
 رکوک  که ومی له نگی قه تاکانی جه ره سه
  )حیماوا کی ڕه ڕه مۆی گه ساتی ئه  کاره ت به باره سه(

  
  فور غه مه حه

  
رکوک ئۆتۆمبیلکی  حیماوای شاری که کی ڕه ڕه  گه مۆ له یانی ئه به رله ی سه11عات  کان سه واه ی هه گوره به

کوژراو 12و  وه ته قنراوه دا ته که ڕه و گه نی دوو خوندنگای ئهی قوتابیا وه ره ده  کاتی هاتنه گر له بارهه
.  یه حشیانه و وه کی کورانه کوژییه و کۆمه ونه و قزه وره  تاوانکی گه مه ئه.  وه وتۆته برینداری لکه192و

ر   هه  له  دوورهر ک هه  نه ستاوه  ڕاوه وه  پشتییه ی له ت و ئامانجه و سیاسه وه و بیرکردنه ری ئه به رله سه
ر   هه ر له به دات ی ڕیسوایی و شکستی خۆی نیشانده م شوازه کو به ، به وه مه رده مۆراکی ئینسانی و سه

وتان و  ی فه کی سڤیل پرۆسه  کوشتنی خه ستیبچته  دهدیلک ن و به ک، الیه ت و دنیابینییه سیاسه. تکی ترش
  !کات یده نابودبوونی خۆی ته

  
  زیرانی عراقدا دت که نی وه نجوومه ی ئه وه هکۆبوونیین  دواشون  به  تیرۆریستیه وه م کرده هئم  به

ی لیستی  کشه هۆی پاشه کان به جیاوازه ی ڕابردوو، دوای مشتومکی زۆری نوان لیسته ممه پنجشه
دا  یه وه و کۆبوونه له. یشتن  پیگه وه140ی  جبکردنی ماده تی جبهی چۆن  باره  له وه یمانی کوردیه هاوپه

یان  مرکورتی دیکه وتنکی عه  ڕکه  وه و ناچارییه قاه مه م ده ده وانی تر به و ئه و سوننه لیستی کوردی و شیعه
کتی بۆ  کی پارتی و یه ر ئیدیعایه ڕای هه ره ساسدا سه  ئه  له ی عراقیدا ئیمزاکرد، که تی بچاره ناو حکومه له

هۆی   به چونکه. وان کۆتاییھات  دژی ئه رو به ره  زه  له140ی  جکردنی ماده  جبه بهدخۆشکردنیان 
ناو  کان له به ره ی عه وه یان بۆ ناردنه) رغبه- ندانه زوومه ئاره(ی  ستووری عراقیدا ووشه  ده  به وه پداچوونه

زیران  نی وه نجوومه رۆکی ئه تا سه تی عراقدا هه  حکومه ش بیارک له وه  له جگه. دا زیادکرد140ی  ماده
 ! کتی و پارتی چیمان پده سمی یه ری ڕه که رموون قسه  فه. وه جبوونه  ئاستی جبه کات، ناچته ئیمزای نه

 2/4  ممه ڕۆژی دووشه 140ی  جکردنی ماده ی بای جبه  لیژنه رم له تی هه ری حکومه نونه) محمد احسان(
ن  الیه له140ی  ی ماده کانی لیژنه ندکردنی بیاره سه په"یاند؛  ولر ڕایگه  هه ییدا له ژنامهکی ڕۆ یه  کۆنگره له
رۆک  ن خودی سه الیه  له بوایه و ده یه که کانی لیژنه ی بیاره وانه  ، پچه وه زیرانی عراقه نی وه نجوومه ئه
یمانی کوردی کام مانای  و شکست بۆ لیستی هاوپه هکش  پاشه  له  جگه یه م قسه  ئه". ندکرایه سه  په وه زیرانه وه

  ! یه ی هه دیکه
  
یا ! مۆ ڕوویدا ی ئه وه قینه جناب ئیتر بۆچی ته  جبه140ی  و ماده ر وایه گه  ئه  بووترێ باشه یه وانه له
ساتی  کاره. تیان یبه رامی ته  بۆ مه وه کانیش بقۆزنه ساته ت کاره نانه بن ته سانک هه ن و که  الیه یه وانه له
  کو له وه جبوون،  جبه  له یه و ماده ی ئه وه ی نزیکبوونه گه  به نه ولر بکه حیماوای هه مۆی ڕه ئه

 خودی  وه الی منه  به نده رچه هه.  ستی بۆ براوه روونی ده کتیدا به بی سیاسی یه کته مهمۆی  ئهی  که نامه ئیدانه
رکوک و   شاری که  له ومیه نگی قه دانی جه رهه ی سه  فتیله ییشرداگرتن سه و پله یه و ماده ئارای ئه هاتنه

و  می واقعی ئه  وه. وه داته  ده  ئیدیعایانهو می ئه وه) محمد احسان(ی  که یاندنه م ڕاگه  بهریدا، وروبه ده
ساسیترین   مھمترین و ئه  به وه مدانه  وه تی مالکی له یی و بتوانایی حکومه  بچاره  که یه وه  ئه پرسیاره

ڕۆژ عراق  و ڕۆژبه لی خۆی نیشانداوه شه  فه وه کرده منی بوو، به فی ئه له  مه ی که که جنده ویاتی ئه وله ئه



 ب، ئیتر  مه زعی ئه ت وه  حکومه که. خت یتهغدای پا ت شاری به  تایبه ب، به رناکتر ده ته نائارامترو خه
ب بچن  ده.  وه نه کانیان بکه کانیان و تائیفه  خۆیان و حیزبه ب بیر له ری ده کانی پکھنه نه حزاب و الیه ئه

نجامی  ره  به. یه و سوننه نگی شیعه ی جه وه واتای توندتربوونه ش به مه  ئه.ن نگی تائیفییان بکه ی جه قیاده
ئستا وا .  نگی ناوخۆیه ی جه وه و قووتربوونه کانه  تیرۆریستییه ی کاره نه شه تی مالکی ته تی حکومهشکس
  کان و له رگای ماه  ده  له نگه و جه ری ئه ته خه! گیرس ده رکوکیش هه  شاری که ومی له ڕی قه  شه ریکه خه
رمی   چه  ئاخۆ دنیا بۆته.رکوک گیرهاتووی شاری که کی به ه خ وه  پشمانه دات له موومان ده رگای دی هه ده

نگی  کانی جه  خونه مامه ترسی حه  مه  له م شاره  ئه دیلک نییه به! ر به ک بیگرنه  خه ک نییه و ڕگایه که چۆله
  .لمنین ماین و بیسه ب قۆی لھه م ده به.  یه دیل هه بوای من ڕگاو به به! ومی البدات قه
  
نھا   ڕاستیدا ته له. وست بنونن  هه وه تکی زیاتره  جددیه ب به رکوک و کوردستانیش ده  شاری کهکی خه
ی سازکردنی  له سه توانن مه وان ده ئه. رکوک  شاری که  بگرن له ومییه  قه نگه م جه ر به توانن به وان ده ئه

م دوو  ریان و ئه ر سه  سه کو تاجی گوڵ بننه  وهنووسی کوردستان ر چاره سه ڕیفراندۆمکی ئازاد بۆ بیاردان له
و  ئه.  وه و ڕیفراندۆمه ن به ندیانبکه و پابه وه یانهنووس چارهر سه ست بنن به ندوبه  به ن واز له ارکه ناچ حیزبه

یش نگ و ئاگری جه رچووه تی مالکی ده  کۆنترۆی حکومه نگی ناوخۆ له  جه دا که خته وه م ساته  له ڕیفراندۆمه
ش چنگو  که تانی ناوچه وه  ده  عراق وه  له ربازکردندایه بیری خۆده مریکاش له و ئه وه رکوکه  ناو دی که هاتۆته

 رکوک گشتی و کوردستان و شاری که ڕووی عراق به  به وره ی ئومدکی گه روازه ن، ده ده  نیشاندهانماند
 . یه رناتیڤه م ئاته کو ئۆکسجین پویستیان به رکوک وه ری کهکی شا  بوای من خه  به. وه کاته تی ده تایبه به

  . وه  دوورخاته ترسی ئایینده مه رکوک له توان که ڕیفراندۆم بۆ کوردستان ده
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