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  ب ریم عاره که... فا  وشیروان مسته ی کاک نه وه  کارکشانه ست له  ده
   

ی  وه  کارکشانه ست له ده
 پۆستکی  لپرسراوک له

  له، حکومی یا حزبی، ئیداری
  ندێ له وروپاو هه وتانی ئه

، وتانی تری جیھاندا
  به،  کی شارستانییه یه دیارده

و ،  ره ماوه پاپشتی بریاری جه
ستۆی  په  ژر پاه هل

زۆر جار ، ردا ماوه جه
، کانی رکه ج کردنی ئه  ج به  له و لپرسراوه می ئه رخه مته  بۆ ب تواناو که وه رته گه کانی ده هۆکاره
رکی  جکردنی ئه  جبه جی خۆی بگرت له،  تواناتر شاوتر و به سیکی لوه  که خسنت بۆ ره  بوار ده بۆیه

کو دادگا کاری خوی  تاوه،  بۆگومانی تاوان وه رته گه ده،  وه کار کشانه ست له کارکی تری دههۆ.  که پۆسته
  .  که سه لماندنی تاوانی یا ب تاوانی که  سه بکات له
کان  زگا فکرییه  سیاسی وده تییه سایه کان و که زگا میدیایه ده،  م جۆره ر روداوکی له شانی هه  شان به

 پناو تیشکخستن  له، کانی  وهۆکاره که سانگاندنی روداوه  شیکردن و هه ستن به ده ن ههکا ریه ماوه وجه
نی  ها الیه روه هه، ربگرت وستکی ڕاست وه ل بتوان هه ری گه ماوه ی جه وه کان بۆ ئه ر راستیه  سه له
  .  گرێ  خۆ ده  به وسته م هه ئه) حزب/ت حکومه(وه  ندیداره یوه په
کی سروشتی و  یه وه نگدانه وتكی شارستانیو وره  ره وه ره ی سه وه  کار کشانه ست له  ده وهم ش  ئه
   ، .ره  سه یان له نده  گومانی گه   ک که. ن.  لپرسراویی ی ندێ له کوردستان هه م له به،  ندروستیه ته

  ... ین ش پیانده ن وئمه که مان ل ده گه داوای به
  
  .  یه بینین چیتان هه بوو و ئستا ده بوو و چیتان نه چیتان هه زانین  تاوئه ره  سه ان بووین لهت گه له. 1
  .  ندێ لپرسراوه ی هه نده ش گه وه کانی ژیان وهۆی ئه  بواره  له ییان لتانه موو گله ری کورد هه ماوه جه. 2
کوردستان  کو   والتک وه کانتان چۆن له خانه ه وبا و قه)  دۆالر به(کان  ره کان و ملیونه میلیاردره. 3
  . کرێ یدا ده  په ندساه م چه به
  . فا وشیروان مسته ی کاک نه وه  کار کشانه ست له ده. 4
  ی له گه س به ر حوکم که  سه دام مابوو له دام حسین تاکو سه کانی سه  دزه ش بیین که وه با ئه. 5

  . بوو ریان نه سه
  ، وه  کار کشایه ستی له فا ده وشیروان مسته  کاک نه وه وانه جه پ م به به
 و  ن بیری گۆران و نوخوازی خاوه، کتی نیشتمانی کوردستان می ناو یه سی دووه ک که  وه
کتی  کانی یه  ناو ریزه رچاوی له باتی درژو ڕۆی به  مژووی خه  له جگه، ی نده ی گه وه رنگاربوونه به

 دوو   له جگه، بوو رنج راکشان نگکی سه ی ب ده که وه  کارکشانه ست له ده، کوردستاننیشتمانی 
ی  وه  بۆ ئه وه ڕانده یان گه که  هۆکاره که، د حمه عسوم و عیماد ئه اد مهۆرزان ف لدوانکی کورتی به

 و  ر کردوه سه ندی له زامه الل ره رز مام جه رزنیت و به کی ڕۆشنبیری دابمه زگایه  ده  نیازه رزی به به
  .  نکی و هاوکاریکردنی داوه هه ما یی هه ئاماده
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  کیتی نیشتمانی  ناو یه  له ئمه،  یه وه ویش ئه ئه،   ئاراوه دا پرسیارک دته  لره
  یه؟؟؟؟؟ ڵ و دزمان تدا هه نده کوردستان گه

   
، گیرت رده ی ل وه موو زانیارانه و هه به، فا وشیروان مسته ی کاک نه وه  کار کشانه ست له  ده م شوه  به

ین و  م بده ه  قه کی شارستانی له یه  دیارده به، )ژین  دا ده مه وله  جیھانی عه  له ت ئمه  تایبه به(
  .  وه ینه مان روون بکه که له ری گه ماوه کتی نیشتمانی کوردستان و جه ندامانی یه کان بۆ ئه ڕاستیه

  مه ئه، وتی چاکسازی و نوخوازی  شکستی ڕه  دان نان بت به که وه  کارکشانه  لهست ر ده گه  ئه
وان   شکستی ئه وتووی خۆی له رکه وتوو سه که  ناو سه ر ر بای به گه ها ئه روه هه،  یه وره ساتکی گه کاره

ها  روه هه،  نابت وه ن و نوێ بوونهب گۆڕا  به ی ئاینده وه ر ئه  به له.   تره وره ساتکی که  کاره مه ئه، ببینت
  .  وت رگیز ناب به یدا وت هه نده ل گه  گه له

وتکی   ڕه رجک به  مه به،  ندروستیه کی سروشتی و ته یه کاندا دیارده زگا فکریه  نوان ده  ملمالنی له
ستراوی  به ران و ههوتی پیالن گ  ڕه دوور بت له،  روه شارستانی و دیموکراسی و روونی بوات به

کی  یه توانیین دیارده  ده ئایه، کتی نیشتمانی کوردستان ی ربازی یه  ناسکه م قۆناغه له، ج نابه
  . ڕۆین نی ده و زلکاوی بۆگه ره  به یا دووباره، ین ی بکه سه شارستانی فربین و مماره

 .  
  روژ  نه

 


