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  ریمریم  ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه. . . . . .    کلکی ماوه کلکی ماوه  گا گورواوهگا گورواوه، ،   واوهواوه  ستوری عراق تهستوری عراق ته  دهده
  

م بمبورن من  به،  یه دا دووڕیانک هه رده  زه و دارستانه له
بینن من  ک ده  وه م چونکه شت بکه ردوکیاندا گه  هه ناتوانم به

  1]رت فرۆست ڕۆبه[ . ک ڕبوارم نھا یه ته
  

ک   وه ستوره و ده ئه،  و نوسراوه عراق وتراوهستوری  ر ده سه زۆر له
و   ئه که  دایه ڕه و باوه  له نده به.  ماوه  نه ن گوناهی پوه ده
  دات به  ده و ئامانجانه موو ئه و هه یبه واوو بعه  ته ستوره ده
  :ک  وه پناویدا داڕژراوه  له  که وه سته ده
  

 کگرتو کی یهرگیز وت  هه دا که و وته ری ئه رتاسه  سه ناوخۆ لهڕی  رپابوونی شه به .1
  . بت دا نه زهژر ڕم و تیر و ن لهنھا  ته  بووه نه
تدا  وه ڵ ده گه  بوای من هیچ ئاینک له  به ت که ریعه پاندنی حوکمی شه داسه .2

ئیتر ، ین  بکه میانه رده تکی سه وه وایی دیموکراسی و ده رمانه ر باسی فه گه  ئه وه ته نایه
ت یان  وه ئاین و ده. یی کریستیان بت یان کاکه،  ئیسالم بت یان بوزی و ئاینه ئه
.  ئاگرو ئاسنرکوت وحوکمی  ت و سه  دیکتاتۆرییه گشتیتر بین ئایدۆلۆژیاو حوکم واته به

   به که ر یه  هه های دیکه نده رو ستالین و مۆسۆلینی و چه  هیتله ی که یاریزمهو تۆت  ئه واته
،  ی زانیوه خنه رو ڕه  پیرۆزو سه زارانی هاوبیری به  خۆی و هه که، ژر ناوکدا شوازک و له

ی من  که ر ڕبازه  سه قیت دیته  ناهه یت واته ه تۆ هه، قم  حه من ڕاستم واته. ی کردووه پیاده
 !یان بتکوژم

 . رمی کوردستان کامکردنی هه نابه .3
 . ی کوردستان رگه هزی پشمه ککردنی  چه .4
کانی  مافهکامکردنی  کان و نابه نییه ده  مه موو ئازادییه ی پزیسکی هه وه کوژاندنه .5

 . مرۆڤ
نھا   ته  کاتکدا که بت له  پویست نه ستوره و ده ی ئه  بگه  به چت شیکارکردنی بگه پده
  .  وه سته ده دات به  ده ستوره و ده ی ئه م ناسنامه هدووی  ماده
تی  ڕه ی بنه رچاوه و سه ته وه ده) سمی ڕه (رمی ئیسالم ئاینی فه-م که یه: م ی دووه ماده
  2.  شریعه ته

 دژی  وم نییهات هیچ شتکی دیاریکر  تایبه  من به  که وه مه  ڕونبکه وه دا ئه  لره پویسته
س سارد   ماستاویش بۆ که م و نه که دی ده  ترس به شدا نه یه م گوته ئاینی ئیسالم و له

مان  هه،  کانی دیکه موو ئاینه ک هه  وه  بوای من ئاینی ئیسالم ئاینکه به!  وه مه که ده
.  وه یگرته  ئاین ده  به کانی دیکه له سه ت و مه ڕو ئایدیۆلۆژیاو الهوتییه شوازی بیروباوه

ر   سه بته پشکی خۆیشی هاویشت ر ئاینه جیاکاندا هها جی  مژوییه مه هدر  سه چت له پده
  3. کانی مرۆڤ و کوشتوب تیرۆرو پشلکردنی مافه

نی بکات  ده گای مه  کۆمه سک باس له ر که گه  یان ئه؛ت و ئاین دوو شتی لکجیاوازن وه ده
  .  وه ک جودابکاته یه  له و دوو شته نگاو ئه م هه که بت یه ده

شۆڕشک بوو بۆ ، تی گایه به هر نھا دژی پاشاو ده بوو ته ك نهنسی شۆڕش ڕه شۆڕشی فه
 ئاین  بوون که  نه وه وان خوازیاری ئه ئه. کان شه ستی قه  ده ت له سه رهنانی ده ده
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،  وه کرده رز نه های به کی وه استدا مانیفستی پارتی کۆمۆنیستیش داوایهڕ هل، ناوببرت له
   له و پویسته وه کانه سه که تی تاکه هناع ڕو قه  بیروباوه  به یه ندی هه یوه کو ووتیان ئاین په به
هیچ شونکیش  له. پت سه سدا دانه ر که سه زۆر به و به وه ت جیابکرته سه و ده ت وه ده

کو   بههایی  و بهزیدی  یان یه سیحییه مه،  که  یان جوله  ئیسالمه و ئاینه  ئه کراوه نه دیاری
  .  وه گرته کان ده موو ئاینه هه
و  شریعی ئه ی ته رچاوه  سه وتک و ببته) سمی ڕه (رمی  ئاینی فه ینک ببت بهر ئا هه

ستور ئیتر   ده  به وهدی کر که ته ریعه شهو  و ئاینه  به هاو تۆتای دراوه تی ڕه سه  ده  واته وته
و  ئهتی  ریعه ی شه وه ره  ده  له رشتکی دیکه ت و مافی مرۆڤ و هه  دیموکراسیه باسکردن له

  .  وه بته تاڵ ده ر به کسه و یه یه تکی پوچ و ببناغهش  ئاینه
شیان  یه له سه و مه دا ئه) لف ئه (ی  بگه  له  زۆر هۆشیارانه ستوره و ده رانی ئه دارژه

  : سپاندوه واوی چه ته به
  . کانی ئیسالم بت  جگیره ک دابژرت دژی حوکمه نابت یاسایه: لیف ئه

ڵ و   پوچه ستوره و ده کانی ناو ئه و بگه شکی زۆری ماده به   بوای من واته دا به لره
  . بت هیوایان نه س به  که مۆوه  ئه ر له ن و هه ببناغه

  . کانی دیموکراتی بت ک دابژرت دژی پرنسیپه نابت یاسایه: ب
رتاپای  سه  له مه  ئه که، شکنن س نه  دی که  دانرابت که  بۆیه یه م بگه چت ئه پده
ناچی   نیوه  به شه سه  کهموو هو باسکردنی مافی ه ر ئه کرت و هه ستی پده دا هه که ورهتس ده

   به  که  من کردووه  وای له یه ستوره و ده کانی ئه و بگه ی ماده وه گژاچونه  به وکامی و نابه
   .ستور ک ده ڕکی ناوخۆی خوناوی بزانم نه ی شه پۆژه

ی  رچاوه  سه  ببته بت که دا نه و کاته نھا له  ته س ئازاده موو که نیدا هه ده گای مه  کۆمه له
ڕو  رگ و باوه ی ئاین و زمان و جلوبه له سه  مه له.  بدات سانی دیکه ئازارو ئازاری که

 بۆ  ڕگای س بۆی نییه  و که تی و ژیانی خۆیدا ئازاده وتی تایبه سوکه ڕی و هه بباوه
رکی دایکوباوک یان   ئه  منداڵ بت ڕاسته سه و که کاتکدا ئه له. دیاریبکات

ن تا  وتی بکه سوکه رشتی شوازی ژیان و هه رپه  سه  که ته وه رشتیکارانی یان ده رپه سه
کانی هشتا  ییه سته  توانا ژیری وجه ی که وه ر ئه به ش له مه ئه. یشتو سکی پگه  که بته ده
باشی بناست   به سانی دیکه کانی خۆی و که ندییه وه رژه  به ی که یه و ڕاده  ئه ته یشتونه گه نه

  .  وه ک جیابکاته یه ش و سپی له ت ره ک کورد ده و وه
  و ئازادییانه  ئه نی داڕژرابت پویسته ده کی مه گایه ر بۆ کۆمه گه ستورک ئه ده
تی ئاینکی  ریعه ژر شه ک له س باسبکات نه موو که کی گشتگیرو بۆ هه یه شوه به

س ئازاد  موو که ر هه گه ئه. ر ئاینک بت  هه و ئاینه  ئیتر ئه وه دیاریکراودا بیانپلیشنته
ڕی و بئاینی ئیتر   بباوه یخوازت یان به  خۆی ده  ئاینک که ر ڕبوون به هه  باوه بت له

س ئازاد بت ئیتر  موو که سمی ئاینی بۆ هه  و ڕورهراسیم  مه  کهت بۆ؟ وه رمی ده ئاینی فه
  . ت باسبکرت تایبه بت به ینی بۆ ده خۆدانی حوسه له

  وه ر ئه سه ر پی له  هه وه  خواره دا چووه که کونه دام تا به ی عراق یانی چی؟ سه سیاده
زراو بت دژی تک پار وه ی ده  سیاده بت که  نه وه س الری له چت که پده. گرت داده
ستیان  به دام مه مان پودانگی سه  هه دا به وان لره ئهم   به رانی بگانه ستدرژیکه ده

  یه وه  بۆی ئهانودان بۆی یان پالندان ی کوردستان یان هه وه و جیابونه کوردستانه
   سداره نی لهکا  کورده  کوڕه دام که سه. ی نیشتمانی عراق و سیاده یرت روه ستدانی سه ده له
 هیچ  تیان بهس ستان هه ده  هه و کاره  به ی که وانه ئه، زانی ده خراپی نهکارکی   دا خۆ به ده

ستوری   ده هککرد چون جیان ده  جبه وه هشرۆ  په  و زۆر بهکرد ده ک نه کارییه تاوان و خراپه
شک یان  وت به ک بیهس ر که هه" سپاندبوو که  ی چه وه دام ئه یی سه میشه کاتی و هه
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" سپت چه ردا ده سه دانی به سداره  و دایببت حوکمی له وه بکاتهجیا عراق  ک له یه ناوچه
  به.  ل پکھاتووه ک گه  یه  تاکه  له زن که ر عراقی مه رانبه  به ی کردووه وره چونکه ناپاکی گه

  نجامداوه رککی نیشتمانی ئه دا ئه ده هسدار کانی له  کورده ی که وه  ئه یه و بگه ی ئه گوره
   ! ستوره و ده ر به رانبه کانیش خائین بوون به دهر و کوستور پی ده به
ڵ و دژ  ڵ و پکه رکی تکه ک ماف و ئه  کۆمه  له  بریتییه ستوره و ده کی گشتی ئه یه شوه به
  تی شیعه ریعه یان ڕونتر بین شهتی ئیسالم  ریعه  شه  که ک داڕژراوه یه  شوه  به ک که یه به
  .   تی کییه ره ی سه ره وه ته

parsendow@hotmail. com  
www. knowledgesource. tk  

 
 

  . رگیراوه  وه وه ه"  پرسیار100"  کتبی   له 1
ری ڕۆشنبیری  نته رگانی سه  وه رگیراون له  وه وه ستوری عراقه شنوسی ده رگدراوی ڕه قی وه  ده نگی سور نوسراون له  ڕه  به ی که و ڕستانه  ئه 2

  . ران پارزه
  .ریم ال که تای مه رگانی عه یڤیس، وه نوسینی باری ده"  وه کی جیھانییه یه  ناو ناخی دیارده چونه: تیرۆریزم"  کتبی   بوانه 3
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