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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ...  هةرصم يان ثارصزطار هةرصم يان ثارصزطارييسةرؤكسةرؤك

  
دةمصكة لة باشووري كوردستان هةموو ثرؤسةي سياسي و ياسايي و بةأصوةبردن 

،  أاوةستاوةبأكص لةطةلَ اليةين عةرةيب عصراقو يةكطرتين هةردوو ئيدارة و ثصش
 بؤ باشووري كوردستان لةطواية ياساي سةرؤكايةيت هةرصم و داناين سةرؤكصك 

   .يةئارادا
. هةلبةتة هةولَدان بؤ دانان و هةلَبذاردين سةرؤكصك بؤ كوردستان كارصكي ثريؤزة
. سةرؤكصك كة لة ئاسيت بةرثرسياريةيت أؤبةأؤبؤنةوةكان بصت لة كوردستاندا

. سةري هةموو كةسانصكي كورد بصت. سةرؤكصك كة بةتةواوةيت سةرؤك بصت
سةر ئاسيت سةري هةموو كوردصك لة . ن بةديبصنصتسةرؤكصك كة بتوانصت سةروةري بؤ كوردستا

نصونةتةوةيي بةرز بكات و بتوانصت ئاواتةكاين ئةو طةلة بةدي بصنصت و سةري دايكان و باوكان و 
تان أزطار سةرؤكصك بتوانصت هةموو خاكي كوردس. بكات) رحةت (كةسوكاري شةهيدان و ئةنفالكراوةكان

سةرؤكصك كة بتوانصت . مافةكاين طةل و خاكي كوردستان بكاتشكاري لة سةر بكات و ئامادةنةبصت ساز
سةرؤكصك بةر ئةوةي سةرؤكايةيت . جيهان كوردستان بكاتة قيبلةي سةرؤكةكان سياسةمتةداراين طةورةي

   .ي كورد بكات) تاوانباران (بكات هةلَسوكةوويت سةرؤكي هةبصت و بةرطري هةتتا لة
ناتوانني ناوي سةرؤكي ، ئةو ئةركانةي سةرةوة بةدي بصنصتهةر سةرؤكصك يان سةرؤكاتيةك نةتوانصت 

   .لص بنصني و وردة وردة ثشتطريي كورد بؤي نامصنصت
 ثصويستة، بؤية هةر سياسةمتةدارصك بيةوصت بة شصوةيةكي أةمسي ببصتة سةرؤكي باشووري كوردستان

بؤ . طةلص هؤلةبةر . كات كانديد ب بؤ ئةو ثؤستةبةر ئةوةي خؤي، بري لة هةندص خالَي طرنط بكاتةوة
   .ثةنا بؤ باري ئصستاي كوردستان دةبةم، خ نزيك بكةينةوةخؤمان لة بارودووئةوةي 

   
بة أةزامةندي مام جةالل و ، هصذا مةسعود بارزانيية، آ يةكةم كانديد بؤ سةرؤكايةيت باشووري كوردستان

   .يةكصيت هةروةها بةو ثشتطريية جةماوةرييةوي كة هةيةيت
ئازادة لة ، ين وةك سةرؤكي ثاريت دميوكرايت كوردستان و أابةري شؤأشصكي كوردي درصذخايةنآ بارزا

هةر كاتصك بارزاين ، أادةربأين و وةرطرتين هةلَوصست و قسةكردن دةرباةري أؤداوةكاين كوردستان
 ازادية لةدةست دةدات و زياتر وةك بةرثرسيارصكي حكومي قسةثؤسيت سةرؤكايةيت وةربطرصت ئةو ئ

   .كاتدة
 ضونكة كصشةي كورد تةنيا لة باشووري كوردستان نيية و ثصويست بة أؤبةأؤبؤنةو لة طةلَ حكومةيت 

 بةطوصرةي يةناتوانصت ئةو أؤبةأؤبؤنةوةسةرؤك  وةك سةرؤكي أةمسي.  دةكاتمةركةزي و والَتاين تر
حكومي و حيزيب أاطةياندين . شصوةي أاطةياندنبةهةمان ، خواست و يسيت طةيل كوردستان بكات

   .مامةلَة لة طةلَ هةوالَ و نووضةكان بكات ناتوانصت بةهةمان شصوةي أاطةياندين سةربةخؤ
هةتتا . آ بارزاين وةك سةرؤكي هةرصم ثةيوةندي أةمسي لة طةلَ عصراق و حكومةيت مةركةزي دةبصت

 هةرصم ناطاتة سنووري دةسةالَيت سةرؤكي، ئةطةر دةستوورصكي هةرة ثصشكةوتوو بؤ عصراق دابنصن
طةري نةبووين ئازادي ئةوةش دةبصتة ئة، ك وةزيراين عصراقسنووري دةسةالَيت سةرؤك يان سةرة
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بؤية مانةوة لة دةرةوةي سنووري دةسةالَتة حكوميةكان و تةسةلسويل . كاركردن و بأيار وةرطرتن
و لة سةنطةري بواري ئةو ة بؤ هةر أابةرصك دةروخسصنصت كة بةرةنطاري دةسةالَت بصت ، حكومي

   .ي عةرةيبئوبؤزسيؤندا بصت بةرامبةر بة عصراق
آ سيستاين باشترين منوونةية بؤ ضاولصكردن لة أؤي بةأصوةبردن و بؤن بة سةرؤك لة دةرةوةي ثؤستة 

ئصستاكة سيستاين لة هةموو كةسانصك لة عصراقدا بةهصزترة و هةموو بةرثرسياراين . أةمسيةكاندا
بارزانيش لةدةرةوةي بازنةي . يار وةردةطرنايي سةرداين دةكةن ولةو قسةو بأاوحكومي ئةمريكي و أؤذئ

تالَةباين . زياتر لة تالَةباين كاتصك بووة سةرؤكي عصراق، أةمسيدا تاوةكوو ئصستا ئةو أؤلَةي طصأاوة
ة شصو بةهةمان. بةر ئةوةي ببصتة سةرؤكي عصراق نرخصكي زياتري هةبوو الي والَتاين دةرةوة و ئةمريكا

ئةطةر سبةينص لة حكومةتدا بةشدار بصت هيض قيمةيت ، هةتتا كةسانصكي وةك موقتةداي كوأي سةدر
تصكي سةربةخؤ بواية ئةطةر كوردستان والَ. مةرجي سةرةكي سةرؤك بؤنة، سةربةخؤيي أابةر. نامصنصت
   .سةرؤكي كوردستانيش نرخي دةبوو ئةو كاتة

جصطا و نرخي .  لة هةموو سةرؤكصكي ئصران طةورةتر بووبةالَم،  لة ئصرانخومةيين نةبوو بة سةرؤك
بةلكوو لةو جصطاية هاتووة كة خؤي بؤ ، خومةيين لة شؤأشي ئيسالمي ئصراندا لة ياساي أابةر نةهاتووة

سةرؤكة ، هةر كةسانصك بتوانصت هةست و نةسيت طةلةكةي جبؤلَصنصت و دةستبةكاريان بكات. خؤي دانا
   .ةمسي بكرصتة سةرؤكبة بص ئةوةي بة شصوةيكي أ

هةر سةرؤكصك مامةلَة لةطةلَ ، آ لةم بارودووخةدا باشووري كوردستان ثصويسيت بة سةربةخؤبوونة
متمانةي خؤي لة دةست ، ومةتةكان و اليةنةكان بكاتكداطريكةران بكات يان ضاوثؤشي لة كردةوةكاين ح

خؤيي و دةولةيت كوردي و يةكطرتين ضونكة سةرؤكي كوردستانصكي فصدرال ناتوانصت باسي سةربة. دةدات
. بؤية بةشصك لة ئةركةكاين خؤي وةك سةرؤكي كوردستان لة دةست دةدات، ثارضةكاين كوردستان بكات

   .بةالَم ئصستا بارزاين بةبص ترس باسي ئةو خاالَنة دةكات. ضونكة كوردستان بةشصك لة عصراق دةبصت
، ةشانازيكردنة بة ثصشمةرط، وةكةيةيتاين بريكردنةيةكص لة خالَة هةرة بةهصزةكاين بارزاين كوردست

سووربوونة لةسةر طةأاندنةوةي شارة ، باسكردين مافةكاين كوردة بؤ دروستكردين دةولَةت
ةرطريكردين ئةوة لة ب،  عصراقي بوونيةيتشيةكص لة خالَة هةرة الوازةكاين تالَةباني. كوردستانيةكان
ق زياتر لة ارةرهصنان وةك مرؤظصكي ثةرؤش بؤ عصد هةولَداين ئةوة بؤ خؤ،  عصراقدامانةوة لةطةلَ

   .كوردستان
، ئةطةر ئصستاكة بارزانيش لة بةغدا بواية ض وةك سةرؤكي عصراق يان جصطري سةرةك وةزيراين عصراق

ين ئةو يةكة ثةيوةندي بة مصنتالصيت و ئةخالقي سياسي طةال. ئةو جصطايةي نةدةما و هةيبةيت ئةو دةشكا
بكةن و طوصأايةلَي  زؤر كةس تةمةلوق بؤ سةرؤك بةرثرسيارانلةوانةية . أؤذهةاليت ناوةأاستةوة هةية

   .بةلَام ئةوانةي لة دولَةوة خؤشيان دةوصت كةمن، ئةوان بن
طةيل . طؤأصت دةكات وتاري سياسي خؤي ببؤين بارزاين بة سةرؤكي هةرصم لةم بارودؤخةدا ناضاري

حةقي منوونة طةيل كورد بؤ . ات نةك ض لةناو دلَي أابةردا هةية لة طةلَ وتار دةكدستانيش مامةلَةكور
   . ض بة طةلَ دةلَصتةةي طرنطئةو، لَي خؤيدا ضؤن بري دةكاتةوةبةوة نيية تالَةباين لة د

 تاوةكوو هةردوو ئصدارة يةك. لة ثراكتيكدا ثارصزطارة نةك سةرؤك آ سةرؤكي كوردستان لةم كاتةدا
، تاوةكوو يةك ميزاين بؤ كوردستان دانةنرصت، نةكرصتة يةكتاوةكوو هيزي ثصشمةرطة ، نةكرنةوة

سةرؤكي كوردستان دةسةالَيت بةسةر هةموو ، سص دةسةالَت لةيةكتري جيا نةكرصنةوة تاوةكوو هةر
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نة بؤين دةسةالَت بةسةر هةموو كوردستان بة نةرصين لةسةر سةرؤكدا دةشكصتةوة و . كوردستاندا نابصت
   .هةر هةلَةيةك بؤ ئةو حيساب دةكرصت

.  دةبصتكةواتة ئصمة بةرامبةر سةرؤكصكدا دةبني كة دةسةالَيت بةسةر كةمتر لة نيوةي كوردستاندا
كوردستانصك كة ثصويستة يةك لةسةر سصي أزطار بكرصت و يةك لةسةر سصي تريش بة سصكيةكةي تر 

   .الَيت هةبصت و كصشةي لةكةلَ داطريكةراين نةبصتئةم كارةش بة سةرؤكصك دةكرصت كة دةسة. بلكصنرصتةوة
بةرذةوةنديةكاين هةموو ضني توصذةكاين كوردستان ، آ سةرؤكي كوردستان دةبص وةك باوةك بصت

يار وةربطرصت كة لةوانةية دذي بةشصك لة طةيل بة سةرؤكي أةمسي ناضاري دةكةن بأبؤن . بثارصزصت
بةالَم سةرؤكي ناأةمسي ثصويست ناكات بة طوصرةي ، صتكوردبن ضونكة سةرؤك دةبص ملكةضي ياسيا ب

ياسا أةفتار لةطةلَ طةلةكةي بكات و دةتوانصت دةسةالَيت خؤي بؤ يةكطرتنةوةي ضني و توصذةكاين 
بةالَم سةرؤكي ناأةمسي دةتوانصت بأواتة ، ئةمري ئيعدام ئيمزا بكات سةرؤك دةبص. كوردستان بةكاربصنصت

   .اتتازيةكةي و دلَةدلَيان بد
بؤ منوونة هةموو هةلَةكاين حكومةيت ثصشووي عصراق بؤ عةالوي حيساب كران و ئصستاكةش هةر 

دةكةنة خةتاي عةالوي و ئيستاكة اليةنطراين ، نبكرصت يان دزي و ثارةي لصدابوةزيرصك تةحويلي دادطا 
طرتين . ةوة دةطةأصن سةرؤكلة كوردستانيش هةلَةكان أاستةوخؤ بؤ.  بةرةو الوازي دةأؤنعةالوي

. سياسةمتةدار و هتد هةمووان دةكةونة سةر ملي سةرؤك، بةرطريكةراين مايف مرؤظ، أؤذنامةوان
   .سةرؤكي أةمسي بة طوصرةي ياسي سةرؤكايةيت ناتوانصت مبصنصت بةالَم أابةر كةس ناتوانصت الي بات

يت بة أابةرة نةك سةرؤك بةندة لةو باوةأةداية كة كوردستان زياتر ثصويس، آ وةك تصبينةيةكي تايبةت
أابةرصك كة جصطاي متمانةي خةلَك بصت و بةيةك قسةي ئةو هةموو طةيل كوردستان . قؤناغةدا لةم

بكةونة سةر جادة يان أؤ بكةنة جياكاين كوردستان و ضؤن لة ساالَين بةر لة ئصستا بارزاين و تالَةباين 
 كاتصك ئةوان لة سةرؤكي حكومةت و ئةواين هةر يةكةو لةسةر ئاسيت خؤي ئةو أؤلَةي طصأاوة و هةموو

   .بةهةمان شصوة أابةر دةتوانصت ئةو ئةركة بطصاصت. تر طةورةتر بوون
بووين تالَةباين بة سةرؤكي عصراق و وةرطرتين ئةو ثؤستة خةسارةتصكي طةورةي لة كةسايةيت لةوانةية 

كايةيت هةرصم لةوة هاتووة كة تازة رةي سةرؤ تةقةالكاين ئصستاي يةكصيت دةرباو هةموو هةولَ بصتئةودا
هةستيان بةوة كردوة ض هةلَةيةكي طةرةيان كردوة كاتص مام جةالل أازي بوو خؤي بكاتة سةرؤكي 

   .عصراقصكي ئاوايي
بةالَم سةرؤكايةيت ، سةرؤكايةيت كوردستان هةر ضةندة بة هةمان شصوةي سةرؤكايةيت عصراق نيية

بارزاين .  بارودووخةدا لة بةرذةوةندي كةسايةيت بارزانيدا نييةكوردستان بة مةرجةكاين ئصستا و لةم
و بؤي باشترة درصذة بة خةبايت أابةري بدات و هةموو دونيا بزانصت كة بأياري سياسي كوردي  دةتوانصت

م شصوةية كةس نانوانصت فشار خباتة سةر حكومةت و ةو ب  دةرةوةي دةسةالَيت أةمسي كورديدايةلة
ؤل ضونكة لة شةأي ياساييشدا كورد كونتأ، ة دلَي دوذمناين كورددا دةبصتبةردةوامي لترسصكي باشيش بة 

   .رصنكنا
 بتوانصت ئازادانة بةرطري لة كورد بكات و ببصتة  كةصكي نةبصتطةورةية كورد أابةرخةسارةتصكي 

   .يت كورديورؤذصنةري وتاري سةربةخؤيي كوردستان و طةأاندنةوةي شارة كوردستانيةكان بؤ ذصر دةسةالَ
ثصويستة بارزاين بةردةوام بصت لةسةر ئةو أؤلَةي كة ئصستا دةطصأصت و وتاري سياسي كوردستاين 
بةهصزتر بكات بةرامبةر وتاري عصراقيي كة خةريكة كوردستان بة عصراقةوة دةلكصنرصتةوة لة جيايت ئةوةي 
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، ستانصكي لكصنراوة بة عصراقةوةوةرطرتين ثؤسيت أةمسي لة عصراق يان لة كورد. بةرةو أزطاربوون ببات
   . تاوي دةكاتيوتاري كوردستاين و أابةري كوردستاني

  :تصبيين
زياتر ، ئةم بابةتة ثةيوةندي بة بريي كةسيي نووسةر و ناكؤكي نصوان ثاريت يةكصتييةوة نيية(

   )تصأوانينصكي واقعيانةية بؤ كيشةي سةرؤك لة باشووري كوردستان لة بارودووخي ئةمأؤدا
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