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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين  سال دوائةخرص سال دوائةخرص 44يةك طرتنةوة ي دوو ئيدارةكةيةك طرتنةوة ي دوو ئيدارةكة  سةرؤك كؤمار ياسةرؤك وةزيران نةدرص بةكورد سةرؤك كؤمار ياسةرؤك وةزيران نةدرص بةكورد   طةرطةر
 
بةرصز مام وةزؤر جاريش هةردوو)  ث د كوي ن ك (دانيشنت كرا لةاليةن ئةنداماين  زؤر كؤرو كؤبةنةوة 

تنانةدا بؤ يةك بوونةوةيئةو دووئيدارة بص جةالل كاك مسعود يش بةشداريان ئةكرد لةم كؤبونةوةو دانيش
باوكة ي كوردوستان بؤية ئةلصم بص باوكة ضونكة ئةطةر يةكصك هةبواية وةكباوك ضؤن هةول ئةدا بؤ ثص 
طةياندي رؤلةكةي وةدائم باوكة حةزئةكا كورةكةي لةخؤي ثاية بلندو ناودارتريص ئاوةها هةويل ئةدا 

وةئةتوامن بلصم ئامادةبووين مام . زؤر دةمصك بوو يةكيان ئةطرتةوةبؤئةو دوو ئيدارةيةي كوردوستان وة 
جةالل وكاك مسعود لة هةندص كؤبوونةوةداتةا بؤ ضاو بةسيت طةيل كوردبوو،نةوةك دابةش كردين 
ئيدارةي كوردوستان و يةك نةطرتنةوةيبضصتة ناو يةكصك لةالثةرةكاين مصذوو،وةنةوة كامنان بلصن ئةي 

كردية بؤ بةشداريان لة كؤبوونةوة نةئةكرد بؤ يةك بوونةوةي ئةو دووئيدارةية،وةبةو باشة ئةودوو سةر
دانيشتنانةيان ئةوتاواين يةك نةبوو نةوةيان لةخؤيان دوور خستؤتةوة،بةآلم ممكنة نوسةرصكي تر 

 ية لةالثةرةيةكيكةدا باسي ئةوةبكا لةبةر بةذةوةندي ثارتةكانيان وةلةسةر هةرةشةي ئةمةريكا كؤتايان
ساليش هةر 3شةري ناوخؤ هيناو سوكة ئاشت بونةوةيةك ئاشت بونةوة ئة ويش هةتا 

سةركردةكانئةيان تواين هاتو ضؤي هةردوو البكةن ئة طينا ثصشمةرطةيةك يا فةرمان بةرصكي دلسؤز بة 
ة كوردوستان وةاليةن طريي يةكصك لةودوو ثارتة بووبص ئةوا بؤي نةبوة سةرداين شارةكةي خؤي بكاتةو

فةرماين نةكردوة بؤسةربةخؤ سةفةري  ئةوسا يا ئةكوذرا ياوون ئةبوو وةدوايش ثصيان ئةوت بؤ ثةيرةوي
وةئةو يةك طرتنةوةية . نةيان ئةوةت ئصمة بةتةواوي يةكمان نةطرتؤتةوة كردوة، وة خؤشيان بة ئاشكرا

ث د وي ن ك (ي ئةمةريكا لةبةر بةرذةوةندي ئةمةريكا بوو ئةوةبوو لةكايت روخاندين سةدام لةسةر داوا
بةرةكاين جةنط رؤيشنت وةئةمة زؤر دخلؤش بوو بؤ رزطار وةك برا هصزيان ئامادة كردوو بةرةو) ك

كردين بةشةكاين تري كوردوستان وةهةرضيشيان بكرداية ئةمةريكا بص دةنط ئةبوو،ئةوةبوو بةئاطاداري 
االين وهصناين تازةترين مودصلي ئؤتؤمبيل زؤر لة لصثرسراواين ئةودووثارتة دةست كرا بة راو رووت و ت

زؤري  ئةوةتا ئيستابةضاوي خؤمان ئةي بينني ض كصشةيةكي درووست كردوة،وةدواي نةماين رذصم ئاوايت
شارو شارؤضكة داطري كراوةكان بؤ  كوردبوو طةرانةوةي ئاوارة بؤ جيطاي خؤيان وطةرانةي

 هةمووي هةر بةسةربردين كات بوو لةاليةن عةرةبة كوردوستانوةهةرباس و كؤبوونةوة ئةكرا بةآلم
وة يةك نةطرتنةوةي ئيدارةي كوردوستان خالصكي سةرةكي بوو . شؤظصنيةكانة وة تا كايت هةلبذاردن دص

وة . بؤ جص بةجص كردين ئةوداواكاريانةي كة كورد ضاوةرواين بوو وةئةمةش دخلؤشيةكبوو بؤ عةرةب
لة هةلبذاردنةكةي عصراق وة كة بةليسيت هاوبةش بةشداري بكةن)  ث د كوي ن ك (ثاش رازي بووين 

لةاليةن هةردوو بةرصز مام جةالل و كاك مسعود ةوة راطةيانرا زؤردخلؤش بوو بؤ طةيل كورد،وة لةكاتصكا 
رؤذنامةوانان ثرسياريان لةيةك بوونةوةي دووئيدارة ئةكرد كةضي وةآلم ئةوةبوو دواي هةلبذاردن، 

او ثصكةوتنا لةطةل لصثرسراوانيهةردووال دا ئةيان ووت يةك بوونةوةي ئيدارةكانيش وةلةزؤر ديدارو ض
دواخراوة بؤ دواي خةلبذاردن وة ئةيان ووتئيستا ئصمة هةول ئةدةين بؤ سةركةوتنمان لةهةلبذاردن وة 

ئيستا هةلبذاردن . بري لة هيض شتصك ناكةينةوة وةبرييتةسكي حزبايةتيش ئةحةينة دواي هةلبذاردن
تةواو بوو بريي تةيكي حزبايةيت دةسيت ثص كردةوة كةوتنةوة كؤيوونةوة بؤ هةلدانةوةي سةرقاثص ئةو 
مةجنةلةيكة باسي يةك بوونةوةي دوو ئيدارة بص باوكةكةي كوردوستاين تياية و ئةوةندة كؤن بوة 

ئينجا ئيستا كورم ئةوص و سةرقاثي ئةو مةجنةلة . نةبوةبةسركة بةس طةراوةتةوة
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تةوة؟؟وةئيستاش ئةم كؤبوو نةوانة هةمووي كات بةسةر بردنة تا بزانني كص هةل ئةبذصرص بة هةلبدا
ئةوة ئاشكراية كةكاك مسعود لةليسيت كودوستاناية بؤ سةرؤكي . سةرؤككؤمار ياسةرؤك وةزيران

كوردوستاين فيدرايل ئةطةر عةرةبة شؤظصنيةكان رازي بن بة فيدرايل بؤ كوردوستان،وةمام جةالل 
رؤكي ليسيت كوردوستانية بؤ هةلبذاردين طشيت عصراق وة ثالصوراوة بؤ ثؤسيت سةرؤك كؤماريا سة

سةرؤك وةزيران،وةثرسيارةكة لصرةدا ئةوةية؟؟؟ يةكصك لةو دوو ثؤستة نةدرص بة بةرصزمام جةالل ضي 
ئة وسا بص و  سايل تر هةلبذاردن بكرصتةوةو سةرؤك كؤماركورد4روو ئةدا؟؟ يا ئةبص ضاوةروان بني 
 ئيدارةي كوردوستان يةك ئةطرصتةوة
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