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نگی   جیھانی ئیسالمی و جه  دموکراسی له

  
   

  مةنسوور عةزيزمةنسوور عةزيز! ... ! ... دةرطا داخراوةكاين أؤذهةآليت نصوةأاست لةكرانةوةداندةرطا داخراوةكاين أؤذهةآليت نصوةأاست لةكرانةوةدان
 حیزبی و  سی و تاکه که تداری و پولۆمپی تاکه سه ندکراوی ده گژاوی به

ند  م چه رده  به ته وتوونه ڕاست که تی نوه  رۆژهه ک کراو له ه وایی که رمانه فه
ستیان   ده وه ی سیپتامبره11 پاش   له دا که انهو ئاوگۆڕ ئاوگۆڕکی جیھانی و له

و  ره وپش چوون به ره نگاوی به  هه ی دموکراسی و له  ووشه ، باس له پکردووه
   .کرت کاروانی دموکراسی ده

ی  دانی بیرۆکه رهه ی سه وره م ده تی بۆشی دووه تداره سه می ده که ی یه وره ده
کانی  ندییه وه رژه ر به  سه  له شه ڕه انکاتدا ههم  هه وی ئیسالمی و له تووندڕه

  له. م جیھاندا رجه  سه ت له نانه ڕاست و ته تی نوه  رۆژهه رۆژئاوا بوو له
ورۆ پاش رووخانی   بۆ عراق و ئه وه نگاو گوازرایه  هه وه  بن الدنه ئوسامه

. نوترینند باسکی  ستپکردنی چه وای ده گه،عسی تی دکتاتۆری به سه ده
 کردنی ی پیاده  پرۆسه ین که ست پبکه  ده وه وه ب له  ده و دۆزه بگوومان بۆ باس له

  !؟ توو بووه رکه  سه نده کانی تا چه یمانه  تیرۆری ئامریکا و هاوپه دژه
ر   سه  له ی که ستانه ربه موو به و هه ڕای ئه ره کانیان سه یمانه کان و هاوپه  ئامریکاییه  حاشا بکات که وه س ناتوان له که

کی  یه  تا راده که  ناوچه کانیان له ندییه وه رژه  بۆ به وه کانیان بۆ جگا پ دۆزینه نگاوه  هه ورۆ توانیویانه ، تا ئه رگایان بووه
  وه و پشه ره شدا به م پواژوویه و به رگرتووه کیان وه کان که ییهت وه  یاسا نوده شدا له ندییه و پوه  قایمی داکووتن و له زۆر به

و  لهکی زۆر ئازاد  یه بژاردنکی تا راده و رگا بۆ هه بان بووخنن  توانییان رژمی تاه بۆ نموونه. وه هننه ده نگاو هه هه
ووپاگه و هه  و ئه وه نه  بکه تهور ئه  سه  له راوهووریایه هه و قاڵ و  نده موو پ بۆ به وه  بگوازنه تهو و  له کی دیکهش   

   . وه یمانک بۆ خۆ بدۆزنه مانکاتدا هاوپه  هه ڕاست و له تی نوه رۆژهه
رکووت و تۆقاندن خۆی   ئاگر و ئاسن و سه  ساڵ به35  ی که و رژمه  عراق کرد و ئه یان رووی له که ره فغانستاندا به  دوای ئه به

ی خۆیان،   مژینه کی لهیمان ت دی هاوپه نانه ش ته کارهو  نجامی ئه یان داڕژاند و بۆ ئه پالنکی دیکه رووخاندیان و گرتبوو،
ڕی سنووری الواز بوون بچت و تا  وپه  تا ئه تییه یمانه و هاوپه ئه   شن که  بوون و ئاماده ت ئاماده نانه ، شکاند و ته ک توورکیه وه
   . وه تکردۆته یان ره وخۆ داواکانی تورکییه وخۆ و ناڕاسته ن جار راستهندی  چه نووکه هه
 ئایا   پش که  پرسیار بچینه ست و ئاوا به رده  به ینه کانمان بخه رنجه توانین سه  ده وه تی تورکیه و رگای باس له  ده ر له هه
ی  نجا ساه ندی په بت، پوه کانی ئامریکا نه کگرتووه  یه هی وت  پش ستراتیژی درژماوه  له رین و درژماوه ر پالنکی به گه

  ڕاست، ئاوا به تی نوه  بۆ رۆژهه توووه دایانش ی که هو بیران بن له ر دنیا نه گهوان   ئایا ئه؟ وه  لژییه نه خه  ئاوا ده تورکیه
   ؟ کی دیکه خهن بۆ  که کانیان ده  داهاتووه نگاوه  هه  باس له رده  ب په روونی و به

  دا بوونه وه ی ئهو  هه ژانی ئامریکا لهم ستراتیژی داڕ رده ، ههت ی رۆژهه ره  بوونی جیھان تا رووخانی به ره ی دووبه  ماوه له
  نه ست بخه ربه ی به وه ڕاست بۆ ئه تی نوه کانی رۆژهه  ئیسالمییه ت دروستبوونی حیزبه  خزمه نه ت دوالر بخه نانه  ته که
  که کانی ناوچه ت و حیزبه سه م ده رجه شدا سه یه و کشه  ئاکامی ئه ر له دانی بیری کۆمۆنیستی و هه رهه م سه رده به
  کردن دژ به رمیان بۆ ده نگی گه وان جه کرد، ئه نگی ساردیان ده کانیان جه ره ر ربه ک بوون و گه یه ره  به ر به و سه که ریه هه
  گرت که  دهی تانه سه و ده نیا پشتی ئه  ته که وچه نا دات له  بیری دموکراسی ده  به ره  ئستا په ش که زهو زلھ کدی و ئه یه

  ته سه و ده  ستراتیژی ئه گونجاند که ندی وایده وه رژه  به واته که. کانیان بوون ی هیزه یان جگه که تهی خۆی بوون و و پگه
   به وه کرده  ده که جکردنه ی جبه  شوه نیا بیریان له جکردنیان ته  ئاوا داڕژرت و بۆ جبه یه هند د ی چه  بۆ ماوه ورانه گه
   !  نییهمییان رده م دۆستی هه  به یه هه مییان رده ندی هه وه رژه وان به ئه: ن ک خۆیان زۆر جار ده وه! ر نرخک هه
تی  سیاسهڵ   گه  له یه ندی هه ڕاست پوه تی نوه  رۆژهه  ئاوگۆڕک له رشوه  هه هکاوی ئاوا بین ک راش توانین به واته ده که

ریکا کانی ئام کگرتووه  یه وته. گن کیش ده ره  رۆلی سه ر ب رۆڵ نین، بگره ک هه وان نه شدا ئه ندییه و پوه کان و له زلھزه
و ئستاش پاش  ستپکرد  ده وه یه که دام و رژمه  سه  لهیان که چاوچنۆکی ناوچه و م هزی دڕ که رگای یه قی ده ته
ستی  به  مه  به وه  ناوه  بۆ چوونه وه نه که  ده کی دیکه رگایه  ده راقی بیر لهتیكی ئ سه کانی ئراق و جگرتنی ده بژاردنه هه

  ی به تی دیکه سه  دوو ده وان باس له  ئه  که  نییه  شاراوه  ئمه  هیچکام له ک له وه.  که ی ناوچه تکی دیکه سه رووخانی ده
ی  رزترین پله  به ندین جار له ش چه نووکه  و تا هه وه نه که  ده ک ئران و سووریه  وه،ڕاست وهتی ن  رۆژهه هز له

ی  شه ڕه یان تاوانبار کراون و ههکانی خۆ ی وته وه ره  بنرانی تیرۆر بۆ ده  و به  کراوه و وتانه  له شه ڕه تیدا هه تداره سه ده
 نزیکن و بی کۆشکی سپی بیر  وه کانه  راستییه  له نده  تا چه شانه ڕه و هه م ئایا ئه به.  کانشیان لکراوه ره ربه هرش و به

فغانستان و ئراق  ر ئه کانی ئامریکا بۆ سه رشهی سیپتامبر،ه11ش؟ پاش  و وتانه ر ئه  سه  هرش بکاته  که وه  بکاته وه له
ی   روانگه  هی ئراق بوو له تر لهافغانستان زی نگی ئه وایی جه توانین بن، ره ت ده به  بینی و ئه وه  خۆیه کی به اییهو ره

  وه سته ده بهفغانستاندا   ئه له. بوو هفغانستان ن  ئه مکی له  که سته نگی ئراقیش ده م جه به.  هو ییه وه ته تی و نونه وه نوده
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مان و  کوژه  کۆمه که ی چه دام و کشه کانی پشتری سه ڕۆییه ره  ئراق سه م له  به،نگ  هۆی جه  بنالدن بووه دانی ئوسامه نه
  م با له به. ته سه دهو   نو بردنی ئه  هۆکار بۆ له  بوونه رکووتی شیعه کوژی کورد و سه  و کۆمه لقاعیده  ئه ندی به پوه

   .عس ڵ رژمی به  گه وان بوو له ندی ئه وه رژه گونجانی به ، نه موو هۆیانه و هه ی ئه سته رده  سه چت که بیرمان نه
ی الت  گشتی و رۆژهه م به ھهکانی جیھانی س ر رووداوه مبه  هه ی وتانی رۆژئاوا له وه تی دژ کرده  چۆنیه ینه رنج بده ر سه گه

ن و  ده  جاران بیار ده تر و زیاتر و گرنگتر لهو زو وت که که رده مان بۆ ده وه  روونی ئه  گشتی، زۆر به ڕاست به نوه
ستی   جیھان ده  گرێ و گۆڵ له مانکاتدا پ له  هه  وله میانه رده کی سه ورۆ جیھانگیرییه ئه.  وه گوازنه کانیان زووتر ده نگاوه هه

  وه ، پکه وه کدی کردۆته  یه  نزیک به کدا که کات ، لهکانی م ئایدولۆژییه رجه وه، سه ری زانسته ی سه  سایه  له  که پکردووه
  ست به  ئاکامدا هه درن و له  گرێ ده وه  ساتکدا پکه  چرکه  له م گۆیه ر ئه ئیدی دانیشتووانی سهیشی کردوون و  تکه

 باتی  ک یان هرشک له یه ی شۆڕشک یان ئیده وه  ب ئه ن و ئستا ئیدی به که کدی ده ر یه مبه  هه کی زۆر له تییه نزیکایه
بت و  ی میدیایی ههتبا توانت خه ، ده م جیھانه  قوژبنک له نته یه ی خۆی بگه وه ودا بت بۆ ئه  هه  سان له ی به وه ئه

رۆک هۆزک  ڵ سه  گه نیا له  وتانی رۆژئاوایی ئیدی ته  که شدایه م بیره  ئاکامی ئه ر له هه. وک ببت  شه رگای ساک به
ڕاست  تی نوه م دانیشتووانی رۆژهه رجه ڵ سه  گه وان له ئه. روو نین رووبه.. . ڵ شخک و  گه رۆک وتک یان له یان سه

ر   به یانداته ک نه  ئایدولۆژییه  بن که وه ب وریای ئه هم د رده مانکاتدا هه  هه له. ن دا بکه  گه یان له ه ب مامه وروون و ده ره به
ندی   پوه  باس له وه دوو ال کان له وڕۆ رۆژئاواییه ئه. ن  خۆیان بکه کی پویست پارزگاری له یه رشوه  هه هرش و بتوانن به

وی  و ئه ندیخوازی ئوروپایه وه رژه فل و به فرت و  تی پ له  سیاسه و دوو رگایه ئه. ن که  ده راستدا تی نوه ڵ رۆژهه گه له
! ین که ت بۆ ده وه  ئه،  بۆ بکهمان و کاره ئه: ن کان ده یکاییهئامر. که ر ناوچه مبه  هه  له تی روونی ئامریکایه یان سیاسه دیکه

نیا  ن و ته که  ده ه کاندا مامه نه و الیهمو ڵ هه  گه  له وه  پارزه وان زۆر به  ئه واته! تین و دژتین  گه له: ن کان ده ئوروپاییه
 ژیر پنانی   نرخی له ر به کانی خۆیان بپارزن، گه ندییه وه رژه  به ر نرخک بووه  هه  به  که وه نه که  ده وه نیا بیر له وته
منی و  دام نه  سه ی که وه تر بوو لهدامیان پباش ن سه وان ئیراقی خاوه ه ئ  بۆ نموونه! کانیش بووه  مرۆییه م نرخه رجه سه
 روونی ئاگاری   به  که  کاتیکدایه ش له مه ندیدان و ئه  پوه  له ل تورکیه  گه له.  شه ڕه ر هه  به ونه کانیان بکه ندییه وه رژه به
   .بات  ده روه کان به ر کورده مبه  هه ت له  کام سیاسه ن تورکیه وه ئه
  زانن له  وا ده  که کانیش دروست کردووه ستکی الی ئوروپاییه  ئراق ئستا هه  بهی ئامریکا دژ و دوواییانه نگی ئه جه
ی   کشه شیان له و خاه  ئه یه وانه له. ن ڵ ئامریکادا ساز بکه  گه  زووترین کات خۆیان له ب به کانیاندا جماون و ده نگاوه هه
کی   هۆیه نه  لوبنان بکه ریری له فیق حه ، کوشتنی ره نده و گربه  ئهستنی ی بۆ به وه  یان ئه وه تۆمی ئراندا خۆی ببینته ئه
باس ! راست بن تی نوه کانی رۆژهه  داهاتووه شداری ئاوگۆڕه  به وه یان پکه مجاره قامگیرتر و ئه کگرتنکی سه وتر بۆ یه پته
ندین  ورۆ چه رۆک کۆماری ئامریکا تا ئه  سه ، که  نییهۆڕا خ  و له رزمانی رئاوا سه باسکی هه  وره ڕاستی گه تی نوه  رۆژهه له

م  کی ئه یه که  کۆه یه وانه ستین و ئیسرائیل،له له ی فه شهش بۆ کی رگا خشه  نه باس له ت نانه  وته کردووه جار باسی لوه
   . بت یه وره  گه باسه
   لوبنان و له یی له ربازی سووریه زار سه  هه ی شانزده وه وونهرمانی بوب  و فه  سووریه ی بایۆزی ئامریکا له وه ڕاندنه گه
ڵ   گه  دبلوماسی ئامریکا و ئوروپاش له دا که  ناسک و دژواره م کاته کدی له  یه  و ئران له ی سووریه وه مانکاتدا نزیکبوونه هه
   !ن؟ ب  دواوه یان به م نیشانانهب کا  الوازیدایه، ده  له ته سه و دوو ده ئه
  ر له مسه  جه  بب به چت که  ده وه و ئه ره ڕاست به تی نیوه ئایا رۆژهه ڕۆن؟  تا کوێ ده یه م دوو بیرۆکه کلوپیکانی ئه چه
و  ره ت به و دیکتاتۆرییه وه کرنه است دهڕ تی نوه  رۆژهه  له کی دیکه رگایه ند ده  چه ی که وه ر داواکانی رۆژئاوادا یان ئه مبه هه
   !؟ که  ناوچه چت له ز بوون دهک

    ی زایینی 2005. 02. 17
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