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چ
اکة وخراپة، توندي و خاوي، هةصوثسيت بوثرانة و خؤبةدةستةوةدان، ژيان وةک هةصؤيةک لة سةر 

س لةگةص شاخةکاين کوردستان و خؤدزينةوة لة کايت تةنگانةدا و بةکارهثناين زمانثکي لوو
ناحةزان و پشت بةسنت بة بثگانة و ترسنووکي سياسي و ذووبةذووبؤنةوة و داذةسيان، لةوانةية لة 

 . ژياين ژمارةيةکي زؤري سياسةمتةدار و ذؤشةنبري و خةصکاين ئاساييدا، هةبن
کان ذاستگؤيي و دادوةري وذثزلةخؤگرتن، لةوةداية کة مرؤض بة هةردوو جاوةوة سةيري شت بکات و ذؤداوة

جونکة مرؤض چؤن دژايةيت هةصةو چةويت دةکات، بةهةمان هثز و شثوة دةبث . و کةسان لثکي بداتةوة
 . واتة هةصسةنگاندن دوو الي هةية وةک تةرازوو. پشتگريي ذاسيت و چاکة بکات

مرؤض وردتر ئةو وتار و پةرتووکانة دةخوثنتةوة کة دژي بووچؤنةکاين بن، بةصام ئةو بريوباوةذانة 
هةر کاتثک دژ و بةرامبةر لة فکري مرؤضدا . دةذثژث و خثرا پثياندا دةچث، کة باوةذي پثيانةوة هةيةداي

و . کوژذان، راسيت لثی ون دةبثت و وةک اليةنگرثکي خؤبةدةستةوةدراو و گوث ذايةص، هةصسووکةوت دةکات
 ذؤژي ذزگاري دوورتر و بةم شثوةية بةصانس و هاوسةنگي، و بوار بؤ سةرخستين ذاسيت، و نزيک کردنةوةي  

 . تةسکتر دةبثت
بؤية ئةگةر مبانةوث دادوةرانة بذيار بدةين، دةبث لة سةر بنچينةيةکي هةمةاليةنة بري بکةينةوة و هةصوثست     

لةبةر جثبةجث نةکردين ئةم پرنسيپة ئاسايیيانة، کةسان و مرؤض، يان دوژمين سةرسةخيت . وةربگرين
 نةتةوة و هةتا تاکةکاين کؤمةصگاية، يانيش اليةنگرثکي گوثذايةص و بريؤکة يان ذثکخراو، پارت، وصات،

ي لة دةسيت کةسانثک يان پارتثک، سةرکردةيةک، سياسةمتةدارثک وبريثکي  ) ئريادة(خؤبةدةستةوةدراة و 
 . دياريکراوداية 

ةهةمان هةر وةکوو چؤن لةسةر هةصةو چةويت دةنووسرثت، بة مةبةسيت دژايةتيکردن و ذاستکردنةوةيان، ب
شثوة دةبث لة سةر هةنگاوي ذاست و هةصوثسيت تةواويش بنووسرثت بةمةبةسيت چاوساخي خوثنةر و 

 . اليةنگريي و پشتگريي کردين ذاسيت
هةر وةکوو چؤن گةيل باشووري کوردستان دژايةيت عرياقي بوون وتاري سياسي تازةي عثراقسيزم لة اليةن 

بةهةمان هثز پشتگريي دةبث وتاري نيشتيمانپةروةرانةي . کاتزلپارتةکان و دةسةصايت کوردستانةوة، دة
 . پارت و رثکخراوة سياسيةکان و کةسان بکةرث

هةر وةکوو چؤن گةيل کوردستان دژي بث هةصوثسيت زلپارتةکان و دةسةصايت باشووري کوردستانة لة سةر 
شثوة دةبث بذياري سزاي گرتن و سزاداين بةعسيةکان و تاوانباراين ئةنفال و کيمياباران، بةهةمان 

ی چةند تاوانبارثک لة شاري  ) دؤسث(لةسثدارةداين تاوانبارثکي بةعسي لة دادگاي سلثمانيةوة و کردنةوةي 
دهؤک لة بةر چاو بگرين، و بکرثن بة بةصگة دژ بة هةر دصسارديةک لة سزاداين تاوانباران يان ذثگادان بة  

ةية لة سةر ئةوةي دةسةصايت باشووري کوردستان دةتوانث ئةمة باشترين بةصگ. ذاکردين هةندث تاوانبار
 . تاوانباران سزا بدات و نابث چاوةذث بکةن تاوةکوو دادگايةکي تايبةت لة بةغدا دروست بکرثت

هةر وةکوو جؤن گةيل باشووري کوردستان دژي ناکووکي نثوان پاريت ويةکثيت لة شارةکاين خانةقني و 
سص و سنجار و جةندين شاري تري تازة ذزگارکراوي کوردستان، ذاوةستاوة، سةعديةو جةلةوال و داقوق و مو

دةبث بةهةمان شثوة باس لة هاوکاري ئةو هةردوو پارتة لة سةرةتاي ذزگارکردين شاري کةرکوکدا، بکرثت   
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ئةم هاوکارية خؤي لة خؤيدا نيشانةي ئةوةية،  . کة بووة ئةجنامي داناين پارثزگارثکي کورد بؤ ئةو شارة
ئةمريکا،  . گةر ئةو دوو پارتة ذثک بن و خاوةن هةصوثستثکي شؤذشگثرانة بن، دةتوانن زؤر شت بکةنئة

چونکة دصنيابؤ لة وةي کورد گاصتة بة کثشةي کةرکوک ناکات و ئامادةية شةذيش بکات لةو ئاماجنةدا، 
ثسيت مةردانةي ئةو لة دواي نةماين هاوکاري ذثکوپثک و هةصو. پارثزگارثکي کوردي دانا بؤ ناوةوةي شار

دوو پارتة، شارةکاين تري تازة ذزگارکراو خرانة ژثر دةسيت عةرةب و تورکماندا و پرؤسةي گةذانةوةي 
ئثستاش مةترسي ئةوة هةية، شاري  . ئاوارةکان و نةهثالين ئاسةواري تةعريب، گريي خوارد و نةما

ن و پةيوةندي ئيداريان لة گةص بةغدا کةرکوک و شارةکاين تري تازة ذزگارکراو، نةگةذثنةوة بؤ کوردستا
 . مبثنثت و بة تةعريبکراوي مبثننةوة

هةر وةکوو چؤن گةيل باشووري کوردستان دژي هاوکاري و پةيوندي نثوان هةردوو زلپاريت باشووري 
کوردستان و داگريکةراين کوردستان بؤ، دةبث بة هةمان هثز هةصوثسيت هةردوو پاريت سةرةکي باشووري 

 و پشتگرييکردنيان لة جةماوةر و دژايةيت کردنيان بؤ هاتين لةشکري تورکيا بؤ باشووري کوردستان
کوردستان، لة بةرچاو بگريثت و سةرکةوتين ئةو هةوص و تثکؤشانة بکرث بة بةصگة لة سةر تواناي  

 . هةصوثسيت هاوبةشي جةماوةر و بزوتنةوةي ذزگارخيوازي کوردستان
هةوص دةدات بة ذثگاي تکريت و ناوذاسيت عثراقةوة بثت بؤ باشووري   ئيستاش، کة جارثکي تر تورکيا 

کوردستان و پشتگريي چةند پارتثکي تورکماين بکات و نةهثصث شاري کةرکووک و شارةکاين تري ئةو  
ناوچةية، بثنة ژثر دةسةصايت کوردي، دةبث گةيل کوردستان هةصوثسيت هةر پارتثک و سةرکردةيةک دژ بةو 

 . ثنثت و لة بةرچاوبگرييتهاتنة، بةرزبنرخ
قسةکاين بةذثز مام جةالل لة يابان دةربارةي هاتين لةشکري تورکيا لةسةر داخوازي ئةمريکا بؤ ناوةذاسيت  

 ببث بة عثراق و نةذازي بووين لة سةر هاتين ئةو لةشکرة، هةنگاوثکي پثويستة لة ذثگاي تةواودا و پثويستة
ة اليةنةکاين تري باشووري کوردستان بکرثت، بةذاشکاوي هةصوثست هةصوثست و تةنيا قسة نةبثت، و داوا ل

چونکة ئةو هاتنة دژي بةرژةوةنديةکاين گةيل باشووري کوردستانة ومان  . وةربگرن دژ بة هاتين ئةو لةشکرة
 . و نةماين دةسةصايت سياسي کوردستاين تثداية

اليةن و پارتثکة و تةنيا قسة بؤ  گةيل باشووري کوردستان چاوةذثي هةصوثسيت ذؤن و ئاشکراي هةر 
 . مةترسيةکي ئاوايي بةس نية
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