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  ئازاد أةشيدئازاد أةشيد... ... ليسيت دذايةيت كةركوك ليسيت دذايةيت كةركوك 

  
كةركوكي دلَ و قودس بازارصكي بازرطاين و دذايةيت نصوان هةردوو اليةنةحزبيةكةي كوردستاين باشورة 

كارصك بةرذةوةندي  ئةو دوو اليةنةي لةسةر يةك بستصكي زةوي كوردستان رصك نني وة لةسةر هةر
تاك و حزب لة كوتايي بري لة بةرذةوةندي  ية تايبةتيكاينبةرذةوةندلة ثصشدا  ريك ننيكوردي تيدا بص 

 سالَ دةضصت لة 30ةتة بة بةر ضاوي هةموو كوردةوةية بؤ ئةم حالَكورد دةكةنةوة تا ريك بكةون 
  كوردستاندا 

ةرينةوة ئةو ثهةردوو اليةن راست ناكةن بة تايبةيت لةطةلَ دانيشتواين سنوري كةركوك هةر لة ثاش أا
ئةو سنورة .. زبية سوكايةيت بة خةلَكةوة دةكةن وة بازرطانيش بة خةلَكي كةركوكةوة دةكةندوو اليةنة ح

لة نةهامةتيةكاندا وةك لولةي تؤث لة ثيشةوةن بةآلم لة دةسكةوتةكاندا هةمو كات لة دوواوةن ئةمةش 
ري زياتر دةطةريتةوة بؤ ئةو كةسانةي لة سنوري كةركوك دةسةالتيان ثي دراوة ئةمانةش نوينة

لة سةرةتاي ئازادي كةركوك كةوتنة ضؤلَ كردين ئةو شارة ،،طةورةكاين خويانن نةك خةلَكي كةركوك
ثاشان كةوتنة دابةش كردين شوينةوارةكاين بةعس بؤخؤيان ئةجما داطري كردين خانوو مولَكةكاين 

نةقني كةركوك بةعس هةر بؤخؤيان هةمؤ ئةمانةيان تةواو كرد كةوتنة دذايةيت يةك نةيانتواين وةك خا
هةر ئةم هؤكارانة واي  ئاطايان لة ميلةت نةما ثاك بكةنةوة كةوتنة شةرة بوياخ كردين دائريةو ثردةكان

كرد ناحةزاين كورد لةو شارةدا بة هصز بن ئةو كاتةي هةستيان كرد خةتةر كةوتوتة سةر بةرذةوةندي 
خؤيان كةوتنة طفتو طؤ لةطةلَ يةكتردا ئةويش بة ناثاكي بةرامبةر بةيةك تا ئيستا كةسيان بروايان بة 

  كاكاناين ثاريزطاري كةركوك بةآلميةكتر نية هةر ئةو كصشانة واي كرد رصك نةكةون لةسةر د
ي كان ئةواندا ياريةكي زيرةكانة بكات ببص بة ثاريزطار اليةنيك بة مولَواين لة نيوعبدالرمحان مستةفا ت

 سالَ كاري كردة لةو اليةنة اليةنةكةي تريش بة حوكمي برايةكي كاك 30خؤي دةزاين ضونكة ثصش 
كي خؤي دةزاين ئةويش لةو دوو اليةنة باش ة ئةميش بة مولَعبدالرمحن تا ئيستاكة لة طةلَ ئةو اليةنةي

  ئةو طةمةية بكات ثريوزي بصت تصطةشتووة دةزاين ضؤن 
اوييت ركي كةركوك لة ئاسيت ليثرسهةردوو اليةنةكةش زؤر لةو نوينةرانةي دايان ناوة لةسةر خةلَ

كي كةركوكيش تاكو ئيستاكة لَخة.  دةكادونيا لةسةري شةر  يخؤيان نني نةك نوينةرايةيت ئةو كةركوكة
بص هوشن بةو زولَم و زورداريةي بةعس بةسةرياندا هصنابوي هةر كات هاتنة سةر خؤيان ئةوة لةو اليةنة 

 ئةوةتا لةسةر كورسي و ،،قةبؤلَ ناكةن وةك لة بةعسيان قةبولَ نةكرد وة سةريان بؤ بةعس دانةنةوان
   ليسيت برايةيت ةندي و حزبايةيت و دذايةتية نةكبةرذةو دةسةالت كةوتونةتة سةر يةك ئةمة ليسيت
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