
 

   فسانه ئه!!..  واوه دات ناته نگ نه ی ده وه ت؛ ئه ال قادر ده دی مه مه ڕز محه به
  

ی  رنامه ر به سه ال قادر له دی مه مه ڕز محه ، بهدا'کوردستان تیڤی'کی  یه رنامه  به لهدونی 
 چل نی  و خاوه تیه رکردایه ندامی سه  ئه ڕزه م به  ئه..ی کرد یمانی کوردستان قسه ی ھاوپهبژاردن ھه

 و  یه وسته ی ھه ی مایهناک  قسهرتاپای  سهکی گشتی یه شوه به.. ااتدناو پارتی دیموکر  له هبات ساڵ خه
دا   نوسینه  کورتهم وت له مه ی من ده و خاه م ئه ر بنوسرت، به سه مانکی لهر کرت خه ده

  ؛ وه هنتک دووپاتی کرد ڕه  که له زیاد  تی که ڕزیه ی به  ڕستهک دوو  یه ڕوو مه بیخه
دات سزای  نگ نه ی ده وه ھا وتی؛ ئه روه ھه..  !!واوه دات ناته نگ نه ی ده سه و که رمووی؛ ئه و فه ئه
  !!ین ده ده
  

 ڕای  تی به سوکایه وخۆ ڕاستهبی سیاسی ئاوھا  کته ندامکی مه  ئه سوڕمت که  ده وه رم له من سه
 چ  مه ئه   باشه..!ین ده  سزایان دهن ده نگ نه ر ده گه  ئه..کاتندیان ب زهناو' واو ناته '  بهکی بکات و خه

  نھا له  ته ، چونکه'ڕ ی ته که دیموکراتی کوله' بنین  و دیموکراتیه  ناوی ئه قه  ھه؟؟ که  دیموکراتیه جۆره
  !کرت دی ده  به  دیموکراتیه و جۆره ڕدا له ی ته که کوله

  
 یت، یان لبکه شه ڕه یت و ھه کی و سوکیان بکه هر خ  سه تهی ی ئاوھا ھرش بکه وه  بری ئه ڕزم له به
نگتان   ده کی کردووه ه خ  وای له  که وه  بکۆنه  ھۆیانهو  له  باشترکهشت که ر بۆ خۆت و بۆ پارته ھه

   وای له ن که ربکه سه  چاره و ھۆکارانه ئه ..بت  یان وای لکردوون گومانیان لتان ھه..ن ده بۆ نه
   به و کان بکه ری ناو شارهتگوزا کی خزمه ماشایه  ته ربۆ نمونه  ھه..کات تان پنه  متمانه کی کردووه خه
نی رشا رکی سه مترین ئه  که وه  ئه  چونکهکیدا، چاوی خه  به وه ره ده ی ئاسایش مه ت نمونه منه

یشین   کورد قوڕه  نه ، چونکه وه ره ھنه  مهکی یش بۆ خه یش و موڕه  قوڕهی  چیتر نمونه.. ته حوکمه
ندامکی  ڕوانی ناکات ئه کی چاوه  خه ی مژوویی که ه ودا دوو ھه ر له ھه ( خوداتش که  پارته و نه

تی قورئان و  ر ئایه سه  به  چیته ئیتر،تتی پارتکی دیموکراتی رکردایه ندامی سه  تۆ ئه..)!با بیکات
ر  وبه مه  ساڵ له1500   که فرببم، وه ته و ئایه ورد چی له منی کتڕوانی  چاوه تۆ، وه کانه یشیه قوڕه
کی   و خه  ئستادایه  لهردی کورد ، ده  گرنگه الوه م به ئستاکه من !  کراوهکان یشیه  قوڕهی وانه ڕه
کانمان  رموون کشه ت بھنن، یاخود فه سه  ده ؛ یان واز له وه نه میان بده وخۆ وه وت ڕاسته یانه ده

کی   خه یه و شوه  به  چونکه..ودا م و ئه ئه  یسون به مه  و وه دزنه  خۆتانی لمهن و چیتر بکه بۆ چاره
  ! وه کنه ته ی تر لتان ده ھنده

  
بین و ' فاف شه'رموێ با  فه رم خۆی ده رۆکی ھه م سه م، به هک ده وخۆ قسه  ئاوھا ڕاسته ببوره
  !ڕوو ینه کانمان بخه خنه وخۆ ڕه ڕاسته
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