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 كةركوك

  كاويز مةالثةرويزكاويز مةالثةرويز).... ).... 22 ( (باري سةرجنمباري سةرجنم
 هاوثةميانان هةليان  مانادا هيزةكاين يبي سةربازي ئةم زجنرية ووتارة بووم لة كردةوةيةك لة نوسيين

 ي فةرميكة تا ئيستا ليدوانيك،  وةك هةوليري ئاراميلة شاريك،  قوتابيانيكؤتاية سةر بةشةناوخؤييةك
 زؤر ي لةو جؤرةش ليكدنةوةيكاريك) . 1 (ةت بةو هةلَمةتة سةربازية نةدراوةهاوثةميانان سةبار

  ! ! .  بةدوا نةيةتي لةو جؤرةي تريخوا بكةم كار، هةلَدةطريت
 ينةك لةسةر بنةما،  ئيراق ئيمة وةك هاوثةميان قبولكراين دةولَةيتيبؤية هةروا دةزامن بؤ بنيانتانةوة

 هةلَساوة زؤر ي خؤيتا ئيرا كورد بة ئةرك، ةو مةبةستة كة ئاماذةم ثيدا هاوبةش بةلكؤ بؤ ئيبةرذةوةند
 ي ئةمرؤية كة بؤي رابردوو ئةم هةموو طريمةو كيشةيي كورد لةو ماوةييةي سادقيكة ئيستا باج، سادقانة

 ي ياساييكة اليةنيك  ئيراق هةلَبذردةنةكايني سةربةخؤي بة ناو باالَكؤميسؤين، درووست دةكريت
 كة  ئةوةداية طورزيك لة كورد بةوةشيينئةمرؤ ئةوة وةك اليةنيك لة طؤرةثانةكة لة هةويل، بةرثرسة
  ! ! . ،  كورد بؤيان نةلواوةي ئيراق لةبةر زرنط رذيمةكايني هةشتا سالَةيحوكم
 ي تاكيقكار بؤ قةلة  ووتةبيذةكةيةوة بة بةرنامةي هةلَبذاردنةكان لة ريطاي بةناو سةربةخؤيليذنة

  ! .. ؟  دةكات قبولَكردين طرنيتي كة ك هةلَبذاردن و دةرئةجنامةكايني دوايئةد، كورد دةكات
 هاوثةميانيمان لةطةلَ ئةمةريكا بؤ بةدةست خستيني  دريذ تةمةينطرنيت،  هةلَبذاردن قبول كراي ئةجنام

  . ؟ !  تيكؤشاويني كة بؤيئةو ئاماجنانة
 فريو يخؤ  ئيراقي تر رابردوو بةو بةراووردكاريانة لةطةل ناوضةكاينزةند دةكةم كورد لة ماوةكاين

خوازيارم ،  هةلَبذاردني ثثَش و ثاش كورد دةكةويتة رؤذاكايني طةورةيبؤية شةر، نةك فريودرابيت، دابيت
 طواستنةوة هاتوة بةغداد و ي بؤ قؤناغ كايتيلةوانة كة لةياسا،  كرابيت بؤ ئةو شةرانةيئامادةساز

ئةو ،  دةكاتي طةورة لةويوة دةست ثطؤبةيني،  فيدرالَيكةركوك بؤيان نية بضنة سةر هيض هةريميك
 كةركوك بضيتة سةر هيض  دةكةن كة نايبي وا شرؤظةي كوردي ياساي و كةسايةيتيياساية زؤر لة سياس

بؤ ئةو ، ردستان دابرن بؤ هةتاية ئةم شارة لة كوي عةرةب و ئةو اليةنانة كة دةيانةودةيب، هةريميك
 هاوثةميانيتمان بة بؤية دةيب،  كورديلةويوةية طةشبينم بةئايندة، رؤذة ضلَؤن خؤيان مةالَس دابيت

كة كورد ،  هاوبةشي تر بروات لةطةل ئةمةريكا و ئينطليز ئةويش لةسةر بةرذةوةنديئاراستةيةك
 كة بتواين،  بةهيز بيتيوةن كيانيكخا،  ئيراق هاوثةميان بيتي لةوةداية لةدةرةوةيبةرذةوةند
  .  بكةن يليئةوانيش ثاريزطاري،  دونيا لة ناوضةكة بةثاريزي ئةو دوو هيزة طةورةيةيبةذةوةند

  .  ئيراق خزمةت بة دةولَةيتيطةر نا هاوثةميانيتمان دةضيتة خانة
  
 
 .  ذةنةرالَ هام ئةم بابةتة نوسراوة ليبوردينيثيش داوا) 1
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