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  دانا جةميلدانا جةميل ....  ....  بضوك بضوكييطويبطرة ثياوطويبطرة ثياو
 

 دةكات خؤشبةختانةشنة يت كة فريدريك نيتضة باسي ئاسايت نة ئةو سوثةرمانةيتؤ كةسيك
 ي ئةم طةلة بكةيت جاخؤ ئةطةر وابواية دةبوو خؤزطةمان بة كفن دزةكةي ئةم والَتةيت حوكميسةركردةيةك

  .  كردينايي ثياداكردين و زةمانيكيش ئةنفايل سةردةمانيك كيمييئةو كفندزة، ثيشوو خبواستاية
 كورسات دةمبينيت بةرنامةكةت ثيشكةش دةكرد هةستم دةكرد كؤمةلَيك ثرسيار يكاتيك لةسةر شاشة

بةالم ئةسةف ئةو ،  سةركووتويتيدةوروذينيت كة بؤ هةموومان طرنطن وام هةستدةكرد كة رؤذنامةيةك
 حزبيت ي حكومةمت ئيتر بؤم دةركةوت كة تؤش ثاشكؤيفةرمانبةركة رؤذنامةنوس نيم و رؤذة خؤت وتت 

 سةركةوتوو ثيناسم دةكرديت ي طةورةكانتيتهةلَة بووم بةرؤذنامةنوسيك فةرماينيو ملكةض و جيبةجيكةر
 ي ديتة طؤ و لة نوسني ناترسيتبةالَم تؤ جطة لةوةي فزولَييةو لة ناهةقيضونكة رؤذنامةنوس كةسيك

  .  بةلَكو هةرةشةت كردو وتت ئةطةر لةسةرم بنوسن زةرةر دةكةنناهةقيت كرد
 لة هةمان ئةم والَتة دةكةيت ي ئازاد و بةرقةرار بوويني دميوكراسيمن تيناطةم بة ض مانايةك بانطةشة

 لةسةر كارة نا شايستةكانت ي رؤذنامة نوسان دةكةيت و هةرةشة دةكةيت بؤ ئةوةيكاتدا خؤت تةهديد
  .  لةسةرت بنوسيت زةرةر دةكاتية ئةوةنةنوسريت ضونك

  حكومةت لةطةلَ خويندكارة مانطرتووةكايني سةرؤكي جيطريلةناو كؤبونةوةكةلة بريت ديت ئةو رؤذة 
 ناو كؤبونةوةكة بالَو نةكريتةوة  قسة تالَ و تفتةكايني سليمانيدا كردتانينة دةرةوة بؤ ئةوةيزانكؤ

 ية ئامادةكلة اليةن خويندكارةكانةوة داوامان ليكرابوو ) اوةر جةميرؤذنامة (لةكاتيكدا ئيمة
 لةناو طؤرةثاين كردتانينة دةرةوة يكةض،  خؤتان ئامادةبوويؤن كةنالَكةوةك ض، كؤبونةوةكة بني

زانكؤشدا نيو كاتذمير دةستبةسةرتان كردين و باجةكانتان ليسةندين هةر بةوةشةوة نةوةستان 
ك و دوو كاسيستاش لة ئةجنومةينموسةجيليسةندين تا ئيخؤتان طلتان داوةتةوةي وةزيران التتان لي  .  

 ي ئةو عةيامة طوزةشت كة ئاغاكان دةسةالَتيان هةبوو بة ئارةزوووام زاين ديدار ي بةرنامةخاوةين
 ةزاين ئةم والَتة طةشبينانة بوو وام د من بؤ بؤ ثيشكةوتينوينا كردين، ؟خةلَكيان دةضةوساندةوةخؤيان 

 ي يةكدي ئةوة دةطؤريت و لة جيايت دونيادا ئيمةش دةطؤريني و فكرماين ثيشكةوتنةكاينلةطةلَ طؤران
لة ،  دوينين ئةرؤ هةمان ئاغاكاينبةالَم ئةسةف كاريزماكاين،  قبولَبكةينيرةفز بكةين مرؤظدؤستانة يةكد

ضاكةت و ثانتؤلَ لةبةر دةكةن و ،  رانك و ضؤغة لةبةر بكةن و ثينج قةف ثشتين ببةسنتي ئةوةجيايت
 بةو ي كاملَةو شانازي ئةوة ليدةدات كة كةسيك منايش دةكات و اليفي راطةياندنيش خؤلةسةر كةنالَكاين

 ي دميوكراس و دادثةروةري و مرؤظ و يةكساين و مايفي ئازادي و ئيديعاثيطةيةوة دةكات كة هةيةيت
 جوتيارانيان  دويين ئةمرؤ وةك ضؤن ئاغاكاينكاريزماكايندا يبةالَم لةراست،  ئةم والَتة دةكةنبووين

طة لة كةرامةيتيطارزدةضةوساندةوة ئاوهاش ئةمرؤ ثاريي خةلَك ناكةن و درؤ و دةلةسة لة ري 
 ريانةنية كة لة راطةياندنةكاين ئةو زانيا لة راسيت طوماينيك،  خؤيانةوة بالَودةكةنةوةكةنالَةكاين
ت لةناو كؤبوونةوة،  دةطاتيحزبةوة ثيت و ضؤن طةمة ي مةسئولةكاندا ضيبؤ كةس دةزانيدةطوتري 
   ئةم ميللةتةوة دةكةن؟ يبةضارةنوس

 قةزاو ئةمة والَيت،  هةيةو راستيةكاننيش سوك بيمانا دةكرينيئيمة والَتيكمان هةية درؤ طةورةترين نرخ
 جةماوةر ي حوكم دةكةن ريز لة ئريادةي ئيمةدا ئةوانةبا رونتر بنوسم لة والَيت،  كاريزماكانةيرقةدة

  .  خةلَك ناطرنيناطرن و طوي لة خةم
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  ئيتالَيا نيية كة دةقةكاين بةربةريةيتي لةوة بطات كة ئيستا سةردةمي كوردثيويستة دةسةالَيت
 ترة و ميذوش يئيستا قؤناغيك،  بكةنيبكةن و رؤذانة ثةيرةو قورئان لةبةر  وةك ئايةتةكاينيماكياظيلل

 مرييان دةكرد بةسةرين و لةذير سةريان دايان دةنا  كتييبي سةملاندووة كة ئةو سةركردانةيئةوة
  . شكستيان هينا

 و  ويلهام رايش خبويننةوةي كورد كتيبةكةهيوا دارم ئةطةر تةا بؤ جاريكيش بيت دةسةالَت داراين
 بةشةفافيةت هةبيت و ريطة بدةن يان دةسةالَت بطةن و لةمةودوا دةسةالَتداران بروا لة هةقيقةيتيبؤئةوة

 هةرةشة لة يلة كؤبونةوةكانياندا كةنالَة سةربةخؤكانيش لة كؤبونةوةكانياندا ئامادة بن و ضيد
  . رؤذنامة نوسان نةكريت
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