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  هه نسك -تایه ر حه سه ن ب  ... آوردستان وتكی آۆلنیكراوه بۆیه ئازادی ڕاده ربین تیدا یاساغه؟

  
ده  فتوای آوشتن وڕاوه دونان، ئه وه تا لره و له وێ ڕۆژانه هه وای ده ست گیرآردن و

وو له و زوو به ز، دژی هه ر ده نگكی ئازادی خواز آه دته مه یدان. بیستین له آوردستان
 وهزه ئیسالمیه ك. د. ك و پ. ن. الیه ن حكومه ت و یان باشتر وایه بین له الیه ن ی

 ، آۆنه پارزه آانه وه
  

  !شمشره آانیان تیژ ڕاده گرن له برانبه ر ئه م هاتنه مه یدانانه دا
 نیشانه ی ئه وه یه آه ئه م ئایدۆلۆجیای زاڵ و به رنامه و سیسته مه، ئه مه بۆخۆی

  ، یه یحیزب
 ی به شون ئه و خۆ پارزییه وه یه بۆ دنیای ئه وه نده، ئه مۆ له آوردستان بوونی هه یه

بۆ نه وه آانی ، ئه وه نده به شون دنیایه آی باشتره وه نین، آۆن و ته سلیم بوون
ئیسماعیل ، به م ووته یه ی نووسه ری ئازادی خوازی تورك، لره دا ده مه وت. داهاتوو

هه موو ته مه نی خۆی بۆ ئازادی آورد ونه ته وه ، آه ئه م به ڕزه. ه ستپبكه مبشكجی د
ی آورد ته رخان آردبوو له آاتكدا به ب هیچ خۆسه مینه وه یه ك له ئیدۆلۆجیا 

  . بۆ سینه وه ی آوردو نه ته وه ی آوردآه ته رخانی آردبوو ، شۆفنستیه آه ی ئه تاتورك
له وه رگرانی بۆ سه رزمانی ] ان آۆۆ نییه آی نو ده وه تیآوردست[بشكچی له آتبی 

  ، آوردی
  :ده ت، له الیه ن حه مه ڕه شید

ته سلیم بوون و الیه نگری آردن له ئایدۆلۆجیای ڕه سمی دژایه تی هه موو بیرۆآه یه آی [
له به ر ئه وه ی ته نھا له ڕگه ی ڕه خنه گرتن له ئه ، ژیانی مه ده نی ده آات

  . ]ۆلۆجیای ڕه سمی مه ده نیه ت دته دیید
   

 ئه وه ی نه بوو قبوی ڕه ه هه رآۆمه گایه ك ئه گه ر توانایچونك، به ڕاستی هه روایه
دوور ده بت له تواناو هه نگاو ، ئه وه بۆ خۆی ده بته آۆمه گه یه آی سست و، خنه بكات

ئه م بزوتنه وه یه ئه وه نده ی  .نان به ره و آۆمه گه ی شارستانی و دنیای مه ده نیه ت
  آه قازانجی

ه نیه آه ئاو گۆركه وبه شون  ئه وه نده،  دنیاو آولتوری دونوه یه له مانه وه ی
ئه مه ش خۆی له .  له آولتورك آه زه مه نی به سه رچووهبتوانت خۆی ده رباز بكات

  . ڕه نگدانه وه ی فكرو ئه ده بیاتی باده سته، خۆیدا
زانج و به رژه وه ندی ماددی و مانه وه ی خۆی له ڕاگرتنی ئه م آولتوره دواآه وتوانه آه قا
په ، آاتك دت ڕۆژانه له بند گۆو ڕۆژنامه آانیه وه، چونكه سیاسه تی ڕه سمی. دایه

ته نھا مه به ستیان ئه و دنیا پ له . یامی ئازادی و دنیای دیموآراسیه ت بو ده آاته وه
  ، هجه هاله ته ی

  . آه سه روه ریه آانی خۆیانیان تیا قایمتر ده آه ن
هه وه ، قسه آردن له سه ر ئازادی و دنیای دیموآراسیه ت خۆی له خۆیدا، ئه گه رنا

آه بوونی خۆیان و پارته آانیان له سه ر ، شاندنه وه ی ته واوی ئه و پایانه ده گه یه نت
  . بنیات ناوه
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دنیای ڕه خنه و ئازادی ڕاده ، هیچ نه بت، دیموآراسیداچونكه له دنیای مه ده نیه ت و 
ده نیه ت دا ته نھا سه رخانی ئه مه بجگه له وه ی له دنیای مه . ربین ئازاد ده بت

، به كو بارودۆخك ده ڕه خست بۆ ژیانی آۆمه گه له ڕووی ئابوریه وه،  ئازاد نیهآۆمه ڵ
به شوه یه ك آه ترسی سبه ین له گۆڕێ نه  ،آه ژیانی تاآه آان تیایدامسۆگه ر ده آرت

  . بت
چونكه آولتوركی دنیای آۆلۆنیالیسته آان و ، به داخه وه آۆمه گه ی ئمه ی آورد

بۆیه چاوه ڕوانی . ڕۆشنبیری خ هشتابه ڕاده یه آی زۆر له بیر آردنه وه یدا زاه
،  هه ر ئه گه ركدارانبه ری هوشیارو به پرسیار له به لكردنی به ره و آۆمه گه یه آ

بتوانت له سه ر ستراتیجیه تی ڕه ، آه توانای ئه وه به ده ست بھنت، هشتا زۆر الوازه
  . وبه ڕاشكاوانه دنیای دونی بداته به ر ڕه خنه، وای خۆی قسه ی هه بت

 رده حه تمه ن به، له هه وست وه رگرتندا، هه ر آۆمه گه یه آیش ئه م تزه ی آه م بوو
  !وام له بازنه ی داڕوخان و ته سلیم بوون به فكری دنیای آۆلۆنكراو بیر ده آاته وه

به ڕز تاه بانی ،  آورت له آاره آانی سه رۆآی ئه مۆی عراقئه گینا آاتك ئاوڕكی
دنیای آۆنه په رستی ئیسالم ده ئه وه نده ی خزمه ت به دنیای عاره ب و ، بده ینه وه

ئه مه ش نیشانه ی ئه وه یه ، به وه ئاگای له میلله ته آه ی خۆی نه ماوهچاره آك . آات
  ، آه ئمه وافر ده آرین

سته آانی دنیای ئیسالمی  خۆمان به ته سلیم بوو بزانین له به رانبه رهه وبه رده وام
دۆالر ته  ٥٠٠٠٠ئه وه تا به ڕزی له ڕو ڕه سمكدا بی . عه ره بیو ناوچه آه به گشتی

. ه وقافهآه ئه مه بۆخۆی ئه رآی وه زاره تی ئ، خان ده آات بۆ مزگه وته آانی به غدادر
 هه زاری دیكه ته رخان ده آات بۆ نۆژه ن آردنه وه ی مزگه وتی له الیه آی آه بی چه ند

  نه ك هی تۆ؟، آه ئه مه ئه رآی سیستانیه آانه، عه لی له نه جه ف
ئاوڕكی آورت له و آوردانه ی ، آوردیه آه تانه وه ئه ی بۆ ناآرت به خۆتو حكومه ته 

له دیمانه ، ژیانیان به سه رده به ن] باریكه[  آه ستا له ئۆردوگای ڕۆژهه ت بدرته وه
مه رگه ساتیان ده  بۆخۆی یه ك، ڕۆژنامه ی میدیا له گه یاندا سازی دابوویه ك آه 

  . گایه وه له سه ر ژیانی خۆیان
 ڕاپه ڕینی سای نه وه دو یه ك له دوایآه هه ر ونه ی ئه مانه بوون ، ئه مه له آاتكدا

  ، و
بۆ ، هه ر ئه م آوردانه بوون خۆیان ده آرد به قوربانی. آۆڕه و به ره و ئران و تورآیا

  ئمه و له 
  . ماڵ و حای خۆیان پاروی ده می منداه آانیان ده گرته وه و بۆ ئمه یان ده هنا

له الیه ن آۆنه په رستانی ، ه تیانه ش ده گه شتنئه و آۆمه آه نو ده وله آاتكدا آه 
ته نھا له به ر خاتری ئه وه . ده دزراو ده شاردرایه وه، ئرانی و شۆفنسته آانی تورآه وه

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟زه ره ر مه ندی زیاتر بین، ی آه ئمه ی آورد
به ڕه سمی هه ڕه شه و .  و خورافهآۆنه په رستانی دنیای جه هل، ئه مۆش له آوردستان

  فتوا
له سه ر دنیای ، ی نووسیوهآه آتبك] مه ریوان هه ه بجه ی[بو ده آه نه وه دژی 

  . ئیسالم
له گه ڵ ئه وه شدا بوونی ئه م هه ڕه شانه به رده وامی خۆی هه بوه بۆ سه ر هه رده 

  . آه واقعیه ته آان به یان ده آات، نگكی ئازاد
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ئه ی ، پشتگیری ئوه و دادگاآانی ئوه ی له پشته وه نه بت، ئه م هزه داڕزیوانهئه گه ر 
  چۆن 

  ده توانن ئاوا به ڕاشكاوانه هه ڕه شه و فتواآانیان به یان بكه ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ئه وه یه آه نابت ده ست ببرت بۆ ، به ڕاستی یه آك له بڤه آانی دنیای ڕۆژهه ت

  !!!!!!!!!!!!له ڕوهه ماینی دنیای ڕاستیه آاندنیای ڕه خنه و په رده 
آۆمه گه ی آوردیش وه ك به شك له م جیھانی ڕۆژهه تیه ب به ش نیه له م دنیای 

آه ئه م توانینه به یان آردنی ئه و . ترس و تۆقاندنه ی تاآه آانی خۆی و آۆمه گه
نیدایه به سه ر بیرآردنه وه آه به رده وام له هه وی خۆسه پاند، ئایدۆلۆجیا ڕاسمیه یه

  . ی آۆمه گه دا
به رده وام له هه وی ئه وه دان آه چۆن بتوانن له ،  یهئه م بزوتنه وه آۆنه پرستانه

آه م بكه نه وه و له ، ئراده و تگه شتنی آۆمه گه بۆ دنیایه آی باشترو شیاو بۆ ژیان
  . ی دنیای موعجیزه و خورافاتزهنی آۆمه گه داپۆشن به زیندوو آردنه وه ، بری ئه وه

و له سه ر فنه ماسی ] ئه و[به چه شنی ئه وه ی له سه ر پشتی فنه مه ڕ نووسراوه
به ڕاستی ئمه ی مرۆڤ آه ئستا له سه ره تای سه ده ی بست و . ]محه مه د[نووسراوه 

یر آردنه وه ژه بۆ سه پاندنی ئه م ب، دازانمئه مه به وپه ڕی شه رمه زاری . یه آه مداین
  نگ گرتوانه یه؟
دآتۆری ] سینۆهه[آه ،  ڕك ئه وه م وه بیر دنته وه م دنیا پ له خورافه یه پاراستنی ئه

آاتك ژنی فیرعه ون آه [ده ت ، چه ند هه زار ساڵ له مه و پش. ]فیرعه ونه آان [
ت به سه ر زآی ژنه مامانه آه یان بانگ ده آرد بۆ ئه وه ی ده ست بھن، مندای ده بوو
بۆ ئه وه ی ، بتوانت سه ری منداه آه له سه رخۆ ڕابكشت، ڕگه یه وه ی ئاوسداو له م

  ، دایكه آه له آاتی بووندا
سه ری منداه آه درژآوله ده ،  آرده وه یه دوای منداڵ بوونبه م] . زۆر ئزیه تی پنه گات

تایبه ت ، عجیزه و آه ئه م شوه سه رهفیرعه ونه آان ئه مه یان ده آرد به مو. رده چوو
بۆیه خه كیش خوازیار بوون آه ،  ئه مه ی پبه خشیوونمندانی ئه وانه و خواآه یانبه 

  . سه ری ئه وانیش ئاوا درژآوله بوایه
به م خه كی هه ژارو آه م ژیری به م نھنیه یان نه ده زانی بۆیه هه موو آاره آانی ئه 

  و 
  . رعه ونه آان به موعجیزه ده ناسرانسه رده مه ی فی

به ، زۆر له یه ك دووره شدا  بكرت له نوان ئه م دوو زه مه نههشتا ئه گه ر به راوردك
  م 

هه ر به ،  و توانین له م ساته وه خته ی ئستاشماندائه وه تا آۆمه ك تگه یشتن
  . نزیك ده بینرته وه له گه ڵ ئه و سه رو وخته دا

آه پرسیاره بوره آانی تدا خه فه ، ستی آاره ساتی هه ر آۆمه گه یه ك له ودایهبه ڕا
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وتوی درژه ی پ بدرتدنیای پ له آاره سات و دواآه، بكرت و

  
  

  هه نسك/ب  تایه ر حه سه ن
  هۆله نده

٨/٢/٢٠٠٦  
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