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هةروةها ,ثصشينان وتوويانة شةأ بة كؤنة قني ئةكرصت
يان أقي )احلقد املقدس(’زاراوةيةكي عةرةبيش هةية ئةلَصت

ئةطةر هةر يةكصك لةم دوو ثةندوزاراوة كؤنةي ,ثريؤز
كوردي و عةرةيب مان ثةيأةوبكرداية دةباهةر لةطةلَ 

أزطاركردين كةركوك هةرضي مالَة دةركراوةكاين كةركوك 
بواية كة لةهةولصروسلصماين نيشتةجص بوون بةبص ثرس 
وترسي ئةمريكا وتوركيا هصرشيان صناية بؤ كةركوك 
وبضونايةتةوةسةرمالَ وحالَي خؤيان وئةوعةرةبانةي 
كةلةناوضةكاين خوارووناوةراستةوةهاتبوون بةزؤر 

..دةرثةأانداية دةربكراباناية
هةندص كاري ثةلةوتيذثةأ هةن لةهةزار عةقلَ و بريدؤز 

.وفةلسةفةي سياسي حزبةكورديةكان باشترة
شاري خانةقني باشترين منونة ئةوثةندوزاراوةيةي سةرةوة 

!!ئافةرين مةالبةختيار بؤخؤت وجورئةت و و ئازايةتيت,
ئةبواية سةركردايةيت كورد لةوكاتة مصذوويةدا بةدةسيت 

ئاخرئةوةبةأاسيت هةنطاوصكي طةورةو .مةالبةختيار بوواية
جورئةتصكي بص وصنةبوو كةنواندي دةرهةق بةوثص ثةتيانة 

خؤزطة هةردوو .كةشاري خانةقينيان طآلوكردبوو
سةركردةي كورد لةوأؤذة ثألةقني و حةماسيةدا عةقلَي 

خؤيان بدايةتة دةسيت أق و قيين ثريؤزي جةماوةروئةوان 
أؤلَي تةماشاكةروناوبذيوانيان  ببينياية بزامن كةركوكيش 

وةكو خانةقني ئصستا يةك ثص ثةيت تيا ئةبوو؟؟؟؟
ئاخرتؤلَةي ياسايي و أقي ثريؤز تةنيا لةو هةلة مصذوويي 

ضوونكة ئةوكاتة .يةوبؤ ئةوشارة بص ضارةسةرة لةباربوو
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ئةوهةلَمةت و ثاكسازية ئةبووبة ئةمري واقع و وابزامن 
هةرشتصكيش بوو بةئةمري واقع هيض أةت دانةوةيةكي بؤ 

بةبؤضووين من دةست بةسةرا طرتين شاري كةركوك ..نية
وطةأانةوةي دةركراوةكان بؤجص وشوصين خؤيان 

ثصش ئةوةي طوناه وئؤبالةَكةي ..دةركردين عةرةيب هاوردة
خبةينة ئةستؤي توركياوهاوثةميانان و ئةمةريكا ئةتوامن 

بلَصم كةمتةرخةمي سةراين كورد بوو دةرهةق بةو 
شارةستةم ديدةية ضونكة دةست بةسةراطرتين ئةو شارة 

لةاليةن دووحزيب دةسةالَت دارةوة ئةبووة هؤي تصك 
لةنصوان )التوازن العسكري(ضووين هاوسةنطي سةربازي 

جةماوةري ئةو شارة بؤ ) وةالي(ضونكة ,ئةودوو دةسةالَتةيا
ئةودووحزبة وةكو يةك نية بةأصذةيةكي جياوازةوثةجنا 

بةثةجنا نية لةبةر ئةوة ض ئةمريكاوض اليةين الواز لة 
كةركوك حةزيان نةئةكرد كةركوك لةم هةلَبذادنةي كةكرا 

هةرواش دةرضوو نةيان ..سةر بةهةرصمي كوردستان بص
هصشت خةلَكي كةركوك دةنط بؤحزبةكورديةكان 

لةداهاتووشدا بةبؤضووين من هةردووحزيب ..بدةن
دةسةالَتدار طةورةترين أصطر ئةبن لةطةأانةوةي كةركوك 

ئةويش بةهؤي نةبووين يةك ,,بؤسةر هةرصمي كوردستان
..هةلَوصست و يةك خيتايب سياسي بةرامبةر بة كةركوك

هةروةها سةركردةكاين كوردعةقلَيةتصكي طةوجانةيان هةية 
كاتص كةدوذمنةكانيان بةهصزن لةأووي سةربازي و لؤجسيت ,

كاتصكيش الوازن ئةضن ,وئابووريةوة شةأي لةطةلَ ئةكةن
ئةوةتا ..أصكةوتنامةي لةطةلَ ئةكةن وهةلَي ئةسصننةوة

دؤستة شيعةكانيان هاوسةنطةراين دوصنصيان وهاوثةمياناين 
ئةمأؤيان لةاليةك شهرستاين ولةاليةكي تر عمار احلكيم 



وتاري سياسي دذبةكوردوكورديةيت كةركوك ومةسةلةي 
فيدرايل دةدةن ودووجار أقي خؤيان بةسةر طةيل كوردي 

ستةمديدةدا خالَي ئةكةنةوة جارصك وةكو شيعةومةرجةع 
هةموو ميللةت و ,,جارصك وةكو نةتةوةي عةرةب

نةتةوةيةك ئةزانصت خةريكي ضيةوضي باشة بيكات بؤ 
وةكو مصطةل ,جةماوةري خؤي؟؟تةنيا أابةراين كورد نةبن

سةيري جةماوةري خؤيان ئةكةن ئةوةي بةرذةوةندي  طةل 
و نيشتمان بصت ئةوان ئةيكةنة قوربان بةرذةوةندي حيزب و 

..بنةمالةَكاين خؤيان
ئةطةر ئةوان بةخؤياندا نةضنةوةو فرياي خؤيان نةكةون 

ئةبص كةركوك و خانةقني بكةين لةأصي خوا بؤ ئةوةي 
هةولصر وسلصماين  لةدةسةت نةدةين ئةطةر سةيري مصذووي 
 بزووتنةوةي أزطاري خوازي  طةيل كورد بكةين  لةدةولَةيت 
ماددةوة هةتا ئةمأؤ دةبينني هةميشة أووخاين حكومةت و 

دةولةَت ومرينشينة كورديةكان زياتر ناتةبايي و 
شةأوشؤأي نصوان أابةراين ودةسةالَتداراين ئةودةولَةت و 

..مرينشينانة بووة زياتر لةهةر هؤيةكي دةرةكي
لةبةر ئةوة مصذوو هةميشة خؤي دووبارة ئةكاتةوة ئةم 

دةستكةوتة بص وصنةوزصأينةي طةلة ستةمديدةكةمان كةبةري 
أةجني ذمارةي طةالَي  دار لةشةهيدودةريايةك لة خوصن 

وميللةتصك لة ئةنفال و والَتصكي سوتاوو وصران لةئةجنامدا 
ئةبصتة قورباين بةرذةوةندي  تايبةيت نصوان هةردوو 

...........مرينشيين بةرزان و تالَةبان
تةواو


