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 بؤخوثندةوارثكي پدك
ئثمة وةكو خوثنةري سايتة كوردييةكان، دةمانةوثت بة چةند دثذثك بةشداري لة گفتوگؤكاين ئةم دواييةي                 

سةرةتا ئةوة بصثني  دةست خؤشي لة خاوةنةكاين ئةم سايتانة دةكةين ، بة هزرثكي                .  كوردستان نثتدا بكةين  
 .كةنةوةذؤژئاواييةوة، كة  بة بث سانسؤر هةموو شت بآلو دة

كاك چوارتايي ، هةردوو نووسينةكةي ، دةصثي كةسثك نووسيويةيت تازة بة تازة لة پؤيل شةشي سةرةتاييداية و                  
هةر بةو گاصتة جاذييةوة دةيةوثت تاي تةرازويةكي       .  دةست بة نووسني دةكات،  دةيان هةصةي ذثزمانيي تثداية         

ة پارتييةك بكات، كة شاياين ئةوة بوو ئةو پارتيي و          سةيرة لةوةداية دةيةوثت بةرگري ل    .  چةوت ذاست بكاتةوة    
بريوبؤچوونانة لة مؤزةخانةي دواكةوتووترين عةقص و لؤژيكي  مرؤضدا بؤ قةمشةريپثكردن دابنراباية و پةند و عيربةيت                

ئةمةش مةگةر هةر   .  كاكي چوارتايي وةكو كؤنة مةالييةك دژي جةاللييةك شت دةنووسثت          .    لث وةربگرياية 
داوةتة بة توانج و تةالر، وةلث ئةم لة سةر يةكثيت          )  ينك و پدك    (  ذثباز علي كة    .  انثت كث ذايسپاردووة    خؤي بز 

 .دةيكات بة ماص

هةردووكيان ناوي، كابرايةكي  نووسةريان هثناوة، كة هيچ پةيوةندييةكي بة بابةتةكةوة نيية، ئةو كابراية چونكة                 
پةنا بردن بؤ ناو هثناين     .  ةر ناوي هبثنرثت گةشكة دةيگرثت    لة ناخي خؤيدا شت خراپ لثك دةداتةوة، ئةگ        

كةسثك كة  لة دوورو نزيكةوة  لةم دةمةتةقثيةدا بةشداري نةكردوةو كاكي چواتايي كردويةيت بة سةنگةر و                   
كاكي چوارتايي لة چوار الوة قسة فذث       .        .  مةتةرةلؤز بة خةصكةوة دةنثت  ، نشانةي زةبووين و بث دةرةتانيية            

دات و كوردستان بة موصكي پاريت دةزانثت و بة ناوي پارتييةوة لثبووردن دةردةكات و لة هةمان كاتدا و لة                    دة
ئةم منوونانةش  هؤكارثكي تري دواكةوتوويي  : سةير نيية ئةگةر بصثني.  چوار الوة ئاژثري ناحةزةكاين پاريت دةكات     

انةش هةمان جامانةي عومةري خاوةريان لةسةرناوة      بةداخةوة ئةو كةللة سةر   .    و وألت پارچةكراويي كوردستانن   
 . و لة سةر الكي هةزاران قورباين ئةنفال، ئةمذؤ قوت بوونةتةوة و دةلةوةذثن و قسةي زل دةچذثنن

ئثمة دووبارة سوپاسي كوردستان نثت و هةر سايتثكي تري كوردي دةكةين ، كة بةو پةذي دميوكرايت و                     
ئثمة لةگةص ئةوةداين بة هيچ شثوةيةك سانسؤر لة سةر راوبؤچوونةكان نةبثت           .  ئازادييةوة هةموو شت دادةبةزثنن     

با وشةكان ئازاد بن و لة ناو مثشكدا كةذوو         .  ، چونكة ميللةيت كورد سةدان ساصة لة ناو زينداين سانسؤردا دةژيت          
 كردووة و ئةگةر    ئةوانةيش كة سانسؤر دةخةنة سةر ووشة، دةمثكة ووشة لة ناو دةمياندا بؤگةين            .  هةصنةهثنن

 .قةصةمداريش بن،ئةوا قةصةمةكانيان بة هةرزان فرؤشتووة
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