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  نامؤ ساماننامؤ سامان.... .... ئصمة ميللةتصكني بص ثرسيار ئصمة ميللةتصكني بص ثرسيار 
 ! !پشكه شه به گیانی پاآی شخی نه مـــــــــــر

 
ب بنه مایه آی فیكری  به م پر له تراژدیایی مه ... ئمه میلله تكین ب پرسیار ب آۆنتراك
ئمه . یپر له خه ونی دروست بوونی ده وه تی آورد رگ پر له ئه نفالو پر له شه ری خۆآوژی

نه مانتوانی آوردبوونمان بكه ین به فه لسه فه ی رزگاربوونماننه توانیشمان له ژر سبه ری 
چونكه آوردبوونمان ئمه ی به ره و ئه نفالو . خه ونه آانمان سه وزآه یننكدا خوایه آو دی
ندا به مه رگ برد هه ر وه آو چۆن جوله آه آان له سه رده می نازكا آارگه آانیجینۆسایدو 

ره و آارگه آانی مه رگیان ده بردن جوله آه ده ی ؛ ئمه بۆیه ده وه تی ئسرایلیمان دامه 
به جووله آه بوونمان به ره و مه رگمان به زراند بۆ ئه وه ی ئیتر آه س نه توانی جاركیكه 

می له سه ر ده . ئمه یش آوردبوونمان گه وره ترین زه نگی مه رگی دا به گوماندا.. رێ
آورد بوون به  نازكاندا جووله آه بوون به رامبه ره آه ی واته مه رگ هه ر وه آو ئستاآه

به م جوله آه ته نھا یه ك شانسی بۆ هه كه وت قۆستییه وه و . رامبه ره آه ی واته مه رگ
  به م ئمه یش ئه مرۆآه ئه و شانه سه مان هه یهجوله آه ده وه تیبووه هۆی دروست بوونی

آابرایه ك رانكوچۆخه له  هه شتاوپنج ساڵ له مه وبه ر. بۆ دروست بوونی ده وه تی آوردی
گه نم .. فه قیانه له ده ست.. به ر و مشكی له سه ر له روالواز بچكۆالنه خه نجه ی له آه مه ر

ه ده مه وت من له عه ره بی موسمان و ل:نه خونده وار و موسمان به ئنگلیزی ووت.. ره نگ
پاش هه شتاو پنج ساڵ . تورآی موسمان جیاببمه وهجاری سه ر به خۆی آوردوستان ئه ده م

 له ئمه نا مانه وت: سه رانی علمانی آوردو ئه آادمكانو فه یله سوفه آانی آورد ووتیان
ئه مه ئراق جیابینه وه نامانه وی له جیھانی ئسالم دورآه وینه وه به م گوبارانی

ئمه یان له ناوچه ..  له م الو الی آافرییان ماچكرد به قه ولی عه ره به آانن آردوریكاكانیا
گه وره ترین سیناروێ له و ناچه یه .  خسته به ره ی دووژمنه وهالدا سوك رسواو آردو ئمه یان

نه هاتی آورد بخه نه ئه ستۆی ئه مه ریككانه وه ئه  دا چده چت حیزبه آان وایان دانابوو
 هه شتاو پنج ساڵ له و ئه گه ری هه رسكی تر هات له و ناوچه یه دا به م به درژاییگه ر 

 به خۆیه وه بینیوه رۆشنبیران و نوسه رانیباشووره دا آورد نه نه وه نده دسۆز نه ئه وه نده
به م ده مكه حیزبه آان ئه وه یان بۆ روونبۆته وه ئه گه ره خه مه ی سه ر به خۆیی بخۆن

 ئه گه ری به ره و یان سه ر آه وتوونابتئستاآه سیناروی هه بژرادن له ئارادایه وآه 
 به روه یه بۆ یه خۆیان ئاماده آردوه هه موو تاوانه آان بخه نه ئه ستۆی ئه و ئراق بوونمان

به درژای ئه و هه شتاو پنج ساه آورد له و باشووره دا نه ئه . خه كه ی آه ده نگ نادات
 رسوا بووه نه ئه وه وئه وه نده یش دووژمن بھزو ره زیل نده شانسی بۆ هه كه وتووه نهوه 

نده یش دووژمنانای ناوچه آه ب ده سه ت بوونته نانه ت خۆیشیان له سه ر لواری مه رگن 
ئه بت شانس له وه زیاتر چی .. نه یبات] با[ده ستیان به آوه آه ی خۆیانه وه گرتووه تا 

سینۆهه له آتبه آه یدا ده ت ئمه له خانه ی . ۆ دروست بوونی ده وه تی آوردیبت ب
بۆ ئه وه بژیت ئه بوایه ب پرسیار آاره آانت جبه . ژیاندا بۆمان نه بوو پرسیار آه ین

تا ئه و آاته ی ئه و ژنه ی آه هاته الم آه دراوآیو په شۆآاوی پوه دیار بوو آه . جبكردایه
كردم ووتی سووری خوكی لبۆ : نی مانگانه ی وه ستا بوو تا ئه و آاته ی ئه و ژنه پرسیار

ئیتر له و آاته وه خولیای ئه و بۆچییه م آه و ته مشكمه وه تا منی آرد به مرۆڤكی تر ؟ چی
ئیتر تا وایلھات  پرسیاره آانم ناشیرینیان آردم له خانه ی ژیاندا به م تگه یشتم آه 
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ئمه باورمان به یه ك خواو هه یه و آه چی به ده ستی . یه له ئاسوده یی مرۆڤزانیین بریت
ئمه باورمان به یه ك قیامه توو هه . خۆمان چه ند خوایه آمان دروست آردووه بۆ ته فره دان

ئمه . قیامه تكمان خوقاندقووه بۆ جه سته مانیه آه چی به ده ستی خۆمان هه موو رۆژك
وای ئه م گۆشه ی جیھانه ین به ب ئه وه به خۆمان بزانین رۆژی سه دا آائینكی سه ر لش

ب ئه لفو ب خوندنو ب  جامبازانی جه نگ. آه لوپه ل ده فرۆشرینو ده آرینه وهجار وه آو 
آ . ماتماتیكی ژیان ئستاآه بوونه ته گه وره ترین سه رمایه داری ئه و گۆشه یه ی جیھانه

  ون به ئاسوده ییه وه ده بین ئه گه ر جوگرافیای جه نگ سه دان جارله و بسته خاآه دا خه
آ له و بسته خاآه دا خه ون به ئه لفو ب . ماه آه ی تكنه دابته وه آۆچی پنه آردبت

ئه شقه وه ده بین ئه گه ر خوا بۆ گرانه وه ی قه رزه آانی رۆژی ده یان جار نوژی پنه 
.  ماندوو ماندووی رگا و ماندووی جه سته و ماندوو خه ونه آانمانئمه میلله تكین. آردبت

جامبازانی شه ر و ئاشتیش رۆژی ده یان جار فوو ده آه ن به میكرۆفۆنه ژه نگرتۆآه ی هه 
بژرادنداو جاری ناهوشیارو خیانه ت ئه ده ن به گوماندا ئمه آه توانای بیرآردنه وه مان نه 

سای . له سه ر بنه ماآانی موحیبه ت دوور له حیزبه وه پكبنینماوه نایش توانین خزانك 
 آه شاخ پر ببوو له خه نجه ری براآوژیو پر ببوو له نه فه ره تو پر بوو له ئه نفالی آورد 1984

آه ووتووژیش په ربا بوو له گه ڵ به غداد دا ئمه هه ر . ئمه پرسیاركمان نه بوو بۆ شه ر
 ئاشتیكه ووتووژیش هه ر وه آو سه دان جاری تر خنكنراو خرایه ته پرسیاركمان نه بوو بۆ

له آاتكدا سه رقای ووتووژ بوون له . نه آه ی خۆی به عسه وه ئمه هه ر پرسیارمان نه بوو
قوتابیانو . به عس وویستیخوندن بگۆرت له زمانی آوردیه وه بۆ عه ره بی.. گه ڵ به عسدا

ئه و آاته هه سان به خۆپیشاندانكی گه  آانه آانی شاری سلمانیخونداآارانی قوتابخانه 
ئمه نه مان پرسی بۆ چی ئه وه ی چه په . وره ئه وه بوو زۆر له قوتابیان گیرانو بریندار بوون

ئه مه ووتافكشانی شه وانی شه قامو آۆنه آانی ! ! لنادات باوآی جاشه و له رووی نایه ت
ته له فیزۆنه آانی آوردوستان ریكالم بۆ ئه وه ده آه ن آه ئه 1984شاری سلمانی بوو سای 

فایله ره شه آان ئمه هه ر بۆ مان نه بوو  به م. وه ی نه چت بۆ ده نگدان ئه وا خائینه
 جگه سۆسیالسته آان. م هه موو ره شیه وه ماونئه وه چۆنه به : پرسیاركیان لبكه ین بن

 هه ر به دیموآراتی پمان ده ن نه چوون بۆ ده نگدان دیموآراتیشن له وه ی آه سۆسیالستن
ئه ی ئه و هه موو جاش و به عسیه چیده آات له لیستی .. نخیانه ته ئه بت نیشتیمانچۆكه ی

. وستانیان چۆكرد ئمه یش چۆی ده آه ینهه ر آاتك فایله ره شه آان آورد؟ هه بژاردندا
دآتۆر مه حمود آه هات بۆ سوید ته نھا بۆ ئه وه بوو آوردی سوید هانبدات آه بچن بۆ ده 

ئمه تاآو ئستاآه یش نه مانزانی نونه ركی آورد له به غداد دا له ئه نجومه ن . نگدان
ئمه ؟ انزانی نونه ره آه مان آیهتاآو ئستاآه نه م؟ دانیشتبوو ناوی حاآم دارایه آ بوو

ئه وه ی له گه ڵ چه آدا ؟ ؟ ئستاآه چكاره یت؟ نه بوو بۆ خودی دآتۆر لپرسین پرسیاركمان
گه وره بوو مه حاه نه بت به دیكتاتۆر  به م به و هه موو دیكتاتۆره نه یانتوانی ده وه 

نتیقالیدا تاآو ئساتاآه ووته یه آیان نونه رانی آورد له حوآمه تی ئی. تكی آوردی پكبنن
ئه رێ ؟  جبه جناآرت58ئه ر بۆ چی ماده ی ؟ بپرسن له ده میانه وه نه هاتۆته ده ره وه

ئه ر بۆ چی ؟ ئه رێ بۆ چی هه بژاردن ده آرت له آه رآوك؟ بۆچی آورد مافی فیتۆی نییه
ۆچكه آان نه چوونه وه سه ر ئه رێ بۆچی شارو شار؟ سنوری آوردوستان ده ست نیشان نه آرا

ئه رێ بۆچی له آه رآوك و له و له موس و له خانه قین عاره بی زمانی ؟ هه رمی آوردوستان
ئه رێ ئوه له سه ر چی ؟ ئه رێ پاره ی برایم خه لیل چووه گیرفانی آامتانه وه؟ ئاخافتنه
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ن واته آورسیه ك بۆ حیزبه آان ده ن چوونی ئوه بۆ ده نگدا؟ ناركنو له سه ر چی ركن
چوونی ئمه بۆ ده نگدان ته نانه ت یه ك ته نه آه نه وتیش چیه بۆ آورد زیاد . آورد زیاتر

ئه گه ر آورد له سه دا بیستی ئراق پكبن ئه وا ده بت له سه دا بیستی . نابت
آانی آورد سه رآرده . بۆ چییه آورسسكان بۆ آورد بتئنجا ئه م هه موو هاوار و خۆهیالآیه ی

 له 58دوو ماده ی دژ به یه آیان ئیمزاآردوه خۆیشیان نازانن چۆن سه ری لده رآه نماده ی 
 جبه ج نه آرت به شداری هه بژاردن 58حیزبه آان رۆژك ده ن تا ماده ی .  دا53گه ڵ 

ی ئه ناآه ینرۆژكی تر ده ن به شداری هه بژرادن ده آه ین ئه ی آه ین و نایكه ین خۆش
هتدبه آورتیو به آرمانجی هه موو حیزبه آوردكان به ئمه ده ن نه .... وم خۆشی ناوم

به م آه سمان لمان نه پرسین ئه رێ . چوون بۆ هه بژرادنئه وا خیانه تكی گه وره یه
ئه ی ئه وه بۆ خیانه ت نه بت ؟ آامیان خیانه ته شه ری براآوژی یان نه چوون بۆ هه بژاردن

آه وا ئمه زمانمان ده رهات هه موو مامان ووران بووئه و هه موو هاواره ی آه له ئوه آرا 
ئه و هه موو پارانه وه ی لتانكرا ژنان و دایكانی ووته آه م وگه وره و بچوآی آورد له ئوه 

تشه ری براآوژی و مات آورد آوشتن با به س برانی پارایه وه آه یه آبگرن ئیتر با به س بو
آورد با به س بت آورد به ده ستی آورد آوشتن با به س بت ئه نفالی آوردبا به س بت 

ئوه بۆ گوتان لنه گرتین ئه ی بۆ تاآو ئستاآه یشكه س نه یزانی ئه و  ماورانی آورد ئه ی
ه ری له سایه ی ش. هه موو ماورانیه تان له چی بوو تاآو ئستاآه یش له گه ڵ یه آا ناآۆآن

براآوژیدا به هه زاره ها گه نجی ووته ك روو له مه نفا نا و نیشتیمانیان چۆكردحیزبه آان 
. خوی دووژمنانی آوردیان گرتووه ئه و آاته ركن آه به رژه وه ندییان به یه آه وه گردرابت

گه ر یه ك له و باشووره دا ئه ؟ ؟ هه بژاردن آامه خیانه ته شه ری براآوژی یان نه چوون بۆ 
ملیۆن آورد بژی یان شه ش ملیۆن یان ده هه زار یان هه ر چه ندك بژیھیچ له آشه ی آورد 
ناگۆرت آوردوستان خاآی ته نھا آورده ئه بت سنوری جیابكرته وهھیچ په یوه ندی به آه 

بت ئمه ده مانه وت هه بژاردن له آوردوستاندا ره سمی . میو زۆری خه كه آه یه وه نییه
ئه بت . به ئاگایی هه موو دنیا نه ك له یه ك رۆژداله گه ل ئراقدا خۆڵ بخه نه چاوانمانه وه

 وابتبه به ر چاوانی هه موو ڕۆژنامه آانی جیھانه 1992وه آو سای  هه بژاردنی آوردوستان
 گه وره له گه ڵ ئه و هه موو قسه یه آه ووتمان ئه گه ری ئه وه هه یه ئه گه ر پۆستی. وه بت

له وانه یه آوردك ببت  ده ست سه رانیكورد آه وت له ئاینده ی ئراقدا وه آو خۆیان ده ن
به سه رۆك آۆمار یان سه رۆك وه زیران ئه و آاته تۆ بت سه ر آۆماری ئراقی تازه ئه گه ر 

وتراوه چونكه سیاسه ت بریتیه له ووته نه و؟ آورد ده ر چوومۆه تی ده وه تی آوردی بدات
وه به سایی سه ری حیزبه آانه وه . آان بۆیه تاآو ئستاآه ئه وه ی ده یزانین آه نایزانین

ئمه چه . آشه ی آوردبوو به آشه یه آی ناخۆیی ئراق ده بت له ئراقدا چاره سه ر بكرت
ته بیخه ینه سه ر مزی گفتوگۆی وو  گه له آه مان به جیھانی بكه ینند وویستمان آشه ی

ئه گه ر : ده با له ئستاوه لیان پرسین. به م ریسه آه یان آرده وه به خوری یه آگرتۆآان
موه تی جیابوونه وه ی آوردوستان ؟ له ئاینده ی ئراقی تازه دا ئوه بوون به سه رۆك آۆمار

نی یه زمانی آوردی له آه رآوآدا ده بت به زما؟ یان ده بنه آارمه ندی ئراقی تازه؟ ئه ده ن
ئه ی پاره ی ئراقی دیووكی ده بت به داڵ و دیوه آه ی تری ده بت به آه ؟ آه م یان دووم

یان ده بت له آوردوستانه وه آه ره سه ی خانو به ره به رن بۆ بغدادو شاره آانی تری تا ؟ و
؟ ۆمه ڵئه و ئراقه ی آوردوستانی آرد به گگه ی مین و گۆری به ک. ئراقی پتازه آه نه وه
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ده  یان چه ند گوتان لگرتین تا شه ری براآوژی نه آه ن هه ر ئه وه نده یش ئه مجاره گوێ
 ؟  گرن
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