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  رمیانیرمیانی  سۆران گهسۆران گه ...  ... راقراقییی عی ع   باوزخانه باوزخانه  ر لهر له  رمانبهرمانبه   بۆ فه بۆ فهییکسکس   شوفرکی ته شوفرکی ته  لهله
  

ڵ کردم و شتکی  گه فۆنی له له ندکی ته وهی ستم پهیو ر هاورکی خۆشه وبه مه ک له فته هه
و  ئه. ی بنووسم رباره  ده ته م بابه ارم دا ئهیراو بریگ  خۆم بۆ نه هیبۆ،  وه ری بۆ گرامهی سه

) ب.س ( ناوی ان بهی که د و شارهی وتی سو  له هی  کورک هه هی گوا  کرد که وه  باسی له هاوره
 تاکو  هیاین کۆمپان م خاوه  ئه وه) کسی ای تهیکۆمپان (ن  خاوهی) س(ناوی   به هی  براکی هه که
   که هیایکۆمپانن  م خاوه برای ئه. دییتی سو وه  ده  له دی فی کردووهیۆن کرۆنی سوی مل2

راق یی ع  باوزخانه ر له رمانبه  فه  به ستا کراوهیم ئ به، کرد کسی ده کاری ته  ه) س (ناوی
  . ندا  فنله له
  
ت  قه، دیی بۆ وتی سو وه ره ده تاکو هاتنه،  هی ی باوزخانه ره رمانبه  فه ره براده م ن ئه ده

ی   کشه ڵ به خۆی تکه رۆژان  رۆژێ لهش یت قه،  وهی کۆرد زان  به خۆی  رۆژان نه لهرۆژێ 
چ چاالککی کوردی ی ه شداری له ان به، ی خواردووه ی نه که ته لهیمی م و خه کردووه ش نهیکورد
  ی که که  کۆنه هۆی باوکی ژنه به.  شتووهیو دان ساوه ب هه ره ڵ عه گه ورۆژ له شه.  کردووه نه
 بۆ رژمی  خۆری کردووهید کاری سیی بۆ وتی سو وه ره  ده کاتی پش هاتنه،  ب بووه ره عه
  . ران نده ی هاتوون بۆ هه که پاشان خۆی و ژنه، عس به
  
  ندا خزمکتی که  فنله راق لهیی ع  باوزخانه ر له رمانبه  فه  به ی کردووه سه م که ی ئه وه ئه
م  ی ئه وه و خزمه هۆی ئه به.  هی موکراتی کوردستان ههیناو پارتی د رزی له کی به هیوپا پله
ت  لهیمان کابراکی ، یزای  توانای خۆی و شاره  به سه م که ر ئه گه ئه.  وتووه ستکه ی ده کاره
، ی بکات وته سکه و ده  باس له  خراپه بوو به س مافی نه که،  هین قوربانی بووا رست و خاوه په
کانی  کانی بارزانی و ناوچه نفال کراوه انی ئهها قورب زاره ر خونی هه سه  له م چوونکه به

  . ی بدرت و جۆره  کارکی له رمه  ج شه هیبۆ،  وتووه ستکه ی ده م کاره تر ئه
  که و خه ان ئه، یموکراتی کوردستانیی پارتی د  دسۆزه که موو خه و هه ناو ئه ا لهیئا
راق یی ع  باوزخانه ر له رمانبه  فه وێ بکرێ به ستناکه سک ده د کهیی کوردی سو هیتووانا به

ک  ش وه  کوردکانی ئمه نه هیان ال، یموکراتی کوردستان بکاتیتی پارتی د هیرا و نونه
سک  ب که  بۆ ده باشه. زرنن مه تی دائه هی خزما  هۆی خزم ه کی به نھا خه عس ته رژمی به

ی  هیوپا بت پله اسکان ههی س ناو پارته کی لهیسکی نز ان کهیی خزمک  وه ر ئه به نھا له ته
  . وان  قوربانی ئه بات بکرن به پ و خهین پرنس کانی خاوه خه، وال بدرت م الو له له
   له وره بۆشاکی گه،  وه اسکان دوورناخاتهی س  پارته الت لهی چۆن م و جۆره ا کارکی لهیئا

  ره رمانبه م فه ک ئه سکی وه ب که بۆچی ده. اکات کوردکان درووست ن ت و پارته لهینوان م
  کو خۆشی به به،  وه ته داوه تی کورد نه لهی م  رۆژان ئاورکی له ک رۆژێ له  نه که،  هی تازه

وست  ن هه سی خاوه ها که ده مان کات سه هه له، ی بدرتی وجۆره  کارکی له ووهیزان کورد نه
 له  ن کهیترسی و کوشتن و بر  ژر مه ان خسبووهیس وکار هان و کیانی خۆی ژ بات که خهو 
 قوربانی کاری  بکرن به،  ان کردووهیبات موکراتی کوردستان کارو خهی پارتی د کانی زهیر
  . ی نده گه
ی  وانه ان ئه، ی خۆی که پارته،   کارانه م جۆره ر ئه رامبه ارن بهیرپرس  به ی که وانه ا کن ئهیئا
 قوربانی  ن به که کی ده موو خه  کوردستانکان و هه ناو پارته  له هی ان ههی هیوپا  پله که
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  نه هیتی کردنی ال هیری دژا نگه  سه نه خه ش دهیت لهیم، انیندکانی خۆ وه رژه به
م   پیناوی رۆژکی له ی له انهینفال و قوربان موو ئه و هه کی کورد ئه  خه باشه. کوردستانکان

ر شانی خونی  سه وت له ستکه ان دهی هیوپا و پله وه  پشه سانک بنه که  دا که جۆره
  ها  زاره هه

اسکانی یناو پارت س ان لهی هیوپا ی پله سانه و که ب ئه بۆچی ده. مان که وه ته دی نهیشه ه
 ن  خاوه که موو خه و هه و ئه وه نه ان بدهیس و کاری خۆ  که ر لهینھا ب  ته هی کوردستان هه

  . انی نده  قوربانی کارهی گه نه  بکه باته وست و خه هه
ھا ی باتی ده نفال و خه ها قوربانکانی ئه زاره  کوردستانکان و هه ی ناوی پارته وانه ب ئه ده

ب ، سووابکرنیموو ج ر هه ان لهیس و کار ان و کهیندی خۆ وه رژه هنن بۆ به کارده ساڵ به
س  موو که رۆسکن پش ههی ڤا سانه  که جۆره  ئوه چوونکه، انی هیوپا  پله ک له وه چ ئاوردانهیه

ش دووای یپیت و پرنس لهیم، انیندی خۆ وه رژه  قوربانی به نه که  ده اسکهی س نه ه  و اله که پارته
  . انیال  له موو شتکه هه
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