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تایبتی نۆینـــری برز پشـــنیارەكی تبدر گـــر ســـرنج
كردنی جبج ب تایبت یكگرتووەكان نتوە گشتی سكرتری
پیوەندیدارەكان، نالی تییدا داویدوای لم ك مـــادەی(١٤٠)
پشنیارەكانی ك ئوەی ئوەی لگڵ سرسوڕمان جگای بم
بوو، كورد گلی دژی داخوازییكانی و نادروست و نادادپروەری
دەرەوەی ل نیشانی كردووە دەست ك ئو ئو پشـــنیارانش
ھاوكاری تكنیكی تنھا برزە ئو كاری چونك دەستی ئوە
،یماددەك كردنـــی جـــبج ھنگاوەكانـــی و بكاراكردنـــی
نادرووست یاســـاییوە ك ل رووی ماددەك ناوەڕۆكی نگۆرانی
عراق گلی ی ٪٨٠و ل كی دەستورییماددەی ماددەی ك ئو
نیگرانی خانش مایی ئو لالیكی تر مئ دەنگیان پداوە،
ك سیاســـییكانن نالی ھرم و حوكومتـــی و گلـــی كورد
ناوەڕۆكی باسی گر چونك دەڕبری، خۆیان ھوستی بفرمی
تنھا ك دەبین خۆی ل س قۆناخدا ك بكین پشنیارەكی
ئویش ك تباب ئم نووسینی لكاتی راگینراوە قۆناخكیان
و مدانیح و مخمور و ئاكرێ شارۆچكی( چوار ھر دەربارەی
ب سبارەت دەكرێ پشبینی وەكو دووم قۆناخی و (ندەلییم
و بت شخان) و شنگاڵ تلعفرو و خانقین شارۆچككانی(
بت، دەوروبری و كركوك پارزگای ب تایبت سیم قۆناخی
ئو چوار چارەسركردنی ب سبارەت یكمدا قۆناخی وەی لئ
سر بگڕنوە مخمور و ئاكرێ ك ،وەیئ ھاتووە یشارۆچك
لالین سای(١٩٩١) دوای ل ئاكرێ بوەی كوردستان ھرمی
زۆرینی دەت: خۆی و بڕوە دەبرـــت دھۆكوە پارـــزگاری
چونك دھۆك سر كشی نیی بخرتوە و كوردن دانیشتوانی
خۆی وەكو ئم جارێ موس سر خســـتبووی لناوچوو رژمی
دەبرت بڕوە ھرموە لالیـــن ل ســـای(١٩٩١) وە دەت
و لو پشنیارەدا بۆچی پدانی نیشـــان ئیتر ،نیی و كشـــی
كوردستان سر تبخر مخمور شارۆچكی ك ھاتووە ھروەھا

ئارەزوو و عرەبن دانیشتوانی زۆرینی ك قراج شارەدی ل جگ
حمدانیش ئاخۆ شارۆچكی ھروەھا بن موس دەكن لسر
ئم راپرسییی كردووە و ســـرژمرەی ئم فرمی چ الینكی
تواو نبووە، قۆناخی یكمی مادەی(١٤٠) ھشتا ك ئنجامداوە؟
ھروەھا راپرسینوە و سیمی ســـرژمر دووەمی ك قۆناخی
پارزگای سر بخرتوە بیانوو بھمان مندەلیش شارۆچكی
بۆ بیاری ھناوەتوە پاساو وەكو مژوویشی دیالوە بگیكی
بم  سای٠١٩٣٢ ل ك كوردستان ل شـــارۆچكان دابانی ئو
ناكن باس بۆ ئوە ئی باس بكن، مژوویی بگی ئوان گر
سنووری كاتك ھیچ ك دەیســـلمنن مژووییكان ك بگی
دروستبوونی تاوەكو تنپڕیوە و چیای حمرین زنجیرە ل عراق
ھرمی عوســـمانی، ئیمپراتۆریتی رووخانی دوای نوێ، عراقی
ل نبووە بشك بوو، ناسراو موس بویالیتی ك كوردستان
و ئیماراتكان كوردستان خۆجیكانی ئیدارە الین بكو عراق،
میرەكانوە بروە براوە، ئم قۆناخی یكمی پشنیارەكی و
سبارەت كورد لگلی بوو غدر ســـرتاپای ك بوو ئو برزە
كوردستان و لئ پشنیاری ب ك و شارەدیانی شارۆچك ب
ب؟ ســـیمی دەب چۆن و دووەم قۆناخكانی ئاخۆ داببت،
پشـــنیارەكی یكمی قۆناخی ب بكین براوردی گـــر بین
دووەم قۆناخی نچین بۆی دوور گر بت: بم شـــوازە دەبت
مندەلی وەكو خانقین كوردستان، ھرمی بۆ ئاكرێ وەكو كفری
وەكو و شخان تلعفر و شـــنگاڵ ناوەندی، بۆ دەســـتی
ناوچكی گرینگ سترانیژی چند مخمور حمدانیی یاخود وەكو
بۆ و ناوەندی دەســـتی بۆ دادەبن، ل جۆرەكانی ل بـــوارە
كم ئوان ناوچـــك، كالی چند فریودانی و كورد دنوایـــی
ناوچان ئو تماح ســـیری چاوی كورد ب بایخ بـــت، بم
گلكی ل ستم و نیشانی پیرۆزی خاك وەكو بكو ناكات،
دەیدەنوە كوردستان بۆ بایخدارن سرجمیان دەكات سیری
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بڕزە ئو پشنیارەكی ل سیم قۆناخی دەربارەی كورد، ب
دەورووبری دەربارەی كركوك و ك بم شوازە بت، نیی دوور
وەك بوە برامبر دەســـتی ناوەندی كركوك ب ســـبارەت
یكم پشنیاری چشنی ب چواشكاری مژوویی بگیكی
و بووە موس پارزگای ر بشـــوودا ســـپ زگای دھۆك لپار
دەبرێ، بروە ھرموە و لالین ئیداری پارزگا كراوەت دوای
بت ھرم ب سر با نیی كشی و كوردە دانیشتوانی زۆرینی
شارۆچككانی( ك لرین ھداوا دەك و دانیشتوانكشـــی و
بگڕتوە ی (ویجح و دوزخورماتوو ســـلمان بـــگ داقوق و
پارزگای ب رژـــم لكنراون بیاری ب ئوانی ســـر كركوك
ب یاخود سر سای(١٩٣٢) مژووی بگی لبر سالحدین

.نیی كشی چونك وەكو خۆی ب با بوون، كركوك
نتوە گشتی ســـكرتری بڕز نونری ی كشـــنیارانم پئ
ك یاد( دتوە گوزشتیم سر ئو دایشتووە، یكگرتووەكان
ورەكگ دەمن برا جب پاش ل برا دوو باوكك دەمرێ كاتك
(شـــبیت)ب قایم پرژینكی ك دەدات فریو برا بچووككی
پیرۆزی خاكی بســـتی ب بســـت گلكمان مافكانی نبت بۆ
نابیخداری و بایخدار ناوچی پیرۆزە، ھمووی ك كوردستان
چاوچنۆكن ئوانی پكرد نیشـــانم پشتر وەكو بكو ،نیی
دە بچووككی برا بـــ گورە برا كاتك خاكی كوردســـتان)
ناخوات بۆ تر شـــتك ھیچ ب ك زۆرخۆرەی (لـــچ)و گائـــ
ناوێ، خرجی ك تۆ بۆ خۆرە خاكم ختوو پشیل ئو من،
ربان، لســـ بۆ زەوییوە ل من بۆ ركئ ب كۆن ئو خانووە
و رجییخ ب و ئوتۆمبیلـــتۆ، ئ بۆ ئاســـمان بۆ ســـربانوە
تۆ. بۆ رجییخ ب پاســـكیل ئو من، بۆ رۆر دەخوا بنزیـــن
براكی فربو نن بس با بكوت زیانم ل منیش گرینگ نیی
ندرت، فریو تر چی بت وریا كورد ویستپ لرەدا بۆی داوە،
شت ھموو بۆ حساب نكات و بوا ھموو كس زەردەخنی ب
قۆناخی یك س ب پشنیاری ئم بڕزە دابشـــكردنی بكات
ئوەش بت، بم قۆناخ بیك ھمووی دەكـــرا یك ل دوای
ئاخۆ بزانن تا ك ھویســـتی كورد، تاقیكردنوەی بۆ كپالن
راســـت ك بداخوە دەبت رادەی كاردانوەی چند تا كـــورد
بم كرد دیاری خۆیان ھوســـتی زوو پیوەندیدارەكان نالی
كردەوە، بو راگیاندنی پرلمان نموون بۆ الواز ھوستكی
تری قۆناخكانی چاوەرـــی و نیگرانین ھاتـــووە بـــم تیایدا
لگڵ تاوەكو بكرایتوە، رەت دەبوو دە دەكین، شنیارەكپ
دووەم قۆناخی وراستكردنوەی یكم قۆناخی ب پیاداچوونوە
نبینینوە، یانجناب پشنیارە جۆرە ئم دووبارەی سیم و
ك نواند نرمی زۆر كورد لســـرەتا مئ بۆچوونی چۆن وەكو
بۆ بوو رازی ماددەی(١٤٠) دوایش و ماددەی(٥٨) ب بوو ـــھ

ئو سیمی چونك قۆناخی ناوچ داباوەكان، چارەسركردنی
ئو راپرســـی دەكات لالین دانیشـــتوانی ل باس دوو ماددەی
راست راپرسی ناوچكانیان. چارەنووسی كردنی دیاری ناوچان بۆ
ندەگونجا بابتك بم بۆ ھمـــوو دیموكراتی ل كوازشـــ
ئاخۆ ھرمكمان چارەنووسی دیاریكردنی بۆ بكرێ راپرســـی
دەوتكی یاخود عراق، ك بین لیپارچ یاخود بین سربخۆ
فیدرای ناوەند لگڵ پیوەندیمان جۆری یاخود دراوسمان تری
دەستوردا ل چاكسازی سیستمكان ل تر جۆركی ب یاخود ب
چارەنووسی راپرسی ل تك ببن یاخود ماددەیك ب گشـــتی
خونت بۆ داوە رووبارك كـــ خۆت بكیت، ل خاكی بشـــك
ك گلكت قوربانیكانی خبات ل نســـكۆی(١٩٧٤) جگ ك
بۆ كركوك دوای ل كوردســـتان بوو ئوا خاكی بۆ ســـرجم
ب دۆڕاندت گر تر كسكی بۆ یاخود بردتوە گر كوردســـتان
و نایكسانی ئیداری گندەی ل ســـایی كاتكیش چ دەنگدان
سات دوای ل ســـات نتوەیی ھستی كوردســـتان و سیاسی
ناپورت دەنگدەر ژمارەی ب دەنگدان ك دەڕوات، نزمی بـــرەو
تۆ برژەوندی ل دەنگـــدان و برژەوندی نكردن ب بشـــداری
ب سبارەت وانبوو پشدا ل كورد سیاسی ھوستی دەپورێ
ئیلوول بارزانی شۆرشـــی ل ھروەكو تر ناوچكانی و كركوك
گیانی سای(١٩٧٢) ل لوەی جگ دەكرد ك بدیمان نمردا،
تك ندا گفتوگۆی لـــالی نبوو گرینگ بم مترســـی وتك
كردنی تیرۆر ساختوە ھوی مالیكی چند رژم لالین كاتك
بارزانی شوە كاتك ئیدریس ھمان ب ســـای(١٩٧٤) ل دراو
كركوك و پارتی ل پناو ب شۆرشـــی ئیلوول ك قوربانی دا
ل داوای چند سای لم ك ســـر گوزشتیی ئو سرەڕای
كوردستان میدیاكانی ل گردرایوە ھرم ســـرۆكی سرزاری
من فرموویتی:( ك نمر، بارزانی ھویســـتی ب ســـبارەت
دەردەھنین چاوتانی توانیمان ل كوردستان گر كركوك دەم
كركوك ئایندە و نوەكانی بۆ لالتان ب توانی قرز نمان گر
نك تیرو (كوردستان ھر نمكوردیشی تیادا ن تاك یك گر
تاك نك ئو كركوك ناوە راپرسی، وەك ناویان بكرێ بۆ پشكی
یك جیاوازی بو بكو كوردستان ھر بتیان كوردكیشـــی
چاوڕات و ئمش ناكن ك ئنجا دەیدۆرنی دەیبیتوە یا دەنگ
گشتی سكرتری تایبتی نونری برز پشنیاری وەك لدەكن
پیامی ئاشتی پاراستنی لگڵ كورد دەبا نتوە یكگرتوەكان،

ل بكرێ. گۆی ك ندا ماوە با چیتر ژیان پكوە خوازی و
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