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 لة ئيمةيان  كة كة جاراني ئيستاش سةركردةكامنان بةو شيوة ساويلكةيةييتؤ بلَ 

 فيفتيان بةسةردا سةثاندين فيفيت  دةنطيان ثيداين و دواتريش،تيمان بِروانن ئةِرواين
كة لة مييةوة ي دميوكراس بةشةرييةتةوة و سةرهةلَداين دروستبووينيذووكة سيتةمي

 ئةو نيوة بة ي لة ثاشانيش هةر لة ئةجنام،نةكراوة وا نةبووةو نةبيستراوة وشيت
 ة براو كةساينلين ارةوةو تا بتوانن هانياند يةكتنيوةوة دةستيان خستينة خويين

 يكة دواييش بة زةبرو كاريطةر، ئاوارةو سةرليشواو كةينيخؤمان بكوذين يةكتر
 ثيودانطيش بيت يئةمةريكا ئاشتيان لة ئةمةريكا ثيكرا تةنانةت وةكو طةراندنةوة

بؤ ئةكةن  ي كة ئيستا بة يةكةوة بانطةشةييةي و دلَسؤزنةيانكرد ئةو هاوخةبايت
  رووداوةكاينييةكتر بة ضةثكة طولَ وةصف ئةكةن خؤيان بة بةريئترين دووكةس

 ي سي دوو حكومةتةكةيان لة ضوارضيوة ورابردوو لة قةلَةم ئةدةن دوو ئيدارةكةيان
ن داخبةن كة بةو هؤيةوة تواجنيان ا نةيارةكامنتؤزيك زماينثاريزطادا يةكبخةن و 

 ناوةوةو  ثشت و دلَسؤزةكاين خةلَكة داماوو قةلَةم بةدةستة يبي هةميشةييدنيك داواكري ئةداين سةرةرايل
  . دةرةوة بؤ ئةو مةبةستة
 ئةم ي كوردستان بؤ يةكالبوونةوةي ستةم ديدةي خةلَكي لة ميذينةي هةلَبذاردن و بة هيوايئيستا لة سةروو بةند

 ئيستا هةردووكيان يكوردستان كةض) يباتطيِرةخة ( ئةم دوو حيزبةيية ناشريينةيية ذير ثةردةييكرةدووبة
 ئةو ي مبيننةوة و بؤ ئةوةي خؤي و ئةو لة مالَي خؤي هةر لة دةسةالَت و ئةم لة مايليةدووبارة بؤ ئةو

هاتوون   كة لةم بارودؤخة وةرياندةطرت وةكو خؤيان مبيننةوةو لة دةستيان نةضيتييانةيصية شةخيبةرذةوةند
ئةسةثينن وةكو ضاوبةستيك بؤ   دا بة سةرداي نوي تر لة بةرطيكييةك)  بةفيفيتفيفيت (نئةجمارةيادووبارة 

) بةلَكو ئةجمارةيان ضةثكة طولَة (يةي ن فيفيتيةوة ئةلَيت ئةجمارةيان فيفيتيخةلَك و دونياو مام جةالل بة شاناز
نةزانيت  تاوةكو ئيستا يوةكو ئةوة) ! تيداية كوردستاينيةكايني ئةجمارةيان هةموو حيزبة سياسيلة بةر ئةوة

 ييةكة هيض حيزبيكي فيت فيفيتي ياخود سةردةميةينيوة نيوة ئيتر ِريذةكة ضةند بيت طرنط ن واتة  فيفيتفيفيت
 دةنطةكان بؤضوونة نيو ي) 7%(ي  لةمثةر بة ِريذةي سيستةمينبوو بة داناي ئةوة كيئة، نةبووبيتكوردستاين

 ثارلةمان و دةسةالتتان لة نيوان يةكايني ترتان مةحرووم كرد لة كورسثةرلةمانةوة هةموو حيزبة بضوكةكاين
  ! خؤتاندا قؤرخ كردثاليوراواين

 و زةمانةتيكيان هةية  طةرةتيني ئيمة ضي ئةوة بثرسم ئايا ئةو دوو سةركردة رؤح سووكة ئةكةم ئةوة حةزيدوا
  ؟.  نيوة بة نيوة دووبارة ناكةنةوة رابدوو لة ئةجنامةكاين دووبارة هةلَةو ئةزموونة تالَةكاينيئةوةبؤ 

 مانايةك بؤ ي هاتوون ثيشوةختة لة سةر هةموو دابةشكردنةكان ريككةوتوون ئيتر ثيمان نالَين ضةئيوة ك
 ي ذيردةستتانةوة ياري ئةو خةلَكة داماوةيةيت بةس بة ويذدان ئةقلَيشتري ئةمينيتةوةو ئيهةلَبذاردن و دميوكراس
و ي نةطريية ئيمة خؤمان قةدةرمان واية كة بةردةوام طويمان يلي ئيوةني ئيمةن خةتايرةبكةن و تازة ئيوة قةد

  ! خؤ ئيوة يةكةمني كةسو سةركردة نني ثشت طويمان خةنينةكرحيساب بؤ خواست و داواكارميان 
بؤ ثرسة طورطانةيةكتان بةم ية؟ي خؤتان ض دةسةالتةكاينتتان لةم ِريككةوتنة جطة لة ثاراستينثيمان نالَين مةبةس

 خةلَك يان بؤ طويطرتن لة ي دونيا نةك بؤ بةرذةوةندي خؤتان نةكرد هةر بؤ بةضاويوومةِرةعيةتة مةزلَ
  !خواستةكاين

 ئةزانن بة فةخرةوة وةكو مذدة ثيمان يذوو مييشتان بة هةنطاوةئةم، ئيمةتان بة ئةستؤيسةركردةكامنان ئؤبالَ
 ، ئيمةي سياس بووة نةرييتة دةسةالَت و مانةوةتان بؤ هةميشي ئيوة لةسةر نيوةيتازة ِريككةوتين؟ِرائةطةيةنن
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 هةموو بيت و بةر لةئةجنامدايني لي بةعسي ئيمةش وةكو ئةوانة ثرؤسةو هةنطاوة سياسةيةكاينيبؤض
  ؟ ديار بيتيئةجنامةكة

  ثةنا وةبةر ِريككةوتيني هةلَبذاردنتان تيدا بيت بؤضي ئةجنام قبوولَ كردينيباشة ئةطةر ئيوة هةردووكات رؤح
 يةكاينيلةم شيوةية ئةبةن؟ئةطةر ئيوة خؤتان خةتةر نةبن بؤ سةر يةك لة ثاش ئةجنامةكان ثيمان نالَين مةترس

ية بةالَم ئةزامن هةر ي تر باكم نييةكيا مب لة هيض مةترس هةردووكاتن دلَنييمن خؤم لة مةترسية؟يسةرمان ض
  ! كورد ئامادةية ناوخؤو كورد كوشنت بةدةسيتي شةردةميك بيت سووتةمةين

 ي زؤر ترسناك و سامناكي سةردةم بةلَكو جؤريكي دميوكراسيئةم كارانة ئيوة نةك زؤر دوورة لة دونيا
 داهاتوو ثيناضيت وةكو دوو  ناكات و جيلةكاينودا ِرةمحتان يلديكتاتؤريةتة من دلَنيام ميذوو لة داهاتو

  ! نيو خةلَك بتانناسن ثالَةواينيسةركردة
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