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

  
  م  شی دووه به
 میوانی  کاته کان ده ی تابلۆ ڕنگاو ڕنگ و جوانه نده نگ ودنیای ب ئاگایی و گه بروزه  زه

بارانی شادی باتی  ت له ی شۆڤنی یه  ڕق و کینه و گیی تۆزاوی ناسه هه به بیابان که
  . بارن ی ژیانمان ده ب بۆ کگه زه غه
ک ؟  ک بووین ئمه  که وه ینه بده دونی پیرۆز و ئاوڕک له وه خۆماندا بچینه  بابه واته که
  ؟کردین کانی بۆ ده  نھنی و گرنگه ک کاره؟ یژیاندین ئه

  ؟ نگی بۆداین و ده ڕی ک ڕاپه؟  وه یشاردینه  ک ئه؟ک پشتمان بوو
ی  رنامه  ناتوان به وه هبیری بچت زهان یان له ردووی نهر دون و ڕاب گه سک ئه موو که هه
  وه بیست ئه کی تر نه گرێ یان ڕایه ت گوێ نه سه س یان ده ر که گه ئه ین داڕژێ وه سبه

شتر با، هتد.. تاتورک رو ئه دام و شاوشیسکۆو مۆسۆلۆنی و هتله  سه  دواڕۆژی له دنیام که
  . نابت

 ش  ڕوکه م به دات به ریکا پیشان ئه مه  دیموکراتی ئه که ری یه دامیش شانۆگه دادگایی سه
    بوش  الی مامه سته به دوو خاڵ مهدامیش  دادگایی کردنی سه به
  .. !مریکی بۆ نیشاندانی دیموکراتی ئه – 1
  .. !ریکا مه بۆ چاوترسانی دوژمنانی ئه -- 2

زاران بتاوان  کرد هه یی وا رمان ڕه ئاسن و ئاگر فه  ساڵ به35 درژایی  بهدامی خون ڕژ سه
ر  گه ب دادگایی کردن ئه  دران به  سداره چال کران و له  به ژن و مندای کورد زینده له

دام  سهزان  سک ئه موو که هه  یهواو بوونی نی  نوسرێ یان بوتری تهدام ب کانی سه تاوانه
م   به موو دنیا زانراووه هه ئاشکرا له کانی به  تاوانه  چونکه دادگایی نی یه پویستی به

دا  م لره به بوو  گرنگ تا ئره  ههتی خۆیهریکا  مه کاک ئه سیناریۆی  مه ئه شزانین که ئه
  وه کردۆته  نه وه هدام و هاوڕکانی بیریان ل  ئایا سه  گرنگتره وه له  که  ئاراوه پرسیارک دته

  ؟  ئازاد بکرن ی که وه  له رن باشترهحوکوم بد
ی  وه ره ده ر ئازاد کران چۆن چۆنی دنه گه  ئه  چونکه تتره المه حوکوم بدرن ژیانیان سه

  ن  که تیان ده ت و په  له ده  داخ له نده وه ک ئه خه؟ دادگا
رزان تکریتی خۆیان هیالک  دام و به  سه  وایهپم.  موو دیکتاتۆرو زامکه  دواڕۆژی هه وه ئه
هیوادارم .  هواوبوو بوون ژیانیان ته رنه ربوون و به به  به  باشتره چونکه ناو دادگاکه ن له که نه
  . ت کانی ڕۆژهه خوناوی یه کی باش بت بۆ قوتابخانه یه دام وانه سه
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