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! و زةنگثكي خةتةرناك140ماددةي   
 سريوان كارواين

 

زي سةرباري ئةوةي كة ذؤژانة لثدوان و گوتةي دصخؤشكةر و هةرثي بث بنةما سةبارةت بة دؤ

 و ذثكخراو و ي كورداليةن و ذاگةياندين لةاليةن اوةكاين تركةركووك و ناوچة لة كوردستان دابذ

بة ة ئةوةي هةيانة وكورددا دةدرثن، هثشتا هيچ كام لةكةسايةتيية نثوخؤييةكانةوة بة گوثي خةصكي 

 لة نةتة تثذامانثك كة ئةستةمةو دصسؤز بؤ ئةو دؤزة كةوتودةرينابذن و بةوةش كةساينذاشكاوي 

ةيوةنديدار بة كرؤكي ئةو  اليةين تةواو پ. ئةجنامثكي ذووين هةبثتدايةكي چاوةذوانكراوئايندة

ين ذاي گشيت و دةرنةخستين مةرامةكانيان بة ذووين شتثكي  گةورةيةوة جگة لة چةواشةكردمةسةلة

  و ئةواين تريتتريان لث هةصناكذثت و، سةبارةت بة ذؤصي ميدياكانيش جگة لة وروژاندين ش

  . نيية تريان لةال لةوة گرنگتريان شتثكيمةكانياناسةردثذي گةورةي بابةيت ذؤژن

 و ناوچةكاين تر و گةذانةوةيان بؤ سةر ديارة سةبارةت بة مةسةلةي ئاساييكردنةوةي كةركووك

، لة دةرةوة و دا دةبينثتةوة140  ناتةواوي خؤي لة ماددةي ئثستا كةئيدارةي هةرمثي كوردستان

ة كة خةصكي كورد بة  تةا شتثكناوةوةي عثراقيش بةرهةصستييةكي بةرفراوان هةية و هةر ئةوةش

 خةبةرثكي ئةوتؤي نيية، يشة ثنييةكان و لة گؤذانكارييذووين دةيبينثت و هةسيت پث دةكات

ن هةميشة لة بةرگرييةكي تونددا ئةوةيان دةبثت شتثكي ئاسايي بثت كة نةياراين كورد و كوردستا

  .ةن ئريادة بناسثنثتو بؤ سةرنةكةوتين هةر هةوصثك كة كورد وةك نةتةوةيةكي خابوونة

، بؤية لةوة كان ناكات گةورةواوي كثشة خؤي لة خؤيدا هثندة بةبذ نيية و چارةسةريي تة140ماددةي 

 ئةوةشدا دةستكاري بكرثت و بؤ كاتثكي دوورودرثژي تر دوا خبرثت، كات لةگةصزياتر هةصناگرثت كة 

 لة دژي كثشةي كورد بووة و بةسةربردين كات هيچ كاتثك لةگةص بةرژةوةنديية نةتةوايةتييةكاين رزؤ

  .كورددا يةكي نةگرتؤتةوةگةيل 

 دةستنيشان كراوة و هةتا كؤتاييي ئةم يةئةو ماوة دوورودرثژةي كة بؤ جثبةجثكردين ئةو ماددة

ساصةية، خةريكة تةواو دةبثت و هةوصةكانيش نةك هةر بةرةو پثشةوة ناچن، بةصكوو لة گرنگترين 

  .خاصدا چةقيون و ذوو لة ذةتكردنةوةي يةجارةكني بة گؤذانكاري لة دةستووري ئةو وآلتةدا

ود ترسيي گةورة لةوةداية كة بؤ دواجار اليةين كوردي بچثتة ژثر ئةو گووشارانةي بؤ دواخسنت ياخمة

 بؤ ئةم  ونرثن،  يان لة ذووي كاري دبلؤماسييةوة شكست ثننتةواو لةبةينربدين ئةو ماددةية دة

  . نسكؤيةكي تري لث بكةوثتةوةگةلة ستةمديدةية

 هةر خؤيان بذياردةر بؤ دواجار سةركةوتوو نةبن و دواييشدي واپثدةچث اليةين كوربة پثشبينييةوة، 

 ئةگةر . گشتيي خةصكي كوردبن لة چارةنووسي كةركووك و ناوچةكاين تر و ئةوةش بةبث گوثدانة ذاي
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هةر كةس و اليةنثك نيازثكي لةو شثوةيةي لةژثر هةر گووشارثكي دةرةكي يان ناوةكيدا هةبثت، 

مثژووي ي كوردي بثت، ئةگينا گووناهثكي گةورةي بةرپرسيارييةتيي دةبثت بة ئاگاداريي ذاي گشتي

 مةخصووقةي تثكةوتووة لة هةموو وةخت زياتر شيت دةكةوثتة ئةستؤ، چونكة لةم سةردةمةي ئةم

  .ئةمذؤ بؤ سبةي دةبثت بة مثژوو
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