حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى خويَندنى با َال و تويَذينةوةى زانستى
زانكؤى طةرميان
كؤليَجى ثةروةردة
بةشى ميَذوو

ى سياسي و سةربازيةكانى نيَوان
كةركوك لة ملمالن َ
بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد و حكومةتى عيَراقي
لة نيَوان ساالَنى []1991 -1975
ليَكؤلينةوةيةكى ميَذوويي  -سياسية
تويَذينةوةيةكة خويَندكار[ سيظةر عمر حممد ] ثيَشكةشي بةشي ميَذوو كؤليَجى ثةروةردة /زانكؤي
طةرميانى كردووة .وةك بةشيَك لةثيَداويستيةكانى بةدةست هيَنانى برِوانامةى [ بةكالؤريؤس] لة
زانستى ميَذوودا.

بةسةرثةرشتى:
د .ياسني ئاشوور جوهر
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حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذينةوةى زانستى
زانكؤى طةرميان
كؤليَجى ثةروةردة
بةشى ميَذوو

فؤرمى ثيَشكةش كردنى تويَذينةوةى دةرضوون
دةستنووى كؤتاى ئةم تويَذينةوةية كة خويَندكار [ سيظةر عمر حممد ] نووسيوةيةتى
بةناونيشانى [كةركوك لة ملمالنىَ سياسي و سةربازيةكانى نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد و حكومةتى
َينةوةى زانستى تةواو كردووة بؤ
عيَراقي لة نيَوان ساالَنى ( ])1991 -1975ثيَويستيةكانى ليَكؤل
تويَذينةوةكة دةخةمة بةردةم ئةجنوومةنى بةش.

سةرثةرشتيار:
د .ياسني ئاشوور جوهر

َسةنطاندن دةكةم.
َينةوةية ثيَشكةش بة ليذنةى هةل
بةثيَى ئةم ثيَشنيارة ئةم ليَكؤل

م .ي .مجعة علي حممد هةواس
سةرؤك بةشى ميَذوو

َسةنطاندن و طـفتوطؤ ،ئــةم تـويَذينةوةمان خويَندةوة ،لـةطـةلَ
ئيَمة ئةنـدامانى ليذنةى هةل
خويَندنكارةكةدا طفتوطؤمان دةربارةى ناوةرؤك و اليةنةكانى ترى كردووة برِيارماندا بةوةرطرتنى.

ئةندام

سةرؤكى ليذنة

ئةندام

لةاليةن ئةجنومةنى بةشةوة ثةسةندكرا

م .ي مجعة علي حممد هةواس
سةرؤك بةشي ميَذوو

ثيَشكـةشكردن
 -1ثيَشكةشة بة دايك و باوكى ئازيزم .
 -2ثيَشكةشة بة ريَزدار ( د .ياسني ئاشوور جوهر ) كة ئةركى سةرثةرشيت كردنى
ئةم تويَذينةوةيةى لة ئةستؤ طرت.
 -3ثيَشكةشة بة سةرؤكايةتى بةشي ميَذوو – زانكؤى طةرميان .

 -4ثيَشكةشة بة خةلَكى كةركوكى قودسى كوردستان .

أ

سوثاس و ثيَزانني
 .1زؤر سوثاس بؤ خواى طةورة كة ئةو توانا و وزةيةى ثيَبةخشني كة ئةم تويَذينةوةية ئةجنام
بدةم .
 .2سوثاسى تةواوى خانةوةداةكةم دةكةم كة ثالَثش و هاوكارم بوون لة بة جيَطةياندنى ئةركةكان
 .3سوثاسى ِريَزدار ( د .ياسني ئاشوور جةوهةر ) كة سةرثةرشتى كردنى تويَذينةوةكةمى لة
ئةستؤ طرت .
 .4سوثاس بةريَز ( دليَر رةفيق سالَح ) هاوريَى ئازيزم دةكةم كة هاوكارم بوو بة ثيَدانى زؤرترين
سةرضاوة ثيَم .
 .5سوثاسى بة ِريَزان ( شوان داودى  ،كارزان ياسني  ،مةريوان نةرميان ) دةكةم كة هاوكارم بوون
لة ثيَدانى زانيارى و كاتى خؤيان بؤ تةرخان كردم .
 .6سوثاسى بةريَز(د.ئيرباهيم ثالَانى)كةهاوكارم بوو بةثيَدانى زوَرترين سةرضاوةى جوطرافى
ثيَم.
 .7سوثاسى ِريَزدار (سةركةوت توفيق) ئةكةم كة هاوكارم بوولة تايث كردنى تويَذينةوةكةم.
 .8سوثاسى هاوريَم (بةهار حسيَن) ئةكةم كةهاوكارم وثالَثشتم بوو.
 .9سوثاسى ئةرك ماندووبوونى فةرمانى كتيَبخانةى (كوَليج وناوةندى زانكوَ ،سةنتةرى
ليَك َولَينةوةى سرتاتيجى كوردستان  ،مةكتةبى بريوهوَشيارى (ى.ن.ك)) دةكةم .
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سوثاسى تةواوى ماموَستايانى بةشى ميَذوو ئةكةم كةئةطةر بةديَ ِريَكيش بيَت

هاوكارو ثشتوامن بوون بوَتةواوكردنى تويَذينةوةكةم.

ب

كورتكراوةكـــان
• و

=

وةرطيَران

• ( ى  .ن  .ك ) = يةكيَتى نيشتمانى كوردستان
• (ث.د.ك )

= ثارتى دميوكراتى كوردستان

• ثاسؤك

= ثارتى شؤسياليستى كوردستان

• حدكا

= حزبي دميوكراتى كوردستان

ج
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ثيَشةكى
وةك ئاشكراية ماوةى دواى نسكؤى شؤرِش تاوةكو رِاثةرِينى  1991واتا ساالَنى(  )1991 – 1975ماوةيةكى
ميَذووى طرنطة لة ميَذووى طةىل كورد بةطشتى و شارى كةركوك بةتايبةتى  .بةحوكمى ئةوةى كة كةركوك ثيَطة و
طرنطى تايبةتى خؤى هةبووة لة ماوة ميَذوويية جياوازةكاندا بةتايبت تريش لةم ماوةية كةركوك بة ملمالنيَى
سةربازى دا تيَثةرِيوة كة كاريطةرى نةريَنى لةسةر كةركوك هةبووة و زيانى طيانى و ماددى و ئابوورى زؤرى
ثيَطةيشتووة .
هؤكارى هةلَبذاردنى ئةم بابةتةيش لة اليةن ئيَمةوة دةطةريَتةوة بؤ دوو اليةن ،لة اليةك من وةكو كورديك بةئةركى
خؤمم زانى باس لة كةركوك بكةم وةكو ناوضةيةك ياخود ثاريَزطايةكى كوردستانى هةروةها لةيةكى ترةوة هؤكارى
هةلَبذاردنى ئةم تويَذينةوةية بؤ كاريَكى ئةكادميى لةوةوة سةرضاوةى دةطريَت ،هةرضةندة ضةندان تويَذينةوة
دةربارةى ميَذووى كةركوك كراون  ،بةالَم كةم دةست براوة بؤ ميَذووى كةركوك لة ملمالنيَى سةربازى و سياسيدا لةم
ماوة ميَذووية  ،بؤية ئةم بابةتةم بة شياو زانى بؤ تويَذينةوةكةم .
طرنطى بابةت  :طرنطى بابةت طرنطى ئةم بابةتة لةوةداية كة تةرخان كراوة بؤ تويَذينةوة دةربارةى كةركوك و
ملمالنيَى سياسى و سةربازييةكانى نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و حكومةتى عيَراقى لةماوةى – 1975
 ) 1991تويَذينةوةيةدا هةولَم داوة جةخت بكةمةوة لةسةر ئةم ماوة ميَذووية لة كةركوك و ئةو ملمالنييانةى لةسةر
كةركوك هةبوون لةو سةردةمة طرنطى ئةم تويَذينةوةية لةوة داية تيشك ئةخاتة سةر ضةندان رِووداوى طرنط لة
كةركوك لةدياريرتين ئةو رِزوداوانةش سياسةتى بة عةرةبكردنى كةركوك لةكاتى هاتنة سةر دةسةالَتى بةعسيةكان و
ِراطواسنت و ئةنفاىل سيَيةم و ضوارةم و زيانةكانى لة كةركوك هةروةها رِاثةرِينة جامةوةرييةكةى كةركوكيَكان لة
بةهارى  1991و دانووستانةطكانى نيَوان كورد و حكومةتى عيَراقى دةربارةى كةركوك ..
ئةم ليَكؤلَينةوةمان دابةش كردووة بةسةر دوو بةشدا ،هةر بةشيَكمانيش دابةش كردووة بةسةر سيَ تةوةردا،
لةبةشي يةكةمدا كةدابةش كردووة بةسةر سآ تةوةردا ،لةتةوةرى يةكةمدا بامسان لة جوطرافيا و ميَذووى كةركوك ،
لةتةوةرى دووةمدا ئاماذةمان كردووة بة ميَذووى كؤنى كةركوك تا سالَى  ، 1963لة تةوةرى سيَيةمدا تيشكمان
خستووةتة سةر كةركوك لة رِووداوى تاوانى ئةنفال و رِاثةرِينى جةماوةرى طةىل كورد لة  1991لةبةشي دووةميش
دابةش كردووة بةسةر سيَ تةوةردا ،لةتةوةرى يةكةمدا بامسان لة كةركوك لة نيَوانى ساالَنى ، 1983 – 1975
لةتةوةرى دووةمدا تيشكمان خستووةتة سةر كةركوك لة نيَوانى سالَانى  ، 1992 – 1984لةتةوةرى سيَيةميشدا
ئاماذةمان كردووة بة طرنطى ثاريَزطاى كةركوك بؤ كورد،
لةم تويَذينةوةدا هةردوو ميتؤدى شيكردنةوة و وةسفيمان بةركارهيَناوة  ،لةطةلَ ميتؤدى ميَذووى و ميتؤد طةليَك بؤ
روونكردنةوةى و دةرخستنى هةقيقةتى رِووداوةكانى تويَذينةوةكة .
1

لةكاتى نووسينةوةى هةر تويَذينةوةيةك كؤمةلَيَك سةرضاوةى طرنط و بةثيَز بةكاردةهيَنيَت ،ئةطةر ضى زؤربةى
سةرضاوةكان بة سود طرنطن ،بةآلم ليَردا بة ثيَويستى دةزامن ئاماذة بة كؤمةلَيَك سةرضاوةى زؤرطرنط بكةم كة
بةكارهيَناوة  ،كة زاتر كاريطةرى هةبوو لةسةر دةولَةمةندكردني تويَذينةوةكةمان ،لة سةرضاوة كورديةكان برتية لة
(سنور سةباح  ،سياسةتى بة عةرةب كردنى ثاريَزطاى كةركوك  )1991 -1963وة(تارق كاكة رِةش  ،بايةخى
ضيؤثؤلؤتيكى نةوتى ثاريَزطاى كةركوك ) وة(ئةمحةد رِفيق كريم  ،ناوضة دابرِاوةكانى هةريَمى كوردستان ) لة
سةرضاوة عةرةبيةكان (كمال مظهر  ،كةركوك و توابعها حكم التاربخ الضمري).
لةكاتى نووسينةوةى هةر تويَذينةوةيك كؤمةلَيَك كيَشةو طريوطرفت ديَتة ثيَشةوة  ،كةكاريطةريان هةية
لةنووسينةوةى تويَذينةوة ،دةستنةكةوتنى هةنديَ سةرضاوةى ثيَويست كة طرنط بوو ،بؤ دةولَمةندكردنى
تويَذينةوةكةمان ،هةروةها كةمى كات يةكيَكى تر بوو لة كيَشةكامنان ضونكة بؤ نوسينةوةى هةر تويَذينةوةيةك
ثيَويستى بة كاتى تةواو هةية .هةروةها بيَطومان اليةني دارايي كاريطةرى خؤى هةية لةسةر نووسينةوةى هةر
تويَذينةوةيةك ،ضونكة نووسينةوةى هةر تويَذينةوةيةك ثيَويسيت بةطةرِان ودةستكةوتنى سةرضاوةى ثيَويست هةية،
كة ئةميش بة اليةنى دارايى دةكريَن  ،كةثيَويستمان بوو بؤ طةرِان بؤ هةنديَ شويَن و كتيَبخانةى طشيت بةشارةكانى
ترى هةريَمي كوردستان.
لةكؤتاييدا ئةم تويَذينةوةية بةهةولَ وماندووبوونيَكي زؤر بةرهةم هاتووة  ،هيوادارم جيَطةى رِةزامةندي
هةموو اليةك بيَت ،بةاليةني كةمةوة توانيبيَتم تيشكيَكي بضووكم خستيَتةسةر سةر بابةتةكة ،وةهةموو
تويَذينةوةيةك بيَ كةموكورتي نابيَت ،بؤية ئةم تويَذينةوةى ئ َيمةش بةدةر لةكةم وكورتي نيية ،داواكارين بةضاوي
رِةخنة وثيَشنيارةكانتان ئةم تويَذينةوةيةمان زياتر دةولَةمةنرت بكةن.
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بةشى يةكةم:
اليةنى جوطرافياو سةربازى شارى كةركوك

باسى يةكةم:
جوطرافيا و ميَذووى كةركوك .
باسى دووةم:
ميَذووى كؤنى كةركوك تا سالَى . 1963
باسى سيَيةم:
كةركوك لة رِووداوى تاوانى ئةنفال و رِاثةرِينى جةماوةرى طةىل كورد لة
1991

3

باسى يةكةم:
جوطرافياى ثاريَزطاى كةركوك:
شارى كةركوك لة كؤنةوة كورد نشني و شاريَكى كوردى بووة  ،مةلَبةندى وياليةتى شارةزوور بووة ،وةك لة
سالَنامةي جوطرايف سةردةمي سةرجوَني ئةكةدي هاتووة()2447-2530ى ث.ز هاتووة شاريَكى زؤر كؤنةو ناوى بة
(ئاراخبا) هاتووة  ،ئةم شارة كةوتؤتة داميَنى دةشتايةكانى زاطرؤسةوة  ،بة تايبةت لة بةشي رؤذهةالَتةوة لة باشوريةوة
بة نزيكةى (100كم) ريزى ضياى حةمرين ديَت  ،ئةم رِيزة ضياية لة رووى جوطرافيةوة كؤتايي سنوورى كوردستانة
بةرةو مةندةىل دريَذ دةبيَتةوة  ،لة ناو كورديش دا بة (باباطورِطورِ)يش هاتووة .1ثيَطةى جوطرايف ئةم شارة بة طويَرةى
جوطرافياى كوردستان دةكةويَتة ناوةرِاستةوة و لة باكوورةوة ثاريَزطاى هةوليَر و لة باشوورةوة ديالة و لة رؤذهةالَتةوة
سليَمانى و لة رؤذئاواوة ثاريَزطاى موسلَ و تكريت سنوورةكانى ديارى دةكةن .كةركوك وةك شارةكانى ترى هةريَمى
كوردستان ئةكةويَتة باكوورى رؤذهةالَتى عيَراقةوة (250كم)لة بةغداوة و ()110كم لة سليَمانيةوة و ()96كم لة
هةوليَرةوة و ()180كم لة موسلَ و ()120كم لة تكريتةوة دوورة .2شارى كةركوك مةلَبةندى ثاريَزطاى كةركوكة و
يةكيَكة لة ثيَنج شارة طةورةكةى عيَراق لة رووى ذمارةى دانيشتوانةوة كة تيَكرايي دانيشتوانةكةى نزيكةى ()900
هةزاركةسة بة ثيَي ئامارى( .3)2014بة يةكيَك لة طرنكرتين شارة نةوتيةكان و كةركوك شاريَكى ميَذووية كة لة كؤنا
بة(ئاراخبا)ناسرا بوو كة تةمةنى ئةم شارة نزيكةى ثيَنج هةزار سالَة ،وة ثايتةختى وياليةتى شارةزوور بووة
لةسةردةمى دةولَةتى عومسانى .ئةطةر سةيرى جوطرافياى كةركوك بكةين دةباينني هةر لة كؤنةوة ضةندين طؤرانكارى
بةسةر ئةو سنوورةدا هاتووة ئةمةش زياتر بؤ ملمالنيَية نيَو خؤى ناوييانةدةطةريَتةوة كة لةسةر ئةم شارة و
سنورةكةدا ِروويداوة ،لة كاتيَكدا ئةم شارة بووة بة شيَك لةو ملمالنيَية .ئينب خلدون دةربارةى تةثؤلَكةكانى حةمرين
كة ئةو بة ضياى عيَراق (بارما) يان (باريا) ناوى بردوون دةليَت :شويَنى نيشتةجيَبوونى كوردةكانة(.4عبداجمليد فهمى
) دةربارةى سنوورى كةركوك دة َليَت  :لة بةشي باكوورةوة هةوليَرةو بةشيَك لة ليواى سليَمانى ،لة رؤذهةالَتةوة بةشيَك
لةليواى ديالة لة باشوورةوة ضياى حةمرين  ،لة رؤذئاواشةوة ليواى بةغدادو بةشيَك لة ليواى موس َل .5شارى كةركوك
دةكةويَتة سةر هيَلَى ثانى باكورى ( 35ثلةو  28خولةك) و هيَلَي دريَذي رؤذهةالَت( 45ثلة و  41خولةك) ئةم شارة
سنوورى لةطةلَ شارةكانى تردا بةم شيَوةية :لة باكوورى رؤذئاواوة شارى هةوليَرو بةشيَكى موسلَ و لة باشوورى

 1رةفيق شواني ،كيَشةي كةركوك و ضؤنيةتي ضارةسةركردني ،ضاثخانةي دةزطاي ئاراس ،هةوليَر ،2007 ،ل.9
 2سنوور سةباح ،ميَذووي سياسةتي بةعةرةبكردن لة ثاريَزطاي كةركوك  ،1991-1963ضاثخانةي دةزطاي ئاراس ،هةوليَر ،2009 ،ل21
 3ئامارى بالَوكراوة .www.citypopulation.de/Iraq.htni
 4ابن خلدون ،مقدمة ،اجمللد األول ،مطبعة دار الكتاب املصري ،قاهرة  ،1999 ،ص.120
 5عبداجمليد فهمى حسن ،دليل مشاهري االولوية العراقية ،جزء ،2مطبعة دار السالم بغداد ،1947،ص.2
4

رؤذهةالَتةوة شارى ديالة و لة باشوورى رؤذئاواوة شارى تكريت و شارى تكريت و بةغداد .ئاو و هةواى ئةم شارة لة
هاويندا طةرمة و هةنديَك جار ثلةى طةرمى دةطاتة ( 49ثلة) و لة زستانيش دا فيَنكة.
لة ئاستى رووى دةرياوة()331م بةرزة  ،باشوورى ئةم شارة دةشتيَكى بةرينة كة خاكيَكى بة ثيتى هةية بؤ كشتوكالَ ،
ئةم شارة بة هؤى ئاويَك كة ناوى ( خاسة)ية بة ناوةرِاستى دا دةروات و ئةيكات بة دوو بةشةوة .1رووبةرى شارى
كةركوك ( 20355كم )2يةكيَكة لةشارة طةروةكانى كوردستان و عيَراق . 2بةرزى سةر زةمينى ثاريَزطاى كةركوك لة
رووى دةرياوة (175م) بة ناوضةكانى باكوورى رؤذهةالتةوة و (160م) لة ناوضةكانى باشوورى رؤذهةالَتةوة.3لة ديَر
زةمانةوة ذيان لة ثاريَزطاى كةركوك هةر هةبووة و كةركوك يةكيَكة لة شارة ميَذوويية ديَرينةكانى كوردستان و عيَراق
و زيارترثيَشكةوتن و ئاوةدانكردنةوةى دةطةريَتةوة بؤ دؤزينةوةى نةوت لة سالَى ( )1927ز .سةبارةت بة دانيشتوانى
كةركوك لة فةرهةنطة راطةياندنى توركي دا هاتووة كة شارى كةركوكة كوردى لة سالَى ( )1689مة َلبةنديَك بووة بؤ
سةجنةقي شارةزوور و( )3000كةس لة خؤى طرتبوو  ،كة لة نيَوانياندا ( )22500كورد بوون  ،ئةوانى تريش
كة( )9460كلدانى لة خؤى طرتبوو  ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة كورد ئةو سالَة نزيك بة ( )%75ى ئةم شارة ثيَك
دةهيَنيَت .4هةريةك لة بريتانيا و توركيا لة ميانةى طفتوكؤكردنيان لة كؤنطرةى لؤزان ( )1923-1922ز ئةو
راستييةيان دةرخستبوو كة كوردةكانى زؤربةى دانيشتوانى سةجنةقي كةركوك ثيَك دةهيَنن .بةالَم ( لؤرد كريزن)
وةزيرى دةرةوةى بريتانيا و نويَنةرى هةردوو حكومةتى بريتانياو عرياق لة وتوويَذى كونطرةى لؤزان ذمارةيةك
جياوازى سةرذميَرى ثيَشكةش كرد كةوا ثيَ دةضيَت زياتر و وردتربيَت لة ضاو ذمارةى توركةكان ضونكة ثشتى بة
مةزندة و بؤضوونةكانى كةسانى باوة ِرثيَكراوبةستوة كة بريتى بوون لة ذمارةيةك ئةفسةر و سياسةكانى هيَزى
داطريكةرى بريتاني لة كوردستان ( )1921تيايدا ئاماذةى بةوة كردووة كة ذمارةى كورد لة سةجنةقي كةركوك (
)45000كةس واتا( )%49لة كؤى طشتى و توركمان ( )92000كةس واتا ( )%38و عةرةبةكان ( )8،10لة كؤى طشتى
دانيشتوانةكة تيَثةرِى نةدةكرد .5هةروةها لة كتيَيب ( كورد و كورستان ) كؤمةلَيَك نوسةران و ثسثؤران ئينطليز هاتووة
 ،بيَجطة لة شارة سةرةكيةكانى كوردستان  ،شارةكانى ( كةركوك  ،موسلَ  ،ئالَتون كؤثرى ) بةشارى كوردى دةستنيشان
كراون كة زؤرينةى دانيشتوانةكةى كوردن .6لة ئينسكلؤثيدياى ووالَتى بريتانيا هاتووة كة شارى كةركوك داميَنى
ليَوارى ضياى زاطرؤس لة هةريَمى كوردستانى عيَراق ،هةروةها ئينسكلؤثيدياى والَتى دانيمارك ثيَناسةى شارى كةركوك
 1تارق كاكة رةش ،بايةخى جيؤثؤلؤتيكى نةوتى ثاريَزطاى كةركوك  ،ضاثخانةي دةزطاى ضاث و ثةخشي مةحوى  ،سليَمانى،2009 ،
ل.19
 2هاشم ياسني و اخرون ،اطلس كركوك  ،اللجنة العليا املمناهضة تعريب كردستان  ،الطبعة االوىل  ،اربيل  ، 2006،ص 13
 3سنوور سةباح ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .21
 4مشس الدين سامى  ،قاموس االعالم ،جزء ،5مهران مطبعة سي  ،اسطمبول ،1306ص . 3847 . 3846
 5فوئاد حةمة خورشيد ،كةركوك لة بةلَطةنامةكاندا  ،و /نةرميان عبداهلل ،ضاثى ، 1ضاثخانةى منارة ،هةوليَر ، 2007 ،ل . 30-29
 6كؤمةلَيَك لة ئةفسةران و ثسثؤرانى سياسي ئينطليز ،كوردو كوردستان  ،و  /حسني عومسانى و ئةوانى تر  ،ضاثى  ،1ضاثخانةى وةزارةتى
ثةروةردة  ،هةولليَر  ، 2003،ل .22
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بةم جؤرة دةكات :كةركوك شارى ضالَطة نةوتيةكانة دةكةويَتة باكورى رؤذهةالَتى عيَراق سةر بة كوردستانة .لة
ئينسكلؤثيدياى يةكةمى توركى دا هاتووة شارى كةركوك بة شاريَكى كوردى ناوي بردووة .1هةروةها ليذنةى سنووريش
كة لة اليةن كؤمةلَةى نةتةوةكان ثيَكهيَنرا بؤ طواستنةوةى مةسةلةى سنوورى (عيَراق – توركيا ) ياخود كيَشةى
وياليةتى موسلَ لة رِاثؤرتيَكى سالَى()1924ز دا ذمارةى كورد لة ليواى كةركوك طةشتة ( )47500كةس واتا()%42،5
كؤى طشتى دانيشتوان كة لة ( )111650كةس ثيَكهاتوون ِريَذةى توركمانيش لة ( )%23،4و ريَذةى عةرةبةكان
()35،650كةس بوون ِريَذةكةيان بةرز بؤتةوة واتا( )%32دانيشتوانيان ثيَك نةدةهيَنا بة بىَ ئةوةى هيض
روونكردنةوةيةكيش لةبارةى ئةم بةرزبوونةوة لة ناكاوة خباتة رِوو .2لةسةر ذميَرى سالَى ( )1947كة بةيةكةمني
تاقيكردنةوةى سةرذميَرى حكومةتى عيَراق دادةنريَت كؤى طشتى دانيشتوانى ليواى كةركوك ( )285900كةس بوو
ئةطةر ضي ئةم سةر ذميَريية لةسةر بنضينةى دابةشكردنى نةتةوةى نةكرابوو بةالَم (س  .ج  .ئةدمؤندز ) يةكيَك
بوولة ثسثؤرانى كاروبارى كوردو ِراويَذكارى وةزارةتى ناوخؤى عيَراق لةسالَانى ( )1945-1935ز لة كتيَبةكةى خؤى
دا بة ناوى ( كورد تورك عةرةب) مةزندةيةكى تايبةتى هةبوو لةسةر ذميَرى كوردةكان لةم سةرذميَرية لة ليواى
كةركوك كة كؤى طشتى دانشتوانى كةركوك ( )285900كةسة و ذمارةى كورد لةم ليواية( )151575كةسة واتا
( .3)%53لةسةر ذميَرى دانيشتوانى ( )1957ز زؤرينةى دانيشتووانى كةركوك لة نةتةوةى كوردن تاكة
دابةشكردنيَكيش كة لةم سةرذميَريةدا هاتنب دابةشكردنى دانشيتوانةلةسةر بنةمايي نةتةوةيي ئاماذةيةكة بؤ ورد و
رِاستى زياتر و زانسيت تر بةالَم ئةم سةر ذميَريية شاردراوةتةوة لةاليةن دةسةالَتى عيَراق ضونكة لة رِاستيةكةى
ئةترسن .4و لةسةر ذميَرى دانيشتوانى ثاريَزطاى كةركوك ( )1957لة كؤى طشتى دانشتوان كة (  )373440كةسة
بةو جؤرةية خشتةى ذمارة ( )1رِيَذةى ثيَكهاتةى نةتةوةى لة ثاريَزطاى كةركوك دةردةخات :
نةتةوة

ذمارةي دانيشتوان
187593

%50،23

عةرةب

102589

%37،47

توركمان

81653

%21،87

كلد و ئاشوور

1605

%0،43

كورد

ِريَذةي سةدي %

سةرضاوة ،قسم البحوث وأستطالعات الرأى  ،كركوك كموجب احصاء عام  ،1957مكتبة الفكرو الوعي يف احتاد الوطنى
الكردستانى  ،سليمانية  ، 2008،ص.5

 1ئةمحةد رةفيق كريم  ،ناوضة دابراواةكانى هةريَمى كوردستان ،ضاثخانةى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى كوردستان  ،سليَمانى ،
 .2014ل .46
 2فوئاد حةمة خورشيد ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 31
p 438-439.، 1957، Oxford University press London، Kurds Turkish Arabs،C.J. Edmonds 3
 4فوئاد حةمة خورشيد  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 38-37
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لةسالَى( )1977ز سةرذميَريةكى تر كراوة بؤ زانينى ذمارةى دانيشتوانى ثاريَزطاى كةركوك بةالَم ئةم سالَة كةركوك
ثارضة ثارضة كرابوو لة ( )22يةكةى كارطيَريةوة بؤ ( )13يةكة كة قةزاى ناوةندى دوز وكةركوك وحةوجية بوون.1
ئةو ناوضانةى كة لة كةركوك داب ِران ( كفرى  ،كةالر  ،ضةمضةمالَ ،خورماتوو)بوون .هةموو ئةمانةش كةمكردنةوةى
ِريَذةيي كورد بوو لة ثاريَزطاى كةركوك لةسةر ذميَرى ( )1957ريَذةي كورد ()%48،3بوو بةالَم لةسةر ذميَرى
( )1977دا ريَذةي دانيشتوانى كةركوك طؤرانى بةسةر دا هات  ،خشتةى ذمارة  2ثيَكهاتةى نةتةوةى لة ثاريَزطاى
كةركوك لةسةر ذميَرى (: )1977
نةتةوة

ذمارةي دانيشتوان
220033

%38،52

عةرةب

246934

%43،33

توركمان

94775

%16،59

كوَي طشيت

 571162كةس

كورد

ِريَذةي سةدي %

سةرضاوة ،عةبدولَلَا غةفور ،ثيَكهاتةى دانيشتوان لة باشوورى كوردستان بةثيَى سةرذميَرى دانيشتوانى ()1957
ضاثخانةى شفان  ،سليَمانى  ، 2005ل .14
لة دواى سةرذميَرى ( )1977ضةندان سةر ذميَرى تر كراون بةالَم بة هؤى ناسةقامطريى عيَراق و هاتنى بةعس بؤ
سةر دةسةالَت و زالَ بوونى بري و فةلسةفةى بةعس جىَ بة جىَ كردنى رِاطواسنت و بة عةرةبكردن لة ناوضة كورديةكان
و بةتايبةت ثاريَزطاى كةركوك ئةو سةرذميَريانةى كة كراون زؤربةى داتاكان شيَويَندراون  ،زانيارى وورد و درشت بة
دةستةوة نادةن تةنها سةرذميَرى ( )1957نةبيَت كةلةسةر بناغةى نةتةوةى كراوة ،سةبارةت بة ثيَكهاتةى نةتةوةيي
لة كةركوك كة ثيَشرت وتراوة ليواى كةركوك بؤمان دةردةكةويَت كة هةمة جؤرةو دانيشتوانى كةركوك دابةش دةبن
بةسةر سيَ كؤمةلَةى نةتةوةيي ئةوانيش كورد و عةرةب و توركمانن  ،كؤمةلَةى كورد زؤرينةى دانيشتوانى ئةم
كؤمةلَةية ثيَك دةهيَنن لة ناوضةى شاخاوى و ناوضة بةرزةكان بةالَم كؤمةلَةكانى عةرةب و توركمان بة دواى كؤمةلَةى
كوردةوة ديَن  ،ثاريَزطاى كةركوك بة شويَنيَكى طرنكى دانيشتوانى توركمان دائةنريَت  ،هةرضي ثيَكهاتةى عةرةبة بة
سيَيةم ثيَكهاتةى دانيشتوان دادةنريَت .2ئةمةش لة كاتيَكداية كة كةركوك لة ماوةى ديرؤكى لة ميَذينةى خؤى دا
ضةندين جار تووشي داطريكردن هاتووة لة اليةن ئةو هيَز و دةسةالَت و ئيمثراتؤريانةى كة لة ناوضةكةدا بوون،
هةردةم كؤششيان كردووة بة ئاماجنى دةست بةسةراطرتنى ئةم شارة و ناوضةكانى دةوروبةرى ئةمةش بؤ سروشت
طرنكى ثيَطةى كةركوك بوو ضونكة لة ثيَشدا كةوتبووةسةر شا ريَطةى سرتاتيجى ئاوريشم كة زؤر لة ناوضة
كةناراوةكانى دةرياى سثي ناوةراست و ئاسياى بة ناوضةكانى كةنداو دةبةستةوة ،لةويَشةوة بةرةو ناوةراستى ئاسيا ضني

 1خليل امساعيل حممد ،طؤرينى سنوورى ثاريَزطاى كةركوك  ،طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى  ،ذمارة  ، 3ضاثخانةى سةنتةرى
ليَكؤلينةوةى سليَمانى  ، 2000 ،ل .43
 2بشري صادق ،ناوضة جيَناكؤكةكان ،ضاثخانةى رؤى ،بةغداد  ، 2016،ل .19
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دةرؤيشت .1كورد بة كؤنرتين طروثى مرؤيي دائةنريَ كة لة كوردستان بةطشتى و لةشارى كةركوك بة تايبةتى ئاكنجى
بوون لة كتيَيب لةشكركيَشي دة هةزار سوارةى زةينةفؤن دا لة سالَى( )431ث.ز بة كاردؤخ ناويان هاتووةبة رِاي زؤربةى
ميَذوو نووسةكان كورد لة ثاريَزطاى كةركوك و شارى كةركوك زؤرينةن بة دريَذايي ضةرخة جياوازةكان كورد لةم
ثاريَزطاية نيشتةجىَ بووة .2كورد دةطةريَتةوة بؤ سةر هؤزةكانى زاطرؤس لةوانة ( :طؤتى  ،لؤلؤيي  ،كاشي ) ِريَذةيي
ثيَكهاتةى كورد لة كةركوك بةثيَي ئامارى ( )1977دةكاتة ( )%98بووة .3ئةمة لة كاتيَكدا كة ئامارة فةرمييةكان و
ِراثؤرتى (كؤمةلَةى طةالنى )()1924و مةزندةكةى (ئةدمؤندز) و سةرذميَرى فةرمى ()1957و ()1977لةسةر ئاستى
نةتةوةى كورد زؤرينةى دانيشتوانن لة ثاريَزطاى كةركوك  ،سةبارةت بة كؤمةلَةى عةرةب لة كةركوك هيض ئاوارةيةك و
نيشتةجيَيةكى عةرةب بة شيَوةيةكى روون لة كةركوك نةبوون تاوةكو سةرةتاكانى سةدةى بيستةم دواى ئةوةى لة سالَى
( )1925ز ليواى كةركوك بة شيَوةيةكى فةرمى هاتة ثالَ عيَراق  ،دواى ضارةسةركردنى كيَشةى سنوورى (عيَراق –
توركيا )كؤمثانياى نةوتى عيَراق (كةركوك) و بارةطاى سةركردايةتى فرقةى دووةم لة كةركوك ث ِرؤذةى ئاوةرِِِؤي
حةوجية و لة كؤتايشدا ثرِؤذةى ئاوةرِؤي كةركوك هةموو ئةو ث ِرؤذانةى كة يارمةتى حكومةتى عيَراقيان دا بؤ هاندانى
سةدةها خيَزانى عةرةب بة كؤضكردنيان بؤ كوردستان و نيشتةجيَ بوونيان بة دريَذايي كات لة ثيَناو دروستكردنى
كاريطةريةك لةسةر واقيعى نةتةوةيي و دميوطرايف لة ليواى كةركوك .4ميَذووى هاتنى عةرةب بؤ شارى كةركوك زؤر
كؤن نيية بة شيَوةيةك ئةطةر ميَذووةكةى ديارى بكةين ئةوة ئةتوانني بؤ نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةهةم
بيطةريَنينةوة 5رِاي دكتؤر (كةمال مةزهةر )بؤ ضؤنيةتى نيشتةجيَ بوونى عةرةب لة كةركوك دوو جؤرة يةكةم /
خ َيالَيةتى كة ئةمةيان بة سةرةكى دادةنريَت  ،دووةم  /شيَوازى هاتن لة ريَطةى تةوزين و دامةزراندن لة دةزطا
حكوميةكان .6لة سالَنامةى عومسانى ( )1912ز ئاماذة بةوة كراوة كة ئةو عةرةبانةى لة دةوروبةرى رؤذئاواى
سةجنةقي كةركوك بونيان هةية ئةوانة لة خيَلَةكانى ( عوبيَد و سايع و بةنى نةعيم )ن  ،لة نيَو خيَمةدا نيشتةجيَن و
بة شيَوةى ( جوو) طةرؤك سورِاونةتةوة هيض ثارضة زةويةكيان لة ليواى كةركوك بة دةستةوةنةبووة .7بةهؤى
سياسةتى ليَبووردةيي كورد ئةوا ثةيوةندييةكى برايةتى لة نيَوان كورد و هةنديَك لة خيَلَة عةرةبةكان بةسرتاوة .
سةرةرِاى هةموو ئةمانةش ِر َيذةيي عةرةب لة ( )%30زياتر تيَثةرى نةئةكرد  ،بة شيَوةيةكى طشتى لة ليواى كةركوك تا
سةرةتايي شةستةكان دواتر دةست بة سياسةتى دةركردنى كوردةكان لة زةوييةكانى خؤيان و دابةشكردنى بةسةر ئةو
 1جبار قادر ،التكوين لسكان كركوك خالل فرتة ( )1958-1850من حبوث مؤمتر كركوك مدينة قوميات املتاخية  ،مركز كربالء
للبحوثات الدراسات  ،لندن  ، 2001ص .258
 2حةميد عةبدو َللَا سالَح ،سياسةتى تةعريب لةشارى كةركوك  ،ضاثخانةى سنتةرى ليكؤلَينةوةى سرتاتيجى كوردستان  ،سليَمانى ،2008،
ل.19-18
 3خليل امساعيل حممد ،املناطق املتنازع عليها،طبعة ،1مطبعة روزهةالت ،أربيل  ،2001 ،ص .24-23
 4فوئاد حةمة خورشيد ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.50
 5نةرميان كةركوكى ،كةمينة نةتةوةى وئايينيةكان ومةزهةبةكانى كوردستان  ،طؤظارى بريوهؤشيارى ،ضاثخانةى مةكتةبى بريوهؤشيارى
(ى،ن ،ك)؛ سليَمانى ،2002 ،ل.89
 6حةميد عبدو َللَا سالَح ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.22
 7فوئاد حةمة خورشيد ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .51
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كةسانةى ديَنة شويَنى كوردةكان بة خؤرايي و تيايدا نيشتةجىَ ئةبن (جبور) طةورةترين عةشريةتى نيشتةجيَى
عةرةبة لة ليواى كةركوك بة ثيَى سةرذميَرى ( )1957طةيشتة ()9725كةس و عةشريةتى بوصاحل ( )2337كةس و
عةشريةتى بوحدان ()1062كةس و عةشريةتى نةعيَم (  )1569كةس و عةشريةتى جحيَش ( )1464كةس و هةنديَك
عةرةب لة هؤز و خيَلَى تر. 1سةبارةت بة توركمانةكان لة كةركوك  ،توركمان بة يةكيَك لة ثيَكهاتةكانى ترى نةتةوةيي
ثاريَزطاى كةركوك دةذميَردريَت  ،رِاو بؤضوون زؤرة لةسةر بوونيان و سةرهةلَدانيان لة كوردستانى عيَراق بة جؤريَك
زؤريَك لة نووسةران و ليَكؤلَةرةوان ِريشةى توركمان بؤ سيَ ِرةضةلَةك دةطةريَننةوة :
 -1هةنديَك ثيَيان واية توركمان دةطةريَنةوة سةر ئةو طروث و خيَلَة توركة رِةمشالَ نيشنانةى كة لة ناوةراستى
ئاسياوة بة تايبةتى لة نيَوان دةرياى قةزويَن و سنوورى ِرؤذئاواى ضني دا دةذيان و كؤض ِرةويان دةكرد
.2بةثيَى هةنديَ سةرضاوةش ئةو توركانةى لة سةدةى ( )15ز لة ضةمى (جيجون) بةبيبونةتةوة هةموويان
بوونةتة موسولَمان ووشةى توركمانيان بةسةردا براوة.3
 -2بةالَم هةنديَكى تر لة تويَذةران هاتنى يةكةم شةثؤلي توركمان بؤ عيَراق بؤ سةردةمى(دةولَةتى ئةمةوي)
دةطةريَتةوة بة تايبةتى لة كاتى حوكمرانى (عبداللة كورى زياد )سةردارى (خؤراسان )كة هةموو سالَيَك
هةزار توركى دةناردة عيَراق لةويَدا جى َ نشينى دةكردن ئةمانة بؤ يةكةم جار لة شارى بةسرِة ئاكنجى بوون.4
 -3بةشيَ سيَيةم ثيَيان واية بوونى توركمان لة عيَراق دا دةطةريَتةوة بؤ كاتى هيَرشةكةى( سولَتان مورادى
ضوارةم)لة سالَى ( )1624كة كردوويةتى بؤ سةر بةغداد.5
ئةو توركانةى هيَنراونةتة ناوضةكة بة دريَذايي هيَلَى بازرطانى نيَوان (ئةستانة  -ئيَران )ئاكنجى بوون هةروةها بة ثيَى
ِراثؤرتيَكى (كؤمةلَةى طةالن )بؤ ضارةسةكردنى كيَشةى وياليةتى موسلَ ،ئةو توركانةى لة وياليةتى موسلَ ئةذيان دوو
جؤرى سةرةكـــني  :كة ِرؤذهةالَت و رِ َوذئاوايني و زمان و شيَوازى قسةكردنيان جياوازة ،سةبارةت بة شويَنى
دابةشبوونى توركمانةكان لة شارى كةركوك زياتر لة ناو شاردا هةن لةطةلَ بوونيان لة هةندىَ شويَنى تر وةك (ئالَتون
كؤثرى  ،دوز خورماتوو  ،كفرى  ،داقوق  ،لةيالن )هةندىَ شويَنى ترى ئةم ثاريَزطاية و جياوازى هةية لة نيَوانيان لة
رووى مةزهةبيةوة ئةوانةى لة ناو شارى كةركوك ئةذين سوننة مةزهةبن و ئةوانى دةرةوةى شار دةذين شيعة
مةزهةبن .6لة ِِِراثؤرتى كؤمةلَةى طةالن لة سالَى (  )1924ذمارةى توركمانةكان ()26100واتا ( )%23،4بوو ،لةسةر
ذميَرى ( )1957ريَذةيان (  )83371كةس واتا () 21،4بووة و بوونى كؤمةلَةى عةرةب و توركمانةكان لة كةركوك لة
 1فوئاد حة مة خورشيد ،هةمان سةرضاوة ،ل .52
 2حةميد عةبدو َللَا سالَح ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.19
 3خةليل ئيسماعيل حمةمةد ،دابةشبوونى جوطرافياى توركمان لة عيَراق ،طؤظارى سةنتةرى سرتاتيجى كوردستان ،ضاثخانةى سةنتةرى
ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى كوردستان ،ذمارة ،4سليَمانى ،1994 ،ل .20
 4جزا توفيق طالب ،املقومات جيوبولتيكية لالمن القومى يف إقليم كردستان ،أطروحة دكتوراغريمنشور ،مقدمة اىل اجلامعة سليمانية،
سليمانية ،2006 ،ص.259
 5خليل إمساعيل حممد ،كركوك دراسات يف تكوين للسكان  ،طبعة ،2مطبعة اجلامعة صالح الدين  ،أربيل ،2008،ص.64
 6حةميد عبدو َللَا سالَح ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.21
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رابردوو و لة ئيَستادا هؤكار بوون بؤ ضارةسةرنةبوونى كيَشةكانى كةركوك و حكومةتة يةك لة دواي يةكةكانى عيَراق
لة ريَطةى هيَنانى عةرةبى هاوردةوة بؤ ثاريَزطاى كةركوك هةميشة هةولَى داوة ناسنامةى كورد بوونى كةركوك
بسريَتةوة و طؤرانكارى دروست بكات لة ثيَكهاتةى نةتةوةيي عةرةب و عةرةب بكاتة زؤرينة لة كةركوك.

10

باسى دووةم :
ميَذووى كؤنى كةركــــوك تاكو سالَى : 1963
ميَذووى ئاوةدانكردنةوةى شارى كةركوك دةطةريَتةوة بؤ هةزارةى ( ثيَنجةم و ضوارةمى )ث.ز .1ميَذوونوسان
كؤكن لةسةر ئةوةى كة شارى كةركوك لة اليةن (طؤتى  ،خؤريةكان )بنيات نراوة  ،لة نووسينة بزمارييةكانى سةردةمى
ئةكةديشدا ئاماذة بؤ ئةوة كراوة كة شارى كةركوك لة اليةن لولوييةكانةوة بنيات نراوة ،لة هةزارةى يةكةم و دووةمى
بةر لة زاين خؤريةكان دانيشتوانى كةركوك بوون كة ئةو كات بة دوو ناو ناسراو بوون ( ئاراخبا و لةيالنى ) واتا شارى
خواكان ( مدينة اال هلة )  .2طؤتيةكان طةليَكن لة كؤنةوة لة ناوضةكة جيَطري بوون و ثايتةختةكشيان شارى ئاراخبا بووة
هةروةك نووسةرى عةرةبى عيَراقي ( د .شاكر خةسباك) ئاماذةى ثيَ دةكات و دةلَىَ  " :ميَذوونووسان كؤكن لةسةر
هةبوونى طةليَك لة ناوضةى كةركوك بة ناوى طؤتى " هةروةها باسي ئةوة دةكات سةرضاوة سؤمةرييةكان ئاماذة بةوة
دةدةن  ،كة ناكؤكى زؤريان هةبووة  ،لةطةلَ ئةم طؤتيانة دا و بةردةوام ئةمانةى دواى هيَرشيان كردؤتة سةر شارة
سؤمةرييةكان بؤية ناضار بوون دانيان بة طؤتيةكان ناوة

3

 .ئةوةية كة لة تةقومية جوطرافية بةناوبانطةكةى كة

لةسةر سامان و مولَكةكانى سةرطؤنى ئةكةدى (  ) 2474 -2530ث.ز تؤمار كراوة ناوى (والَتى ئةربةخ )لة نيَو
ناوةكانى ترى وةك( ئاشوورى ،لؤلؤيي ،طؤتيؤم ،ئةكةد  .....هتد ) دةبينني ئةربةخيش بة شارى كةركوك دانراوة .4
كةركوك بة يةكيَك لةشارة ديَرينةكانى ِرؤذهةالَتى ناوةراست ثيَطةى ميَذووى خؤى لة شارستانيةتى سةدة جياوازةكان
و لةسةرضاوة ميَذووييةكان بة ضةند جؤريَك ناوي هاتووة  ( :ئارا  ،كرخ  ،سلوخ  ،كرخني  ،كورِ كورِ ،طرِطرِ  ،كرمنان،
كةركوك ،تأميم)  . 5ئةم ناوضةية ماوةيةك لةذيَر دةستى (سلوقيةكان )بووة دواتر بةشيَك لة (دةولَةتى ساساني) بووة
لة ()631ز ،دواى هاتنى عةرةبة موسولَمانةكان وةكو ناوضة كورديةكانى تر ئةبيَتة بةشيَك لة مولَكةكانى دةولَةتى
(ئةمةوى  ،عةباسي )دواى ئةمانيش (مةغؤلةكان )و دواتر (سةجلوقيةكان )لةو سةردةمانة تووشي هيَرش و تاالَنكارى و
طيَرة شيَويَنى و بؤتةوة دواتر بة هاتنى (عومسانيةكان) لة ماوةى ضوار سةدة تووشي بارودؤخيَكى ناهةموار دةبيَتةوة
بةهؤى بةردةوامى ملمالنةكانى نيَوان دةولَةتى دةولَةتى (عومسانيةكان  -سةفةويةكان )

6

.تا هيَرشي (شا عةباسي

يةكةم) لةكاتيَكدا (ميدييةكان )لة ( 612ث.ز ) توانيبوويان ئةم ناوضةية خبةنة ذيَر دةسةالَتى خؤيانةوة  ،لة (331
)ث.ز (ئةسكةندةرى مةكةدؤنى) لة هيَرشةكةيدا بؤ سةر ناوضةكة (دةولَةتى ئةخامةنيشي) دةشكيَنيَت و ووالَتى بابل
داطري دةكات و كةركوكيش دةخاتة ذيَر ركيَفي ئيمثراتؤريةكةى خؤيةوة  .7هةر لة سةردةمةكانى ثيَش ميَذووةوة
1مجال امحد رشيد ،كركوك يف العصور القدمية ،مطبعةوزارة الرتبية ،أربيل ،2003 ،ص.23
 2كمال مظهر امحد ،كركوك و توابعها حكم التأريخ و الضمري  .جزء ، 1املطبعة رينوين  ،بدون سنة النشر  ،ص 6-5
 3سنوور صباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل 33
 4تؤفيق وةهيب  ،بنضينةى ناوى كةركوك  ،و  ،حممد حسن رؤذبةيانى  ،طؤظارى هاوار ذمارة  ، 3كةركوك ،1999ل .30
 5تةحسن ناميق  ،كةركوك ئاورِيَك لة رابردوو ديديَك بؤ ئاييندة  ،ض ، 1ضاثخانةى حةمدى  ،سليَمانى  ،2010ل .15
 6سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 33
 7مجال رشيد امحد و فوزى رشيد  ،تاريخ الكرد القديم  ،طبعة  ، 1اربيل  ، 1990،ص . 119
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ناوضةيةكى زؤر ئاوةدان بووة و شارستانيةتى تيَدا طةشةى كردووة

1

 .شارستانيةتى كةركوك (ئاراخبا ) رؤليَكى

كاريطةرى هةبووة لة شارستانيةتى (وادى الرافدين )دا  .كةركوك شويَنةواريَكى كؤنةو قةالَى كةركوك يةكيَكة لةو
شويَنةوارة كؤنانة و ضةندين دةسةالَت و حكوم رانى تيَدا كراوة بؤ منوونة ( ضاخى وةرطا  ،سؤمةريةكان ،-ئةكةدييةكان
،طؤتيةكان  ،ئاشووريةكان  ،ميديةكان ،كلدانيةكان  ،سلوقيةكان  ،ساسانيةكان  ،دةولَةتى ئةمةوى ،عةباسي ،مةغؤليةكان
،كلدانيةكان ،نائرييةكان ،قةرةقؤينلؤيةكان ،ئاق قوينلؤكان ،سةفةويةكان  ،عومسانيةكان ،بريتانيةكان ،دواتريش دةولَةتى
عيَراق )

2

ميَذووى كةركوك زؤر كؤنةو لة دةقة مسماريةكان دا لة شارى ئةربيل ( هةوليَر) كؤنرتة  ،كؤنرتين زانيارى

تايبةت بة كةركوكيش لةالمانة  )1625( ،دا (عومسانيةكان )شكست دةهيَنن ئةم شارة دةكةويَتة دةست
(سةفةوييةكان) تا سالَى ( )1625زكة بؤ جاريَكى ديكة دةكةويَتة ذيَر دةسةالَتى (عومسانيةكان )ةوةلة سالَى ()1743ز
دا دةكةويَتة ذيَر دةسةالَتى نادر شا و ثاشان بة ثيَ ى ريَكةوتنامةى ئاشتى لة سالَى ()1743زدةطةريَتةوة ذيَر دةسةالَتى
(دةولَةتى عومسانى )بةم شيَوةية لة ذيَر دةسةلََاتى (ئيمثراتؤريةتى عومسانى )دةميَنيَتةوة تا كؤتايي جةنطى جيهانى
يةكةم.

3

دةولَةتى عومسانى لةسةدةى شانزدةهةم دا ئةو ناوضانةى كة عيَراقي ئةمرؤ ثيَك دةهيَنن بؤ ضوار وياليةت

دابةش كرابوون كة ووياليةتةكانى ( بةغداد – ،بةسرة  ،موسلَ  ،شارةزوور )  . 4لة سالَى () 1534ز( سولَتان سليَمانى
قانوونى )ووالَتى عيَراقي بةسةر ثيَنج ووياليةت دا دابةش كردووة كة ووياليةتةكانى ( بةغداد  ،موسلَ  ،بةسرِة ،
ئحسائـ  ،وياليةتى شارةزوور ) كة بنكة سةرةكيةكةى وياليةتى شارةزوور شارى كةركوك بووة  .5كةركوك يةكيَكة لة
كؤنرتين شارةكانى ِرؤذهةالَتى ناوةرِاست و زؤر لة كؤنةوة ناوةنديَكى بازرطانى طرنك بووة ،ئةطةر ضي زؤر بري و
بؤضوون و رِاى جياواز لة بةرامبةر ميَذووى دروست كردنى شارو قةالَكةوة هةن  .6زؤربةى زانياريةكان دةرى دةخةن
كة قةالَى كةركوك لة نيَوان سالَةكانى ( 4500 – 3500ث .ز ) دروست كراوة  .كةركوك وةك ناوةنديَكى بازرطانى و
مةلَبةنديَكى كشتوكالَى سةردةمى (طوتيةكان  ،ماددةكان  ،ئةخنينةكان  ،ئةكةدييةكان  ،ئاشووريةكان و ساسانيةكان
)بووة لةو سةردةمةدا ناوى شارى كةركوك ( ئاراخبا) بووة  ،لة دواى ئةمة عةرةبةكان لة( جةنطى قادسية) ()636
هاتوونةتة كةركوك (مةغؤلةكان) لةسةدةى دوانزدةهةم و دواتر عومسانيةكان لة دواى (جةنطى ضالَديَران ) ()1514
زحوكمى كةركوكيان كردووة  .7لة سةرضاوةكان بة ضةند شيَوازيَك ناوى كةركوك هاتووة لة فةرمانطةى ( مةعاريفي
ئيسالمى ) كة باسي كةركوك دةكريَت دةلَيَن كةركوكى ئيَستا هةمان ئةو شارة بووة كة ثيَي وتراوة ( ئاراخبا)  .لة
سةرضاوة ئارامييةكان بة ( كرخ سلوخ) كة بة ماناى شارى سلوقني ديَت ناوى هاتووة كة دةطةريَتةوة بؤ (سلوقس ) كة
يةكيَكة لة سةركردةكانى سةردةمى ئةسكةندةرى مةكةدؤنى ( 331 -321ث.ز)  .8لة بارةى بنةضةى ناوى كةركوكةوة
 1مسكؤ بةهرؤز حممد  ،ئةراخباى دةولَةتى كوردةوارى لة ميَذوودا  ،بةرطى يةكةم  ،ضاثةمةنى ئةزمةر ،سليَمانى  ،2004 ،ل .24
 2تارق كاكة رةش  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .18- 17
 3بةختيار سةعيد حممود شوانى ،كةركوك لة سةدةى نؤزدةدا ،زانكؤى صالالدين ،هةوليَر ،ل 30
 4د.سعدى عثمان  ،كوردستان اجلنوبية يف القرنني سابع عشر و الثامن عشر  ،مطبعة سيماء السليمانية  ،2006ص96
 5ئةمحةد باوةرِ  ،ميَذووى هاوضةرخى عيَراق  ، 1968 – 1914ضاثخانةى كارؤ ،سليَماني  ، 2018،ل . 14
 6شؤرش حاجى  ،تةعريبى كةركوك  ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى  ، 2004 ،ل . 27
 7كمال مظهر أمحد  ،مصدر سابق  ،ص . 100
 8تارق كاكة رةش  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .18- 17
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لةسةر ضاوة ئاراميةكان بة ( كةرخ خانووى سلوخ) ياخود شارى سلؤقيةكان ناويان هيناوة لةسةردةمى (ثارسيةكان
)واتاسالَانى(  )226 –367ث  .ز بة (جةرمةكان) ناوبراوة لة سةردةمى  ،لةسةرضاوة ئيسالميةكان بة (كةرخينى)
ناوبراوة

1

 .لةسةردةمى ئيسالم (ياقوت حةمةوى )لة سالَى () 1228ز بةم جؤرة وةسفي كةركوكى كردووة " :

قةالَيةكة لة نزمايي زةوى خيَرة  ،شورةيةكى توندة لة نيَوان داقوق و هةوليَر  ،بينيومة لةسةر دؤليَكى بةرزة
لووتكةيةكى بضووكى هةية "  .ئةم مةسةلةية بة تةواوى لةسةر شارى كةركوك جىَ بةجىَ دةبيَت  2كةركوك لةسةر
دةمى شارستانيةتى ئيسالمى بة ( شهر زور) ناوبانطى دةركردبوو لةطةلَ قةالَ بةناوبانطةكةى 3.لة جوطرافيةى بتليموس
ناوى بة ( كركورا ) هاتووة لة نةخشة ريَطاى رؤمانيةكان بة (كونكون) ناوى هاتووة 4.لةسةردةمى (ئاشوور ناسر بالَى
دووةم )لةسالَى ( 858 -884ث .ز ) قةالَى كةركوك دروست كراوة  . 5بةرايي (د .مستةفا جةواد) لة طؤظارى (أصل لفظ
كركوك) دةلَيَت  :ناوى كةركوك لة شيَوةى (كةرخينى ) ةوة هاتووة دواتر بضووكراوةتةوة بؤ ( كةركى ) دواتر بة
شيَوةى فارسي بضووكراوةتةوة بؤ ( كةركوك ) بةم شيَوة سةر ثيَيية دكتؤر باس لة ناوةكة دةكات و بةراى ئةو لة
ووشةى ( كةر ) واتا قةالَ و ثاشكرى ( )UKكة بؤ دروست كردنى ناو و ئاوةلَناو ناوى بضووكراوة بةكارهاتووة لةم دوو
ووشةية ثيَك هاتووة

6

 .بةم شيَوازة رِاو بؤضوون دةربارةى بنةضةى ناوى كةركوك زؤرة و بة زؤر شيَواز لة زؤر

سةرضاوة ناوى هاتووة لةسةردةمة جيا جيا كاندا لةسةردةمى ئيمثراتؤريةتى عومسانى بنكةى سةرةكى ووياليةتى
شارةزوور بووة ،لةسةردةمى عومسانيةكان هةرضةندة كةركوك بوو بةبةشيَك لة مولَكةكانى عومسانى ،بةالَم دةسةالَتى
راستةقينة بةدةست دةرةبةط و مريانى مرينشينة كورديةكانةوة مايةوة تا سالَى ( )1583ز(مورادى سيَيةم )داواى لة
مريى موكريان كرد كة ناوضةكانى موسلَ و هةوليَر بةريَوة ببات لة كؤتايي سةدةى حةظدةةيم بوو بة بةشيَك لة
مولَكةكانى مرينيشي بابان  .7لةكاتى روودانى جةنطى يةكةمى جيهان لة(  7ي ئايارى  )1918بؤ يةكةم جار
ئينطليزةكان هاتوونةتة ناو شارى كةركوكةوة  . 8دواى كؤتايي هاتن بة جةنطى جيهانى يةكةم و بةستنى (ئاطر بةستى
مؤدرؤس )لة نيَوان دةولَةتى عومسانى و هاوثةميانان و ثيَشرةوي كردنى بريتانيةكان بؤ طرتنى ووياليةتى موسلَ كة (
كوردستانى باشوورى ) ئيَستا دةكريَتةوة بة ثاريَزطاى كةركوكيشةوة بؤ ماوةيةك لة ذيَر دةستى بريتاينةكان مايةوة
دواى يةكال بوونةوةى كيَشةى ووياليةتى موسلَ لة نيَوان عيَراقي تازة دامةزراوة – توركيا لة () 1925ز وياليةتى
موسلَ بة كةركوكيشةوة لكيَنـــرا بة عيَــراقي تــازة دامـــةزراوةوة  28( .نيسانى  )1918هيَزةكانى بريتانيا
بةسةركردايةتى جةنةرال (ستانى مؤد) ضوونة كفرى و داطرييان كرد رؤذيَك دواى ئةوةش خورماتوو داطري كراو لة (7
ىل ى كشانةوة دواتر هيَزةكانى بريتانيا جاريَكى تر كةركوكيان
ى مارس )ي هةمان سالَدا ضوونة كةركوك و بة ناضارى َ

 1فوئاد حةمة خورشيد  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 17
 2فوئاد حةمة خورشيد ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 17
 3مجال خورشيد ،كةركوك و ناوضةى طةرميان  ،ضاثى ،1ضاثخانةى خانى ،دهؤك  ،2008ل . 5
 4عبدالعزيز البياتى  ،كركوك يف التاريخ  ،جملة هاوارى كركوك  ،العدد ، 3كركوك  ،1999ص .100
 5اميد خطاب وهاب ،اصل و اساس تسمية كركوك و جغرافيتها  ،طؤظارى ميَذوو ،ضاثخانةى رؤذهةالت ذمارة  ،27هةوليَر ، 2013،ل .277
 6وةرطرياوة لة تؤفيق وةهيب  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 38-37

 7سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .34
 8شؤرش حاجى  ،تةعريبى كةركوك  ،ل 28
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داطري كردةوة ثيَنج رؤذ بةر لة ئاطر بةستى مؤدروس واتة لة (  25ى تشرينى  .1 )1918لةم ساتة بةدواوة وياليةتى
ىل جياكرايةوة و خراية سةر ليواى ديالة و ناوضةى سليَمانيش ئيدارةيةكى كوردى
موسلَ كة قةزاى خانقني و مةندةىل َ
ىل ثيَكهيَنرا كة حكومةتةكةى (شيَخ مةمحودى حةفيد) بوو ،ناوضةى كةركوك لة ذيَر ئيدارةى راستةوخؤى بريتانيا
َ
بووة ،دواى دؤزينةوةى نةوت لة كةركوك بريتانيا ضاوى خشاندووة بة سياسةتى ثيَشووى داو هةولَى دا لة كةركوك
مبيَنيَتةوة  .2بةثيَى ريَكةوتنامةى (سايكس بيكؤ ) 1916نيَوان بريتانيا و فةرةنسا و روسيا وياليةتى موسلَ بةشيَك
بوو لة دةسكةوتةكانى فةرةنسا بةالَم بريتانيا لة دواى ثةميانى (سان رميؤ ) ى( )1920ئةو وياليةتةى كردة بةشيَك لة
مولَكةكانى بريتانيا لة بةرامبةر ثيَدانى ثشك بة فةرةنسا لة ( كؤمثانياى نةوتى توركى )  .دواى مؤركردنى
ريَكةوتنامةى ( سان رميؤ ) لة ( 18ى نيسانى  ) 1920عيَراقي تازة دامةزراو بؤ ماوةى ( )12سالَ كةوتة ذيَر دةستى
ئينتيدابي بريتانيا و بة هؤى نارةزايةتى عيَراقيةكان و دذايةتى كردنى بةريَوةبردينان لةاليةن بريتانيةكان ئةجنام
دانى ضةندان ياخى بوونى شؤرش دذى بريتانيةكان ( مري ثرسي كؤكس) (11ي تشرينى يةكةمى  )1920حكومةتى
كاتى لة عيَراق راطةياند بةسةركردايةتى ( عبدالرمحان نقيب طةيالنى )  . 3لة كابينةى حكومةتةكةى دوو وةزيرى
كوردى خةلَكى كةركوك هةبووون كة ( جةعفةر عةسكةرى و عزت ثاشاى كةركوكى بوون ) كة وةزارةتى بةرطرى و
تةندروستيان ثيَ درا بوون  .4فةتاح ثاشاش كرا بة موتةسةريفي كةركوك ،ئةم هةنطاوانةى بريتانيا لة كاتيَكدا بوون كة
هيَشتا وياليةتى موسلَ نةلكيَنرا بوو بة شانشينى عيَراقي تازة دامةزراوةوة  .5لة ( 29ى حوزةيرانى  )1921دوا
كؤنطرةى قاهرية (فةيسةلَى كورى حسني )كرا بة شاى عيَراق و ئاهةنطى تاج لةسةر كردنى بؤ كرا ئةمةش ثاش
دةرضوونى بريارى ( ئةجنوومةنى كؤمةلَةى طةالن لة  23ى ئابى  ) 1921لكاندنى وياليةتى موسلَ كة كةركوكيش
بةشيَكى طرنكى ئةم وياليةتة بوو بة عيَراقي تازة دامةزراوة وة لة ِراثؤرتى (كؤمةلَةى طةالن ) ئةوة سةمليَنراوة كة لةو
ساتةدا ئةندامانى ليذنةى كؤمةلَةى طةالن بؤ ضارةسةرى كيَشةى وياليةتى موسلَ هاتبوو نةك عيَراق  ،كة ثيَك هاتبوون
لة ( ظريسن  ،ئةى ثولس  ،كاونت ثولَ نيَلَكى ) ضةند كةسايةتيةكى تر سةبارةت بة سةر ذميَرى دانيشتوان لة ليواى
كةركوك دةلَيَن  37 ( :هةزار عةرةب ) و (  47هةزار كورد ) و ( 26هةزار تورك ) و ( 2500مةسيحى ) تيا بووة ،
ئةمةش بةلَطةية لةسةر كوردستانى بوونى كةركوك لةو دةمةدا  . 6لة سةرضاوةكان دا ئاماذة بةوة كراوة كة كةركوك
 1جبار قادر ،السياسية احلكومية يف كركوك خالل العهد امللكي ( ) 1958 – 1921يف كتاب ( كركوك مدينة القوميات املتأخية ) طبعة 1
 ،دون مكان طبعة  ،لندن  ،2001ص . 158 – 157
 2سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 35
 3ئةمحةد باوةرِ  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 66
 4جرجيس فتح اهلل  ،يقضة الكرد تاريخ سياسي  ،1925- 1900،دار ئاراس للطباعة  ،النشر  ،أربيل  ،2002،ص 235
ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان سالَانى  ، 1926 – 1917ضاثخانةى مةكتةبي بري و هؤشيارى (ي ن ك ) ،
سليَمانى  ، 2007ل .196
 5ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان سالَانى  ، 1926 – 1917ضاثخانةى مةكتةبي بري و هؤشيارى (ي ن ك ) ،
سليَمانى  ، 2007ل .196
 6برِوانة ،ئةمحةد باوةر  ،سةرضاوةى ثيشوو  ،ل  ، 127سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 37
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لةسةردةمى ئينتيدابى بريتانى توشي نةهامةتى و دةردى سةرى كيَشةى زؤر بووةتةوة يةكيَك لةوانة بريتانيةكان
هةولَى نانةوةى دوو بةرةكيان داوة لة ناو كةركوك لة ( 4ى مايسي ) 1924ز ِرووداويَك رووى دا ذمارةيةك سةربازى
ليظى كة بةرِةطةز ئاشوورى بوون لة ناو بازارى شارى كةركوك يةكيَك لةسةربازةكانى لةطةلَ طؤشت فرؤشيَك دا بةشةر
ديَت لة ( بازارى قورِ بة ) سةربازةكة بريندار دةبيَت ئةويش دةطةريَتةوة هيَزيَكى زؤرى ليظي دةرذيَنة ناو شارى
كةركوك و هةرضيان دةست دةكةويَت تةقةى ليَ دةكةن  . 1لة ئةجنام دا (  50كةس ) لة خةلَكى كةركوك دةكوذريَن . 2
ئةم رووداوة لةبةرة جةذنان روو ئةدات و ليظيةكان هيَرش دةكةنة سةر مزطةوت و حةمامى ئافرةتان لة كةركوك ،لة
ئةجنام دا بة فةرمانى مةندوبى سامي بريتاني هيَزى ليظى دةطوازريَتةوةبؤ ضةمضةمال َ و ثةميانى سزا دانى
تاوانبارانيان دا دات بةالَم دواتر هيض كةس سزا نةدرا ئةمةش واى كرد خةلَك نارازى بن ،ضونكة ثيَيان وابوو بريتانيا
ثشتطريى ليظيةكان دةكات  . 3لةطةلَ دةركةوتنى بزوتنةوةى رزطارى خوازى كورد (شؤرشي شيَخ حممودى بةرزجنى ) لة
كةركوك رووى دا و هؤز و بنةمالَة بة دةسةالَتةكانى كةركوك ضاويان لة ئاسؤى كؤششةكانى ئةو بريبوو بؤية ئةم
راثةرينة بةرابةرايةتى ئةو كرا و لةاليةن هؤزةكانى كةركوكيشةوة ثشتيوانى ليَكرا  ،لةوانة هؤزى طةورةى هةمةوةندى
بةسةركردايةتى ( كةريم بةطى فةتاح بةطى هةمةوةند ) و هؤزى جةبارى بةسةركردايةتى ( سةيد موحةمةد ) .4
لةطةلَ ئةوةشدا بزاظى سياسي كورد لة كةركوك خامؤش نةبوو لةسالَى ()1937ز شارى كةركوك مةلَبةندى كؤمةلَةى (
دار كةران) بوودواتر دةبيَت بة( حزبي هيوا) دواتر ئةم كؤمةلَةية بووة ثارتيَكى سياسي بةهيَز و بةناوى ثارتى هيوا
رؤلَى دةطيَرا لة ثةرةثيَدانى هةستى نةتةوةيي دواتر دواى ( )7سالَ لة كارو ضاالكى لةسالَى ()1924ز بةهؤى هةنديَك
كيَشةى ناوخؤوة سةركردايةتى ثارتةكة بريارى خؤهةلَوشاندنةوةى دا  . 5لة دوا ِِرووداوى (  ) 1924زو ثةيدابوونى
ثارتى هيوا ِرووداوى (طاور باغى )يةكيَك بووة لة ويَستطةكانى ضاالكى سياسي لة كةركوك  .مانطرتنى كريَكاران لة
(طاور باغى )نيشانةى ثةرةسةندنى هؤشيارى ضينى كريَكار بوو لة كةركوك و ناوضةكة دا دةستثيَكى رووداوةكة
بةرزكردنةوةى ياداشتيَك بوو لةاليةن كريَكارةكانةوة و بؤ باشكردنى ذيان و طوزةرانيان  .6لة ِرووداوى طاور باغى كار
طةيشتة ئةوةى دواى ضةندان وتوويَذ و كؤبوونةوة نةتوانرا كيَشةى نيَوان حكومةت و كريَكارةكان ضارةسةةر بكريَت ،
سةرةجنام موتةسةريفي كةركوك ( عبدالرزاق فتاح ) فةرمانى بة بةريَوبةرى ثؤليس كرد لة كريَكارة مانطرتووةكان

 1لةتيف فاتيح فةرةج  ،كورد و كةركوك  ،بةرطى يةكةم  ،ضاث و ثةخشى سةردةم  ،سليَمانى  ،2003ل .33
 2س.ج .ئةدمؤنديز  ،كورد و تورك و عةرةب  ،و /حامد طةوهةرى  ،ضاثى  ، 3ضاثخانةى بةرِيَوبةرايةتى رِؤشنبريى و هونةرى  ،هةوليَر ،
 ، 2004ل .337
 3س.ج .ئةدمؤندز  ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 446
 4دلشاد حممود  ،كةركوك  ،ليَكؤلينةوةيةكة ميَذووى دةربارةى رؤىل سياسي و رؤشنبريى  1958 – 1932نامةى ماستةرى بالَو نةكراوة
 ،ثيَشطةشى كؤليذي ئاداب زانكؤى سةالحةدين كراوة ،هةوليَر  ، 2006ل .24 - 23
 5سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل  39د.كمال مظهر امحد  ،صفحات من تاريخ العراق املعاصر  ،طبعة  ، 1مطبعة البديس  ،بغداد
، 1987 ،ص .134
 6د.كمال مظهر امحد  ،صفحات من تاريخ العراق املعاصر  ،طبعة  ، 1مطبعة البديس  ،بغداد ، 1987 ،ص .134
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بدات لة ئةجنامى ئةم هيَرشةدا (  ) 5كريَكار كوذران و ( ) 14ى ديكةش بريندار بوون  . 1دواى رووداوى طاور باغى
كةركوك رووى زؤر طرنكى بةسةردا نةهات تاكو شؤرشي (  14ى تةموزى  ) 1958كة سيستةمى ثاشايةتى رووخاو
سيستةمى كؤمارى هاتة كايةوة بةرابةرايةتى (عبدالكريم قاسم )بووة بة يةكةم سةرؤك كؤمار لة دةستثيَكى
طؤرانكاريةكانى ( 14ى تةمووز ) رايطةياند كة كورد و عةرةب لة عيَراقدا هاوبةشن و ضةند هةنطاويَكى نا لةوانة
ريَطةى دا بة طةراندنةوةى ( مستةفا بةرزانى ) هةولَةكانى لة يةكيَتى سؤظيةتةوة بؤ طةرميان و بة طةرمى ثيَشوازى
ليَكرا  .2يةكيَكى تر لة رووداوةكانى كةركوك ( ) 1958ز هةولدانى تريؤركردنى (مستةفا بارزانى ) دواى طةرانةوةى
لة يةكيَتى سؤظيةت بؤ عيَراق طةشتيَكى بؤ ناوضةكانى باشوورى كوردستان ريَك خست بةر لة طةرانةوةى بؤ بةغدا لة
كةركوك ثشيَوويةكى طةورة دروست بوو هؤكارةكةشي ثالنى توركمانةكان بوو نةخشةيان بؤ كيَشا بوو لة ( تشرينى
دووةمى  ) 1958كاتىَ بارزانى لة كةركوك بؤ يانةى ئةفسةران دابةزى بوو بؤ سةردانى لةشكرى دوو بضيَت
ئةفسةريَكى تؤران بة ناوى ( هيدايةت ئةرسةالن ) كة فةرماندةى ئينزيباتى كةركوك بوو بة ثلةى موقةدةم بؤمبيَكى
لة نيَو هيَليكؤثتةرةكةوة دانابوو كة بؤ طواستنةوةى بارزانى ئامادةكرابوو  ،بة ئاشكرا بوونى ثالنةكة ئةفسةرةكة
ىل ى داو طواسرتايةوة بؤ نةخؤشخانةو لةوىَ مرد  . 3مسعود بارزانى سةبارةت بةم رووداوة نووسيويةتى "
سةكتةى دلَ َ
لةسةردانى بةرزانى بؤ بارةطاى لةشكرى دوو ،لة يانةى ئةفسةران ميوان بوو  ،لةو كاتةدا ئةفسةريَكى تؤرانى بة ناوى
( هيدايةت ئةرسةالن ) بوو هةولَى دا قومبةلةيةكى كات دياريكراو ( توقيت ) لةناو فرؤكة هيليكؤثتةرةكةدا دابنيَت كة
بارزانى سوارى دةبوو  ،بةالَم ئةفسةريَكى كورد بة ثالنةكةى زانى و سةرى نةكرد  ،و ئةفسةرة تاوانبارةكة كة
فةرماندةيي ئينزيباتى لةشكرى دوو بوو لة كاتى بة ريَكردنى بارزانى لة فرؤكةخانة دلَى وةستاو مرد  . 4دواى ئةم
رووداوة كؤمةلَيَك توركمان خؤثيشاندانيان كرد بةم جؤرة سةرةتايي كيَشةو ملمالنيةكانى نيَوان كورد و تورك لة
كةركوك دةردةكةويت ئةمةش لةسةردةمى زةعيم روكن ( نازم تةباقةلةضى ) دةردةكةويَت كة كةسايةتيةكى عةرةبى
سوري بووة كة لة بةغداد طريساونةتةوة لة سالَى ( )1913لة دايك بووة بنةمالَةكةى بةوة ناسرا بوون كة اليةنطريى
ناسيؤليستانى توندرةوى عةرةبن (تةباقة لةضى ) بة تاوانى بةشدارى كردن لة كودةتاكةى (عبدالوهاب شواف لة
)1959زلة سيَدارة دراوة  . 5ثاش ئةوةى ديَتة كةركوك هةولَى داوة نيَوان كورد و تورك تيَك بدات د .نورة تالبانى
دةربارةى دةلَيَت " :تةبةقالةضي يةكيَك لة كارةكانى ئةوة بووة كة ثيَشنيارى كردووة سةرؤكى شارةوانى كةركوك كة

 1دلشاد حممود  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .138
 2لةتيف فاتيح  ،كورد و قرِان  ،بةرطى يةكةم  ،ضاثى  ، 1ضاثخانةى تيشك  ،سليَمانى  ، 2003ل  .19انى  ، 2015ل .100-99
 3ثشكؤ حةمة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان سالَانى  ،1977 – 1957ضاثخانةى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى
كوردستان ،سليَمانى ،2015 ،ل .100 – 99
 4مسعود بارزانى  ،بارزانى و بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد  ، 1961 – 1958و  /سعيد ناكام  ،بىَ ضاثخانة ،دهؤك -1995 ،ل ، 88
و عدنان كاكة رِةش  ،كةركوك بؤ ميَذوو دةدويَت  ،ضاثخانةى سةنتةرى بريو هؤشياري ( ى ن ك) سليَمانى  ، 2007ل .16 -15
 5سنوور سةباح  ،هةمان سةرضاوة ل . 43-42
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كوردة ال بربيَت كة شيَخ فازلَ تالبانى بووة  ،البرا دواتر توركمانىَ ئةم ثؤستةى وةركرد تا سالَى(  .1 )1969هةرضةندة
تةبةقةلة ض ال براو لة جيَطةى (داود جةنابى ) دا بةالَم ثامشاوةى تةبةق لةضي هةر مابوو تاوةكو رووداوى  14ى
تةموزى ( )1959لة كةركوك ِروويدا و باركرذى دروست بوو لة نيَوان خةلكى كةركوك و توركمان توند ِرةوةكان كة
دواتر ثؤليس دةستى تيَورةدانى كردوو ()32كةس كوذران و ( )130كةس بريندار بوون ئةم ِِرووداوة هؤكار بوو بؤ
دروست بوونى ضةندين ِريكخراوى كورد لة كةركوك بؤ تؤقاندن و كوشتنى كورد لةاليةن توركمانةكانةوة  . 2ضةند
ىل دةكردن لةوانة (نورى خةيات )بةريَوبةرى ئاسايشي كةركوك  .ئةم طروثة تريؤريستيانة
كةسايةتيةك ثشتطرييان َ
هةستان بة تريؤركردنى ضةند كةسايةتيةكى كوردى لةوانة ( محة ئةمني شةربةت ضي  ،سديق بلؤكيَنى ) و بريندار
كردنى( مام حةسةنى دوكاندار و لةتيف طةىل )جطة لةم كارانة هةستان بة رشتنى تيَزاب بة دةم و ضاوى هةندىَ كورد
لةوانة (عةريف محة فةرج و ئةمحةد ِرةزا ).

3

لةئةجنامى ئةم كردةوانةش ذمارةيةكى زؤرى خيَزانى كرود ناضار بوون كةركوك جيَ بهيَلَن و توركمانةكان
كةوتنة تالَان و دزى و راو روون وسووتاندنى لة ناو كةركوك  .ئةم ماوة ميَذوويية لة ميَذووى كةركوك سةردةميَكى ثرِ
لة ِِرووداو ملمالنيَي نيَوان كرود و عةرةب و توركمان لة اليةك و ملمالنيَى زهليَزةكان لةاليةكى تر و دةست خستنة ناو
رووداوةكان ضةندان رووداوى طرنك روويان داوة لة ماوةى دامةزراندنى شانشينى عيَراق و تا هاتنة سةردةسةالَتى
عبدالكريم قاسم  .كةركوك و كةركوكيةكان رؤىل خؤيان طيَراوة لة رووداوة هةرة طرنكةكانى كوردستان و عيَراق دا .

 1عدنان كاكة رةش  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .17-16
 2سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 43 – 42
 3ثشكؤ محة تاهري ئاخجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان ساالَنى  ، 1977 – 1957ل .127
 4سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل .44
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4

باسى سيَيةم:
كةركوك لة كاتى تاوانى ئةنفال و راثةرينى طةىل كورد لة ئازارى :1991
ئةنفال يةكيَكى ترة لةو سياسةتة نا مرؤظانةى رذيَمى بةعس بةرامبةر بة كورد بة مةبةستى قرِكردنى ميللةتى
كورد  .بؤ ناسينى ئةنفال ثيَناسةى ِريَكخراوى ( ميدلَ ئيست وؤض ) دةهيَنيَتةوة كة ئةليَت  " :ئةنفال ئةو ناوة بوو كة
بة زجنريةيةك هيَرش و ثةالمارى ضروثرى سةربازى درا  ،كة سةرجةمى هةشت ثةالمار بوو لة شةش ناوضةى جوطرايف
جياوازدا بةرِيَوة ضوو  ،لة نيَوان كؤتايي مانطى شوبات و سةرتايى مانطى ئةيلوىل ( )1988ز فةرماندةيي طشتى
ثرؤسةكة كة لة دةستى نوسينطةى باكورى حزبي بةعس دا بو  .كة بنطةى لة شارى كةركوك بوو لة مارسي ()1987
بة دواوة لة اليةن( عةىل حةسةن مةجيد) بةريَوة دةبرا "  . 1ئةنفال ثرؤسةيةكى سةربازى بوو لة كؤتايي هةشتاكاندا
لةاليةن رذيَمى ثيَشووى عيَراقةوة بؤ سةر طوندة كورديةكان ئةجنام درا بة هؤيةوة هةزاران طوند ِروخيَنران و بةثيَي
ئامارى حكومةتى هةريَمى كوردستان ( )182هةزار كةس بيَ سةروشويَن كراون  . 2ووشةى ئةنفال لة كؤى وشةى (
نفل ) وةرطرياوة واتة دةستكةوتى شةر كة ناوى سورةتى هةشتةمة لة قورئانى ثريؤزدا و ئاماذةى ثيَكراوة  .خواى طةروة

سولِ َفات َُّقواِال َّل َه َ
سول َُهِ
ئةفةرمويَت ( ُقلِ الْأَن َف ُِ
صل ُحواِ َذ َ
م ِ َوأَط ُ
ِو َّ
ِو َر ُ
الر ُ
يعواِال َّل َه َ
َ
ال ل َّله َ
ِوأ ْ
ات ِبَيْن ُك ْ

ين )  .3نووسةرى طةورةى عيَراق ( كةنعان مةكية ) دةليَت  :ئةنفال ِرووداويَ نيية لة ئامسان
م ْؤمن َِ
إنِ ُك ُ
نتمِ ُّ
كةوتبيَتة خوار بةلَكو ميَذوويةكى دوورودريَذى مامةلَةكردنى دريَذخايةنةى كوردة لةاليةن بةعسةوة دةتوانني
بيطةرِيَنينةوة بؤ( ِريَكةوتنامةى جةزائري )()1975ز يان تةنانةت بؤ كؤنرتيش . 4
ئةنفال بة هؤى هةر ناويَكةوة بووبيَت هؤكارةكةى نزيك بوونةوةى نيَوان ( ث  .د .ك ) و ( ى .ن .ك ) بووة لة
سالَى ( ) 1987زهةنطاوى باشي بة خؤوة بينى لة بوارى ية ك ريزى هيَزة سياسةكانى كورد دواجاريش دروست بوونى
بةرةى نيشتمانى يةكطرتووى كوردستان دا كة ( ثيَنج ) ثارتى سةرةكى كؤبوونةوة  .بةالَم لة() 1987ز هةر ئةوةندة
فشارى ئيَران لةسةر باشوورى عيَراق كةم بوويةوة وة (سةدام حسيَن )جةتى كردةوة لةسةر سزادانى كورد لةسة
رهاوكاريان لةطةلَ ئيَران دا ( .عةىل حةسةن مةجيد ) ئامؤزاى سةدام و وةزيرى جةنط ئةركى جيَبةجيَكردنى ئةم
سياسةتة تؤقيَنةرةى طرتة ئةستؤ  . 5سةبارةت بة حزبي بةعس ئةو ثارتةيةية كة لةاليةن (ميشيَل ئةفلق و سةلَاح
بةيتار ) ة دامةزرا لة (  7ى  4ى  ) 1947لةسوريا كة ئاماجنيان يةكيَتى والتانى عةرةب بوو ئةم ثارتة لة عيَراق لة
ذيَر هةمان ئايدؤلؤجيا دامةزرا و كوردى بة كؤسثيَكى طةورة لةبةرامبةر يةكيَتى ووالتانى عةرةبى ئةبينى بؤية

 1نازةنني داراو كؤمةلَيَك نووسةر ،ميَذووى نوآ و هاوضةرغ ،ضاثى  ،12ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر ،2015 ،ل .212
 2هاوريَ باخةوان  ،ئةنفال مالَثةرى WWW.KURDIPEDIA.ORG
 3القران الكريم  ،سورة االنفال  ،االية .1
 4حممد رِةئوف عزيز  ،ئةنفال و رةهةندة سؤسؤلؤجيةكان  ،ضاثخانةى رِوون سليَمانى  ،2005ل 64
 5كمال مةزهةر  ،كورد و كوردستان ،ضاثى ،2ضاثخانةى طرين طلؤرى  ،لوبنان  2009 ،ل 319 -573
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سياسةتى قرِكردن و جينؤسايدكردنى دذى كورد بةكار ئةهيَنا  ،ئةنفاليش يةكيَكة لةو ريَطايانةى كة بةهؤيةوة
ئةيانويست كوردى ثيَ لة ناوبةرن و ئةم تاوانةش كةركوكى طرتةوة و بةرشاالَوى ئةنفال كةوت  .ثاكتاوى نةذادى
هةوليَك بوو بؤطؤرينى ثيكهاتةى بارى نةتةوايةتى و دانيشتوانى ثاريَزطاى كةركوك لةاليةن حكومةتة يةك لة دواى
يةكةكانى عيَراقةوة لةسةر دةستى حيزبي بةعس طةشتة ترؤثك  ،سةرةتايي ثرؤسةكة لةسةردةمى (ياسني هامشى
)دةستى ثيَكردووة كة زةوى و زارى بة عةرةب بةخشيوة لة كةركوك  . 1لة هةشتاكان سياسةتى ثاكتاوى رةطةزى لة
عيَراق طةيشتة ئاستيَكى ترسناك بة تايبةتى دواى ئةوةى ( ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش ) لة (  29ى  3ى 1987
) بة ثيَي بريارى ( ) 160دةسةالَتى رةهاى بة ( عةىل حةسةن مةجيد ) بةخشى و بؤ دؤزى كورد ضارة بكات . 2
لةطةلَ هاتنى بوَسةردةسةلَات بارودؤخى كوردستان و كةركوك بة تةواوى تيَكضوو و بةرةو خراثي ضوو ،بة هؤى
سياسةتى ناو براوةوة ثاريَزطاى كةركوك جؤريَكى تر لة بة عةرةب كردنى بة خؤيةوة بينى لة دواى سالَى () 1987
زئةو كوردانةى كة لة ناو ثاريَزطاكة دةركران و ناوضةكانيان عةرةب نشني كران  .ثيَناسةى كةسيان دةطوازرايةوة بؤ
ئةو ناوضانةى كة بؤى دةطوازرانةوة  ،بةلَطةكان ئاماذة بةوة دةكةن كة خةلَكى دووبز و داقوق و ناوشارى كةركوك
راطويَزراون بؤ ( هةوليَر و ئةنبار ) و ناسنامةيان طوازراوةتةوة بؤ ئةو ناوضانةى بؤى رِائةطويَزران بة مةبةستى كةم
كردنةوةى ِريَذةى كورد لة كةركوك  . 3سةرةراى بةعةرةبكردن و ِراطواسنت لة كةركوك لة سالَى ( )1988زلةاليةن
حكومةتى بةعس تاوانيَكى طةورةى دذى مرؤظايةتى ئةجنام دا كةشاالَوى ئةنفال بوو  ،ئةنفال ئةو هةلة بوو كة بةعس
لة ريَطةيةوة ئةيويست كة ناوضة طرنكةكانى كةركوك لة كورد ثاكتاو بكات  . 4ئةنفال بة كردةوةيةكى قارةمانيَتى بؤ
سوثاى عيَراق لة قةلةم ئةدرا سةركردايةتى هيَزة ضةكدارةكانى عيَراق رؤذانة بةياننامة و راطةياندنى فةرميان لة
دةزطامانى راطةياندنةوة دةربارةى بالَو دةكردةوة  . 5ثرؤسةى ئةنفال بةم شيَوةية داريَذرابوو بة سيَ قؤناغ ،ثيَناسة
كردنى ئةوانةى ئةمانةويَت لة ناويان ببةين ،لة دواتر كؤكردنةوةيان لة شويَنيَكى ديارى كراو ئينجا لة ناوبردنيان .6
رذيَمى بةعس و سوثاكةى تةواوى ئةو ضةك و تةقةمةنيانةى لة جةنطى (ئريان – عيَراق ) دا مابوونةوة بة كاريان
هيَنا بؤ قرِكردن و لة ناوبردنى كورد بة ضةكى كيميايشةوة تةواوى ضةكةكانيان لة شاالوى بة ناو ئةنفال بة كارهيَنا لة
(  22لةسةر  23ى  6 -- 1988ى  9ي  )1988سةركردةى راستةوخؤى ثرؤسةكة ( عةىل حةسةن مةجيد ) بوو
ئةم شاالوانة بة شيَوةى نهيَنى ئةجنام نةدراون بةلَكو بةشيَوةى ئاشكرا ئةجنام دران

7

 .رذيَمى بةعس ئةو شاالَوةى

 1سنوور سةباح ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل . 123
 2شؤرش حاجى ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،ضاثى ، 2ضاثخانةى شظان  ،سليَمانى  ، 2003ل .69 -67
 3شؤرش حاجى  ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 70
 4سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 129
 5كةنعان مةكية  ،دلَرةقي و بيَ دةنطى  ،جةنط و ستةمكارى و راثةرين لة جيهانى عةرةبيدا و /حةمة رةشيد ،ضاث و ثةخشى سةردةم ،
سليَمانى  ، 2005 ،ل 206
 6شؤرش حاجى  ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،ل . 65
 7جبار قادر  ،قضايا كردية حماضرة  ،دار ئاراس للطباعة والنشر ،اربيل  ،2006ص 122- 121
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ئةجنام دا لة نيَوان () 1989 – 1987ز بةناوى ئةنفال كة ثيَشرت بةرنامةيةكى بةر وةختى بؤ داريَذراو بوو لة ( 29
ى 3ى  ) 1987زبة بريارى ( جمليس قيادة الثورة) مايف ئةنفال كردن و ويَرانكردنى شارةكانى كوردستان لة رووى
عةسكةرى و ئةمنى و مةدةنيةوة بة ( عةلي حةسةن مةجيد ) ناسراو بة ( عةىل كيمياوى ) يان ( عةىل ئةنفال ) .1
بةرنامةى ئةنفال بة هةشت قؤناغ دانراوة :
 -1قؤناغى يةكةم لة ( 23ى  2تا18ى 3ى )1988زلة دؤلَى جافايةتى و قةزاكانى ( دوكان ،بنطرد ،ضوارتا
،قةالَضؤالن ،سةرضنار ،سورداش ) لة سليَمانى.
 -2قؤناغى دووةم لة (23ى3تا 2ى 4ى)1988زكة( قةرةداغ  ،بازيان  ،دةربةندخيانى) طرتةوة .
 -3قؤناغى سيَيةم كة جيَطةى باس و ليَكؤلينةوةية لةم تويَذينةوةى ئيَمةدا ناوضةى طةرميانى طرتةوة
ئؤثراسيؤنةكةلة ( 7تا  20ى  4ى  ) 1988زكيَشا سنوورى ثةالمارةكانى ئةنفاىل سيَ بريتى بوو لة :
(كةركوك ،خورماتوو ،كفرى ،كةالر ،دةربندخيان  ،زجنرية ضياى قةرةداغ  ،تةكية  ،ضةمضةمالَ ،قةرةهةجنري )

2

.
 -4قؤناغى ضوارةم لة ئةنفال (3تا  8ى  3ى )1988ز ئةجنام درا كة ضةند ناوضةيةكى كةركوكى طرتةوة :
(كةركوك ،ئالَتون كؤثرى ،ديَطةلة ،كؤية  ،خةلةكان ،دوكان ،سورداش ،تةكية ،ضةمضةمالَ ) .3
 -5قؤناغى ثيَنجةم و شةشةم و حةوتةم لة(  15ى  5تا  26ى  8ى )1988ز لة ناوضةكانى (شةقالَوة ،رةواندز)
 -6قؤناغي هةشتةم قؤناغى كؤتايي لة ئةنفال (26ى  8تا 6ى  9ى  )1988ز دةظةرى (بادينان  ،سنوورى
عيَراق – توركيا) طرتةوة . 4
شالَاوى ئةنفاىل سيَيةم و ضوارةم ناوضةى كةركوكى طرتةوة كة ترسناكرتين قؤناغى ئةنفالة  .قؤناغى سيَيةم يةكيَكة لة
طةورةترين قؤناغةكانى ئةنفال و ثةالمارةكانى ئةم شاَالوة ناوضةيةكى زؤر فراوانى طرتةوة سةدان طوندى ناوضةكانى (
جةبارى ،زةنطةنة ،داودة ،ضاخى رؤغزايي ) كةوتة بةر شاآلوى هيَزةكانى دةولَةت

5

 .ئةنفال لة اليةن هيَزةكانى

فةيلةقي ( 1و )5لة كةركوك و هةوليَر ئةجنام درا ،هيَزيَك هةلَبذيََردرا و لة طاردى كؤمارى ( احلرس مجهورى ) هيَزى
تايبةت ( القوات اخلاصة ) هيَزى مغاوير و وة ئاسايش و فرياكةوتن و هةندىَ مةفرةزةى بضووك ( اجليش الشعيب ) و
فةوجةكانى بةرطرى نيشتمان جيَ بة جىَ كرا و هةموو جؤرةكانى ضةك و بة جؤرى قةدةغةكراوةكانيشةوة
بةكارهيَنران  . 6هيَرشةكانى سووثاكانى عيَراق لة ميانةى ئةنفاىل سيَ لةم قؤلَانةوة بوون :
 1هةذار عةزيز سورمىَ  ،كورد و جينؤسايد و ئبادةكردن  ،ض، 2ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ،بىَ شويَنى ضاث  ، 2006 ،ل .84
 2سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيشوو  ،ل . 133
 3حممد دةشتى  ،ئةنفال لة طةرميانةوة تا بادينان  ،ضاثخانةى منارة  ،هةوليَر  ، 2013ل 66
 4شؤرش حاجى  ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،ل . 131-117
 5يوسف دزةيي  ،ئةنفال كارةسات  ،ئةجنام و رةهةندةكانى  ،ضاثى  ، 1دةزطاى موكريانى  ،هةوليَر  ،2001ل .103
 6جبار قادر  ،قضايا كرديه معاصرة  ،مصدر سابق  ،ص . 121
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 لة كفرية وة بةرةو ئؤمةريل و عةزيز قادر لة كفرية وة بةرةو دةراجى لة كةالرةوة بةرةو تيلةكؤو كولَةجؤ لة ثيَبازة وة بةرةو شيَخ تةويل لة دةربةندخيانةوة بةرةو درؤزنة لة ضياى قةرةداغةوة بةرةو تةثةكؤس لة قادر كةرةمةوة بةرةو ئيرباهيم غوالم لة ضياى قةرةداغةوة بةرةو درؤزنة لة قةرة حةسةنةوة بةرةو هةنارة و مةمحود ثةريزاو لة لةيالنةوة بةرةو تازة شار -لة سةنطاوةوة بةرةو سةر قةالَ

1

سوثا واى كرد كة خةلَك تةنها يةك ريَطةيان هةبيَت بؤ دةرضوون هةمووان دةستطريكران لة ضةمضةمالَ كؤكرانةوة
سامناكى ئةنفاىل سيَ لةوة داية كة دةيان هةزار ذن و ثياو ومندالَ لة ثةالمارةكةدا طريان و بيَ سةر و شويَن كران و
هةزارانيش هة ر لة كاتى شاالَوةكة كوللة باران كران و لة رؤذى (20ى 4ى )1988ز هيَزةكانى حكومةتى عيَراق كؤتاي
قؤناغى سيَيةمى ئةنفاليان راطةياند 2ئةنفاىل سيَيةم خراثرتين و سامناكرتين و فراوانرتين ئةنفالة لة رووى ِرووبةر و
ذمارةى قوربانيانةوة ئامانج ليَ ى تيَكدانى طوندةكان بوو لةم ثاريَزطاية و كةمكردنةوةى ريَذةى كورد لة كةركوك

3

بةثيَى يةكيَك لة ئامارةكانى (ميدلَ ئيست ؤوض ) قوربانيةكان ( 43204كةس ) بووة قوربانى واتا ( )%48ى
دانيشتوانى ناوضةكةيان كردة قوربانى . 4لة شاآلوى ئةنفال هةموو طوندةكانى كةركوك ويَران كران و ذمارةيةك زؤر
كةس بوونة قوربانى ()%80قوربانيةكانى ئةنفال كراوانى (  )1988زخةلَكى ناوضةى كةركوك بوون  .5ئامانج لة
ئةنفاىل سيَيةم لة ناوضةى طةرميان و ثاريَزطاى كةركوك ويَران كردنى طوندة كورديةكان بوولةو ثاريَزطاية دا و
نةهيَشتنى زؤرترين ذمارةى كورد بة مةبةستى تةواو كردنى بة عةرةب كردن كة حزبي بةعس لة ( )1963ز دةستى
بة جىَ بة جىَ كردنى كرد كة هاتة دةسةالَت  .سياسةتى بةعس لة ()1963ز لة كوردستان بة ثلةى يةكةم بريتى بوو
لة جينؤسايدى طوند نشينان و تةواو كردنى ثرؤسةى بة عةرةب كردن لة كةركوك لةسةردةستى (عةىل حةسةن

 1شؤرش حاجى  ،ئةنفاىل كوردو دةولَةتى عيَراق ،ل .100-99
 2سنوور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 134
 3جبار قادر  ،قصايا كردية حماصرة  ،مصدر سابق  ،ص . 124
 4طؤظارى سةنتةرى برايةتى  ،ئةنفال و كةركوك  ،ذمارة  24ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ،هةوليَر  ، 2002ل.173-172
 5جةالل جةوهةر عزيز  ،كةركوك لة ثاكتاوى رِةطةزيةوة بؤ سةر دةستوور  ،بيَ شويَن و ضاث و ضاثخانة  ، 2008ل . 8
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مةجيد) لة كوردستان ترسناكرتين سةردةم بوو بؤ طةىل كورد  . 1لة ئةنفاىل ضوارةم دا بةشيَك لة ناوضةكانى كةركوك
بةر شاالَوى ئةنفال كةوتن حكومةتى عيَراق بةم شيَوةية ثةالمارةكانى دةست ثيَكرد:
 لة ئاغجةلةر بةرةو طؤث تةثة و عةسكةر و بولقاميش لة سوسيَ بةرةو كةلةشري و ضةمى رةزان لة سورداشةوة بةرةو شيلةخان و عةودالَان لة دوكانةوة بةرةو كلكة مساق و بؤ طدوكليَسة لة خةلةكانةوة بةرةو هةيبةت سولَتان و كانى كوردة و داودة لة تةقتةقةوة بةرةو مةال زياد و كانى رِةش لة تةقتةقةوة بةرةو كانى لةرة و عومةر طومبةت و سيَطرتكان لة ئالَتون كؤثري ةوة بةرةو قةشقة و خور خور لة شيَوة سوورةوة بةرةو ئؤمةردان و توركمان باغ لة جادةى شوان تةق تةقةوة بةرةو شيَخ بزيَنى سةرو خواروو -لة ضةمضةمالَةوة بةرةو توركى تيذة و تيليان

2

ئةنفاىل ضوار بة كيميا باران كردنى طوندى (طؤث تةثة ،عةسكةرى  ،سةر بة ناحيةى حاجى لةر) دةستى ثيكرد سةرةتا
هيَرش كراية سةر تةق تةق و ويَرانركرا و دواتر بؤ سةر (ناوضةى شوان )و حةفتاو شةش طوند ويَران كران و
خةلكةكةى ِرا طويَزرا بؤ (بةنة سةالَوة دارة توو )لة هةوليَر لة ( 7ى 3ى )1988ز هيَزةكانى سوثاى عيَراق طوند و
ئاواييةكانى (دةشتى كؤية  ،تةق تةق  ،شيَخ بزيَنى  ،شوان  ،حاجى لةر  ،ضةمى ريَزان  ،خالَ خاالَن )ويَران كران .3
ذمارةى طوندة ويَرانركراوةكان لة قؤناغى سيَيةم :
خشتةى ذمارة (:)3

سةنطاو

ذمارةي طوند
67

ناحية
ثرد ًي (ئالًتون كؤثري)

49

سةرقةلًا

4

سةرطةران (قودس)

1

قةرةحةسةن

15

 1شورش حاجى  ،تةعريب كةركوك  ،ل . 49
 2شؤرش حاجى ،تةعريبى كةركوك  ،هةمان سةرضاوة  ،ل .104
 3يوسف دزةيي ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 126 – 123
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قةرةهةجنري

39

كةالر

108

تيلةكوً

48

ثيًباز

48

خورماتوو (سةنتةر)

1

نةوجول

25

قادركةرةم

71

سةرجةم

 440طوند

سةرضاوة ،يادطار عبداهلل هةماوةندى  ،رِةهةندة سياسيةكان ى ثرؤسةى ئةنفال لة هةريَمى كوردستانى عيَراق  ،نامةيةكى ماستةرى
بالَونةكراو  ،ثيًشكةشي كؤليَذى زانستة كؤمةالَيةتيةكان كراوة ،زانكؤى كؤية  ،كؤية  ، 2008ل . 108

ذمارةى سةرجةم ئةنفال كراوةكانى قؤناغى سيَيةم خشتةى ذمارة (:)4
ناحية

ذمارةى ئةنفالكراوةكان

قادر كةرةم

3801

قةرة هةجنري

2170

قةرة حةسةن ( لةيالن )

1207

ثردىَ ( ئالَتون كؤثري )

1438

سةنطاو

1524

تيلةكؤ

1567

كةالر

989

سةرقةالَ

278

ثيَباز

950

نةوجول

922

سةرطةران(قودس)

200

خورماتوو

15

سةرجـةم

15061

سةرضاوة ،سنوور سةباح  :ميَذووى سياسةتي بة عةرةبكردن لة ثاريَزطاى كةركوك  ، 1991 -1963ضاثخانةى ئاراس  ،هةوليَر  ، 2009ل
.137
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ذمارةى طوندة ويَرانكراوةكان لة قؤناغى ضوارةمى ئةنفال خشتةى ذمارة (: )5
ذمارةى طوند

ناحـــية
شوان

61

ثردىَ (ئالًتون كؤثرى)

23

ئاغجةلةر

75

كؤية

40

تةق تةق

72

شؤرش

26

خةلةكان

24

سةرجــــــةم

331

سةرضاوة ،يادطار عبداهلل هةماوةندى  ،رِةهةندة سياسيةكان ى ثرؤسةى ئةنفال لة هةريَمى كوردستانى عيَراق  ،نامةيةكى ماستةرى
بالَونةكراو  ،ثيَشكةشي كؤليَذى زانستة كؤمةالَيةتيةكان كراوة ،زانكؤى كؤية  ،كؤية  ، 2008ل .108

ذمارةى سةرجةم ئةنفال كراوان قؤناغى ضوارةم خشتةى ذمارة ( : ) 6
قةالَسيَوةكة – ئاغجةلةر

ذمارةى ئةنفالكراوان
1049

شويَن
دؤلَى سورداش –دوكان

142

شوان

385

شيَخ بزيَنى سةروو

1658

شيَخ بزيَنى خواروو

92

تةق تةق و دةوروبةرى

199

كؤية و دةوروبةرى

642

سةرجــــــــــــةم

4167

سةرضاوة ،يادطار عبداهلل هةمةوةندى  :رِةهةندة سياسيةكان ى ثرؤسةى ئةنفال لة هةريَمى كوردستانى عيَراق  ،نامةيةكى ماستةرى
بالَونةكراو  ،ثيَشكةشي كؤليَذى زانستة كؤمةالَيةتيةكان كراوة ،زانكؤى كؤية  ،كؤية  ، 2008ل .108
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لة دواى ئةنفال ( عةىل حةسةن مةجيد ) لة كاسيَتيَكى تؤمار كراو سةبارةت بة كةركوك و ناوضة رِاطويَزاوةكان دةلَيَت :
" كةركوك تيَكةلَةيةكة لة نةتةوة و ئاين و مةزهةب ئةو خةلَكةى كة ئيَمة لة( 31ى  3بؤ  21ى  6ى
)1988زرامان طواسنت يةك دانةيان خةلَكى ناوضة قةدةغة كراوةكان نةبوون بةالَم لة ذيَر كؤنرتؤلَى تيَكدةرةكان بوون
جا لةطةلَ يان بووبيَنت يان دذيان بوو بينت " .1
لة تةواو بوونى ئةنفال ذمارةى كورد كةمى كرد لة كةركوك بةمةش بةعس ئاماجنى خؤى ثيَ كا و سةركةوت .
ئةو كردةوانةى بةعس كةلة ثاريَزطاى كةركوكبة ئةجنامى طةياند ثيَشيَل كردنى تةواوى مافةكانى مرؤظ بوون .تاوانى
دذى مرؤظايةتى بوو شالَاوةكانى ئةنفال بووة هؤى بىَ سةر و شويَن كردنى هةزاران كوردى ئةو ناوضانةو سةدان طوند
ويَران كران و مةرِ و ماالَت و سامانيان تاالَن كرا و خانووة كانيان روخيَنرا . 2ثاريَزطاى كةركوك زؤر ترين زيانى لة
ئةنفال و سياسةتى بة عةرةب كردن و رِاطواستنى بةعس هةولَى داوة كة ناسنامةى ئةم ناوضةية بطؤريَت سيماى كوردو
ِرؤشنبريى كةركوك بسريَتةوة  ،ئةنفال كاريطةرى نةريَنى لةسةر ئابوورى و كؤمةالَيةتى كةركوك هةبوو  .لة سالَى
( )1991ز (بةرةى كوردستانى )دروست بوو فاكتةرى سةرةكى بؤ دروست بوونى بةرةى كوردستانى لة نيَوان ثارت و
ريَكخراوةكانى باشوورى كوردستان دةطةريَتةوة بؤ سياسةتةكانى حكومةتى بةعسي عيَراقي كة لة دذى باشوورى
كوردستان بةكارى دةهيَنا و ثيادةى دةكرد لةو سةردةمةدا  . 3سياسةتى زةوى سووتان و ويَران كردنى طوند و شارو
شارؤضةكةكانى كوردستان لةاليةن حكومةتى عيَراقةوة كة بريتى بوو لة راطواستنى دانيشتوانى كوردستان بؤ ناوضة
جياوازةكانى عيَراق و دروست كردنى ئؤردوطاى زؤرة ملىَ و كؤكردنةوةى خةلَك و دةستطريكردنيان و بة زؤر نيشتةجىَ
كردنيان لة ئؤردوطاى زؤرة ملىَ و دواى كؤتايي هاتنى جةنطى كةنداو لة (17ى1ى)1991زو كؤتايي هاتنى
ئؤثراسيؤنى (طةردةلوىل بيابان ) بةسةر ثةرشتى ( جؤرج بؤش ) و دةولَةتة زهليَزةكان و بة تايبةت وياليةتة
يةكطرتووةكانى ئةمريكا و هاوثةميانان زةبرى كوشندةيان لة سوثاى عيَراق دا لة جةنطى طرتنةوةى كويَت دواتر
هيَزةكة هانى خةلَكى دا بؤ رِاثةرين لة طرنكرتين هؤكارةكانى بةرثابوونى رِاثةرين قةيرانة طةورةكانى ( سياسي ،
ئابوورى  ،كؤمةالَيةتى ،رؤشنبريى  ،سايكؤلؤذى نةتةوةيي  ،دميوكراتى و ئازادى ) لة ناو كؤمةلطةى عيَراق بة طشتى و
بةتايبةتى كورد هؤكارى سةرةكى بوون بؤ رِوودانى رِاثةرين

4

دوا دةرثةرِاندنى هيَزةكانى عيَراق و تيَكشاندنى لة (

طةردةلووىل بيابان ) رِاثةرين رِوويدا بة شيَوةيةك رذيَم تووشي شلةذان بوو طةر بارودؤخى نيَو دةولَةتى نةبواية هةر
ئةو دةمة رذيَمى بةعس دةرووخا دواى طرتنى كويَت  .لةم سةرو بةندةشدا بةرةى كوردستانى لة (تشرينى دووةمى
 1جبار قادر  ،ئةنفال و دةرهاويشتةى رةطةز ثةرستى و تؤتاليتاريزم و كؤمةلَطةى داخراو  ،طؤظارى سةنتةرى ليكؤلينةوةى برايةتى  ،ذ
مارة ، 24سليَمانى هاوينى  ، 2002ل . 60
 2جبار قادر  ،هةمان سةرضاوة ،ل . 65
 3نةوشريوان مستةفا امني ،مفاوةزاتى بةرةى كوردستانى  -بةهارى  ، 1991ضاثى ، 1ضاثخانةى جةمال عريفان  ،سليَمانى  ، 1999ل

.113 -111
 4ئاراس عبدالرمحن  ،راثةرينى ئادارى  1991لة باشوورى كوردستان  ،ضاث و ثةخشى سةردةم ،سليَمانى  ،2009 ،سليَمانى  ،ل - 152
 . 153ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،راثةرينى كةركوك  .ضاثخانةى مةكتةبي بري و هؤشيارى (ي ن ك ) سليَمانى  ،2004ل . 46
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 )1990كؤبوونةوةيةكى كرد و تيايدا بريار درا هةموو حيزبة بةشدارةكانى ناو بةرةى كوردستان هةلَسن بة دروست
كردنى شانةى ضةكدارى و ناردنى هيَزى ثيَشمةرطة بؤ ناوضة جيا جياكانى كوردستان و ناردنى نامة بؤ مستةشارةكان
بؤى هانيان بةن ضةك دابنيَن و هاوكارى بةرةى كوردستانى بكةن

1

 .لة (5ى2ى)1990بةرةى كوردستانى

كؤبوونةوةيةكى ترى كرد و باس لة رووداوةكان و طؤرانكاريةكان و ئةطةرةكانى دواى (طةردةلووىل بيابان ) كرا  .2لة
(15ى5ى)1991سةرؤك كؤمارى ئةمريكا (جؤرج بؤش ) بانطةوازيَكى ئاراستةى طةالنى عيَراق كرد كة رِاثةرين بكةن
و (سةدام حسيَن )و حكومةتةكةى برؤخيَنن  .3سةرةتا طةالنى عيَراق لة ناوةراست و باشوور رِاثةرينيان كرد دواتر
كورديش خؤى ئامادة كرد بؤ رِاثةرين و بؤ ئةم مةبةستةش هيَزة سياسية كورديةكان يةكيان طرت و بةرنامةى
مةبةستةش هيَزة سياسية كورديةكان ية كيان طرت و بةرنامةى هاوبةشيان دانا هيَزةكانى ثيَشمةرطةش كةوتنة خؤ
ئامادة كردن بؤ رِاثةرين لة رؤذى (27ى2ى)1991زلةسةر سنوورى ئيَران كةوتنة مجوجولَ ،
لة(4ى3ى)1991زبةرةو شارؤضكةكانى باشوورى كوردستان كةوتنة ريَ .4
لة (5ى3ى)1991ز ِراثةرين لة رِانيةوة دةستى ثيَكرد لة رِؤذانى دواتر لة (12ى3ى)1991زتوانرا هةوليَر و
سليَمانى و دهؤك زؤريَك لة شارو شارؤضكةكانى كوردستان ئازاد بكريَت  .5لة رؤذانى (19بوَ23ى 3ى
)1991زكةركوك بؤ ضةند رؤذيَك ئازاد بكريَت جطة لة سةربازطةى خاليد ثاش هةفتةيةك لة ئازاد كردنى شارةكة
حكومةتى بةحس ثةالمارى شارى كةركوكى دا داطريى كردةوة

6

 .ئةمةش دواى ئةوةى بزوتنةوةى رِزطارى خوازى

كوردى كةوتة مجوجولَ و خويَندنةوةى بارودؤخةكة و بةرنامة رِيَذى بؤ رِاثةرين كرا لة كات و ساتى ديارى كراوى
خؤى دا رِذيَمى بةعس بؤ ريَطرى طرتن لة رِوودانى رِاثةرين لة كةركوك كؤمةليَك رِيَ و شويَنى طرتة بةر لةوانة هيَنانى
هيَزى زؤر بؤ ناو شارةكة و داخستنى ئةو ريَطايانةى ديَنة ناو كةركوك يان ليَوةى دةر ئةضن ،قةدةغة كردنى هاتوضؤى
سةرتاسةرى رِذيَم لة رِؤذانى (10بوَ11ى3ى)1991ز بة فةرمانى ( عةىل حةسةن مةجيد ) دةستى كرد بة ثشكنني و
طرتن لة ناو طةرةكةكانى كةركوك

7

 .دواى ئازادكردنى ضةمضةمالَ لة رِوَذى(9ى3ى)1991زيانةكانى بةرةى

كوردستانى ضةند كؤبوونةوةيةكيان دانا بؤ ثالن دانان و هيَرش كردن بؤ ئازاد كردنى شارى كةركوك  . 8برِ يار درا
لةسىَ قؤلَةوة هيَرش بكريَت بؤ رزطار كردنى كةركوك .
 1ئاراس عبدالرمحان  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 220

 2ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،راثةرينى كةركوك ،....ل .60
 3كريس كؤجيَرا ،بزوتنةوةى نةتةوةيي كورد ويستى سةربةخؤيي  ،و  /حسن رةستطار  ،ضاثى ، 1ضاثخانةى رؤذهةالت ،هةوليَر ، 2013،
ل .104
 4فاضل الزهاوي  ،حرب خليج و انتفاضة كردستان العراق  ،مطبعة روون  ،سليمانية  ،2004ص . 82
 5زانا فةقىَ  ،ثارتى سؤشياليستى كورد ،ثاسؤك ( )1991 – 1975بةبيَ شويَن و ضاث و سالَى ضاث  ،ل 288
 6ثشكؤ حةمة تاهري ئاغجةلةرى  ،راثةرينى كةركوك  ،...ل .97-84
 7شرف الدين عبدالرمحان  ،يةكيَتيانة  ،ضاثخانةى شةهيد ئازاد هةورامى  ،كةركوك  ، 2011ل 56-55
 8زانا فةقيَ  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 234
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قؤلَى يةكةم :لة ريَطاى سليَمانى –كةركوكةوة بيَت و هيَزةكانى ئةو ناوضةية بؤى بضن .
قؤلَى دووةم :لة هةوليَرةوة بيَت وة هيَزةكانى سنوورى هةوليَر و دهؤك لةويَوة هيَرش بكةن .
قؤلَى سيَيةم  :لة ناوضةكانى كةالرةوة بيَت كة هيَزةكانى ناوضةكانى طةرميان لةويَوة هيَرش بكةن .1
دواى دانانى نةخشةو ثالن لةاليةن بةرةى كوردستانيةوة لة رِؤذى (20ى3ى)1991ز زؤربةى دام و دةزطاكانى كةركوك
ئازاد كران

2

 .لة رؤذى دووشةممةى(19ى3ى)1991زهيَزةكانى ثيَشمةرطةى كوردستان لة هةموو ميحورةكانةوة لة

كةركوك نزيك بوونةوة و دام و دةزطاكانيان ثاك كردةوة لة بةعس لة رِؤذى نةورؤز تةواوى ناو شار ثاككرايةوة ئةمةش
نامةيةكى بة هيَز بووبؤ بةغداد كة مةحالَة تةعريب و رِاطواسنت لة كةركوك بة ردةوام بيَت  . 3شارى كةركوك بة
يةكةم جار كةوتة بةر دةست كورد تةنيا سةربازطةى (مةعةسكةر خاليد )نةبيَت خؤيان نةداية دةستةوة وة بةرطريان
لة خؤيان كرد لةدواى رزطاركردنى كةركوك و نةمانى حكومةت دةسةالَتى كورد نةيتوانى ئاسايشي شار و فةرمانطةكان
بثاريَزيَت  .رِوودانى رِاثةرين لة سالَى ()1991ز لة سةرتاسةرى كوردستان و بةتايبةت لة كةركوك دا رِووداويَكى
طرنكة لة ميَذووى عيَراق و كوردستان و ثةياميَكة بؤ سةركردةكانى عيَراق كة كةركوك شاريَكى كوردستانية و
ناتوانريَ جيا بكريَتةوة لة خةبات و ميَذووى كورد .دواى ئةجنام دانى رِاثةرينى()1991ز كة بة خالَى وةر ضةرخان
دادةنريَت لة ميَذووى كورد و سياسةتةكةى لة عيَراق سةركةوتنى كاتى بؤ بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى.
دذىسوثاي عيَراق بؤ ماوةيكى كةم هيَرش بكات و لة(28ى3ى)1991زتةواوى هةوليَر و سليَمانى و كةركوك و دهؤك
خباتة ذيَر دةستى خؤى دواى ئةم سةركةوتنة كوردةكان لة ترسي سياسةتى بةعس و ئةطةرى دووبارة رِوودانةوةى
ئةنفال و بةكارهيَنانى ضةكى كيمياى لة ئةجنام دا نيو مليؤن كةس شار و شارؤضكةكانى خؤيان بة جيَ هيَشت و بةرةو
سنوورةكانى (ئريان –توركيا)ضوون .4دواى هاتنة دةنطى رِيَكخراوة مرؤظيةكان لة كاتى كؤرةو و لةبةرضاوطرتنى ئازار و
مةينةتى خةلَك ئةجنومةنى ئاسايشي نيَودةولَةتى برِيارى ( )688دةركرد لة (5ى4ى)1991زبة ثيَشنيارى وياليةتة
يةكطرتووةكانى ئةمريكا هاوثةميانانى ( ناوضةى ئاراميان ) رِاطةياند لة ئةجنامى ئيدانةكردنى ئازار و مةينةتةكانى كة
دانيشتوانى سظيل رِووبةرووى ئةبوونةوة لة عيَراق بة تايبةت ناوضة كورد نشينةكان .
ئةجنومةن برِيارى البردنى مةترسي و بةرقةراركردنى ئارامى و ئاسايشي دا ،داواى كرد كة رِيَطة بدريَت كة رِيَكخراوة
مرؤظييةكان بتوانن بضنة ناوضةكة

5

 .سةرةجنام لةطةل طةرِانةوةى دانيشتوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى

 1ثشكؤ حةمة تاهري ئاغجةلةرى  ،راثةرينى كةركوك  ،ل . 76
 2زانا فةقىَ  ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 235
 3شرف الدين عبدالرمحان ،سةرضاوةى ثيَشوو ل .58-57
 4ياسني ئاشوور جوهر ،اداء االنخبة السياسية يف اقليم كوردستان العراق ، 2003- 1991 ،أطروحة دكتورا غري منشور ،مقدمة اىل جامعة
النهرين ،بغداد ،2016،ص .218
 5وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكان ،ئةجنوومةنى ئاسايش ،برِيارى ( ) 1991 / 4 / 5 ( ،)688برِطةى ( يةكةم  ،دووةم ،سيَيةم)
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بةسةركردايةتى ( بةرةى نيشتمانى ) داواى دانوساندن و ريَكةوتنى كرد هةروةها ضؤنيةتى ضارةسةركردنى كيَشةكان
بة ئاشتيانة لةطةل حكومةتى عيَراق دا.

بةشى دووةم
28

بارودؤخى سياسى كةركوك لة نيَوان ساآلنى ( ) 1992 – 1975ز.
باسى يةكةم:
كةركوك لة طوتارى سياسي ثارتة سياسيةكان لة ( ) 1983 – 1975ز.
باسي دووةم:
كةركوك لة سالَى  1991 – 1983ز.
باسى سيَيةم:
طرنطى ثاريَزطاى كةركوك بؤ كورد .

باسى يةكةم:
29

كةركوك لة طوتارى سياسي ثارتة سياسيةكان لة ( ) 1983 – 1975ز:
لةم بةشةدا هةولَ دةدةين طوتارى ثارتة سياسيةكان دةربارةى كةركوك لة سالَانى ()1991-1975زخبةينة رِوو
هةروةها ئاماذة بة طرنكى كةركوك بكةين لة دانوستان و ئةدةبياتى سياسي ثارتة سياسيةكان و بزوتنةوةى رِزطارى
خوازى كوردى  .سةرةتا بة سياسةتى تةعريب كردن دةست ثيَ دةكةين لة كؤتايي حةفتاكان و سةرةتايي هةشتاكان دا
لة دواى نسكؤى (شؤرشي ئةيلوىل )1991-1961ز كة لة بارودؤخيَكى نيَودةولَةتى و ناوضةيي دياريكراو دا لة
ئةجنامى زولَم و ستةم ضةوساندنةوةى نةتةوةي و كؤمةالَيةتى دةيان سالَ دا مةشخةلَى بةرزبووةوة و طةيشتة هةموو
ناوضةكانى باشوورى كوردستان بةسةركردايةتى ( مةال مستةفا بارزانى ) ئةم شؤرشة وةالَم دانةوةى ميَذووى بوو
بةرامبةر

زولَم و ستةم و سياسةتةكةى قاسم  .1هةر لةسةردةمى (شؤرشي ئةيلول )ةوة كةركوك خالَى

بةيةكنةطةيشتنى سةركردايةتى شؤرشي كوردى و حكومةتى يةك لة دواى يةكةكانى عيَراق بووة( .2دةيظيد ئةدمسن )
نووسيويةتى  ":بة نيَو هيَنانى كةركوك لة دانوستانةكانى نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوارزى كوردى حكومةتى عيَراقى
حكومةتة يةك لة دواى يةكةكان بيَزار و توورِة دةبوون ئةمة دةبووة كؤسث بؤ ضارةسةر نةكردنى كيَشةكان و
ثةيوةنديةكانى ئالؤزتر دةكرد و سةر لة نوىَ شةرِ دةستى ثيَ دةكردةوة "  . 3هةر كات حكومةتى عيَراق الواز بووبيَت
ثةناى بؤ دانوساندن بردوة بةالَم دواتر خالَةكانى دانوساندنى جيَبةجىَ نةكردووة و ثشتطو َيى خستووة يةكةمني
دانوستاندن دةربارةى كةركوك لة نيوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و حكومةتى عيَراقي لة (  )1968 -1963ز
بووة و بةر لة دةست ثيَكردنى سياسةتى بة عةرةب كردنى ئاشكرا و زةق لةاليةن بة عيسةكانةوة  ،بة عةرةب كردن
يةكيَكة لة سياسةتةكان دذى كورد لة اليةن حكومةتى عيَراقةوة بة تايبةت لة ناوضة جيَ ناكؤكةكانى ( ثاريَزطاى
كةركوك  ،موسلَ  ،سةلَاحةدين  ،ديالة )  .مةبةست لة تةعريب كردن لة ِرووى مانا و زمانةوانييةوة بةم جؤرة ثيَناسة
كراوة ( تةعريب بريتية لة بة عةرةبكردنى شتيَكى نا عةرةبى وةك تةعريب كردنى ئيدارة يان خويَندن  ....هتد ) . 4
تةعريب واتا لة رِةط هةلتةكانى نةتةوةيةك يان رةطةزيَكى نةبيسرتاو لة ناوضةيةكى ديارى كراودا كة كوردة و
جيَنيشني كردنى خةلَكى سةر بة رِةطةزى عةرةبن لة شويَنى ئةوان دا يان هةولَدان بؤ طؤرينى كةلتور و سيما و
ناسنامةى ئةو رِةطةزةى بؤ سةر عةرةبي و توانةوةيان لة بؤتةى عةةربي دا  . 5سياسةتى بة عةرةب كردنى كةركوك
لةبةر سامانة سروشتيةكةى بة تايبةت نةوت و غاز و ثيَطة سرتاتيجيةكةى هةر لة سةردةمى دامةزراندنى دةولَةتى
عيَراقةوة لة ()1921ز دةستى ثيَ دةكات بةلَام لةسةردةمى هاتنى بةعسيةكان دةطاتة لووتكة دواى نسكؤى (شؤرشى
 1سةروةر عبدالرمحان  ،يةكيَتى نيشتمانى كوردستان دامةزراندن و دةست ثيَكردنةوةى شؤرش ، 1976 -1975ضاثى  ، 1ضاثخانةى
تةها ،سليَمانى ،2002 ،ل .16
 2ثشكؤ حةمة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك ،.....ل . 147
 3ديفيد ادمسن  ،العرب و الكرد و انشقاق  ، 1964ت  /جرجيس فتح اهلل ،طبعة ، 2دار ئاراس،اربيل ،1999 ،ص354
 4حةميد عبداهلل صاحل  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 33
 5شاخةوان شؤرش  ،ثاكتاوى رةطةزى كةركوك و ئةطةرى دةست تيَوةردانى مرؤظانة  ،سليَمانى ،2003 ،ل . 26
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)1975ز دةسثيَكى الثةرِةى نويَ بوو لة سياسةتى بة عةرةب كردنى كةركوك لةم سةردةمةدا سياسةتى تةعريب
بةرامبةر دانيشتوانى كةركوك هةموو سنوورةكانى بةزاند ( سةدام حسيَن ) رِايطةياند بة بةنيازة تةواوى ناوضة
سنوورةيةكانى ( توركيا – عيَراق ) ِرابطويَزريَت و بيان كات بة ناوضةى قةدةغة كراو  . 1سياسةتى بة عةرةبكردن لة
كةركوك دةطةرِيَتةوة بؤ جيَنشني كردنى عةرةب لة ناوضةكةو (ثرِؤذةى حةوجية )1936ز و بةبرِيارى (ياسني
ئةهلامشى )دروست كردنى طةرةكى عةرةب نشني لة نيَوان سالَانى ()1981 -1980ز جيَنشني كردنى كريَكارى عةرةبي
كؤمثانياى نةوت و كؤكاكؤال و هتد  ،دةست بة بةسةراطرتنى مولَكى هاولَاتية كورديةكان لة كةركوك .قؤناغةكانى
سياسةتى بة عةةرب كردن لة كةركوك دابةش ئةكريتةسةر ضةن قؤناغيَك ئةوانيش :
يةكةم /قؤناغى ثيَش بةعس ()1963-1921ز .
دووةم /قؤناغى دواى هاتنى بةعس بؤ دةسةالَت لة()2003-1963ز .
بةرِاى فواد حةمة خورشيد  .2بةالَم شؤرش حاجى ثيَى واية قؤناغةكانى بة عةرةب كردن لة كةركوك ضوار قؤناغن ( ،
قؤناغى يةكةم لة سالَى  ) 1970- 1968ز ( قؤناغى دووةم لة سالَى  ) 1974- 1970ز( قؤناغى سيَيةم – 1974
 ) 1975ز (قؤناغى ضوارة م  ) 1987 - 1975ز( قؤناغى ثيَنجةم  1987تا رووخانى بةعس ) . 3
قؤناغةكانى بة عةرةبكردن لة كةركوك سةردةميَكى دورو دريَذى هةية بةالَم ئيَمة لة تويَذينةوةكةمان جةخت لةسةر
سالَانى دوايي ()1975ز دةكةينةوة تاوةكو ()1991ز  .بةبرِيارى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش (ذمارة  369ى
ئازارى )1975ز دةرضووة بة ثيَى ئةم برِيارة دةست بةسةر (  ) 135022دؤمن زةوى و زارى هاووالَتيانى كورد طرياوة
لة ناحيةى (دوبز  ،قةزاى ناوةندى كةركوك  ،ناحيةكانى لةيالن  ،قةزاى خورماتووى تازة ،خورماتوو )  . 4بةمةبةستى
جيَبةجيَكردنى (برِيارى ) 369ليذنةيةك ثيَكهيَنرا لة (روشدى ئاكا ) قائمقامى قةزاى ناوةندى كةركوك و (داود
سليَمان) بةريَوبةرى داهاتةكانى ثاريَزطاى كةركوك و (عةتية شةنداخ )نويَنةرى ناوضةى كشتوكالَى كةركوك و
(سةعدون مستةفا) سةرؤكى كؤمةلَةى جوتيارانى كةركوك و لة ئةجنامى ئةم هةنطاوة ئةو ناوضانةى ناو هيَنران بة
عةرةبكران  ،هةر لة هةمان سالَ بةمةبةستى طؤرِينى نةخشةو سنوورى ثاريَزطاى كةركوك (مةرسومى  )607دةرضوو
بة ثيَ ى ئةم مةرسوومة ناحيةى شيَروانة ناوةكةى طؤرا بؤ سةر قةالَ و خراية سة ر كفرى و لة كةركوك دابرا وة بةثيَي
(مةرسومى كؤمارى ) 608لة مانطى (كانونى يةكةمى )1975ز قةزاى كةالر و ضةمضةمالَ لة كةركوك دابرِيَنران و
خرانة سةر ثاريَزطاى سليَمانى و قةزاى كفرى و لة ثاريَزطاى كةركوك دابريَنرا و خراية سةر ثاريَزطاى ديالة .بةثيَى
 1فةريد ئةسةسةرد ،شؤرش  ،دةسةالَت  ،دةولَةت  ،طؤظارى سةنتةرى دةوىل  ،ذمارة  4سالَى سيَيةم ،سليَمانى،1995،ل. 50
 2فواد محة خورشيد  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 133
 3شؤرش حاجى  ،تةعريبى كورد  ،ل . 49 -43
 4سنور سةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .105
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(مةرسومى  )33ناوضة نةوتيةكانى هةوليَر خرانة سةر كةركوك ضونكة بةرايي بة عس كةركوك كوردستانى نةبوو .
هةر لة هةمان سالَ خيَزانيَكى زؤرى عةشرةتى جبورى لةسةر زةوى و زارى كورد جيَنشني كران و ضةند ناوضةي
قةراضى سةر بة قةزاى مةمخور خرانة سةر ثاريَزطاى كةركوك  . 1هةر بة مةبةستى عةرةبكردنى ثاريَزطاى كةركوك
لة ( 1976مةرسومى ذمارة  )41دةركرا بة ثيَى ئةم برِيارة ثاريَزطاية دروست كرا بةناوى (سةلَاحةدين )كة
ناوةندةكةى شارى تكريت بوو لة ضةند قةزاية ثيَك هاتبوو  (:تكريت  ،سامةرا ،بةلةد  ،دووزخورماتوو ) بوو كة
زؤرينةى خورماتوو كورد بوون و خرانة سةر سةلَاحةدين  ،بؤ زياتر بة عةرةبكردنى ثاريَزطاى كةركوك ناوةكةى
طؤرِدرا بؤ (التأميم )كة دوو قةزاى لة خؤ دةكرد (:قةزاى كةركوك ،حةوجية) بوون  .هةر بة مةبةستى شيَواندنى بارى
كارطيَرى ثاريَزطاى كةركوك رذيَمى بةعس بة (مةرسومى كؤمارى ) 256برِيارى دا ناحيةى داقوق لة قةزاى خورماتوو
سةر بة (ثاريَزطاى سةلَاحةدين )بثضريَت بيخاتة سةر ثاريَزطاى كةركوك  .2حكومةت كؤمةلَةيةكى زؤرى كريَكارى
كؤمثانياى نةوت و غاز و كربيتى لة كةركوك نشتةجيَ كردن و خانووى بؤ دروست كردن و داميةزراندن لة جيَى
كريكارة كورديةكان و لة سالَى ()1977ز ناحيةى قةرة هةجنري لة طةلَ ئةم هةموو مةينةتية بة بةعسكردنيش هةبوو
لة ناو كةركوك بة تايبةت لة ناو ضينى مامؤستاو خويَندكارو فةرمانبةران

3

 .لة كؤتايي حةفتاكان سياسةتى بة

عةرةبكردن زؤر بة رِوونى لة كةركوك دةردةكةويَت بة تايبةت لة سةرذميَرى ()1977ز دانيشتوان كة عةرةب بة
ِريَذةيةكى بةر ضاو لةم سةر ذميَرية هةلَكشا سيماى بة عةرةبكردن بة زةقي بة ثاريَزطاكةوة ديارة ئةم سةر ذميَرية لة
سالَى ()1977ز لة بارودؤخيَكى نائاسايي ئةجنام درا ضونكة لة سالَى ()1976ز سةر لة نويَ بزوتنةوةى رِزطارى
خوازى كورد دةستى بة خةباتى سياسي كرد رِذيَم لةبةر بارى ئةمنى نائاسايي كوردستان تيمى ئاماريان نةدةناردة
شويَنةدوورة دةستةكان يان ئةو ناوضانةى مةترسي هةبوونى ثيَشمةرطةى هةبوو  . 4لة سالَى ()1977ز سةر ذميَرى
دةستى ثيَكردو كةركوك ثارضة ثارضة كراو لة( )22يةكةى ئيداريةوة بؤ()13يةكةى ئيدارى بضووككرايةوة

5

ئةو

ناوضانةى كة لةم سةرذميَرية ل َيى دابرِاو بوون زؤرينةى دانيشتوانةكةى كورد بوون وةك  (:كةالر ،ضةمضةمالَ  ،كفرى ،
خورماتوو ) بةمةبةستى كةمكردنةوةى رِيَذةى كورد لة ناوضةكة لةسةر ذميَرى ()1957ز ريَذةى كورد لة كةركوك (
) %48،3لةسةر ذميَرى ()1977ز دابةزى بؤ()%37،6

6

 .لةطةل سياسةتى بةعةرةبكردن سياسةتى رِاطواسنت و

تيَكدانى يةكة ئيداريةكانيش ثةيرِةو ئةكــران .لةسةرذميَرى ()1997ز ذمارةيةكى زؤر لة عةشريةتى كورد و خيَلَى
 1سنوور سةباح ،هةمان سةرضاوة  ،ل .103 -102
 2سنوور سةباح  ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 106 – 105
 3سنوور سةباح  ،هةمان سةرضاوة  ،ل . 111 – 107
 4حممد سعيد سؤيف  ،ثاريَزطاى كةركوك لة ناو ثاكتاوى رةطةزيدا  ،طؤظارى كةركوك  ،ذمارة  ، 1سالَى ضوارةم  ،سليَمانى  ، 2002ل .41
 5خليل امساعيل  ،طؤرينى سنوورى ثاريَزطاى كةركوك  ،طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى  ،ذمارة  2ى سالَى هةشتةم  ،سليَمانى
 ،2000ل .43
 6د .خليل امساعيل  ،كركوك يف دراسات  ، ....ص .32
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كوردى بة عةرةب ناونووس كرابوون زؤرترين طةرةك بة ناوى عةرةبيةوة لة كةركوك هةبوون وةك ( حي البعث  ،دور
االمن ،الوسطى ،حجاج ،حي العسكري )  1لة سالَى ()1977ز بة ثيَى (مةرسومى  )1326ى ئةجنومةنى سةركردايةتى
شؤرِش ( جملس قيادة الثورة ) دامةزراوةكة ئةركى ئةشكةجنة دان و دادطاى و ليَكؤلينةوة بوو لة ثيَشمةرطة و
طومانليَكراوان لة كةركوك  . 2لة سالَى ()1979ز بةمةبةستى طؤرِينى بارى كارطيَرى ثار َيزطاى كةركوك بة (مةرسومى
كؤمارى  )233ناوضةى ( عةىل ميكائيل ) لة قةزاى ضةمضةمالَ سةر بة ثاريَزطاى سليَمانى كرايةوة و لكيَنرا بة (
ناحيةى الربيع ) قةرةهةجنري سةر بة ثاريَزطاى كةركوك

3

 .سياسةتى بةعةرةبكردن و رِاطواسنت لة دواى نسكؤى

شؤرِش لة كةركوك زؤر بة زةقى بةرضاو كةويَت و ذمارةيةكى زؤر عةرةب لةم ناوضةية جيَنيشني ئةكريَت و زةوى و
زارى زؤرى كورد بة ناوى عةرةب تؤمار دةكريَت لةم سةردةمة لة دواى نسكؤى شؤرِش بة سةركردايةتى (ثارتى
دميوكراتى كوردستان و مةال مستةفاى بارزانى )و ضةند ثارتيَك دةركةوتن كة رِؤلَيان لة ميَذووى ساالَنى دواى
()1975ز هةية و دريَذة بة خةباتى ضةكدارى و بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى ئةدةن دواى ( ِريَكةوتنامةى
 1975جةزائري) لة ديارترين ئةو ثارتانةش يةكيَتى نيشتمانى كوردستانة (ى  .ن  .ك ) لة (1ى6ى)1975ز لة
دميةشقى ثايتةخى سوريا دامةزرا لة اليةن  (:جةالل تالَةبانى  ،نةوشريوان مستةفا  ،د .فوئاد مةعسوم ،د .كةمال فوئاد
 ،عادل موراد  ،عبودلرةزاق فةيلى  ،عومةر شيَخ موسا ) دامةزرا  . 4يةكةمني بةياننامةى دامةزراندنى ئةم ِريَكخراوة
لة سوريا بة زمانى عةرةبى بالَوكرايةوة لة اليةن (د.كمال فوئاد)

5

 .يةكيَكى تر لة ثارتةكان ثارتى دميوكراتى

كوردستان (ث .د.ك ) بوو كة لة (1ى8ى)1946ز دامةزراوة و (مستةفا بارزانى) كرا بة سةرؤكى بةبىَ ئةوةى لة
كؤنطرةى دامةزراندندا ئامادةبيَت لة دياريرتين ئةندامانى ناو كؤبوونةوةكة( :ئيرباهيم ئةمحةد ،سةعيد ئةتروش ،
نوورى شاوةيس و ضةندانى تر ) .كؤنطرةكة لة مالَى (سةعيد فةهيم ) سازدرا كة ( )23ئةندام ئامادةى بوون  . 6لة
ديارترين ئةندامةكانى ئةم ثارتة ( مةال مستةفاى بارزانى  ،حةمزة عةبدولَا ،مري حاج ئةمحةد ،نورى ئةمحةد تةها )
هةر ضوار ئةفسةرةكةى ليذنةى ئازادى ثةيوةنديان ثيَوةكردن كة ( عةزةت عةبدولعةزيز ،مستةفاخؤشناو ،
موحةمةدمةمحود قودس  ،خرياهلل عةبدول كةريم)  . 7هةروةها ثارتى شؤسياليستى كورد (ثاسؤك )1975ز لة شارى
كةركوك دامةزراوة لة (11ى 9ى )1975ز

8

 .هةر يةك لةم ثارتانة لة ئةدةبياتى سياسي خؤيان دا لة طوتار و

دانوستاندنةكانى خؤيان دا طرنطيان بة ناوضة ج َيناكؤكةكان داوة بة تايبةت كةركوك كة هةميشة مايةى كيَشمة كيَشم
 1سنور صةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 117 – 115
 2شؤرِش حاجى  ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،ل . 41
 3سنور صةباح  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 117 – 115
 4رِيَباز  ،قةنديل بةغدادى هةذاند  ،بةرطى  ، 1ضاثى  ، 1ضاثخانةى زانكؤى سةالحةدين  ،هةوليَر  ، 1993 ،ل 42
 5فةريد ئةسةسةرد ،ئةنسكلؤثيدياى يةكيَتى  ،ضاثى دووةم  ،ضاثخانةى ئةكادمييايى هؤشيارى و ثيَطةياندنى كاديران  ،سليَانى  ، 2013،ل
. 320
 6هاورِىَ باخةوان ،هاورِيَنامة بؤ ميَذووى كوردستان و كورد ،ضاثخانةى ،سةردةم ،سليَمانى  ، 1999 ،ل . 425

 7فةريد ئةسةسةرد ،ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى  ، ...ل . 99
 8فةريد ئةسةسةرد ،هةمان سةرضاوة  ،ل 24-23
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و ملمالنيَ و ناكؤكى نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد و حكومةتى عيَراقي بووة لة بةغداد .بة طشتى شؤرشي
ضةكدارى لة باشوورى كوردستان لة سالَى ()1976ز بؤ جاريَكى تر دةست ثيَ دةكاتةوة و لة دواى نسكؤى (شؤرشي
ئةيلول) و مؤركردنى (ريَكةوتنامةى جةزائري)1975ز لةاليةن هةردوو حزبي ( ث .د .ك ) و ( ى .ن .ك ) رؤىل دةست
ثيَشخةر دةبينن  .بارِودؤخى كوردستان لةو كاتةدا زؤر ترسناك بوو و ضةندان ضاالكى دذى حكومةتى بةعس ئةجنام
درا

1

 .ئةم ثارتانة رؤلَى دياريان هةبوو لة ضاالكى كردن لة ناو كةركوكك بةشدارى ثيَكردنى خةلَكى كةركوك لة

ضاالكية سياسيةكان و بةبةردةوامى (ي .ن .ك )بايةخى تايبةتى بة كةركوك و كةركوكيةكان داوة ئةمةش دواى ئةوة
بوو كة دةزطا ئةمنيةكان .شاالَوى طرتنيان دةست ثيَكرد لة كةركوك و لة ئةجنام دا ( )49كةس سةر بةم كؤميتةية
دةست طري كران و سةرجةم دةستطري كراوةكان ئةشكةجنة دران و هةنديَكيان بة هؤى ئةشكةجنةو ليَدانةوة طيانيان لة
دةست دا لة ()1982ز رةوانةى بةغداد كران و برِيارى لة سيَدارة دانيان بؤ دةرضوو ضةند ئةنداميَكيان لةوانة ( :
لةتيف حمةمةد  ،كةريم مةحةمةد  ،فةهمى سديق ... ،هتد )  . 2لة يادى بؤردومانى قةالَدزىَ ()1974ز خؤثيشاندان
لة زؤربةى شارةكان ئةجنام دران لة كةركوكيش بةهةمان شيَوة لة (6ى5ى)1982ز خؤثيشاندان كرا .لة هةمان ِرؤذ لة
(طؤرستانى شيَخ حميَدين ) لة كةركوك دةستى ثيَكرد ذمارةيةكى بةرضاو لة خويَندكار و مامؤستا و كاسبكاران
ثةيوةندييان ثيَوة كرد خؤثيشاندةران بة ناو كوجة و كؤالنةكان و بازار شؤربوونةوة بةدةم هوتاف ليَدانةوة كةوتنة
ريَى مةبةستيان ئةوةبوو بطةنة ناوةرِاستى شار دةنطى مةزلوميةتى خةلَكى كةركوك بدةين بة طويَى دةسةالَتدارانى
عيَراق دا و رِاى ناوخؤ و جيهان  . 3لة سالَى ()1982ز بة دواوة دواى خؤثيشاندانى خويَندكارانى كةركوك رق و كينة
ِرذيَمى بة عس بةرامبةر خةلَكى ئةو شارة زؤر خراث بوو بةثيَى برِياريَكى (ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش )لة كورد
قةدةغة بكريَت ببيَتة خاوةن زةوى و مولَك لة كةركوك و بؤى نيية كرِين و فرؤشنت بكات بة خانوو زةويةوة بةلَكو
تةنها لةطةلَ عةرةب بؤى هةية و دانيشتوانى كورد مايف نؤذةنكردنةوةى خانوويان نةبوو ئةم هةنطاوةش جؤريَكى ترى
بةعةرةبكردن بوو لة كةركوك.

4

باسى دووةم:
كةركوك لة سالَى  1991 – 1983ز -:
سياسةتى بة عةرةبكردن لة ثاريَزطاى كةركوك تاوةكو ئةم سةردةمةش هةر بةردةوام بوو لةم قؤناغةشدا طةشتة
ئاستيَكى زؤر ترسناك و نا هةموار بةهةمان شيَوةش سياسةتى رِاطواسنت هةر بةردةوام بوو لة كةركوك لة سالَى
 1شرف الدين جةبارى  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 23
 2فةريد ئةسةسةرد ،ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى ، ...ل  ،99شرف الدين جةبارى  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل 23
 3شرف الدين جةبارى  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل .88
 4سنوور سةباح ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 121
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()1984ز حكومةتى بةعس ( )47طوندى لة سنوورى ئيَران ويَرانكرد خةلَكةكةى كة ( )1883خيَزان بوون ئاوارة
كران  . 1بةم جؤرة ثرؤسةى رِاطواسنت لة كةركوك بةردةوام بوو تاوةكو لة سالَى()1988ز ثرؤسةى ئةنفاىل ئةجنام دا
بة تايبةت ئةنفاىل سيَيةم كة ناوضةكانى سنورى طةرميان و كةركوكى طرتةوة  . 2هةروةها ئةنفاىل ضوارةميش بةشيَك
لة شارى كةركوكى طرتةوة بووة هؤى كاول كردن و ويَرانركدنى ضوار يةكةى كارطيَرى كة  (:قادر كةرةم  ،سةنطاو
،ئاعجةلةر  ،شوان ) بوون ويَراى بيَ سةرو شويَنكردنى (20تا )30هةزار كةس رِاطويَزران بؤ ئؤردوطاى زؤرة مليَكانى
سليَمانى و هةوليَر و هةنديَكيان تا ئيَستاش بيَ سةرو شويَنن  . 3تةواوى ثاريَزطاى كةركوك بة قةزاو ناحيةكانيةوة بةر
شاالَوى ئةنفال و راطواسنت كةوتن جطة لة قةزاى حةوجية ضونكة زؤربةى دانيشتوانةكةى عةرةبى هاوردة بوون  . 4لة
سالَى ()1984ز لةدريَذةى سياسةتى بة عةرةبكردن بةثيَى (مةرسومى كؤمارى ذمارة ) 514بةمةبةستى زيادكردنى
ذمارةى عةرةب لة ثاريَزطاى كةركوك و لة بةرامبةريشدا كةمكردنةوةى رِيَذةى كورد رِذيَم ناحيةى (زاب ) ى عةرةب
نشينى لة قةزاى (شةرطات )سةر بة ثاريَزطاى موس َل برِى و لكاندنى بة قةزاى حةوجيةوة لة كةركوك . 5
لة ()1986ز دا لة ثاريَزطاى كةركوك دوو طوند لة ناحيةى ثردىَ و سيَ طوند لة ناحيةى قةرة حةسةن
ِراطويَزران و عةرةب نشني كران لة ناو كةركوكيش ( )205خيَزان رِاطويَزران و لة نيَوان سالَانى (1985بؤ)1987ز دا
نزيكةى ()24طوند لة كةركوك خاثوور كران  .6هةلَةبةت رِذيَم تةنها بوارى بة عةرةب دابوو بؤ نيشتةجيَ بوون بة
خاوةن دةسةالَت و ثلة و ثاية و تواناى كرِينى مولَك لة كةركوك لةو ماوةية بةدواوة كيَشةكانى كةركوك ئالؤزتر دةبوو
و خاليَكى طرنكى دانوستان و ثيَكهاتنةكانى سةرانى بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد و حكومةتى عيَراق بووة كيَشةى
كةركوك بووة بة كيَشةيةكى فرة رةهةند و خالَى طرنكى دانوستانةكانى كةركوك ئةو شارة بوو كة هيض كام لة
بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و حكومةتى عيَراقى ئامادة نةبوون كة سازشى لةسةر بكةن وة دةستى ليَ هةلبطرن
بة هؤى ثيَطةى سرتاتيجى و سامانى كانزايي بة تايبةت نةوت و هةلَكةوتةى شويَنى جوطرايف و سروشتى ناوضةكة و فرة
نةتةوةيي فرة ئايينى ،بؤية لة دواى دةست ثيَكردنةوةى شؤرش لة()1976ز بة دواوة لة دانوستانة طرنكةكانى نيَوان
سةرانى كورد و رِ ذيَمى بةعس طرنكى بة كةركوك دراوة و ناوى هيَنراوة لة هةمان كات دا كةركوك هؤكارى سةرةكى
ملمالنيَ و كيَشة و ئالؤزيةكانى هةردوو ال بووة لة دانوستانةكانى سالَى(1983بؤ)1984ز كةركوك جيَطةى طرنكى
بووة  ،دواى نسكؤى شؤرش ثارتى كوردى دروست بوون كة هاندان و يارمةتى دةرةكى رِؤىل لة دروست بوونيان بينيوة
ئةم ثارتانة دةستيان كرد بة ضاالكى دذى رِذيَمى بةعس و لة ناوخؤش ناكؤك و نةيار بوون بؤ منوونة ( ث .د .ك )
يارمةتى ئريانى وةرطرت بؤ دذايةتى ( ي .ن .ك ) (حدكا) هةروةها ( ي .ن .ك ) يارمةتى لة سوريا و ليبيا وةرطرت لة
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 5سنور سةباح ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 121
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دذى ( ث .د .ك ) بةكارى ئةهيَنا  . 1لة (شوباتى )1983ز سوريا و ليبيا طروث و حيزبةكانيان رازى كرد بؤ ئةوةى
دذى عيَراق يةكبطرن بةالَم بيَ ئامانج بوو لة (تةموزى )1983ز دا (ث .د .ك )لةطةلَ ئيَران توانيان دةست بطرن
بةسةر ( حاجى ئؤمةران – ثيَنجويَن )  . 2مةبةستى ئيَران لةم عةمةلياتة ليَدان بوو لة بةغداد و ( حدكا) لة اليةكى
ترةوة (ى .ن .ك ) ثشتطريى (حدكا )ى ئةكرد بؤية ضوارتا و ثيَنجويَن داطري كران سةرةراى هةلَكةندنى بارةكاطانى ( ى
.ن .ك ) لةسةر سنوور . 3
بة هؤى بيَ هيَزى و خراثى عيَراق (سةدام حسيَن)ضةند كةسيَكى نارد بؤ ثةيوةندى كردن بة (مةسعود بارزاني
و ئيدريس بارزانيةوة) و رِ َيبةرانى حزبةكانى تر  ،دانوستان لةطةلَ بارزانيةكان سوودى نةبوو .بةغداد داواى
دانوستاندنى كرد دووبارة( د .عةبدولرةمحان قامسلؤ ) رِيَبةرى (حدكا) كة هاوثةميانى عيَراق بوو (جالل تالَةبانى )
هاندا بؤ طفتوكؤ كردن لةطةلَ رِذيَم تالَةبانى رازى كرد بؤ دانوستاندن لةطةلَ عيَراق ( قامسلؤ ) لةطةل ( ئةبو سوحبان )
كاربةدةستى ئيَرانى هاتنة (زجنان )بؤ بردنى راويَذكارانى (ى.ن .ك )بؤ طفتوطؤ  .4طفتوطؤى نيَوان ( ي  .ن  .ك ) و
بةعس لة ِريَطاى اليةنى سيَيةم و بةناو بذيوان (حدكا) بةتايبةت ( د .قامسلؤ ) دةستى ثيَكرد رِاسثاردة و قسةكانى
سةركردايةتى عيَراق و (ي.ن.ك ) ئةهيَناو ئةبرد ( .ي.ن.ك) لة سالَى ()1983ز لة ذيَر فشارى شةرِى بةرةى ( جوود )
و شةرِى حكومةتى ئيَران و حكومةتى عيَراق بة ناضارى برِيارى دا طفتوطؤلةطةلَ حكومةتى عيَراق بكات لة ِريَطةى
(حدكاو)ة  ،تةوةرةى طفتوطؤكة كة ئةم بابةتة طرنطانةى لة خؤ طرتبوو لةوانة :سنوورى جوطرافى ناوضةى حكومى
زاتى  ،دةسةالَتى حكومةتى مةركةزى  ،ئاسايكردنةوةى هةل و مةرجى كوردستان بة تايبةت ناوضةى
تةعريبكراوةكانى( كةركوك  ،سنجار ) ديَهاتة رِاطويَزراوةكان  ،بةشى كورد لة دةزطا ناوةنديةكانى برِياردان دا ،يةكيَك
مةسةلة ضارةنووس سازةكانى طفتوطؤ كةبوون ناكؤكيان لة سةر بوو )دواتر حكومةتى عيَراق و (ي.ن.ك )نةطةيشتنة
ئةجنام دواى طفتوطؤيةكى دريَذ خايةن  ،سةرئةجنام لة()1985ز شةرِى ضةكدارى دةستى ثيَكرد ثاش ئةوةى حكومةتى
عيَراق ضةندين خروقاتى كورد لةوانةش شةهيد كردنى (نةمجة دين َرةوف )ناسراو بة مامة رِيشة  .5سةدام لة هةندىَ
مةسةلة بة هيض شيَوةيةك ئامادةى سازش نةبوو يةكيَك لة ضارةنووسى كةركوك بة ثيَى رِثرتةكةى سةدام بة تالَةبانى
طوتوبوو " تؤ ثىَ لةسةر كورد بوونى كةركوك دامةطرة ئيَمةش ث َى لةسةر كورد نةبوون داناطرين "

6

 .لة بارةى

ضاوثيَكةوتنةكانى نيَوان (جةالل تالَةبانى  ،سةدام حسيَن )طواية تةواوى كيَشةكان ضارةسةر بوون تةنيا دوو بابةت
 1ئةمحةد رةفيق كريم  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل . 265
 2ديظيد ماكواويل  ،ميَذووى هاوضةرخى كورد  ،و  /ئةبوبكر خؤشناو  ،ضاثخانةى روون ،سليَمانى  ،2002ل 719

 3ئةمحةد رةفيق كةريم  ،سةرضاوةى ثيَشوو ل .265
 4نةوشريوان مستةفا  ،خوالنةوة بة نيَو بازنةدا  ،ضاثى  ، 2ناوةندى راطةياندنى خالَ  ،سليَمانى  ،1999ل .10
 5نةوشريوان مستةفا ئةمني  ،خوالنةوة لة نيَو بازنةدا  ،ل . 7
 6امحد رةفيق كريم  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 267
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ضارة نةبوون كة ئةويش جاش و سنوور بوون ( .جةالل تالَةبانى )دةلَيَت  ":عيزةت دوورى بة منى طووت ناتوامن
سةبارةت بة سنورةكانى كوردستان برِيار بدةم شةخسى سةرؤك دةسةالَتى برِياردانى هةية  ،سةدام حسيَن ووتى ئةبىَ
كةركوك بة هاوبةشى بة ِريَوة بربيَت من بةو مةرجة قةبوولَم كرد كة كؤتايى بة عةربكردنى ئةو ناوضةية بهيَنريَت  ،و
كوردةكان بطة ِريَنةوة شويَنةكانى خؤيان و عةرةبةكانيش بؤ شويَنى خؤيان سةبارةت بة سنجار و خانةقني و مةندةليش
( سةدام ) ووتى كة ئةو مةسةالنة لة ضوار ضيَوةى( ثةميانى  11مارس )جيَبة جيَدةكةين "  .1خالَى ناكؤكي نيَوان
(ي.ن.ك ) و رِذيَمى بةعس ناكؤكى سياسى و بةشدارى كردنى كورد بوو لة دةسةالَتى ناوةند و حوكمى زاتى و خاك و
دياريكردنى ناوضةى ئؤتؤنؤمى و هةموو ئةو ناوضانةى كة نةوتيان تيَدا دؤزراوةتةوة لة حوكمى زاتي دا دابرِن لة كورد
ضؤلَ كران جيابوونةوة كة ئةوة بوو كة سامانى سروشتى مولَكى هاوبةشي هةموو طةىل عيَراقة ئةبيَت بة دةس
دةسةالَتى ناوةنديةوة بيَت و هةموو ئةو ناوضانانةى بؤ ثاراستنى سنوورى عيَراق و ثايتةختى ثايتةخت لة هيَرشي
دةولَةتانى دراوسيَ و جوالَنةوةى كورد بة ثةيوةسنت لة قةلَةم رووى حوكمى زاتى دابربيَت و لة كورد ضؤلَ بكريَت .2
ئةمة كةركةوكيش ئةطريَتةوة يةكيَك لةو مةسةالنةى ضارةنووسي ئةو ناوضانةى كة ناكؤكييان لةسةر بوو بة تايبةت
كةركوك لةسةرةتاوة شارى كةركوك طفتؤكؤيان دةكرد نةوةك لةسةر دةوروبةرةكةى قبوليان دةركرد كة باكوورى
كةركوك كوردستانى بيَت  ( ،ي .ن .ك ) ثيَشنيارى دوو ضارةسةرى كرد يةكيَك لةوانة وةفدى كوردى ئةي طووت با
ئيدارةى سامانى سروشتى بةدةست ناوةندةوة بيَت ،بةالَم ئيدارةى شارةكة بةدةست دةسةالَتى ئؤتؤنؤميةوة بيَت واتا
شتةكة ناوضةيية نةك سرتاتيجى  ،ضارةسةريَكى تر ئةوة بوو كة ئيدارةى شارةكة تيَكةالَو بيَت بةالَم بةغداد بة ئاشكرا
رازى نةبوو لةسةر داواكاريةكانى كورد

3

 .بةهؤى ِريَك نةكةوتن و رِازى نةبوون بة داواكانى (ي.ن.ك )(لة  15ى

كانوونى دووةمى )1985ز كؤتايى طفتوطؤى رِاطةياند

4

 .لة سيَدارة دانى بيست سةربازى هةلَهاتوو كة لة نيَوانيان

ئةندامى (ي.ن.ك )هةبوون و تةقةكردن لة خويَندكارانى خؤثيشاندةر و كوشتنى (مامة رِيشة )فةرماندةى سةرةكى
كوردستان لة اليةن جاشةكانةوة (16ى 6ى )1985زئةمانة هؤكار بوون بؤ ثيَك نةهاتن و دةست ثيَكردنةوةى شةرِ و
ملمالنيَ  .5رِذيَم لة ماوةى زياتر لة سالَيَك لة طفتوطؤ نةك هةر بة رِةمسى دانى بة طفتوطؤيةيةك دانةنا لةوةش خراثرت
ئةوة بوو رِذيَمى بةعس هةر ضةند بؤ ِريَكةوتنىَ هةولَى تريؤر كردنى كادرانى (ي.ن.ك )داوة لةوانة (مالزم سةيد
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كةريم  ،سةفني مةال ،حمةمةد عةرةب كةنةدى  ،مامة رِيشة )  . 1جطة لة طرنطى نةوت لة كةركوك دوو طرنطى ترى
هةبوو :
 .1كةركوك كةوتؤتة ناوةرِاستى ناو جةرطةى ناوضةى باكوورةوة هةر لةبةر ئةوةشة حزبى بةعس كردبووى بة
ناوةندى دةسةالَتى خؤى لة ناوضةى باكوردا  ،شويَنى كةركوك لة ثاشةرِؤذدا دةبيَتة ناوضةيةكى بازرطانى
طرنط .
 .2دةشتةكانى مةركوك بؤ ثاشةرِؤذ ئةطةر بةرهةم بهيَنريَت بؤ بوارى طةمن و دانةويَلَة دةبيَتة هؤي طرنطى زؤر
بؤ ميلةتى كورد

2

 .سةدام حسيَن مةترسى دةرئةجنامى هاوكارى نيَوان ئيَران و كوردةكانى كردبوو ناضار بوو

بؤ بةهيَز كردنى جاشةكان  50هةزار كةس لة كوردستان جيَطري بكات لة سةرةتاى  . 1983دانى نا بة
رِاكردنى  48هةزار كورد لة خزمةتى سةربازى

3

 .داخوازية سةرةكيةكانى ي.ن.ك برييت بوو لة :

داخوازية سةرةكيةكانى (ي.ن.ك )برييت بوو لة :
 .1فراوان كردنى ناوضةكانى ئؤتؤنؤمى بة شيَوةية (:كةركوك  ،خانةقني  ،جةبةل شنطال  ،مةندةىل )لة خؤ
بطريَت.
 .2رِاطرتنى ( تةعريب ).
 .3ئازاد كردنى زيندانيانى سياسى .
 .4لة بةر يةك هةلَوةشاندنةوةى ( )20000هةزار جاش .
 .5البردنى ثيَشينةى ئاسايش كة بة دريَذايى سنوورةكانى ئيَران .
توركيا دروستكراوة و تةرخانكردني لة ()%30ي داهاتي نةوت بؤ ثةرةثيَدان و ئاوةدانكردنةوةي كوردستان  .4لةسالَي
( )1986زكؤمةليَك لة ِر ؤشنبري و هونةرمةندان سةرداني تالَةبانيان كرد ثيَشنيازيان كرد بوو كة ( ي  .ن  .ك )
دةست ثيَشخةري بكات بؤ ئاشتبوونةوة لةطةلَ اليةنةكاني تر لة ئةجنامدا (بةياننامةي  )1986زليَكةوتةوة لةاليةن
(ث .د.ك ) و (ي .ن.ك ) دةضوو كة لةسةر ضةند خالَيَكي سياسي و سةربازي و رِاطةياندن ريَكةوتن  . 5تالَةباني لةطةلَ
(عةلي ئةكبةر رةفسنجاني ) سةرؤكي ئةجنوومةني ئيَران كؤبووةوة كة يارمةتي خؤي لة (ث.د.ك) بربِيَت لةسالَي
()1986ز ئيَرانيةكان سووربوون كة بةريةكي تري شةرِ لة باكووري خؤرئاواي (كوردستاني عيَراق) بكةنةوة

 1كاكل امحد  ،يةكيَتى و ملمالنيَ  ،ضاثخانةى شةهاب  ،هةوليَر  ، 2011 ،ل . 73
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بةمةسيت بالَوةثيَكردني هيَزةكاني عيَراق (ث.د.ك) دارايي ضةكي لة ئيَران وةردةطرت  ،بةمةبةستةي هيَزةكاني عيَراق
لةبةرةي خواروو دوورخباتةوة سةرجني عيَراق بةرةو كوردستان رِابكيَشيَت  ،تائيَران بتوانيَ خةتي بةرطري بةرةو
بةسرِة تيَك بشكيَنيَت و شةربةسةركةوتن بطةيةنيَت
اليةنطري ئيَران بوون

2

1

 .بةطشيت زؤربةي زؤري ضةكدارة ئؤثؤزسيؤنةكاني كورد

( .ي .ن.ك) هةولَي ئةدا كة زةرةريَكي زؤر بة دامةزراوة نةوتيةكاني عيَراق بطةيةنيَت ،

بةتؤثانةي كة ئيَران ثيَي دابوون بؤية ثاالَوطة نةوتيةكاني كركوكي بؤردومان كرد ضونكة سةرضاوةي سةرةكي داهاتي
عيَراق بوو  .3لة ( )1986/11/7دا (ئيدريس بارزاني ) و ( جالل تالَةباني )بةئامادةبووني نويَنةري ئيَران بةمةسيت
دروستكردني هاوثةميانيةك لة تاران كؤبوونةوة دواي مانطيَك (ي.ن.ك) و (ث .د.ك) بؤ بةشداري كردن لة كؤنفرانسي
حزب و كؤمةلَيَ ئؤثؤزسيؤني عيَراقي لةتاران ضةند نويَنةريَكيان نارد لة (شوباتي  )1987زدا (ي.ن.ك) و (ث.د.ك)
ثةياميَكي هاوبةشيان بالَوكردةوة ( بةرةي نيشتماني ) يان ( بةرةي ئؤثؤزسيؤن)يان راطةياند لة ( ئاياري )1987ز
بةرةي كوردستاني دامةزرا كةثيَكهاتبوو  (:ي.ن.ك  ،ث.د.ك  ،ثاسؤك ،حزبي شوعي ..هتد ) فةرماندةي هاوبةشيان
دامةزراند بؤضاالكي سياسي و فةرماندةيي  .4دواي ثيَكهيَناني( بةرةي نيشتماني ) رِذيَمي بةعس ضةند تاوانيَكي
بةرامبةر كورد ئةجنامدا لةوانة ( ئةنفال  ،كيميا باران  ،تؤث باران كردن  ،رِاطويَزان )لةسالَي ( )1986زو ثيَشرت
كةتووبووة دروستكردني هيَزي (جاش ) يان فورسان كةذمارةيان طةيشتة ( )150000و رةنطة نزيكةي ()250000
كةس ئةبوون  . 5دواي الوازبووني ئيَران لة رِووي سوثاو داراييةوة ِ ،رذيَمي بةعس هيَزي خؤي كؤكردةوة بؤ ليَدان لة
كورد  .دةسيت بة تاواني بةدناوي ئةنفال كردو دواتر كورد ناضار بوو كؤرةو بكا ئاوارةي سنووري توركياو ئيَران بوو
دواي ئةوةي نةتةوة يةكطرتووةكاني ئةمريكا (برِياري  )688دةر كرد و ( ناوضةي ئارامي ) رِاطةياند ِ ،رووداني
رِاثةريين طةلي كورد لة كوردستان لة (ئازاري )1991دا هةل و مةرج كيَشةي كوردي لةطةلَ حكومةتي ناوةندي
عيَراقدا ،بردة قؤناغيَكي نويَ جياواز لة لة قؤناغ و باردؤخيَكي ثيَشوو  .6جةماوةري كوردستان بةهؤي ئةجنامداني
كؤرِةوةوة توانيان شكستةكاني بةهاري رِاثةرين بطؤرن بؤ سةركةوتن لة ئةجنامدا لة (15ى4ى)1991زحكومةتي
عيَراقي ناضار بوو مفاوةزات لةطةلَ بةرةي كوردستانبدا بكات لة (18ى4ى)1991ز رِاديوي (  ) BBC3هةوالَي
ضووني (جةالل تالَةبانى ) وةكو وةفدي مفاوةزات بؤ بةغداد بالَوكردةوة  .7يةكةمني خولي دانوستاني ()1991
زلةنيَوان كورد و عيَراق لة كؤتايي (نيساني )1991ز لة بةغداد دةسيت ثيَكرد لة نيَوان دةسةالَتداراني بةعس و
وةفديَك لة طفتوطؤكةراني كورد كة نويَنةرايةتي (بةرةي كوردستاني عيَراق) يان دةكرد بةسةركردايةتي (جةالل
تالَةباني) بوو بة ئةنداميَيت (رِةسول مامةند ) سكرتيَري طشيت ثاسؤك و( نيَضريظان بارزاني ) نويَنةري (ث.د.ك) ،
 1ئةمحد رةفيق كريم  ،سةرضاوةي ثيَشوو ل .269
 2هادي علي الشعب الكردي والسياسات الدولية يف قرن العشرين ،دار روشنبري السليمانية ،2008 ،ص .146
 3هادي علي  ،مصدر نفسة  ،ص .146
 4ديظيد مكداويل  ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل  ،739 – 738هادي علي  ،مصدر نفسة ص 150
 5ئةمحةد رةفيق كريم  ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .272
 6هةورامان كةمال مريزا  ،ئةواني تر  ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .62
 7كاكل ئةحةد  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .89
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بةبةشداري هةموو طروثةجياوازةكاني كورد لة ِريَطةي نويَنةرةكانيانةوة لة طفتوو طؤدا بةو مةبةستة بوو كة دةري
خبةن كوردةكانن يةكطرتوون

1

كاتيَك ووتويَذ دةسيت ثيَكرد لة بةغداد (ي .ن.ك) و(ث.د.ك) بة ثةرؤشرتبوون بؤ ئةو

وتويَذة  ،بة ثيَي تةكتيكي (سةدام حسيَن ) دةبوو فشاري ئابووري و سةربازي لةسةركورد بةردةوام بيَت لةكاتي وتويَذ
لةطةلَ رِاثةراني سياسي كوردا تا ناضاريان بكا بطةريَنةوة باوةشي حكومةت  .2ثاش ئةوةي جةنطي ئيَران كؤتايي هات
ِرذيَمي عيَراقيش ببووة ذيَر قةرزيَكي طةورةوة ئابووريةكةشي داتةثي بوو نزيكةيي يةك مليوَن سةربازي هةبوو كة بةو
ئابووريية تةثيوة بةرِيَوة نةدةبرا  .3داطريكردني كوةيت رِووداني ( طةردةلوولي بيابان) شكسيت عيَراق و رِووداني
رِاثةريين ()1991زلة تةواوي ثاريَزطاكاني ( سليَماني  ،هةوليَر ،دهؤك  ،كركوك ) (سةدام حسيَن) ناضاربوو نامة
بنيَريَت بؤ (جةالل تالَةبانى  ،مةسعود بارزاني ) داواي دةست ثيَكردني طفتووطؤي كرد  .4لة ثايزي ( )1991زكاتيَك
بةغداد ئابلوقةي ئابووري خستةسةر ناوضة كورد نيشينةكان (مةسعود بارزاني) طفتووطؤي وةستاند بةالَم لة هةمان
كات (ث.د.ك ) رِايطةياند ئامادةنية بضيَتة سةر ميَزي طفتووطؤ كاتيَك مريي ئةو ئابلَوقةية دةوستيَنيت و مووضةي
زؤربةي كارمةندة كوردةكاني باكور وةستيَنرا  .فةرمانبةرة طةورةكان وةك ثاريَزطارو ثامشاوةي سوثاي عيَراقي لةطةلَ
دةستثيَكردنةوةي ئابلوقة ئابوورييةكةدا ناوضةكةيان جيَهيشت و موضة و خانةنيشين و طشت ثرؤذة خزمةت
طوزارييةكان و طشتيةكاني ئةو ناوضانة وةستيَنران.

5

لة دياريرتين خالَةكاني دانوستاني ( )1991ز دياريكردني سنووري ناضةي ئؤتؤنؤميةوة اليةني رِذيَم
سووربوون لةسةر مانةوةي كركوك لة دةرةوي سنووري ناوضةي ئؤتؤنؤمي لةطةلَ شارةكاني شةنطال و خانقني و
مةندةل و بة بيانووةي شاري سرتاتيجني ( .6سةدام حسيَن) ئةو كات دركي بةوة كردبوو كة لة كاتي الوازي ثيَويستة
لةطةلَ كورد ريَكبكةويَت  .7حكومةتي عيَراق بة وةفدي (بةرةي كوردستاني)ي ِراطةياند كة ئيَمة ئامادةين بؤ هةموو
جؤرة طفتووطؤيةك لةسةر مافة نةتةوايةتييةكاني كورد و ريَكخستين ثةيوةندي كورد و حكومةتي عيَراق جطة لة
حيابوونةوة لةبةرئةوةي وةفدةكة باسيان لةوة كردبوو كة دةستةواذةي ئؤتؤنؤمي سةركةوتوونيية ثيَوستة ثةنا بربيَتة
بةر( فيدرِالَيةت)

8

دانوستاني نيَوان حكومةتي عيَراق و شاندي كوردي بةردةوام بوو تاوةكو شوباتي ()1992

زبةردةوام بوو زؤر جةخت كرابوو لةسةر ئةم خاالَنة( :دميوكراتيةت لة عيَراق ،مايف مرؤظ لة عيَراق  ،مايف كورد ،
ئاسايي كردنةوةي باردؤخي هةريَمي كوردستان )هؤكاري ريَكةنةكةوتين بزتنةوةي كوردي و حكومةتي عيَراق

 1هةورامان كةمال مريزا و ئةواني تر ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .62
 2كةمال مزهر  ،كوردو كوردستان  ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .579
 3هادي علي  ،مصدر سابق  ،ص .182 – 172
 4نةوشريوان مستةفا ئةمني  ،مفاوةزاتي بةرةي كوردستاني –بةعس ( )1991رؤذنامةي رؤذنامة  ،بةشي يةكةم  ،ذمارة (،)150
 2008/2/3سليماني  ،ل. 5-4
 5كةمال مةزهةر  ،سةضاوةي ثيَشوو  ،ل. 579
 6ئةمحد رةفيق كريم  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل.380
 7كةمال مةزهةر ،كورد و كوردستان  ،ل.578
 8هةورامان كةمال مريزا و ئةواني تر ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .63
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ديارنةكردني سنووري نيَوان هةريَم و عيَراق و ضارةنووسي كركوك بوو

1

لة طفتوطؤي ()1991زحكومةتي عيَراق

هةمان سياسةتي ثيَشووي ثةيرِةو كرد سةبارةت بة هةلَويَسيت بةرامبةر كةركوك لةبةرئةوةي لة دانووستانةكاني ثيَشوو
ئةم ناوضةية ناوضةي ناكؤك بووة لة نيَوان هةردووال نةتوانراوة ناسنامةي دةست نيشان بكريَت . 2لة كاتيَك دا كة ( ي
.ن.ك)ئامادةي بةردةمي دان بة نةبووة بة دانوستان طفتو طؤ و هةروةها (ث.د.ك) ئةيويست دريَذة بة طفتوطؤ دريَت بة
رةضاوكردني بارودؤخي كورستان  .بةالَم (ي.ن.ك) هةنيَك لةئةنداماي (ث.د.ك) دذ بةبةردةوامي دان بة طفتوطؤ بوون
لةكؤتايي حوزةيراني ( )1991زبةغداد داخوازييةكاني زيادكرد بةرِادةستكردنةوةي ضةكي قورس و رِاطرتين رِاديؤكاني
(بةرةي كوردستاني ) بضرِاندني هةموو ثةيوةندييةكاني بةرة لةطةلَ ئيَراندا (سةدام حسيَن )دواي كرد رِابةراني بةرة
بضنة ناو حكومةتةوة  3بةغداد وةالَمي داخوازييةكاني بةرةي كوردستاني نةدايةوة بة وةرطرتنةوي ( كركوك  ،خانقني
 ،مةندةلي ) بةرةي كوردستاني ئامادة نةبوو ئةم مامةلَةية قبولَ بكات رِاطةياند ئامادةية كؤنرتؤلي نةوت بةرامبةر بة
بةريَوةبردني شاري كركوك اليةن كوردةكانةوة بدات بة حكومةت  .4لةمانطي (ئةيلول و تشريين يةكةم ) ضةند شةرِو
رووبةروونةوةيةك روويدا لة نيَوان بزتنةوةي رزطاري خوازي كوردي و حكومةتي لة ناوضةي (كةالر و كفري و
كركوك) لةكؤتايي تشريين يةكةمي ()1991ئابلوقةي ئابووري خستةسةر كوردستان لة (تشريين دووةم )ثيَكدادان زؤر
تر بوو لة هةوليَر لةدواي ئةم رووداوانةى لة(19ى5ى)1991ز هةلَبذاردني طشيت كرا لة كوردستان كة رِووداويَكي
طرنطي ميَذووي خةباتي بزتنةوةي رِزطاري خوازي كوردي بوو  .5لةكاتي دانوستانةكاني نيَوان بزوتنةوةي رِزطاري
خوازي كوردي و حكومةتي عيَراق ( ،بةرةي كوردستاني ) رِاي جياوازيان هةبوو كة (ي.ن.ك) (ث.د.ك) بوون بةرةي
(ث.د.ك) ثيَي وابوو ئةبيَت دانووستان بةردةوام بيَت بةالَم بةرةي (ي.ن.ك) بةسةركردايةتي (جةالل تالَةباني ) ثيَي
وابوو ضيرت ثيَويست ناكا دانووستان بةردةوام بيَت ضونكة اليةني عيَراق هةنطاوي جدي نةناوة بؤكاركردن لةسةر
كيَشةي كورد و كركوك .دياريرتين شت كة لةم لة دانوستانةية رووي دابيَت دةستيَوةرداني نةتةوةيةكطرتووةكانة و
بالَوكردنةوةي هيَزو دامةزراندني (بنكةي ئةجنةليك ) ة و هةروةهادياري كردني سنووري (ناوضةي ئارام ) و (دذة
فرِين ) لةعيَراق بة ثيَي (برِياري  .6 )688مةسةلةي كةركوك زؤر طفتووطؤي لةيار بردووة وةكو مةسةلةيةكي
ضارةسةر نةكراو مابووةوة بووة هؤي نةطةيشتنة ئةجنام لةطةلَ (سةدام حسيَن )  . 7كاتيَك ناكؤكييةكان لة نيَوان
سةاني (بةرةي كوردستاني ) و حكومةتي عيَراق بووة هؤي شكسيت دانوستانةكان و حكومةتي عيَراق دةست ثيَشخةري
كرد بؤ كشانةوةي دام و دةزطا حكومييةكان و دادطان و سةربازييةكان ،بؤشايي كارطيَري و ئابووري طةورةي دروستكرد
و ئابلَوقةي ئابووري دانا لةسةر ناوضة كوردييةكان بةم هؤية كوردستان كةوتة ذيَر دوو ئابلَوقةي ئابووري ،ئابلوقةي
 1ياسني اشور جوهر  ،مصدر سابق  ،ص .220
 2هةرامان كةمال مريزا  ،ئةواني تر  .سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل .64
 3ئةمحةد رِةفيق ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .281
 4هةورامان كةمال مريزا  ،ئةواني تر  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .65
 5دةيظيد ماكداويل ،سةرضاوةى ثيَشوو ،ل .65
 6ياسني اشور جوهر  ،مصدر سابق  ،ص .220
 7هةورامان كةمال مريزا  ،ئةواني تر  ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل .65
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نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ سةر عيَراق ئابلوقةي عيَراق بؤ سةر كوردستان  ،حكومةتي عيَراق هةولَي دا كة بةرةي
كوردستاني ناضار بكات بؤ طفتووطؤ كردن و رِازي بوون بة ريَكةوتن دروستكردني فشاري زياتر بؤ ئةم مةبةستة تاوةكو
كورد رِازي بكات بة ريَكةوتن  .1لةتةواوي ئةو دانووستانانةي كة لة نيَوان سةركردايةتي سياسي كورد و دةسةالَتداراني
عيَراق بةسرتاوة بة دريَذايي ميذوو ئةوةمان بؤ دةردةكةويَت كة هؤي ريَكنةكةوتين كورد تةنها لةسةر ناوضة سنووريية
سرتاتيجييةكان بووة وةك (كركوك  ،خانقني ،مةندةلي ،شةنطال ....هتد)  .2لةتةواوي دانووستانةكان و طفتووطؤكاني
نيَوان بزوتنةوةي رِزطاري خوازي كوردي حكومةتي عيَراقي ناوضة جيَناكؤكةكان بةتايبةت كةركوك خالَي طرنطي
كيَشةكان بووة هةردووال ئامادةنةبوون دةسيت ليَهةلَطرن يا دةستبةرداري بن ضي حكومةتي عيَراقي ضي بزوتنةوةي
ِرزطاري خوازي كوردي هةردووال ئامادةنةبوون سازش لةسةر كةركوك بكةن ضونكة كةركوك لةرِووي نةتةوةي جوطرايف
و ئابووري و سرتاتيجي طرنطة بؤ هةردووال ،ياساكاني بةرِيَوبردني دةولَةتي تائيَستا ئةوناوضانةي دياري نةكردووة كة
ماييةي ملمالنيَ و كيشةن لة نيَوان كورد و حكومةتي عيَراقي،سةركردايةتي شؤرشي كوردستان هةميشة جةختيان
كردؤتةوةبةسةر ناوضةي جيَ ناكؤك و ئةو ناضانةي كة لةخاكي كوردستان دابرِاون و حكومةتي عيَراق ئامادةنةبووة
بيخاتة سنووري كوردستان  ،سةركردايةتي شؤرشي كورد ئاشكرا ووتوويةتي كة دةستبةرداري ئةو ناوضانة نابيَت
بةتايبةت كركوك  .3ديارة ئالَوطوري بريورِا لة ئامرازة شارستانيةكاني ضارةسةري كيَشةكانة ماف دانة بةاليةنةكان بؤ
دةربريين رِاي خؤيان بدركيَنن بةتايبةت لة بابةتيَكي ئالَؤز و ثر مشتومرِي وةك كيَشةي كركوك كة لةكؤمةليَك نةتةوة
و ئايين جياواز ثيَكهاتووة  ،كة ضارةسةر كردني ئةبيَت بة ثيَي دةستوور و ياسا بيَت ناوضةي جيَ ناكؤك و وةك لة
ناوةكةي ديارة ئةو ناوضة ئةبيَتة مايةي كيَشةو ملمالنيَي نيَوان دوواليةن يا دوو دةسةالَت و ناوضةي جيَ ناكؤك لة
نيَوان كوردستان و بةغداد ضةند يةكةيةكي ئيدارين سةربة ثاريَزطاي كركوك و موسلَ و ديالة و كوت ئةم ناوضانة
هؤكاري سةرةكني بؤ شكست هيَناني دانووستان و طفتووطؤكان .لةوانة دانووستانةكاني نيَوان بزتنةوةي رزطاري خوازي
كوردي و حكومةتي عيَراقي لة ( ِر َيكةوتنامةي 11ى ئازار).

4

دانوستانةكاني ( )1984زو ( )1991زيةكيَكة لة كيَشة

هةرةطرنطةكاني نيَوان حكومةتي عيَراقي شؤرشةكوردييةكان سنووري جوطرايف هةريَمي كوردستان بوو  ،كة هةميشة
حكومةتةكاني عيَراق هةولَي بضووكردنةوي سنووري كوردستانيان داوة . 5كيَشةي كةركوك سةردةمانيَكة بة ئالَوزي و
ضارةسةر نةكراوي ماوةتةوة و حكومةت و رذيَمة يةك لة دواي يةكةكاني عيَراق هةولَي جديان نةداوة بؤ
ضارةسةكردني كيَشةكة ئيَستاشي لةطةلَ دابيَ بةم شيَوةية دانووستانةكاني سالَي ( )1984زو ()1991زنةيانتوانيووة
كيَشةي كركوك بن برِبكةن و ضارةسةري دةستووري بؤ بدؤزنةوة ...

 1ياسني اشور جوهر ،مصدر سابق  ،ص .220
 2سريوان عدنان ،خويَندنةوةيةك بؤ برِطةوبابةتةكاني دةستووري كاتي دةولةتي عيَراق ،طؤظاري طوالَن ،سليَماني ،ذ،2004/5/484،13.ل
.15
 3هةورامان كةمال مريزا  ،ئةواني تر  ،سةرضاوةي ثيَشوو  ،ل . 67 – 66
 4هةورامان كةمال مريزا ،ئةوانيرت  ،هةمان سةرضاوة  ،ل .16
 5هةورامان كةمال مريزا ،ئةوانيرت  ،هةمان سةرضاوة  ،ل .67
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باسى سيَيةم:

43

طرنطى ثاريَزطاى كةركوك بؤ كورد :
طةر لة رِووى نةتةوةيةوة لة ثاريَزطاى كةركوك برِوانني ئةبينني كة لة زؤرينةى سةرذميَريةكان نةتةوةى
كورد زؤرترين ِريَذةى دانيشتوان ثيَكديَنيَت لة كةركوك و لة طةىل كورد بة هةمان شيَوة و عةرةب و تورك و ئاشوورى و
كلدانيش لةم ناوضةيةدا نشتةجيَبوون بة ئاشتى ذياون ئةوةى كة لةم ناوضةيةدا طرنطة بؤ كورد مةسةلةى طرنطى
نةتةوةيى نيية  .بةلَكو كيَشةى سنوورى و خاكة لة نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و حكومةتى عيَراقى
ئةمةش ئةطة ِريَتةوة بؤ ميَذوويةكى دوور و دريَذى ملمالنيَ و دذايةتى لة نيَوان كورد و عةرةب كة كورد هةردةم
نةيويستوة سازش لةسةر كةركوك بكات و دةست بةردارى بيَت .ئةمةش لةبةر ضةند هؤكاريَك لةوانةش طرنطى
ئابوورييةكةى كة كةركوك دةولَةمةندة بة كانزا و سامانى سروشتى وةك ( نةوت و غاز ) و خاوةن ذيَر خانيَكى
ئابوورى طرنطة و خاوةن ذمارةيةك بري و كيَلَطةى نةوتية لةوانةش  ( :بابة طورطور  ،ضةمة بؤر  ،باى حةسةن  ،طالبات،
كورِمؤر  ،ضةمضةمالَ  ،قةرة ضؤخ  .... ،هتد )  . 1هةر لة ساتة وةختى دامةزراندنى شانيشينى عيَراق لة ()1921ز
م لمالنيَى كورد و عةرةب بة زقى دةست ثيَدةكات لةسةر نةوتى كةركوك ئةمةش ئةطةرِيَتةوة بؤ ثيَطة جوطرافيةكةى
و سامانة سروشتيةكةى بؤية هةردةم كةركوك جيَطاى ناكؤكى سياسى بووة لة سةردةمة ميَذوويةجياوازةكان دؤزينةوةى
نةوتى رِةش كاريطةرى خراثى هةبووة لةسةر نةخشةى سياسي و جيؤ ثؤلةتيكى كةركوك

2

 .هؤكارى يةكةمى بة

عةرةب كردنى كةركوك لة سةردةمة جياوازةكان بؤ طرنطى ئابوورييةكةى ئةطة ِريَتةوة  .ئابوورى تؤلةكةى هةر شويَن و
ناوضةيةكة و باالَنسى رِاطرتنى رِوزوداوةكانة ِ ،ريَطا خؤشكةرة بؤ سةقامطريى هةموو بوارةكانى ذيان كةركوكيش لةبةر
ئةوةى لة تةرازووى رِووداوةكان السةنطة بؤية هةردةم لة هةلَديَرى رِووداوة ميَذوويى و سياسيةكان ضةواشة بووة و
ئابوورييةكةشى قوربانى دةستى ئةو السةنطةية بووة  .لة ئةجنامى ليَكؤلينوةى جيؤ لؤجى و جوطرافيةكان لة سنوورى
ثاريَطاى كةركوك دةركةوتووة كة ضةند عةمباريَكى طةورةى نةوتى تيَداية كة بوةتة سةرماييةكى سرتاتيذى و سروشتى
و بايةخيَكى زؤر بؤ كةركوك  .دؤزينةوةى نةوت لة كةركوك ئةطة ِريَتةوة بؤ سةرةتاة سةدةى بيستةم بة تايبةت ثاش
مؤر كردنى ئيمتياز بؤ كؤمثانياى نةوتى عيَراق لة سالَى  1925ثاشان دةست كرا بة طةرِان و ثشكنني لة ناوضةى
(ثةلكانة ) و ( دوزخورماتوو ) تاوةكو يةكةمني برية نةوت ل  1927بةناوى بريى ذمارة يةك دؤزرايةوة  . 3ميَذووى
ملمالنيَ لةسةر نةوتى كوردستان و بةتايبةت كةركوك ئةطة ِريَتةوة بؤ ثيَش ميَذووى خستنة ثالَى ( كوردستانى باشوور)
بة دةولَةتى عيَراقةوة

4

 .نةوتى كةركوك بؤ يةكةم جار لة ِريَطةى بؤريةوة لةسالَى ()1934ز نيَردراية دةرةوة لة

ريَطةى (تةرابلوس و حةيفا) هةردووكيان لةسةر دةرياى سثى ناوةرِاست دواتر بؤرى حةيفا داخرا لة اليةن حكومةتى
 1تاريق كاكة رِةش  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل ل . 66 – 58
 2مسكؤ بةهرؤز  ،طؤرِانة ئابووريةكانى كةركوك  ،ضاثخانةى سةنتةرى بري و هؤشيارى ( ي.ن.ك)  ،سليَمانى  ، 2009 ،ل . 11
 3تاريق كاكة رةش  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 42
 4فواد حةمة رةشيد  ،سةرضاوةى ثيَشوو  ،ل . 109
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عيَراقةوة كة بة ئيسرائيل دا تيَئةثةرِى و طواسرتايةوة بؤ سوريا لة ( )1935ز  .1سةبارةت بة طرنطى كةركوك بؤ
كورد و بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى نةتةوةيةكة ئةم شارة لة ديَر زةمانةوة كوردستان بووة و ميَذوويةكى ديَرينى
هةية ئةم ناوضةية لة ميَذووى كؤن كوردية ( ئاريفا ) بةناوبانط بووة لة سةردةمكة جياوازةكان طرنطى و بايةخى
خؤى هةبووة  .كةركوك ثارضةيةكى طرنطى كوردستانة يةكيَكة لة شارة هةرة طرنطةكانى كوردستان و ميَذووى دروست
بوونى كةركوك بؤ سةردةمى ضاخى بنةمالَةكان ئةطة ِريَتةوة هريؤدؤتى يؤنانى لة طةشتةكةيدا ناوى هيَناوة هةر لة ديَر
زةمانةوزة كورد لة كةركوك نشتةجيَبووة بؤية لة رِووى ميَذووى و نةتةوةيةوة طرنطى بؤ كورد هةية و هةميشة
سةرانى كورد بة طرنطيةوة ليَيان رِوانيوة خوا ليَخؤشبوو (مةال مستةفا بارزانى )بة دلَى كوردستان ناوى بردوة كةركوك
هةميشة لة دانوستان و طفتوطؤكانى خالَى طرنط و لة ثيَشينة بووة و كورد هةميشة ثيَداطر بووة لة سةر بةدةست
هيَنانى كةركوك لة سةردةمة جياوازةكان  .دواى هاتنى داطري كةرى ئؤروثى بؤ ناوضةكة هةميشة هةولَدراوة كة
كةركوك كؤنرتؤلَ بكريَت هةميشة داطري كةران و حكومةتى يةك لة دواى يةكةكانى عيَراق هةولَى سرِينةوةى ناسنامةى
كورد بوونى كةركوكيةكانيان داوة ِريَطر بوون لةوةى كة كورد حوكم دارى بكات بةالَم لةطةلَ هةموو ئةمانةش هةر
طرنطى و بايةخى ايبةتى بؤ كورد هةبووة  .لة تةواوى سةردةمةكان بؤ كورد طرنطى و ثريؤزى خؤى هةبووة و
سةركردةكان بة طرنطيةوة ناوى كةركوكيان هيَناوة و بة سنورة كوردستانيان زانيوة و ئةمة لة كاتيَك داية كة ( ثول
برميةر ) نويَنةرى ئةمريكا لة عيَراق وةالَم جةالل تالةبانى ئةدايةوة كاتيَك ئةلَيَت كةركوك قودسى كوردستانة لة
وةالَمدا برميةر ووتى" :تةنها يةك قودس هةية ئةويش لة فةلةستينة" ،لةطةلَ ئةوةى نةوت بؤ زؤربةى والَتان نعمةت
و خيَر و خؤش طوزةرانية بةالَم بؤ كورد و رِؤلَكانى مايةى رِاطويَزان و ئةنفال و بةعةرةبكردن و دةربةدةركردن و
كوشنت بوو طرنطى ئابوورى كةركوك بؤ كورد زؤرة و ذيَر خانيَكى ئلبوورى طرنطة كورد و بزوتنةوةى رِزطارى خوازى
كوردى و بة هيَز بوونى ثيَطة ئابوورى سياسيةكةى لة ناوضةكة و رِؤذهةالَتى ناوةرِاست  .طرنطيةكى ترى كةركوك بؤ
كورد باخيةكةيةتى لة رِووى بازرطانيةوة كةركوك دةولَةمةندة بة بةرهةم هيَنانى بةروبوومى كوشتوكالَى و سامانى
ئاذةلَى بايةخى بازرطانى كةركوك و بازارى كةركوك ئةطةرِبيَتةوة بؤ طرنطى شويَنى جوطرافى كةركوك كة ئةكةويَتة
نيَوان هةردوو هةريَمى شاخاوى و دةشتى .2
هةروةها طرنطيةكى ترى كةركوك ئةطة ِريَتةوة بؤ ئةوةى كةركوك ئةكةويَتة سةر ِريَطاى طواستنةوةى ووشكانى
( بةغداد – كركوك – موسلَ ) كة يةكيَكة لة ِريَطا نيَو دةولَةتية طرنطةكان دريَذييةكةى ( )485كم كة هاتوضؤيةكى
زؤرى لةسةرة

3

 .طرنطيىةكى ترى كةركوك ئةوةية مةلَبةندى ذيان اة ميَذينة بووو و باو باثريانى كورد لة ديَؤر

زةمانةوة لةم ناوضةية ذياون و نيشتةجيَبوون لة سةردةمة جياوازةكان رةطةز و نةتةوة و طةىل جياواز هاتوونةتة
كةركوك لةطةلَ ئةوةش دا بة دريَذايى ضةندان هةزار سالَ هةر دانيشتوانى ناوضةكة كورد بوون و كورد نيشني بووة.
 1حممد سعيد صؤفى  ،كةركوك لة ميَذوودا  ،ضاثخانةى كارؤ  ،سيَمانى  ، 2014 ،ل . 315
 2بةختيار سةعيد شوانى  ،كةركوك لة سةدةى نؤزدةهةمدا  ،ضاثخانةى بري و هؤشيارى  ،سليَمانى  ، 2009 ،ل .183
 3امحد عبد باقى و اخرون ،جغرافية العراق و بالد العربية  ،طبعة رابعة  ،مطبعة السعدى  ،بغداد  ، 1954 ،ص .86
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ئاوةدانى لة سنوورى ثاريَزاطاى كةركوك بؤ هةزاران سالَ بةر لة زايني ئةطة ِريَتةوة و ضةندان ناوضةى شويَنةوارى لة
خؤ ئةطريَت لةوانةش ( طوندى ضةرمؤ ) كة يةكةمينت طوندى كوشتوكالَية و ئةطة ِريَتةوة بؤ ضاخى بةردينى نوىَ و
ذمارةيةك شويَنةوار و ضامشاوةى تيَدا دؤزراوةتةوة هةروةها شويَنةوارى ( بةردة بةلةكة ) كة ضةندان ثامشاوةى تيَدا
دؤزراوةتةوة  . 1ميَذووى ذيان و ئاوةدانى لة كةركوك ئةطة ِريَتةوة بؤ سةردةمى ( لؤلؤيى و طؤتيةكان) توانيويانة بؤ
ماوةيةكى زؤر لة كةركوك نشتةجيَنب ئةوانةى وةك داطري كةر هاتونةتة كةركوك حوكم كردنيان كاتى بووة هةولَى
طؤرِينى دميؤطرافياى كةركوكيان داوة بةالَم سةرنةكةوتوون نةيانتوانيةوة ناسنامةى كوردستانى بوونى كةركوك
بسرِنةوة كةركوك لة هةموو كات و سةردةمةكان بؤ كورد طرنط و جيَى بايةخ بووة .
ئةمةش ئةطة ِريَتةوة بؤ ثيَطة جوطرافى و شويَنة سرتاتيذييةكةى و سامانة سروشتيية زؤرةكةى بة تايبةت
(نةوت و غاز)و هةبوونى ميَذوويةكى ديَرين لة ئاوةدانى و خاوةنداريَتى كردن لة اليةن كورد و باب و باثرياني
كوردةوة هةروةها بوونى زةوى كوشتوكالَى زؤر و هةروةها هةبوونى ذمارةيةك شويَنةوار لةوانة ( :قةالَى كةركوك ،
ق شلَةى كةركوك  ،تةكيةى تالةبانى .....هت ) ضةندانى تر كة دةسةالَتى كوردى ئةتوانىَ سوودى ليَببينيَت وةك اليةنى
ئابوورى طرنط و ذيَر خانيَكى طرنط و شويَنةوارةكان وةك جيَطاى طةشتيارى بةكار بهيَنريَت و هةروةها سامانة زؤرة
كانزايى و كشتوكالَةكةشى بؤ بوارى بازرطانى بةكاربهيَنيَت  .لة تةواوى دانوستانةكان كةركوك و نةتةوةكةى هؤكارة
بزوتنةوةى رِزطارى وازى كورد و حكومةتى عيَراقى بة تايبة لة نيَوان ساالَنى ( )1991 – 1975زكة ماوةى
نويَذينةوةكةى ئيَمةية  .هةميشة سةرانى كورد ثيَداطرى لةسةر ئةوة ئةكةن كة كة كةركوك شاريَكى كوردى نية بةلَكو
كوردستانية لة وتارةكانيان ئاماذة بةوة دةكةن كة كةركوك شاريَكى ميَذووييةو لة ديَر زةمانةوة كوردى تيا ذياوة .
كورد ئةوة دوو ثات دةكةنةوة كة زةمحةت و مةينةتى زؤريان بينيوة لة ثيَناو كةركوك لة كاتى دانوستان و طفتو طؤ
ضةندان جار داواى كةركوكيان كردوة بةالَم لة اليةن رِذيَمة يةك دواى يةكةكانى عيَراقةوة دذايةتى كراون و
بةرهةلَستى كراون و ناضار كراون بطة ِريَنةوة بؤ خةباتى ضةكدارى  .كورد ثيَيان وايةطرنطى كةركوك ئةوةية كة
ناتوانن بيَ كةركوك حوكمى ولَاتيَك بكةن و سةربةخؤيى رِابطةيَنن ئةطةر كةركوك نةبىَ ناضارن ثشت بة والَتانى
دراوسيَيان ببةسنت بةالَم بة كةركوك و كيَلَطة نةوتيةكانيةوة ئةتوانن ببنة خاوةن ئابوورييةكى ثتةو و سةربةخؤى
سياسي دةستة بةر بكةن  .2ئةمانة هةمووى طرنطى و بايةخى كةركوكن بؤ كورد .

ئةجنام
 1حممد على كةريم  ،ريَبةرى شويَنةوارةكانى طةرميان  ،ضاثخانةى بةرِيَوبةرايةتى طشتى شويَنةوارى طةرميان  ،كةالر . 2014 ،
 2طرووثى قةيرانة نيَودةولَتيةكانى رِؤذهةالَتى ناوةرِاست  ،عيَراق و كورد جةنطى يةك الكةرةوة لةسةر كةركوك  ،و /عباس مستةفا ،
ضاخبانةى سةردةم  ،سليَمانى  ، 2009 ،ل . 17 – 12
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 -1ميَذووى ئاوةدانى و ذيان لة كةركوك ئةطة ِريَتة بؤ ثيَش ميَذوو و ميَذوويةكى ثرشنطدار و دوور و دريَذى هةية.
 -2بة ثيَى زؤرينةى سةرذميَرييةكان لةكةركوك زؤرينةى دانيشتوانةكةى كوردن .
 -3كةركوك ناوضةيةكى طرنط و سرتاتيجى بووة لة نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و حكومةتى عيَراق .
 -4دؤزينةوةى نةوت لة كةركوك هؤكاريَك بووة بؤ تةعريب و رِاطواسنت و ئةنفال و كوشتار و مالَ ويَرانى و دةربةدةرى
بؤ كورد.
 -5لة شالَاوى تاوانى ئةنفاىل سيَيةم و ضوارةم كةركوك رِووبةرِووى زؤرترين زيانى طيانى و ماددى بؤتةوة .
 -6لة دانوستانةكانى ساالَنى ()1984و ( )1991كةركوك خالَى طرنطى نيَوان بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كوردى و
حكومةتى عيَراق بووة .
 -7كيَشةى كةركوك هةميشة طرىَ كويَرة بووة كة هةولَةكانى ضارةسةركردنى دؤزى كورد لة عيَراق توشى شكست كردوة
ئةزموونةكانى ( ) 1983 – 1975و (  ) 1991 – 1984ئةو رِاستية ئاشكرا دةكةن.

ليستى سةرضاوةكان
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*.كتيَبة ئامسانية كان
.1القران الكريم ،سورة االنفال ،االية 1

*نامةى ماستةر و دكتؤرا
 1دلَشاد حممود  ،كةركوك  ،ليَكؤلينةوةيةكة ميَذووى دةربارةى رؤىل سياسي و رؤشنبريى  1958 – 1932نامةى
ماستةرى بالَو نةكراوة زانكؤى سةالحةدين  ،كؤليذي ئاداب  ،هةوليَر .2006
 -2يادطار عبداهلل هةماوةندى  ،رِةهةندة سياسيةكان زانكؤى ى ثرؤسةى ئةنفال لة هةريَمى كوردستانى عيَراق ،
نامةيةكى ماستةرى بالَونةكراو  ،ثيَشكةشي كؤليَذى زانستة كؤمةالَيةتيةكان كراوة ،كؤية  ،كؤية .2008
 .3ياسني ئاشوور جوهر ،اداء النخبةالسياسية يف اقليم كوردستان العراق ، 2003- 1991 ،أطروحة دكتورا غري منشور،
مقدمة اىل جامعة النهرين ،بغداد.2016 ،
 .4جزا توفيق طالب ،املقومات جيوبولتيكية لالمن القومى يف إقليم كردستان ،أطروحة دكتوراغريمنشور ،مقدمة اىل
اجلامعة سليمانية ،سليمانية.2006 ،

*سةرضاوة كوردييةكان
 .1ئاراس عبدالرمحن  ،راثةرينى ئادارى  1991لة باشوورى كوردستان  ،ضاث و ثةخشى سةردةم ،سليَمانى .2009 ،
 .2ئةمحةد باوةرِ  ،ميَذووى هاوضةرخى عيَراق  ، 1968 – 1914ضاثخانةى كارؤ ،سليَماني.2018 ،
 .3ئةمحةد رةفيق كريم  ،ناوضة دابراواةكانى هةريَمى كوردستان ،ضاثخانةى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى
كوردستان  ،سليَمانى .2014 ،
 .4بةختيار سةعيد شوانى  ،كةركوك لة سةدةى نؤزدةهةمدا  ،ضاثخانةى بري و هؤشيارى  ،سليَمانى . 2009 ،
 .5بةختيار سةعيد حممود شوانى ،كةركوك لة سةدةى نؤزدةدا ،زانكؤى صالالدين ،هةوليَر.
 .6بشري صادق ،ناوضة جيَناكؤكةكان ،ضاثخانةى رؤى ،بةغداد 2016،
 .7ثشكؤ حةمة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان سالَانى  ،1977 – 1957ضاثخانةى سةنتةرى
ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى كوردستان ،سليَمانى.2015 ،
.. 8ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،راثةرينى كةركوك  .ضاثخانةى مةكتةبي بري و هؤشيارى (ي ن ك ) سليَمانى
.2004
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.9ثشكؤ محة تاهري ئاغجةلةرى  ،شارى كةركوك لة نيَوان سالَانى  ، 1926 – 1917ضاثخانةى مةكتةبي بري و
هؤشيارى (ي ن ك )  ،سليَمانى . 2007
 ..10تارق كاكة رةش ،بايةخى جيؤثؤلؤتيكى نةوتى ثاريَزطاى كةركوك  ،ضاثخانةي دةزطاى ضاث و ثةخشي مةحوى ،
سليَمانى.2009 ،
 .11تةحسن ناميق  ،كةركوك ئاو ِريَك لة رابردوو ديديَك بؤ ئاييندة  ،ض ، 1ضاثخانةى حةمدى  ،سليَمانى .2010
 .12جةالل جةوهةر عزيز  ،كةركوك لة ثاكتاوى رِةطةزيةوة بؤ سةر دةستوور  ،ب َي شويَن و ضاث و ضاثخانة .2008
 .13مجال خورشيد ،كةركوك و ناوضةى طةرميان  ،ضاثى ،1ضاثخانةى خانى ،دهؤك 2008
 .14حةميد عةبدولَلَا سالَح ،سياسةتى تةعريب لةشارى كةركوك  ،ضاثخانةى سنتةرى ليكؤلَينةوةى سرتاتيجى
كوردستان  ،سليَمانى .2008 ،
 .15ديظيد ماكداويل  ،ميَذووى هاوضةرخى كورد  ،و  /ئةبوبكر خؤشناو  ،ضاثخانةى روون ،سليَمانى .2002
.16رةفيق شواني ،كيَشةي كةركوك و ضؤنيةتي ضارةسةركردني ،ضاثخانةي دةزطاي ئاراس ،هةوليَر.2007 ،
ِ .17ريَباز  ،قةنديل بةغدادى هةذاند  ،بةرطى  ، 1ضاثى  ، 1ضاثخانةى زانكؤى سةالحةدين  ،هةوليَر . 1993 ،
 .18زانا فةق َى  ،ثارتى سؤشياليستى كورد ،ثاسؤك ( )1991 – 1975بةب َي شويَن و ضاث و سالَى ضاث.
 .19سةروةر عبدالرمحان  ،يةكيَتى نيشتمانى كوردستان دامةزراندن و دةست ثيَكردنةوةى شؤرش 1976 -1975
،ضاثى  ، 1ضاثخانةى تةها ،سليَمانى.2002 ،
 .20س.ج .ئةدمؤنديز  ،كورد و تورك و عةرةب  ،و /حامد طةوهةرى  ،ضاثى  ، 3ضاثخانةى بة ِريَوبةرايةتى رِؤشنبريى
و هونةرى  ،هةوليَر .2004 ،
 21مسكؤ بةهرؤز  ،طؤرِانة ئابووريةكانى كةركوك  ،ضاثخانةى سةنتةرى بري و هؤشيارى ( ي.ن.ك)  ،سليَمانى .2009 ،
 22مسكؤ بةهرؤز حممد  ،ئةراخباى دةولَةتى كوردةوارى لة ميَذوودا  ،بةرطى يةكةم  ،ضاثةمةنى ئةزمةر ،سليَمانى ،
.2004
 .23سنوور سةباح ،ميَذووي سياسةتي بةعةرةبكردن لة ثاريَزطاي كةركوك  ،1991-1963ضاثخانةي دةزطاي ئاراس،
هةوليَر.2009 ،
 .24شاخةوان شؤرش  ،ثاكتاوى رةطةزى كةركوك و ئةطةرى دةست تيَوةردانى مرؤظانة  ،سليَمانى.2003 ،
 .25شرف الدين عبدالرمحان  ،يةكيَتيانة  ،ضاثخانةى شةهيد ئازاد هةورامى  ،كةركوك .2011
 .26شؤرش حاجى ،ئةنفاىل كورد و دةولَةتى عيَراق  ،ضاثى ، 2ضاثخانةى شظان  ،سليَمانى . 2003
 .27شؤرش حاجى  ،تةعريبى كةركوك  ،ضاثخانةى شظان ،سليَمانى . 2004 ،
 .28عدالةت عمر ،ئةنفال و ئافرةتى كورد  ،دةزطاى ئاراس  ،هةوليَر2003 ،
عدنان كاكة رِةش  ،كةركوك بؤ ميَذوو دةدويَت  ،ضاثخانةى سةنتةرى بريو هؤشياري ( ى ن ك) سليَمانى .2007
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 .29غةفور مةمخورى  ،بةعةرةبكردنى كوردستان  ،ضاثخانةى دارا  ،هةوليَر. 2002 ،
 .30فةريد ئةسةسةرد ،ئةنسكلؤثيدياى يةكيَتى  ،ضاثى دووةم  ،ضاثخانةى ئةكادمييايى هؤشيارى و ثيَطةياندنى
كاديران  ،سليَانى2013 ،
 .31فوئاد حةمة خورشيد ،كةركوك لة بةلَطةنامةكاندا  ،و /نةرميان عبداهلل ،ضاثى ، 1ضاثخانةى منارة ،هةوليَر،
.2007
 .32كاكل امحد  ،يةكيَتى و ملمالنيَ  ،ضاثخانةى شةهاب  ،هةوليَر .2011 ،
 .33كريس كؤجريا ،بزوتنةوةى نةتةوةى كورد و ويستى سةربةخؤيى  ،و /حسن رستطار ،ضاخبانةى رِؤذهةالَت ،هةوليَر،
..2013
 .34كمال مةزهةر  ،كورد و كوردستان ،ضاثى ،2ضاثخانةى طرين طلؤرى  ،لوبنان . 2009 ،
 .35كةنعان مةكية  ،دلَرةقي و بيَ دةنطى  ،جةنط و ستةمكارى و راثةرين لة جيهانى عةرةبيدا و /حةمة رةشيد،
ضاث و ثةخشى سةردةم  ،سليَمانى .2005 ،
 .36كؤمةلَيَك لة ئةفسةران و ثسثؤرانى سياسي ئينطليز ،كوردو كوردستان  ،و  /حسني عومسانى و ئةوانى تر  ،ض
اثى ،1ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ،هةولَري .2003،
 .37طرووثى قةيرانة نيَودةولَتيةكانى رِؤذهةالَتى ناوةرِاست  ،عيَراق و كورد جةنطى يةك الكةرةوة لةسةر كةركوك ،
و /عباس مستةفا  ،ضاخبانةى سةردةم  ،سليَمانى 2009 ،
 .38لةتيف فاتيح فةرةج  ،كورد و كةركوك  ،بةرطى يةكةم  ،ضاث و ثةخشى سةردةم  ،سليَمانى .2003
 .38لةتيف فاتيح  ،كورد و قرِان  ،بةرطى يةكةم  ،ضاثى  ، 1ضاثخانةى تيشك  ،سليَمانى  ، 2003ل  .19انى 2015
 1.مراد حكيم حممد  ،ئاكامة كؤمةاليةتيةكانى سياسةتى راطواستنى كورد لة عيَراق لة سةردةمى بةعس ،ضاخبانةى
سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى كوردستان  ،سليَمانى .2004
 .40حممد على كةريم  ،ريَبةرى شويَنةوارةكانى طةرميان  ،ضاثخانةى بة ِريَوبةرايةتى طشتى شويَنةوارى طةرميان ،
كةالر . 2014 ،
 .41حممد دةشتى  ،ئةنفال لة طةرميانةوة تا بادينان  ،ضاثخانةى منارة  ،هةوليَر .2013
 .42حممد رِةئوف عزيز  ،ئةنفال و رةهةندة سؤسؤلؤجيةكان  ،ضاثخانةى رِوون سليَمانى .2005
 .43حممد سعيد صؤفى  ،كةركوك لة ميَذوودا  ،ضاثخانةى كارؤ  ،سيَمانى . 2014 ،
 .44مسعود بارزانى  ،بارزانى و بزوتنةوةى رِزطارى خوازى كورد  ، 1961 – 1958و  /سعيد ناكام  ،بىَ ضاثخانة
،دهؤك .1995 ،
 .45نازةنني داراو كؤمةلَيَك نووسةر ،ميَذووى نوآ و هاوضةرغ ،ضاثى  ،12ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر،
.2015
 .46نةوشريوان مستةفا امني ،مفاوةزاتى بةرةى كوردستانى  -بةهارى  ، 1991ضاثى ، 1ضاثخانةى جةمال عريفان ،
سليَمانى .1999
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 .47نةوشريوان مستةفا  ،خوالنةوة بة نيَو بازنةدا  ،ضاثى  ، 2ناوةندى راطةياندنى خا َل  ،سليَمانى .1999
 .48هةذار عةزيز سورمىَ  ،كورد و جينؤسايد و ئبادةكردن  ،ض، 2ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ،بىَ شويَنى ضاث ،
.2006
 .49هاورِ َى باخةوان ،هاورِيَنامة بؤ ميَذووى كوردستان و كورد ،ضاثخانةى ،سةردةم ،سليَمانى 1999 ،
 .50هةورامان كمال عبداللة تارق  ،ناوضةى ملمالنيَي لة نيَوان كورد و حكومةتةكانى عيَراق  ،ضاثخانةى حةمدى ،
سليَمانى.2008 ،
 .51يوسف دزةيي  ،ئةنفال كارةسات  ،ئةجنام و رةهةندةكانى  ،ضاثى  ، 1دةزطاى موكريانى  ،هةوليَر .2001

*سةرضاوة عةرةبيةكان

 .1ابن خلدون ،مقدمة ،اجمللد األول ،مطبعة دار الكتاب املصري ،قاهرة .1999 ،
 .2امحد عبد باقى و اخرون ،جغرافية العراق و بالد العربية  ،طبعة رابعة  ،مطبعة السعدى  ،بغداد .1954 ،
 .3جبار قادر ،السياسية احلكومية يف كركوك خالل العهد امللكي ( ) 1958 – 1921يف كتاب ( كركوك مدينة القوميات
املتأخية ) طبعة  ، 1دون مكان طبعة  ،لندن .2001
 .4جبار قادر  ،قضايا كردية حماضرة  ،دار ئاراس للطباعة والنشر  ،اربيل .2006
 .5جبار قادر ،التكوين لسكان كركوك خالل فرتة ( )1958-1850من حبوث مؤمتر كركوك مدينة قوميات املتاخية ،
مركز كربالء للبحوثات الدراسات  ،لندن . 2001
 .6جرجيس فتح اهلل  ،يقضة الكرد تاريخ سياسي  ،1925- 1900،دار ئاراس للطباعة  ،النشر  ،أربيل .2002 ،
.7مجال امحد رشيد ،كركوك يف العصور القدمية ،مطبعةوزارة الرتبية ،أربيل.2003 ،
 .8مجال امحد رشيد و فوزى رشيد  ،تاريخ الكرد القديم  ،طبعة  ، 1اربيل .1990،
 .9خليل امساعيل حممد ،املناطق املتنازع عليها،طبعة ،1مطبعة روزهةالت ،أربيل .2001 ،
 .10خليل إمساعيل حممد ،كركوك دراسات يف تكوين للسكان  ،طبعة ،2مطبعة اجلامعة صالح الدين  ،أربيل.2008 ،
 .11ديفيد ادمسن  ،العرب و الكرد و انشقاق  ، 1964ت  /جرجيس فتح اهلل ،طبعة ، 2دار ئاراس،اربيل .1999 ،
 .12سعدى عثمان  ،كوردستان اجلنوبية يف القرنني سابع عشر و الثامن عشر  ،مطبعة سيماء السليمانية .2006
 .13مشس الدين سامى  ،قاموس االعالم ،جزء ،5مهران مطبعة سي  ،اسطمبول .1306
 .14عبدالعزيز البياتى  ،كركوك يف التاريخ  ،جملة هاوارى كركوك  ،العدد ، 3كركوك .1999
 .15عبداجمليد فهمى حسن ،دليل مشاهري االولوية العراقية ،جزء ،2مطبعة دار السالم بغداد.1947 ،
 .16فاضل الزهاوي  ،حرب خليج و انتفاضة كردستان العراق  ،مطبعة روون  ،سليمانية.2004 ،
.17كمال مظهر امحد ،كركوك و توابعها حكم التأريخ و الضمري  .جزء ، 1املطبعة رينوين  ،بدون سنة النشر
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 .18د.كمال مظهر امحد  ،صفحات من تاريخ العراق املعاصر  ،طبعة  ، 1مطبعة البديس  ،بغداد .1987 ،
 .19هادي علي الشعب الكردي والسياسات الدولية يف قرن العشرين ،دار روشنبري السليمانية.2008 ،
 .20هاشم ياسني و اخرون ،اطلس كركوك  ،اجلنة العليا املناهضة تعريب كردستان  ،الطبعة االوىل  ،اربيل .2006،

*سةرضاوة ئينطليزييةكان
.1C.J. Edmonds ، Kurds Turkish Arabs، Oxford University press London، 1957.

*بالَوكراوةكان:
 .1اميد خطاب وهاب ،اصل و اساس تسمية كركوك و جغرافيتها  ،طؤظارى ميَذوو ،ضاثخانةى رؤذهةالت ذمارة ،27
هةوليَر. 2013 ،
 .2تؤفيق وةهيب  ،حممد حسن رؤذبةيانى  ،بنضينةى ناوى كةركوك  ،طؤظارى هاوار ذمارة  ، 3كةركوك .1999
 .3جبار قادر  ،ئةنفال و دةرهاويشتةى رةطةز ثةرستى و تؤتاليتاريزم و كؤمةلَطةى داخراو  ،طؤظارى سةنتةرى
ليكؤلينةوةى برايةتى  ،ذ مارة ، 24سليَمانى هاوينى 2002
.4مساعيل  ،طؤرينى سنوورى ثاريَزطاى كةركوك  ،طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى  ،ذمارة  2ى سالَى هةشتةم
 ،سليَمانى.2000 ،
 .5خليل امساعيل حممد ،طؤرينى سنوورى ثاريَزطاى كةركوك  ،طؤظارى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى  ،ذمارة ، 3
ضاثخانةى سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سليَمانى . 2000 ،
 .6خةليل ئيسماعيل حمةمةد ،دابةشبوونى جوطرافياى توركمان لة عيَراق ،طؤظارى سةنتةرى سرتاتيجى كوردستان،
ضاثخانةى سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى كوردستان ،ذمارة ،4سليَمانى.1994 ،
 .7فةريد ئةسةسةرد ،شؤرش  ،دةسةالَت  ،دةولَةت  ،طؤظارى سةنتةرى دةوىل  ،ذمارة  4سالَى سيَيةم ،سليَمانى.1995 ،
 .8طؤظارى سةنتةرى برايةتى  ،ئةنفال و كةركوك  ،ذمارة  24ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة  ،هةولري .2002
 .9سريوان عدنان ،خويَندنةوةيةك بؤ برِطةوبابةتةكاني دةستووري كاتي دةولةتي عيَراق ،طؤظاري طوالَن ،سليَماني
،ذ.2004/5/484،13.
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 10حممد سعيد سؤيف  ،ثاريَزطاى كةركوك لة ناو ثاكتاوى رةطةزيدا  ،طؤظارى كةركوك  ،ذمارة  ، 1سالَى ضوارةم ،
سليَمانى .2002
 .11نةرميان كةركوكى ،كةمينة نةتةوةى وئايينيةكان ومةزهةبةكانى كوردستان  ،طؤظارى بريوهؤشيارى ،ضاثخانةى
مةكتةبى بريوهؤشيارى (ى،ن ،ك)؛ سليَمانى.2002 ،
 .12نةوشريوان مستةفا ئةمني  ،مفاوةزاتي بةرةي كوردستاني –بةعس ( )1991رؤذنامةي رؤذنامة  ،بةشي يةكةم ،
ذمارة ( 2008/2/3 ،)150سليماني.
 .13وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكان ،ئةجنوومةنى ئاسايش ،برِيارى ( ) 1991 / 4 / 5 ( ،)688برِطةى ( يةكةم ،
دووةم ،سيَيةم)

*سايتة ئةلكرتِؤنيةكان
 .1ئامارى بالَوكراوة www.citypopulation.de/Iraq.htni
ي باخةوان  ،ئةنفال مالَثةرى WWW.KURDIPEDIA.ORG
 .2هاور َ
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