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   وه کان  وھاوتیانه یهندی نیوان بیانی یوه ران وپه ابهن کانی په ی یاسا جیھانیه ڕوانگه له
  ران نابه ی په بژاردن و کشه ی ھه ئاینده ند به یوه په  له

 مال کۆشش جه     
 14.11.2009  

  کی گشتی  کیه پشه

  ووته. گاکانمان بۆ بنونی ی ئینسانی کۆمه له یشتن و مامه ن  ئاستی تیگه ھه    گه زۆر ژانر و نۆرم وڕه
کانی  سته رجه به  ره ھه  ڕووکاره  ک له یه)) گایه ری ئازادی کۆمه ئازادی ژنان، پیوه(( نگلس  ی ئه که ناوبانگه به

کانی جیھانی  ته وه ی ده ه جۆری مامه. نون گای کوردستانی عیراق ده مهناشرینی و نائینسانی بوونی کۆ
ران، یاساکان  ران، کۆچبه نابه ل په گه لهدا،  نه ریکاو ئوسترالیاو که مه وروپا وئه تانی ئه وله ت ده تایبه مۆش به ئه

ی  رباره ده  یه و دیدگا و توانینه گری ئه لیان ھه گه ت له وله زگاکانی ده ی پۆلیس و داموده له کانیان ، مامه ومافه
بواری   له  کهیان  ته م سیاسه ئه. کانیدا شه ت و به وله دهمی  سیسته  خ و جگاوڕگای ئینسان له ئینسان و بایه

نگلستان  هج مۆراڵ و یاساکانی مان له تانه وله و ده وتنی ئه که تی تالی دوور  نه قیقه کرت، ھه و ده یه په  کاندا بیانیه
  . وت که رده بۆ ده

بیت ژیان بۆ   وه که رھۆیه ھه به  ی که سانه وکه ر، بۆ کریکاری کۆچکردوو، بۆ ئه نابه ر، بۆ په ده ربه تیروانین  بۆ ده
کی  یه ره بهدرژایی مژوو  وامی وبه رده به ن ، به که کی سیاسی تر ده سنووری جوگرافیایه  ر له ک یان تا سه یه ماوه

تا شۆڕشی   وه یاساکانی ئارنوشی پیش حامورابی یه  له  . وتنخوازان بووه رستان و پیشکه په ردی نیوان کۆنه به نه
نسا  ره ر خاکی فه سه له  که  یه س مافی ھه موو که لیت ھه نسادا   ده ره شۆڕشی فه 7ندی  به  له .انس ره ی فه وره گه

ر  سه له(( لت  ده کانیدا یییه ندکراوه بنچینه سه په   نده به كیک له یه له ، دای پاریس کۆمۆنهتی  وله ده  له. بژتت
  که  ستووری سویسرا داھاتووه ده  له  وه)).... ھانای بۆ دنن بکات   سانه و که پاریزگاری له  که   ت  پیویسته وه ده
یان بۆ دابین  ڕیگه ندروستیان، جیگه ته نیان، مه خوارده((  ژین پیویسته سویسرا ده له  ی که سانه و که موو ئه ھه

،  وهوپشبردو ره گاو به تی کۆمه ئینسانیه  به  قی داوه دریژایی مژوو شه به  والنه وھه  م تیروانیه ئه)). بکریت
یبدا و ر ر غه رامبه به یدا له وتی ڕۆژانه لسوکه ھه یاسادا، له  وشتیدا، له ڕه  گادا، له کۆمه  تی ئینسانی له ئینسانیه

گامان بۆ  ڕۆکی خودی کۆمه ت و ناوه قیقه توانت حه ده  نه م الیه ئه . وه رزکردۆته نشیندا به  سانی تاراوگه که
کان  ییه وه ره ده  ناسنامه ئینسانمان له. ونی رکه تمان بۆ ده نیه ده ربخات، دونیابینی و ژیاندۆستی و شارنشینی ومه ده

مان  مھاتووی ئاینده رھه ش و به می نوێ و ھاوبه رده ی سه یه دابمایت و ناسنامهکان بۆ  کان وکۆنه و جوگرافیه
ندک ماف  وانی دییدا، چه ڕووی ئه دا، به وه ره ڕووی ده به  وه نیت بۆ کرانه نگاو ده ندک ھه گا چه کۆمه. پبدات

وکۆن   ندامانی تازه ئه  نده وه ، ئه وه ج بکاتهی خۆی  ندامانی تازه ڕی بۆ ئه وپه سانایی و ئه کان به رکه وئه
ی  وه ر له به  یه وه ماشاکردنی ناوه ، چاوی ته م چاوه ئه. نیوانیان  بیت له یدا ده کی خۆرسکترو ئاسانتر په ندییه یوه په

  وھتد.....گادا دامانی کۆمهن ئینسجامی ئه  له  یشتنه ی پگه نیشانه  ته م بابه ئه.  وه ره ده  رنج بی له سه

  ران نابه ی په بژاردنی عیراق وکشه هھ

رو  م پیوه به  وه. گایه تی کۆمه ری ئینسانیه ریب ، پیوه وقعی ئینسانی غه مه  کۆک بین که  وه ر ئه سه ر له گه ئه
 . بۆ ژیری وھۆشیاریمان   وه ینه که کی دی ده نگنین ، ئاسۆیه لسه رازووی مژووییدا ھه ته  کان له ھیزه  وه کشانه

  وه نگ کۆکردنه لبژاردن و ده مپینی ھه که  به.  نیه  وه ندخوازییه رژوه به ڕۆژگارو به  ندیکی به یوه ش ھیچ په که ته بابه
تاکی   کی به ندییه یوه سکیشدا ھیچ په رته کی به یه بازنه  ت له نانه ته  وه.  کان نیه جیاوازه  لیسته  نگیری له الیه وبه
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ۆ بکرت ب ی  بلیغییه ته  وساکاره  ساده  وه و لکدانه هئ  م ووتاره وت ئه تدا نامه ڕه بنه  له  ، چونکه نیه  وه رانیشه نابه په
کان خۆ گیل  رییه وھه جه  پرسیاره وله   وه وته تی دوورکه رپرسیاره کی و ئامانج و به ره ستی سه به ڕۆکی مه ناوه  و له
کانی زانراوو  موو کۆده و ھه  گیرفاندایه کانی له موو ناوکه ی ھه وه بۆ ئه  م ووتاره ی ئه وه پشه  گۆڕینی له.بکات

رمدا ساخ  سه خوازراو به کی نادروست و نه یه ونه  یه وه ستت ئه به تۆ مه  که  یه وه ، مانای ئه شفه ی که که سته ده
ر من و  سه له  یه ستت ھه ده کی حازر به یه تۆ ونه  وه ر من زارم کرده ھه  ت کهی که ڕی ده ویت و چاوه ته ، ده وه یته بکه

  وه شاریته ک ده ندشیه ئه  ساده ی به که ش نا نابیناییه نده وه رئه و ھه  یه ئاکامی کینه  م نابینایییه ئه.  کانم بۆچوونه
ر ووردو درشتی  سه کان له فکری و سیاسیه  کشه ندی کیشمه وه ڕه  به  نده یوه په تیدا  رجکی بابه لومه ھه  کاتیکدا له  له
  :   یه مه ئه  که رییه وھه جه  پرسیاره . گادا کۆمه  خی ئینسانی بیانی  له عامول و بایه ته

بیت چۆن بت؟ چ کاڕیک  دا  ده بژاردنه م ھه ئاست ئه  ری له نابه لسوراوانی بواری په وستی فیدراسیۆن و ھه ھه
  ؟ م فیدراسیۆنه م ئه رده به  وته هک ده

گوزارشت ری بۆ ڕابکشم و  نابه یدانی کاری په لسوڕاوانی مه رنجی ھه وت سه مه وده  نھا بۆ چوونی خۆمه ته  مه من ئه
  . ن که تیم ده بۆچوونی تایبه    له

یان،  رنامه ی به وه کان و خویندنه بیانیه ر  رامبه به راق لهکانی عی سیاسیه  ھزه   وتی  لسوکه مژووی ھه  له  وه توژینه
  .  وه بینه ڕووده ندخوازی ڕووبه رژوه و به و دوژمنانه وتوانه ڵ ببوایی و مۆرکی دواکه گه له

  پیویست بوونه  مینی عیراقدا له رزه ی سه چوارچیوه  سانی بیانی له تی بوونی ژیانی که وایه عس، ڕه الی  حزبی به له  
کان بن  ک بیانییه نه   کارییھناوه به  که  عس بووه تی به حکومه  وه یانی ئه.  ی گرتووه رچاوه سه  وه یه که ماتریالیه

ی  وه ره ده  چیته تریایکی دی ده ر مه ک ھه ه مابیت،وهک ن که به  سه و که وئه  سانه و که رکات ئه ھه. درابیتن  داده
رانی ئیرانی وموجاھیدینی  نابه ستینی وکریکارانی میسری و سودانی و په له رانی فه نابه په. وفدراون  ھیناوه کار به
قامگیری  کانی سه نیو پایه  ته وتونه کهو  عسدا بوونه کانی حزبی به سیاسی و ئابوورییه  ت پرۆژه خزمه  لق له خه
توانریت بووترت  ده.  ریان بووه ی ناجۆریان له سهوت لس وکه ش چاوی گوماناوی ھه میشه عس و ھه تی به سه ده
  . ت مان سیاسه عس یان فریوخواردوانی ھه تی به ستی حکومه ملچوانی ده سته  شیک بوون له مانیش به ئه

 
 ر سنووری سوریا وشی سه مپی حه که  عیراقدا له ر له نابه ستینی په له خزانیکی فه

کدا  لستینی و موجاھیدینی خه رانی فه نابه ر په رامبه به کانی ، له ره پکھینه  ھزه   تی ئیستای مالکی و  حکومه
. کاربرد ریان به سه ساتیان خوقاند و نائینسانیترین شوازی چاره دا خوناویترین کاره ساه 5م  ی ئه ماوه له
م شاوی ڕفاندن وتۆقاندن   رده به  وتنه ، که وه وتۆته میان یکه ی سیه وه شیکیان نه به  ستینی که له رانی فه نابه په

روارد بکریت  نھا به ر ته گه مه.   وه کیمه لحه درو مالکی وئه ی سیاسی سه کداری شیعه بالی چه  ن  الیه له  وه وکوشتنه
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کانی  سنوورهر  سه موویان تا  کی کورتدا ھه یه ماوه له  . دا زه غه  کان له ستینه له ر فه کان بۆ سه ھیرشی ئیسرائیلیه به
  مارۆدانه ندووتر  گهکی زی یه نموونه.  وه یدا گیرسانه مپی ئاواره که ر وماوران له ده ربه ئوردن و سوریا   ڕاونا و ده

 11  یه ی ھه تا ئستاش درژه دا  که کشه و کشمه له.  وه ن سوپای عیراقه الیه له  فه شره مپی ئه کانی که ربازییه سه
ی  سه که 53و  خواردن ئه ی دوو مانگ مانگرتن له پاش نزیکه  ک، وه ندامانی موجاھیدینی خه ئه  س کوژراون له که
تی  الم حکومه به. ی جیھانی توانران ئازاد بکرن وره غدا کرابوون ، پاش گووشارکی گه ی به وانه گیرابوون و ڕه  که

یان به کۆماری  وه سلیمکردنه ته و وه وه الماردانه ری په گه و ئه  گرتووه نه ریان ھه سه ی له کهمارۆ روا گه عیراقی ھه
  . یه ئیسالمی ئیران کراوه

کانی  سته باالده  واوی حزبه الی ته ران له نابه کان و په ل بیانیه گه وت له لسوکه تی ھه سیاسه  عس له مان میتۆدی به ھه
کانی تری  لکی پارچه ل خه گه ت له نانه ته  وه.  وه پارتیشهکیتی و  تی یه سیاسه  به. بریت کارده به  وه عیراقه

ی  سانه و که ئهی  وه سلیمکردنه ته دیموکراتی کوردستان  پارتی کانی مژووی  شترین خاه ڕه کیک له یه. کوردستاندا
کی  یه ره موئامه  یان پارتی له التی پارتی ھیناوه سه نایان بۆ ژیر ده و په نکانیان ته وله کانی ده ئۆپۆزسیۆنه

کوردستانی   الن له ئۆجه  ر  عبدالله گه ئه  من بوام وایه.  الدانیان  ست جه ده  ته دراونهکداریدا دیلی کردوون و  چه
  س له که 400ی  کیتی وپارتی نزیکه التی یه سه ده سای  18 ی ماوه له.  وه کرایه تورکیا ده سلیم به ته  عیراق بوایه

  . عیراق تیرۆرکراون رانی ئیرانی له نابه هپ

  له  که ن، به ھره تگوزاری ب به ی خزمه مترین بیمه که  ی له وه له   کوردستانی عیراقدا، جگه رانی ئیرانی له نابه په
نی کارار کر رامبه به له.  داوه مترین ڕونینی نه رمی کوردستان که تی ھه ر پاراستنی گیانیاندا ، حکومه رامبه به
تی و  الیه ی کۆمه بی بیمه ست، به قده مترین ھه که کاندا، به سیوبیه ئه)) کریکارانی نیوماڵ(  تکاره نگالدشیدا و خزمه به

ل  گه له. ی کوردستانی عیراق ببوون ئاواره  راست و خوارووی عیراق که ڵ دانیشتوانی ناوه گه له. ترن ڕه یاسایی، ده
  . بوون و ڕوو ده ره تی به سووکایه و ڕیگری یاسایی و ئیھانه

ستینی و ئیرانی  له رانی  فه نابه رانی په نابه دوونانی په کوشتن و ڕاوه(( دا ھاتوون لره  ی که و خانه موو ئه ھه
رانی  نابه ، تیرۆری په وه دره وتی سه ، مافیاکانی ڕه وه تی مالکیه کانی حکومه ن بانده الیه  ک له وموجاھیدینی خه

ر کریکارانی  رامبه به کیتی له التی پارتی ویه سه دهی  ی خراپ و نائیسانیانه له کوردستانی عیراق، مامه  یرانی لهئ
  کاندا ھاتووه جیھانیه  کانی ڕکخراوه ی ڕاپۆرته زۆربه  له))  ڕاستی عیراق  ی خوارو وناوه کانی ناوچه بیانی و ئاواره

  . کاندا کگرتوه یه وه ته ن ڕایت ۆوچ و کۆمسیۆنی مافی مرۆڤی ڕیکخراوی نه یومهرناسیۆنال و ھ نته نستی ئه مه ئه  له

نھا  ر ته یی دیدی ئینسانی، ھه تایی و بنچینه ره ق ومۆرکی سه شه  له  داشۆراوه  ی که دزو و ناشرینه  م دیوه ئه
واوی  ته  به  وخۆ گردراوه ڕاسته. ران ابهن کان و په ل بیانیه گه کان له عامولی ھیزه ت و ته سیاسه  به  ند  نیه یوه په
نیگیاندا پاکتاوکردن و  رھه فه  له.  ی ئینسان دا وڕیگه ل جیگه گه کان له ورۆشنبیری ھیزهلی  مه ی سیاسی و عه ره یکه په
. کان کان و یاساکان و بیمه ت و مافه بری ئینسانیه  له  تی  جگای گرتووه تاندن و کۆیالیه و ڕه وه وسانه چه
  ئوردن  کی عیراقی له نابه په
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  ئوردن  کی عیراقی له نابه په

کانی  ی سنووره وه ره ده  بوو بیت ئیستا له  وه که ر ھۆیه ھه به  ی که و ھاونیشتمانیانه بۆ ئه  دیوکی تری ڕوانینه
ملیۆن  5یانی نزیک  10%  نزیک به  دا ھاتووه رژمری تازه ندک سه ھه  ک له وه  ره ماوه م جه ئه. ژین عیراقدا ده

وخۆ ئاکامی  ، ڕاسته ره ماوه م جه بوونی ئه  تن و ئاواره ھه  بت که ھه  وه س گومانی له ھیچ که  پیم وانیه. سن که
ند  رچه بوون ھه کانی ئاواره ھۆکاره. بوون  و ھزانه کانی ئه ترسناکه  ئایندهپالنی خوناوی و  ڕه ت وشه سیاسه

  له  و ھیزانه ئه که  یه زامانهنجامی پراتیکیکی سیاسی  نا ئینسانی و رئه ن بهموویا م ھه ن، بهش ب نه الیه مه ھه
ن،  که ماشا ده تی خۆیان ته روه ل وموک و سه ک میگه وه  یان  ره ماوه م جه ئه  ھزانه  م  ئه .ن ده نجامی ده لگادا ئه کۆمه

ر تراژیدیا و  مبه ھه تی  له رپرسیاره به  ست به مترین ھه که.  تووهمبار داخس عه  نگی له ک ئادات وئامرازی جه وه
ن،  که بن، دزی ده شفرۆشی ده له بن، به فرۆشتن ده  گورجیله ناچار به  رانک که نابه په. کانیان نانونرت ئازاره

  له نیو کۆڕو کۆمه  هک کارتکی بازرگانی ل وت وه یانه ده  م ھیزانه دان ناسۆری تر، ئه ون، سه که خۆش ده نه
  . ب  وه ستیانه ده کاندا به ییه وه ته نونه

زۆری  ی به وه ڕاندنه تی گه بابهرگیرن،  کی نوێ ده یه له سه ل مه گه وروپا، له ئه  یاندۆته خۆیان گه  کی الو که یه وه نه
تیکی  ندین ھۆکار زیاتر بابه چه به  یه له سه مه م ر ئه وبه مه سانک له.  رییان داخراوه نابه داوای مافی په  ران که نابه په

ستی بۆ  ده  وه لیه مه ی عه باره م له وروپا به ئه  ی رووکردنه ی ژماره وه مترکردنه وروپا بوو بۆ که یی ئه نده پروپاگه
رمی و  ی پرۆتۆکۆی فهفۆرم  واو له ته  ته م بابه الم ئیستا ئیدی ئه به. بوو چی کردنی نه برا ویان ئیمکانی ج به ده نه

  .  و ناوخۆ وکۆچدا ئیمزا کراوه وه ره تی ده زاره زیران ووه ک وه ره ئاستی سه

  وروپاو به ئه  ن له ھه  م ھیزانه ی ئه وه ی ئه له سه ، مه وه مه روونتر بکه  گرنگه  وه الی منه به  م خایک که که زوو ده ئاره
لسوراوی مافی  میژووی سیاسیان ھه به  که مۆ به نھا ئه ک ته م نه هن،ب که شیوازی جۆراوجۆر چاالکی سیاسی ده

و   فه لسه ل فه گه وله  وان نیه ھی ئه  تیه رپرسیاره م ماف و ڕز ویاساو به ئه  وه ته ڕه بنه  له  بوون، چونکه ری نه نابه په
ری  روه سه ماف وبه ژیان و به دیموکراسی، به ت، به نیه ده مه  وان نامۆن به ئه.  وه ته بیچمی فکری وسیاسیاندا نایه

  کی قووی به ندییه یوه کان په ران وبیانیه نابه ی په کشه. رمی نه  بهیلی ئینسانی و  مه  به بان  دڕدۆنگ وناته. ئینسان
دژی   له ، یه ھه  وه موانه کسانیکردنی ھه جوانترکردن وباشترکردنی ویه  بۆ ژیان وبه   یه ھه  وه دیدگای ئینسانه

می  سیسته له  یه ھه  وه ی ئینسانه تیروانینی پیناسه  کی قووی به ندییه یوه په.  یه ھه  وه ملیکردنه و سته وه وسانه چه
و  واوی ئه ته  ند بوون له مه ھره تا مافی ھاوتیبوون وبه  وه تیه یه موو بواریکی کۆمه ھه  چیته ڕۆده. فکری دا

ئیستای   گشتی له کان به ران و بیانیه نابه ی په کیشه. ست ھینراون ده دا به گایانه کۆمه و له ی که وتانه ستکه ده
کان  نه واوی الیه ته  ، وه وه کانیه کیه ره سه  ره وه بونیادو ته  به  وه ته ستراوه واوی به ته داریدا به رمایه گای سه کۆمه

نگ  نگاو ڕه ڕه  نده وه بوعدو ڕه  به ران نابه په  رگری له ی به ره به.  هو دوو پۆلی جیھانی یه  بن به ده  م خاه ر ئه سه له
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کانیان، کریکانیان، ھاوتی  ی مافه وه سککردنه رته رکوت وزیندان و دیپۆرت وبه ی سه ره به  ، وه  وه کانه وچیاوازه
  . ھتد...بوونیان

کانی  لسوڕاوی مافه ھه  ھزانه م  بۆ ئه  وه بکۆینه  وه لهر  گه سک ئه رته کی به مانایه به، ئارادا نیه تشتکی نوێ له
و  ڵ ئه گه سوڕاوکی کۆمۆنیست له ک ھه رگیز وه من ھه. نگری خۆیانیش ندام والیه ت بۆ ئه نانه ران نین ته نابه په

  ه کۆمه  وه ئه  وارهم ب ئه. ین کان کار بکه خیرخوازییه  ه ک کۆمه دا نابیت وه و بواره له  ئیمه  ش نیم که بۆچوونه
  له  که  یه رکی ئیمه ئه  وه نا ئه ، ده بانانه کی میھره بۆ زاکردنی ئیدیایه  وه ته لینیکیان تیا دۆزیوه کانن که خیرخوازییه

.  مانکردووه ڕاستی نه به  ین  که که راندا درخی نه نابه کانی په تیه ینه ی مه وه مکردنه باشترکردن وجوانترکردن و که
ڕگامان   وت بژارد یان ڕککه ھه  شیارانهھۆ مان بۆ خۆمان به م ئیشه ئه  لیباوانه  ی که لسوراوانه و ھه موو ئه ھه

  . ری سه  وه ھاته

ی  له سه مه.  شه ران و ئیمه نابه م په رجه خی سه جیگای بایه  که  دا، ڕووداوکی تره م نیوه له  یه تازه  ی که و شته ئه
  .  رانه نابه زۆری په ی به وه ڕاندنه کان بۆ گه وتنامه ی ڕککه واوکردنی پرۆسه یراق و تهبژاردنی ع ھه

کان  بژاردنه یی و ئاکامی ھه وه ته رگرتنی نیونه ت وه رعیه شه  کات له یده کی تر ته یه تی عیراق، پرۆسه وه ده
قامگیری و  ، بواری سه وه کشته یان نه  وه کی بکشیتهری مه یشی ئه متر،جه کان زیاد بن یان که وه قینه ک بن، ته رچیه ھه

یان   وه سکببنه رته بهکان و توندوتیژی  چوونه تھه. ر ڕوایکی تر بوات و ھه ره گی به دابینکردنی ئاسایش وزینده
انی عیراقی م رله ت وپه وه ده کان خراپتر یان باشتر ببن ، رجی مافی مرۆڤ و ئازادیه لومه ، ھه وه فراوانتر ببنه

تی ھیچ  بابه  کانی نابته نیوخۆییه  ی بۆرژوازی جیھانی و کشه وره فامیلی گه  له  تیکه وه ئیدی ده 2010
تی  حکومه  ، که))شدا پۆست سیناریۆی ڕه((ووتارکی ترمدا   من له. کان جیھانیه  ندو پۆله ناوه ستنیکی تری ریزبه

مانای کۆتایی ھاتنی  ک به ، نهشم  بۆچوونم دابوو  ی سیناریۆی ڕه وره دهاتنی کۆتایھ  پکھاتبوو، له  مالکی تازه
تی جیخواستی  وله پاندنی ده مانای جگیربوون و داسه به  که کان ، به نیوخۆییه  نگه سیناریۆی کوشتارو جه

پانی جیھانی  ۆڕهگ  بژاردنه م ھه ئه.  تی نوێ وله زگای ده یشتنی داموده رچوون و پگه مده خه ریکا وله مه ئه
ند  کان بۆ چه کانی ھزه نیوخۆییه  پرۆسه  یه ھه  وه ری ئه گه ئه.  2010مانی  رله ت و په وله خسنی بۆ ده ره ده

ر  سه ریکی له ھیچ کاریگه  مه ، ئه وه کی کورت بگرته یه کان و بۆ ماوه سک و شارۆچکه رته ی به کدارانه پکدادانی چه
. نیرن کان ده رۆک کۆماره ی پیرۆزبایی بۆ سه لشاو بروسکه تانی جیھان به وه یت ودهناب  که تی پرۆسه گشتیه

ت  تایبه به  وان، وه ئه. کان وپاکتاوکردن وه قینه و کوشتارو ته وه وسانه چه  به  مۆی بۆرژوازی، ڕاھاتووه جیھانی ئه
  وه وت، ھیج له که نه عیراقدا بۆ ھه لهتی  تداره سه ی ده نووس و شوه چاره  کی گرنگی له شدارییه به  وروپا که بۆ ئه

تی  وله ده  و ھاوکاری لۆجیستی و ئینفۆرماتیکی بداته ندی دۆستانه یوه ت وپه وایه ت و ره رعیه شه  که  متر نیه رھه به به
  . بژیردراوی نوی عیراق ھه

جیھاندا   رانی عیراقی له نابه ی په وی کشهوا ر ته سه ری گرنگ و جددی له کاریگه  یه بژاردن و پرۆسه م ھه ئه
. کات خۆی قوتار ده  یه م کشه ست ئه ده  موان له ھه ر له ، به وروپاش زۆر لھاتوانه تانی ئه وله ده. نیت داده
  وه. دات ران ده نابه کانی په کی دۆسیه یه ک به یه  مینی عیراق له ر زه واوی سه بژاردن مۆری ئاسایش بوونی ته ھه
مانگ  6ی  ماوه له  م پراتیکه ئه. کات پدهست ده   وه یشاو دیپۆرتکردنه رد، زیندانی و به تیف، ته گه دی نه شون ره به

  . نیت خایه کسای دی ده بۆ یه
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نیو   بمانباته ناتوانین   تا ئیستا بوومانه  ی که ونه و ھه رانی عیراقی، به نابه ری په راسه ک فیدراسیۆنی سه وه  ئیمه
بیت  بژاردن ھه ھه بت پراتیکیکی دیاریکراوو ئامانجدارامان روو به زۆر ڕۆشن و ڕاشکاو ده  ئیمه.  وه کانه وره گه  کیشه
    .ین و بکه یره تیکی دروست و ئینسانی په تی نوی، سیاسه وله ی ده یداندارییه و مه روو به  ، وه

وو  ، دانپییانراوه یه یی ھه وه ته تی باالی نونه رعیه ، شه کی پیویست نیهبژاردن، ھیچ ماسک تی دوای ھه وه ده
تی  زاره ، وه یه ی ھهت فاره ، سه یه ی ھه خانه فۆکه ، وه کانه یییه وه ته نونه  ه ن کۆڕکۆمه الیه له  ره به موعته

تانی جیھاندا  وله ڵ ده گه ئاشکرا له عیراق بهتی نوی  وه ده. ک بیکات یه وه ر کرده بۆ ھه  ماسکی پویست نیه... یه ھه
  وه توانه ی ھه زینی ڕیژه و دابه وه و ئاساییکردنه وه ڕاندنه وی گه ئاشکرا ھه  موو به ت یوئین یشدا ھه نانه ته و وه

ست  ده  ندانه مهزوو ی ئاره وه ڕانه گه  ر به نابه وروپا، گوشارکی توندو فراوان بۆ ملدانی په تانی ئه وه ده. دات ده
  ی له وه زراندنه دامه  ران و دووباره نابه ی په وه ڕاندنه ی جۆراجۆر بۆ گه و کارئاسانی و پرۆژه بی پاره  کات، وه پده

  وه ری ئه گه مانگی داھاتوو بۆ کۆتایی ساڵ، ئه 6دوای    له. ن ده وپده بره  ک ئاراسته فراوانی و یه  عیراق به
   لمانیاوه ن ئه الیه ییاکان له ، یان بۆسنه ن سویسراوه الیه لبانی و کۆسۆڤۆ له رانی ئه نابه ک په ،جۆرکی وه یه ھه
ران  نابه ی په وه ڕاندنه زۆر گه ی  به واوکردنی پرۆسه کارکردن و ته وه کان و پکه وتننامه ڕککه.  وه ربھینرته کاربه به
  . گات ئاکام ده اق بهتی عیر وله ده- وروپا تانی ئه وه ن ده الیه له

  : وه مه کانم کۆبکه ی بۆچوونه ند خادا کورته چه  م له ده وده من ھه

تی  یشتن و ئاستی ئینسانیه ری تیگه کان، پیوه ل بیانییه گه ک له گایه الت وکۆمه سه ر ده عامولی ھه دیدگاو ته: ک یه
  ر بیت یان کریکاری کۆچکردوو له نابه سانی بیانی جا چ په ی که کشه. ونیت که رده مان بۆ ده لگایانه و کۆمه ئه
بات بۆ  خه.  رگرتووه کی سیاسی و ئینسانی وه تی ودیارده ینایهداریدا، مۆرککی چ رمایه گای سه مۆی کۆمه ئه
لسوڕانیکی سیاسی  خۆیدا ھه  کانیان، ژیانیان ومافی ھاوتی بوونیان، له کانیان، ئازادییه ستھینانی مافه ده به

  کی قووی به ندییه یوه په.  یه ھه  وه تییه رپرسیاره ئاسۆی به  کی قووی به ندییه یوه و په  تی و ئینسانیه چینایه
  . یه ھه  وه کانه تیه چینایه زهفی ھ لسه می سیاسی و فکری و فه سیسته

ران  دانانیین، ناتوانن  نابه ک بۆ په یه ک و شایسته کانی ئستای عیراق، مانایه تداره سه ده  سیاسیه  نه الیه : دوو
  له  ن که رجه لومه و ھه توی ئاکامی  ئه وخۆ ھه ڕاسته ران نابه په. گا بن تی کۆمه ی ئینسانیه یه شداری پرۆسه به

کانی نیوانیان  وقورساییه  پ ھاوکشه نیدا  به سبه له  که  م ھیزانه ئه.  وه ناوه  وه دا ھاتووتهی سیاسی عیراق پرۆسه
ن  الیه دیموکراسی  لهتی جاڕبۆدراوی  رعیه ، شه وه ھیننه  ت پکده کانی نیوانیان  حکومه ڕه وتن و شه ڕککه و به

  کاته راپای عیراق ده سه  ران که نابه بۆ په  ترین کابووسه وره خۆی گه  ته رعیه م شه ئه. دڕیت پیده   وه تانه وله ده
کان و  ک کۆسۆڤۆییه فراوانی وه  بهمانگ بۆ سایک  6دوای  ران به نابه ملی په ی زۆره وه ڕاندنه وزو گه ی سه ناوچه
  .کات ستپده ریش ده نابه ھاوکاری کۆمیسیاری باالی په تی نوی عیراقدا و به ل حکومه هگ کان له سربه

تن،  یی  وھه کانی ئاواره دژی ھۆکاره باتکردن له ری و خه نابه ستھینانی مافی په ده کارکردن بۆ به: س  

ی ھاوتی بوون و  ر بنچینه سه گا له وت کۆمه یه ده  ی که و لیسته ئه.  ھاوکات و ھاوئامانجهنگاوی  دوو ھه
رانی و  گا، خۆشگوزه بۆ کۆمه  وه ڕینیته وت ژیانی واقعی بگه یه ی ده و ھیزه کانیان ڕیکبخات، ئه کان ومافه ئازادییه

ستی تیرۆر کورتبکات،  ده.ت وێ بژییه ویت له کوێ بیه  س ئازاد بیت له موو که دابینبکات، ھهوتن و ئارامی  پشکه
ی سیاسی  پرۆسه  له  وه شه ی ھاوبه ش و ناسنامه ژان وھاواری ھاوبه  له  وه کاڵ بکاتهخوزراوجوداساز  ی نه ناسنامه

تاک  ڵ و به کۆمه  التنی به ی ھه کانی دیارده دژی ھۆکاره  یانی له. مان بنواڕیت رله ت و په وله ی ده وه و سازماندانه
تورکیا  ران، له نابه کانی په ستھینانی مافه ده بۆ به  باتدایه خه  له  ساه 16ی  مان کاتدا ماوه ھه له  وه .  وه ستیته بوه
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مانکاتدا  ھه  وروپاو ئوسترالیا، له تا ئه  بگره  دا وه نه ریکاوکه مه ئه  ، له تا سوریا وسعودیه  بگره  وه وپاکستانه
  له  ستاوه قایمی وه  ران به نابه ی په ره به  ر ئیستا له ھه  راندا، وه نابه کانی په بواری مافه  له  یه ندی ھه گرنگترین سه

یی   نده پی توانایی سیاسی و پروپاگه  بهین و  پشتیوانی بکه. ران نابه زۆری په کانی دیپۆرتی به وتننامه دژی ڕیککه
ئیستادا  له  کسانی که لیسستی ئازادی ویه .نیکسا لیستی ئازادی یه  ین به واوی خۆمان نیشابده خۆمان ھاوکاری ته

کان و  نیه ده مه  ران و ڕیکخراوه نابه وازی په ، فیدراسیۆن بانگه یاندووه حزبی کۆمۆنیسیتی کریکاری عیراق ڕایگه
زۆری  ی به وه دیپۆرتکردنه گرتن به ڕیگه ن  به نگبده ده. کسانی لیستی ئازادی ویه ن به نگبده کان بکات ده سیاسیه  نه الیه
  . ران نابه په


