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  ) ) 1010 ( ( بةشي بةشي--  سريوان كارواينسريوان كارواين .  . ....ربارةي كةركووك دةزاين؟ربارةي كةركووك دةزاين؟ةةند دند دضةضة

   وقوعايت ميلةل،ئةي وةتةن لوتفا تةواوي كة
  نةشري عيلةل ئةم مةراقة با نةكا بو ئاخري

  دا-ي ئاوباريكذ لة كايت شة"1936-1876حةمدي "
ة، كةركووك تژة لة عةرةيب لة كايت ئثستادا، ذثژةي عةرةب لة كةركووك هثشتا بةو شثوةية كةمي نةكردوو .1

تا كاتث ئةم عةرةبانة لةم شارةدا مبثننةوة مايف دةنگدانيان . دةهةزاري و بيستهةزاري و عةرةيب تري دةوروبةر
لةم هةلومةرجة هةستيارةي . دةدرثتث و ئةميش هةصةيةكي كوشندة دةبث و بة بةرژةوةندي كورد تةواو نابث

وومةين شارةواين كةركووكدا باش بزانن كة مةترسييةكي گةورة هةية ئثستاشدا، دةبث اليةين كوردي لة ئةجن
توروكمانةكان لةگةص عةرةبةكان تةنانةت دةهةزارييةكانيش چاوةذثي دةرفةتثك بن كة ببنة هاوپةميان و دژي 

سةر ئةو كةمايةتيية توروكمانانةي وا پثشبيين دةكرث لةگةص اليةين كورديدا براي . كوردةكان بةرةيةك پثكبهثنن
  . مثزثك بن، ئثجگار كةمن و قورساييةكي ئةوتؤيان لةسةر تثكذاي توروكمانةكان نيية

 ديواين سةرؤكايةيت مريي عثراق 27/5/2000ذؤژي : بةم شثوةذةفتارة ذژمث ذثژةي كوردي لة كةركووك كةمكردةوة .2
، نووسراوي ةكةيدارخثزاين كورد لةناو شاري كةركووك و دةوروبة) 25000 (سةبارةت بة بذياري ذاگواستين

بةپثي بذيارةكة . كرد بةو بذيارة ي و تيايدا ئاماژةدي ئاراستةي وةزارةيت ناوخؤ كر) 1025/ع/840 (ژمارة
، لة قؤناغي يةكةمدا ئةو خثزانانة اخثزانة كوردة بةچةند قؤناغثك جثبةجث دةكر) 25000 (ذاگواستين ئةو

 و لة دووةم قؤناغيشدا ئةو خثزانانة  بوووةي عثراق كة كةسي يةكةمي خثزانةكةيان لة دةرةانذادةگوثزر
، ياخود لة ذيزي يةكثك  بوون كوردستان نيشتةجث شارةكاين تري كة كةسي يةكةمي خثزانةكةيان لةانذادةگوثزر

 لة 1957 كة لة ئاماري ساصي انلةدووا قؤناغيشدا ئةو خثزانانة ذادةگوثزر.  بوونلة پارتة كوردستانييةكاندا
 كة دةزگا ئةمنييةكاين مريي هاتشاياين باسة ئةم بذيارةش دواي ئةوة . بوونوك ناونووس نةكراشاري كةركو

  .  ئامارثكي گشتيي كوردةكاين شاري كةركووكيان كردبووپثشووعثراق لة مانگي ئاياري 
ي ) 55 (رة، لة الپةذةي پثنجي ژماچووكة لة كةركووكي بن دةسةآليت ذژمثي عثراق دةردة) صوت التاميم (نامةيژذؤ .3

نامةكة ئةوةي ژذؤ.  هةصداتةكاين ذژمثي خؤيدا، پةردةي لةسةر شاآلوثكي نوثي سياسة27/11/2000ذؤژي 
ي سةر ) تازة (ذوو كة بةناوي پارثزگاي كةركووك سةنةدايت تاپؤي پارچة زةويية سةكةنييةكاين لة ناحيةيخستة

هةشتا هاووآليت لةخؤگرتووة و ) خةآلتة (كة ئةوبة پارثزگاي دابةشكردووة، ذؤژنامةكة ئةوةشي ذوونكردؤتةوة، 
 . بووة) 2م600 (ذووبةري هةر پارچة زةوييةكيش

 
قةرةبةگ، : بةشثك لة دثيةكاين دةضةري ناحيةي پردث كة ذژمث زؤربةياين لةسةر دةخلي كةركووك البرد .4

غر، ذؤژبةياين، شثخةيي، چياچةرمووك، دةرماناوي خواروو، دةرماناوي سةروو، سةربري، گةصؤزي، قادربا
بريةسپياين خواروو، زةردك، يارجمة، بيباين گةورة، بيباين گچكة، گةوةين، كةصوذ، قةرغةتوو، كتكة، 

. قةرةباشي، شثراوة، چؤمةزةردةصةي خواروو، چؤمةزةردةصةي سةروو. گورزةيي، نةبياوة، شانةشني، قزنةفةر
 ذژمث و وثران كران و خةصكةكةي دوورخرانةوة و لة زؤربةي ئةم دثهاتانة كةوتنة بةر جثبةجثكردين نةخشةي ذةشي

ئؤردووگا زؤرةملثكانيان نيشتةجث كران، عةرةيب ناوچةكاين خوارووي عثراقيان بؤ دةضةرةكة هثنا و زةويوزاري 
هةر لةگةص شاآلوي تةعريبدا، عةرةبةكان هثندثك لة دثيةكانيان دروست كردةوة و ناوي . كوردةكانيان پثدان

  .  بؤ ناوي عةرةيب گؤذيهثندثكيانيان
  
نگاو كة زوو وثران كران و ذژمث هةر بؤ كةمكردنةوةي ذثژةي كورد لة دةضةرةكةدا دثهاتةكاين ناحيةي سةلة  بةشثك .5

  حةمة-4 ديرةشة -3 گةراو -2 مةملةحةخويلني -1: "خةصكةكةي پةرت و بآلو كرد و بؤ شوثنةكاين تر دةريپةذاندن
 - 9 ئاوةبؤرةكةي خواروو -8 ئاوةبؤرةكةي سةروو -7 گةراوي حاجي شةريف -6حة  ژالةي مةملة-5ي بارام ) حمة(

 فةقث حاجي -14 پونگةلة - دووةر-13 شاحةسةن -12ة ژذا/  زةلةسووتاو-11 كاين مامة -10مةملةحةي گؤم 
 -20 دةروثشاين بچووك -19 دةروثشاين گةورة -18 گؤمةزةرد -17حةمةذةزا /  تةپةسوورة-16 هةشةزينث -15

 كةرمي ئةجةل -25 زالواو -24 پونگةلة -23 جنؤكةي قازييةشةلة -22 كةلةذةشي بچووك -21كةلةذةشي گةورة 
 -32 دلكة -31 كةلةذةشي سولةميان -30 خدري -29 مريةيي حةمةحةسةن -28 عيزةت ئاوا -27 گؤيژة -26

 -38 مريةيي حةوزةوار -37  باخةگردةلة-36 قةآلي گؤپتةپة -35 هةنارة -34 هةمزة و ذؤحي -33كاين خاكي 
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 -45 كچان و كچانةكؤنة -44 فاتكة -43دووپةالن /  دوبالن-42 سةرقةآل -41 – مةسؤيي -40 قادراوة -39كةآلن 
 حةسةن -51 كارثزةي دةلؤ -50 پثنج ئةنگوسيت سةروو -49 تيمار -48 ذةبات -47 ژالةي كرپچنة -46كرپچنة 

 - 55 عةينكة سوورةذةش -54 عةينكة حةمةشاسوار -53ةش و هيالنةقةل  كلوزةذ-52كةنووشي ذووروو 
 سث گومةتان -61 شةلةيي كؤن -60 درؤزنة -59 جامذثذي ذووروو -58 كؤيك -57 داربةذوو -56تةپةعةرةب 

 بانيمؤرد و -67 كثلةبةرزة -66 قةآلگة -65 حةسةن كةنووشي ژثروو -64 هةجنرية -63 كاين بةيتةش -62
 .  دةرةواري خواروو-71 مةسؤيي بچووك -70 مةسؤيي بةرگةچ -69 دةرةواري سةروو -68شةريفاوة 

ش، نگخؤي دةنيبثژراكدا، گؤ شاري كةركوومثةكاينلة هةر: دةربارةي موصكي هونةري لة دةضةري كةركووك .6
ان تؤمار  بةلةزةت و خؤشينييراگؤندين چةيدابووة و پةسيكاي لث مو تيپيسيكاري زؤر مو و كبثژ، الونبثژحةيرا
ة و بة ) سةالح حمةممةد خدر بارام (ئةم هونةرمةندة دةنگخؤشة ناوي :بنةماصةي داودييةكان، سةالح داودة. كردووة

لةدايك بووة، كة دةكةوثتة تةك قةزاي ) ئةلبوسةباح (دا لة ناحيةي1942سةالح داودة ناسراوة، لة ساصي 
شة و لة بواري موسيك و هونةري كورديدا، شارةزايي ي ئةم بنةماصةية بة ذةچةصةك دةنگيان خؤ. تووزخورماتوو

گؤرانيبثژ ) حمةممةد (باوكي سةالح. باشيان هةبووة و خزمةيت زؤريان بة بةرةو پثشربدين هونةري كوردي كردووة
خدر بارام .  كؤچي دوايي ي كردووة، ئامؤزاي بووة1979بووة و ئةمحةد داودة كة نةيژةنثكي باش بووة و ساصي 

 دةكاتة باپريي سةالح داودة، وةستاي مامؤستاي گةورة عةيل مةردان بووة و لة مةقام دةستثكي باآلي چاوش كة
بةشثك لةو . يشي بةباشي لثداوة-سةالح داودة جگة لةوةي كة دةنگي خؤش بووة، زووذنا و نةي. هةبووة

م لة چيمةن و كراس زةردث و كزةي جةرگامن، گةردوون من چيبكةم، پرسي: گؤرانييانةي سةالح چريوية بريتني لة
سةبارةت بة تايبةمتةنديي گؤراين الي كةركووك و گةرميان، سةالح باوةذي .  گؤرانيي تؤمار كردووة500تثكذا 

واية كة لة گةرميان شوثنثك بؤ شوثنثكي تر هةم زاراوة و هةم گؤراين و مةقاميشيان جياوازة، بؤ منوونة شثوةي 
تايبةمتةنديي گؤرانيي كةركووك و .  لةگةص ئةصآلوةيسيي داودييةكان جياوازةچريين ئةصآلوةيسيي جةبارييةكان

گةرميان و مةقامة ذةسةنةكاين كةركووك و گةرميان و مةقامة ذةسةنةكاين كوردي و گؤرانيية ذةسةنةكان زؤرينةي 
زؤرينةي مةقامة سةالح داودة پثي واية كة . لة گةرميانة جؤري گؤراين گوتنيشيان لةگةص شونةكاين تر جياوازن

سةبارةت بة . خورشيدي خاوكةر تثكهةصكثش/ ةچصآلوةيسي يارغةزال: كوردييةكان هي ناوچةي گةرميانن وةكوو
سةوزة : هةبووين بةستةي كورديش، سةالح داودة چةند منوونةيةك دةهثنثتةوة و بة هي گةرمياين دةزانث وةكوو

اين باسة يةكةم گؤراين هونةرمةند سةالح داودة كة بؤ شاي. سةوزة، خامن گيان، ليمؤ ليمؤ و هةي كةين كةين
  . ) 18 ( لة بةغدا تؤماري كردوة1978بووة و ساصي ) كوثستانان خاص خاص (تةلةفَيزيوين تؤمار كردووة،

ونةرمةند عةيل عةزيز لة گةذةكي ئيمام قاسم لة شاري كةركووك هاتؤتة ه :) 1988 - 1947 (عةيل عةزيز .7
ئةم هونةرمةندة هةر لة . نةرييدا زؤز خزمةيت كردووة و خةصكي دةنگيان پث خؤش بووةلة ژياين هو. دونياوة

منداصييةوة خولياي ئاواز و گؤرانيي كوردي بووة و لة تةمةين مثردمنداصييةوة ذوو دةكاتة ذاديؤي كوردي بةغدا و 
 ساص خزمةيت هونةري 25ة ئةم هونةرمةند. تؤمار دةكا" بؤ ئةو يارة لثم زيزة" بة ناوي 1962يةكةم گؤرانيي 

: ئةمانة و زؤراين تر وةكوو.  هةر لة كةركووك كؤچي دوايي دةكا1988ي نةورؤزي 25كورديي كردووة وئةجنام لة 
خلةي ئؤمةر كة مةقامزانثكي زؤر باش بووة، شةوكةت ذةشيد، قادر مةردان، فائيق داودة، شوكر خةيات، 

عةيل : دةنگخؤشي تر هاتوونة مةيداين هةستبزوثناين كورد وةكووئثستاش چةندين گؤرانيبثذي . خةيروصآل خةيات
 كةرمي  عةدنان كةرمي،زةنگةنة، حةسةن غةريب، سريوان شواين، بورهان جةباري، حةمةذةووف كةركووكي،

  . "تكاية لةم ناوانة زياد بكة: "تثبيين) كةرمي قادر ئةمحةد (كةركووكي
2004 .12 .13  
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