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بۆ . نجام بدرێ  عراقدا ئه بژاردنی گشتی له تای سای داهاتوودا هه ره  سه  له بریار وایه
کانی  ناسیۆنالیستیه   وه موو بزوتنه  هه کانی عراق به ی هزه ش زۆربه سته به م مه ئه
 و سونی،  کانی شیعه  ئیسالمه وته رب و کورد و تورکمان و کلدو ئاشووری و حیزب و ڕه عه
کانی  کیه ره  سه ی هزه زۆربه.  یه و پۆسه  کارین بۆ ئه ریکی خۆڕکخستن و ئاماده خه

  کهدان  وه وڵ و کۆششی ئه  هه کتر، له تی سیاسی یه  خه کانی نیزک له وه بزوتنه
ن بۆ  بژاردن بکه شداری هه وه به شه  لیستی هاوبه یمانتک پک بھنن و به هاوپه
  شی زۆری کورسکان له کی زیاترو داگیرکردنی به ست هنانی جگاو ڕگایه ده رجی به هه

                        .                                                                    مانی داهاتودا ڕله نو په
   که دا نیه وه  هیج گومانیش له وه.  اوهکررتکی داگی  عراق وه ی که وه  له  هیج گومان نیه

 تیرۆریست و  ن ئیسالمیه  الیه ی تیرۆریستی له وه ترین کار و کرده وره  گه ڕۆژانه
تی داگیرکاری  سیاسه.  درێ  نجام نه دا ئه)  مه مقاوه( ژر ناوی  عس له کانی به پاشماوه

  نه ی تیرۆریستی الیه وه  کارو کرده ک و، وه  الیه کانی له یمانه مریکا و هاوپه ئه
.  راسان کردوه ی دانیشتوانی عراق هه  زۆربه کی تر، ژیانی له  الیه کان له تیرۆریسته

   شونه  له وه قینه ته. نیا نین تی خۆیان ده منه یان و ئه ژ ک له یه  هیج شوه کی به خه
ن  ڕفانده. کان ی تیرۆریسته ر ڕۆژه ی هه  کار و پیشه کاندا بۆته وره  گه کانی نو شاره گشته

ر   سه  کاستی فیدۆیی له  به وه  شانازیه  و زۆر به موو ڕۆژه  کاری هه و مل قرتاندن بۆته
ران،  کان، پارزه تیرۆر کردنی مامۆستایانی زانکو، دکتۆره.  وه کرته کانیاندا بو ده سایته

ی  موو ڕۆژه  کاری هه ن، بۆته که ر ده  به رگی مۆدن له  جل و به ژنانی و کچانک که
ن   الیه نی له ده کی مه ها بۆمباباران کردنی شونی ژیانی خه روه هه. کان تیرۆریسته

کی زۆر  یه وه کو کرده یارانی وه ر نه کانی بۆ سه اتی هرشه ک  له مریکاوه کانی ئه هزه
ب   ده  که یه ندانی تر، ڕاستکی تر هه م نموونانه و جه یای ئه وه.  دا نجام ده ئاسایی ئه

شتا سای پکھنانی عراق،   هه  مژووی زیاتر له  که یه وه  ئه ویش ی پ بکرێ، ئه ئیشاره
موو  هه.  بینیوه  نه وه  خۆیه بژاردنکی ئازادی به  جاریش ههک نھا بۆ یه تاکو ئستا ته

 کورسی  ته یشتوونه  گه وه ربازیه تای سه  ڕگای کوده کانی به که  دووای یه ک له  یه ڕژمه
 هیج  ، به  حوکمی عراقیان کردوه ی که  ڕژمانه و   هیج کامک له ر بۆیه هه. ت سته ده

  وه وانه  پچه کو به به. مژن سی ئازادی هه فه ک نه  خه هداو ک ڕگایان نه یه شوه
ی  وه یای ئه وه.  نگکی جیاوازی خۆیان بوونه نگ و ڕه ر ده ری هه رکوتگه  سه میشه هه
 ناوخۆی  نگی خۆی بوو له نگ و ڕه  ده نگکی جیاواز له موو ده ری هه رکووتگه  سه عس که به



وی   هه  له میشه  بوو و هه که ڕانخوازی ناوچه کی شهمان کاتدا ڕژم  هه عراقدا، له
   و، وه که ر ناوچه  سه نی به پانده تی خۆی بوو بۆ داسه رکردایه جگیر کردنی سه

ای  دارتیدا وه سته ی ده  ماوه  له ر بۆیه هه.. قلیمی و کو هزکی ئه وتنی وه رکه ده
می   بردنی سته ڕوه ی فاشستی و بهش تی ڕه سته ترین ده پاندنی دڕندانه داسه
ڵ ناسیۆنالیزمی کوردو    گه وامی له رده ڕی به کی کوردستان و شه ر خه  سه تی له وایه ته نه
ربازی  نی هزی سه  کرده سه  موماره  له ترین شوه حشیانه ترین و وه  کارهنانی دڕندانه به

ها  روه هه.  کوردستان له.. نفالکردن و  ڵ کوژی و ئه کی کیمایی و کۆمه  کارهنانی چه و، به
  ڕوه بی به زهه ی مه رانه رکرتگه تی سه ترین سیاسه  دڕانده مان شوه  هه  جونبیش به له
تانی دراوسدا،  ڵ وه  گه  له  بووه وره ڕی گه ری دوو شه گرسنه مان کاتدا هه  هه له. برد ده
کی باشی بۆ  یه رمایه  و سه وه وتۆته جیھانی لکهبعادی   ئه ڕانه و شه کانی ئه  هاوکشه که
 عراق و  نیان له  ئمپالیسته ته خسان تاکو سیاسه ره لھزی دونیا ده تانی زه وه

  .   وه نه بکه دا خای که ناوچه
ڕی  شه.  وه وته ساتکی ئینسانی لکه  کاره راندا بینیمان چهڵ ئ  گه ری له شت ساڵ شه   هه

  دا که ڕه و شه نجامی ئه  ئه له. کی ک بۆ خه  تاژیدیایه  هۆی چه یت بۆه داگیرکردنی کو
  کی عراقدا که ر خه  سه پنرێ به ی ئابوری دابسه  ئابوقه وه و بیانوه ی به وه  هۆی ئه بووه

ر  رحاڵ هه  هه به. ک ملیۆن مناڵ و پیر  یه  هۆی مردنی زیاتر له  بوه هی و ئابوقه ئاکامی ئه
دا باسی  کرێ لره  نا ، که وه وتۆته ساتی زۆری لکه ره عس که کانی به ڕه  شه کک له یه
ند   جه ی پویسته ربخه  ده و ڕژمه ندی ئه تمه ی تایبه وه نھا بۆ ئه م ته مووی بکرێ، به هه

.            ی کانی باس بکه  دژی ئینسانه وه  کرده ک له یه نمونه
   که  نیه وه ک مانای ئه یه  هیج شوه  به و شتانه ی ئه وه  باس کردن و نووسینه ته به هه

بژاردنی تدا  توانرێ هه  نا ی که وه ک، ئیتر کۆ ب به گایه بردنی ئاوا کۆمه ڕوه مژوی به
ها  روه هه. خت ب  کردنی ئازادی کارکی سه سه یاخود ئیمکانی موماره.  درێئنجام ب
رانی خۆیان  ک نوینه یه  شوه  چه زانن چۆن و به کی نه ن خه ش ناگه وه مانای ئه

و  تکی دگیرکراودا به یی ئاوا وه  ژر سایه  له  که   یه وه ست ئه به کو مه به. بژرن هه
نجامی  نجام بدرێ؟  ئایا ئه بژاردنک ئه  هه  چۆره ب چۆن و چه کرا، ده باس  یی که شوه
ستی   ده ته وه که بژاردن ده ی دوای هه ت و ئیداره سته ب و ده  جی ده بژاردنه و هه ئه

  ی دارگیرکاری کۆتایی دێ و هزه له سه کانی عراق؟  ئایا مه هزه   کک له کام یه
ی کورد جی  له سه هن؟ ئایا مه کانی عراق ج ده یمانه یکا و هاوپهکانی ئامر ره داگیرکه

ر  سه وتنی له تی کاتی عراقدا ڕکه ستوری حکومه  یاسای ده  له ی که نده و به لدێ؟ ئایا ئه
ندان   و جه و ئایانه موو ئه  هه ر دێ؟ له سه ب، جی به  عراقکی فیدرالی ده  که کراوه

ی  ر کام کام بنجینه سه  له که بژاردنه ئایا خودی هه   که  زۆر گرنگه وه ئایایی تریش، ئه
منتی  ی پاراستنی ئه له سه ها ئایا مه ر وه  هه!درێ؟؟؟ نجام ده دیموکراتی ئه

 کارو  تمان بۆته کو و ر وه  هه وه قینه کاتکدا ته  ب؟ له  پارزراو ده نده هچکان  بژاردنه هه
                                                .  کان یستهی تیرۆر ڕۆژانه ی پیشه



،  و پرسیارانه کک له ر یه  بۆ هه م، که  کورتی ده دا زۆر به و ئایانه موو ئه می هه  وه له 
کامی کان ئا  موو ڕوداوه  و پشبینی هه وه  پی خویندنه  و به یه تیفم بۆیان هه می نگه وه
ران و  ڕن بۆ نوسه  لگه و پرسیارانه لی ئه سه می ترو ته با وه.  وه وته که راپی ل ده خه

.                                                                                   کان  سیاسه  و حیزبه وه ره لکۆله


