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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... ةيةك ليست لةطةلَ كورد دابةزن؟؟ةيةك ليست لةطةلَ كورد دابةزن؟؟بؤ ثارتة عةرةبيةكان نايانةوصت ببؤ ثارتة عةرةبيةكان نايانةوصت ب

  
ي مانط 15 هةلَمةيت هةلَبذارندن لة عصراق لةم أؤذانةدا دةست ثص دةكات و بؤ 

هةلَبذاردنانةدا  ديارة اليةين كوردي وةك كوأي تاقانة لةو تةنيا دوو أؤذ ماون و
  . بةشدار دةبصت
، بؤ  و ثرسيار بكةني طةيل كورد و ثارتة كوردستانيةكانة بريبكةنةوةلصرةدا حةق

ثارتة عةرةبيةكان ئامادةنني هاوثةميانيةك لة طةلَ ثارتة كوردستانيةكان ببةسنت 
بة تايبةت ئةوانةي تاوةكوو سالَانصكي نزيك كوردستانيان  (و ضةند دانةيةكيان

 ليست لة طةلَ كورد بةشدار ك بة يةبؤ ئامادة نةبوون) كردبوو حةوانطةي خؤيان
  . بن

 لة بزوتنةوةي  شيوعي عصراق نزيكترين اليةنةبةطوصرةي طةلص ضاودصر، حزيب
باشووري كوردستان، بةلَام ئةويش وةك ثارتةكةي ضةلةيب بة ليستصكي جيا لة 

  . لة هةلّبذاردنةكاندا بةشداردةبن) يةكيةيت طةل (بة ناوي كورد
ةكان لة دواي كؤبؤنةوةي شاري دوكان ئاشكراكرا و هةر لةدواي ئةو كؤنطرةية اليةنة ئةم هةلَوصستةي ثارتة عةرةبي

كي زؤرةوة ئةطينا ئصستاش مةطةر لة ناضارية. عةرةبيةكان وازيان لة ليسيت هاوبةشيان هصنا لةطةلَ ثارتة كوردستانيةكان
 عةرةبيةكان بة ديتين بةندة دةطةأصنةوة بؤ ئةطةرةكاين ئةو هةلَوصستةي اليةنة. ياري خؤيان وةرطرتووةئةو اليةنانة بأ

  : ضةند هؤيةك لةوانة
  

اليةنة كورديةكان لة كؤبؤنةوةي دوكاندا نةخشةي سياسي خؤيان بة اليةنة عةربيةكان أاطةياند و هةر لةوص  )1
لة بةر ئةوةي ثارتة عةربيةكان نايانةوصت و . داري داخوازيةكاين ثارتة كوردستانيةكان بوونةبةكان ئاطاعةر

، لة كوردةكان دووركةوتن و ) نةك هي نةتةوةيي (أازي نني لة سةر داواكاريةكاين كورد و فصدرالَي جوطرايف
  .  كورد جصبةجص بكةنئامادةنني داواكاريةكاين

 لة خالَةكاين  بؤص يةك، دةربارةي ناوضةكاين كةركوك ي ياساي كايت عصراق58ياري جصبةجص نةكردين بأ )2
، ديارة ثارتة عةربيةكان ئامادةنني دةرباةري ئةم خالَةش قسةبكةن و هةلَوصست نأؤذةظي كؤبؤنةوةي دوكا

  . وةرطرن
بةدواخستين هةلَبذاردنةكاين شارةواين لة كةركوك، ئةويش يةكص بوو لة خالَةكاين كؤبؤنةوةي دوكان و  )3

  .  جصبةجص دةكرصت58ذارندنانة دواخبرصن تاوةكوو بأياري ديارة ثارتة عةربيةكان نايانةوصت ئةو هةلَب
  

 و خالَي كاريةكان و بةرنامةي سياسي كوردةدووركةوتين اليةنة عةرةبيةكان لة ثارتة كوردستانيةكان، داوا هؤي كةواتة
  . ي كوردستانة كةركوك و بةرفةراوانكردين سنووري ئيداري حكومةيت هةرصمي باشوور،هةرة سةرةكي جياوازي و أصكنةكةوتن

لة طةلَ كورد دابةزن، ئةطةر  لصرةدا با لة خؤمان بثرسني، ئةطةر ثارتة عةربيةكان نةوصرن و نةيانةوصت بة يةك ليست 
عةربةكان ئامادةنةبن لة بةرنامةي سياسي كورددا بةشداربن، ئةطةر ثارتة عةرةبيةكان ئامادةنةبن هةلَبذارندنةكاين 

 جصبةجص بكرصت، ئةطةر نةوصرن بة يةك ليست لة طةلَ كورد دابةزن، ضؤن 58ي نةبن بأياري كةركوك دوا خبرصن و ئةطةر أاز
  دةبن؟؟؟؟ ضؤن سبةي دذي عةربة توندأصيةكان و ئيسالميةكان أادةوةسنت؟؟؟  لة سةر داوكاريةكاين تري كورد أازي
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