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  رمیان گه ... ماڵ مچه  چه ت به باره د شوان سه مه ڕز کاك ئاکۆ محه مکی کورت بۆ به وه
  

garmian_fatah@hotmail. com 
  /ڕز کاک ئاکۆ برای به

 کاری  مه ئه،  یان نییه مجاره نھا ئه  ته ر به ی هه  پیشه مه کتی ئه کانی یه ڕکخستنه
  . کی کوردوستان موو جگایه  هه ماڵ له مچه  چه ر له ک هه  نه وانه یی ئه میشه هه
نی   الیه ر به ر سه گه ئه، نکن  چی الیه ر به کان سه ره رمانبه  فه وت بزانن که یانه وان ده ئه

زرنن یاخود  مه هد  جگای ده نگرانی خۆیان له ن و الیه که ریان ده وا ده بت ئه خۆیان نه
  ، ن که  ده تی پوه ن و سوکایه که ماشای ده چاوکی دی ته به

وی   هه  له میشه  ههوان ئه، کتی ی دیموکراتیو مافی مرۆڤ الی یه  نمونه یه مه ئا ئه
ندی  به مه، ن  بکه واشه گا چه وت کۆمه یانه سیدان و ده  که مافی تاکهپشلکردنی 

،  وه ته یه بدا و شاره نفالکراوی ئه کی ئه  خه  لهئاوڕکی  بوایه ماڵ ده مچه نی چهرکخست
 !!!!!!!! وه رانه رمانبه  کاروباری فه تهست بخا کو ده وه نه
دا ب  که  ناوچه ن له یکه وترت چیتان بوت ده تی دیکتاتۆریتان پ ده سه  ده م ئوه به
  . ڵ سی و کۆمه  که  مافی تاکه نه ی گوێ بده وه ئه
  . چت مان ده و نه ره و به ت کورته نی دیکتاتۆریه مه  ته  دنیاشبن که وه

و  جا ئه، نجامدا ڕینیان ئه کانی دی ڕاپه کو شاره ش وه م شاره فی ئه ره شه کی به هاکا خه
تی  سه  ده که  ڕازی نابت وه رگیز به کی هه  خه دات که ر نیشانیان ده ماوه  جه کاته

  .  بکات وه نووسیانه  چاره  به ت گاته دیکتاتۆریه
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