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   داکۆکی له ، با بم، نیازم نییه م چییه م نووسینه ست له به م، مه  بکه وه ی باسی ئه وه رله به
سکی  که  ر به گه ئه.  جون و بوختان  پن له م، که ید قادر بکه مال سه کانی که نووسینه

                                       .درا  دادگاو حوکم ده درایه ، ده  بکردایهیمساییش نه
 زۆر گرنگن ئستا  ، که ورووژاندووه ک پرسیاری ال کۆمه و  ژاندووه کی ھه خه،  یه که ی گرتن و دادگایی کردنه  ل شوه

                                                                                                .ر بکرێ سه مشتومیان له
؟ !با کی توتالیتار ده یه گه و گۆمه ره  به گه تی کوردی گۆمه سه  ده   چین که و ھۆکارانه ئه: بینم کان وا ده من کۆکی پرسیاره

                                                     وتی بگۆڕێ؟ ی ره وه وی چی بن، بۆ ئه گژداچوونه کانی به دی ئامرازه ئه
ی  مان بازنه  ناو ھه یخاته دا، ده یه له سه م مه ک له.ن.نگیی ی ده چونکه ب .تی پارتی سه ک ده نهتی کوردی،  سه م ده ده

کتی نیشتیمانی کوردستان،  یه(یدا  م بوکراوه که  یه  له کتی که کانی دروستبوونی یه  و پویستییه ک وه.د.تی پ سیاسه
                                                                  . وه  گومانه خاته  دهیۆلۆژی و پۆگرامی ئایدی ھاتووه) بۆچی

 
گی  ره.  تی کوردی نییه سه کی ده ندییه تمه ی دادگایی کردن، تایبه یه م شوه ر ئه  سه  و رۆشنایی خستنه وه لکۆینه

  تردا خۆی له  فۆڕمکی زۆر دڕندانه  بۆ رنسانس و پاشانیش له وه وشه لهنتی،  نتیک و ئیمپراتۆری بزه  بۆ ئه وه ڕته گه ده
زگا  موو ده دا ھه یانه لگه م کۆمه له.  وه کاته ست ده تیی ستالینییدا خه ریی و سۆڤییه لمانیای ھیتله  ئه،ئیتالیای مۆسۆلۆنی

 دوای .کان ره  خۆراکی شه ک بۆ کردنییان به ۆشدانی خه فریودان و ج ندی ئایدیۆلۆژیا بوون، له وه رژه  به کان له نییه ده مه
بی و ئیسالمی،  وکمانی وتانی عارهحیی و  وه ته ر بیری نه سه وارییان به ، ئاسه تانه سه م ئایدیۆلۆژی و ده سی ئه ره ھه

                                      .کا ن ده تی سیاسیی کوردی بۆگه سه ناوی ده  ھه ریکه  خه واریشه مان ئاسه  ھه. وه مایه
  

شیان ب   و زۆربه یه ندکییانمان ھه ھهرامی  وه. راسانییان کردووین چن و ھه ینماندا دن و ده  زه رام به زۆر پرسیار و وه
،  رمه تووری ھهس کردنی ده ختی ئاماده  وه کان الی ک بن؟ ئستا که ته سه وێ؟ ده کمان ده یه گه  کۆمه  چ جۆره.رامن وه
                                                                              .کاندب مووانی راچه  ھه یه له سه م مه ب ئه ده

دی بۆ وای   ئه.ر ناکا روه  ل دادگایی کردنی وا، یاسا سه.ر ب روه ب یاسا سه ده: تی رم وتوویه رۆکی ھه زۆرجاران سه
                                                                                                                   ؟ ووهوت
کی  زگایه  ده  له خنه ب زۆر زتر ره وا ده ، ئهنی  ده ه نگاوی ھه  ھه تی سیاسی بگرین که سه  ده  له خنه ر جارک ره گه ئه
کی  گایه پارزێ، کۆمه خۆیی خۆی نه ربه ر وتک دادگا سه ھه  له. گورزی حیزب بته  ده دادگا بگیرێ، کهکو  نی وه ده مه

                                                                   وێ؟ رمان ده کی دادوه یه هگ  کۆمه ئایا ئمه.  ر نییه دادوه
 

  بن وه  درژ بۆته وه وشه نتی دادێ و له ناو ئیمپراتۆری بزه  به وه نتیکه  ئه بینم، له وور دهدا ھکی س م دادگایی کردنه له
                        .ی ستالین  بۆ بن پاتۆکه وه درژ بۆته و پاشان  ند جارک لی لوول دراوه ر و چه ی ھیتله که کاسکته
             ر بکا، یان نا؟ وارییدا گوزه ی کورده  ناو رۆحی کۆمه  به  سووره م ھه ی حوکم، ئه م شوه ئه:  یه وه  ئه که پرسیاره

ر   سه تهب فشاری بخر  ده. هتی سیاسی سه دهکی نگاوکی زۆر ترسنا  ھهولر کرا،  ھه  له  کهی دادگایی کردن، یه م شوه ئه
                                                                     .نبژردر کان ھه ب ئامرازه ل ده.   دواوه وه ڕته و بگه

                                                                                                              ین؟ چی بکه
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