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 دا٣٠لم مانگرەو  ی ئدانیشتوانی باشووری کوردستان ب کی دیکجار
و  پرلمان بۆ خولی پنجم. بھانان دەڕۆن بۆ ھبژاردنی دسندوقکانی دەنگ

 خوازێ ب بۆ ئوەی پشتگیری ئو بۆچوون بکین ک دە نزۆر ھ ھۆکارکی
 ،تنانت لوەش ئوالتربت. . . دەئم ھبژاردن ل زۆر رووەوە یکالکرەوە 

دەکرێ ب ئاسانی بین ک لم ھبژاردندا ھرمی کوردستان ب شوەیکی 
ئزموونی سیاسی بۆ وە لبردەم دووڕیانکی مژوویی دای: یا ئوەتا یکالکرە

باشووری کوردستان دەرفتکی دیک دت پشوەو ب شوەیکی ئاشتیان ئم 
نبست وە بم بیا ئوەتا ئم ئزموون دەگا ب  ،م دەبتائزموون بردەو

ئم توە، ک تیایدا کراریۆی مترسیدار دەنشوەیش دەرگا برەو رووی سی
مترسی ئوەش ھی ک دەبیت بژاردە و تنانت پشوی و نائارامی جارەیان 

   ! جگرەوەی سندوقی دەنگدانبتبزەبروزەنگ 

دەنگدان و ھبژاردنی ئم جارە ئو  یدامزراو لسر ئوەی ک گوترا، گرنگی
 ڕ دەکات کپت ئاسایی ی شتست لبمبۆ اردنی ژبھ کی تازەیمانرلپ

 زموونم ئری زۆر چارەنووسی ئگئ ب م دەنگدانکو ئمی کوردستان، برھ
. کوات دەنگادان لسر دواڕۆژی کۆی ئزموونکئم ، وات یکالدەکاتوە

ئاسان بین ک ئم ھبژاردن دەبت دوو دان دەنگدان ل یک کاتدا: دەنگدانک 
ۆ کیش بدنی پرلمانکی نوێ، بم گرنگتریش لوە دەنگدانبۆ ھبژار

  دیاریکردنی چارەنووسی تواوی ئزموونی باشووری کوردستان.

ئم  یدەخوازم لسر جددیت و چارەنووسسازیلم نووسراوەی بردەستدا 
جگ لوەش ھوستی روونی خۆم ل پشتگیری و الینگیری  .ھبژاردن بوەستم

  یاریکراو بخم روو:لیستکی د

دەم ھر دەنگک بۆ یکتی نیشتمانی کوردستان  ،وەب جختکردنوە، ) سرەتا١
. بم مانایش ئگر ان ب پارتی دیمۆکراتی کوردستانددەنگلم ھبژاردندا 

بدەست  کی زۆرو دەنگ یجارکی دیک یکتی و پارتی بیکوە ئو قورسای
ئوا ب س و دوو ھرمکمان دووچاری دوو ئگر دەبتوە: یا ئوەتا  ،بھنن
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، ب یارمتی ھندێ ھزی ) یکتی و پارتی ب تنیا دەتوانن حکومتی داھاتوو١
) ئوەندە دەنگ بھنن ک کم یا زۆر ب ٢پکبھنن؛ یا  ،"بچکۆالنی ئمالو و ئوال"

بکن، ل حکومتدا  ملکچی بشداربوونتر الینکانی ھموو پی خواستی خۆیان 
لم بارەیشوە، ھر . . . وات ب مرجی پارتی و یکتی بم ب مرجی خۆیان

یا  ل ئستاوە، ناب پرۆگرامی حکومتی داھاتوو پوەر بت بۆ بشداری پکردن
بکو ل ئزموونی  ،ی ھزەکانی تری دەرەوەی پارتی و یکتینبووبشدار

تا ئو کاتی ک  ،وە ب دنیاییوە ئوە فربووین ،بینی ھشتمدا دەرکوتکا
ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتی خاوەن ھزی راستقین نبن برامبر پارتی 

یا ھر ل سرەتادا زامنکی روون و راشکاو نب ک حکومتی لسر  ؛و یکتی
 دەبنوە ئسیری دەستی بیار و دابمزرت، ئوا جارکی تریش ئم ھزان

حکومتی سالمتی ل  ،بۆ نموون ،زەمانتکرەفتارەکانی پارتی و یکتی. . . 
ئو ماف بت ک بۆ  ە یاو ی ھزە بشداربووەکان بتداھاتوو دەتوان مافی ڤیتۆ

 نموون" نگ، لکی تری خاوەن سزکی وەک گۆڕان، یا ھزر کات ھر ھگئ
کاتژمردا  ٤٨کشایوە ئوا ب س و دوو ئو حکومت ل ماوەی حکومت 

  . . . یا ھبووەشتوە بکوێ

ب  ،کی دیکتی پارتیواتایتی دەسدەستی و رەھاییدا بابژاردنم ھر لگئ، 
ئوا نک ھر ناب چاوەڕوانی  ،تکنشک ،وە ب رادەی دووەمیش ھی یکتی

بردەوامی دەبت ب بکو ب ئگری زۆر  ،بکینردنان لم ھبژاشتکی نوێ 
ککۆن کیاریواو بووە وە  ؛ یاریزیانی کورد ت رابردوودا ب ل ری کگئ ب

واو دەبت. لبر تتووشدا بردەوامی ئم یاری ب ماورانی بۆ کورد ال داھزۆر 
ک ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتی دەنگکی ئوەی  یکالکرەوەشتکی ئوە 

زۆر و پگیکی ئوەندە بھز بدەست بھنن ک بشی ئوە بکات ئوەندە 
ل  راستقینترازووی ھز ب تواوەتی بگۆڕت وە ئم ھزان بکات ب ژمارەی 

و سبری دەستی  تنھا ژمارەی سر کاغز وەھر حکومتکی داھاتوودا، 
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ک تنھا بشی بن نژمارەیک  بن یان نۆپۆکراو ل الین پارتی و یکتیوەمۆ
   ؛بۆ ئم دوو ھزەپاشکۆییبکات 

٢ ن کدە وەمان پم جارەیان ) ئاماژەکان ئمانئرلرەوە  کاری پکالکی
یکالکردنوەی ئم جارەیان خولی ، یا راستتر بین دەبت ل زۆر دۆسیدا

لسک مندمانداھرلناو پ کجار گرنگ و چارەنووسساز لت ی یر ، دەبھ
تمی سیاسی، سرۆکایتی ھرم وە دەستورک سوەک بۆ نموون مسلی سی

بۆ ھرم. . . ئگر یکتی و پارتی (ب تایبتی پارتی) ب شوەیکی یکالکرەوە 
مترسیدارە ستگی وو بھنن ئوا مانای وای ئم برەو ئبدەست دەنگی زۆر 

ئم بابتان ب حز و ویستی ئم دوو ھزە، وە ب تایبتی دەڕۆین ک تیایدا 
ل راستیدا ھر  ؛. ئم مترسی یکجار جددی و گورەی. . پارتی، یکال بکرنوە

چاوی لوەی ک ژمارەی نک ھر ل ئستاوە ئاماژەی ئوە ھن ک پارتی 
بکو تنانت ب شوەیکی یکالکرەوە ئم ژمارەی زیاد کورسییکانی بپارزێ 

%ی ٥١(تنانت ھندک جار باسی ئوەش دەکرێ ک پارتی چاوی ل  بکات
، رک ب مبستی یکالکردنوەی پرسی دەستور و سیستمی کورسیکان)

نچۆت سر  ئو حزب کوات ئوەی تا ئستا بۆ :سیاسی و سرۆکایتی ھرم
   خولدا ب ئاسانی بیبات سر!لم 

مل مووی جگھ،  ک کجار گرنگکی تر ٢٣بۆ پارتی یی حوزەیران
ئم حزب ھرچی تایی ئۆپۆزیسیۆنبوون و  دیک جارکیک تیایدا  ،سرھندات

 یتییبوون و بایکۆت ھمایبکی ژێچو ١٢: ئاخر کودەتاکریش ئی ئۆکتۆب
 وەیبوو کاردان وپارتی "کش ندامان و  دا"ی شۆکازلبیر ئ ل ییم تاویستی ئ

 ت کیان بوانی تر پیشان بدات وە پئ زی خۆیشی بوە و ھنگرانی بباتالی
ئۆپۆزیسیۆن بوون و کمایتیبوون و بایکۆت قبووڵ وە ھرگیز پارتی چیتر 

ی ی حوزەیران٢٣نی . ئزموی حوزەیرانکی دیک قبووڵ ناکات. . ٢٣، چیتر ناکات
لم ئم حزب و بشداری  ی پارتیشوازی بیرکردنوەنک ھر لسر  ٢٠١٥

، بکو بۆ ماوەیکی یکجار دوور و درژ ل پشمانوە ،ھبژاردندا رەنگدەداتوە
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، چ دژایتی و کاریگری بسر سیاستکانی پارتییوە دەبت دا،شوات ل داھاتوو
  ؛یچ ھاوپیمانی

٣ ( ر بک ھمی کوردستاندا نرھ دەستیی پارتی لبا رابردوودا بینیمان ک ل
کاری کردۆت سر ئزموونی کوردستان ل ناوەوە،  انو نگتیڤ یشوازکی نرن

و  ی سیاسی ھرم و بڕوەبردنیوات ل ئاستی ناوخۆی سیستم
کوتن کر و مک بیاری بۆ کۆیبکو ئم بادەستو... ھتد،  کانخزمتگوزاری

ر و ای زۆر ھستیگلک دۆسیدئیدارەدانی ھن و ئیقلیمیعراقی و  ل ئاستی
ی پارتی دەرگا لبردەم یبادەست ،یکالکرەوە دەبت. جگ لمش ستراتیژی

 شییرکجۆری س ن بۆ کورد، لرشکمشیی کرکک سندسیناریۆی ھ
روح . . . ساک لموبر، ب کراوەیی بج دتکاریس ئامزەکی ریفراندۆمی 

 دای(سعود بارزانیم وات) کرکردەیتی سزھنی ش لشییرکم سۆکی ئو ک
کرۆک خدیدی س ل ی ریفراندۆمی کرد وەککشیرکئیدارەی س واتک ،

ئاستی  ە ئاۆزانیئیدارەی کۆی ئم ھموو پیوەندی و ھوست و کاردانو
ھر چند  ،) ل دوو وتاری جیادا١: ئیقلیمی و نو دەوتی کرد وھرم و عراقی 

حساب ن بۆ دەنگ مسعود بارزانی  ،رۆژکی کم بر ل ئنجامدانی ریفراندۆم
ن بۆ دژایتیی ئیقلیمییکان وە ن بۆ دژایتیی عراقییکان، ن بۆ ناوخۆییکان، 

. دەکات(زۆر ب تایبتی ئمریکا) نودەوتییکان دژایتی ھزە  تنانتالری و 
گایزۆر ج  ک امانرنج و تمووشیانسر ھموو بۆ ھر ھبۆ ھ وات ،

. ئاخر ئگر بۆ مسعود دوو وش بکار دەھن: "کیفی خۆیان" ئاستکان،
 بارزانی پشتر چوبت سر ک ب لۆژیکی "کیفی خۆیان" مامی گۆڕان و
 سرۆکی دەست لکار کشاوەی سرۆکی پرلمان (د. یوسف محممد) و

بت" ئوا ھرگیز بووکۆمڵ و ھزە ناڕازیکانی تری ھرم "سرکوتوو 
ی کیفی ریفراندۆم دەریخست ک ھیکی کوشندەی ئگر ب ھمان "لۆژیک

کی خۆیانیشرەو رووی ھاوکۆز و " برئائاستی ع نجاڵ، لاقی و ئیقلیمی ج
لۆژیکی  ،ئنترۆپۆلۆژیانوە-سۆشیال تگیشتنکیل ) ٢؛ و نونتوەیی ببیتوە
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تواو لۆژیکی  ،ریفراندۆم مسعود بارزانی، ب تایبتی ل رۆژانی بر ل ئنجامدانی
. ئگر سرۆک خ بوو: لۆژیکی "سرکوتن عیبک و دابزین ھزار عیب"

ئوا ھرگیز ن ب و بم جۆرە ل زھنیت شونوە مرۆڤیش خۆی خست ئم 
نامی ریکس تیلرسن وە ن ب ھیچ ھڕەش و ئاماژەی دیک ھوستی خۆی 

. ئاخر ئم لۆژیکی سرۆک خ ھرگیز رگا نادات تۆ ل رۆشنایی ناگۆڕێ
مۆدرنترین تیوریکانی جنگ و سیاست ھس و کوت لگڵ دیاردەکاندا 

یت: ئی کارل ڤۆن کالوسۆڤیچ بکناودارەک ی بۆچوونپ نگ بر جگ
بخونینوە ک ئو پی وای جنگ بردەوامی سیاست بم ب ئامرازی تر یا 
ئوەی سرکردەی چینی ماوتسی تۆنگ پی دەبژێ "سیاست جنگکی 

ی، ناخوناویو جنگیش سیاستکی خوناوی": وات چۆن ل جنگدا ھش، برگر
 وەریش لمان پھ وا بئ یکی باشتر ھتسدان بۆ دەرفوە و خۆ مکشان

یتی باشتر ھسدان بۆ دەرفوە و خۆمرگری، کشانش، بتدا ھسیاس !    

ئرە دەرفتکی لبار نیی بۆ شیکردنوەی شکستی ریفراندۆم بم ب ھر حاڵ 
 زۆر ارزانی و پارتی تا رادەیکیئوەی پویست بگوترێ ئوەی ک مسعود ب

شکستک بخن پاڵ یکتی: بم مانایش ئوەی روویدا،  ک"سرکوتوو بوون" 
 تبر ھی لۆژیکی پارتیھپ رکوک  ،بدەستدانی کتی لکت و شکستی یخیان

 ئوەی روویدا فسلب پی ھمان لۆژیک ؛ ل برامبریشدا بوو و ھیچی تر
. ب واتایکی دیک، النی دیک بوو ل چیرۆکی "سرکوتنکانی" پارتیکی (چاپتر)

ی" ئوا ب گوومان ا"ئگر خیانتکی یکتی نبوو ،ب پی لۆژیکی پارتی کم
ئمۆ کورد خاوەنی دەوتی سربخۆی خۆی وە  ریفراندۆم سرکوتوو دەبوو

ئم لۆژیکی سرسوڕمان،  پرسیار و گایک ئمش ج، دیکوەل الیکی ! دەبوو
 پارتی ل(خوینت) رک ھتی نککچوونی ی یبووە ھۆی تم نکانی ئیوەندییپ

یماندوو حزبتی ھاوپکی نر وەک دوۆش ھمکو ئکی راستگۆی، ب 
والتر !پارتییش ئمتی ،لکی سی تریش نییز و کیمانی ھیچ ھبگرە ھاوپ ،

 کی دیکنز و الیی" ھیچ ھقینیمانی "راستھاوپ داھاتوشدا بتوان ل مستئ
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بیار و ئو سرکردانی ک ل ناو یکتیدا کلیلی  نزۆرجگ ل پارتی:  بت
ان بدەستوەی، بم کلیلی ئم کسانش ل ناو سندوق یسیاستکردنی یکتی

. بۆ پارزگارک بۆ کرکوک و سرۆک . . ل سری رەش یرەشکی پارتیدا
 سندوق ل سانم ککلیلی ئ ت ککی دەوسانکۆماری داھاتووش پارتی ک

ئم پۆستان  وەرگرتنی ، نک ب زەرورەت مبستیرەشکی سری رەشدا بت
   !بت

چیرۆکی ریفراندۆم دەریخست ک ن پارتی دەتوان دەستبرداری یکتی بت وە 
کوتنی ئگر بم واتایش  :بت پارتیدەتوان دەستبرداری یکتی نش 
ی تیا گومانب ھر حاڵ ، ئوا ش نبتەی دیکوکوتنی راستوخۆی ئ انییکک

ک کیان  نییکوتنی یت کتیدەر دەبوی تر. بۆیارموتنی ئک . .   

ەوە): دەنگدان ب ھر ئوەش دەمانباتوە بھانو دەرەنجامی خای یکم (سر
یکتی لم ھبژاردندا دەنگدان ب پارتی، وە دەنگدان ب ھر یککیشیان نک 

 ردەوامییر ببۆھ یھ موارەی کناھ م دۆخکو  ،ئت بناندانی تپا
سرھدانی بژاردەی برەو ھدری نائارامی و تنانت  ی کوردستانیشباشوور

دیک برجستبوونی زیاتری مۆنۆپۆی دەست ل کی ب واتای !زەبرو زەنگ
ھرمی  ،یوەپارتیدەست ل الین الین ئم دوو ھزەوە، ب تایبتی مۆنۆپۆی 

بکو ب س و دوو تاریکتر  ،دواڕۆژکی نک ھر ناڕوونکوردستان برەو 
وەچوونکی پش وەی کئ بھز یک ئگردەبات، ل راستیدا دەتوانین بیین 

  !کوژێب شدوا ھیوائوھا 

(ل  ) ھر ل دەستپکردنی ئوەی پی دەگوترێ ئزموونی باشووری کوردستان٤
س ە ل کۆپیکردنی بوو تکویکئم ئزموون ، ک ب بۆچوونی بندە دا)١٩٩٢

دەوتانی کنداو  حوکمانی شوازی ،سیستمی سۆڤیتی پشووسیستم: 
ھر یککیان و ئوەی تریشیان  خلیجی)، جا سعودی دەبت یا(نموزەجی 

جیھانی عرەبی (ب سوریا و  "کۆمارییکانی"کۆپیک ل سیستم شکستخواردووە 
، ل ی ئزموونی ھرمی کوردستان. . . بندە ھر ل سرەتاراقی بعسیشوە)ع
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بژاردنی یکم ، وات رۆژی ھ١٩٩٢-٥-١٩راستیدا ھر ل رۆژی یکموە (
چارەنووسی ئم سوید، وتم ک  –پرلمانی کوردستان) ل کۆڕکدا ل شاری لوند 

ئزموونی ک ئمۆ دەستپدەکات بندە ب شوازی پیوەندی نوان یکتی و 
. ھر لودا وتم ک مترسی بندە ب راشکاوی ئوەی پارتی بر ل ھشتکی تر

ی ئم ڕھزە وە نش شداھاتووی نوان ئم دوو و ھاوپیمانی ک ن ئاشتی 
ئوە دەم بۆ ئوەی . . ی کورد ناین. کان ب کیبرامبر یکتر ھیچدوو ھزە 

 دا ماوەیئستال ھر ل یکم رۆژی ئم ئزموون ک ک رابگینم ب خونری 
٢٦/٢٧  سا،ییر پسستی ئۆپۆزیسیۆن بوون لوگرم  ھی رەخنگبۆ و پ

دا ک لیستی گۆڕان دامزرا بندە، تنھا چند ٢٠٠٩ل  ھبژارد. . .  بمخۆم 
) خۆرسک و ب بیارکی پ ل ٢٥/٧/٢٠٠٩رۆژکی کم بر ل رۆژی ھبژاردن (

ھوشیاری و ئاگادارییوە سردانی خوالخۆشبوو نوشیروان مستفام کرد و 
گیاند. . . بۆ ئوەی ڕا پ و پشتگیری خۆم بۆ لیستکیدەستخۆشی و پیرۆزبایی 

ک پی دەگوترێ  بۆ یکم جار لو ئزموون پ خوش ،کس ب ھدا نچت
پشتگیری خۆم ب دوود و ب قناعتی زۆرەوە  ئزموونی ھرمی کوردستان

ان الی من دروست بوو ک لیستی گۆڕھر زوو ئو باوەرە  .بۆ گۆڕان دەربی
خشر نک ھن دەتوان ک و رووداوەیئ (وەی گۆڕاندواتر بزووتن)  و

شباشووری کوردستان بگۆڕیھاوک ز لشبوونی ھکو زۆر شتی تر  ،ی دابب
ھر لسر ئم باوەڕەش، یا راستتر بم رانکاریی. . . ۆبگۆڕێ ک پویستیان ب گ

م ھۆیر بھو داواش کاروە، متمان ببم ب بووڵ کرد کوەی گۆرانم قی بزووتن
ی عراقدا ل ٢٠١٠سرۆکی لیستی ئم بزووتنوەی ل ھبژاردنکانی کاندید و 

ناوچی بادینان. . . ھر چندە ئم بیارەم ئاسان نبوو، چونک ل ماوەیکی 
و ک بندە وندیدبوونم ئوە برجست ببادوور و درژتردا بر لم ک

 بوویستجددیشم خ و نیشانی پرسیاری موەبیردەک "وەیینت"ستانیی و کورد
وتنی دوای ک قسر حیکمی سرانی باشوور ل زیندووکردنوەی دەوتی عرا

ھموو ئم لگل  "نگونجاو"و ئوەشدا، یا راستتر بم وھمدکتاتۆر، بم لگڵ 
  . بۆ پرلمانی عراق ردخۆم کاندید ک دیسان ھر ترم،وھوستانی پش
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کوتن ژر (تنانت ئستاش) جگای داخ ک خکانک ئو کاتو دواتریش 
ری پت وکاریگچۆن دەکرێ بورھان یاسین کوردستانی ب پاگاندەی پارتی ک
بۆ پرلمانی عراق کاندید بکات. . . ئرە دەرفت نیی بۆ ئوەی  بم خۆیشی

، وەک بشک ل ھرنب پویست ئوە بم زیاتر لسر ئم بابت بوەستم، بم
م پوەی ئمدانووە،پاگاندەی و جۆرە ١ :کتی لیوروپا پمانی ئرلپ (

دژی یکتی تا سر ئسقان ک  پرلمانتاران ک نونرایتی ھزگلک دەکن
دا کار بۆ دەرچوونی وتکانیان شل ناو پرلمانی ئوروپاتنانت ئوروپان وە 

 دەکن! ھوەشانوەی ئم یکتیشھوڵ بۆ ت نو تنا تی ئوروپال یک
 ک سی کوردستانیی تیا براقیش دەکرێ کمانی عرلوەی کار پوەشاندنبۆ ھ

تی عندەوتی ٢؛ راق دەکتایب راق، وە بتی عزراوەکانی دەوناو دام تا ل (
، پشتگیری بۆ سربخۆیی ب دەست نھنیت ئوا دەب ل دال ناو پرلمانی عراق

باشترین حاتدا جارکی تریش سرکشیکی ناسرکوتوو ل ریفراندۆمکی 
بری سای پار. دەتوانم لوە می سپت٢٥ناسرکوتوودا بکیت ھر وەک ئوەی 
ب راستقین بم ( یی کوردستانیانکدوورتر بۆم و بم بوونی خک

کوردستانی) ل ناو پرلمانی عراقدا، دەبت ھاوکارکی گرنگ بۆ ھوی 
زیاتر گوزارەش بوو ل ھبژاردنکانی عراقدا ) خۆ کاندیدکردنم ٣؛ سربخۆیی

(ب کردار) پشتگیری لو خوشک و برایانم بکم ک ل لوەی ک ل میداندا 
بزووتنوەی گۆڕان پویستیان ب پشتگیری بوو.  شانازیش دەکم ک ل ناو 

" وات بادینان ب دەنگکی زوڵ سیستمی ئو حزب و داجرگی "قی پارتی
نی بۆ ئوەی من پم وتووە "دیواری برلیخۆم یکتی رەد بکموەو دژایتی 

ئاخر دوو ئیدارەیی لسر بوونی ئم دیوارە  رابگینم:نوان بادینان و سۆران" 
 کانی ٤؛ یدەژنگریسبژاردنھ شداری خۆم لک بوو بۆ ٢٠١٠) بودا ھ

وەمی ب کردار بۆ ئو تۆمت ناڕەوایی ک بردەوام دەیخواست ب "بورھان 
ئو  . . .انای چوون میدانی نیی"تورەخن دەگرێ و کاو ەیاسین تنھا قس د

) ئمۆش ٥؛ کیش، پارتی بووەتۆمتش زیاتر ھی یکتی و، ب رادەی سر
سانک دوای ئو ئزموونم لگڵ بزووتنوەی گۆڕاندا وەک ھر کات ئو 
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ھاوڕیانی ب نوشیروان مستفا و ک خوالخۆشبوو  دەنرخنممتمانی برز 
بم ئم  ،ھوستی سیاسی و تبینیکانم ھر چی دەب با بببندەیان بخشی؛ 

 ک لتمانرز، وەک ئرە بکی مرۆیی ھھایزراوە، وەک بالی من پار یمتمان
  . . . پارزراو دەبترز ل گیراو و ئو متمانی وەک ھر کات،  ،داھاتووشدا

ژووە مئم شوتکورتستی پورەوەم دەربارەی ھبزاڤی گۆڕان، ی س رم، ل
ایستی دەرب وەگبم ر بینیھ بژاردنانم ھستی خۆم لوھ ل ی ک

ک بشک ل مبست و ئامانجی ئم وتارەی بردەست. ھوستی ، پشمانن
  :دەکموە تبم چند خا کورخۆم 

ک خکی  ،یشکی یکجار گرنگ، ل راستیدا چارەنووسسازمسلی - ١ 
ب دا ببژاردنم ھواوی و  ییو وریایار کوردستان لوەانارییھۆشیت  شداریب

  ؛ل ھبژاردنی ئم جارەدا بکنب گ و تین 

ک بردنوەی پارتی و یکتی لم  رێلم بشداریشدا زۆر گرنگ ئوە بزان - ٢ 
بژاردنپ دا،ھ کی رەھا لیزۆرین ببن ب ک کوەیش مانبرل،  روەکھ

ھر ئم دۆخ ناھموارەی نک دەبت ھۆی ئوەی ک پشتر ئاماژەی پدرا، 
  ھرمی کوردستان بردەوام بت، بکو ئم ئزموون خوناویش ببت؛ خکی

ل لیستی ب ھموو ھوشیاری و ئاگاداریموە لم ھبژاردنشدا پشتگیریی  - ٣ 
بزاڤی ک  ، تنانت چارەنووسسازیش،گرنگ. زۆر دەکم بزووتنوەی گۆڕان

بکو ئم  ێگۆڕان لم ھبژاردندا نک ھر سنگی خۆی ل پرلمان بپارز
ر زتر بکات لھزۆر ب نگز گایسکان دەبوونیوەیژمارەی کوردسیی .

، "حکومتی بنک فراوان"ئزموونی چوار سای رابردوو، ل ئوەی پی وتراوە 
کی زۆر پ دەت ک ھزەکانی دەرەوەی پارتی و یکتی پویست سنگئوەمان 

بدەست بھنن بۆ ئوەی حکومتک بت برھم ک  ،ل پشوو زتر زۆر گورە،
ژمارەیک بن ل  تنھاتیایدا ئم ھزان خاوەنی ھز و پگی راستقین بن، نک 

وونی بزووتنوەی گۆڕان ب ھزی ب. . . "داجوانکردنی دەستی یکتی و پارتی"
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یککانی راتگا ب سیناریۆ یکم لم ھبژاردناندا دەتوان ھیوا بخش بت و ر
 شاستی ئم ھدرە مترسیدارەڕبردەم باشووری کوردستان بگرێ و ئا

   راگرێ! 

-----------------------------  

تبینی: بۆ خوندنوەی ئم بابت ب شوازی پی دی ئف بوان ماپڕی کسیی 
  http://burhanyassin.com/Helbijardini%20Perleman%202018.pdfنووسر: 

 

 

 


