
خۆیی کوردستان ربه سهپارتی کاری   

 

سعوود بارزانی برای ھژامان کاک مه  

رمی کوردستان رۆکی ھه سه  

 دوای سآلو

  

  ولر، به و کاتی ھه ی ئه و ئیداره' پدک' کاتی خۆی  ی که یه و کشه نابتان ئاگادارن له هج

. خۆیی کوردستانیان درووستکرد ربه ، بۆ پارتی کاری سه"ننا یوسف حه"ھاوکاری کاک 

. وه ی پارتی کار درایه که سمییه  ڕه  کۆتایی پھات  ئیجازه وه  به که دواجار کشه  

ریکن  خه" پدک"رانی   براده ، که وه ینه نابتان ئاگاداربکه زانین جه ویستی ده پ ئستاش به

.ن که کی تر دروست ده یه و کشه وه نه که ماندا قووت ده که ناو پارته کی تر له" ت ابو حکمه"  

  نگمان به وێ ده مانه ، ده وه ڕزیشتانه ی به  ڕگه ین و له که نابت ده  جه  ڕوو له ئمه

 کارکی ئاسایی و  وه  الی حزبی ئمه به.  پارتی دیموکراتی کوردستان بگاتتی دایهرکر سه

.بکات" ر وبه رو ئه مبه ئه"ر بگۆڕێ یان  نگه ک تاک، سه  وه سکه ر که مافکی سروشتیی ھه  

ی ھزو ڕکخراوی  وه شاندنه وه  نیازی ھه  بهو م و به دان به بردن و پاره  خشته  لهمآل به

  و، به  و پاوانکردنی مافی خاکانی تره هکارکی نادیموکراتی و نا شارستانییسیاسی، 

.ین که  ڕیسوا ده نه ڕبازا م جۆره توندی ئه  

 کاروباری  خاته ست نه ین، با چیتر پارتی دیموکراتی کوردستان، ده که  تکا ده ر بۆیه ھه

. ھن م نه رھه به" ت ابو حکمه"ی  وه چمی ئهی ب مان و ، ڕووداوکی تری له که نوخۆی پارته

کاک یوسف "  باخی زه ڕه"ک چۆن  ر وه خۆیی کوردستان، ھه ربه  پارتی کاری سه چونکه

، تا ئاووری  سکی تر نییه ھیچ که"  باخی زه ڕه"مان جۆر ئستاش   ھه بوو، به ننا نه حه

. بکات پوه  

تی و  آلیه واری فکریی و کۆمه ب و، له پی کوردستانییه  پارتی کار، پارتکی چه ڕاسته

ی ڕزگاریخوازیی   بواری کشه آلم له تی، به  خۆیه ت به ی تایبه گری پناسه ، ھه وه ھانبینییهیج

" ینک"و " پدک " ، به کانی تره  وآلتپارزه موو ھزه وبیری ھهارو ھ نگه نیشتمانیدا، ھاوسه

. وه یشه  

کیین و  ره شکیان ده  به ، که ترسیی سامناکدایه ان مهند م چه رده به ، له مۆ کوردستانی ئمه ئه

  وته ستکه بارچواندنی ده ی له شه ڕه وخۆ ھه  ڕاسته وه وانیتریان ناوخۆیین و، پکه ئه

: وانه ن، له که مان ده که له کانی گه سیاسییه  
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م که یه  

  نه  دوو الیه تکدا که وه ی ده  چوارچوه ی باشووری کوردستان، له وه حکومکردنی مانه مه

موکراسیی و مای دی ر بنه سه  له ته وه م ده وێ ئه بیی عراق، نایانه ره هشی ع کانی به کییه ره سه

.فیدرالیزم بنیاتبنرت  

م دووه  

تی  تی کوردستان و حکومه  نوان حکومه سردراویی له په  ھه  به ندان کشه ی چه وه مانه

رستیی و  زپه گه یل و خولیای ڕه رچی ھزو مه  ھه  که140ی    یان مادده وه  پشه عراقدا، له

.ستانلی کورد کیدان دژی گه کۆمه له ه گ  له یه  ھه که تی عراق و ناوچه وه شۆڤینیی ناو ده  

م سیه  

.رکیا وتی ت  تایبه تانی تری داگیرکار، به وه کانی ده دانهر ستتوه و ده شه ڕه فشارو پیالن و ھه  

 

 

م چواره  

 عراق و کوردستان و  ی له  سیاسییه و پۆسه می ئه رجه  سه تۆریستان لهی  ره بهی  شه ڕه ھه

. رپاکراوه دا به که ناوچه  

م پنجه  

ی  وره کی گه ترسییه  مه یی دارایی و ئیداریی و سیاسیی و موڕایی، که نده تانی گه ره سه

کی  یه شه ڕه و ھه یه وه ره ی سه و چوار خاه ری ئه تیده رو یارمه واوکه  ته وه  کرده و، به ناوخۆییه

.ی فکری ڕزگاریخوازیی نیشتمانیی کوردستان وه  بۆ کاکردنه جدییه  

 

سعوود بارزانی ھژا کاک مه  

رمی کوردستان رۆکی ھه سه  

چی  ڕت، که په  بارودۆخکی وا سامناکدا تده مان به که  وآلتهرانین مبارو نیگه  خه ئمه

کانی   یاساییه یی و مافه ناچارین بۆ پاراستنی فکرو بۆچوونی سیاسیی و ڕکخراوه

ڵ بۆ  ، گچه وه نه ئاگاداربکه" پدک"زگاکانی   داموده نابت بنین، که نا بۆ جه مان، په که حزبه

.ن که مان سازنه که حزبه  

 

ۆتاییدا ک له  
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مان و  رله نووچوونی په  پشتیوانی ب چه  ئمه ، که وه ینه  دووپاتبکه وه ین ئه که زده حه

سپاندنی فیدرالیزم و دیموکراسیی  کاندا بۆ چه  سیاسییه  ملمالنییه تی کوردستانین، له حکومه

.واوی خاکی باشووری کوردستان ر ته سه له  

 دارایی و ئیداریی و سیاسیی و  ییه هند و گه  ئهتی  توندیش دژایه مان کاتدا به  ھه له

ماندا و  که له ناو گه وان له رفره کی به زایی و بزارییه  ھۆی ناڕه ته  بوونه ین، که که  ده موڕاییانه

ندبوونی  مه وه ر ده به  ڕاده ی کوردستان و ، له گه ی زۆری کۆمه ژارکردنی زۆربه ، ھه

 ئاشکرا  مۆ به  ئه شنک که  چه کان، به حزبیی و حکومییه  ستۆیشتووه  ده نده کارمه

ق خۆی   کوردستاندا، زه له" مافیا"یی  ی ڕکخراوه واره هوشت و ق دانی فکرو ڕه رھه سه

و  وه دانکردنه کانی ئاوه  کوردستاندا پۆژه ی له  نایه شه ییه نده م گه ر ئه  ھه.نون ده

کی  یه  شیوه ندی کوردستان به به نجام بدرن و داھاتی زه هکان ئ ییه  بنچینه وه بنیاتنانه

.شبکریت ماندا دابه که له ر گه سه تدا، به وه زگاکانی ده ی داموده  چوارچوه  و له عادیالنه  

 

 

  ڕزو سآلو دووباره

 

خۆیی کوردستان ربه پارتی کاری سه  

2007 04 16 
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