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كي هةبوو بؤ رووخاندين رذصمي سةدام وة لة هةمان كاتيش دةبص ةكي سةرصهاتين ئةمةريكا بؤ عصراق رؤل
. كة هاتين بؤ ناوضةكة بؤ ثاراستين بةرذةوةندي خؤيةيت نةك بؤ ضاوي كايل ئصمةئةوة دةرك بكةين 

ي طةورةمشان لص وةرطرت كة رزطارمان بوو لة طةورةترين دكتاتؤر لة عصراق بةالم لة هةمان كاتدا سوودصك
كة هةموو ووالتاين عةرةب و زؤربةي ووالتاين جيهان ثشتيوانيان لص دةكرد بؤثاراستين بةرذةوةندي 

وة نةبووين ،  لة سةر حيسايب طةيل عصراق و ضاو ثؤشينيان لة تاوانةكاين رذصمي طؤربة طؤرخؤيان
ضطة لةوةش طةيل .  لة ناو رصزةكاين ئؤثؤزسيوين عصراقي بؤبةرةنطاربوونةوةي رذصميشبتةويةكةتيةكي 

 ثاشكةتوويي هات بةهؤي زةبروو زةنطي دكتاتؤري وة بةردةوام بووين ووالت  وعصراق تووشي نائومصدي
يةيت كؤن  طةرانةوة بةرةو بريي خصلةكي ودةرةبةطائةوانة بوونة هؤي. لة باري جةنطدا دذ بة دراوسصكان

 طوريسصك دةيثصوا بةبص بري  بةوة درووست بووين بةدةيةها حزيب ئيسالمي تووندرةو كة هةر يةك
بؤية ئيستاش عصراق بةرةو وصران كاري دةبةن وة بووين ، كردنةوة لة ثاشة رؤذي طةل و نيشتيمان

 زينداين دكتاتؤري كة طةيل عصراق ئازاد بوو لة بةبص بريكردنةوة دصمووكرايت بة كارةساتصك دادةنصن
دةتوانص بريوراي ئازاد ، وهاتة طؤرةثاين ئازادي كة مايف ئةوةي هةية هةلبذاردن و خؤهةلبذصري هةية

 وة تواناي داوا كردين مايف هةية كةضي دةربرص وة هةست دةكا مايف كةسايةتيةكةي دةثارصزرص
ي دةبصت كة بتوانني عصراقصكبةالم ئةوةش بةهاوكاري كردين هةموو اليةك ، كةموكوريت زؤريش هةية

  . دصموكرايت فيدرايل دامبةزرصين
، ووالتاين هاوثةميان وةربطرين سوود لة ئةمةريكاولصرة دةمةوص باسي ئةوة بكةم ضؤن دةتوانني 

 كاتدا ئصمةش نابص ئةمةريكا بةبص ضةندو ضؤن دتوانص سوود لة بووين لة عصراق وةربطرص وة لة هةمان
، ةك ضؤن ضةندةها ووالتاين جيهان سووديان وةرطرت ئصمةش با ضاويان لص بكةين دابنيشني والَدةست وا

مةريكا كةوتة ناو ووالتةكة وة طؤرا لة ووالتصكي ئيمثراتؤري ةذاثؤن ثاش جةنطي دووةمي جيهاين دةسيت ئ
ئةملانياو ووالتاين تري بؤ ووالتصكي ثيشةسازي جيهاين كة منافةسةي ئةمريكا دةكات وة هةروةها 
ضونكة ئةو طةالنة ثاشي ، ئةوروثا و ضةندةها وواليت تري ئاسيا بةالم ئةوة بة يةك اليةكي ناكرصت

كارةسايت جةنط خؤيان كؤكردةوة هؤشيان هصناوة بةرخؤ هةستان بة بنياتناين ووالتيان نةك كاوول 
 ئةمةريكاش دةسيت درصذ كرد بؤ وة، داكردين بةدةسيت تريؤرستان وةك لة وواليت ئصمةي ئصستا

  ........... بؤية دةبص طةيل ئصمةش بري لة خؤ كؤكردنةوة بكات ئةويش بة. دانيانيارمةتيان
دوور بصت لةهةموو شصوازصكي خصلةكي وتايةفةطةري و دامةزراندي حكومةتصكي دميوكرايت راستةقينة ي

كة مايف   عصراق وةداناين دةستورصكي دامييوة دابني كردين مايف طةيل كوردو نةتةوةكاين تري، مةزهةيب
. تنةوةي سياسةت لةدام و دةزطاكاين دةولةتخسدوور ي. هةموو مرؤظصكي ئةو ووالتة تصدا بةدي بكرصت

  . بينا كردنةوةي عصراقصكي نوصبةكارهصناين ثيشةسازي نةوت بؤ ي
 ثيشةسازي وكشتوكايل هةتا هصناين تةكنةلؤذياي و زانسيت نوص وة بة كار هصناين لة هةموو بوارةكايني

  . شكؤمةاليةتي
كاريطةري شان بةشاين تاخبانةكان و زانكؤكان وة زياتر طرنطي بدرصت بةثراكتيكي وطؤريين مةةجي قي

لة هةموو بوارةكاين ذياندا هةتا }كض وكور{وة كردنةوةي خويل ئامادةكردن بؤ طةجنةكان ْْ. تيئؤري
  . صناين ثسثؤري زانسيت لة دةرةوةي ووالتويش بة هةئ، بكةونة بازاري كاركردن
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هانداين ئةو ثةناهةندانةي كة زؤربةيان خاوةن ديراسةو خيربةي بةرزن كةلة زؤربةي ووالتاين ي
رؤذئاوادا هةن بؤ طةرانةوةيان كة خؤي سامانصكي طةورةي نيشتمانة بةالم ئةوةش ثصويسيت بة دابني 

  . كردين ذيانيان هةية
 لة بووين ئةمةريكاو سوثاكةي وةربطرين وةك ذاثؤن و ئةلةمانيا سوديان لص بؤية دةبص ئصمةش سوود

دةبص ئصمةش سوود لةو زانستة . هصرش و مةترسيةكي دةرةكيوالتيان لةهةموو وراستين اوةرطرت بؤ ث
بةرزةي ئةمةريكا وةربطرين وة بةبص دووديل وترس بكةوينة كؤري مةيداين تصكؤشان بة شصوةيةكي 

  ..  بؤ دامةزراندين عصراقصكي نوصوكاري ئةو ووالتانةي كة هاوكاري ودؤستايةتيمان دةكةنتازةتر بة هاو
   دامنارك-جووتيار
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