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لةناوضةکةدا لةتةنطةتاووي وتارمايي هةميشةلةناوميدياي بةشي  عصراقي عةرةب وميديايي وولتان ئيقليمي لةبةرامبةربوون هصزةکان ئةمريکا  

ي هةميشة ةکان لةعصراقدا،بةوة زة کان ئةمريکاوهاوثةيان ر هص دان لةسة ن تةرخانکردووةبؤثرسياروئاماذة وان أاطةيانديا ي بةرفرا ترسدان،ثانتاييةک

طةرضي ئةم هصزةبةبأيارصکي ئةنومةن ئاسايش خؤي..ئةوثرسيارةدةکرصت کةئةم هصزة کةي دةکشصتةوةوکةي سةروةر ي بؤعصراقيةکان دةطةأصنرصتةوة،،هتد

کردةهصزصکي داطيکةر،بةلم ئةطةرئةم هصزة لةثياهةپدان فريادأةسي وفريشتةيي بصنرصتةدةرةوة ،بصليةنانة خؤصندنةوةي بؤبکرصت تاهةنووکةلةعصراقدا

پکي عصراق دةکات ي جدي ودةستةويةخةي تيؤربؤخة واي أذصمي ديکتاتؤري،شةأ ؤأان د ردن ط ي جدي دايةبؤسةقامطيک بةثصضةوانةي ئةوبأيارةوة،لةشةأ

،،هةمووئةم فشارانةي أاطةياندن عةرةب وئيقليمي وجيهان ئيسلم،بؤکشانةوةي هصزةکان ئةمريکاوهاوثةيانةکان بؤواقيعيةت ئيستاي سياسي لة

عصراقدا تراذيدياوماپوصرانکةري زياترة تالةضنينةوةي خصروبصري نةفرةتکردن وکردنة دةرةوةي سوثايي  کوفروسةليب وأؤذئاوايي وئيمثرياليزمي تا هةر

دةستةواذةيةکي دي کةهصزةکؤنزصرفاتيڤةکان ناوي  دةنصن، ضونکة ئةمأؤسةرخةت سياسي تيؤري نصودةوپةت بةأابةرايةت أصکخراوي قائيدة کاربؤضاندن

، ي و سياسيداخؤي مةلسداوة        ي مصذوو ي ولةبةرطصکي ململنص راوان مةزهةب خؤشدةکات،کةلةعصراقدا بةشاراوةي ا ف وهةپطيسان شةأصکي مةود

  ة

*
دواي ئةوةي هةفتةي أابردووکؤنطرصسي ئةمريکي ثصشنياري ضةندسيناتؤرصکي ديوکراسيخوازةکان أةتکردةوة بةوةي داواي خشتةي دياريکراويان بؤکشانةوةي

ب وثةيوةستةبةتوانايي ن لةعصراق هاوتةري ي هصزةکانيا ي کةمبوونةوةوکشانةوة ةکرد لةعصراق،کؤشکي سثي ئةئکيدي کردةوةلةوة ن د هصزةکان ئةمةريکايا

ي نصؤرک تايز جةنراپ 25/6هصزةکان ئاسايش وثؤليسي عصراق لةبةرامبةرتيؤروتوانايي بةدةستةوةطرتن مةلةف ئةمن،بةثصي أاثؤرتةکان يةکشةمة

جؤرج کةيسي فةرماندةي هصزةکان ئةمريکالةعصراق ئاماذةي بةوةداوةکةلةذصرفةرمان وضاودصري ثنتاطؤندا باس لةئاپوطؤأبةسةرهصزةکانيان لةعصراق کراوة

ساپي  ت تا ش بأوا ةمن بةرةووثص ف ئ ق بةبص2007کةئةطةرمةلة ةکان ئةمريکالةعصرا ي هصز ، کشانةوة ي لةهصزةکانياندابکةن ي أصذةي کة مبوونةوةيةک

بةرقةراربوون ئاسايش ولةمةنطةنةدان تيؤرومسؤطةرکردن ماف ثصکهاتةکان ناوعصراق داوايةکي خةياپي ونةزؤکة،ضؤنکةباسکردن لةوجؤرةکشانةوة بةبص

ئةوسةرکةوتنانة ماناي شکست ئةزموون ئةمريکا بؤناوضةکة،ماناي أاکردن ئةمريکا لةدةست تيؤر وسةرکةوتن بةرةي تيؤر بةسةر بةرةي دذةتيؤردا

کةئةمةش لةسةرئةرزي واقيع وطؤأةثان سياسي بؤسياسةت جيهان قبوپناکرصت وسةدو هةشتاثلةبةثصضةوانةکةيةت کةبةوئاراستةيةدا دةأوات کةهصزي

ئةمريکاوهاوثةيانة کان بؤستراتيذي سياسي لةناوضةکةدا،بوون وسةنطي خؤي درصذةثصدةدات،ض بؤسةرخستن ئةزموون ثرؤسةي سياسي لةعصراق،ض بؤ

ئاپووطؤأةکان وولتان ئيقليمي کةلةئةجصنداي ئةمريکادا لةثلن ونةخشةي سياسي داية  ،                                                                              ة

*

ئةوأاطةياندنةتةنطةتاوةدذةئةمريکييةي هةميشةبؤبوون هصزةکان ئةمريکالةعصراقدا ثةنابؤئةزموون وداتاکان سالن شةأي ڤصتنام دةبةن ودةيانةوصت

ي طشت نيشان ةخةپک وأا ن ب ن وڤصتناميةکا ان ئةمريکيةکا ي نصو بونةوة وو   ة أ و و أووب ق بةمصذو ي عصرا ةي تصزوئةزموون ئصستاکانص ان خوصندنةو هةم

بدةن،،درؤيةکي طةورةوهةپمةت أاطةياندنصکي کؤنةخوازيية،بؤ؟ ضونکةلةشةأي ڤصتنام لةيةک نةضونصکي زؤرجياوازهةيةلةطةپ جةنط لةعصراقدا، لةوشةأةدا

ةطةپ دنيايةک ن ل ن لةشةأدابوو يةت لةبةرامبةرئةمريکييةکا ةت ونةتةوا ةي ضيناي وشم وناسنامـ أي بةدرو اويست وشؤأشطص ي م ن بةتصزصک ظصتنامييةکا

ة هاوشصوةي ت ئيسلمييةل يکا فصندةمينتاليس ةپ ئةمر دان لةط ي شةأ ةي لةبةرة ت ئةوان م ئةمةلةعصراقداتةواوثصضةوانةکةية ي جيهان،،بةل لةهاوسؤز

أصکخراوي تيؤريست قائيدةوهاوسؤزةکانييان کةئةمانةجطةلةشووناسي خورافةوتيؤري کؤمةپطا ض بةتيؤري جستةي،يان ،تيؤري مةعريفة هيض ئايدؤلؤذيةکي



ي دذةداطيکةر صراق بةثةيام ي ع ؤي خةپک ک ک يان وة ا خؤ شن ت کي ناسوناليستي ي ئايدؤلؤذياية ووة، نةهةپطر ن ب کان هةيا ن نيةکةڤصتناميية شؤأشطصأييا

ن نية ت و ئةومافةيا ي ثصبکا صت ئةوشةأوبةرةنطاريية ش ناتوان وت ناسوناليزمي و أةو ن بةپکو ک ئةوا ة نة ي ناسوليزمةو ش بةناو بناسصنن،کةئةوثةيامة

ضوونکةکؤمةپطاي عصراق کؤمةپطايةکي يةک نةتةوةنية تائةوشةرعيةتةي هةبصت،ئةوشةأةي لةطةپ هصزةکان ئةمريکالةعصراق ثص طةرم وجؤش ثصبدات، هةموو

ئةوفشارةنةش بؤکشانةوةي هصزةکان ئةمريکا ض لةأاطةياندنةکاندا يان بةأووبةأووبونةوةخؤکوذيةکان هيض شتصک نيةجطة لة کؤنةخوازي وترس لي بةرةي

ت کة ي دةسةثصنص راقدا کةخةريکةدةبصتةديفاکتؤوخؤ ياسي لةعص ي س ةي سيستةم ب لةوفؤرمةلةنوصي ي عةرة ي توندأةوو ست وناسوناليزم کؤنةثةر

زة فريشتةوفريادأةسة، ا کةئةوهص ي ئةوةن ة بةماناي يف بؤئةوهصز ةش بةثؤزةت هةموو خوصندنةوةک ن ، صي بةهةرمةندب ت ل ي دةکرص کان د کوردوئصتنيکة

ت، کةبتةوصت رست بکةي ةأي تيؤروکؤنةثة ت ش يسم بطؤأدرص،کةبدةوص ح وميليتيار ي زةبةل صت أذصمصک وصت ،کةبتةو ب نت   ة طؤأا بةپکووثرسيارةکةئةوةيةک

ئيسلميزم ثاوان دةسةلت نةکات،کةنةخوازين ناوضةکةبصتةبلؤکصکي ئيسلمي،ثصويستت بةهصزي دةرةکي وهاوثةيان دةرةکيية،بؤيةئةوهصزة ئةوئةذديهاو

.دصوةزمةنية کةميديايي عةرةب وئيقليمي بانطةشةي بؤدةکةن بةپکوو ئةوةترسي کارنامةي خؤيان وتارمايي طؤأانةکانن لةوهصزة،                 ة


