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  کان تییه هامه وامی نه رده و به مھنانی بوودجه که
   

 باس عهبراهیم یئ
مساڵ  ی ئه ھنانی بوودجهم ر که سه کان له سته  باده بهت و حیز ی حکوومه  ب مانایه رایه و هات و هه     ئه
ی  وه ل ئه ، وه دوای خۆیدا هناوه  به وه که ی خهال ی له پرسیارکی فره ه کی زۆرو کۆمه ، دساردییه وه نایانه

کو کاری باوی  گۆ، تا وه  پتر دنه م پرسه ر ئه سه کان له زیره رپرس و وه ، تا به یه وه یرتر ئه مووی سه هه له
ئان،  ران ده رمانبه خۆرو فه کی و مووچه ملی خه مییان له خۆیان هۆکاری شکست و ب پالنی و ب سیسته

ئاخوتندا،   له رپرسیارییه م نابه دووری نابینم ئه ب و به  الی هاوتیان زیاتر ده که م دساردییه که ڕ ده هباو
  .دوای خۆیدا بنت ک به ت و خه سه نوان ده ی ئستا له وه تر له وره دواجار درزکی گه

کی پناس  خه ت و زانیاردان به فافیه شه  به هو الی خۆیانه  به نگه ت، ڕه بن و هاوارکردنی حکوومه نگ هه     ده
زانین  کیش ده ل من و تۆو خواو خه ر هاووتیاندا بکرت، وه سه تی پ به  منه و حساب بکرت و دووریش نییه

 کردارو  که راپای کاره کو سه ، به کیشی تدایه هیچ ڕاستی و ڕاستگۆیه تک و نه فایه هیچ شه  نه و کاره ئه
پاک زانین   فراوانتریش بۆ به وه کی له ودایه مه ی زۆر شت، له شانه پۆشی ڕووکه رده ی بۆ په وه  جیا له ،که یه مه گه

کو  ی وه که نجامه ره  سه یه مه م گه ئه.  وانیشه ئه رزتر له ری به ت و کاراکته رانی حکوومه سوڕنه تایی هه و ب خه
  مه  گه جیاو بگره به) کیتی  پارتی و یه(  پشووتری  کانی مه ی گه اراستهمان ئ  هه چته و ده یاره ڕۆژی ڕووناک ده

ی کورد  ربوونه و پکوه  دوای ئه بیرمانه مان له م؛ زۆربه دا ده نموونه کانی ئستایان، له ره تنه خه  هه شه هاوبه
کان  وره گه ت، حیزبه سه و ده ر پاره سه ابردوو لهی ڕ ده ی سه یه کانی دوا ده ده وه ندی نه ناوه ناوخۆیدا له له

 چ  ڕه و شه دۆزی کورددا، ئه ی له وره رکی گه ره دوا خۆیدا هناو زه کردیان، ماوران و کوشتارکی زۆری به
یان  کانه کی زیره یه مه ، چۆن گه وه ددامی دیکتاتۆریشه سه  به که تانی ناوچه وه ست ده ده  بوو به هۆکارکی ناوازه

  کی دوو حیزبه و الی الیه رجاره کانیان هه شکره نی و له مه قه ک و ته چه کرد،  ده ی کورد پراکتیزه وه ینهبۆ ب
ی پارتی و   زۆره ماندووبونهو  ئهل دوای  کرد، وه یان خۆشتر ده که ڕه وام ئاگری شه رده بوون و به که ڕ چووه شه به
ڕی ناوخۆ   کاتک شه،رۆک کنتۆن ی سه ی ئیداره  زۆره و فشاره ئهر ژ کتریدا کردیان و له ڕاونانی یه کتی له یه
ڕو کوشتارو  گیرسانی شه نجامی هه ره سانایی سه  باکان ویستیان زۆر به ره  هه رپرسه کۆتا هات، به به
 انکان کاری یه حیزبی وه یاندو کۆبوونه ڕاگه کی باین و له ملی خه ی له که کان و ئۆباه ڕه ت شکستی شه نانه ته

م  که ڕ ده باوه . رن  به تایی، خۆیان تا ڕزی فرشته ب خه کۆشان له جدی تده کردو به گوناهی کردن دهب بۆ خۆ به
ی زۆری  هانه به رزداریان به و قه م هنانی بوودجه خوازت ئۆبای که یکات، ده ت ده ی ئستا حکوومه رایه و هه ئه

مان خۆ  هه ی له که رچاوه  سه رێ، ستراتیژکه رخۆ البه سه خۆران له رزی مووچه ی به و ڕژه مووچه
  .  یه وه کانه کرده زانینی حیزب و سه فریشته به

ند  چه ئاسانی و به کان به تییه هامه موو جار ئۆبای شکست و نه هه ب، که م ئاوانه ک مای سودفه         ده
نووسکی  و ڕۆژنامهر و هیچ نووسه وه کرته رپرسان ده و به رکرده  سهمل کان له یاندن و ڕۆژنامه ڕاگه ک له یه قسه

  و کاره ر ئه سه مافی هاووتیان له  له رگری کردنه یامیان به په هلی و ئازادیش که کی ئه یه ئازادو هیچ ڕۆژنامه
کی  هزری خه نووسان له و ڕۆژنامه نامهژیی ڕۆ ب زاکیره رپرسان له ند پاساوکی به ن و دواجار چه نگ نایه ده به
  . سپن چه ده

  ڕم وایه باوه! ران بن؟ رمانبه خۆرو فه ت مووچه رزداری حکوومه م هنان و قه و که ر ڕاست بت هۆکاری ئه گه      ئه
و  یان ڕکاری ناوازه کی، ده کتی و پارتی بۆ ڕاکشانی سۆزی خه کتریدا ڕۆژگارک یه کبکی یه چۆن له

خۆرانیان  ندو مووچه رو کارمه مانبه سی فه ردو فه کی ته مه ڕه سانایی و هه کرد، ئستا به و ده هی یریان په سه
  وه  ئه که ته زانن بابه موومان باشتر ده هه ل بۆ خۆیان له ، وه وه کرده ده هیچ نه شیان سیان له و کاره کرد، له ده
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ی  سایه کی له ی خه دی زۆربه رامه ران و ده ن ژیان و گوزهمان باش ئاگادار که ته تدارو حکوومه سه و ده نییه
و  رگه رو پشمه رمانبه خۆرو فه زاران مووچه و مای هه تیدایه جاه ی خه ژر پله  له وه وانه دانی خراپی ئه ئیداره

نی دزیش  س وته ق بکه ت فایه نانه ، ته یه ری درین هه باتکه هیدان و خه رزی شه ربه ی سه واده ئاسایش و خانه
.  بت ت ده جاه  نات و خه وه سته ده وتۆی به  هیچی ئه که  دزه مایان دابکات، چونکه ربه ت سه ڕووی نایه له
 ب  و هات و هاواره ؟و ئه ی گرتووه رچاوه  سه کووه چی؟ و له ؟ و له  چییه رزدارییه و قه ی هۆکاری ئه وابت ئه که

الی  متر به  که و پرسیارانه می ئه  بۆ وه نگه کوێ دان؟ ڕه کان له ره سه ڕاست ئایا چاره و به؟   چییه خته  ناوه، مانایه
تریش وکو ڕۆژی ڕووناک دیارن، پشو کانی وه ی هۆکاره وه  جیاله  بچم، چونکه وه  قسانه وه  کردنه دووباره

  یه  هه نده وه نھا ئه ته. یان لزوم نابینم هو کردنه دووباره باسم کردوون لهم و زۆر،   پشم، که وه رهوتاری ل له
الو ب پویست  بۆ کاری البه م که  بده ر دۆالرانه فته زاران ده دان و هه یان و سه و ده ردانی ئه ده هه به ک به یه ئاماژه

رو  فه ناوی سه کانیان به نزیکه سه که ریان له وروبه ی ده ره ی خنکنه رپرسان و بازنه ت، بۆ به ی حکوومه بوودجه له
  .چن رده  ده وه یان ناوی تره کین و هاوکاریی و ده یاره خۆشی و سه خانووکردن و نه

ک   نابت  نه تی ئمه سه ت و ده گرنگی و کاری حکوومه ن که که  ده وه ک به ره کی ده هاووتی و خه  مکه ده    
واو  چی ته ت، که بش پش ئستاکو ند ساک وه کو چه ر وه هگ  ئه رگیز ڕاست نییه  هه ک بگره یه یه ند ده کو چه وه
کان  سته باده  حیزبه وه زی کوردهیبوونی دۆت وه نوده ژر ناوی  به کی له ی خه و خواسته ی ئه وانه پچه به
یاربت دۆزی کورد ر ب گه  ئه؟!تن کانی خۆیان بمنه رگه کادرو پشمه ت له نانه کی و ته خه لهموو کات زیاتی  هه له
 و  نوانیان دابن!مانی ستراتیژیی بیری په ر له کانی کورد هه ردهرک  سه وه و هۆیه تی بووبت و به وه نوده به
پشتیوانی  هزو  وه ئه  کهدابت، یه و ئاڕاسته یان بهکان وه لکدانهموو  هه !مابت؟ ک نه خه تیان به نهم

ی  وه جیالهی  که ڕاستییه !!ی ئستا ناپارزرێ واره کی قه هکی خ چه مه رنا به گه  ئهپارزت،  کورد ده تییه وه نوده
ڤانی  ڕه ند کاتژمرک به نھا چه موو هزو پشتیوانی دنیا ناتوانت ته و هه یه وانه واو پچه  ته یه و ڕوانگه ئه
. بت دا نه گه کی کوردستانیان له ی خهر هزو سۆزو پشتیوانی و د گه تدارانی کورد بکات ئه سه وارو ده قه له

و  ریشدا ئه رامبه به  له ل پویسته مک ڕاستشی تدابت، وه تی سیاسی کورد که سه ی ده یه و ڕوانگه گریمان ئه
ی  وه ته  بۆ نه وه تییه وه ن هزی نوده الیه رگری و پشتیوانی کورد له ری به پوه:  رچاو بگرن که به ش له یه ڕوانگه

ڕاستی   له.کان و حیزبه کرده ک پاراستنی سه ست دوژمنان، نه ده بۆ پاراستنیان له،  کی کوردستان بووه کوردو خه
دانکی چاک و  ئیداره  به نده کوردو کوردستان به  له وه ره نگی پشتیوانی دونیای ده ؛ پارسهربم  گه داوه نهالم
  . وه تدارانی کورده سه رو ده ڕبهت و  وومهحکن  الیه مافی هاووتیان له رگری له به

گرتنی  ی به بینانه ست له و ده جیاتی ئه یان چژت، له ک ده ی خه تیانه هامه موو نه و هه جیاتی ئه   له      
موو  و هه هئجیاتی  لهن،  که وی ده یه کی په ر خه رامبه به تدارانی کورد له سه  ده وه کانی ئابوورییه ماره شاده
جیاتی  دا، له هزۆری  داهات و پارهو چاو ئه تگوزاری له کترین خزمهخشینی بچو به كی و پنه ی خه رامۆشکردنه فه

  زابه و عه جیاتی ئه خۆران ڕابکرت، له رو مووچه رمانبه ندو فه ملی کارمه ت له رزداری حکوومه ئوبای شکست و قه
ت و   حکومه کرت، باشترنییه  ده وه ی تره هانه یان به ترسی دوژمنان و ده مه وام به رده ی به روونیه ده
 و وه نه مکی هاووتیبوون بده چه لهو ئاوڕک  وه کانی خۆیاندا بچنه نگاوه ههکارو  مک به  که تدارانی ئمه سه ده

رپرس و   به؟  ماوه وه باوی ئهتوودا  دنیای دیموکراسی و پشکه ن، ئایا له خۆیان بکه پرسیارک له
وا، بۆخۆیان  واو ناڕه ڕه دزی، به ئاشکراو به ، به یه رچی ئیمتیازی وت هه کانیان هه  گوماناوییه نزیکه سته رده به

کو  ڕگای خوا نا، به الش و له به زاییش، به کی هاکه یه  مووچه کهون و سو  پاوانی بکه ستیانه به ی مه وانه و ئه
تیان  و منهزران ناز ئینجاش ههیان و  ن و ده کی بده خه بهوامدا،  ده ندبوون به کارو ماندووبوون و پابهر  رامبه به له
  وتوو، بگره وتانی دیموکراسی و پشکه ک له ئ خۆ نه! ن؟ روونیان بده زابی ده وام عه رده شن و بهرۆفردا ب سه به
ی  زۆربه ل له وامیش نین، وه ندی ده ریش نین و پابه رمانبه ک فه ریشمان خه وروبه ندک وتی ده هه له

ی  وه  ب ئه؟!ن ردا بکه سه تیان به ن و منه دهروونیان ب زابی ده ی عه وه کانیان ب ئه ته سه ت و ده کاندا حکوومه باره
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  . یانژنن دهکانیان  ته نی بن، حکومه مه باو ب سووته ب ئاو کاره
ن؟  که دهبۆ ی  شه  بانگه قسه وام به رده کو به ن، وه ت بکه تی میلله وت خزمه یانه تدارانمان ده سه ڕاست ده    ئایا به
یناو نۆشی  ش قه وانه  ئهی وتن؟ ی سامان و پاره تان بردنه خرا بهو  پۆشی ئه رده  په ،شانه و بانگه یان ئه

کیان پ   چین؟ د خه رپرسیارانه  نابه موو لدوانه و هه ی ئه م ئه  بهین، غیلیان پ نابه  بهگیانیان بت،
  ؟ که  ماوه ی الی ئمه کسانییه و نایه یش باوی ئهکان  دیکتاتۆرییه وته لهت  نانه تهدنیاو  ی له که! ن؟ که نگ ده ته
یان  کان، کرده س و کاری سه  یان کهمانتارک، ڕله زیرک یان په بی سیاسیی حیزب، وه کته ندامکی مه ئه
کی  هری رگه شته و بۆ نه! ربگرت  وه رزه  عه و سانه مانگانهکان،  تییه زگاتایبه ندی و کادری ده ندک کارمه هه
ند   چهو ڕوخساریان جوان بنون،!رتبرۆیان الببی  وری زیاده ی، تا چه که ی،یان کچهی ژن)برۆ  ( انکاریجو
ندان  چه! رف بکرت؟ کجار ل سه یه به.. و..و ڕه نقه تاران و عومان و ئه لهت،  ی حکوومه پاره ر لهر دۆال فته هد

م  ، به وه رمان بکاته وروبه کانی وتانی ده  ڕازاوه هخت پایته ردانی دکتۆر له ری سه رگه شته جاریش دوای نه
خوکردن  کاری بۆ به رزه مندای وردو هه) 7-5 ( هیدک یان خزانکی ب باوک، که  شه ریشدا ژنه رامبه به له
ب ( ک  یه گهرمان فه ڕۆ له  دوا نیوهی)3(یانی تا دوای  به) 8( پش  وامی له کانی ده ڕای کاته ره  ب و سه وه مله به

مانگ بایی کرێ خانووی دوو ) 4 ( شی به که وام داب و مووچه ده له) کیش  ی چایه وه ت خواردنه نانه خواردن و ته
ی  شه ڕه  هه،ت تکاری میلله رپرسی خزمه ت و به ، حکوومه واره خونده ی نه وه ر ئه به لهم  ، بهکات ه ن غورفه

زیری  ی وه کر شکاندنه و شه ت ئه تایبه کان، به زیره ت و وه ومهتی حکو جورئه! ت؟رکردنی ل بکا ده
   هنده  کارکی وه بوونی بوانامه نای نه په ران له رمانبه فهی  بۆ بینی مووچه)د  حمه عیماد ئه(  وه دانکردنه ئاوه
  .ناکاتدامیش د ستی سه رده رپرسکی به ت به نانه و تهویژدان  رو به کی تکۆشه ی خه قسه له،  ده به

یی و  سته تکی جه فائه موو که ر هه گه ئه:  م که  بکه وه  باسی ئه واری بت، پویسته خونده ر نه سه  له م قسه    ماده
و  ، ئه وه سترایه کان به ی قوتابخانه نامه گه به بهکار،  خشین له ی به ، متمانه وه یهندرا  سه مرۆڤه قی له عه
یان کردوون، یان خۆیان ڕگایان  زران کادرانی خۆیان ساخته تی و پارتی خۆیان بۆ ههک ی یه نامانه گه به

یان  ان بخونن، یان دهییان پزرن،  ، یان پیان دابمه ناوه په ن و له  دروست بکه خته ی سه پداون بوانامه
ت و حیزب پ  وومهحک نیان له دروستیان کردوون و ئستا خۆیا ساخته  به وه ییه نای دوو ئیداره په ک له خه
ی  زۆربهت و  رۆکی حکوومه سه تا  وه رۆکی وته سه ش بم که؛ له وه  ئه وه ته جورئه بت به  ده. زراندووه دامه
ت  زاره کانی وه کاره مه  هه  گشتییه ره ڕوبه کان و به ب سیاسییه کته تی و مه رکردایه ندام سه ئهمانتارو  ڕله زیرو په وه

نی  الیه ی خۆندن، یان به گری بوانامه شکری، هه ستۆیشتووی حزبی و حکوومی و له زران کادری ده هه و به
ی  وه  به کراوه کسان نه رگیز یه ش هه یه و ب بوانامه چی ئه و، که داوه تی نه کالۆریۆس ڕه به  خوندنیان له وه مه که

،  وه ربگیرته یان ل وه  یان پلهخشرت؟ به یان پ نهزانم چیو نا و پۆست و پله رماه رزو ده ی به نابت مووچه
ی  کاره مه رو هه بیارده س، که رپرسکی زۆرمان هه زیرو به  وه ئمه. تنرز کانیان دابه بت پله ر هیچ نه یان هه

  ته م و نیانی کراونهر ر ڕوخسار جوانی و نه به نھا له ته که(کانیان   جوانه  سکرتره ر کچه ده قه ل به وتن، وه
  !ند؟ چه نی به یان چه مه ی ئاخۆ ئه ئه! رزی خوندن نین ی به نی بوانه خاوه) سکرتر
ی  رپرسیارانه ی نابه قسه بهتی،  تایبه ران به رمانبه خۆرو فه گشتی و مووچه کی به روونی خه دانی ده   ئازا

کی  کرکارو خه ق به رهه ، ده کانی پشانه گه به ره هاوات و خونمژو دئاغتی  قیه ی عه  پاشماوهرپرسان، به
 . وه ته زان ناگونجت و نایه رگه پشمه رو خۆ بهباتکا رپرسی دسۆزو خه بهئی  دهب مهڵ  گه تکش و له حمه زه
 و کان مه رهه ن و زۆری به نگاوده خرایی هه کارهناندا به به کسانی له مۆدا خودی ژیان بۆ یه دونیای ئه له

ر  گه.  خشیووه وی به راپای گۆی زه سه کان له مرۆڤه ی به تکی ناوازه رفه کان ده و بچوکه وره کبرک کۆمپانیا گه
کنۆلۆژی و  سازی و ته کانی شۆڕشی پیشه مه رهه به بت، ناتوانت من و تۆ له موو دنیای هه ی هه سک پاره که

زان و  دا شۆفری نه مه رده م سه  ئستا له یه ؛ ک هه بم ویستهدا پ نموونه له. ش بکات زانستی و زانیاری ببه
فۆنی  له ن ته نن خاوهتوا کاربنن یان نه فۆن به له زانن ته نه ند که  چه سانه و که توان ماشن باژوت؟ ئاخۆ ئه نه
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یان ڕگا  ش بکت، دهری توانت کومپیوته ر مرۆڤ نه گه ر؟ خۆ ئه ی کۆمپیوته  ئهی خۆیان بن؟ خه باست و ده
بوونی  کارهنان و هه به کان له موو مرۆڤه من و تۆو هه. ن که ت بۆ ئاسان ده و ئامره فربوونی ئه ن که هه

ت  که نھا جیاوازیه ی ته ن پاره خاوه شین، تۆ که هاوبه... و...و...الیت و ڤیدیۆو ته فزیۆن و سه له کانی ته ئامره
 و چاوی من ست رگیز ناتوانی ده م هه کاربنی، به کانی بکی و به یه هه دیل و گرانبهتوانی دوا مۆ  ده یه وه ئه
و  موو ئه هه. بم نه کانی دنیای ئستا  کارهنانی ئامره م فری به نی که  یان الیه،ر به سته  دهتوانم ستی تامن نه ببه

  کاو ئامره  که وه کسانییه و یه  لهبت و دواوه رپرسانی کوردی به رکی سیاسی به ده  ش پویسته و کارانه ڕوانگه
شکردنی سامانی وت   بۆ دابه و ڕگای شیاوج راهم کردوون، کاری به کانیان فه کان بۆ تاکه خشه سوودبه
  . وه بدۆزرته

 و ون کانی ژیان مرۆڤ و که ره به له موو کون که کانی هه ست خستنی زانیارییه ده کی و به     هوشیاری خه
رکی  ی ده تانه ت و حکومه سه و ده ، ئه هوخشیو مرۆڤ به کی نوی به یه رزو ئاسمان، پناسه کائیناتی ئه

ر  گه گرن، ئه رنه هاداری ل وه زموونی به ن و سات بۆ سات و ڕۆژ بۆ ڕۆژ ئه به  نه ته و بابه  له قینه ڕاسته
ند   دووقۆی و چه  ستراتیژییه یمانه  پهن ورا نگه نگی ده کاری ده هۆی ساخته انیش بهنگد کانی ده سندوقه
  جروبه ته  بهتی و لماندویه یان جار سه مژوو دهالنت، حوکمی  پن وه تکی خۆسه سه توانت ده کان، نه قۆییه

   . النانیان  ڕیگای تر زۆرن بۆ وه وه ساغبۆته
                                                                              14/7/2007    

   
 
 
 
 
 

 


