
  ولر ی ھه كه خۆپیشاندانه      

 ینوست  جارک ده فته حمود دوو ھه لی مه  عه که یه گۆشه     
دوای  بوو له و كاسترۆی ھه  نه می شاخدا ھۆشیمه رده سه  له تیدا، نه ركردایه سه  له خته كورد ب به -

و  ڕادعی نی به ۆنیشدا خاوهئۆپۆزسی  له ، نه و ماندالیه ھرۆ نی نه شاریش خاوه  له ڕوخت، نه كان نه تكشانه
رگی خۆی پش  كی بخات، مه ی مندای خۆی پش كوڕی خه وه ، به سرویه ن نه سه و حه د یاسین حمه ئه
 .ی بخات كه ندامانی پارته ئه

یدانی ئازادیدا   مه ر به ك سه یه ركرده  سه شاری سلمانی تاكه  له وه  مانگه١٧  له كه تییه گبه نازانم چ نه
 ولر بكات؟ تی خۆپیشاندانی ھه رایه ورت رابه ی چۆن ده ات، ئهك نه

ولر  كی ھه  خه كان، خۆپیشاندان به  خونی برسییه ژار، به كی ھه مندای خه نیازبوون به ئۆپۆزسیۆن به -
  تژییهریا  كه كانی زه لۆ خۆ شوقه رێ گه ن، ئه  بكه  بازرگانی پوه وه كانه  تاریكه ژووره ن، دوایش له بكه
و راست،  پ نگ، چه نگاو ره نی سیاسی ره ی الیه ركرده سه  له مانتارانی ئۆپۆزسیۆن، خۆ شار په رله په له
دویان  بوون؟ زۆر چاوم له  نه پاركی شار ئاماده سكیان له  مانگ بۆ كه ی٢٥دی  و ئۆپۆزسیۆن، ئه ت سه ده

ن  سه ی حه كه ك كوڕه رپرسانا وه  دوای مندای به هكانی كوردستانا نیگامدا، ب ڕادعییه  دوای به گ، به
 دوای  دا، به ر شاشه كانی سه ركرده  دوای سه مانتارانی ناڕازیدا، به رله  دوای په رنجمدا، به سرو سه نه

ی  وانه مبینین، ئه و نه مبینین بوون، نه ھیچیان نه... بژاردندا ی ھه شه كانی كاتی بانگه زمان درژه
كانی شار،  ژاره  ھه چكه كردن، به كانی بازرگانی پوه ته گبه كانی كورسی، نه نیه مه نھا سوته وون تهب ئاماده

نی  مه رپرسان بین، سوته لی پش به ر مگه ژاران ھه ی ھه بت ئمه و شار بوون، بۆ ده كانی شاخ قوربانییه
 .كان بین نگه نگاو ره  ره كورسییه

 
تی جیا ، له  دیموكراسیه م پارته  كردندا، ئه زاران تی به ولر، ھه ی ھه كه پیشاندانهركوتكردنی خۆ پارتی بۆ سه -

بار برد،  ی خۆپیشاندانی له وه ركوتكردنی داھنا، چاك بزانن ئه سازی نیشتمانی، تی سه ھاندانی پیشه
جیاتی  تی ناڕازی بوو، له جورئه بوونی پارتكی به و نه كان  ترسنۆكی سیاسییه كه بوو، به ستتان نه تكانی ده

،  و گولله و دار، بیر  دار رازی ناكرت، دڵ ن، دڵ به اران بدهژ ڵ ھه گه  له وه ھانا بردن بۆ ت، جاڕی ئاشتبوونه
و ت  ك  مانگدا چه ی٢٥ ی بارزانی، له كه ی وته وانه  پچه ، به وه كتری ئاشت ناكرنه یه و ئازادی، به ركوت سه
  . بوو و یاساوه روی لۆژیك سه رما له ختی ھه پاته له

 
،  یه كان تائستا بوونی ھه كگرتووه  یه وه ته نه  له ی كه  وته١٩٢م  رێ له ، ئه رینه و به  پان م جیھانه رێ له ئه -

 زۆر  ترسی خۆپیشاندان قوتابیانی زانكۆ به بت، له كتی قوتابیانی كوردستان ھه ك یه  ركخراوكی وه بیستووتانه
 قوتابیان  م ركخراوه چی ئه  كهدا، موو جیھان ركخراوی قوتابیان ھانی خوندن ده ھه  بنرت، له بۆ ماوه

ستی  ڵ قوتابیان ده گه  له بوایه ، ده زیركی راستگۆیه زیری خوندنی با وه ر وه گه كات، ئه خوندن ده له
 .ربدایا ی به كه پۆسته له
ر  گه  ئهژن، مانگكدا ده  دینار له٣٥٠٠٠  زار خزان به ھه١٢٠كوردستان   له وه ولر بویكرده ی ھه رۆژنامه -

ی خۆیان  كه ی كورسییه ژاری مۆرانه ری ھه سه وت چاره یه ت ده ر حكومه گه كات، ئه ولر راست ده ی ھه رۆژنامه
زیری  موو وه م ھه جیاتی ئه ستپبكات، له  با ده وه زار خزانه  ھه١٢٠م  چاكردنی باری ژیانی ئه وا له بكات، ئه

ی %٥نھا  ، ته بایه  پله موو موچه م ھه بری ئه ، له واره خونده  نه شاره موو موسته م ھه بری ئه ، له نشینه خانه
 بت نائارامی رزگاری ده وا كوردستان له  بت، ئه خۆشیه م نه ركردنی ئه سه ی وت، با بۆ چاره بودجه

   وه كرته ده بو  ئاونه ی رۆژنامه  له جارك  فته ھه دوو  كه یه گۆشه
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