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  ئازاد جةاللئازاد جةالل.... .... ! ! وايةواية  وايةواية

  
 بري ي تةقليدي كومةلَ، وايةيبةلَي ئةم درومشةية كة دةلَ  تةقليديدايجوانترين دروشم لة كومةلَ 

كلتوور داب و   دةسيتيجلَةوي  تةقليدي كومةلَ،ِرووداوةكان ناداتي ئةو ديو  بةي طو،ناكاتةوة
 كةلةوي ئةوانة واتة ئةواني، ناهينر بةرهةم راندنيكئةف كومةلَطايةدا هيض لةو. نامو كانة نةريتة

 كومةلَطايانةدا ليرة لةمي،تةقليدي كومةلَي ئا ئةمةية درومش،مل دةنين وةكومةِر كومةلَطايةدا ن
 حيزب لة كومةلَطايانةداي بطوِر كؤمةالَيةيتي  نيية ئاِراستةي كةس بؤ،لةلي بلَ نييةي بؤ كةس

 لةي لة نو  سةر،ثيدةكراي كار مةو بةر لة سالَ ثةجنا لة كة زياتر لؤجيكة جورة  ئةم،ثاشكوية
 دةيب بؤي  نازانري، بكري ثيكاري بدر ئةجنام يةكداي  31 لة كة بِريارة  دايداد هةلَبذاردنةكاين

ي كار كلتووريية ضةمكة ئةم ديسانةوة دا مرؤظ مايف  ومةدةيني بانطةشةي لة سةدة
  زوو لة ديوة خانيكدايسةردةمي خيلَ دوو سةرةك وةك ةسةالَتدارد حيزيب هةردووي،بكريث

  ثياوةكانيشيان، طوندييان بةركةوت41ي  هةر يةكة،نووسييةوة يةكييان قةوالَة بِرياريانداو
ي ثي وي ساز بكركارتويني منايشيك لة سيناريؤيةكدا  بِرياريشة،دانرا بؤ سةروو طوونديان بوون  كة لة دةورو بةردايئةوانة
  . دةكةن ناوزةد  خةوش و يبيبة دميوكراس ئةم هةلَبذاردنة  ِراطةياندنكةنالَةكاين  خوش ئةوةية،هةلَبذاردني بطوتر

 دةنطة كث كردين بؤ ضوون و بريوي جياواز ولة ناو برديني دميوكراسجطة لة كوشتين؟  يبيض  هةجنةت بؤ ئةمة دةيب،
  ،جياوازةكان

 يتةا لةكومةلَ هةجنةتة  ئةم! جةنطيدووبارة نةبوونةوة بؤ نيية هيض زةمانةتيك  ليدوانةكان ئةوة دةلَين كة طواية
 جومعةبوو لة يدراماي كة كارةكتةريك  خورشيد،ِراست دةكةن واية واية بلَيني  دةيبخورشيد وتةين ثةسةندةو  دايتةقليد
 كويلةكاين  خورشيد هةر وةك، خاكو و كورد ساتةوة منايش كرايكةنالَي يةلة شاشة ثريؤزدا ئةم دراماِر ة مةزايني مانط

 ئةوان،لة كوردوستان  تريشدا هاتبةسة ر حيزبة بضوكة كاين ئةمة ِريك!واية واية ليبوا ية دةيطوتي طوي  زوو هةرضزةماين
ئاطابوون ي حيز بةكان ب، تةقليدييان وتيومةلَ كيدرومشةكة بةلَكو و تيكِرا بة يةك دةنط نةيار نةبوون هيضيان نةك هةر

 بةر  مرؤ ظ و مةدةين و مايفيدميوكراس دةسةالَتييانداي  سال13َ ي لة ماوةو نةيانتواين كة ئةوان ِراستييان نةكر ديلةوة
 كة ئةوان خويان يوةطومامن لةيب، داي ِرابردوودا ِرووي كة لة ماوةي لةوةئاطا بووبن يا خويان طيل كرديبيب دةيب،قةرار بكةن

   طيل كرد نةك نةيان زاين
 ، واية واية دةنا نةيان دةوت
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