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 ئةجمةد شاكةيل
 

جةالل تاصةباين، كة ئثستا سةرؤكي ئةجنومةين دةسةآليت عرياقة، قسةيةك يا گوتةيةك، كة ئةوذؤ دةيصثت، سبةينث لة بريي 
وة هةية، بة گوثرةي ندي بة تةمةنة پثوة لةبريكردنة، ئةو جةالل تاصةباين نةناسثت، پثيواية،يئةوة. دةچثتةوة چي گوتووة

 بةرةو پريي چوو، ئيدي بريگة و يادةكاين كاص دةبنةوة و باش نايةنةوة بريي، لث ئةو  پثيواية ئةگةر مرؤض كة،ئةو تيؤرييةي
 و كةجماران خاوةين قسةي جةالل تاصةباين بة هةرزةكاري و گةجنييش، هةر وا بووة. !تيؤريية، جةالل تاصةباين ناگرثتةوة

 و كة سياسةت، وةها دةكرثتپثيانوابووة،  و موريدةكانيشي، هةميشة خؤي و هةوادار و دةروثش بؤ  تاصةباين.!خؤي بووة
 جةالل تاصةباين، لة ،لةم ماوةيةدا!.  دةبث وابثت و ئةوةي تاصةباين دةثصث و دةيكات، زيرةكي و وردبينيية، لثزانيشيسياسي

. ة و هةولثر پثتةخيت كوردستانةكةركووك پثتةخيت كوردستان نييگوتةيةكيدا بؤ كؤمةصةميوانثكي كةركووكيي، گوتبووي، كة 
 لة سةر ئةو پرؤژة ،وة، كة زؤر لةمثژ نيية، ئةو بؤ خؤي و حيزبةكةيشي، قايلبووين خؤيانوؤي بردبتاصةباين ئةوةي لةبري خ

 .، دةربذيوة)كوردستاين عرياق( بؤ فيدراليي باشووري كوردستانكة پرؤژةيةكةپارتيي دميوكراتيي كوردستان، فيدرالييةي، 
لةم قؤناغةي ئثستادا، تا ذادةيةك، بةشثك لة خواستةكاين خةصكي كوردي زووتر پارتيي بآلوي كردةوة،  ، كةپرؤژةيةئةو 

 ئةو پرؤژةية، .تةواوي خواست و ويسيت گةيل كورد ناهثنثتة ديباشووري كوردستان، دابني دةكات، لث ئةوةي تثيدا هاتووة، 
باشووري  دوو حيزيب دةسةآلتدارن و دا، كة هةردوو اليان،يةص پارتيلةگدواتر، يةكيةتيي نيشتمانيي كوردستانيش، 

بةندةكانييةوة و بث هيچ كةموكووذييةك خاص و بة هةموو ، لة سةري پثكهاتن، كة  لة نثوان خؤياندا بةش كردووةنياكوردستان
كةركووك دةبثتة " :، دةصثتشي يةكةمي ئةو پرؤژةيةدا، هاتووة پثنجةمي، بة)خاصي(ئةوةي لة بةندي. پةسةند بكرثت

من هيچ گومانثكم لةوةدا نيية، كة جةالل تاصةباين و تةواوي ذاوثژكاران و سةراين  ."هةرميي كوردستاين فيدرايلپثتةخيت 
بذياريان لة سةر ...حيزبةكةيشي، ئةو پرؤژةيان بة وردي خوثندووةتةوة و پاش تاوتوو و لثكؤصينةوة و دةمةتةقة و

 بذياري پةسةندكردين نةداباية، هةرگيز هيچ هثزثك لة نثو يةكيةتيي ، ئةگةر جةالل تاصةبانييش بؤ خؤي.پةسةندكردين داوة
كةواتة، ئةگةر كةركووك نابثتة پثتةخيت كوردستان، وةك جةالل تاصةباين دةثصثت، . نيشتمانيدا، نةيدةتوانيي پةسةندي بكات

بة پثچةوانةي : ، واتة لة سةر ئةو پرؤژةي فيدراليية، دةوةستثتةوةجةالل تاصةباين دژي پةسةندكردن و قايلبووين خؤيئةوا 
ئةوة كةركووك، ئةگةر تاصةباين، هةولثر بة پثتةخيت باشووري  . گوتار و ذةوتار دةكات،داري مؤركردين ئةو پرؤژةيةكر

 و ثتةخيت ئةودةي سلثماين چيية و بؤ شتثكي لثية ناوي حوكوومةيت لة خؤ ناوة و بووةتة پكوردستان دةزانثت، 
چي زووترة، جاذيي دةبوو هةر هةولثر بة پثتةخيت باشووري كوردستان دةزانثت، ،؟ ئةگةر  تاصةباينحيزبةكةيشي

جةالل .  و  بذثك لة دةردةسةريي خةصكي كوردي كةم كردبايةوةدابا" حوكوومةتةي سلثماين"هةصوةشاندنةوةي ئةو بة ناو 
 دةذةوتارث، هيچ بة دووري نازامن، ئةگةر كوردثك ذثگةي بكةوثتة بةغدا و كارثكي پث تاصةباين، هثندة عرياقييانة دةگوتارث و

كاكة ئثرة بةغداية و منيش سةرؤكي عرياقم، بة عةرةيب : بكةوثت، بة تايبةت لةم مانگةي سةرؤكايةتيي خؤيدا، پثي بصثت
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