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    ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين... ... طؤِرانكاريية سياسييةكانطؤِرانكاريية سياسييةكان، ، كورد ــ ئةمريكاكورد ــ ئةمريكا
 و  طرنط لة عيراقي رامياريي وةك ئالَوطؤِريكي ثاردا ناتوانري سالَ نيسايني9 بةعس لة ي رذيمروخاين
ي و  تؤتاليتارييتالَ دةسةيسيستم و  بةعسضونكة روخاين،  ناوةِراست تةماشا نةكريتيتالَرؤذهة

 يتة نيية بةتةنيا بةلَكو ئةوة سةرةتاالَ ئةو دةسةتةنيا هةرةسهيناين) بةعس ( ئةو ثارتةيديكتاتؤري
 ي دةولَةتة لة تةواو بةِريوةبردينيسيستم و تالَ ورياكةرةوة بوو كة دةبيت ئةو شيوة دةسةيزةنطيك
 ي ئةمِرؤدا قبولَيوضةرخ هاي ضيتر ناتوانريت لة دنيايلةبةر ئةوة،  بيتي ثي ناوةِراست كؤتاييتالَرؤذهة

 دةولَةتة هةر بؤية دذايةتيكردين.  بكريتحوكمِراين و تالَ دةسةيكؤنةثةرستييةي و ئةو شيوة كالسيك
 نيية بةلَكو لةو ترسةوة ي عةفةوي كةنداو دياردةيةكشاكاين و ديكتاتؤريية هةريمييةكاني و ئيستبداد
تة الَ ئةو جؤرو شيوة دةستة بؤ طؤِريينيت طرتووة كة ئةمريكا لة ثرؤذةكةيدا هةيةيسةرضاوة

ئةمريكا ئةمِرؤ .  ناوةِراستدا بةتايبةيتيتالَلة خؤرهة و  دنيادا بةطشيتيديكتاتؤريية رةهاية لة تةواو
  تةكنةلؤذييةوة خاوةينيئامادةيي و سةربازيي و  ئابوريي كة لةِروو جيهاينيوةكو بةهيزترين جةمسةر

 ئةو طؤِرانة راديكالَيانة دةكاتة لة ي ثرؤسيسوونة راستةوخؤ سةركردايةيتهةذم و تالَبةهيزترين دةسة
 ئةمريكا دياريشة كة مةحالَة هيض هيزيك بتوانيت لةمثةر لة بةردةم هةذمووين.  نيويندايتالَرؤذهة
تا . ت ئةمريكا نابي طؤِرانكارييةكايني شةمةندةفةري دوا ويستطةيرذيمةكةش و  سةدامروخاين و دابنيت

تانةش بةِرادةيةك مةحالَة كة الَ ئةم جؤرة دةسةيمانةوة و ئيرة ئاشكراية طؤِران لة ناوضةكةدا حةمتيية
  .  دةرزيدا هوشتر واية بة كوينوةكو كردين

؟  بيتي سياسي ض طوتاريكخاوةين و م قسةكة لةسةر ئةوةية كة كورد دةبيت لةم بارودؤخةدا ضي بكاتالَبة
؟ طؤِرة وةربطرييت و وةزعيةتة سياسيية ثِر لة ئالَ و مةرج و ؤرترين كةلَك لةم هةلضؤن دةتوانريت ز

 يبةوثةِر و  هةموو ئةم ثرسيارانة بةو شيوةيةية كة دةبيت كورد ئةم فورسةتة لةبار نةباتيمالَديارة وة
 يوةيةك كورد بةشيي سياس سةركردايةيتيئةمةش بةوة.  لةتةكدا بكاتي سياسييةوة مامةلَةيئاطاي

 ي نةتةوةيويسيتي و  داخوازيميذووي و  طرنطي خاوةن كيشةيةكيراشكاوترو شةفافترو وةك تةِرةفيك
 يقؤناغ.  جيهانض لةسةر ئاسيت و  عيراق بِريار ض لةسةر ئاسيت كورد بطةيةنيتة ناوةندةكاينطةيل

 سؤزو يت لةسةر بنةمائاشكراشة سياسة و  نييةيديثلؤماتيي و  سياس شةرمينيئيستا ضيتر قؤناغ
 لةسةر ئةو  طشيتيخؤرئاوا بةشيوةيةك،  بةرذةوةندييةيدلَدانةوة ناكريت بةلَكو سياسةت لةسةر بنةما

 تيزةكاين و ديت) ينيكؤلؤ مةكياظيل (ي ئيتالَي ناسراويكاتيكيش بريمةند و بنةماية سياسةت دةكات
 و  لة هةر جؤرة ئيلتيزامي خؤوةيةك سياسةيت بة هةموو شيي لةسةر سياسةت فؤرمؤلَة دةكات ئيديخؤ

  كة زؤر مةكياظيليانة سياسةيتيناثليؤن ثؤناثارت كة يةكيك بوو لةو كةسانة، مؤرالَيك جيادةكاتةوة
 ي خؤيدا ئاماذة بةوة دةدات كاتيك ِروو ثةرةثيدةدا لة يةكيك لة وتةكايني خؤي جيهانطريدةكردو خةوين
 ي ئةو شوينةو كاتيكيش ِروو خستؤتة سةر ئاييني خؤ داطريكردينبةسيتتيك بةمةالَكردؤتة هةر و

 تة يةكطرتووةكاينالَ كة ويئةو ساتانةش،  نيشانداوةي خواناس خؤي ميسر وةك موسلَمانيكيتالَكردؤتة و
 ي تريؤري جةمسةري دذ جيهاينيجةنطيك و  عيراق ئةجنام دةدات ئازادكردينئةمريكا ئؤثةراسيؤين

 بة  ثابةندبوويني بةرثا دةكات راستةوخؤ ئةمة بةو ماناية نيية كة ئةمريكا لة روانطةةيتنيودةولَ
 يتالَ ئةو ثرؤسيسة نويية كة هةنووكة لة رؤذهةمؤالَةوة ناضاربووة بؤ ئةو جةنطةو دةستثيكردين

ي و  ماد كردين رةشة لة ثالَثشيتي تؤماريك ئةمريكا خاوةينيتةنانةت خود.. ناوةِراستدا لة طةرمةيداية
دةبينني لة قؤناغيكدا ، ريكخراوة تريؤريستييةكان و طروثي و  دةولَةتة تؤتاليتارلؤجيسيتي و مةعنةو
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  ثِر ضةك كرديني ثرؤسةراستةوخؤ سةرثةرشيت)  ــ كؤنطريسي سثيكؤشك ( ئةمريكاي سياسيتالَدةسة
ضةندان بةلَطةو ديكومينت ي و يميايك و  كؤمةلَكوذو نيوترؤيني بةعس دةكةن بة نويترين ضةكيرذيم

لة يةكيك ) دةيظيد مؤبيرط ( ناسراويبؤ منوونة نووسةر،  ئةو راستيية دةدةنيلةبةردةستدان كة طةواه
 ي ليكؤلَينةوة سياسييةكان لةريي ثةميانطاي نوييراثؤرتيك:  خؤيدا بةم جؤرة دةنووسيتلة وتارةكاين
 و  دةولَةتةوة ئةوة دةردةخات كة ضؤن دؤنالَد رامسفيلَديراو ضاث نةك ديكؤمينيتبةكارهيناين

 لةطةلَ سةدام حسني كاريان 1987ــ1983 ينالَ رؤنالَد ريطان لة نزيكةوة لةنيوان ساي تريارمةتيدةراين
 يلة دوا هةولَ)  نيوان عيراق ــ ئيراني لة جةنطي ذةهراوي طاز بةكارهيناينثاش ئاشكرابووين (كردووة
 نةوت لة ي نويي بؤريةك بيكتيل بؤ بونياتنايني فرة ِرةطةزي كؤمثانياةكةوتوودا بؤ يارمةتيداينسةرن
 يواشنتؤن رؤلَ و  ئةمريكا بةهيزكرانيرؤلَ و تةنانةت رةوتة ئيسالميية ضةكدارةكان بة ثالن. عيراق

 ينيان بة باشترين تاكتيك ئةو طروثانةو راهينايسةربازي و  مادي توانا لة ثةرةثيداين بيينيكاريطةر
جؤن فؤستةر . (هاوضةرخي و  تةكنةلؤذي هةموو جؤرة ضةكيكبةكارهيناين و ثارتيزايني و سةرباز

تة يةكطرتووةكان دةكات كة لة الَدا ئةو ثيشنيارة بؤ و1951 ي ئةمريكا لةسالَي طةورة ذةنةرالَي) سالَدا
 و  سؤظيت بدريت بة رةوتة ئاينييةكان لة يةكييتيط كؤمؤنيزم ثةرةو طرنيبةرامبةر ئيلحادو ماترياليزم

 يتالَ رؤذهةي ترناوضةكاين و  لةنيوياندا رةوتة ئيسالمييةكان لة ئةفغانستاندةوروبةريدا بةتايبةيت
 شةثؤيل و لةم قؤناغةدا ئةمريكا بؤ لةمثةردانان لة بةرامبةر طةشةو هةذمون.  روسياينزيك و نيوين

  كؤمؤنيزم ثةرة دةدات بة كؤنةثةرسترين رةويتيبلؤكي و  شورةو دةولَةيتيتالَدةسة و سؤسياليسيت
 ي هةوالَطريدةزطا ( ئةمريكاو سيا هاوثةميايني بةِريزي دوو ثياوسافيميب و ئوسامة بن الدني و سياس

مة كاتيكيش ئوسا،  جياواز ثِر ضةكيان دةكاتي دوو دنيابوون هةر ئةمريكا وةكو دوو تريؤريسيت) ئةمريكا
 و  سيناريؤيةكيتر نيية جطة لة كاراكتةريبن الدن لة سعوديةوة بةِريدةكةويت بةرةو ئةفغانستان هيض

 ثيشوو  سؤظييت يةكييتيتالَ دةسةي سياو كؤنطريس بؤ رووبةِرووبوونةوة ثِرؤتؤكؤلَةكايني دامةيداش
 ي ــ ئيسالمربازي عةرةيبسةي و  سياسي سةرسوِرمانة كاتيك دةبينني سةركردةيةكيتةنانةت جيطة

 جولةكةوة مةيداين) يجيهاد (و لة روبةِرووبونةوةو) موحتةلة (يلة قودس)  عةزامالَعةبدولَ (وةك
 دةكوذريت كة لة هةمان ي لةوي دةطوازيتةوة بؤ ئةفغانستان تا ئةو ساتةي خؤ ضاالكييةكاينيمجوجؤلَ

كة ،  وةك عةزام هةبووي سةركردةيةكياتوويكاتدا فةلةستينييةكان ثيويستيان زؤر بة تواناو ليه
ناتؤ ي و  سثي ئةمريكاو كؤشكي خؤرئاوا بة ريبةر كاثيتاليسيتي سارد توايةوةو كامثي جةنطيبةستةلَةك

 هةر ي دةبيت لة ئةطةريوارشؤداو ئةمريكا رزطار و كرملني و تالَ رؤذهةيسةردةكةويت بةسةر بلؤك
 و  ئةم رةوتانة بةسةر دةضيت عةمالةيتيئيتر سةردةم، ي ئةتؤميط جةنلة روودايني و  ئةتؤميهيرشيك

 يمةترسي و  ئةمريكي ببنة لةمثةر لةبةردةم هةميةنةي دواتريشدا هةر ئةم هيزانة دةيانةويبة قؤناغيك
 ئةمريكاو كؤمثانيا فرة رةطةزو مؤنؤثؤلةكان دروست ئابورييةكايني و طةورة بؤ بةرذةوةنديية سياس

 و ضؤكردنالَ قةي ئةمريكا بانطةشةي ئيدي ئةمريكي نةتةوةيي لةسةر ئاسايشينة مةترسدةب و دةكةن
 نيشان ي ميدياوة وايلة هةمان كاتدا هةولَ دةدات لةِريطة و  ئةم تةيارة تريؤريستيانة دةكاتلةناوبردين

 ريكردين خؤيان دةبينن لة بةرامبةر ثاريزطا طةورة لةسةر شايني ئةخالقيبدات كة ئةوان ئةركيك
 و  سظيلتياينالَ هاوكوشتين و  تريؤرو تؤقاندن مةترسييةكاينيكةمكردنةوة و  جيهان طشيتيئاسايش

 دةكات بؤ ي ئامادةكاريئةمريكا لةو ضركةساتة، يظايرؤسي و  كؤمةلَكوذو ئةتؤمي ضةكبةكارهيناين
 ي يةكةمي هؤيةرذيمةك و  عيراق ئةو ثاساوة بةكار دةهينيت كة سةدام حسينثةالمارداين

2 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت كوردستان 18:00 3-1-2005

 سةرجةم  تراذيدياكاينيتا ئيرة ئةمة راستةكة سةدام هؤ،  عيراقني خةلَكينالَ كؤمةنةهامةتييةكاين
  بوون ضاوثؤشيان لة بةكؤمةلَ كوشتين ئةمريكاو هاوثةميانةكاينيم هةر خودالَبة،  عيراق بووطةالين

  . هةلَةجبة كرد و ئةنفال و  بةكؤمةلَيكوردو طؤِر
 لة ي خؤي عيراق نةهاتووة ضونكة ئةمريكا ئامادة نيية سةدان سةرباز طةلةكاينؤ رزطاركردينئةمريكا ب

 لة عيراقدا ضونكة هةر ي ثرؤذةكة بؤ سةرخستينمليارةها دؤالر بةكار يين و فةلوجة بكاتة قورباين
 و قيانووسكان دةكات ئؤي ئاويدانةويلَة نوقم و نة هةزاران تؤن خؤراكالَهةمان ئةو ئةمريكايةية كة سا

 و  ئةمريكا بؤ عيراق ثالني ئةمِرؤبؤية بيطومان هاتين. هةذارني و لة ئةفريقاش مليؤنةها مرؤظ برس
 ئةو ثالنانةن كة ئةمريكا يكاري لة ثشتةوةيةو برميةرو ماريرتيش تةنيا جيبةج تايبةيتيئةجيندا
 كة ي تري لةم جةنطةو ئةو جةنطانة بووةي ثالَنةري كةواتة ئةمريكا ضي بؤ كيشاوة ئةينةخشة
ئاشكراية  و مةكة زؤر روونالَوة؟  ئةمريكا ثالنيان بؤ داناوةي ستراتيذيثالن دانةراين و  بؤشيكابينةكة

 يفةرهةنطي و كلتووريي و  سياسهةذمووين و تالَ دةسةي سنووربةرينكردين و ئةويش فراوانكردن
 داية دةست ئةمريكا كة وةك  زيِريينيهةليك) Bi Polarity( ي دوو جةمسةري دنيا هاتينيكؤتاي. ئةمريكاية

  طشيتي طويدان بةِرا جيهان دابِريذيتةوة بةيبي سياسينةخشة و رةفتار بكات) un polarity (تاكة جةمسةر
:  ثيدةدات كاتيك دةلَيتيئاماذة) دةيظيد مؤبيرط ( ناسراوي هةروةك نووسةر نيودةولَةيتيكؤ دةنطو 

 ي بؤشهةردوو بةِريوةبةرييت، ي بة ئةمريكا بةخشي ترينةوةالَ جوي سؤظيت ئازادييةك يةكييتنةماين
 و  نيودةولَةيتي كؤدةنط جياوازةوة بةردةوام بوون لة هاوسةنطكردينيبيل كلينتؤن لةِريطة و يةكةم

 بؤش بة ي ئيستابةرييتم بةِريوةالَبة،  ئةمريكادالةطةلَ تاكِرةوييت)  التراليزممةلَيت (كؤاليةين
،  وةالناوةريكخراوة نيودةولَةتييةكايني و كؤدةنط،  مةترسيدار ريكةوتنامة نيودةولَةتييةكانيئةندازةيةك

بةمةش بنةما ي و  خؤثاريزي جةنط لة هةلَطريسانديني خؤ دةكات لةسةر مايفيلةكاتيكدا ثيداطر
 نا ي نيشتمانيدا بةشيوةيةكي لة ستراتيذيطؤِرانكار،  نةتةوةيةكطرتووةكان رةتدةكاتةوةسةرةكييةكاين

 جؤرج بؤش ي وةك رامسفيلَد تا دةطاتة خود هةر لة بةرثرسايني نويهةِرةشة ئاميزانةي و ديثلؤماتيك
 ي نويي ئؤثةراسيؤنة سةربازييةكانةوة كة تاكتيكيكيئةمريكا لةِريطة.  ليكراوةتةوةجةخيت

تة الَ ويجيهانطريي و  تاكِرةوييؤ طةشةو برةو دةدات بة خوليا كؤنة راستةوخيستراتيذيةتيك
 ئةم م لة راستيشدا زؤر هؤ هةن كةوا دةكةن كة ئةمريكا بتوانيت بة ئاساينالَبة.  ئةمريكايةكطرتووةكاين

 بةهيزةو ي ئابوري ذيرخانيكثرؤسةية بة ئةجنام بطةيةنيت كة دةتوانني بلَيني ئةوةية ئةمريكا خاوةين
 ي سةرسوِرهينةر طةشةي بةرهةمهينان بةِرادةيةكئاسيت و  بةرزةي بةهاو ئيعتباريك خاوةينياوةكةشدر

تة ثيشةسازيية الَ وةك ذاثؤن كة يةكيكة لة حةوت ويتةكنةلؤذي و  ثيشةسازيتيكالَتةنانةت لة و، كردووة
 ئةمريكا  كؤمثانياكاينيل ئةمريكاو ئؤتؤمبييتةكنةلؤذياي و  ثيشةساز جيهان بةرهةمةكاينيطةورةكة

 ئةمة لةكاتيكداية كة ذاثؤن خاوةين. ي ذاثؤن خؤريذةيان زياتر لة بةرهةمهينراوة لؤكالَييةكاين
 يدؤالريش وةكو دراو،  ئؤتؤمبيلة نويترين جؤرةكاين دروستكردينيطةورةترين كارطةو ثيشةساز

 لة بةرامبةر يتةنانةت كة يؤرؤ نرخ، ةدا هةية لةم ثرؤسةيي خؤي كاريطةر رؤلَي تاِرادةيةكيئةمريك
طريهارد  (هةر بؤ منوونة،  ئةمريكايةي ئابورييدؤالردا بةرز دةبيتةوة ديسان ئةمةشيان لة بةرذةوةندي

 نيشانداوة لة ي خؤي خؤيدا مةترس ئةلَمانيا لة يةكيك لة ضاوثيكةوتنةكايني راويذكاري) شرؤيدةر
 و  يؤرؤ لة بةرامبةر دؤالر ضونكة ئةمة وا دةكات كة تةنانةت لة ثايتةختي نرخيبةرامبةر بةرزبوونةوة

ي و  ثيشةسازتة ئةوروثييةكاندا زؤرترين داواو كِرين لةسةر بةرهةمهينراوةكاينالَ ويجةرطة
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 كة دواجار ئةمةش دروستبووين،  نرخةكةيةوة هةرزايني ئةمريكا بيت ئةمةش بةهؤيتةكنةلؤذيا
 كة دةيةويت وةكو جةمسةريك لةبةردةم ئةمريكا ي ئةمريكا لةو ئةوروثايةكاينالَ كا طةرمة بؤيبازاِريك

  .  قووت بكاتةوةيخؤ
تيك الَ ئةمريكا وةك وتة يةكطرتووةكاينالَو: يدةلَ) ئةمانؤئيل وةلرشتاين ( ناوداريلةم بارةيةوة نووسةر
دا بة 1945 ي لةسالَي ئابورييةكةتوانايية، تر بةتواناترو بةهيزبوويتةكانالَبة ئةندازةيةك لة و
 و تيكدا هةرزانتر بفرؤشيتالَ لة هةر وكاينالَ كا ترةوة بوو كة دةيتواينتةكاينالَئةندازةيةك لةثيش و

،  تردا بةراورد بكريتيتيكالَ ئةمريكا نةدةكرا بة هيض جؤريك لةطةلَ هيض وي سةربازييتواناي
  وةك ثةميايني ترسناكي دوواليةنةو ضةند اليةنةيانييةك هاوثةمي ئةوة بوو كة تواينيئةجنامةكةش

 يبةطويرةي و ينيتة د.. هتد و  ئةمريكا ــ ذاثؤني سةربازيريكةوتنامةو ) ناتؤ (ي ئةتلَةسيباكور
،  بةدةست هينا جيهايني فةرهةنطييةوة ناوةنديتييةكي زالَ لةِروويتيكالَئةوانة ئةمريكا وةك دةسة

 طةورة بة ي ئةمريكا بة هةنطاو طشيتي بةرزداو فةرهةنطي لة ئاستيكي فةرهةنطياوةندنيؤيؤرك بووة ن
  . و بووةوةالَ جيهاندا بيسةرانسةر

 طةورة يترة كة يارمةتييةكيفاكتؤريك)  كردنالعوملة ــ بة جيهاين (بيجطة لةمانةش طلَؤثاليزةيشن
.  ئةمريكاي كلتورو فةرهةنطي كردنةوةبةجيهايني و  ئةمريك هةذمووينيثيشكةش دةكات لةسةر ريطا

كردن دةكةن كة بة ي بةجيهاني وا شرؤظةي سياسضاوديراين و نووسةران و  زؤريش لةبريمةندانيبةشيك
عةبدلرةئوف . د و  عومسان التومالَعةبدولَ. د (بؤ منوونة،  كردنةي بة ئةمريكاييتري كردن رووةكةجيهاين

  بةجيهاينيثيناسة) العوملة (ي خؤياندا بةناوي لة كتيبةكةةرةيب عيوةكو دوو نووسةر) حمةمةد ئادةم
لة )  ئةمريكاية دةسيتيدروستكراو و ضوارضيوةيةكة (يان)  نوييةيئيمثرياليةتيك (كردن بةوة دةكةن

خةلدون . دي و حمةمةد عابد ئةجلابر. د و  عةرةب وةك ئيدوارد سةعيدي ترهةمان كاتدا نووسةراين
  .  كردن هةية هاوشيوةيان بؤ بة جيهايني هةريةكةيان ثيناسةكي سةفةدمةتاع و حةسةن

 عةرةبيية كة ي ثان ناسيؤناليزمي برييهةرضةندة دةكريت ئةم بريوِرايانة وا ليكبدريتةوة كة دةرهاويشتة
 ئةو يطردا هةلَي تريم بة ديوةكةالَبة،  خؤرئاوادا هةيةي لةطةلَ ئةمريكاو كلتوريي باوةكوذيدوذمنايةتيك

 ي ثاواخنوازيتالَدةسة و  هةذمووني كاريطةريي كردن دةكاتة ميكانيزميكراستيية كة ئةمريكا بةجيهاين
  .  بةسةر جيهاندايخؤ

دةيةويت دنيا بةو شيوةية لةقالَبدات كة ،  بةسةر جيهانداي خؤي هةميةنةئةمِرؤ ئةمريكا بة زالَكردين
  تريش ثةراويز بؤيةكيشةيةدا ئةمريكا سةنتةرةو هةموو ئةواينكة بيطومان لةم هاو،  لييةيت ويسيتيخؤ

، دابةش بووة، باكورو باشور، يان ناوةندو ثةراويز،  ناوةندو كةناري جيهان بةسةر دوو بةرةيسةرلةنو(
ي و ئازاد و  مرؤظمايف و  شارستانيةتيسةرضاوة و خؤشطوزةراين و  ثيشكةوتنباكور سيمبؤيل

 بريوباوةِرو خاوةين) ي ئازاديئيمثراتؤريا ( ئةمريكاتة يةكطرتووةكاينالَوةشدا وية لةم نييدميوكرات
 داهينةرانة بةكارهيناوة ي بةشيوةيةك هاونيشتمانيةكاينتاكيةيت و  دةطمةنةيةيتالَ كؤمةيبونياديك
 يبةندلة بةرامبةردا باشور كة مةلَ،  وةرطرتوون يليبةهرةو هيز و  سةركوتيان بكاتي ئةوةلةجيايت

هةر بؤية باشور ، ثشيوييةي و تريؤرو نائارامي و توندوتيذي و نةخؤشي و هةذاري و دواكةوتووي
 كة خاوةين،  باكور جيهايني ببيتة ثاشكؤدةيب و  جيهان بكات ئةوة نيية سةركردايةيتيشايستة

وجنيت وةك  هةموو كؤمةلَطاكان دةطو ئةوتؤية لةطةلَ سروشيتالَ بايبةهاو منوونة و شارستانيةت
 ي ئةمريكي كة بة بةهايثييان واية ئةو بةهايانة و  ئةمريكا جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوةرؤشنبرياين
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 و  هةموو مرؤظايةتنيي هاوبةش بةلَكو مريايت ئةمريكا نني بةتةينساماين و ناسراون تةنيا مولَك
 هةموو يامادةية بؤ دؤزينةوةسازو ئ و  جيهان بةدةست ينيتيئةمريكا هةميشة دةيةويت سةرةوةري

تة الَ و جيهان كة ضةند دةيةيةكة خةوين سةركردايةتيكردين خةويني هينانةدميكانيزمة يارمةتيدةرةكاين
 ي ئةمريكا بةردةوام بةدواي ستراتيذي سياسةيتهاوكاتيش داِريذةراين،  ئةمريكايةيةكطرتووةكاين
 ي رابردوودا ناوكردنة لة دةيةكايني بةجيهانيِرؤ ناو ئةميتةنانةت ئةوة،  دةطةِريني نونةخشةو ثالين

 ي رابردوو بوو كة ريكخراوي سةدة هةفتاكاينيطةشةكردنيش دةية، بوو) طةشةكردن(
 ي دةيةيم ئةم ثرؤذةية لة سةرةتاالَ بةو ناوة ناوزةد كرد بةيئةو دةية) U. N (نةتةوةيةكطرتووةكان

ورة بووةو بةو ثييةش هةموويان رةزامةندييان نيشاندا  طةي شكستيكي هةمان سةدةوة تووشهةشتاكاين
 لينرا كة ي)  كردنبةجيهاين ( طلوباليزمي طرتةوة ضةمكيك بوو كة ناوي ئةوي جيطةي ئةوبؤ وازليهيناين

) 1 ( هةر جؤرة ريطرييةكة لة بةردةمالبردين و  سةرجةم زةوييةكاني كرانةوةيلة راستيدا بة واتا
  . انكالَ كايبزوتنةوة

  .  سةرمايةيبزوتنةوة) 2 (
  .  كاري هيزي ئازادانةيبزوتنةوة) 3 (

 سؤظيت  يةكييتيليك هةلَوةشانةوة و  بةرلنيي ديوارديسان دةبيت هيما بؤ ئةوة بكريت كة داِروخاين
  سياسةيتي بةِرووي ترو نوي هيناية هاتة ئاراوة كة ئةمةش وايكرد دةروازةيةكي نويتريقؤناغيك

 ثيدا ي تر ضاوي كردبوو جاريكي رةنطِريذي دوو جةمسةري كة دنيايمريكادا بكريتةوةو ئةوةشئة
شهاتةكانيش بةثيتةوةو هةموو ئالَوطؤِرو ثينريي و  بةرذةوةنديية ئابوري رةضاوكردينيخبشي

  .  ئةمريكا دابِريذريتةوةسياسيةكاين
 ثيشووترو رايبكيشيتة ي جياوازتر لة دنيايايةك ئةمريكا خباتة بةردةم دنيي ئةوةيئةمةش بووة هؤ

ئةمريكاش ئةم قؤناغة ناو دةنيت ،  ئةوةي داهاتوو لة بةرذةوةندقؤناغيكةوة كة هةموو ئةطةرةكاين
 و دةسيتالَ كة دةتوانني بلَيني راستةوخؤ ئةم سيستةمة يةكسانة بة با جيهايني نويي سيستميقؤناغ
 بةم 1991  ئةيلويلي11 باوك لة يئةم سيستمة بؤش. ة يةكطرتووةكانتالَ وي ثاواخنوازيتالَدةسة

  تريؤر ئازاد دةبيتي نويية كة تيايدا جيهان لة هةِرةشةيئةم سيستمة سةردةميك"شيوةية لةبارةيةوة دوا 
 يوةِردا زياتر باي ئاشتيوكردنةوةالَلة بي و  دادثةروةريدا دةطةِريبة تواناترو بةهيزتر لة جاران بةدواو 

 رؤذئاواو لة باكورو باشور لة خؤشطوزةراين و تالَ دنيا لة رؤذهة كة نةتةوةكاينيسةردةميك، بة خؤيةيت
  . "ثيكةوة طوجناندا ذيان دةبةنة سةرو 

 ئةمريكاو ئوسامة بن بيجطة لة هةموو ئةمانةش ريكخراوة تريؤريستييةكان باشترين كارتيان داية دةسيت
 ي سثتامبةري يانزةي كردةوة تريؤريستييةكة بة ئةجنامدايني يان نةيانةويةوئةلقاعيدة بيان و الدن

 ي باشترين هةليان بؤ ئةمريكا رةخسان تاوةكو بتوانيت بؤ هةموو جيطةيةك لة هةر ضوار ال2001
شانةو ريكخستنة  و  طروثثاكتاوكردين و  تريؤريزمي دذي جةنطي بكات بةناويجيهاندا لةشكركيش

 سثتامبةردا ي يانزةي رووداوةكةيهةر بؤية ئةمريكا لة يةكةمني كاردانةوةو ثةرض كردار، كانتريؤريستيية
 تالَبان  تيؤكرايتدةولَةيتي و  سياس بة دةسةاليتيكؤتاي و  كردة سةر ئةفغانستاني سةربازييهيرش

ي و  دلَخؤشي ئةلقاعيدة جيطةثةرتةوازةكردين و  تالَبان روخايني ئةوةيسةربار، تةالَهينا لةو و
 يم ديسان ئةم ثرؤسةية لةناو هةمان ضوارضيوةالَدنيا بوو بة و  ئةفغانستاني خةلَكي زؤربةيثيشواز

 ئةمريكا كة بيطومان يدواتريش عيراق بووة سةرةكيترين ئاماجن،  ئةمريكادا بوودةسيتالَ باهةذمووين
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  ئةمريكا بؤ لةناوبرديني دريذخايةنتري تر بوو بؤ جةنطيكي عيراق سةرةتايةكيكؤتاي و  سةدامروخاين
سوود  و  عيراقي جيؤثؤلةتيكي طرنط بةكارهينايني لة ناوضةكةدا لةِريطةيتريدوذمنة سةرةكييةكان
  .  عيراق سروشيتساماين و وةرطرتن لة ثةترؤل
 يم زؤر كةسالَدةسثيك بوو بة و  نزيكيعيراق ئاماجنيك: يدةنووس) دةيظيد مؤبيرط (هةر لةم بارةيةوة

 تريان لةبةردةستداية هةر لة ئيرانةوة ي دوورو دريذيئاشكرايان كردووة كة ئةوان ليستيك* ئةم دةستةية
،  تريؤريستاني بيانوويويِرا)  هةست دةكةن لة هةِرةشةدانيةكان بةتايبةيتيضين ( باكوريتا كؤريا

  .  نةوتةكةيةوة ثِر بايةخةيعيراق بةهؤ
ئةو . تري ئاِرايشتكراوةو هيضي ئيستا هةية ئيمثرياليزميكيتة دةطةين ئةوليرةوة بةو قةناعة

 دةبرد بؤ  رابردوو بة ئاشكراو بة دِرندانةترين شيوة هةلَمةيتي سةدةي كة لة سةرةتايكؤلؤنياليزمة
 و يت مرؤظدؤسيترداو بة بيانووي التني ئةجمارةيان لة بةرطيكينيكاراطواو ئةمريكا و  ظيتنامداطريكردين
ي و  داطريكاري جيهان دريذة بة سياسةيتي ئاسايش جيهان لة تريؤرو ثاراستينرزطاركردين

 يئةوة ( (:ي ضووةو دةلَيلة ثاكس ئةمريكانا بؤ) فاروق رةفيق (هةروةك كاك،  دةداتي خؤكؤلؤنياليسيت
 يهةميةنة و ئةمِر دةيةويت  جيهايني كة ئةمريكا وةك هيزيكيئةوة، ئةمِرؤ هةية رياليزمة بةِروويت

  ) ) .  رووتي تر نيية جطة لة ئيمثرياليزميكي هيض بةسةر جيهاندا بسةثيينيخؤ
 ئةمريكا بؤ عيراق بةشيكة  هاتيني سةرةوةدا دةطةينة ئةو بِروايةي هةموو ئةو راستييانةيلةبةر رؤشناي

  .  ئةمريكاي هةميةنةي سنور فراوانكردينيلة ثرؤسة
ذيرانة ي و  سياسي كوردستان ئةوةية كة بتوانيت بةشيوةيةك طةيلي رزطارخيوازي بزوتنةوةيم ئةركالَبة

 خؤمانةوة يميذوويي و  نةتةوةيي بةرذةوةندييلة روانطة و مامةلَة لةطةلَ ئةم هيزةدا بكات
  .  لةطةلَيان دامبةزريننيي سياسيثةيوةندييةك

 لةطةلَيدا  ناعةقالينيوونةوةو مامةلَة كردنيكدةستةية بةرةنطاربالَمادام ئةمريكا ئةو هيزة طةورة با
  يلي زؤري شك سةرئيشةيةك شةثؤلةكانةوة كة بةيبي دؤنكيشؤتانةيةو مةلةكردنة بةثيضةوانةيكاريك

لة ناوضةكةدا  و  لة عيراقي ئةمريكاي ديفاكتؤ تةواجودي يان نا وةعيةتيكيكةواتة مبانةو، دةكةويتةوة
لة بةرزترين ئاستدا ي خؤي بةرذةوةندييانةدا بةرذةوةنديت كورد لةم طةمةسةثاندووة كة ديسان دةبي 

  . بضةسثينيت
  ئةمريكييةكان بكةين هةروةك ضؤن ناكريت وةكو تريؤريستييةكايني بةو شيوة عاتيفيية سةيريناكر

،  بني لةطةلَياندانوستانداي و  مام ناوةندي ثةيوةندييةكفةلوجة ييانسووتينني بةلَكو دةبيت لة حالَةيت
، هةولَبدةين ليك يتَ طةيشنت لةطةلَياندا دروست بكريت و  كورديان بؤ تةرح بكةين كيشةكاينيبةِراشكاو

 يكي و  داهاتوودا دةدؤِرينةتةوةيةك لة عيراقي و ض ئايديؤلؤذي و  طرنط نيية كة كيضونكة ئةمريكا بؤ
 و  بثاريزيت خباتة سةركار كة بةرذةوةندييةكاينتيكالَ بؤ ئةو طرنطة دةسةيدةيباتةوة بةلَكو ئةوة

 يتري بكاتةوة تا لةو ضوارضيوة جوطرافييةوة ئامادةكاري بكات بؤ ئؤثةراسيؤنةكان يلي عيراقيدةروازة
 ئةمريكا لة  لة نيازو سياسةتةكايني زؤر بة باشهةر بؤ منونة خومةيين. ي خؤ هةذموينفراوانكردين

 زانكؤكان  خؤيدا لةبةردةم هةزاران لة خويندكاراين لة يةكيك لة وتارةكاينناوضةكة تيطةيشتبوو بؤية
 نيية بة ئيسالمةوة بؤية ضةند دةتوانن نويذو دوعاكانتان بكةن يئاماذة بةوة دةدات كة ئةمريكا ثةيوةند

  ض. ي خؤكاينالَ كاي ئيرانة بة بازاِريك بؤ ساغكردنةوة ئةمريكا دةيةويت كردينيبةلَكو ئةو
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