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  يي سةيدباق سةيدباقةسةينةسةينحح!.... !....  تريش تريشِريبازةكاينِريبازةكاين... ... وو.... .... بؤ ِريبازبؤ ِريباز
  2005ئةلَمانيا ذةنيوةر

  ... و ِريزالَس
  

بؤ ئةو نامة قةشةنطة هةِرةشة ئاميزو ،  كاك ِريباز بكةمي مرؤظانة هةسيتيسةرةتا دةمةويت سوثاس
 يو ناوة وةمهيةكة، ِريبازيكةكة نازامن ض ..  ثؤست كردوم لةكوردستان ثؤستةوةي كة بؤيتؤمةتباركردنة
و بةئاطاوة هةست و ، ثيدةضيت زؤر مرؤظدؤست بيت.  و ئايديايةكةوة بةندةي ِرؤشنبرييبة ض ثيوانةيةك
 دةردةخات ضؤن كار ي دةزطاكةيكة وورياي،  مرؤظ دةخوينيتةوةو سايكؤلؤذيةيتص، عاتيفة ِرادةطر

كاك ِريباز .. دةستت خؤش. ريت نةكص ثت و هةسيتثيكيت و ئاماجنةكة ببكا  خوينةرلةبريو بؤضووين
يا ،  تؤلَةو تؤقاندنيبة ِريباز.. ،  بةِريزتان بئاخاومي ِريبازلَؤن و بةض شيوةيةك لةطةنازامن ض
،  ليدةكةيت هؤشيارانة بريبكةمةوة هيمنانة داواميبةشيوازيك..  مرؤظخؤشةويسيتو  مرؤظايةيت
  مايفيم تا ئةو شوينةالَبة،  خؤتة ضؤن ئةنووسيت و ضؤن بريئةكةيتةوةِريزت مايفبة"دةلَييت ! سوثاس

 ضارةنووس و يخؤم بِرياردةر، داشة ئازادم لةبريكردنةوةميمن هةم برا يكاك"؟ .. تر نةبةزينيتيكةس
نم و نةم زي كةس نابة تر من مايفي لةاليةكطة نادةم كةس ِرينمامي بكات لة اليةكِري،  خؤممبريوبؤضووين

ض مانايةك ، ت بيـي ضصمةبةستت لة مافبةزاندن ئةب..  بةِريزيمامؤستاببورة ،  براينازامن كاك. بةزاندووة
من ؟  دةربِربيت لةسةر بابةتيك ماف بةزاندنةي خؤ ِراووبؤضووينيئةوة؟  بةِريزتاني الصدةبةخش
 نيت و ثرسيار دةكةيت تر ببةزي كةساينايف ميةخؤت ئةدةطة بضؤن ِري،  بريدةكةمةوةويذدامن ولَبةعةق

 ئو ندمةوة وام زاينخويص باوةِربكة كات" .... ي لةخةستةخانةكةوتوويساتةتائةم ، تةمةنت ضةندة"
 كة يئةوة.! !  زيِريني النةكهيناينبؤ ثي، ةوةية كوردستان ثؤست يةكتر ناسيينييانةلة ثرسيارة

هةلَةجبة  (ئةوكات كاكة حةمة،  دوورينيكالَتةوة بؤ ساة كة دةطةِريبرايةتي، يةيت هاوِرينووسيومة هةسيت
طةر باكِراونديك بكةم بةكاروكردة ،  خؤمةوة دةكةمي بة ِرابوورديوة شاناز! ! .. ينووس) ي خامناكيغةززة

مل  دذة طةيكة سةنطةر، ةمخؤم و بنةمالَة كريكاريةك بؤ سةربةرزيةو  هيني شانازيهةستيك، كؤنةكامندا
 و ي ئازادي ِريطةي كريكارو خةباتكةريكيهةردةم وةك خيزانيك. هةلَنةبذاردووةو هةرطيز هةلَينابذيرم

م ئةمة الَبة.  تيدا بيتي هةلَةيلةنووسينةكةمدا ثيدةضيت دةستةواذة.  خؤمم ناسيوةو دةناسممرؤظايةيت
مبيننةوةو ! ! يؤشياربةِريزتان هةر بةهم رهيوادا.  زةوت بكةمي خةلَك خائني مب و مايفيناكاتة ئةوة

 عاتيفةت نةداوة كة لة خةستةخانة ثيم باش بوو لةتةيل..! !  حيزبةوةي دؤِراندو باوةشينةكةونة كةندةلَ
ي هةوليرو بةفربةلَكة لة هاوين و بة ماسيت!  نام هةنوكةالَبة.  ماستاو خؤشةدةزاين..! بازِري! .. كةوتووم
 ي ئةوةم نووسيووة كة ئةمِرؤ كوردستان جيطةي خؤبرالَة من كايت ! ! كوردستانضياكاين  
 كة يئةوانة،  فاشيدا بووني بةعس لة ِريزةكاينص كة تا دويني و خؤفرؤشانة ئةوانةيماستاوض

ةنطة تاو مةبة برالَة تؤزيك بةخؤتا بضؤرةوة هيندة ت.. ئةمِرؤ حوكمِرانن، فايلةكانيان قةترانيية
 و يةتةوةي نيِريار و هؤشةوة بلَبة ئةق.. يا.. ا حةمة سةعيد حةسةن ياان يظرييض ني ناولةبيستين
  . ةوة وةرة طفتار مرؤظي و ئازادسةربةسيت
م ِرةنطةبتوانيت كةميك هؤش بينيتةوة الَبة"  جةنابتان ليرةدا كاويذ دةكةن و دةلَينصبةلَ.. جةنابتان

 يئةوانة؟  ناو كونةكان كينيرميلكةكان و كونة بةبوو دوذمنةكان و مابةرخؤت و بريبكةيتةوة بزاين
 ئيستا ديارة مارميلكةو كونةبةبوو وابزامن" ،  هاوةلَت شةهيدكراني ئيوةو تةحسني شاوةيسبةدةسيت
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وة؟ ، يةكييوانةةئ. دروست دةكةن جةنابتان لة نووسينةكانياندا تؤمةت بؤخةلَك يئةوانةن كة بةشي 
من " تويكلَة طويز"  كةمن وةك  سوكةلَةو كةمبكةنةوة ضونكة خؤيان مرؤظدةيانةويت لةكةسايةيت

مةشم بؤ بةِريزتان لةو كةلة الَئةم وةي،  دةمثيس وييالَ بةرةنامةويت بضمة شةِرة قسةو بضمة ئاسيت
 كة دةزاين.  تريؤر بؤمن دريذ دةكةيت و دةسيتينمن بة تاوانبار دةشوي! ! تانةشةكرةية كة شكاندو

ت دةتواننم طةر مبةوي..! ي خؤتةوة بنوساسيت ِريهةربؤية نةتويراوة بةناو؟  درؤ هةلَبةسنت ضييةيسزا
 برا ئةوة يكاك... ت هةيةالَ با كورد كوذيدا دةسيتيكوةلة ض داستانيي، ثالَةوانيك ولَمازتان ض زامن بةِريب

 ميذوودا خيانةت بة خؤم يزم كة لةثةراويئةوة من ني، ةو مب وةك ئ تةحسني و كةساينيمن نيم كة هاوةلَ
زتان  ئةوانةن كة فايليان هةيةو بةِريئةوة..  شةهيدو وونبوو هاوضينةكةم و نةتةوةكةم بكةميو برا

 يست باس كة بةكؤنة كؤمؤنييتا ئةو جيطة. نةوة دةننيي كوشنت بؤ خةلَكيلةثةنايانةوة توانج و تةلَة
وة دةكةيت جيوة دةكةم كة كؤياز شانة و قبولَيليم لةوةو الَهةردةم خؤشم بةوة دةزامن بة. ؤنيست مبم ثي

  ! !  خامةكةت بةكار يينوةو هؤشيارانةطا و ثيويستة بةئاي كةس بريندار بكةالتر بؤت نيية هةسيت
 ي لة بنكةيةكطةر.. ؟  مرؤظانةت هةية و بة ئامانةتةوة هةلَويسيتي ِريبازيكيطةر خاوةند.. ِريباز

 ِرووبةِروو صئةوا دةكر! !  تاوانةوة نييةي درؤ هةلَبستنت لة دةزطايةكيجاسوسيدا كار ناكةيت و تةوذم
بؤ تؤ و هةموو ، ئةوجا هةموو تاوان و درؤكان ئاشكرا دةبن،  ِراستدا بةرامبةر يةكدانيشنييلةدادطايةك

 يئاواتيك! ! .. تان يةكبطريتةوة كوردسي دوو حكومةتةكةيئاواتةخواز! ..  ترثياوكوذو بةكريطرياوةكاين
تةا لةبةر ! نةوة نيية كوردانةو مرؤظا مرؤدؤسيتي بةِريزتان لة دةرونيكئازايتم الَبة. جوان و مرؤظانةية

 ي و سةرةِرؤيي برا ثيويست بة بة ثةلكيشيكاك.. ديسان سوثاس!  دادطا بكريميئةوةية كة من ثةلكيش
 امةسواوةكان لةوةزياتر بازرطاينخ كؤمةلَ  طةندةلَةكاينيوةم بؤ ئةوة ئةو مةسةلةيؤم بةدواخ، نيية

 مرؤز كوشنت و مايفنيكداكةنةك لةشوي، جةنطلستاندا يةكساندا نةك لة يم لة دادطايةكالَبة. ثيوة نةكةن
الوازة  ي بريكردنةوةيو توانا،  شةهيدةيدايكم كة دايك بة ي ئاسايشةكةي بةِريوةبةرلة شوينيكدا. بِرينة
 ي ئةوةيلة ثا.  هةروا بيت بةِريوةبةرةكةتدةبيت! ! فةرم ياساو ِريسائا" كوِرةكةت هةردةكوذين" وتريتبو

نةك بة .. طرمب وةر خؤمي عاديالنةي من تاوانبار مب سزارطة.  مامةلَة بكريتي ياساييكة بةشيوازيك
 طةر بةويذدانةوة بريبكةنةوة  بةِريزتاني الوايةئيستا الم ، ! تريؤر بكريم  جةنطلستاني ياسايةراريزث

  ! ! . بة ووشةكان قةلَس بنب،  دةرونييةوةنةك لة هةلَضوين. دةتوانن حكوم بدةن
ت بلَيزالَم ئةمة دواهةمني نووسني و وةلة كؤتاييدا دةمةويت بؤ بةِريتر يتان هةركةسمدانةوةم دةبي 

ؤتا بينيتةوةو لةخؤرا كةس خك هؤش بةارم كةميهيواد، داتبتاولةو مةيدانةدا  يؤخ يكةدةيةويت ئةسث
لةمةودواش ئةطةر ! ةكانةوة مرؤظيةم و فايلدار نةخةيتة ِريزوة جاش و جاشقةلَي، تؤمةتبار نةكة
 بةِريزتان بةداخةوة نةمانزاينم الَبة،  فةلسةفةو زمانةوايني مامؤستاي دةينيرم بؤتؤينووسينم نووس

 تةمةنةمان ي ِراست بةم كؤتاييطةِري" خوداية" ثيوة بكةين بةلَكةتا ثةيوةنديتت ؟ نيشنكين و لة كوي دادة
  ... سوثاسيش بؤ تاوانثؤست و جوينثؤست كة خيرا تاوانةكان ثؤست دةكات.. بدؤزينةوة
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