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    الس عبدللهالس عبدلله.. .. م م   کهکه  شی یهشی یه  بهبه ..  ..  بو؟ بو؟  ن وهن وه  کهکه  ی داوای دادگایی حاکم رزگار ئهی داوای دادگایی حاکم رزگار ئه  و حاکمانهو حاکمانه  ن ئهن ئهکک
  

  ست کردنم به  ویژدانم و هه وه مه لده  هه ندی شتی شاراوه ر هه سه  له رده  بوروژینم و په ته م بابه  منی هاندا ئه ی که وه ریز ئه رانی به خوینه
 ناوی حاکم رزگار  کان به  حاکمه کی له ل یه گه وتنیکی له  چاوپیکه وه والم خوینده ی هه کاتی روژنامه، م که له  گه هر ب رامبه لیپرسراوی به

  بو رات چیه وه ی ناو براو ئه کانی روژنامه  پرسیاره کی له  یه له. غدای کرد ی به که  دادگایی دکتاتوره  بوو که و حاکمه ویش ئه ئه. کردبوو
  وه داخه الم به به.  نین وشوینه ی ئه کا شایسته کو حاکم کار ئه س وه ندی که  وتی هه وه المی دایه  وه ویش بویرانه  دادگای سلیمانی؟ ئهر رامبه به

ستنی دروو  لبه  هه وتنه گیرا که ن خویان بو نهاک ل خوازه نده  گه بو حاکمه وه ئه، الم کرد به ست نیشان نه ی ده م حاکمانه حاکم رزگارناوی ئه
و  تی حاکم رزگار ئه سایه  دار کردنی که که ر بو له  به کیان گرته یه مو ریگه هه، تی حاکم رزگار سایه ش کردنی که دروست کردنی بوختانو ره

جھانی را   گری جاریکی تر به  مافی مروف ئه ند کورد ریز له  تا چه مو جھان که  هه کی جوانی بو کورد دروست کرد له یه ی وینه حاکمه
ین بو   بکه رزانه  به و حاکمه ستین پرسیاری له  بوه  لیره با ئیمه، خت بی رسه ی سه که ند دوژمنه رچه رنادا هه ی یاسا به یاند کورد ریچکه گه
  که سیکی له م رزگار که حاک نوسی؟ که ر حاکم رزگار نه سه  هیچ شتیکتان له کرد ئیوه ی سلیمانی نه مه حکه لی مه نده تا حاکم رزگار باسی گه هه
ر  کتان هه لکی شاره الی خه  ناسراون له ند ئیوه رچه الم خو هه چون؟به  نه کان بو ئیوه وانه ی پاله ئه]دامص[ بو هیشتان بچیت بو دادگایی  داره

دوینی حاکم رزگار ویرای بلی ،  یه ر تازه لک هه  الی خه وه سرابیته ویژدانی خوتان  له تان که وه عسی فاشین کارو کرده قوتابی رژیمی به
  م شوینه  ئه ند سالیکه چه، ،  وه ر بیرتان چوته گه  ئه وه کانتان بیر بخاته وه ن کارو کرده لکانی تریش بکه ریی خه ویرم چاوه مرو من ئه ئه

روژانی داهاتو ، ، کانی خوتان  گالوه رامه دی مه الت و هینانه سه ی بی دهلک  شوینی مل شکانی خه  بوته رگرتنه ق وه ی هه ی جیگه پیروزه
لی   دلنیام گه ل خواز که نده ند حاکمیکی گه ی چه رباره ک ده ند زانیارییه ی چه وه  بالو کردنه ویش به لمینم بوتان ئه سه کانم ده راستی قسه
م  بن له نگ نه لکی کوردستان بیده  با خه وه کانم دوای ئه  وراستی قسه وه بیرهینانه ر بو وه الم هه یان ناسن به کان ئه لکی شاره کورد و خه

ر  سه لویست ه  هه م که که ن ویژدان ئه مو کوردیکی خاوه  هه داوا له، ن که  نه وه لکه  نوسی خه  چاره  چیتر یاری به ل خوازانه نده  گه جوره
  بن به  چیتر نه ل خوازانه نده  گه م جوه روات ئه و ئازادی ئه ره ت به ل و میله  گه وه کاته رز نه  بهنگ مرو ده  ئه ربگرن که خوفروشانی دوینی وه

   .... ژیانیان ک له یه ل کورته گه  له ناسینم وه تان پی ئه م حاکمانه  ئه که  یه که کانی داهاتو یه شه  به له، ،  وه ریگر دور بخرینه
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