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              ره   نگه ره  ز الی زهڕزی
                        "   بوو زمان ده به مال نه یان جه خۆزیا ده"

                                        
. بت یدا ده دا په مژه و گه نگ به النی ده ناو گه نھا له ر و زاڵ، ته تكی داپۆسنه سته ده

            .وه وسنرته  نادات بچه وه رگیز ڕگا به یار ههلكی هۆش  گه چونكه
 فریدریش نیچه
 
عید پۆ سه  

22.06.04              
 

وه  تدارانه سته ن ده وه دن، له الیه ی آورده وه ته ی نه نگ آشه وه به ته ی به ویژدانه و دسۆزانه موو ئه ختیی آورده، آه هه دبه له به
تكی زاه، آه  سته ی ده  پیشه وه ئاخر ئه. پكرن زان و ڕاآردوو و ده وه به نه ته سته روشانی ده ن ده الیه  لهخرن و پشتگوێ ده

گای  هۆی آۆمه روشان ده تداران و ده سته له وت ده. بات زانت و ناوده  ده رلشواو و دوانه ند و دسۆز به سه كانی بیرمه خه
ونه حای  آه آانیان ده روشه وه ده رۆشه بۆیه به په. ش ناگرن خنه ی ڕه رگه یان بچووآه، آه به  چیكدانه م هنده بهآووتن،  تسیڤیل ده

ز  به مال نه ڕز دآتۆر جه بت به گای تسیڤیلدایه براله ئیدی لۆ ده ی آۆمه ش له بازنه خنه خۆ ڕه. ن به جاو و پالر بۆ دسۆزانی آورد ده
ربیینی  وسا مافی ده بت ئه نھا له وتدا بوونی هه بت ته ردارانی آورد بكات؟ بۆچیی پتوایه آه مرۆڤ ده ی سه خنه بت ڕه لۆی نه

زییزم  ؟ ئه ردارانی آورددایه ستۆی سه نھا له ئه خۆییی خاآی آوردستان ته ربه ستھنانی سه ده  مافی به بت؟ بۆچیی پتوایه بیروڕای هه
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وروپاوه بۆ ئازادیی  ی آه له ئه و دسۆزانه موو ئه رسووڕمانه هه ی سه جگهردارانی آورد نییه،  نھا موكی سه  ته خۆ آوردستان به
روشان به  رداران و چ ده م چ سه ویی نین له آوردستان دا، به ترك زه  مه نی تاآه آۆشن هیچیان خاوه آوردستان سووتاون و تده

رمی  زیرانی هه رۆك وه مانیادا سه  له وتی ئه22.06.04وتی  ئیمۆ ڕكه. ویین تر زه زاران مه هدان و ه نی سه وه خاوه دنیایییه
  ی نوان پارتی آریسته مه ی دوو میلیۆن ئۆیرۆ آه له گه می دادگا، بۆ ڕیژه رده ڕاپچكرا بۆ به"ر ئیدمۆن شتۆیبه"  "رن بایه"

ی آورد  یان ساه موك و پاره له آوردستان دا ده.  ب باجدان لووشدراوهوه به آانه  دیموآراته آان و آریسته سۆسیالیسته
ت سوتان  یبه رهه تا سه شكری پاسدار هه له. یه ری چاوتان آلی پوه گووت به ردارانی آوردی نه سك به سه درت آه لووشده

سك به  وه هات، آه هۆڵ و زووڕنای آاآه تا سلمانیی به ده عس هه بهشكری  گووت بۆ؟ له ردارانی آوردی نه سك به سه وت آه ركه به
. نن ژه ری خۆیانیان لۆ ده فی سه روش ئاسا ده ، دهفامی آورد كیی نه تا ئستاش خه وه هه وانه گووت لۆ؟ به پچه ردارانی آوردی نه سه

ك خراپكرد، آه له هیچ  یه شوه واییی دا، آه ئابووریی وتی به انهرم ی فه م دوو ساه ی ئه مانیی له میانه پارتی سۆسیال دیموآراتی ئه
دا بیست و  ی له سه وروپیی آرا، ڕژه مانیی ئه رله بژاردن بۆ په آاتك هه. بووه  خراپ نه مانیا هنده ی وتی ئهیمكدا ئابوور رده سه
. بووه  شكست نه مانیی هنده تا ئستا سۆسیال دیموآراتی ئه مانیاوه هه آانی ئه  نازیییهتی سته  آه له دوای ڕووخانی دهآیان هنا، یه
 و  په تداران به چه سته روشانی ده ر آورددا هاتووه و دت، ده سه ی به موو ماورانیییه م هه ڕای ئه ره چیی له آوردستان سه آه

  له باشووری آوردستان دانھا جارك وه ته ریینه نده له دوای ڕاپه رچه هه. ن تاوان تكی زاڵ و خاوه سته ن به ده ده نگ ده وه ده گوه
ی   ماوهآان نه  الیه آاتكربۆیه گای تسیڤیلدا نییه، هه آانی دیموآراسیی و آۆمه پهیش له پرینس مه  ئهبژاردن آراوه، هه
 آان  آوردیییه ین سكرتری پارته ی هه ته وه ك چۆن له روه هه .وه بژرنه ده  ئیدی خۆیان خۆیان ههبت  ر ده تدارتیییان ئكسپایه  سته ده
 و  ش آاركی خۆڕسكه مه  ئهگۆڕن، ی نه   ڕژهوان ماتماتیكانه ئستا بینیوومانن، ئه رله یان ساڵ به  ده ن، آه به سانه و آه مان ئه رهه هه

موو آات  نا له هه ژردا ڕابكشت، ده آانیان له ر مردن آورسیییه گه  مه.رت و گۆڕانی به ره س بۆی نییه به یه آه تكی سروشتیی بوونیه
لمنین آه  وه بیسه بت به آرده ین، ده آه گای تسیڤیل و دیموآراسیی ده ی آورد باس له آۆمه آه ئمه. آاندا خۆیانن مه رده و سه
تداران ڕگایان بۆ دوو  سته  خۆزیا ده.رتۆنییشكی آا  گ به ڕووآه و بۆ دیموآراسیی نهیزاتسیۆن نی هۆڕمۆنین بۆ تسیڤیل خاوه
له دیدی مندا . یشت گه وه ئاآاری آورد به دواڕۆژكی تر ده تیی به دنیایییه رایه آرد بۆ ڕابه ز خۆشده به مال نه ك دآتۆر جه ندی وه بیرمه

 له دسۆزیی بۆ آورد   آوردی نووسیووه، بجگهردارانی شیدا آه بۆ سه یه و نامه آی آورده، له یه ز دیستۆڤیسكیی به مال نه دآتۆر جه
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                            . ره نگه ره ز الی زهڕزی  ناآات آه  وه روشك درك به رگیز ده م هه به. ی تری تدا نابینرت هیچی دیكه
                                                       

 


