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  يينةجات حةسةن قةرةداغنةجات حةسةن قةرةداغ... ...    ثاريت ثاريتييكوككوك و كةر و كةر يةكييت يةكييتييكةركوككةركوك

  
كة ئةو شارةية ..  كوردة طةيلي ضارةنووس دياريكرديني كوردو شار ئاواتةكاينيكةركوك شار
 ئةو ِرؤلَة خؤشةويستة ين بة طةِرانةوة كوردستان سالَةهاية خةو سةرجةم ثارضةكاينكوردستانياين

 يخةلَك..  هاتووةيئيستا ئةم ئاواتة ديرينة تا راددةيةك بةد..  دايك كوردستاينين بؤ باوةشدةبين
 زياتر ي كوردستان لةم كاتةدا بةغةمي ئةوةبوون دوواليةنة سةرةكيةكةكوردستان ضاوةِرواين

 ي شارةكةبن و دياردةي بارودؤخي ئاساييكردنةوةيلة هةولَ،  كةركوكةوةبني مةسةلةبةرةوثيشربدين
 لةسةر يم ئةوةالَبة..  بكةنةوة و كوردبوون لة ثيش هةموو شتيكةوة بيتلَزؤر كا تيايدا حيزبايةيت

 تيا يطرفتيك ئةم شارة هيض يئيستا وةك ئةوة..  ئةمةيةينةيع لة كةركوكدا دةبينريت ثيضةوا واقيئةرز
بةدةست كةركوك هيشتا ،  ئةم شارةني خةلَكياوات و حةماس خةون و ئرانكردين ويينةمابيت خةريك

 لةو و ثاريتي يةكيتي طةورةي غةمي كةضص طةورةوة دةنالَيني كيشةص تةعريب و تةتريك و كؤمةلَطرفيت
 هةموو شتيك لة يئةوان دةيانةو..  سةوز و زةرد دابةشكردنةيشارةدا تةا شةِرة ثةِرؤ و ناسنامة

 دابةشكراوة يان قام و باخضةكان شةيطةِرةك و قوتاخبانةو ناو..  رةنطةكانيصكةركودا دابةش بكةن بة ث
لةخيزانيكدا دوو ،  سةوزي زةردو يةكيكيناويك،  هةبيتيئةطةر دابةش نةكرابيت دةبيت دوو ناو

 ناوخؤ لة كةركودا يشةِر يسالَة) 10(ي  ئةجنامصئةوان دةيانةو،  سةوز و زةرديان ثيكهيناوةفراكسيؤين
وةتا ئة.. يادو جةذنة نةتةوةييةكانيشيان دابةشكردووة بؤ سةوزو زةردتةنانةت ..  بكةنةوةييةكالي
 يراددة هةمووان و ي خستة دلَي ئوميدصبالَدا لة كةركوك بينرا  ئةمسي نةورؤز لة جةذينيئةوة
  ..  دةرخست و ثاريت يةكييت و حيزبضييتي نةتةوةيياردخةمس

 يبؤ يةك بؤنة..  جياوازواز بة دوو كؤمةلَة ميواين جيايالَ جياواز بة دوو ئادوو ئاهةنط لة دوو شويين
 و يلة مياندا كوردستان تيظ، يلة مياندا ثاريزطارو لةوياندا جيطرةكة.. يةك نةتةوة لة يةك شاردا

و  ي شوينةكةي ئاهةنط و طرنطي طةورةيي بةشداربوون و هةريةك بة شان و بالَيساتةكةدلةوياندا كور
  ..  دادةبةزاندشانازيةوة راثؤريتبة بةشداربووانةوة يذمارة

سةيرة ثاش ئةو هةموو نةهامةتية هيشتا نةمانتوانيوة دةرس وةربطرين و طةر بؤ موجامةلةش بووة لة 
يستا كةنالَة وة سةيرتريش ئةوةية تا ئ..  ثيكةوة كاربكةينيادة نةتةوةييةكامناندا دوور لة حيزبايةيت

طة نةدراون ضاالكيان راست، ر نةبوونئامسانيةكامنان فيني ريتر نيشان بدةن و  كةساينيتر واية بلَي 
  نةتةوةييمان ببورنيةز بة ئاساييش بظةيةو زةروينةطرتين ئةوان ي خؤيان نةيكات الي حيزبةكةيئةوة

 ..  حيزبيان دةطةيةنيتيئاسايش

1 


