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  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي ..  .. !!!!والَتيك لة ِريشوالَتيك لة ِريش

بؤ نةهيشتين  هةردو وةزيري ناوخؤ و بةرطري عيراقم بيين سةبارةت بة ثالنيكي نوي
لةكؤنطرةيةكي ، ناوةِراستتدا كاري تريؤرسيت ونائارامي لةضةند ناوضةيةكي ِرؤذئاوا و

يةكة بؤ هةماهةنطي كؤبونةوة لةسةرةتاوة وامزاين، ِرؤذنامةنووسيدا قسةيان دةكرد
ضونكة هةردو وةزيرم بةِريشةوة ، ) بةدر ِريكخراوي(و ) هيئةي عولةماي موسلمني(لةنيوان 

مؤدة و بة ِريشي سياسةسةمتةداران و  كةئيستا بووةتة) مةبةستم لة ِريشي حزبيية(بيين 
دةيب خةلَكي بناسيتةوة و ِروناكبريةكاين ئةمِرؤي والَتتدا  بةرثرساين نويي عيراق و تةنانةت نوسةر و

سةرةك وةزيران و سةرؤكي ثةرلةمان و يةكيك لة ! ئيسالميية لة عيراقدا؟ بزانيت عايدي كام حزيب
 سةركؤمار و يةكيك لةجيطرةكاين سةرؤكي ثةرلةمان و ضةند وةزيريكي كابينةكةي جةعفةري جيطرةكاين

بةِريشي  تاري ئيستاي عيراق جطة لةوةيِريشي حزبييان هةية و لةوةش خراثتر بةدةيان ثةرلةمان
دةخوينيتةوة هاواريك  لة كاتيكيشدا جةعفةري لةبةردةم ثةرلةماندا وتاريك، حزبةكانيانةوة ثابةندن

ليرةدا ئيمة زؤر لةسةري ناِرؤين و دةلَيني ، ئيرانة لةناو ثةرلةماندا بةرزدةبيتةوة هةردةلَيي ثةرلةماين
عرياق لةسةر بنةماي ئايين و مةزهةيب دةنطيان داوة و براشيعةكانيش  ِراسيتخةلَكي باشوروناوة
 زولَميان ليكراوة و هةموو مةراسيميكي ئاينيان يلَ قةدةغةكرابوو ئيستا سوود لةسةردةمي سةدامدا

دوورودريذ لييان  لةئازادي وةردةطرن و ئةو هةست و خواستة ئاينيةيان دةردةبِرن كة سةردةميكي
ليذنةي داِرشتين دةستووري  بؤ سةرؤكايةيت) عةمامة بةسةر(بةالَم داناين كةسيكي ، ةغةكرابووقةد

ئةوةجيطاي نيطةرانيةو دةيب ، شيعةكان كةئةندامي ثةرلةمانييشة لةسةر ليسيت، هةميشةيي عيراق
ؤركةس لة نيية ضونكة ز، وةك دميةن) ِريش و عةمامةكان(مةبةستم لة ، هةلَوةستةيةكي لةسةر بكريت

بةالَم ئةوةي لةعيراقدا هةية جياوازة و بةرثرس و وةزير و ، هةية لوتكةي عةملانيةتتدان و ِريشيان
 عرياق و هةريمي كوردستان لةسةر بنةماي حزبايةيت ريشيان داناوة و ئةطةر دةشلَين ثةرلةمانتارةكاين

ئةوةيان  يةكمان نيية تةا داوايئةوا ئيمة هيض طلةي) خ. د(ئةوة سوننةيت ثيغةمبةري مةزمنانة 
داوا دةكةين تايبةمتةندي  هةروةك ضؤن، ليدةكةين كاروباري ئاين تيكةلَ بة ئيش وكاري دةولَةت نةكةن
  .، نةكةن نةتةوة و حزبةكان تيكةلَ بة ئيش و كاري حكومةت و دةولَةت

باشترواية بةطةيل  زريتةوة ئةوائةوانةي دةيانةويت لةسةر بنةماي ئاينيي يان مةزهةيب عيراق دامبة
ِريبازةكاين ئايين ثريؤزي ئيسالمي بؤ خؤي  كورد بلَين وازمان ليبينن ضونكة كورد ئةطةرضي راستترين

بكاتةتاكةياساو سةرضاوة و بنةما و لةناو دام ) هيض ئاينيك(ئاين  هةلَبذاردووة بةالَم هةرطيز ئامادةنيية
 دواهةلَبذاردنةكاين كوردستانيش ئةم بؤضونةي دوثات كردةوة و، حكومةتتدا تةعميمي بكات و دةزطاكاين

ضةند حزب و تاقمة  بةالَم ثيدةضيت ئةو، بينيمان زؤربةي هةرةزؤري كورد دةنطيان بة حزبة عةملانيةكاندا
 و واقعي سوديان لةئةزموون نةك هةر، ئيسالمييةي كة هيشتا لة كوردستاندا كاري سياسي دةكةن

داخلي ملمالنيي مةزهةيب و ئاينيي بكةن و بيكةنة  كوردستان وةرنةطرتبيت بةلَكو دةيانةويت كوردستانيش
سكرتير و رابةر و (ئةطينا بةشداريكردين ، ناوةِراست و باشووري عيراق بةشيك لة تةنطذة ئالَؤزةكةي

 ة عةرةبةكاين عيراق كة لة تكريت و بةغداحزبة ئيسالميةكاين كوردستان لةكؤنطرةي سونن ةكاين) ئةمري
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لةثةرلةمان و  سةيرلةوةداية ئةم حزبة ئيسالميانةي كوردستان!ئةجنام دةدريت ض مانايةكي هةية؟
جائةطةربةشداري ، كورددان لة ثةرلةماين عيراقيشدا لةناو ليسيت، حكومةيت كوردستانيشدا بةشدارن

ناوةِراست و باشوري عرياق وةك  طرة مةزهةبيةكاينكردين حزبةئيسالميةكاين كوردستان لة كؤن
ئةوا مةسةلةكة ، لةاليةن ثاريت و يةكيتييةوة هةلَويست وةرطرتنيك بيت بةرامبةر فةرامؤشكردنيان

بةالَم ، خؤيةيت كارتةكاين خؤي لةهةركاتيكي طوجناودا بةكاربينيت ئاسايية و هةر حزبيكي سياسي مايف
 انةي تر كة بةشداري لة) كورد(سالمي كوردستان و هةمو ئةو بةرثرسة ئيسالميية ئي سكرتيري يةكطرتوي

كةئةوان لةسةر  دةيب باش بزانن، كؤِروكؤبونةوة مةزهةبيةكاين دةرةوةي هةريمي كوردستاندا دةكةن
ة كةنالَكاين راطةياندندا بلَين ئةو بنةما نةتةوةييةكةيان بانطهيشيت ئةو كؤبوونةوانة كراون تا لة

يةكطرتوي ئيسالمي حزبيكي عةرةيب بوواية ئةوا دةيانوت  ئةطينا من دلَنيام ئةطةر، كورديش بةشدارة
 هةموانة و ثيويست ناكات سةالحةدين بةهائةدين بِرواتة سةر مينبةري نوينةري) موحسني عةبدوحلةميد(

كوردستان دانراون و  لةماينكةواتة تكا لة هةموو برايان دةكةم كةئيستا بةئةندامي ثةر، كؤبونةوةكان
داوايان ليدةكةين لةسةر بنةماي ، ضاوةِريش دةكريت لةضةند ثؤستيكي حكومةيت كوردستاندا ببينرين

لةهةمان كاتيشدا داوا لة حزبة ، كوردستاندا نةكةن ئايين و مةزهةيب مامةلَة لةطةلَ هاووالَتياين
اري حكومةتتدا لةسةر بنةماي حزبايةيت هةلَسوكةوت لةبةِريوةبردين كاروب عةملانيةكانيش دةكةين كة

 هةموواليةكمان بزانني تةا كورد و بةرثرساين كورد ثةرلةمان و حكومةت و يةكثارضةيي دةيب، نةكةن

  .!!ِريشة عيراقيان ثاراستوة و بةيب كورديش عيراقي ئةمِرؤ مةملةكةيت
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