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ر  گه م ئه ده نگتان ده ده" ناونیشانی    به وه کرده کوردستان پۆستدا بو وسینکم لهر نو وبه مه ند ڕۆژک له چه
ک   یه م و له که یکی وتاره ر وشه  هه رپرسیارم له به، ئستاش "ن ده رکوک نه عریب کردنی که  ته ت به رعیه شه
ن  خه رده های ده هم و که کانی پاش وتاره  ڕووداوه و،کی خۆمم عده ر وه سه ر له هه. شیمان نیم شی په وشه
 ،ننرکوک داب عریب کردنی که  ته ی دان به و تاوانه باری ئه بن نهخ ان خۆیان نهتی سیاسی کورد توانی رکردایه سه
یاد  ر و ئه کانی غازی یاوه نه  به نده ر چه  هه.مریکا ڕاگرت کانی ئه ر فشاره  به ش خۆیان لهیدکی باش  تا حه هو
 و  وه تهنمعریب ب  تهتو یانه  خویان ده چونکه،  تکیان نییه  وان هیچ قیمهاو ڕانکنفسی توک  الی وه عه
ر   سه وه منته  ده. ر بووه سپایهک ئ  ئستاوه ی حالیش لهمان ڕله  په.بن قاویت ده  ته م مانگه ری ئه سه یشاجارود
 ڵ سیستانی گه بای له  ده م دانووستنانه ی ئه هک ڕاستیه ( .ریتانیا مریکا و به ی ئه ر دوو بالوزخانه کانی هه عده وه

ی  لیست نگ به نگدانیش ده م و ڕۆژی ده بکه  خۆم ناونووس م ڕۆژانه رارمدا له ش قه ر بۆیه  هه).تیبادا بکردرا
م هیچ  ، به وه کاته ک ده ر یه  هه نده رچه هه.  که  ناو لیستهتاککیموو  ک هه نهم، کوردستان بدهی تیمان په هاو 

   لهین، ده کانی خۆیان ده  پاک و پیسه نگ به  دهبووریج مه بهو   قییسیارجی هگ  ئه . وه ته ماوه نهان بۆ مئیختیارک
کانی ناو   خاینه بهنگ  ری و ویژدانی خۆشمان بنین و ده روه مکی نیشتیمان په  چه له  پب مان کاتیشدا ده هه

   .ین ان بدهشیکانی لیسته
  

 جگه ئستاش .دان ده نگم نه ده هیچ جۆرک  رکوک، به  که بژاردن له ب گۆڕانی باروزرووفی هه ی، به که ڕاستیه
 کوردستانی  م جاره که وه یه   ئه،م هک یه:  م ده ده کوردستانیه  ' و لیسته نگ به  دهر دوو هۆ به  له من، وه ره ی سه مه له

  وه هبن دهکدی   یه وڕووی ره بهبی شیعی  زهه وی دینی و مه ت و توندڕه م علمانییه ب، دووه ره هتی ع و شۆڤنیه
  .نگداندا م سندووقی ده دهر هب له
  
الی کورددا راست  ختک به ی نه که ی بارهیچ تا رکوک، وا پده  که بژاردن له روزرووفی ههای ب و گۆڕانکاریانه ئه
ی  که رده  کو  نایبه قیره فه'ر قابوونی  دارانی کورد و سه تمه ی سیاسه وه خۆ هاتنه  بهنگ  درهم  له.  وه بتهکرد
  وه  شووکردنه رواری به  و خانم به ) جال نادات  مه ریش زۆر بزوه عفه جه ( وه کاسبی خۆیهو کار به' کۆمارک  ۆر سه
  و بونهیکر  خه وه یهی چ  بزانن بهوانیتریش  لهند ههو ' تی  بۆ کوردایه خته رسه  سه به ره و عه سبکردنی ئه که'و 
ن بب فرب  دهم به .ست دت ده ش به نده وه ر ئه  هه  ش نده وبهر  سه  م  له!ن گه  پراده نده وه ر ئه وانی تریش هه ئه
ال تؤجل عمل ألیوم ' وی  یره  داهاتوودا په  له ون خۆیان دابده نک به په بت، پشباران که موو کات پالنیان هه هه

  !ن بکه' ألى ألغد
  

کانی  موو شته هه.  وه مه کهبیان  رها دووب وه ته دوه کوردستان پۆستدا بوم کر  له15/12005ڕۆژی ی  وه وێ ئه نامه
یان  نده تا بی گه. روایک  خه  لهنموویان راستین و مشتکیش ر هه  هه وه  الی خۆمه کردوون، بهم ودا باس له

 را، ب خشان کردووه خشاوپه تیان ته ، مای میلله وت کردووه کیان زه مکی خه ، دزییان کردووه، ماو کردووه
 . رتیان کردووه گه ، ناوچه کی کوردستان کردووه ماری خه جه   عدایکیان له  ته موو جۆره ، هه کوژییان کردووه

  و کک له  یه  گوی خۆم له به. زانن یان ده رده ی و دزیوجه نده  گه  خۆیان باشتر به لهکانیش  رتانیه مریکی و به ئه
چی و دز  ترین ساخته وره کان گه  کورده رکرده سه" یووت ، ده کرد گوێ لبووه  کاری دهCPAڵ  گه ی له ریتانیانه به

(crook)شه ، هه وه  داخه به. ی دنیانش وانه له .ک  یه  قورسایی سیستانی و عبدالعزیز الحکیم نابنه ر بۆی 
  . وه هدکر ش ڕهری کورددا  هوباو ناو بیره تیان له مکی خیانه ه وجودی چ، یه وه ریان ئهت  وره  گهکرداری خراپ تر و

 دانانی ناوی جاش  هشت، به  نه دات ری و خیانه روه انپهینی پاکوپیسی و نیشتیم  به لهی رقوجیاواز  فهمکی  چه
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   له وه پجانه روها لنه  هه ر بوبیانوک بت، وه  هه ، ئینجا بهبژردن دا کانی هه لیسته  و جاسووسان له
یان بین (ری  روه ت و نیشتیمانپه  نوان خیانه  لهی ه دیاریکراوههلو  ئهمانی   نه  وه منه الی به. کان فایلداره

 . وه ر گومانه  به خاته کورد ده ی، وه ته  نه بوونی،نامتی وایه ته ستی نه  ههیکان مکه  چهموو ر هه هه،دا)یی بوه
 ڕۆشنبیرانی  داوا له  .ن نیییکیش هش  موناقه ۆرهجیچ  قابیلی ه و  نییه هانوست م هه  پاساو بۆ ئههیچ جۆرک به

نه یه م دیارده م له که کورد ده   .ۆ وه  بک
  
وانی سزا  ، ئهک جاسووس وه ، نهنگ پانی جه  گۆڕهکانی تووه  هه ربازه سهکانی  وه  ئستاش نه،ریتانیا  به له 

   به، دام  دووه وم که نگی جیھانی یه  کاتی جه  له،'زما عوتی  خیانه ' تی  تۆمه  بهونمی کرا درابوون و ڕه
کی   و باروزرووفه انهر و شه ه لکک  یهی  باره له مژوونووسک  کاتکر هه .ترکرد یریان ده  سه وه سووکییه

کک   یهوا لمن که  بیسه چت یکی تر ڕی تده گه ر به  یان هه  وه  و  نویانه نامه گه و به پی ئه  به و نووست ده
نه  عادیال نگه  ڕهدا هو کات  له بوو درارا سه  بهی سزاکهو  پاڵ  وایی درابته  ناره ی به که ته  تۆمه نگه  ره وانه له
ی  وه ی ناوی باپیر و باپیری باوکیان بۆ ئه وه  دادگا بۆ پاک کردنه چنه  ده وانه ی ئه وه  نه وه  ئه.ببوو  نه
ی  وه ر ئه  به ی بھنت له  که ریتانیا ناوری ناوی مامه  شاژنی  بهتا ئیستاش. ن ببهر خۆریان ال سه زاری له رمه شه

، مردیش جارکی تر ینیوهبری  ر هیتله  و پش شه بووه تی هه یلی نازییه  رۆژان مه کردرت رۆژێ له گومانی لده
  بنه کتی وپارتی، خائینان ده ری یه ی سه ایه س  لهمۆی کوردستان  ئه ، لهچی که.   وه وته که ریتانیا نه  به چاوی به

   لههائ ساڵ  ساه،رۆانکی زک خه! نووسن ستوور و قانوویشمان بۆ ده ریشمان و ده هنماست و نو ر و ده ڕابه
رکی،  ری محی هه وهه ک جه  بخۆن وه وه  به ب خۆزگه  دهکرد،  دهباتیان  خهکانی مژووی کورددا ناخۆشترین ڕۆژه

 ناویان بنن،  وانیتر ئوه  ئهو....رزنجی عدی به قیب سورچی، دکتۆر سه د کلح ڕکانی، نامیق ره مه  محهجوکۆ
! کان مانه ڕله لی کوردن بۆ په گهرانی  نونه لیستی   و ئستاش له لباب خاین بوونه  بابهلکو هبخۆیان، ر    ههک نه

س  زار که  هه10 بل2،3  وانه ک له ریه ی هه  بۆنه  بهب  وه ئه  سانه و که هبۆ کاندید کردنی ئخۆ گریمان پاساویان 
 دژی  له  وه  شعووره  زیاتر به ش نده وه  ئه یه ش هه وه ڕم  به دات، باوه کانیان ده  لیسته نگ به  ده وه  الشعووریه به
ایی کام ئایین و ود. ن  ناده  انهو لیست هنگ ب ده  نه وا کک له ڵ یه گه  ژمنداری له ر دو به یتریش له نده وه ئه و  وانه ئه

ڵ  گه یناکات له  قه ، بابه ن  ڵ بکه ، تکه وانه ڵ ئه گه ری له روه سی ڕابردوو پ سه ندین که دات چه ر ڕگا ده بیروباوه
 و  ته ر خیانه ت هه یانهم خ یان بۆ دابننن، به خانهبسا ناین قه.  بوونه ریزی خۆیان دا ر له هه  دیم  کانی قه دزه

ت  ی خیانه وه  کردهبینین  مۆ ده چی ئه که.  داره که ر له  هه تایه تا هه ب بزانت ئابووی هه ر ده تکاریش هه خیانه
  وره شویق کردنی، گه  تهوی یرکردن تیڤ سه  پۆزه مکی خیانت و به  شواندنی چه.کردرن دهت  تکار خه  یانهخو 

    .ن یکه  ده و حیزبانه  ئه ر تیرین تاوانه ته و خهتی  توایه می نه ترین سته
  

م  ئهسی    همار نک مو ر الیه هه.  ی تاکی کورده  ئیرادهکردنیسب ه غ، یه وه  ئهترش وره  گه وه ره ی سه وه تاوانکی له
ولر و سلمانیش  ی هه که ته ردوو حوکمه هه.  تره عس دڕنده  به بشک له  بتیشبا کورد  بکات  نانها دڕند کرداره

 ککی مبوو یه شیان پ که نده وه و ئه  یه زیری مافی مرۆڤیان هه ردووکیشیان وه  هه.ن که وی ده یه ربوی په  به به
میان  که ی یه  ناوچه ر له گه زرنن ئه هر  کار دانام سه سک له هکچ کلۆجک،   چۆن و به!غدا دانا  به شیان لهتری

ش  بژوی ژیان ببه  نانوئاو   چۆن مرۆڤ و ماومنایان له.بت کتی نه میان یه وهی دو ناوچه پارتی و له
  رچووه  تاکو تستاش ده . هندامی حیزبکی تر یا ئه  وه ،خۆیه ربه  وسه ندامی حیزب نییه ی ئه وه ر ئه به بکردرت له

   کۆنه یا مناه سوول حیزبی  وه ه م  مناه بۆ  نهیاو جگا ئه. رناگرن  خوندنی با وه کان له کانی کۆلجه مه که یه
کهکئاغاخه،وتو ی لکی زیندووکراوه  گه  یان شر  به رناگیرین له کان وه توانا  بهه ئینسان.رخانکراون ته ڕ
بی  حیز  کک بکردرته یه ، فشارک بت جۆره ر  فشار، ئینجا هه ر به گه ، ئهدی  ئه. 'وان  له کک نییه یه'ی  وه ئه
ب  ده  زانست و زانکۆ و رۆشنبیری و ئه  فاشیالنه و رێ به ن؟ ئه ده بت چی پ  نهی ئینسان سبی ئیراده غه
 ن باتی بۆ بکه دا خه ان هاندهیر ماوه ی جه هئازادی و  ئهیامی  په مجۆره ی به ئه. ن به وپش ده ره ری کوردی به لچه که

انبوو جگای ی وه ر بۆ ئه رچوو و هه مووی درۆ ده  هه ر  ههانی نهشیعاراموو  و هه  ئه ن؟ وا دیاره که ج ده جبه
   داوا له وه  چاوڕوکه چی ب به ده! ن لکو خراپتیش بکه هوان و ب کانی ئه ی کرداره و هی ه تاکو پوه عس بگرنه به
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. وتوون که رزی خۆیان نه ووت به ل ، لهزانن رزدار ده  قه به ر ماوه  جهتاکو ئستاش! ن نگیان پنده ن ده ک بکه خه
وپیرچوونی  ره  به به ر رامبه لکی کوردستان به وستی خه  ههرموگوری تی گه راوردکی چۆنیه بهر  گه ئه
 بینین ده ین،  بکه م مانگه  کۆتایی ئهکانی بژاردنه ر هه رامبه  و ب موباالتی به1992کانی سای بژاردنه  هه

ن  ر بکه ماوه  جه ی داوای لبووردن له وه  جیاتی ئه له.  م بووه  که و حیزبانه ی به لک تا چ راده ی خه موتمانه
       .تنن ه خه ر هه ماوه دار جه  شیعاراتی عاتیفی و بریقه وی به یانه چی ده ن، که  بکهنگیان ل ئتنجا داوای ده

  
حالی خۆم، مادام هیوای  شبه به،  ربوه  کوردستان به  له ش که نهی و دزیا نه موو ناڕوایی، گه و هه ڵ ئه گه له
کانی  هی سیاس موو هزه ر هه هه.  دووا ڕۆژ ش بینم به گه) ت عاده(  نۆرم   ببنهبژادن  هه ونگدان  ده یه  هه وه ئه

. ندرن الده ا وهدنجام  ئه  یان له وه،ێگۆڕ بژاردن پیان ده قی سندووقی هه  شه یانه ی هه ته قلیه و عه  ئه،کوردستان
 نا جارکی تر، یا جارکی، یا جارکی  مجاره ئه. بت  ده ر براوه ماوه هج  وه ربگرت ئه ت سه راتیهکر دیمو گه ئه

ی ت یبهاندی ت وه رژه  به ست به  ببن، ههشیار  و ههوار  کورد خوندهری نگده  ده دت هاووتیانیر  هه و ڕۆژه تر، ئه
 چاک   به و وه نه بکه جیاسپی لکوش ن، بتوانن ره هندی گشتی بک وه رژه  به ست به ، ههن ه بکاندوورونزیکی خۆی

ی خۆیان خۆیانن،توانا و  وه ر ئه به  له وه  پشه کانک دنه نجام خه رئه ده. خراپ  خاپ بن  بن چاک به
ر  سه کات به رزیان ده تی گشتی فه دنیان بۆ خزمهرخۆبوو   له وتیان سایه ی و ڕابردووی کار وکه شاوه لوه
رۆکی  ن، یان سه ماه  شج، ئاغان یان بنه  کام کۆنهیی منا وه ر ئه به له  وه  پشه هنرنه ی تا ئستا ده وانه ئه

ری   پوه بنه  خۆبووردن ده ی و لهیکورتی لھاتوو به. ندن  مه هو ی کام دهکی کون ومنا خه ،ت کام عشیره
نی  نجومه مان و ئه ڕله ت په تایبه  به ، وهکان  گشتیه پۆستهبژردرن بۆ  ده ی هه سانه و که کی بۆ ئه ره سه

  کان، به  و گشتیهانکانی خۆی تیه  تایبه ندیه وه رژه بهساسی  ر ئه  سه  لهێ وایلدک خه .هتد....پارزگاکان
 و  ر خاتری کاکه به ک له  نهن هد نگ ده  ده یان که گه ان و کۆمهخۆی گیرفانی ساسی قازانجی  ئهر سه کورتی، له

   . مامه
   
ند  ر چه رسه  مکومای گشتی بهبینن ، کات ده وه  ناوه ی بخزتهکلکان ، خه مانکه ڕله  په ان بهمپویست 

ندیکی  وه ژه ند به  دابینکردنی چه ن بهمکوت بکر ی ده وه جیاتی ئه  له وه نه که رز ده نگ به کرێ ده زمکدا تاپۆ ده دوه
کان بۆ  واره هه کانی هاوینه رزه گشتیه مان عه ڕله  په  له سکه ند که  چه  پویستمان به.ت بۆ خۆیان تایبه
ککمان  یه. ترردربگی ندی گشتی سوودیان لوه وه رژه ب بۆ به  مکی گشتین و ده  که مانه  ئه،کانمان بپارزن وه نه

  داوای ڕاگرتنی ،مانی کوردستان ڕله ی په وه  کۆبوونهینم که  یه  له و ه مانگم  ئهری  پاش سه ر له  هه، تهپویس
وت، تاقیبی  مان ده ڕله  په ککمان له یه.  ستیان پکردووه وا ئستا ده  که،بکات' دوگان'کانی  رزه ی عه وه خشینه به
ی   ئیداره  و ده وه ته  دا بویکردوه10/12/2004 ڕۆژی   له کات کهل تایمز ب ی فاینانشیه ی ڕۆژنامه که واه هه

 و، چۆن  درۆیه یان ، بزانن ڕاسته ی کوردستانوه ره  ده ته  ملیۆن دۆالری کاشی بردوه500ولر  تی هه حوکمه
 و ندرتزر مه  دادهموو کوردستانی پ  هه بی  کارهی  وزهم هنانی رهه ی به  کاتدا پارکی وا زۆر کارگه  له بۆچی؟

  دهۆک و شت ساه فت هه ی حه بپرس بۆ بۆماوهوی  دهسکمان   که. وه کردرته شی پ نوێ ده الوه ولری که هه
یی  الوه  که کرێ و به ر وران ده ولر هه چی هه وه، که ڕازندرنه  و ده وه کرنه دان ده ئاوهری و سلمانی  وروبه ده

نھا بۆ   ته یه موو دنیا هه  قی بۆ هه ).کان فتایه کان و حه سته ی سه که ولره  هه م به زگهد خۆ سه (  وه ته ماوه
ن  لیان   هه، ئاشکرا و شاردراوه، م بارانه لک زۆر شتی تری له  گه.بت ولر نه کانی ناو شاری هه جاده

  .   وه بپچردرته
  
ها  هیچ حیزبکیش نیم ته  دژی   نیم و هیچ حیزبک ر به م من سهش ب وه م ئه که ز ده م، حه  ده ش هو شتان   ئهکه

م دژی  به. م ی ئیمالی ناکه که وانه فسفس پاه' ی تایفه'کانی  رلشواوه  سه زیش له حهو و  ئیسالمی توندره
  دات نابای به دهروو وان  مو له ی ئه وه ئه. ی کوردستانم و حیزبانه کانی ئه ه نده ه گ موو کاره ختی هه رسه سه

رۆک  رۆک کۆمار یان سه  سه  ببته  یان مامه  کاکه م و ئاواتیشمه که ز ده  زۆریش حه  وه.هیچ جۆرک روویبدابا
         .  یان شیعه بکی تری سوننه ره ر عه ر یان هه مه رکی شه سه گاڵ به  جیاتی عه زیران له وه
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ڕی  وپه لکی کوردستان به ری خه ماوه  جه موومانه  گرنگی هه ره رککی هه  ئه داهاتوودا، ی له هد نه بۆ بنبکردنی گه

ر  ده  هه دان به نگ نه ده. ن نگ بده ن و فرببن ده  خۆیان بکهی  سورشتیه قه و هه ی ئه سه موماره ین دهنب ها وه تینه
  و هئ ما و کان ڕاده ه نده  گهنگدان ی ده کردنی هوشیارانه سه رهاموم.  ها داره لک به رمایکی گه سهدانی 
شدار بوون یان  مکی به  چه دا باس له من لره. ن به ی ده ڕوه پارزان به نده  گه وڵ هند ما گه ش ڕاده هنابحیز
   ئمه  زۆران له.  ناکام وه  عراقه  کوردستان به ی وه فز کردنی لکانه مای ڕه ر بنه سه کان له بژارده  هه بوون له نه
کانی ئستا کوردستان  رجه لومه  هه  نیه له وه ڕیان به ی باوه وه ر ئه  به ن له که بژاردن ده شدار بوونی هه فزی به ره
کانی  وه وی کرده رچدانه رپه ی به له سه ر مه گه م ئه به.   تی خۆیانه ش مافکی تایبه مه وه، ئه  بلکته وه  عراقه به

ندی  وه رژه  به کانی به نجامه ی ئه وه رخاندنه رچه قامگیرکردنی دیموکراسی و وه بۆ سهدا،  ته م حاه ، له کانه حیزبه
) protestنگ  ده  زاییه ناڕهکردنی  سه ن وفری موماڕه بژاردن بکه شداری هه ک هانبدرت به ب  خه ر، ده ماوه جه
) voteکی سیاسی وکه  الیه نگدان به مانای ده  به؛نب بک نکی سیاسی یان کرداره  دژی هه تر له یسانستو  

مانی  ڕله نگ دان بۆ په شدار  بوون و ده بۆی به. تدار سه نکی تر یان حیزبی ده  و الیهکانی حیزب هتناڕاس
 کوردستان  لهی  ریه ماوه جه  یهزای هڕو نا نگگۆی ئه ک ده  وه.  زۆر زۆر پویستهنی پارزگاکان نجومه  وئهکوردسیان

 قالبی  رتهر بخ گه ی کوردستان، ئه کییه ره  سه و دوو حیزبه ی ئه ند ساه هچ و  ئهوای  ناڕه  دژ به حوکمانی یه هه
  لههز  کی به  مشت  لدانیبته ، بدرت، دهنک بت ر الیه کانی تر، جا هه نه  الیه نگ به و ده  وه نگه  ده زاییه ناڕه

 سعری جاران  یچی تر ناتوانن بهوا ه  که بۆیان ههز یامکی به  په و انه حوکم و دوو حیزبه رزی ئه هلووتی ب
چه به. گرن لکی کوردستان ڕانه ری خه ماوه ن و گوێ بۆ جهڕخولز وه په  دووره، وه شه وانه پسارد  ستان و ر

  ر به سه وونیان له بوام رده ه و ب وه و حیزبانه و مانه ندی ئه وه رژه تی به نگدان خزمه  ده له  ر ماوه ی جه وه کردنه
مانی کوردستان زۆریشیان  ڕله ت بۆ پهبدان  نگ نه نھا ده ر ته گه  ئه .کات  دهروسامانی کوردستان تان بردنی سه

  ت که تایبه  به  وه یه، تی خۆیان هه ری تایبه نگده رکی ده ماوه  حالیحازردا جه  له و دوو حیزبه ئه.  بت پ خۆش ده
م  به. ن  مسۆگر بکه زۆریش ره ههیکی  کات زۆرینه  ده وه شی ئه ، به یه ک لیستیان هه  یه وه که  یه بهئستا 

   لهر بن جی چاویان تیاب،هه ش نه سانه و که یا بین ئه ، وهمیش بت ند که رچه بوونی ئۆپۆزیسیۆن هه هه
موو   هه له. و بۆ دووا رۆژ یکی پته  بۆ بنیات نانی بناغه ر ستپککی کاریگه  ده ب بکرته  ده مه ئه.   باشتره هیچه

  ب به ش، ده ی ئمه مه ئه.  یه ستپککی هه تا و ده ره کردنی دیموکراسی سه شه دان وگه رهه شونکیش، سه
هز (  و منتالیتی مانی کوردستان ڕله ت و په دیموکراسیه.  کوڕک  پکیشا نابته مانجۆر بت و له هه

کک  نا یه ریتانیا، ده تی به مان و دیموکراسیه ڕله  په  جارک و دووجار نابته به ریش ماوه ی جه )وه وبیرکردنه
راردان   کاتی قه  بکات، ئایا لهی کاندیدی کردووه که رواری و حیزبه  خانم به یک له وه بوو داوای ڕوونکرده ده
ندی  وه رژه  یان بهبت هی د که هت داواکاری لیسی  وند وه رژه  بۆ بهیئال نووسسازدا وه یکی چاره له سه ر مه سه له

ی   ئایا موتمانه کتر بن؟ وه  یه  دژ به ندیه وه رژه و دوو به ئه ادتک  حاه  له،ی که ی و لیسته که بیرو بۆچوونی مرده
  وه نتی ئه ره رزت؟ ک گهبپای ک کانی لیسته ته رات و سیاسه کانی تاکتیک و مناوه کردرت نھنیه ی پ ده وه ئه
  وته  ناکهدا چۆکدانادات و)  ر جۆرک  هه تاندن به ه خه هه( و بالکمل)  عاطیفه(رتی سۆز   ژر کاریگه کات له ده

 سانی تی که ژیانی تایبه ری کورد؟ نگده ندی ده وه ژه ر به سه وت له لک زۆر بکه ی کاری وابکات گه وه داوی ئه
و  ر چاوی له گه سک ئه ر که هه. تی دیموکات دا وله  ده  له  نییهکان، ژیانی خۆیان  گشتیها ب پۆسته ن خاوه

  ر نا به گه کانی، ئه اسیه سی ه) طموح(تی و ویست   نوان ژیانی تایبه بت له نگی هه ماهه ب هه  ده یه پۆستانه
 هۆتلکی  وک له تی شه عوه ر ده سه  یان له.ندرن ال ده کانیان وه  پۆسه ندرن و له داده) Hypocrite(دووروو 

ر ئاشکرابوونی کارئاسانکردنی  سه زیرک له  یان وه زیرک دوو ساڵ زیندانی بکردرێ، وه د فاید وه مه محه
 و له  زۆرمان ماوهکانمان   حیزبه، خۆمان و جارێ ر حال ئمه هه  به.یک بۆ دایانی دۆستکی ئیستیقال بدات ڤیزه
ست   ده وه مه که نگاوی یه هه  گرتنی هه   لهی رتاکه  سه بت و درژند دوور چهر  ههرحاڵ ڕگا  هه  به.ن  بگه مکانه چه
       .کات پده
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