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   عةيل مةمحود حمةمةد عةيل مةمحود حمةمةد ...  ... طواستنةوةطواستنةوة

  
لة ، تواناي طرتن و دةست ليدان و هةلَطرتين هةبيت، قةبارةو كيشي هةبيت، لة طةردوندا ئةوةي شت بيت

لة مةسينةيةكةوة بؤ نةتةوةيةك هةمووي ، بؤ شاريك لة تريؤطيكةوة، دةرزييةكةوة بؤ طةليك
بةلَكة شتة ، نةك تةا شتة طرتراوةكان، خؤي كردووةلةمةدا كورد داهيناين . دةطوازريتةوة

ئةو ِروحةي هيشتا مرؤظايةيت سةري لة ، هةستثيكراوةكان و ِروحي مردوةكانيش دةطوازيتةوة
خؤ ، ضؤن ِروح دةطوازريتةوة لةوانةية ئةمةتان بةالوة سةير بيت و بثرسن، ينييةكاين دةرنةكردووة

بؤ حةوت تةبةقةي   شيوةي بالَندة بة كونة لوتا لة شةقةي بالَ بداتنةبووة ِروحي فريعةونةكان لة
زؤربةي تةآلقةكانيش بةهؤي طواستنةوة سةر ، طةورةترين كيشةي كريضييت طواستنةوةية. ؟ئامسان
  . يان سةنطةر، يان ذن، ئيتر طواستنةوةي مالَ بيت، هةلَةدةن

 هةموو طواستنةوةيةك، وةك بوك طواستنةوة ناخؤشة ،لة طةورةكامن بيستووة ووتوييانة مالَ طواستنةوة
الية ، سةرةتا دةِرمين بةسةر هةنطوينةكةدا، ئةوانةي لة سياسةتيشدا سةنطةر دةطوازنةوة. دوو سةرةية

  . ثاش ئةوةي تةِراييان تيدا نامينيت، ناخؤشةكةش ضاوةِرييانة ئةويش تِرؤ كردنة
دياردةي ، لة طةلَ خؤيدا جطة لة سةرخان و ذير خاين جديد، يبة طؤِراين هةر سستةميك بؤ يةكيكي نو

طواستنةوةي حيزب و سةنطةر و بريو باوةِر و ِرةنط و ، نويش لةطةلَ ثاو قةدةميدا بة دياري دةهينيت
  . شةهيديش لةو دياردانةن

بة كردن  ر حيزبةيةهة، طواستنةوةي سةنطةر دةبيتة مؤدةي ِرؤذ، هةلَبذاردنيك لة كوردستان لة ثيش هةر
هةر طروثةية مارة دةكريت و ثيش هةلَبذاردن دةبردرينة كةذاوةي زيِريين ثاريت ، دةدريت بؤ طواستنةوة

ثيش هةلَبذاردن قؤناغي ، طريبةستة خيلَةكييةكان واية ئةم طواستنةوانة وةك ذن بةخشيين. زةبالحةوة
دةهؤلَ ليدةر و دريذايي ِريزي شايي كةران و ذمارةي هيزي ، دةولَ و زوِرنا ثيويسيت خةبايت ِرؤذة

لة  هةيبةيت ثارت، مةجنةلَي ثآلوو شاباشي باش ضاوشةكان هةيبةيت ثاريت سةركردة دياري دةكةن
نةك ثياو ضاكي ، شاباش كراوةوةية طةورةيي ثشكة طؤشت و كآلوي سةر ثةآلوو ذمارةي زؤري ديناري

مانطي ، ة طواستنةوةي حيزبةكان زؤرترة بيت لة طواستنةوةي بووكلةو سةردةمان، دةست تيري و خزمةت
  . هةنطويين ثارتةكان طةرمترة لةمانطي هةنطويين بوك و زاواكان

كاسبيش لة فرؤشنت و ، دوكان هةموو كات بؤ كاسبيية، لةبةر ئةوةي حيزب دوكاين ذييانة
ئةطةر هةردووكييان لةش ، نازامن جياوازي حيزب فرؤشنت و لةش فرؤشنت لة ضيداية؟؟؟. طواستنةوةداية
كةواتة يةكةم ، ئةويش ميشك و ويذدان و ميذوو، ئةو ثارضة طؤشتيكي ناو طةلَي مةزادة كات، فرؤشنت بيت

، ؟؟؟كرابيتكام حيزيب كارتؤين هةية يب ثرس ثارتة طةورةكان دروست . طةليك ئةشرافانةترة لة دووةم
  . ؟؟؟ِراثؤريت دامةزراندين بؤ دةزطا ينييةكان نةضو بيت

ئةطةر سةري . لةم ِرؤذانة طةندةلَي و ثاواين دةسةآلت طواستنةوةيةكي ديكةشي لةطةلَ خؤيدا داهيناوة
، يتلةو دوو ثارتة نةب، داستاين هةندرين و سورين و ئيلنجاخيشي تؤمار كردبيت، قافت بؤ كورد طرتبيت

بؤية كةس و كاري شةهيدان لة ثيناو . ناكةن بؤ شةهيدبونت حيسايب كوذراويكي خةفيفةي خؤيان
شةهيدةكانييان ، بؤ ئةوةي وةك شةهيدي ثارتة دةسةآلتدارةكان ئيمتيازايت شةهيدانة وةرطرن، ذيياندا

. !!!بةالوة سةير بيتِرةنط بيت طواستنةوةي شةهيدتان . دةطوازنةوة بؤ ِريزي حيزبة دةسةآلتدارةكان
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لةوانةية وا بزانن ئةو شةهيدانة دةلَيم لة بيابان و ملةكاين باشوردا خؤرةتاو ئيسكةكانيياين 
ياخود ئةو ثيشمةرطانةي لة سةنطةردا شةهيد بوون لة ثةناو ثةسيوي كوردستان لة ، سوتاندووة

يان بطوازريتةوة بؤ شارو ثاش ئازاد بوون تةرمةكةياني، سةردةمي خةبايت ضةكداري نيذراون
شةهيدةكان لة ِريزي ثارتيكةوة بؤ  بةلَكة طواستنةوةي. نةخير ئةمانة هيضي نالَيم، شارؤضكةكاين خؤيان

وةآلمي ، ئةدي مردوو ضؤن سةنطةرةكةي دةطوازريتةوة، مةخسةديشم شةهيدة زيندووةكان نيية، يةكيكي كة
تا دوا ضركةي ذييانييان  هةرضةندة شةهيدةكان. دةنةوةئةم ثرسيارة هةقي واية سةنطةر كِرةكان بي

ئيستا كةس و كارييان بؤ ئةوةي لة ، داكؤكييان لةو باوةِرة كردووة كة لة ثيناوييدا بةخت بوونة
لة ثارتة هةذارةكانةوة ناوي شةهيدةكانييان دةطوازنةوة بؤ ِريزي ، ئيمتيازايت شةهيدانة بيبةش نةبن

كةسي شةهيد ، ئةو ثارتةي وا شةهيدةكةي بؤ دةطوازنةوة، بة اليانةوة طرنط نيية ،ثارتة دةسةآلتدارةكان
طرنط ئةوةية ئةوان ، ياخود هةر بة دةسيت خؤيان كوذراوة، تا لة ذيياندا بووة ضةندة فيشةكي ثيوة ناوة

،  ِرةوشتةئةمة طواستنةوةي باوةِر و ميذوو. كِريين زيندووةكان تير ناخؤن ثةالماري مردووش دةدةن بة
باشة ئةمِرؤ تةرمي شةهيد . تةزوير كردين ميذوو شيواندين كةرامةت و ضاندين ئةوثةِري طةندةلَيية

  . ؟؟؟بطوازريتةوة دةبيت لة داهاتوودا مؤدةي طواستنةوةي ضي بيتة ئاراوة
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