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 سةردارئةمني
  كةةبو دروستكراوي دةسيت ضاوضنؤكانةي ئةو دياريدةية ةوةك لة بةرايي ئصراق وةك دةولَةتصثصكهصناين ئةوي ئاشكراية ،           

 لة ناوضةكاين خؤرهةآليت ي دةولَةمةنترين سةرضاوةي نةوت دةستطرتن بةسةر ضاووطهةولَدانصك بوة بؤ . ثصيان دةطوت ئيستعمار
  ئةوي مةسةلةكةي ئالَؤزتر كردوة، . ةو باستوويسيت دانشتوانةكةيخو اوةةدا ئةوي حيسايب بؤ نةكر لةو دروستكردن . ناظيندا

  بة تؤثزي و ئاسن طةلةكةشي بةزةبري ئاطر بوة و)باشووري كوردستان(ديكة بةزؤرو زؤرةملي تصترجناندي ثارضةي نيشتمانصكي 
ملي بؤ ئةو  طةيل باشووري  كوردستان بةهيض شصوةيةك لةو دةمةوة تا ئصستا  ئةوي جصي سةرجندانة. يةوةةثصضراوةتة نصو ئةو قةوار

 لةم ثرؤسة نائاسايي و طةيل كورد .بوة و شؤرش و بةطذداضوونةوةداداطريكاريية نةداوة و يةكبينة و بةردةوام لة باري هةلَضوون
 و وآلتةكةشي ي ئةنفال و ذاراوييكردن و سةرةونطوونكردين طةلةكةباجدانةكةشي. بوة دةستكردةدا تا بينةقاقاي زةرةرمةند

 دؤزةخةكي زةبر و  كةواتة ئصراق  ..و كةسايةتييةكةشي  وةك مرؤظ تصكوثصك دراوة سووتاندن و خاثووركردن كةوتؤتةبةر شاآلوي
 ، بصجطة لة هةلَوةشانةوة هيض ضارةنووسصكي ديكةي نيية، بؤية  و نامرؤظانةية ناسروشيت قةوارةيةكيوسةيرونصكي  بوزةنط و

 تومخصكي كارا و كورد زؤر بة راشكاوانة  دةبوو كة و سروشتييانةر ئاسايي زؤئةمن ثصمواية. دةبصت لة طرصذةنةوة هةلَوةشصتةوة
  مةخابنكةضي.  ، لة كاتصكدا زةوينةي بؤ خؤشولةبارةهةلَوةشانةوةي ئةو دةولَةتة دةستكردةدا ثرؤسةيبنضينةيي بواية لة 

ئةو  . ئاراستةيةكي ثصضةوانة اذوص مةسةلةكة بةرةو سياسي كورد فةرميكارةكة لينطةوقووض بصت و سةركردايةيتواثصدةضصت 
  بةبصطار دةخوازصت  و ئةم شاين داوةتة بةر ،اوة و داري بةسةر بةردييةوة نةمدةولَةتةي كة خؤي بةرةو هةلَوةشانةوة دةضصت

 هةولَ دةدات بة شصوازصكي  وان نةتةوةكةشي خباتة بةر خزمةيت داطريكةر و تةنانةت لةبري ملنةدان بؤ ضوونةوة بةر نريي
 .ريكارييةكة بداترصطاي هةلَبذاردنةوة درصذة بة داطياساييانة لة 

 .طةيل كوردي وةدةست نةهصناوةبةياسايي رازيبووين نة بةفةرمي و نةضونكة تا ئصستا ضةسثكردين باشووري كوردستان بة ئصراقةوة  
بؤية ئةطةر كورد بةشداري هةلَبذاردنةكةي ئصراق  راشكاوانة بوة، وةيةكي رةتدانةباسكرا وةك لة سةرةوة شؤِرش و راثةِرينةكانيشي

دا يش ياخود تاكة كةس طرووث ، ئيدي طةر بةشداريبوون لة ئاسيت ثارت.بكات، ماناي رازيبوون و بةشةرعيكردين داطريكارييةكةية
صك ئالَؤزتر كردوة ئةوةية كة ئةم بةشداركردنة بةآلم ئةوةي ثرسةكةي طةل  . لة ئةستؤيدا دةبصتة بةرثرسييةكي مصذووييانة ، صتب

 كورد بؤية دةبوو سةركردايةيت سياسي.  كوردي تصدا زةرةرمةند دةبصت  ئارستةطرتنصكي طةيل كورد دةنصتة سةر دووِريانصك كة هةر
ة، ضونكة ئةوان هيض ثصش بِريار دان لةو بةشداريكردنة سوور بواية لةسةر ريفراندؤم بصطوصدانة بريويؤضووين تةرةفة عارةبةك

 . حيسابصك بؤ ثاشةِرؤذي كورد ناكةن 
  بؤ ئةوةي بةالين كةمةوة،ئةوي راسيت بصت ضةند راستييةك هةن دةبوو سةركردايةيت كالسيكي كورد زؤر بة ئاساين ثةي ثصبربداية

  : كة ئةويش ئةوةية،اية بةرضاوانبوةك سةركردايةتييةكي شةرعي و نوصنةري طةل ات
 
 .، ئازادي يةكجارةكيية) يشبطرة زوربةي نةتةوةي كورد(واسيت زوربةي طةيل باشوور ويستوخ_ 
تةنيا بةزؤر و  .بةسةر ئصراقةوة نييةفِري  و  دابِرصنراوة داطريكراوة و طةورةيةوستاينباشووري كوردستان ثارضةيةكي كورد_ 

 .زؤرةملي ثصوةي هصلَراوةتةوة
 شصوةيةك خؤ بة ئصراقي نازانن و دةشزانن بصجطة لة داطريكةر و داطريكراو هيض  بةهيضي نوصطةيل كورد بةتايبةيت نةوة_ 

   . نييةدا كوردستان ئصراق و لة نصوانكؤلكةيةكي هاوبةش
 . هةلَوةشانةوةي ئصراق وةديار كةوتوة ئيتر بؤ دةبصت طرةو لةسةر شيماين ديكة بكرصتئاسؤي _
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