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  بدو ن عه رده ئه. ...  ی ترسنۆکی و ئیفالسبوونیانه نیشانه، وستیان  هه رک له ند نووسه ی چه وه شیمان بوونه په
  

ر   راراو ب باوه موو کات به  هه که، لگایه  ناوکۆمه بۆرجوا چینکی ئیفلیجی چینی وورده
تی سیاسی و  سه ده ی که و چینه ئهالی   به پایداوه، موو کات بۆرجوا هه چینی وورده. ناسراوه

  بنه  شۆرشگرو ده نه که ن خۆیان ده کاتک کرکاران شۆرش بکه.  گرتووه وه سته ده ئابووری به
و  وه بنه شیمان ده په گوورج،  دره هه ل کاتک زانیان شۆرش ڕوو له. یدان سواری مه شۆره

ر  هه.  ترین دوژمنی کرکاران وره  گه بنه و ده وه دارانه رمایه سهی  ره  به نه خه خۆیان ده
مان  وانیش زۆرجار هه ئه. بت ران دروست ده توژی رۆشنبیرو نووسه، دا م چینه ناوی ئه هه له

  . یت بکه م چین و توژه ر به  باوه مه  زۆر سته وه ر ئه به له. گرن رده سیڤاتی دایکیان وه
ی زبرو تووندیان  خنه  ڕه رک رۆژانه سهند نوو چه، بژاردن ک پش هه یه تا ماوه هه
 180وستیان  هه، بژاردن هه  ی کاتی  وه ڵ نزیکبوونه گه ل له. گرت تی سیاسی ده هس ده له

می  خۆ و دوودی و که بوونه به نهڕ ی باوه نیشانه، یه ره مه یرو سه  سه انهم گۆڕ ئه. پله گۆڕا
شیمان  وستی پشووتان په  هه  پ له بت له ئاخر چۆن ده. دات ئاستی فکریان نیشان ده

کرگیراو جاش و  به (تکی سه التی سیاسی به ده سه ده ی ساکه رۆژانه ماوه. !؟وه ببنه
ته  سه م ده کورا ئه. ن ده م ده ه قه له) نادیمۆکراتی و ناشارستانی ڵ و نده گهکوردفرۆش و 

کانی ئیسالمی شۆڤنی   دڕنده ی کورد له وه ته  دیمۆکراتخواز و علمانی وپارزگاری نه بوو به
م  ه قه کرگیراو له  کوردفرۆش و به تان به م حیزبانه ئه، ر خۆتان بوون ئاخر خۆ هه. !ب ره عه
  . !؟واو گۆڕاون تدا ته سه  ئاست ده ن له وه ئوه یان ئه ، تی سیاسی گۆراوه سه ئایا ده. دا ده

رشیڤکدا  ئه کانی له موو ووتاره هه   که، م که ده) ر فارس عومه (رز زۆر سووپاسی برای به
م  مالی ئهع  ئهبوایه ر وانه چونکه گه،  کارکی زۆرچاکه مه راستی ئه به. پاراستووه

یه  ری واهه نووسه،  ی ئجگار ترسناکهک یه دیارده مه راستی ئه به. کرد بیرده مان له رزانه به
   لهک هوی ک زه یه یه بۆ پارچه چی ئاماده که، نت تی حیزبک داده ی ژیانی بۆ دژایه نیوه
موو  هه جارک به هش ئاماده،  و حیزبه خانی ئه ه کوخای دیوهببت، ک  دیه کوره

کانی  کۆنه نووسینه  کهکات  ده سانه و که تیش له له حه کانی بسووتنت و نه نووسینه
کات  ڕده ی تر ب باوه کی هنده چونکه خه، کی ئجگار ترسناکه هی دیارده مه ئه.  وه خوننه ده

سک  ر که وال هه مه  له باشتره  ربۆیه هه. کات یان دهت سه سلیمی کۆت و زنجیری ده و ته
نووسین باشتره تا   نه چونکه، نووست کانی نه بۆچوونه  یان دووده له خۆی نییه ڕی به باوه
  . و خۆریسواکردن وه شیمان بوونه په
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