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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... ئةمةريكا دؤست يان دوذمن؟   ئةمةريكا دؤست يان دوذمن؟   
  

پثويستة هةندث لة ، پثش ئةوةی بچينة سةر باسی ئةوةی کة ئايا ئةمريکا دؤستی گةصانة يان دوژمن
رووداوة جيهانثکان کة ئةمريکا اليةنثکی ئةو رووداوانة بووة خبةينة روو بؤ خوثنةر بؤ ئةوةی ئةويش لة 

 ساصی سياسةتی ئةمريکا لة جيهان بث ئةجنام نةخولثتةوةو هةموو ئةو گثژاووی ناگاداری پةجنا
کة وةک هةندث اليةن ناوی دةبةن اليةنثک ، گؤرانکاری و جةنگة جيهانيانةی کة ئةمريکای ئيمپرياليسم

بةصام لة پثش هةموو ئةو شتانةوة دةبث هةندث راستی دةربارةی جةمسةری . بووة بة تثذی باس بکةين
خبةينة روو بؤ ئةوةی ) سؤضثتی کؤن (ت وصاتانی کؤمةنيستی کؤن و رابةرة جيهانثکةیمةبةس، دووةم

   .هةموو بزانيني کاميان دؤست و دوژمنی گةالن بووة
يةکةم کار کة ، بة رابةرايةتی لينيني و هاورثکانی، پاش سةرکةوتنی شؤرشی ئوکتؤبةری کؤمةنستةکان

کةس و کارةکةی بوو بة شثوةثکی زؤر درندانة پاشان کوشتنی لةناوبردنی قةيسةری رووسياو کردنيان 
. ئةو کةس و اليةنة سياسيانةی ئةو وصتانة کة بريوورايان لةگةص ضةلسةفةی برؤليتاريزم نةدةگوجنا

کؤکردنةوةی هةموو دةسةصات لة ناوةندن و پاشان خستنة دةستی تةا تاکة حزبثک کة هةموو کارةکانی 
کة ئةويش بة ئارةزووی خؤی کةسةکانی دةکرد بة ، کرتثری حزبةکةلة خزمةت کؤميتةی ناوةندی و س

دؤست و دووژمنی هةرچی کةسثکيش هةرةشةی خبستايةتة سةر دةسةصاتی ئةو ئةوا دةچووة خانةی 
دةکرا بة ) بی. ج. کی (پاشان يان رووی لة سيبرييای دؤزةخ دةکرد يان لة زيندانةکانی ژثرزةوی، دوژمنان

ئةوانةی کة شانسيان هةبوايةو بيانتوانياية هةصبثن و وصات بةجث ثصن ، ةکةقوربانی سةرؤک و پارت
   .يان بؤ دةنارد و لة دةرةوةی وصات تريوور دةکرا) بی. ج. کی (ئةوا چةند ئةندامثکی دةزگای

سياسةتی ريفؤرمی زةوی کة سةرؤک ستالني بةرثوةی برد کة تيايدا زياتر لة ئثستا با بثنة سةر باسی 
. ن جوتياری بث گوناه کرا بة قوربانی و لةناو بران هةر لةبةر ئةوةی دژ بةو سياسةتة بوونشةش مليؤ

ناوچةی سيربيا کرابوو بة گؤرستانی هةموو ئةو اليةن و کةسانةی دژايةتی فةلسةفةی مارکسيزم و 
   .شةورؤژهةرچيش رووی لةوث بکرداية ئةوا يان لةبرسا دةمرد يان لة سةرماو کاری ، لينينيزميان دةکرد

پثش پةالماردانی هتلةر بؤ سةر . جةنگی جيهانی دووةميش باشة پياو هةندث راستی دةربارةی باس بکات
بةگوثرةی ئةم رثکةوتنامةيةش ، رثکةوتنامةثکی تايبةت مؤرکرا لة نثوان ستالني و هتلةر، خاکی سؤضثت

موو ئةورووپاش خبرثتة ژثر دةبواية هيچ هثزثکی تر بثجگة لةم دوو هثزة لة ئةورووپا نةمثنث و هة
بةصان ديارة هتلةر بةوةش رازی نةبوو پةالماری ئةوانيشی دا بؤية سؤضثت ، دةسةصاتی هتلةر و ستالني

 ئةفسةری پؤصؤنی رةوانةی سؤضثت کران و تاکو ئثستاش 000. 60تةا لةو شةرةدا . دووچاری شةر بوو
هةتاکو رووخاش هثزة ضؤصؤنثکان لةگةص خؤ پؤصؤنيا اليةنگريی هتلةر نةبوو ، بث سةروو شوثنن

هةنگاريا و چيکوسلؤضاکيا کاتی شةری جيهانی . رثکخراوة ثنثکانی جوولةکة شةريان دژ بة هتلةر دةکرد
دووةم نةکران بة کؤمةنيست بةصکو لة پةجناکان و شةستةکان بوو تانکةکانی سؤضثت بة بةرچاوی هةموو 

هةرچيش دژی ئةم کارة وةستا لةم ، زؤر کردنيان بة کؤمةنيستدنيا ئةم دوو وصاتةيان داگري کرد و بة
   .وصاتة وون کراو ديار نةما

چوونکة تةا گةرانةوة ، ئةگةر باس لة وصاتانی تری کؤمةنيست لة جيهان بکةين ئةوا هةر تةواو نابث
بؤ ئةرشيضی ئةم وصتانة بؤمان دةردةکةوث چی ماصوثرانيکيان بةسةر هاتووة بة دةست رژمثة 
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شاوشيسکؤ و ئةصمانيای رؤژهةصات و ئةلبانيا و زؤر وصاتی تر هةن لة ئةورووپاو ، کؤمةنستةکانيان
   .دةرةوةی ئةوروپا کة کارةستای گةورةيان بة دةست کؤمةنستةکان کثشا

بةصام ، ئثمة نامانةوث لثرة بة شان و باصی ئةمريکا هةصدةين و بصثن کةوا دؤستی گةالنی ژثردةست بووة
جياوازثکةشيان لةوةداية کة ، سؤضثيت کؤمةنيستيش وةک ئةمريکا تةا بريی لة بةرژةوةندی کردؤتةوة

،  ميلةتةکةی و وصاتةکةی کردؤتةوة وةک هةموو خةصکیئةمريکا بريی لةبةرژةوةندی ئابووری و سياسی
هةموو نةوتی . ةکةيانبةرژةوةندی دةسةصاتداران و تاکة حزببريی لة  سؤضثتی کؤمةنيست تةا بةصام

، رؤمانياو کةرةسةی خاوی وصاتانی تری کؤمةنيست رةوانةی سؤضثت دةکراو ئةويش چةکی بؤ دةناردن
ئةگينا ميلةتانی ئةم وصاتانةخؤ لة برسا مردبوون و دايک و باکانی ئةم وصتانة ئارةزووی ئةوةيان بوو 

   .کابراثکی بثگانةی دةرةوی وصات بث و کچيان بةرثتة دةرةوة
لة کاتی شةری ساردی . باشة با ئثستا باس لة جياوازی نثوان دوو جةمسةری کؤن و تاکة جةمسةر بکةين

زؤربةی زؤری وصاتانی ئةمريکای التني شةرثکی ناوخؤ و دةرةکيان بة ساصةهای نثوان هةردوو جةمسةر 
ةرچی وصاتانی ه. ساص بردة سةر کة قوربانثکةشی سةدةها هةزار خةصکی بث گوناهی ئةو وصتانة بوو

ئةفريقا هةبوو ئةوانيش بة هؤی ستراتيجيةتی سياسی و سةربازی هةردوو جةمسةر شةرثکی خوثناويان 
پاشان داسياس رؤژهةصات کة وةوانيش باجثکی گةورةی ، بردةسةر و ئةجنامةکةشی هةر ماصوثرانی بوو

   .ئةو شةری ساردةی نثوان سؤضثتی کؤمةنيست و رؤژئاواياندا
هةر لة کاتی دابةش بوونی کوردستانةوة ، ةتثکی ژثردةستةی تينووی ئازادی و سةربةخؤیکورد وةک ميل

کؤماری مهاباد بة رثکةوتنامةثکی . ماصوثرانی و کارةساتی گةورةی بةسةراهات تاکوو نةمانی سؤضثت
شةری سارد و کوردستانی باشووريش هةرچی چةکی کؤنی نةوتی نثوان ئثران و ستالني بوو بة قوربانی 

، چونکة سةدام و بةعسيان بة کاسترؤی رؤژهةصات ناو دةبرد، سؤضثت هةبوو تاقيدةکرايةوة لةسةری
يان بةو ، ئةگةر ئةمريکاش نةبواية ئةوا تا ئةمرؤش کورد يان ئاوارةی وصاتانی دةورووپشت دةبوو

رد دةهات ئثستاش سؤضثت نارةزاثکی بةرامبةر هةموو ئةو کارةساتانةی بةسةر کو. شاخانةوة دةمايةوة
   .کورديش زؤر دوور نةبوو لة سنوورةکانثوة کة پياو بصث ئاگايان لث نةبووة، دةرنةبری

لةوانية بةالی هةندثک قورس بث دان بة هةندث راستی ثنث و لةوانةشة وابزانن کة خةصکی گلةيان 
وانةية نةبوونی ئةمريکا وةک هثز زلی دنيای ئةمرؤ لة. لثدةکات ئةگةر باس لة راستثکان بکةن
باشة ئةگةر ئةمريکا بةعسی . کة کورديش ثکثکة لةو ميلةتانة، هةرةشةثکی گةورة بوواية بؤ زؤر ميلةتان

کوری ) قوسةی (يان) عودةی (ئةبواية شةو رؤز دوعای ئةوةمان بکرداية کة، نةرووخانداية چيمان بکرداية
ی کوردستان نةکرث بة عةرةب و هةموو سةدام لة باکيان پياوتر و بة ويژدانتر بن بؤ ئةوة ی شارةکانی تر

کورديش ، مريکا نةبوواية ئةوا تورکيا تورکيای جاران دةبووئةگةر ئة. خةصکةکةشی ئةنفال نةکرث
سوريا کة ئثستا کةوتؤتة ژثر شةقی فشار و . نةيدةوثرا وةک جاران ووشةی کورديش بةکار ثنث

زار کوردی ئةم بةشة دةدات هةموو کوردستانی هةرةشةی ئةمريکا و خةريکة مافی هاوصاتی بة سةدةها هة
   .ئةو بةشةی عگاص لةسةر دةکرد

جا بؤية پثويستة پثش دووان لة بوون و نةبوونی ئةمريکا وةک تةا هثز زلی دنيای ئةمرؤ باس لةو 
چوونکة چاو جوانتر ، من ناصثم ئةمريکا عاشقی چاوة کاصةکانی کوردة. راستية مثژوويانةو ئةمرؤ بکةين

کورديش مافی ، بةصام بة هؤی ئةمريکا و بةرژةوةندثکانی کورد لة باروودؤخثکی باشتر دةژث، ةزؤر
   .خؤيةتی وةک هةموو ميلةتانی تر پثش هةموو شتثک بري لة بةرژةوةندی خؤی بکاتةوة

Shah. wahab@gmail. com
Haba2k@spray. se  
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