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 كةركوك 

  
  كاويزمةالثةرويزكاويزمةالثةرويز... ... ووريايي بازييةكي دؤراوي تر بن ووريايي بازييةكي دؤراوي تر بن 

  
 دةطيرنةوة يةك لةو كةسانةي كة خؤي بة ئاغاي خةلك دةزاين 
سيستةمي فاشييةتيش سةثاندووبوي،دواي رؤخاين بةعس و 
هةرةسهيناين تاكرةوي وفاشييةت،كةس بةدةوري ئةو مرؤظة دةروون 

وانةوة خةلك ئةو مرؤظةو ئةواين تري نةخؤشة نةدةهات بةلَكو بةثيضة
وةك ئةويان بة بةشيك لة دةسةالَيت بةعس دةزاين،ئاخر بةعس هةندة 
قيزةوةن بوو الي خةلك بؤية ئةوانةشي لةسةردةمي دةسةالَيت بةعس 
بونة نؤكةر قيزةوةن بوون،ئاغاوات هةزارويةك كاري ضةوتيان 

ردةمي دةسةالَيت بةرامبةر خةلكي سيظل و وةئةجنامدابوو،بؤية لةسة
رووخاوي بةعس خؤيان بة دةسةالَتدار بةرامبةر خةلك دةخؤيندةوة كة 
لةراستيدا جيبةجيكاري بةرنامة بؤطةنةكاين بةعسي عةرةيب 
بوون،دلَسؤزيان بؤ بةعس لة ئاستيكدا بوو كار بةوة طةيشتبوو بؤ 

بةعسيان رادةسثارد بؤ طرتين ئازارداين خةلك و ثارةوةرطرتن ليان خؤيان دةزطا ئةمنية ضةثلةكاين 
  :تاكي ئةو خةلكة،كة دواتر هةرخؤيان بة كةس وكاري طرياوةكةيان دةووت

ئةوةندة ثارة بدة بة ريطاي فالين ئةمنةوة ئازادي دةكةم،ئةم جؤرة كارة قيزةوةنة ئةوةندة دووبارة 
ش لة ئةمن دةردةهينرا،ئةم كرابؤيةوة كة زؤر بةئاساين سازئةدراو خةلكيان راثيضي ئةمن دةكرد و طرياوي

بازية كة هةم بؤ رووتانةوةي خةلك بوو هةميش بؤ ئةوة بوو كة بلين ئيمة شياوين بةوةي ثيمان بوتري 
ئاغا،،بازييةك بوو لةطةل زؤر كةس كراوة،بؤية هةر زوو دةزانرا ئةم كارة دةسيت ئةوكةسانةية كة وةك 

بةيل . ...!.. خةلك لةالي رةش و رووت دةهاتنة بةرضاوو؟نؤكةر الي رذيم دةناسران و وةك ئاغا طةورةي
ثرؤسةيةك داهات وةك ضؤن بةعسي تونا كرد ثشيت ئةوانشي لة زةوي خست كة خؤيان بة سةرداري 
خةلك شوناس دةكرد،واي ليهات كةس بة دةورياندا نةما بةلَكو ضارة رةش بوون طةورةي طةورةكةيان 

بةرة بابيكن لق و ثؤثيان شؤربوةتةوة برياري بة جيهشتين ئةم ئاخر ئاغا هةر يةك كةس نية بةلكو 
ووالَتةي دا بةرةو ئيران هةنطاوي هةلَطرت،ئاغاي دةروون نةخؤش ضةند رؤذيك لة ئيران دةمينيتةوة 
ثاشان دةزاين هةموو نيريك لة ئيراين ئاغاية،كة واي دةزاين هةر بةخؤي شياوي ئةو ووشةيية،ثةست و 

  !.. ئاغاية،ناضاري طةرانةوة دةيب) 1(يب كة ئةميش هةروةك كريكاريك دةهري دة
ئاغاكان دةسةالَتيان بؤ ئةوة دةوي خةلكي يي ضاوترسين كةن،بؤية هةميشة لة هةلثةي ئةوةدا بوونة 
نيزط بن لة دةسةالَت،دواي ثرؤسةي بةناو ئازاديش هةويل ئةوةياندا سوود لة كيربكي نيوان هةردوو 

ةسةالَتدار وةربطرن،ليراو لةوي خوانيان رازاندةوة بؤ بةرثرساين هةردوو حزب ودابةش بوونة ثاريت د
سةر ثارتةكان،طةرضي زؤريك لة بةرثرسان بةرذةوةندي قؤمار و شةو دانيشنت كؤياين دةكردةوة لةويوة 

  . كةنةوةهةندي شرين بوون الي دةسةالَت بةالَم نةيانتواين حورمةت الي خةلكي عةوام دروست ب
ثيشتري ضةند نوسينيكم لةسةر نؤكةرايةيت زؤريك لةو خةلكةي كة دةسةالَتيكي وةك بةعس بؤ 

ئةجمارةيش ،.سةركوتكردين خةلك و بزايف كوردايةيت و طياين كوردستان ثاريزي هةليتؤقيبون نوسيوة
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اهينانة كة هةر لةوان مرؤظ داهينانيكي تري نؤكةرايةيت ئاغاكان واي كرد بنومسةوة كة ديمة سةر ئةو د
  . دةشي

بةعس بؤ جيبةجيكردين مةرامة شؤفينيةكاين سوودي لةم نؤكةرغايانة وةردةطرت لةكايت طؤريين 
قةوميةي كورد بؤ عةرةب لة ثرؤسةي تسحيح قةومي كة بةعس داهينةري بوو نؤكةرغايانة رؤيل 

ئاخر طواية ئةمان سةرؤكايةيت عةشرةت دةكةن سةرةكيان بيين لة بةرةو بريي ضووين ئةو بريارة،
خؤيان و عةشرةتةكانيان بة عةرةب ناونووس كرد،زؤريشيان لةوان كةس و خانةوادة دةكرد كة ئامادةي 
طؤريين نةتةوةكةي نةيب،بة هةرةشةي شاربةدةركردن دةيانترساندن،كاري ناشياويان هةندة زؤرة كة 

ناو سةرداري عةشرةت دةطوزريين رؤذيك لة رؤذان ثةناي تةواو نايب،كايت لة سةراثاي تةمةين بة 
هةذاريكي نةداوةودةسيت بةسةر منداليكي هةتيو دا نةهيناوة يل ئامادة بوو لةسةر بودجةي تايبةيت 
خؤي كة لةدةم رةش وروويت دةطرتةوة ثةيكةريكي مةرمةرين بؤ سةدامي سةرؤكي دةستطريكراو لة طوندي 

ت بكات،سةرداراين عةشريةت عةرةيب باشووريان بؤسةر زةوي وزاري كاكةيي تؤبزاوةي كاكةيي دروس
ثةلكيش دةكرد،كة ئةو كات دةركةوت ئةمانة نةك ئينتمايان نية بؤ كوردستان بةلكو بةرامبةر ئةهلي ئةو 
ناوضةيةش غريةتة كوردةوارييةكةيان نةبووة كة تيادا طةورة بوونة و رؤليكي ئةكتيفيان هةبوة لة بة 

رةبكردين ناوضةكة،زؤر جارم بيستوة لة خةلكي طوندةكاين كاكةيي كايت زةوييةكاين ئةو ناوضةية بة عة
عةرةب دةفرؤشن كة عةرةبةكان نةيايشتوة مريشك و قازكانيان لة حةوشةي ئاوايي نشني 

 جيا لة دةسيت طةورةيان لة!دةربضيت،ضونكي زةوي و طوند مولكي ئةوانةو لة ئاغاكانيان كريوة؟
كة لةشاالَوة بةدناوةكةي ئةنفالَدا . ئةنفالكردن و بة تاالَنربدين ماالَيت ئةو طوندنشينانة،

سةدوهةشتاودوو هةزار كورد بونة قورباين،و ثشكي طةورةيان لة تاالَنكردين مايل ئةو كوردانة 
  . بةركةوتوة

ن بة ئةندازةيةكة كة ناتوانن ئاغا وا ريسوا بوة كة هيض وةرزيري ئامادة نية بة سةثانيان بطرن،ريسوايا
لةو طوندانةش بذين ضونكي طوندنشينان بة الياندا ناضن و بةردبارانيان دةكةن،ناشتوانن زةويية 
تاثؤكانيان تؤ بكةن،رةق وتورةيي خةلك بةرامبةر كارة ضةوتةكانيان بوةتة ئاطر،لةوة سةرم سورماوة 

يان ليدةكةن،و موضة بة هةنديكيان ئةدةن طواية ثارتة كوردييةكان كةم كورت ناويان دةبةن و ثيشواز
ئةمانة ثياو ماقويل نيو كؤمةلن،ئاخر حزب كة نوستبيت يب ئاطا يب لةوةي سةرداري عةشريةت نةتواين 

  !. لة نيو ئةهلةكةي بذي و حورمةيت نةطريي ماقويل لةكؤي،خةوي حزبةكانيش قول و دريذة؟
لةم بارة ناهةمواري ئيراق دةيانةوي يارييةكي . .!..يناين ئاغاية؟ديمة سةر ئةسلي مةبةست كة تازة داه

تري يب كةلك بكةن ئةجمارة كةشيت تيكشكاويان بةرةو ثارتة شيعةكان وةرضةرخينن كة طواية ئةهلي 
كاكةيي شيعة مةزهبة و عةيل و كوراين عةليان خؤشدةوي،بؤ ئةوةي دةستيان لة ضةمكي دةسةالَيت 

يعةي ئيراق طري بيت،جاريكي تر ببنة ئةو ثياوةي كة جاران لةسةر زةوي و ئاخي عةرةيب زؤرينةي ش
شيعةي عةرةيب ديين وسياسي ضةندي بؤ توركمان لة هةطبةدا بوو ئةي . كاكةييان هةرتةالَيان دةكرد،

ئاغا طيان هةندةشي بؤ تؤو ثي دةيب لة مايل خؤت رؤنيشةو لة ئاست ئةو خةلكة ملكةض بة و ريرةوي 
يذوو بة ئيوة ناطؤردريت كاكةييان بة شانازييةوة بةشيكن لةو جؤطة ئاوة رؤشنة كة بوة بةدةريايةك لة م

ميذوي خةبات و تيكؤشاين ئةم طةلة،كةلتورو تايبةمتةندييت كاكةييانيش بةشيكة لة كةلتوري رةسةين 
  . كورد

K_mlaprwez@yahoo. com   
  ئةو ضريؤكة درووستة روويداوة،وةك ضؤمن بيستوة وام طيراوةتةوة، كريكاريش ) 1 (
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  . الي من بةرزو ثريؤزة
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