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  ئازاد جةاللئازاد جةالل.. . .. .  ذن ذنيي ذنان نةك ِرؤذ ذنان نةك ِرؤذييمارس شةومارس شةو88
  

 و يةيتالَ كؤمةي تةقة لة دةروازةص لةم ِرييةوة دةتوانري تةق؟ لةبةر ئةوةيبؤض، باليرةوة دةست ثيبكةين
 ي دياردةكانةوة لةبةر ئةوةييالَليرةوة لةم دةروازةدا وةقفة بكةين و ناضينة ناو قو، سياسييةكان بدةين

رين بة، ريننا كة ناويتالَدةويا وةئاطا و م بابةتةكة هةر ئةوةندة هةلَدةطريتةوة تةنيكورديش ، دةهي
  . " بةسةي كةسة ئةلفيكيئةو كةسة: " وتووةجواين

ئةمن ،  باسةكة دةِرؤيني تةنزةوة بةرةو ناو كرؤكي جار لةِريصهةند، تةق تةا ئةلفيكةو ناضيتة ب
 و ِرةنطة زؤرجاريش توِرة بنص و بالنسيان تيك دةض، صةرامبةردا دةكر تةق يان لةبيدةزامن ئةوانة

 هةر هةربؤية قةلَةم لةئاسيت،  ناوزةد بكرينييساختةض و دوور نةِرؤين بة درؤزن، جنيويش وةربطرين
 يكةس: " طوتةينيمةحو،  دةداي خوينةرانيشيقاقا دةخاتة سةر ليوو دةرخواردص و توِربوونيكدا ثيدةكةن

ِرستةو وشة دةتةقينم  و بةلَكو ِرؤذنامةنووسم، من شيت نيم. " تيدةطرميئةمن بةرق، صيتانة بةردم يتَ طرش
دةدةميبةهةمبةر دياردةيةكدا كة جييِرؤذ مارسةو من كةئةم بابةتة دةنووسم) 9 (ئةمِرؤ كة،  باسة تةق لي 

بيلَيني هيض ضاالكييان   مارسي) 8 ( نيية بؤ تازةيان ثيي كوردستان بؤ ئةم ِرؤذة هيض شتيكذناين، ذنانة
 ي دمي لةِروويئةوة،  لة ِرؤذنامةكاندا بنووسريتي تازةم نةديهيض و  دؤزةكةيان بكاتينيية ِراذة

، هةمان ذن و  تر نوسيبوويان هةمان قةلَةم هةمان عةقألينالَِرؤذنامةكاندا تةا ئةوانة بوون كة سا
 بةرثرسانيان ئةوانةش كة سةرداين،  ليكردنيمان بةرثرس ثييشواز بةرثرسانيان كردو هةسةرداين

  ) . ذن (بوو نةك) كض ( تيايداص من شارةزا مب هةبيكردبوو وةك ئةوة
 ي خالَ سييةكاينيتير هةناسةي و  وةردةطري هةيةو ئةو بةشةو تةا ئازاديتةدا ذن تةا شةوالَلةم و

لةو ساتةوةختانةدا ص و  دةبي بيئاطاييلةشةودا غةرقص و لةشةودا خةو بةئازادييةوة دةبين، دةكاتةوة
ذن ليرة تةا لة شةودا ، صلةتابؤكان نزيك دةبيتةوةو دةيان بةزين،  دةبيتة ثالَةوانيبةئازاد

 ي شةويش ناوضةداي جار لةهةندصئةفسوس هةند،  بري دةكاتةوةيو بةئازادص بةدةردةكةوحةقيقةتةكاين
 ثياويكدا ماسؤشيانة هةتا بةرةبةيان بةئازارةوة دةتليتةوةو ي حةوانةوةلةمةملةكةيت و  زةوت دةكةنيل

  !صخؤزطة بة مردن دةخواز
ئةوةتا ذن ،  نييةي نيردا لةهةمبةر ذن شةويش بؤ ئةو هةر تارةو واتايةكي ثياويكي هؤشيارصلةب

. ص يلَ دةهينريوازص و  هةية لةويوة تير ئاسودة دةبينمرد،  هةر نييةي نيية شةويشيليرةوةك ِرؤذ
 ذنان كة يتةق لةو هةموو ِريكخراوة! ص دةبي دونيا ِرزطار ليك جيا دةكريتةوةو لةشةكةيتيجةستةو ِرؤح
 ِرؤذنامةنووس كة نازانن ذناين و تةق لة هةموو كضان، كلتور و تالَ فشارلةسةر دةسةينةبونة طروثيك
  . ناخيان بكةن و طوزارشت لةئازارو موعانات!  كة هةيةين بكةن وةك ئةوةسيمايةك بؤ ذ

 ناو ِرؤذنامةكانيش كة ئاماجنيان هةر  ذناينيتةق لةالثةِرة، ذنانييةكان و وكراوة ئافرةيتالَتةق لةب
 .  نةك مةسةلة طرنطةكاني ئايدؤلؤجيخزمةتكردنة بةئاراستة
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