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  ضيمةن سالَح ضيمةن سالَح  ...  ... !!!!يي دةو دةويي عيراق سةبر عيراق سةبريي نوي نوي حكومةيت حكومةيتثيكهيناينثيكهيناين

  
 عيراق تا  هةلَبذاردنةكاين مانط تيثةِربوون بةسةر ئةجنامدايني سيدوا

 ي نو لة بةغدا دانةمةزراوةو ئةمةش لة كاتيكداية كة بة ثيئيستا حكومةيت
 ديكة يبذاردنيك ئةمسالَ هةلَ بةرلة تةواوبووين دةيب كايتي ياسايخشتة

 ي و لةو ضةند مانطةشدا دةستوور بنووسريتةوة و ريفراندوميئةجنام بدر
 يدةلَ" ئيئتالف  "  ليسيتي تازة بة تازةش نوينةريك،لةسةر بكريت

 بةالَم ، مةسةلة سةبر نيية!ي دةوي سةبر ئينتيقايل حكومةيتثيكهيناين
 و ي ئارامة نيية كة بةديهاتين ئةوي مانا، ضييةي روودةدات مانايئايا ئةوة
 كورسيية ئينتيقاليية دوو ، ئاسان نييةيوادا كاريكي لة والَتيكيئوقرةي

 تر كة ضةند ئةواين  دةيب، تا دابةش دةكرينيمانطييةكان هيندةيان بويس
  ئاخوطةيانديني ئة،تا دةبةخشرينةوةي بضيسالَيك دةخايةنن ضةنديان ث

َ ئةو كةنارة تريور وئاذاوةو دذايةيتية سةر ليوار وةك عيراق ليوالَتيك  ي، دةكري كة باسي بو
  ي، دةويضةند .........يةكساين دميوكراسييةت وثيكةوة ذيان و

ي  يةنايةر هةلَبذاردنةكايني كة بة ثي ئينتيقايلي كاتييةوة بو قوناغي عيراق لة قوناغيطواستنةوة
 تيدا ي ئةوتو عةمةيلي سياسي هيض هةنطاويك كايتيوو ضونكة قوناغ زور سةخت نةبيرابردوو بوو كاريك

 خويدا ئةجنام  ئةمريكا هةلَبذاردنةكان لة كايتي بة ثالَ، بةسةرييةوة هةيبينةبوو كة كاتةكة كاريطةر
 يةنايةر هيندة  هةلَبذدانةكايني بةالَم دوا، ليكةوتةوة اليةنة ثةيوةنديدارةكايني طةورةيدرا و طةشبينيةك

 هةية بة ي طةورةير تيداية و كاتيش كاريطةي زوري ميذوويي و شةِري سياسي ضونكة كردةوةئاسان نايب
   .ي دةكري هةلَبذاردنةكانةوة ئةمة بة دي دواي رابردوويسةريةوة هةروةك لة ضةند مانط

 ي نيويورك تاميزيكة لة روذنامةلة بابةتيكيدا  جيم هوطالَندي ئةمريكي ناسراويلةم روذانةدا نووسةر
 لةو بابةتةدانووسةرلةطةلَ سةدام ،بالَوكردبووةوة"نامةيةك بوسةدام  "  بة ناونيشاينيئةمريكيدا بابةتيك

ك ئةو بيخاتة ثالَ كورد ئةوةية كة دةيانةويدوابوو ثييي طوتبوو كة طةورةترين تاوانيي بةرةو سةربةخو 
 ، لة كورد دةكردي كة هةِرةشةي رابردوو هةنديك بريو بوضووينيد بة ثيضةوانة جيم هوطالَن،هةنطاوبنين

 نازامن كة يبة دوور" طوتووة ي ئةجمارة بة سةدام، بكةن ضارةنووسيان خراثةيئةطةر باس لة سةربة خوي
  " بة دةست يننالَم لة عيراقيشدا دةتوانن زور شت  بة "يدةلَ"  هةنطاوبنين يَ كورد بةرةو سةربة خويوايب

نايني ئةو سةبرةيبةالَم ديارة بة ثيكهيويسيت ئينتيقايل حكومةيت كة ثيراق ثييةيت عيدةيب، ثي   َ
   !سةبر بطرن. .................زور
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