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  :ليكؤلَةرةوة سياسييةكان دةلَين

  
  عرفان امحد كاكة مةمحوودعرفان امحد كاكة مةمحوود   ... ...!!بؤش و كابينة نويَكةي ئةجمارةش هيض طؤرانكارييةك بةخؤيةوة نابيينَبؤش و كابينة نويَكةي ئةجمارةش هيض طؤرانكارييةك بةخؤيةوة نابيينَ

  
بووية جيطاي وتو ويذو  لةاليةن بؤشةوةدووةم بةدةستطرتنةوةي ثؤسيت سةرؤكايةيت ئةجمارةي ئةمريكا بؤ جاري 

والَتاين هاوثةميانيي سةبارةت بة ثةيوةندي سياسيي ئةجمارةي حكومةتة نويكةي بؤش لةطةلَ  ،ليكؤلَينةوةي سياسييةكان
 ئةمة لة ،و والَتاين ديكةي تريش كة سياسةتيان لةطةلَ سياسةت و بؤضووين والَتة يةكطرتووةكان زؤر طوجناوو ريك نيية

كيشةي ضونكة  ،يكةي بؤش لةطةلَ والَتاين رؤذئاوادانواليةكةوة لة اليةكي تريشةوة سياسةيت دةرةوةي ئةجمارةي حكومةتة 
ضونكة زؤري كيشةكان لة رؤذهةالَتدا خؤيان  ،ي ليكؤلَةرةوانةوالَتاين رؤذئاوا لةطةلَ ئةمريكا زياتر جيطةي قسةو مشت و مِر

ووةكانيش لةطةلَ حكومةيت  ثةيوةندي والَتاين رؤذئاوا لةطةلَ كيشةي فةلةستيندا و كيشةي والَتةيةكطرت: وةك،دةبيننةوة
 عيراق بةداطريكراوي ماوةتةوة لةاليةن حكومةيت ئةمريكاوة و هةروةها ئيستاكةتا بيجطة لةوةي ،ريذي ئيسرائيلداخوين

هيرشي راطةياندنيشي بةردوامة بؤسةر والَيت سوريا و دةست تيوةردانيشي لة كاروباري نيوخؤي سودانيش هةر بةردةوامة ؛ 
 ئايا ؟نويي حكومةيت ئةمريكا لةطةلَ ئةو هةموو كيشانةدا دةيب ضؤن هةلَسو بكاتجا ئيستا ئايا ئيدارةي .. . ةمووئةمانة ه

 لةم رووةوة ضةندين زاناو ليكؤلَةرةوةي سياسي ؟هيض طؤرانكارييةك دةبيت لة سياسةيت ئةم جارةي كابينة نويكةي بؤش دا
ةندين بابةت و ناميلكةو كتييب جؤراو جؤر لةو بارةيةوة لة بنكة ليكؤلَةرةوة بريو راي خؤيان دةربريوة و تةنانةت ض

ضةند بريورايةك لةو بارةيةوة بؤ خوينةري بةريز نقلَ كةم بةهيواي   ليرةدا بة ثيويسيت دةزامن،بالَوكراوةتةوةسياسييةكان 
  . سوود يلَ وةرطرتن

 بؤشي سةرؤك :دةلَي) بؤخويندنةوي رووداوة سياسيي و ستراتيذييةكانبنكةي ئةهرام  ( دوكتؤر حممد سيد سعيد بةرثرسي*
بؤ بنةبركردين كيشةكان لة  يان دانوستاين واقيعي ،كؤماري نويي والَتة يةكطرتووةكان مةعناي ضارةسةري مام ناوةندي

 بؤية بةهةلَةدا ضوون ،اخوينيتةوة بةرامبةريش ن، بؤش مرؤظيكي ذيرو هؤشيار نييةو: وةهةروةها دةلَي،رؤذهةالَتدا نازاينَ
بؤ ) هيز ( برييت دةبيت لةسةر بةخؤيي و بةدووري طرتن لة بةكارهيناين،ئةوانةي وا دةزانن سةركةوتين ئةجمارةي بوش

 لةدونيادا) دميوكرايت (بةلَكو ئةجمارةش بوش بةباشتر خؤي ئامادةكردووة بؤ طؤرانكاري..  نةخير،ضارةسةري كيشةكان
دةست  بيجطة لةوةي ،بةشيوةيةكي وردو سياسيانة ورد نةكردؤتةوة لةطةلَ ئةوةشدا كيشةكاين ،) يالَي خؤيبةخة(

لةوةزارةيت دةرةوة ئةويش بؤخؤي لة دةستدان و كةوتين يةكيكي ترة لة خةيت راسيت ) كولن باول (لةكاركيشانةوةي
 بؤية وا ثي دةضي ئةجمارة بؤش و ،ثاريزةرة تازةكانة زالَبووين تةواوي ئوسولَيية دينييةكانةو ،كؤمارييةكان و

كة  بة ضاوةرواين ئةوةي ،حكومةتةكةي زياتر دوذمنايةتيي و زةخيت سياسيي و سةربازي خباتة سةر والَتة عةرةبييةكان
 وةهةروةها دوكتؤر ،لةماوةي دوسالَي يةكةمي دةسةالَتيدا بة هيزي سةربازي دةسةالَت بةسةر ناوضةكةدا بطريت طوايا بتواينَ
شةي فةلةستني ضارةسةر بكات:حممد دةلَيت كيوةي كة سياسةيت ، دوور نيية ئةجمارة بؤش بةتةمابيبةالَم بةو شي 

 ئةويش ئةو ، كة بريتيية لة درووست كردين ئةو دةولَةتة لةسةر بةشيك لةو زةويية داطريكراوانة،حكومةتةكةي داواي دةكات
ئةو دةولَةتة اين ئيسرائيلي خؤي ثيي قائيلة كة تةواوي شاري قودس لةدةرةوةي بةشةية كة سةرؤك وةزير

كاتيك ئةمريكا ) دروستكردين دةولَةيت فةلةستيين بةطويرةي مةرامي جولةكة ( بيطومان ئةم كارةش،فةلةستينييةوةية
 ، طؤرانكاري لة سياسةيت ئةو والَتةدا بكات يان،بيهينيتة ئةجنام كة دةيب بؤش حكومةيت ئيستاي سوريا بروخيين دةتواينَ

 سةرةتاكانيشي ئةوةبوو كة هيزةكاين ،هةلَويست و رووداوي سةير بةخؤيةوة دةبيين) 2005 (هةربؤية والَيت سوريا سالَي
 وو هاوكاري تةواويشي نواند سةبارةت بة كيشةي ئةمين عيراق و لة هةموويشي سةيرتر ئةوة ب،لة لوبنان كيشايةوة و

 كاروباري :وة لة بةشيكي تري وتةكاين دوكتؤر حممد دا هاتووةريككةوتين يب مةرجيشي لةطةلَ ئيسرائيل داواكرد ؛ 
خرابتر دةيب راقتايبش هةلَبذاردن – بةتايبةت لةم كاتانةدا ،عيرشة سةربازييةكان زياتردةبن بؤسةرشارةكان – كايت ثيهي 

زةكاين ئةمريكاو هاوثةميانان دةكةنبةمةبةسيت ثاككردنةوةيان لة هيراقي كة دذايةيت هيئةمةش ، زي بةرطري عي
وة هةروةها ثيدةضي بوش  ،بةمةبةسيت دروست كردين حكومةتيكي طوجناوو قائيل بةمةرامي سياسيي ئةمريكا لة عيراقدا

 بؤ باكوري عيراقةكشة ثي بكات كارةكانيان لةعيراق هيزةكاين ثاشكةلةدواي تةواو بووين بريي لةوة كردبيتةوة 
ة كة ثيشوازي لةو هيزانة ئامادةيي تةواويان تيداي) تالَةبانيي و بارزانيي ( ضونكة كوردةكاين عيراق بةتايبةت،) كوردستان(

شةي سودانيش دوكتؤر حممد دةلَيزي سةربازي بؤسةر حكومةيت سوداين لةئارا:بكةن ؛ سةبارةت بةكيناين هيدا  بةكارهي
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 ئةمةش ،كة دلَسؤزي رةش ثيستةكانة لةدونيادا بةلَكو تةا هةدةف ئةوةية كةسةرؤكي ئةمريكا وا خؤي نيشان بدات ،نيية
  . !! واتة تةا سيناريؤيةكةو بةس،يةن ئةفريقيية ئةمريكييةكانةوةبؤئةوةي كة زياتر ثشيت سووري خؤيي ثي بكات لةال

 بؤش دواي :دةلَي) دار اهلالل (بةرثرسي ئةجنومةين ئيدارةي) موكةرةم حممد امحد (وة هةروةها نووسةري بةناوبانط* 
 بةلَكو لةذير تةئسريي ،سةركةوتين ئةجمارةيشي لة هةلَبذاردنةكاين ئةمريكا ناتواينَ ئازادانة بذيي و ئازادانة بريبكاتةوة

ا  بؤية ئةو شتانةيشي كة لةكايت ه،خةيت ئوسولَيية يةهووديةكاندا دةيباو تةةلَبذاردنةكاندا ثرووثاطندةي بؤ دةكرد تة
تةنانةت بؤش لة وتةكانيشيدا لةدواي هةلَبذاردن هةلَويستيكي واي نيشان نةدا سةبارةت بةكيشةكاين  !بةلَيين رووت بوون

بةتايبةت  و رؤذئاوا  ضونكة بيطومان ملمالنيي نيوان رؤذهةالَت، بةتايبةت كيشةي طةيل مةزلَومي فةلةستني،رؤذهةالَت
 هةر بؤية ئةطةر ئيدارةي كابينة ،ئةمريكاو رؤذهةالَت لةكيشةي ثشتطرييي ئةمريكاية بؤ جولةكة دذ بةفةلةستينييةكان

 عيراق ضةند ثةيوةندييةكي ريشةييان هةية نويكةي بؤش دةركي بةوة بكرداية كة كيشةي فةلةستني و كيشةي ئيستاي
 بةتايبةت ،دةست بةسةر طرفتةكاندا بطريتن بن لة ماوةيةكي كةمدا ئيدارةي ئةمريكا دةيتواين طوما ئةوة بي،بةيةكةوة

 بةالَم طوي نةدانة ئةوكيشانة ،كيشةي ئاسايشي نيوخؤي عيراق و هةروةها بنةبِركردين توندو تيذيش لةوالَتاين رؤذهةالَتدا
دذايةيت كردين سياسةيت ئةمريكا ترين هؤكارة بؤبةرهةلَستيي و طةورة،بؤ جولةكةبةتايبةت ثشتطرييي كويرانةي ئةمريكا

 لةطةلَ ئةوةشدا باش ،بؤش بةتةمانييةو نايشيةوي بةذيرانة لةعيراق بضيتة دةري : وةهةروةها نووسةر دةلَي،لةرؤذهةالَتدا
 ضونكة ، بؤ خةلَي يب ديفاعي عيراقدةزاينَ مانةوةي ئةمريكاو هاوثةمياناين لةعيراقدا رؤذ بة رؤذ دةبيتة طرفت و نةهامةيت

 بطرة زياتر بلَيسة دةسيين و باجي طةورةش هةردةيب ميللةت ،بةردةوام دةبيت) موقاوةمة (بةمانةوةيان كاري هيزي بةرطري
ةي كةجاريكي  زؤر باشترة لةو، بؤش ثيي واية طةر رؤذانة سةربازيكي والَتةكةي لة عيراق يان لة ئةفغانستان بكوذري،بيدات

ئيتر بري لةوة ناكاتةوة كة رؤذ بة رؤذ ثي  !! ئةمةية سياسةت و ذيري بؤش،ي سبتمبةريكي تر لة ئةمريكا رووبدات) 11 (تر
راكيشاين بةسةر رؤذهةالَيت ناوةراستدا لة هةموو رويةكةوة دةبيتة هؤي زياترو بةردةوام بووين كاري ناحةزاين ؛ ثيويستة 

ريي خوينةراين بةريزي خبةمةوة ئةوة بوو سةرةتا لةطةلَ هاتين هيزي زهليزان بةسةرؤكايةيت ئةمريكا بؤ ليرةدا شتيك ب
 ، مةطةر دارو دةستةي خوينريذاين حيزيب بةعس نةيب،لةناوةوةي عيراق دذي ئةو كارةبيت ئازادكردين عيراق كةس نةبوو

عةوة بةئيسالميي و عةملانييةوة رةزامةندييان دةربري سةبارةت بةو تةواوي طةيل عيراقي بةكوردو عةرةب و سوننةو شي
 ئيتر دوا !ةوة ناونرا داطريكةر نةتةوةيةكطرتووةكاناليةن بةالَم وردة وردة دواي ثرؤسةي ئازادييةكة ئةوةبوو لة،ثرؤسةية

 ،دا شةرعييةتيان بؤخؤيان ثةيداكردبةدواي ئةم قةرارة خةلَي بةهةموو شيوةيةك كةوتنة ثةالمارداين ئةو هيزانةو لةراستيش
  !!.  يبضونكة بةهةموو ياسايةك دةتواين دذايةيت هيزي داطريكاربكةي تةنانةت بةياساي نةتةوةيةكطرتووةكانيش

 وة ثسثؤريكي ديكةش بةناوي دوكتؤر سةيف الدين ليكؤلَةرةوةي سياسيي و مامؤستاي زانستة سياسييةكان لة زانكؤي *
سةبارةت بةرةوش و سياسةيت ئةمريكا دوو بؤضون هةية :قاهرية دةلَي،لةبةدةست  بوش ئةجمارة: يةكةميان دةلَي 

 كة اليةنطراين جولةكة –طرتنةوةي دةسةالَيت بؤ جاري دووةم ئازادانة بري دةكاتةوة و ناكةويتة ذير فشاري نيوخؤيي 
 ،سياسةيت ئةمريكا بنيات بنيتةوةانة و بةتواناوة سةرلةنوي بؤية دةتواينَ زؤر بةئازاد –تةرةفيكي سةرةكني لةو فشارانةدا 

 ئةمة ،كةدوور يب لةهيض دةست تيوةردانيك و زؤر طوجناتريش تريش بيت لة سياسةيت ئةو ضوارسالَةي راي بووردووة
تةوةو ب:بؤضووين يةكةم ؛ بؤضووين دووةم دةلَينير فشاردا دةميضةوانةوة بوش لةذير بةثيةخةيالَي خؤي بةتةماية تا  نةخي

هةربؤية بة بؤضوين دووةم ئةم ضوارسالَةي حكومةيت بؤش باشتر نايب  ،دةولَةتةكةي ئيسرائيل تةواو بكةن) 2008 (سالَي
 زؤرينةي ليكؤلَةرةواين رؤذئاواو : دواي باسكردين ئةم دووبؤضوونةية حممد سةيف الدين دةلَي،لةو ضوارسالَةي كة رابوورد

 ثييان واية بةتايبةت كيشةي عيراق زياتر توندوو تيذي بةخؤيةوة دةبيين و ،ت بؤ ضووين دووةم هةلَدةبذيرنرؤذهةالَ
 سةبارةت بةكيشةي سورياو سودان و هةندي والَيت تريش هةمان ،لةئةطةري هةلَطريساين جةنطي نةتةوةيي و مةزهةبيشداية

 ،ياري بكات نائاراميي و ناحةزاين زياتر دةبن و) حةبلةية (وش لةسةر ئةو بؤية تا بو،بريووراي ثيشوويان هةية كةباسكرا
تريليونات دؤالر تيثةري ) 7 ( وةك روون و ئاشكراية كةئيستا قةرزي ئةمريكا لة،بةرةو ئيفالسي ماددي دةضيتبطرة زياتريش 

) 413 (دا طةيشتووةتة) 2004 (ا لةسالَي بيجطة لةوةي كةناتةواوييةكاين بوجةي دةولَةيت فيدرالَي ئةمريكا تة،كردووة
  . !!! بةلَي ئةمة سياسةت و ذيري بؤش بووة لةماوةي ضوار سالَي رابووردوودا،بليؤن دؤالر

  
  ) . 2004 (سالَي) 1447 (ذمارة) الوطن العريب (سوود وةرطرياوة لةطؤظاري* 
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