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رهاتی هزگرتنی  سه ی به وه  گرانه گرێ، خۆم له مان نه خه کی یه ی باسی الوه وه بۆ ئه   

کان  وانی ئیسالمییه ر بنه  سه م و ناشچمه ده دا الدهڕاست و ئاسیا تی ناوه  ڕۆژهه کان له ئیسالمییه
) باکع ( وه ه  کوردستانی عیراق ی ئیسالمی له وه دانی بزووتنه  ههر  سه نیا له  عیراقدا، ته له
  *.م که ستپده ده
  

پارت و الیی  ڕی البه  ئران و شه-ڕی عیراق شههۆی  بهی ڕابوردوودا،  ده شتاکانی سه  هه له   
   ناوچه وخۆی ئران له تی راسته یارمه  ی کوردی، به وه کانی بزووتنه رهکدا  چه وهڕکخرا

ناو  رادانان و له لوپۆ هاویشتن و گه  په وتنه کانی کوردستانی عیراقدا، گروپی ئیسالمی که سنوورییه
  جندالله و  و کات دوو گروپی حزب الله  ئه ، کهکانی ئراندا تووی ناو ئۆردووگه انی ههرباز سه

 دوو  ال لوقمان، که م بارزانی و مه دهه تی ئه رۆکایه  سه وه به ن ئرانه الیه وخۆ له ڕاسته
 خۆی  ناوخۆشدا گروپکی بیناو که له.  دروستکران کرگیراوی کۆماری ئیسالمی ئیران بوون، به

  تییان، که سایه اوترین که ناسر نده رچه  جموجودا بوو، هه کاندا له وته ناو مزگه کردبوو له ئاشکرا نه
وکات حزبی شیوعی عیراق  کانی ئه په  چه ر ڕکخراوه رامبه به  لهزیز بوو، بدولعه لی عه ال عه مه

 کرا ده پارزگاری ل وه عسه ن ڕژمی به الیه له، )ک کۆڕه(رانی کوردستان  نجده ی ڕه ه و کۆمه) حشح(
وتووانی  الی ناوبراو و پاشکه  مه کرد، که نیان دهوا سووری ژنبرای پاسه کداری خالیدی خوله و چه

  . وه و هزانه ن ئه الیه کرد له ترسی کوشتنی ده  بوو و مهکان په چه   بهکیان دژ ره جیھادی سه
  

نگرانی  ئای شۆڕش و الیهنگرانی  الیهری  ستپشخه ده  به  بجه ه ری هه ماوه  جه    کاتک که
  ، له)ڕکخراوی کوردستانی حزبی کۆمونیستی ئران( ردستانی ئرانتکشانی کو حمه ی زه ه کۆمه

  ڕین و خۆپیشاندان ئودووگه  ڕاپه م شاره،  ئهری وروبه کانی ده  گوندهڕاگواستنی دژ بهدا 1987سای 
کان  وته کانی نو مزگه  ئیسالمییه ، خوندکاره وه قی گرته یساده ک سیروان و سه کانی وه و شارۆچکه

  وه سران، ئه ڕۆ و عه بری بانگی نوه له. مبار هه  مشکیان ل بوو بوو به مراستیان، کوونه ی دهال و مه
کرکارانی جیھان "کرد  هاواریان ده،  وه کانه وته ر و بندگۆی مزگه  مینبه لهکان بوون،  په چه
م  ن، به ت نادهس ده هستیان هیچ ل کانی ده  زنجیره  له دا بجگه م شۆڕشه کرکاران له! کگرن یه

  ".ننست د ده هجیھانک ب
  
ی  وه ریکردنه رتاسه کیان بۆ سه ییه اخ، هیچ ئامادهکانی ش کداره  چه  هزه  کاتک که  

کان، توانی  کرگیراوه  به رۆکھۆزه  هاوکاری سه دا، رژم به  خۆیان نیشان نه کان له خۆپیشاندانه
رکا و  کاندا ده خۆشخانه  نه ران بکات و برینداران له شار و ک له الیهر تکبشکنت و  ماوه جه

ت  نانه ۆر، تهکی زکان ھاتنی خه و هه  وره  ترسکی گه  هۆی بووه مه ئه. ت چایان بکه به زینده
کان و   خۆفرۆشه کداره  چه بووبوون یا زۆرک له دار نهش بهدا  که  خۆپیشاندانه له  ش که وانه ئه
کانی ئران و   ئۆردووگه ھاتن و چوونه کانیش هه وته کانی نو مزگه  ئیسالمییه ش خونکاره وانه له
یان )باکع (کان، ھاتووه  هه کرگیراوه  به کداره ی چه وه  هاوکاری ئران و کۆکردنه  بهوێ، له

  . یاند ڕاگه
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ی  وه  بیانووی ئه ندکیان به  هه کانیان، چونکه نیو ڕیزه  هۆی ناکۆکی له  بووه یاندنه م راگه    ئه
ر زوو   هه)باکع(   بوونه ی که وانه عس و ئه تی به سه  ژر ده وه ڕانه ، گه هاتووه کاتی جیھاد نه

  یان کۆنه که  لپرسراوه که) صارواللهان(ناوی  کی تریان بهوتوو و گروپ یان تکه وه یابوونهج
رۆکی   به  له میانه ئیسال م هزه گوی ئه سته م ده که یه.  وه  لیجیابووه  بوو،)ینک(ی  رگه پشمه

 و بارودۆخی  انهو خرۆش  و تکشکانی ئه بجه له ری هه ماوه انی جهر خرۆش گه  ئه که-  بجه ه هه
ویست و  یانده رگیز نه بووایه، هه کانی کۆماری ئیسالمی ئران نه ناو ئۆردووگه ران له نابه په
  شکری ئران به وتن و هنانی له  پش پاسدارکه- وه نه هوا کۆبک  ریکی ماوه توانی جه یانده نه

س و  زار که  قوربانی پنج هه  و کردنه بجه ه ر هه  بۆ سهتر کانی  کوردییه کداره  چه تی هزه یارمه
م  ن و ورانی ئه کی درژخایه ییه  کیمیاوی و ئاواره  بهتر زاری  بیست هه نی زیاتر لهبریندار بوو

  .دا  ئران-ی عیراق رستانه په ڕی کۆنه ندی شه ناوه  له شاره
  

رمیان و  ک گه تری وه کانی هچ و ناو م شاره تانی ئه ره یشتوانی بیدهیی دان تر ئاواره    جارکی
  لی زینی بۆ هزه ، ههدا1988   لهنفال  پاش کیمیاباران و ئه  لهور و بادینان شتی هه ده

 هاتنی کاتی  ڕی به دا باوه1987یی سای   ئاواره  له ی که و باه ه و ئ وه خسانده کان ڕه ئیسالمییه
حزبی شیوعی نگرانی  ندامان و الیه ر ئه رامبه کاندا، جیھادیان به  ئۆردووگه بوو، له جیھاد نه

 )عپدک(پارتی دیموکراتی کوردستانی عیراق  و )ینک(کیتی نیشتمانی کوردستان  یه و )حشع(عیراق
 )حشح(ندامانی  رمای ئه  سه  زوو کوتایانهک یهیانی  به ،وه که  و کوته خته مشری ته ش یاند و به راگه

گرتن و داوای  ، دران به** وه کانیانه ی ماله ره نجه  په کانیان له قژ ڕاکشانی ژنه و پاش لدان و به
، صنقریاران، قز، کام س [ی  ئۆردوگه وانه کاندا، له وگهوتی ئۆردو  مزگه کردنیان لیکردن له تۆبه

  ڕیان به  پشتر باوه یندرا، که  راگه وه وانه ن ئه الیه  له م جیھاده  ئه ته به هه. ]ر و هیتر کانگاو
وه  پکهستی خۆیان و   ده کانیان گرتبووه بابوون، ئۆردووگه دا ته)اکعب(ڵ  گه  له بوو و هنده جیھاد نه

  . بوو یان هه شاراوهشورای 
  

و حزبی سۆشیالیستی ) پدکع(و ) ینک(تای   ئاشبه چت، که بیر نه مان له وه  ئه ته به    هه
وخانی ڕژمی عیراق، ڕ و  و هزانه ک به هیوابانی خه، و )حشح(و )  حسکع(کوردستانی عیراق 

هابی   وه کاندا به  ئۆردووگه وکات له  ئه  که- وه و ئیسالمیانه ن ئه الیه کی باش له یه هچدانی موو
کانی ناهوشیار و   خه  به-کگرتووی ئیسالمی ناساند  یه ڕین خۆیان به بوون و دوای ڕاپهناسرا
الکی  ر که سه  له رخۆره که ک چۆن داه خشی و وه کان به  ئیسالمییه تر هزی به ، جارکیتان ره بده

کداری و  ی چه وه تای بزووتنه ر ئاشبه سه کانیش له ڕێ، ئاوا ئیسالمییه وه له مردارۆبوو، ده
  نیا به ، ته مه رده و سه توانم ئه ده .ند یان سه ره کاندا، په  ئۆردووگه ر له ماوه هیوابانی جه

  شه و که ی بتوانن ئه وه روو، بۆ ئه مه دا بخه ناو کۆماری ئیسالمی شیعه هابی له ی وهر گهرکوت سه
  . رچاو  به هکانی ئران بنن ی نیو ئۆردووگه یه رانه رکوتگه دیکتاتۆری و سه

  
 ی وه  بزووتنهکشی می پاشه رده  سه زان، که ڕین دا، ژیاب، ده تای راپه ره  رۆژانی سه ی له وه ئه

  ی هزه کشه  پاشه.بوون ندامانی خۆشیان نه ت ئه انهن خی ته ی بایه  جگهت نانه  تهئیسالمی بوو و
.  ڕین بووه کانی شۆڕش و ڕاپه مه هرد موو سه هندی ه تمه تایبهراپای میژوودا   سه لهکان،  رسته په کۆنه
  ر به ماوه ی جهبوونڕین و ب هیوا ی و تکشکانی ڕاپهوی ملیۆن تر کۆڕه ر زوو، جارکی الم هه به

م،  ی دووه وه ڕینه رکوتی ڕاپه  و سهعس ی بهڵ ڕژمی تكشاو گه ی کوردستانی له ره ی به که هودنه
ی  ش دوو پایه مه ئه.  خۆشکردی سیاسیر شانۆ سه کان له ئیسالمییهی  وه تنهو رکه ی بۆ ده مینه زه
  :بوو کی هه ره سه



دستانی و ی کور ره تی و دزی و تانی به ی ئابووری و بکاری و برسییه ، ئابۆقهم که یه   
کرابوو، رخان  بۆیان ته وه  ئران و سعودیه  له کان که  ئیسالمییه نه ی مادی الیهریدا توانا رامبه به له

  . وه م هزانه  ناو ئه آدا بچنه ندک کۆمه ر هه رامبه به  مردن له کی دا بۆ خۆ قوتارکردن له هانی خه
  
ی ڕژیم و  وه ڕانه  و ترسی گه تدارانی تازه سه  ده ر به ماوه  نائومدی جهڕی ناوخۆ و شه: م  دووه  
ری  ڤه ده کان له  ئیسالمییه نه  الیه کان به ره ڕکه  شه نه کی الیه کی ڕۆشن و کۆمه بوونی ئاسۆیه نه
ک  زار و یه ونی ههودروستبهۆی   ، بووه رخانکراوه تی ملیۆنییان بۆ ته  یارمه تی خۆیاندا، که سه ده
  . و گروپی تیرۆریستی ئیسالمی سته ده
  

س ڕۆژک  ر که ه و ه کانه  ئیسالمییه ری هزه روه  مژووی سه مه ی هزگرتن و ئه رچاوه  سه مه    ئه
رستانه  په  کۆنه م هیزه ستی ئه ی ده کانی ئران و باشووری کوردستاندا ژیاب، گیرۆده  ئۆردووگه له

رۆکی   به  له م هزانه ناست و چنگی خوناوی ئه ی پ تاوانیان ده  کارنامه شک له  و به بووه
میان  ستین و وه ری ڕاوه سه ه ل ویستهی پ وه ئه.  کی گیربووه اوشارییههاوڕێ، دراوس، هاوکار و ه

ری  گه  ئه  له گه  کۆمه  که نووسکه کان و چاره  گشتییه تی و ئازادییه وایه ته می نه ، سته وه ینه بدهپ
  . وه بته ڕووی ده دا ڕووبه مانه التگرتنی ئه سه ده
  

م  م، ئه که  ده م هزانه ی ئهماستان  ده  پرسیارک له ران به رنجی خونه موو شتک، سه    پش هه
ژر   له ، که یه  و کۆماری ئیسالمی ئران هه التی ئیسالمی سعودییه سه  ده یان له خنه  ڕه هیزانه

و کانی ن تییه یه  کۆمه وه ووتنهکان و بز تییه وه  نوده ندییه یوه  په کی واته کی و ناوه ره فشاری ده
 و  تی ئیسالمی داوه ریعه ی شه رانه رکوتگه وساری سه نی هه شلکرد یان، ملیان بهکان گه کۆمه
زار و   بۆ ژر یاساکانی هه گه  کۆمه-   وه یانهبرم و و نه ره انهیو و م  توندڕه  به-مان  مان ئه ته به
ر  سه  به وتووانه  دواکه ریته و داب و نه  و ئه وه بی بگنه ره ی عه دوورگه  سای نیوه نده وه ئه

  وه کردنه  قسه ویست بهب و پ  ده ڕیوه زانن، چی به مووان ده وابزانم هه.  وه پننه دا بسه گه کۆمه
ستی  ، ده وایی سعودیه رمانه ک ئستای فه وا وه ویش بن، ئه رمه ر نه گه خۆ ئه.  ناکات وه و باره له
یی،  وه ته نی نهوای هاوسا  ڕهالمی داخوازی می وهک کۆماری ئیسال  و وه وه بنه  شمسر ده ک به خه
 ناکات باسی باری ژیان و ئازدی ژنان و الوان و  وه وه، ئیتر پویست به نه ده  ئاگر و ئاسن ده به

و  زار هی ه گه  کۆمه  له چونکه. م  بکهکان، تییه یه  کۆمه کان و مافه  سیاسی و گشتییه ئازادییه
ران و  باتی کارگه  و خه بووه  ئارادا نه  له شتانهو  وی ئه ن،ردا وبه مه  ساڵ له نده وه ئه
خۆی  و به ی خوا و ئه ر  دادوه  له یه وه ڕانه گه شی خوا و هه  به  به تکشانش، ناشوکرییه حمه زه
  .*** ندانی لوانژ کردووه تمه وه ی ده نجه  و مه ی سوتاندووه ی ئمه نجه مه
  

بت،  جبھنرن و ده کانی به رکه  ئه تر ناتوانت، ئازدانه کیی ئیسالمدا هیچ ئایین  سایه    له
ن  الیه سوکوتیان له ن و هه  بده وایانی ئیسالمی رمانه  فه نه بهرا تر سه کانی گرانی ئایینه هه
زاران   هه  له ، په کهنوو  تا هه وه یانییه به ره  به ر له مژووی ئیسالمی هه. کرت  دیاری ده وه وانه
دمی  سه چوکرد، چ له  قهیهودییکان  یه ردا که مبه می خودی پیخه ده ر سه ه چ ل وونهنم

کاندا بۆ  می عوسمانییه رده سه  و چ له باعوبده ستی ئه رده سه کوردستان له ر کانیاندا بۆ سه هشه
ودۆخی دا و بار بجه له  شاری هه له) باکع(وایی  رمانه می فه رده سه وروپا و چ له ر ئه سه

ی  وه قاندنه باسی ته  ، وابزانم پویست بهواندا ئهی   سایه  له)کان ییه کاکه(کان  یارسانه
دووربین   تا سلیمانی و به وه  بادینانه ر له  ههکان و کوشتنی ئازادیخوازان، ایشگهئار

  وه ره سه شیان بهرپۆ کا سه ، نه کانی خواوه ربازه ن سه الیه  له  و بیاره وه چاودریکردنی ژنانی ته



  وا ئستا له ، ئه وتنایه که پاپشتیان نه تی ئامریکای کۆنه فره ر نه ر به  خۆ گه.، ناکاتب نه
سپش   دوورینیان دانابوو و ئه)فگانی حیجابی ئه ( ی بارۆکه  کارگه وه  و ته  و بیاره بجه ه هه
  !ڕاوی بوو ه که ناو ڕیشی پیاواندا که له
  

وابزانم . کان وه ته نووسی نه کان بۆ مافی چاره ری ئیسالمییه تی و پوه وایه ته همی ن    سته
ی  هو ته شوناسی نه و  یه ی ئیسالمی هه وه ته  نه ڕیان به  وان باوه ن، که  ناکه وه خۆشیان نکۆی له به

ک داوای  یه وه ته ر نه واندا، گه وایی ئه رمانه ی فه سایه  له ورمی ناناسن  فه نا ئایینی به
ند   بۆ چه ی که وه ر ئه به  له.وت که تی خوا ده فره ر نه وا به  بکات، ئه وه خودموختاری یا جیابوونه

 ژر  وایی قورئانیان خستۆته رمانه  خوا یاخیبوون و فه له) نی خۆیان واته(شتی پروپوچی دونیایی 
.   نییه وه پش هیتره کسانن و هیچ هۆز و خک له ندا یه م خواوه دهر به مووان له هه!  وه پرسیاره

ر  گه  ئه-   ئاخنیوه فسانانه م ئه انیان به دایک بووم گوم ی له وه و کاته ی من نین و له  قسه مانه ئه
ی  دا، هنده م شتانه ی ئه وه  بوونه زار باره  بیستن و هه وا له واریش بت، ئه خونده سک نه که
ر  گه تکدا، ئه سه ر ده م هه رده به  له م که  ناکه وه منیش نکۆی له. -تزان کان ده  شته ک له الیه مه

  لهکت بۆ دروست نابت؛ ریه ردیسه دهی، هیچ  تی بده  کۆیله یت و مل به که کانی خۆت نه داوای مافه
وایی  رمانه می فه دهر سه ، له  وابووهریشدا مبه می پخه رده سه له ،دا وابووهتی می کۆیالیه دهر سه 

 نان ڤیکه می بۆلشه دهر سه ، له تیشدا وابووه گایه به ره می ده دهر سه ، له شدا وابووه  نیسه کلیسا و که
وروپای   ئه  و له یشدا وابووه دام سهمی  دهر سه ، له ریشدا وابووه می هیتله دهر سه ، له یشدا وابووه _

  شه  ڕه و ڕۆژه وت ئه ر ڕکه گه  و ئه وایی بۆرژوازی کوردیشدا وایه رمانه  فه و له   وایهدادیموکراتیش
و  سات  رده  سه و ، بنه  توندڕه  بیگره وه بهرم  نه رکام له کان هه  و ئیسالمییه وه  پشه بنته

تی بدات،  ه کۆیل تی ئیسالم مل به ریعه وایی شه رمانه تی خوا و فه ی دوه سایه س له رکه هه
و  یل لۆ ئه م وه به.  وه ری لناسنرته ناواسرت، هاوسه  زیندانی ناکرێ، هه بگومانم که

  تی، ئازادییه یه ری کۆمه روه ، ئازادی سیاسی، دادپه وه ته نووس بۆ نه ی باسی مافی چاره سانه که
  ! پرسه ر مه  ههوایی  رمانه  فه  جیایی ئایین له کردن له قسهکسانی ژن و پیاو،  کان و یه گشتییه

  
ی  خنه ر ڕه به  ی که وانه ، ئه)کان وه رمه نه(کانیان  به هرم ناو نه  به    ئاخۆ ئیسالمییه

ی  گه  کۆمه یخوازن، به کانیان ده نه سه ی ڕه وه متر له ون، که که ده) کانیان نه سه ڕه(کانیان  وه توندڕه
مای کوردی، ئازادی گشتی و  بینین؛ موزیکی کوردی، سه وا ده هوتووی کوردستان، ر زار کۆستکه هه

تی، هیچ  یه کی کۆمه یه وه  هیچ بزووتنه ن بوار به  ئامادهبینن؟ وا ده  ڕههاوتایی ژن و پیاو
ت و ڕکخراوکی نا ری، هیچ پار ماوه کی جه یی، هیچ داخوازییه خۆی پیشه ربه ڕکخستکی سه

ک  ، یه ک کارگه  یه ،ک فرگه ، یه)ترومبل( ک باس  یه ژنان و پیاوان لهن،   ئامادهن؟ ئیسالمی بده
  ، که  نییه وه ر ئه  هه مه  ئایا ئهکاندا دانیشن؟  گشتییه  چشخانه ه ل وه کخوان پکه ، یه وه کۆبوونه

بی  رمه ئیتر نازانم نه. ستان  پیھه  و جندالله کانی موجاهیدین، تالیبان، القاعیده تیرۆریسته
!  یه رده  و فریودانی بپه که  چاوی خه  خۆکردنه مه ؟ ئه  کودایه ی ئیسالمی له کگرتوو و کۆمه یه

ن، ناچار  ی قۆرخی بکه وه التن و بۆ ئه سه ر هزکی بۆرژوازی تینووی ده ک هه کان وه ئیسالمییه
نیا  ئاخر ته.   دواوه گنه  دهد ساڵ وارسهچزار و   بۆ هه گه ی کۆمه ژمر و سانامهۆژمر و ڕ هچرک
و  سنن، ئه کانیان بخه راکانیان ڕاگرن، کۆیله مسه ره توانن، حه کی وادا ده واییه رمانه ی فه  سایه له

مان  ، ئه ماندا بۆ داناوه سته  جه ی له زگه  ده ه هه  و به بیری چووه  خوا له ی که ه)سکس ( سروشته
کدا،   ملیۆنان یه  و له رچووه ستی ده  ده رن و خوا لهمان هز  دهی یه زگه و ده سنن، ئه یخه ده

 رک ر ده هه مان له دنن، ئه ڕووی پھه مان که ن، ئه که مان لغاوی ده خشیوین، ئه زانستی خۆی پبه
  !گرن تدا رامانده هاه کانی جه وڕه  گه کانیان، له ماالته ڕ و ک مه  و وه وه نه که کردنک پاکی ده



  
م خوا  وی  دایبنن و بن، ئه ڕه  زیاده ی، به ک باس بکه وروپییه  بۆ ئه م شتانه  ئه یه وانه له
سی وا ڕوو  ن، که  و بواناکه کدا نییه ی بیست و یه ده سه نت و شتی وا له ده ، زیادی پیوه ناسه نه

) حان له چه(  پالتۆک   لهرنت و  نته ر تۆڕی ئه سه وتدا نا، له شکه  سوچی ئه یدا بت و له قایم په
. کانی مژوو بکات  تاریکه ی چاخه زارییانه رمه رچوو و پ شه سه  به ونه و خه واز بۆ ئه دا، بانگه
  ر له هه) مریکا کان و ئه وروپییه  ئه ته وه ده(خۆیان کانی  ته وه  پشتیوانی ده ان نازانن، بهو ئاخر ئه

تی   ڕۆژهه تر، له کانی عسییه عس و به ک به کانی وه  ڕژمهی  سایه ، له  تا تورکییه ئامریکاوه
!  ره ڤه م ده ژارانی ئه  گیانی هه ته ردراونه رانک به وه  جانه چ جۆرهیکادا، رف ڕاست و ئاسیا و ئه ناوه
ستوپ   ده ، ئاگایان له ی ئازادی نییه  گیانه کانن و ئاگایان له ستی درۆ دیموکراسییه وان مه ئه
  ! ی مشکیان نییه وه  سینه کان و له ساندنی مرۆڤه  خه ، ئاگایان، له ری نییه نی دادوهبی

  
  که له باشی هه  به یانتوانیوه  نه  که یه وه کانیان، ئه به رمه  نه ییان له  و گله وانه یامی ئه  په مه    ئه

  ی به وه!  وه نه رام که ، لمان حه ستمان هناوه ده دا به ڕین ی ڕاپه  سایه ی له وه  و ئه وه بقۆزنه
نیا   و ته ماوه ر نه نابه  په تاو بکاری خۆیان، پویستیان به وروپاش له حامان، یوئن و ئه

 ئایا !وت تیمان نه ر کۆیله گه ، ئهگۆڕستان یا تکۆشان، یا  وه  مابته ماندا که رده به ک له یه ڕگه
 بۆ  وه موویانه پش هه وی و له ر گۆی زه سه تی خوا له وه ن دهما ته  به ن، که که  ده وه نکۆی له

مای  ته  به ن که که  ده وه زرنن؟ ئایا نکۆی له  دابمه ی ئمه که  ورانه  کوردستانه  لهختی دبه به
ن  که  ده وه رن؟ ئایا نکۆی له وبه مه د ساڵ له زار و چوارسه هه) تی ریعه شه( کردنی یاساکانی  پیاده

  ڕیان به  باوه ن که که  ده وه ؟ ئایا نکۆی له ی ژن و پیاو نییه نه الیه مه  هاوتایی هه ڕیان به  باوه هک
 ئایا ؟ کان نییه سییه  که  ئازادییهنگی، رهه فهچاالکی خۆ،  ربه ئازادی سیاسی، ڕکخراوبوونی سه

ئایا ؟   خۆیان نییه اواز لهنگکی ناکۆک و جی  هیچ ده ڕیان به  باوه ن، که که  ده وه نکۆی له
وکردنی یاسا  یه  په  واته–مانی  می پارله کانی سیسته وه یه پی په ن، به کان ئاماده ئیسالمییه
 شارک  ر له گه ، ئه-مای سکیوالریستی داڕژرابن ر بنه سه  له کانی وت، که ییه بنچینه  بۆرژوازییه
   و مافه وه  بمننه ییانه و یاسا بنچینه ندی ئه ، پابهنگیان هنا ی ده کدا زۆرینه یه یا پارزگه

ریدا بننن؟ ئایا  گه  ئازادی ڕۆژنامه ن، دان به ن؟ ئایا ئاماده که کانی مرۆڤ پشل نه تاییه ره سه
ستوالق و گوێ  سووتاندن و ده مز ره  په کان بگرن و به  ئایینییه قه  ده  له خنه  ڕه ن، گوێ له ئاماده

کانی مرۆڤ و ڕگری  رخییه  هاوچه ر داخوازییه سه ی گفتوگۆن له ؟ ئایا ئاماده وه نه ده الم نه بین، وه
ژر  ن؟ ئایا له م داخوازییانه گری ئه  هه  که وانه و داخوازی و بزووتنه تی ئیسالم له ریعه شه
 بیر  تر که ر شتکی ه و شانۆ و ه رکردنی گۆڤار و ڕۆژنامه ده سیمینار یا  بوار بهالتی خۆیاندا  سه ده

 و  مه رخات؟ ئه خۆی ده) ب خوایی (  ربێ یا بیری ئاتاهیستی  خۆیان ده و بۆچوونی جیاواز له
  ...زاران ئایای تر  هه
  

کی میا ؟ چ پهرژن ژارانی کورد ده لی کورد، بۆ هه سکی تیمساحی بۆ گهپای چی فرم    ئیتر له
 و  کسانیخوازانه  یه و رناتیڤی ئازادیخوازانه لته  ئه  کامه؟ تی پیه نویان بۆ مرۆڤایه

  ی که وانه  ئه-کان  دیموکراته داره رمایه تی سه ی چینایه وه وسانه ر چه رامبه به یان له رانه روه دادپه
دا  و بۆمبانه ست کارایی ئه ده ند ملیۆن ساک له ن و چه  بۆمبای یورانیۆمی هاتن ڕزگارمان که به
کردن و  ان بۆ ههوزی کانتان گۆپی سه ه په  چه ره کا  بهکان  ئیسالمییه ی که وانه  ئه،ب بنانین ده
ڕی  می شه ده سه  جاران له ی که وانه ست، ئه  ده نه ده یان ده وه ان بیانووی مانهکانی ه په  چه  کاره به

فگانستان و پاکستان  ئهکانی  ر سنووره سه ان لهری ی بھۆشکه سته ره ی که  تاقیگه وه ساردا، پکه
کانی  وته ستکه ده نا و بهه همد رهه ان بهتری کانی  تلیاک و هیرۆئین و ئینهن  ملیارد ته دانابوو و به



رموون پمان بژن، چۆن ئازادمان   فه. یه  هه-*کرد؟ ان پدهیان، جیھادی پیرزی م بازرگانییه ئه
ن؟  که باسی دهدا  نزه ره ی سه  سایه وان له  ئه  که که یه و چۆن ئازادی یه کامه  و ئازادییه ن و ئه که ده

؟ ن نه کانیان کامانه تییه یه ری و سیاسی و کۆمه ئابوو  و پالنه وه نه که ده دان چۆن کوردستان ئاوه
و  ه؟ ئ وه د میل پشی سۆشیالیزمی دابته وارسهزار و چ  هه  بیاره  که یه  کامهانی کسانیه و یه ئه

 ڕامان و  کاتی ئایان؟  بمانده ر نووکی شمشره سه مان به ته  بهوان  ئه ن، که  کامانه مافانه
بۆ ی رابوردوو،  ده کانی کۆتایی سه ساته ی کاره وه بوونه نگی دووباره  ئایا زه؟  هاتووه  نه وه بیرکردنه

  ...!؟...؟...؟... ؟  نییهس به ، دا کشاوه ر کوردستان سه ی بای به هت فه وی خه  خه کانمان له داچه
  
  
  :راوز په
  
احمد رشید، : نووسینی  ) در آسیای میانه  بازی بزرگ نو  و اسالم ، نفت  -طالبان(رتووکی  ران بۆ په رنجی خونه سه* 

 و   وه ته  بوکراوه I.B.Tauris & Co Ltdن  الیه تی و له  ئینگلیزی نووسیویه  به ناوبانگی پاکستانی، که ژورنالیستی به
مشبوع از هیرۆئین، مواد مخدر " ژر نوی  یدا له که رتووکه می په شی نۆهه  به ر له نووسه.  ریگاوه عبدالودود ظفری وه
. مالیات بر صادرات افیون ستون اصلی درامد و اقتصاد جنگی طالبان را تشکیل میدهد:نووست  ، ده"و اقتصاد طالبان

 1998تا . عاید دارد) بلیون دالر امریکی/ 35(  بلیون روپیه50حدود  انستان ساالنه افغ–صادرات مواد مخدر پاکستان 
، مھمات و مواد سوخت   اسلحه پول مواد مخدرات هزینه.  بلیون دوالر، دو برابر شد3 ارزش  صادرات هیرۆئین، به

  ... .را تامین میکند جنگ
  

  ، له)حشع(ندامانی  ر ئه  سه کوتنه  ده ی صنقر  ئۆردووگه ک که له، کات-کی فیلم ک پشه  وه-دا جیھادهکی   پشهو  له** 
ک دووانیان   یه ندامبوون له ژیان و گومانی ئه  ده وه پکه) زوگورتی(رک  نگه ند لۆزه  چه کاندا، که  خانووه کک له یه
 هاواریان  وه وه م خه ده  به ختانه دبه هو ب ککارییان، ئه  کوته ونه که ن، ده ریان الده فی سه ی پخه وه ب ئه ن، به که ده

ککاری  ش کوته ه.)ع_م. د(وان  م ئه ب، به ده) حشع(نگری  الیه.) هـ_و. د(ککیان  ی یه وه ر ئه به له. ستت ده لھه
ی  سه و که کدا ئه کات  له مه ئه. وتوون، کن وێ خه ی له وانه ن و بزانن، ئه ، الدهکانیان تانییه ی به وه  ب ئه ن، به که ده

کی کوردستان   مافی خه  باس له وڕۆکه  ئه ، که یه ی وانه کی و کارنامه  پشه مه ئه!  بووه وش نه ر له بۆی چوون، هه
ک،  شییه ڕه دا چ چاره و فیلمه نو ئه دی، له یان بته  پۆخه ونه و خه رێ و ئه رگه ر ڕۆژگار وه گه ن، ئاخۆ ئه که ده

مای  ته مان به کراب، ئه واو نه کانی عیراقدا، ته  شۆڤنیسته  دیکتاتۆره  فیلمی ڕژمه ب چی له کات، ئه ڕمان ده چاوه
دا  ی خۆرماڵ1993کانی  ره شه کان له  پویستی نازانم، لووت و گوێ بینی کوژراوه دا به م نووسینه واوکردنی بن؟ له ته

، ) ع-م(دانی خوارد،  دا تھه ی کامیاران  جیھادی ئۆردووگه له، کاتی خۆی  و کوژراوانه کک له  یه م، که ناکه
  ! ، خۆتان بینیوتانه وه گمهنا)  مه ئاوایی حه ( مه  خی حه)ی که سابخانه قه(ی  که جیھاده

  
وت   حهشتی  گه  له  ، کاتک که  ری ئیسالم مبه بو  پخه دی کوڕی عه مه کانی موحه  داستانه  له کیکه  یه مه ئه ***

دا دوو   ڕگه له" ت  ندی، ده مه وه ژاری و ده ڕ هه مه ژاران له  پرسیاری هه م به وه  و له وه ڕته گه هکان د ئاسمانه
کانم پرسی،  هالئیک  مه ڕژا، منیش له پ بوو و لی دهوتریان  سووتا، ئه بوو و ده ککیان هیچی تدا نه م دیت، یه نجه مه
و   ژارییه ندی هه تمه وه شکردنی ده  دابه وه ری خودا، ئه مبه ی پخه ئه: مدا وتیان  وه  چی بوون، له  نه نجه و دوو مه ئه
و  ویستی خودای و خودا ئه  تۆ خوشه ما، چونکه ده ندی نه تمه وه ژاری و ده  ئیتر هه ،ایهنکسانت بکرد  یه ر بھاتایه گه

  . دا نجام ده  بۆ تۆ ئه ی له کاره
بوونی جیاوازی  ی هه  نیشانه دا، و ڕۆژه  له که م خودی پرسیاره یی، به فسانه نتازی ئه  فه  له  په که مه  وه نده چهر هه

مان،  ته کان چۆن به ریشدا، ئیتر نازانم ئیسالمییه مبه می خودی پخه رده سه  له ندییه تمه وه ژاری و ده قووی هه
  !رن هنوب هتی ل یه ری کۆمه نادادوه


