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  رزطار كؤجةررزطار كؤجةر.. .. ديواريكي ئازادي رؤذنامةطةريديواريكي ئازادي رؤذنامةطةري.. .. .. .. .. .. ئاودةسيت مزطةوت وقوتاخبانةكانئاودةسيت مزطةوت وقوتاخبانةكان

  
زؤر جار باس لة رؤذنامةي ئازادووسةربة خؤ دةكريت هةندي بؤ جوون دةلني رؤذنامةي ئازادوو سةربة 

ةيةوهةموو هةنديكي تر بة بيجةوانةي بؤجونةكةي تر دةلني رؤذنامةي ئازاد وو سةربةخؤ ه.. .. . خؤ نية
لة طةل زياتر ئازاديييو ثيش جوين دميوكراسي  كةس دةتواين بة ئازادي راو بؤ جوين خؤي بالو بكاتةوة

لة كوردستان بواري رؤذنامةطةري هةنطاوي جاكي بة خؤ بينيوة دةركردن ودةرجوين رؤذنامة ئيمرؤ لة 
 بينج برادةر دةتوانري كوردستان بؤتة كاريكي ئةوةندة ئاسان كةتةا بة كؤبوونةوي جوار تا

.. . رؤذنامةيةك دةربةكريت دوايش بة دوو هةوايل سايتةكاين ئنترنيت لةطةل هةواليكيزياد بووين موجة
  .. . يان هةوايل هاتين كازم ساهري بؤكوردستان سةرجني خؤينةر رابكيشريت

د كؤبوونةوةيةكي دؤزينةوةي ناو و داناين سةرنووسةريش كاريكي ئةوندة ئاسانة كةدةتوانري بة جةن
يةكي لة يانةكاين خواردنةوة ناويش لة رؤذنامةكة بنريدوايش بة رؤذنامةيةكي ئازادي سةربةخؤ يان 

  .. .. .. خؤيان بة خؤينةران بناسينن. رؤذنامةيكي ئه هلي
ديارة ئيمرؤ لة كوردستان رؤذنامةوة بالوكراوة ئةوندة زؤر بووة تةنانةت ئةزمةي سةرنوسةرووخاوةن 

ازيش نية بؤية كايت دةبينني برادةريك لة جةند رؤذنامةوة بالو كراوةيةك سةرنوسةرة يان ئيمتي
شةوان ديسان دةبيتة وة سةرنووسةر يان .. .. . جيطري سةرنووسةرة ئيواران خاوةن ئيمتيازة. بةيانيان

.. .. نة حزبزؤر نوسةر هةنة لة بةر زؤري ئيش و كاروو دةبنة سةنتةر نووسةري فالنة طؤفاري سةر بةفال
ئيستا لة كوردستان لةناو رؤذنامةكان ئينشيقاقات روو دةدات بؤمنوونة فالن رؤذنامةي ئةهلي جيطري 
سةرنوسةرةكةي ئينشيقاقي كردوو ئيستا بؤ خؤي سةرنووسةرةو رؤذنامةيةكي ئةهلي سةربةخؤ لة 

  طريفاين خؤي دةردةكات يب ئةوي يةك فلس لة هيج كةس وةرطريت؟؟؟؟؟؟
ؤري وثةرت وبالوي ئةو هةموو رؤذنامةو بالو كراوةية دوبارة بوونةوةي بابةت وهةوال بؤتة لةطةل ز

دياردةيةكي بةرجاو ي خؤينةر جا هةربؤيةش هةندي جار رؤذنامة نووس ناتواين متمانةي تةواو بةم 
ة ثر رؤذنامة ئازادووسةربةخويانة بدات وزؤر جار بابةتةكةي خؤي ناداتة ذير دةسيت ئةو سةرنووسةر

ئةزموون و طةجنانةي ئيستا كة تةا خوا دةزانيت خةرجي وبيداويسيت دةركردين ئةو رؤذنامةية لة 
  .. . كويدةست دةكةويت

  .. . طرنط من نامةوي زياتر جبمة ناو ئةو بابةتةو بؤ خةلكاين ثسثؤرو ثر ئةزموون جي دةهيلم
ةريكي كريين هةندي كةلووثةيل ثيويست ماوةيةك بةر لةئيستا بة كاريكي ئاسايي لة بازاري هةولري خ

ئةوكاتيش ) سةرئاويك بكةم جونكة زؤر تةنطاو بووم(ثاش تؤزيك طةران وو سوران ويستم .. .. بووم
هةربريم لة رؤذنامةي ئازادوو سةربةخؤ دةكردةوة قسةي مامؤستاكةم كة باسي لة رؤذنامةي 

  .. زادووسةربةخؤ بريووخةيايل داطريكردبوومئازدووسةربة خؤ ثي داطرتين لة سةر نةبووين رؤذنامةي ئا
 هةر بؤيةش لةبةر تةنطاومي رووم كردة يةكي لة مزطةوتةكاين ناوشار بةثلة ثةل رووم كردة ئةوريزة 

  wcذورة جبوكةي ثيي دةطوتري ئاودةست يان 
ووين ديارة ئةوكات هةرمن تةنطاو نةبووم بة جاواين خؤم دمي زياتر لة بيست كةس جاوةرييي بةتال ب

ثاش زياتر لة دة دةقيقة جاوةرواين .. ئةو ذورة جبوكانةياي دةكرد تا بة ثلة ثةل كارةكةيان ئةجنام بدةن
.. . وسرة طرتن طةيشتمة يةكي لةو ذورة جبوكانةي كة تةا لة ذوري ئينفرادي دةجوو ديواريكي بيس
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طرنط هةركة دانيشتم و سةرم بلند كردةوة بة خةتيكي طةورةي راست نووسرابوو .. دةرطايةكي ذنطاوي
ديارة مرؤف لةطةل خويندنةوةي ئةو نوسينة طةورةية كة لةماشييت ) تكاية بةثةلة سةيري دواوة بكة(

هةندي رؤذنامةي ئيستا دةجوو يةكسةر ترسيك الي دروست دةيب ئةوكات دةيةها ثرسيار الم دةرووست 
  .. دبوو

هةرجةند ويستم سةيري دواوة نةكةم و لة بريخؤمي بةرمةوة بةالم فزوليةت لةسةرم زا ل بوو بةترسةوة 
هةقي خؤيةيت قةت قوين .. .. .. سةيري دواوةم كرد ريك وةك نوسينةكةي تر نوسرابوو جية ئةو قونة

  نةديتوة؟؟؟؟
و دةي طوت ئةو شيتة دةيب بة جي ئةو كات ثيكةنيين زؤرم هات طومي لة كابراي ئاودةستةكةي تةنيشتم بو

ثاش ئةوةي تؤزيك هيمن بوومةوة هةومل دا زياترنووسينةكاين تريش خبوينمةوة تا بزامن .. . بيبكةين
ئةوانةي حةز دةكةن لةسةر دةرطاو ديواري ئاودةستةكان بنووسن ئةوان ئةو ئازادييان هةية 

  .. .. . كةرؤذنامةئازادةكاين خؤمان باسي ليوة دةكةن
 دةرطا ذةنطاويةي كة جةندين وينةي كاركاتريي ونووسين جوارو جوري تيدا بوو ريك لة ئةو

  رؤذنامةيةكي طةورة دةجوو بروا بكةن ريكالمي مةسينةش لةسةر ئةو دةرطاية نووسرابوو
بة دةست خةتيكي ناشرين نوسيين قوتابيكي تةمبةل سةرجني راكيشام كايت نوسيبووي مردن بؤ 

ديسان لةاليةكي تر حزبايةتيتةسك بةسةر نوسةريكي تر . شتيكي جوانة.. .. . رةيبماموستاي ميذووي عة
ناوي حزبةكةشي لة ذيريوة بة جبوكي . زال بوو كا يت نووسيبووي حزب ئةو حزبةية تةقلة بة فيل ليبدات

جي خؤشة هةرخؤي .. نوسيبووي هةر لة كؤشةيةكي تري دةرطا ذةنطاويةكة نوسراوة بةراسيت خؤشة
هةرلةذير ئةو نوسينة ئاطاداريك بالو كرابووة كةتيدا نوسرابووهةركةسيك كؤترةكةي من .. . دةزاين

ديارة .. .. .. بطريتةوة بابيطةرينيتةوة مةيداين كؤتر بازان دةنا بزامن الي كية منيش كؤترةكاين ئةو دةدزم
كيشام بةالم دلنيا بووم وينةي كاريكاتري شيت دياروو برجاو بوو جةند وينةيكي كاريكاتريي سةرجني را

  .. . ئةو كةسةي كة وينةكاين كردبوو كةسيكي نةخوش وكةسيكي شازبوو
ثاش ئةوةي تةواي نوسينةكاين دةرطا ذةنطاويكةي ئاودةسيت مزطةوتةكةم خويندةوة هةر كة دةرطاكةم 

  . كردةوة برادةريك دؤخينةكةيلةدةم طرتبوو بة ثلة ثةل خؤي لة ذورةوة كرد
و نوسيانةي لة دةرطاو ديواري هةندي ئاودةسيت مزطةوتةكان وقوتاخبانةكان دةنووسريت ديارة هةمووئة

ريك تةعيرب لة كةسايةيت ئةو كةسانة دةكات كة ئةو رة وشتيان هةية كةسانيك كةروولة ئاودةست 
دةكةن هةر خؤيان بةتال ناكان بةلكوو هةندي جار ميشك وخةياليشيان لة ئاودةستيش لةسةريان زالة 

مووناخؤشي هةموو حةزةكانيان لةسةر ديواري ئاودةسيت قوتاخبانة يان ئاودةسيت مزطةوتةكان وهة
  .. . بةتال و دةردكةن

ئةوانةي كةتةا ديواروو دةرطاي ئاودةستةكان دةبينن تا رق و كينةي خويانيلةسر بةتال بكةن ئةوةندة 
ازادوو سةربة خؤيةي كةدةلني هةية رق لة كاغةزوو بؤين عيرب دةكةن ئةطةر نا لةم هةموو رؤذنامة ئ

  .. .. .. .. .. .. .. .. جؤن ديواري ئاودةسيت قوتاخبانةو مزطةوتةكان دةكةنة رؤذنامةيةكي ئازاد
rawa20@maktoob. com  
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