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  ئازاد جةاللئازاد جةالل. . . .   !! مةسئول ضؤين مةسئول ضؤينييئةئة
  

 ي ضاكي بلَييم بةر لة ئةوةالَبة، مم نادةيتةوةالَدلَنيام وة،  مةسئول ضؤينيئة
مةسئول لة هةر ،  سةمةرةت هةيةيمن دةزامن كة تؤ ذيانيك، شوكر طويطرة

يةك ،  نةبِراوةيكارةبا، ئةو طةِرةكة بةر ضانس كةوتووة، طةِرةكيكا بوويب
م دةنطت الَبة،  داناوةو تؤ هةرطيز ِرةنطت نةبوويئةمثير) 500 (يمؤليدة
 بة ئازارو موعاناتةكانيان يتا ثة،  هاوسييةكت نةكردووةيهامؤشؤ، هةبووة
 طةِرةك ص نابينريمةسئول بةزؤر،  بكةيت ليبوردنيان يليهيض نا داوا و ببات

نايةتة بازاِر بؤ  ضيية؟ ئةوة هةرطيز وةك ئيمة يم دةزانن ناوالَبة، نايناسن
 بازاِر ليك جيا  قةيسةرييةكاينص؟ ئةو نازاني مشةكيك بؤ خانةوادةكةكِريين

 خبات بؤ هةموو ي خؤي حيماية دواص كؤلَص لةمةترسيدايةو ناكرضونكة ذياين،  نييةيناهةق، بكاتةوة
  كة دةيبصزانتا ئيستاش نا،  ثؤليس هاتوضؤ ليك جيا ناكاتةوةيمةسئول ئاماذةو هيما، شوينيك

 نةخؤشخانةو هيواش ي هيماصِرةنطة نةزان، صكلم زياتر نةب )50 ( لةناوشاردا لةيئؤتؤمبيل خيراييةكة
 هاوتوضؤ تاسةيان بؤ ي ثؤليس برادةراينصدةب، صضونكة ئةو لة فولكةكان ناوةست،  نييةيناحةق، بوونةوة

 يمن دةزامن كة تا ئيستا ضةند ثؤليس ، وةك ئةو بري دةكةنةوةحيمايةكاين و مةسئول! دروست بكات
 يدوور نيية طةر بلَيني حيماية، زللةيان خواردووة و  حيماي مةسئولةكان شةقبيتاوان بةدةسيت

ئةطةر بلَيم ئةوة بؤم ،  ترةيئةوةيان شتيك! م نايلَيم بؤالَبة، مةسئولةكان لةوة زياتريشيان ئةجنام داوة
 صئاواش لة وةرزشدا ك،  دةكاتصلة بينا دروست كردندا كي بةركمةسئول هةر وةك ضؤن ، عةيب نيية

 يماوةيةكة مةسئول ِرؤذنامةنووس لةخؤ،  ِراطرتووةو مةسروفيان دةكاتي وةرزشي دةكاو يانةيةكصبةرك
 ساماين و  سةروةتصخوا دةزان،  ئيمتيازييةيتخاوةين و دةكاتةوةو ِرؤذنامة هةية كة اليةندارييةيت

كة مةسئول دةشخوينيتةوة بؤ ئةوة ، مةسئول ناخوينيتةوة!  دةكات؟ي ضصلةكوي و ضمةسئول ضةندة بؤ 
 هةيةو نووسةرةو ماستاو يم كتيبخانةالَبة، ي ِرؤشنبريييةكةنيية كة مةلَؤيةك خباتة سةر كارواين

  !صدةن كتيبخانةكةيدا داييئةويش لةِرةفة و  بؤ دةنيرني كة كتيبةكانيان ضاث دةكةن نوسخةضييةكاين
لة ،  خةباتص دةني ناوي كةخؤي تريشيبةشيك، ص دةطوزةر مةسئول بةيين ذياينيبةشيك

  يبي ضاثيش بةترياذيكي دةداو دةزطايةكي كتيبةوة لةضاثيزيكرةياتةكانيدا تؤمار دةكاو دواتر بةناو
 كة لةو ثيناوةدا  نةيب واية يان نا تةا ئةو كةسانةي ناو ِرووداوةكاينصكةس نازان،  دةكاتيئةذمار ضاث
  . نييةتيان نازانني بؤ كورد بووة يان نا!  بلَينصم بةداخةوة زيندوو نني تا حةقيقةتةكامنان ثالَبة، كوذراون

  مةجايلينةك لةبةر ئةوة، يةتييةكان دةكاتالَكؤمة و  هاوسةرييتي ئاهةنطي بةشداريمةسئول بةكةم
 و  خؤش موعامةلةية كة تاقميمةسئول موشتةرييةك، ي بذي ئاسايي وةك مرظيكصبةلَكو ئةو نايةو، نيية

،  تيدةكاتي يةك جار مةسئول ِرووي مانطيضانس بؤ ئةو دوكاندارة! صدةكِر، هتد.. خانوو و ئؤتؤمبيل
 دادطاو ئاسايش نايانطريتةوة ئةوان بؤيان نيية تاوان بكةن تا لةبةردةم دادطايةكدا مةسئول بِريارةكاين

ا ئازارالَ ئةم ومةسئويل، نِرابطرييكبان دابيتة نةبيستراوة كة تةئةوان سةرةناطرن بؤ ، ص كةسي
تةدا الَمةسئول لةم و، خةراجيك عةفوون و لةهةموو باج و  ئاوو كارةبا نادةنيثارة و  نةخؤشسةرداين
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  وةكو عةملاينير قورستيهةنديكيان باس لة زاراوة،  دةكاتيدميوكراسي و  ئازاديهةردةم دةكاتةوة باس
  .  نييةي تةا ِراظةيةكيان بؤيكةض، سؤسياليزم دةكةنو 
! ي بكةيموعامةكةي و  بيكِر نيية كة ضاك بزاينصنو  مؤديلي ئؤتؤمبيليكي مةسئول سؤسياليزم ناويئة

  . ! بينا نيية حةيامتيمةدةنييةتيش ناو!  شلة نييةيعةولةمةش ناو
  . ص شاباش دةكري ثي سةيارةيزةو،  تر بانطهيشت دةكاتيةسئوليكم، ص ذن دةهينيمةسئول كة كوِرةكة

يةتيدا الَ كؤمةيمةسئول لة هيض كلتوريك،  نةكردووي قؤنةرةيئةو قةد بؤياخ، صمةسئول بؤياخ نازان
 ئةوان فرؤيد طوتةين، ص بؤيان ِراظة بكرصم دةبالَيان هةية بة) ِرؤسؤيان (يهةنديكيان فيكر، بةئاطا نيية

. ئيحترام و  حازر ئيخباريان كردووةو سةر ِريذ بوون لةِريزو خؤشةويسيتيون لةمانالَيدا حالَكثت بو
  . ِراستيدا و  لة هةمبةر حةقنيطةراين و ببورن لة توِرةبوون
 نازامن بؤ ي ئيمة بنيذري لة طؤِرستايني كة مردصتةنانةت ناتةوي و  وا لةئيمة بيزارئاخ مةسئول نةمزاين

،  طؤِرةكةت هةلَبذاردووةي مردنت خبوينمةوةو تا بزامن كامة شيعرت بؤ كيلي دواي طؤِرةكةييل كصناتةو
بؤية ،  لةطةأل حةشرمص نةبي حةشر ِرةيبصبووةو كة دةلَ) سيوة (يديارة تؤ طويت لة طؤِرا نيية كة
  . دةباشة.. قةبرةكةشت ليمان جيا دةكةيهتةوة
لةبةر ئةوانة ،  هيشتووةص صالَحت بةجيتؤ ئةو الد،  جارييةت هةيةيتوخوا لةبريمان نةكةيت تؤ صةدةقة

م لةوة زياتر كاتت الَبة، هيشتا ماوة بيلَيم،  خيرمان بؤ بكة خوا خير بينيتة ِريتيدوعا، يلةبريمان نةكة
 . !! شوكري ضاكصنيية فةرموو بلَ
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