
تالَةباين ثةمياننامةي هاوثةميانيةيت هاوبةشي خؤيان بؤ هةلَبذاردنةكاين تالَةباين ثةمياننامةي هاوثةميانيةيت هاوبةشي خؤيان بؤ هةلَبذاردنةكاين   بارزاين وبارزاين و
 عيراق ئيمزا كردعيراق ئيمزا كرد  كوردستان وكوردستان و

  
  

Peyamner- زان بارزاين و تالَةباينهةردوو , ئةمِرؤ بةسةرؤكايةيت بةِري
مةكتةيب سياسيي ثاريت و يةكيةيت لة هاوينةهةواري ثريمام 

هةردووال يب , ةعات طفتوطؤي بةردةوامدواي ضةندين س. كؤبوونةوة
كؤنطرةيةكي , ئةوةي وردةكاريي نيو ريككةوتنةكةيان رابطةيةنن

رؤذنامةنووسييان بةست و لة سةرتادا لةو بارةيةوة بارزاين طويت 
كةوا بةشانازييةوة رايدةطةيةنني كة ئةمِرؤ ثةمياننامةيةكي 

بذاردين كوردستان ميذووييمان ئيمزاكرد و لةسةر ئاسيت هةردوو هةلَ
بارزاين طويت كةوا نامانةوي ئةوة .و عيراق بة يةك ليست دادةبةزين

ببيتة عورف و ثيشنةيةك كة ريطربيت لةبةردةم مومارةسةي 
بةالَم ئيمة بةرذةوةندي كوردستامنان خستة سةرووي , دميوكراتيةت

بؤ بارزاين ئةم ريككةوتنةي بة دةستكةوتيك .بةرذةوةنديي خؤمان
طةيل كوردستان لةقةلةَم دا و هيواي ئةوةي خواست كة بةرةوة 
  .هةلَبذاردنيكي سةركةوتوو بضن

دواتر تالَةبانيش سوثاسي بارزانيي كرد و داواي لةخةلَكي كوردستان 
كرد بةشدارييةكي كارايان لة هةلَبذاردنةكاندا هةبيت و هةوالَي ئةو 

 . كوردستان لة قةلَةم داريككةوتنةي بةموذدةيةكي طةورة بؤ خةلَكي
  

ينهةروةها هيواي ئةوةي خواست كة هاوكاري و ثاريت و يةكيةيت ثتر ثةرة بستي.  
هةريةك لة بارزاين و تالَةباين خؤيان لةوة ثاراست باس لةو ريذانة بكةن , سياري رؤذنامةنووساندالةوةالَمي ثر

كة لةسةريان ريككةوتوون و طةلة ثرسياري ثةيوةست بة ئةوةي كة هةر حزبة بةضةند كورسي لة ثةرلةماندا 
ةرؤكايةيت ثةرلةمان و وةزارةتةكان س, يان ثؤستةكاين سةرؤكايةتيي ئةجنومةين وةزيراين هةريم, بةشدار دةبيت

 .ضؤن دياري كراون؟يب وةالَم مانةوة
  

تالَةباين لة وةالَمي ئةو ثرسيارةيدا كة ئايا ئةم ريككةوتنة زيندووكردنةوةي ترسي ميذووييي خةلَكي كوردستان 
 يةكيةيت طويت كةوا بة ثيضةوانةوة خةلَكي كوردستان ثييان خؤشة كة ثاريت و% 50بة % 50نيية لة 

جطة لةثاريت , نيية و ضةثكة طولَة% 50بة % 50هةروةها طويت كةوا ئةم ريككةوتنة , هاوثةميانيةيت دةكةن
 .ويةكيةيت حزيب كوردستانيي ديكةش بةشدارن

  
سةبارةت بة دةنطؤي ئةوةي كة طواية تالَةباين خؤي بؤ سةرؤكايةتيي عيراق دةثالَيويت و بارزانيش بؤ 

تالَةباين طويت كةوا جاري زووة بؤ ئةوةي باس لةم مةسةلةية بكريت و يب , ةريمي كوردستانسةرؤكايةتيي ه
 .ئةوةي رةيت بكاتةوة ئاماذةي بةوة كرد كة لةم مةسةلةيةشدا هةردوو ال كؤكن
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