
 

   فسانه ئه...  دی بۆماوه لتورکی به که.. توندوتیژی
  
مان  که ین وته که ستده مژین و ھه ده ی ھه کی ئۆخه یه ناسه  ھه تک که ڕه موو که  ھه وه داخه به
 و  وه بینه  نابات نائومد ده ڕوات، ھنده ت ده ت و شارستانی و دیموکراسیه نیه ده و مه ره به

  ..ر سفر  سه وه مانھنته ڕوداوک ده
مان  خه  یه م زوانه  به'توند و تیژی' دی  بهلتوری چت که  ده وه  له   چونکه وه داخه  به وه دیسانه

 و  ی کشه نھا ڕگاچاره  ته کارھنانی ھز  به پمان وایه مانک م کۆمه نی که دات و الیه رنه به
ی  وه ئاسانی جیاوازی بۆچوون و بیرکردنه هروا ب توانین ھه چت نه ده وه له.. ان بتکانم گرفته
  وه ھۆی ھزه وخۆ به ڕۆین و ڕاسته ش خراپتر ده وه ندێ جار له  ھه بگره.. ین کتری قبوڵ بکه یه
   .. وه نه ک خۆمان بیرناکه  وه ین که ده ده سانه و که ی ئه وه وی سینه ھه
  

و بوایه  دژ بهتا ماوم   ھهچت ده وه له کو ر ئستا، به ک ھه  نه ی کورد سکی ساده ک که من وه
  کی ئاشتیخوازانه یه شوه م بهیشتا ماو رت، ھه و وتکی ئیسالمی به ره  کوردستان به  که وه ستمه وهب
ی کوت' ژر ناوی ئیسالمدا  وت له  بیه که  وه بمه موو حیزب و پارتکی ئیسالمی ده  ھهنگاری ره به
  و جۆره زراندنی وتکی به ودان بۆ دامه ی ھه وه رئه به ئاسانی له زۆر به.. زرنت م بۆ دابمه'ق ھه
کان  ی کۆمۆنیسته که وش و خاشه  ب خه  وته ر له  و ھه راب، ھیچ شتکی تر نیه یاڵ و سه  خه  له جگه
ر شتکی   گه راب، چونکه یاڵ و سه خهم  ده.. دی ته ماین و بۆیان نایه ته  به ھا ساه نده  چه چت، که ده

   بوایه  ده یه ده موو سه و ھه ڕبوونی ئه  و پاش تپهبت تا ئستاکه ر ھیچ نه وا ھه ، ئه وا ڕی تبچوایه
 بۆ وتکی  نجه وخۆ په  تا ئستا ناتوانین ڕاسته ڕاستی م به به..  رچاودا بوایه به مان لهکی یه نمونه

 مافی   که یه ی وتکمان ھه دا نمونه ق لره ھه به' ئیسالمی ڕابکشین و بین ناو ئیسالمی یان به
وتکی ئیسالمیدا ھیچ   له ر بۆ نمونه  ھه..کرت رپاده پارزرت و دیموکراتی تدا به مرۆڤی تدا ده

 ئیسالم تی ریعه  شه کرت، چونکه تان پشل ده مافی ئافره' رع شه'پی  م به نی که کرت الیه نه
  '..ت دابژت کسان بۆ پیاو و ئافره کی یه ناتوانت دژی خۆی یاسایه

  
ر   سه تی دژی سوتان و ھرش کردنه واوه ته  به، منی خۆمدا م بوایه ڵ ئه گه م ھاوکات له به
بری   زه  به  ئستاکه  کاتکدا که تیش له تایبه به..  وه ستمه وه  دهی ئیسالمیکگرتوو گاکانی یه باره

  دژی  تاوانکه وه  ئه وه الی منه  به..سپنن ردا بچه سه ھاتوون ئاینکمان به  نه له و قومبهشمشر 
   چونکه..ربگرن بت تاوانباران سزای خۆیان وه کانی دی و ده  بیروبۆچوونی خهدیموکراسی و

کرت   ده و یه  میتۆدی تر ھه و سوتاندن،کارھنانی توندوتیژی و ھرش به  له ڕاستی جگه به
نگیان بۆ   ده  بت که هو  باشترینیان ئهرترین و   کاریگه کاتی ئستادا  لهمبکم  ڕه..ھنرتکارب به
  ..واو درت و ته نه
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