
 خةلَكي كةركوك  
  بؤ شةأي قةومي  ناسؤناليزم.. لة زولَمي قةومي يةوة   

  .   ـ كصشةي كةركوك قةوميهصزةكاين زولَمي
وو  بة بسةرضاوة و خولَقصنةري  تةفرةقة و زولَمي قةومي ) بة تايبةيت دةسةالَيت حزيب بةعس ( دةسةاليت سياسي ناسيؤناليزمي قةومي عةرةب , لة دةورةي أابردوودا     

يةكصك لة سياسةتة دذي ئينساين يةكاين .  مةبةسيت سةثاندين قةهراوي بةرذةوةندي ية سياسي و ئابوورييةكاين بورذوازي عةرةب لةكؤمةلَطاي فرة نةتةوةي عصراق دا
 ناوضة حةساس و ستراتيذية بوو لة) تعريب ( ردن سياسةيت بة عةرةب ك, شتاري بة كؤمةلَ و بص مايف دا زولَمي قةومي  لة ثالَ سةركوت و تؤقاندن و ئيعدام و كو

 سةثاندن  لة ثصناوةكةي كورد و عةرةب و توركمانن بة عةرةب كردين شاري كةركوك كة دانيشتوان .كةركوك دا  دةولَةمةنديشاري ثأ نةوت و  بة تايبةت لة ئابووريةكان دا
ي سةركوت و فةزالةناو خةلَك دا و دووبةرةكي و تةفرةقةي قةومي و بؤرذوازي عةرةب و خولَقاندين سي و سياو مسؤطةركردين جص و أص يةكي بةهصزتر و باآلتري ئابووري 

 . بةسةر دانيشتواين ئةو شارة دا  بصمايف بوو
بوون لة عصراق دا نيطةران و ناأازي  بةشي دةسةالت و ساماين  بورذوازي كوردبةرامبةر كة لةكورد قةومي  ئةحزايب ناسيؤناليسيت   لةو سةردةم و هةل و مةرجةداهاوكات    

 ةري يةكاين زولَمي قةوميمةينةيت و كوصرةو مةئسات و  بة بةد كةلَك وةرطرتن  لة ,  دا بوون لةطةلَ  أذصمي ناسيؤناليسيت بةعس دا هةميشة لة شةأ و مفاوةزات
 بةجمؤرة .بكةن  دا ئةو أذصمةيت سياسي لةطةلَ بةند و بةسكصشمةكصش و ستانةوة  بة ناوي خةلَكي كوردخةلَكي كودستان بة دواي خؤيان دا بةكصش بكةن و توانيويانة 
بؤ مامةلَة كردن  ستمايةيةك لةسةر دةسيت ئةم حزبانةوةك دةبةلَكو   نةك وةك دياردةيةكي نائينساين و مةسةلةيةكي سياسي ـ كؤمةآليةيت بؤ ضارةسةر كردنزولَمي قةومي

 لةمثةرصك ,و تةفرةقةي قةومي  ي قةومي زولَموولَ بوونةوةي زياتري تراذيدياي تةنانةت بةشصك بوون لة ق, تةوة ضارةسةرنةكراوي ماوةبة لةطةلَ دةولَةيت مةركةزي دا 
 ي  طشيت خةلَك و أيفراندؤمةوة بوون لةبةرامبةر  ضةثي كؤمةلَطادا بؤ كؤتايي هصنان بة زولَمي قةومي لة أصطاي طةأانةوة بؤ  أا

دا لةو شارةزمان هةبووين خةلَكي كورد ,   بووةخةونصكي ئةحزايب ناسيؤناليسيت قةومي كورد لَ و قودس و د و ثأ نةوتةدئةم شارة دةولَةمةن ي كةركوك  شار هاوكات    
                            .  لةعصراق دا بؤ بؤرذوازي كورد سةمهصكي زياتري سياسي و ئابووريةش و  بكارت و وةسيلةيةك بووة بؤ بةديهصناين خةوين

ي شاري ةلَكي هةذار و دةستةنطي كوردخزؤرينةي  ئاوارةيي و سةرطةرداين و مةينةيت و كوصرةوةريةكي بص ئةندازةي بووة هؤي  أذصمي بةعستةعريب كردين ةيتسياس     
 ذيانصكي ثأ مةينةيت و بص بةشي و لة ذصر لةوح و ضينكؤ و ديواري  هاوكات ئةم ئاوارانةي كةركوك لة سايةي دةسةآليت ئةحزايب قةومي كوردي دا,كةركوك و دةورو بةري 

 دواي أووخاندين أذصمي بةعس ئاسةواري ئةم . ووشكة كةلَةكدا تةمةنصكيان بةسةر برد و ئاوأيان لص نةدرايةوة و ناأةزايةيت و خؤثيشاندانةكانيان سةركوت دةكران  
   . أذصمي بةعسين زولَمي قةوميوك و دةوروبةري يةكصك بوو لة مريايت يةكاكةرككوردي سياسةتة دذي ئينساين ية لةسةر خةلَكي 

 . هصزةكاين تةفرةقة و شةأي قةومي  ـ لة ئصستادا  
 شاري كي كوردي خةلَزؤرينةيئاوارةيي و  سةرطةرداين .  بة أووخاندن و نةماين دةسةاليت أذصمي بةعس ثايةي ئةساسي تةفرةقة و زولَمي قةومي لة عصراق دا لة بةين ضوو 

و كؤتايي بة ضارةسةر بكرصت  دةكرا بة سياسةتصكي ئينساين و نةخشةيةكي كورت ماوة دةسةآلتصك بوو كة أووخابوو زولَمي قةومي ثامشاوةي  مريات وكةركوك و دةوروبةري 
يان  وةكو بيانوو   )ةي زولَمي قةوميمريات(  دةورةي أابردوو ئةم  )ةوميزولَمي ق( لة جيايت    ئةحزايب ناسيؤناليسيت كوردئةجمارةبةآلم . ترذيدياي ذياين ئاوارةكان بصت 
 هاوثةميانةكانيان  لة بةرامبةر هصز و بزووتنةوة بورذوازية قةومي و ئيسالمي ية  ,بؤ مةآلس دا و ثالنيان بؤ داأشت هةر لة سةرةتاوة خؤيان  كارتصكي سياسي بةكارهصنا و

فيدراليزمي قةومي لة  و   بةدةست صنناشتربووري بو ئا و أص يةكي سياسي  جصولة بةغدا  زياتر كورسيتا لةم أصطايةوة  كاريان هصنا بةفشار خستنة سةر ئةمريكا  بؤ و 
 .بسةثصنن ئايندةي سياسي عصراق دا 

 مايةي بووةبةلَكو  نةكرد سةري كصشةي ئاوارةكانكؤمةكي بة ضارةنةك هةر بة بةدكةلك وةرطرتن لة كصشةي ئاوارةكاين كةركوك  ئةم سياسةتةي يةكصيت و ثاريت    
 .قةومي لة عصراق دا كؤنةثةرستانةي دةورةيةكي تر لة كصشمةكصش و شةأي نائارامي و تصكداين ذياين خةلَك و   شةأ و كوشتار وخولَقاندين

, مي ية بوون لة شاري كةركوك دا  وونةوةي ئةم كصشمة كصش و شةأة قةو بةشصكي تري قوولَ ب هاوكات  باند و ئةحزايب  توركمان و ئيسالمي  كرصطرتةي توركيا و ئصران
ئيسالمي يةكان و دةستة و تاقمة  بؤ سةر مالَة عةرةبةكان  باشترين  زةمينة و فرسةيت بؤ ي يةكصيت و ثاريت )د ـكريةت(  ثالن و ثةالمارةكاين سياسةيت كورداندين

رةب زماين ئةو شارة خؤيان بنوصنن  و  مةيداين ئةم كصشمةكصش و شةأة قةومي ية   دةمأاست و نوصنةري خةلَكي عةوةك كة ناسيؤناليستة توركمان و عةرةبةكان خولَقاند
 .فراوانتر و توند تر بكةنةوة  

ةثةرستانةوة أووبةأووي  تةفرةقة و كورد و عةرةب و توركماين شاري كةركوك لة اليةن ئةم  هصز و ئةحزابة كؤنخةلَكي  بة دواي أووخاندين أذصمي بةعسبةم شصوةية    
و ئيمتيازي سياسي و لةم أصطايةوة ذمارةي كورسي زياتر هةريةكةيان تا     ,سيناريؤيةكي أةشتر لة سيناريؤي  زولَمي قةومي خراية بةردةميانشةأي قةومي كرانةوة و 

  عصراق دا  بة دةست صنصتسياسي   لة دةسةآلت و ئايندةي ئابووري زياتر

   .ي كةركوك دةتوانن ئةم شةأة ناأةواية لة شارةكةيان  كث بكةنةوة خةلَك
ئةطةرلة  , نةبوواية   دةسةآلتدار بةعسأذصمي ناسيؤناليسيترةي أابردوودا  ئةطةر لة دةو.  زولَمي قةومي نني  شةأ وسةرضاوةي كصشة وبووين أةطةز و نةتةوة جياوازةكان 

لة مةيدان ئاطري شةأي قةومي يان بةرداوةتة مالَي خةلَكي ئةو شارة كة  )يةكصيت و ثاريت و حزيب توركمان و ئيسالمي يةكان ( ا ةي لة كةركوك د و هصزانئةمأؤدا ئةو حزب
 زمان و أةطةزةوة   كةس بة هؤي,و ئاوارة و سةرطةردان نةدةبوو  هيض  كةسصك بةهؤي كورد بوون يان عةرةب بوون يان توركمان بوونيةوة  زولَمي لص نةدةكرا ,دا نةبووناية 

,  دةكةن  بؤ هةموواننصكي بةختةوةر و ئينساين ئارةزووي ذياصت صكي جياوازيان هةب زمان و دينخةلَك هةر ناسنامةيةكي أةطةزي جياواز و هةر. ة دوذمين كةس  نةدةبوو ب
 دةسةننةوة خةلَكناسنامةي ئينساين لة ت و سةروةت و ساماين كؤمةلَطا  دةسةآل زياتري شةأي كورسيبؤ ديين يةكانن  هصز و حزبة  كؤنةثةرستة قةومي و دةسةآلت و ئةوة
 .  أووبةأووي شةأ وكصشةي قةومي يان دةكةنةوة و  زةخريةي شةأةكاين خؤيان  دةكةن و دةيانكةنةة سةر دين و نةتةوةكاندا دابةشيان بو

 حزب و بزووتنةوة,  ئةمريكا دةوراين ناكامي سياسي خؤي لة عصراق دا تص دةثةأصنصادا ين ية و لة ئارتصكي أةمسي و شةرعي لة عصراق دا لة ئةمأؤدا  كة دةسةآلت و حكومة
 , ساماين كؤمةلَطاي عصراق لةبةردةم داية دزيين و سياسي  بةشي دةسةآليت ضنطة كأص يفرسةت و وةزعصكي ئاوةآليان بؤكؤنةثةرستةكاين ساحةي سياسي عصراق 

) ...., سوننة , شيعة , عةشريةت , توركمان , عةرةب , كورد ( ساحصيب بةشصكي خؤي كردووةتة نوصنةر و   يةوةطةزي و قةومي و ديين أةةكي ناسنامةي بةهةريةكةيان 



 بووةتة ثصكهاتةي دانيشتوانةكةيةوةستراتيذي ئابووري و بة هؤي  حزبة كؤنةثةرستانةدا شاري كةكوك لة سايةي ئةم سياسةتة كؤنةثةرستةي ئةم .كؤمةلَطاي عصراق 
هةربؤية هوشيار سياسي  خةلَكي كورد و تورك و عةرةب زماين شاري كةركوك  طرنطي يةكي ضارةنووس سازي .  ئةم هصزانة  و شةأي كؤنةثةرستانةي قةوميملمالنصمةيداين 

 . هةية بؤ بةرطرتن و كؤتايي هصنان بة كصشة وشةأي قةومي 
صك بة ناوي بزهةر ح ,  خةلَكي ئةو شارة ناكةن بةشصكي ة كؤنةثةرستانة نوصنةرايةيت خواست و بةرذةوةنديةكاين هيضهوشيار بوونةوة بةو مانايةي هيض كام لةو هصز   

كةوتصكي تر خةلَكي كورد زمان يان عةرةب زمان يان توركمان زماين ئةو شارةوة قسة و حةرةكةت بكات  جطة لة تةفرةقة و شةأي قةومي و نائارامي و نا ئةمين هيض دةست
هصزانة لة بةند و بةستصكدا لةطةلَ يةكتر بة ناوي ئةوانةوة  كورسي يةكي زياتر و سةروةت و سامانصكي زياتر دةخةنة ذصر  لة باشترين حالَةت دا ئةو , ؤ ئةوان ناهصنصت ب

 .ضنطي خؤيانةوة و تةا ثاروويةكي  زيادةش ناضصتة سةر سفرةي خةلَك 
, تةفرةقة و دوذمنايةيت قةومي  دةخولَقصنص  كة لة ذصر هةر ناوو بيانوويةكدا بصت  ئةو هصزانة ةكييهةر ثيالن و نةخشةنةوةي  هوشيار بوونةوة بة ماناي ثووضةلَ كرد

 طوزةرانصكي  كؤبوونةوةي خةلَكي شاري كةركوك لة دةوري خواست و داخوازية ئينساين و أةواكاين خؤيان  بؤ ذيانصكي ئارام وهاتنة مةيدان و هوشيار بوونةوة بة ماناي 
 .بة دةستةوة طرتين بةأصوةبردين شارةكةيان ,   ئازادية سياسي و مةدةين يةكان  ئينساين و بةرقةرار بووين

كردين قةدةغة  ,   ذيان بؤ طصأانةوةي ئاوارةكانبني كردين دةست بةجص ي خانوو ثصويسيت يةكاين داهاوكاري و  :  هاوكات لة ثةيوةند بة ئاسةواري سياسةيت تةعريبةوة
وةكو كؤمةلَة ,  بؤ هةموو خةلَك ئازادي نيشتةجص بوون  لةو شارةدا,   شارة لة ذصر هةر ناوو بيانوويةكدا بصت  لةودنة سةر ماآلن و دةركردين خةلَكدةست درصذي كر

     .ؤ شارةكةيان بنةخشصنن  و ذيانصكي  ئينساين ببةرز بكةنةوة و سيمادا ةومي  شةأي ق وملمالنصلة بةرامبةر سيناريؤي خواستصكي فةوري 
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