
 
سةرضاوةيةكي ئةمةريكي ئاشكراي كرد كة بةًلطةي

سةملصندراويان ناردوة بة(برينز)دا بؤ دمشق تيايدا ئةيسةملصنن
كة دمشق يارمةيت سةربازي عصراق دةدات٠

سوريا دةًلصت: ثشتطريي طةيل عصراقمان هةًلبذارد٠

سةرضاوةيةكي حكومةيت ئةمةريكي بؤ أؤذنامةي (شرق االوسط) ئاشكراي كرد
كة ئةمةريكا زانياري باوةأثصكراوي داوة بة سوريا لة بارةي ناردين كةلوثةيل
سةربازيةوة لة سورياوة بؤ عصراق ، ئةمةش ثصش ئةو ئاطادار كردنةوةية بووة
كة وةزيري بةرطري ئةمةريكي (دونالد رامسفيلد) أاي طةياند دذي سوريا٠
هةمان سةرضاوة أاي طةياند كة ثةيوةندي ئةمةريكاو سوريا زؤر ئاًلؤزةو
لة خراثترين بارداية لةم ساًالنةي دوايدا ، هةروةها وويت كة واشنتؤن ويسيت
خؤي بثارصزص لة بةطذ هةًلضونيدا بة ئاشكرا لةطةًل أذصمي سورياداو بؤ ئةم

مةبةستةش ياريدةدةري وةزيري دةرةوة(وليام برينز)ي ناردوة بؤ ئاطاداركردنةوةي
سوريا لة ناردين كةلوثةيل سةربازي بؤ عصراق و ئاماجني ئةم كؤبونةوةيةي برينز
لةطةًل سةراين أذصمي سوريادا ئةوةبوة كة ناأةزايي حكومةيت ئةمةريكا بطةيةننة
حكومةيت سوريا لةم بارةيةوةو بةدةست طةياندين حكومةيت سوريا بةًلطةنامةي 
باوةأثصكراو لةبارةي يارمةيت سةربازي سورياوة بؤ عصراق و هةروةها سةرضاوةكة

ئةم كارةي بة كارصكي ترسناك لة قةًلةم دا٠ 
لة اليةكي ترةوة بة ثصضةوانةي ئةو أةخنة أةمسيانةي كة أامسفيلد ئاراستةي 
ئصران و سورياي كرد ، سةرضاوةكة أايطةياند كة ئصران بة ثةرؤشةوة هاتوة
بةدةنط أةخنةكاين ئةمةريكاوةو لةبةر مةترسي باري ناهةمواري ناوضةكةو

ئاماذةي بةوةكرد كة وةزيري دةرةوةي ئصران (كةمال خزاري ) لة لصدوانصكدا 
ووتويةيت كة ئةو ساروخةي بةر ثاًالوكةي نةويت (عبدان ) كةوتوة،ساروخصكي



ئةمةريكيةو بةًالم اصكاي هةًلةكردوة ، بةمةدا دةردةكةوصت كة خزاري
اليةين ئةمةريكي تاوانبار ناكات و ثةمياين داوة كة لة سةرضاوةي هاويشتين

ساروخةكة بكؤًلصتةوة٠
هةر زووش سوريا ئةو تؤمةتانةي ئةمةريكاي بةالوة نا و ئاماذةي بةوة كرد
كةئةم تؤمةتانة لة ضوارضصوةي شاًالوي دةروين و ثأوثاطةندةية بؤ ئةمةريكا٠

هةروةها دمشق ئةو لصدوانةي دوصنصي وةزيري دةرةوةي ئةمةريكي(كولن باول)
لة بةردةم كؤبونةوةي ( لويب زايؤنيسيت ئةمةريكايي ) واداية قةًلةم كة ئاشكرا
كردين هةًلوصستة بةرامبةر ئةو كارانةي كردويةيت ، ئةمةش ئةوة دةطةيةنصت

خزمةت كردن بة سياسةيت ئةمةريكي بؤ ئيسرائيل٠
سوريا دوبارة جةخيت لةسةر ئةوة كردةوة كة ثشتطريي طةيل عصراق دةكات و

لةطةًل شةرعيةيت نصودةوًلةتيداية واتة بأيارةكاين نةتةوة يةكطرتوةكان٠

                                                   أؤذنامةي(شرق االوسط)
١ / ٤ / ٢٠٠٣                                                   

                                                    عـــةتا بــانةيي
                                                     ستؤكهؤًلم


	k: www.kurdistannet.org   2-4-2003


