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     ردنی ئازادیی رگه تكی زاڵ و آردی سه سته ده
 
عید پۆ سه  

 
چكی  ست و مه رگب به ده دان تاوانی جه آتیی و پارتی دیموآرات دا، سه ی نوان یهیت ڕی دوژمنایه ی شه یان ساه ی ده له میانه

وه  ی ویژدانی مردوویانه خانه آیان له باه یچ الیهم ڕۆژك له ڕۆژان ه آانی مژوو دا، به ڕه وه خۆیانكرد به الپه خوناویییه
 .زی دادگا فه م قه رده دا بۆ به ندامكی تاوانباریان پش خۆیان نه س و ئه آانی تاوان و هیچ آه شه  ڕه سته یانوانییه بای ده نه

موو  پش هه بت له ین تاوانبارن، آه دهتری وره تی زاڵ گه سته رانی ده نھا خودی سه دا به تاك و ته م زریانی خونه چونكه له
دا  تی زاڵ له آوردستان سته رانی ده ی آه سه و تریبوناه ئاخر بۆیه ئه. می دادگا ڕاپچ بكرن رده وه بۆ به سكه آه

وه له   و پنووسه آی وشه ركیان به چه نگه آانی آورده آه سه وا یاخیییه  ڕه نگه كانی دسۆز و ده نھا بۆ خه ته سازیانكردووه، به
ر  سه ی به زنه  دته ساته موو آاره و هه ئه وه، آه ت و یه وه هاری نه ی به آه  زنه  مه ڕیینه له دوای ڕاپه. تدارانی آورد گرتووه سته ده

وا  آگرتوو، ئه ی یه ره م به آه ده. آگرتوودایه ی یه ره ردوو به تی زای هه سته ستۆی ده نھا له ئه ی ته آه آورددا هاتووه ئۆباه
  وه ته و نه یان له ریییه گه م تازه مانیش ئه چت ئه پده. گوونجت دهآتیی و پارتی دیموآرات دا  وستی یه ڵ هه گه واو و ڕك له ته
وشتنی م بۆ آو آدین و به ی یه یشتبت آه خاآی آوردستانیان داگیرآردووه و دوژمنی باوك آووشته وه پگه ستانه رده سه

آتیی  یه. خنكنن آانیان ده وای آورد و ئاواته نگی ڕه قاقای ده  بینه نه خه ستده  برای گیانیی و ده بنه ی آورد ده گیانی شۆڕشگانه
وای ڕووناآبیران و  نگی ڕه نگكردنی ده م بۆ بده آدین، به ی یه ن دوژمنی باوك آووشته ی هه ته وه و پارتی دیموآراتیش له

ی   گیانی شۆڕشگانه ونه آه بنه برای گیانیی و ده ن و ده آه یاد ده آانی مژووی خۆیان له شه  ڕه ڕه موو الپه انی آورد، ههر نووسه
نگی  آردنی ده غه ده ن له آوردستان دا قه سه عید حه سه مه می نوی حه رهه آردنی دوو به غه ده قه. آانی آورد یه  یاخیی نگه ده
تكی  سته آانی ده نگی بیاره وه هاوده وا به دنییایییه  بكات ئه وسته م هه نگیی له ركیش بده ر نووسه هره، ه وای نووسه ڕه
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نی  سه عید حه سه مه ندآردنی حه ستبه  بیاری ده  ناشیریینتریین شوه ك پارتی دیموآراتی آوردستان به یه ماوه رله به. زاه
آتیی نیشتیمانیی به  ئستاش یه. تدارانی آورد سته ران و ده ری سه تی پكه و سووآایهگیی  ، به تاوانی ئاژاوهآردر  ده

ن  سه عید حه سه مه  نوكانی حه مه رهه ی به وه آردنی بوآردنه غه ده ڵ پارتی دیموآرات دا بیاری قه گه ی لهییمانت هاوپه
ن بۆ  وای ڕووناآبیران و دسۆزانی آورد، ئاماده نگی ڕه  آپكردنی دهتی زاڵ له آوردستان دا بۆ سته ردوو ده هه. ن آه رده  ده
ردووآیان چوون  غداد به هه ی به هاآه ژده رله ڕووخانی ئه ك چۆن به وه.  و زاڵ موو متۆدكی نادیموآراسیییانه آارهنانی هه به

ردوو  ی ئیمزا آراوی هه نامه. مان آه له گهی آورد و دسۆزی  وت پشته  برای حه جییان آرده زره دا و نزارخه" چاك"به گژ 
آی تریان له مژووی بزاڤی  زاریییه رمه م دادگای آۆپنھاگن و شه رده  به یشته آتیی و پارتی دیموآرات گه رداری یه سه

 تر  جاركی ساته موو آاره و هه دوای ئه بت له مژه و گل نه لك گه ر گه گه ئاخر ئه. لی آورددا تۆمارآرد ی گه ڕزگارییخوازانه
ی  ر هاتوو له ماوه گه ت ئه سته رآورسیی ده وروپا پارتكی سه له ئه! وه؟ هنته  ده تانه سته م ده ڕ به  باوهچۆن
چت آه له  ویی دا ده ناخی زه ها به بژاردنی داهاتدا وه ی وت ڕابگرت له ههیی ئابوور توانت شیرازه تییدا نه وایه رمانه فه

مانی  رله مانیا له په رانی سۆسیال دیموآراتی ئه ی نونه آه بژاردنه ك هه ، وهبینیبت  نه وه خۆیه  بهیها دا شكستی وهمژوو
. ر آوردیاندا هناوه سه تی زای آورد به سته ردوو ده ی آه هه رگبانه ساته جه موو آاره م هه  ئه خواسته جا نه. وروپا دا ئه
ن  آتیی و پارتی دیموآرات بكه تی یه سته ردوو ده ی هه م بیاره نگیی له رانی دیل بده ی گل و نووسهكان ر خه ر هه گه مه
آتیی و دیموآرات ڕگا بۆ  ی یه وسته م هه ئه. ن سه عید حه سه مه آانی حه مه رهه ی به وه آردنی بوآردنه غه ده ر به قه رانبه به

. آان خۆشكردبوو آرگیراوه  به یان بۆ پنووسه و ڕگایه عس له ڕابوورددا ئه رانی به  سهك چۆن ن، وه آه لسیی خۆشده تاسه
واو و ڕكی  آی ته گایه و آۆمه ره به. ست ربه م بیاره، بژیی دیموآراسیی بژیی ئازادیی بژیی ڕای سه زاریی بۆ ئه رمه شه
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