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ماوةيةك لةمةوبةر لة ناو كؤر و كؤمةلة سياسيةكان دا باس باسي طةرمي برؤسكةي 
دةبريي ئةوةيل كؤمةلة و ئةندامي كؤميتةي حيزيب " ئيرباهيمي عةليزادة"ثريوزبايي 

 كة زؤر جار بؤ كةسانصك كة خؤدي ووب" جةاليل تالةباين"كؤمونيسيت ئريان بؤ 
، بةالم ووجصطاي باوةر و لة عةقل طؤجناودا نةبن دةناسي يا"ئيرباهيمي عةليزادة"

شص و ئيستا دةبص اليةنةكاين ئةم كة ئةم روداوة هاتؤتة ثيةئةوةي كة راستة ئةوةي
 هةر وةك دةزانني . بةر باس و لصكولينةوة تا هةر ضص زياتر ئاشكرا بصتةباسة بدرصت

 بة سةرؤك ووجاري دوهةم بي كؤر بؤ "بوش" لة ضةند مانط لةمةوبةردا و كاتصك كة 
لة بروسكةيةك دا " حيزيب دميؤكرايت كؤردستاين ئريان"كؤماري ئامريكا سكرتصري 

شادي و خؤشحايل خؤي بةم بؤنةية دةربري و هيواي سةركةؤتين بؤ سةرؤك كؤماري 
 بةالم ئةم كةسة وةها درا بة ثةالمار و قسة و لصكولينةوة كة ئةطةر .ئامريكا خؤاست

جا لصرةدا من . بروسكةيةكي ماتةمينيشم دةنارد بؤ حيزيب دميوكراتماية ومن ب
  .هصندصك بة شي كراوةيي لصكي بدةمةوةدةمهةوصت برصك زياتر بضمة ناو باسةكان و 

زؤربةي خةلكي جيهان لة سةرتاسةري جيهان دا و بص رارايي و هيض جؤر شوةيةك 
راق نة مةشروعيةيت هةية و  هصرشي ئامريكا بؤ سةر عص كةلة سةر ئةو باوةرة بوون

بة هةر شيوةيةك سةريكي كةاليف تار و ثوص  تةواوي كةسانصك كة .نة دةتوانص بيبصت
لة سةر ئةو باوةر بوون مةوة بةسترابوو زذيان يان خؤد خةبايت سياسييان بة كؤمؤني

كة ئيمثرياليزمي جيهاين بة سةركردةيي ئامريكا و بة هاوثشيت و ثشتيواين ئينطليس 
اي دميؤكراسي وئازادي بؤ خةلكي عصراق لة مصشكيان دا نة تةنيا رصطا نادةن خؤلي

ةوة، هةر بؤية لة سةرتاسةري ننيذوكيبةلكؤ ئةطةر برة تروسكةيةكيشي تصدا بصت دة
ئينسانة ازةكان، نةياراين شةر، كؤمؤنيستةكان و وئينسانة ئازادي خدا جيهانة

 . جيهان لةطةل ئةم شةرة نةيار بوونطشيت بةشصكي زؤر لة خةلكيخةباتكارةكان و بة
تةبعةن ناتؤانصت ثاشان دةشيان زاين ئةطةر بصت و روذصك حكومةتصك بصتة سةر كار 

، بةلكؤ بة ثص ماملةيةك كة لةطةل سةراين حكومةتصكي سةر بة خؤ و جةماوري بصت



 كؤردستانئيدارةي دةست درصذ كرةوةي كؤردستاين عصراق واتة سةركؤكاين دو 
سةرةوةي بةرذةوةندي ئةوان بةرذةوةندي ئامريكا لة عصراق دا دةخةنة ، كرابوو

 ديتمان كة دوابةدواي هةلبذاردين جةاليل تالةباين بؤ سةرؤك كؤماري. طةالين عصراق
ة خؤرصكي ةو لة تاج و تةخيت دةسةالت و جصطري بووين جريئ دةست طرص خواردين و

ضمة سةر ئةو بابةتةي كة ئايا تا هةلبةت لصرةدا نا(دةست كردي ئامريكا لة عصراق 
 سةرؤكةكاين ثارتةكاين ) يا نةوردنةي عرياق دميوكراتيك بوضةند ئةم هةلبذا

كؤمؤنيست كة تا ئةو كات هاواري دذي ئيمثرياليزميان فةلةكي دةكردةوة بة مال 
ديتمان ضوون بروسكةكاين ثريوزبايي بؤ . كة دةكةنوئيستا بة شوين ئةودا كلكة س

  .ثرياليزم و سةرمايةداري لة عرياقةنوصنةري ئيمو كة كةسصك دةضو
ن رصبةرانصك كة ساالنصكي زؤر خةلكيان لة ثشت سةر ريز ئةبوون بؤ خةبات ؤدميان ض

مايةداري و دةولةتاين دةست كردي، ضوون هةل دةقؤزنةوة بؤ لة دذي سةر
  .يان خةباتكارانة ثر لة شانازيذياين ةوةي مومة ثرشنط دارةكاين دنكوذان

ئةمروكة ئيتر ئةطةر قامك بؤ هةر جةريانصكي سياسي بةرين لة راسيت دا 
والم بة " ئيرباهيمي عةليزادة" ثصم باشة .سةرنةيزةمان لة جةستةي خةلك ضةقاندووة

  ) ئايا لة سةر ئةو باوةرةية كة بةضكة طورط نابصتة طورط ؟؟(ثرسيارصك بداتةوة كة 
بة " ئيرباهيمي عةليزادة"ئةو بروسكةيةي جا لصرةدا خايل جيطاي سةرةنج ئةوةي كة 

وة لة هةر جؤرة راطةياندن و ادور لة هةر جؤرة نيطايةكي درون تةشكياليت و شار
 تةنانةت ئةم بروسكةية نةيتواين وةك .طؤظارصكي درون تةشكياليت دراوةتة دةرةوة

 كة بة شانازييةوة لة سةرةوةي سايت و طؤظار و" عةبدوال موهتةدي"بروسكةكاين 
ئةطةر واية بؤ  . نص بنوصيةك حيزيب دميوكرات خؤراطةينةرةكاين دةدات يان و

 . دةست بةرين بؤ روداوةكاين ثشيت ثةردة ونوسراوة؟ دةبص هصندصك ضاو بكةينةوة
ؤشة زؤر ناخكة هةلبةت ئةم روداوانة ئةطةر ضي كة بة الي هصندصك لة هاوريانةوة 

 ئامريكا بؤ ناوضةكة طؤشار بؤ سةر  بة هاتين.بةالم بة ناضار باسي لص دةكةين
قسة و قسةلوكة لة ئوثوزوسيوين ئريان لة ناو عرياق زياتر لة جاران دةسيت ثص كرد، 

 ووبةالم ئةوةي دةبص باسي بكرص ئيستراتيذيةكاين حيزبةكان بسةر حيزبةكان كرا، 
 لة هصندصك لة حيزبةكان ديتمان كة سواي وشتري ئامريكا .سةبارةت بةم طؤشارة

هصندصك وشترةكانيان بة . بوون هةتا لة بةر دةركي كةعبةي مةبةست دايان بةزصين
 .لولةي تانكةكاين ئامريكا طؤريةوة و خؤازياري شةر لة ثشت ئةوان بوون

 هصندصك تيئوري و بابةيت دةست كردي  وهصندصكيشيان هةوليان بة ثشتيواين ئامريكا
 هصندصكيش رايانطةياند..." ندووم و رصفرا" قوالوي بريوكةي كوشكي سثص دا وةك هةل



بوون بة زائيدةي  ماناي بة  هةلسوران لة ذير سصبةري ئامريكا  و مانةوة،كة
يان  سال هصشتا روي نةداوة، 2 بةالم ضي بوو ئةم زائيدةية تا ئيستا و دواي .ئامريكاية

 .ئةم بريوكةية بنناو  عونسورةكاين لةثص دةضي ضاوةرواين طورانكاري شيميايي 
دةست ثص كردين شةر و كاولكاري و قةتل و  سال بة سةر 2ئيستا و دواي تصبةر بووين 

ة ثصضةوانةي بعامي خةلكي عرياق دةركةوتووة كة ئةو اليةنةي كة بة قسةي خؤي 
ئيستا بة خوريين ئاو دةرواتة ثصشص و ثشيت بة ئاوشاري جةرياين ئاو مةلةي دةكرد 
  .بةرةو روي خؤي بستووة

بةر  بةلكؤ هةر ،نة تةنيا ناتوانص سةرؤك كؤماري مةشروعي عرياق بص" اينجةالل تالب"
لة هةلبذاردنيش ضةن كةسصكي حةلقة لة طؤي وةك ئةو لةوانة خؤشي بؤ ئةم مةبةستة 

 و كاتصك كة مايف هةلنةبذيردرين كة ئةطةر ئةوانة ووهةلبذردرا بوون و زؤر ئاسايي ب
هةر لة سةرتاوة و بة شيوةكاين . كورة ئةم ماملةية سةر ناطرصت" بوشي"بة " ئصتو"

  داضونيةيت دابةش كردين دةسةالتودابةش كردين كؤرسيةكاين ثارملاين كؤردستان 
 ناتوانص حكومةتصكي لة عرياق دا دصتة كايةوةكة  كة ئةم حكومةتةي وديار بو

هةر لة سةرتاوة ئةوةيان دياري كردبوو كة كص دةبصتة جةماوةري بصت، ضون كة 
 ئةوانة هةموو تةرفةندةكاين دةسةالت داران و .كارة ضهيضكارة و كص نابصتة 

خؤازياراين بة دةسةالت طةيشتين بورذوازي مةحةيل و لة سةرةوةي ئةودا 
. نةوة رةمسي و نصودةولةتيةكان داسةرمايةداري جيهان بوو لة ناؤ كؤر و كؤبوو

  عرياقدةمسايل رةحم ومصهرةباين بؤ خةلكو تورةكةي سوالَ " كونديليزا رايس"
  .  ميليارد دوالرة18 يةك مانطي عرياق  نةويت لة حالصك دا نرخي فروشتينرادةخات
" باينةجةاليل تال"كة ثروذةكاين كوردستان و بة قسةي راطةينةرةكاين كاتيك 

ون، باس لة بودجةي حكومةيت هةرمي ن دةخسرصتة سةر شاشةي تةلةويزيئاوةدانيةكا
بةالم نالصن كة حكومةيت هةرمي ض داهاتصكي هةية بؤ بة دةست هصناين ئةم دةكرصت، 
 نالصت كة ثارةي ئةو خةلكة كة لة فروشتين نةوت وةدةست ئةكةوصت لة كام .ثارةية

بودجةي حكومةيت هةرمي خبرصتة " ئاوةداين"رصطادا سةرف دةكرصت كة وا دةبص بؤ 
 هةرمي ئةم داهاتةي لة كؤي بووة و ضوين  هةلبةت لصرةدا ديار نيية كة حكومةيتطأ،

ة كار لنةتةنيا لصرةدا شةمي تةحليل طةري " ئيرباهيمي عةليزادة. "عارةق ثصوة رشتووة
ي كردووة و ئةو جار زياتر شةمي تةحليل طةري طولَتووة، بةلكو بة سةد جار كةونة

يةي لة ثشتة هصندصك بة مةزاجي ئةو و ثص دةضصت ئةو بؤنةي كة ئةم رصطا
بؤ جةماوةري كرصكار كة  بلصم  جارصكي تر جا لصرةدا ثصم باشة.هاوبريةكاين خبؤات



كاتصك كة طورط لة رانة مةأصك دةدات ض (، سةرمايةدار و سةرمايةداري هةر يةكن
   .)لةجلي مةأي دا بصت و ض جلي طورط جياوازيكي نيية

قة لة عةلصت و ض عةرةب ض شصعة و ض سوين دةست كرد و ض كورد ب" باينةجةالل تال"
ماملة كردن لةطةل ئةو ماملةية لةطةل طؤي ئيمثرياليزمي جيهانيية، هةر بؤيةش 

دانيشنت لةطةل ئةو دانيشتنة لةطةل ئيمثرياليزم تةنانةت زؤر جار بطرة ئيمثرياليزم، 
  .خراث تريش

  و راديؤ و سايت و شيت تر طوظار دا بة ناو خؤي لة ئوردوطاكةي" ئيرباهيمي عةليزادة"
 بالو ناكاتةوة؟ ئايا روذنامةي كؤردستاين  داي لة ناؤ ئةوانةةبةالم بؤ بروسكةكهةية، 

شيشة ثاك كردنةوةش نؤي كة تةنانةت لة خودي كوردستاين عرياقيش كةس بؤ 
كةلكي لص وةرناطرصت، بايةخي لة ثصشرةو و ساييت كؤمةلة و دةنطي شؤرشي ئريان 

  ؟ زياترة" راديؤ كومةلة"تة وا
كاتصك كة سةروكي ثارتة ضةثة و ئازادي و يةكساين خؤازةكامنان ئاوا سةبارةت بة 

 سةد دوعا بؤ دواروذمان بكةين كة ضيمان روداوةكاين عرياق هةلوصست بطرن دةبصت
بة سةر دصت و ضلون ئةم كةسانة بزوتنةوةي شؤرشطصرانةي كؤردستان بةالرص دا 

تواين لة كوردستاين عرياق بة هةويل خؤي و دةست ثةيوةند " باينة تاليلجةال. "دةبةن
ورشطصرانة لة بار بةرص، تواين دةسيت طةالين خةلكي و هاوبريةكاين بزوتنةوةي ش
ئةي  دياري كردين ضارةنوسي خؤيان خباتة خةنةوة،  وكرصكار و هةذار لة دةسةالت

 كة بة كةلك وةرطرتن لة "رتونيستئوثو"بؤ دةبص جصطاي ثريوزبايي بصت؟ ئينسانصكي 
تةنيا  (هةست و ئيحساسايت خةلك هةزاران كةسي لة شةرةكاين ناؤخؤيي بة كؤشت دا

كةسصك كة تا بةر لة هصرشي ئامريكا زؤر جار لة )  دةستمايل زةرد و سةوز2لة بةر 
 كة بة تةواوي تواناوة ووكةسصك ببةر دةركي كوشكي سثي شةوي روذ دةكردةوة 

 بزوتنةوةي ناسيوناليزم و نةتةوة ثةرةسيت زةق كةتاوة لة كؤردستاين هةويل دا
 بة برواي ئصوة ئةم كةسة شاياين ئةوةي كة بروسكةي ثريوزبايي بؤ حةوالة .عرياق

  .لة سةر سينطي بدات" مةداليا"لة بةلطةنامة رةمسييةكاين خؤي دا وةك بكرصت تا 
 ئةندامي كؤميتةي ناوةندي حيزيب دةبري ئةوةيل كؤمةلة و" ،"ئيرباهيمي عةليزادة"

 ئةم جارةيان بة راسيت سةري بزوتنةوةي حةق خوازانة و "كؤمؤنيسيت ئريان
 ئةم جارةيان هةويل دا بؤ لة بار بردين ئةم .شورشطصرانةي كؤردستاين نةوي كرد

بة دةسةالت طةيشتين لة ئةم جارةيان بة برواي من بريوكةي دةسةالت و . بزوتنةوةية
 باشتر وا .ند و سةري بؤ زةماوةندي بة دةسةالت طةيشنت رةش كردوتةوةدا ضةقاخؤ

 با ئيتر دواتر ئةطةر ،ناردبا" بوش"بوو كة ئةويش هةر لة سةرةتاوة بروسكةكةي بؤ 



 ئةو جار دةمانزاين كة لة  ودةنارد كةس لصي بة ئرياد نةطرتبا" باينة تالجةاليل"بؤ 
ي ئةم هةستة و دركاندين لة هةل و مةرجصكي راسيت دا دةتوانص وابص، بةالم شاردنةوة

، ضون لة راسيت دا ضاك زاين ئةم هةستياردا خؤي لة خؤي دا جصطا مةرحةبا وتنة
  .كاروانةي خؤي بة مةقسةد بطةصنصت

 ثشتيواين لة بةرذةوةندييةكاين تائةي ئةو جار بؤ رصبةراين كؤمةلة هةلنةستان 
 ثص دةضصت ئيستا لةو تان بكةن؟جةماوةري زةمحةتكصش وكرصكاري خةلكي كوردس

ثص ! ةوةندي جةماوةري ثر بايخ تر بصتلة بةرذسوضةي مال دا بةرذوةندي حيزيب 
كالوي خواري كردبصتة دةضصت لة راسيت دا ئةم حيزبةش هةر وةك زورصك لةوانةي تر 

 ثص دةضصت هيواي كرصكاران و زةمحةتكصشان لة كوردستان و .لوتكةي ئاماجني خؤي
ةي جةماوةريان بة ي ضونكة ئةوان ئةم هيوابص هؤ بووة،انيش بة ئةوان بطرة لة ئري

طوريةوة و ئيستا دةضنة ثالَ رصكخراوة مانةوة لة ذير دةسةاليت ئامريكا لة عرياق دا 
 كة بة تةواوي "سازماين زةمحةتكصشان و حيزيب دميوكرات"ئوثورتونيستةكاين وةك 

ي كور يان ئةطةر ئةوةيش حةزي لة "بوش"هيزيانةوة هةول دةدةن ببنة دةلقةكي 
  ".جةالي تالباين"طةمة نةبوو الي 
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