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                ب ره تیی آورد و عه زووڕنای برایه
 
عید پۆ سه  

 
م  ی به ی گاته وه گ به ب خۆی نه ره م خودی عه به. وهلی آوردیان فریوودا ب گه ره تیی آورد و عه ی له مژوو دا به زووڕنای برایه وانه زۆرن ئه

تیی  برایه:  وه له داری ئازادیی دا ده ی خۆیه موو یاخییبوونه و هه مر به سی نه ق بكه فایه. وت گوی ل بت كوو ناشیه  دت، به یه واژه سته ده
 .ی خۆی دادڕێ ش له داخا ئخه زی ڕووڕه  با ناحه ب زۆر آۆنه تاریخ شاهیده ره آورد و عه

ق  كوو له ڕاستیی دا فایه آردووه به ب نه ره رد و عهتی آو س خۆی باسی له برایه ق بكه  خودی فایه ن، آه گوایه ندك له ڕۆشنبیرانی آورد ده هه
 بۆ زیاتر وه هی آورد مه رده و سه ی ڕووناآبیرانی ئه ڕی آۆمۆنیستیانه هۆی بیروباوه م به  به.ب زۆر آۆنه ره تی دۆستیی آورد و عه س نووسیوویه بكه

ی آردووه و دۆستیی  آه ستكاریی هۆنراوه ده" د حمه ئیبراهیم ئه" مان  آه له ی گه وره بی ئراقیی خوالخۆش بوو ڕووناآبیری گه ره وه له عه  نزیكبوونه
ر  گه له آاتكدا ئه. تیی دا نابینم، جا چ دۆستیی بووبت یان برایه آه ردوو وشه نوانی هه ك له حای خۆم هیچ جیاوازیییه شبه من به. تیی آردووه به برایه

آتیی   آورد بووه؟ پاراستنی یهب دۆست یان برای ره آدا عه وت و مژوویه ه له چ ڕكوا ئایا  ئهتیی، گ برایه ت نهس باسی دۆستییشی آردب ق بكه فایه
وه  شه یه م بۆنه ت، به سته رآورسیی ده  سه چنه ی ده و آاتانه بكدا ئه ره موو عه ك هیمۆگۆبین وایه له خونی هه بیی وه ره یی نیشتیمانی عهی آپارچه و یه
  .داآانی وتی ئراق  مژوویییه موو گۆڕانكاریییه  له ههیه  یییانه سته رده ی سه رخستنی ونه ب بوون و ده ره ر عه یامیشیان هه میین په یام و دواهه م په آه یه
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واییی ئراق  رمانه آان، آه ئستا دیسان فه عسیییه تداریی به سته وه بۆ ده ڕته د، پرۆسسك نییه مژووی بگهی آور وه ته بكردنی نه ره  عه بگوومان به

یا ایھا "  :ت رگرتووه آه ده وه وه یانه آه ره مبه آانی پغه یامه رگرتووه، باشتر بم له په وه وه یانه آه یان له ئایینه م بیردۆزه مان ئه كوو ئه  به.وه نه آه ده
:  ی دهیآورد ی به  آه واتا"  الناس ان الرب واحد واآلب واحد و لیست العربیه باحدآم من أب وال أم وانما هي اللسان، فمن تكلم العربیه فھو عربی

ی به  وه ی زمانه، ئهیبت ره كوو عه به: وه وه نه له دایكه نه له باوآه: سكتان نییه ی هی هیچ آهیبت ره ك باوآه و عه ك خوایه و باوك یه  خوا یه كینه خه
شكی   به آه ش چاره تا ئستا له چواربه ش نییه آه هه ره مه ستیان پكردووه، سه  ده وه تا له زمانه ره مان سه  جا ئه.به ره وه عه ی آرد ئه ی قسهیب ره عه
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آانی معمر القزافی به ناوی  آك له هاوآاره یه !الجید هو الكردی المیتالكردی : گووت آان به آوردیان ده عسیییه به. بیییه ره زمانی آوردیی عه
آان تدا بوو ڕووی  ب و آوردی له پارت و ڕكخراوه ره ری عه ی نونه ندینه  آه چه،سترا بوو شق به گدا آه له دیمه یه وه له آۆنگره ه"عبدالسالم جلود" 

آرت بۆیه  ر ده رانبه ئوه ئستا زۆردارییتان بهآوردین؟  ئمه : ن ده ، ئستا بۆ ئوه بن ره  آورد عه ئوه: آان و گووتبووی آردبووه آورده
ترسم   ده و ڕۆژه  من له.بین ره ئمه عه: ن وسا ده ئاسووده بن ئه دا ڕابكشت و ئوه  یانی عراقیر ژ سه ر آات ئاسایش بای به نا هه ن آوردین، ده ده 

ی آورد چیی  مریكیی له وتی ئراق دا آشه شكری ئه ی له وه ره  ده دایه ئایا دوای چوونه  لره آه آشه. ب ره ن به عه ادا بشمانكهشمای فیدڕ ژر ڕه له
ی   آورد له چوارچوهآانی تیییه وایه ته  نه آردووه بۆ پاراستنی مافه نه تییمان ئیمزا وه آی نوده یه ننامه  و به نامه گه ی آورد هیچ به لدت؟ خۆ ئمه
 .واآانی آورد  ڕه دیھنانی مافه بوو بۆ به ڕكی زۆریان پی هه ست و باوه به بدلناسر ده مال عه کی آورد جاران زۆر پشتیان به جه خه. خاآی ئراق دا

ی بووه یب ره راقكی عهئزراندنی  آانی بۆ دامهال قه تهوڵ و  هه میشه  بووه هه لی آورددا نه یی گهیخۆ ربه ڵ سه گه ك له یه هیچ شوه  بهشیمال ناسر خۆی جه
ك  كوو وه آردووه به ماشا نه یی تهی وه ته آی نه یه لی آوردی به آشه آانی گه وام آشه رده به بۆیه . بدا ره آگرتووی عه رمك له آۆماری یه  هه آه بكرته

ی وتی  م له چوارچوه بت به یان ههییت رایه به ڕوه تی عراقدا مافی به وه  ده آان له آوردهآرد  داوای ده. ناو خاآی عراقدا ی لهیآ آی ناوه یه آشه
وام داوای ڕاگرتنی  رده  به آار بھنت بۆیه هیۆنیزم به ڕی سه بیی بۆ شه ره آانی نیشتیمانی عه  موو هزه یویست هه مال ناسر ده جه. بییدا ره عراقی عه

مال ناسر   دا جه1970ی ئازاری سای  ی یانزه آه یاننامه  له به،له عراقعسییدا  تی ڕژمی به سته ی آورد و ده آه وتنه له ڕككه. آرد ڕی آوردی ده شه
وه دوای  وه، به دنییایییه گیرسایه مان هه آه له ی شۆڕشكی نوی گه  آپه1974سی  ره ك چۆن دوای هه وه.  آرد وتنه م ڕككه ی پشوازی لهیرم به گه

آداریی له آوردستان دا  ی شۆڕشكی دی چه ماشاآرا، آپه آی ناوخۆییی ته یه  به آشهی آورد ی جاركی دی له وتی ئراق دا آشه وه ئه
تیی  ییی خاآی ئراق و برایه آپارچه نگ یه ته گرت آه زۆر به  و توانجمان له حیزبی شیوعی ئراقیی و ئای شۆڕش ده خنه  جاران ڕه ئمه. گیرست ده هه

ك ئای شۆڕش  ت و وه ك جارانی شیوعیه آتیی نیشتیمانیی و چ پارتی دیموآراتی آوردستان وه ئیمۆش چ یهم  به. هاتن دهوه  به ره آورد و عه
ر  رانبه ڕیی آورده به فامیییه یان خۆشباوه من نازانم نه. لی آوردی تدا نییه ندیی گه وه رژه ك چییه به یه ڕڕه  زه ن آه تۆزقاه  ناآه یه شه و بانگه درغیی له
تی  سته ژر ده وروپادا له ڕبوونی ئازادآردنی ئه ر تپه سه ق به به  سای ڕه ست دانه تا دوای شه وه  ئه؟ برا بته ئاخر چلۆن دوژمن ده. منانبه دوژ
 له . برای خۆیان نازانن مریكیی به ه هاووتیی ئ تداران نه سته  ده مان، نه شكی زۆر له دانیشتوانی ئه مانیی و به تدارانی ئه سته آاندا، هشتا ده نازیییه

شدا  وه ڵ ئه گه ستیشین له لكی ژرده  آه گه  ئمه.ی نازییزم ڕزگارآردووه می شۆڤنیانه ور و سته مانییشی له جه ی ئه وه ته مریكا خودی نه آاتكدا ئه
  آهتریین شاعیرمانه تا دیسان آه وه ئه. وه نه ست و پمان بكه  ده نیان لهآا وت آۆت و زنجیره رگیز نایانه ی آه هه و دوژمنانه  برای ئه وت ببینه مانه ده
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                               :    مره ده ی نه"مامۆستا گۆران"ویش  آه ئه. آردووهب  ره تیی آورد و عه  بۆ سووپای آۆماریی ئراق و برایهی  شه بانگه
                          

د           ی الوی آور ئه  
:               مرد و ڕۆژه ئه  

 آه من و تۆ و درشت و ورد
آرد،  ربازیی سمان ئه له سه  

  چوو                و ڕۆژه ئه
و تارییك بوو ی شه نده وه آه ئه  

یه        ئستا ڕۆژی جمھوریی  
یه،  ردیی و ڕووسووریی ڕۆژی مه  

 ٭
:                                                                                                  ب دا ده ره د و عهتیی آور ی برایه شه یاخود دیسان له بانگه  

                     ب ره برای عه
               ییمان وێ برا بمانه
    ی شیریین بچن له دار، میوه
                وێ ئازادییمان بمانه
هار، ی به ك باخچه گرێ وهگوڵ ب  
            موو آات وێ هه بمانه
      مسامان چاتر ب له پار، ئه
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            مانگات رگیز نه ئیتر هه
       ..ستی تاوانباری زۆردار ده
    و ئاسۆی ڕووناك ره ب به ئه

                                                          ڕی ڕاست بگرێ نیازی پاك،
 دا آه دابووی به 1965آانی له سای  یامه آك له په ، یهآانی ئراق دا سته بوو له شه"حیزبی نیشتیمانیی دیموآراسیی" ی  رآرده آامیل چادرچیی آه سه

یان له  وه راق و جیابوونهآتیی وتی ئ رگیز بیر له تكدانی یه رانی آورد هه به آه سه ره ختیی عه له خۆشبه:  آان تیدا ده عسیییه به
ی  وه زراندنه  بۆ دامه ی آورد تكۆشاوه تا ئستا هنده  هه وه غداده ی به هاآه ژده تا له ڕووخانی ئه وه بگوومانیش ڕاستیكردووه، ئه. وه نه ئراق ناآه

ب، خۆشحام  ره دا بۆ عه موو پشیی پشیییه م هه ڵ ئه گه م له هب. بوون بۆ ئراق پرۆش نه  به آان خۆیان هنده به ره آگرتووی ئراق خودی عه تی یه وه ده
ی  پهی آ ئیمۆ بت یان سبه. كی هۆشیاری آورد نییه ر خه سه رتیی بۆ ب ئیمۆ آاریگه ره تیی آورد و عه ی برایه آه ی آه زووڕنا آسیكیییه وه به

           .                                             چیی گ بۆ ملكه خۆییی بوونی آورده نه ربه یان بۆ سه مجاره م ئه گیرست، به ده شۆڕشكی نوێ هه
 
05.06.04 

:آان رچاوه سه  
ز به مال نه جه. ییی آوردیی وه ته ـ بیری نه1  
ـ دیوانی گۆران2  
س ق بكه ـ دیوانی فایه3  

                                                                                             


