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 عيراق ي ئيستاي ضاوةروانكراو حكومةيتي سةرؤكيئيرباهيم ئةجلةعفةر
ريوة ضوو  رفراندوم كة لة كوردستان بةيلةبارةي راثرسيية ناِرةمسيةكة

) . من دذي هةر هةولَيكم كة ئاماجني ثارضة ثارضةكردين عيراق بيت (:وويت
هةر لةم هةفتةيةشدا سةباح عومران جةميل بالَيؤزي عرياق لة توركيا لة 

دامةزراندين " ي توركي رايطةياند كة ZAMANليدوانيكيدا بؤ رؤذنامةي 
نطةي خةيالَيكةوة كورد  لة سؤصدةولَةيت كوردي خةيالَة و توركيا ناتوان

لة قؤناغي ئيستادا باسكردن لة  "،و هةروةها طويت" تؤمةتبار بكات
 . "عةقلَييةصسةربةخؤيي يان جيابوونةوة لة عرياق ب

 يئةمة يةكةم جار نيية لة دواي ِروخاين ِرذيمي بةعس نوينةراين شؤظينيزم
دام سة مرياتطراين.  كوردستان قسةبكةن سةربةخؤبوين مايفي دذعةرةيب

 عرياق و ئيرباهيم ي سةرؤكي ثيشوي عجيل ياوةري غاززؤرن لة ضةشين
 توركياوة قسة دةكات و مليؤنةها ي سةركوتطةري رذيميكة لة باوةش و دواترينيشيان سةباح عومراني جةعفةر

  . ئةقلَ دادةنيتص رفراندؤم وسةربةخؤيي دةكةن بة بيئينسان كة لة كوردستان داوا
 ئةمانة تةا قسةيةكي ،ئةم جؤرة ِراطةياندنانة دةرك بكةني يةوة خةتةري زؤر بة ووريايان دةيب كوردستيخةلَك
 ِرؤذانة ي و ئيسالم عةرةيبي قةوم و ئةحزايب عةرةيبية كة توركيا و ووآلتايني ئةمِرؤ ن ناو ميدياكاينييصسةرث
 يحكومةتيك كة بةقسة.  عيراقةية تاز حكومةيتي ثلةيةك كاربةدةستايني دةكةنةوة بةلَكو ئةمة قسةيبآلو

  و زيادكردين عةرةيب شؤظينيسيتيخؤيان ديكتاتؤريةتيان طؤِريوة بةآلم لة راستيدا تةا بوونةتة مرياتطر
 . لة سةريةوة  ئيسالميشكؤنةثةرسيت

 ئةم ي ئةو ِراستيةية كة بناغةي عيراق دةرخةري ئيستا دةسةآليتي جؤراوجؤري ئةم ِراطةياندنانة لةاليةن وةجه
 بة ئاشكرا هيرش بكاتة  ِريطةدةدات كة هةر ِرؤذة يةكيك لة كاربةدةستةكاين ئيستا و سياسةتةكاينيحكومةتة
. يئةقلَص تريان بةبي و ئةوي بةري خيانةتكار ناوي خةلَكي كوردستان و يةكيك بة كاريك سةربةخؤبوينسةر مايف

 خؤي و ي ضارةنوس خةلَكي كوردستانة بؤ دياريكردين مايف نةناسراينيِرةمس نةبون وبةيئةمانة نيشانة
 ي شوفينيزم لة نوينةرايني عرياقدا كة زؤرينةكةي ناوةند حكومةيت ثلةدوو لة ذيردةسيت بة هاولَايتمانةوةيةيت

  .  ثيك ديتي ئيسالمي و شيعةعةرةيب
 يكراوة كة باسي سوور بؤ خةلَكي كوردستان ديارخةيت دا عيراقي خاكي يةكثارضةيي ديارة ئةمرؤ لة ذير ناو

 ي شؤظينيزمي ئةم حكومةتة ئةم خةتةرة دةسةاليت سةقامطري بوويني رؤذ لةدوايبةالم سبة. جيابوونةوة نةكات
 هةروةك سةدام حسين دةست دةداتةوة ص بؤ بِرةخسي كورستانةوة هةركات بواري خةلَكيعةرةيب بةسةر سةر

  .  بةسةر ئةم خةلَكةداي جينؤسايد و ستةمي قةومي سيناريؤيباران ودوبارةكردنةوةئةنفال و كيميا
 ئةم  تةا كاربةدةستيك و بةهةند نةطرتينيهةلَويست طرتن و وةآلمدانةوة بةم ِراطةياندنانة وةآلمدانةوة

 سةرؤكيان كرديان، ي ياوةر بةرامبةر بة قسةكاين وثاريت كة يةكيـيتيية وةك ئةوةيية نيسياسةتة شؤظينيست
 خؤيان بؤ رفراندوميك كة تييدا بريار بدةن لة سةر  كوردستانة لةسةر مايفي خةلَكبةلَكو سووربووين

 عرياق بؤ ي خاكييةكثارضةي  وةكي هةر بيانوويةكي كوردستان وة ِريطةطرتنة لة هينانةوةيجيابوونةوة
  .  خؤياني ضارةنووس ئةم مافةيان بؤ دياريكردينزةوتكردين
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