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  نةسةيدباقي نةسةيدباقي حةسةحةسة!! ... !! ... زةمةن طؤِراوةزةمةن طؤِراوة.. . .. . ِريزدار نيضريظان بارزاينِريزدار نيضريظان بارزاين

  
ئةوةي هةيانة . زؤرن ئةوانةي كة دةنووسن و باس لةباري ِرامياري و طؤِرانكايةكان دةكةن

، م سةيرو سةمةرة لةوةدايةالَبة. ِرووبةِرووي خةلَك و بةرثرساين دةكةنةوة. دةخيةنة ِروو
أل  كة ِرؤذيك لةِرؤذان هاوِرا نةبووة لةطة24هةنديك نووسةري خؤبة ضةث زاين عةيار 

كةضي هةنووكة . و بة بريِرا ناسيونالستةكانالَهةردةم دذ بوون بة ئا، بريي ناسيونالسيت
م بؤ بةرةو ثيضووين ئةو الَبة. بةقودرةيت قادرلةناسيونالستةكان ناسيونالست ترن

بةلَكة بؤ بةكار بردين هيرشة بؤسةر ئةم يا ئةو كةسايةيت ناو ، بريوباوةِرةنيية
كة ضةندين جار ،  ِريزدار نيضريةظان بارزانيدالَلةديداريكدا لةطة. يزمبزووتنةوةي ناسيونال

م ئةجمارةيان لة ليذنةيةكدا و بة ئامادةبووين الَبة. ئالَوطؤِري بريوِراو قسةوباس هةبووة
بةِريزيان وويت ، ) ليذنةي كارواين ئاشيت(هةنديك لة نووسةران و ِرؤشنببرياين كوردي 

باوي شةِروشؤِر و ئاذاوةنانةوة ، مةسةلةكان وةك خؤيان نةماوون ،زةمةن زؤر طؤِراوة(
سالَي تر ثاريت و يةكيةيت 30 بةِريزيان ئاماذةي بةوةدا كة لةوانةية ثاش صبةلَ) نيية
 هةروةك ئةوةي كة كايت خؤي صبةلَ! تةا ِرؤشنبريان و نةتةوةي كورد نةبيتصنةمين

ئاشيت لة ويذداين (دا لة نووسينيكمدا بةناوي ئاماذةم ثيدابوو لة ِرؤذنامةي برايةتي
تةا ئةوةم بؤية بةمنوونة . ئيستا نامةويت دووبارةي بكةمةوة) سةركردةكانةوة

ثيويستة ِرؤشنبريي كوردي بة هةسيت واقعي و ِراستطؤيانة ثينووسةكةي خباتة ، هينايةوة
وة لة سيايةتداو هةر نةك وةك هةنديك هةرزةو سةرضلَي سياسي كة ثوكاونةتة، كار

ِرؤذيك ثيشةنطي بريي ضةث و كؤمؤنيست وِرؤذي دي . ِرؤذةي بة بايةك شةن دةكةن
  .. .. !!ِرؤذي دي ئيسالمي، ناسيوناليست

ي كوردستاين الَ ئةوانةي كة هيرش دةكةنة سةر بةِريز نيضريظان بارزاين طواية ئاصبةلَ
 و سروودي الَ كة خؤيان باوةِريان نةك بةئائةمةلةكاتيكداية، هةلَةوطيِراو ِراطرتووة

كةسانيك !ئةي ئةمةيان لةثاي ضي؟، بةلَكة دذيين!نةتةوةيي و بريي ناسيونالسيت نيية
.  هةنديك توانايان هةيةصبةلَ!باس لة يب توانايي كةسيك وتواناداري كةساين تر دةكةن

ئةو فةريكة نووسةرة ، يةك دةثيونم بؤضي و لة ثيناوي ضيداية؟ ئايا توانا بةض ثيوانةالَبة
بةهةموو شيوازيك . كاتيك كة باج لةسةر هةموو شت و مرؤظةكان دابنريت!سةرليشيواوانة

، ئايا ئةمة خزمةتكردنة بةخةلَك وثيوانةي ئاسيت تواناية. جةماوةري هةذار بِروتينريتةوة
يشيواو توانايان هةية ئايا ئةوكةسانةي بةِراي ئيوةي سةرل!يا خزمةتكردين حيزبة

  سةركردةبن ضةند لةخزمةيت خةلَكيدان؟
كةساين بودةلَةو سةرليشيواو دةروون نةخؤشةكان كة هيرشي شةمل كويرم ناثاريزم 

لةبريوباوةِري خؤيةوة ، يا بينووسيتصو كاتيك نووسةريك ئةوةي دةيةويت بيلَ، دةكةن
ِراستةوخؤ يب بريكردنةوةو .  ديارلةسةر مةسةلةيةكي نةتةوةيي يا كةسايةتيكي

ئةو نووسةرة سةرليشيواو دةروون نةخؤشانة دةكةونة ِرشانةوةو دةلَين ، تويذينةوة
تا دةطاتة ئةوةي زياتر .. .. ! نة سياسي.. نة نووسةرة.. حةسةين سةيدباقي نة ضةثة(
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ةيدباقي و حةمةسةعيدحةسةن و حةسةين س.. .. . صبؤطةناوي هةناوي دةر بِربيت و بلَ
لةكاتيكدا ،  سةوادصئافةرين شاكاري نووسةرو دةم دريذي ب!!بةدران ئةمحةد ثاراستنن

خؤشحالَ بووي كة دةزطاي طوالَن بؤت ) مةال بةختيار(جةنابتان نووسينيكتان هةبوو لةسةر 
، م لة بةخيت ِرةشتان نةك ناوي ِرةشتانالَبة!. ضاث بكات و خيرو بةرةكةيت بؤ خؤتان بيت

جةنايب ، و بكرايةتةوةالَطةر ب. ن كةوتة بةر هيرش و نووسينةكةتان بة نةزؤكي مايةوةالَطو
سةر ) بةِريز(ئايا ئيوةي !  كة نيية34بةلَكة ،  نا24سياسةمتةدارو كؤنةويسيت عةيار 

وا دةسيت تاوان بؤ ئةو هاوِرييةت دريذ دةكةي كة !! بةدةزطاي ثاراسنت دةبوون ئةو دةمة؟
ي تةمةنيدةكردك بة هاوِريضما ئةو كات ، خؤتت دةزاين و داواي نامةي ثالَثشيت كردنت لي

.. . نووسةر و كؤمؤنيست و خةباتطيِر بوو؟؟نةك وةك هةنووكة تريؤريست و ناسيونالست
لةبةر ئةوةي هاوِرا نةبوو لةطةل ئةو جنيوة بازاريانةي كة ئاِراستةي بنةمالَةي بارزاين 

   .كردبوووبارزانيةكانتان 
دةبنة كارةكةرو ،  ياخود كةساين تري نؤكةر ئاسا كة نؤكةرايةيت دةكةنة ثيشةوصبةلَ

. و خاوةن شكؤكاندا، لة مالَة طةورةكان) لةطةأل ِريزم بؤ كارةكةرو كةنيزة(كةنيزةك 
بةلَي . صدةِرشينةوةو دةبيذن نيضريظان بارزاين بة فارسي لةطةأل خانةوادةكةيدا دةثةيظ

كاتيك ئةم كورتة نووسينة ، ت دةكةيالَئاوا شرؤظةي باري سياسي وو، زان و نةفامهةي نة
كة ضةندين جار لةدوور يا لة نزيكةوة لةطةأل بةِريز نيضريظان بارزانيدا ، دةنووسم

 لة صبةِريزيان زؤر لةوة طةورةترة كة طو، دةرخةري ئةو واقيعةية، ئاخاوتووم و ناسدةكةم
وةية !صبطر.. . وازي تؤخةلَكاين وةك تؤو شيت بةوشيكةساين وةك تؤ دةيانةوي

م الَبة. دةطيِرنةوة كةسيك هةبووة زؤر حةزي لةناو دةركردن كردووة!ناودةربكةن
دةطاتة ئةو بريةي ! وة بةهيضيان نة دةزاين، لةشارةكةيدا كةس حسايب بؤ نةدةكرد
تا ِرؤذيك برييكي !ريك هةر بكات بؤ ئةمة كاصدةب، بةهةرشيوازيك بووةدةبيت ناودةربكات

! دةضيت لة ضةقي شةقاميكدا ثيسايي دةكات، تيذي بؤ ديت وةك ئةم بليمةتانةي هةنووكة
طوو وة قةور باوك (تةا ئةم ديِرة دةبيتة ضارةنووسي !!خؤشحالَة بةم كارةي ناودةردةكات

طومناون ، كةسانةيةئةم سةرطوزشتة بؤ ئةو !!. ) ئةوةي ئةم طووةي ليرةدا كردووة
بةلَكة ، هةروةك ئةو برادةرانةي من دةكةن بة ثاراسنت. دةيانةويت اليةك اليان ليبكاتةوة

هةروةك ئةوةي ثيم واية شتيك لةوبابةتة هةية و ، خوداية الي دي اليةكيان يلَ بكاتةوة
  !طفيت طةِرانةوةو ثاراستين طيانيان ثيدراوة
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