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 شاهؤتؤفيق .... لةنصوان ئةرك و مافدا،بآلوكراوة ئةلكترؤنيةكان
  

 كةبةدةسةآليت ضوارةم دةناسرص؛ لةطؤأانكارييةكاين ذياين رؤذانةي هةركؤمةپطةيةكدا رؤپي سةرةكي ،راطةياندن
ديكتاتؤر  بكاتة ثاپةوان و تا ثلـــةي ،هةر راطةياندنة كةدةتوانص كةساين بوودةپةو هيضلةبارانةبوو. وازيدةكات

 كؤپةكةو قةآلي ،هةرئةويشة كة هةندصجار ديكتاتؤر و خوصنمذةكان ريسوا و سةرطةردان دةكاو. سةريانبخـــات
 دةكرصت ،واتة راطةياندن ضةقؤيةكي دوودةمةو.  نيشاين دونيا دةدات رةوشتةكانيان،تاوانةكانيان دةخاتة لةرزةو

  .بؤ هةردوو مةرامةكة بةكارصنرصت
فةرهةنط بووة؛ بة زةبري مششصري  ة طريؤدةي سأينةوةي كةلتوور و شصواندين زمان و كة هةميش،كورد

   .بيپصت، نةيتوانيوة ئةوةي دةيةوصت،سانسؤريش بةرلة ثصشكةوتين طرياوةو
 ، بةردةوام بريوباوةأة شؤظصين و تاكخوازيةكاين خؤيانيان بآلوكردؤتةوةو،رذصمي بةعس و هاوشصوةكاين

هةربؤية ئةمة بؤتة ثيشةو بةضةندين شصوة . ان لةدذايةتيكردين بريي ئازاددا نةكردووةلةثاپيشيدا كةمتةرخةمي
  .كاريان بؤ سةركوتكردين دةنطي راسيت و بأيين زماين رةخنةو شكاندين قةپةمي بوصر داوة

ةو ئ.  كةدةخوازصت لة دةرةوةي زماين ئاسايي كةناپصك بدؤزصتةوة بؤ ثةيظني؛ هةميشة لة ئةندصشةداية،نووسةر
بةفةنتازياوة ياري  ، بةئاماذةي سةيرتر رستةكان منايشبكاو،دةيةوصت طوزارشيت نوص بؤ رووداوةكان بدؤزصتةوةو

 دةيةوصت بة سةربةستييةكي رةهاوة ،هةر بؤية بةردةوام ثصويسيت بة كةشصكي ئازاد هةيةو. بة وشةكان بكات
ئةمة بؤخؤي ثرسيارصكةو ...! كة زياتر باآلبكاجاكص سةركةوتوودةبص و كصش ناتوانص لة ئةذنؤي ثيشة. بنووسصت

 تا دةبةنط ،تاناشرين نةبص جوان نابينرص و:  وةآلمصكيش كةهةميشة ئامادةية ئةوةية.بةردةوام دةوترصتةوة
  . نةبينني زرنطمان خؤشناوص

 رة؛ هةميشة باس لة ئازادي و شكاندين سنوو..ئةوكاتةي راطةياندن لةثةناي شؤأشةوة ثةيامةكةي دةنصرص
بةآلم كاتصك دةبصتة هاوةپي دةسةآلت و .  نايةوصت لةسصبةري سانسؤردا ئارامبطرصت،كصشراوةكاين هزردةكاو

  .بانط بؤ سةروةري دةسةآلت دةدات،ئةوسا خؤي لةضوارضصوةدةطرص و..! لةسصبةري ئةودا باوصشك دةدات
لةكوردستاندا خةبات لةشاخةوة طواسترايةوةبؤ شارو بةشصوةي تر خؤي نواند؛ راطةياندنيش بة ئةوكاتةي 

ئةوسا ئةوانةي بوونة زماين حيزب و . هةموو جؤرةكانيةوة خةبايت نةهصنيي خؤي كرد بةئاشكراو درصذةي ثصدا
ر ش كة ويستيان رصطةي تئةوانة) ندابةآلم لةضوارضصوةي هصپة كصشراوةكا( طةشةيانكردو طةورةبوون ،دةسةآلت
بةآلم هةندصكيان ئازايانة خؤيان راطرت .  زؤرجار نائومصدكران، تووشي ضةندين كؤسث و لةمثةر هاتن و،هةپبذصرن

  .و تا ئصستةش بةردةوامن
بووة مايةي كردنةوةي كةناپصكي " تؤأي ئصنتةرنصت"بآلوبوونةوةي داهصنانة نوصيةكان و لةسةرووي هةموويانةوة 

ديارة كارصكي لةوجؤرة . سةكؤيةك بؤ ئةوانةي كة دةخوازن لةدةرةوةي بازنةكاندا شتصكي تربپصن. بأيننوص بؤدةر
 لةمةيدانصكي وةهادا جطة لةبةرهةمي جوان و ،؛ بص كةموكوريت نابص و..كة بؤ كورد و بؤ جيهانيش نوص بوو

 ،نة كة وردبينتر و بةئاطاتربن وهةربؤية ئةركي بآلوكراوةكا. هونةري بةثصز؛ شيت كاپوكرض و الوازيش دةكرص
ئازاديي نووسني و مايف وتندا؛  نةهصپن لة ذصر ثةردةي ،النيكةم رص بة شصواندين كةلتوور و زمانةكةمان نةدةن و

ئةركي هةموومشانة .  و دواجار رؤشنبريييةكي الواز بآلوبصتةوةواز و رصنووسي ضةواشة بنةخشصرستةي ال
 وة بةرةخنةي بةهصز و ثأمانا ، بةشصوةي طوجناو راستيةكان خبةينةرووهةوپبدةين بة زمانصكي سةردةم و

وة لةهةمانكاتدا مايف بآلوكراوةكانة كةبة شصوةي جيا و بةثصي بةرنامةي خؤيان كاربكةن . هةپةكان راستبكةينةوة
 )بةمةرجص لة رووي هونةري نووسينةوة ثوختةبصت(كةس دانةنصن هيض سانسؤرصكي فكري وسياسي لةسةر، و

.  لةسةر مايف طةلةكةيان دةنط هةپبأن،ثصويستةو مايف هةمووانة كةبصترس بدوصن و كةموكورتيةكان باسبكةن و
  .تاهةموو ثصكةوة هةوپي دؤزينةوةي زمانصكي طفتوطؤبدةين كةشايستةي ئةم سةردةمةبصت
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هيواي سةركةوتن بؤ هةروةها . دةكةم و هيواي بةردةوامي بؤ دةخوازم" كوردستان نصت"ثريؤزبايي لة ساپأؤذي 
.  ئاماجنيانةةكانهةموو بآلوكراوةكاين تر دةخوازم و دةستخؤشيش لةو نووسةرة بةأصزانة دةكةم كة وتين راستي

  .سآلويش بؤ خوصنةران
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