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  سةردار ئةمنيسةردار ئةمني.. .. .. .. اابالَوصزخانةكاين ئصراق لة ئوروثبالَوصزخانةكاين ئصراق لة ئوروث
 ئاطادارم، ولة نصزيكةوة ذياوم زياتر لة بيستودوو سالَة تصيدا بةآلم ئةوةي كة ئةمن بؤخؤم ،زؤر لة مصذة

كورداين ئوروثا لة هةولَصكي مةزن و بصثشوودان بؤ وةدةرخستين ناسنامةي كوردستانييةيت خؤيان و 
بة شانازييةوة   زؤرهاوكات، ظصكي ثصوةندار بة وآلتصكةوة كة ثصي ئيذن كوردستانناساندنيان وةك مرؤ

 مرؤظصكيوةك هةولَي ئةوةيان داوة كة هةميشة . بصبةريكردين خؤيان لة ناسنامةي وآلتاين داطريكةر
 ، بؤ ثرسةكةيانو و ثالََثشت ثةيداكردين سؤزبؤ سةر بة وآلتصكي داطريكراو بصنة بةرضاوان خةباتطصِري

زؤرصكيش ثاش . وةدانة بةرهةنطاري ئةو تؤمةتة بونةتة زؤر مةر،زؤرجاران طةر وةك ئصراقي لةقةلَةم درابن
صيةكةياندا بة هيض شصوةيةك ناوي مةنووة هةولَصكي زؤريان داوة لة ناسناوةرطرتين ناسنامةي ئةو وآلتةي ثةنايان بؤ هصنا

 و مرؤظي كورديش بةبووين ئةو ناوة هةسيت بة سوكايةيت بوو اليانراقي ثصوة نةبصت ضونكة ناوصكي دزصو و قصزةرةوة ئص
ي تصيدا دةذيان ديار  الي ئةو نةتةوانةصت توانيبووي بة تةواوي شوصنثةجنةيئةم خةباتةش ئةوي راسيت ب. ثصكردن دةكرد

  . بصت
اراوباران و تريؤر و  ذ و نوصنةريئصراق وةك وآلتصكي داطريكةر و بالَوصزخانةكاين وةك مؤلَطاي جاسووسي و ترس

 ضةندين بؤية سةدان خؤثيشاندان دذي دةكراو بةردةبان دةكراو تةنانةت.  بةر ضاوانيي بؤ كورد دةخرايةقةالضؤكردين نةتةوة
بة .  ئةم كارانةش لة ذصر درومشي خةبات دذي داطريطةراندا ئةجنام دةدران،) بؤ منونة لة سوصد (ارجاريش طِريان تص بةردةد

هةروةها كاريطةرييةكي . نة لة خالَة ثِرشكؤكاين كوردي دانيشتووي ئوروثان ئةطةر نةلَصم تاكة شانازيانةراستيش ئةما
 طرنطترش ئةوةية لةوة. ضاكيشي بةسةر كاملَبووين بريي نيشتمانثةروةري و نةتةوةيي الواين نصو وآلتيشةوة هةبوة

  .  ئصراقيان زؤر ثص نامؤية تا ئصستا كة زؤربةشيان،راون هةست و شصوازة سروشتيية ثةروةردة ك ئةومنداآلنيش بة هةمان
بة هةموو  (ي حكومةت و ثةرلةماين كوردستان ثصكهاتثاش راثةِرينيش كة لةو بةشة رزطاركراوةي وآلتدا دامودةزطا

 ئةوةبوو كردنةوةي.. .  كاريطةرتر بؤ ثةرةثصداين،كوردي ئوروثا بوونة ثالَثشتصكي ثتةو بؤي و) خةوشةكانيشةوة
  . نوسينطةكاين حكومةيت كوردستان لة ئوروثا بوونة مايةي دلَخؤشي زؤركةسان

و لة وآلتاين ئوروثا سةدان ) كة تا ئيستاش نوزةي تصدا ماوة (ثاشان سةردةمي هةلَطرتين درومشي ريفراندؤم هاتة ئاراوة و
ثا خؤثيشاندانيان ساز دةدا و بة ئاشكراش نةك هةر داواي هةزار كةس ثشتطريي ئةو ثرؤسةية بوون و لة ثايتةختةكاين ئورو

  . دةدا هةلَانشئازادي و سةربةخؤيي باشووري كوردستانيبانطي  دةكرد بطرةبؤ ضارةنووسي كورد  ئةجنامداين ريفراندؤميان
دراو فشبوونةوة و  ئةو هةموو خةبات و هةولَدانانة بوونة بلَقي سةر ئاو و وةك هةمبانةي فوو لة ثاش رماين سةدام،كةضي

سةدوهةشتا ثلة بادرايةوة و ئصستاكي سةدان و بطرة هةزاران كةس لةبةر بالَوصزخانةكاين ئصراقدا ريزبوون بؤ تؤماركردين 
 بة ثصي قسةي نصضريظان بارزانيش) . * (ئصراقي و كاروباري بازرطاينناوي مندالَةكانيان بة ئصراقي و وةرطرتين ناسنامةي 

ئةو هةموو درومشي .. . ئيتر نة بامان ديوة و نة بؤران. دا دامةزراندن دةكةن لة بالَوصزخانةكاين ئصراقزؤرصك داواي) **(
سةربةخؤيي و ئازادي خوازي ئةو هةموو قسةي سووكطووتنة بة داطريكة ر وةك بةفري بةهار توايةوة و ئيستا ضاوةِرصي 

ندين ئارايشتكاري بؤ بكرصت نابصتة وآلت بؤ كوردان و ئصراق لة هةر جلوبةرطصكدا بصت و ضة.. . ئازاكاين عصراقني
، لة * (ئةمحةد بامةِرين. بالَوصزخانةكانيشي بة طؤِريين فةرمانبةراين نابنة نوصنةري كورد ضونكة نوصنةري فةرمي ئصراقن

دةي كة بؤتة بالَوصزي ئةو كور. ) سةردار.. ثصدةضصت هةلَة بصت و دةبصت بامةِرين بصترؤذنامةكةدا نوسراوة ئةمحةد باِرماين 
 .. .. .. هيض نيشتيمانثةروةرصك حةزي لة سوثاي داطريكةر نيية لة وآلتةكةيدا:ئصراق لة سوصد لة وةآلمي ثرسيارصكدا دةلَصت

  .. .. . كةضي بؤ بةخيت كةضي كورد كاك ئةمحةد خؤي بالَوصزي داطريكةري وآلتةكةي خؤيةيت.. وةآلمةكةي ئةمحةد تةواو
و ئةوان ثةرة ثصبدةين و كةسايةتييةكي ضاك و .. ؟خةريكي دامةزرا و ئينستيتوتة كورد و كوردستانييةكان بنيباشتر نيية كة 

ؤ نةتةوة ستةمديوةكةي خؤمان ن خؤمان رصزي لص بطرين و ئةطةر خصرصكمان هةبصت با بفةرمي بةبةردا بكةين و ثصش هةموا
بة ) *** (با ئةجمارةيان وتةكةي داظيد فرؤمكني.. .  باثريامنان نةبصت فليمي هةمانمان داهاتوبا ثاشةِرذي نةوةكاين.. . بصت

لة سةر مصزي مفاوةزات لة دةسيت ، ئةو سةركةوتنانةي لة مةيداين شةِردا وةدةسيت دةهصنصت، كورد:راست نةطةِرصت كة دةلَصت
  .. . دةدا
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