
ریمان ند علی نه سیامه......... رستان ندپه وه رژه غانی به قه ب به نابتان نه ی جه باخامه  
 

ی  ی آوردستانی نوێ7ڕه الپه له ین ،آه بده) مھدی ابوبكر(ی  آه رنجی نوسینه وردی سه ر به گه ئه
مرۆو  ڕاستی ئه دوورن له آرێ آه دی ئه وه،زۆرشتی تیا به ته  بوآراوه08/10/2003ڕۆژی 

ر بنوسم  سه ندێ تبینی له  وای ل آردم هه بۆیه.وه آوردستانه ند به یوه آانی په ڕابوردوی ڕوداوه
.ر ڕی ڕزمدا بۆ برای نوسه وپه ڵ ئه گه له  
ستاوین  م دوڕیانكدا وه رده به ی آورد له  ئمه گوایه آات آه ده ست پ وه ده  به آه تای وتاره ره سه
ڕۆژان بیریان   بۆ ڕۆژك له و دوو حزبه آی تر ئه واتایه به. یه ی)خۆی ربه هفیدڕالی و س(ویش  ئه
ی سلمانی  رۆآی ئیداره آاتك سه ب آه یان آاتك ڕاسته مه  ،ئه وه ت آردبته وه ده بوون به له
ك   ،نهوه ینه آه ئه ت كی آوردستان هاتنی سوپای تورآیا ڕه ی خه  ئمه ره بویتایه نقه ئه م له رهه به.د
مان  ه  مامه وه چاوكی تره ناب تورآیا به' ی عراقین ئمه'وه ب  شیشی م ماستاوو آه ده به

سایی ائ  به وجۆره لدوانانه كو ئه آردوم به رانی نه یان هیچ نیگه مه م ئه آو آورد به بكات،واتا وه
ی  وه ئه.ی آورد ازرگانی آردنی آشهن بۆ ب 'مامه' ی یمانگاآه رچوی په ده" وانه ئه " زانم ،چونكه ئه

 و قسانه نی ئه خاوه ندك له هه' لیت ده آه.نابتان پشتگیری آردوون ی جه  خامه جگای داخه
و  آانه و قوچی ڕاستیه ش لنگه مه ئه". آان آورده رآرده  پاڵ سه نه خه  ده آه آردنه داوانه
؟؟!!دیاره میان آوردستانی بونی پوه ك بۆن دهی ین آوێ و آه توانین بزانین له  ،ده آردنه واشه چه  

 
ت و نیشتمانی  وه ونی بوونی ده ی خه وه  بۆ ئه ن ،آام عاتیفه آه  ده عاتیفه نابتان باس له باشه جه

وروپا زۆر عاتیفین  کی ئه  خه تانه آه قاموسه  یان شۆڕشگه؟یان له سكی عاتیفیه ب آه هه
 وابزانم  ،چونكه'عاشقن'ووتوه  ت  نه رباشه هه.بینن   ئهآگرتووه وروپای یه ئه و به  خه ،چونكه

ی تۆ  یه خۆی ربه و سه ڕز ئه برای به ! یه الندا هه بیاتی شۆڕشی گه ده ئه عاشقانی ئازادیش له
تی  وه بۆچی داوای ده.ڕاوآ رم و ده ب شه  به لكه موو گه وای هه زانی مافی ڕه ی ده عاتیفه به

دوای  و آه نه و لپرسراوه رستی ئه ڕبازی خۆپه ی دووره له وه رئه به  ؟له تاندنه ه خه آوردی خۆهه
ڵ پارتیدا ڕك  گه ن له  ده وه ی آوردساته ر شاشه سه وتنی واشنتۆن دن له ڕكه پنج ساڵ له

رموو  استت فهڕ. وه سته ده ن به وان خۆیان ناده م ئه نازولمان زۆرآرد به  ته  ئمه وین،چونكه ناآه
آتری  س پارزگادا مل بۆ یه مان له  ئه وه بژی  ،چونكه م حیزبانه ئههیوای   به تاندنه ه خه خۆهه

زۆران   له مانه ند برینكی قوه تا ئه ئای ب هیوای آورد چه.ندی خۆیاندا  وه رژه به ن له آه شۆڕ نه
خۆیی و ئیش بۆآردنی زۆر  ربه م سه منیش ئه.چت قوڵ تردا ده ندیش به بازی آورسیدا بنو چه

سكی  ندی ته وه رژه به ن بۆ دوژمنان له آه زی خۆیان ڕاوده گه ی ڕه وانه تری ئه ژر چه  له حاه مه
.خۆیاندا  

ك  دا وه ی له بیاردانی آۆشكی سپی آه آان ده بیه ره  عه ته وه ڕای ده ری  آاریگه نابت باس له جه
آانی  آشه ب دژی بوبن له ره عه  بیارك آهموو هه ی له وه  له  نیهڕزتان ئاگادار ی به وه ئه

برای ئازیز .ج بووه  به و ج ر آردووه سه ختی له مریكا زیاتر جه ڕاستدا ،ئه تی ناوه خۆرهه
ی 'ر گزه' وه پشه و له  بووه یه) عربیه وحده(آانی  رۆآه ر سواری پشتی سه آو آه مریكا وه ئه



آاتی بیاری  واوی ئاشكرا بوو له ته ش به مه ئه آه.شنت وه آانیان بۆ ڕاده ته  ههماع و ترسی ته
س  ی نو شایی به ڕه آوو آه مویان وه هه آه.مریكاوه ن ئه الیه ری لدانی عراق له مسه ك جه یه
.شاند وه ریان ڕاده سه  

ی  نیشانه ریكا ،تائستا لهم ڵ ئه گه  له یه ندی وه رژه آام به دتان له قسه ڕزتان مه باشه به
گای آوردی  آانی آۆمه موو تاآه  هه م ،چونكه یشتوون؟ بواناآه ندی هیچ تگه وه رژه به

ستی   ده یه م دوایی مریكا له ل ئه گه ندیمان له وه رژه نھا به زانن ته آوردستانی باشوور ده
 الحه به و زه مانی ئه دوای نه هآوو آورد ل عسی بووه،تاوه ویش بۆڕوخاننی ڕژمی به پكردووه،ئه
 ته گینا مژوی آورد شایه باروگونجاوتره،ئه رج له ل ومه آات و هه دی ئه خۆی به ربه ئاسۆی سه

نجامی  ئه  له زار قوربانی داوه و هه وتوه مریكا آه ئه'ی قه له'ر  ند جار به ش آورد چه م ساته تا ئه
  .هتد..ریتانیاو مریكاو به ی ئه په ی چه وت تی چه سیاسه

مریكا تائستا  ی ئه وه'و جه'و  وه ئه یان خونده و وتاره ی ئه وانه موو ئه آوو هه زم آرد وه حه
م الو  آان به  شاره پارچه سی خۆی پارچه وه هه به  آه یه وه ئه: یه  آامه بزانم  بۆمان شلی آردووه

یان .بكات" ه رۆك آۆمه سه"ودوو ئه بهآش  یه گورگانه ی پرسه وه آات ب ئه ش ئه والدا دابه ئه
ن  الیه ی له وه وه دوای ئه ڕانه رآوك گه آانی بۆ آه زاریه هه  ده به ره  عه یه وه آه ئه وه جه
مریكا شل آردوه جارك  بۆ ئه'مان شمه ڕه ' آاآی برا  ئمه.رآرابوون ه دهو آانه آورده نه خاوه
نھا بۆ  باتمان و تكۆشانمان ته ئمه خه  آه وه ینه ه بك و ئاگاداری وه ینه ی توون ناآه لغاوه
 آوردستانی باشوور   براآانمانی له مكه و ده گینا ئه ئه. وهیچی تر یه خۆی ربه سه
بیبن هاآا آردمانی  وا نه وندی ئه رژه پناوی به ش له ر ئمه گه ئه . م داوه ه قه له'تیرۆریست' به
. 'ئاردی ناو دڕك " بینه گینا ده ،ئهوه آتربگینه مۆ زووتر یه ئه  له  پویستمانه بۆیه.' ته چه' به
و  آی ب پاساوه  درۆیهبكا ی سته رجه  بهدا آه ناوچه وێ له یه مریكا ده ی ئه  دیموآراتیه وڕژمه ئه

مویان  ی ئیسرائیل هه'آن فیكن'تی وه رستی سوریاو ده زپه گه ڕژمی فاشستی تورآیاو ڕه
دا  ره ڤه م ده دیموآراتی له یفی به مریكا آه ئه  آهن ده وپووچی آۆشكی سپی دهر پ سه واهی له گه
لمنی  یسه ندام تیایدا ئه  ئه5 عراق وبوونی آورد به مریكا له نی آاتی ئه نجومه ها ئه روه هه.ت نایه
.وه  زانی فیق ودۆستی خۆی نه ڕه آیش آوردی به یه نھا چرآه مریكا بۆ ته ئه آه  

مان بۆ هاتنه  رله ستی ڕازی آردنی په به بۆ مه  تورآیا آه مریكی له ڕاكی ئه نه خۆ زۆر ناب جه
النمان بۆ  آو ئۆجه وه'ری ته خه'رۆآكی   سه ئمه(ی سوپای تورآیا بۆ ناو عراق گوتی وه ناوه

مریكا  ی ئه یه مه م گه ئه.)تورآیا ین له ڕی پاداشتی چاآه ست گیرآرد ئستاش چاوه تورآیا ده
مان ل  نگكی ئازادانه ر جارێ ده هه آه.' و مشكه پشیله'ی آالسیكی  مه دا گه ڵ ئمه گه یكا له ده
مریكا  ی الی ئه آه ڕز آلیله  برای به!!سی تاوان فه قهیا.دات ئه ی تورآمان پ نیشان به ر آه ده بته
 یه  هه ی  ته وه ئه.وه یاتاغی بۆ حازرآردووه جوته آانی نه وو دۆسته دی ئه  به س رآه تی، هه خۆیه
آوو  ی وه وه كوو ئه  به، ترساوه دانی ڕاستگۆی خۆی نه ست ده  له له  ئیمپریالیست  میشه هه
وه  ه'تیرۆریست' وه به ته ووتوه ری نه مسه تاك جهآانی و سرودی  آاریه واشه  چه غا ووشه غبه به

مریكا  وستی ئه هه  آه م ئاشكرایه رده وومان و دنیای سهم بۆ هه. بیووه و نقی ل لوول آردوه
مریكاو  ر ستراتیژی ئه سه تی حان له آانی شایه'ڤیتۆ'ئیسرائیل و ڕیكۆردی  ر بووه له آه پشتگیری



 آۆڵ  ی له'آان ستینیه له فه'تی  شتوون خواخوایه ستی ل تی ده واوه  ته  بهب ره ئیسرائیل ،عه
 لیبیا ومیسر ووتانی   له آانه ستینیه له رآردنی فه وه ده م بۆ ئهی زیندوش وه،نمونه بنه
ن  الیه ری له نابه آی په موو داوایه  هه،ختی ئیسرائیل ژر جه وروپاش له تا له ئه وه ر ئه هه.وه نداوه آه
.ك و دوو وه ب یه آرته ده ت  ڕه وه آانه ستینیه له فه  
وا  ت بكات ئه وه سمیدا،داوای ده ئاستی ڕه ر آورد له گه ئه(ت ر ده نابی نوسه آۆتایدا جه له

و  تائستا ئه وه آه ك ال آرده ڕزت یه ری به م ده خونه ئابه).دات ئه ست ده ڕاسگۆیی خۆیی له
و ناب بیشی  آردووه تیان نه وه ك داوای بوونی ده یه هیچ شوه سمیدا به ئاستی ڕه  له رۆآانه سه
ری آورد  م بۆ آرد، خونه ئاماژه ن آه یه گه شانه ئه  هاوبه یه ندی وه رژه و به  بهر ره  زه ن،چونكه آه

آانی  وه ڕه م داواآردنی مافه ئه بۆیه.دا و واقیعی می ڕاست  له دیاری آردنی وه رپشكه خۆی سه
نابتان ناوی  هی ج وه ك ئه سن،نه ر پی هه گه  ئه وه و دووانه رآی ئه ئه تره لهلك نزیكترو پیرۆز گه
وستكیان  آوو هه بووه تاوه هیچ آات مای آوردی ڕك نه دانی ڕاستگۆی آه ست ده له ن به به ئه

م  تی و تانوسینی ئه یه ك خونی بایه یان له آه ریه  هه وه وانه پچه كوو به گۆ ب، به ڕاست ب آه
موو شونك  هه ك له.د. پ دیارهآوو  وه.بوون وست نه ك هه  وه یه1963 له ش پم وایه وتاره
یش 'پشتر ' بوایه  ده نده رچه وعراق هه ئاشكرا دژی هاتنی تورآیا بووه بۆ آوردستان به
نه  ده زیاتر ئهو  ره نقه چن بۆ ئه تی ینك پۆل پۆل ده ماعه چی جه  ،آه بوایه مان شوه هه ربه هه
 چوون  آه آوردیه ردوو حیزبه وستی هه هه(ا وتیتنكد چاوپكه گول له  عبدالله ربۆیه وه ،هه میانه ده
آامیان  آوردستانی باشور،آه ی آورد له م دیده ری سته ماوه هم بۆ جه ئه یان ج مه ئه)ك نین یه
.وه جوته  ئه یه م آاته رمتر له نه  

 ترسیانه و مه ی ئه وه خوندنه به( ر ئه  نوسه آرت ،چونكه دی ئه یر به دا شتكی زۆر سه لره
 داواآاری فیدڕالیش  نگه دا ڕه م قۆناغه تی آوردی له وه ری ده داواآه ی آه نجامه ره و ده  ئه ینه گه ده

رگرترب یان   وهنجامی ره آاندا  آورد ده وه ڕه داواآردنی مافه ت بووه له بۆ قه...).وه رسیه  مه بخاته
چی بترسین   له باشه ئمه.قوربانه بوون به وه ته اوهریان ن زاران سه هه دا به وڕگایه ر له تا هه وه ئه
 ی باست لوه و فیدرالیه ئه.'چ  ئه ست ده ردیلیمان له هه' ن ستمان بچ  خۆ چیمان لبكه ده له

تی  رآردایه ئاستی سه ئایا له.خر ن نه تمه  حه ه گه رآوآی له ؟ آه یه زان سنوری آوێ آ ئه : آردوه
و  لف ر ئه یان برای نوسه.دا'ئۆتۆنۆمی'ڵ  گه  له یه رقی هه فه' گێ'ك  ناودا یه لهس  زانن به آورد ئه

ندوه بئه وه شانازیه وا زۆر به وه آه ته ی فیدڕالی خو   'و  ئهی  م فیدڕالیه ئه.'وتی فیدڕالی سكه ده
 ر س شاره ههی  وه  ؟ئه ؟آامهن نازانین موو آورد ئه ازانم؟ ههآات ن ئه ره باسی لوه براده
یان شتكی  مه تا ئه وه یان ئه.ر آرا سه ڕی براآوژی له  ساڵ شه6و  وره آۆی آوردستانكی گه له

.'داواآاری فیدڕالی'  و ده وه داته ر خۆی جوابی خۆی ده رز هه م آاآی به به.' یه نی وه له ' یه تازه  
ری نوسین  ڕوبه ست به  ده تۆتهش و وتاره گه  ئه و آاته م ئه دڵ نیاوه ئه من زۆر به

و  ت له  قه زین ،چونكه  بۆ دابه بژاردوه ی هه م وتاره  ودوو ئه ك آوردستانی نوێ ب یه له
ت ،  قه فیدڕالی سهرانی  وداواآه ران ڕابه  له ب بجگه ك هه یه  آه تا ئستا خامه بوون دا نه یاه خه
لی آورد   گه ن ی تر شت بنووسن و ئیشی بۆبكه آه نه الیهدا بوون دژی  وه وی ئه هه  له میشه هه آه
مانیا  تی ئه تایبه ب،به وروپادا نه ئه له   آه یه و فیدڕالی ئه.شتی لیان خواخوای وتاركی هاوبه.



رقی  مانه هیچ فهوی بینی وه آو ئه ویش وه ئه آه.  هناوه ست نه ده وتنی به رآه هیچ شون سه له
ن  و ده  دواوه ڕنته مانگه آوو میزی حوشتر ده ش وه مه زی ،ئه رآه تی مه سه دهڵ  گه  له یه نی

شتن  ی گه ر بنچینه سه ندی له وه رژه م به آۆتایدا ئه له.  !!!   یه 'حوآم زاتی'ی  خۆ ئه
کو   وهش مه دیاره ئه. وه وانه پچه ك به نده ،نه  به وه ی خۆنوسینه واآان و مافی چاره ڕه مافه به

ر  آوردستانی باشور هه ی آورد له موو آات بۆ ئمه ندی هه وه رژه به آه   ڕۆژی ڕوون ئاشكرایه
.ب بب ویش ئه ر ئه و هه یه خۆیی ربه سه  
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