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   ر رز مام هۆمه به
  
  که، م که رمترین پیرۆز باییت ل ده ڕی کوردستان نت گه پهمین سالی ما شته ی داگیرساندنی هه بۆنه به
بت  ده. رببم دهکانی   وخراپه  باش نه  الیه به  خۆمکانی راشکاوی تبینیه م به ده وده دا هه م سالیاده له

ت و ئازادی  ی دیموکراسیه له سه  مه  داکۆکی کردنی له له ین هیر بک گرنگ سه ڕۆلی کوردستان نت به
لی  نده رسوا کردنی گه  له   جگه  مه ئه،  بۆ بردوه  من زۆر جار هانام لکی کوردستان که سیاسی خه

ست   ده وه، دا ڕه م مالپه تی ئه  سیاسه  له وتنخوازانه یی پشکه وه ته تکی نه  بونی خهرپرسانی کورد و به
  ریکالم کردنی بۆ رکخراوی چاک و مانه مو ئه ی ههرو سه له.. ری الو یان نوسه یشتنی ده ن و پراگهگرت
  .  کانی خۆی بت جگای ڕزه ونخونیه ی بۆ شه وه  بی ئه مان رکخراو له ی بۆ هه که پاره
  له ر دابوو ده  سنور به ر له دێ نوسهن هه گرنگی به ک  وه بوه م وکورتی نه ش ب که ڕه م مالپه الم ئه به

رانیان پ   خونه ڕۆژانه ی وشانه م له تیان ال گرنگتر بوو سه دهو رست  ه خۆپ وانه وت ئه رکه کاتکدا ده
یان ، شیعر، په خشان ر گه  ئه که،  بوو وه ره رجی سه مه کانیان به ته ک بابه یه اده  ڕه به، کرد  ده واشه چه
ی  وه  بالو کردنه له  ره م ماپه  ئهستدا ده قی زانستی خۆی له ونه ش ره مه به،  تی سیاسی بوایه به با

  . کاندا ته بابه
 و  جون  له  په وه کرته ت و نوسینی تیا بالو ده ناو بابه  زۆر جار به ره  پهم مال ی ئه وه  له  جگه مه ئه

م   هیوادارم ئه وه.  نوسینی کوردی  له ک نیه یان داهنانت ش هیچ خزمه مه  ئه  کهره شه و ته تانه
  ش ناچته مه  ئه کانی تردا چونکه ره ل مالپه گه رو ملمالنکردن له  شه ش خۆی رزگار بکات له ره مالپه
  . ی ملمالنی فیکری خانه

  . یت کانی تری کوردستان بده شه  به بهزیاتر گرنگی  بوو ر بوارت هه گه ئههیوادارم 
ش ۆئیم، دای خۆی  کورته نه مه م ته  له   وردستان نت ڕۆلی گرنگی خۆی بینیوهلم ک ده  وه ا ئهژ کۆتایش  له
 کوردان  نته یه گه تی زانستی ده مپین و بابه وال و که  هه ڕۆژانه  که یه ندانه مه وه  ده ڕه و مالپه کک له یه
نو مال و کانی  ر کات و خۆشیه سه  له ر که کانی مام هۆمه ونخونیه  ناشبت شه وه، موو جیھاندا  هه له

  . ین  بیر بکه مندالیتی له
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