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  قق..قق    مهمه  حهحه ...   ...  نتنت  نگاو دهنگاو ده  بوون ههبوون هه) ) یی  عودهعوده ( (  کی بهکی به  و الوتیهو الوتیه  رهره  رم بهرم به  ی ههی هه  کهکه  تیهتیه  ساوایهساوایه

  
نھا  ک ته نه، ی  ساوایه ته و حکومه وست ئه ن هه دسۆزان و نیشتیمانیان و ڕۆشنبیرانی خاوه

، مانگرتبوو دا هه پساوه باتو شۆڕشی نه  مندادانی خه درژایی مژوو له کوو به به، نۆمانگ
  . . . . دێ ده سا مه ده، چت ی ده ی عوده که و الوتیه ره ی به که الوتیه
)  موعجزه ( مراک  له ر بۆیه داهه وساوایه کردنی ئه رده روه  په بووین ناتوانابوین له ئمه
و ساوا بۆ  ب توانا میشه ی جیاوازو هه سته دوو جه  بوو به و ساوایه ر ئه دا هه م ونه کی که یه

و  تیفانه گه ی کردنی نهرک کام بۆ ک به م دوو پیاوی کان به رمانه  کردنی فه پراکتیزه
کان تۆخ  کانی خه کوشتنی خواسته ی خۆیان به که ته رجسیه نه ڕۆژ ڕۆژ به، ند سه ناپه
 ی  عوده م به ش ده پ ست دانان له ربه  و به و ساوایه ی ئه وه و گرتنه  جه ر بۆیه هه.  وه نه که ده

  .   مومانه کانی هه  نیشتیمانیه ییه نووکه  هه رکه  ئه بونیدا له
  

 بۆ  بوه واومان هه گی ته  ئاماده میشه کانی مژوودا هه رداشه نوان به له ی که له وگه  ئه ین ئمه
،  وه ته ک نه م کردنمان بوبت وه زه قه ی نیشاندانی به ئاونه رشتک که ی هه وه گژاچونه به
ر  سه ختمان له ندک جار جه لکردوین هه  وای وه ڕووبونه بات و ڕووبه ت خه نانه ته

شوازک  مۆش به وی ئه  ئه ر بۆیه هه.  پاویش کردوه ی واقیعی سه وه ڕووبونه ڕووبه
  . اید که وه م نه  پش ده  له رپرسیاره وا به بت ئه ربینکی نه کردن ده کانی گوزاره شوازه له
  

یریان  کات بۆچونی زۆر سه کان ده خه ڕوانی زۆر واله ندک جار چاوه هه (ت  ده نیتشه
ڕوانی   چاوه  منیش پم وایه بۆیه. ) کات دکرداریان ده جاریش توشی به ندک الدروست بتوهه
  .  وه وته که ل دهکانیشی  کراوه ڕوان نه ی چاوه کایه ری هنانه گه کردنی زۆر ئه

  
کانی  ی شکاندنی دیواره و چاوگه مین سۆنگه که یه)  اکرهذ ( بیرمژیمان ڕزان پویسته به

ناوی   هه له ی کوردستان که که ته سته ن ده  خاوه ردوو پارته هه  ینه ڕوو بکه. نگی بت بده
.  بئات وه بای تکۆشانیانه شکستی له رگیز خوازیارنین و هه یان گرتوه  چاوگه وه خۆمانه

، کات تیمان ده رایه  نونه بت که دا هه ته سه و ده ڵ ئه گه  له وه  لپچینه م پویسته به
کانی   ئاکامه له بت چۆن رزگاریان ده) رک و مافدا ئه ( نوان دوالیزمی بابزانین له

  !!!!!!! که  سنورهردوو هه  هاوتیان لهڕوانی  چاوه
مان مامان وران بوو   بۆداو خونمان بۆڕشت و زۆرینهقوربانیمان، بات بوو؟ رکمان خه ئه
  . پناویدا له
  وتن له رکه کانی سه که داره م ته نی و هه مه م سوته ڕین بوو؟هه و ڕاپه وه گژاچونه رکمان به ئه

ستمان  کان ده قامه ڕیندا شه یادی ڕاپه ش له مه م ده  تائه بوو؟که  نه وه کانی خۆتانه ڕۆه
  !!! عسی قانه ن به که ردهگرنو هاوا ده
ش زیندوو کانی ماندا؟؟؟ مردوه رله په وتن بردنتان بوو له رکه و سه ره رکمان کاندید کردنو به ئه

، بت وتتان بادوژمنانمان پ خۆش نه،  تان کرد50   به .50 و وتیان به وه بوونه
  . رگ بۆ دووژمن قبومانکردوو وتمان مه

وتتان ) وانابت (وتمان،  وه که موو ڕویه هه ستی پکرد له زراو ئاودیوو کردن ده ت دامه حکومه
ی  وه بری ئه بوو له ی مامۆستایان نه موچه،  مان ساوایه که ته بن حکومه رمه زایی ده ناڕه
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ین بۆ  وی ناکه رز نه ری به قام و وتیان سه رشه  سه ڕژانه، زایی قام بۆ ناڕه رشه  سه بژنه
  !!!!!!!تانین گه و له مووچه

  
 ئیدیی بین کوان  یه وه ی ئه م نۆبه به.  بوو بین به وه رکمان ئه تا دونش ئه هه

  کوان مافه؟کانی هاوتیبوون کوان مافه. ؟؟) کانمان کوااااااان مافه (کانمان مافه
  مه ڕزان ئه ؟ ئاخر به بایه اره دابیین کردنی ئاوو ک کان؟کوا ساکارترین ماف که نیه ده مه

مریکاو  ک ئه کانتاندا هاوڕیانی وه  هاوکشه ر ئاستی سیاسیدا له سه  له  ئوه رمه جگای شه
کانیش  تاییه ره  سه خواسته مۆی مرۆڤ  باکانی ئه خواسته  به چی پوانه یه که ریتانیا هه به
یادتانی   خۆمان وه وه کاڵ بۆته)  کرهاژ (ر بییرمژیتان گه.  نامۆیه  کی ئمه  خه له
  یدا؟ که  دیمۆکراسیه  چوارچوه کان له کوان مافه. وه هنینه ده
  
، وتن خواز مانگوت پشکه جاران ده ک ڕکخراوکی که وه. . کتی نیشتیمانی کوردستان یه

نگ ترین  شه ت قه کانت بۆ دیمۆکراسیه  نویه کردنه  ڕاڤه کردی که مان لده وه ڕوانی ئه چاوه
 دوایین مدالیات  بوو بگره روانه ک هه فسوس نه م ئه به،  وه وته زای بۆ هاوتیان ل بکه فه
تاح زاخۆیی   فه ت بوو له تیفانه رگرتنی نگه وست وه هه، ت ی دیمۆکراسیه  ئخه  دات له که

  . ) تت  دیمۆکراتیه سوو له (دان نگ نه  ده سه ندکی تر له ڵ هه گه  له وه و لپچینه
  

کانی  کشه، ه) دیمۆکراتی (ت که یمه رخۆی میدڵ نه پارتی دیموکراتی کوردستان تۆش هه
) یت و ناوه ی ئه ڕاستی شایسته به (ن زایی مامۆستایانی زانکۆ پت ده زانکۆو ناڕه

 گرتن و ت ی مژووی دیمۆکراتیه  ئخه له داتان ش که ی ئوه تیش دوایین مدالیاکه تایبه به
  . دکتۆر کامال بوو رو شون کردنی ب سه

  
بژرراوی  ن هه ئوه. . . . . . کوردستان کتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیمۆکراتی یه
 ئستا   ئاگادار بن ئوه پویسته. . . .  کانی خۆمانه نگه کانتان ده نگه ن و ده له م گه ئه

ک  ل و وه ک گه ش وه ئمه، چن ر ده ی تکشکنه بازانهس وه کی هه و الوتیه ره ساوانین و به
کی  یه ش تاقانه مه م ده  تا ئه وه مندادانی مژومانه ی له و ساوایه نین ئه رگیز ئاماده وتمان هه
فتار   نوان ڕه راوردک له  به تکایه (ی م عوده ده که. ی  عوده ی ببته که الوتیه  نازدار بوه

م و  می سته رهه  دوا به تکایه!!!! ) ن دا بکه ته سه م دووده ه و ئهس و که ئه لکی گه
دامی تدا  ک سه  دیکتاتۆرکی وه  که یه نوسه و چاره ئه کانی ل و خواسته رامۆشکردنی گه فه
  و الوه ی دون و ئه و ساوایه  بۆ ئه  نوسه و چاره رگیز خوازیاری ئه ش هه ئمه، بینین ده
    . ین  ناکهمۆ ی ئه گوڕه به


