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  **بيتوش حمةمةدبيتوش حمةمةد   ... ...ذيانةذيانة   ثيكةوة ثيكةوةيي مؤلَطة مؤلَطةكةركووككةركووك

؟ ماوةيةكي دوورو دريذة كة دوذمنان بة شيوةي  رة نةتةوةييكي كوردي يا فكةركووك، شاريشاري 
ردةمي سةدام بة كوشنت لة سة. نةوةجؤراوجؤر دةيانةويت خاوةنيةيت طةيل كورد لة سةر ئةو شارة بسرِ

و بؤ رؤذئاوا يا   و زاريان بة بفرؤشن  و زةوي  لَ ماصزؤر لة كورد كردن كة دةب،  و دةربةدةركردين خةلَك 
و ثارضة ثارضةكردين خاكي  يندا جيطري بكةن، يا بة دابرِان عةرةبيان لة شوو    بكةنباشووري عيراق كؤض

نيةيت ميشة خاوةةيت تورك هةدةولَيا . سةآليت كوردةكان كةم بكاتةوةئةو ثاريزطاية تيدةكؤشا رِادةو دة
يةكاين لة كةمايةيت توركمان كةلَكي شارة فةرز كردووةو بؤ مةبةستة سياسيخؤي لة سةر ئةو 

و ثيوة لكاندنةوةي   ياين خؤيانو ذ ةي كوردة دةركراوةكاين بؤ سةر شوين انةووةرطرتووةو دذايةيت طةرِ
. ةكردو خؤي كردبووة كويخاي ناوضئةو شارو ناوضانةي كة بةمةبةسيت ثاكتاو كردن ليي دابرِابوون دة

و واز لة    نةيتواين ئريادةو خواسيت كورد برِووخينن ناحةزاني و بؤطةنانةلَهةموو ئةو كردةوة ثووضة
 كةركووك بكاتة صزؤر بؤضوون هةية كة دةلَين كورد لة بةر نةوت دةيةو. نن بيصبةشيك لة وآلتةكةي ث

  بةآلم ئةوةي كورد تا ئيستا وازي يلص ناكرركووك حاشاي يلمولَكي خؤي، هةر ضةند نةويت بووين كة
ك نةوتةكةيناوة خاكةكةي بوو نةنةهي .ةو نةوتانةي كة ةرةبووي ئستا كورد قةت داواي قتاكوو ئي

م هةميشة داواي خاكةكةي كردووةو بةهاي  بةآلوةةماوةي ضةندين سالَة لةو ناوضةية فرؤشراوة نةكردؤت
 ي هةلَبذاردنةوة برِوانينة شاريئةطةر لةرِوو. ةبات و قوربانيدان نةحةساوةتةوةو هةردةم لةخبؤ داوة

 نةبووين شانةي بؤ كورددا كة ئةو بانطةي كةركووك نيشانيخةلَك لةثاريزطاادةي بةشداري رِكةركووك 
 ئةو شارة دةكرا درؤ بوون، بةرةي يةكطرتووي كورد كة لةهةردوو حيزبة سةرةكييةكة ثيكهاتبوو توانيان

زؤرايةيت ) %1،59 (ة كوردةكان بةنن واتدةست بيكةس دةنط دةران وة) 400892 (دةنط لة) 237303(
دةنط ) 73791 (بة  توركمانةكانيسيتكوردةكان ل يلةدوا. طا بةدةستهينا ثاريزدةنطيان بؤ ئةجنوومةين

يةكان خؤيان لة هةلَبذاردن حيزبة شيعةو سوني. ي دةنطةكان) %16 (هينا واتةبةدةست  دووةميانيثلة
شايةوةكي .  

و داوا بكةن كة ثاريزطاي كةركووك   يشاندان بكةندا خؤث و شوينيك  كوردةكان مايف خؤيانة لة هةموو كات
ي دابرِاوة خبريتةوة و هةروةها ئةو هةموو ناوضانةي كة لي  ي كوردستانلَبكةويتة سةر ناوضةي فيدرا

وةي  بة شيص هةية دةبنطيان لة ثاريزطاي دةهةروةها ئيستا كوردةكان كة زؤرينة.  ثاريزطايسةري سنوور
  و نةتةوايةيتي تةسكي ديكة بذين دوور لةبرييةكاينكةمايةتي لَطةئاشتيخوازانةو ثيكةوة ذيان لة

 ي طةش و ثرِشنطداري ئايندةيةكي منوونةو ثيكةوة ذيانةيمولَطةئيستا كةركووك  هتد، ...يناوضةطةر
 ئةم  ضاويان نةنوقيت لةئامسايني عيراق عيراقة، ثيويستة لةسةر هةموو اليةنة بةرثرسةكاينطةيل

 هاتووة، بيطومان ئةمةش يوضار كةم بكةنةوة كة ضةندين سالَة دوشارةو كةميك لةئازارو مةينةتييةكاين
 .  دةويتي بةردةواميماندووبوون و هةولَ
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