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  ئاري ئارامئاري ئارام ...  ... يكيكپپخةبايت طةليك بؤ كومةخةبايت طةليك بؤ كومة
طةيل كورد وةك هةمؤ طةليكي سةر زةوي كة مافة نةتةوايةيت و مرؤظايةتيةكاين يل زةؤت كراوة لة 

    خوازيميذؤي ئةم طةلة خةبات بةردةوام بؤوة تا طيشنت بة ئاماجنةكاين وةك هةمؤ نةتةوةيةكي ئازاد
افانةوةدةست هاتؤوة ئةمةش بة خةباتيكي دانةبراؤي ئةؤ ي لةؤ مپديارة لة باشؤري كوردستان كؤمة

ؤ كةسانة كردؤيانة بة ناؤي سةركردةي كوردؤ ةنةي ئالَسةرةراي هةمؤ ئةؤ هة. نةدةرةيةپميلةتة كو
  وة برييان لة بةرذةوةندي خويان نةكردوتةوةپنةدةرة م ميلةت لة خؤارةوة زور دپسوزو كؤالَ بةشؤرش

ضاويان هةنديكيانيش سوزو شورشطرين پ لةو سةركردانةش كةساين ديكپوةك سةراين سةرةوة كومة
كة پك لة كوردستاندا تا طةشتوتة ئةوةي ضاويان لةشةرةف و ناموسي خةپخة و ساماين پبريوةتة ما

راوةتةخانةي خئةو سةركةوتنانةي طةيل كورد . ي خوشيان ننيپ و منداپئةوةندة ضاؤ ضنؤكن ئاطاداري ما
 پتنةكانيش دراوةتة ثا وكار بةدةستانة و هةندي لة دةرؤيشةكانيان سةرنةكةي ئةؤ ئازايةيت و تيطةشتوي

لة روداوةكانيان نوسيوةو دةنوسن  ةم بةدةستيش بة ناؤي روشنبريةوةپكةسانيكي قة. كةساين تر
ةكاين تةلةفزيةن دةكةونة پيك لةؤ روشنبريانة لة رؤذنامةؤ كةناپبةرذةوةندي ئةو كاربةدةستانة كومة

   يكي كار بةدةست دةرويشانة ئةمانةش دابةش كراون بةسةر حزبةكانداپؤ كردن لة كؤمةثاسا
 كة جةماوةر ثي هةستاؤ هيزةكاين بةعسي عةرةيب 1991راثةرينة جةماوةريةكةي كوردستان سايل 

ئةؤ راثةرينة جةماوةر زياتر دةوري تيدا بيين لة وةدةر هينا لة كوردستاندا بة كةركوكةوة لة راستيدا 
ئاشكراية بةزوري شارؤ شارؤضكةكان ئازاد دةكرا هيزي ثيشمةرطة دةطةيشتة ئةؤ هيزي ثيشمةرطة 

شؤينانة مةبةست لةمةدا ئةوة نية كة هيزي ثيشمةرطة دةوري نةبووة بةلكؤ كةم بؤين ثيشمةرطة واي 
 دةوري يكانةپبة ثلةي يةك ئةؤ خة كؤمةيل مةسئول لة كاروان بةجي دةمانئةوة كردبؤ لة راثةريندا 
سوزاين نةتةوةي كورد وريكخستنةكان وئةوانةي ثي يان دةوترا خةفيفة پلة راثةرين دسةرةكي يان هةبؤ 

تر لة اليةن اتا ئةم ساتة وا باس دةكري ئةو راثةرينة زيلة دوواي راثةرينةوة . نة طةورةكاين خةفيفة
بويب يا زور كةمي ةتيدا ني كةسةوة ثي هةستايب كة دور يب لة دةوري جةماوةري كوردستان پكومة

 دةكري لة پئةؤ كاتانةي كاربةدةستيكي حزيب و ئيداري ئةؤ حزبانة ضاؤ ثيكةوتنيان لة طة. دةكةنةوة
تةلةفزيون و رؤذنامةكاين خويان بةشي كةس ناهيلنةوة هةمؤ ضاالكيةكان بؤ خويان باس دةكةن وةك 

كي بةطيل دادةنةن وانيشان دةدةن كة خويان خاوةين هةمؤ كوردستان بن پميلةت هيضي نةكرديب وخة
 هةمؤ دةسكةوتيكي كورد لة الي ئةوانةوة بؤ كورد هاتيب وةك ضؤن سةدام بة ئاشكرا دةيطوت من نةعلم

م بة الَني بةپم كاربةدةست و ماستاؤ ضيةكاين كورد هةر وا دةالَك كة ثي ثةيت بؤن بةپكردة ثيي خة
  . ة كةسةية لةسةر ماندؤ بؤين كوردؤ خويين شةهيدانپي هةمؤ راطةياندنيش بؤ ئةؤ كومةشيوةيةكي د

 يپئةو قةلةم بةدةست و ؤذدان فرؤش ودوكاندارانةي بونةتة شاعرياين كايت جةهالةت بةشان و با
 1991ئةوةي دةمةوي بضمة سةري باسةكة مةسةلةي كةركوكة لة راثةريين سايل . دةدةنپكةسانيك هة

ي لةو ثيشمةرطةو ريكخستنانةي كةركوك قارةمانانة پكومةپ يل هةولريةوة كاك كوسرةت لةطةلة قو
ي سليمانيةوة بة قيادةي مالزم عمر نةيان پم لة قوالَكارةكانيان جي بةجي هينا بؤ ئازادي كةركوك بة

 ةرةكةكاينط  شةؤ بةهيزيكي زورةوة هاتنة ناؤ كةركوكةوة9بينة ناؤ شاري كةركوكةوة تا سةعات  تواين
 باروختانة+مونةزةمةي اسكان +امين كةرامة +حةسريةكة + بةرتةكي+امام قاسم +اسكان+ازادي

 دووا شوين  كردئازاديان خةلكي طةرةك و ريكخسنت و ذنان و هةندي لة خةفيفةكانئةمانةهةمؤ 
 بليم مونةزةمةكة بؤ سةعات حةوت و ضارةك دةست بةسةريدا طريا دةتوامن ناوي زوري ئةو كةسانة
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م با مبيين بؤ كايت خؤي كة راستيةكان ريطةي ثي دةدري كايت ماستاؤ ضيةكان الَكةدةوريان هةبؤ بة
ميذوش بةدرؤ باس دةكري و دةنوسري لة هةندي  دةوريان نامييت كايت ئازادي تاكي كورد ثاريزراؤ يب

لة اليةن هةندي  لسوزانمايف كوردو شورشطريو د يب وذداين زور دةكري تةلةفزيون و رؤذنامةي حزبةكان
كةسي نامةسئؤل ثشت طؤي دةخري ديارة ئةوان بونةتة وةستا مجعة مجعة ي شاطرتيان دةوي 

ماندو بوين  مةسئولةكان هةندي لةؤ كاربةدةستانةي لةسةر خويين كورد ئةذين بةوةشةوة نةوةستاون
لة كورد  زور جار ةركوكلةراستيدا دةربارةي ك. وون دةكةن رةوشيت بةعسيانة بةكار دةهينن كيشپخة

كاين دينن پبةر ضاؤ دةكةوي خةتةلةفزيوين يةكييت لة كةركوك ئةؤ يب وذدانية  سات و كوردستاين نؤي
دةيب بزانن تاسةر وانايب  كة بة ماستاؤ كردن ثي طةشتووة خؤي دةكاتة خاوةين هةمؤ كارة ثريوزةكان

با وةك بةعسيةكان نةيب بةسة تا سةر  انم ثاشة رؤذي ويران بؤ كردةوةكالَبةعس زور بة هيز بؤ بة
  ميلةت يب دةنط نايب هةمؤ مجعة ناويكيش خؤي ناسوتيين 
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