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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... ثيتة التينيةكان و بةرةي توركماينثيتة التينيةكان و بةرةي توركماين

نصكي دارصذراو دذ بة كة بةرةي توركماين بةشدارة لة ثيالطومان لةوةدا نيية 
ئةزمووين باشووري كوردستان و طةأاندنةوةي هةرصمي كةركوك بؤ باوةشي 

 هةموو ين كوردازانيين ئةو أاستية نابص ببصتة هؤي ئةوةي سياسةمتةدار. كوردستان
ضونكة مةرج نيية هةموو كارصكي . جارصك هةلَوصسيت ثصضةوانةي ئةوان وةرطرن

ةسيت  توركماين هةنطاو بةمةبأاستة بةرةي. ئةوان دةرةجنامةكاين دذ بة كورد بن
انة هةموو جارصك نصت، بةلَام مةرج نيية ئةو هةنطاودوذمنايةيت و دذايةيت كورد دة

  . رد بطةيةنصت زيان بة كوئةجنامةكاين بثصكصت و
ي بةرةي توركماين بكات، كة لة انة هةنطاواليةين كوردي دذايةيت ئةونابص 

أايةك . ب بصت ئةو شةأة بؤ عصراق بكةنةئةركي عةر بةرذةوةندي كورددا بن، يان
 و ببصتة ئةركي كورد نيية بةرطري لة بة عةرةب بووين عصراق بكاتهةية دةلَصت 

  . يبسةري أم بؤ تايبةمتةنديةكي عةرة
 بةرةيةكي هاوبةشيان لة طةلَ بةرةي  بة تايبةت ثارتة شيعيةكان و كؤنة بةعسييةكانهةموومان دةزانني عةربةكاين عصراق

، ببصتة هؤي تصكداين ئةو ردةوةيةكي بةرةي توركماين يان هي اليةنة عةرةبيةكانكهةر . دذ بة كورديان ثصكهصناوةاين توركم
  . وردداية لة بةرذةوةندي كبةرة ناثريؤزة،

********  
بةر لة ئيستا بة ضةند أؤذصك بةرةي توركماين بة هاوكاري توركيا، هةلَساوة بة دابةشكردين ثةرتووك و كيتاب بةزماين 

 زؤربةيان وتاخبانانةي كةقئةو   و قوتابياينيلة سةر قوتاخبانةكاين توركمانيلة شاري كةركوك توركي و بة ثصيت التيين 
هةلبةتة ئةم كردةوةية لة اليةكةوة لة بةرذةوةندي . وةندص قوتايب غةيرة توركمانيشي طرتؤتةكردنة هةئةم دابةش. توركمانن

  بةلَام ضؤن؟؟؟. كووددا نيية و ثصويستة ضارةسةر بكرصت
و نةأازي بووين خؤيان بة شصوةيةكي أةمسي   اليةنة كورديةكان أاستةوخؤ ئةم هةنطاوةيان أةتكردوة و سكالَا نامة

 ئةجنوومةين شارةواين و ثةروةردةي شاري كةركوكيان كردوة، بةبص ئةوةي هةولَ بدةن ذيرانة لصكي بدةنةوة و ئاراستةي
 ية يان نا و ضؤن دوتوانن بؤ بةرذةوةندي طةيل كوردداد  ئةم هةنطاوةي بةرةي توركماين لة بةرذةوةندي كور ئايةبزانن

  . قؤزنةوةب
 تصكداين أيزةكاين عةربةكان و بةرةي وةك. ي لص وةربطريصتوة سووداوةي بةرةي توركماين دةكرا لة ضةند الئةم هةنط
 بة بةرةي  با ئةوان دذ ئةو كاتةهةلبةتة ئةم هةنطاوةي بةرةي توركماين دبووة هؤي نةأازيبووين عةربةكان و. توركماين

  . ةرةي دذي كورد الواز دةبوودةربأيبا و بةو شصوةية بتوركماين نةأازيبووين خؤيان 
، ئةطةر عةريب بصت يان بة ثصيت التيينوةكووتر، توركمانةكان لة كةركوك هةر بةزماين توركماين دةرس دةخوصنن ض بة ثصيت 

  لة جيايت البردبا وةنطييان هةلَبذاردبا، ئةو كاتة دةكرا كورديش ثصتة عةربييةكاينعةربةكان بةرامبةر بةرةي توركماين بص د
زؤرجار كة باس لة بةكارهصناين ثصيت التيين دةكرصت دةلَصن عصراق و حكومةيت ناوةندي .  بةكارهصنابوايةينييانصيت التث

  .  و كورد لة عةربةكان جيابكرصنةوةكورد بةكاري بصننقبؤلَ ناكةن 
 دةبووة هؤي ئةو ناكؤكيةن، دذي بةرةي توركماين أابوةسنت و بوو ناضاردة و حكومةيت عصراق لة كؤتاييدااليةين عةرةيب

  . يان ناخؤشتر دةبوو هةر هصض نةبصت نيوانن يا لة نصوانياندا،دروست بووين كصشة
دوذمنةكامنان ضةند . كاركردن و سياسةتكردن بة شصوةي كار و كاردانةوةي أاستةوخؤ، لةوانةية هةموو كاتصك تةواو نةبصت

  . رنرصنزيرةك بن دةكرص هةلَة بكةن و ئةو هةلَانة دةبص بةكا
بة نيشتةجصكراوةكانيش، بةدرصذايي كات ةشدا بكرصتةوة كة بةرذةوةنديةكاين بةرةي توركماين و عةرةثصويستة بري لةو

هةر كاتصك عةربةكان زؤرينة لة . نة لةوانةية ببنة هؤي تصكداين ئةو بةرةيةرنةوة و هةنطاوةكاين ئةو دوو اليةيةكناط
 ضونكة اليةنة عةربيةكان ئامادةنني. توركانةكان نامصنصت و دذي ئةوان أادةوةسنتكةركوك مسؤطةر بكةن ثصويستييان بة 

  .  دابني بكةنوةك كورد مافةكاين طةيل توركمان لة كةركوك و كوردستان و عصراق
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