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  رر  حموودحاجی عومهحموودحاجی عومه  مهمه ...  ... ::م وکۆتاییم وکۆتایی  شی دووهشی دووه  بهبه.. ..  . .!!؟؟  یهیه  وهوه  کتیی نیشتیمانیی قابیلی نوێ بوونهکتیی نیشتیمانیی قابیلی نوێ بوونه  ئایا یهئایا یه

  
  -:بی ڕکخستن کته مه-7

ستنیشانکردنی  ڕده مه له دا هاتووه که  بریاره له ی که یه وبگه ویش له ئه، بی ڕکخستن کته ی مه شکیله رته سه له یه کم هه  تبینی یه تاکه
   ...کرن جیاجیاکانی کوردستان دیاری ده ره  ڤه ی ده ربنچینه سه ندام بن وله نۆئه9تا ب که کته کانی مه ندامه ئه
ی  ندی سنوروناوچه تمه وتایبه که ریه وان هه ئه، کان کان وکۆمیته نده به ی مه پکھاته له بی ڕکخستن جیایه کته ی مه ی پکھاته وه رئه به له

 لپرسراوی  پویسته  بۆیه که یدانی وکاری نوخه رکیشیان مه ئه وه،  وه بی ڕکخستنه کته مه هستن ل ده یان دووره وزۆربه یه خۆیانیان هه
   . که کی سنووره واتاخه .بن) یی ناوچه(کان  ئۆرگانه

ك  روه گه، ن یه تربگهتکی زیا خزمه  پم وانیه چونکه،  شیاونیه یه و بیرۆکه بی ڕکخستن ئه کته ندامانی مه ڕای من بۆدیاری کردنی ئه م به به
ك بۆ   چ کارئاسانیه به کته ندام مه و ئه زرندرت ئایا ئه مه ب داده کته ندامکی مه رمیان ئه ساسی گه رئه سه  له بۆنموونه .زموونی ڕابردوو بت ئه
ڕزك  ندبه جیاجیاکان چه نوورهندی س تمه تایبه  بۆ گرنگی دان به  بی ڕکخستن گوایه کته مه کاتی خۆی واکراله .کات؟ رمیان ده گه

ندی  یان بی و سودمه وپایهdهگà 1 پ وتن وخراکۆمه رکه یان سه  زۆربه ڕزانه وبه ئه وه روازه وده ی له وه  له جگه، ب کته ندامی مه ئه کرانه
  و رسنوره دری ههی کا وه له جگه! کانیان سووآکرد؟ رشانی سنووره سه وتۆیان له رککی ئه چ ئه، ك خۆیان بوون یه پله
کات  چ پویست ده یه زموونکی کۆنترمان هه ئه که   ئمه بۆیه .ی که ردانه ی سه  وستگه کردبه ی ده که بی هاوشارییه کته نھا ژووری یاخودمه ته
   .؟ وه ینه ی بکه ڕیفۆرم ونوێ کاریدا دوباره له

س  رکه ئیترهه .!رخرێ ك سه وێ نه رکه وتوانای خۆی سه ۆزکارکردهدس، تی لھاتوو سایه نگاندنی که سه رهه سه کادرولپرسراوله
   .! ئیمتیازبکرێ وه ئه  نزیکه وه راره عی قه رجه مه درت ک له نه وه ش به ڕگه .هاتب وه رسنوورکه هه وله
ك  نه قدیره وئینسانکیش شیاوی ڕزوتهمو هه . ئینسانه، زی ژن بت گه ی ڕه وه  ژن پش ئه ك ئاشکرایه  وه--: وجودی ژن ت به باره سه-
مرۆڤ  . نوان ژن وپیاو  له کی نیه رق وجیاوازییه  ئیداری چ فه-حیزبی-ت کاری سیاسی تایبه بواری کارکردندابه له .یی زه به
مانای ژن  م ژنکی به  هب، کرێ کادربت ت ده وکه شان وشه  تاپیاوکی به ی هزوبازونیه وه  بواری تاقی کردنه وبورانه خۆئه رمرۆڤه هه

ی وا ببینڕۆ ر ئه نه .ناتوانره . یه هه وه ه) ز ڕوحه مای باوه خسی و بنه هزروهۆش وتموحی شه ( ندی به یوه په وه خمه جالشدابائ  
  هe4 ' عاتیفانه

'9dی ژنان ڕوانینهش ئه . ڕۆویسته) رزکردن فه وبه سکیه ته (ی ژن به  وه پن پک  نه .خۆیان شت بن بۆ دابنرگرمن هیوادارم ژنك بۆج
ی  پرۆسه .واویان بین  پشتیوانی ته ش ئمه .ن خۆیان بیکه وتنه رکه ڕی سه وملمالن وشه ئه باشتره .کان بت ند یاخودکۆمیته به لپرسراوی مه
   .خسابت ی بۆڕه مینه زه وه که مووڕوویه هه بن له هتوود رکه وسه وه پشه ژنانك دنه . ه) زوئاوات حه(رکارکی تر  ك هه سیاسی یش وه

ی وتانی  پۆپه چه له، کسانی وئینسانی ودیموکراسیدا وتن ومافی یه  پشکه له کوسودکه  وتکی وه له . وه ینه نابت باوکساالری بیربکه
 . وه ی کارکردنی سیاسی و ئیداری وحیزبیه  کایه ته هاتووه  و وته  ژن له وه کانه سته تای شه ره نجاکان وسه کۆتایی په له . ئۆروپایه

  بینرێ له ن پیاو ده گمه ده وائستاش زۆربه .دا مانه رده وسه کان بوون له بینی جوتیاروکارگوزاری کگه ی ژنان ده ل ونه کانداگه کتبخانه له
بواری 9d_هe1_  .یش) کان تا شۆفری پاسوتاکسی وره و فیرما گه یکهوبانک وفابر خۆشخانه خوندنگاوزانستگاونه(کانی  گشتییه رمانگه فه

زۆریش  .کانن وانیه رۆکی شاره کان وسه تی حیزبه رکردایه ندامی سه روئه زیرو نووسه مان و وه ندام پارله یان ژن ئه  ده وه ی سیاسی یشه کایه
س ب  مووکه هه .جوانن    وه که یه ریان به ك ماسی و ده وێ ژن وپیاووه  له دووهکارکیان کر .یانن که ومی وته منی قه ت وئه زاهه رۆشی نه په

   .کسانن یه) رک وماف ئه(ر  رامبه زبه گه جیاوازی ڕه
یان ب وڵ وکۆششی خۆش کی وهه م زیره به، کوردستانی بشوبھنین و ناکرێ به  بارتره له مینه وێ زه له و یه وری هه  ده که  واقیعه  ڕاسته مه ئه

ندی جیاجیادا  زگاو ناوه ندین دامو ده چه ی له وه ك ئه وه .ش قبوکاریان بین ن ئمه رزبکه ب خۆیان خۆیان فه  ژنان ده واته که . قسوربووه
م  به،  وه پشه هاتنهبۆ یه دا ژنی لھاتوو هه ناو ئمه  له من پم وایه . ره ش ودخۆشکه کی گه تایه ره ش سه وه ئه که . ئستا ڕۆیان دیاره

گشتی  تی به گای ڕۆژهه ۆمه98_  . زی لیه حه وه ناخیشه له  که که  سیاسییه کایه ك له زیاتربکات وه که  ریته وداب ونه  حیساب بۆژینگه نگه ڕه
ندام  زیر وئه ندین وه ڕۆی چه کهب  مان هه) رمین عوسمان نه(کوخاتوو  ڕزی وه یان ژنی به باده .  نیه گای هاندانی ڕۆی ژنانه کۆمه
   . بۆژنی کورد ی شانازییه مایه مه ئه . زاندووه مانی پیاواوانی به رله په
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یاخودب  .ب ی تواناوڕۆکی هه وه ب ئه، مز کوڕه روه ند هه به  یاخودمه جگری کۆمیته ین به عین بھنین بیکه  ته م خۆناکرێ ژنك به به
   مه ئه، ی تۆڕووگیری بکه، ووبکاتز ی خۆی ئاره وه ئه

   ...ر وهه ك جه  نه  شکه
   پشتیوانی لکردنیانه . مه رده نجان والوانی سه  ڕۆی گهخساندنی ویش ڕه ئه :گرنگه خاکی ترکه

کتیی  بات وتکۆشانی یه وخه چا م له به،  نده مه وه نج ده گه کتیی به کانی یه رچی ڕکخستنه گه ئه .  که عریفیه  سیاسی ومه بۆناوکایه
کانی ڕکخستن  ڕیزه نج له زرنرابووهشتا بوون وڕۆی گه نج دامه ستی گه رده سه ی له که تییه رکردایه تاوسه ره  سه که)  ه کۆمه(ت  تایبه به
 . تی دروستی کردووه ی بابهش هۆکار که  خۆییه هۆکاره که،  یه تی وهۆکاری خۆیی هه ویش هۆکاری بابه ئه دیاره  . پی تموح نیه به
ان e6_اe1_ نجان و ێ گه وه که  رئه بۆمان ده، راورد بکرێ  به ردووقۆناغه نجی هه وگه وه ینه می شاخ بده رده سه رئاوڕک له گه ئه
نج  دان گه چی سه که، کوئستا وهتی ژیان تا فاهه ڕه له ش تربووه ڕابردوودا ب به له ! کوئستا  تاوه  تربووه وته رکه ڕابردووداڕۆیان دیاروده له
   تیداوچی له رگایه کانی پشمه ڕیزه کانی ڕکخستنداوچی له ڕیزه چ له، قوربانی تی الوتیدا گیانی خۆیان کرده ڕه هه له

   .وڕۆشنبیری گشتیدا وه هوشیارکردنه بووله کیشیان هه ره ڕۆی سه .کاندا ری یه ماوه  جه خۆپیشاندانه
ج  الدێ کانداجیبه  له وڕۆژگاره ئه ی بچووکی شیاوبه ندین پرۆژه کان چه نجه گه وکادره رگه ستی پشمه رده سه می شاخ داوله رده سه  له بۆنمونه

وی پاراستنی   هه-ك ی خه ڕکخستنی کاروباری ڕۆژانه-نی دھات نجومه  یاسای ئه-کان ی شۆرش بۆمنانی گونده قوتابخانه(کو  وه .کرا ده
ك  کرا نه وارده نجکی خونه ستی گه رده سه  له وانه موو ئه  هه یان شتی ترکه ده) ک  ناوخه وچوونه وه کۆڕوکۆبونه-ندروستی ایی تهوڕنم ژینگه
ت  هقابلی م به به،  اده?740 �پ م وبه کی که توانایه سنورکی فراوان وبه ك کادرله نھایه  ته زۆرجاربه!وار خونده نی نه مه ته رکی به تکۆشه
  و ڕکی پته وباوه
نھاالی  بیری ته .ری بوو وپانه ری پته زوئاوات وتموح و باوه  حه مه رده وسه ی ئه نجه وگه ئه .دا نجام ده ی ئه مه رده م سه کادری ئه10کاری 
ی بت  که وه ته ری ئاسایشی نه هتوان پارز ده وه یه وسونگه پی وابووله ی بووکه  که ویش ڕکخستن و ڕبازه ئه، کی پیرۆزبوو یه له سه مه
ش  وه ئه .خسی نی شه وه رژه به له ندی گشتی پیرۆزوپویست تره  وه رژه پی وابووبه .یبا نی ده ده گای مه روپش چوونی کۆمه نگاوک بۆبه وهه

  ی! نزیمی ری وڕۆشنبیریه تهفک رنامه م به دووه .ند بوو زو مه خش وئاره بۆخۆی خۆبه که نجه م گه که یه، بوو ری هه دووپانه
'e5 ی هه وه جۆشدان وهوشیارکردنه له کهئه  .بوو ی ڕۆ ه ی بیری الی ده وه ئیتربو ) جنس(وپول و  کوین کردن وپاره ندی خۆته مه و

، ڕاندب رگه رعی وه نی ناشهند بوو مه وه و ده خسی وپرۆژه ندی شه وه رژه سك ڕووی بۆبه رکه هه .کانی بت  زاتیه زووه زوئاره ترکردنی حه
  ! ویسته کی دیاری کراوخۆشه  خه نھاالی کۆمه ته .تگوزاری نامن رزشی شۆرشگی وخزمه ن ئه تمه حه، روماندووبت ڕابردووشداتکۆشه باله

ک بت  تی کردنی خه رایه هوڕب وپایه نی پله وێ کاری سیاسی وخاوه مرۆڤی شۆڕش گبیه .ستك دووبارباربکرت ده  به ئاخرمومکین نیه
ناتوانت  وه ئه . وه کانی بکاته خسی یه  شه ندیه وه رژه وکۆمپانیاوبه ت وپرۆژه ندکردن وتجاره مه وه خۆده وه بیرله وڕگایه مان کاتیشدا له هه له

 . س ناتوان ب پشتی جاوت برۆیه وهیچ که رعیه تکدابت شه سابه که رجۆره هه لی خۆی له ی حه ستمایه ڕاتبوده م که به .!ل بت شیھابی گه
   .)  وه ردیوانی لپرسینه سه م بۆڕام له  جی ده وبه باسکه وه ئه(
  ش جوگرافیای وپم واب جوگرافیاکه  گۆڕاوه که مه رده ی سه وه رئه به نجی ئستا له گه ت به باره سه

  ك نه بی یه کته کارکردنیش مه، ك شاخ نه،  ش شارهباتی می خه رده سه .تاجوگرافیای سیاسی ئابوریه 
نی وزانستی  ده گای مه وتنی کۆمه ت و پش که نیه ده دونیاش دونیای مه ،ت مانی دیکتاتۆریه راربوونی ئاسایش ونه رقه به .نزیمی ته
  نجیش کارئاسانی گه . ره می کۆمپیوته لۆژیاوسیسته کنه ته
کان  تیه هۆبابه ش گرنگ تروله وانه موو ئه هه له .کان نزیمییه سیاسی وته نده  نوه قورتاندنه دن وخۆهه تاخۆماندووکر تی پویسته فاهه ڕه
ن  ئاخری پیریدا خاوه وائستاوله، روکادیری حیزب بوون ڕابردووداپیاوی تکۆشه ی له نجانه وگه شك له به وه داخه  به یه وه ئه

  ب، وکۆمپانیاوموکن پرۆژه
  ر سه خشی سلبی له  نه مه ئه .ن چۆڵ بکه بۆخونی تازه که نده ی ناوه وه ب ئه، ج بنی موحتا وه ئه
 .ب ت ده رستی وتجاره فری خۆپه وه  یه مامۆستاکه ك له ڕکخستنی ژیانی خه و وه ته رۆشی بۆنه بری په له نت که م داده رده نجی سه گه
   . نوێنج وجیلی ك گه  نه یه رئمه سه یی له داگله لره
کان  نیه ده یی ومه پشه ڕکخراوه ش له بت وڕکخستنی زۆرینه کاندا هه م ئۆرگانه رجه سه کانی ڕکخستنداوله ڕیزه یان له ڕای من نوخبه به

   .خرێ سش پشتگوێ نه ڕکبخرن وڕۆی که
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  کتیی کانی یه کهوچاال جووه به کته مه له ککه یه کان که نیه ده دیموکراتی ومه بی ڕکخراوه کته مه
خوندنگای  . وه زی کچان وکوڕانه گه ردوو ڕه هه  به نجانه زۆری گه ره ی هه ی زۆربه وه تگوزاری وکۆکردنه ی خزمه زراوه باشترین دامه

   .کوردستان دا نی له ده گای مه کردنی کۆمه شه  بۆگه ی نویه وه کردنی نه رده روه په
  --: وه  دیوانی لپرسینه-

  یه) ئیجرائی(کی  زگایه  زیاترده ی ڕادیاره که ناوه ك له وه  که کتییه ی یه میانه رده کی نوێ وداهنانکی سه یه زراوه  دامه وه ی لپرسینهدیوان
  ی فه موکورتی وب ئیلتیزامی وموخاله  که  له وه بۆلپچنه

  لپرسراووکادرانی دیوان . وه ره تاسه روه خواره کتیی نیشتیمانیی کوردستان له ندامکی یه رئه هه
   .الل ئاشکرای کرد ڕز مام جه ك به وه .ورازترناب وان هه سیش له که، ستن ده خۆوبریاربه ربه کانیان داسه خۆی وکاره ربه سه له
ی  زراوه دامه) دیوان(ین  که ئومد دهم  به .قۆناغی دروست کردنی دان هشتاله ین که  بکه نوێ یه زراوه ودامه رئه سه له قسه رچی هشتا زووه گه ئه

   .ی بت نده وی گه چاکسازی وڕاگرتنی جه
  :م که وپشنیاریش ده کتیی ڕام وایه ندی یه ناوه کی کۆن وکادرکی پله یه رگه ك پشمه من وه-
ک   خه چونکه .بت کان نه  یهم کورتی ستنیشان کردنی که کان وده ی زانیارییه وه نھاکۆکردنه ته وه  رکی دیوانی لپرسینه ئه-1
   .؟!موکورتی ستنیشان کردنی که بۆده زۆره رچاوه وسه
نی  الیه یاخودڕووله،  رچیه ی هه وپایه کراو پله به سی موحاسه ی که وه  له وه مینه بسه، کاتی خۆیدا له وه رگرتن پاش لکۆینه ئیجرائات وه-2
    .کات  ده وه رگواستنه نگه وسه تر
  کوو به .سلبیاتی داهاتوو  له وه لی ولپرسینه قبه نھابۆشتی موسته زراب ته مه دانه) اندیو (-3

  وی ناوخۆی حیزب وپرۆگرامی یه په له شدابکرێ که ڤانه وهه مووئه ڵ هه گه له وه  لپچینه پویسته
   .گالون رپچی توه سه- تجاوز-الساری ڕابردوودا به له کتیی الیانداوه  یه
   . رچووه ندین جاریش بریاری واده چه که .کرێ س قبوڵ نه که  له کرێ ودووموچه بۆی نه  بۆهیچ کادرک دووئیش که-4
  ، ج وی نیشته یاخودب زه،  مابت تاکوئستا ب خانوو ئمه سک له  هیچ که چی پم وانیه گه ئه-5

ت وئیش کردن  ی ئیخالسیه ی ڕاده گوره کو به  به! .ی نا که وپایه ی پله هگور ی باش به ڤاك موچه مووهه م بۆهه به .یاخودکرچی بت
ک  یه تاڕاده . مووتاککه تای هه ره مافکی سه تائره، ج بوون دابین کردنی ژیان وشونی نیشته، ی خزان سوڕاوی وماندووبوون وژماره وهه
  کرت که کدابت قبوڵ نه یه وپایه ر پله هه سك له هیچ که  له قه بترازێ حه وه  لهل .ی نده ی دزی وگه په هه گرتن له بۆڕیگه نگاوکیشه هه
   .مند بووبت وه ی ده که وپایه کارهنانی پله  به رعی وبه ناشه به
زۆرک  ..رپچی دا ی سهبوار  له رگانه ندانی حیزبی وحکومی وپشمه ڤان وکادروکارمه مووهه رهه سه له وه ی زانیاری ولکۆنه وه کۆکردنه-6
ن  ڵ خاوه گه سئولین له ندێ مه ڵ کردنی هه تکه ست دهو پرۆژه بوونی  ت به باره کرێ سه  باس ده وه رلو و ژرلوه سه زایی له یی وناڕه گله
ك  یه، رباری ئیجرائات سه ،ئاستکدار هه سک وله رکه ر هه سه له وه  رساغ کرایه گه .رستانی کوردستان ندپه وه رژه بهوقۆنتراتچی  و رمایه سه

 پاراستنی ca'مان کا  نی خۆی وهه وه رژه ك کاتداپاراستنی به یه  ناکرێ له چونکه .!!!!) یان کادر، یان تاجربن(کاریان پبسپردرت 
یب دارو  مووی عه هه وه سکه د کهن هۆی چه کتیی به ری ڕابردووی یه روه بات وسه یان سای خه ناشکرێ ده وه .) گشتی(ک  ندی خه وه رژه به
   .دار بکرت ککه له
یاخود ، ج وی نیشته زه)  رزه عه(رگرتنی دوو  وه  ت به باره سای ڕابردووداسه ند چه له ی که  کۆنه وبیاره جکردنی ئه وجبه وه نوێ کردنه-7

   .ردرا سه داگیرکردنی دووخانووبیاری له
بژاردنی  هه  له رپشکه ریشی گرت سه روه گه  .گرت رنه وی وه ب زه  ده عس دایه خانووی حکومی وحزبی به ی له وه بوو ئه ده که  پی بیاره به
رگرت  شیان وه رزه ش دووعه وه رباری ئه سئولین سه مه ندک له هه .کرا ج نه کوپویست جبه وه! وه  مردارکرایه وبریاره  ئه وه داخه به .ککیان یه

   .! یه ندی هه رت وشروت وخابه  شه ست وب واسیته چی بۆبده که .الر س قات وکۆشکوته به وه شیان بۆتاپۆکراو کرانیشهکانی وخانوه
 ... وه شدابچنه وخاه  به  وه هیوادارم دیوانی لپرسینه .وه ته نگی خواردووه داپه سینه له ك که ی خه وئاخانه  له ککه یه مه  ئه

   .ن مانیش پاکسازی بکه ئه ی ڕکخستن که هاوکاری چاکسازییهبۆ وه تالره
ی  وانه گشتی وبۆئه لک به بوختان وڕاستی بۆ تکای خه موومان له ی هه ڕه کانی ژربه شاریعه الرومه وکۆشک وته رمایه  سه وکاته ئه
  ؟!ناسوتن وه ڕو وشک پکه ئیتربۆته . وه بته ساغ ده گامش نه که کتیی ده ریه سه وال مش له مالوئه له ڕۆژانه که
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  و  ئه وه دنیاییه به .ب ترده شاوه ک زیاتروگه کتییش الی خه شی یه وڕووی گه وسا متمانه ئه
یان  وه  لپیچینه به .وزۆریشیان ڕاستن یه م بوونی هه به، ب ش نه یه باره وقه بابه، کرێ باس ده ی که ست پیسییه ی والمژی ودزی وده نده گه
   .یش باوی نامن) ت ت ومنسوبیه محسوبیه(و ) اژین لک هڕمن  ( وه بته کمان ل کۆده وزۆرترین خه وه وته که سمان ل دوورده مترین که که
  :تیدا ویارمه موچه ك له کسانیه یه دابین کردنی جۆره،  ممه ری خای پنجه واوکه  ته خاکی ترکه-8

ی  پاشماوه، هید شه ندك ماه هه .ر ده به کی ڕاده نگیه  ناهاوسه قیش نیه م هه به!ك بت کویه یان وه  مووچهرزرك زیرك و وه نام وه
کی ئاسایی  یه یان موچه که چی ڕاتبه ش بوون که تی ژیان ببه فاهه  زۆرخۆشی وڕه کو له ر وه نگه ندامکی سه م ئه وکه وته ککه په، نفالک ئه

   .بت خشی هه ندین قات ئیمتیازی شه  چه سته ده کی باداکاربه یه پله له مۆبۆی لواوه ئه سک که که م بت؟به
   .جبھت ی به که زیفه  وه چت دوورنیه ی بۆنه که ک مانگ ڕاتبه  یه  تاکه یه لپرسراوی واهه

ت   قه کسانیه و یه وئه تی ژیانه  سوننه وه ئه چونکه، وای ژیان ك مسته ك ڕاتب ویه لک یه ست وخه ده من نام تکای کادروکاربه
  مانتار رله کوپه م لپرسراوکی بای وه به!دی ته نایه
ی ڕاتبی  وه م کردنه دۆالربت؟که100 نگه  ڕه ست داوه ده سی له ئازیزترین که نفالیك که ئه ماه، هیدك شه ماه، بت)  ... ....(ی  که ڕاتبه

   .تی داله ی وناعه نده گه گرتن له ۆڕگه ب باش هۆکارکه
 .ی دوومانگ بی سیاسی بۆماوه کته ڤاکی مه رهه وریوبۆهه ده به  که  کرێ لپرسراوتی دیوانی چاودری یه ده باسی لوه خاکی ترکه-9
   ..کانیان هئیش وکار یشتن به  باشتربوو بۆڕاگه رزی ببوایه ڕای من وه وبه مه ی زۆرکه که شیان ماوه مه ئه
  ) :ری سکرتری گشتی نونه(الل  ڤاڵ مام جه رایه تی هه نونه-
 .نران الل داده ڕزمام جه تی به ری تایبه ڤایك بۆنونه ندهه جیاجیاکانی کوردستانداچه ناوچه کانداوله بواره ندێ له هه ڕابردووداو له له

ی  مایه بنه کرنوده  ده وه کتیی یه کانی یه ن کادره الیه له ی که فاتانه ر پچی وموخاله وسه الل له نابی مام جه وخۆئاگاداربوونی جه زیاتربۆڕاسته
ست  ده پشتیوان و وه کتوال ته ی ته رده ژرپه دران له نجام ده ئه وه سانکه ن که الیه له رپچی یانه وسه ندێ له مان کاتداوهه هه له ،ك زایی خه ناڕه
رپچی  سه الل چاوپۆشی له ی مام جهc8_ا  _e4م جه به .کران ده به  کانداموحاسه زراوه کان ودامه ئۆرگانه مترله که!بوو پشتدانیان هه له

   .دان کردوسزای ده ده کاران نه
ڕزمام  ک به هی وه ک ئیش بۆ دۆزینه وه، چووبون رنه کانداده بژاردنه هه ئاکامی ملمالن وتکتوالتداله له بوون که وانه ندکی تریشیان له هه
   .بن تاتوشی غوبنی بی کاری نه . وه خۆی نزیکی کردنه الل له جه
فگیری  ره  ناوته الل یش خزانه  مام جه ی رانه ونونه ندێ له هه چونکه، بوو م سلبیاتیشی هه به .بوو بۆقۆناغی ڕابردووئیجابیاتی هه وه  ئه

ی  رگه ندێ کادروپشمه ن هه الیه کان له نده به ئاستی مه ت له تایبه به ش وه له ههاجگ روه هه .یاخودپشترتکتول بوون،  وه تکتوالته
کیتی  بۆیه دسۆزی تۆبه .ش گرفت بوو مه ئه، ربوون زه حه زانی ولی به رخۆیان ده موراقیبی سه بری نیازپاکی به له رانه ونونه ئه وه کۆنه

   .؟!ب وه رته سه چی چاودربه کهدسۆزبزانی  خۆت به ره ونونه کوئه یت ووه کاربکه
ن ونیازپاکی  ئاکامی باش بگه رچوون به ده وه  بی سیاسی یه کته  سکرتری گشتی وبیاری مه  له ی که وڵ وڕاسپاردانه وهه ر ئه گه ئه جابۆیه

، ربۆسکرتری گشتی چیتر نونه .ین کار بکهست  کده موویه هه، کتییدابت ل ویه ندی بای گه وه رژه به له روه تاسه وه خواره له) ت حسون نیه(
کان  ندوکۆمیته به ت لپرسراوی مه تایبه ن به که کتیی ده ی کاربۆیه سانه وکه مووئه  هه پویسته . یه ڕکخستندا بوونی زیاده ت له  تایبه به
  می رده ت ئستاسه تایبه به .ری سکرتری گشتی بن وان نونه بائه
   .. سساته موئه
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