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آان یشتن به ئامانجه ری گه ج و هونه ره واری قه ده  
 

.آات ویستیی ده یه، آه خۆشه و ڕۆحه نھا ئه  ته ر به وه خته به  
Johann wolfgang von Goethe 

  20.05.04  عید پۆ سه
  وه ئه. گاش ناگرت زانت، ڕز له خودی خۆی و له ژییان و آۆمه ویستیی نه وی مانای خۆشه ئه

ویستیییه فری   خۆشه وه ئه. بان و دفراوان بین آات میھره تیییه فرمان دهویس خۆشه
وه  یه وری مۆمی ئازادیی روانه به ده ك په ویستیی خاآه وه ش خۆشه وه ئه. آات لبووردنمان ده

میینجار  آه  بۆ یه1991هاری سای  ی به آه زنه  مه ڕیینه ڕاپه. آات پروسكانمان ده  هه فره
له . بوو" رهود فه"ویش  وه، آه ئه یه  نو زمانی آوردیی ڵ خۆیدا هنایه گه ی له آی تازه هی زاراوه
رست و  لپه بوون هه كانك هه گای آوردیی دا، خه ڕیین دا له ناوآۆمه می ڕاپه رده سه
یین دا ڕ ژر ئای ڕاپه نھا تانیی بوو، له ته مان آاریان به ئه. لس بوون ندچیی و تاسه وه رژه به
دا، چونكه پشتر  یه م پیشه یان پرۆفیی بوون له ندینه رهود، چه آداربوون بۆ فه مانه چه ئه
كانه آه به خی  م خه  دیدی ئه.یداآردبوو آانی آوردستان دا په زموونیان له ڕاگوزانی گونده ئه
  وان مشت پاره وو ئه ب وه آرد، گرنگ ئه رپی خۆیان بی ده تا به نھا هه رهود ناسرابوون، ته فه
 آه ،های آرد ش بوو وه م بۆچوونانه ر ئه هه. وه ئیدی چۆن و له آووه گرنگ نییه ستیانه  ده بته
یه له وت  رد هه مس و فافۆن و زه"ك  آترۆنییی و ماتریای وه له باییی و ئه رچی ئامری آاره هه

وقات بكرران دا بۆ  ن به سنووره  و بیكهندا قۆشتنآانی ئنفنه. تابه و  ك گه آانی وه ماش
مانه  ن ئه كه وانیی و ماشنی چاھه آانی شاره آانی شار و ماشنه قامه ی شه وه ره شۆف و پاآژآه

بت یان  بت آاول ده ن و دینار، ئیدی آوردستان پۆخ ده موو آرابوون به قوربانی تمه هه
ڕی  یرانی ئابووریی و شه  قهرسته؟ لپه كانی هه ی خه ی آشه مانه آه ئه. س ره نابت قیر به قه

م  رست زیاتر سوود له لپه كانی هه  هۆآارك آه خه آان بوونه  آوردیییه نه ی الیه وئخه سته ده
م  ر ئه سه ڕبوون به یان ساڵ تپه دوای دهئستا . ن سپی خۆیانی تدا تاوبده ربگرن و ئه  وه گژاوه
آانیان له  یه ندچتیی وه رژه ر و به ی آه خولیا تكده و مرۆڤانه دا، ئه یه رستیی لپه  هه ره هونه

ژر ناوی  وه له مان یاسا و ڕسای جارانه وروپاوه، به هه  ئه ڵ خۆیان هنایه گه وه له آوردستانه

جتیی  ره واری قه دا دهشی خاك  وه بۆ باوه ڕانه گه

وان  جھشت ئه آه آوردستانیان به. وه بۆ آوردستان ڕنه گه  ده ووه پچنه وروپا ده خۆیان له ئه
ی  وه رزآردنه یت گرنگ نییه، گرنگ به آه یدای ده وتبوون، چۆن په وری دۆالر آه دوای هه

م  ی ئه ر له ڕوانگه هه.  له آوردستان داآانه ڕآراوه ڕمه  مه الحه به  زل و زه آانی خانووه قاته
ندامانی  ماشای ئه مان بینایی ته ر به هه كانی وت هه ه آه خهی وه شه خ و لیخنانه ره ته نجه په
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  و ڕیزه وروپا ئستا ئه س له دوای تۆوه چوو بۆ ئه فن آه. ن آه وروپا ده آانی تری ئه آورده
  و ڕیزه وروپا ئستا ئه س له دوای تۆوه چوو بۆ ئه فن آه. وه ی فن شون هی ئه دوآانه
. چشتخانه هتدی تلفۆنات، فن  فن آارگه، فن نووسینگه. وه  هی ئهك ڕه ی فن گه خانووه
  ڕۆسۆ ئاماژه". ك بت یه ر شوه آانت به هه بگه به ئامانجه" آات  ت ده قه ڵ سه ت آۆمه میكاڤیلیه

آات  گرتن له آارتكردنی خولیاآان ده دات و باس له ڕگه آان ده به خولیا پویست و ناپویسته
 دژ به  وشته م ڕه  بكرت، چونكه ئه غه ده وه قه ن مرۆڤكی تره الیه آه نابت خولیای مرۆڤك له

سنووری ئازادیی چته   آه ده  ئازاده و آاته تا  ئه  مرۆڤ هه  دیاره.یه ماآانی دیموآراسیی بنه
م ئایا چ  وه، به مه نو سنووری ئازادیی هیچ مرۆڤكه ستبخه وت ده من نامه. وه مرۆڤكی  تره

تیی دا آاری دزو  ییی بوون و آوردایه وه ته ژر ئای نه زانت له قی ده وای هه ك به ڕه یه ئازادیی
آرۆنی سودیی له " 500،000"ی  ڕژه" ستۆآھۆم"یت؟ مرۆڤكی آورد له شاری  وا بكه و ناڕه

  بته له آوردستان ده.  بۆ آوردستان وه رواته تایی ده تاهه گرت و بۆ هه رده رز وه بانك به قه
چت ڕیزه  بگوومان پده. ر روه ییی و آوردپه وه ته بته سیمبوی مرۆڤكی نه وان و ده پاه

ی  وآردنی له بۆنی خاك بكت به پارهتای س ره آی شۆخ بۆ سه  خانوویه دووآانك یان ڕیزه
وروپادا  ری ئه رتاسه گای آوردی له سه یه آۆمه  آووشنده یه خۆشیی م نه دیاره ئه. دزیی
یان بۆ  آانی خۆیاندا تیله تیییه ندیییه تایبه وه رژه ر مرۆڤانه له پناوی به م سوپه ئه. وه گرتۆته

ی   وه آه دوای خۆیان شوناسنامه نه  ناآه وه بیر له. آات رپی خۆیان ب ده تا به نھا هه دواڕۆژ ته
به موو آات  راندا هه نده ی خۆیان له هه آه وه ئاواره ته گای نه آۆمه. ن آه ك لیخن ده یه وه ته نه

تیی و   آوردایه ئوه. ن آه رسووڕمان ده آانی پرسیار و سه ی نیشانه وه  قووتكردنه جگه
ی "با"فۆشن، بۆیه  ی وت ده وه به دانیشتوانی آورد له ناوهرزان  ویستیی خاك به هه خۆشه

 ناوی  ئوه. دات ده جتییتان پ هه ره واری قه  نا ساتك له شونك ده ر ساته دینار و دۆالر هه
 ملی  وه تاه ن، آه به پاآیی و به دسۆزیی و به گیرفانی به آه ماویی ده ش ته ویستانه و خۆشه ئه

ر  گه یه، آه ئه وه گ ئه مه ئه  موو آوردكی به تكام له هه. ر به ی وتیان گرتۆته وه ڕانه ڕگای گه
آان  آه ك له جوله رۆیه بت په وه و هیچ نه ڕنه یه به پاآیی بگه یان بۆ وت هه وه ڕانه نیازی گه

یستیی خاك و و  خۆشه وه بگره نگی ژیانی خۆتان ناڕۆنه ما و ئاهه وه بۆ سه ڕۆنه  ده دابدڕن، ئوه
ئوه آه ئیمۆ . ن بت به دڵ و به گیان بیپارزن و پشتگیریی بكه آات ده نیشتیمان بانگتان ده

بت  وروپا نه قاتان بۆ ساباتی وتانی ئه راندا به نده ریی له هه نابه یان ساڵ ژییانی په دوای ده
آانی  وجه وه فه مواردا دیسانه ساتكی ناهه موو چرآه له هه. ن بۆ آوردستانیشتان نابت ڕبكه باوه

یشتن به  ری گه م هونه ئه. هنن نفال پكده شكری قاتوقی آورد و ئه  و له ه جاشی سووآه
 و دژ  باره آی دزو و ناله یانبژاردووه ڕگایه راندا هه نده سانك ئیمۆ له هه ند آه ی چه ئامانجانه
بۆیه . رمان ستان نابن به سوپه ره آه م هونه بن به دنیا.یه ماآانی ئازادیی و دیموآراسیی به بنه

:                                                       م آه ده به مر ده ی نه"گۆران"نا بۆ  ناچار په  

    ی سالم، ریح به ئه تا موسته آه بره  قه بنوو له
     !المـا عـــت زان هه ره ئستا نهـــوردتــــله تۆ آ




