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  ئةبوبکر ئةمحةد ســپصمانئةبوبکر ئةمحةد ســپصمان... ...   ..هةپبذاردنةکاين داهاتو هاوسةنطي هصزةسياسي يةکاين عصراق دةطؤأصتهةپبذاردنةکاين داهاتو هاوسةنطي هصزةسياسي يةکاين عصراق دةطؤأصت

 
دامةزراندن وأصکخســــتنةوةي دةوپةيت نوص لةسةربنةمايي تائيفةطةري ومةبدةئي تةوافـــقات 

 وبةهؤي هصزة سياسي يةکاين عصراق لةم قؤناغةدا، بةرئةجنامي أوخاين أصمي بةعـــس لةنصوان 
  .لةئارادانةبوين دةستوري هةميشةيي والَت هاتةکايةوة

ئةطةر بأيار وايةسيستمي دةسةالَيت ديکــــتاتؤريةت لةم والَتةبةسةرضوة، ئيـــتر دةسةالَيت 
دةوپةت لةعصراقدا بةأصطاي دميوکراسي يانةولةأصطاي هةپبذاردنصکي ئازادانةوة ئاپوطؤأ دةکرصـت، 

توداکةبأيارةلةکؤتايي ئةمســـاپدائةجنام بدرصت، تةواوي ئةوتةوافــقات لةهةپبذاردنةکاين داها
وهاوثةميانةتيانةي کةئصســــتاهةيةلةبنةأةتةوةهةپ دةوةشصنتةوة و هاوسةنطي هصزةسياسي يةکانيش لةعصراقدا 

سي يانة کة دةطؤأصت، ئامانج لةثرةنسيثي تةوافــقات داسةثاندين دةسةالَيت هصزةسياسي يةکانةبةأصطاي بريوکرا
  .وبةتةواوي ثصــضةوانةيةلةطةپ بنةماکاين دميوکراســــي دا} مچاحلةي نيشتيماين{ئصستاناويان لصناوة

 ئةطةرلةم قؤناغةدا تةوافــقايت هصزةسياسي يةکان سةبارةت بةدامةزراندنةوةي دةوپةتصکي نوص لةعصراقدالةبةرذةوةندي 
 بةدةسةالَت، لةداهاتويةکي نزيکداوبةأصـطاي حيلةشةرعي دميوکراسي دوحــيزبةطةورةکةي کوردســتان دايةبؤطةيشــنت

يانةوبةدةنطي زؤرايةيت ثارلةماين ئةم دةسةالَتةيان لص کةم دةکةنةوةو دةيان خةنةوةثةراوصزةوة، ئةمأؤئةطةربةهؤي 
رةکي دا ئةحزايب ناجصطريي ئةوزاعي سياسي ولةئارادانةبوين دةستورهةميشةيي و لةذصرثاپةثةستؤي سياسي ناوخؤ ودة

ناسيؤناليسيت ومةزهةيب عةرةيب أازي بون بةوةي کةهةندص لةئةحزايب کوردي بکةنةشةريک لةدةسةالَيت دةوپةتدا، 
لةهةپبذاردنةکاين داهاتوداکةواثصش بيين دةکرصت تةواوي عصراقي يةکان بةشداري تصدابکةن، بةبأواي من تةرازوي 

دي ئةحزايب ناسيؤناليسيت عةرةيب دةطؤأصت، ئةمأؤکةئةحزايب ناسيؤناليسيت هصزودةسةالَت لةزةرةري کوردولةبةرذةوةن
شةش مليؤن کةس لةخةپکي عصراق لةهةپبذاردنةکاين أابودرودا 000، 6000کورد بةهؤي بةشداري نةکردين زياترلة

ةطةپ دةوپةيت کورسي ثارلةمانيان بةرکةوتوة، لةهةپبذاردنةکاين داهاتودائةطةرتوشي شةأي سةرتاسةريش نةبنةوةل77
  .أاسيت يانة نازانن مةرکةزيدا دورنية نيوةي ئةم کورسي يانةلةدةست بدةن، ثـصـشم وانيةحيزبةکوردســتانيةکان ئةم 

 
هةتائةوکاتةي کوردســتان بةشصک بصت لةخاکي عصراق ونيشتيماين عةرةيب وکورديش هاوالَتيةکي عصراقي بصت، هيض طرص 

 سةدلةسةدي ثاراستين مافةنيشتيماين ونةتةوييةکاين خةپکي کورد، هةرئاپوطؤأصک بةست و ياسايةک نابصتةزةمانةيت
لةمعادةالَيت سياسي ئةم والَتةبؤي هةيةبةشصوةيةک لةشصوةکان کصشةي سياسي خةپکي کوردستان ئاپؤزتربکاتةوة، 

 داهةيةبةدةنطي زؤرينةي هةميشةيـي والَتيـش سةرضاوةيةکي نةطؤأنيةولةتواناودةسةالَيت ثارلةمان تةنانةت دةستوري 
ئةندامان ئاپوطؤألةدةستوري هةميشةيي دابکات، ئةوةي ئةمأؤهصزةسياسي يةکاين عصراق لةسةري ثصک دصن وتةوافــقي 
لةسةردةکةن وتةنانةت لةدةستوري هةميشةييدا دةي ضةسثصنن دورنيةلةثارلةماين ئايندةي عصراقدابةزؤرينةي دةنط هةپي 

  .نةوةشصــننةوة
ي هةية، بةعصراقي کردين کوردستان لةم قؤناغةدابةثصي بةرذةوةندي ئةحزايب وردستان لةعصراقدا کصشةي قةوم خةپکي ک

قةومي بؤطةيشنت بةدةسةالَت لةطرةونراوةوبأياري لةسةردراوة، ئةوئاپوطؤأانةي کةلةدواي أوخاين أذصمي بةعــس 
ةتايبةتيش بةهؤي بةسةرعصراقداهات کصشةي نةتةوايةيت خةپکي کوردوئايندةي سياسي کوردستاين ئاپؤزترکردؤتةوة، ب

ســاپ سةربةخؤي 14ئةوة کةئةجمارةلةسةردةسيت ئةحزايب ناسيؤناليسيت کورد بةشصوةيةکي ئارةزومةندانةلةدواي 
کوردستان لکصندرايةوةبةعصراقةوةولةهةپبذاردنةطشيت يةکاين ئةمساپدابةئيمزاوثةجنةموري سةرجةم خةپکي کورد، عصراقي 

  .بوين کوردستان شةرعةيت ثصدرايةوة
  

 ئيتربةشصوةيةکي قانوين موانعي جؤراوجؤرخراوةتةبةردةم خةبايت أزطاري خوازانةي خةپکي کوردستان وهيض 
بةهانةوثاساوصک نةماوةتةوةسةبارةت بةجيابونةوةوداخوازي بؤدامةزراندين دةوپةتصکي سةربةخؤلةئايندةيةکي دوريشدا، 

ثصضةوانةيةلةطةپ بةرذةوةندي و ويست  بةتةواوي بةستنةوةي ضارةنوس وئايندةي سياسي کوردستان بةعصراقـةوة 
داخةپکي کوردستان 2005-1-30وئارةزوي سةرجةم خةپکي کوردستان کةلةأاثرسي يةطشيت يةجةماوةريةكةي 

بةدةنطي بةرز عصراقي بونيان أةت کردةوة، لةطةپ ئةوةشداکةخةپکي کوردستان لةذصرکارطةري تةبليـــغات 100%
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ــخةياالَنةي حيزبةکوردستانيةکان دةنطي خؤياندابةليسيت هاوثةمياين کوردستان، وهةپخأاندين سياسةيت خؤشـ
بةمةبةسيت ثشتيواين لةحيزبةکوردستانيةکان وبةهصزکردين جصطاومةوقعيةيت کوردلةثارلةماين ئايندةي عصراقدا، لةهةمان 

   .يةوةکاتداجيابونةوةوسةربةخؤيي بةيةک دةنطي سةرجةم خةپکي کوردستان تاکيدي لةسةرکرا
 

لةدواي ئةوةکةدةوپةتصکي سةربةخؤلةعصراقدابنــيات دةنرصتةوة وسيادةوسةروةري والَيت عصراق لةدةست 
بصطانةدصتةدةرودةسةالَيت والَت بةشصوةيةکي قانوين دةکةوصتةوة دةست عصراقييةکان خؤيان، ئيترناسيؤناليسيت عةرةيب 

کةن کةهصزةضةکدارةکاين ئةمريکاوهاوثةميانةکاين لةأصطاي بةشيعةوسوننةوة بةجياوازي بريوأايانةوة کاربؤئةوةدة
خؤثيشانداين سةرتاسةري وثاپةثةستؤيي جةماوةري وجيهاين وضةندين کةناپي جؤراوجؤري ترةوة بکةنةدةرةوة، کةئةم 

کاين مةتپةبةي خةپکي عصراق ثشتيواين تةواوي والَتاين عةرةيب وئيقليمي وبةشصکي زؤرلةوالَتاين موخالفيين سياسةتة
   .ئةمريکا و بأياربةدةسيت جيهاين بؤخؤي مســوةطةردةکات

  
سةبارةت بةخؤشــباوةأي حيزبةکوردستانيةکانيش لةبةرامبةرئايندةي عصراق وثشــتيواين ئةمريکالةكصــشةي ســياسي 

طاندن کوردستان، بةبأواي من موبالةغةي زؤري لةسةردةکرصت وحيزبةکوردستانيةکان دةقـــــيق نني لةهةپــسةن
ولصکدانةوةي سياسةتةکاين ئةمريکالةناوضةکةدا وةيان لةبةرخاتري بةرذةوةندي خؤيان أاسيت يةکان سةرةوبن 
وثصضةوانةنيــشاين خةپک ئةدةن، ئةمريکاوبةريتانيالةدواي جةنطي يةکةمي جيهاين هةرخؤيان نةخشةي سياسي 

وکوردستاين طةورةيان هصنا}شصـــخ حممود{ئةوناوضةيان کصشاوةوهةرةســيان بة شؤأشي 
کردؤتةضوارثارضةولکاندويانةبةضواردةوپةيت ناوضةکةوة، ئةطةرئةمريکابيةوصت لةم نزيکانةدا کوردبکاتةدةوپةت ئةيب الَين 
کةم نةخشةي سياسي ناوضةکةتصکبداتةوة کةئةوةش کارصکي ئاسان نية، دةکرصت بپصــني لةم ئاپوطؤأانةي 

کوردستانيةکان لةزؤرالَوة سودمةندن، بةالَم کصشةي سياسي خةپکي کوردستان کةئةمريکابةسةرعصراقي داهصنا حيزبة
ســـاپ سةربةخؤيي کوردستان 14لةئةجنامي ئةوئاپوطؤأانةدانةک هةرنةضؤتةثصشةوة بةپکولةدواي 

   .دوبارةلکصندرايةوةبةعصراقةوة
  

  ئةبوبکر ئةمحةد ســپصمان
   هؤپـــند23-4-2005
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