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  خشیشی حزب و به نشیکردن خانه
  

  سوید-د حمه لی ئه وزاد عه نه
com.hotmail@ali.Nawzad 

  
  وه ڕانه  ب گه  به یه ڕاندن هه ک بیاری گرنگی راپه ن،کۆمه به  ده ڕوه ت به کانی حکومه ستوورو یاسا کاروباره ده

م  رده به  له وسته وت هه مه دا ده کرن،لره تاڵ ئیعتبار ده  ک بیاری به ی یاسایی وه ندو بگه بۆ به
  .م دا بکه نشیکردن و خانه خشیشدان به
  ی له  تکه  ناوه رمی کوردستاندا تا ئستاش ناوه تی هه کانی حکومه ڕاندنی کاروباره ی بۆ راپه وه ر ئه به له

و   له ان نیهندک بیار دراون هیچ جیاوازی بینین تا ئستا هه  ده ر بۆیه کرت،هه و حزبی ده نوان ئیمزای حکومی
ی حزبی  زیفه یان وه مک ده ه  قه  نووکه  به  که چن رده  ده وه کانه تیه  رۆژهه  حزبه  له  رۆژانه ی که بیارانه

  .کرن شده  دۆالر دابه زاران به و هه کرن ئاوگۆڕ ده
 نووسراوی  و له سترت اسایی ببهی ی ندو بگه  به  پشت به که واوی بیاره  ته دا؛پویسته شینکردن  بیاری خانه له

کان   دیکتاتۆرو دیموکراتیه مه  سیسته موو جیھاندا به  هه  له یان بکرن،دیاره کان به دا بیاره که نشیکردنه خانه
  ش له مه خۆشی ئه  هۆی نه نی یاسایی،یان به مه واوکردنی ته  ته نشیکردن بۆ نموونه  بۆ خانه یه ک هه مایه بنه

  .بت زیفی هه تی وه خۆش پشتر خزمه سی نه  که پویستهتکدا  حاله
  ره ی هه نشیکراوان زۆربه چن،خانه رده زیران ده نی وه نجومه  ئه  له  ناوه نشیکردن ناوه ک لیستی خانه کۆمه

  ،واته بینووه ی نه زیفه  کورسی وه سی ئاوای تیایه  که ها روه ،هه کردووه واو نه نی یاساییان ته مه زۆریان ته
  .نشیکردن  بۆ خانه هۆکارک نیه

رچوویکی زانکۆو   ده وایه ؟ ئایا ره!ی حزبی رانه و رازیکه وه تی ددانه  سیاسه  له  جۆرک نیه و بیارانه ئایا ئه
فتاکان  و حه کان و شسته کان  دایک بووی چله کرت له نشین بکرن؟ ئایا ده  خانه ک مووچه  یه وارک به خونده نه
  نشین بکرن؟  خانه رمووچه و سه ک مووچه  یه هب

  ؟ یه کانی حزبدا هه خشیشه ڵ به گه کی له  چ جیاوازییه نشین کردنه  خانه و جۆره ئایا ئه
  
 
 

 


