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  ئةمحةد رةجةبئةمحةد رةجةب ...   ...  !!!! دةكرين دةكرينتتآلآل شار خة شار خة شاخ دانشتواين شاخ دانشتواينييبة ناو ثيشمةرطةبة ناو ثيشمةرطة
  

 كوردستان بؤ ريزلينان و  لة هةردوو حكومةيتي رؤشنبريلةم دواييدا كاربةدةستان و وةزارةتةكاين
 ي و بة ناوتآل خةبة ضةث وراستدا كةوتنة دابةشكردين ة نووسةرةكانط ثيشمةريثاداشتدانةوة
 رةخساوو طوجناو ي وةك هةليك قارةمانيضةند شةهيديك، و ليهاتويخاوةن قةلةم يرطةيةكضةندثيشمة

شارةكانيشدا بالو  ت بةسةر دانيشتواينآلخة  خؤيان لة بري نةكةن دوست و اليةنطريايني ئةوةبؤ
  . كرايةوة

 يرؤلَ مةزن و هةستيارة بة  و طرنطي هةنطاويك هةردوو حكومةتيثيش هةموو شتيك ئةو كارة
 ذمارة تةا ئةو لة هةمان كاتيشدا داوا بكريت،  بكريت و يليبؤية ثيويستة ثشتطري،  نووسةريثيشمةرطة

 واتة لة طةلً ثيشمةرطةكاين،  ثيشمةرطة بكريتةوةوبةلَكو بري لة هةموو نووسةراين، كةمة نةطريتةوةو
 سةر طؤرةثاين خةبات و ي و حزبةكاين تر اليةنيثيشمةرطة، تدارو خاوةن حكومةتآل دةسةهةردوو حزيب
  .  بةش نةكرينتيكؤشان يب

م لة آلبة، دابةش كردبة سةر ضةند نووسةريك  يتآلخة  كوردستان لة سليماينحكومةيتثيش ماوةيةك 
،  بورهان مستةفاو كاك جةميل رةجنبةرو كاك كوردستان نشتماين يةكييتي نةمري دوو شةهيديثالَ ناو

كة بة   نووسةر خةالت كرانيهةند شيوعي بةريزان كاك ئةمحةد دلَزارو كاك جةالل دةباغ يدوو نووسةر
  . زؤر دوورةثةريز بوون ن و بطرةخ نةبووهيض شيوةيةك لة شا

 لةو نووسةرانة دوورة ثةريز بوون و ي ضؤن دةزانريت هةند: كردو ويتيرسيارئةطةر يةكيك ث
 لةو يهةند، ن لة شاخ بوو ثيشمةرطةيكؤمةلَيك نووسةر كاتيك :مدا دةلَينآللة و، نةهاتوونةتة شاخ
  . نةدةبينرانلةويدا ،  نةبوون وواتة لة شاخ،  لة ناو شاردا بوونت كرانآل كة خةنووسةرة بةريزانة

 حزبةكان و  ريكخستيني لة ري ييني كوردستان بة شيوةيةك نووسةر لة ناو شارةكاينيهةند
 بؤيان بالو  يينيبة ناو،  ثيشمةرطة دةناردوطةكان بابةتيان بؤ بالوكراوةكاين ثيشمةريكةسوكار
  . دةكرايةوة

  .  ثيدراوةخةاليت، بابةتشي نةناردووةو، وثيشمةرطة نةبو،  وا هةبوويووسةر حكومةت نيلة ناو ليستةكة
 ثارت و يلة ال، زؤر نني و كردووة  نووسينةوة كؤمةكيان بة ثيشمةرطةيلة روو يئةو نووسةرانة يذمارة

 دةشزانن،  ناسراون وو دوست  هاوري ريكخسنت وي بة هؤ كوردستانتيكؤشاين  سةر طؤرةثاينهيزةكاين
  . بالو دةكرايةوة طؤظارو بلّاوكراوةكان ينةكانيان لةبةرهةم و نووس  يينييك ناوي ضبة

بة ضةند ،  بيت تايبةيتي تويذيك و لة خزمةيتبيتة كايةوة  ثؤزةتيظــي خؤمان هةر هةنطاويكيديارة ال
يان بؤ خةلَك راكيشان بؤ ، حزبايةيتي يان ثيشربكة، ي تاكة كةسييلة بةر بةرذةوةند ـ نيطةتيظيخالَيك

ت بة آل خةيلة بةرض، يان، ئةطينا بؤ،  كةلَك دةمينيتةوة لة بار دةضيت و يبيان ئةو ريكحراو، ئةم حزب
  . !!؟؟دابةش دةكريت  تر داة سةر كةساين ثيشمةرطة بيناو

،  ناو شار بكات دانيشتواينخةاليت دةتوانيتواتة حكومةت ، ناطريت  ثيشمةرطة ريطا لة كةسخةالت كرين
هةموو كات ،  شارو ديهاتةكان و ثيشمةرطة نييةولة نيوان دانيشتواين هيض جياوازييةكي لة بةر ئةوة

ئةو   باشتر وابوومآلبة، ثيويستة هةرواش مبينيتةوة، ونشتماندا بووة طةل و ة لة خزمةيتثيشمةرط
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ثيشمةرطة ي ضونكة لة ثالَ ناو، !!نةنريت  يلي ثيشمةرطةي نووسةريناو، وهةنطاوة ئةوةندة زل نةكريت 
  .  تريش خةالت كرانينووسةرةكان خةلَك

ثارضةيك ) نووسةر بيت يان نوسةر نةبيت (يتت بة ثيشمةرطة بدرآلباشترين خة زؤر لة هاوالتييان دةلَين
 و كورد ي سياسي بريوباوةري جياواز مانطانةية وةك خانةنشني بةيبيمووضةييك ي و برينةوةيزةوي

 ضونكة تا م ئةم كارةش ئاسان نييةآلبة، ن زةردو سوورو شني و سةوز نةبيت جياوازي لة نيوا:واتةين
 ة زاخؤ تا بةدرةو جةسان بة زةردو سةوز وسوور و شني ورةنطةكاين كوردستان هةر لئيستا دانيشتواين

  ، مآلبة، يةك بطرن، زةردو سةوز يةك بطرن، تر داوا دةكةن هةردوو حكومةت
  . يةك ناطرن.. . مآلبة، م وآلبة، م ئاخوداخآلبة، ) ئاخ و داخ (

 ضؤن ضؤين،  بكةنيجي بة ج جةماوةر داخوازييةكاين،  طةلداواكاين،  طةلئةوان ناتوانن ئاواتةكاين
  . ؟؟!!ت بة سةر هةموو اليةكدا وةك يةك دابةش بكةنآلدةتوانن خة
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