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ر  گه بت، ئه م شه ی شه رۆکی کابینه سهرمانیش  سۆپهین که  بکه  ڕاستیه و رک به موو ده ب ھه ده
 .بت ج ده له فه ن ڕز بکه دا فه ر سه ی حزبی به یمان ئیراده ر دوو حزبی ھاوپه بی سیاسی ھه کته مه

یمانی  ی ھاوپهن ردوو الیه ھهئاگاکانی   به هندام و كادیر  و ئه  رگه رشانی پشمه ركی سه ئه  به  بۆیه
کان  سکاره رھه به  ڵ لیسته گه میانه له رده هلۆگی س ن و دایه قبووڵ بکه و واقیعه ئه  که ینزان ده

بن،  م نه شه ی شه وتنی کابینه رکه پش ھاوتیان پشتگیری سه  کان له ر حزبیه گه ئه.  زرنن دامه
. ن هک  ج ده له فهی  که ت و ستافه رۆکی حکومه ستکاران سه هھر ستی خۆیان پش به ده  به هو ئه
 مان که ته حکومهج کردنی  له و فه انم که له گهتوانای  رۆڤی بهکردنی م ڕسوا مانموو ب ھه ده
   .ب نهرانی کوردستان  داگیر کهنابین له   سمان تیدا براوه کهچونکا  .بزانینتاوان  به
  

 كه وه ببینه رانه گه و ئه موو ئه ی ھهوڕ بهووڕ كردار به و وه رناتیڤك بدۆزینه ته ئه پویسته  بۆیه
که  نک س و الیه ر که ین له ھه ڕگری بکهوه  ت كردنه سئوولیه مه ست به ھه  هب .كۆسپ  بوونه

ی ت ت وحوكمه ی خاك و میلله ك پارچه یهله   ھند تره  بهال تی  سكی حزبایه ندی ته وه رژه به
    .كوردستان

  
  الكیهچا و كارساردنی  په له ھهن  ری بکه شخهست پ ده  کهه کوردستان ینترانڕلم پهرکی  ئه

و  له پویستهم  به ،اننیکان کاندید کراوی حزبه انهڕز به و ئه گومانی تدا نیه که .کانیان هیحزب
. انیانک ھی پارت و ڕکخراوه  بهجا  و بزانن ئه نیا که ته ری میلله هنون ان بهیخۆ تا ره سه دا پۆسته

 وجا ئه ،رێبکزوتر  ڕمانی کوردستاندا ناو ھۆی په له  )ان(ی نگ ده  دراکاتک که توان
ندی  وه رژه به  ت تر له سئولیه رزتر و پر مه هبیی زۆر  وه ته رزی نیشتمانی و نه ندی به وه وه رژ به
  .ندرێم خه له کوردستان ده تی ایهحزبسکی  ته
  



  سیاسی له ینس بهت نابتو  که دروست ببت ندروست و ته قیقی ئۆپۆزونکی حهی  وه ئه بۆ
. ی بنن سته وا به کان واز له سیاسیه  و ڕکخراوه حزبپویسته  ،تکاسته ب ر جه بهکوردستان 

بۆ  ت حکومه  میزانیه  له یانخۆ ر به کی سه داراییه ،کان قانونی حزبه بوونی  چونکا دوای پیاده
  .ب دابین ده

  
کی ئۆپزۆن خۆ ڕکخستنی  بخوقنن بۆ  مینه زه  که هباشتر یشیمان ر دوو حزبی ھاوپه ھهبۆ 
نو ھنانی  توانای ڕه وکات چونکا . دا کوردستانی یر روه نیشتمان پهکی  یه ره به لهندروست  ته

  کان جیاوازه  نگه دهبۆ  شداری به یبوار نده چه .ر چوو سه به دوو قۆی به غدا کوردستان و به
 .زانن رکی خۆیان ده ئه  به  که رخستنی پۆسه اراستن و سهپ ک خهزۆرتر   ھنده ،درێ خسن به
ر خستنی  سه وا بت بۆ  موو کوردکی دسۆز و کارامه ھه رگا بۆ میشه ده تی ھه قی خۆیه حه
  . کوردستان یبردن ڕوه به
  
  ر ئوه رمی کوردستان گه تی ھه می حوکمه شه ی شه ستافی کابینهرۆک و  سهڕزان  به
بی  کته مه و خواستی ویست پشت له ،بن پارزراو بوون ج له فهله وتووبن و  رکه ت سهو تانه ده

. بزانن انتکاری خزمه  بهخۆتان  و تان که ته میللهت و  عزه کی به خه نه بکهو ڕو .ن بکه کان سیاسیه
 تری نیکا زایه و ئاین و وه ته ل و نه کو گه ی خۆمان به که وه ته ل، نه گه ر  ک ھه وجا نه ئه

به  یو شاناز بن ده ژر ئای کوردستاندا  له ئازاد کی وایه مژینی ھه ھه زرۆی تامهیش کوردستان
  .ن که ده کوردستان  ھاووتی بوونیان له

  
  
  كی كوردستان ت و خه بت حوكمه كگرتووتر یه
  رزی كوردستان به یئا بت   كاوه ر شه ھه
  
   


