
کیتی و پارتی دا وان یه ن رکووک له یرانی که قه

*رکووکی  نیاز که *

التیان  سه ده کدا  دوای یه ک به  یه ی که مانهو رژ نیوان ئه   له ره سه ست به رکووک ده  که ھای ساه ساه      

  وه رکووکه  که کی سیاسی به یاری که)پارتیکیتی و یه(التی کوردی بوو  سه ده دواییان  که ،ریدا  سه  به بووه ھه

  ته رکووکیان کردووه  که ی ناوخۆدا ئیستاڕ شه    له ن واو بکه انی قینیان تهتویان  نه که  ی وه دوای ئه،  ن که ده

  میشه  ھهکو  وه ش که ته میلله ھینن  دهکاری  به  خویاندا نیوان)  ساردی  یکیڕ شه (کو   وه سیاسیان پانی ورهگ

 کش ته ردن میللهکو کان ره  رابه  چونکه وه ته کاتی زیاتر چاوساوهموو  ھه ئیستا له  نی من بۆچۆ ،به هو ته چاوساوه

.    چی بن کهل  مهبی  ئه یه تیکی کاتی اله ح مه ین ئه  ده میشه  ھه و دوو حیزبه  ئه ناتوانی ھیچ بی چونکه

ر  ک سه چ الی  به رکووک  که یرانی  قه دواییدا  لهو   خایینی  ئهند ساڵ چه  دری سار شه  الم نازانم به    

                                          ) . کیتی و پارتی یه(ر  هد ست قه  ده ینه بی بیده  ئه وه نییته ئه

 ،منکی  نه ی دارشته شیوه  بهر رکووک ھه زی کهرکردنی دۆ سه ارهی چ رباره ده140ی  هدرچونی ما ل ده گه له     

نیی کردج  ی بهج  بین بووم لهش ره   وانه کیک له  یه وگۆمان کردداریکا گفت تمه ند دوست و سیاسه ل چه گه له

ش  وتی ره ،   خالۆی خومه که) خۆ بهر سه ( مانی کوردستانه رله ندامی په  ئه بانی بوو که  دکتور نوری تاه که

   نییه وه سته ده نی کاتمان زۆر به هچر  ھه   وه خۆیان دا بینه  به  حزبه ووو د  ئه  م جاره ئه  ولک  به  به بین مه

      . دی ھاتهی من  که یهش بینی  دیسان ره وه داخه د به هالم س ن به هدنجامی ب  ئه چیت که تی ئهالم ریی  به

  که عس  بهکاتی رژیمی  یان ستا باشهرکووک ئی زی که دۆ ایهئ رکووک که که  یرییکم لهژمر ریکی سه ئیستا خه    

 %79   زیاتر له وه داخه الم به  به کردووه واوم نه ،جاری ته تیاییدا بوون ی که  و زوردارییهموو زوم و ھه به

  رگریمان له به ھا  وهر ھه   که  خودی کاته  به کو  به که  خودی رژیمه ک عس نه  کاتی به  به م خوزگه لین  ئه

و دوو  ناو ئه بوون ئیستا به الت هس ده عس له  رژیمی بهکاتی  ن که سانه و که ر ئه ھهو ئیستا رژیمیکی فاشست بو

ی  عس روخا کۆمه به رژیمی  تی کهاس راناگرن ک که  لهوێ گ کرد که م ده سته ھه جاران وا.ن که  کار ده وه حیزبه

  پاره   به ین هک ت ئهس  ده ئیمه  کهتی کوردستان   بۆ حوکمه وی والت پیشنیاریکمان نارد ره ده  بووین له  س که

ر  سه  بهین که شی ئه  دابه وه یکرینه  ئه اره پ ن  بهھ ه دی ج کان به ره  عه  کهی و خانووانه  تاکو ئه وه ردنهکۆک

 ئیستا  بویه، گوخرانکان پشت هت ش میشه کو ھه الم وه ن به هدب مان پوان ر رجی ئه مه م بهال کاندا به ئاواره

 .بیت  یه م شیوه کان به  کارهوی یانه کو خۆیان ئه  ناگرن بهوێنھا گ هک ت وان نه   ئه  که وتووه رکه دهم ۆب
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