
 لة لة وآليت باسك،) كؤمونيست(ثاش دوو سالَ لة دامةزراندين حيزيب شيوعي
 ! هيَنايانانةكدةنط%12،5هةلَبذارن

 
 )سال41َ، ئرياوسكنينيَكانة(اتطيَِرب خةذنةهةريَمي باسك و   كؤمونيسيتطفتوطؤ لةطةل سكرتيَري حيزيب

 لَبذاردنةكةي رؤذي يةكشةمة هةلَدةسةنطيَنن؟ بؤ حيزبةكةتان لة هة%12،5طهيَناينئيَوة ضؤن دةن: ثرسيار      

حيزبةكةمان لةم هةلَبذارنةدا .  طةياندة ثةرلةمانماننويَنةر9 كةبؤ ئيَمة زؤر ثؤزةتيفة: آلمة و
 .، دةنطيان بة ئيَمة داةم هةلَبذاردنةان ل بةشداربوو150 000نزيكةي -ثشتطريييةكي زؤر طةورةي كرا

سالَ بةسةر دامةزراندين تيَثةِريوة و 2 حيزيب شيوعي هةلَدةسةنطيَنن كة هيَشتا تةا سةركةوتينئيَوة ضؤن : ثرسيار     
 نةكردووة؟بةشداري ثيَشتريش لة هةلَبذاردن 

بابةت و هةروةها   كرد بةنةكامنا لةبةرضاوة كة بة بةردةوام ياساغكردين حيزبانخةلَك ئيَمةي: وةآلم
ئةم ئاماجنة لة . ان لة ثيَناوي دميوكراسي و ئاشتيدابةرزترين ئاماجني ئيَمة بريتيية لة هةنطاون

هتد، بؤية خةلَكيش بة ضِري ...سةرووي هةموو ثرسيارةكاين ترة وةك بيَكاري و يبَ نشتةجيَيي 
  . كردمانيانثشتيواني
  هةية؟بايةخيَكيض ، لة هةلَبذاردنةكة قةدةغةكراكة -يةكطرتن- كردين حيزيب ثةتوساناثشتيواين: ثرسيار           
بة ئاشكرا ) ثةتوسانا(ئةوة ثالَيَكي زؤر بةهيَزي بة ئيَمةوة نا، ثيَش هةموو شتيَك و لةبةر ئةوةي: وةآلم

 . ثيَشنياريَطي طشيت بؤ ضارةسةريَكي ئاشتيانةي كيَشةكة كرد
كردين حيزبةكةي تةنانةت داواي ياساغكة  كة حكومةيت سؤسياليستةكان لة مةدريد  ئايا ئةوة هيَمايةكي سياسيية:ثرسيار
 .؟دةنط بة ئيَوة دةدةنبة ئاشكرا رايطةياند كة ) ثةتوسنا( طةرضي، نةكردانئيَوةشي

 
، )هةموو ئيختيارةكان( لةطةل ئةو هؤهيَنانةوة ثِر سةيروسةمةرة وةك ئةوةي ثيَش ماوةيةك ليسيت:وةآلم

حيزبيَكي راستِرةوة ئيَستا حيزيب طةل كة . ياساغكرا، دةيانتواين حيزبةكةي ئيَمةش ياساغ بكةن



 كة ئةوان بةرثرسيارن لةوةي بةوة تاوانبار دةكةنسؤسياليستةكان ، )ثي. ثي(ةتوندِرةوةكان
لة ....ئيَمة حيزبيَكي شةرعني و هيض هؤيةك نيية بؤ ياساغكردمنان. سةرلةنويَ لة ناو ثةرلةمانن)ئيتا(كة

ختيارة لة دميوكراسييةكي راستةقينةدا، ئي. راستيدا هيض هؤيةك نيية بؤ ئةوةي حيزبيَك ياساغ بكريَت
 .سياسييةكان قةدةغة ناكريَن

 خالَة سةرةكييةكاين كارةكانتان لة ضوار سالَي داهاتوودا لة ضي ثيَكهاتوون؟: ثرسيار           
بةداخةوة ئيَمة دةيبَ بة . ناريؤيةكي دميوكراسي خبولَقيَننيئاماجني باآلمان بريتيية لةوةي سي: وةآلم

ة شيَوةيةكي بةردةوام ئةمة دووبارة بكةينةوة، ضونكة ئيَستاش ثةرلةمانيَك درووست دةكريَت كة ب
ئيَمة بؤ ئةوة . لةمةشدا، بةشداري حيزبةكةماين هيض لةم مةسةلةية ناطؤِريَ. نادميوكراسي ثيَكدةهيَنريَت

وو لةم بارةيةوة دةيبَ لة طةل هةم.  نويَنةرايةيت دميوكراسيةتيَكي راستةقينة درووست ببيَتكار دةكةين، 
ليَرةدا .  و ثيَشكةوتنخوازمان هةيةئةمةشدا بةرنامةيةكي ضةث و لة ثالَ ثيَكهاتة سياسييةكان ريَككةوين

ةن و نويَنةرايةيت تةنانةت زؤر كةس هةن ناتوانن بة شيَوةيةكي شةرعييانة كار بكةن، خؤيان ريَكبخ
 .هةلَويسيت خؤيان بكةن

و هةروا هةموو ذنانيَكي زؤر خؤيان هةلَبذاردووة، بةرضاوبكةويَت ئةوةي لة حزبةكةتاندا: ثرسيار  
ئايا ثرسي رةطةز مانايةكي تايبةيت . ليستةكاين هةر سيَ ناوضةكة لةاليةن ذنانةوة رابةرايةيت دةكريَت

 هةية؟
مانةويَ تةا سيستيَمي باآلدةست بطؤِرين، بةلَكو مؤديَلي كؤمةلَطايةكي نويَش، ئيَمة نا. هةلَبةت: وةآلم

 و ذنان بة توندي يبَ بةشكراون، بؤية ةوةيةثياوانبةدةست  سيستيَمي باآلدةسيت ئَيستا،. ةيندرووست بك
لَطايةك،  كؤمةةرةوةن و ئيَمة خةبات دةكةين  لة ثيَناو طةيشنت بةذنان لة ناو حيزبةكةمان لةسةروي س

               .... يةكسان بنيَيدا تذنان و ثياوان 
 سةالم عةبدوآل: لة ئةملانييةوة بؤ كوردي. ي يونطة ظيَلَت سازي داوةرؤذنامةرالف شتريَك بؤ 


