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نصكة بة هةلَواسراوي الَتةمةنصكي طةلص كوريت ماوة و ضارةنووسي شاري كةركوك يةكاليي بصتةوة كة سا
زؤر دةربارةي كصشةي كةركوك ووتراو باس كرا . لة نصوان كصشة سياسيةكاين عصراق دا لة ملمالنصداية

م هيض لةم جؤرة باس و خواسة الَ دةوليشدا سةنطي خؤي بةرجةستة كردووة بةتةنانةت لة مةحافلي
دةلَةكاين عصراقي ثصشترو بطرة داهاتووش بطؤأص ننةيتواين مةساري سياسةيت ناوةوةي أذصمة طة
تةنانةت ئةمة واي كردووة كة بة ئاشكرا هصزو اليةن ، بةرامبةر ضارةنووسي طرذ و ليخن كراوي كةركوك

 كة مونافةسةي ناشةريفانةي خؤيان ئةكةن دذ بة كورد كة نةكرصت أؤذص لةّ أؤذان خاوةين درووست بوون
تداري الَ بصجطة لةوةي كة سةراين كؤن و نوصي دةسةئةو شارة بن و ناوي ببةن وةك شارصكي كوردستاين

 شارة تقيان بأاوة كة هةر هيض نةبص ئةطةر لة ذصر لصويشةوة بصت بة دةمياندا بصت كة ئةووعصراق ن
و هةر يةك الي خؤيةوة تةندةر أائةكصشص ناسنامةي كوردستانيةو كؤمةلَص مةينةتيشيان بؤ خولقاندووة 

تا بزانص لة دوا حماوةلةيدا بؤ ئةو دةرئةضص و ثارووة طةورةكة ئةو ئةيطلصنص كةواتة كةركوك ثارويةكي 
ةولَي بؤ ئةدةن تةا لة بةر ضةورة هةرضةندة بؤ غةيرة كورد هةزم ناكرصت كةضي هةر لة بصعاريدا ه

 و تةبليغي الَلة دوا جاردا ئيدارةي سةرؤك بؤش سؤزو عةتفي جو، ئةوةي كورد دةسيت لص طري نةبص
ي هةلَبذاردين لة عصراق دا كرد كة ئةبص ئاوارةكاين شاري كةركوك كة ذمارةيان ثتر لة الَدةستةي با

بكةنة سندووقي دةنطدان كة ئةمةش هةرضةندة  كةس تصثةأ ئةكات ئةو هةقةيان ثص بدرصت أوو 250000
م كاريطةرصكي طةورةي هةية لة سةر نةياراين كورد كة بةو الَضارةسةري تةواو نية بؤ كصشةي كةركوك بة

ئةم بأيارة هةرضةندة ، ئاواتة بوون هةموو شتصكي بارودؤخي ئصستا وةك خؤي بص و نةضصتة ثصشةوة
بؤ وةكاين ئةو هصزو اليةن و ناحةزانةي كة ثصيان خؤش نية الَطورزصكي كوشندةية لة نيةت و مةبةستة ط

م خؤ توندو تؤلَ كردنةوةي ئصمةي كورديش لة مةأ ئةو هةلَوصستة كوتو ثأ و نوصيةدا الَكورد هيض بكرص بة
ئةوةندةي تر ناحةزاين كورد نائومصدي زياتر ئةبصت و أؤحي مونافةسةكة طةورةتر ئةكات لة ثةراوصزي 

 ثأ لة متمانة تردا دةنطدانةكة هاو سةنطي خؤي ئةبينصتةوة ضونكة ئةطةر هةلَبذاردن ئةو أؤحصكي كوردي
م هةنطاوصكة بؤ كةم الَجةماوةرة زؤرةي لة دةست بداية بص طومان زؤر خةسلَةيت تريشي لة دةست ئةدا بة

 هةلَبذاردن ئةو كردنةوةي تا أادةيةك لة كصشة هةرة زةبةالحةكةي كورد كة دوور نةبوو دواي ئةجنام داين
ذمارة زؤرة ببنة ئاوارة و بص ناونيشان وةك ضؤن أذصمي بةعس بة دةيان هةزاري كردة تةبةعيةو 

ئةمأؤش كة وةك سةركردايةيت كوردو ثةرلةمانةكةي هاتنة ، ناسنامةي كوردي و عصراقي لص سةندنةوة
لَبذاردندا بةشداري بكةين ثصشص بؤ دةم كووت كردين ناحةزاين كورد و بأياريان دا بص دابأان لة هة

ثصويستة ئةم هةلة بة ثريؤز أاطريص و هةموومان بة خؤشيةوة بةرةو ثريي بضني وثشت ئةستوور بني بة 
ئةوسا بة تةواو بووين   كة ئةمة خةوين نةياران نةبوو يةكطرتووبنيئريادةي طةل و سةركردةو ثةرلةمان

بة طشيت ) عصراق (ئنجا) يةكةم (نانةوةي كوردستانئةم ثأؤسةية و داناين ياساو دةستوري نوص و بنيات 
 قسةمان بؤ ئةوةش ثص بص كة بزانني ئةو بةرنامةيةي كة أصطالمةي هةلَبذاردين بؤ ئةكرص تا ضةند شصئة
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