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  نةوزاد مارفنةوزاد مارف ... ...!!كورد دةيب ثالين داريذراوي هةيب بو طةرانةوةي كةركووككورد دةيب ثالين داريذراوي هةيب بو طةرانةوةي كةركووك

  ووالَيت دامنارك
06-03-2005  

 دا طةيل كورد بة هةموو ضني وتويذةكانيةوة ثشيت ليسيت 2005 ـ جةنيوةري 31لة هةلَبذاردنةكاين 
ية لة شيوةي خوسةملاندن ئةم ثشتطري. هاوثةمياين كوردستاين طٌرت بو ئةجنومةين نيشتماين عيراق

وبوون ونةبووندا خويبينيةوة بو هةموو طةالين عيراق ئةويش بةوةي كة خةلَكي كورد وشيعة 
  . بةشيوةيةكي زور طةرم بةشداريان لة هةلَبذاردن كردو خةلَكي سوونة بة شيوةيكي تةواو بةربةستيان كرد

دووةم هيزي سةر طورةثاين عيراق ئةم سةنطةي خوي ليرةدا ثرسيار ئةوةية كة ئايا ليسيت كوردي وةك 
  ضون بةكار ديين؟

لةوة دةضي كة يةكي لة داواكاريةسةرةكيةكاين كورد دابني كردين مايف طةيل كورد وطةالين عيراق لة 
كة يةكيك لة خالَة هةرة طرنطةكاين كيشةي ناوضة بة عةرةب كراوةكان و وةبة ، دةستوري هةميشةيي

وة خالَي ديش وةك وةرطرتين يةك لة دوو . شاري كةركووك كة بة كروكي ئةو بابةتة دادةنريتتايبةيت 
وة هةروةها ضةند خالَيكي . ثوسيت سةرةكي حكومةيت داهاتوويب سةروك وةزيران ياخود سةروك ووالَت

  . ديش
،  وئيستاش ثيوة طرتووةئةوةي كة رووبةريكي زوري لة هزري مروظي كورد لةماوةي ثيش هةلَبذاردنةكان

كة بالي كةمةوة تاوةكو دةست بةكاربووين ،  ياساي بةريوةبردين دةولَت بو ماوةي كاتية58ماددةي 
لةم ياسايةدا دانراوة بة مايف طةرانةوةي كوردة دةركراوةكان بو ، دةستوري هةميشةيي كاري ثي بكريت

ئةم ناوضانة بطةرينةوة بو ناوضةكاين خويان وة زيدي باو باثريانيان وعةرةبة نيشتةجي كراوةكاين 
  . هةروةها قةرةبووكردين اليةنة زيان يلَ كةوتووةكان

ئةوةي كة طرنطة ليرةدا ئاماذةي بو بكةين ئةوةية كة لة رووي ياسايي وة طرفيت طةرانةوة خةلَكي 
 رووي ياساييةوة كةركووك وناوضةكاين دي سةثيندراوة وةهةموو طرفتيك لة دنياي شارستاين لة

ضارةسةر دةكري بةالَم طرنطة لة طةلَ بووين ياسا ئاليةتيكي سةثاندنو وة دةستةبةركردين ئةو ياساية 
  . هةبيت

كة بة مةبةسيت طةرانةوةي سيماي دميوطراظي ،  ياساي بةريوةبردين دةولَت بو ماوةي كايت58ماددةي 
طاري عيراق بو سات وةخيت ثيش هاتين بةعس ناوضة رزطاركراوةكاين كوردستان لة ثاش جةنطي رز

ياسايةكي وا زوربةي . جًص بةجصكردين ئةم ياساية ئاستةمة بكةويتة ئةستوي يةك وزارةتةوة. دانراوة
  . نةوت و هتد، مالَيةو داد وة، وزارةتةكان دةطةريتةوة لة وزارةيت كشتوكالَ

كومسيونيك ثيك ينراية بو ، 8/3/2004لة  58بوية طرنط بوو لة طةلَ لة دايك بووين ماددةي 
َ بدراية وةهةروةها  دةستةبةر كردين ئةم ماددةية لة ياساي ئيدارةي دةولَت وة سالَحيايت تةواوي ثي

منوونةي ئةمةش كومسيوين باالَي هةلَبذاردن كة تواين لة . ميزانيةشي بو تةرخان بكراية بو كارةكاين
لة كايت خويدا ، ضوارضيوةي ياساي كايت دةولَت وةك يةكة يةكي سةربةخو كارةكاين ئةجنام بدات

  . سةرةراي كةم وكورتيةكاين، ئةجنام بة دةست يبَ نيت
هةروةها سةركردايةيت كورد ض لة بوية دةبيت هةنطاوي يةكةمي نوينةراين كورد لة ئةجنوومةين عيراق و

كوردستان يان لة دةولةَيت عيراقيدا ضي زووترة ضةخت بكةنة سةر حكومةيت داهاتووي عيراق وهةروةها 
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ئةو كومسيونة لة خةلََكاين بة . 58هيزي هاوثةميانان بو ثيك هيناين كومسيونيك بو سةثاندين ماددةي 
ةوةي حكومةت ثيك بيت لة هةموو نةتةوةكاين عيراق وتواناي توانا وشيورطريي ناو حكومةت ولة دةر

  . مةعنويان خبريتة ذيردةست بو وةئةجنام طةياندين ئةم كارة) ) سالَحيات (تةواوي ماددةي و
وةهةروةها نةخشةي تةواوي بو كارةكاين ئةو كومسيونة ) ) Timetable ( (بووين جةدوليكي زةمةين
سالَة ) ) 13 ( (ورو شارةزايانةوة لة ذير روشنايي ئةو هةموو زانياريانةيدابريذريت لة اليةن ثسث

هةردوو ئيدارةي كوردي لة سليماين وهةولَري كوياندةكةنةوة لةسةر ئاوارةو دةركراوةكاين ئةو 
  . ناوضانةي كة بة عةرةبكراون

ان ئاماددةبكةن و كومسيون مانطانة راثورت دةربارةي كارةكانيان وةبةرةو ثيش ضوين كارةكاني
بو ، بةراوةردبكريت لة طةلَ ثالنة داريذراوةكانداو دةيب ئاماجني دياري كراو هةبيت لةو نةخشانةدا

 11لة ذمارةي ، منوونة كومسيون دةتواين نةخشة بوو كومثانياي نةويت كةركووك بةم شيوةية دابرصذصت
يان كوردن ثاش تصثةربووين دووسالَ 50 يةا كة ئةمرو هةزار فةرمانبةري كومثانياي نةويت كةركووك

فةرمانبةري كورد دامبةزرينريت ) ) 2000 ( (لة شةش مانطي داهاتوودا دةيب، بةسةر رزطاربووين عصراق
 ريذةي كورد لة كومثانياي نةويت كةركووك دةيب لة 2006لة كوتايي سالَي . لة بةشة جياجياكانيدا

 دةيب ريذةي فةرمانبةراين وكارمةنداين 2007لة كوتاي . متر نةيبريذةي فةرمانبةراين عةرةب كة
  . كومثانياي نةوت رةنطدانةوةي ثيكهايت دانشتواين شاري كةركووك بيت

، 58ي يةكيك لة بوارةكاين كارة بو دابني كردين ماددةي ) ) Timtableنةخشةو  ( (ئةومنوونةي سةرةوة
كومسيونيكي لص هاتوو بو جي بةجي كردين . ونةخشةي داريذراو هةبيتوة لة هةموو بواريكدا دةيب ثالن 

ي ياساي ئيدارةي دةولةَت بو ماوةي ئينتقايل يان هةر ياسايةكي بة ديلي ئةو ياساية لة 58ماددةي 
كومسيوين كة سةالَحيايت ئيداري ئةوتوي لة ثيدرابيت كة بتواين ثالنةكاين ئةجنام . دةستوري عيراقدا

دةكةن بياندا بة دادطا وسزاي خويان ) 58ماددةي  (دات و ئةوانةي سةرثيضي لة دابني كردين ياساب
بو طةرانةوةي شاري كةركووك بو باوشي ، كورد ثيويسيت بة ثالين توكمة وداريذراو هةية. وةرطرن

  . نةك بة ضوثي سةر جادةكان، كوردستان
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