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وت فر بت رگیز نایه لی هه ماڵ عه شه  
یوب  حامید ئه  

                                                                           31.10.2004  
 

یی  ڕه په لی نووسینكی دوو ال ماڵ عه آاندا شه نگه  له سایتی ده27/10/2004له ڕۆژی 
له دوا دری . وه د موعین بوآرده حمه  ناوك و ئهبدو مال عه همه به ج آه گوایه وه

ئیتر (تی  و نووسیویه دا به دوو ووشه آۆتایی پھناوهی آه مه پ له داهنانه ناو وه به
سانی  ی آۆمۆنیزمی آركاری، آه وه ره كی ده وت پمان ب هۆ خه یه واته ده). سه به
م   آه،مولمان پچا حه تی ته ماو په  و توانامان نه سه یتر بهگر به ئمه ئ خنه یارو ڕه نه
،  ی آۆمۆنیزمی آركاری چیكدامان زۆر بچووآه مان لبگرن، چونكه ئمه خنه ڕه
سكی  وانین قبوی هیچ آهنگاندنك ناگرین و نات سه و هه خنه ی هیچ جۆره ڕه رگه به

لی  ماڵ عه یه آه شه  پیرۆزهیامه و په مه ئه ین، ئه خۆمان بكهگر به  خنه ناڕازی و ڕه
 وت به یه ش ده  ر له وه ده به. نت یه ی دا پمان ڕابگه آه وت له آۆتایی نووسینه یه ده

         خنه وام بن له ڕه رده ر به ر ئوه هه گه ش ب ، خۆ ئه وه وه ئه یی یه شاراوهئیحائو 
ناهین پشوو و   ین آه و ڕیسواتان دهماین  ده وا ئمه قۆی ل هه آانتان ئه تیژه
                                                                        .ن همنانه بده آی یه ناسه هه

تی   تا زیاتر بنه قسه زیاتر ماهیه ندامانی آۆمۆنیزمی آركاری هه  ئهله ڕاستیی دا
          و ئه موو هه. ن خه رده خۆیان زیاتر دهی  قینه ن و ڕووی ڕاسته آه خۆیان ئاشكرا ده

وه به  م دانه ته به وه ی آۆمۆنیزی آركاری آه تایبه بیات و نووسراوانه ده ئه
و سازآردنی  درۆآردن شھیر و وهین و ته بووه جگه له ڕستك ته گرانیان هیچ نه خنه ڕه
ی  م جاره ی ئه آه آیمانه  پ حهمه ربۆیه وه ندروست بۆ وتووژآردن، هه آی نا ته زایه فه
                                                      .یه م چوارچوه ر نی یه له مایش به ده شه

  
ڵ  زانم آه آاری ئسوی و وتووژ و دیالۆگی شارستانیانه له گه وه باش ده من ئه

م  رخ بن، به ئسوی و هاوچهیانگرتووه  ی هه و بیره هآرت آه  خۆیان و ئ سانك ده آه
ستانیان له  ده م به ه ران و قه آه ی آۆمۆنیزی آركاری و قسه وه ر ئه وه له به به داخه

ناچاری  وه، به داته میان ده وه بۆیه آاتك مرۆڤ دت ر  ن، هه م یاسایه ی ئه وه ره ده
ر  سه ندی خۆی له زامه هیل و ڕ آاندا آه هیچ مه وه له آاتی وتووژه وته شونكه آه ده

ئاستجووئامز و   و ههنی بازاڕینده به زما وه نی یه، چونكه آۆمۆنیزمی آركاری ئه  
ن آه  آه ت ده وه وه ناچار به تاآانه ره تای سه ره سه ربۆیه له نووسن، هه دهنزمی 

دون، ناچاری به زمانك بنووسی آه  مان زمانك بدویت آه خۆیان پی ده هه به
مكوتیان بكات، واته  یت آه ده بكه  قسه به زمانكگات، ناچاری وان تی ده ی ئهق ئه

         و  ق بنووست، آه ئه ر و ڕه مان زمانی زبر و ڕووشنه  هه بت به له دواجاردا ده
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 هیچ آاتكیش دخوازی  نی یه و وهزووی من  یل و ئارره ش به هیچ جۆرك مه زمانه
ی  وه ، بۆ ئهوان بدوم ی ئه آه مان زمانه پیسه رم به ههناچاآو وتم  م وه م، بهووب نه
ی خۆیان  ینهق تی ڕاسته ی آركاری ڕز و حورمهآۆمۆنیزم ر به سانی سه م آه نی آه الیه

                                                                                  .یه نده بزانن آه چه
  

م، آه به  آه ران ده خت داوای لیبوردكی ئجگار زۆر له خونه لیالنه من پش وه م ده به
ر  وه سه ڕمه گه دا دهر حا له هه. شنه  توند و خهنووسم م نووسینه ده زمانك ئه
                     .م آه ر ده سه آی له یه  قسهند و ماڵ و چه ی شه آه مزهئا  نووشته  نووسینه

 یرخان آردووه، له ڕاست ند دركی بۆ ته ی آه چه بدوال ناوه همال ع و جه ت به باره سه
ربۆیه ناتوانم  شی ناسم، هه ده و نه وه سی ناوبراوم خوندۆته دا من  نه نووسینی آه

م،  ر بده سه جی خۆمی لهنر م و سه و نووسینه بكه ر ئه ك له سه ری یه هیچ پشداوه
وه به  د موعین، ئه حمه مكه به ئه می آه گوایه وه شی دووه وه بۆ به ڕته گه رچی ده هه
آان  ر ووشه وه سه مه آان بخه م و خاه ندك ڕاستی باس بكه زانم آه هه رآی خۆم ده ئه

ماڵ و آۆمۆنیزمی  ی شه ری زیاتری دوژمنكارانه وهه وه جه ند به ویشه یوه ر به په و هه
آتی  گرانیان به گشتی و یه خنه یاران و ڕه ر به نه رامبه م به ربخه آریكاری ده
                                                                      .تی آانیش به تایبه آۆمۆنیسته

 و مشت و م و حككاآانی  وته نو ڕیزه دا ترازان و لك دابان آه م دواییانه له
ی  رچی ووشه رپا آرا و هه نگكی زۆر نزم دا به رهه است و فهم له ئ آی زۆر به یه هه

آتریان ووت و  یان به یه موو جاره ی هه ك پیشه بوو، وه راپ ههخوتوو و  دواآهناشیرین و 
 آه رخوردآردنه  بهم جۆره ئه. آتری یان وورد و خاشكرد تی ئینسانیبوونی یه یسیه حه

تی بۆ ئمه جگای  نك به تایبه  س و الیه آه بۆ هیچ ،رخورده بهوتوترین  دیاره دواآه
بوو، وه نه رنج و لووردبوونه بوو، جی تامان و سه وآه نه رسوڕمان و پرسیارو شه سه  
و  وته رخورده ناشیرینانه جكه ت و به م جۆره سوننه ی آه ئه وه  ئهر به ویش نه له ئه

م آه مه یه ی ئه وه ر ئه م له به بهخر  كدا، نه تی گشتی خه قلیه  ناو عهنۆرماڵ بت له  
 و  سئوالنه م جۆره نامه نی سیاسی آۆمۆنیزمی آركاری دا، آه به مه بوو له ته جار نه
و  تی زۆریان له آه ره رمانكی به به وان خه تی ئه تایبه ن، به فتار بكه نسیبانه ڕه ب پره

لوستیان   آۆنی ڕاهاتویان ههشیان به شوازی م جاره ربۆیه ئه هه. یه دا هه یدانه مه
    .وه آرده یان دووباره وه  نانه وسازآردن و هه جهو  م پیسی و درۆآردن و دهرگرتوو  وه
ی آۆمۆنیزمی  آه نسیبه ته ب هاوتا و بپره ش هیچ نی یه، جگه له سوننه مه ئه

ی مارآسیزم  هف لسه خ له ڕوح و فه فرسهندین  ی آه چه  آۆمۆنیزمهو به ناو آركاری، ئه
 و لك وه م جیابوونه ند به یوه ۆنك بت به پهچر  هه. وه دوورهتی  و مرۆڤایه

نی ر زما ك بوو به وردی سه یه ی آۆمۆنیزمی آركاری آه بۆ ماوه وه شاندنه وه هه
ندامان و  آان، ئه آتی آۆمۆنیسته شدا یه م نوه له. پی عراقی و ئران  چه شك له به

و دوور نه الیه مه آی هه رچاوڕۆشنی یه به سی و بهرزی سیا  تكی به ه ڕووحیهآادیرانی ب  



 3

م  رگرتوو و به وستیان وه یی هه  آی ڕكخراوه مارگیری یه گیری و ده ر گۆشه  هه له 
وه  رزه به ی سیاستكی ی جیا جیاوه به لیاقه وه س هاوڕێ ڕكخراو له گۆشه شه یه بۆنه
فسوسكی  م به داخ و ئه به. ر آرد سه ی خۆیان له نگاند و قسه سه یان هه له سه م مه ئه

آانی  روشه تھا واته آۆمۆنیزمی آركاری و ده خسیه ش آۆمۆنیزمی شه جارهم  ئهوه   زۆره
یان ویست  ن یاخود ڕاستی بم نه مه قبوڵ بكه یان توانی ئه ماڵ نه شنی شه له چه
ر  وی بۆ ڕادرن، دواتریش گهربگرن و گ وه وه اوانه فرخنه به سنگكی  ڕه وفرببن

                       .وه نه وهین ئامزی پ بده و دوور له ته می همنانه پویستی آرد وه
گرتنی له آیس  خنه تاآانی ڕه ره تی زینی فربوونی سه ماڵ فرسه جاركی تریش شه

وته هرش آردن و  دا آهی و  ساویلكانه آارانه واشه وكی چه هه خۆی داو له 
ر   و هه ته بۆ ئمه به هه. آان آتی آۆمۆنیسته دموعین و یه حمه الماردانی ئه په

تكی دوژمنكارانه چاو له  ع به چ ڕووحیهككتی ح رایه چاودركی جدی ڕۆشنه آه ڕابه
 آه نگخواردووی پیسیان  پهڕوانن و وه چۆن ناواخنی ن و چۆن تمان ده آه ئمه ده

بناوان، به نهی آ وڕق تی له یهپ مه، به رامبه ی بوه ،  ت و دیده مان ڕوحیه هه ر به ئ
قین  ڕی آۆنه وت شه یه وه، ده داته المكی ئاستنزم ده ناو وه ماڵ هاتووه به م جاره شه ئه

ر  له بهره خۆشت تی ، یان وا ماڵ نوسیویه  شهی آه یه  درۆنامهو  ئه.ماندا گه بكات له 
آات به درژی   ده وه تی پویست به ماڵ نووسیویه  ی آه شه مه و وه ماڵ بم ئه هدی ش
ی آه من بۆخۆم له آاتی  وه ر ئه به م له به. وه ربگرته م وه  وهنانه الیه مه و هه

نھا  م آه ته آه وه ده نھا ئیكتیفا به ر بۆیه ته م نی یه، هه وه ت و آاتی ئه ئستادا فرسه
  درۆیانهو م به  نھا وه ی آردووه، ته ماڵ به ئمه وه آه شه مه وهینانه بده و ته هم ب وه
ماڵ  م آه شه ربخه و ڕاسیانه ده نھا ئه ماڵ درۆی شاخداری آردووه، ته وه آه شه مه بده

م  شتر بكه تھا ڕه خسیه آۆمنیزمی شهی  شه و ڕووه ڕه ئهنھا  وه، ته تی بیانشارته ویستویه
                                                       .هتد...وه تی سپی بكاته  ویستویهماڵ آه شه

       .م آه ك ووتم زۆر به آورتی و خرایی باس ده ش وه مانه موو ئه ته دیاره هه به هه
  

   وآات له شونی خۆیدا  پویستی آرد، ئهرج ومهل هه ن و آات ڕی پدام و مه ر ته گه ئه
آان،  ره گه ركه له ئه گه نھا ئه میشیان ته ش بم ئه وه م با ئه م، به آه ی تریش ده سهق
یشته   گهتی سیاسیان ربیه  تهكشاو ب ر آۆمۆنیزمی آركاری شویان ل هه گه ئه

نت،  یه سبوون بگه به ره ی بده ری نیشانه رامبه نگ بوون به شونك آه ئیتر بده
خسی و سیاسیم ناچارم  آی ڕۆتینی تری ژیانی شه ر ناچاری یه ك هه وآات وه ئه
 ئستا لی ركه و  گه ئهنھا  تهیان  مه آوو پشتر ووتم  ئه م وه وه، به مه میان بده وه
                                                                    .ڕین بۆ آات و ساتی خۆی گه ده
 دا ر خۆی سه جاری تریش به وه ده وته ی لكه وه ی جیابوونه و حیزبه هئ(ت ماڵ ده شه
آان  آتی آۆمۆنیسته  یهو هو ونهر ج رابه ند به چهشی  بچوآترین بهش بت  دابه
ناو لم   بهری خۆی آردووه عامه سه آو نه یت وه ده یه قسهم  ماڵ ئه آاتك شه ).بت ده
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الی  مك هۆشی به و آه ر ئه گه ماوه، چونكه ئه  خۆی نهی  وه ره دهدا و ئاگای له دونیای 
روا ئاسان  توانی هه ی ده وآات نه نوقاندایه، ئه آانی توند نه بوایه و چاوه خۆی هه
و   واوی ئه پی عراقی و ئرانی ڕۆشنه آه ته  بكات، بۆ چهبادارو وره ا گهآی و درۆیه

ئران ڕووی داوه، به ۆنیستی آركاری ی آه له حیزبی آۆم ولك دابانانه وه جیابوونه
 دا، وه 1999رینی آادیرانیان له سای  بان و وازهنانی ڕیزكی زۆر بهت دا تایبه

لیان بۆ  حفه مهها گروپ و  نده ی آۆمۆنیزی آركاری چه آۆنانه  آادرهم پۆله ئه دواتریش
نه  به  دهندكیان به ئاستی جۆراوجۆر آاری سیاسی خۆیان  ههخۆیان دروست آرد،

                                                                                                 .وه پشه
ن، آه پشتر  ههی ئستا  شه جیاجیایانه م به یه آه ئایا ئه وه دا ئه م پرسیار لره به

كخراوتر و آان به هزتر و ڕ آتی آۆمۆنیسته  له یها بوونلق و پۆپی حكك
خر، چ له ڕووی  ؟؟  بگومان نهآات ماڵ ئیدیعای ده  شهك  وهرنت ر بهرا ندبه چه

وه  تی سیاسی یه فافیه و توند و تۆترین و چ له ڕووی شه وه ئمه تۆآمه یه یی ڕكخراوه
آان  تا ئستاش به جۆرك له جۆره ندكیان هه رچاو ڕۆشنترین، چونكه هه ئیمه زۆر به

ك خای  رماوه، یه هه) آۆمۆنیزمی آركاری ( ربه رامبه آان به  یهیای خۆشخه
آتی  یه ڕكخراوی یه وه ویش ئه آات ئه هزتر ده وان به زۆرگرینگتریش آه ئمه له

     ن یان له جوگرافیای عراق دایه، واته فیزیكیه قینه واجودی ڕاسته آان ته آۆمۆنیسته
مه  بعیدی نی یه، ئه نھاڕكخراوكی ته انی تر تهو ك ئه ن و وه آه وه آار ده له ناوه

شی ی ستای وه ی ئمه نی یه، بۆ ئه هنھا قس ش ته مه یه، ئه اكی پرشنگداری ئمهخ
ا  حكك ی آه له و بانه شكه له ی به كو قسه ین به ی خۆمانی پ بكه ڕكخراو
م  ماڵ چۆن ئه انم شهئیتر من ناز. نن هو ڕاستی یه داد و ئستا دان به وه جیابوونه

ی له آۆمۆنیزمی آركاری  و بانه موو ئه وت آه هه رآه و بۆی ده وه ی گرته فاه
رتر  رابه ندبه هزتر و به تواناتر و چه  یك له ئمه به وه گه بنه و جیاش ده وه ته جیابوونه

س ناتوانت  هو آ ماڵ دایه ی شه وه تی فاگرتنه نھا له قودره یان ته مه ئیتر ئه!! بن ده
جاری تریش آۆمۆنیزمی  ده( ت  ماڵ ده آاتك شه ش جگه له مانه!!  رت ی پبه په

).بت هزتر ده آان به آتی آۆمۆنیسته ش بت هشتا له یه ر خۆیدا دابه سه آركاری به  
شبوون و ئینشیقاقات و  ندها دابه وه لبدات آه چه ی ئه وت نوقنه یه ماڵ ده واته شه  

نرخه  م آا به ك پیرۆزتان بت و ئه ده...آانیاندا ناو ڕیزه یه له ڕوه زهنانی تر بهوا
كو  سكی تره، به ی هیچ آه و نه قسه ی منه مه نه قسه یه، ئیتر ئه ڕك به بای ئوه

تیستی  ب حیزبی حیكمه ندامی سیاسی حیزبكه آه به ماكه آه ئه ی خودی شه قسه
ی داری  آو گه بت ئوه وه ناشوآری  نه!! ن ئاودابكه نجه به رن پهیان ناو وره براگه

ڕین و  م با لگه رت به وه ده ندكتان ل هه و هه رجاره پایزانتان لھاتوه ، هه
ند آادر و  ند سای تر چه ین و بزانین چه ماڵ بكه ی شه آه ڕێ ی نوقنه شیرینه چاوه
پچت و  مولیان ده حه تی ته په و قوربانیبته  دهن روش ئاسای ئستایا ندامی ده ئه

                   .وه داته می ده  وه مانه مه زه هنن، ئه تھا ده خسیه  شهیواز له آۆمۆنیزم
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ی  آه ه له نوسینه سه ك دوو مه م به یه که من ئاماژه ده(ت ماڵ له دركی تردا ده شه
 احمه د معین دا ئه وانی تر بۆ ده سبه تای یه آی تر هه ده گرم) .                             

نده پ به  م په ، ئه)آات رحی حای خۆی ده آورد بدونه شه(ت یه ده ندیك هه په
     تا بدون و بنووسن زیاتر و زیاتر پستی میتۆدی آۆمۆنیزمی آریكاری یه، چونكه هه

 ن، خه رده تی خۆیانت بۆ ده یشتن و ماهیه گه دحای بوون و تنه واری و به ده خونه نه
چۆن؟؟ ئه وه تا شه ماڵ به ئاشكرا و بپه رده ده ت( ئه وانی تر هه  ده گرم بۆ 
ده ستبه تای یه کی تر)، واته نوسین الی شه ماڵ به پرسیاریه تی و ئه رآكی گرینگ نی 

ست  ر بردنی آات ده سه نھا بۆ به و ته آانه تاه زۆره ی آاته به وه كو بۆ پآردنه یه، به
بت  رپرسیارتی نه ب بهساتی نووسین و  مه جگه له آاره م، ئیتر ئه ه داته قه ده

بوو بنوسرت،  یه آه پوست نهی تان نووس وه میشه ئه ئاخر ئوه هه ...هیچی تر نی یه
ن گرتووه آه وستتا  وا ههمشه رم بوو بگوترت، هه تان ووتووه آه شه وه میشه ئه هه

نھا  سك آه نووسین ته ڵ آه گه یت له م ئاخ خ چی ده ی دروست بووه، به آه وانه پچه
نای  تای په ست به ر و ده سه  آات و بۆ آات بردنه یر ده آردن سه آوو سسكن و دامه وه

                                                                                              .بات بۆ ده
قلیدی  په ته ترین حوآم له جیدالی نوان چه ساده(بژێ مال ده له شونكی تردا شه

یان  ت آردنی ده تی بۆ بۆرژوازی و خیانه رایه آانی ئمه نۆآه آان له وت و ناوچه یه
وه  ئه(بژت ڕوات و ده مان ڕیتم ده ر هه سه روها له ، هه)فیری تربوونآ حوآمی ته

تی  تكی حورمه یره سیاسی و هه شنه شوازكی غه ر چه آۆمۆنیزمی آركاری یه آه هه
م دوو آورته  م به ی وه وه پش ئه). حكوم آردووه لی سیاسی دا مه ده فرادی له جه ئه

ره پویست دهوه، و مه ماڵ بده شه ی  له درۆیهدهاتی ر سه و به آات نموونه ا پ 
جارك به . وت رآه آه ڕۆشنتر ده ته ی بابه وه م، بۆ ئه باس بكهآی درۆزن  آابرایه
بت بۆ جارك چی یه  سه درۆآردن و هیچ نه ن تكایه ئیتر به آی دۆزن ده آابرایه

یری ڕاست هیچی تر  بیاربت ئیتر به غه(ت و ده وه داته م ده ویش وه ڕاستی ب، ئه
تۆ له ژیانتا چ رسیاریان لكرد و پیان گوت م دواتر آه پ ت به یه مم دا نه به ده

                         )...ر و ب دوودی گوتی درۆآردن سهآ آردووه؟ یه رگیز نه شتكت هه
ی لھاتووه له حاك دا به شان و بای  آه م آابرا درۆزنه ك ئه مایش وه شه

وازی مۆدرن و سیاسی له شیتی  دات آه گوایه توانیویه ده آۆمۆنیزمی آركاری دا هه
حكوم آردووه، له حاك دا چ فرادی مه تی ئه تكی حورمه و هه آه بھنته ئاراوه ناوچه  
وه  ته ڕه ه بنهر ل ن ههزان وه باش ده ماڵ خۆشیه خودی شهك به س موو آه و چ هه ئمه

       بوونرانی آۆمۆنیزمی آركاری نھا ڕابه وه ته چۆن؟ چونكه ئه!! یهدرۆن و بونیان نی
ن خوردادی ووت آانی جمھوری ئیسالمی، پیان ده گوت پیاوه یارانی خۆیان ده به نه

آوو  ش وه ی ئمه وه م بۆ ئه به. هتد...ری بۆرژوازی و   نونهووتن دهآان، پیان  یه
 ستمان حای بت به ریش باشتر له مه ین و خونه ده نھا قسه فێ نه ر ته ماڵ هه شه



 6

رچی  خاتری هه ین، به وه قسه بكه و فاآته گه آات آه به به ست دهوا پوی ئه
                                                   .ین شفتر بكه ماڵ آه ستی شه زیاتردرۆآان و ده

ی  بی سیاسی و آۆمیته آته ڕزی مه ندامكی به وه نی یه ئه ماڵ ئاگای له ئایا شه
           ستی خۆیان گووت دا به هاوڕیانی پاڵ ده1996ای ی له س آه ندی حیزبه ناوه

  
و   ئهی وه ر ئه نھا له به ویش ته  ئه!!بانین ڵ تاه  جهری عسن و نۆآه ئوه پیاوی به:(

تی  رایه  ڕابهآانی آۆمۆنیستی یه یره ته غه اسهبوون مل به سی  نه  ئامادههاوڕیانه
                                                                                 !ن حیزبی عراقی بده

مایش  ر شه گه ئه.تیان آرا خسیه تی یه به شه وهین و بحورمه موو ته و هه ر بۆیه ئه هه
و  ی ئه آه آركاری یه تی آۆمۆنیزمه رایه شنه له ڕابه و چه هر بوا ناآات آه شتی ل هه
ندی  ی ناوه و آۆمیته یهبی سیاسی آته ندام مه و ئه م ناوی ئه دهوا من ئاما ووی دابت، ئهڕ
وهینه آراوه،  تهم  ك و له چ ڕۆژك دا ئه یه وه  چ آۆبونه  و بشم له پ بمی یه
و  آی ناوخۆیی حیزبیتان دائه یه شت پ بم آه له چ بوآراوه وه توانم ئه روها ده هه
ت پ بیم،  آه م ناوی بوآراوه داخیلی یه ت ئاماده نانه وه، ته وآرایه وهینانه ب ته
ی  تیه ب حورمهو پ بم آه ئه شت یه ه ڕ و الپه ی ئه یه م ژماره كو ئاماده به

                                                                                         دهت ...تیاآراوه
       آه  ناو لمه خۆت لهری  ی سه تا آه رخۆت و هه وه سه هتمك هۆشت ب سه آه ئیتر به

ی  وه ی بزووتنه له سه ی پكردووه، مه ماڵ ئاماژه  خاكی تردا آه شه.نیترناهین ده
ر  وان بكاته سه بنه واو ب ه  هرشكی ناڕوت  یه وه ده ویشه ری ئه سه وه له ڕیفراندۆمه

وتوین  آان آه راو هوریای ناسیۆنالیسته مه دوای ههآان آه گوایه ئ آتی آۆمۆنیسته یه
رچی له  ی آۆمۆنیزمی آریكاری هه وه ر ئه به له. یه وه و بزووتنه یاڵ بوین به و خۆشخه

وان ب هیچ  ت ئه یه م نه رهه وان دا به وی فكری ئه مه ه ق و قه ری ئه نته سه
و ب س و دوو  ره آسه  تر، یهآی ر الهوتی یه آوو هه ك وه یه وه و شیكردنه وه لكدانه

  وهراوی ژهی  نده ن به پوپاگه آه ست ده دنن و دهردا  سه پی به هی ڕاست و چه
خۆیی و  آی خۆبه یه وه ی آه بزوتنه وه ڕیفراندۆمه و بزووتنه ئه. ن آه تی ده دژایه
ركی  ماوه ه هز و جو وه ره  دهی دونیاری فراوان بوو، چ له آوردستان و چ له ماوه جه
    ویش بوو، آه ئه ق و ئینسانی هه رهه آی به و داوایه وه وری خۆی آۆآرده رینی له ده به

ندی دی  زامه به ویست و ڕهكی آوردستان بوو،  نووسی خه مافی دیاری آردنی چاره
تاترین  ره سهرارآردنی  رقه تدان و به رعیه ش هیچ نی یه جگه له شه مه خۆیان آه ئه

   ی له وه گا، بۆ ئه ندامانی آۆمه یه بۆ تاك تاآی ئه وه نها ڕ پی ئینسانی، آه گهنسی پره
  

       .ن یان دیاری بكه آانی ئاینده وه نووسی خۆیان و نه وه چاره آانیانه ندی یه وه رژه به
كی  ی خه نیانهتی ئینسا ی حورمه وه ڕانه دا ڕزدانان و گه ك ڕسته واته له یه
سوڕاوانی  آان و هه آتی آۆمۆنیسته ندامانكی یه آو ئه  وهش مهئ. آوردستانه
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م  ویستمان ئه. مان آرد وه نه م جو شداری ئه وه به یه م سۆنگه سۆسیالیستی له
هین جاركی تر  رین و نه ی خۆی دا به آه قینه یه به ئاقاره ڕاسته وه بزووتنه

كی  آانی خه ق و ئازادی خوازه ههر له به سه ناسیۆنالیزمی آورد نان و پیاز به مه
تكی  وقیعیه ستھنانی مه ده ك بۆ به الیه سكه ه دهاتبیك  وهبخواتوه  آوردستانه
آان و یاری یه  وه هاوآشه سیاسی یه آی زۆره رانی یه م به داخ و نیگه به. زیاتریان
    .تر بوون وره آان زۆر له توانای ئمه گه و سنووری ئاوگۆڕه آان و چوارچوه حیزبی یه

و  یه وه و بزووتنه آی ئه ره ری سه آه مه به گه ینبب مان توانی ر بۆیه ئمه نه هه
                                             . نین یه ی خۆی بگه بانه ه ق ته نجامی حه رئه سه به
آار و  م ته له حمه  آۆمۆنیزمی آركاری بۆی زهشنی  چهپك له ته بۆ چه به م هه به
و  وه موو جۆره بزوتنه بووه آه هه رده روه و وا په باته سادانه تبگات، چونكه ئه خه

وانداهاوجووت  ی سیاسی ئه رنامه ڵ ستراتیژ و به گه ر له گه آان ئه بزاوته داواآاریه
نھا  ك ته ن،نه  آه حریمی ده و ته نه آه مان شانی خۆیانی ل خای ده وا ئه بت ئه نه
آات  ده ئیدیعا ماڵ  ی آه شه آفیره و ته ن، ئه آه آفیریشی ده لكو ته ن، به آه حریمی ده هت

و  وه تیهوسی نگی سیساسی خۆیدا رهه آه گوایه آۆمۆنیزمی آریكاری له فه
                                                                                            .یھشتووه نه

و  ن  ب الیهآی تایه ره ی آه سه وه ڕیفراندۆمه و بزووتنه ش بم ئه وه بت ئه دواجار ده  
الڕیان  وكی بوچانی خۆیان دا به آتی و پارتی له هه م دواتر یه بوو، به جوانی هه

باتی سیاسی  آو مژووی خه و دوو حیزبه وه ئه. و بزاڤه بوون پۆلی ئه دابرد و سواری شه
    كی آوردستان  و ری خه روه ردار و سه یم و سه وه به قه ش خۆیان آرده م جاره هیان ئ

وا  ڕه ی آوردستان به مدیده ت و سته ینه شمه كه به  و خه هیچ ڕز و مافكیان  به
و آردیانه وه  خۆی خای آردهی انه شۆڕشگشیان له قابی وه م بزووتنه ئه بینی، وه نه  

سته  به یاندنی مه نجام گه رئه سه عقیبكردن و به  پردك بۆ تهو هۆآار و چوارچوه
چ نی یه جگه له داپچین و ویش هی آانیان آه ئه ك و چاوچنۆآهس تهر یه به حیزبی

                         .ی سیاسی عراق دا تكی زیاتر له ئاینده وقیعیه ستھنانی مه ده به
م  واومان به رآی ته وه ده شداری آردنمانه ی بهتا ره ر له سه آان هه مه آۆمۆنیستهئ
ك و ساده دیمان  یایه  خۆشخه بوو هیچ جۆره آتی و پارتی هه ی یه الیانه قه وڵ و ته هه
  یه زۆر له ه و م بزوتنه رانی تری ئه آه مه ر گه سه م داخ و آه بوو ، به ریان نه رامبه به

وان   آرد ئهش بۆ خۆی وای مه ئه تر بوون آه نفوزترو پ ئیمكانیه  بههزترو ئمه به
 جی  رن آه آی به یه ئاراسته بگرن و به  وه سته ده یفراندۆم بهی ڕ وه وی بزوتنه جه
وه  بته ڕومان ده ق ڕووبه ك پرسیاری زه دا یه م لره به. .ستی سیاسی خۆیان بت به مه

وه  موو بزوتنه وت هه یانه ی یه آه دهپارتو آتی  نھا یه ر ته یه ئایا هه وه ویش ئه آه ئه
تی  وه له ماهیه نه كی آوردستان خای بكه آانی خه قه رحه ری یه به ماوه جه

وت  یانه آتی و پارتی یه ده نھا یه وه ته ؟؟ ئایا ئهخۆیی خۆی ربه شۆرشگرانه و سه
نه  ن و بیكه بكهدار  آه كی آوردستان له خۆآانی خه ربه ری سه ماوه موو ركخراوه جه هه
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نه پاشكۆی  آانی خۆیان و بیكه سته سیاسی یه به یاندنی مه جگه ستك بۆ به دارده
آانی  مری ڕوداوهژۆژڕم پرسیارانه  می ئه  بۆ وهسكی خۆیان؟؟ رته تی به حیزبایه

كو خودی حیزبی  آتی و پارتی نی یه به نھا یه وه ته خر ئه ن نه آوردستان ده
وستی  آارو هه ت و شوه مان سونه هه وت به یه ركاری عیراقیشه دهآۆمۆنیستی آ

وی  هه وه حككع یشه له ئه!! خۆی بنون آتی و پارتی له یه  شنی چه تی له حیزبایه
وه  وت بزوتنه هانی آان ده ك هزه ناسیونالسته یه آه وه وه وامی ب پچانه رده به

. ن و بكه ت له حیزبی ئه عیه به پاشكۆ و ته به ن ك بكه آانی خه تی یه بایه متاه
آتی بكارانی  س پ هنانی یه ره باربردن و هه  لههو ی زیندوشمان بۆ ئه نموونه

یبوو  ك آه هه موو توانایه هه وآات حككع به  آه ئه1994سای  آوردستان بوو له
ریدا  سه ی به وه ك بۆ ئه یه یژه ی بكاران بكاته پردو په قه رحه وه به و بزوتنه یویست ئه ده

  وه و بزوتنه ئه. سكاآانی رته ست و ئامانجه حیزبییه به به  مه رت و بگاته تپه
ست قیشاوو پشت  ندامی ده ها ئه زاره ری آوردستاندا هه راسه سه ی آه له بكارانه

ی  ره به(انیر ی آه سه وه بكارانه و بزوتنه دا بوو، ئه گه موچاو ماندووی له و ده ماوه چه
. یه تی ئمه سه م ده رده بۆمبی به) آتی بكاران یه( و آات ووتیان  ئه) آوردستانی

چاوی ئومدو  م دیده به ت و سته ینه شمه كی به خه ی آه وه بكارانه و بزوتنه ئه
و آی زۆر وڵ و توانایه هه وه به آی زۆره رانیه م به نیگه وانی، بهڕ وه تیانده خشه هیوابه

س پ هناو  ره یان هه وه بكارانه و بزوتنه تی حككع ئه رایه ابهی ڕ بركی ب ونه زه به
نجامیش  رئه سه. برد خشته یان له و ركخراوه سوڕاوان چاالآانی ئه  هه ك له یه سته ده
تی  رایه ابهڕوآات  ئه. حمیل پ آرد ق آردن ته ن و شهوتبو دوله آتی بكارانیان به یه

خۆیی خۆی  ربه آتی بكاران سه یویست یه وی ب ووچانی خۆیدا ده هه لهحككع 
  م دیدو گورزه ر ئه آانی، هه ل و خانه حیزبی یه حفه  شونی مه ست بدات و بیكاته ده له

و  آتی بكاراندا و توشی ئه م یه رجه سه ری له بری آاریگه ش بوو آه زه یه آوشنده
و   ئه بوو آه آتی بكاران نه نھا یه وه ته ئه. شی ببوایهو توبو ده ی آرد آه نه رده ده
ی  یه  دهآانی ری یه ماوه  جهم ڕكخراوه رجه كو سه ر بت به سه ی به یه ردو به ده
تی آۆمۆنیزمی  تای حیزبایه مان په  توشی هه بوونابوردووی ڕ ده آانی سه ده وه نه

                                                                                         .آركاری بوون
 آان، خانه سته  خهندانی شنی ركخراوی آركاران و آارمه چه آانی له كخراوهڕ

موویان توشی  ر هه  هههتد...آان هلیه  ئه آارگه و آان،ژنان  ئاوارهآركارانی بیناسازی،
خۆیی خۆیان  ربه موویان سه ر هه هه.وه  ك بوون آه حككع بوی آردبووه تایه په
تی آۆمۆنیزمی آركاری و دواتریش   تابع و پاشكۆی حیزبایه ست داو بوون به ده له
                                                                           .مان خوریان آرد و نه به ته
ی بیم  وه ۆ ئه به خۆمان باس آرد بك یاداشتكی نزیك نھا وه م ته م نمونه آورتانه ئه

بردن و خای آردن و به  وی خشته هه  لهو پارتی نی یهآتی  هنھا ی وه ته آه ئه
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بت  كو ده خۆآانه ، به ربه ری یه ئازادیخوازو و سه ماوه وه جه پاشكۆآردنی بزوتنه
                                    .آتی و پارتی دا ناوی حككع یش بنوسین پاڵ لیستی یه له
بووین یاخود  وه ئمه راست ئه ش آه باسمان آرد، ئایا به وانه موو ئه ای ههڕ ره م سه به

آتی و پارتی؟؟ئاخر   یه ر به رانبه بوو به  ههانیهوم وه یاڵ و ته  خۆشخهحككع بوو
  وه ات، ئهخ رده مامان بۆ ده آانی شه ی قسه وانه آان پچه ووداوهژمری ڕۆژڕوه  دیسانه

آتی نیشتمانی  ڵ یه گه حالف له بت ته تی حككع بوو پ ی وابوو آه ده رایه ابهڕ
تان  آه ری حیزبه وه لیده ئه!! آان ی هزه ئیسالمی یه وه بكرت بۆ لدان و پاآكردنه

ئاوگۆرپدانی  ت به باره سه نارد بانی ده هالل تا ی بۆ جه ست خۆشانه امی دهی بوو په نه
 به  هومانه بوو آه وه یای و ته و خۆشخه ر ئه ئاخر هه!! خسی  حوای شه نی ئهقانو
تان ل  په ستكی چه آتی ده یاندن آه یه ی گه و شونه بوو به آتی نیشتمانیتان هه یه
غه  ده وه، وه چاالآی ئاشكراتان قه شنت و ژیانی پنج مرۆڤی ب تاوان بكوژنته بوه

ڕاست  رێ به ئه!!! تان بوو پتان دابخات ییكیش آه هه و ئیزگه گهرچی نوسین ، ههبكات
یاڵ بووه به  نمان خۆشخه ی باسم آرد آام الیه موو ڕاستییانه و هه پاش ئه

                                                                                ناسیونالیزمی آورد؟؟ 
ی پ آردبوو تناقوزات و  یدا ئاماژه آه  احمد معین پشتر له نووسینهخاكی تر آه

یللی ی م له سه ت به مه باره وستی سیاسی حككع بوو سه زو ناجگیری هه زو دابه به هه
ران   زۆر نیگهماڵ آردووه ش وای له شه آردنه م ئاماژه ر ئه ، ههیی  وه ته می نه و سته

ست بدات و  ده نگی خۆی له ر بت و هاوسه سه ی ڕوو له ق و آینهتری ڕ بت و بارۆمه
                                        .آاری  واشه استی چهڕیزآردنی ڕستك له ناڕوته  بكه
ر و خراش آه چاوی  كو بۆ ڕبواركی ڕگوزه ر چاودركی ووردو جدی به ههبۆ ك  نه

آی  یه گژه ره چ سه دا له وریده و مه ه لهزانت آ بیاتی حككع خشاندبت ده ده به ئه
 پله 180موو آاتكیش  هه ڕن، په ده و به ئاوازك هه رجاره ژین و چۆن هه سیاسیدا ده

سیماو  مه بووه به ئیتر ئه ،ن ده ن و آیفی جارانی خۆیان فرێ دهڕگۆ وستی خۆیان ده هه
زو وا جارك بانگه... می میللی ی آورد و سته له سه ت به مه باره ندی حككع سه تمه تایبه
تیان  وایه ته می نه كی آوردستان سته قیژن آه ئیتر خه آات و ده رده یاننامه ده به
ی خۆیان ب هیچ  وسته م هه  لهییكی آورت ر پاشماوه ماوه ، هه ر نه سه له
 قوچ و ه لینگو هو بنه ز ده آی تازه پاشگه یه وه خوندنه و وه و شیكردنه وه وونكردنهڕ

مپینی  و آه وه آوردستان جیابتهكی  ب خه ین ده جارك ده. نگۆڕ ویستیان ده هه
و   وه نه آه رزی ئایدۆلۆژی زیندوو ده ده یان به آه بووه مردووه رنه به یفراندومه گیان لهڕ

ی  ه ژر سای تی له وایه ته تی نه وه ن ده جارك ده .ن آه را ساز ده و هه هه
ن  چی جاركی تر ده رچووه، آه سه می به رده سه دایشن  آانی گلۆبالیزه گۆرهئاو
                      !!!ن خۆی خۆیان دروست بكه ربه تی سه وه كی آوردستان ده بت خه ده
 ر سه  زیاتر ناتوانی هیچیان لهنین و قاقا یری پكه غه وه به رآوآیش، ئه ت به آه باره سه
تتاركدا  ن آه له قوتوی هیچ عه آه ره ده مه یرو سه ی وا سه  قسه چونكه،نبیی
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ن شاری ئینسانییه  تی یه ، جاركی تر ده رآوك شاری برایه ن آه جارك ده...نییه 
آی  یه وه یری السایی آردنه غه ویش هیچ نیه به جاییبانه آه ئه ته عه م بابه و شتی له
ویتریشیان  رآوك دڵ و ئه آه  دهكیان آ آه یه(رتی آتی و پا ی یه و منداالنه ساویلكه

و برینه قوه  و آشه ی ئه وه خاتری ئه ویش نه به ، ئه)  قودسی آوردستانه ده
ی  له سه ی مه وه خاتری ئه كوبه وشاره سازآراوه، به رئه سه له آهن  ر بكه سه چاره
ك  نه هۆآارو ڕگایه ردستان بكهكی آو واآانی خه  ڕه له سه موو مه آو هه رآوآیش وه آه

ئاخر ... وه  وت و نفوزی حیزبی پ بچننه سكه آان و ده سكه رته سته سیاسیه به به بۆ مه
ماآان  آانی آه آراوه ژنهو برینه ساڕ ر بت آشه سه اشی لهوساو ئست رآوآك ئه آه
ونراوه ناآرت وه تكچووه ش چه بنه تی له رآوآك آه دیموگرافییه ك خۆی ماوه، آه وه

موو  هه آۆتایی بهانی رآوك شاری ئینس ی آه وه شنی ئه وای چه هه آی پ له یه قسه
ی  هآ رینه ی حككع بۆ گرفته قوڵ و به یه م ڕگاچاره  ئهك ووتم وه . بھنآان گرفته

رحادا بیروبۆچوون و میتۆدی  هه  له...نینه ی پكه ستهنھا شای نھا و ته رآوك ته آه
كی آوردستان و شاری  ی خه وه وسانه ی میللی، چه له سه ت به مه باره هحككع س

آات و  ی پویستی آرد له و شونه آرت تا ئه گرت ئینسان ده ده  زۆر ههی رآوك قسه آه
                                .آانی خۆی ب رنج و بۆچونه تدا سه تی گونجاو و تایبه فرسه

            
من پشتر ) ی عیراقه گا ۆمهآ پی ترین حیزبی چه وره حككع گه(نوست دهماڵ  شه

تا زیادتر بنوسن  مۆنیزمی آركاریی آۆ ستانه ده م به ه م قه وه دا آه ئه م بۆ ئه ئاماژه
نی خۆیان چاآتر  سه نی ڕه عده تا ببژن مه ن، هه آه ی خۆیان زیاتر ئاشكرا ده آه سته ده
 نوسیوتی آۆك تناقوزات و  ی آه دره و نیوه ماڵ به ش شه مجاره ئهتا  وه ئه. ن خه رده ده
                                      .شف آرد ی سیاسی خۆیانی آه وكه آاری و تكه واشه چه

حككع ده یووت:- آۆمه گا له ریشه وه هه كشراوه، هه په سردراوه ده بت ئمه آۆمه گا 
نۆرماڵ بكه ینه وه و سوآانی به ره وپشچوونی به ده ست خۆمانه وه بت . حككع 
ده یووت :- ئمه ده بت له هزی سھه مه وه ببین به  هزی یه آه م، حككع ده یووت:- 
ده بت ده سه تی سیاسی بگرینه ده ست، حككع ده یووت:- ده بت ره هبه رانی حیزبیمان 
سه رشوناس بن و ببن به  به ڕوبه رانی ئه سی آۆمه گا، حككع ده یووت:- ده بت 
ناسیونالیزمی آورد الواز بكه ین و نه یھین، حككع ده یووت:- ده بت ئه وان بۆن وئمه 

م  موو ئه رهه م هه به)  تردا یب بت و ده ده(ها  نده ڵ چه گه و له مه ئه.... وه بمنینه
    !!گرت ری نه آجاریش چییه به بۆ یهدیواری واقعداو هیچیان  لووتی دای به) بیانه ده(

 )بعد الخراب البصرة(ویش  تازه ئه به انه تازهدار موو شیعاره زل وبریقه و هه دوای ئه
ئی باشه آوا تبدیل !! پی عیراقه ترین حیزبی چه وره ت حككع گه ماڵ پمان ده شه

  وا دوا مۆری ئوه بهتی سیاسیتان، آ سه ستی ده ده م، آوا گرتنه آه هزی یه بونتان به
                                                         ؟؟؟؟....وه گای عیراقه آانی آۆمه ئاوگۆره
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آانی حككع ؟؟  زۆآه  گشتییه نه ته رانی سیاسه آشه خشه ران و نه آوان و له آۆین داڕژه
ماڵ تازه  چی شه یاسی آهرستی س په له آۆنهقوم بووه و ن ك عیراق آی وه هگای آۆمه

ی  آه  گوایه حیزبه آهدات  وه باده آات و شانی خای خۆی به وه ده دت و شانازی به
سك ئاستی هۆشیاری و میتۆدی  آه !!! عیراقدا  له په ترین حیزبی چه وره هنابیان گ جه

تحی  و سهنده نزم  وه ئه  وه  پ یهندی حیزب یوه گا و په آۆمه ی رباره ی ده وه كدانه
                              ..آی باشترل بكرت یه روانی قسه رت چاوهراییانه بت ناآ گه
 خۆی بی زه جامی غهی  وه ی دا  بۆ ئه آه ی یهی ره ناڕاستیه دوو الپه نوسینه پ  ماڵ له شه

  معین و حمد ا( ت ر جار نا جارك ده  ههوه آان قپ آاته آتی آۆمۆنیسته ر یه به سه
  

گرت  رم دایده ، له ڕاستی دا  ئینسان شه)ی احمد معین آه ته ماعه جه_ ی آه ته ماعه جه
وهین ئامزانه  ت و ووشه تهال بهع هز توهات و خوم  م به و وه  وه و ئاسته نزمه بچته ئه

              م جۆره نزم و یه آه به وتوانه نگ و آولتوركی دواآه رهه مه چ فه ئه. وه بداته
مه چ مۆڕاكی نوسینه آه خۆی خزاندۆته ناو  یت؟؟ ئه  بكهوه قسه مپیسی یه ده
ر  ریته به نا به ندروسته آه په وه چ ویژدانكی ناته ترین بیروڕاوه؟؟ ئه نده گه

. یت ت بكه آه ره رامبه تی به به تی و ب حورمه ی سوآایه وه ناشیرینترین شواز بۆ ئه
نگ و میتۆدی آۆمۆنیزمی  رهه ڵ فه  وتووژآردن له گه تاوه ووتم ره  له سهر م من هه به

یه، بۆیه نی ر سه زووی خۆتی له یل و ئاره  مهخۆی آه آركاری له شونك دا گیر ده
تا بتوانم ئاست نزمی و  وه هه مه ده وهینه ده م به و ته آی پویست وه ك ناچاری یه وه
ماڵ  شه.م مۆڕایی آۆمۆنیزمی آركاری ئاشكراتر بكهوتویی و ب  نگ دواآه رهه فه
ناو  و به و خودی ئه ستی آۆمۆنیزمی آركاری یه ی ده رده روه ی په وه ر ئه به له

لسازی  حفه ل و مه حفه تكاری و مه ماعه ت و جه ماعه یری میتۆدی جه ش به غه آۆمۆنیزمه
ئاشكرا و .بوون یچی تر فر نهدا ه عریفه سازآردن له دونیای فكر و مهو گروپ و گروپ 
وه  وه مان دید و بۆچونه ماڵ به هه شنی شه  آانی له چه روشه آان و ده ڕۆشنه قوتابیه

 ...ن به دا هیچیتیر شك نه خ و ناشرینه م چوارچوه ته ی ئه وه ره گۆشكرابتن و له ده
بوو آه به خودی  بانی نه الل تاه آتی و جه ی یه نگ و قسه رهه مان فه مه هه ئاخر ئه

آیان له سلمانی  یه ت دوآانۆچكه نسووری حیكمه ی مه آه ته ماعه ووت جه ی ده ئوه
ك  آتی نیشتیمانی دادڕیوه، ده ی یه آه ڕاستی آراسكی باشتان له قوماشه داناوه ؟؟ به

                                              !!!رزه خ و به نگه پ بایه رهه م فه پیرۆزتان بت ئه
د  حمه تی ئه عه ما جهب  ده ،آان آتی آۆمۆنیسته یهچی ین بۆب بپرس دوا جار ده
د موعینی تدا نی  حمه نھا ئه آان خۆ ته آتی آۆمۆنیسته ؟؟ ئاخر له ناو یهموعین بن

ی ر سه د موعین له مهح ی ئه وه ر ئه به شن له روون ڕه نده داخ له دڵ و ده وه ر ئه گه ئه! یه؟
ناو  كوو له ، بهسبنوور ئوه  سه  لهبوو و نه ئهنھا وه ته وه ئه خر خۆ دیسانهائن، ونوسیو

ر  و به نرخیان له سه زپ  پ بهینیندها آادر نووس آان چه آۆمۆنیستهآتی  یه
می  آه ی یه تای آۆنگره ره ر له سه هه... نگاندنی آۆمۆنیزمی آركاری نووسیوه سه هه
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ی  وه م هنانه رهه شی بۆ به آی ڕووآه بوو جگه له سیناریۆیه  هیچ نهوه آه حیزبتانه
تی  ، بابهن ئمه ریآاد ك آه ئستا و آات آۆمۆنیستھایه تتان، ئه یاقهتی ب ل رایه ڕابه

تان یان ڕاستتر  آه وه ڕووبوونه  ڕووبه رتان نووسی، له آاتی ڕوو به سه پزیان له قوڵ و به
آانی ئمه  وه آادیره آتی دیسانه ر یه رامبه تان دا له به آه تنه بم له آاتی هه

       . نووسیتانر سه و نووسینی به پیتیان له ن آردیا نگاندنكی مارآسیستانه سه هه
آرد و  ڕۆیی ده ره وریدی جۆراو جۆریشدا آاتك حككع پآشی و سه ها له مه روه هه
شدا هاوڕیانی ئمه  نده ر و به و سه ، لهخست  هآار د دژمان به ی له هراویانه مپینی ژه آه
رزی سیاسی و  تكی به آانمان دا به لیاقه سمیه  بوآراوه ئاشكرا و ڕههل
م  وه ئه.ریان پگرتن و به وه وه المیان دانه دا وه و شارستانیانه نگكی مۆدرنانه رهه فه به

تان واته آۆمۆنیزمی  آه رفراوانیه وه ملیۆنی یه به ش آاتك بزوتنه دواییانه
س آادیری وه  هان دیاسلپچانكی تر بوو، تھا تووشی داخوران و لكھه خسیه شه

ست آردن به  الم به هه م و زۆر به آورتی به ه ستیان دایه قه ڕكخراوی ئمه ده
رتان نووسی، چونكه  سه  لهمیان ه قه ره  سهندك وه هه وره تكی  گه رپرسیاریه به
          !!ك زیاتر  بوو نهانهم ه قه ره  سهو ی ئه ر شایسته تان هه آه وه یابوونهوریدی ج مه
ماڵ مانی  نم بۆ چی شهش آه باسم آرد ئیتر نازا و راستیانه موو ئه ڕای هه ره سه

               ؟؟)ی احمد معین آه ته ماعه جه(آات آوت و هاوار ده رز داده ئه  لهو پ گرتووه
بی سیاسی حككع آویان دشت بۆیه وا  آته ندامانی مه ماڵ و ئه م شهزان دیاره ده

    .آان ببینن آتی آۆمۆنیسته رایی نادات ڕكخراوی یه  و چاویان  بهشت و هار بوون
د موعینین حمه وه ئمه و ئه ڕاست ئه ش آه باسم آردن، ئایا به مانه موو ئه ر له هه ده به  

ی  آه ماڵ و حیزبه وه خودی شه ین یاخود ئه آه ری دهت آا ماعه ت و جه ماعه آه جه
بی سیاسی حككع آته ندامانی مه وه ئه  ئاخر ئهتكارین؟؟ ماعه ڕیكی جه ر خه ماه هه شه  

اری آد ی چه تی حیمایه رایه رانی ڕابه بت براده بوو آه پیان وابوو ده
پی وابوو، ماڵ بوو  هی ش آه وه حیزبه جوانه ئه!! یان له پشت بتری فه دنه ندسه چه

وه  نه خزه ب مه  و ده ی سی ی بی آه ر و لووله سۆسیالیزم له ڕگای النتگۆزه
ی  ماڵ بوو، پی وابوو قسه شهی  آه ری یه ب توانا سیاسی یه هبه وه ڕه ئه!! زرت مه داده

آه پی ماڵ بوو  ی شه آه ی حیزبه آه ناسراوه ره نه هبه وه ڕه ئه!! وت آی زلی ده زل چه
ك  ی وه وه ستن بۆ ئه دیان دا ببه خۆر به القه ی چوارده مانچه موو ده بت هه وابوو ده

ماڵ بوو پی  ی حیزبی شه آه ره وه لیده اخر ئهئ!! ون رآه رانی ناسیۆنالیستی آورد ده سه
!! رگریشی ل بكات توانت شورا دروست بكات و به آداری خۆی  ده وابوو، به هزی چه

ماڵ  ئیتر شه).تكاری یه ماعه جه(آانی  گشتی یه ندی و سیما تمه مانه تایببه ئهموو  هه
ی  وه ر ئه به م له به.فرۆشت تكاری به ئمه ده ماعه ت و جه ماعه ی جه له پای چی ووشه

ر بۆیه ناتوانت  ی تك چووه،هه وه ی بیرآردنه و پرۆسه ست داوه ده نگی خۆی له هاوسه
وه آه  و چاه وته ئه آه ده گینا نه بكات، ئه) تكاری ماعه جه( آانی ما ستنیشانی بنه ده
                                                                   ...ندووه لی آه ستی خۆی هه ده به
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    ك یه گرت و گوایه ئمه ماوه مان تده وه تانه نزئامزانه ماڵ به ته خاكی تر آه شه
آان ڕازی  آتی آۆمۆنیسته چی دواتر به یه زی دروستكردنی حیزبمان آردووه آهوا بانگه
تی  و چۆنیهت  ندن به حیزب و حیزبیه یوه ی آه په تانه و بابه له ڕاستی دا ئه!!! بووین

آی گرینگ و قوڵ و ب  تھایه حزابی آۆمۆنیستی بابه دانی ئه رهه شك گرتن و سه
دا ت دونیای سیاسه ییانه آه له آه له آۆه سه و مه لهآكیشه    نی یه و یه رئشه سه
ی  واره و قه چوارچوهی  وه ر ئه به له. ندراوه یه ام گهجن ره  زمونكی زۆری تدا به سه ئه
      تانه، و بابه ر ئه دا به درژایی بچمه سه و ناآرت لره حدوده ی من مه م نووسینه ئه
   آانمان دا  یی یه بیات و نووسراوه ڕكخراوه ده له ئهش هاوڕێ یانی ئمه  مه ر له ده به

آی  رچاوڕوونی یه ڕۆشن و به به كیددی  بهوه رخه و هاوچه به میتۆدكی مارآسیستانه
آانی  ته ت بابه تایبه یه آردووه، به له سه م مه ر ئه سه یان له وه وه لكدانه زۆره

ساس و  حه له سه مهم  آانی ئه آی یه هر سه آك له بگه دووی ڕكخراومان یهآۆنفانسی   
م  ت به باره  سهی ئمه وست و دید و ڕوانگه وت هه سكیش بیه رآه هه.  بوو گرینگه
بیاتی ئمه بخشنت و  ده  بابچت چاوكی آراوه به ئه بزانتته گرینگانه بابه
ڵ  گه یمان لهی آی قوڵ و ڕیشه وت آه ئمه چ جیاوازی یه آه رده وه بۆی ده وشه له

وه   ناچار بهدا ر حاڵ دا من لره هه له .یه ماآانی آۆمۆنیزمی آركاری هه میتۆدو بنه
وه ئیكتیفا  نھا به وه، بۆیه ئستا ته مه ر باس آهالنه جاركی ت سه و مه موو ئه نیم هه

             .وه مه ماڵ بده ی شه آه و ناماقوه م به توانجه زۆرناشرین م آه وه آه وه ده به
ن،  آه بوون آه بۆخۆیانی ده  یه  شه وبانگه ی ئه وانه میشه پچه آۆمۆنیزمی آركاری هه

قووی ناو چینی  تین و هه یه رینی آۆمه رفروان و به آی به یه وه آه گوایه بزووتنه
 ی وه یكردنه وتاقآان و ڕۆژژمری ژیان م ڕاستی ڕووداوه آركارانن، به

وان دی  رخستووه آه ئه ی ده یه شه م بانگه ی ئه وانه یان ڕك پچه هآ وه زمونه ئه
                                                                          ...ن آه خۆیانی پ خۆش ده

رایی و  د و زهنی گه ڕه وتكی موجه آۆمۆنیزمی آركاری هیچ نی یه جگه له ڕه
زكی خای  آانیان له ئاوه وه مای بۆچون و لكدانه جاردا بنهدوا شیانه آه له ڕووآه

       دونیای زیندوو له  آهوه  وشه ن و له آه ی جیھانی مادی و واقیعی ده وانه وه ڕه یه
  

نكی نامۆ  آو ته وه وه بته ڕوو ده ی ڕووبه تانه رۆك به م بۆچونه ناوه جووه ئه به
م هۆآاره  ر ئه هه... ق دا یدات به دیواری ڕه و ده وه آاته تی ده شی خۆی ڕه له به

آانیكۆمۆنیزمی  سیاسی یه آاره خشه و نه آك له پرۆژه شه آه هیچ یه قینه ڕاسته
آانی آۆمۆنیزمی  وه و شیكردنه وه لكدانه.بت زۆآی ده رناگرت و تووشی نه آركاری به
تی  لموسیه یچ ئیستیدالل و مهوپشت به ه یه رایانه ی آه زهن گه وه هۆی ئه آركاری به
آانیان بستك ناچته  عیه قته م پالتفۆرمه سیاسی یه مه رده ستت بۆیه هه زیندوو نابه

                                                                             ...وز نابت و سه وه پشه
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ر  سه ر له زب و دروستكردنیشی ههم پ یه توانینی آۆمۆنیزمی آركاری بۆ حی به
ی تفكرین و  وانه د پچه ر سه د ده نرت، آه میتۆدكه سه مان میتۆد بنیات ده هه

ین وب  ده روا فه نه مان هه یه م قسه ی ئه وه ی ئه وه بۆ ئه. یه ی مارآسیستانه ڕوانگه
وه، بته رزده  بهمی لی ك آه ئستاش هه یه به جره ترین ته ین تازه آه گه قسه نه به  
ی  و حیزبه ئه...).تیست حیزبی حیكمه(ماه واته  ی شه آه وره اگهزراندنی حیزبی بر دامه

م  آرد به ده مانه داوای دروستبوونی نه آی زه مات و پداویستی یه لزه آه هیچ موسته
هۆشی ی له  وره آی گه وقیع پاراستن قوڕاسیی یه رستی و مه په ت و هه الفه ڕی خه شه
ز و شا وكی زۆر نه ربۆیه له هه رانی آۆمۆنیزمی آركاری دروست آردبوو، هه ڕابه
بت بچته  ی آه ده و حیزبه جایبیان دروست آرد، ئه هدا حیزبكی ع ره مه یرو سه سه

مانتوانی  آان ده آتی آۆمۆنیسته آو یه ش وه ئمه...وه می دونیایه شته تی هه عاجبایه
ن و به  یه وه ئیراد بكه ره سه لهو وه آۆ ببینهله هۆكدان آا تیسته ك حیكمه وه
مان  وه خابن ئمه ئه م مه به.جایبمان بكردایه ك ئیعالنی حیزبكی عه یه یاننامه به
تحی و زهنی   و سه سئوالنه ییمان نامه میشه ندی هه تمه آو تایبه كو وه آرد، به نه
كو  آرد، به نوسسازه نه  و چارهساس له حه سه مهم  ڵ ئه گه مان له ه راییانه مامه گه

یری جگا و  آانی چینی آركاری عراقمان آرد، سه ستنیشانی خاه الوازی یه هاتین ده
ی سۆسیالیستی ناو چینی آركاری عراقمان به ووردی  باتكارانه یلی خه شونی مه
ی بۆ ئمه  تی شۆڕشگانه نهگ داآوتان و سون ڕهو  یله م مه تی ئه یه ی آۆمه آرد، پایه

و چینه  باتی فكری و سیاسی ئه آرا ئاستی خه ده نه. یه یاتی هه آی حه گرینگی یه
ی آه   مژووییانه آشه رخان و پاشه رچه و وه موو ئه آرا هه ده گرین، نه رچاو نه به له
مانه  ئهموو  گرین، بگومان هه رنه ند وه ر چینی آركاری عراق هنراوه به هه سه به
ی ئارایش و آاری  ر شوه سه یه له ری یان هه وخۆ آاریگه وه ڕاسته که ر یه سه به

بوو  ی چینی آركار قورسایی خۆیی هه جیاجیانه  برگه و هۆآار  م مووئه هه...آۆمۆنیستی
ترو ترو گونجاو  آراوه آی یه وه خوندنه  بوایه ر بۆیه ده هه وه، ی ئمه آه ر ركخراوه سه به
مه ،ویترمان بۆ بكردایه زه  لهپهل  یشتین  گه نجامه لۆژیكه ر ئه و سه  به ئ  

 له حای حازردا شیاوترین و  رین آه و ركخراوك به ست بۆ چوار چوه دهآدا ئستایه
رگیز ناب وا لك   ههمه م ئه به...ستمان بت ی ده باتكارانه آار سازترین هۆآاری خه

مان  وه ماحی سیاسی ئه و ته وه تیمان لكردۆته مه پشتنی ڕاحه آه گوایه ئ وه بدرته
و  لهآی  یه وه سكیش لكدانه رآه و هه یه خر وانی  آه حیزب پك بھنرت، نهیه نی

یان   هیچی تر بهیی خۆی ناتوانت  ساویلكهیری  هغ به وه ئه بت  ههرمان سه ی له جۆره
گریت آه  ر چاو نه به  مادیانه لهماته زهل موسته  وومات  و مقه آرا ئه ده ئاخر نه. آاتان

و  مانای چاوپۆشی آردن نی یه له مه به نرت، ئه ر بنیات ده سه حیزبی آۆمۆنیستی له
روونی چینی آركار به شوازی  یلی سۆسیالیستی نوده ی آه مه وڵ و آۆششانه هه

وڵ و  م هه یه آه ئه وه   ئهمانای كو به  به. جۆراو جۆر تاآو ئستا له خۆی نیشان داوه
و  ك ر خاڵ پرشنگداری یه ڕای هه ره  یانه له ئاستكی الواز و نزم دایه، سه قه ته



 15

م هشتا به پ ی پویست آافی نی یه بۆ  ، بهاد ستایی یه او ڕ لهگرتنك  نگاو هه هه
سۆسیالیزمی یی  ی هۆشیاری و توانایی و ئاماده به. یله و مه زراندنی حیزبی ئه دامه

مل  یه و ناآرت به زۆره آدا له نزمترین ئاستیاندا بونیان هه آركاری له ئستایه
ناآرت . بنیات بنیتر سه  لهر دا بگریت و حیزبی سه ریانه شانی له گه  و ئیراده یانه

روا  بینیت و هه شنی عراق نه آی پ ئاوگۆڕی له چه گایه ڕووبینا و ژربینای آۆمه
....زرت ر دابمه ر نرخك بووه هه هه یانه تی بوانیت وه پت وابت حیزب بهڕ ره سه  

      ی پداویستی یه هاوآاتیش  وه پكھنانی حیزبی آۆمۆنیست به بوای من جگه له
مه به مانای ڕاسپاردنی  ئایا ئه. ری مادی یه ی واقیعی و فاآته مینه بوونی زه

كو زۆر  خر به رگیز نه  ناڕۆشن و نادیار؟؟  ههآی یه بنیادنانی حیزبه بۆ ئاینده
ی  وه رینكردنه آان و به ی هزه وه وه و آۆآردنهماین  یی مانای قۆڵ ل هه ساده به
ی تواناآان و دانی  وه بات و ناسینه ی ئاسۆی خه وه و فراوانكردنه نآا زموونه ئه
مووی  مانه هه ا جاریش دا ئهله دو. آان وه ربوتره به ئاستی خوندنه ندكی به هه ڕه

وت آه رده پكراو و تۆآمه ده نگ و لك هه آی هاوئاهه یه ك پرۆسه وه وه آه ر یه سه به  
ك ستادی   ی آه وه و حیزبه آۆمۆنیسته رآردنی ئه به سته مینه سازآردن و ده بۆ زه
ر  به م له به.دات ك خۆی نیشان ده نی خه م آۆمه رجه تی چینی آركار و سه رایه ڕابه
 ربۆیه ناتوانت   و هه یهی آۆمۆنیزمی آركاری زهنی  وه  و لكدانه ی ڕوانگه وه ئه
تھا فكر  خسیه بۆ آۆمۆنیزمی شه. ر چاو بگرت به گرینگانه لهه ل سه م مه  ئهواوی ته
تی چینی  یه ك پراآتیكیكۆمه زراندنی حیزبی آۆمۆنیسته نه مای دامه و بنه رچاوه سه

توانت ناوآی له دایكبوونی حیزب ببت  وه فكره ده وه ئه وانه له دیدی ئه. ارآرك
دا  وه له دوا لكدانه... آه آانی چینه تی یه زیندووه یه پراآتیكه سیاسی و آۆمهك  نه
زۆر له خۆی  آیشی به ی آركاری یه وتك آه ناوی له خۆی ناوه آۆمۆنیزم و ووشه ڕه
باتی  وتھبۆ جگا و ڕگای خه و ڕه ئه آانی وه نهدشیكر ،سپ آردووه حیم و چه له

 كو له  بههنجراوه، نه وه هه آانه ی جموجۆی خودی چینه تی له چوارچوه چینایه
         .ی گرتووه رچاوه وه سه واآانه هه یی یه فكری و زهنی یه پا له حلیله ب بناغه ته

و آاری سیاسی بت به  وه بیرآردنهی   پۆسهو خشه مه نه وتك ئه پ ئاشكرایه ڕه
تیست هیچی تری ل  شنی حیزبی حیكمه رائیبی دنیا له چه یری حیزبكی غه غه

ی  وه ره آانی له ده رك و توانینه تیست ده وتی آۆمۆنیزمی حیكمه ڕه .وه وته ناآه
مه  ڕاسته ئ به...آات ق ده له ره گاوه سه و یاساآانی آۆمه وه نه و جو دیارده

 رك باتگی ده وه دیاری آردبوو آه حیزبكی آۆمۆنیستی خه ئامانجی خۆمان به
م  تی دا پك بھنین، به ی چینایه باتی ڕۆژانه آانی خه یدانه بوو له مه ڕۆشنی ئاماده

آانی  آان و پداویستی یه یی یه مینه سیاسی و فكری و ڕكخراوه مكردنی زه راهه فه
كوو  خواردبوو، به تیسی نه دا قه ی ئمه  نھا له ئیراده هشنه ت و چه ی لهحیزبك

وری جدی و  دا ده و حیزبه ی بنیاتنانی ئه تی له پرۆسه ر و هۆآاری بابه ها فاآته نده چه
وه  ك ئه مانایه به.دا باس آرد ت لره رخه ك سه نھا وه شكیانم ته گن آه به واقیعی ده
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ر حیزب پك  هه بوایه بوو آه ده ی ئمه نه وه ره سه هو بیاری ل  ڕك و ئیراده نھا ده ته
ری  ش زۆر فاآته ی به هزی ئمه ی بیارو ئامانج و ئیراده وه ره كو له ده بھنین، به

.و حیزبه یشتنمان به ت ڕاگهس بوون آه ڕگری جدی بوون بۆ ده آی و گرینگتر هه ره سه  
ی یی یانه و ئاڵ و گۆڕه ڕیشه راق و ئهسیاسی عی  هژ نگه  تهبارو دۆخی شونراو و پ  

آانی چینی  یی یه  ئاستی هۆشیاری و ئاماده رت، گوزه گایه تیایدا ده و آۆمه آه ئه
آان و  رش و بوی آۆمۆنیسته آان و په آی یه ه ر و سه وره و گرفته گه آركار، آشه  

ا هۆآاری خۆیی و ه نده ڵ چه گه بات دا له آانی خه یدانه رچاوناڕۆشنیان له مه به
رزی واقیع دا  ر ئه سه راییانه له الستیككی زهنگه آرا به ده مانه نه موو ئه تی هه بابه

ر بۆ بنیاتنانی حیزبكی  گه ئه...ب پك بھنینگرین و حیز رچاوی نه و له به وه وه بسینه
وا  یت ، ئهگر ر چاو نه به آی یانه له ره ماره سه ره گرینگ و شاده و فاآته آۆمۆنیست ئه

ریان  ك آاریگه ی یه ی هنده آه و ڕۆژی مرنه آه دایك بوونی حیزبه دنیام ڕۆژی له
                                                                             ...گا ر آۆمه سه بت له ده

یه آه  هو ویش ئه ئهم  ی پ بكه تی ئاماژه دا جی خۆیه خاكی گرینگ آه لره
آی  یه ش ماوه وه دا بنین آه ئمه ین و دان به  ترسانانه بكه و نه ئازایانهئیعتیرافكی 
یایمان به  ی خۆشخه وه ر ئه به ر ڕۆیشت له ده هه نی سیاسیمان به مه زۆر له ته

ر زهن و مشكمان دانابوو،  سه ڕسایی لهووه وقبوو،  آاتی آۆمۆنیزمی آركاری هه میتۆده
ی  وه خت بوون له رسه ی آه ڕگری سه و شاگرفتانه آك بوو له  بۆخۆی یهش مه ئه

و هۆآاره  مه ئه ئه... رچاومان ڕۆشنتر بت آانمان، ئاسۆی آارآردنمان و به ئامانجه
آی دیاریكراوی  یه آان له بگه ك له ئمه به جۆرك له جۆره ریه یه بوو آه هه آوشنده

رچۆنك بت پاش  م هه به.وه دا ان به زیادهآیم نی سیاسی خۆماندا باجه مه ته
وتنی  ر و له آارآه ده ڕاده به آی له واداچوونی ئنرژیه هه آی زۆر و به قوربانی یه

دا له  نه الیه مه آی سیاسی هه یه شمان دواجار توانیمان له پرۆسه آی زۆری له هایه خانه
ی و رای  زهنگه ماری میتۆده هگی د و ڕه ندا ئه آی قوڵ و درژخایه ری یه رگه شته نه

كشین و توانیمان  ی سیاسیمان دا هه سته وه له جه خشه له ڕیشه زیانبه
مك  نجام پاش آه ره سه.نین یه نتیقی خۆیانیان بگه نجامی مه ره سه آانمان به وه لكدانه

 نجامی ی آه له ئه و ئازاره به ناسۆره و ئه وبرینه قوه ی ئه وه ساڕژبوونه
، توانیمان و وامان به دروست وتبوو مان آه سته دا له جه سیاسی یهری یه  رگه تهش هون ئه

ی آه  ر و هۆآارانه و فاآته موو ئه ر چاوگرتنی هه به زانی له حای ئستادا به له
آتی  یه( شنی  ی له چه آانی خۆمان له چوارچوه م به آورتی پدا، توانایی یه ئاماژه

یاندنی ئامانج و  ج گه ه وه بۆ ب ینه گرد و آۆو قایمتر بكه) قآان له عرا آۆمۆنیسته
                                                                          . آانمان ئارمانه سیاسی یه

 مكی ت و چه وه بم آه زۆر بابه هئ بت دا ده م نوسینه دواجار له آۆتایی ئه
 م ر بكات به سه ی درژتری له ری بدوت و قسه مرۆڤ له سهیه  آۆمۆنیزمی آركاری هه

خسی و سیاسی   ژیانی شهو مو ما ن پ نادات آه هه وه تی ئه وه ژیان فسه به داخه
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ی  ناو آۆمۆنیزمه و به ئه. گرتن له آۆمۆنیزمی آركاری خنه ین بۆ ڕه رخان بكه خۆمان ته
یری دانی  هی ساویلكانه، به غ وه  لكدانهیری هغ دوژمنكارانه، به یت هیحی ڕویری هبه غ

گاوه  ندی به آۆمه یوه وا بوون و ب په هه یری پ له غه شیعاری ڕووتی ئایدیۆلۆژی، به
ن  ر له الیه گه ش ئه مانه موو ئه چاو گرتنی ههر به هم به ل به... هیچی تر نی یه

تی  اسی یان نواند و بحورمهتی سیس ربیه یان ب ته جاره مه ی هه ك پیشه وه وه وانه ئه
ر  هه ش ناچارین به وآات ئمه نگترین ڕگا برد، ئه نهستیان بۆ  ئمه آرد و ده یان به
من .وه ستنینه ریان پ بگرین و له شونی خۆیان دا بیانوه ك آه پمان باشه به ڕگایه

ل  گه ر وتووژ و پلمیككی سیاسی له یه آه هه وه هه رآم به زانم و باش ده ده
ی سیاسی ناآات و  وه آك به لك نزیكبوونه آۆمۆنیزمی آركاری دا هیچ آۆمه

وه، وه خودی  شمان دا ناآاته نی هاوبه سوڕ و ههك به ڕووی آار  یه ڕوازه یزیش دهرگ هه
وان به چ  زانم آه ئه م ل یان نی یه و چاك ده شنه و چه آی له  ڕوانیه منیش چاوه

 یاران و ه نڵ گه ه له مامه شانه  و ڕوح ڕه بوغز له دنهبۆچونكی نھلیستیانه و
                                           .ن آه ده) آان آتی آۆمۆنیسته یه( ڵ  گه ت له تایبه به

                       
ماڵ و خودی  شنی شه چه ماڵ و له وه بم آه شه له آۆتایی دا زۆر گرینگه ئه

یان  آه مه ئاست نزمه ه و قه یری قسه  غه ركاری له حای ئستادا آه بهآۆمۆنیزمی آ
ر  نه سه آه زانه ده واو ناحه وام و ناڕه رده چی وا هرشی به ن آه هیچی تر شك نابه

         بت ت و توانایان هه سه مانه ده ر ئه گه ی باشه ئه ئه!! یارانی سیاسی خۆیان نه
      ك تی یه هامه ری و نه  سه دهر شی و ده چ ڕۆژڕه) ز نایان بترگی آه من پم وایه هه(

ری یه   گه و پرسیاره ئه می ئه هنن؟؟ ئیتر وه یارانی خۆیان ده گران و نه خنه  ڕهر سه  به
                                 ...وه می بداته ری هۆشیار آه خۆی وه ڕین بۆ خونه گه لده
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