
 

جةماوةري خؤأاطري كوردستان و بةتايبةت شارو شارؤضكةكاين بؤ 
.كةركوك و خانةقني و موسل  

 
دؤذمناين كوردستان لةسةرةتاي دروستبوين ئصراق و لكاندين زؤرةملةيي كوردستان 
بة ئصراقي عةرةيب داطريكةرةوة هةولَ و كؤشةشي بةردةوامن بؤ تواندنةوةي طةيل 

 و سأينةوةي ثصناسةي نةتةوةيي و كودستانيةيت ئةو كوردستان لة بؤتةي عةرةبيدا
شارانة ، هةلَبذاردن لةم كاتةدا بص طةأانةوةي ئةو شارانة بؤ ذصر أكصفي كوردستان 
سةثاندين بةعةربكردين ئةو ناضانةية و بةداخةوة بة أةزامةندي دةسةآليت كورديية 

 لة سةرجةم طةيل ةوة ثصشوازي لصدةكرص، ئصمة لصرةدا داوا) ينك ، ثدك(لةاليةن 
كوردستان دةكةين بة هةموو شصوازصك أصطر بن لة سةركةوتين  سةرذ مصري هةتاوةكو 

لةهةمان كاتدا داوا لةو حيزبة ضارةنوسي ئةو شوصنانة دةستنيشان بكرصت، 
دةسةآلتدارةي كوردستان دةكةين كة با بؤ يةكجار بةرذةوةندي طةل و نيشتمان خبةنة 

نةوة و تؤسقالَصك وةفايان هةبصت بؤ خوصين شةهيدان و ثصش بةرذةوةين حيزبةكةيا
  .بةدةنط ئةم بانطةوازةوة بصن

أذصمي داطريكةري ئصراق كة ئصستا بة أاشكاوي كؤنتأؤلَكراوة لةاليةن بةعسيةكانةوة 
دةيانةوصت بة فصلَي سةرذمصري و هةلَبذاردن سياسةيت تعريب و كؤيلةكردين كورد و 

صنن، بةشداريكردن لة سةرذمصري و هةلَبذاردين ئصراق توركمان و ئاشوريةكان بضةسث
ماناي بةئصراقيبوين كوردة، ئةو بة ئصراقيبونةية كة كورد و باقي نةتةوةكاين تري  

 لةذصر فشاري شؤفينيزمي  وكوردوستان وةكة هاووآليت ذمارة دوو  و سص و كؤيلة بن
  .عةرةبيدا بنالَصنن 

ة خوصين طةيل بةوانةي كة تاتةوقي سةريان هةروةك هةموو دةزانني كة بةعسيةكان ئ
دةسةآلت دةطرنةوة دةست و دةطةأصنةوة بؤ سةر هةمان كاري كوردستاندا سورة 

خؤيان و تةا بةوةش أازي نابن بةلَكو هةأةشةي قةالضؤكردين كورديش دةدةن لةم 
ةو شارانة بةبةرضاوي هةردوو دةسةآليت كورديةوة كة بصدةنط و بص هةلَوصسنت ل

أيارييان داوة بو ثاراستين نيشتمان بارةوة،  و لة جيايت أةتدانةوةي ئةو كردةوانة 
كة ئةو شارانة لة هةلَبذاردين كوردستان بةشدار نةبن و ئةوة ماناي ئةوة دةدات كة 

  .لةذصر أكصفي بةغداي بةعسي مبصنصتةوة
ستؤي خؤي و ئصستا كايت ئةوة هاتووة كة ميللةت جلَةوي ضارةنوسي خؤي بطرصتة ئة

 و بة هيض شصوةيةك أازي نةبصت لة سياسةيت بةرةو سةربةخؤيي بكةوصتة أص
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ئصراقضيةكان كة بةناوي كوردستانيةوة و لةثصناو بةرذةوةندية تةسكةكانييانةوة 
كوردستان دةخةنةوة ذصر ركصفي داطريكةران و سوكايةيت بة خوصين سةرجةم 

  .شةهيداين أصطاي أزطاري كوردستان دةكةن
  
ةروةها بة هيض شصوةيةك أصطا نةدةين بة داطريكةران لةذصر هةر درومشصك يان ه

ثيالنصك كوردستان داطري بكةنةوة و ئةو شارانة خبةنةوة ذصر أكصفي خويان، و 
ثصويستة دوذمنان ئةوة بزانن كة هةموو طةيل كوردستان لة هةموو ثارضةكاين  

  .ركردين ئةو شارانةئامادةية بؤ قورباين لة ثصناو سةربةخويي و أزطا
ئصمة وةك سةكؤي سةربةخؤيي طةيل كوردستان وةك نوصنةري أاستةقينة هصزي 
سةربةخؤخوازي طةل و نيشتماين كوردستان ئةوة دوثات دةكةينةوة بؤ طةلةكةمان و 

امةزراندين دةولَةيت كوردي ئاماجني داطريكةرانيش كة لة سةربةخؤيي و د
  .امادة نني سازشي لةسةر بكةينسةرةكيمانة و لةذصر هيض بارصكدا ئ

 
 بةرةو ثصشةوة بةرةو سةربةخؤيي 

 
 سةكؤي سةربةخؤي طةيل كوردستان

2004ئؤكتؤبةري   
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