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 فا دانا مسته ...  یه وره کی سیاسی گه یه ه دام هه دانی سه سداره له
رنجام  سه، ، دادگای عراقیدا هنان و بران کی دوورودرژ له یه ی ماوه که سته دام و داروده ی سه وه دوای ئه

کو  ئستاش وه، راپشوازی لک وه میزیشه ن دادگای ته الیه له که بیاره، ، دانی دا سداره دادگا بیاری له
رۆک کۆمار  ش جگری سه وه ئه که، ، وت تی کۆماری ئه رۆکایه کی سه نھا ئیمزایه ته که ن بیاره ئه
هیچ  نیه الل ئاماده مام جه مان بیستووه وه موومان ئه هه چوونکه، ، بکات و کاره ئه یه ی هه وه تی ئه سه ده

 ... دانک ئیمزا بکات سداره بیاری له
نفال و  و ئه عاریک و قادسیه لمه وانی ئوم ئه پاه، ، رۆک کۆماری پشووی عراق سه دام حسن سه

ج  ردا جبه سه ش زیاتری به وه دان و زۆر له سداره هنت سزای له ئه، کانی تر که دوا یه ک له یه تاوانه
حزبی  پلۆرالیزم وفره کی به وایههیچ ب ی حزبک بوو رکرده سه، ی مژوو تاوانباره وره م گه ئه، ، بکرت

گیانی  رببووه ناوخۆشدا به له، ، ڕاند ڕی دۆڕاوی خوناویدا تپه دوو شه عراقی به ی وه وای ئه، ، بوو نه
 ، ، ، بوو ت نه سه ست کردنی ده ساوده بژاردن و ده ئازادی بیروڕاو هه کی به کانی و هیچ بوایه یاره نه

، پای ینه بیخه یه ساتک هه رچی تاوان و کاره کرت هه ئه، ی مژوودا م دیکتاتۆره هی حوکمی ئ ماوه له بۆیه
 ...  دانه سداره له به کو وتم شایسته نجام وه ره سه، ، ، 
 دات؟ دام چی ڕوو ئه دانی سه سداره م ئایا به له به
 .. چاڵ کرد به ی و زینهزارانی کوشت و ب و هه کاتکدا ئه له، ، مرت بری مرۆڤک ئه دام له سه
 زیوویی به زیندوویی و به دام به سه که زاران جار سپاسی خوایان بکردایه کی عراق هه خه بوایه ئه
 ، ،  وه ره ده ردی هنرایه زاری و نامه رمه چای شه له
، ، ، مژوو انیو پاه یان کرد به ب ئه ره ئستا عه ر بوایه لدوف هتله کو ئه ویش وه نووسی ئه ر چاره گه ئه

پی  یه وره فکی گه ره شه یدا که مژوویی و سیاسیه دیوه وا به بدرت ئه سداره ر له گه ئستاش ئه
 ... یای وانیکی خه پاه بته ب ئه ره کانی عه رسته ز په گه عسی وره موو به خشرێ و بۆ هه به ئه
، ،  وه وته کی ل که خه تی زایه ی ناڕه وره کی گهپۆل گرت و شه النیان ر تورک ئۆجه و به مه ند ساک له چه

 ، ، ، دا یان نه سداره الن کرد وله ڵ ئۆجه گه له یان ه مامه کانه تورک زیره
بوو  و نه ڕوو خاوی ئاسایی سکی وره که وه کرا به کی شۆڕشی باکووری کوردستانه یه رکرده سه الن له ئۆجه
 .. وانی مژوو پاه به

شانازیی  ئستا ی یه رکرده و سه بوو به ئه نه،  درایه نه سداره د له مه ر قازی محه گه کاتی خۆی ئه
 واسرێ ئه ی هه کرێ و ونه ئه پوه
زیاتر بھینرت و  وه له، ، زیاتر رسوا بکرت وه له قه هه، ، بدرێ سداره دام حسن له سه ق نیه هه بۆیه

 .. ببرت
تکی دیموکراتی  وه زراندنی ده عراق ئیدعای دامه که دا م کاته لهدام  دانی سه سداره ها له روه هه
  .. ن یه گه ئه تازه ته وه م ده ناو و ناوبانگی ئه زیان به، کانی مرۆڤ پارزراو بت تیدا مافه، کات ئه
  
 


