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  ئاسؤئاسؤ ...  ... هةلَبذاردنهةلَبذاردن  ييو طةمةو طةمة  يي شيوع شيوعحزيبحزيب
  

هةم دةكةين لة ص سي ِرادةميكة ئيمة باس لة دروستبوين
 سييةم لة يكوردستان وة ئوميداواربووين كة هيز

كوردستاندا دروست ببيت لة سةرةتادا ضاوةِروان بوين كة 
 يوة خؤص نوي بةبةرنامةو كارو ثرؤذةي سياسيهيزيك

 بؤ بدةين لةوِريطايةوة يوومان دةنطهةم و تةرح بكات
  بة فيفيتلة ففيت و  بةو كيشة طةورانة يننييكؤتا

 ي كة لة ساحةيم ئةو هيزو حزبانةالَبة، ِرزطارمان بيت
 ي كوردستاندان نةك نةيان توانيةوة ببنة هيزيسياس

هةميشة  و ستان بوون كورديتدارةكةالَ دوو حزبة دةسة سياسةتةكاينيسيهةم بةلَكو هةميشة ثاشكؤ
 بكريت لة هةموو دونيادا ص خيريان ثي ئةم دوو حزبةدا دةستيان ثان كردؤتةوة بؤ ئةوةيلةبةر دةرطا

 كورد ئةمة ثيضةوانة بؤتةوة يم الالَبة  بيتي خؤ دةبيت خاوةن ئريادةو سياسةيتي سياسحزيب
 لة ي دواييتةوة باس دةكري شةوالَسة دةي شةويك لة ميديايئةوة و ت وةك يةكنالَدةسة و ئؤثؤزسيؤن

 هةلَبذاردنةدا هيوايةكمان ي دةكريت لةم سةرو بةنديو دووستايشص سص ئؤثؤزسيؤنةوة ب حزيبيميدي
 هةلَبذاردنةكانةوةو ي جياوازةوة دابةزنة نيو ساحةيهةبوو كة حزبةكان بتوانن بة ليستوو كارو ثرؤذة

 بِرياريان دا و ثاريتيم بة داخةوة هةر كةيةكيتالَان هةبيت بة كوردستان دةنطيلةنيو ثةرلةماين بتوانن
 ثةرلةمانيان لةنيو  كورسيةكايني كورستان بكةن وةبةِريكةوتن زؤربة هةلَبذاردينيبةيةك ليست بةشدار

 ص بةبو ثاريتي كة يةكيتي نةبن بةوةيِراز و  هةلَويست وةربطرنيخؤياندا دابةشكرد كة لةبةر ئةوة
 ئةو ينة ستايشالَنةو طويرايةالَ زؤر عاقي ثةرلةمان دابةش بكةن كةضي دميوكراتيانة كورسيمومارةسة

 خوايان كردكة كورسيان بةركةوتووة وةك يةكيك لة ي شوكرهةلَويستةيان كردوو خؤيان وتةين
 ثاريت  وية طرنط ئةوةية يةكييتي ني ئيمةوة كورسي طرنك بةال جزبيك وويتي سياس مةكتةيبئةنداماين

ئيمةش ئةوةمان دةويت ئيمة بة هةلَبذاردنيش يةك كورسيمان بؤ بة دةست نايةت ئيستا  و يةك ليسنت
 كوردستان لة ي شيوع حزيبي سياس مةكتةيبيئةبوتارا ئةندام، دوانيان بؤ داناوين زؤريشيان زيادة

 ئيمة  هاوبةشداين وةسياسةيت نيوةندا دةلَيت ئيمة لة سةرةتاوة لةطةلَ ليسيتي لةطةلَ رٍِؤذنامةيديداريك
  . يةي بة فيفتفيفيت) ك. د. ث) (ك. ن. ي(ي م ئةم ليستةهاوبةشةالَ هاوبةشة بةليسيت
مدا ئةلَيت الَ دميوكراسيانة بؤ بةشدار دةبن لة وة بة فيفيت كة ئايا فيفيتي ئةو ثرسيارةيمالَلة وة

  حزيبص ليدةطرين ضونكةبةشةكةمان كةمة بةلَي دةكةين وة رةخنةشي هاوبشة بةشداران ليسيتسياسةمت
ية باش ي هةم لة نالَ ئةداو هةم لة بزمار ضونكة ئةم ثارتة كؤمؤنيستة ئةو راست كورد وتةينيشيوع
 ي رازثاريتو   يةكييتيسالَ سياسةت تازة بة خير) 40 ( زياتر لةي كة خاوةن جةماوةر نيةو دوواصدةزان
 كةم  وةها بواية كة بيتوانياية اليني دةبوو خاوةن هيزيكي سياس ئةو هةموو سالَة لة كاركردينيدووا

 ي زؤر لةوة دلَنياية كة تواناي شيوعم حزيبالَ دابةزياية بةي خؤ بكرداية كة بة ليسيتي ئةوةجورئةيت
 ئةوةدا بوو يكاركردنيان لة ثيناو  وية بؤية هةموو ئامانجييةكيش ني تةا كورسبةدةستهياين

دابتوانن شتيكيان يو يةكيتي ثارتي هاوبةش دروست بكةن تا ئةوانيش لة ساية ليسيتو ثاريتيكةيةكيت
  بيت يان نا طرنط بةاليانةوة دةسكةوتةكانيانة وةك باسيشم كردي نارازيدةست بكةويت ئيتر خةلَك
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 فشارةوة ي ثاشكؤبونيان نةيان توانيةوة ببنة هيزية دةرةجنام دورو دريذ ئةم حزبة لي ميذوويةكيدووا
 ي ئةندام ثةرلةمانةيان لةئايندةدا لةنيو ثةرلةماندا جطة لة موضة خؤريك زياتر هيضصدلَنياشم كة ئةو س

 ئاوبداية ئيستا ي سياسةتكردن ثةلَثينة لةبايتي شيوع سليمانيش ئةطةر حزيبي خةلَكيتر نابن بةقسة
 ئؤثؤزسيؤنةوة ي ئةم حزبانة بكةن كةبةناويار بوو ئيتر رةواية كة نووسةرو ِرؤشنبريان ِرةخنةسورة ضن
 لة سةر راسيت و رؤذانة ئيشقاقيان تيدةكةويي تةنانةت كار طةيشتؤتة ئةوة و  خؤ لةوةراندنيخةريك

 و ثاريتي يةكيـ ثارةو ئيمتيازن لة وةرطرتينيخةريك و يةك دةلَين كة ضؤن لة ناوةوة طةندةلَ بوون
 هاوبةشة  ئةبو تارا دةردةكةويت دةلَيت ئةم ليسيتلةوةش سةيرتر ئيزدواجيةكةيان كة لة قسةكاين

  .  تيدا دةكاتي بةشداريشيو كةضص ليدةطريية رةخنةي نيدميوكراس
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