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  دد  حمهحمه  د ئهد ئه  مهمه  ر محهر محه  نوهنوه  ئهئه ...  ... !! ڕفۆرم ڕفۆرممیلیۆنمیلیۆن  دد  ک میلیارد و دووسهک میلیارد و دووسه  یهیه
   

 رکردنی سه کان و چاره  کشه یشتن له بۆ تگه
ۆشنبیریی ڕ، کان سییه مایه بایی و که ناته
.  سووده رکی زۆر گرنگ و به فاکته، گشتی
   به که  گشتییه نیا ڕۆشنبیرییه ته، خابن لبه
بوونی  رده روه په، کوم به،  س نییه نیا به ته
ڕۆحکی مافناس و  به،  که تییه سایه که
رجکی  مه، کسانخواز و دموکرات یه
کو تیئۆری   وه ن که هه، ی چونکه.  کییه ره سه

) ننناس ها ده یانیش خۆیان وه (ڕۆشنبیرن
دوی  وانیش وه ئه،  هی پن و نا دیموکراتیان هه و و بیر سه کی تاکه یه رده روه ی په م چونکه به
مرۆڤی هۆشیار و ، نا ده! ون که کان ده واره  خونده وار و کۆلکه خونده نه نای راو زه هه
تی  نگاندن و بۆچوونی تایبه سه یشتن و هه  تگه  له میشه هه، ندروست باش ی ته رده روه په

. دات هتد ده، ، رتک وگروپک و پا، سک و کارک ر باشی و خراپی که  سه بیار له،  وه خۆیه
ت و یاخود دینی ب (مرۆڤی هۆشیار. !ک بیاری بۆ بدرت نه،  نی بیاره خۆی خاوه،  واته

  وه  پشییه سکی دی له ک که نه.  ستی خۆیدایه ده د له قسه و مه ره هسپی ب وی ئه جه) سیاسی
  و کشه ر ئه سه  ینه خه دا تیشک ده کانه  لره ئمه. !دوای خۆیدا کشی بکات و وه
  یانه و دوور لهرخۆ و زانستی و ڕاستگۆ سه هکی ل یه وه لدوان و لکۆنه.  ییانه هنوک هه

 گا  وتانی کۆمه له، که یه ماوه. کان  ئایینی و سیاسییه سته بریندار کردنی هه
  ی و بگرهکی دانیمارک یه کانی ڕۆژنامه  دژی کاریکاتیره خۆپیشاندان له، دا) کان ئیسالمییه(

ر وتانی  مبه  هه رق و قین له،  دانیمارک  له  بجگه واته! کرت وروپیش ده وتانی تری ئه
 نگ و بۆنی شۆڕشکی ئیسالمی نگ و ده  ڕه وه داخه به.  بدرت رده  ده که  کشه تری دوور له

یش  مه  ئه که! سیحیدا گای مه ر وتان و کۆمه مبه  هه له،  خۆ  گرتۆتهرتاپاگیری سه
م  به ( و  پویسته ی که وه ئه.  ی نازانستی و ناژیرییه وره کی گه یه ه ڤ و هه هه ڤله ته

بایی   و ڕگای ئاشتی و ته وه وستی ئارامکردنه ینی ههیپیاوانی ئا وره  گه بووایه ده) !ناکرت
دینی و یاخود ، تی یه کۆمه، ری گه امهکی ڕۆژن یه ه ک هه نه. النیان جاڕ بدایه ئاین و گه
 وتانی  ی زۆرک له  چونکه !!دین و کافران یره  دژی غه له) جیھاد ( بیانووی نه بکه، ئایینیش
ر زۆر جا(.   داوه  کن خۆیان داده انیان لهکی هجگار زۆری موسم یه ژماره، سیحی ئایین مه

 دینی و تی و یه کۆمه .ری مادی و پزیشکی و کولتووریموو هاوکا  هه له) !!ر رامبه ببه
   و به وتی زۆر دروست کراوه  و مزگه  ئایینی ئیسالم گیراوه ڕز له. رخوردارن  بهکان سیاسییه

م  راهه کانیا بۆ فه ل و کار وباره ل و په که) !یش که سیحی و جوله مه (رانی ی کارکه پاره
  واته، کانیاندا  وته کرت له رچاوی بیانی ده به کی له یه  کورتی و پوختی؛ راژه به. کرت ده
 زانستی و پزیشکی و ڕۆشنبیری  تگوزارییه موو خزمه م هه له، !میش کانی جیھانی سھه خه
کی  ی البردنی چه  کۆماری ئیسالمی کشه  که کی زۆره یه ماوه، بشک. نبشدار هتد به... و

! وجا کۆماری ئیسالمی ئه. روپاداو مریکا و وتانی ئه ک ئه  ته  له یه هه) تۆمی ئه (یی سته هه
کی  ی چه شه ڕه  هه ویش به ئه. دات ده) ئیسرائیل (کان که هشتنی وتی جوله بیاری نه

  به، نگی جیھانی دووم کانی جه  نازییهستی  ده یش به که  میلۆنان جولهقکردنی. یی سته هه
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وروپا بۆ   ئه کی دی له تا جیه هه، کات وروپا ده پشنیار بۆ ئه. بنت قه  ده درۆ و ساخته
و  ڕوودانی ئه. !ت  سیاسه  قرژیی یه مه ئه. !ن یان بۆ چبکه و وتک وه کان بدۆزنه که جوله

رم و  ککی گه  چه کردییه.  ناردووه  دیاری بۆ ئرانی هه زدان به تگۆ یه ده،  کاریکاترانه
. تی خۆیان نین هزر و بۆچوون و ڕای تایبهنی   خاوه که، ی سانه و که ست ئه  ده ئاگراوی و دایه

سی  که. !ن  پکردن ئاماده ووهبۆ ج، الح به  ئامرکی زه ک له هی ک پارچه  وه میشه کوم هه به
ی   و فیقه  فیکه ر به  و هه ووهوت ج که ی ده که ره رمانپده  فهی  و فیقه  فیکه به، ئامر ئاسا

رمان  رمانی فه  ژر فه  له که،  ها بینی گرتووه وه،  یه ههجاری وایش !  وه وستته ویش ده ئه
،  جی داخه،  رسووڕمان و پرسیاره  سهزۆر جی. !و  خۆڕه بته چت و ده رده پکراویشدا ده

، یش که  هۆکاره!!وت بکات لس و که ڕاست هه کانی ناوه ده کو تاککی سه  وه21ی  ده تاککی سه
  زۆرک که! ڕ خۆمانن مه گاکانی له کانی کۆمه هۆشیاری تاکهواری و نا خونده ی نه زۆربه

  ستراون به کوم به به، تی خۆیان نین نی ڕاوبۆچوونی تایبه خاوه،  وه هۆی ناهۆشیارییه به
ک میلیارد   یه  له  که ز و جی داخه  ئامارکی ناحه!کرن کش ده  و به وه گوریسی ئایدۆلۆژییه

  شکره م له ئه!  هوار خونده میلیۆنی نه 800، وسمان تاکی مد میلیۆن و دوو سه
 ووتان وی س ئاماده، کان  ئاینییه  ـ پیاوه ـ گوایه ی  و فیکه  فیقه میشه به هه، یش واره خونده نه
سک و   که  له وه  بۆ لپرسینه مۆکه ئه  رچاو بگرن که به  له وه  ئه ی وه بله. وتاندنی خۆیانن فه

  وتوو و ماڤپارز و مرۆڤپارز له یاسا و ڕسا و دادگای پشکه، تکیش وه گا و ده کۆمه
 یاندن و خۆپشخستن و خۆ خۆ پگه، واری تی خونده رفه ل و ده ر هه گه بشک ئه.  گۆڕدایه

  نابنه، خست یش به  میلیۆنه800و  م بۆ ئه رده  ڕۆشنبیری و زانستی سه یار کردن به ته
نی بیاری   خاوه بنه کوم ده به. ڕۆیی سیاسی و ئاینی وی ئیدیۆلۆژی وشکه  و چه چیلکه
تی قرژی   سیاسه  بک له ر ئمه گه ئه. کانی ژیاندا  و ئاۆزییه ڕ کشه مه تی خۆیان له تایبه
کارتی ، و کاریکاترانه ی ئه له سه ت مه کده: کرت بگوترت ده،  وه م وورد ببینه رده سه

 دژی   له که ره ڤه گای ئیسالمی ده تا کۆمه هه! ؟ ستی کۆماری ئیسالمی تدا نییه  دهسیاسی و
مان  ی تۆبوویش هه) سوریا ( چۆن!؟  دوژمن ات و بکاته هان بد) مریکا ئه (وروپا و وتانی ئه

ی ) ئیستغالل (کارهانینی  و به  و کۆسه  هۆسه کردییه،  سوریا و لوبناندا  و له وه لی قۆسته هه
   و له  لیان گیرکردووه که یه وهما  ی که وه  داخی ئه سوریا له. ستی ناسکی تاکی موسمان هه
کی تری  هی  نموونه!تی؟ رییه سه ی له یه کۆمه له و گه ی ئه  تۆه له ئرانیش.  پان و تۆپیندایه ته
و   موسمانان ئه زۆرک له.  یه) یی بجه ه ریوان هه مه (ڕز  بهڕتووککی په، یی نوکه هه
 گرن و خونی کان ده  ئاینییه رمانی پیاوه  فه نیا گوێ له ته،  وه خوندۆته یان نه ڕتووکه په

،  که ووکهڕت  په؛ ناواخنی یه وه ئهیش  و باسه خای گرنگی ئه!  ڵ کردوه یان حه که ره نووسه
 تاکی   واته!  و بسووتنرانایه  بوونایه غه ده  قه وانه ا ئهوبو  ده  که! کانن ه ئایینی رچاوه سه

، دا پش بت له ده، کات رم ده رگه  سه وه بئاگایانهنای  را و زه  هه ی خۆی به هنده، موسمان
،   وه یان تدا بو بۆته هو چیرۆکان  ئه  کهوه بکات و بخونته چاول  دینیانه رچاوه و سه ئه
دا بحولنیت و  وناوه  و به وه قۆکوله  شمشر و چه به، ڕاست کانی ناوه ده کو تاککی سه ک وه نه

و   ئه:م  ده وه ینیانهینا ئا راو زه  و هه م کشه ڕ ئه  مه  پوختی له به. رچاوانی بگرت خون به
کی  یه نت و ونه یه گه م ده ئاینی ئیسال زۆرتر زیان به،  روشیانه  و ده  کورانه وه  کرده جۆره

ڕادیکاڵ و ، بت موسمان بۆچ ده. تی  داهاتووی مرۆڤایه داته ترسناک و خوناوی ده
ی زۆری  ؛ زۆربه  من پموایه!!بین و خون ڕشتن بت؟ یدای سه ڕۆ و شه فندامینتاڵ و وشکه

  به ڕابردووی عارهری کولتووری  ژر کارگه له،  وه که هۆی ئایینه به، کانی موسمان تاکه
کاندا   جیاوازه ڵ کولتووره  گه  ئایینیش له  که  پویسته بۆیه. کاندان وارنشنینه ده
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ی پشتاو   کولتوور و خو و خده به، موسمانی کورد بت،  کوردی ئاییندار واته. بگونجنرت
 و  یش کۆنترهکان  ئاسمانییه  ئایینه رستی له زدان په ی یه چونکه.  وه یه گاکه پشتی کۆمه

ر ناکرت زۆر ڕۆشنبیت بیت و  گه مه!  ت نییه کی تایبه یه وه ته ل و نه یازدانیش موکی هیچ گه
م  رده ی سه زه وه ئا  به  که  تاکی ڕۆشنبیره دینی ئیسالم پویستی به،  بۆیه! ئیمانداریش بیت؟

ی مرۆڤی ڕۆشنبیر و  هچونک. فتار بکات و بیار بدات ڕه،   و خۆیشی بگونجنتوه بیر بکاته
. کات کوم داوایشی ده به، کات بوی ڕیفۆرم ده ر قه ک هه نه، مافخوازناس و ماف، هۆشیار
کان  رتی باسه تابو و داخراوه بۆ گۆڕانی ئه. کات تی ریفۆرمیش ده وایه پشه، زۆرجار

  له.  وه مته سی ناسه مایه بوونی که  و هه خنه  ڕه له.   وه وه  و شیکردنه وه ینهر لکۆ  به خاته ده
ک مارتین  وه، ر پیاوانی ئایینی بوون یان هه  زۆربه که (وتی رفۆرم ڕه، سیحیدا ئاینی مه

کانی دینی   ئاینییه ت و بۆچوون و بیاره بابه،  زار ساڵ زیاتره هه) .. مانیا  ئه ر له لۆته
ی نودا  وه گا و نه  کۆمهڵ  گه  له ده  سه  به ده نگنتی و سه سه ده هه، سیحی مه
 پناوی ڕیفۆرمدا  سیحی گیانی خۆیان له سی ئایینی مه دان که  سه به. گونجنرت ده
  کی ناشیرین له سکیش وشه ر که گه ئه. هیدی ریفۆرم و گۆڕانکاری  شه ته بوونه،  خشیووه به
ر  رامبه  به  له وه ئه،  وه شته  ئامزی ل بوه یھانهکی ئ یه وه کرده، ر ئاییندا بت مبه هه

بت  ده! ن ربینی بده کی بیاری گرتن و کوشتن و سه ک خه نه، کرت رپرسیار ده یاسادا به
. خۆی بگونجنت، گادا و پشچووی کۆمه ره ڵ پرۆسسی به گه کان له  سیاسییه ئاین و پارته

  بن و به دا ده یه ده م سهش ال  له به، کان  ئایینییه سه نا که ده. چاکسازی و پاکسازی بکات
یف و  د حه تی سه  بۆ مرۆڤ و مرۆڤایه مه ئه، خابن ل به.   دواوه زار ساڵ له هۆش و هزریش هه

کان   ـ تابو ـ ه  بت و لدوانیش له  ئاینی ئیسالمدا بڤه نگ ڕیفۆڕم له تا که هه. ! ساره خه
   !!!؟.. کوفر


