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 ...  ... دةرةوة سودبةخش نية بؤ كورد دةرةوة سودبةخش نية بؤ كورد   ونةوت ودارايي وداد بةقةدةرونةوت ودارايي وداد بةقةدةر  بةرطري وناوخؤبةرطري وناوخؤ  وةزارةيتوةزارةيت

  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين
  
دةست ئةكا بةدابةش كردين دةسةآلت داري داناين وايل بؤ  )سولتان( لةكؤندا وائةطصرنةو 

وثؤستانةي كة طرنطة ثؤستيلصثرسراوي وواليةتةكان وةهةروةها بؤ لصثرسراوي دارايي و سةربازي و ئة
بةسةرئةوكةسانةي ئةيان ناسص و متمانةي ئةوةيان ثص ئةكات كةبتوانن ئةو كارة بةرن بةرصوة 

ثؤستصكي يا وواليةتصك نامصنص كةدابةشي بكات يةكصك لةوانةي كةزؤر نزيكة  لةتةواوبوندا ئةبص وةهيض
سولتان و ئةلص قوربان  روو ئةكاتة لص يةوة وةدائم لةطةلص دا يةسةير ئةكا هيض ثؤستصكي بةرنةكةوت وة

وادةرئةكةوص . دةسةآلتت بؤضية )رؤحةكةي(ئةي منت بريضوو ئةويش هيضي بؤ ناكرص ئةلص تؤ 
ثؤستة دةسةآلت هةرلةئيستاوة ديارة ئةوةتا هةموورؤحةكةية لةدامةزران نةوةي عصراقي نوص دا كورديش 

ن يانةي كردوة وةذمارةي كورسيةكاين داريةكان درا بةعةرب ئةوةي بةشداري كردوة لةهةلبذارد
بةلص ومتانسةرؤك كؤمار . ئةجنومةين نيشتمان يان رةضاو نةكردوة بؤ دابةش كردين ئةو ثؤستانة

بةرليسيت هاوثةمياين كوردوستاين كةوةت وةسةرؤك وةزيران كة دةسةآليت زؤر لة سةرؤك كؤمار 
آليت هةبص بةر شيعةو سونة كةوتوة، زياترة بةر ليسيت اتالف كةوت وةئةو وةزارةتانةي كةدةسة

وةليستةكةي ئةياد عالوي خؤشيعة شة لةبةرئةوةي عةرةبة وةزارةيت تازةي بؤ دروست ئةكةن هةر بؤ 
وةهةلبذاردين بةرصز مام جةالل بؤ سةرؤك كؤمار دياري عةرةب نةبوة . ئةوةيزياتر لةكورد دةسةآلتر بن

ئةطةر كورد بةشداري هةلبذاردين نةكرداية ئةوا هةر بؤي نةبوو قسةش بكات خؤ وةك عةرةيب . بؤكورد
سونة نني بةشداريشيان نةكردوة كةضي ثرسيان ثص ئةكرص وةبةئارةزووي خؤيان داواي دةسةآلت ئةكةن 

صز مام بةر لصرةدا ئةوةمان بؤ دةرئةكةوص.  سالة ديكتاتؤرن بةرامبةر بةكورد84ئةوةيان بري ضؤتةوة 
جةالل وةك سةرؤك كؤماري عصراق وتوو وصذ ئةكا نةك وةك كوردصك وةهةروةها وةزيري دةرةوة ض 
. كارصك بؤ كورد ئةكا تؤ بلصي ئةطةر لةطةل ووآلتاين عةرةيب دا كؤبصتةوة بتوانص ناوي كورد بصنص

ةوت ودارايي و وةزارةيت بةرطري وناوخؤ و ن سةركردةكامنان ممكنةلةسياسةيت ئيستاداو تص طةيشتين
وةكورد بةس ئومصدي بةوةخؤشة كة كاك مسعود لة . سود بةخش نةبص بؤكورد دةرةوة  بةقةدةرداد

دذي كورد قسة نةكةن كوردوستانةوة بريار دةركاو خلاوي عةرةيب ثص تونط كاتةوة بؤئةوةي زؤر 
كةن داواي و ماف مان ثص شصل ب وةبزانن سةرؤكي فيدرايل كوردوستان داواكاين جص بةجص نةبص
 (وةك بةرزاين نةمر فةرمويةيت. سةربةخؤي كوردوستان ئةكات و هةموو كورديش لةطةل يايةيت

 . وةئاوايت هةموو شةهيدان مانة) كوردوستان يا نةمان 
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