مهگهر بڕيار نييه تهنها كهمپهينی بهيهكهوە بهه زين ههب ت؟
فراكسيۆنی پارتی له پهرلهمانی كوردستان لهگهڵ ع ل و عهشيرەتی ناو پهرلهمانيان
له راو ژكارو ئهوانی دی بڕياريان داوە  ,موچهكانيان ببهخشن به ر كخراوی
خ رخوازی بارزانی ,بۆ ئهوەی بب ت به هاوكاری بۆ ههژارانی كوردستان ,ئهمه
ههنگاو كی باشه باشتريش دەب ت ههموو پارتی ديموكراتی كوردستان و پارتهكانی
ديكهی كوردستان ,ئهوەی مو كی ميلهتهو ﻻيانه بيگهڕ ننهوە بۆ گهل بۆ ئهوەی
سهربهرزانه لهم ميحنهته رزگاری ب ت  ,لهوە رۆژ رەشتر ناب ت تا پارە سپی و
رەشهكان بخهنه خزمهتيهوە  ,مهگهر باپيرانمان نهيان وتوە" پارەی سپی بۆ رۆژی
رەش" ,ههرچهندە پاری سپی و حيزبی كوردی به تايبهتيش بهشه دەسه تدارەكهيان
كوجا مهرحهبا ,ل پ شتر حكومهتی ههر می كوردستان بڕيار كی دەركردووە ,
ديارە ليستی پارتی له پهرلهمانی كوردستان ئاگاداری نين  ,كه ئهمهش ج گای
سهرسوڕمانهو كهماسييه مانای وايه ئاگاداری كارەكانی يهكتر نين ,ئهويش ههموو
كۆمهكهكان ههر می كوردستان له كهمپهينی بهيهكهوە بهه زين كه حكومهت
سهرپهرشتی دەكات  ,كه پارتيش سهركردايهتی حكومهتهكه دەكات كۆبكر تهوە ,ئهم
بڕيارەش پاش ئهوە هات سوكايهتيهكی زۆر به هاوو تيانی كوردستان كرا له
ر گای و نهگرتن له گه يان له كاتی بهخشينی كۆمهكهكان ,بهمهش كهرامهتی
هاوو تيان روش نرا ,ئ ستا نازانين ر كخراوە خ رخوازييهكانی دەسه ت كارەكانيان
لهو چوارچ وەيه بهڕ وە دەبهن ,يان سهربان كهو دوو ههوايه ,بۆ ئهوان ههر به زەمانی
روبهيهو بهردەوام دەبن له كارەكانيان له چوارچ وەی ر كخراوە حيزبييه بهناو
خ رخوازييهكانيان.
كه دەبوايا ر كخراوە مهدەنييه دەستپاكهكان بهو ئهركه هه بستانايا ,بۆ ئهوەی گهل
متمانهی به بهخششهكان و دابهشكردنی ههبوايا!.
بڕيارەكهی فراكسيۆنی پارتی :
بڕيار كی پ كهوەيی له فراكسيۆنی پارتييهوە

لهوەتهی دەستپ كی هاتنی نهخۆشی كۆرۆنا داوامان لهسهرجهم ههڤا نمان كرد كه
لهناوچهكانی خۆيان هاوكاری خه ك بن بهب جياوازی چيان پ كرا بيكهن ولهگهڵ
دەزگای خ رخوازی بارزانيش خۆبهخشانه هاوكاربن.
سبهی لهگهڵ هاتنی مووچهی پهرلهمان له بڕيار كی دەستهجهمعيدا فراكسيۆنی پارتی
ههر چل و پ نج ههڤاڵ و ڕاو ژكارانی پارتی له پهرلهمان بڕيارماندا مووچهمان بدەينه
دەزگای خ رخوازی بارزانی بۆ ئهوەی هاوكاری ههژارانی پ بكهن.
ههموومان پ كهوە دەست له دەست پهنا بهخوا ئهم قهيرانه ت دەپهڕ نين ،سوپاس بۆ
حكوومهت و ههموو ئهو ﻻيهنانهی لهئهركدان دژی نهخۆشی كۆرۆناو شهوو ڕۆژيان
خستۆته سهر يهك و پ كهوە ئهم دۆخه ت دەپهڕ نی.
فراكسيۆنی پارتی لهپهرلهمانی كوردستان
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