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  زاطرؤس ريباززاطرؤس ريباز... ...   بةآلم رةخنةطرتين لينايةبةآلم رةخنةطرتين ليناية، ، ئريوين بيت يان ثارادوكسيئريوين بيت يان ثارادوكسي

  
  "فَير بة كة ضؤن بِريار بةسةر خؤتدا دةدةيت، بةسةر خةلَكيدا بدةيتبِريار ثَيش ئةوةي "

  ) تولستؤي (
يةكَيك لة تايبةمتةنديةكاين ئةم ضةرخة ئةوةية كة بةهؤي 

شتةكان زؤر ، وندبووين دنيا بةط فراوانبووين مةوداي راطةياندن و
 سالَي ثَيشووش دةكةونة بةر طوَي و 5 سالَ و بطرة 50جياواز لة 

ئةمةش وايكردووة كة لة دنياي هاوضةرخدا . ديدةي جيهانيان
ض لةرَيي داهَيناين زانسيت ، ناوبانط و كاريطةرةكاين ناوبانطي

بَيت يان لة رَيي داهَيناين ئةدةيب و يان لةرَيي خستةرووي 
نابنة مولَكي تاكةكةس و وةك جاران لة ، ريؤكةي كؤمةآليةيتب

بواري سياسةتدا ميكاظَيللَي و لةبواري زانستدا نيوتنَيك و لةبواري ئةدةبيدا شكسثريَيك دةرناكةون بةلَكو 
  . ناَيب، ضةند كةسَيك نةَيبهةر دؤزينةوةو ثَيشكةوتنَيك ئةطةر مولَكي 
و بةهؤي ئةو نةخؤشية ، ويي عةقلَي و بونياديي خؤيانبةآلم هةندَي كةس سةرةِراي دواكةوتو

دةروونيانةي كة لةئةجنامي بارودؤخي ساآلين رابودوو تووشي بوونة و فاولََيكي تر دةكةن و دةيانةوَي 
 ئاراستةثَيشةوانةكةشيان لةوةداية كة دةيانةوَي. بة ثَيضةوانةي ئاراستةي بةخوِرترين رووبار مةلة بكةن

ئةو راستيةي لة سةرةتادا باسم كرد بشَيوَينن و بة بريو هزري ) ك بَيتهةرضؤنَي (كةوةبةهؤي داهَينانَي
  . ناكاملَيان داهَينانَيك بكةن كة بةهؤيةوة ناوبانط ثةيدا بكةن

لةناو ، سةريان دةخةنة ناو دةمي تيمساح، دةبينني خةلَكان بؤ دةركردين ناوبانط لةطةلَ دوثشكدا دةذين
بةآلم هةشن ، طؤراين سةير سةير دةلََين و جلي عةنتيكة دةكةنة بةريان، ن دةمَيننةوةسةهؤلَبةندان بة رؤذا

بةآلم َيب ئةوةي هيض  "irony"ي طالَتةجارانة ) قسة (ضونكة هةموو ئةو شتانةي سةرةوة نازانن بة
يان هةبَيت مةبدةئَيكيان هةبَيت و بَيئةوةي بزانن بؤض دةنووسن و دةلََين و بَيئةوةي ئامانج و بةرهةمَيك

"paradox" ئةمانة لةيةك قالَبدان ضونكة ناتوانن وةك داهَينةاراين رَيي . دةيانةوَي ناوبانط دةركةن
خزمةت بة مرؤظايةيت بكةن و ، زانستةكاين مرؤظايةيت كة كةمترين قازاجنيان لة بةهرةكةيان نةكردوة

  . تاكة هيوا و ئاماجنيان خزمةتكردنة بة خؤ
بةتايبةت كاتَيك ئةو ، ا دةكرَي ئةوةية كة سوودي هةندَي نووسني و وتاردان ضييةثرسيارَيك كة لَيرةد

نووسني و وتاردانانة بةشَيكي زؤري فةزاي بآلوكردنةوةي مرؤظةكان دادةطرن و هيض سوودَيكيان يلَ بةدي 
ن لة جةنطَيكي و بةردةوام بوو) تةنزي َيب ئةجنام (و) لَيدانةوةي قةواين كؤن (جطة لةو شتَيك نني ناكرَيت 

  دةرووين كة مةرج نية هةموو خةلَك شاياين ئةوة بن بة ئاطري ئةو جةنطةوة بسووتَين؟
بنَيشتة خؤشةي سةرزماين "ئايا نووسينةكاين حةمةسةعيد كة بؤتة .. روونتر دةضمة ناو مةسةلةكة

 مالَثةِري ناسراو كة بؤضي ببنة هؤي شةري نَيوان مالَيةِرة كورديةكان و بةتايبةت هةندَي" مالَثةِرةكان
  !لةبري ئةوة دةتوانن خزمةيت باشتر بة كوردايةيت و راطةياندين كوردي و تاكي كوردي بكةن؟

، لةطةلَ ئةوةي هةميشة لةسةرووي سةرةوة جَييان دةبَيتةوة، ئايا بؤضي نووسينةكاين ئةو كةسة
هيض هيواو و ، ةرامبةر دوذمنانلةكاتَيكدا ئةو قسانة هةولََيكن بؤ ديسان سةرشؤركردنةوةي كوردان لةب
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ئومَيدَيكيان يلَ بةدي ناكرَيت و شتَيك ناوروذَينن با لةرَيطةي تةنزيشةوة بَيت بةآلم كةمَيك سووديةخش 
بة كةسَيك و يان نووسينةكاين كةسَيك كة لةوتارةكانيدا رةوا نية دةنا بةِراي من طرنطيدان .. تر بَيت
  : ئةم شتانة دةداتهةولًَي
كؤمةلَةكةسانَيك كة بة قسةكاين ئةو لةكةداركردين كةسايةتية كوردةكان و بةتايبةت بةحساب  •

  . نةبةرز دةبنةوة و نة نزم
ثةالرطرتن لة ئريادةي مليؤنةها خةلَك كة ئةو كةسانةيان طةياندؤتة ئةو شوَينانة و بوونةتة  •

 . نوَينةريان
 . بةثياوكوذ ناوزةدكردين قارةماناين ميللةت •
 . راستيةكاين طؤِرةثاين سياسيضاوثؤشني لة  •
 . ضاوثؤشني لة رابردووي ذياين سياسي •
 . خؤسةملاندن و خؤطيظكردنةوة و خؤثةرسيت •
 . بةطَيل زانيين خوَينةر و هةموو كةسَيك جطة لةخود •
 . زيندووكردنةوةي بريي دذةبةرانة و ثتةوكردين بريي تةسكي حزبايةيت •
  . و ثاساوهَينانةوة بؤ هةموو هةلَةكاين •
يت ئةوة هاتووة هةم ئةو نووسةرة و هةم مالَثةرةكان و هةم خوَينةرانيش خؤيان لةو راستية النةدةن كا

و طرنطي بة . كة ئَيستا و لةم قؤناغة ناسكةي خؤماندا ثَيويستمان بةوة نية سةنطةر لةيةكدي بطرين
  . نووسينةكان كةسانَيك بدةين كة بريوباوةِرَيكي دياريكراويان نةبووة و نيانة

من لةطةلَ ئةوةي داوا لةو كةسانة دةكةم كة لةسةر ئةو مةسةلة راوةسنت و قسةي خؤيان بكةن و ثَيشم 
خبةنة روو بؤئةوةي دةركةوَيت تاضةند ئةو جؤرة نووسينانة لة خزمةت ) راستطؤيانة (باشة راثرسيَيكي

) حةمة سةعيد (وسةرانةكورد و خةبايت كورددان لة كاتَيكدا هةندَيك تَيبيين تر لةسةر يةكَيك لةو ن
  :دةخةمة روو

ئاماذةي بةوةداوة كة بؤضي " سةركؤمار نامة"لة يةكَيك لةبةشةكاين نووسينة تازةكةي بةناوي  •
) ك. ن. ي (و دةلََيت من بؤ ماوةيةكي زؤر بؤ راديؤي.. خةآليت نووسةراين شاخي ثَينةدراوة

  .. نووسيوة
كة ، وبراو بَيطومان دواي ئةوة بةرنامةي تيادا نووسيوةدامةزرا و نا 1978كة سالَي ) ك. ن. ي (راديوي

  لةودةمدا هةم دةيزاين 
ئةي بؤضي دواي ئةو هةموو سالَة تازة .. رابردووي ئةو حزبة ضؤن بووة و هةم سكرتَيرةكةشي كَيية
  بةتازة رةخنة لة رابردووي ئةو حزبة و سكرتَيرةكةي دةطرَي؟

دةدةن كة بةقسةي دؤست ) مامة ريشة ( بؤ شةهيدَيكي وةكهةموو كؤمةآلين خةلَكي كوردستان شايةدي
مةوداي  تاكةي ئةدي ضؤن وةها مسبولَيك بة ثياو كوذ ناودةبةيت؟.. و دوذمن لةثَيناوي ضي جةنطاوة
بةآلم ، عةزيز نةسينيش ئريؤين نووس بوو و دةيان نووسيين هةبوو رةخنةكانت فراوان ناكةيت ؟

بوختان كردن ثسثؤري لة بواري . نةينووسي من لةو بوارةدا ثسثؤرمكةضي هةرطيز ، ئاماجنَيكي هةبوو
حةوتةمي شةشةم و  لةبةشةكاين.  خةبايت ميللةت شانازي نيةبؤقسةهةلَبةسنت 

من سةرم لةوة سوِرماوة كة ضؤن .. نووسيبووت كؤندوليزا وايكرد و واي نةكرد" سةركؤمارنامةكةت"
اتووة و كةي ثَيكةنيوة و كةي تورٍِة بووة و ضي وتووة و زانيت كؤندؤليزا رايس ضةند دةنطي لَيوة ه

  . شواندووتة" مايني" بة لةطةلَ ئةوةشدا دواتر.. ضي كردووة
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  :بةآلم قسةيةك هةية كة رةنطة بيستبَيت و خؤتت لَينةناس كردَيب و ئةلََيت
  " باشترة لةذيان لةطةلَ درؤدا، مردن لةطةلَ راستيدا"

  ) ئةرستؤ (
  
  

zagrosm@myway. com 
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