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  ديار عةزيز شةريفديار عةزيز شةريف ...   ...   دةدات؟ دةدات؟يييان فريويان فريو، ، رؤشنبري نةوة دروست دةكاترؤشنبري نةوة دروست دةكات

  
 ي هةميشةي طةِرايني بنضينةيي نيو كؤمةلَطا بيت كة ئةركيدةطمةنة و ئةطةر رؤشنبري ئةو كائينة ناوازة

 يان  هةيةيئايا تاضةند ئةو كائينة لةناو ئيمةدا وجود،  ِراستييةكانيدؤزينةوة و  حةقيقةتيبيت بةدوا
 بةردةوام ي خؤي لةم طةشتة ئةخالقيية تر ئايا لةو سةردةمةدا ئةو كائينة تاضةند دةتواينيبةمانايةك

ماددةدا بةضؤكدا نةيةت؟  و  ثيطة ضاوةِرواننةكراودا لةبةر هةنديك ئيغرائايتيلة لةحزةيةك و بيت
 ديكة دةطؤِريت؟ رؤشنبري واقيع ي رؤشنبري لة والَتيك بؤ والَتيكي رؤشنبري ضيية؟ ئايا شوناسيشوناس

ئاواش لة ساتيك لةساتةكان ،  لةطةلَ دةطوجنينيت؟ وةك ضؤن رؤشنبري ثرسيار دةكاتيدةطؤِريت يان خؤ
ئةطينا ،  لةم شيوةية دةبيتةوة كة دةبيت وةالَميان بؤ بدؤزيتةوةي ضةندين ثرسياري ِرووبةِروويخؤ

ئيمة لة رؤذطاريك دةذين .  دووردةكةويتةوةي خؤيستةقينةكةثةيامة ِرا و  دوور لة ئةركيمةودايةك
 يئةوا مؤديليك لة رؤشنبري لةنيو دنيا،  خباتةِرووي خؤ رؤشنبري زؤرترين ثرسيارةكايني ئةوةيلةبر
  ديكة لةجيايتيبةمانايةك،  لة ثرسيارةكان دةدزيتةوةي هاتؤتةبوون كة بةهةموو شيوةيةك خؤيكورد

 ئةم كاراكتةرة بةشيوةيةك دةجولَيتةوة كة دةطاتة شوينيك يخؤ، ةكردن لة واقيعِرةخن و ثرسيار
 ي كة شوينثيي سةرةوة بةشيكن لةو ثرسيارانةيئةمانة،  لةسةر بةجيبمينيتطوماين و زؤرترين ثرسيار

ئايا ، بينيةكةجيهان و  ض جؤرة ِرةخنةي دةكةون تا بزانن بةِراست ئةو ئينسانيكة هةلَطري كورديرؤشنبري
 من لة  لةئاراداية؟ ليرةدا مةبةسيتهةلَسوكةوتةكاين و بريكردنةوة و ثرديك لةنيوان طوتارةكاين

،  طةرةكةي دووردريذيضونكة ئةمةيان باسيك،  وةالَميانداي ئةم ثرسيارانة طةِران نيية بةدواورووذاندين
نانةوة منوونةيةك وةك بةراوردكارييةك لةنيي وةالَمجيهاين و ي كورديوان رؤشنبريبةلَكو بةهي 

كة بيطومان وةك ضؤن هةميشة دةبيت دةسةالَت لةناو ثرسيارة يةك ، ثرسيارةكان بؤ خوينةر هةلَدةطرم
  ثرسيارةكاين رؤشنبري لة ئاراستةكردينيئاواش خود، رؤشنبريدا بيت و ي نوي نةوة يةكةكاينيلةدوا

.. .. .. .. .. بةرئةوة دواجار وةالَمةكانيش كراوة دةبن بؤ هةموواليةكلة،  بةدةر نييةيتايبةت بة وةزيفةكة
 . .. .. ..  

 بؤ ئةم دةقة ي خؤيهاوِرييةكم سةرسام، بووم"  ئاشوبيسالَ " رؤمايني خويندنةوةيئةو ِرؤذة كة خةريك 
 يبةجيو   وتيئةمة"  دروست كردي ئةو رؤماننوسة لة ئيران نةوةدةزاين "ويت و يئةدةبيية دةربِر

 ي رؤمانةكةدا بووم خةيالَم ضووةوة سةر وةزيفةي خويندنةوةمنيش كة لةناوةِراسيت.. …هيشتم
 و  فارسيم بزانيايةئيستا ثِر بةدلَ حةزم دةكرد زماين……ضةند جوانة"  نةوةدروستكردين"رؤشنبري ومت 

  نووسييني ئيوةش دواي عةباسيبؤ منوونة ئاغا،  بكرداية مةعرويفي عةباسيضةند ثرسياريكم ئاراستة
حيزب؟ ئيوة كة لةسةرةتادا ِرةخنةطردةبن خؤ  و  دةسةالَت جوان دةضنةوة ناو ديوةخاينيضةند دةقيك

دةسةالَت  و  هةموو رؤشنبرييكة لة جيهاندا كة ثارة بةِراست ئةمة دةورايني نابنة ستايشكةر؟ ئةريدواي
 خايشدةكةم كة ِرةنطة جةنابتان زةمحةت بكيشن بؤ ي عةباسي دةكات يان هةر ئيمة واين؟ ئاغايبيدةنط

ئاخر ئيمة ، ِرةوامن لة ئيوة بةدةستكةويت و  ِراستيبةالَم طومت بةلَكو وةالَميك،  ثرسيارةكامنيوةالَمدانةوة
 من ي لة والَتةكةي رؤشنبريييواقيع……… دروستكردن زياتر فريودراينينةوةيةك بووين لةبر

 خؤيدا ضةندين نةوة دروست بكات كة قيزيان لة خويندنةوة ي نا كة لةوانةية بةدوايبةئاقاريك مل
ضونكة ليرة ،  رؤشنبريةكان دروست ببيت نةخويندةوار لةسةر دةسيتيدوور نيية نةوةيةك، بيتةوة
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دواتريش ئةو ،  ديتنووسني ئةو ثانتايية سادةيةية كة هةموو نيمضة خويندةواريك دةرةقةيت
 يئيمة بؤ مالَ… ِرةخنةيان هةلَطرتبوو ئةمِرؤ شوناسةكةيان تةواو ئةرشيف كردي كة شوناسيكبريانةرونا

 يتةسليمبوونيك خؤ و ي ئةم ِرةخنةية ض جؤرة طويِرايةلَي لة قوالَيِرةخنة داوةت كراين نةمانزاين
يان دروست "نةوة"كيس كازانتزا و  سارتةري منوونةرؤشنبرياين و بؤية ئةطةر ئيوةمانان. …حةشارداوة

 ئيرة خؤ ي"رؤشنبرية مةزنةكان" ئيرة ةكاين"ع. …ص. …س "يئةوا بةدلَنياييةوة منوونة، كردبيت
  ماكياذكردينيهيواش هيواش خةريك و  نةوةيةكيان فريودا؟ بؤ ناو دةسةالَت ثايدؤزيان ليكردبةِراسيت
 خةم  يبيةوة ليرة بةدواوة با سياسيةكان ليئايديؤلؤذيا موقةدةسةكانينة؟ لةبةرئ و  حيزبيِرووخسار

 و  فريوداني كة ئةوان ضيديكة ئةو كائينة تاقانةية نني كة سةضاوةيخاترجةم بن لةوة و بن
بةلَكو وا لة تةنيشت ئةو ثةترياركانةوة ، بن) ي نوي نةوةبةتايبةيت ( نةوةكانهةلَخةلَةتاندين

 و يوةيةك لة شيوةكان ئةو كاراونة ثِر لة سةروةررؤناكبريانيك هةن ئةوانيش بةشي و رؤشنبريان
  بيستيئةمةش يةك لةو خاالَنةية كة سةدة!  دةكةن؟يتةواو و  ثيدةدةني سياسيةكان دريذةيموقةدةسة

 مةرط بةدةست ي ِرابردوو طةجنةكان تا سنووريئةطةر سةدة،  جيادةكاتةوةي ثيش خؤييةك لة هو 
ئةوا ِريك لةم سةدةية ، فريودرابن و اوةكانةوة طريييان خواردبيتئايديؤلؤذيستة داخر و سياسيةكان

!  كورد؟ رؤشنبرياين بةرذةوةنديية شةخسيةكاينخويندةوارةكان دةبنة قورباين و  طةجنة وشياريتويذ
 خؤيان لةطةلَ سياسيةكان ي لة لةحزةيةك لة لة حزة ضاوةِرواننةكراوةكان مالَيئةو رؤشنبريانة
  !دةكةنةوة يةك

   
diaryaziz74@yahoo. com
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