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 :ارپرێسش

ووە، عادل موراد سكرتێری ئەنجوومەنی ناوەندی یەكێتی نیشتمانی كوردستان دەڵێت: ئەم دە ساڵەی حكومڕانی بارزانی بارودۆخی كوردستان خراپترب

 .و پەیوەندییەكانمان لەگەڵ بەغداو واڵتانی ترسیاسیو ئابووری لەڕووی 

  

 و ئەوەشوە بۆ خەڵكئەو قسانەی عادل موراد لەمیانی چاوپێكەوتنێكی بووە لەگەڵ دەنگی ئەمریكا، كە باسی لەوەش كردووە، بەهۆی حكومڕانی بارزانی "موچە نەما

ەغدا خراپكردو وتیان دەوڵەتی كوردی دروستدەكەین، ئەوەتا نەدەوڵەتی كوردی دروستكراو موچە دۆخی كارەباو ئاو خزمەتگوزاریـیە، تەنانەت پەیوەندییان لەگەڵ ب

 ."بڕدرا بارودۆخ خراپتر بوو

كرێت، بو سازانی الیەنەكان نیـیە، كە لەدەرەوەی پەرلەمان سكرتێری ئەنجوومەنی ناوەندی یەكێتی هەروەها دەڵێت: "ئیمانم بە)سازان( نیـیەو ئیمانیشم بەڕێككەوتن

 ."بۆیە پێویستە لەناو پەرلەمان ئەو پرسە یەكالیی بكرێتەوە

  

ی هەرێم، لەبارەی یەتیەكێتی نیشتمانی كوردستان بەشاندێـك بەشداری لەكۆبوونەوە پێنج قۆڵییەكان دەكات بۆ گەیشتنی الیەنەكان بە )سازان( لەسەر پرسی سەرۆكا

(ی حوزەیران بۆ یەكجار ویالیەتی 30بوونەوە پێنج قۆڵییەكان دەكەن؟ موراد وتی: بەپێی ڕێككەوتنەكەی )ئەوەی بڕواتان بەسازان نیـیە ئەی چۆن بەشداری كۆ

 .سەرۆكی هەرێم درێژدەكرێتەوە، ئێستا برادەرانمان هەڵەدەكەن دەكەن، كە بەشداری ئەو كۆبوونەوانە دەكەن

  

ن، ڕازیبوون بەدرێژكردنەوەی ویالیەتی سەرۆكی هەرێم وتیشی: هەتا هەڵەشم كرد لەوەی (ی حوزەیرا30عادل موراد دانی بەوەشداناوە، كە هەڵەیان كردووە بە )

(ی حوزەیران بگەڕێتەوە، ئەوا هەرگیز ئەو هەڵەیە دووبارەناكەمەوەو برادەرانیشم وەها لێدەكەم 30هەندێك لەبرادەرانی ئەنجوومەنی ناوەندم ڕازیكرد، ئەگەر ئێستا )

 .دژی بوەستنەوە

ساڵی ترو دوای ئەو دوو ساڵەش دووبارە  2جوومەنی ناوەندی یەكێتی ترسیشی لەوە هەیە، كە ئەمجارەش ڕازیبین بەدرێژكردنەوەی ویالیەتی بارزانی بۆ سكرتێری ئەن

 .و پۆستەداوای بكەنەوە، دەشڵێت: خۆ ناكرێت هەر چوار ساڵ جارێك، كە سەرۆك ماوەكەی تەواو بێت بڵێن هەردەبێت ئەو بێت، خەڵكی تر هەیە بۆ ئە

ەوەتا ئەوان دەڵێن ئهەروەها جەختیشیدەكاتەوە، كە ئەگەر یەكێتیش ڕازی بێت بەمانەوەی بارزانی بەمەرجی وەرگرتنی گرەنتی نامەیەك، گۆڕان ڕازی نابێت چونكە 

 .ئەوەتا پارتی لەگەڵ ئێوە جێبەجێیان نەكرد حوزەیران دەڵێت: بۆ جارێكی تر ویالیەتی سەرۆكی هەرێم درێژناكرێتەوە 30لەڕێككەوتننامەی  2سەیر بكەن بڕگەی 

  

ەناو ەو كاتە، بێگومان للەبارەی ئەگەری بوونی كاندیدی الیەنەكانی دیكە بۆ سەرۆكی هەرێم، عادل موراد دەڵێت: بۆ كاندیدمان نابێت، خۆ ئێستا نەهاتووەتە سەر ئ

نیـیە، جارێك دەڵێن دەوڵەتی كوردی دروستدەكات جارێكیش نازانم چی، ئەگەر دەوڵەتی كوردی حیزبەكاندا دەیان پڕۆفیسۆرو دكتۆر هەن ئیتر بۆچی كاندیدو بەدیلمان 

 .دروست بكرێت، بەمەسعود بارزانی بێت، یاخود ئەحمەدو مەحمودیش بێت هەر دروست دەبێت

نەوشیروان مستتەفا بووەو دوور لەچاوی میدیاكان،  و گۆڕان ئێستا زۆر باشە، هەفتەی پێشوو الیعادل موراد ئەوەش باسدەكات، كە پەیوەندییەكانی یەكێتی

بووی: ش وتئاشكراشیكردووە، كە پێش چەند ڕۆژێك وەفدێكی ئەمەریكی سەردانی نەوشیروان مستەفای كردووەو لێیان پرسیووە خەریكی چیت، كاك نەوشیروانی

 ."!فیعلەن پێدەكەنن چۆن دەبێت ویالیەت بۆ ئۆباما درێژبكرێتەوە؟ "ئێ خەریكین دوو ساڵی تر بۆ ئۆباما درێژبكەینەوە ئیتر ئەمەریكیـیەكان پێكەنیبوون،

  

و كەمە نەتەوایەتیـیەكان زیاترە، ( هەزار دەنگیان لەپارتی122و یەكگرتوو( زیاتر لە )و كۆمەڵو گۆڕانهەروەها ئەوەی خستەڕوو بەهەرچوار الیەنەكە "یەكێتی

و لەهەولێر بارەگایان هەیەو پارتی لەكاتی دەنگدان ن ڕێژەیەكی زۆرەو شتی وانیـیە، ئەوانە بوونەتە پاشكۆی پارتیبۆ كەمە نەتەوایەتیەكا %11دانانی ڕێژەی لە 

 .پارتی بەكاریان دەهێنێت بۆ خۆیان

  

 


