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  هۆ ه ندا

  ساسان دةروصشساسان دةروصش... ... مصذوو دووبارة ئةبصتةوة بةآلم ناسأصتةوة مصذوو دووبارة ئةبصتةوة بةآلم ناسأصتةوة : : وةآلمصك بؤ حمةمةد عومسانوةآلمصك بؤ حمةمةد عومسان
  

پم خۆش نه بوو له م هه ل ومه رجه ی ئستای آوردستان وت په ڕبوونی به ناو گۆڕانكاریه 
وو آانی عراقی فیدڕادا و له یه ك نزیك بوونه وه ی یه ك ڕیزی گه ل و یه آخستنی هه رد

ئیداره آه و آۆ آردنه وه ی ڕه نگه آان له ئای جوانی آوردستان داو چاو له هنانه دی ده 
 گوزان له برینه ،سكه وته آان و پارزگاری آردن و چه سپاندنی هه ندێ هه نگاوی تر بنین

له غه آراوه آان بدرێ و وه می تۆ بده مه وه به م به هۆی نا دیموآراتی ته وه آه  قه تما
آۆتای نووسینه آه تدا آه وتوویته ته هه ڕه شه آردن له من وخوشكه چیمه ن آۆی له له نده 

-25 آه دووبابه تی جیاوازمان نووسیبوو به ئاراسته ی یه ك آه س له دوو به رواردا ،ن
 له به رواری ،له آوردستان نت بوآرانه وه وه ك هه نگوینت له داردۆزیبته وه26/4/2005
 له آوردستان نت ی ئازیزدابابه تكت بو آردۆته وه له ژر ناونیشانی، ئایا خه 27/4/2005

آه وتوویته ته هه ڕه شه آردن آه  ،،،،كی تری گه رمه ته ریقی وه ك ساسان وچیمه ن زۆرن
زۆر پ یه و نه ونووسیون بۆ یه توانیم زۆر له خۆم بكه م ئه م آورته وه مه ی تۆی ناڕۆشنبیر 

وآراتی بده مه وه آه تۆ آه سكی ترسنۆ ك والوازی آه شه رم له مژوو و خه كی آورد ونادیم
 پم وانیه تۆبگه ی به ، خۆناش بی ی ئه ترسم،ئه گه ر نا بۆ ناوی خۆت نه نووسی، ده آه ی

 آه به قه ده ر ،ئه ژنوی نووسه روڕۆشنبیری گه وره ی آورد مامۆستا حمه سعید حه سه ن
ۆنووسراو ڕاستگۆی نووسیوه له هۆ شیار آردنه وه ی خه كی آورد له ڕووداوه تووآی سه ری ت

 به م ڕه ،هیچ آه سك ناتوان پی ب به ری چاوت آلی پوه یه آانی ئستاو ڕابردوو، بۆ 
 به ڕزیشیان پۆلنی ڕاست ،نگه له ڕگای بیرو ڕای ئازادودیموآراتیه وه ڕه خنه ی ل گیراوه

 آه له سه ره ، ئه وه ش مانای ئه ودیموآراتییه آه باس لوه آرده وه، ده آاتونادروسته آانی
په الماری چه ند داب ان ده بكی نا ڕۆشنبیر بووی بۆئاژاوه گتا ،تاوه چ هه رزه آار 

دیاره .  ئستاتووشی هه چونی ده روونی بوویته وه ئه م نووسراوان بنووسی،ئستاخۆت گرتووه
ده ته وێ له ڕگای نووسراوه آانته وه ده مامكی خیانه ت داآه   ه شه ی،هه رزه آاركی هه

ناڕاستی له پشه آی نووسینه آه تدا وه   چونكه تۆ آه سكی،نی به م شه رم ده آه ی
سفكی زیاد له خۆت ده آه ی به ناوی پارتكی تكۆشه ر ی ئه مۆی گۆڕه پانی سیاسی 

 چونكه ئه وه ی من بزانم ئه وپارته هیچ آاتك قبوی  پم وانیه تۆ له وان بی،آوردستان
 ئه گینابۆ ناوی خۆت نانووسی شه رم ده آه ،پیاوی تر سنۆآی وه آو تۆ ناآه ن له ڕیزه آانیاندا

   .ی
ئاله م آات وساته دا آه سكر تری ئه وپارته به ڕز هه ڤاڵ مام جه الل سه رۆك آۆماری 

 ئه وه یه آه عراق به گشتی ئارام وهمن وئاسایش بژین  هه موو هه وكی بۆ،عراقی فیدڕاڵ
به م آه سكی وه آو تۆ به نووسینه .  نه خوازه آورد،و دوور بن له ناآۆآی ولك ترازاندن

آانت زاراوه ی سواوی ده می آۆنه په رستانی به عس وشۆفنی به آار ده هنی ومژوو به ئاره 
 آه هه ندك آه س هه بن به دوادا چوونت له گه ڵ زووی خۆت ئاڵ وگۆڕ وچه واشه ئه آه ی

 شه رمه زاری به رده می دایكان وخوشكانی شه ،یته داوی ئاژاوه گی یه وهه بكه ن و بیان خ
 ئه وده سكه وته آه مه ی آه ئه مۆ به ده ست هاتووه له نوی ده ،هیدانیان بكه ی وپیان بن
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 آه هشتا آۆ مه ك به ر به ست ،ه ربه خۆبه ن به ناوی بیروڕای ئازادوده ربینی س

 به م آاآه گیان له وه ئه چ تۆ له ،وگرفتمان ماوه به هه واسراوی و چاره سه ر نه آراون
سایلۆ آارت آردب ئه و هه مووژماره وڕژانه ت به آارهناوه له نووسینه آه تداو باس له فره 

 به م ، بواناآه م هیچ آه سمان الریمان ل ی هه ب،حیزبی وسه رآه وتنه آانیان ده آه ی
آاآی خۆ م ڕاسته من مژوو نووس نیم به م مادام خۆم به آورد ده زانم له آه م وزۆر مژووی 
 ،خۆم ونه ته وه آه م ده زانم و فر ی بووم به هۆی ڕاگه یاندنی ئازادوسه رچاوه مژوویه آان

 دیاره هه روه آو جاران سه ،و بۆ ته واوی نه ته وه ی آوردهئه مه ش ته نھا بۆ من نییه به ك
یری مژووی آورد ونووسینه وه ی ده آه ی آه له ال یه ن بگانه آانه وه یان له ال یه ن چه ند 
دڵ ڕه قكه وه به چه واشه ی و هه ه ده نووسرانه وه ئه آاتانه آه شه ڕ له چیاآان بوو له 

االك وآه ره سته ی تازه هه واه آان دره نگ ده گه یشتنه جه به ر نه بوونی ڕاگه یاندنی چ
ماوه ر به م ئستا یه ك هه واڵ چه ندین سه رچاوه ی هه یه بۆ یه به سه دانی وه آوتۆ چه 

 مژووی بارزانی نه مر و آه له پوری شۆڕشگی وه ك سه رآر ده یه آی ،واشه وهه ه ناآرێ
ی دا ئه دره وشته وه ئه وه میژووه تۆ ناتوانی دابی له گه لی آورد له ئاسمانی آوردایه ت

آورد چونكه بارزانی سه رآرده یه آی به سه لیقه ی ته نھاو ته نھاآورد بوو نه ك پارتی 
دیموآراتی آوردستان چونكه زۆر له پش دروست بوونی پارتیه وه هه ستی به له ت وپه ت 

ری نیشتمانه سووتاوه آه ی آراوه ته وه بۆ یه آردنی آوردستانه آه ی آردوه و گوێ ی به هاوا
سنووری نه ده زانی له هاوآاری هه موو گه لی آورد ئه وه ش مژوو آه بگانه آان چی ده ن 

ئیتر به فه ریكه ناڕۆشنبیركی وه آو تۆ مژوو ناشونرێ چونكه هه ر به ڕز  و چیان نووسیوه
 له یه 1991انی تر بووله دوای ڕاپه ڕینی سای هه ڤاڵ مام جه ال ل وسه رآرده آانی حیزبه آ

آه م یاد آر د نه وه ی آۆچی بارزانی نه مر له شاری هه ولر له به رده می جه ماوه ره آه ی 
 ڕابه ره پشمه رگه بووم ئه م ووته  مفه رمووی من به ده یان ساڵ له ژر سه رآر دایه تی ئه

 ده ته وێ مژوو ،ستی قسه آانمه بۆ تۆی نه فامخۆی له خۆی دا ڕا یه ی به ڕز مانم جه الل
 آه هه ، ڕه خنه له چی له م ئازادیه ی ئستاآه،بیر خۆت به ریته وه به ناوی ڕه خنه گرتن

ه ی خۆت ده ی ی ده مكه وازم ت خۆ به و،موو گه لی آورد یه آن ئه گه ر قوڕمیش نه آرابی
به هه چوونكی ده رونیته وه ده ته وێ ڕام له نووسین هناوه و قوڕمیشه آه ت خاوبۆ ته وه و 

 هه موو آه س ده زانن ، ئاب بردووه31آشی بۆ به یه آسان آردنی قسه سواوه آانت آه ناوی 
هیچ سلبیاتكی نه بوو ئه وه بارو دۆخك بووگه لی آورد ی ت آه وت و هه ولر ئازاد له ژر 

 وه آو تۆ به فیتی سه رانی ڕژمی به عس زه برو زه نگی چه ند نامه سوولكدا ئازاد آرا آه
ئاژاوه یان ده گا آه پرۆسه ی ئازادی عراق ده ستی پ آردو عراق له ژر ده ستی دیكتاتۆر 
ی نه ما و به گه آان آه وته ده ست جه ماوه ر ئه وآاته به شی ئمه شیان ل دا له چه پكه 

 آه سه رآرده و سۆ په رمانه آانمان چۆ ،وگونه ی آه به خونی شه هیدانمان سووریان آردبو
 ده بوایه سه ری لووتی خۆیان ڕه ش بكردایه ،ن فایله زه قه آانیان هۆ نیبوه بۆ سه رانی ڕژم

به م به داخه وه له شاشه ی آه ناه ئاسمانیه آانه وه ڕۆژانه ئستفزازی دایك وآه س و 
ر ئه رشیفت النیه له   نانووسی ئه گهآاری شه هیدانی پ ده آه ن آاآی خۆم بۆ له سه ریان

 ئه وه مژووه و دووباره ئه بته وه ،ژماره آانی هاووتی خۆشه ویست هه موویان ڕیز به ند ن
 مت بده مه وه چونكه آ كی تر وهنده م هه بوو ناتوانم جارته وه من هه ر هم ناس به

   . ده آه ی له ئازادیه داده  تۆ ش فایل چی نیت و ئاژاوه ده گی و پاآانه
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