
.حزب و قەوارەی سیاسی، رێكخراوێكی كۆمەڵگەی مەدەنییە، بەشێكی گرنگی بونیادی سیستمی سیاسی و رێكخراوەیی و مەدەنیی كۆمەڵگەیە

لە دیدی هاوپەیمانییەوە، پێویستە حزب كار بكات بۆ بەمەدەنییكردنی كۆمەڵگە و بەمەدەنی هێشتنەوەی، ئەویش لەرێگەی بەجێهێنانی  

.ەکی گشتیوەیحزب و قەوارەی سیاسی کە خۆی دەبینێتەوە لە ملمالنێی تەندروستی سیاسی و پەروەردەو پێگەیاندنی تاکەکان و هۆشیار کردنەوەی خەلک بە شێسروشتی ئەرکی 

ای كار سەیربكرێت،  لە کاتێکدا ئەو قەوارە انیبەاڵم بە داخەوە تێڕوانینێکی ناسروشتی  لە الی هاوواڵتیانی کوردستان و عێراق دروست بووە بۆ حزب و قەوارەی سیاسی  وەكو بزنس و كۆمپ

!!ەڵەی مادیمامسیاسیە دەیەوێت بانگهێشتی  تاکێک بکات بۆ نێو قەوارەکەی خۆی  راستەوخۆ دەڵێت چیم بۆ دەکەن ؟ موچەکەم چەندە دەبێت؟و دەست دەکات بە 

مەزراوە بە موچە خۆری بن دیوار بە دائەم تێروانینە چەوت و هەڵەیە هۆکارەکەی دەگەرێتەوە بۆ داهێنانی نەریتی موچەخۆری لە حزبەکانی عیراق و کوردستان کە بە هەزارەها خەڵک

ماوە،نەناوی حزبەکانەوە، یان هۆکاری مادی بوەتە پاڵنەری سەرەکی بۆ بونە ئەندام ، بەرنامەو پرۆژەو خزمەت گوزاری پێشکەش کردن هیچ بە هایەکی

دیی و پۆست وپلە پاداشتە نەک ماوە دیاردەیەکی تری ناشایستەش بە کاری سیاسی دروست بووە ئەویش زۆرێک کە دەیانەوێت ببن بە سەركردایەتی ئەو حزبە چاویان لە دەستكەوتە

حزب بكاتە کە ام و کادران کردووە ەندخزمەت کردن بە خاک و نیشتمان و میللەت، بۆیە پێویستە ئەو كلتورە بگۆڕین كە حزبە سیاسییەكانی كوردستان دروستیانكردووە و وایان لە ئ

. كۆمپانیاو لەرێگەی بون بە ئەندام بیکاتە هۆکارێک بۆ پەیداكردنی داهاتی تایبەت بۆ خۆی

:

دگەرانە خزمەتی  داپارەو موچە لە بنەمای سیستەمی سیاسی دەبێ لەدەستی حکومەت بێ نەک حزب، وەحکومەت لەچوارچێوەی بەرنامەی بوجەی حزبەکاندا  بە شێوەیەکی

..سیستەمی سیاسی  پێ بکات

اڵتیان جێبەجێبكەن، پێویستە  ژیانێكی اووە بۆ رێکخستن و راپەراندنی کاری سیاسی پێویستە هەندێک كادر و سەركردەی سیاسی، بۆ ئەوەی بتوانن ئەركە سیاسییەكانیان بەرامبەر بە ه

ن  لە حزب و قەوارەی سیاسیدا اماشایستەیان بۆ دابین بووبێت،  ئەمەش ناکرێت  گشتگیر بکرێت و بەسەر هەمواندا جێبەجێ بکرێت ، وە ناکرێت سەركردەی سیاسی و کادر و ئەند

.  و دوکانی سیاسی بۆ پەیداكردنی پارەیا ئامانجە مادییەكانی لەو موچەی بۆی دابین دەکرێت زیاتر بڕوات و حزب و قەوارەی سیاسی لە سروشتە سیاسییەكەی وەدەرنێت و بیكاتە كۆمپان

لک وەر بگیرێت بە پێی کات و بۆ خەوە ناکرێت هەموو ئەندامانی حزب چاوەرێی موچە و پاداشت بن، بەلکو دەبێت زۆرینەی لەسەر بنەمای خۆبە خشی کار بکات و سود لە تواناکانی

ی زیندوو بکاتەوە و گیانی خشلوان،وە هانی گیانی خۆبەخشی بدرێت لە چاالکی و جموجوڵەسیاسیەکان، هاوپەیمانی یەکێک لە پەیام و دیدگاکانی ئەوەیە هەست و گیانی خۆبە

سودی لێ وەربگیرێت نەک بکرێتە ردنبەرپرسیاریەتی لەدڵ و دەرونی هاوواڵتیاندا زیندوو رابگرێت بۆ خزمەت کردنی نیشتمان، وە حزب و قەوارەی سیاسی وەک هۆکارێک بۆ خزمەت ک

.کۆمپانیاو مارکێت بۆ موچە وەرگرتن
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