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  کر هیوا به: رگان وه:... ئان فالرتی...  !ر سوپای زیاتر بنردرت بۆ ئراق گه ڕی بوش بکات ئه  شه دات که یمان ده بایدن په

  یتد پرس سۆشییه ئه 2006ری  مبه  ی دیسه26
ی  رۆکی داهاتوی کۆمیته  سه بته  ده که،  سیناتۆر جۆزف بایدن-واشنتن

رۆك بوش  ڕی سه و شه  ئه وتی که،  وه ره کانی ده ندیه یوه کان بۆ په سیناتۆره
کردنی هزی زیاتر بدات بۆ  وانه ی بیاری ڕه که ر ئیداره گه ئه، کات ده

  . ئراق
بژرن  ك پاوراوی خۆیانی هه کان وه  دیموکراته یه وه  چاوی له که ،بایدن
ر  گه  ئه شی کرد که وه ی ئه شه ڕه هه، مریکا تی داهاتوی ئه رۆکایه بۆ سه
ستن  وه بن و دژی بۆش نه مدا نه ڵ ڕای ئه گه کانی ناو کۆنگرس له کۆماریه

کانی  بژاردنه  هه کان که ك دیموکراته نه، کانن  کۆماریه واته، وانن وا ئه ئه
  . دۆڕنن  ده2008

  ممه بایدن ڕۆژی س شه" زانم ی ده ه  ستراتیجکی هه ر زۆر به من هه"
  .  ناردنی هزی زیاتر ت به باره وتی سه

ی  وه  پاش ئه له، کات وگ ده  ئراق هه کانی له چاره بوش ڕگه
 7کانی  بژاردنه  هه ا لهست د ده کان کۆنترۆی ناو کۆنگرسیان له کۆماریه

ت  سه ردوو پارتی ده  هه له) بای پارتیزان(بژردراو  کی هه یه سته  ده ش که وه  دوای ئه ر و له مبه ی نۆڤه
وی خۆی   ڕره ترسی دار له کی مه یه  شوه  به سف کرد که  وه وه کانی بوشیان به  پالنه وه مریکیه داری ئه
، رشتی کرا رپه  سه وه ر و لی هامیلتۆنه یکه یمس به ن جه  الیه  له که، ی ئراق وه گروپی لکۆینه.  الی داوه

   پ نانه  به وه  ئراق بکشته کانی له ره ڕکه  شه  هزه  توانایدایه مریکا له  ئه یان کرد که وه پشنیاری ئه
  که یشی ئامۆژگاری کردنی یه ئ وه منته  ده ش که مه  که و هزه  ئه وه.  تاکانی سای نووه ره سه

  . کانیان پ بسپرت ئراقیه
  ر مز به سه کان له چاره موو ڕگه ی هه وه یی هشتنه  کراوه ر به سه  له مریکی سوره ی ئه  کاتکدا ئیداره له

ی  م ناردنی نزیکه به، بت  مانگی داهاتودا ده  له  بوش بیاری کۆتاییان تدا بدات که ی که وه هیوای ئه
 فراوانی   زۆر به وه ن بوشه  الیه کی خوازراو له یه چاره ك ڕگه ربازی تر وه  سه000، 30
  . گیردرت رچاوده به له

ند  وت چه یه و ده  و ئه ویان ڕاکشاوه رنجی ئه هامیلتۆن سه-ر یکه کانی به  ڕاسپارده بایدن وتی که
و  ست پبکات و بۆ ئه  ی مانگی داهاتوو ده9   له  ڕك بخات که وه یه رهوبا له)  وه لکۆینه(دانیشتنك 

ڕز کۆندۆلیزا ڕایس   و به وه یه وباره بت له ی هه  وته  که  کۆندۆلیزا ڕایس کردووه ش داوای له سته به مه
  و  ئه وه شهرۆك بۆ ن سه  الیه  پاش ئاشکراکردنی پالنی نوی ئراق له نھا له م وتی ته  به ڕازی بووه

  . تی خۆی بدات  شایه بت که  ده ئاماده
   که یه وه  ئه و دانیشتنانه ست له به  مه بایدن وتی که، کان یامنره ڵ په گه فونیدا له له  کۆنفرانسکی ته له
 رۆك بۆش بۆ ر سه  سه  بۆ فشارکردنه ت ئراق وه باره ستان سه ده  نوان بیاربه ك له نگیه  کۆده نه بگه
  . غدا ر ناردنی هزی زیاتر بۆ ناو به سه  گفتوگۆ له گرتن له ست هه ده

الی خۆیدا  رنجی میدیا به ری ساڵ ویستی سه نگی سه کان و ئاهه  پشوه رگرتن له  سود وه به، بایدن
) The Early Show(ی  رنامه ی به  شاشه وتن له رکه  ده فونی و به له ستنی کۆنفرانسکی ته  به ڕابکشت به

  دۆڕنن له کان ده  دیموکراته کان زیاتر له دام کۆماریه ڕه و باوه  وتی له ووه  له  کهCBSفزیۆنی  له ی ته
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  وه یان بمننه  زۆره م ژماره کان به مریکیه  ئه وام بت و هزه رده  ئراق به ڕ له ر شه گه  دا ئه2008سای 
  .  ئراق له
  . کرت  ده نده زه  مه000، 140   ئراقدا به کان له مریکیه  ئه ی هزه  حای حازردا ژماره له

  : م لینکه  ئه ی ئراق بوانه رباره بۆ بینینی پالنی بایدن ده
http://biden. senate. gov/biography  

 


