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وةإلمصكي أةخنةطرانة لةبانطةوازةكةي كاك وةإلمصكي أةخنةطرانة لةبانطةوازةكةي كاك . . !!!! بؤ داهصنان بؤ داهصنانةة شوصنصك شوصنصك:: أؤشنبريي مةحةتة أؤشنبريي مةحةتةبنكةيبنكةي

  ئيسماعيل حةمةئةمنيئيسماعيل حةمةئةمني ...  ... فةخرةديين أؤذنامةنوسفةخرةديين أؤذنامةنوس

  
  

-1-  
 و زيندانة ثؤليسي مةحةتة ماوةيةكة دةربارةي بنكةي

 و ضةندةها زينداين لةوجؤرةش لة دةخوصنمةوة أؤشنبرييةكاين
ن مانشصت و سوض و ستوة لةشوصناكاين ديك سلصماين و دهؤك و

 كة طوواية زؤر لة، ستوين أؤذنامةكاندا باسدةكرصن
 و مةحةتانة بانطشصت بؤ ئةو بنكة أؤذنامةنوسان و نوسةران

، لةم أؤذانةدا لة سةر الثةأةي ئصنتةر نصيت كوردستان نصت. كراون
بانطةوازصكي براي أؤذنامةنووس كاك فةخرةدين تاهريم 

تصدا باس لةوة دةكات كةبانطهصشيت مةحةتة كراوة و ، خوصندةوة
تةنانةت بةهؤي ئةو بانطهصشتةوة سنوري وإلتيشيان لص 

  . كلَؤمداوة
 قسةكردن لةسةر مةحةتة و دياردةي مةحةتة من ثصموواية

قسةكردنصكة دةبصت هةمووان بة هةستكردن ، أؤشنبرياين ئازاد صمي عةدالةت وقسةكردنة لةقةيراين سوت
بةإلم ، سراوصتيةوة لةسةري بنوسني و وةك دياردةيةكي دذ بة ثرسي دميوكراسي تةماشاي بكةينبةلصث

طوتارصك نية شيكردنةوةي أةخنةطرانة لةخؤ ئةم نوسينةم ئةجمارة داواي لصبوردن لةخوصنةر دةكةم كة 
ئةم مةحةتة و ضونكة بةأاسيت برادةران من ئةوةندةم لةسةر ، ئةوة هةلَدةطرم بؤ طوتارصكي ديكة، بطرصت

 و ئيدي لة خةيالَي ضريؤكنوسيمدا مةحةتةم لصبووة بة شوصنصكي تر، ئةو مةحةتة سةيرانة خوصندؤتةوة
 لةمن بؤتة بنةكةيةكي تةة ئةوةي كةديارة ئةوةية كة مةح:بةئاساين و طالَتةجاأيةوة دةلَصم

  .. !!أؤشنبريي
 بةشصك بن  مةحةتة و و مةحةتةكاين ديكةيئةوةهةر وةك ، ةم الدروست دةبصت ماوةيةكة من هةر ئةو وصن

 لة  هةبصتةكات كة بةشصكي كولتوريياوةكو ثياو مةزةندةي ئةوة د، لة دةزطا أؤشنبريية كورديةكان
بؤ ثةرثصدان و ضارةسةركردين كصشة كولتورية  ي ثؤليس و دادطاكاين حكومةيت هةرصممةحةتة

 ةند عةيامصكةسةر لصشواو تصبطات كة ض) خارجييةكي (لةوانةية خوصنةري ئةم طوتارة من بة. طرنطةكامنان
ة ناشرينةكاين خؤيةوة دةيةوصت هةموو شوصن و لة خةيالَي تاأاوطةي ئاطاي لة بارودؤخي كوردستان نية

بةتايبةت ، ، ةنطني بنيضصت مرؤ حةزدةكات يادةوةريةكاين أئاخر نابصت بريمان ب. نيشتمان جوان بكات
ئيدي ميكانزمةكاين ، شصك لةيادةوةريبةيشتماين يةكةم دةبصت بة كاتصك شوصين لةدايكبوون و ن

و سثيةكان لة يادةوةريدا  هةولَدةدات بةشة ناخؤشةكان و كاثيتالَة أةش، سايكؤلؤذميانخؤثاراستين 
 لةم  من ئصستا:بلَصملةم طؤشةنيطايةوة دةتوامن ، ياوةكو قةبارةي تراذيديان بضوكتر بكاتةوة، بسأصتةوة

مةركةزي ثؤليسي وصنةيةك دةنةخشنصم بؤ و  ةكةمسةيري شةقامةكةي ئةو بةر د ةوةذوورةي خؤم
وةك ئةوةي خاوةين طةلةريةكي طةورة و جوان بصت و هؤلَصكي طةورةشي تصدا بصت بؤ ئاهةنطي ، مةحةتة
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موزيك و سةماي هونةري و ضةند ذوورصكيش بؤ كؤبوونةوةو طفتوطؤ طةرمةكاين أؤشنبريي و 
بةلَص هيض يةكصك لةئصوة ناتوانصت ئةو .. ةرةثصدانةكاين ئازاديةكان تةرخان كرابصتأؤذنامةطةري و ث

 ثؤليسخانةيكة دةعوةتنامةي تاهري تةنانةت تؤي بةأصزيش كاكة فةخرةدين .. قةناعةتةم ال بطؤأصت
شنبرييةةكاين ئةم ئاخر تؤ ئازيزم ئاطاداري ئةوة نيت كةزؤربةي ضاالكية أؤ، مةحةتة أةتدةكةيتةوة

كيش ةرهةمدصن و تاأادةية بيةكان و ذوورةكاين لؤجيكي مةحةتةوة هؤلَ و أاأةوة مةعريفؤمةلَطةية لةك
ئيدي برام ، صزتان بينيتان وةزارةيت أؤشنبريي قورسايي مالَي و مةعنةوي خؤي خستؤتة سةروةكو بةأ

 و بضؤ بؤ ئةوص) نةبةز طؤران (كاكة) هاوإليت (هةفتةنامةيتؤش وةكو أؤذنامةنوساين ، كاك فةخرةدين
خؤ ، عةيب نية برام،  بكةببورة سةرداين بنكةي أؤشنبريي مةحةتة، ي كولتوري بكةمةحةتة سةردانصكي

بصطومان دواي ، بةوةزيرةكاين أؤشنبريشةوة، صتة ئةوصثصدةضصت هةمووان لةداهاتوودا أصطةمان بكةو
مومارةسةي ، ) دوور لةوان(، مةيتبةتؤ ضةقةنةي أؤذطاردا لة وةزراتة أؤشنبرييةكانيان ئةوةي لةطةلَ

، بةلَي برا أؤذنامةنوسةكامن، دةردةكرصن، ثأؤذةيةكي جيدي، أةخنةيةكي جيدي، أؤشنبرييةكي جيدي
ؤ هةمووي بة مةحسوبيةت وتةزكيةية و دةركدنيش هةر بةو شصوةيةقةزاو قةدرية خؤ ئةمأ، دوورنية برام
واز لة كولتوري أؤذئاوايي وتصزي ، كاكة فةخرةدينوس نبةهةرحالَ ئازيزم براي أؤذنامة، بةأصوةدةضصت

لةوبأوايةدام ،  مةحةتةأةخنةطرتن بصنة و ناوي خواي لصبصنة و وةك قوتابيةكي ذير بأؤ بؤ مةلَبةندي
كةت ياوةكو ئينطليزيةكةت ياوةكو ئةلًَمانيةكةت ياوةكو ض نةبصت سويدية، صرة زؤر شت دةبيتدوايي ف

بصت و دةستةواذةكانت لةوص فؤرمي ئاخافتين أؤشنبريي وفيكري عةرةبيةكةت ثاكتر وجوانتر دة
بأؤ و ، سؤي أؤذنامةنوئةمة ئامؤذطاري منة بؤ ت، ئةدي برام بضؤ و ناوي خواي لصبصنة، وةردةطرن

 ية طةر منيش بضم ببم بةةخؤ لةوان، !فؤكؤي مةحةتةميشال  تاوةكو دةبيت بة، و فصربةلةمةحتةوة فصر بة 
خؤ طةر ئةو دوا ، ي مةحةتة) ماركصز (كوأة وةلَإلهي لةوانةية بة، ي كورد) خؤسص سصال (ياوةكو) دصريدا(

 شةو و أؤذة بةيادي (ؤمانةكةم ناودةنصمئةوا من أ، وة بصت) بةيادي سؤزانية غةمبارةكامن (أؤماين بةناوي
و  اندوم لةمةحةتة هةستةوةرمي دةهاروذئيدي أؤمانصك لةسةر أةنطي شينصك دةنوسم كة، ) شينةكامن

برادةراين نوسةرم . !و بةجؤرصك لةسةر ثصستيشم أةنطي شني بةجصدةمصنصتةوة كردؤ قولَفي داهصنامني
، بؤ ئةوةي فصرة زؤر صين أةنطةكاين ئةم دنيا سؤزانية بني، بضني بؤ مةحةتة  بةثصيباخؤمان، هاوار

. دنةوةيةك بني بةشصوازصكي ديكة بؤ ئةوةي أةنطكصكي ديكة بدةين بة كولتوري ئازادربافصرة بريك
، ئؤكتاظيؤ باز و بؤرخصس و نريؤدادةبن بة  اعريةكامن بضن وةلَإلهي لةوصطةر هاوأص شبأوابكةن 

 خؤ جارص دةسالَ طةجنتر. ني زؤر شيت عةجاييب ديكة لةم مةلَبةندي مةحةتةيةوة فصر دةبهاوأصامن ئصمة
جارص ئةوة .. نطولَ و مصروو و ثوشكةبةقونة و زةبرةبةقونةش دةطري بؤ طةإل و، ناسكتر دةبني.. نةوةدةبي

، ضونكة ناطوجنصت لةطةلَ هةستةوةرية باإلكامنان، ئيدي هةتا مردن و بؤ ئةبةد لةسةر سياسةت نانوسني
ي نيشتمان دابةش دةبصت ئةوان لةوص ئصمة فري دةكةن كة ئةشق. ئةوةي لةمةحةتةوة ثةرةمان ثصداوة

ؤذنامةنوسان و أؤماننوسان اوةكو ئصستا أؤذنامة و أبةسةر ضةندةها ووردةكاري نصو ذيان كةت
ئةم قسةيةي طةر ، دةيدؤزيتةوةلةوص زؤر صين دنيا هةية كة .. وشاعرياين ئازاد دةركيان ثص نةكردووة

بؤضي وةزرايت أؤشنبريي ئةدي ، ةبصتوانةبصت و مةحتة خاوةين خاوةين ئةو سيفةتة كولتوريانة نمن 
اساي سةروةري كوردان ئاوةها لةهةموو شارصك بؤضي دادوةر و ي، !؟ئاوةها طرنطي ثصدةدات هةولصر

 براي ئازيز كاكة طةر ئاوةها نةبصت ئةوان بؤضي بانطهصشت دةكةن بؤ ئةوص، !؟مةحةتةكان ثةرثصدةدةن
لةأصطةيةوة جةنايب وةزير و قةيتولة ، نةي ئةقإلإينغةير بؤ طفتوطؤيةكي أؤشنبريا.. فةخرةدين تاهري؟

بوارة ئازادةكاين بريوأا و ثةردةهةلَمانني لةسةر لةطؤشةنيطاي أاثؤرت نوسةكاين هةولَدةدةن زياتر 
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ئةوان برام . طةندةلَي ئيداري و كصشةكاين كؤمةلَطة و قةيراين كولتوري سياسي و أؤشنبريي تصبطةن
ئةوان كةبانطهصشت دةكةن بؤ ، !! ميللةتصك كةسياسةيت لةسةر دامةزراوةلصثسراون بةرامبةر أؤشنبريي

  . و بأؤانة و ناوي خواي لصبصنة ودةي ئةوة أصطةي هةمو.. ئةوا هةر ئةوةيان دةيةوصت و هيضي ديكة، ئةوص
بةدز و _لةزينداين مةحةتة بأوا بكة ئةوانةي كة، براي ئازيز كاك فةخرةدين، ةخنةيةكت لصبطرمبامن أ
زياتر لةقةيتولؤضكةكاين نصوةندي بةنصو أؤشنبريميان أصز لة ئةوانة ، ناويان دصين) و ثياوكوذدة جةر

بأؤ و ناوي .. نوسني دةطرن و بةطذ هةموودنيادا بضن بة طذ شاعريصك ياوةكو أؤذنامةنوسصكدا ناضن
  .. خواي لصبصنة
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لةوانةية لةطةلَ شصوازي ، ك فةخرةدةينمن جياوازيةكي بريوأام هةية لةطةلَ زؤر أؤذنامةنوساين وةك كا

بةإلم مةسةلةكة مةسةلةي دةستدرصذيكردنة سةر ئازاديةكان بةشصوةيةكي زؤر ، نوسيين ئةويشدا نةمب
بةجؤرصك ، بنوسني) تةةمةح (بةداخةوة دةبصت بةو زمانةي سةرةوة لةسةر دياردةيطالَتةجاأيانة كة 

أةمزة بؤ  تةي ثؤليسةكة مةحدياردةية بأوانني  لةو ةوةرؤكةيةكي هةرزانةلةطالَتةجاأي و شةك
، ضؤن دةكرصت أؤذنامةنوسصك بةند بكرصت، !رصتة ذصر ثرس وطومانةوة دخبسوستصمي عةدالةت و ياسا

ئةمة ض مؤدصلصكي طالَتةجاأة ، ؟بةبصئةوةي هصشتا مةسةلةكة لةبةردةم دادةوةردا يةكالنةكراوةتةوة
هؤكارصك بؤ  ئةمة ض سوتصمصكي عةدالةتة دةبصتة، !تكةلةسةر شتة مةعنةويةكان مرؤ بةندبكرص
برادةران ئصوة تةلفيزؤن و أؤذنامةي دنياتان ثأكردووة .. ضاوترساندين نوسةران و أؤذنامةنووسان

، وسةربةست بصت  لةكاريطةري دةسةإليت سياسي وئصوة دةتانةوصت دةسةإليت داد جياكةنةوة، لةوةي
و ثةجنةمؤرة و ) حمل االقامة (و كةفالةت و ئازادكردن بةثصيبةإلم ئةوةي سةيري ئةو هةموو دادطا

 سةربةسيت دادا ئةو قسةيةي ئصوةي لةمةأ، خؤسةغلَةتكردين دادطاكاين سلصماين و هةولصر ودهؤك بكات
سوعبةتصكي ، طةر ئةمة سوعبةت نةبصت هيضي ديكة نية، وةك سوعبةت تصدةطات و سوتصمي عةدالةت

وةزارةيت أؤشنبريي ثؤليسي مةحةتةي كردووة بةبةشصك لة  ئةي ئةوة نية. قورس وبصتام
وكراسية كة ياسا أؤذنامة نوسان و نوسةران لةسةر ئةمة ض مؤدصلصكي دمي. تةكةيبةشةطرنطةكاين وةزرا

لةكؤنطرةيةكي : بامن منونةيةك بؤ دادوةرةكان صنمةوة. ؟بريوأايان بةندبكات و كةرامةتيان برينداربكات
طوصي شرؤدةري سةرؤك وةزيراين مامؤستايةكي بصكار هةستا وزللةيةكي كصشا بةبنا، طةورةدا لةماامي

 شرؤدةريش بؤدي طاردةكان و ثؤليس تةا كابرايان دوور خستةوة و زانياريان لصوةرطرت و، مانيادائةلَ
وة نصو بةإلم الي ئصمة ثصدةضت ووردة ووردة سانسؤر و قةيتولةكان ثصدزةبكةنة.. دةعواي لةسةر قةيدكرد

، ياوةكو هةر كةسصكي ديكة بصتشؤأش من تةا يةك شت تصدةطةم كاك سامي ، ذياين كولتورميان
دةيةوصت  وةستاوة ئةويش ئةوةية دكردنانةداثةيامصك لةثشت ئةم بانطهصشت و بةن ئةويش ئةوةية كة

قسةيةكي قؤأ و  ئةمة.. ياوةكو فأصت دةدةمة مةحتةوة، دةثةأيت ياوةكو لةطةلَ زوأناي من هةلَ:تبلَص
  .. دميوكراسيةت كةلَبةي هةيةئاكاداربن  :بصماناي ئةنوةر سادامت بريكةوتةوة كةطؤيت

 بيانةوصت بة هةموو أؤشنبري و  نصو نصوةندةكةو قةيتولةكاين ي أؤشنبرييثصدةضت جةنايب وةزير
  .. . ي هةية دميوكراسيةت لةكوردستاين فيدرالدا مةحةتةئاطادار بن:أؤذنامةنوسصكي ئازاد بلَصن
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