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  رمیانی سۆران گه ...  نگاو بۆ دوواوه  س هه وه نگاوێ بۆ پشه هه
  

  سعود بارزانی له رز مه رمی کوردستان به رۆکی هه  سه،کان بژاردنه پش هه
  کای خۆندکارانی کوردستان باسی لهیرانی ساند ندێ نونه ڵ هه گه وتنک له چاوپکه

نگاوک   هه شی به وسته م هه  ئه،کان کرد  بۆچوونهو خنه  ره،نیربر خۆی راده ربه ئازادی وسه
ران ی رۆشنب  ج دخۆشی زۆر له م دراو بووه ه قه نی له ده گاکی مه اتنانی کۆمهیبۆ بن

  . کی کورد رانی خه ونووسه
  

  ان بهیرمی کوردستان رۆکی هه ی سه وسته م هه  ئه،رییاسی و رۆشنبی چاودرانی س زۆر له
رورای ئازادو یتر بی ئ شدابوون که ره و باوه ڤ وراست چاولکرد و لهیت  پۆزهکارکی زۆر

 کوردستان  اسی لهیتی س سه ی ده شه ره ردان وهه ست توه ده  دووربت له  که،خۆ ربه سه
ک  توان وه ش دهیکی کورد موکاراسکان و خهینی ود ده گا مه  ئاستی کۆمه چته  ده کهیر خه
زارندنی  و دامه ره نگاو به توان ب هه موکرات دهیی ئازاد ود انهموو د تانی هه لهیم

  . ن بنتانیاک ده زگا مه دامووده
  
کانی  کانی تاکه چ رزیک بۆ مافهیدا هیای ت  که،راست  رۆژهاتی ناوه کی کورد له  خه ارهید

تی  هی  وکۆمهاسییستمی سی س  گۆرانکاری له ستی بهی زۆر پو،رێیگاکان ناگ ناو کۆمه
ش یموکارسیستمکی دی ب بوونی س، که اسکانی ناوچهی س ستمهی س  دووربت له  که هی هه

 ، که کانی ناوچه کهی تار ی هزه انهیترس و مه شه ره و هه موو ئه رنگاری هه کورد ناتوان به
ن  هی ال نرێ له دهست دای کارکی زۆر پو نی به ده موکراتی ومهیستمکی دیاتنانی سی بن هیبۆ
و  گاکی له کی کورد بتوان کۆمه ی خه وه  بۆ ئه،ھان وکۆردیاسی جیموو چاودرانی س هه

موکراس بۆخۆی یای دی دن مان و دۆستکی زۆر لهی بنت و هاوپه وه ای ئازاد پکهیی دن جۆره
  . دا بکاتی په
  
زانی ی کان ده بژاردنه ش ههسعود بارزانی پی رمی کوردستان مه رۆکی هه چ سه  ده وه له

رگای  الی خۆی رابکش له کان به نجه ران و گهیت رۆشنب بهیتا  به،کی کورد چۆن رای خه
 ،کرد ده  باسی لوه خنه  ره ا وهیدیئازادی م،ری ئازادییی ب رباره  ده ی که و وتاروو لدوانانه ئه
  .  وه کرده ان ی بو وه ره  ده وه اکانی ناوهیدیزگا م موو دامووده  هه که
  
   که،ی بۆ ئاشکار بووب وه  ئه اسکانوهی س رگای راوژکاره  له،چ ده وه سعود بارزانی له مه

ت  سه ده ناینن به  ئه کیه  ماوه ران کهیرۆشنب نجی کورد و ککی زۆری گه نانی خه پاپوه
و  نی گۆرانکاری و دوارۆژکی تازه رگای به نھا له  ته، کوردستان داری ومالی لهیی ئ نده گه

  شداری کردن له بنرێ بۆ به ان پوهیکرێ پا  ده رووراوهی ب وه خنه ی ئازادی ره نده پروپاگه
  . مانی کوردستانی ستی هاوپهیان بۆ لینگدان ه  پاشان ده،کان بژاردنه هه
  
 ئازادی  رگری له  تووندی به ڵ خۆندکاران زۆر به گه ی له که وتنه  چاوپیکه سعود بارزانی له مه
نگی خۆی  ش دهیکی کورد  خه،واو بوو بژاردن ته م تاکو هه  به،ربری رورا دهییو ب خنه ره

د قادر دراو یر سزای دادگای دکتۆر کمال س کسه هی ، هی کورد ته سه م دوو ده  قوربانی ئه کرده
  . ندانیی ساڵ ز30  به
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ش یک کوشتن  خه  چونکه،بت وره ی زۆر گه که بت تاوانه  دهکرێ ندان دهی ساڵ ز30  ی به وه ئه
 ، عس بووه  رژمی به، رکردووه ی ده انهی سزا وجۆره تک له سه نھا ده  ته، هیو سزا  ئه ناگاته
و  تدار ووتب به سه  ده شی بهینیی ناشر ر قسه گه  ئه سک که ان کهیرک  ر نووسه گه جا ئه
  . ربت سه کی تر چی به بت خه  سزابدرت ده جۆره

  
ی   متمانه یکه  ماوه،ان کتیی چی پارتی بت ،ی کوردستان اسکهی س ردوو هزه  هه ارهید

ی  کانهی تار له مه ی و مه نده و کاری گه هۆی ئه ش به مه  ئه، ست داووه ده ان لهیکی کورد خه
ان ینجام نھا کارک ئه اسی کوردستان تهیردوو هزی س هه. کی کورد ڵ خه گه  له انهی هه

تی  هیتی و خزما هیسا ندی که وه رژه  به  له  بووه وه رکردنهییان بیت سه ی ده م ماوه دابت له
ان یندی خۆ وه رژه تی به  پناو خزمه ان لهیش اسیکهی س ته سه موو ده  هه،انیخۆ
  . هنن کارده ان بهیوپشتورو وده

  
 ،خات رده  ده وه ره ی سه انهیو راست ئاشکار ئه  به  کوردکه ته سه ردوو ده  هه ک له وه ئاوردانه

ر   سه  که،نیاسی وئابووریری س اردهیسانک ب  که،تی پارتی سه ناو ده  له بۆ نموونه
کی تری ناو  رچی خه  هه، کراوونارییکی د کی ناوچه ان خهیروواری   به،هۆزی بارزانی به
  . نگ کراوون ک بده موو شوه هه ن و بهییخۆری ئاسا  مووچه هی  هه م پارته ئه
  
  ی که سانه و که س وکاری ئه و که سانه و که نھا ئه  ته،شیشتمانی کوردستانیناو کتی ن له

ان ی   که،ن به ده روه کان بهاسی وئابوریزگا س و داموودهوم ه ههی وه سته ده ان بهیرز پۆستی به
 ،عسووم  کچی فوئاد مه بۆ نموونه. کانن  شیخه ربه ان سهی منداڵ ،کی خزمی نز ،براوخۆشک

  . ناب کانی شخ جه تی پاشان منداه هیرکردا کی سهیسانی نز  که،الل زاوای مام جه ئاوه
  
 ،ن که ته لهیرو دسۆزی میرۆشنبکانی  ش خه ته سه م ده نی ئه مه  سووته کرن به ی ده وانه ئه
ان ی وه ته وستی نه خۆن وداوای هه ان سۆند دهیشانوو با تر بهیبژاردن دت ئ  کاتی هه که

  . کرت لیده
  
 کاتی   که،کان دراوه سداره  س وکاری له ان کهی ،ن ش هه نفال کراوانه کی ئه و خه رچی ئه هه

کاتی   له،ناوی بردن ان لهیی وکوردبوونر دسۆز به نھا له عس ته خۆی رژمی به
کی کورد  ر خه گه  ئه  که،کان بژاردنه ی هه نده هنن بۆ پرۆپاگه ان دهیکار کان به بژاردنه هه
تداری  سه ک ده  نه،کی کورد وا دووارۆژی خه  ئه، هی کورد م دوو پارته دات بۆ ئه نگ نه ده

  . ردت سه ی به وره ساتی گه کانی لیدت وکاره نفالکراوه ک ئه کورد وه
  
   که،ترسینن س ده کی کوردی بکه  خه اوهیدیزگاکانی م ن داموو ده هیال  له م دوو پارته ئه
زان  ی نه وه  ئه، هی دوواوه کی کوردی به  ماورانی خه م دوو پارته ان بۆ ئهیدان نگ نه ده
مانی   نه، وه  خواره ی ناردۆته ره ارکه رزگ م دوو پارته نھا ئه کی کورد ته  خوا بۆ خه ده
  .  هی دوواوه ی کوردی به ناوچوونی خه ش ماورانی ولهیمان ئه
  
ژار چۆن  کی کوردی هه ست و پاپشتی خه زانن هه  باش ده هی کوردستان م دوو پارته  ئه ارهید

ی   داهاتووهم چوار سای  ئه،ان رابکشنیالی خۆ  به وه که نده رگای چی پروپاگه و له
رچی   هه،هنن کارده ان بهیس وکار ان وکهیندی خۆ وه رژه ت به  خزمه نھا له ان تهیتا سه ده

  . انیزۆکان  قوربانی ئاره نه که  ده هی ش ههیی کوردستان هیرما داهاتوو سه


