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  مبار  هدی خالید خه  مه ...  ؟؟ ؟ین  بده730نگ بۆ لیستی  بت ده بۆ ده

  
 وتانی دیمکرات می جیھانگیریدا رده له جیھانی نوێ و سه

 نوخوازی و دوا رقای وام سه رده به، وتوو خواز و پشکه
  وی مژو وه وڕه رخانی خرای ڕه رچه وتن له وه که نه
، رین کانی مرۆڤ و دادوه نی مافهکا ڕته سپاندنی یاسا بنه چه
نگ و  گری ی کشه وه اخ کردنه س و وه کالیی کردنه میشه بۆ یه هه

 ر ڕفراندۆم و نه به به نا ده  پهکانیان نوسسازه چاره
وه  نگدانه کانی ده  و له ڕگای سندوقهنگدان دهکانی  سندوقه

یه م گۆڕانکار ئه. بژرن ده کانی شیاو و کارای خۆیان هه خه
بت مرۆڤانی دونیا له ئستا  م خۆگونجاندنه ده تی و ئه ڕه بنه
لکی  سک یان گه رکه یان بکات و هه  پیاده  و کاریان بھنت  به دواوه داوایان بکات و به

 هیچ  شی له و مافه وه و ئه کاته س پان نه  که ست له پویسته چیتر ده، و کاروانه جماو له
م تزی  رس کردنی ئه یه هه وانه م له به. گرت رنه تک به خر وه سه ت و ده س و حکومه که

 ئاسانی و له چاوترۆکانکدا  خت بت و به ک سه یه تا ڕاده وتن و گۆڕانکاریه پشکه
  ستمان به ی هه ته وه کو ئمه که له  وهلکی خواسمه بۆ گه نه، ی بکات توانت پراکتیزه نه

 ق کردن و کوشت و ب و مالورانی  وه جگه له مانه  زهیی در در له،  کردوهبونی خۆمان
تا  وه بگره هه غان و شیره کان له تیر و شمشر و قه که ی چه  وه له تاقیکردنه، و الوه به

 کارهنراوه   به دژمان کراوی کیمیاییه له غه ده  قهکی ک که چه سامناکترین و کۆکوژترین چه
 مژوی ڕابردودا شۆڕ  با زۆر به. کانه و چه ی ئه  تاقیگه ته راوه بۆ کزدی باو باپیرانمان و
ین که  که مۆ ده ر ئه  سه  و باس له کو قسه به، وه نیه مان ئه  که وه چونکه باسه بینه نه
  !بژاردنه ی هه له سه مه

  رێ بۆ به سه ک چاره وهماوه  تی سیاسی کوردی ڕگا نه رکردایه ی ئمه و سه که له گه 
نای بۆ  تی جیاجیادا په سه م و ده رده تاهنانی خون ڕشتن و ماورانی له زۆر سهکۆ
وه و داهنانی  کردنه و خۆ پ چه میشه پالن دانان ران هه می داگیرکه وه، بردبت نه

نای گفتوگۆ و  زۆر جاریش به په،  بوهرکوتکردن  سهر تری شوازکی نویتر و کاریگه
ندان  شاندوه و چه رانمان وه  و ڕبه رکرده ریان له سه کی کاریگهست وه ده دانوساندنه

جگاکانیان ست داوه و تا ئستاش   ده ی گفتوگۆدا له و کاتانه  ه پیاومان له  و که رکرده سه
  . وه بۆته تاه و پ نه به

 و نجه شکه کردن و ئازار و ئه تی پوه رکوتکردن و سوکایه جگه له سه،  له مژوی عراقدا
ی دوندا  و عیراقه م جاره که له که  یه مه بینیوه و ئه و الوه هیجی ترمان نه سداره به

یڤت  په ی دونوه کوردک ده کۆشکی کۆماریهو  له ، چت  ڕوه ده بژاردن به ڕفراندۆم و هه
رک که د ر غه بات و له ئاستی هه  ڕوه ده  و لک داترازاو به و وتکی لواو لو له کشه

ێ  گه و به، نگ نابت نجام بدرت لی ب ده ی ئه که لی کورد و کوردستانه  گه ر به رامبه به
ی  که  کورده ر ئسک دژ به ی وته تا سه وه ره تی ده تا کوردک سیاسه وه ئه، زیندوش زۆره

ڕۆکانیان  ره سهشک له  وی به زیر جه نتار و وه مه ڕله ک په یه ژماره، بات  ڕوه ده جاران به
  . ن دا بکه  گه وتمان له سوکه ههزوی خۆیان  یه و ناهن به ئاره وه سته  ده به
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ی کوردستان له چ ئاستکی ناکۆکی و  که ره مانزانی که چوار وته داگیرکه مومان ده  هه
ه  ئاراوا هاته م کاتک که پرسی کورد ده  بوون بهکتردا تی یه رایه به تی و ڕقه دژایه
م  ک و ئه  الیه ینه کانی خۆمان بخه ش با کشه  ئمه!بون با ده مویان هاوبیر و کۆک و ته هه

مان  که ل و خاکه وت و گه که ر ده  ده مانی تیا به که ل و وته نوسی گه ی که چاره پرسه
 و  وه وه و پاش هور بونه ینه وه لی جیا بکه بته ستیار و گرینگ ده ڕوی دۆخکی هه ڕوبه
و  م حیزب و ئه ڵ ئه  گه وسا حیساباتی خۆمان له م و مژی نائومدکانمان ئه ی ته وه وانه ڕه
  !ین که رکرده ده سه

ین و  کان بکه له سه ماشای مه  تهک دوو دید  له دوو قابدا وه خته م ساته وه  بۆ ئهبت ئمه ده 
یی و زوم  وه ته سکی نه ک که وه جارک، ر پیش خۆمان  به ینه کان بخه له سه ردودیوی مه هه

ش  سته و ده وت ئه مانه بی س و دوو ده، وه ب و عروبه ره ن عه لکراو و داگیرکراو له الیه
خۆی خۆمان  ربه تی سه وه زراندنی ده  و جاری دامهکردوه مان پ ده  وقه وه که ته ببیته

وت گوی  وه که بیه هبین ش ده وه بن و پیی ئه وه داده ره مرین بۆ سه له حه و ین ده ده
... بم ره ستی عه ریکراوم و قوربانی ده وه له نازی باوک ب به  سایه5 منک که له !وه بکاته
  ) ست کورته م ده به، بینت چاو ده (ین م چی بکه به. ب ره عه

  م خۆ له بزانین ئهوه و  یه بیخونینه که شهی ک که  سیاسیه ی تریشدا که دیوه که  الیه  با به
تی  وه زراندنی ده خۆیی و دامه ربه یاندنی سه اگهتی کورد له ڕ رکرایه ی سه دانه  نه ره قه

  م کاره ست به نقه تی سیاسی به ئه رکردایه م سه  به  باره نگوجت و له ئاخۆ ده، کوردی
و  ترسن و ئه یان ده ، گرتوه ڕ و گورگانه وه ژیانی مه ت و خویان به پکه ڕانابت و ئولفه

  ؟ ؟ی شاخیان توڕ داوه ته هامه  و شهتی  ئازایه
یه  شیان هه ه یه و هه کان هه ت و حیزبه ردوو حکومه ییم له هه تان گله کو زۆرینه من وه 
م له  به، یان ر و وزه  سه ومه لم کورم بکه  و شه وه  شه  تاریکه نگ بنمه بت تفه نه وه
چونکه ، وه که رازویه  تای ته مه لیان ناخه یی و گازنده کردن بژاردن و گله مان کاتدا هه هه

ک  ره ک کۆمار و جگری سه ره بینیت که سه مۆ ده تۆ ئه، ی زۆر لکجیاوازن له سه دوو مه
  وره گهزیر و  ک وه یه نتار و ژماره مه ڕله  په70مان و پتر له  ڕله رۆکی په زیران و جگری سه وه
ر  ر هه رامبه نی به بینین که الیه موو ده وسا هه ئه، یه تدارمان هه سه سانی ده  و کهر فسه ئه
وت چ و  یانه ده، وت زیری ناوخۆ و نه کان و وه رانی حیزبه شیعه زیران و سه ک وه ره  سه له
 تی ماحه ی سه که  درۆ سوند خواردنه ی به تاکه ره ن که سه ند گۆڵ له کورد بکه چه

ی  وه م بونه جا چ جای که! !وه ژو کرده ی ئاوه که رمانه سونده بوو که زۆر ب شه) ری عفه جه(
بینین چۆن  وسا ده ئه. تی با سه گرتنی پۆستی ده رنه نتاران و وه مه ڕله ی په یه م ڕژه ئه
ستاوه  ئ کان که له  هاورده به ره رمی کوردستان و چۆن عه ر هه وه سه گنه رکوکمان بۆ ده که
  . 58 یاسای ژماره  ولی کورد تی گهی ویس وانه ن به پیچه ده وی زیادکردیان ده هه

یی  وه ته راپی نانه  کارکی خهنگ دان به کردنمان له ده شداری نه م به وه ده  به دنیاییه
یه  هند نھا گه ئستا ته، هی تر له سه ک مه ی ئیداری و کۆمه نده شمان گه هانه و بهبینم  ده

 هۆی   به730 کوردستانی یمانی ر لیستی هاوپه گه، کرده م خوانه که بزاری کردوین به
مان پ  رگه ر ده ڕ به ی شه نده وسا له جیاتی گه ئه، وه شکست بخوات دانی ئمه نگ نه ده
سیار ر پر ش لی به  ئمهوه و بینه تر و گورچکبتر ده وره ڕوی ماورانی گه ڕوبه، وه گرته ده
شداری  موو به دا هه نوسسازه م پرسه چاره وه و له ینه مۆ بیرکی فراوانتر بکه با ئه، بین ده
  . ین بکه
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ر  نگه به هۆی دڵ ئشانکی له حیزبک یان به سانک که ڕه ی که وانه  ئمه به پچه
ژاردن ب کردن له هه شدارینه بیاری به، ی نده کردنی گه پرسکی حیزبی یان پ قبونه

مان  م کاره به، مانه ی که هه یه  کشه ه و کۆمه ر نیه بۆ ئه سه  چاره مه به دیدی من ئه، بدات
سک  نکی سیاسی یان که دی و تۆه له الیه مانه بیھنینه ی هه و ماف و داوایانه ناتوانین ئه

  و ئامانجه ن ئهناتوانی  کردنه شداری نه م به رچبت به ی هه که یان گروپک جا هۆکاره
ووه  ی خۆت لدراوه و له که له تیکردنی گه وه که بۆ دژایه رکه نگه چیته سه کو ده به، نبپکی
تی  وایه ته  نه رکه م ئه مومان به هیوادارم هه، یت که ی خۆت ده که ته  دژی میله له ڕ شه

ی دمان  رمکه  ههی ناو که بونی درکاندنی نھنیه  خۆش نه ـینه مان ڕابین و له زه مژوییه
ری دیبلۆماسی و فیکری و  نگه ئمه ئستا پویسته له دوو سه. وه دا دنیا ببینه م ڕۆژه له

م   ویستی خۆمان نیه به ش به مه ئه، باتمان گۆڕاوه ێ خه شوه، ین بات بکه پراکتیکیدا خه
  . بت ری خۆی هه دا کاریگه که که ر چه رامبه  به نگه له ڕه
، تی کوردی و حکومهمانی کوردستان  ڕله کوردستان و په رمی رۆکی هه ونی سهبواته  که 

وه و پشوازی کردنی  بیننه دهزگاکانی بنیات نانی وتدا  زراندنی ده مه مانه خۆیان له ده ئه
سعود بارزانی تینوتی وشکه  الل و کاک مه رزام مام جه مریکا له به رۆکی ئه رمی سه گه

  ین له که  نه له بت په ش ده وزی ژیانی نوی پکرد و ئمه  تیشککی سهسایمانی شکاند و
  که ردوو ئیداره ی هه وه کگرتنه مومان کار بۆ یه بت هه ئمه ده، دا که یژه  په وتنمان به رکه سه

 له  وه رمی کوردستان خراتر بت له بنیات نانه بت هه ده، ین  بکه که ردوو ئیراده و هه
 هزی پشتیوانی کوردستان بن و  ی به غدا قه رانمان له به بت نونه  ده!اشتیدای ئ سایه
ر بگرن و  چنرن سه  دژمان ده وه له یارانی کورده ن نه ی له الیه و تۆڕانه هن ئه نه
ر تاککی  ر هه و پویستیشه له سه) کتر بن ری یه واوکه ت ته سه ردوو ده هه (نجامیش ره سه

هکورد له پی ئاسایش ببینن ناو پاراستنی نیشتیمان و ڕۆۆ دوژمنان  چونکه ئه، کانی ڕۆم
  . وه بۆ ناو مای ئمه ڕیان بگوازنه وت شه یانه ده
تی نویی  تی حکومه سه می ده ره مان له هه که له  و بیاری گه کانمان پگه نگه با به ده 

کرت و ل قبوڵ  مان پ ده مه ر ئه مۆ هه هجونکه بۆ ئ، ین قی فیدرالدا قایم و مکوم بکهعرا
مان  که له ی گه و ئاینده ره چ زریانکی گۆڕانکاری به جا نازانرێ پاش ساکی تر چ، کرت ده
  . کات ده هه
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