
كاميان  -سةرؤكي عصراق و كوردستان  - يةكصيت و ثاريت 
 ؟ ثلةو دةسةالَت دا  لةطةورةترن

 كاتصك ثةرلةماين كوردستان  كؤبويةوة بؤ سوصـند خـواردين           ٢٠٠٥-٦-١٤  
سةرؤكي هةرصمي كوردستان كة يةكصيت و ثاريت دواي جةدةل و ناكؤكةيةكي زؤر            

ةباين لـةوالَيت بـةِرازيل ئـةوكات       ثصي طةشنت ، ئةو جةدةلةي كة بةهاتنةوةي تالَ       
يةكصيت و ثاريت بةدرصذايي مصذوي كؤن و نوصيان لة         . طةيشت بة ضارةسةري تةوافوق     

ثاش نةماين سةداميش نةطةشتون بةوةي كؤتايي بةناوكؤكي و يةكتر قبولَنـةكردن           
، ئةوناكؤكيةي كة تةداخويل ئصران و عصـراق و توركيـا و ضـةندين والَيت               صنن  

ئـةوةتا  ! دي كرد بة تةرةف لة دذ بة شصكي كوردان لةناو كوردستان دا             دذبةكور
كاتصك تالَةباين دةكرصتة سةرؤك كؤمار لة شاري هةولصـر ئاهةنطـةكاين يةكصـيت             

يان لـةناو ثةرلةمانـدا      ! رصتدطرنطي ثص نادرصت يان هةولَي سنوردارتركردين دة      
 ثريؤزبايي لة سةرؤك بةرزاين     (ثصي ِراطةياندم كة     )بؤش  ( تالَةباين دةلَصت سةرؤك    

مام جةالل هةلَبذصـردراوي سـةرؤك      (يان لةكةنالَةكانيانةوة دةخوصنرايةوة    ) بكةم  
بةهةرشصوةيةك بصت ِريشةي ناكؤكي ئةم دوو      ) بارزاين بؤ سةرؤك كؤماري عصراق      

يةكدي نزم كردنةوة   اليةنة قوالَييةكي لةمصذينةي هةيةو بة دووطووتاري تةمومذاوي        
وةسف كردنةوة ناكاتة ئةوةي ئةم دوو دةسةالَتة يةكيان قبولَة وةك ثصكةوة           بةناوي  

ئةوكاتة تالَةباين بوو بة سةرؤكي عصراق بةرزتر لـة كوردسـتان           ذيان بةثصضةوانةوة   
ئةوكات بةرزاين قبولَ كراوة بؤ سةرؤكي هةرصمصكي بضوكتر لة عصـراق ِرةنطـة             

وتويانة ثاش سالَصك ئةو سةرؤكايةتية بةوجؤرةش بؤ عصراق تالَةباين قبولَ كرابصت كة 
و تالَةباين دصتةوة ذصر دةسـةالَيت      بوين نامصنص و بةرزاين زياتر لةو ثلةيةدا دةمصنصتةوة         

، ئةمة ئةوبؤضونة هةتك دةكات كـةباس لـة دميوكراسـي و            هةرصمي كوردستان   
 .ئازادي و يةكتر قبولَ كردن و ثصكةوةذيان دةكات 

واتة ثاريت ثصي واية سةرؤكايةيت هةرصم طرنطترة و ماوةكةي درصذترة بؤيـة بـةالي              
 هةرضي يةكصتية ثصي واية هةرصمي كوردستان       خؤيةوة براوةية بةسةر يةكصيت دا بةالَم     



بضوكترةو طرنط ناوةندة كة سةرؤك كؤماري عصراقصكي عةرةيب لةاليةن تالَةبانيةوة   
بطريصتة دةست بةهةرحالَ ئـةم ِرةويت بريكردنـةوة زالَـة ميلـةيت كوشـتووة و               

 بةرذةوةندي دةسةالَتداراين تيا بةرجةستة دةبصت 
ارتة بؤ بضوك كردنةوةي يةكترة بةالَم هيضـكاميان        تةواوي هةولَةكاين ئةم دوو ث    

، ئةطةر ئةجمارة سةرؤكايةيت دوو ثؤست بـوو لـة          قبولَي ئةوةي ئةوي دي ناكات      
عصراق و كوردستان ئةي ضؤن يةكصيت و ثاريت ِرصكدةكةون ئةطـةر يةكصـك لـةو               

 ثؤستانة لةكورد سةنرايةوة ؟؟ 
 ِرةفزوبضوك كردنةوةية هصـندة     ئةم سياسةيت شةِرانطصزي و عةقلي خصلَةكي يةكتر      

زالَة بةسةر بريي سياسي كوردي دا هةرطيز ناهصلَصت بطةنة ئةوةي يةكصـك لـةم              
دووانة ئةويتر لةسةروي دةسةالَيت خؤيةوة قبولَ بكات ، سوتةمةين ئـةم ملمالنـص             

 )نا ( نادروستةش ئةو طةلة بصبةش و زولَم لصكراوةية كة ناتوانصت بلَصن 
 سؤران عومةر 


