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رکوک   کهی شهک، عس  بهی وپاش رووخاناش
 کورد و وان نی شانهو ک  بوو لهک  شهیم هه
، ک هیدووا  لهک هی یغدا  بهیتاداران سه موو ده هه

 یکوتن کهموو ر  ههی گرنگی خایکردن رنه سه  چارهو هی شهم ک ئه
 تاکو  ارهید. ژۆ دووار  لهیب ره  عهین هی الڵ گه  لهب  دهش ندهیئا
 انۆیوت  ئهیک کار  تازهیغدا  بهیتدارن سه  ده  کام لهچی هستائ
 ی باری وه  کردنهیی ئاساۆ ب کردووه  نه وه هیاسی و سیکی پراکتیروو له
 . ب  ههانی وایک کاریازی نش ناچ وه له، رکوک که

 کان کوردستان زهغداو ه  بهیتاداران سه  دهن هیال  لهۆمر  تاکو ئهی وتنانه کهو ر موو ئه هه 
 ی ته اسهی س بووه  واش ههیجار،  تریچیز و ه ر کاغه سه  له  بووهکنینھا نووس  ته مزاکراووهیئ
 یک  خهیزران دامه و سیلۆ پی ناردن  نموونهۆب.   بووهکان وتنامه که ری وانه چه پ غدا به به

زگا   دامووده  لهانی وه کان و دوورخستنه  کوردهیرکردن  دهۆ بدانو ب و هه ره  عهی تازه
   تازهیغدا  بهیتداران سه  ده خات که رده  ده وه  ئه م شاره  ئهیکانوت  و نهکانتگوزار خزمه

 .  هی نانیرووک ه کی باری وه  کردنهی ئاسایکازیزوو و ن  ئارهچیه
 
ر  گه  ئه هی ئاسا وه  کاتهی روو رکوک له  کهی باری وه  کردنهی ئاساۆ بڵ سا2 یکردنیاری د ارهید
، ب  نه هو دوو سا  و پاش ئه هو دووسا  ئهۆ بی  شاراوهی رنامه  بهتدار سه  دهین هی التووب

 انۆی خین شوۆ بنکا  هاورده به ره رکوک و عه  کهۆ کورد بی  ئاوارهیک  خهیو رانه  گه چوونکه
 . ێرناکر سه  چارهێژۆور  شه  به وه شهیکی پراکتی روو له،  ستهیو پیرۆ زیککات کار

 ۆ ب غدا بووه  بهیتدارن سه  دهیک ره  سهۆی ه شهیم  ههراقی عی ئابوورۆرکوک ب  کهیگرنگ
-3 ی کهی نزۆمر  و ئهشوو پینسا.  تریکاناسی و سیجی سترات هۆیپاشان ه، ی کردنبیعر ته
 ی کهینز) رکوک که (یشار، نانره وت ده  نه  له راقهی عیم رهه وت به  نهلیرم  بهون مل5، 3
  هی ژهم ر  ئه ازهین  بهراقی ع 2007ی و تاکو ساتنره رده  ده لی وته و نه  ئه70 % هل

 ی ئابووری پشتی  بربره رهۆم ج ه لیک ژه ر ارهید. کداژۆ ر  لهلیرم  بهنیۆ مل5  تهن بگه
 موو ه ه هۆیب، ت هو  دهیرفانی گ تهنه  دهالرۆ داریها مل ده  سه نه و سا راقهی عیتو
 و ڵو و هه موو ئه  هه  بهکواو چاو  تهیکری بکات دهغدا وال  بهی داهاتوویداران سه ده
 ی وه  کردنهی ئاساۆ ب  کردووهانیرۆ میورد کین هی الڵ گه له  که وه نه  بده نانهۆ ک وتنامه کهر

 یش  باوهۆ ب هی م شاره  ئهی وه رانه  گهی که نجامه  ئهی کردنج به ج رکوک که  کهیبار
 . کوردستان

 کانبرالی لانی کان ستهیونالیناس، کانسالمی ئیچ،   تازهیراقی عیکاناسی س زه هۆمر ئه
ر  به  لهشیو ئه،  هی نانی کوردی وه رنگار بوونه ه بی توانا وه هیرباز  و سهیاسی سیروو له
 ڵ گه  لهانی کردن له  مامه  لهنن بھیکار  بتوانن به  کهزه  بهیک سوپاو ئابووریبوون نه

 دا کیال  بهکان زه هیرازوو  تهژۆ دووار  لهس نازان  کهچی هم  کورد بهیکان خواسته
 راقی عی سوپایز و هیاسیس، ی ئابووری بارای ئا 2007ی تاکو سا هۆمر  ئه له.  وه تهشک ده
  هیاسی و سیرباز سه، ی ئابوور زهو ه  ئه چوونکه،   گرنگهب ند ده  و چهب  دهنۆچ
 . یکان  و خواستهی کوردین هی الڵ  گه  لهانیکردن له  مامهیخا تهب ده
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،   ترساندووهی که  ناوچهینتاو  لهرۆ زراقی ع  لهکایمر  ئهیکان زه هیر بوون به  لهۆمر ئه
  زه هی وه  مانهم به، ن که  درووست دهراقی عۆ بیمن  ئهی شه کرجارۆ زیرچ گه ئه
. راقی ناو ع  لهانۆیوخ  راستهیکردان وهست موو ده  ههۆواو ب  تهیگر ر  به  بووهکانکیمر ئه
 دژ ینانان هیو ال  لهکنش  به درواسیتان و  کهکن هیموو ال  ههۆ ب ک ئاشکراو روونه روه هه
   بهشتنی  گهۆ کورد بیکان هو  هه  بوون لهگر رش شهیم هه،  کوردنیکان  خواسته به

 یاغد  بهیتداران سه  دهڵ گه  له  کردووهانیرۆ کورد می وتنامانه کهو ر  و ئهیکان ئامانجه
 . نۆک
 ی کوردستان  لهکمر  هه  بن کهیز را وه  بهراقی ع دراوسیتان و  کام لهچیم ه برواناکه 

ش  مه ئه،  بن لکش  تر بهیکان ب کراوه ره عه  به رکوک و ناوچه  که که، باشوور درووست ب
ب یعر  ته رکوک و ناوچه  کهی وه رانه  گه ارهید. غدا باش ئاگادارن ل  بهیکانسای س زهه

 یمیر  ههیژۆ دووارۆ بب  دهی رهو  گهیاسی و سی ئابووریک کوردستان گرنگی تریکان کراوه
 تر یکان نه هی الڵ گه  کوردستان لهیژۆ دوواریکاناسی س له  مامه  لهرۆ زێشکر ده، کوردستان

 .  وه  دووبخاتهکانترس  مه  لهرۆ ز  لهشی و کوردینگ  هاوسهیرازوو  ته بکاته
و   ئهای و ئا2007 یرکوک تاکو سا  کهی باری وه  کردنهی ئاسایر باس  سه نه با بم به

 شۆ کوردستان خیش  باوهۆرکوک ب  کهیو رانه گه و نه وه رانه  گهۆ بگا ری رانه  فاکتهیراست
،  وه تهن بمۆمر ک ئه روه  داهاتوو ههی دوو سایاسی سی بارتوور ب گه ئه. نین چ که ده
،   گرتووهراقی عیت کومه حیکان کاره  لهرۆ ز  لهیگا ر  کهکانمن  و ئهی ئابوور شه کست به مه
 ۆ ب تهم و  ئهی داهاووتیکان بژاردنه  وههراقی عیی شهیم  ههیستوور  دهۆنگدان ب  دهی سهۆپر

 ۆ بانووی بنیی باشتر تهکر  ده وه سانهیوا د ئه،  خت کردووه  سه  تازهیت  حکومهیدرووست کردن
 . رکوک  که  له که باره ی ووه کردنه  نهی ئاساۆ بنۆ ک58 ی  مادهیکردن  نهیج بهج

 یوتن که پاش رشیو ئه،  ستهیو پیرۆ زیک  ماوه  تازهیکت موو حکومه  ههی کردندرووست
 ژۆ دووار  لهبی  ده ته و حکومه  ئهی ته اسهیو س  و ئهکان ستهۆ پیشکردن  دابهۆ بکن هیند ال چه
 ی کردنیج به جۆ ب هی تاز ته و حکومه  ئهی کردن له  مامهیتنۆپاشان چ،  وه ره  ده وه  ناوهۆب

 ی ه دووسای و ماوه  لهکانمن  و ئهیئابوور، یاسی س شه کایئا. نۆ کیشت  هه58 ی ماده
،  کوردڵ گه  لهکان وتنامه که ری کردنج به جۆدات ب کان ده  تازه ته  حکومه  بهگاداهاتوو ر

 .  هتان و حکومه  ئهیژۆ دوواریکو کارمو ر هه رامبه  بهگر ر بنه  ده وه سانهی دانی
 ی ئاساۆ بانۆیوت  ئهیکعس کار  بهی رووخانی دووایکان ته نھا حکومه ک ته  نهستا ئتاکو

 ستیو پ پ  بهشی کورین هیردوو ال  ههکو به،  کردووه رکوک نه  کهی باری وه کردنه
ردوو   هه وه هیاسی و سی ئابووریورو له.  و کاره  ئهۆ ب بووه  نهر شکهۆگاخ رانیکان ته اسهیس
 ی وه  کردنهی و ئاسابیعر  تهی وه م کردنه  کهۆ ب هی  ههانی شترۆ زی توانای کوردی دارهیئ

  ن که  هه که دارهیردوو ئ  ناو هه  لهز هێند  ههچ  ده وه  لهم به، رکوک  کهیبار
   و کارهت بهی تایند وه رژه  بهۆ ب که دارهیردوو ئ  ههی و پووله و پاره  ئهینانکاره به

 . ی گشتیند وه رژه  بهۆ بینانکاره  به ک له زانن وه گرنگتر ده  بهکانارتگوز خزمه
  نه هی ال  کهێ ناوی وره  گه نده وه  ئهی ئابووریکرکوک توانا  کهۆ کورد بی وه رانه گه

   بکات که وه  ئهێر چاوهنھا   تهی کوردین هی الێناشکر، تب  نهانیست  دهرژ  لهکانکوردستان
. س رکوک هه  کهی ووه  کردنهی ئاسای کار رخان بکات و به  ته هی وپاره غدا ئه  بهیت حکومه

 یکان  شارهی تریکان شه  بهیکان اوازهی ج ژهۆ پرۆ بی و پووله و پاره  ئه  ئاشکراو روونهی وه ئه
 ێند هه، ێنره کارده  بهکانم و حکویزگا حزب  داموودهۆ بانی، ێنره کارده کوردستان به

 ۆ بکات بیرخان غدا ته  بهیت  حکومه کات که  دهێر  کورد چاوه  که اترهی ز هی و پاره  لهرۆجار ز
 . رکوک  کهی باری ووه  کردنهیئاسا
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 یکانتگوزار  خزمهانی کاندان  ئاوه ژهۆ پر  لهێند  ههی راگرتنانی یم دوواخستن  ناکهبروا
 ی ئاساۆ بی هی و پاره  لهرۆ زۆی ب رخانکراووه  تهانیکند  هه که، دستان کوری تریکان شاره
 رووست درول  و ههیمان سلی دارهیردوو ئ  ههۆ بکسات  کاره اترهیرکوک ز  کهی باری وه کردنه
 ێو هی نا  کهراقی ع  لهیب ره  عهین هی الۆیست  ئه ته بخر تاکه نھا خه  تهێ ناکر هۆیب، بکات
 .  بکاتج به جنۆک 58 ی ماده
 ۆوت  ئهیک  پارهیرخاندن  تهۆ بت درووست بۆوت  ئهیک شهم ک  برواناکه وه شهیاسی سیروو له
  چوونکه، دا ژهۆم ر رکوک له  کهی باری وه  کردنهی ئاساۆ ب وه که کورد دارهیردوو ئ  ههن هیال له
 راقی ع  لهشیت سه  ده  تاکهیکایمر ئه، ۆی خ که دارهیردوو ئ  ههیایدی و م  قسهی ره گو به

 ی ئاسا  دژ بهکایمر  ئهو هیر بھاتا گه ئه.  رکوکه  کهی باری وه  کردنهی ئاسایاریخواست
 یروو  له که دارهیردوو ئ  ههێکرا بووتر  ده و کاته ئه،  هیرکوک بووا  کهی باری وه کردنه

 . ێناکر پانی وایچیو ه ستراوه  بهانیست  ده وه هیاسیس
 راقی ع  لهیکیمر  ئهیز هی بوونۆیه به،  کوردیکان  خواسته  دژ به دراووسیتان وۆمر ئه

ر  گه ئه، ن رکوک درووست بکه  کهۆ بی ئاسای باری وه رانه  گهۆ بۆوت  ئهیک شه ره ناتوانن هه
 . دا دهنجام   ئهانی تریکان شه ره وا زووتر هه  ئه هیبووا  ههانی شه ره  ههینجامدان  ئهیتوانا
 ی کردنج به جیازی نکرۆ جچیه  به که، یب ره  عهین هی الن هیال  لهک کارچی هستا ئتاکو
 ی وه  کردنهی ئاساۆ ب کردووه  نهۆیوت  ئهیک کارۆی خشیکورد،  کراووه  نه هی نینۆ ک58 ی ماده
 ۆ ب اواره ئیرکوک  کهیک  خه  به م دراوه  کهیک  پاره  کهب  نه وه نھا ئه ته،  که باره

رکوک   کهی کوردیک  خه  لهێ بکر وه  ئهێر  چاوهێناکر.  تریچی و هواری چواردیردووستکردن
  دارهیردوو ئ  ههن هیال  لهێکر  نهۆ بانیوا  تهی ئاسانکار  کهانۆی خین شوۆ ب وه نهر  بگه که

زگا   داموودهی هو  کارو و کردنهیداکردنی  و پهن شوو جشی ئاسانکارنیبچووکتر،  وه کهکورد
 .  که و خه  ئهۆ ب کانهتگوزار خزمه

 یک ج  له  وه وه هیترس  مه  بخاتهیزان و خۆی خی ئابوورێ بار هی نی راز وه س به  کهچیه
زگا   داموودهن هیال  لهانۆیوت  ئهی ئاسانکارتوور ب گه  خراپتر بروات ئهیک جۆ ب وه خراپه
.  جۆ ب وه نهر  ناگهیچۆ ب  کهێ بکر کانه و خه  لهشی گله ێناشکر، ێکر  نهۆ ب وه کانهحکوم
موو   ههش پ  لهرانی باوک و باپ جۆ بک  خهی وه رانه  گهی ئاسانکاریکار. انۆی خینشو
   ئاواره که  و خهکان رخوازه خ کخراوهپاشان ر،  کانهزگا حکوم  داموو دهی کار وه کهس که
 . ۆیخ
 ی وه دان کردنه  و ئاوهیتگوزار  خزمهی ژهۆ پرێند  هه  چاو له ستهیو پید کوری دارهیردوو ئ هه 

 یکت هیجی ستراتی کردنج به و جشتنی  گهۆ بشیو ئه، شنۆ کوردستان بپی تریکان شاره
 رژ  الواز و له وه هیاسیو س. ی ئابووریروو  له شهیم ش هه رکوکه  که بیککوردستان، تر وره گه
 . ب  دهیترس مه
ردوو  و هه  تازهیغدا  بهیتدارن سه  دهن هیال رکوک له  کهی بار 2007ی تاکو ساتوو بر گه ئه
 ۆیست  ئه تهو که  ده وره  گهیژوو میکوا گوناه ئه،  وه تهکر  نهی ئاسا وه هی کوردی دارهیئ

  ون به  خهب ره ک عه روه  ههب  دهشی کوردو هی شهم ک  ئهیداریند وهی  پهینالن هیموو ال هه
 . نیرکوک بب لووس و که نده  ئهی وه رانه گه
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