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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... تةنيا لةوة دلَنيام كة ثصويستيمان بة حةيب سةرئصشة و فشار و دلَةتةنيا لةوة دلَنيام كة ثصويستيمان بة حةيب سةرئصشة و فشار و دلَة

  
طةلص أؤداو و ، لةم نؤ مانطةدا بة تايبةت ئةطةر بةأصز مام جةالل ثةسةندكرا وةك سةرؤك كؤماري عصراق
ي سةرئصشة ؤشقسةي دذةواتا دةبسني و طوصمان لص دةبصت و لة ئةجنامدا طةساين سياسي و كوردثةروةر ت

 ئةوة لةوانةية فشاري خوصنيان بةرز بصتةوة يان هةتتا دلَي هةستياربننةختص دةبن و ئةطةر ئةو كةسانة 
   .هةندص كةسيش أاوةستصت

هةلَمةتصكي نيشتيماين لة  ي عصراقركرا بة سةرةك كؤمابؤية ثشنيار دةكةم ئةطةر بةأصز مام جةالل 
ت  سةعا24و تيمةكاين فرياكةوتن لة هةموو كوردستاندا  صتباشووري كوردستان و دةرةوةي بةأصوةبرب

ضونكة هةر جركةيةك مةترسي ئةوة هةية بةأصزي قسةيةك بكات كة . دا بنلة أؤذدا لة حالَةيت ئامادةباش
   . قسةي ثصش سةعاتصكيةيتدذ بة% 100

 50وة ئةوة زياد لة بةلكوو بةداخة، دةلَصت) ناراسيت (ئةوة بةهيض شصوةيةك واتاي ئةوة نيية كة بةأصزي
 طةلةكةي أوون بةلَام هصشتا نة ئةو توانيوة أةوشيت خؤي بؤ، سالَ بةسةر كاري سياسي ئةودا تيدةثةأصت

   . زؤربةي طةيل كورد لصي تيدةطاتبكاتةوة و نةش
قسةدةكات و ، ةيت يان ضاوي ثصدةكةوصتديارة بةأصز مام جةالل بة كوصرةي ئةو كةسةي كةلةبةرامبةري

بؤ منوونة مام جةالل لة طةلَ ئةنداماين سةركردايةيت يةكيةيت قسةيةك . خؤي دادةأصذصتقسةكاين 
، لة طةلَ طةيل كورديش قسةيةك دةكات. سايي يةكيةيت قسةيةكي تر دةكاتنداماين ئاةدةكات و لة طةلَ ئ

كا و فارسةكان و توركةكان و ثاشان ئةمريلةطةلَ و بةهةمان شصوة  لة طةلَ عةربةكان قسةيةكي تر
   .ئةروثيةكان

ئةوةي كة دبصتة جصطاي نصطةراين خةلَك و لصك تصنةطةيشنت ئةوةية كة بةأصز مام جةالل كايت لة طةلَ هةر 
. هةولَدةدات قسةكاين بةدلَي ئةو اليةنة بصت، طةل و دةولَةتانة قسةدةكات، اليةن، ةيةكص لةو كةسان

 هةروةها ئةو قسانةي بةدلَي ثارتصكي ئيسالمني، ابنهةلبةتة ئةو قسانةي بة دلَي توركيان بة دلَي كورد ن
بةأصزي نةك تةنيا ئةوة دةكات بةلَكوو هةولَ دةدات بيانؤ بؤ قسةكاين بةأصز . بةدلَي ثارتصكي ليربالَ نابن

   .بارزانيش بدؤزصتةوة و ئاواييان لص بكات كةبة دلَي توركيا و داطريكةارين تري كوردستان بصت
 و يةكةميان  عصراقداداربوون لة حكومةيت دةلَصت ضوار مةرمجان هةن بؤ بةشيمام جةالل بة حزبةكة

مام جةالل بة توركيا دةلَصت كةركوك دةكةينة برؤكسصل بةو ماناية هةر سالَص نةتةوةيةك . كةركوكة
 لة ت بؤ كورد دةبصت و تةنيا يةك ضارةك سالَ جارصك دةسةلَا4كةواتة هةر . كةركوك بةأصوةدةبات

  جصبةجص بكةين و58ي اربةأصز تالَةباين بة عةرةيب عصراق دةلَصت با بأي. وك بؤ كورد دةبصتخاكي كةرك
   .كةواتة ئةو ئيحتمالةشيان ثص قبؤلَة. خةلَكةكة بأيار دةدات كةركوك سةر بة كوردستان بصت يان بةغدا

ةلَ اليةنة جياجياكاين لةك ي بةأصز مام جةاللتةنيا منوونةيةكي جبووكة دةربارةي شصوةي ديالؤك ئةمة
   .عصراق و دةرةوة، كورد

. ببصتة سةرةك كؤمار سةدجار خرابتر لةوة دةكات  جةالل طةلص كةس دلَنياية ئةطةر بةأصز مام
 سوور بؤ لةسةر داناين ي ئةجنوومةين كايت عصراقبوو بة ئوستراليا كاتص سةرؤكوهةموويان لة برييانة

ئالَاي بصنن ئةطينا با  ئالَاي عصراق لة أيكخةراين كؤبؤنةوةكة  كردو داواي عصراق لةسةر ميزةكةيئالَاي 
   . و شانازي بةو هةلَوصستةي دةكردكوردستانيش البةن
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ديارة مام جةالل هةولَ دةدات خؤي وةك عصراقيةكي أاستةقينة ثصشاين عصراقيةكان و ولَاتاين دراوسص 
 و لةوانةية بتوانصت كةركوكيش بكاتة ة دةكاتبدات و ثي واية بةو شصوةية فصلَصكي سياسي بةو اليةنان

   .بةشصك لة كوردستان
دةيان بةلَكوو سةدان ، ) ئةطةر كرا بة سةرؤكي عصراق (طومان لةوةدا نيية كةلةوانةية بةأصز مام جةالل

و  دستانييقسةي دذ بةيةك و دذ بة بةرذةنديةكاين كورد و بريي نةتةوةيي كورد بكات و ناسنامةي كور
 هيض نةبصت لة أاطةياندين أةمسي عصراقدا بسأتةوة يان كةم بكات و بةم شصوةية تةعريبصكي هةر كورد

   .فكري كورد و كوردستان بكرصت
بةأصز مام جةالل توركيا دةكاتة دؤست و بةرةي توركماين بة هةلَةداضوو و كورد بة دؤسيت أاستةقينةي 

   .توركيا لة قةلَةم دةدات
و هةر كاتص قسةيةك و خؤ بة عصراقي ناساندن و أةتكردنةوةي ةماناكاندا لةم كصشمةو بصشةمة و قسة دذ

كوردستان لة كومثانياكاين توركي و  كوردستانيةيت شارةكان و داناين توركيا بة دؤست و ثأكردين
 ئالَاي بةعس لة ثشت خؤي و ثاشان لةوانةية لة ناكاودا بصت عةرةيب كوصت و باشووري عصراق و داناين

   . داواي سةربةخؤيي كوردستانيش بكاتوردي قسةيك بكات وبة زماين ك
. لة حالَةتصكي ئاواييدا كورد تةنيا يةك أصطاي هةية ئةوةيش ثةنابردن بؤ حةيب سةرئصشة و فشار و دلَ

 طةياندن هةلبةتة كةساين هةستيار دةتوانن سكاالَ و شكاوةت لة مام جةالل بكةن و داواي قةربووي زيان
كاتصك قسةيةك نةكات  و هةموو ضونكة ئةطةر بةأصزي خاوةن يةك قسة بصت، بكةنبة تةندروستييان 

كةس ، ان بلَاوكردؤتةوةو بة هةلَة قسةكاين منتلَصت وام نةوتووة وثاشان بة ئاذانسةكاين دةنكوباس نة
   .تؤشي سةر ئصشة و نةخؤشي دلَ فشاريشيان هةلَناسصت
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