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   دوو ئيدارةكة ئةبيت دوو ئيدارةكة ئةبيت يةكطرتين يةكطرتينييئةو كاتانةش يؤتؤثيائةو كاتانةش يؤتؤثيا، ،  مؤبايل ِريككةوتن مؤبايل ِريككةوتن كؤمثانياكاين كؤمثانياكايناتاتهةركهةرك

  سؤران بةرزجنيسؤران بةرزجني ...  ... !!بةراسيتبةراسيت

  
 كورد بة ئاشكراو ية ئةوة ضةندين جارة سةركردةكاينيهيض بةالمةوة سةير ن

 دووبارة ي هةموو دونياوة ثةميان ئةدةن و بةلَين بؤ يةكتريبةبةرضاو
 خؤيان كرديان بة دوو ئةيكةنةوة ينةوة كة ئةو حكومةت و دةسةالَتةئةكة

 خؤيان ي دريذة بة فةرمانِرةواي ثيش دووكةرت بووينيبةيةك و لةهةمان بةرط
يان سوور ئةزانن ئةم بارو ش ناكةن و هةردوو اليي بةجيو دواتريش ج ئةدةن
 ي بة ناضارتررةنط لة بةرذةوةندياندايةو هةربؤية ساتيك د دوو بةرةييةيدؤخة
  .  ثيبينن بؤ ئةوان بةسوودترو طرنطترةيكؤتاي

بةلَكو ،  رابردوويان ناكةم هةموويانيةكاينيباس لة ِريككةوتن و ثةميانة وةمه
  عيراق و راطةيانديندواهةمينيان وةبريدينمةوة كة لة ثاش هةلَبذاردنةكاين

 ي مانطسةرةتاكاين طةشةوة لة ييةكي هةردوو سةركردة بة روويئةجنامةكة
 كوردستان كة بة ي ئةوةيان دا بة خةلَك ميذووييان ثةميايني تريشوباتدا ديسانةوة وةكو موذدةيةك

رتوو لة كط يةيئيدارةيةك يةكطرتوو يحكومةتيك  شوباتي مانطيشيوةيةك كة هةرطيز نةطاتة كؤتاي
  ! تر ثيك دةهيننهةردوو اليان و حيزبةكاين

 و داد و يثيشمةرطةو داراي( ضةند رؤذيك ئةوةيان بالَوكردةوة كة ضوار وةزارةتةكاينبةالَم هةر لة ثاش 
 ي ديارينةكراو هةر بة دووانةيياوةيةكمجاريك تاوةكو  نةكراةوة هةربؤيةيِرككةوتن لةسةر) ثةرةوةردة
  !ئةميننةوة

 تةواو ير ئةوةةياشةوة لةب كوردستان و هةموو دوني خةلَكيئةم تةبرير هينانةوة بؤ يةكنةطرتنةوة بةال
 ي سةرةكي لة هةمان كاتيشدا زؤر ئاشكراية كة هؤكار! هيض سةير نةبووضاوةِروانكراو بوو
 هةموو ي كة هؤكاري داراي رابردووش هةر ئةو وةزارةتانةية بةتايبةت وةزارةيتيةكنةطرتنةوةكاين
  ! ئيستاو رابردووشةكيشةو بةزمةكاين

 ة هةردووكياني مؤبايل نيوان هةردوو كؤمثانياكاينييرة شةِرو بةربةرةكان لةوة سةرسوِرهينةر تيئةوة
 ي هةردووكيان بؤ ئةوةكة ئةو دوو كؤمثانياية بوونةتة داردةسيت،  هةوليري و كؤِرةك سليماينيئاسيا

  .  تريان ثيدةبِرني دذ بةوي يةكتركاينيدةردةدلَو طلليةي
 ي هةية و لة شاراندا لة هةموو عيراق و كوردستي بةشدار بووي زؤري ذمارةيةكيئاسيا سيل بةو ثيية
 كة لةسةر ي ئةوة ئةدات لةو كاتانةي لةسةرة هةربؤية هةميشة هةولَي زؤرييةكيهةوليريش داواكار

 مةيتو ثيشكةش بة حكي بيت كت و ثِر دواكار ئيجايب و دوو حيزبةكة باش بيت نيوايني سياسئاسيت
  كةي ئةوةيدوا،  لة هةوليرو دهؤك تؤِرةكايني كردنةوةي رةزامةند بة مةبةسيتبكات هةوليريهةريم

نةوة و كويرة ئةكةي كة ديسانةوة طرة كةم وةكو هةميشي وةدةست دينيت ثاش ماوةيةكي خؤيرةزامةند
  !، دوا ئةخريتو .  هةلَئةثةسريتييةكةيكانةوة رائةطرييت و داواكاريةي سياسمةسةلة
 ي زؤرييةكييةكةيةوة داواكاري خزمةتطوازرايي و زؤري تؤِرةكة فراواينيئاسيا سيل بة هؤ باسة شاياين

 ئاسيا لةاليةن كِؤرةك مؤبايلةوة ييةك ئةم داواكارييانةيلةسةرة و لة بةرامبةربشدا وةكو نةنط
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 ية تيداية بةربةست لةبةردةم كردنةو حيزب و حكومةيتي طةورةي ثشكيكيئةخوينريتةوة بةو ثية
  !ئاسيادا دروست ئةكات

ون ة نيوانيان بيتة ثيكهينان تاوةكو ئةو دوو كؤمثانياية ِريككنةكي هاوبةشمن بؤ خؤم هةزار حكومةيت
 نيوان ئةو دوو يلةبةر ئةوة كيشة لةبةر يةك هةلَئةوةشيتةوة ريةو دلَنيام هةيان نيمياوام بة بةردةوبِر

  . يةكةية لة كوردستاني سياس فةزايكؤمثانياية كتو مت ثةرضدانةوة
 ئاسياو كؤرةك يي بين و ضاوةِري تر ضاوةِري دوورو دريذيهةر بؤية دلَنيام كار وا بروات ئةبيت ماوةيةك

  .  كوردستان ثيكديتي هةريم حكوومةيتي يةكطرتووي ئةوانيشدا ئيدارةيبني تاوةكو ثيكدين و بة دوا
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