
 وةآلميك بة ضريؤكةكةي ئاسؤ
            مةال عةيلهيدايةت

 
 ينك  كةوت  كةلة ساييت  دةنطةكان ضاوم  بةدويزياتر لةو ضريؤكانة  دةضوون  كة   نووسيني 

ئةم  كةسانة  . عادل  باخةوان و منوونةكاين وةك  ئةو لةسةر كؤمؤنيستةكان  دةيان نووسي 
ان دةردةكةويت و خوينةر هةست هةر لة يةكةم  ديِري  ئةوةي كة دايدةِريذن  يةكسةر ئاماجني

بة براي نووسةرو ِريبوار " ستران عةبدوالَ " كاتيك ئاسؤ .كويداية دةكات نةخؤشيةكة لة 
ةد بة سةرليشيواو ناو دةبات ِراستةوخؤ  نيطةراين خؤي لة مشتةي  ناو هةمانةكة نيشان ئةمح

 زؤر  بة  شةهامةتةوة  ناو  كاتيك ئاسؤ دةزطاي تريؤريسيت ئاسايشي  سليماين . دةدات 
دةهيين و دةلَيت  حككع  هةرزةكارانة  كاريان كردووة بؤية  دةرطاي  بارةطاو ِراديؤكةيان  

 وةستاوة ة داخستوون ديارة  ئةم  قسةية لة كويوة  سةرضاوة دةطريت و ض تةبريريك لة ثشتيةو
ات و ئاماجنيكي سياسي  كةهةيةيت دةكريت كةسيك ِرةخنةي سياسي  هةبيت و قسةي خؤي  بك. 

بةآلم  . تة ِروو هةمان كات نيشاين  خؤشي  بثيكيت لة  ِرةخنةو كيشمةكيش  زؤر بة سادةي بيخا
ئةم  جؤرة  ضريؤكانة  كة لة بةرهةمي  نووسةريكي  يب ئةزموون ئةضن زؤر لة كؤنةوة وةآلمي 

ملة تةبليغية  دؤِراوةنةداية كة دةيانووت ئةم ضريؤكانة لة دريذةي  ئةو حة.خؤي وةرطرتؤتةوة
كؤمؤنيستةكان داواي  ضوار ثياو دةكةن بؤ ذنيك و دةيانةويت  كؤمةلَطا بةرةآلو  بةربةري بيت 

من نةموويست بة هيض  شيوةيةك  وةالَمي ئةم ضريؤكة  بدةمةوة  ضونكة  ئةم  قسانة  هةميشة  .
ثالَ مالَمان و جار  ةخويندةوة لة مزطةووتةكةيئةو  مةاليةي  ووتاري هةيين دلة  اليةن  

ئيستا  حيزيب  ئيمة . جاريش فتواي كووشتين دةداين  بةر طويمان  كةوتووةو وةآلمان داوةتةوة 
  لة  كوردوستان و عيراق  خةريكي  كاريكي زؤر  لةوة  عةزمي ترة  كةبةم ضريؤكانة  ميذووي 

ر بكريت ئةحزايب  ناسيؤناليسيت  كورد هةميشة بة  شةخسيةتةكاين وهةلَسووِراين لةكةدا
  ببيين و قةرةبووي ئةو دواي ئةوةوة  بووة  ئةو خةياآلنةي كة ئاسؤ باسي كردوون لةم حيزبةي

ثي بكاتةوة  كةليي ئةطريت بةآلم ماية بةتالَ و دةست خالَي  سياسي و كؤمةآليةتيانة ِرةخنة
ئينسان دؤسيت  يةكسانيخوازيةكةي بة جؤريكة لةو ضونكة ئةم حيزبةمنوونةي .دةرئةضوو 

ئةوةي  واي ليكردم  نةك  وةآلم  .ين تؤ حككع يت كؤمةلَطايةدا بةس بلَي كري كةمة ثيت دةلَ
بةلَكو  ضةند  تيبينيةك  بدةم  بة  ئاسؤ  ضةند  خالَيكة  ليرةدا  بة  خيراي بؤي باس دةكةم 

لةاليةن ضةند قةلَةم  كورتيكةوة  لةم  " ِريبوار ئةمحةد "   لة ناو هينان و نيطةراين: يةكةم .
لة نيو ناوةندة  ِراطةياندنةكان و "  ِريبوار ئةمحةد " ماوةيةدا نيشانةي ئةو واقيعةتةية  كة  

وةك  كةسايةتيكي  بةرثرس بةرانبةر كؤمةلَطاو كيشة ضارةنووس  سازةكان  دةركةووتووةو  
ةلَةم  كورتةكان  ئةيانةويت  لة ِريطةي  ئةم  قسة ناسياسيانةوة بةر بة دةسةآلتداران و  ق

تةرخان  ئيسالميةوة دةستةوتاقمي   هةزاران  دينار لةاليةن   ئةم ِرابةرة بطرن  كةثيشِرةوي و
جةمال ناسك ئةمحةد و : دووةم .  ئةم هةولَة خةيالَيكي خاوة بةآلم. كرا بؤ تريؤر كردين 

 دوو ِرابةري دةركةووت و ناسراوون و سةرجةم و هةولَ و ين ِرؤذانةو خةباتيانداموحسني لة ذيا
كارةكانيان كاريطةري بة تةواوي كؤمةلَطاوة ديارةو بةيب ئةم ئينسانة لة خؤبووردوانة خةلَكي 



 باسي ئةوةت: سي يةم .كوردوستان ئيستا  لةبةرانبةر ِرؤذ ِرةشيةكي زياتردا  قةراريان  ئةطرت 
 يةكي ئايار  كؤكردؤتةوةو  دواتر  وةزعم  باش  بووة و  ثاسكيلي  بؤكردووة كة من ثارةم 

من  دلَنيام  ئةم  ِرستةية  لةو  ناِرةحةتيةوة سةر  ضاوةي  طرتووة كة  تؤ  . منالَةكةم  طؤِريوة 
. يتةوة هةتة  لة  نووسينةكامن  نةك ئةوةي  قسةي  هاوِريكاين  خؤم  بيت و تؤش ثيم بفرؤش

 بلَيم  هةر ضةند  دةزامن كة تؤ من  حةز  ئةكةم  لةم  بارةيةوة  ضةند  ِراستيةك  هةية  ثيت 
لة من  باشتر ئةيانزاين بةآلم ئةوةي  بؤ بةم  وةزعةي  ئيستا  طةشتووي  نازامن  و بؤ خؤيت 

رت  نيشان  نادةم    دوومن  زؤر  زةمحةت  ناخةمة  بةردةم  تؤ وة زؤر ِريطايةكي. بة  جيدةهيلَم 
 تازةو لة   بؤ  سةردان ِروو بكةرة هةلَةجبةيؤذيك  هةروابة  زةمحةيت  نازاين  ِربةآلم  ئةطةر 

خويندكاران و خةلَكي بازاِر  بة ذن و , مامؤستايان , فةرمانبةر , عةرةبانضي , بؤياخضي 
ين  شةخسي  خؤم  بة مووضةي  ضاوةكةم  من  ذيا. ثياوةوة  بثرسة هيدايةيت مةال عةيل كيية 

مامؤستاي و عةرةبانةكةي  بةردةستم  دابني  دةكرد كة شريينيم لةسةر  دةفرؤشت  نةك ثارةي  
نيعمةت هاواري  كةسيكي ناسراوة لة هةلَةجبة هةموو يةكي ئاياريك . كؤ كراوةي  يةكي ئايار 

ئةمحةد شارةزووري  .ينا تةقةي دةدا  لة  دةرطا  مالَةوة و بةدةسيت خؤي كؤمةكةي  دةه
ؤمةك داواي كؤمةكيان  كةسيكي ناسراو هونةرمةندة  ئةيووت كة لة  سليماين  تيمةكاين  ك

من  .دةِرؤم لة هةلَةجبةي تازة دةيدةم  بة هيدايةيت مةال عةيل منيش دةمووت ليدةكردم 
تازة  سةرجةم  ثارةو  بةرثرسي بةشي ئيدارةي  بنكةي ِرؤشنبريي  سةردةم  بووم  لة  هةلَةجبةي 

ئةو "كؤضةر ئةنوةر "من لةسةر ثيشنياري . داهاتيك كة ئةو بنكةية هةيبوو لة الي من  بوو 
ثؤستةم وةرطرت لة كاتيكدالة ِرووي سياسيةوة زؤر  بةيةكتر مووخاليف بوون  بةآلم لةباري  

ةم قسانة ئةتواين بؤ ِراسيت ئ. ئةو كارة بة ئةمانةتةوة  بةمن دةكريت سيقةوة ئةو ثيي
بكةيت كة سةرؤكي بنكةكةو ئةندامي مةلَبةندي نؤي يةكييت " ئةيويب كويخا ِرؤستةم "سةرداين 

 تؤ  ثيت واية ئةو سيقةية  هةر لة خؤوة  هاتووة تاكو  بتواين بة دوو  نازامن.بوو ئةو كات
ئةكةم  ئةوةت  ثي بلَيم  سةبارةت بة مارسيدسي منالَةكةم  حةز  . قسةي بيناوةِرؤك بيشيويين 

كةتا  ئيستا بة  هيض  كةسم  نةووتووة ئةو ثاسكيلة كة منالَةكةي  من  هةيبوو  بة ثارةي 
. ئةلَقةي من و هاوسةرةكةم  بؤمان كِري كة  فرؤشتمان بة زةِرنطةريك نةك ثارةي يةكي ئايار 

. ؤمةلَطايةي  ثي خبةلَةتيت  ك  ئةو ئةمةي  تؤ داو تاشي وة بِرواناكةم  سادةترين  ئينساين
ئينساين جيطةي سيقةو ئينسان دؤسنت بؤ  سةرجةم    و ئةنداماين حككع منوونةي ِرابةران

كة سةردانةكةي هةلَةجبةي .كؤمةلَطا بة ثيضةوانةي ئةوةي جةنابتان ضريؤكتان بؤ داتاشيوة
كةو لييان بثرسة بة ض تازةت تةواو كرد ثيش طةِرانةوةت  سةردانيكي  ئاسايشي شارةزوور ب

  بؤ  ئةوسا دةزاين  من  وينةم.دةليليك كتيبخانةكةي هيدايةيت مةال عةيل الي ئيوة زيندانية 
لة كؤتايدا دةلَيم ئةم كارةي  تؤ هةولَيكي  سواوةو  بِرؤ  .مةكامن دةرةوة  نةداوة لة بةيان نا

 .شانسي  خؤت  لة  جيطايةكي تر تاقي بكةرةوة 


