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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي... ... !!ةتةتممأصبوار دةروصش حيكأصبوار دةروصش حيككاك كاك ، ، ةقةتةكةت البةةقةتةكةت البة س سضاويلكةضاويلكة
  

هةر وةها بؤ ، طةلص سووردي هةية بة تايبةت بؤ ئةو كةسانةي كصشةي بينيان هةية) عةينةك (ضاويلكة
 أؤذيش بةكار دةهصنرصن لةو حالةتةشدا هةر بؤ ئةوةية كة تيشكةكاين بة ؤر و تيشكيثاراستين ضاو لة خ

  . خؤر نةبنة أصطر لة بينيين شتةكانهصزي 
كةواتة ديتين . ديتين شصوة و أةنطي تةواوي شتةكان و دونياية، مةبةسيت سةرةكي بة كارهصناين ضاويلكة

  . هؤي بةكارهصناين ضاويلكةكانة،  شتةكانأةنطي تةواو و ناوةأؤكي
 ئاوايي لصبكةن وةك ئةوان  وبةلَام بة داخةوة هةندص كةس بؤ ئةوةي أةنطي أاستةقينةي شتةكان بطؤأن

  . كاك رصبوار عارفيش يةكصكة لةو كةسانة. ضاويلكة بةكاردصنن، دةيانةوصت
  بؤ ئةوةي ،  ناكاتةتتا لة كايت خةوتنيشدا لة بةريكي تايبةيت هةية و هة كاك أصبوار عارف ضاويلكةي

  . يةةنطةبن كة ئةو دةيةوصت و حةزي لصي بةو أخةونةكانيش
ئةو . مةنسوور حيكمةت و كولتووري فارسن لة عةدةسة شكاوةكةي  ثصكهاتووصبوارك أضاويلكةكاين كا

و جطة لةو أةنطة هيضي تر ي كوردي ضاويلكةية أةنطي ناسيوناليزم و كؤنةثةرسيت دةداتة هةموو شتصك
زانصت ئةو ض جؤرة دنيايةك اري خةلَكاين تر زؤر ئاسان دةكةن و بة ئاساين مرؤظ دةهةر بؤية ك. نابينصت
  . دةبينصت

ثصويستة ثصش هةموو ، ن ببيني شتةكانهةظالَةكاين بتوانن أةنطي تةواو و تاوةكوو كاك أيبوار عارف
  . شتصك ئةو ضاويلكةية فأةبدةن و بة عةقلَصكي طرايةوة و ئازاد أؤداوةكان خبوصننةوة

شةلالَ با ،  بكةنهةلبةتة من دةزامن كة أيبوار عارف و برادةرةكاين زؤر حةزيان لةوةية خةلَك باسيان
ةي دةكات بؤ ئةو) طؤ (طوندةكة) كاين (ئةوانة وةك ئةو كابرايةن كة لة نزيك. جنصويش ثصيان بدةن

  . دانيشتوانص طوندةكة باسي لصوة بكةن
ضونكة من جةنابت و ، من بةهيض شصوةيةك ناكةومة ئةو تةلَةوة و أةخنةيةكي سياسي يان فكري لصت ناطرم

  بت وةك ئةو فةقصيانة بري دةكةين وجةنا. ناسم و هيض بنةمايةكي فكريتان نيةدةستةكةي تؤ بة حزب نا
مةالي جةنابتيش مةنسوور . ةوةيةك بلَصت ئةويش بةدوايدا دةيلَصن كة مةال هةرضيكةوت دةكةنهةلَسوو
  . حيكمةتة

ؤ دةروصشي ت.  هيض جياوازيةك لة شصوةي بريكردنةوة و كاري تؤدا نيية لة طةلَ موسلَمانصكي كؤنةثةرست
شي رخؤتؤ سة. و موسلَمانصكيش لةوانةية دةروصشي عةبدوالقادر طةيالين بصت مةنسوور حيكةمةيت

تؤ ئازاد نيت لة بريكردنةوة و . خؤشي دةنطي اهللا ئةكبةرنرقسةكاين مةنسووريت و دةرويشةكانيش سة
ةرام و حةالل دةكات بة موسلَمانصكيش ضاويلكةي قورئاين لة ضاوة و شت ح، ضاويلكةي مةنسوورت لة ضاوة

، يست و كؤنةثةرست و نةزانةالي جةنابت هةر كةسصك وةك ئصوة برينةكاتةوة ناسيؤنال. طوصرةي قوئان
  . سلَمانصكيش ئةوةي موسلَمان نةبصت كافرةالي مو

رباةري تاوانباري هةتتا لةو نووسةينةي كة دة، من حةزماكةم ناوي كةسان بصنم، لة هةموو نووسينةكامندا
لة قةلَةمم ) ع. ر ( ناوي أصبوارم نةهصنابوو و بةناوي كةسصك بة، ضةكي كيمياوي هؤلَةندمي نووسيبوو

  . ماندؤ نةكةمبة دةروصشصك بؤ ئةوةي ناضار نةمب ولَامي بدةمةوة و خوصنةرانيش . دابوو
شتا ئصوة نةبؤنةتة ئةو زاتة هصو أةفيقةكانت دةلَصم كة بة تؤ ، هةر ضؤنصك بصت من وةك ناسيؤناليستصك

ضونكة من دةزامن ، امةكةمت خوصندةوةن دصأي 3كة دانوسان لةطةلَ ئصوة بكةم و دلَنيات دةكةمةوة كة تةنيا 
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مرؤظ دةزانصت بةدوايدا ) حةي (كاتص دةرويشصك دةلَصت، ئاخر ئةمةية خراثي دةروصشي. باقيةكةي ضيية
  ) . اهللا (دةلصن

. بةلَكوو هةموو نووسينةكاين ئةوان و حزبةكةيان،  تةنيا بةرامبةر أصبوار عارفئةمة هةلَويسيت من نيية
  . ئةويش طؤأيين ناوي خؤي بؤ. فصلَصكي رصبوار بؤ، امةكةي ثصشؤشهؤي خوصندي ن

وة بانطةوازصكي نووسيبوو و لة ساييت دةنطةكاندا ) بةهاء الدين (ئاخر ئةم رصبوار عارفة بة ناوي
) بةهاء الدين (كةوا نووسيبوو ئةم رصبوار عارفة لة كؤتايي نامةكةيدا. وصندمةوةمنيش خ. بلَاوكرابووة

ئةطينا هةر نةم ، ةئةو كاتة زانيم بانطةوازةكة هي رصبوار عارف. ناوي ئةوة و بة رصبوار عارف ناسراوة
  . دةكردةوة

وي مايف مرؤظ و رارصكخأصبوار عارف و بةهاء الدين و  بة ناوي، ئةم رصبوار عارفة، بةلَص بةأصزان
بةيان و ئاكارداري و نامة و بابةت ، رصكخراوي دادطاييكردين سةددام و بة ناوي حزيب كؤمؤنبسيت كرصكاري

  .  كار و بةخت أةش7ئةمةية خاوةن . بلَاودةكاتةوة
تةنيا لة ضةند كةسصك ثصكهاتووة و ثصويستيان بة خةلَكة و هةر بؤيةش  من دةزامن حزبةكةي رصبوار عارف

  . بةلَام نةمدةزاين فصلَبازيشن. جارصك بة ناوصك شت بالودةكةنةوةهةر 
  ، مةطةر بة فصلَ و فصلَبازي نةبيت وةك ناو طؤأين، ةتلة كؤتاييدا بةلَصن دةدةمة رصبوار دةرويش حيكم

أةخنةو جنصوي ’ تةنانةت ئةطةر ، ئةطينا بابةيت جةنابت و ثارت و رصكخراوةكانت ناخوصنمةوة
  . لةبةر ئةم هؤيانةي خوارةوة. بؤ منأاستةوخؤش بصت 

  ي قسةكانتاندةروصشي و دووبارة و دة بارة بوونةوة) يةك
  سةقةيت بريوأا و كوردييةكةت و سةرخؤشي حيكةمتيانةكةت) دوو
  . بةداخةوة ئصوة بة فارسي دةنووسن و من لة فارسي حالَي نامب) سص
  . دةوةي خةلَكاين ترذياين سياسي ثاراسيتانةي ئصوة و ذيان لة سةر كر) ضوار
  . درو و دةلةسة و فصلَبازي و عةقلي داخراو) ثصنج
  . نةخوصندةوارن و دةتانةوصت مامؤستايي بكةن) شةش
. جاهيلن و خؤتان لص بثارصزن، ئةو كةسانةي كة شت نازانن و ثصيان واية كة دةزانن) عةرب وةتةين) (حةوت

 . منيش باوةأصم بةو مةتةلة هةية


