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  ))تا ئيستا سةدام بةرثرس نية لة كيميابارانكردين كورد لة هةلَةجبةتا ئيستا سةدام بةرثرس نية لة كيميابارانكردين كورد لة هةلَةجبة((
  

  !!بؤ سةدام حسني و سةراين بةعس بة تووندي مةحكومةبؤ سةدام حسني و سةراين بةعس بة تووندي مةحكومة  ثاكانةي حكومةيت عرياقثاكانةي حكومةيت عرياق
وةزيري دادي عرياقي )  دوهان احلسنمالك (ي قةتةري دميانةيةكي لةطةلَ) الشرق (ِرؤذنامةييين دو

وة .  باسةكاين تةرخان كراوة بؤ دادطاييكردين سةدام و سةراين بةعسك لة قسةوبالَوكردةوة، كة بةشي
ِراستة سكاالَ لةدذي سةدام ودةست وثيوةندةكاين هةية، بةالَم تا ئيستا سةدام  ( (:لةم بارةوة وويةيت

بةرثرس نية لة كيميابارانكردين كورد لة هةلَةجبة، ضونكة ئةم ضةكة ئريان هةيبووة، ئةوةتا ِراثؤرتة 
والَطرييةكاين ئةمريكا ئاماذة بةوة دةكةن كة بةضةكي ئريان لة هةلَةجبة دراوة نةك ضةكي عرياقي، هة

هةروةها طارق عزيزيش هيض بةلََطةي لةسةر نية كة تاواين ئةجنام دابيت،ياين تاواين جةنط، بة ثيي 
  ) ) . زانياري من طارق عزيز لة ِرووي سياسيةوة طرياوة

  كةسي لة سةراين بةعس وةك55 ليسيتيك بطةرينةوة بؤ ئةو سةرةتايةي كة جيطةي خؤيةيت هةنطاو
دياري كردين . يك كة لةِروانطةي ئةمةريكاوة فايلةكانيان ثيويستيان بةليثرسينةوة هةبوو) ) تاوانباران( (

دطايي ليستيكي لةو ضةشنة طومانيكي لةوةدا نةهيشتنةوة كة لةطؤِرناين بةعس بؤ ئةمةريكا بةماناي دا
استةوخؤ بةرثرس وبةشداربوون لة  سالَي ِرابردودا ِر35كردين هةموو ئةو تاوانبارانة ين ية كة لة ماوةي 

 دواتريش بينيمان كة طةرِانةوةي !خولقاندين طةورةترين جينؤسايديك كة لة ناوضةكةدا ئةجنامدراوة
نةوةي سوثاو ئةفسةرو دةرجةدارن و زؤريك لة كؤنة بةعسي يةكان بؤ دريذة ثيدان بة كاري خؤيان و طةرا
يةكةي خؤي، هةروةها ) ئينساين (تةنانةت قسة كردن لة طةِرانةوةي نزار خةزرةجي بؤ سةر كاروثيشة

.. ديداري ئةم دوايانةي عالوي لةطةل رةغدةي سةدام حسني لة ئةردةن، كؤنطرةي ئاشكراي حزيب بةعس،
ردة ثرؤسةيةك بوون كة كاتيان بة ئةمِرؤ طةياند تا هةموو ئةمانةو طةليك يين و هيماي تري ثشت ثة

  !بةئاشكرا ثاكانة بؤ تاوانةكاين سةدام حسني و سةراين بةعس بكةن
واثي دةضيت كة دادثةروةري حكومةتة بندةستةكةي ئةمةريكا وةك شيوازي هةلَبذاردنةكةيان لةسةر 

ت و دميوكراسي كردنةوةي عرياق نةك هةر ثيبي ويسيت بة هةرجؤرة طالَتةجاريةك بنةمايةكي نوي
 بةلَكو تةنانةت ثاكانة كردنيش بؤ سةراين ئةو ِرذيمة طؤِر بةطؤرةي بةعسيش بةكردةوةيةكي ،هةبيت

عرياق بةوشيوة ليِرباوانة ثي دةنيتة مةيداين داكؤكي كردن لةو ) دادي (بؤية وةزيري. ئاساي بزانن
ةك كارةسايت هةلَةجبةو ئةنفال و شةِرو كوشتاري دةيان هةزار ديكتاتؤرةي كة ضةندين جينؤسايدي و

ئينسان و طؤِرة بةكؤمةلَةكان و دةيان كردةوةي تري كةم وينةي فاشيستانة بة تاوان نازانن و تازة بة 
كاين ئةمةريكا كيمياباراين هةلةجبة دةخةنة ئةستؤي حكومةيت مجهوري ) نوي (ثشتيوانةي دؤكيومةنتة

بؤية ئيتر ئاساي دةبيت كة طارق عزيزيش خبةنة خانةي ئةو عرياقي ية ؛ شةريفانةي؛ كة . ئيسالمي ئريان
   ؟!ناكريت لة طولَيك كالَتري ثي بووتريت، ضؤنكة هيض بةلَطةيةكيان لةسةر ئةجنامداين تاوانةكاين ين ية

هةمان فيدراليةتيك وةزيري دادي عرياق، يب ثيضوو ثةنا ثشت بكاتة )  دوهان احلسنمالك (كاتيك كة
كةتائيستة ئةو هةموو هاتووهاوارةيان لةسةر بةِريخستوةو ثي لةسةر عرياقي بووين كركوك دابطريت و 

تة طؤريكة ئاخؤ لةنيوان ئةم دوو  بةدةنطي بةرز ثاكانة بؤ سةراين بةعس بكات، ئةو ثرسيارة دي
و ض ئايندةيةكي ِرةشتر ضاوةِرواين خةلكي حكومةتةي ئيستةو ِرابردو دةبيت ض جياوازي يةك هةبيت 

  ؟ عرياق وكوردستان بكات
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ي ) داد (هةر بؤية كةمثيين داطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس بةتووندي هةلَويسيت وةزيري
حكومةيت عرياق مةحكوم دةكات و ئةو ِراسيت ية وةبريي هةموو اليةك دةهينينةوة كةهةر لةسةرةتاي 

منانةوة دووثايت ئةوةمان كردوة كةنةياساو حكومةيت عرياق هيض ِرةمسيةتيكي هةيةو دةست بةكاربوو
هةر لةم ثةيوةندةدا جاريكي . نةتاوانباراين حزب و حكومةيت بةعس دةبيت لةعرياقدا دادطايي بكرين

ق و ي عريا) دادي (تريش ِرايدةطةيةنني كة ئةم هةنطاوةي سةراين حكومةيت عرياق و بةتايبةت وةزيري
ثاكانةي ِراستةخؤيان لة سةدام حسني و سةراين بةعس، دووثايت ئةو ِراسيت ية دةكاتةوة كة دةبيت 
سةدام حسني و سةراين بةعس لة دادطايي يةكي نيونةتةوةيدا بةشيوةيةكي ئاشكرا ليكؤلينةوةيان 

  ! بطةيةننلةطةلدا بكريت و دادطاي بكرين و بة سزاي تاوانة دذي ئينسانةيةكاين خؤيانيان 
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