
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  15:38 26-4-2005

 

نة
 ي

 
  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي... ... بةآلم ثيويست بةآلم ثيويست ... ... ثةلةقاذةيةكي درةنط و ةختثةلةقاذةيةكي درةنط و ةخت

  
روودةدات، بةالي كوردةوة طرنط نيية، ) باشوور و ناوةرِاست( هةرضي لة عيراق 

رؤذبةرؤذ  و ضونكة ثيكهاتةي نةتةوةييو ئةمري واقيع لة عيراقدا بة دياركةوت
كة طةيل كورد نةتةوةيةكي جيايةو عيراقييةكان ئةو راستييةيان بؤ دةردةكةويت 

تةنانةت بةهةرِةشةو ضاوسوركردنةوةي دراوسيكاين  و هةرطيز بة زةبروزةنط
عيراقيش، ئاويتةي بارودؤخي ئايندةي عيراق نابيت راستة ئيمة نيمضة 
سةربةخؤييةكمان طؤرِييةوة بة فيدرِالَييةت، بةآلم ئةطةر هةريمي كوردستان 

يتةوة ئةوا لة روي ئابورييةوة سةقامطريترو وةك بةشيك ل عير اق مبي
ئيدارةي هةريمي كوردستان ثيشتر .طوزةراين دانيشتوانةكة باشتر دةبيت

 جؤرة طرانييةك لة هةريمةكةدا هةبوو، بةآلم ئةو طرانيية دةسكةويت سياسي و ثشيت بة طومرط دةبةست
 رذيمي سةدام هةريمي كوردستان شثرزييةكي ئةوتؤي دواي روخاين. ئيداري طةورةي بؤ كورد تيدابووو 

ثيوة دةرنةكةوت كة رةوشي ذيان لة هةريمةكةدا بطؤرِيت ئةطةرضيهةنديك برِيارو هةلَسوكةويت هيزةكاين 
ئةمريكا زياين بة رةوشي ئاسايشي كوردستان طةياند، بةآلم دةسكةوتةكان زؤر طةورةتر بوو لة زيانةكان، 

 و هةلَمةيت ئاوةدنكردنةوةو جوانكاري، بةهيزبووين هيزي ناوخؤ و خاين ئابووريبوذانةوةي ذير
ثيشمةرطةي كوردستان، كامأل بووين عةقلَي سياسي ثةيداكردين شارةزايي دبلؤماسي زياتر، كؤنترِؤأل 
م كردين سنورةكان، هةمويان دةسكةويت باش بوون بؤ طةيل كوردو دانيشتواين هةريمي كوردستان، بةآل

خؤمان نةطةياندايةتة ئةو قؤناخةي كة بةبآ ئاسايي  و دةكرا لةم دةسكةتانة زياتر بةدةست اتاية
 لة ياساي ئيدارةي دةولَةيت عيراق، 58 كردين مادةي صبةثيي جيبةج و كردنةوةي بارودؤخي كةركوك

بةآلم سةركةوتنةكة هةلَبذاردن لةكةركوك بكراية، راستة كورد لة كةركوك سةركةوتين بةدةست هينا، 
نةبوة هؤي طةرِانةوةي كةركوك بؤ سةر جوطرافياي سياسي هةريمي كوردستان، ئةوةش وادةكات لة 

 و كةلينة سياسيةكامنان لةطةأل هيزة عيراقيةكان و قؤناخةكاين ئايندةدا زياتر خؤمان ماندو بكةين
 ئةو كةلينانة ص بةآلم ثيش ئةمانة هةموي دةبكؤمةلَطاي نيودةولَةتيدا ثرِبكةينةوة، و دةولَةتاين ئيقليمي

ثرِ بكةينةوة كة بووة هؤي ئةوةي هةنديك لة دانيشتواين هةريمي كوردستان لة دوا هةلَبذاردين عيراقدا 
دةنط بة حزبة كورديةكان نةدةن،  و تةا دةنط بة ليسيت هاوثةمياين كوردي بؤ ثةرلةماين عيراق بدةن

يةكييت زياتر بةدواي  و رِبكةينةوة كة وايكردبوو هةنديك لة ئةنداماين ثاريت ئةو كةلينانة ثصدةب
مةسةلةي ضارةنوسي كورد لة  و ئةجنامي هةلَبذاردنةكاين ئةجنومةين شارةواين ثاريزطاكاندا بطةرِين

  . سةرثيي بزانن و عيراقدا بة مةسةلةيةكي هةنوكةيي
موبالةغةكردن لة  و اديريكي حزبةكان لة كةركوكهةنديك هةلَسوكةويت نامةسئوالنةي ضةند ك

ضةند ناوضةيةكي تةعريبكراوي  و راطةياندين سليب بةرامبةر كةركوك و هةلَواسيين ئاآلي كوردستان
هةريمي كوردستان، طوماين لة كوردستانييةيت كةركوك ثةيدا كردو بةردةوامبووين ئةم هةلَويستة بووة 

ذمارةيةك لة عةرةبة هاوردةكاين ببنة جيطاي  و بةرةي توركماينهؤي ئةوةي هةنديك تاقمي وةك 
هةنديك لة وآلتاين ئيقليمي بؤ الي  و باشوري عيراق و سؤزي شؤفينية عةرةبةكاين ناوةرِاست و سةرنج

 بة دةست هينا، بةآلم هيشتا كورد ئةطةر ضي لة هةلَبذاردين ثاريزطاي كةركوكدا زؤرينةي. خؤيان رابكيشن

1 



www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  15:38 26-4-2005

حكومةيت هةريمي كوردستان  و ئيعالمي سةركردايةيت كورد و طوماين ئةوة دةكريت كة تواناي سياسي
ي 58 كردين مادةي صلة كاتيكدا دةبوو ئيمة ثشتمان بة جيبةج. هؤكاري يةكةم بوبيت لة سةركةوتنة

ردين ئةو مادةية قبولَمان نةكرداية لة كةركوك  كصياسي ئيدارةي دةولَةت ببةستايةو ثيش جيبةج
دةكرا شيوازيكي طوجناوترمان . هةلَبذاردن بكراية، يان بةالي كةمةوة بةشدارميان لة هةلَبذاردن نةكرداية

بطرتايةتة بةر بؤ طةرِانةوةي هةموو ناوضة دابرِاوةكاين هةريمي كوردستان، بةآلم ئيمة زياتر سةيري 
 و سةربازي لة كةركوك و ان كردو هةولَماندا بة دامةزراندين خةلَكي حزيببارودؤخي مةيدانيم

  . ناوضةكاين هاوشيوةي كةركوك
دلَسؤزي ئةو كةسانةي كة  و رؤشنبريي و  طويدانة ئاسيت سياسيصكوردستانيةيت كةركوك بطيرِينةوة بةب

ناوضةكاين ديكة  و انةقنيخ و ذمارةيةك لةو كةسانةي بةشيوةيةكي لة ناكاو لة كةركوك. دامةزران
كة ئةويش بة هؤي سياسةيت (دامةزران، بةهؤي دووركةوتنةوةيان بؤ ماوةيةكي زؤر 

كوردةكاين  و نةدةناسران و لة ناوضة كورديية تةعريبكراوةكاندا دابرِابوون) ثاكتاوكردنيسةدامةوة بوو
انةي ئاماذةم بؤ كرد سةر ئةو شوينانةش وةك ثيويست ثشتطرييان نةكردن، هةمو ئةو كةمتةرخةميي

لةوانةشة لةالي طةليكي وةك طةيل كورد ئاسايي بيت ضونكة ئيمة دواي روخاندين  و سورِهينةر نية
رذيمي سةدام وةك ثلَنطيكي بريندارو طةمارؤدراو وابووين كة لةناكاو طةمارؤكان لة هةموو اليةكةوة 

ي بوين بؤ ئازادي بؤ دميوكراسي بؤ ذيانيكي هةلَطريان، ئيمة برسي بوين بؤ هةموو شتيك، برس
ثرِسةروةري بؤ ثةيداكردين نان بؤ كؤمةلَطايةكي مةدةين، دةمانةوةيت لة شةوورؤذيكدا هةموو ئةو 

لة هةنطاوةكاين يةكةمي . ئاواتانة بةدي بيت، بةآلم بةدي نةهاتوةو هيشتا لة هةنطاوةكاين يةكةمداين
اين بةآلم بةبةراورد لةطةل عيراقي ئةمرِؤدا ئيمة ثيشةنطي هةموو طةالين بونيادناين دميوكراسي ناوخؤ د

 سالَي 15 سود لة هةلَةكاين صدةب. لةوانةشة ثيشةنطي طةالين رؤذهةآليت ناوةرِاستيش بني و عيراقني
ي  ئيمة كايت خؤي جةنطاوةرو ثيشمةرطة.)هةلَةكاين دوذمنمان و هةلَةكاين خؤمان(رابردوو وةربطرين 

سةرمايةدارو جوتيارو  و  لةمةودوا سياسةمتةدارو ديبلَوماتكارو قوتايبصبةتوانا بووين، بةآلم دةب
ئيمة ئةطةر رازيبني بؤ ثةرلةماين كوردستان بةيةك ليسيت . فةرمانبةرو كاسبكاري بةتوانا بني

براي  و ةمياندانيشتواين هةريمي كوردستان بة هاوث و هةموو حزب و هاوثةمياين بضينة هةلَبذادن
ئيدارييةكامنان لةسةر بنةماي حزبايةيت  و كوردستاين بزانني كةواتة بؤضي لةمةودوا ثؤستة حكومي

من دلَنيام سةركردايةيت سياسي كورد زؤرباش دةزانيت رةوشي سياسي لةناوضةكةو . ثرِبكةينةوة؟
كورد لةم قؤناغةدا بة كارةسات لة ئيمةش باشتر دةزانن بةجيماين . جيهاندا بةض ئاراستةيةكدا دةرِوات

دةكةويتةوة ئةطةر ئةمةي دواييش خوانةخواستة رويدا ئةوا ثيش ئيمة خودي سةركردايةيت كورد 
 صثيشمةرطايةتيدا ثيشةنط بوون، بةآلم دةب و خةبات و زةرةرمةند دةبيت ضونكة ئةوان لة قوربانيدان

  . هةر ئةوان ثيشةنط بوونئةوةش بزانن كة لة قؤرخ كردين دةسةآليت حزبيشدا 
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