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ئةويش تةهنا دواي ئةوةي هةردووي سةرؤكي يةكصيت و , ثةرلةماين نوصي كوردستان كؤبووةوة, دواي ضوارمانط دواكةوتن
ئةو كؤبوونةوةيةي . اردسثبؤ ئامادةبوون و كؤبوونةوة أا يان خؤوان خؤياندا أصكةوتن و ثةرلةمانتاراينثاريت لةنص
 ئاآل كصشةي ئاآل وخؤم بة بةكوريتبةآلم من لصرةدا ,  سيماكةي و أووداوةكاين ناوي طةلص تصبيين هةلَدةطرن,ثةرلةمان

  . خةريك دةكةم سةيرةكةي ئصراق 
ئةو ئاآلية ئاآلي , ةلَص ئاآلي كوردستان هةلَدرابوون و دانةيةكيش لة ئاآليةكي نامؤ هةلَواسرابوولة ذووري ثةرلةماندا كؤم

  .ئصراقي سةردةمي عةبدولكةرمي بوو
  

 هةلَوصسيت جيايان سةبارةت بة ئاآلي ئصراق هةية و هةريةكةيان بةشصوةيةك وةكو ديارة هةردوو سةرؤكي يةكصيت و ثاريت
  . ثةسنديانة
 هةلَدةدات و دا ئاآلي بةعس و سةدام لةكوردستان.ك.ن.راق و سكرتصري يباين سةرؤكي ئصستاي كؤماري ئصجةالل تالَة

طواية ئةو ياساييانة هةلَسوكةوت لةطةلَ ئاآلكة . ئامادةية بضصتةذصر ئةو ئاآلية و ببصتة سةرؤك كؤماري ئصراقي عارةيب
بؤية ياساييانة دةبص ئةو ئاآلية , ةشصك لةئصراق دةزانندةكات و ئاآلي ئصستاي ئصراق ئةوةية و ئةوانيش خؤيان بةب

لةاليةكي ديكة دةرخستين دلَسؤزي , ئةوة لةاليةك بةرزكردنةوةي تصطةيشتنصكي ياسايية بةسةر هةلَوصستدا. هةلَبدرصت
  . ش بصتئةطةر سيمبؤلةكة سيمبؤيل طةلكوذي ئةنفال و كوردي, خؤيةيت بؤ ئصراق و أصزطرتين سيمبؤلةكانيةيتزيادةأؤي 

ضونكة كة ئةوان خؤيان بةئصراقي بزانن و , دةكرص لةأوانطةيةكي ئصراقضيانةوة بةلَطة بؤ ئةو بؤضوونة هبصندرصتةوة
واتة . ةو ستاتة ثةسند بكةنكةواتة دةبص سيمبؤلةكاين ئ, دةيانةوص بةشداري لة بةيةكةوةنانةوةي ئةو ستاتةدا بكةن

دةكرص ئةوةش دونياخرابوون نيية و . تاكو ئاآليةكي ديكة دروست دةكرصت, ةن دةبص ئةو ئاآليةي بةعس ثةسند بكبؤمنونة
  . طؤأدرصتبئاآلكةش لةداهاتوودا 

زؤري هةية ئةوا ئةو تصأوانينةي سةرةوة كصشةي , ئصمة ئةطةر كصشةي كورد بة كصشةي نةتةوةيةكي وآلت داطريكراو دابنصني
,  دةكرا ئةو ئاآلية أةتكرصتةوة و لةكوردستان بةرزنةكرصتةوةئةوة جطةلةوةي.  لةطةلَ ناوكي كصشةي كوردو ناكؤكة

بةهؤي ئةوةي لةسةردةمي عارةبة بةعسيةكاندا و لةذصر ئةو ئاآليةدا هةولَي . ئةطةرضي ئةوان خؤشيان بة ئصراقي دادةنصن
خؤشيانةوة قضيةيت اثؤليتيكي ئصربةكوريت ئةو هةلَوصستةي تالَةباين و ثارتةكةي لةأوانطةي . طةلكوذكردين كورد دراوة
   . أةخنةي زؤر هةلَدةطرصت

هةلَوصسيت بةرامبةر بة ئاآلي بةعس و سةدام وةرطرتووة و ئامادة نيية لةكوردستان . ك.د.مةسعود بارزاين سةرؤكي ث
و لةاليةن ثاريت و ئةو هةلَوصستةي مةسعود بارزاين زؤرجاران وةكو بةلَطةي كوردستاين بووين ئة. هةلَي بدات

بةآلم , من ثصمواية بةرزنةكردنةوةي ئاآلي بةعس و سةدام كارصكي باش و لةجصية. ثيشان دةدرصتبةخةلَك ان نيهةوادارا
بارزاين و مةسعود : ئةوانيش يةكةم. بةالوةدةنرصن و دادةثؤشرصنكة بةئاطايانة لةمبارةيةوة ضةند تصبينيةك هةن 

زؤر جؤري ثةيوةندي  ئةوان .ئةو ئاآليةيان بةرزكردةوةبوو تا ئةو كاتةي بةعس لةسةركار  ,بةأصوةبةرايةتيةكةي هةولصر
لةكات و بةعسية فاشيستةكان ناين زؤر ضةمكي وةكو داطريكةر يا ان لةطةلَ بةعسدا هةبوو و خؤيان لةبةكارهصبةهصزي

ئةطةر هباتباية لةبةرضي ئةو ئاآلية ئةوسا تووأنةدرا؟ , ئةطةر ئةوان هصندة كوردستاين بوون .دةثاراستسةردةمي جياوازدا 
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ئةوا بصطومان ئاماذةي بة ئازايةيت و بووين ,  ئةوسا و لةسةردةمي بةعسدا ئةو هةلَوصستةي وةربطرتبايةبارزاين
 دابةزاندين ئةو ئاآلية هيض ئازايةتيةكي , نةما و خاكيان لةتورةطةكرابةآلم كة بةعس. هةلَوصستصكي باشي ئةو دةكرد

  . وةدا نيية كارصكي باشة ئةطةرضي دةرةنطيش كرابةآلم طومان لة. ئةوتؤي تصدا نيية
دذي ئاآلي بةعس و سةدامن بةآلم دذي ئاآليةكي ديكةي بؤمنونة ئةوةي قاسم نني , مةسعود بارزاين و ثارتةكةي ئةو: دووةم

نيية ئةوةش واتاي ئةوةية ئةوان دذي ئصراقي بووين خؤيان نني و الريان لةوة . و ئامادةن لةكوردستاندا هةلَي بدةن
ئةوان شصلطريانة ثشتطريي . ديارة هاوكاري زؤريشيان لةمبارةيةوة كردووة,  بةشصك لة ئصراقوةكوردستان بكرصتة

. ك.د.بؤية ئةو هةلَوصستةي بارزاين و ث. كةنةوة بلةدروستكردين ئاآليةكي ديكةي ئصراقي دةكةن و ئامادةن بةرزي
بةجمؤرة ئةو هةلَوصستة كوردستانيانة . خؤيان و شتصكي سةير نييةهةلَوصستصكة تةباية لةطةلَ ثؤليتيكي ئصراقضيانةي 

   .نيية
ئةوا هةلَوصسيت ,  تصبيين دةكرصت.ك.د.و ث. ك.ن.ةت بة هةلَوصسيت سةركردةكاين يئةوةي لةماوةي أابردوودا و سةبار

  . ثةيوةستدارة و لةطؤأاندا بووةئةوان بة بةرذةوةندي و ثؤليتكيان لةسةردةم و كايت جيادا 
 كاتص عةبدولكةرمي بةهاوكاري و ثشتطريي كورد ,يةكصكيان ئةوةية, ديارة تصبيين زؤرن, سةبارةت بةئاآلكةي قاسم

ةي عارةب و كوردي  بانطاشةي هاوبةشي هةردوونةتةو,درؤي برايةيت عارةب و كورد كرد ةدةسيت ب, دةسةآليت طرتةدةست
 كة خؤي طرت. خؤي طرت و هصزي ثةيداكرد تاهةوةندة وةستا قاسم هةرئة. ئةو ئاآليةي ثصكةوةنا لة ئصراقدا كرد و

طياين كةوتة بةزةييانة بصلةبةلَصنةكاين ثةشيمان بؤوة و يةكةم كار و ئةركي لةثصشي هةولَي ذصردةستةكردين كورد بوو و 
شؤأشي "زي بة ئةوانةي شانا! ئةدي طواية هةلَساين ضةكداري ئةيلول لةبةرضي بوو, تصبينيةكي ديكة. خةلَكي كوردستان

ئةوة ضةندي . ثاشطةزبوونةوة و كوردكوذي بوو, درؤضؤن دةبص ئةو ئاآلية بةرزكةنةوة كة ئةوسا ئاآلي , دةكةن" ئةيلول
  !بةضةندة

  
كيان بةكردةوة ثةيأةوي يةك ثؤليتيكي وهةردوبةآلم , جارجارة لة ئاوازي جياواز دةخوصننئاشكراية بارزاين و تالَةباين 

بةبةلَطةي ئةوةي ئةوان وةكويةك و بةكردةوة ياساكاتيةكةيان مؤر كردووة و ثشتطرييان لة هةنطاو و , ئصراقضيانة دةكةن
ئةطةر ئاماذة بة , هةلَوصسيت هيض كاميان كوردستانيانة نيية. بأيارةكاين ديكةي دروستكردنةوةي ئصراق كردووة و دةكةن

واتة , ةبات بؤ دروستكردين ستايت سةربةخؤي كوردستانضونكة كوردستاين بوون واتة خ. سةربةخؤيي كوردستان نةكرصت
ئةوةش بضوكترين . واتة أةتكردنةوةي سةرداري ئصراق. خؤ بؤ مرؤظةكاين كوردستان ئازاد و سةربةستكردين كةسايةيتدرو

  . أةتدةكاتةوةي كوردستاندارعارةب لة باشوسةرداري تارمايي بووين 
  

, كوردستانةئةو ئاآلية ئاآلي داطريكاري و ضةوساندنةوةي باشوري ,  بةرزكةنةوةئةوان هةر ئاآليةكي هةر سةردةمصكي ئصراق
 بةدرصذايي تةمةين ئصراق و لةذصر سايةي هةموو هةروةها, و داطريكاري بة ئصراقةوة لكصنرا بةزؤر ضونكة باشور

   . ثةيأةي ثؤليتيكي لةناوبردين كورد كرافةرمانأةواكاين بةغدادا
ردستانةوة و سيمبؤيل ئاآلي سةرداري ئصراقة بةسةر كو, كانيان دروسيت بكةنةطةلَ برا عارةبةةوان لهةر ئاآليةكيش ئ

  .ديارة ئةجمارةيان بة ثةسندمةندي دةسةآلتداراين كورد خؤيان,  بة ئصراقة لكاندندين باشووردرصذةداين


