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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ...  ... !!!!يش بكةنيش بكةن) ) كةركووككةركووك ( ( شةأتان لةثصناو سةرؤكايةيت خةبات بؤ شةأتان لةثصناو سةرؤكايةيت خةبات بؤةرةربةقةدبةقةد

  
، لةم ضةند أؤذةدا هةموو طةيل كوردستان بة طشيت و ثاريت و يةكصيت بةتايبةيت

ئةو دوو . خةرصكي مةسةلةي سةرؤكايةيت هةرصمي باشووري كوردستان بوون
ةرصكي ملمالنصيةك بوون ةماوةرةكةيان خاليةنة بة ثشتطريي ذمارةيةكي باش لة ج

   . .. بوو خؤيان بزانن لة ض ئاستصكدامةطةر
ي  ئةو دوو اليةنة ئةوةيان نةدةشاردةوة كة ئامادةن شةأ هةندص لة ئةنداماين

 مصذووي ثةيوةنديةكاين نصوان ئةو دوو براكوذي هةلبطريسصننةوة و كاي كؤن و
ةختص شةأي براكوذييان لة بري ثارتة ضارصكي تر خوصنرايةوة و ئةوانةي ن

   . بة خؤأاييكردةوة ياريةكاين خؤيان نوصنارصكي تر زاجضووبوو 
صلكة و امةوصت بـرؤمة ناو كفتوطؤيةك شصوةي هام ال حةق بوو و كام الش ناحق و نة كلصرةدا طرنط نيي

 طةيل و ضونكة هةردووال ئةوةندة هةلَةيان دةرحةق يةكتري، ةوبومريشك و كاميان لةثصشا هة
كة ناتواين بةرطري لة اليةنصك بكةي دذ بةوةي تر و ، كوردستانيان كردوة و هةروةها خةباتيشيان كردوة

هيض كردةوةيةك نةماوة ئةم كردبصت و ئةو ال نةكردبصت و هيض خؤبةختكردنصكيش نةماوة هةردوال نةيان 
ةكردين هةردووالية لة طةلَ ئةم شصوةي مامةلَالي بةندة لةم بابةتةدا ئةوةي طرنطة  هةر بؤيةش، كردبصت

   . لة هةلَوصسيت خؤيانكردن بةرطريكصشةية و سنووري ئامادةبوونيان بوو بؤ
دةتوانني بلَصني كة بةرطري ثاريت لة سةرؤكايةيت هةرصم و ، ئةطةر وةك ثاريت و يةكصيت بري بكةينةوة

بوون هةموو شتصك  بوو و ئامادةنةبةرطرييةكي شؤأشطصرانة و مةردانة و بوصرا، داخوازيةكاين تري ثاريت
هةلَوصسيت ثارتيدا ديانةبوو و كاريةك لة شزهيض سا.  بكةنلة ثصناو بةديهيناين ئاماجنةكانيان

داوةكة كرد و تا أادةيةكي باشيش سةركةوتن لة خةبايت خؤياندا و شؤأشطصرانة مامةلَةيان لةطةلَ أؤ
   .ئاماجنةكاين ثارتةكةيان بةديهصنان

بةشصوةيةكي ورد و دوورخايةن سةيري أصكةوتين خؤيان ، يشيةكصيت نيشتيماين كوردستان، لة الي ترةوة
أصكةوتنصكي سةقةتيان لةطةلَ ثاريت لةطةلَ ثاريت كرد و زانييان دواي شةش مانطي تر ئةوان دؤأاون و 

 بة بص ترس هةر بؤيةش ئازايانة هاتنة مةيدان و.  تصدا نةبوو و ثصش بينيةكيمؤركردوة كة هيض دووربيين
   .و بوصرانة هةلَوصسيت خؤيان بة ثاريت طةياند و داواي دووبارة ثصداضوونةوةيان كرد

يةكصيت ئةوةندة سوور بؤ لة سةر بؤضووين خؤي تاوةكوو ناكؤكيةكان هاتنة سةرةوة و هةموو دونيا ثصي 
ئةو كاتة مام جةالل ، ق سةرؤكايةيت مام جةالل بؤ عصرا تاوةكوو مةترسي نةكةيشتة ثؤسيتبةالَم.. . زاين

   .هاتة سةري أةش و يةكصيت أازي بوو لةسةر هةمان مةرجةكاين ثصشووي ثاريت
ئةي ، تا بؤ خالَي سةرة بصتبةالَم ئةطةرئةجنامةكةي طةأانةوة، أصكةوتين هةردوال كارصكي باشة هةلبةتة

   .. .. بوو ضيئةو هةموو طالة طالة بؤ
عصراق و  ئةوةي دةمةوص ئاماذةي بؤ بكةم ئةوةية كة ثاريت و يةكصيت لة ثصناو ثؤسيت سةرؤكايةيت

شؤأشطصرانة مامةلَةيان لةطةلَ يةكتري كرد و ئامادةنةبوون هيض سازشكاريةك هةتتا ، ي كوردستانهةرصم
 هؤي تريش كة هةوةها هةندص (تةنازويل يةكصتيش لة ثصناو ثؤسيت عصراق بوو. لةطةلَ يةكتري بكةن

ئةطةر ثاريت و يةكصيت بةهةمان شصوةي بةرطرييان لة ثؤسيت ) . جصطايان لةناو ئةم بابةتةدا نيية
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ي  ماوركووك و شارةكاين تري داطريكراوبةرطري لة كة،  و ثؤستةكاين حكومةيت كوردستانسةرؤكايةيت
   .ئةوة أزطاربووين كةركووك زؤر نزيكة، بكةن) وةك كةركووك (كوردستان

، وةك جؤن بؤ كصشةي سةرؤكايةيت ئامادةبوون ضارةنووسي كوردستان و ئةزمووين كوردستان تصك بدةن
 بةهةمان ةكاين كوردستان بكةن بة قورباينبا ئامادةبن بؤ كةركووكيش هةموو ئةزموون و دةستكةوت

  مةترسيةكيان نةبوو و خةباتصكيلة ثصناو سةرؤكايةيت هيض وةك ضؤن. شصوةي بارزاين نةمر
ي خةبات بةكار بصنن و سبةي بة بةهةمان شصوة با بؤ كةركووكيش هةمان شصوة، شطصرانةيان كردشوأ
 و بلَصن ثصمان ناكرصت و عةرةبةكان و  لة كةركووك نةيصننةشةيةكي عةربةكان يان ئةمريكا وازهةأ

ةركووك ضونكة كوردستان بكةينة قورباين كبا نةلَصن ئصمة ناتوانني هةموو .. . ئةمريكا قبؤلَ ناكةن
با نةلَصن ئصمة ناتوانني شةأ بؤ كةركووك بكةين و دةبص بة ، ئامادةبوون بكةنة قورباين سةرؤكايةيت

 ضونكة خةريك بوو شةأي براكوذي لة ثصناو  قسة بكةينالؤك لة طةلَ برا عةربةكانزماين دي
   .سةرؤكايةتيي بكةن

اليةنةكاين تري عصراق تيكدةن لة ثصناو و  با نصوان خؤيان، لة سةر كةركووك نةكةن سازشكاري با 
ال يةنكراين ئةو دوو  با. كةركووك بة هةمان شصوةي ئامادةبوونيان بؤ تصكداين ثةيوةندي نصوان خؤيان

ثارتة ئامادةبن هةموو جنصوةكاين دونيا بة داطريكةران و عةربة هاوردةكان بدةن بة هةمان شصوةي 
   .و سةرؤكايةيت تجنصودانيان بة يةكتري لة ثصناو دةسةالَ

 دلَنيام ئةكةر بة هةمان شصوةي خةباتكردنيان بؤ كورسييةكانيان و شؤأشيان لة ثصناو بةرذةوةندي 
 مانطدا 4  تةنيا لة نصوانئةوة،  بكةن خةبات بكةنركووكيشبة هةمان شصوة بؤ كة، ثارتايةيت خؤيان

   .بةشصك لة كوردستاندةبصت بة كةركوك 
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