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سةملاندنة بؤ دوذمنان كةكةركوك كوردوستاين سةملاندنة بؤ دوذمنان كةكةركوك كوردوستاين   وازهصنان لةسةرؤك كؤماري لةبايت كوردوستانصيت كةركوكوازهصنان لةسةرؤك كؤماري لةبايت كوردوستانصيت كةركوك
 باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين.. . .. . نية لةنية لة

 
زؤر لة مصذةوة كورد هةويل داوةو شؤرشي كردوة بؤ هينانةدي مافة رةواكاين بةآلم دوذمناين كوردشان 

 داوة بؤ ضةوسانةوةي طةيل كورد و لةناوبردنيان بة بةشاين ئةو هةول و تصكؤشانةي كورد هةوليان
دةربةدةر كردين كورد لةسةر خاكي باوباثرياين  هةموو شصوةيةك كةتوانيويانة ئةنفال و كيميا باران و

بؤ نازناوي عةرةيب   وةنيشتةجص كردين عةرةب لةشوصنةكانيان وةطؤريين ناوة رةسنة كورديةكان
 رذصمة يةك لةدوايةكةكاين عصراقةوة لةدروست بوو نيةوة هةتا وسوكايةيت بةكورد لةاليةن هةموو

وةرصكةوتن لةطةل عةرةب لة دةسةآلتص كةوة نةبص . كة سةملاندين بؤ ئةم راستية روخاندين رذصمي بةعس
 ئازار كةبوو بة ئازارص بؤطةيل 11مايةي سةرطةردانية وةك دميان لةو ضوار سايل رصكةوتن نامةي بياين 

شةهيد كردين هةظال   داين زؤر سةركردةو ثصشمةرطةي ئازا بةثيالين جؤراو جؤر وةككورد وةلةدةست
بؤ دورخستنةوةي زؤر لة  هةول دان وةزيري كشتوكايل عصراق بةكارةسايت ئؤتؤمبيل وة) نافز جةالل(

لة خشتةبردنيان  رصي رزطاري كوردوستان و كادصرة كان بةهةر جؤرص بوبصت وةبووبة الداين زؤركةس لة
لص درا وةلةدواي دروست بونةوةي شؤرش وةك خؤفرؤشص لةناو شؤرشدا كاريان  ة مؤري سيخوريانو

وة خؤيان ئةوةندة بةدلسؤزي ثيشان ئةدا بووبوون بة جصطةي بروا لةاليةن . ئةكرد زؤر بةدلسؤزي بؤرذصم
ثصشمةرطةي سةركردةكان وةلةم الشةوة بوو بوون بةهؤي لةدةست دان وشةهيدكردين زؤر كوردي دلسؤزو 

دلصر وة ئاشكرا كردين زؤر لة كارةكاين شؤرش ثصش ئةوةي ئةجنام بدرص ئةيان طةياندة بةردةست 
بووبوون بةس لةبةر مانةوةوسةالمةيت خؤيان و خصزانيان ئيتر هيض  ئاغاكانيان كةبة خوصين كورد سوور

ك لةناو شؤرش داثصيان بةبص ئةوةي هيض كةسص وة. مايف كورد بةرةو كوص ئةروا اليان مةبةست نةبوو
وة لةو رؤذةي كة دياري كرا . وةلة دوايشدا هةربوون بة لص ثرسراو دةم راسيت ثارتة سياسيةكان. بزانن

ببص بةرؤذص بؤ هةلبذاردن لة هةموو عصراقدا بة هةرصمي كوردوستانيشةوة سةركردةكاين 30/01/2005
كةنالة ئامسانيةكةي كوردوستان بانطة كورد وهةموو لصثرسراواين هةردوو ثاريت سةركردةو هةردوو 

وازيان بؤ طةيل كورد ئةكرد لة هةر شوصنص بن بةشداري لة هةلبذاردن بكةن وةكةم تةرخةمي نةكةن لة بؤ 
هصنانةدي دةنطي كورد لةثةرلةمانيئايندةي عصراق وة بةدةست هصناين زؤرينةي كورسي لةو ثةرلةمانة بؤ 

صي عصراق دةورصكي باالي هةبص بؤ دارشتنةوةي ياساي عصراقي ئةوةي كورد لة نوسينةوةي دةستوري نو
وة كوردستاين لةناو كوردوستان وسةرانسةري جيهاندا سةملانديان بؤ هةموو طةالين دنيا . فيدرايل

وةضةند بة . كةكورد ضةند بة ثةرؤشةوةية بؤ ئازادي و سةربةسيت وهصنانة دي مايف رةواي كورد
بةشداريان ولةدةنط داندا وةهةموو كوردصك دووجار   دةنطدان ضوون بؤثةرؤشةوة بةرةو مةلبةندةكاين

بةشداري كردوة جارص بؤ ناونوسني جاري دووهةم بة دةنط دان،وةبةضاوثؤشي كردن لة دووري 
مةلبةندةكانوسةرماوسؤلةي زستان ونة ترسي لة طياين خؤيان وهةندصكيان لة منداالنيان كةلةبةر 

كةسصك كة ئاطاداريان بكات لةطةل خؤيانا هصنابويانن بؤ مةلبةندةكان وةطصراين زةماوةند نةبووين 
بةوبؤنةيةوة لةهةموو مةلبةندةكاين دةرةوةي كوردوستان تا بؤ هةموو جيهان ئاشكرابص كة كوردطةلصكة 

ليابص بةدلصكي خؤشةوة بةرةو رووي داواكاريةكانيةوة ئةضص دوور لة هةموو خؤكوذي وقينةيةككةلةد
وةهةروةها هةموو كوردوستاين لةناو عصراق دا بةدلصكي خؤشةوة . سال بؤ لةناوبردين كورد80ثاش 

روويان كردة مةلبةندةكان بؤ دةنط دان بةبص ئةوةي ترسي ئةوةيان لةدآلبصكة تريؤريستص لةوص ئامادةبص 
 ئةبةخشي بؤ و ببص بةهؤي لةناو ضونيان ئةوة ئةسةملصنص كة هةموو كوردوستاين طياين خؤي
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سةربةرزي كوردوستان ورزطاربون مان لةذصر دةسيت دوذمنانوةدواي ئاشكرا بووين دةنطةكان بةسةر 
بةرزيةوة ليسيت كوردوستاين دووهةم ثلةي بةدةست هاين لةسةران سةري عصراق دا وة لةو شارو 

 كوردوستانيةيت ئة شارؤضكة داطريكراوانة كةتا ئيستا هةر دةسيت دوذمنلةبينيان طرياوة وةئةيانةوص
. وةكوردي دانيشتواين ئةو جصطايانة ضاوةرةاين سةراين كوردن ئازاديان كةن. شارو شارؤضكانة خبنكصنن

سةرؤك كؤمار يا سةرؤك بةرصز مام جةالل خؤي بؤ يةكصك لةو دوو ثؤستة  وةبؤ هةموو كورد ئاشكرا بوو
درايل ئةكات و يةك ذيان لةطةل عةرب داواي يةك بووين عصراقي في هةلبذاردوة وةكورد هةروةزيران

دؤستمان  بةآلم هةموو عةرةب بةوانةي كةخؤيان وا ثصشان ئةدةن كة. لةعصراقصكي يةكطرتوي فيدرايل
خةريكي كؤبوونةوةو راوصذ كردنن لةطةل يةك بؤ بةربةرة كاين لة ئاوات و ئاماجني كورد وةنايانةوص 

 ببص بةسةرؤك كؤمار هةرئةيانةوص خؤيان ئاغابن و كوردصك كةداواي يةك ثارضةيي خاكي عصراق ئةكا
كورديش لةدوايانةوةبص وةهةتا ئيستا لةيةكصك لةو سةركردة عةرةبة شؤظصنيانة نة بيستراوة بلصت 

ئيتر بؤ سةركردةكامنان بةلصن ئةدةن لةسةر كوردوستانصيت كةركوكواز لةو ثؤستة . كوردوستاين فيدرايل
كةكاين تري كوردوستان ناكةن خؤ ئةوانةش هةركوردوستانةو كوردي ئةهصنن،ئةي بؤ باسي شارو شارؤض

وةئةمة ئةوةئةطةصنص بؤ دوذمناين كورد كةركوك كوردوستاين نيةو ئالؤطؤري ثص . تيا دةربةدةر كراوة
ئةكرص وةسةراين ئيستاي كورد داواي كةركوك ئةكةن لةبايت سةرؤك كؤماريي وة كورد مةبةسيت لة 

كةي وا سوتاون و هاوارئةكان وةدةنطي هةموو كوردوستاين نةوتةنية بةلكو بؤ كوردوستانصيت كةركوك 
بة فريؤ ئةضص و هةر كة سةرؤك كؤمارو سةرؤك وةزيران و ئيدارةي عصراقي عةرب شؤظصين دامةزرا كص 
روو لةكورد ئةكاو داوا كاريةكاين جصبةجص ئةكا و ئةوسائةمةريكاش لةبؤ دل راطرتين ياوةراين و بؤ 

وةنط دان . دي ئاماجنةكاين ديل كورد خؤش ناكاو كةركوك بطةرصتةوة بؤ سةر خاكي كوردوستانهصنانة
بؤ هصنانة دي ئاماجنةكان و مافريةواي طةيل كورد بوو بةبص جياوازي زمان و كةلتور و مةنزلطاي 
كوردةواريةوة وةلةدةست دانيبستصك لةخاكي كوردوستان لةدةست داين بةشصكة لةكوردوستان بة 

   . لةناو كورد و دابةش كردين كوردوستان وةئةم كارةئةبصتة هؤي جياوازي. نيشتوانص وةدا
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