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  كةركوك

  كاويزمةالثةرويزكاويزمةالثةرويز) .... ) .... 44 ( ( سةرجنم سةرجنمييباربار
ذنامةو ؤبةهةمان شيوة لة طؤظارو ر، وكردن لةسةر كةركوكو راديوةكان دينة بالَي زؤر بةرنامة لة تيظ

  . ي ئينتةرنيت لةسةر ئةم شارة دةنوسرسايدةكاين
نب دةنوس و قسة دةكةن و  ئةم شارة طةيشت لة حةقيقةيتي ئةوةزؤريك لةو رؤذنامةنوس و نوسةرانة يب

 ي بابةتةكةبةداخةوة كةم جار ريكةوتوة نوسةريك يان رؤذنامةنوسيك بؤ بة ثيزكردين، بالَودةكةنةوة
 بةعس ذياوة  لة ذير دةسةالَيت دويينيلةوةي،  ئيستا تيدادةذيكةركوك ئةوة،  لةم شارة كردبيتيروو

 يثرسيار يةبؤهةر ،  تري روانني لةم شارة جؤريكبؤية ذيان لةم شارة جؤريكة و،  زؤرةيجياواز
 كة ي بةعس كةركوك ئةو خةونة نةبوو بؤ كةركوكيكان بيتة دي رذيم رووخاينيئةوةية دواكةركوكيكان 

  ! . ؟  بؤ شارةكةيان بكةني لة بنياتنانةوةيتيادا ئازادانة بذين بةشدار
 حكومةتة يةك لة دوا  دةسةالَيتان لة ساالَين كةركوك و كةركوكيكي كة دةرهةقيئةو هةموو زولَمة

 ئةو ي زياتر درا بؤ قولكردنةوة نةكرا بةلكو هةويلينةك هةولَ بؤ سرينةوة،  ئيراق كرابوويةكةكاين
 ثيشتر لةم  برايةيت ثرؤسةكة ئةجنومةنيك دامةزارا ئةطةر طياينيدوا،  كةركوكيبرينانة لة جةستة

 برايانة كة تيكؤشانيانيان و لةيلةطةل ريزمدا بؤ هةند. ( (، دايك و ثيك ئةو ئةجنومةنة تييبشارة هةبوو
  ) ) . و شوين ثةجنةيان ديارة لة خزمةتكردن

 ي بة بةرنامةكة دةيانتواين،  ئةو بةرثرسياريةتةية ميذوييةيدةضنة ذير بارثارتةكوردستانيةكانيش 
بةداخةوة ،  بةعةربكردن بكةن ئاسةوارةكاينية واقع كار بؤ سرينةوي هةمةاليةنة لةسةر ئةرزيطشتطري

 سةرؤك و ي جيا كردنةوة منة مةبةسيتيئةوة،  تةعريب عةرةيبيهؤكار بوون بؤ هيشتنةوة
 سةرؤك مةسعود  كورد بة تايبةيتكة سةركردايةيت،  ناو كةركوكيسةركردةكامنانة لةو سةركردايةتية

نةكردوة  ي دريغي هاوشيوةي تريئةم شارةو ئةو شوينانةي  كةركوك و خةلكي بةرامبةر دؤزبارزاين
  .  ئةو زادة وةدةست هاتوون زؤر باش لةسةر دةسيتيكار

 رووداوة ي ئةو كاتةيئةمةش بؤ خويندنةوة  هةلَةيش هةبوون و كةموكوريتي كةمايةسيطةرض
  كةركوكيكاينين بة تيبييوةك ثيويست طوي كوردستان سياسيةكان دةطةريتةوة كة سةركردايةيت

 يكةركوكيكانيش ئةوانة،  ناو كةركوك بؤ رووداوةكاين زةيين دةسةالَت و رؤشنبريان نةطرت ويدةرةوة
  طةيانديني لة بةجكةم تةرخةم بون،  ثرؤسةكة لة كةركوك بةرثرسياريتيان وة ئةستؤ طرتيلة دوا
ديسانةوة ريزم بؤ هةنديك  (نةكردو سةروةت دريغيان ي وكؤكردنةوة بؤ تاالَينيل،  نيشتمانيانيئةرك

 كةركوك ئةوةلَ ئامانج و دوا ئاماجنيان يلةو تيكؤشةرانة هةية كة كوردستان و كاركردن بؤ طيرانةوة
 نةبوونة بةرامبةر يشراستطؤ.)  كةركوك خؤزيا منونةيان زؤر بوايةي مةزلوميخزمةتكردن بوة بة ئةهل

 نة يبةدةر لةوة،  كوردستان سةركردايةيت طرفتار بوونة بؤيثيوةان  ئةو راستيانة كة كةركوكيكطةياندين
وئةو ،  ئةم شارةردستانياين كوشندة بوو بؤ كوي كوردستانةوة ئازاريكي كةركوك بة هةريميلكداندنةوة
  . نةهاتنة ضارةكردن،  طرتبوةوةي ئةم شارةي كوردي خةلكي و هةذاريية كة سةراثامةينةيت

  ئةركدياريكرديني،  دةستة جةمع كاركردينبيت بؤهة بةرنامةوثالنبذردانةكان بؤ هةلَبؤية ضاك واية 
  . دةمانطةينة بة ئامانج  شياوي ئةركيش بة مرؤسثاردين،  طةيشنت بة ئامانج نيزط دةكاتةوةيريطا
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