
 

   فسانه ئه.. ! دام باشتره می سه رده سه ت لهرچۆنک ب  ھه یچکه قه
  

 ی که تکی حیزبه بابه  بهتمان ناعه ویت قه یه  ده ی حیزبیرپرسک ی به نده وه ر ئه  ھه رنجمه سهجی 
رموت  فه  و ده وه خاته گۆڕمان بیرده دامی گۆڕبه ی سه که ر ڕژمه کسه ب سو دوو یه ،پبکات

 ..'بوو  ئازادیمان نه و کاته ئه '..'ژیاین دامدا چۆن ده می سه رده  سه  له وه چته با بیرمان نهڕاستی  به'
 .. ' بووین سته موومان ژرده  ھهو کاته ئه '..' بگرت خنه  ڕهیشم  ئاسته ورا به یده س نه  که و کاته ئه'
م ھاوکات خۆ  ، به  تدایهانکی واییه  ڕه  شوه و قسانه  ئه ته به ھه.. ' و کاته  و ئه و کاته ئه'

کان  دیه کور  پارته  ئستاکه ی که و کشانه و ئهمو  ھه  له شه مانه ره  موحته وکی ئاسان یه وه نهدزی
  .. وه بنه ڕویان ده ڕوبه

  
دام  می سه رده سه ت لهرچۆنک ب  ھه یچکه  قهن؛ وانیش ده  ئه.. یه یمان ھه نده  گه ؛بۆ نمونه
  ! باشتره
 ن؛ وانیش ده  ئه..تی ستویه  ژر سفر و به یشتۆته کاندا گه شاره تگوزاری له  خزمهکی تر؛ یه نمونه

  ! دام باشتره می سه رده سه ت لهرچۆنک ب  ھه یچکه قه
  

  ؛بینم کیدا ده ره وو خای سه د  له یه وه  بیرکردنه و جۆره ترسی ئه مهمن 
سوک و باریک   وه و ڕگایه  له وھننبیکار ک پاساوک به  وهتوانن کان ده  پارته تایه تاھه ھه .1

  .. وه یه نده ی گه باره  له ر بۆ نمونه ، ھهن قورتاربکهک  رپرسیاریه موو به  ھه خۆیان له
ن و  ی خۆیان بده وه  مانه  به  درژهموو بارکدا ھه  لهتوانن  ده ئاسانی  زۆر به یه و شوه به .2

ری  ه ھشتام س  کهمرننب   دیموکراتیه و کۆرپه  ئه  که  ئارادایه  له وه ترسی ئه  مه وه شه لره
  .. جوقاندوه  نهدا که  ھلکه له

ر  کانی پشوتر چۆن بوو، ھه دام و ڕژمه می سه رده زانین سه موومان ده ھهڕزان  به  به
ک   و وه وه بته تکی تر دیکتاتۆرکی ترمان ل قوت نه ڕه  که ین که که  ده م قسانه ش ئه وه رئه به له
   که داوه  نه وه ر ئه به ھیدی له زاران شه ھه  به ته و میله ش ئه وه هدوای ئ ..وانی پشووتر بمانخوات ئه

 نانکتان   و داوای پارچه وه  لتان بپاڕته وه می برسیه ده لیش به سئول بیخۆن و گه ک مه کۆمه
 ..ل  مافی گه ل واته  مافی گه.. ڕژمی پشوتر  له ش پمان بن ئستامان باشتره میشه ، ھهلبکات

  ..تر بت وره  گه دڵ و مشکی  گیرفانی له لکمان ناوت کهسئو مهکورتی و کوردی  به
کی  گایه  کۆمه خورت، که  مافمان نه  ئازاد بین، که  که  ڕژاوه وه رئه به  له ھید و خونه موو شه و ھه ئه
کانی داھاتوومان  وه  نه  که..بت ڕۆژدا وتمان ھه  پاشه بت له  ئومدمان ھه بت، که نیمان ھه ده مه
دام  س پمان بن ڕژمی سه ئیتر به..  وه نهنرب دیلیش سه بن و به دایک نه  لهدیلی  به ک ئمه وه

یی و   گلهی رپرسیاری خۆتان بنونن و چاره بهت  سه ک ده کو وه بوو، به چۆن نهچۆن بوو و 
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  ، ڕژمی پشوتر باشتره مان له ی ئستاکه وه بیانوی ئه  به  چیتر..ن  بکه که و خه  ئهی  و کشه گازنده
  .. وه دزنه رشانتان مه کی سه رپرسیاریه موو به  ھه خۆتان له

عین  ھنیت ته  نهو ه ی قهک تا پشتگیریه بت، ھه ت ھه ھاده زار شه ھه؛  وه وته کی تریشم بیرکه یه نمونه
 گوت  ئه پیان و کاته  ئه  چونکه! دام باشتره می سه رده سه ت لهرچۆنک ب  ھه یچکه قه.. ناکریت

  !رمتان لبت هگکی وس  واته که.. 'پشتگیری'ن   پی ده  و ئستاکه'ئیمزا'
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