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  ماسیماسی  ماڵ ئهماڵ ئه  کهکه   ... ... زل زل  گۆرانیبژکی قسهگۆرانیبژکی قسه

  
ویشی   الفاوی شۆرش ئه سی دیکه ک زۆر که چ وه  و پده  نییه ره مه یر و سه شتکی سه،   بووه رگه مک پشمه رده لیاسی سه  قادری ئه  که وه ئه

 ناو  نوای له ری ئران و عراق دا باشترین نوا و ئه ریانی شه ه ج یان له که ته شیره بوونی عه وازه ره بوون و په  دوای ئاواره  و له وه گرتبته
ست  ی کرنۆش و ده  سایه  و له ندامی حیزبی دموکراته  کاک قادر ئستاش ئه  که وه ت ئه نانه ته.  وه کانی حیزبی دموکراتدا دۆزیبته ریزه
ڕ  رای هه ره  سه رزه و به ئاخر ئه.  ناگۆرێ که له سه  مه هیچ له،  ڤی دا پدراوه تیشک تی ری له ستی هونه ره رپه رکی سه ئه،  وه  نانه وه  سینگه به

  نه،   سروودکی بۆ شۆرش چریوه تا ئستاش نه هه، نی دوور و درژی گۆرانیبژیی مه  درژایی ته به، ڕ شۆرشگر بوونی  مه کانی له و گیفه
  رزه و به کانی ئه  قسه له.  شینی بۆ گراون  و نه هیدان داناوه کی بۆ شه رییه مه ران و چهی  الوک و حه  و نه کی بۆ کوردستان وتووه گۆرانییه
 ئاستی  ست ب و له لکی بنده گه  شایانی گۆرانیبژێ  که دیتراوه  و نه بیستراوه وتۆی لنه تا ئستاش هیچ گۆرانی و سروودکی ئه، بترازێ
  . کراو دابکی زۆرل یه وه ته کانی نه روانییه چاوه

  به، موو گۆرانی بژانیتر ک هه وه، راندب په کی هه خهکانی حیزبی دموکراتدا گۆرانی وتب و   و جژنه  بۆنه ر له گه کاک قادر ئه
ری و  روه  نیشتمان پهرکی کانی ئه می گۆرانییه  النیکه  ووتووه...  و دیجه ی خه مکۆه گۆرانی بۆ مه، ر پوودا رامبه  به  و له یوتووه خۆرایی نه

  .  بووه شۆرشگری تدا نه
ر داوای زۆری   سه دا تا له موو ماکی ده رگای هه  ده له، زرانی تیشک تیڤی  دامه ر له تا به، رکردن  بۆ خۆنیشاندان و ناو ده  که رزه و به ئه

   خۆرایی و به  به بووه  نه م هیچکات ئاماده به،  وه پارایه ک ده ڤزیۆن بۆ وتنی گۆرانییه له  ته ڤزیۆن به له ک ب و ته خۆی گۆرانی بۆ خه
  . ی خۆی ب که کانی حیزبه رگه ک بۆ پشمه ب پووڵ گۆرانییه

ی حیزبی  رگه کانی پشمه  بۆ کوردستان و بۆ ناو بنکه رزه و به ری ئه فه  دوایین سه  ت له  تایبه کانی کاک قادر و به ره فه  سه له ستییهم را ئه
ر بۆ ندانی شۆرشگ رمه ک هونه ویش وه روان بوون تا ئه کان چاوه رگه ی پشمه  زۆربه  کاتکدا که له. دموکراتی کوردستاندا پتر ئاشکرا بوو

م و   خه تاوک له، ر رامبه  ب به به،  رککی نیشتمانی و کوردانه ک ئه کۆنسرتکیان بۆ پک بن و وه... لیلی و  کاک تاهیری خه ونه
 ئاخۆ کاک قادر  ه پرسیار بوو ک وه موان ئه  الی هه له. کرد راورد نه وانی به ی ئه روانییه و چاوه  هیچ جۆر ئه و به ئه،  وه م بکاته نجیان که ره

ی   و شۆرشگرانهرز  شایانی روحی به دا نین که و ئاسته کانی له کانی نازان یان گۆرانییه  شایانی بیستنی گۆرانییه  به رگه پشمه
   !مابوو؟  بیر نه کانی له رگه پشمه، کان وره  گه تی به ر کرنۆش و خۆشخزمه  به کان ب یان نا له رگه پشمه
 باش  وه س ئه مو که  هه چونکه، کانی دابن ر گۆرانییه  سه  و له وه م بکاته کانی که الم و ب پشتیوانه  قسه زه قادر هندک لهارم کاک هیواد
  به،  تیشک تیڤی رزیان له  بوونی به  که و بروایه ر ئه  سه کیش بنه با خه. ی زل ک قسه  نه  زمانی گۆرانیبژ گۆرانییه زان که ده

  . تی یه که ره  و شایانی هونه ندی و فانژی نییه می بابه رهه به، کانی  هاوکاره ی هندک له نهوا پچه
 


