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  بجةييبجةييلَلَأةفعةت هةأةفعةت هة: : ثارصزةرثارصزةر... ... ثليكانةي طةيشنت بةدةسةآليت سياسي لةناو حزيب كورديي دا ثليكانةي طةيشنت بةدةسةآليت سياسي لةناو حزيب كورديي دا 
  

 عس بۆ  ی ڕژمی به و زوم وزۆره وه وساندنه موو چه و هه  نجامی ئه  ئه فتاکاندا له  کۆتایی حه له
ك  و یه فه لسه ك فه همۆ ی ئه تا  هه وه و کاته له. ت بووم  دونیای سیاسه ڵ به تکه. لی کورد ر گه سه

  ك به وه ردا بت نه ماوه ل و جه تی گه  خزمه بت له  بۆ حزب ده یه توانینی سیاسیم هه
و پرۆگرامکی حزبی  یه موو په قی پیرۆزی هه ی من ده م توانینه ناگرێ ئه خوا هه.  وه وانه پچه

ی ژیاندا ووتن و کردار دوو شتی  فه لسه  فه م له به. کانیاندا  ناو خۆیه وه یه  په  له کوردیه
  ? u1740دارک  تمه  بۆچوونی من هیچ حزب و سیاسه جیاوازن به

'cfیه ی سیاسی و کۆمه رنامه  ووتن و داڕشتنی به دارانی کورد له تمه کو سیاسه ونیا وه  تی بۆ
.  ج کردن دارو ج به کر م دوور له به، و دیموکراتیخواز نین یان ل بورده که ته تی میلله خزمه

کان باسی مافی   کوردیه کانی حزبه  ناو خۆیه وه یه په د  قه ردونی مافی مرۆڤ به ی گه جارنامه
 بواری  له  ندک چیه نھا په چی ته ماکانی مافی مرۆڤ ناکات که بیرو ڕاو بنه وئازادی هاووتی
  ،   ج کردندا بوونی نیه ج به

کانی   ناو خۆیه وه یه موو په  هه  له روارکه ی خه  مشتك نمونه مه که ندك ده نھا خاک و به ته
س  که دان  سه که چی به. ربیندا  بیروڕا ده  له موو مرۆڤك ئازاده  هه کاندا هاتووه  کوردیه حزبه
  به، ر بیروڕای سیاسیان زیندانی کراون  سه نھا له ت داردا ته سه ردوو حیزبی ده زیندانی هه  له

 ناو خودی  لکو له  به ردا یاساغه ماوه  ناو تکای جه ر له ك هه بۆچونی من ئازادی بیروڕا نه
 دی  کی ئازاد به یه حزبکی کوردیدا نوزه  ر له  گه کانیشدا نیه خۆ ئه رانی حزبه ندامان و سه ئه

  . ر ه! ماو  کردنی جه واشه  بۆ دیموکراتی و چه نھا ڕکالم کردنه بکرت ته
ندی گشتی  وه رژه ڵ به  گه  له میشه کان هه  کوردیه تی حزبه ندی تایبه وه رژه ی به وه ر ئه  به له
دارکی کورد بۆ  تمه موو کادرك و سیاسه هه. ن وانه کی پچه یه ك و هاوکشه  یه ردا دژ به ماوه جه
  . وتبت ر که ردا سه ماوه نی جهکا ندیه وه رژه ی به  پلیکانه بت به ت ده سه ی ده  لوتکه یشتن به گه
کی  یه  هیچ پرۆژه رانیه ی خۆش گوزه رچاوه  جۆرك سه کاندا به  کوردیه  ناو حزبه رپرسی له به

  .  شانی نادات بازرگانی و ئابووری شان له
مردوویی  ویژدان، ن که ده خت  خۆیانی بۆ به وه بۆ خواره  وه ره  سه دارانی کورد له تمه  سیاسه بۆیه

   سیاسی وئابووری و ئیداریه یه نده موو گه و هه  ئه دایه وه کاندا له  کوردیه  ناو حزبه له ر پرسان هب
 ناورن  چونکه.   نایه یان لوه  نوزه وه  دووریشه له. یدات ده ر ماوه ل و جه ی گه که  باجه بینین که ده
ن  رانی خاوه سه (ی خۆیان الی  متمانهن و بواو دار بکه که تیان له ییه باتی پرشنگداری کۆیله خه

ی کۆڕو   زۆربه  له بۆیه.  ی خۆیانه و پایه گرنگ کورسی و پله.  ج ی گومان نه بکه) بیار
نگ   تکای ده به) ناب، کوا، بۆچی، ر?®ce'  نه (ی  جیاتی ووشه له. کاندا  سیاسیه وه کۆبوونه
   به  جیاتی پلیکانه وت له ر بته گه ردیدا ئه ناو حزبی کو له. یڤن په  رازین ده ی به ووشه
   له  ومعارضه خنه ی ڕه بت ووشه ت ده سه ی ده وی بۆ لوتکه ر که بایی سه دی کاره سعه مه
    تدار سه ن بیارو حزبی ده رانی خاوه  سه ر به رامبه  بت به نگی تۆدا نه رهه فه
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