
www.kurdistannet.org 
6-12-2004 21:05 

  
   هشام ئاكرةيي هشام ئاكرةيي.. . .. . ة تا دةرطاي مالَ، نةك هةتا هةتايةة تا دةرطاي مالَ، نةك هةتا هةتايةدةلَصن،لةطةلَ درؤزن بدةلَصن،لةطةلَ درؤزن ب

  
بؤ ثةسةندكردن و سةرأاستكردين هةر كار و دياردةيةك مرؤظ بةدواي بةلَطة و 

بةرذةنطةكان ئةو شتانةن كة ثصشان دةدةن هةلَةيةك يان . بةرذةنطةكان دةطةأصت
 اشكرانةبووة و نازانرصتئ% 100 كردةوةيةك خةريكة أؤدةدات، بةلَام هصشتا

 دةبنة اشكراتر دةبن و دةزانرصن،كاتصك ئةو بةرذةنطانة أؤن و ئ. بةتةواوةيت ضيية
  .  بكرصتيان لةطةلَستة شتةكان بةطوصرةي ئةو بةلَطانة هةلَسووكةوتبةلَطة و ثصوي

بصهؤش بؤ، دةبص بضصة  بةواتايةكي تر ئةطةر مرؤظصك ذانةسةري طرت و ضةند جارصك
ي دكتؤرصك و نابص ضيتر ضاوةأص بكات، ضونكة ذانةسةر لةطةلَ بصهؤشي بةرذةنطي ال

  . نةخؤشني و ضاوةأصكردن لةوانةية ببصتة هؤي مردين مرؤظ نةك ضاكبوونةوةي
لة باشووري كوردستان هةموو بةرذةنطةكان ئةوة ثصشاندةدةن كة كصشةيةك هةية و 

ةداخةوة نةك تةنيا ثارتة بةلَام ب. كصشةيةكي خةتةرناكيش نةك هي بضووك
كوردستانيةكان بةلكوو بطرة كةلص أؤشةنبريي سةربةخؤش داواي ضاوةأواين دةكةن و دةلَصن با ثارتة كوردستانيةكان 

ئةم هةلَوصستة و بؤضووين ئةو كةسانة طةلص . تاوةكوو كؤتايي لةثرؤسةي ئاواكردن و دروستكردنةوةي عصراقدا بةشداربن
  . ترسناكة

انصكي نةخؤش ثصويستة زوو و لةكاتصكي طوجناودا سةرداين دكتؤر بكات ئةطينا سوودي نيية و دةمرصت، وةك ضؤن كةس
بةهةمان شصوة ئةطةر اليةين كورديش لةدواي ئةو هةموو بةرذةنطانة ئاطاي لةخؤ نةبصت و هةلَوصست وةرنةطرصت، 

لَةتصكي سةربةخؤ أابطةيةنصت، ويايت ئةوةي دةئةزموونةكةي لةناو دةضصت و ئةم دةليظة ديرؤكيية لةدةست دةدات و لة ج
  . وةرناطرصت) ئوتونومي (حوكمصكي زاتيش

 دةسةلَاتداراين عةريب عصراق و بةرةي توركماين و ئةمريكا و بريتانيا، أؤذلةوةيت أذصمي سةددام أؤخاوة و لةناوضووة، 
هةلبةتة مةبةستم ئةو . مافةكاين طةيل كورددا بنصنبةهيض شصوةيك ئامادةنني دان بة  لةدواي أؤذ بةلَطةمان دةدةنص كة ئةوان

  . مافانةن كة ثارتة كوردستانيةكان داوادةكةن نةك سةربةخؤيي كوردستان و دةولَةت
بةبص ئةوةي باسي مةسةلةي كةركوك و شارة تازة أزطاركراوةكاين كوردستان و ئالَاي كوردستان و ياساي سةقةيت 

 لةم كوردي،كة نايانةوصت بطةأصننةوة ذصر دةسةلَايت ، بكةم، كةركوك لة كوردستانبةأصوةبردين عصراق و دابأاين أةمسي
. رةبيةكان و ئةمريكا بؤ مافةكاين كوردأؤذانةدا سةدان بةلَطةي تري طرنط لة دةسيت كورددان لةسةر دوذمنايةيت اليةنة عة

  :وةك
و تيايدا حةقي ظيتؤيان بة سص ثارصزطا دةدات، اليةنة عةرةبيةكاين شيعة أازي نةبوون لةسةر ياساي كايت عصراق كة * 

  . بؤ سص ثارصزطاي كوردستان نةك هةموو كوردستانهةتتا ئصستاكة بةأاشكاوي دذي فصدرالني 
  .  نصردرانةوة ناوضةي كةركوك خاوةن دةسةلَاتهةموو ئةو شيعانةي كة لة كةركوك أايان كردبوو، بة ثشتطريي شيعةكاين *

 دروست كردوة و بةناوي كوردةوة ناوةكانيان خراونةتة ناو ، ضةند ثارتصكي كارتووين لة كوردي فةيلييانشيعةكاين عصراق* 
 و يةك مةليون دةنطي ئةمة هةولَصكة بوو لةتلةتكردين كورد. ليسيت شيعةكانةوة و بةناوي ليسيت نيشتيماين دايانبةزاندوة

  . كوردي فةيلي لة بةغدا
لة هةلَبذاردنةكاندا بة يةك ليست لة طةلَ   عصراق و طةلص ثاريت سونين عةرةب ئامادةننيهيض كام لة ثارتة شيعيةكاين* 

  .  تةنيا لة بةر كوردبوونيان، ئةطينا كورد دوذمنايةيت هيض كام لةو ثارتانةي نةكردوة،كورد دابةزن
، بةلكوو ئامادةنني هةتتا اليةنة عةربييةكان و بةرةي توركماين نةك تةنيا نايةلَن كورد بطةأصنةوة شارةكانيان* 

كةواتة ئةوان نايانةوصت .  جصبةجص دةكرصت58هةلَبذاردنةكاين ئةجنوومةين شاري كةركوكيش بةدواخبةن تاوةكوو بأياري 
  . بةهيض شصوةيةك باري تةعريبكردين كةركوك ئاسايي بكةنةوة

صوةيةكي أةمسي ثصشوازييان لةو عةربانة كردوة ئةمريكا و بريتانيا كة خؤيان بة دؤسيت كورد دادةنصن، لةم أؤذانةدا بةش* 
 ئةمريكا وبريتانيا ئةوانياين بة. و ئصستا بة ثالَصشيت شيعةكان طةأاونةتةوةأايانكردبوو كة لة ناوضةي كةركوك 

بة لة كاتصكدا تاوةكوو ئصستا ئةمريكا و بريتانيا يةك عانةي . ياندا دابةشكردوةرداناوة و يارمةتيان بةسة) تةرحيلكراو(
  .  نةكردوةةكيشيان بؤ كوردكوردي تةرحيلكراوة نةداوة و هيض ئاسانكاري
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لةبةر ثشتطوصخستين كوردة تةرحيلكراوةكان لة لةاليةن ئةمريكا و بريتانياوة، ثاريت و يةكيةيت ناضاربوون خؤيان ثارة بؤ 
يةنطري ئةوان بؤ عةرةب و هةروةها بؤ  دةدات، لةبةر اليكورد تةرخان بكةن، بةلَام ئةمريكا ثارة بة عةرةبةكاين سةددامي
  . ئةوةي تريؤريستان نةختص أةحم بة سةربازة ئةمريكيةكاندا ببةن

كوشتين ثصشمةرطةو هصرش بؤ  ئةطةر باسي تريؤريستانةوة باسي لصوة نةكةين،لةاليةن  ئةطةر كوشتين كورد و سةربأينيان
كوك نةكةين، ئةطةر باسي هةأةشةكاين هةندص عةشريةيت ين ثاريت و يةكيةيت لة شارةكاين موسلَ وكةركاسةر بارةطا

عةريب بؤ كوشتين سةركردةكاين كورد نةكةين، ئةوة هةر يةكص لةو كردةوانةي سةرةوة باشترين بةلَطةن لةسةر ئةوةي نة 
ان بة فصدرايل  بريتانيا، نايانةوصت د نةق و نة ئةمريكا وار و نة ثارتةكاين سوننةي عصحكومةيت عصراق و نةثارتةكاين شيعة

  . بؤ باشووري كوردستان بنصن، بةوة سنوورانةي كة كورد دةيزانن
 لص يشئةطةر كورد خةبايت كردوة بؤ سص ثارصزطا و ثةرلةمانصكي فصدرالَي الواز كة لةدواي سالَصكي تر طةلص دةسةلَايت تر

نةزاين و خةشيميش لةسةري ئةو  وصكيو با طلَا. دةسصنرصتةوة، ئةوة با بةردةوامنب لة أؤيشتنيان بةدواي درؤزنةكان
  . طةيل كورد و خؤيان هةلَخةلَةتصنننةدا بنصن كة دةيانةوصت تا ئاخرين هةنطاو ناأؤشةنبريا
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