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  کر  هیوا به :گرانڕ وه ... !بن کان خۆشتر ئه  شته!کانی ئراق پشبینیه

  لیدس
  

  ری کتبی مریکی و نوسه کۆنگرسمانی پشوی ئه" ر جۆن لیبۆوتلیه"
 "Harvard Hates America " ه .  

  مترین کشه  که ی داهاتوو به فته بژاردنی هه هه )1
 بۆ  د کردوهازی  165.000کانمان بۆ هزه. بت واو ده ته

 تا  ئمه.  که بژاردنه  همنی ڕۆژی هه  بوون لهدنیا
 ئراقدا  ریمان له رتاسه بژاردنی سه ئستا دوو هه

مان کی باش یه مینه  زه واته  که سایکدا  له بردوه ڕوه به
ین  بژاردنکی ئاشتیانه ڕی هه  چاوه بۆیه.  بنیات ناوه
  . 2005ری  مبه  ی دیسه15ی داهاتوو  ممه پنج شه

. بن هکان خۆش د  شته که بژاردنه دوای هه )2
بت  بت چۆن بت؟ ده  ده تی ئراقی تازه حکومه
ن یان   بکه کی ئاشتاییانه ارییهشد کان به سونییه

  ئراقی تازه؟   زاڵ بن له بت شیعه کانیان؟ ده ك دارییه  چه  کاره بینن له  ده ۆکی تازهڕ
  کان به بژاردنه  پاش هه گرت له  ده وه تیه هس ری ده  کاریگه ست به هئران د: ك پشبینیه 

 تی تازه ها حکومه روه هه.  وت زۆره  نه ی که شونه و  له شیعه  باشوری زۆرینه  تیش له تایبه
  . )مریکا  بۆ ئه  باش نییه که (بت دهی ئسوی   شیعه زۆرینه

. کان بژاردنه  دوای هه ن له م ناکه  تۆزکیش کهنھا کان بۆ ته کدارییه  چه توند و تیژیه )3
مریکا  وت ئه یانه موو ده  هه ل قائیده کانی ئه  بن الدنیه کان و ئوسامه کان و سوریه ئرانییه

  . بن ڕانگز تر ده تر شهاوان زی  ئه ن بۆیه زارمان که رمه زنن و شه ببه
زیاتر و . کی ناوخۆیی هر م دووبه رده به لمنت له  ناتوانت خۆی بسه سوپای ئراقی تازه )4

ت  ردوو په ر هه سه کان و له ك داره  چه ندامی گروپه  ئه بنه کان خۆیان ده  ئراقییه زیاتر هزه
 . کراون ڕ پ نه ربازی باوه وان سه ئه.  ره ڤه و ده ن له که ری ده یا
  ی که وه ن ئه که  ئراق ده وه له  گار و داوای جیا بوونه  گاره  به وه نه که ست ده کان ده کورده )5

وان توانای  ستوریشدا ئه  ده  و له رۆکی ئستای ئراق کورده سه. ستن وه کان زۆر دژی ده تورکه
 .  داهاتوودا  له یه یان هه وه جیابوونه

کان میلیشیای  ال شیعه موو مه هه. م رده ی سه  خۆشکه واڵ و بنشته  هه بنه میلیشیاکان ده )6
دوای . ژادی و خۆ بنیات نان ناوبردنی نه له  ته نهتوو  که وه  ئسته ر له  هه  که هی خۆیان هه

  کان که  ک پك دت و شیعه مانی داهاتوو له رله پهزانت  س ده موو که بژاردن هه هه
   ساڵ سزا و ئازاری که35ی  کان و تۆه  گیانی سوننه ونه که  ده وه  دنیاییه بن به  ده زۆرینه

 و  مان ئامری تۆه  هه  به وه نه که کان ده  سوننه کان خواردبویان له عسییه ستی به ر ده سه له
 ژر  دا له یه م ماوه ی له وه ك ئه روه هه. شت چه ۆیان ئازاریان ل ده خ مان زیندان که  هه له
 . تی ناوخۆدا ئاشکرا بوو زاره مینی وه زه
هاری   تا به نگه ڕه! م زۆر نا م به کی که یه  تا ڕاده وه کرنه م ده کان که مریکییه  ئه هزه )7

.  بژاردن نردراوه  پش هه ی که یه و ژماره مان ئه  هه  واته وه  بکشرنه000، 30داهاتوو 
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وت وا  رۆك بۆش نایه  سه بۆیه!  ئراقدا  له شار داوه س نازانت داهاتوو چی حه م که به
 .  ئراق رکراون له  ده وت که رکه ده
وکی   هه یه وانه له.  بدرت  سداره ی له وه دات پش ئه دام ڕوو ده  سه یر له شتکی سه )8
  کی خۆ کوژی له یه وه یان کرده.  زیندان کان بدرت بۆ ئازاد کردنی له ن سوننیه ه الی  له وره گه

  نه ن یان بیکه ن ئازادی بکه ده وڵ ده کانی شتن و هه نگره الیه. یدا که ژووری دادگاد و زیندانه
 ! ڕێ به  چاوه!هیدی موسمان وانکی شه پاه

   دا له2006  مریکا له ارودۆخی سیاسی ئه کۆنترۆڵ کردنی ب بت له وام ده رده ئراق به )9
 .   زیاد بووندایه  له ن مانگانه که  ده که ڕه تی شه  دژایه ی که وانه ی ئه کاتکدا ژماره

  .  وه ن دادگای بای فیدراییه  الیه کرن له ت بار ده کانکی زۆرتر تۆمه خه )10
وت  یه ویش ده ی ئه وه ر ئه به هن و ل که کان هیالری کلینتن بزارتر ده نتی وۆره ئه )11

 . بت ڕی زیاتر ده ی ب باوه ك ڕازی بکات تووشی کشه موو الیه دی هه
 . مریکا ی ئه وه ره تی ده سیاسه ی ه ترین هه وره بته گه ڕی ئراق ده  کۆتاییدا شه له )12

  
  

  :   بوانه ته م بابه بۆ لینکی ئه
   

  
John LeBoutillier is a former U. S. Congressman and a nationally recognized political 
commentator. He has been a frequent guest on many national talk show programs and is 
author of the book Harvard Hates America. He is a regular columnist for Ether Zone . 
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