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  وةهاب شاه حمةمةدوةهاب شاه حمةمةد.... .... كةركوك لة نصوان ملمالنصي هةلَبذاردن و ناسيوناليزمي عةرةيب كةركوك لة نصوان ملمالنصي هةلَبذاردن و ناسيوناليزمي عةرةيب 
  

 ديارة پارثزگای کةرکوک لةو رؤژةوةی نةوتی تيا دوزرايةوه گرنگثکی تايبةتی پثدرا لةاليةن هثزلةکانی
  . سةرةتای چةرخی بيستةم و پاشان رژمثة يةک لةدوايةکةکانی عرياقی تازه دروستبوو

 رابردوو وای لة رژمثه يةک لة دوای يةکةکانی کانی پةجنا ووونةوةینرخی نةوت لة ساصانی چلبةرزب
 سياسی و ئةمنی خؤيان خبةنه کار بؤ ، هةموو هثزی سةربازی  کردعرياق و سةرمايةدارةکانی جيهان

 لةدووا رژمثه يةک. دةستگرتن بةسةر بريةنةوتةکانی ناوچةی کةرکوک و گةياندنی بة بازاراکانی جيهان
 بةکار هثنا دژ بةو مةترسيانةی کة هةبوون يانيةکةکانی عرياقی ناسيوناليزمی عةرةبی هةموو توانای خؤ
 مةترسيانةش خةصکی کوردی پارثزگای ثکث لةوکة کةروک لة دةسةصاتی ناوةندی ئةوان دةرثنی وة

داوای  صکی کورد دةکردووخةباتيان بؤ مافة رةواکانی خةکةرکوک و هثزه سياسية کوردستانثکان بوو کة
تانی باشوورو خةباتيان بؤ پوچةصکردنةوةی سياسةتی سهثشتنةوةی کةرکوکيان دةکرد لةناو کورد

وصاته سةرمايةدارةکانی .  دةکردشؤضينيانةی رژمثه يةک لةدوا يةکةکانی ناسيوناليزمی عةرةبی عرياق
 هاوکارثکی سياسی و يارمةتیته گر و هةموو جيهان و بازاری نةوت هةموو هةوصثکی خؤيان دةخس

ناسيوناليزی عةرةبی عرياق بؤ ئةوةی نةوتی دةسةصاتی سةربازی و ئةمنی خؤيان خستبوه ژثر دةستی 
نيةی اوه ئةو هةموو ناهةمواری و ماصوثر. کةرکوک بة هةرزانترين نرخ و زووترين کات بگاته بازارةکانيان

جيديای ساصانی ای نةوتی کوردستان وة پاشان تربةسةر خةصکی کورد دةهات لةکةرکوک و ناوچةکانی تر
تاکان و هةشتاکان کة زؤر بة نامرؤضايةتيانه ميلةتی کورد کةوتبووه ژثر شاصاوی کوشنت و برين لة فهة

 و بثدةنگی دنيای سةرمايةداروو و ئةوانةی  گرنگ نةبوواليةن رژمثة ناسيوناليستةکانی عةرةبی عرياق
باجی ئةو سياسةتانه بدات  وای کرد کة تةا ميلةتی کورددةبةن ناو دميوکرات خوازخؤيان بةکة

پاش روخانی رژمثی بةعسی . هةصةجبة ی بةسةر بث،دةربةدةربوون ،وکارةساتی وةک ئةنفال
 کة ئيتر پارثزگای کةرکو ک و ناوچةکانی تری نةووتی نرةگةزپةرست هةموو خةصکی کورد لةو باوةرةدابوو

ئةزموونثکی باش و گةورةيان  ستانی باشوورو وة هثزة کوردستانثکانيشکوردستان دثنةوة باوةشی کورد
ناتوانث کارةساتی تازةی بةسةر بثنث وة وا  تازه هيچ هثزثک و حکومةتثکی ناوةندی ترهةية و

 پاش بةئاسانيش گؤصی سياسی لثناکرث وة کورد دؤستی گةورةو باشی بؤ خؤی پةيدا کردده بة تايبةتی
 کورد کردی بؤ رووخاندنی رژمثی بةعس لة کاتثکدا ئةمريکاو هاوپةيکانةکانی  کةئةو قوماره گةورةی

بثچگة لة کورد کةسثکی تريان دةستنةکةوت بؤ روخاندنی بةعس وة تةنانةت تورکياش کة ئةندامثکی 
رثگای بة هثزةکانی ئةوان نةدا کة هثرش لة   بة نزيکترين دؤست و هاوپةميانی ئةمريکا دادةنراناتؤية وة

رازی  تورکيا  باوةری نةدةکرد کةوا قةتئةمريکا ای خاکی تورکياوه بکرثته سةر بةعس و روخاندنی وهرثگ
بةصام کوردوو هثزةکوردثکان هةموو هاوکارثک و هثزی .  نةکاتبؤ رووخاندنی بةعس  هاوکاری وةنةبث

ئةگةر ئةمزيکا لة  وة  لةو شةرةدا ئةمريکاو هاوپةميانةکانياندةستیسةربازی و سياسی خؤيان خسته بةر
 وه چی رووخاندنی بةعس پةشيمان بوايةتةوه ئةوا مةگةر هةر خوا خؤی بزانث کورد چؤن رسووا دةبوو

دةکرا لةاليةن  ی بؤتاوانهةزاروو يةک تومةت و وة چؤن پيالن و نةخشةثکی لةاليةن دوژمنانثوه بؤ دةکراو
 مةگةر ئثستاش هةر ،لة قةصةم دةدراخؤفرؤش کرثگرياو و  بةبةوه وصاته عةرةبی و ئيسالمثکانی جيهان و 

هةموويان واز لةباسی هاوکاری خوالثخؤشبوو مةال مستةفای نةمر ناکةن کةوا چؤن هاوکاری لةگةص 
. ئيسرائيل کردووه لة کاتی شؤرسی هةفتاو چوار لة کاتثکدا هيچ بةصگةو راستثک نية بؤ ئةو مةسةلةية

ان بة هةردوو پارتة گةورةکةی کوردستان و باوةرکردنيان بة بثتوانای سياسی و سادةيی اليةنة کوردثک
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 بث ئةوةی رثکةوتنامةثکی  ئيسالمثکانی دژ بة بةعس وةبةصثن و قةولةکانی هثزة سسياسية عةرةبثکانی
 بکةن بؤ گةرانةوةی يةکسةری بث قةيدوو شةرتی کةرکوک و ناوچةکانی تری مؤررةمسی لةگةص ئةمريکا

 کوردستان و دوانةخستنی بة هيچ جؤرثک بؤ دوارؤژو وای لة مةسةلةی  هةرمثی سةرکوردستان بؤ
و لةوانةشة بصثم بث و سةخت ئاصؤزوو  زؤر کوردستانکةرکوک کردووه کة مةسةلةی گةرانةوی بؤ باوةشی 

قودس بة ،لة دووارؤژ چونکة ئةوةی ئاشکراو روونه بث لة مةسةلةی گةرانةوةی قودس زؤر سةختر 
  وصاتانی جيهان و نةتةوة يةکگرتؤکان ئيسرائيلةوه وةزؤربةیةقةصةم دةدرث لةاليةنشارثکی داگريکراو ل

بةصام کةرکوک و باشوری کوردستان بة بةشثکی  دانيان بة داگريبوونی قودس کردووه لةاليةن ئيسرائيلةوه
کارثکی زؤر سةختة لة رثگای  بؤ باوةشی کوردستان  گةرنانةوةی وعرياق لةقةصةم دةدرث بؤية کةرکوک

ياساييةوه وة نةتةوة يةکگرتؤکان بة هيچ جؤرثک ئامادة نية ئةو کاره بگرثتة سةر ئةستؤی خؤی چونکة 
ئةوه مةسةلةثکی ناوخؤی عرياقة وة ئةوان بة هيچ جؤرثک مافی دةستی بة گوثرةی ياسای نثودةوصةتی 

اليةنة سياسثکانی عةرةبی و ئيسالمی باشی دةزانن تثوةردانيان نية لةو مةسةلةية وة ئةم هةموو شتانةش 
و هةر لةبةر ئةوةش بوو هةموو هةوصثکی خؤيان دا بؤ دواخستنی گةرانةوةکةو ئةشيان ويست ئةم فرسةتة 

گةورةترين هةصة . مثژووية لة دةست کورد و اليةنة کوردثکان دةرکةن وا سةريشکةوتن لةو بارةوه
ان لة پثش و پاش روخاندنی بةعس ثکثتی و پارتی کة کردي،ةی کوردلةمثژووی سياسی دوو پارته سياسثک

  ،نةوةی کةرکوک بؤ باوةشی کوردستانبوونيان بوو بة دواخستنی گةرا زيرا
دةبوايه ئةوان ئةو هةصة مثژوويةيان وا بةئاسانی و خؤرای لة دةست کورد نةدايةو هةموو 

 وة ناشکرث بصني ئثمة هةموو هةوصکی خؤمان دا مةسئولياتةکةش دةکةوثتة سةر ئةستؤی ئةوان لة دووارؤژ
 چوونکة وانيةو ئةم دوو هثزة سياسية بوون کة ،بؤ گةرانةوةی کةرکوک و بةصام دةسةصامتان نةبوو

 و رثکةوتنامةکانيان لةگةص ئةمريکاو اليةنة رةزامةندی خؤيان دةربری بةرامبةر دواخستنی گةرانةوةکةو
 هةر ئةمانيش بوون خؤيان بة نوثنةری خةصکی کورد دادةناو سياسثکانی دژ بة بةعس مؤر دةکردو

رثگاشيان نادا بثجگة لةوان کةس بة ناوی خةصکی کورد لةو دانيشتنانة قسةو باس لةسةر دوارؤژی کورد و 
 هةرةشةو نارازيبوونی ئةم چةند مانگی رابرووةی پثش ئةگةر مةسةلةی. تابککوردستانی باشوور 

  و تةا مةبةست لةو هةرةشةو قسانةی هةصبژاردنةکان بث پروپاگةندةیچثوةیهةصبژاردن تةا لة چوار
 کة گواية کورد بة هيچ جؤرثک رثگاناداتوو رازي نابث هةصبژاردن  کوردثکانچةند مانگی رابردووی سةرکردة

 وة عةرةبة  وةک خؤی لثنةثتةوه کةهئةجنام بدرث وة ئةگةر باری ئاسای شارلة شاری کةرکوک 
ن نةگةرثنةوه بؤ جث و شوثنی خؤيان وة خةصکی کورديش بثتةوة جث و شوثنی خؤی لة کةرکوک هاوردةکا

لةو رؤژةوةی . و شارةکانی تری کوردستان ئةوا باشترة کة بة ئاشکراو روونی باسی بکةن بؤ خةصکی کورد
ؤرثک کؤميتةی باصای هةصبژاردنةکان برياری ئةوةی داوة کة هةصبژاردن لة شاری کةرکوک بة هيچ ج

دواناخرثت و دةشبث لة کاتی خؤی بکرث هةردوو پارتة سياسة گةورةکةی کوردستان زؤر بثدةنگن و بة 
هيچ جؤرثک باسی ناکةن و هةر لةوةش دةچث ئةو هةرةشةو نارةزايةی لةوةو پثش باسی هةبوو تةا لة 

نگةکانی ؤربةی دةچوارچثوةی پروپاگةندةکانی هةصبژارنةکان خؤی دةگرثتةوه و بؤ بةدةست هثنانی ز
کرديان پةيوةندی بة  مةبةست لةو هةرةشانةی کة هثزه کوردستانثکان. خةصکی کوردی کةرکوک بث

 و هيچی تر وة مةسةلةی لة دةست دانی کةرکوک ئةجمارةيان بة شثوةثکی ياسای ةوة هةيةوهةصبژاردنةکان
کة کوردستان وو هثز زلةکةی هةصةثکی سياسی هةرد تةا بةهؤی شةرثک و ماصوثرانثک وةو بث هيچ جؤر

ئةمرؤ خؤيان بة نوثنةری خةصکی کورد دادةنثن و رثگةش بة ئةندامنانی خؤيان نادةن لةو دانيشنت و 
 کة لةسةر مةسةلة مثژووی و هةستدارةکانی وةک ةن بةشداری بک ی دةيکةن بؤ خةصکی کوردنهمارثکةوتنا

صکی کورد بة زيرةکتروو بةتواناتر دةبينن لة مةسةلةی کةرکوک و زؤر شتی تر وه خؤيان لة هةموو خة
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لةوه ئةچی هةموو پارته . سياسةت و مامةلة کردن لة گةص رووداوه سياسثکانی کوردستان و ناوچةکه
 خؤيان ناو دةبةن وازو ئةوانةی بة دميوکراخت سياسثکانی ئيسالمی و ناسيوناليستةکانی عةرةبی عرياق

 هيچ جؤرثک رثگا نادةن بة گةرانةوةی شارةکه بؤ باوةشی مةسةلةی کةرکوکيان حةسم کردبثت و بة
کوردستان و هةر لةبةر ئةوةشه کة بة هيچ جؤرثک رازی نني بؤ دواخستنی هةصبژاردنةکانی شاری کةرکوک 
بؤ دوای ئاسای بوونةوةی بارةکةی جارانی و دةشيانةوث بة هةموو شثوةثک هةصبژاردنةکان لةو شارة 

نن کة زؤربةی خةصکی شارةکه عةرةب و تورکمانن نةوةک کورد و کورد بة زؤر  بؤ دنيای بسةصمثةبکرث و
دةيةوث بکرث بة کوردستانی و زؤربةی خةصکی شارةکةش لة رثگای هةلبژاردنه ئازادوو دميوکراتثکةوه 
دةنگيان بؤ مانةوةی شارةکة لة دةرةوةی هةرمثی کوردستان داوةو کةرکوکيش شارثکی کوردستانی نيه 

 وه ئةو ، باسی لثوه دةکات و هةلبژاردن وئاماری تازةش ناکوردستانثتی کةرکوک دةردةخاتوةک کورد 
 کاته کورد لة رثگای ياسايشةوه ناتوانی کةرکوک بگةرثنثتةوه باوةشی کوردستان و لة عرياقثکی

ک وةی کةرکوئةوتؤی نابث بؤ گةراندنة سياسی وة دميوکراتی بةهثز هيچ تواناثکی ،ئابووری  داهاتووی
 عرياقثک کة زؤربةی خةصکةکةی کورد نني لةناو کة کورد کةمة نةتةوةثکة بؤ باوةشی کوردستان لة کاتثکدا

 . وناسيوناليزمی و ئاين رؤصکی گةورةی لة سةر بريوو بؤچون و رای سياسی ئةو خةصکة هةية


