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ئينگليزةوة لةشاری کةرکوکی کوردستانی بةشی باشوور گرنگثکی تايبةت  پاش دؤزينةوةی نةوت لةاليةن
ّ بةريتانيا ثکثک بوو لةو وصاتانة ئةوةبوو پاش . درا بةم شارة لةاليةن هثز زلةکانی ئةو کاتة کة

ظرکوک و :بايةخثکی زياتر درا بة کوردستان و بة تايبةتی شاری انیرووخاندنی ئيمراتؤريةتی عومس
پاش دامةزراندنی دةوصةتی عرياقی تازةو بةزؤر . ئةوناوچانةی تری کوردستان کة نةوتی تيادؤزرايةوه

لکاندنی کوردستانی باشوور بة عرياقةوه تاکو رخاندنی رژمثی رةگةزپةرستی بةعس هةموو جؤرة 
  .  بؤ بةعةرةب کردنی شاری کةرکوک و ناوچة نةوتثکانی تری کوردستانتاناثک خراية کاية وة

لةماوةی هةشتا ساصی رابرددی عرياق وة بة هةموو ئةو توانا سياسی و سةربازی و ئآبوريةی رژمثة يةک 
لة دوايةکةکانی عرياق توانر نزيکةی سث سةد تا چوار سةد هةزار کورد لة کةرکوک دةربکرث و عةرةب لة 

دوای روخانی رژمثی بةعس وة پاش درووستکردنی حکومةتثکی تازةی تر .  نشتةجث بکرثجث ئةوان
 مةسةلةی کةرکوک و گةرانةوةی بؤ باوةشی دايکلةاليةن هثزة سياسثکانی عرياق بة عةرةب و کوردةوة 

 بوو بةخاصثک لة رثکةوتنامةکةی نثوان کورد و اليةنة عةرةبةکةی حکومةتی تازةی عرياق و) کوردستان(
لةسةر ئةوةش رثکةوتن کة لة ماوةی يةک ساص ئةو خةصکة عةرةبةی کة هثنران بؤ کوردستان بگةرثنة وة 
ئةو شارانةی کةلثوةی هاتوون و کوردة دةرکراوةکانيش بگةرثنةوة بؤ شاری کةرکوک و ئةو شارانةی تر 

  . کة لث دةرکرابوون
ی ئةوتؤی وای تيا نةبوو بثجگة لة شارة گةرانةوةی خةصکی کورد بؤ سةر زةوی وجث خؤيان گريووگرفتثک

نةوتثکانی وةک کةرکوک و خانةقني و چةند جثيکی تر نةبث کة تاکوو ئيسـتا حکومةتی يةک ساصةی 
کاتی عرياق بة هةموو هثزة سياسية عةرةبةکان و تورکمانة درووستکراوةکةی لةاليةن تورکياوة 

ووپشت کة بةشةکانی تری کوردستانيان بةسةر کةپثدةوتری جةةی تورکمانی وة پاشان وصاتانی دةور
 بؤچی دةگةرثتةوة وة هؤيةکةشی هةموومان دةزانني. دابةشکراوة نايانةوث ئةو مةسةلةية چارةُةر بکرث

  . کة ئةويش نةوتةکةية
چةرانةوةی ئةو خةصکی کوردة بؤ سةر جث خوی وةپاشان دةرکذدنی عةرةبة هاوردةکان بؤ ئةم شارة 

 ةی وای پثويستة کة هثزة کوردثکانکی وا ئاشان نية وة تواناثکی ئابووری گةورکوردستانيانة کارث
ئةوانةی کةتاکوو ئثستا . نيانة و هاوکارث و بريارثکی سياسی ناوةکی و دةرةکی پثويستة کة کورد نيةتی

اش دةزانن سستی لةگةرانةوةی کوردةکان دةکةن بؤ شاری کةرکوک و ناوچة نةوتثکانی تری کوردستان ب
کةوا هثزة کوردستانثکان ئةو توانا ئابووری و سياسی و سةربازيةيان نابث لة دوارؤژی عرياق پاش 

 چارةسةر بکرث ئةوا ئةوةی ئةو کثشانةی کة ئةمرؤ هةيانة لة گةص پامشاوةکانی بةعس و توريريستان
تان وة يةک پارچةبوونی کورد بةهيچ جؤرثک ناتوانث کةرکوک و ئةوشارانةی تر بگةرثنثتةوة بؤ کوردس

وه مافی ژيانی هةموو عرياقثک بة کورد و عةرةبثوة لة  عرياق کة کوردستان بةبةشثک لة و وصاتة دادةنثن
بة رةمسی بة بةشثکی جيا نةکراوة لة عرياق دادةنثن ئة وا دةرکردنی  هةر ناوچةثکی عرياق کة کوردستان
  . عةرةبة کان کارثکی وا ئاسان نابث

 عةرةبثکان ئةو کاتة بة پاصپشتی هثزه رةگةز پةرستةکانی تورکمان و وصاتانی دةورووپشت هثزه سياسية
کة هةر هةموويان دژ بة گةلی کورد کار دةکةن و پةميان مؤر دةکةن رثگا لة گةرانةوةی خةصکی کورد 

ارة دةکةن بؤ ئةو شارو ناوچانةی لثدةرکراون و لة وانةشة بلصثن ئة وه نية کة کوردثکی زؤر لة ش
عةرةبثکان دةژثن و ئثمة دةريان ناکةين ئةی بؤچث ئثوةی کورد داوای دةرکردنی ئةو خةصکة عةرةبة 
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پياو خراپوو ئاژاوةچی لة قةصةم بدةن و لة نةتةوة طةگرتؤکانيش دا دةکةن وة لة وانةشة ئثمةی کورد بة 
  . شکامتان لثبکةن

ئةو توانايانةی کةبامسان کرد هةيان  ق بة هووئة و کاری هةشتا ساصةی رژمثة يةک لةدوا يةکةکانی عريا
بوو بؤ بةعةرةب کردنی ناوچة کوردثکان ئثمةی کورد لة رثگای ياسايةوة ناتوانني لة ماوةی يةک دوو 
ساص ئةجنامی بدةين وة دةبوواية هثزة کوردثکان ئةمةيان باش بزانياية پثش ئةوةی بة وة رازي بووناية 

  . ؤ دوای هةصبژاردن و دامةزرانی پةرلةمان و دةستوورو حکومةتصکی تازةکة مةسةلةی کةرکوک دوا خبرث ب
تةا رثگا بؤ چارةسةر کردنی ئةوکثشةية و رثگا گرتن لة و اليةنانةی کة زؤر زيرةکانة دةيانةوث 
رثگربن لة گةرانةوةی کورد بؤ کةرکوک و ناوچةکانی تر ئةوةية هةرچی زووتر ئثمةی کورد کوردةکان بة 

 ماوةثکی زؤر کورت بگةرثنينةوة ئةو شارانة وة هيچ گوثش نةدةينة ئةو کة سانةی نارةزای زؤر و بة
  . خؤيان دةردةبرن بةرامبةر ئةم کارة ئةگينا ئةم جارة کةرکوکمان زؤر بة ئاسانی لة أةست دةچث
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