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  ر گوانیر گوانی  عفهعفه  ال جهال جه  مهمه. . . . . . توانانتوانان  تی سیاسهتی سیاسه  ی رۆرشنبیران و حیكمهی رۆرشنبیران و حیكمه  هه  هههه
  

J_gweani2005@yahoo. com  
 چاوكی باش   به میشه ن هه ده سئوالن هه رپرس و مه  شان و بای به ی به وانه ئه زانم ده
 ، و مووان نییه ستیشم هه به  مه، بنووسم و و شته  ئه مجارمه آه من یه م ئه  به،نناآر ماشا ته
 یم شتكی ی من ده وه  ئهلی  وه، موو رۆشنبیران نینه ستم هه به  رۆشنبیرانیش مه له ها روه هه

ئاسایی  سكی  بۆ آه ه ڕاستی هه  به، ك رۆشنبیرانهند ی هه  گوتاری رۆژانه، و یه واقعبینانه
 بۆ  ه  هه،بزانن  بیریار سانك رۆشنبیر و خۆیان به م آه  به، ك ئاساییهتا ئاستك خۆی  وه
  .  تیشه باحه  قه  بگره یه ه ر هه ك هه  نه وانه ئه
 

ی  و ئان و ساته تی له تایبه  به،تآر ئایین و زۆر باسی زانایانی ئایینی ده  زۆر باسی رۆژانه
 ئیسالم   آه، وه ستووره ی ده وه ی نووسینه  باره ڕوات له راق و آوردستانی پدا دهع ستا ئ آه

   بۆیه، قووی واقیعی هاووتیانی عراق و آوردستانه ش هه وه  ئه، ته هو سمی ده ره ئایینی
 ستووری  ده ر له گه  ئه، ته وه سمی ده ستووری عراق ئیسالم ئایینی ره  ده وای من آو لهب  به

 نووسرت نا بت ندرت و نه سمی دانه  ئایینی ره  ئیسالم به وهان شم  هه آوردستانیش به
 م گه  من وا تده وه  ئه،ربچت آانی ئیسالم ده آیه ره ما سه ی بنه وانه چه پ ك به هیچ یاسایه

   چونكه،خورت ی هاووتیانی آوردستان ده ی زۆرینه وه  پشه  له ره آی و هه ره كی سه ماف آه
  رازی وه  به رز آردووه آان فه یاندنه  راگه ندك له ر هه سه  خۆیان به ك آه مهر آۆ گه ئه
  مافكی ته ش دیموآراسیه وه ی ئه  آه،ن و رایه كی آوردستان دژی ئه ی خه وا زۆرینه  ئه،بن نه
   راشكاوی به ر به گه  خۆ دنیاشم ئه،تم بكر آی زۆر آه تییه مایه  قوربانی آه به 99% ،99

تیانی آوردستان بن لههاوو ت وه ستووری آوردستاندا رازی نابین به  دهی بنووسر) ت ناب
و  زۆری ئه  ره شی هه وا به ئه) آانی ئیسالم بت آیه ره ما سه ی بنه وانه ك پچه هیچ یاسایه

ڕۆآی  وه و نا وه نهناآر كی روون  بۆخه و شتانه ی ئه م زۆربه به ،نگی بۆ نادات  ده كه خه
ست   ده زۆریان زۆر بهم و ی زو وه ر ئه به ش له مهكی ئ  خه، باس ناآرت ته و بابه ئه

نگی بۆ  ن و ده آه ی دهقبو  وانه ك پیان بگووترت زۆرك لهر شت  هه شتووه  چه وه دوژمنانه
 . ن ده ده
  

زانن   ده،آان دابوون  شاخه چیا و كی زۆر لهسان ی وانه تی ئه  تایبه توانانی آورد به سیاسه
رچی هۆآاركی دروست بت  ش هه  بۆیه، ویستهكی پشت ند  چه و مافانه دیھاتنی ئه ئستا وه

نن و ست بھ ده نگی هاووتیانی آوردستان وه زۆرترین ده ن تا بتوانن به نای بۆ ده وان په ئه
ژك موو چین و تو  هه داوا لهوخۆ و ناراستوخۆ  راسته  ش به  بۆیه،ن ر بكه بۆ خۆیان مسۆگه

 پیر  وی هاوتیانی آوردستان تا به  بۆ وشیارآردنه وه نه بكه رز نگی خۆیان به  ده ن آه آه ده
 زانایانی   چونكه، زانایانی ئایینی وه شه وانه و ئه ن  له،بچن  وه مانه آه له آانی گه داخوازیه

نگی هاووتیانی آوردستان  نن زۆرترین دهی بتوا وه آن بۆ ئه چه آارتین ئایینی ئستا به
نایانی  زا  داوا له وه مووانه  پش هه  له میشه ش هه مهتوانانی ئ  سیاسه،ن ر بكه مسۆگه

  . ن نگ بده ن ده  هاووتیان بكه داوا له  ن آه آه ئایینی ده
 
  یانی ئایینی و نه بۆ زانا زیان نه هیچ ر وه الیه ردووك  هه م بهر تی هه  حكومه نده رچه هه

  وه  داخه  به  آه،زاندا مه  مانگی ره تی له تایبه   به ناوه كی آوردستان دانه بۆ خه
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 ،شن  پیرۆزه و مانگه  دژی ئه  و بگره  نییه وه یهپ زانیان مه آی ره آان هیچ سیمایه فزۆینه له ته
موو   هه  له كهل لی آورد گه  گهی وه  به وه نه آه ده ی  دووباره میشه ی هه یه و قسه ش ئه مه به
و   ئه ریكه  خه،ر بكات سه مان له ده  موزایه وه ئه ر سه س ناتوانت له  و آه الن موسمانتره گه

ستی من  به  مه،ت سه ر ئاستی ده سه ك له نه  دی تهر ب ماوه ر ئاستی جه سه نھا له  ته یه قسه
   له مانترین چونكهس موس موو آه هه   له استهم ر  به، آفیرآردن نییه  ته خواسته خوانه

ندی رۆژدا   ناوه  له،  نییه وه یهئایینیان پ آی آانمان هیچ سیمایه فزۆینه له زاندا ته مه ره
 ، ر شاشه  سه نه د وه به آر له خواردن و شه ئاخر مۆدل میكیاج و  آان به شكاره پشكه

زاندا  مه  مانگی ره نھا له  ته وه ایته ساڵ ب، یه یان هه ته و میلله می ئه  خه دهن وه ها ئه روه هه
 . ن ده نجام ده نگی بۆ ئه  آوردستانإ و ئاهه ننهد) !!!تورآی ئیبراهیم( گۆرانیبژكی تورك

 
آانی  ستی تاآه زانیانی ئایینی هه: ن  ده وه ژه زمانی در زۆر به  وانه  ئه دایه وه یر له سه
آان بریندار  ر چۆن شعووری تاآه گه  زمانی دیموآراسی نازانن ئه ن و له آه هد  بریندار مهئ
ستیان   رۆژان زانایانی ئایینی هه ك لهر رۆژ گه ی ئه وانه پرسم ئه منیش ده م  به،ن آه ده

ی  مانك  تۆ له  آه تر نییه وره  زۆر گه وه م ئایا ئه  به،من آی زۆر آه تیه مایه آه ن آه بریندار ده
ند دخۆش  مه وه سئول و ده  مه هسی آوڕ ندإ آه زووی هه زۆ ئاره ی حه وه بۆ ئه زاندا مه ره
و   ئاخر ئه،یت آه كی آوردستان بریندار ده ی خه%95ستی  ی هه وه ستی به ده هه یت بكه
 كك رۆژ تا  خه  چونكه،تب ریان الواز نه روه  و نیشتیمانپه ستی آوردانه هه  چۆن كه خه

ستی  ن هه خۆشی بكهدی  وه  بری ئه وانیش له ت ئه رۆژوو ب زمانی برسی و به   به ئواره
  . ن بریندار بكه جوان و ناسكی

 
  تكردن به  خزمه له ییان میشه ی هه ك پیشه شدا زانایانی ئایینی وه وانه موو ئه ڵ هه گه له

كای  ت  داوا له،آانی آورد مافهرآردنی  یی و بۆ مسۆگه وه ته ستی نه بواری نیشتیمان و هه
 .  بچن وه نگدانه ده آانی و سندووقه ره  به وه ته ماسه ڕی حه وپه ن به آه كی آوردستان ده خه
 
ك زانایانی  یه وه هیچ ش ن به آه ده آات آاتك داوا ست پده  ده وه  لره ی رۆشنبیران ئه ه هه

 قیاسی زانایانی   آه  چووینه ه هه   به وه وان له  ئه،ن آه  نه و آارانه داخولی ئه ئایینی ته
 خۆ ،رساندنگی  ژدی هه شیان لهشۆڕ تی رۆژئاوا آاتك سیحیه ر فیكری مه  سه نه آه  ده ئمه

ك له رهزانایانی ئتیان نه سه ده  رۆژان داوای ی ئیسالم رۆژ وه آردووه  ك  وه كیش نهآو تاآ
وتنی  رآه  بۆ سه ته ن پشتگیری آردنی حكومه آه ده وان آاری بۆ هی ئ وه كو ئه  به،آو ئایین وه

واهی   گه ی به وه  تا ئه،ری آوردستان ماوه جه ر ئاستی سه تی له تایبه  به،پرسی آورد
  كی آوردستان له ی خه%80  بوایه ئایینی نه ر رۆی زانایانی گه بژاردن ئه رانی هه براده
و  می ئه ن خه آه  ده  راسته وانه ر ئه گه بوا ئه  ده،آرد ده ان نهشداری بژاردنی رابردوو به هه

 ،ن وت بكه سوآه  هه وهو ش ك به وه  نه بناردبانه یان بۆ ستخۆشانه  ده یه یان هه ته میلله
ن  ن ده آه  ده آان قسه یهtv ی ر شاشه  سه ك دنهآات  زانهڕ و به مان ئه  هه وه الیكی دیكه له
نھا آورد  ربگرن ته  ئایین وه یان سوود له آه وه ته  بۆ نه توانیویانه تانی ئیسالمی للهموو می هه
  ت به  خزمه  شوازكی آوردانه  به وه و رگایه وت له كیش بیانهسان آه  آاتك،تب نه
نی  زانایا ڕزانه و به  ئایا ئه وه كی دیكهالی  له،ن آه ده بیان ه موحاره ن یان بكه آه له گه

وانیش هاووتی   ئاخر ئه،ن ش بكه هن قسه ك نههاووتی آورد نازانن آات  ئایینی به
 موو  هه  من پم وایه،ن  رای خۆیان بكه یان لبگریت گوزارشت له ت تۆ رگهنابآوردستانن و 

 موو ه ه وان به ی ئه وه ڵ ئه گه  له  چونكه، رزاری زانایانی ئایینینه ستانی آورد قه ده آاربه
یان هه و آاتانه نھا له ك پشتگوإ خراون و ته یه وهشویستیان پن آه  بانگیان ده یه ی پ، 
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كی آوردستان به ی خه وه ن بۆ ئه وان آۆڵ ناده چی ئه  آه،ن خه یان دهدوایی پشتگو  
  .  وه نه  وشیار بكه كی آوردانهست هه
 
كیا آان حیكمه توانه دا سیاسه رهلی داوا  وه ن بۆ ئه آه موویان ده  هه ی داوا له وه به  یه ن ههت
 ،ر قازانجی خۆیان تدا بت گه  ئه كهنھا بۆ شت ته وانیش  هی ئه نده رچه  هه،ن ك بكه  خه له
  میشه  زانایانی ئایینی هه ختانه م خۆشبه  به،ناناسن وانیش زانایانی ئایینی گینا ئه ئه
ی نا  باوه كی نهش  به میشه ش هه  بۆیه، یان دانه آه له گه آانی ڵ خۆشی و ناخۆشیه گه له
ورایین   مانگ خوریكی چه12ی بۆ خۆیان ساڵ  وانه ئه ی وانه  پچه  به،رن ماوه ی جه رگه جه

ی زل هیچی تر   قسه  له  جگه وه نه آه زمانیان ده كیش و آات یه  چ هه وه ره  ده ناشزانن له
ننا،ن خه آه نه ی ئایینی داوار زانایان گه  ئه  باشه خۆیان بإ ها  روه  هه،نگ بدات و ك ده
ی زانایانی   قسه كی چۆن له  خه،زانن  ده وجاره ئه ن ده نگ مه ن ده یان ب،ن نگ بكه ده

ر  سه نگوست له  ئه میشه  زانایانی ئایینی هه  آه وه تهڕ گه ده  وه ش بۆ ئه وه  ئه، ئایینی دایه
ك دا بھاتبا بۆ شتك آرد رۆژ زیشم ده حه. نن هاووتیان داده ازاریخۆشی و شونی ئ نه
 زانایانی   به،ن آه دان ده نگ نه  زۆری رۆشنبیران داوای ده ره شی هه به  ستاآهۆن ئ چ وانه له
بگووترابا وهئ  ت داوا بكه سه ش دژی ده وهئ پیر داواآانی  س به ند آه ن بزانین داخۆ چه 

  . چوو ده  وه ته حكومه
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