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 آالن  م شمشری له آه زیران، یه رۆك وه  سه  بوو به تاح آه ر فه عومه
  كه آرا به ك هیچی پ نه ی بوو، نه نده رهاتووی پاآسازی گه ده
 نا  وه حیش پكییانه م ساه رهه سوڵ و به  ڕهت ڕزان آۆسره ی به وه ئه
  كه ناو ببات، به ی له نده یتوانی بۆنی گه ك نه بادا دا، نه مووی به هه

  . سا الآی تۆپیوی ل هه ییدا بۆنی آه نده  گه ی له آه ته حكومه
 دوو  آانی، گومان له وه م جوالنه  تارمایی ده  له تاآو ئستا جگه 

ر  سه  له ند نوآته  سلمانی چه  له ، بگره بووه  نهی موفیدی ڕسته
ی  نده ر گه سه ش له وه قای ئه ، دوو بارته ولری دروستكراوه هه

درا،  ك چر سزا نه  پراتیكدا یه چی له ، آه رآراوه و ده ی ئه آه ته حكومه
  *. آرا   نهیشی پ بجه ه ر هه مبه ی قه ندازه  ئه ی حیزب، به آه ر خواردنی ئارده سه له
ر  سه  آوردستان له  له زیره م وه آه ربكرت، یه زیری ڕۆشنبیری ده  پۆستی وه تاح زاخۆیی له ر فه گه ئه
آانیش  درن، گاڕان خوازه آان سزا ده وسته  هه  آوردستان به درت، له وستی سیاسی سزا ده هه

  .  آرن پاداشته
ختیار و عیماد  ال به ك مه  وه ش نییه وه ر ئه به ، له یلی ئاشكرا بووه فا  نییه وه ر ئه به ی له آه رآردنه  ده
ری  زیر تانده  وه ك فنه ، یاخود وه یی آورد عراق چی بووه وه ته منی ستراتیژی نه  ئه د دژ به حمه ئه
 دیوانی  ، یاخود له شف بووه ب سیاسی فایلی آه آته  مه ك فیساره ، یان وه ڵ فرۆشتووه آۆمه به

ستوورك  نگی بۆ ده  ده یه نده وه نھا ئه ی ته آه  تاوانه كه ، به  گاڕان آچی ڕاگرتووه ی به آه ته وزاره
  آات، آۆڕی له  گزی تاوانباری ده مۆ به ی ئه ختیاره ال به  مه م آاآه ر ئه  هه ند سای دیكه ، چه داوه نه

 ئاوازك  ی به ر ڕۆژه بت هه ڕین، ده په تیار ههخ وقی سیاسی آاك به  زه  به ر ئمه گه ئه. گت دژ ده
  . ین بای ده
ندك حیزب ناآرد،  ڵ هه گه ی سازشی له وآاتانه  له وه یه آه ڕه هۆی دسۆزیی بۆ بیروباوه تاح به آاك فه

و  ، له وه عسی سوریا مایه آانی به  زیندانه  مانگ له  آرابوو، به  سزادانكی بۆ ئاماده موو جۆره هه
چی ئستا واژۆی  آه.   حیزب زۆره چی زۆره:  وه وته ی ده آه ناوبانگه  به تاح وته ر فه  آاك عومه آاتانه

 ژیانیدا  ، له ركدایه ی آاك عومه نجه ست و په تی ده حمه  ژر ڕه تاح له ی آاك فه آه رآردنه ده
  .  داوه عسی ئازار نه مشكی به
هیچ وت و  تی له ؟، ئایا بیستووییه وروپای بینیووه ند جار ئه ار چهختی ال به  آۆدا آاك مه نازانم له

  ال له خوازه رآرابت؟، نه ت و پارتكدا ده  هیچ حكومه س له نگدان هیچ آه ر ده سه پارتكدا له
پان   سه ر و بلر به زیرانی بت، برانت و شرۆده ك وه ره تكدا، سۆسیال دیموآراتك سه حكومه
  . گرت ڕانه
،   نییه نده نساو هۆه ره آانی فه نگدانه  ده  ئاگای له ت، ل وا دیاره ختیار زۆر ده  آاك به نده رچه  هه
تاح  ال فه خوازه ، نه وه ستانه یان وه آه  بیاری حیزبه  دژ به آان زۆربه  سۆسیال دیموآراته آه

؟  ی داوه  حیزبی به تییان به ان وزارهو وان جیا بت، نازانم ئه  حیزبی ئه شی له آه ك حیزبه زاخۆییه
  . تكشان؟ حمه  حیزبی زه یان به

ك ئاشنای  ك یاخییه  وه وه قامه  شه  له كه ، به ناسیووه تاح زاخۆییم نه  فه وه فزیۆنه له ی ته  شاشه له
ر   هه ، بۆیه وه رز آردبته  به نگی بۆ به  ژیانی ده شی دووجار له آه  ناو پارته م له ڕ ناآه بووم، باوه

  .  وت و ئیمتیازات نییه سكه قی زیندانی ده ، عه وه آاته قام بیر ده ری شه ماوه قی جه  ئه به
 تاآو آاك   زۆره نده وه رآرت شوتی بفرۆشت، ڕسقی خوا ئه  زانكۆ ده رهاد پیرباڵ له ر فه گه ئه
  . وست  و هه  به  له تاحیش بیفرۆشت، جگه فه

آان  ه نده ی؟؟؟ تاآو گه نده ی گه نیا ج بھین بۆ زریان و آوه  ته تاح زاخۆیی به ت فهب ئایا ده
  .  دیاری پاآسازی؟؟؟ ن به بیكه


