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!!فيدرالَي مايف رةواي طةيل كورد نيية  
 

ة و بوونةوةريكي ساخ و سروشيت نيي, مرؤظ وةك تاكة كةس طةر ئازاد نةبيت
ئةم ذيربيذيية طةل و .  نةبووةي دةربازالسةنطةو لة جغزي كؤيلةيةيت

ندوضوون مايف رةواي طشت طةل و نةتةوةيةك بيضة .نةتةوةكانيش دةطريتةوة
 فةرمي كورد ئيستاكيي بؤ  سياسي سةركردايةيت داواي سةرةكي.سةربةخؤيية

 دةتوانني بيذين فيدرايل ضاري ناضاريية.  فيدراليية,ستان كورد كيشةي ضارةي
 نة ثيناسةي بؤ كراوة و نة تانوثؤي روون و  فيدرايل داواكراويش.نةك مايف رةوا

هةرضةند فيدرايل بة هةموو  . دةضصت قووت و نة غةنيمةكةش بؤيئاشكراية
بةتايبةيت بؤ  ,ثؤيةكييةوة  ضارةسةريكي ئاقآلنةنيية بؤ كيشةي كوردستانتانو

مانةوةي كورد بة ئيراقي عارةبةوة خؤي لة خؤيدا  .باشوري كوردستان
بؤ منوونة  , رفتة كة لة بنضينةدا هي كورد نينيخؤكردنةخوداين ضةندين ط

رةيان بةالين طةليكن ضاكة طرفت, نييةكاين عارةب ئايطرفتة نةتةوةيي و 
  .ئةستةمة كةمةوة لةم سةدةيةدا

 ,ئةوةي راسيت بيت ئؤتؤنؤمي و فيدرايل لة بنةِرةتدا جياوازييةكي فراواين نيية
ضونكة هةردووكيان بةثيي دةستوريك دروست دةبن كة لة رووي ياساييةوة بة 

ادةوةستيت لة سةر راي بووين هاوآلتيان ر يةكييت فيدراسيؤن .ياسا دةذميريت
ويةك دةسةآلت هةية كة لة حكومةيت نيوةنديداية و كشانةوة تييدا بة كاريكي 

.  جيابوونةوةي تيدا نييةنا دةستووري و تووندرةوانة لة قةلَةم دةدريت و مايف
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ي لة اليةكي تريشةوة حكومةيت ناوةندي بةثيي دةستوور خؤي دةسةآلتةكان ديار
دةكات و طؤِران و هةلَوةشانةوةي ئةندامةكاين ناتوانن ئةو يةكيتيية دةسكاري 

 كة سايي وا بطؤِردريتكة بة شيَوةيةكي يامةطةر دةستوورة,طؤِرنيبكةن ياخود ب
 لة يةكييت فيدراسيؤندا حكومةيت ناوةندي لة بةر رؤشنايي .رييان ثي بدات

يةيت و ت و بة ريي دةزطا بةِريوةبةرايدةسةآلتة دةستوورييةكاندا ياسا دادةن
 .دةيسةثينيت دايدادطةريية تايبةتييةكانيةوة بة سةر هةموو هاوآلتيان

 انواناي ثةميان بةستنيكييت فيدراسيؤنة سةربةخؤ نني و تئةنداماين ئةو ية
ةسةلةي دارايي و سةربازيش لة دةسةآليت م,لةطةلَ دةولَةتاين تردا نيية 

  شةِر بةتةنصيةكييت فيدراسيؤنة نةكارن ئةنداماين ئةو .حكومةيت ناوةنداية
 ئةوةي كار بكاتة سةر  بةبص لةطةلَ دةولَةتاين تردا ساز بكةنيان ئاشيت

, بةثيضةوانةشةوة طةر حكومةيت ناوةندي شةِر ساز بكات,ئةندامةكاين تر
وان ئةنداماين شةِري نص.ن خؤ لةو شةِرة بثارصزصاننناتو ئةندامةكاين تر

 بؤ ضارة , وان دوو طةلبةشةِري ناوخؤ دةذمصرصت نةك بة شةِري نصفيدراسيؤنةكة 
 ك نةتةوةيةكطرتوةكان نةتة بةر دادطاي فيدراسيؤنةكةكردنيش دةبصت ثةنا بربص

. جيابوونةوة نييةشو دواضارة  
آلتيكي  بة هةر وطةر ببصتة فيدرايل ستايئصم شيوةيةي راق بةوردكردين ئصابةر

نة هةريةكةيان يةك ئةما ,كي نةشياوةسويس كارص كةنةدا و ديكةي وةك
ت ضونكة ئالَمان يةك  ناكرصيش بةراوردبة ئالَمان..  فرة نةتةوةننيشتمانن وةلص

كي باشوري كوردستان بةشص لةاليةكي ديشةوة.نيشتمان و يةك نةتةوةية
  .نيكي طةورةيةذبوةوةي نيشتمادرص

بؤ ) سةربازي و ديثلؤماسي( فيدرايل هةلَطرتين شةِرة قةبولَكردينبةِراي من
.وة ديارةؤدزينةوة و ماندووبووين نةوةي ئصستاي ثصخ, نةوةكاين دواتر  
كةوة لكاوي وةك  بؤ وآلتصكي فرةنيشتماين بة تؤبزي ثصش باشترين منوونة

  كة سةرئةجنامةكةي يوطؤسالظيايةكةيضارةنووسي فيدراليِروانينة لة تص ,ئيراق
راق ئص ضونكة  كةنةدا و سويس نةك منوونةي , ِروون و ئاشكرايةكيدؤزةخص



 و  ئاوةزي عارةب وريو ئاسيت كولتولةاليةكي تريشةوة.بريتيية لة دوو نيشتمان
 مرؤظي  ئاوةزي وبة ئاسيت كولتووري ينان لة ثرسة مرؤظايةتييةكانداتيِروان

  . اطريصتئةو وآلتانة ن
:ي كةلَك ليوةرطرياوسةرضاوة#  
  .ضاثي دووةم.نووسيين ئازاد مستةفا  نةتةوة و نةتةوايةيت’آ

  ..آ شةِري بةلَكان
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