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  ناسری. م ...  الوان دا تیی آیه  یه  دمۆآات له  حیزبی واآانی  ناڕه ته دیخاله

 
 الوان و  تیی آیه  یه  گشتیی ری به ڕوه  به ی  نوان آۆمیته ی م دواییانه  ئه آانی آشه
  ی ره  به  آه یه یه و راستی  ئه ری  ئران پشانده  آوردستانی  دمۆآراتی  حیزبی تی رایه ربه
  دارانی تمه  سیاسه ی وانه  ئران پچه  آوردستانی  دمۆآراتی  نو حیزبی یشتووی  پگه تازه

  مان شوازی  هه و به  آداری  چه  شۆڕشی می رده  سه ی وه ك نه  و حازر نین وه وه نه آه پیر بیر ده
  كوو خۆیان به به، بن  تی رایه  ربه والی مال و ئه ئه  ب  گۆی  رمان و به  فه  به آۆن گوێ

م  به. زانن آان ده یه تی یه  و آۆمه  سیاسی  پرسه شدار له و به ن ئیاده ر و خاوه زه ب نه ساحه
   له  نوێ ی وه  نه ت گوتاری  نیسبه  حیزب به تی رایه ن ربه  الیه  زۆر قووڵ له یشتنكی گه تنه

  ی وه ئه.  م توژه ر ئه ر بۆ سه نهَ خنك  فشاركی  ی  نو حیزب دا بۆته مۆ له  ئه آه،  ئارا دایه
  ته ناعه و قه به) الوان (  نوێ ی وه نه،  م دن رهه زعك به  چ وه نگه بر و زه و زه  ئایا ئه آه
 جیھان دا   له  سانكه  آه  باوآساالری می رده  سه وه ڕنه ن و بگه ك لبده  فالش به ن آه گه ده

  ی وه  نه  و یا گوتاری وه نه  آه وانه  مژوو پچه چوونی  پشڤه وتی  ره یه م شوه و به ماوه  نه باوی
ڵ   گه  دا له  لۆژیكی لۆگكی  دایه  رك بخاو له  نویه و گوتاره ڵ ئه  گه  له  خۆی ب آۆن ده

   بكا؟  ه  مامه  نوێ ی وه نه
  

  مان شوه  هه  و رابردوو به گرێ  ده  خۆوه به  وه ڕانه  گه سیری  مژوو مه ی وه ڕ هنان به باوه
وت و   چه آی یه وه بیرآردنه، بت  حاآم ده  باوك ساالری می رده  و سه وه بته دووپات ده

  ت بیاری سه  ده آانی یه  آورسی ست دانی  ده  له  ترسی  حیزب له تی رایه  ربه  آه وایه ناڕه
  دا بیره  و ئیزن نه ست ك دا راوه ریه  نوگه شنه ر چه ر هه هرامب  به  لبكا و له  دیفاعی داوه
   واز بن وه  بیرآردنه  له یه وه و نه  ئه حاه  مه وه شه  دیكه آی  الیه له. رببدرن آان ده یه نوێ

و  ت ئه  مژووی  چاوخشاندنك به به.  وه آاته  بیر نه ك خۆی  و وه وه  پیره  قالبی و بچته
  تی ر وتك دا دژایه  هه  له  آه وێ آه رده بۆمان ده،  ڕ آردووه یان تپه م قۆناغه  ئه ی وتانه

 بۆ  شی وه ڕانه  گه آی  و هیچ رگایه  پیر بووه آی ره  سه دۆڕاوی،   آراوه  نوێ ی وه ڵ نه  گه له
   به  نوی  ی وه  نه آانی بیر و را آیمانه گا حه  آۆمه  پیری ی و وتانه م له به.  وه ته ماوه نه

  .  وتوو بووه رآه گا سه م آۆمه م پیر و هه هه،   پداوه خی  و بایه هیند گرتووه
  
  وستی  ئران و هه  آوردستانی  دمۆآراتی ر حیزبی  سه ك له یه  آورته وه آیه و پشه به
  . ین آه  ئران ده  آوردستانی  دمۆآراتی  الوانی تیی آیه  یه ت به باره سه
ن  الوا تیی آیه  یه ی ته زعییه و وه  ئه  پكھاتتنی آانی یه آی ره  سه ره  فاآته آك له ند یه ر چه هه
ت   نیسبه آان به نه  الیه تی سساسیه  دمۆآرات و حه  حیزبی  نوخۆیی ناحبازی  جه ی له سه مه
ت  آردن و ره بووڵ نه  قه ی  خانه وته آه  ده سایله و مه موو ئه  هه  گشتی م به به،  آتره یه

  .  یه وه  حیزبه تی رایه ن ربه  الیه  له  نوێ ی وه  و نه  نوێ  هزی گرتنی  هیند نه به  و وه آردنه
  
  ته وتوونه  آه  حیزبی ناحی ر دوو جه  الوان دا هه تیی آیه  یه می  سھه ی  آۆنگره  دوای به

   ب نواعی ت ئه نانه  الوان و ته تیی آیه ڵ یه  گه  له  جیددی تكی  و موخالیفه تی دژایه
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   له ندی آوو پوه وه،   الوان داوه رانی به هڕو  الوان و به رپرسی  به سیپیان به رچه  و به تی حورمه
  ... و خالقی  ئه سایلی  تا مه وه  دیكه آانی حزاب و سازمانه ئه ڵ گه
 .  
  م آه  سھه ی  آۆنگره  الوان دوای تیی آیه  یه ری به ڕوه  به رآیبی  ته  چاو خشاندنك به به

حمان   ره  و بۆ ونه  نیه قنی  عه آی مایه وجیه و بنه  هیچ ته سپانه رچه و به  ئه ت دانی نیسبه
 زانكۆ دا   و له  آردووه  حیزبی  ئران آاری  له یه و ركخراوه  ئه آوو سكرتری  وه لیمی سه

  .  وایه  ناڕه  بوون و دسۆز بوونی  حیزبی  و گومان آردن له  نواندووه رچاوی  به چاالآی
  
  ی النكه ( ئورووپا  له  آه وه ره  ده آانی  آۆمیته یرپرسان  به ی  زۆربه وه  داخه م به به

ت   تایبه آانیان و به ربابه  ئه یفی  آه آانن و به ناحه  جه مۆی سته ژین ده ده)  دمۆآراسی
یان بۆ  ن زیاترین آشه رانه و براده ر ئه سووڕن و هه ده  هه ینی  شاهۆ حوسه نابی جه
   و به وه باره  زۆر ناله زعكی  وه یان خستۆته یه و ركخراوه ه و ئ  الوان ساز آردووه تیی آیه یه

یان  وه  ئه ڕوانی چون چاوه،  دا بنن  آۆنگره تی شووعییه  مه ك حازر نین ددان به یه هیچ شوه
   و ببنه وه نه وان بیر بكه ك ئه  وه  آه یه  آوردستان هه  له  گشتی ریی به ڕوه  به ندامانی  ئه له

موو   هه رووی  سه  له سی آه  و تاآه  گرووپی ندی وه رژه  به ناحباز آه  تاقمك جه یفانژ
  . نن آان داده یه  و حیزبی یی وه ته  نه یه ندی وه رژه به
  

   به ق گاته  ناحه  به  آه  خۆش ناب سانه و آه  داهاتوو دا له  بین مژوو له  ماوه
 هیچ   ب ن و به آه  ده ته و میلله  ئه آانی یه ندی وه رژه  به شتی گ  و به  نوێ ی وه  نه نووسی چاره
 . ن ر بكه  سه تیان له زاوه  داهاتوو تا قه آانی وه م نه رده  به خاته آان ده یه ك راستی یه رده په


