
 )شةأ دذي ئيحتيالل ( , ) شةأ دذي تريؤريزم ( 

  !دوو قوتيب تريؤريسـيت دا لة شةأي  دوو درؤي طةورة
 كان و ثأوثاطةندةثرسيارةكان 

ةلَصك ثرسياري لة زةيين هةموو  ئينسانةكاين  ناو عصراق  كؤمئةم دووايي يةيكاين  سامناك و تريؤريسيت يةأووداوة    
ةموو ئةوة دةزانن كة شةأي داطريكردين عصراق و أووخاندين سةدام لة اليةن ئةمريكاوة تةواو ه, جيهان دا دروست كردووة 

كردووة و ئةو كؤمةلَطايةي دا  سايةي بةسةر كؤمةلَطاي عصراقترو هةأةشةيةكي طةورة  تربووة  بةآلم  زةنطصكي خةتةر
ئايا ئةم   كص بةرثرسة لةم وةزعة ؟ دةطوزةرص  وئةم وةزعة ضي ية .    خةتةرترين فةزاي نائةمين يةوة خستووةتة بةردةم

  تريؤريزمي ئيسالمي ؟امشاوةكاين بةعسة ؟ أيشة و زةمينة و ثصشينةي ئةم أووداوانة ضي ية ثوةزعة ئاكامي مقاوةمةيت 
  تياللشيعاري خةبات لة دذي ئيح ؟  لةسةر ضي ية كصشةي ئةمريكا و ئيسالمي سياسي ؟دا ثةرةي سةندووة  ؤن وا لة عصراقض

 ضي   ؟يةدا* تريؤريست * و  *  طريكةر دا *  دوو هصزيو خةبات لة دذي تريؤريزم ضةندة واقعي ية ؟ ئايا ئةمة شةأة لة نصوان
 أاوةستاوة ؟ ئةم دوو هصزة كؤمةلَطاي عصراق  بةرةو كوص دةبةن ؟ لة ثشيت ثاساوةكاين ئةمريكا و ئيسالمي سياسي يةوة 

 .هتد ........ كي عصراق  ضي ية ؟ خةلَ أصطا ضارة بؤ أزطاركردين 
بؤ ئةوةي بة أؤشين و دروست لة أووداوةكان و ئةم وةزعةي ئصستاي عصراق تص بطةين و وةآلمي ئةو ثرسيارانة و ضةندين    

ذصر بؤمباباراين تةبليغايت و ثأوثاطةندةي جةنطي أؤذانةي ئةمريكاو طرينةوة ثصويستة بؤ ضةندساتصك لةثرسياري تر وةرب
ثاشان بة , دةزطا نؤكةرةكاين غةرب لةاليةك و  ئيسالمي سياسي و ناسيؤناليزمي عةرةب  لة اليةكي ترةوة  خؤمان بثارصزين  

 ضونكة هةريةكةيان شةثؤلصكي . ببينني يشة أؤشين سةيري أووداوةكان و زةمينة و ثصشينة و ثشيت أووداوةكانسايف و ب
 بؤ دا ثاساو ) دذي ئيحتيالل شةأ( و ) شةأ دذي تريؤريزم ( لة ذصرناوي  ازداوةطةورةي ثأوثاطةندةي أياكاري و درؤيان س

 ئةمريكا و ئيسالمي سياسي ةتا ئةم دوو شيعارةيهبةجمؤرة  ,  دةكةنكردةوةكاين خؤيان و وةزعيةتصك كة خولَقاندوويانة
 كةواتة أيشةي ئةم وةزعة لة كوص ,تر دةبصت بصت و قوولَتر و ئالَؤز بةردةوام دةي عصراقبأ بكات و  بةردةوام بصت ئةم وةزعة

 بةبص دةست نيشان كردن و  دةست بردن بؤ أيشـةي ئةم وةزعةي ئصستاي داية ؟ ضي لة ثشيت ئةم شيعارانةي ئةوانةوة هةية ؟ 
 تريؤريزمةي بةريان داوةتة جةستةي ئةم م ئاطريعصراق  قسةكردن لةسةر  أصطاضارة و أزطاركردين خةلَكي عصراق لة

باوةأي ية بةو ثاساوو بةهانانةي اليةنصكيان دذي اليةنةكةي و خؤشؤمةلَطاية   قسةيةكي ثووضة و سةرةجنام تةسليم بوون ك
 .ناتوانص ئاسؤيةك بؤ دةربازبوون  نيشان بدات  ,  دةيكاتتر

 تريؤريزم و شةأي تريؤريسيت 
ئةوةي ئصستا لةناوضةكةدا بة طشيت و  .  يسيت ية دايةعصراق لة بةرثابووين ئةم شةأة تريؤري ئةمأؤي طرص و أيشةي وةزع    

  )ئيسالمي سياسي و ئةمريكا(   تريؤريسيتيدوو جةمسةر دوو هصز شةأصكي واقعي ية لة عصراقدا بة تايبةيت دةطوزةرص 
ان بةو هةردووكيتةبليغايت ضةواشةكارانةي ئةمأؤي  .. أصكي تريؤريسيت يةشةئةم شةأة .  و شةأ دةكةن تيايدا بةشدارن

 ئةمريكاي داطريكةر و  .اليةين شةأكةر و تريؤريست ببينص ا وا لص بكةن تةا يةك ئاراستةيةداية كة زةيين كؤمةلَط
 .  تريؤريزمي ئيسالمي و شةأي أةواي دذي تريؤريزم   يان مقاوةمةي أةواي دذي ئيحتيالل 

اين ئةوة أؤشن ةم دوو جةمسةرة هةلَ بدةينةوة بة ئاس نصوان ئش وةخيت كصشمةكصشي بةآلم ئةطةر  يةك دوو الثةأةي ثص   
شاري واشنتؤن و نيويؤرك و دوصنص كؤمةلَطاي ئةفغانستان و ئةمأؤش كؤمةلَطاي  ي سيثتةمبةردا 11 دةبصتةوة  كة ثصشر لة

دا دةطوزةرص  بة مانايةكي تر ئةم شةأةي ئةمأؤ لة عصراق. مةيداين شةأي يةك لة دووا يةكي ئةم دوو جةمسةرة بووة عصراق 
 زةمينة و مصذوو  وةوو  وة دةسيت ثص كرد2001 ي سيثتامبةري 11لة   شترةصثلةدرصذةي شةأ و موسابةقةيةكي تريؤريسيت 

 لة اليةن ئةمريكاوةكردين عصراق   ئةمأؤش دواي داطري وئةم شةأة لة دةرةوةي كؤمةلَطاي عصراقةوة هاتووةاليةنةكاين 
 كةوتة دةسيت ئيسالمي سياسي بؤ خؤ )هصندةي فةلةستني(ي فكري و سياسي طةورة زةمينةيةكي طوجناوو بةهانةيةك

 خةبايت أةوا لة دذي  تريؤريزمةكةي ناوبنصدةورةيةكي تر لة شةأي تريؤريسيت لة كؤمةلَطاي عصراق دا وئامادةكردن بؤ 
ثاية بة شةأ و داطريكردين عصراق   خؤيةوة بة ثصضةوانةي ئيديعاكاينئةمريكابة مانايةكي تر  . بكات   ثصوة  شانازي وئيحتيالل

  .ووةتةوة  قولَتر و بةهصزتر كرد لة عصراق و ناوضةكةدا و زةمينةكاين تريؤريزمي ئيسالمي
  هةردوو جةمسةري شةأةكة تريؤريسنت

و    نصونةتةوةيي يةو بزووتنةوةي ضةثةلَي ئيسالمي سياسي جةمسةرصكي ضاالكي تريؤريزميئيسالمي تريؤريزمي    
. ية  ئةم بزووتنةوة كؤنةثةرستة تريؤريزم كؤلَةكةيةكي ئةساسي ,خوازياري دةسةآليت سياسي ية لة أؤذهةاليت ناوةأاست دا 

 و هاوكات ئامرازي أصكخستين  و غةرب بوو لة جةنطي سارددا ثةروةردة و مةقاشي دةسيت ئةمريكائيسالمي سياسي



ةوةي  هةلَوةشاندندواي, لة ووآلتةكاين أؤذهةاليت ناوةأاست دا وازيكؤنةثةرسيت مةحةللي بوون لة دذي ضةث و ئازادخي
 جص و ئيسالمي سياسي بة مةبةسيت,  هاتة خوارةوة الي ئةمريكا و غةرب ئيسالمي سياسي  طرنطي و جص و أصي  شةرقبلؤكي 

لةسةر زةمينةي  كصشةي دا و   ئةمريكاأص يةكي سياسي باشتر  كةوتة هزنواندن و سةرضلَي كردن لة بةرامبةر غةرب و
تريؤريسيت   كارو كردةوة ثاساويفةلةستني و زولَم و كوصرةوةريةك كة أووبةأووي خةلَكي فةلةستني بووةتةوة كةوتة 

   .  دا  نيشانئةمريكا  وةآلم و هصزي خؤي بة  ي سيثتةمبةردا11 لة  ,يةكاين
تؤقاندن و باج خؤري  و  نصودةولَةيتنترين ماشصين سةربازيمةز ئةمريكا  تريؤريزمي دةولَةيت و ملهوأي ئيمثرياليسيت     

 ي  11ئةمريكا .  خؤيةيت بةسةر جيهاندا و سةربازي سياسي  دةسةآليت ثةرةثصداينزالَ كردن و  و خوازياري خستووةتة طةأ 
و مانايةي ضي بة, دةستةوة طرت بةلة جيهاندا  كو زهلصزصكساري خؤي  وةسيثتةمبةري  بة قازاجني جصطريكردين  أووخ

و ئيسالمي سياسيش بوصت لة جيهاندا بيكات و  ئةوروثاش ناضار بة تةسليم بوون بة خواستة سياسي و عةسكةريةكاين بكات 
.   ثريشكي تريؤريزمةكةي سنوري هةبصت نةطاتة ئةمريكا و بةرذةوةنديةكاينبكا وناضار بة قبوولَ كردين هةذموين ئةمريكا 

 شةأصكي عةسكةري ـ فراوان ـ (كة سياسةيت أاطةيةنراوي  الي أؤشن بوو ئةمريكا, مريكاية ئةمة سياسةت و ئاماجني ئة
 ئةزمةي حكومةيت لة أؤذهةآليت ناوةأاست قوولَتر  ومةسةلةي فةلةستني ) هةمةاليةنة ـ درصذ خايةن  لة دذي تريؤريزم

 يكا و ئةوروثا ناهصنص بةلَكو مةترسيش و هصمين بؤ خةلَكي ئةمرئاساي وئيسالمي سياسي بةهصز دةكات ودةكاتةوة 
 ةأة لةسةر تريؤريزم ين ية  ئةم ش. شةأة لة هةردووالوة شةأي دةسةالت بوو ئةم بةآلم , تريؤريزمي ئيسالمي زؤرتر دةكات 

  .تريؤريزم واقعيةيت ئةم ملمالنص يةية 
هةنطاوي سياسي كارا بؤ ثووكانةوةي تريؤريزمي سصثتةمبةر لة جيايت كؤمةلَصك  ي 11دواي لة ثصناو ئةم ئاماجنةيدا ئةمريكا  

و بة طةرمي ثصشوازي  دةروازةي بة أووي شةأصكي تريؤريستيدا كردةوة وئيسالمي  سياسةيت كردةوةي سةربازي هةلَبذارد 
بؤمبا لة باري عةمةليشةوة مووشةك باران و .لةم شةأ و موسابةقة تريؤريسيت ية  كرد كة تريؤريزمي ئيسالمي هةلَيطريساند 

باراين كوصرانةي نيوةشةوي لةوثةأي بةرزايي يةكاين ئامسان و لة كةشيت يةكاين ئؤقيانووسةكانةوة و  تؤقاندندين 
أووخاندن و خاثووركردين خانووبةرةو تاري بة كؤمةلَي خةلَكي مةدةين و كؤمةلَطاكاين ئةفغانستان و عصراق و كوش

 ئةم  بة هيض ثاساوصك داناثؤشرصت ؤريزمصكي ئاشكراي ئةمريكا بوو كةري تهتد... مةتطوزاريةكان و دامةزراوو دةزطا خز
 بةوثةأي دأندانة لة هصرشة تريؤريسيت  ئيسالمي يةكان هةروكو ضؤن . تريؤريزمةيان بة شةأي دذي تريؤريزم نيشان دا 

 دةتةقصننةوة ئةم سةرضاوة و دامةزراوو دةزطا خزمةتطوزاريةكانخةلَكي مةدةين دةكةنة قورباين و يةكانياندا  
أؤذانة هةردوواليان دةست لة خةلَكي مةدةين ناثارصزن و   ئصستاش.تريؤريزمةيان بة خةبات لة دذي ئيحتيالل نيشان دةدةن 

 . سةثاندووة ميليتاريزميان بةسةر كؤمةلَطاي عصراق دافةزاي شةأ و 
و ( ريكا و هاوثةميانةكاين و  ئيسالمي سياسي  ئةم  ئةم ثأو ثاطةندة ضةواشةكارانةيةيئةم أياكاري و درؤ طةورانة   

 ية بة موسيبةت و  كردنةلة اليةكةوة سةرماية طوزاري) ناسيؤناليزمي عةرةب كة لةم شةأةدا بووةتة شةريكي 
وو هصزة ثيادةي  تريؤريزمصك كة ئةم د ئامانج و بة سياسةت و  بؤ شةرعيةت دان و ناوضةكة عصراقكيكوصرةوةريةكاين  خةلَ

خةلَك و هصز و جةماوةري شةأكةرة ئةم دوو هصزة   ضةواشةكارانةيمةنتيقي ثأوثاطةندةيبة ثصي لة اليةكي ترةوة  , دةكةن
 أابوةسنت بزووتنةوةكان تةا دةتوانن  يةكصك لةم دوو جةمسةرة لةم دوو تريؤريزمة هةلَبذصرن لة بةرامبةر ئةوي تريان دا

وةستانةوة بة , ةكاتة شةرعيةت دان بة داطريكردين ئةمريكا و سياسةتةكاين  وةستانةوة بة أووي تريؤريزمي ئيسالمي د,
 . أووي داطريكردين ئةمريكا و سياسةتةكاين دةكاتة شةرعيةت دان بة تريؤريزمي ئيسالمي 

جصطري ئةمريكا لة درصذة ثص داين ئةم شةأةدا بة نيازة هصزي سةربازي و هةذمووين دةسةاليت خؤي لة عصراق و ناوضةكةدا    
ئيسالمي سياسيش لة  درصذة ثص داين ئةم شةأةدا بة نيازة طوشار لةسةر ئةمريكا دابنص و  ناضاري بكات لة , و ثةرة ثص  بدات  

 .دةسةآليت ئايندةي عصراق و  ناوضةكةدا جص و أص يةكي زياتري ثص بدرصت 
 كوذاندنةوةي ئةو ئاطرةي بةريان داوةتة جةستةي و بؤ بةرطرتن لة درصذة ثصداين ئةم سيناريؤ ضةثةلَة دذي ئينساين ية    

ين ثأوثاطةندةو ذصر هةذموو لة ي عصراقك ناأةزايةيت مليؤين خةلَص جةمسةري سصيةمي كؤمةلَطا دةب,كؤمةلَطاي عصراق 
بصتة خؤي ئامادة و أصكخراو  بكات دذي هةردوو اليةين شةأكةر ةم دووجةسةرة خؤي أزطار بكات و تةبليغايت جةنطي ئ

 وة ناضار بة بةرطرتن بةم شةأة UN كؤمةلَطاي نصو دةولَةيت لة أصطاي . بؤ ناكام كردنةوةي هةردوو اليةين شةأكةرةيدان م
 شيعاري ضوونةدةرةوةي هصزةكاين هاوكات. بكةن و لة فةزايةكي ئارام و ئازاددا حكومةيت خوازياري خؤيان هةلَبذصرن 

 .ي خةلَك بةرز بكةنةوة ئةمريكا و دامةزراندين دةسةآليت أاستةوخؤ
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