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  هیواهیوا ...  ... !!کانی کوردستانکانی کوردستان  راوزی خۆپیشاندانهراوزی خۆپیشاندانه   په په  لهله! ! كك  یهیه  ك نموونهك نموونه  ریتانیا وهریتانیا وه  بهبه! ! ؟؟نگمان ببیسترتنگمان ببیسترت  چۆن دهچۆن ده

  
باوکان  ( ی واته ماناکه) . fathers for justice (وترت ن پیان ده ك هه ریتانیا کۆمه  به له

   و باپیره داپیرهباوکان و دایکان و  ( لهسانکی ب شومار   که ه  کۆمه م گروپه ئه) . ری روه بۆ دادپه
 داواکردن   له  بریتیه م گروپه مپینی ئه  خۆیی و کار و که گرته ده) هتد.... . ندازیار و و دکتۆر و ئه

کان دابنن و   ب خزانه کان و منداه  ب منداه  تاکو سنورك بۆ خزانه و ووته مانی ئه رله  په له
  ککه  یه یه م کشه  ئه دیاره. کانیان  منداه  له وه خرنه دوور نه) دایك و باوك( س و کار چی تر که

  ته وتوونه  که وره  گروپکی وا گه شه ربۆیه ریتانیا و هه کانی ووتی به تییه یه  کۆمه وره  گه  کشه له
م   دروستکردنی ئه ته  بوونه  که و وته کانی ئه باره  ناله تییه یه مپین و پۆتست کردنی یاسا کۆمه که

  ستن به  سای پار هه و گروپه سك له ند که  چه ی که یه و ڕاده  ئه یشته  گه ر بۆیه هه.  یه کشه
   بۆ کشه وه ره کانی ناوخۆ و ده یاندنه رنج ڕاکشانی میدیا و ڕاگه نھا بۆ سه ندك جاریش ترسناك ته  و هه ره مه یر و سه چاالکی و پۆتستی زۆر سه

کانی   چاالکییه کك له  یه  بوو له وه ئه. چ کردن بۆ داواکانیان ریتانیا بۆ گوێ گرتن لیان و مل که مانی به رله ر په  سه یان و زیاتر فشار خستنه واکه ڕه
 فدانی  سا به و هه کرد ئه ی ده قسه) ی بلرتۆن ( کاتکدا مان و له رله  هۆی په نته یه  توانی خۆی بگه م گروپه ندامانی ئه  ئه کك له پاردا یه
زانی کاری تك   وایان ده  که که بووانی هۆه موو ئاماده هه ناو دی  دا و ترسکی زۆری خسته) تۆنی بلر (ر سه ك تۆز به نگ مۆری وه کی ڕه یه مادده
 جلی باتمان  و به) س له کینھام په باکۆنی به (ر  سه یانده  خۆی گه م گروپه مکی ئهندا ستان و جارکی تر ئه وه  نه وه شه وه ربه هه.   و تیرۆریستییه رانه ده
ك  روه هه،  وه منه کیش ناسه  هیچ ڕگرییه  و له وه نه ك تاقی بکه یه موو ڕگه ن هه یان ئاماده که یاندنی نامه وان بۆ گه  ئه لماندی که  جارکی تر سه وه ه
 کاتی خۆیدا   بوو له وه یپارزن ئه وام ده رده  به ن و پۆلیس و گاردی نھنی به نده کانی له ستیاره  هه  شونه  له ککه  یه جیهو  شزانین ئه موومان ده هه

کانی   النکه  له ککه  یه ریتانیا که ك به  وتکی وه  له م دیاره به.  و شونه یشتن به  چۆنتی گه ربی له رسوڕمانی خۆیان ده  و ناوخۆ سه وه ره میدیا ی ده
وڕووی   ڕووبه سه و دوو که  ئه نده رچه دا هه که ردوو جاره هه بوو له وه ئه. ی بۆ خۆش بکات ت خۆی ڕگه  ئاسان بت و حکومه م کارانه  ئه نگه دیموکراسی ڕه

 چۆن پۆلیسی   ئاشکرا بینرا که فیزیۆن به له ر ته سه  بوو له وه  و ئه وه ن بوونه نده مان و ناوخۆی له رله کانی ناو په رپرسه زگا به ی توندی ده وه لپچینه
.  رزه  به و شونه  ئه  چووه دا دیاره که  ونه ك له  وه وه  جلی باتمانه  به که) یسن هاچ جه ( ی کوشتنیان کرد له شه ڕه هه) س له کینھام په به ( رپرس له به
  واکانی   داوا ڕه  له  بووه و وته مانی ئه رله ت و په ی حکومه وه نھا ئاگادارکردنه ستم ته به وتنکدا ووتی من مه  چاوپکه و له م ئه به
  وه مه  بکه نانه و گروپ و الیه موو ئه و ڕووی هه ره  به م پرسیاره ی خۆمان و ئه که  کۆه  بۆ کوردستانه وه ڕزان با بمه جا به) . ری روه ن بۆ دادپهباوکا (
!  ره ڤه و ده کانی ئه تی و ئابوورییه یه  سیاسی و کۆمه م و کوڕییه خۆشی و که موو نه ن دژی هه که مپین و پۆتست ده زووی چاالکی و که  ئاره که یه  ماوه که
 زۆر زۆر شارستانی تر و   که یه و شوه  چاالکی له وینه  پك بھنین و بکه یه و شوه ی له ه ش گروپ و کۆمه  ئمه  که هاتووه  نه وه ڕاست کاتی ئه رێ به ئه
  :ك کی وه  داوکارییه ه  کۆمه نگه دا ڕه م کاته تیش ئا له  تایبه  به هدیار. نارگیرکردن و لك تۆران تی کردن و که  دژایه  له هك تر  که به
  !ی نده هشتنی گه نه
  !خۆیی کوردستان ربه سه

  !نی ده ی مه گه کانی تاك و کۆمه ئازادییه
  وه  ڕاست کاتی ئه ئایا به. یان که مپینه که دروشمی   به ریتانی کردوویانه ها هاوتی به زاره  هه  به واتر بن که  ڕه و داواکارییانه زۆر زۆر زیاتر له

  . کان تداره سه  ده ك حزبه گرت نه رپرسیارتی هه ر به ماوه  جه هاتووه نه
  :ن کتی و پارتی و ده  یه ن له که یی ده موو گله  هه باشه
   ! وه وته که یان ده وایانه م داوا ڕه بژاردن بیری ئه  و هه بژاردنه وان هه ئه
مان ال  م داواکاریانه نھا ئه نگ دان ته  یان ڕاستتر پش ده بژاردن وه  و هه بژاردنه نھا هه ش ته بۆچی ئمه! گرین؟  خۆشمان نه  له خنه مان ڕه ی بۆ هه هئ
  !مانی کوردستان رله وروپا و په کانی ئه ر جاده  سه  باتمان و بچینه  ببینه هاتووه  نه وه ئایا کاتی ئه! ؟ وایه ڕه

  : م لینکه  ئه مپین بوانه کانی که  شاررستانییه  بۆ شیوازه تکایه
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