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  قلک عه................. کانی عراق و وته ی مزگه وه هقاندن ته
 

 عبدالرحمن محمد
کی   کارهنانی چه  پی به  ،به وندایهو زیادب  دوای ڕۆژ له کانی عراق ڕۆژ له زنه  دڵ ته وهورودا

موو   هه اق بهکی عر ی خه  کۆمه وکردنی به  کارهینانی گازی کلۆر ،ڕه ک به ڵ کوژ وه ترسناکی کۆمه
ربینی  کاکاندا،سه ره وری گه ده  منی به ،دروست کردنی دیواری ئه وه  جیاجیاکانه به زهه و مه وه ته نه

   له سانی بگانه ندو که بی،ڕفاندنی کارمه زهه  و مهیی وه ته ی نه ر ناسنامه  سه نھا له کان ته ئینسانه
م  ستانی ئه ده  سیمای دیاری کاربه ته ی بوه نده  ئاشکراو ڕۆژی ڕوناک،گه ی کارکردنیان به جگه
   له وه  ئاستکی باتره ته  چوه ڕه م شه  ئه بۆیه کانی دنیا، ه هز زل  ووتهی وه  ناوه ،هاتنه وته

پ و   ئنسانی و  چه هزه کات،  ده م ووته رکی ئه وه موو زینده  گیانی هه  له شه ڕه ،ههترسناکی
راوزی   په  له کی ب ئیراده ک تارماییه  وهنھا کانی عراق ته ادیخوازهکۆمۆنیست و ئاز

ی خونی   راستیدا هنده کانن و له فیه لسه  فه یاتی وانه ستاون و نوقمی خه کاندا راوه کشه کشمه
   که ی و هزانه ئه.ز ر کاغه  سه نه خه ب ده که ره کانی عراق مه و خه و ژنان ی مندان ڕژاوی ڕۆژانه

  شک له به(و  وه به ره  کوردو عه کانی عراق به ومیه  قه دا ببینرت هزه یه  م هاوکشه توانرت له ده
کان  بیه هزه  مه  هزه ،وه)سورن ده  عراق هه کی تورکیا له تیه رایه نوینهک   زیاتر وه کان که تورکمانه

  مارگیره  ده به ره فغانستانی و عه بانی ئه کانی تاله نده راگه  په عس و هزه کانی به پاشماوه(  سونه له
   ناوی داده  به ندین ساه  چه کانی عراق که و شیعه)  ر زهه ی ئه قی جامعه ک فه کان و کۆمه ومیه قه

موو  ر هه  سه  له کات و ڕایانی هناوه  ئران میلشیایان ل دروست ده جمھوری ئیسالمی  وه دانه
کانی  کداره ر شاالوی میلشیا چه  به ونه که  عراق ده س له دان که  سه  ڕۆژانه بۆیهنی کوشتار،کا شوازه

کان و  وته ر مزگه  سه هرش کردنه  ، رنج ڕاکشه  سه نھا شتک که م ته ،به نانه م الیه ئه
  مه ن،ئه ده ست ده  ده دا گیان له وه  کاتی نویژ کردندا یاخود کۆبونه س له یان که  ده ،که کانه ینیه حسه
کانیان  ینیه کان و حسه وته تی مزگه  خۆیان ماهیهکان هی خودی ئیسالم لمن که سه  ده وه ئه
ی سیاسی، بۆ کار   ی پیالن دانانه  جگه زانن که ،ده یرهابهای تیرۆرو   بنکه زانن که زانن،ده ده
مۆی عراقدا   ئه وت  له کاندا کوژراون،مزگه وته  ناو مزگه یان له کانی راشدی زۆربه لیفه خه
یان  دهچت، ت ده ماعه  نویژی جه مانی عراقی له رله ی په وه کۆبونه، کانه  سیاسیه ی بیاره رچاوه سه
کی  ینیه ی حسه وه قینه ک ته مان وه رله ی  په که وه قینه ،ته ری تدایه سه چک به رو له  سه  به مامه عه

بت دووری   ده کی مینیژکراو وایه یه ک ناوجه  عیراق ئستا وه وتیک له مزگهکان کرا، شیعه
کوو  ،تا وهکرد یالنی ده  شخ عبدالقادر گه  هاواری به وه  مای خۆیه کک له توانم بم خه بگریت،ده

 بری پزیشک  خۆش له دان نه ،سه!!!!! تواناتر بوو ک به  زیندویه هیشدا ل که بره  قه  فریای ،له بگاته
کرا  ست ده یان گربه ی ده که  ناوهدنکیند خوار سو نھا به کرد،ته ویان ماچ ده ی ئه که بره قه
   ڕووه  به وه بره ک قه ن کۆمه  الیه له) گای ئیسالمی تی کۆمه  تایبه به(بی زهه لگای مه کۆمه،
ی شخ عبدالقادر و  بره م قه ن ،ئه  خۆیان بکه کانی عراق پرسیارک له بت خه  ده بۆیه،!!!!!برت ده

و  ت و توانای ئه رامه ؟؟؟؟ که وه قنرانه  ته کرد که  خۆیان نه علی کوڕی ابوطالب بۆ دیفاعیان له
سوو کاروو   و باوک و که دکتۆر  ببوون  به ند ساه  چه  بوو، که نده وه ر ئه  ههینیانه هوت و حس مزگه
نھا  ست دا ته  ده موو زانستکت له  ،هه وه کانه وته  مزگه خسته ت ده که می منداه  ،پارووی ده ناگا په
لکی   الی خه  کات له زاران ساه ،ههدات ی بانگ ده کرد بزانیت که کانت ده وته ی مزگه ماشای مناره ته
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کی  دان خه  گیانی سه   ڕۆژانه ی که نه و بۆگه کات ،ئه ن ده بۆگهستانیک  موو وه ،هه ستاوه بی وه زهه مه
کان و  وته ی  مزگه وه قاندنه  ته  به و سونه  شیعه بۆیهلووشت، ده  هه م ووته نی ئه ده مه

کی  یه  بنکه  بریتین له کهکی عراق ئاشکرا کرد ، یان بۆ خه قینه تی ڕاسته کانیان ماهیه ینیه حسه
      .نی عراق بت ده کی مه اکاری خهت داو وه  ده بت جیای دین له  ده و سیاسی ،بۆیهربازی  سه
30/05/2007  
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