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 كة لةطةلَ بةرصز خةسرةو ساية بةرصووةضوو  لصرةدا كؤكراوةي بؤ كؤتايي هصنان بةو قسةو باسةي 

 :سةرجنةكاين خؤم دةخةمةروو
 
ثرنسيث و بريو  حيزيب سياسي دةبصت بتوانص ديفاع لة هةلَوصستةكاين بكات بة ثشت بةسنت بة -1

بةداخةوة بةرصز خةسرةو ساية لة وةآلمةكاين دا ئةو بؤشايةي بؤ باسكردين نةيارةكاين . باوةرةكاين
هصندة باس لة تصطةيشنت و لصكدانةوةي خؤيان ناكات كة ضؤن بةو ، دادنص .. ) يةكصيت و ثاريت ( 

تؤ : ة طؤرص ئةويش ئةوةية هةر بؤية ئةو واقعة سةرةجنصك دصنصت. هةلَوصستانةي هةيانة طةيشتوون
يةكصيت و ( ن لة بلَص ي ئةو بةرصزانة بتوانن هيض هةلَوصستصكي خؤيان أوون بكةنةوة بة بص باسكرد

 .  حيزبانة؟ من طومامن هةية بتواننو الثةرة بنووسن بةبص ناوهصناين ئةو، يان ني) ثاريت 
 
 ذاردن و أيفراندوم باس لة ية بؤ روونكردنةوةي ثةيوةندي نصوان هةلَببةرصز خةسرةو سا-2
 تاد..و " بةديل بةرامبةر سياسةيت يةكصيت و ثاريت " ، " هةلبذاردن بةرصوةية"، " حالةيت سياسي"

" درومشي طةرانةوة بؤ  هةر لة بنةرةتدا ئةو جؤرة عيباراتانة طوماين ئةوة دصنصتة ثصشةوة كة. دةكات
 بةمةبةسيت هصز و توانا ن بصت دهةلبذارثصش   ةرزاينتةا درومشصكي ه " ريفراندؤم ثصش هةبذاردن 

 . كؤكردنةوة
 
 لة كصشةي كةركوكدا ، من نازامن بةرصز خةسرةو ساية لة كؤبوونةوةيةكي ضةند سةد نةفةري -3

طةرةكصكي شاري كةركوك دواي ئةوةي بةرصزيان بة تصروتةسةيل لة سةر طرنطي أيفراندوم قسة دةكات 
ان ، ئةطةر مامة ثريةيةكي بةساآلضوو وويت مامؤستا طيان من بأوام بة تؤيةو دةمةوصت وةك جةنابت

 .تؤ دةنط دةدي بة كام ال ؟ بةرصزيان دةلص ضي ؟دةنط بدةم ، ئةرص 
 
كي سةربةخؤش  دواي مانطصكي تر  من ثصم واية نة أيفراندؤم ثصش هةلَبذاردن دةكرص و نة كوردستاني-4

 جيهاين خةياآلت و فةنتازيا دةذصت و هةر كةس و اليةنصكيش ثصي وابص دةكرص ئةوة لة . ثصك دصت 
  . ئامادة كردبصت بؤ رووبةرووبوونةوةي  شكسيت سياسيدةبصت خؤشي

 
ئةوةي هةية رؤذصك  زؤر بصت ضانسي شيةند خمالفيهةر حيزبصكي سياسي هةر ضبةأاي من  -5

 سةركةوتووة روثا حيزبصكي فاشست زؤر جار بينيوومانة لة ناوجةرطةي ئةوسةركةوص ،  بؤ منوونة 
  بة .ثصبةكةنص ئةوة ئةو حيزبة تةواو بووةسياسي خةلك هةر حيزبصكي  كاتصك بة ناو هاتين  ،بةآلم

 حيزيب وقعايت نا دروست و دوور لة واقع و تة سياسيقةناعةيت من هةلبةز و دابةز لة هةلَوصسيت
 . خةلَك بة حيزب ثصبكةنصارة دةبات كةسياسي بةرةو ئةو ئاق

 



 . ضةند ثرسيارصك الي خوصنةرلة كؤتايشدا ، ئوميدةوارم  ئةو قسةوباسةنة ببوصتة هؤي ووروذاندين


