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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين......وةزارةت فيدرايل وةرئةطرنوةزارةت فيدرايل وةرئةطرن  44لةيةك طرتنةوةي دوو ئيدارةكة لةيةك طرتنةوةي دوو ئيدارةكة 
  

سالة سةرجةم جةماوةري كوردوستان و كوردوستاين لةدةرةوةي كوردوستان زؤر هةولياندا بؤ 10ماوةي 
ي ت دار لةكوردوستان دا لةبةربريي تةسكالَم هةردوو ثاريت دةسةالَيةك طرتنةوةي ئةودووئيدارية بة

وةسةرجةم جةماوةري كورد كةكاتصلة كةنالة . حزبايةيت وئاماجني خؤيان يةكيان نةطرتةوة
ئامسانيةكاين كوردوستانةوة ئةيان بيين وة طويان لةوةبوو كةباسي دانيشتين سةركردايةيت ئةو دوو 

يان طؤري ثارتة ئةكات بؤ يةك طرتنةوةي ئةو دووئيدارةية يةكسةر تةلةفزيؤنةكةيان كز ئةكرد ياخود ئة
. لةبةر ئةوةي جةماوةر دل ئةستور بوون لةوةي كةئةم دوو ئيدارةية بؤ هةتا هةتايي يةك ناطرنةوة

ضونكة لةثاش هةموو دانيشتنصك ئةوترا بريارة لةماوةيةكي كةمدا مذدةي خؤشي بدرص بةجةماوةر بؤ 
وةر يةك طرتنةوةية وة خؤشيان ئةيان زاين كةخؤشترين مذدة بؤ جةما، يةك طرتنةوةي دووئيدارةوكة

لةبةر ئةوةبوو كةيةكياننةئةطرتةوة بؤ ئةوةي جةماوةر هةتامردن ضاوةروان بن وةئاطاداري ئةو كارانة 
ت دارصكةوة بؤ الَوةئةم كارةش رةواية لةاليةن هةموو دةسة. نةبن كةبؤ خؤيان و ئةندامانيان ئةكرص

. ت دارةالَكاين طؤرةثاين سياسي ئةو دةسةئةوةي جةماوةرسةرقايل كارص بن وبص ئاطابن لةهةموو روداوة
ية ثصش  بة جةماوةر بؤيةك طرتنةوةي ئةو دوو ئيدارة وةهةر وةك ثةميانة كؤنةكانيان كة دابوويان
 4م ئةم جارة بةشصوةيةكي نؤي تر ئةويش ئةوةية كة الَهةلبذاردن هةمان ثةميان تازة كرايةوة بة
كة بربرةي ثشيت ئيدارةكةية نايانةوص يةك  ةزارةتةي و4وةزارةيت سةرةكيان داناوة بؤ دواي ئةو 

  بطرنةوة وةئةم كارةش زؤر ثرسيار دروست ئةكا وةك
. هةرصم هةر دابةشبصت بؤئةودوو ثارتة وةبة ئارةزوي خؤيان هةلسو كةويت ثص وة بكةن  داراي-1

  .وةهةروةك خصر كردن بةشي ميلةت و ثارتةكاين تر بدةن
  
ت نةوةك يةكطرتووبن ودوذمن لصيان زويربن وةياخود ئةطةر يةكطرتوبن ثصشمةرطة هةردوو بةش بص -2

مةبةستم لةوةي هةر ثارتةي بؤ خؤي نةك بؤ ثاراستين . ضؤن بؤ كاريت ثصويست بةكار دةهصنرصن
  .كوردوستان

  
و نابةجصي دةضصتة بةردةميان  ئةطةر ببص بةيةك ئةوندة نارةزاي.  ضؤن وةزارةيت داد ئةبص بةيةك-3

وةئةوسا ئةو داد ثةروةرانةي سةر بة . لةبة ئاشكرا كردين كاري نابةجص ناتوانن جص بةجصي بكةن
وةهةر وةها . ئيدارةيةدا نةبوة ئيدارةيةك بوونناتوانن سزا بدةن بةسةر كةسصكا كة لةوةو ثصش لةو

  . زياتر كصشةي تياية ؤربؤوةزارةيت ضوارةميش ز
  

ئاشكراكردين  سةرسورمانة ئةوةية لةيةكةم رؤذي دانيشتين ثةرلةماين كوردوستان وة وةئةوةي كة جصي
ئةو كةسانةي كة دةست نيشان  كردين وةزارةتةكان بةسةردابةش  سةرؤك وةزيران و سةرؤكي ثةرلةمان و

دان كورسية دابةش كراوة هةلبذصراون كراون وةسوصند خواردن لةبةردةم ثةرلةمانصك كةثصش دةنط 
. لةاليةن هةردوو ثاريت سةرةكي و ئةو ثارتانةي ديكة كةوةك جةذنانةي جةذن كورسيان ثص بةخشيون

فيدراليان وةرطرتوة ثص ويست ) ث د ك( وةزير لةئيدارةي 4 وة) ي ن ك(وةزير لةئيدارةي  4 مالَبة
ان نةطرتؤتةوة وةلةذصر ئيدارةي يةكطرتودا كار  وةزارةتة يةكي4ضونكة ئةو بةوةناكات سوصند خبؤن
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 4وةنازانرص كص فةرمان يان بؤ دةرئةكا وكص لص ثرسراوي ئةو . ناكةن وة سةرؤك وةزيرانيان نية
وةوا دةرئةكةوص ئةوضوار وةزارةتةي ئةمصنصتةوة بص يةكطرتن سةر بة . وةزارةتةن بؤهةموو كارةكانيان

هيض ثارتصك نابص لةالي ئةوةي تر كاربكات  موضة خؤري ة وةسةركردايةيت هةردوو ثارت ئةمصنصتةو
يا ئةتوانني ، كةواتة ئةم كارة بةراورد ناكرص لةطةل ئيتاليا فاتيكان حكومةتة لةناو حكومةتيئيتاليادا

 ئةمة ثرؤظةيةكة بؤ  وةزارةت فيدراليوةرئةطرن4 لة يةك طرتنةوةي دوو ئيدارةكةي كوردوستان بلصيت
 وةزارةتة يةك ناطرصتةوة ضونكة 4وة بؤية ئةو ن لةناو عصراقي بةناو فيدرايل؟؟فيدرايل كوردوستا

وةبؤ جيابونةوةيان كارصكي زؤر طران .  مانطي تر هةلبذاردن ئةكرصتةوةو10سةركردةكان ئةزانن دواي 
نابص لةبارةي دارايي و ثصشمةرطةوداد وناوخؤوة وةلةهةمووي كةزؤر طران بص و مال وصراين لةسةربص 

 ئاطر بنكاو لةسةري رص ناكةون؟؟؟؟؟؟كةية كة بؤتةرايي ية دا
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