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  و ئاسۆی داھاتوویبارودۆخی ئستای  ، کانی ڕیشه: رکووک ی که له سه مه

 سدنی  –عدنان کریم 

adnankerim1@hotmail.com 

  

  رکووک؟ ی که له سه ین مه چی ئه به

خاکی  ایسنوری جیۆگرافی ، یه له سه م مه نی ئه کیترین الیه ره سه ،عیراقدا  زایانی پرسی کورد له شارهی  بوای زۆربه به
  له  ڕاوه تیا جه ی هی له سه م مه ئه  میشه ھه  و شونک که شی کوردی له سه کانی مه کیه ره سه  گرفته  کک له یه . کوردستانه

  و ناوچانه ی دیاریکردنی سنووری ئه له سه ندی عراق مه تی ناوه وه رانی ده هنی کوردی و نون گفتو گۆکانی نوان الیه
یانی  کانی به یماننامه شی په خای ھاوبه  یهگرم  ئه.  وه بیانگرته  یه له سه م مه ی ئه ر چاره سه وتن له ب ڕککه ئه  که  بووه
   .  ه2005ی  که ستوره نجام فیدرالیزمی ناو ده ره و سه1991، گفتۆگۆکانی 1984ی  که زاته ، مفاوه 1970ی ئازاری  11

لک بکرت  گه  ی له سه یدا ، ناکرێ باسی چاری مه که ستوریه یاسایی و ده  باره ش گرنگتر به وه یدا و له که سیاسیه  باره چ به 
  کی دڕندانه یه هو وسانه هچڕووی  وبهڕو ,ل کۆمه تا ئاستی کوشتنی به   وه یی جیاوازیانه وه ته ھۆی شوناسی نه بهتا ئستا   که  

تی  وه رمی کوردستان و ده کراوی نوان ھه ی پناسه کوو شوه دا ئاشکرا فیدرالیزم وهیشستووری عراق ده و له   وه ته بوونه
  و یاسایه ئه  کرت که ووردی دیاری نه  زور به  یه و ناوچه م سنووری جیوگرافی ئه به،   کراوه ندی عراق پناسه ناوه

  .  وه یگرته ئه

  .  ئاراوه  دته  وه یه و گری کوره هند ب یوه په تا ئستا به  وه کۆنه رکووک له ی که له سه مه 

ئاشکرا میکانیزمک بت بۆ  ڕۆکدا به ناوه لهب  ئهر  به  گیرتهبرکوک  ی داھاتووی که وه کالییکردنه هر ڕوشونک بۆ ی ھه 
ماف و  رمی کوردستان به ھه شک له به بت به رکووک ئه ئایا پارزگای که: یت ڕه پرسیارکی بنه به  وه المدانه وه

یاسایی و سیاسی و   نجامه موو ئه ھه  به،   دا ھاتووه 2005یی عیراقی سای  میشه ستووری ھه ده له  که   وه تانه سه وده
غداد  به له  وه ندیه وهتی نا سه به ده  وه درنه وخۆ گرێ ئه ری عراق ڕاستهی ت پاریزگاکه 15کوو  یا وه ،  وه یه که جیۆگرافیه

    . ؟  وه کانیه جیاوازه نجامه ئهبه 

  که  نرخی تیایه نی به ند و الیه دا زۆر په1925سای   تی مووس له نووسی ویالیه ی چاره وه کالییکردنه ی یه وه تاقیکردنه 
کانی و زۆر  ی و میکانیزمه که وه کالییکردنه ی و شوازی یه که ڕۆکه کو ناوه تی به ی ڕواه شوه ق و به قاوده ک ده نه
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کاتک   دیاره. ن رکووک بکه یسی ئستای که وای که کی ڕه یه وه کالکردنه یه  تی زۆر به خزمهتوانن  کاری تری ، ئه وورده
وتوو چاوی  هرک کی سه یه وه کوو تاقیکردنه وه  رج نیه مه  وه ئه  یه خی خۆی ھه بایه سی مو وه بۆ تاقیکردنه  وه ڕانه م گه ئه

  . ست بوو به م زیاتر ال مه یه وه و تاقیکردنه کانی ئه تیڤه گهن  نه الیه  وه  وانه پچه  به کوو ین به لبکه

 : رخدا عراقی ھاوچه  کووک لهر که

رخی عراق  تی ھاوچه وه زراندنی ده تای دامه ره بۆ سه  وه ڕته گه رکووک ئه رخی که ی ھاوچه ی مژوویی کشه ڕیشه
  . 1921بۆ سای  دیاریکراوی ی پشوودا و به ده کانی سه تای بیسته ره سه له

و  تا له  زوور بووه تی شاره زی ویالیه رکه کاندا مه می عوسمانیه رده سه  له 1879تا سای رکووک  و مژوه که پش ئهم  به
  .ز رکه مه  کرت به شاری موس ئه   بیارکی ئاستانه به دا ساه

  کتبه  عوسمانی له تی وه دهمی  رده کانی سه ناوبانگه به  مژوونووسه له  ککه یه  الدین سامی که شمس  
رکووک  که  به  ت باره سه  دا چاپکراوه 1896سای   و له ه) س االعالم وقام( بی ناوی  ره عه  به  یدا که که نسایکلۆپیدیه  ئه
تی  خوارووی ڕۆژھه  تر له کیلۆمه 160ی  نزیکه  وتۆته کهو  هکوردستان ر به سهتی موسی  والیهارکی شرکووک  که: (   ئه

ک گردی زه ڕاستی کۆمه ناوه  له شاری مووس ی ئه  دایهردو   زووره زی  سونجوقی شاره رکه مه  م شاره ئه. م  دھه نزیک دۆ
 12قا و  و خانه  کیه ته 15و   قوتابخانه 7نوژ و وت و شونی  مزگه 36ک و  یه قه .  سه که 30000ی دانشتوانی  ژماره

 18و   کی ڕوشدیه یه ی و قوتابخانه که ر ڕوباره سه دک لهرمام و پ حه 8بستانک و  و دوکان و ده  موغازه 1282خان و 
ژری ) کانی  کوچه( ک و  ڕه گه ھا له روه و ھه  که ر گرده ی سه قه  له.  کی تیایه یه حاورهکلیسا و  3تایی و  ره ی سه قوتابخانه
شی پکدت  که ر سی دانشتوانی کوردن و باقیه سه وار لهچ،   ی تیایه که شاره  ، که  که ستی ڕاستی ڕووباره و الی ده

  .) ژین  دا ئه م شاره خزانی  کلدانی له 460خزانی جوو و  760و ھی تر و  ب ره تورک و عه له

. د. کرکوک في العصور القدیمة . کرکوک مدینة القومیات المتاخیة:   رگیراو له وه. قاموس االعالم: شمس الدین سامی  
  .  64- 63ص  .استاذ جامعي. جمال رشید احمد

کانی  وه ته ی نه ر ڕیژه سه کی جیاواز له یه ر سۆن ژماره ریتانی مایجه ی به ڕیده ی شمس الدین سامی، گه وانه پچه م به به
سیحی و  مه 5700زار کورد و  ھه 5ر  رانبه به سن له زار که ھه 13  که کانی شاره ی تورکمانه ژماره. ( کات رکووک تۆمار ئه که
لة متنکر الى بالد ما بین النھرین و کردستان ، نقله الى العربیة و حققه وقدم له وعلق علیه فؤاد رح: سۆن) . زار جوو ھه

کرکوک مدینة :   رگیراو له وه.  163 – 158، ص  1970، بغداد  1الى السلیمانیة ، ط جمیل ، الجزء االول ، من استنبول 
  . 261  ڕه الپه. القومیات المتاخیة 

  و کردوه ی وای له وه ئه. ( ر سۆن ڕاست نین ی مایجه و قسانه ئه  که  میشدا محمد امین زکی پی وایه ر ئه رانبه به م له به 
  وه ی کرد ئه تورکی قسه  رکووکدا به که  رچی له ھه  که  دا بووه و بوایه و له ئه  که  بووه  وه ئه  وه یه ه و ھه ئه  وته بکه

ش بۆ  گه  ترین به وره ن و گه که شی پ ئه زان و قسه رکووکیش تورکی شاره م کلدانی که هم کورد و ھ ھه  چونکه   تورکمانه
م  رجه سه  وپیه و به  نجامی داوه رکووک ئه وانی که شاره  که 1930رژمری سای  سه له  بریتیه  و توانینه وتی ئه چه

کی  سیحی خه زاریان مه زاریان تورکمان و ھه ھه 7یان کورد و زار ھه 22  وانه له  که  زار بوونه ھه 35  که دانیشتوانی شاره
کانی  که ڕه ش دانیشتوانی گه وپیه هرب ھه. جوو 2500نی و  رمه ئه 500ڵ  گه له  ییاری بوونه زاریشیان ته ھه 2و   که شاره

کانی  که ڕه ی دانیشتوانی گه ھا زۆربه روه میان کورد بوون ھه رجه ئیمام قاسم و اخی حسین و بوق وئاوچی وپریادی سه
(( قانون اللغات المحلیة ، في کتاب  لیمحمد امین زکی ، مالحظاتي ع) . ر کوردبوون   و چاییش  ھه چوقور و موسه
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مان  ھه رگیراو له وه.  105 – 104، ص  1984حققه و قدم له و علق علیه صباح غالب ، لندن )) محاولتان غیر مجدیتین 
  . 262.  ڕه الپه.  رچاوه سه

  رکووک  ب و کورد و که ره شۆفینیزمی عه

  رنامه و به ، ئه  ی قووڵ و ئاۆزکردوه یه له سه و مه ی تر ئه ی ھنده وه رکووکدا و ئه ی که له سه ی سیاسیی مه پاڵ ڕیشه له
بۆ گۆڕینی دیمۆگرافیای  ، دواوه به 1936 ، لهکانی عراق که دوای یه ک له یه  ته هو ده  که  بووه  نه الیه مه ھه  سیاسیه  وپالنه

وست  ھه ،  م پیداوه دا ئاماژه یه وه م لیکۆینه شونی ئه ندین چه  ک له وروه ھه.  یان بردووه ڕوه رکووک به شاری که
ت  باره سه  ن و ھزکی سیاسی عراقی بووه یهت و ال ر حکوومه وستی ھه ری ھه م پوه رکووک ھه که   ت به باره سه
  ووه کانیان له لی کورد و پشلکردنی مافه رکوتکردنی گه ر ھرشکیش بۆ سه تای ھه ره م سه ی کورد و ھه له سه مه به
کانی  که یهدوای  ک له یه  ته کانی حکوومه موو ڕوشونه شی ھه ی ھاوبه رچاوه سه  دیاره.  گیرساوه م پزیسکی ھه که یه
و بی  ره یی عه وه ته نه ای ئایدیۆلۆجی  له  بریتیهتا ئستا ،   وه ی پشووه ده کانی سه بیسته عراقدا ، له تدار له سه ده

کانی  م شوازه به . کوو عراقدا ی وه وه ته نه  ووتکی فره ب له ره عه ھاونیشتیمانییدانانی  باتر  ست و به باده
جیاجیاکانی   ته ی حکوومه قشه وداکانی نه ومه  و جۆره پالنی له یو ئاست و قووی  تانه م سیاسه دنی ئهبر ڕوه به
بی ، گۆڕانی  ره رستی شۆفینی عه په  وه ته بیری نه  وکردنیان له یه پهجیاوزی ی  ھۆی ڕاده  دا ، به م بواره تدار له سه ده
بی ،  ره یی عه وه ته ی نه وه کوو دیارترین ھزی بزووتنه عسدا وه می به رده سه له  یه ه مامهت و  م سیاسه ئه.  ردا ھاتووه سه به
  . بت ڕ ئه قۆناغدا تپه 2   گشتی به میش به ی خۆی و ئه لووتکه  گاته ئه

  کان، به ارف و ناسریهبی ، عبدالسالم ع ره رستی عه په وه ته یمانی باکی تری نه ھاوپه عس به به  که 1963سای : م  که یه 
  زاری له ھه 30  کان و زیاتر له ی شیوعیه وزه  وته تا که ره سه  ته سه م ده ئه. ت  سه رده سه کی خوناوی ھاتنه تایه کۆده
ڵ پارتی دیموکراتی کوردستانی  گه پشی پشی له  وتنه مجار که که یه  رامه م مه بۆ ئه. نھا لکوشتن ند مانگکدا ته چه
کان  قاسمیه  یان به کشه پاشه  کان داو پاشان که س قومیه ره ناوبانگی حه ی ئیرھابی به رمه گه ستنی گفتوگۆ له و به وکات  ئه

و   که م شیوعی کوشتنه شی ھه ترین به وره رکووکیش گه گیانی کورد و که  رگا بۆ وهیان  که کان کرد ئاشی کوشتاره و شیوعیه
  . وت  رکه ی به که م کورد کوشتنه ھه

ل  گه له  وتنکی چوار ساه ت و پاش ڕکه سه ر ده سه  وه ڕانه کی تر گه تایه کوده  به 1968سای   وه عس دیسانه به:  م دووه 
دوای  مجار به ئه  وه کاته عس جپی خۆی قایم ئه چوو تا به ست ئه ئاگر به  زیاتر له  پارتی دیموکراتی کوردستان که

دانانی پالنکی   وته که  دواوه به  1972  چۆیکردبوون ، له دا قه 1963  ی له و شیوعیانه ی ئه ڵ پاشماوه گه یمانی له ھاوپه
ڕاست  ناوه کوو له به) سیاسة االرض المحروقة  -مین سوتاندن رزه سه( تی  نھا سیاسه ک ته کردنی نه بۆ پیاده  نه الیه مه ھه
  وته یی ، که وه ته گای نونه کی سامناکی کۆمه نگیه بدهو ) تواطؤ ( جامی ن ئه شوودا، لهپی  ده شتاکانی سه ھه

ی  بھه تی جه رکووک خه که  بعیس که ھجیر و ته عریب و ته رحیل و ته جینۆساید و ته یت جکردنی فراوانترین سیاسه جبه
ی  که سمیه ڕه  و ناوه  تانه و سیاسه رتۆپی ئه ل سهنفا کیمیاباران و ئه  بوو که  ره رابه رک زۆر نابه رانبه م به ی ئه وه پشه

  . بوو

س  ، کهرکووکدا نجنکردنی سیمای دیمۆگرافی که نجن ئه وئه عسیدا ی کوردقانی به که ردوو قۆناغه ھه له  که  رنجه جی سه 
بی و  ره تانی عه وه نگی و ده رھه فهتی و  یه حزاب و کیاناتی سیاسی و کۆمه ی ھز و ئه ره به وتۆی له کی ئه زاییه ناڕه

کانی مژوودا تۆمار بکرت  خشانه دره  ڕه هپال تا له )   داعراق  نھا له وانیش ته و ئهکان شیوعیه  له  جگه( بینی عراقیدا نه
( دا ھاواری کرد  هبج ه دوای کیمیابارانی ھه به  که) ھادی العلوی ( کوو  تی وه سایه تی که زایه نگی  ناڕه ده ش ر بۆیه ھه
ی  وه وسانه چه  ر به رانبه به ی جیاواز ، له ر بۆ نموونه ھه !!!. وه م مایه نھا و ب وه ته  به،  !!) بم  ره عه  زارم که رمه شه
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موو  ھه کاندا ، له ستینیه له کانی فه ناوچه  ی ئیسرائیلی له)استیطان ( تی  تیش سیاسه تایبه کان و به ستینیه له فه
  .   بووه  یه و کشه رچاوی ناو ئه رکی به فاکتهی ت ایهز هنگی  ناڕ ده  میشه ی جیھان و ئیسرائیلدا ، ھه که کانی جووله نده وهنا

بیری سیاسی   له  که  وره کی گه بی و پانتاییه ره ھزی ئایدیۆلۆجیای ناسیونالیستی عه  ھۆی به  به  ش ، بگره وه ر ئه ک ھه نه 
ڕزی   کوو بیرک که وه  ڕه و بیروباوه وتووی ئه تی جکه سه تی ، و خه یه بی و عراقیدا ھه ره گای عه مهنگی کۆ رھه و فه
نھا  ئیتر شۆفینیزم تهکانی عراقیش ،  کان و ئیسالمیه ت الی شیۆعیه نانه خنه ، ته ر ڕه به  م ناخرته گیرت و یا النیکه لئه

  . عس بۆ به  وه ته ماوه تیکار نهحئی  به

 1963ی  تاکه دوای کۆده  وه وانه ن ئه الیه له  بوو و بگره عسیش نه به  کوو ھیالل ناجی که کی وه تیه سایه که  و بۆ نموونه ھه
  له  ھۆی ھاشاکردنی ئمه( :ت  هتی بۆ جمال عبدالناسر ئ ناردوویه  ڕاپۆرتکدا که  و ئازاری زۆر ھاتوو له ت زیه تووشی ئه

ی  وه م نانه به.  یه وتدا ھه نه ماعمان له ته  که  ودیاره دا که شاره  وت له بۆ بوونی نه  وه رته گه رکووک ئه کهکوردبوونی 
دۆست  ین به بکه  یه وه ته م نه ئه  باشتر وایه  بت بۆیه نھا زیانی بۆمان ئه ته  وه وته ھۆی نه ڵ کورددا به گه تی له دوژمنایه

  ةکرکوک مدین).   نده به وتی زۆر وزه ی نه رچاوه و سه  پیته ب به ره یبت خاکی عه خوانه.   وه وته هی ن بۆنه ک دۆژمن به نه
  136.  ةالقومیات المتاخی

بیری   بوون به  ئالووده  وه ته بوونه شتووشی راونانی  وه عسه ن به الیه ت له نانه ته  داری تریش که تمه ر و سیاسه زۆر نووسه 
   . بی  ره شۆفینی عه

نی کوردی ،  کان و الیه عراقیه  ته نوان حکومه  له  وه وتنک بیانگرته ر ڕکه بت  ھه ئه  ی که و ناوچانه دیاریکردنی ئه 
  که  یه و شونه رکووکیش ئه که.  ودا پساوه نجام له ره پردی گفتوگۆ سه  کان که خته گرێ سه  له  کک بووه یه  میشه ھه
  .  ی گردراوه پوه  و پرده ئه  وه هر ردوو سه ھه له

بۆ پویستی   کات که ئه  وه باس له) العراق ؛ دراسة في عالقاته الخارجیة وتطوراته الداخلیة ( کتبی  یر نووسه 
ری تدا سه موو تاقمی ده چاو ھه  له  که  وتووه که  1966زیرانی سای  رۆک وه عبدالرحمن البزازی سه  ی چاویان به که کتبه

ی دیاریکردنی  له سه ر مه سه کانیان له باسی قسه  یه م شوه و به  موویان لیبراتر بووه ھه قۆناغی کۆماری عراقدا له
  .   وه گته ئهی کوردستان  ناوچه

تی  کیه یهی  چوارچوه  کان له کانی کورده دابینکردنی ئاواته  که  پی وایه  ی که و ڕایه ر باسی ئه سه  کاتک ھاتینه( 
  یه و بیرۆکه دژی ئه هزیران ل رۆک وه نرت  سه کوردی دائه  به  که  یه یه و ناوچه دیاریکردنی ئه  تا پویستی به ره عراقدا سه

     65ال ) .   شنه و چه نی تریش بۆ داواکاری له سان و الیه ھۆی ھاندان و ووروژاندنی که  بته ئه  و کاره ئه  که  وه و ھۆیه بوو به

  وه شتاکانه ڕاستی ھه ناوه وک لهرک که  کورد له 100000  زیاتر لهرکردنی  دهئیتر   وه شتاکان ئه سانی ھه  ینه گه کاتک ئه
دا مابوون و ھشتا  که شاره له  ی که و کوردانه ر ئه سه به  ژادیی نهی  وه هدتی توان پاندنی سیاسه و سه 2003تا 
  ین که گه وسا تئه ئه )غییر القومیة ت –یی  وه ته گۆڕینی شوناسی نه( ی پالنی شوومی  چوارچوه  کرابوون له رنه ده

  . هیروا ئاسان نی ھهی  وه ساڕژکردنه  که  م شاره ی ئه سته جه  ته زامکی قووی کردووه عس بی به ره شۆفینیزمی عه

 . ش زیاتر بکات  وه بوو له و ئامده ناسی ده نه یعس ھیچ سنوورک زیای شۆفینیزمی به م حه به 

تی سیاسی و ئیداری و  سه ووی عراق دهش، ڕژیمی پ 1991ڕینی سای  وتی ڕاپه سکه ترین دهکی ره سهکوو  ی وه وه پاش ئه 
گوژمکی خرای  )بعیس رحیل و ته ھجیر و ته عریب و ته ته (ی رۆسهپرکووکدا  که ما، له کوردستاندا نهی  زۆربه  ربازی له سه
ت  ندکردنی فیدرالیه سه رمی کوردستان و په تی  ھه زراندنی حکوومه تی پاش دامه تایبه به  تانه و سیاسه ئه. بینی  خۆوه به
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مان ،  رله کوو په وه رمی فهعکی  رجه کان و مه کوردستانیه  تفۆرمی ھزهکوو پال وه 1992سای  مانی کوردستان له رله په له
عس  ی بهئاستکی زۆر فراواندا ڕژیم و و له، ڕکخرا  نه الیه مه کی زۆر سیستماتیک، ھه یه شوه و به  وه ئاستکی تره  چوونه

وتی  وردی ڕه دیار بوو ڕژیم به.  م شاره ی ئهرچی خراتری دیمۆگرافیا ندا بۆ گۆڕینی ھه مه ڵ زه گه ملمالن له  وته که
دی  یت به ڕی کوه دوای شه  ی که تازانه  سیاسیه  هشو ھاوک ئه.  و جیھانی خوندبۆوه  که کانی ناوچه سیاسیه  ندنه سه ره په

کی  ملیۆن خه 2ی  نزیکهی  کۆمه بهوتی کۆچی  ڕه. پکردبوو) تدویل ( ی کوردی  له سه کی زۆر مه یه ندازه ھاتبوون ، تائه
موو  تی ھه بابه  کی درژ کرد به یه کوردی بۆ ماوه  ڕین سیمای تراجیدی وای شکستی ڕاپهد ی ڕژیم له ترسی تۆه کوردستان له

مریکا و  ھا فشارکی زۆریشی بۆ ئه وه ی کورد و ھه له سه قی بۆ مه رھه میدیاکانی جیھان و سۆزکی جیھانی به
کوو  کانیان وه ھزه  وه ترکه د کیلۆمه ند سه دووری چه  له  وه عسابکی سارده ئه  چۆن به  نابوو کهھپککانی  یمانه ھاوپه

عسی  الی ڕژیمی به  وانه ئه.  ))لی ب ووت ترین گه وره گه(( سابیکردنی  قۆناغکی تری قه  ڕواننه ماشاچی ئه ته
و  و له  ھزکردنی گیانی تۆه ی به مایه  کوو بوونه ی ویژدان به وه ی بداربوونه مایه بوون به وکات نه تداری ئه سه ده

شاالوی گۆڕینی دیمۆگرافی   کران بۆیه یرئه هس  کوو بارمته وه اواند عورفی ئه  لهی  که کورده  رکووک و دانشتوانه شدا که نوه
رکووک ناوکی  که  که ،ی کورد کشه  زانی که هد دووری نه هڕژیم ب. گرت  خۆوه مبازکی ترسناکی به ه قه  دواوه به 1992  له
زووی  مریکا ئاره ئه  رچی الی ڕوون بوو که تی گه وه گای نوده ی کۆمه وه ناوه  تی ھاتنه بابه  بب به ،بوو  یه و کشه ئه

. بوول کردیکای مر رچاوی ئه ی تر به خاکی تورکیا ھنده  رلیک له نجه ی ئه و بنکه  ی نیه وجۆره ئاوگۆڕکی سیاسی له
اش تئس  که( ی کوردستانیدا  ره ڵ به گه دوای گفتوگۆکانی لهو   وه ڕژیم قۆستیهوا  ئهش بت  بیانوو  وه ر ئه رحاڵ گه ھه به

دوا  وه کانی له موو دانوسانه ویستی بۆ ھه)   راوه س نازانت چی تیا گوزه وکات که ی کوردستانی ئه ره رانی به سه له  جگه
بوو  ھه  که گۆڕینی دیمۆگرافی شاره  پشدا پویستی به  ش له وه رھاوێ و ئه ی گفتوگۆ ده بازنه  رکووک له که  وه پشه له
مانگ جارک ڕاپۆرتی خۆی  6ر  ھه  رکی بوو که کان ئه کگرتووه یه وه ته ری نه کوو نونه ڤان درشتۆیل وه  تی که تایبه به
  . بدات  و شونانه ر ئه سه له

ی  ره فدی به وه  ی به رامه م مه ئاشکرا ئه وردی و به تداری ڕژیمی پشوو زۆر به سه می ده سی دووه کوو که ت دووری وه یززهع
سعوود بارزانیدا  می پشنیارکی مه وه و له ئه. غداد به  دا بۆ گفتوگۆچووبوونه 1991  له  یاندبوو که کوردستانی راگه

ریش  مبه کوڕی عبدالله ی پغه ید مه ر محه گه: ( کان وتبووی  جناکۆکه  رکووک و ناوچه ری کهدواخستنی چا  ت به باره سه
 . 348کرکوک ال ) . کانی تر ناگۆڕت رکووک و ناوچه که  ت به باره کانی سه وسته ت  ھه ، حکوومه  وه زیندووبته

  رکوک نی ڕژیم و گری کهیگۆڕ

ژیانی  له  که  وه تازانه  نده وه و ڕه موو ئه ھه ، به  دواوه به 2003  کانی گۆڕانی ڕژیم له هرچاوگرتنی ئاکام به ب له ناکریت به
یسی  که  ، لهرکوکدا  ر دۆخی که سه اریکراوی بهید کانی به هیری کاریگه تیش تایبه به  وه کایه  ی عراقدا ھنایهیسیاس

ی  رکوک ڕیشه یسی که کانی که هیئاۆزی  ش ببین که وه ب وریای ئه هد  وه دیسانه  ته به ئه .ین  تبگه  م شاره ئاوزکاوی ئه
کانی  هیری بۆ کاریگه  وه کانی بگینه نه موو الیه و ناکرت ھه  یه شیان ھهیخۆپشی  وه له و کولتووریی و مژوویی یسیاسی
-سیاسی   نده ھه ره  رکوک له یسی که چ دابانی که  بۆیه. عراقدا ڕینی ڕژیم لهگۆڕۆکی  و ناوه  وهمریکا و ش تی ئه سیاسه

  .دوادا دت ی بهی گومایی  زیاتر که ئاکامه  2003ی پاش   که وا سیاسیه ش و ھه ی له که وه نهی و چ جیاکرد که مژوویه

نھا گۆڕینی ڕژیمکی سیاسی نۆرماڵ  ته  وه کانیه هن یما مریکاو  ھاوپه ن ئه الیه له 2003  گۆڕانی ڕژیمی پشووتری عراق له
م  له.   ی نادیار و له ره ھشتا زۆر الپه  که  یه وره می ڕووداوکی مژوویی گه که یه  نگاوی ھه  و ئاوگوڕه ئه. بوو نه

ماکانی  کوو بنه گۆڕن به ده  که  ی نیه که سیاسیه  ته سه و ده   رکرده عسی عراق و سه نھا ڕژیمی به ته به  وه دا ئه قۆناغه
  . گۆڕن  ده  وه گرژنه ت له وه ی و دهیتی سیاس تداره سه ی دهنکا ی و میکانیزمهیی سیاس کایه
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م  و کورد له  و سوننه  شیعه ی پی شوناسنامه بهت  سه دهککی  ی وه خشینه هو ب یفی هتای) محاصصة ( ی  شنه بهش به
شوازک بۆ  ک چ وه  مریکاوه ن ئه الیه له  یانهئاگا ھا روه هھولتوورکی دوور ودرژ  که  ستت به به دا پشت ده قۆناغه

 ک و چ وه  وه ریدا ئاسان بکاته سه جیندای خۆی به یتی ئه بتوانت دیکته  تی سیاسی که سه ده  مھنانی مۆدلک له رھه به
.  نای بۆ براوه ، په وت بی  زھه مۆزاییکی ئیسنی و مه)) یران نونه((  له یمان کی ھاوپه یه ره بهی  وه گردکردنهک بۆ  یه ڕگه

و شونکی تر   موو ناوچه ھه  رکوکدا زیاتر له که ی عراق لهیی سیستمی سیاس وه بنیاتنانه  له  م مۆدله ی ئه وه نگدانه ڕه
  .  وه تهب ده  سته رجه به

و  1991ڕینی  راپه  مان شار له رجی ھه لومه ھه  ین به رکوک بکه که له 2003راوردی بارودۆخی دوای  ر به دا گه ر لره ھه 
ی  وانه پچه به .  م شاره یسی ئاۆزکراوی ئه که  ت به باره ویت سه که هرد یمان بۆ دهرکوکدا زۆر ڕاستی ئازادکردنی که

کات بۆ  هست پد و ده کی ئیسنی تیژڕه پشبکیه   دواوه به 2003 لهکی میللی بوو ،  یه وه جوونه  که 1991ڕینی  ڕاپه
ی  وه تی سینه سیاسه پؤکردنی  روارک له مای خه ربنه سه رد لهکو  وه والشه له . ت سه ده ش له ینی زۆرترین بهپچ
ڕوانی و  ک چاوه دنیایه به،    پۆکراوه دژیان  له  وه پشووی عراقه یبی ره رستی عه په وه ته ن ڕژیمی نه یهال له زی که گه ڕه
ککی   شه موو به خۆیان بۆ زۆرترین یا ھه ،  ندیدا تی ناوه سه ده کان له سیاسیه  ھاوکشه ھز له کی به ی جپیه سایه له
گورزکی  وڕژیمی پشوخانی وڕو ی بهیب ره عه یی وه ته نهوتی  رچی ڕه گه  وه شهی تریک الیه هل. ن که هد  رکوک ئاماده که

 ،  یدابوو دا بۆ په بی سونه ره ناو عه نھا له ک ته یان میراتگری نه ی دهیب ره م شۆفینیزمی عه به   وتووه رکه به ری کاریگه
ی یتورک – یکی سوری وستیه شدا ھاوھه که ناوچه و له یشیع – یسونی -ی یتورکمان – یبی ره کی ناوخۆیی عه یه ره به کو به
ر  گه. دا ری ھه رمی کوردستان سه ر ھه ک بۆ سهرکو ی که وه ویک بۆ گانه ر ھه ر ھه رانبه به ی  لهیب ره عه - یئران –

نگ و  ڕه مه یی و جیھانی ھه ناوخۆیی و ناوچهکی  یه ره وا به ئهر  پوه  بهین  رکووک بکه که  ت به باره وست سه ھه  وه دیسانه
تی  دیبلۆماسیه(( ت  نانه و ته  وه بینینه ی تردا ئه الکه نھا له ته ردیش بهوو ک   که ی ھاوکشهک الیه ھز له زۆر فراوان و به
توورک دۆست و   لکه ی سه دهکان ھن کوردیه  نه ی الیه کیانه ره ده))   شته گه(( موو  و ھه و ئه)) رم  تی ھه کوردی و حکوومه

م  رسی له مریکاش زۆر وورد ده دیاربوو ئه .   کردووه یدا نه دا په رینه به  م جیھانه وای کورد له ھاوسۆزیان بۆ داوای ڕه
ی سیاسی عراق و  بۆ ناو پروسه  نهک نرخک بۆ ڕاکشانی سون تی وه تایبه رگرت و به وه  نهوستا رکی ھه رانبه به

و  58  ی یان بۆ ماده ماسه و حه مانیش ئه فی عراقدائه له مه اییکردنی تورکیا و ڕازیکردنی سوریا بۆ ھاوکاری لهو دنه
  .  وه نی کوردی ھشتیانه کردنی الیه له کوو کارتی فشار و مجامه ما و زیاتر وه نه  140 پاشان

ر  سه ن و ھزی سیاسی له ک الیه کۆمه  ت به سه شی ده مای پدانی به ر بنه سه ی سیستمی سیاسی عراق له وه بنیاتنانه 
ی  چوارچوه ڕۆ له وپه زار پینه ھه ئاستی عراقدا به  ر له و کورد  گه  و سونه  شیعه ک له ر یه دی بۆ ھه کی سه یه مای ڕژه بنه
کوو مینی چنراو  موویان وه سکاری و ھه دهن بۆ کانی دانراو گرنگترین ماده  له  25ی  نزیکه  ربکرت که سه ستورکدا چاره ده

ختی و  سه  واته ،  وایه))  !!پردی سیرات((    له  وه ڕینه کوو په رکووک ئیتر وه که  گاته ئه  که  وه ئه ،بن   وه قینه قابیلی ته
 رکی رانبه رکوکدا به که له  که  وه شارینه ش نه و راستیه بی ئه دا ئه لره.   وه بته هئر  رابه ند به ی چه که دژواریه

  و شیعه  نوان سونه یبی زھه ودا ملمالنی دینی و مه دوای ئه م به به  یه که ئیسنۆناسیونالیستی سیمای سیاسی زای شاره
کانی تری عراقدا  شونه  یان له وه دان و زیندووبونه رھه ی سه ندازه ئه وانیش به ئه  حی دن کهیس و ئیسالم و مه

رک و شوناسی  رانبه به  که  یه وه ئه  وه کاته رکووک جیا ئه ی که وه ئهو ک مۆی خه شوناسی ئه  به  رکوکدا بوونه هک له
  .بۆ کاتی گونجاو یا پویستی خۆیان  یا دواخستوه  وه کانی شاردۆته وه وتنی ئه رکه یی ده وه ته نه

  ، بۆ ؟ بۆی   وه ڕانه و گه 1957ئاماری  

ع  رجه کوو مه تی ئستادا وه عس و حکوومه نی کوردی و ڕژمی پشووی به ی گفتوگۆکانی الیه زۆربه  له 1957ئاماری سای 
  تی ئستای عراق چونکه عس و حکوومه م گفتوگۆکانی نوان ڕژیمی به ئه  بۆیه. کرت کرێ و ھمای بۆ ئه ماشا ئه ته
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ی  له سه مه  وتۆ به کی ئه یه گفتوگۆکانی پشتردا ئاماژه ک له ھیچ یه  له 1970ی ئازاری  11وتنی  پش ڕکه  ڕاستیدا له له
  .ون رچاوناکه به  وه بیانگرته  وتنانه و ڕکه ب ئه ئه  ی که و ناوچانه دیاریکراوی و سنووری ئه  ی کوردستان به ناوچه

ی دانیشتوانی  ی ڕیژه له سه ر مه سه له) حقوق االنسان و التنوع االثني لسکان کرکوک ( ناوی  باسیکدا به  منذر الفضل له 
بریتی  رکووکدا شاری که لهی دانیشتوانی  کورد  ڕژه 1957پی ئاماری سای  به: (   رکووک ئه کانی که ئیسنیکه  پکھاته
عریب و  تی ته ھۆی سیاسه  م به به. دا  1970یانی ئازاری  به  له  بناغه  ش کرا به م ئاماره و ئه%  48،3  بوو له

  وه ئه  رچی تورکمانه ھه% .   37،33بۆ   وه مبوه دا که 1977ئاماری   ی دانیشتوانی کورد له ڕژه  وه زیه گه پاکتاوکردنی ڕه
  .  653ص : کرکوک % . ) 16،31  دا بوون به 1977ئاماری   م له بوون به%  21،5یان  مدا رژه که یه له

  :  وانه له  یه خی ھه ند بایه چه  وه وباره له 1957انکردنی ئاماری شسنی ده 

  پی ستاندارده کی پرۆفیشیناڵ و به یه شوه به  ییدا که وه ته ستی نونهئا  له  مین ئاماری دانپیانراوه که یه/  1
  . نجام درابت هکانی زانستی ئامار ئ تیه وه نوده

بواری گۆڕینی سیمای دیمۆگرافی شاری   بوو له ئارادانه هوکی فراوان و ڕکخراو ل ر زۆر ھۆ ھشتا ھه به دا له و کاته له/  2 
  .ری وروبه رکووک و ده که

  نجام دراون که ئهکاتکدا  سکاری کراون و له ده  وررد نین و بگره 1987و  1977تی  تایبه کانی تر به م ئاماره رجه سه/  3
  .   یدا بووه رمه گه تی له تایبه دا به م شاره عریب له ی ته پرۆسه

بۆ ناو شاری   وه رکووکه کانی لیوای که ناوچه  له  ، واته  وه مان شاره کانی ھه دھاته  ی کورد له ی ڕووتکردنه و  شاو ئه/  4 
،  وه موو عراقی گرته وتی شارنشینی ھه ی ڕه شه تی و گه یه کوو ئاکامکی سیاسی و ئابووری و کۆمه وه  رکووک ، که که

  .  کات ستپئه ده 59 – 58تی سانی  تایبه به و   م ئاماره دوای ئه

  !!ش  شاری زی  ڕه: رکووک  که

نی  غداد و الیه به -ند تی ناوه سه نوان ده  گفتوگۆکانی  له ھا روه و ھه  کاندا سیاسییه  کشه کانی  کشمه موو قۆناغه ھه له
م  ده ر گرێ و ڕگریی به به  وخۆ بووه ی ناڕاسته شوه وخۆ یا به رکوک ڕاسته کانی که وته نه  ی چاه له سه کوردییدا مه

وتوون  موو شتک ڕککه ر ھه سه و زۆرجار له داناوه   وه وای گفتۆگۆکانه ش وھه ر که سه ری قورسی به یا سبه گفتوگۆکان
رگیز کۆتایی   ھه  م شاره ئهی  ری کشه سه رکوک، چاره وتی که بۆ نه گۆنجاورکی  سه ب چاره به. بت رکوک نه ی که له سه مه

 بۆ وک ر ھه ر ھه سه له  وهسیاسی و قورسایی دانا یکانی ئابووری قووه  کشه  له  شکه ش بۆ خۆی به مه ئه. نایات
  . رکوک ری سیاسیی بۆ که سه چاره

ی  کاکه.  وه وترته کوو فۆلکلۆر ئه وه  کهوت  نه ت به باره سه  یه ک ھه یه رکووکدا قسه که تیش له تایبه موو عراق و به ھه  له
و عراق (  رکووک بۆ دانیشتوانی که  وه ڕی زۆره ک وفه که سامانکی سروشتی به  وت له نه  که  یه وه ش ئه یه و قسه ئه
. ۆر بۆیانج مه شتنی تاوی ھه مل و چه رجی کوشتار و ڕاگوزانی زۆره ی خه رچاوه سه  به   و کراوه به به  بووه) گشتی  به

و کو به  رداوه وان به ماڵ و ژیانی ئه گی له  که  خۆی نیه  که وته نه  وه ئه  زانن که ن باش ئه که ئه  یه و قسه ی ئه وانه ئه  دیاره
  .  کارھناوه ستک به به ھا مه ی بۆ وه که وته نه  که  یه ت و ڕژیمه وه و ده ئه

ئارای  ھاتنه  به  وه ته ستراوه به  وانه وت بۆ مۆدلکی پچه کارھنانی نه بۆ به  م مۆدله و ئه  م فۆلکلۆره گۆڕینی ئه 
  یه وه م توژینه وخۆی ئه جی باسی ڕاسته  که  وه تیه یه تی کۆمه داله عه  واو بت به ندی ته هبپا  سیستمکی سیاسی که
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وت و  ت و دیالکتیکی نه وت و سیاسه ی نه مه مان گه ھهبت  رپاده به  و سیستمه تا ئه ھه  که  نیه  وه مانای ئه  وه م ئه به.  نیه
نووسی  کان و چاره جیاوازه  ی چاره او کایهن  چته وخۆتر ئه رکووک ڕاسته بۆ که  مه ئه. بت ی ھه روا درژه ختی ھه دبه به

  .  وه هیسی ئاۆزکراوی و که  م شاره نزیکی ئه

وت  توان ڕۆی نه ده  م شاره وتی ئه بۆ نه  نه الیه مه و ھه  وره داڕشتنی پالنی مارشالکی ستراتیجی و گه  وه یه و ڕوانگه له 
  . رکووک وپش و ئستای که وه کانی له کشه رمانی چاری زۆرک له ده  بگۆڕت به  وه ونه قزه  سروشتیه  رچاوه و سه له

بۆ ئیستیسماراتی   که  وه ته سنووقکی تایبه  بخرته  م شاره وتی ئه داھاتی نه%  10 - 5 کی  یه ژهڕ  وه م ڕووه کرێ له ئه 
تکی  یئه دانانی ھه.   ساه 10ک  یه بۆ ماوه رخان بکرت ته  م شاره ژیانی ئه  وه ی مارشالی پکه رنامه ستراتیجی و به

رانکی  رکووک و ونونه وانی داھاتووی که نی شاره نجومه رانی ئه نونه  پکھاتبت له  بژردراو که خۆی بای ھه ربه سه
پدانی  ره و په  شه ھاوکاری ڕکخراوی گه ندی و به تی ناوه رمی کوردستان و حکوومه تی ھه حکوومه

  ساه10 -  5ی  وه و بووژاندنه  شه دانانی پالنکی گه بهتوانت  وروپی ئه کان وکۆمیسیۆنی ئه کگرتوه یه وه ته نه ربه سه
  کانی نوان ئیسنیکه ندیه یوه ی تورتی په وه لتووری گونجاو پکبنت بۆ خاوکردنه تی و که یه ژرخانی ئابووری و کۆمه

  .  م شاره کانی ئه جیاوازه

زن  کی مه یه بودجه  پشتی به  که  وره تی زۆر گه یه کۆمه –ک و پالنکی ئابووری  یه ب بوونی پرۆژه به  وایهمن پم
توانن  ئه  و ھۆیانه ئه. بکرت  ئاۆزه  یسه م که ڕووت چاری ئه یی سیاسی ڕگه و به  وه ره سه نھا له ته به  مه سته ستبت ، ئه به
 ر سه پی له  و واقیعی که  کی تۆکمه یه شوه ژیان به وه بایی و پیکه ر ھاوژیانی و ته سه وه نه ببه  م شاره کی ئه رنجی خه سه
  . یی و بیانووداتاشینی ئایدیۆلۆژی بۆی وه ته رکی نه رانبه ک به ش داکوتابت نه ندی ھاوبه وه رژه به

مشکیاندا  له  وه رامی جیابوونه وان ھیچ کات مه ئه  که  ی وه ت به باره سهنی کوردیی  کانی الیه یمانه ن و وپه رباری به سه 
ن  الیه له  رکوک پشتی داواکردنی که له  که  واج پداوه ی ڕه وه و ئه  پیوابووه  میشه ر ھه رانبه بهنی  م الیه به  و نییه  بووه نه

کانی  ییه وه ته نه  نده ی ناوه و پداگریه ئه  ی که وه رباری ئه ڕاستیشدا و سه  له.  ستاوه خۆیی ڕاوه ربه خولیای سه  وه کانه کورده
 ھا  روه ھهتیڤ و کی زۆر نگه یه شوه ی کورد به و مافه توانین بۆ ئهی  شیوهو   وه ونهی جیابو له سه ر مه سه ب له ره عه

 ،   بووه نهیاسایی ومۆرایی تکی  رعیه شه  ھیچ جۆره، )) !!جیاوازیخواز ((   کاندا به بییه ره عه  نده ناوه ناوزڕاندنی کورد له
ی  یه م کشه ی تر ئه دا ھنده م شاره خاکی ئه کانی جیھان له وتییه ندترین کانگا نه مه وه ده کک له بوونی یه م به 

  .  ئاوزکردوه

میان  تیی چۆن ده ی  کوردایه وه کانی بزوتنه سیاسیه  ھزه   ی نیشاندا که و ڕاستییه ئه  یش 2003می دوای  ی که وه تاقیکردنه
کانی  ھزهی  م پداگریه ئه. ستی کردوون رمه رکوک چۆن سه که) شی  زی ڕه( رکوک و سیحری  وتی که هبۆ ن  ئاوی کردووه

م  ستابت به وه  وه پشتیه خوازی له وه کی جیابوونه وایه رکووک پناچت ھیچ ھه ر که سه تی له ی کوردایه وه ئستای بزووتنه
ب چاودری و  وتی کوردستان به نه رمیل له زار به دان ھه ی سه وه ره ده ردنهلووتیاندا و نا به  وت چووه ڕاستی بۆنی نه به

ک ئاواتی  کات نه ھز ئه به  و گریمانه ی تر ئه کوردستاندا ھنده عکی یاسایی و حکوومیش له رجه ئاگاداری ھیچ مه
م  شی زۆری داھاتی ئه کردنی به رخۆنه ده به رمی کوردستان ودیزه ناو ھه وت له فی نه له کردنی مه ئیداره. جیاییخوازی

نوان  وت له فی نه له ڕاندنی مه کوردستان وجه له  تی بودجه کانی  بابه م کشه رجه و سه  که ی وته سروشتییه  سامانه
وت  بۆنی نه  ن که ده ئه  هیو ڕاست ی لهھوا موویان گه ی نوری المالیکیدا ھه که ته زاره رم و وه تی ھه تی حکومه تداره سه ده
ند  یوه په الت به سه وت و ده کوردستانی عراقدا وچۆن نه  تی له تداری کوردایه سه ردوو ھزی ده لووتی ھه به  چووه  مکه ده
  ي عالقاتهالعراق ؛ دراسة ف: دیس  بینرۆز  ئه:   بوانه  وه مباره له.  وه ته کدا تواونه یه له  وه رکوکه که ی  له سه مه  به

    .23ص. عبدالمجید حسیب القیسي : ترجمة .  1975 – 1915. الخارجیة 
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  یسه و که وت و قورسکردنی ئه ی نه له سه خی مه بایه  وه رکووک دیسانه یسی که بۆ مژووی کۆنتری که  وه ئاوڕدانه  دیاره 
  . منت سه ده

ی  له سه وکات مه ئه که  وه وھۆیه رکوکدا و به که له 1959سای  کان له کمانهکان و تور ی نوان کورده که ناوبانگه  به  ھه  له 
ی  شوه بهرکوک  که له   IPCوتی عراق  ریدا زاڵ بوو، کۆمپانیای نه سه پ به ی شیوعیی و چه ره گشتی مۆرکی به کورد به
 نومای قیبلهوکات  ئه  دیاره. کرد وکاتی ده کانی ئه به ره عه  ی سیاسیی تورکمان و شۆفینییه ره نگریی به الیه  وخۆ ناڕاسته

ھۆی نفوزی زۆری  ھا به روه و ھه  ی حبدالکریم قاسم تی تازھ حکومه  ھۆی ئومدی زۆری کورد به غدا بوو و به به کورد ڕوو له
ریم  بدولکه بیی  الی عه ره رستیی عه په وه ته کایی دیسکۆرسی نه  له  جگه ،سی کوردی سیا وه ناو بزوتنه حیزبی شیوعیی له

 .بوو  وتۆی نه لی کورددا ھزکی ئه ناو گه یل بۆی له ومه  وه شیعاری جیابوونه  ؛ مووز ی ته 14تی  تداره سه قاسم و ده
ڵ  گه گر خواردبوو له  وه تیی و خودیه ڕووی بابه له  وه هی کورد دیسان له سه رکوک و گشت مه ی که له سه وکات مه م ئه به

  تازه  ریتانیا که تی به وه رکاری قاسم و ده سه له تی نیشتمانیی تازه  نوان حکومه وت له ی نه له سه ر مه سه کبکی له
یبوو  ھه  وه ڕوی ئابوریه رکوک له که  که  وه یه ورگه جگهو   به. وژورکرابوو عراقدا ژره  یمانیان له تی ھاوپه ڕژیمی پاشایه

  . ڵ ببوو تکه) وت  نه( دا  و ملمالن ئابورییه م ئه رجه ڵ سه گه توندی له بهشی  که کشه  که  دیاره

  

    !!ژووری ئینعاش :  140ی  ماده

ی  و ئاوگۆڕانه دوای ئه تی له تایبه به  که  وتووه رکه یش ده 1940ی  جکردنی مادده نگری جبه ختترین الیه رسه بۆ سهئستا 
جکردنی  ، جبه 2010مانی  رله بژاردنی په کانی دوای ھه تازه  وتنی ھاوکشه رکه پاش دهھا  روه ھهسای ڕابووردوو  2-3

  . جاران  له  و ، دژوارتر بووه پی ئه رکوک به که ی له سه و چاری مه  یه و ماده ئه

ک بارودۆخی سیاسی و  یه سته یی عراق پویستی به ده میشه ی ھه 2005ستووری سای  ی ده 240ی  جکردنی ماده جبه 
ندکیان  ھه  وه ڕنه رکووک بگه شاری که نیا به ته به  ی وانه هم ئ النی که  که  یه ت ئابووریش ھه نانه تی و ته یه کۆمه

  : ژمرم  ئه

کانی  ئیسنیکه  نوان پکھاته  ژیان له وه ی پکه نه ندالیه ش و چه ستی ھاوبه و ھه  متمانه  ندی له ئاستکی مام ناوه/ 1
  . کان سیاسیه  ھزه  ر له ده به، ک  کوو خه وه  که شاره

  بین الوازه  که  یا ڕاستتره  ئارادا نیه له  پویسته  ندیه یوه و په  و متمانه ڵ و پۆی ئه بت ئستا ڕایه  وه که ر ھۆیه ھه به 
  .  ندانه زوومه ی ئاره شوه کانی به و قبووکردنی ئاکامه  یه و ماده جکردنی ئه بۆ جبه  ی پویست نیه ندازه ئه بهو

زۆرترین   ی که و ھزانه تی ئه تایبه به  دا نیه که کانی ناو شاره سییاسیه  نوان ھزه وتۆ له وافقکی سیاسی ئه ته/  2 
وافقی سیاسی  دیھاتنی ته به  .یمانی کوردستانی و العراقیة  ھاوپه  بریتین له  ی دواییدا ھنا که بژاردنه م ھه نگیان له ده

  م به  وه رکووک ببته ر که سه نھا له ته  که   ک نیه یه له سه مه  نه الیه 2و  نوانیاندا ئه و لهکان  سیاسیه  نوان ھزه
  نه الیه 4م  جه و سه  نه و دوو الیه نوان ئه  له  کانی تر گرانتره له سه موو مه ھه رکووک له ی که له سه ر مه سه وتن له ڕیککه

  . ابژاردند ی ھه انی براوهک کیه ره سه

ی تورکمانی  متمانه  بیتوانیایه،   یه م مادده جکردنی ئه ر جبه سه له بت  سوور  نه نیا الیه ته  که، نی کوردی  ر الیه گه/  3 
ی  سایه له، و ماف  و داھاتوویان   شه ش و گه ندی ھاوبه وه رژه به  یان ڕابکشت و نیشانی بدات که رکووک یا زۆربه که
  م تا ئستا ھزه چوو به الئه  یه له سه م مه م ئه رده ی به وره وکات ڕگرکی گه ئه، بت  دا زیاتر زامن ئهرمی کوردستان ھه
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وی سیاسی و  تاکهزی تورکمانی کارتۆنی و ھتی دروستکردنی  سیاسه و به  وهست دا ده تی پویستیان له کان فرسه کوردیه
  . ست دا ده یان له و کاره تی ئه رفه دا ، ده م بواره ی لهکتی و پارت بایی نوان یه ت ناته نانه ته

چاوی  وان به ئه.   رکووکدا الواز بووه کی کوردی که ناو خه خشن له ینه ئه 140ی  ماده  ی که یه چاره  و ڕگه پایگای ئه/  4 
یان  دهھا  روه ی و ھه که تداره سه ده  هردوو ھز رمی کوردستان و ھه تی ھه تداره سه ده  ڕواننه ئه  وه دبینی وگومانه به
کاتک  ویژدانی سیاسیان کرد قووی کاری له بهولر  سلمانی وھه  بوون له ی ئاواره ندین ساه ی چه تاوی ماوهزاریان  ھه
کوو  کارھنانیان وه به له  جگه ختدا رجکی زۆر سه ھلومه وله رمی کوردستاندا تی ھه تی حکوومه سه ی ده رگه جه لهوان  ئه

  .   اکر ردیان تیمار نه ترین ده هدلی سا کارتی سوای دوه

  یه م ماده جکردنی ئه بۆ جبه  یه رکووک پداگری ھه یی الی کوردی که وه ته بوونی شوناسی نه سته رجه ھۆی به به  ڕاسته/  5
ی  رد و به یان ده و ده  که یی ناوخودی شاره یی و ئاواره والنه بی خانهداری و  تی و نه ژاری و بخزمه ھه  وه والشه م له به

رم یا  ر ھه بۆ سه  وه ڕانه ی گه که که رینی خه شکی به ر به گه  یر نیه ن و سه له سه مه  م شاره کی ئه تی تر بۆ خه یه کۆمه
  . رگیرن دا دهل گه له  ی که تیه ھامه و نه موو ئه اری ھهی چ ڕاده  به  وه نه گرێ بده  غداوه به گردراوی به  به  وه مانه

ت و  کانی خوارووی عراقدا خوازیاری فیدرالیه کانی شاره ناو شیعه ی له وته و ڕه کردن و الواز بوونی ئه کشه پاشه/  6 
ی فیدرالی جنووب  ی پرۆژهم که داواکاری یه  نی بای ئیسالمی که نجوومه م ئه مۆ ھه ئه. رمی خوارووی عراق بوون  ھه

 کوردستان له  ت  جگه فیدرالیهبۆ نگری  م الیه و ھه  کردووه یی سیاسی کشه پاشهکان  ناو شیعه له  وه ڕووی پایگا و ھزه لهبوو 
  ایهرچی من پمو رکووک گه یسی که که خدان به م بایه ر که سه له  بووه ری ھه کاریگه  وته و ڕه ئه.  زۆر کزتر بووه گشتی به
 انی کوردی له سه مه  وه که الیه له  که  بووه  وه سای ڕابووردوودا ئه 10  نی کوردستانی له کانی الیه کوشنده  ه ھه  کک له یه

عراقدا شانسی   ت له دانی زیاتری گیانی تایفیه دنه  به   یهوا انپی ئستاشو  ت کردوه ی تایفیه له سه مه  ل به تکه
ی  پرۆژهی کورد و  له سه مه  کی ناشیانه یه شیوه کتی ، به پارتی و یه. ب  ت بۆ کوردستانیش زیاتر ئه داخوازی فیدرالیه

رمی  و داخوازی ھه  و شیعه  وننهی نوان سو لکاوی کشه زه  به دکر ، تکه  ی کورد باشه له سه بۆ چاری مه  که، ت  فیدرالیه
  وه تی تایفی عراقه ناو بازاڕی سیاسه  کی زۆر بردیانه یه وتان و تا ڕاده ی کوردیان له له سه مه ش هو بهوشیعی جنووب 

  .   و سوونه  ی شیعه وتوانه ی دواکه کشه  له  زۆر جیاوازه  وه تیه بابهسیاسی وڕووی  ی کورد له رجک کشه مه به

.  یه ھه  وه کانی ناویه رگیره ده  سیاسیه  و ھزه  که ناوخۆی شاره ندیان به یوه په  ن که رانه و فاکته شک له به  وانه ئه  ته به ئه 
و بار و  ی ئه وه ناکام کردنه  نیازی به یه م کشه نگی بۆ چاری ئه رھه تی و فه یه وای سیاسی و کۆمه ش وھه خۆشکردنی که

ب  به.   پکھاتووهردانی تورکیا و سوریا  ستوه تی ده تایبه ردانی ئیقلیمی و به ستوه ئاکامی ده له  که  یه ھه وا بارگاویه ھه
م  ر سووچکی ئه ھه لهنک  ت و ھز و الیه وه ر ده ساکشانی ھه نی سیاسی تر بۆ ده ندێ الیه وی ھه ھه ی وه ناکامکردنه

.  ته حمه رکووک زه یسی که ، چاری که  م شاره کانی ئه د نایات بۆ ناو دانهکور  خۆشی به  کهدا  دونیا فراوانه
ع  رجه مه  به  عی حکوومی بووه رجه جیاتی یاسا و مه له  که ییاری الصدر  تهکوو  نی وه ندین الیه چهی ڕۆی  وه کردنه پووچه

وتنکی  ر ڕکه بۆ ھه  تیه ڕه کی بنه پویستیهرکووک  ۆ کهی خوارووی عراق ب و ھاوردانه زار له یان ھه ر بۆ ده نا وھانده و په
   .  140ی  ی ماده وه سیاسی بۆ بووژاندنه

   و کوێ؟  ره رکووک به که  واته که 

دوو   و ڕگریانه ئستا ئه ، مدا بوو  رده به خۆی ڕیگری زۆری له  که 140ی  ماده  پت که مان ال بسه وه ر ئه گه  و مانایه به 
   .؟ چی بکرت باشه،   وه وته ر بوونه رابه به
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،   وه وال و میکانیزمی جارانه مان ڕه ھه ڕی  له 140ی  جکردنی ماده ر جبه سه زیاتر له  وه پداگرتنی له  من پم وایه 
ی ناوبراویان  چیکردنی ماده وتی جبه وری ڕه ده قۆناغی پشوودا  له  کات که زیاتر ئه  م و مژانه و  ته ی تر ئه نده وه ئه
ری  ماوه جه) ئیجماعکی ( ن و ب نهری کۆک  سه له  که کانی شاره و پکھاته  وه ته ی نه زۆربه ر گه، ک  یه هپرۆژر  ھه.  نیبوو ته

تک  ساباتی سیاسیدا خهح  له) ر حاڵ  ھه به( کرێ  ئه.  ی نیهیدایک بوونی سروشت بت ، شانسی له وری نه ده پویست له
ستی  ی ھه رجه و مه م به ستیار به ھا ھه کی وه یه له سه ن و ھز و حیزبی سیاسیدا بۆ چاری مه الیه  ر فنه سه بھنی به
کی ر چار سه له  شمان که موو قسه ھه. ڕاکشابتریدا  ماوه ئاستی جه لهکانت  ئیسنیکه  ی پکھاته رجاده می سه النی که

  ک له ی خه کۆمه کان و کۆشتاری به و سرب و کرواته  ک مۆدلی بۆسنه نه  یه م کشه بۆ ئه  یهنئینسانی و مودرین و شارستا
  . دا 1994  یۆغسالفیای جاران له

  یه ماده م ئه م به. دا و کاته ر عراقی ئه سه زاڵ بوو به  ی که و بارودۆخه له  بریتیه 140ی  ی ئاشیلی ماده ڕاستیدا پاژنه له 
  له ی تردا که و ڕگایانه  و پرۆژه م ئه رجه ناو سه ئستاش لهبن ،  ری ھه سه وێ له و له  لره  رنجک که ر سه رباری ھه ، سه
 ، وهرکووک باسیان لکرا ی که له سه مهچاری  ت به باره سه  دواوه به 2003  تانی جوراوجۆر له وه ھز و ده ن و  الیه

   . هباشترینیان

پش  وه له که  وه کاته ک ئه یه ، بۆ چاری کشه وه ی گفتوگۆ و دانوسانه ڕگه کی سیاسی و ئارام ، لهمیکانیزم  یه م ماده ئه 
ی  ه ت ، مامه رامی سیاسی و ئیسنیکی تایبه ر خاتری مه به پاندنی گۆڕینی دیمۆگرافی له نگ و سه بر و زه ی زه ڕگه به
واکانی  ڕه  ماف و داخوازیه دا ڕیزگرتن له لره. قلی سیاسی دا عه له  تی باشه خۆی ئاوگۆڕکی چۆنایه  وه ئه.  دا کراوه گه له

و شوازکی   ر ڕگه شقی ھه رمه ب سه بیان ئه زھه ی ئیسنیکی و ئاینی و مه پکھاته ر له ده ، به  م شاره دانیشتوانی ئه
ند  یوه په رکووک به ی که ارای کشهئ ر باسی ھنانه سه  وه ڕته بگه  که ی نده وه م ئه به. بت  یه له سه م مه چارکردنی ئه

قکی  ده ش گرنگتر له وه فۆرمی نووسراو و له ز و به ر کاغه سه م له النی که  مین جاربوو که که یه  وه ئه ،  وه ی کورده له سه مه به
مووی گرنگتر دان  ھه کوو له به، لی کورددا  کانی گه مافه ک دان بنرت به نه، یی عراقدا  میشه ستوری ھه کوو ده گرنگی وه
ش و  وه له  جگه. رمی کوردستان پکدنن سمی ھه ی ڕه چوارچوه  دا که و ناوچانه دیاریکردنی سنووری ئه  بنرت به

گای  ستۆی کۆمه ئه بردنی فایلی عراق له هڕو به  که  کاتکدا دانراوه له  یه م ماده ، ئهرمی فه بهب  ھیچ نه  وه دیسانه
 80نجامیش   ره کان و سه کگرتووه یه  وه ته گشتی نه ی ه کۆمهی  7ی  ماده  به  کووم بووهح مه  م ووته ئهو  تی بووه وه ده نوه
  وه تیه وه ی یاسای نوده انگهڕو له  من پموایه.  نگیان پداوه ب فشار ده و به  ئازادانه داڕیفراندۆمک  کی عراق له خه% 

وتنکدا بۆ  عدیل یا ڕکه و ته  ر سیغه ھه ب له ، ئه 7ی  ماده  به  حکوم بوه عیراق مه  که  کاتکدا مۆرکراوه له  و مادام که
  .  وه نرتهع و ریفیرینس  بۆ پاپشتی بھ رجه کوو مه کان وه کگرتوه یه  وه هت نهی  7ی  ، ماده  یه م ماده جکردنی ئه جبه

( تکی سوور ھیچ  کوو خه واوی لبکرت و وه ر پارزگاری ته ک ھه نه 140ی  ب مادده ئه  وه موو مانایانه و ھه به 
ھشتا   تی که تایبه ستوری به ک ڕوشونی یاسایی و ده کۆمه  شتی بکرت بهپب پا کوو ئه به ، کرت پنه) فریتکی  ته
  . خراوه کاندا دانه ستوریه ده  یالتهعد ر ته سه رگا به ده

ئستا تیا   ژووری ئینعاش که  له  یه یه م ماده رھنانی ئه وده  وه تی کارا کردنه ر چۆنیه سه له  که کوو ووتم کشه م وه به
  سیاسیه  یسه م که ڕنراوی ئه نووسی جه چارهرکردنی  سه ئاستی چاره  تۆته اھ  که ر ووردتر بیم ئستا باسه گه  ای، وتوه که
  .  ستیاره ھه

مین ڕگر بۆ  که یه  باش بزانین که  وه ب ئه ن ، ئه و الیه م یا ئه سکی ئه حساباتکی ته  ر ورده ھه ر له ده جارێ به 
  موو پکھاته ھه  کی عراق به خه%  80  دا که ستوریه ده  و چوارچوه رکووک له نووسی که ی چاره وه ساغکردنه
بی و تورکمانی  ره نی سیاسی عه ندک حیزب و الیه ردان و ھاندانی ھه ستوه ده  له  ،بریتیه نگی بۆ دا ده  وه کانیه ئیسنیکیه

ناو  ھزیان له  سیاسیانه  نه و ھز و الیه ئه  دا ناتوانم بم که من لره.    ن تورکیا و سوریاوه الیه له دیاریکراوی به شۆفینی
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وست و  ھه  و جۆره ئه  بم که  وه توانم ئه بگومان ئه م به به،   دا نیه م شاره ب و تورکمانی ئه ره کی عه ل و خه گه
ندین  چه کوو له دا و وه لره. ناکات و گشت عیراق  که ب و تورکمانی شاره ره عهندی  وه رژه به ت به یان خزمه تانه سیاسه

تداری کوردستانی  سه دوو حیزبی دهر خۆ ناتوان ھه ربه ویژدان و سه سکی به ھیچ که  دا وتوومه م باسه شونی تری ئه
دا  م شاره ی ئه له سه مه کان له رته لکردنی که م تکه به سک تی شۆفینی و پاوانخوازی ته گیان و سیاسه  ری بکات له ببه

ن ندی حیزبی خۆیا وه رژه ی دوای به په م یا ھه رخه مته کوو که وان وه کرت ئه و ئه بت ئه  دواوه زیانی زۆری به
ت و  م سیاسه رجه سه کوو له به  وه رکووکه که ند به یوه په نیا به ک ته ی تریان لیبدرت نه یان تانه تاماشابکرت و ده

ی فایلی  وه وخۆ پاککردنه ڕاسته  وه وان ئه ستۆی ئه ئه  رکووک بخرته یسی که که ی ئوبای وه م ئه به کانیاندا وسته ھه
رکووک و  ی که وه ڕانه گه  ر به رانبه به  دی ئاشکرای تورکیا و سوریا و ئرانه رکمانی و قین لهبی و تو ره شۆفینیزمی عه

  . ر کوردستان کانی تر بۆ سه ناوچه

  : ئارواه  دنته  تیه بابه وا و ڕه  ند پرسیاره م چه بۆی بوانیت ئه  وه که ر الیه ھه رکووک له ی که له سه کرۆکی مه

  وه عسه ن به الیه له  بوو که تی گۆڕینی دیمۆگرافی نه می سیاسه رھه دی به  رکووکدا ھاتۆته که ی له و واقیعه ئایا ئه: م  که یه
نگتردا بۆ گیان  دره کورد و پاشان لهدانیشتوانی ی   ی ڕژه وه مکردنه تا بۆ که ره دیاریکراوی و سه ی سیستماتیک و به شوه به

  جکرا؟  جبهکانیش  تورکمانه

  بوون؟  رکووک نه ی که که کورد و تورکمانه  دانیشتوانه  ھجه و نه  رنامه و به نی ئه مه ئایا سووته: م  دووه 

  به ، ت ھاتبوون مان دیکتاتوریه یی ھه زه به ر وانیش تووشی جه ئه  که، دا  م ووته ب له ره لی عه ئایا گه: م  سیه 
یان  وسومعه  وه نه بۆگه  ته و سیاسه به  لکنراوه ناویان نه  وه ن ڕژیمی دیکتاتۆری پشووه هالی هل، ی ویستی خۆیان وانه پچه

   ؟گیرابوو  نه  بارمته  به

خواروو و رۆژئاوای   له، رکراون دهرکووک  که له  که ی کورد و تورکمائه  زار خزانه یان ھه دهو  ئهجیاتی  ئایا له: م  چواره 
مقاشی   کراون به م نه وان النی که یان و ئه جگه  ته ھنراوه ب نه ره عهنھا  تهکی  خه، یا زیاتر   ندازه مان ئه هھ به  وه عراقه

  ؟  ندانه زوومه زۆر بت یا ئاره جا به  ته و سیاسه جکردنی ئه جبه

ز و  ی خولیا و حه وه نگدانه م رهیی ڕژ تانه و سیاسه  وه کردهو  ئه  با نین که ڕک و ته  وه ر ئه سه موو له ئایا ھه: م  پنجه 
موو  نوان ھه له  کی بووه ره ی دووبه وه هنکانیشی نا سته به مه کک له یه  عراقدا  بگره  بوو له هرب ن لی عه زووی گه ئاره
  تدا؟  سه ده ی خۆیان له که ی تاقمه وه ستی مانه به مه عراقدا بهالنی  گه

نت و  ر دائه سه ری له دا و کاریگه ئه  یه له سه و مه گوێ به  سک بت که موو که خولیای مشکی ھه  سیارانهو پر ر ئه گه 
  وه ته وشککی نه لله زان یا که ز  یا  نه ردانی ناحه ستوه و ده  ھۆی ئاشوب و فیتنه ال به خوازه نه  تی که یه وه می ئه خه
 پاشانقوربانی و دان ببت به یان و سه گیرس و گیانی ده رسک ھه و ھه  کوو بۆسنه ئاشووبکی وه  وه رسته په
،  دواوه  یان سای تر بواته کان بۆ ده رکوکیه شی نوان که ی ھاوبهیتی و ھاوژیان رایهبکانی  ره مسه ی جه وه حیمکردنه له
  . وه یرستهشونکدا بگ  ب له ئه  و خولیا ئینسانیه نتیقی ئه نجامی مه ره سه  واته که

  :  واته که

ستین و  ودا بوه رکووک له کهکانی  روازه ده  بگاته  م که گشت عراقدا پاکتاوبکرت به کانی ڕژم له ناکرێ پاشماوه: م  که یه
 ر سه له  قسهی ،  که سیمبولیکیه  نه الیه له  جگهدا  لره. تی ڕژیمی پشوو ترین سیاسه دڕندانه  کک له بیانوو دابتاشین بۆ یه



www.dengekan.com 
Saturday, May 08, 2010 Page 13 
 

ر  وان پش ھه ڕژیم بۆ ئه ڕووخانی  سن که زار که یان ھه ی ده که ناگرێ و قوربانیه پاساوک ھه  ھیچ جۆره  که  تکه سیاسه 
  .جکرا جبهق  رامکی شۆفینی زۆر زه بۆ مه  ی که زیه گه ڕه  و پاکتاوکردنه ی ئهکشکردن ڕیشهشت یانی 

زۆر ھنراون  انیش قوربانین و بهک ھاوردهعس بوون و  تی به می سیاسه رھه بهتاد ....عریب و  تهوترێ  ر ئه گه: م دووه 
وا   بۆیه  ماوه وارکی نه و ڕژیمی پشوو ئاسه  ماوه ئارادا نه ئستا ترسک له : کات که لیم وا حوکم ئه قی سه عه  وکات ئه

  . ر ئاشوبک بگیرت گیرسانی ھه ھه  وباپیرانیان و ڕێ لهزدی با  وه ڕنه بگه  وه ڕی ڕزه وپه بهنیش او ئه  که  باشتره

ک پداگرتنی  بۆی نه  یه وه ت و بیانووھنانه مان سیاسه ھه به  دانه نتیق درژه ترین مه پی ساده ی ئاشووب به رچاوه سه 
ساڵ  20 – 15بووکردنی  وای قهویش د ئهی یاسادا  چوارچوه لهر ماڵ و موکی خۆی  ی بۆ سه وه ڕانه ر گه سه ق له ن ھه خاوه

   . یی والنه بوون و بخانه ئاواره

  . ک  بۆ ڕای خه  وه ڕانه گه له  ت بریتیه ترین مانا و پناسی دیموکراتیه ساده: م  سیه

  ر، له وروبه دهی  تانه وه هو د یا ئه  140ی  جکردنی ماده جبه  ناڕازین به  ی ناوخۆی عراق که سیاسیانه  نه و ھز والیه ئه
ی بۆ  وه ڕانه بژاردن و گه ر میکانیزمی ھه سه گرن له کانی عراقدا پدائه جیندا سیاسیه ئه یورشتی پشھات و ڕووداورد و د
ی  که که رکخستنی ڕیفراندۆمک بۆ بیاردانی خهرکووک و  که  گاته کار ئه  م که کان خۆیان به ک و عیراقیه ڕای خه

  نسیپه و پره و ئاسان ئه  تان زۆر ساده وه حزاب و ده مان ھز و ئه ر ھه ھه  هو یان ، ئه که داھاتووی شاره ت  به باره سه
ر  گه  ن که ده ن و وای نیشان ئه که ئه  ستووریه ده  و ماده جکردنی ئه ترسی جبه مه  و باس له  الوه  ننه ئه  سیاسیه

  . وم قه م ئه جیھانی سیه نگی یا جه  غووبه ڕی مه شه کاربنن بهیان  یه ساده  و مافه کان ئه رکووکیه که

  !!. وا تی بانک و دوو ھه سیاسه له  جگه  ناوکی تری نیه  وه دا ئهڕاستی هل 

و ند  ژرچاودری ناوه رژمر له سازدانی سه  ، ناڕازین به 1957رژمری  بۆ سه  وه ڕانه گه  ناڕازین به  نانه و ھز و الیه ئه 
ی بارودۆخی  وه دژی ئاساییکردنه بۆ میکانیزمی ڕیفراندۆم  و له  وه ڕانه گه  کان ، ناڕازین به ییه وه ته نونه  ڕکخراوه

  ر جۆره ی ھه ریشدا ئاماده رانبه به تاد ، و له... ی ڕژیمی پشوو و زی بونه گه تی پاکتاوکردنی ڕه ن بۆ پش سیاسه که شاره
 140ی  نھا ماده ته ستووری عراقدا به کانی ده موو ماده ناو ھه له  ووستکن که ن و ھهیمانی و ڕوشو ھاوپه
عس  ی ڕژیمی پشووی به رستانه پهز گه ڕه  ته و سیاسه ی ئه پاشماوه  عدیلی بکات که جۆرک ته یا به  وه بکاته پووچه

ی دوڕویی سیاسی و  ئیتر لووتکه  وه ئه. یتانیشدان ڵ شه گه ی له ستکه ی ھاوکاری و ده شدا ئاماده وپناوه و له  وه لتهبھ
رانه تیه ری دوژمنایه ی و نیشاندهمۆراشوو مین قوربانیه که بۆ  یه  یه کی کوکانی ڕژیمی پ .   

  که  رپابکرایه داری دیموکراتی و عیلمانی وا به عس ، سیستمکی پایه ر دوای ڕووخانی ڕژیمی به ی تریشدا ، گه که باره به
وکات پداگرتن  ، ئه ربکشایه ده    وه گ و ڕیشه ڕه بی له ره شۆفینیزمی عه و   یربکردایه کچاو سه یه کی عراقی به موو خه ھه
موو  راق ھهئستای ع یت وه ر ده گه. ما هئ ی نه و تین و تاوه رمی کوردستان ئه ر ھه رکووک بۆ سه ی که وه ڕانه ر گه سه له

رکدا  ماف و ئه  کسان له کوو ھاووتی یه یان بت ، وه ھه  که  وه ییه وه ته ر شوناسکی نه ھه ، به  م ووته کانی ئه تاکه
کو شوازکی  و وه  ندانه زوومه مای ئاره ر بنه سه له بۆ کورد ناو عراقدا  له  وه مان کاتدا مانه ھه ماشا بکات و له ته
ر کوردستانی  سه له  و پداگرتنانه مان ووت ئه وکات ئه لی کورد، ئه بۆ گه  وس بوایهنو کارھنانی مافی دیاریکردنی چاره به

حیزبی   له  جگه  م کات ببینیت که به. وا و ئینسانی  ک داواکردنی مافکی ڕه شۆفینیزم نه له  رکووک جۆرکه بوونی که
کوو کورد  وه  ی که وانه ئه  وه پشیانه ۆی عراق و لهم کانی ئه سیاسیه  نه و کیان والیه  موو پکھاته شیوعی عراق ، ھه

ی  ی پاشماوه وه مانه  رگری له موو شوازک به ھه قوڕگیاندا، به کرا به  وه عسه ن به الیه ت له شی دیکتاتۆریه تاوی ڕه
  .  ڕۆیی نیه هبی بوختان و زیاد ره میراتگری شۆفینیزمی عه  ناونانیان به  وه ن ، ئه رکووک بکه عریبی که ته
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    وه کوردستانه  رکووک به ی که وه رم و گردانه تی ھه حکوومه 

مانای شواندنی مۆرک  ھیچ جۆرک به  به  وه رمی کوردستانه ھه رکووک به ی که وه گردانه  ین که بیر بکه ش له وه ناب ئه 
نتی  م با بزانین گره به.  ارستانیانهشو   ژیانی ئاشتیانه وه تی و پکه کوو شاری برایه وه  نیه  م شاره ندی ئه تمه و تایبه

  . زامن بکرت  وه چ قابکی سیاسیدا ئه  ب له و ئه  چیه  وه ئه

  ا ناکرت بهد لره. رمی کوردستان  تی ھه ستۆی حکوومه ئه  خاته ئه  وره ی گهیکی مژوو تیه لپرسراویه  وه ئه  من پموایه 
تی  تداره سه رم و سیستمی سیاسی و ده ستووری ھه ده  ھیچ ئاوگۆڕک له  وه کوردستانه  رکووک به ی که وه گردانه

ب و تورکمانی  ره انیشتوانی عهددی  کی ڕاستی له ی ترس و ڕاڕاییه وه واندنه چ بۆ ڕه. یات ی نهد رمی کوردستاندا به ھه
کوردستاندا   ی جیاواز له وه ته نه 2کانی  ته سه کردنی ماف و ده کانی پراکتیزه یاریکردنی میکانیزمهدا و چ بۆ د و شاره ئه
   .  یه یی ھه ئاوگۆڕی ڕیشه سیستمی سیاسی و ئیداری کوردستان پویستی به  ئستاوه  ر له ، ھهوه که موو ڕوویه ھه له

ب بواری یاسایی و  ئه  دا ھاتووه 140ی  ماده له  ی که واه و ڕه به  وه رمی کوردستانه ھه  رکووک به ی که وه گردانه 
 شت رکووک و گ ی کهتورکمانب و  ره عهکلدانی و ئاشووری و موو دانیشتوانی  بۆ ھه  وه کرده ستووری و سیاسی به ده

ر و زمان و  چه بواری که اسی و لهڕووی سی  له  خست که یان بۆ به وه بواری ئه  ڕی ئازادانه وپه به  که  وه کوردستان بکاته
واوی و  ته شداری سیاسیان به به و  شه کانی گه وت ، پویستیه یانه ی خۆیان ده و شوازه شوناسی خۆیان به  دان به شه گه
خۆی   له ک یه رمی کوردستان نمونه تی ھه تداره سه ده  که  یه وه پویستی به  وه ئه. رزترین ئاستدا بۆ دابین بکرت به له

  نیه  رگیز ئاماده ی دیبت ھه وه وسانه لک خۆی تاوی چه گه:   که  وه بکاته  سته رجه به  و ڕاستیه واوی ئه ته به  بنونت که
    . !!! وه وسنته سی تر بچه که

  ی سیاسی کهیت تداره سه ده له  م شوازه ڵ ئه گه له  وه ناتوانیت گونجاو بته  ته بابه  و ئاوگۆڕکی گرنگ و مژوویی له 
سیستمی   کوردستان له  کانی تر له مینه و که  وه ته شداریپکردنی نه بواری شوازی به چ له.  یه کوردستاندا ھه  ئستا له

رم  تی ھه حکوومهکوردستاندا ،   کانی ھاووتی له تگوزاریه م ماف و ئازادی و خزمه رجه سه بواری هسیاسیدا ، و چ ل
خۆری  ڵ وتاقمکی بیرۆکرات و مشه کۆمه  ی  وه ره توژکی سه ت به و خزمه  هوتوو زۆر دواکه  که  که تیه تداره سه ی ده نمونه

  . کات سیاسی و حیزبی ئه

ی  یه ده 2  رم له تی ھه حکوومه  وه ئه  ب و کلدۆئاشووریه ره کانی تورکمان و عه زاتهرچی بواری ماف و ئیمتیا ھه 
ند  و ئاشووری کارتۆنی و کینی چه یدروستکردنی حیزبی تورکمان شوازی.  واوی ھناوه ڕابووردوودا شکستی ته

  وره ری بزنسی گه به ڕوه به  کردنیان بهپیان یا   رز و پاره هو دانی ئکوردستاندا   تی تورکمان و ئاشووری له سایه که
ون و  تورکمان و ئاشووری کاریکاتۆرکی قزه  دانی ماف به  به  وه کتی و ناوھنانی ئه تدارانی پارتی و یه سه ده
و   وایه ی ڕهک یه  کشهنی  خاوه  لک بکرت که ی گه له سه مه  ڵ به تکه  یفه حه  که  عسه نی به کی خراپ و بۆگه یه رماوه به

   .  وه النی تردا بجووته گهڵ  گه وا و ئینسانی له شوازکی ڕه به  یه ئاماده

و ناتوانن ھیچ   رزه ر ئه م سه نین بۆ ھیچ  ئینسانکی ئه  کوو شایسته رکووک به ب و تورکمانی که ره ک بۆ عه نه  وانه ئه 
وت  ر بیه تی کورد گه تداره سه ده. ن می کوردستان رازی بکهر ر ھه رکووک بۆ سه ی که وه وایی گردانه ڕه  س به که
  کی زۆر شارستانیانه یه ب نموونه ئه 140ی  جکردنی ماده ویاندا بۆ جبه ھه  ڕاستگۆن له  ین که ڕاستی بوای پ بکه به
ی ئستا جیاواز بت تا ئینسان  ووتهردانی و ڕاووڕ اگهشم پا له  پله 180  ن که مووان بده انی ھهشتی نی تداره سه ده  له
ر  بۆ سه  وه ڕانه ی گهڕاوک ی ترس و ده ر گرکوره سه وتن به رکه کان بدات بۆ سه رکوکیه ھانی که  وه ته ویژدانکی ڕاحه به
نھا  نھا و ته ته  وه کوردستانه  رکووک به ی که وه ڕگری گردانه  ڕاستی بتوانین بین که وکات به وردستان و ئهرمی ک ھه
سیستمکی   به  وه تی خۆگردانه کان فرسه رکووکیه کهیدا بتوانین بین  که وانه تی پچه حاه  لهو   دانی شۆفینیزمه دنه
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موو  ھه  وه ئه بت ر وانه گه. ست خۆیان دا ده لهکوردستاندا  لهرانی و ئازادی و دیموکراتیکیان  ختی و کامه خۆشبه  پاوپ له
  کتی له تی پارتی و یه التداره سه ی ده که وتوانه تاریک و دواکه  نمونه  دا بنت که و ڕاستیه ب دان به لیم ئه سهقکی  عه

  ن بۆ ڕگری دانان له دهی رست ده په ن و ھزی شۆفینی و کۆنه یان الیه ده  ن که ونه و ھه ری ئه واوکه کوردستاندا ته
  . وه هکوردستان  هرکووک ب ی که وه گردانه

   

  !! 140ی  و ماده ره پردک به: کۆتایی  جیاتی له

ی  وه شاندنه وه یا ھه 140ی  والی ماده مالوئه م و ب ئه ره جکردنی ئیسته یا جبه: ڕیانکداین 2م  رده به له  ئستا ئمه 
وی بۆ  ھه ،  وه کانیانه جیاوازی بیانوه ، بهراقدا ع ی وه ره و ده  وه ناوه  نی سیاسی له کو زۆر ھز و الیه وه  یه و ماده ئه
  یهاو مان به.  ڕاوه رگه ستور وه ی ده نده و به جکردنی ئه زیانی جبه به  رچی ھاتووه ھه  که رازوه گشتیش تای ته به. ن ده ئه

  .  ژووری ئینعاش دایه  ڕاستی له ی ناوبراو به ماده

باشتر ،  م ڕۆژ و حاه به  یسه م که یشتنی باری ئه کانی گه ی ھۆیه وه بۆ لکدانه  بۆ دواوه  وه ڕینه ی بگه وه بئه ،پم وابت 
  . باب که شیشی تیا بسووت و نه نه  بین که  وه شونی چارکه ین و به داھاتوو بکه ڕوو له  وایه

ر  سه ک له ودایه سات وسه  ھیچ جوره  ھی سوور بناسنرت کهکوو  وه 140ی  بت بوونی ماده تا ئه ره سه  من پموایه 
و  و بوونی ئه 140ی  بکرت بۆ پش ماده  کشه ک پاشه یه ھیچ شوه کی تر نابت به مانایه به. بکرت  غه ده بوونی قه نه

تی  تداره سه ده)   بۆ دواوه  وه نهڕا بگه(   م چونکه ئه  تی بۆیه تایبه به  وه ئه. کرت ر نه سه ھیچ سازشکی له  یه ماده
ی  ستھنانی پۆست و پله ده ڕابووردوودا بۆ به کتی، له تی پارتی و یه رکردایه سه  پکھاتوون له  رمی کوردستان که ھه
 .تبگر  وه و باره وان له ماعی ئه ته  پش به  بووه وھیچ ھکی سور نه  ی زۆر سازش بوونه غداد ئاماده به  ی لهدسیا
مان  وه ی ئه ی ھنده که نووسی داھاته کانی کوردستان و چاره وته نه ی چاه له سه ر مه سه ی پداگریمان بینی  له نده وه ئه
کوو ھی سوور  وه 140ی  مانی کوردستاندا ماده رله په  تا له ره ب سه ئه  و مانایه به. دی رکووک نه ی که له سه ر مه سه له

مانی عراقدا  رله بژاردنی په دوای ھه به  ی ئستاوه رازووی ھزه م ته تی به تایبه به  شدا زۆر سروشتیه ارهم بو له. سپت بچه
پناوی  له)   ی بودجه ت ڕژه نانه یا تهکان  سیادیه  تی پۆسته تایبه به( بکرت   وه شتی تره  به  ه سازش و مامه

 140ی  جکردنی ماده بهو شیواز و میکانیزمی ج ر ماوه سه کرێ له دا ئه وه ئه دوای به.  ی ناوبراودا ی ماده وه زیندووکردنه
  . کی نوێ بکرت جیندایه ئه ر  سه وتن له ڕکه نوێ رله سه

یسی  وری که یی و جیھانیدا ده ئاستی کوردستانی ، عراقی ، ناوچه  له  که) معطیات (   وه و پیدراوانه موو ئه ھه  ئستا به 
  دا به 1991ی  گفتوگۆکه  له  وه م باره له  دی که ته یه ی طارق عزیز نه که ناوبانگه به  ی وته وه و بۆ ئه  رکووکیان داوه که
ن ،  که لووسی ئه نده ب بۆ ئه ره ن چۆن عه ن بکه رکووکدا شیوه دیار که ب تا مردن به ئه: تانی ووتبوو ی کوردس ره فدی به وه

م  رجه سه نوێ به رله سهکاندا  داخراوه  ژووره ک له ئاشکرا نه بهرم  تی ھه حکوومه  وه پشه نی کوردی و له الیه  پویسته
  .  وه بچته  دا 140ی  یسی ماده حساباتی خۆی و که

  نی کوردی له الیه  ڕاسته.  یه یی ھه بژاردن درژه ی دوای ھه تی تازه ی حکوومه وه گرژی و ئاۆزی پکھنانه  وه دیسانه 
م مادام  به  جاران الوازتره  کاندا له سیاسیه  هشھاوککی کوردستان  ی خه ی کورد و ئیدیعانامه له سه کارتی مه  وه کرده به

  . دا و پناوه ڕ له گه نه توانن زۆر کارتی فشار بخه ، ئه  یه وه وانه ست ئه ده بهدا  م بواره له
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و چاالک  وه دا بۆ زیندووکردنه و بواره ند شت له چه ، کی دیاریکراو یه کوو چوارچوه ک وه نه،   کو نمونه دا وه من لره 
  :ڕوو مه خه ئه  یسه م که ی ئه وه کردنه

ودانی چ و پ بۆ دابینکردنی  و ھه 2010کۆتایی سای   عراقدا له  رژمری گشتی له نجامدانی سه ئهر  سه پداگری له/  1
  . ئستاوه  کانی له پویستیه

کان و  سیاسیه  ت و ھزه رانی حکوومه شداری نونه به ئاستی کوردستاندا  به  تی له کی تایبه یه ستنی کۆنگره به/  2 
ژر چاودری  کادیمی له یاسایی و مژوویی و ئهکانی  بواره زا له سانی شاره مدنی و کهگای  کانی کۆمه ڕکخراوه

رچی چاالکتر و  جکردنی ھه ی پویست بۆ جبه کردنی پشنیار و ڕاسپارده ه ستی گه به مه مانی کوردستاندا به رله په
و  ستنی ئه رشتی پویست بکات بۆ به رپه و سه کاری مانی کوردستان ئاماده رله په  باشتر وایه. 140ی  خراتری ماده

  .  یه کۆنگره

  زای بواری جیاواز له شاره  ن گرووپکی پرۆفیشینای پکھاتوو له الیه ینکی سیاسی و ئیعالمی له مپه ڕکخستنی که/  3 
رکووک و  یسی که کانی که رهجۆراوجۆ  نه رحی الیه زمانی جیاواز بۆ شه و جیھاندا به  که ئاستی کوردستان و عراق و ناوچه

  .دا نده یوه و په کی کوردستان له رامی خه وایی داخوازی و مه ڕه

کی  جیندایه یاندنی ئه ب ڕاگه  تی داھاتووی عراقدا به حکوومه  شداری له ستکار بۆ به رھه وستی به یاندنی ھه ڕاگه/   4
ی و دیاریکردن و  واو پوه ند بوونی ته به اکی دیاریکراودا و پ یه ماوه  له 140ی  جکردنی ماده سیاسی و یاسایی بۆ جبه

  .  وه و باره کردنی میکانیزمی چاالک  له پناسه

یان  وه پش کشانه) مری واقیع  ئه( کوو  م وه بوروژنرت به  وه مباره مریکا له ئه  ک به ڕیه ی ھیچ خوشباوه وه بئه/  5
ر عراق زمان و  سه کان له کگرتووه یه  وه ته ڕکخراوی نه 7ندی  وقی به تیش پش البردنی ته تایبه کجاری و به یه به
م  رجه سه  له  وه کشانه  له  شه ڕه ئاستی ھه  بچته  وه که موو ڕوویه ھه ب له نی ئهنی کوردی و کوردستا وستی الیه ھه

  .  وه دۆزرته خرایی نه  به  یه له سه م مه نگاوی خرا بۆ چاری ئه ر ھه ی سیاسی گه پرۆسه

 ژهزمانی ئا نھا به دوان تهلی   دان به رام و درنه ڕۆستای الیه  که  وه ئاگر کوژی  وه ی بنیاتنانه زمه ئه  نی کوردی له تا ئ
کی  یه یگێ ، ئاینده دا ئه و شیعه  کانی نوان سوونه ره مسه ی جه وه حیمکردنه تی عراق و له وه سیستمی سیاسی و ده

  له  که  یه وه ئه  ت زموونی سیاسه ترین ئه ساده. تی تایبه رکووک به ی که له سه گشتی و مه کانی کورد به بت بۆ مافه خراپی ئه
کان  کان و سوونه دریه ی سه نمونه. دویت زمانی ئارام و دیبلۆماسی نه  نھا به دا ته وه کانی گواستنه یران و قۆناغه کاتی قه

  . وتوو تر بووه رکه نی کوردی سه الیه  یرانی ئستای عراقدا زۆر له قه  و شوازی کارکردنیان له

بوو ، ڕکخستنی  نه  وه تی عراقه ن حکوومه الیه تیڤ له کی پۆزه یه وه مدانه ر وه گه ،   نگاوانه و ھه ب ترۆپکی ئه ئه/  6
  . بت) العصیان المدني ( نی  ده یاخیبوونی مه

تدار  سه ردوو حیزبی ده تی ھه رکردایه رم و سه تی ھه حکوومه  له  وستانه ستراتیج و ھه  و جۆره ڕوانی ئه چاوه  دیاره 
وری ئۆپۆزیسیۆن و میدیای  کوردستان و ده  ک له ری خه ماوه م فشاری جه م بدرت، به ه قه ڕی له خۆشباوه  به نگ ب ڕه

  . بت رم ھه تی ھه ر بیاری سیاسی حکوومه سه ری زۆری له توانت کاریگه ، ئه  وه ره و ده  ناوه شتی ، لهگئازاد و ڕای 

    2010ئایاری  
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