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  ن سه ر حاجی حه تایه ... شون ت و گره سه ودای نوان ده مه
  
  تیه زایه یدان و ناڕه مه  ڕووی هاتنه  به وه ستانه بۆ وه،  مژووی خۆیاندا کان له ره رابه  نابه ته سه ده
تی  هس ی ده وه ک بۆ مانه یه فه لسه فهکو  مایه ک بنه شونیان وه گرهمکی  چه، کاندا ریه ماوه جه
بۆ ، کان و رچاو و واقعیه  به موکووڕیه که  ئاست  له وه مینه بسه، خۆیانی  خۆرودیکتاتۆریانه مشه
یان  مکه م چه ئه،  گه کانی ژیانی کۆمه تایه ره  سه  دابین کردنی پداویستیه ربازکردن له خۆده
  .  کارهناوه گیر به مه کی هه یه وهش به

ی  و دیراسه وه پداچوونه، ک تیه زایه رچ ناڕه  هۆکارو و توندوتیژی هه  له نیه ئاماده، ت سه کاتک ده
کاندا و دابین  تگوزاریه ر ئاستی بژوی و خزمه رانبه  به له، کانی بکات سوڕانه رکوهه ووردی خۆی و ئه

  -:م رهه  به  دنته بۆخۆی دوو گریمانه،  ژیانی ڕۆژانه کانی تایترین ئامرازه ره کردنی سه نه
،  ستۆیدایه  ئه  له رکوکارک که ر ئه رانبه  به  له فامه  زۆر گلونه حاکمه ت و هزه سه و ده تا ئه وه یان ئه" 

 بۆ  یاندنی مافی بژوی شایسته نجام گه ئه به و ی خۆی وه جکردن و داڕشتنی ستراتیژک بۆ مانه بۆ جبه
  . " یدایه که هت سه ژر ده  له ی که و مرۆڤانه م ئه رجه سه
، و کانی کردووه یدانه مه و هاتنه گه ی ئاستی هۆشیاری کۆمه  دیراسه ئاگایانه  زۆر به ته سه و ده یان ئه" 

 بازرگانی کردن  تی به رقاڵ بوونی خۆیه ریکی سه و خه وه دزته  ده رکه و ئه م خۆریانه دت خۆی له بخه
ت و  روه رچی زیاتری سه یداکردنی هه کانی خۆیداو بۆ په تیه  تایبه ه پناو ئامانج  له وه یه که گه  کۆمه به

نگ  ته کانی خۆی و به ندیه وه رژه  قوربانی به  بکات به کان واوی قوربانی و فیداکاریه  ته یه ئاماده،  سامانه
  . "  نیه وه یه که ته نووس و داهاتوی میلله چاره
ت و  یبه  دت ستراتیژو هه وه سمه م ڕوڕه ت له سه ی دهمک  زۆر واقعیین و چه یه م دووگریمانه ئه

  . کات کانی خۆی دیاریده ئامانجه
رتوک و   دوو توی په و له کان نیشانی داوه ته سه ی مژووی ڕابردووی ده وه ک ئه رچ جۆرک و وه هه به

 و انایییی و تو ئاستی لبوردهر  سه  زاڵ بوون به م دوو توانینه ئه،  وه ته کاندا بۆمان ماوه دۆکیمنته
  .  مژووی خۆیاندا دا له یه دهرکر ت و سه سه و ده تی ئه مانیه قاره
نھا بۆخۆیو  ک ته وه، ت سه ت و ئامانجی ده سه ڕ ده  مه ین له م بکه که مکی یه یری چه ر سه گه ئه

کاتی  ک پویست له  وه که مکه ردوو چه  بۆ هه وساوه ری چه ماوه جه (م رده هه، کان  ئامانجه شتنی به تاگه
  ، ) شان و بایدا زۆروتراوه  و به کارهاتووه تدا به تایبه
  چونکه، ی خۆی بدات وه ت و مانه سه  ده  به  زۆر درژه یتوانیوه  مژووی خۆیدا نه م له که مکی یه م چه به
پناو باشترکردن و  بت له کان نه ریه ماوه جه  تیه زایه دان و ناڕه رهه  مژووی سه تک ئاگای له سه ده

بت   کورت ده ته سه و ده نی ئه مه ن ته تمه حه، کان یرانه  قه رچون له ی گونجاو بۆ ده ی ڕگاچاره وه دۆزینه
  . ت بنیات بنت نگی نوان خۆی و میلله  هاوسه ک له و ناتوانت مژوویه

رچی  لھاویشتنی بۆ مۆنۆپۆڵ کردنی هه کانی و په ت و ئامانجه سه مکی ده  چه ین له گه م کاتک تده به
م   ئه ی که وه و ڕه ین به گه  ده وه یه و سۆنگه له، تی خۆی سه پۆکی ده  بۆ ژر چه یه زگا هه داموده

و  ته سه  ده م جۆره تی ئه قانیه  ستراتیژوهه ئامانج له.  یه وه که تیه  حاکمیه شون چ جۆره  به ته سه ده
وا هیچی  کی ناڕه  پوپوچی و درۆیه له،  گه کانی کۆمه  خواسته  به شانه  شوازی ڕوکه ی به وه خۆگردانه

  .   نیه دیکه
ی  موبمافیه م هه ی ئه ئه،  یه وه گه رانی کۆمه وپشچونی ژیان و گوزه ره  شون به  به ته سه م ده ر ئه گه ئه

موو  م هه ئه  بۆ؟ گایهنگ و کوشتار موو جه م هه ستکردن و بنیات نانی ئه درو  بۆ؟ هۆکار له ڕۆژانه
  تک کردنی ژنان بۆ؟ ر خۆسوتاندن و کوشتن و ئه مبه  هه  له ییه  ڕۆژانه تیه بحورمه
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نگینی  می ڕه رهه به،  گه  کۆمه تی بوون به  کۆیالیه م بمافی و تا سنووری شیاوی ژیانکی به واوی ئه ته
  ؟ کسانی خوازیه تی نایه سه ی دهمک نو چه

می  رهه نج و به  ڕه  و باس لهئاراوه کانیان دننه باسوخوازه) رزان بانی و به تاه ( ختکدا که وه  ساته له
الری ها دۆ یداکردن و بلۆک کردنی ملیارده ری په ی به وه ن و فرۆشتنه که ی خۆیان ده و مژووه ئه
ت   میلله تیان به نی حاکمیه مه ی ته  ساه15م  نجی ئه ری ڕه ک به وه! بووی خۆیان وه سته ده به
ست  ده خون به  به باته م خه  ئه گوایه. ن که  ده گه کانیان بۆ کۆمه وه  بنیات نانه باس له، و وه فرۆشنه ده

  ؟ کانه نجی فیداکاریه ری ڕه ن و به ستی بده  ده  ئاسانی له روا به نین هه ئاماده، و هنراوه
ت و بلۆک کردنی  سه رچی زیاتری ده نانی هه کۆوه نھا بۆ وه ته، کان نجی فیداکاریه ری ڕه  ڕاستیدا به له

  ر له ده  به وساوه تی چه تدا میلله ڕه  بنه  له ک که نج و فیداکاریه واوی ڕه ته.  کانتان بووه ئیمکانیاته
ی  ورانه  دهو  نو ئه بوو له ئاماده، کانی  ئازادیه یشتنی به گه ۆی و بۆتی خ هۆشیاری چینایه

رفرازی   سه گات به نگاو بنت تا ده  هه وه ب لکدانه، ک پی بسپردرت رچ قوربانیه  ههتاندا که وه بزوتنه
نفال کراو  ئه، خت کرد باتی بۆ کردوو گیانی به ی وا خه وه م ئه به. ستی داگیرکار کۆتا پبھنت و ده
م  کانی ئه وه نه، تان که وه نی بۆ بزوتنه مه سوته وت و بوو به ر هرشی کیمیاباران که ی به وه ئه، تک درا ئه
  . ن که دیان ده شون ناوزه گره ش به و ئوه وه دا دنه گژ ئوه مۆش به تن ئه ی میلله شه به
یان   هاتن ئوه  کهش و ڕۆژگاره ن له ت بکه عله تف و نه،  وه نه زیندوبب و قوربانیانه واوی ئه  ئستا ته نگه ڕه

  نن که یه گه  ڕای ده وه  نو میدیاکانتانه مۆ له ن ئه وهرئ تا هه وه ئه. ی خۆیان رکرده ر و سه  ڕبه کرد به
   خۆتان پرسیوه ڕاستی له م به به، ت سه  دژی ده دات به ر ده ماوه ی جه ر دنه شون و تکده ستی گره ده

  ؟  چ ئاستکدایه تان له که ته عیه ت دارو و ڕه سه ی ده  بژوی نوان ئوهجیاوازی
ورانی  ڕژی نوبنیاتنانی ده رنامه  به  جۆریک بوون به تان به که ته سه کانی نیو ده رپرسه و به ئوه
  ن؟ که ڵ خۆتاندا ڕسواده گه ش له گه موکۆمه  هه ریکه وا خه، سادی ئیداری ی و فه نده گه
 ئاستی  وه ئه،  وه کی روسپیتان بۆ بنووسته ت و مژوویه کانتان ناتوانت حورمه ت و سامانه روه سه
ربت و  توانت بیار ده ا دهکانی ژیاند واوی بواره  ته  لهگشتیو  به یه گه وونی کۆمهوپشچون و ڕازی ب ره به

  . وت که ر ده  ده  به وه یه  گۆشهم تیش له سه  و ده رکرده جگای سه
 و  پکھاتون له، ترین داخوازین کان و داواکاری ساده قامه رشه  سه ڕژنه مۆ ده ی ئه وانه ئه
و  مانه ئه.  وه کرده ده رگ سیان نه  مه  و له وه چوونه عسدا ده گژ ڕژمی به ی دون به وتاقمانه سته ده

ی نو  یه به  قه و جیاوازیه کان و بینینی ئه  جیھانیه وتنه  پشکه دار لهئاگا، کی نوش یه وه شتنی نه پگه
ک  نه،  وه کرت خاو ببنه کانیان ده  باشترکردنی ویسته نھا به  ته تیانه زایه م ناڕه ئه، الت سه خۆی و ده

  مۆ له  ئه ی که اتۆرهو دیکت ی ئه  شوه ر له هه، دونانیان کانتان و ڕاوه  زیندانه کوشتن و توندکردنیان له به
   به م جینۆسایده  بۆن ئه ئوه. ک یه وه ته نفال کردنی نه نجامی ئه رئه کرت ده دادگادا خۆی دادگای ده

 داوای لبوردن و  تانه سه وهزو ده گشتی ئه تی عراقی بناسنن و با به  جیھان و حکومه سمی به ڕه
  . یاندا بناسنن که ستوره  نو ده له  م جینۆسایده ی ئه وه بوونه  نه دوباره
نتان پکی  مه ی ته ر مزی ڕازاوه سه خۆن و له  ده  ناڕازیه ره ماوه م جه نجی ئه ری ڕه مۆ به  ئه ئوه
ترین و   ڕوی دڕنده تا دون به،  بوون  گانه م ئاژاوه ر ئه هه. ن ده ده  هه ته م میلله ی ساردی ئه ناسه هه

، بوون  نه ستی ئوه ی که وه  نه  له مانه ی خۆ ئه ئه. رزین  له یانھنایه شاخان و ده ده هههارترین ڕژمدا 
  یفی خۆیان بوون؟ رقای ژیانی ڕابواردن و خۆش که وتاندا سه  له که
بن  نه  ر ئاماده گه ئه، دڕت تان پداده خه و یه ته ی نو میلله که قینه  ڕاسته وه و نه  ڕۆه ره ماوه م جه ئه
  !کانیان بن  خواسته سلیم به ته
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   ندا هۆه


