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  ئارام موحسني طةرديئارام موحسني طةردي: :  مافثةروةر مافثةروةر .... ....  خةلَك هةمووي دةبنة شورتةخةلَك هةمووي دةبنة شورتة

   
ئةوة قسةي هاوِرييةكم بوو، كة دةرضووي كؤليذيكي ياساشة و لة يةكيك لة فةرمانطةكاين دةولَةت 

ئةو قسةيةي لةدةرةجنامي ئةوة هات كة مقؤمقؤي ئةوة لةطؤِريية مووضةي سلكي ثؤليس . فةرمانبةرة
ؤالر وةكو كةمترين ِرادة كة بةحةق دةكاتة نؤسةدهةزاري برميةر، ئةوة لةكاتيكداية كة ئةو د) 600(ببيتة 

ثؤليسانة لةطةلَ ِريزم زؤربةيان كةمتر لة بِروانامةي سيي ناوةنديان هةية، خؤئةطةر بيتوو بةراورديك 
ر طةورة هةية لةنيوان بكةين لةطةلَ فةرمانبةراين مةدةين ئةوا بؤمان دةردةكةويت جياوازييةكي يةكجا

  . هةردوو مووضة
من خوانةخواستة باس لةوة ناكةم كة ئةو مووضةيةي بِريارة ثؤليس وةري بطرن زؤرة يان ناموستةحةقن 
بةالَم باس لةوة دةكةم كة زةروورة حكومةت ض عيراقي يان كوردستان بري لةوةش بكةنةوة كة فةرمانبةران 

 زيادبكريت لةكاتيكدا ثؤليس بةضةكةكةي بةرطري لةنيشتمان بةِراسيت شايةين ئةوةن مووضةيةيان
  . دةكات ئةوان بةقةلَةم و ميشكيان

برادةريك ئةو جياوازي مووضةيةي بةوة ليكدايةوة كة ئةمة ثالنيكي ئةمةريكيية بؤ ئةوةي زؤرترين 
ق بثاريزن و هاوالَتياين عيراق ثةيوةندي بة ثؤليس و سوثاوة بكةن كة لةكؤتايي ئةمين عيرا

دةرةجنامةكةشي برييت دةبيت لة ثاراستين طياين ئةمةريكييةكان و ثارةكانيان كة لة خةرجييةكاين 
  . ماريرت خؤي دةبينيتةوة

  . ئةمة بةِراسيت ثالنيكي داِريذراوة) واتة برادةرةكةم (ئةو وويت 
  ؟؟  لةتوانايداهةية دووئةوةندةش بؤ فةرمانبةراين ئاسايي زيادبكاتئةطةرنا حكومةيت عيراقي

ئةوة لةطةلَ ئةوةي موبةرريكي مةعقولَة تا ِرادةيةك بةالَم ناعةدالةتييةكي ئاشكراشة بؤ ئةو ضني و 
  . تويذةي كة بةشيكي زؤر لة ثيكهاتةي ئةو كؤمةلَطةية ثيك دةهينيت

دةبنة ضينيكي مةرموقي نيو موجتةمةع و ئةو ) يزو حورمةمت بؤيان لةطةلَ ئةوثةِري ِر(خةريكة شورتة 
كار طةيشتؤتة ئةوةي كضةكاين دايكةي كوِريكي شورتة بيت وةكو ئةوةية كوِريكي لة خاريج بيت، 

  . شاروالدي قذي سثي دةهؤننةوةو ئةندازيارو دكتؤرو مافثةروةر ِرةفزدةكةنةوة لة ضاوةِرواين شورتةيةك
زامن ثيوانةكاين مووضةو حالَةتةكاين دابةش كردين لة والَتة ثيشكةوتووةكان ضؤنة بةتايبةيت ئاخر نا

دةنا توخوا كةي ِرواي حةقة دكتؤريك دواي هةذدةسالَ خويندن و شةوخنوين و بةردةوامي  ؟؟ ئاوروثيةكان
وون شةشي مووضةكةي يةك لةسةر سيي شورتةيةك بيت كة بةسةد ناين عةيل و واستةو ساقيت ب

  . سةرةتايي تةواو كردووة
ثيويستة هةردوو حكومةيت عيراقي و كوردي ثالنيكي تؤكمة دابِريذن بؤ بةدواداضوونةوةي ئةو بِريارانةيان 
ضونكة بةِراسيت ئةطةر تؤزيك دوور ليي بِروانني ئةوا كاريطةري نيطةتيظانةي دةبيت بةسةر ِرةوشي 

م طؤشةنيطايةوة دةكاري بيذين بةلَي ثؤليس ئةمن و ئاسايش دةثاريزيت زانست و ثيشظةضووين،  هةر لة
  . بةالَم خؤ ضينةكاين تريش لة كؤمةلَطاي فراواين مووضةخؤران والَت دةثاريزن بةشيوةيةك لة شيوةكان
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