
یکۆوردەکارەسات ل!

کم لش، وتاروە پک لرناویماوەیکۆ"ژدەبالب وکردەوە و" رێیپیشبینیم کرد، ب
کارەساتوە ک یکیتی بکشت الی ئویکیتی وئران لوانی سرپوەندی بسنووری

چوون وەڕاست بۆب داخوە وەک سرەتا ئم ! اتڕگا ب ئران بدا، ھرش بکاتسردموکر
تۆمتبار ناوی ڕاپچکردنی ب چکوە، وگۆیا ب! دژە ترۆرکس١٥٠دوورۆژ لموبر ! گڕا
! بۆ دادگا،ھرش دەکنسر بنککانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانکتاوانباریان 

ئگر " !چکدار پویست؟١٥٠، بۆ دەسگیرکردنی کسکی وەھا" اراوەلرەدا پرسیارک دتئ
گرتنی ناوچ و نیازی ب ستانییی وکونگج کن وقۆژبنناوچلوک ی جۆراوجۆرە تا تاک

ژییکی تدای، بم بنکی دموکرات لودەشت کاکی بار، خۆی دەرباز نکا، ئم ژیربتاوان
میک، دادگا، دەتوان ب کسی خۆیا وب نا! ھی؟ییدا، چ نیازکی ب ئوەندە ھزبکاک

ئیتر پویست ناکا، ھزی دژە ترۆر بنرێ، مگر ئوە ھزکی . داوابکا ئوکس بچتدادگا
شاردابوێ خۆی حش لو. داع رکی دادگانییوە ئشدا، ئوکاترماندەرلگشتی ی ف

بیرمانبا ل .ھزەچکدارەکانی ھرم یان فرماندەی ئودەڤرە، ئتوان، ئو ئرک ئنجام بدا
ب ئاشکراو وتنانت ل برچاو خکوە و ، کاتک ترۆریستکانی کۆماری ئیسالمی نچ

دروستکردنی ژرچاوەدری یکیتیدا وتنانت بلب ھاریکاری ھندک خۆ فرۆش و 
کسی پشمرگ وژن ومناڵ و پنابری ٢٥٠یشی سلمانی  نزیکی ساباندی تیرۆر ل ئا

کی رۆژھناخھک نرۆری پزی دژی تتی ھکیرۆرکرد، چۆن بوو، یتیان ت وتاک
بگۆمان ئم ھرش تنیا بۆ ب رزیکردن وھاندانی رۆکانی ! ؟ترۆریستکیشی سزاندا

دژکردەوە نیشان بدەن وئوجار بیانوو وەدەست بنن بۆ لدانی بۆئوەبووە دموکرات 
!یانراستوخۆ

حیزبی دموکرات، ئو چکداران ب ژن ومناڵ وکادر وپشمرگی ئو ب پ راگیندراوی
دیارە ئو شوە رەفتارە بری تکوی ھزی ! حیزب، ئوپڕی ب رزییان نیشان داوە

وسوپای پاسداران ی دئاسایشی کۆینمامکدارەکانەوو موان، ئک لندوڕیشی ھ
داخوە ئم بم ب! ی کورد ئو رەفتار روودەدا؟، دەنا چلۆن ل پیشمرگپشتاست دەکا

.ئانیان، تاترەروەبی!ردوویکی تایان ھیرابلودەڤرە، ران، اک

ئگر ب رزی کراوە، ئوە " لوەمی رەخنی ئوحیزب بندکراوەدا، ئاسایشی کۆی دەبیژی
یکاری سکا ل باشوور، خاوەن تاقپم وای ئوحیزب، سبارەت ب"! دادگا ھی با سکا بکن



،نرخ ی پیشبکباسی رفاندنی ماشینموکرات بی ئازەری زمانی درگاوی ئنمدئاغا ح
شینکی برد، باسی رووداوی دەروازەی کۆی بکا بکات ک فرماندەیکی یکیتی کوشتی وما

 فیتی سوپای پک بکناوچ ر،اسدارانی ئیران لند پیشمچ گژی ئاسایشی کۆیدەسر ب،
وەنبوونوپقوربانی ئدز بکدادگا ویباسی دادوەری! ەۆدیی ائاسایشی کۆیلو رسئ

... باسی... باسی! دەسدریژیی ئاشکرا

پیشی دەورەی حم رووداوکی پنجاساڵشوە وەمدانوەی ئاسایشی کۆی،ئو 
ناوچی کامیاران ل گوندیک ب گیکی ژاندار پرسسرۆک . ھناموەرەزاشای وەبیر

دەسدرژی زۆر،و بناوبرا. وەک ژانداری رژیم، خاوەن دەست ئب"فقی سمان"یناو
کاتکی گوندئر ژندەکا ون! ێسش سکارێ، وشژنران دەنک بۆ شاژنی ئیاژنیش ام

ب ونامئوە دەنکرماننگی ژاندارمری واتا ئفکوردستانی گشتی ستانیاسایشری بۆ ھ .
دادگا ناساندنی بسر ئودەسدرژیی وئنجامدەری ولوانیش نام وفرمانی لیکۆلینوەئ

نجامداوەدەنی ئوخۆی کارەک یوبنکرۆکی ئس ک سوکخۆتان بیری !!! رن بۆ ئ
دارم، کاری لبکنوە ئنجامی سکاک ب کۆی گیوە؟ ئمم وەک نموون ھنایوە، ھیوا

شنوچوی لنجامدانی رەفتاری دزئ گاتن وانئ.

ئوەی ماوەتوە بژم، ئوەی ک سرکردەکانی دموکرات، ناب پان واب، ب ڕاگیندراو 
! ئم شیرینی خوران وھشتا زەماوەند نکراوە. کارەساتکان کۆتاییان پدێ،وسکای گشتی

. ب ڕاستی  لوبارەوە ئوە دەب چلۆن خۆتان بپارزن، من بیرم کۆ وئوە ل میدانکدان
 و تکایڕبۆ خۆدەربازکردن لفرۆششتان دەگرێ وکارەساتی ییخک یگومان، رۆژب  ک

ینکی جیدی بدەن!سامناک دەئافوھ.

٢٠١٥یی مارس٥


