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  زیز  مید عه حه. م.. !!. ت  ڕۆژهه دام و سیناریۆی دیموکراتی له دادگایی سه

  
  م که شی یه به
 و ڕۆی  ریکایه مه رهنانی ئه ده  له نوسین و  که ت  ی دیموکراتی یه م سیناریۆ نایابه ئه
  وه ه خۆیمای له   وه خۆشحای یه  بهریش بینه، تی رزان تکریتی برایه دام و به کیشی سه ره سه
  . یبین ده
 و ت شایهگشتی و  دادگابه، ورتی  ریکا بیارده مه ئه   زانراوهم فلیمه تاو کۆتایی ئه ره سه

ریکا  مه رار الی ئه م قه  به ره سه  بردنیان له ڕوه رکی به مووی ئه  ههر رو دادوه پارزه
  گشت دنیا ورنج بۆ  جی سه تهب کانی ئه  دۆڕاوه ڤاه دام و هه دادگایی کردنی سه. تی خۆیه
وکی زۆر   دی خه هاتنهت و  خۆشترین بابهرو درژترین فیلم و  زۆر ترین بینهو ترین  وره گه
  . تی تایبه  به لی کوردستانه گشتی و گه  به للی عراقه تی گه حمه زه

نی  مه قه ک و ته موو چه و هه نی ئه رزین خاوه  له ی هنابووه که ناوچه دام که ک سه زامکی وه
 بۆ  وه ئه بێ ست هه ب ده بکات ئه  قسه ئستا که، بوو بتق  تی موته سه  و ده یه
   که ری یه وه خته رزکی به ڕی وه  و چاوه  ماندووی ڕگاکانی ئازادی یه ی کورد که وه ته نه
رچی  دام هه یی سه دادگا م دیده ی سته وه ته کان بت بۆ نه یه مالنی دنیای ئۆخه ست له ده
  . ریکا بت بۆ کورد ڕۆژکی پخۆشی یه مه  درۆکانی ئه فلیمه  سیناریۆ یان له ک بت له یه

  پی که سه س ده موو که  هه  الوازه وه ڕوی ڕامیاری یه  له یه وجۆره ریکا به مه کانی ئه کاره
  .   الوازه وه تیشه ی دۆستایهڕو  ئاوا له  شکاوه وه ڕوی ڕامیاری یه ها چۆن له روه هه زان وه ئه

ندی  وه رژه ی به نھا وانه ک و ته  به تی نی یه  هاوڕێ یه ڕی به  باوهریکا مه ڕاستی ئه  به چونکه
  . زان ئه و  خوندووه

نفال سوتانی و  می ئه نه هه  کوردستان جه1988سای  له  که یه وه م ئه که م بۆ نوسینه گه به
  . ؟؟کانی ووتی بوش  جوانه کوێ بوو ئاوازه  خنکانی لهشی جینۆسایدیش ستی ڕه ده
باکور  کات بۆچی براکانمان له ست ئه ی ژر ده وه ته  نه رگری له و به ر دۆستی کورده گه ئه
 خۆکوژی دا م دنیایه  سوچکی ئه تا ئستا هیچ کوردک له  هه زان که تیرۆریست ئه به
باکوری   ملیۆنی له22لکی  گه ترین ماف به ساده کهیشدا  وه ڵ ئه گه له.  داوه نجام نه ئه

نھا ئاوازیش  تی ووت و باشوری بچوکیش ته ڕۆژهه ها له روه هه وانابینرێ وه کوردستان ڕه
ئازادی  روی   گهک که ستی ل بت و تینوتی یه ربه  ئاوازک بۆنی گووی سه یه غه ده قه

نم دیاره به. بیشک تی  کانی خۆیه ندی یه وه رژه  به ریکاوه مه ئهو دیدی  ڕوانگه  تیرۆر له
دوژمنی  ( کورد ئه. بت  بوو وره  دنیای زومدا گه له ک که یه وه ته ک ڕزگار کردنی نه نه 

 ندی وه رژه نھا بۆبه ک ته  نه ریکامان قبوه مه تی ئه ش دۆستایه ئمه)  م دۆستمه که دوژمنه
ماین  ریکا قۆڵ هه مه تی ئه یارمه ک و به به، بین  ئه وی پوه تی باشور خه سه ده خۆمان که

  . ین ڕزگار که ی کوردستان  ر چوار پارچه  هه خۆمان و براکانمان له
 تورکیا   چونکه یه که ر ناوچه به نھا له یکات ته ڵ تورک ده گه ی له تی یه و برایه ریکا ئه مه ئه

ریکا  مه ت و ڕۆژئاوادا ئه نوان ڕۆژهه له) لو (ریکا مه ندکی باش بوو بۆ ئه یوه پهگرێ و 
ندی  وه رژه م به به  بوو که ر ستراتیجی ناوچه به نھا له تورکیا ته بهدا ئهتا دون پاره ی  هه

ریکا  مه ئه  بووستا وه  نه وه شه وه  به ژاره کی هه تورکیا ووت  چونکه بووه مادی تدا نه
 تیرۆریست  باکور به  براکانمان له  که یه وه ر ئه به ر له تا هه وه  ئه وه دایه کانیشی بۆ ده رزه قه

 و الوازی  ی ڕامیاری یه ه  هه وه ئه ڕاستی  به شزان کورد تیرۆریست نی یه دهبات  ناو ده
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یمانی  بت و هاوپه  نهخۆی بایی ریکا له مه ر ئه گه م ئه به.  که  ناوچه ڕامیاریشتی له
موو بارکی ئابووری  هه  له چونکهرنین  ک تورکیا سواکه  وه ڵ بکات ئمه گه مان له قینه ڕاسته

.. شت و گوزار ی گه ناوچه، قیر، یۆرانیۆم، کبریت، کشتوکاڵ، وت نه.. ک ندین وه مه وه  ده وه یه
   بکات چونکه مدیده کوردی سته ی لهرگر نھا به ین ته که ریکاش ده مه تی مادی ئه یارمه. هتد
و خۆمان زم ناکرێ  ی تیرۆریستمان پ هه م ووشه ین به که یمانک قبووڵ ده موو په  هه ئمه
ڕوات  کان باش ده بت و ڕامیاری یه زانین زۆر باش ده ئه. نین تیرۆر داده ی دژ به ره به له
  من پم وایهت  ی ڕۆژهه ناوچه بناس لهالح دۆست و دوژمنی خۆی  به ریکای زه مه ر ئه گه ئه
ریکا  مه ئه ی خۆمان و به که رباسه  سه وه دیمه.  که ناوچه وێ له ست ناکه کوردی باشتر ده له
  که. ؟؟ن ئاشکرا دادگایی ناکه الن به ڕز ئۆجه بت بۆچی به وا نه ر بانک و دووهه گه م ئه ده

  .  نیلسون ماندال  له متر نی یه هیچی که و  سته کی ژرده یه وه ته سومبولی نه
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