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 كصبأكصكاين نصوان دوو حزيب هةلَبذاردن بؤ خؤي ثرؤسةيةكة بؤ يةكاليكردنةوةي
 و  بةطفت. نة ترلةوي ترهةر حزبةش بةدرومشي شؤأشطصأانة و مؤدصرنا. أكةبةر
سةرئةجنام يش . زياتر لةوي دي دةضنة ناو دةسثصكي هةلًَبذاردنةكان،بةلَصين

كاين  دواهةلَبذاردنة. لصدةكرصت و دةبصتة حزيب فةرمانأةوا ثريؤزبايي زؤرينةي دةنط
  .. نزيكي ضةند هةفتةثصشة كؤماري و دميوكراتةكان لةئةمةريكا منونةيةكي

اسي ئيفليج و لةبارئةبات أصكةوتنصكي ثصش بةآلم ئةوةي دميوكر
كةلةنصوان دوو حزيب سةرةكي كوردستان بةئةجنام . وةختةلةسةرئايندةي هةلَبذاردن

ليسيت هاوبةشي هةلَبذاردن  ئةكرصت لةنصوان دووحزب يان ضةند حزب.. طةياندرا 
بةآلم ناكرصت ثصش وةخت . ثصكبهصنرصت وحكومةيت ئيهتاليف لصكةوصتةوة

تةخشان   ئةوثةرلةمانةي هصشتا دةنطي بؤ نةدراوةكورسيةكاين .  اردنةكانلةهةلَبذ
  .. . وثةخشان بكرصت

لةثصش هةلَبذاردندا بة بةهانةي ناسكي هةلومةرجةكةو خةخمؤري بؤ كصشة ،ثاساو و قسةي زؤر بؤ ئةم أصكةوتن وفؤرمة
. وين دؤزي سياسي خةلَكي كوردستان بوايةئةطةر خةخمؤري وبةتةنطةوة بو.  سياسةكان بة أاست و متمانة وةرناطريصت

  . لةتصثةأ بوين شةش سالَ بةسةر أصكةوتنامةي ئاشيت واشنتؤن دا كوردستان بةدةيان
كةهةستيارترينيان ئالَوطؤأي دةسةآلت لةعصراق داو وةستانةوةي أةوتصكي بةرفراواين . قةيراين ضارةنووس سازدا تصثةأيوة

دةستيان نةبردووة بؤ يةطرتنةوةي ئةو . كصشةي سياسي ومافةأةواكاين خةلَكي كوردستان بةرامبةر بة. شؤظينسيت عةرةبة
ئةوةي زياتر ثالَنةري ئةم شصوةو فؤرمة أصكةوتنةية .. حكومةتةي بةدةسيت خؤيان كردويانةتة دوو يةكةي ئيدارةي جياواز

  صي هةردووالية لةدةرنةضوونيانطوومان ودلَةأوك. كةثصش وةخت بؤ خؤيان دياري بكةن. لةسةر ئةوجؤرة أصذةية
نصوان ئةم دوو  لة أاستطؤيانة نةك ضةواشوكارانة دةبوو ملمالنص و ثأوثاطةندةكاين هةلَبذاردن..  لةبةرامبةر ئةوي تردا

و هةراليةنةلةالي خؤيةوةبةلَصين زؤرترين متوح و . ثةأي طةرموطوأي دابواية هصزةسةرةكيةي كوردستان ئازادانةلةو
و ملمالنصي شةريفانة هيض مانايةكي نيةو  ضونةناوثرؤسةي هةلَبذاردن بةبص أكةبةر.. ؤ خةلَكي كوردستان بدايةدةسكةوتيان ب

  .. دميوكراسي يش بلَقي سةرئاوة
 دميوكراسي أؤذئاوايي ،دميوكراسي لةووآلتاين أؤذهةآليت ناوةأاست وجيهان.. دةي با كورد ووتةين قسةيةكش بؤ دز بكةين

ئةوةتا لةدواي هةلَوةشاندنةوةي بلؤكي .. خوصندنةوةي دةقةوبةس. ثصطةي دوونياداش دا  وئيفليجة لةزؤرلصدةربضصت ناكاملَ
هةنوكةش ئامادةي . هةلَدةكصشرصت بةناو سؤسياليست نزيكةي ضواردةسالَة ئؤكراين لةئاوي دميوكراسي أؤذئاوا

  .. دةرئةجنامةكاين هةلَبذاردنني
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