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 كةركوك 

  
  كاويزمةالثةرويزكاويزمةالثةرويز... ...  لةكةركوك ضاوقاميي سةنطةر طرتنة  لةكةركوك ضاوقاميي سةنطةر طرتنة 

  
ئةو قؤناغة ريية كة رؤذانة ثيوستة بؤ سةركار بيبةري جياوازة لةو  

) كةركوك(ريطاو بانانةي كة لة شاراندا مرؤظ دةيربي،لةم شارة 
كةشيك رةخساوة هةستيكي نةويستراو وا لة مرؤظ دةكات تا دةطاتة 

يشة حازر بةدةست بيت بةرامبةر هةركاريك كة ضاوةنوار جي هةم
  :دةكري بةرامبةري رووبدات

تريؤر دةكريت،يان ريطات يل دةطريي و دةتبةن،ئاخر زؤرجار ئةوان جل 
  . و بةرطي هيزة رةمسيةكاين ثؤليس و طاردي نيشتماين دةثؤشن،

يستا ناسةقامطريي ئاسايش بوةتة مؤتةكة و باالَي شاري تةنيوة،ئةم
كةس لة سةالَمةيت ذياين خؤي دلَنيا نية،بةتايبةت لةم ماوةيةيي 
دوايي كة شةثؤليكي كاري توندرةوي تريؤرسيت و تؤقاندن رووي لة 
كةركوك كردوة يب ئةوةي دةزطاو اليةين ثةيوةندار ئةطةرةكاين ئةم 

ؤرستانة لةاليةن هيزي كارة تيكدةرانة شي بكةنةوة كة ضي هؤكاري لة ثشتيةوةية كة زؤريك لةو تري
  . ثؤليسي كوردوة دةستطري دةكرين

وا دةزامن ئةم طرؤثانة بة ريكةت نية روويان لة كةركوك كردوة بؤية ئةوان لة اليةنيكةوة لة سةركردايةيت 
كوردستان بة زةينترن،ئةوان ثيالن دادةريذن بؤ تيكداين ئاماجنيك و ئيمة بؤ سةرخستين ماظةكامنان 

ي ياساي ئيدارةي دةولَةت ) 58(كمان نية،تةنانةت بؤ كاراكردن و ضؤنيةيت جيبةجي كردين برطةي ثالني
كة تةمةين زؤر كوريت لةبةر ماوةو طةرانةوةي حةقي زةوتكراوي كورد،هةربؤية وادةزامن لةم كاتةدا 

يةي كورد بطرن قورسايي كاري تيكدةرانة و تريؤرستانةي ئةو طروثانةي بؤئةوةية بةربةو خواستة ئةزةل
  . كة دةخوازن شارةكةيان بة خاكي كوردستاين باشورةوة بكليندريتةوة،

سنووري كاري تريؤرسيت ئةو طرؤثانة فراوانتر و ريكخراو تربوة،وةسفي عاسي دلَ سووتاوي بةعس كة 
ؤش لة هةر لةسةرةتاي ثرؤسةكةوة ئةو ريطاي كة دةضيتةوة سةر تريؤرسيت بة ئاشكرا بةباين كرد ئةمر

داهينانيكي تري تريؤرسيت راطةياندوة فةوجي ضةكدار بؤ دذايةتيكردين ثيشمةرطة دروست دةكات و 
داواش لة عةرةب نشيين كةركوك دةكات كة ناوي خؤيان بنوسن وخؤيان لةو فةوجانة ناونووس بكةن كة 

مةين لة كةركوك و ئةو سةرثةرشيت دةكات،بةئاشكراش ئةوة دةركةوتوة كة ماوةيةكة نرخي ضةك وتةقة
دةوروبةري بة ريذةيةكي ضاوةنوار نةكراو بةرزبؤيةوة،ئةز دلنيام هيزيكي لةو جؤرة هيض كاريطةري نايب 
ئةطةر ئةمةريكايةكان ضراي سةوزي بؤ هةلَنةكةن،كة طومان دةكةم ئةمةريكا و ئينطليز ذيربةذير ثشتيواين 

 بؤ ثاراستين ئةو ناوضانةي حةويضةو رياز و ئةو طوندانةي لةو هيزة ضةكدارانة نةكةن و دواتر بةرةمسي
كة تا دةطاتةوة حةمرين هيزةكةي عاسي بناسيين،كة دةرئةجنام ئاسايشي هاوالَيت كورد لةم شارة 

  . دةكةويتة ذير مةترسيةوة،
ةجيكاري ئةو ئةمة بةاليةك كة كاري سياسةتةو هيزي تيكةلَ كراوة خؤزيا كورد نةدةبوو بة اليةنيكي جيب

سةركردايةيت نية بةلكو خةلكي كوردة كة لة دواي ثرؤسةي بة نيوي ئازاديةوة لةو ) مةبةستم(بةرنامةية 
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طةرةكانةي كة بةعس بةمةبةسيت طوريين دميوطرافيايي شاري كةركوك بؤ عةرةيب هاوةردة 
ا و سيماي كوردستاين دروستيكردبوون خانوي كري و تياية سوكنةي طرت مؤركي زؤر لةو طةرةكانة طؤردر

ومؤركي كؤمةاليةيت كؤمةلطاي كةركوكي وةرطرتةوة،كة ئيستا لة ذير باري ئةو كةشة ناهةموارة وخةريكة 
كؤضي ثيضةوانة دةست ثيدةكاتةوة،زؤريك دةناسم لة تاو يب ئاسايشي و هةرةشةي تريؤرستاين عةرةب 

 و شويناين تري دوورة دةسيت عةرةب،راستة ويلة بةدواي خانوو لة طةرةكةكاين شؤرجةو رةحيم ئاوا
حةق بةو خةلكةية يل ئةمرؤ ضاو قاميي بؤ كورد لة كةركوك سةنطةرطرتنة لة دوذمنان،ثرؤسةي لة 
ناوبردين بةعس و سةداميش ئةوةندة خيري تيا بوو لة كةركوك كة كورد تواين لةو شوينانة بةبيتة 

ة الي من وةك سةنطةر واية ضؤلَ بكةين،واش بري بكةينةوة خاوةن مولك و مال،كة نايب ئةو طةرةكانة ك
  . بؤ عةرةب بةجي بيلني،) 1(ئةو طةرةكانة 

كارةسات لةويداية دةسةالَيت كوردي بيدةنطةو بةرثرسي كورد لة كةركوك لة زؤر شتان يب ئاطاية و ريطا 
دستانيةكان،بؤية هؤكارةكان بةو شوينانة نابن،و زؤريك لةو طةرةكانة خالية لة بارةطاي حزبة كور

  . زؤرن،مةترسي طةورةيش بة دواي خؤيايدا ديين،
 . بةناو حي نصر و دؤميز واحيدحوزيران و واست ضةندان طةرةكي تر كة تريؤرستان تيادا حاكمن) 1 (

K_mlaprwez@yahoo. com   
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