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  كةركوك
 

كاروباري ناوضة تازة كاروباري ناوضة تازة ((لةكابينةي ثينجةمي حكومةيت هةريمي كوردستان وةزارتيك بؤ لةكابينةي ثينجةمي حكومةيت هةريمي كوردستان وةزارتيك بؤ 
  كاويزمةالثةرويزكاويزمةالثةرويز)  ... )  ... رزطاركراوةكان ثيويستةرزطاركراوةكان ثيويستة

  
 لة هةفتةكاين رابردوو نوسيين بابةيت جياواز لةسةر بؤضووين 
جوداوازي هةردووك ثارتة سةركيكةي كوردستان لةسةر ياسايي 

ريمي كوردستان نوسراو هاتة بالَوكردن،راو تيبيين زؤر سةرؤكي هة
هةبون لةسةر ئةم ياساو ئةوي تريان يل تا بة ئةمرؤ ريطا ضارةي 
طوجناو و موقنيع نةدؤزراوةتةوة كة بؤضووين هةردووال لةسةري كؤك 
و نيزط خبات،لةطةلَ طومان و قةلةقي هاووالَتيان طةشبينيةكي زؤريش 

 لةسةر جؤرو شيوازي ئةو ياساية كة هيوادراين هةية بؤ ثيك طةيشنت
بةم زووانة ئةو طرفتانة كة ريطاي هةلَكشاين ليطرتووين بيتة ضارةسةر 
كردن و ثةرلةماين كوردستانيش كة كوردستانيان ضاوةنوارن دةست 

  . بةكارةكاين خؤي بكات
ين ليراوة دةردةكةويت هةرناكؤكيةك لة نيو ثيكهاتةي سياسي كوردستا

هةيب كاريطةري نيطةتيف لةسةر رةوشي كةركوك و ناوضةكاين تري دوورة دةسةاليت حكومةيت 
كوردستان دةيب و رةوشيكي ئالَؤزي دةرووين بؤ خةلكةكيش بة جي ديلَي بؤية خةلكيش لةو راستيانة 

طوتةين كاري دةطات كة طومانيك ئةوة ناهيين هةلَكشاين طةيشتنة بة ئاماجنةكامنان راوةستينني كورد 
خير ضةند ثةلةي ليبكريت هيشتا درنطة،ئةمة وةك كردنةوةي دةروازةي يةكةم بؤ هةنطاوي دواي ئةوة كة 
خةلك ضاوةنواري دةكات راطةياندي ثيكهيناين حكومةيت يةكطرتوي كوردستانة كة ئةرك و 

ئاسايشي تةواو بؤ بةرثرسيارييت حكومةيت ضاوةنواكراو لة ئاست خزمةتطوزاري و دابني كردين 
بةاليةك و ئةركي حكومةيت ئايندة لة ) سليماين-دهؤك-هةولير(هاوالَتياين هةر سي ثاريزطا 

لة ذير ضةوري ستةمي ساالَهاي ) كةركوك-موسل(رزطاركردين دوو ثاريزطا دةولَةمةندةكةي كوردستان 
 طؤرةثانةكةي حازريش لة سةر هيشتنةوةي دريذي حكومي ضةوسانةوةو بة عةرةبكردن و ملمالَنيي توندي

ئةو ناوضانة وةك ئيستاي بةاليةكي تر كة ثيويست دةكات لة سترتيذييةيت كاري كابينةي ثينجةمي 
حكومةيت كوردستان رةنبداتةوة،و خةلكي ئةو ناوضانة هةست بكةن حكومةيت كوردستان حكومةيت 

ويذدانةوة ديليم كابينةي ضوارةم لة ئاست كارة راستةقينةي ئةوانة نةك حكومةيت ناوةندي بةغد،بة 
خزمةتطوزارييةكان و بوارةكاين تري ذيان تا دروست كردن و كردنةوةي فرؤكةخانة خزمةيت باشي 
طةياندوة يل لة ئاست ئةو ناوضانة دةسةوةساين واقع بوة كة ئةطةر ئريادةي كاري ئيدارميان يةك بايةو 

ا ثيشكةوتن وةدي بينني لةو ناوضانة كة ئايندةيان لة يةك حكومةت لة كاية بواية دةتوانر
مةترسيداية،بؤية دةيب ئازاري ئةو ناوضانة ببيتة هةوين بؤ يةكخستين ئريادةو يةكبووين بؤضوونة 
جوداكامنان،لةو روانطةوةيةوة ثيشنيار دةكةم بؤ كابينةي ثينجةمي حكومةيت هةريمي كوردستان كة 

 سةرؤكايةيت دةكات وةزارةتيكي تايبةت بة ناوضة بة ناو ئازادكراوةكان جا بةهةر بةريز نيضرظان بارزاين
ناويك بيت لة ثيكهاتةكةي شؤين بطريت،مهامي ئةو وةزارةتة كاركردن بيت بؤ طيرانةوةي ناوضة 
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كوردستانييةكان و سرينةوةي ئاسةواري قيزةوةين بة عةرةبكردن،زؤر كاري تري خزمةتطوزاري كة 
يستة بؤ ئةو شوينانة وة ئةجنام بطينري،بؤية دةكري لة قوناغي ئايندةي كاري حكومةت خؤزطةي ثيو

خةلكي ئةو ناوضانة لة ضوارضيوةي وةزارتيكي ئةكتيف كؤبكريتةوة كة هيوادارين كةركوك و ناوضةكاين 
يران كاك نيضرظان تري بة عةرةبكراو ببيتة ئةجنداي كاري كابينةي تازة ئةمةش لة بةريز سةرؤك وةز

  . بارزاين ضاوةنواركراوة
K_mlaprwez@yahoo. com   
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