
 
  ,هةرِةشة و سوكايةيت بةوانةي دةنط نادةن

 ساالر ِرةشيد        !ييةكي تري هةلَبذاردنِريسوا               

 
جطة لة ِريطةي , بؤ ِراكيشاين خةلَك بؤ دةنطدان, يةكييت و ثاريت و سةركردة و كةنالَةكاين ِراطةياندنيان

 و عةشرةت و بةسةرداهةلَدانيان و لة كؤكردنةوةي خيلَجطة , نانةوةيِرشتين ذاري قةومثةرسيت و دووبةرةكايةت
ئيحساسي ئينسانةكان جطة لة جوآلندين , وةطةرخستنةوةي دةمارطريي خيلَثةرسيتزيندووكردنةوةي عةشرةت و 

ِريزة وةفاي بؤ ئةوانة نةبوويب هةر خؤيان  كة ئةوةي بة, بة وةفاداري بؤ خويين شةهيدان و ئةنفال و كيمياباران
كةوتوونةتة سووكايةتيكردن و هةِرشةكردنيش و دةلَين كوردي بةشةرةف دةنط ئةدا و ئةوةي دةنط نةدات , ونةبو

  !ئةيب لة كوردستان دةربكري و تِروهايت تري لةم جؤرة
 يةكيك لةو كةسانةي كة لةاليةن, لة طةلَ مةال بةختيارضةند ِرؤذ لةمةوبةر لة ضاوثيكةوتنيكي كوردسات 

بةلَكوو خؤشي بة , مةال بةختياريش نةك هةر ثشتيواين يلَ كرد,  هةموو وترايةوةئةم شتانة,  كردانيموداخةلة
, كة لة ِراستيدا نةك ثشتيوانيكردن لة ذةهراوي لةو جؤرة! دةربِرينيكي تر هةمان ئةو شتانةي دووبارة كردةوة

واية لةم يةكييت ثيي, سةيرةكة لةوةداية. نسانةبةلَكوو ِريطة ثي دانيشي تاوانة و ثيشيلكردين ماف و ئازادي ئي
 هيض , نيشتمانيداواية لة ناو يةكييتميوكراتتر و مةال بةختياريش ثييهيض حيزبيك لة خؤي د, داعيراقة

خةلَكي بؤ دذي يةكيك لةو شتانةي كة   لةمةش سةير تر ئةوةية!كةسيكي دي لة خؤي دميوكراتتر نيية
تيية لة بةرامبةر مةال , قامكي دةخاتة سةريت و سةركوتطةري ئةو حيزبةدميوكراتيبووين يةكيفةزاعةيت يةكي 

كة ,  بة خودي ئةم مةال بةختيارةيان كرد بةرامبةر كة بيست سالَ بةر لة ئةمِرؤ تاوانةيياين ئةو ! بةختيار
, يكخراوي خؤي ئاشكرا بكاتباثضيت ِر, خاليفي يةكيتييةموئةطةر  كة ,وةعدي ثي دا  تالَةباينثيشتر جةالل

جةالل تالَةباين , ةبردبةآلم زؤري ن! نبةلَكوو كؤمةكيشي ئةكة, بؤ ثيكناهينن ئةوان نةك هةر ِريطريي
. يت بكةن و بؤي يننِرؤستةمي ِراسثارد كة بضن بالَبةسشةوكةيت حاجي موشري و , تفةنطضييةكاين خؤي

بؤ جةالليان لة مالَ دةريان هينا و طرت و وري مالَةكةيان بةقازيفة ئةوانيش ِرؤيشنت ولة تةكيةي قةراخ ضواردة
, زؤر نامرؤظانةبة نةرييت دةرةبةطةكاين كوردستان , دواتريش جطة لة سوكايةيت و ئةشكةجنةيةكي زؤر, برد

   !!!طيِرايانخؤلَودؤيان بةسةردا كرد و بةروثشت سواري كةريكيان كرد و بة ناو طوندي مالومةدا 
 بةالمانةوة سةير  ئيتر ئةيب,ةر ئةمة مشتيك لة خةرواري بةناو دميوكراتيترين حيزيب كوردستان بيتئةط 

,  خةلَكي لةسةر ئةم مةسةلةية, سبةي ِرؤذةن و ئةطةر بؤيان بكريلة خةلَك بكئةم جؤرة هةِرةشانة نةيب كة 
 , و ئةم هةلَبذارنة ضةندة مةهزةلة بيتهةروةها ئةيب بانطةشةي دميوكراتيبووين ئةم حيزبانة! تةهجري بكةن

 و ئةو سوكايةيت بة خةلَك بكات و قسةكةريان بيت, هةموو بريةوةريية تاآلنةي خؤيةوةبةو , يككة مةال بةختيار
  !؟ئةو بازاِري دميوكراسييان بؤ طةرم بكات
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