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ن سه ناز حه  به  
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      مۆی کوردیدا  تی ئه سه ڵ ده گه رم له زمانکی نه وت به ند مرۆڤ بیه رچه هه

ن  زبرتری      شیمان بیت و ن په که ر خۆیان وات لده ند ساتک هه بدوت دوای چه
               .کاربھنیت ی کوردستان به وه ک ئه ی وه نده تکی گه سه ڵ ده گه زمان له

و  دروستکردنی کشه ت پیان وابت به سه می ده ڕه ی هه لوتکه سانك له ر که گه ئه
ی  وه ن و ئه ده ی خۆیان ئه تی دکتاتۆریانه سه ده  به کانی تر درژه  بۆ خه ئاشوبه

 باش  وه ب ئه وئه یایان خاوه وا خه ن، ئه وان بیکه کرا ئه کوردستان بۆی نه لهعس  به
ر  ی ڕاشیانبمات هه وه وئه ره ماوه ت جه سه ده  له وه وان بھته  ئه بزانن شتک که

ر بکات  به سته رده وهما  بتوانت ئارامی بۆجه نده ت چه سه  ، جا تا ده ره ماوه جه
                                              .ش وه وانه پچه وبه ره مسۆگهیان  وه همان نده وه ئه
سانک  ی ئستا که وه  نوان ئه م له راوردک بکه  به بوو که وه م بۆ ئه کیه م پشه ئه
  ی که وه ڵ ئه گه له ) وزاڵ به رتکه په(تی   سیاسه  لهن یکه تی کوردیدا ئه سه ناو ده له

گرته یکردوچی ئه م ئهڕژکی لوه نجام .                                                      
تی  سه رچاوی ده به کان به نه سه ڕه  کورده زیدیه  ناو یه وله عشیقه  به ردون له هه
هید  کرت و شه ک بلۆک باران ئه یه رمی کوردستان کیژۆه تی هه ی حکومه نده گه
   چۆن دوعای فریشته چاوی خۆم بینیم که مدا به که ی فلیمی یه  کورته  ، لهکرت ده
کشن و  قژ ڕایده رم به تی هه رچاوی پۆلیسی حکومه وبه وه ره ده هنه  ماڵ ئه له

  رگیز له  هه  که که یه  ونه مه کرت، ئه ی ب گیانیشی ده سته جه تی به سوکایه
ییت؟                 ی ئه چ زاریه رمه م شه وردی بۆ ئهتی ک سه ده، وه چاومدا ناسته  

م  م به ی تری بکه له سه ندێ مه هه ڵ به وت تکه الم نامه  له یه وره دوعازۆر گه
 ،   ڕۆحکهچاکردنی  به  زیندهک بت دابان و یه ر شوه هه من بهکوشتنی مرۆڤک بۆ

فروتونا   بۆ ته  که تی ڕژمکه مان سیاسه ری هه  پده و تۆقاندن بۆ من درژه شه ڕه هه
                                                             . خشی موو شتکمان به کردنی هه

 )شنبیریندی ڕۆ به  مهخت و پایته( سلمانی کرت و له هید ده  دوعا شه عشیقه  به له
درت و  وی تیرۆر کردنی ئه یی هه رده روه فزیۆنکی په له ری ته به ڕوه به
ری   پده مال مختار درژه لدانی کاک ئاسۆی جهشکندرت، روگوالکی ئه سه

  سانک که زۆکی که وی نه  هه  له که یه  زنجیره مه  ئه گریسه نی نه تکی بۆگه سیاسه
وت شتک  یانه وتۆقاندن ئه شه ڕه هه  به و دا دۆڕاندویانه وه نهڕووبو یدانی ڕووبه  مه له

د  ر سه گه دا قبوڵ بکرت ئه یه و ناوچه  له وه  ئه حاه زانن مه  زۆر باش ئه پنن که بسه



   له قه ی ته وه  ئه  ، هیچ گومانم نیه وه  ئاشی دوژمنانه نه ی تریش ئاوبکه نده وه ئه
   ی  وه کارکشانه ستله دههۆکاری  جۆ و بووه کره به د له مای کادیرک ڕیفۆرمخوازکر

کارالبردنی کاک  ی هۆکاری له وه  شونی گرنگ گرنگ وئه س له ندین که چه
فزیۆن  له ی ته وه پشت کردنه ن وله سه ستاحه  مای وه  کردن له قه وته وتی کوبه رکه سه

مال  ی تیرۆر کردنی کاک ئاسۆی جهو مۆ هه ی ئه وه ولر و ئه  هه  له یه وڕادیۆی سبه
مۆ  بزانت ئه وه ب خۆیشی باش ئه و ئه تی یه سایه ک که مووی یه  هه مختاریان یاوه

دان   ، درژه وه خونته ی سپی ئه ڕه ک په و خه  لۆجیایه وتن و تکنه دنیا دنیا پشکه
ر  سه کات له هکو زیاتر سورمان ئ ر نامان ترسنت به ک هه  نه کارانه وجۆره به
شی  که و کۆتایه ی دیاره تاکه ره  سه ی که قایه و شۆڕشی پته وام بون له رده به
                                                                            . نه نده گۆڕانانی گه له


