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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...  وئیسالمی سیاسی وئیسالمی سیاسیکانی ئراقکانی ئراق  پهپه  چهچه
  

عس  دام وبه دوای ڕوووخانی ڕژمی دیکتاتۆری سه ر له هه
گشتی  جیھانی ئیسالمدا به سیاسی له ئراقدا ئیسالمی له
 نشینی ئراق  شی سونه تی به تایبه بیدا به ره جیھانی عه وله

کانی   وهزهی خۆیان ڕگه  شه ڕاستی ئراقیان کرده وناوه
م  ر ئه به ش له مه ئه. ی کانی دیکه یمانه هاوپه وهزهمریکا ئه

تی  وه م ده رجه کان سه بیه ره  عه  ته وه م ده که یه،  هۆکارانه
و عس  وخانی ڕژمی به ڕ بۆیه، مکارو دیکتاتۆرن سته
و خۆزانی   ڕاستهکی ترسیه مه  به وه یمانانه مریکاو هاوپه کانی ئه ن هزه الیه دامیان له سه
تای  ره سه لهو  وامه رده به  وه1948سال  له  بو ئیسرائیل که ره ڕی عه م شه دووه. ر خۆیان سهۆب
کدا ئیسرائیل مووکات هه سن له ئه و پی هه ماسو بای ئیسالمی تووند ڕه  حه وه کانه ده وه نه

م ڕووخانی ڕژمی  سیه. دا که اوچهن  له مریکا زانیووه ری ئه مریکاو نونه ه هنگاوکی ئ یان به
ی  وه ته ی نه وره  زیانی گه دامیان به فگانستان وڕژمی دیکتاتۆری سه وی ئه ئیسالمی تووند ڕه

دووبای  ب که ره بی وبای شۆڤنیستی عه ره رستی عه په  بای کۆنه بۆیه، ب ژمارد ره عه
هانی بای   وی تیرۆریستی القاعیدههاوکاری ڕیکخرا بهبین  ره مار گیری عه وازی ده رژه به

نگی شۆڤنیستی  جه  که نگه جه و   سپاردن بۆئهیاندا وڕایانناک هو  تووند ڕه هئیسالمی
  س ساه  زیاتر له وه ئیتر ئه. کانی یمانه هاوپه مریکاو هزه دژی ئه  له به ره رستی عه په وکۆنه

کی سڤیل و  ش خه نگه وجه کانی ئه انییهزۆری قورب ره ی هه وزۆربه وامه رده  به نگه وجه ئه
  . تی ئراق ینه شمه ژن ومنداڵ وپیرو الوانی به بتاوانی ئراقن له

وت  یانه کانیاندا ئه و نوسینه بوکراوهیاندن و ڕاگه  کانی کوردستانیش له په نیستو چه کۆمه 
یان هیچ ، کان نسته نگی ئیسالم وکۆمه وای جه یدانی ملمالنی ناڕه  مه نه کوردستان بکه

قوربانی  ن به ر بۆیان بکرت بکه گه کانی کورد ئه ییه وه ته وا نه ڕه بت مافه نه
  . و ملمالن ی نوان خۆیان وئاینی ئیسالم کانی خۆیان وئه ندیه وه رژه به
  وه کیان بو کرده یه یان نامه کانی ئراق به ستهنی  کۆمه که ستووره نگدانی ده  بوو بۆده وه ئه 

یان  هک کیه ره ویش خای سه ئه، ن نگ بده  نا ده به ستوره و ده دژی ئه نگرانی خۆیان که بۆالیه
. تی ئراق وه سمی ده  ئاینی ڕه ته ی ئیسالم کراوه وه ر ئه به  له دانه نگ نه وده بۆئه
  هن  دژی الیه وه نه که کان بو ئه سایته کان وتار له په  چه ناویش هندک له ناوبه
غان   قه ته یان ساه بوونه ده ی که رکردانه ن وسه وپارتو الیه کانی کوردستان وئه ییه وه ته نه
ی  رگانه وپشمه ن وڕبازی ئه که مان ئه که وه ته نه رگری له می دوژمنانداو به رده به له
پناوی  رت لهگ رانیان ئه رسینگی دوژمنان وداگیر که  به یان ساڵ ڕۆژانه  بۆده مانانه قاره که

کانی  مه رده ت سه به هه. دا وپناوانه دا له وقوربانیان ئهماندا  که وه ته وای نه مافی ڕه
ڕێ  په ختو دژواردا تئه قۆناخکی زۆرسه مان به که له شۆڕشی گه باتی شاخ که خه
وو بورت ب س نه رانی کوردستان که نجده ی ڕه ه کان وبای کۆمه ییه وه ته  نه نه الیه له جگه

  ندین الیه  چه قام پان وفراوانه  شه م ئستا که به، بدات ختو دژواره  سه و قۆناخه خۆی له
 شۆڕش  ییه وه ته  نه نه ک شۆڕش والیه الیه وت له یانه یایش بت ئه خه یدا بوون وبه  په نۆکه
ناوی  رک به  براده ن که بکه ند ده م چه یری ئه  سه بۆنمونه. ن دار بکه که کان له گه
تی  دا نوسیو یه) وستی چینی کرکار ستورو هه ده (بن ناونیشانی ریم له عید که سه حمه
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ساس  ستور وئه رانی ده  کهقبوڵ. نوست وئه وه  ته کوردستان نت دا بوی کردووه وله
و  و سوننه عهرایی ش ب گه زهه کان و مه ستی نوان ناسیۆنالیسته گرێ به وان که ی ئه که نامه
ڕواو  ری ئه سه ر له کاکی نوسه. کانی عراقن به ره  عه ته شیره و عه کان و تایفه عسیه به کۆنه
و  رمایه ی چینی سه رستانه په ندی کۆنه وه رژه ری به پارزه ن که وانه  ئه مانه ئه، نوست ئه
ناو  کان له  دیموکراتیه فهترین ما ساده، مریکین ئه-نگۆ تانی ئه وه کانی ده ندیه وه رژه به
  . ،  دا قابیلی قبوڵ نیه مانه نگی ئه رهه فه

تا  ره سه،  هو مه بده  ونوسینه خای ئه می خاڵ به  وه وه کانه ی ڕاستی ڕووداوه وانگه ڕه له 
ک  دا کۆمه لره، دوت  ئه وه ناوی چینی کرکاری کوردستانه  به م برادره ئهی  که نوسینه

 ریمی عیدکه سه کاک حمه  منیش له پم باشه پنت که سه دا ئه و باسه ر ئه سه  بهپرسیار خۆی
ی  شه و گه یه کوردستان هه ی خۆی له که مانا زانستییه م ئایا چینی کرکار به که یه. م بکه
م ئایا  دووه. سازی ن پیشه مریکاو وتانی خاوه وروپاو ئه  ی ئه20و19ی  ده ک سه  وه ندووه سه
کرکار  جۆرک که  به یه کوردستان بوونی هه وتوو له داری پشکه رمایه کی سهڕژم
تی  گایه به ره م ئایا رژمکی فوئدای ده سیه. کانیان پشل بکات و مافه وه وسنته بچه
.  وه وسنته کان بچه  کشتوکایه ت کشان وکرکاره حمه  تاجوتیاران ازه یه کوردستان هه له

کردوو  شه  فراوان وگه نده وه کی ئه سازییه سازی کوردستان پیشه یا پیشهم ئا چواره
  الیه دا وله وتووه  پشکه سزیه وپشه ی ئه ژر سایه  تاکو کرکاران له وتووه وپشکه

بت  م ئه خر وه نه  به م پرسیارانه گشت ئه من دنیام که.  وه وسنه  بچه وه کانه داره رمایه سه
کاری  واشه چه  له ئیتر جگه، یت که نه ه  خۆر ئاساکان هه ڕاستیه ر خۆت له گه  ئه وه یته بده
بووی  چینی کرکاری نه  چی خرک به م نوسینانه یاڵ پوک ئه و خه ندی ئایدیاکه وه رژه وبه

  . ! هم جده ران به یان بۆخۆت بۆ خونه وه می ئه وه. نت؟؟ یه گه کوردستان ئه
  نه  الیه کان واته سته ناسیۆناله ستی نوان الیه نابت باسی گرێ به عید جه سه کاک حمه 

و   ناو ئه ته فداوهعسیاکانیشت  یت به که کانی ئراق ئه کان وباقی پک هاته کوردیه
و  کردووه کانی نه عسیه تی به کان دژایه کوردیه نه یهالد  قه س به کاتکدا که له، وه سته گربه

کان   کوردیه نه ر الیه گه ئایا ئهم  که یه، ن مانه کانیشم ئه پرسیاره.  و نییه بووه هعس ن دژی به
مریکی بن  ئه-نگۆ کانی ئه ندیه وه رژه و به رمایه رستی وچینی سه په ری کۆنه روپارزه نونه

بت  نابت خۆئه جه؟؟لی کوردستانن  گه قینه ری ڕاسته کوردستان نونه  کن؟؟له وانه ی ئه ئه
کان قابیلی   کوردیه نه الی الیه ترین ماف له ر ساده گه م ئه دووه.  وه یته رانی ڕوون بکه بۆخونه
تی جاران  کتی سۆڤیه چینی میلی وکۆریای باکورو یه وت له ته نابت ئه بت جه قبوڵ نه

م  برام ئه. !!؟؟تی  کورد فری دیموکراتی بکه وه وکوباو کاسترۆو چاشیسکۆو میلۆسۆڤیچه
لی  گه بۆ   ساه70 زیاتر له نیستین که سواوی کۆنی کۆمهند دروشمکی  ی تۆ چه دروشمانه

بیان تاکوئستا بۆکورد  ی خری پولکی قه وه ب ئه  به وه درته ماف خوراوی کورد لئه
تا ئس ی که  کۆنانه ودروشمه کو خۆیان وئه بوو به ر خریان بۆکورد نه ک هه نه، بووبت هه
ب هیج  نامرادی وناکامی وبه ک به یه ده دوای سه  له وه هیت که رم ئه نابتان بۆمان گه جه
دوای چین  ت کشانی کوردستان چین له حمه وساوان وزه چهبۆوخری نانک وتک  ستکه ده

  وانه ان قهم ر هه سه وت له ته نابیشت ئه  جه واتازه. دنیای نامرادی وناکامی و چونه وه پوکانه
کانی  تیه وایه ته نه می مافه رده  به یته یاڵ کۆسپ بخه هخ  وبه وه وان بگریته  ڕگای ئه هکۆن

  . یت بکه واشه زموونی پچه م ئه  وکه کی ساده کوردوخه
 وتکی سکه ده به (و ستوریان کردووه ی قبوی ده وانه ئه. ت عید ئه سه کیترکاک حمه الیه له 

ی % 98 ستوره م ده ئه زانن که ده و ڕاستیه فرۆشن خۆیان چاک ئه گای ئه ۆمهک به) مژویی
خواستی  ( ستوره م ده وئه) سعود بارزانی دانپنانی خودی مه ( کی کوردستان قبویان نیه خه
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ر بزانت  نوسه سکیش خۆی به بت که ق ئه من نازانم درۆی وازه. )  کی کوردستان نیه خه
  ناڕازی به  که کوێ هناوه  له%98ی  وڕیژه رسین ئهعید بپ سه  حمه کاکه هبت ل ئه!بیکات؟؟

ک  ڕزتان وکۆمه به  له کوردستاندا جگه له، ی ئراق میشه ستوری هه ده بهنگیان دا  ده
ر  هه عسی که به م کۆنه کی که ران وکۆمه ی داگیرکه وو گۆشکراوی حوجره ئیسالمی تووند ڕه

کی  ی خه ده سه له% 98و   ئه یه کی کوردستان ئیتر کامه کی خه زاریه ه ه مووتان ناچنه هه
بباج  م رپشکبن له ران سه شیان باخونه مه بۆئه. ستور ده  به داوه نگیان نه ده کوردستان که

  . عید  سه ی کاک حمه نوسینه
وام فریوی  انوی عهندێ ب و بی ی هه وه هنانه م به به. ی تدا ئه که شکیتری نوسینه به له 

کان  یهتسک تا ڕا چاوی خه نه که  و خۆڵ دهن به  ده خشته کی پله و پ وپوچ خه ساویلکانه
  . بینن چاوی واقیع نه به
می   من وه گوی گادا نوستبت بۆیه چت له ئه وه  له ره براده م  ویست ئه رانی خۆشه خونه 

،  وه مه که ون ئهتا بۆڕو رنجه ند سه م چه م وئه که ڕز ئه هی ب ئوه  ڕووله وه ره ی سه م وڕاوانه ئه
کی  ی کوردستان؟؟خه قینه رانی ڕاسته کانی کوردستان ونونه ڕشگه شۆ نه ئایا الیه

ئایا .  وتوانه با بردوو که شه  الوازو دوای کوی ڕه سه م که ن یان ئه ده کوردستان فری وئه
ک  نجه  مه ی که نۆکانه و الیه ن یان ئه ده وام فری وئه کی عه کان خه  شۆڕشگه نه الیه

 یان  تی کورده رکردایه ی پوپوچ الی سه ئایا وته. کات واعیدیان ئه و قه شی قیاده شۆربا به
  . ن به ست بۆپووش ئه وتوو ده ر ئاوکه ک سه و وه ختی خۆیان ون کردووه به  که یه وانه الی ئه

م   ئه سعود ئه گۆڕیت ئاخر کوا کاک مه سعود ئه ی کاک مه که نابت وته کیتر جه الیه له 
موخوا   هه ستوره م ده ندئه رچه هه (و وتی ئهکو  به ورد نیهتی ک  خواستی میلله ستووره ده

ر  دا هه م قۆناخه و له م شتی زۆرباشیشی بۆکورد تدایه دی به ته هناوه ی نه کانی ئمه سته
   )  یه خۆیی زیاتری هه ر به سه قی له نا کورد هه کرت ده  ئه نده وه ئه
کو  سی وه ند که نوان چه کان له  شۆڕشگه  کوردیه نه  بم الیه وه بت ئه کیتر ئه  الیه له 

  وه له بت جگه  ئهت گوانی ئهال مه.  دا گیریان خوار دووهکان نیسته الگوانی وکۆمه مه
بت  ر ڕووناکی ئاینی ئیسالمدا بت ئه به م یاساکان له رجه بت سه ستوری ئراقدا ئه ده له
ر  به ستورک له  گشت یاساو ده مان شوه هه ر به ی کوردستانیش هه ستووری ئاینده ده

ی تالیبان  تکی ئیسالمی هاوشوه وه کورتی ده به، ڕووناکی ئاینی ئیسالمدا بت
کان ئاینی  کوردیه نه بت الیه ئه  ن که کانیش ئه نیسته کۆمه.  بۆمامۆستا گوانینزرنی دامه

یدان  بت مه پرستن ئه واو کۆنه کان برژه  کوردیه نه موالیه وههرن ناوی به و له وه ئیسالم بپچنه
. ؟؟کام التان بگرت بت کورد گوێ له  ئه ره جاوه. کان نیسته کۆمهجبن بۆ به
وا   ڕه وه له کتان جگه  داوای هیچ الیه ونکهکتان ناگیرت چ هیچ الیه  گوێ له وه دنیاییه به که
  . !! ر چووه سه کاتیان بهر دوالی داواکانتان   هه نیه

ین  ده ستورک ده ده به) نا ( ین که ـهم ئی وه ئه. یت تدا ئه که ره  سکه شکیتری نوسینه به له 
ری  ی کورد سه او نمایندهن عسومکی به کانی قوم بن و فواد مه ره سه  به مامه رانی عه داڕژه که
  . تی سکی حزبایه ندی ته وه رژه نی بهقن بۆ پاراست ندیان بۆ بله زامه ڕه
  ڕشتووه ری قوم داینه سه  به مامه  عه ستوره وده  ئهش پت بم مه می ئه بت بۆوه ئه 

دکتۆر فواد   وه.   دایان ڕشتووه وه و ئاینه وه ته لو نه گشت گه رانی ئراق به کونونه به
ر کورد  گه باتگ ئه و یاساناس و دپلوماتکارو سیاستوان وڕۆشنبیرو خه رگه عسومی پشمه مه
ی خۆت  ئوسلوبه و ب باج به نابت ئاوا به چی جه  کهکرا ز بۆدروست ئه ری له یکه  په بوایه نه

  . !!ر کورد سه بن قوڕبه کورد ری  نونه ر ئوه گه ئه، گریت ڕزی ئه
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ک  تی نه مرۆ تاقه   که شتووه ڕاستی زۆرت هه ی دوور له وه ی بماناو لکدانه استی وتهڕ به 
  .  شیانی نیه وه تی خوندنه  تاقه وه مدانه وه
کانت  له سه موومه ر بوو هه پایهتی رووتی ئکس ر سیاسه به تۆش له  م خۆزگه کۆتاییدا ئه له 

ک خۆی   وهکانت ژاری کوردستان وڕاستیه رو ههوا خونده نهو  سانی ساده که  له کردایه ژۆنه ئاوه
جدا  ی به رانه ی دروستکه خنه ک ڕه پاڵ کۆمه وا له وبوختانی ناڕه باتی درۆ  له بنوسیایه
  شت بکردایه تگوزاریانه  خزمه رته وگشت که ی کوردو ئه وتنه وگشت پشکه باسی ئه

  . . تگوزاری بینا کردنی خزمه  لهمیشنوا رده کوردستان بیناکراون وبه له که
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