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  ختیار سامی به ... یرانه؟ م قه مریکا له رچوونی ئه  ده  هۆیبته ده هاملتۆن - ر ی بیکه پرۆژه ئایه

زۆر خراتر ،  تی تازوه الیه  قۆناغکی سیاسی و ئابوورو کۆمه ر جیھان پی نایه ی سپتمبه11دوای 
  وه وکاته  روودا له1991سالی  هل نداو که ری که شه. ی بۆ دارشتبوو رنامه مریکا پشتر به  ئه ی که وه له

کانی   سیاسی و ئابووریه ی کشه وه رو ساغ کردنه یدانی شه  مه راست کرایه التی ناوه ی خۆرهه ناوچه
م  ش ئه بۆیه. ورووپا  ئهکتی  یه و چین و یابانمریکاو روسیاو تی ئه هباب کان له  زلھزه نوان ووالته

موو  هه مریکا به ئه. وت که ست ده وتی لی ده کی زۆری نه یه رچاوه ی سه هو رئه به لبژردرا له  هه یه ناوچه
می ئابووری   و سیسته ژیر کۆنترۆلی خۆی   بخاته  ناوچانهو ک کورت ئه ماویه ولیدا له  هه وه کانیه توانایه

ی به کیتر بهجیھان جار ته وه رژه پژله به.  وه  ندی خۆی دابر ۆخی سیاسی و رچاوگرتنی باروود به ب
  ی سیاسی ب جواب مابۆوه لل کشه کۆمه راست که التی ناوه تی رۆژهه تایبه جیھان وبهئابووری 

  . ستین و ئیسرائیل له ی فه تی آشه تایبه به
رگای هزی  توان له  ده مریکایه نھا ئه ت ته کتی سۆفیه مریکا پ ی وابوو پاش رووخانی یه ئه.  

ئاستی  نھا هزک له ک ته پنت و وه ا داسهکانی تری دونی ر زلھزه سه تی خۆی بهال سه  ده وه نزامیه
  .  وه دوونیا بمنته

رگای هزی  یشتن له  گه یه تیجه ونه ی به که سته مریکاو دارو ده رۆک کۆماری ئه جۆرج بۆشی سه
  راتا له سه تی له تایبه  به تیانهس به  مه ی که و ووالتانه ر ئه  سه نه ربازی بکه  هرشی سه وه نیزامییه

بلیغاتکی  ته راتا به سه  لهی که سته بۆش و داروده. ن ست پی بکه  ده وه عراقه فغانستان و پاشانیس له ئه
 تیرۆر توانیان  ری دژه ی دیموکراسی و شه شه وی گهژر نا  له رانه  وشیعاری فریوده وشیارانهزۆر

هۆی  ش سالی رابردوود به شه له ها روه هه. ست بھنن ده کا بۆخۆیان بهمری لکی ئه ی خه پشتیوانی زۆربه
موو  و پشلی هه وه  پشه نه کانی خۆیان ببه ته  توانیان سیاسه وه نیشه نجومه ردوو ئه گرتنی هه وه سته ده به

  . ن کان و مافی مرۆڤ بکه کگرتوه وه یه ته نه ی  رکخراوهبریارکی
وپاو چین و یابان و ورو  ئهک  ووالتانی وهنیشاندانی هزی نیزامی یتوانی به  نهر ه هک  نهمریکا  ئهالم به

رووی  روو به لکو به، ئاستی جیھان نیا هزک له  ته ببته  و خۆشی ژر کۆنترۆلی خۆی  روسیا بكشنه
 ل رزگار  خۆیئاسانی ناتوان به، مریکا ی ئهخۆ ئاستی جیھان و ناوه له  وه  بۆتهک گیروگرفتل کۆمه
و  من و ئاسایش و دیموکراسی بۆئه یتوانی ئه ک نه  نهفغانستان و عراق ئه  لهر ستپکردنی شه ده به. بکات

 سیاسی و ئابووری و  ندیه یوه موو په ی هه وه شانه لوه هۆی لک هه لکو بوه به. زرنت  دامه ووالتانه
  . خۆ ری ناوه لک ودوورست بوونی شه کانی خه تییه الیه کۆمه
   وه کی بۆته ره  گیروو گرفتی سهو رووی س ره عراق به مریکا له ئه
ند   چه رۆژانه  کهی قاعیده تی رکخراوه بابه کان له  ئیسالمیهوامی گروپه رده ری به هتی و ش زایه ناره -1. 
ی  وه  بۆئهکوژن لکی بتاوان ده ندین خه  چه وه قاندنه  کاری خۆته کوژن یان به مریکی ده ربازکی ئه سه
نارازین    کهش  کانی تری شیعه  هزه  لهندک  هه وه. توان ئاسیشی عراق بپارزێ مریکا نه ئه
 ن که مریکا ده کانی ئه ی هزه وه ره ده ونهج چ ست به عراق داوای ده یکا لهمر کانی ئه ی هزه وه مانه به
  .  اوهمریکا هن کانی ئه  فشارکی زۆریان بۆ هزهعراق له
مانی  رله نانی په پک ه  له رایان کردوهداش  به  که ی  سیاسیانه و هزه  نوان ئه کی زۆر له ۆکیهک نا-2

ناتوانن  که. کان ته شیره رۆک عه و سه و سونه ری کوردو شیعه  نونه  له  پک هاتوه که، تی عراق حکومه
  . بت مریکا نه ژر فشاری ئه ر له گه ون ئه کتری رک بکه ل یه گه ر بچوکترین خال له سه له



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 23-12-2006 20:44 

2 

م  ئاشکرا ئه به.  ئران و سوریا بکات له شه ره مریکا هه ی ئه وکاته تی ووالتانی دراوس تاکو ئه خاله  ده-3
مریکا بھنن  ی ئه رنامه به ی شکست به وه یانه ده. عراق دوورستبت وێ ئارامی له  نایانه دوو ووالته

ی  له سه ر مه به تورکیاش له. زعی سیاسی عراق وه ن له که ت ده خاله ی جۆراوجۆر ده شوه  به که ناوچه له
  . مریکا ناکات ی ئه  پرۆژه کوردستانی عراق پشتیوانی له

ری وکۆالن و  شه. ب ئالۆزتردهرۆژ  تی عراق رۆژ به الیه ری و کۆمه بارودۆخی سیاسی و ئابوه  ر بۆیه هه
هزبوونی  به، تی شیره ری و عه ندنی تایفگه سه شه گه،  و سونه کانی شیعه وان هزه ن مال له مال به

مریکاو  ئه کانی  هزه دژی  لهلک تی وبزاری خه تایه ناره. واکان  توندره ب و ئیسالمیه ره ناسۆنالیزمی عه
تی  الیه ماتکی کۆمه هد بوونی هیچ خه منی و نه نائه. ژاری و گرانی بوونی کارو هه نه. کانی یمانه هاوپه

  هتد.... با ک ئاو کاره وه
  ئاستی جیھانیش له
ک  ر ووالتانی وه رامبه به له مریکا ناتوانت  ئهجیھان نیشاندا وی به  ئهش سالی رابردوو شه ی  جرووبه  ته

  ھانهجی نیا هزک له ک ته ئابووری خۆی بدات و وه  به شه هگ، وروپا کتی ئه  یهیابان و روسیا و چین
  . کانی جیھانیش بکات سیه سیا  ری آشه سه و چاره، ست بت باالده

وتنی نوان ئیسرائیل و  بت رکه رۆژ ئالۆزتر ده ستین رۆژبه له فه باروودۆخی سیاسی وئابووری
نوان  رو کوشتار له ئارامی جارکیتر شهند سال  لبنان پاش چه.  وه ستین دژوارتر بۆته له فه

نگژی نوان ئران و  ته.  وه ستی پکردۆته  و ئیسرائیل ده تی حیزب الله تایبه کان به ئیسالمیه هزه
  کۆماری ئیسالمی ئران بۆته. وامه رده ربه هه کی کیمیاوی ست هنانی چه ده ر به هس مریکا له ئه

  .  که ناوچه  لهمریکا ئه کانی دژ به  ئسالمیه نه موو الیه هزی هه کی به پشتیوانیه
ی  شوه ترین هزی سیاسیین به وره گهالم ئستا   به  ئیسالمیانه و هزه رای جیاوازی نوان ئه ره سه
ن گیانی خۆیان   ئاماده وه رووی ئایدۆلۆژیه له. ن که ر ده مریکا شه دژی ئه ئاستی دونیا له له  کدارانه چه

 . ن کایان بکه فیدای ریبازه
مریکای التین   ووالتانی ئه  لهکانی  کۆنه  دووژمنهفغانستان عراق و ئه ری له هۆی شه مریکا به ئه

نتین و  رجه رازیل و ئه نزوالو به  ڤه  جارکی تر له وه لبژاردنه رگای هه  لهوست هنا ده تیان به فرسه
  .  بۆ کوباهزیش ی بهک  پشتیوانیه  ته ست و بونه  ده وه التیان گرته هس  دهما و بلوڤیا نه شیلی و په

کی فکری  رش و بالویه رجیاوزی و په رای هه ره سهداری  رمایه ی دژی سه وه رو بزووتنه ی دژی شه وه ووتنهبز
وری  ده له ئاستی دونیا تی زۆر له الیه  هزکی کۆمه تی ببته  توانیویه یه وه و بزووتنه نوان ئه
ست  تی ده تایبه مریکا به کانی ئه ته ر سیاسه رامبه به داری له رمایه ر و دژی سه کانی دژی شه شیعاره

و  تی خۆی نیشانداوه زایه  هزی ناره یه وه م بزووتنه  ئه کراوه.  وه ستته هدژی ووالتان بو ر له پکردنی شه
  رانی ی سه وه کۆبوونه رکاتک که هه G8ندک جار  هه

  .  و ووالتانه کانی ئه وه وتنی کۆبوونه رکه م سه رده به رگر له بۆته
 و رده روه په، ی خانوو زیادبوونی دانیشتوان و کشه،  خۆشی کوشنده نه، ری رابه تی و نابه ژاری و برسیه هه 

 . کان تیه الیه  کۆمه ی بیمه وه مکردنه که، منی نائه، بکاری، زانست
ت و بزاری خۆیان  لک نفره ر ئستا خه ده قه مریکاش هیچ کاتک به خۆی ئه ئاستی جیھان و ناوه له
 . بریوه رنه مریکا ده ی ئه وانه تی راست ره دژی سیاسه هل
ی  شه بۆ گهربن  تی ده یان توانی یارمه ر نه ک هه ی نه که سته  جیھان ئاشکرا بوو بۆش ودارو دهبۆ

سک  رته رو کوشتار به دانی شه شه  هۆی گه لکو بونه به، من وئاسایش زراندنی ئه ودامه دیموکرسی



 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 23-12-2006 20:44 

3 

بی و  زهه هز کردنی بیری ناسیۆنالیستی و مه به  وتیاکان الیه یاسی و کۆمهس  ی ئازادیه وه کردنه
  . ری گه تایفه
و ناتوانت  وه روی بۆته  ئاستی جیھان روبه  له ی که و باروو دۆخه سیاسی و ئابووریه هۆی ئه مریکا به  ئه

   یه ئالوو گۆری سیاسی هه ی پبدات پویستی به چیتر ئاوا درژه
و ئابووری و  سیاسی  یرانه و قه  له مریکایه  رزگار کردنی ئهنھا هاملتۆنیش ته-ر هی بیک پرۆژه
 سیاسی وئابووری و  وندیه رژه رچاو گرتنی به به ب له به.  وه رووی بۆته روو به ی که تیه الیه کۆمه
ندیه  وه رژه پ ی به به وی جارکیتر عراق یانه لکی عراق ده النی خه کانی کۆمه تیه الیه کۆمه
  .  وه کانی خۆیان دابرژنه تیه تایبه
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