
  !!لھ ن�وان دۆزەخ و بھھھشت ،بزەی ژیان

  

  

 ، دەچ�تھوە سھر، ھھ#س و کھوتی لھشیان، جولھ و ڕ�گا ڕۆیشتنیانسھروسیمایان، جل وبھرگیان، بھرزایی قھدوبا�یان

ی شو�نھکانی جیھان ع�راق و باق ،لھ شھڕەکانی ئھفغانستان ، کھڕۆژئاوا دەچنسھربازەکانی  . لھترمیناتۆرپا#ھوانی فیلمی 
 ھکانیانکھرامھتی ئینسان ،و جاربھجار بۆ گھمھ و گا#تھ کردڕمباز�نیان دە) سھربازی مود�رن و سھربازی داھاتوو(ک وە

خۆیان لھ ج�گای  کھ ڕۆژانھ بھ ملیۆن منداڵ ،دەچن گھمھی کامپیۆت�ر فیگۆرەکانیلھ  .ھکان پ�ش�ل دەکردلھ ئھبوغھریب
   پا#ھوانھکانیان دادەن�ن.

  

چھک و تھقھمھنی و  ھھر بھ ئھوان، و جیھادی مود�رنن بھرگ ڕەشئھوان   انی مود�رنی ڕۆژئاوا،سھربازبھ پ�چھوانھی 
لھ ھھر ئھوانھ  دەکوژن. دەردەکھون و ،ت  ھ�ند�کیان بھ سھروسیمای ڕۆژئاواییو تھنانھ سھربازانی مود�رن یتھکنیک

ژن، مرۆڤ دەفرۆشن، دەستر�ژی دەکھنھ ەکوسھردەبDن، بھ کۆمھڵ د تی ئ�مھشھنگاڵ و کۆبانی و باقی شو�نھکانی و�
ڕەزای خودا، بۆ پاراستنی  بۆ ،ان لھ ناپاکیبۆ پاککردنھوەی جیھ جیھاد دەکھن،بھ وتھی خۆیان. سھر گیان و لھشی ژنان

 ھاوڕابوون،، یاخود ، یان لھبھر مھسGھحھتانلھ ترس، . خوشک و براموسGمانھکانیانپیرۆزییھکانی پھیامبھری موسGمانان

لھ ھھر  ،و ڕابھرانی ئایینی ئیسالم ی موسGمانب�دەنگن. تھنانھت کوردان ،انئاکار و کردەوە و بیروبۆچوونیلھ حاند 
 ی گرووپی داعش و دەو#ھتی ئیسالمی لھ و�تی ئ�مھ،چواربھشی کوردستان و باقی شو�نھکان، لھ حاند جنایھتھکان

 ،لھ و�تی بھرگ ڕەشھکان سھربازانی مود�رنانی ھھروەک چۆن خھ#کی و�تانی ڕۆژئاوا لھ حاند جنایھتھک ب�دەنگن!
  ب�دەنگ بوون و ب�دەنگن!

   

ی و کھ دەستھ�تی سیاسی و دەو#ھت ،ڕاست ئھو کارەیان کرد ،پاریسدو�نO لھ ناو مترۆپۆلی  ،ڕەشھکان بھرگدوو لھ 
یان بردە ەکانی ئیسالمی ھ�رشت�رمیناتۆر . ھۆشداریان بھ خھ#ک دەدا و بھردەوام تۆقیبوونل�ی  ،ی و�تانی ئوروپاپاراستن

ئھم شو�نھ بھناوبانگ بوو لھ ڕەخنھگرتن و بھ  دەپاراسترا. ،وت و پۆلیسی پاریسھوەسھر شو�ن�ک کھ لھ الیھن دەو#ھ
 م شو�نھ پ�شتریش کھوتبووە بھر ھ�رشی تاقمھکانی ئیسالمی.ئھ !ھکانئایینکانی ج�گای ڕەخنھی سوخرەگرتنی الیھنھ

 ھبدووئ یشارلبا#ھخانھی گۆڤاری  ناو بھ یانخۆ ،لھ چھقی نیوەڕۆداڕەشھکان  ، بھرگاستن�کچھشنھ پار سھرەڕای ھھموو

بھ دەنگی بھرز  یان نوواند و ڕاوەشاند وپاشان لھ ناو شھقام خۆان کوشت. پۆلیس ھ دوولھوان کھس  ١٢ دا کرد و 
ووداوەکھش لھ ھھموو م�دیای فیلمی سھرکھوتنی ڕ . بوون و بۆی دەرچوونسواری ماش�ن  درووشمی خۆیان جاردا و

  جیھان.گوندەکھی  ناو ما#ھکانیھرەکی م�دیا و باس و خواسی کرایھوە و بوو بھ ھھوا#ی س جیھان بVو 

  

ئھوان لھ  بھ سیستمی دژ بھ گولھ تھیارکرابوون، ،ھبدووئ یشارلبکوژەکانی نووسھر و کاریکاتۆریستھکانی گۆڤاری  
دوو کھس، دوو  . نوقمی سھرل�ش�واوی کردو پاراستنیان  و بھرپرسانی سیاسی دەربازبوونفھڕانسھ  سیستمی پاراستنی

بھ  ٢٠٠١چھند کھس لھ یازدەی سپتامبری  ،، ھھوروەک چۆنتاساند ھھمووالیھکیان ،بھ خولقاندنی ڕووداو�ک ،تاقھ کھس
تراژ�دیاکانی  ، کھکردن و ئھمنیھتی کردنی جیھان برد نیزامی  جیھانیان بھرەو ، ئاقاری سیاسیوتھی پسپۆڕەکان

  ئھفغانستان، ع�راق، سوریا، لییبی، ئھلجھزایر و کوردستانیان لO کھوتھوە! 

دوو ڕووی قھرەپوو#�ک دەنو�نن و  ،چھشنی پاریس کارەساتی لھو�تانھ و قDکردنی خھ#کی ئھو  و�رانی، ئاوارەیی و 
و جیھان بھرەو کوێ  �کھسانچ کھ مھنتقی عھقل وو بھرھھمی  ۆریبھرھھمی کام سیاسھت، کام تئ دەبO پرسیار بکھین کھ

ئھم الیھن و ئھو الیھن؟ الیھن�ک لھ ژ�ر ناوی د�موکراسی و ئھوی  بارمتھی  بوونھتھ مرۆڤی ئھم سھردەمھ گھلۆ دەبات!؟
و نھ  نھ دەرکھوتنی روخساری د�موکراسی ،ھھر دووال ئاکاری بھروبوومیکارەسات دەخو#ق�نن.  ،تر لھ ژ�ر ناوی ئھ�

! ئھوەی دەوەستO ژیان و ھھست و نیستی خھ#کھ و ئھوەی لھ کارناکھوەی کارخانھی چھك و وخساری حھقتھعالھلVیھڕ
و ئینسانی  زەوی ،تا�ن دەکرێ کھ ئھوەش ،تاجرانی نھوت و خو�ن . ئھوەی دەماسO گیرفانیشھڕەپ�داویستییھکانی 

  . قDکراو و تاراندراوە

�ھھتا دێ لھ ژیان و  و دەستی خھ#ک ، ھھتا دێ در�ژتری زاڵم�دیا می، ئابووری ورنھکانی نیزادەستی دەو#ھتان، کۆنس
دەکر�تھوە. دەو#ھتان و کۆنس�رنھکانی ما#ی و نیزامی سیاسھت دەگ�Dن و نووسھر و  ترکورت ،چارەنووسی خۆیان

کت�بھکانیاندا لھ خو�ن ۆژنامھ و ڕ لھ ناودر�ن و دەبDسھر ،ڕەخنھ ، دەدەنھ بھرکھ ھھر دوو ال ،ڕەخنھگر یڕۆژنامھنووس
  گھوز�ندر�ن. دە

گھر سھلمان ڕوشدی نھتوانO کت�ب بنووسO، گھر گۆڤارەکان نھتوانن بزە بخھنھ سھر ل�و، نھتوانن ڕەخنھ بگرن، گھر 
مووچھخۆری و  عیسا و موسا و محھممھدببنھ کۆیلھی پھیDەوانی  و وازب�نننووسھر، ھونھرمھند، بیرمھند لھ بیرکردنھوە 

  چ پ�ویست بھ خ�Gی بیرمھند ھھیھ؟  ،و ما#ی جیھان نی سیاسی، نیزامیناوەندەکا

  

�ش بھ کارەساتی ڕۆژی حھوتی ئھگھر دەو#ھت و حکوومھت و سیستمی پاراستنی و�ت�کی وەک فھڕانسھ، نھتوانO پ
ئھگھر سیستمی سیاسی، پاراستن، جاسووسی،  ۆلیس لھ با#ھخانھکھی نیشتھجO بووە،کھ پ ،بگرێ ٢٠١٥ ژانویھی

 World Tradeند الو بۆ دوو بورجی(نھتوانO بھرگری لھ ھ�رشی چھ ،ئھمنیھتی و چاوەد�ری و�ت�کی وەک ئامریکا



Center ەوایی خۆی بکاتDری جیھان و ناوچھی ، ) و�تھکھی لھ ناو مھقھڕی فھرمان�گھر سھرجھم سیستمی چاوەد
و ع�راق نھبن، کھ لھ ماوەی چھند ڕۆژدا دوو ڕۆژھھ�تی ناوەڕاست ئاگاداری جموجۆ#ی چھند ھھزار کھس لھ سوریا 

بۆ  وپگھر دەریاکانی جیھان بکھویتھ ژ�ر کۆنترۆ#ی چھند گرو�نن، و�ت داگیر بکھن و و�ت�کی نوێ بۆ خۆیان دابمھزر
  بۆ چ بن؟ ،ڕاوورتکردن، دەبO بوونی دەو#ھت و سیستم و دام و دەزگاکانی جیھان

   

 کھسی وەک ئھو دوو برایھ، الیبان، ئھلقاعیدە، بوکوحھرام و دەیانی تر و تاکھ گھر گرووپھکانی دەو#ھتی ئیسالمی، ت  

، چ ئھفغانستانیزەکردنی و�تان بO ل�رەلھوێ ڕۆژئاواو سیاسھتی دەو#ھتانی  سا#ی داھاتوو چھند قات ب�ت ١٥ ژمارەیان لھ
�ی لھ بارملیارد کھس ٧ ئھرک�ک دەکھو�تھ سھرشانیGدەنگی ئھم جیھانھ؟! تۆ ب� ودۆخ�کی وادا دۆزەخی مزگ�نی دراوی ب

دەرگای جھننھت لھ سھر گازی  و نھب�ت لھ کت�بھکانی ئایینیدا، نھب�تھ ئھمری واقع و "کاروانی راھیان بھشت" در�ژتر
  ؟!نھکر�تھوە بۆ گھیشتن بھ خزمھتی حۆریانی ھھزاربھھھزارپشت 

، دەبO وکھ دەکھو�تھ سھر ل� ر بزەیھک بکرێھ ھھزگاری ل�پاردەبO ڕ�گای دۆزەخ و بھھھشت نزیک نھب�تھوە،  بۆ ئھوەی
قھ#ھم لھ خو�ندا ، زمان گر�درێ، دەنگ کپ کرێ  دەبO نھھ�لیین، نھھ�لیین فرم�سک بکھو�تھ سھر گۆنای کھس

  !چ لھ پاریس چ لھ و�تی ئ�مھ و لھ ھھر شو�ن�کی تری ئھم گوندە بگھوز�ندرێ

   

  برایم فھڕشی

  ٢٠١٥ی ژانویھی ٨

  

  

  

  


