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... ... مةخابن ثاريت و يةكييت و شيوعي خةبايت نيو سةدةيان دانا لةترسي دةسالَةي خةبايت يةكطرتوو مةخابن ثاريت و يةكييت و شيوعي خةبايت نيو سةدةيان دانا لةترسي دةسالَةي خةبايت يةكطرتوو 
  مةديار عومةر هةوليريمةديار عومةر هةوليري

  
) ثاريت و يةكييت (لة سةرةتادا حةز دةكةم باسي هةردوو حيزبة ترسنؤكة زل هيزةكةي كوردستان بكةم 

يشيان نية ضونكة ئةوةندة ئيشي باشيان كردية ووشةي ترسنؤكي مةبةستم ترسانة لة هةلَبذاردن نا هةق
بؤ كورد هةر لة شةِري براكوذي و هيناين سوثاي بيطانةوة و دةست بةسةراطرتين مالَي هةذاران و بِرياري 

هتد طةر باس لة ثؤخلةواتةكانيان بكةم نةك هةر بةقةلَةم و كاغةز ... ثةرلةمان لة دذي ضةوساوان و
لة سةرةتاي ، هةسارةكانيش بنب بة كاغةز هةر كؤتايي نايةت) حوبر (ان بنب بةكؤتايي بيت بةلَكو دةرياك

وة تا ئيستا هةر بِرياريك لة بةرذةوةندي كورد دابيت جيبةجييان نةكردوة بةلَكو ) 91 (سالَي
دذايةتيشيان كردوة ئيستاكةش دةزانن تاكي كورد لييان بيزارة ناضار بوون ثةنا بةرنةبةر ليسيت 

طةر هةر تاكيكي كورد خؤي لة ، ثةميان بة درومشة زةقةكانيشيان دةيانةويت خةلَك ضةواشةكةنهاو
طةر بري لةم ليستة ) ليسيت ترسنؤكانة (شتةكان نةدزيتةوة باش دةزانيت ليسيت هاوثةميان ماناي

ة ض بكةينةوة ياخود بري لة كوردستاين ثةرلةمان بكةينةوة كة لةنيوان خؤيان دابةشيان كردو
، ي دةست دةهينا) %100 (جياوازييةكي هةية لةطةلَ هةلَبذاردنةكاين سةدام كة بةهةلَبذاردنيكي هةيكةيل

سالَة ضييان كردوة ناضاربوون يةك ) 14 (هةردوو حزبة ضةوسينةرةكةمشان ئةم شتانةيان دةزاين كة
 هةلَيكي ئاوا كة دة سالَة خةلَك ئةم يةكطرتووةي دة سالَة ضاوي بِريوةتة) يةكطرتوو شيوعي (بطرن لةطةلَ

لةسةر ئةمةش سةدان منوونةمان هةية بؤ بةلَطة لةسةر ضةواشة كردين ) دين (ضةواشة دةكات لة ثةناي
 خةلَك لة ثةناي دين بضوكترين منونةش بؤ بةلَطة رؤذيكيان لةالي مزطةوتةكةي طةرةكي خؤمان بووم

ش دةكرت منيش زؤر دلَ خؤش بووم ضونكة سةدان مالَ هات جي طؤشيت خيري دابة) تؤيؤتةيةكي دةبلَ(
الي ئيمة هةذار و نةدارن وومت بةِراسيت شتيكي ضاكة ئيستا ليم ئةثرسن كام مالَ هةذارن خؤم ئامادةكرد 
بوو بؤ وةالَمدانةوة هةر ئةوةندةم زاين ليستيكي ترتميي عيزبيان دةرهيناو يةك بة يةك لة دةرطاي مالَة 

 خؤيانيان دةداو جي خيرةكيان دةداينَ ئةي خواخيرتان نةنوسي خيري ضي مالَ هةبوو ئيستا ئةندامةكاين
 جا ئةوة لة جي طؤشتيك ئةو فةرق و جياوازيية دةكةن ئةي سبةي رؤذي، نيوةي هةوليري ثي دةكِردريت

يةكطرتووش شيت بة دةست نةبووة ، كورسي ثةرلةمان داطريبكات كورة هةر قور بةسةرمان دةبيت) 9(
ية كةمتر نةدةبوو لة ِرووي ضةوسانةوة و ) ثاريت و يةكييت (ئةطةرنا هيضي لة حزبةكاين تر مةبةستم

لةسةر شاشةي يةكطرتوو ) ئاسؤ محيد (فةرق و جياوازي ئةوةتا ِروون و ئاشكراية هةموو ئيوارةيةك
ةواتةكايت حكومةت و بة ثيلي هةذارانةوة دةضوو سةعاتيكي دةطرت بة رةخنةطرتن لة حوكمةت و ثؤخلَ

كةضي ئيستاش موجازيكي ِرةمسي يةك ساالَين وةرطرتووة شاشةكةي يةكطرتوش لة جيايت ِرةخنة و 
كيشةي هاوالَتيان ئيستا ئيدعاي ليسيت هاوثةميان و ليسيت ثاريت و يةكييت دةكات ئةوة سةرةتاية ئةي 

  بةسةرمان بؤ دواييئةطةر كورسيان وةرطرت ئةي قور 
ِراست دةبيت لة كوردستان باركةين بضينة ذير حوكمي عةالوي و ذير حوكمي موقتةدا خؤ طةر لةقسةكاين 
دةرنةضني شتيكمان هةر بؤ دةكات يةكطرتوش ئيستا لة باردؤخي سةرةتاية بؤ طةيشنت بؤ ضةسانةوة و 

م ئةي شيوعي ضؤن بةسي كورسي ِرازي الَاكة بةمالَ خواردين يب دةسةالَتان باشة ئةوة يةكطرتووش قةين
بزاينَ ئةوةندة خةباتةتان بةسي كورسي داوة و لةو الوةش يةكطرتوو بة دة سالَ ) ماركس (بووي ئيستا

بؤتان حيزبةكةم ضةند ) ئةي ئافةرين (كورسي وةرطرتووة لةناو تا بووتةكةوة ثيتان دةلَي ي) 9 (خةبات
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هتد دةكةن ئةي بؤضي .. يي و ئازادي ئافرةت و نةماين ضينايةت وسالَة بانطهيشةي سةربةخؤ
بابيينة سةر شاشةكةتان كة ناسرابوون ) . يةكييت و ثاريت (تةنازوولتان كرد بؤ ئةم هةموو ثؤخلَةواتةي

بة ئازادي لة بريوِراي خةلَك هةر هةموو رؤذيك كيشةيةكتان لة كيشةكاين خةلَكي هةذار دةطةياندةبةر 
   دةسةالَتداران ئيستاكةش ئيدعايان بؤ دةكةنديدي

لة  (هةزار رةمحةتتان يلَ بيت كوردينة لة كؤنةوة وتوتانة،  باشة ئيمة تازة ض متمانةيةكتان ثي بكةين
بةِراسيت ئيستاوردةوردة وتةكانتان ديتة دي و ئيستا كة ِروودةدةن دةمان ووت ليطةري ) كةسي كث بترسة

م داخةكةم الَدةضن بةرةو ثيلي خةمةكاين خةلَكي هةذار و ليقةوماوان بة)  و شيوعييةكطرتوو (ئيستا
سيت مةِريدمان ماوة لة هةلَبذاردن ضونكة الَبة، ئةوانيش طورط بوون لةناو ثيستاكةش هةر ئوميم ئي

يب ئةوةي تا بِريار لةهؤلَة داخراوةكان نةدريت ، ليستة سةربةخؤكان دةنطمان دةطةيةنن بة ثةرلةمان
  بِرياري ضارةنوسساز بدريت، طوي بدةنة هةذاران
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