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ری  رتاسه تی سه وه ک ده  و یهراقیی خاکی ئ ک پارچه یه دیدی  
!...  هکان زه  جیاوه مانای پشلکردنی مافی پکھاته  

 
زیز ران عه کامه  

  
  

  توانرت  نه  که یه وه  ئه من ، کشه کان زۆرن یان که  جیاوازی مرۆڤه یه دا نی وه  له کیشه( 
   ).!. قبوڵ بکرت .. بدرت ..لمنرت  کانیان بسه مافه

  
  گایه  کۆمه م  ئه وت که که دهر گای ئراق بۆمان ده ی کۆمه ته بۆ پکھا وه ڕینه  بگه وه  ڕووی مژوویه ر له گه

و شونی   ج ژینگه ش له ر پکھاته  و هه یه  کی ره  سه  ی ئیتنیی و  وه ته نهکی جیاوازی  یه ند پکھاته نی چه خاوه
ر   هه  له م پکھاتانه  ئه وه .  روشتی خۆی داوهسی س و پاراستنی نه وه ژیان ومانه وامی به رده بهجوگرافی خۆیدا 

مافی میللی و ئایینی خۆیان  زمان و نگ و رهه ی شونی جوگرافی و کولتورو فه مکدا ملمالن رده سات و سه
کاندا  ری و دیکتاتۆره رتاسه  سه ر ڕژمه  سه ی خۆیان  به ندی پکھاته تمه  و تایبه  و قوربانیان بۆ داوه کردوه
    .  پاندوه سه

کان و   پکھاته و گشتیکسانی مای مافی یه ربنه  سه  له  کهکانی ئراق که  دوای یه ک له  یه  شمولیه  ڕژمه وه
  ئراق و لهکی   خواستی خه  به دوور له   بون ، وه ته هاتونه  نهگای ئراق  ڕینی خۆڕسکی کۆمه شۆڕش و ڕاپه

ر حوکم   سه ته تونه هاتانی کۆۆنیالی وه تی ده سیاسهستی   ده ربازی و به کی سه تایه نجامی کوده  ئه ناکاو و له
 پشل   بهرۆکی  ندی و تاک سه هه  تاک ڕهری و  رتاسه ت و ڕژمکی سه وه ست و ده  ده تیان گرتۆته سته و ده

ک  ، یهری ئراق  رتاسه تی سه وه توانین بین ده  ده بۆیه.    راق  پکھناوهی ئ کانی دی کردنی مافی پکھاته
  بۆ کی باش بوه  دووربینیهئراق تی سته ک ده ک ئیداری و یه  یهمی رچه ک په  و یهیی خاکی ئراق پارچه

 ئاسانی کۆنتۆلی  به  وه مه ڕژ و جۆره  ڕگای ئه لهی  وه  ئهوسای ئراق، بۆ  ئهکانی  داگیرکاران و کۆۆنۆنیالیه
  وه نه کال بکه تدا یه ت و حوکومه سته ک ده ڵ یه  گه نھا له رخوردیان ته ن ،تا کار و بار و به  بکه تهو و واوی ئه ته
کانی  ریه رتاسه  سه  دروست بونی ڕژمه  واته.ن  کانیان بگه یه  ئابوری و سیاسی یه ندی وه رژه بهزۆری   بهتا  ،

ریش  کی هریش به یه سیله وهکو   بهر بکات  و مسۆگهست بھنت  ده کان به  مافی پکھاته یتوانیوه ک نه ق نهئرا
 نگی رهه  و فه و میللیفکی ئابوری و سیاسیموو ما  هه کان له ش کردنی پیكھاته و ببه وه ندنه  بۆ ل سهبون

 و تی ئران و تورکیا و سوریا وه ر ئستا ده  هه  که . وه خۆیان تا ئاستی جینۆسایدو پاکتاو کردن و سینه
   .کی زیندوون  یه کانی ئراق نمونه  ئیسالمی و فاشیه ڕکخراوه

مان بۆ  وه ین ئه ست پ بکه دهعس  بهربازی   سهی  دڕنده ڕژمیتاک حیزبی  و ت سته  تاک ده  زیاتر له ئمه ر گه
  توانی به ی ده  نه دیسیاسیبزاڤی  و ندکی تری فکر هه چ ڕهدا هی ڕژمه م ئهی   سایه  له  ، که وه بته ڕوون ده

کی تاک و  یه وه موو بیرکردنه  هه رگای له گا بناسنت ، ده  کۆمه ۆی به قانونی چاالکی بکات و خ ئاشکرا و به
  نده هه و و ره وه وتنهموو بز   توانبوی ههخۆیدیکتاۆری    به  عراق داخستبو ، وهگای کۆی تری جیاوازی کۆمه

بی  خۆی  ره ی ناسۆنالزمی عه رنامه  به رۆک و تاکه  سه ت و تاکه  سیاسه  فکرو تاکه  تاکه  کانی ئراق به جیاوازه
گونجاو   جیاواز و نه  پکھاته کان له تی و گشتیه  تایبه موو مافه  توانیبوی هه وه .نگ بکات و دا ببۆشت  ک ڕه یه
  .وت بکات  ی ، زهت سته  ده به
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خۆی  ربه  سهتی سته  ده ویی وه ته بو باسی مافی جیایی و میللی و نه ر بۆی نه ک هه تکی تر نه  هیچ میلله وه
 ئراقدا   له ت سته  ده دژییجیاوازی ت  میلله که  بوو  هو رگی ئه ی داهاتوی پش مه رنامه کو به به بکا ، خۆی 

و   بوو له نامۆ وه که موو ڕویه  هه رد له کو ت کورد جونکه  تایبه  به  ،وه  بستهواوی پاکتاو بکات و  ته به
    .  ته وه ده
  

موو بۆ شکاندنی   هه  بوایه  ده کهکانی    بۆ پکھاته وره انکی گه زیند  ی کردهئراقعس  ی به  شمولیه م شوازه ئه
 خواست و داوای  به  ، وه ) که زیندانه ی وه ره  تا ده(کدا بوایه  ستی یه  نو ده ن لهستیا ده   و زیندانه رگای ئه ده

 ب  تی پکھاته زایه ت بونی بزاری و ناڕه هۆی دروس   بوه ی حوکم م جۆره  ئه وه . وه تی خۆیانه مافی تایبه
ک خۆی  ی وهواز حیزبی جیاها گروپ و ڕکخراو و نده  چه دا زم و نیزامه م نه ئهناوی  هه  ئیراق ، لهکانی شه به

باتیان کرد و   تکۆشان و خه م ڕژمه نگ برد ، دژی ئه ک و جه ستیان بۆ چه  بون و ده ق هنایه  ڕه وتوند
 ،  وه کۆمۆنیست و ئیسالمیه  به وه کانه  جیاوازه فکاره  ئه  به وه به ره  کورد و عه خونیان ڕشت و قوربانیان دا ، به

   ڕکخراوه وهیی خۆیان ،    بۆ شیعه شیعهکانی  به ره  عه  ، بۆ نمونه وه  یانهی خۆهامی جیا  مه شیان به که یهر هه
  تی ئایینی خۆیان و به سته کان  بۆ ده وه کان و توندڕه هابیه شنی ئیخوان و وه  چه کانی تریش له یه ئیسالمی

م و   سته ی میللی کوردیش بۆ ڕزگاربون له وه  بزتنه  وه ،ی کورد ک بۆ کشه  نهکۆشان ، ئایین کردنی ئراق تده
  ،ردک باتیان ده  خهیی خاکی ئراق ک پارچه  یه له   ڕزگاربونیانو وه تی و جیابونه وایه ته ی نه وه وسانه چه
ی کان حیزبه(ک   نه خۆی کوردوستانه ربه ش و سه کی ب به تی و قوربانی خه زایه و ناڕه وه ست بزوتنه به مه

تی نا  سته  ده  که تکۆشان تی خۆیان تی تایبه سته تی و  ده هامی تایبه وانیش بۆ مه  ئه  چونکه ،کوردوستان
   . ) کی زیندوو و ڕۆشنه یه گه مۆیان به ی ئه عادیالنه

  
  ر به  سهی ره  به  کردن له ه ئیستیفاد ریکا به مه یمانانی ئه هزی هاوپه ن  الیه  له م ڕژیمه  ڕوخاندنی ئه  به

بی و  زهه  فکری و سیاسی و مه  جیاوازه نده هه کان و ڕه  جیاوازه نگه ڕهموو  هه ر ، ماوه  جه  و ناڕازی انیمان هاوپه
ست پکرد ،  سی خۆیان ده نمایشی سیا وتی پشو سته یدانی ده شایی مه  بۆ وتن و هاتنه رکه کان ده یه میللی
   ، سنورهدروست بوودا  نه  سیاسیه م پکھاته  نوانی ئه  و ئاشتی لهڕ شه و هاوکاری و   ک بون یه

سنوری جوگرافی  که . زراند  ی جیایی خۆیان تدا دامهت سته  ده جگیر بو وه  نوانیاندا کانیش له یه جوگرافی
.. یی وه ته نه..  جیایی   کهی جودا بون ،آ ره  سهی جوگرافی  دوو ناوچه وه  مژه  له  کهب و کورد ره عه
قی   زه به بون   جیاوازه یه ییو جۆگفرافیا مژ م دوو سنوره  گرنگی ئهمای  بنه.. کولتور.. زمان ..بی  هزه مه

  .ت  کوه دهرده
  
  

 ب  بهژین ده تی جیاواز سته دوو ده  جیاواز میلیشیاییسیاسی_ ی حیزبی  ئدارهی دوو  ژر سایه له ئستا   که
زان بون و تیه  کۆمهوخۆی ڵ بونی ڕاسته كهئاو هیچ   یه  جوگرافیا م دوو ناوچه  ئه نگی و دینی ، که رهه تی و فه

ک قائیدی   یه ، ربازی  ک هزی سه   یه ،تی سیاسی سته ک ده  یه  له  بجگه بوه  نوانیاندا نه  لهک شیه هاو به
   .ش  پاوی هاوبه تی سه وه ک ده  و یهر رکوتکه سه
  
  و دیوارو چوارچوه  ئه ،دام سهعس و   به ی هت سته  تاک دهو پاوان خواز و  هار  ه ڕژمم  ئهۆتایی هاتنی ک به 

  ت و پکھاته  میلله، دا  کراوه  هرج مهل و م هه له  و ڕماری ئراقی داگرتبو رتاسه  سه کهپاوه  ناک و سهترس
واوی ڕزگاریان   ته و تا به یداکرد پهکانیان  یه ی و سروشتیی مژووی هبۆ مافیان  وه ڕانه   ئیمکانی گهکان جیاوزه
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   .ن  ئارامی ژیان بکه ببت و به
قی کورت و  ب و عه ره کانی عه  ئیسالمی و فاشیه ی حییزبهق  موتهتی شمولی و  و سیاسهم  فکر  به 
  خۆیی پکھاته ربه یایی و سهر دروستبونی ج  سه  کۆسپ له کان بونه  کوردیه  حیزبهی رکرده ماعخوازی سه هت

  وه ی ئراقه حده وه ناوی   به بۆئراق و وه مانه رله  ناوی دیموکراتی و په یش بهر جارکی ت ،کان کیه ره سه
 و نگ ک ڕه  یه م وته وت ئه یانه دهکی تریش ر جا وه! ن   مافی مژوویی خۆیان بگه ن بهکا یانھشت پکھاته نه
  موو پکھاته ی هه ماف  که ،  تدا پکبھنن ری هرتاس  شمولی و سهتی سته  دهک  یه  وه هن ه بک ک پارچه یه

ی سروشتی   پ ئراق بهندی   و ناوهئراق) مرکز(ندی   مافی ناوه ه قوربانی پاراستنی تاک  نه بکهکان  زه جیاوه
ر   هه ،بپارزن  و ن بکهراق چاو ل  نیو ئکانی تری مافی پکھاته، تی پکھاتنی  ندیه تی و چه  چۆنیه وپکھاتن

ر زاریاندا   سه  بهناوی کورد و کوردوستان  ر  ههک  نهکهنی نیشتمانی ئراقدا  نجومه  ئه  له  کهبینن  مۆ ده ک ئه وه
 پاشکۆیی  هو جارکی تریش ب وه نه کانی دوور بخه یه یی وه ته  نه  مافه  کورد له ن که که  ده وه  بۆ ئهیشت ، کار نایه

  .شی ئراق  ڕهری  رتاسه سهمی  رچه  ژر په بۆ وه ڕننه  و بیگه وه بیھنه
 ژر  له  ئراق ، ت له سته  دهتی ئراق ، وه گای ئراق ، خاکی ئراق ، ده ی  ئراق ، کۆمه ئستا وشه 

  رهزه گه ی خۆی پکھاته بۆ سروشتی  وه ڕته بگه و ئراق کانی جگیر ببت  ش بونه  دابه ریکه  ؟ خه پرسیاردایه
   .واز بھننو دراوسکانی   وه ره  و وتانی دهکان کان و دیکتاتۆره خوازه شمولیه

ر هزک  ر هه گه...! ن ک ب  یه ڵ به وت تکه نه کیان نایه یه  هیچ پکھاتهر ڕاپرسی گشتی بکرت  گه ئستاشدا له
ر  شیان بۆ دروست بکات ، یان هه تی هاوبه سته ت و ده ک و حوکومه  یه  بکاته م پکھاتانه وت ئه  ئستادا بیه له

رکوت و دیکتاتۆری  بت ڕگای سه وا ده لمنت ئه سه ک نه یه ر پکھاته خۆیی بۆ هه ربه هزک مافی جیایی و سه
نگی  ڕ و جه شه( نگ  و جهڕ  مانای دروست بونی شه م ڕگایه نا بردنیش بۆ ئه ر ، په  به  بگرته وه و سینه

   .مافی جیایی لماندنی  ستھنانی ماف و سه  ده  بهڕی ب ماف کردن و  هکو ش به ) ناوخۆیی نا
 جوگرافی و  بت مافه  بون ده کان کۆتا بکرت و ئارامی بته  نو پکھاته  له ڕ و کشه ی شه وه  بۆ ئه واته که

تی  وه ک ده  ئستادا دیدو بوای یه  و  له وه ڕینرته بگهکان  کھاتهکان  بۆ پ نگیه رهه ئابوری و سیاسی و فه
   ..! وه شنرته بوه  بیر بکرت و هه یی و یکگرویی خاکی ئراق له ک پارچه ری و یه رتاسه سه
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