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      لةو كاتةوة كة ثَيم خستووةتة ناو دنياي ثوض و ثِر جةجنالَي سياسةتةوة ، هةميشة 
لَ و باوةوة بووم كة سةرتاثاي كؤمةلَطةي ئَيمةي بة ثَيضةوانةي شةثؤيل سياسةيت زا

ِرةنطة هةندَيك جاريش زؤر بة قورسي باجي ئةو بري كردنةوة ئةقآلين ية ، . داطرتووة  
هةميشة حةزم كردووة . يان بة واتاي هةندَيك دؤست و هاوِرَيم شَيتانةيةي خؤمم دابَيت 

سيؤين و ئؤثؤزيسيؤن  ئؤثؤزيئةويش نةك لةبةر ئةوةي ذياين. لة ئؤثؤزيسيؤن دا مب 
َيب دةردي سةر و َيب و جمازةفةية ، بةلَكو لة بةر ئةوةي كة ذيانَيكي ثِر ذيانَيكي بوون ، 

هَيندةم كارةسات و ِريسك بة ذياين بةدرَيذايي تةمةمن . ةترسي و كارةساتة م
ؤك ميللةتةكةم ، خَيزانةكةم و ذياين شةخسي خؤمةوة ديووة ، طةر ِرؤمان نووس و ضري

نووسَيكي ِراستطؤ ئارةزووي نووسينةوةيان بكات ، دةتوانَيت دةيان ِرؤمان و سةدان 
من فَيري لة بةرئةوة ، هةر لة مندالَي يةوة . كورتة ضريؤكيان لة بارةوة بنووسَيتةوة 

ِريسك كردن بووم بة ذياين خؤمةوة و ئةو دياريدةو ثةشؤكانة دةرووين و فكري يةي كة 
ةركي يةكانةوة مرؤظ ِرادةضلَةكَينَيت و ئةم ِراضلَكاندنةيشيان ناو ناوة بة هؤي فاكتةرة د

ترس ، كةمتر وةك دياريدةيةكي نَيطةتيظانة لة دةرون و مَيشكي مندا دةركةوتووةتةوة و 
كةمترين كاريطةري لة سةر باري دةروونيم داناوة ، ضونكة هةميشة كة ئاوِرم لة دواي 

نيوة ، ئةويش ئةوة كة من لة نة بوونةوة ثَيم خؤم داوةتةوة تةهنا يةك شتم بي
من خالَي  دةست ثَيكردمن هةية و بةم ثَيو دانطةيش دةبَيت بوونةوة و خالَي  خستووةتةوة

 لةطةلَ ئةوةدا كة وةك ئةوةش مين طةياندووةتة ئةو بِروايةي كة. كؤتاييم هةبَيت 
ن كاتيشدا لة لةهةما ، بوونةوةرَيك لة سروشت و كؤمةلَطةدا بوونَيكي فيزيكيم هةية

ِرووي بايةلؤذؤي و فيزيكيشةوة بةناضار من دةبَيت طؤِرامن بة سةردابَيت  و ئةم 
 قؤناغةكاين كؤرثةلةيي ، مندالَي ، الوَييت و ثريي و  ثرؤسةوطؤِرانةش وةك

خؤي " مةرط و مردن " ن سةرئةجناميش فةوتاين جةسةدي من و ئةوةي كة ثَي ي دةلََي
خؤم بة بوونةوةرَيكي زيندوو كةلةو ِروانطةيةوة ، من لةطةلَ ئةوةدا . دةردةخاتةوة 

، " ترس " لة بةرئةوة ، زاراوةكاين . دةزامن ، لة هةمان كاتيشدا خؤم بة مردوو دةزامن 
، هةميشة لة فةرهةنطي ذيامندا ئةو زاراوة ثووضانة بوون كة " ئازايةيت " ياخود 



ئةوةي كة كردوومة ، يان . بكةن و بدؤزنةوة نةيانتوانيوة جَيطايةك بؤخؤيان ثةيدا
بؤ ... دةيكةم ، ئةوةي كة طوتوومة ، يان دةيلََيم ، ئةوةي كة نووسيوومة ، يان دةينووسم 

، بةلَكو ، يان دةبَيت دا هةبووة ةكامنثِر كردنةوةي ئةو بؤشايي يانة نة بووة كة لة كات
ةجناميان دةدةم بةرهةمي بري هةموو ئةو شتانةي كة لة ذيامن دا ئةجنامم داوة و ئ

كردنةوةكامنن و بؤ هةر يةكَيك لةو شتانةي كة ئةجنامم داون ، يان ئةجناميان دةدةم بة 
و اليةنة ثؤزةتيظ و لة سةريان ِرائةمَينم دةيان كاتذمَير برييان يلَ دةكةمةوة و 

نَيطةتيظةكانيان شي دةكةمةوة و ئةوجا بِرياري ثراكتيك كردن و ثراكتيك نةكردنيان 
لة هةلَوَيستة سياسي يةكان و لة ووتارةكانيشمدا ثةيِرةوةي لة هةمان مةهنةج . دةدةم 
ي يةك  بةرانبةر بة ِرووداوَيك ، طؤِرانكار ِرؤذانةئةو هةلَوَيستة سياسي يةي كة  . دةكةم 

تؤماري دةكةم ، ياخود هةموو بةرانبةر بة هةلَةي نووسةرَيك و سياسةمتةدارَيك و 
ئةوشتانةي كة بةالي زؤربةي هةرة زؤري خةلَكي ووآلتةكةمةوة ثريؤز و ترسناكن ، لة 

دةمامكي جامانة و كةمة كاريكاتَيرو وَينة طالَتة ئامَيزةكان و مَيزةرو يانووتارَيكمدا دة
ِروو دادةمالَم ، هةموويان ِرةنطدانةوةي ئةو لةناك بوونيان لة سةرو قودسيةت و ترس

 . هةمة تَيطةيشتنةية كة بةرانبةر بة ذياين كؤمةآليةيت 
بةفر و ماست دوو دياريدةن كة . من ناتوامن درؤ لةطةلَ هةستةكاين خؤمدا بكةم       

رةن ، بةآلم ئايا ِرةنطيان سثي ية و من ئةوهاي دةبينم و لة واقعيشدا هةر بةو جؤ
ئةكرَيت من بلََيم نةخَير بةفرو ماست ، دووياريدةي سروشتني كة ِرةنطيان ِرةشة ، ياخود 

دنياي سياسةت و نووسينيش ، هةروةك ئةو ئةو دوومنوونة .؟ هةرطيز ...قاوةيي و تاد
( تةهنا  هةموو شتَيكة   كة  ية)كوردستان ثاريت ( ئةو . سادة و ساكارة دةبينم 

يةكَييت نيشتماين ( ية كة هةموو شتَيكة تةهنا ) يةكَييت ( نةبَيت ، ئةو ) رايت دميوك
بزووتنةوةي يةكبووين ئيسالمي ، يةكطرتووي ئيسالمي ، ( نةبَيت ، ئةو ) كوردستان 

طواوي عةشرةتةكةي قورةيشن ،   يةي تر كة) كؤمةلَةي ئيسالمي ، ئةنسار وئيسةالمي 
ي كرَيكار ) كؤمؤنيزم ( ة هةموو جؤرة كؤمؤنيزمَيكن تةهنا ك) كؤمؤنيزمي كرَيكاري ( ئةو 

نةبَيت ، هةزار ئةوةندةي تر ئةوانة هَيز ، ثارة ، قاتلَ ، تريؤريست و ضةقؤكَيشيان 
هةبَيت و هةزار ئةوةندةي ئَيستا ميللةت بة دةهؤلَي يان هةلَثةِرَيت ، ئةوا هةر بةو 

 . دةبينم دنياي دةورو بةرمي ثَيضاوانة دةيان بينم كة 
يةك كة حيزبَيكة سةدان كاري تريؤريسيت لة مَيذووي سياسي خؤي دا ) ثاريت  (      

 لةدايك بوونةكةي بة كارة  هاتنة دنيا ويةك كة سةرةتاي) يةكَييت ( ، يان  ئةجنام داوة
تريؤريسيت يةكان دةسيت ثَي كردووة و هةر لة ثاكتاوكردين جةستةيي ناو ِريزةكاين 

ة تا دةطاتة تريؤر كردين كةسايةيت يةكان و ئةنداماين حيزبةكاين ديكة خؤيةوة بيطر



ئةنسارولئيسالمةي و ( ض جياوازي يةكيان هةية لةطةلَ ئةو دةسيت ناثاراستووة ، 
يةي كة كاري خؤ كوذي و ئةوان كوذي ئةجنام داوة ؟ بة بِرواي ) ئةنسارو سننة غةييب 

 لة بةرطي ئيسالمي دا بَيت ، يان لة بةرطي من هيض جياوازي يةكيان ين ية و تريؤريست
ئةو قةلَةم بة دةستةيشي ضاو لة تاوانكاري . ة " تريؤريست " كوردايةيت دا بَيت هةر 

فرمَيسَيكي تيمساحي يانة لةثَيناوي  يةكاين اليةكيان دةثؤشَيت و كارةتريؤريسيت و
و كوردستانةوة ، لة زيادكردين نانَيك بؤ سةر سفرةكةي خؤي دةِرَيذَيت بة ناوي كورد

 .دوا ئةجنامدا ئةويش لة سةنطةري تريؤريزمدا دةطريسَيتةوة 
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