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  فايةق سةعيدفايةق سةعيد ...  ...  بدةم يا نةيدةم بدةم يا نةيدةمططلةهةّلبذاردنةكاندا دةنلةهةّلبذاردنةكاندا دةن

  
زؤر منيش وةكي زؤر هاوإليت ديكة  

بري لةوة دةكةمةوة لةهةّلبذاردنةكاندا 
 30يار واية يب.  بدةم يا نةيدةمطدةن

 ضوار هةّلبذاردن دووةمكانووين 
هةّلبذاردن بةواتاي ئةوةي . سازبكرص

ة  سةنظي خؤي هةيهةموو هاوإلتييةك
لة هةّلبذاردين ئةو كةسانةي كة 
لةطةرلةمان و ئةجنومةنةكاين ديكةدا 

واتة جةماوةر . منايندةظي دةكةن
ياري ئةوة دةدات كص منايندةظي يب

بةإلم ينك و طدك هةر ،  كةس بؤ طةرلةماين كوردستان هةّلبذصرين111يةكةم هةّلبذاردين ئصمة بؤ ئةوةية 
وة هةر يةكةو ضةند كورسييةك بؤخؤيان ببةن بةبص ئةوةي ضاوةرواين ياري ئةوةيان دايلةئصستاوة ب

 لةو دووحيزبة 100 كةس يا 10ئةظةر ئصمة مبانةوص ،  خؤش بصت ياانواتة ئصمة طصم. ي خةّلك بكةندةنط
.  بدةين يا نايدةين ئةوان كورسيةكانيان دابةش كردووةدةنطئصمة . هةّلبذصرين ئةو هيض رؤلصك نابيين

جا ئةو كةسانة ، ن خؤيان هةر لةئصستاوة ئةو كةسانةيان داناوة كةكار لةطةرلةماندا بكةندواتر ئةوا
فةرموو ضي لةو سةرةك جاش و . يش بن ئصمة ناتوانني دةريان بكةين و موستةشارخاوةن فايل

تةنانةت دواي هةّلبذاردنيش ئةظةر . موستةشارانة دةكةيت كة يةكصيت و طاريت كانديديان كردوون
ص هةندصك لةو كانديدانة الببةن و هةندصكي تازة لةشوصنيان دابنصن ئةوة ئصمة ناتوانني هيض بلصني بيانةو

تاوةكو . ضونكة مصذوي ئةم دوو حيزبة ئةوةمان طص دةّلص كةتةا بةقسةي خؤيان دةكةن و بةكةس
ي هةّلبذاردن كةس بةإلم دوا، ئصستاش طةمياين زؤر موةليدةو قريتاوكردين زؤر جادةيان بةزؤر ظوند داوة

ي من و هةموو جةماوةريشيان دةنطلةبةر ئةوةي . ناتوانص ظةرةنيت ئةوة بكات ئةو ظفتانةيان دةبةنة سةر
ين كوردستان بدةن ضونكة هيض سودصكي ا بؤ هةّلبذاردنةكاين طةرلةمدةنطزةوتكردووة بؤية من نامةوص 

ازمي لةو كارةي ئةوان يناي واية من نا نةدةم زؤر ضاكترة ضونكة مادةنطبةطصضةوانةوة ئةظةر . نية
 نةداين ئصمةش ماناي ئةوةي نية ئصمة دذي هةّلبذاردن يا دذي ئةو حيزبانةين بةّلكو ماناي دةنط. دةيكةن

  . واية ئصمة لةظةّل بةرنامةي سياسي ئصوةدا نني و طشتيواين لةو بةرنامةية ناكةين
  

ئازادييةكمان هةية لةهةلبذاردين ئةو ية بؤية لةهةّلبذاردين شارةوانييةكاندا ئةو يةك ليستية ن
هةتا خةلكي بصاليةن و سةر . كةسانةي كةدةمانةوص لةئةجنومةين شارةوانيدا منايندةي ئصمة بن

ارمةيت ئةوة دةدةين كةظةمةي زؤر بنب ضاكترة ضونكة ي) جظة لةيةكصيت و طاريت (بةحيزيب ديكةش
  . بةش بنبرايت خؤشتر ببص و دةسةإلتةكان باشتر دادميوك
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بةشداري لةهةلبذاردين شارةواين كةركووكدا بكات بيةوص  و  كةركووك بصتخةّلكي هةر كةسصك بةإلم
اوين لةبةر ئةوةي ذمارةي يئةوة بةزياين دةكةوصتةوة ضونكة هةر لةئصستاوة ئصمة دةزانني كةدؤ

ازين بةو يص كةئصمة نابؤية بةشدارينةكردن ماناي ئةوة دةظةيةن. زؤرترنلةكورد نةيارةكاين كورد زؤر 
 بدةين ئةوة دةبينة كةمينة لةئةجنومةين دةنطبةطصضةوانةشةوة ئةظةر . باردودؤخةي لةكةركووكدا هةية

يارةكاندا زؤرينة بةدةست بصنصن بةتايبةت لةمةسةلة يكةركووكدا و زؤر ئاستةمة لةب
  . ضارةنووسسازةكاندا

  
رؤذانة سةراين كورد ضاويان بةسةرةك عةشريت و  .سصييةم هةّلبذاردن بؤ طةرلةماين عرياقي عةرةبية

 بدةن ماناي واية كورسي دةنطان رادةظةيةنن كةئةظةر هةمووتان دصيةكاين كوردستان دةكةوص و طصيال
هةموو . ضونكة وانية، ابردين جةماوةرةياسيت ئةمة بةظوميبة. زياترمان لةطةرلةماين عرياق دةبص

. موو تايفةو نةتةوةو مةزهةبصك يا حيزبصك ضةند كورسي هةيةهصزةكان لةسةر ئةوة رصككةوتوون كةهة
 بدةن يا هةموو كورد ئةوة دةور دةنط كورد 1000اوةتةوة جا ي كورسي لةوطةرلةمانةدا بؤ ب55كورد 
دواتر يةكصيت طاريت خؤيان ئةندامةكاين ئةو طةرلةمانةيان دياريكردووةو جةماوةر ناتوانن . نابينص
ةوة رازي ببم يةكصك بازرظاين  بمن بؤ، رد بةمنايندةي ئصمة لةبةغداظرميان ئةوة فايلدارصكيان ك. نيبيانظؤ

كةمن نةشتوامن ئةو .  و بةشدار بووبص لةئةنفالكردين كوردا ببص بةمنايندةي منكردبصبةهةلةجبةوة 
ي هةبص و طاريت  كورس55ياري ئةوة دراوة كورد يتازة ب. ي من ض سودصكي هةيةدةنط كةواتة ميكةسة بظؤ
دواتر زؤر لةو كانديدانةي ئاشكرا كراون شايةين ئةوة نني .  كصنب55ياري ئةوةيان داوة ئةو ييةكصتيش ب

  . يان بؤ بدةمدةنطببنة منايندةي من لةبةغدا ئيتر من بؤ 
وو كةدواي هةّلبذاردن يطرؤظرامي سياسي خؤيان نةخستؤتة وةكو هةموو وإلتاين دونيا حيزبةكان دواي 

 13ستاندا  لةكورددواي ئةوة ئصمة؟ من ضؤن بزامن بةرةو خراطترمان نابةن. ةنيازن ضي بكةن يانةيكةنب
ئةم هةنظاوة هةر . ساّلة سةربةخؤ و ئازادين تازة بةتازة هةردوو حيزب دةيانةوص مبانلكصنن بةعرياقةوة

 تومةمتان بؤ حيزبصكي تري غةيرة كورد ئاشكراي بكردايةو هةويل بؤ بداية ئصستا ضةندةها
حكومةيت عرياق بةو بصتواناييةي خؤيةوة ئامادة نية دامنان طصدا بنص و لةهةموو اليةكةوة . هةّلبةستبوون

رصظةمان طصدةظرص و لةسةربةخؤييمان كةمدةكاتةوةو تاوةكو ئصستاش تةعريبمان دةكات و رصظة 
 بؤ دةنطجا من بؤ ،  ئصمةيةعةرةب وةكو نةتةوةيةكي سةردةست دذي داخوازصكاين. لةكوشتنمان ناظرصت

 بؤ انةوة بةعرياقةوةو تةنانةت يةك هةنظاوي عةمةليشيحيزبانة بدةم كةبةزؤر دةمانلكصننطالين ئةو 
ئةوةي تاوةكو ئصستا بؤ كةركووكيان كردووة لةقسة زياتر . ظصرانةوةي كةركووك و ناوضةكاين تر نةداوة

هتد بةإلم بةكردةوة ... يا واز لةكةركووك ناهصنني، ازينيوامان واية يا ئصمة نايئصمة ب: ي نةكردووةيتصطة
  . هيضيان نةكردووة

 كةس بوون نةيانتواين هيض بكةن و ضارةنووسي 25ةوايي عرياقدا كة تةا يئةوان لةئةجنومةين فةرمان
ة كةكورد دةبصتئصستا لةطةرلةمانصكدا ، كةركووك و ناوضة تازة رزظاركراوةكانيان داية دةسيت قةدةرةوة

 و حيساب بؤ داواكارييةمامن ي من دابنصندةنطئةظةر حيزبةكان ئامادة نني رصز بؤ . ضيمان طصدةكرص كةمينة
  . يان بؤ بدةمدةنطئةوة منيش ئامادة نيم ، بكةن

 عرياقصكي رووخاوو وصران بةهصز بكةنةوة بؤ ئةوةي ببصتة نحيزبة كوردييةكان ئصستا لةهةويل ئةوةدا
لةوةتةي عرياقيش رووخاوة ئصمة وةكو كورد جظة لةوةي خةّلكمان . ربازي خؤيخاوةين سوطاو هصزي سة
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  بؤدةنطئيدي بؤ ، هتد هيض قازاجنصكمان نةكردووة.. ص و شاربةدةرمان دةكةن ويلصدةكوذرص و سةردةب
واتة ،  مليؤن كةس7، 1. ن بؤ ئةوةي ببصتة بةشصك لةعرياقي لكاندين كوردستان بدةبةهصزكردين عرياق و

 ئيدي،  ساّلةوةية نايانةوص كوردستان ببصتة بةشصك لةعرياق18ينةي ئةوانةي تةمةنيان لةسةروي زؤر
 بةطصضةوانةي خواسيت ئةو هةموو جةماوةرةوة كار بكات و تاقة  بؤ حيزبصك بدةيندةنط ئصمة بؤ

  . هةولصك نةدات بؤ طاراستين ناسنامةي نةتةوةيي كورد
  

ئا لصرةدا . دانة بؤ بزوتنةوةي ريفراندؤمدةنطد ظرنظترينيانة ئةويش ضوارةم هةّلبذاردن كةبؤ ئصمةي كور
مان كراوةو دةنطتةا لصرةدا حيساب بؤ .  بدةين بؤ سةربةخؤيي وإلتةكةماندةنطزؤر ظرينظة هةموومان 

ئا لةم هةّلبذاردنةدا كة يةكصيت و طاريت طشتيواين . ةبصهيوادارم كاريظةري خؤي هئةجنامةكانيشي 
  . ي بؤ بدةيندةنط نةياخنستؤتة بةرنامةي خؤيانةوة دةبص ئصمة طشتيواين لصبكةين و بةظةرمي لصناكةن و
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