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 وةك رؤذنامةنوساين مي سامل و ثاركي نايل ئيمة لة سليماين و لة شةقاي رؤذنامةطةري لة كوردستان، رؤذي ئازاد3/5 

  وو طةندةلَيةكاين ذيامنان دةرخست سوضيكي  زبري  كؤبوينةوةوسليماين و هةلَةجبةو دةربةندخيان و هةولير
لةسةر كةس نةكرد، ئةطةرضي ئةو كؤبونةوة  بة كةس مان و منةتيشةزطايةكي حيزيب و حكومي نةبرد بؤ هيض دانهانامش

 ووآلتةكةي خؤيان خؤش نامة نوساين ئازادخيوازو زبرنوسبةو ستايلَ و شيوازة مةدةنيانة دةرخةري ئةوةبوو كة رؤذ
ث بؤ نوسني و رةخنةي ئيمة ئةضنن و بة دذة نةتةوةو دذة حكومةت ةوين خرائةويت بةثيضةوانةي هةندي قةلَةم كة ت

ئةماندةنة قةلَةم، خؤشبةختانة ئةو ئيوارةية ئيمة مؤديليكي نويمان دروستكرد لة رةخنةطرتن و راضةنني بة رووي 
طرتن و منايشة دةسةآلتدا بةيب ئةوةي بايي ثوشي زيان بة دةسةآلت و حكومةتةكةي بطةيةنني، تةنانةت دواي مان

نارازيةكة رؤذنامةنوسم ئةبيين تةنانةت فلتةرة سوتاوةكةي جطةرةكةشي لةدواي خؤي جينةئةهيشت و ئةيكردة تةنةكةي 
 كة ئةضن بؤ سةيران نةي خيزانطةليكي ئةو بةرثرسانةوةؤشويسيت نيشتيمانة بة ثيضةواةكةوة كة ئةمة ئةوثةري خزبلَ

 سارديةكانيان لة جامة تاريكي سةيارةكانيانةوة كة بؤ ئةوان رةس و بتلَة بريةوهةر لةسةر جادةكةوة ثاشةرؤي ضة
 رؤذنامة نوسة ناونوسكراوةي سةنديكا هيض 3000دةبوو لةو ةي ئةدةن، بةهةرحالَ قةدةغة نيية ئةدةن بة روومانداو فرِ

 اتناية300نةيب و فةوزا  بةآلم نةهاتن و ترسان و موقاتةعةيانكرد نةوةك جادةي جو يان ت سايدي سامل بطريي
دروست يب!!!  

ئيمة ويستمان   لة اليةن حيزبةكانةوةويستا ثشتطوي خراو بووئةم نةرييت يادكردنةوةي ئازادي رؤذنامةطةرية تا ئ 
ؤي خ طؤريين ئةو دةموضاوةي دةسةآلت كة نايةوي ياخيبوون بكةينة نةريتيكي بةردةوام بؤبة شكؤداري رايطرين و ليرةوة 

و داركاري نةكري و ئةوةندةش بةو ئاسانية رؤذنامةنووس نةطريي بطؤري،  لة  بةدبةختقةلَةمي ستؤك و دةرباروهةندي 
 دةيب و كةس رؤذنامة حيزبيةكاندا كةوتونةتة نوسني دذي زبر نوسةكان و دلَنيام هةويري ئةشيلن كة نانةكةي زؤر رةق

ن وسةرانةش لةوةداية ناويرن ناوي كةس بةرن و بةمةدا ديارة كة نوسينةكانيابيزي نايةت بيخوات و بةدبةخيت ئةو ن
  ،)خمري(ن نةك)مسري(ستةمة ثيش ئةوةي مةعريفة بيت، ئيعازة ثيش ئةوةي ئيختياري خؤيان بيت، 

ؤر بة زبري و  بة لوسي ئةنوسي با دلَنيابيت لةوةي كة ز لة دةربارو بؤ ئيمتيازو نةرم وئةوةي جاريكي دي دةلَيم 
خشونةت ئةمري،ضةوانة و ئةرِزين،ي خاك ئةمرن و ئةسثةردةكان بة ناسكي زبر نوسةوةشة بةثين زبرنوس و دةيا  ئةكري
ي يان دةركري لة ريط بي ئاراستةكراوي ثرِكراوي موكافةئةنوسسقةلَةميك بةآلم نةماندي لو بينان و مالَكران،جورئةتقةلَةم

 زبري نوسييب و ةنطة هةشيب وةك قةلَةميكي حيزب ويذداين ئازاري دايب و بة هةلَةداوان جاريرفةرمانطةيةكدا، 
 ضارةنوسي بووة، ئةمسالَ ئيدي قةلَةمي زبرو قةلَةمي لوس جيا ئةكةينةوة نوانديب بةآلم دةركردن و نانربينشةهامةيت 

 و بةناو رؤذنامةنوسيك كة غةرقي وسةران برةو بسةينَ نةرزة تةقليدية ثرِ لة ناكؤكةيلة يةكدي و نامانةويت ئةو ت
،ينمة زبرةو زبيش ئةنويت، ئاخر دونياي ئيمة بيكةلَي ئيست دؤراندنة تيذياين طةندةلَي و ئيمتيازو ثوضطةريي و هةلَوي 

ناكةين كة بايي تؤزقالَيك ئيمة ذياين ناو مالَي قورِين و خاكي بوون و خؤراكي خاكي و كرينشينةو لةطةلَ دةسةآلتيك هةلَ
عةدالةيت تيدا نةماوةو كةضي ماستاويشي بؤ بكةين و تابيت لوس و جواين بكةين، ئةوة ئيدي ئيشي ئيمة نيية دةسةآلت 

 بةلَكو ئيشي ئيمة ريطابرينيكي زبرو درِكةآلنة بةرةو خاكيكي هيمن و  و ماكياذي ناشريينيةكاين بكةين،جوانكةين
و ئةم دةردة كوشندةيةش راثترين تةرزي نوسني لةسةر عةقلَي خةلَكي كوردي نوسيين لوسكةلَةو ماستاوييةخنةرمةآلن، 

 تؤ دزيت و ئةو  و بة مةسئوليك بلَينيجةستةي ئيمةي داثؤشيوةو خنكاندوةو كةضي هيشتا ناهيلَن بة ئازادي بنوسني
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كان ببينني و بةرثرسة طةندةلَةكان دادطايي بكةين و مةكانةتيش توانني ناعةدالةتيةناتاكةي  ،ثؤستة جيبهيلَةو بةسيةيت
 ن وةندي زانياريةكانيان بة روودا دائةخةن و ئةيانتؤرينبدةين بة نوسةرو رؤذنامةنوسة ئازادةكان، سةرباري ئةوة ناو

و بطرييت و سيخورِمةنتيقة رؤذنامةنوس ن،  وةرطرتين راستيةكانيان يلَ ئةكة ريطريوةوسةدان جار تةريقيان ئةكةنة
ثرةنسيثةكاين دميوكراسيةتةوة كة دةم و بين زماين ميدياكاين بة مةنتيقة ئيش ناكريت  ثياسة بكات؟ ثياوكوذو ئةنفالضي
 مةنتيقة بةيب  ي بةعس ئةكري بؤ رؤذنامةنوسان؟434و 433 مةنتيقة تا هةنوكة ئيش بة مادةكاين ة؟دةسةآليت طرتوو

 ئةطرييت؟ مةنتيقة  و بةو مادة ستؤكة ديسثؤتيزمانةنوس بة فةرمانيكي يين و حيزيبرؤذنامةفةرماين دادوةر، 
ةخالقةو رؤذنامةنوسي لة كوردستاندا بؤتة مؤديليك بؤ طرتن و سوكايةيت لةكاتيكدا رؤذنامةنوسي خؤي ئةرك و بةهاو ئ

 رازي نةبني رؤذنامةنوس بةر  دةيب ئيمة ئيدي؟ياريتة ئةلَمان مةنتيقة يادي رؤذنامةطةري ئةبدةيب ريزي يلَ بطرييت؟
ئيهانةو سوكايةيت بكةويت و ضيدي رازي نةبني ئةم دةسةآلتةمان خبريتة بةر نةشتةري بيريزيكردنةوة، رؤذنامةنوس 

يكردن لةسةر ثةيت ئيشي تةا رةخنةطرتن و بةرضاوخستين كةم و كوريت و طةندةلَيةكانة نةك موجامةلةكردن و يار
 طؤريين ئةم ستايلة طؤرينيكة سةركةشي و ياخيبوون و ...)لةثةراويزي سةردانةكةي سةرؤكدا(بةرذةوةنديةكان و نوسةري 

  .تيكؤشاين دةوي نةك ثالَدانةوة بة كورسيةكاين دةسةآلتةوة


