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  ئاسؤ شيخ كةمالئاسؤ شيخ كةمال... ... ) ) سةيرةكانسةيرةكان  سةيريكي تر لةسةيريكي تر لة((ريكةوتين حيزبةكان لةسةر ثروثاطةندةي هةلَبذاردن ريكةوتين حيزبةكان لةسةر ثروثاطةندةي هةلَبذاردن 

 سالَي رابردوو و 12نارةواييةكاين  ريكةوتين حيزبةكان لة سةر لة ر يب دةنطي لةبةرامبةر هةموو
ةكان بةشيكة لة دريذة كيك لة بضوكترين هةريم ضاوثؤشي كردن لة ناشريين ناشرين ترين دةسةآليت ية

بةردةوامي بة سياسةيت بةتاآلن بردن و ئاوديو كردين سةروةت و  ثيداين سيناريؤي ضةواشةكاري و
 لة بةهةدةر بردين تةمةين نةوةيةكي تةواو لة لَ سا12دان بة دزيويةكاين  ساماين طةل و شةرعية ت

لة   ئةو حيزبانةي لة ماوةي رابردودا وديسانةوة ريكةوتن لة سةر يب دةنطي. كوردةواري طايلَكؤمة
بؤسةدا ضاوةريي هةلة  ميدياكانيانةوة كة خؤيان بة مريات طري دميوكرايت و ئازادي دةزاين و هةميشة لة

هاوآليت ئاساييان قورس تر دةكر كة ضي  بضوكةكانيان دةكرد كةئةوانيش هيندةي تر باري سةر شاين
 دؤخةكةدا دةكةن و لة لَزؤر يب ويذدانانة مامةلَة لة طة ةو دؤحةكايتَ هةليك ديتة ثيش بؤ طؤراين ئ

و شر كة ئةطةريكي الوازة بؤ بةدةستهيناين هةموو ثرنسيثةكاين دميوكرايت  ثيناوي ضةند كورسيةكي شةق
مادي لة  بنةماكاين ئازادي دةكةنة قورباين و بريي تةسكي حيزيب و بةرذةوةندي تاك و دةستكةويت و

دةضنة ذير ركيفي ئةو زل   ئريادةي طةل دادةنين و بة هيض جؤريك حيساب بؤ راي هاوآليت ناكةن وسةروي
دةلَين و ريدةكةون لة سةر ئةوةي كة بة هيض جؤريك  هيزانةي كة دوانزة سالَة خؤيان بةردةوام قسة ي ثي

كي رةش و روت و يب سةرو سةروةت و  سامان لة سةر حيسايب خةلَ كةم و كوري و دزي و ثيكةوةناين
بةرتيل و رؤتني و طةندةلَي و تةزكيةي حيزيب و دروست كردين قةسرو بالَةخانةو  بةري ئيداري و دياردةي

. قةثي يل بكةن كردين بانكةكان لة سةر حيسايب هاوآلتيان بؤ خؤيان و هتد باس نةكري و هةموو قرو ثر
دوو حيزب كة جطة لة خؤدةولَمةند   ثيداين دةسةآليتهةموشي هيض ناطةيةين جطة لة بةردةوامي و دريذة

يب دةنطي هةمويان لة سةر . بووة طةلةكةمان كردن لة سة ر حيسايب خةلَكي هيض دةستكةوتيكيان نة
  . سةيرةكانيان سالَي رابردوو سةيريكي ترة لة هةموو12


