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  عادل ئيرباهيمعادل ئيرباهيم ...  ... سةيرو سةمةرةي سي كؤمؤنستسةيرو سةمةرةي سي كؤمؤنست
كةناوي بطرم بؤ سيان لة كؤمؤنستةكاين ئةم دنيا ستةيةكي ثيناهةقم مةطرن كة هةلوي و طلةمي يلَ مةكةن

ة ثالةواين ئةو سيانة بؤ خؤيان ئةم ماوةية بونةتكو بةلَم نيية كيمن طوناه، مةترسيدارة و ثر جةجنال
طةر لؤمةيةك لةسةر من ، .. ناو تراذيدياي قةيراين بزووتنةوةي كؤمؤنسيتسةمةرةي  و شانؤي سةير

ا ئةوةية لةبةرامبةر ئةم سيناريؤيةدا ناتوامن خؤم راطرمهةبيذم و ت تةنةبي ئةتةقم طةر شيت .  
ئةوةتا بة بةر ضاوي هةموومانةوة كاك زمناكؤعزيز ئةندامي مةكتةيب سياسي حيزيب كؤمؤنسيت 

دوو رابةري خةلكي مةسعود بةرزاين وةك و لة جالل تالةبايندةكات امة قةشةنطةكةيدا داوا كاري لة نكري 
  . فرسةيت جيابونةوةي كوردستان لةدةست نةدةن و  خيانةت بة خةلكي نةكةنكوردستان

،  رابةري خةلك بنصرابةراين حيزبةكةي نايانةو و  رادةطةيةينَ خؤيكاك زمناكؤ بةم ختابة ميذوويية
ثيم واية ئةم رستةية كايف ،  كورد وةالم بدةنةوةكيشةيهةن  لة ناو ناسيؤنالستةكاندا ابةراين ترضونكة ر

ثاريت ئةوندةيان لةسةر  و يةكييتوة ، مسعود و جاللبة  سةبارةت، لةوة زياتر لةسةري نةرؤم و بيت
ووتراوة تويوة نةماوةخيان ثي ،ك نييةكةسييلَ ناسيوناليزم وةالم كاريدا كة نة لة نيو كؤمؤنيزمي كري
 كة نامةكةي كاك زمناكؤ وةك ئةو ياري كةرة واية باشة ئةوة بيذمثيم بةالم . مي قةومي نييةدةرةوةي زولَ

تكة لة ياري تؤثي ثيدا شوتيحيزيب كؤمؤنسيت  بؤية.....! كاتطؤل لة خؤيان دة و كي يلَ هةلة دةبي
  . كي عاقالنةيان كردم واية كاريثي، ت طةورة بيتنةيان هيش و ريكاري عرياقدا بيدةنطةيان ليكردك

ترة ئةوةيش خةندةدار و  خؤشترة سةرتان نةيةشينم سةمةرةي دووةم لةوجا، ئةوة سةمةرةي يةكةم
" وة دةرؤننني ئيئيمة دةمي" ت كة لة كؤتايي وةالمةكةيدا دةلي، وةالمي كاك مسري نورية بة كاك زمناكؤ

بةالم طةر مةنسور حكمت ، خؤي ووتةين لة منسور حكمةتةوة وةري طرتووةهةرضةندة ئةم كؤثلةية وةك 
 ةهةلةبت" ؟ جا ئةمة مانة" ي عزيز مسريرفيق ئاطاي لةم هةراية بواية دةيوت وةنيكةلة شوي و مباية

يةك كة حيزيب ئاخر لة ال، بؤ ضي دةبيذريت "ئةمة مانة" دةزاينَ يهةركةس رةحيمي سليماين بناس
ناو يت لة بطةريبؤيان بةشي ضةثي تةقوايي لة عرياق بة زةربني  و تراست بيعرياق كؤمؤنسيت كريكاري 

ت هةرضييةك بي! . ؟ ي ئيمة عةقلَت بةنةبيئاخؤ ئةم غرورةي كاك مسري طالتة ، عرياقدا نايان دؤزيتةوة
و ياري كةرانة رابةريدا لة و دنياي سياسةتكاك مسرييش زؤر بةداخةوة لة ئوميدةوارم يب بةالَ بيت

 ئاوايت وة هةميشة بة، تدةكري داخل بةياري  بة دةطمةنيةةو ئحتياتانةئ دةضيت كة لةياريدا لة ريزي
ت يب كايتَ داخل دةكري، تريدب  بةلكو نوبةي داخل بوين ثي بةلكو قاضي زؤرترين ياريكةر بشكيئةوةية

بدات خؤيئةوةي كةس شةقي ليكي و كقاضي و  دةخزيدةستيت دةشكي .  
ئةوةيش زجنرية ئةلقةكاين كاك بذاري شاعرية كةس ، بيتام ترة و سةمةرةي سيهةم لة هةمويان خؤشتر

تنازاين ضةند ئةلقةي دةبي ،عةقلي هةبي كةمي ضونكة ، ت دةزاين كؤتاييةكةي بة ضي دةطاتبةالم كةسي
لة زحنرية ئةلقةي ، " (..) .. ينيةكامن لة مةر حيزيب تازة بؤ هاورييانبتي" ئةم زجنرية ئةلقانةي بة ناوي 

 و ايدا جومعةي شاطرد خؤيوةستا جومعةي رةمةزاين تةلةفيزيوين كوردسات دةضيت كة لة كؤت
 بة يحيزبةكة و  ضارةنوسي خؤيي شاطردكاك بذاريش وةك جومعةلةوة دةضيت ،  سوتاندضاخانةكةي

 ةكةيراقاخؤ لة نيو ضةثي تةقوايي بةشي عيئر بةداواي ليبوردنةوة دةليم زؤ ..! بةريتهةمان دةرد 
لة  و با لةوة زياتر خةجالةتيان نةكاتئيتر ي وةهاي تيا نةبيت بة كاك بذار بليت كي عاقلَكةسي

  . جيطةيةكدا ئةم سةيرو سةمةرةية لة ناو بزووتنةوةي كؤمؤنستيدا راطريت
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