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  ئاسؤ ئاسؤ ؟ ؟ .... كرودستان بوو يان كرودستان بوو يانيي خةلَك خةلَكيي هاوبةش داوا هاوبةش داواليسيتليسيت
 ي لةهةلَبذاردنةكاندا دةكةن لةزؤربةي بةشداري دةكريت كةئاخؤ خةلَكيماوةيةكة لةنيو ميدياكاندا راثرس

  بؤ هةلَبذاردنةكان نية بةتايبةيتي حةماسيئةوةمان بؤ دةردةكةويت كة خةلَك و ئةو دابةزينيت
 كورديش جةخت لةوة دةكاتةوة كةدةبيت خةلَك ي سياسسةركردايةيت.  كرودستانةماين ثةرلهةلَبذاردين

 و  دةكاتي كوردستان دياري خةلَكي لة هةلَبذاردنةكاندا بكةن وة ئةم هةلَبذاردنانة ضارةنووسيبةشدار
 ين نيشتما ئةجنومةين كوردستان بةستراوة بةدةنطدانةوة ئةطةر قسة بيتة سةر هةلَبذاردينيئايندة

 بؤ كورد ي كورسي باشي ريذةيةكيعيراق ئةوةيان هةموو اليةك دلَنيايني كةدةنط ئةدةين بؤئةوة
 نةك هةر ي كوردستان خةلَك ثةرلةماينم بؤ هةلَبذاردينالَ عيراقدا مسؤطةر بكةين بةلةثةرلةماين
 ي دةردةكةويت كة خةلَكيةكاندا بؤمانيية بةو هةلَبذاردنة بةلَكو زؤر بةئاشكرا لةنيو راثرسيخؤشحالَ ن
 كوردستان هةبوو  ثةرلةماين بةهةلَبذارديني ئوميديكي دةكةن لةسةرةتادا خةلَكبايكؤيت و دةنط نادةن

 ثيشكةش بةجةماوةر دةكاو ئةم جارةيان وةك ي خؤيبةرنامة و  دابةزينيتي خؤكةهةر حيزبةو بةليسيت
 جةماوةر وة ي راستةقينةيثةرلةمان دةبيتة نوينةر )50 بة 50 (يةكان دابةش نابن بةيكورس) 92(ي سالَ
هةر كاميكيان دؤِرا وةك  و  خةلَك دةطرني زؤر بوو كةئيتر ئةم دوو حيزبة ريز لةدةنطي ئوميديخةلَك

 يم هةر زوو ئةم ئوميدةالَبة.  دميوكراسيانة دةست ثيدةكاتيذيانيك و  كارئةكات ئيجايبيئؤثؤزسيؤنيك
بةهةر ضوار الدا ثارةيان  و  طةورةيان لينيشتي ترسيكي ئةوةي دواثاريت و و يةكييتخةلَك كاأل بووة

 كؤدةكردةوة كار بةوةشةوة نةوةستا بةشيوةيةك يتايةفةيةك و دةبةخشيةوةو هةر اليةو عةشريةت
وو ت نةيةنة خوارةوة ضونكة هةردالَ لةدةسةيترسيان لينيشت كةبري لةِريطة ضارةيةك بكةنةوة بؤئةوة

 ضؤلَ يت بؤ يةكترالَ دةسةيئامادة نني كورس و  دؤِران ناكةني عةقلَاليان ئةو باوةِرةيان هةية كةتةقةبويل
  . بكةن

 خؤيانةوة رايان  دةكات لةنيو ميدياكايني يةكطرتوي كوردستان داواي خةلَكي ئةوةيدةرةجنام بةبيانوو
 يةكاينيةيةك ليست دادةبةزن وة كورس بيةكييت و  كوردستان ثاريتي خةلَكيطةياند لةسةر داوا

 تريش دةدريتة حيزبة بضوكةكان ثرسيارةكة يةكايني كورسي باق42 بة 42ثةرلةمانيشيان دابةش كردووة 
 هةرضةندة من لةو باوةِرةدا نيم ثاريت و  كردووة لةيةكييتي ئةوةي كوردستان داوايئةوةية ئايا خةلَك

وة راثرسيةكانيش .  كرودستان طرتبيتي خةلَكين لةداوا ريزياثاريت و كةهيض كاتيك يةكييت
 ئةم جؤرة يةكرطتنةن ي ئةم جؤرة يةكطرتنةيان نةكردووة بةلَكو دذي نةك داوايمدةرةوةن كة خةلَكالَوة

  هاوبةشيان هةبيت لةبةرامبةر رذيمةكاين كرد كةيةك سياسةيتثاريت و  لةيةكييتي ئةوةيخةلَك داوا
 ثاريت و  دةيانويست يةكييتيخةلَك.  كوردستانيان داطري كردووةي هةرة زؤري بةشيدذ بةكوردو ئةوانة

 ي ناوخؤ كوردستان ئاوةدان بكةنةوة خةلَكي كوردستان بةجةنط كاول كردينلةبايت و  ناوخؤ نةكةنيشةِر
 و  ضارةسةر بكةني بيكاريكيشة و  كة طوزةرانيان باش بكةنثاريت و  هةبوو لةيةكييتي ئةوةيداوا

 كارةبا دةكةن كةسالَ بةسالَ خراثتر دةبيت ضةندين سالَ ي كيشة ضارةسةركرديني سالَة داوا13 يخةلَك
 ي كيشةضارةسةركردين و  كوردستاني ثرؤذةيان هةبيت بؤ ئاوةدانكردنةوةثاريت و بةئاواتةوةين يةكييت

ةكةيان بةجيا لةطةلَ يةكيك  هةريثاريت و  خةلَك يةكييتي ئةم خواستانةيمالَ بوون لةوةصنيشتةج
 مالَ ييةوة جةنطيكي ئةوانيان دةنا بةيةكترهاوةين و تؤث و توركيادا ريكةوتبون و  ئيرانلةدةولَةتاين

 بؤ جةماوةر ي كوردستان شةِريان كرد بةدياري ئاوةدانكردنةوة ناوخؤيان بةرثا كرد لةبايتيويرانكةر
  طوزةراين نةئةدا ضارةسةركردينص بايةخيان ثيبوو ئةوة ي يةكتريهةموو هةولَيكيان بؤ سِرينةوة
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كاتذمير كارةبايان ) يةك(ي  شةوي كارةبا بوو كار طةيشتة ئةوةي كيشة بوو ضارةسةركردينيخةلَك
 ئةم ي زياتر ثةرةسةنديني بوون خؤيان هؤكارص نيشتةجي كيشة ضارةسةركردينبةخةلَك ئةدا لةبايت

 كوردستان لةثيش كوريتي و  كيشةيةيان ضارةسةر نةكردووة بةكوردكيشةية بوون و تائيستاش ئةم
 يثارة و  نةزان بوو خوا دةيطيِرا ئةم حيزبانةش ئةوةيان لةسةر بوو كةداهاتي ئاشي ئازاديثرؤسة

 كوردستاندا نيية بةلَكو ي خةلَكي ناوخؤدا سةرف بكةن ئيستاش يةكطرتنةكةيان لةثيناويخةلَك لةشةِر
 تة وةك يةكالَ دةسةي دابةشكردنةوة42 بةم 42ت مبيننةوة الَ دةسةيةوةداية كةلةسةر كورس ئيلةثيناو

 كوردستان دابةش ي خةلَكساماين و  ثةرلةمان دابةش كران ئاوهاش سةروةتيةكاينيضؤن كورسو 
 و ان كوردستي خةلَك طرتنة لةداواكاينصيةوة طرنط نةبيت طويثارت و  يةكييتيئةوةش كةبةال و دةكريت

  سةملانديان كةباوةِريان بةذياينيةكييت و  خةلَك ئةم ضارةشيان ثاريتينالَ كؤمةريز نةطرتنة لةويسيت
  . ت بةهةر نرخيك بيتالَ دةسةي ئةوانةوة مانةوةيانة لةكورسيدميوكراسيانة نيةو تةا طرنط بةال
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