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  شيرزاد هةيينشيرزاد هةيين/ / ئائا.. .. .. .. ثةرلةماين كوردستان كؤببيتةوة تا ضيتر ثرسيارمان يلَ نةكريتثةرلةماين كوردستان كؤببيتةوة تا ضيتر ثرسيارمان يلَ نةكريت

  
ئازادو  كة كؤمةلَةيةكي رؤشنبريي، كؤمةلَةي روشنبريي كلداين مجال مشعون ايليا ثاليوراوي

  :بة ئاسؤي راطةياند، بؤ ثةرلةماين كوردستان، سةربةخؤية
ئيمةي مةسيحي ، هةموومان يةك دةنطمان هةيب،  تايبةتيمان هةيب ئيمة كؤشش دةكةين يةك فراكسيوين

ناويشمان ، م بةداخةوة تا ئيمرؤش كؤك نني لةسةر ئةم بابةتةالَبة، يةك بني لةو ثةرلةمانة كوردستان
ئيمةش ئةوةمان بة راست ، كلدؤ ئاشووري، حكومةيت عرياقي تازة ناوي ناوين، روون و ئاشكرا نية

لةوةالَمي ثرسياري ئةوةي كة . بةناوي كلداين و ئاشوري و سرياين ناومان بينن، ا باشةبؤية و، نةزاين
ئيوةي مةسيحي كام وةزارةت ، دانيشنت و كؤبونةوةبوو و وةزارةتةكان دانراو ثؤستةكان دياركران

  :ويت، وةردةطرن
ئيمةش وةزارةمتان  ،ديارة ثؤستة سيادي و وةزارةتة طرنطةكان بةر ئةو دوو حزبة طةورةية دةكةويت

كام وةزارةمتان ، زؤريش المان طرنط نيية، حةزيش دةكةين لةو بوارةوة زؤرتر خزمةت بكةين، دةيب
  . هةمووش بؤ بةرذةوةندي طشتيي دةيب. دةدةينَ

تةواو ، ئيمةي مةسيحي لة كوردستانا لة رووي ئاينيةوة هيض كيشةمان نةبووة، بة راشكاوانة ويت
وةنةيب لة نةخشةو برياري سياسي ،  لة رووي نةتةوةييةوة هيشتا كةموكورميان هةيةبةالَم، ئازادين

م كؤشش بؤ ضةسثاندين زؤري مافة الَبة، كوردستان و عرياق بةشداري و كاريطةرميان نةيب
  . نةتةوايةتيةكامنان دةكةين

ئةطةر بطةِريتةوة سةر  ،ئاوارةكان بطةرينةوة كةركوك و شارةكةش ئاسايي بكريتةوة  وابوويئةويش را
لةو ناوضانةي بةر سيبةري دميوكراسي كوردستان ، هةريمي كوردستان مةسيحيةكان زؤرتر ئازاد دةبن

بةندة بة رةوشي برياري  طةرانةوةي ئةو ناوضانةش. رةوشيان يب كيشةية، كةوتن مةسيحيةكان ئارامترن
  . سياسي حكومةيت ئايندةي عرياق

  :زؤر بة حةماسةوة ويت، رلةمان كؤنابيتةوةبؤ ثة، ثرسيارمان كرد
مة لةطةأل ئةوةين شةفافيةت هةيبئةو ثرسيارة ، ئةوانيش حةقيانة، ثرسياري خةلَكةكة زؤرة، ئي دةيب

دةيب هةموو دةزطاكاين راطةياندن ، ضيتر كؤبونةوةي ثةرلةمان دوا نةكةوي. م بدريتةوةالَزوو و روون وة
تةوة هةرضي زووة هةردوو ئيدارة يةك. ندبكةن تويفشار، دةوريان هةيبثةرلةماين  دواكةوتين. بطري

  . كوردستانيش يب هيوايي بة خةلَك دةدات
 دوويان بؤ بزووتنةوةي، كورسيان لة ثةرلةماندا هةية) 5 (ئةوةي شاياين باسة مةسيحيةكاين كوردستان

يةكيان ، زيب يةكييت دميوكرايت كلداينيةكيان بؤ ح، يةكيان بؤ حزيب بيت النهرين، دميوكرايت ئاشوري
يان سريان و كلدانةكان ئازادي ، مةسيحيةكاين كوردستان ض ئاشوريةكان. بؤ كؤمةلَةي روشنبريي كلدانية

زؤريش لة ناوضةكاين تري عرياق دةطةرينةوة ناوضةكاين هةردوو ئيدارةي ، ئايين و نةتةوةييان هةية
  . دياريشة ئازادو ئارامن، ينداري خؤيان ئةجنام دةدةنليرة كارو ذيان و د، حكومةيت هةريم
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