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  قاسم سابري قاسم سابري . ...  . ...  دلؤثيك خوين لة ناو دةريايةك ِرقدلؤثيك خوين لة ناو دةريايةك ِرق) ) ِراسيزمِراسيزم((
  
ئةوةش دياردةيةكي رؤذئاوايي ية لةشةقامةكانلة ئاوروثا ) ِرةطةزثةرسيت (ماناي بة كوردي) ِراسيزم (

ر لة ئةملانيا بة ِريذةيةكيزؤر ئةو دياردةية بة. بةماناي ِرق رشنت بةرانبةر خةلَكي بيطانة. ثيادة كراوة
لة . لةاليةن خةلكي بةِرةطةز ئةلَماين ئةو هةلس و كةوتةو دياردانة ئةجنام دةدرين. ضاو دةكةويت

لةكةساين ئاسايي دا بةدي . ئةو خاسيةتة هةلدةطرن) ِرةطةزثةرسيت (بةرةضةلةكذمارةيةكي نةزانراو 
 لةريي. ردةوانة هةلدةسنخةلَكي ئةلَمان ناليم هةموويبةلَكو ِريذةيةكي بةرضاو بةو كارو ك. ناكريت

و ناثةسند لةشةقام وكةمثةكان دذي ثةناهةندةكان ئةجنام دةدري هةرةشةو هةلس و كةويت نابةجي . .
خةلكي . ئةو جؤرة ِرق رشتنةبؤ ئةو كةسانةية هةموو رؤذي دةبينرين ئةوانةي روو لةو والتة دةكةن 

. .  هةبيتك و ثارة وجلو بةرطي ئةوانيانئةوي ثييانناخؤشة لةبةر ئةوة هةست دةكةن نان و منة
ضونكةلةوة دةترسن كاريطةري بيطانة لةسةر يان مةترسي لةبووين تيك ضووين شريازةي 
رةضةلةكيئةوان بةهؤي ثيادةكردين برياري خيزان ثيكةوةنان ثةيوةنديان و تيكةل بوونيان لةداب 

بؤ ثيادةكردنيئةو بريارة . رةضةلةكيان دةبريتةوةطواية بةهؤي زؤري خةلَكي بيطانة . . ونةريتو ئايني
دةستةالتداراين . ثيكةوة ذيان دةبينن. منداليان دايكي ئةملان و باوكيان سةر بةهةر نةتةوةيةك بيت

 ة) ِراسيزم (ئةوروثي دين جةخت لةسةر ئةو بريارة دةكةن و هةلناوةشيننةوةوةك دار عةسايةك بةكذ
خةلكي . . ن نةبووين كار واتة لة ئةملانيا نزيكةي ضوار مليؤن بيكار هةيةدووةم هؤ كار بواري كاركرد

 هةرةشة دذي ئةو كةسانة لةوي ناسراون. . بيطانة جيي كاريان دةطرتةوة بةوةش دةبيتة ِرق رشنت
 . دةستيان باالية لةكاركردن وايانليدةكةن بيزاري دايان بطري روولةطةرانةوةي واليت خؤيان بكةنةوة

ئةو ِرقة لةرييهةرةشةكردن  تا ديت لةهةموو ئاوروثا دةيانةويطرةوي خؤيان ببةنةوة) ِرةطةزثةرستةكان(
لةمة سةير تر . هةتا كوشنت يان سوتاندين كةمثةكان هةر بةر دةوامة بؤ خةلَكي ِراسيزم ئاو خواردنةوةية

ري ثةناهةندةكان ماوةيةكة لةويذن و يلَ ي رزطار نابن دةض) ِراسيزم (دةذين تالَي و سويثةناهةندةكان . ي
ضونكة ميللةيت ئةلَمان لةسةر هةرةشةو ) ِرةق و شةرانني (زؤر نةرمن لةطةليان بةالم ئةوان هةموو كات

كاريطةري بةسةر  شةري مالويراين جيهاين يةكةم و دووةم طةورة بوونة بناغةي ثةشيوي نانةوة
دةكةنةوة لةاليةن طروث وحزبة ) هتلةر (امؤستايانخةلك يادي م. نةوةكاين ئيستاش هةر ماوة
ريكالم و جلو  لةريي كؤكردنةوةي كةلتووريان وةك طؤراين و مؤسيقا و رةطةزثةرستةكانةوةضاالكيان

ثالتؤي تةسك لةبةر  بةرط و ضةك وشيوةوروخساريان لةريي سةر تاشني بة مووس قةمسةلةي رةش
توندو تيذي لةنيوان  زؤر جاريش. . ن برياري سياسيانة دةدةندةستةالتداران دي.  ئارةزوويانةكردن

جيي سةرسورمانيشة حوكومةتةكاين . . . ديتة ئةجنام) رةطةزثةرستةكان (ثؤليس و خؤثيشانداين
 نةدؤزيتةوة زؤربةي رذيمةكاين ئاوروثاش لةذير ضةتري) ِراسيزم (تائيستا ضارةي تةواويان بؤ ئاوروثا

ضونكة لةو دوو والتة ياسا ي  ناتوانن خؤيان يلَ دةرباز بكةن. ) ئؤتريش. ضيك(. وةك  دان) راسيزم(
ئيمة دذي (. رةطةزثةرستةكان دةستةالتيان هةية حوكمران دةكةن سياسيا نةش لة ثةرملان دةلين

 . . . . ) ِراسيزمني
qasim_1959@yahoo. com   

1 


