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بة تايبةيت لة دواي داطريكردين لة اليةن ئةمريكا و ةي دوايدا لةم دوو سالَ سياسي عَيراق  وةزعي
زةخ بؤ ؤ د طةورةترينبة بووة تةئةم وآل. ئاستصكي زؤر نالةباردا تصدةثةِرص بة انةكانيةوة ميهاوثة

سيت تةقينةوة و كوشنت ي بك طوصك يان طةرةكَي هاتوة رؤذ نيية لة شةقامي شارَياي لص وكةي،ةدانيشتوان
بةآلم . دا ئةجنام دةدرص ئينساين تَيضةندين كارةسايت رؤذانة  رةشةدا لةم سيناريؤ. ورفاندن نةبني

 ي كة ميديا جيهانيكان تةهنا ضةند مةسةلةيةكي روكةشي ئةوةية سةرنج وتصبيين يةئةوةي كة جص ي
ان و سن تاقة بةرطريكةر لة مايف ئيية وةك ئةمريكانيشانداين  و مةبةست زياترك دةدةننيشاين خةلَ

 كي ديكةشةوة ئةوةمان نيشانص وة لة شؤين رؤذهةآليت ناوةِراست،تاينؤسةي دميوكراتيزة كردين وآلثر
  لةم روةوةت صةيةوستاين ئيسالميدا راوةستاوة وة ديرر تريؤطريانة لة بةرامبةشصل دةدا كة ئةمريكا
و يوةقيانوسي بِر نيية ئةمريكا ضةندين هةزار كيلؤمةترو ئؤئةوة، صن و بلَك راطةيننئةوة بة خةلَ

دا دةطةِرص و خةريكي "القاعيدة"ي كون بة كون بة دواي تؤِروةك ةك بة طةِر طةِرو شار بة شارهاتوةوة
 كة شانؤطةرييةة  ت و دواي ئةم زجنريبصنة يي لة خؤاك ئاطلة دوايدا ئةطةر بينةر كةمص. لةناوبردنيانة

كي زؤر مَيذووي دةكا لة ت بلني ئةمريكا كارَيص دةبةكةوصت،ب لةاليةن ميديةكانةوة نيشان دةدرين
 ميدياي ئصستا بة .ةست خؤشي لص بكةين و وةك فريادرةس ناوزةدي بكةينددا و بةرامبةر ئينسانييةت

 لةسةر زةين و بريوبؤضووين ي كاريطةريي زياتريان هةيةتايبةيت ئةوانةي زؤر بةرفراوانن و توانا
 تريؤريست، ، ووشةطةيلهةميشة اليةنطرنخةلَك، سةربةخؤ نني و لةبةرامبةر رووداوةكاندا 

تاد، لة فةرهةنطي ئصستاي ميديادا، زؤرجار .....دميوكراسيخواز، ئازادخيواز، سةركوتطةر، ئاشتيخواز و 
ريؤريستة، سةدام حسصن ي هاوِرصي دوصنص،  دوصنص ئصستا طةورةترين تي دؤسيت"بن الدن"ئاوةذوو كةرة، 

    !!. ديكتاتؤرةو قةزايف تريؤريست ئصستا ثارصزطاريي ئاشيت ية
ي كة يةوةرةنطدانةوةي روداوةكاين كؤمةلطا نيية بةو شصبو كة بليم ميديا  ئةم سةرتايةم هةر بؤ ئةوة

زين ةرودايكي ئيجطار دلَت  ئةمرؤ ضؤمة سةر ميديا ضونكةةش وة بؤي،دا نييةةتو لةخزمةيت ئينسانيهةية
 و زةكاين ئةمريكاداين هصكدا لة كايت ثَيةوةدكم خؤينصسايت مندالَة كاتيك كة كار،رايضلَةكاندم

  زةكاين ئةمريكا فيشةكةكاين هصرةشةداي ئةم دوو بةرة  شةِروايننص و لةستاندا رووي داوةؤريتري
ضونكة برينداركردن و رة روداوةكة ئاسايية  تا ئص، برينداري دةكةنبة خةسيتكي و مندالَصكي بضكؤلة ئةثص

بؤ ا ةكة هانك كةس وكاري مندالَبةركةوتين خةلَكي سيظيل لة شةِرةكاندا بؤتة كارصكي ئاسايي، بةآلم كاتص
بوون هةستان  بازانة كة لةوصر ئةو سة،ةكةيان كوِرهةمان هصز دةبةن بؤ ضارةسةر كردن و رزطاركردين

دواي  . داتو تا ئاخرين هةناسةي خؤي لة دةسي طوللةصذستِرة در بةيةوةةكةيان داكي تر مندالَجارَيو
 بة مةبةسيت مان ئةجنام داة بؤية ئةم كارمةصئ( انكةوة وتيةيبة خؤين ساردي  كارة ئةمداينمئةجنا

ك تةهنا لة شاشةي  خةلَة تراذيديا لة ئةم جؤر.!!)صذصتا ضي دي ئازاري زياتر نةض  مندالةكةمةيت داينريا
 و يةكي كوشندة دةبصتت يان تؤشي نةخؤشي كة ئاذةلَصك ثةكي دةكةوصؤنةكانةوة دةبينص كاتصكيتةلةفيز

 كة ،نةضصذص ئازار لةوة زياتر بة خاتر ئةوةي كة ئةويشتيماري نيية دةست دةبةن بؤ لةناوبردين
 سوثاكةي ئصستا لة وم ئةمريكابةآل. ئيدانةكردنةاي طِاي ئةوةيش هصشتا ئةم كارة لة خويدا جصرسةرة
 خؤي  ئةمريكا.آلن و ذن و الوو ثريي ئةم وآلتة لةسةر منا ئةجنامداين ئةم كارةنكيراق خةريعص

  وظيتنام، كاين زؤرنداو منونة سةرتاسةري دنياخؤين رشنت ي هةية لةي ة  طةورتةجروبةو مصذوويةكي
، زيندووترين منونةكاين ئةم ئةمريكاي التني و ئةفغانستان و عصراقكؤريا تا هريؤشيماو ناكازاكي تا 



 ةيوةي، نةك ئةو شص دةموضاوي  رةشي وراستةقينةي ئةمريكاية هةلَبةتة ئةم كارانة.نجؤرة لةتراذيدياية
  . وجوانكاري بؤ دةكةنكان ماسك ية جيهاين و ميدياكة كةنالَ

  كة ناويان كارديناس ئةلبان نيريك ئةمانة دوو سةربازيبؤ زانياري زياتر ئةجنامدةراين ئةم منايشي تاو
 ي ئةم درانةلَي ضةثلَ.ماريرتن دةيياث 41 تيثيبة  كة سةرةسالَ) 30(سالَ وجوين هؤرين تةمةن) 29(تةمةن

  كة زؤر َيببزووتنةوة راستةكاين كؤمةلَطةي عصراقنكارانةش دةسةآلتة بةكرصطرياوةكةي عةالوي و 
سةي ئازادي ؤراق ثرص داطريكردين ئةرمريكا بؤ ع كةعصراقييةكانداي وص يدةن بة ط و رؤذانة دةشةرمانة

 برا "نييةكان دةلص و هةموو كات لة ئاخافتنةكانياندا بة ئةمريكاراقيكانةلة ثشتةوية وئةو فريادرةسي عص
 . "!!كانةئةمريكي
هةر حيزب   بؤيةيةيكادا ئةستؤي ئةمرراق لةكي عص خةلَنا ئاراميو يي باري نا ئاساي سةرةكيهؤكاري

  ئةمريكا هصزةكاين وةدرناينانت شيعاريصدةب دةكاتراق كي عَيكي باشتر بؤ خةلَصك كةداواي ذيانصاليةن
  .ني نا بؤ ئةمريكا و سياسةتةكاينص هةموو بة يةك دةنط بلًَبصت

  
وةي فليمي صشك لة تاوانةكاين ئةمةريكا بة ؤرم لة ذَير دةستداية لة سةر بةشصومةنيت زيكص د:بيينتص

 دةرخستين ك اليةنطرييةةو هيض شصبةم من خؤم آلت بةصي  و رةنطة بةشيكتان ئةو فليمانةتان بينيبيظيدَيو
  .ةتيف لة سةر دةروين خؤينةر دادةنصطؤرة فليمانة نيم لةسةر سايتةكان ضونكة ئاسةواري نصئةم ج


