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بةسةر ردبص  وكئةو والَتةي داطرييكا مةرتصكي وةك ئة والَبذاردن بكرص لة هيض والَتصكدا نةبوة هةلَ
ر هةلَبذاردن ئةطةر بة مانا ئةمريكيةكةيشي  بصت و خةلَك بتوانص بص ترس سةري خةلَكةوة بص ، ئاخ

ةري خؤيان هةلًَبذصرن وقصكةوة و كةسص يان حيزبصك وةك نؤصننسطي خؤيان خبةنة نو دوو دلَي دة
ام بطةيةنن ، توانن  ئةم ثرؤسةية بة ئةجنـم و لةبار هةية تا ببةكةشصكي ئاراسيت ـــــئةوة ثصوي

ين سي رماة لةدةسةالَتن لة ذصر ضةتري ئةمريكيةكاندا و بة فا كة ئصستبص طومان ئةوكةس واليةنانةي
ي ئةو بلَص قبولَيانة لة سبةينصشدا ـ و هةرضريكا دةست بة ئاوا ناكةن و بص ئةمئاي ئةي حوكم دةكةن

ثشيت ئةمريكاو كؤمةكي ئةو ئةم هصزانة دةردةضن ، لةهةلومةرجصكي وادا نةك هةر ة ثالَـةر بـو ه
 .تة جاأيشةهةلَبذاردن شةرعي و قانوين ين ية بطرة طالَ

 بارةناهةموارةدا كة ئةمريكا ثصكي هصناوة دةيان طروثي قةومي و وامي ئةجنلةاليةكي تريشةوة و لةئة
لة تةكص و  اوضةكة لة ضةشين ئصران و سعوديةوتةكاين نئيسالمي سياسي بةكؤمةكي والَتة كؤنةثةرس

ةقانةكانيان سةريان دةرهصناوة و ئةوةي دياردةيةكي شارستاين بصت ضاويان ثصيدا هةلَناية و نخا
ةكاين ـ فرؤشنت و سالَؤنيمةشؤصنةكاين كاروكردةوةيان بوة بة كوشتين ذنان و تةقاندنةوةي 

 شة سةرةأةايي ئةمريكايض ةلكي ستةمديدةي عصراق ، لة ختقذبأينن وةرطرتين باج و خةأاج و زةكا
رتوة بة ثشيت بةتوندي دةسيت طات بةالَم ـ تريؤر دةكةأ لة دذيـئةوةي ئيدعاي ئةوة دةكات كة ش

 تاقمصكياندا و ي هةركةسطاو بالَوكراوةكاين خؤيةوة ئامادةية بة شان و بالَزدةلة ئيسالميةكانةوةو
 ةطةلَ ئايةتوالَ سيستانيدا دةيكةنبةرذةوةنديةكاين نةكةن وةك ئةوةي لهةلَبدات بةمةرجص دذايةيت 

ئةمريكا بؤ بردنةثصشةوةي سياسةتةكاين خؤي و  ،و ثصشتريش لةطةَ تالَيبان و قاعيدةدا كرديان
وي وضةند  عةال يةكي وةكـبةعس ةوص لةضةند كؤنةـين مالَ و حالَي خةلَكي عصراق دةيدبةتاالَن بر

ةت ـ شةرعيوكي عصراق بكات خةلَهةلَبذرادنصكي كارتؤنيدا قةناعةت بة لة كؤنةثةرستصكي ئيسالمي 
بة هيض شصوةيةك لة خواست و ئارةزوةكاين خةلَكي عصرق دا نايةتةوة و لة  طايةك كةزدةبدا بة 

 .ئصستاوة مةحكومة 
جص صلَص و لة بةت كة ئةمريكا عصراق كاتص خةلَكي عصراق دةتوانص لةسةر ضارةنوسي خؤي بأيار بدا

كي خةلَ ي نيوةي زياتر لةناهةموارة وةزعي ئصستاي عصراق زؤر،بكرص زةمينةيةكي لةبارتردا ئةم كارة
و لة وةزعصكي نةيةو لة سةربازطةو فةرمانطة كؤنةكاندان ال  بص خانةونعصراق بصكارن و هةزاران خصزا

 ئةمريكا  ميةك لة ئاسؤدا بةدي ناكرص ،ا ئارصكي أؤذانة و شةأو تةقينةو بوةتة كاروخراثدا دةذين 



ةيداين ـاقي كردوة بةمبازاأاكاين عصر دةست ناثارصزص و بةأؤكصت و ضةكي قورس شارو شةمل كؤصرم
 . و أؤذانة دةيان كةس دةكوذرصن دةياين تر بريندار دةبنيانةجةنطصكي وةحش

  وة لةموسيبةتةكاين شةأ بةالَي بص كارةبايةلَكي عصراقيش دةكةي ئةوة جطئةطةر سةيري ذياين خ
ين ية   كردوة و شةو ترزعةكةي ئالَؤزبص ئاوي نةبووين سوتةمةين و نةوت و غاز ئةوةندةي تر وة

 .ترسةوة أؤذ نةكةةوةزيندان بة سارد و سأي  خةلَك تاريكي كوجني مالَةكانيان نةكاتة 
  بووين هصزةكاين  و  ئيسالمي تريؤريستاينسةرضاوةي نةهامةيت و  ئةم بارودؤخة ئالَؤزة  بووين

 و دةرةوةي هصزةكاين ئةمريكا ضونةباشترين وةالَم بةم طالَتة جاأية بؤية لة عصراق، ئةمريكاية 
ن قةوم  ئينساين و بص جياوازي نصواةكيتصكي مةدةين و عيلماين كةلةسةر بنةمايمةدامةزراندين حكو

، ئةمة تةا ضارةسةرة بؤ ئةوي عصراق و بكات  ةلَكدالةطةلَ خو قةبيلةو مةزهةب هةلَس و كةوت 
 .خةلَكةكةي لةو زةلكاوة أزطاري بص  

 
 


