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  وة هاب شاه حممدوة هاب شاه حممد. . ........سصكاين دواأؤذسصكاين دواأؤذکةرکوک و مةترکةرکوک و مةتر
  
  

پاش گفتوگؤثکی تثر ، نثچرضان بارزانی وة جالل تالةبانی لة بةغدا، دوای گةرانةوةی هةردوو بةرثزان
سةرؤک وةزيرانی عرياق ئةياد عةالوی وة هةروو ،  ولةگةص سةرؤک کؤماری عرياقی تازة غازی ئةلياوةر

اليةنة کوردثکان دوای کؤبونةوةثکی کتوپری پةرلةمانی کوردستان ، ز لة بةغدائينگلي باصوثزی ئةمريکاو
  . لة هةصبژاردنةکانی کةروک درا يانلة هةولثر بريار لةسةر بةشدارکردنی کورد

  
ديارة مةسةلةی کةرکوک دوای ئةو هةموو سياسةتة نامرؤضايةتيانةو شؤضينيانةی دژ بة گةلی کورد کرا 

ئابووری وة ، بةصکو لةرووی سياسی، نةک تةا لة رووی دةروونيةوة، ورةیلةم شارةدا گرنگثکی گة
کةرکوک وةک شارثکی نةوتی کة بةرهةمةکةی لة سةدا هةوتی نةوتی جيهانة . ئةمنيشةوة هةية بؤ کورد

  . گرنگثکی تايبةتی بؤ کورد هةية
  

عرياق و ئةمريکی ،  کوردیمؤر کراوة لةاليةن اليةنی لة بةغدا کةئةگةر ئةو رثکةوتنامةيةی ئةم جارة
سةربگرث ئةوا زؤربةی کثشةکانی هةشتا ساصی رابرودووی نثوان کورد و رژمثة يةک لةدواي يةکةکانی 

 تةا ماصوثرانی و مةترسی گةورة بوو بؤ کة سياسةتثک بوو ئةجنامةکةی، عرياق چارةسةر دةکرث
انی ئةم رثکةوتنامة تازةيةی ئةم جارة بةصام پثويستة ئثمةی کورد پياچوونةوةثک بة خاصةک. گةلی کورد

  . بکةين پثش ئةوةی دصمانی پثخؤش کةين
 دةربارةی رثکةوتننامةکة بؤ ئةوةی  روونيان کردةووة و تالةبانیئةوةی بةرثزان نثچرضان و بارزانی

  . بةشداری لة هةصبژاردنةکانی پارثزگای کةرکوک بکةن ئةمانةی خوارةوةن کوردةکانی شاری کةرکوک
  
ةردوو سةرؤک کؤمار و وةزيران لةگةص باصوثزانی ئةمريکا و ئينگليز بةصثنی جثبةجث کردنی بةندی ه - 1

کة تاکو ئثستا و پاش ، وة بة گوثرةی ئةو ياساية، پةجناو هةشت لة ياسای حکومةتی عرياقی دةکةن
 لةم ماوةی ساثصک لة دةرچوونی ئةو ياساية هيچ خاصثکی جثبةجث نةکراوةو بةصکو زؤربةی ئةو کارانةی

ساصةدا کراوة لة اليةن حکومةتی ناوةندی کاتيةوة بؤ خزمةتی عةرةبة هاورةکان و دژ بة ئاوارة کوردةکان 
ئةوةی هةموومان دةيزانني کةوا هةردوو سةرةک کؤمار و وةزيران چةند رؤژث زياتريان نةماوة لة . بووة

  . گا خؤشکةن بؤ ئةو کةسانةی دثنة جثانستةکانيان وة پاش هةصبژاردنةکانی سةری ئةم مانگة دةبث رثؤپ
  
هيچ شةرعيةتثِکيان لة رووی ياسايةوة نية بؤ ئيمزاکردن و ،  ئةم دوو سةرؤکة چونکة کاتيني- 2

) مةجلس حکم (چونکة اليةنة کوردثکان لةگةص، مؤرکردنی هيچ رثکةوتنامةثکی دةربارةی باری کةرکوک
 هةرمثی کوردستان بؤ دوای هةصبژاردنةکان و پاش رثکةوتوون لةسةر مةسةلةی گةرانةوةی کةرکوک بؤ

وة بةگوثرةی ئةو رثکةوتننامةية دةبث باری کةرکوک ، دروستبوونی حکومةتی انتقالی و دانانی پةرلةمان
  زووة ئثستاوة، انةی دادةنرث دياری بکرثلة گةص ئةو حکومةتة تازةيةی دروست دةکرث وة ئةو پةرلةم

و پةرلةمانة چؤن دةبث و ئةو کةسانة کثن لة هةصبژاردنةکان زؤربةی رای ئةو حکومةت  بزانث ثککةس
  . دةنگةکان بةدةست دثنن و حکومةت و پةرلةمان پثکدثنن
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بؤ   بؤگةرانةوةی کةرکوکةمانةی ئةمرؤبن ئةوا برواناکةم لة دوارؤژ بةئةگةر بثتوو ئةو کةسانة هةر ئ

يچ هةنگاوثکيان بؤ جثبةجث کردنی بةندی چونکة تاکو ئثستا ه، باوةشی هةرمثی کوردستان رازي بن
ئةگةر نيازيان هةبوواية لةم ماوةی يةک ساصة ،  نيازيشيان نةبووة بيدةنپةجناوهةشت نةداوةو

  . دةيانکرد
  
حکومةتی داهاتوی عرياق کة لةرثگای هةصبژاردنثکی دميوکراسيانةوة دادةمةزرث پابةندی - 3

ة دةتوانث هةموو رثکةوتنامةثکی مؤرکراو لةاليةن و، رثکةوتنامةکانی حکومةتی ئثستای کاتی نية
چونکة حکومةتثکی هةصبژثردراو ، حکومةتی کاتی و اليةنةکانی تر هةصبوةشثنثتةوة وة بةناشةرعی دابنث

  . نةبووة وة مافی مؤرکردن و رثکةوتنامةی لةو جؤرة نية
، چی و کام اليةنثک پثکدثجؤری حکومةتی داهاتوو هثشتا ديار نيةو ناشتوانني بصثن پثکاتةکانی لة 

چونکة بة گوثرةی زؤرينةی دةنگةکان دةبث و تاکو ئثستاش هةموو اليةنة سياسية عةرةبية عرياقثکان 
هةرهةموشيان ئةو مةسةلةيان ، بثدةنگثکی تةواو دةردةبرن دةربارةی مةسةلةی کةرکوکيان پثوة ديارة

ی باشيان هةبواية هةر لة رؤژی يةکةمی وة ئةگةر نياز، لة عرياق دواخستبؤ دوای هةصبژاردنةکان 
روخانی بةعس دانيان بة کوردستانيةتی کةرکوک دةناو و مةسةلةی گةرانةوةی ئاوارة کوردةکان و 

  . عةرةبة هاوردةکانيان دةهثشتةوة بؤ دوای هةصبژاردنةکان وة کورديش بةو حةلة رازی دةبوو
  
 حکومةتی داهاتووی عرياق پابةندی  هةروةک بةرثز مام جةالم دياري کرد کة ئةگةر بثتو- 4

رثکةوتنامةکةی جثبةجث کردنی بةندی پةجناوهةشت نةبث ئةوا کورد روو لة نةتةوة يةکگرتؤکان دةکات 
بةصام ئةوةی ئاشکراو ديارة تاکو ئثستا نةتةوة يةکگرتؤکان کارثکی ، رکوککردنی کثشةی کةبؤ چارةسةر

چونکة مافی تثوةردانی کثشةکانی ناوةوةی وصاتانی نيةو دةبث ، لةو جؤرةی نةکرددوة لة هيچ وصاتثک
اليةنةکانی ناو وصات چارةسةزی بکةن و پاشان نابث ئةوةمشان لةبريبچث کة کوردستانی عرياق بةشثکة 

وانن دةست تثوةردثنن لة کاری لة خاکی عرياق بة گوثرةی برووبؤچونی نةتةوة يةکگرتؤکان وة ئةوان نات
دارفؤر لة سودان وة خوارووی سريالنکا کة ، ی ناو يوگسالضيا) کؤسؤضؤ (ؤرة وةکوة منوونةش ز، وا

ساصانثکی زؤرة ئةم ناوچانة کثشظی لةو جؤرةيان هةية بةصام بةشثکن لةو وصاتانة ناکرث دةست 
  . تثوةردانينب

  
ئثستاش ئةو هةموو کوشتارة بةرامبةر خةصکی ناوچةی دارفوری سودان دةکرث کة چی نةتةوة 

گرتؤکان هيچ کارثکی بؤ ناکرث وة تةنانةت ناشتوانث هثزثکی ناو دةوصةتی بنثرث بؤ پاراستنی ئةو يةک
  . تةا هةرشةکانی ئةمريکا جارجار کارتثگةری سياسةتةکانی سودانة لةو ناوچانة، خةصکة

نة ئةوروپا وة نة نةتةوة ،  کؤسؤضؤی ناو يوگسالضياش ئةوا تاکو ئثستا باری ديارث نةکراوة و
وة ئةگةر ئةمريکا نةبوواية ئةوا ميلةتی ، يةکگرتؤکانی بث دان توانيوثتی کثشةکة چارةسةر بکات

کةی نةتةوة يةکگرتؤکان . ئةلبانی ناو کؤسؤضؤ لة ميلةتی بؤسنةی موسصمانی خراپتر بةسةر دةهات
 هيچيان بؤ بؤچی، ئةی هةصةجبةو ئةنفال لة کوردستان روويان نةدا، بةدةنگ کوردو کثشةکانثوة هاتووة

ةی تر  مةسةلةی کةرکوک الی نةتةوة يةکگرتؤکان لةو کارةساتانخؤ، نةکراو هيچشيان نةوت
  .  بکةنثن خؤيان تثکةص بة مةسةلةية بؤئةوةی بگةورةترنية
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لةرووی سياسيةوة هيچی وايان پثناکرث و ،  هةردوو باصوثزی ئةمريکا و ئينگليز لةگةص رثزم بؤيان- 5

چوونکة ئةوان راستة ،  يةخةيان بگرث و بصث ئثوة شايةتی رثکةوتنامةکة بوونکورديش ناتوانث سبةی
  ناو وصاتانی تر وةبةصام ناتوانن بنب بة اليةنثک لة رثکةوتنامةکانی، نوثنةری وصاتةکانيانن لة عرياق

ن ئةي باشة بؤچی رثکةوتنامةکةيا، مافی ئةوةشيان نيةلة رووی ياسايةوةئةو جؤرة کارانة ئةجنام بدةن
ئةو ، لة ثکث لة وصاتةکانی ئةمريکا و ئينگلري ئةجنام نةدا و بة بةشداری نوثنةرانی ثکث لةو حکومةتانة

ئةگةر چی زؤر لةو رثکةوتنامانة لة وصاتی ئةمريکا لةوةو ، کاتة دةبوو بوترث شثوةثکی ياسای هةية
رؤک وصاتانی تری گةورةی پثش لة نثوان ئيسرائيل و فةلةستينثکان مؤرکراو و بة بة شداری زؤر لة سة

، جيهان بة صام تاکو ئثستا زؤر لة بةندةکانی ئةو رثکةوتنامةية لة اليةن ئيسرائيلةوة جثبةجث نةکراوة
  . بةمةرجث فةلةستينثکان سث لةسةر چواری دنيا اليةنگرييانة

  
ةبث لةسةر  ئةجما با بثنة سةر وصاتانی دةورووپشت بزانيني ئةوان دةصثن چی وة چی تةئسريثکيان د- 6

  . حکومةتی داهاتوی عرياق و بريارةکانی بؤ مةسةلةی کورد و کةرکوک
تورکيای دراوسث هثشتا هةموو کوردی دةرکراو و ئاوارةی کةرکوک نةگةراوةتةوة کةچی رؤژ نية هةزار و 

ة نةکرث ) جبهةی تورکمانی (يةک پروپاگةندةی درؤ لة رثگای سةرکردةکانثوبثچووة دروستکراوةکانيان
 گواية سةرانی کورد سةدةها هةزار کوردی وصاتانی دراوسث و شارةکانی تری کوردستان دةگوثزنةوة بؤ کة

وة ئةمةش مةترسی بؤ تورکمان و ناوچةکة درووست ، کةرکوک و دةيانةوث دميوگرافيةتی شارة بگؤرن
  . دةکات

  
رزا بؤ خاتری چاوی کوردی  ئثرانيش برواناکةم قةت پشتی اليةنة سياسثکانی نزيک لة خؤيةوة بدا بة ئة

وصاتانی عةرةبيش ، ئةگةر وابواية زؤر شتی بؤ کوردی ئثران دةکرد چونکة ئةوان زؤر نزيکترن، عرياق
نةک هةر حةز بة گةيشتنی کورد نني بة خواستةکانی بةصکو بة هةرةشةی دةزانن بؤ نةتةوةی عةرةب و 

بؤية نابث چاوةروانی . ةوةی عةرةبی دادةنثنمةسةلةی کوردی بة دروستکةری ئةمريکيکان و دوژمنانی نةت
  . ئةوة بيني کةوا وصاتانی دةوروپشت کارثکی يارمةتيدةر بکةن بؤ چارةسةرکردنی کثشةی کةرکوک

  
ئةبواية سةرانی کورد پثش هةموو شتثک گةرانةوةی کةرکوک و ناوچةکانی تری کوردستانيان مؤر 

ان مةسةلةتةکنيکثکان و هاتنةوةی ئاوةرةکان و بکرداية لةگةص ئةمريکا و اليةنة عرياقثکان پاش
نةک بةم جؤرةی کة هةية کة تاکو ئثستا نة کةرکوک خراوةتة سةر ، گةرانةوةی هاوردةکانيان بکرداية

  . کةسيش گةراوةتةوة جث وشوثنی خؤیهةرمثی کوردستان وة نة 
خوثن مژ ) عزيزیتارق  ( ئةترسم ئةم مةسةلةی کةرکوک و گةرانةوةی بؤ هةرمثی کوردستان وةک

جارثکيان وتی کة چؤن هةموو عةرةب خةو بةوةوة دةبينث کة رؤژث لة رؤژان ئةندةلوس بگةرثتةوة بؤ 
ئاوهاش ئثوةی کورد دةبث خةو بةگةرانةوةی کةرکوک بؤ هةرمثی کوردستان ، باوةشی جيهانی عةرةب

  . ببينن
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