
www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا1:18 30-4-2005

  
  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال.... .... سةدام لة قةنارة بدرص يا نا؟ سةدام لة قةنارة بدرص يا نا؟ 

  
وری   ده بییات له ده تی ئمه دا، چ عراقی بت، چ آوردی، ئه  دونیای سیاسه تاآو ئستا له

ونكی ئاوزآا و   نو ته  چوونه ت واته سیاسه! من خه ی قاوغداردا خۆی ده الغه به
ر  نھا هه  ته   آه وه آی دییه  دونیایه ون بینین به  خه و ئینجا ونه و ته  نو ئه گرتنیش له ئۆقره
چت   بیر ده مان له لی تاك و آۆمه ده زۆرجاریش جه.  بۆ ژیان  شیاوتره ی ئمه وه ك له یه مۆآه آه
آات و  خوی ده آات، به ت دروستی ده یایی میلله  خه مانك آه  قاره وه  آایه  هنانه له
تكی  قییه می عه رهه  به م شمایه ئه. بات  ناوی ده ر خۆشی له  هه ویوه  له ترۆپك و نته یه یگه ده
آانی   تراژیدیایه مه لحه  مه وك له ره ژت، هه یابازی دا ده  دونیای خه نھا له  ته  آه مییه لحه مه

   .وه ته نگی داوه دونیا ره
آو  مانك وه قاره. مامكه ن دوو ده مان خاوه قاره. ستت به ق ده مان دا چه وری قاره  ده دراما له
دام دوو  سه. آات وێ و دروستی ده یه ت ده  میلله ی آه وه آو ئه مانكی دی، وه یه، قاره  هه خۆی آه

   . زیندانه  له ی دیكه وه آكی مرد، ئه یه. مامك بوو ده
ر   هه ی آه ناره و قه ه ئ ینه وێ ملی بكه مانه ین و بۆچی ده  بده  سداره ێ آامیان له مانه  ده ئمه

  یه می سداره  و سیسته مانی سیداره  پناوی نه بات و تكۆشانمان له موو خه  هه مكه خۆشمان ده
  مون؟  ندیی و هتد خه رفرازی و شكۆمه وری ئاشتی و سه  ده بییاتمیشان له ده رتاپای ئه و سه
مان   نو هه آانی جاران دا، له قلیدییه ا تهمان شم  نو هه ر له وێ هه مانه  ده  راستی دا ئمه له
  ره  مانا هه ت دا به  نو دونیای سیاسه ین و له  دراما بده  به شه می دا گه لحه تی مه قلییه عه

   .ین  بده یه مه م گه  به ی دا ئیدامه آه راسته
ر   هه مز بوو، چونكه ، رهرۆك، دیكتاتۆر وا، سه رمانه  فه ما آه  نه دامه و سه  ئیشمان به  ئمه چونكه

  واته آه. ی ون آرد م سیفاتانه موو ئه  هه و آابرایه ریانھنا، ئه  ده آه  آوونه  له ی آه وه و رۆژه له
   له ئمه. یه مكی دیكه موو بنیاده آو هه دامك وه سه. ین ی دیكه آه دامه  دوای سه  به ئمه
و   دانی ئه  سداره  به ین، آه  بده  سیداره و له وی ئه مانه ڕین و ده گه و ده  دوای ئه ت دا به ققه هه
  چته  ده یه وه م آرده كو ئه به.  آۆتایی قۆناغك شبته  ده تای قۆناغك، نه ره  سه بته  ده نه

دا  ریزه  دونیای غه  له آانمان، واته تاییه ره  سه  نو ریشاه چته قوویی ناهۆشیاریمان، ده
  !یه ویش چمكی تۆه ئه:  وه هوت حه ده
پاندنی   ق آردن و داپۆساندن و سه م له آه  تاوانباری یه دامه ر سه  هه زانین آه موومان وا ده هه

ین  آه ز ده موومان حه هه. آرا ی ده یه هر دا، په  رگای ئاگر و ئاسن و ژه ویش له تی هز ئه سیاسه
  له.  هتد چ، ئابووچوو، شپرزه زار، ملكه رمه ین، شهزی تاوانباری دا ببین فه  قه ناوبراو له

آی  یه وه وانه ر حه نھا هه  ته وه  وردبینه واژانه سته م ده  وردی له ر بت و به گه تك دا ئه حاله
 نمایشكی وا دا   له ی آه و سوودانه موو ئه گینا چین هه ئه. دات مبی و آاتیمان ده سایكلۆژی آه

  ت؟ب سگرمان ده ده
مان  دام، هه  ناوچوونی سه  دوای له ر له ی هه وه ت بۆ ئه  ئامانجی سیاسه بته  ده ی آه وه م ئه به
یان  وه، دیراسه  ورد ببینیه م هۆآارانه موو ئه  هه ب له وه، ده بته  دووپات نه  تراژیدییه مه لحه مه
م  جا ئه. خوقن سیاتی وا ده  آه  بنجوبناوانیدا بچین و بزانین بۆچی دونیای ئمه ین، به بكه
  ب بت یا آورد؟ ره تی عه  میلله ر به  سه  آه یه آی هه  چ گرینگییه سه آه
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 آردنی  مه حكه وه، مه  عراقی و آوردیانه دارنی ئمه، به تمه مان آاتیش، سیاسه  هه آرێ، له ده
و  شك له آانی دی و به وته سكه  ده پاڵ نه یخه  ده ی آه وتانه سكه و ده شك له نه به دیكتاتۆر بكه

ی  وه ك بۆ ئه ش نه مه آتی و به ره قلیدی گه تی ته قلییه  عه  آه  وه نه آه  ده یه دووباره مه لحه مه
مان  ر هه  هه مه به. مان دراما  رستنی هه شداربن له كو به وه، به نه ی نزیك بكه  میلله خۆیان له
مان،  مان قاره ی هه وه  دووپاتكردنه بن له شدار ده  و به  دونیاوهمان  هه چنه داران ده تمه سیاسه

   .م بۆ ئانوساتكی دی به
  وه كو گواستنه دامه، به تی دوومی سه سایه دانی آه ناره  قه ك له نه.  گرینگه وه الی ئمه ی به وه ئه

فاف و  نخونی و آاری شهو  آار و شه  پویستی به ته به ش هه مه ئه.  بۆ قۆناغكی دی قۆناغكه
  ت و هتد آانی میلله  تاآه ر به رامبه پدانی لپرسراوی به شه  و گه  به پدانی موحاسه شه گه
شداربوون   به ی آه و هۆآارانه ین و بزانین چی بوون گشت ئه  تبگه وه ب له  ده وه آی دیشه  الیه له
  شدار بوون له ككی زۆر به ی دا خه آۆتای  له دام آه آو سه آكی وه  دروستكردنی یه له

ك  وه و نه آرایه  ده ته خسییه م شه ی آۆنیش دا س له زه  موعاره مانه؟ تاآو له م قاره ئافراندنی ئه
آی دادڕاو و  خۆش بوو، دیكتاتۆر بوو، مناییه تكی نه خسییه  شه  آه وه ش بیبنه وه نھا به ته
ت و   گشت تۆمه  آۆتایی بھنین آه وه زۆر جاریش، بهآرد و هتد،   نووقسانی ده ستی به هه

  یه م بازنه پس بكرن و تادتیش ئه ك دا حه یه  بازنه  له سانك آه ند آه  پاڵ چه خاتاآان بدرنه
   ویست به ی به وه  و بۆ ئه وه آان بشاردرنه  قینه ی هۆآاره راسته وه  پناو ئه  له وه سك بكرته ته
  ك له یه  تا راده وری بۆچوونی نوێ آه  ده م له  به وه ت دووپات ببته سیاسهمان  ویست هه نه

   .ت هتد مافی مرۆڤ، مافی ژن، دیموآرسییه: آو  وه یه دونیای ئمۆمان باویان هه
 ژر  ینه آرت و بیخه  ده  ئیمۆ پیاده ی آه ته و سیاسه  ئه ر بت ورد باونینه گه م ئه به

 بیست سی سال  مان تراژیدیا له  هه آین آه تایه ره  سه ین له آه ست ده  ههوه، میكرۆسكۆبه
   .وه داهاتوو دا دووپات دوبته

م  ر ئه هه. ین ده  گرێ ده وه تییه وایه ته ی نه  آشه آان به رتاپای آشه ی آورد زۆرجار سه ئمه
ی  وێ؟ آشه ین و بزانین چیمان ده ر بكه  سه ی له قینه وستی راسته وای هه  ته ب به  ده یه پنته
  آرێ له  ده چونكه. گرێ ده تیش هه رعییه رای ناشه تی خۆی گه رعییه رای شه ره تی سه وایه ته نه

  ره  هه تی مافه  ژر چمكی آوردایه له. رامۆش بكرن آان فه  گرینگه  چمكه یه رده م په ژر ئه
ن زۆر  ر نه گه ندێ جار، ئه  هه چونكه. ل بكرنآانی ئینسانی آورد پش تییه ڕه گرینك و بنه
آات و تاخمك  آانی ژیان ون ده ڕوتییه  بنه مز و چاالآییه  ره بته تی ده وایه ته ی نه جار، فیكره

ت  مزیی میلله آو باوآی ره  وه وه  ژر رآفی خۆیانه نه آه  ده م چمكه ندارتی ئه واوی خاوه ته
   .تیش آۆتایی بت ی آوردایه تی فیكره  خزمه  له رج نییه تك دا مه ه حال  له مه ئه. دون ده

ست  ین، هه آه  آوردستان ده ت له تبیقكردنی دیموآراسییه یری ته  سه وه  نزیكه  آاتك له  بۆیه
دیل بۆ  آو به  وه وه ته  جورئه  نه یره پشمان سه. آرێ ڵ ده  گه ی له ه آو قاوغ مامه ین وه آه ده
با بزانین چی . د ب ناآات ر قه  تاسه وته سوآه  هه م جۆره ئه! آرت رح ده اپای عراقیش تهرت سه

 آوون  ی له آه نه  خاوه ی آه وه  ئه یانده تی رژمی پشوویان گه  سیاسه ی آه و ئادگارانه بوون ئه
   .ربنن ده
  :م آه ی یه  پله به
   .ت سه  ده واوی هاووتی له  داباندنی ته-١
   .ت سه  ده ندامانی خ له سوآار و ئه ی خزم و آه وه  نزیكردنه-٢
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   .دی به یامی ئه ن په زدانی و خاوه آو هزكی رۆحانی و یه  وه وه ته فسیرآردنی نه  ته-٣
ستی   ده ر بدرته گه ن، ئه یامه م په لگری ئه  شیاوی هه یه سته و ده ر ئه  هه واو آه ستكردن ته  هه-٤
   .ن به در ده  هه وه ره  به وه ته وه، نه ی دییهسان آه
   .یاندن  آۆنترۆردنی راگه-٥
   .ت دا سه  پناو ده وزیفكردنیان له  رۆشنبیران و ته آردن به ه  آین و مامه-٦
   .وه ری مانه  فاآته تاقه. ر عونسری هز  سه  پ داگرتن له-٧
   . خۆ هتد ت دان به رعییه  شه ووه هب و ل سه ی نه ره جه  دوای شه ڕان به  گه-٨
   وه ره م خانھی سه  ژر ئه تی ئمۆمان له ی سیاسه وه توانین خۆندنه  ده  آۆتایی دا، ئمه له

ی  وه ن بۆ ئه لكی دیش هه  خاگه ته به هه. ین یریان بكه آو دوو مودل سه  و وه وه بخونینه
 نیو آوردان  ت له م سیاسه جا ئه.  یا نا وه  بوونه ووباره د  به مان تراژیدیا قابیله بزانین هه

   .بان دا ره  نو عه وی بكرت یا له یه په
. وه دا بخۆندرته یه م هاوآشه دام له دی سه به  دان یا زیندانی ئه ناره  قه ی له ب آشه ده
 ژر چاوانی   پاشان لهزكی ئاسنین و فه  نو قه ینه كی آوی بخه آو ئاژه دام وه آرێ سه ده

دان  روونمان ئاوه آی فنك ده یه ناسه مووان هه  و هه وه تی سداره  په ینه ر ملی بكه میلۆنان بینه
و  ئه. وه ت دووپات ببنه مان سیاسه آانی دی وت دا هه  سووچه مان آاتیش دا له  هه  و له وه بكاته

   .ت دا ی شارستانییه وره  ره  له یه تانه ناشكردنكی رۆژهه نھا ته آات ته
یر بكرت  ت سه آو دروشمی سیاسه نھا وه ك ته شكرێ مافی ژیان بۆ خۆ و بۆ دوژمن دان نه ده
ك بۆ  یه سیله  وه ت ببته مان آاتیش دا سیاسه  هه بت و له  راستی بامان پی هه كو به به

 بیست ساڵ جارك  ر ده دی هه به هی ئ یژه  په بته تیش نه سه بایی و ده رانی و ته خۆشگوزه
   .وه مان نیشان بداته م درۆزنانه آی روون، به آی آورت دونیایه  بۆ ماوه ناره قه

  خواز و دنی پ له ك تۆه وه، نه نه مان بۆ روون بكه یه م آشه ران ئه با داد و دادوه:  دا وشه
  !آینه
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