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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... ثيالنصكي ترة دذ بة فصدراليي كوردستانثيالنصكي ترة دذ بة فصدراليي كوردستانفصدراليي شيعةكان فصدراليي شيعةكان 

شيعةكاين عصراق خؤيان ، لةدواي أؤخاين أذصمي سةددام و نةماين دةسةالَيت عةرةيب سوننة لة عصراق
ن شيعةكاين عصراق ثصيا. الَيت سياسي لةو والَتةداةصوةبردين عصراق و وةرطرتين دةسبؤ بةأئامادةدةكةن 

هةر بؤيةش ، ضونكة ئةوان زؤرينةن لةناو عصراقدا، واية مافصكي سرؤشيت خؤيانة عصراق بةأصوةببةن
  . خؤيان بة ثارصزةري ثارثارضة نةبووين عصراق دادةنصن

طوجناو بؤ طرصداين ثةميان و ة و اليةنصكي هةر كة شيعةكان بة دؤسيت كورد، بة ثصضةوانةي طةلص بؤضوون
شيعةكان أصطرن و أصطردةبن لة أصطةي مافةكاين طةيل كورددا لة عصراقي ، دادةنصن، أصكةوتن لة طةلَياندا

بةشصوةيةكي أاستةوخؤ ) سةددام (يانكةيب سوننةي عصراق و سةركردةةدواي سةددامدا و ئةطةر عةر
ئةوة شيعةكاين عصراق و سةركردة سياسي و ئاينيةكانيان بةشصوةيةكي ، ان كردبصتدذايةيت طةيل كوردي

سي دذايةيت ئةو مافانةدةكةن و لة دواي وةرطرتين دةسةالَت لة عصراقدا بة هةردوو شصوةي سياسي و سيا
  . سةربازي دذي كورد أادةوةسنت

. كردةوةي هصزة شيعةكاين عصراق ئةو أاستيةي سةرةوة دةسةملصنن و نيازة طالَوةكانيان ئاشكرادةكةن
تاوةكوو ثصيان كرا دذي شصوةي فصدرالَيي بوون بؤ  ،كاتص ثارتة شيعيةكان لة بةرةي ئوثؤزسيؤندا بوون

اليةنة كورديةكان تادا ةلةسةر. قبؤلَ بكةن بةلَام دواي ئةوة ناضاركران ئةو بريؤكةية. باشووري كوردستان
  . ة بة مافةكاين طةيل كوردصك شيعةكان دانثيانانثصيان وابوو أازيبووين

يان دةرهصنا و ثاشان ) فصدرالَي ئصداري (واذةيشيعةكان دةستة،  بةر ئةوةي سةددام حسصن بأؤخصت
  . يان دةرهصنا) فصدرالَي ثارصزطاكان (ثةرةيان بة فكرةكةي خؤياندا و دةستةواذةي

. شيعةكان خةريكي ضني و بؤ ئةو هةردوو دةستةواذةيان دةرهصناوة، طةلص اليةين كوردي نةيان دةزاين
 دذايةيت  ئاشكرابووينياسايةكي كايت بؤ عصراق ولةدواي أؤخاين سةددام و ئامادةكاري بؤ داأشتين 

ئةو كاتة اليةنة كورديةكان دلَنيابوون كة ، كردين شيعةكان بؤ فصدرالَي نةتةوةيي جوطرايف بؤ كوردستان
 بؤ تصكداين فصدرالَي نةتةوةييي بوو، كانمةبةسيت شيعةكاين عصراق لة فصدارلَي ئيداري و ثارصزطا

كيتكدا فصدرالَي ثارصزطاكان هيض واتايةكي سياسي نيية و بةو سياسةتة باشووري كوردستان و لة ثرا
  . كوردستان دةبصتة ضةند ثارصزطايةكي لصك دابأاو
سةددام أازي بوو لةسةر ئوتونومي بؤ سص ثارصزطا و . كةواتة ثصالين شيعةكان خرابترة لة هي سةددام

يةكطرتوو مامةلَة لةطةلَ بكرصت لة أصطاي دا كوردستان وةك هةرصمصكي ، نيوةي ثارصزطاي كةركوك
بةلَام شيعةكان ، تيايدا دةسةلَايت سةرةكةي لة دةسيت بةغدا دا دةبصت، ئوتونؤميةكي كارتؤنيدا

كةواتة ثالن ونةخشةي . دةيانةوصت كوردستان بكةن بة سص ثارصزطا و دةسةالَت و بأيار لة بةغدا وةربطرن
  . شيعةكان خرابترة لة هي سةددام

النةدا سةرنةكةوتن و ثصيان نةكرا ئةو بريؤكةية بة كورد ثةسةند بكةن و ةكان لةو ثيشيعديارة 
كورد نةيهصشت ثالين سيستانيةكان و ئةجنوومةين شؤأشي ئيسالمي لة عصراق و حزيب بةهصزبووين 

  . سةركةوصتدةعوة و طةلص اليةين تر 
يت و يةكيةيت رةوةي كوردستان و ثاديارة شيعةكان طةيشتوونةتة ئةو أاستييةي كة طةيل كورد و بزوتن

بةهيض شصوةيةك فصدرالَي ئيداري و هي ثارصزطاكان قبؤلَ ناكةن و دةبص دان بة هةرصمي كوردستاندا بنصن 
هةر . وةك هةرصمصكي فصدرالَي يةكطرتووي خاوةن تايبةمتنديةكي نةتةوايةيت و دةسةلَاتصكي بةرفراوان
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داين فصدرالَي و دةسةلَايت سياسي و ئيدراي لة باشووري بؤيةش ئصستا خةريكي ثالنصكي ترن بؤ تصك
  . كوردستان

أازي نةبوونة لةسةر لكاندين هةرصمي كةركوك و شارةكاين تري ناوضةي موسل بة ، هةولَي يةكةم
 و لة هةنطيةك لةطةلَ توركيا دروست بكةنهةرصمي كوردستانةوة و بؤ ئةو مةبةستة دةيانةوصت هةما

زبووين حكومةيت ناوةندي هةولَ دةدةن كصشةي ئةو ناوضانة يةكال نةكرصتةوة و ئصستاوة تاوةكوو بةهص
 و كرصت بة توركياهاتوون بطةأصنةوة و ئةوةي ئةوان ثصيان نةنةهصلَن شيعةكاين بؤ ناوضةي كوردستان 

  . كةن دةانةكانمتورك
د كورسي ثةرلةمانيان دابأيين كوردي فةيليية لة نةتةوةي خؤيان و بؤ ئةو مةبةستة ضةن، هةولَي دووةم

بدةنص و ئينتيماي ئايين كوردي فةيلي بةكاربصنن بؤ دوورخستنيان لة كورد و هةر وةها بة كوردي فةيلي 
  . دةلَصن طواية كوردةكان و دةسةلَايت كوردستان ثشتطرييان ناكةن

هةرصمصكي  يان ضةند ةثيالين ثصكهيناين هةرصمصك، كة طرنطنرين و خةتةرناكترينيانة، هةولَي سييةم
و فصدراليةيت ) عمارة، ناسرية، بةسرة (وةك فصدالَيةيت باشووري عصراق، ة لة باشووري عصراقفصدرالَ

بؤ ثصكهصناين ئةو دوو هةرصمة فصدرالَيية لة ) . كوت، حلة، سةماوة، كةربةال، نةجةف (فةرايت ناوةأاست
طةلص كؤبؤنةوة كراون و بأيار واية لةدواي لة نصوان ئةو ثارصزطايانةدا تاوةكوو ئصستا ، خوارووي عصراق

  . طرن بةكوصرةي بارودووخ هةلَوصست وةربهةلَبذاردنةكان و زانيين باري كؤتايي لة عصراق
 و ثصييان ثشتطريي ئةو هةرصمانة دةكات، تاييتاوةكوو ئصستا اليةين كوردي وةك كاردانةوةيةكي سةرة

 ينند و ضةسثا يةكصكيشيان دةبصتة هؤي بتةوبوونيانواية دروست بووين ئةو دوو هةرصمة فصدرالَيية 
  .  باشووري كوردستانيفصدرالَي
بة بةردةوامبووين ثالين ، داثرؤذةي هةرصمصكي فصدرالَ يان دوو هةرصم لة شارة شيعيةكاين عصراق، بةندة

صراق لة شيعةكاين ع. قبؤلَ نةكردن و دذايةتيكردين فصدرالَي نةتةوةيي بؤ باشووري كوردستان دادةنصت
ئصستا بة بيانؤي دروستكردين ، دواي فةشليان لة هةلَخةلةتاندين كورد سةبارةت بة فصدرالُي ثارصزطاكان

  . دةيانةوصت فصدرالَي كورد تصك بدةن) كة حةقيانة (هةرصمةكاين فصدرالَي لة باشووري عصراق
بةلَام ، وونة هةبصتلةوانةية هصشتا ئةم بريؤكةية ثصنةطةيشتبصت و طةلص كةس طومانيان لةم بؤض

ثصويستة ثصشوةخت نيازةكاين شيعةكاين عصراق خبةينة رؤ بؤ ئةوةي هةر لةئصستاوة بزانني ضؤن مامةلَة 
كةين و جياوازي كوردستان و هةرصمة شيعيةكان بؤ هةموو دونيا و ئةم داخوازيةي شيعةكان دةلة طةلَ 

  . عصراقيةكان ئاشكرا بكةين
. يب سوننةةبة هةمان شصوةي عةر، بنةصراق لة أؤي نةتةوةيييةوة عةرهةموومان دةزانني شيعةكاين ع

  و ئةوان و نييانة كصشةي مةزهةبييةهةيانةئةوةي . كةواتة شيعةكان كصشةي نةتةوةييان لةعصراقدا نيية
، ماي مةزهةيبوةية هةرصمةكاين ئةوان لةوانةية لةسةر بنةبةم شص. عةرةيب سوننة موسلَماننو 

وئاالَيان ، ناسنامة، زمان، والَت، خاك، نةتةوة، كصشةكاين. كرصنو ئيدراي دروست بي ئابوور، جوطرايف
هةموو ثصويستيةكي ئةوان بؤ ، لَايت عصراق لة اليةن شيعةكانةوةةوةرطرتين دةس. نيية لة طةلَ يةكتري

  . دروستكردين هةرميةكاين فصدرالَي خاوةن دةسةلَات كةم دةكاتةوة
ي داواي دةسةلَايت سياسبةهةمان شصوةي كورد ، رصمي فصدرالَيش دروست بكةنةكةواتة شيعةكان ئةطةر ه

دةسةلَايت هةرصمي . بةلكوو ئةوان تةنيا داواي دةسةلَايت ئيداري دةكةن، و نوصنةرايةيت نةتةوةيي ناكةن
بةو واتاية لة ثراكيتكدا هةرصمةكاين . فصدرالَي شيعةكان زؤر نزيك دةبصت لة دةسةلَايت ثارصزطاكان
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 شيعةكان هيض جياوازيةكي ئةوتؤيان لة طةلَ فصدرالَي ئيداري ثارصزطايةكي طةورةي ثصكهاتوو لة يفصدرالَي
يةتةي شيعةكان داواي دةكةن هةمان فصدراليةيت كةواتة ئةو فصدرالَ. نابصت، ضةند شارصكي طةورة

  . بةلَام ئةم جارة لة نصوان ضةند ثارصزطايةكدا، ثارصزطاكانة
 شصوةي دابةشكردين دةسةلَاتة لة نصوان ناوةند و داَلة دروستكردين هةرصمةكاين فصدرالطرنكترين خالَ 

لَاتة ناكةن كة ةديارة هةرصمةكاين شيعةكان داواي ئةو دةس. هةرصمةكاندا و سنووري ئةو دةسةلَاتةية
وور ئةو هةرصمانة بةهةمان شصوةي هةرصمي كوردستان كصشةي سن هةروةها. هةرصمي كوردستان دةيةوصت

  . و دةسةلَاتيان نابصت
ئةو كاتة ياسايةك بةناوي ياساي ، رصمي فصدرالَ لة عصراقدا دروست بصكاتصك سص يان ضوار هة

بةم . بةهةمان شصوةي ياساي ثارصزطاكان كة ئصستا هةية، دادةنرصتلة عصراقدا هةرصمةكاين فصدرالَ 
ضونكة اليةين كوردي ئةو كاتة بؤي . تشصوةية هةمان ياساي هةرصمةكاين شيعةكان بؤ كوردستانيش دةبص

 يان داواي دةسةلَايت زياتر بكةن، زةمحةت دةبصت ياسيايةك أةت بكاتةوة كة هةرصمةكاين تر قبؤلَي كةن
  . لة هي هةرصمةكاين شيعةكان

ئةمة . ئيدراي بةسةر كوردستاندا بسةثصنن) ثارصزطاكان (بةم ثيالنة شيعةكاين عصراق دةيانةوصت فصدرالَي
رين هةنطاوي ثارت و دةسةالَيت ئايين شيعةكان دةبصت دذ بة فصدرالَي نةتةوةيي كوردستان و ئةطةر دوات

بةلَام ، اليةنة كورديةكان تاوةكوو ئصستا سةركةوتوانة مامةلَةيان لةطةلَ فصدرالَي ثارصزطاكانيان كردبصت
بزانني دروستكرين سةركةوتن لة سةر ئةم ثيالنة و نةخشةيةي شيعةكان زةحةمةتترة و ثصويستة 

 كاري كورد و فصدرالَي بؤ كوردستان لة أؤي ناوةأؤكي نةتةوةيي داهةرصمةكاين فصدرالَ لة باشووري عصراق
  .  الواز دةكاتو دةسةلَاتةوة

كةواتة هةر لةئصستاوة دةبص باسي تايبةمتةندي نةتةوةيي فصدرالَي هةرصمي كوردستان بكرصت و لةسةر 
شيعةكامنان ) برا (ئةطينا، ت و لة ياساكان و دةستووري عصراقدا بضةسثصتةو بنةماةيةش دروست بكرصئ

  . خةتةناكتر لة فصدرالَي ثارصزطاكان و ئيدراي، سةنطةرصكي تريان لة فصدرالَي كوردستانيان طرتووة
  

karzan@spray. se
2005-01-27   
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