
www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:15 24-2-2005

  

 هيمن حةساريهيمن حةساري  ..  ....يان سِريةوةيان سِريةوة" " تةعريبتةعريب""بة دةنطداين خةلَكي كةركووك لة هةلَبذاردن، زياتر لة نيو سةدة بة دةنطداين خةلَكي كةركووك لة هةلَبذاردن، زياتر لة نيو سةدة 

م لة ِرووكةشيشدا خمابن الَبة، ) زيِري رةش) كةسينطي ليوان ليوة لة، ئةو شارة دةولَةمةندةية، كةركووك
ئةو شارةية كة هةموو لةشي .. ر بةدي ناكةيخويندا زياتر هيضي ت لَ لةالَلة شاريكي ويرانةو جةستة شة

كةركووك ئةو شارة قارةمان و خؤِراطرةية كة بةعسي طؤِربةطؤِر .. ساِريذ نةكراوة جي زامةكاين هيشتا
  . ..ي بؤ يةكةمني جار تيدا تاقي كردةوة) تةعريب و تةرحيل و تةهجريو تةبعيس) ضةكي

ئةمِرؤ .. شؤِرشطيِرو ضاونةترسترة تاسةر ئيسقان، وردستانك) طةوهةري(كةركووكي ، م وا ئةمِرؤكةالَبة
كي يبراو ، ئةندازةتر لة هةموو شارةكاين دي كةركوك زؤر سةربةرزانةو بةطوِروتينيهةنطاوةكاين خي

لة ميذوويدا تةعريب و زولَم و ستةم و ) يةكةمني جار(دةنطي خؤي و بؤ  بؤ ئةوةي بة.. خيراتر دةكات
  . ..لكاري بسِريتةوةكاو ويرانة و

ئةو ِرؤذةيان .. دةيانِروانية ئةو ثِرؤسةية خةلَكي ئةو شارة وةكو جةذنيك، دا) 30/1(هةر بؤية لة ِرؤذي 
شاريك ثرية تةمةنيكي خؤي .. شاريك نغرؤ لة مالَويراين، دةكرد خؤيان وينا) ئازادي و سةربةسيت(بة 

 لةو ِرؤذةدا ثيي، شاريك بة زيندوويي زيندةبةضالَ كرابيت. .ئةبةدي بةسةر بردبيت لة بةندخيانةيةكي

بة دةنطي .. بكة تؤ وةرةو لةم رؤذةدا ميذووت تؤمار، تؤ ئةمِرؤ وةرةو دةنطي خؤت بدة، بطوتري كةركوك
بة دةنطي .. نويت بنووسةوة بة دةنطي خؤت دةستووري عيراقي.. خؤت جوطرافياي خؤت دةستنيشان بكة

هةقي ئةنفايل طةرميان و كضاين ئةتككراوت  تؤ وةرةو ئةمِرؤ.. ي دوا ِرؤذت دياري بكةخؤت ضارةنووس
رؤذةداو لة يةك ساتدا طريةو ثيكةنيين تيكةلَ بةيةكتر  ئيدي ضؤن ئةو شارة شةكةتة لةو.. وةربطرةوة

  . ..نابيت

شانيان و بةجل وبةرطي كوردي ِرةنطاو  ي كوردستانيان دابووة سةرالَخةلَكيكي زؤر ئا، رؤذي هةلَبذاردن
خةلَكيكي زؤرم بيين .. سندوقةكاين دةنطدان دةضوون ِرةنطي قةشةنط و بة جؤش و خرؤشةوة بةرةو ثريي

لة زؤر شويندا شةقامةكانيان دابِريبوو ِرةشبةلَةك و زةماوةندي تيدا  ..جةذنة ثريؤزةيان لةيةكتر دةكرد
جةذنيكي  لةو شارة ئةو ثِرؤسةيان بة، رة زؤر تا مةزرؤبوون بؤ دةنطدانبةلَي خةلَكي ئةو شا، سازكرابوو

ساريذكردين برينة  بة ِرووخاين ِرذيم و بة.. نةتةوةيي و بة ِرؤذيكي سةربةسيت ثيناسةدةكرد
ةش هةر ئةو ِرؤذ. هتد دادةنا.. . و.. و.. و قوولَةكانيان و بة ِرامالَيين ئاسةواري ثاكتاوي نةذادي و تةعريب

بة .. ئةو رؤذة جودا لة رؤذاين دي، بؤية الي ئةوان، دةكرد يان" قةبران"و دواتريش خةلَكي سةرداين 
  ..نةدةبينرا ِرؤذيكي ئاسايي

زؤرم لة ثريو .. بيت) ئةرك(بةتةا  خؤيان دادةنا نةك) مايف(ئةو بةشدارييةيان لة هةلَبذاردن بة 
  . ..بةشداريي دةكردو دةنطيان دةدا ةزوويثةككةوتة دةدي لةطةجنةكان بة طوِرتر ئار

كؤنة (شارةدا طرمة طرمي هاوةين  هةر ضةندة لةطةلَ يةكةم ضركةساتةكاين دةستثيكردين دةنطدان لةو
ليرةو لةوي طويبيست ، لة دوورو نزيك) جةهالةت بةعسي و ئريهابية توندِرةوةكاين دونياي تاريك و
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ئةو مةراسيمة طةورة ِرةنطاو ِرةنطة يب وينةيةيان ثي ، ةظالَةكةرن ئةو، م ئةو جةذنةالَبة، دةبوون
  . ..دةبوو يت بؤ دةنطدان زياتر و زياترالَبةلَكو بةردةوام بوو و تادةهات تةوذمي هاوو، رانةوةستا

ريذةو ئةجنامي دةنطدةرانيش .. سةملاند ديسانةوة سةربةرزانة كوردستانيةيت خؤي، كةركووكي سةر بلَند
  . ..بيت بؤ ضارةنووسي ئايندةي با سةنطي مةحةك، ةخؤيي لةو شارةدابؤ سةرب

  ..كوردستان بةلَي بؤ سةربةخؤيي.. . هةر بذي كةركووكي طةوهةري سةربةرز
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