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  ئاسؤ ئاسؤ ... ...   يي و عةالو و عةالو جون نيطريوثونيت جون نيطريوثونيتيينامةكةنامةكة
  

 ي زؤري مشتومِري ئازادي ثرؤسةيكةركوك لةدووا
ت ئةم شارة بةثينتة يلةسةردةكريهةموو ديكؤمي 

سالَةلةاليةن 85 كوردستانيةو يميذوويةكان شاريك
  طؤِريينيلةدوا يةكةكان هةولََ ِرذيمة يةك

دا سةدام ي ِرذيمةكةي دراوة لةسةردةميرافياطدميؤيبار
لَ سا35 ي بةرنامة داِريذراو لةماوةيبةشيوةيةك
 ي بةعسدا بةهةموو شيوةيوك لةهةولَحوكمِراين

تةعريب ي سياسةت عةرةيبي كوردستانيةوة بطؤِرن بؤشاريكيشاريكلةئةوةدابون كة كةركوك 
 ئةم ي كورديشتواين وئةوهةلومةرجة تازةيةنةبواية دانيئازاد يسياسةتيك بوو ئةطةر ثرؤسة

 دةهات خؤشبةختانة ي صدام بةديكةيِرذيمةشؤظيني و خةوينشارة تةعريب دةكران وتاِرادةيةكيش 
 كوذةكاين  ضةكة كؤمةلَ كةنداوةوة تاقةيرايني ئةم ديكتاتؤرة لةجةنطهةموو هةلَةكاين

 ي طةورةيك صدام ئةمريكا لةثرؤسةية سياسةتةكايني كورد طةِرايةوةو لةدةرةجناميبةقازاجن
 ِرزطاركرد وةكورد لةم ي لةدةست ئةم ديكتاتؤرةيعرياقي،  ئازادي ثرؤسةيسةربازيدا بةناو

طة  تر ب بؤ هةلَكةوت كة بتوانن كةركوك و ناوضةكايني ميذوويي طة ورةينيوةندةدا فرسةتيك
طويزراوةكان  ثيبهينيت و هةموو ِراي تةعريب كؤتا كوردستان و سياسةيتيِرينيتةوة سةر هةريم

داية ي و يةكيت كورد كة لة دةست ثاريتبطةِرينيتةوة كةركوك بةالَم خمابن كة دةسالَتدارييت
 ي كةناويان ليناوة قودس ودلَ بطةِريننةوة سةر ئيدارةي ئةم هةلة بقؤزنةوةو ئةو شارةنةيانتواين
 و  ميذوويية ثاريت ئةم ئةركة طةورةو كرديني جيبةج كوردستان لةبايتي هةريمحوكومةيت

 ئيش بؤ كةركوك بكةن  خؤيان نةيان تواين حزيبي سياسياو مونافةسةو بةرذةوةندت لةيةكييت
 ماوةتةوةو ي ئازاديدا تيثةِريوة هيشتا كةركوك وةك خؤي دوو سالَ بةسةر ثرؤسةيئةوة نزيكة

 لةكانيش خاوةن مالَن  ئةم شارة كةكوردن لةذير ضادردان وعةرةبة هاوردةدانيشتووة ِرةسةنةكاين
 دةسةالَت بة خةلَكيان ِراطةياند كة ئةوان  وةك دوو حزيبو يةكييتي حوكم ثارت ئةجنومةينكايت

كةركوك   لةو ياساية كة تايبةتة بة58 ي عيراق بِرطة بؤ بةِريوةبردين كايتيتوانيو يانة لة ياسا
 يك بطة ِرينتةوة بؤ سةر هةريم ئةم ياساية دةتوانيت كةركو ِرايان طةياند بكةن ويجيبة ج

 عيراق تةنيا بة حيرب عال  بةِريوة بردينيياسا لة58 ي ئةو ماوة زؤرة بِرطةيكوردستان دووا
 ئةم دوو حزبة ِرايان طةياند كة وةك وةرةق مايةوة و جيبةجي نةكرا زؤرجار بةرثرسةكاين

 ئةم كرديني كاركردن بؤ جيبة جبايت ئةم ياسايةلة  كردينيثيويست كاريان نةكردوة بؤ جيبة ج
 هةلَبذاردنةكان  دةست ثيكردينيدة كةواي  خؤيان كردووة لةو كاتةوة حزيبيياساية مونافةسة

 يثار يزطا لةشار  ئةجنومةين ِرايانطةياند نابيت هةلَبذاردين و يةكييتنزيك بووةوة ثاريت
  بايكؤت كرديني دةكريت وة هةِرةشةيةج جيب كايتي لةياسا58 يتابِرطة كةركوك ئةجنام بدريت

 هيضيان ويةكييتي نةكريت بةالَم ئةجمارةش ثارتي ئةم ياساية جيبةجطةرهةلَبذاردنةكان كرا
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 بوون ي ِرازو يةكييتي ئةمريكاو بةريتانيا ثارت نوينةراينيضةند سةردانيكينةكردو دووا
 يو شةقامي طشتيتاكة شتيكيش كة بةِرا كةركوك وةي ثاريزطا لةشار ئةجنومةينبةهةلَبذاردين
ئةوةبوو كة ئاوارة طةِراوةكان بؤيان هةية دةنط بدةن لة كاتيكدا دةيان هةزار  كورديان ووت

 بتوانن ِريطة و يةكييتي ثارتي كةركوك دةنط ئةدةن يب ئةوةي هاوردة وةك دانيشتوعةرةيب
 جؤن ي لةسةر بكةم نامةكةيمةويت قسة كةمن ليرةدا دةي ئةو هاوردانة بطرن ئةوةلةدةنطداين
  و بارزاين عيراقة كة بؤ تالَةباينؤك وةزيراينةر سي ئةمريكاو ئةيادعةالوي سةفرينيطرؤ ثؤنيت

 كة ئةو نامانة خبوينيتةوة هةست دةكات كة هةموو ي كةركوك ئةوةينيردراوة سةبارةت بةشار
 دةدريت  و بارزاينن نيطرؤ ثؤنتيةوةبة تالَباينو ض لةاليةي ض لةاليةن عةالويئةو قسةو بةلَينانة

 ئةو ماوةية ئةو ي بثرسيت بؤ دووا خؤيةيتي حةق طشيتيتةنيا بة حرب عال وةرةق دةمينيتةوة ِرا
 كردنيان يبؤبة شدار و يةكييتي ثارت كرديني نةكرا ئةو دوونامةيةش جطةلة ِرازيياساية جيبةج

 هةموو  كرديني لةنامةكةيدا دةلَيت جيبةج ترنية سةرجنبدةن نيطرؤ ثؤنيتيلة هةلَبذاردن شتيك
 طةوهةرين 58  بِرطةكاين طةوهةرية باشة حةقمانة بثرسني كة جيبةجيكردين58 ي مادةبِرطةكاين

 لةعيراقدا هةية كي ِريطر  دةسةالَيتي جيهانةو تةواوي زهليزيكينةكرا ئةمريكا خؤي جيبةجيبؤض
 كوردستانيان لةسةر ي ئاالَي نةكات باشة بؤضيةردةميدا تا ئةو ياساية جيبةجبوو لةب

    كةركوك داطرتفةرمانطةكاين
  

 تردا نيطرؤ ي كوردستان لةسةر مالَةكوردةكانيش دابطريت لةبةشيكي ئاالَكي بوو تةنانةت وويسيت
 بيكات يةيت لةسةري ئةمريكا ئامادةية ئةوبةشة دةلَيت لةوةش زياتر حكومةيتثؤنيت

 ي ليثرسراون لةوِري وشوينانةي ئةودامةزراوانةدايني يارمةتي لةِريطا58 ي مادةبؤجيبةجيكردين
 دلَنيان ي ويةكيتيش زؤرباش لي كةدةزانريت وثاريتي دا هةية ئةوة58 يادةمي ئةلف يلةبِرطة
 تازة  حكومةيتثيكهيناين ي عيراق تا هةلَبذاردنةكان بوو لةدووا بةِريوة بردين كايتيكةياسا

دةستنيشان ي نوي هةلَبذيردراو ياساو دةستور نيشتماينثيناكريت وةئةجنومةينيئةوياساية كار
  نابيت ثاشانيش دةنطداينيطرنطيدةكةن ئةويش لةئيستاوة ديارة كةكورد لةو دةستورةدا ِرؤلَ

 يننةوةو لةئةجنومةين تر ئةوهاوردانة سوردةكات كةمبي هاوردةلةكةركوك ئةوةندةعةرةيب
  خةلَكن ِريطربن لةئيشكرديني كةنوينةري ئةوةي دةبيت كةدةتوانن بةثينيانثاريزطا ِرؤلَو وةز

 سةرسوِرمانة ئةوةيةكة ي جيطاي عةالويش هةمان شت دووبارةئةكاتةوةو ئةوةيكورد نامةكة
 ثابةندة بة  كايتمةيت نامةكةيدا دةلَيت حكوي دةكات لةسةرةتاي لةنامةكةيدا باسيعةالو

 طواستنةوة بةالَم مةسةلة ي دةولَةت بؤماوة بةِريوةبرديني لةياسا58 ي ماددةجيبةجيكردين
.  بوارةكاندايلةزؤربة.  حكومةتيئةمنيةترسناكةكان كة ِروبةِرومان دةبنةوة ِريطرن لةبةردةم كار

زةكاين هةموو ِراثؤرتةكاينيبةثيراق كةركو هيك بة ئارامترين شار دانراوة  ئةمريكا لةعي
 ي ترنية كيشةي عةالويش جطة لةخؤدزينةوةهيضيو ئةوقسانةي ئازادي ثرؤسةيلةعيراقدا لةدوا

 عةالويش ناتوانيت ي وةئةم قسانة58 ي ماددة هيض ِريطر نةبووة لة بةردةم جيبةجي كردينئةمين
 وةرناطرييت ي كورد طشيتي ِرايكةركوك بداتةوة ئةم قسانةش نةك الي خةلَكوةالَم بةخواسيت
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  لةنامةكةيدا دةلَيت لةوانةيةريبكةويتيالوة دةكريت عي تةماشايبةلَكو وةك طالَتةجاِر
 مانط بيت 11 ي بؤماوةي ئيستسنائي كةركوك بةشيوةيةكي ثاريزطا ئةجنومةينهةلَبذاردين

.  ثاريزطاكاني دؤخ خةمالََندينية ئةمسالَدا دووبارة هةلَبذاردن بكريتةوة ئةويش بةطويريلةكؤتا
 ي جيايفسري ئةمسالَدا دةتوانريت هةزارو يةك تةي دةكات لةماوةي باسيعةالوكة يئةم لةوانةية

 كاتو  لةنامةكةيدا دةيدات جطة لة بةسةربرديني كة عةالويبؤ بكريت وة هةموو ئةو بةلَينانة
 ناكريت بةتةجروبةش بؤ كورد ي بةد يلي تري بةوالوة هيض ئوميديك دةسيت كردن و دةسيتييار

 زؤريان بة  دةسيتن و دةسيتيَ عرياق لة الوازيدا بوون بةلسةملاوة كة هةركاتيك حكومةتةكاين
 وة هةولَيانداوة لةناومان بةرن بؤية ئيتر اوين ثةالماريان دكةبةهيزبونكورد كردووة ئةجناميش
 نةبن وئةو دةرفةتانة لةدةست يلَينانة ِراز سياسي كورد ضيتر بةو بةثيويستة سةركردايةيت

  كورد لة دةسيتي طةورةدان ئيستاو داهاتوي و يةكيتيش لةبةرامبةر بةرثرسياريتيكنةدةن ثاريت
 كورد ي ِرزطارخيوازي ئةم دةرفةتة طةورةترين زةربة دةبيت لة بزووتنةوةئةوانداية لة دةستداين

    كوردي ميذويبة دريذاي
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