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  **قاسم سابريقاسم سابري   ...  ...  دةكةن؟ دةكةن؟صص ك كثةناهةندةكان ضاو لةدةسيتثةناهةندةكان ضاو لةدةسيت
  

 بةتايبةيت.  هةندةران ثةناهةندةكايني زؤربةي باس و ليكؤلَينةوةية جيي مشت و مرِة بةالشايةين
لةو وآلتانة .  كيشاوةيةوة هةتاكو ئيستا دريذة) 1997(ي  سالَي ئةوروثا لةماوة لةووآلتاينيئةوانة
 ي كوردين بؤ نةنووسراوة كة ثاسةثؤرِت وةربطرن لةهةمووان بةدبةختر ثةناهةندة مانةوةيايبةفةرم
 لةبةر ي عرياق لةو دوايية كوردستاين كوردستانن و بةتايبةتيش بارو زروويفي هةر ضوار ثارضةيئاوارة

  ملكةضبووينيئةوةش دةبيتة فاكتةرهةية  ي كة تا ئيستا دريذةي و سياسي ئابووري باريسةقامطري
  لةساآليني لةهةمووان سةيرتر ئةو ثةناهةندانةيكةض. ي يةكجاري و طةرِانةوةي خؤثةناهةندة بةووآليت

 ي هينانةدينةطؤرِاوة تةنانةت مووشيان نةبزواوة لةثيناو بريورِايان صةوة تائيستاش لةطةلَداب) 1997(
 ةكان ذياين لةثةناهةندصند هةي ئةوةش دةطةرِيتةوة سةر ئةو فاكتةرةيهؤ.  و ثآلويانلَخةوو خةيا

 ي رِؤذئاوادا بطوجنينن بؤئةوةي كؤمةلَطةلَ خؤيان لةطةص ثيكهيناوة دةيانةوص ئةوي خةلَكلَخيزانيان لةطة
ئةو برِيارة بطريتةوة كة ثاسةثؤرِت وةربطرن تائيستاش ضاوةرِين ئةو ثيوانةو برِيارو مةرجانة كة 

 يناهةندان دةدريت هةموو اليةنة سياسيةكان دةطريتة خؤ ثة ئةوروثا بؤ مافةكاينحكومةتةكاين
 ي خراث خبولقينن تاكو زؤربةيان بةو دةردانة بنالَينن لةرِيي ئةو برِيارانةي بارو زرووفيكيبؤئةوة

 بؤ يكة لةنةخؤشخانةش ضارةسةر)  دةرووينيثالَةثةستؤ (دةدريت ضارةسةريان زؤر زةمحةتة وةكو
 كاريان ثينادريت ثةناهةندة لةنامؤيي نامؤتر لةبةرئةوة مؤلَةيت!  هةر مةثرسةي كارص بي لةرِووصناكر

  زؤر هةلَدةطريت دةسةآلتداران بؤ ضةواشةكرديني رِؤذئاوادا جيي داخ و كةسةريكيدةبيت لةناو كؤمةلَطة
ئةوةش .  خؤيان ثةناهةندةكان بؤ ووآليتيثةناهةندةكان برِيار بةدةسنت بؤ برِيار دةركردن و طةرِانةوة

 ص ئةوي خةلَكلَ ثةناهةندة تيدا دةذين لةطةي زؤري ئةو ووآلتانةداية كة رِيذة سياسةيتيلةبةرذةوةند
 ئةو يلةرِيي ئايني و داب و نةريت و زمان و رِةنط ليك جياوازن لةسةر دةسةآلتداران ثيويستة هةولَ

 يماية) سؤسيال( و كارو ثيشة يارمةيت و شوين مانةوةيكةمكردنةوةية بدةن كة هةية ضونكة خةرج
طرينط نيية هةر ضؤن بيت ئيمة ئامادةين  (ـ: ئةويية ثةناهةندةكان لةو باوةرِةدان دةلَيني خةلَكيبيزار

 و نةتةوةو نيشتمان و رِةنطيشمان بطؤرِين وةكو  كةسيةيتي ثاسةثؤرِت ناو وةرطرتينيلةثيناو
 رِؤذئاوا ي كؤمةلَطة ذيايني دذواري باري ثةناهةندة دةست خةرؤبةم شيوةية. بني) حةربا(ي طيانةوةر
 ص ثيادة دةكات بيكارو ئيش و بص ئةويه.  بريدةضيتةوةي كةس و كاري خؤنةريت و خورِةوشيت. دةبيت

  .  دةسورِيتةوةص بؤ ئةوصناسنامة لةو
 لةناو ي خؤلةووآليت ص تاراوطةو ينيـ دةثرسم باشتر نيية ئةطةر ثةناهةندة واز لةشيرثةجنة

 بةزةيي بيطانة ص ئةم و ئةو بةرانبةر ب ضاو لةدةسيتينةك بةكؤلةمةرط.  دايك بذيتمةلَبةندو نيشتماين
 ـ:كورد رِاست دةلَيت.  بيبةش بيتي وآلت خؤ ذياين و دةستكةوتةكاين ئينساينو لةبضووكترين مايف

  )  بةسةنطةيبةرد لةجيي خؤ(
 دةكات تاكو دوذمن  وةكو ئةو شوينة يلي خؤيلةهةرض شوينيك دابيت رِةنططيانةوةريكة ) حةربا (*
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