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  ذثژة
 ئةجمةد شاكةيل
 

 و دواتريش جةالل هةزار چةكدارةكةي جةالل تاصةبايندة كةركووكيان چؤصكرد، هثزةكاين ماريرت و ،سةددامييانكة 
كةركووك لة عةرةيب  ،كة ئيدي دةسبةجث هةموو كورد چاوةنؤذي ئةوة بوون، ،، خؤيان كرد بة كةركووكداتاصةباين

 دةبنةوة  و  دةگةذثنةوة سةر جثگة و زثدي خؤيان،ردي ئاوارةي كةركووكيش بژار دةكرثت و تةواوي كو،عةرةباندن
، نةك هةر واي تاصةباينجةالل .  دةگةذثتةوة نثو ئامثزي كوردستاين دايكيشكةركووكزؤرينةي دانيشتووان و 

بگرنة  كةسيي لة كةركووكييان دانا، بؤ ئةوةي دةسةآلت لة كةركووكدا 24دةسبةجث كؤميتةيةكي نةكرد، بةصكة 
هةر لة رؤژي ). مةسيحي(ئاشووري - كلدؤ6كورد، 6 توركمان، 6عةرةب، 6:  كةسة، پثكهاتبوون لة24ئةو . دةست

 لة كةركووكدا كرا بة ، بة دةسيت خؤي، كوردي لة كةركووكدا كردة كةمينة و ذثژةي كورديةكةمةوة، جةالل تاصةباين
، قايلبووين پارتييشي لة "زؤر نيشتمانپةروةرانةية"نگاوة ديارة ئةو هة. ي كةركووك، كران بة ناكورد%75 و  25%

كة ئةجنومةين  دةسةآلت، لة اليةن . يةكدييان دادةپصؤسائةگةر وا نةبوواية، بثگومان سةر بووة، دةنا 
ديارة بة – كةس بة ئةندام دانران، بة حيسايب ئةوةي عرياق 25ئةمةريكاييةكانةوة، لة بةغدا دانرا، 

 ئةندامي 5.  نوثنةريان لةو ئةجنومةنةدا دانا1بؤ هةر يةك ميليؤن، : واتة.  ميليؤن كةسة25 -ةكوردستانةكةيشيةو
 5داناين . رثنني دانيشتوواين عرياق دادة%25كة باس لة ذثژةي كورد لة عرياقدا دةكرثت، كورد بة . كورد دانران

كة . ق پثكدةهثنثت، كة ئةمة وا نييةعرياي دانيشتوواين %20ئةندامي كورد لةو ئةجنومةنةدا، دةكاتة ئةوةي كورد 
ي %20 وةزارةت دران بة كورد، لةو حوكوومةتةشدا حيسايب كورد وةك 5ئةجنومةين وةزيراين بةغدا دانرا، 

لة هةرسث حاصةتةكاندا، كؤميتةي كارگثذيي كةركووك، ئةجنومةين دةسةآليت بةغدا و . دانيشتوواين عرياق كرا
 وثدةچثت، لة مةسةلةي ئامار و ژمارة و ي سياسيي كورد،يتذثبةرية. حوكوومةيت بةغدا، كورد كران بة كةمينة

، دةنا ئةوةي كة پثوةندي بة سامان و پارة و پووصي ذثژةدا، ئةوةي كة بؤ كوردستان و كورد گرنگة، زؤر كؤصةوار بن
سةراين كورد، ئةگةر كةركووك دص و ،. خؤيانةوة هةية، نةك هةر چاكي لث دةزانن، بةصكة ئوستاديشن تثيدا

 هثندة بةتةنگ كةركووكةوة بوون، دةبوو هةر ذؤژي يةكةم، ئةو كارةيان نةكردبا و بة الي قودسيان بوو و ئةگةر
چونكة لة هةموو مثژووي كةركووكدا، تةنث (  عةرةب1 توركمان، 10 كورد، 12: كةمةوة بةم شثوةيةيان دانابا

ي ي عةرةبةكاين ديكة لة كةركووكدا هةبوونة، ئيدي تةواوهةندثك گامثشةوان و چةند عةرةبثكي هؤزي حةديدي
 كوردي تثدا بووايةن و 6ئةجنومةين دةسةآليت بةغدايش .   مةسيحي1  و) عةرةيب عةرةباندننكةركووك

كة كارةكان وةك دةبوو ئةجنام درابان، نةدران، دةبوو .  وةزيري كوردي تثدا بووايةن6حوكوومةتةكةي بةغدايش 
دةنازثن و خؤهةصدةكثشن و وةك هاوپةميان و هاوبةرژةوةند سةراين كورد، كة هثندة بة دؤستايةتيي ئةمةريكاوة 

ةمثكي ئةو دؤستانةيان، بگؤذايةن، دةنا كة ئةو دؤستانةيان، ذةي قةصاسيان دةكةن، ئةو ذثژانةيان بة كيب...و
               .                                                      ؟ئيدي بؤچي پثيان دةصثن كاكة،  ناگرنچؤلةكةيان بؤ 
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