
www.kurdistannet.org 
 20:51 2005-6-5 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  

  
  عامر سابريعامر سابري... ... ! ! يب ديين لة دةستوردايب ديين لة دةستوردا

asabir79@hotmail. com  
 

كؤبونةتةوة بةنيازي داِرشنت و ، بةسةر و كؤنةثةرست و فاشيست و بةناو عةملاينكؤمةلَيك لة ميزةر 
كن لة سةر ئةوةي كة ئايين ئةم جةنابانة هةموو كؤ. نوسينةوةي دةستوري هةميشةيي عيراقن

 جيهان بلَين وة بؤ ئةوةي بة كؤمةلَطاي، كؤنةثةرسيت ئيسالم طةورةترين سةنطي هةبيت لةو دةستورةدا
ة ئةجنداي ئةم بةآلم ل،  دةلَين هةموو دينةكاين تريش ئازاد دةبن و مافيان دةبيتدميوكراختوازين

نة بةلَكو مؤري يةكيك لة دي ؟!يش ئازاد دةبيت ناكريت كة ئةو لة يب ديينجةنابانةدا هيض باس
  . واين هةموو تاكيكي عيراق و كوردستانةدةن لة نيوضةكؤنةثةرستةكان د

عةرةب و كورد ئةوة دةكةن بة شتيكي بةلَطة نةويست كؤنةثةرستاين ئيسالمي بة هةموو جؤرةكانيوة لة 
بةآلم لة ِراستيدا .  بةشي زؤري خةلَك موسولَماننكة كؤمةلَطةي عيراق و كوردستان كؤمةلَطةيةكي دينيةو

 ي عيراق و كوردستان كؤمةلَطةيةكيةتة حاشا هةلَنةطرةية كة كؤمةلَطةئةمة هةلَطيِرانةوةي ئةو واقيع
  . موتةمةدينة وة ئيسالمي و ديين نية مؤديرن و

 لولةي تفةنط يالمي بة زةبرئيس دا كؤنةويستاين 9/4/2003 لة دواي ِروخاين ِرذيمي بةعسي دِرندةوةلة 
و سرجني تيزاب و هةِرةشة و ضاوسوركردنةوة و داركاري كردن و شةالقكاري و زينداين كردن و كوشنت 

  زةواجي سيغة وحيجاب و ِريش و جؤري قذبِرين و نويذكردن و (سيما دزيوةكاين ئيسالميان لة ضةشين
  . سةثاندوة بةسةر خةلَكيدا) هتد.. .. . قةدةغة كردين مةشروبايت كحويل و مكياج

سةدان مامؤستا و قوتايب )  و بةسرةلَغدا و موسبة (لة دوو سالَي ِرابردوودا تةا لة زانكؤكاين
  . ئيسالمي تريؤر كراون تريؤريستاين ئازادخيواز و عةملاين بة دةسيت

 مششيرو زؤركردن وندةكاين ئيران بة زةبريكؤنةثةرستاين ئيسالمي ئةيانةويت بة هةمان ضةشين ئاخ
  . ئيسالم و سيما دزيوةكاين بسةثينن بة سةر كؤمةلَطةدا

ئةوةندةي خةلَكي ، ئةوةندةي خةلَكي لة عيراق و كوردستاندا كة دةخؤنةوة هةرطيز ئةوةندة بةِرؤذو نابن
 ،كة تامةزرؤي ئازادي و خؤشطوزةرانني هةرطيز ئةوةندة سةرداين مزطةوت و ثةرستطا دينيةكان ناكةن

ئةوةندةي كة طؤراين بيذاين دةنط خؤش خؤشةويسنت و طويطريان هةية هةرطيز ِريش عةنتيكة و تةثلة 
ئةوةندةي كة طةجنان ئارةزويان لة سةما و ، مةحبوب نني لةسةري مزطةوتةكان هيندة طويطريان نيةو

ئةطةر هةموو تاكيك لة ، شايي و ِرةشبةلَةك و ئاهةنطة هةرطيز هيندة ئارةزوي طويبيسيت قورئان نيني
ةج يان عيراق و كوردستاندا سةفةريكي دةرةوةي بؤ بِرةخسيندري و سةرثشك بيت لةوةي كة دةضيت بؤ ح

 ثي ئيظلَيان ئةوا بيطومان ذمارةي ئةوانةي كة بينيين بورجي  لة ثاريسدةكا سةرداين بورجي ئيظلَ
سةرةِراي ئةوةي حةج  (جةي كة ئةيانةويت بضن بؤ حة ذمارةي ئةوانترة بةراورد ناكريت لةطةلَ شايستة

  ) . يةكيكة لة فةرزةكاين ئيسالم
كة ، كة مايف مرؤظ تيايدا ثاريزراوة) وآلتاين ئةوروثا (ئةطةر لةدنياي ئةمِرؤدا سةيري ئةو وآلتانة بكةين

قةرارة ئةوة ئةو كة دميوكرايت نةك ئازادي بةر، ذنان و منداآلن بة هةنديك لة مافةكانيان طةيشتون
  . وآلتانةن كة تيايدا دين لة دةولَةت جياكراوةتةوة

  . جيايي دين لة دةولَةت ثيشمةرجي ثاراسنت و ريزطرتين مايف مرؤظةتانيشدا سبؤية لة عيراق و كورد
  . ئينسانةكان ئةبيت ئازادبن لةوةي كة هةر دينيكيان هةبيت يان هيضيان نةبيت
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ة خؤيان نا شةرعني و لة ِريطةي طالَتة جاِري بةناو هةلَبذاردنةوة خؤيان كردووة ككؤمةلَيك كؤنةثةرست 
  . بة نوينةري خةلَك مايف ئةوةيان نية كة تةوقي ئيسالم بكةنة طةردين كؤمةلَطاي عيراق
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