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  مستةفا ضوارتاييمستةفا ضوارتايي ...  ... النالنةةئةمريكا لة ئيمثرياليزمي جيهانةوة بؤ رزطاركةري طئةمريكا لة ئيمثرياليزمي جيهانةوة بؤ رزطاركةري ط
  

com.gmail@chuartaiy
 و بإلوكردنةوةي ئةويش بة يارمةتيدان، دوصنص كؤنطرصسي ئةمريكا ثرؤذةي ياسايةكي تري لةخؤطرت

تةري بؤ هةموو رذصمة ديكتاتؤر و خؤسةثصنةرةكاين وإلتاين جيهان دميوكرايت لة جيهاندا؛ زةنطصكي خة
وةك رابردووي نزيك ئةمريكا تةا  تا ساإلنصكي. لصدا و مةرطي ثصشوةخيت ئةو رذصمانةي راطةياند

ئيمثرياليزمي جيهان سةير دةكرا و بلؤكي رؤذهةإلت و دووكةوتةكاين ضاوةأواين رووخان و لةناوضووين 
و ) ضني، كؤريا، بصجطة لة كوبا (ون؛ بةإلم بة ثصضةوانةوة ئةمريكا ئةواين رووخانديةكجاري ئةو بو=

زؤربةي هصزة شؤأشطصأةكاين كوردستانيش هةمان ديد و بؤضوونيان . هةمووياين طصأايةوة بازاأي ئازاد
زم و دةبوو لة دروومشةكانياندا هةردةم ئاماذة بة دذايةتيكردين ئيمثريالي، هةبوو بةرانبةر ئةمريكا

" ئةويش ، تا ئصستاش دةنطي بصذةري يةكصك لة راديؤ كوردييةكان لة طوصمدا دةزرنطصتةوة، زايؤنيزم كرابا
رايت كوردستاين ئصران؛ ئةم حيزبة لة كاتصكدا لة بوو راديؤي حيزيب دميوك" دةنطي كوردستاين ئصران

طوندةكاين سةر سنووري لة هةولَي بةرطريكردن و لةدةستنةداين دواهةمني زجنريةي ، شةأدا بوو
شةأةكةي راستةوخؤ لةطةلَ كؤماري ئيسالمي ئصران بوو؛ راديؤكة لة ، دةستكردي عصراق ـ ئصران بوو

بة تايبةت ، دةنطي كوردستاين ئصران لة دذي ئيمثرياليزمي جيهاين" دةستثصكردنيدا دةينةأاند و دةيطوت
ئةمريكا فاشيترين رذصمي عةرةيب لة عصراقدا  دواي ئةوةي، ئةمأؤ. "ئيمثرياليزمي ئامريكا خةبات دةكات

هةروةها نةخشة و ثالنيشي بؤ ئصران و ، رووخاند و خةريكي بنكؤلًَكردين رذصمةكاين تري عةرةبيشة
دواي ئةوةي بؤ يةكةم جار كوردي باشوور رةوشةكةيان تا رادةيةك بة قازاجني خؤيان ، ناوضةكة هةية

ضةندين بزووتنةوة و حيزيب وةك دميوكرايت ، قؤستةوة و خؤيان وةك هاوثةمياين ئةمريكا ناساند
كوردستاين ئصران و كوردي ثارضةكاين تريش لة خةوين نزيكبوونةوة و درووستكردين ثةيوةندين لةطةلَ 

ريادأةس فلة ويشدا تاكة ، بطرة ئةمريكاش بة كازصوة دةبينن بؤ دةركةوتين خؤري ئازادي، ريكادائةم
بكةوصتة بواري ثراكتيكةوة ئةوا سيماي ئةمريكا لة ئيمثرياليزمي ئةم ثأؤذةيةي ئةمريكا ئةطةر . دةبينن

ذصردةستيش مسؤطةر جيهان و دوذمين طةالن بؤ دؤست و ثالَثشيت طةالن دةطؤأصت و خؤشةويسيت طةالين 
سةردةمي ، دةكات؛ لةو ضوارضصوةيةشدا بةرذةوةندييةكاين خؤي بصطومان باشتر لة جاران دابني دةكات

مصذوويي لة طؤأاين سياسةيت دةرةكي جؤرج دةبليو بؤش دةبصتة سةردةمي زصأين و وةرضةرخاين 
نصكي زؤر هصنانة سةركار و بؤ ساإل، ئةوةمشان لة ياد نةضصت كة سياسةيت رابردووي ئةمريكا، ئةمريكا

هةروةها سوودلصوةرطرتنيان بؤ بةرذةوةندييةكاين ، ثشتطرييكردين زؤربةي ديكتاتؤرةكاين جيهان بوو
بؤمبايةكي ، ئةم ثأؤذة نوص يةي كؤنطرصسي ئةمريكا مذدةبةخشة بؤ طةالين بندةست و ضةوساوة. خؤي

  . م بؤ بنياتنانةوةي مرؤظ نةك بؤ لةناوبرديننوصي ئةمريكاية لة بؤمبة ئةتؤمييةكاين كاريطةرترة بةإل
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