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  توانا كةركوكيتوانا كةركوكي!! .... !! .... بةرثرسيارصيت ئاسايشي كةركوك لة ئةستؤي كصدايةبةرثرسيارصيت ئاسايشي كةركوك لة ئةستؤي كصداية
  

ی  ناوچهمو  کو هه نھا عراق به  ته ربه  ههک ندی ملمالنی نه به  مه ته رکوک ئستا بووه شاری که
کی  یه ه شو  به  که،  ی جیوپۆلیتیکی و باری ئابوری شارکهگ هۆی گرن به ، ڕاست تی ناوه ڕۆژهه
  فرهی   پکھاتهها روه  هه، وتی جیھانی ر بازاری نه  بۆ سه یه ری هه  کاریگه وخۆ ڕاسته

 هۆی داکۆکی کردنی   به وه کی تره  الیه ک و له  الیه  لهرکوک بی شاری که زهه وئاین ومه وه ته نه
  و هۆیانه ئه ، ردستانرمی کو ر هه رکوک بۆ سه ی که وه ڕانه ر گه  سه لهی سیاسی کورد  وه جوالنه

  ست به  و هه ڕاوکوه  ده ونه ب بکه ره کانی تورک و فارس و عه وه ته  نه ک له ر یه هه ،  وای کردووه
ی   شوه رکوک له  ئستا که یه بۆ، یی خۆیان وه ته ر ئاسایشی نه ن بۆ سه  بکه شه ڕه ترسی و هه مه

ڕ   گه ته  خستووهدارکو که   لهتواناکانی خۆیانورسایی و  قوانه ته  وت و نهو ئه  و یهکدا یه تاقیگه
   لهیان که له ی گه وه ته رکردنی ئاسایشی نه ی خۆیان و مسۆگه واره  قه  پناو پارزگاری کردن له له
  . رکوک  شاری که کوردستانی بوونی ت به باره لی کورد سه کانی گه ر ئامانج و خواسته رانبه به

رکردنی  ترسی و پاراستنی گیان و مسوگه مه و شه ڕه ههبکردنی   واتای بنه  بهی ناوخۆیئاسایش
وه  شه وانه  پچه به ، کی دیاری کراودا یه  سنور و ناوچه کی له خهی ژیانکی ئارام بۆ  مینه زه
غدا ڕوی   به ی له وه ی ئه بت هاوشوه و دروست ده ندک جار ڕه بت و هه ق ده ی ژیان له مینه زه
کانی و  منیه زگا ئه ده  که ،  وه ی ساغ کرده وه رکوک ئه  سای ڕابردوی شاری که2زمونی   ئه ،دا

ک توانای دابینکردنی  نه  ،  وه نده ز وکارمه وه ر ومفه فسه  ئه2000ی   نزیکه  بهرکوک  کهیئاسایش
گیانی کادر کان و   کوردنیشینه و ناوچه ک ڕه کو ئاسایشی گه  به بووه نهرکوکی  ئاسایشی که

بشری ( ته سه و ده ر بت ئه  و گه  پارزراوه نهرکوکی پ  کانی کوردی که  چاالکه ره به ڕوه وبه
   جوانی به  بوایا وبه وه و بواره زای ئه سکی شاره ست که  ده  به،  رخان کراوه  بۆی تهی یه)ومادی

  .  وه بینیه ئاساتکی تردا خۆی ده  رکوک له باری ئاسایشی کهوا ب گومان  کاری بھنرابایا ئه
   ئستا له، )فراد ت و ئاسایشی ئه وه ئاسایشی ده( یه  دوو جۆر ئاسایش هه  جیھاندا باوه ک له  وه
هید کردنی هیوا  شه  ، )فراد ئه( ئاسایشی   و نه  ئاسایشی شارمان بۆ دابین کراوه رکوکدا نه که
وقی  زاندنی ته زیز و به شتی عه م ده ده بانی و موقه قید محمد سابیر و غازی تاه و عه جیب نه

ی پۆلیسی   بنکه  له وه قینه نجام دانی ته رکوک و ئه کانی شاری که  کوردنیشینه که ڕه ئاسایشی گه
خودی کی هاتوچوی  ره  ڕگای سه  که، وتی ئیخوان م مزگه رده ی به حیمئاوا و فولکه ڕه
ی   ناوچه  به و رکوکه کهوانی  ری شاره به ڕوه ی پۆلیس وبه رمانده ری ئاسایش و فه به ڕوه به
 ،  و زۆر ترسناکه وه ره نگکی ئاگادارکه  زه، ردرتژم  دهرکوک غدا بۆ کوردی که بهوزی  سه
  !!  وه انهرکوک و کوردست کانی شاری که نداره یوه  په نه ستۆی الیه  ئه خاته هرپرسیارتی مژویی د به
ی   ئستگه  کاتک له، تگۆڕدر زیری هاتوچۆ ده ڕت وه گه رده وهرک  فه نده مه  جیھاندا شه  له
  و وته زیری ناوخۆی ئه وه ،  وه قیه ختی ئیسپانیا بۆمبک ته درید پایته هرێ م فه هند مه شه

یری ناوخۆ و لپرسراوی ز وه ،  لوبنان تیرۆرکرا ریری له ق حهفی کاتک ڕه ، ی کرد ئیستقاله
نی راایرپرس  به، رکران ستۆی ئۆپۆزسیۆن ده په  ژرپاه موی له کان هه منیه زگا ئه داموده
تی  ڕه گۆڕانی بنه  پویسته  کهی  وه ڕی ئه  باوه ته شتونه رکوک ئستا گه  که یمانان له هاوپه
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 کاری 212 مانگی ڕابردودا 3 ی  ماوه  له چونکهرکوکدا   بواری ئاسایشی که ن له نجام بده ئه
  . س  که166هید بوونی   هۆی شه ته و بووه نجام دراوه تیرۆریستی ئه

کان   پش ڕوداوه پویستهڕو  ینه خه رکوک ده ن و وارسی که ه خاو به خۆمان  ک کورد که ش وه  ئمه
و   و ئهین بدهنجام   ئهرکوکدا تی که منیه  بورای پاراستنی ئه  لهتی وین و گۆڕانی چۆنایه که
یان   خۆمان ئیستقاله پویسته ،  جناهن  و کورسکانیان به ی شکستیان خواردووه رپرسانه به

ک  ی خۆمان نه  و بوا و موتمانهبت ق ده رکوکدا له  که  و جگای کورد له گینا پایه  ئه، ین پ بکه
  . ین ده ست ده  ده  نانیش لهیما  الی هاوپهلهکو   به، رکوک کی که  الی خه نھا له  ته به
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