
!!میان  ر ده بهی رد  زهپکک گوی رمی کوردستان و چه رۆکی ھه سه   
مبار  ھدی خالید خه                                                                          مه   

وه  تای بونیه ره ک له سه یه مهک ناسنا ردی وه نگی زه ین که پارتی دیمکراتی کوردستان ڕه و ڕاستیه ری ئه واھیده مومان گه   دیاره ھه
ی تریش  وانه سک و حیزبی شیوعی سور و ئه نگی که کتی نیشتیمانی ڕه کو یه روه تی ھه واوی خۆیه ش مافکی ته مه کردوه که ئه ھه
 ھیچ   له م مافه هس ناتوانت و بۆی نیه ئ ن ، که که ستنیشان ده ک و سومبوک بۆ خۆیان ده یه نگک یان نیشانه  و ڕه نه ر الیه ھه

. وت بکات  نک زه حیزب و الیه  
می گوکی  رده ی به که رمزه ک ھه ر نه گه ئاسایی بوو ئهرۆکی حیزبک بوو زۆر  سعود بارزانی که سه نابی کاک مه ی جه و کاته  له
.بوایه  یی ھه م گله ڕ ناکه س باوه  ، کهوه رد بازنرابایه نگی زه  ڕه کانیشی بۆ به  و دیواره رده کو په ردی ل دابنرت ، به زه  
نگه  نن ، ڕه سانی ب الیه رمکی فراوانی پ له حیزب و ڕکخراوی جۆراو جۆر و که رۆکی ھه نابیان سه مۆ که جه م بۆ ئه  به
م  ی که که تیه رۆکی حیزبایه تر له سه رهو  گه  گوناھک که له پگه وه ببت به  که  الیه دا دور نیه له م کاته نگک له  ڕه خدان به تاکه بایه

 بونیان به ڕاست بژی  کانیش جگای پرسیار بت و متمانه  سیاسیه کانی کوردستان و حیزبه وه بۆ خه کی تریشه  الیه وه و له بکاته
.وه  وته راپی ل بکه می خهنگه ئاکا ش ڕه مه که ئه! وه   گومانه ونه  بکهلی کوردستان کانی گه ماشا کردنی ڕۆه ک ته ک یه له وه  

گاته نوێ  وه تا ده کتیه ی خۆی بزانت له یه که کانی کوردستانی باشور به موکی تاکی حیزبه موو کورده نک ناتوانت ھه  ھیچ الیه
. مومان کوردین  توانن بن ھه م ده ترین حیزب ، به  

نگرکی پارتی دیمکراتی کوردستان  گاته دۆستک و الیه وه تا ده سعوده کان که له خودی کاک مه ر ڕۆشنایی ڕاستیه  به  بۆیه له
کانی گوزارش له  ر مزی دانیشتنه رد له سه پک گوی زه مۆ دانانی چه م ئه ن ، به رد بۆ پارتی ناکه نگی زه ندارتی ڕه نکۆی له خاوه

یی له  ۆی نیه گلهس ب وا که مه قایلن ئه بهڕزیان  ر به گه کات ، ئه نھا بۆ پارتی ده سعود بارزانی ته تی کردنی کاک مه رۆکایه سه
.نابیان بکات  جه  
قی  وا ھه رمه بزانت  ، ئه م ھه موو تاکک و حیزب و گروپکی کوردی  ئه رۆکی ھه رمیش خۆی به سه رۆکی ھه کو سه ر وه گه  ئه

 دواوه له جیاتی  ین با له ئستا به ڕزیان بکه تی داوا له به ی کوردایه ی کشی سیاسی و پگه وه کردنه م نه ستی که به  مه  بهتی خۆیه
نگی و   که گوزارش له فره دهنگ نگاو ڕه پکه گوکی ڕه  چه دواوه  له ئستا بهرد که سومبوی تاکه حیزبکه ، با پکه گوکی زه چه
تی  سه نابتان و ده ی جه ن چونکه پگه وه حیزبکانتان دابنه  کۆبونه ڕزتان جگه له کی به یه وه موو کات و کۆبونه  له ھهکات نگی ده ڕه
.وه   نگی جیاواز کۆبۆته نگ و ڕه یان جۆر ده  ژریدا ده ترکه که له ک چه ڕزتان وه به  

نگاوی باش بھاون و خۆشتان  ش ھه یه له سه م مه  بوو ، ھیوادارم بۆ ئه هویش البردنی ون نجام دا ئه  پشتر کاریکی شارستانیتان ئه
.ن   راوردک له نوانیاندا بکه به  
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