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و لةساييت دةنگةكاندا شاكارثكي بةپثزي سياسيي جارثكي تريش كاك عامر ناوثك كةوتةوة نووسني 

، ئةم برادةرةي حككع ستراتيژيةت و نووسيوة لةژثر سةردثذي خؤپيشاندان لةسدين و لةسلثماين 
 دةدات و تثزة  يانةنگلةسةرو  سييبارودؤخي خؤپيشاندان دةداتة بةر توثژينةوةو شيكردنةوةي سيا

ئةم ناوة ئةوةندةي . دةست پثدةكات ري خؤپيشاندان لةسدين و لةسلثماين فيكرييةكاين بةشاكا
چارةگي ئةوة لة سةردثذي وتارثكي  دةچث، لةمةتةصي گوث ئاگردان و كووانووي بن باآلخانة

  .كرچوكاصي بةناو سياسيي ناچث
 
 حككع تاكةي نابثت بريثك  وةرة سةر لةم گؤصمةزة دةربكة، ةالشب كات وبةستةزمان   دة خوثنةري 

ةوة ، قةصةمگرتن كاري هةموو كةس نيية ، جا هةر كةس هةصسث وةكو كاك عامر دةست لةوة بكات
باشة مين سةرگةردان ئةمسةرم كرد و  . بداتة قةصةم ، خؤ خوثنةر نامثنث لةسةر ذووي زةميندا

ئايا كاك . ي نووسنييرم كرد شتثكم پةيدا نةكرد پثي بصثن پثويستئةوسةري ئةو نووسينةي بةذثز عام
دواترينش ئايا  ئايا بؤ پةراوة نووسيوويةتيي.  عامر لةخؤيةوة هاتووةتة سةري و نووسيويةيت

 جگة لثي دةرناچث   ئةمانة كةس سةري.…لةدةسيت دةرچووةو ناردوويةيت بؤ ساييت دةنگةكان 
 . نةبثخؤيلةكاك عامر

 
 ترةوة كاك عامر بؤ دةبث لةخؤي نةپرسث ، ئةوثك لة پاصتؤكدا بةناوي ذاسيت عةلييةوة لةاليةكي

ئةو چؤن لةقسةكردن وزماين . هةر كة قسةي دةكات خةصك لةژوورةكة وةدةر دةكةوثچؤن دةئاخفث ، 
سةد هةزار نووسيين وةكو ئةو . لة نووسينيشدا هةر وايةوتوثژدا تووندوتيژة ، بةدصنياييشةوة 

بزامن ناخيةمة سةر كاغةز و سةري خؤثنةري پث ) خؤپيشاندان لة سدين و لةسلثماين ( ةي شاكار
خؤزگة ساييت دةنگةكانيش وةكو سايتةكةي كاك رزگار عةقراوي ئامارثكي دادةنا بؤ  .نايةشثنم 

نةك هةر ئيكمال دةبوو بةصكو لة دةوري سفر زياتر  كاك عامر  هةصسةنگاندين نووسينةكان، من دصنيام
  .بث وثنةيةي  جوآليةوة ئةم شاكارةنا
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بةدؤكيومثنتةوة بة جةبار موحسني كة پث دةچث لة  كاك ئاسؤ چؤن وةآلمثكي جةرگبذي دايةوة
خواپثداوةكاين حيزب بثت،ئةگةر من بووماية لةبري ئةو كاك جةبارة كة شيت درؤي بةدةمي كاك 

ةت و مةكرةمة دةركراوة، بؤ هةتا هةتاية وازم ئاسؤوة هةصبةستيبوو لةچةشين ئةوةي لةحيزيب كةرام
لةنووسني دةهثناو لةپةنايةكةوة سةري خؤم كزدةكرد، بةآلم بصثي چيي لةگةص ئةم دونيايةدا كة 

  .برادةراين حككع ئةسپي تةروادةي نووسني تاو دةدةن
 

 بة  پشيلةو، جار جارثك خرثنةيةك دةكاتة شةذةنازامن كاك عامر حةزي لةناوي خؤي كردووة 
يان حةزي بةوةية ناوي بثنن و ناوي لةناواندا بثت، دةزامن گةشكة .نووسني بةخوثنةري دةفرؤشثتةوة

دةيگرث لة سايتثكدا ناوي خؤي دةبينثتةوة ، ئةم كاسبيةش موزايةدةكردنة، ئةها من قةصةمم هةية، 
اننامة ، ئةها تؤ نازاين بنووسي ، ئةها تؤ كارت ئةوةية كة بةس بةي ئةها من ذؤشنفكرم

جا خؤ كةس نةماوة پؤست بةر هةموو كةس ... بالوبكةيةوة، ياين بةكورتييةكةي پؤستثكم بدةنث
  .دةكةوث لة ئةنداماين حككع دا

 
پثم واية كاك عامر ئةم نووسينة بث سةرةو بةرةيةي بؤ ئةوة بووة كة ذةخنةي لثگرياوةو پث   من

باشة سيدين چ   .ةصث بشفذث هةر بزنةوتراوة كة  سيدين بةسدين نانووسرث، ئةميش هاتووة د
پةيوةندييةكي بة سلثمانييةوة هةية، بؤ گةشتةكاين نايل وساملة لةسلثماين دارولبابةنةوة بگاتة 

دةباشة زانيمان كاك عامر لة سيدين دةژيت  …وآليت ئوسترالياو لةشارةكةي كاك عامر بگريسثتةوة
 .، خؤشيي لةخؤت 

 
دوو بثتةوة ناتوانث پةيوةندييةك لةنثوان سلثماين و سيدنيدا من پثم واية ماركسي مةزنيش زين

عامر كة لةعةرةبييةكةيدا  كاك . نةبث كة هةردووكيان بة سني دةست پثدةكةن بدؤزثتةوة ، تةا ئةوة
و ذاناوي لكاوي ) ان ( كورتيي هثناو عةرةبة فاشيستةكان بوون بةماص لةسةريي،ئامرازي كؤكردنةوةي 

دةيةوث لةم ... و كؤ لث تثك چووبوو لة يةخة دادذيين سةآلحي گةرمياندا كةسي سثيةمي تاك 
 ... شاكارةيدا تؤصةي شكستةكاين خؤي بكاتةوة

 
حيزيب يادتان هةر زيندوو بثت فةرهاد سةنگاويي و حمةمةديي كةماليي و بثژةرة كؤنةكاين 

   ئثران  كوردستاين دميوكراتيي
  ةوانةي ئثوة دةچوو كة دةتانگووتئةم سلثمانيي و سيدنييةي كاك عامريش ل

 
  !!!ننئةمشةو زةماوةندةكةين، بةآلصووكةكة بشارنةوةو هةنارةكان دةربث*
  لة چةمي خوذخوذةوة بؤ گورداين كاك فواد* 
  . ثوةيةكذنةكةرؤز سپثدة ...سةرنج بدةن سةرنج بدةن، لةداآلهؤوة بؤ نةكةرؤز* 
  

 دنياوة پةيام بؤ شاري  هةصمةت و قوربانيي كاك عامريش دةيةوث لة شاري سيدنييةوة لةو پةذي
تةخت وتاراج بكات و !!!! لثبدا و يباخناتة سةرشةقام و دارودةستةي ناسيؤناليزم قةومگةرايي

  ....حكومةيت كرثكاريي حيكمةتيي دامبةزرثنث
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