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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي... ... شانؤطةري هةلَبذاردين عصراق و خؤشباوةأي الي كورد شانؤطةري هةلَبذاردين عصراق و خؤشباوةأي الي كورد 
  

وابصت  هةبصت و ثصصان يانة هةلَبذاردين ثةرلةماين عصراقباوةأييان ب  كورديواثصدةضصت طةلص كةس
 أاطةياندين كوردي تةنيا بؤيةشهةر. لة عصراقدا دةستنيشان دةكةنتصك سندؤقةكاين دةنطدان هةموو ش

بذاردنةدا دةكات و بة هيض شصوةيةك بوار نادةنة ئةوانةي ئةو بةشدرابوونة بة  هةلَوربوون لةداباسي بةش
  . أاي خؤيان أوون وئاشكرابكةن، بةرذةوةندي طةيل كورددا دانصنلة باش نازانن و يان 

، و سةفريةكاين ئةمريكا و بريتانياكوةزيراين عصراق  شانؤطةري نامةكاين سةرؤك و سةرةلةدواي
 بؤ ئةوةي لة كصشة، كرايةوةيان بؤ اليةنة كورديةكان باوةأيان نةكرد ئةم دةرطاية، 58رةي بأياري ربادة

ارةسةركراوة و ئيدي دةبص هةموو و طرصي كةركوك أابكةن و ثصشاين جةماوةر بدةن كة ئةو كصشةية ض
  . طةيل كوردستان لةو هةلَبذاردنةدا بةشداربصت

نةك بةو مانايةي كة نامةكان .  تةواون شانؤطةري هةلَبذاردنةكانهةلبةتة نة شانؤطةري نامةكان و نةش
بةلكوو بةو واتايةي كة جصبةجص ناكرصن و ، نةهاتوون و ئاراستةي سةركردايةيت كورد نةكراون

، ناوةأؤكةكانيان باسي ضارةسةرصكي يةكجارةكي بؤ كصشةي كةركوك و كوردستانيي بووين كةركوك
  . ناكةن

دذي سةخيت  دذي تصروانصين طةلص اليةن و ريكخراوة و مةلةكردنصكي ي سةرةوة ئةم بؤضوونة
يةكي هةميشةيي لة سةر خانووو وةك ئةوةية زؤر زةمحةتة  باوةأيكردن بةو نامانة بةلَام، شةثؤلَةكانة

  .  ناتواين هيض ناوصكي تر بؤ ئةم أةزامةنديةي كورد دابنصنيجطة لة خؤشباوةأيبةفر دروست بكةي و 
 بأطةيةكي ياساي كايت عصراق تاوةكوو ئصستا أازي نني، مريكااليةين عةرةيب لة عصراق و ئةعةربةكان و 

باشة ياسا بةهصزترة يان ! ! ن ناوةأؤكي نامةيةك جصبةجص دةكةنضؤ، جصبةجص بكةندةربارةي كوردستان 
  ! ! ! نامة

ك سةرؤك و سةرةكوةزيران ئةو حكومةتة نامصنصت و لةوانةية عةالوي و ياوةر وة، لةدواي هةلَبذاردنةكان
  . ض طرنطيةكي ئةوتؤيان نابصت دةبن بة مةرةكةيب سةر كاخةز و هيئةو كاتة نامةكانيان. نةمصنن

بةهيض ،  هةتتا ئةطةر جصبةجصش كرائةو بأيارةش.  ن58ئةو نامانة دةربارةي بأياري ، وةكوو تر
 دةلَصت 58ياري بأضونكة . كراضارةسةر،  كصشةي كةركوك و ناوضةكاين ترماناي ئةوة نييةشصوةيةك 

  . ئاوارةكان بطةأصنةوة شارةكانيان و تةعريب نةمصنصت و دةنطدانصك بكرصت
  ي جصبةجصنةكردوة و تةنيا أصطاي داوةتة ئاوارةكاين58ياري حكومةيت عصراق هيض بأطةيةكي بأجارص 
لةو ، ةريب تةعريببةلَام لة الي تريش أصطاي داوةتة ع. دةنط بدةن و بابلَصني بطةأصنةوة كورد

  . هةلَبذاردنةدا بةشداربن و دنط بؤ ئةجنوومةين كةركوك بدةن و لةشاري كةركوكيش مبصننةوة
بةلكوو بةطوصرةي داخوازي عةربةكان كاريان .  يان طرتووة58ئةمة واتاي ئةوة نيية كة أصزيان لة ياساي 

بةطوصرةي ئةو قسةيةي .  بذيتهةموو كةسصك بؤي هةية لة هةر شارصكي عصراقدا: كة دةلَصن، كردوة
  . هةم كورد دةتوانن بطةأصنةوة كةركوك و هةم عةربةكانيش دةتوانن لةوص مبصنن، عةربةكان

  ! ! ! كةواتة بؤ دةسةلَاتداراين كورد وازيان لة داواكاري و هةأةشةي خؤيان هصنا
. كا جصبةجص بكةناليةنة كورديةكان تةنيا ويستؤيانة داخوازيةكي ئةمري، بةطوصرةي زانياريةكان

  . ئةمريكايان جصبةجص كردوة لةوانةشة بتوانني بلًصني هةأةشةيةكي ذصرةوةي
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  و و كار بؤ خةلَك دةكةنت دةداثصشوةخت هةموو شتصك، كورد. كورد بةبةردةوامي كاريان بة قةرز كردوة
هةر . ةوةةني بةلَصنةكانيان يان حةقةكةي بدبؤ ئةوة، اوةأصي أةمحةيت بةرامبةرةكة دةكةنضثاشان 

  . بؤيةش مافةكاين كورد بةردةوام خةون و خةيالَ بوونة
  . دةلَصن زةرةر لةنيوةي بطةأصتةوة قازاجنة

لة ئاواكردنةوةي عصراق و دروستكردنةوةي حكومةتصكي كوردي لةدواي ئةوةي دوو سالَة بةشداري  اليةين 
. ة بةرامبةردا تةنيا زةرةر و زيان و دةسةلَايت خؤيان لة دةستداوةدةكات و ل، دامةركةزي بةهصز لة بةغدا

دةسةلَاتداراين كورد سوورن لةسةر بةردةوامبوون لةسةر دروستكردنةوةي دةولَةيت ، سةرةأاي ئةوة
. وةك ئةوان دةلَصن، عصراق و كردين كوردستانيش بة بةشصك لةو عصراقة و بةشصوةيةكي ئارةزوومةندانة

ضونكة ئةو كاتة تةنيا ضاوةأصيان ،  كار دةكةن1974 -1970 كورديةكان خراثتر لة سالَاين كةواتة اليةنة
ةكةن لة دروستكردنةوةي بةلَام ئةم جارة بةشدرايش د، زكردكرد تاوةكوو حكومةيت عصراق خؤي بةهص

  . ةكةنئةو كاتة داواي مافةكاين خؤيان د، دةولَةتصك و ضاوةأصكردن تاوةكوو ئةو دةولَةتة بةهصز بصت
بةهيض شصوةيةك ، ئةطةر حكومةتصك ئامادةنةبصت لةكايت الوازيدا دان بة مافةكاين طةيل كووردا بنصت

كة بة طوصرةي ياسايةكي  ئةمريكائةطةر . نصتدان بة مافةكاين طةي كورددا نالةكايت بةهصزبووين 
لةدواي سبةي ، وردستانأصنتةوة بؤ كطةنةبصت كةركوك بة ب ئامادة، نصونةتةوةيي عصراق بةأصوة دةبات

  . ناتوانصت ئةو كارة بكات و ناشكات، كة عصراق دةبصتة دةولَةتصكي سةربةخؤهةلَبذاردندا 
  ! ! ! كص دةلَصت تةزوير و فةندوفصلَ لةو هةلبذاردنةدا ناكرصت، وةكوو تر

هةموو . يرنسةددام و سةدامييةكان باوكي تةزو.  خودي اليةنة كورديةكان تةزويريان كرد1992 لة سالَي 
. ئوردن يان هةر جصطايةكي تر، بةغدا، رصنة هةندص جصطاي تايبةتوةرةقةكان و سندؤقةكاين دةنطدان دةب

عصراق كونترؤلَ بكةن ) سيستانيةكان (ئةمريكا نايةلَصت ئيسالميةكان. تريؤريستةكان كاري خؤيان دةكةن
تةزوير  هةر بؤيةش. ق بةأصوة ببةنهةر وةها ثصويستة اليةنطراين ئةمريكا عصرا. بة هةموو شصوةيةك

  .  ئةجنامةكان بةو شصوةيةبن كة ئةمريكا دةيةوصتبؤ ئةوةي، بةشصوةيةك لة شصوةكان دةكرصت
هةلَةية وابري بكرصتةوة كة ئةمريكا دميوكراسي تةواو لة عصراقدا جصبةجص دةكات و بةو ثيوانانة 

  . بارودووخةكة خبوصنينةوة
  .  و زيارتيش نا خؤيو دةرطاي بةرذةوةنديةكاين ئةمريكا دميوكراسيية تاوةكو

بةلَام ، راوان لةو هةلَبذاردنانةدا بةشدار نابنكة عةرةيب سونين بةشصوةيةكي بةرفهةموومان دةزانني 
كةواتة .  تةرخان دةكةنيانبؤلة ثةرلةماين عصراقدا كورسييان ، دلَنيام كة ئةمريكا و حكومةيت داهاتوو

يةك هةلَبذاردن ذمارةي كورسي صت لةسةر كورسيةكان و بةهيض شصوةئةم جارةش أصكةوتنصك دةب
  . بةلكوو ئةوة ئةمريكاية ئةو ذمارةية دةستنيشان دةكات، لة ثةرلةماندا دةستنيشان ناكات اليةنةكان

  
ئةطةر كورد لةو هةلَبذاردنةدا بةشدرانةوبوون بؤ ماوةي يةك سالَ ئةنداميان لة ثةرلةماين عصراقدا 

  . نابصت
و ! ! ! ضي أوودةدات،  نةبصتي لة ثةرلةماين عصراقدائةندام ة ئةطةر بؤ ماوةي سالَصك كودر هيضباش

  . وةك عصراقي بذين بةرامبةر بةوة كورد بؤ هةموو دونيا ئاشطرا دةكات كة ئةوان نايانةوصت
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كورسيةكاين يةك لة بةكان ناضار دةبن ذمارةةئةمريكا و عةر،  لة هةلَبذاردندائةطةر كورد بةشدارنةبوون
دي كورسيةكان كةبة % 25ذمارةيةك كة لةوانةية زياتر بصت لة .  دةستنيشان بكةنثةرلةمان بؤ كورد

  . دةنطدان بةدةستةوة ناهصنن
 ئةمريكا و حكومةيت مةركةزي كةواتة لة هةموو حالةتصكدا بؤ كورد باشتر بوو زياتر فشار خبةنة سةر 

ردستان دةيان ثاراست و هةم ذمارةيةكي زؤري كورسةيةكاين عصراق و بةو فشارة هةم كوردستانيةيت كو
  . بؤ كورد دةستنيشان دةكرد و ئةو ذمارةية دةيانكردة ذمارةيةكي هةميشةيي ثةرلةمانيان
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