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   باوكي هةلؤ طةرمياين باوكي هةلؤ طةرمياين ... ...بانطةوازصك بؤ دامةزراندين ثارتصكي كوردوستاينبانطةوازصك بؤ دامةزراندين ثارتصكي كوردوستاين

   
لةدواي نةماين رذصمي بةعس زةردةخةنةي ثصكةنني كةوتة سةرلصوي هةموو كوردوستانيةكي دلسؤز بة 
خاك ونيشتمان وةطةش بيين ئةوةئةكرا كةئاماجنةكاين كورد بصتةدي وةئةمان ووت خؤئةطةر سةربةخؤي 

بةآلم هصض كوردصك نةي ثرسي فيدرايل لةكام . ستان نةضةسثص ئة وا فيدرايل لةطريفاندايةبؤ كوردو
طريفاندايةكص ناوبةناو سةيري ئةو طريفانة ئةكات بزانص فيدراليةكةي تياماوة ياخود بةبص ئةوةي 

ة ناو براياين سةركردةكامنان دةريان هصناوة خستويانةت) عةرةب و توركماين(سةراين كورد ئاطاداربن 
كليلةكةشيان خستةناو روباري دجلةوة ئةو روبارةي سةركردةكامنان و وةزيرةكامنان و  قاسةيةك و

ثةرلةمان تارة كوردةكان هةموورؤذص بةسةريا ئةرؤن و ئةضن بؤ ناوضةي سةوز كة هةمووي بريتية لة 
يض كوردصك دل وةه. كؤنة ديكتاتؤرو كؤنة هاورصي لصثرسراواين ئيستاي عصراق كؤشكةكاين سةدامي 

سةرؤكي  و لصثرسراوان و ئةندام ثةرلةمانةكان كةس وكاري سكرتصر و طرينابص بةوةي زؤري وةزيرو
ثارتةكانن ئيتر ئةوثارتة كورد بص ياخود توركومان ياخود عةرةب بص وةئةوةش ئةوةمان بري ئةخاتةوة 

 خوانةي برص هةموو ةطرصطةر كةسصك لةطةل كةسصكا هةل سو كةوت بكا طةر رووي نةطرص ئةوا خووي ئ
وةك كةسي دلسؤز نةمابص وة هةرلةبةر ئةوةشة كؤنة  كةس وكاري خؤيان كردوةبة لصثرسراو

بةعسيةكانيان هصناوةتةوة سةركار و ناو ليستةكانيان بؤ ئةوةي بنب بةئةندام ثةرلةمان ضونكة 
زانن بريارةكة ضية لةهةمووكةس شارةزاييان زياترة بؤ ثةسند كردين برياري سةرؤك بةبص ئةوةي ب

. دا دةست بةرز كةنةوة بةس ئةوةيان لةسةرة موضةي خؤيان وةرطرن و لة كؤبونةوةي ئةجنومةن
وةلةدواي شةرصكي سارد لةنصوان عةرةيب شيعة وسونة و كورد و توركمان حكومةيت عصراقي عةرب 

وةئيستا ئةو شةرة كةوتؤتة كوردوستانةوة لة دروست بوو وةسود بةخش بوو بؤ عةرةيب سونةوشيعة،
هةلبذاردين  لةبؤ دروست بووين ئيدارة لةكوردوستان و) )  ث دكوي ن ك ( (بةآلم ئةم جارة لةنصوان 

سةرؤكي هةرصم بؤ كوردوستان وةدةست كراوة بةكؤبونةوة و دانيشنت لةوة ئةترسني ئةم طفتو طؤية درصذة 
سال 7 يةكيان نةطرتةوة واتة 2005هةتا 1998رةكة لةسالص بكصشص وةك يةك طرتنةوةي دوو ئيدا

مانطةي ماوة بؤ هةلبذاردن لةعرياق دا ئةم 7وةممكنة ئةو . درصذةي كصشا وةهةر بةدوو ئيدارةي مايةوة
دوو ثارتة هةر خةريكة كؤبوونةوةئةبن وة كارةطرنطةكان يان لةبري ئةضصتةوة وة كاتصك ئةزانن دةستور 

ئةوسا رووئةكةنة كوردو ئةلصن طؤران كاري . ا ئةمان هةر لة طفتوطؤو دانيشنت داننوسراوةتةوة و هصشت
ناوضةكة بةو شصوةية شكايةوة،وةرويان ناية بةراسيت بلصن ئصمة هةر لةبةردةوام دا ئةبني بؤ دانيشنت و 
 و طفتوطؤ كردن نةك بؤ كورد بةلكو بؤ ثارة خواردن و دابةش كردين سامان و زةوي وزار بةسةر كةس
  كارماندا، وةسةرجة كورد بةشداري كرد لةهةلبذاردن بؤ بةدي هصناين ئاماجنةكاين طةلةكةمان نةك بؤ

هةلبذاردن وةليستةكان بريتينب لة كةس و كاري سةركردةكان و كؤنة بةعسيةكان وةبؤ شاردنةوةي 
 زؤر باش ئةو ئةوةانة ضةند كوردوستانيةكي دلسؤزيان ناونوس كردة لةناوليستةكانياندا وةجةماوةر

وةثصش هةلبذاردين داهاتوو ثصويستة . دلسؤزانة ئةناسن وة ناوي ثريؤزيان هةر وةك خؤي ئةمصنص تةوة
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كوردوستاين دامبةزرص لة سياسةت مةدارو رؤشن بريو نوسةران و ثصشمةرطة دصرينةكان بؤئةوةي ضي تر 
ن وة مةبةست نية لةوةي ض دةولةتصك كورد ضاوةرواين نةكات وةداواي سةربةخؤيي بكرص بؤكوردوستا

  .. يارمةتيمان بدات ضونكة مرؤظ كة كةوتة ناو دةرياوة لةبؤ رزطاربووين دةست بؤ ثووش ئةبا
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