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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... !!!!و سيستانيةكانو سيستانيةكان   كورسي كورد الي شيعة كورسي كورد الي شيعة7575سةنطي سةنطي 

  
بةبص ئةوةي حكومةتصكي تازة ، نةكاين ثةرلةماين عصراقدا تصدةثةأنيةك مانط بةسةر هةلَبذاردخةريكة 

لةبةغدا دامبةزرصت و بةطوصرةي طةلص سةرجاوة لةوانةية يةك مانطي تريش ئةو حكومةتة دروست 
   .نةكرصت
 خؤيان بة ثاريت ويةكصيت،  كورسي ثةرلةمان لةاليةن ليسيت كوردستانييةوة75 بةدةستهصناين لةدواي

. أصكةوتندةربارةي عصراق و كوردستان  لةسةر طةلص خالَ و خصرادانا بةرندةي طةورة لةو هةلَبذاردنةدا 
لةوكاتةوة . رد دةستنيشان كانيي بؤ بؤسيت سةرةك كؤمارليان وةك ثالَصوراوي كوردجةال ئةوةبوو مام

أاي خؤيان دةربارةي مام ، هيض كام لة ثارتة عةربيةكان بة شيعة و سوننةي عصراقةوة، تاوةكوو ئصستا
بةو ماناية الي . نةكردوة و دةلَصن هةر عصراقيةك بؤي هةية ببصتة سةرةك كؤمارجةالليان ئاشكرا 

   .هةر كةسصكي تر لةطةلَ مام جةالليش دةكةن ةلَةي مامعةربةكان
 دةبص بؤ بؤية ثؤسيت دووةميش، ةي دووةمن لة هةلَبذاردنةكاندادةكةنةوة كة ئةوان بةرندوابريرد كو

 مام جةالل أايطةياند كة ئةطةر بةأصز، ان نةكردوةةكيةكان هيض قسةييبةعةراليةنة هصشتا . بصتئةوان 
ئةمةش خؤي .  بصنن ثؤسيت سةرةك كؤمارييز لة داواكاريةكةيئةو ئامادةية وا، كةركوكمان بدةنص

بةم  لةخؤيدا نيشانةيةكي ترة لةسةر دوودلَي بةأصز مام جةالل لةسةر أازيبووين عةرب لةسةر ئةو و
.  وةك فشارصك بؤ وةدةستخستين هةندص ماف بةكار دصنصت بؤ سةرةك كؤماريشصوةية ثالَاوتين خؤي

   .هةلبةتة لة سياسةتدا ئةم كارة أةواية
 بكةمةوة كة ثةيوةستبووين شاري كةركوك بة كوردستانةوة مافة و تنامةوص ئةو قسةية دووبا لصرةدا 

يةكي  و نابص مام جةالل ثؤستةكةي خؤي بة مةسةلة و مساوةمة لةسةر ناكرصتأاستيةكي مصذووييية
 ثؤسيت فةرموون، ئةطينا سبةينص عةربةكانيش دةتوانن بة كورد بلَصن. طرصبداتطرنطي وةك كةركوك 

   . واز لة كةركوك بصننص بةلَامةك كؤماريتان دةدةينسةر
بةبص ئةوةي لة ، اليةنة كورديةكان ثاشةكشةيان لة داناين شاري كةركوك بة ثايتةخيت كوردستانيان كرد

داناين كةركوك بة ثايتةخيت باشووري .  سوودي لص وةربطرندانووسانةكاين خؤيان لة طةلَ عةربةكان
ئاسيت كصشةي كةركوكي دةبردة قؤناغصكي تر و لة أووي كوردستان لة أاطةياندن و دانوسانةكاين كورددا 

   .بةلَام بةداخةوة هةر زوو اليةين كوردي ثاشةكشةي كرد. دةروونييةوة دوذمين دةبةزاند
سياسيي كورد و طرنطي نةدانيان بة كات و شوصن و بةرنامةيي  باوةأي و بص صسسيت و خاوي و بلةم 

ين شيعةكان و الية، كتةري هةرة طرنطن لة هةنطاوناين سياسيداكة ضوار فا) زاتيي (بارودووخي بابةتيي و
ي عصراقيشدا خةريكة كورد  لة شةأي دروستكردين حكومةيت تازةعةرةيب دةستثصشخةرن وكاردةكةن و

هةلبةتة هةر أصكةتنصكي ثارتةعةرةبيةكان . ضاوةأصي ئةوةن عةربةكان أصبكةونو هةمان أؤلَ دةطصأن
ربةوة نيية بةلكوو لةهةموو دونيادا ئةم هاوكصشةية ثةيوةندي بة عة .لةسةر حيسايب كورد دةبصت

   .ئةكةر اليةين سصيةم هةبصت، أصكةوتين دوو اليةن لةسةر حيسايب اليةين سصيةم دةبصت
ي الي شلَةذانصك و بص باوةأييةكي باش، لة كانديدي كوردةكان و بةتايبةت شيعةكان يةربعاليةنة ثصدةنطي 

دةربارةي كانديدي شيعةكان بؤ رديش هصشتا نةيتوانيوة قسةي خؤي بؤية اليةين كو، ي دروستكردوةكورد
   .ش قبؤلَي كةنةنأةتبكةنةوة ) ئيرباهيم جةعفةري ( كانديدي شيعةكانبلَصت و نةدةتواننسةرةك وةزيران 
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ة جصطاي ضةلةيب ك،  لة ثةرلةماين عصراقدا و خؤشةويسيت تازةي ئةمريكاوةك اليةين سصيةمعةالوي 
 هاوثةمياين شيعةكان  تازة دروست بكات و هةولَ بداتوة خةريكة هاوثةمياينلة طةلص الية، طرتؤتةوة

. عةالوي هصشتا ضاوي لة ثؤسيت سةرةك وةزيرانةئةياد . كاتب ئةطةر نةتوانصت قايليان تصكوثصك بدات
اواي ثؤسيت سةرةك  كاتة لةوانةية دةئةو، ثةلَام ئةكةر ئةو ثؤستة لةسةر ليسيت سيستاين ساخبووةوة

   .كؤماريي بكات وبةم شصوةية لةطةلَ مام جةالل دةكةوتة ثصشبأكص
هةر ، كوردي لةسةر زاري بةأصزان بارزاين و مام جةالل و نصضريظان بارزاين نصوشصروانةوةاليةين 

سنوورةكاين كوردستان و فصدرايل دةربارةي كةركوك و ختيان لةسةر داواكاريةكاين كورد ةهةمووان ج
   .كردوة، ياناشووري كوردستان و بةأصوةبردين عيلماين عصراقب

داوكايةكاين ئةو بةأصزانة داواكاري هةموو طةيل كوردستانن و دةتوانني بلَصني كة هيض كوردصك نيية 
بؤية نابص تةنازول و واز لةو داواكاريانة بصنن نةبؤ ثؤسيت سةرةك . كةمتر لةو داواكاريانة قبؤلَ بكات

   .بؤ وةرطرتين حوكمي هةموو عصراقكؤمار و نةش 
، ثةسةند نني و لةسةريان أازي نني ئةو داواكاريانةي كورد ال، ديارة شيعةكان و اليةنةكاين تري عصراقيي

 و خةرصكة هصرشي سياسي دةكةنةسةر بؤية ليسيت كوردستانييان ئيهمال كردوة و ثشتطوصيان خستووة
   .كورد و داواكاريةكانيان

ويت ، لةدواي ضاوثصكةتين لةطةلَ سيستاين، كانديدي شيعةكان بؤ ثؤسيت سةرةك وةزيران) جةعفةري) 
كايت لة كة كيشةي كةركوك لةدواي دةستوورصكي هةميشةيي و ثةرلةمانصكي هةميشةيي تاوتؤ دةكرصت و 

ري  و بأيا مانطةشدا دةستكاري كةركوك ناكةن10بةو ماناية لةم . حكومةيت كايت ئةودا ضارةسةرناكرصت
 دروست بكةن و حكومةيت هةميشةيي ي دائيماليةنة عةربيةكان دةيانةوصت دةستوور.  جصبةجص ناكرصت58

ئةكةر لة دةستووري عصراقدا باسي . و ثةرلةماين هةميشةيي دروست بكةن ثاشان باسي كةركوك بكةن
 نةش ئةوة نة حكومةيت هةميشةيي و، سنووري كوردستان و كصشةي كةركوك و فصدرالَي نةكرصت

   .ثةرلةماين هةميشةيي دةتوانن ئةو دةستوورة بطؤأن
ي هاوثةميانييان لةطةلَ بةرة، شيعةكان وةك سووربوونصكي خؤيان لةسةر فشاردانان لةسةر كورد 

 كورسي 75هاوثةمياين لةطةلَ   كورسي توركمانيان كرد بةلَام ئامادةنني3 بةست و تةماعي يانتوركماني
ئةو أصكةتنةيان لة طةلَ بةرةي توركمانييان نةدةبةست بة ،  أيز لة كورد بطرنئةطةر شيعةكان. كورد بكةن

بةلَام ديارة ئةوان هةلَبذاردة و ئةلتةرنةتيظصكي .  كورسي كوردة75تايبةت لةم كاتةدا كة ثصويستييان بة 
   .تريان هةية بؤية لة كورد ناترسن

ستا مشعان جبوري ئص (ة مشعان جبورييةوةكورد و عةالوي ب.  كورسييان بةدةستة148ئصستاكة شيعةكان 
تةنيا شانس .  كورسيان بةدةستة127) دذي كوردة و دةلَصت نابص عةرةبةكان لة كةركوك دةركةون

كةضي لةوانةية شيعةكان و عةالوي أصكةون وبةم شصوةية . تصكضووين ليسيت شيعةكانة، لةدةسيت كورددا
   . سصي ثصويستدي ثةرلةمان ثصكدصنن نةك تةنيا دوو لةسةر% 69

بةم شصوةية ، كوو كؤتاييةهةلبةتة لةوانةية هاوكصشةكان و ملمالنصي سياسي نصوان اليةنةكان تاو
ر خبةنة سةر ليسيت كوردستاين و ابةلَام شيعةكان هةموو ئةم كارتانة بةكاردصنن بؤ ئةوةي فش، نةأوات

   .لة سةنطي ئةوان كةم بكةنةوة و داواكاريةكانيان جصبةجي نةكةن
نةدةتواين اليةنة عةرةبيةكان ،  كورسيشي بةدةست هصنابا80ةمة واتاي ئةوةية ئةطةر اليةين كوردي ئ

ضونكة اليةنة عةرةبيةكان ئةوةندة دذي يةكتري نني ئةوةندةي ، ناضاربكات دان بة مافةكاين كورد بنصن
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م ئامادةنصن دان بة هةر بؤيةش ئةوان ئامادةن أصكةون لةطةلَ يةكتري بةلَا. دذي كورد و مافةكانيان
   .مافةكاين كورد بنصن

، هةلبةتة ئةمة واتاي ئةوةنيية كة مام جةالل نابصت بة سةرةك كؤمار يان هةندص ثؤست بةكورد نادرصن
بةلَكوو وايت ئةوةية كة شيعةكان ئامادةنيني دان بة كوردستانيةيت كةركوك بنصن و هةر ثؤستصكي كورد 

 مةترسي ئةوة هةية ردستانيةكان و فصدرالَي نةتةوةيي وشارة كو  لةلةسةر حيسابص بص دةنطي كوردة
 بةو بةلَصنة كورد لة كة دةربارةي كةركوك 58بةهةمان شصوةي بةلَصين جصبةجصكردين بأياري 

ية ئصستاكة بةلَصنصكي تر بة ليسيت ةبةهةمان شصوة لةوان، هةلَبذاردنةكاين عصراقدا بةشدرابوون
ئةو كاتة باسي ، ي عصراق و ثةرلةماين هةميشةيي لةدواي داناين دةستوورصنو ثصيان بلَ بدةن ييكوردستان

   .كةركوك دةكةين
 طةلص كات خبايةنصت و لة كؤتاييدا دالةوانةية كصشمةوبصشمةي دروستكردين حكومةيت تازة لة عصراق

صت يان  جصبةجص بكر58كورد بة دةهؤلَ و زوأنايةوة بةشدراي ئةو حكومةتة بكةن بةبص ئةوةي بأياري 
   .كصشةي كةركوك ضارةسةربكرصت

بأياري ، ئصستا كايت ئةوة هاتووة طةيل كوردستان داوا لة ليسيت كوردستاين و ئةوانةي بة كورديان وت
بةلَصنةكانيان بةدي بصنن و با بزانني سةفريي ئةمريكي و سةفريي بريتاين و عةالوي ،  جصبةجصدةكرصت58

  !!!! و ياوةر جي دةكةن
ورد لة ةكان دةيانةوصت بةلَصنصكي هاوشصوةي عةالوي و ياوةر بةكورد بدةن و بةو بةلَصنة كئةم جارة شيع

 كوشندةية ضونكة هةر ضاوةأصكردنصكي تر واتاي بةلَصين ئةم جارةبةلَام . حكومةيت عصراقدا بةشدرابن
، ةك جاراندروست بووين دةولًةيت عصراقة و داناين دةستووة و دواي ئةو قؤناغة عصراق دةطةأصتةوة و

ئةي ،  سالَة بؤ مرؤظصك خؤيان ئةشكةجنة دةدةن1400بةرايةيت شيعةكان كة ئةوة ابةلَام ئةم جارة بةأ
   !!! ضي دةكةن و دذي خةلَكاين تربؤ عصراقصك كة تازة دةبصتة هي ئةوان
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