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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي.. .. . .. .. . طانطان) ) فرؤيفرؤي ( (ين كورد بة تةمايين كورد بة تةماياادةسةلَاتداردةسةلَاتدار

هةمان شصوة  لة دواي تصثةرأبووين زياد لة سالَ و نيوصك بةسةر أؤخاين سةددامدا، هصشتا دةسةلَاتدارين كورد، بة
طايان و عةقلَي ثصش أؤخاين سةددام، سياسةيت خؤيان لة عصراق دادةأصذن و ثصيان واية عةربةكاين عصراق أص

  . دةدةنص دةسلَايت عصراقيش بطرنة دةست
 ثصش أؤخاين سةددام ثارتة شيعيةكان و عةرةبةكاين عصراق ئةوةندة ال واز بوون و تةمةلوقصكي باشيان بؤ ثارتة 

 أؤذصك بصت عةربةكان أازينب ثاريت يان يةكيةيت يةثصيان وابوو لةوانة يةكان دةكرد، طةلص كةسكوردستان
رديةكان هؤيةكي تري ئةو بريكردنةوةية ئةو مامةلَة مرؤظدؤستانة بؤ كة اليةنة كو. بطرنة دةستدةسةلَايت عصراق 

تيان ةكاين ناوضةي مؤسل سةردةمصك مةأ و ماالَنيوةي عةشريةتة عةربير ئاخ.  دةكردلة طةلَ ثارتة عةربيةكان
اي شؤأشي ئيسالمي لة عصراق هةروةها ئةجنوومةين بالَ. واين بةأصز بارزاين بوونهصنابووة كوردستان و مي

  . أصكةوتين شةرةفيان لة طةلَ بةأصز تالَةباين مووركردبوو
كردبا و ئصستا ) تةعويز (ئةطةر بة ثيوانةكاين عةقلَي كوردي بصت، ثصويست بوو ثارتة عةرةبيةكان، ضاكةي كورديان

 قةرةبووي زياين قوربانيةكاين هةر هيض نةبا عةرةيب تةعريبيان لة كةركوك دةركردبا و بة سوثارسصكي طةورةوة
  . ئةنفال و هةلَةجبةيان كردبا

 ئةو  باسيوبكةم بة بص ئةوةي ئاماذة بؤ كردوة دوذمنكارانةي اليةنة عةرةبيكاين عصراق بةرامبةر بة كورد 
، بةداخةوة  بكةمبؤ سةر كورد ةن بةرامبةر بة كورد و هصرشةكاين ئةوانايةتيةي كة شيعةكان و سيستاين دةكدذ
 يةين كوردي هصشتا ضاوةأصي ئةوةن جصطايةكي باشيان لة بةغدا ثصبدرصت و خةريكن لة سةر ئةو بنةمايةال

  . أصكةوتن مووردةكةن
دةلَصن ثاريت و يةكييت أصكةوتوون بةأصز تالَةباين بؤستصك لة بةغدا وةربطرصت و بةأصز بارزاين ببصتة سةرؤكي 

ةوة بوو، بةلَام ديارة بةأصز بارزاين سوودصكي باشي وةرطرتووة لة هةلبةتة جاران بة ثصضةوان. هةرصكي كوردستان
ثارتة عةرةبيةكاين  سةرؤكايةيت كايت ئةجنوومةين دةسةلَات لة عصراق و لصكدانةوةيةكي باشي هةلَسووكةويت

  .  ناكورد بكاتكردوة و دةزانصت تةنيا كورد و كوردستان مالَة بؤي و ثصويست ناكات خزمةيت
لةوانةية . ةكان جصطايةكي باش دةدةنصيعةرب) برا (ديارة بةأصز تالَةباين هصشتا بة تةماي فرؤي طاية وثصي واية

ئةوةش تةنيا خةتاي خؤي نةبصت و بةلَكوو بةأصز بةرهةم ساحل ثصي واية عصراق ثصويسيت بة كةسانصكي وةك 
  . تالَةباين ية و عةرةبةكان زؤر ئةويان خؤشدةوصت

كي بة ثةلةي هةلَسووكةويت سياسةمتةداراين كورد لة بةغدا، طةلص أؤداو و دياردة بؤمان لصكدانةوةية
  . ئاشكرادةكات

ئةو بةأصزانةي لة بةغدا هةموويان وةك عصراقي كاردةكةن نةك كوردي عصراق و هةر سةردانصكيان بؤ دةرةوة و 
يكا يان بريتانيا يان ئوردن، بة هةموو ضاوثصكةوتنصكيان لةطةلَ سةرؤك وزيرانصك يان وةزيرصكي دةرةوةي ئةمر

 لة بةغداية و أاشكاوانة يتةنيا بةأصز أؤذ نوري شاوةيس نةبصت كة وةك كوردصكي عصراق. كوردستان ناطؤأنةوة
 عةرةيب و طةلص جار لة عةرةب ، ئةواين تر عصراق دةكةنة ولَاتصكيبةرطري لة كوردستانيةيت كةركوك دةكات

  . عةرةبترن
عصراقي وةك   تةنياان و خؤين، كة واز لة كوردايةيت بصنتة كورد قبؤلَ دةكةن لة بةغدا بنكان ئةو كاكةواتة عةرةبة

طرصت دةبصت بةهةمان شصوةي عةرةبصك ب بةرثرسياري تري كورد لة بةغدا ثؤست وةركامهةر . م بدةنلة قةلة
  . هةلَسووكةت بكات

دا جصطايةك بؤ كورديش دةستنيشان ان اليةنةكاين عصراقديارة لة طةمةي ياريةكاين دابةشكردين بؤستةكان لة نصو
، بةلَام ئةو جصطاية لةسةر حيسايب كوردايةيت ئةو كةسة دةبصت و لةوانةية دةسةلَايت نةختص لة هي تاها كرصتدة

  . موحيةدين مةعرؤف باشتربصت بةلَام هةر هاولَايت ذمارة دوو دةبصت
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