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  هيمن مةولودهيمن مةولود.. . .. . !!؟؟كوا لة كةركوككوا لة كةركوك) ) ِرةسةنِرةسةن((  عارةيبعارةيب
  

 سيما  شيواندينيهةِرةشة  كةركوكيشار،  عيراق دروست كراوة دةولَةيتيلةوةتة 
،  عيراقيشةوةي يةكةم ثاشايهةر لةسةردةم، يدةطيِردري لثيالين،  لةسةرةيكوردانةكة

 سةداميش ييةكةيةسةالَتة خويناو ديهةتا دواروذ، هينراوةتة ئةم شارة بةردةوام عارةب
  . هةبووةي دريذة

 ي بار شيوانديني خراثيبة نياز، هةرلة سةرةتاوة  عارةبيش هةر هةموو هاوردنةكاين
ئيستا زورلة ، بةداخةوة. يلةسامان و خير و بيرةكة،  بووةي كوردةكةبةشكرديني كةركوك و بدميوطرايف

 كةلةو سةردةمانة و هةربة هةمان بةدنيازيشةوةي رةبة هينراوانةبةو عا،  كورديشليثرسراوة طةورةكاين
 هاتنةكةيان تةنيا لةبةركون بووين،  ِرةسةن عارةيبي زاراوة داتاشيينبةِراسيت)  ِرةسةنعارةيب (دةلَين، هينراون

، ردستانةوة كة ضةندين سةدةش ثيشتر هاتوونةتة كويتةنانةت ئةوانة،  زياترضل ثةجناسالَ و شيتيوبةسةرضوون
 تر ي ضةند سالَيكيلةدوا،  سةداميشي سةردةميئةمانة،  دةركردينية بة دواخستيني طةورةيةو دوورنيخةتةريك

، بةو عارةبانة دةدات خةريكة شةرعيةت، يهةركورد خو، كارةساتةكة لةوةداية. هةمان ناوو زاراوة بةكار ينريت
  . وداطريكةر هاتوونةتة كةركوك) مستوطن ( دا وةكو ثيش سةدام وبةعسكةثيشتر و لةسةردةمةكاين

) مستوطن (كةلة عارةبة هينراوة، بوئةوةيب، دةخةنة ثالَ عارةبة كونة هينراوةكان) ِرةسةن(ي خو ئةطةر ئةوانة
ن ئةوا ديسا، يان بو جوريك لة ثولين كردنيان بيت!جيابكةنةوة،  بةعس وسةدام دا هاتوون حزيبي سةردةمةكاين

ضونكة ،  بكةيني قبولَي وناش طةورةية ونايبيخةتايةك،  وةكو زاراوةيضةسثاندنيش،  كوشندةيةيهةر هةلَةيةك
  . دايية لة كةركوك و دةوروبةريشي عارةب نييةك بو وجودييت) رةسةن (لةراستيدا هيض

ئةوة كيشة ، يةوةياضيتة عةقل ناخوشةو نيكيش ثي، ئةوةسةرضاومان و،  هةرس دةكريتي ثييئةمة حةقيقةتيكة وك
 ئةم قوناغةكة يكةهةل ومةرج، خستنةثالَة بوئةوةيب) ِرةسةن (بةالَم ئةطةر ئةو ناو لينانة و،  خويةيتو طرفيت

ئةوة هيض ،  و بومشان ناضيتةسةري هةموو عارةب بةيةكجار بكر دةركردينيداوا،  لةم قوناغةدايدذوارة وناكر
 بريكرنةوة لة يئةطةر لةبةر ئةو هويانة و شيواز.  هينانيان ثولين بكريندةمةكاين دةتوانني بوسةرنةيب

ية و يخويدا نيهةرنادروستةو لةجي) ِرةسةن (بةالَم ناولينانةكة بة، خويدايةيدروستة ولة جي، هةلومةرجةكةيب
  . ي دةكر يلي) استفادة و سو( عارةب طوتةين

 و  راطةياندن و نووسةركاديرةكاين،  سةركردة و ليثرسراوةكانيدةكر،  ئةطةر مةبةست ضارةسةريش بيت
 يلةبةرئةوة، نةك بيكةينة مالَ بةسةر خومانةوة،  بكةني ترضارةسةريكيبةشيواز،  كوردروذنامةنووساين

. ةويتةوةدةكي لي كةورةتريئةوة بوداهاتوومان كيشة،  كيشةالبدةيني ئةمِروبةوة خومان لةهةنديئةطةرمبانةو
 ي شاري) عارةبةكونةكان(ي ثييان بطوتر)  ِرةسةنعارةيب(  بةكارهيناينبومنوونة لة جيايت، بوية دةتوانني

  . يةناوزةد بكريني كة هاوردووياني ئةو رذيمانة سةردةمةكاينييانيش بةناو، كةركوك
 ناو يهةتا نةشبووة بة زاراوة. كةركوكةوة و نةيكةينة مالَ بةسةريبةكارنةهينر) ِرةسةن(ي  طرنط ئةوةية زاراوة

 يكارةساتةكة دةخولَق، ي كوردي شةقامي لةال ضةسثاينيضونكة دوا،  ئاسانترةيضارةسةر،  شةقاميخةلَك و باو
  . ي كة ئيستا دةكريلةوة،  زورسةختترة و البردينيكةثةشيمان بوونةوة لي،  دةكاتيوبةرادةيةك ئالَوز

، لةهةر ناولينان و هةرجورة موجامةلةيةك، وردتر ئةو ثرسانة هةلَسةنطينني و، ان واية هةموو اليةكميهةق
  ببيتة ديظاكتويثيش ئةوة،  بو بكةينلةبةرضاو بطرين وحيسايب، ييةكةيباش رةهةندة سياس ثيويستة ثيشتر

،  و ناو كوردستان بةطشيتيكبوهيض عارةبي) ِرةسةن(ي  زاراوةدةيب، بوية تاكو زووة. بةسةرمانةوة) امرالواقع(
 و  ييني بةكاري خوي حزبييبو موزايةدة،  سياسيشيهةركةس و اليةنيك، ي بةكارنةهينركةركوكيش بةتايبةيت

 خبةينة ييت) رةسةن(  ودةيبيدةش.  كوردو كوردستاندا بةرثرسيار دةيبيئةوا لةبةرانبةر ميذوو، بداتي ثيبرةو
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بةالَم ، ضونكة لةم شارو خاكةدا لةطةلَ كوردا هاوبةشن و هةزاران سالَة ثيكةوةين، نيةكاي و كلدانيئاشوور ثالَ
  وةكو ، نةبوونةو) رةسةن (عارةب هةرطيزاو هةرطيز لةم شاروخاك و نيشتيمانةدا

  . هاتوونةتة سةرمان داطري كةريك
 * * * *  
 hemin_kurde@yahoo. com   
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