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  هيوا كةركوكيهيوا كةركوكي ...  ... خانوي ئاوارةكانيان أؤخاندخانوي ئاوارةكانيان أؤخاند   سالَ سال4242َبةعسيةكان ثاش بةعسيةكان ثاش 

  
تةكةي الَثيش ضةند مانطي دوو دةسة!!. دوو سالَة كةركوك ئازادة ثانزة سالَة كةركوكي هةر ئاوارةية

هةولري سليماين كةوتنة زةوي دابةش كردن لة ناؤ كةركوك زياتر بةسةر ئةندام و اليةنطراين خؤيان ئةم 
كي و دةسكةوتةكاين شؤرش و بةرهةمي خؤيين شةهيدان لة قةلةم دا بؤ هةر خصزانيك الَةيان بة ضاكار

دوو سةد مةتر زةوي دابةشكرا بةيب ئةوةي هيض بةلَطةيةك يا نوسراويك بدريتة كةسيك يان ذمارةي 
تداراين ناؤ الَتيةك لةثالَ ئةمةوة هةمؤ ئةو شوينة باشانة دابةشكرا بؤ دةسةالَزةويةكة بدريت بة هاوو

كيش شويين معسكرات و لةو شوينة طشتيةكان بؤ خةلَحزبةكان لة هةزار مةتر بؤ دوو هةزار مةتر 
شةوة كرا وةت دارانة وةك مكتب عقارات يان ليهاتبؤ بازرطاين بةالَضؤلَةوانيةكان هةندي لةو بةريزة دةسة

  هتد .. . بازار ئاوةأؤ كارةبا ةك ئاوئةو شوينانةي بؤ ئاوارةكان بة يب هيض ثيويستيةكي طوزةرانية و
يك لةو ئاوارانة بة ماندوو بووين خؤيان و منداالنيان ذوريان دروست كردة تيدا دانيشتون بة يب كؤمةلَ

يت الَلةذير دةسة م بة ثيضةوانةي ئاوارةكانالَبة.. . ئةوةي هيض هاوكاري مادي بكرين لة هيض اليةكةوة
ئةم .. الر سةرف دةكري خانوو بكاتوحكومةتيك بؤ هةر كةسيك لةو سنورة حةوت هةزار بؤ نؤو هةزار د

  ؟؟م تةا بةريكالمي راطةياندنالَاليةنة خؤي بة خاوةين كةركةك دةزاين بة
تداراين كوردةوة لة كةركوك بة رؤخاندين الَ دووبارة كرايةوة لة اليةن دةسة1963م جارةش سالَي ةئ
وانةي ةئ..  سالَ ثيش ئيستا ئةجنامي دا42مجهوريةيت سالَي شةست و سص ئةم كردةوةية بةعس نوي خا

 تةا نوينةري طريفاين ةخةويان ليكةوت) ) ئةسحاب الكهف ( (كوكن وةكركي كةبةناؤ نوينةري خةلَ
   كةركوك خويان و نوينةري طةورةكانيانن كؤمةلَيكيان لة ئاسيت نوينةرايت خويان نني نةك خةلَكي

نةي خانؤي ئاوارةكاين أؤخاند يةك خانوي كاربةدةستيكي الَئةمةخؤل كردنة ضاوي خةلَكة ئةو شوفة
  .. .. . نةأؤخاندووة كة بة خويين ئةو خةلَكة دروست كراوة سةدان هةزار دوالري بؤ سةرف كراوة

   زماين كوردي و كردةوةي بةعسي فةرقي ضي ية
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