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  ئاسؤئاسؤ ...  ... كةركوك نيشتمانيك لةبةردةم وون بوون داكةركوك نيشتمانيك لةبةردةم وون بوون دا
 
  

 كوردستانيية زؤر دةميكة ي كةركوك كة شاريكيشار
 ي داِرووخاويرذيم،  لةسةرةو دووذمنايني تةماعيضاو

 ئةدا ي ئةوةيبةعس بةهةموو شيوةيةك هةولَ
 كوردستانيةوة ي كةركوك بطؤِريت لة شاريكيناسنامة
 كةركوك ي دميوطرافياي بارطؤِريين ي عيراقيبؤ شاريك
  دريذخايةيني تةعريب ثالنيك سياسةيتيلةِريطا
 ئةم شارة ي صدام حسني بوو دةيان سالَ خةلَكيرذيمةكة

 يدةبوواية ببوناية بةعةرةب يان دةبواية كةركوك بةج
 ئةو شارة هةتا  مايةوة ئاوارةكايني كةركوك وةك خؤي ئازاديش لةعيراق كيشةي ثرؤسةييلَن لةدوا

 خؤيان دةزانن ي خؤيانن و كةركوك بةهيئيستا لةذير خةميةدا دةذين و عةرةبة هاوردةكانيش لةجيطا
 و  هةموومانة و ئيمةي حيزبة كوردييةكانيش لة كةركوك ئةوةية كة دةلَين كةركوك شارسياسةيت

الن طيراندا دذ بةكوردو لةهةر  ثييعةرةب و توركمان براين لةبةرامبةر ئةمةدا عةرةبةكان لة هةولَ
 دانيشتووة كوردةكانيان داوة وة هةموومشان دةزانني ضؤن شةوانة يجيطايةك بؤيان كرابيت ثةالمار

،  خبةنة ناويانةوةيو دلَةِراوكينيطةران و  ترسيبؤئةوةكوردةكان كاتويشا و هاوةن دةطرنة مالَة 
 ئةمةريكا دةزانن ثارتة  داطريكةرو هاوثةمياينكافرو و  خواو ئيسالمعةرةباكانيش كورد بةدوذمين

 يلةنيو خؤشياندا دذ و  عةرةب بةدؤست و برا لةقةلَةم ئةدةن و ثاريت يةكييتكوردةكانيش بةتايبةيت
 و  بةيانيزؤربةلة، تريشةوةياليةك يةكترين لة منافةسةكرديني كةركوكدا خةريكييةكترين لةناو شار

 ي بدريت دونيا دةشيوي ثي ئةوة دةكريت طةر كورد كةركوكيانطةشةدا بي توركماني بةرةراطةياندين
ن بةالَم نةك لةطةلَ كورددا برايانة بذين ب عةرةبداي ضةوسينةر ئامادةن لةذير دةسةالَيت توركماينيبةرة

 ي ئةوةدان كة ناسنامةيئةم بةرةية لةطةلَ عةرةبة هاوردةكاندا ِريككةوتون بةهةموو شيوةيةك لةهةولَ
  .  تةعريب بن سياسةيتيكةركوك بطؤِرن و تةواوكةر

 كوردستان بارةطايان هةبووة  داو لة ثايتةخيتي ئةم طروثةيبةالَم كورد لةِرابردوودا ضةندين سالَ دالَدة
 يو يةكيتيش داوايثارت و  ئةوانة دذايةتيمان ئةكةني كورد كة بة قازاجن لةداواكاين ثشتيواينلةبايت
 باالَن  ئةوانيش دادةنين ئةمريكيةكانيش كة دةسةالَيتي لةطةلَ ئةمانةدا دةكةن وة كةركوك بةشاربرايةيت

 كة ئةمريكييةكان ي كورد ئةوةيية بةرامبةر بةدؤزيئاشكرايان ن و  ِروونيلة عيراق تا ئيستا سياسةتيك
 ي ثرؤسة كايتلةورد بووةو  ك مافةمايني كورد نةبووة بةلَكو دذيلة كةركوك كردوويانة نةك لة قازاجن

  كوردستان و عةرةبة هاوردةكانيش طةرانةوة جيطاكايني ثيشمةرطةي كةركوك كةوتة دةست هيزيئازاد
 خؤيان بةالَم ئةمريكييةكان ثيشمةرطةيان لة كةركوك دةركردو عةرةبة هاوردةكانيشيان يثيشوو

 بةكافر و  كورد ضواردةوريشالَتاينتةنانةت وو و توركمان و عةرةب.  خؤيانطةِرأندةوة شويين
  كردينثشتيواين و  ئةواني دلَ كرديني رازي خةريكي ئةمةريكاش هيندةي دةناسينن كةضيئةمةريكا

  .  كورد بووة لة كةركوك مافةكاينيئةوانة دة هيندةش لةدذ
ةنين راستة  كورد دادئةمريكا بة رزطاركةرو هاوثةمياين و  ئةمةريكا دةكةني ستايشو يةكييتيثارت

 كوردا ي كورد بوو بةالَم ئةمةريكا لةثيناوي طةورة لةناوبرد كة دووذميني صةدام حسني يئةمةريكا رذيم
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 ئةجمارةش نةبيتةوة ي هاتؤتة عيراقةوة كورد بؤئةوةي خؤي نةرووخاندووة بةلَكو بؤ بةرذةوةنديرذيم
 لَ ئةمريكاداانيةتيةدا خبشينيتةوة كة لةطةةمي كورد ضاويك بةو هاوث ثيويستة دةسةالَتدارييتقورباين
 يزلليةك  هةر كةسيك لةوةزياتر نةنوييني و نةرمي لةبةرامبةر عةرةب و توركيشدا بيدةنطهةيةيت

  .  ليبدةينةوةي زلليةك دوو زللة بؤنةكةينةوة بةلَكو لةبايتيليداين ئةو الكةش
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