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  ت زیری حکومه زیری حزب یان وه وه
  

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

  
   به ری تاکه کتر جیاوازن،حزب رکخه  یه وه له  زۆر رووه گان له ی نو کۆمه ت دوو پکھاته و حکومه حزب
  ،به تدا جیاوازه مھنانی حکومه رهه تی به  ئالیه مدا،له رهه و به رک  ئه  له و دیسپلین که پک پرانسی ی کۆمه گوره
کی  یه  ب حزب پکھاته ت به  ،حکومه ریب ی هاوته  دوو ئاڕاسته ک به م نه ی  جیاوازن به تر دوو کایه کی واتایه
  . وه ستته به کتریان ده یه کی ئۆرگانی به یهند یوه  کورتی په ،به ت ناژیت  ب حکومه ،حزبیش به واوه ناته
کانی حزبن  زاو پسپۆره  باو شاره ندامه  ئه وه کاندا ئه وتووه  پشکه  وته تی له  تایبه موو جیھاندا به  هه له

کانی   ئۆفیسه  که  نیه و واتایه  به وه م ئه  باکان،به تی پۆسته  تایبه ن به به  ده ڕوه ت به کانی حکومه کاروباره
و ) حزب( نوان جیھازی رکخراو بوون  م له رهه و به رک گانی حزب،یاخود کارو ئه  باره ت بکرن به حکومه

 پناوی جیھازی  ڕاندن له  جیھازی راپه زیر بۆی نیه   وه  واته و بکرن،به تکه) ت حکومه(ڕاندندا  جیھازی راپه
  ..!رکخراو بووندا ئیستیغالل بکات

م  نی دیموکراتی وتانی رۆژئاوادا که جیھا ن،له که ت ده ی حکومه  پکھاته کوم به حه کان ته بژاردنه جامی ههن ئه
   که وه وتۆته م زۆرجار واکه مان قۆرخ بکات،به رله کانی په واوی کورسییه نیا ته  ته  حزبک به  که وتووه رکه
ت  ی حکومه نیا کابینه  ته توانت به  ده دا حزبی براوه ته و حاه  له ،دیاره  بووه1 کۆ 50کان  بژاردنه نجامی هه ئه

  .کاندا  نوان حزبه گیری له ره و به ره  بوونی به  له  بجگه مه نت،ئه یه رابگه
ش   تانه  حکومه و جۆره ی ئه و بۆ پکھاته  وافقه تی ته رمی کوردستان،حکومه تی هه زانرت حکومه ک ده وه

ڕای کارکردن  ره کانیش سه روبارهڕاندنی کا بینن، بۆ راپه تدا رۆڵ ده  حکومه شدار له کانی به وتنی نوان حزبه رکه
رامۆش  کانیش فه شداربووه  به وتنی ئیمزاکراوی نو حزبه ستوورو یاسا ناتوانرت رکه کانی ده نده  به به

ر   کاتی روودانی هه  له ر بۆیه ،هه وه وته که فسیری حزبی ل ده ک ته یه ر بزانرت کشه گه تی ئه  تایبه بکرن،به
و لک   بکرت رامکی حزبی پناسه ک مه  وه که  بیاره درت ئاسایه  ده وانه بیاری تاکه  کدا که یه کشه
ڕاندنی  س نین بۆ راپه ستوورو یاساکان  به  ده ستن به نیا پشت به ر ته وافقدا هه تی ته  حکومه  له ،واته وه بدرته
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