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   له مریكی ، ڕز گرتنه تی ئه تداڕژانی حكومه داران و سیاسه تمه آانی سیاسه ته سه  خه آك له یه 
تی   بری دژایه تیان، له سه  پاش آۆتایی خوولی ده ت له نانه ته .  آانیان ڤنه یه آه  ڕامیاری سته ده هآارب

زموونی   ئه گیرت و سوود له ، ڕزیان لده) تی ناڤین مینا ڕۆژهه( نو بردنیان  له وڵ بۆ  آردنیان و هه
ن  رده  پشتی په ر چی له گه ئه  ،  نشین آراوانه خانه  داره تمه و سیاسه ئه.  گرن  رده ڕابردووی ڕامیارییان وه

گیرن و  رده ند وه هه   به  آانیان یه  ڕنومایی و ری بیاردان،  نته  سه هزن له آی به  یه م هشتا بازنه به
ی  تانهف ش راپۆرتی حه میشه هه. مریكا ی ئه وه ره آانی ده  سیاسییه یه ری گۆڕانكاری  فاآته بنه زۆر جاریش ده

       . وه آرنه آان ئاگادار ده  داره ترسی ستیار ومه  هه  آشه چت و له مریكییان بۆ ده زگای ئاسایشی ئه ده

مریكا ڕۆی  وی ئه ره تی ده  سیاسه سپاندنی  وانی دی له چه   پتر له ی  وانه  له آكه هنری آسنجر ، یه
ریی و  ده به زایی ڕاده  پسپۆڕتی و شاڕه ۆ لھاتوویی و ب وه ڕته گه ش ده مه  و ئه  ئاآتیڤی گاوه

                             .ند تی ناڤه  ڕۆژهه ت له  تایبه  به ی، وه ره تی ده  سیاسه وتوویی له رآه سه

 و  وهبو نووسی دا هه آانی آورد و چاره ر شۆڕشه سه ی به آی فره رییه  آاریگه ر نجه  آیسه ی آه وه ر ئه  به له
  ، پویسته یه یی وه ته  و ئاسایشی نه وه ره تی ده زاره رۆك آۆمار و وه ش ڕاوژآاركی ئاآتیڤی سه نووآه تاهه



  رگرین به كی ل وه مان آه آه له  سوودی گه یه بناسین تاآو بكارین به تی سایه م آه  ڕاشكاوی ئه به
   باس له رنجاآشانه  زۆر سه  ر نجه آیسه,  عراق  دۆخی ت به باره  سه ی  دوایین نامه له آه ت  تایبه
م   ئه   م جاره آه  یه مه مریكادا ، ئه  مژووی ئه له.  آات  ووت ده3ر   سه  عراق به شكردنی ری دابه سه چاره
م   به عراق ئاماژه تداڕژانی  ی ستراتیژیه  پرۆسه ڵ به تری تكه سانی ندێ آه ها هه روه  و هه یه تی سایه آه

!لی آورده   سوودی گه  به ن آه آه  ده ره سه چاره  
آانی آوردستان و   سیاسیه دارانی آورد و حیزبه تمه  سیاسه  بۆ شیاوی و آارایی وه ڕته ش ناگه مه ت ئه به هه

  چۆنكه( .مریكا یی ئه وه ته ندی و ئاسایشی نه وه رژه  بۆ به وه ڕته گه كو ده مریكا، به  ئه رانیان له نونه
   آورد ڕوویان آردۆته چل ساه رچی پتر له گه دا نیه ئه م ووته آگرتووی آوردی له آی یه  لۆبییه وه داخه به
. ین ستیشی پ ناآه ین و هه  پاشڤه تر زۆر له النی  ئاست گه یی له وه ته ی ووشیاری نه  ڕووانگه مریكا، له ئه

 .ل وتنی گه ری بزاڤی ڕۆشنبیری، هوشیاری و پشكه  هانده بته  ده ست پكردنه لی پزانین و هه پوتانسیه
ندین   ئستا چه بوایه ده! ین  آه آانی خۆمان ده  آماسییه ست به متر هه ندترین آه  ی زۆر نیازمه وه وای ئه
  كو داینامیكه ه ، ب ك نیمانه م نه تر ، به آانی ته زاره  نو آۆنگریس و وه داری آوردمان بووبا له تمه سیاسه
باتی   بری خه  له. وه آانه ستی آورد و حیزبه  ده رآووتكردن به آوشی سه ر چه به خرته  ده یه  هه ش آه آه الوازه
 ناو  رقای پشبآی چوونه مریكا سه  ئه آانی آورد له یه  حیزبی و سیاسی ره یی هشتا نونه وه ته نه

رگرتن  یی و سوود وه وه ته ندی نه وه رژه سك باسی به آاتیكش آه!! ننرگرت  وه ی عراق و پۆست باوزخانه
گۆڕ و  آتوره نه و ستره  گۆڕانكاریی پویست له  و باس له  ئاراوه  دنته    نایابانه  ته رفه م ده له
 زۆر  آه(یان موو هزی فكری هه  و  تی آردنی  رایه به  ڕقه ونه آه مییان ده رجه سه آات ،  ده سیوراوه په هه
یی  واشه چه تاشن و شوازی بیریشی به ی بۆ داده تی آردنی و ناوناتۆره ڕ بۆ دژایه  گه نه خه ده!!)  مه آه
تیان و ناشیاوی و  سه ی ده آه  زینه  بۆ ئاقه نجه چونكه په. .بن ڕگری دهك و   خه نه یه گه ڕاده
  ترسن آه بینن و ده ترسی ده مارۆی مه  گه ریی خۆیان لهوی می مه ه وقه و   درژ آراوه سكییان بیرته

                                                         !!! ) .ن  ست بده  ده تیان له سه آورسیی ده

  ه م جۆر   له تدا،  پانی سیاسه  گۆڕه آانی آورد بتوانن له رآرده لی آورد یان باشتر بژم سه  گه مه زۆر ئاسته
 یان  بت  ئارادا نه ڕ له ر وكچوونكی بیرو باوه گه وه ئه رنه مریكا زۆره به  ئه یان له  نموونه  آه تانه بلیمه
زایی سیاسی و توانای ئابووری و   ترۆپكی شاره  له وان ئه!! گونجت  ل آورد دا نه  گه یان له ندی وه رژه به
  مریكایه آانی ئه  ئابووری و سیاسییه یه ندی وه رژه نگی به سهی آورد ئستا هاو م آشه تن ، به سه ده
ی آوردن  ری مرۆیی آشه سه  خوازیاری چاره  آه یه مریكادا هه  ئه تداڕژانی  نو سیاسه  ئستا بزاڤك له !

ش  مه م ئه بن ،به تر ده هز  به  ڕۆژانه م گروپه ئه. خۆ بۆ آورد ربه تكی سه وه ر ده سه له و آۆآن 
  .ر تكی دووربین و مسۆگه آانی آورد و ستراتیژیه آانی زلحیزبه  داخوازییه  به وه سترته به  ده وخۆ ڕاسته

  آانی بۆ بوشی گچكه  نامه و له) سی ئن ئن(  نالی  آه ل  گه ر له نجه آانی آیسه ك له دیمانه روه هه
 س ووتی جیا  تی عراق له ڕه ری آۆتایی و بنه سه و چاره  ئه  ، آه ی پكردووه ت به عراق ئاماژه باره سه



دارانی آورد  تمه  سیاسه بت آه ر ده ر و مسۆگه  آاریگه بیری جیاخوازیش آاتك ... وه بینته دا ده
ریان  رامبه ینن و به آان ڕابگه ب و تورآه ره مریكی و عه  ئه و خۆ به زانن و ڕاسته  نه خۆیی به بڤه ربه سه

نیستی تیی ووتكی شۆڤی مایه ك آه  میلیونین ، نه40آی  یه وه ته  نه  ئمه  و بن آه وه نه م بكه  ده بورانه
وی ووتی  ر زه تری سه آانی وه ته م نه رجه سه آو  ین و وه خۆیی بكه ربه  داوای سه بی و مافی خۆمانه ره عه

   مافه نگ داآۆآی له آی هاوده  لوبییه بت به آورد ده. ی خۆمان بونیاد بنین ر زدی درینه  سه خۆمان له
ها  روه هه. آان بوروژنت  یه  میدیا بیانی یه له م آشه  ئه وامی رده  به آانی خۆی بكات و به یه یی وه ته نه

ین آه بتوانین ڕۆكی  وڵ بده  بناسین و هه  یانه  تی سایه  آه جۆره م   ئه یانه ی آورد زانستی  ئمه پویسته
  انین پتر دزهین تا بتو  هزترآه  به  آوردخوازه و باه ئه ندی پ آردنیان و  یوه  په بت له رمان هه آاریگه
. بگۆڕین لی آورد پۆزیتیڤانه ر گه مبه هه ن له آه الن دیاری ده نووسی گه ی چاره وانه  نویان و دیدی ئه ینه آه  

  

ر چاوی   به مه ر بخه نجه هنری آسه ی آورتی  دا ژیاننامه ته م بابه  له زانم آه  پیویستی ده بۆیه به
: ران  خونه   

 مین   ه56 دا 1977 – 1973 سانی  ر له نجه رد آیسه  هنری ئالفه-
 -1969 نوان سانی   و دواتریش له مریكا بوو ی ئه وه ره زیری ده وه

بۆ  یی  وه ته ری ئاسایشی نه تیده  پۆستی یارمه وام بوو له رده به ، 1975
تگوزاری حكومی ،  ج هشتنی آاری خزمه دوای به. رۆك آۆمار  سه
یه  یی وه ته  ڕكخراوی ڕاوژآاری نو نه  ناوی خراویك بوو به ڕك ری زرنه دامه
*.سۆشیتز ر ئه نجه آیسه   

  مانیا له  ئه–فروت     له1923ی ،   ی مه27ر له ڕۆژی  نجه  دۆآتۆر آسه-
. دایك بوو  

ی ) هاووتی(ن   ستیزه   بووه1943ی جوونی ، 19 ڕۆژی  مریكا و له  ئه  هاتۆته  1938 سای   له-
.مریكا ئه  
 دوای   ودوا به رگرتووه  زانكۆی هارڤارد وه  له آاالریۆسی ی زۆر باش به  پله  به1950   سای  له-
.رگرتووه مان زانكۆ وه  هه  دۆآتۆرای له1954  ر و پاشان له  ماسته1952 سای  له  و  ئه  
  شی آشه  دوو بهر  هه  له زانكۆی هارڤارد بووه  مامۆستای  1971 تا 1954 سانی   له-

.ت شی حكومه آان و به یه یی وه ته نونه  
رۆآی   سه  به و دواتر بووه.  بووه شه و به ری ئه به ڕوه ری به ده یاریده  1960 تا 1957   سانی له  -

.آانی یه  خارجی ندیه یوه  بۆ آۆنسولی په تی خارجی تۆمی و سیاسه شی بۆمبای ئه  به خوندن له  



تی  ی سیاسه  بۆ شرۆڤه بووه آان  یه تی  تایبه ی خوندنه رۆآی پرۆژه سه ؛  1956 -1955نی  سا له  -
.آان یه آی ره ندیه ده یوه تومی بۆ آۆنسولی په آی ئه  و چه وه ره ده  
  
.  هارڤارد بووه آانی رۆآی سیمیناره  سه1971 – 1951 سانی   له-  
. رگری بووه   به رامی خوندنیری پرۆگ به ڕوه  به1971- 1958 سانی  له  
. ج هال آی آورت زانكۆی به یه  بۆ ماوه1971-1969 سانی   له-  

  مریكا و آشه ی ئه وه ره تی ده  سیاسه ت به باره تی زۆری نووسیوه سه لك و بابه ر آتبگه نجه آسه
    :  شی آراون بریتین له ه پشك ش آه تانه و خه له.  و مژووی دیپلوماسی آان یه یی وه ته نونه

  
 : Guggenheim Fellowship (1965-66)  -  

ی  نزیكه. درت ك ده  قوتابی زۆر زیره  به  سایانه ی آه یه وپاره بی ئه    یه $35,747
آانیی پ  یه یی وه ته  نونه ت و آشه ت، سیاسه وه ر ده  سه  باشترین آتب له التی  خه1958 سای   له-
تی  خه  به  ناوبانگه ا آهخشر به  

Woodrow Wilson 
ستپكردنی ووت و وژی دیپلوماسی بۆ  خشرا بۆ ده به تی نۆبلی ئاشتیی پ  خه1973 سای   له-
.تنام  ڤیه مریكی له ی هزی ئه وه ڕاندنه گه  
.خشرا تكوزاری گشتی پ به  بۆ خزمه مریكی نستیتیوتی ئه تی ئه خه1973   سای له  -  
.رگرت یی تیوردۆر ڕوزڤلتی وه وه ته نه تی نونه  خه1973 سای   له-  
.آانی پ درا یه آی ره  ده ڕه آانی شه آۆنه ربازه تگوزاری سه  خزمه دالیای مه1973   سای  له-  
.رگرت آانی وه یه یی وه ته  نونه بۆ زانسته" تی هیوا خه"، 1973  سای  له-  
.خشرا رۆآۆماری ئازادی پ به سهتی   خه1977 سای  له-  
.ستی پ درا ربه تی سه  خه1986 سای   له-  
  

: و بریتی بوون له تری ئه آانی پشه  
  
. وه آاری آردووه ره تی ده زاره  وه  له1968 تا 1965آو ڕاوژآار له سانی  و وه  ئه-  
.ك و داماین   ئاژانسی آۆنترۆلی چه  له1961-6819 -  



.یی وه ته  ڕاوژآاری ئاسایشی نه1961-1962-  
.رگری آی به می چه ی سیسته وه ندامی گروپی تاقی آردنه  ئه  به  بووه1959-1960-  
.رانی ئۆپریشن به ڕوه ندامی پانلی به  ئه1955-  
. تی ستراتیژیی سایكۆلۆجی بووه رایه به ڕوه رۆآی به  سه1952-  
. وهی ئۆپراسیون بو وه ری توژینه فسه  ئه1951-  
.ڕاست  مریكای نوه  ئه  سكرتری گشتی آۆمیسیۆنی بایپارتیزان له1984 -1983-  
مریكی آاری  زگاییی دژه ئاسایشی میلیشیای ئه  ده ر له نجه  دۆآتۆر آیسه 1946 تا 1942له سای -

. آردووه  
.هآی آاری آردوو ده  ئاسایشی میلیشیایی یه آو آاپتان له  وه1949 تا 1946 سانی  له-  
ك جیا  یه  له1964 سای  آات و دواتر له ند ده ماوه  زه-ن ڤلشچر ئه- ڵ  گه  دا له1949 سای   له-
ل   له گه1974 سای  بوو و پاشان له  ناوی ئیلیزابت و داڤیدی ل هه دوو مندای به .  وه بنه ده
.آات ند ده ماوه گینز زه  مه نسی نه   

  

 
“Kissenger Associates”  * 


