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تةنانةت لة کؤمةصگا هةرة پثشکةوتؤکانی ، ملمالنث نثوان اليةنة سياسثکانی ناو هةموو کؤمةصگاثک
يان پؤستة جياوازةکان بؤ ، جيهان کارثکی زؤر ئاساية بؤ هثنانة دی زياتری دةسکةوتة سياسثکان

لة هةندث وصات بة تايبةتی ئةوانةی باری سياسی يان ئابووری و .تبةرثووةبردنی کاروباری ناو وصا
هةندث جار پثکدادان و ناکؤکی گةورة دثتة پثشةوة لة نثوان اليةنة سياسثکانی ، کؤمةصايةتی ئارام نية

منوونةش بؤ ئةمة يةکجار زؤرةو چةندةها وصات شةری دصتةزثنی تيا رووداوة بة هؤی ئةو ، ناو وصاتةکة
ئةمةش بووةتة هؤی رثگا خؤش کردن بؤ هثزة سياسثکانی ، اسيةی نثواناليةنة جياوازةکانملمالنث سي

بةتايبةتی ئةگةر ثکث ، يان وصاتانی دةورووپشت بؤ زياتر گةرم کردنی ئاگری ناخؤشثکة، دةرةوةی وصات
ت يان يان هةردوو اليةنی دژبةيةک پةيةوةندی ئابووری يان سياسی گةورةيان لةگةص وصاتانی دةورووپش

  .دةرةوة هةبث
  

اتثکی سةربةخؤی ئةندام لةنةتةوة ئةم ناکؤکی و ملمالنث نثوان اليةنانی دژ بةيةک زيانی لةوص
ةکگرتؤکان يان باوةذپثکراو لةاليةن داموودةزگا نثودةوصةتثکان کةمتر دةبث وةک لةوةی ئةگةر بثتوو ي

داگريکراو ، ة هثشتا وصاتيان دابةشکراوئةوجؤرة نثکؤکی و ملمالنية لةنثوان اليةنانثک بثتة پثشةوة ک
ناکؤکی و ملمالنث سياسی نثوان پارتة سياسثکانی .ئازاد نةکراوبث وةک ميلةتی کورد و خاکةکةیيان 

کوردستان ئةگةر بثتوو بگاتة ئةوةی شةرثکی چةکداری يان ساردثکی زؤر لة نثوانيان ثنثتة پثشةوة 
منوونةش بؤ کارةساتی وا زؤرة بؤ ئثمةی کورد کة  ،ئةوا ماصوثرانثکی گةورةی بةدوواوة دةبث

، بينيشمان چؤن دووژمنانی کورد چؤن ئاگری ئةو ناکؤکی و شةرانةيان زياتر خؤش دةکرد، روويانداوة
بةهةموو الثکشيانةوة هاوکاری سةربازی و ئابووری اليةنة جياوازةکانی شةرةکةيان دةداو لةو بةينةشدا 

زی کورد و ميلةتةکةمان باجی ئةوجؤرة شةرو پثکدادانةی دةداو ساصانثکی تةا بزوتنةوةی رزگاری خوا
زؤری پثويست بوو بؤ سارثژکردنی برينی هةردوو اليةن وباوةری نثوان اليةنةکان بةرامبةر يةکتر 

دؤست و اليةنگريانی بزووتنةوةکةمانی لةدةرةوةی ، نةدةهثشت و هيواو ئومثدی گةلةکةمانی کزتر دةکرد
ستنة دوودصی و سارديةوة لة بةردةوام بوون لة پاصپشتی کردن و هاوکارميان لةرووی وصاتيش دةخ
  .سياسيةوة

  
بةتايبةتی هثزة سياسثکانی ناو وصاتةکانيان هثصی سوور بؤ خؤيان دادةنثن و ، هةموو ميلةتانی جيهان

ةن ميلةت و پةرينةوة لةو هثصة سوورة بةرژةوةندية گشثکان دةخاتة مةترسيةوة بةهيچ جؤرثک لةالي
 خاک و ميلةت،  سوورة ميلةتچوونکة ئةو هثصة، هثزة دميوکراختوازةکانی ناو وصاتةکة قةبوص ناکرث

بةهيچ جؤرثک ئةو جؤرة هثصة سوورانة يان بةرژةوةندية  بؤية، دةخاتة ژثر هةرةشةو مةترسيةوة
هةميشة گشتيانة مساوةمةی لةسةر ناکرث و لة مثژووی ميلةتةکةش وةک برينثکی ناسارثژ 

، نةوة بة نةوة مةحکوم دةکرث و بةچاوثکی نزمةوة سةيری ئةو ماوةية دةکرث لة مثژوويان، دةمثنثتةوةو
  .هةموو کارثکيش بؤ دووبارة نةبوونةوةيان دةکرث
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، کةرکوک بؤ ميلةتثکی ژثردةستةی وةک ئثمةی کورد هثصی سوورةو دةروازةثکة بؤ مان و نةمامنان
، چوونکة دووژمنان هةميشة لةو دةروازةوة پيالن و نةخشة گةورةکانيان دادةرثژن بؤ الوازکردمنان

هةشتا ساصی رابردووش منوونةی جوانن بؤ ئةو پيالن هةرةشانةی حکومةتة يةک لةدووايةکةکانی ناو 
ةموو رژمثة ه، کةرکوک وةک شارثکی کوردستانی ساصةهای ساص لةژثر هةرةشة و پةالماردان بووة.عرياق

سةربازی و سياسی يةکجار گةورةيان بؤ گؤرينی ، يةک لةدووايةکةکانی ناو عرياق هثزثکی ئابووری
کوردستانيةتی کةرکوک کردووةو هةميشة دةروازةثک بووة بؤ جثبةجث کردنی نةخشة چةپةصةکانی تريان 

 يةک لةدووايةکةکانی کةرکوک لةرووی ئابووريةوة بربرةی پشتی هثزةی سياسی رژمثة، بةرامبةر کورد
نةوتی کةرکوک و ناچة نةوتية کوردستانثکانی تر هةموو جؤرة  ناو عرياق بووةو هةربة بة پاؤةوپوولی

  .چةکثکيان بةرامبةر ئثمة بةکارهثناوة بؤ لةناوبردمنان
  

بثجگة لة ، ئةمرؤ دووای ئازادکردنی شاری کةرکوک دةبينيني هةموو هثزة سياسثکانی تری ناو عرياق
دثکان هةموو کارثک دةکةن بؤ رثگاگرتن لة گةرانةوةی ئةو شارة کوردستانيةی کة ئثمةی کورد کور

دووارؤژی بزووتنةوةی رزگاری خوازی  هةندث جاريش، دةيةها هةزار قوربانيمان لةپثناوی داوةوة
، ةبؤية پثويستة ئثمةی کورد بة هةموو هثزةکامنانةو، گةلةکةمان کةوتؤتة ژثر مةترسی و هةرةشةوة

کؤمةصايةتثکان يان رؤشنبريامنان هةموو کارثک بکةين بؤ کردنی کةرکوک بةدةروازةثک بؤ ، سياسثکان
ناشبث بةرژةوةندی خاک و گةملان بکةين بة قوربانی ، نةک بة پثچةوانةوة، هةموو رثکةوتنةکامنان

زمان هةية دةسةکةوتنی پلةوپايةثک لة شاری کةرکو يان پةرلةمانی کوردستان و حکومةتةکةی نيا
  .درووستی بکةين

  
دةبث کةرکوک وا لةهةموو هثزة سياسثکانی کوردستان بکات کة هةموو ناکؤکية الوةکثکان خبةيةنة الوةو 

بةصکو بة پثچةوانةوة ، رثگاش بة خؤمان و کةسانی تر نةدةين کةرکوک بکرثتة دةروازةی ناکؤکثکامنان
ئةمرؤ پاش ئةو .ثکانی ناوةوةی دةرةکثکامنانبکرثتة خاصی يةکگرتنةوةمان لة هةموو مامةلة سياس

هةموو خةباتة سةختةو و دةسکةوتة گةورانةی گةلةکةمان بةدةستی هثناوة دووژمنان چاوةروانی 
ناکؤکثک يان ساردثک دةکةن لة نثوامنان بؤ دةست پثکردنةوة بة پيالنة بؤگةنةکانيان کة باوک و 

  .ةمانباپريانيان بةرثوةيان دةبرد بةرامبةر نةتةوةک
پلةوپايةی سياسی و حزبايةتی  دةسکةوتی ئابووری وسياسی يانپثويستة ئثمةی کورد دةست بةردةين لة

بؤ هةموو بةرامبةرةکانيش دةرخيةين کة ئثمةی کورديش ،  لةپثناو مةسةلةثکی وةک کةرکوکخؤمان
رژةوةندثة وةک ئةوان هصثی سوورمان هةيةو رثگاش بة هيچ اليةنثکی دةرةکی و ناوةکی ناديةن بة

  .گشتثکانی گةل و نةتةوةمان خباتة ژثر مةترسی و هةرةشةوة
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