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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي!! ... !! ...  هؤلَةندي هؤلَةندي و طرتين تاوانباري و طرتين تاوانباريرصكخراوة بةربووكةكانرصكخراوة بةربووكةكان

  
و مصش و   لة ضوولةكة كةلةخةكةيبةرييوانصك سةر دةبأن، دةورووةكة مةأصك يان ح

 دةيانةوصت ديارة تةيرو و تةوالَ و درندةكان.  ثأ دةبصت،و هةندص جار سةط ةردةوالَةز
  . بةشصك لة قوربانيةكة خبؤن

بةو كةسانة دةلَصن كة السايي خةلَكاين تر دةكةن و ضاولصكةري ) بةربووك (داردةوايلة كو
بةربووكي لةوةوة دصت كة كةسي ) .  ئةو بةربووكة،هةر كةسص بووكة (دةكةن و دةلَصن

  .  بة بووكةكةدا دةباتطومأةشي و حةسوودي ناتوانصت ببص بة بووك و ،بةربووك
طيانةلةبةرة ثاراسيتةكان ) . ثاراسيت (رصت ثصيان دةوتةنلة زانستيشدا هةندص طيانلةبةر ه

  .  و طةورة دةبندةذينلةسةر خوارندين طيانلةبةراين تر و هصزي ئةوان 
سياسي رصكخراوةيي و سياسيي الي كورد، ذيانة لة سةر  دياردةيةكي لة بةر ضاوي ذياين

بص توانايي و ئيفالس و نيفاقي سياسي هؤي . ناشةرعي بة شصوةيةكي ،و تصكداين كاري رصكخراوةكاين تر أةجني خةلَكاين تر
  . سةرةكي ئةو دياردةيةن

دروست كرا، ئةو كاتة ضةندين ) ك. ك. ث (بة ثالثشيت بؤ منوونة كاتصك لة باكووري كوردستان كؤنطرةي نةتةوةيي 
 الواز بوو، ةوةييكاتصك كؤنطرةي نةت. ست كرانكؤنطرةي نةتةوةيي لة بةشةكاين كوردستان و دةرةوةي ولَات درو

ديارة مةبةست لة دروستكردين ئةو هةموو كؤنطرانة يةك دؤزينةوةي بازاري سياسي و ثصشبأطصي . كؤنطرةكاين تر، نةمان
  . لة اليةن هةندص اليةين ترةوةبوو ) ك. ك. ث (نةتةوةييسياسي بوو لة اليةن هةندص كةسانةوة و تصكداين كؤنطرةي 

 ةي أيفراندؤمبةلَام لةدواي ئةوةي بزووتنةو. دص اليةين بازرطاندا بوو، كةس نزيكي نةدةبووكاتصك أيفراندوم لة دةسيت هةن
دةركةوت و لة سةرةتادا أاستطؤيانة مامةلَةيان لة طةلَ جةماوةري كوردستانيان كرد و ثشتطريي جةماوةريان بة ) أاثرسي(

ري ئةو ر، كةوتنة مجوجؤلَ و دةستوةردان لة كاروبادةستخست، ئةو كاتة بازرطاناين أيفراندؤم و كةسان و اليةنةكاين ت
هةندصكيان كة . وةانة ناو بزوتنةوةي ريفراندؤم و ئةواين تر رصكخراوي هاوناويان دروست كردريفراندؤمة و هةندصكيان خز

ضؤن  .دذي بةرزكردنةوي ئالَايت كوردستانن لة كؤبؤنةوةكاين خؤياندا، درومشي سةربةخؤيي كوردستانيان هةلَطرتووة
   بصت دةولَةيت كوردي دروست دةكات؟؟؟،رصكخراوصك دذي ئالَاي كوردستان

 كونطرةي نةتةوةيي و ريفراندؤم دةكةن، بةلكوو دةيانةوصت بازرطاين بة  بريؤكةي نةك تةنيا بازرطاين بةندص اليةنيشهة
  . هةلَةجبة و ئةنفاليش بكةن

ش لَةجبة و ئةنفالةكان دةكةن و كةسينباراين كيمياباراين هةرصكخراو و ثارت باسي دادطاييكردين تاوا هةلبةتة طةلص
خراوصك هةولَ بدات دةستكاري ناتوانيصت كاركردن بؤ ئةنفال و هةلَةجبة لة سةر ناوي خؤي تاثؤ بكات، بةلَام نابصت رصك

 خؤيان خبزصننة ناو بصن تردا بكات، يان لة دواي سةركةوتين رصكخراوصك لة كصشةيةكدا، ئةو كاتة ئةوان لةكاري رصكخراوي
  .  بازرطاين سياسي بة أةجني هةندص اليةين تر بكةنوة أصطايةوةكصشةكة و ل

ردين ئةو دةمصكة خةريكي دادطاييك) 1 (، رصكخراوةكةيان) ضاك (خراوي ناوةندي هةلَةجبةكرص بةطوصرةي أؤنكردنةويةكي
دةيان مسيناريان لة ئينتةرنصت طصأاوة، ثارةيان لة خةلَك . ي بة سةددامي فرؤشتووةتاوانبارة هؤلَةندييةن كة ضةكي كيمياي

 لة أصطاي ثارصزةري ويانة ثةيداكردوة و توانييانو رصكخراوة بيانيةكان كؤكردؤتةوة و اليةنطري بياين بؤ ئةو كصشةية
وانبارة بطرن و لةم هؤلَةندي، ئةو تا رصكخراوةكةيان بة هاوكاري ثارتصكي هؤلَةندي و داين بةلَطة و شايةدمان بة دادطايي

  ) 1. (أؤذانةدا دادطايي دةكرصت
 بةياين) كة سةر بة ثارتصكي سياسية) (رع (كةسانصك بة ناويئصستا و لةدواي ئةجنامداين كارةكة و طرتين ئةو تاوانبارة، 

  .  هؤلَةندي كردوةةكات و نامة ئاراستةي دادطايو داواي كؤكردنةوةي بةلَطةو و كومةك د) 2 (دةردهصناوة
 بؤ ئةم كابراية و ئةوانةي لة ثشت ئةو أادةوةسنت،باشة ئةمة بةربووكي نيية؟؟؟ ئةمة شصوةي ثاأاسيتانةي ذيان نيية؟؟ باشة 

بةلَام ئةم جؤرة . ئةو كاتة لةوانةية رصكخراوي ناوةندي هةلَةجبة خةريكي كارصكي تربابةر لة ئصستا ئةو كارةيان نةدةكرد و 
 بةياننامة و ناوي جؤراوجؤربة بؤ ئةوةي خةلَك نةيان ناسنةوة، او لة حازي دةكةن و كةسانة هيجيان ثصناكرصت و سلَ
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 جارصك بة ناوي ،ية طواية مرؤظايةتي، جارص بةناوي رصخراوصكسياسي جارص بة ناوي ثارتصكي. ئاطادراي بلَاودةكةنةوة
  . أاستةقينةي خؤي و جارصك بة نازناوي خؤي

بةلَام ثصم سةيرة كةسان  ي لة كردةوةكة ثؤشيبا،وانةية مرؤظ ضاو سةربةخؤ بانة، لةس و رصكخراوانةئةطةر ئةو جؤرة كة
وصش ثصيان ناكرصت بةناوي هةبن، لة سةركردايةيت حزبصكدا بن لة هةمان كاتدا تيجارةت بة مايف مرؤظ بكةن و ئةوةي لة 

  . شةخي بكةن و سةرةأاي ئةوةش بص شةرمانة قسةبكةن و ئاطادراي بلَاوبكةنةوة
 مانةوةي ئةو جؤرة كارانة لة دةرةوةي ضاودصري جةماوةر و أةخنةطران، بؤ بة هؤي زيادبوون و طةشةسةندين ئةو 

  نووسيوةةي سةري بابةت و شيعري بؤ سةددام و بة سةدداميهةر ئةوةيةش وا دةكات كؤنة بةعسيةك كة تا طةل. دياردةية
  . ت بكا و خةبات، بص شةرمانة باسي نيشتيمانثةروةري) 3(

 ئةو كاتة ئةجنام بدةن،تاسةر  و كصشةيةكي دياريكراو ك ئةركصست دةكةن با خؤيان أا ئةم جؤرة طةس و رصكخراوانةئةطةر
  ) .  بكةنخةلَك) .. ك.. (بة) .. ط (.. (.  كورد وةتةين وةك بكةن، نةكي خؤيان كاروشانازي بة

ا بة تصرو تةسةيل لة سةري نة نووسراوة و ئةو اليةنانة  و بةداخةوة تاوةكوو ئصستةدياردةيةك و نةخؤشيةكديارة ئةمة 
اكةن و نايةلَن خةلَكاين تريش ئةوانة كار ن.  يان هةر هيض نةبصت كةم نةبؤتةوة،أسوا نةكراوةن بؤية كؤتايي ثص نةهاتووة

  . بكةنكار
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