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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

ھودانی ئایدیایك و بیر ھموو لـــ
مرۆڤكان،بۆنھشتنیجیاوازییكانی
دادپروەری دروستكردنی و چینایتی
كۆمگا لـــ رەنگ .تییـــیكۆم
دیموكراســـییخواز و پشكوتووەكان
شـــنچ بو بم ھبت، جیاوازی
كۆمگا ل كـــ ،نیی زۆرە رەھایـــ
.یھ دیكتاتۆرییكان و دواكوتوو

ل وتی ،داخ ئوەی جـــی بـــم
ھدەستین خۆمان بدەســـتی مئ
تییجیاوازیی ئو ب دروســـتكردنی
پداگرتن بـــ ئویش ،تییـــچینای
كسانك بوونی دەومند لســـر
تری ئندامانـــی لســـر حیســـابی

كۆمگاكمان.
گیشتن زۆرە بۆ ئاواتكانی مردوم
خزمتی رگایوە ل تا دەست، ب
كچی بكات. ھاونیشتمانیان و وت
ئینسانكان ئیمۆمان، سردەمی لو
ننیبگ دەســـت ئوەدان ل ھوی
و ل رگیـــوە ئامانج تا پۆســـتك

ننب تایبتییكانیان رژەوەندییـــب
رژەوەندییب حیســـابی دی لســـر

گشتییكان.
بو قســـیك لنو كۆمگا ئستا
بۆ خۆزگ ): وەیش ك بو بۆتوە
وەزیر دەبم مانگك شـــش ماوەی
بڕوەبركی یا پرلمان ئندام یا
ئوەیان (با پۆستكی یاخود گشتیی
و ژیانی ماڵ تا وەیـــبۆ ئ حتمن

بكات. دابین پ منداكانی
ھاووتییانی ئاواتی تبب ئوە ئگر
نایچچاوەڕوانییكی پم وتكم،
مرھ ئو داھاتووی بۆ شبینانگ
سیر سۆنگی وەشیان لئ بكین!
بۆ گشـــت تحوكوم نكردنی چاوی
كاتكدا لـــ كۆمـــگا، توژەكانـــی
توانای دارایی و پشـــتگیری ئوپڕی
و بـــرز پۆســـت خـــۆی بۆ خاوەن
برانبر گڕ، خســـتۆت تایبتكان
ب ھیچ مافكی دارایی تواو ئوەش
و نابینت رەوا ئاسایی فرمانبرانی
دەرما ،دای ئوە ھوی ل میشھ
مووچكانی كلك و گوی و ترسناكی و

ببت!! رانرمانبف ئو
كردووە وای  ،مـــئ حوكومتكی
دی لـــ و كینـــش رق ئرەیـــی و
دروست یكتری برانبر ھاووتییان
ئیمتیازات كۆمـــك بوەی ببت،

دەبارنت دا توژك كۆم بسر
تا ئوپڕی پراوز و ئوانـــی تریش
مامۆستای تنھا بۆ باشـــ دەخات،
ك ،كـــی پل زانكـــۆ ھاووتیـــی
بخۆڕایی ئۆتۆمبیـــل بۆیان ژمارەی
وەربگرن، زەوییش چاكتریـــن بت و
ســـرەتایی، مامۆســـتایكی كچی 
ب و ئلف فـــرە كـــ ھموومانـــی
و ئارامیی ھمن و ئوپڕی كـــردووە
تا كردوویـــن لگـــڵ و تحمولـــی
ھر نك كچی پـــی گیاندوویـــن،
ھاتووە بكو ،داوەتن ئیمتیازاتی

بیوە؟! لسر دەرماكشی
ئۆكسیدی دوان س بانك و ئوەیان

كاربۆن!!
یكســـانی و بچاوی تـــا حوكومت
ھاووتییكانی تماشای دادپروەری
تۆكم زیاتر یاسا ســـروەری بكات،
كۆمیتی پیوەندییكانی و دەبت
تۆتـــر، تونـــدو نـــۆو كۆمـــگاش
جیاوازی دەســـت تا بپچوانش
تۆوی خۆی، رۆكانی نوان ل بكات
دەرەنجامی ك دەنتوە، دووبرەكی
رەوشی كۆی بسر نگتیڤانی زۆر

دەبت. وەچكانی و كۆمگا
ھموومان، لســـروویانوە با بۆی
نھشـــتنی ھوی ل حوكومـــت،
توژیایتی بدەین. جیاوازی رەگزی

كوردستان ل توژیایتی جیاكاری دروستكردنی بۆ نا
سرنووسیار


