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  .داهايت ئةم نةوتة بؤ كيية؟؟؟؟
هةرضةندة زؤرترين درومشي ثارتة سياسييةكاين كوردستان بةسةرو بالَ ثيدا هةلَداين 

, كةركوك بؤتة ناوةندي تيكؤشاين بزوتنةوةي سياسي كوردستاين ,  شاري كةركوكة
كؤمةآليةيت و ِرؤشنبريي  بؤ  خزمةيت ئةم , دةيان ِريكخراوي جؤراوجؤرسةرباري ئةوةي 
بةآلم بة هةمووييانةوة تا ئيستا نةيان , لةم ثةِر بؤ ئةوثةِري دنيا , شارة دامةزراوة 

توانيوة ثةجنةرةيةكي شكاو بؤ ثؤليكي قوتاخبانةكان ضاك بكةنةوة يان طؤِرةثانيكي 
  .وةرزشي بؤ الوان ِريك خةن 

ام ثيشبيين دةكرد هةر لةطةلَ ِروخاين ِرذيمي بةعسدا هةرضي دؤالري ثاشةكةوت كراوي و
خؤيان بكةنةوة بة , ثارتة سياسييةكاين كوردستانة لة بؤرسةو بانكةكاين جيهان 

 سالَة باشترين دوكاين ١٢ئاوارةكان , كةركوكدا و بؤ خزمةيت ئاوارةكان بة كارينرين 
هةر نةبواية ئةو سةرمايةيان لة . نة بؤ دةسةآلتداراين كوردي ثةيداكردين سوالَ بوو

كةركوكدا  بة قازاجني خؤيان خبستايةتة سةرمايةطوزارييةوة ضؤن جولةكةو عةرةبةكان 
بةآلم دلَ و قودسةكةي ئيمة درومشي , لة سةر سةرمايةطوزاري لة شاري قودسدا ملمالنييانة 

ةوةي سةرمايةي كوردي بة دةست سياسييةكانييةوة بةآلم لةبةر ئ. ئيستهالكي يب مايةية 
  .بؤية هةر بة زمان و ئةقلَي ئةوان مامةلَة دةكات 
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 كةركوك وةك مانطاي هةموو ئاينة ئامساين و زةوييةكان بؤ ثارتةسياسييةكاين 
تةقديس كردين مانطا نة لة جوانيةكةيةوةيةيت وة نة ئاقلَيي و , كوردستان موقةدةسة 

بةلَكة لة خؤشي شريي طوانةكةي و طؤشيت نةرمي طؤلك و ثيسيت  , هيزةكةيةوةيةيت
. خؤشةويسيت كةركوكيش بؤ ثارتةكان  لة لولة نةوتةكةيةوةيةيت , طةرميةوةيةيت  

ئةوة نيية لة سايةي نةويت كةركوكةوة سةدان مليؤن دؤالري نةوت بةرامبةر خؤراك لة  
كةركوكيش لةسةر زيِرة دةذين بةآلم خةلَكي , هاندةران لة بؤرسةو بانكةكان خةوتووة

سكييان برسييةو لة ئةوروثاوة لةنطةي ثريو نةخؤشةكان ئةو وآلتانةيان وةك سةدةقةي 
  .كةنيسةكان  بؤ دةضيتةوة 

  
  

 سالَة ئةزمووين ١٢ضونكة , هةموو ئةوانةي لة كةركوكدا بينيم ضاوةِروان كراو بوو بؤم 
سازش لةطةلَ داطري ,   شةِرة ناوخؤييةكانةوة دةسةآلتداري كوردميان بة طةندةلَي و

تةا ئةوةي ضاوةِروان نةكراو بوو بة المةوة سيماي ئةم , كةرانييةوة  تاقي كردؤتةوة  
با ثيكةوة سةريك , ناوةندي ئيمام قاسم  و ئامادةيي كوردستان , دوو قوتاخبانةية بوو 

ة سياسةمتةداراين ئةمِرؤي كورد لة كة كؤمةلَيك ل,بكةين بةناو ئةم دوو قوتاخبانةيةيا 
شاري كةركووك لةسةر تةختة ِرةشةكانييانةوة فيري ئةلف و بييةك بوون ئةمِرؤ نانةكةي  

  .دةخؤن 

  

   ئةم دوو قوتاخبانةيةم ضؤن بيين 
  

 ةوة ئامادةيي ئيمام قامسم بةجي هيشت طواستمةوة بؤ قوتاخبانةي دووةم ١٩٧٧لة سالَي 
لَ لةسةر تةختةكاين دانيشتم و فيري خويندن بوم لة  سا١٠ثاش ئةوةي  , 



 ثاش ضةند دانة ِرؤذيك لة ليداين نةوتةكةي ١٩٦٨لة يادمة سالَي , مامؤستاكانييةوة 
كةركوك و شةِري ِريدار بةهؤي باري سياسي باوكمةوة ليمان توندكرا و طوندمان بةجيهيشت 

 مالَي ديكةي تيدا ١٠ةِرةكي بآلخ نزيك لة خانويةكي كةركووك  خؤمان طرتةوة لة ط, 
باوةِر ناكةم , يةكةم بةياين ديسداشةيةكي بازةم بةسةر ثانتؤلَيكدا لةبةر كرد , دةذييان 

  سةر موسي , تا ئةو دةقةية ئةو قوتاخبانةية جل و بةرطي سةيري واي بة خؤوة بينييب
هةر خؤم ,  بة سةرمةوة بوو ليدرا بوو تةا لة ناوضةوان و تةوقي سةر دوو تؤثةلَة قذ

لة مامؤستاوة بؤ دوا قوتايب هةموو دةستيان كرد بة  , كرد بة قوتاخبانةي ئةيبويةدا 
خرامة نيوةندي مناآلنةوة بة , ئةو ِرؤذة بومة مةزةي مناآلين كورد و توركمان , ثيكةنيني  

 لةطةلَ هةر هةموشيان , دةورما  ِريزييان بةست و دةستيان كرد بة خول خواردنةوة 
سةرم لة بةر ئيش بريسكةي , ضةثلَةيةكدا شةثةآلغيكي مزرييان دةكوتا بة تةوقي سةرما 

ئيشيك توند بة تةوقي سةرما دةهاتة خواري بة نووكي ثةجنةما دةرةضووة , دةدايةوة 
 شكم دةلةرايةوة  , دةريكدا ميدةيان ووت كةضةلَة ها كةضةلَة , لة طةلَ هةر شةثةآلغي

وانة بة عةرةيب و مين الديي كة عةطاملة بيين ِروحم . وو كةضةلَة ئاطري تيبةربوو ه
مام خدر دةهاتة ثيش ضاووم كة حةرةس قةومييةكان  بة , دةضوو زريكةم دةكرد لة ترسان 

بةرضاومةوة لة طوندةكةمان طولةيان نا بة ناو دةمييةوة زماين شؤِر بوةوة خويين يلَ 
 عةطال ئةو حةرةس قةومييةم دةهاتةوة بري نةنكم بؤي دةطيِرامةوة تا بة بينيين, دةباري 

  .لةبةر لوسي ثيي هةلَناطرترايةوة , دوا سابوين مالَةكةماين نةبرد نةِرؤيي 
 كةضي ئةجمارة ئةو خةلَكةم بة شيوةيةك بينييةوة لة ِرويي فةرهةنطييةوة طةليك لة 

ئةو ِرؤذانةي طةمةيان بة , ردوطاكان كوردستان دواي ئةو الدييانةوة بوون كةوتبوونة ئؤ
ستايان لة كويو ئي  ي شار نةديتوو دةكرد لة كويكي الديمني. !!!  

,  كة قوتاخبانةي ئيمام قامسم  بةجيهيشت تا ئيستا تةا ويران كراوة ١٩٧٧سالَي 
تاخبانةكة بة تةا ناونيشاين قو,دةلَيي ثامشاوةي بومةلةرزةو جةنطي ضةند سالَةية 

ئةم ِرةنطةش , ئةويش لةبةر خاتر ِرةنطةكةي نةبواية ناكرا, سةوزي نوي كراوةتةوة 
دةبواية ضؤن ثةالماري , دةربِري ئةوةية بةِريوة بةرايةتييةكةي بةر ينك كةوتووة 

بةِريوةبةري و وينةي تابلؤي دةرةوةي دةدةن ئاواش ثةالماري زبلَدان و ثةجنةرةكاين بدةن  
.  
ئةطةر ئةمة ,  با بزانيي كامريا ضؤن وينةي دةرةوةي ئةم قوتاخبانةيةتان نيشانة دات  

  !.دةبيت لة ناوةوة ضي بيت , سيماي دةرةوةي بيت 
  



   

 
, ئةم قوتاخبانةيةي بينيتان نة   لة ئةفغانستانة و نة بومةلةرزةي تسؤنامي ليي داوة 

. ليار تةن نةوت خةوي ليكةوتووة و بنياد نراوة  م١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بةلَكة لةو شارةية  لةسةر 
ئةمة ئةو قوتاخبانةيةية بةشي زؤري  سياسةمتةداران و بازرطاناين سياسةيت ئةمِرؤي 

ئةطةر هةريةكةيان يةك لةسةر . كةركوك ليرةوة ثةروةردة بوونة و فيري خوينةواري بوونة 
ةويت بؤ ئةم قوتاخبانةية هةزاري دةسكةوتةكان خؤيان كة لة كةركوك دةستيان دةك

ئؤبالَي يةكةمي ئةم زبلَدانةش لة . تةرخان بكةن ئةوا بةم زبلَدانيية نامان بينييةوة 
ئةستؤي  ئةو ثارتةية بة ثةلة تابلؤكةي بةردةمي بؤية دةكات  و بةِريوةبةري بؤ دادةنيت 

  .بةآلم ناتوانيت زبلَدانةكةي بةردةمي ثاك بكاتةوة ؟؟؟؟؟, 
  .كوردستان حالَي لة حالَي ناوةندي ئيمام قاسم زؤر باشتر نةبوو ئامادةيي 

هةرضةندة نةمان ,  بة لة سةرةتاوة سةيريكي ئةو وينانةي بكةين كة لة دةرةوة طرياون 
تواين فرياي طرتين وينةكاين سةدام بكةوين لة ذورةوة هيشتا دةستييان لينةدراوة بةقةد 

  .ديوارةكةيةوة ماوةتةوة  
  



  

  
  
  

دوو سالَة كيشةي نيوان دوو ثارتة دةسةآلتدارةكةي كوردستان لةسةر داناين بةِريوةبةرة بؤ 
بةآلم ثاريت بؤ , ثارسالَ ئةو كةعةكة شريين و نةرمة بةر ينك كةوت , ئةم قوتاخبانةية 

كةضي نةيتواين ثارسالَ تةنانةت وينةكةي سةداميش , ئةمسالَ ئةمةي ثي َقووت نةدرا 
ئةوة لة ضاككردنةوةي جامة شكاوةكاين ِروو  لة دةرةوة , ديوارةكةي بسِريتةوة لةسةر 
 ت ؟؟؟, طةِريلة ناوةوة ضي بي ئثةجنةرة شكان طرنط نيية ضونكة  بةهؤي طِري , ئةيب

 مةتر  بةوالي ئامادةيي كوردستانةوة ١٠٠, باوةطوِرطوِرةوة كةركووك سةرما نايطريتةوة
ِرةخنةم ( ثارتيكي كوردي بؤ خؤي نويي كردؤتةوة , شارة) ركزيسوق م(بازاِري ناوةندي

تةا ئةوةندة دةلَيم دةبواية ضاوييان لة قوتاخبانةكةي تةنيشتيشي بوواية , لةمة نيية
  .ئيتر نازامن بؤ نةتةوةيةك قوتاخبانة طرنطترة يان سةرمايةطوزاري ؟؟؟؟ , ) 

تداري كوردستان لةسةر داناين بةِريوةبةر بؤ  ئةم سالَ كيشةي نيوان هةردوو ثاريت دةسةآل
ئةم قوتاخبانةية بة ئاستيك توند بوةوة لة ئاكامدا خةريك بوو بيطؤِرن بؤ ثةميانطاي 

بة كةرت كردين قوتاخبانةكة بؤ دوو , لة ئاكامدا ثاش ضةند مانط لة ملمالينَ , ئايين 
  .بةش كؤتايي ثيهات 

  



مةلَبةندي نةخؤشي , ن زةلَكاوي ضلَكاوي شةقامي دكتؤرةكا
  !!.يان ضارةسةر كردن 

  
نةخؤشةكاين شار ليرة , ئةو وينةيةي لة خوارةوة دةيبينن شةقامي دكتؤرةكاين شارة  

هةرضةندة شةقامي . كةضي ساغ ثييدا تيثةِريت نةخؤشة كةويت , قةول واية ضاك بنةوة
ية و ناوةندي بازرطاين ثزيشكان و مجهوري لة شةقامة خؤش و مؤديرنةكاين ئةم شارة

  . شارة 

  
  
  

  قةآلو و ثاراستين كةلةثور
  

 ِرؤذ لةبةر دةم اليةنةكاندا  بوو تا ٧٠٠زياتر لة , وا نزيك دوو سالَة سةدام ِروخاوة  
بة مليؤنان دؤالر تةرخانكراوة بؤ , دلَسؤزي خؤيان بؤ ئةم شارة دةربِربن و خزمةيت بكةن  

هةلَبذاردنيش ئةطةر  بة يةك ليست نةبواية ئةوا , يان كِريين ئينتماي سياسي هاوآلتي
كلتوريكييان لة كوردستانةوة . دةيان مليؤن دؤالري كة بؤ دةنط كِرين خؤي دةكرد بة شاردا 

وةآلم , بة دياري بؤ ئةمشارة هينا واي ليهاتووة باسي سياسةت بكةيت لةطةلَ خةلَكةكةيدا 
ئةمة ئاسيت ضاندين  , ذةي ضةندم دةدةييت خؤت يةكسةر وةرة طريتةوة  بة دةستةوا

  .طةنةلَيي سياسيية لة كةركووكدا  
كورديش هيضي بة دةستةوة نيية بؤ سةملاندين ,  لة كاتيكدا قةآل ميذووي ئةم شارةية 

كةضي ئةوةي طرنطي ثينادريت لة , كوردستاين بووين كةركووك جطة لة ميذوو نةبيت



 فلسي بؤ قةآل تةرخان نةكراوة ١تا ئيستا . كة قةآلكةيةيت كةركوكدا ميذوي ئةم شارةية 
  .كةضي تةكييةي تالَبانييةكان نوي دةكريتةوةو طةورة دةكريتةوة 

  

  

  

  
  
  



  ويراين لةهةموو شوينيك
  

هةست بة بووين حكومةت , بةهةر طةِرةك و سةر شةقاميكدا دةِرؤيت زبلَدان و ويرانيية 
  . ناكةيت لةم شارة 

زةردايي , نة طسكي ليدراوة نة فلَضةيةكي ثيدا هاتووة  جطة  لة بارةطاي ثارتةكان 
  .  بارةطاكاين ثاريت و سةوزايي بارةطاكاين ينك كوردي كردووة بة دوو ِرةنطةوة 

  

  
  

كةضي لة بةرامبةردا بارةطاكاين ثارتة توركمانييةكان بةوانةشةوة ئيلهامي خةيت 
 سليمانييةوة بؤ ديت سةرتاثا ِرةنطي شينييان بؤ خؤيان كاركردنييان لة هةوليرو

كة ثي دةنييتة ناو طةِرةكة توركمانييةكانةوة هةست بة يةك ِرةنطييان  . هةلَبذاردوة 
, دةلَيي هيض ِرةنط و ئايدؤلؤذييايةك تا ئيستا نةهاتؤتة ناو ئةم طةلةوة , دةكةيت 

دان بةسةر توركياو سةرؤكي بةرةي توركمانييا  تةا دوو شت دةزانن ِرةنطي شني و ثياهةلَ
.  

ئةوانةي هيشتا , جةماوةري كورديش لة ذيرةوة لة ذير ثةرضةمي كوردستاندا يةكطرتوون 

  .درومشة سياسييةكان و بؤيةي حيزب هؤشي ِرةنط ِريذ نةكردووة 



  
  

  ضريؤكي ئةم وينانة
بةم دوو وينةيةي ِرؤذانة دةيبينينةوة لةوانةية ئةطةر يةكيك ئةم شارةي نةبينيبيت تةا 

بةآلم  ئةم , بيةويت بضيت لة كةركووكدا لة قةراغ ئةم ئاوة خوِرة هاوين بةسةر بةريت , 
هةموو جيهان , ئيستاش هيض شوينةواريكي نةماوة ,  دةية طرياوة ٣وينةية ثيش زياتر لة 

ك نةبيت ثيضةوانةي ياساي ذيان و تةا كةركوو, بة تيثةِر بووين كات ثيش دةكةويت 
  .دياليكتيكة 

  

   
لةبةر هؤي ئةمين , ئةم وينةيةي خوارةوة لة دوري ضةند مةتري هةمان شوينةوة طرياوة 

  .نةمتواين وينةي هةمان شوين بطرم 



  
  

  بازاِر و برايةيت نةتةوةكان
  

بازاِريكة بة , ةد ئاغا لة جووت قاوةوة بؤ ئةمح, كة سةر دةكةيتة بازاِري طةورةي شارا 
, ئةوةي نايبيين لة نيوان هاوآلتييان  قيين نةتةوايةتيية , دريذايي ضةندين كيلؤمةتر 

  .  كاسبكاراين هةموو نةتةوةكان بة هةموو زمانةكان وةآلمي كِريارةكانييان دةدةنةوة 
 تةرم سةر بطاتة ئةو بازاِرة, ئةو قينةي سياسيية توندِرةوة نةتةوةييةكان دةيضينن 

  .خوينة كةويت 

   
  

وينةي ناو كؤآلنةكان لةمانةي من , ئةضيتة هةر شوينيك ضلَكاوو زبلَدان ِريت ثي دةطريت 
ئةم وينةيةي خوارةوة لة دووري ضةند مةتر لة وينةكان . نيشاين دةدةم ترسناكترة 

  .بةردةم بانكي ِرافدةين , سةرةوة طرياوة 
  



  
  خويندنةوةي كوردي

  
كتيبخانةكاين ئاسؤو شةعب بة , جاران كةركووك بة ثةرتوكخانةكاين دةناسرايةوة 

الوان لةم سةر بؤ ئةو , هةموو توانايانةوة بةربةرةكاين تةعريب و تةبعيسيان دةكرد 
 واران خؤيان دةطةيانديكةركووك سةرباري ئةو هةموو  ثالَةثةستؤ سياسي . سةري شار ئي

بةآلم لة ِرابردوو تواين ذمارةيةك زؤر قةلَةمي ناسراو  ثيشكةش ,  فةرهةنطييةي سةري –
لة اليةكةوة , بةآلم ئةوةي ئيستا دةيبيين زؤر  ترسناكة , بة ِرؤشنبريي كوردي بكات 

, لة اليةكي كةوة خوينةواري كوردي دطمةنة , كتيبخانةي كوردي زؤر زؤر كةمة 
 هةبوو بؤ خويندن ١٩٧٠تينةي لة دواي سالَي ئةو طوِرو , خويندنةوةي الوان بة عةرةبيية 

ئةمةش . بطرة زؤر الوازة , و خويندنةوةي كوردي ئيستا هةسيت ثي ناكريت ) قوتاخبانة(
  .ديسان ئةمان هينيتةوة سةر ِرةخنة ِرةخنةطرتن جاريكي كة لة دةسةآلتداراين كوردستان 

  

  ئاوارةكان و هاوكارييان
بةآلم تا ئيستا بةهؤي هاوكاري , ةيةكي زؤرييان طةِراونةتةوة ئاوارةكاين كةركووك ذمار

باري تةندروسيت , خانوو , نةبووين كار , نةكردنييان لة ذيانيكي زؤر ناخؤشدا دةذين 
  .قوتاخبانةي كوردي , خراث 



بةآلم لة ثراتيكدا دةست بة , لة ِراطةياندنةكانةوة باس لة هاوكاري ئاوارةكان دةكريت 

  . نةبيت تةا كةمايةتييةكي بضوكي حيزيب, ضوونة تالَ دةر

  
  

هيض خزمةت طوزاريةكييان بؤ ئةجنام , ئةوانةشي خانوو تةجاوزييان دروست كردووة 
ئةو , بؤِري ئاو هةموو خةلَكةكة خؤيان بؤ خؤياين دابينة كةن , دار تةيل كارةبا , نةدراوة 

  .ان ليبكات خةلَكة هةست بة بووين دةزطايةك ناكات ثشتطرييي
دا هةية ١٩٦٣كورد لة ِرابردودا ئةزموين ِروخاندين هةزاران خانووي لةم ضةشنةي لة سالَي 

فةرمي كردين ئةم خانوانةو ثاراستين لةبةرامبةر  بؤية ئيستا ثيويستة كار بكريت بؤ بة, 
دةية ئةو خانوانة ئارمي تةحةداي كوردة لة بةرامبةر ضةند . هةر مةترسييةك بؤ سةريان 

  .لة دةركردن و طؤِريين سيماي نةتةوايةيت شار 
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