
  دا)ستور ده(ی  که شکیلییه نگکردنی تابلۆ ته  ڕه له
  !پ و مۆدرن ؟ نگی چه کوا ڕه

 لی گۆران عه
  

ی   فچه وت جگه یه و ده نگ کردنیدایه وی ڕه  هه و تاقمک له سته ن و ده ر الیه  هه چت که ده شکیلی کی ته تابلۆیه   عراقدا له ستور له ی داڕشتنی ده پرۆسه
م  واڵ له وڵ و هه هتد ، دووایین هه....زیدی و  کان ، کلدو ئاشوری یه  ،تورکمانه ، شیعه   کورد ، سونه جبھت ،  به وه شکیلییه  تهو تابلۆ شی ئه  له خۆی به

   بت و ئاماده دا پویست بوو ئاماده نوس سازه  چاره کشه م کشمه ی له وه ستوردا ، ئه نگکردنی ده  ڕه  له بی سونه ره  عه به% 25ی  خشینی ڕژه  به وه نده یوه په
شداری تیادا  و به نگکه ستور ئاهه داڕشتنی ده ک بی  وه !  کانه سیست و مۆدرنیستهپ و مارک ی چه ره به،   وێ نییه وێ بت و له یست بوو له ،پو نییه
  !  ن  ناکه ستهی پیرۆزبایی ئارا کهو بروس زراندنی حیزبکی موخالیفه یادی دامهن، ناکه

 خودی  ندی به یوه نھا په  ته ک نییه یه له سه کان مه پ و مۆدرنیسته می مارکسیست و چه ه  قه ی عراق به ستوری ئایینده کی ده یه ند بگه و داڕشتنی چه وه نووسینه
تی  رایه نونه) ر هۆر زۆ  به لهمۆ  ئه ( پ ی مارکسیزم و چه وه  بزوتنه  که یه  هه گاوه ی  کۆمه و چین و توژانه ندی به یوه کو په بهبت   هه وه وانه م بزوتنه ئه

  ! کات ندییان ده وه رژه تی به رایه م نونه  بهت  ناکا و چین و توژانه هزی ئه
تی  یه  کۆمه گاو بیمه کۆمهی بکاری ،  ن و بیمهرخ ،ژنان و ئازادی زیاتر ، کرکاران و ژیانکی باشتر ، بکارا کی زانستی و هاوچه یه رده روه  قوتابیان و په

رچی دروشم و خۆراکی  گه کانیان ئه زووه گاو ئومدو ئاره ی کۆمه م توژانه هتد ، ئه....ست و ندو به ، ئازادیخوازان و ئازادی ببه کان هندروستی و ته
  وه کانیانه وه و بزوتنه م پارتانه ئهن   الیه رگیز له م هه  ، به هکانی عراق بوو می و دینییهو  قه وه کانی بزوتنه بژاردنی پارته کانی پش و پاش هه یاندنه ڕاگه
  وه م پارتانه  پشتی ئه  له م چین و توژانه و هزی ئه تی هزیان کراوه رایه  نونه میشه  هه وه شه وانه  پچه به ،  کراوه  نه زووانه م ئومدو ئاره تی ئه رایه نونه

  !). ی باسیان نییه دا جگه  لره  که یه دا ڕۆی هه م ناکۆکییه ر له و زۆر فاکته یه وره کی گه ختی و ناکۆکییه دبه ش به مه  ئه که ( ووهب
 ناتوانن   که لماندووه ی سه و ڕاستییه ئه) ت  سه ی ده وه ره  ده  لهتدا بووبن یا سه  ده  له و کاته چ ئه(کان  ومی و دینییه  قه وه ڕابردووی سیاسی بزوتنه

گری گوتاری  تدا هه  باشترین حاه و لیبراترینیان له وترینیان بووه پترین پارتیان ڕاسته  بن و ، چه زووانه م ئومدو ئاره  دیھنانی ئه میکانیزمی به
ست  یوه وتنی مافکی زیاتر په سکه ر ئومدک بۆ ده ش هه مان شوه  هه به!  !  زانیوه زووانه م ئومیدو ئاره حقیقی ئه ی ته رچاوه  سه  بهیت ریعه و شه ئیسالمی بووه

  ، گاوه پی کۆمه ی چه کشه ی پاشه  ڕاده  به  ست بووه یوه  بمافی په ک له یه  ڕادهر  هه  ر ڕاست بووه شی هه که نهوا و پچه گاوه پی کۆمه یی چه ی ئاماده  ڕاده  به  بووه
ی پکرا،  کشه شهدونیادا پا پ له  چه دا کهدوایشی  ند ساه م چه ر له  هه،  واوی دونیادا وایه  ته کو له  به  و وابووه ستان و عراقدا وایه کورد ک له نه  مه ئه
   بهگا بوون پی کۆمه باتی چه خهمی  رهه شکی زۆریان به  به ڕابردوو کهکانی  وته سکه ر ده  سه  ته وامی کردووه رده ربوو به داری جیھانی هرشکی به یهرما سه

  .کاندا  تییه یه  کۆمه  بواری بیمه ت له تایبه
بوو  و ده ریان نییه که  ،قسهین ریان بووایه  نونه بوو ئمه و ده  نییهانری ی عراقدا نونه دهستوری ئایین  داڕشتنی ده  له  ووانهز م چین و توژوو ئومدو ئاره ئه

 ژنانی ناڕازی و وا  ڕۆژی ژنانی عراق ئه ن به)هرا ی زه فاتیمه( دایکبوونی  زیاری دانانی ڕۆژی له خوا ر ژنانی شیعه گه  ، ئهین وایهریان بو که  قسه ئمه
 مارسی ڕۆژی جیھانی 8 خوازیار بت  که) !ی نابیسترت  نوزه وه ییه وازه رته  هۆی په شبت به ر هه گه ئه( رکیان نییه کسانیخوازو ئازادیخوازی عراق نونه یه

یت و  کووهو  کانی سعودیه  شخه ست بت که یوه  په وه  جیھانییه شکره و له  ئه ی دونیادا به م گۆشه ی ژنان له شکره م له  ڕۆژی ژنانی عراقیش بت تا ئه،ژنان
  !! ژنان ت به  یاساکانی تایبه  پای ئاڵ و گۆڕ له ته  هناوهیشی ئیمارات

بژاردن و   ر بایکۆتکردنی هه گه ئههتد ، ...جلیسی حوکم و  بردن و مه ڕوه بژاردن و به کانی هه  پرۆسه  له واو جیاوازه کی ته یه رۆسهستور پ داڕشتنی ده
ستوری   داڕشتنی ده ردن لهک شداریینه وا به وستکی پویست و دروستی سیاسی ئه  هه یکرده ی عراقدا ده که ستکرده الو ده سکه  ده ته  حکومه کردن له شدارینه به
 ، ین ی بده که ندین سایتر باجه  بۆ چه  که وره کی سیاسی گه یه ه  هه کاته  ده وه شه وانه  پچه وستی دروست و به مان هه  هه یی عراقدا ناکاته میشه هه
  وه یینده  ئا ندی به یوه کو په  به  نییه گاوه نوسی کۆمه مۆی ژیان و چاره  ئه ندی به یوه نھا په و ته واو جیاوازتره کی ته یه له سه ستور مه ی داڕشتنی ده له سه مه
ساڵ ژیان و  ندین گورزه کرت بۆ چه مۆش کاری پده می شۆفنیزم نووسراو تا ئه ه  قه و به وه عسه رکاری ڕژمی به  سه ڵ هاتنه  گه  له ستورک که  ، ده یه هه
ملی سوڕاوی سیاسی  ها هه زاره  هه ستوره و ده  پی ئه ر به  قاب دابوو ، هه گای عیراقیشی له دانی کۆمه ناسه یرو ڕاو شیوازی ههسوڕانی سیاسی و ئازادی ب هه
  ئازادییه!! یدا؟ وه سینه نوو بین له شدار نه نکی به خۆمان الیهر  گه ئه، دات  دا چی ڕووده ستوره م ده ی ئه  سایه  له یه وه  ئهی گرنگپرسیار!   کرا وه ته  په به

  ! ؟ وه راوزه  په درته رعی فێ ده  حوکمکی شه بت یان به کانی ده کییه ره  سه  بگه کان له سیاسییه
ت و بپچت پن بت ماف و ئازادی خۆی بسه وێ نه س له رکه و هه کی عراقه کانی خه شکردنی ماف و ئازادییه ستور ڕۆژی به  بوای من ڕۆژی داڕشتنی ده به
نگرانی ژیانکی مۆدرن و  و الیه کان کان و کۆمۆنیسته په  ڕووناکبیران و چه ن که که  ده وه  به کانی تا ئستاش ئاماژه  سیاسیه  کشه  ، کشمهبت ش ده وا ببه ئه

بژاردن   هه ڕای بایکۆتکردنی  ره  سه  بۆیه  کردووه ترسییه م مه  بهستیان ش هه بی سونه ره ، پم وابت عهدا بزرن رده به و نه له) کگرتوو ک ڕیزکی یه وه(ئینسانی 
  !ستور  نگکردنی ده ر ڕه  سه گرن له رمی پداده  گه م به به
وا  ئهین  که ستور نا دهشداری داڕشتن و نووسینی  ش به لهلی م ده و بهکرد  شداریمان نه کان به بژاردنه رست بوون و سیناریۆ بوونی هه په لیلی کۆنه  ده ر به گه ئه

و  ه ی پارت و کۆمه ت ئیجازه نانه و ته وه نوسنه نوسمان ده کی نادیارو درژ سیناریۆی ژیان و چاره یه وره بۆ ده) ش ڕه(رستان و سیناریۆ نووسانی سیا  په کۆنه
   کهنوسن ستوردا نه  ده  له وه  و ئهن بده مان ت بنونن و ئیجازه خاوه ر سه گه  ئه مه ئه(چت  رده  ده وه وانه کانی ئه به کته  مه کانیشمان له گۆڤارو سیمینارو ئاکسیۆنه

  ) ! ڕک هی سور ببت یاساغه ر بیرو باوه هه



کان ،  ۆدرنیستهکان ، م کۆمۆنیستهڕووناکبیران ، (می  ه  قه به!) کی یه ند بگه یان چه(ستور  ی ده وه ودان بۆ داڕشتن و نووسینه م هه  کۆتاییدا ده له
و  موو ئه بوو هه دا بژین ، ده و تونله  ناو ئه رماندا له  سه  به پنراوه  سه ی عراقدا که  تاریکه و تونله  بۆ داگیرساندنی گۆپک له ودانه ک هه وه) کان په چه
ی  وه ک بۆ ئه  یه  به نگیان بکردایه ده)  ئینتیمای حیزبی  گودانهب(خۆدا  ربه  ڕیزکی سه رخن له کی مۆدرن و هاوچه یه نگری ئایینده  الیه ش که سانه که

  !! نگ کردایه ستوریان ڕه ی ده تابلۆکهی  وه ک بۆ ئه  یه  به میان بکردایه ه ، قه ببیسترایه
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