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  ئاوارةئاوارة... ...  ضاوةرواين  ضاوةرواين ثاش ضپ ساپثاش ضپ ساپ

 ضؤ كردن هاتو يادم بةردةوام ديتةوة 1963 يپسا داوم قةؤمي ئازاري حةرةسي يداپحةوت سا تةمةين لة
 كردن ئةؤ تاآلن كورديةكان بؤ طةرةطة ناؤ دةهاتنة حةوجية دةشيت عةرةبةكاين ةداپسا بؤ لةم قةدةغة
 بؤ يشيپما ئةو بؤ كورد سةري بة عةرةبةكان دابؤ ريكيبو بريا عرياق سةرؤكي عبدالسالم عارف كاتة

هةروةها  كؤنةوة لة مابووةوة بؤيان كةلتوري وةك عةرةب بؤ كارة ئةم ديارة كردبو حةآلل عةرةب
 لة كايت مجهوريةت خانوي دةوترا ثي يان هةبو كة كورد خانوي هةرضي هاتبؤ بةغداوة لة برياريك
امام  زيوية ة طةرةكةكانملة  دةبؤ خانؤ هةزاران كورديةكان طةرةكة لة كرابؤ دروست قاسم دا كةرمي هاتين
 سةر دةكراية هريش ثةلة بة روخاند ئةوةندة پفةؤش بة تر هةمويان شويناين ئاواو رةحيم ئازادي قاسم
ثري  مندالؤ جار هةندي سةريا يانروخاندةئةدةربكات  ةكةشيپما ناؤ نايدةتواين كةس زؤر ةكانپما

 كردين تاآلن دةكةوتنة عةرةب و ذنة عةرةبةكان رؤخاندنا پلةطة خانوةكةوة ذير وتةدةكة كةوتةش
 بؤ دةزاين حةآلل بة كورديان يپما تاآلن كردين عةرةبانة ئةو قةوميةوة حةرةس ثشتيواين بة ةكانپما

 ةب هةستم لة منداليةوة بوو حةآلل بؤيان كافران يپما پسا سةد ثينج هةزارؤ ثيش ئةوةي وةكخؤيان 
 زياتر خةباتةوة ناؤ كةومتة تا دةبؤ تر طةورة ئازارةكانيشم بؤم طةورة ذيا تا لة طةملدا كردؤ ئازارةكان

 رؤذي دووا بة هةبؤ هيوايةكم بؤ ثيخؤش هةمؤ ئازارانةم ئةو كرام بةند جاريكيش جةند كيشا ؤ ئازارم
 جةند بؤ ذياندا لة جار يةكةم بؤ دةبؤ هيزتر بة باوةريشم بريؤ بةرؤذ رؤذ شارةكةم نةتةوةكةمؤ ئازادي
 كوردستان ئةؤ جةماوةريةكةي راثةرينة  بؤ1991 يپسا كةركوك لة شاري كرد ئازادي بة هةستم ساتيك
 خةومت ساتيك بوو جةند درةنط شةؤ بؤم شةثرزة زؤر رؤذة ئةؤ دةزاين حةق بة خؤمم مردين ساتة جةند

 زؤر دةكري بار كرد شار تةماشام كايت  بوينةوةكؤ برادةران پلةطة هامت بة خةبةر زوو زؤر بةياين
 بة ناوي كوردةو كؤپبة نية ذن عةرةبة عةرةبؤ ئةجمارة بةآلم يادم هاتةوة 1963 يپبؤ سا سةير بةالمةوة

 ةكاينپما بكريت تاآلن عةرةب يپما تةا نةيب ئةوة دةكري تاآلن ةندةك ويران شار كوردايةتيةوة
 زمامن كردةوانةدا لةم تاآلنضية كورديش كة بؤ سةير زؤر بةالمةوة دةكرا تاآلن كورد وةك خومانيش
  كةركوك  ناؤ نةتةوةكاين بةرامبةر بةسترا
 ياد لة كةركوكم ساتيك يةك بؤ ئاوارةبون يپسا سيانزة بووين ئاوارة رؤذ هةمو هةشت ثاش بؤ ئةوة
 ةپتا راستيةكان دةيب نيطةران كةس زؤر بكةم ةشپسا سيانزة ئةو ئازارةكاين باسي زياتر نامةوي نةضؤ
 ئةوة نةيب 1991 يپسا شيوةيةي بةؤ بةآلم مب كةركةك لة دةكردةوة ئازادي تري رؤذيكي لة بريم زور

 ناو ضومة ئاواوة رةحيم ريطةي لة ضؤمةوة ثةرؤشةوة شةوقؤ بة بوو ئازاد كةركوك 2003 يپبوو سا
 ناؤ بة طةران كةومتة سبةي بوو نةما هةر كامنئازارة لة زؤر ئاطرةكة بينيين بة بؤ درةنط شةو كةركوك
  هةمؤبؤم تيداكرا بةند شوينانةي ئةؤ ضؤمة ثيشدا لة طةرام زؤر شارة بةؤ نامؤم دةكرد هةستم شاردا
 ليهاتبؤ كةالوةي وةك هةمؤ دةركراوة يل فليمي تةكساسةؤ طونديكي دةتطوت شاريش كرابؤ ويران
 لةؤ بوون نيطةران زؤر كيپخة طؤ طفتؤ دةكةومتة كاتةي ؤيب هؤشئ وابوون ئة وةك كةكةش هيشتاپخة

 كةرةسةي هةرضي لةثيشدا حزبةكانةوة ليثرسراوي هةندي لةاليةن كرا زياتر شارة لةؤ كردنةي تاآلن
 لةاليةن كرايب دروست كردن تاآلن بؤ هةر شارة ئةو ئةوةي كرد وةك تاآلن هةمويان هةبؤ خزمةتطوزاري

بة  ئةوشارة بةوةي نةبونة دةدا برؤا نيشان ئةوةي كردةوانةش ئةم كريتتاآلن ب دوست و دوذمنةوة
 لةؤ يپكومة هةر تاآلن بكات خؤي يپما هةية كةس ئةطينا اننازكورديؤ كوردستاين ن شاريكي
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 بؤيان ئةطةر كرد ثيؤة بازرطانيان كرد ثاشان داطري خانويان هةزاران خؤيان مافياكاين بة ليثرسراوانة
 هةزاران منؤ ئازارةكاين ناشرينانة كردةوة ئةم خويان يپما بؤ تةوةسدةطوا وتةكانيشياننة برية بكراية

 ناؤ لة سةربازخانةكان ساحل و حةسيب سوتاوةكةو ئةمنة ئاوارةكاين كردةوة نؤي من تر ي وةك سيةك
 خانوي كةركوك سةربازخانةكاين مةنسورؤ كةركوك و ئةمين ئةمين دانيشتواين بونة كةركوك
 ئةوةندةية كراوة شارة ئةؤ خةلكي بؤ بة زؤري ئةوةي ئةوان خزماين كاربةدةستان و بوو كانيشبةعسية

 كة نةوت شةريكةي لة دامبةزرينن دوو كةس نةيانتوانيوة كوشنت بةآلم بؤ ثوليس بة كراون ةكانيانپرؤ
   دةكرد تيدا كاري كورد بةزوري ثيشتر
   بة ويراين بيين شارةم ئةو ضاوةرواين پسا پض ثاش

Awaraa@hotmail. com  
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