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 ضاند تؤئةو دايكة بةسؤزةبوويت كة لةرؤذاين  غوربةتت لةنامخاي تؤوي ئةو شارةيكةركوك ئة 
 يئاخر مةمكةكانت ئةوةندة طةرم وثر سؤز بوون لةو دةمةوة،  طةرمت دابِراميمنالَيمدا كة لة كؤش

 ئةوتؤت نيية ولةدلَمدا ي جوانييةكي ئةو شارةي طرتووة ئة مةينةيتيدابِرا ليوةكامن باركةليوامن ليي
بوويت بةدنيا ئةز نازامن ضيت ثي بيذم عيشقيك كة ليت ياساغ بكريت هةميشة بةرةو تامةزرؤيي 

  . ويلَبوونت دةبات
 ي شاريكي لةعيشقي ضديت دةيب نامؤييم لي غوربةمت طرتووةوبؤيني رةنطي بةجيمهيشتووي لةو دةمةوة

ضاوةكانت ضةند سةيرن : قةدةغة كراو طةورةتر بيت كة لةناختدا هةلَبقولَيت هاورييةكم ثيي طوومت 
لةولَامدا ،  عاشقان دةضيتي دايطرتبيت بةخةم ئةزةيليهةميشة تويذالَي فرميسك دايثؤشيوة وةكو خةميك

 ضاوامن دةتةينَ ي تيدةطةيت كةهةميشة دوورطةيخةمو عيشق ونامؤيئافةرين هاوِري تؤ لةماناي : طومت 
 ثيطرمتة بةر و  نامؤبوون وجاويدايني بردووم وِريطةي نازامن ئةو مةعشوقة دةناسيت كةهؤشوةيل

  . وايليكردم تا ماوم بؤخؤم بطةريم شاريكة هةميشة بةتاسةيةوة دةذييام
 ي لةسيماي بةسةرضوون ئةو سةردةمانةي مندالَةمةنةكاين طِروطلَثةو عيشق وسووتان زي ئةي شارةكة

 تؤدا ي بيطةردي بةسةر سينطي ضاوم دةبريية ئةو ثؤستالَ رةشانة وبةقيزةوين داطريكراوم دةِرواينيتؤ
 ئيمةشيان بةبةرضاومانةوة دةطوزةران وثياسةيان دةكرد رؤلَةكانتيان زيندة بةضالَ دةكرد ثريؤزييةكاين

بوومن طةورةترين زيان بيت ضونكة يستيك نةبوو روومةتةكامنان بسريت رةنطة كةركوك دةيدةناشت كةض
 زيندوو ئةو عيشقةية ينامؤمب ولةذياندا خؤم نةدؤزمة هةندي جار ثيم واية عيشقيوايليكردم بةهةميشةي

 سوودمةند  جاريش خؤم بةيوهةند  ئةوينداريتيداكةبةرجةستة بيت ولةطةلَيدا بذييت لةزةمةن وكايت
 كردم وايكرد ي كردم ولةخؤبووردويي بيطةرديلةهةموو خةم وغوربةت وئازارةكان ضونكة فير دةزامن

  . هةميشة خةلَكيم لةخؤم خؤشتر بويت
 ي مايةوة زؤر جار بةدواي كةركوك هيندة طةورةبوو كةبة جيمهيشت خؤم و ئايديا وبريةوةرمي لةوي خةم

) سةراب ( سةرةتاييم دةطةريم ناويي شةش هاوثؤيلي كضيكيم لة ئةدرةس هاوِريكامن دةطةِرييئةدرةس
 ي نيشتمان لةئاميز بطةريم جطة سةرايبي دي ذينة بةدواي سةرابيكبوو ض قةدةريكة لةم سةرابستاين

 تةمادار يمن كةلةهةموو ذيان نامؤمب ضيد..  زيدة ئازيزيكةركوك،  غوربةمت ليديتبؤين كةركوكيشدا هةر
 نيشتةجيية طرنط ي قةدةغةكراوم طرنط نيية مرؤظ لةكوي عيشقينيم رؤذيك ئاميزت طةرمم كاتةوة ئة
 كراون و زؤر جار يديار  مرؤظةوةني بةسةر هزريئةو ضوار ضيوانة (ئةوةية بزانني ضيمان لةنةستداية

تيمةحالَة مرؤظ ليت ت2) نايل (زؤر جار 1)  دةرباز بيمدةثرسييت لةوةالَمدا باوكيؤ خةلَك ليي كويي ثي 
 كام يخةلَك  من ئيستيك دةكةم وثييدةلَيم لةسةرابستانةوةديم مةثرسةي كةركوكة كةضيخةلَك دةلَيت

 داطريكراوم لةت لةتة تةمةنيشم ضوون نيشتماين شارم بريو هؤشم ضوون تيروانينم ثةرتة وةرزةكاين
 سليمامن بةالَم يمن خةلَك:  ئةدوا ثييدةطوت يهاورييةك وم لةطةلَ بو نايل بيسيتي رؤذيكيان طويكةض

  ! ! دايكم كوردستانيية
 غوربةت بةِرادةيةك لةنامخدا رواوة ثاش ئةو هةموو سالَة هيشتا بةبوون وذيان نامؤم ي سةيرة تؤو

داية كة لةئةزةلَةوة بواية ئةو ثرسيار طةلةم نةكر  تري كةركوكدا ذيابام ذيان جؤريكيرةنطة طةر لةئاميز
 كةركوك زؤر لةوة طةورةترة كةلةنوسينيكدا دةربربيت ي ليبكةمةوةبةهةرحالَ خةمينةدةبوو بري

 ي ئةم شارة ستةم ديدةية بنيرم خةلَكخؤشةويسيتيئاليرةدا دةمةويت ثةياميك بؤ خةلَك ودانيشتووان
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 ئةم شارة بكريت هةروةك ضؤن ئةمة ووينماندوو نةحةساوةو شؤرشطير لينةطةرين سازش لةسةر كوردب
 ئةم هةلَويستةية  كوردستان خاوةين بةشةرةيفي كوردةو هةموو كورديك سةركردايةيت طةيلهةلَويسيت

 ماندوو ي كوردستان هةنسك هةلَدةدات دةسا ئيوةش خةلَكي طةرميئيستاكة كةركوك خةمبارةو بؤ ئاميز
 كورد ي زؤرينة هةولَةكانتان خبةنة طةر لةثيناو سةملانديني كةركوك و دةورووبةري شاريشورشطير

 ي ئازيز ليي كةركوكي خةلَكي ئةو دةسكةوتانةلةكةركوك ودةنطةكانتان ضركةنةوة لةثيناو بةدةسهيناين
 ي ميذوو ئةمرؤ بةري ئةم شارة تيكؤشةرة ضةند قورس بووة بةدريذايبيبةشة هةموو دةزانني خةبايت

ودةنطةكانتان   هةلَبذاردن وتيكؤشانةوة بضنة طؤرةثايني خؤتان بضننةوةو بةيةكريزاين تيكؤشيرةجن
 ي ميذووي كورديان كردووة وخزمةت بةئايندةش خزمةيتيبدةن بةو ليستة هاوثةميانيية كوردييانة

  طةلةكةمان شادوو ئاسوودة دةكات  شةهيداينيدةكةن ئةمة تاكة دياريية روح
 
 
 
/  1)  دةرباز بيتي كراون و زؤر جار مةحالَة مرؤظ لييديار  مرؤظةوةني بةسةر هزريةئةو ضوار ضيوان (

   وةرديية عةيليقسةيةك
   كوِرةكةمة يناو/ ) نايل (
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