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ئةوانةي كةلة دذي بزووتنةوةي  يةكـسانيخوازي ذنـاين عَيـراق           
بـةو بـري و بـؤ       يان دةردةبري بةرامبـةر     ةتدةوةستان  و نارةزاي   

ضوونانةي كة ئةم بزووتنةوةية هةيبوو بةرامبةر بة دنيـاي دواي          
سـةدامي خوَينرَيـذ و نـةماين دةسـةآليت         طؤر بـة طـؤر بـووين        

ئةوانةي كة خةندة لة لَيوةكانيان دةباري بـة        , فاشيسيت بةعس   
 , مةسعوود بـارزاين  هَينانة سةركاري مانطَيكي ئةمحةد ضةلَةيب و جةآللَ تالَةباين و          
ئةمريكا رزطاركةري  "ئةوانةي كة زؤر زؤر خؤش باوةر بوون بة ئةمريكا و دةيانطوت            

دةَيب ئَيـستا شـةرم دايـان نـةطرَيت لـة           "خةلَكي عَيراقة و مذدة بةخشي يةكـسانية        
كوانـووي رةش و كؤنةثةرسـتانةي       لة    كة انةياكةتوبةرامبةر ئةم قةرارة بؤطةن و دو     

 بؤ كؤيلة كردين ذناين     ؟ ..ئةمريكا دَينة دةرةوة  مةجليسي حوكم و دارشةقة شرةكةي        
و دار شـوالقةكةي مجهـووري        هةناسة ثر لة ئومَيـدةكانيان      كث كردين دخيوازو  زائا

مششَيرة ذةنطاويةكةي تالَيبانيش لـة مليـان       ئيسالمي ئريانيان بؤ نةرم دةكةنةوة و       
ـ        دةيان سالَة    يذنانة ئةو, دةسوون ك هةلَكَيـشراوي   لة ذَير ياساي دذة مرؤظانة و تَي

, ئيسالم و بةعسدا ضةوساونةتةوة و لة سادةترين مافة مرؤييةكانيان بَيبةش كراون            
سةردةمانَيك  كارطةي منالَ دروسـت كـردن بـوون  بؤثركردنـةوةي شـوَيين كـورة                 

 دؤراوةكةي سةدام و سةردةمانَيكيش  بينةري تراذيـديايي         كوذراوةكانيان لة  قادسية   
كةالشةي هةلَواسراوي دايك و خوشك و كـضةكاين        ترين فيلمي سةدةي بيستةم بوون      

  بة ديوارةكاين  شارةوة دةبـيين        و مةمكي براوةوة بة روويت     ملي قرتاو و       خؤيان بة 
 ئةمـة ئَيـستا     ...!!! ةبة بيانووي طَيرانةوةي شةرةيف عرووب    ,  ةت و ثةت دةكران   كة ل 

مةجليسي حوكم و دةسةآليت دذي     هةر ئةو ذنة جةستة شةكةت و رؤح بريندارانةن كة          
مرؤظايةيت ئةمريكا دةيانةوَي بَيبةشيان بكـةن لـة مافـة كؤمةالَيـةيت و راميـاري و                

ان بـة   ةمشةمة كوَيريةكاين سـةدةي بـةرديني     ياسا ش كانيان و ئابووري و فةرهةنطية  
 ةوةان بةباآلدا بدوورن  كاين حمةمةدي زؤر ذني    ضارشَيوي رةشي ذنة   سةردا بسةثَينن و  
 دوو دوو و سيًَ سَي و ضوار ضوار لة ثياوَيكيان قامي              ئايةتَيكي دارزيو  و كؤيلة ئاسا بة   

بـة جـووت نـة بـوون لـة           هةبَيت خؤلَ بكرَيتة دةميانةوة و     شئةطةر نارةزايي ,بكةن  
ان بدرَيت تـا    يسزاي سؤز و دةرووني    , دنيان بةروو وةرطَيران و ثشت تَيكر     طةلَياندا و   



ئةمانـة ئـةو ياسـايانةن كـة كـرين و             ..! ننتةمَي بن و زمان لة دةمياندا نـةجولَيَ       
 ملـي    و   فرؤشتين ذنان برةو ثَيدةدا و سـادةترين داواكاريـةكامنان رةش دةكاتـةوة           

يـارة  مةترسـي ئـةم بر     .بالَندةي سؤزو خؤشةويسيت و ئاواتةكامنان هةلَدةكَيشَيت       
 بوو بة هؤي بةرز بوونـةوةي        بؤية   كؤنةثةرستانةي مةجليسي حوكم هةست ثيكراوة    

 كـة لـة ريـزي ثَيـشةوةي          كةسـايةتيانةي   ئةواليةن  رَيكخـراو و     دةنطي نارةزايةيت 
 بؤيـة دةبَيـت      , بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنان ئاآلي رزطاريان بةرز كردؤتةوة         

بطرَيتة دةم و ضـاوي      نا   يت هةلَربَيت و طورزي   ي نارةزاية  دةنط شهةر يةكيك لة ئَيمة   
ئةو مةجليسة حوكمةي كة لة سـةرووي  خواسـت ويـست وئارةزووةكـاين خـةلَك                
دروست بووة و بؤتة سةرضاوةيةكي بؤطةن و هةر رؤذةي بريـاريكي دذي خـةلَك بـة       

 . طشيت و دذي ذنان بة تايبةيت قووض دةكاتةوة  


