�ت� پاڵ بری
 .)٣٧(ئ�م م�ب�ست� چ�ندین كاری سیاسی و ئیعالمی و ڕۆشنبیری ئ�نجام درا
ل� ه��بژاردن�كانی سا�ی  CIAدەتوانین دەست�وەردانی فراوانی ئاژانسی ه�وا�گری ناوەندی 

ری نه�نی و ئامانج و كارە سیاسی� ئیتا�یا ب��ون�ی�كی س�رك�وتوی ت�كه��ك�ش كردنی كا ١٩٤٧
 دەرەكی ی�كان دەستنیشان بك�ین. 

س�ربازیی وا ل� ئ�وروپا  –ئاشكرای� ك� پاش ب�ان�وەی ش�ڕی دووەمی جیهان دۆخ�كی سیاسی 
دروست بوو ك� ب�ش�كی زۆری ڕۆژه��ت و ناوەڕاستی ئ�م كیشوەرە ك�وتن� دەست سۆڤ�ت�وە. ئ�م 

ڕی سارد ل� ن�وان ڕۆژه��ت و ڕۆژئاوادا، وای ل� ئ�وروپا كرد بب�ت� بارە تایب�ت� و س�ره��دانی ش�
 م�یدانی س�رەكی ئ�م ك�شم� ك�شم� ن�ودەو�تی�وە. 

دەو��تانی باشوری ئ�وروپا ك� دەیان�وانی� س�ر دەریای ناوەڕاست (یۆنان، توركیا، ئیتا�یا) ب�الی 
كرد، چونك� ئ�وان ی�ك�مین س�نگ�ری  ڕۆژئاواو و�ت� ی�كگرتوەكان�وە گرنگی�كی تایب�تییان پ�یدا

پار�زگاری كردن بوون ل� بلۆكی ڕۆژئاوا، بۆی� ڕوخانی ڕژ�می سیاییی ئ�م و�تان� تا ڕادەی�كی زۆر 
 تی ئ�ستور دەكرد وئ�مریكاشی توشی ت�نگ�ژەی�كی سرتاتیجی جیهانیی گ�ورە دەكرد. � باسكی ڕۆژه�

ڕۆژئاوا، ئ�مریكی�كان چ�ندین چاالكی سیاسی بۆ ڕ�گرتن ل� ه�ر گۆڕانكاری�كی دوور ل� ح�زی 
س�ربازیان نواند ك� ه�ند�كیان ئاشكرابوو، وەك دانی كۆم�ك و باربوو بۆ توركیا و یۆنان و  –
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 ه�ند�كی تریش نه�نی بوو (وەك ل� �ون�ی ئیتا�یا). 
س�رانی ئ�مریكا زۆر نیگ�ران بوون ل�و ه�وا�ن�ی ك� باسیان ل� ئ�گ�ری  ١٩٤٧سا�ی 

�وتنی حزبی كۆمۆنیستی ئیتا�یا دەكرد و ل�م بارەی�وە جۆرج كینان س�رۆكی نوسینگ�ی س�رك
نوسی ((ئیتا�یا خا�ی وەرچ�رخانی ڕەوتی كۆمۆنیستی ی� ل�  CIAپ�وپاگ�ندەی سیاسی س�ر ب� 

س�ربك�ون و ه�ڕەش� ل� پ�گ�كا�ان ل� دەریای   ئ�وروپادا، ئ�گ�ر ب�ت و كۆمۆنیست�كان ل�وێ
 . )٣٨(وروپا بك�ن، ئ�وە ل� ه�موو شو�ن�كی تر س�ردەك�ون))ناوەڕاست و ئ�

ڕاسپارد كاری نه�نی  CIAبۆ ب�رپ�رچدان�وەی ئ�م دۆخ� ناه�موارە، س�رۆكی ئ�مریكا دەزگای 
تیمی (ت�گبیری  CIAسیاسی ئ�نجام بدا بۆ ڕ�گرتن ل� س�رك�وتنی كۆمۆنیست�كان. ل�م چولرچ�وەدا 

�م تیم� ئ�نجامیان دەدا بریتی بوون ل� چاپكردنی ب�وكراوەی دژ تایب�تی) پ�ك ه�نا. ئ�و كاران�ی ئ
ب� كۆمۆنیزم، ه��واسینی ب�یاننام� ب� دیوارەكانی ڕۆما و ئیتا�یادا، نوسین و ب�وكردن�وەی وتاری 
سیاسی ل� ڕۆژنام�كانی ئیتا�یا، ه��ب�ستنی ه�وا�ی درۆ دژ ب� پارتی كۆمۆنیست ل� ڕ�ی ساخت�كردنی 

وە، یارم�تیدانی حزب و ك�سای�تیی� ب�ر ه��ستكارەكانی پارتی كۆمۆنیست، ت�ك�ای دۆكیوم�نت�كان�
، ك� زۆرب�ی ل� )٣٩( ملیۆن دۆالر م�زەن� دەكرێ ٧٥ئ�و پاران�ی ل�م كاران�دا خ�رج كران ب� 

 . )٤٠(دەو�م�ندەكانی ئ�مریكا وەك یارم�تی، كۆكرابون�وە
گی ل�گ�ڵ سیاس���دارانی ئ�مریكا ك� ب� پاش ب� ئ�نجام گ�یاندنی ئ�م كاران� و ب� ه�ماه�ن

ڕاشكاوی ل�س�ر زاری س�رۆكی ئ�و كات�ی ئ�مریكا هاری ترومان ڕایانگ�یاند ك� ئ�مریكا ل� حا��تی 
، پارتی كۆمۆنیستی شكستی ه�نا. )٤١( س�رك�وتنی كۆمۆنیست�كان یارم�تیی�كانی خۆی ل� ئیتا�یا ئ�ب�ێ

ب� ئ�نجامی گ�یاندبوون ب� ڕادەی�ك ل�الی  CIAی شكستی كۆمۆنیست�كان و ئ�و كارە نه�نیان�
ی  ١٨س�رۆكی ئ�مریكا د�خۆشك�ر بوون ك� ل� كۆبون�وەی ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومیی ڕۆژی 

دا ب�یاری دروستكردنی دەست�ی�كی ه�میش�یی بۆ كارە نه�نی�كان دا ب�ناوی  ١٩٤٨حوزەیرانی 
دیباج�ك�ی بك�ین ئ�وا ب� ڕوونی ((نوسینگ�ی ه�ماه�نگی سیاسی)). ئ�گ�ر ب� وردی س�یری 

 ه�موو ئ�رك و ئامانج�كانی ئ�م جۆرە چاالكیان�مان بۆ دەردەك�و�ت. دیباج�ك� دە��ت. 
كارە نه�نی�مان ب� ش�وەی�كی وا ورد و ل�زانان� ج�ب�ج� بكر�ن ك� ب�هۆی�وە ئیدارەی  �ت((دەب

حكوم�ت ل�و ك�سان� جیا بكات�وە ك� ب� ش�وەی�كی ڕەسمی ج�ب�ج�كردنی   ئ�مریكا بتوان�
كارەك�یان پ� ن�سپ�دراوە... دەب� ئ�وەش ل�ب�رچاو بگیر�ت ك� ل� حا��تی ئاشكرابوونی ئ�م 

 . )٤٢(� ئیدارەی ئ�مریكا خۆی ل� ب�ئاگا بكات)چاالكیان�دا دەب

                                                           
، ٢) بليدو فسكاو بلوخ، الجاسوسیة والجاسوسیة املضادة، منشورات البحر املتوسط ومنشورات عویدات الدولیة، ط٣٨(

  . ١٥، ص ١٩٩٢باریس،  –بیروت 
  . ١٦) املصدر نفسه، ص٣٩(
  .  ١٢٣، ص٢) دیفید وایز و توماس روس، الحكومة الخفیة، ت: جورج عزیز، دار املعارف، مرص، التاریخ بال، ط٤٠(
  . ١٧بليدو فسكاو بلوخ، مصدر سبق ذكره، ص )٤١(
  . ١٦، ص يش�پنبع م) روبرت م. كاتس، ٤٢(



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية السياسية ومجلة الدراسات 

 

١٣٧ 
  

 انرانی سیایتی دەرەوەتوەرەى سیم: پیوەندی نوان دەزگاكانی ھواگری ود
ڕەنگ� م�س�ل�ی پ�یوەندی ن�وان دەزگاكانی ه�وا�گری و دان�رانی سیاس�تی دەرەوە ی�ك�ك 

اس�تی دەرەوە، چونك� ب� ب�ت ل� گرنگرتین ت�وەرەكانی تایب�ت ب� پ�یوەندی ه�وا�گری و سی
و ه�ر الی�ن�كی ئ�م  )٤٣(پ�چ�وان�ی ئ�وەی ك� باوە ئ�م پ�یوەندی� ب� ئاسانی درووست ناب�ت

سیاس�تی دەرەوە) ب� چاوی گومان و دوو د�ی�وە دەڕوان�ت� ئ�وی تر، ل�  –هاوك�ش�ی� (ه�وا�گری 
ی�كی خراپ ب�س�ر پرۆس�ی ئ�نجامدا ل�كداب�ان�كی ت�واو ل� ن�وانیاندا دروست دەب�ت ك� ب�ش�وە

 سیاس�تی دەرەوەدا دەشك�ت�وە. 
ئ�م ك�ش�ی� چ�ند الی كارم�ندانی ه�وا�گری بای�خی ه�ی�، ئ�وەندەش دان�ران و ڕاپ�ڕ�ن�رانی 
سیاس�تی دەرەوە ڕوب�ڕوی دەبن�وە. س�رەتای ئ�م باب�ت� ب� پرسیار�كی گرنگ دەست پ� دەكات 

دەی�ك س�رك�وتوون ل� كۆكردن�وەی زانیاری�كاندا؟ ل�رە وش�ی ئ�ویش ئ�وەی�. ئایا ه�وا�گران تا چ ڕا
س�رك�وتن ئ�وە ناگ�ی�ت� ك� ئ�وان ل� كۆكردن�وەی زانیاری�كان چیان كردووە ب��كو ئ�وە 
دەگر�ت�وە ك� ڕ�وشو�نی ئ�و كۆكردن�وەی� چۆن� و ئایا بواری ئ�وەی ه�ی� ك� بیرو بۆچوونی سیاسی 

 ست�كردنی ئ�م زانیاریان�دا ه�ب�ت. ه�وا�گران ڕۆ�ی س�رەكیی ل� ئارا
ل� زانستی سیاس�تدا ب� ك�ش�ی  �تئ�م م�س�ل�ی� وەك د. س�بری اس�عیل مق�ل�د دە�

، ت�نان�ت ی�ك�كیش� )٤٤(پ�یوەندی ن�وان دەزگاكانی ه�وا�گری و دان�رانی سیاس�تی دەرەوە نارساوە و
 ل�و باب�تان�ی تا ئ�ستا گفتوگۆی�كی زۆری ل� س�رە. 

سیاس���دارانی بواری سیاس�تی دەرەوە باوەڕی ئ�وتۆیان ب� بۆچوون و زانیاری�كانی ه�وا�گری 
نی� و سی�س���داران ب�ردەوام گل�یی و گازەندەی ئ�وە دەك�ن ك� ه�وا�گری ئ�ركی س�رەكی 
خۆیان پشت گوێ دەخ�ن، ك� كۆكردن�وەی زانیاری� و خۆیان ل� م�س�ل� سیاس�كان دەقورت�نن ك� 

ی الوەكی ئ�وان�. ل�م ڕوەوە ج�ی خۆی�تی قس�ك�ی وەزیری دەرەوەی ئ�مریكا جۆرج مارشاڵ ئ�رك
د�ت، ئ�وەی الی  CIAخستی� ب�رچاو ك� ل�كاتی باسكردنی سیاس�تدا وتی((من گا�ت�م ب�م كاران�ی 

ئ�وە دەب�ت ك� پ�ش  CIAمن گرنگ� ئ�وەی� ئ�گ�ر هاتو سۆڤی�تی�كان ه�رشیان كردە س�رمان كاری 
 .)٤٥(ت ئاگادارمان بكات�وە))وەخ

زۆرجار كارم�ندانی سیاس�تی دەرەوە پ�یان قورس� گوێ ل� ڕاسپاردە و ئامۆژگاری�كانی 
 . )٤٦(ه�وا�گران بگرن و واه�ست دەك�ن ئ�م� ل� ب�های بیر و بۆچون�كانیان ك�م دەكات�وە

�كانی ب�جگ� ل�وە سیاس���داران ئ�وە ناشارن�وە ك� ڕەنگ� خ��كان�ك ل� پشت بۆچون
ه�وا�گری�وەبن ك� نیازی ت�كدان و ئاب�و بردنی بۆچون� سیاسی�كانی ئ�وانیان ه�ی�. بۆی� ل� 
م�یدانی فراوانی سیاس�تدا ك� پ�شب�ك� و ك�شم�ك�شمی توند ل� ن�وان سیاس���داراندا ه�ی�، 

                                                           
  . ١٧) دیفید وایز و توماس روس، مصدر سبق ذكره، ص ٤٣(
  . ٣١٨، ص يش�پنبع م) روبرت م. كاتس، ٤٤(
  .  ١٥٥) د. اس�عيل صربي مقلد، مصدر سبق ذكره، ص٤٥(
  . ٢٦٩) د. محمود السید رصاص، مصدر سبق ذكره، ٤٦(



  ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی دەرەوەی دەو��تاندا

١٣٨ 
  

ئ�ست�م� كارم�ندانی سیاس�ت گومان ل�و بۆچون�ی ه�وا�گری ن�ك�ن ك� پشتگیری ل� 
 كانیان ناكات، یان ب� پ�چ�وان�وەی�تی. سیاس�ت�

گل�یی�كی تری دان�ران و كارم�ندانی تری سیاس�تی دەرەوە ل� دەزگاكانی ه�وا�گری ئ�وەی� ك� 
زۆرب�ی جار ڕاپۆرت و شیكردن�وەكانی ه�وا�گری ب� ش�وەی�كی ڕەشبینان� و�نای بارودۆخی 

ن ك� دەزگاكانی ه�وا�گری پ�یامی سیاس�تی دەرەوە دك�ن، بۆی� زۆرب�ی جار ڕەخن�ی ئ�وە دەگر 
 و ڕ�گ�چارەی�كی ڕونیش دەستنیشان ناكات.  )٤٧(ڕەشبینی ب�رامب�ر ب� ئایندە ب�ودەك�ن�وە

ئ�گ�ر ب�ت و ك�ش�ك� ل� ڕوانگ�ی ه�وا�گران�وە س�یری بك�ین ئ�وا م�س�ل�ك� ب� ت�واوەتی 
سیاس���داران چی جۆرە  جیاوازە. م�س�ل�ی گرنگ ل� الی ه�وا�گران ئ�وەی� ك� زۆرجار نازانن

 زانیاری�كیان ل� داوادەك�ن، یان چ زانیلری�ك جۆ ئ�وان ب� سوودە. 
ل�رەدا م�س�ل�ی�كی گرنگ د�ت� كای�وە ئ�ویش ئ�وەی�، ئایا ه�وا�گران ب� پ�ی ت�گ�یشتنی 
تایب�تی خۆیان بۆ سیاس�تی دەو�ت، زانیاری كۆ دەك�ن�وە یان دان�رانی سیاس�ت خۆیان ه���كی 

 . )٤٨(یكراویان بۆ دەستنیشان دەك�ن تا ل�ب�ر ڕۆشنایی ئ�و ه���دا زانیاری كۆبك�ن�وەدیار
ئ�م ك�ش�ی� چ�ند بۆچون�كی جیاوازی ل�خۆگرتووە. ب�ڕای ه�ندێ ل� ل�كۆ�یاران دان�رانی 
سیاس�ت دەب� ئاراست�ی زانیاری�كان بك�ن تاكو دەزگاكانی ه�وا�گری خۆیان ب� باب�تی الوەكی�وە 

�ن، ب�پ�ی ئ�م بۆچون� دان�رانی سیاس�ت و ه�وا�گران كات و ئ�رك�كی زۆریان بۆ خ�ریك ن�ك
دەگ�ڕ�ت�وە، ب��م ب�ره��ستكارانی ئ�م بۆچون� ڕەخن�ی ئ�وە دەگرن ك� ئ�م جۆرە پ�یوەندی�، 
زانیاری� ه�وا�گری�كان ل� ناو سیاس�تی دەو��تدا ق�تیس دەكات و ل� ئ�نجامدا هیچ زانیاری و 

كۆناب�ت�وە ك�جیاب� ل� بۆچون�كانی دان�رانی سیاس�ت، ئ�م�ش دان�رانی سیاس�ت ڕاستی�كی وا 
 .)٤٩(دورك�وتن�وە ل� واقع دەبا   ب�رەو ه��د�رێ

ل� الی�كی ترەوە بۆچون�ك ه�ی� پشتگیری ل�وە دەكا ك� ه�وا�گران ب�پ�ی ت�گ�یشتنی گشتی 
تاوەكو دەو��ت زۆرترین زانیاری  خۆیان بۆ ب�رژەوەندی میللی، س�رپشك بن ل� كۆكردن�وەی زانیاری

و بۆچونی س�بارەت ب� باب�ت�ك ه�ب�ت ئ�م�ش زیاتر بۆ ب�یاردانی سیاس�تی دەرەوە سودب�خش 
 . )٥٠(دەب�ت

ل�رە م�س�ل�ی�كی گرنگ ه�ی� ك�زۆرجار پ�یوەندی ن�وان دان�رانی سیاس�تی دەرەوە و 
رانی سیاس�ت بۆ گۆڕینی بیر و ه�وا�گران گرژ دەكا، ئ�ویش گل�یی ه�وا�گران� ل� فشاری دان�

 ڕاكانی خۆیان بۆ ئ�وەی ل� گ�ڵ ح�ز و بۆچونی سیاسی�كانیدا گونجاو ب�ت. 
ئ�م جۆرە سیاس���داران� وای بۆ دەچن ك� بوونی ك� بونی پا�پشتی�كی زانیاریان�ی ه�وا�گری 

ران و شیكارانی دەسك�وت�كی م�عن�وی گ�ورەی� بۆ پرۆژەكانیان، ل� كات�كدا ب� پ�چ�وان�وە ل�كۆ�یا
ه�وا�گری زا ت�دەگ�ن ك� فشاری سیاسی�كان دەسكاری�كی م�ترسیداری ڕاستی�كان� و داوا ل� 

                                                           
  .  ٣١٦، ص يش�پنبع ) روبرت م. كاتس ، م٤٧(
  .  ٣٢٠) املصدر نفسه، ص ٤٨(
  .  ١٥٦) د. اس�عيل صربي مقلد، مصدر سبق ذكره، ص٤٩(
  . ١٥٦) املصدر نفسه، ص ٥٠(



  ٢٠١٨ كانون االول) الثا�ول) العدد (املجلد (اال        -        األمنية السياسية ومجلة الدراسات 

 

١٣٩ 
  

ب�رپرسانی دەزگاكانی ه�وا�گری دەك�ن خۆڕاگر و ئازا بن ب�رامب�ر ب� ه�ر دەست ت�وەردان و 
 . )٥١(فشار�كی سیاس���داران

((كاری ئ�م� ئ�وەی� ك�  ب�مبۆن�ی�وە نووس�ری ئ�مریكی ڕۆب�رت كاتز ووتوی�تی
ه��س�نگاندنی زانیاریان� ب� تایب�تی ه��س�نگاندنی زانیاری ناوخۆیی بۆ سوودل�وەرگرتنی دان�رانی 
سیاس�ت ئامادەبك�ین. ه�موو، یان ب�ش�ك ل�و زانیاریان� دەكر�ت سوودب�خش�. ه�ر بۆی� ئ�م 

 . )٥٢(، ب��م ناتوانرێ بگۆڕدر�ت زانیاریان� دەتوانرێ ف�رامۆشربێ، ڕەتبكر�ت�وە، دوور بهاو�ژرێ
وەكو پ�شرتیش باس�نكرد، ئ�م باب�ت� چ�ندین ڕا و بۆچونی تر ه��دەگر�ت، ب��م ل�وان�ی� 
باشرتین ڕ�گاچارە بۆ ئ�م ك�ش�ی� ئ�وە ب� ك� دان�رانی سیاس�ت ب� پ�ی پ�داویستی سیاسی خۆیان 

ه�وا�گری بك�ن و ئوانیش ب� پ�ی ئ�و  چ�ندپرسار�كی دیاریكراوی ه�م� الی�ن� ئاراست�ی دەزگاكانی
پرسیاران� كاربك�ن. بۆ �ون�، دان�رانی سیاس�تی دەرەوەی دەو��ت�ك بۆ ئ�وەی د�نیل� ل�وەی ك� 

چ�ند   ف�ن دەو��ت چ�ن ڕاستگۆی� ل�و ه�نگاوان�ی بۆ چاككردن�وەی پ�یوەندی�كانیان، دەب�
ان بك�ن و زانیاری كۆبك�ن�وە، پاشان ب�یار پرسیار�ك دەربارەی ڕاستگۆیی و نا ڕاستگۆیی ه�نگاوەك

 ل�س�ر چی دەدا، ئ�وە م�س�ل�ی�كی ترەو پ�یوەندی ب�م م�س�ل�ی�وە نی� ك� باسی دەك�ین. 
ل�م پ�نجا سا��ی دواییدا زۆرب�ی دەو��تانی جیهان ه�و��كی جددی یان داوە بۆ باشرت 

انی ب�یاری سیاسی. پ�ك ه�نانی ڕ�كخستنی پ�یوەندی�كانی ن�وان دەزگاكانی ه�وا�گری و دەزگاك
(ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومى) ل� دەو��تان �ون�ی�كی ب�رچاوی ئ�و ه�ماه�نگیی�ی ن�وان ه�وا�گری 

سیاس�ت�. ئ�ركی س�رەكی دام�زراوەكانی ئ�نجوم�نی ئ�منی ق�ومی ه�ماه�نگ كردنی  –ئاسایش  –
ی�ك�یان ل� دژی ب�رژەوەندی و  پ�یوەندی�كان� ل� ن�وان دەزگاكانی دەو��ت ب� ش�وەی�ك ك� ه�ر

ئاگاداری ئ�ویرت ن�جو��ت�وە. ڕاو�ژكاری س�رۆك بۆ م�س�ل�كانی ئ�منی ق�ومی ك� ئ�ستا ل� زۆر   ب�ب�
 سیاسی پای� ب�رز ب�والوە هیچیرت نی�.  –دەو��ت� پ�شك�وتوەكاندا ه�ی�، ل� پسپۆڕ�كی ئ�منی 

 

   

                                                           
  . ١٥٧) املصدر نفسه، ص ٥١(
  . ٣٢٠، ص پیشینمنبع ) روبرت م. كاتس، ٥٢(



  ڕۆ�ی ه�وا�گری ل� سیاس�تی دەرەوەی دەو��تاندا

١٤٠ 
  

  دەرەنجام:
ل� كۆتایی ئ�م ل�كۆ�ین�وەدا دەتوانین چ�ندین خا�ی گرنگ تایب�ت ب� باب�ت�ك� دەست نیشان 

  پ�ك ب�نین.   بك�ین و كۆب�ندەیان ل�
ل�ب�ر ئا�ۆزی كاروباری ن�ودەو��تی و زۆری ئ�و هۆكاران�ی ك� كار دەك�ن� س�ر   -١

نی سیاس�تی دەرەوە ئ�و چاالكیی�كانی دەو��ت ل� م�یدانی سیاس�تی دەرەوەدا، زۆر جار دان�را
دام�زراوە رەسمیان�ی ك� ب�رپرسن ل� ن�خش� ك�شان و راپ�ڕاندنی، ت�گ�یشتن�كی ڕونیان س�بارەت 
ب� سیاس�ت�ك یان بارودۆخ�كی دەرەكی ال گ�ال�� ناب�ت. بۆی� دەزگاكانی ه�وا�گری، ل� ڕ�ی دابین 

توان�ت ڕۆ��كی گرنگ ل�یارم�تی كردنی زانیاری ورد س�بارەت ب� دۆخ�ك� و م�رامی الی�ن�كان، دە
  دانی دان�رانی سیاس�تی دەرەوە بۆ ت�گ�یشتنی زیاتری واقعی سیاسی ن�ودەو��تی ببین�ت. 

س�رەڕای جیاوازی بواری كاری ه�وا�گری و سیاس�تی دەرەوە و ئ�و ئ�و ڕ�وشو�نان�ی ك�   -٢
ی�ك دەگرن�وە ك� ه�ردوكیان كردنی ئامانج�كانیان پ�ی�ەوی دەك�ن، ئ�م دوو بوارە ل�وە   بۆ ج�ب�ج�

ئامانجی س�رەكیان دابین كردنی ئ�منی ق�ومی دەو��ت� ب��م ب�ڕ�گای جیاواز. ئ�م ڕاستی� وا دەكات 
 و خزم�تی ی�كرتی بكا.   زۆر جار كاری ه�ردوو بوارەك� ت�كه��ك�شی ی�كرتی ب�

نی پ�یوەندیی�كی وردو چاالك ل� ن�وان ب�كارب�رانی زانیاری و و س�رەڕای گرنگی ه�بو   -٣
، گومان و بای�خ ن�دان ب�  ب�ره�مه�ن�رانی زانیاری دا، ئ�م پ�یوەندی� زۆرجار ب� ئاسانی دروست ناب�

كار و ئامانجی ی�كرت گ�ورەترین ئاست�نگی ر�گای ئ�م پ�یوەندیی�ن. بۆ س�رخستنی كارەكان و 
�كانی سیاس�تی دەو��ت، ه�ماه�نگی و هاوكاری ن�وان ئ�م دوو بوارە م�رجی گ�یش� ب� ئامانج� با

 س�رەكی س�رك�وتنی سیاس�تی با�ی دەو��ت�. 
ه�رچ�ندە پسپۆڕانی ه�وا�گری ل� ڕ�ی شیكردن�وە و تو�ژین�وەی تایب�ت، ب�شدارن ل�   -٤

دا دان�رانی سیاس�تی دروست كردن و ئاراست� كردنی سیاس�تی دەرەوەی دەو��تان، ب��م ل� كۆتای
دەرەوە ب�یار ل�س�ر ه�ر سیاس�ت�ك یان ه��و�ست�كی دیاریكراو دەدەن. س�رەنجام، ه�وا�گری 

 .  رۆ��كی ڕاو�ژكاران� دەگ��ێ
ك� ن�خش� بۆ سیاس�تی  �تل� كۆتایی دا ئ�گ�ر دان�رانی سیاس�تی دەرەوە ب�و ع�ق�� بچو�� 

وای� ك� ل� ڕ�ی   گری بۆ ئ�و ع�ق��، وەك چاو و گوێ، دەتوانین ب��ین ه�وا� دەرەوەی و�ت دادەن�
ئ�وان�وە راستی�كان ب�و ئ�ق�� دەگ�ن، بۆی� ك�م بای�خدان ب�و راستیان�ی ك� ه�وا�گری چنگی 

 سیاس�تی دەرەوەی و�ت�ك� ب�رەو ه��د�ری دوور ك�وتن�وە ل� واقع دەبات.   دەك�وێ
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