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  ئةبوبکر ئةمحد سپصمانئةبوبکر ئةمحد سپصمان... ...   .. عصراق عصراقس ودؤسيت طةالينس ودؤسيت طةالين  يةوة بؤ فريادأةيةوة بؤ فريادأةجيهاين جيهاين ئيمثرياليسيت ئيمثرياليسيت طةورة طةورة لةلة  ئةمريکائةمريکا

  
  

مريکالةئةجنامي طةشةکردين يت تاکةقوتيب ئةالَدةسةبونةوةوتةکاملي  ضةق
ومصذوويةکي دورودرصذ لةملمالنةوکص بةرکص لةطةپ سةرمايةداري  سيستمي

 ولةئةجنامي هةردوجةنطي جيهاين  ئيمثرياليسيتجيهاينئةقتابةکاين تري 
و هصرؤشيماو ناکازاکي { کؤمةپ کوذي لةمنونةي اذيدياي ترخوپقاندين وبة

، بةم أؤذةطةيشتوةلةسةرتاسةري دنياودةريايةک لةخوصين مرؤظ } ظصتــنام 
ئةطةرتصکشکاندن ولةبةريةک هةپوةشاندين سيستمي دةرةبةطايةيت 

 ئازادزي وطةشةکردين سةرماداري وبازاأي شؤأشي ثصشةساسةرکةوتين و
قؤناغصکي دياري کراوي لةطةشي هةيةبوردويةکي اأ ودميوکراسي سةرمايـداري

  .. بةشةريةتدامصذووي
ئيحتيکارايت شکپ وشصوةي سةربنةماومي سةرمايةداري لةتبونةوةي سيس لةدواي طةشةکردن وضةق

سةرمايةداري جيهاين ، ييالَ ساخ کردنةوةي کاسةرضاوةکاين کةرةستةي خاوي بةرهةمهصنان وبازاأةکاين
و ئةجنامي ملمالنةي ناسروشيت طةيشت خؤي نةي ياين بةقؤناغي ئيمثرياليسيت 

وةک ئةمريکا، هةردوجةنطي جيهاين لص کةوتةوة سةرمايةداري داطريکةرانةوثاواخنوازيانةيو
يةکاين خؤي دةباتةثصشةوة وةندةطةورةهصزصکي دنياي سةرمايةداري هةميشةبةأصطاي شةأوکوشتاربةرذ

   .لةسةرتاسةري دنيادا
 کؤمةپطاي نصودةوپةيت  وياسايدورلةشةرعيةتلةدذي عصراق  ئةمريکاوبةريتانيا يجةنطي کؤنةثةرستانة
لةطةپ ئةوةشدا کةبوبةهؤي أوخاندين أذصمي ديکتاتؤري بةعــس و سةرهةپداين ، بةبيانوي جؤراوجؤر

 ئيمثرياليسيت يانةية جةنطصکي ناوةرؤکدائةم جةنطةلة، تةداالَدياردةکاين سيستمي دميوکراسي لةم و
ن الَبةتاکؤنترؤپ کردين سةرضاوةکاين کةرةستةي خاوي بةرهةم هصنان ودةست بةسةراطرتن وبةمةبةسيت 

ئةم جةنطةبةبيانوي هةبوين ضةکي . ثاواخنوازي لةناوضةکةداتةوالَبردين سةروةيت نيشتيماين ئةم و
 ساپ طةأان بةوثةأي سةربةسيت وئازادي 2م لةدواي الَبة، تةأاطةياندراالَ وقةدةغةکراولةدذي ئةم

سةرؤکي ئةمريکالةم دوايانةدا باس لةوةدةکات کةدةزطاي هةواپطري ، ونةدؤزينةوةي ئةوضةکانة
ئةمريکابةردةوام ، دازانياري ناأاست وهةپةي داوة سةبارةت بةهةبوين ضةکي لةوجؤرةلةعصراقئةمريکا

تةبةسةر الَدةست کردين تةکنةلوجياي سةربازي ئةو والَبةمةبةسيت باا ئيل ثأضةک دةکات دةوپةيت ئيسر
   .بةرنامةي ضةکســـازي ئيسرائيل نيةلةسةرشيسؤرصکيــوهيض ساندا وناوضةکةتاين عةرةيب الَو
ضةندين جاريش ،  ضةکي کؤمةپ کوذي يةبةهصزترينئةمريکا بؤخؤي خاوةين خةتةرناکترين و 

هصرؤشيماوناکازاکي  ةدذي مرؤظايةيت بةکارهصناوة بةتايبةيت لةدذي خةپکي هةردوشاري ئةوضةکانةي ل
ئةمريکالةأصطاي ، لةسةر کؤمةپطاي بةشةريةتطةورةترين سةرضاوةي هةأةشةيةتائصستاش ئةمريکا و

دةسيت ئيمثرياليسيت يانةي خؤي لةسةرتاسةري الَسياسةيت دمياطؤطيانةوبةمةبةسيت با
ذياين تةواوي مرؤظايةتةي ، ةناوبردين تريؤريزم وثشتيواين لةدميوکراسيدونياوبةبةهانةي ل

   .خستؤتةمةترسي ونائارامي يةوةدالةسةرتاسةري دونياکؤمةپطاي بةشةريةيت و
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ئةطةرضي بوبةهؤي أوخاندين أذصمي ديکتاتؤري ، ثةالماري ناشةرعيانةي ئةمريکاوبةريتانيا بؤسةرعصراق
فةزايةکي ناأؤشين سياسي سةبارةت اپوطؤأانةشدافرسةتصکي ناکامپ وچــدام ولةئةجنامي ئةم ئيانةي 

بةدةرکةوتن وسةرهةپداين بنةماکاين دميوکراسي بؤخةپکي عصراق وبةتايبةتيش فرسةتصکي مصذويي 
لةطةپ هةموئةمانةشداثصويستةئةوأاسيت يةبزانني کة ، بؤئةحزايب قةومي لةکوردستان هصنايةکايةوة

تةبةتةواوي الَ وم بةدامةزراندنةوةي دةوپةيت ئايندةي ئةت سةبارةتوزةرص ئةمأؤلةعصراق دةطوئةوةي
ولةم شانؤطةريةسياسي يةدا دةوپةيت ئةمريکالةأصطاي دؤستةکاين لةذصرکؤنترؤپي ئةمريکاداية

ثصش طرتن لةهةنطاوةکاين ضةسثاندين دميوکراسي ، خؤيةوةلةعصراق داشةکاين دةباتةثصشةوة
ةم وبةأصذةي زؤرايةيت دةنطي ئةحزايب سةرکةوتوي هةپبذاردنةکان و أاستةقينةبةثصي ئوسوپي سةرد

  بنةماکاينهصنانةکايةوضةسثاندين سياسةت وحيلةشةرعي مةبدةئي تةوافق کةثصضةوانةيةلةطةپ
خاپي لةباربردن وهةموئةمانة بةشصکةلةسيناريؤ و سياسةيت ئةمريکا بةئاأاستةي ، دميوکراسيدا
ئةجنامي هةپبذاردنةسةرتاسةريةکاين خةپکي عصراق لةشةرعيةت وبنةماکاين ناوةرؤک وکردنةوةي 

پةتصکي ناشةرعي يةبةمةبةسيت داسةثاندين دةووضةواشةکارانةثصضةوانةدميوکراسي وهةوپصکي 
دةوپةتصک بةدةرلةوةي کةسةرصکي شيعةوسةرصکي سوننةوسةرصکي ، خةپکي عصراقدام بةسةرونامونسج

هيض ئينسجامصکي دةروين وهيض جؤرةبةرذةوةندي يةکي ، سيؤناليسيت يةئيسالمي سياسي وسـةرصکي نا
هةربؤيةش ئةم دةوپةتةناتوانصت ، هاوبةش ئةم هصزةسياسي يانةي لةدةوري يةک کؤنةکردؤتةوة

بةشصوةيةکي سروشيت يانةئيدارةي عصراق بکات وئةم هصزةناکؤک ونامونسجيمانةش ناتوانن 
ن وتصکضوين هاوسةنطي بةرذةوةندي سياسي ئةم تاسةريةکصيت أيزةکاين خؤيان بثارصز

لةاليةکي ترةوة بةهؤي قبوپ نةکردين ، لصکترازاين ئةم يةکصيت يةدةبصتةهؤي  هصزانةبةهةراليةکدا
 هةپبذاردنةکان وداسةثاندين مةبدةئي تةوافق وثصکهصناين لةسةربنةمايأصذةي زؤرايةيت مةبدةئي 

يت أؤتيين الَفةطةري وداماپيين ئؤرطانةکاين دةوپةت لةدةسةأةکيزةکاين ئةم دةوپةتة لةسةربنةماي تائي
 ثاندين سياسةيت بةکارهصناين مايف فيتؤ لةناو هةموأةکيزةةسدالةأصطاي وةک دةوپةتصکي ئاسايي 

هصشتؤ نةتةدا الَلةم و دميوکراسي بنةماکاينبؤ ي  هيض مانايةکحةساسةکاين دةوپةيت ئايندةي عصراقدا
 بةثصي بةرذةوةندي تصکي دةست وثص بةستراوةوالَ وعصراق دةکات بةتةبةم جؤرة ئةم دةوپة، وة

لةهةرئؤرطانصکي حةساسي ئةم ،  دةبص داشةکان بضنةثصشةوةولةأصطاي دؤستةکاين خؤيةوةئةمريکا
ت وماف بةکارهصناين فيــتؤوة الَکةسصکي شيعةودوکةسي کوردو سوننة بةدةسة دةوپةتةدا

، رتين هةربأيارصکي طرنط ثصويستةهةرسصکيان لةسةري أازي بنلةبةرامبةريةک دانراون وة بؤ وةرط
بةثصي ئةم ،  وجودي نية دةوپةت ودميوکراسيم جؤرةلةلة يلةهيض طؤشةيةکي ئةم دونيايةدا منونة

، ي کةبةسةرعصراقداهات بةجيالةخاپةثؤزةتيفةکاين ئةوئاپوطؤأةسياسي يانةولصکدانةوةية
تةوخةپکي الَوضةکةدا لةســةدالوة لةدذي ئايندةي ئةم ووجودي ئةمريکالةنالةهةموئةاحاپةتانةدا

 و ئةمريکا حيزبةکورديةکان لةکوردستاين عصراق بةدؤست و هاوثةمياين خؤي وة ســف دةکات، عصراقة
خةخمؤر وثاپثشيت فريادأةس وئةحزايب قةوميش لةکوردستان واي نيــشان ئةدان کةطوايةئةمريکا

 مليؤن کوردلةکوردستاين 15 زياترلة بايت أزطاري خوازنةيخةئةمريکالةکاتصکدا ، کصشةي کوردة
کةتاکةأابةري خةبايت أزطاري  ش} ث ك ك { أصکخراوي طصري وطريةشصوصن و  بةئاذاوةتورکيان 

مةطةربانصکةو ، بةتريؤريست بةدونيادةناسصنتخوازانةي بةشصکي طةورةي کوردستانة لةتورکيا 
ثشتيواين لةيةکثارضةي خاکي تورکياولةناوبردن وسةرکوت هةروةها ئةمريکا بةمةبةسيت ، ؟؟دووهةوا

لةکةين وبةيين ، کردين خةبات ومقاوةمةيت هةق خوازانةي خةپکي کوردلةکوردستاين تورکيا
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تدارةکاين کوردستاين عصراق کةهصرشصکي بةرفراوان الَئةوةدايةلةطةپ دةوپةيت تورکياوحيزبةدةسة
مةطةردةوپةيت تورکيا ، تاين عصراق بيان کةنةدةرةوةردسبكةنةسةربنکةوبارةطاکاين ث ك ك ولةکو

بؤدةبص ئةمريکا دؤسيت خةپکي کوردستاين عصراق بصت ؟ ؟داطريکةري بةشصکي هةرةطةورةي کوردستان نية
خةبايت أزطارخيوازانةي کةلةکاتصکدا دةست دةخاتةناودةسيت دةوپةيت تورکيا بؤسةرکوت کردين 

   .؟؟ثارضةيةکي ديکةي کوردستان
بةهةزاران ميلي دةريايي وشکايي تص ،  بةخةرج داوةي عصراقداکابةســةدان ملــيار دؤالري لة شةأئةمري

 خؤي خستؤتةمةترسي يةوة وبةهؤي ينثةأاندوة تاهاتؤتةعصراق وطــياين هةزاران لةسةرباز
کةوتؤتةملمالنةوکص بةرکص يةکي ضةندين دؤسيت دورونزيکي خؤي لةدةست داوةوشةأةوةوئة

بؤهةرکةسصکي سياسي أؤشنةکةئةمريکاهةموئةم شــتانةي لةبةرخاتري ، ةپ أةقيبةکانيداسةختةوةلةط
ئةمريکالةدواي بةرذةوةندي تصک شبةرلةهةموبةپکو، نةکردوةوکوردستان ضاوي کاپي خةپکي عصراق 

   .تةــــــــوئةم شةأة ئاماجنصکي ئيمثرياليسيت يانةي لةثشئابوري وسياسي خؤي دةطةأصت 
  ــنداهؤپ 5-4-2005
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