
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  12:17 24-4-2005

 

وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد... ... كصشةي كةركوك ثاش ضوارمانط لة هةلَبذاردنةكان كصشةي كةركوك ثاش ضوارمانط لة هةلَبذاردنةكان    
  

 کة هةموو اليةنة سياسثکانی ناو عرياق ،ئةجنوومةنی دةسةصاتی کاتی لة ياسای 58بةگوثرةی مادةی 
 کة پاشان لةاليةن سةرؤک کؤماری پثشووی عرياق غازی الياوةر و سةرؤک ،لةسةری رثکةوتبوون
ياد عالوی و چةند کةسثکی دةسةصاتداری ناو عرياق ئيمزای لةسةر کرابؤ جثبةجث وةزيرانی پثشوو ئة

کردنی بةندةکانی ئةو ياسايةو پاشان گةرانةوةی باروودؤخی ناو شاری کةرکوک و دةورووپشتةکةی بؤ 
پثش پرؤسةی بة عةرةب کردنی لةاليةن رژمثی لةناوچووی بةعس تاکو ئثستا هيچ کام لة خاصةکانی ئةو 

   .ة جثبةجث نةکراوةمادةي
 مةبةست اليةنة عةرةبثکانة دةبث ،بةگوثرةی تازةتريني رثکةوتن لةگةص دةسةصاتدارانی تازةی ناو عرياق

ئةو باروودؤخة نائاسای و ئاصؤزةی ناو شاری کةرکوک لة ماوةی يةک ساص دووای هةصبژاردنةکانی 
ةوتنةش هةروةک ئةوانةی پثشوو هيچی  بةصام لةوة دةچث ئةم رثک،مانگی يةکی رابردوو جثبةجث بکراية

جثبةجث ناکرث و ديسانةونة کورد دةبث سةرلةنوث کارثکی زؤری بؤ بکةن بؤ ئةوةی ئةوانةی پاش ئةمان 
   .دةسةصات دةگرنة دةست بة جثبةجث کردنی ئةو خاصانة رازی بکات

نةيان توانيووة  عرياق پاش تثپةربوونی چوار مانگ لة هةصبژاردنةکان تاکو ئثستا اليةنة سياسثکانی ناو
 لةوةش ناچث وا بةئاسانی بتوانن ،حکومةتثک ثننة کايةوة بؤ بةرثوبردنی کارووباری ناو عرياق

پرسيار ئةوةية کة ئايا ئةوانةی رثگا لة درووست کردن و ئاصؤزکردنی درووست بوونی . ئةوةش بکةن
تاکوو درووست نةبوونی . و هثززلةکان يان وصاتة ناوچةيی ، ئايا هثزة ناوةکثکانن،حکومةت دةکةن کثن

حکومةتثک ناکرث هيچ کام لة کارو بةرنامة سياسثکان لة ناو عرياق دةست پثبکات و خاصةکانی مادةی 
   . مانگی داهاتوو جثبةجث ناکرث8 وا بة زووی و ئاسانی لة ماوةی 58

 ساصةی 35ةی دةسةصاتی بةعسثک کة بةو هةموو توانا سياسی و ئابووريةی کة هةيبوو نةيتوانث لة ماو
 بةتايبةتی شارة نةوتثکانی وةک ،زياتر لة چةند سةد هةزار عةرةبی هاوردة بگوثزثتةوة بؤ کوردستان

 ئايا ئةم حکومةتة تازة لةدايک بووة پث نةگرتةی عرياق چؤن دةتوانث ، خانةقيني وة سنجار،کةرکوک
ثگا بؤ گةرانةوةی ئةو هةموو کوردة ئاوارة  يان ر،ئةو هةموو عةرةبة هاوردة بگةرثنثتةوة شوثنی خؤيان

 ئةويش ئةگةر بثتوو نيازی ئةوةيان هةبث چوونکة هةموو راگةياندن و بؤچوون و ،بووة خؤش بکات
سياسةتةکانيان دژ بة ئاسای کردنةوةو گةرانةوةی خةصکة ئاوردةکةی عةرةب و ئاوارة کوردةکان لة جث 

   .خؤيان
باشة پاش تثپةربوونی ئةو هةموو کاتة لةسةر رثکةوةتنامةکان دةبث کورد چی بکات بؤ ئةوةی هيچ نةبث 
هةندثک لةو سياسةتة رةگةزپةرستانةيی بةعس و بثچؤکانی بگؤری و کارثک بکات باری دميوگرافی 

ردثکان لةگةص ناکرث اليةنة کو. شاری کةرکوک و ناوچة بة عةرةب کراوةکانی تر ثنثتةوة دؤخی جاران
ئةجنوومةنی هةصبژاردراووی شاری کةرکوک کارثک بکةن بؤ هيچ نةبث گةرانةوةی ئاوارة کوردةکان بؤ 

ئايا پثويست ناکات اليةنة کوردثکان بةرنامةثکی ئابووری گةورة لةگةص رثکخستنی . جثگاو شوثنی خؤيان
 ،و ئاوارةی ئةو کوردة ئاوارانةکاری گةرانةوةی کوردة ئاوارةکان دانثت بؤ کةم کردنةوةی بةخبةتی 

بةتايبةت ئثستا کة ترسی هثزثکی سةربازی ئةوتؤ لةناو عرياق دژ بة کورد نةماوةو وصاتانی 
   .دةورووپشتيش تةا لة هةرةشةی بةتاص و بث سوود زياتر هيچيان پث ناکرث
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ثشة سياسثکانی ئةوانةی لةوديوو سنوورةکانةوة جارجار هةرةشةی سةربازی دةکةن بؤ کةمکردنةوةی ک
 ئةوا ،ناو وصاتةکانيان ئةگةر توانای هةرةشةثکی لةو جؤرةی باسی لثوةدةکةن بةرامبةر کورد هةبوواية

زوو هةرةشةکانيان بة ئةجنام دةگةيان و هةموو کاردانةوةثکی سياسی جيهان و دةورووپشتيان پشت گوث 
ؤ کةم کردنةوةو کزکردنةوةی بارة ب  بةصام لةوة دةچث ئةو هةرةشةو قسة بةتاصانةيان تةا،دةخست

   .سياسی و ئابورثکانی ناو وصاتةکانی خؤيان بث
 تةنانةت توانای ،هثزة سياسثکانی ناو عرياقيش تواناثکی ئظوتؤيان ئةمرؤ لة عرياق نةماوةو

 بؤية ،بةرثوةبردن و کؤنترؤل کردنی ناوچةکانی تری ناو عرياقيان نية بث هاوکاری اليةنة کوردثکان
پثويستة بة زووترين کات بث .  ناکات ترسثکی ئةوتؤ لة اليةن ئةو هثزانةوة بؤ کورد بثتة کايةوةپثويست

هثشتنةوةو دوواخستنی پرؤسةی بة ئاسای کردنةوةی شاری کةرکوک و ناوچةکانی تری بة عةرةب کراو 
   .کدةست پثبکات لةاليةن هثزة کوردثکان بة هاوکاری ئةجنوومةنی هةصبژاردراووی شاری کةرکو
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