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 نگی زۆری خایاند بده که

  !..وستی  بھه بت به ئه  

 

 بری مال غه که

   ، چونکه  خوڕایی نییه ،له ی دیاره ی پوه شۆکاوییه و په و ئه ت سه وتنی ده  بک پکه ناسه ھه
 ش ب یرانه م قه ئه.  گۆڕێ ت ھنایه سه یرانکی دژوار و کتووپری بۆ ده گۆڕڕان قه ی وه بزووتنه

) ی سیناروکه(نھا  ک ته  نه  سیاسیانه رییه شانۆگه م کی ئه ره ھۆکاری سه  .ڕ نابت باج تپه
  دا نه وه  ئهستی  ئه کانی له  و وورد بینییه وه ت لکدانه سه  ده چونکه  ت لی بپرسه سه خوودی ده

تووشی  ن ک خۆیان ده  وه کراو بوو ،بۆیه ڕوانه  زۆر چاوه کانی بکات که کامه  ئا پشبینی له بوون ،
ی بکات و  ویستی دوورونه ی گۆڕڕان وه  بزووتنه ی که  سیاسیانه و ھه ئه. ڕاوک و شۆک بووین ده

  :   له وه بینته خۆی ده انکانی باشووری کوردوست  سیاسییه ری کشه وه  ته بیکات به

ر   ھه ر بۆیه ھه (  وه نھا چاوسوورکردنه ک ته  نه وه ن گۆڕڕانه  الیه له ت سه گوێ ڕاکشانی ده / ١
، ) وه  ژر پرسیاره کانیان تووشی ھستریای سیاسی بوون و خرانه  شاگرده و حیزبه ت سه موو ده ھه
  میرامنیدا ،که ڵ کاک فازیل گه یدا له که وه  کۆبوونه یار لهخت ال به کانی کاک مه ی قسه وانه پچه  به

 ماسی بوو گۆڕڕان کردی  ک ڕاوه نه  مه ئه.  ماسی بکات   ئاوی لدا ڕاوه س له ین که  ناده ووتی ڕگه
  . تیمساحیش بوو کوو ڕاوه به

بردنی سستمی  ڕوه  به وی له تی تاکه وتی بۆ بابه ی نوده و بازنه مریکا رنج ڕکشانی ئه سه / ٢
  .بوو) ڕین ڕاپه( رخوردان سان و به ڕاست تووشی ھه تی ناوه ی ڕۆشھه وه ئه سیاسی دوای

موو  ی ھه ر چاوه سه بت به ی ئه وه ک ئه ت وه عییه رجه  مه بت به ده قامی کوردی بۆ گۆڕڕان شه / ٣
و  ی ، تانک ییه و ڕاده  ئه یشته ت گه هس ک بینیمان ترسی ده ر وه ھه( ت  سه بۆ ده ک یه شه ڕه ھه

   له یه و ترسه لماندنی ئه  و سه  پوانه مه ،ئه) نمایش بکات کانی موو جۆره  ھه ربازگا، به سه  ھزی
بت   ئه قۆ کولکیش نییه نی چه  خاوه ین ، گۆڕڕانک که ک پرسیار بکه با یه  باشه. قامی گۆڕڕان شه
    . نییه  وه  پشتییه تر له کی کووشنده ر چه ت بخولقنت ،گه سه بۆ ده   ڕاوکیه ترس و ده و ئه

مای  ر ڕووی خۆی ھه  سه ی له رده بای ئیسالمی سیاسی ، په تی  تایبه ئۆپۆزۆتستون به / ٤
 مۆ تن ، و تا ئه سه خۆری ده  مووچه مانه ئه( ر ئۆپۆزۆتستون بوون   سه  به نییه  ف ی وت که رکه ده
 ی وه بت بزووتنه  ئه بۆیه) .   لکاندووه وه  خۆیانه  سیمای ئۆپۆزۆتستون بوونیان به  ساخته به



   ھز و م جۆره ر ئه سه کردنه   تی متمانه تایبه به ( وتووه ی تی که ھمانه و وه رچت له گۆڕڕان ده
  ).   باربراوانه  له وه جوونه

 )ری روه تگوزاری و دادپه تی،خزمه یه یی، ئابووری ،کۆمه وه ته نه ( نووشستییه و ی ئه وه کاردانه / ٥
، کاتک   گرتووه رپرسیارتی ھه ت به سه  و خوودی ده رپرسیاره ت لی به سه  ده  که یه یانه

رنج ڕاکشانی  سه ھا روه ھه.    خۆی کردووه ی  تی ئاڕاسته رعییه  و شه تی دروستکردووه حکوومه
 و  وه ته سه ر ده  سه  بار به به بت تی کاتک حیزب ده  تایبه ت و سامانی ،به روه ه بۆ س کییه خه
کانی  تی پیاوه ی بۆ خزمه  یایه  خه و بوودجه ئه  چونکه. ی تره ریکی دۆشینتی تا دوا قه رخه ھه

لن و  ت کهتوان کانیان ، ده  ئیمتیازاده کرت ، وه رخان ده ته کانیان زوییه ز و ئاره حیزب و حه
م  رھه ری بۆ به سه نگاوی چاره ر وا بوات و ھه گه.  بکات وه ره ی سه کشانه و ری زۆر له سه چاره

  .تی عووسمانی وه ی ده وه ک ئه  وه که خۆشه  نه  پیاوه بت به ت ئه ، حکوومه ھنرت نه

غا بۆ   به  چۆن له  ،چونکهکان تییه ھامه  لپرسراوی ڕوودانی نه خۆیبکات به بت ت ده سه ده / ٦
بت  تدا خالقییه مان ئاستی ئه  ھه بت له  کوردوستانیش ئه ل ، له  حه شک له  به بت به ده عاق

.  

ی   شقارته نکه ک ده  داگیرساندنی یه نھا پویستی به کوردوستان ، ته ژانی باری ئارامی  شه چونکه
  و کاته  و فوورات ناتوانت خامۆشی بکات ، ئه دجله، دوای داگیرساندنی ڕووباری    با کوورته

  .خوازین  پار ده م به خۆزگه

    

  

  

 


