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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين  ووتةيةك بؤ رونكردنةوةكةي رصزدار كاك نصضريظان بارزاين سةرؤكي حكومةيت هةرصمي كوردوستانووتةيةك بؤ رونكردنةوةكةي رصزدار كاك نصضريظان بارزاين سةرؤكي حكومةيت هةرصمي كوردوستان

 
روون كردنةوةيةك لةسةر ئةوةي ئاالي كوردوستان سةراوبن نيشاندرا لةاليةن سةرؤكي حكومةيت  

ا هةندص كيان بةبصئةوةي لة هةموو جيهاند زؤر كاري سةرسورمان رووئةدات. هةرصمي كوردوستانةوة
ئةو مرؤظةي كةثيالنةكةي  خنشةي بؤ كصشرابص وة هةندصكيان بةثيالن ونةخشة دانان روئةدات بةبص ئةوةي

بؤ دانرابص ثصي بزانص ياخود دةركي ثص بكا ئةوةش ئةطةر صتةوة بؤ ئةو بةرصزة ئينجا ئةطةر لصثرسراوبص 
ليا هةلس و كةوت ئةكةن باوةر ثص كراون ئةو ياخود مرؤظصكي تربص هةتا ضةند ئةو كةسانةي لةطة

بةرصزةن وةئةو كةسانةش هةتا ضةند ئةوباوةرو رصزة ئةثارصزن بؤئةوةي توشي سةرزةنشت وطريو طرفت 
ئةطةر زانيان ئةوا ئةزم ( (بؤ ثصكةنني ئةلص  يا بؤ مةبةستص يا هةندص مرؤظ هية كاري نابةجصئةكا. نةبص

ئةطةر زانرا ئةوكارةي كردوصيت كارصكي نابةجص ية ئةوا بةدةم ثصكةنينةوة واتة ) ) وةطةر نةزانرا ئةوادزم
زؤر جصي سةرسورمانة دوو وصنة ثصشان . ثاكانة بؤخؤي ئةكا وةئةطةر نةش زانرا ئةوا كاري خؤي كردوة

. دراوة لة كوردوستان نصت دا يةكصكيان سةراوبن ئةوي تريان بةرصكي نازانني ئةم كارة ضؤن رووي داوة
تة باس كردن،ئةمةوص راستيةك بلصم ئةوةش ئةوةية لةدواي راثةرينة مةزنةكةوة ئاآلي كوردوستان وةبؤ

لةهةموو شوصنة طشتيةكان و فةرمانطةكان شةكاوةية ئةمةش ئةطةرصتةوة بؤ دلسؤزيلصثرسراوان 
 هةلبجة لةكارمةندان لة ئيدارةي هةولصر،وةبة ثصضةوانةوة لةسةر مةزارطةي شةهيدانيكيميا باراين شاري

ئةو ئاآليةي كةبة تيارةكانةوة بوو لةكايت كيميا باراندا ئيستاشهةمان ئاآل ئةشنصتةوة لةسةر ئةو 
وةزؤر سةربةرزية بؤ رصزدار نصضريظان بارزاين كةداواي لص بوردن . مةزارطا ثريؤزة و كةسيش باسي ناكا

ردوستان ئةكا وشانازي بة رصزلص طرتين ئةو ئاالية ئةكا وة ئةوةش ئةسةملصنص كة لةجةماوةري طةيل كو
سةرؤكي حكومةيت هةرصم ئاطاداري لةهةموو نوسينصكي رؤذنامةو طؤظارةكان و سايتة كورديةكان هةية ض 
راستةوخؤ لةاليةن بةرصزية وة ياخودكةسصكي دلسوز بةخؤي تةرخان كردوة بؤ ئةو مةبةستةوةئةمةش 

كورد لة كوردوستانا وة نةطةيشتين  وة لةبةر زؤري كصشةو طريو طرفيت سةرجةم. زية بؤ كارةكةيدلسو
داواكاري هةية ياخود مايف خوراوة ئةيةوص بطاتة الي لصثرسراوصك بةآلم ناتوانص لةبةر ئةوة  كةسانص كة

كةي وةئةم كارصكي ثةنا بؤ نوسني ئةبا لةرؤذنامةو سايتةكورديةكاندا بؤ جص بة جص كردين داوا كارية
بةآلم زؤربةي لصثرسراواين حكومةيت هةرصم لةسليماين و هةولصر ئةوةندة دلسؤزي . رةواية

تةرخان بكةن بؤ ئةو وةآلم دانانةوةية  داواكاريةكاجنةماوةرنني تا بةزويي وةآلميان بدنةوة يا كةسصك
 بؤ بةرصز وةزيري نصت كةدوو نامةمان ناردلةرصطةي كوردوستان(وةبةلطةش بؤئةمة ئةوةبوو 

) ) داراييلةحكومةيت هةرصم لة سليماين دةربارةي وةرطرتين موضةي خانةنشيين بةآلم بص ئومصد بوو
وةئةمةش ئةوة ئةسةملصنص زؤر كةس كة ضوة جصطاي مةبةست هةر سةرو خؤيان ئةبينن وة 
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