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ؤ بؤش و  بة سةرؤكايةيت جؤرج دةبلي، ئةمريكاستةي فةرمانرةواي ئةوثةري راسيتدة03-3-20 لة ريكةويت ، لةمةوبةرضوار سالَ

 ريكخراوي قاعدةي  لةطةلَي رذميي سةدام حسنيو ثةيوةندي و كؤمةكي بووين ضةكي كؤكوذهة بة بةهانةي ،دارودةستةكةي
ذميي سةدام طةورةترين كي عرياق لة دةست رئازادي خةلَتن بة تريؤريزم و جةنطي رزطاري و طر، بةناوي جةنطي ثيشتريؤريست

                                                        .دشةريان لة دذي خةلكي عرياق بةرثاكر
  سةثانديندانابوو لةطةلَ عرياق رسةلة وقةيةكي هةمةاليةنةيان بوو ئابلَي رةبةق  سال10َ كة زياتر لة ،ئةم جةنطة لة كاتيكدا بوو
  . قورباينكي عرياق بونة طةورةترينة تيايدا خةلَة ك اليةن بؤشي باوكةوشةري كةنداوي دووةم لة

ش كةوتة ذير ي سةدام رووخاو بة تةواوي بةغدا رذمي03_4-9 لة . رؤذ كؤتايي هات 40 كةمي خاياندو دواي ي سيهةمجةنط بةتهةلَ
ئةمريكاو  سةركةوتين وركؤتايي شة جةنطي يةكاين يةوة لةسةر يةكيك لة كةشيت ية بؤش ثاشان.  ئةمريكي يةوةكؤنترؤيل سوثاي
 منونةو سومبويليين دا كة عرياق بكاتة و بةلَ، راطةياندكي عرياقةوة خةلَكردين ئازاد كردن و رزطاراويبةن  ،هاوثةميانةكاين

ن بةسةر كؤتايي شةردا تيثةري مانط 6 ياين دواي 03-10-2 لة  زؤري نةخاياندمبةالَ.يت ناوةراستئازادي و دميوكراسي لة رؤذهةالَ
 ضةكيكي كؤكوذي و هيض اي شةش مانط طةران هيض ة فعلةن لة عرياقدا دوكرايانطةياند بة شةرمةزاري يةوة  بلري بؤش و

 ئةوةشدا هةر ثاكانةيان لة بةرثاكردين جةنطي ةلَم لةط بةالَ.يةكي ثةيوةندي نيوان بةعس و قاعدةيان نةدؤزيوةتةوةنامةطةبةلَ
 كي عرياق بةرخيستوة بؤ رزطاري و ئازاديخةلَئةوان جةنطيان لةسةر ثيويسيت و خواسيت تاوانكاريان دةكرد كة طواية ويرانكاري و 

كؤكتيليكيان لة ئؤثؤزيسيؤين قومي و ديين و تايةيف كؤكردةوةو ضةند كؤنطرةيةكيان ثي ساز دان لة .ورتكتايلة دةست طةورةترين د
ريزي ثشتةوةي يةتةكاين كؤكتيلة زؤربةي هةرةزؤريان شةخسيلةندن و مةسيف سةالحةديين كوردستاين عرياق كة رابةراين ئةم 

ؤثؤزيسيؤنترينيان رابةراين ناسيوناليزمي كورد بوو كة ئاخرين تاوانةكانيان لة دواي ئ. و سيهةمي دواي سةدام حسني بووندووةم
  .تا ضةند مانط ثيش رووخاين سةدام هةمويان ذير بة ذير جاسوسي بةعس بوون بةوةي زؤريان ،خاين بةعس كةشف بووروو

يةيت و و كؤمةالَ سياسي  كارةساتةوو بدةين ئاخؤ روودابا سةرجنيك ، ئةو جةنطةدا اندينرين بةسةر سةث تيثة سال4َي  ئيستا دوا
ة كوشتو  ل،اري تاوانكاري ويرانكني يانكي عرياقمان ثي دةلَ و ئازادي خةلَي ثةيامي رزطار  ئامار و ئةرقامةكان بة،ئابوري يةكان

يب خانةوالنةيي و يب داوو و هةذاري و نةداري و بيكاري و وارةيي و ثةنابةري ةرو شوين كردن و ئابرو ئيعدام و تريؤرو يب س
  .هتد...تايةيف و قومي و جنسي وديين و نةخؤشي نةفسي وجياوازي ضينايةيت و و دةرماين 

و ريكخراوي دةزطاكاين خودي ئةمريكاو بةريتانيا     بةيان كة بةزؤر،كراوة ينةوةو راثرسي يانةي بة ثيي ئةو راثؤرت وليكولَ
  : وا راطةيةنراونكامةكانيان، ئةجناميان داوة ئاو ئني ، يةيتنيودةولَ

  :بة طشيت ئامارةكاين كوذراو
 . لة دةست داوةراسةري عرياق طياين كةس لةسة500 هةر رؤذيك .ليؤن كةس كوذراوة  م2.3نزيك بة لةسةرةتاي شةرةوة تا ئيستا 

 تةقينةوةي هةردو بةرةي  ئةم كوذراوانة بةهؤي56% لة .ين لة دةست داوة  كةس طيا100,000 مانط دواي جةنط 18تةا 
  . ئةو ذمارةيةي سةرةوة بةهؤي هيزةكاين ئةمريكاوة طيانيان لة دةست داوة31% لة .ان لة دةست داوةين طياةوةتريؤريست

تاوة بةشدار ةلةم شةرة لةسةر كة بوونةت ووالَ 19  كة  سةربازي يكي و هاوثةميانةكان، سةربازي ئةمر3500كوشتين نزيك بة 
  سةربازي ئةمريكي 63  داي ئةمسالَارس م مانطي تةا لة.وثاي ئةمريكاية كوذراويان لة س3227ةدا لةم ذمارةية  سال4َلةم .بوونة 

  .وذراوةك
  :نسةبارةت بة وةزعي مناالَ

 4 زيادي كردوة لة ضاو 28%ن و سوئي تةغدية لة ن بةهؤي جةنطةوة توشي نةخؤشي كةم كيشي هاتوو مناال11َ%لة :ةدا سال4َلةم  
 بة ثيي . لة خويندن و ضونة قوتاخبانة بةهؤي شةرو تةقينةوةوة لة شارةكاين عرياقن يب بةش منال818,000َ . ثيش جةنطسالَ

لة ريذةي . بوونة بةهؤي كوشنت و تةقينةوةوةن توشي نةخؤش نةفسي  مناالَ 60%انةيةكدا كراوة لة  قوتاخبئاماريك كة لة



ةكان تريؤريستاين ئيسالمي ئيستا دةستيان بردوة بؤ كاريكي زؤر بة ثيي هةوالَ.وةن ساال16َلة خوار يان  46%كوذراوان دا لة 
هاوكات طروثة تريؤريستةكاين ئيسالمي و ثامشاوةي بةعس . تةقينةوةنة بؤئةويش بةكار هيناين مناالَ،تر لة ثيشو انةتاوانبار

ديارة ئةم . كة ئةمةش ذةهراوي بووين مرؤظةكاين بة دواوة دةبيتجؤر كة ثرة لة مةوادي كيمياوي بةكار دةهيننئيستا بؤميب جؤراو 
هةنطاوانةيان لة دواي ئةوة ديت كة ئةمريكا خةريكي ثيادة كردين ستراتيذي نوي و خوتةي ئةمين نوية لة عرياق بؤ جيطريكردين 

 سةربازي زياتري رةوانةي عرياق  22500  لة مانطي رابردوودا بؤ ئةم مةبةستةش،يتئاسايش لة عرياق بة طشيت و بةغداد بة تايبة
  .كرد 

  : ئامارةكان ثيمان دةلَني كةسةبارةت بة بارودؤخي ذنان
.  ئاخرينيان دةستدريذكردنة سةر ذنيك بة ناوي سابرين بوو بؤ سةر  ذنان  كراوة كةي ةيت دةستدريذ حال630َ دا 2006لة سايل 

نةكاين عرياق كؤالَاين قاسر لة شةقام و كوضةو رفاندين ذنان و كض.ؤي راطةياندووةةت قورباين يةكة ناوي خةمترين حالَم كبةالَ
دام و م هيض بةالَ،سةدةها ذن لة عرياق بؤ بازرطاين سيكس دزراون  . ئينسان رفاندن بؤ  باندةكاينبؤتة بارزطاين يةكي بة سود

ئةمة جطة  لةوةي لةش فرؤشي .ةن لة ذنان بوو كوذراوةكان7%لة .ست و دروست  لةم بارةيةوةي رائاماريكدةزطايةك نةطةيشتؤتة 
سةدان  .يةيتيش بؤتة دياردةيةكي كؤمةالَن و هةرزةكاراين كورتةنانةت لة نيو مناالَ. ندا كؤمةاليةيت لة نيوان ذنايبؤتة كاريكي باو

 ديارة ئةمانةش هةمووي .لة كوردستان كردوة بؤ كاري لةشفرؤشيذن لة شارةكاين بةغداو شارةكاين باشوري عرياق روويان 
 مان ،ةوةلة بارةي مافةكاين مرؤظ. بةهؤي نةبوووين و بيكاري و بةهؤي لة دةست داين باوك و براو كورو نانئاوةري خيزانةوة

 ثيشيل  ودو تيذيزا دان و تون مرؤظ بكريت ضونكة سلةوة دةرضوة باس لة مايفيت ،دةلَ لة عرياقدا ليكؤلةري يو ئني فردنوكي 
وينةكاين زينداين يةكاين زينداين ئةبو غريب دةستطريو كردن و .كردين مافةكاين مرؤظ طةيشتوتة ئةوثةري و لة دونيادا يب وينةية

ن و زينداين كردن بة شيوةيةكي رةشبطريي و يب ليثرسينةوةو سزا دان و زينداين هةتاهةتايي و لة سيدارةدان و ئيغتيسايب ذنا
  .ثياواين زينداين بؤتة ثةلةيةكي رةش بة ناوضةواين حكومةيت دةستكردي ئةمريكاو سةرجةم حكومةيت ئةمريكا

  :سةبارةت بة ئاوارةيش ئامارو ئةرقامةكان وا نيشان دةدةن
توشي ئاوارةيي ستني كي فةلة  خةلَوة كة1948ي  تةنانةت لة سالَ.ةدا لة دونيادا كةم وينة بووة سال4َةم كي عرياق لئاوارةيي خةلَ

 ري حاز حالَ.نةكردطةورةي لة جهان دروست وا  قةيرانيكي  بون بةهؤي سياسةيت رةطةزثةرسيت حكومةيت ئيسرائيلةوةبة كؤمةلَ
 و ئوردن  ياو يان روو لة سور،كي عرياق ئاوارة دةبيت كةس لة خةل5000َهةر رؤذة .و مليؤن ئاوارة لة سورياو ئوردنن نزيك بة دو

بة ثيي .  و لةناوخؤي عرياق ئاوارة دةبن يان روو لة كوردستان دةكةن،تاين كةنداو ئريان دةكةنا و ميسرو لوبنان و ووالَركيو تو
 .تةكاين جهان مليؤن ئاوارةي هةية لة ووال6َياين بة ذمارة ئيستا عرياق . كي عرياق ئيستا ئاوارةن خةل12َ%راثؤريت يو ئني لة 
كة لةسةخت ترين   لة توركيان3000 و  لة لوبنان4000 لة ميسر و13000 لة ئوردن و 750000 و ة سوريان لنزيك بة يةك ميلؤ

بة ثيي راثؤريت يو  ئني ذمارةي داواكاري ثةنابةري عرياقي .بارودؤخ ذيان بةسةر دةبن و لة هيض مافيكي ثةنابةري بةهرةمةند نني 
 ، كةس داواي ثةنابةريان كردوة12,500  دا 2005ي  لة سالَ.ي ثارةوةوة لة ضاو سالَكرد زيادي %80لة نوسينةطةكاين يوئني لة 

ي نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ  باالَبةرثرسيكي كؤميسيؤين لةم بارةيةوة رود دومتوند . كةس22,500 طةيشتوتة 2006ي م لة سالَبةالَ
يت جياجيا لة  وال36َ  ثةنابةري عرياقي لة 8100  دا 2006ي  سالَدوا ضارةكي يت ئةم ئامارة راستةو لةدةلَكاروباري ثانابةران 

 مليؤن خةلَك لة ترسي شةري تايةيف و ديين 1.9ئةمة جطة لةوةي كة لة ناوخؤي عرياقدا  .ن كردوةاي داواي ثةنابةرنوسينطةكانيان
 16%لة .اقي هةية ئاوارةي عري15000هةر بة قسةي مةسعود بارزاين لة ناوضةكاين ذير دةسةالَيت ئةواندا زياتر لة . ئاوارةن 

 خةلَكي عرياق بيكارن و داهايت خةلَكي عرياق 75%لة .خةلَكي عرياق شويين خؤيان بة هؤي شةري تايةيف يةوة بةجي هيشتوة
  . دؤالرة400-300لة كاتكيدا كريي مانطانةي  خانويةكي دوو ذورو هؤلَي$ 250ديارة ئةوانةي كار دةكةن،مانطانة 

 ديين و تايةيف ودو تيذي و شةري تونناكؤكي و كيشةو بةهؤي زياتر  راثؤرتةكان ي بة ثي وينة ، طومان ئةم ئاوارةيي ية يب يب
ؤية بة ثيضةوانةي ب.داوةو ثةرةي سةندووة سةري هةلَ ئةمةش ديارة بةهؤي شةري ئةمريكاوة.قومي و تةنانةت جنسي يةوةية

يني رياق لة حزب و طروثة ئيسالمي و قةومي يةكانةوة كة دةلَمريكاو اليةنطرةكاين يةوة بة تايبةيت لة ناوخؤي عثروثاطةندةي ئة
ئةمريكا شةري تريؤريزم دةكات ،ريك بة ثيضةوانةوة داطريكاري ئةمريكاو سةرجةم سياسةتةكاين تري لة خزمةيت تريؤريزمي 

يزمي ئيسالمي تريؤركو بة ثيضةوانة  بةلَوةرو ثاشةكشة ثي نةكردةبشةرو داطريكاري نةك هةر تريؤريزمي بن.ئيسالمي داية
سةرجنيك لةم . تا ئةوثةر بةهيز كردوة،بةهةردوو بالَةكاين يةوة ،ض لة بةرةي بةناو بةرهةلَستكاري بيت ض لة دةسةالتدا بيت



ئامارةو هاوكات داسةثاندين كؤنةثةرستترين دستوروياساو دابو نةريت لةسةراسةري عرياق و سةرهةلَدان و طةشةي ناكؤكي و 
ةيف سةملينةري ئةوةية كة شةرو داطريكاري و سةرجةم سياسةتةكاين ئةمريكا كؤنةثةرستانةو تاوانكارانةو كيشةو شةري تاي

  .ويرانكارانةيةو  لة خزمةيت تريؤريزمي ئيسالمي دايةوةو خؤشي لة خؤيدا تريؤريزمة
 وة داين بةوةدا نا،فريي ئةمريكا عرياق وةك سة  لة ئاخرو ئؤخري بةجي هيشتيني سةفريي ئةمريكا لة عرياقخةليل زادزةلَماي  

 يتيت ناوةراسسةرجةم رؤذهةالَمةترسيةكةي كة شةر لة عرياق دا ناكؤكي و توندو تيذي تايةيف بة رادةيةك طةشة ثيداوة كة 
  .تةوةؤتطر

  :با بزانني ئاخؤ ئامارو ئةرقامةكان لةم بارةيةوة ضيمان ثي دةلَني:)تكلفة احلرب (تيضوين جةنط
 هةزار 400 مليارو 6 مانطي ، بة ثيي ئاماري خودي كؤنطريسي ئةمريكي، تريؤرةوة لة عرياق دافي جةنطي دذةبة نيسبةت تةكلي

ؤي شةري عرياقةوة ي حازر بةهمةسرةيف سوثاي ئةمريكي حالَ, ف كراوةر مليار دؤرالر سة510  نزيكةيةدا سال4َ لةم . دؤرالرة
 4لةم   سةرجةم زةرةرو زياين ويرانكردين ذير خان و سةرخاين عرياق.جهاينووالَتاين يف هةمو  سوثاي ةريةكسانة بة مةس

   .ةؤالر تةرةليؤن د5لة ةي جةنطدا زياتر سالَ
  :ئامارةكان بةم شيوةيةن، ك و داواكاري و ثيويسيت يةكاين خةلَسةبارةت بة ضاوةرواين 

 71%لة :   ئاوا نيشان دةداتا بةشداري كردووة كة دةزطاي يب يب سيش تيايد يكئاسايش بة ثيي ئامارسةبارةت بة باري ئةمن و 
 64% لة  .39% ئةم ريذةية  هاتة خوارةوة بؤ 2007م لة سايل  بةالَ. وةزعي ئةمين يان ثي باش بوو2005ي عرياقي يةكان لة سالَ

  .%35 ئةم ريذةية بؤتةم ئةمسالَبةالَ.ي ئايندة وةزعي ئةمين باش دةبيت ك ثيان وابوو لة سالَخةلَ
بيكاري و طراين و يب كارةبايي و .ك لةسةر ليواري تيضوين يةكجاري داية خةلَتاي يةكاين ذياينةية سةرةت بة ثيويستسةبار

  بةالَملةسةر دةريايةك نةوت وةستاوةكة عرياقيك .لة ليواري وةستانداية ذياين مةدةين بة يةكجاري دانةكانقةيران لة هةموو مةي
بة ،لة سةراسةري عرياق دا .كي دةكةويتتاين ترةوة دةست خةلَهةمووي لة ووالَين تر يت يةكانةوت و طاز بةنزين و ثيويس

ك ئيستا لة شارةكاين ريذةيةكي بةرضاوي خةلَ. كارةباو ئاويان هةية سةعات5-3 تةا  سةعاتدا 24 ك لة خةلَ،كوردستانيشةوة
  . دابني دةكةن دانةكانةسةر زبلَلخؤراكي يةك ذةم رؤذانةيان  ، بة تايبةيت بةغداو بةسرة و موسلَ،عرياق

ةدا رؤذ بة رؤذ كردةوةي تريؤريسيت لة تانياو يوئني لةم ضةند سالَريلة روويةكي ترةوةو بة ثيي راثؤرتةكاين خودي ئةمريكاو بة
 سظيلي كيلة دذي خةلَض  ،ةي ضةكدارانةيان ئةجنام داوةكي دةستيان داوةتة ضةك و كردةوو رؤذبةرؤذ زياتر خةلَزياد بووندابوة

دةبوو بة ثي تةقديري سوثاي ئةمريكي كة رؤذانة لة تاقمة كة ئامارةكان وا نيشانة دةدةن . لة دذي سوثاي ئةمريكيبيت يانعرياق 
 دةبوو ئيستا ريذةي ئةو ضةكدارانة زؤر كةم بونايةتةوة ، بةعس دةستطري دةكرين و دةكوذرين ثاش ماوةكاينضةكدارة ئيسالمي و

  .ةرةسةندندا بوونةكو رؤذ بةرؤذ لة ث بةلَنةك هةر وا دةرنةضوئةم تقديرة  بةالم .اتايةي  كؤتاييان ثتةنانةت
ي بةرذوةندي ية ئينساين يةكاين خةلَكةوة لةم شةرة برواين و ئةجنامطريي ليبكات ،ديارة بة لة روانطةهةر مرؤظيك ئةطةر ئيستا 

 بووة  و ئازاديرزطاري  شةرينةك كة ئةم شةرةي ئةمريكا لة عرياقدا  بةو ئةجنامطريي ية دةطات ،يب ليكؤلَينةوةي سياسي ضروثر
  . بووة  و ويرانكاريشةري تاوانكاري...بةلَكو...
جةماوةري كة كي عرياق خةلَزؤري هةرة زياتر رؤشن بؤتةوة بؤ زؤربةي  سالَ تيثةربون بةسةر ئةم شةرةدا ئيستا 4 دواي يبةلَ

 بة .ةم زيرابةداكي بةغدا لة ريزي ثيشةوةن لخةلَديارة .ثةري تاركي ديار ين يةوة كة ئةوزينراوةتة ناو زيرابيكةخضؤن عرياق 
 كة وا ديارة هيشتا لةبةردةم زيرابةكةدان ضونكة هيشتا شةري قومي سةراسةري كي كوردستانة كؤتايي خةلَبرواي من ريزي

 بةرذةوةندي ئةمريكا و طةلَنةي بةرذةوةندي خؤيان لةكي كوردستانيش ريطاي خؤيان جيا نةكةنةوة لةوا ئةطةر خةلَخؤ.نةبؤتةوة
  . دةينن بؤ ناو ئةو زيرابة ثالَشكةندووة ئةوا ئةو خةلَئيسالمي يةكان ئاالَ

لةناو ؤين خؤيان يةك خبةن و ريكبخةن يل كة ريزي مئةوةية ةوةقاكي عريرزطاري خةلَتا ئةو جيطةيةي دةطةريتةوة بة بؤية 
لة هةمو ئةو كي ئازادخيوازي عرياقة بةهيز كردين كؤنطرةي ئازادي خؤجياكردنةوةي خةلَ.رياق ريكخراوي كؤنطرةي ئازادي ع

 لة حكومةيت لةرزؤك و  ئيتر،ةتةكاين ئةمريكا دةخولينةوةلة مةداري سياس  كةبزوتنةوةو حزبة قومي و ديين و تايةفيانةي
ذي سياسةيت كة بة ناوي ديت و ثامشاوانةي بةعس  لةو دةستةو تاقمة ئيسالمي ية تريؤريس بن ياندةستكردي ئةمريكادا
  .كوشت و برةوبةستةا  كة كاريان داطريكارانةي ئةمريكا



لة دةوري خواسيت بةرثاكردين و كؤببنةوة طردك بة نيسبةت ريطاي رزطاري خةلَكي كوردستانةوة ،ئةمرؤ ئةوةية كة خةلَم بةالَ
   .ن و ثيك هيناين ووالَتيكي سةربةخؤطرتنة بةري ريطاي سةربةخؤيي كوردستاريفراندؤم و 
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  ين ئةبوغريبك لة ئةشكةجنةي درةندةيي لة زينداكي عرياق         دميةنيدميةنيك لة ئاوارةيي خةلَ

  

   ا    
    دميةنيك لة مناالن لة سايةي جةنطدا                        دميةنيك لة ثيشيل كردين مايف مرؤظ

   لة اليةن ثؤليسي عرياقةوة
  
  
  
  
  


