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  ینال ... كسه رنج ...نگ ویرفد ئیڤژوونوس د میکردنیدادگا

  سرایسو 
  
د یڤد یتانی به ریژوونوس میکردنی دادگایھان هه وای جیاکانیدی شوبات می  20ندو
 ئه وروپادا به یته کی یستا ئیکۆ سه ری نه مسایتکه له و ،کرده وه وان بینگیرفئ
ران ك له چاودرۆ زی دادگا الیاره ینده ئه و ب هه رچه،  حوکم درایندانی زڵ ساس

 له یت که س گومان ودوودنادر گهڕته دا  ئه وویاسیچونکه له  ،وان کراو بووڕچاوه 
ه ی نازیده ست  دووه م بهیھانی جیڕله شه   جوله که کانیو عامکردن قه تیوه کانوداڕ

نه ی نوسیۆادا به هیماناو ئه یتانیان له به رینگیرفشتر ئ باسه پیه نیشا .کان بکات
نه یچپ دادگاو لیوڕوبه ڕ کرده وه یودا ب 1989 ی که له سای له مه وبه رڵسا 17 یکان

کردنه له یئه م دادگا .الندیوزی نیتته ونه درا بچ پیگه ڕش یپار یوه وساته وه ئه ب
 ه کانی و ئه وروپیمارکیژنامه دانۆڕکه  ،تنر ده وروژۆ زیکار گه لیم کاته دا پرس

وکرده وه و هه غه مبه ر بان له سه ر محمد پیفزازه کانی وئستیڕته جاره گاۆکاتیکار
ننه ان دی کاره کانیندارکردو به وه ش پاساویان بریمانن موسویمه ال یست وموقه ده سات

به ، تن بگریاده ربڕ ی له ئازادێڕت وکه س ناتوان هیموکراسی ئه مان فوول دیوه که ال
 وداوڕ ه ك گومان لهیژنامه ۆڕرو یشنبۆڕم گه رمیک یندانی جوله که کان بکات زییژوو 

ن تورکه ۆچ .؟؟هی ی نێڕۆله گ نیاده ربڕ ی و ئازادی ئازادیاسچ باس وخویت وهده کر
 مهژڕ ت و ك له ده سه رۆز ، ئه رمه نه کان ده که ن ویوعامکردن قه تینکاریکان ئ

 سه دان یوعامکردننکردن و قه تسه روشو بـینکاریه کان ئیه عه ره بـینفۆتاره شیتاۆت
موکرات ی دیژئاواۆڕ ، به عس ده که نیستی فاشیمژڕ ی ستوت به دهڕشو هڕ یهه زار کورد

ه نه  چایان چه وریمانگه ده ستکرده کان یله وکاته دا زوم !!شیزاد و ماف په روه رو ئا
ش یکشوه نه ده هات و مان لی گرتب و ده نگیبه ر ه کانیجیرو خه لۆکتاتی دیوته کان

 و ئا ڤۆ مریعه وله مه و مافه کان  ویموکراسی دیوه نزاۆ ئه نفلیباس ،ان نه بوویوانیم
 ،ن وینانه وه نزش هۆ پیره کا ن ئاماده ۆکاتینه کار وۆستاش بئ . نه بووێڕۆ له گیزاد
اده ڕ یبه ئا زاد مانان موسویغه مبه رو موقه ده ساتپ کردن بهیه تی وسوکایڕته جاگا 
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