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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... ثةيوةنديصكاين ئةمريكا و ئةوروثا، كورد بةرةو كوص دةبات؟ ثةيوةنديصكاين ئةمريكا و ئةوروثا، كورد بةرةو كوص دةبات؟ 
 ئةمريکا وةک هثززلثکی گةورةی جيهان لة هيچ کام کثشة سياسثکانی دنيا ،پثش شةری جيهانی دووةم

 چونکة ئةمريکا هثشتا وةک هثز زلثک خؤی تثکةص کثشة جيهانثکان تثکةص ،رؤصثکی ئةوتؤی نةبوو
ساصانی سثکان .  زياتر سةرقاصی کثشة ئابووری و کؤمةصايةتی ناوةوةی ئةمريکا خؤی بوو،وونةکردب

 پاشان سةرهةصدانی ئةصمان و ،دةکرث بة سةرةتای الوازی هةردوو هثز زلی ئينگليزوو فةرةنسا دابنرث
نی هثزی ژاپان بوو کة هةموو هثزثکی ئابووری و تةکنيکی خؤيان خستبووة کار بؤ پثشخسنت و بةهثزکرد

شکستی سةربازی لة شةری جيهانی يةکةم و ناچارکردنی لةاليةن براوةکانی شةر  ئةصمان و. سةربازيان
لة ئةورووپا کة دةبث ساصانة پارةثکی زؤر بة وصاتانی زةرةر لثکراو لةو شةرانة بدات و رثگة نةدانيشی بة 

 بؤية ، خراپی ال درووست بکاتپثشخستنی هثزی سةربازی وای لةم وصاتة کرد کة باری ئابوووری زؤر
کة هتلةر پاشان سةرکردايةتی کرد ئةصمانيای کرد بة هثزثکی سةربازی گةورةی ) س س س (پارتی

   . کة ئةجنامةکةشی بةرپابوونی شةری جيهانی دووةم بوو،ئةوروپا
تؤيان  روسيا توانای بةرگری ئةو، فةرةنسا، ئينگليز،هيچ کام لة هثزة گةورةکانی ئةوکاتةی ئةوروپا

 کة توانی لةم ماوةی چةند رؤژثک زؤر ،نةبوو لة خؤيان بةرامبةر هثزة گةورة تازةکةی ئةصمانيای نازی
ئةگةر ئةمريکا وةک اليةنثکی شةر نةهاتايةتة . لة وصاتانی ئةوروپا ی رؤژئاواو رؤژهةصات داگري بکات

 ئةمرؤ سنورةکانی وصاتانی ،ة هتلةريش رثکةوتنامة مؤرکراوةکةی لةگةص ستالني پثشل نةکرداي،پثشةوة
شةری جيهانی دووةم ئةوةی دةرخست کة هةموو وصاتانی ئةوروپا تواناثکی . ئةوروپا جؤرثکتر دةبوون

 ،سةربازی و ئريادةثکی سياسی ئةوتؤيان لةکاتی جةنگی جيهانی دووةم و پاش جةنگ نةبووةو نية
شةری جيهانی دووةميش بةو جؤرة تةواو ئةگةر هثزةکانی ئةمريکا بةشداری شةرةکةيان نةکرداية ئةوا 

   . کة ئةصمان ئةو شکستة سةربازية ببينث،نابوو
پيالنةکانی  ،پاش شکست ئةصمان و هاتنة پثشةوةی ثکثتی سؤضثت وةک هثز زلثکی سةربازی گةورة

 ،ستالني بؤ بة کؤمةنيست کردنی هةموو رژمثةکانی ئةوروپا و مانةوةی وةک هثز زلثکی تةا
 هثزةکانی سؤضثت بؤ چيکسلؤضاکياو هةنگاريا منوونةی زندووی دوای شةری جيهانی دووةمن داگريکردنی
ی رؤژئاوا و رثگا گرتن لة هثزةکانی ثکثتی ) برلني (پاش گةيشتنی هثزةکانی ئةمريکا بؤ. لة ئةوروپا

ةمريکا  گرنگثکی زياتری بة بوون و مانةوةی هثزةکانی ئ،سؤضثت بؤ داگريکردنی وصاتانی تری ئةوروپا
 چونکة ثکث لة خةونةکانی ستالني و سؤضثت داگريکردن و بة کؤمةنيست کردنی هةموو ،کرد لةو وصاتانة

   .ئةوروپا بوو
ئةوروپای رؤژئاوا کة لةرووی ئابووری و سةربازيةوة پثويستثکی يةکجار زؤری بة هاوکاری و يارمةتی 

 ش وصاتانی ئةوروپای رؤژئاوا  يارمةتيةکاری وو بث ئةو ها، پاش شةری جيهانی دووةمئةمريکا هةبوو
 بؤية ،ئاسايشی ئةوروپاشيان نةبوو لة هةرةشةکانی سؤضثتی کؤمةنيست و پاراستنی توانای پثشکةوتن

پاصپشت و  بة درثژای هةموو ساصانی شةری ساردی نثوان سؤضثت و ئةمريکا وصاتانی ئةوروپای رؤژئاوا
 هةموو بثدةنگثکی خؤشيان دةردةبرث بةرامبةر ،ة جيهانئةمريکا بوون ل اليةنگريی هةموو سياسةتثکی

 گةلی کورديش ثکث بوو لةو ميلةتانةی ،ئةو ناهةقی و زوصمة سياسيانةی بةرامبةر هةندث ميلةت دةکرا
   .کة باجثکی يةکجار گةورةی ئةو شةری ساردةی نثوان سؤضثت و ئةمريکا دا

 سياسةتس سةرتاسةری ، خؤيةوة بةجث هثشتکؤتای شةری جيهانی دووةم و ئةو ماصوثرانيةی بةدوای
ئةوروپای گؤری و ئيتر هيچ کام لةو وصاتانة برييان لة خؤ تثکةصکردن بة شةرةکان و کثشة سياسثکانی 
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 ،گةشةکردن و گرتنة دةسةصاتی سؤسيال دميوکراتةکان لة زؤربةی وصاتانی رؤژئاوا. دنيا نةدةکرد
و بة بثدةنگ بؤ کثشة ناو نةتةوةثکان بو/يپلؤماس ساردبؤپوونی سؤسيال دميوکرتةکان بؤ چارةسةری د

 بؤية زؤربةی زؤری ئةم وصاتانة ،کاردةهثنرث لة ئةوروپای رؤژئاواسياسةتثک کة تاکوو ئةمرؤش بة
 کان شةری باص، کةنداوی يةکةم و دووةم شةری،خواستياری خؤتثکةص کردن نةبوون لة کثشةکانی وةک

 پاشان ؤکيانةی لة زؤر وصاتانی کؤماری سؤضثتی کؤن بةرپابووو ئةو شةرو ناک،) يوگسالضيای کؤن(
کؤتای شةری کةنداو . سياسةتی نامرؤضانةی وصاتانی وةک عرياق وئثران و تورکيا بةرامبةر خةصکی کورد

 زؤر بة ئاشکراو روونی ئةو سياسةتة ، و کارةساتة گةورةکةی بةسةر خةصکی کورد هات1991لة ساصی 
 ئةگةر ئةمريکاش نةبوواية خةصکی کورد ،ةوروپاوی رؤژئاوا ئاشکرا دةکاتديپلؤماسية ساردةی ئ

   . سةدام و بةعسيش دةسةصاتيان لة بةغدا دةبوو،ئثستاش بةو شاخانةوة ئاوارةبوو
 تورکيا وة سوريا توانيان زؤر لةو سياسةتة نامرؤضايةتيةی بةرامبةر ، ئثران، وصاتانی وةک عرياق

 توانی لةماوةی شةری ،تورکيا وةک ئةندامثکی ناتؤ. ةجنام بدةنميلةتی کورد هةيان بوو بة ئ
 ئةويش  ئةجنام بداتکورد لة کوردستانی باکوذساردهةموو سياسةتثک بؤ سرانةوةی ناسنامةی خةصکی 

 بة ناوی رثگاگرتن لة هةرةشةو ،بة هاوکاری بثدةنگی وصاتانی ناتؤ و پاصپشتی کردنيان بؤ ئةو سياسةتة
،  کة تورکيا وةک وصاتثکی گرنگی بةرگری لة رؤژهةصات لةقةصةم دةدرا،ی کؤمةنيستمةترسثکانی سؤضثت

 کة سؤضثت وةک هثزلثکی رزگاری ،باوةر و بؤچوونی هثزة سياسثکانی کوردستانی باکووری ئةو کاتة
 وای لة تورکيا کرد بة ئاسانی ئةو سياسةتانةی ،خوازی گةالن هاوکاری گةلی کورديش بؤ ئازادی دةکات

   .بة کورد ئةجنام بدات و کورديش لة وصاتانی وةک ئةمريکاو دنيای دميوکرات دوورخاتةوةدژ 
 کة بةعس وةک ، شةری ساردی رؤژئاواو رؤژهةصاتقيش بوو بة قوربانی ملمالنثکوردستانی عريا

 سؤضثت و وصاتانی بث اليةن زياتر نزيک بکاتةوةو لة هةمان  توانی خؤی لةپارتثکی چةپی ِجهانی عةرةب
کاتيشدا زؤر لة وصاتانی سةرمايةداری رؤژئاوا بثدةنگ بکات بةو نةوتة زؤرةی هةيبوو کة وصاتانی 

بةرپابوونی شؤرشی ئيسالمی ئثران و دژايةتی کردنی رؤژئاواو . رؤژئاوا پثويستثکانی زياتر دةبوو
 چونکة هةر هةموو ، ماصوثرانثکةی خةصکی کوردی زياتر کرد،ری کةنداو بةرپابوونی شة،کؤمةنيست

بؤ بةرژةوةندثکانی  سةرقاصی رثگةگرتن بوون لةو مةترسی وهةرةشانةی ئيسالمی ئثران درووستی دةکرد
   .ئةو وصاتانة

 فةلسةفةی ،کوری ئثرانيش وةک کوردی عرياق بوو بة قوربانی دؤستايةتی شای ئثران لةگةص ذؤژئاواو
وصاتانی داگريکةری کوردستان زؤر بة ئاسانی توانيان . سياسی اليةنة کورة چةپةکان و شةری کةنداو

 بة سوود وةرگرتن لةو ملمالنث ،سياسةتی چةپةصی خؤيان بةسةر خةصکی کورد لةو وصاتانة ئةجنام بدةن
لة ماوة هةرة شةری کةنداو ثکث بوو .  دنيای رؤژئاواو سؤضثتو بةرژةوةندية ئابووری وسياسيانةی

 چوونکة لة ماوةی ئةو شةرة گةورةترين کارةساتی ئةم ،سةختةکانی خةصکی کورد پيايا تثپةر بوو
 ئةويش بة ناوی شؤرشی ئيسالمی و راگرتنی ،چةرخة بةسةر خةصکی کوردی عرياق و ئثران هات

   .هةرةشةی ئثرانی ئيسالم
تانی ئةمرؤی دنياوة دژايةتی سياسةتةکانث  کة لة اليةن زؤر وصا،ئةمريکا وةک تاکة هثزلثکی جيهانی

 دةکرث بة ، بثجگة لة ئينگليزوو چةند وصاتثکی تر، تةنانةت لةاليةن ئةوروپای رؤژئاواشةوة،دةکرث
 کة دةتوانی زؤر لةو سياسةت و ناهةقيةی بةرامبةر ،تةا ئاواتی هةندث ميلةتانی ژثردةست دابنرث

 ،ميلةتی ئيسرائيل بة بث هاوکاری و پاصپشتی ئةمريکا. وی بداتميلةتان دةکرث لة زؤر جث رابگرث و لةنا
. ئةمرؤ بة بةشثک لة مثژوو باس دةکراو وصاتثکی وةک ئيسرائيل ماوةثکی زؤر بوو لةناوچةکة نةمابوو

نازثکان لة   کة،ئثستاش يادگارية تاصةکانی شةری جيهانی دووةم لة مثشکی ميلةتی جوولةکة زيندووة
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 هةرةشةی ئابووری کة خةصکی  بةناور هثنان بةناوی پاکسازی رةگةزی و لةناوبردنیئةوروپا چيان بةسة
   . لة ئةصمانياو ئةوروپا بؤ بةرژةوةندثکانيانی درووست کردبووجوولةکة

 سياسةتی دةرةوةی وصاتانی ،نةبوونی دؤستثکی راستةقينةی خةصکی کورد لةناوچةکةو ئةوروپا
ةرژةوةندی ئابووری دةکات لةگةص وصاتانی جيهانی سثةم و  کة زياتر روو لة سياسةتی ب،ئةوروپا

 تةا ، بةتايبةتی وصاتنای رؤژهةصاتی ناوةراست،چاونوقاندن لة هةموو کارةساتثک لةو وصاتانة
 کة ئةويش ، زلی دنيايةهيواثکی بؤ کورد هثشتبووةوة ئةويش دؤستايةتی کردنی تاکة هثزرثگاثک و 
 هةموو ئةو ميلةت و وصاتانةی کوردستانيان داگريکردووة کورد بة  بؤية ئةمرؤ لةاليةن،ئةمريکاية

   . لةهةمان کات دةخرثتة پاص مةترسی ئيسرائيل لة ناوچةکة،بةکرثگرياوی ئةمريکا لةقةصةم دةدرث
 ئةو ، پةيوةندثکانی ئةوروپاو ئةمريکا پاش تةواوبوونی شةری سارد رؤژ بة رؤژ لة ساردی و کزی داية

 وصاتانی ئةوروپاش زياتر لة ،ئاشکرا لة کثشة سياسية ناو دةوصةتثکان دةبينرثساردی وکزيةش بة 
 بةتايبةتی پاش نةمانی سؤضثت و هةرةشةو ،دوستايةتية کؤنةکةيان لةگةص ئةمريکا دووردةکةونةوة

 گؤرانکارية سياسية گةورةکانی ناو روسياو وصاتانی ،مةترسثکان لةاليةن سؤضثت و کؤمةنيستی کؤنةوة
 کة زياتر لة سياسةت و بؤچونی سياسی ئةوروپای رؤژئاوا نزيک دةبثتةوة وا لة ،مةنيسمی کؤنتری کؤ

سياسةمتةدارانی ئةمريکا دةکات چاوثک بةسةر سياسةتة کؤنةکان و پةيةوندثکانيان لةگةص وصاتانی 
   .رؤژئاوا خبشثنن و هةوص بؤ پةيداکردنی دؤستی تازة بدةن لة جيهان

 ،اتانی رؤژهةصاتی ناوةراست بةرامبةر ساسةتةکانی ئةمريکا لة ناوچةکةنارازی بوونی زؤر لةوص
 کة بة نژيکترين هاوپةميان و دؤستی ، ميسر وة زؤر وصاتی تر، عةرةبستانی سعودی،بةتايبةتی تورکيا

 هاوکارثکی گةورةی ، ساصانةش ئةمريکا ملياردةها دؤالری وةک يارمةتی دةدانث،ئةمريکا لةقةصةم دةدران
 کاتث نژيکترين دؤستةکانی لة ناوچةکة نارةزای ،2003شةری کةنداوی . و سةربازی دةکردنئةمنی 

 وای لة ئةمريکا و ،خؤيان دژ بة روخانی بةعس و هاوکارنةکردنيان لةگةص ئةمريکا لةو شةرة
 بؤية دةبث ،سياسةمتةدارانی ئةم وصاتة کردووة بة دوای دؤست و هاوپةميانی تازة بگةرث لة ناوچةکة

رد ئةو هةصة مثژووية لةدةست خؤی نةدات و هةموو هةوصثکی خؤی خباتة کار بؤ درووست کردن و کو
 وةک دؤستايةتی و ، هةروةک چؤن ئيسرائيل هةيةتی،بةهثزکردنی ئةو هاوپةميانثتی و دؤستايةتية

هاوپةميانثتی لةو جؤرة مافی سةرةکی هةموو ميلةتانثکة بؤ پاراستنی بةرژةوةندية گشتثکان 
 ئثمةی کورديش بووين بة ، جارثکی تريش هةصکی لةو جؤرة مةحاصة بثتة پثشةوة،تةوةثکانيانونة

 بؤية پثويستة هةموو هثزثکی سياسی خؤمان ،قوربانی بةرژةوةندی ميلةتانی ترو سياسةتةکانيان
  .خبةينة کار بؤ ئةو هاوپةميانثتية

 ئةوةية کة هةموو هةوصکث ،مريکاوةلة هةمووی گرنگتر کة ئةمرؤ سياسةمتةدارنی کوری نژيک لة ئة
خؤيان خبةنة کار بؤ نزيکردنةووةی اليةنة سياسثکانی تری بةشةکانی کوردستان لة ئةمريکاو و 

 ئةمريکا بؤ هةموو گؤرانکارثکی سياسی نثوان ئةو وصاتانةو ئةمريکا لة  گةصهاپةميانثتی کردنيانة لة
   .دووارؤژ

  سويد
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