
  ! ند نیه  به وه و دیواره دروستکردنی ئه  به توند و تیژی
  

  ن سه ر حاجی حه تایه
 هۆوندا                

  
   به ستکردن بت هه ده! کتر کوشتن یدا بوونی یه  بۆ په شکه ئایا بونیاتی دروست بوونی مرۆڤ خۆی به

 کتر رگی یه  مه یه م شوه  بۆ به! پیرۆز راگرتبت وه رگه نیشت مه  ته  خۆی له یه وشوه   بهچژی کوشتن
 ر رانبه  به م توانایه ند کهدا، ه  نویانه وتن و داهنانه ه پشک می رده سه م کرت؟ ئایا ئینسان له ل ده حه
ت ب ؟ بۆ ده یه سابخانه رخستنی قه گه م وه دان به  درژهک ، نه  م کاولکارییه وه و کۆتایھنان به ستانه وه
، ئستا برد ر ده سه ویان به کانی ژیانیان شه  تاه  لدوانه  به وانه ژیان و شه  ده وه ی تادونی پکه وانه ئه
 کۆی گشتی   به  زاڵ بووه ره ده  هزی قه مه کتر خواردن؟ ئایا ئه  یه ته ربوونه  به یه ندانه دڕ و شوه به

ر  کان  هه وانهت؟ خۆ تاشونر  بۆ ئاوا ده م ژیانه  ئهرێ  ؟ بۆ نابت بپرسین ئهاکد گایه ی کۆمه وه بیرکردنه
کتر قبوڵ  تای کوشتن و یه ره رگ خۆی سپارد؟ ئایا سه  مه  به  نده دڕهات تا ڕژمکی  کۆتایی پنه وه به
ئاخۆ !   چیه یشتنه گه کتر تنهم ل  هۆکاری ئه ر وانییه گه دابت؟ ئه ری هه  سه  وه  عراقه کردن بی له نه

زی داگیرکار هنیت له تیانه امهه م نه ی ئهواو  ته توانایه ند بههکدا و ڕه  بخوولقتو سپی بکات ش  و 
!   نیه وره، کی گه  درۆیه تاوه ره سه ر له هه عراقدا  لهنی  ده کی مه یه گه  بوونی کۆمه ر وایه گه تردا؟ ئهک گژ یه به
  .ین  بگه پیوه  داته ستگهم و کرا به ده ، خۆنه بوایه ت هه نیه ده  مۆڕای مه ر بوونکی جخستوو به گه ئه

م  مارگیری به ریای ده  نو ده ی ئستای  و خۆخزاندنه م شوازه ک به گایه تی کۆمه یبه  ناشیرین کردنی هه
نی  خاوه  س خۆی به  که ک که وزایه کردنی فه رنه رده  بۆ سه نگاو نانکه ، هه وه  ناچارییه  بوونه ئالوده

ی  تاکه ره سه،  گی گولییه م ڕه ی ئه وه مانه .  ژمار کوشنده  بئه  ردکه  ده مه ه ئ.زانت  نه که سی گرفته ئه
ی  و مانایه ی ئازادی، ئازادی به ناو بردنی تروسکه  لهی کوشتن و ی دیارده وه  بۆ ئاسای کردنه وه ڕته گه ده

 م واقعکی رده  به یل بوون لهل  زه.گا  بۆ نو کاری کۆمه وه بۆته  و شۆڕنه هناوه ست نه ده مانای خۆی به
کان  د خوازهن وه رژه ر و به  ڕکابه ک هزه ناوخۆیه.   ناوخۆدایه ی له که ی دروست بوونه  پگه دا که تائاوا
ش بوونی  یه ندازه و ئه بی به زهه ی تائیفی و مه  عراقدا پگه ر له گه ئه. ن که ی بارودۆخهس ری ئه جیھینه جبه
شی پاریزگاری  کان و به پارزه  کۆنه وته واوی ڕه وامی ته رده شدا کارکردنی به وه ڵ ئه گه ، له بتبوو نه

. دا ونه ه قز مه و گه و بنیات نانی ئه ن کی له ره شی سه  به  ،بوون بهتی ی ڕۆژهه وتوانه جیھابینی دواکه
  .مری واقع  ئه  به کدی کراوه ی یه دوژمن کردنی ناچارانه ت کوشتن و بهبینر ی ئستا ده یه ندازه م ئه به
  
  خشندانه و به بوا زۆر دگیرانه تک، ده سه تی ده یبه ونی ههکی پاش تیاچ یه وه  و ڕۆحی  بوژانهت زه له

  وه وانه  پجه به. اگیر کردبووکی د ی خه شی زۆربه  به ست و ئیحساسه م هه ئه. گای عراقی  بۆ کۆمه بوایه
ی  وه م مانه ئه. ابردوو بخوازن ڕ  به  ناچار بکرت خۆزگه گه مه، کۆ وه وته کان وا که هانکاریوی گۆڕ ڕه
دا ناتوانت   لره گه کۆمه. دات وپیده  زیاتر بره که ییه  بۆخۆی ئاستی کوشنده یه  خۆزگهی دووبارهگی  ڕه

اریک ناجار ملی خۆی  کها  ئامانجی خۆی، ئاوه کی ئینسانی بوون بکات به یه ت و پیناسهخۆی بناس
  .تدتنی خۆی کۆتایی  کوش دا بهس  ئه  له روشمی واعیزانک که د ژر خاته ده

) ی مالکی که ته جۆرج بۆش و حکومه(کانی  وی بوونی ئاستی پالنهایران ی بارودۆخی عراق و قه وه  مانه
دروست . دا گه  گویی کۆمه ت بهبدایامک   و چی په وه  باشتر چی بچنته ناجامانه رئه م ده توانت له ده

نی  تادو  که ککه زۆری خه هکی ب یه وه  و بنیات نانی جیابوونه ستانه نقه ی ئه  هنده و دیواره کردنی ئه
اری و  ناچ  و به ی زیاتری ڕقکی زۆر کورانه وه ستانه  هه بت به کتر بوون ، بۆخۆی ده  دۆستی یهنا وئاش



ستکی   ئامانجک هیچ هه بته کدی ده  گیانی خۆ و کوشتنی یه نه ده رده  به که و خه  ئه رسنۆکانه ت به
  . بوونی نامنت مرۆڤانه

  
ک پارستنی گیانی  ، نه کانه ی ڕاستیه وه ی بنیات نانی دیوار خۆی ئامانج لی شاردنه فه لسه فه

دا،  گایه ۆمهو ک کانی ئه وانی تاکهن  ن له و دیوارانه وست کردنی ئهریکی در ی ئستا خه مانه ئه. هاووتیان
کی  م خه رجه  ژیانی سه وه م پکه رده به ن لهدا دیوارس ه ئ  خۆیان له  که وه  بشارنه استیهو ڕ وت ئه یانه ده

 ملیۆنان  کان کردوو، به نگه و جهکی عراقی ڕاپچی ن تا دون خهمان بوو  ی ئه ر هاوشوه هه. عراقدا
 خواردنی  سی بهت دارو بر سه  چینی ده وه ئه!  کانه دوای یه ک له  یه نگه و جه نی ئه مه  سوته مرۆڤ کران به

کی  ک خه ن، نه ده  ده ژیان وه  پکهی و نابووتی همان توڕ هه  به ، ئستا درژه هکی عراق می خه پارووی ده
 ئاسانی   ئینسان بتوانت به ته حمه  زه کان هند زۆر کراون که ئیستا دیواره. گا و کۆمهن و ئاسایی  ساده

و  شکی ئه  بۆخۆی به،نووسی ژیانیان  هاوچاره دیاریکردنی  له گه انی کۆمهبدا. ربازبکات خۆیان لیده
بوونی  کی نه کی خه ره ئستا گرفتی سه.   گرتوه ته ینه ش مه  به که و خه ی به خه  یه  که یه ئامیزهرگ   مه پالنه

دا بن دیواری  وه وی ئه  هه ک له کانی ژیانیان، نه یدا کردنی بژویه  په  به شتنیانه گه ست ڕانه ئارامی و ده
  .ن ستوورتر بکه نیوانیان ئه

  
ک ندی گژاو هه  ڕه ،که  دایه رئرنجامه و ده مریکا له تی سیاسی ئه سه ی مالکی و ده و پالنه رمی ئه بشه
ت  سه ده ی که م گژاوه ئایا بوونی  ئه.   زیاد بوونکی خیراتدایه و له ر ڕۆژه  ههریین، مھنه رهه وان به ئه

و  بری ئه ئاخۆ ناتوانرت له!  بت سته ربه و به  دروست کردن و بنیاتنانی ئه کات ناچار به  واده تی هۆکاریه
و  ر ئه سه نھا چاره و ته  ژیانکه وه  کۆتایی پکه مه پابکرت؟ یان ئهر  به  ژیانکی ئاسوده کاولکردنه

  قبوڵ یه وه و جیابوونه هخوازت ئ  ده وه هختک ئ کی پایته تی خه یه لتور و باری کۆمه ؟ ئاخۆ که یه دابانه
بکرت؟ بو ق یه وه جیابوونهو  ب کوشتن ئه کرا به  بژی ، بۆنه یه و شوه  به یه  ئاماده گه ر کۆمه گه بکات؟ ئه
نھا زمانی  بت ته بۆده.  ی بۆ بکرایه وه تر خوندنه ریتر و ئینسانیانه سه رده م ده  که م کاره کرا ئه خۆ ده

 بۆ ، بوایه ت بوونی هه نیه ده می مه دا النی که گایه م کۆمه ر له گه ت، ئهرب ون بیاردهڕو کوشتن و تیاچو شه
نکی  واری دیمه نھا ئاسه ت و تهکی بوو ، ئستا بروخنر وچۆی خهنی ڕگای هاتو تادو،کبت پرد ده

و   خۆی به کی دی ندیه وه رژه  چ به ،وه ندی سیاسیه وه رژه  بهرو  سه ت لهبت بزانر ده! یی ببینرت بھوده
  ؟ ارداوهش ناردا حه  که  له یه قانه ه د شوازه

  
و   ئه، چی بووک دوژمن بوون، هۆکار ن یه ی تادون  خاوه که وخه هئیستاتیکای جوانی و دلۆڤانی ئ

و  ک به گایه بی کۆمه.  وه شکست پر کرده  ڕوولهتی و هامه نه ی به واند و جگاکهی ش وخسارهموو ڕ هه
ختی   و ئستا وه  مژووه  ڕقکی کۆنه وه  یان ئهبت؟ کانی هه یی وون کردنی ڕاستیه  ئاماده جۆره
. کانیدا ه ڵ هاوه گه تی له تاتکیه ره  سه  و جارکی که زاریه رمه  شه می پ له رده ڕقکی سه. تی ربینیه ده

  نی خۆی بدات؟ مه  ته  به ژهتوانت در ی ده  تاکه یه کورانه  و ڕقه ئاخۆ ئه
ک بۆناو  یه وه  کرانه رهک و چ جۆ یه فه لسه توانت چ فه  ده سات ئامزه رگه  مه م بارودۆخه ی ئه وه  مانه

   له یه کیمانه  حه ته سه و ده  ئاخۆ ئه. نشوبن کان ڕوو له روازه اوی دهو بت ته بۆ ده. خشنت داخران بنه
ی  و حیزبانه تی ئه سه ربخات، کوا ده ی خۆی ده ووی مرۆڤانه ڕ  نیه اده ئام، و وه کوێ خۆی شاردۆته

ع و ئایدۆلۆژیا  جهر و مه تی ئه که ره  خرو به کامه! گووت ستی ده ربه تادون گۆرانیان بۆ ئازادی و سه
،  وه کی ڕوون بته ئاخۆ نابت بۆ خه. کرد قاندنی ده ژیان و خو وه ی پکه شه  بانگه  که بوو بیه زهه مه
  . دهکی سا ک خه ، نه واندایه هری ئ  بن سه  له یه کوژاوه  نه ڕه م شه نھا هۆکار و ئاگری ئه ته



توانینی دابین کردنی ژیان،  رستی ئیسالمی سیاسی بۆ نه په لی سیاسی زلھز و بچوک هزی کۆنه شه  فه
ی  هف لسه  فه مه ئه. کانی ژیان ن کردنی جوانیه خون ڕشتن و ورا ت بهدان ب درژهیامیان  نھا په کرت ته ده
ر دیوار زا ک دیوارک هه ن نه کانیان ئاماده ندیه وه ژهر یدا کردنی به  بۆ په نھا ته.  یه قانه  دره م هزه ئه

  .کیدا  نوان خه ن له دروستبکه
  
  ڕگار           ههنوبردنی  ئامانجک بۆ له بته نگ و کوشتاردا ده  نو ئایدیای جه  له وه تیسمانه  قه

ک  کی، نه  بۆ خه ی ژیانه وه  گانهری  به ڕگای ڕۆشن و دیار گرتنه.  عراقدا  له یه نیانه ده کی مه یه چاره
ی داڕوخان و   نیشانه مه ئه.  وه ره قنه سانی خۆته رگ و که کانی مه کردنی  تیمه دروستکردنی دیوار و ئاماده

ی ئستا  مه ئه. ن که ده  پناسه مه  موقاوه  به خۆیان  یه و هزانه م ئه رجه سهی  وونبونکی ترسنۆکانه
  !یدا ھوده ب  له ۆکوشتنی خۆیهنھا خ بینرت ته ده
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