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  مال موحسین جه ... !تی فراوانی فریودان مه هه
  

jamal_muhsin@yahoo. com  
ر و بۆ  ماوه یدا بۆ فریودانی جه که  فراوانه ته مه ی هه  چوارچوه له

، ی خۆیان که  لیسته به" نگدان ده"ک بۆ  ناچارکردن و سازدانی خه
 نه جهدوچواالن له  قه بانی له الل تا کاران و ئه گهی  وه ڵ کر
.  دا کۆبۆوه" ران وه ندیکای کرکاران و پیشه سه"ووترێ  پی ئه

ری  ماوه رچی زۆرتر جه  هه  که یه وه بانی ئه ئامانجی ئاشکرای تاه
و " بژاردن هه"شی کوردستان ڕاپچی  کی ببه کرکار و خه

   گۆڕیه بژاردنک له  هه بوای من نه به. بکات" نگدان ده"ی  پرۆسه
  ی که وه جیا له به.  که ی خه قینه ی ڕاستهنگدان ش ده له سه  مه و نه
نھا  نھا و ته ته،  ش کردووه تیان به سه یان دهکان یهیت شیره ومی و عه  قه یمانه مریکاو هاوپه ئه
ی  مۆره نجه  په وه که ر خه سه  به شه  ڕه ته هس و ده تدان به رعیه  بۆ شه یان پویسته وه ئه
ک  وێ خه یانه ما و ئه سه که له  هه ته وتوونه کدا که موو الیه  هه  به ربۆیه هه. ربگرن ک وه خه

  میشه  هه  ئمه ی که وه هرباری ئ سه.  ڕیان خستووه خۆیان به  ن که  بده یهیو گاجاڕ فریوی ئه
کی  یه ند قسه چهر  سه رنجی کورت له وێ سه مه م ئه به،  وه ۆتهمان دووپات کرد مانه ئه

  . وێ کردوونی  له م که بانی بده تاه
موو چینک کرکاران و   هه ر له ت به داله عه":  که ه بوو وه بانی ئه کانی تاه تا قسه ره سه
ی کرکار چ ڕۆکتان  وه ئ ب بزانن که مۆ ده ئه....  و وه گرته تکشانی شار و الدێ ده حمه زه
 و  نده  به مووتانی پوه نووسی هه نگدان چاره ده. بت بژاردندا ده ی هه  و پرۆسهنگدان  ده له
، زان س نه  کهر  هه1. " دوژمنانی دیموکراسی و ئازادی  به ته دانیش باشترین خزمه نگنه ده
کتیدا  تی یه سه ی ده  ژر سایه  له ساهند   چه رچاو که  به  دته وه بانی به ی تاه یه م قسه ئه

م   هیچ شتکی که س له چ که و هی بۆ سازدراوهشتیان  هه تکش به حمه کی زه کرکاران و خه
 بوا بکات و  یه م قسه س به  که یهیم پم وا ن به. ک ژیاون ک یه سیش وه موو که  و هه بووه نه
ی کرکاران و درایدا نوقمبوو رستی و نهب ی لهژیان. بت یایی هه  خۆشخه ڕڕه ک زه یه
.  وانی نیشان داوه تی ئه سه  دهیڕاست،  والوه وانیش له کانی ئه ی کۆشکه وه وونهرزب به

  توانت خۆڵ بکاته  ئه یه م قسه  به  که ه' بارع ' نده وه بانی ئه  تاه  که یهیدا ن وه  له که کشه
  و ئه ئه.  کانیدایه ی دواتری قسه یه شه ڕه و هه  له که شهک.  وه که چاوی کرکاران و خه

  ی که مه  که و نانه ین ئه ن سبه ده نگ نه ر ده  و گه نده  به نووسی پوه نگدان چاره ده
ر   و گه ست منه  ده وێ ب ژیان و کارتان به یه و ئه ئه.  دایه شه ڕه ژر هه  له شتانبووه هه

  تانه  هه  ساه14ی  وه نوسکی خراپتر له ب بزانن چ چاره ئه ،ن ده م پ نه" نگ ده"
شتان  وه ئه،  یهیم و هیچیشتان ن که ی پتان ئه  زۆره عات کاره و سه ئه! رتان دت سه به
  وه!  وه ته مریکا پی داوم و باوه  ئه  که وه مه که ته سه  ژر پرسیار و ژر پی ده وته که ئه
 دوژمنانی   به ته ترین خزمه وره دانیش گه نگنه ده"   ئه  که یه وه ئهتر  ش واوه وه له

  و تا ئستا هاتنه ئه! کات؟ ک ئه یهیباسی چ دیموکراس!  یره سه"! دیموکراسی و ئازادی
عس   یاسای به به  ند سایشه  و چه یاندووه  ڕاگه غه ده  و مانگرتن و خۆپیشاندانی قه رجاده سه
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ماشایان   ته وه هعس ی بهفکردن  مۆزه  ی به57 چاوی بیاری   له وه، کات ئهان ی کرکار ه مامه
 ساڵ 3   که یامکه  په مه م ئه به! واندا؟ ڕووی ئه دات به  ئه یه م قسه چی ئه که، کات ئه
ڕانگزی و  تی شه ڵ سیاسه گه  له ی دا که سانه و که موو ئه  هه ر جۆرج بوشی ئاغای به وبه مه له
ڵ  گه ب له م نه گه ی له وه ئه"و کات ووتی  ر ئه ویش هه ئه.  وه هاتنه ئه ی خۆیدا نه ینسانانهنائ

ی  وه  له  بجگه مه ئه. کات ک ئه  خه  له شه ڕه یامک هه  چ په بانی به  تاه ببینن که. " تیرۆره
، تی ۆیان بوایان پیه خ ک که  و ووتنی ڕایه"نا"نگی   دانی ده  له که  ترساندنی خهک  الیه له
  تکردن به خزمه" ژر ناوی   له ین که  بۆ سبه یه شه ڕه ترین هه وره  گه وه کی تریشه یه  له له

یامی   په مه ئه. ن رکوت بکه کانیان سه نگه ک و ده وێ و بتوانن خه دا بیانه" دوژمنان
کی  یه رنامه ریکراو و بهنگ بۆ شتکی دیا ی ده وه  بۆ ئه یهیك ن ڕازیکردن و هاندانی خه

کانی  بژاردنه  هه  له  که یهیکان ن حزابه وازی ئه ک بانگه وهم  النی که  مه ئه. ن ت بده تایبه
 و  وه یامی چاوسوورکردنه  په مه ئه. ن ت پ بکه ناعه  قهکی وی خه یانه ئهوروپادا  ئه

 بچن  شه ڕه بری هه  زه زۆر و به  به  که کی کوردستانه موو خه  هه ووه ترساندنی کرکاران و له
  ! ن ی مۆر بکهنکا یمانه بانی و هاوپه ی تاه که و پۆژه

ڵ  گه کاتک له":  ئه  که یه وه ئه تی یدا کردوویه وتنه و چاوپکه ر له  هه کی تر که یه قسه
] ... [،  وه ته ی خۆمدا کۆبوومه ماه ڵ بنه گه م له که ست ده  وا هه وه بمه کرکاراندا کۆده

باتی  ی خه رچاوه  کرکاران سه  که یه ی هه گۆڕه  نه ڕه و باوه ئه. ک. ن. تاکانی ی ره سه
ڕووی  کتی له ه ی نده رچه لن و هه کانی گه کتی ڕیزه ی یه ردی بناغه  و به شۆڕشگرانه

م  به، کانی نیشتمانی کوردستان بت موو هزه  ڕکخراوی هه  که  وا دانراوه وه شکه
نکی  الیه  وه یه قسهم   پشت ئه له. " رانی بیروبازووه نجده  ڕهڕۆکدا ڕکخراوی ناوه له
ئیسالمی رگی  هر جلوب وبه هم ک له یه فته و هه ئه.  یه بانی هه تاهتی  یهیخس  شهی سته رجه به
کتی نیشتمانی  ی یه رچاوه ووت سهی  ئه یایهییزان کک نه  کرد و یهر به  له'مره عه'  له

کتی زانایانی ئایینی  الکان و یه ڵ مه گه  له و کاتک که ئه!  یه'  مه ڕه ی موکه ککه مه'
تکی  ر ئایه کسه هی. ان بنری خوا و قورئ و زیاتر نونه ن لهایس  نادات که  ڕگه وه بته کۆئه
  یه هه" شۆڕشی کورد"رچی   هه گوایه" مژوو" باسی کردنی  وته که  ئه وه !کات ئهردا  سه به
ڵ  گه ش له  لره یهیریب ن  شتکی غه دیاره. هتد... و،   و خوا کراوهیستی پیاوانی ئایین ده به

و  ئه.  وه دا کۆبۆته" ی خۆی هما بنه"ڵ  گه  و پی وابت له  کرکارزاده کرکاران خۆی بکات به
، رحاڵ هه به"! خوازتن دیموکراتخواز و پشکه"ارکیش  و ج یه الزاده ید و شخ و مه جارک سه
  وه هبریرک بۆ ئ وت ته یه  ئه  که وه مه ده  لک ئه وه یان بهیی دوای یه م قسه من خۆم ئه

. ی که  قسه  بدات بهوازنک وت ته یه  و ئه وه دوا یه شه ڕه  زمانی ههو  پشتر به  که وه بھنته
ی و  که ڕۆکی خۆی و حزبه ی ناوه قینه ری ڕاسته رخه واو و ده میانی ته که ی یه وه کاتکدا ئه له
  . تی یه که ته سه ده
ک ناتوانن  م خه به،  پاندووه ی خۆیان سهت سه وان ده  ئه ی که وه رباری ئه  بوای من سه به

پنراو و  زۆر سه تی به سه ر ده گه.  و پی فریو بخۆن و قسانه بت به کیان هه یهییا خۆشخه
ک  الیه  له دا که ئه کیان نه یه ی ئاوها قسه رگیز ئیجازه  هه بووایه وان نه پنراوی ئه ک سه چه به

نی رکوتی سا مان سه ی هه شه ڕه کیش هه الیه ی کرکاران و له"  ماه بنه " خۆی بکات به
  .  وه  بکاته پشوو دووباره

   که یهی کافی ن وه ئهنھا  تهم  به. ون  تبکه م ف و فریودانه ک نابت به خه، رحاڵ هه به
 چ   که یه وه پرسیار ئه!  و حزبانه ی ئه نده تی گه سه نگان و یان نا بۆ ده بین نا بۆ ده

ت  نانه ته، بت؟ ئیتر بۆچی ئینسان تیان هه سه  ئیتر بھین ده  که یه دا هه وه نتقک له مه
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  داته نووس و ژیانی خۆی نه  خۆی و چاره  که وه کاته وا بیرنه، خاسیشش ر ئاستی ئه سه له
تی  سه وێ ده یه  خۆی ئه  وا بکات که وه  کرده  خۆی به وه... ڵ نده ندێ تانچی و گه ست هه ده

   که ڕاسته! گا؟ بردنی کۆمه ڕوه بردن و به ڕوه  خۆبهت و سه  پای ده  خۆی بچته بب وه
  شکه  شاگه مه ی ئه که یهی ڕاست وه.  و بارزانیش هی کوردستان رۆکی عراقه بانی سه تاه
 یانوویست وان ئه بینن و ئه  ئه وی پوه  خه هایه وان ساه  ئه  که  شتکه وه ئه. وان  بۆ ئه بوونه

تی  شیره ومی و عه ڵ ئیسالمی و قه گه  له ئستا که. ریک بن ا شهد ته هس و ده عس له ڵ به گه له
همکی باشی   سه وه هۆیه  به  بوو که و پۆستانه گرنگ ئه.  چ باکیانه،  وتووه ستیان که دا ده... و

 ژیانی  وان چ شتکی له تی ئه سه م ده به. وان  بۆ ئه تیایهی  وه  کۆکردنه ت و پاره روه سه
یان فی  که  و لیسته وانه نگدان بۆ ئه ن؟ ده یان بۆ بدهنگ ک بچن ده خه تاکو  ک گۆڕیوه خه
بوونی کورسی دبت بۆ زیا نگدان ئه  ده وه ئه.  یهی ن وه کانیانه کی کوردستان و مافه ر خه سه به
  . ک هیچی تر نه، وان همی ئه بت بۆ زیابوونی سه نگدان ئه  ده وه ئه. وان ئه

خۆن   فریو مه سه ئیتر به، م ک ئه موو خه ش و هه کی ببه  کرکاران و خه منیش به  بۆیه
  خشه شکست کشانی نه دواتریش به، نگدان چن بۆ ده  نه یه وه نگاو ئه م هه که  و یه و قسانه به

  .  موومانه وان کاری هه کانی ئه و پۆژه
13 .12 .2005 


