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  ديار عةزيز شةريفديار عةزيز شةريف...  ...  قةيرانيكي ديكةي ئازادي نيو رؤذنامةطةري كوردي قةيرانيكي ديكةي ئازادي نيو رؤذنامةطةري كوردي ... ... ِرادةربِرين و ِرابِرين ِرادةربِرين و ِرابِرين 

  
كاتيك رؤذنامةنووسيك ، ِرابالَكردنةوةدا هةية و  لةم والَتة جياوازييةكي زؤر لةنيوان ِرادةربِرين

 ئةوا بةديوي -ندين حزيب كاربكاتبةتايبةيت ئةطةر لة دةزطايةكي ِراطةيا-ثرسياريكت ئاراستة دةكات 
ناوةوةيدا ئارةزووي ئةو وةالَمة لة تؤ دةكات كة لة بنةِرةتدا نةهجي حزبةكة يان بةرذةوةندييةكاين 

ثرسيارم لةسةر ئةوة ليبكةي كة ئايا  و ئةطينا بووة تؤ بيت، رؤذنامةنووسةكة لةو شوينة دةخيوازيت
نووسينةكانيشي بةيب سانسؤر لة  و ئازاد بووة و سةركةوتووتاضةند نةوةي نوي لةِرووي داهينانةوة 
بيكةي بة وتاريك كة لةطةلَ  و بِر بكة و جوان وةالَمةكامن قرض و رؤذنامةكاندا بالَوبوونةتةوة؟ دوايي بيت

ئةو كورتة ضريؤكةي كة دةيطيِرمةوة ضةند سالَيك ثيش ئيستا لةطةلَ ! ئارةزووي خؤتان بطوجنيت
هونةر ليكردم جا  و شاعرييكي هاوِريم ئةو ثرسيارانةي بؤ بةشي ئةدةب، برايةيت بةسةرم هاترؤذنامةي 

بةدلَنياييةوة سانسؤريكي زؤر لة رؤذنامةكاندا لةسةر "نازامن خؤي ئةو ِرستانةي بِريبوو كة وتبووم 
 و ر لةوةداية تؤ بيتسةي! ؟.. .. .. . يان حيزب بِريبووي" بةتايبةيت نووسيين ِرةخنةيي، نووسني هةية

، مقةست ليداين ِرستةي ناو وتاريك لة من بكةيت و الدان" سانسؤر"ثرسيار لةسةر بوون يان نةبووين 
بةلَي سانسؤر لةسةر "رِةشي بكةيتةوة كة دةلَي  و كةضي لةدواييدا هةر خؤشت ئةو وةالَمة رقوت بكةيت

  ".. .. .. . ئازادي ِرادةربِرين هةية
ضونكة لةم رؤذانةي ! ئاواش بِروا بِرواناكةم دوايي بيت و ز ئةو ضريؤكة نة كؤتايي هاتووةخوينةري ئازي

ويت ريثؤرتاذيكم لةسةر  و دوايي هاوِرييةكم كة لة رؤذنامةي كوردستاين نوي كاردةكات هاتةالم
 ئةوةية ِراي ئينجا ثرسيارةكةم، هةية!" وةدةرناين بةعس"يةك  و يادكردنةوةي ِراثةِريين بةهاري نةوةد

تؤ سةبارةت بةو رؤذة ثرشنطدارة ضيية؟ واتة تؤ وةك طةجنيك ئةو رؤذة هةستت بةضي كرد؟ منيش 
ثاشان كة ريثؤرتاذةكة بالَوبووةوة وةالَمةكةي ، بةوةالَميكي زؤر كورت بةالثةِرةيةك ِراي خؤم دةربِري

واتة ِرايةكةي من ، ةيت مقةست كةوتبوونيوةي زياتري بةر مةرحةم! بةالَم ئةوا ض وةالَميكم، خؤمم بيين
 و نةمزاين ئةو ِراوةرطرتنةي من لة ثاي ضي كة تؤ بيت! هيضي تر و لةناو سانسؤردا بووة ثةراطرافيك
، خةونة كوذراوةكاين نيوي بكةم و نةيةلَي ِراي خؤم لةسةر ِراثةِرين و دةسكاري ئازادي خةيالَي من بكةيت

رةكةي ئيوة هيضم نةطوتبوو جطة لة دركاندين هةنديك ِراسيت تالَ كة ئاخر خؤ من لة وةالَمي ثرسيا
ليرة دةمةوي ، ئينسانةكاين ئيمة وةك كورد ثيشان دةدات و برينةكاين نةتةوة و بةشيك لة خةم

ئةمة ئةطةر ئةو رؤذنامةيةي كة ئةم وتارةي ، مةرط رزطاربكةم و قسةكاين كة لةوي كردبووم لة ونبوون
 بةهةرحالَ لة وةالَمي يادي راثةِرينة   البردين ِرستةكان؟ و  بالَودةكةمةوة ئةويش نةكةويتة بةر بِرينيل

 و راثةِرين ئةوةي دةرخست كة تةنيا بةعس نيية دوذمين دميوكراسيةت"يةك وتبووم  و مةزنةكةي نةوةد
 بةعس نةياندةزاين زوو ئةوي رؤذي كة خةلَكي سينطي خؤيان دابووة بةر طوللةكاين" "ئازادي بيت

ئةو خةلَكة مةينةتبارة لةناو كةذاوةي بةهاري ِراثةِريندا دةيانوت ئةري " "سيحري ِراثةِرين بةتالَدةبيتةوة
بةلَي ئيستاش دةيلَيمةوة خةلَك نةياندةزاين بةِراسيت ِراثةِرين دةبيتة خةون !" بةِراسيت ئةوة خةون نيية؟

ةبةرئةوة لةكؤتايي وةالَمةكةمدا ئةوةم وتبوو كة ديسان دووبارةي ل! بةهةموو مانا جوانةكانييةوة
ضونكة نةمدةزاين رؤذطاري دواي رٍِاثةِرين دةطةمة ، بيوينة بوو و ئةو رؤذة زؤر رؤذيكي خؤش"دةكةمةوة 
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وة ض بة والَتةكةم دةبةستيتة: خالَيك كة بؤ هةميشة شيعرةكةي ماغوت بلَيمةوة كة لة شوينيكدا دةلَيت
  !!جطة لة ثيالَوةكامن نةبيت
يةك  و نةوازش بؤ طياين ثاكي شةهيداين ِراثةِرينة مةزنةكةي بةهاري نةوةد و  لة كؤتاييدا سةري ِريز

ي لة ئةنفاليكي ديكةي بةعسييةكان -1991كورداين دواي سالَي –راثةِرينيك كة هةموومان ، دادةنةوينم
بةهةموو ئيشكاليةتة -ئةو نيمضة كيانةي كة ئيستا هةمانةلةبةرئةوة بةدلَنياييةوة ، قوتاركرد

تةواوي شةهيداين ِريطاي  و كؤضِرةو و  بةرهةمي خويين ثاكي شةهيداين ِراثةِرين-نةتةوةييةكانييةوة
هةر سالَةي لة بةهاردا جاريكي تر بؤ ضةند ساتيك لةطةلَ رؤحانيةيت ثاكي ئيوةدا .. .. .. رزطاري والَتة

يةك  و بةتايبةيت ئةو ناوانةي كة دةيسةملينن راثةِريين نةوةد، كؤضِرةودا دةذمي و راثةِرينشةهيداين 
هةزاران ! كةضي لةو موناسةباتانةش ناويان لةناو ناواندا نيية؟.. .. بوو" راثةِريين جةماوةري"بةِراسيت 

 و هاوِريكاين و  كوردةخاليد و مةهدي ئةسعةد و سالَو لة طياين ثاكي شةهيدان مامؤستا بةهرام جةميل
طشت كوردستان تةمةين جوانيان  و تةواوي ئةو شةهيدانةي كة لة ِراثةِريين هةولير و خةجي باوة

  . بةخشيية ئازادي والَت
diaryaziz74@hotmial. com
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