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  ئاوارئاوار.. . .. . كيشةي كةركؤككيشةي كةركؤك
 ووآلتيكي هاتةي ثيك رويةكةوة هةمؤ لة ووآلتيكة كؤپبة نية شاريك رادةيةك كةركوك تا يمپب دةتوامن
 باري لة ئةدووين جياواز زمانيكي بة نةتةوةيةك هةر نةتةوةكانةوة ئابوري ؤ لةروي دانيشتوانؤ تيداية
 نةبووة تيذ تؤندو نةتةوانةدا ئةم نيوان لة كيشة كداكاتي لةهيض بةآلم جياوازن كةلتورةوةش يةتيؤآلكؤمة
 نةتةوةوة بةرذةوةندي ثاراستين بة ناوي دةست طرتوتة تياندةسةآل سياسي ئةحزايب كاتةي ئةو تا

 ئةويش توركمان كورد نيوان كيشةي تايبةيت بة نةتةوةكاندا نيوان لة شارةدا لةؤ ناوةتةوة كيشةيان
 ئةو كرا دروست كانةوة ئةو عرياقي شوعي حزيب اليةن لة زياتر شةيةيک بوو ئةم 1958 يپسا كيشةكةي
 تيدا عةرةبيشي توركمان و بوون كورد شوعي ئةنداماين زوور لة كردبوو طةشةي زوور شوعيةت ساآلنة
 زياتر ئةمانة توراين دةوترا ثيان بوون ناسيوناليست زوور كةركوك توركماين يكپمةؤك كةركوك لة بوو

 يانؤخ زياتر توركمانيش نةك توركة كيپمو كةركوك واية يانشبروا دةزاين تورك دةسيت دارو بة خويان
 بة ئةمةي توركمانيش دةدا نيشان خويان جيهانيةوة بة ناوي دةزانن شوعيةكان تورك بة نةوةي
  بوون  دروست زياتر كيشةكان لريةوة دةزاين خويان سرينةوةي

.. ساحة تةيةران.. قؤرية.. شاترلؤ.. هةبؤ كةم زؤر عةربيكي ئاشوري توركمان كورد زياتر طةرةكانة لةم
 ناكرد بةكيشة هةستت 1958 كيشةي ثيش تريش طةرةكي هةندي.. طاورباخي.. قاوة جووت.. ئاغا ئحمةد
  وة زياتر1958 ثاش لة بةآلم بوونة تيكةل توركمان كوردو تر زؤر لة كوندا بكريت ذمريي سةر ئةطةر

 لةؤ كيشانةش ئةم بوونة ئاذاوانة ئةؤ دذي توركمان كوردؤ زؤري بةئاشكراية . .بووة دروست دوذمنايةيت
 نةوةكاين هةبؤ يتآلدةسة بةعس بؤ ئةوة زياتر توركماندا كوردو نيوان لة بوو بونةوةدا خاؤ لة كاتةوة
آلين مندا يپد لة ئةوةي دايب يؤپهة پلةد قني كانيكيپخة يان كرايب باس بؤيان مةطةر بؤنة ئاطا يب نؤي
   هةية تيكةآلويان توركمانةكان كوردؤ لة زؤر ئابوريةوة لةرؤي هةروةها. كردبيتةوة زيندؤ خؤي
توركمان  ئةحزايب ناؤ لة حزيب كيپخة يپمةؤك زياتر وة 2003 لة كةركوك ناؤ ئاذاوةي كردنةوةي نؤي
رةوي  توند يؤناشةرةزا بة حزبةكان ناؤ كةسانةي ئةو كردةوة نؤيان يانؤخ بةذةوةندي بؤ كورد و

 فراندين ترساندنؤ كوشنت و شارة ئةؤ كيپخة يةيتآلمةؤك باري لة بؤنيان شارةزا نة نايةوة كيشةيان
 كةوتيان سؤپهة هيمنانة مروظانةو هةستيكي بة كاربةدةستانة ئةؤ ئةطةر خؤ. توركمان كوردؤ كاينپخة

 ئةوة عةرةب بة نسبةت. نةدةبؤ ويبيان دورةوة لةؤ توركياش ناسةند ثةرةي كيشانةش ئةؤ ئةوة بكرداية
 كيپخة لةآليةن دةيب توركماندا كورد و نيوان لة طؤ طفتؤ زماين بةآلم بروون دةيب هةر نية ئةوان شؤيين

لة  دةبيتةوة كةم تيذيةكةش توندؤ بطورن كاربةدةستانة لةؤ يپكؤمة بدريت پهةو باشترا يب شارةكةوة
 پيسا وةك دينپهة بانة بةرزةي وةك كاربةدةستانةش ئةو دةضي تيدا طؤناة يب كيپخة زياتر كوتايدا
 awaraa@hotmail. com.. .. .. .. مايةوة شار كيپخة بوو  كيشةكةشاتنهلهة 1958
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