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  فا فا   آارزان مستهآارزان مسته. ... . ... آانیآانی  ئهئه  بدهبده   و ب مه و ب مهآانی شوعیآانی شوعی  ستهسته  دهده  م بهم به  لهله  بۆ قهبۆ قه

  
   و له سه یان چوار آه  ژماره  نوسین آه  به ستیان آردوه آان ده ره نو سایت و ماپه ستكی شوعی له ده م به ه ند قه  چه  آه یه ماوه
  .  وه نه آه  بو ده و نوسینانه مال ئه ك آه تی زیره رایه  ڕابه  به  آه  آراوه یه و ژماره  باس له وه آی نو خودی خۆیانه یه رچاوه سه

  واه و هه قی قبوی ئه نت عه نی و ئازادی خواز داده ده  مه  خۆی به ك و حیزبی شوعی آه  پارتكی لیبال دیموآراتی وه وه داخه زۆر به
ی پیسی  پاشهر  به  له و حیزبه واڵ ئه ی هه  ڕۆژنامه ی آه وه ت به باره  سهوه  بو آرایه میدیاو سایتی آوردستان ئۆن الینpuk   له ناآات آه

ستیان  ر ده ی به وه  ئه ی پ وتم آه وه  فرۆشك ئه ی ڕۆژنامه  وته ش به وه ر له به،   بزانن یه له هزه و مه كی به ك و خه وه  نه وه تهیك ده
ندامكی  ی ئه وه شیمان بوونه ۆی په ه  به و حیزبه سادی ئه ی و فه نده وای گه  هه  چونكه  بازاڕدا آریویانه هواڵ ل ی هه  ڕۆژنامه وتبت له آه

دا بت ئه  آه وه ته و آراوهخۆیان تداغی ئه ره سیب قه رو ئازاد حهرۆ قاد ك و سه شیان وه  مه  نازانر گرێ   پارتی و سوآانی مۆنیكا ئه  بهب
  .  وه منته  یاخی بوویی ده ر به ههتا  وه یان ئه
كی ئۆپۆزسۆن  پارت  حیزبك بوو خۆی به بت آه  نه وه ت ئه نانه  ته یه یدا هه  گه آم له یه  هیچ آشه  نه  بووه و حیزبه  ڕقم له من نه
ماندا آلكی خۆی  رله  آاتی په  له آانی دیكه موو پارته  هه  له وه وانه  پچه چی به آه، آرد ی ئازادی ده آانیدا بانگشه یاندنه  ڕاگه ناو له داده
  . وت ست آه ی ده ك و آورسی و پاره  تاوه وره اڵ حیزبكی گه پ خاته ده

لل و  م  زۆره  ناچار به وه ترسن دوا ڕۆژیان بت و بسنه  ده وه ی زۆر له وه ر ئه به آانی له ندامه  بم ئه و حیزبه تی ئه قیه ی ئاگاداری عه هنده
  یانباته وان دت و ده  ملو ب قبوڵ آردنی ڕای ئه  زۆره به ماڵ و مندای خۆیان وت یانه ده  قكی تۆتالیتاری دآتاتۆریانه  عه به
  . ن  بده  نائازادی خوازه و حیزبه نگ به  ده وه ر چاویه به ب به آان و ده بژاردنه هه

و  ی ئه سته  جه ایرۆسكن بهردوآیان ڤ  آاتكدا هه  له یه  ههك دا چ جیاوازیه حیزبی شوعیرتكی ئیسالمی سیاسی و نوان پا نازانم له
 بچوك و ب  ندامه  ئه ن و به آه آانی ده وره آی و گه ره  سه ندامه ر ئه شی سه گرن و دابه رده ت وه  حكومه آی زۆر له یه  پاره و مانگانه ته میلله

  .  یانه وه و گریان و پاڕانه مان نیه ن پاره ئاگاآانیشیان ده
چی زۆر  گرن آه ری ده  وه  آه وه و پاره  هۆی ئه آتی ترن به آتی پارتی و یه  پارتی و یه  له  آه ئۆپۆزسیۆنانه نا  و حیزبه ئی له بده ب مه
آان دنیابن پارتی و  برا بچكۆالنه، فرۆشن دا ده و ساویلكه كی ساده ر خه سه تیو دسۆزی به آانیاندا آوردایه یاندنه  ڕاگه  له وه داخه به
ری  ماوه ر زۆری جه به توانی له تان ده  نه  ئوه وه  ئه بوایه ڕی براآوژی نه ر بت و شه گه  ئه تیو دسۆزیه نی آوردایه  خاوه وه ئ آتی زۆر له یه
ر  سه له  و ڕۆژانه  له یره زۆر سه،  وه  بنه وو حیزبهو د آانی ئه  ناشرینه  توتی و شته ك ببن به  بت نه آیشتان لوه یه  ورته و دوو حیزبه ئه
 سای و پیر بوو 80ن  مه آی ته یه  ئوه نینم هات چونكه زرابن زۆر پكه  دامه  ساه13   ئوه م بینی آه وه تان ئه آه شه وه  مغه  فزیۆنه له ته
 ئیتر  ندامتان نیه  ئه80  وه یه وره  گه و عومره ك به یه  ئوه وه ته م آردوه  آهتانن مه ن ته ركی خۆتان ناآه  قبوی ڕای براده ق دۆگما آه عه
ختیار وتی شوعی  ال به ردی مه ده  ڕوسیا به  له وه ته آوژاونه    وه به ده   له  آه ك و ئوه  پارتكی وه یره زۆر سه ساڵ   سیانزه  ببنه یه وه ی ئه هنۆر

یركی تر  سه.   ساه نمان سیانزه مه ن ته  ده ازهچی دن ت ی آه ر بكه به رمای هاویندا قاپوتك له گه  تۆ له  وایه وه ك و ئه بوون وه
چی   آه وه ك بكرته لھایه تركا مه د آیلۆ مه ر سه هه وت له یه  ده  آه تانه آه ی حیزبه رنامه  به وه  ئه  خوانیه ڕتان به  باوه ك آه یه  ئوه دایه وه له
  و حیزبه ست له  ده رچی زوه آانم هه برا گیانه، می پۆست مۆدرن رده  شازی فكری سه هی وه ئه و  بده  مه یه وه ن ئه آه آانتان نوژ ئه ندامه ئه
ی  و سیه  له حیزب و  له میكرۆب بته دهآتی و  یه  بهبت آتی ده  یه ن له دنی بدهیان ندكی ڕاگه مال ناوه ك آه گرن دنیابن زیره هه
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