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  ئازاد جةاللئازاد جةالل: : ئائا.. . .. . !! حةوانةوةية حةوانةوةيةيي سةيران واتا سةيران واتابةِراسيتبةِراسيت
  

 حبةوينيتةوةو ي كةمرؤظ ماندوويص هةلَدةطردلَِرفينةكاين و دميةنة جوان و  كوردستانسروشيت
 قسةلةسةر كردنة، يبةض شيوةيةك؟ ئةمة جي و م ضؤنالَ، بةص سةوزدا ئارام بطري بةهاريكيلةباوةش

 بةرضاو ِروودةكةنة ي ذمارةيةكلَ بةعس، ئةمساي ِرذيم نةماينيةتايبةت لةدواب و نالَجياوازتر لةسا
 يم جودا تر لةوةالَنة بةالَ ئةمسالَيش هةروةك ساي حةوانةوة ثشوو دةدةن، بةهار بةنيةيتصلةو و دةشت

  .  تيا دةكةنتيان سةيراينالَ هاوويكة زؤرترين ِريذةو ذمارة
 ئةو يدا ضةندين ئؤتؤمبيل اليدابوو بةِريز كورسييان دانابوو، سةير زرطويز كة بةمالو اليلةنزيك طوند

 توانا لة يبةثي: "خيزانةكةيدا دانيشتبوو ويتلَ و  مالَ ثياويك كة لةطةيدميةنانةيان دةكرد، لةو
  . "لةم قةراغ جادانةدا الدةدةن و جومعةكان ديني

 ئؤتؤمبيلةكةيدا لَيب كة طةجنيك بوو، لةثا، عومةر حةمةغةرص تيدةضي زؤريئةم سةيرانة مةسرةفيك
 لةباريكدا ص تيدةضيهةزار دينار) 150 ( خيزانةكةيدالَسةيرانيك لةطة: "وةستابوو لةو بارةيةوة طويت

  . " ترةي، ئةوةيان شتيكصم ئةطةر هةتبالَ بةصئةطةر خؤت ئؤتؤمبيلت نةب
 سةيراندا ي وابوو كة هةموو سالَيك لةوةرزي بوو ثيلَسا) 42 ( تةمةنييش كة ثياويك-كاك ِرةمحان

 كاسبة ي سةرف بكات، ئةو كة ثيشةص نوي ثارةيهةزار دينار) 300 (هةزار دينار كة دةكاتة) 2 (ِرةنطة
 ي كة دةضن بؤ سةيران، زياتر دياردةيةكي زؤريك لةوانةي لة سةيرانة، بةِراي حةزي خؤيبةطوتة

  .  دةِروات بؤ سةيرانص دراوسيعةيبةو بؤلَة بؤلَ جار خيزان لةبةر صتةقليدييةو هةند
ئةطةر ئةو ِرؤذة ئيمة : "ص نةورؤز نةضووةتة دةرةوة، دةلَي يةكةمي سالَة ِرؤذ27 شوكرية خان كة تةمةين
 ي ئةو زؤرينةيان هةروةك ضاوليكةريبةِرا. " بكرداية تةلةفزيؤيني سةيرص كيبضوويناية بؤ سةيران ئة

  . دةضن بؤ سةيران
بةهاردا تيايدا دةِروات بؤ ي لة وةرزي خةلَكي كة زؤرترين ذمارةص لةو شارانة دادةنرص بةيةكماينسلي 

بطرة تةنانةت خةلَوزيش ي و سارد و  سةيران هةر لة طؤشتدةرو دةشت، ئةمةش وادةكات ثيويستييةكاين
 يةلَكردبوو كيرديك هي قؤلَي بةهاردا ِروو لة هةلَكشان بكات، عومسان سةعيد كة نيوةي لةوةرزينرخ

خؤزطة بةهار ضوار وةرز دةبوو ئةوسا : " دةكرد دةيوتص بةِر كة موشتةرييةكاينيبةدةستةوةبوو لةوكاتة
  . "منيش دةبوومة مليؤنلةر

 لةوبارةيةوة  تياياندا ِروودةدات، ِرةمحان عةيلص دزيوو سةيرو نابةجيلةم ِرؤذانةدا سةيرانطاكان دياردة
 تةسجيل خةلَك زؤر بيزار ي تيك دةدةن، جطة لةوةش دةنطي كة ِرةبةنن جةو لة خةلَكيئةوانة: "صدةلَ

  . " هةية بؤ سةر سةيرانطاكامناني ذينطة مةترس ئةو ثيسكرديندةكات، بة بؤضووين
 لةمانة بةسوود ص كة هةندص جياوازةوة دةبينري جياواز بةجلوبةرطيلةنيو قةرةبالَغييةكاندا ِروخسار

ليرة دةضنة نيو  و  خؤيانةوة هاتوون كة بؤ كوردستان ِرةخساوة لةشارو مةملةكةيتي دؤخةوةرطرتن لةو
  . سةيرانطاكانةوة

 لَسا) 60 ( لة بةغداية، بةديار طؤشت برذاندنةوة دانيشتبوو، ئةو كة تةمةينيمستةفا كةرةم دةلؤ خةلَك
 يئةمِرؤ لة دةباشان بارطة و لة دوكان ثيشتر صِرؤذ و  هاتووة بؤ كوردستاني خؤي كردبوو بةقسةيتيثةِر
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جار ) 15 ( ِرابردوودا، ئةمسالَيش هةريجار هاتوومة سةيران لة سالَ) 15 (: "صخستووة، دةيوست بلَ
  . "ديمةوة

 كة ئاماجنتان لةم ي ئةو ثرسيارةيمالَدةضن ياخود دين، لةوة و  كة لةو وةرزانةدا دينيهةموو ئةوانة
 دين؟ زؤربةيان دةيان وت بؤ حةوانةوة، يطةيشنت كة ليشمان دةثرسني بؤ ض نةدةصسةيرانةدا ضيية؟ ت

 بؤ سةيران ص كة دي ئةو ِرؤذانةلَ سا24 تةمةن  سةملايني ئةمة حةوانةوة نيية، بةطوتةم بةِراسيتالَبة
. ص دواتريش تا دةمةو نيوةِرؤ لةخةو هةلَناسيتةنانةت ِرؤذص و  زياتر ماندوو دةبصلةهةموو ِرؤذ

 كة بةِرؤذ دةِرؤنة دةرةوة بةتايبةت بؤ جيطة دوورةكان، هيض سوود لةشةوو ي ِريزان ئةوانةيوتةبةط
  !  دواتر وةرناطرن ئةوان ماندوون نةك حةوانةوةي ِرؤذي يةكةمينيوة

 بةلَطةية لةسةر ص دةكري كة لةو ِرؤذانةدا لة سةيرانطاكاندا بةديلةئةجنامدا ئةو بيسةروبةرية
ئارامدا تةزوو بةطيان  و  هيمنيجيطا و دا سةيران لةشوينيكردنةوةكان، لةِراست بريناتةندروسيت

جطة لةوةش لةو جيطايانة خيزان .  لة قةرةبالَغييةكدا كة هيض دةروازةيةك بؤ هةناسةدان نييةصدةبةخش
 .  دةدةندزيو كة لةو ِرؤذانةدا ِروو و  ناخؤشي نيية، ئةمة جطة لة ضةندان ِرووداويهيض ئازادييةك
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