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دنياي ياريزان و دةسةآلت خويندنةوةيةك بؤ  
 

 بةشي يةكةم
 
 

  شيروان خدر

١ 
  

بةرامبةر دياردةي نووسيين كوردي  ، يك"بوون"وةك خةمباري هةميشةيي من،  نووسينةئةم 
ؤظي كورد بةرةو ، مر بؤ ئةو ذيانة كوردييةئاسيت مةعريفةي رؤشنبريي كورد. ئاويتة دةكاتةوة

 ئةم طةمة كورديية وةك ريزبةندييةك .بكات كة لة ناو طةمةيةكي  ترسناكدا هةلَثة ئةوة دةبات
دةبيتة دوو ناوةند، ناوةنديك زيرةك و ليزانن، ناوةندةكةي تر نةزان و خزمةتكاري ليزان، بةآلم 

ثيويسيت بة كارثيكردن بة  هةميشةلة كؤتادا هةموو دةبيتة خزمةتكاري ئةو دةسةآلتة طةورةيةي 
لة سةروبةندي ئةم سيبةرة ضةقبةستووةي دةسةآلتة . خودي طةمةزاين ليزان و نةزان هةبووة

نةريتطرةوة ئيدي ياريزانةكان بة هةردوو شيوةي بارة كوردييةكة بة ليزان و نةزانةوة لة ناو 
، دةسةآليت هةميشةي ثانتاييطر ) تدةسةآل(ثرؤسةكةدا دةبن بة هيز، ليرةدا هيز وةك خزمةتكاري 

 لة ناو بؤتةي خؤيانكة ئةم ياريزانانةش وةك مةراميك بؤ شوين ثيكردنةوةي . لة ناو كؤمةلَطادا
ئةم هيزةش دةبيتة هيزيكي رةنطاو رةنط، . طةمةكاندا لة بةرامبةر دةسةآلتدا دةبن بة خزمةتكار

زمةتكار، دةبيتة مؤديل و دذة مؤديل، دةبيتة رةنط و دةبيتة دوذمن و دؤست ، دةبيتة ناوضةطةرو خ
نةريت و دةبيتة .. كولتووريست).. كؤنةثةرست(دةبيتة دميوكراسي و دذة دميوكراسي . دذة رةنط

دذة نةريت، بةآلم كؤتايي ئةم هيزو دةسةآلتة خؤي خةميكي تراذيدي و ترسناكييةكي كؤميدي لة 
   !!!!ةكاتةوةزةيين مرؤظي كورددا بةرجةستة د

و دواتريش دةركردين " ميديا"بة خويندنةوةي ئةو بابةتةي ريبوار سيوةيلي لة رؤذنامةي 
بةياننامةي ئةجنومةين ثاريزطاي هةولير، لة دوايشدا وةآلمي نووسةران بؤ كاك ريبوارو، لة 

رؤلَي رؤذنامةي  لة دوايشدا ،ئاخرةيت سورةيت هةلَخةلَةتاندندا كةوتنة خؤ لة ئيمزا كؤكردنةوةو
لة بةرامبةر ئةم كيشمة كيشةية بؤ رةواجي بازاِري رؤذنامةكةي خؤي ليكةوتةي هةية، " هاوآليت"

 لة بةشي يش"ريبوار"ئةو نامةيةي . كة لة بةشةكاين تري نووسينةكةدا باسي ليوة دةكةين
شتومالَيان دةكةين، ئيدي يةكة يةكة ديني م. يةكةميدا لة رووثةِري ئةو رؤذنامةية بآلوبؤتةوة

بزانني روانيواين كوردي بةرةو كوي ثةِرةطةندة دةبيت؟ ئةمةش وام ليدةكات ئةم ثرسيارانة بكةم، 
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ئاخؤ ض ثرسياريك لةمةِر دياردةكان دةهةِرمين و، ئاستةنطةكاين وابةستبووين رؤشنبريي كوردي 
، راطةياندين كوردي بة حزيب و غةيرة لة كويداية؟ ئايا بةِراست لة ديدو تيِروانيين مرؤظي كوردي

حزيب ضةند فريودةرانة و ضةند هزريانة خؤي لة جةستةي بريكردنةوةي مرؤظي كورديدا 
  ميخبةست دةكات؟

 ، ياندةسةآلت و ياريزان : كة ئةويشسةرةتا دةمةويت لةمةِر ئةو ئاستةنطة بدويم
 كارليكراوة بة رؤمانسةكان، يان ةندة بة كارليكراوة دذةكان و، بةوةيتةماشاكةري ئةم ناو

يان جةستةيةكي . كارلينةكراو بةوةي لة ناوةنديكي تري تةماشاكار خؤي نيشان دةدات
داهةلَثاضاوي مرؤظي كوردي كة لة مالَةكةي خؤيدا بيئاطايانة سةرطةرمي بةخيوكردن و، بذيويكي 

   !سادةية
ةمة هةنووكةييةكان بؤ مةراميكي دياريكراو، ، ئةوانةن كة لة مةيل و ثرؤظةكردين طياريزانةكان

وةك راهينةريكي ثؤستمؤديرنيتة، يان وةك دميوكراسيخوازيك، يان وةك مةاليةك، يان وةك 
ليرةدا . ة طؤِرةثانةكةوةنهتد، دي..... كولتووريستيك، يان  وةك سياسييةك، رؤذنامةنووسيك 

، لة ناو ئةو ناونانةي سةرةوة باسم ياريزانةئةم  هةية، ياريزان كوردي ثيويسيت بة دةسةآليت
 بةجي دةسةآلتمةرامي ئةمانة بة تيكِرا ، لة دنياي كورديدا هةيةكردن، ناوو دةركةوتةيان 

دةطةيةنن، لةمةوة دةسةآليت كوردي ريشاذؤبووين خؤي دةدؤزيتةوة، بةثيي ئةمة طةمةكان دةست 
   !!ةرهاتيكي تر لة بري مرؤظي كورد دةباتةوةيك يان سةرهاتيك، س"فاول"ثيدةكات، بة 

ئاخؤ لة سةرطةرمبووين . ئةو ثرسيارانة وةك ئاماذةيةكي طرنط ئاراستةي رؤشنبريان دةكةم 
نووسةران و رؤشنبرياين كوردي لة ناو طفتوطؤكانياندا لةمةِر وردبوونةوة لةسةر مةسةلةيةكي 

 يةرةكاين رةهةندي كوردي لةمةِر ئةم دياردةوةك طروثةكةي شيخ زانا، بة كوي كةوتةوة؟ ثرسيا
راطةياندنةكاين كوردي لة ضةند هةفتةيةكي ثانؤراماي ئةو بةزمةوة،  بةرةو ض ئاقاري رؤيشت؟ 

طؤِران؟ روانيواين كوردي ض ثرسياريكي لةبارةي ئةم دياردة كورديية، لة بةرةو كوي باسةكان 
ةي دروست بووين ئةم طرووثة لة ئاكامي ضييةوة سةرضاو ئاخؤ زةيين مرؤظي كورديدا جيهيشت؟ 

لة ذياين كورديدا لة كويي ئةزموونةكانة؟ رؤذيك ئيمزايان كورد رؤشنبريي سةريهةلَدا؟ 
كؤكردةوة، كة ئةم تاريكييةي بالَي بةسةر مرؤظي كورد هيناوة لة رووي كؤمةآليةيت و ئابووري و 

ووندارة ئيمزاكؤكةرةوانة رؤذيك مةيلييان بؤ سياسي و هيمين و ئارامييةوة؟ ئاخؤ ئةو ئةزم
ئةوةضوو ئيمزا لة دذي ئةوة كؤبكةنةوة، كة رؤذانة ناخي مرؤظي كوردي لةبةرامبةر دةسةآلتة 

 لة ي حزبيدا ،طةورةكةي كورديدا، ئةو هةموو ضاوساغ و راثؤرتنووسةي لة ناو بارةطايةك
   ؟ رةط و طةراي داناوةسووضةو كؤآلنةكاين كورديدا 

اتيك مزطةوت و منارةكان كودةتايةكي طةورةيان بةسةر زانكؤدا كرد، بؤ ئيمزا بؤ ئةوة ك
نةبوو، زانكؤ كةلبةست نةكريت؟ يان ئةوةتا دةسةآلتة رةها كوردييةكة ئيمزايةكي كرد لةسةر 

 بؤية ئيمزاي ئةو رةهايية بظةية رةت بكريتةوة؟ ،كردنةوةي مزطةوت و منارة لة ناو زانكؤكاندا
يك ئةو دةسةآلتة كورديية بؤئةوةي نةريت و كولتووري شيواوي كوردي رازي بكات، ئةري بؤ كات

 بة مةيلي ئةو دةسةآلتةي لة شةِري ناوخؤدا زانكؤ وابةستة نةكريتدةنطيك لةمةِر ئةوة نةبوو، كة 
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ي كورد وام لة بيوةآلمي ئةم ثرسيارانةي رؤشنبري كة هةموو خويندكاراين بةرةو مةيليكي تر برد؟
 نووسةرو رؤشنبريي كورد لة بايت خويندنةوةيان بؤ ئةم هةموو رووداوطةلة ليدةكةن بلَيم

 كةضي فةرامؤشيان دةكات، خةريكي ئيمزا كؤكردنةوةية، وةك ئةوةي داكؤكي لة ئازادي ،كورديية
وشاري  و بكةن، كة ئةمةش خؤي لة خؤيدا ياريكردنيكة دةضيتة ناو خانةي  برادةرايةيت و ها

 ئيمزاكةي ئةم ١٣ منوونةي ئةمةش لة كؤي و هيضي تر،بريضوونةوةي يادة كوردييةكةية
  .رؤشنبريانةوة بةدي دةكريت

ليرةدا خودي ئةم داكؤكيكردنة بة ناوي ئازادي، دةبيتة كؤميدي بووين ئازادي و رؤشنبريي 
  .كوردي ، خودي ئةم نووسةرانة بةرهةمهينراويانن

 هةية، و دةسةآلت ياريزان لة طةمةكانةوة دةدويت، خويندنةوةو ثرسياري بؤ ئيدي روانينوان
 دةسةآلت بة ناوي بؤ ي هةيةخويندنةوةي بؤ طةمةزاين قسةكةر هةية بة ناو رؤشنبري، ثرسيار

  .هتد... حزب و دةزطاو
ية بؤ ، ثرسياري هةياريزانة بةتواناكانخويندنةوةي هةية بؤ راطةياندنة ثةردةثؤشكراوةكاين 

ثيم واية ئةوة جيطاي طومانة بؤ سةرةتا  ! زانكؤيياريكةريكي وةك كاك ريبوار سيوةيلي مامؤستا
 ! كولتوري بضووكوردة وا بيجياكردنةوة باسي هةولير دةكاو، ئيستا دةيةويت بيكات بة كيشةي 

ةيةك نيية كة بِرواي ئةم نووسينةي ريبوار بة ئاشكرا ديارة، بةثيضةوانةوة روونكردنةوةي هةلَ
  .ثينةبيت بةلَكو يارييةكة لة نووسني، تا خؤي رزطار بكات لةو خوتبةيةي كة داويةيت

 لة ناو ئةو ثرؤسةو ئةو طةمة كورديية دةيب لة ض كونة شاخيكي لةبريكراو، يان لة "روانيوان"
  ن ثةِرةطةندة بووبيت؟ض كؤآلنيكي ميللي و قريتاو نةكراو، يان دةيب لة كام شوينطةي مةستبوو

 بة تامةزرؤييةوة بري لة ئايندةو ثرسيارة "روانيوان"لة دواي راثةِرينة ثِرشكؤكةدا 
كوردييةكاندا بةرهةم دةهيناوة، بةآلم بةرلةوةي مرياتةكان دابةش بكرين، روانيوان وةك 

شةِري حزب . ركرائةو بوونة كوردييةي لة ناو شةِرةكاندا تريؤثةِرةطةندةيةك لة ثرسياري بوون، 
و حزب ، شةِري رؤشنبريي راثؤرتنووس و رؤشنبريي راثؤرتنووس، شةِري طةمةي ئةم و طةمةي 

لة بةرطي ليزان  كة ئةمِرؤ وةك ياريزاين كوردي ،شةِري نووسةرة ناوضةطةرةكانئةو، 
  ّ! لة تاراوطةيةكي زةينيدا ثةِرةطةندة بوو"روانيوان"ئيدي . دانرؤشنبري

لة طةمةي لة ناو دنياي رؤذنامةيةكةوة ميشة خةوين بةوة دةبيين رؤشنبريان  هة"روانيوان"
بة ضةث و راست بة رؤذنامة كوردييةكان بةآلم خمابن و دةسةآلت خؤي  رزطار بكات،  ياريزان

وةك ضةند لة بةرهةمي نووسينةكان عةملاين و دذة عةملاين بة ئةهلي و بة حزبيشةوة 
وة،  ئةتةكيت و رةونةقدار دةدرةوشاندةةخشةسازيدا بة تايتليرووثةِرةكانيان لة طةمةيةكي ن

 لةبةرامبةر ماراسؤين طةيشنت بة خزمةتكاري دةسةآلت ياريزان و واش لة طةمةي نووسيين ائ
  . دةسةآلتة كوردييةكة ليزان و بةبِرشتبوون

اويدا، ي شةِر لة لووتكة شةهيدةكاين سةر شاخةكانةوة كة لة ضةند كاتذميريك"روانيوان"
ضةند طوللة تؤثي بةركةوتبيت كة ئةم لووتكانة دةيب . دةِروانيت ، شةِري شاخ و ناوةخؤييدابةهؤي

روانيوان لةوةي دةثرسي ئاخؤ ضؤن مةزةندةي  دؤالر دةوةستا، ٣٠٠هةر طوللة تؤثيك نزيكةي 
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ثكي حةمةد ئاغا  طوللة تؤث بةر كة٣٠٠ كة ئةطةر لة يةك ضركةدا !كاتةبةرهةمهيناين طرووثةكان ن
 طةنج لة نيو طةِرةكة ميللييةكاندا بة مةلوويل و بة رؤحيكي بةرائةتةوة مةيليان ٣٠٠، ئةوا بكةويت

  يست؟..... بة تريضؤن نابن! دةبردبؤ ئامسان 
 سوارضاكةكةي فيلمي ١٣ دةثرسيت ئيمزاي ئةم ثياوة مةزنانةي ئةمِرؤ كة وةك "روانيوان"

طوللة تؤث لووتكةكان شةهيد دةبوون؟ بة، كاتيك كة ن لة كوي بووهؤليؤد ديتةوة بةرضاواين
كاتيك روانيوان دةيبين جةستةي ئةم طةجنانة لة زيندانة شاراوةكاين كورديدا بة بلؤك و جؤرةها 

برادةريان نةبوون، يان لة كوي بوون؟ هةر لةبةرئةوةي دةسِرانةوة، سزاداين دةروون تيكشكين 
   .....!!!!!!!!هاوشارنةبوون، يان

خويندكار كاتيك لةبةردةرطاي زانكؤدا بة ناضاري تيرشةق دةكرا، يان لةوديو ديوارةكانةوة 
 ئةري ئةم . بة راكة راك نائوميدي و دوودلَي دةيتؤقاندن ،بؤ مانةوةي جةستةي ماندووي لة ذيان

  !سِرينةوةي يادةكاين كوردي دةكةن لة كوي بوون؟نةثياوطةالنةي ئةمِرؤ وا داكؤكي لة 
روانينوان وةك خةمباريك سةيري طةمةكان دةكات و، وةك رةشبينيك لة بةرامبةر ئاييندة تل 

 دةكات، ئةطةر يادةكان ثرسياريان لة يانةتراذيدي كوردييةثرسياري ئةو هةموو يادة . دةخواتةوة
ابا، ئةوا ئةمِرؤ يادة تراذيدييةكان ريطةيان بةو بةزمة زةيين ئيمزا كؤكةرةواين كورد بةرهةمهين

  نةدةدا كة بةرهةم هاتووة؟ 
 لة ثرؤسةيةكي تةواو ئاشق و دةسةآلت ياريزان و : ئةوةية،ئةوةي لةالي روانينوان سةيرترة
 ،ك لة دةسةآلتماشقانةدا لة طؤِرةثانةكةدا دةبيينك وةك توِرةبوويياريزان كاتي ،ينخؤي دةنوي 

 هةست بة ئاستةنط و تةنطانةيي دةكات، دةسةآلتخؤشةويسيت بةرتةسك دةبيتةوة، بةآلم كاتيك 
دان دةخاتةوة مةيلي  وةك خزمةتكاريك، وةك سيبةريك و ضةواشةكردن و فريوياريزانئةوا 

 !مرؤظي كوردي، لة رووثةِرو رؤذنامةو طؤظار راطةياندنةكاندا دةبنة دةركةوتة
سيارانة، ثرسياري بوون، ثرسياري وابةستةبوون، ثرسياري وازهينان لةو كؤي ئةم ثرلة ناو 

 ياريزان و دذو نادذ، بوون و نةبوون، دةسةآلت و بيدةسةآلت و ،هةموو هةرايةي كة وةك ميطةل
 ئةري ئةرشيفي كوردي ضي .هاوشار و ناوضةطةر ئاراستةي رؤشنبريان دةكات ،دةسةآلت

 داواي ئيمزايةك بكات لةو رؤشنبريو رؤناكبرية "روانينوان"بنووسيتةوة، بة كام ديدةوة 
بؤ  يةكي ئيمزابةرطي كتيبيك يان فانيلةكةي بؤ يادةوةريبؤئةوةي لةسةر كورد ياريزانانةي 

   !بكةن
  ! خةين،  روانينوان ثةِرةطةندة بوودةسةآلت و ياريزانلة ...   هةي يلَ يلَ  هةي يلَ يلَ يلَ-
  
  

٢  
  

ةر ئةوةي ثرسيار لة رؤشنبريان بكةم لةبارةي قةيراين رؤذنامةطةري كوردي، ئةجمارة ديمة س
كة ض ئاستةنطيكي بؤ دنياي كوردي بةرهةمهيناوة، كة ضؤن رؤذنامة بؤ بازاِري دةركةوتن و 
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رؤذنامةي . ساغبوونةوةي رؤذنامةكةي طوي بةوة نادات كة ليكةوتةكةكان بةرةو كوي روو دةطرن
 ناوو، مانايةكي زةق و رةونةقداري ثيوة ديارة، بةآلم لة ئاكامدا بة البردين كوردي كة تايتل و

هةموو تايتلة رةونةقدارةكان، ئةوا هةمان ثِركردنةوةي ئةو بؤشاييةية كة لةسةر فةزاي 
سةختييةكة ئةوةية هيض جياوازييةك لة نيوان ثيطةكاين . رؤذنامةكة بة مردوويي لة دايك دةبيت

ةطةلَ ئةو رؤذنامةيةدا ناكةيت، بةلَكو ئةم رؤذنامانة هةمان ئةو ياريزانانةي تيدا ئةم رؤذنامة ل
 سالَ زياتر لة كاري نةخشةسازي لة ناو ١٠طةلةكؤمة بووة، كة ئةز لة دواي ئةزمووين 

رووثةِرةكاين رؤذنامةي كورديدا رؤذيك ئةوةم بةدي نةكرد كة رؤذنامة بتوانيت دوور لة 
هةمان بةرتةسكبوونةوةي ئةو . ؤي جيا بكاتةوة لة رؤذنامةكاين ترفؤرمةكةي خؤيدا، خ

  . ياريزانانة لة ناو ثانتايي رؤذنامةي كورديدا خؤي دةكاتةوة دةركةوتة
، دووةمةليرةدا ئةوة دةلَيم، كة رؤذنامةي حزيب كوردي كة سةرنووسةرةكةي بةرثرسياري 

تةيةكي لة ناكاو ئةم ثؤستةي ثيدةدريت، ئةوا لة سةروبةندي كؤنطرةيةكي حزيب، يان دةرهاويش
من وةك كاري ئةزمووين خؤم، ضةندان سةرنووسةرو بن نووسةرم بيين، بةآلم لة كؤتاييدا ئةم 
رؤذنامةيةي كارم تييدا دةكرد، هةمان ئةو رؤذنامةيةي حزبةكةي تر لة ناوةِرؤك و ديدو بؤضوون، 

ةية دةِرؤيشت كة ضؤن جيطاي خؤي لة بطرة لة رووي كولتوورييةوة ماراسؤين بةو ئاراست
بةرامبةر دةسةآلتدا بكاتةوة، ضونكة رؤذنامة تةا بةسةر ملي ئةو كةسانةدا بِرابؤوة، يان ئةندامي 
ئةم حزبةن، يانيش ئةوةتا هةستيكي رؤمانسيانة واي ليدةكات هةفتانة ببيتة خوينةري ئةم 

ئةم رؤذنامةية بةم . ك دياري ثيشكةش دةكرارؤذنامةية، لة هةمان كاتيشدا بؤ خةلَكانيك وة
 ليضاث دةكرا، ئةو نووسةرةي  دانةيشيوةية ساغ دةبؤوة كة نزيكةي لة هةزار تا سي هةزار

، ئةوة دةبووة كِرياري ئةم بابةتيكي ئةدةيب، يان هةر شتيكي لةم رؤذنامةية بآلوكرابووايةوة
   !رؤذنامةية

اتوانيت دوور لة ثةيوةنديية ثرؤتؤكؤلييةكةي سةرةوةي سةرنووسةري رؤذنامة هيض كاتيك ن
 سةرةوةي ئةميش وةك هةر . مجة بكات،خؤي، كة ئةميش دةسةآليت مةكتةيب سياسيية

كاتيكيش سةرنووسةري هةر . ثةيوةندييةكي كولتووري هاوثةمياين دةسةآلت و، نةريتثاريزة
لة دذي دةسةآلتدا، يان هةر دةسةآلتيكي ئؤرطانيك ريطاي ئةوةي ثيدةدريت ئيمزا كؤ بكاتةوة 

نةرييت، ئةوة خودي سةرةوةي خؤي طلؤثي سةوزي بؤ داطريساندووة، هةميشة رؤذنامةطةري 
 ناتوانيت كوردي ئةطةر ريثؤرتاذيك لةبارةي ئةم مةسةالنةي كة هيلَي سووريان بةذيرداهاتووة

  بةلَكو ئامؤذطاريكارةكاين سةرةوةي ئةمت،ةيخؤي ليبدنابيت ئةمة بظةية بيكات ثيي دةوتريت 
، بة دوورخستنةوةي رؤذنامةطةري كوردي لة نةوروذاندين، .....رؤذنامةطةرة يان نووسةرة يان 

ئيدي كاك ريبوار لة ئيمة مانان باشتر لةو طةمانة . يان بة ثيداين ئيمتيازايت تر، بيدةنط دةكريت
  ! ةي ضؤنةتيدةطات و دةشزانيت قازانج و ليكةوت

 ئيمزا بكات، ئةوا خؤي لة ،رؤذنامةطةري كوردي كاتيك لة ريطاي تةلةفؤنيكةوة مةست بكريت
خؤيدا كارةساتيكي كؤميدية، من ضةندان جار وةك طويطر لة بةرامبةر ئةو دياردةطةلة تووشي 
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رؤذنامةكة ال بيئةوةي لة كؤي رووداوةكة ئاطادار بيت، بة يةك تةلةفؤن بابةتيكي . شؤك بووم
  . دةدات و، ئةوةي لة تةلةفؤن ثيي وترا دةست بةجي دةبيتة خزمةتكاري ئةو بابةتة

ليرةدا مةبةست ئةوة نيية لة نرخ و بةهاي تةكنيك و ئاميرةكاين سةردةمي كةم بكةمةوة، 
بةلَكو ئةوةي ليرةدا من مةبةستمة ئةوةية ضؤن ئةم سةرنووسةرة، يان خاوةين ئيمتيازة 

ناو فراوانكردين ثانتايي بؤ مةرام دروست بينةرةكاين، لةثيئاطايانة ئةوة دةخاتة بةر ديدي خوي
  !كردين دةستكةويت تايبةيت

من ئةو ثرسيارة لة رؤشنبريي كوردي دةكةم، دواي بآلوكردنةوةي ضاوثيكةوتنةكةي ريبوار 
سياريك لة زةيين سيوةيلي لةاليةن خاوةن ئيمتيازو سةرنووسةري ئةم رؤذنامةية، ض ثر

رؤشنبريي كوردي دروست دةكات؟ بؤ لة ئان و سايت ئةوةي كة خةلَك زؤر بة تامةزرؤيي و 
كة ئةم دياردةيةش لة سةروبةندي طوماناوييةوة ثرسياري لة دياردةيةك دةكرد، 

ضاوثيكةوتنةكةي دواي ريبوار سيوةيليدا طوم و شوينبزر كرا؟ ئايا ياريزاين ناو رؤذنامة 
  يةكةو ريبوار جيطاي تيِروانني و طومان نني؟حزبي

بؤ تا ئيستا ئةم رؤذنامة حزبيية نةيتوانيوة جولةيةكي بنةِرةيت وةك بةرهةلًَستكار لة 
بةرامبةر كولتووري كوردي بكات؟ من هيض ناويك لةو رؤذنامةية نانيم ضونكة كةسةكاين ئةم 

  .رؤذنامةية ديارو ئاشكران
 وةك ومت  كةسةكان لة سةرةوة بةِريوةي دةبةن، هةر ئةم كةسانةي رؤذنامةي حزيب كوردي،

سةرةوةش يةكيك لة ناو كاديرةكاين خؤي زيندوو دةكاتةوةو دةيكا بة ثيشضاو، دواتر بة ثيي 
ئةطةر . ثرؤتؤكؤلةكاين سةرنووسةرو خاوةن ئيمتيازو سةرةوةيان ريكةوتن دروست دةبيت

م وانيية كوردي حزبة بري لة ئاستةنطةكاين ذياين ضةوانةي رةويت ئةمسةرنووسةر ثيبكاتةوة، ثي 
ئيدي ئيمزا كردين ئةوانةش دةست و ثةجنةي ئةو كةسانة ! جيطاو مةكاين هةبيت لة ناو ئةو حزبة

  !! بةلَكو ئةوانةن كة لةسةرةوة طلَؤثة رةنطاوِرةنطةكان دادةطريسينن،نيية كة داكؤكيكةري ئازادين
امةيةكي وةك هاوآليت، وةك رؤذنامةيةكي ئةهلي كوردي، ثيم واية ديمةوة سةر رؤذن

وروذاندين ئةم بابةتانةي رؤذنامةي ناوبراويش هةمان ئةو هةلَةية دووبارة دةكاتةوة، ضونكة 
ئةطةر رؤذنامةيةك ئةهلي بيت، ضؤن تيِروانيين بآلوكردنةوةكاين هةمان تيِروانيين بآلوكردنةوةي 

هاوآليت بةدةر لة جياوازي بووين لةطةلَ رؤذنامةي حزبيدا، بةآلم لة ! بيترؤذنامةيةكي حزيب دة
ئةوةتا بيئةوةي خويندنةوةيةكي بؤ ياري و طةمة كوردييةكان هةبيت ، دا يةكانطريةةسةروبةند

دةكةويتة هةمان هةلَةي ئةو خاوةن ئيمتيازة كة بة ريكةويت تةلةفؤن ئيمزا دةكات، هاوآليت 
بآلو دةكاتةوة، دةخياتة بةرديدو خوينةري كوردي، من " ريبوار سيوةيلي"مةي لةبري ئةوة نا

ليرةدا ثرسياري ئةوة لة رؤشنبريي كوردي دةكةم، ئةطةر مةيلي هاوآليت تةا طةياندين راستيية، 
تةا بؤ مةرامي بازاِر ساغكردنةوةي ئةم رؤذنامةية، بؤضي لةم ناوةندة ترسناكة كورديية، 

كة سةروضاوةي " ريبوار سيوةيلي"هةلَةي لةجمؤرةوة، بؤضي ياريزانيكي وةك دةكةويتة 
  !؟"هاوآليت"بابةتةكةي لة رؤذنامةيةكي حزبيدا وروذاند، ئةجمارة ناردي بؤ 
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من وةك طومانيك سةيري هاوشاري بووين كارةساتةكاين كوردي دةكةم، كة ضةندة خةريكي 
 نني، كة ض ليكةوتةيةكي خراثي ليدةكةويتةوة، ئيدي بةزمي ئةوةن، هيندة خةريكي دنياي كوردي

لة ئايندة ضي روودةدات يان نا، ئةوة جةستةي كوردي بؤتة خامةيةكي زيِرين بؤ ثةيداكردين 
. بة داواي ليبوردنةوة لة برادةراين هاوآليت كة من ئاماذةي طومان لةالم ئامادةطي هةية! مةرام

كؤمةلَيك شيت تر لةسةر شاريكي وةك " ريبوار سيوةيلي"ةي ضونكة لةطةلَ بآلوكردنةوةي نامةك
هةولير كؤ دةكاتةوة، ئةوانة نايةن وةك كيشةي دةسةآلت ئةو باسانة بآلوبكةنةوة، بةلَكو 

باآل دةسيت شاريك لةسةر " ريبوار"مةبةستيانة لة روانطةي كؤمةلَة كةسي هاوشاري و هاوِرييةيت 
ثيشتر ئةو هةموو بابةتة لةسةر هةولير " هاوآليت"وانيية باشة بؤ ئةطةر . هةولير نيشان بدةن

دروست ناكات؟ باشة تةا هةولير كيشةية؟ شارةكاين تر هةموو شتيكيان كؤتايي ثيهيناوة لة 
ناو مؤدينرترين كؤمةلَطا دةذين؟ ئةمة ثيي دةلَين طةلةكؤمةي هاوِرييةيت نةوةك نيازي رؤشنبريي 

    !هاوآليت دةيةوي بةوة نائاطايي بة ئيمة نيشان بدات! ن لة ئازاديو داكؤكيكرد
-  دةمسالَي .. يلَ يلَ دةمسالَيدةمسالَي .. روانينوان نيية لة مالَي !!! 
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