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 سةراين أذصمي بةعس بةطشيت و خودي ديكتاتؤر بةتايبةيت ، دوو لَتة ثانةئةو تاوانانةي كة دراو 

هتد ، ....ك وخانةقني وشةنطارو تاواين طةورةي تيا تؤمارنةكراون كة دةركردين كوردةكاين كةركو
سياسةيت تةعريب و تةرحيل و تةهجريو تةبعيس .. هةروةها دةركردين سةدان هةزار كوردي فةيلي

،طآلوترين و قصزةونترين سياسةتة كة حكومةيت بةعس طرتوويةتة بةر دذ بةطةيل كوردستان و 
ثص أةوا ببينيناية ،زؤر ئةطةر كصشةي كةركوكمان نةبوايةو كةركوكي . بزوتنةوة سياسييةكةي

 ضلةمصذبوو  سةرؤكي ثصشووي ثاريت دميوكرايت كوردستان مستةفا بارزاين كؤتايي بة شةأدةهصناو هي
ةشين دةركردين ض بةآليةكي لةض أذصمي بةعسدا ، هيلَطرفتصكي ئةوتؤمان نابوو بؤ ثصكةوةذيان لةطة

 بارزانييةكان و ذارباران  و أوخاندين كوردة فةيلييةكان و داطرتين دصهاتةكاين سنوورو ئةنفالكردين
 . ضيان أوويان نةئةداهتد هي.... كورد 200000 طوندو ئةنفالكردين نزيكةي 5000نزيكةي 

   
ةكاين تري نةكرداية، لة ضئةطةر طةيل كورد بةمشوري خؤيةوة دابنيشتايةو داواي كةركوك و ناو

 بوو خاوةين ئةم جؤرة دةسةآلتةش حةفتاكانةوة شؤأش لةكوردستاندا نةدةماو الي كةم دةمصك
دةبووين كة  ئصستا سةروبين زماين سةركردايةيت سياسيي كوردةو بةكالَي و بةكوآلوي دةيداتةوة 

لة كاتصكدا سةرلةنوص تةواوي ئةو تاوانانةي كة سةددام دذي كورد كردوويةيت . اوي طةيل كوردداضبة
ةند طرنطة بؤ أاي طشيت ض.... دا دةيبينن دةهصنرصنةوة سةرشانؤو سةدان مليؤن خةلَك لةيةك كات

 لة كايت جيهانيي كة بة هةموو ئازارو مةينةتييةكاين كوردي كوردستاين باشوور ئاشنا دةبصت ،بةآلم
 يةكصك لةسةرةكييترين فاكتةرةكاين ئةم هةموو ,أيزكردين تاوانةكاندا لة دادطاييكردين سةددامدا 

 .كرص  باسصكي لص ناي كوردمةينةتيي و بةآلية
 

لة دةركردين دةيان هةزار خصزاين كورد و داطريكردين مالَ و سامانيان لةكةركوك ،هصناين قسةيةك 
هةزاران مالَة عةرةيب بةعسي و بةكرصطرياو ،سياسةيت ئيغتيسابكردين شارصك و سأينةوةي لة سةر 

لصية بة شصوةي حةقريانةترين سياسةيت دذي ئينسانيي كة تةعريب و تةبعيسي زؤرةم. ناكرصت نةخشة
ةكرص كةركوك و فةيلييةكان لةيةك ثالتفؤرمي كؤنكريتيدا   د.تةوة  ناكرص بةسةريشخالَي سةرةكي

 سةددام لَ بةيةك خالَ و بةشصوةيةكي فةرمي بؤ ليسيت ئةو تاوانانةي كة دراونةتة ثاندابأصذرص و بكرص
 دةسةملصندراو مستصكي ددان زيادبكرص ، كوردستانيي بووين كةركوك  بة تةواوي أاي طشيت جيهاين

بةردةم ثرؤسةي دةركردين شكصين طةورةش بوو لة قةثؤسي شؤظصنيزمي تورك و عةرةب كة أصطرن لة
لةهةمان كاتيشدا . تةعريبكارةكان و طةأاندنةوةي ئاوارة كوردةكان و كوردستانيي بووين كةركوكدا

 ئةم لَئيحراجييةكي طةورة بوو بؤ ئةمريكاو ئينطليستان  كة ضةند دوو أوويانة هةلَسوكةوتيان لةطة
  .كصشةيةدا كردووة

  
شصوةيةكي فةرمي بكرايةتة سةرةكيترين هؤكار بؤ طشت خالَةكاين  بةلَص دةكرا زيادكردين ئةم خالَة بة

تر نةك بة البةاليي و لة دوو توصي تاوانةكاين تردا ئاماذةيةكي شةرمنانةي ثص بدرص و بةهاو نرخة 
ئةم كةمتةرخةمي و خةمسارديية لة ئةستؤي تةواوي طةيل كوردةو ، هيض   .سياسييةكةي كةم بكرصتةوة

طوماين تصدا نيية كة سةركردايةيت سياسي . يةكةوة ناتوانص خؤي لص بدزصتةوةكةسصك بةهيض بيانوو
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كورد و ياساناسان و ثارصزةراين كوردو طشت حيزبة سياسييةكاين كوردستان وئةكادميستان و 
أؤشنبرياين كورد طةورةترين بةشيان لةم خةمسارديية بةردةكةوص ، بةآلم هصشتا نةضووة بضص و 

  .دن بةم ئاقارةدادرةنط نيية بؤ كاركر
  

 من ثصم واية دةكرص طةورةترين خزمةت لةأووي سياسي و ديبلؤماتييةوة بةو كؤنسصثتة بكرص كة 
 و 74كةركوك طةورةترين كصشةي كوردةو دةيان سالَة كورد قوربانيي بؤ كةركوك دةدات و بارزاين لة 

ا دةكرد لة طةلَ  بةعسدا،  دا، سةرةأاي ئةوةي طفتوطؤيان لة ذوورة داخراوةكاند84يةكصيت لة   
نةيانتواين و نةيانويست واز لة كةركوك يان الي كةم داخوازيية جةماوةرييةكاين كوردةكاين كةركوك 

ئايا بةكام ثصوةري سياسي و مرؤيي ئصستا ثاش ئةو هةموو كارةسات و قوربانيية ، دةكرص . بصنن
يدصكي ضةند دةيةيي ئاوا لةبري بكرص  فةيلييةكان و كةركوك و كصشةي تةعريب و أاطواسنت و جينؤسا
  . ونةخرصتة نصوبةندي ئةو خاآلنةي أووبةأووي سةددام دةكرصنةوة

  
 تاوانبار كراوة ، بةهةموو بةزيادكردين ئةم خالَة سةرةكيية بؤ أيزبةندي خالَةكاين تر كة سةددامي ثص

ة لةاليةن أذصمي بةعسةوة يشان دةدرص كةزؤربةي ئةو شةأوشؤأانةي كة بةسةر كورددا سةثصنراودنيا ث
تر مة ناسيؤناليستةكاين اوةكةي بؤ  ئةو ستةمة دةطةأصتةوة  كة أذصمي بةعس و ثصشتريش أذصض، سةر

صوةي جينؤسايدصكي شصنةيي و لة أؤذطاري شةأي سارددا ، زؤر شؤظصنيزمانة ضوارض،ويستوويانة لة 
ةك بةكارهصناوةو تا أادةيةكيش لوشن و جةبةرويت باآلدةسيت خؤيان بةهةموو شصوةيلَكةركوك هة

هةر . وصسةركةوتووبوونة لةو بوارةدا كة جص دةستيان بةئاشكرا لة تةعريبكردين كةركوكدا دةردةكة
يشان دةدرص كة سةددام و أذصمةكةي دوذمين سةرسةخيت كورد و داخوازيية لصرةشةوة بة هةموو دنيا ث

لصرةوة دةكرص كصشةي كورد لة  .ثةيأةوكردووةسياسييةكاين بووةو زؤربةي تاوانةكاين لةكوردستاندا 
كصشةيةكي عاتيفييةوة بكرص بة كصشةيةكي سياسيي و كوردستانيي بووين كةركوكيش زامنتر دةكرص و 

تةا بة .نرصتةوةضةيةي سةر كورديش بة شصوةيةكي باشتر دةلَةندين ساضبةهاي سياسيي ئةو ستةمة 
  .ثصضصتةوة كة مصذوو لصمان نة ئاسوودة بكةينةوة دةتوانني خؤمانيشكةركوك
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