
 

دا                              وه ندنه سه ری و تۆله روه  نوان داد په  لهدام د هدانی س سداره له

  ورامان علی هه

 

. ژیانی هنرا لواسراو کۆتایی به  هه رچاوی کامراوه به دام به نجام سه ره سه  

 هیچ  م دادگایه الم ئه  به، سالکی خایاند ی زیاتر له که سته دام و دارو ده ی سهیرچی دادگا گه ئه

ک  ره رۆک کۆمارو سه ی رابردوو بۆ سه ده ایی سهدرژ  به  کهبوو  دادگاکانی تری نه کی له اوازیهجی

رونزیک  ، دو  بوونگه وتوانی جه رکه  سه دادگای ه دادگایم ئه .کانی عراق سازدراون زیره وه

 ناتوان کانیشی  بریاره  بوو وه سیاسی م دادگایه تدا ئه ره بنه  ، له بوو ه ن  یاساوه ندی به یوه په

بریاری  ،رت په  عیراقی پدا تده دا که رجکی سیاسسی دیاریکراو لومه  هه  له وه،بت  نه سیاسیانه

تر  کی واوه کی خله یه وه ندنه سه  تۆله  له  جگه ناتوانتواد  رزان و عه دام وبهد دانی سه سداره له

                                                                                                      .بروات

،  دام کۆنتره نی سه مه  ته ک لهل ی گه که  مژووه وتووه رکه  عراقدا وه  لهی و روباری خونه ئه

و  گومان مژووی ئهزانت ب  نه م راستیه سک ئه رکه ، ههت دامیش کۆتایی نایه مردنی سه به

                                                                                 . وه ته خوندوه ی نه ووالته

  وه ی عراقه تی تازه وله راندی دهز  دامه مژووی ین له که کی دوورنه ر باسی مژوویه گه ئه

 یان  م ووالته کانی ئه رکرده موو سه م تا ئستا  هه که هنگی جیھانی ی  دوای جه له که ین  ستپبکه ده

 . هاتووه  نهان التی سه ده رگی ئاسایی کۆتایی به  مه  دراون؛ هیچکامیان به سداره ترۆرکراون یان له

و  ئه.  ت  کۆتای نایه م نزیکانه  به م مژووه  ئه ن که که  ده وه  به کان ئاماژه موو دیارده هه

م هنا ،  رهه ی به که سته دام و داروده سهی  تی و ئابووری و سیاسی و فکریه الیه کۆمه  رجه مهول هه

مندالدانی  رئستا له هه.  بووه گومان باشتر نهبووب ب ر خراپتر نه گه تی ، ئه ک خۆیه روه هشتا هه

ی  که سته و دارودهدام   سه.ن روه دامی تر به زاران سه  ههوترت عیراق  پیده  کهی و جوگرافیایه ئه

کان بت   کشه ناو بردنیان کۆتای به له بوون و نین تا به خونرژو تاوانباری دابراو نهلک  کۆمه

  مه ئه ،هنی دههناوم  رهه به.....جاج و داو ضاری وحه  مقته ن که وکولتوره می ئه رهه وان به ئه.

                          !دات خۆی فریودهوت  هی  نه سک که ر که  بۆ  هه گره لنه کی حاشا هه راستیه



ست   ده ن لهدان ئینسانی بتاوان گیانیا یان و سه  ده  عراقدا رۆژانه  له ساالنکی دوورو درژه

   له  که یه وه نیا ئه  ته وه کاته عس جیاده می به رده ی سه وانه مرۆ له کان ئه بانیهوری ق وه ن ، ئه ده ده

                      !.الم ئستا نا کوژن، به لک ده لکی ئاشکرابوو کن خه عسدا بۆ خه می به رده سه

  سیاسیانلسوران و چاالکی  پانی سیاسی عراقدا هه ره گۆ مرۆ له ی ئه و هزو تاقمانه ئه

 دام و  سه ر له گه ناو ئۆپۆیسیۆنن ئه ی به وانه دان وچ ئهالتی  سه  ده ی له وانه چ ئه  یه  هه

ی  که سته دام و دارو ده کرا دادگایی سه ده .بن بگومان باشتر نن  خراپتر نه ی  که الته سه ده

عس  التی به سه  ده کرا کۆتایی هنان به  مژوی سیاسی عراقدا ، ده رخانبت له رچه خالی وه

کی و  ی خله وه ندنه سه  تۆله دان ، به  سداره  سزای له  حوکمی توندوتیژی ، به کۆتایھنان بت به

م  رده به تیان لهکسان بونی هاوال تی یاسا و یه وله زراندنی ده تای دامه ره  سه بی ، به زهه مه

                                                 ،دی  هاته  نه مانه ک له م هیچیهال به. هتد.......یاسادا

مرۆی عراقیان  التی ئه سه  ده ی که وهزو تاقمانه ک له  هیچ یه  که یه وه ی ئه ساده  به ی که هۆکاره  

نگی سیاسی  رهه  فه  له.  کانی نیه ی هاوالتی و مافه امه شناسن  دورنزیک بروایان به سته  ده به

تای  ره سه ..... ب ، تایفه زهه ، مه ماله  ، بنه بیله وان قه  ، بو ئه واندا هاوالتی بوون مانای نیه ئه

کداریان پک  ی چه سته ها داروده ش حیزب و ملیشاو جۆره مایه م بنه ئه ر سه رله  هه .یانه وه بیرکردنه

  وه داخه  به.ن که رپا ده روکوشتار به یمانی یان شه ش هاوپه  ندیانه وه رژه بهم  ، بۆ پاراستنی ئه ههناو

 باسکراو  دا که ته  بابه  ورجکی له لومه  هه  له.مرۆن لگای عراقی ئه هکانی کۆم  راستیه مانه ئه

                 .کرن  دادگایی دهی که سته ام ودارو دهدد  سه وه ته و بابه  هزکی له له  کۆمه الیه له

        

تی و  شیره کی عه یه وه ندنه سه  تۆله  له ام  جگهدد دانی سه سداره  کات و شون و شوازی له

                                      ن رنجبده کی تری بۆ بکرێ ،سه یه وه بی ناتوانرێ لکدانه زهه مه

بی  زهه ی مه روانگه له که(درت  ده سداره کاندا له ژنی سونیه هکم رۆژی ج  یه ام لهدد سه/ 1

                                                      ).دا بکوژرێ و رۆژه س له  که رامه  حه وه سونه

 ی کار  کهی یه و شوعبه  ، ئهدرا سداره عس له می به رده راتی سه  مخابهپنجی  هب شوع له/2

       بوو  هه وه  ئرانه ندیان به یوه ی په وانه  ئه،کان  شیعه ر هزه سه ی زانیاری بوو له هو کۆکردنه

                 !)ریبوو به روه  به بانیه شاری تاله  ئستا مسته رائی که فیق سامه ساالنکی زۆر وه( 



واو  سمکی ته رو ره له در  سهدا نگری مقته لک الیه واسن کۆمه لده دام هه ی سه و کاته له/3

دا  مقته... در و بژی محمد سادق سه..... م نه هه لن برۆ بۆ جه ام دهدد  سه به دابی زهه مه شیعه

     .وه کرته  بالو ده وه نگه نگو ره  ده کرت و به  تۆمار ده که نه فۆن دیمه له ی ته  کامره دا ، به مقته

ری و  روه رارکردنی دادپه رقه  به ندی به یوه  هچ په یه م شوه دام به د هدانی س سداره کورتی له به

                  .بی بوو ههز کی مه یه وه ندنه سه ی تۆله وه ر ئه ده قه ، بهبوو نه ج کردنی یاساوه جبه

ی  وره  قازانجکی گه یه م شوه دام به ناوبردنی سه  له ش بلین که وه بت ئه نجام ده ره سه

ی  هانو تاوان موو ئه ی هه وه ویش شاردنه ی عراق ، ئه قینه ک حاکمی راسته ریکای تدابوو وه مه ئه

ریکاو رۆژئاوای  مه ستی ئه وخۆ ده وخۆ یان ناراسته نجامیان داو راسته ئهی  که سته دام و دارودهدس

                                                                                             . ....تدابوو
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