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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين.. . .. .  عةرةيب عةرةيبيي شؤفينيزم شؤفينيزميي بةناو سةربةخؤو تارماي بةناو سةربةخؤو تارمايكؤميسيؤينكؤميسيؤين
 ي وآلت ضوونة ثاي ئارةزوويان دةكرد لةناوةوةو دةرةوةي عيراقييةكان ئةوانةي كؤ30/1 يرؤذ

 هةبوو ي نةتةوةيي تر رةهةنديكي دةنطدان، ئةم هةلَبذاردنة بؤ كورد جطة لةهةر مةغزايةكسندوقةكاين
 دةنطدةران ئةوةندة كورد دةتوانآ ي، ريذةي كوردة كةبة بةرزبوونةوة طةيل مايف ضةسثاندينئةويش

  .  سياسيدا رؤلَ بطيِرآ دةسةآليت ناوةندو ئاستةكاينيلةعيراق لةتةواو
 كوردستان تةعريب ي خةلَكي كوردو كؤي سياس سةركردايةيتي جيدي زؤرو بةهةولَيثاش بينةو بةردةيةك
 خؤياندا دةنط بدةن، دواتريش ي ئاوارة كوردةكان توانيان لةشارةكةي شكا بةوةلةكةركوك ثؤريت

  برايةيت ليسيت شارةكةيةو سةركةوتينييةكةم ي و واقيعيلةئاكامةكاندا دةركةوت كورد نةتةوة
  .  ضاوةِروان نةكراو بووبةِراسيت)  كوردليسيت (كةركوك

 هةلَبذاردن يان ي كردن لةكورد بضنة ثايطز و فيلَ  و فرتصمن طومامن لةوة هةبوو عةرةبةكان ب
بةهةر شيوةيةك بؤيان كرابآ   و لةهةر اليةك عةرةيب قبولَ بكةن، ئةوان واتة شؤظينييتيدةرةجنامةكة

 داهاتووةو ي عيراق مةيين كورد بدةن، لةوةختيكدا كورد هةويينيهةولَيانداوة لةثيطةوة ريذة
 كورد سةركةوتن ي راستةوخؤي بةشداري بةيب ناتواينَي عيراقيةتيكبةئةزموونيش دةركةوت هيض دةولَ

يني بةدةست .  
 دةنطدان ي سندوق ماناو ناماقولَيان كرد بةدانةناين زؤر يبيطزييةك  و فيلَ عةرةيبئةجمارةيان شؤظينييت

تر يندان ناوضةضة  وبةرتةلةو قةرةقوش  وشيخان  و وةك شةنطالي تازة ئازادكراويلةضةندين ناوضة
  .  كورد لةو ناوضانة هةبوونيهةزار دةنطدةر) 250 ( ثيوانةكان زيتر لةي موسلَ، كةبةثيي شاريدةوروبةر

 ئةو ناوضانة تا دوا سنوور  ثينةكرديني بةشداريي بةناو سةربةخؤ دةربارة كؤميسيؤينبةهانةكاين
مان وابوو خةلَكيت باآل كةو كؤمسيؤيني مانابوو، ئةو برادةرةطالَتةجاِرو يبئةو ناوضانة دةنط ي ثي 

 يسةرذمير ي و كام راثرسي ئةو ناوضانة دةنط نادةن؟ بةثيي خةلَكيبةض بةلَطةيةك سةملاند!! نادةن
 تازة ئازاد كراو ي دةكريتة ثاساو؟ ئةوة هيض ناوضةيةك ئةمينيطةيشتة ئةو دةرةجنامة ئةطةر بارودؤخ

 تةكنيكييةوة هةية؟ ي بةهؤكاريكيسةقاميطر بيت، ئةطةر ثةيوةندي و  ئةو ناوضانة ئارامينيية هيندة
 لةو شيوةية ي عيراق لةبةر ئةو هؤكارة حالَةتيكي تريثرسيارةكة ليرةدا ئةوةية بؤ لةهيض شوينيك

  رووينةدا؟
ميدياكانيان روون نةكردةوة؟ تابلؤكة زؤر   و طشيتي بؤ راي بؤضيتر لةئارادا بوو، ئةيئةطةر هةر هؤيةك

  سةربةخؤ نييةو يبي موسلَ كؤميسيؤنيكي لةشار بةناو سةربةخؤ بةتايبةيتديارو ئاشكراية كؤميسيؤين
 كورد ي داهاتوويدةنط) 10 (ي وكورس) 10 ( زياتر لةبةلَكو ويسيت. اليةن نيية لةبةرامبةر ثرؤسةكةدا

 كوردو يان ئةوان طةورةترين ترسيان لينيشتووة لةو بةشداريية ضاالكة عيراق، بيطومبدات لةثةرلةماين
  . دةيبينيت  و عيراقدا هةيةيتي كورد لةضارةنووسيسةرةكيية  وئةو رؤلَة طرنط

 لةبؤ  بةكةلَكيش يبيئةزموونيك  ويئةم حالَةتة لةاليةن كوردةوة قبولَ نةكراوةو ثيويستة قبولَ نةكر
  ئةو يب هةلَبذارددن، هاوكات نايبيمنان لةطةلَ هةر دةستةو ليذنةو كؤمسيؤنيك مامةلَةكرديداهاتوو

بةلَكو ئةوة بةشيكة لةثِرتؤكؤلة   وي لةقةلَةم بدري كورد لةو شوينانة بةعةفةويبةشكردنة
  .  كوردي عةرةب لةدذ شؤظينييتي بريجةهةنةمييةكاين
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  بةئامساين عةرةيبي كويرانة رةطةزثةرسيتيا تارماي كردين هيشتيتر بوو، فيريئةمة ديسان وانةيةك
 بكات تا بةردةوام يةكيك لةثؤستة ي، هةربؤية زؤر طرنطة كورد ثيداطريي عةرةبيدا دةطةِريسامالَ

 ي هةولَبدات بؤ ماوةيةكي كورد عيراق لةدةستيدا بيت، لةوةش طرنطتر ئةوةية فراكسيؤينسيادييةكاين
 عيراق يهةريميانة ي و، ضونكة هةموو ئةو ثيالنة نيونةتةوةي بةدةستةوة يبية دةرةودريذتر وةزارةيت

  .  دةرةوة بةِريوةدةضوو وةزارةيتيتر لةِريطةي كورد هةيبوو لةطةلَ وآلتايلةدذ
 ي ليدةكري ئةوةي طرتووة، كةزؤر ئةطةري زؤر طةورةي طرت، كونيكيئةطةر كورد ئةم دةرضةية

  .  كورد بدات ناسيؤينيةرذةوةنديلةداهاتوودا زيان لةب
  هةلَبذاردنةكان ئةجنام دران، سةركةوتووترين اليةينيكةموكورتييةكةوة ثرؤسة  وبةهةموو خروقات

 ي هةلَبذيريتةوةو هةم توانيي خؤي كوردستاني ثةرلةماين كوردبوو، كورد هةم تواينيعيراق
 عيراق، بةجؤريك كورد بكات لةسةر ئاسيت ي بةشداريي خؤيبةقةبارةو هيزو ريذة ي وبةيةكطرتووي

 عيراق  سةملاندوو سةثاند هةنووكة عةرةبةكان سلَ لةوة دكةنةوةو ترسيان هةية ئةطةر كورد نةيبيخؤ
 نيية، بةآلم ي عيراق بؤ ئيمة ماناي نةتةوةييةوة بونيادنانةوةي دروست بيتةوة، هةرضةندة لةِرووناتواينَ

 لةم قؤناغةدا  جوطرايفي فيدرالَيضةسثاندين ي و هةميشةيي لةدةستور كورد مافةكاينسةملاندين
 ي كوردي دةولَةيت ئايندةية كة دامةزرانديني قؤناغي يةكةمي طةورةيةو هةنطاويدةستكةوتيك
 . سةربةخؤية
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