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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... داأمان و داأوخاين كؤشكي ديكتاتؤر دوا طورزيةيت داأمان و داأوخاين كؤشكي ديكتاتؤر دوا طورزيةيت 
  

 دیکتاتۆری ووتی سوریا) د سه ئه (ی کوڕی که ه)  شیر به (دا نا م ڕۆژانه له
عشوقی  مهشخ محمدی  (هید شه خونی  کانی به سته  ده مژانه زۆر گه

می  ده  خواره   دژواره وکاره به الی وابوو که، کردسوور) وی زنه خه
تان ناوی کوردسناتوانت سکیتر  گرت و که  ئه مدیده کی سته یه وه ته نه

نگی  توانت ده  وابوو ئهالی که.. تنخۆیی کوردستان بھ ربه و سه
کات  ئازادی کپ ده بهزام و تینوی  پ له سته  جه یک یه وه ته نی نه سه ڕه

ی باوکی  که خوینیژه  بدهدیکتاتۆره  بۆ رزی  بهری  سه که 
کوڕی  له   که مه  ب خه ه چه که م کوڕه ئه.. !!ووهوان نه و دانه هوخستو دانه

ر  وبه مه زاران ساڵ له  ههوانی کانی گوێ ئاگردانی شه  ترسناکه داستانه
تی  سه  دهتدارو سه ده تی به  کردویهتی  حیزبایه وه  باوکیه له، چت ئه

رماو   برستی و سه و بوه  ماندوو نهوه ته وکه شان و شهو  به م چونکه هب..  رفراوانی پداوه هاو به ڕه
ی  و ونه وه میه ده به چشتوه نانی هاری گرتوه ی نه کانی باپیره رمای بیابانه ی زستان و گه سۆه
ن زارا هه به دات که پۆکی خۆی ئه کانی ژر چه ته سه  بده کورده الماری  پهکیو  گکی تره سه ده

   کورده  دوژمن به  هنده لحۆیه  گه م خونیژه ئه، دا ژیاون وخاکه کانیشیا له پش باپیره ساڵ له
کانی شیعرو   پیرۆزه وت سرووده یه ا ئهد زیندان ئستا له  که وه ی بیر چوته) دام حسین سه(

بیری .. !دی ناداتدا که  وه ه بنوسترگ ی پش مه کانی شیعر پیس بکات و ووڕنه  پیرۆزه هگۆرانی
پاراست شی  که دینه  بگرهو ی  که وه ته فی نه ره  شهی کورد ی باپیره) دین الحه سه (  که وه چۆته
   . وه داخه به.. فروتونابت دا ته) کان لیبیه صه (ژرپی یھشت له و نه ئیسالمه که
 ئاگرو  وێ به یانه ی کورد ئه م دوژمنانه ی تر ئه ده ند سه ی و چه کوو که  تاوه م خونشتنه م ئه به

 ملھوڕی خۆیاندا  شی خۆیان ناڕوانن و به  مژووی ڕه ی له تاکه.. ن بکه ه ڵ کوردا مامه گه ئاسن له
تی بزیان ل   مرۆڤایه که دا یهدنیام  ئه پش چاوی  بن له پتر سوک نه وه  تا له وه ناچنه

ک  ک وه دوای یه ک له و یه بوه ندیش لیان توڕه وون بوون خواوه ش دزوو قزه هنده و  وه کاته ئه
  .. کات رن و ڕیسوای ڕۆژگاریان ئه وه یان ئه ئیزگیل هه

  ماوه  نهو زۆری ناوچونی دیکتاتۆره می له رده م سه رده کورد سه م به ده  ئه  مژده وه رکیتره سه له
سوکاری  که، ت دایانبگرن سه ر کورسی ده سه تی له پی په به،  لژی وته یان بکه گۆه
  .. بن ستی تۆه ڕوانی ده  و چاوهکانی خۆیاندا بیانبینن که تاریک و نوته   زیندانه کان له هیده شه
 شاری  لههیدان ی شه مجاره ی خوناوی ئه هیدانی کوردستان و قافه شهمری بۆ نهو رزی  ربه سه

  به  که ی دڕنده) بی سۆشیالیست ره عثی عه حیزبی به (پۆکی چهڕۆژئاوای کوردستان ژر) قامیشلو(
  .  کانی کورد تینووه وه ری نه خونی سه

م  ئه،  م خونشتنه ن و ئه  داکۆکی ناکهدای خۆیان  که وه ته نهک  ته ی له سانه وکه رشۆڕی بۆ ئه سه
  .. ن خه پشت گوێ ئه) ک ی بیست و یه ده سه (ی نفاله ئه
  . کی کوردستانابن یه ر پارچه هه رگیش بۆ داگیرکارانی کوردستان له مه
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