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 حةقيقةتصكي تالَ
  

 ود مئةنوةر علي حمم:نوسيين  
 
 

نوسني و هةتا ئصمةي كورديش دةمصك ِراية لةسةر زارو لة , جص ي طومان و دلَةِراوكص ين ية 
 انتاية سةوزةكاين دنياييث هةتاطروثةكانةوةقولَايي ِراطةياندنةكانيش بةئؤرطاين هةموو 

 ...ئينتةرنصت و تةلةفزيؤن و هةتا ئةدةبيايت زؤر لةثارتةكانيش 
يان لةكرؤكي ئةو قسة سةوز و سورانة بوون كةنةك , هةميشة لؤكةي ئةو قؤزاخةية بوون 

بةلَكة جص ي هةناسةيةك دلَخؤشي ميلةتيش نني و هةميشة , جص يةك لةواقيع ناطرن 
 ...!جصيان هةية ,ة قولَةكاين ميلةتدا لةثةراوصزي بريكردنةو

ميلةت نةك بةقسةي سةوز و سوور و دلَخؤشكةرةي درؤ ,بةواتايةكي دي ِروونتر بلَصم 
بطرة ..هصندة بةهؤمشةنديش مامةلَة دةكةن .. بطرة .. ناخلَةتص و يةقيين مؤلةق نابص 

 !هةنوكة زؤر دوور لةو دنياية بريدةكةنةوة 
نةبزةيةك بةدلَ دةدةن و نةنانص بةورط و .. ئةو ثارتانة خؤشةويسيت.. ضون دلَنيان 

 ..!نةعانةيةك بة باخةلَيش دةدةن 
ئةقوايل ئةوان لةواقيعةوة دوورن و بطرة نةك دوور كار بؤ ..ئصمة دةمصكة لةوة حالَي بووين 

 ..واقيعي بةرةو ثصش ضووين زةمانيش ناكةن 
 .!لةبةرةو ثصش ضوون دان وةك هةموو نةتةوةكاين دنيا كةِرؤذ لةدواي ِرؤذ 

بؤن ئصمةش دةبص لةساي ئةم ثارتانةدا هةر لةثاشكؤي طةالين تردا بني و هةميشة 
 ..لصرةشدا دةبني وةذصر خةرمانص ثرسيارةوة .. بةدميوكراسي و شارستانيةتةوة بكةين 

 بووين ئةمانيان ضةواشة .. ئصمة خؤمان لةدةرسةكاين مةدةنيةت حالَي نابني .. ئايا _ 
 ..بةتةمةلَي لةوديو ثؤلةكاين مةدةنيتةوة ئةماصلَنةوة 

بةِرةنطةكاين شارستانيةدا قولَ ببينةوة يان قوالثي .. ئايا ئصمة خؤمان ناخوازين _ 
 ..!ثارتةكان ناخوازن 

نةتةوةي كورديش هيضي لةطةالين كة كةمتر ين ية و نةك كةمتر ..بةهةر حالَ من ثصم واية 
 ..وانينيش بةقةلة ِرةشةكاين ضةواشةبوون نابةخشص ضيتر ضاوي ِر..ين ية 

 ..بةلَص ئازيزان لصرةدا قارضكي حةقيقةتص هةلَدةتؤقص 
 ئايا ئصمة خؤمان ضةواشةين  ؟ 

 يان ضةواشةيان كردووين  ؟
ئةمانة و طةلص ثرسياري تر كةجص ي خؤيةيت هةموو تاكصكي كؤمةلَي , هةر كاميان بص 

وكات زةرورةتيشة هةموو تاكصك بةخؤيدا بضصتةوة و كوردي لةوةلَامةكةي بطةن و ها
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ِرةنطةكان بكؤلَصتةوة و ثارت و ترازووي خصر و شةِر هةلَطرص و لةمانا و لةخؤشةويسيت 
 ..بدرصنة ِرةهصلةي هةزار و يةك ثرسيار .. سةركردةكانيش 

ةترسي لةدوصنص و لةضارةنووسي ئةنفال كراوةكان و لةهةلَةجبة و لةئايندة و لةطومان و ل
 ..سبةي 

لةوديو هصلَي ِرةنطة ناشرينةكانةوة , مايف هةموو تاكصكة ..بةلَص ئازيزان كورت و ثوخت 
 ..وردبصتةوة ) طوماين شاخ ( لةجواين و لةئازادي و لة ..

بةشةرمةوة دةلَصم لةدوصنص ي برا كوذي و لةخوصين ئةو هةموو شةهيدة وردبصتةوة 
اتؤري بةغايان هصناية سةركورسييةك و لةناو تاوانا بةِرصذةيةك هةروةك ضؤن طةورة ديكت

 ..نةجايت نةبوو 
بؤ .. بصنة دادطاي كؤمةلَ و خؤ طةر ئةوةش شياوي مةكانةي ئةوان ين ية ..ئةمانيش ِرؤذيك 

سةبوري هةموو اليةك ضي دةبوو خؤيان ِرص ي ِرووبةِرووبوونةوةيةك هةلَبذصرن و 
 ..وةبةرضاوي طةلةوة 
 .!تةفسريي خوصنيان بؤ يةك بكردايةوة , ِراطةياندنةكانةوة وةبةرضاوي هةموو 

 .!!تا هةموان زصدةتر لةتاوانباري ئةو هةموو خوصنة زانيارميان زصدةتر دةبوو 
ِروومان لةدادطايةكي خؤمان و ِروومان لةمايف مرؤظ بكرداية و تا ..هةتا ئةودةم ئصمةش 

هاتن و خؤشةويسيت طةل لة بةتةنط .. و دميوكراسي .. بووين مايف مرؤظ و .. مبانزانياية 
وةك ثاش , لةهةموو تاريكيةكان دةبردةوة طرةومان , ئةودةم بةم ِرصطةشةوة .. ض ئاستصكداية 

 ..سةرةتاي ِرؤذصكي ِرووناكمان دةدؤزييةوة .. ِراثةرين 
خوصن و بةمالَئاوايي .. خؤشة طةيشنت بةكؤتاي تةراذيدياكان .. بةلص خؤشةويستان 

 ..لةناو ئةم كؤمةلَطايةدا .. لَات و ضؤلَكردين زؤنطاوي عةقلَ و خوصن دةسة
هةروةك ضؤن لةدةسيت دةيان ذةنرالَي بةعس و سةداميةكان ِرزطارمان بوو لة هزري تاريكي 

 .و لةقامضي و لةطوللةي جةالدةكاين ئةم سةردةمة ِرزطارمان بوو 
موحيبةتن بؤ نيشتمانصكي ,  ئازادي ئةم ووشانة خؤشةويستني بؤلةدوا جاردا .. ئازيزان 

 ..هةراسانيمة بؤ خةمي ووالَت ..كزؤلَة 
ووشةكان ئومصد خوازم ..بفةرموون ئصوة و دلَسؤزي قةلَةمصكي تازة قةلَةم .. جارصكي تر 

 .ئةوةندةي من بةشةكري حةقيقةتيان دةزامن ..بةتالَي نةشكصنةوة 
  

 
 
 


