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  باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين.. .. .. .. بؤ موافةقةتص كورد ئةبص بةرةو بةغداد بروا ئةي هةولصر ضيبؤ موافةقةتص كورد ئةبص بةرةو بةغداد بروا ئةي هةولصر ضي

لةورؤذةي كوردوستامن بةجص هصشتوة دةربةدةري ووآلتان بووم هةربريم لةوة كردؤتةوة كة رؤذصك بص وبةسةربةرزي 
ناتوامنلةنزيكةوة بيان بينم هةمووسات بطةرصمةوة قةرزاري دايكم وداية كوردوستان بدةمةوة،من زؤر قةرزاري شةهيدامن كة

بضمةسةر مةزارطةي ثريؤزيان هةل رصذم ثربةدل سكاآل لةوانة بونةتة كؤسثلةبةر دما بؤ دروست بووين كوردوستانصكي ئازاد 
ئةوا منيش ئةمةوص ئيتر . ئةوةي ئصوةي سةروةر وسةربةز بةخشيتان ثصي سةرو طيانئيستا بؤتة ميوان خانةي دوذمنان

 لةم ذيانة وةك مردو يةكي ثرلةطيانةهةموو رؤذصكي ذيان دووبارة ئةبصتةوة ئةوةي ئةروا ناطةرصتةوة،وام بريار داوة وازبصنم
ئةم ذيانة كةمةي ماوة بصمخزمةيت هةردوو دايكم كةم بضمةوة قوتاخبانةكم بؤالي جطةر طؤشةكةم ثصيان بلصم وانةي تازة بلصم 

ردة بصتة دواوة،باهةموان ئااليةك هةلطرين تاكوردوستان رزطارئةكةينئةو ئاآلية با ئيترباوي ئةوةنةماوة كورد دائم وردة و
ئينجا بؤئةم باسة . بضةقصنني سنوري كوردوستاين ثص بصنني ضونكة تا سنورمان نةبص كوردوستان هةر ضةوساوة ئةبص

لص ثرسراوة ) يةي الي خؤمانبلد(بؤضونصيت سةفةرةكةم ضومة خزمةت ئةو كةسةي بؤم دانراوة لةاليةن خومصتةوةواتة 
بؤئةوةي بةرصطاي ياساي بةجصي هصلم بةمال ئاواي ثصان بلصم ئيترتائصرة بةسة ئيتر نامةوص ثةناهةندةي ووآلتان مب ئةمةوص 

ثاش ئةوةي كايت بؤدانام لةذورةكةي خؤي فةرمووي كرد لصم ويت ثصش ئةوةي  ضوم بؤالي. خزمةت كارصكي كوردوستان
ئيجا وويت فةرموو بزامن بؤ ضي هاتووي منيشهةموومي . ة بزامن ثي ئةخؤيتةوة رؤيشت و قاوةي بؤهينامدةست كةين بةباسةك

. بؤباس كرد كةئةمةوص بطةرصمةوة بؤ ووآليت خؤم لةوص خزمةت كةم يةكسةر قسةي ثص برمي ووتيخصرا ثصم بلص ضي روويداوة
 جاران نةماوة ئيستا فيدرايل بةسةرا دابراوة؟ وويت باشة وومت فاشست نةماوة كوردوستان فيدرايل ثص بةخشاوة عصراق وةك

ئاآلكةي بؤ لةسةرمةزارطةي شةهيدانيكيميا باران ماوة بةطةرماي هاوين لةبص كارةبايي لةبايت ثانكة ئةو كةفاشست نةماوة 
 : ئةوةي من ئةيزامن دوورصطةهةية بؤريشتنةوةتلةضاويان ئةكاتةوة ئةشنصتةوة فرمصسكي غازي كيمياوي

 .عاشةكةت نامصين هةركاتص طةرايتةوة ئةوسا سةرلةنوص داواي ئةكةيتةوة ئةتواين برؤي سةفةربكةي بةآلمم-1
 ئةتواين جنسيةكةت تسليمبكةيتةوة بةمةرجص بروانامةيةك صين كةدانيشتوي ض ووآلتصكي ئةوسا ئصمة ئةتوانني رصطات -2 

ة وةهةندص ثارةت بؤسةرف كةين كةبتواين لةوص مايل ثص سايل سص مانط بؤسةردان بطةرصيتةو بدةين سةفةربكةي وة
منيش ثاش سوثاس كردن وومت ئةرؤم ئةوةيفةرمووت جص . ئةمة ئةورصطايةانةية كةئةتواين سةفةري ثص بكةي. بكةيتةوة

ي بؤبةياين رؤيشتم بؤ سةفارةيت عصراقي فيدرايل كةطةيشتمة بةر بيناكة دميهةمان نوسراووئاآلي بةعس. بةجصي ئةكةم
لةسةربوو وومت تؤبلصي هصشتا سفارةت دانةنرابص نوسني و ئاآلكةي نةطؤرابصوومت بابضمة ذورةوة بزامن ضي لةوص باوة 

ضوومة ذورةوة يةكصك لةدورةوة بةزماين عةرةيب بةبص فةرموو بةبص قاوةوضا وويت ضيت ئةوص . سفارة هةروةك خؤي ماوة
ردم كوردوستاين لةبةشي كوردوستاين فيدراليم زماين عةريب بؤضي هاتووي؟ منيش هةرلةدوورةوة ثصمووت من كو

ئةمةوص برؤمةوة بؤ كوردوستان داواي بروانامةم لص ئةكةن كةمن . بةس بةتةا كوردي و زماين ئةم ووآلتة ئةزامن نازامن
 بةثةلةوويت ئةوةي جوايب دامةوة. لكصنراوة بةعصراقي فيدراليةوة بؤئةوةهاتووم مب دةنص خةلكي كوردوستاين فيدراليم كة

جصطايةك نية لةعصراق ناوي كوردوستان بص بةسبةتةا ئةوةي ئصمة ئةيزانينشمال احلبيبة و عرياقيش تؤ ئةيلصي وانية 
فيدرايل نية ئةمة ووشةية بةس بةتةا سةراين كورد واناوي دصنن عرياق هةروةك خؤيةيت هيض نةطؤراوة كورديش واهةر 

بؤ موافةقةتص كوردئةبص بةرةو بةغداد بروا؟؟؟؟ منيش بريارم ئةي نازاين هةتا ئيستاش. شةكةنلةدواوة ديل خؤيان بةوة خؤ
هةتا كوردوستان نةبص بةفيدرايل ئاآليكوردوستان بةرزنةبص تةوة ئاآلكةي فاشست لةسةر مةزارطةي شةهيداين داوة 

 .. .. .. .. .. .. .. ةتاماوم ناطةرصمةوةهةلةجبة لص نةكرصتةوة هةولصريثايتةخيت كوردوستان دةسةآلت وةرنةطرصتةوة ه
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