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  کر  هیوا به:رگانی وه ... ئاالن هاڵ ...  !وت دامی ده ی سه که جیھان قاته

  
 دروستی  ی که و پیاوه بۆ ئه  که یه گه  ژووری دادگا به دام حسن له ی سه که  شیکه قاته

، ت زی تۆمه فه  ناو قه نته نگاو ده رۆکی ئراقی البراو هه  سه موو جارك که هه.  کردووه
  .   زیاد بوندایه ی له که مبوییه سته ستکرده ئه بازاڕی ده

رگدرووی  و سانك به  ئه که، ت سوری کورد ده ب جه جه ڕه)  ره رسوڕهنه سهشتکی  (
 بۆ رنج ڕاکش بت  ڕکالمکی سه وت که که رده  وا ده هو  ئه".  بوه) دام سه ( که مکاره سته
  . "من
  ی که وه به، کان ك کورده  ته کات لهکسان ب کی یه یه ه مه ما رابو کهناس  نه وه دام به سه

 هۆی  دا بوه که سته قه ڵ مه گه سور له زایی کاك جه م شاره به. دووچاری گاز و زیندانی کردن
  . دامدا کانی سه  کۆشکه خرهاتنی بکرت له  به میشه و کوردك بت هه  ئه ی که وه ئه
  

رکردنی  بات بۆ ده ست بۆ گیرفانی ده ۆری پشوو ده دکتات موو جارك که ئستا هه
 دیوی   له سور که ی ناوی جه  ونه گورزه AL-Jazeera و CNN ،BBC World، ی که مه ه قه

  . ها ماڵ  ملیۆنه ننه یه گه  ده ی چنراوه که ته ی چاکه وه ناوه
  
  . خۆی  ی که که ی خهکانی بکوژ  دروومانییه دیھنانی پویستیه  به  له شیمان نیه و په ئه
و  ئه. )زیندان ( دایه یه و جگه و له  ئه یه وه رئه به له، تی ی خۆیه کانی کشه تاوانه: " و وتی ئه

  و جارانه ی ئه حسابی ژماره  ئمه.  وه رته گه گات بۆ من ده  من ده  ئستا به ی که ڕکالمه
 ملیۆن 6 بایی  وه ئه وت که رده ده) کان نهفزیۆ له ی ته شاشه (ر سکرین  سه  ناوم له ین که  بکه

  . " م پ بدایه ر پاره گه بوو ئه دۆالر ده
  
م  به. کرا رده به  له وره ن ئیمپراتۆری گه  الیه  له وت که ندێ کیار کت و مت قاتکیان ده هه
  . کشت هکی بۆ الی خۆی ڕاد کاریش خه  بین و دروون و وورده وا بزانت کهکات  ز ده و حه ئه
ر سکرین  سه نبوڵ له سته سور ی ئه جه-سور کات بۆ گیرفانی و جه ست درژ ده و ده  ئه که" 

  . " منم  وه ئه " ت و ده ئه" ختك خراتر ل بدات هکات ن  دم ده درت وا له نیشان ده
  

، کات دهنسی و ڕوسی قسان پ  ره بی و فه ره  تورکی و فارسی و کوردی و ئه که، سور کاك جه
  یشتۆته  سای ئیتای گه13رکی  نابه ك په ی وه وه  پاش ئه  له  بووه وره گهستانبوڵ   ئه له
  .  دا9 نوان  نترین منداڵ له مه ته  به  له کك بوو و یه  دا و ئه1983 سای  وێ له ئه
م ماڵ  تگکی ئهس  ده ی ببته وه  پش ئه وه سییه کانی ده والته ش ساڵ ته ی شه و بۆ ماوه ئه

 دروست  ستی کرد به پاشان ده.  دوو سای خایاند رزان که و ماڵ بۆ فرۆشتنی قاتی هه بۆ ئه
  . یفرۆشت و پش ده وه و له  ئه ی که وه کردنی جلكی باشتر له

  
ند  چه، ڕۆژك" .  وه غداد کرده  به نارد و دوکانکی له جلی بۆ ئراق دهو   دا ئه1996  له

من  "  وه کاته  وبیر ده ئه"  قاتیان کرد 52دام هاتن و داوای  کی کۆشکی سهتکار خزمه
  . "م  کی خۆمیان پ بده  باشترین شتومه وم دا که م هه به،  وانه مزانی بۆ کن ئه نه
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. سکاری بکرن بت ده کان ده ووتیان پانتۆه.  وه کانیان گایه  قاته وه دوو ڕۆژ دوای ئه" 
بوون  وره  گه دام وا دیاربوو له ی سه ده گه. موو ڕۆژك  ههگۆشت، گۆشت، خۆن وان گۆشت ده ئه

  . "دا بوو
  . "ین بۆ الی خۆی  تبه  ده ئمه،  ره وه " : و ووتیان وه کان هاتنه تکاره ك دوو ڕۆژی تر خزمه یه
 چوار جار پشکنرا و و ئه. کی پچاوپچی ناو شاردا بردیان یه  ڕگه  سواری شۆفری و به به

رۆکی  م سه رده  به  یان بردهو  کۆتاییدا ئه له. بینت و ک ده  ئه پرست که  نه پیان ووت که
  . ئراق

من زۆر .  یه م لره که رگ درووه به" دام ووتی   سه  که  وه وته بیری که" خر بیت  به" 
  . "تدا  که  کاره  بیت له ن شوهما  هه  و هیوادارم تۆش به النه سه م مه ستیارم بۆ ئه هه
وت  رکه  بکات که ده م پیاوه ی ئه وانه  قات ڕه60 تا 50 نوان  بوو له و ده ئه، موو مانگك هه
بوو   تیپکی تۆپی پ ی هه دام که ی سه ی کوڕی دڕنده عوده.  کات فی ده سره مه زیاد  سکه که

  . بوون کان هه ر فانیله هس  له ی که و دروشمه بت له ستی هه ی دا ده ڕگه
و  ئه" دوورم  کان ده نھا جل بۆ پیاوکوژه  من ته ك وا بزانت که وت خه م من نامه به" 

کات  ر ده به م له کانی ئه ها قاته روه فی پاکستانیش هه ره رڤز موشه رۆك په سه. ووتی
  .  مان شوه  هه ك چۆن نیلسۆن ماندالش به روه هه
ربگرت بۆ  دام وه کانی سه پوانهی  وه  بۆ ئراق بۆ ئه وه ڕایه گهی ڕابردوو ش و مانگی شه ئه

و  ئه،  ساڵ25، ر دشاد حاجی ده  هاریکاری یاریده ویش به ئه، رگی ژووری دادگای جل و به
 و  ن نییه سور ب الیه ی جه نده وه و ئه ئه. دامدا تیاچوو  سه ڕی دژ به  شه  باوکی له ی که کورده

  . "ن  ده رمانی گونجاوی خۆیی ده کان ده مریکیه ئه: " ت یکتاتۆری ڕوخاو ده د به
چوار قاتی بۆ دادگایی ، و  بۆ ئه نھا بزنسه  ته مه  ئه ی که وه ر ئه سه  له  سووره که، سور جه

کۆماری .  خوری پوختی تورکی دروست کرابون مووی له  هه  که وه سته  ده  دا به که کردنه
  . ر قاتك  هه دا بهنی   پاوه270   دۆالر واته470 ی بئراقیش

 من  نده رچه هه. ست بدات ده  ژیانیشی له نگه ڕه" سور ووتی  جه "  ست داوه ده و ورگی له ئه" 
 30.000  مساڵ له م ئه به،  پاریقاتم دروو سا 12.000من . وم موو شتکی ئه رزاری هه قه

  ".  به،  بۆ بزنس باشه) دام سه (و  ئه واته که.  الی داوه
  
  

   ی ئاونه بوکراوه/ ریتانیا  به/ لیدس / کر هیوا به /رگ وه 
  /ت لینکی بابه

World wants a suit like Saddam 
ALLAN HALL / Scotsman  

    


