
ئمجارەشیان خورماتوو
دیشوان داو

ر یانزەمزەنگی کاتژ
ندی نوان كوردستان و عراقی یوهی پهقهكوردستان و ھهخورماتوو شاركی درینی

رخودان و بهلهیهتی و ب ونهباتی كوردایهخهلهیهكی زینی ھهمژوویهشارهم، ئهبیهرهعه
دان دا سهكهدوورو نزیكی شارهمژووی، لهوتووهركهكانیش پشكی شری بهقوربانیدانهله

تی فعهن رهالیهرزگاركردنی خورماتوو لهر لهھهمان تۆماركراون،زاران قارهداستان و ھه
كفری تالۆ لهپشتیوانی شۆڕشی ئیبراھیم خانی ده) 1920(سای وهگی داودهسلمان به

.ئستاداداعش لهكانیتاریكهر ھزهرامبهبهرگهكانی پشمهردیهبهنه
وهنابتهموو گیانفیداییهھهوو ئهمانتیهقارهموو داستانهو ھهی باسكردنی ئهدا جگهم وتارهله
.خشاندووهیان نهو شارهمژووی ئهكه

) البكراحمد حسن(ئیمزای عس؛ بهتی بهرسومكی كۆماری حكومهمهبه) 1976(سای 
ری ماوهتا ئستا جهوهو كاتهله،وهـه)صالح الدین(ركوك دامانراو لكنرا بهكهخورماتوو له

ستی كشهی دهگیرۆده) ب، توركمانرهكورد، عه(، وهكانیهپكھاتهمووھهبهو شارهئه
.كرتزاران گرفتیان بۆ دروست دهدان و ھهسهو بهوهتهكان بونهئیداریه
ی ك نزیكهیهر پكھاتهنزیكن، ھهوهكهیهكی زۆر لهیهتا رادهو شارهكان لهپكھاتهیرژهدیاره

كان و شوازی بژاردنهھۆی یاسای ھهبهھنن،پكدهكهـی دانشتوانه%)34ــ% 33(
رخستنی سهبوو لهوتوو نهركهبژاردنی رابردوودا كورد سهھهدووكان لهدروستكردنی لیسته

رو نونهكان دووم توركمانهبه.. داو شارهرانی عراق لهنی نونهنجومهئهر بۆنونه
زار ھه) 22(كان زیاتر لهكوردهكاتكدالهمه، ئهرخستووهریان سهك نونهكان یهبهرهعه
ك وهوو؛ كهنگی ھنابزار دهھه) 17(نیشتمانی كوردستان كتیبوو، كاندیدی یهنگیان ھهده

كورسی یی رژهكهی لیستهوهر ئهبهم لهھنابوو، بهپارزگاكهنگی لهدهكاندید زۆرترین
بهیهس ھهكه.. عراق وایهكانیبژاردنه◌ً ڵوت، سروشتی یاسای ھهكهرنهسه.. ھناست نهدهبه
ست دهوتنی بهركهنگ سهده) 20000(بهیهواش ھهسیمانتار و كهرلهپهنگ بۆتهده) 150(



لهكتی نیشتمانی كوردستانرانی یهفدكی نونهوه23/4/2015ممهرۆژی پنجشه.ھناوهنه
یس و ختیار شاوهبهھاو بستوون عادل وربوار تهپك ھاتبوون لهمانی عراق كهرلهپه
زاكهتی قهقایمقامیهخورماتوومان كردو لهیردانی موخیستان؛ سهندهبدو و بهنگین عهره
كتی نیشتمانی مرینی یهی حهردانی بازنهزاو دواتر سهقهنینجومهڵ قایمقام و ئهگهله

ی دۆسیهكانیان بووین و كۆمهو داواكاریهگوبیستی كشهوهنزیكهكردو لهكوردستانمان
.غدابهركردنیان لهسهچارهدوادا چوون وهستی ببهمهرگرتن بهئیداریمان ل وه

ی شكی گرنگی كشهكو بهی ئیداری نین، بهنھا كشهتهكانی خورماتوو بهكشهئاشكرایه
.ركوككهسیاسی و دابرانتی له

و ئهتهیشتوونهگهوهكانیهپكھاتهمووھهبهزاكهنی قهنجومهئهی خۆشحایهی جگهوهئه
ر بۆیهكات، ھهر دهسهكانیان چارهشكی زۆری گرفتهركوك بهكهیان بۆوهڕانهگهی كهبوایه

و بۆ ئهداوهكانندیدرهیوهپهنهالیهو یاداشتیان بهیان واژۆ كردووهو كۆنووسهئهموویانھه
وهیانهكهنگ خواستهدهت بهپویسكنك وهھیچ الیهی داخهی جگهوهم ئه، بهستهبهمه
.چووهنه

ر بیرمان ماب گهئه..ركوكنی كهنجومهو ئهئیدارهیان بهكهشكردنی یاداشتهكاتی پشكهله
كی سادهیهوهلكدانهبهمهئه. بزركرایسهو كهواھر مۆڵ روویداو ئهی جهكهساتهكاره

ندهرای به، بهئارادیهركوك لهی خورماتوو بۆ كهوهڕانهگهبهك دژجندایهخات ئهریدهده
گۆڕانكاری ی ئیداری عراقخشهنهكهی دۆخهوهكۆتایی ھاتنی داعش و ھوربوونهدوای

، كانی داعش بوونهوهروبوونهیدانی روبهمهی كهو ناوچانهت ئهتایبهردا دت، بهسهی بهورهگه
تی ركردایهزانم سهپویستی دهبهدینیش خورماتوو، بۆیهالحهسهدین و لهالحهسهوانهله

گشتی و كان بهكوردستانیهموو ھزهركوك و ھهی كهن و ئیدارهنجومهكورد و ئهسیاسی
نی نجومهی ئهت بۆ داواكهرخهسهبنهم ناوچانهت لهتایبهكتی نیشتمانی كوردستان بهیه
ی وهئستا كاتتی بهركوك، چونكهی كهر ئیدارهسهوهڕنهبگهخواستیانهخورماتوو كهزایقه

ركوك، كهرسهوهڕنرتهبت بگهرمی كوردستان دهر ھهی بۆ سهوهڕانهپش گهخورماتوو
یی و پیشهكان و ركخراوهحزبیهندهكان و ناوهئیداریهندهم ناوهرجهبت سهش دهمهئه



رو شایهنی و عهدهتی مهسایهنی و كهدهی مهگهكۆمهكانیكان و ركخراوهریهماوهجه
.یدانمهك بنهچۆنیه.. ركردنیبهستهبۆ دهگهكۆمهكانیبژرهستهده

جوگرافی و ندهھهرهلهنی ئابووری خورماتوو جگهبیربكرت الیهش لهوهنابت ئه
وت و گازی نهبهندهمهوهدهكییهناوچه، چونكهنكی تری ستراتیژییهی الیهكهسیاسیه

سنووری له) ماڵ و پیرداودمچهچه(بای كارهی گازیردوو وسگهت ھهنانهته.. سروشتی
.كرتدهگازی بۆ دابینوهخورماتووه

خت جاركی تر جهنمان دامان بۆ خورماتوو بهكهنهرداسهك چۆن لهوهوهلرهبۆیه
ری خورماتوو غدا نونهبهكتی لهفراكسیۆنی یهیكهمانتارهرلهپه) 21(ر ھهكهوهینهكهده
ربۆ سهیهوهڕانهویش گهكانیان ئهخواستهیشتن بهكانیان تا گهكشهركردنیسهبین بۆ چارهده
.ركگهر ئهھهبۆوهسترتهبهركوك دهنووسی كهچارهبهزاكهنووسی قهركوك و چارهكه
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