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  دةسةآليت خةصك
  ئةجمةد شاكةيل

  
كة كةركووك، دةسةآليت ذثژميي بةعسي تثدا نةما و هثزةكاين مارثرتي چوونث، لةشكرةكةي جةالل تاصةبانييش 

جةالل تاصةباين لةگةص دةسيت خؤيدا، بة نرخترين ديارييةكي، كة بؤ خةصكي كةركووكي . خؤيان كرد بة كةركووكدا
جةالل تاصةباين هةر زؤر زوو خؤي . بةعسي و تؤراين و بةرةي توركماين بووبردةوة، سةنعان قةسسايب، كةونة

هةر پثش گةيشتنيشي وثنةي ذةنگدار و گةورةي خؤيشي، . گةياندة كةركووك، خورماتوو، قةرةغان و خانةقني
و اند هةر قوتةيةكي بةرزي لةو باژثذانةدا هاتة پثش، دةچووة سةري و دةيگوتتاصةباين، . گةياندة ئةو شارانة
گةيشتنةي بةو دةضةرانة، دةيةويست يةك شت خثراتاصةباين، بةو دةستپثشخستنةي و . چةپآلندنخةصكةكةش دةيا

بسةملثنثت و بةوةش پةيامثك بؤ مةسعوود بارزاين بشثنثت، كة ئةو ناوچانة، ناوچةگةلثكي سةوزن دةكةونة نثو 
بثجگة لةوةش، تاصةباين دةيةويست، توركيا، . ونخاكي بن دةسةآليت يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانةوة و هي ئة

تة دةنگ، بةو هيوايةي، كة ئةگةر توركيا نثثيه بكات و لة سةر مةسةلةي كةركووك و توركمان ببورووژثنثت و هاري
 كة لةوثشةوة هات، ئةوا بة سةر. وةژوور كةوثت، ئةوا بثگومان دةبث بة ناوچةكاين بن دةسيت پاريت و بارزانيدا بثت

 ذثگة نادةنة توركيا و دژي دةجةنگن و ئيدي ،ا دثت، كة بة قسةي خؤياندبارزاين و پاريت و دةضةري زةردي الشة
ئةودةم دةضةري زةرد، ناتوانثت بةر بة لةشكري تورك بگرثت و ئةگةريش بچثتة جةنگةوة دژي، ئةوا بثگومان 

 پاريت و بارزاين و (، نةيارةكاين تاصةباينكة واي لثهات، ئةودةم ئيدي. دةدؤذثت و دةشكثت و سةروةريي نامثنثت
توركيا و بةرةي (صةباين و يةكيةتيي و دؤستةكانياننثنثتةوة تامشدةتثدا دةچن و ئةوي ) دةسةآلتةكةيان

ئثستا ئةمةريكا  .خواي من و تؤ كردي و توركيا ئةودةم كةرايةيت گريت  و نةهاتة نثو ئةو بةزمةوة). توركماين
سةركردةيةتيي سياسيي  .دةيةوثت بثتة نثو عرياقةوةركياش بؤ ئةو پارةيةي دةيدرثتث، و توتوركياي قايل كردووة 

  يةكخةن و، هثزةكانيان، گارگثذييةكانيانكورد، ئثستاش، هةر يةكةو لة ئاوازثك دةخوثنثت و ئامادةنني دةنگيان
ببنة ك نةريتثكي ديرؤكي، وة ،وةك ذثبةرثيت يةك گةل و يةك خاك، بةرةوذووي كارةكان ببنةوة، لث ئامادةن

 تؤ بصثي كورد هةرگيز خثرثك لةم ذثبةرثتيية .كةواسووري بةر لةشكري هةرچي هثزي دةرةكي ئةو دنيايةية
سياسييةي خؤي، كة لةوديوي كةپووي خؤيةوة، هيچي ديكة نابينثت و ناخوثنثتةوة، ببينثت؟ من بؤ خؤم هةرگيز 

ك دةكةم، كة خةصكي كورد، خةصكثك، كة هةرگيز دةنگي نةبيستراوة و چاوةذواين ذؤژثهيچ هيوايةكم پثيان نيية و 
گوثي لث نةگرياوة و هةردةميش پثشثل كراوة، بثتة مةيدان و بؤ خؤي دةسةآلت بگرثتة دةست و بؤ خؤي بذياري 
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