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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا!! .. !! .. طةورةترين دةسةآليت طةل ثةرلةمانة، لة كوردستان طؤجو ئيفليجةطةورةترين دةسةآليت طةل ثةرلةمانة، لة كوردستان طؤجو ئيفليجة
  

ی کوردستاندا باشور  له توانای کورد وه ڕینه ڕاپهم ڕۆژی  که یه له
کانی تری کوردستانیش  شه بهموو کوردی  ری بۆهه روه توانی سه

ت  داگیرکارانی کوردستان ب وخۆ به تۆمار بکات و ڕاسته
چۆک  شتان مرد که وباوکه ئهو  چوهر سه تی به یه می کۆیله هرد سه
  هاتوی کورد  بن نه توانای له، ن  دابده ئمه به

یی  رگ و توڕه  مهمومژی ته لهباشور کانی   سیاسیه توانی گروپه
بی  ره عثی عه ی بهحیزب (دوژمنان ڕزگار بکات و جاڕی نابوتی

کی خۆفرۆش و کوردوو م ههگوی  یش بدات به) سۆشیالیست
ند  وه ژهر ڕوکاسی ئیسالم و به دنیای کهرست و په وه ته بکی نه ره عه
ی  سته ر جه سه له که، ڕۆژئاوات   ڕۆژههوروپای کانی ئه رسته په
  هڕین ڕاپهو  ئه، ھنابوو ڕویان هه ژیان و که ی کورد ئه سته خه
رخانی رخان ژ ساڵ سه) 35 (ی وخونشتنه  هنا بهکۆتایی  زن مه

 ر جوانترین شوه سه له توانیان  یه وه ته م نه ی ئهکان وه ها نه روه هه ئیفلیج کردبووکوردی گۆج و
وه  نه بکه تی ڕوون مرۆڤایهداری و رمایه کانی دنیای سه  زلھزهواوی ن و بۆ ته بژاردن بکه هه
  به،  ن  بکه سته رجه ی دیموکراسی بوون به پرۆسهتی  شانی مرۆڤایه  شان به یه توانایان هه که

توانی و  همان ڕله په  وت که ستکه ترین ده وره گهنی  خاوه بوو به   ماندوه م باشوره م ئه کی که یه ماوه
و و یه هپهزو توانن  و ئه یه تیان هه وه بردنی ده ڕوه ی توانای بهنکا وه نه  لمن که بیسه

  .. . ن ت چ بکه وه پۆگرامی ده
و  وه ربگرنه ڕین وه رانی ڕاپه کته  ئه ت له سه پیاوانی کورد توانیان ده وره  گه گرانم کهم داخی  به

   زامداره م باشوره کدابچن و ئه  گژ یه ت به سه کورسی دهت و  رامه دهر سه خۆشیان له
  کی  قۆیه چه به
و تا دواکاتیش . ن بکه  براکوژی وزامه ر ئه سه لهو ساالنک  وه  دوو کوته ن به نگاوی کۆن بکه ژه
ریان  نگه و سه) کپ د  (و) ی ن ک (ستی الی ده سکه ده  بهن بووران تهمان ڕله په ش مۆکه ئه
رهنانی   دوای ئازادی و ده دار کردوو له که مانیشیان له رله کۆشکی په.. گرتنپکتری  یه له
 ب  ربازه ستی سه ده بهیان ی ڕژمی عراق که کوردستان ئا خوناویه  عث له ی به گوڕیشه ڕه

کانی  وه  نه زارانیش له هه و به وه واسیه  ههماندا رله رزی په بای به بهب  ره عهتواناکانی 
و  ر ئه به ر له هه.. تی سکی حیزبایه نی ته وه رژه  و بهقوربانیقۆچی   مان بوونه رله ی په که شاره

ک بۆ ئاۆزی  یه و چاره وه نھا جارک کۆببنه نی تهیانتوا سادا نه ی چوارده ماوه ش بوو له  هۆیانه
  هروی خۆیان تی سه سه  ده که) ک، م (رمانی فه  به وه ته مۆش کۆبونه  ئه که.  وه کان بدۆزه کشه
شتاودوو  ههو  هشیان بۆدیاری کراو وه رۆژی کۆبونهکات و ختا  وه پش  له ر  هه و وه ته کۆبونه

ئاوی   به نجه شیان پهتی خۆ رۆکایه رمانی سه ب فه به   و شکردوه کانی به کورسیه کورسیشیان له
کانیان  بۆ پاراستنی کورسیه. نگ و ماین خۆرکی بده موچهکیتر   واتایه به، ن ناکهرما  ساردوگه

گاش  و کۆمهکان  تیه وه ن و دهکا زگا حیزبیه  دام ودهوکی نا یه نده  گهموو هه  له م و دهچاو
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ست  ده  له یان رانه مانته رله یی په وره گه کارکی خراپیان کردبت و  الشیان وا نییه، ن خه دائه
  .. !!!!!دابت

تی  سه مان ده رله  په م که م بهست ران ڕابوه مانته له تی په  و دژایهمان رله وت دژی په من نامه
 ر سه س له ت که یه نهو بت  ههکی  بکهتی  سه کارخستنی ده وانای لهتو ل بت  ی گه وره گه
بۆ  و ئاساییشی ووت تک بدات وه ندی خۆی بکاته وه  رژه چمکی به یی وه ته ندی نه وه رژه به

کات بۆ  ش خۆش ده مینه کات و زه تر ده وره و گه وره شی گه که کاتکدا خۆیو حیزبه ؟؟ لهنایکات
  !؟؟ ی پدراوه کاندا ڕگه کگرتوه یه وه ته یاسای نه له خۆ که ربه کی سهت وه ی دهدروستکردن
  ی وه له جگه، ست بھنت ده یی به وه ته بتوانت خواستی نه که، یه  بھزه مانه رله و په همن شکم ل

ت و هزو خواسر  سه ن به کانیان زاڵ بکه ندی حیزبه وه رژه خواستی حیزب و هزی حیزب و به
تی و  دوژمنایهی   خانه چته  دهیی  شنه  بهش وکاره ئه یاندا که که وه ته نهندی  وه رژه به
ناو کۆشکی   له  که یه ره مانته رله و په شکیشم له..  وه تکردنی داگیرکارانی کوردستانه زمهخ
نگی خۆی  ده و به وه هی بدات گاکه کانی ناو کۆمه نگه می ده توانت وه بت و نه ماندا کۆیله رله په

  .. بکاتگا کۆمه ت به ی خزمه وه  پش ئهکات  حیزب ده ت به  خزمه مانه رله م په هاوار بکات ئه
ی دون بۆ  رۆکه و سه ئایا ئهت  ردن و ئه رده ک سهشدا پرسیار مانه رله م په ژاوی ئهناو گ له

 ؟؟بت مانیش ئه رله رۆکی په ین سه  بۆدرا سبهنگی مان ده رله  په مۆ له  ئهو ه دانراوکوردی باشور
  .. . مر رزانی نه باتی به  بۆ خه تکه  خه ییه وره و گه یاخود ئه
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