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    ربلندییهربلندییه  آی تری شانازی و سهآی تری شانازی و سه  ت، مدالییایهت، مدالییایه  زارهزاره  پۆستی وهپۆستی وه  تتاح زاخۆیی لهتتاح زاخۆیی له  رکرانی فهرکرانی فه  دهده

  !!  وهوه  ڕزهڕزه  م بهم به  رۆآی ئهرۆآی ئه  بهبه  بهبه
   a_sarkash@hotmail. com ئوپساال/ ش  رکه  سه

ر  سه له، ڕز زاخۆیی ر به وبه مه ند سالک له چه
ن ڕژمی  الیه له،  رانه و شۆڕشگه لوستی جوامرانه هه
رکردن  زیندان و ده التکرا به خه، عسی فاشستی سوریا به
رتاری  سکه فیتی ڕژمی عه ش به مه ئه، شق  دیمه له

  . کان مالیسته که تورکه
پۆستی  له، لوست مان هه هۆی هه مسالیش به وا ئه

ن  الیه ییان له مجاره الم ئه به، کرێ رده ت ده زاره وه
 سوسیال دیموکرات   خۆی به پارتک که، پارتکی کوردی

مافی ، دیموکراسی، مافی مرۆڤ، پارتک، کا پناس ده
ی  ڕادیۆکه، ڕۆژان پارتک ڕۆژک له،   درشتی نووسراوه یدا به که ناو ئارمه نووس له چاره
 گۆڕی  وه)  لی عراقه نگی گه  ده رهئ ( مۆی بوو له ی ئه که ئاسمانییه ناله جی که وسا له ئه که
ی   تریاک و باده النی شۆڕشی نوێ ببووه شخه مارشی مه)  لی کوردستانه نگی گه  ده ئره ( به
یویست  ده، ی عراقچتی سۆنگه تاشی له لكی پاک ده ری خه سه،  وه خشییه به ستی ده رمه سه

  ك پارته وه،  عراقی بوونی خۆیان بنرداری ستبه ش ده که به ره  عه  عراقییه لکه حزب و خه
  گرتبوو الوانی کاس و هکردبوو به لنه ی هه که ل ناوه گه کانی تریش داش عراقی له کوردییه
نای  ڕه که، عریب تی کردنی ته دژایه، ی خۆنووسین مافی چاره به، وازی کوردستانی بوون بانگه
نگی  رم و نه  شه کوتا و عراقچتی به هنگینی د جه قین یا تاماوین ئه رکوک و خانه یا که
  یشته کاتک گه، وت رکه کان سه خته دبه ژار و به ی هه نده ر ده سه پارتک به، کرد د ده ناوزه
فتار   ڕه یت و بالۆرانه م به موو ئه ی هه وانه ڕک پچه! ما بیر نه الت هیچی له سه رشی ده عه
  . کا ده
 و  خونی عروبه ش که ل و غه ی ب غه24یار  کی عه ك پارتکی عراقی وعراقچییه وه

  نفال که ی جارانی ئه که ژر ئاال گواوییه له، کا ده کانی فواره ماره  شاده ئیسالم له
  . ر زیاد کرد سه کی له) اکبر الله(کانی  خوناوییه سته  ده ددام به دیکتاتۆرسه

زیری ڕۆشنبیری خۆی کاک  سلمانی وه  له سکه تی که نی حکومه خاوه  که م پارته ل ئه به
شنووسکی   ڕه که، ی میشه ستووری هه شنووسی ده ر گوتنی نا بۆ ڕه سه تتاح زاخۆیی له فه
  .  رکردووه ده،  یه رستانه په ل وکۆنه په ش چلکن چه تتا بلی ڕه هه
، داو  الدهتیوان ر هه سه ی ش له لفه،  رزه ربه  یاخی و سه نگه م ده رکردنی ئه الم ده به
پی نقوومی دیکتاتۆریی و سنترالیزمی  ی تا قوله التییانه تی ڕۆژهه قلییه لمن ئه یسه ده

ددام مشی ل میوان  مریکاو ڕووخاندنی دیکتاتۆرسه هاتنی ئه به، الت سه ی ده ستالینیانه
  .  نییه
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