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  ....ديـــدطـــــاديـــدطـــــا
  
  ..دةينوسيت()  

  

  ِرةطةز ِرةشيدِرةطةز ِرةشيد. . .... دا داريكخراوة قوتابيةكان لة نيوان حزب و خؤ ئةظيينريكخراوة قوتابيةكان لة نيوان حزب و خؤ ئةظيين
  

 يكة هةميشة ئةطةر، رسيارة ثيناسة دةكرينثريكخراوة قوتابيةكان بةو تويذة ثر ، ئةمرؤ لة دونيادا
 قوتابيان دا هيرش دةكةنة يؤرم خواز ريف ثرسيارو خةويني و هةميشة لةريطةيطؤرانيان ليهةلَدةقولَ

 يواتة ئةرك.. و سياسيةكانني و كةلتور دياردة كؤمةآليةيت لة طؤريينيسةر شتة نةطؤرةكان و ئامادة
  دان وئامادة باشن بؤ قورباين،  كردن لة قوتابياني بةرطري ئمِرؤدا ويِرايريكخراوة قوتابيةكان لة دونيا

 راست يجا ئةطةر ئةو ريكخراوة سةر بة هةر حزبيك.. تةندروستيطايةك كؤمةلَبنيادنان و دروست كردين
 حزب سةير ي حزب و وةك دريذكراوةي تايبةت نةبيت نابنة ثاشكؤئةوا لة هةنديك شيت، بيت يان ضةث

 خويندن  نيوةندةكاينلَ لةطةي قوتابيان و ثةيوةندلَليرةشةوة ريكخراوة قوتابيةكان بةرة لةطة..ناكرين
يةكيك لة مةرجة ،  تر بلَيميبة واتايةك.. حزيب حزب و نيوةندةكاينلَنةوةك لةطة، دةبةسنت

 يواتة ئةوة، رةخنةطر و بوير، دةبيت تويذيك بن طؤراو و ثِر ثرسيار،  قوتابيانيريكخراو سةرةتايةكاين
  .اتة ِروو ليوة بكاو بياخني قوتابيان باسيريكخراو،  ئةزانيتيكة دةستةآلت بة بظة

 ي ئةو وةزيفةن و لة كويي ئيمةدا تا ضةند هةلَطر خويندكاريةكان لة وآليتبةآلم ئاخؤ ريكخراوة قوتايب
هيندة ثِرة .. خؤيانن؟؟كة ثيم واية قسةكردن لةسةر يان هيندة ثِرة لة ثرسيار و ِرةخنةثيناسةو ئةركةكاين

بة ..كة ناكريت لة ضةند ديريكدا بياخنةمةِروو،  حزب و ثاشكؤ طرتيني دذوار و خةم سارديلة منونة
 حزبن و بة يوخويندكارييةكان دريذ كراوة  قوتابياني ئيمةدا ريكخراوي تر هةميشة لةو والَتةيواتةيةك

 كة حزب بيةويت يئةوة،  خويندن كار دةكةن و حزبةكانيان لة نيوةندةكاينيهةمان ستراتيذ
 حزب يلة بؤنةو هةلَبذاردنةكانيشدا بةهةمان سيستم وئةخالق، دةدةن وريكخراوةكان بؤيان ئةجنام 

 ي لةو جؤرة ئامادةن و لة ميذووي هةر يةكيكماندا ضةندان منوونةيلة بريةوةر.(طوزةر دةكةن
   )هةلَبذاردنةكاندا بينيومانن

 حزبةكانيان يهةميشة ريكخراوة قوتايب وخويندكارييةكان تةا بة بؤنةو رةزامةند، جطة لةمانةش
ريكخراوةكان ئيفليج دةبن ولة ،  حزبةكاني طوتار و ئةمريلة دةرةوة، دةضنة سةر جادةو ريثيوان دةطيِرن

 ية قسةبكةن و زؤرجاريش لةبةردةم ئاخافنت و تةنانةت ديالؤكيشدا طةورةترين ثرسةدا بؤيان ين
قوتابيان كار ي  لة خةم و بةرةي ئةوةي لةو ضةشنة هةن كة ريكخراوةكان لة بِريزؤر منوونة(ريطِردةبن

 يهيز  هانيتيئةطةر،  قوتابيان حزب وراثؤِرت نووس و ريطِر لة بةردةم خةوينيبوونةتة ثؤليس، بكةن
  .) باشترين منوونةية قوتابيان لة سليماينو طرياين توركيا يؤ كوردستان ثيش دوو سالَ لةمةوبةر

،  لةسةر دةكةني قوتابيان و خويندكاران لة كوردستاندا كاري كة ريكخراويـ يةكيك لةو بنةمايانة
،  خؤيان ننيي كة سةر بة ريكخراوي ئةو قوتابيانة نةدانة بة خةويني ويستيةو طوي و كورسخؤويسيت

 خويندن لة سةر دةكاين ريكخراوةكة لة يةكيك لة نيوةيبؤ منوونة كاتيك نوينةريك يان ئةنداميك
لةبةرامبةريشدا .ي دةطيندرهةموو دونياي بؤ يت، ي دةدري ياسايي تر سزاي يان مةسةلةيةكينائيلتيزام
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 يئةوا بةكار، ي لةسةر بضووكترين شت سزا بدر) خؤيان نةيبيكةسةر بة ريكخراوةكة(ئةطةر قوتابيةك 
  .) نةلَين موستةحةقةيار ثيشئةطةر هةنديك ج( بكةن  يليخؤيان رةوا نازانن بةرطر

 خويندندا  ئيمةدا و لة نيواندةكاين لة والَيت وقوتايبي خويندكاري ريكخراويـ طةورةترين وةزيفة
 مةلزةمةكان و ي طةورةيان مؤر كيشانة بةسةر الثةِرةيوةك فزؤلَيترين تويذ هيوا، ةو)إستنساخ(

جا كارةسات ئةوةية بة مةزنتريين ئةرك ..ة ريكخِراو)نفالَ( ي طةورةيانة لة ذيري بنووسن ديارحةسرةيت
  .. دةكةني دةكةن و لةهةمو كؤرو كؤبونةوةو ثيش هةلَبذاردنيكدا باسي خؤيان ثيناسةيو كار

 ريكخراوةكان خؤيان بة طةورةتر لة هةميشة ئةندملان و كاديراين،  ثيكةنينةي تر كة جيطايـ شتيك
 يتةواو لة بوونةوةريك،  خويندن وةك موسئول مامةلَة دةكةن وندةكاين دةزانن و لة نيوةقوتايب

 يةكتر ناسني و ييان هيوايةتيانة لة ئاهةنط،  دةضن و هةميشة حةز دةكةن حزيب مةسئوويليبضووكراوة
 بريقةدار وتايبةت بة حزب و ي رةنطا ورةنط درومشي قوتابياندا لةبةرامبةر ثةِرؤبؤنة جؤربةجؤرةكاين

 تبييان بِروانن و ي لةسةر ثيدابنيشن و بة قات بؤينباغةوة و ث  كورسيةكانيلة ثيشةوة، اوةكانيانريكخر
  .. خؤيان هةبيتيلة سةرةتا و ناوةِراست و كؤتاييشدا ووتة

 وخويندكاريةكان هةبيت لة كوردستاندا و لة نيو ئةو  ريكخراوة قوتايبيجا وةرة و تةمات بة وةزيفة
  .. ريفؤِرم دا بطةِرييدوافةوزايةدا بة 

  
r_ragaz@yahoo.com  
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