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  ئاسوئاسو ...   ...  لة هةلَبذاردن دة ِروا ننلة هةلَبذاردن دة ِروا نن   كورد ضون كورد ضونذناينذناين
  

هةريةكةو ي هةلَبذاردندا خةلَكيلةسةرو بةند 
بةشيوازيك بري لة هةلبذاردن دةكةنةوة ذنا وةك 

 دريذ لة ذير ي ميذويةكي كؤمةلَ بةدريذايينيوة
 ي ثرؤسةيزؤرداردابوون لة دوا و ضةوساندنةوةو زولَم

 ذنان دةكريت لة  كردينيدار باس لة بةذيئازاد
 كورد  بِرياردا بةالم ثرسيار ئةوةية ذنايننيوةندةكاين

 كوردستان ضؤن دةتوانن  تازةو ثةرلةماينيلة عيراق
 و  بِريارو خزمةت بة نيشتمانبضنة نيوةندةكاين

 كورد دةنط بةو ذنانة  ذنان بكةن ئايا ذناينمافةكاين
  ؟ ئةدةن كة خؤيان كانديد كردووة

م كة بري دةكةمةوة الَ من زؤر حةز دةكةم دةنط بدم بة زانكؤية وويتيوة كاكة حةمةد كة خويندكارسر
 نازامن كين ئةو ذنانة ص من جاري بدةم تؤ ئةلَييت دةنط بؤ كانديدةرانةكان ئةوةصيدةنط بدةم نازامن بؤ ك

 ي ثياواندان هةرضلةناو حزيب ِريكخراوةكان بن قةت دةنطيان بؤ نادةم ضونكة ئةوانة خؤ ئةطةر ذناين
  سةربةخؤم نةبينيوة كة ديفاع لة مافةكايني دةكةن تا ئيستاش ذنيكيبةجيصثياوةكان ئةمر كةن ئةوان ج

  . ذنان بكات
دةنط نةدةم وةك يةك  و م من نازامن تازة دةنط بدةمالَمن حةزئةكةم دةنط بة ذنان بدةم بة: شيالن فتاح

نيان دابةش كردووة حزبةكانيش لةبةر ئةمريكيةكان هةر ذن دةبةنة يةكاي كورسيواية لةبةر ئةوة
  . ثةرلةمان

 من ثيم خؤشة دةنط بؤ ذنان بدةم وة زؤريش طرنطة كة ذنان بةشداربن لة حوكمةتدا -:هيرؤ كةمال عزيز
 كورد هةميشة خؤشحالَن  دةكةم ذناينيتةمةناش و  خؤمان ذن بيتمن حةزم دةكرد سةرؤك حوكومةيت

 طوجناويان بؤ نةرةخساوة وة تا ئيستا بريو بؤضوون هةية يم هةلومةرجالَو ثياوان بن بةي بةشانكةشا
ئايا ذنان خؤيان .  لةنيو كؤمةلَطادا هةبيتي دةورص ثياو بوةست واية ذن ناتوانيت شان بة شاينصيكة ث

بذاردنانةدا ذنان بتوانن  لةم هةلَيية بؤ ئةوةي طوجناونيئايا ئيستا كاتيك؟  دةلَنييلةم بارةيةوة ض
 و خزمةت بة نيشتمان و  بِرياردا بيتي بكةنةوة كة ذنيش وةك ثياو دةيةويت لة ناوةنددووثايت
ية كةذنان زؤر لةثياوان باشتر ي ن من لةو باوةرةدام وةئةوة طوماينص بةلَسروة وويت،  بكاتينةتةوةكة

هةرطيز ئةو قسانة راست نيية كة ذن : مدا وويتالَشيالنيش لةوة،  حكومةت بةِريوةببةنيئةتوانن كاروبار
 وا دةلَيني دةيانةويت كؤمةلَطا ثيش ي هةبيت ئةوانةنةتوانيت وةك ثياو كار بكات وة لة حوكمةتدا ثؤسيت

  . نةكةويت
ةرطيز  ذن هص ثياوةوة بووة ثياو بيئةو بريو بؤضوونانة بةسةر ضوون ذن هةردةم لة دوا: هيرؤش وويت

  كؤمثوتةرمي ناكريت من ئيستا لة خؤم رادةبينم كة زؤر لةثياو باشتر كار بكةم ئيستا مامؤستاص ِثيهيض
  . وة دةرس بة دةيان ثياو دةلَيمو 

 ئةو ي ذنان لة هةلبذاردنةكاندا زؤر طرنطة دةتوانن زؤر كاربكةن بؤ ئةوة ِريخراوةكايني دةوروئةرك
  . كةن بتوانن دةنط بة دةست ينن كة خؤيان كانديد دةيذنانة
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 ئةو ذنانة بطرن ئةتوانن دةنط بة دةست  ذنان ثشيتئةتوامن بلَيم ئةطةر ِريكخراوةكاين:  وويتيمهاباد عل
  . ينن

 حزبيان ئةجنامداوة هيندة كار يان بؤ ي كاري ذنان هيندةمن ئةلَيم ِريكخراوةكاين: هةوار شريف وويت
  . اليةنةكان يةتص كانديدة ذنة بي ذنان اليةنطرباروةِرةشدا نيم كة ِريكخراوةكاينذنان نةكردووة لةو 

 ي ذنان حزبني وة حزبةكانيش ثؤستةكانيان بةش كردووة ئةرك ِريكخراوةكاينوويت:  شنؤ غةريب
ت كة  ِريطة بة ذنان بدرييلةطةلَ حزبةكانيان قسة بكةن بؤ ئةوة  ذنان ئةوةية كة بتواننِريكخراوةكاين

 عيراقدا  عيراقيش ذنان لةنيو ثةرلةماين لةو ثةرلةمانة تازةيةدا بكةن وة لةسةر ئاسيتيبةشدار
 ئةو ي ذنانة كة بتوانن هاوكار ِريكخراوةكاين طةورة لةسةرشاينيبةشداربن ماوةتةوة بلَيني ئةركيك

توانيان بؤ  و  ثييان بكريت هةولَ كةيكانديدة بكةن كة خؤيان كانديد كردووة لةم هةلَبذاردنانةدا هيندة
  .  بِرياردابن ذنان لةنيو نيوةندةكاينيئةوة بيت كة زؤرترين ِريذة
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