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هەوڵی  ە، هەروەها دوو بەضی دێمىکراتبەضە جیاجیاکاوی کۆمەڵ رلە چەوذ ساڵی رابردوودا چەوذیه جا

یەکتر  پێکهاتىەوە و درووستکردوەوەی حیسبێکی هاوبەش داوە. وەبىووی متماوە بەداویطته، جۆراوجۆریان بۆ 
یەکاویان، پاواوخىازی و بەرژوەوذی تاکەکەسی و گرووپی  پێی ڕووداوەکاوی پێص دابڕان و کێطە واوخۆیی بە

بەڵکىو  ،. لەم دووایاوەدا کەمتر باش لە یەکگرتىەوەی کۆمەڵەکانبىوە کۆسپێکی جیذدی لەسەر ئەم ڕێگایە
 ی ئەم دوو باڵەیزۆرتر باش لە وسیکبىووەوەی زۆرتری دوو باڵەکەی دێمىکرات دەکرێ. ئەوذامەکاو

خۆضحاڵی  وىێیەکان بە هەر خەبەرێکی  لەسەر تۆرەمیذیای ،دێمىکراتیص کە چاوەڕەواوی یەکگرتىەوەن
او کە تەواوی داویطتىەکان خۆیان لە ڕەوتی وسیکبىووەوەی دێمىکراتەکان دەردەبڕن. بە داخەوە وادێتە بەرچ

کە پێکەوە  ەکاوهو ئەوە ڕێبەردەدات  روو  یبسیدوور لە چاوی جەماوەی ح و هتذ تا ڕادەیەکی زۆر بە
یە؟!  وی ەوتەدادادەویطه و بریاری کۆتایی بە باش یان خراپ دەدەن و ئەوذامەکان هیچ وەخطێکیان لەم ڕ

 ! کارەساتە واوەڕۆکذالە  ە بۆخۆیئەگەر وابێ، ئەم
چ ڕێکخراوەیی و چ بە پێی جیاوازیی بیر و  ،بە هەر هۆیەک کە ،ئەگەر قەرار وابێ کە دوو باڵی حیسبێک  

تە یەک بگروەوە، پێىیس ،دەکەنسەربەخۆ کار و چاالکی  و ئێستا وەکى دوو حیسبی وەتەجیابىووەباوەڕ لەیەک 
دەر تەویا بریارو  تەواوی کادر و ئەوذامەکان بەضذار به ڕەوتەداو لەم  یەک بکردرێ لەسەرەتادا خەسارواسی

؟ کام یەک لە ەحیسبەکە وەبێ. دەبێ ڕوووکرێتەوە کە هۆی دابڕاوەکە چی بىو، هەڵەکە لە کىێذا بىو یبەریێڕ
هۆیەکاوی دابڕان پاش پتر لە دە ساڵ کاری سەربەخۆی ئەم دوو حیسبە، بە دوو فەرهەوگ و دوو هەڵىێست 

 ازەوە چارەسەرکراوە؟ و سیاسەتی جیاو
یەک لەم   گەلێک خاڵی جۆراوجۆری ریس کردبىو، ئێستا کام بۆ جیابىووەوەحذک ڕێبەری کاتی خۆی   

ڵی بێ و پێص بە ودا حەڵبىوە کە ڕێخۆضکەرەی یەکگرتىەوەیەکی ئىسىخااڵوە لە حیسبی بەرامبەر
حیسبێکی یەکگرتىودا بە  ان بتىاوه لەەوەی کە ئەوتىویەکی وسیکذا بگرێتەوە؟ بۆ ئهاجیابىووەوەی وىێ لە دا

حیسبی  ی؟ بڵێکام میکاویسم لە هەر دوو الوە پەسەوذ دەکرێ چەضىێکی هەوااڵوە کاری هاوبەش بکەن
 ،و گۆڕاوکاری لە ڕێبەرییەکگرتىو ڕێگا بە هەبىووی فراکسیۆن و ئاراستەکردوی بەروامە و پالوی جیاواز 

کادر و ئەوذامەکان و ی ووستکردوی بۆلتێىێک بیروراواوەدەبىو بە درئایا باضتر ؟ بذاتبێ دابڕاوی وىێ 
ەم ڕەوتە ئ یو بە چەضىێکی دێمىکراتاوە بەدەوەی حیسبیص بەضذار بەردەست رێتەبخجەماعەتی ڕێبەری 

یىی بەیاوىامە و هتذ لەسەرەتادا ئەم دوو حیسبە بە کار و هەڵىێستی هاوبەش و دەربڕ؟ بڵێی باضتر وەبێ بکات
هاوبەش  یپێرەوبەروامە وپێکبێىه، هەوڵ بذەن  لە بىارە جۆراوجۆرەکانپێبکەن، کۆمیتەی هاوبەش تدەس

کەن و لە داهاتىودا پاش ماوەیەک کاری دوو قۆڵی وەکى دوو حیسبی برا بەرەو پێکهێىاوی بئامادە 
 کۆوگرەیەکی هاوبەش برۆن؟ 


