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 تیشكێك

 كؤمةك هيَندة بةتةنها دةتوانيَ بةلَام زمانيَك كوا لةكويَ ،يَك سالَة دةخويَنمةوةدةم
مة يةكةم وتارم يشلةياد .يَنةريَكي جيدديخوازو بكات بةخوبيَت مرؤ بطةيةنةتة دلَ بةخش
بوو هةم  ثذانيَكئةمة ئةويَرِؤذىَ  ،بلَاوكرايةوة دا"كوردستاني نويَ"لةرِؤذنامةي3991سالَى

وزةي  ،عةشقي زانينخوازي ويَندنةوةدةي ضؤن خش، تينوتاو بةخ خؤش و هةم
بةرثرسياريَيت و  ، ئاواو زياتريش نووسني و بلَاوكردنةوة، توانست وهةمةاليةني دةويَ

 .و رِةهةندي دةويَط هيَزي هةمةرِةن

، رِوانطةو بةرهةمي ئةم بةرثرسياريَتييةو كؤبةندى ضةند وتاريَكة هياَلنةي شةيتان
لةدوتويَي خؤيدا بوارة فةرهةنطي، مةدةني، ئةدةبي، سياسي، كارطيَرِي، ريَكخراوةيي، 

طومان هةر يةك لةم وتارانة بيَ .كاني ثةيوةست بةطةجناني شةنكردوةجيَندةرو ثرسة
بلَاوكراونةتةوة، بةلَام بةدلَنياييةوة كرِؤك و  اريشسةربةخؤ نوسراون و خؤكثيَشرت 

ؤية بهةية، هةر ىؤيةكةي بابةتي لةهزرين و لةرِوانيندا بةنيَوانيانةوة ئامادةطي زيندوي خ
ئيزافة  نتوانةر زةليل ناكةن و هيَشتا دةشدا الم واية خويَنيلةم هةطبةية وبةيةكةوة

 بن.بةخش 
بةدةستهاتووة،  تائيَرة ئةز نةهيَزي تيَكداني دنياو نةخةوني رِوخاندني ئةوةشم هةية

ة لةشت يَتب بةخؤيةوة خةريكمان بكات بونيادنانةوة ئةوةي هةردةم دةبيَ يشم وايةباوةرِ
دادي ديارةو بيَ هةرة بضوكةكانةوة نةك طويَرِايةلَكاري و طيَرِانةوةي حيكايةتة طةورةكان.

ئةطةر رِاستطؤيانة بدويَني بةرِونى لةوة دادة، هةردةم هةر ئةوةي ناديارو تةمومذاويية 
بةناوي لةكوردةواريدا سياسى ناكؤكي بيَماناى كؤمةالَيةتى و بيَبنةماى تيَدةطةين 

، بةرذةوةنديية طشتييةكانةوة، تاك بةتاكي كوردةواري لةخؤيدا لولداوة كوردايةتي و
ئةمة بةو جيماوة، بةلةديدى مندا زةمةني ئةم بةرِةمزيةتكارية لةدويَنيَدا  ةوهةر بؤي
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مانايةى نةكارى ئيَمةومانيَكة سازشكارانة بدويَني، نةوةها طوتنيَكيش دةضيَتة خانةى 
دركثيَكراوة  ةئةم خؤطوجناندن و بيَدةنطييخزمةتكردن بةخاك و خةلَكةوة، هةروةكضؤن 

 ،بةدرؤزنانة دةزامنبرِوبيانوو يا ثاساويَكيشةوة دةطوزةرىَ  جا بةهةر خؤثاريَزطةراييةى
، ئةوةي هةتاو ئةداتة ئايدياي خيَلَة فةرهةنطي تاك نية ئةداتة طةندةلَكاري ئةوةي وزة

دةسةلَاتي تاريكة شةمعةي شةقام نية، ئةمةى بةها ئةداتة كؤنةثاريَزي،  فةرهودكاري
 كاويَذو كاويَذكاريية، سةروا نية!

ئةوة ماناى ئةوة نيية مبةوىَ ئيدديعاى ئةوة بكةم، ئةوةى ليَرةدا وتراوة تةاوى بةالَم 
باسة، نةخيَر نةك هةر لةنووسيندا لةهةر شتيَكدا مةودايةك فاسيلةيةك بؤشاييةك دةبيَت 
هةر هةبيَت، ئةمة نةبيَت هزرين دةكةويَتة ذيَرثرسيارةوة، ثرؤسةى بةكؤمةالَيةتى كردن 

ةرو كارتيَكةرى كارليَك لةدوو كارةكتةرىخنكيَت، نووسةرو خويَنةر و بةشداريثيَكردن دة
يةكرتييةوة بةيةكرت نامؤ دةكات. هةروةك ضؤن ئةم كؤباسانةى دةياخنويَنيتةوة مةرج 
نيية وا خةيالَبكرىَ خويَنةر دوضارى سةرسامى و شؤك دةكةن، نةخيَر ئةو خويَنةرانةى 

ةن، خويَنةرى زيندو، خويَنةريَكة بنكؤلَكارو وةها لةنوسني دةرِوانن يؤتؤثي يا بيَضار
 بةثرسيار، بةدواى ئارطؤميَنتةوةية.

داماوترين نووسةرو خويَنةريش ئةو نووسةرو خويَنةرانةن لةديدى ئةوانى ترةوة 
دةنووسن و دةخويَننةوة، تةمبةلَى و تةوةزةىل ئةم نةوعييةتانة لةوةداية نةدةتوانن 

قولَيش بةناو نوسني و خويَندنةوةدا رِؤبضنة خوارىَ، رِةنطة قولَ بري بكةنةوةو نةدةكاريَن 
ناوهيَنانيان بةنووسةرو خويَنةرى نابينا "بةمانا عةينييةكةى نا، وةك هزرو ضينةوةى 
هزرين" ضونكة هةردةم ثيَويستيان بةئريشاداتى ئةوانى ترو خويَندنةوةى حيكايةتةكانة 

 لةاليةن ئةوانى ترةوة.

 ئةرسةالن مةمحود
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 لەوانی وەهمىمە

يان يةكيَكهةر  .ردةوام لةجيَطؤرِكيَدان بةيةكرتيشكست و سةركةوتن دوانةيةكي بة   
ثةيوةسنت بةضؤنييَيت وةلَامدانةوةو ضؤنايةتي  تايبةت بةخؤى هةية دةرئةجناميهؤكارو 

مامةلَةكردن لةطةلَ ئةوةي هةية، يان ئةوةي بووة بةثيَشهات، يان ئةوةي برِيارة رِوبدات، 
 ثيَضةوانةكةيش وئةريَنييةكة سةركةوتنة و هةلَسوكةوتةمامةلَة نايةتيامدانةوةو ضؤولَ

مامةلَة هةردةم ولَامدةرةوةيةكي ئةريَين و هةردةم  مرؤظ ضؤن دةكاريَ شكستةكةية.
كردنى ايةتي تواناي دياريكردن و بذاردةثةيوةستة بةضؤن و ضةندكاريَكي نةوعي بيَت، 

مرؤ بةرةو ثوكانةوة  لةهةر خوديَكدا ها هزرين و توانستيَكان لةخؤدا، غيابي وةةكشت
كانيزمة دوبارة كردنةوةي هةمان هؤكارو مي ناتوانيَ ونكةزيهنى و ئاكاريةكان دةبات، ض

ئيَستاي خؤيي و دؤخة  تيَثةرِيَنيَت و زالَبيَتةوة بةسةر تةجروبة كراوةكةي ثيَشوو
ر دةكاتة بةرخؤرو تةوةزةل و بةرةو كاربةمةيش مرؤ لةبوونةوةرَكى بة ،نويَيةكةدا

 ةتى دةبات.يئةنان

سةركةوتن، واتا تواناكارى دياريكردن و بذاردةكردن و دؤزينةوةي ميكانيزم و ئامرازي 
نويَ، سةرضاوةو بنةماي هةلَيَنجانةوةي ئةم ديدطة نويَيانةش بيَطومان هةروا عةشوائي 

ثرةنسيث و دسثلني و بنةما تايبةت و هةروا لةخؤوةو لةبؤشايي دا نيية، ثةيوةستة بةم 
هاوبةشةكةي لةسةر بوندياد نراوةو وةستاوة، ثةيوةستة بةو  بينييةو طشتيانةي دنيا

ناو كردني ئةواني تر لةثيَندةلَكاري، ستةمكاري و بةقوربانيمؤرِالَةي رِةجعيطةرايي، طة
ا، كات بةفريِؤدان و دويَنيَدمانةوة لةرِابردوي دورو نزيك و  خؤدا بةتةواوي رِةتدةكاتةوة.

برِين ثةيوةستة بةوةي  نط و هاوتةريب رِيَكاري و رِيَطةكوذيية لةخؤدا، هاوسةخود
بةبالَي  و نويَطةرايي هةردةم والَاو كراوة بيَت. ئةوةي بيةويَ دةرطةي ئيجتيهاداتي نويَ

اوة تا مئةوة بكات بةثشيت ئةواني تر بثةرِيَتةوة،  يئةواني تر بفرِيت ئةوةي ضاوةرِوان
 دةبيَت! ىسةري لوتهةر ئامساني رِوي 
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 حوكم وەك زادەی الوازی

، نةك وةك ئةوةي تهةبيَ ترةوشت لةكاردا، هةستكردن و درككردنة بةوةي دةبيَ   
، لةنائامادةيي وةها هزرينيَكدا هةر جؤرة قؤرغكارييةك هةر ضةشنة تببيَنييةو  دةتةويَ

وةبردن و سياسةت و جيَبةجيَكردندا، ئةم الدان و ثاواخنوازييةك تايبةت لةدنياي بةرِيَ
ةر دةضيَتةوةو باشيش خبةنةوة سةرئةجنامةكةي ه ةيبادانة تةنانةت ئةطةر ليَكةوت

ةوشتييش لةكاردا جيَكةوتةكةي رِوشتييةوة، خودي بيَةمانةي بيَ رِدةرِذيَتةوة خانةو
 !تبةزلَزلَةو زام كؤتايي ديَ وديارة

بةدواي خؤيدا هيَناي، ثاش  ةمانييةكةي ئةم دواييةى هةريَملئةوةي هةلَبذاردنة ثارِ
ضاوةرِوانييةكي زؤر، سةرئةجنامةكةي حكومةتيَك بوو ضةند اليةنة، ديارة بةثيَوةرو 
بنةماي رِيزبةندي دةنط، بةلَام ئةوةي ئيَستا بةدي دةكريَت، حكومةت و حوكميَكة نا 

رة لةناو حكومةتة هاوبةش و حوكمة حكومةت و حوكميَكي ت كردندا،ثابةند لةثرِاكتيزة 
ترين و ثوختة ترين طوزارشتكردندا زادةي ترس و الوازي ثشك كراوةكةدا، ئةمة لةكورت 

ردن وةبخؤبةخاوةنداريَتيكردن و ئةقلَانيةكانيشة لةبوارةكاني بةرِيَ ييةكان وبنةما ئةكار
 و سياسةتكردندا.

ةر بةرِيَوةبةرو تةواوي ئةوانةيش تاكرِةوي و ثاوانكاري لةئةداو هزري هةر تاك يا ه
سةركردة، دةرةجنامةكةي جطة لةرِوخاندني ثاية بنضينةييةكاني ئاكار  توتريَطثيَياندة

بؤضي؟ . و دةكوذيَت ييةكةيشدا دةكرؤذيَلةكاردا، خودي متمانة لةهزرو زيهنييةتة طشت
، ةهةيةيةكةوة ضونكة ئاكارو بةرِيَوةبردن، ئاكارو سياسةت، نةك هةر ثةيوةندييةكيان ب

تةواو دةكةن، ئةوانةي ثيَضةوانة بريدةكةنةوةو اليان واية سياسةت  يشلةبنةمادا يةكرت
تةنها بةدةستهيَناني دةسةلَات و سةثاندني هيَزو ئريادةي تاكرِةهةندطةرايية بةسةر 

 ئةواني تردا، رِاستييةكةي سةر بةقوتاخبانةي "ماكياظيليـ"ـن.
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ويست ناكات مري واتا سةركردةو كةسى يةكةمى بةرِيَوةبةر لةديدي "ماكياظيلي"ـدا، ثيَ
خاوةن ئاكارى باش و ثابةندي بةها ئاكارييةكان بيَت، طرينط ئةوةية بةرِوالَةت خؤي 

برِوايةداية  ولةئةم هزرينة ، يانى بةسة بداوةك مرؤظيَكي ثابةندو باش منايش و نيشان
ختة ثيَشوة باش و ريَككةوتنةكانةوة بةرةوشتة بيَتسياستمةدار ثابةند  ناكاتثيَويست 

، بةلَكة لةثيَناو بةدةستهيَناني دةسةلَات و مانةوةي لةدةسةلَاتدا، برِيار ليَدراوةكانةوة
ثةنا بةريَتة بةر طرتنة بةري هةر جؤرة نواندن و منايش و فرت و فيَلَ و بةشينةوةي  دةبيَ

 ةبنةماري ثةرتكةو زالَبة بهةر جؤرة درؤو دةلةسةيةك، وةك ئةوةى دةوترىَ دروست هز
 دةطريَت.

بةلَام ئاكار لةبةرِيَوةبردن و لةسياسةتكردندا، بيَطومان بةمانا تةندروستييةكةي، ماناو 
كارو بةيةكةوة كاركردنة بةئاماجني  ديَكي تري هةية، هونةري هةماهةنطمةغزاو بوع

تكردني طشتيية بةمانا رِيَكخستنةوةي كؤمةلَطة لةفؤرِم و فةزاي نويَطةردا، ئامرازي خزمة
 ئامرازي خودطةرايي قازانج ويست. نةك هونةري خود سةثاندن و ةي،هاوضةرخييةك

م رِستةيةي تؤماس غيابي ئاكارو ئاكارطةرايى لةكارو بةرِيَوةبردن و سياسةتكردندا، ئة
 طة!طور : مرؤظ لةئاست مرؤظداتةمانا دةكابلةواقيع و حةقيقةتدا  هؤبز

يعدا سةرئةجنامةكةي ثرِ مةترسيدارة، لةبري ماف و ئازادي و ئةركدار بيَطومان ئةمة لةواق
كراوة دةكا ئازادييةكاني ئةوي تر رِةهاو دةست وكردني يةكرت، ئةم لةسةر ماف و ئةرك 

كارطةرو بةرِيَوةبةرو سةركردةي رِاستةقينة وةك ئةوةي كانت . تا بذي و بلةوةرِيَت
ا لةكارد شايستةو رِؤشن و ثابةند بيَت، رِةوايةتيدةيلَيَت: دةبيَت خاوةن ئاكارى باش و 

ثرؤسةي بةرِيَوةبردن و  بووني بةثرةنسيث و بةبنةماكانىلةبري زاتييةت و ثابةند
توانستةكان بيَطومان لةثيَناو  لةزؤرترينوةرطرتن هونةرن، هونةري كةلَك برياردان

كردني ثرِؤطرامة رِةوثةي طةلَالَةكردن و بةبيَ يَخزمةتكردنى هةمووان، ئةمةيش بةب
 بةدينايةت. هاوبةشةكة نةبيَ
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 كردوە  كێشەی هاوردەی كوێ  كوێ

وةك ئةوةي كورد هةر لةئةزةلةوة مايف ضجؤرة خؤ بةخاوةنداريَيت كردنيَكي خؤى    
هةيبيَت،  و بؤى نةبىَ نةبووبيَييةكةى خؤى ثيَكهاتة مرنةتةوةو لةخاك و خؤي وةك 

رِةزامةندي خؤي بةهةر هؤيةك بووبيَت  كورد ئاشكراية بةبيَسالَة خاك و نيشتماني سةدان
 بيَطومان رِؤذئاوايي انىدةولَةتسالَيشة ناوضةكة، سةدان ولَةتانيكراوةتة دياري دةست دة

لةبري هيَنانة ئاراوةي ضارةسةري بابةتيانةى كيَشةي كورد تةنانةت لةناو ضوارضيَوة 
ذمنكارانة كار لةسةر سرِينةوةي شوناسى سةثيَندراوة دةستكردةكانيشدا فاشيانةو دو

ضؤلَ و كيَشةت هةبيَ، نابىَ هاوار بكةى، نابىَ ضياو  ابيَكورد دةكةن كةضى دةشلَيَن ن
 قةنديلمان ليَبطرى!!

ئيَستا ئةمة كوردة كيَشة هاوردةي ئانكاراو تاران و دميةشق و بةغدا ئايا دةي كةواتا 
نةن بةنيازي فراواخنوازي و بةئاماجني دةكات يا ئةوة خودي ئةم دةولَةتة فاشيا

شةرمانة هةر جارةو بةبيانةويَك تؤثتؤثيَن و يَةنيَوان خؤياندا دلَخوازانةو بداطريكاري ل
كيَشةكةي لةناو  دةكةن؟! دةي ئايا ئةمة كوردة نايةويَ شةكةيةوةبازرطاني بةكوردو كيَ

 نةن بةردةوام دةيانةويَئةم دةولَةتانةدا بطاتة ضارةسةر يان ئةوة خودي ئةم ولَاتا
زمى قةومى كيَشةي كورد لةذيَر هةذموونى عروبةو تةتريك و مةزهةبطةرايى و ناسيؤنالي

 ئةمة حزب و حزبي كورديية لةناوخؤي ئةم ولَاتانةدا نايانةويَ ؟!روتدا ولَاتبةدةر بكةن
ة ئةوديوي بسازيَن يان ئةوة ئةم دةولَةتانةن ئةمانيان بةكوردو كيَشةكةيةوة هةلَداوةت

 فززة بكةن؟! سنورةكاني خؤيان و ناشيانةويَ

نةطةرميان  ،كورتةك و نةشنطال و نةشيالدزيَكيَشةي كورد لةرِاستيدا، نةسةرضاوةكةى 
بةكؤتايى  ة، هةروةك ضؤن نةبةخولَقاندني كوشتارطةيش ليَرةو لةويَيشو نةكويَستان

وةك  خؤفرؤشةكانيةوة نيةدةطات، لةويشة بةوالوة رِةط و رِيشةي كورد بةدةست 
 كيَشةكةيلةدلَي نيشتمانةكةيداية، بةلَىَ  ئةوةى هةر خؤيان وا ويَناو ئيدديعاى دةكةن،
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ئةزىل نيةو خودا هةلَينةداوةتة دةرةوةى وجودو ئةم طةردونةوة، لةطارةو ئاويةرو 
و دارى والَتانى سةرماية ىةرضاوةكةي هؤكارةكةي بيَباكقةنديلةوة نةهاتووة نايةت، س

ئانكاراو تاران و بةغداو دميةشقة، لةويَوةية  يى ئةوجارِؤذئاوا تايبةتبةقازاجنخوازى 
 دةكريَت! راوةوبيَضارةو ولَاتبةدةر ك

بةرِيَذةي رِةها ئةمة حزبة كوردييةكان نينة بيانووي هيَرش و ثةالمارو كورد كوذي نةك 
ئةم ولَاتانةيش ئةدةنة هةر لةناوخؤي ئةم دةولَةتانةدا، بطرة لةدةرةوةي سنورةكاني 

دةست حكومةتةكاني بةغداو ئانكاراو تاران و دميةشق، ئةوة ئةم دةولَةتانةن لةبري 
قاندن و ديزاينكردني بيانووى نويَدا لَهةردةم بةدواي خو رةسةرهيَنانة ئاراوةي ضا

و ردةطةرِيَن تا لةرِيَطةيةوة كورد وةك هةميشة ثيَكدادةن لةبؤشايداو بيخوليَننةوة لةدةو
بةدةورى هيضدا، بةمةيش هةم ئةوةي هةية لةباري بةرن هةم رِةوايةتي هةميشةيي و 

و داطريكارييةكانيان، بيَطومان  فراواخنوازيبةردةوامي بدةنة هةنطاوة دذو دوذمنكاريية 
 نةك هةر نيشتمان فرؤشان ئةم دةولَةتانة خؤيشيان باش لةم حةقيقةتة تيَدةطةن.

نابيَت لةباشورو ضياكاني باشورةوة بةرةنطاري ضةكداري طةريالو هةنة دةلَيَن رِةوا نيةو 
و بةكار بربيَت، دةى ئةي  ثيَشمةرطةي كورد بةرامبةر بةدةولَةتاني ناوضةكة بنويَندريَ

رِةوايةتي داطريكاري و ثةالماردان و بؤردومانكاري ئامساني و رِيَسماني ئةمان بةسةر 
ةو لةضييةوةو لةكويَووة سةرضاوةي طرتووة، باشوري كوردستان ضيي لَكةكةيخاك و خة

 و كويَ كيَشةكاني هاوردةي كيَ و كويَ كىَ ئةم كيَشةيةى ئاوديوى سنور كردوة، كيَ
 كردوة؟!
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  حزب وەك مۆڵ وەك بژاردەی رستكراو

طةر بابةتيانة سةيرى حزب و حزبيةكاني ئةمرِؤي كوردةواري بكةيت، بةبىَ ئةوةى    
ثرت لةكاالَو كةلوثةىل مؤلَةكان دةضن، يانى بةفؤرِم و رِوالَةت نويَطةرو  واببينيتبتةوىَ 

 .ةواقيع و لةحةقيقةتدا كؤنةو بيَبةها لةدروستكردنى ئيزافةدابةثرِاكتيك و ناوةرؤك و ل
لةماركيَت و مؤلَةكاندا هةيةو حازر بةدةستة، بةلَام زؤرينةي  ئةوةي خبوازي و بتةويَ
ةلوثةالنة ضؤن ثةيوةندييةكيان بةظيَرذنة سةرةكييةكةوة نيةو هةرة زؤري ئةم كالَاو ك

نةماوة وةك ماركةو لةرِوي كواليَتييةوة، ئا ئاوهاو زياتريش حزب و حزبيةكان ترازاون 
كردندا، حزب لةبرى ئامرازى خزمةتكردنى خةلَك بيَت، خةلَكى كردوة  ةتىلةحزب و حزباي

ة بةدامةزراوةيةكى رِوتى قازانج ويست دروست بووحزب بةئامارازى خزمةتكردنى خؤى، 
لةسةر كةولَ و بةرذةوةندييةكانى خةلَك، حزبيةكان لةبرى كارتيَكةرى فكرى و فةرهةنطى 

كارى  بذيَوى و خود تةرك و تةريك و الرِيَ خودو بابةتى بن كارتيَكراوى خود زومكردن و 
 بوون لةئةداو كاري حزبيدا.

ربِالَ و رِةجيعيطةرا، هةر هةمان ئةم كالَاو كةلوثةلة دةى حزب و حزبى ثةتي و ثةتياري لي
ناوةرؤك و هةر هةمان ئةم ماددةو  كؤن و بيَبةهايانةي بازارِن، هةر هةمان ئةم ناوة بيَ

كواليَتييةن لةبنةمادا، ضونكة سةرو بةرو هيض ثةيوةندييةكيان  هةمان ئةو مةعدةنة بيَ
 .هزرينة حزبيةكانةوة نيةو نةماوةزب و ئةسلَييةكةي ئايدياو فةلسةفةي ح رذنةبةظيَ

تةنانةت بةحةوت ثشتيش ناضنةوة سةر سةرضاوة سةرةكييةكةي وةها دنيا بينيةك، 
بةلَام بيَثةرواو لةبازارِيَكدا هاوبةش و مغةوةش بيَئةوةي تاكة ثرسيار دةربارةي 

مي رةطوريشةي ئةم هةلَمةت و هزرينة الرِيَكاريية لةخؤيان بكةن رِؤذانة سةرطةر
 تايبةت و تةمومذاوين!! بةتيموزايةدةو ضنينةوةي بةرهةمي كةسا

سياسيةكان ئةم فةزاو فةوزاو بةرةلَلَاخانة بازارِييةي لةمؤلَةكان و لةذياني حزبدا 
بيَطومان بةهؤي كالَبوونةوةي مؤرِالَة بةثرةنسيث و ديسثلينكراوةكان  دةطوزةريَ
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دةستورو نةبووني دةسةلَاتيَكي بةبنةما  لةثيَكهاتةو ذياني حزبيدا هةروةها لةغيابي
. ازار، حزبي ئازادو ئازادي حزبيبازارِي ئازادو ئازادي ب اوةضاوديَريدا ناويان ن

مةترسيةكاني ئةم ميَطةل بةمؤدةكاريية ضؤن لةمؤلَةكاندا بيَطومان بةناوي مؤدة 
نةوة لةدينارو فرؤشييةوة كرِيار لةباري دةرونيدا شؤك دةكةن و طريفانةكاني خالَى دةكة

درهةم، ئاواو خراثرتيش غيابي كاري مةنهةجي و جيَماني حزب لةوةزيفة ئةساسيةكةي 
بةحزبيةكان و لةويَشةوة سةر بةتةواوي يةكة  سةرخؤي سيحريَكة سةرئةجنام 

 .يَنةرة جظاتييةكان دادةنةويَنيَتثيَكه

ندني ئريادةي نويَكاري ئةماجنةكةيش رِوونة لةثيَناو دةستطرتنة بةمانةوةي خؤيان و هارِا
هةرطيز لةبازرطاني نةزؤك لةحزب  ثيَكهيَنةرة حزبي و جظاتيةكاندا.و طؤرِانكاري لةيةكة 

و حزبي كؤنة فرؤش، لةضاالكواني بةمنطةو ضةنة فرؤش لةرؤشنبريي دةستودةم و داويَن 
رِي و ز فرسةتةكان، لةمانةي لةوثةرِي ناثسثؤيشرِ لةبذاردةي دةستطيَر لةمارو ميَروة ح

و  مةبةستبيَ ئةمةكيدا بيَطومان لةسةر حسابي شؤرِش و سةركةوتنة بةديهاتووةكان 
مناسةبة بةناوي كوردايةتي و لةسةر كةولَي ناوة شكؤدارو  مةبةست مناسةبةو بيَ بيَ

رؤحة ياخييةكان بالؤرة ليَ دةدةن، ضاوةرِواني ئةوة مةكة مريات و دةست ماية لةطةلَ 
ا دةستاودةست ثيَبكةن، ئةمة ئةم رِةفتارو دةرئةجنامةية بةزمانة نةوةكاني داهاتوود

 ثيَى دةوترىَ تةثكةو تةلَةكةبازو فيَلَبازطةرايي. ةمؤرِالَييةك
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  سەردەمی پرسیارە گەورەكە هاتووە

خةموو ئيَشوو ئازار بةهات و هاوار بةرِوخاندن  خيستبةتةجروبة دةرئةم دةيةى رِابردو  
بةنانةوةي ئاشوب و ثشيَويي يان  وكتيزةكردني هزري يةكرت سرِينةوةابةثرِ و سوتاندن

بةدروستكردني دةستطةريي و ثةنابردنة بةر ميزاجطةرايي و مةجازي ثةرتةكةو زالَبة 
 و ذارييةكاندا كؤتايي نايةت. رِىكارطيَو لةسياسةت و بوارة رِيَكخراوةى 

ةوة هةلَكردن و بةيةكةوة كاركردن برةو بدةينة طياني بةيةك ئيَمةي كورد طةر مبانةويَ
و بةةكةوة طةشةثيَدانى ذيان و رِاثةرِينسازي، بيَطومان لةثيَناو هةبوونيَكي باشرتو 

 ، ئةوا ثيَويست بةوة ناكات ئةوةي هةيةو بةدةستداتر ترو رِوناك ئايندةيةكي شايستة
ثاساويَكدا ذيرةوذو  برِو بيانوويَكدا يا لةبن هةر درومشبازي و هةر ضهاتووة، جا لةذيَر هي

نةكردبيَتةوة ئةمةي  ساغ يَكىهيض طةر هةرئة ئةم دةيانسالَةي دواي رِاثةرِينبكريَت، 
بةيانكردوةو رِونكردوةتةوة ئةوانةي ثرت رِوخيَنةرن ناشيَت و نابيَت هةرطيز ئةوةندة 

وةى هيض ثيَويستى بةرِونكردنةوةو هيَنانة ئارا وبيناكار بن، وابزامن ئةمة مةفوهوومة
 رطؤميَت نية!ئا

رِيشةيي ديارة لةطشت بوارو شتيَكدا، لةتةكانداني تةثوتؤزي سةر ئةم شتةو  ىطؤرِانكار
شتةكاني تردا بةتةواوى لةخولَقاندني زةمينةسازي دةست ثيَدةكات، ئةوانةي ضةندين 
 سالَة بةذيَر ليَوي ضاكسازي و ثاكسازييةوة ئيدديعاي ئةوة دةكةن و هةزاراجنار وتووانة

 خةلَكي كوردستان نةدةيانةويَ يَ دةهيَننة دي، رِاستيان نةكرد.نو ةواودنيايةكي تري ت
وةي ك ئةليَانطةرِيَن وة بكريَتة دوبةي، نةكةركوكيش بةبرؤكسل، دةيانةويَ يان بؤهةوليَر

خؤي بةسروشيت خؤي طةشة بكات و هةرئةم والَتة  ، دةيانةوىَئةزمون بكةن دةيانةويَ
 دا ئارام بذن بةسة.هةمووان تياي

ي نويَ طؤرِانكاري و بةها دةميَك سالَة سةردةمي ئةم مؤديَلة بةسةرضووة جةنط بتوانيَ
، لةهيض يةكيَك لةجةنط و ملمالنيَي طةورةو بضوكة لؤكالَى و يَتلةهةبووندا بةرهةم بهيَن



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

15 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 يَقةوماب جهانةكان دةولَةتانةكاندا شةرِيَك نييةو نادؤزيتةوة لةسةر حةقيقةت و بةهايةك
 هاتبيَت. تاىو بةكؤ

و نادؤزيتةوة كيَشةي يةكةم و دواهةمني يتةوةةت خودي هةريَم و خاكيَكيش نابينتةنان   
 ،ةر بةهاو نرخيَك بووةبوبيَت، جطة لةوةي دةولَةت بتوانيَت مبيَنيتةوة، ئةمةيش بةه

ي ي و نيشتمانهيَشتا درةنط نةبووةو كاتييةتي كورد هاودةنطييةكي نةتةوةي ئةوة لةبةر
زمطةرايى لةخؤيدا بكاتة يناسؤناليستانةى كويَرانةو رِاس ةتىهاوضةرخ نةك رِؤمانسي

بذاردةي هةرة لةثيَش و بنةرِةتي، ئةمةيش تةنها بةتيَثةرِاندني هزرو فؤرمي حزب و 
 نايةتة دي. ئاينى داخراوو نةبيَدامةزراوةى كؤمةالَيةتى و 

ليَذ كردني يةكرتي و ةشويَن ثيَهةتا بري ل ،تمانيكورد لةبري طةشةثيَداني طيانى نيش
طاتة ئارامي و ناطاتة بهةرطيز نابيَت مومكني نييةو  ،جيَطرتنةوةي يةكرتي بكاتةوة

هةبوونيَكي سةربةخؤى زاتى و مةوزوعى بةمانا تر، هةر ميللةتيَك لةرِوى فةرهةنطييةوة 
ئةوانى دةرةوةى خؤدا هةلَبكات  نةتوانىَ لةخؤيداو لةطةلَ جياوازيية ناوخؤيةكاني خؤى و

و بسازىَ بةدلَنياييةوة ناتوانىَ لةقؤناغيَك بةرةو قؤناغيَكى نوىَ بثةرِيَتةوةو بةرطةي 
 ةبوون بطريَت، جا ضجاي طةشةكردن.مانةوة بةمانا شايستةييةكةي ه

 يشاهيَدي ئةوةين شتانيَك سالَةي دواي رِاثةرين بةداخةوة ئيَمةومانيَلةماوةي ئةم دةيان
 مانا ناديدطةراييةكةى نا،دي، ئةمة بة يطةر نةطؤرِدراوةو نةهاتووةتةئةوتؤي طةورةو كار

ئةوةي بةديهاتووة كةم نيية بةلَام هيَزي طةورةو زؤري تيادا نيية، ئرت كاتي ثرسيارة 
 هةر بةراست حكومرِانيَتيكردن بةم جؤرةي هةيةو دةطوزةريَ ة،جيددي و مةزنةكة هاتوو

، بيَطومان طةر لةئةز دةثرسيت ؟!لةكوردستاندا ضيرت رِةواو ثيَويستة لةكوردةواري و
 نةخيَر، بةلَام بؤضي؟

بيَطومان ضونكة سةردةمي ئةوة بةسةرضووة باوك بةتةنها لةبرى خيَزان بري بكاتةوةو 
برِيار بدات، ضونكة زةمةنى ئةوة نةماوة ناوةندةكانى خويَند بةتةنها هةر ناوةندى 
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بن، ضونكة لةدنيادا كؤتايى  انوانامةدار كردنى نةوة لةدواى نةوةكمةشخولَكردن و برِ
 بةجوينةوةى تةفسريو بانطةوازى ئايينة ئامسانيةكان لةفؤرِمة كؤنةكاندا هاتووة، ضونكة

سالَة لةجيَطةي حكومةت دابنيشىَ و حوكم بكات، كاتى ئةوة نةماوة حزب وةك دةيان
و  ةكاندادوةرييةكان هةر خةريكى شتة بضوك ضةرخى ئةوة نةماوة ثارِملان و دامةزراوة

بن، ئةم سةردةمة طوزةشت رِيَطرو بةرِيَوةبةران بةركردةو كؤمةلَطة ياسا رِيَذكارى 
سةركردةكان ثيَطة لةثيَش و ريَبةران و ثلةداراني بالَاي دةسةلَات هةر خةريكى ئةوةبن 

ةسةر كةولَي خةلَك ل بةرذةوةندي هاوبةش لةناو خؤياندا ثةيدا بكةن و دلَخوازانة
 بلةوةرِيَن.

ستا بةتةواو لةدذايةتييةكي ن و سياسةت كردن و حوكمكارى و رِيَكارانةى ئيَانكردئةم ذي
وارةوة، بةردةوامي تويَذة كؤمةلَايةتييةكاني خ و دان لةطةلَ بةرذةوةندي ضنيقورس

ان ني ئةم دةيئةزموو يتاريةت بةدواى خؤياندا دةهيَنن.ديكتاتؤريةت و تؤتالثيَدانيشيان 
سالَةي رِابردو لةحكومرِانيَتيكردندا، بيَنةخش نةبووة، بةلَام لةرِاستيدا سةركةوتوش 
نةبووة، ئيَستا ئةركةكة لةجاران قورسرتة ئةمة هةم لةناوخؤدا هةم لةسةر ئاستة عراقى 

 ايةوةو هةريَمايةتى و دةولييةكةيش هةروايةو هةر رِاستة، كورد ضؤن عرياقى بونياد ن
هةم خؤى لةهةوليَرو هةم خؤى لةبةغداو هةم لةسةر ئاستة  ابردودا، ئيَستا دةبيَلةرِ

 ش عةقلَمةندانة بونياد بنيَتةوة.هةريَمايةتى و دةوليةكةي

تا طةيشنت بةوةها حةقيقةتيَك و تيَثةرِادني ئةم قؤناغة خيَل و لياَلَويية، رِاثةرِين لةفؤرِم 
 و لةبرةوي بةردةوام دةبيَ و ترشييانيبَ ؤشيان بيَخ دارةكانو بونياديَكي تردا دةسةالَت

 خؤي ناكةويَت.
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ت 
ا

 مەیلی رۆشنبیرو غایەی دەسەڵ

تةنها ئازاديةكي شايستة بةماناو مةغزاكاني ئازادي، ئيرت ئازادي جةستةيي يان ئازادي 
هزري ياخود رؤحي بيَت، زةوت نةكردني ئازاديية بةماناي وشة، سنوردار نةكردنيةتي 

 او بةخشيين مانا بةمانةوةي ذيان.تةنها ثيَويستييةكي حةمتي لةثيَن وةك

لةسةروي ميَطةل ذيانكردنةوة مرؤظ ثيَويسيت رةهايي بةمانةوةي ئريادةو بةردةوامييةكي 
وةها ئاماجندار هةية دواجار بيطةيةنيَتة ئاسايش و ئارامي، ئةوةى بيةوىَ لةمة تيَبطات 

دورو نزيكى انى رِابوردوي اي طؤرِانكاريية رِيشةييةكخيَر زؤر رةنطة ئاورِدانةوةيةكي
بيَطومان  بةرجةستة كردنى وةها راستينةيةك.بؤ دةرخسنت و  بةس بن ىكؤمةلَطةى مرؤي

وة تا مرؤظ توانيويةتى ماف و ئازادية خودييةكاني لةخؤداو لةواقيعدا بةرجةستةو زؤريربد
ةسةر ئةوةية لةورِؤذةوةى ثرسي ئازادي بةمانا بكات، قسةى ئيَمة ليَرةداو لةم وتارةدا ل

و كرانةوة بةرِوى خودو دةرةوةى خؤدا لةخةم رةخساوة، رِؤشنبريان وةك يةكةيةكى 
لةئةداو بريكردنةوةداو يةكانطري لةهةذموون و هةميةنة ثيَكردندا بةسةر دةسةلَاتة  ازجياو

نةيةتى باوطةردا، جياوازة كؤمةالَيةتى و سياسيةكان و ثاشةكشىَ ثيَكردنى و هزرو زيه
 جةدةلي نيَوان رؤشنبريان و دةسةلَاتة جياكان بووة بةواقيع و بووة بةمايةي بةرهةم

كردنى سيستميَكي دذة يؤتؤثى بؤ ريَطري هيَناني كؤمةلَطةيةكي طةشةكردوترو جيَطر
 كردن لةخراث بةكارهيَناني ئازادييةكان.

رِؤشنبريان  كاريطةري تر ةر جيَطايةكيا هيَشتا زياد لةهلةولَاتاني دميوكرات و طةشةكردود
لةسةر دةسةلَات مةسةلةةكى حةمتي و نكؤلَي هةلَنةطرة، دروست ثيَضةوانة بةولَات و 
رؤشنبريانيَكي لةمةر خؤمان، ثيَكهيَنان و ئاراستةكردني رِاي طشيت لةسةرةتايى ترين 

نن، راستة ئةريَنيانةى سبةينيَيةكي رونرت بةدواي خؤياندا دةهيَ رييةئةم كاريطة
لةولَاتيَكدا مؤنؤثؤلكردني ضاالكيية جؤراو جؤرة كؤمةالَتى و ساسيةكان سؤز بزواندن بؤ 
قةناعةتثيَكردني خةلَكي، دةستبةسةرداطرتين زؤرينةي بزاوتة مةدةنى و ثيشةيي و 
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دني هةميةنةي ئايديؤلؤذياي بةئاراستةي زالَكر دنهةروةها فةلسةفةى كاركر ئابورييةكان
ةخوازراوى بةردةوام دا خستووةتة رِةوشيَكي ناديارو نيطشتتويَذةكان لة و ضني، حزبي

 و نا ئاسايي.

جيَطةى داخ و ئةسةفيَكى طةورةية، رؤذيَك لةرؤذان ئةم بةهؤي ثةتى و ثةرتبوون و 
لةثةراويَزدا هةلَسورانةى رِؤشنربان رِوى نةدا ضوار كةس بهيَنريَتة سةر جادةو مةيليَكي 

تة ناو رةخنةو طوتارو جةم بوونةوةكانةوة، ئةسةفة قولَةكة ئةوةية بةم شاراوة نةخرابيَ
تروكةوة هيَشتا تةبليغاتي داهيَنان و كرانةوةي كؤمةلَطةو فراوانبووني  ونةفةسة تةنط 

ئازادييةكان دةكةين، لةكاتيَكدا بؤ كةسيَكي كارتيَنةكراوو نارِازي، بةحساب ثيشةي 
بةرةو كاريطةري دروستكردن لةسةر دةسةلَات و  رِؤشبريي موذدة بةخشرتين ريَطةية

كةضى رِؤشنبريى رِؤشنبريانى كورد هيَشتا  ن،كؤمةلَطةو هيَنانةدي وةدي نةهاتووةكا
لةوةها دؤخيَكدا مرؤظ لة هةر ثلةو ثايةو ثيَطةيةكي  ندةى كارتيَكراوة كارتيَكةر نية.ئةوة

ض دةسةالتدار يا لةدةرةوةي ، بةمانايةكي دى كؤمةلَايةتي سياسي و كارطيَرِيدابيَ
بةشويَن دؤوينةوةي باشرتين رايةلَةكاني ثةيوةنديطرتن يا  ، دةبيَدةسةلَات بيَ

 ، دةبيَدةسةلَاتةوة بيَ طةودروستكردني جةدةلة تةندروستيةكاني نيَوان تاك و كؤمةلَ
انيَكى دةسةلَات دراوة بةضي و ضؤنيش ماف و ئازادي و ذ الي هةمووان رون و راشكاوبيَ

 شكؤمةندانة فةراهةم و سنوردار دةكريَن.

 راستةوخؤ يا ناراستةوخؤ دةسخستين هةريةك لةولَامي ئةم ثرس و بابةتانة دةتوانيَ
، بةثيَضةوانةوة نةبينيين وةها بينةزمييةك تيَطةيشتنيَكي هةميشةيي و بابةتيمان بداتيَ

نةدانة خستنة روي ريَطة  دةستنيشان نةكردني هؤكارةكاني ئةو بيَنةزمييةو طويَ
، و برو بيانوو يا سيناريؤو بؤ هةر جؤرة خؤثاريَزييةك بيَ دروشمضارةكان لةذيَر هةر 

 نةخؤشيية ناوةكى و ئاريشة الوةكيةكان قولَدةكاتةوةو هيَندةى دى ثاشةكشيَ
ةوا بةكرانةوةي كؤمةلَطة دةكات، هةر دةسةلَاتيَك بوار نةداتة هةلَكشاني ئةم رِيَضكانة، رِ

رِؤشنبريي جيددي، بةهةموو مةيلي  ليَبكرىَ. ونية ثشت و ثشتيوانى رِؤشنبريانى هةبىَ 
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هةرطيز طرنطي نادات بةوردةكاريية  خؤيةوة وةك ئةوةي دةسةلَات ليَي دةخوازيَ
تةكنيكييةكان هةرطيز طراني و دةرطرييية عةمةلييةكان نةئيشي ئةون تا شانيان بداتة 

ئةو  ي، ئةوةي زياتر سةرجنشن تا وابكة لةخةميان برِةخسيَينَو نةخةمي ئةوي بةريَ
رادةكيَشيَت بريتية لةهةلَيَنجاني ديدطة فراوانةكان و خستنة رويان، كاري ئةو 
بةدةستهيَناني تيَطةيشتين بابةتى و بةربلَاوة لةريزبةنديية كؤمةلَايةتى و سياسى و 

يَك ثةمياني هيَنانةدي خةون و ئابورى و ذيارييةكان بةئاماجنى تةرحكردنى سيستم
 .سةالمةت  دةدات وخولياو هةبوونيَكى باش 

طرنطرتين رِيَطرييةكاني مرؤظي رؤشنبري، ئةوانةى ثرسي فراوانبووني ئازادييةكان و 
كرانةوةي كؤمةلَطة بةشيَوةيةكي رِاستينةيي لةناخيدا خةملَيووةو جيا دةكاتةوة لةو 

برِيار دةدةن بريتيية لةبيَ متمانةيي و طويَ ثيَنةداني مرؤظانةي لةبوارة رامياريةكاندا 
لةو بابةت و باسانةي بةالي سياسيةكانةوة رةخنةو ثاساوي  ييةدةسةلَات، بريت

ئةمةش زياد لةهةر شتيَكي  يةو بيَثةروا تاوانباريان دةكةن.رؤشنبريان هيض بايةخيَكي ن
يَت، تايبةت لةنيَوان ئةم دةسةلَات و ديكة، رِيَطرييةك دةخولَقيَنىَ تيَثةرِاندني مةحالَ ب

رِؤشنبريانةي خؤيان تةرخانكردوة بؤ سةرخستين هةمان ئةو ثرس و بابةتة ثالَثشيت 
ئةزموونكردني  ايبكةن، ديارة تواناي تيَطةيشنت و طةرِان بةناو ثيَطة نويَيةكاندا، توان

رِؤشنبريان ناتوانن ةية ، بةبيَ ئةو ذينطديدطة نويَيةكان مةعلومة ذينطةيةك دةخولَقييَنَ
 هةناسة بدةن!

ئاشكراية لةهةر شويَنيَك ئارامي و بةختةوةري لةئارادا بوون، بيانوويَك بؤ وةها هةلَلَاو 
و هيض اليةكيش بيَئةوةي بؤ بةرذةوةنديية طشتيةكاني كؤمةلَطة  هةلَيسانيَك وجودي ناميَ

خؤي يا لةدذي ئةواني تر بةكار  وةها كاردانةوةيةك لةبةرذةوةندي بطةريَتةوة، ناتوانيَ
ةرةوة دةكةويَتة و لةسايةيدا مرؤظي كورد لةهةر ضالَيَك بيَتة د وةك ئةوةي دةبريَ يَبةر

 ضالَيَكي ترةوة!
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ئةطةر بةو ضةشنة هةموومان لةطةلَ يةكرتي خةريكي شةرِ كردن بني، ئةطةر  بةلَيَ
ئاسايشي تاكة كةسيمان هةروا  ريَكخستنة كؤمةلَايةتيةكامنان هةروا بةحزبي بكريَن و

بةرةو نةمان بضيَت، ئةطةر هةروا كيَشةكامنان لةكيَشةي جيهانييةوة بةرةو 
و هاولَاتيبوومنان خبةينة بةردةم ثرسيارو  ينبضوكبوونةوةو ناوضةيي و كةسي بةر

مةترسي لةناوضوونةوة، ئةطةر هةروا تؤهمةو درِدؤنطي ببةشينةوة، ئةطةر جةدةلي 
و هيض ال طويَضكة بؤ ئةوةى تر  ريان و دةسةلَات هةروا ديوار كوتانيبَنيَوان رؤشنب

بطرة دواجار زةرةرو  نةكاتةوة، نةك هةر دةستمان لةكؤمةلَطةيةكي كراوة طرينابيَ
 زيانيَكي لةوة ضاوةريَنةكراوتر دةضيَذين لةرابردودا ضةشتوومانة!

ةوةى دةسةالَت هةية، هةزار لةبةر ئةوة ضةندة ثيَويستمان بةرِؤشنربى جيددى دةر   
هيَندة ثيَويستمان بةسةركردةي رِؤشنبريي و رِؤناكبري هةية، رِؤشنربو سةركردةيةك 

لةو ثيَناوةدا  هةرضةند ئةطةري بةديهيَناني دةستبةجيَي خواستةكان كةم بيَت ئامادةبيَ
بؤ جيَبهيَلَن كاربكات، با سازشكارية عةمةلييةكان  بكاوريَبةري و ريَنويَين 

شلكردني كؤنرتؤلَةكان هةروا بةشيَوةي ثةتي  ئةوة بزانريَ دةبيَ سياسةمتةداران، ليَ
نةلةرِوي رِؤشنبريييةوة جيَطاي رِيَزن و نةئةطةري ئةوةيشيان هةية هيض هةلَكشانيَكي 

 بابةتييان ليَبكةويَتةوة.
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 ژەهری شاشەكان

ؤنيية كوردييةكانى باشور، بةمةست و ماوةيةكى زؤرة بةشيَكى ديار لةكةنالَة تةلةفزي  
ئاطاو بيَ ئاطا لةرِيَطةى ثيَشكةش كردنى كؤمةلَيَك بةرنامةو نيشاندنى بىَ مةبةست، بة

دةيةها فيلو و دراماى بةئامانج بةرهةمهيَندراو خةريكي تيَكشكاندنى سايكؤلؤذياى تاكى 
 كوردو بريندار كردنى شعورى نةتةوةيى و نيشتماني مرؤظى كوردن!

جيَطةى داخة هةر يةكيَك لةم كةنالَ و ميديا رِستكراوانة، بةفةرمى لةاليةن حكومةت    
و اليةنى ثةيوةنديدار رِيَطة ثيَدراون و زةمان و زةمينةى كار كردنيان بؤ رِةخسيَندراوةو 
هةشن بيَثةروا سثؤنسةرى ماددييان دةكةن، ئةمة ضجؤرة عةقلَيةتيَكة لةثشتيانةوة 

دياريشة ئاماجنةكة ضيية ئةوها دةستكراوة كراون تا دلَخوازانة  ،بيَطومان رِؤشنة
سوكايةتى بةفةرهةنط و تؤرةى كوردى و طالَتة بةبةها باالَكانى نةتةوةيى و نيشتمانى 

 و مرؤيى كورد بكةن!

لةفةرهةنطى خيَلَطةراكاندا مذولَكردنى رِةعييةت بةمذينى هةنطويين سةر ثةجنةي    
ضيةك دةكةى بيكة تةنها هؤشيارييةكةت بةشى ئةوة نةكات خؤي كاريَكة باو، هةر

بريبكةيتةوةو زاتى سةركردايةتى كردنى خؤت نةكةيت بةسة، هةرضيةك دةكةى بيكة 
خاوةن شكؤ بدا بةسة، خيَلَ طوىَ  ىتةنها شكؤت بةشى ئةوة نةكات شان لةشان

ةويَتة دةرةوةى بةئايندةى ئةوانى دى دةرةوةى خؤى نادات، نةتةوةو نيشتمانثاريَزى بك
ئيستحقاقى بةرذةوةندييةكانى خؤيةوة هةزار بةهةزار غلؤرى دةكاتةوة ناو كؤش و 
باوةشى ئةوانةى دةست بةمانةوةو هةبوونى خؤيةوة دةطرن، لةزيهنيةتى ئةمانةدا 
عةقيدةو فةرهةنطى رِةسةن هةر ئةوةية خؤى لةسةرى دةلةوةرِىَ و دةذى، ئةوةى 

 طةزة ثيَكهيَنةرةكانى ئةم هةواو هةوةسةيةو بةس! خةتةرة دةستكارى كردنى رِة

ئةطةرنا، ومتان فةرهةنطى ئيَمة كةم خويَنةو دةبىَ وابكةين هةم لةخؤيداو هةم بةرِوى    
دةرةوةى خؤيشيدا بكريَتةوةو بكارىَ و تةفاعولَ بكات، ومتان هاوتاى جومطة جياكانى 
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ازى و ضاكسازى هةيةو دةبىَ تر فةرهةنطكةيشمان ثيَويستى بةخاويَنكردنةوةو ثاكس
فةرهةنطيَك تواناى بةريةككةوتن و ترسى لةفةنابوون و  هةرهيَزى هةبىَ، وتيشمان 

توانةوةى خؤى هةبىَ، نةخؤشةو ئةمرِؤش نةبىَ سبةى لةخؤيدا هةر دةبىَ مبرىَ و 
دةفةوتيَت، بةالَم هةرطيز نةمان وت لةذيَر ئةم ناوةدا ئةم هةموو ئريشاداتة بةناوةرؤك 

شوناس و فةرهةنطى كورد،  سةرنةزؤك بةنسبةت مرؤظى كوردو ئاماجندارة ترسناكة لة
دةرخواردى خةلَكى كوردستان و تاكى كوردو نةوةكانى ئةم ميللةتة خيَر لةخؤ نةديووة 

 بدرىَ.

باوةرِ بكةن نةتةوةيةك نيية، تةنانةت لةئةوروثاو دنياى هةرة ثيَشكةوتوو     
ت بةهةبوونى رِةسةناةتى و ثاريَزطاريكردن ثيَشةنطيشدا شك نابةى دةس

لةفةرهةنطةكةى خؤى و سايكؤلؤذياى خةلَكةكةيةوة نةطرىَ و شانازى ثيَوة نةكات، 
هةبىَ و بيةوىَ تةنانةت  كهةروةك ضؤن نيةو شك نابةى هيض داطريكارو دذبةريَ

م ةلةبةريةككةوتنة زؤر ئاسايى و زؤر سادةو تةرفيهييةكانيشدا قسةى باش لةسةر ئ
نةتةوةو ئةم طةالنة بكات داطريو دابةشى كردون تا بيَثةرواو بيَباكانةبىَ بةرنامةو فيلم و 

 دراماو بةرهيَنانى لةبةرذةوةنديدا بكات.

دةولَةتانى داطريكارى كوردستان، جطة لةجةنط و مالَويَرانكردنى كورد لةهةر كوىَ    
ندا كورد بةضيايى و نةزان و نةفام دةستيان ثيَطةشتبىَ، لةليَدوان و بونيادى ئةدةبيشيا

و نةخويَندةوارو بكوذو جةرددة ناودةبةن و دةناسيَنن نةك هةر لةناوخؤدا بطرة 
 ئةمة مةعلومة. شدا،لةناوةندة جيهانييةكاني

دةى وةرن خةيالَبكةن! دةبىَ ضؤن و ضجؤرة بةرهةميَك لةبةشة كورديية بندةست    
و مرؤظى كورد بةرهةم بهيَنن و ئارِاستة بكةن،  كراوةكانياندا لةسةر نةتةوةو نيشتمان

ئايا اليك و كؤميَنت و كيَشكردنى زؤر ترين بينةر لةرِيَطةى ئيغرا كردنى بيَ دةماغانةوة 
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تاكى نةتةوةكةت و فةرهةنطى ميللةتةكةت و شكؤى  كؤلؤذياىئةمة دةهيَنيَت ساي
 نيشتمانةكةتى ثىَ شكاو بكةت؟!

لةرِاستيدا دةرضةى ناهؤشارى و ملكةضى لةميَذينةية بؤ  ئةم بيَباكى و هةمةجييةتة   
داطركارو نةفسةت الرو الوازى بةرِيوةبةرانى ئةم كةناالَنةو خودى ئةوانةيشة 
لةثشتيانةوةن، ئةطةر نا كىَ هةية نةزانىَ لةبريظانةوة بؤ دؤلَى طورطان و كؤالنةكانى 

ريَمى سولَتان و..تاد زةنطن و كورِة هةذارو هة كضةثشتةوةو شوفيَرى تاكسى و 
ئاماجنةكة ضيةو داطريكار دةيةوىَ لةرِيَطةيانةوة كوىَ بثيَكيَت، بيَطومان مةعلومة، 
داطريكار ئةوةى نةيتوانى لةرِيَطةى ضةك و فرِؤكة مةرط ضيَنةكانيةوة بيخاتة ناو 

 زائيدةكةوة، شاشةكان ئارِاستة دةكات!

ان ئيَوة خؤتان مندالَةكانت لةذةهرى حكومةت لةطويَى طادا خةوتووة، دايك و باوك   
ئةم جؤرة شاشةو هونةرة ئيغراكارو هةلَخرِيَنةى كةسيَتييان بةدور بطرن، زةمانةى 
سةرمايةدارى خاكةكةمانى كرد بةضوار بةشةوة ئيَستا دةولَةتانى داطريكارى 

خريوبيَرةكةى، ثرت لةهةر كات سةرطةرمى  ربدنىدةرودراوسىَ جطة لةدزين و بةتاالَن
ئةوةن سةرماية مرؤييةكةيشى ئريادة شكاوو خؤبةدةستةوةدةر بكةن و بيكةن بةهةزار 
ثارضةوة، كارةكتةرةكةى ثشتةوةى ئةم فةوزاية هيَشتان لةخةمى دلَرِاطرتنى 

 داطريكاردان ئاطاداربن!

بةويذدانتان ويَرِاى ئةم جؤرة فيلم و دراما ئامانج رِةشانة، ئةمة مةهزةلة نية ضيية،    
مة لةسةر ذن بكةيت و مةتبةخ لةطةلَيا ببةيتة ستؤديؤ، بةرنامة لةسةر طؤرانى و بةرنا

ميوزيكى كوردى بكةيت و ليَورِيَذى بكةى لةئةرةبيَسك و مست بادان، بةرنامة لةسةر 
جؤر بكةيت و ثرِى بكةى لةليقة ليق و فيقةفيقى بىَ ماناو ثرِو  ووثرس و بابةتى هةم

بؤبىَ، مؤديلَ بهيَنيتة طؤرِىَ و قسة خبةيتة سةر  ثوض، كؤميديا بكةيت و طريانت
 جيَطة..تاد !!
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 مەیدانەكە چۆڵ مەکەن

 ةتابيَھبارودؤخي كوردو ناوضةكة بةطشيت، زؤر ئالَؤزة، ئةوةندةي تيَبيين كراوة    
كدانةوةي هةروا سادةو سانا تةحليلكردن و ليَ بةرةو ناجيَطريي زياتريش بضيَت، كةوابيَ

ايةدام زؤرينةي هةرة زؤر لةوةي دةطوتريَت، رِاو سةرنج و بؤضووني تايبةت لةو برِو نية.
و تاكة كةسييانة بيَت، ئةمةش مافةو تا ئةو شويَنةيش نابنة مايةي تيَكداني ئاسايشي 
كؤمةلَايةتي و نانةوةي ثشيَوي، شتيَكي ئاسايية، ئةوةي نا ئاسايية خةلَكي بةرِةهاييةوة 

 .ي خةلَكي بدريَنخؤراك و دةرخواردبيانكةنة 

ضونكة لةرِوي زانياري وردو رِةخنةي جيددي و زانستييانةوة، زؤر كةخمويَنن و بةهايةكي 
ئةوتؤيان نيةو نابيَت لةسةر رِةوةندي رِوداوةكان، رِةخنةو هةلَسةنطاندن و شرؤظةي 

زو هيَبة زؤر يةكيبابةتيانة، ئاطايي و زانياري و سةليقةي وردو ديقةتيَكي زانستيانةو توانا
خؤشبةختانة، هيَشتا دةرطةكاني ديالؤط لةنيَوان هةوليَرو  بياَليةنانةي ماريفي دةويَت.

بةغدا بةكراوةيي ماونةتةوة، بةلَام بةدبةختيةكة ئةوةية كةس نية لةوديووي دةرطةكان 
ميتينط و ديالؤطي جيددي بكات! سةرنج بدةن: بةدريَذايي هةموو ئةو ماوةيةي رِابردوي 

و طفتوطؤي كردبيَت، لةبةرامبةردا بةغدا  الؤط، ئةطةر جاريَك هةوليَر داواي دينزيك و دور
بةجؤريَك لةجؤرةكان لةبري بةدةنطةوة هاتن داواي شةرِي كردوة، ئةمة ثيَضةوانةكةيشي 

بضمةوة سةر هيَنانةوةي منونةكاري، خويَنةري هؤمشةندو بةئاطا  هةر رِاستة، نامةويَ
 ورد لةمة تيَدةطات.

ارة هةر كاتيَكيش شةرِ هاتبيَتة ئاراوة، هةردوال مةيداني شةرِو جةنطيان نةك هةر دي   
ضؤلَكردوة، بطرة داويانةتة دةست داعش وةك اليةني سيَيةم و هةلَتؤقيَندراو، هةروةك 
ئةوةي لةموسلَ و شةنطالَ رِويدا، ئةمة بةر لةهةر شتيَك، ليَكةوتةو بةرئةجنامي هةرة 

 ؤطي جيددي و لةثيَشي نةبووني ديال
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بووة لةنيَوان هةردوالدا، كورد عرياقيَكي هاوسةنطي طةرةكةو، عرياقيش  ليَكتيَنةطةيشنت
 مةركةزيةت و هةميةنةو هةذمونثيَكردني تائيفي و مةزهةبطةرايي!

 هةردوالش لةبري ئةوةي بطةنة ئةجنام و دةرئةجناميَكي هاوبةش، دةيانةويَ   
يةكرتي، ئةمةيش نةك هةر ئيزافةي دروست نةكردوة،  تيَطةيشتنةكانيان بسةثيَننة سةر

ئةوةتا بةيةكةوة ذيانيش لةضوارضيَوةي ئةم عرياقة بةزؤر بةيةكةوة لكيَندراوةدا وةك 
 ثرسيارو مةترسييةوة. ركةوتووتة ذيَ ئةوةي دةطوزةريَ

ئةطةرضي بةرذةوةنديية هةريَمايةتييةكاني ضوار دوذمنة دراوسيَكةي كورد، مةبةست    
ة" عرياق، ئريان، توركيا، سوريا " ية، نةهةمان ئةو بةرذةوةنديية هاوبةشةي ضةند ل

دةيةي رِابردون و، نة وةك دةولَةتيش خاوةن ئةو ثيَطةو مقةوماتة لةثيَش و هاوبةشة 
ئةوة سوريا وةك يةكيَك لةوان لةطيانةلَلَاداية، بةلَام  جاريَ اون،بةهيَزةو زالَةي جاران م

وجؤلَة سةربازي و ديبلؤماسيةكاني تايبةت ئةم ماوةيةي رِابردوو كورد مج ناكريَ
 ئيَستايان بةهةند وةرنةطريَت.

لةرِيَطةي جولَاندن و بةطةرخستنةوةي هزري  ئةوان هيَشتايش هةر هيض نةبيَت   
فاشيزمي مةزهةبييةوة دةتوانن بطةنةوة يةك لةكةوانة دوذمنكارييةكةي كورددا، 

سةتبازييةكاني كؤمةلَطةي نيَودةولَةتيش لةهةمبةر كورد، هيَندةي هةلَويَستة الوازو فر
دي وزة دةبةخشيَتة جةمبوونةوةو هةنطاوةكانيان لةواقيعدا، لةبةر ئةوة ئةمة 

 مةترسيدارة.

ماكياظيلي دةلَيَت: دةنطي خةلَك دةنطي خوداية. واتا ئةوةي يةكالكةرةوةية دواجار    
ن خودي مؤديَرنيَتةش دواجار رِةوايةتي دةسةلَات دةنطي خةلَك و جةماوةرة هةروةك ضؤ

 و هةذموني خؤي هةر لةخةلَك و جةماوةر وةرطرت.
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  ئەگەر نیشتمان دایك بێت

بةنيَرو ميَر ضواندني زةوي و ئامسانةكان، ضةند مةجازيية، هةزار ئةوةندة وةها    
هةم وةك فكرو، هةم  دذة بةهاو مؤرِالَي جيَندةري، ئةمة تةبليغاتيَك لةهزرينيَكةوة ديَ

 بوونية مرؤييةكةيش، هةر رِاستة. وةك ئايدياو، هةم وةك ئةنديَشةو، هةم وةك ثرانسيث و
دانة هيَزمةن لةزيهنيةت و ئةنديَشةي كؤمةلَطةي سوننةتي و ثياوساالريدا، ئةوةي نةتوانيَ

ويَ، وةك واتا لةباري جستةييةوة بةرطة بطريَ و بةرطري لةخؤي بكات ميَرة، ميَر وةك ها
 دؤست و دةزطريان، وةك خوشك وةك هاوذين وةك دايك!

كاتيَك دةطوتريَت: نيشتمان دايكة. ئةمة بةبنةما لةوةها ثريؤزي يا خؤشةويستييةكةوة 
نةهاتووة دايك هةيةتي لةماناو مةغزاو ثيَكهاتة خيَزاني و كؤمةلَايةتييةكةيدا، بةلَكة 

ي ئةو هيَزمةنديية فيزيكيية نية لةواقيعدا، لةمةوة هاتووة، دايك ميَرة، ميَريش خاوةن
ثياوة، ثياو وةك باوك، ثياو وةك سوذة، وةك بكةرو  دةبيَت بيثاريَزيَ ئةوةيلةبةر ئةوة 

كيَلَةرو، وةك ضيَنةر، ثياو وةك ئامسان، ئامسان وةك سةرو سةروةر سةروا، وةك نيَر 
ت ئاوا زةوي و، ئاوا ئةوةي لةسةرةوةو رِةها، لةسةرةوةو رِةها وةك ئةوةي ضؤني بيةويَ

 توش و تةي بكات!! وثيَيدةطوتريَت نيشتمان، تةرِ

هةروةك ضؤن ئةوةي لةبةرامبةردا ئةم زةوي و ئةم نيشتمانة، خوا نةكا ئةطةر هةر ضةند 
 لةخؤيدا بتةقيَتةوة بةرِوي ئةم سةروةرو ئامسانةي خؤيدا، زات نةكاو نةتوانيَ بيةويَ
 .اوتةريب بكاتشةكة هاوسةنط و ههاوكيَ

رةشةباي خود ثةسندي و خؤ سةثاندني سياسةتكارة دذة جيَندةرو رِةطةزثةرستةكاني 
خؤر خبةنة دةرياوةو جؤرة رِؤمانسييةتيَك ببةخشنةوة  دنيا، ئةطةر لةخؤرئاوا وايكردبيَ

بةذيان لةناو كوردة سياسةتكارةكاني كوردستاندا، ورِة ورِو طرِة طرِةكةي ئةوةندة 
كا رِؤناكي هةر تيادا وكيَن بيَت، تكة تك و تةمة تةم و منة منةكةي وابتاقةت ثرِ

 هةلَنةيةت!
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ةويَت ، بةلَام دةيسةيركة هاورِيَ! هةيانة خؤي بةهةلَطري ثةيامي دنياي ئةوديوو دةزانيَ
بةهةشتيَك لةدرؤ بةرثاو ساز بكات! هةشيانة خؤي بةسرتانبيذو  و لةم دنيايةدا بةر بطريَ

، هات و هاواري كةشكةالني ذيانكردني مةملةكةتيَك لةنويَطةرايي دةزانيَ وئاوةز ذةني 
، دةكةويَتة دةبرِيَ، بةلَام بةشنة بايةك لةدةرو دراوسيَكانيةوة طةر هةلَبكات كفةلة

 .اهةلةكة سةما لةثراكتيك و لةئةدا كردند

و نطةبةرنيشتماني كورد، ئةوةندةي بةدةست سياسةتكارة كوردييةكانيةوة بووة بةتة
، تونيَليَك لةرذاني جؤرةها تاريكي، هةرطيز ئةوةندة دذو دوذمنايةتيية دةرةكييةكاني

 نةيانتوانيووة زياني ليَبدةن!

هةظالَ، نيشتماني كورد ئةمرِؤ لةهةر كاتيَك زياتر، لةخةونيَك دةضيَت ناخؤش، بووة 
زانة تةراتيَين تيادا بةجةنطةلَيَك بةرةلَلَا، بووة بةحةوشةيةك سامناكي بتوانيَ دلَخوا

جةرط كونكون  ةدةستيانةوة هةية رِؤح ئةشكةجنةوبكات، سياسةتكارةكاني دةرزييةك ب
و مابيَت  برِواني شتيَكي دي بةدينةكةي وجودو بةهاي هةبيَ ةرضةنددةكات، بةجؤريَ ه

 .لةخودي خؤيان لةخؤدا جطة

شةي شكاندني شكؤي ميللي ئةم نيشتمانة، كةسيَكي تيادا نية قارةمانةكاني لةبيَ ئةريَ
و يةكرتيدا بيَدار بكاتةوة؟! ئةريَ ئاويَنةي هؤلَيَك نيية لةم ولَاتةدا، شؤرِشطيَرِةكاني 
 دويَنيَي، ئةمرِؤي خؤيان و ذياني ئيَستاي خةلَكي نيشتمانةكةي خؤياني تيادا ببيننةوة؟!

ي خؤي بكات؟! طةر نيشتمان دايك بيَت، مرؤ ضؤن جورئةت دةكات ئةمة بةدايك ئةريَ 
ضؤن دةكاريَت هةر جارةو دةولَةتيَك، هةر جارةو دةرو دراوسيَيةك بهيَنيَتة سةر سينط 
و كةرامةت و عيززةتي نةفس و مةئواي ميهرةباني دايكي خؤي و، زات بكا بةدةستةكاني 

 ةتكي ثيَبكات؟!خؤي ئ

نفرؤش و نيشتمان رزاخيَرو بيَرةكةي دايك هةروا سادةو سانا هة شريو بريو انيَضؤن دةتو
دايك، دايكة، نة نيشتمان دايكةو، نة دايك نيشتمانة، ئةطةر دايك نيشتمان  بةدةر بكات؟!
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بيَت، ئيَستا من و هةزارةهاي وةك من بيَ نيشتمانرتين مرؤظي سةر ئةم زةمينةين، طةر 
 ت، كةس لةكورد بيَ دايك تر نية!نيشتمان دايك بيَ

ئةو فةرهةنطة هاوبةش و مةدةنييةية،  فةزا مرؤيي و نيشتمان، ئةو بوعدة جوطرايف و ئةو
 وميَرو بةكلَؤيةك شةكر دةطريَت، نةك كةرويَشك بةسيحرو جاددو عةرةبانة! نيشتمان ئة

ةي تيايدا هةست بةهاولَاتيبوون ثيَكهيَنةرة جظاتييةكمةوداو مةغزا مرؤيية خاويَنةية يةكة
 هةلَاويَردو هةلَاتن ليَي!!درك بةشارؤمةنديبووني خؤي وةك تاك بكات، نةك  و

ر بؤ لةوسة و بتوانيَ نيشتماني كورد، نيشتماني هةلَاويَردي بةشةريية، شك نابةي هةبيَ
ئازادانةو سةربةستانة تيايدا بذي و مبيَنيَتةوة!  هةتا ئةوسةري سنورةكةي، كويَي بويَ

 نويَك زياترينيشتماني كورد، بةدةست سياسةتكارة هةناو ثيسةكانيةوة، هةردةم لةبيا
 ني تاك و خةلَكةكةي تيادا بكوذي!خةيالَةكا ديَشةوهةية تا ئةن

هةردةم لةئامرازيَك زياتري تيادا دةذي تا ذيانكردني وةك ئةوةي شايستة بةهةبوونة 
لةرِاستيدا حةز ناكةم بلَيَم: ئةطةر نيشتمان دايك بيَت،  لَيَ و بكوذيت!تيادا نةهيَ

ةكان لةرِيزيبةندي هةرة خراثرتين بوونةوةرة دايك سياسةتكارة هةناو رِةشة كورد
 خؤطيَكاني دنيادان، بةلَام لةرِاستيدا وان!!
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  درۆیینە بانگەشە

ئةنديَشة زيندانيي ناكريَ، بةلَام دةكوذريَ، حيزبي كوردي لةئةداو لةثرِاكتيكدا، بكوذة    
ني هةم لةسةر ئاستةكاهةرة طةورة و كاريطةرةكةي ئةنديَشةية لة كوردةواريدا، ئةمة 

 .لَام لة ئةدةبدا، نةك لةسياسةتداجوانة، بة مةجاز. هةم لةكؤشدا هةر راستة تاك

ضونكة دةطمةن بةواتاو بةرجةستة دةبيَت لةواقيعدا، يةكيَك لةهؤكارة هةرة ديارةكاني 
 ةكانياندا،سةركةوتين فةرِةنسييةكان لةشؤرِشةكةياندا، واقيع بينييان بوو لةدرومش

بةرناطريَ" وةك دروشم و  نةدريَ وداري ئازادي بةخويَن ئالةذيَر درومشي"كورد 
سةدان هةزاري  خرِيَنةردرومشيَك بوو ثرت هةلَ شكسيت هيَنا مةجازى تيَكستيَكي

لةتيَكؤشةرةكاني طةياندة كارواني شةهيدان، كةضي ئةو دارةي بةحساب بةخويَن ئاو 
 و لةرةنطدانةوةي ذياني خةلَكيدا ديار نةما!درا، نةك بةرةكةي، سيَبةرةكةيشي لةواقيع 

، وشك دةبيَت، وةها داريَك بةرو سيَبةري بيَطومان لةواقيعدا، هةر داريَك بةخويَن ئاو بدريَ
بيَت! لةبةر ئةوة، ئةمة داري ئازادي و دميوكراسي نية دةبيَت بةخؤيَن ئاو بدريَت،  لةكويَ

بةزؤر  شتطةليَك هةن، هةرطيز نابيَ. يداري زةقنةبووتيَكة لةو طؤرِةبةلَكة ئةوة 
بسةثيَندريَن، ضونكة دواجار لةواقيعدا ناسةثيَندريَن، بةمنوونة هةر يةك لةتيَطةيشنت و 
هاورِيَيةتي ئةم فزولَيةت و طشتاندنة هزرييةي لةناو حيزب و لةنيَوان حزبة كوردييةكاندا 

دةكريَت، هةزار بةهةزار  رِؤسةبارةت بةوةتةنيةت و دميؤكراسي و هةماهةنطكارييةوة ثيَ
 ثيَضةوانة بةوةها بةهاو بابةتيبوونيَكة هةم لةفؤرِم و هةم لةناوةرؤكدا.

هةمووان لةطةلَ كوردايةتيدان، بةلَام بةشةرتي ضةقؤ، هةمووان لةطةلَ دميؤكراسي    
 وةيدان بةلَام بةبيَ بووني جياوازيي وةك ئةوةي جياوازيي بةثرةنسث كةوتبيَتة دةرة

هةبووني جياوازيي بةهةردوو بارةكةدا،  لةوةيش بةوالوة. سةفةو هزري دميوكراسيةتفةل
وةك ناثاكيي و الرِيَكاريي ئةذمار دةكريَت لةسةر يةكرتي، هةمووان باس لةهةظالَبةنديي 
و، بةيةكةوة هةلَكردن و كاركردن دةكةن، بةلَام لةدةرةوةي هاوتةرييب و هاوسةنطي 



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

30 

 كۆبەندی چەند وتارێك

هةر هي منة، نةتةوةطةر دةبني، بةلَام  يةتيبني بةلَام برا طةوراوةك مؤرِالَ، هاورِيَ دة
 بةسةرؤكايةتيي من، دميوكراسي دةبني، بةلَام بةبيَ هةبووني جياوازيي!!

ضةكة كورد كوذة هةرة كاريطةرةكة بةدريَذايي ميَذو، لةرِاستيدا ئةو منة منةية    
ئاخر تؤ طةر هةر دةتةويَ برا لةفةرهةنط و لةسياسةت كردن و لةذياني كؤمةلَايةتيدا. 

طةورة بيت، هةر دةتةويَ خؤت سةركردة و خؤت رِابةرو ميَشكة خوازةيي و طورِاوةكةي 
ةماهةنطكاريي و دؤريينةت و طشتثرسيي و بانطةشةي ه اردندميوكراسيةت بيت، هةلَبذ

بؤ منوونة دةتةويَ كيَ خبةلَةتيَين؟! يان دةخوازي وةك ئةوةي بةرنامةي  لةضيية؟
ةرنامة لةزؤرينةي بةرنامةكانيدا حيواريكي هةبوو كاتي خؤي دةيطوت: حةي حةي! ب

 مستةرهةر خؤي كيَشةكان دروست دةكاو هةر خؤيشي حةليان دةكا، بكةي!!
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  دیكارت هەڵەیكرد

هزر، ضيية يا لةضييةوة سةرضاوة دةطريَت، لةكويَدا دةتروكيَت، كةي دةخةملَيَت و    
هزرين  ا دةفراذيَت، ثرسياريَكة تةواو زانستيانة، ئةو كةسةي دةكاريَت ضةندي دةويَ

بةبنةما كارو ئةرك و  و ببويَريَ خؤي لةو بابةت و شتانة بثاريَزيَ بكات، لةرِاستيدا دةبيَ
قسةي ئةز ليَرةدا  ييةكةي كؤمةك بةرِانانيان ناكات.شارةزايي ئةو نينةو، رِؤشنبري

ا ثرسياريَكةو، نةشرؤظة كردني هزر ناسيش، ئةوةي هةية نةلةسةر ولَامدانةوةي وةه
تةتةلَةكارييةكة لةهةمبةر سوذةكةي، سوذةي هزرينكار، واتا ئةو كةسةي هزرين دةكات 

 يا بري دةكاتةوة، نةك خودي هزرو بري بةمانا زانستييةكةي.

انيَك ديكارت هةلَةي كرد كاتيَك دةلَيَت" من بري دةكةمةوة كةواتا هةم". بةرِام    
لةمرؤظي كورد، دةطةيتة ئةو باوةرِةي مةرجنيية بريكردنةوة هةبوويي بطةيةيةنيَت، 
ئةوةتا كورد بريناكاتةوةو، هةيشة! ديقةت بدةن: كورد وةك تاك، وةك جظات، وةك 

تةواوي يةكة ثيَكهيَنةرة سياسيةكةي، كاتيَك  كردةوئةوانةي ثيَيان دةطوتريَت سةر
و بدويَت، وةك ئةوة واية هؤزو  ئةوة واية باثرية طةورةي بيَو قسة دةكات، وةك  دةدويَ

و قسة بكات، تةنانةت وةك ئةوة دةئاخافيَت هةر  عةشرةت و مةالو سةرخيَلَةكةي بيَ
ئةوةي بةسةر كورد هاتووةو، ديَت،  ت،لةشيَخ عوبيَدولَلَاي نةهرييةوة تا بةئيَستاي دةطا

 ةكةي بووةو دةبيَت!!بةدبةختييةو بةتةنها هةر لةبةر كوردبوون

ئيَستاي لةخؤداو بةدةرةوةي خؤيدا، وةك ئةوةي  كورد، ئاورِ لةخؤي ناداتةوة ناتوانيَ   
و بدويَينَ تواناي دةردةشةكردني خؤي  هةية واقيعبينانةو رِاستطؤيانة بةموخاتيب بطريَ

ةسة نية هةناسة كؤمةلَايةتييةكةي لةفةرهةنط و نةريَتطةرايي عروبةو وةنةوزو نةف
، سةريش تارانةوة ديَت، كورد سةر بةهةر شتيَكة خؤي نةبيَ كاراوسياسييةكةي لةئان

، مومكني نية بتواني بريي ثيَ وةك كانطاي هزرينكاري و بريكاري، ئةطةر بةخؤت نةبيَ
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لةخؤت بكةيتةوة. هةر ئةمةيشة وايكردوة رِؤذي كورد هةر يةك رِؤذو، سالَةكةشي هةر 
 و بثةرِيَتةوة لةرِابردوي خؤي! تيَثةرِيَ توانيَيةك سالَ بيَت و، نة

بريكردنةوة بوونت نا، نةوعيةتي هةبوونةكةت دياري دةكات، كورد هةبوويَكة تةريك،    
هزرينكارييةكةي زؤر تةنطةبةرو كةم خويَنة، لةبازنةيةكدا دةخوليَتةوة تاريك، جطة 

ردنةوةي تةشريفاختانة لةبةزيندو هيَشتنةوةي رِابردوي، جطة لةرِةنط و رِةمسك
بةشتاني دييةوة خةريك ناكات! بةمةيش ناطوتريَت  شككؤمةلَايةتي و سياسيةكةي، ميَ

بريكردنةوةو، هزرينكاري. ئةوانةي بريناكةنةوة ضةند لةشكلَدا جياواز دةربكةون، لةفؤرِم 
ةلَام و ناوةرؤك و ثيَكهاتةدا بةرديَكن خاوةن كةرامةت و هيضي تر، كورد بريناكاتةوة، ب

 وةك بةرديَك خاوةن كةرامةتي خؤيشيةتي!!

ئةوانةي بري دةكةنةوة، دةشيَت بيناكارو، هةم ويَرانكاريش بن، دةشيَت جياواز بذي      
و، هةم بكوذي جياوازييةكانيش بن، كورد بيناكار نيية، خودي برينةكردنةوةيش لةخؤيدا 

ةي هيَزة ناوةكييةكةي خؤي يةك شتة، ئةوشتةيش ويَرانكاريية، هيض هيَزيَك بةهيَند
ئةوانةي بري دةكةنةوة، ئاسايية ئةطةر هةردةم هاورِايي  اننةكردوة،لةكوردا، كوردي ويَر

نةبيَت لةنيَوانياندا، بةلَام ئاسايي نية بةردةوام ناكؤك بذين لةخؤيان و لةنيَوان خؤياندا، 
ئةوةي بةيةكةوة كوردو ناكؤكي هةميشةيي لةخؤدا، دوانةييةكي ليَكدانةبرِاون، وةك 

 يةكرتي طةورة بكةن و مبرن!! بةيةكةوةيشهةر  لةدايكبووبن و، بيانةويَ

لةرِاستيدا، ئةمة دةرهاويشتةي بيَ كرِؤكيية لةبري كردنةوةي كورد دا، بيَ كرِؤكيش    
لةبريكردنةوةدا، بيَناوةرؤكيية لةخؤدا، لةخؤدا وةك شويَنطة لةسةر نةخشة، لةخؤدا 

وةك كةش و هةوا نا، وةك ثيَكهاتة مرؤييةكة، ئةو ثيَكهاتة مرؤييةي وةك فةزا، فةزاش 
هةية تيايدا ئاماجنة!! رِاستة، زؤرينة جا لةذيَر هةر ناويَكدا  كجطة لةمرؤظ هةر شتيَ

، وةك هةميشة لةبن دةست كةمينةيةكدا حوكمي كراوة، رِاستة تةنانةت بووبيَ
ة هاوسةنط و بنةرِةتية بيَت، بةلَام خودي دميؤكراسيةتيش لةدنيادا نةيتوانووة ئةو بطؤرِ
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باشيشيان كردوة لةقؤناغيَك  ميَكيحوكئةو كةمينة دةطمةنانةي بةهةردو بارةدا 
هةزارةها لةهاولَاتي و لةقؤناغةكاندا، سةرئةجنام مايةي سةر ئيَشةو سةركوتكردني 

 هاوةلَة نزيك و دورةكاني خؤيشيان!!

ستايش تاك و يةكة دةستة جةمعيية بةئةذمار دةي باشة، هؤكار ضيية هةتا ئيَ   
بريكةرةوةكاني كورد طروثة خاوةن بريورِا بالَاكاني مةملةكةت بيَباك و ملكةض بةوةها 

 سوكايةتي ثيَكردنيَك و جياكارييةكي مرؤين؟!

هةر بةجيددي ئايا ثيَطة لةثيَشة كؤمةلَاتي و ئابوري و سياسيةكاني كورد، بةرزة    
اني ئاسايي نزمة مرؤظ و ناتةواون لةرِوي توانستة بةدةني و نواندني مرؤظن و، خةلَك

 ضاالكيية عةقلَاني و زيهنييةكانةوة؟

سوكايةتي كردن نية بةهزرو هزرينكارييةكي مةدةني و عةقلَاني، ئايا ئةمة  ئةطةر وابيَ   
ةن ئةي ئةطةر هيض لةمانة وانية مرؤظي كورد كوا لةكويَي ئةم سيستمة جيايانةي ه

ئايا ئةمة بةتةنها هةر ثةيوةندي بةغيابي  دخيؤي وةك مرؤظ بةئامانج طرتووة؟لةدنيادا خو
هزريين كورد خؤيةوةتي، بيَطومان نةخيَر، رِاستة كؤمةلَطةي مرؤظايةتيش بةشيَك لةم 

 ئؤبالَةي دةكةويَتة سةر.

ةئةوروثاو تةنانةت بؤية دةتوامن بلَيَم: ئةطةر وةها رِزيوو هزري و هةلَاويَرد كارييةك ل   
و بذي، ئةوا كوردةواري  دنياي هةرة ثيَشكةوتووشدا، هيَشتا هةر لةذيَر ثرسياردا مابيَ

وةك طؤشةك تةنط و تاريك لةم دنيايةدا، لةذيَر مةترسيدا دةنالَيَنيَت، هزرينكاري لةيةكة 
ت دواجار لةثيَشةكاني كوردةواريدا، هةر ضةند لةهةنطاوي يةكةمدا بيناكار بووبيَ طةثيَ

 ويَرانةيي ليَكةوتووةتةوة.
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  حزب و حكومەت و مزگەوت

ئازادي، لةديدو زيهنيةت و ئةنديَشةو ئةدةبيات و ئةفكاري حيزبة نةتةوةييطةراو    
ضةثطةراو ئيسالميطةراو سؤسياليستية كوردييةكاندا، نةك هةر وةك بةها تاكطةراييةكةي 

و طالراو  هزرينك الرِيَ يان لةخؤيدا بةوةهابووني نية لةواقيعدا، يةكة جظاتييةكةيش
ئةوةي هةية، بةتةنها هةر لةرزطاري نيشتماني و ئازادي نةتةوةيي و دةستة  كردوة!

جةمعيةتدا، كؤت و ثةت و ثيَوةند كراوة، وةك ئةوةي ستةم و ستةمكاري لةرِاثةرِيندا، 
ةرهةنطي و كؤمةلَاتيةكان كؤتايي ثيَ هاتبيَت و، ئازادي تاك مرؤ بةرةو الدان و بادانة ف

 بةريَت!!

ئةمة تؤمةت بار كاري و بةشينةوةي ناديدطةرايي و تيَكةلَكاريةك نية لةنا    
هؤمشةندييةوة هاتبيَت، كةسيَك هةية لةماوةي ئةم دةيانسالَةي دواي رِاثةرِيندا، بريي 

يةو نيووةو تاكيَك هةية لةماوةي ئةم دو دة. و، دةياجنار لةشعوري نةدرابيَتكردبيَتةوة
و، ضةندينجار رِاو نةنرا بيَت!! هةية لةخةيالَيَكدا فرِيبيَت و،  زياتريش دا، رِاي هةبووبيَ

 .و، زينداني نةكرابيَت يَدابيَرِويداوة يةكيَك زريكةي ئازادانةي ل نةرِفيَندرا بيَت، ئةريَ
 تة دةرةوة، بةلَاملةكةولَة نةريَتيةكةي خؤي دةركةوتبيَ زاتي كردبيَ باشة دةشيَت هةبيَ

لةشةقام و بلَندطؤكانةوة كةرامةت شكاو نةكرابيَت!! رِؤذنامةوانيَك طوتي: ئةمة مةلةيف 
 فةسادي كارطيَرِي و ئةخالقي، فلَان و فيسار مةسئولةية، كوشتيان!!

ميدياكاريَك وتي: ئةمة شوناس و ئةمة وجودة ئةسلَييةكةي ئيَوةية، نةفييانكرد،    
هاولَاتييةك . ، تريؤريانكردسةرؤكم خؤشدةويَا، تةنها طوتي: كضةكةي نووسةريَك رِق ن

لةسةر ماضيَك لةثارِكي ئازاديدا ولَاتبةدةر كرا سةداني دي خنكيَندران هةزاراني دي 
رِوايةتي بدةمة جنيَودان و  نامةويَ. سةر ئةوةي وتوويانة خؤمشدةويَيسوتان تةنها لة

لَام ئةمة كةي رِواية دةسةلَات و بةرثرسةكاني ئةم خؤ هةرزانفرؤشكردنة خودييةكان، بة
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ولَاتة، ئازادانة سةروةت و ساماني ولَات بدزن و بةهةدةر بدةن، طةجنيَك ئازادانة، بةمنونة 
 نةزان و ثشتة ضاوتان برؤية!! زوثيَيانبلَيَت د لةتؤرِة كؤمةلَايةتييةكاندا نةتوانيَ

بةثيَيةكاني خؤت بةناو بازارِو  نيتواو نةشت يتكةي رِواية خؤت بةسةرؤك بزان    
خةلَكةكةتدا برِؤي و بانطةوازي ئازادي و سةربةخؤيش بةطويَي خةلَكي دا بدةي!! سةير 

لةم ولَاتةدا، رِؤذ نية رؤذنامةوانيَك النيكةم داركاري نةكريَت! رِؤذ نية ميَنيةك  دةطوزةريَ
اسا و رِيَسا نةتواندرا بةر بةئازادي ، يا لةذيَر فشاردا خؤي نةكوذيَت! ئةطةر بةينةكوذريَ

و ئازاديية فةردييةكان بطرييَت، تارمايي حيزبي دةبيَت بةجيَطرةوة! ئازادي لةترافيكي 
 عورف و نةريَت بدا، دنيا خرابوونة!

هةميشة لةبيانويَك زياتر هةية بؤ زةوتكردني ئازادييةكاني تاك، دةنطة ئازادةكان     
ةستةيي و دةرونييةكاني كؤمةلَطة حيزبي و كؤمةلَطة وةك شيَرثةجنةو نةخؤشيية ج

مرؤييةكة دةبيندريَن!! ئةطةر نا، ئةوة ضجؤرة حيزب و ثيَكهاتةيةكة بةرطةي ئازادي 
 .اري و عةقالنيةت لةخؤدا ناطريَتوتن و نووسني و ئةزمونكردني زانينطةرايي جةستةو ئاك

مةطةر لةرِاستيدا هيض حيزب و مةطةر مرؤظ بةسروشت بونةوةريَك نية ئازادو سةربةست، 
دةسةلَات و مزطةوتيَك مايف ئةوةي هةية كةس ناضار بةملكةضطةرايي ثيَناو ويستةكاني 
خؤي بكات ئةمة ضجاي قانطدان و تؤقاندن و رِفاندن و ئةشكةجنةو تريؤركاري دةروني 

ي و جةستةيي و مؤرِالَي!! حيزب و حكومةت و مزطةوت، بةسروشت ئةو دامةزراوة مةدةن
و رِةهاية رِيَطة ثيَدراوة نني ضؤنيان بويَت ئاوا ببنة لةمثةرو بةربةست لةبةردةم 

 طةشةكردني ئازادي خود لةخؤداي تاكةكان.

ئةو ساتة نةشئة بةخشة كورختايةنانةي سةردةمي دواي رِاثةرِين، تيَثةرِين، ئيَستا    
تةوة لةم رِابردوةو، هةم دنيا لةشويَن و شويَنطةي ترةو، هةم مرؤظي كورديش ثةرِيوة

ئةزمونيان  رويكردوةتة بريكردنةوةو رِامان لةرِةهةندة جياوازةكاني ئازادي و دةيةويَ
فرة رِةهةندانةي خؤيان لةئازاد بووني خؤ لةخؤداي تاك دةبيننةوة،  ةبكات. ئةو ئازاديي
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 اري بيَئاخر مرؤظ تا دةربازي زيندانة ناواخنة تاريكةكةي خؤي نةبيَت، نةيتوانيووة رزط
و بةخؤي بلَيَت ئازادم، نةيتوانيووة رِزطاري بيَت لةدةست ئةو بةندو باوة نةريَتطةراو 

 خؤركةي تاكن. يسووننةتطةراو دةستة جةمعيانة

مزطةوتةكان بةثيوةري ياساو رِيَسا ئةرزي و ئامسانييةكان و  و حكومةت ،ثارت   
نيشتماني و فكري و تةنفيزي و  لةبنةماشدا ئامرازي بةديهيَنةري ئاماجنة نةتةوةيي و

بلَاوكردنةوةي هؤشياريية كؤمةلَايةتي و فةرهةنطي و طةشةثيَداني هزري بةيةكةوة ذياني 
ردني ئةوانرتي باوةرِي تاك و خةلَك لةثيَناو بةدناوك وخةلَكن نةك ذةهراويكردني بري

يزب و دةسةلَات ، هةرطيز بةماناي دذايةتيكردني حئازاد بوون لةخؤدا بةرامبةرو جياواز.
و دين نايةت لةرِاستيدا، ئازادي ئةزمونكردني مافة لةخؤدا وةك تاك، مرؤظي ئةم 

برِوا بةو وةهمة بهيَنيَت هةتا ئيَستايش بانطةشةي ئةزمونكردني  سةردةمة، ناتوانيَ
 ذيانكردن دةكات لةرِابردودا!

ردستان بةرامبةر ستةم هةر ستةم و ستةمكار هةر ستةمكارة ئةوةي دراوسيَكاني كو   
بةكوردو خاكةكةي دةيكةن ضةندة ستةم و ستةمكاريية ئةطةر لةناوخؤي كورد خؤيشيدا 

ستةم لةئازادي و ئازادخيوازي بكات هةر ستةم و هةر هةمان ستةمكاريية.  و بيةويَ هةبيَ
تا هةنوكةيش ثارتة كوردييةكان ئيدديعاي دةكةن،  ئةوةيئازادي نابةخشريَت وةك 

 بةم عيبارةتة بيَت هةر كاتيَك بيانةويَ م ئازادييةيان بةخشيووةتة خةلَك!ان ئةطواية ئةم
دةشتوانن ئةو بةخشينة زةوت بكةن و بيطةرِيَننةوة الي خؤيان، ئازادي بةرهةمي 

و ثةرةي  و طةورة دةبيَ بةريةككةوتين مرؤظةكانة، لةطةلَ خؤياندا لةدايك دةبيَ
نةك حزب و  لَكة،تة ثارت و دةسةلَاتة جياوازةكان، خةبةها بدا ثيَدةدةن. ئةوةي دةبيَ

 مزطةوت و ئايدياكان.
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 لەم واقیعە تاڵەدا

حيزبيةكاني ولَاتي ئيَمة، ديارة دور لةرِوايةتيثيَدان،  ناوخؤيية حيزبي و شةرِو ملمالنيَ   
ذ د ئةطةر هةتا دةيةي رِابردويش بريتيبوو بيَت لةجؤرة شةرِو ملمالنيَيةكي دوو جيهاني

بةيةكي جياواز لةرِوانطةو لةدنيابينيدا، ئةي ئةوةي ئةمرِؤو لةفؤرِميَكي تردا خؤي ويَناو 
 دوبارة دةكاتةوة، ضيية؟!

ئايا هةر هةمان جةنط و هةر هةمان ئةو ملمالنيَيةية بةلَام بةجؤريَكي دي، يا شةرِو    
ؤنطي و غةريزة شةيثور ليَدانة بؤ بةشينةوةي بوغزو نانةوةي ئاشوب و ضاندني درِد

حيزب و حيزبيةكاني ئةم  سازي لةثيَناو فراذؤ ثيَكردني بةرذةوةنديية تايبةتيةكاني
لةم واقيعة تالَةدا، شةرِ فرؤش و جنيَوفرؤش و هةرزانفرؤش زؤر سادةو ئاسايية  ولَاتة؟!

ئةطةر سةركردةيةك بيَت، ئةطةر ثةرلةمانتارو ئةطةر وةزيرو ئةطةر فةرمانبةرو ئةطةر 
نديَك بيَت، سادةو ئاسايي و زؤريش بووة بةشتيَكي سادة ئةطةر دةسةلَاتدارو كارمة

و بةسيتة زؤر ئةطةر ضاالكواني كؤمةلَطةي مةدةني  ساييئةطةر ئؤثؤزسيؤنيش بيَت، ئا
و رِيَكخراوة مةدةنيةكانيش بيَت، ئةساييةو زؤريش ضاوةرِيَكراوة ئةطةر وتار خويَن و 

ؤشنبريو رِؤناكبريو رِةخنةطريش بيَت، دةشيَت هةر شتيَك وتار نووس و رِؤذنامةوان و رِ
هةر يةكيَكيشيان ببيَتة زارةترةكي  وبداوهةية دةشيَت لةسةر زمان و زيهنيةتي ئةوانةدا رِ

 بةشينةوةي رِق و قينةو ناتؤرة سازي بةئةذدادي باباي بةرامبةرو جياواز!

، يَين، بةدايكتدا ديَنة خواريَتؤ قسة دةكةي، يةخةي باوكت دةطرن، تؤ هةلَويَست دةنو 
تؤ رِةخنة دةطري، سوكايةتي بةخوشك و ذن و كضةكةت دةكةن، خوا نةكا بلَيَي نا، 
هةزار سيناريؤ لةثيَناو لةكةسيَيت دانت ئامادةو ئيغراو ئيفراز دةكةن، شةرم لةم هةموو 

بندةست  و بطرةو بكوذةو هةلَاويَرديية جيَندةرييةي خؤيان و طةريرِاو رِوت و ضةتة
تؤ بسرِنةوة لةسةر  خؤيان ناكةن، بةناتؤرةو فرِيَداني تؤمةتي ذةهراوي دةيانةويَ

و  ، هةلَوةستةي كردبيَماوة قسةيةكي كردبيَ نةخشةو بةخششت خبةن، كيَ
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، ئاست نزمةكان لةشكؤي نةدرابيَ رِوتة، بةهةر رِيَطةيةك لةرِيَطة هةلَويَستيَكي نواندبيَ
 كيَ،و كيَشةي بؤ دروست نةكرابيَ ، ئاوت نةكرابيَ، نةرِفيَندرابيَنةدرابيَ، ليَينةطريابيَ

بةئةلَقة لةطويَي ئةم دةولَةت و ئةو دةزطةو دامةزراوة هةوالَطري  ماوة وتبييَت نا، نةكرابيَ
و بؤي نةخرابيَتة ناو دو  بةيان كردبيَ ةتيَكيكةسيَك شك ئةبةن حةقيق و ئةمنية، ئةريَ

 ؟! تادمةوةو طةمارؤ نةدرابيَناني طةر

ئيدي ئةمة، دةرهاويشتةيةكي بؤماوةخيوازي نةبرِاوةيةو هةروا سادةو، هةروا سانايش    
بةكؤتا نايةت و كالَنابيَتةوةلةزيهنيةتي سياسي و كؤمةلَايةتي و فةرهةنطييةكةدا، 

ياو نةمؤرِالَ و نةهؤشياري مافناس، ئةركناس، دؤخناس، ئاكار باشيش وةك ئةوةي ش
لةبنةمادا نيمانةو لةئارادا نيية، هةر ئةم نةبوونةيشة  مةدا،بةهةبووني مرؤظة لةم سةردة

وايكردووة، لةبري طةشةكردني دميوكراسيةت و، بةيةكةوة هةلَكردن، فيَلَكردن 
لةدميؤكراسييةت رِةط و رِيشةي خؤي زياترو زياتر بلَاوبكاتةوة، هةر ئةمةية وايكردووة 

 تريَبني، بةوةها هةبوونيَكيش دةو وازازي رِوالَتةطةراو، رِوكارطةرخيتةنها دميؤكراسيخو
هةبووني ساختةطةرايي، ياني كارتيَكةر، ئيدي ئةو كارتيَكةرة،  هةبووني ساختةطةرايي.

هةرضييةك بيَت، ياني بارودؤخ بيَت، ياسايي ئةخالقي و، دةسةلَاتي ئاييين و، سياسي 
لةو بابةتانةيش بيَت، ذياني رِةسةني خؤي ناذي و، و، دابونةريت و، هةر تشتيَكي تري 

بوار بةوانيدي دةدات تا ئيمكانةكاني بؤ  امبةردا،واز لةهةلَبذاردني خؤي دةهيَنيَت، لةبةر
دياري بكةن، بةو مانايةي كارةكتةر ئيدي ئيمكان و توانا تايبةتيةكاني خؤي لةدةست 

بذيت، ياني لةسةر كةولَي ئةواني دي لةئيمكان و توانا طشتييةكانةوة  دةدات و دةيةويَ
كارةكتةر بةهةموو  ة،ذيان بكات، بةثيَضةوانةوة، هةبووني رِةسةن ئةو بوونةي

ماناكانييةوة تيايدا هةست بةبةهاي بووني خؤي دةكات و لةواني دي دادةبرِيَت، ديارة 
ريَك ياني جؤ بةتةنها دةذي و دورة لةواني دي. دابرِان نة بةماناي ئةوةي كارةكتةر

لةدؤزينةوةي خود، بةلَام خؤ زؤرينةي هةرة زؤري يةكة ثيَكهيَنةرة طةلي و كارطيَرِي و 
كؤمةلَايةتييةكاني كؤمةلَطةي ئيَمة، لةو بوونة رةسةنة بيَئاطايةو بةمةوجودةكاني 
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ديكةوة خةريكةو لةدةرةوةي خؤي و لةواني ديدا خؤي خالَيدةكاتةوةو، دةيةويَت بذي، 
ةواني تري ست بكات لةدواجاردا كؤمةلَة كاردانةوةو تواناو ئيمكانياتي ئهة يَئةوةيئةمة ب

ياني ياريكردن بةهةبوون و رِةسةنايةتي ئةواني دي، وةك  بةسةردا دةسةثيَنريَت.
ياريكردنة بةريزكردني ثولي دؤمينة، هةموو ئةواني تريش بةرةو كةوتن دةبات، لةبةر 

 ئةوة دةبيَت كةلَك لةدوو شت وةربطرين:

/ هيض كارةكتةريَك سؤثةرمان نييةو، مايف ئةوةي نيية لةسةر كةولَي ئةواني دي ةكةمي
دلَخوازانة ذيان بكاو ميَطةليانة بلةوةرِيَت. رِةوايةتي هيض كارةكتةريَك لةوةدا  و بييةويَ بيَ

 ينبيانكاتة كةرةستةيةك بؤ خؤزومكرد و بيةويَ نيية بةها بؤ ئةواني دي، نةهيَلَيَتةوة، بيَ
 خؤي.

/ كارةكتةري ساختة، هةرطيز ناتوانيَ بؤ هةتا سةر دريَذة بةكردةوةكاني بداو دووةم
هةروا ساختة ضيانة بةرذةوةندييةكاني بسةثيَنيَت، هيَض ثاساويَكيش لةئارادا نية، ريَطة 

 بةوة بدات، لةسةر كةولَي ئةواني دي، بذيت.
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  رەنگییدا رەنگدان لەبێ

يللةت و نةتةوةيةك بةذيَر دةستةيي و لةبندةستةيي و بيَدةسةلَاتيدا، مانةوةي هةر م   
ثرِ جةمسةرو فرة رِةهةندو هةمةاليةنة، هؤكارة هةرة سةرةكييةكةي بةدبةخيت و 

لَ مؤرِا رِةنطيداية! مؤرِالَيية لةبيَ بيَضارةيي نية وةك ئةوةي ئيدديعا دةكريَت، بطرة بيَ
بةمانا رِؤشنطةري و ثرِشنط دارييةكةي، نةخيَر تةنها  بةمانا خؤرئاواييةكةي، رِةنطدان

ثةيوةندي بةنةبووني ئةو ئامرازة ناسيَنةرة سرتاتيذيية نةتةوةيي و نيشتمانيانةوة 
هةية، ئيَستا لةضاوي دويَنيَداو ئايندة لةتيَثةرِاندني هيَزو هزرو زيهنيةتي خيَطةرايي و 

 و حزبي رِوتدا، دةبينن! ريَتثاريَزينة

د، وةك نةتةوة، وةك خاوةن خاك، وةك فةرهةنطدار، بةلَام لةغيابي ئةو رِةنطدان كور   
و ثرِشنطدانة رِؤشنطةرييةدا، وةك ئامادةيي لةبؤشايي بونيادناني ئةو ئامرازة كاريطةرة 
عةقلَانية سرتاتيذييانةدا، سةدانسالَة تيَدةكؤشيَت، سةدانسالَة قورباني دةدات، 

شكست دةخواو هةلَدةستيَتةوة بةرِوي شكستداو بةر  ،ةكريَتجينؤسايدو ئةنفال د
دةربازي سةر شارِيَي سةالمةتي  بةتريؤرو شكست بةتريؤرستان دةهيَنيَت، كةضي ناتوانيَ

سةدانسالَة لةبري ئةوةي يةكةي  ي نةتةوةيي و نيشتماني خؤي بيَت!و سةربةخؤي
يَت بةسةر هةموو نةتةوةيي و نيشتماني هةبيَت لةخؤيدا، جطة لةخؤي، دابةش دةب

ئةواني تري غةيرة خؤي لةخؤيدا، ئةمة هةم وةك بوونيادة مرؤييةكةي و هةم وةك فةزاو 
 ايةتي و سياسيةكةيشي هةر رِاستة!فزولَيةتة ذينطةيية كؤمةلَ

بةكوردي و كورتييةكةي، كورد لةبةر ئةم ثةرت و ثةريَشانيية ناوةكييةي خؤي، لةبةر 
ي زايةتييةكةخؤي، تا هةنوكةيش نةي توانيووة هاوتاي ئا ئةم بيَنةو بةرة هةناو سزييةي

نةي توانيووة هاوتاي قوربانيدانةكةي خؤي لةبواري ثيَشمةرطايةتيدا،  لةمةيداني جةنطدا
كوردو كوردايةتييانة، برةو بداتة اليةنة هؤشياري و عةقلَمةندي و مؤرِالَة  انةرِون و رِاشكاو

 مةيداني واقيع دا جيَطري بكات و بسةمليَنيَت!هةمة كييةكةي خؤي و، هةبووني خؤي لة
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تةنانةت نةيتوانيووة وةك حزب و حزبييةكاني، بطاتة بونيادناني يةكةيةكي هاوبةش     
و رِيَذةيي نيشتماني لةسياسةت كردن و موخاتةبة كردندا بةرِوي دةرةوةي خؤي و 

 ناوخؤي خؤيشيدا!

يدياو سؤشيال ميديا دا، لةكؤرِو ئةوةي ئيَستا طةجناني كورد لةم لةبةر ئةوة    
كؤبوونةوةو بةريةككةوتنة جياوازةكاندا بةيةكرتي دةكةن، باشرت واية لةبري ئةم 

و ضةنة بازيية، ضاكرت واية لةبري ئةم تةلَة تةقاندن و دةمة تةقيَيية تاقةت  ضةلةحانيَ
ن و وةك يةك رِةجناندن و شكاندني يةكرتي، بكةونةوة خؤيا بريثرِوكيَنة، رِاست ترة لة

تيم كارو ضاالكي نواندني طةجنانةي خؤيان لةفؤرِميَكدا جياوازو سةرتاسةري، بيَطومان 
اريدا، وبةئارِاستةي بةهيَزكردني بوونيادة مةعريفي و سياسي و كؤمةلَايةتييةكان لةكوردة

دا بةيةك، تا ئةم مؤرِالَة هاوبةشة لةناخي يةك تا ئةمة واتا نةكريَ بنويَنن و بةرِيَوةبةرن.
بةمانا نةبيَت، كورد وةك ميللةتيَكي مةزلَوم، كورد وةك نةتةوةيةكي غةدر ليَكراوو ذيَر 

ببيَتة خاوةني ئةو رِةنطدان و ئامرازة ناسيَنةرو طوتارة كاريطةرو  دةستة، ناتوانيَ
 بندةستةيي و ذيَر دةستةيي بكات. يدةرباز هاوبةشةي دةكاريَ

ميَنةي ئيَستا طةجناني كوردي بةخؤيةوة سةرطردان و خةريك ئةم بيَباكطةراي و شرِمربِ   
ئامانة، رِونة، تةنانةت جطة لةدوبارة  كردوة، هةرضييةك بيَت سةرةئةجنامةكةي بيَ

بةرهةمهيَنانةوةي ئةزمونة شكستخواردوةكاني رِابردوو، هةروةها نانةوةي شةرِو 
رد يةك شةرِةو حزبةكاني شةرِي كو بةدي ناكريَت! يادائاشوب، تروسكاييةكي تري ت

حزبيةكاني هةزار شةرِ، بةرذةوةندي كورد يةك بةرذةوةنديية وةك نةتةوةو، 
ئةم . و سياسةت لةناوضةكةدا، هةزار شتنيشتمانةكةي، بةرذةوةندي سياسيةكاني 

ثةرتبوونةي طةجناني كورد، زؤر مةترسيدارة، تينوتاو بةفريِؤدانة، نةخيَر هةرزانفرؤشية 
يَكدا غةيرة كوردي، بةمةيش ئةطةر طةجناني ئةم ولَاتة هةستيارو خاوةن لةفؤرِم بةرط

ثرسيارو لةسةر هةست نةبن، ئةطةري توانةوةي توانستةكاني خؤيان لةناو ئةم طوتارة 
 حزبي و سياسية نا واقيعبينةدا، مسؤطةر ترو دةستةمؤ تر دةكةن! انةثةرت و ثةريَش
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لةداهاتوودا ماهييةتي داخوازيةكانيان  نةبيَ تةنانةت زؤر بةئاساني دورو نزيك، هيض   
لةبطؤرِةوة دةطؤرِيَت بةنةطؤرِ، ئةي ئةوةنية هةر لةئيَستاوة ئاسيت داخوازيةكاني خةلَك، 
لةبةرزترين ثلةو ثايةو ثيَطةيةوة دابةزيووةتة نزمرتين ئاست و، ويست، لةبري 

ةت و، ئاوةداني و ئاو ةمنيماف و ئازادي و كارةباو ئ رةتايرتينسةربةخؤيي داواي سة
حزب لةدنيادا، ئامارازي بةديهيَنةري خواست و، ويستةكاني خةلَكة، بةلَام حزبي . دةكات

كوردي لةبري ئةوةي ئامرازي بةديهيَنةري ويست و خواستةكاني خةلَك و ميللةتةكةيان 
بيةكانيان بن، خةلَك و ميللةتةكةيان وةك ئامرازي دةستةبةركردني بةرذةوةنديية حز

طةجناني كورد لةوة تيَبطةن، ئةوةي ناوي فكرو  كةي دةبيَ ةكار بردوةو، دةبينن!ب
ماريفةو ئايديؤلؤذياو مؤرِالَة لةحزبي كوردييدا نةماوةو نية، ئايديؤلؤذياي ئةم حزب 
لةويرتدايةو، ئةفكاري ئةم حزبةي تريش لةمةي ترداية، بةس دذو دوذمنايةتيكردني 

 !بنت و هاوار برِاو دةيةكرتييان ليَبستيَنيتةوة ها

هيضيان ناميَنيَت بؤ وتن، لةخؤيان و خةلَك و خودايش دةبنةوة، سةركردايةتي ئةم    
حزب ئةوةندة طةمذةو طوناحن، هيَندةي خةريك بةرِازيكردني جةماوةري ئةو حزبي 
بةرامبةرن بيَطومان لةسةر كةولَي جةماوةري حزبةكةي خؤيان، ثؤينت و ضارةطيَك 

جةماوةرو ئةندام و كادري حزبةكةي خؤيان  هةواداروالَ و ئةنديَشةيان الي ئةوةندة خةي
نيية! ئةوةندةي لةسةر ميزاج و مةجازو ثةيوةنديية شةخسي و رِؤمانسييةكان كار 

دةن، بةثرانسث و دسثلينة حزبيةكاني خؤيان نا دةكةن، نةك هةرطيز ئةوةندة طويَ
ك وةك سةرضاوةو خؤراكي ئةم بةر بازارِيية هيَشتايش خةلَ ئةسلَةن بةهيضيشيان نازانن!

دةبينن، هيَشتايش ثيَيان واية دةتوانن وةك هةميشة تؤقيَنةرو طةوزيَنةرو طةوجيَنةري 
 يارو نةيارةكانيان بن!

و ئاورِيش لةهيض  طةلؤ، زةمةن سروشتيَكي سةيري هةية، وةك با لةرِؤيشنت ناكةويَ  
رِوانيدا وةك شوتييةك بةشةرت خؤيان خبؤنةوة، لةضاوة ناداتةوة، طةجناني كورد نابيَ

نة مةيداني خةبات و ئيرت زؤر هةستيارو هؤشيارو شوناسخوازو ضاوكراوةتر برِذيَ دةبيَ
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لةبةرامبةردا طةردون  ةي رِؤناك كردنةوةي طةردوني بيَئةطةر خؤر سةرضاو تيَكؤشانةوة.
ةر طةجناني ئةم ولَاتة رِةنطدانةوةي خؤي نواندووة، دةي ئةط بيَباكي نةنواندوةو

ئةوةي رِةنطدانةوةي ئةو  سةرضاوةي وزةو هيَزو نؤذةنكردنةوةي ئةم ولَاتةن، دةبيَ
 ، تةماي زياتري لةسةر هةلَنةضنن.رِؤشناييةي خؤياني نةبيَ

طةجناني كورد ئةطةر خويَندنةوةي تايبةتي خؤيان نةبيَت لةسةر رِوداوة كؤمةلَايةتي    
وةك ئةوةي هةن بري لةو هةبوونةي خؤيان نةكةنةوةو خؤيان و سياسييةكان، ئةطةر 

ببنة بةديهيَنةري ئةو ئامرازة ناسينةرو بكةرة  بةماناوة بةيان نةكةنةوة، ناتوانن
طةجناني كورد لةبري ئةوةي بكةونة  لةطؤرِانكارييةكاندا. بطيَرِيَرِؤلَ كاريطةرةي دةتوانيَ

 ية طةوزيَنةرو طةوجيَنةرةي جطة لةخؤ بةرهةمذيَر باري ئةو بانطةوازو تةبليغاتة حزبي
هيَنانةوة هيض بةهاو ئامانج و سرتاتيذيَكي تري نية، دةتوانن كاريطةري يةكالكةرةوة 

خؤيان بسةمليَنن  يلةسةر ئةداو طوتارو تةواوي ثرؤسةكة دابنيَن و خواست و داخوازيةكان
خاوةني فةرهةنط و تؤرةي  طةجناني كورد، ئةطةر ثيَيانواية كوردةواري و بسةثيَنيَت.

و نويَنةري رِاستةقينةي  تايبةت بةخؤيةتي، ئةطةر خؤيان بةجيَطرةوةي نةوةي دوييَنَ
خؤيان  بزافة مةدةني و رِؤشنبريي و زانستيةكةي ئةمرِؤي ولَاتةكةيان دةزانن، دةبيَ

ةوةو كؤمةلَطة جؤراو جؤرةكاني دي بهيَننة دةر ةدايلةذيَر ركيَفي طوتارو رِةفتارو ئ
 رِةنطيية لةناو ئةم هةموو رِةنطة بيَ ناسنامةيةك تايبةت بةخؤيان ضيَبكةن، نةك ئةو بيَ

 رِةنطانةدا، رِةنطبكةنةوة!
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 ئەمە چجۆرە سیاسەتێكە

ضةند و ضؤني" لةهةر شتيَكدا بووني هةبيَت، ئيدي ئةو شتة ئةطةر  موتلَةقخوازي"بيَ   
يَت يا مةعنةوةي، لةزيهنيةتدا بيَت يا لةثراكتيكدا، يا رِيَسماني، ماددي ب ئامساني بيَ

 هةر ضييةك بيَت دواجار سةرئةجنامةكةي رِونة، بؤطةن دةكات.

وةها بكةرو هزرينيَك ئةبةد لةسياسةت دا جيَطةي نابيَتةوة، بيَطومان سياسةت بةمانا    
ةويَتة بكزانستييةكةي سياسةت بةمانا واقيعييةكةي، ضونكة لةسياسةت دا شتيَك نيية 

بةنةطؤرِي  دةرةوةي نةشتةرطةر كاري و شرؤظةكاري و ثرسيار كارييةوةو بتوانيَ
مبيَنيَتةوة. سياسةت، خود ويَناكردنةوةو بةرهةمهيَناوةي خودطةرايي نيية لةبازنة 
هيَشويية خيَلَةكي و مةزهةبي تائيفية داخراوةكاندا، جوينةوةي بانطةوازة 

لةرِابردوة دورو نزيكةكاندا، سياسةت زانستة بةسةرضووةكان و مانةوةش نيية 
 .استيداواقيعبينيية هةلَيَنجانةوةي ماناو بةمانا كردنةوةي بيَمانايية لةرِ

لةبةر ئةمة، ئةوةي ئةمرِؤ دؤخي كوردةواري لةخؤيدا طةناندووة، ليخناوي سياسةت    
خوازو بةرِوالَةت نيية لةرِاستيدا، بةرئةجنام و سةرئةجنامي هزرينيَكة لةناخدا موتلَةق

سياسةتطةرا، يةك رِةنط و تاك رِةهةندطةرايي لةسياسةتدا نيية، سياسةت ناتوانيَ 
سياسةت مؤرِالَة، ئةمة بةمانا خؤرهةلَاتييةكةي نا، بةمانا  ت،بةردةوام يةك رِةنط بيَ

ئيزافة خباتة سةر  خؤرئاواييةكةي، مؤرِالَة وةك ئةوةي دةشيَت وةك ئةوةي دةكاريَ
تة خؤسةري و هةبوونة مرؤييةكة، وةك وةرطرتن و دانانةوة، رِةنطدانة رِةنط رِيَذي ثيَكها

)يا هةموو يا هيض( نةك بةمانا  دةكةيو رِةنط بيَذيية، نةك بةمانا موجةرِرِة
 ئةفالتوونييةكة )ثاواني كويَخاو ئاغاو خيَلَطةراو ئةرستؤكراتةكان بيَت(.

ة سياسةت بكاتة ثردي ثةيوةندي نيَوان هةروةك ضؤن ئةركي سياسةتوانيش ئةوةي   
خةلَك و دةسةلَات و ئامرازي تيَثةرِاندن و ثةرِينةوةي قؤناغيَك بةقؤناغيَكي دي، نةك وةك 
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، لةاليةن سياسةتوانةكانييةوة بكريَتة دياردةيةك ئةوةي لةكوردةواريدا دةطوزيَ
 ئةوثةرِي ناثةسند.

ني خةلَك و ئيديعا دةكريَت، سياسةت ئةطينا وةك ئةوةي بووة بةويَردي سةر زوبا   
، درؤزني و درؤزاني نيية، درؤ ئةوةية سياسةتوانبيت ليَرةو هةلَطري جنسية بيت لةويَ

ئةوةية طةجناني ولَات بةناوي بةرطريكاري و رِزطاري نيشتماني ليَرة بدةي بةكوشت و 
ذيانكردن بن، دونيا بةثارةي ميللةت خةريكي خويَندن و  ةريمندالَةكاني خؤيشت لةوس

درؤ ئةوة بةناوي سياسةتةوة خةريك بةفةرهودكردني سةرخان و ذيَرخاني ولَاتةكةت 
بيت، ئةوةية هؤكاري ئةو هةموو نةهامةتيية بطةرِيَنيتةوة سةر طواية نةشازي و 

نرخ و بةهاي بازةكاني  مانينةطوجناوي دؤخة هةريَمايةتي و نيَودةولَةتييةكانةوةو دارِ
 نةوت لةجيهاندا.

و عوريف حزبي ئةداي بكات، كةي ئةوة  كةي ئةوة سياسةتة، ثارملانت هةبيَ   
و هةذمووني خيَلَطةرايي ئارِاستةي بكات، كةي ئةوة  سياسةتة، حكومةتت هةبيَ

سياسةتة، هيَزة سةربازي و ئةمنييةكاني ولَات، ثيَشمةرطة، لةبري نيشتماني رِةنطباري 
ة ، كةي ئةوشةفافييةت هةلَلوشينت هةبيَ بريةحزبي بكريَن، كةي ئةوة سياسةتة، ل

و لةسليَماني شني، كةي ئةوة سياسةتة، دواي ئةم هةموو  سياسةتة، لةهةوليَر شايي بيَ
و نةسيستميَكي رِؤشين حكومرِان،  سالَة لةحوكمرِانييَت خؤجيَيي، نةدةستورت هةبيَ

و دياريَكت  نادياربيَ هةتة ةيوو نةئازادي، ئة و نةويذدان، نةمافت هةبيَ نةذيانت هةبيَ
سياسةت و سياسةتواني كورد، دةنسالَة لةبري ثيَناسةكردنةوةي ئازاديية فةردي !نةبيَ

و طشتييةكان، لةبري بونيادنانةوةي سةرخان و ذيَرخاني ولَات، لةبرِي هيَنانة ئاراوةي 
بةرِوي خؤدا، بةرِوي و طوجناو لةبةرِيَوةبردندا، لةبري كرانةوة  فؤرِميَك ئةوثةرِي نويَ

دةرةوةدا، لةبري ثةرةثيَداني مةدةني و ضةسثاندني دميؤكراسي، ئؤلَفةتيان بةمؤديالتي 
ثؤشاك و سةفةرو سياحةوة طرت، دةستيانداية طؤرِانكاري لةرِةنط و رِؤخسارو سةيارةو 

 تةيارةو مالَةكاندا.
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 رەخنەگری كوردی

ني بنةما بيَت، ئةوا كاري رةخنةطر ئةطةر رةخنة هةلَسةنطاندني بةهاو دياريكرد   
بزويَنةرو كارتيَكةري ضاالكيية مرؤييةكانة، ئيشكردنة لةسةر ساغكردنةوةو تةتةلَةكردني 
ئةو بةهاو شتة مرؤييانةي بةالي تاك و كؤمةلَطةكةيةوة طرينط و هةستيارو 

دةطوزةريَت، ئةوةتا لةدياردةيش  كوردةواريداضارةنووسسازن، نةك وةك ئةوةي لة
يَيثةرِاندووة، ئاوتكردني بنةما زانستيةكاني رةخنةو دوركةوتنةوة لةكاري ت

رةخنةطرانةي عةقالنيطةراو ئيشكردني لةسةر جولَاندني هةست و سؤزطةرايي خةلَك بووة 
 بةشاي هةر شتك لةثراكتيكدا.

بيَطومان هةموو ئةمانةيش لةذيَر بالؤرةو ناوي بةرذةوةنديية طشتيةكاندا، دذو    
يةتي جوانييةكان بةناوي جوانيةكانةوة دةكريَت، يارو نةياري جياوازييةكان دوذمنا

 بةناوي جياوازييةكانةوة دةكريَت، بةذيَر ليَوي رةخنةوة لةكرؤكي رةخنة دةدريَت!! 

 ، النيكةم دةبيَبةم عيبارةتة، رةخنةطر ئةطةر بةبنةما ثيشةطةر رةخنةطريش نةبيَ   
 تة بةر نةشتةري رةخنةطةر كارييةوة، هةر هيضنةبيَشارةزاي ئةو بوارة بيَت دةخيا

دةبيَت ثشت بةستووبيَت بةداتاو زانياريية تايبةت و هةمةكييةكاني ثةيوةست بةباس و 
كراو، خؤ دةبيَت تواناي جياكاري و بةراوردكاري و  ررِوداوي هةلَوةستة لةسة

 لةمةحكداني سةرو بؤرو سةراوي هةبيَت.

دا يةكيَيت دةرئةجنام و بةرهةم لةدةست دةداو ناتوانيَ رةخنة لةغيابي ئةمانة   
و ذاوة ذاو دروست دةكاو خولَقيَنيَت،  ئارامبةخش بيَ ئاماجنةكةي بثيَكيَت، ناتوانيَ

 ! ةتةي ئيَمةي ثةرت و ثةريَشانكردوهةروةك ئةوةي ئةمرِؤ فةزاي شارو شةقامي ئةم ولَا

بلَيَم" رةخنةطري ثيشةطةري هةر نيية،  كورد، جطة لةوةي"رِةنطة هةلَة نةمب ئةطةر   
نووسةرو رِؤذنامةوانةكاني، رِوناكبريو ئةنديَشةمةندةكاني، زانستطةو ئةكادمييستةكاني، 
ضاالكوانة مةدةني و فةيسبووكةوانةكاني، ميدياو رِاطةياندنةكاني، سيايةتكارو 
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ةتييةكاني، تاك بةتاكةي يةكة ثيَكهيَنةرة كؤمةلَاي تاروحوكمةتليةكاني، ثارملان
ئةوةندةي عةفةوي و عةشوائي و عاتيفيانة رةخنة دةطرن، هةزار هيَندةيش لةطؤشة 
 نيطايةكةوة تةسك و تروسك و ظايرؤساوي بةهزري قةوم و قةبيلةو حزب و ناوضةطةرايي!

ئةوةي غائيبة ديقةتة، ئةوةي نيية داتاو زانياريية، ئةوةي بةديناكريَت بابةتييةت و    
ةرةخنةدا وةك مؤرِالَ، ئاماجنةكةيش يةك شتة: شكاندني ئةوي بةرامبةر، نيةت باشيية ل

ضونكة هةر كةس و اليةك سةركةوتنةكاني خؤي بةتةنها لةوةها تيَزيَكدا دةبينيَتةوة، 
 ئةمةيش لةسادةترين مانادا، نيشانةي بةكؤتا هاتين توانستةكانة.

ةر بةيةكرتي وةك شارؤمةند، نيشانةي دارِماني خؤلةخؤداي بةرثرسياريَتيية بةرامب   
دةي ئةطةر رةخنة بريتيبيَت لةوةها غةوغاو غةبغةيةكي دةرون تيَكدةرو دةرون 
نةخؤش، ئةطةر بريتيبيَت لةوةها فالَطةرايي و فةوزايةك، ئةي تريو تانة ضيية، ئةي 

ضي، لةبةر ئةوة ئةمةي بةناوي رةخنةوة دةخريَتة  نيتؤمةتبار كردني بيَ مروةتانة يا
، لةرِاستيدا رةخنة نية، كاردانةوةية، رِةتكردنةوةية، ناديدطةرايي ئةوي بةرامبةرةو رِوو

 هيضي دي!! 

دةميَك سالَة وتوومة كوردةواري لةم بةشة باشورييةيدا، كؤمةلَطةيةك نةماوة مرؤيي،    
بيَطومان بةمانا مةدةنييةكةي، رِةنطكراوة بةحزبي كراوة، كؤمةلَطةيةكة مةسرةف و 

ي، بيَطومان بةمانا كالسيكييةكةي، ليَرة خةلَك ئامرازي خزمةتكردني حزبة، سةرف حزب
خةلَك و تةحقيقاتي ئاماجنةكاني خةلَكة، هةرضييةك بيَت  دنيئةوةي وةسيلةي خزمةتكر

حزب نية، ئيَستا لةم هةريَمي كوردستانةدا يةكةي ثيَكهيَنةري جظاكي تاك نية، يةكةي 
ليية، سورة، شينة، قاوةيية، رِةشة، سثيية، دةستةجةمعيية، زةردة، سةوزة، ني

كةس بةدؤي خؤي نالَيَت  ةي،نارجنيية بيَطومان بةعقلَيةتة ئوسولَي و خيَلَةكييةك
 ترشاوة، كةس ئاورِ لةهيضي كةس ناداتةوة!
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 لةكاتيَكدا ئةم ولَاتة سةراثاي لةم ليخناوةدا خنكاوة، فةزايةك خولقاوة دؤطما ئةوةي   
بانةكةي خؤيةوة دةذميَريَت، لةكؤبوونةوةكاندا كؤك و لةدةرةوةي طويَز لةهةن ديَ

دانيشتنةكان ناكؤك، وتيوتي و رِيثؤرتكردني يةكرتي مؤديَلة، ضونكة لةئةساسدا ضنينة 
 هةر كةسةو سةرةكةي خؤي بةمانديَلالو طيظاراو ئةم و ئةو دةضويَنيَت!

يَت، دةبنة ماركسيست كةس شك نابةي لةخؤي بضيَت، كةس نادؤزيتةوة بؤخؤي بض   
كةضي خودي ماركس ئةوةندةي ئةمان شيَلطري نةبوو لةسةر ماركسيزم، دةبنة ئيسالمي 
كةضي ئيسالمييةك نادؤزيتةوة هيَندةي ئةمان دةمارطري بيَت بةرامبةر بةضارةي 

ئةوسةري دنيا تةيبكةي هيض قةومييةك  اميللةتةكةي، دةبنة قةومي، لةوسةر بؤهةت
ةندة دذي خؤيي و هيَندةيش دؤست و ئةحبابي بيَطانةو دوذمنةكاني نابينينةتةوة ئةو

 بيَت!!

هاورِاي نةبي ئةتكا بةدز، وةك ئةو برينةكةيتةوة، ئةتكا بةتريؤرست، وةك ئةو ئةدا    
نةكةي ويَنات ئةكا بةخائني و خؤفرؤش و بةهيض، بيَ ئةوةي بةخؤمان بزانني بووينةتة 

دةستةي ميت و بةسيج، ئةوةي سةدةها سالَة  كويلةي هةناو رِةشي خؤمان و دارو
نةريَت نةيتواني ثيَمان بكات، تةواومان كرد، بةم  يفةرهةنطي دوفاق و ضةقبةستووي

نةفسة، بةم هةوةس و هةناسة ثيسة، لةئامسانيشةوة بيَنني و حوكممان بكات، لةوة 
 سة!!باشرت نابيَت حالَي ئةم كؤمةلَطةو خةلَكة عاقيبةت نةطبةت و بيَ ئةدرة

طةر ناتواني زانستيانة رةخنة بطري بريكارييانة بيطرة، ئةطةر ناتةويَ عةقلَانة رةخنة    
بطري، ويذدانيانة بيطرة، رِاستطؤبة، بةشيَكبة لةبةماناكردنةوةي ئةو هةموو بيَ ماناييةي 

 هةية بيَطومان بةهةلَيَنجانةوةي مانا، نةك بةذةهراوي كردني!!

 

 



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

49 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 تەالری مەدەنی و

  فەرهەنگی لەعێراقدافرەیی 

ذيَرخان و سةرخانة ماددييةكةوة ي ساماني نةبرِاوةي بةهيَزو بزؤز ثةيوةندي بةذيَدةر   
نيية، لةفرةيية فةرهةطيي و كةلتورييةكةيةوة سةرضاوة دةطريَت، كؤمةلَطةي مرؤيي تاك 

ةردةم فةرهةنط و تاك رِةهةندو تاك نةتةوةو تاك كةلتوري، تواناي تةجاوزكردني نيية و ه
يةكةي ثيَكهيَنةري مرؤيي تيايدا  مةترسيدا دةنالَيَنيَت، هةرطيز ناتوانيَ رولةذيَر ثرسيا

ببيَتة ئةم ئامرازو بزويَنةرة ثؤزةتيظةي كؤمةلَطةيةك لةثةتيبوونةوة بةرةو مةدةنيةت و 
 ئاسايش و هةلَكشاني خؤشطوزةراني ببات.

 ئةمة بؤضي و ضؤن؟

طةي داخراودا رِودةدات، لةرِاستيدا ئةركداركردن نيية، بؤضي، ضونكة ئةوةي لةكؤمةلَ   
باركردنة، بةريةككةوتن نيية، بةكاربردنة، هةماهةنطكاري و بةيةكةوة كاركردن نيية، 
ثةرتكردنة، ثةرةثيَداني هزري مرؤيي نيية، رِستكردن و ئارِاستةكردنيَكة ميَطةلي، ئةمة 

رِالَي و ئةقالني و زيهنيشةوة هةر رِاستة، و دةروني و، هةم لةرِوي مؤ ييهةم لةرِوي جستة
 بةلَام لةرِوي فرةيية فةرهةنطييةكةوة، ئةمة تةواو ثيَضةوانةكةي رِاستة.

كؤمةلَطةي فرة فةرهةنط هزري باوطةراو زالَطةرايي رِةت دةكاتةوة، تيَطةيشتنة    
، دةيي دةطؤرِيَتسةثيَندراوةكان بةقبولَكردني جياوازيية رِوانطةيي و بلَاوبوونةوةي ليَبور

ضؤن؟ ئةوةي  نكردندا بالَاو بةرةو سةر دةبات.هاندةرو ضيَذبةري لةكار، لةكردةوةو ذيا
ئةوة وةك يةكةي ثيَكهيَنةر لةكؤمةلَطةي فرةييدا رِؤل دةبينيَت تاكة، بةلَام ئةوةي 
لةكؤمةلَطةي تاك رِةهةند ثيَكدةهيَنيَت يةكة دةستةجةمعييةكةية، لةكؤمةلَطةي فرة 

ةنطدا، تاك وةك خؤي بريدةكاتةوةو برِيار دةدات، بةلَام لةكؤمةلَطةي تاك فةره
 دةستة جةمعيةكة لةبري تاك بريدةكاتةوةو برِيار دةدات. كةفةرهةنطدا، ية
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 ي:طنشارؤمةندي عيَراقي و فرةيي فةرهة

ئةمةي سةرةوة وةك ضةمك بةسة، ئيَستا با بثرسني: ئايا وةك ئةوةي ئيديعا دةكريَت،    
ةلَطةي عيَراقي، هةر بةرِاست كؤمةلَطةيةكة فرةيي؟ بةالي منةوة بيَطومان نةخيَر! كؤم

زؤر بةرِوني و، رِاشكاوييةوة دةلَيَم: كؤمةلَطةي عيَراقي، ضؤن لةرِوي جوطرافييةوة بةزؤر 
لةرِوي مرؤييةكةيشيةوة هةرواية. ئةوةي هةية نيشتمانيَكة بةزؤر  يَندراوة،بةيةكةوة لك

ندراو، برايةتييةكة بةزؤر سةثيَندراو، سةيري دؤخة ئةمنييةكةي بكةن: بةيةكةوة لكيَ
 لةهةلَكشانداية. تووندوتيذي تا ديَ

و ثشيَوي شاي هةموو شتيَكة. سةيري بوارة ئيدارييةكةي بكةن: طةندةلَكاري    
، نئابورييةكي دارِماو، بيَكارييةكي زةوةند، ناكؤكي نيَوان دةسةلَاتة جياكاني وةك ثارِملا

حكومةت و دادوةري، بةر لة خةتاي هةر شتيَك، بةرئةجنامي ئةو دذو دوذمنايةتيية 
و دياردة سةيرانةي لةئيَستاي عيَراقدا ولَاتةدا هةن. ئةو تاوان  ممةزهةبي و تائيفيةن كةلة

بةديدةكريَن، لةسةدةكاني ناوةرِاستيشدا بوونيان نةبووة، كووشنت لةبةر شوناس، 
ان، مزطةوت، بازارِ، ضاخانة، قوتاخبانةو ثردةكان. رفاندني مندالَ ثرسةك ندنةوةي:تةقا

و هتد، ئةمانة  و كوشتنيان، دزيين ثارةي فةرمانطةكاني دةولَةت، سةركوتكردني ذنان
لةثوختةترين طوزارشتكردندا، ماناي ئةوةن شارؤمةندي عيَراقي نةك هةر وةك مرؤظيَكي 

اسنامةيةك نيية فرةيي لةفةرهةنطدا، رِيَك ئةوةي ن هةلَطريو  سةربةخؤ لةخؤي نارِوانيَ
 و هؤزو تريةطةرايية.ئارِاستةي دةكات، هزري ثاننةتةوةطةرايي و ئاينطةرايي و مةزهةب 

بةرِةهاييةوة بلَيَم ئةم دةبلَ مؤرِالَييةي تاك و ثيَكهاتة عيَراقييةكان هيض  نامةويَ   
يَذةي زؤر دةتوامن بلَيَم فاكتةرة هةرة كاريطةرييةكي دةرةكي لةسةر نيية. بةلَام بةرِ

بنةرِةتييةكة ثةيوةست و ثةيوةندي بةاليةنة نيَطةتيظة كؤمةلَايةتية ثيَكهيَنةرة 
هةيةو ئةمةية وايكردوة لةبري عةقلَ، ئةوةي هةية بةنةقلَ  يَوخؤييةكةيةوةزؤرةمليَيية ن

 انا بكريَن لةواقيعدا.ليَبوردةيي و ئاشتةوايي بةم بيَت، ئةمةية وايكردوة نةتواندريَ
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لةبةر ئةوة، تاك لةكؤمةلََطةي عيَراقيدا، نةك هةر ئاشنا نيية بةمافة مةدةنييةكاني،    
ئةسلَةن هةستكردني بةوةها بةرثرسياريَتييةكيش نامؤو ضةثيَندراوة لةخؤيدا، ئةوةي 

 هةية لةحةقيقةتدا ثةتيية، هةروةك ضؤن ئةوةي لةواقيعشدا هةية رِوالَةتيية.

 ةرِ الي تاكي عيَراقي لة خؤيدا نيية:باو

تاك لةتةنهايدا برِسكيَت،  ، بةلَام الي وابيَو هؤمشةندبيَ باوةرِ ناكةم هيض مرؤظيَك هةبيَ   
واتا بكةويَتة دةرةوةي كؤمةلَطة لةكاتي رِسكان و، لةساتي هةلَكردنيدا، ضونكة ئةطةر 

، نةهاوتاو، نةثيَشةنط و تةنانةت ئةمة وابوواية، كةس نةباواني، نةئامؤزا، نةهاورِيَ
و نةناسنامةشي نةدةبوو، ئةطةر نا ئةوة هاولَاتيية لةثيَناو ئاسايش و سةالمةتي  رياننةج

بةشة هةرة زؤرةكةي سةرو مالَةكةي خؤي، بيَطومان لةدةست هاو ذياوةكاني خؤي، 
 و ديَت و دةستبةرداري بةشيَك لةو ناوةرؤك و مافة سروشتيانةي خؤي دةبيَ

تاك يا هاولَاتي بةتةنها هةلَكردو، بووني  طوتريَتدةيبةخشيَت بةكؤمةلَطةكةي، كاتيَك دة
نيية، مةسةلةكة بةتةنها لةبةر ئةوة نيية، مرؤظ بةسروشت بوونةوةريَكة كؤمةلَايةتي، 

ي ييةكةثاريَزطاري لةماف و ئازادي و ئاسايشة فةرد بةلَكة لةبةر ئةوةية باشرت بتوانيَ
ةم ثةيوةستبوون و بةخشينةيش دةطوتريَت: وابةستةيي خؤويستانة. نةك ب خؤي بكات.

سةثيَندراو. هزرو باوةرِي مرؤيي، لةناخي خودي مرؤظ خؤيداية، نةك لةفةزاو ذينطة جظات 
و جظاكيةكةيدا، ئةمة نابيَت لةرِيَطةي هيض هيَزيَك، ئةطةر بكةويَتة دةرةوةي خؤيةوة وةك 

ثةيوةندي بةهزرينةكةوة هةية، ئةوة ثةيوةستة بةماف  ضونكة ئةوةي. ثيَندريَتاك بسة
و ئازاديية خودييةكان و، ئةوةي ثةيوةستيشة بةفةزاو ذينطة دةرةكييةكة لةخودةكةدا، 

ديالؤط و، ئةوي تريان لةرِيَطةي سزا فةرمانكردن و، سةثاندنة، ياني يةكيَكيان لةرِيَطةي 
نها هيَزي مةدةني مايف ئةوةي هةية ئةمةش تة .ريَتعوريف و ياساييةكانةوة دةسةيَند

ئةجنامي بدات، ئةوةي ثةيوةندي بةياساو عورفيشةوة هةية، نيةت باشي و سيستةمك 
مرؤظ دؤست و ذينطة دؤست بيَت بةسة بؤ سةثاندني. ضونكة ماف و دةسةلَاتةكاني 

 وةك تاك رؤظكؤمةلَطةي مرؤيي لةبنةمادا بةمانا مةدةنييةكةي، لةشتة دةرةكييةكاني م
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ثيَكديَن، نةك ناوةرؤكة كةسيةكاني تاك، ئاخر نةتاكةكةسةكان بؤ سةر تاكةكةسةكاني 
دةولَةت و، دامةزراوة دي، نةخيَزان و خزم، نةمزطةوت و كلَيَسا، تةنانةت نة

كؤمةلَايةتيةكانيش، مايف ئةوةيان نيية بةناوي هيض شتيَكةوة، هةلَبكوتنة سةر مافة 
ي يةكرتي، ماف و ئازاديية دنيايةكاني تاك بةتةواوي شتومةكة دنياييةكانمةدةني و 

سةرضاوة بطرن، نةك وةك ئةوةي  ماناوة مةدةني و، لةوةها مؤرِالَيَكيشةوة دةبيَ
 لةعيَراقدا ثيَضةوانة بةم تيَطةيشتنة دةطوزةريَت.

 خودناسكردني ماف بةرثرسياريَيت خودي:

اوي يةكة ثيَكهيَنةرة ئيتنيكيةكانيةوة بةم عيبارةتة كؤمةلَطةي مرؤيي عيَراقيدا بةتةو    
نةوةها ثيَكهاتةيةكة مرؤيي و نةهةلَطري وةها سيماو خةسلَةت و بونياديَكشة مةدةني 

ةوةي خؤيدا لةكيَشةو ضونكة لةوةتةي هةية هةم لةناوخؤي خؤي و هةم لةطةلَ دةر
 يَتييةكانيدةذي. لةوةها ذينطةو دؤخيَكدا ماف و بةرثرسيار جةنطداو تةقديسو ناتةقديس

تاك جطة لةرِوالَةتي و بةخو نامؤيي خود ناسكردني ماف و بةرثرسياريَتيية خودييةكان 
لةذيَر ثرسيارو مةترسيدا هةلَدةثرِوكيَن و ناطةن بةوةي دةربازي سةر شا رِيَطة 

و ئاسايش، ناسكردني مافة  ةوايمةدةنييةكة بن، هةر ئةمةيشة وايكردوة ئاشت
 ةدا بةرقةرارو ثاريَزراو نةبن.مةدةنييةكان، لةم ولَات

ئةو برِوا نةسازو دؤطما طةرانةيش لةخؤ بةرهةمهيَنانةوةدا رِةها مبيَننةوة ثيَيواية هةتا    
ثاوانكاري فةزيلةتةو تاك دةبيَت لةبؤتةي هزرة مشوليطةراو دةستةجةمعييةكاندا، 

بةرؤك و ضاكةو خراثةو  بةثاساوي نةريَتثاريَزي و بةبيانويي خوداو ئاين و خيَلَ و سةرؤك و
طشتيية جياكاني تردا بتويَندريَتةوة. كؤمةلَطةيش بةمانا مةدةنييةكةي  دييةبةرذةوةن

، انياساو عورفة كؤمةلَايةتيةك دار كردنةي تاكدا، دةميَنيَتةوة.لةغيابي ئةو ماف و ئةرك
ةكةي مولَك و مالَ و لةشساغي بابةت بةمانا مةدةنيي ،بؤ ئةوةبن لةببنةمادا دةبيَ
دن نةك ثاريَزطاريكر يذي طروث و كةساني ديكة بثاريَزنفرتوفيَلَ و توندوتلةبرينداركردن و 
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نةئةركي  ايي،لةكةمتةرخةمية خودي و ثشتطويَخستنة خوديةكان بايةخدان بةرؤحطةر
دةولَةت و نةئيشي خاوةنشكؤو نةكاري نةريَت و، هةروةها نةماف و دةسةلَاتي كؤمةلَطة 

رِيَنامةي كؤمةلَطةي مةدةني بايةخدانة بةفراوان كردني فةزاي ئازادو مرؤييةكانيشة 
ذينطةي مرؤيي، بايةخدانة بةشتة دةرةكييةكاني ثةيوةست بةطةشةثيَداني مرؤيي، 

يا رِؤحانييةت الي هةر كةسيَك، بةتةنها ئةركي ئةو كةسة خؤيةتي،  حـبايةخدان بةرِؤ
 خؤي، كؤمةلَطة مايف ئةوةي نيية بةمنونة:ئةو ئةركة جيَبهيَلَريَت بؤ كةسةكة  دةبيَ

زؤري لةهيض مرؤظيَك بكات بؤ ئةوةي دةولَةمةند يا تةندروست بيَت، ئينجا ئةطةر ببيَت    
نةخيَر، تةنانةت خودا خؤيشي مرؤظةكان دذ بةويسيت خؤيان رزطار ناكات. يا نةبيَت. 

ةستبوونة خودييةكان، كةضي لةكؤمةلَطةي عيَراقيدا ثيَضةوانةكةي دةطوزةريَت. ثةيو
مةزهةبي و سوننةتييةكان، وةك مايف مةدةني وةرناطريدريَن،  وثابةندبوونة تائيفي 

تةقديس كراون، هةر اليةك ئةوةيدي تةكفريو، رِةت دةكاتةوة، هزري تاكطةرايي 
بةدةرضوون لةرِيَسا كؤمةلَايةتي و دينييةكان، لةاليةك ئةذمارو تاوانبارو، لةالكةي 

 .كريَتئازادي لةئةزمون كردندا دة ماف و بيَ تريشةوة بيَ

 كؤمةلَطةي عيَراقي و مرؤييةكةي خؤي:

مةرجةكاني خؤي بةسةر مرؤظدا  و بتوانيَ نةمزانيووة هزرينيَك هةبيَت هيَندة بةهيَزبيَ   
بسةثيَنيَت و لةقاويبدات، جطة لةهيَزي هزرة دؤطماطةرو سيستةمة مشوليطةراكان، لةهةر 

كدا، ئةطةر جياكاري ورد نةكرابيَت لةنيَوان كاري حكومةت و هةذمووني كؤمةَطةية
نيَوان ئةم دوانةيا دانةندرابيَت، ئةوا ئةو ئةطةر سنوريَكي رِةوا لة ائايينيدا، هةروةه
يان نةيةويَت، لةخؤيدا دةبيَت بةخؤركةي بونيادة مرؤييةكةي خؤي،  كؤمةلَطةية بيةويَ

دةبيَت هةرطيز تيايدا كؤتايي نةيةت بةو مشتومرِو كوشتارطة  هةروةها بةجؤريَكيش الرِيَ
بوونةوةري لةناوخؤيدا لولداوة بةناو تونيَلة تةنطةبةرو  رةهابةشةرييةي هةتا ئيَرة مليا

 تاريكةكاني مةرطدا.
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كيَشةي كؤمةلَطةي داخراو لةوةداية، تواناي هةلَكردن و مامةلَة كردني نيية لةطةلَ    
نويَطةرة دةرةكي و ناوةكييةكاني خؤي، بةرطةي كرانةوة بةرِوي دياردةو دةركةوتة 

خؤيي و دةرةوةي خؤيدا ناطريَت، كورت و ثوخت، ثيَوةر لةكؤمةلَطةي داخراودا، بة 
لةبةر ئةوةيشة تاك لةبؤتةي كؤدا، مافة مةدةنييةكاني  رئةقلَ نيية، بة نةقلَة، هة

وتريَت خؤتان لةبتةرستان و فةرامؤش و زةوتدةكريَت، بةمنونة: لةبري ئةوةي بط
بتةرستطةرايي بةدور بطرن، فتواو بانطةوازي ئةوة دةكريَت، بتثةرستةكان ولَاتبةدةر 

ليَبوردةيي مرؤيي  مةدةنييةكاندا،بكريَن و بكوذريَن، ياني ناتواندريَت لةضوارضيَوةي مافة 
 باوةكة، برِواي بةو بةرامبةريان، يان ئةطةر كةسيَك لةدةرةوةي برِوا ئايينيية بنويَندريَ

، تةكفري ئةوةي ئةو كةسة هيض زيانيَكيشي طةياندبيَ كةهةية، تةنانةت بةبيَ ئايينة نةبيَ
قبؤلَبكريَت. لةكاتيَكدا  انةدةكريَت، ناتواندريَت ئةمة وةك مافيَكي مةدةني ئةو كةس
 دي رِاستة،ئايينةكةي ئةوي جولةكة يا مةسيحي و هةر ئيسالميةك، ئةطةر برِواي وانةبيَ

لةرِاستيدا نةهيض شتيَك لةمةسةلةكة دةطؤرِيَت و نةخودايش بةوة دلَخؤش يا تورِة 
اك ت ةكانيمافيَكة تةواو ئةزةليةو دةضيَتة خانةي مافة سروشتيية مةدةنييدةكات، ئةمة 

 و طروثة خؤويستةكانةوة لةثيَكهاتةدا.

ةكي داخراو، لةبةر ئةوةي لةسةر يةكةي ثيَكهيَنةري كؤمةلَطةي عيَراقي وةك كؤمةلَطةي   
لةو رِاستيية تيَبطات: ئةركي ياساو رِيَساكان ئةوة  تاك بينا نةكراوةو ناكريَت، ناتوانيَ

بةلَكو ئةركييةتي سةالمةتي و ئاسايش نيية رِاسيت و نارِاسيت بريورِاكان دياري بكات، 
فة مةدةنييةكاندا بكات، هةروةها سةرو مالَي هاولَاتي لةضوارضيَوةي ما اربةرقةر

كؤمةلَطةي داخراو، ناتوانيَت لةوةها بنةماو مؤرِالَطةراييةك مرؤظانة تيَبطات،  بثاريَزيَت.
ليَبوردةميان هةبيَت بةرامبةري لةرِاستيدا ئةوة دةبيَت ئةو هزرو  ئةطةر نا، ئةوةي نابيَ

ة بن لةواقيعدا مةدةني و، ناكؤك بةريَسا ئاكاريية مةدةنيان ةكؤمةلَطةيهيَزة ناكؤك ب
 مةدةني.دةبنة لةمثةر لةبةردةم طةشةثيَداني كؤمةلَطةي 
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ثيَرؤكردن و بةرطريكردن لةهةر بريو رِايةك، ئةطةر بةهاي هةبووةكاني دي وةك ئةوةي     
هةن، خباتة ذيَر ثرسيارو مةترسيةوة، دةضيَتة خانةي دؤطماطةري و شةرِانطيَزييةوة، 

ثارِملان و حكومةت و ميدياو ثارك و تاوةرطةليَك بةناوي  هةبووني حيزب و هةلَبذاردن و
ئازاد، نابنة مايةي هةبوون يا طةشةثيَداني كؤمةلَطةي مةدةني. تا ئازادي  يئازادي و بازارِ

خود لةخؤداي تاك لةكؤمةلَطةدا بيَطومان بةماناي وشة بةمانا نةبيَت، بةدلَنياييةوة 
و بنةما طرتوو بيَت بةدميؤكراسيةت، وةها لةضوارضيَوةي دةستورو سيستةميَكدا تةوا

و لةناويشياندا لةعيَراقدا، ناتوانن ئيزافة خبانة سةر  ةلَاتماف و دامةزراوة طةليَك لةخؤره
هةبوون. ئاخر لةكؤمةلَطةي داخراودا، هةرطيز خيَلَيَك نادؤزيتةوة، بانطةشةي ئةوة بكات، 

لَةكانيان و فرماني سةرؤك خيََلَةكانيان ئةندامةكاني ناضار بةطويَرِايةلَطةرايي عوريف خيَ
لةثراكتيكدا ثيَضةوانةكةي بةرِوني دةردةكةويَت،  امنةكراون، بةلَام لةواقيعدا بةلَ

رِةنطدانةوةي بةشويَنطةو شوناس و نازناوطةرايي تاكةكانةوة هةية، دوا برِياريش هةر 
دةسةلَاتانة بةخؤيان الي باوك و هةر الي سةرؤك خيَلَةكانةو، بةئاشكرايش ئةو ماف و 

 بايةخة مةدةنييةكانةوةن. اودةدةن و، واش ويَناكراون ئةوان لةسةروي ئاكارو بةه

كةواتا: كيَشةي هةرة طةورةي كؤمةلَطةي داخراو، لةرِياكاري و درؤدا نيية بةهيَندةي    
وةك  لةددانثيادا نةهيَناني مافة مةدةني و رِاستبيذيةكةيداية. ضونكة كةس تيايدا ناتوانيَ

ملكةضي شتطةليَك  ، ذيانبكاو بذيت، مرؤظ تيايدا دةبيَئةوةي هةية، وةك ئةوةي دةيةويَ
بةشتطةليَك دةكريَت، ويسيت خؤي لةسةري نيية، هةميشة لةبرِو بيانويَك  ناضاربيَت، 

 زياتر هةية بؤ زةوتكردني مافة مةدةنييةكاني.

 تةالري كؤمةلَطةي مةدةني لةعيَراقدا:

ةكاني كؤمةلَطةي مةدةني، لةسةر بناغةي مةدةنييةت و هةنطاوناني دواليةنة ستوون   
وةستاوة، واتا لةاليةك ياسارِيَذة بةو جؤرةي تاك تيايدا مافةكاني وةك ئةوةي هةن 
قبولَبكاو، لةالكةي تريش دؤخة سياسيةكة ثابةندي ثاريَزطاريكردني مافة مةدةنييةكانة. 
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ة زيهنيةت و وةك ثراكتيزةكردن لةواقيعدا، تةالري ضةمك ل كغيابي ئةم حةقيقةتة وة
كؤمةلَطةي مةدةني لةعيَراقدا نةسازو ناتةواو ناشرينكردوة، دةكريَت ئةمانةي خوارةوة، 

 وةك ضةند هؤكاريَك ئةذمار بكريَن:

ثارتة سياسيةكان، رِيَكخراوةكان، هةلَبذاردنةكان و، ميدياو، حكومةت  : سيستةم:يةكةم
سيةكة هةن، بةلَام ضجؤرة هةبونيَك، بيَطومان لةغيابي سيستةميَكدا و دةسةلَاتة سيا
بةبنةماو ثرةنسيثة دميؤكراسيةكان بةماناي وشة. ئةمة يةكيَك  ثشت بةستووبيَ

بةردةم هزري مةدةني و مةدةنييةتة  طةورةكانيلةبةربةست و ئاستةنطة هةرة 
 لةعيَراقدا.

وةك فةزا نا، وةك ذينطة جظاتطةراييةكة نا، نةسازي ئازادي، ديارة  : ئازادييةكان:دووةم
وةك خةسلَةت، وةك ئريادةو مؤرالَي مرؤظانة بةمانا سروشتيةكةي. هةن ثيَيان واية 
كاتيَك قسة ديَتة سةر ئازادي، تةنها ئازاديية سياسيةكة دةطريَتةوة، ئةطةرضي خودي 

ت، بةلَام ئازادي لةذيَر ثرسيارو مةترسيدا دةنالَيَنيَ هيَشتائازاديية سياسيةكةيش 
دي ئازا و، بتوانيَ رِاستةقينة لةرِاستيدا ئةوةية تاك لةهةموو بوارةكاني ذيانيدا ئازادبيَ

خود لةخؤداي خؤي لةخؤدا دةستةبةرو سةربةخؤييانةيش ئةزمونبكات، بةلَام وةها 
ي ةشتةكانرِاشكاوانة سةرجنةكاني لةمةرِ زؤريَك ل يَمافيَك هةتا ئيَستا ياساغة، تاك ناتوان

وةك ئةوةي هةية، وةك ئةوةي  تةنانةت ثةيوةست بةخودخيؤيشي وةك بلَيَت، ناتوانيَ
دةيةويَت طوزارشت لةرِاو بؤضوونةكاني بةمنونة بةرامبةر بةهةذموونة نةريَتطةراو 

لةبيناكردني كةسيةتييةك  ترِؤلَبطريَ ئاينييةكةي بكات و، رِةتيانبكاتةوة، ناتوانيَ
ئازادانة برياري خؤي  ةر كةسيَك نةتوانيَت ئازادانة قسةبكاو، نةتوانيَسةربةخؤ بيَت، ط

ئازادانة واز لةئينتما خيَلَطةراو،  ئازادانة ئةزموونبكات، بةمنوونة نةتوانيَ بدات، نةتوانيَ
سةربةست بيَت لةبوارةكاني  يَئاينطةراو، ناوضةطةراو، بنةمالَةطةرايي بهيَنيَت و، نةتوان

ثةيوست  ةزمونكردني حةزو خولياو خةون و ثسثؤرييةكةيدا، ضؤن دةتوانيَخويَندن و، ئ
بيَت بةريَكخراوة مةدةني و هزرة مةدةنييةكانةوة، لةولَاتيَكدا ثيَكهاتة مرؤييةكةي، 
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طريابيَت،  نجتةنانةت لةكوضةو كؤلَان و شةقامةكاني شاريشدا، ناوضةطةرايي تيادا بةئاما
 دةتواندريَت طةرا دابنيَت و، طةشة بكات. مةدةنيةت و هزري مةدةني لةكويَ

تا دين هةذمووني خؤي بةسةر تاك و كؤمةلَطةدا بسةثيَنيَت،  :دين و دةسةلَات: سيَيةم
بيَمانا لةواقيعدا، ئاخر لةهزري  بونيادناني كؤمةلَطةي مةدةني تةنها قسةو باسيَك دةبيَ

بذاردني ئايين و مةزهةبدا مةدةنيدا ليَبوردةيي ئاييين و ئازادييةكاني تاك لةهةلَ
بةثيَضةوانةوة زالَبووني دين بةسةر تاك و كؤمةلَطةو دةولَةتدا، ئةو  رن،بةرجةستةو جيَط

 مافانة سنوردارو زةوت دةكات.

يةكيَك لةئامانج و ئةركةكاني كؤمةلَطةي  : دةسةلَات و سةروةريي ياسايي:ضوارةم
مووني دةسةالتي سياسيي بةسةر مةدةني، كاركردنة بؤ كةمكردنةوة دةسةلَات و هةذ

تاكدا. كاري بنةرِةتي كؤمةلَطةي مةدةني، فشار هيَنانة بؤ سةر دةسةلَات تا تاك لةذيَر 
و رِيَطري  بكات، ضونكة ئةوةي دواجار مرؤظ دةثاريَزيَ رضنط و ضةثؤكيدا بةياسا رِزطا

، نةك ياساو دةكات لةستةمكاري و دةسةلَاتي ستةمكارانة، ئةوة ياسا خؤشطوجناوةكانن
، لةكوردستاندا نةك هةر وةها جاريَ دةسةلَات بةمانا مةركةزييةكةي. تؤ لةعيَراق طةرِيَ

دامةزراوةي ياسا دانان، بةهةر بيانويَك  خوديجياكارييةك بةديناكريَت لةجيَبةجيَكردندا، 
 ثةكخراوة. بيَ

ان لةعيَراقدا، هةتا حزوري حكومةتة خؤرئاواييةك ثيَنجةم: كاريطةريية خؤرئاواييةكان: 
 بازي و سياسيةكاندا،ئيَستايش بةتةنها هةر خؤي لةحزورو ثشتطريي بوارة ئابوري و سةر

 خؤرم اييةكانةوة طرينطة لةتا ئيَستايش ئةوةي بةالي حكومةتة خؤرئاودةبينيَتةوة 
بةمانةوةي ئةو دةسةلَات و حكومةتانةي  دةستطرتنة ةدياريكراويب داهةلَات و عيَراق

 ةوةنديية جياكاني ئةوان لةناوضةكةدا دةثاريَزن، نةك طةشةثيَدان و بلَاوةثيَكردنيبةرذ
ئةركي رِيَكخراوة زةبةالحة مةدةنيية  نيَودةولَةتيةكان  بريو هزري دميؤكراسي و مةدةني
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كؤمةكي  ولةعيَراقدا دروستكردني مزطةوت  زرينيَكة،لةدنيادا بلَاوةثيَكردني وةها ه
 ن بةهةلَطرتنةوةو ضاندنةوةي ئةلغامة جياوازة بكوذةكان!ئاوةرةو خؤ خةريكرد

ئةحزابي عيَراقي، ئةواني بةفؤرِم عةملاني، لةناوةرؤكدا زبي: : دةبلَ مؤرِالَي حشةشةم
هةلَطري ثةياميَك و، لةثراكتيكدا جيَبةجيَكاري ثةيام و رِاسثاردةيةكي ترن، ديارة 

دوفاقانة رِةفتار دةكةن، وةك ئةوةي  ئريادةو، مؤرِالَ و بيَ بةجياوازييانةوة بيَ
ئيديعا دةكةن، دواجار هةرضييةكنب سةوابت ثاريَزو سووننةتطةران،  راهةنديَكيان بةئاشك

ئةحيزبة ئيسالميةكانيش بةناوي مةدةنيةتةوة، سةرسةختانة دذايةتي هزري مةدةني 
نا طةي بةشةري، بةمادةكةن، تيَكرا تةنانةت بةجياوازيشيانةوة لةبري كؤمةلَ

 بةمانا كالسيكيةكةي. بيَطومان ،نيحزب مةدةنييةكةي خةريك بةبوونيادناني كؤمةلَطةي

نةريَت و نةريَتطةرايي، بةهؤي ئةوةي هةردةم رِيَطرن لةكرانةوةو، : نةريَتاريَزي: حةوتةم
بةرهةمهيَناني كةلتورو فةرهةنطة هاوبةشةكاني مرؤظ و مرؤظايةتي، بةهؤي ئةوةي وةك 

استةنط لةبةردةم حوكمي ياساو، ئازاديية تاكة كةسييةكان، هةميشة دةبنة ئ
بةمايف ذنانةوة هةية. بةئاستةنطة هةرة طةورةو  وةندييانبةتايبةتيش ئةو بوارانةي ثةي

طرانةكةي بةردةم كؤمةلَطةي مةدةني ئةذمار دةكريَت لةعيَراقدا، نكؤلَيهةنةطرة نةريَت و 
يَش و، تاكي عيَراقييان بةدةيةها ئةلَقةي نةريَتطةراكان خاوةن هةذموون و ثيَطة لةث

 هيَشوويي طؤشةطريو كؤت و بةند كردوة.

لة عيَراقدا، بةسةدان و هةزاران رِيَكخراوي لةفؤرمدا  : رِيَكخراوي ثيشةطةر:هةشتةم
مةدةني هةن، بةلَام لةواقيعدا، دروست بةمانا مةدةنييةكةي هةلَطري ئةو ثيَناس و 

ةدةنيانةو، ثيشةطةر مةدةني نني، ناحكومني و حكومةت شوناس و ضةمك و خةسلَةتة م
رِوي حكومةت، بيَطومان لةسةر ئاستة  ردنيدروستيكردون بةئاماجني جوانك

دةرةكييةكةو تةنانةت لةسةر ئاستة ناوخؤييةكةيش بةكاريان دةبات بؤ كالَ و 
زب كثكردنةوةي نارِةزايةتيية جةماوةري و ميللةية مةدةنييةكان، حيزبي نينةو حي
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 يدروستيكردون و سثؤنسةرييان دةكات، بيَطومان بةئاماجني حيزبي، دذي هةلَاويَرد
رِةطةزين و، جياوازيية رِةطةزييةكانيش بةرين و بةرينرت ثيَدةكةنةوة، ئةمة وايكردوة 

كاريطةرييةكانيان لةمةيدانةكة كةمرت بيَتةوةو، متمانة لةدةست بدةن يا نةتوانن  تابيَ
بةخةباتي مةدةنيية، ضني و تويَذة كؤمةلَايةتيةكان خبةنة ذيَر  وةك ئةوةي شايستة

بلَيَم حكومةت و حيزب بةئاشكرا دذي مةدةنيةت  ليَرةدا نامةويَ ة،هةذمووني خؤيانةو
دةجةنطن، بةلَام ئةو رِؤلَةيان نيية لةطةشةثيَداني هزرو خةباتي مةدةني و، 

 لةخؤيدا بووة بةئاستةنط و بةربةست.خةمساردييان، بةكاربردون و،  الرِيَكارييان، خؤي

كؤمةلَطةي مةدةني، وةك ضةمك، وةك هزر، نويََية لةعيَراقدا، تةنانةت : هؤشياري: نؤيةم
كتيَبخانيش زؤر هةذارن لةم بوارةدا. نووسةران زؤر كةم و درةنط خؤيان لةقةرةي ئةم 

ةشة لةتويَذينةو بابةتة طرينطة داوة، ئةمة لةبوارة زانستيةكةيشدا هةر رِاستة، كةمب
لةبواري وةرطيَرانيشدا هةر رِاستة. ديارة جطة لةم رِيَطريانة،  مييانة،رِومالَكردني ئةكاد

دةيان رِيَطري تريش هةن، لةوانة: ناسةقامطريي سياسي، هةذاري، دواكةوتوويي و، خراث 
 تيَطةيشنت لةضةمكةكان.

 ةلَطة، ضةندة لةبيَدادي و بيَبيَدادي و نةبووني مؤرِالَي مةدةني كؤم : خويَندن:دةيةم
مؤرِالَي يةكة ثيَكهيَنةرةكانيةوة سةرضاوة دةطريَت، هيَدةو زياتريش لةثارِادؤكساليةتي 
فةلسةفةي خويَندنةكةييةوة، ئةمة ضجؤرة فةلسةفةيةكة لةبري زانستة ئاينييةكان، 

ووة، فيَرة " نةب دةخويَندريَت، هيَشتا مندالَ فيَرة"ئةلف و بيَ يثةروةردةي ئيسالم
وتنةوةي سورةت و ئايةتةكاني دةكةن، ئةمة ضجؤرة فةلسةفةيةكة لةوانةي ئايندا" 
ئايين ئيسالم " بةخويَندكار دةلَيَت" مرؤظ، نةوةي دايكة حةواو باوكة ئادةمة"و، 

: لةطةرديلةوة هاتووة، لةبةر ئةوة تا لَيَتلةهةمانكاتيشداو، لةوانةي زيندةوارزانيدا، دة
سيستةميَك ثشت بةستوو بةفةلسةفةيةك بؤ خويَندني هاوضةرخ، تا نةبينة  نةبينة خاوةن

خاوةن ذينطةيةك خاوةن مؤرِالَي مةدةني لةناوةندةكاني خويَندندا، هةزارجار مةدةنيةت 
ئةوتؤي  ريطةرييةكيو هزري مةدةني وةك ميتؤديش خبريتة بوارةكاني خويَندنةوة، كا



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

60 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 ةبوومنان وةك طةشةيَداني هزري مةدةني و، دةبيَو ناتواني ئيزافة خباتة سةر ه نابيَ
هةر لةضاويلكةي حكومةت و خيَلَةوة سةيري دادو بيَداديية مرؤيي و كؤمةلَايةتييةكامنان 

 بكةين.

كؤمةلَطةي مرؤيي بؤ ئةوةي بةردةوام بيَت، دةبيَت كؤمةلَطةيةك  : ثياواني ئايين:يازدةم
طةي مةدةني لةوةداية، زؤرترين ماف و ، تةواو مةدةني، هيَزي طةورةي كؤمةلَبيَ

ئازادييةكاني تاك دةستبةر دةكات، تاكة ريَطةيةك مرؤظ بةرةو خود كؤيلةيي و كؤياليةتي 
طفتوطؤي ئازادو عةقلَانيية، ئةمةيش كاريطةري ويَرانكةري  ةمانيدةبات، نةبووني يا ن

اري و دةبيَت لةسةر مرؤظ، مةعلومة ئةطةر مرؤظيش لةبوارة جةستةيي و ئاك
عةقلَييةكةيةوة، ويَران بيَت، شتةكاني دي ضبةهاو مةهايةكيان ناميَنيَت، لةبةر ئةوة 

سةرئةجنامةكةي رِوونة، جطة  ةدات،ديالؤط طرينطة، بةلَام عةقلَاني، ئةطةر ئةمة رِوي ن
زل و بيَمانايش وةك لةوةي زياني هةرة طةورة بةر ثةيامة ئاينييةكة دةكةويَت، قسةي 

يَت بةشاي هةموو شتيَك. دينداري مافيَكة بةسروشت مةدةني، هةميشة دةب
طشتاندنةكةي، سةثاندنةكةي، نةك هةر خودا رِازي  ناكات، دذ بةخودي ئاينةكةو 

لةدةستداني ئازادي بةهؤي ترساندنة بةردةوامةكانةوة، زؤر سةختة  ةيشة،مةزهةبةك
تية مرؤييةكاني وةك مؤرِالَ و بةشيَك لةمرؤظبوون و بةرثرسياريَدواجار وا لةمرؤظ دةكات 

تةنانةت لةرِوي فيكريشةوة، لةدةستبدات، ثياواني ئايين لةعيَراقدا، نةلةمة تيَدةطةن و 
 نةئةمةيش وةك ئةرك و كاري خؤيان دةبينن و ثراكتيزة دةكةن. 

لةديدي رِةجعيطةراكاندا، ميَينة ئةركةكةي مالَداريية، كاتيَك ديَتة : ذنان: دوازدةم
بةرطةكةي عةباو مةقنةطةريية، ئةو خامنانةي بةشداري خةباتي رِيَكخراوةيي و دةرةوة، 

مةدةنيش دةكةن، ثيَضةوانةي ئةم ديدة كؤنةثاريَزطةراييةن، لةبةر ئةوة تةبليغاتةكة 
لةئةحيزبي ئيسالمي و سةلةفييةكانةوة سةرضاوةي ثيَطرياوة، ئاماجنةكةيش دو سةرة، 

ية لةبةشداري و طةشةثيَداني خةباتي مةدةني و، لةاليةك ثاشةكشة ثيَكردني ميَينة
رِيَكخراوةيي، لةاليةكيش بردنة ثيَشةوةو طشتاندني ئةو ديدة كؤنزيرظاتيظةيةو، 
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 لةرِيَطةي لةسةر ئةذماري ئامادةيي ئةو ضاالكوانانة، بةكؤمةلَايةتيبكةن، دةبيَ دةيانةويَ
لةبري  انكوذة بطرييَت، دةبيَبلَاوكردنةوةي هؤشياري مةدةنييةوة، بةر بةو هزرينة ذي

ضرِ كردنةوةي توانستة مرؤيي و هزرييةكاني ميَينة، لةدريَذةدان بةخةباتي رِةطةزي، 
بةستةو  تةوبةرةو خةباتي مةدةني مرؤيي هةنطاو بندريَت، بةداخةوة طروث و دةس

ريَكخراوةكاني ميَينة لةكوردستاندا، زؤرينةي هةرة زؤرييان ثياو داميةزراندون و 
ثؤنسةرييان دةكةن، جا لةناو ثياوانيشدا، ثياوي حيزبي، بيَطومان بةئامانج و خزمةتي س

 حيزبي.

كار و ئةرك و ئيتك لة ميديادا، ثيَوةري ستانداردو جيهاني خؤي هةية،  : ميديا:سيَزدةم
لةولَات بؤ ولَاتيَكي دي، لةذينطةيةكي كؤمةلَايةتي، بؤ  ماناي ئةوةبيَ بةلَام ئةوة نابيَ

نطةيةكي تري دياريكراو، وةك مؤرِالَ خةمساردو بيَباك بيَت، ضونكة خودي ميدياش ذي
 لةرِومالَكردندا كةدةبيَ لةذينطةيةكي داخراودا، ناتواني ئةو طةيةنةرو دامةزراوة ئازادةبيَ

هةلَدانةوةي سةري زيَرابة نةريَتييةكان و، رِومالَكردني وردو درشيت روداوو  هةبيَت، بةبيَ
نكاريية ناوضةيي و جيهانييةكان، ئةو بةهاو دةسةلَاتة هؤشياريكارةوةي نابيَت، طؤرِا

يةك ئةركي طرينط و كاريطةري هاوبةش بةيةكةوةيان دةبةستيَتةوة،  يديامةدةنيةت و م
 ئةويش هؤشياركردنةوةي تاك و طةشةثيَداني ماف و ئازاديية سروشتييةكانيةتي.
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 قوربانی و قەوانی قارەمانی

لَادزيَ، بةتةنها هةر ئةم شارو شويَن و سروشت و جوطرافياية نيية قةلَادزةييةكاني قة
تيايدا نيشةجيَنة، بةلَكة رِؤشنايي ئةو ثرِشنطدانة مرؤيية لةخولياو ئةنديَشةي 

 ثشدةريةكاندا دةذي و نامريَت!

و يةكةم سالَ لةدامةزراندن و رِاطةياندني، تواني بطاتة ثشدةر 31دةولَةتي عرياق، دواي 
 قةدةغة بةضةكة شارةي ئةم 39٩٢\٢\٤٢بكاتةوة، بةعس لة قائيمقاميةت لةقةلَادزيَ

 39٩9\1\٤1ودةولَةتيية بةردةست كراوةكاني بؤردومانكردو سةرئةجناميش لةنيَ كراوة
هةر نةيتواني ئةم رِةنطداني عيشقة ئةم عةشقي رِؤشنايية  واجارد بةلَام ويَرانيكرد،

 كةكةيدا بسرِيَتةوةو خامؤش بكات.تي خةلَلةئةنديَشةو زيهنية

لةم شةبةنطة مانايةوة، لةم فتيلةو فانؤس و ضرا تؤرِي تاك بةتاك و مالَ بةمالَةيةوة، 
لةم تريقانةوة خرؤشاوةي تروسكايي كوضة بةكوضةو كؤلَان بةكؤلَان و نوري بةرةبةياني 

ةية، بؤ بةرِيَزان/ شةقامةوة، لةهةموو ئةو شتانةوةي ثةيوةنديان بةرِوناكييةوة ه
طةلي و كارطيَرِيية جياوازةكاني خةمساردي و بيَباكييةت لةم  نةئةنداماني ئةجنومة

 مةملةكةتة خةمرِةويَنةدا!!

سلَاويَك لةمانا، دلَنيام تةيكردني ئةم ريَطة تةنطةبةرو تاريك و تةريكة ذيانبةزيَنة، نةي 
ي سالَي جاريَك لوتف دةهيَنن و هةذاندون و ناشتان هةذيَنيَت، ئةمة هةم لةبةر ئةوة

ثيايدا دةطةرِيَنةوة، هةم هةر لةخؤيدا ئيَوةي ئاسودةو مؤديَرنطةرا رِؤشنايي وةك تيؤري 
ماف و ئازاديية سروشتييةكان ثانةو ثاني دميؤكراسيةت و رِيَضكة  ةد،موجةرِ

ة تجةبرييةكاني تري تةبيعةت رِةتدةكةنةوة، تةنانةت ئةطةر بةرذةوةندي ئةم ثيَدةش
بةهةشتية لةهاتنة ناوةوةي رِوناكي سروشتيدا بيَت بةرذةوةندييةكاني ئيَوة لةقةدةغة 

دةسةلَاتي ئيَوة، كوا لةكويَ ثيَدةطريَ و  ريكردنيداية، ضونكة لةتاريكيدا نةبيَت دا
 جاريَكي دي دةنط دةطريَت!!
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ة ية هةر بةشيَوازبةسثاسةوة دةخيةينة بةردةم بةرِيَزتان، تكا مة داوايةكمان هية نايابئيَ
عورفييةكة نا، ئةجمارةيان بةياسا، بفةرموون لوتف بكةن تةواوي كون و كةلةبةرةكاني 

ار هاتنةوةي رِؤشناييةوة شار، يةكبةيةكي ثةجنةرةكاني ضاوةرِواني ئةم خةلَكة بةدي
 داخبةن!

لةوة ئيَوة تيَدةطةن لةنيَوان هات و نةهاتدا، زةواجيَك هةية نةثساوة، با جوتيارةكان 
 و رِؤناكي دةستكردتان ثيَنةطرن! زياتر ثةلَثةي هيَناني ئاليات و طةياندني ثرتِؤ ثةين

ئةوةي بةحةوت ثشت بضيَتةوة سةر بلَاوبوونةوةي تاعون لةبريبكةن با هونةرمةندةكان 
لةوة ثرت ثلَتة ثلَت لةمةرِ دروستكردن و دامةزراندني كؤمةلَطةي هونةري نةكةن، 

ةنهايي بةقةلَاتةوة برِوخيَنن با طةجنةكان ضيرت مينطة مينط لةسةر كلَاورِؤذنةكاني ت
 .ذةكاني ثةرةثيَداني مرؤيي نةكةنثةميانطةو كؤليَ ريطةونةبووني مةلةوانطةو يا

زيَيةكاني شار وةك بزاوتةوة رِؤشنبريييةكةي الرِيَكةن، ثازدةو غارة لةكازينؤكاندا زياد 
ةوة، مةرِو مالَات و رِةشة ولَاخ ثيَست و طؤشت دةكات، مةعبةدو مةخيانةكان دةبووذيَن

و خويَن و خورييةكةيان ساماني كشتوكالَي بةهيَز دةكةن، درزةكان بطرن، با رِؤشنايي 
دزةكان هيَندةي دي بةرةلَلَاكةن، با شةفافيةت بفراذيَت با سةيراني طولَالَةو  تداخلَ نةبيَ

، ئيسراف خراثة، دةشتةكاني شار ضاندني زةيتون و خواردني خةرتةلة فراوانرت بيَت
سةوز بةدةر بكةن، با لةداخة باخةكانتان وشك نةبن، جواني شاخةكاني بؤضية، 

 خمؤشي رِةزو باخ و طولَزار بوون!و تا شيهةنطةكانيش فيَرة بةهةدةرداني بؤخنؤ

ا دئةمة بكةن، بةياسا رِيَكي خبةن، بةمة هيض بواريَك ناميَنيَتةوة فروانبووني مةزني بةسةر
نةيةت، هيض كؤكةرةوةيةك موحتاج بةو جةووة سروشتيية ناميَنيَت جؤرئةتي ئةوة بكات 
بةبيَ ئيَوة بذيت، هيض رِةذوكةريَك لةقولَايي ضالَة ضارة رِةشةكةي خؤيدا ناميَنيَتةوة، 

بؤ وتن دذي ئيَوة  هةلَكشاودا نةبينيَت، يةك وشة ناميَنيَتةوة ةخؤشطوزةرانيضيَذ ل
 بدركيَندريَت!
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و دروشم بازي و ثياهةلَداني سالَانةي قوربانييةكاني  دةست لةجوينةوةي بةالغ !بةرِيَزان
شارو ليَدانةوةي قةواني قارةمانييةكاني شارؤمةنداني هةلَطرن، شار قوربانيداو 

 ، ئيَوة برييان دةهيَننةوة!قارةمانيَيت نواند

رِؤذدا ثيَببةخش و سةرئةجنام ئيَوة بةرهةمهيَناني رِوناكيان وةك هةميشة هةر لةم  ئةطةر
بةرهةمي بةلَيَنةكانتان نةضننةوة، ئةطةر لةبري ذيانيان وةك هةميشة هةر لةم رِؤذةدا 
دلَخؤشيان بكةن و ئاورِ لةثةيام و رِاسثاردةكاني شارؤمةندي شارةكة نةدةنةوة، 

ر ةطورزيَكي كوشندة لةو سياسةتكارييةي خؤتان دةدةن. كةلَةكةكردني بيَبةلَيين لةس
بيَبةلَيين، جطة لةكةلَةكردني بيَمانايي لةسةر بيَمانايي، هيض بةهاو بايةخيَكي تري نيةو 
نابيَت، هيَزي كارو سروشت بةريَذةي جيا جياو بةطويَرةي ولَات و كةش و هةوا هاريكاري 

 .انادايةكرت دةكةن لةبةرهةمهيَنانةوةي م

ت هةميشة خؤرِايية، ئةو بةشةي ئيَمة هةين و ئيَوة نني، ئةو بةشةي سروشت دةيبةخشيَ
وزةو هيَزي كاري مرؤظ بةشداري ثيَدةكات لةبونيادنانةوةدا بةهاي هةيةو طةشة ثيَدةر 
دةردةضيَت، سروشت نيوةي هيَزو كاريطةرييةكةي خؤي بةخشيووةتة ئيَمة، بفةرموون 

 ئيَوةش نيوةكةي تري تةواو بكةن!
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 خودی رێگەش

  ماوەباوەڕی بەهەنگاوەكانتان نە

زبيةكاني شعورو الشعوري ميللةت لةقةيران و مةترسيةكاني قرِبووندا دةذي، حزب و ح   
ختووكة دةدةن، وةك ئةوةي باراني ئةم هةموو نةهامةتيية، لةئامساني ناثاكي و بيَباكي 

، وةك ئةوةي سةري زاتي تاكبةتاكي ئةم خةلَكة، لةرِيَطة ئةوانةوة نةهاتبيَتة خواريَ
 !!و ملهورِي ئةوان نةيثةرِاندبيَ طةييلةبةرةو خودكؤ

خاك سةرخانةكةي ثةرتكراوة ذيَرخانةكةي فرؤشراوة، يةكيَتيي نةتةوةيت نية،    
ئريادةيةكي يةكطرتووي سياسي و ميلليت نية، دةستورت نية، ثارملانت نية، ئازاديية 

بردوني، سروشتيية فةردييةكانت نية، مافة بنةرِةتي و سةرةتايية زاتييةكانت با 
ليَيداوة، دادطاكانت بةشتة بضوكانةوة خةريكن،  اييسةروةري ياسا طيَذةلَوكةي عورفطةر

ئاو دةخواتةوة، لؤبيت نية،  لةكويَ فةلسةفةي ثةروةردةو خويَندنت كةس نية بزانيَ
 كةضي دةهؤلَي رِيفراندؤم و سةربةخؤيي دةكوتن!!

بةر لةهةر شتيَك ذياني بدةنةوة، بةر لةهةر ئةم خةلَكة،  طةر رِاست بيَذن، ذياني دةويَ   
شتيَك سةربةخؤيي زاتي بدةنةوة، ثارِملان و حكومةت لةخؤيدا ضاالك و ئةم بارودؤخة 
مةترسيدارةي ئاسايي بكةنةوة، ئةوسا نةلةرِوي نيَودةولَةتي و، نةلةنيَوخؤي ولَاتيشدا، 

و بؤيان كؤببنةوةو، جارِي  ثيَويست بةم لوتفة زؤرو بؤرةي ئيَوة ناكات، عةزييةت بكيَشن
 سةربةخؤيي نةتةوةيي و نيشتمانيان بؤ بدةن.

ئةمة ثرسيَكة بةخةلَكاني خاوةن بةندةو خودكؤيلطةر نايةتة دي، بةو سةرانة ناكريَت    
لةئةزةلةوة ئةسري درؤكاني خؤيانن، ئةوةي ئيَوة بةميللةتةكاني دةكةن، كةس 

وة، خودي رِيَطةيش باوةرِي بةكةساني هاونةتةوةو نيشتماني خؤي نةكرد
، ضونكة هؤكاري هاتنة ثيَدةكةنيَ يَتانبةهةنطاوةكانتان نةماوة، لةرِاستيدا دنيا ث

ئاراوةي نةهامةتييةكاني سةر ذياني ئةم خةلَكة ئيَوةن، ئيَوةي ترساو لةئازادي، ترساو 
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ئةم لةخؤبةخاوةنداريَتيكردني خود، ترساو لةسيستم و، ثرةنسيثة دميؤكراسيةكان، 
 زورِنا ذنينةتان لةضيية!!

ئةم كوردة، هةرطيز كيَشةي لةطةلَ رِيفراندؤم و، سةربةخؤيي ولَاتةكةيدا نةبووةو    
نيية، خةوني لةميَذينةيةتي، لةطةلَيدا طةورة بووة، قورباني زؤري لةثيَناودا داوة، ئةوةي 

نةية بةخةم و ئيَوة دةيكةن لةواقيع و لةحةقيقةتدا، بؤ طؤرِينةوةي ئةو خةونة جوا
 خةوني ذيان!!

برسيكردني ميللةت، زةوتكردني ماف و ئازاديية بنةرِةتييةكاني خةلَك، يةك ئةجنام و    
ئامانج دةداو دةثيَكيَت، ئةويش لةطؤرِناني سةربةخؤيي زاتيية، ضجاي سةربةخؤيي 

ةكاني مةوزوعي، ئا لةبةر ئةوة كيَشةي خةلَك لةطةلَ ئةو ديوي نيةت و مةرامة ئةهرميةني
 ئيَوةداية.

ئيَوة ضيرت مايف ئةوة بةخؤتان مةدةن بةناوي بةرذةوةندةيية طشتييةكةو، ضاكة    
طشتييةكةو، ئالَاو، بالَاي نةتةوةو، ئةم ضةمكة بكوذو قؤرِانةوة، قسة بكةن، ئةطةر ئةم 
كوردستانة هيَشتا جوانة، ئاوةكةي هةر كةوسةرو خاكةكةي هةر طةوهةرةكةي جارانة 

فةزلَةكةي لةسروشت و ذينطةكةوةيةتي، نةك هيَزو فةزلَ  يَزوتي خةلَكةكةيدا، هلةزيهنية
 و كاريطةرييةكاني ئيَوة.

كاري خةلَك، ثةيربدن نيية بةنهيَنيةكاني ئةوديوي هةلَبذاردن و دةنطدان، ئةوان    
لةباخيكدا بذين و لةوديوي داناييةوة دةواريَك هةلَدةن، ئةوان جواني  دةيانةويَ

ةيي و خاكيبووندا دةبينن، تادةستيان بةنةشئةي طةلَايةك نةشؤن، ناضنة سةر لةساد
 و خيانةت لةدةنطةكانيان مةكةن. بازيخوان، مةياخنةنة طؤماوي ئوين
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  "فەیلەسوف"ـمان ناوێن

كةوتووينةتة دؤخيَكةوة، هةستيارو مةترسيدار، لةرِاوضييةكاني واية ئةوةي دواجار 
نيَضرةكةيةو بةس، كةس نية لةئيَستادا بذيت، كةس  تةنيَ مبريَت، قوربانيةو دةبيَ

 لةئايندة ناثرسيَت!!

سةيركة، يةكيَك لةهةلَة هةرة طةورةكاني ذيامن، بيَطومان لةديدي رِاوضيية كالوضيةكاني 
ئةم سةردةمة نةطريسةدا بةدياريكراوي، ئةوانةي بةضاو بري دةكةنةوة نةك بةميَشك، 

و خويَندنةوةو ثةيدا كردني ئاشنايةتي بووة لةطةلَ نووسني دؤستايةتي كردني ثةرتووك 
 كؤمةلَي مةدةنيدا، دةلَيَن: ئةوة ئيَمة نني وا دةلَينَي، ذيانة!! انيو بةخشش لةبوارةك

 ثةرتووك( 3٠١١ئةطةر بةم طوزارشتة روتة بيَت، راست دةكةن! ضونكة دةبينن نزيك )   
 ديارة لةقةرةبالَغي، جطة بةلَام هةن، الةثةرتووكخانةكةماند نايابةكان لةثةرتووكة
عريفيةكةي، نةك هةر هيضي تريان نةخستؤتة سةر هةبوومن، وةك مة بةواتا قةرةبالَغي

ئةوةي هةبوونيش بةخشيويةتي، بردويانةو ليَيان  انةتئةوةي ئةوان دةلَيَن، تةن
 سةندوم!!

و نزيكةكامنة. كيَشةي تؤ، ئةوةية بةكةلَك خؤت نايةيت! ئةمة قسةي زؤريَك لةدور
لةرِاستيدا بةمة دةيانةويَت بلَيَن: مرؤظ بةكةلَك خؤي نةيةت، بةكةلَك كةس و هيضي تريش 
نايةت، ئةمةيش بؤ ئةوةية رِةوايةتي بدةنة خؤدزينةوةو، ثاشةكشةثيَكردني مؤرِالَي 

 بيَطومان لةبةيةكةوة هةلَكردن و، بةريةككةوتندا!!

بة كةلَك خؤهاتن ضييةو لة ضيداية؟ ئايا ئةوةية  يَبرادةرينة تيَدةطةم!! بةلَام ئةر   
خؤت لةخؤت بكةي بؤ ئةم و ئةوي دةسةلَاتدارو برِيار بةدةست؟ يان ئايا ئةوةية 
هةلثةرست و طويَ لةمست بيت؟ هةر بةرِاست ئةوةية هةردةم بلَيَيت بةلَيَ و هةرطيز 

ةك طةمذةو كاسةليَس و نةخش و بةخش هةبيَت بةتةنها و ئةوةينةلَيَيت نا؟ يان لةبري 
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دةبةنط و بيَدةنطةكان، مشةخؤرو فشة خؤرو شرِة خؤر و، هةر خةريك بةخؤت بيت 
 لةسةر كةولَة دزراوةكةي ئةواني دي و وةك ئاذةلَ بلةوةرِيَيت و بةس؟!

دةتوانيَ خاوةني خؤي و ئةو هةموو  مرؤظ ئةطةر زؤر باش نةبيَ لةخؤيدا، لةكويَ   
اقيع و لةراستيدا؟ ئيَوة بلَيَن: ليَرة مرؤظ نابيَ تيَبطاو، رِاي خؤي نةخش و بةخشة بيَت لةو

 وةك ئةوةبيَ هةبيَت، بةلَكة دةبيَ هةبيَت! ئيَوة بلَيَن: كةس نابيَ وةك ئةوةي دةيةويَ
دةويَت! رِاسترت ئةمةيةو ئةمةية رِاستية نكؤلَي هةلَنةطرةكة، واتة ثيَويست  نليَيا

و كةسايةتي ناكات، بةلَيَ بةهةردوو باردا ئةمةية كيَشةكة،  بةتةمومذاويكردني ئاكاريي
ئةمةية دوا جار مرؤظ دةخاتة طؤشةيةكةوةو وادةكا لةرِابردوودا خبوليَتةوةو ئيَستاي 

 سةر ئايندةي !! ريَتةطةمارؤ بدريَ و عيجز خب

ةجنةي برادةريَك لةهةلَبذاردنةكاني رِابردودا، ذمارةي دةنطةكاني هةر ضةند هيَندةي ث   
دةستةكاني خؤي دةرضوون، بةلَام لةطفتوطؤيةكدا عةقلَاني، وةك رِةتكردنةوةي ئةهلي 
كتيَب و ماريفة، دلَرِةقانة بةخؤمي طوت: هةظالَ، ئيَمة فةيلةسومان ناويَن، ئةطةر ناتواني 

بي، ئةوا دةتواني لةبري ئةوةي بيَدةنطيش بي، دةنط بدةي، تا بذي!  دةرضةثلَة ليَ
هةر ئا لةم بؤ خؤي باشانة، لةدةزطايةكي بالَاي حيزبييدا، طوتبووي: هةر  يةكيَكي تري

 ضييةك دةلَيَن بيلَيَن، بةس تكاية باس لة سياسةت نا!! 

بؤ خؤ باشي ئةطةر ئةوة بيَ، لةسةر كةولَي حيزب و بةكاربردني ئةو دةسةلَاتانةي    
هةر بؤ خؤتان، هةي بؤ  هةتن ببيتة خاوةن سةروةت و سامان و باخ و بازارِ و ياريطة،

 خؤ طول و طةرِينة، بشفرِن هةر بزنن!

بيَطومان زؤر بةداخةوة، عةقلَي بةشيَكي زؤر لةيةكة برِياردةرةكاني هةتا ئيَستاي    
عةقلَ دواجار ميَشكة هةي كوردةواري، لةبري ميَشك، لةضاوداية، ثيَيان بلَيَن: ناوةندي 

 مشكينة!
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 نيشتمانىهاو 

لةهةمبةر واذةي هاولَاتي لةدنيا بينيداية، يا دنيابيين ئيَمةية بةرامبةر كيَشةي ئيَمة    
 بةوةها ضةمكيَك دواي ثرت دوو دةيةو نيوو لةحوكمرِانيَيت خؤجيَي لةكيَشةداية؟!

بةجورئةتةوة  ئةمة ئةم ثرس و ثرسيارة جةوهةري و طرينطةية درةنط و زوو، دةبيَت   
ظات لةدنيا بينيماندا وةك هزرو وةك رِةنطدانةوة لةخؤماندا وةك تاك لةخؤماندا وةك ج

 لةواقيعدا، ولَامةكةي بدؤزينةوةو بةماناي بكةينةوة.

ديارة هةر ميللةتيَك لةذيَر ستةمكاريدا ذيا بيَت، تةنانةت ئةو طةالنةي دواي ئةوةي    
وةك رزطاريشيان دةبيَت لةذيَر ستةمكاريدا هاولَاتيبوون بةمانا مؤرِالَ و مةدةنييةكةي 

ئةوةي هةيةو دةبيَت هةبيَت لةواقيعدا، بةهؤي ناهؤمشةندي و ستةمةوة ون و 
 ئةنديَشةياندا. وتةموومذاويية لةزيهنيةت 

كةواتا كيَشةي ئيَمة بةدياريكراوي هةتا ئيَستايش وةك طةليَكي بةحساب دةرباز بووي     
 ة رِونرت بكةينةوة:ذيَر باري داطريكاري و ستةمكاري، لةدنيا بينيةكةمانداية، با ئةم

ئةو كةسةية نيشتةجيَي  لةدةولَةتة ستةمكارو زؤريَك لةدميوكراتيةكانيشدا، هاولَاتي   
ئةم ولَاتةو رةطةزنامةي ئةم ولَاتةي هةية، ئةم ثيَناسةية لةزؤر شويَن و جيَدا لةزؤر ولَات 

 و ذينطةي سياسيدا، سةبارةت بةهاولَاتي وةك تاك كؤتايي ديَت.

ئايا ئةمة مانا رِاستةقينةكةي هاولَاتي و هاولَاتيبوونة؟ ئةي ئايا ئةو كاتةي بةلَام    
دةسةلَاتيَك لةستةمكارييةوة دةطؤرِدريَت و دةبيَت بةدةسةالت و دةولَةتيَكي 

بةمانا  هاولَاتي‘دامةزراوةيي، ئةنداماني ئةو كؤمةلَطةية واتا ئةوانةي ثيَشرت وةك 
ةخؤ دةطوازريَنةوة بؤ هاولَاتي بةمانا مةدةني و راست بوون،ستةمكارييةكةي ناسرا 

دميوكراسيةكةي؟ بيَطومان نةخيَر، بؤضي؟ ضونكة ئةنداماني كؤمةلَطة بةهةردو 
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بارةكةدا، رِاستة هةلَطري رِةطةزنامةي ئةم ولَاتةن، بةلَام هةرطيز مةرجنية هةمووان 
 بن. رابةزةرورةت لةرِوي واتاييةوة هاولَاتي و هاولَاتي كا

هاولَاتي كارا، ئةو تاك و كةسة ضاالكةية تيَكةلَة لةطةلَ ختوب و ثرؤسةي سياسيدا،    
واتا بةشداري سياسيية، رِؤلَ دةبينيَت، دةكاريَت، هةستيارو هؤشةمةندة سةبارةت 
بةمةسةلة طرنطةكان و شيَوازي بةرِيَوةضونيان و كاريطةرييان لةسةر ذيان و بةرذةوةندي 

 !كةلَو ويستةكاني تاك و خ

ئةم جؤرة لةهاولَاتي دةتوانيَت ببيَتة خاوةني برِياري سياسي و ببيَتة بةشيَك    
لةثرؤسةي دميوكراسي و بونيادناني سيستةميَكي دميوكراسي راستةقينةيش تا تيايدا 
سةرضاوةي فةرمانرِةوايي بطةرِيَتةوة بؤ هاولَاتي وةك يةكة ثيَكهيَنةرة بنةرِةتية 

 رِاستةقينة جظاتيةكة.

ئةكيد لةسايةي دميوكراسيةتي راستةقينةدا، كةسة هةلَبذيَردراوةكان بةهيض شيَوةيةك    
 ناتوانن دةستةلَاتي ثيَبةخشراويان بةشيَوةي ناياسايي بةكاربهيَنن.

ضونكة بةسيستةميَكي تؤكمةي ياسايي بنةما طرتوو هةلَبذيَردراوةكان بةر ثرسيار    
ياساييةداو هةم دواجاريش لةبةردةم دةكا، ئةمة هةم لةبةردةم ئةو سيستةمة 

 هاولَاتياندا.

بةلَام هاولَاتي ناكارا، واتا ئةو تاكانةي تةنها لةرِيطةي هةلَطرتين رةطةزنامةي    
ولَاتيَكةوة ناوي هاولَاتيان ليَ دةنريَت، ناتوانن ببنة بةشيَك لةثرؤسةي سياسي، بةو 

دا دةرخبةن و لةدواجاريشدا ثيَيةش ناتوانن دةنط و ويسيت خؤيان لةثرؤسةي سياسي
بةكاري بهيَنن ضونكة دميوكراسيةت تةنها لةثرؤسةي  ياردانوةك ذيَدةري كؤتايي برِ

دةنطداني ناكارادا ثةنط ناخواتةوةو هيض كاتيَك هةبووني مايف دةنطدان بةماناي ئةوة 
 ناية بووني ئةمانة كاريطةرة لةسةر ثرؤسةي دميوكراسيةت و فةرمانرِةوايي.
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و واتا ةي راستةقينةية ئةوةية: هاولَاتي ناكارا، تةنها ئةو دةنطة كةم بايةخ و بيَئةو   
رِوالَةتيانةن رِوكاري ثرؤسةي سياسييان ثيَ جوان دةكريَت، جيَبة جيَكاري ئةو رِاسثاردة 
خةلَةتيَنةرةيةن، دميوكراسيةت تةنها لةهةلَبذاردندا دةبيننةوة، هةر بؤية كةساني 

خود ثارتة سياسيةكان، تةنهاو تةنها لةكاتي هةلَبذاردنةكاندا، بايةخ يا راوهةلَبذيَرد
بةدةنطدةران دةدةن و سةرجةمي ثرؤسةي ثرِوثاطةندة كردنةكاني هةلَبذاردنيان 
ئاراستة دةكةن، لةبةر ئةوةي لةوةتيَطةيشتوون هاولَاتي ناكارا تةنها لةو كاتةدا بايةخ 

ارةيةك زياتر هيض بةهايةكي تري نيةو ذم نهادةدات بةمةسةلةكان و دةنطيشي لةتة
 ناتوانيَت ثرؤسةي سياسي طةشة ثيَبداو بطؤرِيَت.

هاولَاتي رِاستةقينة، دةنطداني وشيارانة واتة ئةو دةنطةي تاكةكةسيَك ثاش    
ئاطاداربووني لةبةشي هةرة زؤري ئةو مةسةالنةي ثةيوةنديان بةو هةلَبذارندنةوة هةية 

 كاتة سةر ثرؤسةي سياسي.دةيدات، دةتوانيَت كار ب

ئةو كاريطةريةش هةر خيَرا لةو ثرؤسةيةدا دةردةكةويَ، ضونكة دةنط بؤدراوي ثارتة    
سياسيةكان و كةسة هةلَبذيَردراوةكان بؤيان ئاشكرا دةبيَت ضةندو لةبةرضي دةنطيان 

 لةدةستداوةو طروث و كةساني ديكة شويَنيان طرتونةتةوة.

رنطانةي ثةيوةندي بةمافة بنةرِةتييةكاني هاولَاتي و طرينطيدان بةو مةسةلة ط   
هاولَاتيبوونةوة هةية، خالَي هةرة بنةرِةتية لةدامةزراندني سيستةميَكي كارادا، تا تيايدا 

 فةرمانرِةوايةتي بةشيَوةيةكي راستةقينة بطةرِيَتةوة بؤ خةلَك.

نةجاتي بيَت، دةبيَت لةسةر  مؤرِالَة لةو دةرطرييية نا هاوسةنط و بيَ كورد طةر بيةويَ   
ئاستةكاني تاك، كار لةسةر بةماناكردني هاولَاتيبووني بكاو مافةكاني بةياساو 

بذاردن خودي دةنطدةر بةهاتر لةهةلَلةدةستوردا بضةسثيَنيَت، ئةطةر نا، وةك هةميشة بيَ
 خؤي دةبيَت.
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  راپەڕینێکی ترمان دەوێ

ٍ شؤرِش نييةئةوةي د رِكةبةرايةتية. دةشيَت ئةو رِكةبةرايةتيية  ةسةلَاتيَك دةطؤرِيَ
لةخؤيدا واتا لةطوتارو لةفؤرِمدا هةلَطري رِيَكارو رِيَنامةو خةسلَةتطةرايي شؤرِش بيَت، 

 نةوةدا وشك و رِوتبةمنونة لةتةبليغات و بانطةوازو ئةدةبياتدا، بةلَام لةثرِاكتيك و رِةنطدا
بطؤرِيَ بةتةنها هةر دةسةلَات نية، بةلَكة  ئةوةي شؤرِش لةواقيعدا دةبيَ و رِوالَةتية.

و هزراندنة خؤش طوجناوةكانة  طةلَالَةكردني هزري و هيَنانة ئاراوةي ئاوةزو ئاوازي نويَ
 ؤ طؤرِانكاري رِيشةيي لةواقيعدا.ب

شؤرش بةمانا حةقيقيةكةي ئةوةية خاك و خةلَكةكةي بةيةكةوة رِزطارو ئازاد بكات و 
كان، رييةي طةشة ذياري و فةرهةنطيية كؤمةلَايةتي وسياسي و ئابوبياخناتة سةر شارِيَطة

 نةك فت و فةرهودي بكات!

رؤشنة رِزطاري نيشتماني بةديهيَنا،  3993رِاثةرِينة مةزنةكةي بةهاري و  شؤرِشي نويَ
وزوعييةكةي رِزطاري بةلَام وةك ئةوةي رِونيشة سةرئةجنام نةيتواني خةلَكي بةمانا مة

دور لةناديدطةرايي شكؤي ثيَشمةرطةو رِاثةرِيواني هاوثشت و طيانبازي  رِزطار بكات!
شةهيدة سةربلَندةكان، ئةوةي هؤمشةندانة برِوانيَ، بةرِوني ئةم حةقيقةتة دةبينيَت، 
هةن دةلَيَن مةسةلةي رِزطاري نيشتمانيشي نةطةياندووةتة كؤتايي و ترؤثك، دةلَيَن 

ئايا ذيان لةتةواوي ديَهات و شارو شارؤضكةو  ،رِيَلةكةركوك و ناوضة جيَناكؤكةكان طة
 بذين و هةبن وةك يةكة؟ دةخوازيَشويَنةكاني هةريَم بؤ هةمووان وةك ئةوةي 

بيَطومان بةداخةوة وةها سةرجنيَك لةناواخندا هةلَطري حةقيقةتة، ذينطة سياسيةكة 
ستةمكارةكة كؤتايي  نةوذمكةواتا رِاوناني د دواي دو دةيةو نيوو وايكردوة وةكيةك نةبيَ،

 ي ستةمكاري نةهيَناوة لةواقيعدا!بةكاكلَة

با زياتر بثرسن، ئايا هاتنة ئاراوةي ئازادي، ئيَستا لةفةزا طشتييةكةدا، هاوتاية 
لةبةديهيَناني ئازادي خود لةخؤداي تاك؟ ئايا جياوازيية رِةطةزي وضينايةتييةكاني 



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

73 

 كۆبەندی چەند وتارێك

ي مرؤيي لةخؤدا، ئايا سةرخان و ذيَرخاني كالَكردنةوة؟ ئايا ئيزافةي خستة سةر هةبوون
و كارطيَرييةكاني ولَات، خزمةتطوزاري و ذيانكردني خةلَك،  اوةطةليئابوري والت، دامةزر

وكم دةكات ضيية؟ سيستمة هةر بةجيددي لةهةلَكشانداية يا لةداكشانة؟ ئايا ئةوةي ح
 ؟يا عورف

رِوانطةي دةسةلَات و يةكة دةستة ولَامةكة رِونة، ضونكة وةها ماف و ئازادييةك لةديدو 
جةمعيية برِيار بةدةستة كؤمةلَايةتيةكاندا هيَشتا بةدذي دةسةلَات و بةرذةوةنديية 
طشتيية نةتةوةيي و نيشتماني ونةريَتيةكان ئةذمارو ناس دةكريَن، لةبري خةلَك و 

ةميةنةي كردندا، هةذمووني تاك رِةهةندو خيَلَطةرايي ه مرِانييَترِةهةندطةرايي لةحكو
بةسةر تةواوي جومطة هةستيارو برِياربةدةستةكاني حكومةتدا كردوة، هيَشتا لةذيَر ئةو 
درومشة قؤرِانةي وةك ئيَمة ئازادميان بؤ هيَناون، هةر بةئيَمةيش دةثاريَزريَ و ئةطةر 

نةرِيَطة بةكةس ئةدةن ثوليَك دابةزيَ و  ة،لةسةريشي برِؤن ليَتان وةردةطرينةو
 ينتيَك ديَنة خواريَ!ةخؤيشيان ثؤن

لةبةر ئةوة، ئةو لةخؤمارة برِينةو بيَباكيةي هةية بةرامبةر بةواقيع، شتيَك نية سةر 
سورهيَنةر بيَ، ضونكة ئةطةر هؤكارة هةرة سةرةكييةكة خؤي لةنا ثرِؤطرام كراوي هةر 
 لةسةرةتاوةي شؤرِش يان لةرِةفتارو طوفتارو ئةداي ناعةقلَاني سةركردايةتي سياسيدا

بةرثرسياريَتية شةخسيةكة وةك تاك وةك خود ضيية  هةرةسهيَنانيئةي ببينيَتةوة، 
دةطوزةريَ لةطؤرِةثانةكةدا، ئةطةر تا دويَينَ دةستة بذيَريَك هؤكار بووبن، مةطةر ئةمرِؤ 

مةلَايةتي كراوة نينة هةمووان بةشداري ئةو زولَم و زؤري و طوناهة بةكؤمةلَ و كؤ
 لةواقيعدا.

اتيَك بةرِيَوة دةبات، هةر خؤي لةرةزامةندي تاكة كةسة ثيَكهيَنةرةكانيدا ئةوةي جظ
نابينيَتةوة، تةنها لةيةك كاتدا نةبيَ، ئةويش ئةوةية وةك يةك جةستةو بةيةك ئاراستةدا 

دةكات. ئةو ئاراستةي برِوات، مةرجة ئةو جةستةية بةو ئاراستةيةدا برِوا هيَزة مةزنةكة 
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امةندي زؤرينة، ئةطةر نا ريَطةي تيَناضيَت بتوانيَت وةكيةك لةرةز يتييةهيَزةش بر
ئةم جةستةيةي رةزامةندي هةريةكة لةو تاكانةي  كار بكات.و يةك جظات جةستة

ش م ثيَيةلةسةر ئةوةي بةو شيَوةية بيَت، بةيةكيان طرتووة، واتا ريَككةوتون لةسةرةو 
 .زؤرينةوة ثيَي طةيشتوونلةاليةن يةوة رةزامةنديلةريَطةي ئةو  هةمووان ثابةندن ثيَوةي

كؤمةلَ و كؤمةلَطةيةي دةيةويَ ذيان  ةمئاماجني طةورةي مرؤظ كاتيَك دةبيَت بةبةشيَك ل
 .سةالمةتيداو بكات لةناويدا بريتيية لةضيَذ وةرطرتن لةسةرو مالَيان لةسايةي ئاشيت 

ك لةثيَناو رِامالَيندانا، لةثيَناو بةم عيبارةتةبيَ رِاثةرِينيَكي ترمان دةويَ، رِاثةرِينيَ 
دامالَيندا، دامالَينةوةي بةها باوةكان لةتةواوي كايةو ماية حزبي و سياسي و ئابوري و 
كارطيَري و كؤمةلَايةتييةكاندا، رِاثةرِينيَك، هيَزة مةزنةكة بةرثاي بكاو ئارِاستةي باو 

 بونيادي بنيَتةوةو سةركردايةتي بكات!
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   وژەكانی تاكچەمكە بك

لةشيَوازي كوشتنةكةداية  لةنيَوان ضةمك و ضةكة بكوذةكاندا جياوازييةك ئةطةر هةبيَ   
ئةطةر نا لةواقيعدا هةلَطري يةك ئاماجنن، ئةويش تيَكداني ذينطةو مرؤظ كوشتنة. زؤرن 

ندا بوونةتة قورباني و ئةو ضةك و ضةمكة كؤكوذو رِستكراوانةي مليؤنةها مرؤظ لةذيَريا
 قةرةبروت.

بةرذةوةندي طشتـي، وةك يةكيَك لةم ضةك و دةستةواذة بكوذانةي مرؤظ وةك تاك و 
ميحوةري ئةم باسةي ئةجمارةي ئيَمة بةدياريكراوي، هةرضةندة دورايية ميَذوييةكةي 
لةئةدةبياتي سياسيدا دةطةرِيَتةوة سةردةمي سةرلَهداني دةولَةت نةتةوة، بةلَام تا 

 خؤي تايبةت لةناو طةالني خؤرهةلَات و ميللةتاني لةمةرِ اييذمونطةرئيَستايش بازارِو هة
هةستيار نةبووني تاك لةهةمبةر  نرت دةبيَت.بةرِميَ تا ديَ خؤماندا نةك هةر لةدةستنةداوة

هيَزة بكوذة شاراوةكةي ئةم ضةمكة، رِاستييةكةي نامؤيي نية لةبةرطويَ كةوتندا بةلَكة 
بةدلَنياييةوة زؤر وتنةوةي . طةري و طشتانة هةمةكيةكةيدايةتاناهؤمشةنديية، لةثذانة وا

ئةم ضةمكة لةوتارداني سياسيةكان و بانطةوازي دةستة جةمعيطةراييةكاندا، واي كردوة 
دورو نزيك ئاشناي ئةم ضةمكة نةبووبيَت، بةلَام لةواتادا، لةناوةرؤكدا،  كةسيَك نةمابيَ

ئةمة  .ييةو زؤريش سيحراوي و تةمومذاو وةها هةستياري و هؤمشةندييةك زؤر نارِون
تؤمةتباركردنيَك نية بيَمروةتانةو نائاطايانة، فةرموو با بةيةكةوة ئةمة رِونيبكةينةوة: 
ئيَستا وا ئةذمار بكةو بهيَنة ثيَش ضاوي خؤت، بةيةكةوة طفتووطؤمانة، تؤ وةك تاكيَك 

دي ضيةو لةضيداية؟ ئايا هةرطيز ثرسياري ئةوةت لةخؤتكردوة ئاخؤ خودي بةرذةوةن
ئايا دةزاني مةبةست لةطشت و طشتاندني بةرذةوةندي ثالَنةرةكة ضيةو بؤضية؟ باشة 
هةرطيز دةردةشةي ئةوةتكردوة لةخؤتدا ئاخؤ ئةوةي دةبيَت دةستنيشاني 
بةرذةوةندي و سياغةي بةرذةوةنديـيةكان بكات وةك ماف وةك ئةرك ئةم شتة يا ئةم 

ثيَكهيَنةرة بنةرِةتيةكةي كؤمةلَطة بةمانا مةدةني و  يةكة كةسة دةبيَت كيَبيَت؟
مؤرِالَييةكةي كيَية؟ مرؤظة وةك تاك يا يةكة دةستة جةمعييةكة؟ يان بةمنونة كاتيَك 
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بةهاي ئةم سازانة لةضيداية؟ ، نيشتماني لةبةرذةوةندي طشتيدايةدةطوتريَت سازاني 
ازادييةكاني تاك يان لةسةر و ئ مافلةسازشكاري يةكة دةستة جةمعييةكاندا بةخاتري 

لةماف و ئازادييةكاني تاك بةخاتري يةكة دةستة جةمعييةكةدا؟ هةر بةرِاست 
بيَدةنطبووني تاك لةهةمبةر ثرسة ضارةنووس سازةكاندا، سازش كردني لةسةر ماف و 
ئازاديية فةردييةكان لةبةرذةوةندي طشتيداية؟ يا بةثيَضةوانةوة بةرذةوةنديية 

 ط و هاتنة سةر هةست و جولَاني تاكداية؟لةدةن ةطشتييةك

راستيةكةي ثيَطةو رؤلَة بنةرِةتييةكةي تاك لةبةرذةوةندي طشتيدا ونة. ضونكة ئةوةي 
ئةم بةرذةوةنديية طشتية سياغةو دياري دةكات، لةبنةمادا تاك نية، لةبوعدة 

ك و يا باوكؤمةلَايةتييةكةدا يةكة دةستةجةمعييةكةو لةرِوانينة سياسيةكةيشدا خيَزان 
كاتيَك دةطوتريَ بةرذةوةندي طشت واتا  دةولَةتة. امزطةوت يا حزب يا حكومةت ي

تاكةكاني كؤمةلَطة دةبيَ يةك ئارِاستةو يةك ميكانيزم و يةك ئاماجنيان هةبيَت، 
بةديهيَنةري ئةو ئاماجنةيش تةنهاو تةنها يةكة دةستة جةمعيةكةية، ئةم يةكةيةش 

ئايا وةها  ةلَاميا حزب يا حكومةت يا دةولَةتة يا دةولَةتـة، بخيَزان و باوك يا مزطةوت 
طةرِانةوة بؤ تاك دروستة؟ ئةمة بةرِةهاييةوة زةوتكردني ماف و ئازادي  برِياردانيَك بةبيَ
 ةها رِةها لةخاوةنداريَيت كردندائايا مايف و حكومةت لةبنةمادا ياني مرؤظ؟تاك نية؟ ئايا 

ئازادي تاك نيية وةك يةكة ثيَكهيَنةرةكةي كؤمةلَطة؟ مةطةر  زةوتكردني مافةكاني مرؤظ و
دواجار هةر هيض نةبيَت تةتةلَةي تايتلَةكة لةهةلَسةنطاندني بةرذةوةندييةكان و بةهاي 

لةفةلسةفةي ئازادخيوازيدا، تةنهاو  ؟ئةو بةرذةوةنديية طشتيانةدا ماف و ئةركي تاك نية
وةندي و ئاماجنةكانيان دةستنيشان بكةن و تةنها تاكةكان مايف ئةوةيان هةية بةرذة

ضؤنيةتي دةستةبةر كردنيشيان هةلَبذيَرن، نةك بةناوي بةرذةوةندي طشتيةوة دةسةلَات 
تا لةم  تبةمانا كؤمةلَايةتي و سياسيةكةي ئةم ضةمكة وةك ئامرازيَك بةكار بةريَ

ةتيش لةم دو دةيةي ميَذوي كورد، تايب ماف و ئازاديية لةتاك بستيَنيَت.رِيَطةيةوة ئةو 
رِابردويدا، بةدياريكراويش لةم بةشة رِزطاركراوةيدا، تةذيية لةوةها طشتاندن و خةساندني 



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

77 

 كۆبەندی چەند وتارێك

لةوةها بانطةوازو تةبليغاتيَك  ماف و ئازادي تاكةكاني، تةنانةت هةر كةسيَك دةرضووبيَ
و خؤثةسند ذةوةنديطةراوبةدذة كوردو دذة نةتةوةو دذة نيشتمان و خيانةتكارو بةر

مةتبارو كرا خؤبةزؤرزان و سةدةها لةناوو ناتؤرةي تري ثرِوو ثووض ئةذمارو ثيَناسةو تؤ
ئيَمة ثارملامنان هةية، بةلَام بةناوي بةرذةوةندي طشتييةوة ثةك  وةو لةقةلَةم دراوة!

دةخريَ، حكومةمتان هةية، بةلَام بةناوي بةرذةوةندي طشتييةوة ئةتك دةكريَ، 
هةية، ماضيَك بةالدان لةئاداب و بةرذةوةنديية طشتيةكان  دامةزراوةي دادوةرميان

و بيَدةنطكردني تاك لةبةرامبةر  يئةذمارو ثيَوةند دةكات، بةلَام بيَدةنطبووني خؤي
فةرهوتكردني سةرخان و ذيَرخاني نيشتماني و بةهةدةرداني سةرمايي مرؤيي ضاو قاميانة 

 لةبةرذةوةندي طشتيدا دةبينيَت!

بذاردني ثارِملان هةلَبذاردني بةرذةوةندي طشيت نية، هةلَبذاردني ئةطةرضي هةلَ   
دامةزراوةي ياسادانان و ضاوديَريية، دامةزراندني حكومةت دامةزراندني دامةزراوةي 
برِياداني بةرذةوةندي طشيت نية، دامةزراندني ئامرازي جيَبةجيَكردنة، مايف ئةوةيان نية 

بةناوي بةرذةوةندي طشتييةوة برِيار بدةن،  بكةن و رذةوةنديلةبري تاك سياغةي بة
 و بيكاتة بذاردةو بةربذيَري خؤي.بةرذةوةندي طشيت رِاي طشيت دةبيَ سياغةي بكا

هةلَطرساندني جةنطةكان، ثشتكردنة ميللةتكةت و رِوكردنة بيَطانةكان، زةوتكردني 
 لسةفةيئازاديية فةردييةكان، لةكويَي بةرذةوةندية طشتيةكاندان. بةشينةوةي فة

مشةخؤري و شرِة خؤري، لةهةلَبذاردن بيَبةها تر كردني دةنطدةر، بةحزبيكردني 
لةبرِياردان و دةركردني رِاسثاردة هةستيارةكاندا،  يكؤمةلَطةي مرؤيي، تاك رِةهةندطةراي

بةحةوت ثشت ناضنةوة سةر ئةو ضةمكة رِستكراوةو فرِيان بةسةر بةرذةوةنديية 
هةموو ئةو هيَزو  ندي طشت مافيَكة مةدةني و فةردي.ةطشتييةكانةوة نية، بةرذةو

دةسةلَاتة حكومي و هةمةكيانةي بةناوي بةرذةوةندي طشتييةوة بانطةوازو بريار ئةدةن، 
 .بةياسا رِيَكبخريَت لةبنةمادا مشولي و دذي بةرذةوةندي طشتني، ئةمة دةبيَ
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 پێكدادانی دو تاشە بەرد

بدويَنن بةسة! ئةوةي حةوسةلَةي خويَندنةوةي  ''هيَمن''لةشةنطالييةكان مةطرن  طويَ   
طةرميان و هةلَةجبة و ثشدةري نةبوو، ويَنةي طةجنة ئةتككراوةكةي هةوليَري نيشان 

 بدةن تةواوة!

ي نةبوو،  91و  93ئةوةي كاتي هةلَدانةوةي الثةرِة الثةرِةي تراذيدياو كؤرِةوةكاني   
 قةناعةتي بةردةست خبةنة ي''٤١31 ئةيلولي ي٤٩''ويَنةي ثيَشمةرطة ئةتككراوةكةي 

طرينط نيية يةكبةيةكي سةنطةرةكاني يادةوةريي بطةرِيَي، ميَذووي كورد واتا  !ديَ
قةمشةرخانةي خيَلَ، ياني ثيَكداداني دوو تاشة بةردي ناحةق و دلَرِةق، ماناي ثيَكداداني 

بينيدا، مةعناي ئةتككردني  رِةنطي لةدنيا بؤشايي لةبؤشاييدا، يةعين رِةنطدانةوةي بيَ
كؤترة كضةكان و شكاندني وزةو هيَزو ئريادةي كورِيذةطة  وليانيخةون و خةندةو خ

 لةخؤوة لةطؤرِناني رِؤشنايي جةنطاوةرةي رِؤشنايي لةتاريكيدا! نيَرطزةكان، بةلَيَ

جطة لةطالَتةجارِي بةيةكري، بازارِي شتاني تر خؤش ناكات، ثيَكداداني  قةمشةريات،
دلَرِةقانة، جطة لةبؤشايي هيض بؤشاييةك ثرِ ناكاتةوة، ئةتككردن، جطة لةبةهيَزكردني 
ئارةزوي ئةتككردني يةكرتي، هيض شتيَكي دي بةهيَز ناكات، مرؤ دةكات بةهةر شتيَك 

 جياناكريَنةوة لةهيض! نيجطة لة خؤي، قوربانييةكا

خ، لةكردةي عةقالنييةوة لةطؤرِناني رِؤشنايي، مليؤنةها جار مليؤنةها فرسة كردةي
ئازادي قبولَ بكات، نةفرةت لةعةقليةتي  ئاشقي ذيان بيَ، ناتوانيَ دوورة، ئةوةي نةتوانيَ

 خايس، تف لةهةرضي ميزةلَان ثياوة، يةع لةبودةلَةو ثالَةوانة كارتؤنييةكان!
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   زانكۆو تارمایی

تةنها يةك  يي دةمةويَلةدةرةوةي بةها فكري و فةلسةيف و ئاينةكان، زؤر بةسادة   
ناسنامةي خويندكاريَك هةموو سةرو جةستةي لةرِةش  ثرسياري زؤر سادة بكةم، ئةريَ

داثؤشراو بيَت، بةتةنها ضاوةكاني برتوسكيَنةوة لةناو ناوةندةكاني خويَندن و زانكؤدا، 
فةزاي فيَركاريدا، لةحانوتطةو كافرتيارو ثؤل و كالس و  ةولةناوةندةكاني ثةروةرد

لةتاقيكردنةوةكاندا، لةاليةن هاو ثيشة، سةرؤكايةتي، بةرِيَوةبةرايةتي، ئؤستازو 
 مامؤستاياني ئةم ناوةندو، تيم و، دةستةي ثاسةوانةكاني بةضي دةناسريَتةوة؟!

لةزانكؤ، ئةمةم ديت! دةزامن لةناوةندةكاني تري خويَندنيشدا بةدةيةها خويَندكاري    
اديارو مةترسيدار بوونيان هةية، لةكاتيَكدا ئةمة ماف و وةها بةخود نامؤطةراو شوناس ن

ئازادي تاك نية لةثؤشيندا، ضونكة ماف و ئازادي ئةواني دي دةخاتة ذيَر ثرسيارو 
 هةرِةشةوة.

وا بكاو وا بثؤشيَت، بةلَام مايف ئةوةي  مرؤ بةسروشت، مايف ئةوةي هةية ضؤن بيةويَ   
ة ذيَر ثرسيارةوةو لةتةكيدا هةست بةدلَنيايي و نية بةم واكردنة مايف ئةواني تر خبات

سةالمةتي نةكةن، بةلَي سةت لةسةت مرؤ بةسروشت بوونةوةريَكة ئازاد، بةلَام تا ئةو 
 و ناكات بةذيَرةوة. دي نابةزييَنَ ةوانيشويَنةي ئازادي ئ

وةك وةك ياسا دارِيَذةر يا وةك دذة ماف و دذة بنةماكاني دميؤكراسييةت نا، ئاسايي    
هةر تاكيَك باوةرِي نةطؤرِم بةوة هةية هةتا ياساو هيَزي مل ثيَكةضثيَكردن لةكؤمةلَطةدا 
زالَبيَت مرؤظ و رِةطةزةكاني مرؤظ، ناتوانن ببنة خاوةن ثيَطةي شايستةو شياو بةهةبووني 

 خؤيان.

بةلَي، تةنها ئةو كاتةي ياساي هاوضةرخ و سياسةتي دروست ئازادي ثةخش دةكات،    
 داناترو تةذي تر بيَت لةضاكةو مرؤظ ذياوتر بذيت. ظ و مرؤظايةتي دةتوانيَمرؤ
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هةر ياساو رِيَسايةك يةكةو ليَكةوتةيةكي نامؤو نامةدةني خباتةوة لةناو خةلَك و    
رِةطةزةكاني مرؤظ، بةمنونة ثياوةكة بكاتة بةرثرسيارو ذنةيش خباتة ثةراويَزةوة دذة 

 يةنطري تاركي و تارمايية ترسيَنةرةكانة.ماف و دذة دميوكراسييةت و ال

هةر بريو باوةرِيَك سةرو جةستةي مرؤظ باويَتة ذيَر كاريطةري شةومني نةريَتطةرايي و    
 بيخاتة بةر هةستياري ئاينطةرايي و طشتاندنةوة، بةمنونة ئيجباري بكات بةوةي دةبيَ

 ،يَو ئاوا برتِ و ئاوا بفرِيَ و ئاوا بدويَ و ئاوا بنؤشيَ و ئاوا بثؤشيَ ئاوا برِواو ئاوا خبةويَ
و هةست بةخؤي بكات و خبوازيَت، بريو باوةرِةكة  ئةوةي كةسةكة ثرسي ثيَكرابيَ بةبيَ

جطة لةوةي ئةو كةسةي وةك كةرةستيةكي رِيكالمي خستووةتة ناو خةلَك و بازارِةوة، 
ةزةلةوة بةخشيويةتة مرؤظ، ئةم جوانيية سروشتييةيش بفةوتيَنيَت خودا لةئ ل دةيةويَ

مةدةني و ئةزةلييانةش بسوتيَنيَت لةبنةمادا سةرةتايرتين دياري  افةئةو م دةيةويَ
 خودان.

دامالَيين مرؤظ لةبةها ئةزةليية سروشتيية يةزدانيانةكان و بةستنةوةي بةهزري بةخؤو    
وةك ئةوةي خؤي  خةلَك نامؤيي و ئايديؤلؤذي، تةنها ئةو ماناية هةلَدةطريَ مرؤظ نابيَ

بريبكاتةوةو بذي، بةلَكو دةبيَت كؤتايي بةبريكردنةوة بهيَنيَت و ببيَت  دةيةويَ
 جيَبةجيَكارو رِؤبؤتي! واوبةبونةوةريَكي تة

بةها ببةخشيَتة شتةكان تاكة  مرؤظ، داهيَنةرة ئامرازي جيَبةجيَكار نية، ئةوةي دةبيَ    
ري بنةرِةتي نةك بريو باوةرِة مشولي و ئايديؤذي وةك سوذةو يةكةي ثيَكهيَنةرو بزويَنة

 و يةكة دةستة جةمعييةكان.

خودا بةر لةهةر شتيَك جةستةو عةقلَ و ئاكاري بؤ ئةوة بةخشيوةتة مرؤظ تا دلَخوازانة   
ئةزمون بكات، راسةقينةيي مرؤظ لةبريكردنةوةو لةئةزمونكردن و ثةيوةندي و لةبةريةك 

 ةوةو بةخودو خةلَك نامؤيي.كةوتنيداية، نةك لةخؤشاردن
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ثةرلةمان و حكومةتي كورد، تةنانةت خؤرهةلَاتي، لةوة بيَدةسةلَات و بيَباكرتن مرؤظ    
رِوي دةميان تيَبكات و داواي هيَنانة ئاراوةي ضارةسةريَك بؤ بةماناكردنةوةي ئةم 

كخراوةيي و دياردةنةيان بةياسا ليَبكات، بؤية داوا لةهاو ثيشةو اليةنة ثةيوةندارة رِيَ
 هاوكاربن لةرزطاركردني هاوةلَةكانياندا. كةم،مةدةنييةكان دة

و ثشتيوانيان، بكةونة ديالؤط لةطةلَيان، مرؤظانة لةزانني و زانيارييةكانتان  ببنة هاورِيَ   
بيَبةشيان مةكةن، ئةم ستايل ثؤشيية دةرضةو بةرهةمي هزري ئوسولَيةكانةو 

دامةزراوةكاني ثةروةردةو خويَندن كارو كردةوةي فكري لةزيهنيةتي ئوسولَيةكانيشدا، 
و فةلسةيف و مةعريفي، تةنانةت بريكاري و زمان و زانستيش مةنهةجي شةيتانيية، 

ئةمان  بةنةرمي رِونيبكةنةوة، ئةي كةواتا ئةم بةرِيَزانة بؤضي دةخيويَنن؟! يان دةبيَ
نياي ئوسولَيطةرايي هةلَةو كةوتبيَتنة هةلَةوة، يان ئةم دوفاقي و دؤطماكارييةي د

 نادروستة.

 ثيَيان بلَيَن: ئةطةر ئةمرِؤ ئوستازو مامؤستاكانتان نةزانن ئةوة كيية هاتووة خبويَينَ   
و فيَر بيَت و ببيَتة هةلَطري برِوانامة، ئةي لةداهاتوودا ضؤن دةشيَت كةسيَك ببيَتة 

 اراوة بيَت؟رِيَنيشاندةرو خزمةتطوزاري ولَات ناسنامةو شوناسةكةي ش

رِازييانبكةن بةهاوةلَيكردنيَكي زانستانةو عةقلَانةو مةدةنيانةو سةردةميانة، لةبري    
ئةوةي ملكةض بذين با هاولَاتي باشرتو سةالمةت ذياوتر بذين، مرؤظ هةر مرؤظة، بةلَام 
ليَتان نايشارمةوة، وةك خؤم بيَز لةو مرؤظة دةكةمةوة شانازي بةالوازي و كؤيلةبووني 

تف لةو دةزطةو دامةزراوة بةرِوالَت  ئةوةي مبةويَ دةكات، بةبيَ ترةوةؤي و ئةواني خ
مةدةني و زانستيانة دةكةم لةذيَر هةر ثاساويَكدا دةبنة بةشيَك لةكالَكردنةوةي 

 جوانيةكاني مرؤظ و قةدةري نةريَتطةرايي برةو ثيَدةدةن، بيَباكي دةيانبات بةرِيَووة.
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  ۆگئاوەزو باوەڕو دیال

هةبووني ديالؤط، ديالؤطيَكي كراوةو عةقلَاني، مرؤظ لةناو كةولَة نةريَتطةرايي و  بةبيَ   
ئايديؤلؤذي و فةلةكيية ئاينيية تايبةتييةكةي وةك خود هةيةتي، لةخؤيدا دةبيَت 

بةر لةوةي خبنكيَت  بةستةمكارو درِندةو دواجاريش هةر لةو فةزا دؤطماو سنوردارةدا
 زياتر بزانيَت، ضونكة ناتوانيَ فيَرة ئةوةبيَ فيَرة ئةوةبيَ ونكة ناتوانيَض دةخنكيَنيَت!

باشرت تةعريف بيَ و ضاكرت بناسيَت، ضونكة  فراوانرت قبولَبكاو تيَبطات، ضونكة ناتوانيَ
ةي وةك ئةو و خبويَنيَتةوةو لةمةحةك بدات، ضونكة ناتوانيَ بابةتيانةتر طويَبطريَ ناتوانيَ

 هةية هةلَبكات و بطوجنيَت لةطةلَ خويي و لةطةلَ دةوروبةرةكةيدا! روشتبةس

ليَرةوةية مرؤ دةبيَت بةبوونةوةريَكي بةخودو بةخةلَك و بةخودا نامؤو طؤشةطرييَك تا 
ئيزافةيةك خباتة سةر ئةو هةبوونةي هةيةتي و هةية لةواقيعدا، ئةدةبيات  هةية نةتوانيَ

لَي، لةوةتةي هةن هةر بةو جؤرة تةذي بووةو و ئةزمووني ئةحزابي ئيسالمي ئوسو
هةر كاتيَك قسة هاتبيَتة سةر مافة مةدةنييةكاني تاك و  .لييةتيَكتةذيية لةوةها ئيشكا

خةلَك، هةر جارةي باس هاتبيَتة سةر ئازاديية سروشتييةكاني تاك و خةلَك، هةر كةسيَك 
مبةردا وةك ئةوةي دنيا قسةي هيَنابيَتة سةر موقةدةس و بةثريؤز كراوةكان، لةبةرا

و كةوتوونةتة جويَندان و بطرةو  دةنطخرابووبيَت دةماطريانةو ناسروشتيانة هاتوونةتة 
بكوذةو بةشينةوةي هزري توندوتيذطةرايي و تؤمةتباركردني ئةم قسةكةرو ئةو خاوةن 

نةت تةنا دا ويَنايان كردوةو ناساندويانة!طوتارةو وةك كافرو مورِتةدو هةلَطةرِاوة لةخو
بؤ جاريَكيش نةيانتوانيووة لةو فةزا سوننةتي و ئوسولَيطةراييةي هةيانة بيَنة دةرةوةو 
كةميَك عةقلَانة سةيري ئةدةبيات و ئةزمووني طةالن و خةلَكاني دي دةروةي خؤيان و 

هيض كاتيَك نةيانتوانيووة دةرطةو ثةجنةري  ةي دنياو ئةخريتبيين خؤيان بكةن!دةرو
خويَندنةوةو هةلَيَنجاني ديدطةي تازةو نويَدا بكةنةوةو لةرِيَطةيةوة بؤني رِوانينيان بةروي 

ئةمة لةكاتيَكدا هةتا ئيَستايش نةيانتوانيووةو  تامي هةناسةدانيَكي جياواز بكةن!هةواو 
ناشتوانن بلَيَن و بيسةمليَنن ثةيوةندييةكي رِيشةيي و رِةسةني ئةزةلي لةنيَوان مرؤظ و 
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هاتنة . وةك هةميشة ديالؤط رِةتدةكةنةوةيةو نابيَت، سةرةرِاش ئاينةكاندا بووني ني
ئاراوةي هةر جؤرة طفتوطؤيةكيش لةبنةمادا هةلَطري توخم و بةهاي تازة بيَت لةسةر 

هةوادارو شويَنكةوتةو عةوام  ئةم بابةتة، وةك فؤبياو ترس ويَنايان كردوةو دةيكةن لةناو
وسولَيدا تابيَ لةبلَاوبوونةوةي زياتريشدا خؤي ثةتاي ناعةقلَاني لةزيهنيةتي بابي ئ دا.

دةنويَنيَت، ئةوةتا ثةرِيوةتة ناو ئةو جاليية ئيسالمييةي ماوةكي دريَذة نيشتةجيَي 
خؤرئاوان، رِوداوةكاني ئةم دواييةي ثاريس، لةسادةترين مانادا دةلَيَن ئيرت هيض كةسيَك 

هةبيَت، دةلَيَت  و نابيَ نابيَ ئةوسةري كؤمةلَطةي مرؤظايةتي سةالمةت الةمسة بؤ هةت
ئةمة زةنطيَكة  امي مبيَنيَتةوة لةسةر طؤي زةوي!بةئار ئيدي هيض شويَنيَك نابيَ

مةترسيدارو تةحةمول نةكراو لةمرؤظي ئةم سةردةمةدا، تةنها كاريَك لةبةرامبةردا ئةطةر 
ريَكي تازة لةئيسالمدا ئةمرِؤ ئةجنام بدريَت خؤي لةهةلَيَنجان و داهيَنانيَكي فك بتواندريَ

 يَبوردةييدةبينيَتةوة، فكريَك بنةماكاني لةبةر رِؤشنايي عةقلَانيةت و لةسةر هزري ل
ئيدي مةعلومة دورايية ئالَؤزةكاني ئةم كيَشةية، مةوداي قولَايية بيَبنةكاني  داريَذرابيَت.

ؤرة ان بةضجئةم ئاريشة بةئيَشةية، هيَندةي ئةوةي فكرين، هةرطيز ئةوةندة ثةيوةنديي
بابةت و شتطةليَكي ترةوة نيية، ضؤن دةكريَت خودا وةك ئةوةي ئةحزابي ئيسالمي و 
هزري ئوسولَيطةرايي تةفسريات و تةبليغاتي لةسةر دةكات، هيَندة دذة مرؤظ و ئةوةندة 

ت لةبنةرِةتدا خؤي خالقي دذة ئازادي و ئةوةندة دذة مومارةسةكردني هةبوونيَك بيَ
وة، ئةطةر لةرِوي فكرييةوة كيَشةكة يةكاليي نةكريَتةوة، ئةوا رِؤذيَك لةبةر ئة بيَت؟!

لةرِوةكاني تريةوة وةها كيَشةيةك بةالدا بكةويَت، ئةوةي لةذيَر  لةرِؤذان نابيندريَ
، ئازاديية بةهةموو ماناكانييةوة فرةيية كاريطةري هةذمووني ئوسولَيةتدا دةثيَكريَ

ين و جظاكيية بةهةموو ثيَكهاتةو جومطةكانييةوة، ئاي نييةوة،بةهةموو رِةهةندةكا
ئةمةيش وةك هةميشة بةكةلَك وةرطرتن لةم فةزا ئازادو نةريَتطةراييةي لةخؤرئاواو 

هةلَةيةكي طةورة دةكةين ئةطةر ملمالنيَكة  ةية جيَبةجيَي دةكةن.خؤرهةلَاتدا بووني ه
ئوسولَييةت وةك مةنهةجيَك  بةتةنها لةتريؤرو دذة تريؤر بةماناي وشةدا ضرِ بكةينةوة،
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لةخؤيدا دذي هاتنة ئاراوةي هةر جؤرة بةريةككةوتنيَكي فةرهةنطيية، دذي هةر جؤرة 
و خويَندنةوةيةكي  يشنتديالؤطيَكة لةنيَوان شارستانييةتةكاندا، دذي هةر جؤرة تيَطة

تازةطةرو عةقالنيية لةسةر دين و دنياو ئةخريةت، هةموو ئةوانةي بةثيَوري ئةوان 
موسلَمان نني، بةكافر ثيَناسةيان دةكات، هةروةك ضؤن هةموو ئةو بةهايانةي 

ئيَستا ئةوةي  لةسةر دامةزراوة، رِةتدةكاتةوة. شارستانيةتي ئةوروثايي و جيهانيان
ياخيية بةتةنها ئةوة جيهاني ئيسالميية، ئةوة جيهاني ئوسولَيطةرايية كةلَكةلَةي 

، ئةوة ةنطة هاوبةشة نويَيية مرؤساالرة بطريَئةوةيةتي بةر بةطةشةكردني ئةم فةره
دنيا بةجؤريَك لةجؤرةكان  بةر بةو هةلَكشانة بطريَ ئةحزابي ئيسالمي سياسيية دةيةويَ

بةرةو كرانةوةي زياترو دميوكراسيةت دةبات، دةبيَت خويَندنةوةو تةفسرييَكي تازةي 
يةتي خةلَك و هاولَاتيدا، ئةمةيش عةقلَانيمان هةبيَت بؤ بةماناكردنةوةي بيَمانايي لةزيهن

هةبي و تائيفييةوة دةبيَت لةجياكردنةوةي هاولَاتيبووني سياسي، لةئينتيماي مةز
هةموو ئةو دةولَةت و طةالنةي بةرةو ثيَشةوة هةنطاويان ناوة، لةوةها  دةست ثيَبكات.

، تةجاوز كردن و جيا كارييةكةوة دةستيان ثيَكردو سةركةوتووانةيش طةيشتنة جيَ
ئةركي ثةرلةمان و دامةزراوة بنةرِةتي و بالَاكاني ثةروةردةو خويَندنة، واجيب هةرة 

ثيَشكةوتوخوازو رِيَكخراوةكاني كؤمةلَي  زةلةثيَش و طرينط و هةنوكةيي حزب و هيَ
مةدةنيية، تةموومذي ئةو جياكاريية برِةويَنةوةو رِونيبكةنةوة وةها كاريَك ماناي 

ابي ئيسالمي تةبليغاتي بؤ يَت لةواقيعدا، وةك ئةوةي ئةحزسرِينةوةي دين ناطةيةن
دةبيَت رِونبكريَتةوة ئازادي ثةرسنت و تقوس و شةعائريةكان لةهيض ولَات و  دةكات.

ذينطةيةكدا، بةهيَندةي ولَاتان و ذينطةي عةملاني ثاريَزراو سةالمةت نيية، ئةطةر تواندرا 
ن ئيمان و ئةقلَدا، لةنيَوان فكرو ديندا، لةنيَوان ئةمة بكريَت، ئةطةر رِيَككةوتنيَك لةنيَوا

لةخؤداو لةسيستةمدا بةمانا بكريَت، ئةوة لةو شويَن و ذينطةيةدا،  اريفةدازانست و م
 .ينةي ئوسولَيةتطةرايي بار دةكاتزةمان و زةم
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   رییدا نییەفەزیلەت لەپاوانکا

ؤزيتةوة، كاريطةرو سةركةوتوو هةبووني حوكمي ياسا دامةزراوةو دةولَةتيَك ناد بةبيَ   
بوو بيَت لةبوونيادناندا، بةلَام ئايا هةبووني ياساو هةر جؤرة حوكمكردنيَكي ياسايي 

ئةي ئايا ضجؤرة ياساو  انا بكات؟ بةدلَنياييةوة نةخيَر.وةها حةقيقةتيَك بةم دةتوانيَ
جؤرة ياساو ئةو داوةرو ريَكخةرة كاريطةرة بيَت؟ ض حوكمكردنيَكي ياسايي دةتوانيَ
وةها سةروةرو ضةسثاو بيَت؟ ئةو ياسايانةي بنةماي  حوكمكردنيَكي ياسايي دةتوانيَ

طةلَالَة كردنيان لةدةقةكانةوة سةرضاوة دةطريَ يا ئةو ياسايانةي لةديدطة فراوانة 
ثةسندو شياوبن هةلَدةهيَنجريَن دةتوانن بةو جؤرة  خؤشطوجناوةكانةوة

ناس نيم، رِةنطة زؤر شياوي ئةوةش نةمب قسة بهيَنمة سةر ئةز ياسا لةثراكتيزةكردندا؟
وةها باسيَك، بةلَام دةزامن ئةركة هةرة لةثيَشةكةي ياسا لةحوكمكردندا ئةوة نيية رِاست 
و هةلَةي هيض جؤرة بريو رِايةك دياري بكات، ئةوةش نيية مافة مةدةني و سروشتييةكاني 

ئاسايش و سةالمةتي ولَات طياني خةلَك و  ئةركييةتي ةبةلَكمرؤظ لةضوارضيَوة بدات، 
 هاولَاتي وةك تاك بثاريَزيَت.

دةزامن هةر جؤرة هزرينيَك هةر جؤرة رِوانطةو دةربرِينيَك ناكؤك و تةبا نةبيَت بةو    
 مةدةنييةوةريَسا ئاكاريية سروشتيانةي دةست بةهيَشتنةوةو طةشةثيَداني كؤمةلَطةي 

و بكريَنة ياسا بةسةر هةر شتيَكةوة دواجار توندوتيذي دةطرن، ئةطةر بكريَنة سةرضاوة
لةبةر ئةوة، ئةركي ياسادانةرانة جياكاري ورد بكةن لةنيَوان كاري  .ادةخةنةوة لةواقيعد

و بةدينةيةت،  نيَوانةدا نةبيَمةدةني و كاري ئايينيدا، ئةطةر سنوريَك لةم حكومةتي 
يَر سايةي وةها طةمةيةك بةناوي حوكمي هةرطيز كؤتايي نايةت بةو ستةمكارييانةي لةذ

 رِواي نادر،ب ياساوة، دةكريَنة سةر مافة مةدةني و ئازاديية سروشتييةكاني تاك و خةلَك.
كةوة هيَزيَلةبرِواهيَناني هزري تاك داية لةخؤيدا، نابيَت لةريَطةي هيض  ئاينداري رِاستةقينة

مةتكردن بةبلَاوكردنةوةي هزري هةر جؤرة سةثاندنيَك دةضيَتة خانةي خز بسةثيَندريَ
خةلَك ناضار بةطويَرِايةلَيكردن و سةثاندني زؤرة  خوداييةوة. خودطةرايي و بيَ يَب
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مليَيانة، ئةركي هيضكةس و حكومةتيَك نيية بةبنةما مةدةني بيَت لةواقيعدا، هيضكةس 
نية بةناوي و هةر جؤرة حوكمكردنيَكي ياسايي ذيانثةروةر، مايف رِةهاو رِةواي ئةوتؤي 

شتومةكة مةدةني و  افةوةها ياساطةليَكي شةتةكدراوةوة هةلَبكوتيَتة سةر م
دنيياييةكاني تاك و خةلَك، خودا بةر لةوةي ئاينةكان بنيَريَتة سةر زةوي مرؤظةكاني 

 خولَقاند، جةستةو هزرو ئةكاري بةخشيية مرؤظةكان، دةبيَت ئةزمووني بكةن.

ةوة، مايف خؤيانة، بةلَام باشرت واية تيَبطةن ضاندني تؤوي ئةوانةي جياواز بري دةكةن   
تاك رِةهةندطةرايي و شةرِانطيَزي لةياساكاندا كوشندةو ويَرانكةرة، زؤر بةهيَزة 

تيَبطةن ئاسايش و ئارامي  زةوتكردن و كوشتاردا، دةبيَلةوروذاندني رق و كينةي بيَكؤتاو 
رِوايةي ثيَيواية ثاوانكردن فةزيلةتةو دةبيَت ئةو بمرؤظةكاندا ئةطةر  ناوبةدينايةت لة

تةشةنة بكات بايةخدان و  ئايني بةزةبري ضةك و مششيَرو هيَزي ياسايي بسةثيَندريَ
 ئةو ئةركة جيَبهيَلَريَتبةرؤحي هةر كةسيَك تةنها ئةركي ئةو كةسة خؤيةتي و ثيَويستة 

يةو بةس، خودا خؤيشي بؤ كةسةكة خؤي، ئةركي ياسا ثاريَزطاريكردني ئةو مافانة
مرؤظةكان دذ بةويستةكاني خؤيان رِزطار ناكات، ئةركي ياسا سةثاندن و قةدةغةكردني 
مةراسيمة ئاينييةكان نيية ثاريَزطاريكردنة لةماف و ئازادييةكان، لةسةالمةتي مرؤظ و 

رابردوي دورو نزيك و ئيَستاي  ران ديارة بةهةموو ماناكانييةوة.لةذينطةو لةبوونةوة
ةرِانطيَزة جيهادي و سةلةفيية هزر رِزيوةكاني دنيا ضونكة لةناخي خؤياندا دوضاري ش

جؤرةها لةدةردة عةقلي خةسيَندراوي الرِيَكارو ضةثيَندراوو رِةجعيطةرا بوونةتةوة لةهةر 
تةواوي مرؤظبوون  و دةستيان رِؤيشتبيَت، ئةطةر نةوتريَ كويَيةك دةسةلَاتيان هةبووبيَ

بوون  ةذيتيية فكري و ئةخالقييةكانيان لةثرِاكتيزةكردندا لةدةست داوةو تو بةرثرسياريَ
كةواتا، هةر جؤرة حوكمكردني ياسايي، ئةطةر ببيَتة مايةي .،و دةبن لةحوكمكردني درؤ

خةلَك  داعشدا دةبيندريَ ينةماني طفتوطؤي ئازادو عةقلَاني، وةك ئةوةي لةذيَر دةسةلَات
 رِي لةذيانكردندا دةخولَقيَنيَت.بازا دةكات بةكؤيلةو فةزاي درؤينة
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  زیندانی سەربەخۆیی

تةبايي و هاتنة ئاراوةي هاودةنطي لةهةمبةر بابةت و ثرسة طرينط و    
هةبيَت بةتةبليغاتي  ضارةنووسسازةكان شتيَكة مومكينة، بةلَام ئةمة وةك ئةوةي دةبيَ

 ن نايةتةدي.حزبي و بةبرِيارو رِاسثاردةو بانطةوازي تةمومذاوي سولَتا

بةلَكة بةالي كةمةوة كاتيَك بةمانا دةبيَت، تاك وةك هاولَاتييةكي سادة    
بكاريَت لةوةها دؤخيَكدا، ياني بكةويَتة  و ئازادانة بتوانيَ لةطؤرِةثانةكةدا دةربكةويَ

دةرةوةي شةتةكداني حزبي و بةرذةوةندي ئايديؤلؤذي و تةبليغاتي ئاينطةراييةوةو 
 .بيَتةربةخؤو خؤي بةماناي وشة س

تايبةمتةندي هةويَنةكةي دروست لةخانة بةديهيَنةرةكاني بةمنونة ئاماجنة  دةبيَ   
جظاكيية طةورةكةوة هاتبيَت، ئةطةر مرؤظايةتي ديارة لةدةروةي ثيَكهاتة ئؤرطانيكيية 
دةولَةتطةراييةكةي هيَشتا هةر ضاوةرِواني بةمنونة ئانشتاينيَكي دي بكات تا هةبووني 

بةمانا بكاتةوة، كورد لةناو ئةم كؤية مةزنةي مرؤظايةتيدا، وةك تاك  اةفؤرِميَكي نويَرتدل
و هةم وةك نةتةوةيش، هةلَة دةكات خولياي بةماناكردنةوةي شوناسةكةي لةبؤتةي 
سةربةخؤيدا، خباتة سةبةتةي ضاوةرِواني بةمنوونة دةست فرياد رِةسيَكةوة بةتةنها، 

بيَت تا باباي فريادرِةس و داهيَنةر  سيتخةدا كيَشةيةكة زانضونكة نةكيَشةكةي لةم دؤ
لةوةها ئالَؤزي و بلَؤزي و رِؤبؤتطةراييةك دةربازي بكات، نةسةربةخؤيي  بتوانيَ

لةزيهنيةتي خةلَكاني ئاسايي ئةم ولَاتةشدا هةمان ئةو سةربةخؤيية خؤيي و بابةتييةية 
تةماي  دةكاوكردوةو نةشومناي ثيَميَشك و خةيالَداني خاوةنشكؤي بةخؤيةوة خةريك

 لةسةر داناوة.

سةربةخؤيي لةزيهنيةتي خةلَكدا، درةختيَكة جطة لةبةرو بؤني خؤش، خالَيية    
لةثةتيية درِك، سيَبةريَكة هيَندةي دلَ دةيبا ثان و بةرينة، دةتوانن لةذيَر سيَبةرةكةيدا 

 يدا بهيَننة دي.ثشوو بدةن و خةونةكانيان وةك تاك و كؤيةكي ئازاد لةساية
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سةربةخؤيي لةجةوهةردا بةرهةم و داهيَنراويَك نيية لةبةرهةم و داهيَنراوةكاني    
فريادرِةس، سةربةخؤيي مافيَكة ئةزةلي خواستيَكة كوردةواري دةميَكة لةسةري 
كؤدةنطة ئةوةي ناكؤكة حزبةكانين، ئةمة نةك هةر لةهةمبةر سةربةخؤيي، بةلَكة 

كؤدةنط و كؤنطرةي نةتةوةيي ئةجنام بدةن،  اننر ضةتريَكدا ناتوسالَةهاي سالَة لةذيَ
طرفتة هةرة طةورةكةي حزب و حزبيةكاني كورد لةوةداية ئةوةي بكةويَتة دةرةوةي 
كؤمةلَطةي حزبيانةوة رِيَك لةرِوانينيادا دةكةويَتة دةرةوةي هةر شتيَكيانةوةو مةكروهة، 

دي نازانن و  يفةيةكيسثاردةي حزبي وةزحزبيةكان جطة لةجيَبةجيَكردني برِيارو رِا
ئةم رِوانينة حزبيية، بةكؤمةلَايةتي بووة، خةلَكي بةسةر دوو بةرةي طةورةو  نابينن.

ضةند بةرةييدا بةشكردوة، ثةرتةوازةييةكة لةباوةرِدارو ماددييةتطةرايدا نةماوة، رِةوايي 
ةي حزبي دةثيَوريَت، قؤناغي لةنارِةوايةتيداو نارِةوايي لةرِةوايةتيداية، حةقيقةت بةرِب

هةر دةرفةتيَك لةبري هاتنة دي خةونةكاني خةلَك لةبري  يَشةوةيكؤتايي هاتنة ث
سةركةوتنة سةرةوةي هزري ئازادي و بةمانا بووني مايف سةربةخؤيي، بريتيية 
لةسيناريؤي رِةش، دراماي تراذيك، ملشكاندني يةكرتي، ئةمة لةكاتيَكداية وةهمؤكةي 

لةواقيعدا، هيَندةي  يلةسياسةتدا، هةميةنة ثيَكردني هةذمووني حزبزاتطةرايي 
ويَرانكةرةو دةبيَتةوة ئاريضةي هةلَطرساندنةوةي شةرِ لةناو خؤدا، ئةو جةنطةي 

، ئةو شةرِةي لةقولَايية و طةرمكردنةوةي دةويَ لةناوةوةي هةر تاكيَكي حزبييةوة ديَ
فتوايةك سةر هةلَدةدات هةرطيز ئةوةندة تاريكةكاني دةروني حزبييةكانةوة بةفيكةو 

 خانةي خةزمةتكردني خةلَك و هيَنانة ئاراوةي كؤدةنطي. تةناضيَ

ئةم خةلَكة، ئةطةر سةربةخؤيي كوردستاني بويَت، لةثيَناو ئةوةدا جاريَك تةنها جاريَك    
لةدةرةوةي رِةزامةندي حزبي، دةهاتنة سةر هةست و شةقاميان ثرِ دةكرت لةناي 

ي حزبي و هاواري سةربةخؤيي، ئةم ميللةتة ئةطةر ئازادي خؤشبوويَت تيَدةطةيشت ملهورِ
بةلَكة رِوخساري حزبيش لةم مةملةكةتةدا زينداني  حزبنةك هةر ديووي ناوةوةي 

 سةربةخؤيية.



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

89 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 واتا لە گەنجێتیدا دەفراژێ

يةكي ئةوةي لةكوردةواريدا سةبارةت بةطةجنيَيت دةوتريَت طواية هةلَطري ناسنامة   
ناديارو هزراندني يان ئينتيماي نةتةوةيي و نيشتيماني لةكيَشةدايةو تةواوي 
خواستةكاني خؤي لةبري ثةرة ثيَداني بةهرةو توانستةكاني خستووةتة سةبةتةي هاتنة 

بةس، نةك هةر رِاست نية  طةراييانةوةوئاراوةي جؤرة خؤشطوزةرانييةكي تاك
ضونكة ئةوة سايةو سيَبةرو رِوانطة  نةية.دنيَكي هةر زؤريش بيَمروةتاتؤمةتباركر

ئؤرطانيكيية جظاكي و سياسييةكةية لةئاست بةديهيَناني خةون و خولياو بةجيَهيَناني 
يَيت لةطةجن لةطةنج و ناتوانيَ خواستة هةنوكةيي و دنيا بينييةكةي ئةواندا نييةو نايةويَ
 .وةك ئةوةي لةدنياي ئيَستادا ناسدةكريَت تيَبطاو بناسيَت

ئةوة يةكة ثيَكهيَنةرة نةتةوةيي و دةسةلَاتة نيشتيمانييةكةية لةذيَر ثرسيارو    
، ئةوة فؤرِمي حزب و زيهنيةتة دةربازي سةر شارِيَي مةدةنييةت بيَ مةترسيدايةو ناتوانيَ

سياسييةكةية وايكردوة سلَكردنةوة لةبةشداريكردن بةالي طةجنانةوة ببيَتة شاي هةموو 
 ديارة لةرِاو رِوانني و رِوانطةياندا. ئةو بةهاو بايةخةي نةمابيَت اكييةكةجظشتيَك و خةمة 

لةناو تةواوي ئةو ثيَناسةو رِوانطة زؤرانةي سةبارةت بةضييةتي طةجنييَت لةئاراو 
بةردةستدان، فكرين و تيَطةيشتنة ليربِالَةكة بةالي منةوة شياوترينيانة: هةر تاكيَك 

ريَكدا ئيزافةي هةبيَت لةفراذؤ ثيَكردني هةبووندا، ئةوة ئةو تاكة رِؤذانة لةهةر بوا بتوانيَ
تةمةنيَكدا بيَت طةجنة، ضونكة لةثيَناسة تةمةني و زةمةنييةكاني بةمنونة وةك  هةرلة

ئةوةي لةثرِؤتؤكؤلَة برِيار ليَدراوةكةي نةتةوة يةكطرتووةكاندا هاتووةو ضةسثيَندراوة 
 ديَت، كؤتايي سالَيدا، 1١تثيَدةكات و لةتةمةني سدة سالَيدا 3٠طةجنيَيت لةتةمةني 

بونيادناني جةستةيي و طةشةكردني عةقلَي بةهةند براوة، بةلَام  يسةودا و سات بةتةنها
و تةمةني ئةو  ثةيوةندييةكي بةزةمةن و رةفتاري تاك ديارة لةهةر تةمةنيَكدابيَسلوك 

مرؤظانةي ئةو تاكةية  تاكةوة نيية، بةلَكو ئةوة ئاست و توانست و رةفتاري
و رِةفتاري زيندو، يا هةلَويَست ركةسيَتييةكةي دياري دةكات، بةم ثيَوةرةيش ئةطة
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ئةطةر ئامادةيي و ليَبوردةيي ثةرة بردو، يا ئةطةر نةخش و بةخش و هةلَطري رِوانطةي 
ا هئازادخيوازانة لةسيماو خةسلَةتة هةر ناسراوةكاني طةجنيَيت بن، ئةوا هةر تاكيَكي وة

 طةجنبيَت. مةيلكردو لةهةر تةمةنيَكدا بيَت دةتوانيَ

ئةمة لةرِوانطة بايلؤجييةكةيشييةوة هةر رِاستة، ضونكة تةمةني تاك ض لةخوار يا    
لةسةروي ثيَناسةي نةتةوة يةكطرتووةكانةوة بيَت هيض لةمةسةلةكة ناطؤرِيَت سةبارةت 

ة بايلؤجييةكةي هةبيَت، بةطةجنييَت، ئةمة بةو مةرجةي ئةو تاكة ئامادةطيي
بةثيَضةوانةوة لةقاوداني دةضيَتة خانةي خزمةت بةناديدطرايي و خؤشكردني بازارِي 

رِمة هةرة ثةتييةكةي سةرمايةخوازي و باوطةرايي هةر وةك ئةوةي لةكوردةواريدا بةفؤ
طةجنييَت لةرِوانطة سايكؤلؤذيةكةيشيةوة ياني ساغلَةمي دةروني، بةرزة  برةوي هةية.

لةثوختةترين ثيَناسةدا طةجنيَيت ياني  و هيَزي بةرهةمهيَنان لةمرؤظدا، كةوابيَةيي ور
 توانست و بةرهةم و ئامادةيي، هةروةك ئةوةي لةتيَطةيشتنة ليربالَييةكةدا هاتووة.

بةلَام غيابي ئةم هزرينةية لةزيهنييةتة كؤمةلَايةتييةكةي ئيَمةدا ديارة بةهةموو    
 ةبارةت بةطةجنيَيت وايكردوة ثيَناس و ناسكردني طةجنيَيت هاوتابيَثيَكهاتةكانييةوة س

بةوثةرِي ناتةبايي و ناتةواوي لةبوونيةتدا، ياني ئةوةندةي وةك مرؤظيَكي نائامادةو 
دريَت، با ئةمة دةكريَت، هةرطيز ئةوةندة تةماي لةسةر هةلَناضن ةذمارناتةواو سةيرو ئ
ك، وةك واتا لةكوردةواريدا، جطة لةوةي ئةو طةجنيَيت وةك ضةم رِونرت بكةينةوة:

و هيَشتا ناتوانيَت لةئاسيت تةمةنةية هيَشتا نائامادةية بؤ وةرطرتين بةرثرسياريَيت 
ثيَويست بةجيَبةجيَكردن و رِايكردني ئةركةكاني رِؤذانةو ذياندا بيَت بةطشيت، جطة 

اتوويي و شارةزايي ئةزموون و ليَه وةنيلةوةي هيَشا تؤمةتبار دةكريَت بةوةي خا
رِيشةيي نييةو هةردةم ثةلة دةكات لةبرِيارداندا، ديسانةوة تؤمةتبار دةكريَت بةوةي 

 خؤثةرست و خؤدثةسةندو دةمارطرية بةرامبةر بةوي بةرامبةر يا بةواني دي!!
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بةلَام وةك طةجنيَك  تاك ئةطةر لةوثةرِي تةمةن و زةمةني ئةزموني تايبةتي خؤيشيدابيَ   
ماف و ئازاديية خودييةكاني خؤي ئةزمونبكات  كؤمةلَايةتييةكةي ئةطةر بييةويَ بةواتا

و زاتي خاوةنداريَيت كردن لةخؤي بكات، ديسانةوة هةر تؤمةتبار دةكريَت بةوةي ئةم 
وةك  ، ياني سةرة رِؤيي تاك جا لةهةر تةمةنيَكدابيَسةرةي، سةري خؤي نييةو نابيَ
 يَيت ئةذمار دةكريَت !!هةلَطري خةسلَةت و سيماي طةجن

ئةمة لةرِوانطة سياسيةكةيشدا هةر وةهايةو ديسانةوة تؤمةتبار دةكريَن بةوةي    
ناتوانيَت خؤرِاطربيَت لةبةرامبةر ثيَشهاتة جياوازو نةخوازراوةكان، ياني زيهنيةتة 

و زؤرداري و ساسيةكةيش هيَشتا لةو باوةرِةداية طةجنيَيت ناتوانيَت لةئاست ستةم 
كؤمةلَايةتي و سياسيية هةمةكييةكاندا وةك ئةوةي  طةراييةةرطرتن بةضةوت و ضةويَلَ ب

رِةنطة غيابي طةنج بةثيَوةرة باوةكةي . و بيَتثيَويستة بةرطة بطريَت و سةركةوتو
ئيَستاي لةمةوقيعةكاني برِيارداندا، سةمليَنةري بيَضةندو ضؤني وةها حةقيقةتيَك بيَت، 

زةمينةي بةشداري كردن و بةشداري ثيَكردني لةبةردةمدا، سنور ياني بةهةردو باردا، 
هةم لةرِوانطة  كدارو قةتيس كراوة، سةيرةكةيش زياتر لةوةداية وةها فام كردنيَ

كؤمةلَايةتي و هةم لةديدة سياسيةكةيشدا طةجنانيَكي سةر بةخانةوادة ثيَطة لةثيَش و 
بةئاساني دةتوانن بضنة  كات بيانةويَ خودا ثيَداوةكان ناطريَتةوة، ئاشكراية ئةمان هةر

 وطةرِانةوةيش بؤ هيض جؤرة ثيَوةريَك ببنة رِائدو نةقيب  ناو كاري سةربازي و بةبيَ
 عةقيدو قائيد!

زؤر بةسادةيي و ئاساني و ئاسايي دةتوانن بضنة ناو كاري  يان هةر كات بيانةويَ   
بارزطاني بةناوبانط،  ة طةورةسياسييةوةو ببنة سةركردةو برِيار بةدةست، يان ببن

دةتوانن ثلة زانستييةكاني وةك  تةنانةت زؤر بةئاساني و سادةيي هةر كات بيانةويَ
 لةويَ ئاوا خبويَنن و كويَيان بويَ و ضؤنيان بويَ هةبيَ ندكتؤراو بؤردو ئةم شتانةيا

يَت ي لةبنةمادا دةببةلَام ئةوة دةتوانن ببنة خاوةني هةر شتيَك! خبويَنن، ياني بةئاساني
بةرِاطرو رِاويَذكاري بردنة ثيَشةوةي توانستةكاني وةها طةجنانيَك، ئةوة تينوتاوي دزراو 
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و هةذارو نةدارو ثةراويَز خراوةكانة وايكردوة يا ئيستغاللكراو يا قوتي طةجنة دةستكورت 
لةسةرةتاوة و رِةعييةت  انلةسةر كةولَةكةيان بذين، ئةطةر نا مرؤظيَك نيية وةك سولَت

 هاتبيَتة بوون و لةدايك بووبيَت.

لةبةر ئةوة هةلَةيةكي طةورةية وةك ئةوةي باوة ئةطةر برِوا بةوة بكةين لةكويَدا    
ناتةواوييةكاني تةمةني و زةمةني تةواو دةبن، هةر لةهةمان ئةو شويَن و ذينطةيشدا 

ني زيهنيةتي طةجنانة طةجنيَيت تةواو دةبيَت، هةلَةي لةوةيش طةورةتر ئةوةية هةبوو
تا ئةوة سةرة رِؤو الدةر ئةذمار بكريَت. بيَت، بةياخي و تةمةنيشلةهةر تاكيَكدا ئةطةر بة

ئةم جؤرة ياخيطةرايية دةرونييةي طةجناني ئيَستاي كوردستان لةرِوانطة كؤمةلَايةتي و 
ةيي و نيشتيماني ئةذمار سياسيةكةيشيةوة بةبيَباكي و نةبووني ئينتيماي نةتةو

بةلَام لةبنةرِةتدا ئةمة وانيية، ئةوةي هةية بةرئةجنامي رِةنطدانةوةي وةها  دةكريَت!
رِوانطةيةكي باوطةرايةو نيشانةي ئةوةية كاية كؤمةلَايةتي و سياسييةكة لةذيَر ثرسيارو 

طةجناني كورد  مةترسيداية، ئةوة ئةو فةزايةية تةموومذاويية نةك وةك ئةوةي دةوتريَ
طةجناني كوردستان،  و خؤيشيان نازانن ضييان دةويَت. ديارنكي ناهةلَطري شوناسيَ

نةئينتيماي نةتةوةيي و نيشتمانييان لةكيَشةدايةو نةشوناسيشيان نارِؤشنة، ئةوة 
ئةوان لةدؤخيَكدا بووةستيَينَ،  سيستمة كؤمةلَايةتي و فةزا سياسييةكةية دةيةويَ

ئاشكرايشة طةجنيَيت لةهةموو سةردةميَكدا، لةهةموو تةمةنيَكدا، لةهةر كويَيةك ثيَويست 
ديارة زؤر هيوادارم دواجار دذايةتيكردني ئةم  ياني رِةتكردنةوةي وةها دؤخيَك. ،كاتب

دؤخةيش وةك ئةوةي هةن تةبليغاتي بؤ دةكةن، نةطاتة نانةوةي ئاشوب و بةكاربردني 
 ئةوةي طةر بيانةوةيَ ضونكة بيَ توندوتيذي كؤمةلَايةتي و سياسي. هيَزي بازوو نانةوةي

ند بارة هةروةك ئةوةي لةرِابردودا بةدي كرا، ديسانةوة وةها رِةنطدانةوةيةك ضة
دةضيَتةوة خانةي خزمةتكردن بةمانةوةي ثيَكهاتة كؤمةلَايةتي و سياسيية هةلثةرست 

 و بطرة ثيَطةيان قاميرتيش دةكات.و ئؤينبازةكانةوة
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  بەرداشەکانی کۆمەڵگەی حزبی

و  ووني دنياي نويَئةوةي خةلَك دةهيَنيَتة سةر شةقام لةكوردستان، هةذم   
ضةكرةكردني ئةو فةرهةنطة هاوبةشةي مرؤظطةلي ئةم سةردةمة نيية، رِارِةوةكة 
لةكوردستاندا هيَشتا بةدةست كؤيلةطةرةكانةوةيةو رِيَرِؤيش هةر بةرةو خود 

ةوةي خزمةتطوزراي و رِةتكردن نيكويلةطةركاريية، ثالَنةرةكة وةك ثيَويست نةبوو
بةمانايةكي دي، درككردنة بةناشةفافييةت و بةالرِيَدا بردني . ندانابةرابةريية لةذيانكرد

دةسةلَات بةقاض و قولة حيزبييةكةي، دذايةتي كردني ئاثارمتانيَكة لةكات و درؤي 
بةسةريةكدا ترشاو  لةزيهنيةتة كؤمةلَايةتيةكةدا، بؤ بةرطرتنة بةشياَلني طريفان لةسةر 

 بيَ بؤ رِيَطرتنة لةغروري و جيَطؤرِكيَ ةي،ةكقوت و كةولَي ئةواني دي بةمانا بابةتيي
ئةوةتا وةك هةميشة ميديا وروذيَنةرة . ني شةيتان بةمانا سوننةتطةراكةيماناكا

بةئةنقةست و بةمةبةستةكانيش بيَباكانة ئارِاستةي هيَزة مةزنة وروذاوةكةي سةر شةقام 
ن بةرِتووشكراوي دةخياتةوة رِتووشةكانيا لةمرازي خؤي دةترازيَينَ و نارِةزايةتيية بيَ

ةرضاوةكاني و س ؤيخزمةت موزايةداتة جؤراو جؤرة قازانج ويستة قيَزةونةكاني خ
بةمنوونة درومشةكاني رِؤذاني دووةم تا كؤتايي وروذاوان جطة  ئارِاستة كردنيانةوة.

لةئازادي، ئازادي، غةيب دةيبات، وةك ئةوةي ئازادي لةسايةي ئةلفـدا كةوتبيَتة ذيَر 
 ري باـدا دونيا شامي شةريف بيَت!رسيارو مةترسييةكاني لةناوضوونةوة بةلَام لةسيَبةث

بةري  ضؤن داري ئازادميان بةخويَن ئاودا، ئيدي دةبيَ بةدبةختييةكة رِةنطة لةوةدابيَ
دميوكراسييةتيش هةر بةوةها خويَنيَك ثاراو بكةين، ئةطةر نا، لةرِاستيدا نةخزمةتطوزاري 

هةيةو نةئازاديش دروست بةماناي ئازادي، بووني هةية، بةلَام  هةبيَ بيَوةك ئةوةي دة
سةر شةقامي ئةم خةلَكة تةنها ثةيوةستة بةدروستكردني فشار لةثيَناو  اتنةئةطةر ه

، ئةدي هيَنانة ئاراوةي خزمةتطوزارييةكي زياترو شايستةتر بةهةبووني ئةو خةلَكةبيَ
يَكدا جطة لةثارادؤكسـي حيزب و يةكة برِيار وتنةوةي ئازادي ئازادي لةوةها دؤخ

بلَيَم شويَنطةي ضيية لةوةها شةتةكدانيَكدا؟ ئةدي  تابةدةستةكاني ئةم كؤمةلَطةية بلَيَن 
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ئةطةر هاتنة سةر شةقامي ئةم خةلَكة لةبةر نةبووني ئازاديية برِو بيانوي نةبووني 
بةهاي ضيية ةر بيَذن تا بيَذم خزمةتطوزاري جطة لةكار تيَكةريَكي فريودةرانةي وروذيَن

ئةم نابةتيبوون و ناتةبايية هةمةكييةي لةذينطة سياسيةكةي  لةوةها جوينةوةيكدا؟!
ئةم ولَاتةي خؤماندا بووة بةواقيع و خةريكة بةتةواوي بةكؤمةلَايةتيش دةكريَت رِةنطة 

و  لةهةر شت زياتر زادةي نةبووني زماني بةموختابطرتين شةقام و ئةو ناهؤشياري
دةركةوتة جياكاني ناو كؤي كؤمةلَطة  ةوزانياريية هةلَةو باوانة بيَت سةبارةت بةديارد

وةك تاك و يةكة ثيَكهيَنةرةكاني هةمانة، رِةنطة لةبةر ئةوةيش بيَت ثرسيارطةلة 
هةستيارو سةرةكييةكة وةك تاك هيَشتا لةزيهنييةمتاندا بةمانا نةبي و لةبةرامبةردا يةكة 

ئةم نائامادةطيية  انةيار بةدةستة بالَاكاني كؤمةلَطةيش ئةوةتا دلَخوازطوتاربيَذو برِ
 و ئيستغال دةكةن! لةقازاجني هاوسةنطكرنةوةي ملمالنيَكاني نيَوان خؤياندا الرِيَ

بؤشاييةكاني هةبوومنان بةهةلَويَست نواندنة رِاست و دروستةكان تةذي  ياني نايانةويَ
 ئةوة لَةكةي خةلَك هةبووني ذيانيَكي شايستةتر بيَبكةينةوة، ضونكة ئةطةر خةمة قو

بةدلَنياييةوة خةونة طةورةكةي حيزب شويَنثيَكردنةوةي زياتري خؤي و جومطةكاني 
فيَرة  ئةم خةلَكة، هةر لةبةر ئةمةيشة نايانةويَ نارِةزايةتييةكانيخؤيةتي لةسةر كةولَي 

ونة ئةو ثرسيارانةي من وةك بةمن اري جيددي دروستبكةين لةخؤماندا.ئةوةبني ثرسي
تاك بؤ دةستةبةركردني ماف و ئازادييةكامن دةبيَ ضيبكةم؟ ئايا ثتةوكردني 

دةستةبةر بكاو بثاريَزيَت؟  دميؤكراسييةت ماف و ئازادييةكامن وةك تاك تاضةند دةتوانيَ
 ةبيَه اييةكئةي ئايا كةوتنة دواي هةلَلَاي ئةم و ئةويَك دةتوانيَ لةمندا ئةطةر بيَمان

بةماناي بكاتةوة؟ ئةي ئايا ئةطةر بةهيَز كردني ثيطةو ثاية ياساييةكامن وةك ثاريَزةري 
ماف و ئازاديية خودييةكامن بةالوة طرينطةو بةخاتري ئةوة هاتوومةتة سةر شةقام، 
ئةزامن ولَاتةكةم ئينطلَاند نييةو لةغيابي دةستوريَكي هاوضةرخدا وةها بةهيَز بوونيَك 

حكومةتيَكي تةواو مةركةزي دةهيَنيَتة ئاراوة؟ جةستةي خؤم مولَكي كيَية؟  طةراييزالَ
ئةي ديدو رِوانينةكامن دةستكردي كيَن؟ ئةي ئيستغالكردن و ثيَشيَلكردني ئةم بنةمايانة 
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لةذيَر ناوي ضاكةي طشيت و ثاراستين بةرذةوةنديية طشتييةكانةوة دةضيَتة خانةي 
ظ ئازادم لةوةي دةسكردو داهات و مولَكايةتييةكاني مرؤ وةك؟ ئايا خؤم  خزمةت بةكيَ

خؤم وةك ماف و ئازادييةكاني خؤم طةشة ثيَبدةم و بثاريَزم بةو مةرجةي تةجاوز نةكةمة 
ئةمانةو زؤر ثرسياري تريش،  مولَكايةتيكردني ئةواني دييةوة؟ سةر ماف و ئازادي و

ئةوةي سروشت دةلَيَت تؤ وةك تاك لةدو ئاستدا ولَام بدريَنةوة، يةكةم، وةك  دةتواندريَ
ئازادي و مايف تةواوةتي مولَكداريةتي تايبةت بةخؤتت هةية، ياني بؤت هةية ماف و 

ي ئازاد ئةمئةوةي كةس بؤي هةبيَت  ئازاديية خودييةكاني خؤت ئةزمونبكةي ئةمة بةبيَ
و مافة خودييانةت ليَ زةوت بكات و لةبةرذةوةندي خؤيدا وةك ئةوةي ئيَستا 

ئاشكراية خودا ئاينةكاني لةخزمةت  ا بةكار دةبردريَت، بةكاري ببات!ةكوردستاندل
مرؤظدا بةمانا كردون، نةك مرؤظةكاني خستبيَتة خزمةت ئاينةكانةوة، ياني ئةطةر ئةمة 

، ئةوة حزب و ئايديؤلؤذياو فةلسةفةكان هةرطيز مايف سةبارةت بةخوداو ئاينةكان وابيَ
. خؤيانةوة رِيَطةيؤظ خبةنة خزمةت هةلَكشاني جيَطةو ثيَطةو مر ئةوةيان نييةو نابيَ

دووةم، بةمانابووني ئةم ماف و ئازاديية خودييانةو ثاريَزطاري ليَكردنيان، لةبةر ئةوةي 
لةم لةسةردةمة دجييتالَييةدا رِةنطة هةروا سادةو سانةيش نةبيَت بةلَكة لةبنةرِةتدا 

بةلَام ئةوة هةر حكومةت و دةولَةت نيية  ك هةبيَرِةنطة ثيَويستييان بةهةبووني ئؤرطانيَ
لةدنياي ثيَشكةوتودا ئةطةر  ماف و سةالمةتييانة بثاريَزيَت! وةك ئؤرطانيَك ئةو بتوانيَ

ئةمة ئةوةندةي حكومةت ئةركي كؤمةلَطةي مةدةني و كةرتي تايبةتة  نةوتريَ
ةدةني و كةرتي تايبةت، نةك ومت كؤمةلَطةي م نكؤلَي لةرِؤلَييان بكريَت. ريَناشتواند

كؤمةلَطةي حيزبيي و كةرتي قؤرغكراوي تايبةت، هةروةك ئةوةي لةذيَر ئةم ناوةدا ئيَستا 
لةكوردستاندا بوونةتة بةرداش و كةرامةتي مرؤظي كورد دةهارِن و لةخؤلَةميَشةكةيشيان 

اي بابناشةرعي  سةرومالَيكؤيلةي حزبيي و ثاسةواني ثاريَزطاريكاري بيَدةربةسيت 
 خاوةنشكؤي ليَدروست دةكةنةوة!
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  كارگەى فەرھود

لةكؤمةلَطة داخراوةكاندا هةميشة لةبيانوويَك زياتر هةية تا يةكة كاريطةرة بالَاكاني    
ئةو كؤمةلَطةية لةرِيَطةيةوة ماف و سةربةخؤيية زاتييةكاني تاك لةبؤتةي نةريَتطةرايي و 

ياني، ئةم هةذموونة  ياسايش بدةن!نا شةرعي و تةنانةت دةستورداني شةرعي و 
باوطةراخيوازة هةميشة وةك ضةكيَك دذي يةكة ثيَكهيَنةرةكاني وةها كؤمةلَطةيةك حازر 
بةدةست و لةسةر ثيَية بةو ئاماجنةي ماف و توانستةكاني تاك هةردةم بةدةم وتنةوةي 

ت و دةستةواذةي ضاكةو بةرذةوةنديية طشتييةكانةوة لةتةمياني ميَطةلدا بهارِيَ
 بةخؤراكي يةكة كاريطةرة بالَا دةستةكاني. اتةوةبيانك

ئةمة لةكاتيَكدا تةواوي رِوانينة ئامساني و رِيَسمانييةكان جةخت لةوة دةكةنةوة    
جةستةي مرؤظ وةك خود جطة لةخؤي مولَكي مةخلوق و بوونةوةريَكي دي نيية، ياني 

يت لةديدو رِوانطةو رِوانيةكاني مايف ئةزةلي و بنةرِةتي و سروشيت خؤيةتي خاوةنداريَ
ت ضاكةو بةرذةوةنديية بدريَتة ئةوةي ثيَيدةطوتريَ شةتةكخؤي بكات نةك بةبيَ ويست 

ضونكة وةها رِوانطةيةك لةميَذودا مليؤنةها مرؤظي رِاثيَضي مةرطكردوة،  طشتييةكان.
 رِابردو، بةس بيَترِةنطة ئاورِدانةوةيةكي خيَرا لةجةنط و مالَويَرانيية زؤرو زةوةندةكاني 

يةكة قؤرغكاريية بالَا دةستةكاني وةها كؤمةلَطةيةك  بؤ سةملاندني وةها رِاستينةيةك.
لةثيَناو ئةوةي رِةوايةتيش بدةنة وةها بةرخؤرييةك، ئةم دةرئةجنامة وةك حةسانةيةك 
 لةبةرذةوةندي خؤياندا ويَناو ئةذمار دةكةن، ياني ثيَضةوانة بةكؤمةلَطةي طةشة سةندو،

بةمانا بابةتييةكةي بةهاي  تاكهةردةم ئةوةي وادةكات ئةزمونكردني هةبوونت وةك 
هةبيَت، ثشت دةبةسيتَ بةهةلَخراندن و سةثاندني هزري دةستة جةمعيطةرايي و 

ئةم بةندو باوة، بةجؤريَكة، تةنانةت  اف و توانست و ئازادييةكاني تاك.سنورداركردني م
ة كةلتووري و شةرعييةكانيشةوة ئةوا بةرِيَطةي هيَنانة ئةوةي بكةويَتة دةرةوةي ثانتايي

ئاراوةي ياسا داتاشراوة شةتةكدراوةكاني دةسيت دوو ضةندايةتي ئةرك و ضؤنايةتي 
 ماف و فؤرِمي رِةفتاركردني تاك، دةسةثيَندريَت.
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ئةمة ليَرة لةكوردستان واية! مرؤظ وةك تاك بةر لةهةر شتيَك دةبيَ ببيَت بةبةشيَك    
ؤية مةزنةكةو وةك باواني بدويَ وةك ئةوةي باوة رِةفتار بكا، بةلَام بؤي نييةو ناتوانيَ لةك

تةنانةت مايف بةماناكردني ئازادخيود لةخؤداي خؤيي لةخؤدا بةمانا بكات، بؤي نييةو 
شياو  و خولياو توانستة زاتييةكاني خؤي وةك تاك و وةك ئةوةي ةونناتوانيَ خ

لةكوردستان، بةهؤي زالَطةرايي وةها هةذموونيَك و بةهؤي  ت!بةهةبونيةتي ئةزموون بكا
رِةنط ثيَدانةوةي وةها بيَبةريكارييةكي تاك لةماف و بةكار بردني توانستة زاتييةكاني 
خؤي، ئةوةتا بةشة هةرة زؤرة سةرماية ماددي و مةعنةوييةكةي ولَات خؤكارانة 

دةستة  يةكة بالَا طةيكةوتووةتة خزمةت ذيانكردن و بةهيَزكردني زياتري ثيَ
تاك و هزري تاك طةرايي هيَندة لةذيَر باردان دةتواندريَ  قؤرغكارةكاني كؤمةلَطةوة!

بطوتريَ نةدؤزةخييةو نةبةهةشتيية، ياني ئةطةر نةطوتريَ ذيانيَكي تةواو رِوةك ئاسا 
، ةدةبيَ بذين، ئةو رِوةكانةي نةلةدؤزةخدا دةسوتيَن و نةلةبةهةشتيشدا، بوونيان هةي

ئازادو نة كؤيلةيشن، بةلَام بةدلَنياييةوة  نةبةمانايةكي دي تةواو رِاستة ئةطةر بطوتريَ 
 لةبري ئازادي، بةرةو خودكؤيلةيي خوخيؤيان ئارِاستة دةكريَن و دةبردريَن.

ضونكة بةرذةوةندي و فراذؤثيَكردني هةستة ئاكاريية بالَاكة ئةو هةستة خودثةسةندة    
ردوة قولَبوونةوةي هزري بيَموباالتي لةناو جومطة كؤمةلَايةتيةكاندا جةمعيطةراييةي وايك

لةناو ذينطة طشتييةكةي كؤمةلَطةدا لةناو يةكة ئيداري و كاية سياسييةكةدا بةتةواوةتي 
لةثرسة مةترسيدارة هةرة رِاشكاوة حاشا هةلَنةطرةكاني هةستنةكردني  كببيَتة يةكيَ

رةنطة بطوتريَت، ئةي  ثرسياريَتيية جظاكييةكاني.و بةر تاك بةرامبةر بةئةرك و بةماف
ئةوةنيية زؤرينةي خةلَك بةشداري هةلَبذاردنة ثةرلةمانييةكةي هةريَميانكرد، مةطةر ئايا 

سياريَتيية جظاكييةكاني ئةوة هةستكردني تاك نيية بةرامبةر بةئةرك و بةماف و بةرثر
بةلَام ولَامدانةوةكةي بةطرينط هةرضةندة نامةويَ لةيةكةي باسةكة البدةم،  سةرشاني؟

دةزامن، زؤر بةسادةيي لةم جؤرة كؤمةلَطةيةدا وةك هةميشة ئةوةي خةلَك دةهيَنيَتة 
سةر هةست و دةياجنولَيَنيَت ئةوةي ئارِاستةيان دةكات ئةوةي بةشدارييان ثيَدةكات، 
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ية كؤمةلَطةئاكاريية بةرذةوةندخيوازة بالَا دةستةكةي  تةلةرِاستيدا ئةوا طشتاندني هةس
 بزويَنةرةكةي، نةك ئةزمونكردني ماف و درككردني تاك بةخود ئةركداركردنطةرايي.

طةر نا دةميَكة ساغبؤتةوة لةوةها كؤمةلَطةيةكدا بيَبةها تر لةهةلَبذاردن، خودي     
دةنطدةرة خؤيةتي، ضونكة دةنطدةر هةرطيز نةيتوانيووة لةم واقيعة ضةقبةستووةي 

ي بيَت، هةميشة تةوافوقاتي بةناو نيشتيماني و هاوثةمياني بةرخؤرو تيَيكةوتووة دةرباز
ضينة بالَا دةستةكةي كؤمةلَطة دواي هةر  ةنديطةراييئةم نةوعييةتة لةبةرذةو

 جنامةكاني خودي ئةو هةلَبذاردنة.هةلَبذاردنيَك بووةتةوة شويَنطرةوةي بةرئة
هةم لةسةر ئاستةكاني تاك و سةرجنبدة، دواي هةر ثرؤسةيةك، كاتيَك زؤرينةي رِةها 

هةم لةسةر ئاستة طشتييةكةي خةلَكيش بةديناكةي هةست بةوة بكةن ئةم حكومةتةي 
ثيَكهَندراوة يا ثيَك دةهيَندريَ رِةنط دانةوةي هيَزي ئةزمونكراوي ئةرك و ئةزمونكردني 

و طةر هةبيَ   يقةتةي سةرةوة بةرِوني تيَدةطةي.لةم حةق وستمافةكاني تاك بيَت، در
هيَشتا بييةويَ بثرسيَ، هؤكاري وةها هةست نةكردنيَك ضيية مةعلومة تاك نايبينيَت ئةم 
حكومةتة وةسيلةي النيكةمي هيَنانة ئاراوةي خؤشطوزةراني و خواستةكاني ئةو يا 
ئةواني دي هاونيشتيماني ئةو بيَت، بةقةد ئةوةي خودي خؤي و ئةواني تري 

ت لةخزمةت قاميكردنةوةي ثيَطةو دةبينيَ يلةيةكهاونيشتيماني وةك وةس
 ثاريَزطاريكردني بةرذةوةندي دةستة بالَاكاني كؤمةلَطة.

 قورطي دةضيَتة دينار، هةزار 1٤١ ومليؤن ٢١٩ مليارو 1٩منونة: تةنهالةيةك سالَدا برِي    
 ئيمتيازاتي لةمووضةو بيَجطة ئةمة بيَطومان تايبةتةكانةوة، ثلة بةناو3111تةنها

ناهاوسةنطي خاوةنشكؤو ئةواني تري ثيَيان دةطوتريَ  و هاوسةنط ئيفادو ةكو بيَشوماري
لةبةر ئةوة، هةر  ةي مندالَاني ثلة يةك!بؤنةو مناسةبات و سالَان يسةركردةو شرينيات

حكومةتيَك مايف تاك و خةلَكةكةي وةك ئةوةي شايستة بةهةبوونيانة دةستةبةر نةكات 
ني لةبنةمادا بةهى انيَ وابكا تاك و يةكة ثيَكهيَنةرةكاو نةيثاريَزيَت بةو حالَةوة نايشتو

بةلَام ئةوةتا خؤشياني لةطةلَدا دةطوجنيَنن؟ ياني دانةرو طويَطري ئاوازة  خؤياني بزانن.
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بيَدةنطييةكة بةمانا بابةتييةكةي ديسانةوة هةر خويدي خؤيانن؟ دةي ئةطةر ئةم 
، ئةوة بةشة هةرة زؤرةكةي دةرئةجنامة ثةيوةندي بةنا ئاطامةندييانةوة هةبىَ

سةثيَنة دةستة جةمعييةكةوة هةية،  خودهؤكارةكة ثةيوةندي بةدةرهاويشتةي ئاكارة 
 ضونكة بةبيَ ئةوةي تاك تيايدا بةخؤي بزانيَت، كراوة بةستةمكاري سةر خودخيؤي.

دةطوتريَ ئريادةي خةلَك ياني ئريادةي زؤرترين ذمارةو ضاالكرتين بةشةكاني خةلَك    
ؤمةلَطةدا، بةلَام ئةريَ هةر بةرِاست تؤ بلَيَي وةها زؤرينةيةك بةسروشت تامةزرؤي لةك

ئةوة بن خودي خؤيان سةركوت بكةن؟ يان ئةوة فةرزياتي كةلتورو ئاكاري ضينة بالَا 
كردوة بةسةوابتاتي ذيانكردن و وايكردوة خودي خؤيان  ئةمةيدةستةكةي كؤمةلَطةية 

ديارة بةدلَنياييةوة ئةوةي ليَرةدا  ان لينط بدةن؟كؤيلةطةر كاري خؤي بةرةو خود
نةسازة، ئةوة رِيَز نةطرتنة لةثيَكهاتةي هةر تاكايةتييةك لةاليةن يةكة دةستة 
جةمعييةكةوة، ضونكة مرؤظي ئةم ضةرخة بةسروشت رِةنطة مةرط بةاليةوة ئاسايي 

 استيداةيكات، لةرِتربيَ لةوةي ببيَتة كؤيلة، كةواتة ئةوةي دةنطدار لةهةلَبذاردندا د
ئةركداركردني ياسادانةرو وةزيرانيَك نيية بةرامبةر بةخزمةتكردني جظاك و هيَنانة 

 ئاراوةي ذينطةو ذيانيَكي شايستةتر، بةقةد ئةوةي مووضةدار كردنيانة.

ئيَستا لةهةر هاولَاتييةك بثرسيت، لةولَامدا دةلَيَت بةرهةمي هةلَبذاردن، ضينة بالَا    
 ئةجنومةنة ستايف و نيشتيماني ئةجنومةني ئةندامةي 333مةلَطةو ئةو دةستةكةي كؤ

 و دةيبةن دي بةدةستةكاني برِيار سياسيية و دي ناوةندييةكاني كارطيَرِيية جياوازة
 لةناو كةس هةزار3٠١لةكاتيَكدا رِةنطة ذمارةيان هةر هةموويان نةطاتة  !دةخيؤن

نيشانةي ئةوةية زيندانةكاني عةقلَ  مانادا نلةثوختةتري ئةمة مليؤنيدا، ضةند ميللةتيَكي
ستةمكاري بيَزاو قومارخانة زةبةلالح و كارطةكاني فةرهوتكردني سامانة كؤمةلَايةتي و 

لةكؤمةلَطة داخراوةكاندان و جياوازييةك ئةطةر هةبيَ تةنها  نهانيشتيمانييةكان تةنهاو تة
 لةناوةكانيانداية.
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 ئابڕومەندی

بةردةوام بوونةوةريَكي تةواو ئابرِودار بيَت؟ دةي باشة  بؤ دةبيَئابرِو ضيية؟ مرؤظ    
هةبيَ، ئةي واتاكةي،  ئابرِو ئةطةر لةهةر تاكيَكدا هةبوني ئةوةندة طرينطةو دةبيَ

ئةوةندة خؤطؤرِو  ، لةويَوة تا ئةوالو ئةمانة بؤ دةبيَماناكةي، بةهاكةي ليَرةوة تا ئةويَ
 ةها هيَندةش لةمةغزاو طوزارشيت جياواز بيَت؟!ئةوةندة ناجيَطرو هةلَطري دةي

رةنطة ولَامدانةوةي ئةم ثرسيارانة قسةي زؤرو جياواز هةلَبطرن، ليَرةدا بةنؤرةي خؤم    
هةولَئةدةم ثوختةيةك لةديدي خؤم خبةمة بةر دةست و ديدةتان، زؤريش هيوادارم 

تي، شرؤظةو رِؤشنايي نووسةران و شارةزاياني بواري جيَندةرو تويَذةراني كؤمةلَاية
ئابرِو لةديدي مندا، وةك ضةمك وةك  باسة ثيَشكةش بكةن. مبابةتيانة تري ثةيوةست بة

واتا وةك بةها، لةناو كؤمةلَطة داخراوةكاندا جطة لةوةي بيانوويَكة بؤ ضةوساندنةوةي 
رةطةزي داثؤشيين كيماسييةكي دةروني و ئاكاري خوديشة لةثياودا، ئةطةر نا ئابرِو 

خؤي هةية، رِاستة  اويردةم لةنيَوان بةرذةوةندي و ئةركداريَتيدا ئامادةيي بةرثيَنة برِهة
سنورةكاني بةرذةوةندي تيَبثةرِيَينَ، بةلَام وةها تيَثةرِاندنيَك  هةميشة ئةرك دةتوانيَ

واتاي كالَكردنةوةي ئةو ثةيوةنديية ناطةيةنيَت، ضونكة هةر يةك لةئةرك و بةرذةوةندي، 
 ييةك دةيانطةيةنيَتةوة يةك و دواجار دةيانبةستيَتةوة بةئابرِوةوة.ثةيوةند

: بهيَنة ثيَش ضاوي خؤت، مرؤظيَك ذياني خؤي لةثيَناو رِزطاركردني مرؤظيَكي بةمنونة
ديكةدا دةخاتة مةترسييةوة، بةلَام دواجار لةبري رِزطاركردني، ياني لةبري ئةوةي 

ئةوةي لةم  هيَناوةتة دةرةوة لةرِوبارةكةدا.ريئاماجنةكةي بثيَكيَت، ئةوي بةخنكاوي دة
منونة رِوداوةدا، بةها دةبةخشيَتة قوربانيدةرةكة، بةر لةثيَكاني ئاماجنةكة دروست خؤ 
بةختكردني قوربانيدةرةكةية، وةها خؤ  بةخت كردنيَكيش بةر لةهةر شتيَك شانازيية، 

ش لةبنةمادا تيَثةرِاندني هزري شانازيش لةثوختةترين ثيَناسةدا ئابرِوة، وةها ئابرِويَكي
 ثةسةندانةو بةرذةوةندي طةرايية، ضونكة ئةمة لةبنةمادا ئةرك نةبووة بؤي. ودخ
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ئابرِو، وةك هةر شتيَك لةشتة داهيَنراوةكاني مرؤظ، هةر ضةند بةثيَوةري ثلةو ثايةو    
و بةرز  و بةكاري دةبات بؤ بةرز نرخاندن ثيَطةي خؤي لةسةر ئاستة جياكاندا دةزانيَ

رِاطرتين بةها لةدةرةوةو لةناوةوةي خؤيدا، بةلَام لةبةر هةبووني جياوازي لةرِوانطةو 
جيَطر نييةو هةر كؤمةلَطةيةك جؤرة ثيَوةريَكي تايبةت بةخؤي  ةواقيعدالةفةرهةنطدا، ل

هةية، رِةنطة ئةوةي بةالي كؤمةلَطةي خؤرهةلَاتييةوة مايةي ئابرِومةنديي بيَ، 
ؤر ئاواييدا، بكةويَتة خانةي ئةوثةرِي بيَ ئابرِوييةوة هةروةك ضؤن لةكؤمةلَطةي خ

ئةوة واتاي ئةوة نيية ضجؤرة  ديسانةوةثيَضةوانة كةيشي هةر هةمان تشتة، بةلَام 
 تيَطةيشتنيَكي هاوبةش و سةرتاسةريش سةبارةت بةئابرِوو ئابرِوومةنديي لةئارادا نةبيَت.

ةتا ئةوسةري كؤمةلَطةي مرؤظايةتي، بةئابرِو ئةذمار منونةيةكي دي، ئالَا لةوسةر بؤ ه   
دةكريَ، خؤ بةختكردن لةثيَناوي نةتةوةو لةثيَناو نيشتيماندا، ثاريَزطاريكردن لةئازادي 
و سةربةخؤيي ولَات و طةلدا، يان قوربانيدان لةثيَناو هيَنانة ئاراوةي ئازادي و 

نامةي بةرز جا لةهةر بواريَكدا بيَت، بةدةستهيَناني منرةي بةرزو برِوا انسةربةخؤييدا، ي
بةلَام هةبووني دميوكراسييةت و  ي ئابرِوون.لةهةر ولَاتيَكدا لةثيَوةرة هةرة بةرزةكان

هةبووني سيستةميَكي خؤشطوجناو، ثيَرِؤكردني ياساو دةستةبةر بووني ئازادييةكاني 
 خؤرهةلَاتي يا تةواويتاك وةك ئةوةي بةالي خؤرئاواييةكانةوة ئابرِوة، شةرت نيية بةالي 

منونةيةكي تر، لةولَاتاني ثيَشكةوتودا ريَزطرتن لةكاريَكي  طةالني تري دنياوة ئابرِو بيَت.
و ئيزافةيةك خباتة سةر هةبووني بوون لةو ولَاتةدا، يا  داهيَنةرانة جا لةهةر بواريَكدابيَ

ةبيَت ئةوة مةخلوقة و سودي ه ريَزطرتن لةهةر شاكاريَكي مةزن جا لةهةر بواريَكدابيَ
و بةهةر زمانيَك  لةهةر رِةنطيَك بيَت، بةهةر زمانيَك بدويَ تداهيَنةرةكة لةهةر رِةطةزيَك بيَ

ام بةلَ نرخيَندريَت و خةلَاتيش دةكريَت.بنووسيَت داهيَنانةكةي بةثلةي بةرزي ئابرِو دة
ةلَطة دواكةوتووةكاندا، ئةمة لةولَاتاني تةنانةت تازة ثيَشكةوتووشدا وانيية، ئابرِو لةكؤم

بةجؤريَكي دي تةحريف و تةعريف دةكريَت، ياني ئابرِومةنديي تةنانةت لةرِةطةزيَكةوة 
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بؤ رِةطةزيَكي دي لةخيَزانةوة بؤ جومطةيةكي كؤمةلَايةتي دي طؤرِاني بةسةردا ديَ، 
 !!ثياويَك ئابرِومةند دةكات شةرت نيية، هةمان ئةو تشتة ذنيَك شةرفمةند بكات ةيئةو

ئةوةي لةخيَزانيَكدا بةئابرِومةنديي ئةذمار دةكريَ مةرجنيية لةجومطةيةكي تري    
كؤمةلَطةدا ثياو ئابرِوي رِةطةزي  كؤمةلَايةتيدا، وةها ئةذمار بكريَت، لةهةنديَ

بةرامبةريش بةمولَك و مالَة نةبرِاوةكةي خؤي دةزانيَ جطة لةوةش، رِةطةزي ميَينة 
ملكةض و ضةندةش لةش داثؤشراو بيَ هةر ئةوةندة  ةندةو ضتةنانةت ضةندة بيَدةنط 

بةلَام لةبنةمادا، وةها رِوانطةيةك . ئةوةندةيش ئابرِوي ثاريَزراوةشةرفمةندةو هةر 
ثيَضةوانة بةثيَوةرة بنضينييةكاني ئابرِوة، ضونكة ئابرِو، بةخشراويَك نيية ئةزةلييبَ، 

و بةواتا دةكات لةخؤيدا، ئابرِومةنديي شتيَك بةلَكوو ئةوة كؤشش و هةولَةكاني مرؤظة ئابرِ
لَييةكان بثيَوريَ رِيَسا لؤكا ةنشكؤونيية بةبرِيارو رِاسثاردةي ئةم و ئةويَكي باوك يا خاو

ببيَتة جيَطرةوةي ئازادي، درؤ  هةروةك ئةوةي ضؤن كؤياليةتي ناتوانيَ و بطؤرِدريَت.
يا ضؤن جةهالةت ناتواني ببيَتة ببيَتة جيَطرةوةي رِاست بيَذي،  ويَذي ناتوانيَ

 ببيَتة مايةي ئةلتةرناتيظي زانست و زانياري، ئا ئاوهايش بةئابرِويي رِةطةزيَك ناتوانيَ
 بيَ ئابرِويي رِةطةزةكةي دي. ةوةيرِاستكردنةوةو هاوسةنط كردن

يايدا زؤر دوربكةومةوة لةباس، بةلَام وابزامن دةرفةتيَكة طوجناو تا ت ليَرةدا، نامةويَ    
 شةرةفمةنديية؟ ثرسيار بكةم، ثياويَك تةواوي ئةندامةكاني ميَينة بةئابرِوي خؤي بزانيَ

ةمة ئ و بفرؤشيَت؟ يان شيت تر بكرِيَ يان لةبةرامبةر هةر شتيَكدا ميَينةيةك وةك هاوسةر
 لةدنيايي ئيَستادا جيَطةي ثيَكةنينةو مايةي طالَتة ثيَكردنة، ئةوةندةي زانياريم هةبيَ

ئيَستا ثةردة دورينةوةي ميَينة لةكؤمةلَطة جياوازةكاندا، بووة بةشتيَكي ئاسايي، ياني 
سةرةرِايي دورينةوةي لةاليةن ثزيشكانةوة لةوةيش بةوالوة ولَاتاني خاوةن ثيشةسازي 

ثزيشكيش دةتواندريَ ثةردةي ميَينة  كاريَكيان كردووة تةنانةت بةبيَ تائيَس
وتان! ئابرِويَك بةواتاي ئابرِومةنديي ئابرِو بيَت، ثيَنةو ثةرِؤكردني دابندريَتةوة.   بةئابرِ

 .سبةي هةر دةضيَت ئةمرِؤش نةبيَ بيَ، دلَنيابن دةشيَت؟ ولَامةكةي ئةطةر بةئةريَ
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 ئامادەكردنی واقیعێكی نا ئامادە

 بەكۆشێك پەڕسێلكەوە(ی سدیق عەلی لە)چی دەكەی

ةمادا خويَنةر بن، خويَنةر ئةوانةن لةخويَندنةوةدا ئةوانةي دةخويَننةوة مةرجنيية لةبن
توانابيين تيَطةيشنت لةناوةرؤكي دةق، ريتم، هارمؤني يا ماناو مةغزاي بابةتييان هةية، 
ئةوةي ئةم توانابينييةش دةبةخشيَتة وةها خويَنةريَك، بيَطومان ثرس و ثيَويسيت خؤ 

 خويَندنةوة. ةسةرراهيَنانن ل

، وةك ئةوةي زؤريَك لةخويَنةر يا يَندنةوةي دةق جا هةر دةقيَك بيَهةلَبةتة بؤمنيَك خو
ضريؤك نووس و هؤزانظانة الوةكاني ئيَستاي كوردةواري فرضكييان ثيَوة طرتووة بؤ 

راستيةكةي بؤ ئةوةش نيية ضاوي  يا ثةيداكردني شارةزاييةك نيية. وةرطرتين زانياري
 ئةوةي بووةتة ثيشةو نةخؤشي هةنيَرِةخنةو شةحنةمي ثيَ تيذ بكةم، ديسان وةك 

 بةناو نوسةرو رؤشنبريانيَك تا ئيَستا كةسيَك طويَي لةرِةئي خؤيان نةبووة، نايشمةويَ
 ينيةككةوتبةشويَن دؤزينةوةي ضةند رِستةو تيَكستيَكي زلةوة مب بؤ جوينةوةيان لةبةر

نا بكةم، رِةنطة هةر بؤ ويَ رؤذانةدا تا جؤريَكي دي باكطراوندي رؤشنبريي و ماريفيمي ثيَ
ئةوةش نةبيَت هةلَوةستةيةكي جيدديانة تري لةمةرِ كؤمةلَطة يا هةر تشتيَكي دي ثيَ 

 بهيَنمة سةر قسةو باس.

خويَندنةوةو ئةم ثرسي خؤرِاهيَنانة لةخويَندنةوةدا بةالي منةوة بؤ طةيشتنة    
وان مرؤظ و ذينطة، نيَوان مرؤظ بةشيَوازيَكي دي بالَاتر لةثةيوةندي نيَوان مرؤظ و مرؤظ، نيَ

و دنيا، النيكةم بؤ ئةوةمة مرؤظبووني خؤمي ثيَبةرةو جواني و كامالَيةت بةرةو كرانةوةو 
دةيَتة  ئةم يةكانطريييةش كاتيَ ضيَذ طرتن و ضيَذ بردن بةرم. بةرةوخؤشةويسيت 

 و بتوانيَ رؤذةظةوة، خويَنةر لةئاسيت راظةكردن و شيكردنةوةي دةقي خويَنراودابيَ
 دةروازةي جياش بؤ ضيَذو جواني جيا خباتة سةر طازةراي ثشت.
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و بةس، تؤ مايف ئةوةت هةية  ، دواجار رةنطة ئةوة هةر روانينيَكيبَبرييشت نةضيَ   
ئاطاداري ئةوةشبني وةكيةكي  دةبيَ جؤريَكي دي ضيَذ لةو دنياية وةربطري، ضونكيَ

كاريَكي مومكني نية، بةمنونة ئةوانةي زؤر بةسادةيي لةخويَندنةوةو تيَطةيشتين دةقدا، 
وي حمةرج نية بةو ساناييةوة لةشيعري كالسيك مةسةلةن لةمة ةطةن،تيَد لةشيعري نويَ

، خويَندنةوة نةسةرةتاو نةسةربردةو نةميَذوو هةرضؤنيَكيبَ ضيَذ وةربطرن و تيَبطةن.
وسني لةو مةهزةلةو بيَ نةشوناسيَكي تايبةت بةخؤشي هةية، بةلَام بؤ ئةوةي ن

با بؤي لةكةولَي خؤمان وةدةركةوين و  شوناسيةي نيَوان خويَنةرو خويَندنةوةدا نةمريَ
، بؤ من دلَي مرؤظ شتطةليَكان دةخوازيَئاشكراية  نكؤلَي بن دريَرِو وشةكان بكةين!ب

دييةت نوسيين نا، خويَندنةوةي، ئةز بؤني خاك، تامي ئةبة يةكيَك لةوان شيعرة، ليَ
دةكةومة خويَندنةوةي شيعري شاعرييَك  كاتيَ روسكةو بارانة شيعرييةكان دةكةم.لةب

 نةك ئةو ميعرو ماعريانةي سةد هةزار جاري تريش تةلَقني وةربطرن و تةلَقينيان بدرييَتَ
وشةيةك ضيية ناضيَتة طويَضكةكانيانةوةو ضييةكي بةماناتر لةوةي رابردو هيَناويةتي 

ةر ب ئةمانة لةبنةمادا بةمردويي لةدايكبوون، بيَئةوةي مبةويَ وون، ضونكيَناخةنة سةر ب
لةتؤو ئةموو ئةويَك لةخؤمي واقيع ئةو واقيعة تالَ و تفتةي جارسي كردوين لةوجود 
جويَدةمبةوةو بةرةو مةودا دورةكاني خةيالَ سةري ثرسيار هةتا ئةوثةرِي ولَام 

تة بطةي فةاي دنيابيين و سةحرا دةكةم، ئاخر خؤ حةيلةثرياسكةي ضيَذو رِوانيندا بةرةلَلَ
 شيعرو بةلويَضيَك ليَي رِازييب! دةرياي

خوالنةوةيةك نني بةدةوري تيَكست و ضةمكة  شيعرةكاني"سديق عةلي" ضونكيَ
ئيشكردنيَك نني لةسةر داتاشني و داشؤريين ماناو مةغزاو  رِستكراوةكان ضونكيَ

كؤثي و سةمايةك نني لةسةر خةيالَاتي خةملَاوي ئةواني  روتكردنةوةي بةهاكان ضونكيَ
بةسةرضووي مةعبةدو بيَخةيالَي بةد  ةوازيدورن لةجوينةوةي بانط دي، ضونكيَ

مةخيانةكان، بؤ من دور لةناديدطةرايي بنديَرِو سةرديَرِةكان دور لةوردو درشيت سةرنج و 
 .ان ناشكيَتيَبينييةكان لةو دةريا بةرينةن و كةضي تينويَتيشم ليَ
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ضرِ بونةوةي ئةو ثرسة فةرهةنطي و كؤمةلَايةتية بةسةريةكدا ترشاوة وةك    
: هيَشتا كويَضةكةكاني كؤمةلَطة و ثيَمان دةلَيَ دةرهاويشتةي ئةو دؤخة دةنرخييَنَ

ردةوامي ثيَدانةي ذيان لةئاست بةوةها هاواريَك كثن و هيض لةحيكمةتةكاني ئةم بة
، كؤمةلَطة نةك وةك ئةو ئةكارةكتةرة ئةريَنية نابيينَ م ئيشةيدا رؤلَيَسديق، لة تيناطةين.

بطرة ئةو بةسروشت ثيَيواية ثةروةردةو دادو ضيذو فةلسةو جوانيةك بةم فؤرِمةي خؤي 
لةئارادا نةماون كةوتبيَتة ئيَرةي كؤمةلَطةوة تا ثريشك و ثرشنطةكاني  دةيةويَ

عةدةميةت و ثةتيبووني مانايةدا سةرجنمان بةرةو  ئةو لةنيَواندةرنةكةويَ، ببينة ئةو 
 دو اليةني زؤر زةق رادةكيَشيَ:

 ئيَرة لةو سةري كؤالرةوة منداَلاني

 ئةوثةرِي طرِوطرتن تا

 ديوي ضةكةرةييةدا تا ئةوديوي هةَلوةرين لةم

يةكةميان دةيةويَ كؤمةلَطة خباتة بةردةم ملكةض بوونيَكي رِةهاي ئةخالقي كؤمةلَايةتي 
دووةم طةرِاني كؤمةلَطة بةرةو ثةيوةست بوون بةحةقيقةتةوة بةيان دةكات. لةم و 

ئيشةي سديق ـدا ناديدطةرايي يان نةزانني هيض كات و سةردةميَك وةك هةلَطري دوا دةواو 
 :ناكريَ ردوا ضارةسةر ئةذما

 لةو ئاوايية بيَ جريوةيةدا ليَرة

 بةرثا دةكةن تاريكي

 كؤ دةكةنةوةو مانط

 لةسةر جؤالنةكانياندا ثالَ دةخةن رةئةستيَ

ئةطةرضي ئةم تيَطةيشتنة مةعريفية وروذاندني ثرسياريَكي نويَ نيية، بةلَكو دةربرِي 
توانايةكة بؤ طةيشنت بةبوونةوةرة جياوازةكاني دي، بؤيةش بةشي يةكةمي دةكةويَتة 
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ان، بةلَام ئةو ناو ئةخالقةوةو طيَرانةوة بةرةو جوانرتين شيَوة لةثةيوةنديية مرؤييةك
 :مرؤظ وةك خؤي ببيينَ دةيةويَ

 ثةريَزي بة هةَلمبونةدا لةو

 ةرةيةكي ضَلكنلةطرِطرتين ثةجنةكاني جط ضيتداوة

هةلَبةتة دواتريش ئةو جياوازيانة شي دةكاتةوةو لةهةولَي ثةيربدن بةذيان كردنيَكي 
خالَيبوونةوةي ماناو  ديكةداية، ذيانيَك لةدواي وةها بوونيَكةوة دةست ثيَدةكات و لةم

، ئةو مةيلي كيَش كردنةوةي مرؤظ بةرةو ئةو بيَناوةرؤكييةي دةرطريي بووة دةرباز بيبَ
 و طةرِان بةدواي ولَام و مانادا الي  سديق، يتضيَذي مرؤ ويس

 ثةثولةيةك كورترتة لة ميزاجي طورطيَكي خويَنرِيَذ تةمةني

 بةدبةخترتة لةهةَلؤيةكي داويَن ثيس كونديَك

 بةردةمة بؤ ثيَكةنينمان بةشي ذيركردنةوةي لةو

 بة عيشوة ناكا فانؤسيَكي

 كردن و خستنة روي جياوازييةكي فيكري فةلسةيف و ماريفي، هةلَوةستة ويَراي ثرسيار
كردنيَكي جيدديانةيشة لةسةر ئةوةي ضؤن باشرت لةبوومنان وةك مرؤظ و ئةم طرفتار 

 بوونة تيَبطةين:

 ني ترثةدالة هةورازةكا دَلمان

 نةطةيشتة خةَلوةتي دؤستاني هةتاو بؤ

هةروةك ضؤن برييشمان كيَش دةكاو دةيةوي تاك يا خويَنةريش لةطةلَ خؤيدا رؤلَ    
، ئةم ثرس و بروسكة تةليسماويانةي شاعري، كاريَكي لةبةرهةمهيَنانةوةي مانادا بطيَرِيَ

ةميشيةكاني خةون و خولياو داهيَنةرانةو سةماكردنيَكي جوانيشة لةطةلَ هيَلَة خؤلَ



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

107 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 لةيةئس رِيَ ، زنطيَكيشن لةبيَدار كردنةوةو دةيةويَليَ خؤيدا. بيينخةيالَاندن لةرِوانطة
و دةسيت ئةم فةنابوونةيش بطرين خةريكة هةموو بةهاو شتةطةلة جوانةكامنان بةخؤي 

ناخكراوة دةسثيَردريَت.سةيركة شاعري ضؤن كات و شويَن و تةمتووماني ئةو ذينطة سيخ
 لةبيموباالتي ذيانكردن الي كؤمةلَطة تةي دةكات:

 كؤَلانيَك ثيَ دةزامن من

 تةماشام بة سيلةي سويَبانةكانيدا هةَلواسم بيَئةوةي

 نيطام بطرمة داويَين دةرطايةكي بيَئةوةي

 لةو ئةستيَرانةي شةو بة دياريةوة هةَلدةكورميَن زياتر

 كؤَلانة تاريكةكاني وجودمان بكات: لةكويَوة تريفة باراني دةيةويَ بزانة

 لةو دةستانةي ضارةنوسي ثةجنةرةكاني قفلَ دةدةن زياتر

 هةر لةويَم من

 لة تةنيشتمةوة وةستاوةو مةرط بةرثا دةكا ضاوةرِواني

 لة بةردةمم دانيشتوةو زةمةن بة رووبارةوة طريَ دةدا تاريكي

شاعري ئةوثةري رةشبيين و ئةطةر كةميَك بةديقةتةوة بؤي نةرِواني، وا تيَدةطةي 
بةتيَطةيشتين  لةطةلَ ويَناو ماناكردندا دةكات، ليَ طةمةيةكي سةركيَش و شيَتانة تةنيَ

من ض ماناو ض ويَناكردنةكةي يةكانطرية لةطةلَ ضاوةرِوانييةكي شاديهيَنةر، ئةوةتا دواجار 
 :يَثيَمان دةلَ

 ئةوةي بةخؤم بزامن بيَ

 ئاخريي عومرةوة بةو



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

108 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 بة تةنيشمةوة هةر الو دةبيَتةوة و ضاوةرِوانيشو كؤَلانةملة هةر

هةستكردمنان بةماناي خودي ئةو بيَمانايية زةبريَكي كوشندة لةتةمتوماني ئةو 
و ضاوةرِواني دةثةرِيَتةوة لةنةهات. ئةمةيش  بةفريؤداني كات و زةمة تاريكة دةسرةوييَنَ

يدا نيشان دةدات، ئيَمة ئيَستا ئةوثةرِي درةوشانةوةي شيعريةتي شاعري لةم ئيشة
ئةم سةردةمةين بةهاتوو هاوارو ساختةضيَيت درومشبازو  هةموومان شاهيدي دنيابيين

بلَني ثةروةردةكردن و بارهيَنانةوة  رياكارانيَكييةوة طةمارؤ دراوة، بؤية بةداخةوة دةبيَ
ودة، نةك جيَطايةك خةريكة بةذيَر مةيلي ئةو ميَطةل بةمؤدةكردندا دةبيَتة كاريَكي بيَهو

 بؤ ضاك كردنةوةي رؤحيةتي شثرزة كراوي كؤمةلَطة:

 ئيَستا وةك هي ئةو زةمةنة ثةمةييةي ئةودةم نةماون بةيانياني

 ئيَستا نيوةرِؤياني

 جاران بةسكي برسيةوة خةو نايانباتةوة وةك

 ئيَستا سيَبةريَك نةماوة بؤ ثياسةي ثشيلةيةكي توكن عةسراني

 ناباتة ثشت مالَكةس عةشق  ئيَواران

 كةس دَلي دةرطا ناداتةوة شةوانة

بةخاتري هيَشتنةوةي فةرهةنط و ترِو تةويَلَكةي  ض كؤمةلَطةيةك بيَ ئاخر ئةوة دةبيَ
 ئايا دةبيَ بؤ ذيان كردن نةدؤزيَتةوة؟! هزراندني بؤماوةيي خوازانة كةرةستةيةكي نويَ
 ؟! تؤ بلَيَيو داهاتووي تيادا لةدايك نةبيَرابردوي ئيَمة بؤ هةميشة هةروا الو مبيَنيَتةوة

ؤ ت ؟!و قابيلي ثةلوثؤكردنيَك نةبيَ ئةمة هةروا كردةيةكي تيَثةريوي بةردةوام ذياوبيَ
بلَيَي هةموومان هةروا بيَثةرواو بؤ هةتا عةدةم وةك ريزة ثولي دؤمينة بةدواي يةكدا 

بةدواي يةكدا مبرين و ولَامي ئةم  بكةوين و وةك طةلَارِيَزان بةدواي يةكدا هةلَوةرين و
 ؟!هةلَوةستةكردنانةي شاعريمان دةست نةكةويَ
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 تا لةهاتوضؤي نيَوان ئةوسةري دارهةجنرييَكةوة نةماي

 ئةوثةرِي دارتويَكي ثةرضةم خؤَلاوي بؤ

 لة زةوقي ثةرِةسيَلكةيةكي خانة خةراب بطري ديقةت

 تا تيَبطةي طوذاَلكي ضاوةرِواني تاَلرتة نةماي

 ثةمشةكي بن سيَبةرةكاني فرياق اني

بيَطومان طةيشتين شاعري بةم يةقينة تالَة، لةطةلَ ئةوةي هةلَطري جؤرة ليَكدانةوةيةكي 
جؤرة ئةبةدييةتيَك نالَيَم لةرةشبيين، بةلَكو لةوةها بيَولَامييةكيش  فانتازي ئاميزة، ليَ

يشة لةم ثرؤسةيةي هةروا دةخاتة رِوو، ئةمةيش ئاسايية بةلَام طوزارشتكردنيَكي قولَ
بؤ دةست خستين ولَاميَكي راست خؤي بةدةستةوة نادات، كةضي  ساناسادةو 

هةر طةيشنت بةهيض ياني هيضي بةهيضي سثاردبني، رِةنطة  لةجةوهةرداو تائيَرةيش تةنيَ
لةنامةتيقيةت، ئينجا يان ئةوةتا نهيَين ئةم ويَناكردنة كةوتؤتة ديوي ناوةوةي  جؤريَك بيَ

 ةو تيَثةرينيَكي سةرضلَيانةية!ويَناكردنيَكي هةلَ ئةوةتاروتي داهيَنةرانةي شاعري، يان س
ورد بينانة تر لةئامساني ئةو ثؤلووة ئاطرينانةي ذور سةري  بيَطومان شاعري دةبيَ

 :وردبيَتةوةو بةديقةتيشةوة شويَنةواريان لةسةر رؤحي شةكةتي خؤي هةلَبطريَ

 كؤَلانيَك ثيَ دةزامن من

 ثيَدةزامن ماَليَك

 من هيض شتيَك ثيَ نازامن نةخيَر

 هةم لةطةلَ ثةرةسيَلكةيةكدا باران نادؤزمةوة لةوةتةي

 ون ناكةم بةفر

 هةم ئاطرم بةرنةداوةتة كؤَلانيَك لةوةتةي
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 بة زيكر تةرِ نةكردوة سةربانيَكم

 نةخؤستؤتة نيَو ثةجنةي دارهةناريَك ثةجنةم

 قالؤضةيةكم نةكردؤتةوة قيَزي

 دةرطاي شعوري هيض كانيةكم نةداوة لة

 هيض شتيَك ثيَ نازامن من

 كةثري ريشؤَلةيةكي بة دةسنويَذةوة لة

 دةواري دوعايةكي خنكاو تا

 مةزراي شيعريَكةوة لة

 بيَشكةي خةميَكي ضاو طةش تا

 شتيَك ناخزيَتة ناو ثةرِاوةكاني شعوري من هيض

نني، سؤراغكردني ئةم هةموو بوون و ديارة ساغكردنةوةي ئةم كؤ ثرسة لةزانني و نةزا
نةبوون يا نا ئامادة طيية فكري و رِؤحيية جظاكييةي شاعريي هيَناوةتة سةر هةلَويَست 
لةئاسيت بريكردنةوةو ئيَستاتيكييةوة راستة رِيَك قسةكردنة لةسةر رابردويةكي مات و 

اواز خةمة خوديي و بةزمانيَكي جي بةلَام ئةو ليَرةدا دةيةويَ ستوو،ئيَستايةكي ضةق بة
ئةو رؤذطارة مردو مراوة لةبيَمالَي و بيَمروةتيية لةشعوردا بنكؤلَ بكاو بربِيَت و ئةم 
هاودذييةي لةثيَشةوة بامسانكرد "ئامادةكردني واقيعيَكي نا ئامادة" لةم دابرِانة 

و ةطئيَستاتيكي و تةنانةت ماريفييةيش رِزطار بكاو دواي ختم بوون مشتومرِيَكي فرة روان
بيَطومان بةماناكردنةوةي ئةم نا ئامادةطيية جظاكيية  رةهةند بةدواي خؤيدا بهيَنيَت.

راستةوخؤ كيَشمان دةكا بةرةو هةست كردن بةضييةتي شاعري لةم خةيالَاندنةي خةوني 
بةهةلَدانةوةي  حةمتةن "ئامادةكردني واقيعيَكي نا ئامادة"ـيش، تةنيَ .ثيَوة دةبيينَ
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بةويَنا كردنةوةي ويَنة نةطؤرةكان لةخةم  ورو قةمتاغةي برينةكان، تةنيَثةرِاوةكاني شع
نارِةخست و توورِ هةلَداني ئاستةنطةكانيش وةك خؤيان دةميَننةوةو هيض ئاكاميَكيان 

سةر هةست بؤ جولَاندن، ئةمةية خويَنةر لةنادياري  ةنابيَت ئةطةر خويَنةر نةخات
 ا دةهيَلَيَتةوة:روانطةيي و ئالَؤزي ناوةكي و هةستيد

 ئاوايية بيَ مروةتةدا هةمو ريَطاكان دةضنةوة سةر بةجيَهيَشنت لةو

 ريَطاكان بؤ رؤيشتنن هةمو

 دةروازةكان بؤ نةكرانةوةن هةمو

 ضراكان بؤ ئاطر نةدانن هةمو

 طيتارةكان بؤ نةذةنينن هةمو

 كةسةكان بؤ نةهاتنة ذوورةوةن هةمو

 كؤَلانيَك شك دةبةم من

 ةبةمشك د ماَليَك

 بؤني ضايةكي عاشق سةماي تيَدا ناكات ئيَستا

 شؤربايةكي ئيَسك سوك هةَلمي

 يادةوةري ثةجنةرةكةي نائاَليَتة

 ليَ نية ضاوةرِيَي تيَثةرِيين ديَوةرةيةكي بازنفرؤش بيَ كضيَكي

 هةي بيَداد هةيداد

دا، شاعري ئاخر ئةم ئاويَتة كارييةي نيَوان خةيالَ و واقيع لةم نؤرم و فؤرمة تراذيكية
يان نا، هيَندةي هةسيت ترس و يةئس لةناخي خويَنةردا دةضيَنيَت، ئةوةندة  بيةويَ
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ئةسثي خةمة طةورةو ورديلةييةكاني بةرةو بيَدار بوونةوة لةو نا ئامادةطييةدا لينط 
رِاستة الي ئيَمة هيَشتان شيعر كةم دةستة لةطؤرِيين هزري كؤمةلَطةداو ئةوة  نادات.

كي ئةوتؤي لةدةست نايةت، بةلَام ئةوةيش بةو ماناية نيية تؤ ئةم هةموو دةزانني شتيَ
بارينة بةفريَكي  ئاريضةو ئةم هةموو ثرؤسةي بةهةلَمبوونة بيَ دةروازة داخراوة بيَ

بةر هةيواني ئةم دادو بيَداييةتةدا دوبارة بةنارؤشنييةك  ريجاويدو نةزؤكي لةيادةوة
ئةمرؤ بةذيَر سايةي ئةم نةبارينةوة بووينةتة كريَطرتةي رِاستة زؤرينةي نةوةي  بسثيَري.

قوذبنة روخاوةكان و جطة لةباري رؤحي شتيَكي ئةوتؤ نةماوة بةنيشتيمانةكةمانةوة 
هيَشتا هةلَاتن ئةو دوا دةواو ضارةسةرة نيية تا بةدوا ويَستطةي  ليَ، طريَمان بدات!

، شيعر نهيَنييةكي ئةوةمان لةبري بضيَ بضويَنني، بةلَام لةطةلَ هةموو ئةمانةيشدا نابيَ
 تيَداية هةموو كات مرؤ ناتوانيَ ثةيثيَبةريَ:

 كةوتؤتة بةردةم ثياسةي دوو هةنار ئاستةنط

 دةكريَ لةوةي ثةجنةرةكان لةهيَنانة ذوورةوةي تيشكدا طومان

 بكةن دزي

 و باَلي وةريوةوةبة كؤشيَك ثةرِ تؤش

 ي تةمةنلة خاثوربوني باَلةخانةكان ضيتداوة

 يةئسةوة بةوهةمو

 ئةذدادي كام ثةرِةسيَلكة قةبري

 دةكةي لة هةتاوي نةعلةت ثرِ

 بةياني زووة بةو

 لة سوضي كام بياباني زةمةن بةر دةدةي ئاطر
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 ئةو منداَلانة لة سيَبةري كام باخضةدا خةو برِويَنن دةتةويَ

 سيَبةري كام درةخيت توكندا لة

 و تيشك بوةريَنن راخبةن تاريكي

 بؤئةوةية دارستانةكان بة تةنيا نةمرن مندالَ

 بؤئةوةية ثةثولة بة تةنها نةوةريَ مندالَ

 بة تةنيا نةكوذيَتةوة ئةستيَرة

 بةبيَ كةسي دانةكا باران

 بةبيَ مرازي هياَلنة نةطريَتة كؤلَ كؤتر

 لة خؤيةوة طريَبةستة سثيةكاني بةفر هةَلنةوةشيَنيَتةوة هةتاو

 بؤئةوةية مندالَ

 شنوسةكاني زةمةندارة لة

 تر هةبيَت بؤ عاشق بوون  كةسيَكي

ئةم ضرِبوونةوةي شاعري ليَرةدا، دروست بةموخاتيب طرتين ئةو كؤثرسينة نهيَين و 
شارةوةية هةروةك ضؤن ياريكردنيَكي داهيَنةرانةيشة بةوشة لةطةلَ ويَناو هيَماو 

كردن ثةراندوة! هةر بةماناكردنةوةي ئةو بيَماناييةي رِةنطي لةضؤن و ضيةتي ذيان
تووندوتؤلَ بةم دةقةوة طريَبداو دةقيش سةراثاي  دييةكيئةمةيشة وايكردوة ضيَذ ثةيوةن

 و دةروازةي نويَيش لةطومان خباتة سةر ثشت: بةضيَذةوة بلكيَ

 هةبيَت بؤ بةخيَوكردني طومان ماَليَك

 هةبيَت بؤ لةيةكدابرِيين دوو ضةتر كؤَلانيَك
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 عةسرة درةنطةوة بةو

 كؤَليَك دةنوكي وةريوةوة ةب

 ئاوةدانية ريشنةي من ضي دةكةي لةو

 وشنةباي بؤن دوكةلَ كام

 رووباري دَلربيندارهةَلي طرتوي  كام

! سةرمان لةزماني ثرسيار دةبرِيَ ، ئارامي نارِذيَتة ذيانةوة! طومان نةبيَطومان نةبيَ
، بؤية ر خؤي ثيَتةي ناكريَبةم هةموو بيَطوماني و بةد طومانييةوة، بيناييمان ئةوبة

بةطومانةوة لةهةموو شتةكان برِوانني، ئةو مالَةي بةطومانةوة لةو ثرسي بوون و  دةبيَ
، ئةمةية ، ثيَضةوانة بةتيَطةيشتين باو، ئارامي تيادا لةدايكنابيَنةبوونة نةرِوانيَ

 مانا ماريفيية راستةقينة، بؤية ئيَمة هيَشتان نةبووينةتة خاوةن دايك و باوكيَكي بةو
، بؤية هةر خةريكي خؤ دوبارةكردنةوةو جوينةوةي بانطةوازة تةندروست، بةلَيَ
 بةسةرضووةكانني.

 

 

 

 تێرۆری ڕۆژنامەوان

 وەك تیرۆری حەقیقەت

بيَباكي حيزب و هيَزو اليةنة سياسيةكاني كوردستان، بةرامبةر بةوةي هةتا ئيَرة    
ستا قورباني لةثيَناودا دراوة، بةرامبةر بةهةبووني بةديهاتووة، بةرامبةر بةوةي هةتا ئيَ
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يةكرتي، ئةوةتا هةبوونة جظاكييةكةي بةماناي وشة ياني بةهةموو ماناكانييةوة 
 تةموومذاويكردوة!

ئيَستا لةم ولَاتةدا، ئيَستا لةم بةشة كوردستانة رِزطاركراوةدا، ضاندني تؤوي باوطةرِايي    
ويَرانة طةواهيداني درؤزنانة تؤمةتبار كردني بيَمروةتانة طةوجيَنةرو طويَرِايةلَيكردني ك

تؤخكردنةوةي ئةم رِةنط و كالَكردنةوةي ئةو رِةنط لة خويَناوي بةقورباني كراوو 
تةنها لةثيَناو سرِينةوةي يةكرتيدا تةنها لةثيَناو رِةوايةتيدان بةنارِةوايةتيدا  ةرداقوربانيد

شويَن ثيَكالَكردنةوةي ئةودا بووة بةشاي هةموو تةنها لةثيَناو جيَثيَكردنةوةي خودو 
 شتيَك!

ضةند بةرزة فرِن ئةو مرؤظانةي لةثيَناو هيَنانة ئاراوةي ذيانيَكي باشرت، هةبوونيَكي    
شايستةتردا، شةهيد دةبن ضةند نةمرن ئةو مرؤظانةي بةزيندويي ديَنة دنياوةو هةر 

و هيَزو اليةنة سياسييةكاني ئةم ولَاتة بةزيندويش دةمرن، بةلَام بةداخةوة بيَباكي حزب 
و خةمة جظاكييةكة، ئةوةندة ئاست نزمة وايكردوة تاكة خاوةن  نبةرامبةر بةخةو

نةخشةكان وايكردوة نووسةرو رِؤذنامةوان و مةخلوقة ئازادخيوازةكان النيكةم وةها 
ريَت بالَاتر ببيندشةرةفيَكيان بةبةردا نةبرِيَت وايكردوة باوةرِي اليةنداري لةعةقلَطةرايي 

لةذيَر ثرسيارو مةترسيةكاني لةبار ضووندا  عةقلَانيةتوايكردوة ذاني لةدايكبووني عةقلَ و 
 وةك هةميشة لةضةمك و فؤرِمي جياوازدا خؤي ويَنا بكاتةوةو بنالَيَنيَت!

شةهيد كردني عبدالستار، سؤران، سةردةشت، كاوةو، هةموو ئةوانةي رِفيَندران و    
ويَنكران، هةموو ئةوانةي سنوردارو زينداني و غةرِامةو ئازار دران، بةرئةجنامي بيَسةرو ش

سياسةتي بنكؤلَ و كةولَكردني يةكرتو سةثاندني ئريادة بوون بةسةر خةلَكي بيَضارةو 
كؤمةلَطةدا، نةك قورباني رِوانطةو هزرو كاريطةري ثيَطةو  ررِةش و رِوت و بةسة

 توانستةكاني ثيشةطةرييان.
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ةمة لةكاتيَكداية هةر يةك لةحزب و هيَزو اليةنة سياسيةكاني كوردستان لةوثةرِي ئ   
رِاستيانةوة تا ئةوثةرِي ضةث، رِؤذانة تةبليغاتي ئةوة دةكةن مافيَكي بنةرِةتي مرؤيي و 

 بةثيَي خودي باوةرِةكاني خؤي ذيانبكاو ئةزموون بكات. بييةويَ سروشتية هةر مرؤظيَك

سةثاندني هيض شيَك بةشيَك نيية لةماف و ئةرك بةلَكو ئةوة ويسيت  بةدلَنياييةوة،   
ئازادة بةرةو كامليةمتان دةبات، نةك ترس و تؤقاندن و تريؤرو بلَاوثيَكردني هزري 

 طةوجاندن و، دمياطؤجييةت.

بةلَام ئةوةتا لةسايةي ئةم رِةوشة بيَباكيية تةذي لةغةوشةي تةواوي ئةم حيزب و    
ياسيانةدا، دةيانسالَة بةدةيان نووسةرو بةدةيان رِؤذنامةوان و بةدةيان هيَزو اليةنة س

 خةلَكاني خاوةن نةخش دةترسيَندريَن زينداني و بيَسةرو شويَن و تريؤر دةكريَن!

حزبييةكاني نيَوانيان ئةوةتا دةيانكةنة ئامانج،  بةتةنها لةثيَناو بةالدا بردني ملمالنيَ   
ةمةكة بةتةنها هةر بةقورباني كراوةكةو قورباني دةرةكةي سةرئةجنام زةرةرمةندة يةك

 ليَ كةوتووةتةوةو ليَ دةكةويَتةوة.

بؤضي؟ ضونكة دروست دؤسييةي بةقوربانيكراوةكة بةحزبي و بةسياسي كراوةو    
دةكريَت، هةرطيز دةرفةتي ئةوة لةبةردةمي دؤسيةكاندا ناهيَلَنةوة تا رِةوتة ئاسايي و 

 يَت!ياساييةكةي خؤي بطر

لةبة ئةوة ئةطةر خانةوادةو خةلَكاني مةدةني و ئازادخيوازاني ئةم ولَاتة، وةك ئةوةي    
ثيَويستة نةيةنة سةر هةست جولَاندني خةلَك تا بةر بةوةها هةمةكييةت و بيَباكييةك 
بطرن، ئةوة بةدلَنياييةوة دؤسيةي رِؤذنامةوانة تريؤركراوو جوامنةرطكراوةكةي 

 " بةهةمان ئةو دةردةي ئةواني دي دةبردريَت!يرميانطةرميانيش"كاوة طة

ضونكة بةتةجروبة دةركةوتووة بةسياسيكردني دؤسييةي رِؤذنامةوانة     
زولَمليَكراوةكاني رابردو، دواينجار هيَندةي دؤسييةكاني ئةواني ديزة بةدةر خؤنةكرد 
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 ي دةنط كوشندةيةبةلَاية سةدا انطةيةنةتة ئةجنام و ساغكردنةوة.ئةوةندة نةيتواني بي
ناونيشان بيَئةوةي بةخؤتبزاني، بيَباكي دةتكاتة ئاماجني بةال دابرني ملمالنيَية 
 حزبييةكان، ليَرة واية ناونيشانيَك دةثوكيَننةوة تا بيَناويَك شكؤفة بكات، سةدايةك دةبيَ

 خبنكيَت تا نةشازيَك ببيَت بةجيَطرةوة!!

وةها، جا لةاليةن هةر حزب و هيَزو  بةحزب و سياسي كردني هةر دؤسييةكي     
، تةنها لةثيَناو بةديهيَناني ئاماجنيَكي دياريكراودايةو بةر لةهةر اليةنيَكي سياسييةوة بيَ

سةرنج بدةن، ئةم هةموو كوشتارةي  تة خانةي تريؤركردني حةقيقةتةوة.شتيَك دةضيَ
ردةيةكي بةرثيَنةطرياو، بةديا بةناوي ئازادي، شةرةف، ثارة لةم ولَاتةدا خةريكة دةبيَ

ئايا نيشانةي ئةوةية ئةم ميللةتة لةبنةمادا ئةوةندة بةر بادو بةربةري و مادديية؟  ئةريَ
و ناشكؤمةندي  اليَبوردةييئايا وةها كوشتارطةيةك دةرئةجنامي نائاطامةندي و ن ئةريَ

بازي يان لةبنةمادا، دةرهاويشتةي سةرئةجنامي مفرةداتي فورسةت ئةم ميللةتةية؟
سلَةن ئة ئؤينبازة بيَباكةكاني ئةم ولَاتةية وايكردوة خةلَك ناضار بةشيَوة رِةفتاريَك بكريَ

خؤي هةلَينةبذاردوةو رِةنطكراوة، ميلَتؤن دةلَيَت: ئازادي باشرتين قوتاخبانةي فةزيلةتة. 
ةر رِاست و ضاكة ئةطةر ئازادانة هةلَبذيَردرابيَت، ئةط كاتيَكبةلَام فةزيلةت تةنها 

حزب لةدةرةوةي ثرِؤطرامة فةرميية  ةكرابيَ!لةدةرةوةي ويستةكاني خؤي، رِةنط ن
رِاطةيةندراوةكةي خؤي، ئةطةر وةك تاكتيكيَكي ئاني يا سرتاتيذيش بيَ، مايف ئةوةي نيية 
ضي ثيَخؤش بيَ ئةوة بكات، هةروةك ئةوةي ئةمة سةبارةت بةحكومةتيش هةر رِاستة، 

ضي ثيَخؤش بيَ  ا،ةي سيستةمي برِيار ليَدراوي حكومرِانيَيت دئةويش ئازاد نيية لةدةرةو
ئاراوةي هةبوونيَكي  ئةوة بكات، تةنانةت ئةطةر ئةو شتة ببيَتة مايةي هيَنانة

طةر بةر لةوة هةم ثرِؤطرامة حزبييةكةو هةم دةستورة حكومرِانيَتيةكةيش  شايستةتريش
، ئةوة دواينجار ريَسايةك هةية يَثيَويستييان بةهةمووار كردنةوةو طوجناندنةوةي هةب

رِيَساي سروشت ئةو وةك حوكميَكي هةتاهةتايي بؤ هةموو مرؤظةكان و ياسا دانةران و 
 !تةوةهةروةها ئةواني ديكةش دةميَنيَ
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بةلَام لةكوردستاندا، جطة لةوةي دةستوريَكي ثةسندكراو نيية، حزب هةية واتيَدةطا    
لَاتي ئةودايةو هةر جؤرة الدانيَكيش لةبري ماف ئةوةي هةية خؤرسكانة لةذيَر دةسة

بةدةرضوون لةثرةنسيثة جيَطرةكاني خؤي دةبينيَت، هةيشة هةر بوارو هةنطاويَك 
بكةويَتة دةرةوةي سةرضاوة جيَطرةوةكاني  يشدابةئارِاستةي تةنانةت طةشةكردن

يَك ثاكيَجةكةي خؤي رِةتيدةكاتةوة، بةلَام ئةطةر بشلويَت بؤي، بةر لةهةر شت
لةداطريكردني مالَةكاني خوداو خويَندنطةو خانةي خانةوادةكانةو ياريطةو 

ماوةتةوة بطوتريَ، ئيَستا ثةالمارداني "ي.ن.ك"  مةلةوانطةكانةوة دةست ثيَ دةكات.
و بةرطرتن بة ثةرلةمانتارةكاني دةضنة خانةي وةها بيَباكيةتيَكةوة لةكاتيَكدا 

يد كاوة طةرمياني بةر لةخانةوادةكةي و بةر زةرةرمةندي يةكةم لةتريؤركردني شةه
و حيزبيَكيش  يةنلةهةر شتيَك، خودي يةكيَتيَي نيشتيماني كوردستانةو بةر لةهةر ال

"ي.ن.ك" ئةم دؤسيية بةهاوكاري دامةزراوة ئةمنييةكان و خةلَكاني تري  دةبيَ
خباتة بةردةم  سلَةمينةوة ئةجنامةكاني ئازادخيواز ساغبكاتةوةو وابكات حكومةت بةبيَ

 ميدياو خةلَك.

ئيدي موزايةدةي هةر هيَزو اليةنيَك، هات و هاواري هةر تاك و طروث و كؤمةلَيَك،     
لةدةرةوةي ئةم لؤذيكة، بؤ تريؤركردني رِاستيةكانة، بؤ ئةوةية ئةم دؤسييةيةيش وةك 

 يَستطةو هةنطاوةكانيدةيةها دؤسييةي تري هاوشيَووة، دواينجار نةطاتة دوا و
 ساغكردنةوة.

 

 ەرهەمهێنانژینگە و ب

لةهةر كؤمةلَطةيةكدا، بةرهيَنان بةمانا بابةتييةكةي ياني وةك ئةوةي شايستة    
و نةكةوتبيَتة سةر شارِيَطة ئاساييةكةي ئةوا ذينطةكةي  بةهةبوونة لةجيَطةي خؤيدا نةبيَ

 نارِؤشنةو ديارة بةهةموو ماناكانييةوة لةذيَر ثرسيارو مةترسيداية.
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هةلَبةتة، ئةو تاك و خةلَكة سةرمايةدارانةي نةيانتوانيبيَت زؤر بةديقةت و بةباشييةوة    
مالَ و مولَكة تايبةتيةكةي خؤيان و خاك نيشتيمانة هةميشةييةكةي هةمووان وةك يةك 
بثاريَزن، ئةوا لةئةجنامدا نةك هةر خودخيؤيان بطرة زؤرينةي هةرة زؤري فةزا 

جيَطةي داخة زؤرينةيةكي ديار  لةناو بردوة! ةكةيشيانتطشتييةكةي ذينطةي ولَا
لةسةرمايةداو سةرماية طوزاراني ئةم ولَاتةو لةم ولَاتةدا لةسةرماية بازاريدا ئةوةندةي 
لةخةمي بةدةستهيَناني زياتري قازاجندان، هةرطيز ئةوةندة هزريان بةالي ئةوةدا ناضيَ 

ةند زياني هةية لةسةر ذينطة بةمانا ئاخؤ ئةم سةرمايةكارييةي دةيكةن لةبنةمادا ض
 فراوانةكةي.

بةتةنها هةر خةريك بةكةمكردنةوةي خةرجيةكاني بيَت و ئةمة بكاتة  بةهةمهيَنةر نابيَ   
بيانوويَك ضيية بةم رِيَطةية بةرهةمي هةرزانرت دةخاتة بازارِةوةو كالَاكاني لةبةرهةم 

ري دةستطرتن بةهيَشتنةوةي ذينطة هيَنةراني دي هةرزانرت دةفرؤشيَت، بةلَكو بةخات
لةهةولَداني ئةوة دابن باشرتين كالَاو كوالَيَتييةكان لةبةرهةم  يَشايستةييةكة دةب

 وثيَشكةش بكةن، ياني باشرتين كالَا بهيَننة بةرهةم و بازارِةكانةوة نةك هةرزانرتين 
ة لةبةرهيَنانة ئاراوةي رةنطة رِاستكردنةوةي وةها باريَك جط نزمرتين كواليَتييةكاني كالَا.

و  مياسا شياوةكان بةلَكوو بةطرينطيداني زياتري ئةزمووني كةرتي تايبةت ببيَتة وةلَا
بةمنونة: لةولَاتي ئوسرتِاليا كةرتي تايبةت توانيوويانة  هيَنانة ئاراوةي ضارةسةريَك.

وةها بةشيَك لةئاذةلَةكان وةك كانطرؤ لةمةترسيةكاني لةناوضوون رِزطار بكةن، هةر
لةئةوروثا ئةركي ثاراستين بةشيَك لةثاركة طشتيةكان، دراوةتة كةرتي تايبةت، بةكةلَك 

خؤيداية ئيدارةي رِاثةرِين غابات  ةجيَطةيوةرطرتن لةم منونةو دةيةها منونةي زيندو تر ل
و دارستانة جياوازةكان ثارك و ناوضة طةشتيارييةكان ياريطةو مةلةوانطةو ثامشاوةكاني 

خاشاك ثرِؤذةكاني سةوزكردني شارةكان، لةسةر رِؤشنايي ثرِؤتؤكؤلَيَكي خؤراك و 
 مؤدريَن، بداتة كةرتي تايبةت.
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وانيشاني بدةين لةكةرتي تايبةتدا هةرطيز هةلَةو  ئةوة بةو ماناية نا مبانةويَ   
خةمساردي و بةكاربردني نارِةوا رِو نةدات، بةلَام ئةزمووني كؤمةلَطةي طةشةكردو 

وةتةوة ئةم بةشة زؤر باشرت ئةتواني هةلَةكان رِاستةبكاتةوةو بةرثرسيارانة تر ساغيكرد
النيكةم لةئةجنامدا مةترسييةكاني لةناوضوني داهات و ذياني  ةهةلَسوكةوت بكات، ضونك

خؤي ديَتة ئاراوة، بةلَام حكومةتةكان وةك ثيشةي هةميشةيي خؤيان ئةتوانن كيَشةكة 
تةكاني دواو ثيَش خؤيانةوةو خؤيان لةوةها خبةنة ئةستؤي كابينةو حكومة

وةها خةمساردييةك لةرِاستيدا تايبةتيش لةولَاتي  سياريةتييةك بثاريَزن و بدزنةوة.بةرثر
ئيَمةدا لةئاستةكاني تاكيشدا بةديكراوة، ياني النيكةم نةتواندراوة ذينطةو هؤشياري 

تي بكريَت، بةلَام ئةطةر ذينطةيي ذينطةو بةرثرسياريَتيية ذينطةييةكان بةكؤمةلَاية
دةربازكردني سةرمايةداران، لةضنط ئةو بيَموباالتييةي تيَيكةوتوون لةم ولَاتةدا، بةهؤي 
هةبووني دةستةي ذينطةو فةرمانطةكاني ئيدي ليَرةوة بةياسا رِيَكبخريَ، بابةتي 

ي اكيَكبةكؤمةلَايةتيكردني ذينطةو بةماناكردنةوةي تاك لةتاكيَكي نابةرهةمهيَنةوة بؤ ت
ذينطة بؤ هةمووان  بةرهةمهيَن هةروا سادةو سانا نابيَت و دةبيَت بكريَتة نةريتيَك تيايدا

وا ئا الوالك، وةها ئاريشةيةك بةهيَنانة ئاراوةي تيورييةكةي طايا دةيةويَ رِةنطبداتةوة.
بةضارةسةر بطةيةنيَت ئةو سةبارةت بةيةكةوة لكاندني مرؤظ و ذينطة وةك تاك دةلَيَت: 
وةها هةذمار بكةن و بلَاوبكةنةوة طةرمبووني زةوي و هاتنة ثيَشةوةي وشكة سالَي و 

ذيَر زةوي و تةنانةت هاتنة ئاراوةي رِوداوة سروشتييةكان مايةي تؤلَة  كةمكردني ئاوي
 .اني مرؤظ بةرانبةر بةخودي ذينطةكردنةوةي ذينطةن لةمرؤظ و ناثاكيةك

 

 ئەو شەرعەی

  دەستی دوو وەریدەگرنالمییەكان لەحیزبە ئیس
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دلَشاد طةرمياني، ئةندامي مةكتةبي سياسي كؤمةلَي ئيسالمي، ئةو كةسةي بةرابةري   
سةلةفيةكاني ناو حيزبة كةي دةناسريَت، لةثةجيةكةي خؤيدا نووسيويةتي "بةزاندني 

و، بةمةبةسيت كؤكردنةوةي دةنطي غةيرة هةنديَ لةسنورة شةرعيةكان، بةناوي كرانةوة
زياتري نووسيوةو،  و، بازرطانيةكي دؤرِاو بووه" نييةكان، حازر بةقةرزدائيسالم

و سياسةتي  و جةماوةري ئيسالمي قسةي فةلسةفيي بيَناوةرِؤك طوتووشيةتي" خةلَك
 و الساييكردنةوةي حيزبة عةملانيةكانيان ناويَ" شويَن ثيَهةلَطرتن

ةك خؤي لةبةشيَكي تري ثؤستةكةيدا بةبرِواي طةرمياني، لةبري وةها الرِيكارييةك و   
و نووسيويةتي"خةلَك و جةماوةري ئيسالمي عةودالَي دينداريةكي رِاستةقينة

و غةشن "لةبةرامبةر خستنة رِوي ئةم رِوانطةيةدا ضةندين كاديري  ئيسالمةتيةكي بيَ غةل
و سةرجنرِاكيَش تريينيان بةالي منةوة ئةمةيان بو ه،ئةو حيزبة ولَاميان داوةتةو

"ثؤستةكةي طةرمياني، ئاطادار كردنةوةيةكة بؤ هةموو ئةوانةي بري لةكرانةوةي زياترو 
ثيَداضوونةوة دةكةن بةو بنةما ئالَؤزكاو ضةق بةستوانةي بةناوي شةرعةوه بوونةتة 

ئيسالمي، سةبارةت  ؤمةلَيئاستةنط لةبةردةم طوتارو كاري كؤمةلَدا" ئةو كاديرةي ك
كراوي هةر لةولَام بةطةرمياني دا، هةر بةوةندة نةوةستاوةو بةو باسة رونرتو بةدياري

و خؤمان نةمانتوانيوة وتوويةت" ئةو شةرعةي ئيَمة لةدةسيت دوةوة وةريدةطرين 
وةكوو نةتةوةيةك لةو ثةيامةي خودا بؤ مرؤظايةتيي ناردوة، تيَطةيشتنيَك بؤ ذياني 

ووة بةسنوورة ئةوةي دلَشاد طةرمياني، ثشت بةست دروست بكةين" انخؤم
شةرعييةكان، وةك خؤي ئيدديعاي كردوةو طوتويةتي، لةثوختةترين واتادا دةرئةجنام 
ئةوةية: ئةوةي لةم قؤناغةدا كؤمةلَ و حيزبة ئيسالمييةكاني دي بةناوي ئيسالمةوة 

دةرةوةي بةهاكاني  ةدةيكةن، نارِاستةو تةنانةت ثرِاو ثرِة لةغةل وغةش و كةوتووةت
ك و جةماوةري ئيسالمي، عةودالَي ديندارييةكي رِاستةقينة و ئيسالمةوة. "خةلَ
غةل و غةشن" بةلَام كادرةكةي كؤمةلَ لةكؤميَنتة ولَامةكةيدا،  ئيسالميةتيَكي بيَ

ثيَضةوانةي طةرمياني لةثوختةي واتادا خوالنةوةي حيزبة ئيسالمييةكان لةبازنة داخراوة 
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ةرِةتييةكةي دارِماني ئةو بةرةية دةبينيَت كراوة شةرعييةكاندا وةك هؤكارة بن دئيسرتا
و خؤمان نةمانتوانيوة وةك "ئةو شةرعةي ئيَمة لةدةسيت دووةوة وةريدةطرين 

ك بؤ ذياني خؤمان نةتةوةيةك لةو ثةيامةي خودا بؤ مرؤظايةتيي ناردوة، تيَطةيشتنيَ
ةذمووني بلَيَت رةتكردنةوةي طوتاري فةلسةيف و ه دلَشاد، دةيةويَ دروست بكةين "

دةبيَت خبريَتة ئةولةوياتي كارو كردةوةو كاردانةوةي تةواوي حيزبة  شارستانيةتي نويَ
ئيسالمييةكانةوة، ياني ئةو بوون و بةهاي ئيسالم بةتةنها لةرِةتكردنةوةي دنيايي نويَدا 

حممد، طرفيت هةرة طةورة بةهؤي ئةو هزرة  رةوشتدةبينيَت، بةلَام بة برِواي 
وايكردوة وةك خؤي دةلَيَت لةدؤخيَكي ضةقبةستوودا بيان وةستيَنيَت،  دؤطمايانةوةية

بةواتايةكي دي، رةوشت يان با بلَيَني لةناو ئيسالمييةكاندا، ئةوانةي وةك رةوشت بري 
دةذين، ئةمةيش  سدادةكةنةوة، ئيسالمييةكاني كوردستان ئيَستا لة دؤخيَكي قور

، ئةطةر نةلَيَني سووكايةتي ئةوا هةست بة بةهؤي ضةند بكةريَكي وةك دلَشاد طةرمياني
قيَزةوني و بةدلَشكاوي دةكةن، واتة لةو باوةرِةدان ريَطوزةري ثيَشكةوتن و 
شارستانييةت زؤر ثيَشييان كةوتووةو بةو عةقلَييةتطةراييةي دلَشاديشةوة بةطومانن 

يَت كؤميَنت ئيَمة، هةرضؤنيَك ب ثوختةي بطةنةوة بةخؤيان. بتواننلةوةي ئيرت 
سةرهةلَداني ئةم جؤرة جةدةلة ثؤزةتيظةو جيَطةي دلَخؤشيية، ئةمة نةبةواتا ئايديؤلؤذي 
و حزبيةكةي، بةلَكة بةواتا بابةتييةكةي، ضونكة سةردةمي ئةمرِؤ سةردةميَكة مرؤظ 

 .ثؤزةتيظةكان بكات ييةبةرطريي لةبنةما عةقلَان دةبيَ بةهةموو توانا زيهنيةكاني خؤيةوة
م بارودؤخةي ئيَستاي كوردستان و ناوضةكةدا بةطشيت، مرؤظي ئةمرِؤ بةتايبةت لة

ئةوةندةي شويَنكةوتةي ئايندةطةرايية لةذيانيدا هةرطيز بةو ئةندازةية نةئاورِ لة دواوة 
 .رِيَتة طةرِانةوة بةرةو رِابردووئةداتةوةو نةضاويش دةب

 با ماچ

 انەوەنەکەوێتە نێوانم
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النيكةم لةجيَطةي  ثرسياردا دةنالَيَينَ، ليَرة ئةوةي هةبيَلةذيَر  ليَرة ئةوةي هةبيَ   
خؤيدا نييةو بةالرِيَدا براوة ليَرة ئةطةر هةر ضار نةما ئةوة بةخودي ياساي داريَذارو 

 !دذايةتي ياسا سروشتييةكان دةكريَ

 لةثيَناسةكردني فةرهةنط و بةهاي ئةخالقي، ليَرة ثيَش ليَرة جياوازييةك بةديناكريَ   
ئةوةي يةكة ثيَكهيَنةرةكاني كؤمةلَطة برِيار لةسةر ضؤنايةتي ئاكاري كؤمةلَايةتي و 

 كردةوةي تاكيَيت خؤي بدات كؤمةلَطة برِياري خؤيداوة!

ليَرة ئةوةي بكةويَتة دةرةوةي سةوابتاتي ديين و بؤماوةيي ياساغةو ماضيَك بةسة    
هةرِةشةي هةلَوةشاندنةوةي بؤ ئةوةي ئادابي طشيت خبةيتة ذيَر ثيَشليَكاري و 

 كؤمةلَطة!!

دةستدريَذي نةكرابيَتة سةر، ئةمة لةمايف مولَكايةتييةوة  سةيرة ليَرة شتيَك نةمابيَ   
بطرة تا دةطات بةسةالمةتي مايف ذيانكردن، لةمايف مندالَيَكةوة بطرة تا دةطات بةمايف 

ت بةسوتاني هةزاران، طةورة بيَدةسةلَاتيَك، لةخةتةنةي كضانيَكةوة بطرة تا دةطا
 سةرخان و ذيَرخاني ولَاتةوة بطرة تا دةطات بةوالَاكردني سنور! يلةبةالرِيَدابردن

و داواكاري طشتيش لةسةري بةدةنط  لةسرووشيت هةبوون نةشيَويَندرابيَ جاضيماوة
هاتبيَت؟! سةرجنرِاكيَشة ئةم ولَاتة، ئةم فةرهةنطة، ئةم جومطةو دامةزراوة كؤمةلَاتي 

 ارطيَرِي و ياسايي و ثيَكهاتة جظاكيية!و ك

بيكة، تؤ ئازادي بةلَام بةدزي، تؤ  دوفاق بيت، هةرضيت ئةويَ ثيَت ئةلَيَت، ئةبيَ   
ببيندريَي، ثيَت ئةلَيَت برِؤ سةروةت و ساماني ئةم ميللةتة هةمووي  رِةهاي بةلَام نابيَ

 بةرة بؤ خؤت بةلَام بةدزي!!
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ي لةدميوكراسيةت و مةدةنيبوونداية بةلَام بةرِوالَةتي، ثيَت ئةلَيَت، ثيَت ئةلَيَت، رِوايةت   
رِؤلَةي سةردةمةكةي خؤتبة بةلَام وةك باوانت قسةبكةو رِةفتاربكة، جاضيت ثيَنالَيَت 

 لةدوفاقي، دةي برِؤ عاشق بةو ماضيش بطؤرِةوة، بةلَام بةدزي و ...هتد

ي، دةكةويتة خانةي ثيَشلكردني ئادابي هةر كاميَك لةمانةي سةرةوة بةئاشكرايي بكة   
طشتييةوة، دة دةي سةري ئةم زيَرابة داثؤشن، هةلَاوي دوفاقي شالَاوي خؤ ويَناكردنةوة 

 دةماخننكيَنيَت! رِؤذيَكديَ

لةكؤمةلَطةي دواكةوتوودا، طرفتةكان هةر لةثيَشيَلكاري ئازادييةكاني تاك و بةرطرتن    
نابنةوة، تريؤر هةية، تريؤركردني كةسييَت مرؤظةكان،  بةهةذمووني دنيايي نويَدا خةست

بيَناسنامة كردني تاك بووة بةرؤتينيَكي رؤذانةي دامةزراوة كؤمةلَايةتي و كارطيَرِي و 
ئةم ئةقلَيةتةيشة وايكردووة هةر كاتيَك تاكةكان دةم و دةستيان داية  ةرطةلييةكان، ه

يَماي سةركةوتنيَكي طةورة لةبؤتةي تيَكشكاندني كةرامةت و كةسيةتي يةكرتي، وةك ه
 ميَطةلدا، ئةذمار بكريَت.

درؤو بوختان هةلَبةسنت، دؤزينةوةي عةيب و عاري كؤمةلَايةتي رِتووشكراو،    
وةي ئة هةبيَ بةالريَدابردني كةساني سادةو ساكار مةترسييةكة بةجؤريَكن ئةوةي بيةويَ

ثةروا ثةالماري ئةدريَت، جياوازي ناكريَت بلَيَت هةم نابيَت لةخؤي غافلَبيَت، ضونكة بيَ
بةو جؤرة بكةي ئةوان تةبليغاتي بؤ دةكةن، ئةم  هةر ئةبيَ ريشبةرةش و سثي، ديندا

كولتوورة بؤطةنة بةتةنها هةر دةرهاويشتةي كاية كؤمةلَايةتييةكاني نيية، بةلَكة لةناو 
 ثيَرؤ دةكريَت! تةواوي هيَزة سياسيةكانيشيدا رةنطيداوةتةوةو بةهةمان شيوةيش

لةم جؤرة كؤمةلَطةيانةدا ريَزي مرؤظ بةهةند وةرناطرييَت، بةلَكوو ئةوةي تيايدا    
بةئامانج نةطرياوة ئةوة خودي مرؤظة وةك تاك، ئةمة هةم لةفؤرِمة دينيةكةيداو هةميش 

 لةضوارضيَوة بةناو عيلمانيةكةيدا لةدةق دراوة!



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

125 

 كۆبەندی چەند وتارێك

لةطةلياندا  ا هةر ئةوةندة بةهاي هةية كاتيَلةالي ئةم جؤرة سيستمانة، مرؤظ تةني   
هاوتةريب و هاوخان بيَت و بةقازاجني ئةوان هةلسوكةوت بكات، واتة وةك كالَا سةيري 

 كةسيةتي مرؤظ دةكريت و هةر وةك ئةوةيش بةكار دةبردريَت.

كؤنرتؤلَ كردني تاكةكان لةبازنةي نةريَت و ياسا باوةطةراكاندا، بةجوريكة زاتي    
كردنيَكي يةكرتي نةكةن و ريَطةيان ثيَ نادريَت هةبوونيان وةك ئةوةي شياوي ماض

 هةبوونة ئةزموون بكةن.

كؤيلةن ئةوانةي باوةرِ بةوة دةكةن لةكؤمةلَطةيةكي نةريَيت و سوننةتيدا نةك هةر    
وةها تةبليغاتيَكي درؤينةو هاتنة ئاراوةي كؤمةلَطةي مةدةني و ئازادي تاك و ئةجمؤرة 

ة، بةلَكو بازارِي ئةم نةوعييةتةيش لةخةلَكي ئازادخيواز، بةهؤي ستةمي فرةاليةني شتان
تايبةتيش لةناو ضينة بالَادةستةكةي كؤمةلَطةدا،  مةكييانةوةئةم كؤيلةطةرة هة

لةخيَزانةوة بطرة تا بةئؤرطان و دامةزراوة جياكاني تري حكومةت و دةولَتداريَيت دةطات 
 .و بةرِميَن بيت بةربطريَ

، ئةمة هةرطيز روينةداوة بوونيَكي نةطؤرِو وةستاو بازارِيَكي وةها بةبنةما خبولَقييَنَ   
سازاندني ذينطةيةك بؤ  رِاستينةيةكي ميَذويين نكؤلَي هةلَنةطرة، هةرطيزيش بةبيَ

سةربةخؤي بووني زاتي قسةكردن لةسةر سةربةخؤي بووني بابةتي درؤينةو تةنانةت 
 طالَتة جارِيشة!

ياريكردنة بةعةقلَي تاك تاكةي ثيَكهاتة كؤمةلَايةتي و جظاكييةكان، تا ئةم  بةلَيَ   
و  لةطةلَ هةذمووني دنيايي نويَ و نةتوانيَ رِةنطدانةوة عةقلَية باوطةرايةيش زالَيبَ

و ئازادييةكي شايستة بةماف و ئازادييةكاني خةلَكي  ذيانيَكي نويَ مؤديَرنيَتةدا جوتيبَ
 .خ كويَرةو هةرطيز لةدايك نابيَدةلَيَم وةجا ةةوديسان
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 بێمتمانەيى

  و ئەمڕۆدا نێوان نەوەکانی دوێنێلە

بيَمتمانةيي، هةنديَجار جطة لةطريَيةكي دةروني، تايبةتيش لةولَاتاني بةفةرهةنط و    
فةزاي سياسي ئيداري لةمةرِ خؤمان، جطة لةخويَندنةوةو فكريين زؤر سةرضلَيانةو 

، هةلَطري ضجؤرة بنةمايةكي واقعبينانةو زانستيانة نية، ياني ئةوةندةي وةك نابابةتي
لةثايةو ثيَطة حزبي و ئيدارييةكان بةكار دةبريَ، هةرطيز  طاريكردنجؤرة درِعيَك بؤ ثاريَز

 ئةوةندة دةرضةي شرؤظةو ليَكدانةوةو هةلَسةنطاندن و  ضجؤرة لةمةحةكدانيَك نيية.

هةلَطري دةرئةجناميَكة تةواو نيطةتيظ، بةلَام بةر لةوةي  بيَمتمانةيي، وةك واتا   
وةها فكرين و هةلَسةنطاندنيَك،  بسةثيَندريَ دةبيَ خبويَندريَتةوةو دةردةشة بكريَ، بةبيَ

كاردانةوةكاني دةبنة مايةي نةماني طفتوطؤي ئازادو عةقلَاني، بةمانايةكي دي، 
ازادي خود بةخاوةنداريَتيكردني خود لةخؤدا، مايةي نةماني بازارِي ئ ةدةبنليَكةوتةكاني 

ئةمةش طةورةترين كاريطةريي ويَرانكةري لةسةر مرؤظ وةك تاك دةبي، تةنانةت لةسةر 
 ئةوانةيش خؤيان بةرِديَن و سةر سثي ريَبةرو بةرِيَوةبةرايةتي ولَات و جظاك دةزانن! 

شاي هةموو شتيَك. ليَرةوةية قسةي زل و عةمةلي بضوك دةبنة جيَطرةوةو دةبنة    
هةروةك فرِيَداني ئةم قسةو دةستةواذانةي رِؤذانة لةرِيَبةرو سةركردةو بةرِيَوةبةرةكانةوة 

دةردةضن، زؤربةيان درؤن و ئاماجنةكة لةبري بةشينةوةي زانياري و داتاي دروست،  
 خودسةثاندن و خود مةزن كردن خود زوم كردنة.

ةكي موجةرِةد، جا لةهةر ثلةو ثايةو خوديَكي ثاسظ و نغرؤي ناو رِابردوي   
، هةر ئةو خودةي بةتةنها لةبنبالَييةوة كؤتاييةكان دةبيينَ، لةبنةمادة ثيَطةيةكدابيَ

 دةنطيدي ببيسيتَ، نايةويَ خوديَكي ئةوثةرِي وةهميية لةزيهنيةتداو دواجار نايةويَ
ةي هةية بةئةز دةستيثيَكردوةو بلَيَ ئةو بيبَ بةرِابردو، دةيةويَ رِةنطيدي ببيينَ، نايةويَ

 لةمنيشدا كؤتايي بيَ! هةر دةبيَ
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هةميةنة ثيَكردن و رِةوايةتي ثيَداني وةها هزراندنيَك لةم سةردةمةدا، مةعلومة لةثيَناو    
ضيداية بةحساب بةرطرتنة لةتيَثةرِ شةرِيَكة رِؤذانة بيَطومان لةثيَناو سةثاندنةوةي ئريادة 

خؤي لةبةشينةوةي بيَمتمانةيي و بلَاوكردنةوةي درِدؤنطيدا بةسةر تاك و خةلَكدا، 
 .تةوةدةبينيَ

ديارة بةنيةت و نيازي جيَطر كردنةوةي هةموو رِؤذيَي ثيَطة لةثيَشيةكةي خؤيان و    
بةرِةعييةت هيَشتنةوةي تاك و ئةوانيدي لةطشتيدا، بيَطومان لةرِيَطةي ثيَداطرتن لةسةر 

 ةوةي هزري خؤبةخاوةنداريَيت كردني تاك و ئةواني دي.هزري خود ثةسةندي و كالَكردن

لةخاضداني مرؤظ، نيشانةي  هيَشتا هةر لةو باوةرِةدابيَ بةلَام ئةطةر هةبيَ   
ـ و هيَماي قوربانيدانة لةليَهاتوويدا، واتا ئةوةي بييةويَ تةوة ثاكببيَ ثاكبوونةوةية لةطوناه

، هةلَةيةو لةخاض بدريَ ، هةر دةبيَريَتواناكاني لةمةحةك بد لةطوناهـ هةر دةبيَ
 تةواو رِةجعيطةراو كؤنزيَرظاتيظ. كةوةلةزيهنيةتيَ

نةوةي ئةم سةردةمة، نةوةي زةمةنيَكي زؤر جياواز لةدةوراني رِابردوةو،    
ثاكبوونةوةي خؤي لةرِةضة شكاندن و لةمرؤظبووندا دةبينيَت، قوربانيدان و 

و  ردن و لةتاقيكاري توانستةكانيدا دةبيندريَليَهاتووييةكةي لةبةشداري ثيَك
 دةسةمليَندريَت.

زؤرينةي دةولَةت و دامةزراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني لةخؤرئاوا، سالَانة جطة    
لةزانكؤكانيان بةدةيان و سةدةها دامةزراوةي تايبةت تةرخان دةكةن بؤ بةرهةمهيَناني 

لَام الي ئيَمةو لةولَاتاني لةمةرِ خؤماندا، تةواوي لةناو نةوةي نويَدا، بة طوتارو خيتابي نويَ
لةم دامةزراوةو  جياوازانةي سةرةوة لةبري وةها ثةرةثيَدانيَك نايانةويَ انةئةم ناونيش

 ناكةن! سةروةتة مرؤيية مةزنة كةلَك وةرطرن، تةنانةت متمانةش بةنةوةي نويَ

تة ثةراويَزةوة بةئاماجني ئةوةي بةرطة بطريَت تةريك دةكريَ، دةخريَ ئةوةي بيشيةويَ   
دواجار لةبيَ ضارةيدا ببيَتة كؤيلةو ببيَتة بوونةوةريَكي تةواو بيَدةنط! لةرِاستيدا هةموو 
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ئةمانة، بةدياريكراوي لةبةر تةنةها هؤكاريَكة، ئةويش خةمي لةدةستداني ئةوةي هةتا 
 خود بؤ خودخيؤيان بةدةستيان هيَناوة! ةكئيَستا و

مة تومةتباركردنيَكي بيَمروةتانةية، ئةي لةبةرامبةردا بردنة ثيَشي نةوةكاني ئةطةر ئة    
خؤيان لةثلةو ثايةو ثيَطة حزبي و كارطيَرِييةكاندا ياني ضي؟ ئةي بةشداريثيَكردني 

لةسةر بودجةو ئيمكانيةتي  مندالَةكاني خؤيان و دةرخستنيان وةك ئةستيَرةي نويَ
ياني ضي؟ ئةي ناردنة دةرةوةو خويَندني مندالَاني  انداودةولَةتيةكطشيت لةضاالكيية نيَ

خؤيان لةزانكؤ بةناوبانطةكاني دنيادا، ئةي دابينكردني ئةم هةموو كؤشك و تةالرو 
ئؤتؤمبيَلة نازدارة، ئةم هةموو باخة، ئةم ثاسةوان و دةسةلَات و تةوزيف و تةوزيعاتة 

ثرس و ثرسيارة جيدديانةو دةيةهاي  يةكيَك لةم رشةرمهيَنةرة ياني ضي؟! ئايا ولَامي هة
 دي، بةلَطةي نكؤلَي هةلَنةطري وةها حةقيقةتيَك نني؟

ئةي ئةوةي ضةند سالَيَكة، لةثيَناو فراوانكردني ثشتيَنةي ثاريَزطاريكردن لةمانةوةي     
خؤيان، دةستيان داوةتة بارطاويكردني مندالَاني شةهيديش، تةواو ثيَضةوانةي رِيَرِةوي 

اوةيةكي بةماناوة نني؟ ديارة مندالَاني شةهيد، شايستةي ئةوةن ئاستيان بةرز وةها مان
بةتواناكانيا بدريَ، دةهيَنن هةر جؤرة خزمةتطوزاري و هةر جؤرة  ثةرةبكريَتةوةو 

و ثيَشكةش بكريَت، بةلَام مرياتطرةكاني رابردو،  هاوكاري و كارئاسانييةكيان بؤ بكريَ
 تةن.تيَكرِاي نةوةكاني ئةم ولَا

بةتةنها هةر خةمي  لةوة تيَبطةن ئةطةر نةوةكاني دوييَنَ ئيدي لةبةر ئةوة، دةبيَ   
لةدةستداني ئيَستايان بيَ، ئةوة ئةم نةوة نويَيةيش بةتةنها لةخةمي بةدةستهيَناني 

، ئيَستايداية، خةميَكيش ئةم هةموو كؤلَهةلَطرة رِةش و رِوت و خاوةن خوليايانةي هةبيَ
سبةي هةر دةطاتة جيَطةو خؤي لةخةم دةرِةخسيَنيَت، دةي بؤ لةبري  ئةمرِؤنا

 مةكان نةكةينة يةك خةمي هاوبةش؟!قولَكردنةوةي وةها ملمالنيَيةك خة

 



  

 
 

 هێالنەی شەیتان . ئەرسەالن مەحمود

129 

 كۆبەندی چەند وتارێك

 بەکێڵگەکردنی جەستەی ژن

 سووکایەتیکردنە بەهزری مرۆڤبوون

امن طومهؤكارةكان زاتي بن يان بابةتي، سياسي بن يان كؤمةلَايةتي، هةر ضييةك بن، بة   
لةوةي هةتا ئيَستايش تاكي كورد توانيبيَيت ئازادي خود لةخؤداي خؤي بةمانكردبي 

بطاتة وةرزي وةرين،  دةبيَ ، وةك رِوةك لةكويَ، طةورة دةبيَلةخؤدا، لةدايك دةبيَ
ياني وةك بوونةوةريَكي زيندو، نةفام دةكاو نةبويَري ئةوةيشي هةية  ،و دةمريَ دةوةريَ

اتة ذيَر ثرسيارةوةو خؤي ثاك بكاتةوة لةخةاليةي مردوي فةرهةنطي و هةبووني خب
 نةريَيت دةبةنط!

بيَطومان، هةتا ئيَستايش ئةوة تاكي كورد نيية وةك يةكةيةكي بنةرِةتي رِؤلَدةبينيَت    
لةثيَكهيَناني جظاكةكةيدا، بةلَكو ئةوة خودي جظاكة لةبري تاك بري دةكاتةوةو لةبري 

 و ذيان دةنووسيَتةوة لةدو تويَي ميزاج و فةرهةنطي باوطريو زالَدا!تاك برِيار دةدا

كةواتا طةر تؤي ذن، كؤيلةي ئاو هةلَكيَشان و خؤ وشككردنةوةي خؤتيب لةخؤدا، هةر   
تؤ نيت، مين ثياويش لةفؤرِميَكي تردا كؤيلةي ئاخ هةلَكيَشان و خؤ خالَيكردنةوةي خؤمم 

 بةهةمان ئةم نةفةس و ترسة لةخؤدا.

ئةو تاكةي ئازادي خود لةخؤداي خؤي بةمانا نةكردبيَت لةخؤدا، بيَطومان سةر بةهةر    
رِةطةزيَك بيَت بةر لةوةيش بةكؤيلة كرابيَت لةاليةن جظاك يان لةاليةن ئةواني ترةوة، 

 ئةوا خودخيؤي بةرةو خود كؤيلةيي خؤي بردوة!

جاريَك، بطرة دوجاريش كويلةين، بةم عيبارةتة، زؤرينةي رِةها لةتاكي كورد، نةك هةر    
جاريَك كؤيلةي بةندوباوة كؤمةلَايةتي و جظاكييةكان جاريَكيش كؤيلةي نةسازيية 

 خودييةكاني خؤمان لةخؤدا!
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ئةم هةموو حةسرةت و قةهرةش تةنهاو تةنها لةوةها بيَماناكارييةكي جظاكي و نا    
 !ئازادي خودييةوة سةرضاوةيان ثيَطرياوةو  طرتووةو بةس

مين ثياومب؟ بوومنان  تؤي ذن بؤ دةضةوسيَندريَيتةوة؟ ئةي باشة ضةوسيَنةر بؤ دةبيَ   
دةي ئةي تاكة  هاوبةش، ذيرميان هاوبةش، ذيامنان هاوبةش، مردني هاوبةش، بلَيَن

 برِياردةر بؤ هةر مين ثياوم؟ ئايا زةوي نيَرة؟! ئةي ثلة نزم بؤ هةر تؤي ذني؟!  كيَ
 ئامسان ميَية؟! يائاثياوي بالَاتكرد 

تالَاوي ئةم هةموو رِهايية لةبرِياردان، سويَراوي ئةم هةموو ثلةبةنديية لةكؤت و بةندو    
وابةستةيي فةرهةنطي، تؤ بلَيَي لةكويي عةقالنيةت و لةكويَي لؤذيكةوة رِذاونةتة 

 وجودمانةوة؟!

ةواوييةي بوون تؤي ذن، بؤ نيوةي جظاك و نيوةكةي تري بؤ مين ثياوم؟! ئةم نات   
دةرهاويشتةي ضجؤرة رِيَسايةكي ميَطةلي و دةرضةي ضجؤرة ياسايةكي فيزيكي و 
مامتاتيكيية؟! ضجؤرة ئاين و بريدؤزةو فةلسةفةيةك، وةك ذمارة لةتاكيَتيمان 

 دةرِوانيَت؟!

ئايا نيووةي ثرتةقالَ + نيووة سيَويَك لةميوةجات = بةضةند ثرتةقالَ و ضةند سيَوي    
ةباخضةدا؟ ئايا نيوةي نيَرو نيوةي ميَريَك لةمرؤظدا = بةضةند ميَرو نيَري تةواو تةواو ل

 لةجظاكدا؟

بيَطومان نةنيووةي ثرتةقالَيَك بةكؤكردنةوة لةطةلَ نيووةي سيَويَك دةكاتة يةك جؤري    
تةواو لةميوةو نةنيووةي سيَويَكيش بةكؤكردنةوة لةطةلَ نيووةي ثرتةقالَيَك دةكاتة يةك 

دواجار ئةوان ميوةن، بةلَام نابن بةنيووةي يةكرت،  تةواو لةهةمان ميووة، بةلَيَ جؤري
 لةبنةمادا دو جؤر ميووةي سةر بةدو درةخيت سةربةخؤن. ةوانئ ضونكيَ
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هةروةك ضؤن نةثياويَك نيووة مرؤظة تا بةكؤكردنةوة لةطةلَ نيووة ذنيَك بكاتة يةك    
تا بةكؤكردنةوة لةطةلَ نيووة ثياويَك بكاتة يةك مرؤظي تةواو نةذنيَكيش نيووة مرؤظة 

مرؤظي تةواو، ئةطةر ئةم كؤكارييةي ميوةجات بؤ كوشتين ضيَذ بيَت لةبؤتةي باخضةدا، 
بيينةي مرؤظيش بؤ بةرينكردنةوةي جياوازي رِةطةزي و بؤ  ةواوكارئةوا ئةم بةنيووة ت

ضةشن و فرة ضيَذو سةر  ميووةجاتةكان فرة اكة وةك مرؤظ لةبؤتةي ميطةلدا.كوشتين ت
بةهةزارةها فرةيشن لةدرةخت، بةلَام مرؤظةكان ميَربن يان نيَر، نابي وةك ذمارةو دو 
رِةطةز سةير بكريَن، نيووة مرؤظبيين، نيووة بوون بينينةو دةبيَت بكريَتة مايةي 

رةو ةيةكرتي بنةفرةت لة يوةك قيَزةونرتين بارهةلَطر طالَتةجارِي، ئةم هةبوونة بؤ دةبيَ
بةمانا بكريَتةوةو  لةو باوةرِةدام، بةر لةهةر شتيَك مرؤظبوومنان دةبيَ !؟سةر هةلَمانطريَ

لةذيَر ثرسيار بهيَندريَتة دةرةوة، بةثيَضةوانةوة ئايا ئةمةية مرؤظبوون يان ئاذةلَي 
دةردةسةري؟! ئايا ئةمةية ذيانكردن يان تةيكردني شةقامةكاني بيَخةبةري؟! كورت و 

هةبوومنان بةهةموو ماناكانييةوة بةمانبكةينةوة،  وبارةي دةكةمةوة، دةبيَثوخت د
 ئةمةية دوا كرؤك و دوا ولَام!

ومت هةبوون، ياني هةبووني خود لةخؤدا، تؤ خؤت بهيَنة بةر تةماشاي خؤت و    
ئةي  مرؤظانةي خؤت و برِوانة: ئايا دوا برِيار سةبارةت بةخؤت هةر خؤتي؟ ئةطةر بةلَيَ،

م هةموو رِةفتارة نةشازو ئةم هةموو توندوتيذييةي ناوخيزان و دامةزراوة جياكاني ئة
بةكؤيلةكردني هةمة ضةشنةي هاوبةشةكةت لةكويَي  يةتيتري جظاك يان ئايا رِةوا

وابكةي هاوبةشةكةت لةبري عةشق هيَزي  هةبوني مرؤظ بوونتةوة هاني؟ ئايا تؤ بؤ
دا؟ ئايا تؤ ئةوة دةزاني ئةوة هةر كؤيلة كراو نيية ثيَويست بيَت بؤ ذيانكردن لةطةلَ تؤ

كويلةطةريش وةك مرؤظ  خودينادياريَك دوا برِيار لةضارةنووسي دةدات؟ تؤ دةزاني 
لةشويَين شياو بةهةبووني مرؤظدؤستانةي خؤيدا نييةو ئةويش هةست و بريكردنةوةكاني 

ر ئةويش هةر كويلةية ديارة بةجؤريكي تر بةرةو خودكؤيلةيي دةيبةن، دةزاني دواجا
 كؤيلةي خةون و خةيالَ و ئةنديَشةو فكرو فراواخنوازييةكاني خؤي!
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رِيَساو ياسا  هيَزي مل ثيَكةضكردن لةئارادا نةما، لةكويَ بةم ثيَوةرانة، لةكويَ   
ئازادي خود لةخؤداي تاكيَيت خؤتت لةناو خؤدا  باوطةراكان بازارِيان نةما، لةكويَ

لةو شويَن و ذينطةيةدا مرؤظبوونت شويَين شياو بةهةبووني خؤي  ةلَيَبةماناكردةوة، ب
دةتواني ثرِوثوضيش لةرِةطةوة رِيشةكيَش بكةيت، لةويَووة دةتواني  ةدةطريَت، لةويَوو

ذيانيَكي بةماناتر بهيَنيتة ئاراوة، لةويَووة دةتواني بةرثةرضي هةموو ئةو سووكايةتي 
ةر دةسيت تاك و طروثة كؤنزيَرظاتيظةكان ليَرةو لةويَيةك ثيَكردنانة بدةيتةوة كاتيَك لةس
 و دةكريَن. اونبةرامبةر بةهزري مرؤظبوون كر

بةكيَلَطةو خؤراك و ياثراخكردني ذنيَك، لةبنةمادا سووكايةتيكردنة بةهزري مرؤظبوون،    
 يرِوانطةي بةخزمةتكاربينيين ثياويَك، هزري خؤ لةخؤداي خؤ بةثلة بةرزتر تةماشاكردن

خوديَك، لةبنةمادا سووكايةتيكردنة بةهزري مرؤظبوون، هةر جؤرة ثوضي و هةر جؤرة 
دةلَرِةقييةك، لةناو خيَزانةوة بطرة بؤ هةتا ئةوسةري ثيَكهاتة كارطيَرِي و جظاكييةكاني 
تر، لةبنةمادا سووكايةتيكردنة بةهزري مرؤظبوون، نيشانةي ئةوةية مرظبوونت لةذيَر 

ئةوةية دامةزراوة كؤمةلَايةتي و سياسيةكانت، ذيَرخان و سةرخانة ثرسيارداية، مايةي 
خشن وةك هيَشتا زؤر زياتر زيانبة ةكييةكانت،ئابورييةكانت، زانست و زانياريية هةم

و ياساكانت لةبري هاوسةنطي  رِاست نيية ثةرلةمانت هةبيَ لةوةي سودبةخش و دانابن.
بري و نيَر لة روستبكةن، رِاست نيية حكومةتت هةبيَيةكةيةكي بيَمانا لةنيَوان نيَرو ميَدا د

هاوسةنطي و حاكم سةرداري دلَرِةقي و ذن سةثاني ثوش بيَ! ئايا وةها بةرخؤرييةكي 
 لةهةمبةر مرظبوونت؟! كؤمةنديناعةقالني دةبيَتة ذيان و دةبيَتة ش

ادانةرو ذناني ذيَر سايةي وةها هةميةن و هةذمونيَكي ياسنةخيَر، ريَزدارترين    
جيَبةجيَكار سةركوتكراو ترينن، تةنانةت سةريان غةرقي شةومني هةستياري ثيَكراوةو 
ئةو جوانييةي هةبوونيش ثيَيبةخشيوون، زالَطةرِايي هزري خيلَ و كاويَذي باوطةرايي 

هةلَثرِوكاندون، بوونةوةري بيَدةسةلَات و ضةوساوة جواني  يَيانطروثة كؤنزيَرظاتيظةكان ل
 بوو! وينداري لةكويَو سؤزو ئة
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ئةوةي رِوئةدات، ثةلكيَشكردني ئةوين نيية بؤ ثيَكهيَناني ذيانيَكي هاوبةش، زؤربةي    
هةرة زؤري هةلَاتنة لةدنيا داخراوةكةي ناو خيَزان، كةضي ئةوةندة ناباو دوبارة 
دةكةويَتةوة هةمان طيَذاو، ئةي لةسةرةتاي رِيَطةدا تةلَاق و هةلَنةكردن بةيةكةوة 

دن و ئةم هةموو حةسرةتة خؤ كوشنت و خؤ سوتان ةبةيانيَكدايانيضي؟ ئةي لةهةر بةر
ئةوةي دةرونيَك هاوسةنط دةكات، ئةوا هارمؤنياو سؤزي ميَشك و ليَداني  يانيضي؟!

بوو، ميَشك  ريَكوثيَكي ترثةكاني دلَة، بةلَام مرؤظ لةجةنطةلَدا هاوسةنطي دةروني لةكويَ
 هةال هةال، سؤزو ريَزو خؤشةويسيت لةكوي بوو! هةجنن هةجنن، ترثةي دلَ

لةدنياي كراوةدا، ذن و كضانيَك هةن رِةنطة تةنها ثةذارةيان برييت مابيَ لةسورِي    
مانطانة، هةشن لةدنياي داخراودا ثرت لةرِابردو ثرِن لةدةردو ثةذارةي رِؤذانةو هةفتانةو 

طي كردون، كةضي هيَشتا زؤرينةن ئةو مانطانةو سالَانة، سورِي لةزةتي كؤنةثاريَز دةبةن
، زؤر زؤرن ئةو ذنانةي ضيَذ بةلَيَ بةالوازييةكاني خؤيانةوة دةكةن!! زيذنانةي شانا

لةديوةزمةي ثاترياكي وةردةطرن، نوخبةو نويَنةرايةتييةكانيان ئةوةتان ثيَشوازي 
جوانةكاني لةفرةذني دةكةن ئايي ضةند بةئازارة! ضةند بةئازارة قةشةنط ترين طولَة 

قةدةر بيان  اوجود، ثةرِ ثةرِو بيَباكانة لةذيَر دةستة رِةشةكاني جةهل و دةستةمؤييد
عةقلَانيانةي رِةطةزي بةس هاوةلَيكردنيَكي  هةر هيض نةبيَبةثيَضةوانةوة، ئايا  !كرؤذيَ

ثرِ سةرنج ترو خوشك و برايانيَكي ثرِ سؤز ترو نيية بؤ ئةوةي كورِو كضانيَكي 
رايةتيةكي دلَسؤزانة ترو مةعقوالنة ترمان هةبيَت؟ ئايا وةها بريكردنةوةيةك هاوسة

بةمرؤظيكي رِاست و نامانكاتةوة بةهاولَاتييةكي باش و خاوةن  ةنامانكاتةو هةرهيض نةبيَ
 نةخش؟

تؤي نيَر، هةرطيز لةميَرت ثرسيووة ئةو شتانةي بةالي ئةوةوة طرينطن، خؤيان لةضيدا    
طيز بةالتةوة طرينط بووة لةخةون و خةمةكاني ئةو تيَبطةي؟ هةرطيز دةبيننةوة؟ هةر

بةالتةوة طرينط بووة لةئازاري راستةقينةي دايك و هاوسةر خوشك و كضكةت لةدنياي 
بةداخةوة، تاواني دذ بةميَينة خؤ تةنها هةر لةبةدكاري  ةي؟راستةقينةي خؤياندا تيَبط
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يَتةوة، لةدنياي كراوةيشدا ئةوة هةر رِاستة، درِندةكاني دنياي كؤنةثاريَزاندا كورتناب
 ، دلَخوازانةبةلَام بةجؤريَكي تر لةويَش هيَشتا ميَينة خاوةني هةموو مافة مةدةنيةكان نني

نيية بثؤشن، بةبيَ واذؤي نريينة تةنانةت  يانبؤيان نيية دةركةون خؤ ويستانة بؤ
نيَرينة بؤيان نيية سةفةر بكةن، هاوةلَيكردني  ثاسثؤرتي سةفةريشيان ثيَنادريَ، بةبيَ

ئةمانة مشتيَكن لةخةرواري كؤي طرفتةكان،  ثياو دوا برِيار لةضارةي دةدات! هيَشتا
خةتةنة ئةوة هةر هيض، مةسةلةي شةرةف و بيَشةرةيف ئةوة هةرهيض، مةرطي ذن 

 شبةئاسايي وةختة ببيَتة دياردةيةكي بةرثيَنةطرياو، لةهةمبةر ئةم بابةتة جاريَكي تري
دةبينن  ةردائةوة دوبارة بكةمةوة ئةوانةي خودشةرةيف خؤيان لةوي بةرامب دةمةويَ

ئةوةي ئةمرِؤ بةبيانوي  بةرئةجنامي خودبيَشةرةيف خودي خؤيانةو بةس، ضونكيَ
شةرةف رِوئةدات، بةبةراورد لةطةلَ سةدةكاني ناوةرِاستدا، تةنانةت لةسةرئاسيت 

ئةطةرضي ئيَستا مةسةلةي رزطاري ميَينة  كةويَت!هةر زؤر قيَزةونرت دةردة ئةوروثاش
لةخؤرئاوادا، تارِاددةيةكي بةرضاو بووة بةحةقيقةت، لةم نيَوةدا ضاالكان و رِيَكخراوة 

ئةم ضاالك و  دذة رِةطةزييةكان و بزوتنةوة فيَمينيستيةكان رِؤلَي ثيَشةنط دةطيَرِن!
ني، ياني هةر ئةوانة نني بةرذةوةندي سةركردةي تةواوي ئةم بزاوتانة بةتةنها هةر ميَينة ن

رِةطةزي كؤي كردونةتةوة، بطرة هةموو ئةو نيَرينانةي مرؤيانة بري دةكةنةوةو تيَدةطةن 
بةلَام لةولَاتاني  رمةشقي وةها شيَوة تيَكؤشانيَكن.بةيةكةوة لةدنيايةكدا دةذين، سة

ودي ريَكخراوةكاني دواكةوتوو، يا تازة طةشةكردوشدا، ئةمة نةك هةر بةمانا نةبووة خ
ثةيوةيست بةوةها تيَكؤشانيَكيش هيَندةي بؤ نويَنةرايةتيكردني ئايديؤلؤذيةتي رِوتي 
حزبني ضارةطي ئةوةندة مةسةلةي هاوسةنطي جيَندةري كؤي نةكردونةتةوةو هةرطيز 

 نةبينيووةو نةيانتوانيووة وةك ئةوةي شياو بةهةبوونة هةبن! ؤلَيَكيانوةها رِ
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 وەن کۆیلەکانئەو کاتەی خا

 دەبنە کۆیلەی درۆکانی خۆیان

جارِداني سةربةخؤيي و هيَنانة ئاراوةي حكومةتيَكي شياو بةذيان و ئازادي خةلَك    
لةبنةمادا  كاري خةلَكي ئازادخيوازة، ئةم دنياو فةزاية بةخوتبةو فتواو فةرزياتي 

ةوقي رِةمةكيانةي خيَلَةكيانةو موزايةداتي رِوتي حزبي يان بةبرِيارو رِاسثاردةو ز
 نايةتة دي. كؤيلةخاوةنشكؤو خةلَكي خاوةن 

كؤيلةن ئةوانةي باوةرِ بةوة دةكةن لةكؤمةلَطةيةكدا تةواو نةريَيت، جظاكيكدا تةواو    
سوونةتي، لةجوطرافيايةكدا سنورةكاني جطة لةخؤ بةسةر هةموو ئةواني تري غةيرة 

 ي لةنيَوان خةلَك و دانيشتوانةكةيدا نةبيَخودا كراوة بن، لةناو ميللةتيَكدا يةكةي بابةت
و جورئةتي  قةوم و قةبايلة كةرِةط و شةقامي تايبةت بةخؤي هةبيَ رو لةشارةيشدا هة

بةلَكو  تيَكةلَابووني يةكرتي نةكةن، هةر وةها تةبليغاتيَكي تةمومذاوي وةرِاستطةرِيَ
هةموو ئةم سةرجنانةي بازارِي ئةم نةوعييةتةيش لةخةلَكي ئازادخيوازانة، جطة لة

هةمةكييانةوة تايبةتيش لةناو ضينة  ةطةرةسةرةوة بةهؤي ستةمي فرةاليةني ئةم كؤيل
بالَادةستةكةي كؤمةلَطةدا لةخيَزانةوة بطرة تا بةئؤرطان و دامةزراوة جياكاني تر دةطات 

 .و بةرِميَنيبَ بةربطريَ

، ئةمة ةوزوعي خبولَقيَينَهةرطيز روينةداوة بوونيَكي نةطؤرِ ئازادي زاتي و م   
سازاندني ذينطةيةك بؤ  رِاستينةيةكي ميَذويين نكؤلَي هةلَنةطرةو هةرطيزيش بةبيَ

سةربةخؤ يبووني زاتي قسةكردن لةسةر سةربةخؤيبووني بابةتي درؤينةو تةنانةت 
ان، كبةعةقلَي تاك تاكةي ثيَكهاتة كؤمةلَايةتي و جظاكيية ةياريكردن طالَتةجارِيشة، بةلَيَ

 و لةطةلَ هةذمووني دنيايي نويَ و نةتوانيَ تا ئةم رِةنطدانةوة عةقلَية باوطةرايةش زاليَبَ
و ئازادييةكي شايستة بةماف و ئازادييةكاني خةلَكي،  ، ذيانيَكي نويَمؤديَرنيَتةدا جوتيبَ

 .هةرطيز لةدايكنابيَ ويَرةوديسانةوة دةلَيَم وةجاخك
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يَك بدؤزيتةوة بةئاشكراو راستةخؤ بانطيَشةي ئةوة بكات ئايا تؤ دةتواني خيَلَ   
ئةندامةكاني ناضار بةملكةضبووني سةرخيَلَةكةيان نةكراون؟ بيَطومان نةخيَر. بيَطومان 
نةخيَر بةدةليلي ئةوةي هةرطيز رِوينةداوة باباي سةرخيلَ و موفيت و جةنابي 

رةكةي رِةتكرابنةوةو لةسةر يةكة ثيَكهيَنة ةندامانيخاوةنشكوو كؤيلةطةر لةاليةن ئ
 عةرش الدرابن.

هةلَدةكوتنة سةر مافة  بيانةويَ ئايا ئةوانةي بةناوي دنياو دينةوة بيَثةرواو هةركاتيَ   
مةدةنيةكاني خةلَك و لةبؤتةي خيَلَ و مةزهةبطةرادا قانطيان دةدةن، هةرطيز رويداوة 

زو بازووةوة بثةرِيَننةوة ئةمرِؤي عةقلَ ثؤينتيَك ذيان و ئازادييةكاني خةلَكي لةدويَنيَي هيَ
 و مةنتيق؟

و لةم سةردةمةيشدا بةعةقلَدا  بؤية هةرطيز باوةرِ بةوة ناكةم ثاوانكردن فةزيلةتيبَ   
ئايني بةزةبرو تؤقاندن طةشة بكات، بايةخدان بةرؤح بابةتيَكي خوديية، هةروةك  ناضيَ

لةناسةغلَةمبووني ذيان و  درؤينة رِيَبةبرِيارو راسثاردةي  ضؤن خاوةنشكؤش ناتوانيَ
، ئةي ئةوة نيية خودا خؤيشي بةدذي ئريادةو ويسيت و عةوام بطريَ نزاتي مرؤظةكا

خؤيان مرؤظةكان رزطار ناكات، بؤية ئةركي مةالو موفيت و باباي كؤيلةطةر ئةوةية نيية 
 دين و دنياويسيت مرؤظةكان سنوردار بهيَلَنةوة!

بةخؤي نةداوة تا ئةمان مرؤظ بريندار بكةن و ذيانكردني وةك ئةوةي  خودا ئةو مافانةي   
و ئةزموني بكات ليَ زةوتب كات، كةواتة هةر فةرزيات و  بيلَي و بينوسيَ خؤي دةيةويَ

مرؤظايةتي دةضيَتة خانةي ئةنديَشةيةكي ناكؤك و نا تةبا بةويسيت مرؤظ و كؤمةلَطةي 
و شتانةي ثيَويستيشن بؤ سةر دةرهيَنان و هةموو ئة يالهييةوةودذايةتيكردني ئ

 برةويان بدريَيت و مافيَكي سروشتني. مةدةني دةبيَهيَشتنةوةي كؤمةلَطةي 

 بيَطومان بةلَام ذينطةيةك تيايدا برةو برةوي كؤيلةطةركاري سياسي و كؤمةلَايةتي بيَ   
لةخود زومكردني  بازارِي ئازادو ئازادي عةقالني قسةي زلةو جطة ئةوةي ثيَيبطوتريَ
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خاوةن كؤيلةكان بؤ خةلَك بةالريَدا بردن و خود ثيَش خستنيان لةسةر حسابي ئةواني 
 ناكات. نادي شتيَكي تر بةما

بازنة بةرتةسكة ئةنانية كؤيلةطةر لةهيض كات و سةردةميَكدا زاتي ئةوةي نةكردووة لة   
 لكارييةكاني بووني.شةخسي و خيَزاني و رِةمةكييةتةكةي دةركةويَتة دةرةوةي هيَ

كؤيلةطةر بووني هةموو شتيَك لةبووني خؤيدا دةبينيَت، هةروةك ضؤن لةنةبووني    
خؤيشيدا هةموو شتيَك بيَبةها دةبينيَت، ئةم ضةشنة لةخؤشنودي بؤ مرؤظةكان وةك 
ئةوةي لةسةرةوة بامسانكردو تةبليغاتي بؤ دةكةن بةالي ئةمانةوة لةبنةمادا توريَكي 

 نيَت!تةرِ ناهيَ

سةربةخؤيي الي كؤيلةطةر، سةر بةو بوونة، نةك سةربةخود بوون، لةم نةريَتةيشةوة    
دروستدةبيَ و نةدةثاريَزريَ و هةرطيز ثيَكهاتةيةكي سةربةستانةي حكومي نة

نةمةترسيةكان لةسةري بؤ ساتيَك ضيية دةرِةونةوة جاضجاي فرِيَداني درؤينةيةكي وةها 
 ثيَكةنيناوي!..

كي ئازادخيوازو بطؤرِي ضاالك بةسود وةرطرتن لةو ئةزموونانةي هاتوونةتة بوون خةلَ   
، بةلَام كؤيلةطةر بيَجطة بةرةو خؤشنودي كؤمةلَايةتي و بازارِي ئازاد هةنطاو دةنيَ

درؤ  بةرايي نادا هيض تاقي كردنةوةيةكي تر ببينيَت، ياني لةويَلةمانةي خؤي ضاوي 
 هةموو شتيَكة. شاي ةوةبةهةموو جؤرةكانيي

درؤي ئاوا ئاماذةيةكي رةهاية بةكؤتايي هاتين توانستةكان لةبريكردنةوةدا، هةروةك    
ضؤن ئةمة دواجار كؤي مرؤظةكاني ناو ئةو ذينطةيةش دةكاتة كؤيلةي درؤكاني خؤي، 

 !ئةم جؤرةيش لةخود كؤيلةكاري هيَندة رؤتيناوي دةضةرخيَ

رايية تيايدا بوار بداتة بةرهةمهيَناني تاكيَكي زؤر زةمحةتة ئةم هةذمووني باوطة   
 يَ، ضونكوةك يةكةيةكي بنةرِةتي لةسةر ثاي خؤي بووةسيتَ ئازادخيوازو دةرفةتي باتيَ
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رِيسا كؤنينةكان لةرِوبةروبوونةوةدا بةثيَوةر  ئريادةيةكي وةها درؤينةي هةمةكي تةنيَ
سةروةري كردةوةكاني خؤي ثيَ لةو باورِةدان تاك هيض كام لة شتانو هيَ دةطريَ

 ناثاريَزريَ!

ئةم رِوانينةيش لةوةها كؤمةلَطةيةكدا، لةسةرؤك و بةرؤكي خيَزانةوة تا بةدامةزراوة    
، ضؤن دايك و باوك منالَةكانيان ضةن طةورةو لةخةم جياكاني تر دةطات هةلَدةزنيَ

ن، ئاوايش رِةخساويش بن، لةضاوي ئةمانةوة هيَشتا وةك شرية خؤرة ئةبينريَ
 تاك دةرِوانن! ةكانيدامةزراوةكاني تر لةتوانابينيي

 ، دواجاريان نةتةويَ ئةمةيش زؤر ترسناكةو بةدلَنياييةوة فةناثيَكردني تاك بتةويَ   
فةناثيَكردني يةك لةسةرةكيرتين بةشة ثيَكهيَنةرةكاني كؤمةلَطةية، كؤمةلَطةي بيَتاكيش 

دةركيَشاني ضاوطي هزو بريكردنةوة، ياني نةبووني ئةو ياني خالَيبوونةوة لةمرؤظبوون و 
 كؤمةلَطةي بةماناي كؤمةلَطةي بةشةري لةسةر بةندة. بوونييةيثرنسثانةي 
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  پێکدادان لەبۆشاییدا

فةوزا ضيية؟ ئاويان ناويان هةوايان نيشتمانيان رِةطةزنامةي فةوزةوييةكان ضيية    
نةيي ميدياي كوردي ضيية؟ ئةطةر بريارة هةولَةكان بؤ كويَية؟ ثيَوةري رِيَرِةوي راستي

بةرثيَطرتن بةفةوزاو الريَبوونيَكي وةها ناوديَركراو وةرِيَخراون، ثيَويستة لةدو خالَ بةرِوني 
 :ينتيَبطة

لةسةر حسابي سنورداركردني ئازاديية فةردي و  يةكةم: هيض كارو كاردانةوةيةك نابيَ   
لةرؤشنايي ئايديابينييةكي روتي موجةرِدو تايبةتي  ؤن نابيَ، هةروةك ضطشتيةكان بيَت

 دياريكراوةوة هةلَسةنطاندن بؤ هيض كام لةدياردةو دةركةوتةكان بكريَ.

ئةوةي روئةدات بةشي هةرة زؤري لةبنةمادا بةرئةجنامي وةها دنيابيين و ملمالنيَيةكي    
ةم راستيية تيَبطةين، لةسةروي شكلَ ثيَطرياوة، ثيَويستةو زؤريش طرينطة زؤر بةوردي ل

بزانني ئةم حالَةتة رةنط دانةوةي باكطراونديَكي زؤر مشولييةو  ئةمةشةوة دةبيَ
ضينوتويَذيَك  دياريكردنيشي ئةستةم يا هةروا سادةو ئاسان نيية، ياني تةنيَ

 لةهةلَايساندني بةرثرس نني.

و دامةزراوةطةلي برياردةرو دةسةلَاتةكاني حكومةت  لةولَاتيكدا سيستميَكت نةبيَ   
جيَبةجيَكار سنوردار بكاو بةياسا ريَكيبخات وةك ئةوة واية ذيان لةو شويَنة كةوتبيَتة 

كرؤكي ئةم  ، رِةنطة ئةمةبيَنؤرةييبَ ناو ئاشي ئاطرةوةو هةرضي هات بةرِةواي دةبيينَ
 .بوونةفةوزاو الرِيَ

لةشرؤظةكارييةكي وةها مشولي بيَمانا تر بلَيَم: هيض شتيَك  لةم روانطةيةوة دةمةويَ   
هةروا ئاسان حةقيقةتي تيادا نادؤزريَتةوة، هؤكارةكةش ئةوةية  بووني نيية، ضونكيَ

تيَطةيشتين خؤي بسةثيَين، لةكاتيَكدا خودي  هةر اليةك هةر يةكيَك لةئيَمة دةمانةويَ
 .ناسةثيَنريَ كةتيَطةيشنت شتيَ
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بةرةنطاربوونةوةي دياردةو دةركةوتةي خراث و الوةكيت  تيَطةيشنت، بؤئةوةي تواناي   
، توانسيت بةديهيَنةر هةلَيَنجاني ديدطةو رِوانطة فراوانةكانة بةدي بهيَنريَت ثيَبدات دةبيَ

نةك ثالَثيَوةناني بةشيَك و بوغزاندني بةشةكةي تر، نةك بةشينةوةي قسةي بازارِو جويَن، 
نةهيَلَيتةوة بكةويَتة دةرةوةي رِةخنة ليَطرتنةوة،  بةئاماجنطري و شتيَك رِوخاندننةك 

 هةر وةك ئةوةي الي بةشيَك لةرؤشنبريو رؤذنامةنوس بةداخةوة بووة بةباو.

لةسروشيت ئيشي رؤشنبريو ميدياكاردا، ثيَويستة مةعريفةو باوةرِي بابةتي وةك    
يَكردن، بةلَام ئايا ، نةك دةمارطريي و كاويَذكاري بكريَتة ريتمي رثيشةوةر بةكاربربيَ

ريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني و سةنديكاي رؤذنامونوسان مالَي وةها 
 ! بةرِةهاييةوة دةلَيَم نةخيَر.ن؟دةرهاويشتةيةكي رؤشنبريو ميدياكار

هةتا ئيَرة ئةم ريَكخراوطةل و سةنديكاية توانيبيَتيان رؤشنبرييَكي  هةلَةية ثيَمان وابيَ   
وسيَكي جياوازيان ثيَطةياندووة، بةلَكو بةشي هةرة زؤري ئةم فةوزاية جيددي و رؤذنامةن

 .شةتةكدراوي ئةوانة وايكردوة بيَنةزمي و فةوزا لةبوارةكةدا خؤشيبَ

لةغيابي سةركردةي رؤشنفكرو ليدةري ليَزان لةناو ريَكخراوو دامةزراوة مةدةنيةكاندا،    
ضاوةرِواني  يث جطة لةفةوزا، مرؤ نابيَنةبووني ميدياي نيشتماني و ميدياكاري بةثرةنس

باشرت بكا بكةويَتةوة، ئةمةية وايكردوة هةموومان رةخنةطرو وتار نووس و رؤذنامةنووس 
ثةتي و دةمارطري بني بيَثةروا برِياري راست و ضةث بةسةر طةشةو  ةو ئةو رؤشنبري

 ثاشةكشيَي ذيان و كؤمةلَطدا بهيَنني و ثيَكدابدةين لةبؤشاييدا!

دةيةي رابردو، هيَشتا  : هةلَة سياسية طةورةكاني تايبةت هي ئةم نزيك بةسيَوةمدو
بياندؤزينةوةو بةجورئةتيشةوة  دةيةها راسيت تازةيان لةهةناودا هةلَطرتووةو دةبيَ

ثةجنة خبةينة سةريان، توانابيين ثوضةلَكردنةوةي ئةم هةلَانة ثيَويسيت بةمةعريفةو خؤ 
اني زياتر لةوةي رِؤشنبريو ميدياطةليَك هةلَطري سروشتيةتي، رؤشنبريكردني زياترة، ي

 ئةو ئةجنامةي ثيَويستة ثيَيبطةين بيَطومان هةروا عةفةوي نيية.
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لةوةية ثيَضةوانةي ئةم مةيلكردنة الي كةسانيَك ثرت سروشيت بيَ تا ئةو تيَفكرينةي    
يكييةوة بوني خؤي ئيَمة، كةسانيَك هةن دةلَيَن ئةمةي ئةمرِؤ هةية لةرِوي ثراكت

 نةقابيلي قسةليَكردنةو نةبؤ رةخناذؤ كردنيشة، ضونكيَ سةلةماندوة، هةرضؤنييَبَ
 !!ديثريؤزةو بةخويَن هاتؤتة 

دةلَيَن ئةوةي هةية بةرهةمي شؤرِشيَكي ثيَشمةرطانةيةو بزاوتيَكي رؤشنبريي رؤلَي    
يا كةرِو اللَ بوو، بيَنةخشرتين لةبونيادنانيدا نةبووة! بةئاشكرا دةلَيَن ئةويَ رِؤذي دن

رؤلَطيَرِ ميديا بووة، هةر بؤية بةاليانةوة ثاساوي رؤشنبريو هةلَلَاو هؤرياي ميديا 
 بايةخيَكي نية، بةلَكو بةكوشندةيش ئةذماريان دةكةن! هيضتائيَستايش 

سةند ة، ثيَداطري هةر دةسةلَات و سيستميَكي ئايديايي سةرتاثاطري تا بةبيَ دودلَي ثليَ   
رِؤشنبريان تورِة دةكاو ميدياش بةئارِاستةيةكي الرِيَدا  بكريَ، بيَطومان ديديَكة تا بيَ

 .دةوروذييَنَ

راست نيية ئاوةدانكردنةوة بةناو بدةيتة دةست كةرتي تايبةت و لةذيَرةوةيش    
كؤمثاني و مقاولةكان هيَلكةي هةمان كؤخت بن، فةوزايي ليَ دةكةويَتةوة بةتريليؤن 
دينارو دؤالر بةناوي كرانةوة بدةيتة نةوعيةتيَك لةتيظي و طؤظارو رؤذنامةطةليَك 

 رستكراوي حزب و ئةم و ئةو بن! نطيلةذيَرةوةيش سيَبةرو دةنط و رِة

لةبنةمادا ميدياكارة؟ ئيَمة لةكوردستان  ئايا ميدياكاريَك حزب داميةزراندبيَ   
تري لةو ضةشنةمان هةن، بةلَام ئةوةي  بةهةزارةها كارمةندي تيظي و ميديا جياكاني

هةر ئةمانن، داتاشيين ناوو ناتؤرةو بةشينةوةي  بؤينية وةك خؤي بري يكاتةوةو بلَيَ
لةم ناوةندانةوة هةاليساو ناكؤذيتةوة، فرسةتبازانيشي  ويَبوغزيش ئةطةر راستيمان بو

تةيةك لةطولكردني مرؤظي لةو ريَطةيةوة ئاويَ لةثةناو ثةسيَرةوة هاتوونة ناو، دةيانةويَ
 كوردو بةخود نامؤي لةناخيدا بضيَنن!
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ئةمانة ترسناكن و ثيَويستة هةلَمةتي ئةم بةر ثيَطرتنة دواجار بةثيَي ثيَوةريَكي    
 مؤديَرني طةلَالَةكراو خبرينة ليسيت رِةشةوةو ناوةكانيشيان بلَاوبكريتةوة.

نةريتة ريز بكات لةم دو دةيةدا بالَي مرؤ دةتوانيَ ليستيَكي دورو دريَذي ئةم جؤرة    
ئةوةمان لةبري بضيَت  كيَشاوة بةسةر بريكردنةوةي رِؤشنبريو ميدياكاردا، بةلَام نابيَ

تواناو ئازادي رِةخنةطرتن، تواناو ئازادي طةرِان بةناو ثيَطة نويَيةكاندا، تواناو ئازادي 
ةبيَ ئةو ذينطةية رِؤشنبريان و ديدطة نويَيةكان ذينطةيةك دابني دةكات، ب نكردنيئةزموو

هةولَةكان بؤ طةشة ثيَكردن و فراوانكردني وةها  ميدياكار ناتوانن هةناسة بدات، دةبيَ
 ذينطةيةكيش بن.

ئةو دةسةلَاتةي بوار نةداتة سةرهةلَيَناني رةهاي ئةم رِيَضكانة هيض ثالَثشتيَكي    
ة، ثيَم وانيية هيض جؤرة رؤشنبرياني نابيَت و ميدياكارانيش ليَي دةكةونة تةق

كؤنرتؤلَكردنيَك ببيَتة مايةي خولَقاندني شيَوة ذيانكردنيَكي باشرتي مرؤظي كوردو 
 و رِازيبوون نيشانةي خؤشةويسيت و ئينتيمابيَ يَدةنطبوونحكومةتةكةي، ثيَم وانيية ب

 بؤ نةتةوةو مانةوةي ئةم حكومةتة.

طريانة رِةخناذؤكردني بيَمروةتانة روخاندني بةلَام ثيَشم وانية روبةروبوونةوةي دةمار   
بيَباكانة دلَرِةقي و هاتوو هاوار شتيَكي بةمانا خبةنة سةر بوون، بةدلَيناييةوة ستةم هةر 

 ستةمة، هةر كةس و دةسةلَاتيَك بيكات، كةس و دةسةلَاتيَكي ستةمكارة.

وة نية لةتيَفكريين ئيشي ئيَمةومانيَكي نوسةرو رؤشنبريو ميدياكاريَكي كورد ئة ليَ   
ئةواني داطريكارةوة تةرِو وشك بةيةكةوة بسوتيَنني، ئيَمة ثيَويستمان بةئارطوميَنيت 
بةهيَز هةية بؤ بةرةنطاربوونةوةي وةها طرميانة كردنيَك، ثيَم واية ئةو ئارطوميَنتانة 

ةكان ئةوة بةس نيية ئاماذة بةكةموكورِيي نةخراونةتة رِو، تةنيَ يَويستهيَشتا وةك ث
 .ونبكريَنةوةو ئيش بةثالن بكريَهؤكارةكان ر بكةين، دةبيَ
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  هێالنەی شەیتان

شةش سالَانة بوم، لةناو ثيَخةفيَكي هيَمندا، خةوني ئةرخةواني مناالنةم دةبيين، لةثرِ    
هةستم بةدةستيَكي طةورةو، ساردو سرِ كرد، طرمتي، دةستيَكي تر دةمي طرمت، 

نةهيَشتةوة، هةلَيانطرمت بةرةو طةرماوي مالَةوة، نةمزاني ئةوان نةفةسيَكيان بؤ هاوارم 
بري نةماوة، نايشزامن ثياو بوون يا ذن، دنيا لةثيَشضاوم  ةشيامنضةند كةس بون، شيَو

تاريكهةلَطةرِا، ئةوةي تةنها بةسةر كاشية لوسةكاني طةرماوةكةوةو، بةسةر جةستةي 
تيَكي كانزايي بوو، دواجار خستيانة ناو روتةكراومةوة هةستم ثيَكرد، ليَكخشاندني ش

بوو لةجةستةم، كاتي طةورة بووم  ضةيةكرِانةكامنةوةو شتيَكيان برِي، ئةو شتة، ثار
 ''نةوال سةعداوي''تيَطةيشتم هيض كضيَك لةوة دةربازي نةبووة!  

ميللةتي ئيَمة، بةبنةضة خاوةن زمانيَكي مرؤظانةيةو لةبةراييةوة هةلَطري ضجؤرة    
نيَكي نوسني يا شيَوة ئاخاوتنيَكي رةطةزي نةبووة، ئايا ئةمة مانايي ئةوةية كورد زما

ثيَش طةالني ئةوروثايي و ئةمريكايي لةباري ضؤنايةتي و جيَندةرييةوة بةرهةلَسيت 
 !دوة؟سيستةمي ثياو ساالري كر

طةزي رةنطة تازة بةتازةيي هةلَكشاني بزوتنةوةي ذناني دنيا بةرةو طؤريين زماني رة   
بؤ زمانيَكي مرؤظانةي هاوبةش باشرتين ولَامي ئةريَين وةها ثرسياريَك بيَت، كةضي 
ثيَضةوانةي ئةو ميَذوة، ئةمرؤ ميللةتي كورد، بةدزي و شاراوةيي و بةشانازييةوة 

ناكامةكانيان، هةروا سادةو سةرثيَي دةبينن و  ؤلَةكةمئةندامكردني رِةطةزي ر
زةونة نةريَتية هاوردة كراوة دةماو دةم دةطوازنةوة طواية بةخؤشييةوة ئةو مةراسيمة قيَ

بةمة جلَةوي ناموسثاريَزي و لغاوي كردةوةي شةهواني شةيتاني مندالَة كضةكةيان 
 كردوةو دةكةن!
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ئةطةر دؤلَاني ميَينة بةكردةوة طوزارشت بيَ لةنامووسي نيَرينة هؤكارةكةي لةبةد    
، ئايا تؤي نيَرينة وةها بةد رِةوشتييةكي ناوةكي رِةوشتيي نيَرينةوة سةرضاوةي طرتووة

 و سروشتيبووني خؤتت ثيَقبوولَة؟!

ئةطةر ولَامةكةي ئةريَية ثيَويستة لةبةرضاوي كؤمةلَطة ددان بةو بةد رِةوشتيية    
روونبكريَتةوة خودي ئابرِوي نيَرينة لةناو خؤيدا بةضييةوة  و دةبيَ سروشتية دابنريَ

 بةندة؟!

و ض  دةكةم نيَرينة ض لةبةد رةوشتيي خؤي ئابرِوي ميَينة بةهي خؤي بزانيَباوةرِ   
لةباري رِةطةزييةوة بوونييةي خؤي لةدؤلَاني ميَينةدا ببيين بةد رِةوشتيي هةر 

 بةدرِةوشتيية.

ئةي طةر ئةم خؤ بةكةم طرتنة رِةطةزييةي الي نيَرينة طرميان لةولَاتانيَك بووة    
 خودي ميَينة ئةم هةرزانفرؤشيية جةستةييةي خؤي لةضيية؟!بةحالةتيَكي سروشيت، 

ئةطةر هؤكاري نا هؤشياري يا زولَمي كؤمةلَطةو كارتيَكردني كاريطةريةكاني دنيابيين    
باوطةرايية، ئةي كاري طروث و ئةم هةموو ريَكخراو طةلةي بةناو ئافرةتان، ذنان، 

 خوشكان، خامنان، باجيان و دايكان ضيية؟!

تا سالَانة بةدةيان هةزار لةكضاني ئةم ولَاتةي ئيَمة لةبةرضاويان كةم ئةندامي هيَش   
جنسي دةكريَن، ئةمانة ئةطةر بةكاري مشولكاري و تةشكيالتي يا ثةيوةست بووني 

كاريطةرييةك بؤ نةمان و بةرثيَطرتين ئةم دياردةية دابنيَن  ئايديؤلؤذييةوة نةتان توانييبَ
بؤ دةرهيَناني هاو رةطةزةكانيانة لةم قةساخبانة كؤمةلَايةتيية  كاريانبةكردةوة ئةطةر 

بؤضي خؤيان هةلَناوةشيَننةوةو سالَانة ئيش و فشاريان بؤ يةك ئامانج تةرخان ناكةن؟ 
 ئةي رؤلَي ئيَوة ريَكخراوةكاني كؤمةلَطةي مةدةني، ئايا ئةمةية مةدةنيةت؟!
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ثاريَزي و ريَطري كردن لةرةها بووني بيَدةنطبون نيشانةي رازيبونة، ئةطةر نا شةرةف   
ئةندامة سيَكسييةكان ثةيوةستة بةهاتنة كايةي ثةروةردةيةكي بنةرِةتي مرؤظساالري، 

 نةك بريين يةكيَك و تيذ كردنةوةي ئةوي دي.

ةو و ريَيب فةرموو جيهاني عةرةبي ببينة، وةك ئةوةي ئايين ئيسالم تةنيا ئاينيَكيبَ   
ري و سيَكسيةي دابيَت ثياوانيان لةهةموو سةردةمةكان ئازادية تاك رةطةز ساال

تايبةتيش لةو ساتةوةي سيستةمي خيزاني باوكساالري سةري هةلَداوة بةردةوام 
سيَكسيان كردوة، خؤ ثياواني كلَيَساش  هيَينلةدةرةوةي ذياني هاوسةريَيت و بةن

 بةنهيَين وةها سيَكسيان كردووة!

ةو ريَوشويَنة جيا بينية رةطةزية دواجار لةشفرؤشييان ئةي ئايا طرتنة بةري هةموو ئ   
هةرطيز طويَبيسيت ئةوة بوون  زياترو بةربلَاو تر كردوة يا ثاشةكشيَيان ثيَكردووة؟ ئةريَ

ئةو ئافرةت و ئةم ثياوة لةشفرؤشن لةبةر ئةوةي كةمئةندامي جنسي نةكراون  بطوتريَ
 ستةيان برِدراوة؟!لةبةر ئةوةي بةشيَكي جة ةشةرةفنو ئةوانةيةش ب

، روانينيَكي طوناهبارانةي بؤ حةوا وةك ئةطةر ئيسالميَيت، وةك ئةوةي دةطوتريَ   
ثاشخان بؤ مابيَتةوة، بةوةي سةرثيَضي لةفةرمودةي خودا كرد بؤية لةبنةرةتةوة 

، ياني ثياو هةر ضةند ئارةزويَكي زؤر تري سيَكس بةشةيتان و ئافرةت ثةيوةستكرا بيَ
بةهؤي دلَبةري و شةيتاني بووني ئافرةتةوة نةبيَت، خؤ  اوناهةكة ناكات تةنهط هةبيَ

 هةزاران!!

دةي بةئيَستايشةوة خؤ سالَة لةكؤمةلَطة هاوشيَوةكاني وةك ئيَمةدا، خؤشي و ترشي    
 ، ئةي ئيَستا ئةو ئاذةوةطيَرِة ئةم هةموو طةراية لةكويَهيالنةي شةيتان دةبرِدريَ

ئةم دياردةية وةك مريات و كاردانةوةي ملمالنيَيةك ببينني بؤ  وو دةبيَ، كةوابدةريَذيَ
كؤتوبةندكردني ئافرةتة وةك رةطةز نةك كؤنرتؤلي سيَكسي و سنوربةندي ئارةزويةكي 

 شةيتاني و تايف!
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ئةطةر برِيين بةشيَكي جةستةي ثياو هؤكاريَكي زانسيت و تةندروسيت  ضونكيَ   
بةشيَك لةجستةي ئافرةت ض ماناو ثاساويَكي زانسيت ئةي بريين  لةثشتةوة بيَ

، شارةزايان لةو باوةرِةدان ثياو لةئافرةت برتسيَت! دةلَيَن ترسةكةيشي هةلَدةطريَ
شتيَكي ناسروشيت دةسةثيَنيَتة سةر  شةسروشتيةو باوةرِ دةكات ئافرةت هةمي

 سروشت!!

لةنهيَين سكثري ئافرةت نةزانن،  هيَشتاش زؤريَك ثياو هةبن هيض بةالتةوة سةير نةبيَ،   
ضريؤكةكةي ئادةم و حةوا ماناي شةيتانيَيت ئافرةت و بةرجةستةكردني ترسي ثياوة، 

ليَي  هةردةبيَ ئافرةتيَك هيَندة بةهيَز بيَت ثياو لةبةهةشتةوة بةرةو دؤزةخ راكيَشيَ ئيَ
دةكات، تةفاسيلَ بؤ  !! ئةز هيض مرؤظيَك بةشةيتان ناسناكةم، ليَكةوتة وا ويَنابرتسيَ

 خؤتان.

زاناياني بواري دةرونشيكاري باس دةكةن، بةرئةجنامي هةموو ترسيَك رق ليَبوونةوةو    
سةرهةلَداني جةنطيَكي شاراوة يةو ئةمةيش تةنها لةهيَماو ئاماذةو كاردانةوةكاندا 

" هيَناو دةلَيَ، ئةوةتا فرؤيدا دداني بةو راستيةدا و بةرجةستة بكريَ ببينريَ دةتوانريَ
 "بةسةرضاوةي مةترسي سةر خؤي دةزانيَ لةئافرةتة ضونكيَ قيثياو بؤية ر
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  ئازادی لێرە ئازادی لەوێ

لةهةر ولَاتيَك شارو شةقام و شويَنطةليَكي زؤرت بيين بةناوي ئازاديـيةوة ناوديَر    
ي ئازادييةكان ثرس و كرابون بزانة لةم شويَن و شارة لةم ولَاتة ثرسي ئازادي و بةها

 بةهايةكي لةبنةمادا رِوالَةتي و تةمومذاويية!

، وةها ناوديَركردنيَك نةماناي رِسكاني ئازادييةو نةتينويَيت خةلَكيش بؤ ئازادي بةلَيَ   
، ئيَرانييةكان و زؤريَكي تري طةالني خؤرهةلَاتي ئةوةي بةتةواوي مانا ليَي دةشكييَنَ

ني ئازاديية، كةضي بةدةيةها لةشويَنة طشتيةكاني ئةم فةزا بيَبةشن ئازادي و بةهاكا
 ئازاديـيةوة ناوديَركراون! ناويمرؤيية بة

ئازادي لةهةريَمي كوردستان، ئةطةرضي جياوازييةكي بةراورد نةكراوي فةرهةنطي و    
ذينطةيي و مرؤيي هةية، بةلَام هيَشتا لةخوار ثيَويست و خواسيت مومارةسة كردنةوةيةو 

 جؤريَك لةم ويَناكردة شةرقييةي تيادا بةدي دةكةي. يان نةتةويَ يَبتةو

ليَرة لةكوردستانيش دةيان شويَين طشيت و تايبةتي هةن بةناوي ئازادييةوة ناوديَر    
كراون، ليَرةش هةلَبذاردن و ثةرلةمان و حكومةت و سةفارةختانةو فرِينطةو نشينطةو 

هةن، ليَرةش ناوضةي طةشتياري، ياريطةو طؤظارو رؤذنامةو دامةزراوةي جيا تر 
هةن، دور لةناديدطةرايي و بةراورد كاري  رِةزايةتييةكانمةلةوانطة، ليَرةش بازارِو نا

كويَرانة هاوكات هةلَاويَردي ضينايةتي و جيَندةري و ستةمكاريية سياسي و 
 كؤمةلَاتييةكانيش بةجياوازييةوة هةن.

ةر لةس تؤتاليتاري و ليَرة بةميزاج ريَكخراون! لةويَ ئازادييةكان بةسيستميَكي لةويَ   
ئازادي بريكردنةوةو طوتن، بةرؤذي روناك دادطا ملي خةلَكي ثةتيار دةكاو ليَرةش ئةم 
هةموو ذنكوذي و خودكوذييةي ذنان، ئةم هةموو رِفاندن و كوشتنةي رؤذنامةنوسان، 

ةك نيية بةشويَن طيَرانةوةي ثروكيَين طةجنان، دامةزراوةي تاقةتليَشاوي دلَشكان و 
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، وةك دةبينني كاري دادطةش بةتةنها بووةتة و بييانثاريَزيَ مافةكانيانةوةبيَ
 خؤخةريكردن بةشتة بضوكةكانةوةو رؤتني بةربيين طرتوون!

دةسةلَات دياردةيةكي ميَذوييةو هةمووان بةوة ئاشكراية ملمالنيَي نيَوان ئازادي و    
ئةطةر ئةوة بؤ طةالني خؤرئاوايي  يش لةوةها راستينةيةك تيَدةطةين، ليَئاشناين و ئيَمة

حكومةت و خةلَك بؤ خؤرهةلَاتييةكان و ئيَمةيةك لةم لةنيَوان  زياتر ملمالنيَيةك بوبيَ
حالَةتةكة دذوار ترة، لةم ناوضةيةدا ئةوةي بكوذ يا سنورداركاري ئازادييةكانة  وضةيةدانا

هةر دةسةلَاتي سياسي يان  خةلَكي منةتبار بكات تةنيَ يي دةيةويَئةوةي بةرِوالَةتطةرا
حكومةت نيية، فةرهةنطة هزري خيَلَطةرايي و طؤماوو حةوزةي سوننةتي هزري بازو 
طةرايي و تةشريفاتي لةكؤسثة هةرة طةورةو طرانةكاني بةردةم كرانةوةي ثرسي ئازادي 

 و جيَطربووني بةهاي ئازادييةكانن.

ئيَستا سةردةميَك هاتؤتة ثيَش مرؤظ ضيرت باوةرِي بةوة نةماوة فةرمانرِةواو ئةم بةلَام    
دةسةلَاتة ناوةكية بؤماوةخيوازانةي كؤمةلَطة بيَضةوانةي بةرذةوةندي هيَزة مةزنةكةي 
شةقام و خةلَك ثيَضةوانةي ئازادي تاك و ئازاديية طشتيةكان هةروا دةسةلَاتيَكي بيَثةرواو 

ؤ مبيَين و زؤرينةش بؤ تائةبةد بةذيَر ئةم هةذمونةوة رِةعييةتي سةربةخ يينثؤلَا
 كةمينةيةكي كؤمةلَايةتي و سياسينب.

ئةوة بزانن دةسةلَاتي ئةوان جطة  دةسةالتداران لةباري مةنتيقيشةوة دةبيَ   
لةدةسةلَاتي تاك تاكةي ثيَكهاتةي نةتةوة بةضرِ كراوةيي شتيَكي تر نية، ياني 

، بؤية لةثيَرِؤكردني ئةم هي و ئامساني و ئةزةلي نية بؤيان جيَمابيَدياردةيةكي ئيال
طوجناو ترين ثرةنسيثةكاني دميوكراسي و جيَطري  ذاردنيرةضاوي هةلَب دةسةلَاتة دةبيَ

 كردني نويَرتين سيستم و ياسا بكةن.

 هيضبيَطومان ثيَضةوانةكةي بؤ هةريةك لةدةسةلَاتي باوطةرايي و دةسةلَاتي سياسي     
 بؤ هةميشةيش لةذيَر ثرسياردا دةميَننةوة.شتيَك لةبيَ بايةخييان ون ناكاو 
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، روبةروبوونةوةي ستةمكاريي سياسي بةس نابيَ ديارة لةوةها دؤخيَكيشدا تةنيَ   
 ضينو تويَذة كؤمةلَايةتيةكان دذي ستةمكاريي هةست و رِاي باويش جبةنطن. دةبيَ

، ناضار نيية خؤي لةطةلَ هيض دةسةلَاتيَك بطوجنييَنَ مرؤظي ئةم سةردةمة مةجبورو   
ة ، دةسةلَاتخؤي لةطةلَ هةذمووني ئةم مؤديَلطةرايية لةدنيا بيين بطوجنييَنَ ئةوةي دةبيَ

 جياكانن نةك خةلَك.

تةواوي ئةو ئايينة ئامساني و ئايديؤلؤذييةتة رِيَسمانيانةي هاتوون و لةئارادان بؤ    
اني مرؤظ و ثيَشخستين ئةوانن نةك بؤ سنورداركردني بريكردنةوةو، باشرت كردني طوزةر
 طوتن و ذيانكردنيان.

كاريطةريي نةريَت لةريَطةطرتين هةر بةدطومانييةك سةبارةت بةياساو ريَساكاني     
رةفتار لةنيَوان رِةعييةت و رِةعييةت ضيَتيدا لةنيَوان دةسةلَاتدارو رةعييةتةكاندا 

عةوامدا لةنيَوان ثياوان و ذناندا دةستكردي ئةو بةرذةوةندي و  لةنيَوان خانةوادةو
لةجيَي دؤزينةوةو كار لةسةركردني ئاماجني هاوبةش بؤ  نهةذموونة تؤتاليتاريية

داكؤكيكردن لةئازادي طومرِايي ئاكاري و طةندةلَي خوو رِةوشت و ذياري بةطشيت 
 دةبةشنةوة!

نريي نةريَيت سياسي و كؤمةلَايةتي بؤ ئةبةد  ييبَبةوة رِاز مرؤ لةوةها حالَيكدا نابيَ   
، هيَزي حكومةت و دةسةلَاتة جياكاني تري كؤمةلَطة لةملي خؤي بسويَي و سةر هةلَنةبرِيَ

بةهةمان شيَوة  هيَزي مرؤظةكانة ئازادي تاكةكةسي هةر تاكيَك لةخةم رِةخسابيَ كاتيَ
ني كةشوهةوايةكي مؤديَرني هةية بؤ هيَزي هةمووانة كةئاماجني فةراهةمكرد اتةئةو ك

 بريكردنةوةو ذيانكردنيَكي باشرت.

تا ئةو شويَنةي مرؤظةكانيش لةريَطةي ئةزمونكردنيَكي ئارةزومةندانةي     
ذيانكردنيانةوة توانستةكاني باشرت بوونيش بةدةست نةهيَنن ئازادي شتيَك نيية 

 جيَبةجيَي سةر دياردةو دةركةوتةكان بكريَت.
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لةئيَمةو مانيَكي شةرقي ئازادو ئارةزو مةندانة مايف  ، لةبوونةوة تا طةورة بوون كيَليَ   
ئازادي سوربوون لةسةر ئارةزووةكاني خؤي  وةها برياردانيَكي ئةزمونكراوي هةية؟ كيَ

ئازادي دارِشتين ثالني ذيانكردني طوجناو بةكةسيَيت خؤي هةية؟ ئايا ئازادي  هةية؟ كيَ
 دةكةي هةية؟! ارةزويئةوةي ئ

دلَنيام تيَكرِاي كةمينةي بةرياردةر لةكؤمةلَطةي شةرقي و دةسةلَات لةم ناوضةيةدا    
هيَشتا وا هةست دةكةن رةفتارو خواسيت ئازادي تاكطةرايي مرؤظ خواستيَكي لةبنةمادا 

 شيَتانةو قؤرِو هةلَةية، هؤكارةكةيشي لةبيَئاطاييةوة نيية.

ار يةكسانة بةيةكطرتين ئازادي كؤ، ئةمةيش ثيَضةوانةي ئاشكراية ئازادي تاك دواج   
دنيابيين نةسلَي كؤن و ئاماجني خةلَكاني فريودةرة، ئةمانة وةها ديَتة بةرضاويان ئازادي 
بريكردنةوة ئازادي طوزارشت كردن ئازادي بلَاوكردنةوة ئازادي رِاو بؤضوون ئازادي 

ئازادين و فةسادي سياسي و سةر بةثرةنسيثيَكي جيا لة حيجةستةيي ئازادي رؤ
كؤمةلَايةتي بةدواي خؤياندا دةهيَنن، ترسيان لةوة هةية مرؤ شتيَكي طةورةتر خباتة 

ئاوا بذي، لةو باوةرِةدان  وةك ئةوةي مرؤظ خؤي دةيةويَ سةر بووني خؤي، بؤية نايانةويَ
ي باو بؤي ثيَرِؤي ئةو ياساو رِيَسا باوانة بكا دةسةلَاتي سياسي و كؤمةلَات دةبيَ

 دياريكردون!

هةر ثرينطانةوةيةكيش بةئينحراف و هةلَطةرِانةوة لةكوني خؤي دةزانن، بةو    
عيبارةتةيش ئةوةي لةكوني خؤي هةلَطةريَتةوة رِيَوييةكي بةردةوام خؤ طؤرِةو طةرِ 
 دةبيَت، بةلَام هةلَطةرِانةوة لةسروشيت مرؤظبوون ريَز نةطرتين ئازادييةكان و بةرثيَطرتين

ئةواني تري مرؤظ و بوونةوةرة بةطشيت، هةر ياساو  زومةندانةيمايف هةلَسوراني ئارة
ريَساو دةسةلَاتيَكيش ئةو مافانة ئاوةلَة نةكا ئةو كؤمةلَطةية ئازاد نية. ياني ئةو ياساو 
ريَساو دةسةلَاتة سةر بةرِةطةزيَكي جيا لةليَو ريَذي كانيلةكاني ئازادين و بةشويَن 

 تا ئازاد ذيان و ئازاد كردني! ةوةندني ماف و رةفتاري مرؤظكؤنرتِؤلَكر
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 ی هونەر ئیغراو رواڵتگەرایی نییەئیش

هونةر ئةوة نيية ثؤشاكي كضاني بياني بكةيتة بةر كورِاني كوردو سةماي شةرقي و    
غةربيان لةسةر شاشةي تيظي ثيَبكةي، كاري ميدياش بةشينةوةي هزري سازشكاري 

نيية لةسةر كةولَي بةناو تيَكشكاندني باوطةرايي و فةزلَ ثيَكردني بةهاكاني مرؤظبوون 
 رِوالَةتطةرايي لةضاوي بينةردا بكةيتة داهيَنان! يةئازادي تاك، جياوازيش ئةوة ني

هونةر ئةوةية بةهايةكي زياتر خباتة سةر بوونت نةك ئةوةي بوونيش ثيَي بةخشيووي    
ئاخر ميديايةك ئةطةر  ماوةكاندا هةرزانفرؤش بكريَلةبازارِي ئيغراو رِيكالمي كؤمثانيا دا

ئاماجني دؤزينةوةي جياوازييةكان و دةرخستين بةهرةية بةموخات بطرتين هةذمووني 
بؤ تيَكشكاندني بازارِي لةنطةية ثيَمان بلَيَن هؤكار ضيية لةدةرةوةي  رئةطة دنيابيين نويَ

يَت دراوة بةسةر بةهرةو هونةري ئةم بازارِة فةزلَي ئةو باهؤزة رِةجعيطةرايةي نةر
 ذيانكردن لةتةواوي بوارة كؤمةلَايةتيية جياكاني تردا؟

باشة ئةم هةموو خؤ تةخش و ثةخش و منايش كردنة بؤ رؤذيَك لةرؤذان دةمي رِةخنةي    
ئةم رِةخنةطرانةي نةكردةوة تا بابةتيانة هؤكارطةلي لةبنةمادا بيَبةهرةيي ئةم هةموو 

 اشكرا بكةن؟!سةروةتة مرؤيية ئ

 و ضيية؟! ئايا ئيشي وةزارةتطةليَكي وةك رؤشنبريي، ثةروةردة، ثالن و ذينطة ضييبَ   
مةطةر السايكردنةوةو كؤثيكردني رِةطةزي هونةرة؟ ئايا نويَطةري ذانطرتنة لةهونةري 

و ربيَطانة؟ بةديويَكي تردا، ئايا ويَناكردنةوة كةوتؤتة كويَي بةهرةو داهيَناني دنياي هونة
 انةوة؟جياوازييةك

ةك ذينطةي تؤ بلَيَي ئةم فرضكطرتنة خؤ لةخؤدا ماناي ئةوثةرِي بيَبةهرةيي نيية؟ ئةريَ   
، ميديايةكي لةبنةمادا بري بكاتةوةو بلَيَ تيايدا وةك ئةوةي هةيةو دةيةويَ مرؤ نةتوانيَ

تايبةتةكان تؤ بلَيَي طويَرِايةلَ لةدةرةوةي دروستكردني بازارِي رِميَنطةرايي كؤمثانيية 
 ؟خةميَكي تري بؤ ئةم نةسلَة لةكؤلَنابيَ
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ئةو  بيَطومان هونةر لةميدياي طويَرِايةلَدا بؤ كؤشتين بةهرةية نةك رِسكان، ضونكيَ   
لةبنةمادا خؤي هةلَطري دنيابينييةكي جياواز نية تا تواناي دؤزينةوةي بةهرةو توانا 

 دات.و برةويان ثيَب جياوةزةكاني هةبيَ

ديارة ئةم طيَذاوة نةك هةر ميدياي بينراو بةلَكو سةرتاثاي بةرثرسة لةخولَقاندني ئةو    
دؤخة رِوالَةتطةراييةو بووةتة كاري هةمةكارةو لةثيَشي زؤربةي هةرة زؤري ثةخش و 

 ثيَضةوانةكةي راستة. بلَاوكراوةكان، طرفتيش ئةوةية ناويان ناوة بةرةو نويَطةري، ليَ

" خؤ دةرخسنت و خؤ رِوتكردنةوةو نازو ةزازي طةورة هونةرمةندي كورد، دةلَيَناسر رِ   
و ثوز دةرخسنت خةمزة نواندن نويَطةري نيية. جلي رةنطاو رِةنط لةبةركردن و مست

و كيذة كورد بيضرِيَ، كامة شويَين نويَطةريية؟!  طؤرانيي نةجات سةغرية بكريَتة كورديي
ةريي ئةوةية ئاوازي تازةو وشةي تازةي لةسةر بيَ بةكورتي ! نويَطة؟لةكويَ نويَطةريي

و مؤسيقاش دةبيَ كاريَكي تازةي كردبيَ هةتا ثيَي بةستة )شيَعري طؤراني(دةبيَ نويَ بيَ
 بطوتريَ نويَطةريي!

بةدلَنياييةوة  بيَطومان ئةوانةي دذ بةكرانةوةو هونةري نويَطةرين زؤر نني، ليَ   
و جؤريان بةدةستةوةية بؤ الريَكردن و بةر ثيَطرتن، ئيشي دةسةلَاتي طةورةي جؤرا

بازارِيَكي تري درؤينةي ليَ ساز بكاو  هونةر تيَكشكاندني ئةو دةسةلَاتانةيةو ميديا نابيَ
 وة بةدواي شيت ترةوة بيَت!لةذيَرة

  ئیشی هونەر وێناکردنی نەگۆڕ

ئارامييةكي بةمانا كراوة لةثيَناو  ئةطةر بؤ بةدةستهيَناني شوناس يا هيض نةبيَ   
هةزارةهاي تريش لةمرؤظي كورد لةم هةريَمةدا بكريَنة ثيَشمةرطةو ثاسةوان و ثؤليس 

، زؤر بةسادةيي بةهةزارةها تريليؤن دؤالرو ديناري تريش لةم ثيَناوةدا خةرج بكريَ
 وةها خاوةنداريَتييةك بيَطومان بةهاكةي قوربانيدانة. دةلَيَم ئاسايية، ضونكيَ
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دواجار سةروةرييةكاني ئةم قوربانيدانة  ئاسايش نيية، بةلَام بؤ دةبيَ قورباني نةبيَ   
مرؤيي و ئابوريية بربدريَتةوة تةنطةي بةرباخةلَي حزب؟! بةر لةولَام، بؤ ئةوةي بةد 
حالَيبوونيَك رونةدات، بيَطومان ثيَشمةرطة ناوي خؤي بةخؤيةوةيةو الي من سةروةتيَكي 

لةهةمبةر وةها ثرسياريَك،  و بةرةنطاري و رزطاري و ثاريَزةرة، ليَ نياطةورةي نيشتم
ولَاميَكي كورمت هةية، ئةويش ئةوةية ضونكة لةبنةمادا ئةوةي خاوةن تةنها ثيَشمةرطةو 
ثاسةوان و ثؤليس و هيض كام لةتاك تاكةي هيَزةكاني بةناو سةر بةوةزارةتي ناوخؤ نيية 

 حكومةتة!

، حكومةت روت و رِةجالَ دةكات! ئةمةية هةر كاتيَك حزب بيةويَئةمة بةو مانايةي    
ضةكي ثيَشمةرطايةتييان  هونةري حزب، لةكاتيَكدا كورِو كضاني ئةم ولَاتة ئةويَ رؤذيَ

طرتة دةست بؤ ئةوة نةبوو دواجار حزب بياخناتة خزمةت فراواخنوازي و 
 بةئةمري واقع، حكومةتيش دةبيَئيَستا ئةمة بووة  ة،هةميةنةثيَكردني زالَطةرايي خؤيةو

ئةم باج و خةراجة بدات، ياني بةخاتري ثرِكردنةوةي ئةو بؤشايية ئةمنييةي خودي حزب 
ئةم هيَزانة بؤ  ريَي لةحكومةت طرتووة بةشيَوةيةكي دامةزراوةيي ثريبكاتةوة، دةبيَ

 !حزب بيَ ةلَيطويَرِاي حزب بةخيَو بكات لةسةروي ئةمةيشةوة دةبيَ

لةجيَي ثةرلةمان كار بةريَنامةو بريارطةلي ئةجنومةني  ك هةميشةش وتوومة دةبيَوة   
ؤطرامي سونةتي و حزبي لةجيَي دادطا، ثيَرِؤو ثرِ دةبيَ سةركردايةتي شؤرش بكا، بةلَيَ

دةي ئاخر دامةزراوة سونةتي و حزبيةكاني ئيَمة وجودي هةموو شتةكان . حوكم بكا
ازانةي خؤيدا دةبينيَتةوة! بؤيةش ناضار نيية ئةم هةموو لةوجوديَكي ئاوا بؤماوةخيو

بةخويَن بةدةستيهيَناوة ئاوا بيَثةروا خباتة ناو  هيَزة مرؤييةي خؤي وةك خؤي دةلَيَ
 !دةستوريضوارضيَوةيةكي بةياسا ريَكخراوي 

عةقلَيةتي بةالريَدا بردني زؤرينةو خود ثاراسنت و ثيَشخستين كةمينةي بالَا دةست    
ذيكيَكة تةنها ضارةسةري كيَشةو ئاريشةيةك دةكا لةبنةمادا طرينطييةكي ثلةدو يا لؤ
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الوةكييان هةية، ئةمةيش ئةوثةري دلَشكاني مرؤظي كوردي ليَ كةوتؤتةوةو نيشانةي 
ئةوةية هونةري وةها هيَزو دةسةلَاتيَك لةوة ثةتي ترة مرؤ ضاوةرِيَي كرانةوةي ليَبكا، 

 بةرهةمهيَنانةوةو ويَناكردة نةطؤرِةكاني دويَنيَي خؤيةتي! هيَشتاش سةرطةرمي ضونكيَ

ئةم رِيتمي ريَكردنة بؤ تيَرِوانيين سياسي و حوكمرِانيَيت دذواريةكةي لةوةداية ريَطة    
، مةترسيية نادا ئةزموني ذيانكردنن لةدةرةوةي ئةم تيَطةيشتنة شرؤظةو رِةخناذؤ بكريَ

ةتي بةكؤمةلَ ذيان كردندا رةنط رِيَذ كردووة، هةرة طةورةكاني لةثيَرِؤكردني سياس
هةموومان بري بكاتةوة، ئةي ئةوة نية لةئةلفةوة تاد، لةمةرِ تةواوي مافة  يلةبر دةيةويَ

جياكان ثيَمان دةلَي ضؤن و بةض شيَوةو لةسةر ض بنةمايةك هةلَويَست وةربطرةو دةنط 
 بدةو...هتد.

 لةكوشتين جيا بينييةكان مانايةكي تري هةبيَ بيَطومان يةكبيين لةبريكردنةوةدا جطة   
وةستاندني ئةزمونكردني ذيانة لةدؤخيَكدا، ئةمةيش نا كاملَرتين ريَطةيةو لةئاماجنة 
بنةرةتي و لؤذيكييةكاني مرؤظي ئةم سةردةمةوة دورة، ديارة هيض هيَزو هزراندنيَكي 

لةدةرةوةي هيَزو  ، ناتوانيَيا كؤمةلَايةتي و هةر تشتيَكي تر بيَ سيدويَنيَخواز جا سيا
 هزراندني ئةمرؤدا بناسريَتةوة.

هونةرمةنداني ئةمرِؤ هةرضييةك بن ناتوانن شتةكاني ثيَشووي خؤيان يان تةنانةت    
، داهاتوويش بناسيَنن، ئاخر خؤ هةر زةمةنةو هونةرمةنداني خؤي داهاتواني دةناسيَينَ

ية، ذيري ئةوةية مرؤظي سةردةمي خؤتيب، هةولَي بةرهةمهيَنانةوةي نةطؤرِ ماية ثوضي
راستةقينةمان هةبن ئةوانةن ئيلهامي  نةرمةندانيَكيئيَمة ئةطةر سياسي و هو

 هونةروةرانةي خؤيان لةرؤشنايي ئةم تيَطةيشتنةوة هةلَيَنجاوة.

ئةوةي بةدةستهاتووةو هةية هةرطيز بةرهةمي هونةري خؤبةختكردن و خؤ نواندني    
ياريكراو نيية، مرؤظي كورد بةتةواوي تويَذو ثيَكهاتة تاك و طروثيَكي د

كؤمةلَايةتيةكانيةوة تاكةي دةسكةوتة سياسيةكان هةلَكشاني بزاوتة كؤمةلَايةتيةكان 
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كليث و فيلمسازي و بةرهةمة هونةرييةكان بةفةزلَ و بةخششي تاك و طروثيَكي 
ة لةهةسيت خؤ بةكةم دياريكراوةوة طريَدةدات؟ بؤ نةثرسني وةها ثةيوةستبوونيَك جط

طرتن و دريَذ كردنةوةي تةمةني نةريَتطةرا ضي تر دةخاتة سةر بومنان؟ تؤبلَيَي ئيشي 
 ئةم هةموو بةناو دامةزراوة رؤشنبريي و هونةريية ضيية؟!

ة هةي لةخؤ بةخاوةنداريَيت كردني بةهرةو توانستةكامنان سلَ بكةينةوة، كيَ بؤ دةبيَ   
من و تؤ وةك تاك وةك  ئةمانةو دةيان ثرسياري جيدديانة تر ليَ هونةري خؤيت فيَر بكا؟

دةتوانني ئةو شتانةي  هونةرمةندو سياسي و هةر ناويَكي ليَدةنيَي طةر مبانةويَ
ثيَدةكةين هةلَويَست و ولَاممان بؤي هةبيَت، ئةمةية هونةر  تياندةيانبينني و هةس

 هونةري بوون.

   هونەری بێگانەو ئەنفالی ئاوەز

شازو نةشاز دو ديوي ريتم و هارمؤني دنياي هونةرن، ئةمة بةرئةجنامي تيَطةيشتين    
دنيابينييةكي هونةريشة بؤ ذيانكردن بةهةموو ماناكانييةوة، بؤ سروشيت مرؤظبوون 

ئةوةي نةشازي لةوةها ريتم و هارمؤنييةك  كانيةوة.بةهةموو دةركةوتةو ليَكةوتة
ظبوون و ثةروةردةي زانسيت و مةدةني ثةجنةكانة، ئاسيت خواسيت بةمرؤ دادةمالَيَ

ةبؤتةي بةدامةزراوةييكردني و بةسيستم ريَكخراوة ل خولَقاندني ذينطةي هونةري نويَ
بيَطومان هيض تاك يا فةرمانرِةوايةكي وةها بةبريوباوةرِ شتلَ و شكلَ طرتوو، . جظات

 كةويَتةوة.بؤيةك ساتيش ضيية لةسروشيت مرؤظبووني خؤي دورب ناتوانيَ

نةشازي سةرزةنشتبكةي؟ ئايا تؤيش هاورِاي ئةوانةي دةلَيَن  ئايا تؤيش دةتةويَ   
زؤرينةي خةلَك و طةجناني ئةمرِؤ بةثشتيواني كةمينةيةكي نةريَخواز بةوةها ولَاميَك 
لةاليةن مؤرانةيةكي هونةري دةيانسالَة ئيش لةسةر تيَكشكاندني ئاكارو زةوقي 

 !ةدا؟لةم هةريَم هونةرييان دةكريَ
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بيَئةوةي لةباري مةنتيق و ئةقلَانييةوة ئيَوة بةشوين دؤزينةوةي وةها ولَاميَك  جاريَ   
هةر ضيَذ بردن و  بلَيَم راستيية بنضينةيةكةي كاري هونةر تةنيَ مذولَ بكةم، دةمةويَ

ردني ئيشي هونةر ثةروةردةك سرِكردني ئاوةز نيية لةزةيين مرؤدا، بةلَكو لةبنةمادا
ئايا هاوردةكردني ريتم و هارمؤني هونةري ئةواني غةيرة كورد ئةواني دذة كورد  رؤحة.

لةئةزةلةوة بؤ ئةمرؤ، هةرطيز رويداوة وةزيفةيان ثةروةردةكردني رؤحيانةتي مرؤظي 
؟ يا تيَكشكاندني كارةكتةرو شيَواندني تةل و ذيَكاني ذيانكردن و بةرهةمهيَناني كورد بيَ

 ة ذاو؟!ئاذاوةو ذاو

لةو باوةرِةدام ضؤن تا ئيَرة قبولَكردني برايةتي سةثيَنراو ئازادي بريكردنةوةو مايف    
برياردان ئازادي ثةروةردةو فيَركردن كؤبوونةوة، رؤذنامةطةريي، سةفةر، كارو بازرطاني، 

، بةئاشكراو بةكورتي تةنانةت ئازادي ذيان كردنيَكي سةرةتايي مشان تيَك دةشكيَينَ
دنيابيين هونةري ئيَمة بيَثةروا بةناوي كرانةوة ذان لةهونةري بيَطانة  سالَةبةدةيان نزيك

! دةيانسالَة بةرداشي ئةم بازارة مةبةست و بيَ مةبةست كةرامةتي بينةرو دةطريَ
 !طويَطرو كض و كورِانيَكي ئةم هةريَمةي ئيَمة تيَكدةشكيَينَ

نييةي مرؤظي كورد لةبةعةرةبي كردني ئاوةزو ويَنة هةرة زةقةكاني ئةم هارِيين دنيابي   
هةذمووني دراماو فيلمطةرا توركي و فارسيةكاني وةك كةنالَة كؤثي ثةيستة توركي و 

بيَطومان ثةنطاوي ئةم هةذمونطةراية وايكردوة تاكي كورد  سةحةر دا دةبينريَن.
تان وةك لةنيشتيمانةكةي خؤيدا وا هةست بكات لةجةنطةلَي هيَماكانا بذي و كوردس

ئاخر ئةوةي زياد لةهةر شتيَك هونةرو شةقام  !نيَكي نامؤ بؤ ذيانكردن ببيينَشويَ
هونةروةرة رةسةنةكانن نةك زؤلَةكان هونةرو هونةروةري رةسةنيش  بةيةكةوة دةلكييَنَ

، ئةوةية روناكي خباتة ناو ضاوي نابيناوة، ياني روانطةو دانيابينييةكي سةربةخؤت بداتيَ
دةكا شتيَكي ترت  ضةوانةكةي جطة لةوةي ئةم ضاوو طؤيَضكةيةت نةريَضونكة ثيَ

 ثيَنابةخشيَ.
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لةهونةردا ئةو شتانةي دةكةونة خانةي درؤينةوةو نيةتيَكي فريوكارييةوة يةكسانن    
ئيشي هونةر بةشينةوةي ثوضي و هارِيين دنيابيين و ئةنفالي ئاوةز نيية!  بةثوضي، ليَ

ي فةزاي طشتيش نيية لةسةر حسابي ئةسلَ و بنةضة، ئيشي ئيشي هونةر فراوانكردن
و تومخي نويَية لةناو نيشتيمان بؤ هاونيشتيماني،  يهونةر بةرهةمهيَناني هارمؤن

لةسةروي هةموو ئةمانةيشةوة ئيشي هونةر ثاريَزطاريكردنة لةهةستة طةورةو 
 ناسكةكاني مرؤظ بةطشيت.

 ئیشی هونەر هونەرو سیاسەت

بريكردنةوةو ئةداكردني سياسةتكارة خؤرهةلَاتيةكان هةرطيز لةكاري جوطرافيايي    
مشولكاري تيَناثةرِيَ، ريَطةكاني دنيابيين ئةوان سنوردارةو لةهونةري ذيانكردنيَكي فرة 
رِةهةندو بةمانا تيَناطةن، خؤيان وةك شوانكارةي ميَطةلَ دةبينن و لةو باوةرِةدان ئيرت 

 سادةو ئاسايي!تاكيَكي  بنةوةئةوة رونادات ب

بيَطومان جياوازييةكي طةورة هةية لةنيَوان هونةري ميَطةل بةمؤدة كردن و هونةري    
ذيانكردنيَكي سروشيت، مرؤظي ئةمرؤ بوونةوةريَكي بةربةري يا جةنطةلَي نيية تا 

، شوانكارانيَكي وةها بةرخؤر هةرضةند دلَخوازانة رِةوانةي بيابان و ضياو ضؤلَةواني بكريَ
دواجار  بةسةرداطرتين ئةسث و مةرِو مالَاتيشيان هةبيَ ستناي كرين يا دةتوا

وةها  دةرهاويشتةي هيَزي هونةري ئةو ميَطةلة هةموو هي ئةوان نيية، ضونكيَ
شواكارانيَك هةميشة لةدذايةتي و دلَةرِاوكيَي ناو خةون و خولياو ئةركةكانياندا 

يَتة ناو زيهن و رؤناض نويَ يري ذيانكردنيَكملمالنيَيةكي نةبرِاوة هةية، مؤديَلي هونة
ئةمة تؤمةتباركردن نيةو لةرؤحيَكي دوذمنكارانةيشةوة سةرضاوةي  عةقلَيةتيانةوة!

جةنطة دزيَوةكان رةو كردنة بةكؤمةلَةكان  ثيَنةطرياوة، كارو كردةوةو روداوةكاني دوييَنَ
ري قؤرخكردني بازارِ ئةشكةجنةي ئايين ثاواخنوازي سياسي و كؤمةلَايةتي و ئابو

ةط و رِيشةي ئةم مةيلة و تاد، ر باوطةراييطةندةلَكاري خوو رِةوشت بةعادةتكردني 
ويَنةكيَشيَكي باش مؤسيقاريَكي  ئايا وةها هونةركاريَكي كويَرانة دةتوانيَ مشولييةن!
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؟ ئايا لةجيَي دروستكردني داهيَنةر ئاوةزيَكي نةمر طؤرانيبيَذيَكي رةسةنت بداتيَ
تةشويقي  كؤمةلَطةي هونةري و هؤلَي شانؤ دروستكردني سةدةها هؤلَي ثرسة دةتوانيَ

ئايا هيض نويَنةرايةتييةكي هونةري خةوتووي سةر  !؟داتيَذيانكردنيَكي ئةزمونكراوت ب
بةريَطةي رِيَنومايي كارة سياسي و وةعز دةرانيَكي وةهاوة  بالَي ئةم بيَمروةتيية دةكاريَ

 ؟!انطةوازو تةبليغاتة تةشريفاتيية بطريَلةم ب رِيَطة

وا سةير بكريَن طةر هونةركار  ئةم ثرسيارانةو دةياني تر دةبيَ بيَطومان نةخيَر، ضونكيَ   
خاوةن دنيابينييةكي فرةبيين نةبوو ضؤن دةتواني مةخلوقيَكي طةورةتر لةدنيابيين 

ن هزراندنيَكي هونةري نةبوو ؟! ئةي ئةطةر كارةكتةري ئاراستةكراو خاوةخؤميان بداتيَ
، هونةرمةندي طويَرِايةلَ و دةستةمؤكراو تةنها بينةر دةرةجنييَنَ ،بنويَينَ ضؤن دةكاريَ

ئةوةية جظاتيَكي ئاوا ثةرت و بلَاو لةوةها دؤخيَكدا  ئيشي هونةر هونةري نويَ ليَ
ييةكان تة كؤمةلَاتكؤبكاتةوةو بةرةو كرانةوةي فةرهةنطي و دامةزراندني جظا

م حةقيقةت لة رِوانطة بيين من و تؤيةك نيية، لةبريتان بيَت، ئةمة تةنيَ .ثةليانبطريَ
دةرئةجنامة بةدةر نيية، يان ئةوةتا سياستكاراني ئةم مةملةكةتة هيض لةهونةري 

ئةو خةلَكة سةبارةت بةم دنياية شتيَكي زياتر  ذيانكردنيَكي كراوة نازانن يان نايانةويَ
رودؤخي مؤسيقارةكان تؤنةكانيان دةطؤرِن، با كاتيَ" ةفلَاتون دةلَيَببينن، ئ

 "دةولَةتةكانيش دةطؤرِيَ

 هونەر وەك لەناوبەری روانگەی باوئیشی 

ئيشي هونةر، هونةر بةطشيت، جوينةوةي ئاوةزي بةسةر ضوو نيية، خؤ 
ؤكالَ ةي تيظيية لدووبارةكردنةوةي دويَنيَش نيية لةبةرطي ئةمرِؤدا، ئةمةيش نيية لةزؤرين

، ئيشي هونةر الي ئيَمة و فةزاييةكاني ئةم هةريَمةدا بيَثةروا تةخش و ثةخش دةكريَ
 ا.لة ئيَستاد فةرهةنط و دةسةلَاتي زةيين باو بيَ اندنيبةر لةهةر شتيَك تيَكشك دةبيَ
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ي ئةم دؤخة ميَذووينة تراذيدييةي ذياني كؤمةلَايةتي ئيَمةي بةخود نامؤيي بارطاو   
كردوة، ئةطةر تا ئيَرة كاريطةريية بؤماوةييةكاني قةالضؤثيَكردن و مالَويَرانكردن 
هؤكارطةلي هةرة لةثيَشي وةها دةرئةجناميَك بوبن، ليَرةوة راستةوخؤ ثةيوةندي 

لةحوكمرانييَت، هيَشتان مرؤظي كورد بةضاوي ئةواني  سالَةبةوةوة هةية دواي ئةم هةمو 
 ئةمة بؤضي ؤ بيين و دنيابيين كيَشي دةكات!كار مةيلي خدي تايبةتيش ئةواني داطري

لةخةم نةرةخساوة؟ بيَطومان ولَامي وةها ثرسياريَك الي حكومةت و دامةزراوة 
ثةيوةنديدارةكان و ئةو ميديا بينراوة حزبي و بةناو نا حزبيية لةكرانةوةي كؤمةلَايةتي 

 ن!!لةدةركةوتين مةيلي خؤبةخاوةنداريَيت كردني تاك دةترس

وةها ولَاميَك الي ئةوانةية هيَشتا هؤلَةكاني شانؤ وةك ديواخاني خان ئاغاو ميلؤدي    
ةرهةمي تةشريفاتي حةرام وةك بالؤرةي شةيتان و هةر هونةريَك جطة لةثياهةلَدان و ب

الي ئةوانةية بةر هةر هؤيةك بووة تا ئيَستا زاتي جولَاندن و هةلَدانةوةي الثةرِة  دةبينن!
ةكاني ذيانكردني كوردةوارييان نةكردوةو لةضاوي بةرهةمة ئرياني و ميَذويي

توركييةكانةوة ميَطةل ذياو بيناميان لةطةلَ بةهةدةرداني مليؤنةها دؤالر لةساماني 
تي كردن ئةم رابردووةي تةذي كراوة لةسوكاية ردو،نةتةوةيي دةبةنةوة بةردةم راب

طي ئيَمة جطة لةبينايي شتيَكي تري هةر بؤيةيشة فةرهةن بةفةرهةنطي مرؤظي كورد!!
ي ضيَذ لةدنيابيين ئةوان نةماوة لةدةسيت بدات، هةلَبةتة ئةوة بةو ماناية نا مرؤ بؤي نةبيَ

ئةو طؤشة نيطاية بدؤرييَن شوناسي خؤتي ثيَ دةناسريَتةوةو  ، بةلَام نابيَدي وةربطريَ
 سبةيينَ بكات. نيابيينشياوي ئةوةية دةسكاري ضارةنوس و د

ئةوةية ئةم ثاشخانة سياسي و ئابوري و فةرهةنطيية،  بؤية ئيشي هونةر، هونةري نويَ   
و رزطاري  لةخةم برةخسيَنَذياني تاك قؤرخرت دةكات  لةبازارِي ئةم بةرخؤرييةي تاديَ

زؤر راستة هونةر وةك زؤر لةبوارةكاني تري ذيانكردن الي ئيَمة، هيَشتا خاوةن  بكات.
زاديية راستينةية نيية تا ض لةباري دامةزراوةيي و ض لةبواري ئةو نةفةس و ئا

وةي ، ئةشتيَكي طةورةتر لةو بونة سيخناخ كراوةي خؤي خبولَقييَنَ بةرهةمهيَناندا بتوانيَ
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باوطريو سياسيكاري كويَرانة خستويةتة ناواخين خؤي،  نيهةية هةر ئةوةية هةذموو
 !!ئاواي ثيَدةر داويَ ضؤنيشي بويَ

بةهاي هونةرو كرانةوةي كولتوورييان بةالوة طرنط نيية، ئةي ئةوة ئاخر خؤ ئةمانة    
نيية زؤرينةي شارو شارؤضكةكاني هةريَم خالَي كراون لةريَبةرو نوخبةي هونةري و 

 ئةي ئةوة نيية ناني سنوردارو كاري تةشريفاتي!توانستيان خراونةتة خزمةت بةرهةمهيَ
مانطانةو سالَانة مليؤنةها دينارو دؤالر بؤ بةحزبيكردني  بيَئةوةي نةخشيَكيان هةبيَ

هونةر دةدريَتة بةناو تيث و طروثطةليَكي رِستكراوي ئاراستةكراوي بةم ناوة ناوديَر كراو، 
 ئةي ئةوة نيية نةبوترين دامةزراوةي هونةري ريَكخراوي هونةرمةندانة!!

رثيَطرتنةو دةضيَتة خانةي ئةمة بةهةموو مةنتق و نامةنتقيَكيةوة بيَطومان بة   
، دةقثيَطرتين جوطرافياي هونةرييةوة، بؤية ئا ليَرةوةية ئيشي هونةر، هونةري نويَ

لةو نؤرم و فؤرِمة باوة البداو شتةكان وةك ئةوةي ضاوةرِوان دةكريَ تؤمار نةكات،  دةبيَ
هيدةكامنان ة لةثةجنةي شةطؤرِة بةكؤمةلَةكان هةلَبداتةوةو نؤت بةلَكو السارانة بضيَ

ئةوةية مرؤ بةرةو مةودا دورةكان روناكي بةرةو ذورة  ئاخر خؤ هونةري نويَ. بضينَ
تاريكةكان جؤرة ريتميَك بةرةو رةسةنايةتي لةجوانناسي لةخؤشةويسيت لةدنيابيين 

، تاك تاكةي خةلَكي بشواتةوة لةتيَطةيشتين سونةتي، ئةمرؤو داهاتووي نيشتمان بةريَ
ئةوةي بووين و هةين لةوة تيَنةطةين ضطةمةيةكي  وةكةو دةمةش كةمسان ثيَم واية تا ئ

رةنطة تا ئةو كاتة لةوة  ، بةلَيَترساناك بةسايكؤلؤذياي مرؤظي كوردةوة كراوةو دةكريَ
ةريَك و ضةندو حالَي نةبني تا ض ئاستيَك حورمةتي ئينساني كورد خراوةتة بةردةم ض قةد

ئةوةية ثيَش بةو مةسخ بونة جظاكيية  ونةري نويَبؤية ئيشي ه. ضؤن نزمكراوةتةوة
رةنطالَةيي ئةو رةطةزة  ، ئاخر هونةري نويَو مةدلوليَكي فراوانرتمان بداتيَ بطريَ

تؤخانةية واتايةكي دةستةمؤ نةكراوي لةهةناودا هةلَطرتوةو لةذيَر دارو ثةردوي وةها 
 .يَبازارِيَكي هةرزانفرؤشدا طؤشةطري ناكر
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 ەك بێبەهاتر لەهەڵبژاردنەنگدەر و د

 ، لةبنةمادا ولَاتيَكعرياق، ئةم ولَاتةي سةد سالَة ضييةكي بةسروشت تيادا لةدايك نابيَ  
هةر ئةم  ئةم دةرئةجنامة تةنيَ نيية بةسروشت بووبيَتة خاوةن ثيَطةيةكي دةولَةتي،

تر لةم ولَاتةدا  هؤكارة نية وايكردوة بةدريَذايي ئةو ميَذووة جطة لةبيمانايي باهؤزيَكي
 .اتهةلَنةك

عرياق، ثشكي هةرة طةورةي ئةم بيَ نةزمييةيان  ثارت و سياسيية بيَسةرو بةرةكاني   
بةردةكةويَت، تؤتاليتاريةكاني سةدةي رابردو تةواوي توانستة مرؤيي و سةرخان و 

ة دا كردذيَرخاني ئةم ولَاتةيان لةثيَناو هةميةنةثيَكردني هزري ثانناسيؤناليزمي عةرةبي
بةرذةوةنديية بةدة هةريَمايةتي و نيَودةولَةتيةكان بواريدان  ةمةنيئاردي ناو درِو، تا ز

 سلَيان لةخويَنرِيَذي نةكردةوة!

دةيةش هيَشتا هةر سةرطةرمي بةشينةوةي نوقلَانةي  ئةكتةرة سياسييةكاني ئةم سيَ   
دون نةك هةر بيَحيكمةتن مةزهةبي و تايفةطةرين، زؤرينةيان هيَندة بةربادو شكستخوار

لةثيَكهيَناني حكومةت و ولَامدانةوةي دةنطي خةلَك، نةيانتواني و نايشتوانن ضجؤرة 
 دي. ةبهيَننخؤشطوزةرانييةك 

 لةم ولَاتةدا وةك دةطوتريَ لةجيَياندا روداوة دلَتةزين ئاميَزو ضاوةرينةكراوةكان تاديَ   
اق لةسةر ئاسيت دنياش بةغةرقي طةندةلَي و ئيَستا عري لةمردني ئاسايي زياتر دةبن،

بيَتوانا لةكؤنرتِؤلَكردني تاوان و رانةثةرٍِاندني سادةترين ئةركي كؤمةلَطةي مةدةني 
 .دةكريَثيَناس 

لةمةيش بةوالوة قةوارةو سياسيية غافلَطريةكاني ئةوةندةي رؤذانة سةرطةرمي    
ةتييةكاني ئةمريكاو دةولَةتاني راستكردني بةرذوةنديية هةريَمايةتي و نيَودةولَ

 ناوضةكةن، هةرطيز لةخةمي تيَثةراندني ئةم دؤخة ئالؤزةي ولَاتدا نني.
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لةبريمانة رؤذاني ثةسندكردني دةستور، نةك هةر بؤ عرياقييةكان وةك دةسثيَكردني    
دةبينرا، ئةوكاتة ريَك لةواشنتؤنةوة فشار خراية سةر سةركردة  ذيانكردنيَكي نويَ

ئيرت وةك عرياقييةكان دويَنيَي ولَاتةكانيان  التيةكاني تريش داوايان ليَكرا دةبيَرؤذهة
 بةرةو طؤرِانيَكي بنةرةتي جيَبهيَلَن!

كةضي هيَشتا دةستاو دةستثيَكردني دةسةلَات و بيَنرخرت لةهةلَبذاردن لةم عرياقة    
يَبةهاتر دةستورةكةيةتي، لةمانةيش ب نويَيةدا مةسةلةي هاولَاتيبوون و دةنطدةرة، بةلَيَ

ضونكة ئةطةر دوييَن هةذموون و بريارطةلي تؤتاليتاري، ئةوا ئةمرؤ سات و سةوداي 
رؤذانة، لةجيَي حكومةت و دامةزراوةطةلي بةماناي  رةويتةوافوقي سياسي و ط

 دةستوري حوكم دةكةن!

ي بوونة، ئةم ئةوةي بةبنةما نةطرياوة بةرئةجنامي هةلَبذاردنةكان و ثرسي بةهاولَات   
دياردةو دةركةوتة تالَانةيش ئةطةر برِيارة لةاليةن طةالني عرياقييةوة بؤ دواجار ثيَشيان 

ئةوا ئاماذةطةليَكي طرنطن بؤ بةخؤدا ضوونةوةي هةموو ئةو دةنطدةرانةي  ثيَ بطرييَ
 ولَاتةدا دةنط دةدةن. ةملةمةو دواو ل

ئاطاداربون لةسياسةتيكارو بةرنامةي ئيرت لةسةر بنةماي  دةنطدةري عرياقي دةبيَ   
هةلَبذادني كانديدةكان دةنط بدةن، نةك سؤزو ترس و خورافيات، مةعلومة ئةوةي زامين 
سةركةوتين دميوكراسيةت و ذيانكردنيَكي تةذي لةذيان دةكات بةتةنها هةولَةكاني تاكي 

 كاراو هوشيارة.

وةك تاك و هاولَاتي بةمانا دةزانن  بيَطومان هةموو ئةوانةي ثيَطةو بةهاي دةنطي خؤيان   
دةضنة ئةو خانةيةوة، هةلَةيةكي طةورةية ئيرت نةبينة ريَطري بةردةم ريَسا مشولييةكان 

 كاتي ئةوة هاتووة دةنطداني بةكؤمةلَ تيَثةرِيَنني.

لةوة تيَبطةين هاولَاتيبوون هةر ئةوة  ئةو ريَسا ثوضانة بايكؤت بكريَن، دةبيَ دةبيَ   
هةلَطرتين رةطةزنامةيةكةوة وةك ئةوةي الي سياسةتكارة عرياقييةكان باوة نيية بة
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دواجار ببيَتة بةشيَك لةئاليةتي  ، هيض هاولَاتييةك بةوةها شوناسيَك ناتوانيَبةندبكريَ
دةنط و ويسيت خؤي لةوةها ثرؤسةيةكدا  سياسي، ناتوانيَ ؤسةيسةرخستين ثر

 .رِياردان بةكاري بهييَنَدةرخباو دواجار وةك مةرجةعي كؤتايي ب

ئاخؤ هؤكار ضيية تةواوي سياسةتكارو ثارتة  لةخؤي نةثرسيَ هاولَاتي بؤضي ئةبيَ   
سياسيةكاني عرياق تا هةنوكةيش تةنهاو تةنها لةكاتي هةلَبذاردنةكاندا بايةخ بةمةسةلةي 

 هاولَاتيبوون و دةنطدةر دةدةن؟!

لةوةي ئةمانة  ام بةوةها ثرسياريَك بريتييبَدةرئةجنام رونة، رةنطة ثوختةترين ولَ   
خؤيان بةئةمري واقع دةبينن و بةاليانةوة دةنطدةر يا هاولَاتي جطة لةذمارة بةهايةكي 

دواجار ض رؤلَيَك لةطؤرِيين ثرؤسةي سياسيدا ببينيَت، ئةي ئةوةنية  تري نيةو ناتوانيَ
بةدةنطي هةريةك لةم  دةسةلَات ئةوةيان لةبري دةضيَتةوة كورسيهةر ضونة سةر 

 لةوة تيَبطةن تةنانةت دةنطدةرو هاولَاتيانة هاتونةتة ئةو شويَنة، بةلَام نةك هةر نايانةويَ
يةقينيشيان واية بؤ هةميشةو لةخولةكاني داهاتووشدا ئةم دةنطانة جاريَكي تريش 

 بةدةست دةهيَننةوة.

اق، لةناو دةنطدةرو ئةمةيش ماناي ئةوةية الي سياسي و ثارتة سياسيةكاني عري   
هاولَاتي عرياقدا ويَك ضوونيَكي دةروني و عةقلَي هاوبةش هةيةو هةميةنةي كردووة بةسةر 

دواجار زؤرينة لةسةر بنةماي  بريارو بريكردنةوةياندا، لةم باوةرِةدان هةرضؤنييَبَ
 ةكيدةنط ئةدةن! بيَطومان ئةم تيَطةيشتنةيش رةنطدانةوةي رداركؤمةلَيَك ثيَوةري سنو

قسةليَكردني لةم وتاردا بهاويَينة ناو باس ئةوا  فرة رِةهةندي خؤي هةيةو ئةطةر بريار بيَ
 .تولَ دةكيَشيَ
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 تاك سەالرو تاك سەروەر

هةستياري و ثيَداطري زؤرم لةضاالكي و بةريةككةوتنة ثةيوةنديدارةكاندا سةبارةت     
اسيةكاندا، ماناي ئةوة نية وةك بةتاك سةالرو تاك سةروةر لةكاية كؤمةلَايةتي و سي

دذبةري ئايدياي بةها هاوبةشةكان بكةم لةجظاكدا،  ئةوةي هةن ئيدديعاي دةكةن مبةويَ
 هةية ئاماجنةكةي مرؤظة، لةحةقيقةتيَكةوة ديَ ةتيَطةيشتنيَكةوةلةرِاستيدا ثةيوةندي ب

و ئازاد بذي و ئازاد  باوةرِي نةطؤرِي بةوة هةية هةموو مرؤظيَك مايف ئةوةي هةية ئازاد بيَ
 خؤبةخؤيي رِيزبةندي خبولَقيَينَ، ئةزمون بكات، دواجار ئةوة تةنها تاكي ئازادة دةتوانيَ

دةستة جةمعييةكان و دةسةلَات بسةثيَنيَتة سةريان و ناضار  يةكةئةوةي  بيَطومان بةبيَ
 بةهيض شتيَك بكريَن.

بوونةوةو نة لةخؤشيانةوة دةرِسكيَن و  كاملَ نة ديَنة، تاكةكان بةشيَوةيةكي بةلَيَ  
دةفراذيَن، نة باوةرِيشم بةتاكي بةتةنها هةلَكردو هةيةو نة رِةتكردنةوةي ضاكةي هاوبةش 
و بةرذةوةنديية هاوبةشةكانيشم بةالوة ثةسندة، بةرطري و ثيَداطري و هةلَوةستةكة 

 و كاراو بونياد ناني تاكي ئريادة ئازادة. لَلةسةر تاكي كام

بةرثرسياريَيت بةرامبةر بةرِةفتارو  ئازايةتي ئةوةي تيادا بفراذيَ ئةو تاكةي دةكاريَ   
، ياني لةبري دذبةرايةتي نةريَت و فةرهةنط و دنياي طوتارو ئاكاري عةقلَمةندا هةلَطريَ

ببيَت بةئاريضةي كردنةوةي  تةفاعول بكاو بكاريَ ، بتوانيَرِوحي جارِبداو ثيَي قوت نةضيَ
 داخراوةكان و بيانكاتةوة هةم بةرِوي خؤيان و هةم بةرِوي دةرةوةي خؤياندا. طةدةر

خوالنةوةي ئؤرطانة رِوحي و كؤمةلَايةتي و سياسيةكان لةبازنة داخراوة سوننةتي و    
 نةريَيت و خيَلَةكيةكاندا مرؤ بةرةو ثوكانةوة عةقلَي و بةدةني و ئاكارييةكان دةبات.

بةها ببةخشيَتة شتةكان تاكة ثيَكهيَنةرةكاني ئةم جؤرة  ةوةي دةبيَلةوةها حالَيَكدا ئ   
جظاكة نابن، لةجيَطةي تاك جظاكطةران واتا ئةوانةي لةبري تاك بريدةكةنةوةو برِيار 
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ئةدةن ئةم ئاوة لةبةرذةوةندي خؤياندا دةرِيَذن، بةمةش بةر لةتاكةكان خودي 
 ي خؤيان دةبةن.بةرةو خود كؤيلةي ميشةجظاكطةران خؤيان وةك هة

هةروةك ضؤن خؤ خواردنةوةي تاك لةخؤيداو دةست بةردار بووني لةخؤ    
بةخاوةندارييَت كردن و خؤ ئازاد كردني خؤيدا، رِةوايةتي و هيَزي مانةوةي زياتر ئةداتة 
ئةو باوةرِةي ثيَي واية هزري تاك ساالري و تاك سةروةري، هةروةها ماف و ئازادييةكاني 

 بةرةو الدان و بادان و هةلَوةشانةوة دةبات! طةةشةكان و كؤمةلَتاك بةها هاوب

باشرتين بذاردةي ئةلتةرناتيظ، بيَطومان هاتنة سةرهةست و جولَانة بةئارِاستةي كار    
كردن لةسةر كالَكردنةوةي ئةم زيهنيةتة باوة، بةثيَضةوانةوة وةك حةقيقةتي موتلَةق 

 رهةم دةهيَنيَتةوة.وةك هةميشة خؤي ويَنا دةكاتةوةو خؤي بة

 سةردةم و زةمةني شكاندني ئةم دةهؤلَ و داهؤلَة جظاكيية هاتووة دوييَنَ   
برِواي بةتاكي  بذي، باوةرِ بةوة مةكةن هةبيَ ناتوانيَ خولَقاندويةتي و لةرِابردودا نةبيَ

هةموو  ، رِةط و رِيشةي ئةم جؤرة تؤمةتانة دارِيَذةرةكةي جظاكطةراكانن،موجةرةد هةبيَ
بةرجةستةن و هيض تاكيَك نية بةتةواوةتي مرؤظي بةتةنها هةلَكردو  ةرورةتتاكةكان بةز

بيَت، هةر بؤية هيض ثيَطةيشتوويةكي ئاسايي مايف ئةوةي نية بذاردة بةسةر 
مةطةر تةنها لةحالَةتي نا ئاساييدا نةبيَ، بةمنونة ثيَطةيشتوواني ئاسايي تردا بسةثيَنيَت، 

و كؤمةكي ثزيشكي يا  و كةسيَكي دي بيَ سيَك لةهؤشخؤي ضووبيَوةك ئةوةي كة
 تةلةفؤن بكات بؤ ئؤتؤمبيَلي فرياكةوتن.

بن و لةهةر كويَ بن، لةهةنديَك دؤخي هاويَردةدا نةبيَت كؤمةلَيَك تاكةكان هةرضييةك    
انةش ودةبيَت بيكةن لةبةرامبةر كةساني تردا، ئة وابةستةيي سةثيَنراويان لةسةر شانةو

وةك نابيَت زيان بطةيةنن بةذيان و ئازادي و تةندروسيت و مولَكةكاني ئةواني دي، وةك 
ضونكة مرؤظةكان هةموويان يةكسان و سةربةخؤن، هيض كةسيَك  دةلَيَ لؤكئةوةي جؤن 

ئازادي و مولَكي كةسي تر بطةيةنيَت. مايف ئةوةي نيية ئازار بةذيان و تةندروسيت و 
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 ئةوةم، هةموو تاكة ثيَطةشتووةكان وةك ئةوةي خؤيان دةيانةوةيَدروست اليةنطري 
كةساني دي بةهةر فةردييةكانيان وةربطرن و  ةضيَذ ئةزمونكردني ذيان و ئازادي و ماف

دوضاري ئازارو زةت   برِو بيانويَك بووة رِيَطة بةخؤيان نةدةن و  بةياسا رِيَطةيان ثيَنةدريَ
 كردن بكرين. 

ماف و ئازادي و ئةم وابةستةيية هاوبةشانةي تةواوكةري يةكرتن و  هةروةك ضؤن   
بةشيَوةيةكي راستةوخؤ ضيذيان  طةردونني، لةهةلومةرجي ئاساييدا مايف هةمووانة

ليَوةربطرييَت، بةلَام بيَطومان لةدةرةوةي ئةم بةها هاوبةش و وابةستةيية تةواو كاريانة، 
و وابةستةيي نةويسرتاو بةسةر ئةواني تردا بةها هةبيَ كهيض كةس و هيَزيَ نابيَ

رِةفتارة ئاكارو ماف و سةالمةتي جةستةيي هةروةها بسةثيَنيَت، ضونكة ئةم 
 و ثيَشيَل دةكةن. هاوسةنطيية دةرونيةكةي ئةواني دي وةك تاك بةرِةهاييةوة دةبةزييَنَ

شارو نيشتمانةكةي، تاك بةشيَكة لةخيَزانةكةي، بةشيَكة لةكؤلَان و شةقام و  بةلَيَ   
بةشيَكيشة لةمرؤظايةتي، ئةمانة تةواو وابةستةيي ئاكاري هاوبةش بةيةكيانةوة 
دةبةستيَتةوةو ثةيوةست دةكات، بةلَام بةو مةرجةي مرؤو بةها مرؤييةكان تيايدا ئامانج 

خؤيةتي، كيَشة طةورةو قولَةكةي وابةستةييية  هةمووبن، ضونكة دواجار تاك 
كويَرانةكةي جظاكطةراكان بةردةوام ئيددعاي دةكةن ئةوةية تةواو طويَرِايةلَكارو 

ثيَضةوانةي ئةم حةقيقةت و تيَطةيشتنةيةو بةثؤينت ضيية ناخوازن سازشي لةسةر 
 بكةن!

لةكاتيَكدا لةرِوي بابةتي و زاتيشةوة، تاكي ئامادة تةنها ئةو كاتة خؤي وةك خاوةن    
طةورةكةيدا دةبيينَ، خؤي وةك يةكةيةكي  ثشك و بةشيَك لةكؤمةلَطة مرؤيية بضوك و

لةبوونيادنانةوةو  وةك ئةوةي خؤي دةيةويَ و هةبيَ ثيَكهيَنةر رِؤلَي هةبووبيَ
 ثيَكهيَنانةوةيدا.
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جظاكطةراكان، وا ويَناو بري دةكةنةوة تاك هةر لةبونيادييةوة، بةوابةستةيي طويَرِايةلَ    
، ، شتيَكش هيض رِؤلَيَكي لةهاتنة بووني خؤيدا نةبيَو كويَرانة ديَتة بوونةوةو لةدايك دةبيَ

 ييئةوانةن هيَناويانةتة بوونةوة، دةي ئةطةر تاك بةوابةستة بةهاي بداتيَ ئةوةي دةبيَ
طويَرِايةلَ و كويَرانةوة هاتبيَتة بوون و لةدايك بوبيَ، ئةي ئةو كةسة كيَية بةباوك و 

هاتووةتة بوونةوة؟! لةبةر ئةوة  وة لةدايكبووهوبةدةسةلَاتدارو بةمايف فةرمان دةركردنة
ئةطةر كةسيَك تيؤرةيةكي هاوسةنطي هةبيَ لةبارةي وابةستةييةوة، ئةوا ثيَويستة تاكيَك 

 ئةم ئةركة بطرنة ئةستؤي خؤيان.  تاكيَك بن مةلَةيان كؤ

ي تاك ساالري و تاك سةروةري، دذايةتي كردني فةرهةنط و نةريَتةكان نية، داكؤك   
كردنة لةفةرهةنطي كراوةو نةرييت ئازاد وةك بةرهةمي بةريةككةوتين مرؤظ و هةزاران 

 سالَةي ميَذوي مرؤظايةتي!

فةرهةنطي كراوة، خؤي بةدةستةوة نادات، ناكةويَتة ذيَر باري هةذمووني ئةواني تري   
ا ب، ئةوةي وةها مةترسيةك لةسةريةتي و شنةبايةك دةيغةيرة خؤي، ئةمة ترسي ناويَ

 !بةرطة بطريَ فةرهةنطي داخراوة، ضونكة مةناعةي تةفاعولي نيةو ناتوانيَ

لةخؤيداو نةثيَكدا ئةدات لةطةلَ ئةواني تري غةيرة  نةريَيت ئازاد، نةثيَكدا دةضيَ   
خؤيدا، ئةوةي وةها ترس و مةترسييةك لةسةريةتي و هةردةم لةوةها دؤخيَكي 

داخراوة، ضونكة لةوةهدا دةذي لةخؤداو هةست  ضاوةرِوان كراودا دةذييةت، نةرييَت
 ئةواني تردا. ةطةلَبةنامؤيي دةكات لةبةريةككةوتين ل

و دةتوانيَ سروشيت خؤي بدؤزيَتةوة وةك  لةم تيَطةيشتنةوة مرؤظ دةكاريَ   
بونةوةريَكي سةربةخؤو سةربةجؤر لةخواست و ويست و دنيابيين. بةلَي ئةكيد ذيانيَكي 

م دواجار ئةم باشيية هةبووة ضييةو سةر بةضجؤرو رِةطةزيَكة؟ تةنها باش هةيه، بةلَا
االرو ذيانيَكي باشدا، ئةمةش تةنهاو تةنها لةهزري تاك سئةزمونكردن و  طةرِانة، بةدواي 
 يَت.تاك سةروةردا بةرجةستة دةب
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 كۆكەی ناكۆك

و سياسيةي  دةميَك سالَة ئيمامن بةوة هيَناوة، ئةم تةوزيف و تةرحة هةمةكيية جظاكي
نةك هةر لةخزمةت ثيَطة لةثيَش و برِيار بةدةستةكانة،  ةمنونة لةكوردةواريدا دةطوزةريَب

بةواتايةكي رِونرت، لةهةر . رِو بةرةو ثيَدانةيش هةر خؤياننخةلالقي ئةم نةوعييةتة لةبازا
كؤمةلَطةيةكي مرؤيدا، هةميةن و هةذموني يةكة دةستةجةمعيية كؤمةلَايةتي و 

كان، لةخيَزانةوة بطرة تا خويَندنطة، لةكؤلَانةوة بطرة تا شةقام، بةرِميَن بوو، سياسية
 لةوةي يةكة دةسةلَاتدارو برِيار بةدةستةكاني لةثشتة. هيض طومانت نةبيَ

، باوك ئةو جورئةتةي ئاخر فةرِزيات و ئريشاداتي حزب و حكومةت و مزطةوت نةبيَ
بكوذيَت؟ ترساني حزب و حكومةت و  بوو ذنةكةي، كضةكةي، خوشكةكةي لةكويَ

لةئازاديية فةردي و شةخسييةكان، لةكرانةوةي كؤمةلَطة بةرِوي خؤي و  مةزطةوت نةبيَ
بةرِوي ئةواني تري غةيرة خؤيدا، ئةم هةموو خود ناضاريية خود كوذي و خود بةرةنطار 

ئامساني و  بوونةوة خودييةي تاك، ئةم هةموو الدان و بادان و الرِيَبوونة ياسايي و
 كؤمةلَايةتيية لةكويَووة دةهات؟!رِيَسمانيية 

ئةزاني، بالَاترين سيفةتي خودا ئةوةية تةدةخولي ماف و ئازادي و كارة شةخسية ناكات، 
بةلَام ئةمة نةمزطةوت و نةحزب و نةحكومةت نييةتي، بالَاترين كاريَك ئةم دامةزراوانة 

سةيركة  ئازادي و كارة شةخسييةكانة. اف وبيكةن دةستكاري كردن و تةدةخولكردني م
مزطةوت و ئةوانةي لةمينبةري مزطةوتةكانةوة بانطةوازو بانط ئةدةن بةوة الي خودا 
خؤشةويست نابن، كاتيَك فاحيشةو فةسادييةكي كؤمةلَايةتي رِوئةدا ثرِؤتستؤي بكةن، 

 كان بكةن.ؤ دةق و تيَكستة ئاينيةب موهييمةو كاري ئةوان ئةوةية خويَندنةوةي نويَ
خودا ئاينةكاني لةخزمةت مرؤظ هيَناوةتة بوون، نةك بةثيَضةوانةوة، خودا ثيَويسيت بةوة 
نيية بةطويَي بكةي، ئةوثةرِي بيَخودايي ئةوةية مرؤظ ناضار بةوةها نا ثيَويستييةك 
بكريَت، خودا مرؤظةكاني بةجياوازييةوة خولَقاندووة، كةواتا باوةرِي بةجياوازيةكانة 
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دا، ئةطةر وانةبا لةبري نةفرةت و ئازاد كردن، شةيتاني دةكوشت و بؤتا هةتاية لةذيان
ئةم كيَشةو ئاريشةو ملمالنيَيةي كؤتايي ثيدةهيَنا. "كاري خودا ليَطةرِيَن بؤ خودا" ئيَوة 

 لةسةرتانة لةثيَناو خودا مرؤظ و مرؤسةالري بةئامانج بطرن.

ج، لةبري بريكردنةوةو دؤزينةوةي هةروةك ضؤن حزب لةدنيادا ئامرازة نةك ئامان
ئةلتةرناتيظ، لةجياتي طةلَالَة كردني بةرنامةو ثرِؤذةي جيددي و هيَنانة ئاراوةي 
ضارةسةري رِيشةيي، دةركردني بةياننامة فةردييةكان و سوار بووني شةثؤلي ثيَشهات 

و  و دياردةو دةركةوتةكان بةتايبةت لةسؤشيال ميديادا، خؤشةويست و خزمةتي خؤيان
حزبةكانيان و خةلَكيش ناكات، هةمووان دةتوانن لةوة تيَبطةن وةها كاريَك جطة 

 .انةوةي بةتالَةيي توانستةكانيانةلةطةوجاندن و هةلَخرِاندن، لةئةساسدا رِةنطد

نةقدو تةئيدي مةوزوعيانةي حزبي و حزبيانة، دور لةحةقيقةتي رِووت، بةدةرة 
 نكؤلَكاريية، بةرهيَناني بةديلة.ةرضلَةكان، بلةخويَندنةوةو تيَطةيشتنة سةرضيخ و س

يةن و مةخلوقة و ليَكةوتةو تيَكةوتةي خؤبةخؤي هيَزو ال ئيَوة، ضيتانداوة لةملمالنيَ
 .كؤنزيَرظاتيظةكان

ليَطةرِيَن ئةوةي بةياسا رِيَكخراوة با بةياسا بةرِوات، حةقيقةت ئةوةية دواجار 
لَبكاو نةبةرازةكانيش دةبن بةئاسك، خزمةتكردني لةرِوناكيدا هة نةمششةكويَرة دةتوانيَ

خةلَك و بةرطري كردن لةئازادييةكان ئةوةية بةرثابووني وةها هةلَلَايةك خبةيتةوة خانةي 
و بةم هؤيةوة  حةزناكةم هةبيَ و ضةسثاندني تةواوي ئازادييةكان.خزمةتكردن بةخةلَك 

ان ماف و ئازاديية فةردييةكاني ئةواني تؤمةتبارم بكات بةوةي دلَرِةقانة ئةدويَم ي بيةويَ
نةخيَر، ضونكة جطة لةوةي نا غةيرة هةلَطري ئايدياو ئنتيماي حزبيم بةالوة طرينط نيية، 

 ذيان لةجياوازيدا دةبينم، ئةوةي ئازادي ليَزةوت نةكرابيَت وةك خؤم، رِةنطة نةزانيَ
 ندة!بةهاي لةدةستداني ئازادي ضييةو ضة
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وماية، لةهةر كويَيةك بوونةوةريَك ثيَويسيت ثيَبواية باراني خؤم طةر هةوري ئازادي بو
و هةر بوونةوةرو دةسةلَاتيَك ئازاديية  بةسةردا ئةبارانت، طةر زريان بووماية لةهةر كويَ

 سروشتييةكاني ثيَشلكردباية، دةبووم بةئاطرو ئافات و رِةشةبا بةسةرييةوة.

لةمةرطي خؤي  ؤزةي جارانةو تاديَهئةو  ةمانهبةلَام كاتيَك دةبينم ئةم هؤزة هةر 
نزيكرت دةبيَتةوةو تةنانةت الي هةموو هؤزةكانيش رِسواية، كاتيَك دةبينم ئةم خويَنة 

و خويَنةكامن و خويَنخؤرةكةي جاراني خيَلَي زيندةخةونة، هاهةمان ئةو خويَنة دذبةرةي 
ئةوةي ثاش كةميَكي تريش  خؤبةخؤ ئةوةي ويستوويانة لةرِابردودا رِةوايةتييان ثيَداوةو

سةري سةمليَنةر بؤ يةكرت دةلةقيَنن، ورد لةو كؤكة ناكؤكة ئانيية شةيتانيية  بيانةويَ
تيَدةطةم، ئةطةر وةك تاك هيضيشم لةدةست نةهات، نامبة بةشيَك لةم ئيَسقان كرؤذيية 

 نةطريسة.
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 حكومەت خۆی بەچی ئەزانێ

ي و سياسيةكاني ئيدديعاي دةكةن، عرياق خاوةن ثيَضةوانة بةوةي ثيَكهاتة جظاك
دةولَةتيَكي ناثابةندي دةستوريية نةك دةستوريَكي ناثابةندي جظاكي و دامةزراوةيي، 

و ئةمرِؤش بةذيَر ليَوي دةستوري و ثابةندي دةستورييةوة بةغدا  هةموو ئةوةي دوييَنَ
ضؤن ئةوةي لةبةرامبةردا  بةرامبةر بةهةوليَر كردويةتي و دةيكات رِاست نيية، هةروةك

هةوليَريش دةيلَيَت مةسةلةكة سياسي و لةبةر كورد بوون و بةهؤي كوردايةتي و 
 ئاماجنةكة لةشكؤداني خةلَكي كوردستان و هةريَمي كوردستان رِاست نية.

حةقيقةتةكة بةنسبةت بةغداوة، بةشيَكي ثةيوةندي بةبونيادي هةر لةسةرةتاوةي 
بةسروشت بينانةكراوة بيَت، تا ئةداو رِةفتار سروشت بيَت،  دةولَةتي عرياقةوة هةية،

بةشةكةي تري ثةيوةندي بةليَكةوتة تائيفي و مةزهةبي و هةميةن و هةذمووني 
بةرذةوةنديية هةريَمايةتي و دةولييةكانةوة هةية، بةرِامانيَك لةناسنامةو شوناس و 

دةطةي فرِيان بةسةر عرياق سةرضاوةي خودبةرِيَوةبةري سياسي و حزبة عرياقييةكان، تيَ
و عرياقي بوونةوة نيية، ضؤن عرياقي ئيَراني هةية، ئاواش عرياقي سعودي هةية، ضةند 
عرياقي توركياوي هةية، ئاواش عرياقي ئيسرائيلي و غةرِبي و شةرقيية عرياقي تائيفي 

 هةية، ئةوةي نيية عرياقي عرياقيية،

اية، بونيادي دةسةلَاتةكةي بونياديَكي شكلَي هةوليَريش بيَطومان لةفؤرِميَكي تردا هةرو
تةموومذاوي و ضةند فاقيية، ذيَرخاني تالَانفرؤش كردوة، سةرخانيشي نيية، هةريَمةكةي 

دذي المةركةزيشة، داواي  لةتكردوة، لةطةلَ دو ئيدارةيش نيية، ضارةي مةركةزي ناويَ
خوازي تةبليغاتي حزبي كؤمةك لةخةلَك دةكاو خؤيشي بةناوي دةزطةو دامةزراوي خيَر

دةكات، داوا لةخاوةن مولَكةكان دةكات لةمانطانةي مولَكةكانيان لةسةر كريَنشينان 
خؤش بن، خؤيشي جورئةتي ئةوةي تيادا نيية لةريَطةي هةلَطرتين زةرِيبةي سالَانةوة 
هاوكاري بكات، سةتان هةزاري لةثالَ مووضةخؤراندا كردوة بةمشةخؤرو حةرةس 
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انةو فةسادخانة تايبةتييةكاني بةرثرسان بةناوي باخ و باخدارييةوة، حدودي قومارخ
ئيدديعاي ضاكسازيش دةكات دةسةلَاتي الداني كةسيش لةم شرِةخؤرانةي نيية، ضارةي 
لةبةغداية، رِوي لةئانكاراية، لةكةتافةوة تا رِيبات، لةحزبيةوة تا حزب، لةبرِيارةوة تا 

ت، لةئةداوة تا ئيدارةدان، مريشكةو هةلَثةي هيَلكة تةنفيز، لةسياسةتةوة تا ديبلؤماسية
قاز كردن دةكات، ئةم خؤ بةزؤر زانينةو هيضش لةبارا نةبوويية لةحكومرِانييَت كردندا 
هزريَكي شةرِفرؤشة جةلَةبيية، ئةم مؤديلَة هةلَخرِيَنةرة حازر بةدةستة خؤثاساودةرو 

ن فةرهةنطي تاكرِةهةندطةراي رِؤمانسيةتة لةكوردايةتي، زادةي خؤبةكةمزاني دةرو
 سياسية.

بيانووبرِو رِاستطؤبيَ نةك  ! دةسةلَاتي رِاستةقينة دةبيَحكومةت خؤي بةضي دةزانيَ
ثاوساودةرو درؤزن، ئةطةرضي بةهؤي ئةم هةذموونة سوونةتي و مةزهةبي و خيلَةكييةي 

حةشامةت غائيبة،  سازيَنراوةو بةردةوام بةرهيَنانةوةي بؤدةكريَ، ئةوةي ثيَيدةطوتريَ
ببيَتة  رِايطشيت كةخمويَنة، بةلَام ئةمة رِةنطة هةتا سةر نةتوانيَ ئةوةي ثيَيدةطوتريَ

زةماني مانةوةي و خؤطري و خؤرِاطري ئةم حكومةتانة لةبةردةم ئريادةي خةلَكيدا، 
ئةطةر حكومرِانيَتيكردن ئاواهي بيَت لةرِاستيدا بةهةمووان دةكريَت، حكومةتيَك دواي 
ئةم هةموو سالَة جطة لةوةك ثيَويست نةبوني كارةباو ئاو، رِيَطةوبان، خةدةمات و 

مووضةي فةرمانبةرةكاني بدات، دواي ئةو هةموو  خزمةتطوزاريية جياكاني تر، نةتوانيَ
وةك هةر هاونيشتمانييةكي ئاسايي بةثاي  سالَة بةهؤي طةندةلَي و قؤرغكاري نةتوانيَ

و  و برِوات، شةرمة خؤي بةحكومةتي خةلَك بزانيَ كيدا بطةرِيَخؤي بةناو بازارِو خةلَ
 مةيدانةكة ضؤلَ نةكات.

هةوليَر " ئةكيد ئاسايية نةتوانن متمانة بةيةكرتي بكةن و  &جوت حكومةتيَك" بةغدا 
بةم هؤيةيشةوة نةتوانن بسازيَن، ئةوان يةكرت باش ناسدةكةن، بةلَام ئةوةي ئاسايي 

متمانة بةتةبليغات و رِاستاندني  ئةمانة ناس نةكات، هيَشتا هةبيَ نيية هيَشتا هةبيَ
 درؤكانيان بكاو تةيديان بكات.
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 قوت و قورگی خەڵك

نةولَات بةدرومشي دزراوو داتاشراو بةهيَز دةبيَت، نةدةنطي نارِازي شةقاميش 
بنيَت،  اديبووني بةزيندانيكردن كث دةكريَت. نيشتماني بةهيَز، عةقلَيةتي بةهيَز دةتوانيَ

و هيَز وةك بةزؤرو زؤرداري سةثاندني ئريادة نا، وةك ضةسثاندني بنةماكاني ماف 
ئةو دةسةلَات و حكومةتةي لةبري ثؤزش، خةلَك لةسةر  ئازاديية بنضينةيية مرؤييةكان.

هاتنة سةر شةقام و بةرز كردنةوةي هاواري ماف و ئازاديية سروشتييةكاني زينداني 
 قلَدا خةلَةفاوة لةزيهنيةتدا. خةيالَدان و خةونةكان زينداني ناكريَن!دةكات، زةليلة لةعة

بوو، ضالَاوةكاني ميَذوو ثرِييةتي  دةسةلَاتداري ضاوقايم، مؤرِالَي نيية، ويذداني لةكويَ
لةحكومرِاني خؤبةزؤرزان، هزري خؤ بةسولَتان و خةلَك بةرِةعييةت بينني، زؤر كةخمويَنة 

طةورةترين شةرمةزاري  بوو!! ةرايي و ذياندؤسيت لةكويَتي مرؤطئريادةي نيية، عةقلَية
و دةستيش بنيَتة قورِطيانةوة،  هةر دةسةلَاتيَك ئةوةية قوتي خةلَكةكةي بربِيَ

ترسنؤكرتين دةسةلَات ئةوةية بةهيَز، هيَزي ثؤليس و بةلَتةضيَتيطةرا، هيَزي نةريَت و 
 ةلَكةكةي بداتةوة.تةموومذاوي قةزايي، ولَامي داخوازييةكاني خ

ئةو دةسةلَات و حكومةتةي خؤي بةدةسةلَاتي رِةواو حكومةتي شةرعي بزانيَت، لةو 
لةئاست بةجيَطةياندني بةلَيَنةكاني بيَت، جا بةهةر هؤيةك بووةو بيَت،  شويَنةي ناتوانيَ

ن، رِاشكاوانةو رِاستطؤيانة لةبري سوكايةتي كردن بةدامةزراوة طةلي و حكومرِانيَتييةكا
لةبري قةتيسكردني ئازادييةكان، لةبري هةر بةكةلَةطايي زةوتكردني مافةكان، ريَز 

حكومةت و ثارِملان، ثؤزش بؤ ئةو خةلَكة  ثيَيدةطوتريَ لةشكؤي ئةو دامةزراوانة دةطريَ
دةهيَنيَتةوة متمانةيان ثيَداوةو رِوسورانة دةست لةكار دةكيَشيَتةوةو فةشلي خؤي 

بةرطةي  مة نةسةر شؤرِييةو نةهةلَاتن، حةقيقةتة، ئةوةي ناتوانيَئة رِادةطةيةنيَت.
نابيناو كةرِ ييةت، نابيناو كةرِة"و لةحةقيقةت تيَبطات لةوةهمدا دةذ حةقيقةت بطريَ

 وةك هزرو عةقلَمةندي"، خودخيوي بةرةو جةهةننةميَك لةئاطرو ئافاتي خةلَك دةبات.
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نةتةوةيي و نيشتمانييةكان، ئةوانةن لةبةرِيَوةبردن و رِيَبةرايةتي كردندا خاوةني  هيَما
ئايدياي داهيَنةرانةو هيَزي هزري مرؤييانةي كاريطةرن بةسةر كةساني تر لةكؤمةلَطةيةكي 
دياريكراودا، نةك ئةوانةي بةهؤي هيَزو هزري خيَلَةكيانةو جيهازي بريؤكراتي و سةثاندني 

 سثيَندريَنواويَنا بكريَن و بضة يا دةخوازريَ توندي تايبةتةوة دةيانةويَديسثلينيَكي 
لةميَذوودا هيض هيَماو كاريزمييةكي نةتةوةيي و نيشتماني  لةزيهنيةتي خةلَكيدا.

طةلثةسند نادؤزيتةوة هيَزو مةزني شكؤدارانةي خؤي لةسيستمة ياسايي و شةرعي و 
تواناي كيَشكردني خودي و بليمةتية  عورفيةكانةوة وةرطرتبيَت، بةلَكة ئةوة

خودييةكةية وةها هيَمايةكي خولَقاندووة، ئةمة نةهةر لةبواري كارطيَرِي و سياسي و 
ثيَشةرِةوايةتيكردنةكةدا، بطرة لةبوارة كؤمةلَايةتي و ئايين و فكري و ماريفي و 

انةوة سيفاتة لةرِيَطة بةبنةماو مانا قولَة مرؤييةك زانستيةكانيشدا هةر وايةو تةنها
كاريزميةكان لةخؤدا كؤ كراونةتةوة، نةك لةرِيَطةي كةويكردني خةلَك بةهؤي ساماني 
دزراو، يان ئابوري بزرو بيَزراو، يان هةميةنة ثيَكردني نةريَتطةرايي كويَرانةي مةزهةبي و 

بةمنونة: هةمووان يان زؤرينةي رِةها  .سةثاندني هيَزي ياسايي و عوريفقةومي و 
ي" بةهؤي رِؤشنايية مرؤييةكةي و سةرجنرِاكيَشيي بريو باوةرِو ثةيام و بةلَيَنةكاني "طاند

وةك كاريزما قبولَ دةكةن، بةلَام كاتيَك بابةتةكة ديَتة سةر جةنةرِالَ ديطؤل لةفةرِةنسا 
يان هيتلةر لةئةلَمانيا، يان سةددام لةعرياق و... تاد بيَطومان مومكني نيية هةمووان يا 

رِةها لةخؤيانداو طةالني تر ئةمانة وةك كاريزما ثةسةند بكةن، ضونكة ئةمانة  زؤرينةي
خودي ئةو هيَزةي هةيانبووة بةبنةما لةماناو بنةما مرؤيية داهيَنةرانة سروشتييةكانةوة 
سةرضاوةيان نةطرتووة، بةلَكة ثشت بةستوو بوون بةهيَزو دةسةلَاتي تراديشنالَي يان 

ن لةرِيَطةي زةبرو زةنط و هةميةنة ثيَكردني هزري ترس و ياسايي و عوريف و ضةك يا
لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا هةروةك ئةوةي  ةو رِةمزةتةيان بةدةست هيَناوة.تؤقاندنةوة ئ

"مةرج نيية كةسايةتي كاريزمي هةميشةو بؤ هةتاهةتاية هةر  ماكس فيَبةر دةلَيَ
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 رِيَطري لةوة بكات قسةيان لةسةر بكريَبةياسا  و بيةويَ بةكاريزما مبيَنيَتةوة" تا هةبيَ
و خبريَنة ذيَر ثرسيارو ساتريةوة، بةلَكة دةشيَت ماوةي هيَماو كةسيَتيية كاريزمييةكان 
زؤر كورت يان دريَذ بيَت، ئيدي بةرؤيشتين زةمةن و رؤذطارو هؤكاري دي بؤي هةية ئةو 

يية مرؤيية طةلثةسندو هيَماو كاريزمييةتة كالَ ببنةوةو نةميَنيَت، هيَماو كاريزم
هةميشةييةكان ئةوانةن لةسةردةمي خؤيانداو دواتريش لةرِيَطةي هزرو ئايدياكانيانةوة 

و بكريَت، ئةمة بةزؤر يان  بةردةوام بانطةشةي دادثةروةري و يةكساني مرؤيي كردبيَ
بةياسا ناضةسثيَت، ئةوةي لةسةردةمةكاني ثيَشوودا كاريزمي بوو لةم سةردةمةدا 

مي نيية، يان ئةوةي لةزيَدو نيشتماني تؤدا كاريزميية لةشويَنيَكي ترو كاريز
لةكؤمةلَطةيةكي تردا كاريزمي نيية، تةنانةت لةرِؤذطاري ئةمرِؤدا بةهؤي ئةوةي هةموو 
ضةمكةكان بةهاي واتايي جاراني خؤيان لةدةستداوةو ئةوةي بةالي تؤوة وةك تاك باشة 

رج نيية لةديدي تاكيَكي تردا ئةطةر هاوزمان و يان خؤشة يان جوانة يان طرينطة مة
نةتةوةشت بيَت هةمان ئةم ثيَوةرو ماناو بةهايانةيان هةبيَت. ئةمة بؤ مةسةلةي كاريَزماو 
هيَما نةتةوةيي و نيشتمانييةكان تةنانةت لةسةر ئاستةكاني تاكيش هةر رِاستة، ياني 

بةهيَزة عوريف و كؤمةلَايةتي و  بابةتةكة ثرت رِيَذةييةو هةلَةيةكي كوشندةية ثالَثشت
سياسي و ياساييةكان بسةثيَندريَت، لةوةها سةثاندنيَكدا دةسةلَات و حكومةت بةرةو 

  ي و ليَدان لةبةهاي ئازادييةكان.ملهورِي دةباو دةستكراوةي دةكات لةخنكاندني ئازاد

ئةطةر بةحةق و لةرِاستيشدا هيَما يا كاريزميية نةتةوةيي و نيشتماني و ئايين و ...تاد 
لةحةقيقةتدا هيَماو كاريزمي نةتةوةيي و نيشتماني و ئايين و...تاد بن، ياني ئةطةر 

ةية ، نةثيَويستيان بةوة هلةهيَزي زاتي و بابةتيبونيانةوة وةها شكؤمةندييةكيان ثيَربِابيَ
ن دةب، نةك تاك و خةلَكانيَكيش بةياسا بةرطري لةمانةوةي ناوبانط و شكؤمةندييان بكريَ

سوكايةتييان ثيَبكةن، لةبةر ئةوة ئامانج لةوةها ياسا رِيَذكراييةكي كؤمةلَكة لةبنةمادا 
بؤ لةقاوداني ئازادييةكان و ليَدانة لةبةهاي ئازادييةكان، ضونكة شةيتانةكة 

 لةتةفاسيلداية.
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 توانيَديرؤك و دةوراني دةولَةتي عرياق نةئةزةلييةو نةهيَندةش كؤنة مرؤ نة
بةئاورِدانةوةيةك ليَيتيَبطات، سةدةيةك لةمةوبةر نةطةليَك بةناوي عرياقي و نةخاكيَك 
بةناوي عرياقةوة بووني نةبووة لةسةر نةخشة تا ئةوةي لةدواي دامةزراندنييةوة 

عرياقي تواناو ئيمكاني ئةوةيان هةبيَت هةمة اليةنة بيناو بةدامةزراوةيي  ثيَيدةوتريَ
طؤرِانكاري بهيَنيَتة ئاراوة رِاستييةكةي هةلَبذاردني  ئةمرِؤش دةتوانيَبكةن، ئةوةي 

ثيَشوةختة نيية وةك ئةوةي ئيديعا دةكريَت، بةلَكوو طؤرِانكاري رِيشةيي ثيَشوةختةية 
 لةيةكة ثيَكهيَنةرة كؤمةلَايةتي و جظاكييةكةي ئةم ولَاتةدا.

ة ئالَزكاوة ناوخؤيي و هةريَمايةتي و بةلَام ئايا عرياق و عرياقييةكان تايبةتيش لةم دؤخ
جيهانيية سةراثاطرةدا وةها وزةو هيَزو توانستيَكي عةقالني و زانسيت و يةكةيي 
هاوبةشي مرؤيي و هاوسةنط لةخؤياندا شك دةبةن؟! بيَطومان نةخيَر، بةلَام بؤضي؟ 

يري و ضونكة جطة لةوةي عةقلَييةت و زيهنييةت و خةيالَداني ثيَكهاتة عوريف و عةشا
مةزهةبي و نةريَتطةراكان بةسروشت نةك هةر لةعرياقدا لةهةر دةولَةتيَكدا كةوتووةتة 
دةرةوةي وةها ئامانج و دنيابينييةكةوة، بةتةجروبةش دةركةوتووة مؤديَلي ئةم 
دةولَةتة هةلَتؤقيَندراوانةي سةد سالَي رِابردوو لةسايةي رِيَككةوتننامةكاني ثاريس، 

ؤ، بيَطومان بةدنةي زهليَزةكان ليَرةو لةويَي دنياو خؤرهةلَات سانرِميؤ، سايكسثيك
بةتايبةتي دامةزريَندران بةسةرضوةو فةشةلي هيَناوة. جيهاني ئةمرِؤ لةفؤرِم و رِيتم و 
 رِيَكردندا جيهانيَكي ترةو كؤرِؤناش ئامرازي بطؤرِو بةرثا بووني جةنطيش سوذةكةيةتي.

وبدات سةرةتاتكيَيةتي، بانطةوازو تةبيلغاتي دؤخةكة هةستيارةو ئةوةي برِيارة رِ
ضاكسازي و هةلَبذاردني ثيَشوةختةو بةشينةوةو جوينةوةي شيعاراتي نةتةوةيي و 
نيشتماني لةرِاستيدا بنةماو بةهايةكي ئةوتؤيان نةماوة لةم واقيعة نويَية بةثيَشهاتووةدا، 

اون بياخنةيتة بةر هةروةك ضؤن دةسةلَات و حكومرِانيَيت ناوضةكةش باي ئةوة نةم
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نةشتةري رِةخنةو ضاوةرِواني يا ئوميَدي سةالرو باشبوونيان لةسةر هةلَبضندريَت، ئةوةي 
لةرِاستيدا هزرينيَكة ثرت  و دةطوتريَ ثيَضةوانة بةم حةقيقةتةش دةطوزةريَ

هةلَخرِيَنةرانةو طةوجيَنةرانةية، نيةتةكة ريَطريكردنة لةهةلَضووني و داضووني جةماوةري 
 و سايكؤلؤذياي خةلَك بةئاماجني دةستطرتنة بةمانةوة لةثيَطةكانياندا.

ئةطةرنا، هةمووان دةزانن طؤرِانكاري طةورةي جيهاني و ناوضةيي بةرِيَوةن، ئةم 
زةمةنةش زةمةني سات و سةوداو سةرةتاتكيَي هاتنة ئاراوةي طؤرِانكاريية طةورةو 

كويَي ئةم زةمةنةوةو ئةم زةمةنة كتوثرِةكانة، كوردو عرياقييةكان كةوتوونةتة 
 و عومر باقي بيَت هةمووانيش نةبيَ كةوتووةتة كويَي ئةمانةوة، ئةطةر كؤرِؤنا ليَطةرِيَ

زؤرينةي هةرة زؤرمان هاكا بةضاوي خؤمان بينيمان ئةوةي برِيارة رِوبدا ضييةو ضي 
 .لةهةطبةكةداية
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، دةي هةموو شتيَك سياسةتة تةنانةت يَدةضيَت كؤرِؤنا سةرة طةورةكان نةكوذيَث
درةختيش، بةلَام تؤ خؤت بثاريَزة لةتارمايية تالَةكاني سياسةت، لة ظايرؤس و ليَكةوتة 
بةدةكاني سياسةت، لة سيَبةرو ساية قورسةكةي، لة باهؤز و ثريشكة نةريَنييةكاني ئةم 

ئارةزووةي سياسةتكردنة، هةموو شتيَك سياسةتة بةلَام لةو كات تيَطةيشنت و ئةم هةواو 
و شويَنةوةي ثاريَزبةندي تاكي دةست ثيَدةكةي دةتواني وابكةي سياسةت نةبيَت بة 

خؤت بثاريَزة، . ردني شتةكان بطرةلة بةسياسةتك هةموو شتيَك، تؤ خؤت بثاريَزة و رِيَ
تاريكانةوة مةبينة هةتاو لةترسياندا كرِ  خةون بةطةرِانةوةي ئةم رِؤذطارو ئةو شةوطارة

كةوتبوو، خؤت بثاريَزة لةهةناسة دانةوةي سياسةت و ئةنفلؤنزاي ئةم هزرينة 
هةلَخرِيَنةرة، لةبةركةوتةو دةماودةم ثيَكردني ئةم زةمان و ئةو زةمينة زةليالنةي مرؤ 

مةكة نةبوون دةكةن بةكةل و ثةل و كالَا، خؤت بثاريَزة بريي ئةو دةنطة نةشازانة 
بةهيض، باوةش بةو رِةنطة خشؤكانةدا مةكة غةرِقي شةومني شةرمةزاري بوون و 
خةجالَةتيش ناكيَشن، خؤت بثاريَزة لةبيَباكي رِارِةوة سياسية كاويَذكارةكان، 

الَبيتةوة لةخؤدا لةقةرةبالَغي مةنهؤلَي سياسية نةريَتثاريَزة بيَمروةتةكان، مةهيَلَة ك
ة بةها بدات وو شتيَك كةرامةتي خؤي هةية تةنانةت بةرديش، ئةوةي دةبيَهةم. لةرِوانيندا

شتةكان تاكة، تؤ خؤت بثاريَزة لةرِةنطدانةوةي فةهمي كةللة بةتالَ و كولةكة ثوتةكان، 
سياسةت ليَرة ئاورِدانةوةية لةباو، كارطةي بارهيَنانةوةو خودويَناكردنةوةية، ئاطاداربة 

دةيانبات، سياسةت ليَرة بةناوي هةمووانةوةو لةثيَناو  الوازةكان با بةالي خؤيدا
هةموواندا درؤ كردنة لةطةلَ هةمووان، ضاكةو بةرذةوةنديية طشتييةكان تاك ثاريَز نني، 
تؤ وةك تاك رِاستطؤبة لةطةلَ خؤتدا لةثيَناو سةالمةتي هةمووان، بوار مةدة عينادي 

 طةمارؤتبداو خؤت بثاريَزة لةتيَوة طالن!!

انة سةيري سوتاني ثةروانة مةكة، جواني لةنةزاني و بةهاي عةشق شاعري
لةنزيكبوونةوةي شوعلةيةكدا نيية سوتيَنةر بيَت، جواني ئةوةية دنيا بينيت بفراذيَنيَت، 
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عةشق ئةوةية ئيزافة خباتة سةر هةبوونت نةك ئةوةي هةبوونيش داويةتي ليَت 
ي كؤلَانةكان، شكؤ لةشانبةشاني بةسةنيَت، خؤت بثاريَزة لةذيَر ضةترو ضةلةحانيَ

شةقامةكاندا نيية، ئةوةي وةك يةك بريدةكاتةوة مرؤ نيية ميَطةلة، ئةوةي رِاستة 
عةقلَانيةت ئارِاستةي دةكات، عةقلَانيةتي ثةتي حكومرِان و سياسةت نا، عةقالنييةتي 

تردا بةمة دركثيَكراو، هةميشة مةودايةك فاسيلةيةك بهيَلَةرةوة لةنيَوان خؤت و ئةواني 
مؤرِالَةكان، لةزيهنيةتة  خؤثاريَزي، تؤ خؤت بثاريَزة لةزارة ترةكي مؤلَة بيَ دةطوتريَ

كرِؤنشبةرة بةكؤمةلَةكان، رِيَطة مةدة باراني بيَشعوري وشكتبكاتةوة لةخؤت، لةخاك و 
دةشيَت هةموو شتيَك درؤ بيَت، خؤشيةكان، ناخؤشييةكان، نةخؤشييةكان،  ات!لةخود

لةدرؤيةك بةوالوة هيضيرت  ذيان، سياسةت و دةسةلَات، حكومةتةكان، بؤي هةيةمةرط و 
نةبن، بةلَام تؤ خؤت بثاريَزة ضونكة تؤ رِاستةقينةي حةقيقةتي، خؤثاريَزي وةك ئةوةي 
كالَفامةكان ئيدديعاي دةكةن، ترسان و هةلَاتن نيية لةواقيعي تةموومذاوي كراو، 

 ومذاوي كراوة، خؤت بثاريَزة واقيع بةواقيع نةبيَخؤبةدةستةوة نةداني واقيعي تةمو
هةن، هةريةكة  و هيَزي بةرثرسياريَيت فةرديية. ، خؤثاريَزي وزةي مةعنةويناطؤرِيَ

بةناويَك و هةريةكة لةذيَر درومشيَكدا طرينطي بةخؤثاريَزييان نادةن، ئةمانة كةوتوونةتة 
تيَدةطةن،  ةوةي هةيةو دةبيندريَدؤخيَكةوة توانابيين جياكارييان لةدةستداوة، نةل

نةئةوةي كةوتووةتة ئةوديوي ديارةوة ناتوانن ببينن و ليَيتيَبطةن، خةلَةفاو يا مةعريفةو 
ش ئةواني ؤت دةبيَبثاريَزريَن، تؤ بةخؤثاريَزي خ تواناي خؤثاريَزي لةخؤيان نييةو دةبيَت

 يةكرت بكةن، مايف ية خؤيان بيَخؤت بثاريَزة، هاوسةرةكان مايف ئةوةيان ني بيانثاريَزيت!
دايك و باوك بكةن، خؤت بثاريَزة ضونكة نةك هةر مايف  ئةوةيان نيية مندالَةكانيان بيَ

خؤت بكةي، لةسةرتة نةبيتة مايةي  ئةوةت نيية خوشك و براو خانةوادةو ئةزيزانت بيَ
بيَت سةرئيَشةو ئاريشةو سةرضاوةي بلَاوبوونةوةي ناخؤشي و نةخؤشييةكان، دة

هةموو شتيَك درؤ بيَت بةلَام تؤ رِاستةقينةيت  بيانثاريَزيت. خؤت بثاريَزة دةشيَ
 حةقيقةتي.
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تداری برسی و حوكمی مەترسییدار
ا

 دەسەڵ

كاتيَك حكومةت خؤي بووبيَتة كيَشةو مةترسي لةسةر شكؤي نيشتمان و ذياني 
 حكومةتيَك نةتوانيَ خةلَكةكةي، خةلَك مايف خؤيةتي بةدواي ئةلتةرناتيفدا بطةرِيَت،

تةنانةت مووضةي مووضةخؤرةكاني خؤي بدات، حكومةتيَك مؤرِالَي دابةزيبيَتة ئةو ئاستة 
نزمةي قةرزة رِةشةكاني بةمووضةي خةلَك بداتةوة، حكومةتيَك توانستة عةقالنيةكاني 
طةيشتبيَتنة ثيَوةريَك بةناوي ضاكسازييةوة دةستبخاتة قورِط و قوتي خةلَكييةوة، 

شتيَك خباتة سةر  و نةكاريَ سةروةري خاك بثاريَزيَ نةتوانيَ ؤي هيَندة شكاوبيَشك
هةبووني خةلَك، شوورةيي و شةرمةزارييةكي طةورةية لة بةرامبةردا دةنطة ئازا و ئازاد 

 و نارِازييةكان، بة جاشي هةريَمايةتي و ناوةندضييَيت و بيَباكييةت تؤمةتبار بكات.

ي حكومةتيَكي ناثةندي دةستووريي و قةوارةي فيدرالَيية، دةيان حكومةتي هةريَم، خؤ
ئاورِدانةوة لة حكومةتي  سالَة هةوليَر سةري بةدةست ئانكةراوةية، دةيان سالَة بةبيَ

فيدرِالَ نةوت و غاز و ئاو و هةواي هةريَم ئاوديوي ئةوديوي سنوور و دور دةكات، كةضي 
تري بةرهةمنةهيَناوة، يارييش بة هةستو  جطة لةوةي لة قةرزداريي زياتر ضييةكي

نةسيت خةلَكةكةي دةكات، ئةوةي طوتبيَيت بؤ وادةكةي بؤ نارِؤي لةطةلَ بةغدا 
ضارةسةري رِيشةيي كيَشةكانت بكةي، لةبري بةهةند وةرطرتين شكؤي نيشتمان و ذياني 

هةريَمي خةلَك، تؤمةتباري دةكات بة جاش و عرياقضي، ئيَستا كيَية لة شكؤ و ثيَطةي 
داوةو خستوويةتية ذيَر مةترسي و هةرِةشةي لةناوضوونةوة؟ حكومةت خؤيةتي يا ئةو 
خةلَكة داماوةي لةبرسان و لةترساندا هاواري ليَهةلَساوةو داواي ئةوة دةكات رِاستةوخؤ 

 لة بةغداوة مووضةكاني ثيَبدريَت؟

زامة كؤنةكان هةلَبداتةوة،  و حةز بكا كاي كؤن بةبا بكات يا قةمتاغةي باوةرِ ناكةم هةبيَ
خباتة جةستةو ذياني  بةلَام تا دةسةلَات و ئةم حكومةتة فشةكةرة زامي نويَ

ثرت ضاوةرِواني ئةوةش بكريَت ثيَيةكاني بكةونة سةر ئةم بةندو  خةلَكةكةيةوة، دةبيَ
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كة ، موعاناتةباوة كؤمةلَايةتيية، ضونكة كيَشةكان لةوة طوزةراون ضاوثؤشيان ليَبكريَ
لةسنور تيَثةرِيووةو بووة بةثرس و ثرسياري جيددي بةكؤمةلَايةتي بووة، خةلَكي 
ولَاميان دةويَت، ولَامي قةتعي نةك مةتاتي و رِؤمانسي، لةبةر ئةوة بيَباكي ئةوة نيية 
خةلَك دةيلَيَت، جاشايةتي كاري دةنطة ئازاو ئازادةكان نيية، بيَباكي ئةوةية لةبري 

مةيدانةكة ضؤلَبكةيت و ميللةت  بوونةوة، سةرئةجنامي هةموو جاريَبةرطري و بةرةنطار 
هةرزانفرؤش بكةي، جاشايةتي هةريَمايةتي ئةوةية خنكاندني بزوتنةوةي سياسي 
ميللةتةكةت لةرِؤذهةلَاتةوة تا رِؤذئاوا، لةباشورةوة تا باكور لةبةرذةوةندي دةولَةتاني 

تة مؤلَطةي دامةزراوة ئيستغباراتييةكانيان، ناوضةكة بكةيتة ئامانج و نيشتمانةكةت بكةي
ناوةندضييَيت ئةوةية بةناوي ثاريَزطاري لةسيادةي عرياق، سوثاي بةعس بهيَنيتةوة سةر 
ثارِملاني ولَاتةكةت و ئةتكي بكةيت، ئةوةية لةبةغدا ثؤستة بةركةوتة سيادييةكاني 

ةنيةت بةخةلَك حكومةتي عرياق نةدةيت بةكةس و لةهةوليَريش رِؤمانسييةتي وةت
 بفرؤشيت... تاد.

هةتا سةر بةناوي دذو دوذمنايةتي  ئةم عةقلَيةتة حكومرِانة نةخؤشة، ناتوانيَ
وةهمطةرايي رِوت بةردةوامي بداتة هةلَخرِاندني بوونية نيشتماني و جظاكييةكةي 
كوردةواري، كيَشةي ئةم خةلَكة حزبي و مةزهةبي و قةبيلةطةرايي نيية وةك ئةوةي 

، حكومةت بؤ خؤتان دةسةلَات بؤخؤتان ئةم خةلَكة ذياني دةويَت، ناو ثاساو ئةدريَواويَ
سةالمةتي سةرو مالَ و موولَك و ثاريَزراوي شكؤي نيشتماني و نةتةوةكةي دةويَت، تؤ 
لةبري بةرةنطاري هةلَاتن بكةيتة ثيشة، تؤ لةبري بةردةوامي ئاشبةتالَ بكةيتة دوا 

يت"كاري ئيَمة تةواو بوو" كةضي يةخةي خةلَك بةر نةدةيت، ويَستطة، بةدةمي خؤت بلَيَ
حاكم و حكومرِان خؤت بيت و  بةبةرضاوي دنياوة رِايبطةيةنيت"شيَتم" هةر بشتةويَ

نةشتواني ماف و شايستةييةكاني خةلَك دةستةبةر بكةيت و شكؤي نيشتمانةكةت 
و داوا  ناتيفدا بطةرِيَخةلَكي كوردستان مايف خؤيةتي بةدواي ئةلتةر بثاريَزي، ئيَ

لةحكومةتي فيدرِالَ بكات راستةوخؤ لةبةغداوة ماف و مووضةو شايستةيية دارايي و 
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ولَامدةرةوةي  كؤمةلَايةتييةكاني كؤنرتؤلَ و دةستةبةر بكريَت، حكومةت ئةطةر ناتوانيَ
وةها حةقيقةتطةليَك بيَت باش ناكات ناوي خؤي لةخةلَك بنيَت، جاش ديارةو 

 ضيش هةروةتر.ناوةند


