
 :ساية ثرسيار لة بةرصز خةسرةو  سص و مةسةلةي كورد و كةركوك ،سةبارةت بة ريفراندؤم

 
 كةذال حةمة رةشيد

 
 لة قسةكاين بةرصزتا لة وةالمي ثرسيارةكاين بةرصز عبدالرمحن مولود دا وا نيشان دةدةيت كة ئصوة -1

 تيايدا بؤ ضارةسةري كصشةي كورد دةتانةوص كار بكةن بؤ ريفراندؤمصك ثصش هةلبذاردنةكاين عصراق وة
دواتريش كة ئةم كارة مةيسةر بوو بةثصي . كوردستان جيا ببصتةوة و دةولةيت سةربةخؤ ثصك بصت 

يفراندؤمصكي تر بؤ شاري كةركوك  ئةوكاتة رالرو مةددةين ثصك هات ئةوةي لة كام ال حكومةيت سكؤ
رةكةدا بن،  كةركوك بلصن دةنط بدةن بةوةي لةطةل حكومةتة سكؤالساز بدرصت و تيايدا بة خةلكي

ئصستا ثرسيار . ئةطةر لة هةراليةك لة حكومةتةكةي عصراق بصت يان حكومةتة تازةكةي كوردستان بصت 
و لةاليةكي تر  ئةوةية ئايا ثصتان واية لةو هةلو مةرجةي ئصستاي عصراق و كوردستاندا لةاليةك

 تان دا ئةم ريفراندؤمانةدةستصوةرداين هةمةاليةنةي ئةمريكا لة هةموو ئةوزاعةكاين عصراق و كوردس
  دةضنة ثصشةوة؟م بريارانةوةةب
و  هةر بةثصي قسةكانت دةردةكةوص كة ئصوة ئصستا جارص هيض نالصن بة خةلكي كةركوك ضي بكةن-2

 تا ئةو كاتةي بؤتان رؤشن دةبصتةوة كة دةولةيت سكؤالر ،بريار بدةن بةشي كام دةولةت بن لة ئايندةدا
ئصستا با ئةو طرميانة بكةين ئةطةر لة دواي ريفراندؤم لة كوردستان ، كوردستان . لة كام ال دادةمةزرص

لكي كةركوك؟ كة جيابصتةوةو دةولةيت سكؤالر لة هيض اليةك ثصك نةهات ، ئةوكاتة ضي دةلصن بةخة
 كوردستان جيا بصتةوة يان نا دةولةيت سكؤالر نة لة عصراق نة لة  ئةطةر ئةوة رؤشنة كةلة كاتصكدا

 .ستان دانامةزرصت لة ئصستادا، تةوازن قواكان وانيشان دةدةنكورد
بةراي تؤ وازهصنانتان لة ريفراندؤم، خةلكي بص باوةر نةكرد بة ئصوة لةدةورانصكدا كة لةبارترين و -3

 بؤ ،طوجناوترين كات بوو بؤ بةرزكردنةوةي دروومشي جيابوونةوةي كوردستان و ثصكهصناين دةولةت
اعةيت ثصي هةبص؟ ثصتواية هيض كةس قةناعةيت بةو قسةية هةية كة دةلصن كةسصك كة واقعا قةن

تةنانةت ، لة كاتصكدا كة  ئةمرصكاو عصراقداستةمي ميللي لةسةر كوردستان نةمابوو لة دةوراين شةري
ثصيان وابوو وةزعيان باشتر دةبصت وةك لة خؤشخةيايل خةلك بة هاتين ئةمريكا تةا ئةوة بوو 

جصطاورصطاي كورديش هةر لة سةرةتاي تشكيل .  نةك البردين ستةمي ميلليي بةعسسةردةماين رذصم
  وين حكومةيت ئينتقاليدا رؤشن بوو كة كورديان وةك نةتةوةي ثلة دووي عصراق نيشاندايةوة؟بو
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