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  بازیانی ... !!!دیموآراسی به شه رتی چه قۆ

 
وتی آورده واری  شتكی به گه نه ویسته آه هه ر پارت و گروپ و ركخراوك ی

ڕه وڕه وه ی خه  دروشمكی زه قی به رز آردۆته وه و له ژر سیبه ری ئه و دروشمه دا
به م فه ، آراو ڕ خستوه به مه به ستی گه یشتن به ئامانجكی دیاری باتی خۆی وه گه

ئه وا هه موو هه  هه ر پارتك آاتك دروشمك به رز ده آاته وه(یله سوفك ده فه رموت 
وته ی ئه م فه یله . )آار ناو بردنی پرانسیپه پیرۆزه آانی ئه و دروشمه ده خاته وی بۆ له

آورد ته وه یی و باآی  سوفه زۆر به ڕاشكاوی پراآتیزه آراوه له الیه ن سه رۆآی نه
نابین آه بۆ ته نھا  آه ی ره وا ئه و باوآه ی آه به ڕۆه آانی میلله ته... بارزانی

نوسی خۆیان بده ن وه  ساتكیش بووه به ب ئه وامری ئه و زاته موباره آه بریاری چاره
بریاركی چاره نوسی  جا آاتك، له هه مان آاتیشدا بچوآترین مافیان پ ره وانابینت

تا په ڕی بات  هانده دات ا چكاو خۆروو آاسه لسه گه وج و بئاگاآانیت لخۆتت دا ئه و
بیاری له بابه ته بده ی و له  له ڕه گه وه هه ڵ آه نن تا جاركی تر جورئه ت نه آه ی
و آه سانه ی نیازی آاریكی له و  هه مان آاتیشدا ته ممكردنكی به ئه ده بانه شه بۆ ئه

  ... با رزانی ئه نجامی ده ده ن ر وه ك بنه ماه ی پاشایه تیهه ، بابه ته یان هه یه
  

پارتی آارو ڕۆژك دژی بزوتنه  ڕۆژك دژی.. ڕۆژك دژی ی ن ك... ڕۆژك له دژی پ ك ك
چه آی ده ستیان قه ه مه آانی  ئه و حیزبه ی آه... وه و ئه وا سه ره ی یه آگرتوش هات

وه یی دا پالپشتی آوردو آوردستان  انی و نه تهده ستیانه وله هه موو هه وستكی نیشتم
و نه دژی آورده آانی تورآیاو نه دژی  بوونه و تاآه فیشه آكیان نه دژی آورداآانی ئران

ماوه ره گه وجه آه ی پارتیش ئاماده  جه... آورده آانی آوردستانی خۆشمان نه ته قاندوه
ده زگاآانی ، دا باره گاآانی یه آگرتووبا نه. یه مزگه وت و باره گاآانی خواش تان بكه ن

ده زگان له هه مو جیھاندا به  وه زاره تی ناوخۆش آه سه لماندیان فاشلترین
بیان توانیایه تۆڕكی وه ك  آوردیستانیشه وه و بوا ناآه م له هه موو ته مه نیاندا
غه  ناو وه زاره تی ناو خۆدا بنا سیناریۆ ئاماده آراوه آه ی شخ زاناش ئاشكرابكه ن آه له

هانده ری جه ماوه ره آه ی ، آردایه ی دانابوو گه ر منداك به سودفه ئاشكرای نه
نده سوك و ڕسواو بشه رم بوی له  ئه ی ئافه رین ده زگای ئاسایش تۆ ئه مه.... خۆیانن

به .. وامیآشایه وه و هه ر به رده  پاش ئه و هه موو آاره ساته ش ده ستت له آار نه
آۆمه یه تی بۆی نی یه .. ئاینی.. ڕامیاری.. زانستی تر هه رآه سایه تی یه آی واتایه آی

فه رهاد ... چونكه بنه ماه ج پیان له ق ده بت ده رآوت و بونی خۆی بسه لمنت
  .. ن پیرباڵ و هاوركانی باشترین به گه

 
باخه كی ته نانه (بانه ووتی  ۆرب ئه دهبارزانی له به رده م ده زگاآانی ڕاگه یاندنداز

ی خربه جه ماوه  ئه وه وه ك هه ر) وه ئه توانن ڕه خنه ش بگرن... خۆپیشاندان بكه ن ت
نازانم ئه م هه موو درۆیه .. آردبوو خۆ یه آگرتوو خۆپیشاندانی نه... ری نووستومان بكات

موآراسی پارتكه آه ده رچوی می دی ئائه مه ش به رهه. ن تاآه ی خه كی بوای پیده آه
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به عسیش خراپتره آه هه ر به ویراسه  قوتابخانه ی زوموو سته می به عسه و بگره زۆر له
  . بۆیان ماوه ته وه

 
ته الی ئه و آۆنه جاشه ولم بپرسیایه دیموآراسی مانای چی یه؟  خۆزگه بگه یشتنمایه
 اشتری ل ده زان له و آۆنهبووم آه پوره ئایش ی هاوسمان ب جائه و سا دنیا ده

له به  میلله ت له سه دام وبه عس به ئاگا هاتن پاش ئه وه ی مناه آانیان............ جاشه
تی یه ی  دنیاش بن له ئوه ش به ئاگا دن و ئه و ڕژمه پاشایه... ر پیدا سه رده بی

 . وه بارزانیش ده خه نه زبدانی مژوه
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