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  هيشام ئاكرةييهيشام ئاكرةيي ..  .. !!!!!!و مةترسيةكاين ثةأينةوة لةم لوتكة بؤ ئةو لوتكةو مةترسيةكاين ثةأينةوة لةم لوتكة بؤ ئةو لوتكة  بارزاينبارزاين

  
وشةيةك و بوضوونصكي كةلص ئاسايية طةر بلَصني ئةم كاتةي طةيل 
باشووري كوردستان تيايدا دةذيت لة ثةيوةنديدا لة طةلَ 

هةستيارترين و ناسكترين ، ةكانداضةسثاندين ماف دةستطةوت
ةي ثص دةوصت بتوانصت ئةو ئةركة ميذووييية قؤناغة و سةركةرد

كورد بة ئةوة منم دةتوامن ثاثؤأي : خباتة سةر شاين خؤي و بلَصت
   .ئارامييةوة بطةصنمة قةراغي دةريا

هةلبةتة هةموو قؤناغةكاين شؤأشي كوردستان هةستياربون و 
ثصويستيان بة أابةري لصهاتوو بووة و طةلص جار هةتتا أابةري 

. توانيوة لة ملمالنصدا لة طةلَ داطريكةران سةركةوصتلصهاتووش نةي
ضونكة دوذمناين كورد دوذمين ئاسايي نني و كوردستان 

   .ضاردةوري دوذمنة
ثرؤسةي ضاندين طةمن و جوو بيهصنية ، تواننيتةواو بؤ هةستياري ئةم قؤناغة دةبؤ داين وصنةيةكي 

تاوةكوو كايت درؤن و هاتين وزري ، ان و نةهاتينين بارتكؤالَين ئةرز و ضاندن و هالة هةر ، ثصشضاومان
   .هاوين و مةترسيةكاين سووتان يان سووتاندين ئةو طةمن و جووية

 باشووري كوردستان ئصستاكة لة كايت درؤن داية و بارودووخي سياسي ئةوةندة طةرم  لةثرؤسةي سياسي
 تصكداين و داين كورد بووة و دوذمناين ئةو ئةزموونة لة سةنطةردان بؤ سووتاندين دةخل و

   .1975ئةوزموونةكةي و طةأاندنةوةي كصشةي كورد بؤ ئاسيت سالَي 
 ئةركي ثاراستين امادةيةبارودووخةدا خؤي كانديد كردوة و ئ كة لةم يةهصذا بارزاين ئةو كةسةية

   .ستان و درؤين دةستةكةوتةكان و مافةكان خباتة سةر شاين خؤيدكور
ثرسيار لة خؤي بكات و ، يةيت بارزاين بةو هةموو ئةزموونةي كة هةيةيتلصرةدا لةوانةية خودي كةسا

  بؤ لووتكةيةكي بةرزتر يانئاية دةتوامن لةم لووتكةوة بةسةالمةيت برؤم بوو ئةو لووتكة: هزر بكات
  !!!دةأؤم

سةركةوتين سةركردة هي خؤي و طةلةكةيةيت وهةروةها ،  مصذوو سةملادوويةيت لة كصشةي طةالندا
   (سةركردة أاستةقينةكان نةك ئةوانةي بةناو سةركردةن. (كةوتين سةركردةش هةمان واتا دةداتسةرنة

بةو ماناية سةركةوتين بارزاين لة بةديهصناين مافةكاين . لة حالَةيت كوردستانيشدا هةمان ياسا تةواوة
) ةخواستةخوان (سةركةوتين هةموومانة و سةرنةكةوتنيشي، طةيل كوردستان لة باشووري كوردستان

   .طةأانةوةي كصشةي كوردة بؤ قؤناغة سةرةتاييةكان
 ئةو لة بواري يةيسةرةأاي ئةو هةموو ئةزموونةي كة هصذا بارزاين هةيةيت و هةموو شارةزايي

هةموو طةيل كوردستان ثشتطريي  بةالَم دةتوانني بلَصني بارزاين بةبص، بةأصوةبردن و سةركردايةتيدا
هةر بؤيةش لة يةكةمني ضركةوة بارزاين بة شصوةيةكي . ةو دوذمنانة بطرصتسنطي هةموو ئبةر ناتوانصت

ثصويستة هةموو طةيل كوردستان لة هةنطاوة نيشتيمانييةكاندا ، أةمسي ثؤسيت سةرؤكايةيت وةربطرصت
   .ثشتطريي بارزاين و سةركردايةيت كورد بكةن
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ركووك و هةموو ناوضةكاين خانةقني  يةك طةأاندنةوةي شاري كة:منوونة بؤ ئةركة نيشتيمانيةكانوةك 
ضةسثاندين فصدرايل نةتةوةيي و ، دوو، و مةنديل تاوةكوو شةنطال و بةعاج بؤ ذصر ئيدارةي كوردستان

ثةذراندين خالَصك لةناو ياساي عصراقدا ، سص، بؤ هةرصمي كوردستان لةسةر بنةماين جوطرايف كوردستان
كوردستان قبؤلَ بكرصت و لة هةر دةنطدانصك بؤ تيايدا مايف ضارةخؤنووسني بؤ طةيل باشووري 

كردين عصراق بة ، ضوار، سةرؤكايةيت و ثةرلةماين عصراق طةيل كورد دةنط لةسةر ضارةنووسي خؤي بدات
هةرصمي يةكساين فصدرالَ و ئةو دوو هةرصمة حكومةتصكي فصدرال دروست بكةن بةهةمان ) يان سص (دوو

ثةرلةمان و حكومةت و سةرؤكي كوردستان سةروةر دةبن لة ، ثصنج، شصوةي والَتاين فصدرايل دونيا
كرصت تاوةكوو ثةرلةماين كوردستان يي لة كوردستان ثةسةند ناكوردستاندا و هةر بأيارصكي عصراق

   .ثةسةندي نةكات
لةم ضوارضصوةيةدا طةيل كوردستان ثصويستة ثشت وثةنابن بؤ بةأصز بارزاين تاوةكوو بتوانصت ئةو 

   .بةديبصنصتئةركانة 
 لةو قؤناغةدا و بؤ باشووري كوردستان بتوانصت ئةو مافانة دابني بكات و جصبةجصيان سةركردةيةكهةر 
جصطاي شانازي هةموو طةيل كوردستان دةبصت و بةأاسيت سةركردة و أابةرة و ثصويستة طةيل ، بكات

   .ةي ضاوي خؤيان بيثارصزنيكوردستان وةك بيب
ت لةم ضةند مانطةدا بارزاين ئةو درومشانةي سةرةوة هةلَطرتوون و هةولَي تاوةكوو ئصستا و بةتايبة

ئةو وتارة سياسية لة جصطاي . بؤيان داوة وبةو شصوةية وتارصكي سياسي تايبةت بة خؤي دروست كردوة
ئةوةي كةماوة جصبةجصكردين خالَةكاين ئةو ، أةزامةندي زؤربةي طةيل كوردستانن لة أؤي تيورييةوة

   .سيةنوتارة سيا
 هصذا بارزاين بةشصوةيةكي أةمسي و ئةخالقي بةرثرسيار، بةو وةرطرتين ثؤسيت سةرؤكايةيت هةرصم

دةبصت لة جصبةجصكردن و بةديهصناين ئةو مافانة و طةيل كورد و أؤشةنبريان و سياسةمتةداراين كورد 
 سةربةخؤ يش باشو تا أادةيةكي) بةكةركووكةوة (ضاوةأصي ئةوة دةبن هةرصمصكي يةكطرتووي فصدال

   .دروست بكرصت
نةهصناين ئةو مافانة هةموويان لةم  بةديهصنان يان بةدي، نةكردين ئةو هةرصمة يان دروست دروستكردن

صز بارزايية ئةوة بةأ، تربةواتايةكي . خولةي سةرؤكايةيت بارزانيدا دةبن بؤ باشووري كوردستان
ثصي نةكرا ئةو مافانة بةدةست بصنصت ن كاتدا ئةطةر بةالَم لة هةما، شةرةيف ئةو سةركةتنانة وةردةطرصت

 ثصي دةكةوصت بةالَم زياين هةرة طةورة بة هصذا ي كاتة أاستة طةيل كوردستان زيانصكي طةورةة ئةوئةو
   . دةكاتدروسيتةريكة نةكةي دةكةوصت كة لة منالَييةوة خبارزاين و ئةوموو

بوصري و ، شووري كوردستان لةم قؤناغةداوةرطرتين ثؤسيت سةرؤكايةيت با، هةر بؤيةش دةلَصم
كة سةرؤكي ثاريت دميوكرايت كوردستانة  بة تايبةت بؤ سةركردةيةكي وةك بارزاين، مةردايةيت ثصويستة

و جطة لةوة طةيل كورد وةك أابةرصكي خؤيان دةناسن و جصطاكةي لة ئاسيت سةرؤكي هةرصمدا بؤ ئةطةر 
   .نةلَني بةرز تريش بوو

و مصذوو ، ويةيت لةم دوو سالَةدا ضارةنووسي باشووري كوردستان دةتنيشان بكرصتمصذوو وا ويستو
كةواتة بةتايبةت لةم دوو .. . ويستوويةيت دياريكردين ئةو ضاةنووسة بة هصذا بارزانييةوة طرصدراو بصت

هةر بؤيةش سةركةتين بارزاين .. سالَةدا ضارةنووسي طةيل كوردستان و بارزاين بةيةكةوةطرصدراوة
سةركةوتين طةيل كوردستانة و هةر كارةساتصكيش كارةساتة بؤ طةيل كوردستان و بة تايبةت بؤ بةاصز 

   . ..بارزاين
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تارقي  (أابوةستصت وةك  هةر بؤيةش لةدواي ضةند أؤذصكي تر بارزاين دةتوانصت لة تةالري ثةرلةماندا
ية و عةرةبة ئيسالمي و توندأصية توركيا لة ثشت ئصوة، طةيل كورد: لة ئيسثانيا و بلَصت) كوري زياد

 سالَةدا دةست نيشان دةكرصت و تاوةكوو 2ضارةنووسي من و ئصوة لةم ، شيعةكان لة ثصش ئصوةن
   . .... ..  بنيسةركةوين ثصويستة هةموومان يةك
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