
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  1:20 7-4-2005

  
  ئةبوبکر ئةمحةد سپصمان ئةبوبکر ئةمحةد سپصمان  ...  ... ئيمثرياليسيت جيهاين يةوة بؤفريادأةس ودؤسيت طةالين عصراقئيمثرياليسيت جيهاين يةوة بؤفريادأةس ودؤسيت طةالين عصراق  ئةمريکالةطةورةئةمريکالةطةورة

  
   .بةشي دوهةم

  
يت الَأيفؤأمي سياسي طةورةوة بؤأؤذهة هاتين ئةمريکا بةثأذةيةکي 

، بةئةمهيةت وطرنطي ناوضةکةوةثةيوةندي أاستةوخؤي هةية، ناوةأاست
 طةورةترين سةرضاوةي کةرةستةي خاوي بةرهةم يت ناوةأاستالَأؤذهة

هيض أةبتصکي ئةم ثرؤأةية لةناوةرؤکداو، هصنانةلةسةرتاسةري دونيادا
بؤ ي ئةمريکابؤضي ثرؤذةيةکي لةوجؤرة، نيةبةکصشةي طةالين ئةم ناوضةيةوة
لةزوربةي جةزيرةکاين جنويب کة ؟قاأةي ئةفريقاتةرح نةکردوة

ي ئةم ةلةسةرةتاي ترين ذياين مرؤظئةفريقاتائصستاش خةپکصکي زؤرهةي
خوار مي رن وتةنانةت لةشکپ وشصوةي سةردةنةبةهةزان ئينسان لةبرسان دةمالَوساسةردةمة بص بةشن 

کةضي تائصستاش قاأةي ئةفريقا بةم هةموکارةساتةمرؤييةوة ، نسيستمي دةرةبةطايةتيداذيان بةسةردةبة
تانةبةکوشت الَة سةربازصکي خؤي لةسةرکصشةي ئةو وبؤئةمريکا جصطاي نيطةراين وطرنطي نيةو ئامادةني

بدات وئةوهةموناعةدالةيت وشةأي ناوخؤي نصوان أةش ثصست وسثي ثصستةکاين نةکردؤتةمةشغةپةيت 
دةست بةسةراطرتين هاتين ئةمريکا بؤئةم ناوضةيةيةکصک لةئاماجنةهةرةطرنطةکاين ، فيکري بؤخؤي

ةرضاوةطرنطةکاين کةرةستةي خاوي بةرهةم هصنان نةوت ض وةک يةکصک لةس، سةرضاوةکاين نةوتة
يانيش وةک تةاسةرضاوةي سوتةمةين ماشصن وسيستمي تةکنةلؤذيابؤطةشةثصداين ذصرخاين ئابوري 

شةأي ئصمـةي کورديش لةسةرشاري کةرکوک هةمان ئامانج وماناو ، تصک زةرورةيت حةيايت هةيةالَهةرو
زدةبصتةوة وةيان بؤمنونةيةکصک لةبؤريةنةوت کصشةکاين لةکاتصکد کةنرخي نةوت بةر، ناوةرؤکي هةية

 کةرکوک لةاليةن تريؤريستانةوة دةتةقصندرصتةوة أاستةوخؤ کاريطةري دةبصت بؤسةربازاأةکاين دونياو
   .هاوکصشةکاين ذيان مرؤظ دةطؤأصتبةرزبونةوةو نزم بونةوةي نرخي نةوت 

ق ولةبةريةک هةپوةشةاندين أيزي هصزوتوناي سةربازي دةوپةيت عصرالةدواي تصکشکاندين  
 ئةمريکا ثةيوةندي بة ئصران و يثأؤذةيئةم ئاماجني دوهةمي ، يةکطرتوانةي ناسيؤناليسيت عةرةيب

دةوپةيت ئصران جطةلةوةي لةدواي دةوراين جةنطي سارد طةورةترين بةرهةپستکاري ، سورياوة هةية
تةطةورةکاين ثاشةکةويت نةوت الَهةروةهايةکصکةلةو، سياسةتةکاين ئةمريکابوةلةناوضةکةدا

سورياش تةادةوپةيت ، دايت ناوةأاستالَوسةرضاوةکاين کةرةستةي خاوي بةرهةم هصنان لةأؤذهة
ئصران وسوريا هةربؤيةش ، دةکات بةرامبةربةسياسةت وبةرذةوةنديةکاين ئةمريکاعةرةبية کةالساري 

   .يت ناوةأاسيت طةورةالَهةکةوتونةتةناوهصپي سوري ضوارضصوةي ثأؤذةکةي ئةمريکا بؤأؤذ
م لةوةش الَبة، أذصمي ديکتاتؤريانةي چــدام أوخالةئةجنامي هصرش وثةالماري ئةمريکابؤسةرعصراق 

ئاپتةرناتيظ وبةديلي دةوپةيت ئايندةي عصراق وسةالمةيت سةرضاوةکاين سةروةيت  طرنطترئةوةية
ئةم ئاپوطؤأة سياسي يانةداضارةنوس لةئةجنامي ، دصترتةبةکوص دةطات وضي بةسةالَنيشتيماين ئةم و

   .؟وردستان بةرةوکوص وضؤن دةبصتوئايندةي سياسي خةپکي کوردوجوطرافياي سياسي ک

2 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  1:20 7-4-2005

 هةپستکاراين جطةلةموخالفني وبةريت ناوةأاست الَ ثأؤذةي أؤذهةضةسثاندينسةبارةت بةئةمريکا
ئاسيت ر دةبصتةلةسةينيشأةقيبةطةورةئيمثرياليسيت يةکادذايةيت أوبةأوي دا ئيقليمي لةناوضةکة

بةشصکي زؤرلةوکردةوةتريؤريسيت وتصکدةرانةي کةتريؤريستان لةعصراق ئةجنامي ئةدةن ، جيهاين دةرةوة
 سةبارةت بةدؤست وة، بةشصوةيةک لةشصوةکان ثشتيواين وکؤمةکي ئيقليمي ودةويل لةثشتة

، تائةوجصطايةي ئةم ثأؤذةيةثةيوةندةي هةيةبةئاپوطؤأةسياسي يةکاين عصراقةوةوهاوثةميانةکانيشي 
، داحيزبةکوردستانيةکان لةکوردستاين عصراق باس لةئارادابوين هاوثةميانيةک دةکةن لةطةپ ئةمريکا

ئةطةرضي تائصستاش دةرئةجنامةکاين ئةوئاپووطؤأةسياسيانةي کةبةهؤي جةنطي 
وة ئةوتةرهيمات وتةوافــــــقاتةي کةبةهؤي فشاري ، ن نيةـــشأؤئةمريکاوةبةسةرعصراقداهات 

بؤي ، هاتنةوةي دةوپةيت ئايندةي عصراق ثصکلةنصوان هصزةسياسي يةکانداسةبارةت بةدامةزراندوةئةمريکا
هةيةلةهةپبذاردنةکاين داهاتوداکةبأيارةلةکؤتايي ئةمساپدائةجنام بدرصت معاداليت سياسي ئةم 

ئصستاي عصراق  ثصکهاتةي دةوپةيت  تةوافــقات ورازوي هصزةکان بةثصضةوانةيتةوهاوسةنطي وتةالَو
 دميوکراسيديکةي تاين الَسةرجةم ووةک تةدابةرقةرابصت الَوکراسي لةم وئةطةربأيار وايةدمي، بطؤأصت

 يت دةوپةت لةعصراقدابةأصطاي هةپبذاردنصکي ئازادانةوبةثصي ياساوبنةماکاين سيستميالَدة سة، دادونيالة
وةبةهؤي ئةوةکةلةهةپبذاردنةکاين ئةمساپدا کوردستان بةشصوةيةکي ، دميوکراسي ئاپووطؤأبکرصت

کةمايةيت يةکي ئارةزومةندانةلةسةردةسيت حيزبةکوردستانيةکان لکصندرايةوة بةعصراقةوة وخةپکي کورد
 زوپم  ماف و داخوازيةکاين خؤي وةک نةتةوةيةکيهةرطيزناتوانصتولةعصراقدابضوک ثصک دةهصنصت 

، کراسي يانةبةرصتةثصشةوةبةأصطاي دميولةضوارضصوةي عصراقصکي يةکثارضةويةكطرتودا لصکراو
وةئةطةرئةوئاپوطؤأانةي کةبةسةرعصراق داهات دةرئةجنامةکاين ثصضةوانةي ويست وئارةزوي خةپکي 

مةبةسيت ة ئةطةرو، عصراق وکةم تربصت لةضةسثاندين سيستمصکي دميوکراسي موديرن وسةردةم
کؤمةپصک مريکالةئاپوطؤأةسياسي يةکاين عصراقدا تةاهةرئةوةبصت أذصمي چــــدام البةرصت وئة

وکةم نةک هةرهيض شتصک لةمةينةتةکاين خةپکي عصراق ناطؤأصت ،  ديکةخباتةشوصــينديکتاتؤري
، لةسياسةت داشتصک نيةثصي بپصن دؤست ودوذمن، تةئاپؤزتر دةکاتالَبةپکوکصشةکاين ئةم وناکاتةوة 

   .ولةسياسةت دابةرذةوةندي أؤپي سةرةکي هةية} فةين تعامل{ســـياسةت هونةري مامةپةکردنة
مةرجيش نيةثالن وبةرنامةي ، بةرةوکوص دةبصتبؤکةس أؤشـــن نيةئايندةي سياسي عصراق 

زؤرجار سياسةتةکاين ، داسةدلةسةدبةثصي ويست وئارةزوي ئةمريکا بصنةوةي ئايندةئةمريکالةعصراق
ئةمريکا ثشتيواين لةشؤأشي 1979لةدةوراين جةنط سارداساپي ، ةجنامي ثصضةوانةي هةبوةئةمريکائ

ئةوکاتةئةمريکا ثصي وابو ، يت دةوپةيت طرت بةدةستةوةالَتةدا دةسةالَئصران کردومجهوري ئيسالمي لةو و
مسةري جةدةوپةتصکي ئيسالمي وةک أةقيبصکي ئايدؤلؤذي لةبن باپي يةکصيت ســؤظصيت ئةوکاتدالةدذي 

تائصستاش دةوپةيت ، م ئةجنامةکةثصضةوانةبوالَبة، جيهاين کؤمؤنيسيت ســـودوکةپکي هةيةبؤئةمريکا
   .ازرطاين لةطةپ أوســياداهةرماوةبةهصزترين ثةيوةندي بئصران 

رؤشي بصت بؤساخ ئصمةي کوردلةم دوکان و بازاأةي ئةمريکا تةا دةست فهاوثةمياين  تئاخر خؤناکرص
ئةطةرئةمريکاهاوثةمياين کوردة ، سياسةت وبةرنامةکاين ئةمريکا ريکردن وأةواج ثصداينکردنةوةوجيط

نامةوثأؤذةي لةضوارضصوةي بازنةي بةرثصــويستة بةرذةوةنديةکاين خةپکي کوردستان أؤشــن بصت 
بةرذةوةنديةکاين خةپکي کوردستانيش لةطةپ عصراقصکي يةکطرتو و ، ئةمريکالةم ناوضةيةدا

   .ايةتةوةيةکثارضةدان
  هؤپـــندا7-4-2005
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