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  یاسین بانیخنی !... م الل به ستخۆش مام جه ده
  
  ش به زار دۆالری پشکه  هه30رۆک کۆماری عراق بی  الل سه ی ڕابردوو مام جه فته هه

توانینی  داری و نه  هۆی نه ی شاعیر به وه دوای ئه، مال کرد کر زه بوبه زائیری ئه شاعیر جه
مرن  برسان نه ی له که ی س مناڵ و ژنه وه  ئهبۆ: "نی و خۆی گوته وه دانی کرێ خانووه

بییش  ره رانی عه ڕکخراوکی نووسه"مانکاتدا  هه له" کی خۆی بفرۆشت یه  گورچیله یه ئاماده
ست  ک جگای ده موو الیه  بۆ هه وسته م هه ئه، وه  بۆ خکردهیانزار دۆالر  هه5 عراق  له

، ران  نوسه ککردن به ریتی کۆمه نهوتانی ڕۆژئاوا ی و  زۆربه ک چۆن له  وه و خۆزگه خۆشییه
،  زانه گه و ڕه ک ڕزگرتنک له کاری داهنانی ئه  وه یه ندان هه رمه ڕۆشنبیران و هونه

 زیاتر سوک و ڕیسوا  وه  له زانه گه و ڕه ی ئه وه بۆ ئه، ریت  نه بووه تیش ده  خۆرهه ها له روه هه
ک شاعیری  یان وه، م بن وا رده کانی خۆیاندا به مھنانی کاره رهه  بواری به  و بتوانن لهبن نه

  . ڕت می نان لیان گه نی خه ئرانی شاملۆ گوته
  

  م جۆره رین ئه کی تری هونه یه هره ر به من یان هه ه ن قه ی خاوه وانه موو ئه ب شک هه
م  بۆ که:  یه وه  ئه که وره  گه م پرسیاره ڕوانن به  لی ده وه رزه  چاوکی به  به وستانه هه

داری  ر نه به ری کورد له م نووسه ژین؟ بۆ که  عراقدا ده ت له رامه ندی بده رمه ر و هونه نووسه
ی  کانی کتبخانه  کیاره کک له کانی خۆیان فرۆشت و یه بوونی کرێ خانوو کتبخانه و نه

داری  ر ڕۆژک نه گه کدا من بۆ خۆم ئه کات له، الل خۆی بوو رکی کورد خودی مام جه نووسه
: م  ده وه   به دنیاییه وا به ئه.  بفرۆشم که یه فه ند ڕه  چه که، م که ناچاری کردم کتبخانه

تی چی بۆ  الل تا ئستا توانیویه ئایا مام جه. !خشم به گرم و ژیانمی پده رگ ده ستی مه ده
  و شوه ککی له توانت کۆمه وا ده،  بکات وه  مادییه ڕووی نگی عراق له ناوو ده رانی به نووسه

ڕۆشنبیران : "ت ده) الیوم (ی رۆژنامه، زائیری بکات نگی جه  شاعیرکی ب ناوو ده به
و  وه که  ناو کشه بچته خرایی   به زائیری کردووه تی ڕۆشنبیریی جه زاره  وه داوایان له

ی  وه تی دوای ئه تایبه به. ین کهمالوال ب  ئهکی هڕوانی کۆم ک چاوه نه، کۆتایی پ بھنت
زیری  نی وه  و به2006ی سای  به ی قه  بودجه له،  وه تی ڕۆشنبیریی بویکرده زاره وه

م ناوی  به، کان زائیرییه  جه ره ی داهنه بۆ کۆتاییھنانی کشه،  تومی ڕۆشنبیریی خالده
رۆکی ووتک   بۆ سه  نییه و پ کشه وره  پرسکی گه مه هئایا ئ"  بووه دا نه و ناوانه مال له زه
  مه ئایا ئه. نانت؟  ده وه نگه کانی دوای جه تییه هامه داری و نه ست نه ده ی به که که خه

ت و ب  رامه تیوی ب ده ژن و منای هه زار بوه دان هه  سه  به که،  رۆکی ووتکه ی سه کشه
سک بۆ ڕۆژک ئاوڕیان  و که یه یدا هه که  ووته نفال و جینۆساید له ی ئه خانووی پاش ماوه

و  تی ڕۆشنبیریی ئه زاره تیش وه تایبه و به زائیره ی ووتی جه  کشه وه یان ئه،  وه ل ناداته
زیری  ی وه  قسه ی خۆیدا به که  ووته ب؟ ئایا شاعیرک له ره رانی عه کتی نووسه و یه ووته

ران و  خی نووسه بت و جگای بایه راندا نه  لیستی داهنه  له و ووته ڕۆشنبیریی ئه
 ناسراو  تیش ناوکی هنده وه زگای ده ی ده وه ره ده بت و له  نه و ووته ی خودی ئهڕۆشنبیران

، کردبت مافی مرۆڤی نه رگریکردن له تکی خودی داهنان و به بت خزمه بت یان هیچ نه نه
  مه مال و حه ئایا جیاوازی زه.  پای چی؟  له م دیارییه ئه، تکردن بت ی خزمه  شایسته که
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سی بۆ  داری و ب که ر نه به میان له کرت و دووه ت ده میان خه که  یه که،  وی کفری چییهداما
  . ؟ وه نته رده کات و سه  ژیان ده کجاری مائاوایی له یه
  

داری خۆی  ر نه به  سوید له ی له وه ر ئه به له) Kurt Tucholsky (ک توخۆلسکی رکی وه نووسه
و  زاری ئه رمه شه تا ئستاش ووتی سوید له، برد  بۆ سواکردن نهنای مال په ک زه کوشت و وه

  و ووته کانی ئه  بگانه ره  نووسه نھا به تی توخۆلسکی ته خه  سویدبۆیه، ژی دا ده ره نووسه
، مۆ بھاتبا ی ئه و ڕیسواییه ت و توشی ئه  عراق ببوایه مال له ر زه گه  ئه ی باشه ئه، دات ده
 ووتی  و له م ئه به، کرا رۆک ده ی سه و دیارییه ماشای ئه  چاوکی تر ته مان بهوا بگو ئه

موو ووتانی  وشی هه  ڕه وه،  وشی عراق باشتره  ڕه و زۆر له ی ئه که  ووته که،  خۆیدایه
  له. ؟ شکره ر له ی به  سوره میشه راق ههی ع رۆکه م سه بۆ ئه،  عراق باشترن ب له ره عه
  رانی کورد کردووه چی بۆ نووسه،  رۆکی ووتی عراقه  سه که، دککو کور  وه وه کی تره ویهڕو
کی  کانی خه تییه هامه ی خۆی؟ چی بۆ نه که ندامانی حیزبه  ئه  له جگه، ک یه رکرده ک سه وه
ویش  ئه، هنم م ده که  نووسینه ک پرسیاری تر کۆتایی به یه  بهنھا  ؟ من ته رکوک کردووه که
یانکردنی   ڕگای به له  وت یه  ده که، نگ کی شاعیرکی ب ناوو ده  ئایا کۆمه:یه وه ئه

یی و  که تدارانی ووته سه رنت ده ر تۆڕی ئینته سه  له وه کیه یه فرۆشتنی گورچیله
 چ  و شوه ککی له کۆمه،  ڕیسوا بکاتو ووته تی ڕۆشنبیریی ئه زاره تیش وه تایبه به

ڕوانی  ردا چاوهد ژر چا رکوک له زاران مناڵ و خزانی که  کاتکدا هه له،  یه کی هه یهمانا
، ی که داری خزانه ر نه به ستت مناک له ش بوه وه با ئه. ؟ن م زستانه رمای ئه تی سه حمه ڕه
دی و  به وکی ئه  خه ن ژیانی بوو به کی بۆ دابین بکه رزییه ند ده ی چه یانتوانی پاره  نه که
   . یگوت بۆ؟ سکیش نه که
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