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  هشام ئاكرةييهشام ئاكرةيي.. .. .. ..  باكووري عصراقة باكووري عصراقةباشووري كوردستانباشووري كوردستان) ) فةسيحفةسيح ( (بة زماين عةرةيببة زماين عةرةيب

  
، تواناي ثصشبينني و دووربينينيان يسياسةمتةداران و دةسةلَاتدران و رصكخراوةكاين كورد

بةكاردصنن و ضاوةأص ) ثةلةمان ضيية (تر سياسةيتهةر بؤيةش زيا. زؤر الواز و بصهصزة
 و بة ئاشكرا و بة زمانصكي عةرةيب خاوصنةكانيان دةست بةكار دةبن دةكةن تاوةكوو دذبةر

 بة تةعريب دصنني و نةش طةيل ي و نة كؤتاييلَصن ئصمة نة فصدرالَيتان دةدةينصب) فةسيح(
و دةرةوةي ولَات بؤيان هةية لة هةلَبذاردنةكاين  كورد لة ناوضةكاين كةركوك و موسلَ

  . كوردستاندا بةشداربن
) زائع (دااين كورد و دةسةلَاتدارن و رصكخراوةكاين كوردي، لة كايت بزركراوسياسةمتةدار

 ئيتر داواي كؤبؤنةوةي خصرا و بة ثةلة، خؤثصشانداين خصرا، دةكةونة قسة و مجوجؤلَ،
هةلَوصسيت خصرا، هاوكاري خصرا، يةكبووين خصرا دةكةن، وةك بلَصي تازة و لة ناكاو و لةو 

  . اوة، ئةوان ئاطايان لص نةبووةكاتةدا دوذمن هصرشصكي هصن
 أؤن و ئاشكرا بوو  بؤ طةيل كورد و بةتايبةت ئةوانةي لة دةسةلَاتدان، عصراقدا،لة سةرةتاي داناين ياساي هةلَبذاردنةكاين

  . كة كورداين دةرةوةي ولَات هي ناوضةكاين كةركوك و موسلَ بؤيان نيية دةنك بؤ ثةرلةماين كوردستان بدةن
 ئاسانكارييان بؤئةوةي   و لة جيايتانةوةي كوردة ئاوارةكاين كةركوكنةداين دةسةلَاتدراين عصراق بؤ طةألة دواي أصطا 

ي 58وةها جصبةجص نةكردين يةك خالَي بأياري ذمارة هةر. طةأانةوةي عةربة نيشتةجص كراوةكان بؤ هةرصمي كةركوكيان كرد
ةكان و حكومةيت عصراق نايةوصت دان بة كوردستانيةيت كةركوك ياساي كايت عصراق، هةموو طةيل كورد دةيانزاين كة عةرب

  . بصنصت
 وةك سنوورصكي أةمسي بؤ دةسةلَايت حكومةيت هةرصمي كوردستان، 2003 مانطي ئادراي سالَي 19لة دواي داناين سنووري 

ري تةواوي باشووري نةوصت دان بة سنووعةرةبةكامنان نايا) برا ( كةلة ياساي كايت بةأصوةبردين عصراقدا، دياربوو
  . كوردستان بنصن

ثصم سةيرة ئصستا و لة دواي نووسيين قيامةتص بابةت دةربارةي سياسةيت حكومةيت عصراق و ثارتة عةربيةكان سةبارةت بة 
د لة سالَصك بةسةر نووسني ئاماذةكردين ئةو نووسةرانة بؤ ئةو يا كوردستان و لة دواي تصثةأبووين زمافةكاين طةيل

  . ، ئصستاكة دةسةلَاتدارين كورد طومانيان ال دروست بووة سةبارةت بة نيازي حكومةت و اليةنة عةرةبيةكانطةلصخالَانة، 
بوو، و ثصيان  بكةن، طومانيان لةو نووسةرانة هةعةربةكانيان) برا (بة داخةوة دةسةلَاتدارين كورد لة جيايت ئةوةي طومان لة

  . دةسةلَايت كوردن لة باشووري كوردستانوابوو ئةو نووسةرانة أةشبينن يان ناحةزي 
ئةجنوومةين بالَاي هةلَبذاردنةكان لة عصراق بة شصوةيةكي أةمسي أايطةيان كة كورداين ئةوةي   و لة دوايئةم دوو أؤذة

بأياري هةروةها . بؤيان نيية دةنط بؤ ثةرلةماين كوردستان بدةن) دةرةوة و ناوضةكاين كةركوك موسلَ (دةرةوةي كوردستان
انةدا بةشصوةيةكي ةواين كةركوك بأيارة لةم أؤذرأةتكردنةوةي داواي ثاريت و يةكيةيت بؤ ثاشخستين هةلَبذاردنةكاين شا
  . أةمسي دةركةوصت، ئصستا دةسةلَاتداراين كورد خةرصكة دةطةنة ئةو أاستيية

 هيض عةربةكان) برا ( ضونكةي لة أصكةوتن دةكةن، فصلَيان لة ئصمةي كورد دةكةن و نكؤلَصت عةربةكان كةس نةلَ سبةي هصوادارم
  .  دانيان بة مافةكاين طةيل كورد و سنووري كوردستانيان نةناوةكاتصك بة زمانصكي عةرةيب فةسيح

ب مايف دةنطدانيان لة ة هةزار كةسي عةر400بةطوصرةي ئامارةكاين ئةجنوومةين هةلَبذاردنةكان لة شاري كةركوك، زياد لة 
ي شاري كةركوك % 62كةوات نزيكةي .  بصكدصنن هةزار100 هةزار، توركمان نزيكةي 300كورد نزيكةي  .كةركوك هةية

ةر هةلَبذاردنصك و كورد ناتوانن بلَصن هةلَبذاردنةكان ناشةرعصن ئةطةر ئةو دةنط دةدةن و ئةمةش شةرعيةيت ياسايي دةداتة ه
  . أصذةية لة هةلَبذاردنةكاندا بةشداربن

ي بالَاي هةلَبذاردنةكان لة عصراق، أصطا نادةنة هاولَاتياين كوردي دةرةوةي ولَات، دةنط بؤ ثةرلةماين بةلَام بؤ ليذنة
  كوردستان بدةن؟؟؟؟؟ 

 لةو ياسايةدا هةمان ياساي ثارصزطاكان. وةلَامي ئةم ثرسيارة لة دةستووري كايت عصراق و ياساي هةلَبذاردنةكاندا هةية
  . هةرصمي كوردستانيش دةطرتةوة
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هةلَبذاردنةكاين ئةجنوومةنةكاين ثارصزطاكان لة هةموو  (ي دةستووري كايت عصراقدا هاتووة،) ب (فةقةرة 57لة ماددةي 
عصراقدا، هةروةها هةلَبذاردنةكان بؤ ئةجنوومةين نيشتيمانيي كوردستان، لة هةمان كايت هةلَبذاردنةكاين عصراقدا دةكرصن و 

  ) . صبثةأصن ت2005طي يةكي سالَي ن ما31نابص لة 
داناين هةلَبذاردنةكاين ثارصزطاكان و هي ثةرلةماين كوردستان لة يةك خالَدا، واتاي يةكساين طرنطيي دةسةلَايت ثارصزطا و 

نووسيين ناوي ئةجنوومةين نيشتيمانيي كوردستان لة دواي ناوص ئةجنوومةنةكاين ثارصزطاكان واتاي ئةوةي . هةرصمةكانة
  . صزطاكان لةسةر ثةرلةماين كوردستانيش دةطرتةوةهةية كة هةمان ياساي ثار

 دانيشتواين كوردي دةرةوي هةية دةنط بدةن، بة هةمان شصوة بؤيان داثارصزطايةك تةنيا دانيشتواين ناو هةرلة بةر ئةوةي 
  . ةرلةماين كوردستان بدةنوةي ولَاتدا بؤيان نيية دةنط بؤ ثسص ثارصزطاي كوردستان و دةرة

ازيةكي ياسايي لة نصوان هةرصمي كوردستان و ثارصزطاكاين تري عصراقدا نيية و دةسةلَايت ثةرلةماين كةواتة هيض جياو
بةشصوةيةكي تر ئةو كاتة هةرصمي كوردستان دةسةلَاتص هةرصمصكي فصدرالَي . كوردستان نوصنةرايةيت هةموو كورد ناكات

ةنط بؤ ثةرلةماين هةرصم بدةن، وةكووتر ناتوانني باسي دةبصت كة دانيشتواين ئةو هةرصمة لة هةر جصطايةك بن، بتوانن د
  . هةرصمصكي فصدرالَي لة باشووري كوردستان بكةين
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