
  .ئیسالمیه تی ده ستووری عراق وئه مریكا 
 

گه ر له (          ڕه شنسووی  ده ستووری عراق له گه ڵ ئه و ماده و به ندانه ی هه واسراون تیایدا
 له گه ڵ خوندنه وه ی جیاوازی الیه نه آان   ، )په رله مانی عراقدا زۆرینه ی ده نگه آانی هنا

  ه ك عراق ، سه رآه وتوانه ه یه آی ڕامیاری ئاۆز ی وبۆ ی،هشتا ده آرت له هاوآش
  ).سونه ش ڕه تی بكاته وه(   هه بسه نگنرت با 

  هه رآه سك باس له ده ستوور یان په رله مان یان ده سه ته آانی سه رۆك آۆمار وسه رۆك
 پایته ختی وه زیرانی عراق بكات هه میشه ده بت قورسایی ئه مریكا بزانت آه ده رگاآانی

  .شكاند و ئۆپۆزیسیۆنی جارانی ل هاته ژووره وه
        ئه گه ر بانگه شه ی لدانی ئه فغانستان و عراق ، دوو هه نگاوی گه وره ی شه ڕی تیرۆر و

  سه ربه ستی و دیموآراسی و مافه آانی مرۆڤ و مافی( چه آی آۆآوژ بت و بخرته چوارچوه ی 
  . له ده سه تدا)  یان ئایینه  ئیسالم( آه نارآردنی  مانه ش پویست بوونیآه دیاره ئه ......)  ژن و
له ده ستووری عراق پچه وانه آه وته وه آه چاوه ڕوان نه ده آرا فۆرمی ده ستوور له جۆر  به م

  . و بگاته په رله مان و شوازی ئستادا به فلته ری ڤیتۆی ئه مریكادا تبپه ڕت
  تووی ده ستووركی ئاۆز ی تازه نوسراو بخونرته وه و ئه گه ره آانی ئاینده ی داها گه رچی زووه
  به گه ی ) ئه مریكاش ڕه تی ناآاته وه(  به م په سه ندآردنی شیعه و آورد .  ڕاڤه بكرن

  . سه رآه وتنتی له بواری یاسایی و ته آنیكیه وه
  : پبكات ئه مه یهئه وه ی ئه م بابه ته ده یه وت به آورتی ئاماژه ی

 په سه ندآردنی ده ستووری ئیسالمی عراق الی ئه مریكا سه ره تای پاشه آشه ی به رنامه ی 
  ؟..ڕامیاری ئه وه له ڕۆژهه تی ناوه ڕاست یان نا

دوو مه سه له ی پكه وه گردروای ) مه سه له ی ده ستوور و هه وستی ئه مریكا( له به ر ئه وه ی
 ته وهتازه یه ، بهنرت وا بخوم ده آر:  

  ئه مریكا بۆ لدانی تیرۆرو پاشماوه آانی به عس پویستی به هزی مرۆیی سه ربازی عراقی 
  . به هه ر ناو و شوازكه وه بت )له ژر سه رآردایه تی خۆیدا (    هه یه

  .هه به ت ئه مریكا له چه ند الیه نكه وه سه یری شیعه ده آات
1- ژووییان له گه ڵ سونه هه یهزۆربه ی خهراقن و دوژمنایه تی مكی ع.  
  . سه رآردایه تی تیرۆری ئیسالمی دژی ئه مریكا ، عه ره بی سونه یه-2
آه  ) آانی سعود وه هابی یه( له خه الفه تی  ده سه تك ده بن هه میشه هه ڕه شه ده بن-3

  .میراتگری ئیسالمیان قۆرخ آردوه 
  چووآی نه وتی آه نداو هه میشه ده خاته باری نائارامی ، آه ده یانكاته دۆخی وو تانی ب -4

  .بازاڕی چه ك آین و بۆشایی ترس له سه دام بۆ آۆمپانیاآانی چه ك پده آاته وه
   له به رامبه ر پشتگیری ئه مریكا بۆیان له ده سه تی عراقدا ، هه وستیان له آشه ی -5
  ده آات تا ڕاده ی ب الیه ن بوون آاتك ئه مریكا بۆردوومانی چه آی نه رم  ) ئران-ئه مریكا ( 

  . ئه تۆمی ئرانی و ڕۆآته دوورهاوژه آانی ده آات
        ئه مریكا بۆ هه نگاوی داهاتووی پویستی به وه هه یه عراق یه آال بكاته وه تا به ره یه آی 

نی یه آالآردنه وه ی عراقه ده نا   بیاری به بوای من ئه مریكا ئستا چاوه ڕوا. تر بكاته وه
به ته وابوونی ده ستووری عراق ڕۆژگاره آانی لدانی  . لدانی  سوریا و ئرانی  ڕامیاریانه داوه 

  .له نۆره دا پش سوریای خستووه ئران نزیكتر ده بنه وه ، چونكه چه آه قورسه آانی
  شرزاد خه راجیانی
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