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  بذاربذار) ... ) ... 88 ( (تيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييانتيبينييةكامن لةمةِر حزيب تازةوة بؤ هاوِرييان
  

 لة ذياين تاك تاكي مرؤظةكان بة ثيي ياسا لة ووالَتاين  بة شيوةيةكي نيطةتيظانةخؤتيهةلَقورتاندن
ت ئةو جؤرة لة مامةلَة كردن لة دووتؤيي ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكاندا ناتواني. ِرؤذئاوادا قةدةغة كراوة

، جطة لةوةي كة هؤكاري سةرةكي ئةو خؤتيهةلَقورتاندنة. بة كؤمةلَطاي شارستاين نامؤ نةبيت
بةالَم ئيرةيي بردن و ثيالن طيِرانيش هةنديك جار بةجيا يان ثيكةوة دةبنة دوو هؤكاري تري ، دواكةوتنة

ين كؤمةالَيةيت خيزانةكاندا هيندة ئةلَبةتة سةبارةت بة خؤتيهةلَقورتاندين زؤرةملي لة ذيا. ئةو دياردةية
سةربةخؤيي تاك تاكي مرؤظةكان و . اطريتةخؤيي مرؤظ كة هيض ثاساويك هةلَننامؤية بة سةرب

اسا و هةم بة ثيي ي،  سروشيت خؤياندا لة بارودؤخيوخيزانةكان لة ثةيوةنديية كؤمةالَيةتييةكانياندا
ئةوانةن ، ئةوانةي كة ِريز لةو سةربةخؤيية ناطرن. يلَ دةطرييتهةم بة ثيي تيِروانيين طشيت خةلَك ِريزي 

  . كة لة باري فةرهةنطييةوة ناتوانن بطةنة ئةم ئاسيت تيطةيشتنة لة مرؤظ
جاريك لة جاران نةيتواين ) حككع (ئةو. حككع لةم بوارةشدا تا ئيستا نةيتوانيوة مؤديِرن بيت

  ) . مةةج ( خؤتيهةلَقورتاندين زؤرةملي يان كردبوو بة ميتؤدسةرزةنشيت ئةو كةسانة بكات كة دياردةي
نةك هةر ئةوةندة بةلَكو بِروبيانوو هينانةوة بؤ ئةو كارة دزيوانة لة اليةن بكةرةكانيانةوة بؤ 

ئةمةش سوننةتيكي . ئؤرطانةكاين حزب بة شيوةيةكي طشيت جيطاي بيدةنطة يلَ كردن يان ستايش بوو
ي هةميشة ثلة. ِريطا بؤ ضوونة ثيشةوةي تا ئيستا ئاوةالَية) حككع (لة ناو ئةم حزبةداتري ضةثة كة 

لة . ركسيستيدا ثيوةرة بؤ ثيواين هؤشياري ِرابةرايةيت ئةو حزبةهؤشياري ئةندامان لة حزبيكي ما
يت ضينايةتيدا بووين هةبيت و حزبيكي ئاوادا ناكريت ِرابةرايةتييةكي زيرةك و ليهاتوو لة مةيداين خةبا

 هؤشياري سياسي و كؤمةالَيةيت لة  ئةندازةيةكبة ض. ِريزةكاين خوارةوةش لةو بارةيةوة هةذار بن
هةر بةو ، لة ِريزةكاين سةرةوةشدا و بة تايبةيت ِرابةرايةيت، ِريزةكاين خوارةوةدا بةرقةرار بيت

واتة دياردةي خؤتيهةلَقورتاندين زؤرةملي لة كار و .  ضينايةتيية بةرقةرارةيةئةندازةية ئةو هؤشياري
باري كةسةكان و خيزانةكاندا لة بنةِرةتدا ثةيوةست دةبيتةوة بة ِرابةرايةتييةوة و لةويوة دريذة بة 

ِرابةرايةيت حككع بة هؤي ثيكهاتة ضينايةتييةكةي و ئاماجنة حزبيية بةرتةسكةكاين . ذياين خؤي دةدات
نةك تواناي البردين دياردةي خؤتيهةلَقورتاندين ، ريكارييةكاين لة خةبايت سياسيداو شيوازة نا ك

ئةطةر . بةلَكو ميتؤدي ثِراكتيك كردنيشي بة نا ِراستةوخؤ ِريز يلَ دةطرييت، زؤرةمليي نيية لة ِريزةكانيدا
 ئاويتةي خةبايت بؤ حككع ئةم سوننةتة ضةثة الكةوتةية لة ِريزةكانيدا باوةشي بؤ دةطرييتةوة و

دياردةيةكي هةتا بلَيي قيزةوونة و ) حزيب كؤمؤنيسيت كريكاري ضةثي عيِراق (ئةوا بؤ ئيمة، ِرؤذانةيةيت
ئةم خؤتيهةلَقورتاندين زؤرةمليية . دذ بة خةبايت سياسي ِرؤذانةمان و ئاماجنة ضينايةتييةكامنانة

بةالَم دةبيت هةميشة لة ، ؤي لة ِريزةكامناندا بدؤزيتةوةهةرضةندة تا ئيستا نةيتوانيوة جي ثييةك بؤ خ
  . ثاريزدا بني بؤي و نةهيلَني لة هيض شوينيكةوة زةفةرمان ثي ببات
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