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 لة ةمسيأ بة شصوازصكي وة كة ئةمريكاو نةبأ تصثةأاطةياندين سةركةوتين شةأط لة هصشتا ضوار مان
 هيض ريكاهةر ئةم مانطي مارسي أابأدةوة بوو كة ئةم. ةكاتدين ديكة داواي يارمةيت سةربازي ةكادةولةت

داطريكردين .  و زهلصزي سةربازي خؤي بة ئةوان نواند نةداوةكانواي نةتةوةيةكطرتأ بريوخصكي  بةيةبا
 لة أوالةت دا يايذراوي ئةمريكو ك150هةموو ولَايت عصراق لة ماوةي كةمتر لة صةك مانط بة كةمتر لة 

 لة يية نصونةتةويوةندثةيراين بؤ دامةز  ئةمريكا يدةعاي زلَهصزي بة سةر ئ بوويدئمؤرصكي تةوةك 
تةي هةوةلَي ف لة هةوةكانوئةمريكا بة نةتةوةيةكطرت ةوةيهصنانروو  .سةرةتاي ضةرخي بيستةمدا

 دا وا دةتوانص لة ئةم قؤناغة، بة مةبةسيت نصونةتةوةيي كردين هصزة داطريكةرةكان لة عصراقسصثتةمبةر،
 لة ثصشربدين  خؤيبة ناتةواين ،و بوشيرج دةبلةيت جؤدةولَئةمة رةمزي دان ثصناين  كة بدات مانا

  .خوازانةي دةرةوةي ئةمريكايةأسياسةيت شة
 ثنتاطؤن هةموويان واي بةرثرسي بيطرة تا بالَؤصزي دةروةوة و ةوةصبةراين ئةمريكا لة ثرصزيدنتأبةلَام 

 ئةمريكا بووة،  لة درصذةي سياسةيت تا ئصستةي بة نةتةوةيةكطرتووةكان ئةمريكارووهصنايندةنوصنن كة 
، نني كؤمارييةكاننةقييب دا أةكةلة هةلَبذاردنؤكراتةكان كة ميد تةنيا  ئةوة.تصكي ديكةصةشبةلَام راستييةكة 

ئاصديؤلَؤطة دةستة راستييةكان و هةموو ادةطةصنن بةلَكوو أكة سياسةيت ئةمريكا لة عصراقدا تصشكاو 
 عصراق الصةنطرييان دةكرد ئصستا دان بة ئةوة بة سةرصرش  هلة يان دةكرد واطانداثثرؤ ئةوانةي كة بة هصزةوة

تةنامةي ئؤكؤنؤميست قسة لة فهة . مانطيش دةوامي نةهصناوة4دادةنصن كة سياسةيت ئةمريكا تةنانةت 
:  دةنووسص لة سةرةوةطةورةفؤنيت دةكات و فاينةشنال تاميزيش بة " انةوةي سةدوهشتا دةرةجةييأطة"
  )1" (فةرموو يثرصزيدنت شةكةر"
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ديارة كة ئةمريكا لة باري :  ئاشكرانداري سياسةيت ئةمريكا لة عصراقي داطريكراوو ئالَوطكاينهؤ
بؤ  يان بؤسين وةك ؤصنة ؤسؤظؤ ئةطةر كثسثؤرةكانبة طؤماين . سةربازييةوة لة ذصر زةخت داية

 عصراق ثصويست دةبصت؛  هةزار سةرباز بؤ درصذة ثصدان بة داطريكردين400 تا 300، دابنصنهةلَسةنطاندن 
سةرجةمي هصزةكاين سةبازي ولَاتاين .  هةزار سةربازي لة عصراقدا هةية135بةلَام ئصستة ئةمريكا تةنيا 

 هصزي بةريتانيان؛ ئةواين ديكة يانيش ناطةصت كة زؤرتر لة نيوةيشكةس هةزار 20ديكة لة عرياق بة 
يسيت لتةنيا كاركرديشيان ئةوةية كة . يةؤيل سةربازيان نأ و لة عصراقدانةكوو رةمز وزؤربةيان 

  . بنوصنن ولَات30بة فرةتر لة " هاوثةميانان"درووستكراوي 
يين دوو ة تا ئصستة مابأكة لة سةردةمي دةس ثصكردين شة(ذراوةكاين سةربازي ئةمريكا وي كأادة ديارة كة

ئةمريكا ضؤن ئةمة لصك طشيت اي أبريو كة شولَةيت بدةو نيطةراين  هؤيةندةب )2()ذراو لة رؤذدا بووةوك
جيا لة ئةوةي كة خةرجي رؤذ بؤ رؤذ زيادتري داطريكردين عصراق بؤ ئةمريكا خؤي ض كصشةصكة، . دةداتةوة

ةيت ئةمريكا تةنانةت ناتؤانصت هةر ئةم ميزانة لة سةربازةكانص لة عصراقدا كصشةي سةرةكي ئةوةية كة دةولَ
ادة لة هصزي سربازي لة عصراقدا أتةنانةت ئامادةيي ئةم ).  بكاتض بطات بة ئةوةي كة زيادتريان( أابطرصت 

ةري  كاريط،درصذة ثصدان بة خزمةيت سةربازي.  مومكني بووةخزمةتيانتا ئصستا بة درصذة ثصداين ماوةي 
 جانتازاين يمي شاهصدصك ئصستا ةوتويةكان بووة بة ايي نةفسي بة سةر سةربازة ئةمريكخراث
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راين درووست دةكات ة فرةتر نصطنؤيشتنةوة لة ثادطانةكاين عصراقأان كة ضاوةرص راوةكاين سةربازةكتبةس
ةيت ةوصت عصراق لة حالَص ئةطةر ئةمريكا تةنيا بة هصزي سةربازي خؤي بي.ذراوةكانوويت كوتا مصزاين تاب

ةيت زمخ( جباري كاتةوة ي لة نوص ئديسان خزمةيت سةربازيداطريكردن صلصت، ئةوكات ناضار دةبصت كة 
و ئةمةش خؤي هةم خةرجي فرة طرانة و هةم لة ضاو خةلَكةوة )  النرابووةوةصتنامظشةأي دواي سةربازي لة 

  .تصكي ثةسةندكراو نيةش
خةرجي شةأ و داطريكردين عصراق تةناسؤبصكي لة طةل ئةو .  تةنط و ضةلةمةي دارايية،هؤي دووهةم

اين دارصذراو قةرار وا بوو كة تةنيا لة ماوةي  ثلَيبة ثص. بوودجةية كة بؤي ثصش بيين كرا بوو، نية
بةلَام .  لة سةر ئةستؤي ئةمريكا بصت،خةرج) و باوبؤران دةبصتوكةكة دةيان وت و (دايايت شةأعةمةلَ

 كردنةوةي ئاراماستة سةركةوتن لة شةأ خصرا بة دةست هات بةلَام أ. راستيةكة جؤرصكي ديكة دةرضوو
 دايايت شةأ ماوةي عةمةلَلة ضاوسةربازي فرةتري هصزي بة ة و هةروةها عصراقي داطريكراو درصذةي كصشاو

بدرصت بة دةس " ئاسايش" ، دامةزراندينية قةرار وا بوو كة بة دواي شةأاين هةوةلَ ثلَيبة ثص. ثصويست بووة
 اييدا واي لص نةهات و حاكيمي ئةمريككردةوة بةلَام لة. ثؤليسي عصراق و ثامشاوةكاين لةشكأي عصراق

 ئاسايش، بؤصة دامةزراندين هةلَ وةشصنصتةوةر ناضار بوو كة هصزة ضةكدارةكاين عصراق ة برميعصراق، ثؤلَ
نةوت  (Export)كسثؤريت يئاين بوريةكوةها قةرار وا بوو كة ئةمنيصةيت رهة. درا بة دةس لةشكري ئةمريكا

انيا خسوسييةكاين ث كؤمبة دةس  ثاسةوانانةسةرثةرةشيت ئةم ثاسةواين خسوسي بصت و 6000بة دةس 
 داهايت لة صك ئةوةصة كة قةرار وا بوو خةرج و بةرجي هةمووي ئةم شتانةطرنطتر لة طشت شت. ئةمريكا بصت

رةقةمي بة . است دةرنةضووةأهةمووي ئةم حسصب و كتصبانة . عصراق بدرصت و نة لة بوودجةي ئةمريكا
 ئةمريكايةكاين ئامادة لة ةرج و بةرجي سةربازخةسةريف تةنيا " تةفيةك مليار دؤالر لة هة"ناوبانطي 

وة، ئصستا فرةتر لة وةي ئةمريكا وةريطرتري مليار دؤالر كة جؤرج بوش ديسان لة كؤنط87بة . كراوة، عصراق
 مليار دؤالر لة 3ئةمة ياين شتصك نزيك بة .  تةرخان كراوة2004دجة بؤ سايل و مليار دؤالر بو150
  . استةقينةش لة ئةمة فرةتر بصتي أأةنطة خةرج و بةرج. تةدافهة

ةرةي عصراقيش يطاي داةزدنةوةي ئابووري و دام و دئاوةدانكرجصا لة خةرج و بةرجي سةربازي، خةرجي 
ةر ئصستا واي بؤ دةروا كة خةرجي مي برثؤلَ.  ثلَاين هةوةلَصةي ئةمريكا نيةتةناسؤبصكي لة طةلَ

 سنارصوي يبة ثص.  مليار دؤالر بصت100 دا سالَي داهاتوو عصراق بؤ ئةمريكا لة ماوةي سصئاوةدانكردنةوةي
 واتة  لة سةر شاين خةلَكي  بصت"دارايي سةربةخؤيي" عصراق ئاوةدانكردنةوةي ن دةبواصة خةرجيؤثنتاط

بة ئةم جؤرة كة قةدةغةي . كرصتةت و دينارصك لة الصةن ئةمريكاوة بؤ ئةم مةبةستة خةرج ندرصعصراقةوة ب
ؤشتين نةوتةوة أرةي عصراق لة فة ئابووري و دايئاوةدانكردنةوةيصراق الضصت و خةرجي ئابووري بة سةر ع

ص بةرانبةري ماوةي قةدةغةي ئابووري واتة سص ؤشي نةوت خصرا بة سأوت كة فودةصان . بة دةست بصت
 ؤريتئةكسثبةت  نةوت هةلَبوريةكاين لة تاذوسابو. بةلَام واي لص نةهات. مليون بؤشكة لة رؤذدا دةطةصت

كاين نةوت لة بةر ضاو نةطريدرصت، بورية لة يشوتاذونةويت هصناوةتة خوارةوة، بةلَام تةنانةت ئةطةر ساب
تة بوو كة ثنتاطؤن ثصش بيين ش نةوت بة دواي شصواين رصذميي بةعسي سةدام يةك سصهةمي ئةو داهايت

ازردا تةنانةت ت لة حايل حنةو) تةوليديو  (كسثؤرتصئماناي هةموو ئةم شتانة ئةوةصة كة . كردة بوو
  .وةشانةوةي رصذميي بةعس ثصش هةلَ كؤريتدةوراينكةمترة لة 

 ثصش بيين خةرج هةلَ طرتين ثرؤصكيت ة دةرضوو بةلَكوو نةوت بة هةلَداهايتتةنيا ثصش بيين  نة
ي وةئاوةدانكردنةلة مانطي مارس دا بؤ سةرجةمي خةرجي قؤناغي . ةت بوو عصراقيش غةلَئاوةدانكردنةوةي

 تةنيا ضاك  برميةر، بة ثصش بيين ثؤلَؤ ئةمر.ثصش بيين كرا بوو مليار دؤالر 7عصراق شتصك نزيك بة 
ةر مي بر ثؤلَئةمسالَ.  مليار دؤالر خةرج هةلَ دةطرصت13 كارةبا تؤري مليار دؤالر و 16 ئاو  تؤريكردنةوةي 
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ؤالري ثصش بيين كردة بوو، ئةمة ياين  مليون د229 كارةبا تؤريلَية بؤ ضاك كردنةوةي ةدجةي هةوولة بو
  )3( كارةبا تؤرياستةقينة بؤ ضاك كردنةوةي ألة هةزينةي % 2شتصك كةمتر لة 

بؤ ئيدامةي  داراييةقةمانة نيشان دةدات كة دةولَةيت ئةمريكا تةواين أضاوخشانصكي كؤرت بة سةر ئةم 
 مليار 500 زيادتر لة 2004امريكا بؤ سايل دجةي ئو بوكةم هاتيني حازردا لة حالَ.  نيةيداطريكردين عصراق

بؤية ).  داو لة مصذووي جيهان(دجةي دةولَةت لة مصذووي ئةمريكا ودؤالرة، ئةمة ياين طةورةترين كةسري بو
نامةصكي ئاشيت خوازانة كاتصك دةردةبرصت كة بأيار ئريائةي ياري بؤأب ن ثاولَكةوت نية كة كؤلَبة هةلَ

ا ثةوروبانكي جيهاين، سةندووقي نصونةتةوةيي ثارة و صةكصةيت ئ  داووكسللة برقةرار واصة بة زويي 
  عصراقئاوةدانكردنةوةيبؤ يارمةيت طةياندن بة تةنزميي بةرنامةصك  لة سةر نشةستصكي هاوبةشيان

  . هةبصت
 لة الي بريوأاي.  داصة2004 نزيك بوونةوةي هةلَبذاردين ثرصزيدصنيت ئامريكا لة سالَي ،ي سصهةمكارهؤ

 نصوويزيك، سةجني نةزةر يبة ثص. دةبصتةوةكةم وردة وردة و بوش يطشيت ئامريكا، خؤشةويسيت جؤرج دبل
يد دةكرد، بةر لة هصرش بؤ ش يان تةئلة ئةمريكايةكان سياسةيت بو% 82مبةر ةثتص س11لة دواي رووداوي 

ضووة سةرةوة و  ديسان ةمة طةييشت، بةلَام بة دواي سةركةوتن لة شةأ ئةم رةق% 53عرياق ئةم رةقةمة بة 
. ة% 52يد دةكةن  كةمتر لة ئ أادةي كةسانصك كة سياسةيت بوش تةؤأطةييشت؛ ئةم% 70بة زؤرتر لة 

وةي ئةمريكييةكان ي كةمتر لة نأؤطرنطتر لة ئةمة ئةوةية كة لة نةزةرسةجنيصكي ديكة دةركةوت كة ئةم
هةر (ؤكرات ميزيب ديبوش لة بةرانبةر كانديدي حئامادةن لة هةلَبذاردين داهاتوو بة جؤرج دبليو %) 48(

انة جص و شوصين لةرزؤكي بوش لة هةلَبذاردين داهاتوودا نيشان رةقةمئةم .  بدةندةنط) كةسصك كة بصت
ركوودي ئابووري ئةمريكا كة واديارة . ةوةتة خوارفرةتر بص، شانسي بوش لةوانةية كة لة داهاتوودا. ةندةد
 اهايتابوورييةكاين دةولَةيت بوش كة بصشةرمانة بة دواي ضوونة سةرةوةي دةيت نية و سياسةتة ئأبنة

بارودؤخي . ةنفرةتر دةك دا بوش لة هةلَبذاردين داهاتوواندينأدؤ ئؤتؤماتيكوار ئصحتمايل ،ضينة داراكانة
  . عصراقي داطريكراو دةتوانص ئةم ئصحتيمالة قةتعي كاتةوة
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 طةرانةوةي سياسةيت ئةمريكا  هةلَكاينيةوبارةي ثرصزيدنت هؤو د و هةلَبذاردينداراييكصشةي سةربازي، 
ةت ترين ئاستةوة هؤي ألة بنة:  سةرةكي ئةم هةلَ طةرانةوةية شتصكي ديكةيةيبةلَام هؤ. لة عصراقداية

  .  نيةةكةي بص وصنة سةربازية هصزيناكامي سياسةيت ئةمريكا ئةوية كة هصزي ئابووري ئةمريكا هاوثص
) وسيا و ضنيو ريشو بة دةرةجاتصك (يامانرانسة و ئالَةعصراق و لة كاتصك كة فدةيي بؤ شةأي لة كايت ئاما

ئةطةر ضي عصراق جبهةي عةملياتة ان روون بووةوة كة هةمووبؤ هةولَيان دةدا كة بةرطري لة شةأ بكةن، 
 بص طؤمان ئةمريكا .ة ضارةنووسي دةولَةيت بةعسئةوالتري  فرة ة كة سةر شتصك لةاسيت دا شةأأام لة بةلَ

سةرلةنصو  هةرةوها دةيويست ؛ دامةزرصنصت،دةيويست بة ئةم شةأة دةولَةيت دستنيشاندةي خؤي لة عصراق
بةلَام .  كاتةوةروون ،رافياي ناوضةي رؤذهةلَايت ناوةأاستط جؤ ضونيةيت تةركييبي خؤي دلَخوازبة
 نة تةنيا ئةبواية بةدي هاتين كة ئةوةية  لة هةر دووي ئةمانةترسةلةي طرنط و ضارةنووس سازةم

 ببواية بةلَكوو دةبواية بة تايبةت ئةم بةرذةوةندييةكاين ئةمريكا بة زةرةري دةولَةتة طةورة رةقيبةكاين
مبةر ئةمة ئةمريكاية كة قسةي  سصثتة11وداوي و تص طةيانداية كة بة دواي ر دةولةتة رةقيبةكانبة يخالَة

 سياسيية لة دةستدرصذيةوصنةي هاوسةنطي ئةم  .نصونةتةوةيي دةكات نةزمي سياسي ئاخر بؤ ثصك هصناين
 ثشتطريان لة ثصك هصناين ين بوو كة فرةصك لة نةزةرصة ثةردازةكان بة ئاساةؤلؤذيكدا ئةويئاسيت ئاصد

  .مثراتوري جيهاين دةكرديصةك ئ
يا هصزي سةربازي ئةمريكا نة تةن.  ثشتطري ئاو سياسةتصكي ئةمثرياليسيت ية،هصزي سةربازي ئةمريكا

 هةلَ ناسةنطصت، ،شيان بؤ دةباتأ كة هصص لة بةرانبةر ولَاتان ئةو سةربازييهةوةلَي جيهانة، نة تةنيا هصز
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 ة فرةترهةزينةي سةربازي ئةمريكا(بةلَكوو فاسيلَةصكي طةورةص لة طةلَ ولَاتة طةورةكاين رةقييب شي هةية 
صت ظوخاين سؤوبة دواي ر.) دا دواي ئةمريكابةةربازي لة سةرجةمي هةزينةكاين سةربازي دوازدة هصزي س

استيية بووةتة هؤي ئةوة كة أةنطة هةر ئةم أ. نيؤن دنيا لة باري سةربازيةوة يةكجار ناميزانةوئ
 و ةكان بة دةنطي بةرز ئاماجنة ئةمثرياليستيشةرم و حةيا، نؤصكاين ئةمريكايي بتوانن بة بص كؤنزصرواتيظة

ة نؤصكان بصت بة هؤي ئةوة كة كؤنزصرواتيظاسيت وأمومكينة أو. ئةمريكا أاطةصننسياسةيت شةأخوازانةي 
ثصويسيت بة شيكارييكي ماركسيسيت بؤ تص طةيشتين سياسةيت شةأخوازانةي ئةمريكا نةبصت، بةلَام 

هةر بؤية . ي سةربازيةوة وةستا بصت، شتصك زياتر لة ضاخان كردن نيةأوأاستيصك كة بة سةر ملهؤوأ
وصك كة داي دةنص، كي ماركسيسيت ثصويست بوو تا نيشان بدات كة سياسةيت ئةمريكا لة هةر هةنطاصشيكاري
هصزي سةربازي ئةمريكا :  زؤرتر رووبةروو دةبصت و لة ئاكامي خؤي دا مةحكووم بة شكستةتناقضیلة طةلَ 

تين يا ناكامي لة  كة أادةي سةركةويةتةناسؤيب قةوا لة بواري ئابووريئةمة بصت، كة زانصك يبة هةر م
هصزي ئابووري ئةمة لة ئاكاميش دا . ةقيبةكاين دياري دةكات نة بةرتةري لة بواري سةربازيةوةأبةرانبةر 

 لة ئةو ناوضانةدا كة بةر هصأش و داطريكةري ئةمريكاية كة نيشان دةدات سياسةتة ئةمثرياليستييةكان
  )4.(ثصشةوةضوونةتة  تا ض أادةصك ئةمريكا بوون، 

رصت كة ئةم دبة ئاشكرايي دةبصن. انكاري لة سياسةيت ئةمريكا كردأؤكاين طيةرةوة ئاماذةم بة هؤلة سة
لة بواري : يتيةكةية سةربازية لة طةلَ هصز ئةمريكاهؤصانة نيشانطةري هاوسةنط نةبووين هصزي ئابووري

فرةتر بة بةرتةري سةربازيةوة، فةلسةفةي شةأي ثنتاطؤن بة دواي شةأي سارد لة سةر ئةوة دامةزرا كة 
 تكنؤلؤذيك ض لة دفاع  كةويت دةستدواهةمني بةسنت بة ثالَ.  ئينساينهصزي بداتةوة نة بة تكنؤلؤذيكي ثالَ

  ئةو ضةكانةي كة بةردةوام كةلَكي لص شيينصسؤثاي ئينساين و جصنشيين ص بوو بة جصن،دةست درصذيو ض لة 
ردنة لة ئةوة داية كة بة هؤي كةم بوونةوةي أادةي بةرذةوندي هةلَبذاردين ئةم جؤرة شةأك. نوةردةطرت

 لة أوانطةي بةرنامةرصذةكاين ثنتاطؤن، .دصتة خوارةوةئةمريكا بة سةر  زةخيت بريوأاي طشيت ،كؤذراوةكان
 ئةطةر ضي لة هةنطاوي هةوةلَدا سةرمايةطؤزاري فرةي ثصويست دةبصت، أهةلَبذاردين ئةم شصوازة بؤ شة

ي يةكجار فرةصك كة لة نصوان توانايي سةربازي ئةمريكا و رةقيبةكاين هةية، دةبصتة بةلَام بة هؤي فاسيلَة
  .  شةوة بة مةنفةعةت بصتداراييري هؤي ئةوة كة لة درصذماوةدا لة بوا

 لة ثلَاين شةأستوين ئةسلي  بة طرنطترين كار و كرد  سةربازيينتاطؤن طةشةي تكنولَؤذثئاوا بوو كة 
رةوة مووشةكباران بكرصت بة بص ورا كة لة ئامسانةوة بؤمباردمان و لة رصطاي دوقوناغي تازة وا دياري ك

 lite)"  شةأي سووك " ئةم جؤرة شةأكردنة بوو بة ناوي. لةشكري طةورة لة شةأ بةشداري بكاتي كةئةوة
war) شةأي بص ضةوري" يا "(lean war) بة  مؤري تةئيدي نا ،ظؤي كؤسؤأ وا ديار بوو كة سةركةوتن لة شة

ةيت دةولَ سةرئاخر ،بؤمباردماين قؤرس و بص وضاين بلطرادبة .  كردنةسةر حيكمةيت ئةم جؤرة شةأ
لة .  نةكؤذراشي تةنانةت صةك كةسي، لة ماوةي شةأ ناتؤ كةداصكة حالَلواند، ةصؤطؤسالويا سةري دان

رصكي ديكة بة كةلَك  عصراق دا جاي دواييةيوانطةي ثنتاطؤنةوة سةركةوتين سةربازي خصرا لة ئةم شةأةأ
تاي سةركةوتن لة شةأ ة لة سةرلة حالَصكدا كة دةولَةيت ئةمريكا. هاتين شةأي سووكي نيشان دا

انةوةستاين أ فرةتر بة بؤنةي يانخؤشي ثريؤزي خؤي بوو، هصندة لة زانايان سةركةوتن لة ئةم شةأةرسة
هةروةها . ةوةاراين ئامسانيلة بؤمباردمان و مووشةكب  "شؤك و ترس" تا دةزاينلةشكري عصراق 

 ذنرالَةكاين عصراق لة طةل  ئصحتيمايل بة هؤي دةست بةصةك كردينيانش أانةوستاين لةشكري عصراقي
لة ئةم شةأة دا هةر ضةندة كة بوو بصت، ئصستة ضوار " شةأي سووك"  كةلَكي ،لة هةر حالَ. دةزاينئةمريكا 

شةأي بص "كاتةوة، ناتوانصت لة " ئارام"نتاطؤن عصراق ص ئةوةي ثؤدةركةوت كة ب، مانط بة دواي سةركةوتن
  . كةلَك وةر بطرصت" ضةوري
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هؤري سةربازي بة بص ل ميتناقضةيت سياسةيت ئةمثرياليسيت ئةمريكا، أ بنةتناقضاتیلصرةداية كة 
 ياي مؤدصرينذ توانايي تكنولَؤ داطريكردين ولَاتاين ديكة بة:ثالَثشيت ئابووري خؤي نيشان دةدات

. ياي مؤدصرنةوة ناكرصتذ ثاراستين ولَايت داطرياكراو بة هصزي تكنؤلَؤ، بةلَاميةوة مومكني دةبصتبازيسةر
 داوة، بؤ ئةم كارة نة تةنيا سيستةمي سياسي و ئابووري سةقامطرتوو ثصويستة و نيشاينووةها كة مصذرهة

ةزرصت، بؤ طةييشنت بة ئةم دامب" ئاسايش"بكرصتةوة و " ئارام"  ولَات بةلَكوو دةبصت ثصش هةموو شتصك
ئةمثرياليسم تةنيا . رياي سوور ناتوانن هيض كارصك بكةنة ناوطاين ديزومةبةستة، مووشةكةكاين كرو

توانايي .  ولَاتة سةركةؤتووةكة ذصردةسةلَايتو دةبصت ئةو ولَاتانة بنب بة ناوضةيوداطريكةري نية، بةلَك
 توانايي شكست يش، بص طومانأ لة طةل هةر ولَاتصك داة لة شدةبصتة هؤي سةركةوتين ،سةربازي ئةمريكا

 .داين ولَاتانص وةكوو عصراقي هةية، بةلَام ناتوانصت بة ئاسايي عصراق بكات بة ناوضةي ذصر نفووزي خؤي
ي هةية، وي زةطؤيكةرةيت    توانايي سةربازي خاثوور كردين ضةند ئةمثرياليسمي ئةمريكائاشكراية كة 

انايي بةرثاكردين ئيمثراتوري جيهاين نية، بةلَكوو هصشتا ديار نية كة تةنانةت توانايي بةلَام نة تةنيا تو
  .  كردنةوة و ئيدارةي ولَاتانصك وةكو ئفغانيستان و عصراقيش بصتئارام

ثصش مةرجي ئةوةي كة عصراق بصت بة ناوضةي ذصر نفووزي ئةمريكا ئةوةية كة بكرص رصذميصكي سياسي و 
 سياسةيت ئةمريكا بؤ ثصك هصناين نةزمصكي تناقضین لة نووسراوةصكي ديكةدا،  م. ئابووري ثصك بصت

ادةصك لة أص خستين ئابووري عصراق، جيا لة ئةوةي كة أبؤ بة). 5(سياسي نوصم شي كردةوةتةوة 
 ثلَاين هةوةلَصةي يبة ثص. هةية ثارة  ثصويسيت بةي سياسي ثصويستة، فرةتر لة هةموو شتصكطرتويسةقام
اصة و، هةروةها كة لة سةرةوة ئاماذةم ثص كرد، خةرجصكي كةمي دةب، بةرص خستين ئابووري عصراقئةمريكا

 سياسةيت ئةمريكا بة مؤعجزةي بازاري ئازاد و بةرنامةرصذاينبأواي . خبستاية سةر ئةستؤي ئةمريكا
ووري عصراق،  خسوسي كردين ئاب.ومالكيصةيت خسوسي، ئاوا فةرزصكي نامؤحتصملي، مةنتصقي دةخستة بةرضا

 .تةنيا ثصش مةرجي ثصويست بؤ كاركردي مؤعجزةئامصزي بازار و طةشةي ئابووري عصراق دةذمصردرا
ليربالَية لة بيست و ضةن سالَي أابردوودا بنضينةي سةرةكي دةستدرصذي -ئةطةرضي ئةم ئةسلَة نؤص

 عصراق بة ئةم ئةسلَةوة، بؤرذوازي لة ئاسيت جيهاين بووة، بةلَام طرص داين ئاوةدانكردنةوةي ئابووري
نيادطةرانةي نةخشةدارصذةأاين سياسةيت دةرةوةي وتةنيا يةك شت نيشان دةدات و ئةويش بأواي ب

 .ئةمريكاية
 دا كة هةموو ئةزموونة هؤشداريان بةر لة دةست ثص كردين شةأ اييدصراين ئةمريكوتةنانةت فرةصك لة ضا

بةرص خستين ئابووري عصراق نابص بدرصت بة دةسيت كردنةوة و ةدانوصةكان نيشان دةدات كة ئاوومصذ
ي كة ثصويسيت بة يارمةيت دةولَةتة طةورةكان ة بوش بة ئةودانثصناينئصستة . شاردةراوةي بازاري ئازادةوة

يةر لة ةنيادطرانةي دةولَةيت بوش بة بازاري ئازاد شتصك غواي بأوهةية نيشاندةري ئةوية كة كاركردي ب
 .  نية،ايف ئابووري دةولَةيت ئةمريكاواين ناكةشاردنةوةي ت
 بة جصطاي سةرماصةي بنبرن غارةيت ولَاتاين داطريكراو نية، بةلَكوو دةبص ئةم ولَاتانة ص مؤديئةمثرياليسم

وةك  كؤمثانياهصندة قةراردادي ثرسوود خباتة بةر دةم ئةمثرياليسمي ئةمريكا دةتوانص لة عصراق . خؤدي
 حةوزةصكي ئينحساري بؤ بكات بة عصراق تةواين ئابووري ئةوةي نية كة ، بةلَام ئةمريكا"نؤهاليربت"

 ئصستا دةبينني كة دةولَةيت ئةمريكا تةنانةت بؤ ئةوي بة كؤمثانياي .يايكاركردي سةرمايةكاين ئةمريك
رصطاصكي نية جيا لة ئةوةي كة بؤ ثصكهصناين سيستةمصكي ئابووري هاد بكات، ين قةراردادصك ثصشنؤهاليربت

لة تةواين  ، ئةو شتةي كة دةعوةت بكاتزاريولَةتة رةقيبةكاين بؤ سةرمايةطو لة دةةوةل ه، اميطرسةق
  .ي دا نيةخؤ

نيطةراين دةولَةيت ئةمريكا بؤ هةلَبذاردين سالَي داهاتوو، هةرضةن كة راستةوخؤ لة مةنفةعةت خوازي 
 نيشان دةدات، استيصكي ديكةأي دا  سةرضاوة دةطرصت، بةلَام لة نيهاصةيت خؤدةسةلَات ثةرةسيتحيزيب و 
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هصزي سةربازي ئةمريكا لة طةلَ هصزي داية كة ستراتذي جيهاين ئةمريكا لة ضةرخصك   دذواري ئةوةش
 طرتوةتة بةر كة يمةترسييةةرةوة ئةمريكا ئةم سياسةتة ثأبةمثتصسي  11 لة . هاوسةنط نيةئابووري

ةقيبةكاين بسةلَمصنصت ئةوكات كة ناوضةي أ بة ةوة، ئؤتؤريتةي خؤيأ بة هصزي سةربازي بةرت،لةهةو
ذصرنفووزي خؤي ثصكهصنا، ئةمة بكاتة قادرمة بؤ كصشانةسةرةوةي بارودؤخي ئابووري سةرمايةي 

خةرج و أييةوة ثا لة سةرمايةكاين ئةمريكبةشانصكوانطةي بةرذةوةندي أئةم سياسةتة لة . يايئةمريك
انةوةي أطة.  نيشان دايةئةم سياسةت تناقضی ي أابردوودامةشاكيلي عصراق لة ضوار مانط. مةترسييةأث

ي متمانص بدات كة ئةمريكا ايسياسةيت بوش لة عصراق ئيستة دةبص بة ئةم بةشة لة سةرمايةي ئةمريك
  . ي بة سةر خةرج و مةترسييةكاين ئةم سياسةتة هةيةلَرؤكؤنت

  
4  

لة عصراقدا كردمان، ثصويستة بة سةر انكاري سياسةيت ئةمريكا أ بة سةر هؤكاين طؤ كةلة ضاوخشانصك
ساختاري ئةمثرياليسمةوة    تناقضی ئةمريكا لة عصراق بة هؤيسياسةيت:  بكةينجةختصكي طرنط خالَ

و نة بة هؤي زةخيت  (يةوةقابةيت ئةمثرياليستي نة بة هؤي زةخيت أة، ئةمةشسةركةوتوو نةبووة
و هةروةها ( ئةمريكا  هصزةطةورةكان لة طةلَورصي نةكردينبص طؤمان ها). أبزوتنةوةي جيهاين دذي شة

، بةلَام كرد تووشي هصندة دذواري بؤ بردنةبةري سياسةتةكاين ، ئةمريكاي)اي طشيت دذي شةأأزةخيت بريو
 نةبواية دةيتواين لة بةرانبةر ئةم أادة لة أاوةستاين تناقضة ناوةرؤكي خؤييةوة تووشي ئةطةر ئةمريكا ل

بة هةموو ئةمانةوة ديارة كة . أاوةستصت) ةم أادة لة زةخيت بريوراي طشيتو ئ (ةقيبةكانأدةولَةتة 
، بصت يةوةلة مةشاكيلي دةرووين خوص شيسةرضاوةي انكاري لة سياسةيت ئةمريكا ئةطةر تةنانةت أطؤ

 .ةقابةيت هصزة طةورةكان هةيةأ طرنطي بؤ دواهايت
 نفووزي  ذصرناوضةيكة ة ورةكانةوة بؤ ئةبة دواي شةأي سارد، دابةش كردين جصهان لة اليةن هصزة طةو

بوو بة دةستوري روة  ةمبةثتصسي 11خؤيان ثصك بصنن، ثصويسيت طرنطي ثةيا كرد و بة دواي رووداوي 
كاين نصوان هصزة طةورةكان بة سةر دابةش كردين جيهان بؤ درووست كردين ناوضةي صبةربةر) 6.(كار

و . ي ئةمريكا بؤ هصرش بة سةر عصراق، دةسيت ثص كردةاليةنةمسي بة بأياري يةك أ بة شصوازصكي ان،نفوزي
رافياي جيهان بة ضشنصك كة طي سةربازييةوة جؤأةدةولَةيت بوش هةولَي دا تا بة ثالَثشيت تةواين بةرت
ةوة لَةئةطةر سةركةوتين خصراي ئةمريكا لة هةو. بةرذةوندي ئاشكراي ئةمريكاي تيادابصت، بطؤرصت

 رصكخراوةيبة ي نامةكة ئةمريكا بأياركاي نيشان دةدا، ئيستة بةرتةري سةربازي ئةمري
 ثصشرةوي ئةمريكا لة عصراق،  داوة ماناكةي لة أاسيت دا قةبوول كردين ئةوةية كة نةتةوةيةكطرتووةكان

  .ةتةنيا شتيك وةك طويل ئافسايد لة ئةم بةربةرصكانييةدا بوو
صكيان دةبصت؟ لة هةموو نيشانةكانةوة وادةردةكةؤصت كة ةقيبةكان لة بةرانبةر ئةم راستييةدا ض ولَامأهصزة 
ةقيبةكان لة بارودؤخي ئصستةدا تةواين ئةوةيان نية كة لة ئةم مةرجة هةلَ كةوتووة كةلَك وةر بطرن أهصزة 

  .  دابةش بكةندا،بؤ ئةوةي جيهان بة ثص تةوازوين قةواي راستةقينة لة نصوان خؤيان
 هةية و ض بة هؤي ئاسايشاي أبة هؤي ئةوةي كة مايف وصتوي لة شةوض ( تا ئةو جصطةية كة بكرص ضني 

 دابنرصت، دةبص بلَصن كة ضني بة تؤجارةت لة طةلَ ،لة جةرطةي هصزة طةورةكان) ثتانسيلي ئابووريةوة
ئامريكا فرةتر لة ئةوي وابةستةية كة تةواين رووبةرووبوونةوةي جدي سياسةيت جيهاين ئةمريكاي هةبصت 

بؤ وصنة ( سةر رصطاي ئةمريكا خباتةبةرطرصك واز لة ئةوة دصنصت كة  متيازصكصضكوولةترين ئ بة طرتينو 
 لة .) دةست بكصشصتبة نسبةيت دؤلَار نرخي ئةرزي ضنيبؤ بردنة سةري هصنان زةخت لة  ئةمريكا ئةطر

 بة هصزة، ن ماوةتةوة و ئةطةر ضص لة باري سةربازيةوةؤووسياش ئةمرو تةنيا سصبةرصك لة سوظصةت ئونير
خي ئابووري رووسيا و بة تاثبةت ثصويسيت بة قةرز لة سةندوقي نصونةتةوةيي ثارة و وبةلَام بارود

بوول بكرصت، دةبصتة هؤي ئةوة كة هصزي راستةوخؤي ةثصويسيت بة ئةوةي كة لة بازاري جيهاين ق
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 لة شتطرييازي ضكوولة، ثمتصدةولَةيت رووسياش بة طرتين هصندة ئ. بةربةرصكاين لة طةل ئةمريكادا نةبصت
 شتطري كة لة لةشكةركصشي ئةمريكا بؤ ئةفغانيستان ثهةر ئةو جؤرة.  دةكات،ئةمريكا لة عصراقئيشةكاين 

لة هةوةلَني كارةكاين ئةمريكا لة :  دةيدا ئاشكران،ميتازانةي كة ئةمريكا بة رووسيا لة عصراقصئةو ئ. كرد
بة (لة طةل دةولَةيت عصراق ) و فةرةنسة(زاري رووسيا ويةط سةرماةكاينعصراق دا ئةوة بوو كة قةرارداد

 ةشةيأهةهةروةها ئةمريكا . ان بكاتشيأابطرصت و قسة لة بةتالَ كردنةوةي)  نةوت داثصشةيتايبةت لة 
يةكان كة لة ناويشيان دةها مليار دؤالر قةرزي اروثةوكردبوو كة قةرزةكاين دةولَةيت عصراق بة دةولَةتة ئ

لة ذصر ئةم ناوةي كة ئةمانة قةرز بة ديكتاتؤر و خةرجي سةركؤت (سيا بوو، ثصيان ناداتةوة عصراق بة روو
بؤ رووسيا هةر ئةوندة بةسة كة ئةمريكا لة ئةم دةستدرصذية ئاشكراية بة بةرذةوندية ). 7) (كردن بووة

  . ئابووريةكاين لة عصراقدا، دةست بكصشصت
روثاية، بةلَام بة هؤي شةأي جيهاين ةوري يةكيةيت ئ سةرةأاي ئةوةي كة مؤتؤري ئابوويائةلَمان

 بة يائةطةرضي بؤ ئاملان. دووهةمةوة هصشتا جصطاي دووهةمي لة طؤرةثاين سياسةيت نصونةتةوةيي هةية
 مةرجص هةلَ كةوت تا بؤ ،رةوةةمبةثتص سي11 دواي رووداوي لة ئالَ وطؤري جيهاين بؤنةي ثصكهاتين

 ارووثةووورةكاين ئاين دووهةمةوة هصزي سةربازي خؤي دوورتر لة سنيةكةمني جار بة شؤصن شةأي جيه
 ناوةأاست دايان مبةزرصنصت، بةلَام هصشتا تا بوون بة هصزصكي طةورةي رؤذهةلَايتبنصرصت و لة ئةفريقا و 

 ئةوةية كة لة ئاسيت نصونةتةوةييدا يالة قؤناغي ئيستةدا ئاماجني ئالَمان. سةربازي فاسيلةي زؤري هةية
ك هصزصكي دةرةجة هةوةيل جيهاين بناسرصت و شاخسي ئةمةش ئةوةية كة ببصت بة ئةندامي شةوراي وة

. بةلَام تةنانةت رصطاي طةيشنت بة ئةم ئاماجنة لة ئاسؤيشةوة ديار نية.  و مايف وصتؤ وةربطرصتئاسايش
 بة هؤي ذاثؤن ماوةي شةأي سارددا، لة. ش الوازترةا لة ئاملانيذاثؤنلة ئةم بارةوة جص و شؤصين 

 عةهدنامةي كؤتايي شةأي دووهةمي جيهاين مايف يكرا بة ئةندامي وصتؤ و بة ثصةرافييةوة نطبارودؤخي جؤ
لة بةصن . (ئةوةي نية كة لةشكري سةربازي بصت و تةنيا دةتوانصت هصزصكي كةمي بؤ دفاع كردن لة خؤص بصت

وصك بصت بؤ ضةكداركردين نصوكاكلَي ويان ضةكي نصوكاكلَي كؤرياي باشوور بةشةيأهةماوة دا دةتوانص 
تواين بؤ يةكةم جار ) ياكوو ئاملانةو (ذاثؤنيشرةوة ةمبةثتص سي11انكاري بة دواي ألة ئاكامي طؤ). ذاثؤن

و ئصستةش .  سةربازي بنصرصت بؤ ئةقيانووسي هصندوة ناوطاينةبة شؤصن شةأي دووهةمي جيهانيي
 وةك رةمز بؤ عصراق بنصرصت و بة ئةم جؤرة بة لةشكري خؤص ئةحتيمالةن تصدةكؤشصت تا  هصزصكي ضكوولة

 لة طةل هصز و تةوانة ذاثؤنةمسييةت بدات؛ بةلَام سةرةأاي هةموو ئةمانة، هصشتا هصزص سةربازي أ
متيازةي كة ئاملان بة ضوونة ناو يةكيةيت صلة باري سياسيةشةوة ئةو ئ. هةلَناسةنطصت ةيةكبوورييئا
وةها بص دةنط ر دةبص هة داة، بص بةش بووة و لة طؤرةثاين سياسةيت نصونةتةوةيي بة دةسيت هصناواروثةوئ

 هةر وةكوو دةهةكاين أابردوو لة ئاسيت ذاثؤن ،ثصش بيينقابلي بة ئةم جؤرة تا داهاتووصكي . مبصنصت
  .وةناوضةيي و نصونةتةويي دةمصنصتةوة ياين تةنيا لة ئاسيت ئابووري و بة ثالَبةسنت بة هصزي ئابوورية

، دةتوانن أؤيل ةةقابةيت ئةمثرياليستيدا تةنيا دوو هصزي طةورةي ديكة، بةريتانيا و فةرةنسألة 
 ستراتصذيكي ئةمريكا هاوثةمياين بة ئةم الوة، بةريتانيا بة دواي شةأي جيهاين يةكةم. ةبصتبةرضاويان ه

 دا لة ئاسيت جيهانيئةمريكاين سةرمايةي بةريتانياي و و ئةطةرضي سرووشتية كة بةرذةوةندييةكا. بووة
بةريتانيا لة هةموو دةولَةتةكاين ، بةلَام نزصك بة يةك ضةرخي رابردوو، ثةيا بكةنكؤنتاكت  صةك طةلَلة 

سياسةيت . فةراهةم كردةوة انبةريتانيايئةمثرياليسمي  بةرذةوةندي ،وةرصطاي هاوكاري لة طةلَ ئةمريكا
لة  ،ئةطةر ضي  هصندص كةس. ت كردن لة سياسةيت ئةمريكا بووةريش بة تةواوي تةبةعيةصدةولَةيت تؤين بلَ

وون، بةلَام  ئةم سياسةتة بنصو بةشانصك لة سةرمايةي بةريتانيا و جناحانصك لة دةولَةيت بةريتانيا، دذي
 سةرمايةي مالَي بة هصزي بةريتانيا ي طةورةوالَةتدا رصطاصكي رصك و ثصك بؤ ثصويستييةكاين بةشاينلة أ
، درصذةثص دان  ناوضووين هاوكاري ستراتصذيكي بةريتانيا و ئةمريكا لة كؤرت ماوةدا لة بةرضاو نيةلة. بووة
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ي اثةورو ئةم يةكيةتيية لة درصذماوةدا بة ئةوة بةستراوة كة ثرؤسةي شصكل طرتين ئلةناوضووينو يا 
   . رصتدةطخؤي بة  ض فؤرمصك لة ئاسيت جيهاين دا يةكطرتوو

 بة ةا، لة نصوان هصزة طةورةكاندا فةرةنسأ ئامادةيي بؤ شةأي عصراق نيشان دهةرئاوا كة لة ثرؤسةي
بةرذةونديةكاين ئابووري . سةرسةختييةوة دذايةيت لة طةلَ سياسةيت دةرةوةي دةولَةيت بوش كرد

  و ن بة عصراقفةرةنسةيش هةر وةكوو رووسيا يةكيك لة قةرزدةرة ئةسلَييةكا: فةرةنسة لة عصراقدا ئاشكران
زاري وو لة بواري سةرمايةط. هةبووجارةيت لة طةلَ عصراقدا وكة زؤرترين تبوو   لة ولَاتانصككصية

داطريكردين عصراق لة اليةن . ضةندها قةراردادي لة طةلَ عصراقدا بستةوة) وةكوو نةوت(ثصشةسازي دا 
دي ئابووري لة فةرةنسة، جطة لة بةرذةوةن. يةوةئةمريكاوة هةموو ئةم بةرذةوةنديانةي خستة مةترسي

. عصراقدا، ثصوةندي سياسي بةرضاوي مصذويي لة طةل ولَاتاين ئاسياي ناوةأاست و شيمايل ئةفريقيا بووة
 نفوزي خوي لة نصو ئةم ولَاتانة تصكؤشيوة و فةرةنسة بة تايبةت بة دواي شةأي سارد بؤ زيادتر كردين

  سياسةيتأاوةستاين فةرانسة دذ بة. ثصشرةوةي بةرضاويشي بة دةست هصناوة كة بة زياين ئةمريكا بووة
  . ذصر نفوزيانة، أاوةستانصكي كالسيكي ئةمثرياليسيت بة سةر ناوضةكاين  لة عصراقدائةمريكا

ةوةية كة ئةمريكا تةناسؤيب ئابووري راستةقينةي هصزةكان لة أوانطةي فةرةنسةوة باشترين حالَةت ئ
 دابةشكردين جيهان لة دواي شةأي سارددا بة ثص ئةم بأوا هاوبةشة و بة  هةروةهاقةبوول بكات و

ةقيبةكانيشي أئاوا طةلَالَصك بةرذةوةندي هةموو هصزة . اتهاونةزةري طشيت هصزة طةورةكان ئةجنام بد
بة بص ثالَثشيت هصزة طةوةرةكان ناتوانصت ئاوا طةلَالَةصك بة سةر ئةمريكا بةلَام فةرةنسة . تياداية

ةقييب ئةمريكا لة بارودؤخصكدا نني كة أهةر ئاوا كة لة سةرةوة بينيمان، هصزة طةورةكاين . داسةثصنصت
  . استةقينةي قةواي ئابووري لة بةصين خؤيان بة ناوضةي ذصرنفوزيان دابةش بكةنأجيهان بة ثص تةوازؤين 

ةقابةتةكاين ئةمثرياليسيت بة سةر دابةش كردين جيهان بة تايبةمتةندي ئةم قؤناغة لة أ. ةوةكؤريت كةم
ناميزاين هصزي  (ساختاري ئةمثرياليسمي ئةمريكا   تناقضیوةةلة الصك: ناوضةي ذصرنفوزي خؤيان ئاواية

 بةسةر هصزي سةربازيةوة  لة طةلَ سياسةيت دةسةلَاختوازيي ئةمريكا كة تةنيا)سةربازي و ئابووري
ةقييب ئةمريكا لة بارودؤخصكدا نني كة أ أاوةستاوة،  ناطؤجنصت و لة الصكي ديكةشةوة هصزة طةورةكاين

  .كةناستةقينةي هصزي ئابووري دابةش بأجيهان بة ثص تةوازؤين قةواي 
ةقيبةكاين أاز دانصك بة متيي دةدا ناكامي لة عصراق لة ضوارضصوي ئلة ئاوا بارودؤخصكدا ديارة كة بوش هةولَ

ص وو هةولَيش دةدات بؤ نةزمصكص ن. صلَصتةوة)ي و سةربازي وةربطرصتلة بةرانبةر ئةوةش يارةمةيت مالَ(
هةبصت و " بةشي ئاغاوايت"ي وةك سةروك ايجيهاين كة لة ئةو نةزمةدا ئةمريكا و سةرمايةي ئةمريك

هصندة لة بةشةكاين سةرمايةي ئةمريكا و هصندة  .كاتدة ئةزمووين ةوةأي سةربازيةئةمةش بة هصزي بةرت
لة جناحةكاين تاقمي رصبةرايةيت ئةمريكاش داهاتووي خؤيان تةنيا لة سةركةؤتين ئاوا هةولَدانصكي 

لة بةرانبةر ئةمةدا . هةر بوية لة ئةم سياسةتةي بوش بص قسةوباس ثشتطري دةكةن. راجويانة دةبصننةماج
 تا كان ئةطةر تةنانةت فرةصك هةولَ بدةن، تةنيا دةتوانن دةولَةيت بوشةقيبةأو لة ئةم قوناغةدا هصزة 

 لة ئةم قؤناغةدا هةر ئةوندة بةسة كة ئةمريكا بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاين خؤي . بكةنكؤنترؤيلأادةصك 
ت، يان دةكامتيازانةي كة لة ناوضة جؤراوجؤرةكاين جيهان داواصواز لة يةك اليةنة بوون هةلَ بطرصت و ئةو ئ

يان لة سةريان لة طةلَ هصزة طةوروكان طفتؤطؤ بكات و بريوراي ئةوان أاكصشت بؤ الي خؤي و مامةلَة
ةقييب أبؤية كة ئصستة دةولَةتة طةورةكاين .  ثصيان بداتمتيازاتصك لة ناوضةكاين ديكةصو ئلةطةلَدا بكات 

 نةتةوةيةكطرتووةكان و رصكخراوة رصكخراوةيئةمريكا لة بةرانبةر دةسةلَاختوازي ئةمريكا بة سةر رؤلَي 
لَةيت بةريتانياش لة نةزةر وتةنانةت دة(ص ثص دادةطرن و بؤ ثصك هصناين نةزمصكي ن ديكةجيهانيةكاين

روثا كة ةوبةرذةوةنديةكاين ئاوا ئالَترناتيظصك بؤ ئ). ة درووستثصلييةوة ئةم ئالَترناتيظةي ووئوس
 )8. (هةية روونة" هصزصكي نةرمي"ةقابةت بكات و تةنياً أ يكا لة طةلَ ئةمرناتوانصت لة باري سةربازييةوة
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ةقيبةكاين ئةمريكاي تياداية بةلَكوو تةنانةت ئاوا دابةش كردنصكي أئاوا ئالَترناتيظصك نة تةنيا بةرذوةندي 
 و بةرذةوةندي فرةصك لة كؤمثانيا طةورةكاين ئةمريكاش اييجيهان بةرذوةندي هصندة لة سةرمايةي ئةمريك

 كةسايةتيةأاوةستاين هصندةصك لة (ةمة داية نةك لة سياسةيت بص ثايةي دةولَةيت بوش دا لة ئ
  .) دةولَةيت بوش رةنطدانةوةي ئةم راستيةيةبةرانبةربةرجةستةكاين سياسي ئةمريكا 

ةقابةيت ئةمثرياليسيت هةلَ ئةطةرصتةوة لة حالَي حازردا ناكامي أبة ئةم جؤرة تا ئةو جصطا كة بة كصشةي 
ةقيبةكانة و ئالَوطؤرصك لة تةوازؤين قةواي هصزة طةورةكان أ بة سوودي هصزة ،اسةيت ئةمريكا لة عصراقسي
ةشي شةأخوازي بصنصت و نة أبةلَام ئةم راستية نة دةبصتة هؤي ئةوة كة ئةمريكا واز لة هة. دصنصت ثصك
 تناقضیئةمة اتووي نزيك دا لة داه. خشةكاين ئةمريكا بؤ دةسةلَات طرتن بة سةر جيهاندا الواز دةكاتةن

تا ض أادةصك   دةولَةيت بوشاليةنةطةرايي سةربازييةك   تةعني دةكات سنوريية كةئةمثرياليسمي ئةمريكا
 و سةربازي فينانسيو تةنانةت ئةو كاتةصش كة دذواري . دةبص بصت  نة زةخيت هصزة طةورةكاين ديكة

ئةوجار ثرؤسةي ) بارودؤخي ئةم كاتةي عصراقوةك  ( سياسةيت دةولَةيت بوش بكاترةوييبةرطري ثصش
 ض لة ثشيت ، ئصستةةكردن و ضةناكةلصداين هصزة طةورةكاندابةشكردين جيهان دةبصت بة ثرؤسةصك بؤ مامةلَ

تةنيا .  و ض بة ئاشكرايي لة تريبوونة نصونةتةوةيةكان وةكو رصكخراوةي نةتةوةكان بصتثةردةوة
لة بزووتنةوةي جيهاين دذي شةأ بيطرة تا بزووتنةوة  (ةوازةكانبزووتنةوة ثصشكةوتووخسةرهةلَهصناين 

كة دةتوانصت بةرانبةر بة سياسةيت ئةمثرياليسيت دةولَةيت ) حةقخوازةكان لة ئاسيت ولَاتان و ناوضةكان دا
ئةمريكا أاوةستصت و بة جصطاي سنارصو جؤراوجؤرةكاين دابةش كردين جصهان لة نصوان هصزة 

  . نةتةوةكان درووست بكةنو وةندي نصةيةمة جةماوةري خةلَك بن كة ثئةمثرياليستييةكان ئ
  

5  
خؤي   دا لة عصراق، فرةتر لة هةموو شؤصنصك،ناكامي سياسةيت ئةمريكا لة عصراقئاشكراية كة كاريطةري 

 ثاشةكشةي مةحدوودي ئةمريكا لة عصراق ئةوةية كة عصراق خصرا دةبصت بة دواهايتهةوةلَني . نيشان دةدات
كاتصك  رةؤكراتةكان كة همي بة ثصضةوانةي بأواي ساويلكانةي سؤسيال د.ضةي ململَانص هصزة طةوةركانناو

سن وادةزانن كة مزطصين ئاشيت و يدةب" كؤمةلَطاي نصونةتةوةيي"ناوي رصكخراوةي نةتةوةكان و 
ن بة عصراق ض كاة هاتنةناوي هصزة طةوردواهايت بكرصت كة جةختؤكراسيان بيستوة دةبص لة هةوةلةوة ميد

كؤتايي ثص دان بة داطريكردين عصراق و طةأاندنةوةي سةربةخؤيي سياسي بة عصراق نية؛ ) ئا: شتانصك نية
تةنانةت ئارام كردنةوة و ) دامةزراين ئازادية سياسيةكان و كؤتايي ثص دان بة هةذاري و قةحيت نية؛ ج) ب

 لة ةاريستية ئائيين و قةومي و ناوضةييكانزيادتر كردين ناكؤكية سكت) سةقامطرييش نية؛ بةلَكوو، د
  .كؤمةلَطاي عصراقدا

بأوا بة ئةوةي كة نصونةتةوةيي بووين داطريكةري عصراق بةرذةوةندي داهاتووي عصراقي تياداية و يا الين 
ئةطةر واي دابنصن كة لة . ي خؤش نيةصككةم لة كؤصرةوةري ئةمرؤيان كةم دةكاتةوة، شتصك زياتر لة خةؤن

) ةكاين هصزة طةورةكانةكة ئاشكرا بةرهةمي مامةلَ(صكخراوةي نةتةوةكان أيارنامةي أدا ب  دؤخباشترين
، )كة فرة نامومكني دصتة بةرضاو(رماين رصكخراوةي نةتةوةكان ةرايةيت هصزة داطريكةرةكان خباتة ذصر فةرصب

يش بصت كة حاكميةت ئيدارةي عصراق بدرصتة دةسيت رصكخراوةي نةتةوةكان، يا تةنانةت داواكاري ئةوة
ت كة عصراق هةروةها ابطؤردرصت بة دةولَةتصكي عصراقي، ضكوولةترين ئالَ و طؤرصك لة ئةم راستيية ناد

داطريكراو دةمصنصتةوة، دةولَةيت عصراق دةستنيشاندةي هصزة طةورةكان دةبصت، ئابووري عصراق وةك 
  جارانكؤمةلَطاي عصراق فرةتر لةطةورةكان ةقابةيت هصزة أغةنيمةتصك بؤ ئةمثرياليستةكان دةمصنصةةوة و 

 ئةم ولَاتة دةبصتة طؤرةثاين ،بة نصونةتةوةيي بوونةوةي داطريكردين عصراق. لة يةك هةلَدةوةشصنصتةوة
 نابةسترصتةوة، هةر ئالَ داعصراقبة ناو خؤدي ةقابةتانة تةنيا أبةلَام بابةيت ئةم . ةقابةيت هصزة طةورةكانأ

 كاريطةري ئةكاتة سةر جيهان،كان لة هةر شؤصنصك لة ةةصكي هصزة طةور مامةلَو طؤرصكي جيهاين، هةر
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ةقابةيت أ. هةمووي ئةمانة ديسان عصراق نائارامتر دةكةنةوة. تةوازؤين قةواي ئةمثرياليسيت لة عصراقدا
و ئةو  ئاسايي كاتةوة بةلَكوو هةمو،هصزة طةورةكان نة تةنيا ناتوانص ثصكهصناين نيهادي ئابووري و سياسي

كؤسث و تةطةرانةي كة ئامريكا بؤ بة رصخستين ئابووري و سياسي عصراق لة طةلَيان رووبةروو بوو، بة 
  .هاتين هصزة طةورةكان بؤ عصراق ئةم كؤسثانة تةنانةت بة قةوةتتر دةبن

ةكاين ةقيبأؤكراتيكةكاين ئةمريكا بة عصراق نة تةنيا لة بري ضوونةتةوة، و نة تةنيا دةولَةتة ميبةلصنة د
ذؤرناليستة بؤ ؤكرايت بؤ هاوكاري كردن لة طةلَ ئةمريكا دانانصن، بةلَكوو ميئةمريكا ئصستة ثصش مةرجصكي د

ئاسايش و "صن، تةنيا كصشةي  كة يةكسةر أاثؤريت نالَةبار لة بارودؤخي عصراق دةنصرشليبةرالَةكاين غةربي
بؤ ئصستة لة عصراقدا، ئةم سكووالرترين مايف كوردةكان بوو بة ضي؟ . بووةتة خلَةي سةريان" ئارامش

 شةراب فرؤشييةكان دادةخةن و عةبا دةكةنة سةري ذنان؟ ضارةنووسي بةلَصنة ريفاهييةكان أؤوةلَاتة، ئةم
قةرار وا بوو بة طؤراين رصذمي طةمارؤي ئابووري كؤتايي ثص بصت و بة . كانةصةؤكراتيميخرابتر لة بةلَصنة د

و أادةي مةرط و مريي مندالَان زؤرتر لة أبصت، بةلَام ئةمثص ؤذدا كؤتايي أ لة يش مندال100َمةرطي الين كةم 
تةنيا خالَصك كة هصزة واديارة  قةرار واية كة نصونةتةوةيي بوونةوة ض بؤ ئةمانة بكات؟. كايت قةدةغةكةية

ة دةولَةتصكي نةوةي حاكميةت بواستطةورةكان لة سةري بؤ تةنزميي بأيارنامة ئيختيالفيان هةية، كصشةي ط
والَةتدا وا دةردةكةؤصت كة بة ألة .  فرة ثصدادةطرصت ئةمة سةرية كة بةة و دةولَةيت فةرانسعصراقية

اندنةوةي ةأةقيبةكاين ئةمريكا تصدةكؤشن تا ثرؤسةي طأ عصراق، هصزة ديننصونةتةوةيي بوونةوةي داطريكر
بةلَام هةوةل . ا ئةم ئيدعاية شي دةكةمةوةلة درصذةي ئةم نووسراوةد. كةندةعصراق خصراتر بة سةربةخويي 

نتاطؤن ئيدعا ثةكاين رو ؤصذةوضؤنك.  دةست ثص بكةين"ئارامش و ئاسايش"اين أدةبصت لة كصشةي دامةز
دةكةن كة ئةطةر ئصستة لة عصراقدا ذيان نالَةبارة، ئةطةر ئصستة وةرصخستنةوةي ئابووري و سياسي عصراق 

كؤتايي ثص " دامةزراين ئاسايش" و " ئارام كردنةوة "قؤناغية كة هصشتا ثصشرةفيت نةكردةوة، بة هؤي ئةوةي
لة أوالَةتدا ئةم ئصدعاية هةسيت هاودةردي طشيت دةولَةتاكان و ذؤرناليستة ليربالَةكاين . نةهاتةوة
   عصراق ضارةسةر دةكرصت؟كردين داطريبووينبةلَام ئايا ئةم كصشةية بة نصونةتةويي .  هةلَ خراندةوة،غةريب

هةرةها كة لة سةرةوة بينيمان، هؤي سةرةكي ئةمريكا بؤ ئةوةي دةصةؤصت داطريكردين عصراق نصونةتةوةيي 
طؤاية ناردين هصزي . مةزرصنصت دا لة عصراق،سةربازيفرةتري كاتةوة ئةوةية كة خؤي ناتوانصت هصزي 

ة شرح بكرصت كة ماناي ثصويسيت بة ئةوة نية ك. سةربازي لة ولَاتاين ديكةوة ئارامش و ئاسايش دصنصت
بةلَام . لصرةدا ئةوةية كة خةلَكي عصراق مل بة حاكمصةيت لةشكري داطريكراو بسثصرصن"  ئاسايش"و " ئارامش"

، تةنانةت ئةطةر وةكو ئةمريكا قةبوول كةين كة بةرذةوةندي دامةزراين لة بةرضاو نةطرينئةطةر ئةمةش 
 سوور خاجينعي ساعةيت هاتووضوو ال ضصت و بؤ وصنة ئارامش و ئاسايش بؤ خةلَكي بةغا ئةوةية كة مة

بتوانصت دةرمان و دوكتؤري فرةتر بؤ عصراق بنصرصت، جا ئةم ثرسيارة دصتة ئاراوة كة نصونةتةوةيي 
 ؤظؤسؤكردنةوةي داطريي عصراق ضؤن ئةم ئيشانة دةباتة رصوة؟ هةرئاوا كة لة سةرةوة باسي كرا، ئةطةر ك

 هةزار هصزي سةربازي بؤ أاهصشتين حالَةيت 400بصت، دةبصنني كة بة فرةتر لة وةك وصنةصك لة بةر ضاومان 
 هةزار 100صن، دةبصت فرةتر لة يبؤ ئةوةي بة ئةم أادة لة هصزي سةربازي بطة. داطريكةري عصراق ثصويستة

نة لة  ئةم ميزااروثةو ئلة هةر ئصستةوة ديارة كة هصزة طةورةكاين. صتأدأوة بناروثةوسةرباز تةنيا لة ئ
ةمسي ئةمةي وتووة و فةرةنسةيش ئصحتيمالةن أئالَمانيا بة شصوازصكي  (ن سةربازي بؤ عصراق نانصرهصزي 

  .) وةكوو رةمز بنصرصتصك هصزدةتوانصت تةنيا 
  و سةربازي لة ولَاتانصك وةكوو تؤركيا، هصند، ثاكستانهصزيبة ناردين ئةم كصشةية بةلَام قةرار واية 

 كة طؤايا دةكةنوالَةتدا وصذةرةكاين دةولَةيت ئةمريكا وا ئيستدالل ألة . كرصت ضارةسةر ببةنطالديش
ضؤنكوو ئةم ولَاتانة هةموو نزيكي ئائيين يا كؤلَتووريان لة طةلَ خةلَكي عصراق هةية، باشتر دةتوانن 

خةلَكي هةركةسصك كة كةمصك باري نةفسي . كةشصك وايةووبةلَام ئةم ئيستداللة ؤةك ر. ئاسايش دامةزرصنن
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بؤ " هاوكؤلَتوورانةوة"و " هاوئائني" بناسصت دةزانص كة تةحةموويل داطريكةري لة اليةن ئةم يةئةم ناوضة
ناشصت بةرنامةدارصذةراين .  بةرانبةر بة ئةم لةشكرة تؤندتر دةبصترفلصكسخةلَكي عصراق دزيوترة، هة بؤية 

 تةلَةويزصونةكاين ئةمريكا هؤصك نابينن كة كة ئيترئةمريكا ئةم راستيية نةزانن بةلَام بؤ ئةوان ئةوة طرنطة 
طياين مرؤظ لة ئةم (اوةكاين شةرقي ئةم ولَاتانة بةرن أووهةلَطةأةنط و أ كؤذراوة أادةيناوصك لة 

ولَاتانةش خؤ باصةخصكي نية و هةر بؤية ميزاين كؤذراوةكان نابصتة ئامرازصك بؤ زةخت هصنان بة سةر 
  .)ئةمريكا

، تةنانةت ئةطةر هصزة مةحدوود نةبصتةوة سةربازي تةنيا بة ئةم ولَاتانة اردين هصزيتةنانةت ئةطةر ن
 سةربازي لة هصزصكي فرةي هاوثةميان بن لة سةر ئةوةي كة كان،طةورةكان و بأياري رصكخراوةي نةتةوة

عصراقدا هةر لة " ئارامش و ئاسايش"ةكان بنردرصت، هصشتا كصشةي دامةزراين ايروثةولَةتة ئواليةن ناتؤ و دة
 ضونكو سةقام نةطرتين عصراق تةنيا كصشةصكي سةربازي نية كة ضارةسةرييةكةي .وةك خؤص دةمصنصتةوة

 وانيشان دةدات كة هؤص ثصشرةفت نةكردين ئامريكاثرؤثاطانداي . صطاي سةربازييةوة بكرصتأتةنيا لة 
 ،لةوولَيايت بة دواي يةكي ضكئابووري و سياسي عصراق ئةوةية كة يةك زةجنرية عةمة ئاوةدانكردنةوةي

هةر .  بووةتة هؤص نائاسايي و سةقام نةطرتويي،بةلَام هةميشةيي لة لَايةن ضةن كةسصكي تصرؤريستةوة
النة سةركؤت وو كة ئةم دةستة ضكبة ئةمة بةستراوةتةوة ئابووري و سياسي عصراق ئاوةدانكردنةوةيبوية 
 .ينةوةدةبص لة سةر ئةم ئيدعاية بة وردي بكؤلَ. بكرصن

ناوناين ئةم ضةشنة " تصرؤريسيت"لة بةرانبةر ئةم ئيدعاية لة ثصشةوة دةبص بلَصم كة لة باري حةقوقيةوة 
صكخراوة أياتانة درووست نية؛ بؤ ئةوةي كة ئةوان هصرش دةكةنة سةر هصزة سةربازييةكان و عةمةلَ

يش بة شصوازي " يدارةي عصراقشةوراي ئ" ثصنتاطؤنة و بةرثرسيةر مي برثؤلَ (داطريكةرةكاين ئةمريكا
كة دةولَةيت (بة ثصي ماناي راجيي حةقؤقي لة تصرؤريسم ).  كؤمةلَي مشاوريين ئينتسايب ئةونرةمسي

ةنطي أ ئةمريكا ئةمريكايش قةبوويل كردةوة و لة سايتة ئنترنصتييةكاين وةزارةيت دةرةوة و وةزاريت ديفاع
هةر دزصكي .  ئاسايي بؤ طةييشنت بة ئاماجني سياسييةوشة بة ماناي كؤشتين خةلَكيو، ئةم )داوةتةوة

ضةكدار تصرؤريست نية، ضؤنكو بة دواي ئاماجني سياسي نية و ئةو كةسةيش كة بؤ طةييشنت بة ئاماجني 
بة ثص هةموو .  نة تيأؤريستثارتيزانةسياسي ضةك هةلَ دةطرصت و لة دذي هصزي سةربازي شةأ دةكات، 

ين لة مايف نصونةتةوةيي دا وومةتصكي قانووأبة تاصبةت كة هصض (ري داطريكةر معيارة نصونةتةويةكان، لةشك
ةمسييةكاين ئةمريكا فصلصكي ثيس أمصديا . شي مةشرووعي هصزةكاين بةرانبةرأدةكةؤصتة بةر هص) نةبصت

 ئةم ناووي تريوأيسيت يل دةنصن، تةنيا بة بة ئاساين ثارتيزاينبةكار دصنن، ئةوان هةر ضةشنة عةملَياتصكي 
 دةنصنة ، بةلَام ناوي بؤمباردماين خةلَكي ئاسايي بة دةس لةشكري دةولَةتانهؤيةوة كة مةحدوودة

  .ةواي سةربازيأيايت عةمةلَ
. كي نيةةياتانة لة اليةن ئةمريكاوة، كصشةيكي سةر تريوريسيت ناوناين ئةم عةمةلَ،لة ئةم نوسرواةدا

يكاية كة طوايا هؤي نائارامي بارودؤخي  ئيستة لة  شي كردنةوةي ئةم ئيدعايةي ئةمر،كيةكصشةي سةر
" ئارام كردنةوة"نةية، هةر بؤية بة سةركؤت كردين ئةوان قؤناغي ثارتيزانايايت ئةم  عةمةلَ،عصراق دا

طات بة قؤناغي دةنؤرةش دةبارصت و جا  ئابووري ئاوةدانكردنةوةيكؤتايي ثص دصت و خصرايت قؤناغي 
بةلَام ". ؤكراتيكي عصراقيميدةولَةيت د"وةي دةسةلَات بة واستنةبذاردن و ط سياسي، هةلَئاوةدانكردنةوةي

 لصرةو لةوص زةخيت هصناوةتة سةر لةشكري  ثارتيزاينئةمة كة عةمةلَيايت. حةقيقةت شتصكي ديكةية
 باصةخي ثص نادرصت ئةوةية كة ئصستة ئةم ضةشنة  كةكة، بةلَام ئةو شتةيةرصئةمريكا، تةنيا فاكت

ئةمةش تةنيا بة هؤي ئةوة نية . أاوةستاين جةماوةري خةلَكووي أهاتنة انة بوونةتة بةرطري عةمةلَيات
ياتانة سةربازين بؤية ئاوا كاركردصكيان هةية، بةلَكوو بة هؤي ئةوةية كة ئةم كة ضؤنكو ئةم عةمةلَ

يكا ثصك هاتوو عةمةلَياتانة لة درصذةي بزووتنةوةصكي سياسي و كؤمةلَايةيت كة لة دذي داطريكةري ئةمر
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بة ثصضةوانةي وصنةكاين (  نية  لة ئةم ضةشنةص نية و ئةمة طؤرةثانصك بؤ خةبات لة ثصناوي ئاماجن،بصت
ئةلَجةزاير، : ةوةي  أاوةستان لة بةرانبةر ئصستيعمارطةران و داطريكةران لة ضةرخي بيستةم دا وةكوبزووتن

وةكاين رصذميي بةعسي بصت يا أةؤتة ئيسالمية ئةم عةمةلَياتانة، ض لة اليةن ثامشا). يتنام، و تادظ
و ض رفلصكسي خؤدبةخؤدي دةستةجاتصك لة ) يةكان ئيدعاي دةكةنائةو جؤرة كة ئةمريك(عصراقيةكان ةيرةغ

، ئةمة احالَةتد، لة هةر دوو )عايان كردةوةةيد ئئةو جؤرة كة هصندة لة ضاودصرةكان(الواين عصراق بصت 
 بة رصخستين بزووتنةوةصكي ضينةصك بؤ سياسي كة بصتة بنصكياي داخوازثرؤثاطاند  لة خزمةيتتةنانةت
 لصرةدا دةبص دووثايت كةمةوة .خوازانةيةتكي تؤلَةوةرطرانة و يا هةسص نية، بةلَكوو تةنيا رفلصكس،ريجةماوة

 ثةلَكوو ضة، ببصتيةكان اكة تاكتيكي ضةث لة هةلَ و مةرجي ئصستةدا نابص أاوةستاين سةربازي دذي ئةمريك
دةبصت ئصستة هةموو هةولَي خباتة سةر ثصكهصناين أصكخراوةكاين دةسةلَايت راستةوخؤي جةماوةري خةلَك 

ي درووست كردةوة، بةلَام لة اي مؤشكيلةي جدي بؤ هصزةكاين ئةمريكثارتيزاينيايت بص طؤمان عةمةلَ). 5(
 كؤمةلَايةيت و سياسيان هةية، هةلَومةرجصكدا كة خةلَكي عصراق ثصويستيان بة زةرفصك بؤ خؤ نيشانداين

  .داوةكانووئةوان بنب بة ضاودصري مؤنفةعصلي أئةمة بووةتة هؤي ئةوةي كة 
 ثارتيزاينتةنانةت ئةطةر بة نصونةتةويي كردين عصراق، عةمةلَيايت . باسة سةرةكييةكةهةلَ طةرصنةوة بؤ 

 استةقيةين خؤيأومةيت أو" وييةطرتوسةقام ن"ي كؤرت و تةنط بكرصتةوة، تازة ئةو كات ةسةركؤت و بةر
 ثارتيزاينيايت عةمةلَئةوةي كة جيا لة .  هاتنة سةري بزووتنةوةي كؤمةاليةيت نيشان دةداتبة هؤي

 بصت كة بري ئةمةمشان لة ص ئةب،ةوتنةوةي خةلَكوي بزووأة  هاتنكاريطةري نصطاتيظي دةبصت ضؤنكو بةرطري
 ئابووري و ئالَ وطؤري سياسي بة دواي قؤناغي ةدانكردنةوةيئاوداوة كة عصراق بةلَصين ئةمريكا بة خةلَكي 

ياتانة سةركؤت و كؤنترؤل بكرصن،  بة هةر أادةصك كة ئةم عةمةلَهةر بؤية.  دةست ثص دةكات"ئارام كردنةوة"
هةلَبةت ئةمريكا هصواي . دةبص ئةمريكا ضاوةأواين داخوازة ئابووري و سياسييةكاين جةماوةري خةلَك بصت

بصت دة وةخةلَكةكةيان بة سةر دان، كؤنترؤلَ" شةوراي ئيدارة عصراق"زب و دةستةجاتصك كة لة ية حئةمةية ك
ئةمة خؤي دةبصتة هؤي زؤرتر .  سةر ئةو رصطايةي كة بؤ ئةمريكا طؤجناو بصتخةنةةدو داخؤازيةكانيان 

 بة تةماي  ئةمريكا، ضؤنكوو حيزب و دةستةجاتةكاين هاوكاري ئةمريكايش خؤيانتناقضاتیبووين 
كةن و بكؤتايي ثص هاتين قؤناغي ئارام كردنةوةن بؤ ئةوةي بة دواي ئةم قوناغةدا داواي بةشي خؤيان 

وتنةوةي خةلَك لة خوارةوة بةلَكوو ونة تةنيا هاتنة سةري بز. داخوازة دواكةوتوةكاين خؤيان دةربأن
 نائارامي و سةقام نةطرتوويي لة ئيختالفايت نصو حيزب و دةستةجاتةكاين هاوكاري ئةمريكاش دةبنة هؤي

  .كؤتايي ثص ناصت" كردنةوةئارام "هةر بؤية كة قؤناغي . عصراقدا
" ئاوةدانكردنةوة" ديارة كة ئصستة ئةمريكا لة ذصر زةخت داية، بةلَام ئةطةر سةربازي ئامريكايي بة بؤنةي 

 نية، يش كصشةصكي ئةوندة طرنط خؤش نية، بةلَام ئامريكا بؤ، طةرضي، درصذةكصشاين ئةم قؤناغةننةكؤذرص
  . هةرضي بصت لة بارودؤخي ئصستة، باشترة

بة ثصضةوانةي ئةمريكا، بؤ ئةوان طرنط ئةوية كة هاوكات لة .  ديكة ئاوا نيةاينبؤ ولَاتبةلَام ئةم كصشةية، 
ضارةسةري صكي بؤ ةفةرانسة طةلَالَ. طةلَ هاتنيان بؤ عصراق لة طةلَ طصذاوي كصشةي سةربازي رووبةروو نةبن

مةشرووعيةيت ئةوا . ية كة لة زووترين كاتدا حكوومةتصكي عصراقي ثصك بصتةئةم كصشةية هةية و ئةوش ئةم
كمةيت ئاوا يحصت، هةر بؤصةش در وةردةطري ئةم دةولَةتةدةولَةتصك بة بأواي ئةوان لة خؤدي عصراق بووين

ؤكراسي، ميهيض باسصك لة دامةزراين د. نصتئةوةية كة طوايا خصرا بة نائارامييةكان كؤتايي دصطةلَالَةصك 
جياوازي دين لة دةولَةت، مايف كوردةكان و كةمينةكاين ديكة نية، بةلَام قةرار واية كة دةولَةتة رةقيبةكاين 

بؤ . درصن نيشان ب،ةوةي خصراي دةسةلَات بة دةولَةتصكي عصراقيواستنئةمريكا وةك زامنصك بؤ داخوازي ط
شةوراي " بسثصردرصتة دةسيت   كاروباري عصراق رانسة تةنانةت ثصشنياري كرد كةئاطاداري، دةولَةيت فة

هةلَبةت شةوراي  (يشةةرمي بر دةست نيشانكراوي ثؤلَي كةس نية، و تازة كة هةلَبذاردة" ئيدارةي عصراق
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ريكا دةلَصت يدارة أايطةياند كة ئامادةيي بؤ قةبوولَ كردين ئةم ئةركةص نية و باشتر ئةوةية هارئاوا كة ئةمئ
 بؤ طؤفتوطؤئصستة بابةيت استاي أاهاتين ئةمريكا و فةرانسة أ لة هةر حالَدا لة !)جارص ثةلَة نةكةن

اين هصزة طةورةكان قةبووليان بصت، تةنيا لة تةنزميي بأيارنامةصك بؤ شةوراي ئاسايش كة هةموو اليةنةك
  .ةتصكي عصراقيبة دةولَبطؤصزرصت ةسةلَات د و ضؤن صك كاتسةر ئةوةية كة لة ض

ةصةوصت بينؤصنصت،  هصزة دبةلَام بة ثصضةوانةي ئةو شتةي كة بأيارنامةي نوص رصكخراوةي نةتةوةكان 
لة ثلَاين هةوةلَيصةي . طةورةكان لة سةر درووست كردين دةولَةتصكي عصراقي ئيختيالفيان نةبووة و نية

تةنيا لة سةر ئةوة بوو كة ض كاتصك ئةمة كصشة . بوو عصراق دانرابؤ اندنةوةي سةربةخؤيي أئةمريكاش طة
. بة رصوة بضصت 2004وازص كة ئةم ئيشة لة سصثتةمبةري خي بارودؤخي بوش ئاوا دة؛رصك خبرصت

وصت لة ئةم دةرفةتة كةلَك ةةصدبوش هةر بؤصة  داية، 2004هةلَبذاردين ثرصزيدنيت ئةمريكا لة نوامربي 
 ئيدعا بكات  دةولَةيت عصراقي ثصك بصنصت بؤ ئةوةي بتوانصةكةماوةصكي كؤرت بةر لة هةلَبذاردنوةربطرصت و 

صكخستين دةولَةيت أكة كصشةي عصراق خةريكة كؤتايي ثص دصت و لة ماوةص كؤريت بةيين هةلَبذاردن و 
 فةرانسة بؤ ثصك  هةأاوهؤرياي. نةمصنصت،اوةأعصراقي، دةرفةتصك بؤ تصبيين ئةوةي كة لة عصراقدا ئةجنام د

ووي قسةي فرةتر لة ناسيوناليسمي عةرب لة ولَاتاين أاسيت دا ألَةيت عصراقي لة  دةوهصناين خصراي
و لة جةهةيت سياسةيت . ناوضةية نة ئةوةي كة بصهةؤصت ضارةسةري كصشةي ئصستةي عصراق بكات
دةولَةتصكي عصراقي . اكصشصتأبةرفراواين فةرانسةية كة دةصةوصت نةزةري ولَاتين ناوضة بؤ الي خؤي 

شةوراي "من لة شؤصنصكي ديكة بة وردي لة سةر ضؤنصةيت تةركييب . ين ئاسايش ضارةسةر ناكاتنةبوو
ئةم تةركيبة . كة برييت دةبصت لة هاوكاري ضةندين حيزب و كةسايةيت جؤراوجؤر دواوم"  ئيدارةي عصراق

كةوة ثرؤذةصكي تةنانةت لة معيارة سياسييةكانيش دا ضكوولةترين هاونةزةريصكيان نية  و ناتوانن بة صة
تاقمصك لة لة هةلَبذاردين شانؤطةرانةي تةنانةت " شةوراي ئيدارة" هةر ئةم )5.(نرسياسي بةرصوة بة

مةوجوودةكان لة هصزة  تةوليدكردنةوةي يةكةبةيةكةيان نةيتواين بة هاونةزرصك بطةصن، جيا لة وةزير
عصراق، تةنيا دةتوانصت هةلَهاتن لة هاتين هصزة طةورةكان بؤ طؤرةثاين سياسةيت .  دا"شةوراي ئيدارة"

  .مةركةزصةيت دةولَةيت عصراقي فرةتر بكات
، تةنيا دةبصتة  2004 ثصك بصت و ض لة مارسي 2004 دةولَةيت عصراقي ض لة مانطي سصثتةمبةري

بة ثص بأواي ماركسيةكان، سةرضاوةي ئةسلي هصزي . شانؤأازاندنةوةصك لة بارودؤخي سياسي عصراقدا
، ئةطةر كةسصك لة ئةم بأواي ماركسيةكان طؤماين هةبصت، لة لةشكر و سجن و حمكةمةيةدةولَةيت،  

استةقينة لة عصراقدا لة مشيت هصزي أ.  دةبص شيت زؤر فصر بووبصتئةزمووين ئةم ضوار مانطةي عصراق
عصراقي مباصةتةوة، دةولَةيت  لة ذير داطريكةري ئةمريكافةقةت وةها رئةطةر عصراق هة لةشكري داطريكةرة؛

دةبووة طةلَا هةجنصرصك بؤ هصزي ئةمريكا، بةلَام ئصستة دةبصتة طةلَا هةجنريصك بؤ ضةندين دةولَةيت طةورة 
صكي ديكةي دةست ووانيدةولَةيت ئةمريكا ب" دامةزراين ئاسايش"ي ووانيلة ثةناي ب. و ئةمثرياليست

لة عصراقدا و ) طةوةركاين ديكةش ةنطة هي هصزةأو (مانةوةي سالَةهاي سالَي ثايةطاكاين دةكةؤصت بؤ 
ية كة نصونةتةوةيي بوونةوةي " دةولَةتة سةربةخؤي عصراقي"ئةمة ئةو    .تةزميين دةوامي ئاوا دةولَةتصك

  .هصزة داطريكةرةكان دةتوانص ثصكي بصنصت
.  نيةبووين هصزة جيهانيةكان لة عصراق دا، هةنطاوصك بؤ البردين داطريكةري عصراق و ئازادي و سةربةخؤيي

بأيارنامةي رصكخرواوةي "وخوازةكان بة بيانووي وهةر بة ئةم هؤصةوة نابص ضةثةكان و هصزة ثصشكةوت
بووين هصزة طةورة . الصةنطري لة ئاوا شتصك بكةن" كؤمةلَطاي جيهاين"و هاتنة ناوي " نةتةوةكان

هصندصك لة . اليستةكانةقابةيت ئةمثريأئةمثرياليستييةكان دةبصتة هؤي ئةوة كة عصراق بصتة طؤرةثاين 
لة دوارؤذي كؤتايي هاتين شةأي جيهاين كة شيكاران ثصش بينيان كردةوة كة وةكو ئاملانياي داطريكراو 

ةتة جؤراوجؤرةكاين مؤتةفصقني دابةش كرا و بوو بة ناوضةي ذصر كؤنترؤيل ةمسةن لة نصوان دةولَأ
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بةلَام . ان تووشي ئاوا ضارةنوسصك بصتةنطة عصراقيش بة هاتين هصزة نصؤنةتةوةيةكألةشكرةكانيان؛ 
ةتر ، بةلَكوو فرةتةكاني دةولَكة ئةمة جؤطرايف عصراق نةبصت كة بأواتة ذصر كؤنترؤلَزؤرتر وا دصتة بةر ضاو 

و . ي هصزة ئةمثرياليستيةكاننة ذصر كؤنترؤلَوأبن كة ب طؤرةثاين عصراق ئةمة حيزب و هصزة سياسييةكاين
ن و ئةطةريش فرة زيرةك بن، خزمةيت خؤيان بة هةر كةسصك أ ئاغاكةيان بطؤ جاريش بتوانن هصندصةنطةأ

، هصزة داطريكةرةكان مبصنصتةوةك بؤ تالَاين ةثانيأوةها طؤرئةطةر عصراق هة. كة ثارةي فرةتري دا بفرؤشن
ر ركمان لة سةو و تردوككاين  دةستةجايت ئيسلَامي شصعة و سؤين و حيزبة ناسيوناليستة هةر تةنيائةطةر

ةصتة سةر شانؤي  ن، بة هصزةوة،شانؤي عصراقدا مبصننةوة و ئةطةر بة خصرايي بزووتنةوةي جةماوةري خةلَك
                                  .نص ئةمثرياليستةكان، كؤمةلَطاي عصراق بةرةو نابوودي دةباسياسةيت عصراق، ملمال

                                                                       
  
  :ثةراؤصزةكان  
)1(  

The Economist, “A change of heart”, economist.com, Sep 4 2003; Gerard Baker, “A 
president enjoys his humble pie”, Financial Times, Sep 4 2003.  

 
وو بريندارةكانيش دةطرصتة  بة ماناي كؤذراوةكان نية بةلَكاتةني" تةلَةفات"لة أوانطةي سةربازيةوة ) 2(

بة هؤي . هصزي جةنطي هةر دوو دةبنة هؤي كةم بوونةوةي ، كؤذراوبريندار يا رؤشنةوة كة ية هؤمبة. بةر
ثصشكةوتوو بووين دام و دةزطاي شةأي ئةمريكا، أادةي كؤذراوةكاين ئةمريكا لة سةرةتاي شةأةوة تا كايت 

 كةس بووة؛ بةلَام أادةي بأيندارةكان 300كةمتر لة ) مبةر سصثتة9 مارس تا 21(نووسيين ئةم نووسراوةية 
 كةسيان 1465 وئةطةر ضي بة شصوةي أةمسي لة كايت دةست ثص كردين شةأ تا بة ئةمر. فرة فرةترة

أاطةياندةوة بةلَام بة ثص هصندة أاثؤرت أادةي بريندارةكاين ئةمريكي تا سةرةتاي مانطي ئووت فرةتر لة 
 بووين برينداردةبنة هؤي نطتؤن ثؤست، أادةي ئةو عةمةلَياتانة كة ص أاثؤريت واشبة ثص.  كةس بووة4000

 فةرماندةهي ئةمريكا ئيستة تةنيا لة سةنتةري كة ، ئةوندة ضووتة سةرةوةيايفرةي سةربازي ئةمريك
كاين لة أادةي كؤذراوو و بريندارة. عةمةلَياتصكدا كة كةس كؤذرا بصت، ميزاين بريندارةكانيش أادةطةصنصت

بةلَام طؤمان بؤ ئةوة دةضصت كة تةلَةفايت سةربازي و غةيري . عصراق أاثؤرتصكي درووست لة دةستدا نية
  :بؤ بينيين ئاماري تةلَةفات بأواننة.  هةزار كةس بصت40سةربازي عصراقيةكان زياتر لة 

Antiwar.com, iraqbodycount.net; Vernon Loeb, “Number of Wounded in Action on 
Rise”, Washington Post, Sep 2 2003. 

  :  لة ئةم سةرضاوانةوة وةرطرياونداراييرةقةمةكاين بوودجة و هةزينةكاين ) 3(
Will Hutton, “Alone, the US will fail”, The Observer, August 24 2003; The Economist, 
“Help wanted”, economist.com, Sep 5 2003; The New York Time, “Paying the Bill for 
Iraq”, Sep 10 2003; Washington Post, “Paying the Price”, washingtonpost.com Sep 14 
2003. 

، باروو "تئوري براي جنط، تئوري براي مقاومت" بؤ شةرحي تةواوي ئةم خالَة برواننة، ئريةج ئازةرين، ) 4(
  18-20:  ، الثةرةي 2003، ذانوييةي 16

  2003، ئاوريلي 17 و، بارو"سةركةوتن لة شةأ، شكست لة ئاشيت" زةرين، ئريةج ئا) 5(
" ، 2001، ئؤكتؤبري 1، باروو " سصثتةمبةر و نةزمي نؤي ئةمثرياليسيت11"بأواننة ئريةج ئازةرين، ) 6(

  2002، ذانوية و فورية 5 و 4، بارو "تقسيم دوبارة جهان اغاز مي شود
نفووسي سة بةرابةري عصراقة و يةكصك لة كة (نيا لة تووركيا قةرزةكاين دةرةوةي عصراق نة تة) 7(

ئةويش سة بةرابةري عصراق . (بةلَكوو لة ئارذانتيين هةلَشكاويش زيادترة) قةرزارترين ولَاتاين جيهانة
رووسيا . رووسيا، ذاثؤن، ئالَمانيا و فةرانسة: قةرزدةرةكاين ئةسلَي بة عصراق بريتيين لة). نفووسي هةية
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جيا لة .  دا مليار دؤالرةوة طةورةترين قةرزدةر بة عصراقة لة نصوان دةولَةتة طةورةكان60 كةم بة الين
 دا، قةرار بوو كة عصراق خةسارةتصكي 1991ئةمانةيش بة دواي شةأي يةكةمي ئةمريكا لة طةلَ عصراق لة 

مةيت شةأي هةشت جار طةورة بة بؤنةي داطريكردين كوصتةوة بدات، دةولَةيت ئريانيش داواي غةرايةك
 تا 200بة ئةم جؤرة ئةشص سةرجةمي قةرزةكاين دةرةوةي عصراق لة نصوان . سالَةي ئريان و عصراق دةكات

  . مليار دؤالر دةبصت15داهايت عصراق لة سادرايت نةوت لة باشترين دؤخيدا ساالنة .  مليار دؤالر بصت400
 ناوةراست رؤذهةلَايت ديكة لة  طةورةكاينها بؤ رةقابةيت هصزةةو هةرو" هصزي نةرم"بؤ شةرحي ) 8(

 .2002، ذوئية و اوت 11 و 10، بارو " سثتامرب11جهان يكسال ثس از "سودابة مهاجر، : بأواننة
  

  . وةرطرياوةorg.iran-wsu.wwwئةم نووسراوة لة ساييت 
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