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ئةو  -ِرةنطة الت سةير بيت طةر بليم نوسينةكانت لة والَيت من               

 سنوري دانثيـانراو     كة تائصستة نة ناسنامةي هةية و نة ئاالَو        والَتةي
هةلَهاتن ليـي و     كةتؤ ناشريينت كردووةو لةسةر بنةمي       ئةو والَتةي 

 لة كاغةزانـة بـص      –مايف ثةناهةندةيت وةرطرتووة    ثشت تصكردين   
نرخترن كة ضلَكاوخؤرة بةعسيةكان دةياننوسي و بـةزؤر بالَويـان          
دةكردةوة ، تؤ كةنوسينةكانت ناخوصنرصتةوة ناضاريت بةو طوتارةي        

 طرتوتة بةر و بةو وشة سصكسي و وصـنةي بةرطـة فاسـيدانة              كة
دةتةوصت سةرجني كض و كوِري هةندةران و كوردسـتان بؤخـت           

كورد ، لةهةندص   ) ِرؤسؤ(يان   )فؤكؤ(ِرابكصشيت تا وابناسرصت دةبتة     
ي بص بنةماو زانيـاري     )ئةمحةقانة(ي  )تةقليدصك(بواري تردا دةوصت    

و بةشوصـنتا   ) سةملان ِروشدي (ة  تؤ دةتوصت ببيت   )حةيدةر حةيدةري (



 دونيـا ،  بطةِرصني تا وةك خةلَكاين دي بتثارصزن و ثصي ببيتة ناوداري           
بؤية لؤذيكي ِراسيت ضاو لة هةلَةي هيض ئايني و         (وةك خؤشت دةلَصي    

   ك ناثؤشيمنـيش دةمةوصـت بةبؤضونصـك        )فةلسةفةية و كةسي
بـؤي  دواتبخةم لةو جةهلةي ثصوةي طريؤدةيت و لةو سصكسـةي          

 ئـةوة    ،  نوسني و ِراسـيت نيـة      ي تؤ خةريكيت   ئةوة  ، هةولَةدةي
ِرؤشنبريي و شكاندين تةوقي ضةق بةستوي بةرةو ثصش ضوون نيـة           

دةينوسيت و تةا خؤت دةخيوصنيتةوة لةطةلَ ئةوانـةدا        ) تؤ(ئةوةي  
نةخؤشـي  ةوة )ميكرؤب(كة وةك خؤتن و تةواوتان دةِرؤنة خانةي   

وةيةك ئةو نةتةوةي لصي هـةلَهاتويت و       شصرثةجنةن بؤ جةستةي نةتة   
 .جصطات تصيدا نابصتةوة بةم فيكرة ظايرؤساوييةوة 

ضـؤن  (تؤدةتةوصت داهصنان بكةيت لةو نوسينةت دا كة ناوت ناوة          
بةالَم ئةوة الت ِروون بصت كة تـؤ خـاوةين          ) طةيشتمة الي خوا    

 خواردنةوةي ئةو بةناو برييارانةيت كة ثصش تؤ و ئيسـتةش         ) ئصلَنج(
تـؤ  ) لصت بردوون (ت كردووة و    )تةرجومة(شتةكانيان نوسيوةو تؤ    

 ِرةخنةطر(خاوةين يةك ِرستةي نوص نيت لةوةدا كة دةتةوصت وةك 
 خؤت نيشان بدةيت بةالَم تؤ لـةو        )خواو ثصغةمبةران و قورئان   ( لة )

 تا ئصستةش نوسنةكانت وةك ئةوة واية       بوار زؤر نةخوصندةواريت و   
 طةر بتةوصت قاضاخ بيت بؤية دةنوسيت ئةوة        تؤبةخةلَوز نوسرابصت   

من طرصنتيت دةدةمص زؤرت نوسيوة بةالَم كةس ناتناسصت و هيضت          
هصـندةي   خبـةيت   ) ضـنطياين (ناكةوصت طةر بتةوصت بة   ) ضنط(بة



ئاشةوانصك باراشت بؤ ئةو بوارة ثصنية لة قسةي بؤش و بةتالَ زيـاتر             
ة خةلَكي خوصندةوار   نوسيوتة لة ئةشكةتيش دا حةيف    ئةو قسانةي كة    

 .ضركةيةكي ثصوة لةبةين ببات لة كايت بةتالَي خؤي 
تؤيةك كة بةرثرسي دةمي خؤت نيت و زؤر هةرزةي لة نوسـني دا             

ئـةقلَت زؤر   (درصذة بةالَم دلَنيابة    ) قذت(بةوةنابصت تةمةنت هةية و     
، و ثصويست بةوة هةية ئةلف و بص ي ِرؤشنبريي خبوصنيتةوة           ) كورتة

ت بةو ثةيامة نائابِرومةندانةوة نوسيين كوردي بشوصـين و         تؤ دةتةوص 
ِرؤمان بكةيت بة فليمي شةهواين طةجناين سةرةِرؤ يان بة وصنةي سةر           
بةرطي نوسينة شةرمهصنةكانت جصي طؤظارة ووروذصنةرة ياسـاغةكان        

ئةمةي تؤ خةريكيت دلَنيابة كوجنة تارةكاين كـةالوةي        !! بطريتةوة  
ـ     ةرمةزاريةكت تؤمـاركردووة بـؤ ئـةو       نةزاين لةخؤي طرتوةو ش

ِروبةرةي لة تؤِري ثةيوةندي و ِروبةري ثةِرةي سـثي دا داطـريت            
صنيةكاين سـةري زمـاين مـن و طـؤي          ( ئةطةر نا لة    كردووة  

دا جطة لة ئابِروبردين ئـافرةت و هـةجوو كـردين           ) مةمكةكاين تؤ 
، وةك ضؤن طةِراويت    ئيسالم و خوا هيضي ترت بةديار نةخستووة        

 ةواوي ئةو ثةيكةرة بص جلوبةرطانةت وصنة طرتووة كة لة ئـةوروثا          ت
دروست كراوةو سةرساميت بةوةي ثةيكةري ئافرةت و ثياوصك بة         
ِروين و بص ثةردة لةشوصنصكي طشتيا دانراوة تؤ نةخؤشيت و ثصويستة           

ئةمة جطـة لـة     ناوي نةنصيت نوسني و ضريؤك و ِرؤمان و ِرةخنة          



 ) ثاتريسـياو دياريةكـةي      (نة بؤ ئافرةت    بةرطصكي نامرؤظانة و ئيها   
 هيضي تر ناطةيةنصت ، 

ِرةنطة تؤ نةتوانيت باش بؤ ميلةتةكةت بلَصيت و كةمصك لة ئـازارو            
خةمةكاين بنةخشصنيت بة ِرةخنةو نوسيين جوان بؤية دةتةوصت بـةم          

بـة  ) ِرؤشنبريي(جؤرة ببيتة ئةهلي قةلَم و ئاماذة ، بةالَم ئةفسوس نة    
يـة تـؤ ذيـاين      )مصشك بةتالَي (يش بة   )فيكر(ية و نة    )بةدِرةوشيت(

شصواوي خؤت ثي ِرصك نةخراوة دةبصت ضيت لص ضاوةِروان بكةين          
 كة لةناو خصزانةكةشـت دا جصـطةت        لةم بةعيربةت بونةت زياتر   
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