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نزيک بوونةوة
  

    وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد ....  ....  ئصران  ئصران المارداينالمارداينثةثة  يينزيک بوونةوة

جؤرج بوش برياری داوة بة هةموو ، سةرؤکی ئةمريکا
، شثوةثک رثگای ئثران لة وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمی بگرث
 چونکة هيچ باوةرثکی بة هةوصةکانی ئةوروپا نةماوة کة

 کثشةی بتوانن لةرثگای ديپلؤماسيةوة چارةسةرثک بؤ
پثش هةصبژاردنی جؤرج بوش بؤ . ئثران بدؤزنةوة میئةتؤ

ی ميلی سةردانثکی ئةرشيض، جاری دووةم وةک سةرؤک کؤمار
نگترين دوکومثنتی ميژووی کة لةوث گر، ئةمريکای کرد
  و ئازادی سةربةخؤی باس لةئةو ئةرشيضانة، ئةمريکای لثة

 هةموو بريووبؤچوونةکانی،  دةکةن1976 لة ساصی ئةمريکا
جؤرج . ؤمارانی ئةمريکای پثشووی تيا تؤمارکراوةسةرؤک ک

بوش زؤر بة پةرؤشةوة سةيری هةموو ئةرشيضةکانی کردو 
، زياتر بريی لة وتارةکانی يةکةم سةرؤک کؤماری ئةمريکا

 تيايدا باس لة نةرمی پةيوةندثکانی کة،  نوسراوة1789 مانگی چواری 30کردةوة کة لة جؤرج واشنتون 
 حةز دةکات ئةمريکا چاوی لة سةرزةوی هيچ وصاتثکی تر نية، انی ترد دةکات و دةصثنثوان ئةمريکاو وصات

ار  دةکات کة سياسةمتةدباس لةوةجؤرج واشنتون .  بث لة گةص هةموواليةنثکپةيةوةندثکانی دؤستانة
لة هةمان کات پثويستة ،  بثثرةی تواناو هثزی سةربازیة گوپثويستة مامةلةی سياسی دةرةوةی ب

   .و بريارة سياسيانةی وةری دةگرثلةسةر بريووبؤچونةکانی و پةشيمانيش نةبثتةوة لةسووربث 
بث بة تايبةتی ، پةالماردانی عرياق و گؤرينی رژمثةکةی لةوانةية بؤ زؤر کةس جث مةترسی و نيگةرانی

و  وة بة چةرخی ئاشتی ناوچوونی شةر و جةنگةکان دةزاننانةی کة چةرخی بيستةم بة چةرخی لةبؤ ئةو
بةصام بةرپاکردنی دميوکراتی لة رؤژهةصاتی ناوةراست پثويستی بة ، ئاسايشی هةموو دنيا چاولثدةکةن

  جؤرج بوش ئثستابؤية، نثکی وةک عرياق و ئثرانبةکارهثنانی هثزی سةربازی هةية بة تايبةتی لةوصاتا
ووةم وتارثکی لةدةرةوةی دوای هةصبژاردنی بؤ جاری دماوةثک . چاوی بريوةتة ئثران و پيالنی بؤ دادةنث

 ئةمريکا بةستراوة بة رووداوة کاپتليؤم خوثندةوة کة تيايدا باسی لةوة کرد کة ئازادی و ئاسايشی
باسيشی لةوة کرد کة ئارةزووی هثنانة دی دنياثکی ئازادو ئاشايش پثويستی بة ،  دنياسياسثکانی

ة خةبامتان بؤ بةرپاکردن و يستبؤية پثو، بةربصاوی ئةم ئازادي و ئاشايشةی ئةمريکا هةية
 ناچارمان دةکات هةندث کار لة دةرةوةی ئةمريکا ئةجنام وةدةستهثنانی ئةمريکاثکی ئازاد و ئاسايش

   . و خةباتی بؤ بکةينبدةين
ی لة رؤژهةصاتی بوش جةختی لةسةر ئةوةکرد کة بةردةوام دةبث لة هثنانةجث دميوکراسی و ئازاد 

چوارساصی يةکةمی . ياسةتةکانی دةرةوةی روو لةو کارةدةکةنةچث هةموو سلةوةش د، ناوةراست
بةراست دةرخست و هةموو ئةو بةصثن و هةرةشانةی دةربارةی ئةفغانستان و عرياق بوش سةرکردايةتی 

بؤ دنيای دةرةوش ئةو راستيةی ئيسپاتکرد کة کاتث باس لة کثشةکانی هةندث وصات دةکات و داوای 
، ةو قسانة تةا بؤ پروپاگةندةی سياسی و هةصبژاردن ناکاتدةکات ئرانی سيستثمی ئةو وصاتانة گؤ

   .بةصکو هةموو پيالنثکی بؤ دادةنث و سووريشة لةسةر قسةکانی و جثبةجثشی دةکات
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بةتايبةتی لةم کاتةدا کة ئثران هةموو هةوصةکانی ، لةوة دةچث پاش رژمثی عرياق نؤرةتی ئثران هاتبث
کة ئةگةر سةرکةوت لةو هةوصانةی ئةوا هةموو ، ةکی ئةتؤمیخستؤتة کار بؤ وةدةستهثنانی چ

 باکور ئةمانة سةدام وة پاشان کؤريای، ئثران. رؤژهةصاتی ناوةراست دةخاتة بارثکی سياسی ئاصؤزةوة
ةمو هةوصةکانيان بؤ  بؤ ئةمريکاو پثويستة حيسابثکيان بؤ بکرث و ههةموو کثشةی گةورة بوون و هةن

 2001ةری ساصی  سيپتةمب11هةر لةبةر ئةمةشة دةبينی پاش ، کان رابگريثژةپةرةسةندنی چةکة کؤم کو
   .ةوث هةموو کارةکان لةم ماوةی سةرؤکايةتية ئةجنام بداتجؤج بوش نايةوی چةکی شةر دانث و دي

کة رؤژنامةوانثکی بةتةمةنی ئةمريکای خاوةن ، ئةگةر پياو باوةر بة نوسراوةکانی سيمؤر هثرش
. وا ئثران هةنگاوی زؤر گةورةی لة بةرةو پثشخسنت و پةرةپثدانی چةکی ئةتؤمی ناوةئة، ئةزموونة بکات

ئاشکراکرد لةشةری ) مای الی (هةر ئةم رؤژنامة نووسة بوو کة کوشتارةکة بة کؤمةصةکةی ناوچةی
ئةم رؤژنامة نووسة لة . ی ئاشکراکرد) ئةبو غرثب (هةر ئةميش بوو شکةجنةی زندانثکانی زندانی، ضثتنام

مانگی يةکی ئةم ساص بابةتثکی دةربارةی هثرشثکی ئامادةکراو لة اليةن ئةمريکاوة دژ بة ئثران لة 
گؤن لة هاوينی رابردوةوة هثزثکی ژنامة نووسة پثنتابة گوثرةی ئةم رؤ. بصاوکردةوة رؤژنامةی نيويؤرک

بابةتی .  کيمياوثکانی وؤ دياری کردنی کارخانة ئةتؤمیثنی کؤماندسی ئةمريکای ناردأتة ناو ئثران ب
بة ،  و هةيةئةم رؤژنامة نووسة ترسی خستة دصی هةموو ئةوانةی گومانيان لة لثدانی ئثران هةبوو

تايبةتی کاتث جؤرج بوش وةصامی پرسيارثکی دايةوة دةربارةی ئةم مةسةلةيةو ووتی ئثمة هةموو 
جؤرج بوش . تؤمیانی چةکی ئةرثگاثک دةگرينة بةر بؤ رثگاگرتن لة هةوصةکانی ئثران بؤ وةدةستهثن

،  تةا قسةو باسةکة ئةمريکا نيازی لثدانی ئثرانی هةية، ووتی کة ئةوةی لةو رؤژنامةية نوسراوة
   .کاردةهثنيني بؤ رثگةگرتن لث راست بث ئةوا هةموو هثزثک بةی ئثرانبةصام ئةگةر ئةو هةوصانة

   
زيری دةرةوة پثش ماوةثک لةمةوبةر وةصامی چةند پرسيارثکی کؤميتةی دةرةوةی کؤندةليسة رايسی وة

کة ، کؤنگرسی ئةمريکی دةدايةوة ووتی کة زؤر سةختة پياو کارو مامةلة لةگةص رژمثثکی وةک ئثران بکات
هةموو يارمةتثکی کروپی حيزبوصای لوبنان دةدات و ، بة ئاشکرا خواستياری لةناوبردنی ئيسرائيلةو

   .ئيسرائيل شة خةريکی هةوصدانة بؤ تثکدانی پرؤسةی ئاشتی نثوان عةرةب وهةمي
 ديک چينيش ثکثکة لةوانةی کة خواستياری لثدانی ئثرانةو هةموو کارثک دةکات بؤ رثگاخؤشکردن لةو 

پاش هةصبژاردنةکةی بوش بؤ جاری دووةم ئةوةی ، جثگريی سةرؤک کؤماری ئةمريکا، ديک چينی. بوارة
بؤية پثويستة رثگای ، ئثران هةوصثکی زؤر دةدات بؤ وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمی ةوة کةوادووپات کرد

   .هةموو کارثک بکرث بؤ سةرنةکةوتنی ئثران و گةيشنت بةو ئاماجنةی، لثبگريث
دةزانث کةوا ئةوروپثکانيش نيگةرانی زؤر دةردةخةن بةرامبةر هةوصةکانی ئثران بؤ  جؤرج بوش

ئةوروپثکانيش هةوصثکی زؤريان دا و دةدةن بؤ رازی کردنی سةرانی ئثران ، تؤمیوةدةستهثنانی چةکی ئة
بةصام لةوة دةچث ئةوانيش هيچ جؤرة هيواثکيان نةماوة کة ، لة راگرتنی بةرنامة و پيالنة ئةتؤمثکانی

   .بتوانن لة رثگای ديپلوماسيةوة ئثران رازی بکةن
ئةگةر ئثران سةرکةوث لة هةوصةکانی بؤ ، ة ناوچةکة لتاکو ئثستا تةا ئيسرائيل چةکی ئةتؤمی هةية

سوريا و پاشان جةزايرش ، مسر، عةرةبستانی سعودیئةوا وصاتانی وةک ، وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمی
کة دوو پايگای ووزةی ئةتؤمی هةيةو خةريکة پثشی دةخات دةست دةکةن بة وةدةست هثنانی هثزی 

   .يبةتی هةية لةالی ئةمريکابؤية راگرتنی ئثران گرنگثکی تا، ئةتؤمی
ئةوروپثکان باش دةزانن کةوا ئةگةر بثتو ئثران رازی نةبث بة راگرتنی هةوصةکانی بؤ وةدةست هثنانی 
چةکی ئةتؤمی ئةوا ئةمريکا لة رثگای کارثکی سةربازيةوة پةالماری ئثران دةدات و رژمثةکةی لةناو 
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 راشکاوی روون کردةوة کةوا وصاتةکةی بة هيچ ئةگةر چی وةزيری دةرةوةی ئينگليز ئةوةی بة. دةبات
، شاول موزاف، وةزيری بةرگری ئيسرائيل. دژ بة ئثران ناکاتؤرثک بةشداری لة کارثکی سةربازةی ج

دنيای بةوة ئاگادارکردةوة کة ئةگةر بثت و ئثران سةرکةوث لة وةدةست هثنانی چةکی ئةتؤمی ئةوا کةس 
 مانگ زياتری پثويست نية بؤ درووستکردنی چةکی 12ئثران لة ناتوانث رثگای لثبگرث و وتيشی کةوا 

موزاف ئةوةشی دووپات کردةووة کةوا ئيسرائيل قةت رثگا بة ئثران نادات ئةو جؤرة چةکانة . ئةتؤمی
موزاف کة لةدايک جينرال . ئةگةر پثويستشی کرد ئةوا بة تةای پةالماری ئثران دةدات، درووست بکات

ووتی کةوا جيهان ناتوانث بة ئارامی لة پاص بوونی ، اصيةوة چووةتة ئيسرائيلبووی ئثرانةو لة مند
ةی موزاف وةک وتارةکةی تؤنی بلثر واية کة ووتی کثشةی وتارةم ئ. ثرانثکی خاوةن چةکی ئةتؤمی بژثئ

ئةمريکاو ، ماوةی پثشوولةم . ئثران کثشةثکی يةکجار گةورةيةو دةبث بة زووترين کات چارةسةربکرث
ئةصمان وفةرةنسا لةو ، ئيل هةموو هةوصثکی خؤيان دا بؤ ترساندنی وصاتانی وةک ئينگليز وئيسرا

 چةند ديک چينی پثش. مةترسيانةی ئثران لةوانةية لة دووارؤژ بؤ ناوچةکةو جيهان ثنثتة پثش
ثران  کرد کة لةوانةية ئيسرائيل بة تةا پةصاماری پايگا ئةتؤمثکانی ئهةفتةثک لةمةوبةر باسی لةوة

نؤثنةرانی حکومةتی . 1981 لة ساصی وةک چؤتن کاتی خؤی پةالماری پايکگا ئةتؤمثکةی عرياقی دا، بدات
ئظمرکی ئظو قسانةی رؤژنامةنووسی ئةمريکيان بة جؤرثک راستکردةوة کة لة رؤژنامةی نثوؤرک 

ةران بة دووای کة دةصث هثزی کؤماندؤی ثنی ئةمريکی چوونةتة ناو خاکی ئثرانةوة بؤ گ، نوسيبووی
   .ئةو پايگانةی کة ئثران دووستی کردووة بؤ پثشخستنی چةکی ئةتؤمی

   
کاتث ، بة تةواوةتی لة و ماوةی پثش لثدانی عرياق دثتة بةرچاو، ئةو رووداوانةی ئثستا لة ئاراداية

 کؤم ئؤرگانی ئةتؤمی ناودةوصةتی هةوصثکی زؤری دةدا کة عرياق واز لة هةوصةکانی بؤ پثشخستنی چةکة
بةصام ، ئثستا ئةم ئؤرگانة لة هةوصثکی زؤؤداية لة گةص ئثران بؤ راگرتنی هةوصةکانی، کووژةکان ثنث

ئايا رژمثی ئثران تا چةند گوث قايصی ئةو هةوصانةی نثونةتةوةيية و چةند رازی دةبث بةو مةرجانةی 
   .ئةمريکاو ئةوروپا بؤی داناوة

 هةموو رثکةوتنثک لةگةص ئةوروپاو ئؤرگانی ئةتؤمی ئثران لة هةوصثکی زؤرداية بؤ دواخستنی
ئةوا کةس ، ناودةوصةتی ئةويش لةبةر ئةوةی بة زووتری کات بتوانث چةکی ئةتؤمی ثنثتة بةرهةم

بة ئاسانيش دةبثتة گةورةتريني هثزی سةربازی لة ، ناتوانث رثگای لثبگرث و دژی رابوةستث
   . هةوصانةی ئثران بدات بؤ وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمیبؤية ئةمريکا ناتوانث رثگا بةو، ناوچةکةدا

جا ئقستا پاش ئةو هةموو هةوصالنةی ئةوروپا و ئؤرگانی ئةتؤمی ناودةوصةتی بؤ رثگاگرتن لة ئثران بؤ 
تؤ بصث لثدانی ، کة بة هيچ جؤرثک ئامادة نية واز لةو هةوصانة ثنث، وةدةستهثنانی چةکی ئةتؤمی

  يان ئيسرائيلةوة نزيک نةبووبثتةوة؟ئثران لةاليةن ئةمريکا 
  
  

3 


