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   دژی عیراق ر له شه
  وه نسی یه ره  فه رگیرانی له وه

 هۆشیار قادر
 

 دیاری کراوی دژی   به  نی یه ریک راست و عیراق دا، شه التی ناوه  جیھان و رۆژهه ریکا له مه ری ئه شه
مین هیزی  که یهک و ی وه وه را گرتنی جیھان و مانه  سه ست به  بۆ ده ریکه لکو شه تیرۆریزم، به

  .جاندارمی ئابوری و سیاسی جیھانی
لکی عیراق   دژی  خه یان له حشیانه ریکی خویناوی و وه شهیمانانی  ریکاو هاوپه هم  ، ئه2003سالی 

ل  گه ندی له یوه پهدام حسین و یان  ل کوژی رژیمی سه کی کۆمه بونی  چه ی  هه هانه به لگیرساند  به  هه
  .دا تیرۆریزمی قاعیده

باو   کارهکانی زراوه ا مه کان و د ابخانهکان و قوت خانه سته  خه  عیراق و  ئابوری  ژیرخانی  ره  شه م ئه
  .یان ویران کرد وه ئاوی خواردنه
ریکاو ئیسالمی  مه ری  نیوان  دوو  تیرۆریزمی  جیھانی  ئه کی  جیھانی  شه یه   ساحه عیراق  بوو  به
 650000   زیاتر له2006تا کۆتایی سالی  ههلکی بی تاوانن،  کانی خه  قوربانی یه سیاسی، که

  ر بوون،  له ده ربه و ده  ملیۆن ئاواره4یان بیکارن و  %  70لکی عیراق   ،  خه او  تۆمار کراوهکوژر
  .تیش وله کانی ده رزه  به  پایه ره رمانبه ت  بۆ فه نانه بونی ئاسایش ته ر نه به
  
مین  که یه   و  ژنان  بونه وه  دژی ژن  زیندووکرده ترین  عاداتی  له رستانه په   کۆنه ره م  شه ئه

  وتنه کان دا  بخوینن ،  که  قوتابخانه ی  له  وه جیاتی   ئه منداالن   له.    ره م  شه قوربانیانی  ئه
  . عیراق دا له  یه وو ههتی  مندالی هه900000  تا ئیستا زاتر له کان و هه رجاده سه
. کان دا  جیاوازه به زهه و مه هو ته ینی نه  به ری ناوخۆیی له لگیرسانی شه  هۆی هه  بووه ره م  شه ئه

حزابی   ئه    له   هاتوون   پیک    که  عیراق دا     لهریکا مه  ئه  الی سکه   ده تی حکومه
ی پی  ره ن وپه که ری ناوخۆ خۆش ده وام ئاگری شه رده  به ، کهبی جیاواز زهه ناسیونالیستی و مه

  .لکی پی بیت ۆ خه شتیکی تریان ب مه  له ن، ناتوانن بیجگه ده ده
ژنان، { کو  ری  وه ماوه ها   ریکخراوی  جه یه   ده دابوو  که   ئالۆزه م  بارو  دۆخه  ناو   ئه له

 ی لگای عیراق دا، کۆنگره  ناو  کۆمه تی  له سایه و پارتی  سیاسی و  که} کریکاری، منداالن، عیلمانی
   وه اندنی یهرز  رۆژی دامه   له   کۆنگره ا،  د2005   ماسی ی18   له  هینا  پیک ئازادی عیراق یان

  . ست پی کردووه ریکا و ئیسالمی سیاسی ده مه  دژی داگیرکاری  ئه ی  له ناسانه   ماندوونهباتیکی خه
ی }  ئینسانین ، ئیمه  سوننه  و ، نه  شیعه نه {   شیعاری بی، کۆنگره زهه ری مه ی شه ورانه م ده له
ی  وه ، بۆ ئه  کردووهکان  عیلمانی یه  ژنان و  کریکاران و باتی خه    له گیری پشت . وه رز کرده به

  .ردا بیت سه ژیانیان ئالوگۆری به
 دژی  لک  بپاریزیت له ی  ژیانی  خه وه ،  بۆ ئه زراندووه   هیزی ئامانی دامه مرۆ  کۆنگره ئه

  سی له ها که ده تا ئیستا ژیانی سه هدا ه م راستایه له ، وه و سوننه کانی ئیسالمی سیاسی شیعه هیرشه
  .  مردن رزگار کردووه

   له یدا بووه کی جیھانی بۆ په  هاوپشتی یه وه ره  ده  عیراق دا، له  له ی کۆنگره باته خهم   پال ئه له
  .التی ئاسیا وروپاو ووالتانی رۆژهه ریکاو ئه مه ئه
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بی،  زهه  مه یست و نهلۆنای ناس یکی عیلمانی، نهت وله  ده  بونیاتنانی  بۆ کات بات ده  خه کۆنگره
  کان به ی ئینسانی بوونی  ئینسانه نھا ناسنامه  ته  که تیک وله زراندنی ده  بۆدامه  کات  ده بات خه
    بهر  داگیرکه  هیزی  پیشدا  له بیت  ده ،  ئامانجه م  به یشتن  گه  بۆ الم  به .سمی بناسی ره

 ژیانی  ک بکرین و له کان چه  تیرۆریستی یه ، هیزو تاقمه وه ره   ده راق  بچیته عی زووترین  کات  له
  . وه لک دوور بخرینه خه
   که ، زراندووه  دامه  ی }الیتی سانا ته نالی سه که {    کۆنگره  ،  ئامانجانه  م  به  یشتن  گه بۆ
  ناله م که ی ئه وه الم  بۆ  ئه  بهکات،  کانی  جیھانی  کار  ده  و  هاوپشتی  ریکخراوهتی یارمه به
م  چاالکی  رده  به   له ستیک  وایه ربه ک  به  وه کانی  که   مالی یه بیت  کیشه وام بیت،  ده رده به
    ئیوه  پیویستی به دا کۆنگره سته ربه م به ر  ئه  سه بۆ زال بوون  بهر بکریت،  سه کانیدا،چاره یه
   . یه هه}کان تی یه سایه ندیکاکان، که کان، سه ه سیاسی ی کان، حیزبه ریکخراوه{
  م  کابوسه ی  له وه ،  بۆ  ئه ی  عیراقهلک  خه  بۆ کانتان تی یه  یارمه چیت  نه  بیر  له شتان وه ئه

ی دا رمبازین  که  ساحه  میژووی عیراق دا له ترین هیز له رستانه په شترین و کۆنه  ره رزگاری بیت  که
  .ن که ده
  

  سویسرا -ی ئازادی عیراق هکۆنگر
30/05/2007 

کی  یه  کۆنگره  له  11.05.2007  رۆژی   و  نوسراوه  نسی ره  فه  زبانی  به  یاندنه  راگه  م ئه
ردوو  ل هه گه  له وتنی  ی ئازادی عیراق چاوپیکه ری کۆنگره نهیکو نو وانیدا هۆشیار قادر وه رۆژنامه
                                                                                   :ی رۆژنامه

Freiburger Nachrichte , La Liberté                                                            
 مان ا، هه شاری فریبۆرگی سویسر چن له رده  ده نسی ره  فه لمانی و  ئه کانی  زبانه    به  که    کردووه

 8    ی وه ستنی کۆبونه  دژی به رو له  دژی شه  له  فریبۆرگ ی که  خۆپیشانده  رۆژی   راگه یاندنه م ئه
  24.05.2007        له      وه  بالوبۆته     کان سازی یه  پیشه      ووالته

 دی عیراقی ئازا ی ووالتی کۆنگره وه ره  ده کو لیپسراوی دا هاوری فارس محمود وه و خۆپیشانده له
  شی سیمیناریکی له که و  ئیواره کرد ران  خۆپیشانده  بۆوباسی          قسها وید  له ر  هه  شداربوو به
  .ست  به دیلی  کۆنگره زعی عیراق وبه ر وه سه
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