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ئةمأؤلةطةرميانةوةتازاخؤ نةک لةخةپکانصکي کامپ و ووشيار بةپکو بةمصردمنداپةکان سةرجادةو ثياوةئةختيارةکان ناوتةکيةو مزطةوت

طوندة دوورة دةستة کانيش بپصن ئصوة نةوةي سةعدي کوأي وةقاس،و قةعقاع و حةسةن وحسةينن، ئةوانة باثيةطةورةکانتانن يةک و

دوو ئازايانةلصت هةپدةطةأصتةوةو دةپصن درؤئةکةن ،دةپصن ئةوةنية ئصمة لة قوتابانة ئةطةرهةرناوصک لةوناوانة لةوانةکان خوصندندمان

يؤ و نفال وهةلةبةدا زؤرجار لةأاد صن ئةوةنيةلةساپيادي ئة ان دةپ ةبوون ،ي ةبوون وعةر وةي ئةوانةکوردن صت لبراوةلةبةرئة هةبووب

تةلةفزصؤنةکان هةندصک  لةو ناوانةمان بةثياوي بصزراو وترسناک ودذبةکورد بيستووة، ئةطةرلةعةرةبصکي مؤدصرنيش بثرسي ئةوةندةي

ؤذي .مةجال تيابصت بةشةرمةزاريةوة خؤي لةوابةستةيي بةوأةسةنايةت ومصذووة قوتاردةکات، لةثةرلةمان 3/5بةلم لةکؤبونةوةي أ

عصراقدا  مةحوودمةشهةدان سةرؤکي ثةرلةمان بةمةبةست و أاشکاوانة بةثةرضاوي کامصراو ئةندامةن نوصنةرايةت خةپکي کوردستانةوة،

عصراقصکي فرةنةتةوةي وةک ضصشت مةوةر دةکات بةنةوةي عروبة،عةطال دةکاتةسةرثصنج ملصؤن کورد ئةندام ثةرلةمانصکي کورد

ي تياية،ئةمةئةرکي ي تر صراق نةتةوةومصذوو اي ع صت کؤمةپط ازيدا دةپ نصي فراکسصؤنب واو ململ أصي خ ةلوسي لة نتقةناکات،دکتؤرئ

دکتؤرئةلوسي بوو خواخصري بنووسصت، يان ئةندامصکي ناو فراکسصؤن کوردي، ئاخر ئصستا ئةوثصشمةرطانةي طيان خؤيان بؤئازادي

پي ثةرلةماندا ن لةناوهؤ ي کوردستا يي خةپک ي شصنة ة بؤتةعريبکردنصک ةنطي ئصو لةبصد تکرد   ن بةخ کي کوردستا ي خةپ وسةرفراز

وفزةنةکردنتان ض قينصکتان بةسةراببارصنن، ئيتردپي ضيتان ثصخؤشبکةين  ئةوةندةي ئصمةئاطامان لصبصت  بةسوصندي فيدراپيةکةوة کةدکتؤر

د طؤپي لب ضةن ان وةکي ک بصئاطايةخؤشت ان کراوة،ميدياوخةپ ي کوردست ةدا لةخةپک ة لةوهؤپ ةم طؤپ رد ئةمةدوو ت ک ةم ق بةره

ضارةنوسسازترمان لصکرابصت،ئصوة کةزات نوصنةرايةت خةپکي کوردستانتان نية ض لةبصتوانايي ووشياريتان بصت يان لةدةستةمؤيي و شةرمنؤ

ة بؤيةتوانايي أوونةأووبوونةوةي مافةکان خةپکي ة ئةوجصطةي دان وتکاوأجاوباأانةوة ضوونةت ان بةهةوپ ان وازبصنن،ئصوة زؤربةت کيت

ان بةدايةلؤکيش ثصناکرصت،ئةمةکاري مديرعامي و مووضةکوشت وطةندةپي نية،هةموو ئومصدوئاوات وهصلکةکان خةپکي کوردستانت

ة نتقةناکةن،ئاخربؤ؟؟،شةأي ةي قادسي ارصکي تردةمانکةنةوةبةلةشکرونةو صي بؤج ست ل وة ئاوابصدةربة ةية کةئص ن لةوسةبةت کوردستا

سي ومصذووي ي سيا ايي وناووشيار ي سياسي،بصئاط شةرموماجامةلة ة   اية کةئصو ان لةوهؤپةد پکي کوردست کان خة ةي مافة طةور

،دةوامنةکردن وترس،زؤرشت دي جةستةو سةردپي طرتوون،بؤية ئةطةر بوصري ناکةن وبةخصرايي وةلم قسةني بؤطرتن ئةوسةدان

مي نةشکان ن تالةخة يڤ و جةسوور بنصرصتةشؤصنةکانتا ةوة تاکةسان ئةکت ا بطةأصن ن باشتر وايةلةبةغد ان بکة ةي لةثلندايةلصم قؤثيان
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