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  ن ن   سهسه  ر حهر حه   تایه تایه!!!!!!آی نادیارداآی نادیاردا  ههم ئاسۆیم ئاسۆی  ههردرد  ههبب  ههداهاتوی عراق لداهاتوی عراق ل

  
شوازی  هل هم وت ه ئوام هرد هبینین ب هد. مژوی ڕابردوی عراق دا هب، آی آورت هی هو هڕان هگ هب

، بووه هآیان هر هد هر هو فاآت هنجامی ئ هرئ هش د هم هئ. یان آردوه ه بنا جگیر بووندا خۆی
. بوون ه و هآانی خۆیان هئابوری و ڕامیاری هتی هتایب  هندیی هو هرژ هشون ب هاقدا بعر هل هآ
ناجگیر بوونی  هشك بوون ل هب، آانی عراقیش هآ هدوای ی هك ل هی هت هها خودی حكوم هرو هه

دیار  هی دیكتاتۆری و شۆفنستی دا ب هشوازی سوت هوام ل هرد هوب هم وت هئ بارودۆخی
واآانی  هڕ هواستبوونی خ هنان ب هدان ن، كی عراق و هآانی خ هگشتی هدژی ئامانج هل .وتون هآ

دوای  هك ل هی هپشلكاری م هبوونی ئ. ناجگیر بوونیه م هل هشك بوو هتی آوردیشدا ب همیلل
آتر  هدیموآراسی وی مكی هچ هآ، گرت هد هرچاو هس هو هو جگای هل، م وته هی مژووی ئ هآان هی

، و هست داو هد هبوونی خۆی ل. آاندا هگشتی هندی هو هرژ هب هقبوڵ آردن و دان نان ب
. وه هآان جگای گرتۆت هیكتاتۆرآان و دنیای د هر هتكشكن  همك هچ، ردا هرامب هب هل
آی  هو ئاسۆی هر هآات ب هر د هگوزال ڕابردوو ئستادا  هباشتر نابت آ هو هل ی هآ هنجام هرئ هد

ست  هد هب ك هنجام گیری هئ وت هبمان هو هش هآیان هر هد هر هوفاآت هر ل هگ هئ !!!!!!!!!!!نادیار
و  هبت چاوك ب هد. ناوخۆی وتی عراقدا هقامگیری ل هس بونی هبۆ هۆآاری ن. بھنین
م  هشك ل هب همۆ بوون ب هی عراقدان وئ هو هر هد هل هآ، دا بگین هیان هو هت هنون هآش
ك  هزاروی هدووه ری هی سپتمب هتاپش یانز. عراقدا هل هقامگیری هونی سبو هن

و  هخۆی ل، چوو هد هڕو هب، ڕاستدا هتی ناو هجیھان و ڕۆژ ه هل همك آ هسیست هشو
آانی  هپناس تی هو هدوو قوتبی نودآانی  ههزو توانای، آه هو هبینی هدا د هشبوون هداب هشو

ڵ  هگ هآانتی ل هنیما هتی آۆن و هاوپ هآتی سۆڤی هستم ی هب هم. ردآ هخۆیان بۆ جیھان د
شوازی  هو قۆناغ هتا ئ. جیھاندا هتی ل هآان ی هیمان همریكاو هاو پ هئ ه آقوتبی ڕۆژئاوایی

، آردوو هیان د هنگی سارد خۆی ب هج، مل مالنی هدا ب هم دوو هز هنوان ئ هراندن ل هژیان گوز
ووی و  هالنوچونی شور هر ب هه. بوون هرچاو دیار ن هی ب هشو هآان ب هو واقعیلی  هم هع هنگ هج
. مریكا هخودی ئ تی هرآردای هس هب، وتنی بای ئیمپریالیزمی جیھانی هرآ هوتنی س هرآ هس

، و هو هشان هو هك ه هر ی هب هبۆخۆیان ل، آان هیی هو هت هنون هو هاوآش هدیسان پناس
نوی جیھان  هر ل هی س هو هبۆ داڕشتن، وه هوتن هرآ هد هستكی نوو ه و گربتوانینكی نوێ هب
. وه هآانیان هرستی هوقازانج پ هرمای هڕخستنی دنیای س هگ ه بۆ ور هد ههاتن هپالنكی نوو هب، و
مریكی با نگھشتی بۆ  همی ئ هسیست هآین  هبك هو تیئۆری هئ هب هبت ئاماژ هدا د هلر، ت هب هه
. ی دیموآراسیزم بوو بۆ جیھان هویش تیئۆر هئ، . وی هدوای ڕوخانی بلۆآی شوور هل، آرد هد
یری  هغ هب، ی ڕابردوو هد هآانی س هد هو هی ن هی هد هت بینی ل هشری هم ب هرج هس، ك هرو هم ه هب

، داریانه هرمای هس هم ڕژم هی ئ هست هشی ژر د هتی زیاتربۆ ب هین هم تكشكاندن و هنانی
ژر  هوت هی دیموآراسیزم آ هخودی پناس هی آ هو هپاش ئ. بینی هن هو هخۆی هی ب ههیچی آ
م  هخودی ئ، آانی هختیی هدب هب هبوون ل متر هآانی زۆر آ هخروخۆشی. و هو هپرسیار
ر  هه. دا هدیموآراسی ی هپناس م هر ئ هرانب هب هل هو هم مای هب و هب هئیمپریالیزمی هم هسیست

تی خۆی  هبۆ خۆی ماهی هی هم پناس هئ، وه هآ هزاروی هری دووه هی سپتمب هپاش یازد هل
پی  هب؟ تیرۆریزمه هی دژ هوش پناس هئ. ردن هرد هآی نوێ س هی هداتووپناس هد ست هد هل
یان  :وه هش هدوو ب هآرت ب هش د هجیھان داب، مریكی هی ڕژمی ئ هنوی هم پناس هئ
آانی  هواوی تفكرین هقاب دانی ت هل هڕاستی ب هب !!!!!!!!!دژم دایت هیان ل ،مدایت هگ هل
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ها  هئاور  هرانب هب هل هو هبینت هد ر هس هموق هخۆی ب. هاآانی هڕ هئینسان بۆ ژیان وئازادی ی
خۆیدا  هخۆی ل هم هئ. مدا همی سی هدوای و هڕان ب هقوف آردنی ژیان بت بۆ گ هآ؟مكدا هو

خۆی  عراقدا همۆ ل هی ئ هو هك ئ هو. وه هیی هآی بھود هی هنو پناس هخات هر د هش هژیانی ب
م  هی ئ هو هك الآردن هبۆ خۆ ی، یدانك هم هب همۆ بوو هگشتی ئ هعراق ب. آات هنومایش د

ی آان هرستی هقازانج پ هندی هو هری برژ هو هویش ت هئ هآ، دژی ئینسانیه هر هو هدووت
ری ئیسالمی  هو هت، مریكادا هی ئ هستاوی هڕاو م هر ئ هرانب هب هل. و عراقدا هآ هناوچ هل همریكای هئ

دا  هند هم نو هل هدیار. وه هآانی هری هش هدژی ب هموو شو هه هب هو هر هد هسیاسی خۆی دنت
ب ویستوو  هۆ بم هئ هآ. تی عراقه هین هش م هكی ب هی خ هآی زۆرین هر هندی س هرم هر هز

م  هوامی ئ هرد هب هل هآ. آان هبی هزه هم هر تائیفی هش آراون بۆ س هزوی خۆیان داب هئار
هیچی دی  هملونی هر هماو هم ج هی گشتی ئ هیری تك شكانی ئراد هغ هب، دا هنوی هت هسیاس

، وه هبینت هد هو هی هر هنج هو پ ههزی خۆی ل هش خای ب هنوی هم دیارد هئ. خۆ ناگرت هل
. و جیھاندا الوازه هم وت هك ل هی هج هر هد هب، هزی سكوالریزم بای ئازادی خوازی و هآ
 بتوانن، ریانه هش هدژی ب هم هز هآی درژ ئ هی هور هبۆ د هآ، خوازت هروا د هی ه هآ هنجام هرئ هد

 آی زیاتر هی هو وران هر هژ بڕۆ هژیانش ڕۆژ ب، نن و هی هیداندا ڕابگ هم هآانی خۆیان ل هت هسیاس
ی  هتاآ هریان هش هدژی بو هرستان هپ هآۆن هم هز هبوونی ئ: دایه هم پرسیار لر هب ن؟ هبك هوان هڕ
ستۆی  هئ هل، م پرسیاره هب هو هم دان هو هدیار؟ ن هعومری خۆیان بد هب هتوانن درژ هد

م  هر ئ هرانب هب هل هیان هو هستان هو هآ. آاندایه هنی هد هلمانی و م هرادیكاڵ و ع ههز
آشی  هآشم. ن هب هد ی هڕو هآان ب هومی و ئیسالمی هق ههز هی آ هوام هرد هب هپشلكاری

هشتا خای  هآ، آه هتی خۆی بۆ ناوچ هعراق ودیاری آردنی ستراتیجی همریكا ل هئ
ستینی و  هل هماسی ف هاو حر ئران وسوری هرانب هب هملمالنی ل، و هدیار نی هوتنی ب هرآ هس

آی زۆر زیاتر  هتاریكی ی هی عراق خۆی ل هم بۆشایی هڕۆژ ئ هڕۆژ ب. حیزبووی لوبناندا
و  هكو بر هب؟ ست نیه هب هكی عراق م هبوون بۆ ژیانی خ ئامانجی ئیستقرار، و هو هبینت هد

م  هئ ی هو هشاندن هو هك ه هر ی هب هل، رستی زیاترو هزمی نوێ و قازانج پ هتی ن هسیاس هدان ب
مۆ هزی  هئ. آی یه هر هستی س هب همان پكرد م هئاماژ هوری عراق آ هی چوار د هوتان
ڕكی  هش هل هآ، بدا هزه هم هر شیع هرانب هب هل، آات هد هبدا خۆی پناس هزه هم هسوون هل هآ هقاعید

 خۆیدا هخۆی ل، م وته هی ئ ه ئایندر هرز آردنی خۆیان بۆ س هر هز ف هس هل، وامدان هرد هب
و خودی چینی آركارو  هو هی شاردۆت هآ هتی هچینای هآی هر هس هڕ هش هآ، تكه هسیاس هم هئ
م  هئ. ی هی یان شیع هتۆ سوون :ی هبۆ ژر پناس هل آش آردوو هپ، تكشی هحم هز

مۆ  هئ هآ، رك هگ هرو ن هگ هئ ،و هو هر هد هآی ترسناك دت هی هشو همۆ زۆر ب هئ، ئایدۆلۆژیایه
ڕی ناوخۆ  ه شبوونی هبوون یا ن ر بۆ هد هدت هو هدیاآانداران و می هت م هزاری سیاس هل
دوای ڕوخانی ڕژمی فاشست ودیكتاتۆری  هر ل هه؟ ونه ه قزپرسیاركی هم هئ، عراقدا هل
خكی  هدان ل هیان و س هد هب هژر ڕۆ هه. و هبوو هوام بوونی خۆی ه هرد هڕی ناوخۆ ب هش، وه هعس هب
بۆ  هتك آ همان هرگ و ز هو م هر هب هلكش آردوو هی پ هی هم ناوچ هتكش و ب ئاسایشی ئ هحم هز

و  هیدانی ئاخوند هم ههاتن. دا هكراوزۆر دروست هم وتی ب هل، دی ناآرت هژیان شیاو بت ب
رگی  هو م هر هب، آی هر هی س ه خۆی نیشانبۆ هم هئ، بری دنیای سكوالریزم هآان ل هت هعی هرج هم

  ؟؟؟گشتی هعراقدا ب هل هژیان
   ندا ههۆل 27/02/2006 نسك هه/ب ن هس هر ح هتای 


