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  وتیوتی   نه نه کۆمپانیای کۆمپانیایو کرکاریو کرکاری  رگهرگه  هیدی پشمههیدی پشمه  مین سارۆژی شهمین سارۆژی شه   وه وه4242یادی یادی   لهله، ، رکوكرکوك  کهکه  ستانی کورد له ستانی کورد له   دهده  نییارك بۆ کاربهنییارك بۆ کاربهپشپش

  عبدالستار شوانیعبدالستار شوانی.. .. شش  رهره  مهمه  کیم حهکیم حه  حهحه، ، رکوكرکوك  کهکه
  
  
  رزکی نوێ بوو ی وهیتا ره سه

  تکشم  حمه هۆزانکی زه
  پ بوو) سكبرو (کۆی بۆ مه، ی له په کی به یه بروسکه
  دا و کاته زان له ک ده

  . 1) ال شاخی مه(.  کوێ بوو له) ش ره مه کیم حه حه (تی روحیانه
   

، شون. یلول بوو دوای نسکۆی شۆرشی ئه، نفتاکا می سای حه ی دووه کۆتایی نیوه، کات.  وه  بیرم ناچته رگیز له و هه یادم ماوه تائستا له
موو جۆرك  هه و به ترین شوه دڕندانه به) احمد حسن البکر (بی ره عسی عه ی ڕژمی شۆڤینی به وه  ئهڕای ره سه. رکوك بوو شاری که

 ته شیره بکردنی تاکی کوردو عه ره عه بهبعیس و  ڕاگواستن وته به، رکوك عریبکردنی که ی ته  پرۆسه دا به ی ئه درژه، ی داڕژراو رنامه به وبه
 باری  بۆ کارتکردن له. بن ره  عه واته) الحی (ووت  دهیی ساهتی  شیره  عه بهداو  م ئه ه قه له) مدانی حه ( به، ك شوانی وه، کان کوردیه 

ر   سه ژم لهڕ. عریبکردن ی ته ی پرۆسه رنامه  به کی بوو له ره  خاکی سه مه  ئه که، رکوك که ی کورد له رونی وروخاندنی وره سایکۆلۆژی وده
و  ک له یه.  وکردبۆوه ی به و ونه) ب ره ب بۆ عه ره وتی عه نه (بی ره دروشمی شۆڤنیستی عه کان دیوارهی  اکان و زۆربهزگ موو دامووده هه

ردك  ر به سه کی له پیه،  وه یه که شه  ره پۆستاه به، ر سمه ربازكی ئه ی سه ونه، تر درژی بوو تر پانی وس مه  دوو مه  زیاتر له  که ونانه
 پیتی به،  وه ریه پشت سه کردو له و هاواری ده می کردبۆوه ده، ی کردبوو که ره رامبه به ی له که که ڕووی چه،  بوو وه سته ده ککی به چه، انابوود
یوان  قامی که  شه  و ڕوو له فه ره  نزك چوارڕانی عه ش له که ونه) ختکرد  خۆی به باوکم لره،  خاکی منه مه ئه (بی نوسرابوو ره عهی  وره گه 

ی  مووی دیارده  هه مانه ئه. نت  ده وه که موو کوردی شاره سنگی من وهه  به زانی گوله بینی وام ده م ئه یه و ونه رکاتك ئه هه. دانرابوو
  .  بوو رکی دڕنده داگیرکه

، لی کوردستان هاتووی گه  بنه ناس وهزی له ونهی ماند رگه ی پشمه باوه هزی نه هیدان و ی خونی پاکی شه  ساییه مۆ له م ئه به
ی  وه بۆ ئاسایی کردنه،  که  شاره  له یه تی هه سه  دهك یه کورد تا ڕاده.  ناو قۆناغکی تر ته رکوکیش پیناوه و که کوردستان ئازاده

م  س ساڵ زۆر که راورد به به م به دا به م بواره  له وهك کار کرا یه تا ڕاده. ی که  کوردستانیه  مژووییه ی مۆرکه وه ڕاندنه  وگه که بارودۆخه
 یان چوارڕانی  فه ره می عه که چوارڕانی یه، ر بکرت گه ئه، رکوك  که ستانی کورد له ده ڕزان کاربه م به رده ك پشنیارك بۆ به وهجا .  کراوه
  .  بکرت وه یه که هیده  شه ش یان کوڕه ره مه کیم حه هید حه ناو شه به،  کیوان- فه ره قامی عه  یاخود شه فه ره ی عه وه می ناوه دووه
 کۆمپانیای   له1955سای  له.  ھناوه ر چاوی هه روه  خزانکی کورد په رکوك له  که له 1932 سای  ش له ره مه کیم حه هید حه شه
 1958 سای   له بۆیه،  ی کردووه که وه ته ی نه وسانه وه چه ستی به  هه وه و کاته ر له هه. زراوه ك کرکار دامه وه) ستاپالین (رکوك وتی که نه
و  باتی ئاشکرای ئه خه) عبدالکریم قاسم (کاتك 1961 سای  له. 2 کانی پارتی دیموکراتی کوردستان کردووه ڕکخستنه ندی به یوه په

بۆ ڕکخستنی نھنی ، کۆ  مه کاته ده،  حیماوه کی ره ڕه  گه وته که و کات ده ئه که، یی خۆ که کیم ماه هید حه شه، کات  ده غه  قده پارته
ك  یه دوای ماوه. 3 ) هتد... حمان وخالید دلر وره اللی ئه جه،  بابه ر ده هید عومه شه ( ڕزانه م به کو ئه وه، کان ندامه ی کادیرو ئه وه وشاردنه
هید   و شهکرت  ده ندینخانه ی به وانه گیرت وڕه ده) عید لی سه عه (هید بت و مامی شه  ئاشکراده وه ژمهکانی ڕ ن سیخوڕه الیه یان له که ماه
تی  رگایه کانی پشمه پله به، کی تی وزیره ر لھاتوویی وئازایه به له. می ڕزان ی چه  بنکه  له رگه هزی پشمه کات به ندی ده یوه کیم په حه
) عبدالسالم عارف (یکورد می ڕژمی دژه رده سه له، 1964موزی سای  ڕاستی ته  ناوه یف ومخابن له د حه م سه به. رلق  سه بته ڕوات تاده ده
  به، ) یی مچوغه کر قه بوبه ئه (ری نگه ڤای هاوسه خۆی وهه، گوندی ژاژ ت له  ماوه له، ن رو قورس ودرژخایه رامبه ڕکی نابه  شه له. 

. 4کوردستان  کوردومرانی ری نه روه  کاروانی پسه نه گه ن وده که ن وبۆ دواجار مائاواییده ده کی کوردستان ئاودهخونی پاکیان خا
 ی که هیده  شه نیشت ئارامگای کۆڕه  ته ماڵ له مچه هیدانی چه  بۆ ئارامگای شه وه گوازرته ش ده ره مه کیم حه هید حه رمی شه  ته1997سای له
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رتی  ی که رگه و پشمه دایك بووه رکوك له که  له1962 سای  رگ شوان له مه هیدی جوانه شه،  پکردنه جی ئاماژه. نژرت هد) کیم شوان حه(
  . 5هیدان  شهی که مره نه  کاروانه  گاته  گوندی حاجیتان ده ی دابان له که رده به  نه داستانه  له1985سای   وله رکوك بووه  که21دووی تیپی 
، شداریکردنیان کانیان و بۆ به ته  هیواو ئاوه ختك له دی نه کانمان و بۆ هنانه هیده ناو وگیانی پاکی شهرزڕاگرتنی  دارم بۆ بهجا هیوا

ڕزان  به، کات ستپده ی شاری کرکوك ده وه ی ئاسایی کردنه  پرۆسه دا که م کاته باتییان له نج و خه ری ره  به ناویشبت له ر به گه ئه
  . ن  بکه وه کانمانه هیده ناوی شه قمك یاخود چوارڕییانك به رکوك بتوانن شه که ستانی کورد له  هد کاربه

   
  کان رچاوه سه
  . ) مال شاخی (رکوکدا رین ورزگارکردنی که ری راپه وه بیره له، کتبی .1
 . 2002ی روناکی سای  رۆژنامه .2
 . 2001 سای 12ی روناکی ژ   رۆژنامه .3
 . 2005ی  90مرۆ ژ ی ئهرکوک  کهی رۆژنامه .4
 . 2002. 02. 20   له2689ژ کوردستانی نوێ  .5
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