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 ڕزگارعبدالكریم....  په یمانگای پگه یاندن یان ده زگای آۆنه په رستی 
 

شتكی ئاشكرایه ڕاده ی پگه یشتنی ئاستی ڕۆشنبیری و زانستی هه ر آۆمه گایه ك پوانه ی دیاری آردن 
ئه م وخوندنه وه یه بۆئاستی ئه و آۆمه گایه له م ڕووه وه میتۆدی خوندن و آادری ڕۆشنبیر ده توانت 

ماوه ی ده سه تی به عس له هه ردوو . . . ڕه وه بباته پش و آۆمه گا له ئاستكی به رزدا ڕابگیرت
ڕووه که وه هه م بابه ت و وانه آان هه م آادیر ئاشكرا له خزمه ت ده سه تی حاآم دا بوون، مامۆستایان 

ابه ته آانیش ئه وه ڕۆشن بوون آه له خزمه ت چ هه مان ڕۆی آادركی نو ده زگای زوم و زۆریان ده بینی، ب
ئومدی خه لكی . . ده سه تك دا بوو و هاوآات آه خوندآارك خوندنی ته واو ده آرد چی ده رده چوو

ئازادیخواز به آۆتای هاتنی به عس به عس به وه وه به سترابۆوه آه له ومه یدانه داآاری ئه وه لی 
له بواری خوندن دا بكرت وخوندآاران به جۆركی مه ده نیانه پرۆسه ی وئاوگۆری سه ره آی ده بت 

 . . خوندنیان بچته پش
آه چی آاتك ئه حزابی ناسیونالیستی آوردی ده سه التی خۆی به سه ر آۆمه دا سه پان و به عس ئاسابووه 

عس و آارآردن آاری له سه ر هه مان به ربه ستی سه ره آی له به رده م ئاوگۆڕه آان وبه هه مان پالتفۆرمی به 
به رنامه آرد به  گۆڕینی ماده آانی خزمه ت به  به عس بۆماده ی خزمه ت آردن به ناسیونالیزم و ڕه وتی 
آۆنه په رستی، ئیدی له ده ورانی  به عس زۆر سه ختتر آاریان له سه ر ده روشی خوندآار ده آرد 

 ری وه ك میوان بھاتایه بۆ په یمانكی مه رگاوی ده بوو خوندآاری بۆپه یامه آانیان  وآه ئاغایه آی مه ته
قوتانخانه آان آۆبكرته وه و له به رده م درۆآانی ئه و دا هه به زنه وه  و هوتاف نه آشانیش سزای خۆی له 
ق سه ر بت ئه مه و چه ندین آاری نادروستی تر خگه له وه ی به ده ستوری به عس ئاسا له شونی ڕه فی

حیزبی یه ك به روه به ركی سه ر به خۆیان، آه به عس ئاسا ڕۆژك له هه فته داڕۆژی آۆبونه وه ی ئه ندامانیان 
 . . دیقه ت له زانكۆآان به ن له ده ورانی شه ڕی ناوخۆدا ئه م مه سه النه چه ند به ئاشكرا به دیارآه وتن. . بت

 
به م ئه وه ی وای آرد آه زیاتر بدوم دوای ئه و  چاوپكه وتنه ی هه به ت ئه م باسه زۆر زیاتر هه ده گرت، 

ئه ژین عبدالخالق له گه ڵ به ڕوه به ری په یمانگای مامۆستایانی هه ولرآه له دواین ژماره ی هاوتی دا 
 و بوآرایه وه آه ئینسان هه ر به خوندنه وه ی ده آه وته پرسیارله زاتی خۆی ئاخر به روه به رك

ئه مه ئاستی تگه یشتنی بت بۆمافه فه ردی یه آانی ئینسان و ڕوانینی بۆ په یوه ندی آۆمه یه تی و جل و 
به رگ پۆشینی آچان چۆن ده توانرت ئومدی داهاتوویه آی گه ش به نه وه ی داهاتوو هه بت  من بۆ زیاتر 

ه ر له به رابه ر پرسیاری ئازادی جل و به رگ پۆشین و ڕوون آردنه وه بوانن سه باره ت به وه مه آانی به روه ب
 نابت قوتابیان خوانه خواسته له عورف وعاده تی آۆمه الیه تی خۆمان{ناڕازتی زۆر له خوندآاران ده لت

شتك له به رنه آه ن آه له ڕێ ڕه وی خوندن و }{نابت قوتابیان جلی سه رنج ڕاآش له به ر بكه   ن }{ده ربچن
من له خونه ر ده پرسم ئایا ده بت ئه و زانست و زانیاری یه ب مانایه ی ئه وان چ . }ت الیانبداتزانس

په یوه ندی به له به رآردنی جل و به رگی خوندآارانه وه بت؟ ئایا ده توانن به رامبه ر به آه سانی موحاجه به 
رگه خۆشكردنكه بۆ بوبونه وه ی ته سه ورات باس له فێ دانی سه رپۆشه آانیان بكه ن؟یان ئه م  قسانه یان 

 !!!و ڕه وتی آۆنه په رستانه 
له به رآردنی جل و به رگ مافكی ئینسانی ئازاده و هه موو ده خاه تك جۆركه له پشل آردنی مافه 
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