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يان ،  لةوة ئةضيت هيضكاميان بة باشي ميذوويان نةخوينبيتةوة لةطة لَ ريزم بؤ سياسةت مةداراين كورد
كةباسديتةسةركةركوك عةرةب ضاويان . لةسياسةيت ِرشبطريي سةدامو سةراين عةرةب شارةزانني

بةالَم ئةوةشي راَستيو حةقيقةتة كةركوك ، قي سةريانوو مايف رواي كورد بةحةق نازاننئةثةِريتة تةو
مولَكي كوردةو بةطويرةي   ثيويستيش بةسةر يشة ناكات كةركوكقابيلي مساوةمةو مناقةشةنية

  .حةقيقةتةكان
ن كةكورد لة ثيش ـئةو كةسةي لةميذوو شارةزابيت سةدةها وةسيةقي ميذوويي هةن كة ئةوة ئةسةملين1

م الَ بةبةالَم ليرةدا مةجايل ئةوةمان نية كةباسيان بكةين. عةرةبةوةلة عيراقدا بووة نةك تةا كةركوك
 .شنايي خستونةتةسةر لةميدبا كاندابؤبري خستنةوة هةنديك لةو وةسيقانة بةريز دكتؤرجةبار قادر رؤ

 هةتا ذمارةيان زياتربيت لةكوردو كورديش  ـ ئةطةر كةركوك عةرةبية عةرةب هاوردين بؤضية2 
 ، دةربكريت

بةالَموةسيقةي زؤرمان هةية وجوديكورد لة .  هجري وجوديان لة عيراقدا نةبوة40ـ عةرةب ثيش 3 
  سالَ ثيش زايني كة بةخةيت بزماريي نوسيويانةو بةشيوةي هةورامي12000عريقدا ئةطةِريتةوة بؤ 

  بؤ سةري نةطرت؟ ئايا سةبةبةكةي كةركوك نةبوو؟1970 ئازاري 11ـ ِريكةوتين 4
 لةبةر ئةوة لةهةموو ، عرةب بةتايبةيت سةددام لة ميذوو دةترسا ضوونكة شارةزاي ميذوو بوو ـ5

لةسالَي ، بؤ منوونة ئةم بريةوةرميتان بؤئةطيِرمةوة، دا ميذووي كورد قةدةغةبووقوتاخبانةو زانكؤكان
 لةزانكوي مووسلَبووم وةك قوتايب ِرؤذيك ضووم بؤ مةكتةبةي مةركةزي زانكؤ داوايكتييب كوردمي 1983

كرد وتيان بِرؤ بوالي مديري مةكتةبة منيش ضووم بؤاليو وويت فةرموو ومت داواي كتيبيكوردمي كردوة 
بؤ نةخير  ة عيراق؟ منيش وومت تازة هانويةتكابرا ويت، كةثةيوةنديان بةميذووي كوردةوة هةبيت

منيش ومت بؤ؟ ويت ئة ، وويت ئةطةر لةعيراقدا ذيايب ئةوثرسيارة ناكةيت  .ميذووي كورد مةمنوعة
خةزانةي { ْْ:ي نازاةرضي كتييب ميذووي كورد هةية هةمووي خراونةتة شوينيكةوة ثيي ئةلَين

 هاوِركةم ليرة بوواية يكسةر ِراثيضي ئةمين جاميعةي وويت شانست هةية كة منليرةم ئةطةر .}مةقفوولةْْ
ئةكردمين كوردم خؤشئةويت ئةزامن تا ض ِرادةيك حق خوراوو زولَم يلَ كراون بِرؤو ئمشتةش جاريكي 

بةِريزان  .كةالي كةس باسي مةكة ئيوة نةك خؤتان ميذووةكةشتان سجنة بةالَم دلنيابة تا سةر وانابيت
كورد طةورةو بضووكيقؤلَي هةلَمالَيوةو ، مناقةشة كردين كةركوك سودي نية. ة دةريايكئةمةدلَؤثيكة ل

  .هةر ئةبيت ئامادةباش بني بؤ ئاخر حةل. ضاوةرواين ئةم بطرةو بةردةيةية
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