طؤرانييةك بة تةنيا لة ضؤلَةوانيدا ثياسةى كرد !!..

تةيب جةبار
ىر ؤايةةر خث ي ة ؤةةا
بةةةخ و ث ذةذ رةيةةةؤر وةرةثة ٍةةةث ض

( ئةةاثةخ ٌ )و

بيًت .
ؤا ( ئاثةخ ٌ ) يةربارى يويت ث ياالؤ ٍ ،ةميشة ذاشاؤ
ىكرخٌ ث
ىد ىةثةى خةذاش  ،خار ؤ ثذةى خ ريتاٌ بوث .ؤليلر ٍةض
خض
ؤثكرخىر رةشةبةةةاي ذ َ بوث .شةث ىةةةة ية خثث ذةةةةةةةةةةةةرخ و خارةتةةةاثى
ىدةخ  ،ىاخ خاي ذ َ ذا ث رثىا خةؤرخةثة ٍ .يَيدة ميَرةباٌ بوث
ٍةض
ىا  .ضةطةلَ بر خةر ىيد بةو رى شةثمن
ىدةقوض
رةذ ىة ضة ىاث ضةذ ؤاى ٍةض
خةخث  ،بة مشت ثمِر ىاياوي خةمر ىد .
ىةةاى يةيَبةرى رةق بةةوث  .ؤةةةو خةخةةةثب ث بةةةرخةث و
وةر حةةةوي ضةةة ؤَيل
ىةؤ بةةةخيَوخةؤرخ  .وةر
ىاثشةةاى خةةاؤ خةش ةيَال  ،ىةةةمامر رةو ث رةيةةةض
ىك ث و ضة ئةاثخ ى خثثرة ذةةريَىى بَيَةيً  ،خايةاٌ ضةة
تيَكاشا با ئةثةى خةض
ىدةخ ى خثث بةرةؤ بثاريَىٌ  ،بةاثةش بةا رث ىةيم متناىةةى خثث اليةىةة
خض
بكةىةثة .
ىرةقيةةةد ؤةةةا ىةةةةبوث  ،بةيةةةةذا يةةةةرؤوتر
بةةةةرخةث و ضةطةةةةلَ خض
خةؤرخ ث خةيضةماىدةثة  .بةة خةيةت ثشةككرخىةثةى خةمًةارخييةثة وةر
ىر ضةةةة تةةةةت ث تةةةاوي تةةةةِر ىةةةةخةؤرخةثة  .ضةةةة ذيَيةةةاثى
ماىةةةدثث بةةةوث  .ية ةل
ىكةةةةةةد يةةةةةةةري ذيةةةةةةاٌ ث طريَكويَرةؤةةةةةةاىر خةخور ىةةةةةةد ث
حةث ىةةةةةةةثةى خةض
ئارةوثثةؤاىر خاي قةخ خةؤرخ .
ىا  ،وةر طو َي قوالغ يةرذةى
خ ىوي ضةطةلَ ؤةضيًَ ث ؤةضةبةرخ ىةخةؤوض
بايةخةةد ٌ بةةوث  ،ضةةة ؤةةاتر بةرتةىاةةد َر ث ىةة بىلةةاث خةؤةةرخةثة  .طةةار ى
ىًارخ خةخ .
خويَياةرم خةرخو رخي الث ىةثةى خض
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قةةةب خاشة بةةة ؤةةةَاثي ضةةوثب بةروييةةد ىةةةخةٍاب  ،بةةة طووةريَكةةد
تيَيةخةذةرِي ؤة باى خا بةشتى ى ضيَبَاتاية  .ؤةيف بةة طةووةر ى ال بةة ال
ىةةةةةخةٍاب ث حةةةةةوي ىةةةةةخةؤرخ ىيشةةةةتيناٌ بةةةةة حةيةةةةرةب بةةةةار بكريَةةةةت .
ىر ث ىةيدةٍيَشةةت ٍةةين ؤةةوٌ ث قوذبييَةةك
بةةةرخةث و ٍةىايةةة يةةارخي خةمةةاض
خ ذاش َ  .ؤارقايه بوث ضة ذاشةؤةثب ؤرخىر بةوةي ث تورِةييد .
وةر حةةةةةؤيه بةةةةوث ٍ ،ةةةةاب ث ٍةةةةاث رى ثرخ ث خةةةةاش خةؤةةةةرخ َ ،ةةةةوثى
بيَدةىاي ذياخ خةؤرخ ث خةبوث بة طةرِ ث طةالَ  .ئةارخة طىىاة ؤةاخةؤرخةثة
ث بة باى طةرخةضوثل خةيارتةثة ث خةيكرخة خةرماٌ با يارةيةةرى ذةةتاي
ئةةاذ ثة رةشةةة .قًةةةى ٍةةةموثماى ر خةخًةةت ث جوطر َيةةاي خث رةذى ضةةة
يةر خةىةخشاىد .
ى ذيَيةةةةةخةخ ،
يةةةةةرماى بةةةةةرو ث طةةةةةرماي ىىمةةةةر خةرخةيةةةةةرى ؤةةةةاض
ىةؤة بة
ياثذاشي ضة ياثذاش ىةخةؤرخ  .ذيَ باش ىةبوث ئاو ث ئاف ؤةض
ث وثث وثث خةيد ىة خةو رثبارى يارةيةرةثة  .ضةة وةمييةة يةاويد شةارةو
بوث  ،ذةت طورِ ثتيم خةخ ية خةيتناٌ ثعةترى ئامساٌ ثئاثي جةو ى ذة َ
خةبةخشني .

وةر بةخ خةثة با ؤاي ىاث خةي ؤا ( ئاثةخ ٌ ) .
ىةث ىيد
ٍاث ريَك بوث بة طويَ باشاييد  ،طار ىييةة بةوث بةة تةةىيا ضةة يةاض
ذيايةى ؤرخ .
يةةةةوخ ى مةةةةوٌ بةةةة بةٍةشةةةة بةةةةريم شةةةاخ بكةةةاب ث يةةةةبورى ٍةةةةموث
اليةؤناٌ بد ب .
إىا هلل ث إىا إضية ر جعوٌ
ىًاوتاٌ
بر ى خض
تةيب جةبار
بةرِيَوةبةرى باريير شيعر
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