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  شاهــۆتۆفیقشاهــۆتۆفیق  !!!!. . . . . . . . . . ــواــواــتت  وتی دیموکراسی و فهوتی دیموکراسی و فه، ، عراقعراق
  

رج   مهوا ئه! ی دیکتاتۆری بت وانه چهمکی پ ر دیموکراسی چه گه ئه
  . م بابکا ر ئه کسه یه، و  رمانی ئه  به نیه
کو  به. هابت مانی زۆردار ئیتر ئازادی ره  نه  به رج نیه مه

  رده روه  په دایکبوونیان پویستیان به دوای له، دیموکراسی و ئازادی
کی ورد و درژدا  یه  پرۆسه یه له  هه وه پویستیان به.  یه هه
  . وسا بفن ئه، من و بابگرن و بخه
  قۆناغی دیموکراسیبووندا؛ بوون بهڕ تپه، توانین بین  ده واته که

ی دیواری شکاندن، چوودا کنه  یه ند قۆناغکی له  چه  به ڕبوونه تپه
تاک و " ،  "گه تاک و کۆمه"  نوان  له  که یه و ترسانه موو ئه هه

  . ن دا هه" تاک و پیرۆزی"، "ت سه ده
ش  رکرده ک سه ک حیزب و یه ک وت و یه ل و یه  ک گه یه، ددامدا می سه رده  عراقی سه له
!  باوکی دیموکراسیه) !عس واتا حیزبی به (حیزبمان: یانگووت کان ده عسیه چی به که. بوون هه

رۆککی  سه، شی که رۆکه سه،  و وه رز کردۆته ی به)  ه اشتراکی ه حری هوحد ( دروشمی چونکه
  .  وتووه که هه
   نه وه! بوو  هه وه  دیموکراسیه عس فی به ی حیزبی به که  دروشمه نه،  راستیدا له
، ڕۆک بوو ی خۆی قاوغکی بناوه وه  له گه ج و حیزبه کو ئه به. بوووووت که شی هه که رۆکه سه
 دیموکراسی ناوی   به که،  عراقی نوشدا له. زان بوو ری نه تواده  سکی فه شی که که رکرده سه
  . ر زۆرن تواده ی فه رکرده حیزبی قاوغ و سه! ن به ده

کان   سیاسیه تی و پرسه یه  کۆمه ندیه یوه موو په کردنی هه  راڤه ه پویستی ب که، دیموکراسی
تا  وه ئه. ردا خۆی بگونجن روبه توای بسه ڵ بیری دۆگما و فه  گه رگیز ناتوان له هه، یه هه
توا تیغی  بینین چۆن فه  دهستوور؛ ر ده  سه نگدان له ن بۆ دهکرد ندی خۆ ئاماده روبه  سه له

  .  وه بته  ملی دیموکراسی دهچۆنیش، خاو رده  دهیری خۆ کاریگه
م  به، کات  پشتگیری دهچشیخ اسحاق الفیا! ن ستوور بده نگ بۆ ده ده. . .  ده، سیستانی

ومیدعی و  زاری  کان له وه سونیه والشه له.  زووی خۆتانه  ئاره ایمام یعقوبی ده
  . ن ده  ده که ستووره ی ده وه شکردنه توای ره  فه وه کانیه هاوشوه
  ی که وه  لهنون ر ده تواده تکی فه  یهع رجه هک م  وه خۆی زیاتر که مانی کوردستانیش  پارله
ند   هه کانیان به ییه ی گله وه ب ئه، لکی و کانی خه  گازنده هیچ گوێ ناداته!! مان ب پارله

  توایه و فه ی ئه گوایه:  پویستهکیش  ر خه سه له، رکرد و نگدانی ده  دهتوای فه! ربگرێ وه
  . بن م ده رخه مته  که دایانکان  نیشتیمانیه رکه م ئه رده نا له به ده، بن

؛ کان بن سه دده ر موقه ر هه  و بیاردهدیموکراسی بخنکن، تــوادا ی فه  سایه له، عراقک
   ؟!نی بخوقن ده  مهی گه ک بۆ کۆمه یه ئاینده چ، لمن و  بسهب چ مافک بۆ تاک ده
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