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  دةربارةي هةلَبذاردين عصراقدةربارةي هةلَبذاردين عصراق، ، وةوة) ) ضاكضاك ( (ئاطاداريةك لة ناوةندي هةلَةجبةئاطاداريةك لة ناوةندي هةلَةجبة

  
  جةماوةري كوردستان 

  ثارت و رصكخراوة كوردستانيةكان
  طةيل خةباتطصري ناوضةي طةركوك و موسل

  
ةوة هةولَيدا بؤ ئةوةي ناوةندة جصبةجصكةر و ةي رصكخراوةكةمان بة هةموو هصزصكلةدواي ئةو

 و دةليظةي نةماين دةولَةيت بذاردين عصراقدا بةشدار نةبنلة هةلَ، اشووري كوردستانلة ببأياردةرةكان 
 بةكاربصنن بؤ وةدةستهصناين مايف ضارةي داراوة نصونةتةوةييةكان لة ناوضةكةعصراق و هةبووين رصكخ

خةوة بةالَم بةدا، صر ضاودصري نةتةوةيةكطرتووةكاندا لة ذصوةبردين دةنطدانصكي طشيتخؤنووسني و بةأ
، ني و توصذةكاين طةلةكةمان وةربطرناليةنةكان بةبص ئةوةي أاي هةموو ضسةري نةطرت و  هةولَةكةمان

  . بأياري بةشداربوون لة هةلَبذاردين عصراقدا وةريان طرت
  دةسةلَاتداران و زؤربةيكة ثارتة كوردستانيةكان و% 100ئصستا و لة دواي ئةوةي ئصمة دلَنياين 

و نةبن و  بؤ ئةوةي دةنطةكاين طةلةكةمان ثرتوبالَلةو هةلَبذاردنةدا بةشدار دةبن وةمان  طةلةكهاوالَتياين
 بؤ ئةوةي بانطةوازي ثصشووي رصكخراوةكةمان نةكرصت بة بيانؤيةك هةروةها، هصزي كورد كةم نةبصتةوة

ئريادةي  و كوردستان جارصكي تر بة بؤ شكسيت ئةو اليةنانةي دةيانةوصت لة هةلَبذاردندا بةشداربن
ئصمة لةم ئاطاداريةدا هةموو بةرثرسياريةك دةخةينة ئةستؤي ئةوانةوة و ، خؤمان بة عصراقةوة طرص بدةن

  بةشداربوون تةنطذةي و سةبارةت ئةو كصشةيةجةماوةري كوردستان و ئةندامةكامنان ئازادن لة بأياردان
  . لة هةلَبذادندا
ئاخرين كات هةولَمان دا فشار خبةينة سةر ن بة برؤسةي دميوكراسي هةية و تا ئصمة باوةأميا

 رنةبوونائصمة بةشدئصستاش . دةسةلَاتدراراين كوردستان بؤ ئةوةي لةو هةلَبذاردنةدا بةشدار نةبن
نةك ، بصتتانسةري ربةشصوةيةكي طشيت و سةثصويستة ئةو بةشدارنةبوونة  بةلَام بةباش دةزانني
 لة بأياري بةشدارنةبوون و نةش هي  سوودضونكة بة ثرتوبالَوي ناتوانني نة،  ثرتوبالَوبةشصوةيةكي

  . بةشداربوون وةربطرين
ئصمة مايف دميوركراسي خؤمان بة كارهصنا و ئصستا لة دواي ئةوةي دلَنيابؤين كة زؤربةي اليةنةكان لةو 

 يان طومانصك و بيانؤيةك نةدةينة هيض و بؤ ئةوةي هيض كارتكردنصكي نةرصين، هةلبذاردنةدا بةشداردةبن
ين جةماوةري طةلةكةمان سةرثشك دةكة، خبةنة سةر شاين ئصمةاليةنصك بؤ ئةوةي طوناهي سةرنةكةوتن 

  .  طةلةكةمان بةردةوام يةكطرتووبصت لة كصشةضارةنووسازةكاندالة بأياري خؤياندا و طرنطة
  . موومان ئاشكرا دةكاتمصذوويةكي نزيك أاستيةكان و هةلَوصسيت تةواو بؤ هة

  
   ضاك-ناوةندي هةلَةجبة دذ بة ئةنفالكردن و جينؤسايدي طةيل كورد
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