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  ن سه حهر حاجی  تایه ... نت؟ نگاو ده و چ ئاقارک هه ره الت به مریکاو جیھانی ڕۆژهه ملمالنی نیزامی سیاسی ئه
  
کانی ئران و سوریا   سیاسیهی و  دۆستانه ندیه یوه کانی نو په  گرژیو ئاۆزیه باروپشچونی ره ڵ به گه له
 کانی نو کیه ره  ده ندیه یوه پهکانی  ئاۆزیو لیه،   که کی  الیه ک سیستمی سیاسی له کا وهمری کو ئه الیه له
  . بت  نشو تکچونی زیاتر ده ش ڕووله یه م بازنه ئه
ی  مه رده م سه کانی ئه پویستیه  ستراتیژو کاره کک له  یه به،  وره راستی گه تی ناوه ی رۆژهه ر پرۆژه گه ئه

  تک که سه  نیزام و ده  جۆرهو ژوور کردنی شون ژره ڕانی به  گه له، ین مریکا چاولبکه نیزامی سیاسی ئه
ج  مریکایی جبه ی نیزامی سیاسی ئه  نویه زمه م نه کانی ئه هاییه  ڕه ته سه ئیتر ناتوانت قازانج و ده

یاسی  ئسالمی ئران و نیزامی سی جۆری نیزامی سیاسی  سیاسیانه م نیزامه ی ئه وه هۆکاری ئه به. بکات
  ڕگر له ک بوون به یه ندازه ئه به، سیاسیند گروپ و ڕکخراوکی بای ئیسالمی  سوری و سودانی وچه

،  وه جکردنه  ڕووی جبه  له یه م پرۆژه ریب بوونی ئه ڵ ناته گه هاوکات له، داو یه م پرۆژه م ئه رده به
  . کرت  چاو لده  یه م پرۆژه م جخستنی ئه رده کی به ک پویستیه ک وه کوشتارگایه

  رچاوه ستخستنی سه ده تی و وه ڕه ک جگای بنه وه، ڕاست تی ناوه  وتانی رۆژهه  زۆرک له دیاره
ها  یه ڕخستنی ده گه و وه رمایه ست خستنی سه ده  بۆ وه هایه  به کی پ له یه نرت و مۆگه کان داده سروشتیه

کی  ره شی سه ک به وه) وت نه(،  یه م پرۆژه کانی ئه خشه  قازانج به هپویستیم هنانی  رهه به کۆمپانیا بۆ وه
  .  وه ته ی جیھانی ڕۆژهه م سروشته  نیو ئه وته که  ده کشه م کشمه ئه
  هۆکاره، کان ره الح و ماورانکه به  زه نگه رترین هۆکار بۆ ڕودانی جه ر بین زۆرترین و کاریگه گه ئه

کان  گهن  سروشتی جه چونکه، چووبین دا نه ه هه  به نگه ڕه،  ی بووه که نجامه رئه و دهر کان پانه ئابوریه
تی نو خودی  کانی نو جیھانی چینایه ره سه  بچاره یرانه  ناوخۆیی و قه کیهنجامی ناکۆ رئه  ده میشه هه
  سه ره  ڕووی که انیبتی لهتک تو سه چ هزوده، مان کاتدا  هه له، و ی بووه که تی حاکم هۆکاره سه ده
 بۆ  ڕاندا بووه وی داگیرکاری و گه هه ش له یه ندازه و ئه به، وتبیت رکه توانا ده ندو به مه وه  ده وه کانه نگیه جه
  وه یه م ڕگه ی بتوانت له وه بۆ ئه،  ند بوون مه وه  ده وه کانه وشتیه سر رچاوه  ڕوی سه  له ی که و وتانه ئه

کان و   نو خۆییه و جیاوازیه ر کشه رانبه  به هاتوی خۆی نیشان بدات له بن نه ت و هزی له قودرهو پایه
  . خۆی بدات  بهک یه گۆڕ پناسه لی و نه زه ک هزکی ئه وه، و وه کانیشه کیه ره ده
  پویستی به، ادامریک زمی سیاسی ئه ی نه ژر سایه  جیھان له  وه2001/ری سپتمبه /11دوای ڕودانی  رله هه

   ڕووی توناییه  له م نیزامه ندی ئه تمه وتنی قودره رکه بۆ ده، بوو تیژکی نوێ ههائاوگۆڕو دیاریکردنی ستر
می ئاسایشی  که وانی یه ک پاسه  وهپاندنی ان کاتدا خۆسهم  هه ک و له الیه کانی له ربازی و ئابوریه سه

کان   دیکتاتۆریه ته  سونه ر بۆ وتانک که ر و ئازادی هنه یامبه ک په رخستنی خۆی وه  و دهیی وه ته نونه
وڕکخراو  واوی ئه ته چاوی  داری و خۆکردن به رمایه ری جیھانی سه زه نه  له مه ئه، و جی خۆی تدا خستووه

ناوی خودی  نو ههی  کسه م ئاۆزی و کشمه ر ئه رانبه  به دا له خۆ نیشان ده کیان له  ناڕۆشنیه ی که نانه الیه
مان بۆ  وه  ئهدا لره، تی تیه ڕه تی بنه یبه ت هه ندارتی تایبه  خاوه که، یدا و ئایدۆلۆژیاکه م نیزامه ئه
دیاری  و به ساتیکی پیه رگه  چ مه  نویه زمه م نه  ئامانجی ئه وه ری ئازادی خوازانه زه  نه وت له که رده ده

  . کات تی ده شی جیھانی ڕۆژهه پشکه
ماس و  ی حه وه ی بزوتنه کردارانه رچه و په کش و ملمالنی نو ئه  کشمه وردی چاوک له ی به وه بۆ ئه

م   خودی ئه وتنکی مژووی که رکه ک سه ربازی ئیسرائیلیداو نیشاندانی وه  سه3 گرتنی  ین له حیزبو بکه
م   واقعدا ئه له که، ی ربازانه م سه ی ئه وه چنگخستنه  وهئیسرائیلیش بۆ ن و که  ده  باسی لوه یه وه دوو بزوتنه

   له که، کانی ئیسرائیلدا  نھنیه ته ر سیاسه رانبه  به هنرت له کارده ک به یه سیله ک وه نھا وه  ته ربازانه سه
   ئیسالمیه وه تنهم دوو بزو  ئه دیاره،  که کشه  کشمه  داڕژراوتره رنامه  قۆترو به وه ناوی خۆیدا زۆر له هه

  وه بییه ره  وتانی عه  له ندکی دیکه ی ئران و سوریاو هه  ڕگه کانی خۆیان له زۆرترین ئیلھام و تواناییه
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   کهتی ئران و سوریا تایبه به، سوڕنرن ده  هه وه م وتانه ستی ئه ده ک کلک و ئامرازک به گرن و وه رده وه
  له،  م نیزامه کانی ئه سمه یاساو ڕوڕه مخالفن به،  وه مریکیه نی سیاسی نیزامی ئهیشت ر تگه زه نه مۆ له ئه
کانی   گشتیه سویره ر ته سه پاندن به وتن و خۆسه رکه ک ده ئیسرائیل وه  سیستمی سیاسی وه کی که الیه

، دا اجگیر بوون و دژواریهم ن کی ڕوون له یه  شوه  به تیه وه  ده و دوو هزه ڵ ئه گه و ملمالنی له که ناوچه
و  تی ئه سه مریکی و هزو ده ئه) لۆبی (ن الیه کانی له ست خستنی توانایه ده ی ئیلھام و وه رچاوه میش سه ئه

  .  ستاوه کانی خۆی ڕاوه ستاویه رپاوه  سه  له وه نیزامه
 الوازدا دابنت و  بت چۆک به هزترین ده  و به ته سه ی خۆنیشان دانی هزو ده وره ده،  یه وره م ده  ئه دیاره
نگکی نادیارو درژ   نو جه نه چوو  بۆ نو که تایه ره ش سه نگه م جه کانی خۆی بکات و ئه  خواسته سلیم به ته

  .  وه نه خایه
  م پکرد جیھان جارکی تر پویستی به ک ئاماژه وه،  وه ره سپتمبه /11دوای ڕودانی  ر له  هه واته که

تدا  ڕۆژهه وتانی  ش زیاتر خۆی له ریه م کاریگه ئه وه، بت ش کردن ده نوێ دابه رله و سه وه داڕشتنه
ت  سه قامگیری هزوده  سه خۆیان له، وروپای ڕۆژئاوا م وتانی زلھزو ئه  النی که چونکه،  وه بینته ده

ی  م وتانه ن له وه ستخستنی قازانجی خۆیانه  ده شون به  بهدا یه م هاوکشه مانیش له  ئه و جخستووه
   شوه م ڕووداوه پاش ئه ر له هه. کاندا  سروشتیه رچاوه  سه ندین له مه وه تی ده ڕه  بنه که، تدا ڕۆژهه

رزانترین و  و هه وه ڕ خسته گه نگی وه نی جهکا ڵ خۆیداکارخانه گه له)  ره سپتمبه /11ست  به مه(،  وه ۆتۆپیایه
ری  سوڕنه ی هاودۆست و هه  تایبان و قاعیده که، بوو) فگانستان ئه (دا خته وه و ساته الوازترین جگا له

 مۆدرن و  که نو چه مدا توانرا له کی که یه  ماوه له، داو م وته مریکا بوو له کانی ئه ئامانجه
، و نگه م جه نی ئه مه  سوته زاران خکی بدیفاعیش بوون به  هه وژوور بکرن و به ژرهکاندا  کراوه تاقینه

و  پاش ئه. بوو تی خۆی هه مریکادا گرنگی تایبه ری ئه زه  نه کی ستراتیژ له ک جگایه فگانستانیش وه ئه
  نگه ر جه رانبه  به زمدا لهعسی فاشی کانی ڕژمی به رخواردوه  به نجامی شکسته  ئه له، نگ ی جه یه وه گواستنه

عراق ، مریکا ری سیاسی ئه زه  نه و به یه م پرۆژه می نو ئه شی دووه  به وتی عراق بوو به، واکانیدا ناڕه
ست  ده وتی لوه می نه رهه  به کی دیکه یه یه ند ده  بۆ چه یه ی هه وه  توانای ئه کانی که وره  چه  پاروه  له ککه یه

  بۆیه، فگانستاندا ی ئه وڕگه ڵ جگه گه  له یه کی زۆری هه جیاوازیه  م وته  ستراتیژی ئه رهدیا، بھنت
  کانی ئیسالمی سیاسی له بیه زهه  مه مریکی و گروپه تی ئه  نو سیاسه رخان له رچه خای وه  به مۆ بووه ئه

ش  مه ئه، دا کش و ملمالنیه شمهم ک  لهبینن کی ده ره ور ڕۆی سه  وتانی چوارده که، دا که ناوچه
 شوازی   له یه  بوونی هه تک که حزاب و حکومه واوی ئه  ته  که یه  گرنگه وخاه نجامی ئه رئه ده

  یشتنه تگه ربه ر گروپ و حیزبک یان سه کو هه به، نین م وته ری ئه تدا نونه ڕه  بنه له، یدا که کارتۆنیه
 و  یشتووه  گه نجامه رئه م ده  عراق به بۆیه. کانن قلیمیه  ئرانی و ئه سویره  ته  بهر یان سه، کانن مریکیه ئه

  .  ببینت  خۆوه قامگیری به ناتوانت سه
ستین و باشووری  له  فه ماس و حیزبو بن له کی حه ره ری سه تیده رو یارمه ر ئران و سوریا پانه گه ئه

  مریکا له ی ئه ر ئیسرائیل و پرۆژه رانبه  به کان له و پشبردنی دژواریه ره و به وه بۆ خایکردنه، لوبناندا
  مۆ به  ئه که.  بیدات گه بت کۆمه ده،  سات ئامزه رگه مهو وره  گه وباجه مانکاتدا ئه  هه له، دا که ناوچه

ردارانیان قازانج  و سه گالون   توه وه ومیه سویری شۆفنستی ئیسالمی و قه  ته مۆبوون به سته ده جۆرک له
 پشت  که، تی یه وه  پشتیه ک هۆکاری گرنگ له ش بۆخۆی کۆمه مه ئه. یانن نجه م ڕه ری ئه کاروبخۆری به

  ورستی ومپه بی و قه زهه کردنی ئایدۆلۆژیای مه رده روه  نیشتمان و په  دیفاع کردن له  به ستوره ئه
  . وتویی دواکه

نک و ڕکخراوکی  ند الیه ر چه گه ئه،  ڕاسته تی ناوه ی ڕۆژهه م پرۆژه می ئه رهه ری من به زه نه به
ستخستنی  ده بۆ وه،  یه م پرۆژه  ئانجامدانی ئه  دخۆشن به تیانه  ڕۆژهه م ڕژمه ستکاری ئه رهه به

  نجامی له  ئه له، کیان پبسپردرت یه وڕگه  جگه وه تی سیاسیشه سه ڕوی ده  له نگه قازانجکی کاتی و ڕه



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   16-7-2006 15:39 

3 

 ڕووی ویژدانی و  ر له گه م ئه به، یان وه  مانه ک له  وه   تیاچونیان زیاتره ی که  ڕژمانهو گۆڕنانی ئه
ناتوانرت با ،  گۆڕنانی ملۆنان ئینسان  هنانی ورانکاری و له ر له ده به، ین وت تبگه  بمانه وه ڕۆکه ناوه

م   ئه سیک چاومان و هزرمان ببینه ک فریادڕه تیبوانین و وه،  وه یهری وه خته خش و به چاوکی ئازادیبه
  .  مریکییه  ئه پرۆژه

گری  ناوی خۆیداهه  ناوهه کاتکدا له له، بت دلۆڤانهخش و   ئازادیبه و جیھانه مریکا بۆخۆی ناتوانت ئه ئه
  .  وه هتی خۆی  سروشتی ژیانی چینایه  به وبمافیه وه وساندنه چه جیھانک له

ری  سه یت بۆ چاره ست ببه یبتوانرت ده وه پش ئه،  ک خۆیدایه گایه رکۆمه  نوخودی هه ر له سه نھا چاره ته
یاڵ و   خه وه ئیتر ئه،  تییه تی چینایه ڕه ر بنه  سه کی ژیانی وتان و کۆماگاکان له مادامه.  وتکی دیکه

 بۆت بت و  وه ره ده  له که،  وه  ئامانجکه ستی به خۆت ببهکانی  زوه  تۆ ئاوات و ئاره  که ۆتۆپیایه
  ریشت داگیرکارک بت؟ ده یاریده

خشدا  ری و ئازادیبه روه  ژر بای دادپه  خۆی له تیه داله  ناعه م سیستمه  کاتکدا ئه تی له ینه  مه یه مه ئه
ر  رانبه  به  له ڕوالڵ و نابیناکردووه نی کهکا  ئینسانه کانی خۆیدا زۆرک له  پناوقازانجه و له شارداوه حه

  کانی ژیاندا؟ ڕاستیه
  ن سه ر حاجی حه تایه

            14/07/06  
  هۆند            

  


