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  ماسی ماڵ ئه که... زن مین سارۆژی تیرۆری دوکتور قاسملووی مه هه ڤده تیشک تیڤی و یادی حه

  مزاتۆف سوڵ هه ره... "ن  ده داهاتوو تۆپی پوه.  بن  رابردووه  به ی گولله وه ئه"
دوکتور قاسملوو و . لی کورد و حیزبی دموکرات  گهوتووی که ری هه ودا ربه  له ن که ی ڤییه ی تیرۆری ناجوامرانه وه ستی یادکردنه به  مه به

ر و   بۆ منی بینه  که وه ت و وتوژی بو کرده ک بابه تیشک تیڤی کۆمه. هید کران  شهستی تیرۆریستانی کۆماری ئیسلالمی  ده  بههاوڕیانی
 کردن  تی باسکردن و ئاماژه رفه دا ده  لره دیاره. راکش بوونرنج  سه وه ند شونه  چه له.  زراندووه  تیشک تیڤی دامه ی که و حیزبه ندامی ئه ئه
  . دا ناگونج  کورته م باسه ی ئه  چوارچوه له. کان رنج و بۆچوونه موو سه  هه به
   به م له رخان کرابوو به تی حیزب ته رایه ندامانی ربه  و بیروڕای ئه بۆ قسه. کانی تیشک بۆ یادی دوکتور قاسملوو رنامه  به شک له به
راکشان  نجه  دوکتور قاسملوو و په  له وه  بری یادکردنه له. هرامی ی به  کاک کاوه ندی بۆ ونه ی ناوه ندامانی کومیته  ئه شک له  به وه داخه به

  . کرد یان بۆ خۆیان ده شه پتر هاوار و بانگه. زن بۆ بیر و هزری قاسملووی مه
و  س له زاران که  بوونی هه باسی له.  وه  بو کرایه وه  ری تیشک تیڤیه  و له وه نه  وییه وخۆ له  راسته کهدا  و راپۆرته شیدی له حیم ره ره

 چ  بوون که شداری رپوانه  خۆیان به ی که وانه  ئه و چ ه ی کاک ناسری سینا بۆ رادیۆ زایه که  راپۆرته چ لهچی  که. دا کرد خۆپشاندانه
  ت خۆی له حمه  زه شداران به ی به  ژماره زانن که  باش ده وه ئه.  دیت وه  تیشک تیڤییه ر له یان هه که یلمی خۆپیشاندانه ف ش که سانه و که ئه
ی حیزبی  کشانه و خۆهه کیان به ر شونکی تر چ پویستییه تی کوردستان یان هه  رۆژهه لی کورد له تۆ بی گه. دا س ده زار که هه

؟ بموکرات بی کاک رهد شتا ئه وه واده ند کالس سه و چه حیم بهر نه نده وه  هکه  ف ک  زاران که زار و هه  هه  نیزیک به بووبس زۆر ل
  جیاوازن؟ 

رادیۆ و ر  سه هراسم و ل  و مه  گرتنی بۆنه خۆپیشاندان یان به موو سا به هید بوونی دوکتوردا هه  دوای شه رچی حیزبی دموکرات به گه ئه
   ساڵ که ڤده زانین دوای حه ک ده وهر  م هه به.  ست چوویان گرتووه  ده ری له  و رزی ربه وه یان کردۆته  شوومه و رۆژه ئهیادی ...  و رۆژنامه

مجار حیزبی دموکرات  که  یهبۆ. مساڵ ی ئه ی ژوئیه سزده. ب ر ده مان دوکتور قاسملوودا تپه که له زنی گه ر و زانای مه ر تیرۆری ربه  سه به
ند   چه  له م حیزبه  ئه چوو که  ده وه ک ئه  وه یه وه م یادکردنه  ئه وه  داخه م به به.  وه  بکاته زنه  مه ره و ربه نگ یادی ئه نگ و ره  ده توانی به

 ئاخۆ  پرسن که  خۆیان ده ک له خه.  وه ار یادی کردبتهمج که بۆ یه.  موو ساه و هه دوای ئه  و وه  بیر چووبته سای رابردوودا قاسملووی له
و کات  عید که ئه  دوکتور سه کاک؟ ئاخۆ بووه راسم و وتارکی نه  و مه هید بوونی دوکتور قاسملوودا هیچ بۆنه  دوای شه حیزبی دموکرات به

یامکی بۆ  په هیچ وتار و. سکرتری حیزبی دموکرات  هید بوونی دوکتور قاسملوودا بوو به  دوای شه  به جگری سکرتری حیزب بوو و
   ؟ بووه کانی حیزبی دموکرات پنه رگه ک و بۆ کادر و پشمه خه

قاسملوو و کاک . ی ناشتنی د بۆنه  له  که یان بینیوه و فیلمه ئه.  باتیان کردوووه کانی حیزبی دموکراتدا خه  ریزه  له ی که سانه و که  ئهی زۆربه
بدوی  ی مامۆستا عه که  مژووییه دا وتاره و فیلمه مووشیان له بگومان هه.  س گیراوه زاران که شداری هه  به ر دا به ی قادر ئازهبدو عه
. کا هی د که ره  مامۆستا و ربه ش به  پشکه ک خۆی ده وه.  وه  حیزبی دموکراته تی له رایه  نونه  به که. رنجی راکشاون  سه نزاده سه حه

شکی زین و   بگومان به که.  دا نزاده سه بدوی حه ی مامۆستا عه  سۆنگه ی له که نگ مژووی حیزبه ئاخۆ تیشک تیڤیی کاک شاهۆ تا که
   کا؟ بایکۆت ده.   حیزبی دموکراته  له کراوه جیانه

  


