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  *ثةيظ

  
  ظينوس فايةقظينوس فايةق: : نووسييننووسيين ...  ... كاين نيشتيمانثةروةري و خيانةتكاين نيشتيمانثةروةري و خيانةت و ثيناسة و ثيناسةثيوانةثيوانة

  
دةي دوزينةوةي فايلةكاين دةميكة حةز دةكةم دةربارةي مةسةلةي ديار

 يان) نيشتيمانثةروةرة خائينةكان (يانن رةكاكاخيانةت
) خائينة نيشتيمانثةروةرةكان (يان) نيشتيمانثةروةرة فايلدارةكان(

تاش ناتوامن س من بو خوم هةتا ئي، بةرِةاسيت نازامن ضيان ناونيم،بدويم
وو زاراوةي نيشتيمان ةم دوو ثيناسة بو هةرد قةلَلةيةك كاتدا بة يةك

 لة كاتيكدا ،دارِيذم و بة يةك ثيوانة بيانثيومثةروةري و خيانةت 
خيانةيت  جيهانيكة و  و خوشةويسيت نيشتيماننيشتيمانثةروةري

  .. يماين جيهانيكي ئيجطار جياوازنيشت
 ئةو دوو ماناية تيكةلَ بةيةك بكةم و نابينمئةزامن هيض بةهانةيةك 

 بةالَم ئةوةي واي ليكردووم بكةومة ،طريياندةم ثيناسة بة يةكثيكةوة 
ئةو طيذاوةوة ئةو كةسانةن كة روذانيك بة هةموو ثيوانةكاين 

ةنطاوةري و بةجةرطي و الَةواين طورِةثاين جنثةروةري ثنيشتيما
ئازايةيت و هةموو ئةو زاراوانةي ئيستا كةوتوومةتة طومانةوة لييان 

 ئةمةوي بزامن ؟؟ ئةمةويت بزامن من هةلَةم يان ئةوان هةلَةن،بوون
انثةروةريان  ئةمةوي بزامن ئةوان ثيناسةي نيشتيماروخيضن يان ثيوانةكاين ئةوان؟؟ثيوانةكاين من خو

ضون ئةكرد ئةو كاتةي بة ثاتةيةكي درِاوةوة بة شاخةكاين كوردستانةوة دلَي رذيميكي خوينرِيذي وةكوو 
 كةضي بة هةمان ثاتةي ،اميان ئةلةرزاند و وةكوو زريثوش خويان ئةكرد بة دلَي جةالدةكانداددسةد

وة لةبةرةيةكدا خويان داوة بةكوشت و شةتةية هةر بةو ثايانةيت طةورةيان لةوالَت كردووة؟؟الستيكةوة خ
لةبةرةيةكي ينيشدا سةرقالَي نيشتيمان فروشنت بوون و دلَداريان لةطةلَ داطريكةر و تاونبارةكاين 

  . طورِة بةكومةلَةكاندا كردووةئةنفال و 
 ذيرزةميين  خيانةت و خةبايت،ئةوةي لة هةموو وانةكاين نيشتيمانثةروةري فيري بووم ئةوةية كةوا

هةرطيز لة يةك خانةدا جيطايان نابيتةوة و هةرطيزا و هةرطيز دووالي تةرازوويةك ثيكناهينن 
ئادةميزاديك ناتوانيت لةيةك كاتدا نيشتيمانثةروةريش بيت و خائينيش بيت و بلَيت  ...بةيةكساين

ئادةميزاديك  ...وردن دةكةم نةمزاين دواجاريش بلَيت داواي ليب،نةمت بة سوودي نيشتيمان كردووةخيا
 و خائنيش بة هةمان شيوة ، دذي خيانةت و خيانةتكارانةهةميشة و هةرطيزئةطةر نيشتيمانثةروةر بيت 

 كةواتة يةك ئادةميزاد ناتوانيت بة ثيي هيض بنةمايةكي زانسيت ،ناتوانيت نيشتيمانثةروةري خوش بويت
 ئةوة شتيكة رةنطي ،تدا خائينيش بيت و نيشتيمان ثةروةر بيتو سايكولوجي و سياسي لةيةك كا

لَةمييان نيشتيمانثةروةر يان خائني،ثي يان رةش يان س،شي قوبوولَ ناكاتخو  ..  
كة نيشتيمانثةروةر بيت دةبي تور و تاوانباراين جةنطت لة دذي يت جبةنطينةك دةستخةيتة ناو ،ديكتاتو 

 ، ضونكة ثةيوةندي نيوان نيشتيمانثةروةر و خائني موساوةمة قبوولَ ناكات، و خاتريان بطريتدةستيان
 ضون ،ئيدي من تيناطةم ئةو كاتةي كورد قرِ دةكرا و ئةنفال دةكرا و كيمياثرذين دةكرا و بة كومةلَ دةنيذرا
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رِاستةي  تةا نامةيةكي سوزداري ئا،كورديك لةسةر رووي زةمني هةبووبيت توانيبييت نامةيةك
؟؟ و ضون روانيبيتة  دةبيت ئةو كاتة بريي لة ضي كردبيتةوة؟؟ بة يين كردبيتجةلالديك لة جةلالدةكاين

  .. ئةو روذةي لة دادطاي ميللةتدا رائةوةسيت و ئايا وةالَمي سةرتاثاي ميللةتيك ضون ئةداتةوة؟؟
 ئةبيت ئةوانة ،رينبكرين و يةكجار لة سيدارة بدطا بةباوةرِي من ئةطةر بةعسية عةفلةقيةكان يةكجار داد

 ضونكة ئةطةر عةفلةقيةكان كورديان كوشتبيت ،دووجار دادطايي بكرين و دوو جار لة سيدارة بدرين
 ، ئةويش ئةوةية ئةوان خويان عةفلةقي و فاشيست و خوينريذ و دوذمين كورد بوون،بةهانةيان هةبووة

ستبيتة ناو دةسيت ئةوانةوة و دلَسوزي بو نواننب داخوا ئةوان بةهانةيان بةالَم كورديك دةسيت خ
  ضيبووة؟؟

ئةمةوي هةر ليرةشةوة خانةيةك بدوزمةوة ئةو ناوانةي لة ذيردا ريزبةندكةم كة لة ذياين سياسياندا 
خو ض  دا وةرطرتووة و بطةمة ئةو ئاكامةيسووديان لة هةردوو ماناي نيشتيمانثةروةري و خيانةت

 زةوة ئةوةسيتشاون و بةرجةستةيان كردووة؟؟فةلسةفةيةك لةثشت ئةو بريدوكوي تيكة ئةوان بو 
لةوةش طرنطتر ئةوةية هيض كات ناتوامن بري لةوة بكةمةوة ضون ئادةميزاديك ئةتوانيت تا سةرئيسقان 

انثةروةر بوويت ناتوانيت خائني  كة نيشتيم،نيشتيمان ثةروةر بيت و بةهةمان تواناو هيزيش خائني بيت
 ئةمة وةك دوو جةمسةري ، كة خائينيش بوويت هةرطيز ثيت ناكري نيشتيمانثةروةر بيت،بيت

 ئةو ،موطناتيزيك واية كة هةرطيز ناتوانري بنرين بةيةكةوة مةطةر موعجيزةيةك ئةوة ينيتة دي
 .. ةموعجيزةيةش تةا خيانةتة و سزاي خيانةتيش تةا مردن
--------------------------------------------------------------------------  

لة ئةلَمانيا بة زاراوةي ) كورد-ثةيامي ( هةفتانة لة روذنامةي، ناوي طوشةيةكي تايبةيت نووسةرة،ثةيظ
ضاث دةبيت )  زازاكي، كرماجني ذوروو،سوراين ( روذنامةكة بة سي زاراوةي كوردي،سوراين تيا دةنووسيت

  .. و لة كوردستان و لة ئةوروثا بالَودةبيتةوة
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