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 ي دةستةي طوتة بيذ بةناوت هيلترماينجوسي. َ يب

 
  UUNN   ، ،ودةولَةيتييدةستةدةستةودةولَةيت نيضيمةن سالَح ضيمةن سالَح  ...  ... ضاثوك ضاثوك   خامن سونطولخامن سونطول   تةنطذةكان و تةنطذةكان ويي بو َضارةسةر بو َضارةسةر ني  

  
 ي كارو باري نووسينطةيئةم سيكوضكةية لة راثورتيك

 نةتةوة يةكطرتووةكاندا يةكيان طرتووةتةوة يمروي
  كورد نةتةوة يةكطرتووة كان كة خاوةينيلة دذ

 كة ي ديكةةكاينراثورتةكةيةووةك زور لة كار
  كارمةندةكايني و فةساديلينةزانني و نةشارةزاي

 بة طومان بووة و لة سةر ئةو ي لة خو،ثيوةديارة
َ ذ َ لة نوسينطةي3 يراثورتة كة رو َ يي مايو  ي مرو

 مةرج نيية كة  نووسيويةيتدةرضووة وةك يبيين
 نةتةوة يةكطرتووةكان  بريو بوَضووينيرةنطدانةوة
 ي تةنطذةكان كة ريكخراويكي بوَ ضارةسةرنيودةولَةيت

  توركمان لة ئةجنوومةيني نوينةري نيو دةولَة تيية ولة طةلَ خامن سونطول ضاثوك يغةيرة حكوم
 بةالَم هةر ،ن كردووة زور ناسراون لة راثورتةكةدا قسةيا عيراق كة ليدوانة دذ بة كوردةكايننيشتماين

 مرو ي كار، ميذوو و جوطرافيا و كورد دةلَني و ضون حةز بكةن ةربوونةتة طياينيسيكيان نازانن ض
   ......ي،َي

َ رتةكة لة اليةكةوة دةيةو ..  ي ديكةي كةركووك بة جوريك راطويزراوة طةرِاوةكاينيَ  كيشةيراثو
َ يكارةسايت  عةرةبة ي ئةوةي ئةوان بووةتة هويوةية كة طةرِانةوة بشكينيتةوة ئةويش ئةي مرو

 بوَ ئةوان راسيت..  مروَ ييان بة سةردا بيتهاوردةكان لة مالَ بةدةربن و لة ضادرطةدا بذين و كارةسايت
  !!!!دةطريةت
  كةركووكيان ئالَوز كردووة ضونكة لةيكورد كيشة" َ  ي تةنطذةكان دةلَي دةستةي ترةوة قسةكةريلةاليةك

َ ك كومارييتياليةكةوة خوشحالَن كة كورد لة عيراقدا ثلة  ترةوةلة زور ي وةرطرتوة و لة اليةك سرو
 ي كةركووك ئالَوز بووة؟ يان سةرو خواريئايا بة مة كيشة "راشكاوانة دةلَين ئيمة بةَ شيك نني لة عيراق 

  !!؟ئةم قسةية لة كويية
 مولَييةت هةلَةيةكة ي يةكالكردنةوةي ليذنةدامةزراندين" َ  يرة دةلَ تريشةوة هةر ئةو قسة كةيلة اليةك
نةشدةبووا  ، عةرةب داطري بكةني ضونكة لة وانةية كورد بة دروَ بين و مالَ عييراق كردوويةيتحكومةيت

  ". َ ي ذيانيان بوَ دابني بكريَ و مةرجيَ و ري جيَ ئةوةئةوعةرةبانةبة و شيوةية دةربكرين يب
  !!!!!َ لة طةرِانةوةبوَ كةركووكيَ لة كورد بطرييدةكات بة ثةلة رداوا 

 ي بةالَم شاالَويك، ترةوة ئاماذة بةوة دةكات كة توركمانلة كةركووك زورينة بوونيراثورتةكة لة اليةك
 بة عةرةبكردن دذ  حةفتاكانيشةوة سياسةيتي لة شارةكةكردووة و ئنجا لة سةرةتاي كورد روويطةورة

 ي نازامن ض سةرضاوةيةك!بة كةمينة بةكورد توركمان بةكار هاتووة و بوية توركمان لة شارةكةدا بوون
 ي ئةو شاالَوةي هيناوة و كةي نةتةوة يةكطرتووةكان بة كاري مروَ يي كارو باريميذوويية كة نوسينطة

 وةك ي لة كاتيكدا ئةم برِطةيةش،ري كردووة لة توركمان داطي لةكةركوك كردووة و كةركووكيكورد روو
هةرلة .  كة سيكةوة راثوَ رتةكةدا ئاماذة ثيكردووة نةك لة زمايني دانثيدانراو لة ضوا ضيوةيزانياريةك
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 توركمان لة عيراقدا بةر دةس نيية بةالَم زانيارييةكان بة ي تةواويَ  ذمارةي راثوتة كةدا دةلَيضوارضيوة
   .لَيننيان دةخةم% 20

 ي توركمان و كريستيان وئاشووري خويدا تيكرِاي 2004  ئةمريكا لة راثوريتي دةرةلة كاتيكدا وةزارةيت
   .َ  عيراق دادةين دانيشتووايني% 5 عيراق بة ي ترو طرووثة نةتةوةيية بضووكةكاين

لة دةست كورد " َ يةلَ توركمانة شيعةكانيش بوَ هةمان راثورت د ئةجنوومةيني ئةنداميجينان سالوج
 يخامن. َ ديلَم دةضم بوَ بة غدا ضونكة ناتوامن ببينم كورد بةو شيوةية كةركوك داطري دةكةميكةركووك ج

كورد ئيمة لة حكومةت دةردةكةن تا هةر خويان برِيار لة سةر كةركووك "  سونطول ضاثوكيش دةلَيت
 بو ،َ دةكةن ويةوان هةردووكيان دةزان ئةوقسانة بوَ كئ "َ رةمحانة عةرةب و توركمان دةردةكةن  يب،بدةن
 يبةالَم سةير لة وةداية ئةوة ناوةرِوك.  و ضةند مةنتيق لة قسةكانياندا هةية،َ دةكةني كي دةكةن و بانطيَض

َ رتيك يب  يةك ي نةتةوةيةكطرتووةكانةوةبالَو بووبيتةوة را نيودةولَةيتي ريكخراويَ  بة ناوراثو
  دةكراي كردوة ثيي ئةوانةي ديداريَ خو ئةوةست نةيب  نا ئةنقةي ض ئةطةر كاريكيدا نةيب تيكورديش

َ رتةكاين تيبيينيئةوة. لةطةلَ يةك دوو كورديشدا قسة بكات  طةليك لة ي ئةم دواية دةكريت راثو
ة دةكات و هةمو دا وةك وشة مامةلَ " يمروَ ي " ي نةتةوة يةكطرتووة كان تةنيا لة طةلَ وشةئاذانسةكاين

   . لة دةستداوةيسةنط و ثيودانطيك

2 


