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 بة ي عةرةيب و ئيسالمي، بة وينةي سةرؤك كؤماري عرياق، عةشريةيت كورد_يونالاسنيةكيك لة رابةراين ةباين جةالل تالَ
ي لوتكةي سةراين ةرنؤزدةهةمني كؤنط لة  ،سةرؤكي تايةفةكاين عرياقتايةيف يةكي ، _ ناسيونالعةباي لةبةر كردين 

رووخاين رذميي   سال4َ دواي ةديارة ئةمة يةكةجمار.ي كرد بةشدار، ساز دراية لة سعود مانطي مارس 29-28 ،كة لة عةرةب
ي يكت كؤنطرة خالَبةهةلَ.نطرةية دةبيتؤ بةشداري ئةو كئيسالمي _ي عةرةيب نوينةري عرياقك كةسيك وة،فاشي بةعس
 بة تايبةيت مةسةلةي ثاراستين .تن لةسةر بارودؤخي عرياقربريار وةرطويست و هةلَو  رييت بوو لة قسةوباس سةرةكي ب

لةم المي، ئيس و تاين عةرةيب  لة والَوةك بةشيك  و جةخت كردنةوة لةسةر، عةرةيب بوين عرياقيةكثارضةيي عرياق
كو لة قسةكاين  بةلَ، كؤنطرة زياتر ثييان دادةطرت لةسةر ئةو مةسةالنةةكةشي نةك هةر لة ياوةرتالةباين و شاندةبارةيةوة 

 هةموو يان ،سةراين عةرةب كرديان ض لةطةلَ دةزطاكاين راطةياندن خؤيان و هةموو ئةو ضاوثيكةوتنانةيان كة ض لةطةلَ
  بة تايبةيت، بوو بؤ هةر ضاوديركتركيش سةرنج رايم ئةوةي لة هةمووبةالَ.جةخت كردنةوة بوو لةسةر هةمان مةسةلة

ةباين هةر  ئةو تيزة بوو كة جةالل تالَلة ثيشيانةوة دةولةيت فاشي توركيا ،،ي دابةش بووين عرياقيان هةيةئةوانةي ترس
                                                      .يي ية دةي دركيينثاضةسةر ئةم يةكجارةي بة شيوةيةك لة

يةكثارةضي ية بةم تيزةكةي لةسةر ئةم ئؤردوغاين سةرؤك وةزيراين توركيا  تةيب رةجب ةباين لة حزوري رة تالَئةجما 
   .عرياق ذمارةيةكة قابلي دابةش كردن ين ية : طةياند كةشيوةية را

ي خويناوي الي  شؤرشي ئيسالمي بايل مجهورهاوكات ئةم تيزةي  لة ديداري  عبدالعزيز احلكيمي سةرؤكي مةجليسي ئةع
.               كردووة  يلَيةباين سةرداين كردبوو، تةئكيد  كة دواي طةرانةوةي تالَ،ئيسالمي ئريان لة عرياقيش 

تيزة  ئةم، بة راست و ضةثدا كي كوردستان بة يب ئريادةي خةلَةباين،وةك ئاماذةمان ثي دا ئةمة يةكةم جار ين ية تالَ
 :بؤ منونة زؤر جاري تر ووتوييت.تانةي كردوةندين جاري تر و بة شيوةي تر ئةم خةياالَةض كوبةلَ. ادةطةيةينانة رِدرةخشان

 دةبيني لة ئةوانةي خةو بة سةربةخؤبوين كوردستانةوة، يان . دستان لة خةويشدا بريم يل نةكردؤتةوةورسةربةخؤ بووين ك
                                         هتد    ... و دان و هةرزةكارندونياي خةيالَ

   بةهةر حال تا ئةو جيطةيةي دةطةريتةوة بؤ خؤيةوة سةبارةت بة سةربةخؤيي بوون ئارةزوي خؤي يةيت خوي ثيوة 
                                       .تا ئةو جيطةيةي دةطةريتةوة بة برياري خةلكةوة ئةوة ئةو مايف ئةو بريارانةي ين ية م بةالَدةبينني يان نا 

 يم وةالَ يةي هيناوتةوة واباشترة هةر بة منونةي مامتاتيككيي مامتات كة ئةو منونةةباينم بةو تيزةي تالَ وةالَبةالم بؤ
                                 .    رةيةكة قابلي دابةش كردن ين يةذمات عرياق يي كة دةلَةباين زؤر سةهوو هةلَةي تالَ:و ثيي بلَيني كةةوةبدريت

 سفريش كاتيك ضونكة. سفر نةبيتتةاكردنة  قابلي دابةش كة هةموو ذمارةيةك ،ئةوةيةكو راسيت ية زانسيت يةكةي بةلَ 
 لة نةخشةدا و جا ئةطةر عرياق هيض ين ية. دةنا سفر خؤي لة خؤي دا ياين هيض. تركايندةبيت بة ذمارة كة بضيتة سةر ذمارة

بؤية قابلي دابةش كردنةيشة .  هةية والَتةويةك لة واقعدام  بةالَ.ةباين يةوة ئةوة مةسةلةيةكي ترةبووين نية بة الي تالَ
 .ةندين ووالَت جيا بوونةوةو سةربةخؤ بوون هةر لةم دوو دةيةي رابردوودا ض .تيكي ترو هةر ووالَ تر ذمارةيةكيروةك هة

م هيضيان رةنطة روي دا بةالَيةكطرتنةوةية ئةم هةموو جيابونةوةو ،تيش يةكيان طرتوو لكان بة يةكةوة ضةندين ووالَ
و مرؤظةكاين لة يةكيك لة  طرفتة طةورةكان .وبيت و سةربةخؤ بووين ثيويست نةبوئةوةندةي جيابوونةوةي كوردستان 

 طةيشتوة كة مرؤظةكاين لة سايةيدا بةختةوةر نني و ق مادام كيشةكاين تا ئةو رادةية ئاواش عريابؤية.رزطار نةكردبيت
مرؤ لة بونة مةرج ين ية ئةجا ئةم دابةش .ستة دابةش بيتيبةرذةوةندي مرؤظةكان ئةمرؤ وا دةخوازيت دابةش بيت ئةوة ثيو

كة لة ضوارضيوةي ،كي عرياقيش بيت يةيت يةكاين زؤربةي خةلَةوةندي ية سياسي و ئابوري و كؤمةالَضوار ضيوةي بةرذ



مي و ئيسالمي بةرذةوةندي يةكاين حزبةكاين تالَةباين و بارزاين و جملس ئةعالو دةيان حزب و دةستةو تاقمي قو
ناسيوناليزمي عةرةب تيايدا كة لة ووالَتيكدا كيك هةن  ة خةلَ مادام كؤمةلَمةسةلةكة ئةوةية.اين دان سنكؤنةثةرست و دذي ئي

 بة بةهانةي ،ة كردوش دابةئيسالميتايةيف و  و ر بنةماي ناسنامةي قوميعرياقي لةسةخةلَكي بة ناهةق  دةستةو باالَ
 بكريت كة ئاخؤ ئيوة ضيتا ةك ئةوة ثيويستة ثرس بةو خةلَ،ي وردو خاش كردووةجياوازي دةستكردةوة ضةند مليؤن مرؤظ

                                                           .دةويت تا رزطارتان بيت لةم ضةوسانةوةية
وي عرياقيك كة سيستةمة سياسي يةكةي لة سايةي حزبة نةابكريت ئاخؤ دةي كي كوردستانة ثرسيان ثي بؤية ئةوة مايف خةلَ

 بة ثيضةوانةي يب طومان  ئةو كات..!!  دابةش بيتخةلَكيان دابةش كردووة،  بةم شيوةية انيداقومي و ئيسالمي ية فاشي يةك
 وة.بةلَكو ثييان واية قابلي دابةش كردنة ، كة ثيي واية عرياق ذمارةيةكة قابلي دابةش كردن  ين ية يةوةةباينئيدعاكةي تالَ

سةيةكدا كة هةر ؤ لة ثر، ئيسالمي وكؤماري عرياقي عةرةيبسةرؤك  بة  بوويداتياةباين دنةي كة دوايي تالَرابذو هةلَهةر لة
 2004-12ي  لة مانطكي كوردستان خةل98َ%لة خؤشيان بة شكلي سازيان دا بؤ مةرامةكاين خؤيان بة ناوي ريفراندؤمةوة 

                .يب دابةش كردن ين يةتةوة كة عرياق ذمارةيةكة قالي تالةبانيان بة درؤ خس بة جيا بوونةي كوردستان و تيزةكةدةنطيان دا
كي كوردستانةوة لة  تةا ثةيوةندي هةية بة ئريادةي يةكطرتوو وشيارانةي خةلَةم بة كردوة دةرهيناين ئةم دابةش كردنبةالَ

  كاريلة بةرنامةيايي هينان بة هةموو ضةوسانةوةيةك  كؤتكوة بةلَسايةي رابةري حزبيكدا كة نةك هةر ئةو سةربةخؤ بوون
    .دا بيت 
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