
 ,شنةي هةناسةكاين ئازادي ذنان                         
 ! يةكَييت نيشتماين كوردستان هةراسان دةكاتةوة                 

 
 ذناين ئازادخيوازي كوردستان دةستة و يةخةين لة طةلَندين سالَة ئَيمةي ضة

 ).ينك(هَيزة سةركوتكةرةكاين 
ؤ ثووكاندنةوةو لة بـار بـردين هـةر هـةولًََيكي ئازادخيوازانـةي ذنـاين               بضةندين سالَة سةرسةختانة تَيكؤشاوة     ) ينك(

لة سةرةتاي دةست بة كار بـووين ريكخـراوي سـةربةخؤي ئافرةتـان             . بيانوويةك بووبَيت    وجا بة هةر برو   , كوردستان  
طريـةكاين بـؤ بـةردةم       ريَ كيةكاين ئةم رَيكخراوةيـة  و       طري دروست كردووة بؤ رَيطة طرتن لة كار و ضاال         دةيان ريََ )  ينك(

هـةروةها هَيـرش    , بـوو   ) ر س ئـا     (بآلوكراوةي رةمسي   دةرضووين رؤذنامةي يةكساين كة زماحنالَي مافةكاين ذنانة و         
خستين ئةو ثةناطةيةي كة ببوو بة دالَدةي ضـةندان ذين هـةالَتوو لـة ترسـي                 كردنة سةر سةنتةري ثارَيزطاري ذنان و دا      

 . االريمششَيري كؤنةثةرستانةي ثياوس
 دا   ئاسايشةكةي هةر ئةو هَيزةي جارانن كة دةست لة دةسيت ئيسالمية كؤنةثةرسـتةكان            و   يةكَييت نيشتماين كوردستان  ( 

  ثةرتووكخانة بة ثةرتووكخانة و بنديوار بة بنديوار دةطةرا بؤ هةرةشة كـردن لـةو خـاوةن ثةرتووكخانـة و                      كة ,بوون  
 . نيان دةفرؤشت رؤذنامة فرؤشانةي  كة رؤذنامةي يةكسا

دةزانَيت كة ذناين ريكخراو لة دةوري مافةكاين خؤيان بَيدةنط نةبوون و بَيـدةنط نـابن لـةو هـةموو بَيمـايف و                      ) ينك(
ـ ببَيتة دالَدةي ئةو ثياو كوذ     زياتر  بؤ ئةوةي   ةهاوهةر,ثَيشَيكاريةي  لةذَير  دةسةآلتةكةي ئةمدا  بة رَيوة دةضَيت            كـة  يةان

وَيين هةزاران لةو ذنانةي نةيان دةويسـت بـنب بـة خـؤراكي داب و نـةرييت كؤنةثةرسـت و دذي                      بة خ  ة   سوور ياندةست
 . بةردةوامة لةم ثَيشَيلكاريانةي,  ناو ئةم كؤمولَطايةمرؤظانةي

دوذمـين سةرسـةخيت    ) ينـك (ئةم منوونانةي سةرةوة و سةدان منوونةي زينـدووي تـر ئةمـة دووثـات دةكةنـةوة كـة                   
, ئةم بزووتنةوةية هةنطاو بنَيت       و بة هيض شَيوةيةك نايةوَيت       انة ذن مافة سةرةتاييةكاين  يةكسانيخوازي و    بزووتنةوةي

ماين وةستاوةو  هةرةشةي  راوي ئازادي ذناين عَيراق لة سلَيهةر بةم مةبةستةوة هاتووة لة بةر دةرطاي نووسينطةي رَيكخ 
وةك ئـةوةي كـة     !!   ة مؤلَةيت هةلَسوورانيان لة مان وةرنـةطرتووة         بة بيانووي ئةوةي ك     ,داخستين ئةم دةرطاية دةكات   

هةمان تاس و   ) ينك(ئةم هةرةشة و برووبيانووانةي     !!  برووبيانووانةّّ مئازادخيوازي ئةو ريكخراوةية َيب ئاطابن لة     ذناين  
ـ                  ةوة و ثةجنـةرةي    حةمامي جارانة كة لة بةر دةرطاي نووسـينطةي رَيكخـراوي سـةربةخؤي ئافرةتـان دووبـارة دةكراي

 كاتَيكيش داواي مؤلَةيت رةمسيمان دةكرد لة بةر هاوكـاري كـردن و ئيمـزا            !!ئومَيدةكامناين لةرووي خؤرةتاو دادةخست     
  ...!!!  و مؤلَةتةكةمان ثَي بدةنبرييان دةضؤوة فايلةكةي ئَيمة ئيمزا بكةن, كردين فايلةكاين خؤيان لةطةلَ بةعسيةكاندا

 
 هةموو نووسةران و رؤشنبريان و ئةو  كةسانةي خؤيان بة رَيبـواري رَيطـاي مافـةكاين مـرؤظ  بـة                بة ئومَيدي ئةوةم كة   

بـؤ سـةر ئـازادي      ) ينـك ( بةرامبـةر بـةم ثَيشـَيلكاريةي         نارةزايي دةربرن  طشيت و ذنان بة تايبةيت دةزانن بيدةنط نةبن       
  . ريكخراوبوون و  هةلَسووران

 
 كةنةدا/                             خوليا حسَين                                    
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