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 ئه وانه ی له  ده وروبه ری بۆشن آن ؟
 پۆژه یان چیه بۆ عیراق ؟

 وه  آورد چۆن ده توانی چاو له  پۆژه آه یان بكات و بۆ به رژه وه ندی آوردستان؟
 .  دآتۆر سه باح عه بدولال سالح

 .  پرۆفیسۆری ئینگلیزی له  دانیشگای بلومسبرگی ئه مه ریكی
 له دانیشگای بلومسبرگی ئه مه ریكی، له سه ر بارودۆخی عیراق به  ئینگلیزی 23/9/2003  ئه م نوسراوه  له  آۆ نفراسك له

  .  پشكه شكراوه
  
 1 

 به  ئینگلیزی The Neo conservatives ، یاخود مانای  به  ئینگلیزی ڕۆژانهThe Neoconsووشه ی
 .  ڕامیاری و ئابوری و آۆمه تیدا ئستا له  ئه مه ریكا بوویته  به شكی سه ره آی، له گفتوگۆی ره سمی

  .   ، واته  موحافیزه  نویه آان، پارتی آۆماری ئه مه ریكیهسه ر چاوه ی ئه م ووشه یه
The Republican Partyبه   .  ، له  بنه ڕه ته وه له  له  سه ر به رنامه یه آی موحافیزی دروست آراوه ، آه  سیمبۆله آه ی فیله ئه م پارته

 ، چه نده  ده ست نه خاته  ژیانی ئابووری و و پارته  حكومه ت، به تایبه تی حكومه تی ناوه ندی، چه ند بچوك ب باشهڕابه ری ئه 
  .  آه لتووری با شتره

به گوره ی ئه و پارته  ناب هاووتیان چاوویان له ده ستی حكومه ت بت بۆ دانی مافی خوندن و نه خۆشخانه و پویستیه آانی تری 
 ، له  آۆنه وه  له و گروپانه  نزیكه  آه  ، آه  سیمبۆله آه ی آه رهThe Democratic partyئه و پارته   زیاتر له  پارتی دیموآراته آان.  ژیان

 .   آی هه  ب له  ژیانی ڕامیاری ئه مه ریكی دا ره ده یانه وی ئایینی مه سیحی ده ور ه آی سه
مه به ستیان له  دروست آردنی ئه و پارته  ئه وه  .  چه ند سیاسیه آی ده وه مه ند دروست آرا دا پارتی آۆماری له الیه ن1854له  سای 

آه  له   (Abraham Lincoln) یه ك له وانه  ئه بره هام لنكن بوو .  له  ناوچه آانیان بوبته وه (Slavery) بوو آه  نه هن آۆیالیه تی
 ، 1952 تاآو 1932له  دوای لنكن، به  تایبه  تی له  سانی . ار دا هه بژردرا به  سه رۆآی آۆم1860سای 

 ، له گه ڵ هه بژاردنی ڕۆنالد ڕگن1980له  سالی . پارتی آۆماری به رده وام له  دۆڕان بوو
 (Ronald Reagan) بۆ سه رۆك آۆمار، ئه و پارته  هه ستی به  زیندو بوونه وه  آرد . 

  
  

دوو ساڵ له  مه وبه ر فۆآه خانه ی جیھانی واشنتۆن ناوه آه ی   . ماریه آان، ڕگن شایانی ڕزو شانازییهتاآو ئستاش، بۆ زۆربه ی آۆ
 .  (Reagan National Airport)آرا به  ناوی ڕگن 

 وێ ووت به  آاردێ، به  شوه یه ك به آاردت بۆ پناسه آردنی ئه و آۆماریانه ی آه  ده یانه (The Neocons)ۆ آه  ووشه ی مئه 
  (Georg W. Bush)جۆرج بۆش . له سه ر پۆگرامی ڕگن بوا

  ، آۆمه ه ك له وانه  ئیداره ی آۆشكی سپی و  و آۆماریانه  ڕۆژانهه  ، وه  ئه م ڕۆ ئیانهریه آكه له و آۆما
 (The Whit House)  وه زاره تی به رگری(The pentagon) و  ه  ده به ن وه  له گه ڵ زۆربهی به ڕ  

كه و ه ناآوآار به ده ستانی وه زار ه تی ده ره وه  دانویان پ (The State Department)  . 
 ده آه وێ، هه رچه نده  به  شوه آی ره سمی به   زۆرانقسه ی به  سه رقسه ی (Richard pearl)له  ناو ئه م آۆماریانه دا، ڕیچارد پرل 

  به رد وام به لئه و ه ی پر تی ڕگندا یاریده ری وه زاره تی به رگرر بوو، وه  له به ر له  آالپر. شك نیه  له  ئیداره ی بۆش
 (The Prince of Darkness) قسه ی شه ڕاوی باسی یه آیه تی سۆڤیه تی ده آرد، له ناو ئاشتی خوازانی ئه مه ریكی به  ئه میری تاریكی

.    (Defense Policy Board Chairman)  ئه نجومه نی به رگری سیاسی بوو پرل سه رۆآی7/2003تاآو مانگی . ناوی به سه ر دابا
 هه رچه نده  ئه  و

 ئه نجومه نه  به  شك نیه  له  ئیداره ی بوش، حكومه ت باش گوێ بۆ قسه آانی شل ده آات، 
 به تایبه تی ،  ، ئه گه ر ئه و ئه نجومه نه  نه بایهوه زۆر له  سیاسیه آانی ئه مه ریكی له و بوایه دانه

 .  پرل، ئه وا زۆر زه حمه ت بوو بۆش موافه قه تی له سه ر پۆژه ی له  ناو بردنی سه دام آردبایه
  .  بجگه  له  پرل، چه ند آه سانی تریش له م ئه نجومه نه  د ه وریان هه یه

آنه س ئه ی  (Klinton)ئیداره ی آلینتۆن بوو له   (CIA) آه بۆ ماوه یه آی آورت به ڕوه به ری (James Woolsey) جه یمس وولزی
 آه  وه ختی خۆی له گه ڵ ڕگن و فۆڕد (kenneth Adelman) دمه ن

 (Gerald Ford) بۆ روون آردنه وه ی مه سه له  سیاسییه آان.  ئیشی د ه آرد نستاش شانۆگه ریه آانی شكسپیر به  آار ده هئ  . 
 (www. moversandshakespeares. com)  .ڵ ولفوویتز پۆ(Paul Wolfowitz)  ستا یاریده ده ری وه زاره تی به رگریه  وه  بۆش باشآه  ئ

 .  گوێ له  بۆچونه آانی ده گری، وه  له پاش پرل ده ژمردرێ به دروست آه ری سیاسه تی ئستای ئه مه ریكی ده رباره ی عراق
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 ئیداره ی باوآی بۆش، وه  به هیچ جۆرك له گه ڵ راوه ستانی شه ری  ئه وه ی شایانی باسه، ولفووتز هه مان آاربه ده ست بوو له (
  نه بوو وه  به رده وام داوای له  ناو بردنی ڕژمی 1991

 .   آه  ئستا یاریده ری دووه می وه زار ه تی به رگریه و وه  لپرسراوی ئاوه دان آردنه وه ی عراقه (Douglas Faith).) سه دامی ده آرد
 آه  لپرسراوی مه آته بی (Lewis Libby) لویس لبی

 .  (Dick cheney)  ، دیك چه ینیجگری سه رۆك آۆماره
 له  وه زاره تی ده ره وه  ته نھا دوو آه س له  ناو ده سه ت داره آان بیرو باوه ڕیانوه آو بیرو باوه ڕی

 آكه  له  یاریده ده رانیآه  یه  (John Bolton) یه ك له وانه  جۆن بۆتن ه  . پرل و گروپه آه یه
 آه  یه آكه  له  ڕاوژآاره آانی (stephen Hadley)  ، ئه وی تریش ستیڤن هادلی  ه وه زاره تی د ه ره وه
 . وه  زاره تی ده ر ه

 .  ، ئه و گروپه  له چه ند الیه آی تریشه و ه  له  گه ڵ یه ك تكونبجگه  له   باره ی ئایدیۆلۆجیه وه
 ولزی زۆر له  مژه   براده رن، چه ند ساه  جیرانی یه آن له  ناوچه ی شه ڤی چه یسولفوویتزو و

 (Chevy Chase)  له  ووالیه تی مه ریالند(Mariyland) ئه وانه چه نده ها ساڵ. نزیك واشنتۆن 
ئه ی دلمه ن له آۆنه وه  براده ره   . رده  بووهفه یش زۆرتر له  سه رده ستی پرل په روه . له گه ڵ پرل ئیشیان آردوه  له  وه زاره تی به رگری

 له گه ڵ ولفووتیزو وولزیو پرل، هه روه ها زۆر نزیكه  له  وه زیری
 چه ینی و ئه ی دمه ن به یه ك ڕۆژ. وه  چه ینی (Donald Rumsfield)به رگری دانه د ره میسفد 

 هه  روه ها. ه  ئاهه نگی یادآردنه وه ده گرن ، و ه  هه موو ساڵ هه ر دوو ژنو مرد ۆكه وژنیان هناوه
بۆلتن به یارمه تی ئه و گروپه  آرا به  یاریده ده ری وه زیری . ئه ی دمه ن و خزانی زوو زوو ده چنه  مای ره مسفد به  موانی

 .  ڕاشی له  سه ر نه بوو (Colin Powell) ، هه رچه ند آون پاوڵ ده ره وه
  ، پرل و ولفووتیزو وولزی ئه وانه هه رس کیان پكه وه  قوتابی بوون له  دانیشگای شیكاگۆ ی زانستیانه وهله الیه ن په روه رده

(University of chicago) ته رۆفیسۆر ئه لبه رت ولستر آاریگه ری پآیان آه وتونه ته  ژ وه  له وێ هه رس ، (Albert Wohlstetter)    .
  له  ژر ده ستی پرۆفیسۆره  ته واوآردوه، وه ئه و س یه  گه  لك جار به میوانی چووین بۆ مای ولفووتیز بوانامه ی دآتۆرای

  ، آه  به  ڕه زامه ندیئه ێ س یه  بوو، یه ك له  بیروباوه ره آانی ئه و پرۆفیسۆره.  ولستته ر
 چونكه .  آی نه وه ویئه وه  بوو آه  ئه مه  ریكا ده بی به رده وام ئاماد ه ب بۆ به آارهنانی چه
ئه وه ی شایانی باسه  سه رۆآه آانی ئه مه ریكی له  سانی . (ته نھا به م شوه یه  ئه مه ریكا ده توان شه ڕی نه وه وی موسته حیل بكات

 هه رو ه  ها. ) شه ڕی سارد دا ئه و هه وسته   یان په سند آرد
، له گه ڵ دآتۆر ئه حمه د چه له بی زۆر براده رایه تی هه بوو، وه  به  هۆی ئه وه وه  چه  پرۆفیسۆر ولستته ر، آه  س ساڵ له مه وبه ر مرد

ئاگادارمان  (Elizabeth Drew)پرل، هه  روه ك ئیله زه بس دروو . له بی براده رایه تی له گه ڵ پرل و وولزی و ولفووتیز په یدا آرد
 وه  ئه وه  هه وڵ ده دا آه  له  ناو بردنی 1987پرڵ له سای .  و ره مسفیلدو چه ینیده آات، آاریگه ریه آی زۆری هه یه  له سه ر بوش 

الواز آردنی یه آیه تی سۆ ڤیه ت ئامانجی دووه می .  ڕژمی سه دام ببت به  پۆژه آی سه ره آی له  حساباتی ستراتیژی ئه مه ریكی
 ،  (The Jackson- Vanik Law)  ڤانك-هه بووه  له  پكھینانی قانونی جاآسپرل بوو، وهه له و بار ه یه وه  پرل ده سته یه آی بای 

 آه  به گوره ی په یوه ندی ئا بووری له گ ڵ یه آیه تی سۆڤیه تبه ستراوه  له گه ڵ ڕگادانی حكومه تی
لره دا له  . لیكودی ئیسرائیلیوه  ئستاش پرل زۆر نزیكه  له  شارۆن و پارتی . سۆڤیه ت بۆ آۆچ آردنی جووله آه آانبۆ ئیسرائیل

 ، هه روه ك باسم آرد، ڕاسته  له الیه آه وه  ئه وانه. به ته واوی وه سفی پرل و گروپه آه ی ناآا (The Neocons)ڕوانگه ی منه وه  ووشه ی 
ئه مه ریكی آه  به ردوام هه وڵ و ه  زۆر نزیكن له  په یمانگای بیرآردنه وه ی  (the Right Wing) به  شكن له  ڕاسته وی ئه مه ریكی

هه روه ها پرڵ و گروپه آه ی .  (The American Enterprise Institute).  ده دات ڕواج لۆ پرۆگرامی ئایدیۆلۆژی وئابووری پیدا بكات
 سای جار ه ك له  شاری بیڤه ر آریكی ئه مه ریكی

 (Beaver Creek) له  ووالیه تی آۆله رادو (Colorado) كی جیھانی ساز د ه آه ن بۆ خزمه ت آردنی بیروباوه ڕی آۆنفرانس
به م له  الیه آی تره وه  پرل و گروپ آه ی به  شوه یه آی ڕادیكالی ته ماشای دنیا ده آه ن، به  ) . موحافیزی(آۆنسه رفاتیڤه آان 

ستا ئه و جۆره  تاك و ته رایانه بھكار ده هنن آه ده ربار ه ی عراق وآوردستان ئه وانه  ئ. تایبه تی ناوچه ی ڕۆژهه تی ناوه ڕاست
به ڕای ئه وانه وه  له  ناوبردنی سه دام شتكی پویست بوو نه ك .  له  حه فتاآاندا چه په آان به  شوه یه آی گشتی بھكاریان دنا

به گوره ی پرل  . ها له  باره ی ئه خالقیشه وه ، به كو هه روه ته نھا له باره ی ستراتیژیه وه  آه  به رژه وه ندی ئه مه ریكای ت دایه
ئه مه ریكا به  نه هشتنی دآتاتۆریه ت له  عراق دا ده توان لۆ د ه ووه ته آانی تر نیشان بدا آه  ئه مه ریكا دۆست دیموآراسیه  

حه فتایه آان ده ی آرد به  یارمه تی دانی وه له مه و دوا ئه مه ریكا چی تر ئه و هه نه  ناآا آه  له  په نجایه آان و شسته آان و 
به گوره ی پرل وگروپه آه ی، باشترین چار بۆ وه زعی عیراق و ده وه  تانی تر ئه وه یه آه ئه مه ریكا جوان .  چه نده ها ڕژمی دآتاتۆری

 . ی هه مان قسه ی آرد آه  گووت9\11بوش له  پاش.  ، آن دۆست و دوژمنه آانیبۆ خۆی ساغ بكاته وه
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 (You re either with us or against us) مه یمه ی ئان دژی ئرل . ، واته  له گه ڵ ئره دا جۆره  ڕادیكالیه ته ك هه یه  له پل
پرل و گروپه آه ی حه ز له  .  ، به تایبه تی ده رباره ی عراق و آوردستانناتوانی روونی بكاته وه (The Neocon) وگروپه آه ی آه  ووشه

 .  گرامی بچووك ناآه نپرۆ
پش .  ده رباره ی عراق، ده یانه وێ ئه و ووته  به ش بكرێ به گوره ی ئه و وه زعه  سیاسیه و جوغرافیه ی آه له  عراق دا هه بوو
وور، وهه آۆلۆنیالیزمی ئینگلیزی ئه و ئستای پك هنا، واته  آوردستانه آی سه ربه خۆ، و ه آیانه آی شیعه ی سه ربه خۆ له  باش

ئه م .  آه س له  ئه مه ریكای قسه ی ئه وها به  ئاشكرا نه ده آرد9\11پش آاره ساتی . آیانه آی سونه ی عه ره بی الواز له  ناوه ڕاست
 ڕالف پیته رز ، بۆ نموونه. به م ئستا له  زۆر الیه آه وه  ئه م فكره یه  به جدی گفتوگۆ ده آرێ. جۆره  فكره یه  باس آردنی قه ده غه  بوو

(Ralph Peters) له آه  جه نه ڕاآی ئه مه ریكی خانه نیشینه ،  
 ، ده  وا بۆ بویكرده وه (New York post) مانگی مارتی ڕابردوو دا، له نوسراوكدا آه له  ڕۆژنامه ی نیویورك پۆست دا

ه م، جگای متمانه یه و وه  باشترین دۆستی وه  باشترین ئه مه ریكای جاك ده رآه وت آه  آورد، نه ك عه ره ب، نه ك تورك، نه ك عه ج
جا له به رئه وه  پیته رز ده ، پویسته  ئه مه ریكا قه د چاآه ی آورد . دۆستی ئه مه ریكایه  له ناوچه ی ڕۆژهه تی ناو ه راست دا

 . له بیرنه آا وه  دوو شتی گه وره  بكات
  . ه درانه ی آه  ئه مه ریكا له  آوردی آردوهداوای لبوردن له آورد بكا بۆ ئه و غ_ 1
آوردستانی عراق بكات به  ووالته آی سه ربه خۆ له قۆناغی یه آه م وه له  قۆناغی دوو ه م هه وڵ بدابۆ دروست آردنی آوردستانی _ 2

 .  (Greater Kurdistan) ، گه وره
گومان ئه م جۆره  بیرآرنه وه  له بۆشایی په ئدا نابو ه ك جارلس آراوتھامه رهه ر. ب (Charles Krauthammer)  به و دوایھغ ڕای

له قۆناغی یه آه م . ئه م شۆڕشه به دوو قۆناغ دا ده ڕوا.  (America is in the midst of a revolution) گه یاند، آه  زۆر آه س ئاگادارنیه
د گایانه  له ئه وروپای به جی دا سووپای ئه مه ریكی به چاووی خراپ ته ماشا ده آرێدا ئه مه ریكا وورده  وورده  ئه و ج ی آه  ت   .

  .  هه زار سه  ربازی ئه مه ریكی ت دایه) 68( ، آه  نزیكه ی یه ك له و جگایانه  ئه مانیایه
یكه وه  ئه و هزه  آه  له  سا نی له الیه آی د .له  وو تكی گران وه آو ئه مانیا . له الیه آه وه  هزه آی ئه وها مه سره فی گه له ك زۆره

هه رو ها له  شه ڕی دژی سه دام آه ئه مه ریكا ویستی هه ندێ له م هز ه  به ڕگای   . شه ری سارد پویست بوو ئستا پویست نیه
ه ربازی تریش له  آۆریای هه زار س) 15(ئه مه ریكا .  زه مینی بنرێ بۆ عراق، حكومه تی نه مسا بواری تپه ڕ بوونی ئه و هزه ی نه دا

لره دا زۆر به جدی ئه مه ریكا بیر له  گۆڕانی ئه و .  باشوور آه  خه لكی آۆریای، وه آو خه لكی ئه مانیای، حه زیان ل ناآه ن
 .  جگایانه  ده آاته وه

  .   یایهتورآ (Iceland) دوو جگای تریش آه  ئه مه ریكا هه ول ده دا هزه آانی ل ده ربنی ئایسلنده و
.   بنچینه آانی هه وایی ئه مه ریكی له ئایسلنده  ئستا داخراون وه  ئه و هزه ی له وێ مایه  به آۆتایی ساڵ ده گه ڕنه و ه  بۆ ئه مه ریكا

ه  ئا شكرا وه  پرل و گروپه آه ی ئستا ب. هه وایی له  تورآیا داخست (Incirlik) هه روه ها ئه مه ریكا به و دوایه  بنكه ی ئینچه رلكی
 .   داوا ده آه ن آه  ئه مه ریكا هه موو جۆره  په یوه ندیه آی به رگری له گه ڵ تورآیا آۆتایی پ بینی

لره  دا دیاره مه به ستی ئه مه ریكای ئه وه نیه  به ته واوی ئه وروپاو آۆریا به ج بھی، به كو مه به ستی ئه وه یه  جگای نوێ بۆ 
، به تایبه تی ئه و جگایانه ی آه خه لكه آانی دوژمن داریان له گه ڵ ئه مه ریكا نیه  وه  له  هه مان آاتیشدا هزه آانی بدۆزته وه 
به ج بھ و روو له  ئه وروپای نوێ بكا،  (old Europ) واته  لره دا ئه مه ریكا به ته مایه  ئه وروپای آۆن. ووتی گران به ها نین

 وه  له  هه مان آاتیشدا، هه روه ك ولیه م سافایه ر. هه نگاریا و ڕۆمانیاو ئه لبانیاو چه ند ووتانی ترووالتانی وه آو پۆۆنیاو 
(William Safire)  رل وگروپه آه ی، باس ده آات، ئه مه ریكا ده یه وێ خۆی له  تورآیا دوورآه  ئه ویش تاراده یه ك نزیكه  له  پ ،

واته  لره دا  .  ، ئه و دوورآردنه وه ی به ب نزیك بوونه وه له  آورد شتكی موسته حیلهروونی ده آاته وه ، وه  هه روه ك سافایه ر بكاته وه
حكومه تی تورآیای .  ، ده یه وێ په یوه ندی ستراتیژی و ئابووری وآلتوری له گه ڵ آوردستان نچه سپنئه مه ریكا چاویله آوردستانه
ه ك سه رۆك ئه رآانی سوپای تورآی، جه نه ڕاڵ حلمی، له  لدوانكی ته له فزیۆنی به غه مه و ه  هه رو .  ئاگاداری ئه و مه وزوعه یه

واته  به الی .) هه موو الیه ك موانن به س تورآیا نه بت. ئه مه ریكا وا خه ریكه  له  عراق ئاهه نگی نان خواردن ساز بكا! (گووتی
باوزی تورآی له  ئه مه ریكا، له مانگی هه شت، هه مان  . ه و ئاهه نگه ی قازانج ده آا آوردهتورآه وه  ئه وه ی آه  له  هه موان زیاتر ل

وادیاره ئه مه ریكا له به ر خاتری دوو مرۆڤی ( ، آه  له  ته له فزیۆن دا گووتی قسه ی به  قالبه آی ڕه گه زپه رستی دوو بار ه آرده وه
 دوور بو نه وه ی ئه مه ریكا له  تورآیا،  ) . گای له  ئمه  نه مایهقه به لی، واته  مام جالل و آاك مسعود، ئا

 16-9-2003به  دكی نیگه رانه وه باس ده آات له  ڕۆژنامه ی واشنتۆن پۆستی  (David Ignatius) هه روه ك ده یڤید ئیگنتاشه س
(Washington Post) كی حه تمیله و ڕۆژه ی. ، تازه  بووه  شت  ه تی نه دا به  ئه مه ریكا آه  هه روه ها دهآه  پارله مانی تورآی مۆ 

 سوپایه آی به  خاآی دا تپه ڕێ، 
 له  و ڕۆژه دا حساب بكه  ئه و په یوه ندیه  ستراتیژیه ی آه  ئه مه ریكا هه ی بوو له گه ڵ تورآیا به یه آجاری آۆتایی 2003– 3-1واته  

 هه مان ڕۆژ داوه  له  ڕۆژ نامه ی نیویورك پۆستی . پ هات
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 (Newyork Post)  ڕالف پیته رز ،(Ralph Peters)  ،مه  به  چاوی دوژمن دارده بی ئ  ده 
 .   ، له مه ودوا ته ماشای تورآیا بكه یننه ك براده رانه

 (The Turks are our enemies، not our friends.) ك بواری سوپای تورآی بدهویست ناآا به هیچ جۆرپ  ته  هیچ به  وه  دهین ب 
شك له  عراق چوونكه  ئه وانه  ئه وه نده  رقیان له  آورده  ئه گه ر لۆ یان بكرێ به رماوه آانی سه دامیش ده پارزن به س بۆ ئه وه ی 

 . نه هن آورد خاوه نی ئازادی بت
 ریكای ئه وه یه  آه  خۆی له مه ودوا باشتر ئاماده  بكا مه به ستی ئه مه ،له قۆ ناغی دووه م دا، هه روه ك آرواتھامه ر روونی ده آاته وه

 بۆ ڕاگرتنو تكشكانی دوژمنی علمانیه تو عه وله مه 
 (Secularism and globalization)  واته  ئسولیه تی عه ره بی و ئیسالمی ،(Arab-Islamic Fundamentalism)   .  ره دا دوور بوونه وهل

 9-11ئه وه ی شایانی باسه  پش . ه و ه  له  تورآیای، یه آكه  له  پۆژه  سه ره آیه آانی ئیداره ی بۆشله  سعودیه ی، وه آو دوور بوون
 ئیداره آانی ئه مه ریكی، یه ك له دوای یه ك، ته نھا به  چاوی باشی ته ما شای سعودیه  یان ده آرد، وه  به  هیچ 

. مه سه له آه  لۆ ئه مه ریكای ته نھا مه سه له ی نه وت بوو.  ه و ووته  نه  د ه گرتجۆرك ره خنه یان له  نیزامی سیاسی و په روه رده ی ئ
 مادام سعودیه  ئاماده  بوو نه وت بفرۆش به  ئه مه ریكا، 

تۆن، باوزی سعودیه  له  واشن. سعودیه  وه آو دۆسته آی دلسۆزی ئه مه ریكا مامه ه ی له گه ڵ ده آرا. سعودیه جگای گومان نه بوو
باوزی ووتانی تر هه موو حه  سوودیان پ . ئه میربه نده ر، له الی حكومه ت و آۆنگرس وه آو براده ره آی خۆشه ویست حساب ده آرا

 .  ده برد
 سعودیه   وورده وورده  ده رآه وت آه.  ئه م جۆره  په یوه ندیه  تایبه ی له  نوان ئه مه ریكا و سعودیه   هنایه شلۆقاندن9-11به م 

 ، وه  به رده وام هه وڵ ده دا ئه و عه قیده یه  سامانه آی زۆر به آار ده ینی بۆ چه سپاندنی عه قیده ی وه هابی له   هه موو الیه آی ژیانه وه
ای سیسته می هه روه ها آه ته ماش. بو بكاته وه  له  ووالتانی تری ڕۆژهه تی ناوه راست دا، وه تاآو راده یه ك له  ئه مه ریكاش

په روه رده ی ئه و ووته یان آرد بۆیان چاك ئاشكرا بوو چۆن قوتابخانه آانیش به شكن له  بوآردنه وه و چه سپاندنی ئه و جۆره  
 به گوره ی په یه وی په روه رده ی ئه و ووته  ته نھا  .  ئسولیه ته

ئه وروپاو ئه مه ریكاو   . المیشدا، ته نھا عقیده ی وه هابی ئیسالمی ڕاسته ، وه  له  ناو ئیس ، ئه ویش ئیسالمهیه ك دیانه ت دروسته
 .  ووالتانی تر ئه وانه  هه موویان به  آافری ده ژین

پرل و گروپه آه ی گه یشتنه  ئه و قه ناعه ته ی آه  ووالته ك ئابه م شوه یه  قوتابیان په روه رده بكا، ئه وه  چۆن ئه و ووته  ده بیته  
 ، مادام دوژمنی  ، ئه و ووته  دوژمنی سه ربه ستی مشكه ، مادام دوژمنی علمانیه تهبه الیانه وه  ئه م ووالته. تی ئه مه ریكادۆس

دا ئستا له  ئه مه ریكا له  ناو زۆر آه س ئه و قه ناعه ته  په ی  .  ، ئه و ووته  دوژمنی ئه مه ریكایه ، مادام دوژمنی علمانیه تهعه وله مه یه
لۆی دوور آه وتنه وه  له  سعودیه ی ئستا بوویته   .  بووه  آه  سعودیه  سه رچاوه یه آی سه ره آی ئسولیه تی عه ره بی و ئیسالمیه

 .  به نده آی سه ره آی له  حساباتی ستراتیجی ئه مه ریكی
 آه ن، به ربه ره آانی آردنی ئسولیه تی عه ره بی و لره دا، هه روه ك پرل و گروپه آه ی زۆر جار له  ته له فزیۆن و ڕۆژنامه  باس ده

ئیسالمی ته نھا به  چه آی آالسیكی ناآرێ، به لكو پویستی به  بو آردنه وه ی دیموآراسی یش هه یه  له  ناوچه ی ڕۆژ هه تی 
 دروست بكا آه  هاووتیان به  هیچلره دا، مه به ستی ئه مه ریكای ئه وه یه  زروفه آی سیاسی وا له و ووتانه  . ناوه ررست دا

 جۆرك له حكومه  ت و دیانه ت نه ترس وه  چی تر نه دیانه ت نه حكومه ت بتوان بیر آردنه وه  
 قه ده غه بكات یاخۆت هه ندك خوندنه وه  له سه ر میلله ت فه رز بكا وه هه ندكی دیكه  قه ده غه 

 پۆژه یه  بنته آار له  عراق، وه  ئه گه ر سه رآه وتوو بت، ئامانجی ئه مه ریكا ئه وه یه  ئه م . بكا
له  آۆتایی  (Henry Kissinger)هه روه ك وه زیری ده ره وه ی پشووی ئه مه ریكی هنری آیسنجه ر . له ووه  بۆ ووتانی دراوس بنرێ

له عراق .  به رنامه جی ئه مه ریكای له  عراق آۆتایی ناب ، ، روونی ده آاته وه، واته  ته نگ وچه له مه (crisis)آتبی، به  ناوی 
 ده ست پ ده آا

  .  به م ئامانجمان ئه وه یه  ئه و ئه زمونه  له  ووتانی تر دووباره  بكه یبه وه
 واته  لره دا ئه مه ریكا ئستا باش ئاگاداره  آه  ئسولیه تی عه ره بی و ئیسالمی پش هه موو شتك

 ، به  ه  فكره یه ك، وه  وه آو هه موو جۆره  فكره یه ك ته نھا به  چه ك ئه و فكره یه  چاره ناآرێ، به لكو پویستی به مشك گۆڕینهبریتیه  ل
ی واته  ده بی دیموآراسیه ت ده وره آی سه ره آ. واته  ته نھا فكر ده توان به ربه ره آانی فكر بكا .  ، به  بیرو باوه ڕ گۆڕینهشعور گۆڕینه

 هه ب له ملالن له 
 هه ر چه نده  زۆر آه س ئه و ملالن یه  و ئه و پۆژه یه . ناو بردنی ئسولیه تی عه ره بی و ئیسالمی

حساب ده آه ن به  خه یاله آی ئه مه ریكی، ئیداره ی بۆش زۆر به جدی ته ماشای ئه و آاره  ده آا، وه  هه روه آو نووسه ری ئه مه ریكی 
 به  دووروو درژی بۆمان باس (C. J. Chivers)رس چڤه . جه ی. سی
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لره دا ئه وه ی . ده آا، ئیداره ی بۆش چاك ئاگاداره  ئه م ملالن یه  له  وانه یه  ته مه نه  ك بخان وه  پاره آی ب حسابی ده وێ
 ،  له  خه ونه آی ئیمپریالیزمی زیاتر نیه شایانی باسه  ئه وه یه  آه  زۆر به ی چه پی ئه مه ریكی ئه م جۆره  پۆژه یان به الیه وه

 ، چوونكھه به الیانه وه  ئه و ئسولیه ته  هه روه ها به الیانه وه ئسولیه تی عه ره بی وئیسالمی به  هیچ جۆره ك خه ته ری بۆ ڕۆژ ئاوا نیه
 ، بۆش دوژمنكی زۆر ی زۆربه ی چه په آانه وههه ر له  به ر ئه وه شا به ال  . پۆژه یه آی سیاسی نیه  به لكو ته نھا پۆژ ه آی آلتوریه

 نووسه ری چه پ. گه وره تری ئینسانیه ته  له  بن الدن
 ، یه آسه ر ، واته  نه ته وه (The Nation) آه  ئه م قسانه ی خونده و ه  له  گۆڤاری (Christopher Hitchens)آریستۆفه ر هیچنس 

هه روه ها، ئستا زۆربه ی چه پ، تاك وته را حوآم دانه آانیان له  .  له م گۆڤاره  ئیشی آرد ساڵ21ده ستیكشاوه  له م گۆڤاره دا، پاش 
یه ك له دوای یه ك به زمانی موحافیزی له  وه زعی عراق  .  سه ر وه زعی عراق، به یه آجاری وازیان له  زمانه آی رادیكالی هناوه

  ی خونده واری و روشه نبیریانله ناو ئه و زمانه دا خه لكی عراق ڕاده. ده دون
 پرل وگروپه آه ی هیوایان. نه گه یشتیته  ئه و قۆناغه ی بۆ ئه وه ی ئاماده یان بكات بۆ دیموآراسی

 هه روه ك آیسنجه ر به م زوانه  له  .  ئه وه یه  به م زوانه  بۆ چه پ ساغ بكه نه وه  آه  لره شدا هه ه ن
ده ب ئمه  پاش دوو س ساڵ نیشانی هه موو الیه ك بده ین آه  دیموآراسی له  ووته آی وه آو (ووتی دیمانه یه آی ته له فزیۆنی دا گ

 .)  عراق ده چه سپنرێ
 مادام.   لره دا له دیدی منه وه  خای سه ره آی ئه وه نیه  ئایا دیمكراسی ده ست ده دا یان نا بۆ عراق

  و ووته  وهه مادام تازه  ئه مه ریكا بوویته  به  شه آی ئه مه ریكا خۆی ته عین آردیه  به مامانی ئه
 . سه ره آی له  واقیعی عراق جۆره  دیموآراسیه ته ك حه تمه ن له  عراق په یدا ده بت

 : جار له به ر ئه وه  به رای منه وه  ئه وانه ی خواره وه  چه ند په نده آی سه ره آین
 مان نیشان ده دا آه  ئه مه ریكا خه ریكه  به ته واوی سیاسه تی خۆی له  ناوچه ی ڕۆژ هه تی  پۆژه ی دیموآراسی له عراق ئه وه-1

  (London Johnson) له  له نده ن جۆنس نه وهه. ناوه راست بگۆڕێ
.  رآی و ئیسرائیلیئیداره آانی ئه مه ریكی ئه م ناو چه یان حساب ده آرد به  ناوجه آی عه ره بی و تو (Bill Clinton) تاآو بل آلنتۆن

آه  . ، واته  ئه وانه ی الی عه ره ب ده گرن (Arabists) ، ئه وانه ی آه پیان ده گوترێ له  وه زاره تی ده ره و ه. آورد به هیچ حساب نه ده آرا
ه وه ته نھا ئه و قه زیه ته ماشای ئه و ناوچه یان ده آرد، له  گرفتی عه ره ب و ئیسرائیلیان هیچ گرفتكی تریان نده دیت، وه  به الیان

له  دوانكی ته له فزۆنی دا آه ڕه زامه ندی خۆی  (Jimmy Carter) ، سه رۆآی پشو جمی آارته ر2003-9-17 له. شایانی چاره آردن بوو
مه  پوسته  پش هه موو شتك ئ(ده ربی ده رباره ی چوونی ئه مه ریكا بۆ عراق، هه مان هه وستی دوو باره  آرده وه  آه  گووتی 

 به ردی 9-11تاآو ) . آه چی بۆش به گرتنی عراق زۆر به ی عه ره ب وموسلمانی آرده  دوژمنی ئه مه ریكا. دی عه ره ب رازی بكه ین
  ، هه روه ك قسه آانی بناغه ی سیاسه تی ئه مه ریكی له م ناوچه یه

، واته  پ به دڵ ئه مه ریكا له گه ڵ ئه و وه زعه  سیاسیه و  (stability) ، بریتی بوو له  بیرۆآه ی ئاسایش آارته ر روونی ده آاته وه
 جوغرافییه ی بوو آه ئیستعماری فه ره نسی و به ریتانی له م ناو چه دا

رنگ واته  ئه و غه دره ی آه  ئه و وه زعه له آوردی آردوه، به  الیانه وه  شتكی گ. دروستیان آردوه  له  پاش شه ری جیھانی یه آه مدا
وه  ئه گه ر جار به  جار ئه مه ریكا ده ی ویست له آورد نزیك ببیته وه ئه و نزیك بوونه وه ی له  دپاآی نه بوو، شتكی به د زی . نه بوو
 وه  ، ئه و آیسنجه ره ی آه  ئستا خۆی به  نیمچه  دۆستكی آورد حساب ده آا، له بۆ نمونه. وه  له  قازانجی آورد نه بوو (Covert)بوو 

 له گه ڵ آوردت آرد، له  وه م 1975ختی خۆی آه  ل ی پرسرا ئایا هه ست به تاوان باری ناآه ی له به ر ئه و خیانه ته ی آه  له  سای 
 Covert action ought not to be mistaken for missionary) :دا نه وه آه ی، به ب ئه وه ی چاو نتروآن، به  زمانه آی سارده وه  گووتی

work)  
 ئیداره ی رۆناد رگن یش ) . ناب ئیشی به  دزی ئاۆز بكرێ له گه ڵ آاری خزمه ت گوزاری(واته  

 (Ronald Reagan) نا ده رباره ی آوردی نزیك بوون، هه مان سیاسه تی به آار ه رل و گروپه آه ی زۆر لگن، آه  . ، آه پئیداره ی ڕ
 به دزی و ئاشكرا هه وی ده دا آه  آاره  ساته آه ی هه ه  بجه  ئیستفاده ی ئه خالقی و ستراتیجی آۆن پاوڵ مدیری ته شریفاتی بوو،

بۆ آورد نه ب  . 
ڕاپۆرتكی بو آرده وه  ت ی دا گووتی آاره  ساته آیمیاویه آه ی هه ه بجه ی ئیشی ئران بوو، نه ك سه دام، وه  تا  (CIA)یه آسه ر 

  ئه مه ریكی وه - ئیدوه رد سه عیدی فه له ستینیئه م ڕۆژه ش ئی و ه آو
 ئه وآاته  آه  مام جالل هاته  ئه مه ریكا بۆ داوا آردنی. چه نده های تر ئه م درۆیه یان رێ راست بوو
  .  ، له  وه زاره تی ده ره وه  تقریبه ن ده رآه یان ل نه آرده وهیارمه تی سیاسی ده رباره یئه م آاره ساته

چه ند . اوآی بۆش، وه آو ئیداره آانی پشتر، ئه م سیاسه ته یان ده رباره ی ناوچه ی ڕۆژ هه ت به توندی ته به نی آردئیداره ی ب
  .   چ موشكیله مان له گه ی نیه: (مانگك پش شه ڕی آوت، آه  له  ته له فزیۆن ل پراسرا رات چیه  به  سه دام، باوآی بۆش گووتی

 له آاتی شه ڕی آوت، . آۆن پاول یش هه مان ره ئی هه بوو  . به س چه ند توندب بۆ ئمه باشه.  ڵ گه له آه یآابرایه آی تونده  له گه
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پاول آه  سه رۆآی ئه رآانی سوپای ئه مه ریكی بوو، آه  دیتی آورد خه ریكی ڕاپه ڕینه  له  آوردستان وه  شیعه  خه ریكی تكدانی 
.   سه عات شه ڕ ڕابگرێ) 100(ووه الی باوآی بۆش وه  به  هاسانی باوه ڕی پكرد آه له پاش ڕژمی سه دامه  باشوور، یه آسه ر چ

هه روه ك پاوڵ له  یاده وه ریه آه ی خۆی باس ده آا، به  باوآی بۆشی گۆت له  به رژه وه ندی ئه مه ریكا نیه  آورد و شیعه  نفوزه آی 
 ئه مه ریكا ده رباره ی ڕۆژ هه تی ناوه راست، له  سیاسه تی ئستای . سیاسی له  عراق په یدا بكا
 ، وهھھه روه آو پرل و گروپه آه ی داوا ده آه ن، ده بی ئه مه ریكا به رده وام به رژه وه ندی آوردی له به ر چاو آورد به  شكی سه ره آیه

 بت، وه په یوه ندی ئه مه ریكای له گه ڵ آورد به  نھنی نه ب به كو
له و ڕۆژه ی آه  سه رۆك بوش له  . ، وه  ئه و په یوه ندیه  له  باره ی سیاسی و ستراتیجی و ئا بووری به  هز بكرێبه  ئاشكرا ب

 We are working with the kurds، they are our allies، and we expect the Turks not to go into northerm) :ته له فزیۆن دا گووتی
Iraq)  
ئه وانه  هاوپه یمانیئمه ن، وه ئمه  چاوه ڕوان ده آه ین له  تورآیا آه  نه  چته  . گه ڵ آورده آان پكه وه  آار ده آه ینئمه  له  : (واته

 ، هه روه ك چه ند سیاسیه آی ئه مه ریكی ڕای گه یاند، ئه مه ریكا معاده التی ستراتیژی خۆی له  ڕۆژ ، له و ڕۆژه) ناو باآوری عراق
وه  ئه و س سه عاته ی آه  وه زیری ده ره وه  آۆن پاوڵ بۆ سه ردانی هه بجه ی ته رخان . ڕاست به شوه آی بنه ڕه تی گۆڕیهه التی ناوه 

  (Washington Post)، هه روه آو ڕۆژنامه ی واشنتۆن پۆست 2003-9-15آرد له  ڕۆژی 
 م بۆ ئه مه ریكای، وه هه ر چه نده ئاگادارمان ده آا، ئه وه آاته آی مژوویی بوو هه م بۆ آورد وه  هه 

سه ردانه آه ی ته نھا س سه عات بوو، ئه و سه ردانه  یه آسه ر آشه ی آوردی له  سه ر نه خشه ی جیھاندا وه  آوردی آرد به  به شكی 
 .  سه ره آی له حساباتی ستراتیژی ئه مه ریكی له و ناوچه یه دا

  ، وه آو پۆژه یه كه  عراق جۆرهه دینامیه آی خۆی هه یه پۆژه ی بوآردنه  وه ی دیمكراسی ل-2
 رووداوه آانی ئه و چه ند مانگه ی، به  تایبه تی له  ناوچه ی. آه  سه روبنی تا ڕاده یه آی زۆر نازانرێ

ر چه نده  ده بوایه  ئه و هه .  به غدا و تكریت و فه لوجه  و نه جه ف، له  پش بینی یه آانی زۆربه ی لپرسراوه آانی ئه مه ریكی نه بوو
 ، ئستا زۆربه ی لپسراوانی ئه مه ریكی گه یشتنه  ئه و بوایه ی آه  ته نھا آورد پر به  جۆره  آاره  تیرۆریستیانه یان ره چاو آردبایه

 هه روه ها . تان زۆر دووره ، هه روه ها ڕۆژ به  ڕۆژ لۆیان ده رده آه وێ آه  آورد له ئسولیه تو ره گه ز په رسدڵ له گه ڵ ئه مه ریكایه
 ، وه  به  چاوی خۆیان ده بینن آه  له  آاتكدا آورده آان خه ریكی جۆره ها پۆژه ی ئابووری وآۆمه یه تی و ڕۆشنبیری و سیاسینه

 ریكه  خۆی آوردستان به  شوه یه آی گشتی له  وه زعه آی ئاشتیانه  ده ژی، له  باشوور جۆرهه ئسولیه ته ك وورده  وورده  وا خه
 بچه سپن وه  به  ناوی دینه وه  چه نده ها

لپسراوانی . شت له  هاووتیان قه ده غه  بكا، وه له  ناوه ندا آوشتن و سوتاندن و تكدان بوویته  به  شك له  ژیانی ڕۆژانه دا
 ئه مه ریكی آه  ئستا ته ماشای ئه و وه زعه  ده آه ن ته نھا دیان به 

 Tomas)تۆماس فریدمه ن،  (New york Times) هه روه ك یه آك له  په یامنرانی ڕۆژنامه ی نیویورك تایمز . آوردستان خۆشه
Freidman) دوانه آی ته له فزیۆنی دا باسی آردله  ل) : راق به جپه ڕ ده بی هه ست به وه  ده آه ی آه  ع آه  له  چیای حه مرین ت

 آوردستان وه آو ووتكی تر. دی
 ) . دته  به ر چاو

 ،  تا چ ڕاده یه ك آورد ده توان ئه و نزیك بوونه وه یه  له  ئه مه ریكا بۆ به رژه وه ندی آورد ئیستغالل بكا ؟ لره دا ئه و په یوه ندیه-3
ته ماشا بكرێ وه آو وه آو هه موو جۆره  په یوه ندیه آی سیاسی و ستراتیژی، هه روه ك ئه مه ریكیه آان خۆیان چاك ئاگادارن، ده ب 

، واته   (a two-way street) ، واته  هه روه ك ئه مه ریكیه آان زۆر جار ده ن شه قامكی دووسه ره آه  هه م بۆ چوونه هه م بۆ هاتنه
دا ب كی لۆ هه ردوو ال تكی ئه ساسه. په یوه ندیه ك آه  شتنانی زمانی موعامه له ی سیاسی شتره دا به آار هویسته  آورد  . لپ

ئه و جۆره  آرده وه یه  له  .  داوا آاریه آانی خۆیان به ب شه رم له  پش ئه مه ریكا دابنن وه  هه وڵ بده ن باشترین موعامه له  بكه ن
جۆره  موعامه له  له  ، وه  به الیه نه وهه به ب ئه م  ، به لكو به  شكه  له  ژیانی سیاسی ئه و ووتهالی ئه مه ریكیان شتكی غه ریب نیه

 . دیموآراسی یه  ناتوان آار بكا
ئه مه ریكا ئه و دڕنده  نیه  آه  شه و ڕۆژ زمانی .  ، ده ب آورد به  چاوه آی واقعی ته  ماشای ئه مه ریكای بكاتله  الیه آی تریشه وه

 . شۆڤینی و ترسناك بۆ گه النی ژر ده ست درستی ده آه ن
وه یه آی سه ره آیهه روه ك له  هه موو ووكدا، ژیانی ئاده میزاد له  ئه مه ریكاشدا بریتیه  به  شت 

  ، خ آردنه وه ی آه مه ك پاره  بۆ ڕۆژانی ڕه ش، له  ماڵ به  خوآردن، ناردنی منداڵ بۆ قوتابخانه
  ، چ ده نووسی، چ ده خونیه وه. وه پاشه آه وت آردن بۆ آینی پارچه  زه ویه ك یان خانووه ك

 هه روه ها له  ئه مه ریكا، ئه و سه ربه ستیه ی آه  . چ بیرو باوڕه آت هه یه  آه س آاری به سه رته وه  نیه
  .  ئیسالم لره  هه یتی له  زۆربه ی ووتانی ئیسالمی ئه و سه ربه ستیه یان نیه

6 



www.kurdistannet.org 
1-11-2003 2:44 

 ، آه م و آورتی لره ش هه بوون و نه بوون هه یه.  آه نله هه مان آاتیشدا ئه مه ریكا ئه و به هه شته نیه  آه  هه نده ك آه س ته سوری ده
 هه روه ها هه رچه نده .  ، به دینی و ب دینی هه یههه یه

 به  ده ستی ئه مه ریكا ب، زۆر شت هه یه  ) هه مووشت(زۆر آه س به  ساویلكایه تی ته سور ده آه ن آه  
  ،  ی، خراپ یان باش، آه  له  مشكی زۆر آه سهواته  ئه و ئه مه ریكایه . له  ده ستی ئه مه ریكا نیه

گه ڕاوه  بۆ ئه مه ریكا پاش سه ردانه آی چه ند ڕۆژه ی بۆ  (Joseph Biden)ئه وه ئه مه ریكای خه یاه  آه  سیناتۆر جۆزیف بایدن 
 آوردستانی باشوور چه ند هه فته یه ك پش ده ست پ آردنی شه ڕ، 

 آورده آان دسۆزی ئمه ن وه ده ب ئمه ش دسۆزی وان : (ا گووتی له  لدوانه آی ته له فزیۆنی د
 ) .  به م ئه وانه  وا ت ده گه ن آه  ئه مه ریكا ده توانی هه موو گرفته آان چاره  بكا. بین

 له  ئه مه ریكای بگه ی به  شوه یه آی واقعی ئه وه شمان لۆ روون ده آاته وه  آه  له  چه رخی عه وله مه 
 (globaliztion) له  قازانجی هیچ گه له ك نیه  دوژمنداری له گه ڵ ئه مه ریكای بكات . 

  ، له  چه ند ، له  چه ند الیه آه وه  زۆر به زیانه ، آه  سه رچاوه آه ی ئه مه ریكایههه رچه نده  عه وله مه
 چینه وه  لۆ ئه فریقای باشوور، له  نیوزله ند ه وه  بۆ ئه وڕۆ له  چینه وه لۆ ئه ستۆنیای، له  . الیه آی تره وه  زۆریش به  قازانجه

ئه وه ده وله تانه  چاك ئاگادارن آه  ئه و ڕۆ ڕۆژی . ئایرله ندا هه موو حكومه تك هه ول و ته قه الی ئه وه یه  له  عه وله مه  ئیستفاده بكا
  لكو ئه و ڕۆ ژی وه یه  هه وڵ بده ی ژیانی میلله ت باشترآه ی، ئه وه  نی یه  چاره نوسی نه ته وه  به  قوربانی ئایدیۆلۆژیه ت بكرێ، به

 به  آردنه و ه ی ڕگاو بان، نه خۆشخانه ی چاك، باخچه و آۆنی جوان وه  به  په یدا آردنی ئیش و
ه  دوژمن داری له گه ڵ به نزیك بوونه وه  له  ئه مه ریكای، نه ك ب. آار بۆ هاو تیان وه  به  دانی سه ر به ستی مشك بۆ پیاو ژنان

 ئه مه ریكا، زۆربه ی ئه و شتانھه لۆیان هه یه  ببن به 
 به م هه روه ك سه رۆك .   ، ئه ویش آه م و آورتی خۆی هه یهدیموآراسیه ت، وه آو عه وله مه. ڕاستی

 هه تاآو ئستا نیزامه آی باشتری ئایا ئاده میزاد: (جارك گووتی  (Winston Churchill) وه زیرانی به ریتانی پشو ونستن چیرچل
  .  دیاره  لره دا مه قسه ده آه ی ئه وه بوو آه تاآو ئستا نیزامه آی باشترهه پك نه هاتیه) دۆزیته وه؟

 ده رباره ی وه زعی آورد، یه آك له  سووده آانی دیموآراسی ئه وه یه  آه  جۆره  رۆناآیه ك لۆ آۆمه ڵ
 ،  ده دا آه  مژوو له ئاسمان دروست ناآرێ به لكو له عه رده وه دروست ده آرێ، له الیه ن ژن و پیاوه و ه په یدا ده آا، واته نیشانمان

بۆمان باس ده آات، یه ك له   (Richard Rorty) هه روه ك فه یله سووفی ئه مه ریكی هاوچه رخ ڕیچارد ڕۆرتی . هه ژارو ده وله مه نده وه
 آه  یارمه تی ئاده میزاد ده دا دوور بكه وته وه  له  هه موو جۆره بیروباوه ڕكی میتافیزیكیجوانیه آان دیموآراسی ئه وه یه  

 وه  وورده  وورده  نزیك ببته وه  له  زمانك آه  مه سئولیاتی هاوتیان جوان دیار ده آا وه  نیشانیان
 .  ده دا چۆن له  به ڕوه  بردنی آاروباری ووت به شداری بكه ن

 آی تره  دیموآراسی ئه و هابه جوانی چاووی گه ل ده آاته وه آه گه ل هه ست ده آا به  په یدا آردنی گومان هه ر جاری گوی له  له الیه
 له  ) قودسیه ت(واته  دیموآراسی . پۆژه ی سیاسی ده بت

ی به كو بۆ شی آردنه وه ی، نه ك بۆ ونه  سیاسه ت الده با، وا ده آا هاوالتیان ته ماشای ئینسانه آی سیاسی بكه ن نه ك بۆ په رستن
 واته  دیموآراسی.  هه گرتنی به كو بۆ باران آردنی به پرسیاران

 وا له  ئینسانی سیاسی ده آا واز له و فكره ی بنی آه  گه ل قه رداری ئه وه، آه  گه ل ده ستی له بن
ی وا له  مرۆڤی سیاسی ده آا آه  خۆی حساب بكا به  خزمه ت آه ری گه ل لره دا دیموآراس .   ، یا خۆد ئه و مامۆستای گه لهسه ری ئه وه

(Civil Servant)   هیه تی ئه و ئینسانه  ده بی هه وڵ بدا ئه و خا وه  به رده وام له  قسه آردن و پراآتیكی ڕۆژانه  جووالنه وه ی آۆمه ،
نبچه سپ  . 

ده رباره ی وه زعی آورد ئه و خاه  شتكی زۆر سه ره آیه  به  تایبه تی آه  آوردو .  لواته  لره دا دیموآراسی ده سه ت ده دات به گه
 .  ئه مه ریكی پكه وه  داده نیشن باسی وه زعی آوردستان ده آه ن

 گه لی ئه مه ریكی: (سیاسیه آانی ئه مه ریكی به رده وام له  قسه آانیدا یه ك ڕسته  دووباره  ده آه نه وه  
 هه ر چه نده  ئه م قسه  له  سه ره وه  به  ساویلكه  دیارن، له  ڕاستی داآردنی) . بول ناآائه و شته  ق

 ،نم گه ل هه ر ده م ن و ده ڕۆن بهئه م جۆره  قسه یه  ئه وه  نیشان ده دا آه  ئینسانی سیاسی د 
 گه ر آوردیش هه مان واته  لردا ئه   . وه  به ب ڕای گه ل آرده وه ی سیاسی شه رعیه تی ت دا نیه

تاك و ته را به آار بنی ئه وه قسه آانیان له الی ئه مریكیه آان بایه خی زیاتر ده ب، چونكه  قسه آانیان به م شوه یه  به  میلله ت 
 ئه وه  له الیه ك، له الیه آی تر یشه و  ه  الی. پشتی قه یم ده بی

 . آوردان بن گوێ له  آورد مه گرن) مه سئولی(وه ئه مه ریكیان زۆر خه جاله تی ده ب به  لپرسرا
  ، واته  لره دا دیموآراسی ئه و هزه  ده داته  آورد آه  به رده وام به بیر ئه مه ریكیه آان بینه وه
 آه  له  آوردستان دا، وه آو له  ئه مه ریكای دا، میلله ت چ ئاره زووی هه ب ده ب نونه ره آان
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 لره دا ئه مه ریكا چاك ئاگاداره  آه  دیموآراسی له  . اره زوو بكه ن به  واقعهه وڵ بده ن ئه م ئ
  ، له  آۆنه وه  حكومه ته آانیهه ر له به ر ئه وه شه  وه  . زۆر حاالت دا له  به رژه وه ندی ئه مه ریكای نیه

 له گه ڵ نیزامه آیئه مه ریكی بۆیان هاسان تر بوو له گه ڵ نیزامه آی دآتاتۆری آار بكه ن نه و ه ك 
به س ئه وه  جاران بوو، ئستا مادام ئه مه ریكا به زمانی دیموآراسی له گه ڵ آورد قسان ده آا، آوردیش ده بی به  هه مان . دیموآراتی

 . زمان له گه ڵ یه آتر قسان بكه ن
 وه  دیموآراسیه ت وورده  وورده  له   بۆ ئه وه ی نیشانی ئه مه ریكای بده ن، آه  ئستا له  آوردستان میلله ت گوێ گری زۆره

پویسته  له  میلله ت بپرسرێ ئایا ڕازیه  بمنته وه به  .  ، پویسته  له  آوردستان هه موو جۆره  ریفراندۆمك بكرێچه سپاندنه
 به شك له  عراق یاخود سه ر

ئه مه ریكی پۆگرام آراون ڕزی ئه و جۆره .  یه آان دابنرێبه  خۆی ته واوی ده وێ، وه می میلله ت چیه  یه آسه ر له  پش ئه مه ریك
 جووالنه وه یانه بگرن، وه له الیه آی تریشه وه  آوردیش

 .  هه ست به  خه جاه تی ناآا آه  شته آی ئه وها ته به نی بكا
 نابووباشترین نموونه بۆ ئه و قسانه  ئه وه یه  آه  ئه مه ریكا پش ئه وه ی شه ڕ ده ست پ بكا دای 

به الم آه  میلله تی آورد له  هه ولر سلمانی زۆر به  توندی . ڕگا به سوپای تورآی بدا بته  ناو جه رگه ی آوردستانی باشوور
 ناره زامه ندی خۆیان نیشان دا وه  ئاشكرایان آرد آه  به  هه زاره ها
  ر هه ستی آرد هنانی توركئاماده  بوون بۆ شه ڕ آردن له گه ڵ سوپای تورآی، ئه مه ریكا یه آسه

 .  وه  ئستا له  ئیداره ی بوش آه س نیه  ئاگاداری ئه و وه زعه  نه بی. بۆ آوردستان هه ه یه آی زۆر گه وره ده بی
 .  دا ئه مه ریكا به  هیچ جۆرك دای نه  نابوو شتكی تایبه ت بۆ آورد بكات1991هه روه ها له  سای 

  ئامانجمان ج به ج آرد، آوتمان رزگار آرد وه  ئستاشآه  بوش شه ڕی راگرت، گووتی
چه ند ده نگه ك گووتیان ئه دی آورد، بوش گووتی خه لكی عراق له مژه  شه ڕی . پو یسته  به  سه ر به رزی بگه ڕنه وه  ووتی خۆمان

  ، گووتی نام یه ك سه ربازی ئه مه ریكیئه هلی یان هه یه
بوش ئاماده  بوو په ڕه یه آی نوێ هه ڵ داته وه  آه  میلله تی آورد ده ستی آرد به  ڕاپه ڕین و . ا زیانبه خش بتله  پناوی ئه وانه و

سكرتری وه زیری ده ر ه وه ی ئه و وه خته  مارگرت ته توایله ر یه آسه ر چووه  الی جه یمس .  رووآردن بۆ ناو چیای ساردو پ له  به فر
 وه زعه  له  باآووری عراق وا له  ته له فزیۆنن نیشان د ه ده ن، به  هه زارها ژن ومنداڵ و پیاوی آورد آه وتینه  ئه و(به كه ری، گووتی 

وه زیر به كه ر یه آسه ر هه مان قسه ی به  بوشی گووت، ) . ناو چیا، ئه گه ر ئمه  شتك نه آه ین بۆ یان ئه وه  ئابوومان ده چت
 ه زیرانی به ریتانیوه پاش ئه وه ی سه رۆك و

 هه مان قسه ی به  ته له فۆن به  بوشی گووت، ئه و جا بوش بیاری (John Majar)پشو جۆن مجه ر 
 واته  لره دا جووالنه وه ی ئه و وه زعه ی.  به سه ره  وه  به تاڵ بكا له هزی سه دام36دا ناوچه ی خه تی 
 آۆتایی. .  . . .  . .  . .  لۆ آورد پك هنا
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