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  دلصر حممود سابريدلصر حممود سابري... ...   ئةبينةوةئةبينةوة) ) كؤكؤ ( (هةر خوا موقةدةر نةداهةر خوا موقةدةر نةدا

  
هةموو كات بة فيأؤ دانة  كة ثةرلةمان مولَكي خؤمان بص و ئةنداماين كؤمثلصت هةمووي كورد بن ئيت ئةم

ئةوةي ثةرلةماين عصراقي كؤ ببصتةوة ئةوةي خؤمان سةردةقي  ئةبواية ثصش ؟لة ثصناوي ضيدا و بؤضي
 ئازايانةي هةموو حيزب و اليةن و كةسايةتية سياسي و نا سياسيةكاين ناو ساحةي يمالَوةبشكاناية و 

زؤر طرنط بوو دةست ثصشخةري كورد لة   ضونكةبةوةي ئصمة زووتر دةست بةكار بنيعصراقي بدايةتةوة 
نةي دذ  تصكأاي عصراق لة كاتصكدا كة بة ئاشكرا ديارة ئةوالة يةك ترازاوةكاينتةحةدا كردين هةل و مةرجة

ئةمةش دواي كؤتايي ،  تازة يان لة دةرةوةي ثةرلةمانييناوةوةبة ئصمةي كوردن هةلَوصستيان ضؤنة ض لة
يت دياري الَسةرةجنامي درووست بووين حكومةت دةردةكةوص كة ئةبينن ثلةو ثايةو أصذةي كورد و دةسة

 بن كورد موستةحةقي ئةوةندة كراوي ضةندة لة حوكمي ئايندةي عصراقدا كة مةحالَة زؤربةيان بةوة قايل
ناأةوايي سياسةتةكاين عةرةب لةوة زؤرترة كة ئصمة تةا ثصي بلَصني دذ بة كوردن و هيضي تر بؤية ، بص

ثصويستة هةتا ئةوان جارص كؤ ئةبنةوةثةرلةماين كوردستان دوو جار كؤبصتةوة و هةيبةت ثيشاين ئةوان 
و وةستاوو بص ئةجنام ضاوةأواين بووين خةلَكيش ئومصد  نةك وا سست  و بأيارو ياساكان دياري كابدات

ضاوةأواين زؤر جار خةسلَةتة جوانةكاين لة دةست ئةدات و ئةوي خةلَكيش كردي بؤ ، بأاو بكةن
 بصجطة لةوة ي بة بةر ضاوي هةموو دنياو ئاذانسةكاين أاطةياندنةوة درا بة طوصي هةلَبذاردن كةم نةبوو

فالَصكي كةم وصنةي ثأ لة مةبةسيت جواين و خؤشةويسيت بوو بو كوردو ظيستيجيهاندا خؤي لة خؤيدا 
 هةمووي تووشي رصئةوةندة ضاوي ضاوي بؤ بكدرصذ خايةن و ئةجنامةكةي   دص تاكةضي، سةرداراين كورد

ناأةحةيت بص كة تا ئصستا وا دوو مانط تص دةثةأص كةس بة نوصنةري خؤي ئاشنا هستريياي جؤرص لة 
و نةما بيين بؤ سوصندة ياساييةكةش بانطصش بكرصن تا هةركةس جص و شوصين خؤي بؤ دياري نةبوو 
 خةلَكي كورد زؤر ناسكترة لةوةي ياري بة هةسيت بكرص ئصوة بؤ طةياندين ثةيامةكة هةر هيض بكرصت

لَي نةبص جةلسةيةك بؤ يةكتري ناسيين ئةندامة نوصكاين ثةرلةمان بطرن تا هيض نةبص سةبووريةك بة د
نةك وا تص بطةين كة ئةمةش دانراوة بؤ دواي داناين دةستوور خوا و ميللةت بتان ناسن خةلَكيدا بص 
 هصندةي،  ئةوةندة نةبص هةر خوا موقةدةر نةنصرصاخةلَكي هيضي ثص نية ثصتان بلَص تة، عةفووتان كا
وةي بضنة بةر قاثي خوا ئةو ضوان كة ئومصديان بوو ثصش ئةالَبة تايبةيت بة ساشثرزة ئةبن دةنط دةران 
ي بةرزي كوردستاندا هةيبةيت كورد بة يةكجاري و دةولَةيت كورد سةرتا سةري الَ لة ذصر ئاأؤذة ببينن كة

 بة سةر شاين خةلَك و بة نةقالة  ئةو نيوة طيانانةي كةو بة ئارامي يةوة سةر ئةنصنةوةجصطري بص 
 بة مالَبةثةجنة مؤرةكةي لة طةلَ خؤي بردة طؤأةوة هصنايانن بؤ بنكةي دةنطدان و بينيتان ضةنديان 

ئةطةر عومر ، هةر بة ثصوةن و دانةنيشتوون  ثالَصوراواين كوردستانتا ئةمأؤشداخةوة ئةوي ماوة بيلَصني 
   .ئةبنةوة) كؤ (أؤذي بة هةزار سالَ ضوو بص هةربريي لص ئةكرصتةوة و خوا موقةدةر نةدا  باقي بص
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