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  حةسةن سةيدباقيحةسةن سةيدباقي!! ... !! ... بةرةوكوصبةرةوكوص.. .. كيشةي كوردكيشةي كورد
وادةكات زؤر ، دواي هيرشي يانزةي سيثتةمبةر، اوضةكة كردووةئةو قةيرانةي كة ِرووي لةن
وةثيويسيت دةسكاري كردين جوطرايف ونةتةوةيي طؤِرانكاري ص، لةحكومةتةكاين ناوضةكةبطؤِر

، بةتايبةيت دواي ِرووخاندين ِرذيمي فاشي عيراق، ئةوةي لةناوضةكةي ئيمةداية. صبةرضاوبةخؤوة دةبين
، كة زؤرينةي شيعة نشينةوة هيزي دياري عيراقن،  ناوضةي باشوورلَدة لةطةمةسةلةي كةركوك و كور
   .لةطةأل سيطؤشةي سونين

لة فيدرالَي ، كيشةي كورد. م ئةو ئةطةرةي ئيمة مةبةستمانة ثرسيارطةليكي لةسةرةالَبة. ئةطةرةكان زؤرن
لةِرةوانطةي ، ةولَةيت سةربةخؤجيابوونةوةو د(نةتةوةيي و جوطرايف كة بريوِراي ثارتة سياسيةكانةو 

ئةمِرؤكة الي عةرةبة شيعةكاين باشوريش كة زؤرينةي . و مةسةلةي كةركوكة) جةماوةرةوةية
ثؤستيكي سةرةك كؤماري يا سةرةك ، ئاسايية كة باسي فيدرالَي بكريت، دةنطةكانيان بةدةست هيناوة

يدوانةكةي ئةم دواييةي جةعفةري كة هةروةك ل. بةمةرجي مةسةلةي كةركوك، وةزيران بدريتة كورد
بةمةرجيك مةسةلةي كةكوك دواخبريت بؤ قؤناغي ، ِرةزامةندي خؤي بؤ سةرةك كؤماري ِراطةياند

لةكاتيكدا ئةوة مةسةلةيةكي ضارةنووسازة . بؤ دةبيت ئةو كيشةية دواخبريت؟، ثرسيار ئةوةية. داهاتوو
سةرة ِرمي دذ . ضاوةيةكي طرنطة بؤ ئابووري كوردستانوة لة داهاتوودا سةر، بؤكوردو ميذووةكةي

كورد . بةدةولَةتة دذة داطريكةرةكان لة شيوةي توركياي ِرةطةز ثةرست ونؤكةرةكاين لةبةرةي توركمان
لةبةر ئةوة كةوتوةتة بةر هيرشي دِرندانةي دةلَةتة . هةردةم لةخةباتكردندابووة بؤ ئازادي و سةربةخؤيي

دةولَةتة هةريمي و ناوضةييةكانيش دذي ، جطة لة ِرةطةزثةرستةكاين ناوضة. ستانداطريكةرةكانيكورد
. 16بة بةرواري) كيشةي كوردوفيدرالَي(هةروةك لة نووسينيكمدابةناوي . دامةزراندين دةولَةيت كوردين

ابوو كة دذي ئاماذةم بةِرؤلَي ئيسرائيل د. و كرايةوةالَي ِرؤذنامةي برايةتييدا ب3868 لة ذمارة 2002. 12
دلَنياش بني لة خيتايب .. (، م الي هةنديك كةس ئةمة ئاسايي نةبووالَبة. دامةزراندين دةولَةيت كوردين

، تا بزانريت ض ِرةنطدانةوةيةكي دةبيت لةسةر كيشةي نةتةوةكةمان، سياسي و هاوكيشةكاين ناوضةكة
هةروةها ، يش هةموومةسةلةكاين ترهةردةم بةرذةوةندي ئيسرائيل دةخاتة ث) شارون(كةساين وةك 

طوماين ئةوة دةكريت لةطةأل ئةوةدا نةبيت كيانيك هةبيت ، كاركرديان هةية لةسةر سياسةيت ئةمريكي
دواتر ، اليةك ترسي ئالَؤزي و طرذ بووين باري سياسي توركياية، ئةمةش دوواليةين هةية، بؤ طةيل كورد

كة ئةم كيشةكار لةسةر ثةيوةندي ستراتيذي : ارةي خؤنووسنيداواكردين كوردةكاين توركيا بؤ مايف ض
هةنووكة ثاش ئةو ماوةية جاريكي تربارودؤخي ناوضة زياتر ئالَؤز بووةو هؤشياري .. .. !) دةكات

جةماوةري كورد ِروو لة هةلَكشانةو اليةنة سياسيةكان زياتر دةست لةسةر كيشة نةتةوةييةكان و 
ئيسرائيلي لة  Radikal .وكرابوويةوةالَكةلة ثةيامنيردا ب وةختةدابالَويزي لةم ساتة. كةركوك دادةطرن

  لة ووتوويذيكيدا لةطةأل ِرؤذنامةي) ثينهاس ئةظاظي(توركيا 
كةوا ئيسرائيل نةك (سةبارةت بةدامةزراندين دةولَةيت كوردي و ثشتطريي ئيسرائيل لةو دةولَةتةطوويت 

دةردةكةويت ضةند ترسي ئةوة .. .. !) بطرة دذي دامةزراندنيشيةيت ،هةر ثشتطريي لةو دةولَةتة ناكات
بؤ ثشت ِراستكردنةوةي قسةكاين سةرةوةكة لة برايةيت دا ، هةية كة دةولَةيت كوردي دروست ببيت

ِراطةياندين دةولَةيت كوردي لةناوضةكة وةك ِرةنووة بةفريك وايةكة (وكراوةتةوة بزانن ضي دةلَيت الَب
   . ( لةكوي كؤتايي ديتصم نازانالَبة،  دةكاتص دةست ثص لةكوصنثياو دةزا
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