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  حممد حسني حممد حسني  ...  ...  طةمةسياسيةكان لةكةركوك طةمةسياسيةكان لةكةركوكيي و مةترس و مةترسييفرةشوناسفرةشوناس
  

 يهةم ئةو دةستانة،  دارو ئالَؤزةي مةترسي كردن بةشوناسة ئةتنيكيةكان ياريةكييار
 بةشوناسيان ئةكريت كؤمةلَيك ي بةشوناسةكة ئةكةن وهةم ئةوانةيش يارييار

ر  تيسياسية جيطريةكان جد دروست ئةبيت كةزؤر جار لةثيدراوة هاوكيشةيان يل
 فرةئيتنيكيان ي ثيكهاتيكي بؤئةو دةولَةتانةبةتايبةيتئةضنة ناو طؤِرانكارية كانةوة 

  ِرؤذهةالَيت دةولَةيت نيوان ئيتنيكةكان لة هةموو مؤديلةكاينيثةيوةند.. هةية
ئاسن جياوازيةكانيان  دةسالَتدا بوون بةئاطرو ي لةهةرةميناوةِراستدا بةجؤريك بووة ئةو ئيتنيكانة
 ساختةيان ثيكهيناوة كةهةميشة ئامادةبووة  نيشتماينيسةركوت كردووة و بةزؤر ئيجماعيك

 قورميش يبؤمبيك  كراوةتة فرة ئيتنيكيان يلييان واقع.  خؤيدا هةرةس ينيتي طوجناولةضركةسايت
 يئةو والَتانةوة و وةك خالَ ي كةويستويانة دةست خبةنة كارو باريكراو بؤئةو دةستة دةرةكيانة

 دةكرا ي فرة ئيتنيكيلةكاتيكدا هةموو ئةو دةركةوتة خراثانة،  بةكار هينراوةيالوازييان هةميشة بةخراث
  مايفي بةهيزبوون طةر اتاية وةك والَتة دميوكراتيةكان لةسةر بنةمايبةثيضةوانةوة بكريتة خالَ
 سياسي ئةم والَتانة ي عةقلَيئةبينني دواكةوتو، سةر بكراية ضارةي سياسهاووالَيت بون و ِريكةوتين

 ير توانا ئابوَ ضارةو هةميشة ويران بوين يبيخؤيانة كةفرةئيتنيكيان لةخؤيان كردؤتة كيشةيةك
 خراث ترين و دؤِراو يمنونة،  ئةم كيشةيةي زةقي عرياق منونةدةولَةيت، ضنيوةتةوةيومرؤييةكانيان ل

بينني ضةندة ئةو سياسةتة ئةوةتا ئةمِرؤ ئة،  هةبوةي كاريش سةركوتيين ضارةسةرترين و دواكةوتو تر
  .  قولَتر كردؤتةوة جياوازيةكاينيهةالَنة زام

 سةركوت كردن هةلَةية مةرج نية هةموو جاريك شوناسة ئيتنيكيةكانيش  ديارة وةك ضؤن سياسةيت
 لوبنان هةم  ِرابردودا سونةكايني سةدةلةهةشتاكاين. وبةكارهينرابيت  كرابيتة دؤزيكبةدروسيت

بةوةيش هةموو ،  لوبنانةوةي تر سورياشان هيناية شةِري ئيتنيكة كاينفةلَةستينيةكان و هةم دةولَةيت
 لوبنانيان  نيشتماينهتد دةولَةيت.. .. يو دروزيلةطةلَ مارؤن ئةو ِريكةوتنةيان هةلَوةشاندةوة كةثيشتر

 لبنانةوة زؤر لةو  لةهةشتاكاندا سوريا ئةخيستةناو كيشة ناوخؤييةكاينيستةئةو دة. َ ثيك هينابوويل
ديارة ،  عرياق وكوردستانةوة توركيا ئةضيت كة ئةيةويت بيهينيتة ناو هاوكيشةكايني ئةمِرؤيدةستة

  .  ئةو كات لةطةلَ ئةمِرؤدا هةيةيت هاوكيشةكايني بارو دؤخي ئةو جياوازيةبةلةبةر ضاو طرتين
هةريةك لةم ،  ئايرتاوة جياوازن لةكوردي زمان و زؤريشيان لةِروي كوردستان لةِروركمانةكاينتو

،  ثيك ينن يل خؤياين تايبةيتي بيكةنة بنةمايةك و شوناسي جياوازيجياوازيانةش بةسة بؤئةوة
  ِروخاينيدوا.  ثيكةوةذيانيش لةشاريك وطةِرةكيكدا لةطةلَ كوردا كؤيان بكاتةوةي ميذوويةكيئةطةرض

 كردة كؤسثيك  توركمانةكان و توركمان بويني كردن بةشوناسي كةوتة يار توركماينيبةعس بةرة
 هةلَبذاردن خؤيان ي هيض شةرعيةتيكيب.  كةدةيان سالَة كورد لةكةركوكا هةيةيتيبةرامبةر ئةو داوانة

  ثيكةوة طوجنان وثيكةوة ذياينيخالَ بؤئةوة بشيت بكريتة ي عرياق و ئةوة توركمانةكاينيكردة نوينةر
  ئةم بةرةية بةدةولَةيتديارة ثةيوةندية طومان ليكراوةكاين.  ئةم هيزةدا نةبوويبرايانة لةطوتار
ر ثرسيارةوة يئةوة،  نةئةكرا بةرامبةر كورد يلي لةوة باشتر شيتيتوركياوة ضاوةِريت خبريتة ذيدةكري 

ئايا ئةكرا كورد لةوةباشتر بكات كةتائيستا بةرامبةر ،  بةرةثالنةكاين كوردة بةرامبةر نةخشةو سياسةيت
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 كورد و توركمان هةربةو جؤرة ئةبيت كةئةم هيزة ئةخيوازن يان ئيتر ثيكةوة ذياين، بةم هيزة كردويةيت
 ين خؤيا تايبةيتي ئةم هيزة فؤرمي يلَريت بؤئةوةي كوردوتوركمان جيوئيتر هةمووشتيك لةثةيوةند

 توركمانةوة ئةيكات يةكيك لةئاماجنة ي بةناوي بةرة خؤي ئةو بانطةشانةَ ِرةضاوكردينيب.  ببةخشنيث
،  بةرةدا ببينيتي هةمووتوركمانةكان لةضوارضيوةي ئةوةية كورد بطةيةنيتة ئةوبِروايةستراتيذيةكاين

 ي وئازادي بةئاراميبؤئةوة هةيانة ي توركمان و هةموو ئةو داوانةي ِرةواي دؤزبةرة بكاتة خاوةين
 ينةضانس،  هةيةو توركمايني ناوخةلَكينةبةرة ئةو متمانة، لةكاتيكدا واقعةكة وانية، لةوالَتةكةدا بذين

 لةباريان بؤنةِرةخسينريت لةاليةن ي هةية بةو ئاسانية طةربيت و زةمينةيدروستكردنيش
خؤش بةختانة .  جياوازةكانةوة ئةكريتة ئيتنيك نةتةوةضييتيةركوكا بةناوئةوهةلَةشةييةوة لةك

 كة كؤمةلَيك يبةالَم ئةمة ناكاتة ئةوة،  نةداوةتة دةست بةرةوةي كورد ئةم ثاساوةي ِرةمسسياسةيت
  كةئةم هيزةو هةمووئةوانةيش ئةيانةويت طةيليهةلَةي لةو جؤرة،  كوردةوة نةكراوةيهةلَةيش بةناو

.  خبوازن كورد لةكةركوك بةطةورةترين ئاوايتا ميذوييةكاينتوركمان بكةنة كيشةيةك بةرامبةر داو
 نوسني وِرؤشنبرييدا كارئةكةن هةنديك هةلَة ئةكريت ِريك ي ئةوانةيش كةلةبواري شةقام و اللةئاسيت

 لةكةركوك وناوضة يهةمووئةو هةوالَنة،  بةرة بكةنوةك ئةوة واية بيانةويت خزمةتيك بة بةرنامةكاين
  ئةو ناوضانة دراوة وةك ثيشكةش كرديني غةيرة كوردي خةلَككراوةكان بؤترس وتؤقاندينتازة ئازاد 

 ترس  دروست كردينيضونكة لةبنةِرةتدا ئةوان بؤئةوة هاتون تالةِريطة، دياريةك وابووة بةم تاقمة
 يبةناو زؤريش يخةلَكانيك.  كورد لةوناوضةيةدا خواستةكاينيلةكوردةوة هةمووتوركمان سازبكةن لةدذ

 بة تاالَنكردين ئةمةش،  ئةو ناوضانةدا ئازاد كردينيكوردةوة ئةم ترسةيان ثيشكةش كردن لةسةرةتا
 ي كورد كةهةمووي زؤردِرندانةو تاالَنضيانةي وينةيةك دةولَةت وخةلَك و نيشاندايني زؤريسامانيك

،  دلَنيا كردنةوة هةبووةسياسةيت بلةكاتيكدا كورد ثيويسيت،  كؤمةلَة كةسيك بوون طريفاينبؤثِركردين
  .  ترس يةكسانيانة هةبوو نةك دروست كردين ثيكةوةذيايني ئارةزو بةنيشانداينثيويسيت

 شوناسة ئيتنيكيةكةيةوة يمرؤظ لةِريطا  ئيتنيكيداي ئالَؤزيلةدؤخ،  فرةئتنيكةيكةركوك شاريك
تيك بؤكيشةسياسيةكان ئةوا ئامادةية  كراية بابةيهةركاتيكيش شوناس،  ئةسةملينيتي خؤمرؤظبوين

 وايش هيض ي شةِريكيمةترس، ناسراوة) ) ي ئةهليشةِر ( ( كةبةي دةست بداتة ئةوشةِرةيزؤربةساكار
،  زةرةر مةند نابيت مادام ئةيةويت ئةوشارة بةشيك بيت لةكوردستاني كورد ليياليةك ئةوةندة

 هةموان وةك ي ئارام لةشوناسة ئيتنيكيةكان ودابني كردينيي دلَنياي وادا هيض شتيك ئةوةندةيلةدؤخيك
  ترسي ثيشةسازي لةِريطايو ِريطةطرتن لةبةردةم ئةو هيزانة  ئاشتيانةيةك ثيويست نية بؤثيكةوةذياين
  .  ئةكةني بةجيدروست كردنةوة ثرؤذةكانيان ج

هةرلةسةرةتاوة  -- بةرة بةتايبةيت-- و شؤظييني ترس كة هةنديك هيز دروست كردينيثيشةساز
  .  جياجيا دا دةرئةكةويت هةبووة لة كؤمةلَيك ئاسيتي تايبةتيان بؤيبةرنامة

 ي خةلَكي طةورةو طران لةالي كورديان كردؤتة فؤبيايةك سياسيدا هةمووداوا ِرةواكاينلةئاسيت - 1
 هيض كؤسثيك كةركوك رد يبتوركمان وهةميشة بةو ئاراستةيةدا قسة ئةكةن ئةطةر ئةوان نةبن كو

 توركمان ئةكريت لةو ي ميذووي كوردستانةوةو بةمةش غةدريك لةمايفي تردةلكينيتة ناوضةكاين
  .  طومان ليكراو بةكارئةهينني ميذووييبؤئةم بؤضونةشيان هةميشة نةخشةو بةلَطة، ناوضةيةدا

 ناوضةكة ئةيبينن ثرسة كوردةكاين لةبةري جةماوةريدا هةمووئةو هةلَةو كةموكوِريانةلةئاسيت - 2
 ي ثرؤسةي نةفس نزم لةسةرةتايي كوردو ثيشمةرطةوة خةلَكيكي بةناوي وتاالَنةيوئةو شِرةخؤر
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 ي فؤبياي ئايدؤلؤذييان بؤقولَكردنةوة سازكردين كةركوكدا كرديان دةيكةنة بابةيتئازاد كردين
 .  توركمانةكانيكورد ال

 ي توركمان وكوردا ِروبدات ئةوان وةكو كيشةيةكووهاوالَيتساكارترين كيشةيةك لةنيوان د - 3
أنصر اخوك ظاملا أو ( ( منونةمان هةية كةضؤن بةرة بةعةقلَيةيت: كؤمةلَي،  ئةيبيننينةتةوةي
 ناوضةكة ي تر ئيتنيكةكاينلةم كةشة طرذةدا نةتةوة ثةرسيت.  تياكردووةيكار) ) مظلوما

ئةطةر ئةو دةزطا ،  ئةم هيزة ثيويستيان بووةي كردنة  تر بووة بؤئةو ترس دروستييارمةتيةك
 كيشةكان ئةوا ي ياساييانة لةشارةكةدا هةية وريا نةبن لةسةر ضارةسةركردينيئيداريانة

 .  طةورةي ئاذاوةيةك كرديني دةست ثي بكريتة سةرةتايساكارترين طرفتيك بةسة بؤئةوة
 توركمان دروست بكات ونةهيلَيت  طةيلي لةالينيوة دلَنيايلةبةرامبةر ئةمةشدا كورد وةكو ثيويست نةيتوا

 دلَنياكردنةوة ي بةستراتيذئةمِرؤ لةهةموو شتيك زياتر كورد ثيوسيت.  بةرة ثيالنةكاينيببنة طؤشكراو
 كوردستانني وهيض ي توركمان كةئةوانيش هاووالَتيةك طةيلي وا الي بِروايةكدروستكردين. هةية

 يةبةردةم ماف وئازاديةكانيانا لةهةرشتيك ثيويستترة بؤئةو ثيكةوة ذيانةنابيت ل هةِرةشةيةك
  خؤبةنوينةر زانيينيطةمة.  هةبوايةيبؤي  دورمةدايكةدةبواية ثيش طةِرانةوة بؤكةركوك كورد بةرنامة

يتة  توركمانةكان بةتةا بةم تاقمة خةلَكة ناكريت ئةطةر لةواقعةكةدا كؤمةلَيك بيانوونةدريشوناس
 ي بةرة ث زؤرلةسياسةتةكايني كورد زؤرهةية ثيكةوةذياينيلةناو توركماندا خةلَكيك، دةستيانةوة

 خؤيان ي كةركوك بيزاريناوشار  توركماين دةولَةمةندو خاوةن ثيطةو بةرذةوةنديي زؤريبِريك، باشترة
  باشن بؤدروست كردينياكةهةموئةمانة بنةم،  ئةم تاقمةناشارنةوة لةهةولَة طيرةشيوينيةكاين

  .  كةركوكي تر نيوان توركمان وكوردو نةتةوةكايني دؤستانةيثةيوةند
  ثيويسيت بةرامبةر هةية بؤ نيشاندايني بةترس ثيويسيت وتوندِرةويش بةطشيتي نةتةوةيتوندِرةو
 نادةن بؤ  طوجناو لةدةستيئةوان يةك ضركة،  بةم ثرةنسيثة كردووةيبةرةيش زيرةكانة كار، ي خؤبوين

.  فراوان كةنةوةي ثي نيوان توركمان وكورد كةبةردةوام ئةيانةويت كةلييني ئةوترسةيقولَكردنةوة
 ي تر توركمان وئيتنيكةكاين طةيلي ثيكةوةذيان الي دلَنيايتائيستايش زؤرماوة كورد بيكات بؤئةوة

  :ضونكة. زةمحةت نية بؤكورد ئةم دلَنيايية زؤر كةلةكاتيكدا دروست كردين، كةركوك دروست بكات
  وهةولير خؤشترو يب واية هاوبةشي و وثيكةوة ذيان لةطةلَ سليمايني زؤرهةية بِروايتوركمانيك - 1

 ي و ئابور ئةو بارودؤخة ئةمينيبةحوكم.. ..  ديالةيكيشةترة بؤيان تاتكريت وِروماد
  . وة باشورو ناوةِراست جياكردؤتة لةناوضةكايني ئيرةيوكؤمةالَيةتية

 ئةم ثيكةوةذيانة ئةكات يِروناكبريهةية كةثشتطري  خويندةوارويلةناوتوركمانا نوخبةيةك - 2
 .  ثيكةوةذياني دلَنياي كورد ئةبن بؤدروست كردينوهةميشة ئةوانة باشترين هاوكارو هاوثةمياين

ةك ضؤن و، دروست بكراية ثيكةوة ذياني  ئارةزو بؤبةهيزكردين ومةدةينيكولتوري ئةكرا دةزطا - 3
 يش) ) كةركوك( (ي  ِرؤشنبرييدةزطا بوو دروست بووة هةروا ثيويست ي كوردي ِرؤشنبرييدةزطا

مةبةستم دةزطايةكة . ( ( نيوان نةتةوة كان ثيكةوة ذياينيدروستبكراية بؤبايةخ دان بةكولتور
  ) )  هةموونةتةوةكان بداتيبةفةرهةنطبايةخ 

 يئةوا خةلَكةكةيش يك بيت لةكوردستان كورد ئةيةويت كةركوك بةشيلةبةرئةوة
ئةمةش ،  كوردستاننيي الدروست بكريت كةهاوالَتيةكي وايبةهةمووجياوازيةكانيانةوة دةبيت هةستيك

.  ئةويتي جد وكؤمةالَيةيتي وِرؤشنبريي ئابوري ِراطةياندنةكان ناكريت بةلَكو بةرنامةيهةربةطوتار
 ي ئةو ميلةتانةي كةركوكدا زةرةر مةند نابيت نةك هةر لةبةر ئةوةيم كورد لةئاذاوةو نائارايكةس هيندة
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تر كةثيويستة لةبرايةيت و هاوبةشيا بني لةطةلَيانا ئةبنة نةيارت بةلَكو ئةو ئاوارانةيش تائيستا 
 مالَ  ناجيطردا ئةذين ئةوانيش ناتوانن ذياينيدوودلَن لةطةِرانةوة يان طةِراونةتةوةو لةبارودؤخيك

 ي بةعس ئيستا ئاسان نية جاريك ِراوةدونايني ئةو ضةندسالَةيدوا،  خؤيان خبةنة مةترسيةوةيدالَومن
 ئةو هيزةتوركمانانةن  توركماين– ي كورد ثيكةوةذياينباشترين ثشتيواين.  ترةوةيتر بطلينة كيشةيةك

 يستا نةبونةتة خاوةن بنكةبةالَم ئةمانة تائي،  ثيكةوةذيانن وةك كوردستانيةك لةطةلَ كوردايئامادة
 بةِرةكة ي ئةم هيزانة بؤئةوة كردينيهاوكار،  ناو بةرةي تر طةورة بةبةراورد بةهيزةكاينيجةماوةر
رثيزي توركماينيلةذيشنةوةو وةك هينة خاوةن دامةزراوة كوردستاين بةرة دةركيِراطةياندن ي بكري 

،  هةريمةو تائيستا وةكو ثيويست نةكراوةمةيت حكوي طرنطي طةورة ئةركيكي جةماوةروسازكردين
  خؤيانة بوجةيان لةسةر حكومةيت تر مايفيلةكاتيكدا كةئةوانيش وةكو هةمووئةو حيزبة كوردستانيانة
من بيطومامن ئةطةر كورد .  بةهرةمةندني تر ليهةريم هةبيت و هةمان ئةو مافانةيان هةبيت كةحيزبةكاين

 ِرؤذيش  و بةتيثةِرييني بينيتة ددةست بةرةوة ئةوا ناتوانيت هةمووئاماجنةكاين طوجناو نةداتة يبيانو
 طةشة يهةميشة هةناسة،  قةيرانةكانا طةورة بوونضونكة ئةوان هةميشة لةكايت،  ئةضيتيبةرةو الواز

يان  ميذويي ِرةطيكي كةركوكةوة هةلَمذيوة نةك ئةوةي كوردستان وكيشة طرفتةكاينيكردنيان لةدرز
  .  ناوتوركماننبي قبولَ كراويهةبيت يان ِروخساريك

  
Mihamad_79@yahoo. com   
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