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  هيمن حةساريهيمن حةساري.... .... سالَةي تةمةنيدا هيشتا نةبؤتة دةسةالَيت ضوارةم  سالَةي تةمةنيدا هيشتا نةبؤتة دةسةالَيت ضوارةم  ) ) 107107((لةدواي لةدواي 

  
تةمةين رؤذنامةطةريي كوردي سةد ساأل زياتري تيثةرِاندووة، و لةو ثرية تةمةنةي خؤيدا، هةردةم 
ةو مةشخةلَي طةشاوة بووة، بؤ نةوةكاين و لةدذي تاريكي و جةهالةت و دواكةوتوويي لةجةنطدا بوو

  . نةوةيةكي زؤري رؤشنفكرو هزرظاين ثي طةياندووة
راطةياندن، كة رؤذنامة ثانتاييةكي بةرفراواين تيدا داطريكردووة، و لةسةرتاسةري دونيادا بة دةسةآليت 
ضوارةم ناسراوة، واتا ئةو دةنطة ئازاد و سةربةستة لةاليةك خزاوةتة نيو دةسةآلتةوة، و لةاليةكي تريش 

بؤية راطةياندن كاريكي ئاسان نيية، لة وآلتيكي رذيمي دميوكراسيدا، . لةنيو خةلَكدايةكارو ضاالكي 
دةسةآلت ئةو تويذة بة ضاوي هةميشة كراوةي خؤي دةزانيت و هةرضي كةموكورِييةكي هةبيت بة ثلةي 

  . يةكةم لة ريي ئةو تويذةوة دةزانيت
 لةهةر وآلتيك بؤ وآلتيكي دي بة ريذةيةكي جياوازة، بؤ طيان و مافثاريزراوي ئةو دةسةآليت ضوارةمة،

منوونة ئةو تويذة لة وآلتة يةكطرتووةكاين ئةمةريكا زؤر بةسانايي دةتوانن رةخنة لة بةرزترين ثلةي 
دةسةآلتدا بطرن و دةتوانن لةسةر سةملاندين كةموكورِييةكي ثارتيك، ئةو ثارتة لة هةلَبذاردن نةتوانيت 

لة دةسةآلتيك كردووة، كة بة خؤيدا ..  يان زؤرجار تيبينيةكاين راطةياندن واي لة ثارتيك ياندةربضيت،
  .. بضيتةوةو ثاكسازي و ضاكسازي لةنيوخؤيدا بكات و بةرطيكي نوي بثؤشيت

ي بةآلم لة وآلتيكي دةسةآليت ديكتاتؤري و تاكرِةويدا، ئةو تويذة بة نيسبةت دةسةآلتةوة هةميشة ماية
و دذايةيت تةواو دةكرين و زؤرجار تووشي طرتن و راوةدوونان دةبنةوة بة بيانووي ضةندين !! سةرئيشةن

ئةو وآلتانة هةرطيز حةز بة بيستين ئةو دةنطة .. تؤمةت لة ذوورة شيدارةكاين بةندخيانة دةئاخنرين
ئيداري و ثيشيلكردين مافةكاين ئازادة ناكةن، ضونكة راطةياندن، ثةردة لةسةر هةرضي طةندةلَي سياسي و 

بيطومان ئةوةش لة قازاجني دةسةآلتة مشوليةكاندا نية، بؤية دةسةآلت بةردوام ثالن .. تاكة، هةلَيدةمالَيت
بةالَم زؤرجار خةلَكانيكي زؤر لةو تويذة رؤشنبرية بةداخةوة دةبنة . بؤ آللَكردين ئةو دةنطة دةكيشيت

ستاويان بؤ سارد دةكةنةوةو بةرامبةر بة بةرذةوةندي تايبةيت خؤيان، و داردةسيت ئةو دةسةآلتةو ما
لةالي خؤيانةوة شةرعيةت دةدةنة زؤر برِياري تاكرِةو كة لةبنةرِةتدا دةضيتة قالَيب ثيشيل و هةنطاونان 
و بةرةو بريؤكراتيةت، واتا ئةو كارة ثريؤزةي خؤيان دةفرؤشن و وةك جاش قةلَميك دةبيتة خزمةتكار

  !! داردةسيت ئةو دةسةآلتة بؤطةنة
 رؤذ ،)بيستراو بينراو نووسراو(دا، بة تةواوي بواري راطةياندن ) 91(لة وآليت ئيمةشداو لةدواي راثةرِيين 

بة رؤذ ثانتاييةكةي خؤي بةرفراوانتر كردؤتةوة، بةآلم هيشتا زؤريكيان لةبازنةي داخراوي حزبايةيت 
كة ) 92(دواي هةلَبذاردين ) فيفيت فيفيت(يت خؤ بيدةنطبوونيان لةئاست خؤيان دةخولينةوة، هةر لةكا

خؤي لةخؤيدا كارئاساين بوو بؤ هةردوو حزيب زهليز كة لةسةر ثالنةكاين خؤيان بةردةوام بن، دواتريش 
بةرثابووين شةرِي كوردكوذي، كة بةراسيت زؤر لة نووسةران لةطةلَ كةرتبووين ئيدارةكة ئةوانيشي 

رةت لةو شةرِة بكةن و فشاريكي طةورة لةبةرامبةر ئةو و بوون بة دوو بةرة، لةبري ئةوةي نةفطرتةوة
كارةساتةدا جةرطربِة دروست بكةن و هةردوو حزيب زهليز ناضار بكةن، كة ملكةضي داخوازييةكاين طةل بن 
و ئةو شةرِة نةطريسة كورد كوذية راطرن، بةآلم ئةوانيش بؤ مةراييكردن و ضةوركردين ناين خؤيان لةو 

ةمةكانيان سةنطةريان لةيةكتر دةطرت و شةرعيةتيان بةو شةرِة مالَويرانة دةداو بةلَكو دوو حزبة، بة قةلَ
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رؤذ نةبوو لةسايةي ئةو شةرِة مالَويرانةدا بةدةيان بابةت نةنووسري و .. بطرة ئاطرةكةيان خؤشتر دةكرد
ةكردين ئةم يان بةدةيان شيعر لةدايك نةيب و بةدةيان ضريؤك و مةنةلؤجي تةلةفزيؤين لةسةر سةركؤن

ئةو تؤمار نةكري ..  
ثيمواية طةر ئةو تويذة كارةكانيان دوور لة بريي تةسكي حزبايةيت بة ئةجنام بطةياندايةو فشارييان 

تةا .. لةسةر دةسةآلت دروست كرداية، هةرطيز ئةو شةرِة نةدةطةيشتة ئةو ئةجنامة خويناويية
برية كة بة دريذايي تةمةين ئةو شةرِة براكوذيية، نةفرةتييان ريذةيةكي زؤر كةم نةبيت لةو تويذة رؤشن

 لةشةرِي نارِةوا دةكردو لةجيايت طةرمكردين شةرِ، بةردةوام لةهةولَي دامركاندنةوةيدا بوون، بةآلم كي
  !!طويي يلَ دةطرتن و حسييب بؤ دةكردن

ؤرِانيكي سةيرو بة ثةلةي بةخؤوة لةدواي ثرؤسةي ئازادكردين عيراق، واقيعةكةو هةلومةرجي ناوضةكة ط
بيين، و دةرطا كلَؤم دراوةكان و ديوارة بةرزةكان لةسةر شنةباي ئازادي و دميوكراسي كرانةوةو دةست كرا 

كة سةردةمانيك لةسايةييدا بةترسةوة وشةكان دةهاويشترانة سةر ) ترس(بة رامالَني و درِاندين ثةردةي 
وةي ئازادي دواي رووخاين دةولَةيت عيراق الي من بؤتة جيي سةرنج و ئةوةي لةما.. رووثةرِي رؤذنامةكان

سةرسورِمان ئةوةية دواي ضواردة سالَ ئازادي لةباشووري كوردستان، كةضي لةماوةي سالَيك بةسةر 
رووخاين رذيم، رؤذنامةطةري لة بةغدا ئةوةندة زوو ثةيل هاويشت و ثيشكةوت، دةيان مةسةلةي 

ؤذنامةنووسي ثيطةياندو رؤذانةش بةهةزاران دانة لة رؤذنامةكان دةفرؤشريت، كة وروذاندو دةيان ر
ثيمواية بةشيك لةو طؤرِانة طةورةيةي بةسةر ئةوان داهات، تةجرةبةي ئةوروثاو بةتايبةيت طواستنةوةي 
 كولتووري ئةوروثا بوو، نةك وةك ئةوةي الي ئيمة كة بةهةمان كولتووري كؤين عيراق رووثةرِي
رؤذنامةكامنان ثرِدةكردةوة، كة دةكريت هةلَوةستة لةمةرِ ئةم ثرسة طرنطة بكةين كة ئاخؤ بؤ رؤذنامةي 

  .. ئيمة نةبؤتة رؤذنامةي خةلَك
 بةراسيت ضةند تةجرةيةك هةية بةناو رؤذنامةي ئةهلي، كةضي ئةوانيش نةيانتواين ئةو ضةندين سالَة 

نكة لةباشوور تةا دوو رؤذنامةمان هةية وةك رؤذنامة كة جي ثي بة رؤذنامةي حزيب لةق بكةن، ضو
  . ئةوانيش حزبني، بةآلم رؤذنامةن و طةيلَ جاريش سةرضاوةي هةوالَن

سالَةي رؤذنامةطةريي كورديدا، هيوادارم ئةم يادة بةراسيت ببيتة هاندةريك ) 107(لة كؤتاييداو لةيادي 
شي راطةياندن، بؤ ئةوةي ئةو ضينة بتوانن سةد دةر سةدو بة بؤ بةرثاكردين ئازاديةكي تةواوي و يب رتوو

هيوادارم قةلَةمة .. ئامانةتةوة رؤلَي تايبةيت خؤيان بطيرِن و خزمةت بة مرؤظايةيت بطةيةنن
مشةخؤرةكانيش ئةو بةرطة قيزةونة لةبةر خؤيان دادرِن و بة ضاويكي شةفافةوة تةماشاي دونيا بكةن و 

  .. ةتية بزانن كة لة ئةستؤياندايةماناي ئةو بةرثرسياري
هيوادارم ضي دي رؤذنامةنووسان لةسةرتاسةري دونيا تووشي كوشنت و طرتن و راوةدوونان و طريوطرفت 
نةبنةوة، ئازاد بن و بة ويذدانةوة هةرضي وشةي هةق و راسيت هةية بيكةنة ئةرزوحالَي ئةو خةلَكةي كة 

كاندا ناويان ديتة طؤرِي و باس لة طةورةييان دةكريت، دواتريش لةزؤر وآلتدا بةتةا لةكايت هةلَبذاردنة
   ...ستةمديدةن

hemin12002@yahoo. com  
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