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ب
 بایۆزخا بایۆزخا  لهله
  

قۆناغكی   له وه ره ده آانی عیراق له  هشتا بایۆزخانه رچاوه ندك سه پی هه ه
تی ئستای  ری حكومه نونه ندكیان خۆیان به ت هه نانه دبلۆماسی ئجگار الوازدان و ته

،  یه هه) ی عراقی مه قاوه مه(آانی  نه  الیه هندیان زیاتر ب یوه عیراق نازانن و په
  آفیریه  ته آانن یان تاقمه تووه  هه عسییه  به  یان آۆنه وانه راستیدا ئه له آه

  رچاومانه به ش له  و ئمه یه آان هه بییه ره  عه ڵ وته گه ندیان له یوه ن په تمه  حه آانن آه فییه له سه
ر  سه و له بت و هشتا گره عراقدا هه قامگیری له وت سه آان نایانه بییه ره  عه ی وته هشتا زۆربه آه
مانتارانی ئستای  رله م په ن، من بواناآه آه ی ده دام یان دیكتاتۆركی هاوشوه ی سه وه رانه گه

آانن و  عسییه ری تیرۆرست و به  نونه وه ره ده آانمان له  بایۆزخانه  بزانن آه و راستیه عراق ئه
من و  آاندا، هشتا ئه بییه ره  عه وته ی عراق له و بایۆزخانانه ندانی ئه آارمه آی زۆریش له یه ژماره

ر   سه نه خه وامیش گوشار ده رده به  و به دام حوسنی تدا ماوه می سه رده ی سه آه ئیستیخباراته
  عسیانه به و تیرۆرست و آۆنه  له خانانهم بایۆز ی ئه وه رنجی بۆ پاآكردنه تا سه هۆشیار زباری هه

ر   بۆ سه غدا آارتكی گوشاره آانیش بۆ به بییه ره  عه ته ناردنی بایۆزی حكومه ڕوات و نه نه
ی  ریه روبه و بسه تا چاو له ، هه وه ره زیری ده تی ئستای عراق و هۆشیار زباری وه حكومه

  . ت بپۆش وه ره ده آانی عراق له بایۆزخانه

  ندیندی  قشبهقشبه  ریوان نهریوان نه  مهمه!. !. ؟؟  آانی عراق چ باسهآانی عراق چ باسه  نهنه

مریكا  ی ئهCNNنای وتنكی آه  چاوپكه ، له)  شیعه(مانی عراق  رله ندامی په لمالكی ئه جواد ئه
آی  ری مامۆستایه یاوه بی به ره  وتكی عه آانمان له  بایۆزه آك له  یه الیه م له نامه گه به:گوتی

و مامۆستا  ینی ئه ی هه ای خوتبه و دو  نوژی آردوه ، رۆیشتوه وتك بووه وتاربژی مزگه ئاینی آه
ناوی بردوون ) موجاهدین ( و به  ئه  آه آانی ناو عراق آردووه آداره وتنی بۆ چه رآه  دوعای سه ئاینییه

  ) . ئامین( گوتوتی  آه بووی خوتبه ی ئاماده كه و خه ك ئه ی عراقیش وه م بایۆزه و ئه
ت  ی دیموآراسیه وه تكردنه  بارودۆخی نوی عراق و بۆ ره ی دژ به شدا آۆنگره ندك وتی دیكه هه له

رانی  رمانبه  یان فه و وتانه آانی عراق له سترت و تیایدا بایۆزه به ت، ده و فیدرالیه
و آۆتایھاتنی حوآمی )  مه قاوه مه (  ئاشكرا باس له ن و زۆر به آه شداری ده آان تیایدا به بایۆزخانه

ی   آۆنگره تكی ئیسالمی ناوهنا آه وه ند ده آانیدا چه قسه لمالكی له ن، جواد ئه آه ئستای عراق ده
ن و  رده تورآیا و میسر و ئه(ش  وانه ی عراقی و له)  مه قاوه مه (  بۆ پشتیوانیكردن له ستراوه تدا به

و  آانی ئه تداره سه  ده ن رژمه الیه  له و آۆنگرانه موو ئه ، و گوتیشی هه) ر ته لوبنان و ئیمارات و قه
آانی عراقیشیان  رانی بایۆزخانه رمانبه  و بایۆز و فه وانی آراوه ی و پاسه آه رجییه  خه وه وتانه
ندكیان  لیش هه مه عه شداری بكات، و به دا به و آۆنگرانه  تا له یان لكردوه شه ره  یان هه هانداوه

ت  نانه ی عراق و ته وه ره تی ده زاره  وه ته داوه پۆرتكیشیان نه و هیچ زانیاری و را شداریان آردووه به
وا   راست بت ئه مه ر ئه گه ، ئه آردووه ی عراق نه وه ره تی ده زاره ت یان وه  حكومه پرسیشیان به

 نھا آرت بین، ئازادی عراق ته تی عراقدا و ده ت و دبلۆماسییه  سیاسه  له یه  هه وره لنكی گه آه
  ته م حاه وامبوونی ئه رده  به نگه  و ره وه گرتۆته آانی عراقی نه  و بایۆزخانه ناو عراقدا بووه له

  ش ببنه و بایۆزخانانه آانی ناو عراق و ئه آداره  چه هزبوونی گرووپه  هۆی زیاتر به ببته
 و  وه ناوه آان له  تیرۆرسته ییه ئیسالم آان و حزب و گرووپه تووه  هه عسییه غانك بۆ چاالآی به قه
  . ی عراق وه ره ده

ی  وه  عراقیان قبووڵ بت، ئاخۆ دوای ئه یه م شوه  به و بایۆزخانانه ر ئه گه جا ئه
 چی  وه آرته دا ده و بایۆزخانانه ناو ئه رمی آوردستان له تی هه آانی حكومه تییه رایه نونه

. ی عراق بن قینه ی راسته  بایۆزخانه تیانه رایه و نونه نھا ئه ش ته اتهو آ  ئه یه وانه له!. ومت؟ قه ده
 .  
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