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 !جياوازي دأندةكان ليَرةو و لةويَ
 شةرعيسؤزاين نا140 000 وةك ئةلَمانيا ثيَويسيت بة و ئازاد مؤديَرن، سيكوالردةولَةتيَكي مةدةين،ئايا 

 ؟ هةيةدةيان هةزار سؤزاين شةرعيو
نبةشاين شا)7ل،4.26،بيلَد(أؤذنامةي

 هةوالَي ذن كوشنتضةندين بآلوكردين 
 بؤ ، ئاماذةيوتاريَكيدا لة، طرايفؤرنؤثو

هةلَبةت سةرماية ضةند . كردووة ئةو ئامارة
كريَي كريَكاران كةمدةكاتةوة، سةرةأاي 

ثياو، هةموو ياساكاين يةكساين ذن و 
و كويلةي  كاآلبةهةمان ئةندازة، ذنان وةك

  .وة دةكةنطانيان ثيَوةرباز"كاري أةش"بةهةمان نرخي لة بازاأةكانيدا،ودةنرخيَنن سيَكس 
، ثيَويستيان بةم جؤرة ئامارانة هةية بؤ مةلَطةي كوردستان بؤ ثيَشةوة أادةطةيةنن كؤةي ثيَشخستينئايا ئةوان

 انن أيَطايةكي تر أةضاوبكةن؟ كؤمةلَطةي كوردستان؟ ئايا دةكريَ يا دةتو
كةس لة دذي سياسةيت ياساغكردين لةباردين مندالَ لةاليةن حكومةيت 800 000 نزيكةي لة ئةمريكائيمأؤ
؛ هةر لةبةر هةمان هؤ، مانطي أابردوو لة وةآلتيش بةشداريان كردووة60و ذناين خؤثيشاندانيان كردبوش 

لة ضيَذيَكي تايبةت لة خويَندين ئةم هةوالَة، . ثورتوطالدا، سةدان هةزار ذن و اليةنطريانيان ثرؤتيَستيان كرد
 بوو لة قسةكةراين ئةو يَكيةككة ئةم ذنة . وةرطرت)GloriaSteinem( فيَمنيسيت ئةمريكيبؤضووين
 و ان هةلَويسيت ئيسالمي توندأةواندا، هةمحكومةيت بوش لة ثرسياري ذن:( طويت لة ووتارةكةيدا،ثأؤتيَستة

 !..)ظاتيكاين هةية
هتد ...سياسةيت ياساغكردين مندالَ لةباربردن بة بأياري ظاتيكان، لة ئةمريكا، ثورتوطال، ئةملانيا

مان ئةم دةولَةتانة لة ضوارضيَوةي سياسةيت دانيشتيواين، بةسةددان مليون دؤالر لة بةآلم هة. جيَبةجيَدةكريَ
بةم بؤنةيةوة، خزميَكي سؤيف وهةذارم  ! وةآلتاين جيهاين سيَ خةرج دةكةن، تا ذنان مندالَةكانيان لةبار ببةن

مندالَةت بؤضيية، بةضي ئةم هةموو (هةنديَ كةس ثيَي دةطوتبةبريهاتةوة؛ كايتَ هاوسةرةكةي حاميلة دةبوو، 
، ئةميش هةر وةك مةدةنييةكاين )و خوا دةيباخوا دةيداأةمحةيت خوداية، (دةيطوت، لةوةآلمدا )بةخيَويان دةكةي؟

 !ئةمريكا و ظاتيكان، لةباربردن، بةتاوان و دةستتيَوةردان لة كاري خودا دةزاين
سالَ بةسةر مايف 100 ئازادي و نزيكةي سالَ بةسةر دروومشي200ئةوةية باوكساالري، ثاش تيَثةأبووين 

بةناوي خوداو لةبري ذنان بأيار لةسةر ويست دةبينني تازة بةتازة، ،  بةطويَرةي ياسايةكساين ذن و ثياو
منوونةيةكي تري بضوك بؤ دأندايةيت مةدةنييةت و سيكوالري سةرمايةداري . وئارةزوو و ضارةنووسي ذنان دةدةن

ةمسييانةية كة ئةذماردنة أئةو  و ة ضاالكروث، ئةو كةمثني و طباوكساالر
 -)سويسرا( لة ثيَشكةوتووترين وةآليت دميوكراسي-لينني طوتةين. بآلويدةكةنةوة

ثةنا بؤ ثؤليس  زةبروزةنطي ناو مالَ بةرذن ومندالَ لة10 000 نزيكةي ساآلنةئيَستا
 ! فأةنك4 00 000 000نرخي ساآلنةي ئةم زةبروزةنطة دةكاتة. دةبةن
لة شاري هانؤظةر )26/4( لة ثةيوةست بة بارودؤخي زةبروزةنكي ناوماآلن، ئيمأؤهةر
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 -6تةمةين جار كضةكةي خؤي لة 200لةبةردةم دادطا، تاوانباركراوة بةوةي)هاملن(ثياويَك، خةلَكي شاري
يوسبؤرط، كالوديا لة لةشاري د: ئةم هةوالَة بآلوكرايةوة) 27.4(ئةمأؤيش !جار زةوت كردووة200سالَ، 18

 سالَييةوة لةاليةن باوكييةوة، وةك كويلةي سيَكس مامةلَةي لةطةل كردووة، واتة دةستوقاضي     11تةمةين 
   ا                                                                        باوكي كالودي. توندكردووة وثاشان زةوتيكردووة 

 ئةم تاوانانة، تاواين تاكوتةرا و بةأيَكةوت نني، بةلَكو    كالوديا                       
 هةوالَة بآلوكراوةكان هيض نني لةئاسيت.                                   زؤر بةرفراوانن

 و ئةوانةي دةنطيان.                                  ذمارةي راستةقينةي قوربانييةكان
                     هةلَدةبأن يا ميدياكان بايةخ بة بآلوكردنةوةي               

 ....                                 هةوالَةكانيان دةدةن
                                   لة ساآلين أابردوودا، ئةم جؤرة هةواآلنة بؤ بآلوكراوةيةكي

ةنارد، بةآلم بآلونةكرايةوة، كايتَ ثرسيارم كرد لة هؤي بآلونةكردنيان، د" سةربةخؤ                                 "
 !ئةم هةواآلنة دةضيَتة خزمةيت ئيسالمييةكانضونكة  طويت، "فيَمينيستةكة"وكضة أؤشنبريلةوةآلمدا، 

ة لة يئايا ئةم دأندايةتي! حةقيقةت هةميشة شؤأشطيَأةو كؤمةلَطة بؤ ثيَشةوة دةبا، نةك شاردنةوةي أاستييةكان
دةسةآليت سةوزةكان، فاشيست، ليبأال و كؤنزةرظاتيظةكان بة ئةحزايب سؤسيال دميوكرات، دةسةآليت ي ساية

 لةم سةري دنيا بؤ ئةو ئةوسةري، ، و سيكوالر و مةدةنييانةوة)وئةواين تر...ئيسالمي، مةسيحي يا جوو(تيوكرايت
 ئايا ئةم دةسةآلت و سيستيَمانة ثاش  مرؤظايةيت؟دةتوانن بنب بة ئوميدي ذيانيَكي شايستة بؤ ذنان و هةموو

 ئاخر ئةو خوشكةش، سةرمةستة بة ئازادي و مايف ذنان لةسايةي سةرمايةداري، سالَ أيفؤرم قبوولَ دةكةن؟200
 ! بؤية أيَطري لة أةخنة دذي منوونة باآلكةي كرد

ان بة سةربةخؤ دةناسيَنن، لة خؤيو  كة سياسةت لة زانست جيادةكةنةوةو بةوانةشناوبراوةكان ة هةموو هيَز
فةيلةسوف و بريمةنداين ئةم ئةم كؤمةلَطةية و  ماركسيزم دةدويَن، بةآلم لةبارةي  و بيَكةلَكين، شكسيتوبوكؤن

 !!يَنةوةهتد دةيبَ سةرلةنويَ خبويَن.... هايدةطةر رسل،نيتشة، ثؤثةر،كانت، : دأندايةتيية دةلَيَن
بةمنوونةي وةك ئةمة تةهنا اليةنيَكي ئةو كؤمةلَطاية كة ئيَوة : زانة بطوتريَبةأيَبةرةو و جيَطاي خؤيةيت بةو 

ئيَمة ضؤن نةفرةت لة دةسةآلت و دأندايةيت ئيسالمي دذي ذنان دةكةين، فرؤشن، بؤية باآل بة خةلَكي كوردستان دة
 ...شنا دةكةينبةهةمان شيَوة ئيَوةو دأندايةيت كؤمةلَطاي مةدةين و سيكوالر بة خةلَكي كوردستان ئا

 
 سةالم عةبدولَآل ئيرباهيم
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