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   و دادگای چی وجه دیموکراتی گه

  
 قیکانی عرا رپیه  سهیاساکرت و ھشتا  غدا کارده بهری  ڕژمی داگیرکهی   دادگاکه ی تا ئمۆ به وه ر ئه له به

نفاله  ی ئه نیا مایه که تهوه نراوه، عراقک  نگ پکه بروزه  زه  زیاتر به شتا ساه شووم باوی ماوه، عراقک که ھه
 بوایان به دیموکراتی ،  پکھناوهیان و ووته که ئیمۆ ئه ی و ھیزانه  ئه الی لهکهیرنییه  بۆ کوردان، ھیچ سه

 . یان بپارزیت که ته سه  که دهند بت سه یان ال په له و یاساگه ت و ئهب نه
  

رپیانه  ماه، سه  بیارکی بنه و، به کو ئه ھای وه زاره ھهمال و  تی کوردی، دکتۆر که سه یرنییه که ده سه
ری  روه ی وادا، سه گه  له کۆمهت سه کانی ده که له شوه یه هماه شو وه، چونکه بنه ه نو زیندانهتن بئاخه
جنودان . وه کانه  خونی تاکه ته وهو و چ رۆک شتکی ڕوحییه  سهدا لره.  پیرۆزترهماه رۆک  له تکای بنه سه

وه، که  هرۆک  ڕۆحی سه نده به کان ھنده به  ڕوحی تاکه.ماه کانی بنه تیکردنه به پیرۆزییه رۆک، سوکایه به سه
  .ستداوه خۆیان له ده  بوونیئینسانی و ئازادی بارچووه یان له وه  بیرکردنهی ووزه

  
. ناکات ڕ دا تپه ماه رۆکی بنه ماه و سه بنهی داخراوی  ولر، له بازنه مال و داداگای ھه ی دکتۆر که که کشه

 و رۆک  سهری روه  بۆ سهیه شه ڕه  ھهش ت تانه نانه ته. وجه و گهالڵ دا،  ماه ی یاساکانی بنه روه دیموکراتی له ده
وه،  ۆکهر می سه گانه، بجگه له ده و جۆره کۆمه  تاکی ئه.وه ته  تواونهداکتری رۆک له یه  و سه ماه بنه. ماه بنه

  کهیه،  نده ھۆشیاری ھه وه نھا ئه ته. وه ته رۆک پبوونه  سهی)ناو(  هکانی مشکی ب دی ناکات و خانه  به ترڕاستی
 گه م کۆمه به. ستدایه ی له ده ماه گه و بنه وی کۆمه رۆک جه سه.  بترۆک کانی سه ندی ووته پابه

  .رۆک م سامی سه رده  له بهالته و ب بیاره سه بده
رۆکه  کان، که سه وتووه گه دواکه وتنی تاکی کۆمه رۆک ڕگره له پشکه توانرت بووترت که سه واته ده که

   .  ماه گه و بنه وه بۆ کۆمه ڕنه گه  زیان ده کانی به زۆرجاریش  بیاره. کات ماه دیاری ده نووسی بنه چاره
  

ی دوو  وه گرتنه نه ک ڕی براکوژی ، یه ی شه  ساه30وه،  به ره ردستان به خاکی عهی باشورری کو وه  لکاندنه
 ترین سته رجه الر، به  که شاری له الوانیکردن قه کگرتووی ئیسالمی و ته یهی  ر بنکه ھرشکردنه سه ، که ته ئیماره
و   ئه. بتتی خۆی سه دهی  وه ره  ده لهتک نییه، که  دیموکراتییه ماه بوای به بنهرۆکی  سه   کهن، نموونه

ل و تاکی  بوونی گه دانه به کانه و گۆێ نه  رۆکه وی سه ڕه  ی بیاری تاکه وانی تر، نیشانه و ئه  ساتانه کاره
  . گه کۆمه

  
نھا  یان ته که بوون، تاوانه  نه، سیاسیکران نجه ده شکه  ئه ونیادا زیند می ڕژمی عۆجه رده س که له سه زۆرکه

  . ئومهیرۆک  سه ق بوو به سته کی نه یه وک یا قسهنج
   

  بن، چونکه  دهتاڵ  دادگاش بهان یاساکانی بگومرۆک بابت،  و بیاری سهنھا دروشم بت که دیموکراتی ته
ه رۆک ل سه. هل اری گهدیموکراتی بی یالت سه ده.  یه گه کانی نو کۆمه وای تاکه نگی ڕه ی دیموکراتی ده که کۆه
   .ڕۆحی و پیرۆزیی  میشه ھهک  یه، نه ی ھه انهر  ڕابه کاتینھا ڕۆلی ی دیموکراتیدا ته گه کۆمه
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