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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد...  ...  ئايا كةركوك تةا شاري كورد و توركمانة؟ ئايا كةركوك تةا شاري كورد و توركمانة؟ 
  

ناوي كةركوك  و كردةوة لة ذيرالَ لة ِرؤذنامةي ئاسؤ ب بةشدا٨تاهري شةريف ووتاريكي لة  بةِريز ستار
، تو باسي زؤر هةلَةطري هةر ناو نيشاين بابةتةكة سةرنج ِراكيشةو قسة، شاري برايةيت كورد و توركمانة

بة يب  خوينةراين كورد لةوثةِري دةمار طرذي نةتةوةييانةوة بؤ ئةو ثةِري ئةنتةرناسيؤناليستييان
توندِرةوةكان دذ بة هةر برايةيت ، ئةوةي ناوةِرؤكةكةي خبوينيننةوة هةلَويست لة بةرامبةري وةرة طرن

 بيبةريكردين نةتةوةكاين كة لةو ئةنتةرناسيؤناليستةكانيش دذ بة، ثةيدا كردنيك بؤ خاوةنداري شارةكة
  . برايةتيية

ثنت و شاريك بة  تاندا هيضسكةركوك ئةو شارةو ناوضةكةي ئةو جوغرافيايةية لة ميذووي كورد
ناوو درومشي بؤ دانةتاشراوة لة دلَ و قيبلةو قودسةوة بؤ برؤكسل و ناوي ديكةش بة  ئةندازةي ئةو

لة ئاسيت جيهان و ناوضةكة و  ركوك تا ئيستا دؤزيكي زيندووةهؤكاري ئةمةش ئةوةية دؤزي كة. ِريوةية
ئيجماعي ، لة ناو كؤمةلَطةي كورديدا بطرة كةركووك بؤتة سةنتةري تيكؤشاين بزاظي نيشتماين كوردستان

ملمالنيي ئةمِرؤكةش لة سةر ناسنامةكةي لة ، كوردي هةية بؤ تيكؤشان لة ثيناو بة كوردستان كردين
كيشةي كةركوكي بة زيندويي هيشتؤتةوة و لة داهاتووشدا  ة جؤراوجؤركاين دانيشتوانييةوةاليةن نةتةو

بؤية هةر هيزيكي سياسي كوردستاين هةلَويسيت ِرون لةسةر كيشةي ، زياتر تيين ثي دةبةخشيت
 كةركوك لة هةر هةلَويستيكي هةلَةش ئةوا نةك، كةركووك وةرنةطريت ئةوا لة ِروي سياسييةوة دؤِراوة

  . دةستة دات بطرة خةلَتاين خويين دةكات
، سياسي بيت بابةتيكي سةرطوزشتةيي ياداشتيية وتارةكةي بةِريز شيخ ستار زياتر لةوةي ميذويي

يةيت و الَئابوري و كؤمة نووسيين ئةم شيوة بابةتانة سةرضاوةيةكي طرنطة بؤ خويندنةوةي ثةيوةنديية
 لةم شارة لةناوةِراسيت سةدةي ِرابردوودا بة مةرجيك دوور لة قيين سياسي و سياسي و فةرهةنطييةكان

نةتةوةيي نوسرابيتةوة و بياليةنانة مامةلَة لة طةلَ ِروداوةكان و اليةنة سياسيية ضاالكةكاين و ئةو كات 
  . بكات

دةرةخات لةم  ئامارةكاين دانيشتواين شاري كةركوك لة ئيستاو سةرةتاي سةدةي ِرابردوةوة ئةوة 
هةنديكييان وةك كورد و ئاشور و كلدان و سرييان و جولةكة ، شارةدا كؤمةلَيك نةتةوة ثيكةوة ذيياون

. ميذووي كؤنييان لةم شارة هةية و بةشيكي كة وةك توركمان و عةرةب ميذوي ناوةند و نوييان هةية
ك لة سي و ثةجناكاندا زؤريان جيطري ئةطةر عةرةبةكان لة سةرةتادا ِرةوةند بوون لة ناوضةي كةركو

 كؤمثانيياي نةويت كةركوك و لةوةٍري ناوضةكة سةرجنيياين ِراكيشا بيت بؤ جيطري بوون لة، بوون
توركمانةكانيش بة هةمان شيوة ضةند سةدة لة ، ئاودارةكاين حةوجية ناوشاري كةركوك و ثيدةشتة

بةرايةيت دةولَةيت داطري كةر لة ئاق و قةرة قؤينلوةوة بؤ ثيشتر وةك بةشيك لة سوثاو دةزطاي بةِريوة
دةتوانيني بلَيني توركمان و عةرةب . عومساين و سةفةوييةكان لة كةركوك و دةورو بةرةكةي جيطري بوون

زةمينةي ، لة دوو قؤناغي جياو هةنديك كات هاوكات لة كةركوك و دةوروبةرةكةي جيطري بوونة
 دةست بوون الَكاتيك توركةكان با. يان هاوبةشة تةا كات لة نيوانيياندا جيايةنيشتةجيبووين هةردوكي

طاي بازرطاين و سةربازي بوونالَبةسةر جيهاين ئيسالميدا توركمانةكان لة تةواوي ئةو هينةي ِري 
انييان تالَلةو سةروبةندةدا بازرطاين و دةسكةويت غةزواتةكان بِر بِرة ثشيت ئابوري و، نيشتةجي بوون
ثاش هةلَوةشاندنةوةي خةالفةيت عومساين و دروست بووين دةولَةيت عيراق قؤناغيكي . دياري دةكرد
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قؤناغي بة عةرةبكردنة لة بري  نوي لة نيشتةجي بووين نةتةوةي سةردةست دةست ثيَ دةكات ئةويش
، بازرطانييةكانئةجمارةيان لةبري توركماندين شار و شارؤضكةو ريِطة ، تورك كردين ِرابردوو

لة نيشتةجيبوون لة ِريطا بازرطاين و . عةرةباندين ناوضة كشتوكالَي و نةوتييةكان دةست ثيدةكات
كةواتة زةمينةي نيشتةجي ، سةربازييةكانةوة بؤ نيشتةجيبوون لة زةويية بة ثيت و ناوضة نةوتاوييةكان

كردن و دةست بةسةراطرتين ناوضة بووين عةرةب و توركمان لة كةركوكدا يةكة ئةويش كؤنترؤلَ 
كة لة سةردةمي بةعسدا طةيشت بة ترؤثك ئةويش طؤِريين تةواوي ، ستراتيذيية ئابوري و سةربازييةكانة

  . ثيكهاتةي نةتةوةيي شارةكةية
نةتةوةيةكي كةي بؤ  لةو كاتةدا،  بةِريز ستار تاهري شةريف ئةطةر ضةند سةدةيةك لةوة ثيش بذياية

 شاري كةركووك هةلَدةبذارد نةك توركماين جيبةجيكةري نةخشةكاين ئيستيتاين برايةتييةكةي
بة ضاوي خؤي دةيبيين ضؤن توركةكان لة ئاسيياي ناوةِراستةوة لة دوري هةزاران ، عومساين

كيلؤمةترةوة نةك دةيان و سةدان كم وةك عةرةبةكان دةهينران لة شوينة ستراتيذييةكان كوردستان 
ئةطةر ئةمِرؤ نةوت و خاك و ئاو هؤكاري ضاوتيِربيين ناسيؤناليزمي عةرةب بيت بؤ . جيطرية كران

 الَئةوا لةو سةرو بةندةدا بازرطاين و قة، تةعريبكردين كةركوك و شارو شارؤضكةو ناوضةكاين كوردستان
  . ووةهؤكاري تةتريك كردن ب و سةربازطاكان و سةربازطريي و جزييةو زةكات و بةدةستخستين جاريية

 كيشةي كورد لةسةر ناسنامةي نيشتماين كةركوك لة طةلَ ناسيؤناليزمي عةرةبدا بوو ٢٠٠٤—٤-٩ثيش 
سياسي و ِرؤشنبريي كورد و  هةرضةندة لة ناو نوخبةي. كة بةعس نوينةرايةيت دةكرد لة عيراقدا

ةوةي هةردوو طةل م بة هؤي ئةوالَبة، توند هةبوو توركماندا لة سةر ناسنامةي كةركوك ملمالنيي
درومشي دوذمين دوذمنةكةم دؤستمة هةنديك طةرمي ، ِراستةوخؤ كةوتبوونة بةر سياسةيت تةعريب

ئةوانةي بةو كيشانةوة سةرقالَ بوون كةمايةتييةكي زؤر كةم ، ملمالنيي نيوان هةردوالي سارد كردبوةوة
-٩ثيش   لةسةر ناسنامةي كةركووك تائةطةر كيشمةكيشي دويين. بوون لة نوخبةي سياسي و ِرؤشنبريي

،  هةموو ملمالنيكان ئاشكرا بوون و كةوتنة ِروو٤-٩ئةوا دوواي ،  وةك ئاطري بن كا شاراوة بوو٢٠٠٣-٤
كيشةي ، درومشةكان بوون جةماوةر تيكةلَ بةطةرم بووين شةِري، اليةين شاراوة لة ملمالنيكة نةما

سةر  ةي سةر ميزو ناو نوسينةكانةوة بووة شةِري جةماوةر لةكةركووك لة شةِري بةلَطةنامةيي نوخب
لة جيايت ئةوةي طفت و ، ملمالينَ لة ثيناو بة خاوةند بوون ملمالينَ لةسةر كؤنترؤلَ كردن بوو بة، جادة

. ملمالينَ كةوتة سةر شةقام، طؤو بةياننامةكان لة ئةنقةرة و هةولير و لةندةنةوة دةرضن و ئةجنام درين
 ةوة توركمان لة ئؤثؤزسيؤين ناضاالكةوة بوون بة ئؤثؤزسيؤين قسةكةري ضاالك دذ بة ٤-٩واي لة د

لة كةركوكيشدا بوونة مةركةزيترين و ِريكخراوترين هيز كة بة ، ِرةويت كوردستاين بووين كةركوك
ةي بوين ِريذ بطرة هاشا لة، نةخشةي وردةوة كارة كةن لة ثيناو بة كوردستاين نة كردين كةركووك

ملوينان نووسيين وةك ئةمةي شيخ ستار زةِرةيةك لة هةولَدانييان بؤ ، كورديش دةكةن لةم شارةدا
لةوةي لةمثةريكي بةهيز بن لةبةردةم كوردستاين بووين ، طةيشنت بة نةخشةكانييان ساردييان ناكاتةوة

دةنط كردووةو لة دورةوة ناسيؤنالسيت عةرةب لةم سةروبةندةدا خؤيان تا ِرادةيةك بي. كةركووك
ئةوان شةِري عيراقي بووين كةركوكييان بة توركمانة ناسيؤناليستةكان ، سةيري كيشمة كيشمةكة دةكةن

ليرةدا ناسيؤناليزمي توركمان و عةرةب ئاماجنييان . كة بةرةي توركماين نوينةرايةيت دةكات سثاردووة
توركمانةكان لةوة طةيشتوون لة عيراقدا ، عيراقهاوبةشة لةسةر ئةوةي كةركوك ببيتة بةشيك لة 

دةزانن ئةوةي ، نيية تا داي بِرن بؤ دروستكردين نيشتمانيك بؤ خؤيان بوعديكي جوطرافييايي تايبةتييان
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، لة تةلةعفةرةوة بؤ هةولير و مةندةيل ِراسيت تيدا نيية باسيشي دةكةن لة جوطرافيياي توركمانستان
. عيراقيي بوون باشترين هةلَبذاردنة بؤيان، ان كوردستان و عيراقدا يةك هةلَبذيرنبؤية دةبيت لة نيو

جيبةجيكةري ستراتيذي ئةو ، ئيران بةهؤي ثاشكؤيةتيي سونييةكانييان بؤ توركيا و شيعةكانيش بؤ
ةت دروستكردن لةبةر دةم دروست بووين دةولَةيت كوردستان تةنان ِريطري، دةولَةتانةن لة عيراق

دروست  نةك سةركةوتين كورد لة داهاتودا كيشة بؤ ئةو دةولَةتانة، فيدرالَيش لة ئةركة يةكةمةكانييانة
تاين ناوضةكة لة ِريطةي هةنديك هيزي توركمانييةوة شةِري الَبةم شيوةية و، تةكانييانالَبكات لة و

  . داهاتووي خؤيان لة ئيستادا ئةجنامة دةن
يان كوردي ، ياخود توركماين ِرةسةن و نا ِرةسةن، ن عةرةيب ِرةسةن و نا نةِرةسةننازامن جياوازي نيوا

ئةوةي ئةمِرؤ نا ِرةسةنة سبةي بة تيثةِر بووين كات ثاش دروست كردين . ؟ ؟ ِرةسةن و نا ِرةسةن ضيية
 لة مةوثيش ئةو توركمانةي ئةمِرؤ ِرةسةنة سةدان سالَ، ميذوويةك لة سةر ئةو نيشتمانة دةبيتة ِرةسةن

ئةو عةرةبةي ئةمِرؤ ناِرةسةنة بة تيثةِر بووين كات ثاش ضةند نةوةيةكي كة دةبيتة ، نا ِرةسةن بوو
، ئةوةي ديوار لة نيوان ِرةسةن و نا ِرةسةن دروست دةكات ميذووي نيشتةجيبوونة لة شارةكة، ِرةسةن

  . ميذووش كات دروسيت دةكات
عةرةبة ِرةسةن و نا ِرةسةنةكان و نةتةوة ، ةيت كورد و توركمانةئةم بؤضوونةي كةركوك شاري براي

قازاجنيكي كوردي  بيبةري دةكات ض ةسةنةكاين كة لةو برايةتيية تا سةر ئيسك ثِر لة كيشمةكيشةِر
ئايا ئةم درومشة نةتةوةكاين كة نيطةران ناكات لة ئايندةيةك لة شارةكة ئةطةر كورد تيايدا . ؟ ؟ ؟ تيداية

ئةوة لة . ؟ ؟ دذ بة كورد دروستكردين بةرةيةك هةروةها ئةم درومشة نابيتة هؤكاري. ؟ ؟ ؟  دةست بيتالَبا
ناوةِرؤكي نامرؤظانةي طةِري .  

لة هةمان كاتيشدا الي توركياو توركمانةكان ناو بةرةي توركماين لة باشترين حالَدا كورد هةر 
  . رييتة تةنةكةي زبلَةكةوةكةي بكريت فِري دةد، نينؤكةكةي ئةردؤغانة

كوردستاين بووين كةركوك  بة كيشةي ئايا بيبةشكردين نةتةوة دانيشتووةكاين كةي كةركووك خزمةت
ئايين و  تةوذمي، وةك بامسان كرد توركمانةكان بة هةردووبالَةكةيانةوة شيعةو سوين. ؟ ؟ ؟ دةطةيةنيت

دواي هةموو ، رةي ئةذنداي خؤيان كارة كةننةتةوةيي ستراتيذي خؤيان هةية بؤ كةركوك بة طوي
كردين كوردستاين  دانيشتنة دووقؤلَييةكانيان لةطةلَ اليةنة سياسييةكاين كوردي طةرمترة بن لة دذايةيت

  . بووين كةركوك
؟ ؟ ئةطةر كةركوك تةا شاري برايةيت كورد و توركمان بيت ئةي نةتةوةكاين كة جيطةيان ضيية لةم شارة

شيخ ستار لةم بارةيةوة ضي ثييةو ض  با بزانيني بةِريز. ؟ ؟ ؟ امةلَةيان لة طةلَدا بكريتضؤن م. ؟ 
  _:نووسةر دةنووسيت . ؟ لة هةطبةكةي هةلَطرتووة بةلَطةيةكي بؤ بيبةري كردنييان لة مايف برابووين

د و توركمانة نةك كور م شاريالَكوردستانيية بة كةركوك شاريكي  شاريبلَيني ئةتوانني لَبةهةرحا
 عرياق لة شاري دةولَةيت دامةزراندين دواي" بة االممسع"  ئةذماري كورد بةثيي  ذمارةيبةهةرحالَ. عةرةب
ئاو بينة دةست . %١٨ طةيشتة عةربيش و ذمارةي% ١٩توركمانيش طةيشتة  و ذمارةي% ٦٣ ككةركو
ش ئةوةي، بشوكةواتة بة توركمان . كةركوك بطاتة شاري بةعةرةبكردن ضةثةلَي دةسيت ئةم ئةذمارانة ثي

  . بوو% ٣٧ ريذةيان و عةرةبةوة
مي ئادرةسي بابةتةكةي خؤي دةداتةوة و ئةو درومشةي بةرزي كردؤتةوة بؤ كةركوك الَنووسةر خؤي وة

ئةوةي كةمترين زانيياري لة مامتاتيك هةبيت نةك ، لة شاري برايةيت كوردو توركمان دةثوكينيتةوة
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برا % ١٩ة نةك زياتر بؤية ئةطةر % ١تةا  %١٩و % ١٨ي وةك بةِريزي دةزانيت جياوازي نيوان دكتؤريك
نازامن ئةم ِريذةيةي بؤ برابووين كورد و ، ةكة براش نةبيت بةموو ليوةي دوور نيية%١٨بيت ئاسايية 

 ناو شاري –لةوانةية بلَيت  ،ئةم ئةنيت عةرةب بوونةي بةِريزي سةيرة. ؟ ؟ ؟ توركمان لة كويوة هيناوة
بؤية ئةوان لةو ، كةركوك عةرةيب كةم تيدا بوو زؤربةيان يان لة الديكان دةذيان ياخود ِرةوةند بوون

ئةمة كيشةي كوردستاين بووين . برايةتييةكة الدينشينةكان ناطريتةوة، برايةتيية يب بةري دةكرين
ئةوان ناسنامةي كةركوك بة ، توركمانةكان ناسيؤناليستةكةركوكيشة لة بةرامبةر بةهانة و بةلَطةي 

ثيكهاتةي نةتةوايةيت دانيشتوواين  دانيشتواين ناوةندي شار دةخويننةوة نةك بةميذوو و جوطرافيا و
 وةك ضةكيك لةبةرامبةر كوردستاين بووين ١٩٥٧ئامارةكان دانيشتواين ناو شاري سالَي ، طشت ثاريزطا

ش سةرمايةداريدا . ننكةركووك بةكار دةهينن لة قؤناغي ثيت ضاوي خؤيان لة ئاست ئةوة بنوقيدةيانةوي
شارةكان لة ئاسيت جيهانييدا بضوك و ِريذةي الدينشينةكان نةك بؤ كةركوك بؤ هةموو جيهان زؤر لة 

ووة لة ب% ٤، ٣ لة جيهاندا نةك عيراق و كوردستان ِريذةي شارنشيين تةا ١٨٠٠لة سالَي ، سةر بوو
-٣٨ل–صربي فارس هييت -جوغرافيا املدن (%٢، ٤٥ بووة بة ١٩٩٥و لة سالَي % ٣، ١٩ بووة بة ١٩٢٠سالَي 

٣٩ . (  
توركة داطري كةرةكان بة دريذايي سةدان سالَ توركمانةكانييان لة شارةكان جيطري كرد بؤ جيبةجيكردين 

اشتريش لة سةردةمي ثاشايةتيدا ث، ئابوري ناوضةكةشييان خستة بةردةستيان، كارةكانييان
 دةستييان بةسةر بازاِر و دةزطا دةولَةتييةكان الَكرد لة با و ثاريزطارييان ئيمتيازاتةكان خؤيان ثاراست

لةو كاتانةدا ضينة ، بة ئاستيك زماين توركماين بووة زماين دةولَةت و بازاِر، لةناو شاري كةركووكدا
لةقؤناغي . كردة زماين فةرمي خؤيان بؤرذواكان زماين توركمانييانداراكاين كورديش لة شيخ و بةط و 

، سةرمايةداريداية بة شارنشيين كردين دانيشتوان بة كؤضي جوتياران لة الديوة بؤ شار دةست ثيدةكات
بة دةولَةمةند ، كورد بةهةمان شيوةي جوتياراين، لةو قؤناغةدا جوتياراين عةرةيب دةوروبةري كةركوك

ش خوارييانةوة مايف خؤيانة بينة ناو شارو نيشتةجي بن تيايدا بة مةرجيك سياسةيت الَو ك
 ييةي عةرةيب كةركووك%١٨ناكريت ئةو . شؤفينيستانة لة ثشت ئةم طؤِرانكاريية دميوطرافييايةوة نةبيت

تيي وةك ضؤن بؤمان نيية كريستان و جولةكة لة براية، يش بيت لة برايةتيان خبات% ٠١٨ئةطةر 
. يت بونييان يلَ بسينينةوة لة شارةكة لة بةر ئةوةي ذمارةيان كةمةالَكةركوكي بوون خبةين و مايف هاو

قازاجنمانة ، وة كورديش ئةو برايةتيية دياري بكات، ئةطةر كةركوك بِريار واية شاري برايةيت بيت
لة ِروانطةي ، خؤماننةتةوةكاين كةش لةو برايةتيية بيبةش نةكةين و نةيان كةين بة دوذمن 

مرؤظايةتيشةوة مرؤظةكاين دانيشتووي هةر شاريك بران و مرؤظ دؤستةكان دةبيت نةفرةت لة بريي 
  . ثيويستة تةواوي دانيشتوانةكةي بكرين بة برا نةك تةا دوو طروث، ِراستيزم بكةن

 كورد و توركمانة ئةطةر نووسةر بةردةوام دةبيت لة سةملاندين بؤ ضونةكةي كة كةركووك شاري برايةيت
  _ ئةو برايةتيية بة ثينةو ثةِرؤش دروستكراوبيت

لةو " ليوا" خؤ كةركوك وةك ثاريزطا ، كوردو توركمان بوو شاري، كةركوك  ليرةدا بلَيني شاريثيويستة
 ةيجطة لةو، ليواكة كورد بوون دانيشتواين زؤري زؤربةي لةبةر ئةوةي، بوو كورديي سةردةمة ليوايةكي

  . بوو كوردستاين ثاريزطايةكي
كاتيك شاريك تاثؤ . ؟ ؟ ؟ شاري كورد و توركمانييةكةي لة ثاي ضي ئةطةر كةركوك ليوايةكي كورديية

دةشيت كةركووك كوردستاين ، دةكريت لةسةر نةتةوةيةك ئةوة لة يةكساين بوون بؤ هةمووان دةكةويت

٤ 
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شاري برايةيت ، زةمان شاريكي فرة نةتةوةييش بيتهاو، بيت وةك بةشيك لة نيشتماين كوردستان
هاوكات بكةويتة ، بازارةكاين كةركوكدا دةيبينيني دانيشتوانةكةي بيت وةك ئيستا لة طةِرةك و

  . ضوارضيوةي جوطرافياي نيشتمانيكيشةوة كة خؤي داطريكراوة ثيي دةلَين كوردستان
تووشي هةناسة سواري   ثةلكيشي ناو درومشي دةكات وبة هؤي حةماسييةوة بؤ كةركوك جار جارة سؤز 

ليي تيك ضووة ثاريزطا و ليوا دوو ناون بؤ يةك شوين لة ، دةبيت و دةكةويتة ناو هةلَةي زمانةوانييةوة
شاريش هةموو كات بة ثيناسي نيشتمانييةكةيةوة ثيناس دةكريت . سةردةمي سياسي جيادا دوو قؤناغ و

  . ةوةنةك زمان و نةتةو
ئامارةكان تيكةلَ دةكات و لة  نووسةر ئةوةندة ثةلةيةيت لة تةسكيية كردين برايةيت كورد و توركمان

ئةمةش نيشانةي ،  تيكةلَ بة يةك ئةكات٧٧ لةطةلَ سالَي ٥٧ئامارةكاين سالَي ، دايان نانيت شوين خؤيان
لة طةلَيدا زياتر لة ،  بؤضونةكةيوورد نةبووين نوسةرة لة نووسني و ثةلة كردنييةيت لة ثينة كردين

  -:عةرةب توندي دةكات و دةنووسيت
ئةم  سةرةِراي، نيو سةدةدا لةماوةي  ليواكةشارةكةو بةعةرةبكردين سياسةيت ئةجنامداين م دوايالَ بة

 عةرةبةكان لةشاري ئةبينني ذمارةي، عرياق يةكي يةك لةدواي عةرةبةكاينحكومةتة  سياسةتة ضةثةلَةي
كورديش  ذمارةي،  كةس٨٢٤٩٣كةركوكيش طةيشتؤتة  ليواي  كةس و لة طشيت٢٧١٢٧ طةيشتؤتةكةركوك 
 ٤٥٣٠٦ طةيشتةلةناو شار  توركمانيش ذمارةي،  كةس١٤٧٥٤٦ كةس لة ليواكةش طةيشتة ٤٠٠٤٧ طةيشتة

 كةركوك بة شاري ليوايعةرةب لة  دانيشتواين م طشيتالَبة.  كةس٣٨٠٦٥كةس و لة ليواكةش طةيشتة 
.  كةس٨٣٣٧١ كةس و توركمانيش ١٨٧٥٩٣كورديش طةيشتة   كةس و ذمارةي١٠٩٦٢٩كوكةوة طةيشتة كةر

 و ١٩٧٧ كةركوك بوون لة سالَي شاري دانيشتواين ي% ٢٣لةطةلَ ئةمةشدا ئةبينني عةرةبةكان لة 
عرياق ذمارةيةك لة  حكومةيت ئةوةي سةرةِراي. بوون% ٣٩و توركمانيش لة % ٣٥كورديش لة 

عةرةب بةرز  ِريذةي بؤ ئةوةي، بةعةرةب ناونووس كردبوو مةسيحيةكاين كوردةكان و عةشايةرة
 زةمينةيئةدا نةك لةسةر  ئةذمارةكان دياري ئةم بةرزبوونةوةية لة خشتةكاين  تةامالَبة، بكاتةوة
كمان  كورد و تورلةِراستيداسةرةوةش زؤر لة واقعيدا دووربوون و  هةرضةندة ئةم ئةذمارانةي، واقعيدا
 ئةبينني ١٩٥٧ سالَي  بؤ ئةذماريبطةِريينةوةكةركوك بوون و  شاري دانيشتواين هةرة زؤري زؤرينةي
ئةطةر وردبينةوة .  بوون%٤، ٢١و توركمانيش % ٢، ٢٨ عةرةببيشبو % ٤٨كورد لةكةركوك  ِريذةي

كةركوك  واردةوريض ديهاتةكاين كةركوك ئةطةِريتةوة بؤ ئةوةي شاري دانيشتواين ئةبينني زؤرينةي
 بؤ ناو الديكانةوةبؤية كؤضكردن لة ، دائةنيشن توركمانةكان زؤر كةم لة ديهاتةكان،  كوردنشيننهةموو

 . شار هةموو كورد بوون نةك توركمان
نووسةر مامةلَة لةطةلَ كةمايةيت و زؤرايةيت وةك هاوثةميانييةيت سياسي دةكات نةك وةك  

يت بووندا كةمايةيت و زؤرايةيت الَم لة مايف هاوالَسياسةت ئةمة شياوة بةلة ، تييانالَهاونيشتماين هاو
ةو توركمان % ٢، ٢٨كة نووسةر هيناوييةتييةوة بة منوونة عةرةب  ١٩٥٧بة طويرةي ئاماري سالَي . نيية
ئةم . ؟ ؟ ؟ بيبةري دةبيت كة عةرةبة لةو برايةتيية%٢٨كة توركمانة دةبيتة برا و %٢١ضؤن نازامن، %٤، ٢١

لة قازانج نووسةر  هينانةوةي ئةم ئامارة بة منوونة لةم ووتارة، ماستة نةك موو بطرة طوريسيشي تيداية
وةك  لةو ئامارةدا% ٤٨ية نةك % ٣، ٤٨هةرضةندة كورد ، نيية بؤ ثالَثشيت كردين بؤضون و تيزةكةي

  . بةِريزي نووسيوييةيت

٥ 
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هةست بة توند بووين هةلَويست بكات بةرامبةر بة عةرةب كة ثيش ئةوةي خوينةر سةرجني وورد بدات و 
ثرسيار دةخاتة ، نووسةر بؤ خؤي لة ِرابردوودا يةكيك بوو لة هةواداراين بالَي نةتةوةيية فاشستييةكةي

 _بةر دةممان كاتيك دةنووسيت 
و توركمان هات لةسةر بةسةر كورد مدا بلَين خؤ ئةوةيالَلة وة بةِريز لة خوينةراين لةوانةية هةندي

بلَيني  ضي، وايةباشة ئةطةر  ئةي، عرياق بوو ِرذيمةكاين بةلَكو لةسةر دةسيت،  نةبووعةرةبةكان دةسيت
كة  كةركوك دةورو بةري شةممةري عوبيد و جبور بةدوةكاين عةشريةتة عةرةبةكاين بة بةشداربووين

و   و كةالر و قادر كةرةم و جةباريماتوتوزخور، شوان ديهاتة كاين سةربازةكان ثةالماري لةطةلَ
نيان ئةكرد الَتا هةبوو ت و ناو مالَيانالَقةرةداغ مةروما  ئاغجةلةروبة سةنطاو  زةنطةنةيان ئةدا تا ئةطةيي

هيرش و ثةالماردانةكانيان  كة لةكايت نكةرانةيان لةياد ناضيالَئةم تا دروومشةكاينو كورد هةميشة 
زياتر  ئةنفال هةلَمةتةكاين ثاشانيش لة ١٩٦٣ لة سالَي بةتايبةيت. "ن العدو ئيحنا البدو وي" ئةيانووت

 خوارووي  مانةوة و هةموو لة بيابانةكاينشوينسةرو  ئةنفالكرد و يب كورديان  هةزار كةسي١٨٣لة 
بةعس  ِرذيمي ِرووخاين كةركوك بةم دوايية دواي  لة ئةترايفهةنديكيانيشعرياق زيندة ضالَكران و 

بةعسية ِرةش بة ناوضةواين ئةنفال وةك لةكةيةكي هةلَمةتةكاين.  دؤزرايةوةثرووكةكانيانسك و ئي 
هةتاية و   هةتابةشداربوونلةطةلَياندا  هةموو ئةو كةس و ئةترافانةي ناوضةواين دةميين فاشيةكانةوة

 سالَيش لةكؤي هةزارةها  و دوايلةبريناضيتةوة هةميشة ئةنفال و هةلَةجبةي كارةسايت كورد طةيل
لة  دةروونناس يونط بؤضووين  زياتر لة مليؤنةها سالَ بة ثييبةلَكو، كورد عةمبار ئةكري طةيل هؤشي
  . ئةثاريزرينطةل  نةسيت

دةتوامن بةلَطةش ينمةوة كة ئةوةي بةسةرمان هات ِرذيمي بةعس ئةجنامي ، منيش هةمان ثرسيار دةكةم
سةدان هةزار كورد بةشدار بوون لة ثيكهيناين دةزطا سةركوتةرةكاين ، نبكةرةكاين تةا عةرةب نةبوو دا

لة وةزيرةوة بؤ ، لة جاشي شةعبييةوة بؤ تةهاكان، لة جاشي ضةكدارةوة بؤ جاشي قةلَةم
زؤربةيان جامانة  دايانة دةستةوة ذن و منالَييان طرت و، ئةوانةي ئةنفالييان ئةجنام دا، موستةشارةكان
ئةطةر بةِريزت ناوي ضةند خيلَ و . نييان كرد شةِروالَ و مراختاين لة بةر بوونالَوانةي تائة، لةسةر بوون

دةتوانيني ناوي سةدان  عةشريةيت عةرةب دةنوسيت ئيمةش كة لةو كاتةدا قورباين تاواين ئةنفال بوين
لَوانة سوري سةرةك خيلَي جاش و ئامر مةفرةزةي موخابةرات بنوسني كة لة قؤناغة جياجياكاندا كؤ

لة ئةنفالةكاندا ذمارةي جاشة ،  كورد١٨٢٠٠٠بةعس بوون و بةشدارييان كرد لة ئةنفالكردين 
ذمارةي بةرازيليية سورةكان طةليك ، بةشداربووةكان طةليك زؤرتر بوو لة ذمارةي سةربازة عةرةبةكان

  . زياتر بوو لة ذمارةي ئيظاكان
، ١٨٣٠٠٠ ةوة دةكاتة ١٨٢٠٠٠كاتيك ذمارةي ئةنفالةكان لة  نووسةر خزمةتيكي طةورة بة كورد دةكات 

هةرضةندة لة تةواوي ! ! ! . ئةطةر لة زةين كويري مامتاتيكيشةوة بيت جيطةي سوثاسة ئةمةيان
الوازييةكي وا نةك ، نوسينةكةي نووسةردا هةست بة الوازي بةِريزي لة بواري مامتاتيكدا دةكريت

  . وتابيةكي ئاسايي قؤناغي سةرةتاييش نايكاتمامؤستايةكي زانكؤ بطرة ق
نووسةر ناتوانيت تا سةر وةك ميذوو نوسيك مامةلَة بكات و بياليةين خؤي لة اليةنداري لة تةوذمة 

  -:كاتيك دةنووسيت ، سياسييةكان بثاريزيت تا مسباقييةيت نووسينةكةي مبينيت
 سةرؤك شارةوانيكي كة هةلَويسيت بةِريز بزاين خوينةري  كرد بؤ ئةوةيِرووداوة بؤ ئةم ئاماذةم...... 

  شيوعيكؤنة كورديكي هةبوو لةطةلَ بارودؤخيكي كةركوك زؤر جياوازي لةو بارودؤخة ي توركمان

٦ 
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وةك بامسانيش كرد ، ئةكرد جيبةجي ثاريزطارة بةعسيةكةي تةعليمايت كة بةتةواوي ِرؤبيتان جاف
  . شارةكةي ئةكرد نةك خزمةيت ديوةلي خزمةيت. بووبوة نؤكةري

 وم نازم هاتة الم الَبة، تكريت كورت كرديان بة سةرؤك شارةواين يؤ ماوةييكي صاحلينازم  البردين دواي 
وامكرد  ئةوةبوو. كاربكاتكريت  لة شاري ناتواين بكةم لةبةر ئةوةي ليمكرد كة وابكةم خانةنشيين تكاي

 كورد منوونةي وةزيريكي  بة ثشتيواينتوركمان نازم صاجلي كاينهةلَويستة بةِراسيت. خانةنشني بكري
  بوو كة ئيستا زؤر ثيويستيمان بةم جؤرة منوونانة هةية دوايتوركمانكوردو  برايةيت راستةقينةي

  . كةركوك ئازاديثرؤسةي 
وكؤنة  وردنوسةر لة ِريطةي ئةم ثةرةطرافةوة دةيةويت خؤي وةك وةزيريكي دلَسؤز بناسينيت بؤ ك

ديارة نة بةِريزي لةو كاتةدا لةسةر ، شوعييةكي بةعسي ِروخاويش بكات بة منوونةي مرؤظي خراث
ئيستاي ، وة نة ِرؤبيتانيش لةسةر شيوعي مةحسوبن) جةاليل و مةاليي (هيضكام لة بالَةكاين ثاريت

وو هيزةكان منوونةي كؤنة هةم، بؤ ئةنداماين ثارتةكان مةحسوبة نةك ِرابردووييان ئينتيماي مرؤظةكان
ئةطةر ِرؤبيتان ناويك منوونةي كؤنة ، ئةندامي ِرؤبيتان ئاسايان هةية بونةتة طةورةترين خؤفرؤش

شيوعييةكة ئةوا ئةو حيزبة خاوةند سةدان داستاين وةك طاورباخييةو ئيستاش نزيكترين دؤسيت 
  -:سيتثاشان دةنوو. طةلةكةمانة و هةزاران تيكؤشةري كردة قورباين

نوري تالَةباين بة شيوةيةكي فراوان ئاماذةي بؤ ِرؤلَي دوو قائد فريقةي سوثاي عيراق كردووة لة . د
زةعيم ِروكن نازم تةبةقضلي و زةعيم ِروكن داود اجلنايب و يةكةمييان ئةفسةريكي قةومي بوو ، كةركووك

نازم ، ن دياربوو لةسةر ِروداوةكةهةردووكييان جي ثةجنةيا، دووةميشييانيش ئةفسةريكي شيوعي بوو
تةبةقضلي ثالَثشيت توركمانةكاين ئةطرت لة شارةكةو ثاشانيش داود جةنايب ثالَثشيت شيوعيةكاين 

هةروةها ثالَثشيت ثاريت دميوكرايت ، لة ِراستيدا هةردووكييان ثالَثشيت كوردييان نة ئةطرت. ئةطرت
  . ةي نيشتماين لة كةركوككوردستانييان نة ئةطرت كة اليةنيك بوو لة بةر

 ٥٠نوري تالَةباين دةطريت كة لة ل . ِرةخنة لة بؤضونةكاين د نووسةر لةم بةشةدا بة شاراوةيي
داود جةنايب بة دؤسيت كورد ناو دةبات و ) منطقة كركوك و حماوالت تغيري واقها القومي (ثةرتوكةكةي

. زيِرين ناو زةد دةكات بؤ كورد لة كةركوكتدارييةيت ئةو لة شارةكةدا بة سةردةمي الَسةردةمي دةسة
 تةنانةت باس لةوةش دةكات اليةنطراين ثارتيش لة الداين داود جةنايب لة سةركردايةيت فرقةي دوو

داناين تةبةقضلي و جةنايب لةيةك تاي تةرازوودا بؤ كورد بيويذدانييةكي سياسيية . ناِرازي بوون
، دةيان هةزار كةركوكي زيندوو،  هةزارة٤ةية ليمانةوة دوورة نةك  د٤ميذوويةك تةا ، بةرامبةر ميذوو

تةبةقضلييةك بة ، شايةدحالَي ئةوكاتةن دةتوانن شايةدي بة ويذدانةوة بدةن لةسةر ئةم دوو كةسايةتيية
هاتين بؤ كةركووك يةكةم كاري لة كار خستين سةرؤكي شارةواين كةركوك كة كورد بوو داناين يةكي 

  . لة جيطةي ئةوكةي توركمان 
وكراوةتةوة الَ ب٢٠٠٤-١٠-٥ ي ئاسؤي بةرواري ٢٦ بةِريزي لة بةشي كؤتاييدا بابةتةكةيدا كة لة ذمارة 

ثاشان بة كورتييةكةي دةنووسيت ،  ي كةركووكةوة١٩٥٩بابةتييانة دةضيتة ناو هؤكاري شةِرةكاين سالَي 
منيش . ةكانةوة بوونة هؤي ِروداوةكةي كةركووكوكردنةوةي دذايةيت لة اليةن ثارتالَكةم ئةزمووين و ب

وكردنةوةي دذايةيت بةضاوي خؤمان نابينيني لة الَدةثرسم ئايا ئيستاش هةمان كةم ئةزموين و ب
  . ؟ ؟ ؟ ؟ ئايا ئةم جؤرة نوسينانةش ناضنة ثاي ئةم كةم ئةزمونييةوة. ؟ ؟ ؟ ؟ كةركوكدا
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زؤري لةسةر بارودؤخي  ِريزدار ستار تاهري شةريف زانيياري لة كؤتاييدا دةتوانيني بلَيني ئةم نووسينةي 
م نةيتوانيوة بياليةنانة الَبة ئةو كايت كةركوك تيدايةو دةولَةمةندة دةشيت كةلَكي ليوةربطرتريت

ميذوو نووسي ، بة نةفةسيكي ئةنيت عةرةيب و ئةنيت كؤمؤنيستيانة نووسراوة هةلَويست وةرطريت
تاكة اليةنداري ئةو بؤ ، انة مامةلَة لةطةلَ ئامار و هةلَويست و اليةنة سياسييةكان دةكاتِراستطؤ بياليةن

دياريكراو ئةطةر نةتةوةي خؤي و بؤضوين سياسي  ِراستيية نةك بؤضونيكي سياسي يان نةتةوةيةكي
  . خؤشي بيت
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