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سريوان سريوان .. .. .. ..  بنيات نانة بنيات نانةثيشمةرطة سيمبويلثيشمةرطة سيمبويل   
  سيدين

  دانيشتواين ذيايني جياوازص ووالتةكةيدا كار بكات و بيحكومةت ئةو دام و دةزطايةية كة لة بةرذةوةند
 ي و تؤوان نةتةوةكاينص نةكاتة نت و دوو بةرةكايةيتصزصت و مافةكانيان بثارصش بةرص بةرةو ثيووالتةكة
ا باال صراقدا كة سةددام تيايد بةعس لة عي لةناو ضووبةالم حكومةيت. تصنصن ال بض و يةك ريزيابرايةيت

ناو صرايةوة ولة ثص ئةطيؤكة بؤ خؤلَجالَ جاي هةموو وةك تؤردةست بوو وبريارو دةستةالت و ياساكاين
 بؤ ناكردن يبصراق دةكرد و حيسص ع بة نةتةوةكاين د ا سوكايةيتي خؤبةرذةوةندية تايبةتيةكاين

 صراق هةية دوو سص لة عي توركمان كةراقةوة لة تةلةفيزيؤن وويتص ع توركمانةكاينيكيان لة بارةصارج
.. لنص بيصية ئة وا با بةجي نلَراقيان بة دصطةر ع،  توركيان ية داطري كةرةكاين عومسايني ثامشاوةزاينصخ

راق ص عي خا كص طواية ئةيانةو شةركةرو دوا كةوتوو ناوئةبرد كةيكص بة ميلةتيهةروةها كورد.. .. .. . 
هةر بةم بيا نووةوة هةستا بة ي، دابةش بكةن و ضاويان لة كةركوكة لة بةر نةوت و سةروةت و سامانةكة

 بة موخةرب واتة يشمةرطةص ثيزصهةروةها ه.  ئةم شا رة كوردةكاين كةركوك و دةركردينتعريب كردين
ني و جارو بار لة ضياكانةوة يةك دوو لَ ئينفيسا يكلَ خة لَصك دةر ناو ئةبرد و ئةيووت ئةوانة كؤمةصت

يةكان ثاش يأم شوكر هةموو راستلَبة. هتد.. .. .. .. .. .. ..  تاوان ئةكوذنص بيكلَتةققة ئةكةن و خة
راق و جيهان كة كورد ص ع ئةم ديكتاتؤرة دةركةوت و ئاشكرا بوو بؤ سةرجةم نةتةوةكاينرووخاين
كو لَبة  نةد اوةيراقص عك دان و ثارضة ثارضة كردينص تيلَ هةوصن و ئاشتيخوازةو هيض كاتص مؤدريكصميللةت

 ي و كؤيلةير دةسيتص كردووةو ذي بةردةوام و خةبايتلَ هةوي خؤي زةوت كراوو داطري كراوبؤ مايف
 نةك كو بنيات نةرو دروست كةرةلَية بةيشمةرطة مو خةرب نصث،،،،  نةكردووةو نايكاتلَ قبويوسةرشؤر

 يرراوص هةلبذ دةنط لة ثةرلةماينيراق و جيهانةوة بة زؤرينةص هةموو عيئةوةتا بة بةر ضاو، نةرصرووخ
 يررا بة سةرؤك كؤمارصك هةلبذصراق كوردص عذ و نةتةوةكاينصكهاتووة لة هةموو ضني و توصراق كة ثصع
 ي و ديبلؤماسي سياس و ئةزمووينشمةرطايةيتص لة ث ذيايني هةرة زؤري كة زؤربةلَ فيدرا يراقصع

شمةرطة بنيات نةر و ياسا ص كة ثصنصملَية ئةسةي ئةو راستي ياسا بردؤتة سةر ئة مةش بؤ خؤندينصوخو
 ص ثاش ديكتاتؤر بنيات ئةني رووخاويراقصشكةوتوو خوازة وئةوا ئةمرؤ عصن و ثصناس و زا نا و مؤدر

 . تصنصان نةتةوة جياجياكاين دا ئةرووص لة ن و خؤشةويسيت ئةكاتةوةو برايةيت دروسيتصوسةر لة نو
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