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  مری شرزاد دۆله...!  نی یهخۆ ربه لبژاردنی ئیراقی فیدرال سه باالی هه کۆمیسۆنی

  
ی سالیکدا سی   ماوه  له  که  راسته التی ناوه مین ووالتی رۆژ هه که راقی فیدرال یهکۆماری ع

   که  ئومیدی مرۆڤی ئازادی خوازوو دیموکراتی خوازه  کهکریت لبژاردنی تیده  هه مین جاره یه
 ویش ئه، روات ب ندانه زوومه  ارهکیی ئا کگرتویه التیکی دیموکراتی یهو وو   ره  به م ووالته ئه
  .بیت  جی ده  جی به وه نگدانه  ریگای سندوقی ده نیا له ته

ومانی ع کی له ره ی سه بنکه وه که نی یه ی بی الیه رده ژیر په لبژاردن له کۆمیسۆنی باالی هه
 بۆ  پیش هاووالتی یان خاته  دهنگ  وئاسته مه له نگ وچه ئاشکراته   ن وبهختی ئۆرده پایته
  .ی ووالت وه  ره کانی ده  کوردستانی یه تی هاووالتی یه تایبه ن به نگ بده توانن ده ی نه وه ئه
  م بیت له یمانی کوردستانی که ی لیستی هاوپه ی ریژه وه  بۆ یه یه وه نیا ئه ستیش ته به مه
  .راقیمانی ع رله په
 بردنی  ریوه کۆرسی فیرکردنی به له ی که وانه کیک بووم له من یه که لبژاردندا مین هه که یه له
 ئۆرده  پیک هات له  وه ره  ده ران له نابه خۆی په ربه ریکخراوی سه یت یارمه به  لبژاردن که هه

 و   وه تی یان کردهند کۆرسیکمان بۆ هاووال  چه مان بۆ سوید وه رانه شداریم کردو دوای گه ن به
 ناو  ی راستی بی کۆمیسیۆنی به وه الم ئه به،  چوو ریوه  به وتوانه رکه سه  به که پرۆسیسه

   خسته نگیان ده نیا ئاسته ته، کرد  هیچ ئاسان کاری پیویستی بۆ نهلبژاردن خۆی هه ربه سه
 م رۆژی که  یه لهر   هه بۆ نموونه.ن نگ بده توانن ده ی نه وه پیش هاووالتی یان بۆ ئه

نگ   ده  بیت بۆی نی یه یراقی نهکومینتی ع ی ده وه سدا گووتیان ئه کۆر شداربونمان له به
  !بدات
ران  نابه ل ریکخراوی په گه رگرتوو له لویستمان وه  هه ند کوردیک بووین  چه  که  ئیمهالم به
لکیکی زۆر ناتوانیت  خه، جی ببیت  جی به بریارهم  ر ئه گه  ئهن پیمان گووتمان کرد قسهو
  . کومینتی عراقی یان نی یه  ده هکان ک یلی یه  فه  تایبه تی کورده نگ بدوات به ده
ی  ها مادده روه  هه وه. گۆرا که  کۆمیسیۆنی باال کردوو بریاره وانیش داوایان له  بوو ئه وه ئه

  نیا به الم ته به،  بی بیت ره عه، کوردی، ر سی زمانی ئینگلزی هه بریا روابوو به خویندنیش که
ست  ده  زمانی کوردی زۆر درانگتر بهبه، ی خویندن هاتوو بی ماده هر زمانی ئینگلیزی و عه

  .ربوو بهور گیرانیکی زۆر ب سه ویش وه ه ئ یشت که گه
کۆمیسیۆنی ، کریت کانی عیراقی فیدرال ده رشتی بالویزخانه رپه سه به  دا که  لبژاردنه م هه له
 پیش هاووالتی یان بۆ  نگی خستۆته  ئاسته  ئیستاوه ر له  ههلبژاردن خۆی باالی هه ربه سه
  :ش و ئاسته نگانه گدان له ده ش بن له  بهی ب وه ئه
م  رۆژانی سی شه نگدان بکریت له  وا ده  که  لبژاردن بریاری داوه کۆمیسیۆنی باالی هه_

م  له  که16.00-7.00 ژمیر کات ر له دیسیمبه15و 14و13  هکات  ده م که م وپینجشه وچوارشه
م  ن؟ من ئه نگ بده توانن بین ده کات و چۆن ئه مووی ئیش ده وروپا هه لکی ئه دا خه کاته

 بۆ  ی داوه م بریاره ئه  خۆی ربه ناو سه نیم و کۆمیسیۆنی به  بریاریکی سیاسی داده  به بریاره
  .ن نگ بده توانن ده  وروپا نه  ئهکانی ره نابه  په ی کورده وه ئه
 د حمه ئه. درز به  بالویزی عیراق  سیمیناریکدا له  له م پرسیاره ر ئه وبه مه ند رۆژ له چه_

 کاتی  وا که خۆ که ربه  کۆمیسیۆنی باالی سه  له گووتی من داوام کردووه، رنی کرا بامه
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  الم ووالم دراوه به، ابیت می تید هکش موو یه یان شه، ر دیسمبه15 -10  لبژاردن بکریته هه
  .کان بگۆرین  فۆرمه  که ماوه  گووایا کات نه که،  وه ته
ت  حمه  دا هیچ زه وتووه  پیشکه م تیکنیکه  ئستا فۆرم گۆرین له زانین که موومان ده چی هه که_

  .  بیت هانه ر به گه ئهاا نی  ته نی یه
وونی  نه به لیت له یار ده رید ئه  فهرز  بهکان دنهلبژار بیژی بیژی کۆمیسیۆنی باالی هه ووته_

راستی دا  له، کریت لبژاردن ده  هه وه ره ووالتی ده15 نیا له ند کاریکی تیکنیکی ته کات و چه
  . ناکات وه روونکردنه  م جۆره  ر به س باوه  که ک نی یه  هیچ هۆیه مه ئه

بۆ ، پیش بوو مانگی له11و تاکوو ئیستا لبژاردنی رابردو هه لبژاردن له کۆمیسیۆنی باالی هه
  ت؟  هینجه کاته تیکنیکی ده چی ئیستا کات و کاری

  بنکه12ئران و  له بنکه16سوریاو  له بنکه19   که لبژاردن بریاری داوه کۆمیسیۆنی باالی هه_
 60000ی   نزیکه  کهکو سوید وروپی وه ندی ووالتی ئه هه  له  چی  که،  وه ن بکاته ئۆرده له

رویج  نه  بۆچی؟ یاخود له وه ی تیدابکریته بنکه3نیا   ته یه عیراقی و کوردستانی تیدا هه
  بت بۆ چی؟ ی ل نه ر هیچ بنکه ند هه وفینله

خۆ دانانییم و  ر به سه لبژاردن به  من کۆمیسیۆنی باالی هه وه ره ی سه م هۆیانه ر ئه به له
  ریان وه رامبه لوست به لی کوردستان هه گهتی کوردستان و رکردایه وا سه  کههیوادارم
  .رگرت

   
   
 


