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    فسانهفسانه  ئهئه. . . .   کردبایهکردبایه  ت نهت نه  ر قسهر قسه   هه هه  رواری خۆزگهرواری خۆزگه   به به  کاکهکاکه

  
وت بم بگومان دیموکراتی و ئازادی  مه موو شتک ده هه ر له  به  کورتی وه زۆر به

سکی تری بریندارکرد و  ستی که سک هه ر کاتک که  و هه یه ربینیش یاسای خۆی هه ڕاده
م  به( داوای مافی خۆی بکات  ی یاساوه  ڕگه  له یه بۆی هه  سه و که ئه،  پای تکی دایه تۆمه
  . . ) م  ده ک به نه، ڕاستی دیموکراتین  به وه گرته  ده و وتانه نھا ئه  ته مه ئه
  
  نھا له ته، گوت ی ڕاستیت نه تکرد و نیو وشه عات زیاتر قسه ی نیوسه ڕزم تۆ بۆ ماوه به

،  باستکرد ی که و شتانه موو ئه هه. . ر باسی تر  سه تهچووی کرد و ده کان ڕاتده پرسیاره
 کاتی خۆی   داڕشتنک بوو که که ته ردوو حوکمه کانی تری هه رپرسه ی به ک زۆرینه روه هه

ئ بگومان ،  وه یینه وڕاست ده  و کۆڕکدا ڕاسته وه موو کۆبوونه  هه  و له رکراوه به پتان له
ش   دیاریکراوه و داڕشتنه ر ئه سه ر ویستت دواتر له گه ئه( . . وه یته مان شت ده تۆش هه

  !) ڕۆین ده
  

ی  که ه نگه  و جه وه هنیته کی وتی سود ده یه یت و نمونه که ئاخر تۆ باسی شارستانی ده
  موو شتک له  هه ر له تۆ به. . یت که راودده ک سود به کوردستانی خۆمان و وتکی وه

رامکت  ر مه  گه ت بۆ چیه وه ئه ژیت و تۆ کیت،  کوێ ده  و له  ناوت چیهپرسیت کی ده خه
ن و ناویشیان  ک بکه یه رنامه موو به شداری هه توانن به  ده م وتانه کی ئه خر خه بت؟ نه نه

پرسم تۆ کیت و ک   تۆ ده  منیش له ؟ ئ باشه دیوه شت تا ئستا نه وه ئه، کرت ئاشکرا نه
تی  یه؟ خۆ حوکمه  سوددا هه یاڵ له  خه نھا به  ته ی که ته و حوکمه ری ئه  نونه تۆی کرده

سمی وتانی باکور چ  ری ڕه ئیتر نونه،  سمی نیه تکی ڕه  وتی سوددا حوکمه کوردستان له
  سمی دان به ڕه  به  یان وتی سود که تنیت یان ئمه خه خش؟ خۆت ده به ک ده مانایه
   تدا نانت؟ که ته حوکمه

  
یت  ست ناکه هه"ی  ئه، ژیت  سود ده تۆ خۆت له، پرسم  خۆت ده  من له  باشه وه کی تره الیه له

ی ژیان و  ت و شوه قیه ت و یاسا و دادگا و ئه سه  نوان ده زن له کی مه جیاوازیه
چاوت ،  نابینیت یه وره  گه و جیاوازیه ر ئه گه ئه" بت؟ ی سود و کوردستاندا هه وه بیرکردنه

راورد   به و دوو وته ی بۆ ئه ئه، یت که  ده و جیاوازیه ست به ر هه گه  ئه وه،   و بوانه وه ره بکه
  یت؟ که ده
  

  وانه  له که پی کام یه به، تی که نی ده ده پاشان تۆ باسی شارستانی و دیموکراتی و مافی مه
ت و  پی کام شارستانیه ؟ به  گیراوه الی ئمه ن له  ده فته ن و پاش دوو هه که سک لول ده که

  دیموکراتی؟
  

  ند جارک وتت وابزابنم له  چه وه بیته کان نه ڕوی پرسیاره ی ڕوبه وه ر بۆ ئه دواتریش هه
و   دونیای تۆ و دونیای ئه چونکه، ن کتری ناگه  یه هبگومان ل. .  وایه. . ین کتری ناگه یه
یت  که  ده  کوردی قسه ن؟ تۆ به کتری بگه  یه ئیتر چۆن له،  رقه رز و ئاسمانی فه  ئه که خه
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  ن به که  پرسیارت لده ش که که و خه و ئه) ئاخنیت کی سودی تده یه جارجارک وشه(
  . . نسی؟ ڕه فه
 و تا ئستاش  روشون کردووه سکتان بسه  که دا بنن که وه ت دان بهب ر هیچ نه رزم هه به
ی تدا  موو نھنی کاریه و هه تا ئه،  گرتووه دامتان نه ئ خۆ سه. .   کویه س نازانت له که
  . . . بت

  
کی   زیاتر خه ی که و شته ؛ ئه) یت یان تبگه مه هیوادارم له(وت بم  مه کۆتایدا ده له

   به وه کی له کو خه به، شی که  تاوانه  و نه ی دکتۆره که  شوازی گرتنه  نه ران کردووه نیگه
دادگایی )  زلیه  زۆرت حه ی سود که و دادگایه ک ئه روه هه(ن  کی بالیه  دادگایه گومانن که

  . . خورت بکات و مافی نه
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