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  قاسم سابريقاسم سابري ...  ... ةو لةسةر ضي دةكةن؟ةو لةسةر ضي دةكةن؟ثةناهةندةكان طرثةناهةندةكان طر

  
. بؤ ئةوةي ئازادي تةواوي خؤي لةوي بةدةست يين. دةبات ثةناهةندة ئةو كةسةيةية هانا بةر والتيك

لة والتةكةي . بة باوةري خؤي بيبةشة لة ئازادي.  هةر خةو و خةيالةئةو ئازاديية. بةالَم داخةكةم
لة وباوةرةدان طِرةو دةبةنةوة . انةكةروو لة دؤزةخةيي دةستكردي ئةوروثا دةكةنخؤيدائةو ثةناهةند

كة ماندووبوون . ئةو ريطا سةخت وناخؤشة لةثيناوي خةو خةيالةكةيان دةبِرن. كةضي هةميشة دؤراون
ئةوانة يان لة ئاو خنكاون. وهيالكيةكي لةرادة بةدةري تيداية زؤربةيان لة ِريطا طيانيان لة دةستداوة

لةكايت هةلطريساين شةرو ثيكدادان خةلك بة زؤري كؤض . زؤربةيان طةنج وثياوي ثريو ئافرةت و مندالن
كةلة ئازاري  لةنةهامةيت رزطاريان بيتوا هةست بكةن. دةكةنبؤ هةر شويين سوكنايي بة ذيانيان بدات

يطةري داب و نةرييت ئةو والتة لةذير كار. خوايي بيبةش نني كةضي تووشي ذيانيكيكؤلة مةرطي دين
لةثيناو هةخلةلةتاندنيان بةبة شيكي . ئةو ياسايانة بؤ ثةناهةندةكان دةنووسرين. هةلس و كةوت دةكةن

كةمي مايف خيزان ثيكوةنان و بذيو خانووئةو ثةناهةندانةش زؤربةيان لةووالتاين رؤذهةاليت ناوةراست 
 سياسيي كؤ مةاليةيت هاتوون لةواليت شي طرفيت ئابووري ولةبةر ئةوة توو. روو لة دةرةوة دةكةن

دةولةتةكان لةبةر زؤري . ئاوروثاو ئةسكةندةنافيا ثةناهةندة ئا ئةو دواي ية بةريذةيةكي وا زؤر بووة
ئاوروثا دين حوكومةتة كاني. لةبةر ئةوة بةطران لةسةريان دةوةسيت. ذمارةيان بةرطةيان ناطرن

كؤدةبنةوة بة هةر شيوةيةك بيت ئةو ريذةية كةم بكةنةوةلةريي رةفز كردن و دواخستين داواكانيان يان 
ئةو . تاكو بطةرينةوة واليت خويان. ناردنةوةيان بة هةر برو بيانووةك يان بِرياريك بؤ ضةواشة كردنيان

واتة . برياري سياسي يةك دةبن تاكة كةس تيدامايف . قامطريي سياسي تيدا طةشة دةكاوالتةي كة سة
خةلك لةبواري خويندن و دامةزراندنو كارة ثيشة . خزمةتطوزاريةكان و ئابووري طؤراين بةسةر داديت

كةسيش بريلة كؤض كردن ناكاتةوة لة مافة . ئاسيت ِرؤشنبريي فراوان دةبيت. زؤر دةبيت
زؤر لةثةناهةندةكان تائيستاكة . ك بةرضاوي دةطريتئايندةيةكيتاري. ئينسانيةكانبيبةش دةبيت

سةيرةدةثرسم؟ ئةو هةموو ماندبوونةو هيالكية و بيزاريي ية لة ثايضي ثةناهةندة . …ضارةنووسيانبزرة
 .…طرةو لةسةر ضي دةكةن
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