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  سةالحةدين بابةكر سةالحةدين بابةكر ! ... ! ... ئايا يةكطرتوو رؤلَي موعارةزةي بينيووة؟ئايا يةكطرتوو رؤلَي موعارةزةي بينيووة؟

  
لةذمارةي ثيشوودا بامسان لةوة كرد كة لة ماوةي ساآلين رابردوودا حيزب و دةسةآلت لة كوردستاندا 

حيزب ببووة ئيسقاين طؤشيت دةسةآلت و جياكردنةوةيان ، وةكو ئيسقان و طؤشت بةسةريةكدا هاتبوون
بةواتايةكي تر ئةوة حيزب بوو لة بةرطي دةسةآلتداو بةسوودوةرطرتن !! ةكجار زةمحةت بوولةيةكتري ي

  !! دةسةآليت بة تيِروانيين حيزبةوة بةِريوة دةبرد، لة هةموو تواناو ئيمكانايت حكومةت
و لةئاوةها ذينطةيةكي سياسي نادروستدا كة حيزب لةحالَةتيكي تةواو موتةوةتريو موتةشةنيج دةسةآلت 

يةكطرتووي ئيسالميي كوردستان مومارةسةي كاري سياسيي مةدةنيانةي خؤي ، حكومةيت بةِريوة دةبرد
رؤلَي موعارةزة ببيين كراوة كة دةيبوازة !! كردووةو داواشي ليهةر كاركردين يةكطرتوو بةو شي جاري

بةتايبةيت لةو ، زة وابوومةدةنيانةو بةدوور لةحالَةيت ضةكداري باوي ئةوكات وةك جؤريك لة موعارة
رووةوة كة دةيويست سةربةخؤيي بِرياري سياسي خؤي بثاريزيت و تيكةلَ بة هاوكيشةكاين شةِري ناوخؤ 

لةنيوان هةردوو اليةين ناكؤك و ) حيادي ئيجايب(نةبيت و سوور بيت لةسةر ثةيِرةوكردين سياسةيت 
راستة بةو ، يية كة يةكطرتوو رؤلَي موعارةزةي نةبينيوةبةآلم ئةوة ماناي ئةوة ن، دةسةآلتداري كوردستان

ضونكة مومارةسةي دةسةآلتيش لةاليةن ثاريت و يةكيتييةوة ، شيوةية نةبووة كة لة وآلتاين تر دةيبينني
لةطةلَ هةموو ئةمانةشدا بؤ حيزبيكي وةك ، هةر بةو شيوةية نةبووة كة لة وآلتاين تر هةبووةو هةية

بةآلم لة ، ثةرلةماين ثيشوودا ئةندامي نةبووة هةتا رؤلَي موعارةزةي ناو ثةرلةمان ببيينيةكطرتوو كة لة 
يةكةميان ، ليرةدا تةا دوو منوونة دينينةوة، هةندي كات و شويندا هةلَويسيت موعارةزة ئاساي بينيوة

لة كؤية كاتيك هيزةكاين ئيراين هاتنة ناو قووآليي خاكي كوردستان و لة دةوروبةري كؤية دةستيان 
يةكطرتوو هةلَويسيت ناِرةزايي بةرامبةر بةو كارةو ، وةشاند لة بنكةو بارةطاكاين دميوكرايت ئيران

ووةميشيان ئةوةبوو لة رووداوةكةي د.. اليةين دةسةآلتداري ئةو ناوضةية ـ كة يةكييت بوو ـ دةبِري
يةكطرتوو هةمان هةلَويسيت ناِرةزايي بةرامبةر اليةين دةسةآلتداري ئةو ناوضةية ـ كة ثاريت ) كةلَةكني(

، راستة لة هةردوو حالَةتةكةدا لةطةلَ حيزب و اليةين تر بةهاوبةشي هةلَويستةكة دةربِرا.. بوو ـ دةربِري
هةريةكة بةشيوةيةك !!! ةين دةسةآلتدار لةسةر هةلَويست طرتنة توِرة بوونبةآلم ثاش ئةوةي هةردوو الي

لةسةر ئةمةش يةكطرتوو باجيكي ، بيجطة لة يةكطرتوو، لةشيوةكان ثةشيمانبوونةوةي خؤي راطةياند
  .. !! كةمي نةدا

كة دةبوو يةكطرتوو رؤلَي ، لةكؤتاييدا دةمةوي بلَيم كة ئةطةر هةندي ثييان وابوو يان ئيستاش ثييان واية
، ئةوة يةكطرتووش حةزي دةكرد واباية، موعارةزةبووين زياتري لةماوةي ساآلين رابردوودا بينيباية

  !ئايا دةيتواين كاروانةكةي بطةيةنيتة ئةمرٍِؤ؟! بةآلم ئايا لةبةري دةِرؤيشت؟
 بواري دةسةآلت ـ ئةطةر بؤ داهاتووش ثشت بةخوا دةيب يةكطرتوو رؤلَي راستةقينةي خؤي لة هةردوو

ئةطةر لة دةسةآلتدا نةبوو، بةشداربوو ـ ببيين هةروةها رؤلَي راستةقينةي موعارةزةش ببيين .  
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