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 ریتانیا  به
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کجار گران و  رککی یه وان، ئه عریفی ئه مۆی ڕوناکبیرانی کورد و دیسکۆڕسی مه رکی ئه ئه
ر   سه  م له مای هاوکاری و هه ر بنه  سه م له کانی خۆی هه ندیه یوه   بت په  گرنگه، گرانه چونکه ده

ته دابژێ، گرنگیشه چونکه  سه و ده ی ئه کانه ردنکی ورد و زیرهماکانی چاودری ک بنه
  خت و دژواره که م قۆناغه سه ڕاندنی ئه ت بت بۆ تپه سه تی هاوکاری جدی ده ریه سه له

ترین  وره که بۆته گه یه، بۆ ڕزگاری نیشتیمانی کوردستان که مژوویه وه ره کالکه قۆناغی یه
توانای دیسکۆرسی  رگیز له تی و هه وه یی و نوده ر ئاستی ناوچه  سه ت له وه ی ب ده وه ته نه
یه، که  کانی کوردستاندا نی ی سیاسی، پارته سیاسیه میشه ئۆپۆرتۆنیستانه رشوبوی هه په

و مژووه  عریفی کوردی، ئه ی دیسکۆڕسی مه نوسازیه و هاوکاریه ژیانی و چاره ب ئه بشت به
کشانی ڕووحی پیرۆزی  ئازادی و هه له مردن و سازش کردنه بگۆڕێ بهژی  ستی و ته ژرده

 . وه دایک بوونه ناوی ئازادیدا، له نوێ له هه نوێ له رله  و سه وه ی ژیانه تا ڕاده وه، هه ته نه
کان،  تیه وه رمی و نوده ی و هه رجه سیاسیه، لۆکه لومه ی هه پ میشه به دیسکۆڕسی سیاسی هه

سازش کردن  رگیز س له ڕێ، هه گه دوای خۆگونجاندن دا ده میشه به  و داکشاندایه، ههکشان هه له
هاکانی نیشتمانی و  له گرنگ و پربه سه ر حسابی مه سه و سازشانه له رچی ئه گه وه، ئه ناکاته

ته کانی خودی پار ندیه وه رژه کی به ره م و سه که و گوتاره خای یه یش بت، چونکه بۆ ئه وه ته نه
تی  ن و تاکتیک و ستراتیژ و ڕۆی بابه و گوتاره کی ئه ره ری سه ر و وازیکه  داڕژه کانه که سیاسیه

دان  رهه وتی سه شه ڕه ربۆیه گونجنن، هه گۆڕن و ده ی ڕۆژ ده گوره و گوتاره، به و خۆیی ئه
وه که  ته کایه وهرستی هنا لپه ناڕۆشنی وهه و گوتاره جۆرک له وتنی ئه رکه کردن و ده شه گه
قی داخراوی  عه کردنیان، له  و شۆڤه وه کان، لکدانه له شۆڕسگی و نیشتمانیه سه مه

 . رچاوه بگرن می هناوه سه رهه قه به  و عه ی ئه ندیانه یوه و په تی و جۆری ئه حیزبایه
ر  ک هه یاندووه، نه  گهالته سه و ده  خودی ئه ر زیانی به ک هه تی کوردی، نه سه رتبوونی ده دووکه
ش و  کی دابه یه وه ته نوسی نه ئاستی با کردنی ماف و داخوازی و چاره ی به کشه پاشه

رت و  ڵ خۆیدا دووکه  گه یامی ڕۆشنبیریشمانی له کو په کوو ئمه کردوه، به داگیرکراوی وه
تی  ئاگاوه کردویه رکی بهرکی چاود  ئه ک له یه ندازه ئه ت کردووه، به سه کیش ب ده یه تاڕاده

نھا  کاری ته تی به گوتارک که ت، کردوویه سه ستی ده ده ست و چاو له کی بنده ماشاچیه ته به
ستایش کردنی خۆی بت؟ چ هزیکی  یه الری له تک هه سه دان بت، چ ده پاشکۆ بوون و پیاهه

کانی نیوان  کیه ی ناکۆکیه الوه وه کردنهردانی یان قو  شه  ڕگای به یه توانیبتی له ڕۆشنبیری هه
کردن و  شه ئاستی گه تکی به وه، هیچ خزمه ی خۆیه که کانی، نیشتیمانه هزه نیشتمانیه

م  دا، ئه ی ڕزگاری نیشتیـمانی کانی خۆی، که له قۆنا عریفیه دی داواکاری و ئامانجه مه هینانه
ست خۆشانه له  تا ئمه ده مانیشن کردب؟ ههداواکاری و ئامانجانه، داواکاری و داخوازی نیستی

ین، ئاخر  ن بکه سه عید حه مه سه کوو کاک حه گرکی وه خنه کانی ڕه یه خنه ناو ڕه پۆژه به
ی  ڕه تا الپه باره هه نده له وه کانی ئه  سیاسیه تی ئمه و پارته ڕاست ئاستی هوشیاری میلله به

رجی  لومه مۆی هه  ئه وه؟ ئاخۆ ئمه له ینه بده ههکانی دون و پریان بۆ  ناکۆکیه دزوه
ست هناب؟ جگه  ده و جیاوازیانه به وتکمان له سکه کوو کورد، چ ده ناسکی کوردستان دا وه
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مان،  که ته برسیه ردانی قووتی میلله هه مان، جگه له به که زموونه تک کردنی ناوبانگی ئه ئه له
ی ماناکانی ژیانی   وه کانمان، جگه له پیرۆزکردنه نرخی الوه  بهرزو فیۆدانی گیانی به به جگه له
 !الی خۆمان رگ دۆستی له ی مه وه یی و قوترکردنه سته ژر ده

ر  سه کانیان له کانی حیزب بگرن، جیاوازیه دیه وه ه رژ وی به ئاگایه جه رکی ڕۆشنبیرانی به ئه
له پر  سه رنجیان بۆ مه ن و سه قاو بده کانیان له ه وه، هه نه سک بکه رته ت به سه وت و ده سکه ده

ی دیموکراسی  رکوک و ئاینده ی خۆنوسین و که کوو مافی چاره کانی وه وه ره کالکه خ و یه بایه
دابین کردنی ئازادی  ی  تی کوردی به بالۆره سه ین ده وه، وا بکه مان ڕابکشینه که زمونه ئه

دوای  کات، چونکه له  نه رخۆنه  ده  به مان ل دیزه قینه گی ڕاستهربین، مافی دیالۆ ه نوسین و ڕاد
 چیش بت   نیوه ر به گه ی ئه و مافه ک ئه یه رچی تا ڕاده گه تی کوردی ئه سه وه ده ڕینه ڕاپه
و  ، ئه یه یه ترسناکه نگی و ب ده وش ئه داوه که ئه ری هه م گرفتکی دیکه سه لماندووه، به سه

ر دیسکۆڕسی  رامبه  به یبژاردووه، له تی کوردی هه سه ده یه که   پشو پوآنهقوقاپه
  یه به و ئازادیه ی ئه وه ستک و لستاندنه ده ش پدانی ئازادیه به مه عریفیمان دا، ئه مه
تی  سه ی دیالۆگ که له داهنانی ده وه تکردنه  ڕه ستکی تر، یان جۆرکی ترسناکه له ده

ش ئازادین که  م ئمه نوسن، به ن و چی ده ی چی ده وه ، ئازادن له  و پمان دهکوردیمانه
ندی نوان  یوه ش ترسناکترین شوازی په مه وه، ئه ینه ده میشتان نه گرین و وه گوتان ل نه

 . م دن رهه دوای خۆیدا به ردانی سیاسی و ڕۆشنبیری به پاشا گه ته که سه  و ده عریفه مه
شک  به کات ببت به زوو ده  ڕۆشنبیری ئاره ردانی سیاسی و ڕۆشنبیری ئاواشدایه، که پاشا گه له
م  ی النی که وه تکی دیکه بکات، بۆ ئه سه  له ده قه وه ته توانت لیه ی که ده ته سه و ده له
ریش تیشکی الل ی زیات وه ته بۆ گوێ گرتن له خۆی ڕابکش، بۆئه سه و ده شیک له رنجی به سه

ندێ  بات، هه رایی و سازش کردن ده آانی مه موو شوازه نا بۆ هه ر، په ی بخرته سه وه کردنه
ک  یه نه وانه کات که له ش ده و کارتانه کش و یاری به ده ش زیاتر شوی ل هه وه جاریش له

وکی ترسناکیش بت  گرهشت،  کوو ده وه، به دۆراندنی ناوبانگی ڕۆشنبیری خۆی بشکته ر به هه
[ ن له  سه عید حه مه سه ی کاک حه و یاریه ترسناکه ک ئه تک، وه ی میلله ر دوا ڕۆژ و ئاینده سه له

شی  که وه ته ی نه نوس و ئاینده یکات و باکی له چاره ئاگر ده دا به] رم  رۆکی هه ی سه که کتبه
 !!یه نی
  

 دا 141ژماره ] کان  نگه ده[ م له سایتی  که ی یهش رم به رۆکی هه ی سه که کتبه/ تبینی 
که  ر سایته سه ته له و بابه ن بوو، دواتر ئه سه عید حه مه سه وه که له نوسینی کاک حه بوکرایه
 . ک یه وه ب هیچ روونکردنه البردرا به
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