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  كةركوك 
  

  مةالثةرويزمةالثةرويز  كاويزكاويز... ... كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات 
  

ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية
ي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةو) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، سادةيان بؤ كورد كرد
دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 

جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت
زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

ش كة لة كايت منونةي، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب
هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 

  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة
 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 

بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، ةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوةعةر
كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة

ي فيدرالَي كؤماري دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميك
  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي

 K_mlaprwez@yahoo. com   
   كاويزمةالثةرويز كةركوك 

  ) ) ان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكاتكيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومن ( (
ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية

يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
ر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة كايت كيشةي كةركوك ضارةسة، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، كورد كردسادةيان بؤ 
دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 

تةعريب جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت ، ثاريزراو بيت
زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب
زي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي را

  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة
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 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 
كات بؤ ئيمةي كورد بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة
دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 

  . ، ية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوةئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي
 K_mlaprwez@yahoo. com   

   كاويزمةالثةرويز كةركوك 
  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (

ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، كا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نيةدةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةري
يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، لمان دةكاتقةفةس و دي
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

 راطرن كة دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك، سادةيان بؤ كورد كرد
دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 

جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت
نيشان بدات كة تةوازنيك لة زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب
هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 

  . ، ثربكرينةوةحةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك 
 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 

بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة
 كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة كة دوو دير طرفيت، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة

دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 
  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي

 K_mlaprwez@yahoo. com   
   كاويزمةالثةرويز كةركوك 

  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (
ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية

و واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية يان ئة) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

 وةكو ضؤن لة ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، سادةيان بؤ كورد كرد
ية كة بةرذةوةنديةكانيان دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوة

جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت
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زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع
منونةيش كة لة كايت ،  بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةبكةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت

هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 
  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة

ري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي  ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطا
بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة
وردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي ك

  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي
 K_mlaprwez@yahoo. com   

   كاويزمةالثةرويز كةركوك 
) ) تة قةفةس و ديلمان دةكاتكيراقي بوومنان دةبيت ئيشةي كةركوك ضارةسةر نةكري ( (  

ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية
 شيوةية يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
ةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، سادةيان بؤ كورد كرد
دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 

و زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئة، ثاريزراو بيت
زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب
ريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي هةلَبذاردنةكان ئةمة

  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة
 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 

بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، رمان نةكاتةوةعةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ت
كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة

دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 
  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ية تا دواييئيراقيفيدرالَ

 K_mlaprwez@yahoo. com   
   كاويزمةالثةرويز كةركوك 

  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (
ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية

يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
كيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرة، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
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كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 
ة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة دةيانةوي ئةم قؤناغيش ك، سادةيان بؤ كورد كرد

دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 
جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت

زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، عمبيين و ببيتة ئةمري واق
منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب

كةي هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤض
  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة

 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 
بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، ين كيشةكامنان نةماوةلة ضارةسةركرد
دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 

  . ، يتةوةئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤز. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي
 K_mlaprwez@yahoo. com   

   كاويزمةالثةرويز كةركوك 
  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (

ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية
يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

ةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ئةوةي ضاوديري ئةم ر، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، سادةيان بؤ كورد كرد
 دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان دواجار بؤ ئةوان ساناتر

جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت
زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

منونةيش كة لة كايت ، ك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةبكةركو
هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 

  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة
وة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي  ئةمةريكايةو هات

بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة
ويش لة كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئة، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة

دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 
  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي

 K_mlaprwez@yahoo. com   
   كاويزمةالثةرويز كةركوك 

  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (
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ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية
ت ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكا) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(قي دروستكردنةوةي ئيرا
دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، سادةيان بؤ كورد كرد

دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 
جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، و بيتثاريزرا

زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع
منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب

هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 
  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة

فاشي  ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري 
بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة
ةريميكي فيدرالَي كؤماري دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان ه

  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي
 K_mlaprwez@yahoo. com   

   كاويزمةالثةرويز كةركوك 
  ) ) اقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكاتكيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئير ( (

ضةند جاريكي تريش ئةمةم (، دةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليم ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نية
يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
ك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة كايت كيشةي كةركو، بيت

ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، قةفةس و ديلمان دةكات
كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 

دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةموو اليةك راطرن كة ، ةيان بؤ كورد كردساد
دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 

سياسةيت تةعريب جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي ، ثاريزراو بيت
زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خايل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة ، مبيين و ببيتة ئةمري واقع

منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب
كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين 
  . ، حةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين كةركوك ثربكرينةوة

 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 
ؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد بؤية تا زووتر وةخ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

كة دوو دير طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة ، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة
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دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 
  . ، ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوةئةطةر ئةوة نةكرا . ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي

 K_mlaprwez@yahoo. com   
   كاويزمةالثةرويز كةركوك 

  ) ) كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت ئيراقي بوومنان دةبيتة قةفةس و ديلمان دةكات ( (
كي تريش ئةمةم (، م ئةمةريكا لة كةركوك هاوثةمياين كورد نيةدةمةوي بطةمة ئةو خالَة بليضةند جاري

يان ئةو واقعة داسةثاوةي كةركوك وا دةكات ريرةوي سياسةيت ئةمةريكا و ئينطليز بةم شيوةية ) طوتوة
كايت كيشةي كةركوك ضارةسةر نةكريت بةو شيوةيةي كورد طةرةكيةيت ئيراقي بوومنان دةبيتة ، بيت
ئةوةي ضاوديري ئةم رةوشة بكات دةردةكةويت ئةمةريكا و ئينطليز وةكو ضؤن لة ، فةس و ديلمان دةكاتقة

كةلكيان ليوةرطرتني بةرامبةر ئةوة رضاوي هةندي داواكاري زؤر ) 2003(دروستكردنةوةي ئيراقي 
وو اليةك راطرن كة دةيانةوي ئةم قؤناغيش كة قؤناغي بةهيزكردين ئيراقة هةم، سادةيان بؤ كورد كرد

دواجار بؤ ئةوان ساناتر دةيب رةمسي سياسةيت خؤيان بكةن بةو شيوةية كة بةرذةوةنديةكانيان 
جا بؤ ريي تينةضي بةرذةوةندي ئةو زهليزانة لةوةدا بيت بةشيكي سياسةيت تةعريب ، ثاريزراو بيت

يل ئةوة نيشان بدات كة تةوازنيك لة زةند دةكةم سياسةتيان خةت و خا، مبيين و ببيتة ئةمري واقع
منونةيش كة لة كايت ، كةركوك لة نيو ثيكهاتةكاين ئةم شارة رابطريت بة تايبةت لة نيواين كورد عةرةب

هةلَبذاردنةكان ئةمةريكايةكان زؤر هةولَياندا اليةين كوردي رازي بكةن ئةو ذمارة دةنطانةي شارؤضكةي 
  . ،  كةركوك ثربكرينةوةحةوجية بؤ كؤمةلَة عةربيةكاين

 ئةمةريكايةو هاتوة ئةزيش لةطةل ئةوةدام ئةمةريكا بوو رزطاري كردين لة سستةميكي ديكتاتؤري فاشي 
بؤية تا زووتر وةخؤ كةوين كات بؤ ئيمةي كورد ، عةرةيب يل مةرجة طريؤدةي سستةميكي ترمان نةكاتةوة

ر طرفيت كورد ضارةسةر دةكات لة ئيراق ئةويش لة كة دوو دي، لة ضارةسةركردين كيشةكامنان نةماوة
دةستوور بنوسريت كةركوك شاريكي كوردستانية لةطةل ئةوةي كوردستان هةريميكي فيدرالَي كؤماري 

  . ، ئةطةر ئةوة نةكرا ضاك ئةوةية كورد ريطاي وونكراوي خؤي بدؤزيتةوة. ، ئيراقيفيدرالَية تا دوايي
 K_mlaprwez@yahoo. com  
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