
   "!نتان بؤ دواي هةلَبذاردن هةلَطرنو طلةييةكا ِرةخنة"
  ساالر ِرةشيد                   فريوكارييةكي تر                               

  
ئةوةية كة ,  داوةيان ثيدةستينةكان دلة ثروثاطةندةي هةلَبذاركة   كوردستان حيزبةكاينفريوكارييانةييةكيك لةو 

! خبةنة الوة و دواي هةلَبذاراردن باسي بكةن ِرةخنة و طلةيي و طازندةكانيان , ئةكةندستان كورداوا لة خةلَكي
 !بؤ كوردة, ضونكة ئةمة بؤ ئيمة نيية,  هةر دةنط بدةن,ئةمانة ئةلَين ئةطةر نةفرةتتان لة ئيمةش هةية

يان لة ِرةخنة و طلةيي خةلَك ط, ئايا ئةم حيزبانة لةوةيت هةن! ...بةلَيت , رتووةطويتا بؤ سبةي هةلَي بطري و طوي
داواية ئةخةنة  بؤية ئةم , بة خةلَكي كوردستان كردووةئةم حيزبانة خؤشيان بؤ خؤيان ئةزانن ضييانيلَ بطرن؟ 

 ضي تريان ,بِرؤسةركوت و تاآلنوجطة لة شةِر و , ةتيانداي حاكميلةماوةي سيانزة سالَةيئةم حيزبانة . بةردةم خةلَك
تازة لة دةسيت ِرةشبطري و قةتلَوعامي خةلَكي كوردستان  لة كاتيكدا كة ؟وةهينابة دياري وردستان كخةلَكي بؤ 

زاران كةس لة خةلَكي كوردستان كةوتنة نيو دؤزةخي شةِري ئةم  هة,كةضي لةوالوة,  ببووانفاشيسيت بةعس ِرزطاري
خةلَكي كوردستان بة دةسيت  . بة خةلَكةوة نةبووةبتيكي هيض ِر, حيزب و دةسةآلتي كة جطة لة بةرذةوةندي,حيزبانة

سةراين ئةم حيزبانة لةسةر   لةوالوةضي كة,ان بة سكي برسي سةريان ئةنايةوةخؤيان و مندالَي, نةبووين و بيناين
بة , ئاوارةكاين كةركوك كة نيو سةربازطة و بن ضينكؤ و حةسرييان!  لة يةكتري كةوتنة هةآل,كةموزؤري بةشة دزييان

كةضي ئةم حيزبانة لة جيايت ,  خؤيانثةناطةيكردبووة , ةرماي ساردي زستان و بة طةرماي ثيشينةري هاوينس
سيانزة لة ! طيان بة طوللة ئةثيكاننستنة كار و سدةمي شؤفلَيان يلَ ئةخ, ةطي بؤياندابينكردين شويين شياوي زيند

  وا كة بة ئارةزووي خؤي تةراتين بكاتريسالمي ئةد بة طةندةلَترين حيزيب ئبوار, الَي حاكمييةيت ئةمانةداس
 كةضي لةوالوة هيرش ئةكراية,  و عةملاين و كؤمؤنيست تريؤر بكات و كةساين ئازادخيوازسوكايةيت بة ذنان بكات

لة !  ئةجةنطانبةمشةينةتانسةر حيزب و ِريكخراوةيةك كة بويرانة ِراستييةكانيان لة خةلَكي ئةطةياند و بؤ مايف 
 كة بة ابؤ شةمشةمةكويرةكاين ِرؤذ شل ئةكر, جلَةو بؤ مةالي كؤنةثةرست, سيانزة سالَي حاكمييةيت ئةمانةدا

ثيشكةوتوو و ثةِراوي  كةضي لةوالوة ِرؤذنامة, خواسيت دلَي خؤيان فةتواي كوشنت بؤ ثيشكةوتنخوازان دةربكةن
, دالة كوردستاين ذير حاكمييةيت ئةمانة !سازئةكردنان بؤ يدادطايوةيان , قةدةغة ئةكردمؤديرنيان دائةخست و 

ئةبوو ببيتة حيزيب و واز لة فيكر و , بؤئةوةي كاريكت دةسكةويت و لوقمةنانيك بؤ مندالَي برسيت وةضنط خةيت
 جيطاي ئيوة سةرتاثاتان!  ِرةخنة و طلةيي و طازندةكانيان بؤكةي هةلَطرن؟يئاخر خةلَكي! ويذداين خؤت ينيت

بؤية داوا , خؤتان ئةزانن ثةروةندةتان ِرةشة, ئيوة خؤتان ئةزانن كارنامةتان ضي بووة, ِرةخنة و طلةيي و طازندةية
ئةطةر ئيوة !  يننة طؤِريوةندةية و ئةو ثةر ئةو كارنامةية,ئةكةن كة ئيستا وةخيت ئةوة نييةكوردستان لة خةلَكي 

ي ككة نةك هةر نوينةري خةلَ, ةوة ئاشكراية كة ئيوة بة كردةوة سةلَماندوتانةئ! نوينةري خؤتان هةلَبذيرن, ئةلَين
 ييو هةذار بيمايفبةآل و  سةرضاوةي ئيوة, انةوةكو بة ثيضةوبةلَ, زةمحةتكيش و بة مشةينةت و ئازادخيواز نني

 طالَتة  ئيترئةوسا, ةكرينةوة كؤ ئ دةنطدانةكةي تا ئةو ئةوكاتةية كة سندوقةكاينانةشتان ئةوثةِر ئةم قس,خةلَكن
 .بة خةلَك ئةكةن و كةلَبةيان يلَ طري ئةكةنةوة
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