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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي.. .. . .. .. . بةفر و ئاطر بةسةر سةري كورددا دةبارنبةفر و ئاطر بةسةر سةري كورددا دةبارن
  

دةسةلَاتدراين كورد وةك بلَصي تازة زانيويانة لة مانطي يةكي هةر سالَصك لة كوردستان بةفر دةبارصت و 
 خةلَكي زؤربةي ال دصكاين كوردستان يان دةبص سةندؤقةكاين دةنطدانو كوردستان ناوضةيةكي شاخاويية 

 شار تاوةكوو بتوانن لة  بة هصليكوثتةر بيانبةنة نزيكترين دةبص يانيش،دصيةكانيانناو ة نةبببؤيان 
  . هةلَبذاردنةكاندا بةشداربن

 ئةطةر اليةنةكاين تر ،دةسةلَاتداراين كورد دةلَصن ئةوان دذي بةدواخستين هةلَبذاردنةكاين عصراق نني
 ئةطةر لة مانطي يةك بةفر ، دةلَصنةنة كورديةكان دةربارةي بيانووي اليشيعةكاين عصراق.  بصتثصيان باش

. لة كوردستان ببارصت، ئةوة لة دواي شةش مانطي تر، كةواتة لة هاوين، لة خوارووي عصراق ئاطر دةبارصت
  . بةم شصوةية سروشتيش دذي بةيةكةوة طرصداين كوردستان و عصراقة

ئةم هةولَةي . ردييةكان دةيانويست هةلَيطرن كة اليةنة كو بكةينيةلصرةدا ثصويستة ئاماذة بؤ ئةو بةردة
 بؤ  و بةكارهصناين ئةو كارتةداناو شةأي هةلَبذاردنةكان  بؤ ضوونةربةةلَاتدارين كورد طرتيانةدةس

 هةروةها. ووة جصطاي شةرمةزاري ئصمةي كورد كة ب بؤ، ئةوةندة الواز و شةرمنانةبةرذةوةندي كورد
، كة بة توندي دذي ، بةتايبةت بؤ شيعةكانين عصراقموو عةربةكا كرد بؤ هةبصدةسةلَايت كوردي ئاشكرا

  . بووئةو ثصشنيارةي ضةند اليةنصكي عصراقي بة ثاريت و يةكيةيت يةوة، ثصشنياريان كرد
 و هةر زوو ثاشةكشةيان كرد، بةلَام اليةنة  هةنطاوةيانهةرضةندة ثاريت و يةكيةيت جددي نةبوون لةو

.  خةتاباركرد و تاواين نيازخراثي خستيانة ثالَ كوردانةنة كورديةكانيزياتر اليشيعيةكاين عصراق، 
بةرامبةر هةأةشةكاين شيعةكان، اليةنة كورديةكان ثاشةكشة و حاشا لةو هةنطاوةيان هةلَبذارد و ئةياد 
عةالوي كة ثارتةكةي اليةنصكي سةرةكي ثصشنياري بةدواخستين هةلَبذاردنةكان بوو، وةك نصوبذيوانصك 

بةم سةردانة بةأصز عةالوي ويسيت بة شيعةكاين عصراق بلَصت . ين قةالضؤالن و سةريأةشي كردسةردا
 ،بةزمي بةدواخستين هةلَبذاردنةكان لة ثشت سةري كوردةوة بؤ و عةرةبة سوننيةكان و ثارتةكةي عةالوي

  . وة هةلَخةلةتصنرانةلة اليةن كورد
 كوردن و ثةيونديةكي ستراتيذيانةيان لة طةلَ كورد و دؤسيت دصريين) بة ناو (شيعةكاين عصراق، ئةوانةي

بةأصز مام جةالليان هةية، ثةلةيانة هةلَبذاردنةكان بكرصن و حوكمي عصراق بطرنة دةست و بة تايبةت 
ةددام ئةطر عصارق تاوةكوو بةر لة أؤخاين س. ئصرانصكي دووةم بة دةسيت ئةمريكا لة ناوضةكة ثصكبصنن

و ئةوانن نايةلَن  ، ئةوة ئصستا شيعةكانن عصراق بةأصوة دةبةنبةدةست سوننةكانةوة بةأصوةبرابصت
 ئةوان شيعةكان دةلَصن ئةطةر هةألضبذاردنةكان بةدواخران،. مافةكاين كورد ئيعتراف ثصيان بكرصت

  . هةلَوصسيت توند وةردةطرن
 دةلَصت، مةبةست لةو هةلَوصستة توندةي شيعةكان،) سيستاين (كة نزيكة لة) شةهرستاين (زاناي عةرةب

 باشترين فورسةتة بؤ كوردئةمة . لة خواروو و ناوةأاسيت عصراقأاطةياندين هةرصمصكي سةربةخؤ ية 
ضونكة ئةطةر شيعةكان هةرصمصكي فصدرالَي سةربةخؤيان . سووربن لة سةر بةدواخستين هةلَبذاردنةكان

مري واقيع و سوننيةكاين عصراق بةتةنيا ةن دةبصتة ديفاكتوو و ئأاطةياند ئةو كاتة هةرصمي كوردستا
  . ناتوانن دذايةيت كورد بكةن

يارةكاين  بأشيعةكاين عصراق بة كورد دةلَصن، بة دوراخستين هةلَبذاردنةكان كارصكي ناشةرعي ية و دذي
ربارةي دة) بؤش (اليةين كورديش لة بةر وشةيةكي. نةتةوة يةكطرتووةكانة سةبارةت بةعصراق

وةك بلَصي لة عصراق . يان لة هةموو شتصك هصناو هةأةشةكاين شيعةكاين عصراق، وازهةلَبذاردنةكان 
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صن تاوةكوو كورد ناضاربن ركتةيكان بة شصوةيةكي شةرعي دةو كردةوة تريوريس سةربازةكاين ئةمريكا
  . كةضي بنمل

ةندي بة كوردةوة هةبصت جصبةجص وي لة عصراق هةموو شتصك ناشةرعي ية، لة عصراق هيض ياسايةك ثة
شي  سةبارةت بة كةركوك دصأصكي58بأياري . نةكراوة، تاوةكوو ياساي هةلَبذاردنةكان جصبةجص بكرصت

بة ثصضةوانةوة . ين ضارةسةكردين كصشةي كةركوكي نةداوةصبةلَهصشتا عةرةب . جصبةجص نةكراوة
 طةلَ زؤربةي اليةنةكاين توركمانةكاين شيعةكاين عصراق لةم أؤذانةدا أصكةوتنصكي دوو قؤلَييان لة

لةوانةية ئةمة بصت سووردي كورد لة هةلَطرتين ترسنووكانةي كاريت . عصراقيان دذ بة كورد مؤريان كرد
  . هةلَبذاردنةكان

 ئصستا سةري كورد دةبأن و شيعةكاين عصراق لة دواي هةلَبذاردنةكان، بة حوكمي ياسا اليةنة عةربيةكان
. ةسةر كوردستاندا دةبارصنن و اليةنة كورديةكان باسي بةفر بارين لة كوردستان دةكةنوزؤرينة، ئاطر ب

 تاوةكوو بتواين دةلَصن تةنيا كةساين بوصر دةتوانن خؤشي بةدةستةوة بصنن، هةر بؤيةشعةربةكان 
  . ئاواييدا زالَ بيت دةبص بوصر و مةرد يب بةسةر كولتوورصكي

شكراكردبا و تاوةكوو بة اشكاوي هةلَوصسيت سياسيانةي خؤيان ئاثصويست بوو اليةنة كورديةكان بة أ
ئصستاش دةتوانن ئةطري باريين بةفر . دةستهصناين ئاماجنةكاين ئةو هةلَوصستة ثاشطةزييان نةكردبا

  . بطؤرن و بيكةن بة مةترسي باريين ئاطر بة سةر كورددا
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