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بةدةستهيناين دةسكةويت نةتةوةيي لة هةل و مةرجيكي ضةشين دؤخةي ئيراق لة ماوةكاين ثرؤسةي 
كة من لةو ، بةناو ئازادي كة طوزةري كرد بؤ كورد قؤناغيكي دريذي لة خةبايت ضةكداري كورتكردةوة

ؤسةكةيش كورد دةيتواين زؤر لة كيشة هةلَثسيردراوةكاين لة ئيراق باوةردابووم ثيش دةسثيكردين ثر
ئةو هةلة زيرينة ميذوويية طوزةريان كرد و ئايندةي كورد بةشيوةيةكي طشيت و ، نةكرا، ضارةسةر بكات

ئةو ناوضانةي كة ناونراون ناوضةي تازة رزطار كراوةكان كة ئةو كاتة بة سادة ديل وسؤزداري مةلةمان 
اوي ليلَ كرد ئةمرؤش ئةطةر هةستيار نةبني بةرامبةر رووداوةكان وئةطةرةكان هةنوكة بؤ كوردئايندة لة ئ

رؤذ لةدواي رؤذيش دةسيت ، ليخنتر بوة بؤية تا رؤشن نةكريتةوة مةلةكردن ليي دةرئةجنامي باش نايب
يبةيت كة ئيستا و دويين دةركي و هةريمايةيت هةويل ئةوةيانة ئاييندةي ئةو ناوضانة و كةركوك بة تا

  . ، دؤخةكة زياتر نا رؤشن بكةن، بةالي كوردةوة ئايندةي كوردستاين ثيوة بةندة
روانني لة تةمةين ئازادي كةمتر لة دووسالَي كةركوك و موسلَ زؤر اليةين شاراوةي هاوثةميانييت 

اناي كورد وةربطري ضونكي مومكينة ئةمةريكا بؤ ثاراستين ئاسايشيشاري موسلَ سود لة تو، دةردةخات
و ، ئةو شارة كة وةك كةركوك كوردستانية يل كورد خؤي ناكاتة خاوةين و بة شاريكي عةرةيب دةيناسي

توركياش دلَنيا بوة كورد ضاوي لة موسل نةبريوة بؤية لةكةركوك جؤري هاوثةميانييت طؤراين بةسةردا 
هاوثةميانان هاوثةميانياليةن و ، انييت كوردديت كة زؤرجاري ترم طوتوة لة كةركوك جطة لةهاوثةمي

بؤ ئةوةي ، دةستةو تاغمي تريشيان ثي مةبةست يب كة ثامشاوةكاين بةعس و بةرةي بة ناو توركمانني
ئةو بؤمبة تةوقيتكراوة لة كاتة نةتةقيتةوة ئةمةريكان و ئينطليز لة يةك كاتدا دةيانةوي ديل هةموو ال 

منونةشم لةم ، بةتايبةت ئةوانةي خةريكي نانةوةي ئاذاوةن و بة كاري تريؤري خةريكن، لةم شارة راطرن
رؤذانةي رابردوو بةرثرسيكي ئةمةريكا لةطةل خةلكي عةرةيب ئةو طةرةكانة دانيشنت دةكات وليان 

  :دةثرسي
  ! ! ؟ كورد نارةحةيت نةكردوون

ميان و ئاوارة طةراوةكاين ذير ضادرةكان  كة خةلكي ئةو طةرةكانة لةويوة مووشةك لة بارةطاي هاوثة
بؤية لة كةركوك هاوثةميانييت بؤ كورد زؤر جار ، دةطرن بة ئاشكرا بوة بة مؤلطةي تريؤرستان

ئيستفزاكردين كوردي ليدةكةويتةوة وةكو ضؤن لة يةك كاتدا عةرةيب شؤفيين و تريؤرست لة شارؤضكةي 
 ثيكرد و ذمارةيةكي زؤر لة مالَة كوردةكاين ئةو شارؤضكةيان حةوجية هةلَمةتيكيان بؤ كورد كوذي دةست

لة كةركوكيش هيزةكاين هاوثةميانان لة هةلَمةتيكدا ئاالَي ثريؤزي كوردستانيان دادةطرت و ، دةركرد
بؤية بؤ ئةمةريكاو ئينطليز لةم شارة كورد بؤ هاوثةميانييت بةس نية بةلكو ئةو ، رةش دةكردةوة
بةمةيش كورد دةبيتة قؤرباين ! .. رامي رةوشةكة ئةمةريكا دةوي كةلكيان يل وةرطرياليةنانيش بؤ ئا
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