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  ئـازا كةركوكـيئـازا كةركوكـي ...  ...   ) ) يي كةركـــوك كةركـــوكددئازائازا ( (وةالَميك بؤوةالَميك بؤ
  

 كوردستانثؤست بة  لة ساييت، دروست كراوةيكة دلَنياين ناويك) يئازاد كةركوك(ي  نووسينيك23/8/2004 يلة بةروار
 ييك خوازيار كةبةدةر لة هةموو شت،نوسينيك.. . بالَوكرايةوة)  خةريكة ئاطر لة كةركوك بةردةداتثاريت( ناونيشاين

 ثِر لة ذةهرةوة سرود بة يديكة بة قةلَةميك ي جاريك، و تراذيديا خويناويةكان شةِر و نةهامةيتيئةوةية لةسةر كاوالش
 وةك ي خؤي نانةكةي خةمي بؤ ئةوةي، خويناوي و هيزة كوردستانيةكان را بكيشيتةوة نيو ملمالنيي جةنط بلَئةهرميةين

  .  نيشتيمانيم خةيتةور بدات لة مل
  بة بةيانكردينثيويسيتي، و سةركردايةتيةكة ئيتر ثاريت، ئةمسالَدا طويت ئايبي شازدةي لة ئاهةنطوةك سةرؤك بارزاين
 و ي ناهوشياري بةوثةِري،اشكاو زؤر بة ِري وةك ئازاد كةركوك، نةيةويتيئةوةش.  تيدةطاتيليي  بيةويشوناس نية و ئةوة

  . ي بوختان و درؤ وحةسادةت هةلَدةكيش لة مةرةكةيبيةلةمةكة ق، جةهلةوةكةم خويين
  سةركردايةيتي وةك كورديك و لة دةرةوة كة بارزاين، هةلَدةبذيريتياستية بيدةنطهةموو كةس و اليةنيك لةبةردةم ئةو ِر

  ذياينثةروةردة ئةخالقيةكاين كورد بوون و  بة ديار خةمة طةورةكايني وكويرةوةر تةمةنيك بوو لة ذان و شةوخنوين،كردن
 بةلكوو ، نةبووة كة نةك كةركوكي ِرازي سياسي هةرطيز ئةو بةطفتوطؤيةك، وةك سةركردةدواجاريش بارزاين. يكوردةوار
  . ي ئةو دةظةرةش لة نةخشة كوردستانيةكة دابِربيطونديك

طةر (ي  كة بلَيدووة و طةيشتوةتة ئةوة خولقاني لةو جؤرة مةيدايني دةيان منونة، ئةو سةركردةيةي سياسئاخر ذياين
  ) .  هةركوردستانة، نةميين يليكةركوك تاكة كورديك

 هيزة كوردستانيةكان ينيتةوة ي بة ديويكدا بة بريي بؤ ئةوة، بة خؤيداي طةورةي قوربانيةك1992  لة هةلبذاردينثاريت
 لة بةردةم ي ديكةشدا ديوارين ثريؤزتر بن و بة ديويكتايبةتيةكا لة بةرذةوةنديةكة بةرذةوةندية طشتيةكان دةبيت 

 لةم يئيد.  و نةخوازراوة هةر ليدراي ئةو شةِرة نا ئةخالقي كة بةداخةوة شةيثور، بيماندا دروست كردي شةريكحةمتيةيت
 ض  ثاريت،ة و كؤمةالَيةتيةكان لة ئاراداي خةونة نيشتيماين دميوكراسيةت و بةرجةستة كرديني كة شؤرش،بارودؤخةدا
 و ي سياس هةذمون و دةسةالت و هةميةين بابةتة طشتيةكان هةية لة ثيناو وةِروو خستيني وزة بة خةرج كردينيثيويستيةك
 ي لة دةستدا، تةا لةبةر ئةوة حزيبيلة قازاجن  ثِري زؤر كاية ثاريت،لة نيوةندة سياسيةكةدا! ي؟ خؤيجةماوةر

 هةلَويستة توند ي دةولَةمةنديبؤ ئةمةش ئةرشيفيك.  سياسيةكةيدايةيميشة لة سةرةوة طةورة هةي نةتةوةييمةسئوليةتيك
  خواسيت دؤست و دوذمن داية و بةالَم واديارة ئازاد و هاوشيوةكاين لةبةر دةسيت سةرؤك و سةركردايةيتو نةتةوةييةكاين

  بؤ؟.. . طةِرانةوةيان نية بؤ ئةم ئةرشيفة
  -:ينةوة زمانلةبةر ئةوة ئةم ِراستيانة د

 ثارتيدا  كةركوك ئازاد لة ذير سةركردايةيت يبي كوردستانيكي وةال بناية، ئةوا لة حةفتاكانةوة هةريمي طةر كةركوكثاريت -
  . لة ئارادابوو

 طةر بيتة ، توركيا كرد لة دةولَةيتي ثيض و ثةنا يبي هةِرةشة توركدا سةرؤك بارزاين دةبابةكاينيلولةلة بةردةم  -
  .  كوردستانةوةيةريمه
 دواتر ئاشكرا كردين.  كةركوك لة سةالحةدين و جةخت كردنةوة لةسةر كوردستانيةيتي عيراق ئؤثؤزسيؤيني كؤكردنةوة-

  .  لةم بارةيةوة عةرةيبي سةرؤك بؤ ميدياي ِراشكاوانةيثةياميك
  كامرياكايني عيراق و بةبةر زوميسةر كؤمار ي ئةلياوةري لةبةردةم غاز كوردستايني تة ئكيد كردنةوة لةسةر كةركوكيك-

  .  كرد سةالحةديين كاتيك سةرداين،جيهانةوة
  ئاشيتي نةيةيتةوة نيو ثرؤسةي تا طرذي كةركوك و دةوروبةري نيو شارنواندن لةبةردةم دةسةالَتة ئيدارييةكايني نةرم -

  . ت الواز نةكاي كوردي تاك ئينتما نيشتيمانيةكاين، حزيبو هةلضووين
  .  لة كوردي بةرطري تةعريب كة بوة مينبةريكي بةرةنطار بوونةوةي ليذنة دروست كردين-
  .  دروست بةرهةميهيناوني نةتةوةيي كة دووبارة كردنةوةيان ناويت ضونكة نةهجيك، تر دةيان ِراسيت-
 ي كةركوك لةالبةن لقي ثةيامي رؤذنامة دةركرديني، كوردي مان و كلتوري شةفةق بؤ ثتر بالَوكردنةوةي دةزطا دامةزراندين-
 ي و نيشتيمانةية، كة ئةمرؤش لة سؤنطة ئةو خةونة كؤمةالَيةيتي دريذةوة بوو، كوردستان دميوكرايت ثاريت-) . ك. د. ث (3

زايني و جدديةت و نةتةوةييئاشكرا طويمي زؤرترين جةماوةري هةست و ئينتما و باوةِر بونةوة، ئاوين و  كوردستاي هةري
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 ئةكتيظانة و طرنط لةسةر ي ِرنطدانةوة، رؤذ ئةم ئاويزان بوونةيبووة و رؤذ لة دوا  طةورة كوردستايني ديكةثارضةكاين
 وةك بة ناو ئازاد ي كردووة كة نةخويندةواري بةربالَو دادةنيت و هةر ئةمةشة واي كورد بة شيوةيةكي سياسي دؤزجوالندين

 تالَ و دوور و دريذيان لةطةل درؤ و ي توند بيت و بة ئاشكرا درؤ بؤ ئةو جةماوةرة بكات، كة ئةزمونيكي هيدمةيةكيتوش
  .  هةيةي سياسبوختاين

 قيز ، نةكردؤتةوةي لة خؤي نيوخؤي شةري نةتةكاندووة و تؤز و خؤلَي خؤي كورد هيشتا بة تةواو ميللةيتي،لةبةر ئةوة
 ي مةحةك بؤ هةلسةنطاندنيكيبوختان ئاميز دةكةنةوة و ئةوةش كة ثيويستة بكريتة سةنط و يلةم جؤرة نوسينة نائةخالق

 دذة ي نةك كةس و اليةنيك، كةركوكة بةشةرةيفي خةلك، ية سياسيةكاين و دنيا بيين ثاريت و بابةيتي و هةنوكةيعةقالين
يةوة ِراستيةكان لة ئاوينةدا بة ثيضةوانة  كةركوكي بةناوي كة بيةويت بة حةرامي وةك ئةوةيذيان و ويرانة خواز

 ي ثارتيةوة سةر سةركردايةيتيةو خةمة بوو كة لة هةطبةئ ، كةركوك و ناوضة بة عةرةبكراوةكانيخةم. خبوينيتةوة
 كة دواجار ، ئةو مةترسية بةرهةمهاتيلة اليةن ثارتيةوة بؤ دوور خستنةوة مني جارة دةستوريش بؤ يةكيدةرهينا و ثرؤذة

 ترةوة ي و لةاليةك نيشتيمايني هةمة اليةنةيخراية بةردةست سةرجةم اليةنة كوردستانيةكان تاوةكوو ببيتة ثرؤذةيةك
 ئةوا لة ، وةربطرن ثاريتيئةطةر حزبة كوردستانيةكان ِرا.. .  ثيش رووداوةكان بكةويني وينة بوو بؤ ئةوة يبيهةولَيك

  .  وةالَم دةدةينةوة دةست ضةكةكامنان، كةركوكداي شاركوردستانيةيت سةر ي و مةترسيةكيبةرامبةر هةر ناديار
 بيطومان ؟ ينيت ثاريت واز لة سةركردايةيت دةبيت كة سةرؤك مةسعود بارزايني بةوة راز ثاريتيئايا هيض ئةنداميك

 و  بارزايني بنةمالَةيريطةر طةر لة ئيستا و رابوردوشدا ِرؤلَ و كا، هوشيار و عارف شاهيدةيهةموو مرؤظيك. نةخير
و   وا زةق دةبيتةوة كة مةطةر تةا بة ئازادي ئةوا بؤشاييةك، كورد جيا بكةينةوةي سياسي بزاظيبارزانيةكان لة ميذوو

  .  ثِر ببيتةوة!يقةلَمة ِرةسةنةكة
 ، خيزانكردين  و سةرثةرشيتي ئاساي بواية، ئةوا دةميك بوو طةرابويةوة نيو ذيايني خؤ بة ويسيتئةطةر سةرؤك بارزاين

 و فيداكاريةكان ثيشمةرطة بووة و لة  شؤرش و قوربايني سةرؤك بة دريذاييبةالم ئةوة هةرطيز قبولَ نةكراوة ئةطةر ض
 ي بة ئازاد كة ئةمرؤ ئازاد و هاوشيوةكايني بةو ووالَتةي طةورةيان بةخشي ديكةي قوربانيةك، ئازاديداي ثرؤسةدواييةكاين

  .  دةذينتيايدا
 ثيويست نية بة ، كوردة ميللةيت و ئازارةكاين ئيشي زادةي، و سةركردايةتيةكة مادام ثاريت، ذيان هةميشة وايةسروشيت

ميذوو، بة نيو جةماوةردا دريذ .  و حةسادةت لة ثشتيةوة بيتي ئةستورق كة جةهل و ِر،بني بوختانيكةوة سةرقالَي وةالَم
كوردستان ثؤست ..  كةنايل، كردن لةم جؤرة مامةلَةيةشيبة دريذدادِر.  خؤيةيتي و ضاوي و طوبوةتةوةو جةماوةريش زمان

 ي مةلَؤ بؤ سوتاندين،كوشتارطةيةك بيماناو دةبيتة ي جةنط و ملمالنيي بةرهةمهينانةوةي كارايدةبيتة دةزطايةك
  ِراطةياندينيسيما ئةطةر.  لة دةست دةداتي خؤيةيت ميسداقيةت و ماهي ئةوةينيةكان ويِرابةرذةوةندية نيشتيما

باشترين ،دواجار كةركوك و كةركوكيةكان.  بةرد و ئةشكةوت ئةوا باشتر واية بطةِريينةوة بؤ ضاخةكاين، ئةمة بيتشارستاين
ثرسة بؤ دةبيت ، بيمارو بوختان ضيشي هةلَويست و ئاراستة تةندروستة نةتةوةييةكان و ميدياي كردنةوةي تاقسةر زةميين

 ي مةيدانيان لة واقعي ئةمرؤ ئامادييةك، كةركوكهةر نةبيت ثاريزطار و ئةجنومةين.. .  دابنيتي خؤيماهيةت و شوناس
 ، ئةوان بكردايةي لةم بارةيةوة ئاراستةيئاميز  ثرسياري نوسينيك، شارةكةدا هةية، بريائازاد و كؤمةالَيةيتيسياس

و  ئةم بةرةية  و هةلَويستة شؤفينيةكاين توركماينيبةرة..  سايتدا بالَوبكردايةتةوة لة هةمانينووسينةكة و وةالمةكةش
 بؤ  ثاريتي تيطةيشتنة لة دلَسؤزي باشترين دةروازة، ِرابوردوو ساالَيني لةطةل ئةم بةرةية لة ماوة ثاريتيمامةلَة و عالقة

 تؤكمة و ي هيلَيك توركمايني نةبواية ئيستا بةرة طةر ثاريت،ئاخؤ ئازاد دةزاين.. . كيشة نةتةوةييةكان و كةركوك بةتايبةيت
 و ي ماددي ض ثيشتيوانيةك ثاريت كردينملمالين  كة لةئايا،دةزاين.  لة نيوان ئةنقةرة و كةركوك دا دروست كردبوويئاشكرا
و هةلَويستة توند و  ئةي ئيستةش وةك حزب باج كة ثاريتئايا دةزاين! ؟ كرد توركمايني ثيشكةش بة بةرةيمةعنةو

  . ! دةدات؟ توركمايني بةرامبةر توركيا و بةرةي خؤينةتةوةييانة
  .  بةدست ئةو زانينةوة خواردووةي بةالَم طري،بيطومان كة دةزاين

 مومكني نية ي كة هةمانة لة دةستمان دةربضيئةطةر شةِريش بكةينةوة و ئةوةش{ ي  بةسة كة دةلَ سةرؤك بارزاينيقسةيةك
  . } لةسةر كةركوك بكةين مساومة
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