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  رؤذنامةنووسي سةربةخؤ
   

  حمةمةدي كةرمييحمةمةدي كةرميي ...  ... .! .! هةلَبذاردن و أيفأاندؤم وديثلَؤماسي كورديهةلَبذاردن و أيفأاندؤم وديثلَؤماسي كوردي
سةرئةجنام و دواي ئةو هةمووة ئةزموون و . ض لة ناوةوة و ض لة دةرةوة.  سالَة تاقي دةكرصنـةوة14 

لة هةلصكي فرة لة بةردةم هةلَبذاردنصكي ضارةنووسساز ومصذوويي ولة كاتصكي بةرتةسك و، تاقيكاريانة
  . وماوةكةيشي بة ئةسـتةمة ناسكدا طةمارؤي فيكري دراوين

   
قورباين مشتصك مصشكي قوتايب  كة كورد بةطشيت. واديارة تاقيكـةرةوةكانيشـمان تصطةيشتـبصنت

كة ثةيتـا ثةيتـا و سةرلةنوص و هةمديسانةوة دةرس و  قوتابييانصكي تةنبةلًَ وثةككـةوتة. دواكةوتةن
  .! دووثاتة وضةند ثاتةيشي دةكـةنةوة مصـذووي أابردووي بابردوو. أابـردوو دةنوسـنةوة مةشـقةكاين

   
ئصسـتةكة و لة مة بة دواوة فصـر ، ئاخؤ دواي ئةو هةمووة ئةزموون و تاقيكاريانة، ثرسيار ئةوةية

،  نةحةمجصنكةمصك لة رووي طفت و طؤكان بسلَةمصنةوة بؤ ئةوةي كتوثأ ولة نةكاو نةحةبسصن و؟ .بووين
تووشي نةهايت دصني و طـةرلة سةرةتاي هةر . بؤ ئةوةي لة يةكةم لصقةوماندا وةخةبةر نةهاتني

بـةبص ، هةر سةرهةلَدانصكي خؤار وخصض و مةعكوس وناهةموار وال بـة الدا هةولَدانصكي نالةبار ولة ئاست
تووشـي . صنينةوةياوةكو سأ ومات وبصدةنط و خامؤش و بص اليةن مب هةلَوصست وهةل ثةرةست

لة دواي هةر هةلَةيةكيش ثذيوانيية ؟ .لصقةومانطةلصكـي تالَ وناخؤش وضاوةأؤاننةكراوي تر دةبينــةوة
  . ماية و دةستمايةي ثذيواين عةزايب ويذدانة وبةس تةنيا. و ثذيوانيش سوودصكي ئةوتؤي نيية

   
  . ي نيية تةنيا مةحكةمةيةكة كة ثصويسيت بة قازي و وكيل وحمامويذدان *
   

يةكصك لة معادلة طرنطةكاين دنياي نوصي ثصشكةوتة و بةطشيت لة جيهاين دجييتاليدا هةر جؤرة 
  . دصـت ضةند ثاشـقول و ضةندين سةرمةقـواليت ديكـةيشي بة دوايدا، سةرمةقوالتصـك

   
ةيي جيا لة لة هةر بوارصكي ئيداري و كؤمةإليةيت و ئابوري ورؤشنبريي ونةتةو، هةر ضةشنة دواكةوتنصك

هةربؤية ثالَثشيت لة ئيدارةي . ديكـةيشمان ثصدةطةيةنصت زةرةر و زيانطةلصكي، دواكـةوتن وكـةوتن
بةإلم بة ثصي ثاية و . كوردي وةك سةنطةرصكي بةرزي دةستكةوتةكان ئةركي نيشتماين هةموو اليةكمانة

اري وثاراستين طةل و وإلت و بةرثرساين زانيـاري وثاسةواناين أامي، ثلةي دةور وزةمانةي ثصشكةوتن
لة طةلَ دةورطصأاين ثأؤذة داأشنت و ثالن دانان ، طشت داأصذةراين ستراتيـذي طشيت والوةكي طةر هةمانـة

طشـتمان . طشت طةل لة خؤ كؤ بكـةنةوة بة طشيت و كارطصراين سةرةكي أاطةياندنةكاين كوردي
شصوة و رةفتاري  ةيي هةية وةك ئةركي سةرةكيثصويستيمان بة ئالَوطؤأصكي بنةأةيت كؤمةإليةيت نةتةو

ثالَثشـيت زصدةتري طشيت و شاياين ثصطـةيشـتين  و هةموو ئةو طرنطييانةيش نيازمةندي كاري
  . ئيـمكاناتصكي فرةتري كاري ومـاددي و مةعنـةوين
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ةأي كايت و شـةأي داهاتويشمان لة طرةوي شةأي وريايانةي ديثلَؤماسيداية و سةركةوتين زصترمان لة ش
ئةشص هةموو اليةك لة بريي . داوصين ئريادةي ئيـدارةيةكي أصك وثصك وثاك و سةتاسةت فةننيدايـة

  . سيستةم دابن
   

لة . ةيي ثصويسيت مصذووي سةردةمةدامةزراندين سيستةمصكي ئيداري ودةولَةيت ثتةو و حكومةتصكي نةتةو
هةموو شوصنصكي دورو نزيكي ئةم جيهانة ثانة و بةرينةيشدا داأشنت ودةرهصنان و دةرهصنةر و خولَقصنةري 

  . لة ئةستؤي حكومةتداية خولَقصنةري جوانييةكان كؤبكاتةوة. خولَقاندين جوانييةكان دةيبـاتةوة
ةلَسةنطاندين أيزي ثصش وثاشي ريزطرتةكاين جواين يان ه، لة دنياي ياسا و لة جيهاين مرؤظايةتيشدا

مقيـاسي قورسي وسـووكي . ليستةي بةرةو جواين وجوانييةكانيش بةطشيت بة عةياري خولَقاندنة
كصش وضصـذي خولَقاندن ودةرهصناين دةرهصنةر و  قةإلفـةكان و ئوبووههـةيت خولَقصنـةرةكانيش هةر بة

  . خولَقصنةرة
   

. اين خؤي لة جبةي جةنطةوة بطؤازصتةوة بؤ سةنطةري ئيدارة و بةرطري ديثلّؤماسييانةكورد ئةشص شةأةك
و بؤ أصكخستين كؤمةلصكي يةكطرتوو و  هةنطاونن بةرةو بازاري ئابورييةكي نةتةوةيي وكؤمةإليةيت

ري سةرضاوةي ديثلَؤماسي وسياسي وئيدا، هةر دوو جةمسـةري هةلَبذاردن وأيفأاندؤم. رصكخراو و رصكخةر
ثصشهاتةي سياسي سةردةم . ئةم دةرفاتانة بؤ طةلص بصكةس غةنيمةتن. وسةتا سةت ياسايي وشةرعني

لة قازانج و مةسلَةحةيت طشتييداية كة بة . نابصت لة كيس بضن، وثصكهاتةي نيازي مصذوويي جيهانن
روست ومةنتيقي بريصكي د مةسئولييةتةوة بةرةو ثريي بريؤكةي هةلَبذاردن و أيفأاندؤم بضن و ئةشص بة

  . بيـرلة هةلَبذاردن و لة أيفراندؤم بكرصتـةوة، ومةعقول
مانا و ناوةرؤك و كاكلَي . هةموو ضارةنووسةكاين جيهاين ئةمرؤ وداهاتووش لة طرةوي هةلَبذادنةكاندان

بةإلم ئةم دووانة . دايـة) ئا و نا (هةلَبذاردن لة ناو ثصست و لة شادةماري دوو ووشـةي كورتكراوةي
. بؤية ثصويسـتة ئةقـلَي كامـلَي تصـدا سـةرف بكرصت. ةركام خؤشي و ناخؤشي فرةيان بة دواوةيةه

يةدا بة بصطومان بةرةو رووي خاوةن ) ئا و نا (هةرخـؤشي وناخؤشـييةكي كة بصـت بة دواي ئـةم
  . كـةنةوةئاينـدةيةكي زؤر نزيك ئةم بةرةو رووبـوونةوانة روون و ئاشـكرا دة. بأيارةكان دةبنـةوة
ئاية هةلَبذاردن ثأ بة ثصست وبة ماناي واقيعي خؤي و لةو ثةأي ئازاديدا بة أصوة ، ثرسيارصكي طرنطيش

ماوةيةكي ضةند شةو ضةند رؤذةي طةرةكة بؤ وةإلمي ئةم ثرسيارة وبةم زووانة و هةر خودي ؟ .دةضصت
.! بؤ هةموو اليةكي روون دةكاتةوةهةلَـبذاردن بة زباين بص زوباين خؤي دصتة دةنط و طؤ و هةلَبذاردن 

  ؟ ؟ .كص لة دوا و كام اليـةن بـةزيوة وكامـة طةل دابةزيـوة و ذياين تةزيـوة لة ثصشـة و كـص
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