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 ر استرالیا و رامبه  تۆپی پدا به وتنی عراق له رکه سه
  ری شایه تی میلشیای و عه سه  ده

  
عبدالرحمن محمد

نی و  ده گا مه  کۆمه  ،لهندروستی مرۆڤ کانی ته کیه ره  سه  پایه  له ککه رزش یه وه
داوی دا ههکان هنۆرماگا فه  کۆمهندامانی ۆ ئه برزش کانی وه ستیهموو پ م  راهه
 کار بۆ  وه  مندایه ر له ههندرووست بنیاد بنن، کی ته گایه  تا بتوانن کۆمه کراووه

ی  ره  جیاجیاکاندا دیاری بکرت و په  بواره کان له سه ی کهی توانا کرت که  ده وه ئه
  ین، که کان بکه نجامی پشبک جیھانیه رئه کی به ماشایه ر ته گه پ بدرت ،ئه

  وه تیه یه ت و باری کۆمه سه می ده  رووی سیسته  له ی که وو ووتانه زیاتر ئه
نا  ده.کانن ی لیستی براوه وه ره  سه  له هوبین کردو یان دا کانی تاکی کۆمه ئازادیه

 پی جنس و وت و   به، کاندا نیه  توانای و هۆشیاری ئینسانه ک له هیچ جیاوازیه
  وه  حیجابه رزشدا،جارکیان تیپکی ئرانی به  وه وتنی ژنان له رکه  بۆ سه ره کان،ئازادی ژنان پوه ره شوهکی

  ان له بیری نده وه مات ئه  دانه وه کرده  دهکانیان رپۆشه  سه ان له بیری کچانی یاریزانی نده وه ئهکرد، یاریان ده
انیان و دوای ک ن بۆ دابین کردنی بژوی ژیانی خزانه که  کار ده هبوو،مندانمان تا ئوار  نه که یهیالی یار

 یاریگا  رگیز له  هه ی  که و یاریگایانه  یاریگاکان ،ئه چنه  و دهن که رده  به  خۆیان له له  په ر کار به  سه  له وه ڕانه گه
  له ،)وه کشایه  کار ده ستم له ،ده  رزش بومایه زیری وه ر وه گه ، ئه) مان بینیوه م واقعه ئهمان  زۆربه(ناچن 

هشتا (ن  که یدا کردن چاو ل ده  په ک ئامرازکی پاره  منداڵ وه تی خزان، که سه  ده وه مووشیانه رووی هه سه
  ).         کونن تا بیفرۆشت ی بۆ ده که  پاقله ه نجه  مه یه  خۆره شیره

   له ریوه شایه ی عهیتکی میلشیا سه  و داگیرکاری و ده وه تیه منیه ی نا ئه ڕوو  له ی که و وتانه  له ککه عراق یه
   که وه نی بدۆزیته ده کی مه زگایه  ده مه ، سته زراوه  دامه ته سه م ده ی ئه پ زگاکانی به موو ده ،هه دایه هلوتک
 تیمی تۆپی پی عراقدا   له بۆیه،کرابت   نه دیاری که ته سه ندی ده وه رژه  پی خواست و به کانی به ره رمانبه فه
کانیان  ی کورسیه کان و ژماره بژاردنه نگی هه ی ده نسبه  کاته کان ده ی یاریزانه  نسبه چاو کراوه ر ڕه مان پوه هه
  کاته دهی عراق  بژارده زانکی ههر یاری  هه ،بۆیه)کان ی یاریزانه جروبه ک توانای و ته نه(ماندا  رله  په له

 نوان  ی لهیبا  ناته ک له یه  شوه ی،بۆیه که وه ته ی یان نه که به زهه ی و مه که ی و حیزبه که ته شیره ری عه نونه
 اکرم سلمان  وه ی عراقه بژارده  هه پشوویری می ڕاهنه  ده وت ،له که رده  کاتی یاری کردندا ده کاندا له یاریزانه

ن   الیه  لهکرا هنم بۆ دفۆ له ها ته نده کاندا چه  کاتی یاریه له( نداودا جامی ووتانی که پشبکی   لهت  ده که
   له کانی زیاتره ب یاریزانه زهه  داناگریت،بۆ فن حیزب یا مه ی ئمه و یاریزانه  بۆ ئه(یانگوت ده  وه رپرسانه به

 دیاری   له وه ته ک خۆی ماوه  وه که سیادا هاوکشهری ئا  جامی ووتانی کیشوه  له مجاره م ئه  ،به) هی ئمه
  لهو  یه بگانه ، رازیلیه  بهره  م ڕاهنه  ،ئه یه که ره  ڕاهنه  گۆڕاوه ی که وه م ئه شدار بوو ،به کردنی یاریزانانی به

  ته هام ح بۆ ئه100 % ک که یه ،نوکتهرپرسان بتوانن فشاری بۆ بنن  به  که  قورسه وه وانیه  زمانهڕووی
 سنور  یدا له وه ڕانه  کاتی گه کت له  ده)ببغاء(ک کات و توتیه رازیل ده ردانی به رپرسک سه ڕۆژک به( شت ده

،  وه م بداته  زمان نازانت تا وه که رپرسه ،به ڵ تۆیه  گه  له م باداره ن ئه ن ده که  ده که رپرسه  به پرسیار له
   که ن نیه ئاسا وه جروبه  ڕووی کلتورو ته  له ،وه) ڵ منه  گه  له م باداره  ئه ت به  ده وه داته م ده  وه که توتیه

 نوان  پانی یاری کردندا له  گۆره ی سیاسی له وه نگدانه  ڕه  بدات جۆرک له  ڕگه رازیلیه  به ره م ڕاهنه ئه
ی  بژارده ڕاڕ و یاریزانانی تری هه ال محمد و نشاة اکرم و که  کاتک هاوار مه ،بۆیه وه نگ بداته کاندا ڕه ره یاریکه

نگی   ڕه ت بیانتوانایه سه ر ده گه ئه(کرد   دوای تۆپدا ڕایان ده ست به به ک مه ستی و بۆ یه ک ده  یه عراق به
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   یاری نوان عراق و استرالیادا که  له یه،بۆ)کانیان  ئای میلشیاکانیان و حزبهنگی  ڕه کرده یان ده که تۆپه
ی عراق  بژارده ر و صدر غائب بوون ،هه جیل یاوه بانی و عه رزانی و تاله الوی و به  عه مالکی وسیستانی و
  هی ک وانه ی عراق ئه وه  ناوه ها له روه  هه ،وهداک استرالیا  هزی وه کی به یه بژارده ر هه  سه وت به رکه توانی سه
 ئیسپاتی  مه ئه(گا  نگیان ده  ئاهه وه  پکه وه ته شره ب و عه زهه و مه وه ته  ناوی نه کدا به  گژ یه  کراون به ڕۆژانه
سی تی سیا سه  ده  سیستمک له ین که  بکه وه بت کار بۆ ئه  ده، )کات کی عراق ده ویستی خه  خۆشهتی و برایه
کو  مان به وه  و بیرکردنهیاریی هۆش رچاوه  سه بته ری نه گه  و ناوچه قیده و عه زمان  جیاوازی زرنین ،که دامه
ک تا  ستی خه  ژر ده کان بخرنه ڵ و داهاته کانی کۆمه  بۆ تاکه  دابین کردنی ژیانکی شایسته کانمان له سته به مه

اتک ڕو کوشتار ،ک ک و شه نھا بۆ چه ک ته نهن،   پ بده ره کانیان په  ئینسانیه زووه کانیان و ئاره بتوانن توانایه
کرد  ی ده قه  ته مانچه  ده ی عراقدا به بژارده ی هه وه  خۆشی بردنه ک له  عراقیه وه) العربیه(نا  که له
)  کاری دنن  خۆشی و ناخۆشیدا به کان له نگی عراقیه رهه  فه شک له  به ته ک بووه چه( یگوت  ده که یامنره په
ک مانای غائب بوونی      چهنگی  رهه کوو فه  ،به بووه  نه نگی ئمه رهه ک هیچ کاتک فه م چه نیش ده،م

رستان  ندپه رژوه ڕو به بازرگانانی شه نگی رهه موو کاتک فه ک  هه کان،چه ر کشه  سه  له دانیشتن و گفتوگۆکردنه
ھاتوون   هه  که ند ملیۆن عراقی بکه ماشای چه ،ته کان بووه هرو دیکتاتۆر رکوتگه  سه ته سه نگی ده رهه  ،فه بووه
کی ئازادیخوازی  ی خه تی ڕۆژانه زایه ماشای ناڕه کانیان ،ته ویسته  خونی خۆشه چته ستیان نه ی ده وه بۆ ئه

ستی   ده رتنهک و گ  زۆری چه  به رست  که لپه ک مافیا و هه نگی کۆمه رهه فهڕو کوشتار،  شه  دژ به عراق بکه
وت  یانه کو ده به. نین  نگی ئمه رهه نا فه ن ،ده ده  ژیانی خۆیان ده  به کان درژه می عراقیه پارووی نانی ده

   . بشونننگی ئینسانیمان رهه فه
  

com.hotmail@awarekan_Rahman2007-07-           13             
 

 


