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 ئةمةريكا باجي كةصةگايةيت خؤي دةدات
 ئةجمةد شاكةيل

 
 11دةسگاكاين ذاگةياندين ئةمةريكا و ئةوروپا و تةنانةت تاكي ئاسايي ئةوروپاييش، كة باسي ذووداوةكاين 

ي ئةمةريكا دةكةن، هةر دةصثي سنوورثك يا هثصثك بة نثوان دوو جيهاندا يا دوو مثژوودا، دةكثشن 2001ئةيلوويل 
ي ئةيلوول و پثيان واية ئيدي جيهان 11ي ئةيلوول جياوازة لة مثژووي پثش 11واية، كة مثژووي پاش نو پثيا

ئةمةريكايي و ئةوروپايي، لة كثشاين سنوور و هثص و مةرزدا، گةلثك زيرةكن و چاكي . هةرگيز ئةوةي جاران نيية
 و قومار، بة ذاستة، تةواوي ئةفريقايان وةك مةگةر هةر ئةوان نةبوون و نني، كة لة سةر مثزي خواردنةوة. لثدةزانن

مةگةر هةر ئةوان نني، كة هةر گةلثك و هةر هؤزثكي جيهاين . پاقالوة، بة سةر دةيان دةوصةتدا، بةشيوةتةوة
سثيةميان، لةتوپةت كردووة و نيوةي خانةوادةيةكيان خستووةتة بندةسيت دةوصةتثكةوة و نيوةكةي ديكةشي 

تاجيك، ،عةرةب، بةلووچ، پةشتؤ: منوونةش. ةگةر تةنث لة خةوندا، يةكدي ببيننةوةلةوديوي سنوورةوةية و م
تاكي ئاسايي . و تةواوي ئةفريقا و ئةمةريكاي خواروويش، لة وآلتاين دةضةرةكةي خؤمان ...كورد، دورزي، ئازةري و

گرياو، بري دةكةنةوة و ذاديؤ اوايي و ئةمةريكايي، چوون هةسپي گاليسكةكثشي، ئةمال و ئةوال و چاوخؤرئةوروپايي و 
و تةلةضزيؤن و ذؤژنامة و ئينتةرنثت و سياسةتكاراين خؤيان چ دةصثن، ئةمانيش هةر ئةوة دةبيسن و تثدةگةن و 

ي ئةيلوولة، كة ئةمةريكا و تةواوي ئةوروپاي 11هةرچي ئةو ذووداوةي . دةصثنةوة و هةر ئةوةش بةذاست دةزانن
 يا ذاستتر كثي لة ،ثشتا بؤ هيچ كةسثك ئاشكرا و ذوون نيية، كة كث ئةجنامي داوةهةژاند، بةذاسيت و سةدلةسةد، ه

ئةمةريكا و ئةوروپا و ذؤژاوا، لة بيانوو دةگةذثن و مةبةستيان تةنث دةستةيةك يا خةصكگةلثكي ! پشتةوة بووة
 فرة لةوة گةورةتر و دياريكراو نيية، كة بة نثوي تةرؤريست و تةرؤريزمةوة، لةبةينيان ببةن، بةصكة مةسةلةكة

ي ئةيلوول تثبگةين، گةرةكة ئاوذثك لة پاشخان و پثشينةي ئةو 11ئةگةر مبانةوثت لة كارةسايت . بآلوترةربة
 كة لة سةفارةختانةكاين ئةمةريكادا لة بةيرووت و ،ي ئةيلوول ذوويدا، هيچ لةوةي11ئةوةي كة . ذووداوة بدةينةوة

ئةمةريكا بةو تووشبوون و لثقةومانة، باجي سياسةيت چةويت خؤي و . ز نييةتةنزانييا و كثنيا، ذووياندا، جياوا
اوا باس لة تةرؤريزم و تةرؤريست خؤرئةگةر ئةمةريكا و ئةوروپا و . نثرةكةرايةيت خؤي دةداتكةصةگايةيت و 

رانبةر دةكةن، خؤ ديرؤكي خؤيان، هةموو خةصتاين خوثن و ديرؤكي تةرؤريزمة و بةشي زؤرينةي كارةكانيان بة
بؤ خؤيان گةورةترين . جيهاين سثيةم و هةژاراين جيهان و گةالن و وآلتاين بندةست، كارگةلثكي تةرؤريستانة بووة

مةگةر جةنگي خاچهةصگراين مةسيحييان بةرانبةر ذؤژهةآليت . و هثزدارترين و تواناترين تةرؤريسيت ئةم دنيايةن
اين ئةفريقايي لة ئةمةريكا و بؤ ئةمةريكا، لةنثوبردين ثلةكردين ذةشپثستؤموسوصمان، كوشنت و بردن و بةك

ئينديانةكاين ئةمةريكاي خواروو و سةروو، ئةبؤرجيينةكاين ئةوستراليا و ماورييةكاين نيوزيالند و كوشتنيان و 
كردنيان بة مةسيحي و سةپاندين زماين ئينگليزي و ئيسپانيؤيل بة سةرياندا و سذينةوةي فةرهةنگيان و پاشتريش 

ثشتنةوةيان لة ناوچةي دياريكراودا، وةك چؤن باخچةي ئاژةآلن، ئاژةصي بةستةزماين تثدا بةند دةكرثن، ه
 لة نثوان وآلتاين ئةوروپادا و ،داگريكردين بةشي زؤري ئاسيا و ئةفريقا و ئةمةريكاي خواروو و دابةشكردنيان

 پتر لة يةك ميليؤن مرؤضي ئةو وآلتة، جةنگي تاآلنكردن و ذووتاندنةوةيان، داگريكردين ئةجلةزاير و شةهيدكردين
 و سةدان هةزار مرؤضي چةوساوةي ي ئيندؤنيسيا، كة بة كؤمةكي ئةمةريكا كرا1965كوودثتاي سةربازيي ، ضيثتنام

بؤمبباراين هريؤشيما و ناگازاكي، بؤمببارانكردن و وثرانكردين عرياق و برسيكردين  وةرزثر و جؤتكاري تثدا كوژران،
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 كارةساتةكاين ذوواندا و ئةفريقاي خواروو و ليبيا، ئابصؤقةي ئابووري كووبا و ليبيا و عرياق و ئثران، چاندن وآلتثك،
و قوتكردنةوةي ئيسرائيل لة نثوجةرگةي ذؤژهةآلت و جيهاين ئيسالميدا و ذؤژانة كوشتين فلستينييان، دژايةيت 

كاين جيهان، ذووخاندين ئالليندي و كؤمةككردن بة شؤذشي ئيسالمي ئثران و تةواوي شؤذش و بزاضة ذزگارخيوازة
سةدان كاري ديكةي ...دةسةآلتگرتنةدةسيت نازيزم و فاشيزم و تاوانةكانيان و پثنؤشث و كوشتين خةصكي چيللي،

.  ئةگةر ئةوانة تةرؤريزم نةبن، ئةوا هيچ شتثك لةو دنيايةدا تةرؤريزم نيية !لةم جؤرانة، كارگةلثكي تةرؤريستانة نني
، ئةوان مثژوويةكي  تةنث مثژووي ئةوروپا و ئةمةريكاي سةرووة و لة دةرثي ئةو مثژووة،ثژوو لة كن مرؤضي ذؤژاواييم

اواي سةرمايةداري تا سؤسياليزم و كؤمؤنيزم لة ئارادا بوون، تةواوي خؤر. ديكة نابينن و ناناسن و ناخوثننةوة
لة .  لثداين كؤمؤنيزم، ئيسالميان بة دؤسيت خؤيان دادةناهثزيان بؤ لثداين ئةوان تةرخان كردبوو و جارنايش بؤ

، كة "كؤتايي مثژوو"تيؤري .  ئيدي ذؤژاوا، ئيسالم بة نةياري سةرةكيي خؤي دةزانثت،دواي ذووخاندين كؤمؤنيزم
بة . راوة، هثناية ئا"يثل هثنتينگتؤنؤسام"، كة "ملمالنثي يا جةنگيي ژيارييةكان"، هثناية ئاراوة و تيؤري "فؤكؤياما"

يديؤلؤژياي سةرمايةداري بة تةواوةيت بة سةر تةواوي ئايديؤلؤژياكاين ديكةدا ائاشكرا باس لةوة دةكةن، كة ئ
 كة شارستانييةت و ژياريي ئةمةريكا، ماركسيزم و كؤمؤنيزمي بةزاند و بةسةريدا سةركةوت، ،سةركةوت و بةوةي
ئةويش بة لةتوپةت و بةشبةشكردين گةل و نةتةوةكاين،  كة لة ذثگةدا مابثت، ئيسالمة و ،ئيدي تاكة كؤسپثك

. اوا و ئةمةريكا دةبثتة شاذثگةي مرؤضايةيتخؤرئيدي دةسيت بةسةردا دةگريثت و هيچي نامثنثت و سةرمايةداريي 
بة درؤ  كة لة شثوةي ئةو دةوصةتة تؤتاليتثر و داخراو و مرؤضسةركوتكةرانةدا،ديارة –كة ماركسيزم و كؤمؤنيزم 

 ذووخا، ئيدي ئيسالم بوو بة دوژمين -  و لة پثشي هةموويشيانةوة،يةكيةيت سؤضيثت سؤسيالزميان لة خؤ نابوونثوي
پثش چةند ساصثك، دواي ذووخاين ديواري بةرلني و هةصوةشانةوةي سؤضيثت، گفتوگؤيةكي . سةرةكيي ذؤژاوا

، لة يةكثك لة كةناصةكاين سوثدةوة "زئةنتؤين بوثرج"تةلةضزيؤنيم لةگةص نووسةري ئينگليزي جوولةكةذةگةزدا، 
چاوپثكةوت، ئةو كابراية زؤر بة ذاشكاوي دةيگوت، كة وا كؤمؤنيزم ذووخا و ئثستا ئيدي، خةتةرثكي مةزن، كة لة 

 كة ئةوذؤكة ذؤژاوا و ئةمةريكا و ئةوروپا نثوي ،ئةم خةصكةي. اوا و ئةوروپادا هةبثت، ئيسالمةخؤربةرانبةر 
ن لثدةنثن، دوثنثكة لة پثناوي بةرژةوةندي خؤياندا و بؤ دژايةيت كؤمؤنيستاين ذووس، پثيان تةرؤريست و ئةوانةيا

ئةي، بؤ خؤي چةكي پثدةدان و مةشقي پث . ئاي. سي. و هةموو كؤمةكثكيان پث دةكردن" جماهيدين"دةگوتن 
ةوة، بؤ خؤناسينةوة و  يا لة هةر سووچ و قوژبنثكي ئةم دنياي،ئةگةر جارنا دةنگثك لة ذؤژهةآلتةوة. دةكردن

گيضارايةك،  ذاوةستان لة سةر پثي خؤ، بةرز بووبثتةوة، وةك غاندييةك، ماوثك، بنبيلاليةك، لؤمؤمبايةك،
اوا و ئةوروپا و ئةمةريكا هةموو دنيايان كردووة بة گژيدا و بة خؤرخومةينييةك، ماندثاليةك يا كاسترؤيةك، ئةوا 

شارستانييةت و ژيارييش بة الي ذؤژاواوة، تةنث . ذيزپةذ و چةوت و دژةشارستانييةت و دژةژياري دانراون
اوا، سياسةتكار و كارگثذ و خؤرئةمةريكا و ئةوروپا و . ناشارستانييةت و ناژياريي ئةمةريكاي بثفةرهةنگة

ووذثنةر و كؤمؤنيست و چةپ و موسوصمان و شؤذشگثذي، سازشكار و ترسنؤك و پوولةكي و جاسووس و هةصس
خؤفرؤش و ساختةچي و فريودةر و سووك و هةرزةيان دةوثت، بؤ وةي بؤ خؤيان و بة ئارةزووي خؤيان، 

ؤژاوا، لة كؤتايي مثژوو مةبةسيت ذاستةوخؤ و سةرةكيي ئةمةريكا و ذ. بياجنووصثنن و كاريان بة سةردا دابةش بكةن
اوايياندين هةموو جيهانة و تاساندين خؤر و شارستانييةتةكان، ئةمةريكايياندن و ئةوروپايياندن و و جةنگيي ژياري

ئةمةريكا ، كة بؤ خؤي ذثبةري تةرؤريزمي جيهاين و نثونةتةوةيية، لة . هةموو دةنگثكي بذثك لة خؤيان جياواز
ئةمةريكا تةواوي دةوصةتاين .  هونةر دةنوثنثت و كاري يةكجار خةياصئامثز دةكات،ةيتتاوانةكانيدا بةرانبةر مرؤضاي

جيهاين خستووةتة سةر دووذيانثك و هةصبژاردنثك، لةگةصيدا دةبن و بةشداريي ذةويت تاوانةكاين دةكةن باشة، 
يةكذةنگ و يةكفؤرم و ئةوروپا و ئةمةريكا و ذؤژاوا، جيهانثكي . دةنا لة نثوچوون و مردن چاوةنؤذيان دةبثت

 ئةوان بري بكاتةوة و لة خولكةي ئةواندا بسووذثتةوة،) وةك(دةيانةوث هةموو جيهان لةفةن. يةكبيچميان گةرةكة



 3

ةوة، " Echelon ئيشلؤن "و بة پرؤژةي جاسووسيي) Globalization ,عةولةمة(هةر بؤية بة جيهانگةري
اوا، خؤرئةمةريكا و ئةوروپا و . ر چاودثري و كؤنترؤصي خؤيانةوةدةيانةوثت تةواوي جيهان بئةمةريكثنن و بيخةنة ژث

 دةهؤص بؤ دميوكراسي لثدةدةن، لث ئةوان دميوكراسييان بؤ خؤيان دةوث، نةك بؤ جيهاين سثيةم و ،شةو و ذؤژ
، دةبث  بوو لة هةصبژاردندا1)برةندة(دميوكراسي ذؤژاوايي دةكاتة هةصبژاردن و كة زؤرينة بردةوة. چوارةم و دةيةم

كةمينة ملي بؤ كةچ بكات و قايل بثت بةوةي، كة زؤرينة كارگثذيي حوكوومةت بگرثتة دةست، كةچي لة ئةجلةزاير، 
اوايي لة هةصبژاردندا برديانةوة و دةبوو كارگثذيي بگرنة دةست، ذؤژاوا خؤركة ئيسالمييةكان بة گوثرةي دميوكراسيي 
و اواييانة، بردييةوة خؤر ، كة دميوكراسييانةي 2وركيا حيزيب ذةفاةلة ت. لثنةگةذا و دةسبةجث لثدران و ذاوكران

اواية، وةدةريان خؤر بة فةرماين ذؤژاوا، چونكة وةك دةسگايةك بؤ خؤي سةر بة لةشكر كارگثذي گرتةدةست، دواتر
ية و عةيل، تةواوي ديرؤكي مرؤضايةيت، مالنث و پثكدادان و جةنگثكة، لة نثوان زؤردار و زؤرلثكراو، موعاو. نان

داگريكةر و داگريكراو، عومسان و   و چةوساوة، يةزيد و حوسةين، دارا و نةدار،چةوسثنةر دةوصةمةند و هةژار،
ئةبوزةر، سةردةست و بندةست، سةرمايةدار و كارگةر، تثر و برسي، سةرمايةداري و سؤسياليزم، بةشخؤر و 

راو، پثنؤشث و ئالليندي، هثزدار و بثهثز و دةسةآلتدار و بةشخوراو، ئيمپرياليزم و گيضارا، ئةنفالكةر و ئةنفالك
 و سةر بة زؤرلثكراو، عةيل، هةژار، چةوساوة، حوسةين، نةدار، داگريكراو، تةكبثدةسةآلتدا، من بؤ خؤم اليةنگر و لة

زامن ةآلت دةئةبوزةر، بندةست، كارگةر، برسي، سؤسياليزم، بةشخوراو، گيضارا، ئةنفالكراو، ئالليندي، بثهثز و بثدةس
ئةمةريكا و ئةوروپا و ذؤژاوا، . واية هةصوثسيت ذاست و دروست و مرؤضانةش دةبث وا بثتو لة خانةي ئةواندام و پثشم

لة بةرژةوةندي سياسي و ئابووري و فةرهةنگيي خؤيانةوة و بث گوثدانة هيچ ئاكار و ذةوشت و ذةوتار و بةهايةكي 
 بؤ خةصكاين ديكةي ئةو دنيايةش بكةن، ئةوا حيساب بؤ خةصكانثك مرؤضانة، دةنؤذنة جيهان و ئةگةر حيساب

دةكةن، كة بؤ بةرژةوةنديان و بة قازاجنيان، كار دةكةن، يا دژي بةرژةوةنديان كار دةكةن و زيان بة قازاجنيان 
ثدةگةن، اوا، هثندة ملهوذ و لووتبةرز و ذالةخؤبوون، كة تاكة يةك زمان تخؤرئةمةريكا و ئةوروپا و . دةگةيةنن

مةزنترين تذؤكردن و . سووكايةتيكردنة بة سياسةتيانئةويش زماين زيانپثگةياندن و لثداين ذةگي ئابووري و 
 ةسووكايةتييةكيش، كة تا ئةوذؤكة بة ئةمةريكا كرابثت، شكستيان لة ضيثتنام، گرتين سةفارةتةكةيان لة تاران ل

ؤذشي ئثراندا، تةقاندنةوةي سةفارةتةكانيان لة بةيرووت و اليةن شؤذشگثذاين پثذةواين ئيمامةوة، لة سةرةتاي ش
كورد كة بؤ خؤي بةشثكة لة، نةك جيهاين سثيةم، بةصكة . ي ئةيلوولة11كثنيا و تةنزانييا و دواتريش ئةمةي 

جيهاين دواي بيستةميش، زؤر سةيرة، كة هثندة و بةو خةستيية، دةم لة جيهانگةري دةكوتثت و دژة تةرؤريزم و 
ديارة كة دةصثم كورد، مةبةستم نووسةر و ئةهلي قةصةم و سياسةتكارانيةيت، دةنا برسي و . ة قسة دةكاتئةوان

چةوساوة و بثدةسةآلت و هةژار و خةصكاين چينةكاين خوارةوةي جضاكي كوردي، ئةو جؤرة فشانة ناكةن و ئةوان 
كورد، كة بة ". كرد، قرژانگيش القي هةصدةبذيئةسپيان ناص دة"دةصثن ". بؤ نان دةگةذثن و خةرپزة بةاليانةوة ئاوة"

درثژايي مثژوو، لة پةراوثزي ذووداوةكاندا بووة و هةميشة كارتثكراو بووة و ذؤصثكي الوةكييانةي بزوثنراوي 
كوردي عرياق لة اليةن عرياقةوة، ك حيسايب تةرؤريسيت بؤ خؤي دةكات، پارسةنگاساي يارمةتيدةري هةبووة و خةص

ة اليةن توركياوة و كوردي ئثران لة اليةن ئثرانةوة، بة تةرؤريست دادةنرثن، لث كوردي عرياق لة كوردي توركيا ل
اليةن ئثرانةوة و كوردي توركيا لة اليةن عرياق و ئثرانةوة و كوردي ئثران لة اليةن عرياقةوة بة پثشمةرگة و 

هةموو دةوصةتثك، ئةگةر لة سةر دةسيت لة چاوي ذؤژاوايشةوة تثكداين نةخشةي . تثكؤشةر و خةباتكار دادةنرثن
واية ئةگةر دژي تةرؤريزم و ئيسالم و ئةوانة يان نةبثت، كارثكي تةرؤريستانةية، كةچي پثيخؤيان و بة قازاجني خؤ

                                                 
ئةوانة دثت، كة و " دذاوة"و " خوراوة"و " سذاوة"و " كراوة"لة سةر كثشي " براوة"م پث هةصةية، چونكة "براوة"، من وشةي "براوة"لة بري  1 

.ةك كارايي ني كارتثكراويدةكاتة حاصةيت   
.دواتر بوو بة فةزيلةت  2  
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قسان بكات، ئيدي حيسايب شارستاين و ژياريي بؤ دةكةن و بةوةش دةچثتة ژثر چةترةكةي ئةمةريكا و ئةوروپا و 
ئةهلي قةصةم و سياسةتكارانةي كورد، كة ئةوذؤكة سةرجةم بوونةتة دةروثشي ئةمةريكا و ذؤژاوا هةر ئةو . اواوةخؤر

بوون، تا دوثنث ذثبواراين تةريقةيت ماركس  "Downing Street10 "و" كؤشكي سپي"و كةمةنكثشي تةكيةكاين
زةدةيي و ئةوروپازةدةيي و اواخؤرواية، ئةم ئثستاش وةك هةموو دةمثكي دي، پثممن . و لثنني و هاوذث ماو بوون

ئةمةريكازةدةيية، خؤخةصةتاندن و دةردة و دةشث هةرچي زووترة، بة شوثن دةرمان و چارةسةرةكةيدا بگةذثني و 
كورديش وةك تةواوي چةوساوةكاين ديكةي جيهان، دةشث .  كة تثيكةوتووين، خؤ قوتار كةين،لةو بازنةيةي

و خؤي بدؤزثتةوة و دژي هةموو ئةوروپايياندن و ئةمةريكايياندن و وةدووي كةسايةتيي و ناسنامةي خؤي بكةوثت 
  .ذؤژاوايياندنثك بوةستثتةوة
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