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وفت سةرؤکي ن م ةي عةدنا ؤين ئةوقسةبصخةمان ران خ ةبصت بةطذيدابضينةوة،ماپوص ةک د ت و بةهةموولي ش نةکرص صت يةکزةأةفةرامؤ ي کةئةب ئةوة

لةطةپ أؤذنامةي شةرق ئةوسةت  داکردوويةت، بةوةي کةلة طةشتةکةئةوروثاي دا بؤي دةرکةووتووةکة أةوةندي 01/6ثةرلةمان کوردستانةکةأؤذي 

ةوةندي کوررديية،بصئةزموون وبصتوانايي سةرؤکي ثةرلةمانة ماف أ ي دوورةلةأاست و زةوتکردن   ةمة جطةلةوة قي دةزانن،ئ کوردي خؤيان بةعصرا

لةبةرامبةرأؤذنامةنووسصک کةلة ثايتةخت هةرصم وناوةندي ثةرلةمانةوةبةهةردوودةست دةست تةسليم بوون بةرزکردؤتةوةبؤناسوناليزمي عةرةب

ة.                                                                   لةوةي بتوانصت بةزمان ديبلؤماسي قسةلةسةر أةوةندي کوردي وناأةزايةتيةکانيان بکات 

    

ا هةلومةرجي سةخت ئابووري،بةلم أي ناوخؤوةت ابوو هةرلةشة ي سةث ي لةکوردستان لةسةر اي أاکردن لةوذيانةناهةموارة ري کورد سةرةأةأ ثةنابة

لةوکاتةداکةثةنابةران وولتان دي نايشي شووناسي.کاهاتؤتةئةوروثا دواي ئةنتةرڤيوکردن وتصثـةأبوون بةسةرةتاکان ذيان کامثي ثةنابةريدا

نةتةوةيي بوون خؤي دةکات،کوردکصرڤي شووناسي کورد بوون بةرزدةبصتةوة  کةوپي عصراقيبوون فأصدةدةت،ثةنابةري کوردلةنزمترين ئاست  ووشياري

طشت وسياسيدا، لةطفتوطؤکانيان لةطة پ ثةنابةران وولتان دي وخةپکي ئةو وولتانةي لصيدةذين خؤي بةکوردبوون وخـةپکي کوردستان نايش

ة.                                                                                                                                       دةکات نةک عصراقي بوون 

وةلص بةأصزعةدنان موفت خؤشت باش دةزانيت کة خةپکي کوردستان طةرضي لةضوارضصوةي دةستوورداهاوکؤ وثةيوةستة لةطةپ دةوپةت عصراق بةلم

هؤش وهزري  تاکي کوردخاپي ية لةثابةندبوون وئينتيماکردن بؤخؤبةعصراقي زان،ئةي ئةوةت لةبيضؤتةوة يان لنطاوقووض تصطةيشتوويت؟ کةمام

ة کةکوردةنةک  لةبةرئةوةي عصراقيية،ئةي هةمووحةکايةت خورشيدوخاوةرةکان شانازي جةلل لةبةرئةوةثؤست سةرؤک کؤماري عصراقي وةرطرتوو

بةودةستکةوتانةوةناکات  کةسيستةمي سياسي عصراق سيستةمصکي فيدراپييةلةنصوان کوردستان  وعصراقي عةرةب،بةواتايي يةطرتنصکي کات لةنصوان

کي کوردستان وأةوةندي کوردي ئةووةلمةي دةوصت کةکوردستان بوون وسيتةمي فيدراپي بپقي فيايي جياوازبةيةک،کةواتةخةپ و دووجوطرا دوونةتةوة

ة..                                                                              سةر ئاوة،يان،نةتةوةي کوردبةعصراقيکردن دةستةواذةو وةلمصکي نامةسئولنةية؟

 

جةناب عال مةقام  تؤئةوسالنةي لةشاخ بوويت لةبةرئةوةنةبوو کةسةربازصکي هةلتووي عصراقي بوويت،؟ تص کؤشانت بؤ ئةوةبووثصداطريت  

ةطةپ دکتؤرمةحوودو ةوةي کوردةنةک لةنةوةي عروبة،تؤلة سالن هةشتاکان ل لةسةرئةوةي کوردستان بةعصراقي کراوةو خةپکي کوردستان لةنةت



ان کوردبوو،ئةطةرلةيادةوةريةکانت سي نةتةوةييت رمان خواردکران کةشوونا ان ودة را خواردنةکةت م ک ةهري سالصؤ وة ذ ر لةبةرئة بصستوون مةلعومة

ايةت دةکرا،ئةي تؤماوةيةکي کورت ثصش ئصستا رکي سةراخةپکي ثص طؤشي کورد ر وصنةکةي شةهيدبصستوون مةلعوومةرلةبةردة نةماوةتاساپي ثا

ة بةرخورد نةکةيت رد کةلةدذي  بةرذةوةنديةکوردستانيةکان طةل ونةتةو ة.                  لةثةرلةمان سوصندت بةطةل ونيشتمان نةخوا

..                                                                                                         

  بصستون مةلعومةر بةهؤي ذة هةراوي بوون بةذةهري سالصؤم لةوأوداوةداشةهيدبوو*


