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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد... ... كةركوك و وةفايةك بؤ أابربدوو كةركوك و وةفايةك بؤ أابربدوو 

  

م بوون   آه نگانه و ده آران ئه ره رآووك ده  شاری آه  له آانی آه وه ته ڵ آورد و نه ڵ آۆمه  آۆمه  یاده مان له ۆژانهِو ر مومان ئه هه
تی و َبرسی، آان وخاوهِ ر ربازگه آان و سه الوه  آه ناو آان له ژیانی ناخۆشی ئاواره،  وه ستنه  بوه ته و سیاسه وی ئهِو ر ره به
  الب له لی قه  عه  یادمانه موومان له هه.  آردنییان آردن و ئیھانهَتی پی سوآایه، .. .. تیَآاری و برسیَبی، تییان نوییهَتی

آی   یادی یه ش له د پیره حمه عدی ئه سه، آرد یدانی ده سیر مه  مانگا حه ری بوتایهَ چی ی به وه  ئه وه سه  و بنه ی باداوه جاده
 باسی  وه ئه، ووت یان نهَگوڵ زیاترییان پی آیش لهَهیچ پارتی،  رییان پیس آردووهَولی آان شاری هه ئاواره: ئایاردا ووتی
  . م ر ناآه زاری هه رمه ر شه به و بچوك له وره ی گه سیب ساح و ئاواره ی حه ر لوتكه آانی سه یره چیرۆآی ته

ی  ه  پولی گیرفانی خۆمان آۆمه به،  وه مه زموونی سیاسی آه  ئه ك الو بهَی  آوردستان آۆمه له،  ختانه  سه ۆژهِو ر ئه
،  بوو آان ئاماده ی ئاواره ه  آۆمه بوایه  هه ئیھانه، تیَبرسی، رآردن ی ده شه هِر ك ههَر شوینی  هه له، زراند آانمان دامه ئاواره

م  ی ئهِم و آور  آه تاآه،  بوین ربازگاآان ئاماده  سه زگا و آۆنهَناو پاری، زیران نی وه نجومه مان و ئه رله م په رده  به له
دا   الدهَیان نامانزانی یان خۆمان لی، رآوك نادا عریبی آه تی ته نی سیاسی و سیاسه  الیه  بوو گرنگی به وه  ئه یه ه آۆمه
شوان ، قابیل، شاپور، آان ك بووین بۆ ئاوارهَۆبن هودیِم ر به،  وه آه ه ر آۆمه سه ك بۆچونی سیاسی زاڵ بهَندی هۆی هه به

هاب و  شه، ران وقی و آامه شه،  ی ئارد و یوسف شورته آاوه،  گۆران عبدواله، یمان  سوله بدواله عه، حاجی چاك، داودی
شین و  یاز آاآهِبوار و رَیِماڵ آۆشش و ر ر و قادر و جه مام عومه، وشیروان  سور و نه یوسفه، رآوآی ت آه فعه هِجات و ر نه
آان بوون  رانی ئاواره نهَر و نوی نهَزری ی دامه سته موو ده هه، ردار د و سهَعوبی، نَد و حوسی حمه ئه، و سره  و خدر و خه جیبه نه

رآوآی و  ر آه رامبه تی به داله وتییان نا بۆ ناعهنگ بوون و م ده آه  یه وانه ئه. آرد  ده آه شهَ آارییان بۆ آی و دسۆزانه
  .  وه ینهِر اپهِ دوای ر  آوردستان له آان له ئاواره

  
ی آوردستانی بوونی  ر ناسنامه سه ون بوو لهِستی رَوی هه، زرا آانی آوردستان دامه نفاله و ئه آخراوی ئاوارهَیِ ر پاشان آه

  داآۆآی آردن له،  آوردستان آان له رآوآی و ئاواره  آه تی به آسانی سوآایه ی نایه وه تكردنه هِ ر  له جگه، رآووك آه
  رآووك به ناسینی آه  نه دژ به،  وه ینهِر اپهِ دوای ر  له یاننامه م به آه یه، آی بوو ره رآوآیش ئامانجی سه آوردستانی بوونی آه

رواری   به نی تورآمانی له ته دژ حزبی وه، ری آرد  ده آخراوهَیِم ر آی تورآمانی ئهَمی پارتی ك وه  آوردستان وه ك لهَشی به
ی  وه رباری ئه سه،  بیبینن آی آهَندی گای آوردستان و ههَیِآانی ووت و ر ۆژنامهِ ئارشیفی ر توانن له ده، 26-8-1996
ی َدا جی وهَم نی له.  ترسان آردبوو لهی   زریكه ۆژانهِو ر نیش له ته شكراو پارتی وه  دابه آه ییاننامه  به  له زاران دانه هه

مامۆستا ، ال سدیق د مه مه رهاد خالید و محه دین ساح و فه دره ن و عادل عوسمان و به سه الح حه زان فهَیِر تی ناوی به خۆیه
 خت ریف و به د شه مه ر محهَتم و دلی آاك عوسمانی خه، یی هدی آاآه مه، سَحیم و آاك خالید آاوی هِر
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