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    هيمن حةساريهيمن حةساري.. .. نةوةك دةستمان لةذير جةوالَةكةوة دةربضيتنةوةك دةستمان لةذير جةوالَةكةوة دةربضيت

كة زؤر بة ثةلة ، دةيب ضؤن بيت، هةستيارةدا طؤِرانكارييةكاين ئةمِرؤي عيراق و بةتايبةيت لةم قؤناغة
دةثةِرن و طؤِراين نويهةنطاوةكان تي راقني.. بةخؤوة دةبيينكِرا ضاوةِرواين هةلَبذاردين عيو هةموو تي 

ئاشيت  تة بريندارو شةكةتةدا بكيشيت والَئايندةيةكي طةش و ثرشنطدار بالَ بةسةر ئةم و بةو هيوايةي
 .. تةناهي ئةو ئايندةية وةك تابلؤ بنةخشينيت

لةمايف خؤي وةك نةتةوة ضي دي ضنط  ئايا ميللةيت كورد، م ثرسيارطةليكي زؤر لة هةطبةي هةمووانةالَبة
ئايا كورد ديسانةوة ئامادةية لةثيناو ؟ نةكةوت تووري كايت عيراقدا دةسيتدةكةويت كة لة دةس

ئايا ؟ ت بةشيكي زؤر لة مافة رةواكاين خؤي خؤش بيتالَيةكثارضةيي و كاين عيراق والَبةرذةوةنديية با
تاوةكاين قر ئايا ضةندة لة كلكة؟ .! يةكالنةكردنةوةي شاري كةركوك بؤ ئايندةيةكي ناديار كورد رازية بة

ئايا طةر شيعة ؟ ثيوةبةندة تة نوييةي كة ئايندةي عيراقيالَبةعس خؤيان دةخزيننة نيو ئةو دةسة
رؤشنايي ئةو زؤرة لة نةتةوةو مةزهةب و ئاين  ئايا لةسةر؟ ضي روودةدات، مةزهةب دةنطي زؤرينةي هينا

سيارطةليكي زؤري دي لةالي هةمووان ئايا و ئايا و ثر؟ دةبيت عيراق ثارضة ثارضة، و ئايديؤلؤذياية
 .. بيت ميكن كة واقيعةكةش رةنطدانةوةي خواست و ويسيت ئةوانالَضاوةِرواين وة كةلَةكة بووةو

ئايندة بؤ ئيمة ضي دةيب و دةيب . ة"خؤمان خةمي"م ئةوةي طرنطة بةالي ئيمةوة وةكو ميللةيت كورد الَبة
بكةين و بيكةينة قورباين بةرذةوةندي طشيت و لةسةر ضي  زشبةضي رازي بني و دةكري لةسةر ضي سا

 ي سةركردةكانيةوة ضي دي هةرطيز تةنازول  طرنط.. بني" مكوِر"دةكريئةوةية ميللةيت كورد لةري
ئةوان كورديكيان .. بؤ عةرةيب دؤست و برازاو بن عامي" مافة رةواكاين خؤي" ثيشكةش نةكات لة

دةطةلَ  كةضي ئيمة نةك ئةو رةفتارانةيان، يب سي و دوو سةري دةبِرن، خؤيان ضنط كةويت لةناوضةي
ناكري ئةمِرؤ ..! ! خويندن بةلَكو لةزانكؤكاين لةمةِر خؤمانيش كورسيان بؤ تةرخان دةكةين بؤ، ناكةين

وك ي مالَة با"مريات"هةلَبذاردنة وةك ضؤن بلَيي  ضونكة لةم، كورد ضي دي خؤي بة برا بضووك بزانيت
 .. سلَكردنةوة هةقي خؤي طةر بةزؤريش بيت ئةجمارة وةريبطريتةوة بؤية دةيب كورد يب، بةش دةكريت

دةيب هةر هةنطاو و ثيشنياريك و  بؤية، بةلَي ئةمِرؤ ضارةنووسي كورد لةدةسيت سةركردةكاين كوردة
ضونكة ، سةي خؤي هةبيت لةمةِردائاطادار بيت و ق لةم طةمة سياسيةدا طةيل كورد" نيكالَداش جو"هةر 

لةريي ريفراندؤمةوة سةد دةر سةد دةزانيت ميللةت ضي دةويت و ضي رةت  حكومةتيك.. تيكالَهةموو دةسة
ئةوةي  لةطةلَ..! دةكريت" جينؤسايد"وا نةكري ئةوا ئةو هةموو دةنطة خاوةن ماف و هةقة  طةر، دةكاتةوة

ئةجماش بة راشكاوانة باس ، يكدةهينيت كة رةنطة زؤر سوودمةند بنعةرةيب شيعة كة زؤرينةي عيراق ث
ــ نةك وةك بريؤكة ــ بةلَكو بة ثراكتيكيش  كة لة بنةضةدا ئةو بريؤكة، لةهةريمي فيدرالَي شيعة دةكةن

كةضي ئيستا عةرةيب ، لة دةيةيةك ئيدارة خؤي بةِريوةبردووة هي كورد بووةو بطرة ميللةيت كورد زياتر
 .. دةست ثيشخةرن و بةيب سلَكردنةوة باسي ليوة دةكةن لةو ثيشنيارة، شيعة

ثيمواية ، ئريهابيةكان زياتر لةخؤدةطريت عةرةيب سوننةش كة ثيكهاتةي كؤنة بةعسيةكان و توندِرةوة
لةو ، يان طةر كةميش بيتسوودمةند دةبن و خةلَكاين خؤ، بيت يةكالَلةذير هةر ناويك يب و هةر ئا

 . هةلَبذاردنة دةردةضن
لة قاهريةي ثايتةخيت " عةرةيب جاميعةي"تة عةرةبيةكان لة كؤبوونةوةي الَثيش ماوةيةك لةمةوبةر و

ضونكة بارودؤخةكة ، ثرؤسةي هةلَبذاردن لةعيراق هةموو يةك دةنط بوون لةسةر دواخستين، والَيت ميسر
بةو ثييةش و بةطوتةي ئةوان عةرةيب سوننةي ، ئاسايي و ئارام نية ةيتلةناوةِراسيت عيراق بةتايب
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 لة كاتيكدا سةرجةم، دةبن لةو ثرؤسة ئازاد و دميوكراسيةدا طواية هةقيان دةخوري ناوةِراست يب بةش

" .. و تكريت و فةلوجةو رومادي"تاين عةرةب و دونياش باش دةزانن ناوةِراسيت عيراق بةتايبةيت لة الَو
ئاراستةي هةموو كون و  جي حةشارطةو دالَدةي طةورة باندي تريؤرن و هةر لةويوةش كاري ئريهاب

ئةمة لةبةر .. ثشتواين لةو خةلَكة دةكةن كةضي عةرةيب نا ِرةسةن، قوذبن و ثةسارطةي عيراق دةكريت
 .. ايبنةخشةي بؤ كيشرايب و جيبةجي كر ئةي دةيب ضةندةي تر لةذير ثةردةو، ضاوانة

كورد لةم هةلَبذاردنةدا طرةوةكة  بؤية ثيويستة، واتة بةتةا كوردة خةمي خؤي لةسةر شاين خؤيةيت
ثيويستة ئةوة بزانني تةا سةربةخؤيية .. بكات ثيويستة داواي سةربةخؤيي و دةولَةيت خؤي.. بباتةوة

اوايةي طةلةكةمان كة سةركردةكامنان مي ئةم دالَطةر لة و.. دةكات كة سةرجةم مافةكاين طةيل كورد زامن
 ئةوا كورديش ثيي واية" ئةمِرؤ ئةمةريكا ريطة نادات كة دةولَةيت كوردي دامبةزريت" ثيمان بلَين

.. دةنط بيت طةر كايتَ هةموو ميللةت يةك، ئةجنامداين ئةو خواستة لةدةست ئةمةريكادا نامينيت
، خؤي خؤي دياري بكات رد خؤي داوا بكات كة ضارةنووسيطةر هةموو كو، ئةمةريكا ضي ثي دةكريت

.. ميللةتيكي هاوثةمياين خةفةو زيندةبةضالَ بكات ثيمواية لةو حالَةتةدا ئةستةمة ئةمةريكا بتواينَ دةنطي
لة راثةِرينة ، خوين طةرميةي ئيستا طةيل كورد بة خؤيةوة بينيووة ضونكة ئةو طِرو تينةو حةماسةتةو

هةموو ئةوانةي كة  بؤية دةيب دةست بكةين بة ضاوي، يش بةخؤيةوة نةيبينيووة"91" هاريمةزنةكةي بة
" دةستمان لةذير جةوالَةكةوة دةربضيت نةوةك"ئةطةر نا ئةوا دةيب ترسي ، "هةق بة رةوامان نابينن"

 .. هةبيت
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