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زايةصةي خةمثك، كة هةميشة لة كةركووك، 
  گومثاندا دةزرنگثتةوة

  
  ئةجمةد شاكةيل

  
 لةو هةصة سةخت و كوشندانةي، كة زؤرجاران سةراين كورد كردوويانة و چةند بارةيشيان كردووةتةوة، يةكثك

.  بؤ داهاتوودواخستين چارةسةركردن و بذينةوةي، كثشة هةرةمةزن و گرنگ و گةرم و چارةنووسسازةكاين كوردة،
سةراين كورد، كاتثك لةگةص خةصكانثك، كة بة نثوي ئؤپؤزيسيؤين عرياقةوة، كاريان دةكرد و ئةمذؤ بوونةتة، 

دادةنيشنت و بؤ يةكدي پثدةكةنني و فةرموو ، )ئةمةريكاييةكان(شاگرداين فةرمانذةواياين ذاستةقينةي عرياق
دةياخنواردةوة و دةمةتةقةيان دةكرد، دةبوو هةر پثش  لةيةكدي دةكرد و پثكةوة دةياخنوارد و ،فةرموويان

ذووخاين سةددام حوسةين و هةر لة جضينةكاين لةندةن و پريمامةوة، تةواوي ئةو پرؤژةي فيدرالييةي، دايانذشتبوو 
، خبةنة پثش چاوي هةموو حيزب شي، كة كةمترين مافثكة بؤ كوردو لة سةري پثكهاتبوون و تةواوي وردةكارييةكاني

دةبوو هةر ئةودةمي، كارثكي وايان . ثكخراو و دةستة و تاقمثكةوة، كة بة خؤيان دةگوت، ئؤپؤزيسيؤين عرياقيو ذ
كردبا و بة زؤر بوواية يا بة خؤشي و ذةزامةندي، بة پةجنةمؤر و قايلبوون و نثونووسينةوة، بةصگةنامة و كاغةزيان، 

 ،ةيةكگرتووةكان، و يةكيةتيي ئةوروپا، بةو ئؤپؤزيسيؤنانةبة ئاگاداري زهلثزاين نثودةوصةيت، و يةكيةتيي دةوصةت
سةراين كورد، كة بؤ خؤيان .  تثدا نةهثشتبايةوة، پاشگةزبوونةوة و پةشيمانييان،مؤر كردبا و هيچ بوارثكي

 پثيانوابوو و پثيانواية، ئةمةريكا و هاوپةميانانيي، دؤسيت كوردن و بة تةنگ چارةسةركردين كثشةي كوردةوة دثن و
بة هاواري كوردةوة هاتوون، دةبوو بيانتوانيبا، تةواوي خواست و ئاماجنةكاين خةصكي كوردستان، خبةنة پثش 

كارثكي لةو جؤرةيش، پثويستييةكي . چاويان و بث سثودوولثكردن و ذاشكاوانة لةگةصياندا، هةموو باسثكيان كردبا
 ئةو دةمي دةكرا، بة مةرج، نةك هةروا و هةذةمةكي هةر.  و هةيةيةكجار زؤري، بة يةكدةنگيي كورد خؤيةوة هةبوو

 ،هةر ئةو دةمي دةكرا، بث هيچ دوودصييةك. ، هاريكارييان لةگةص ئةمةريكادا كردبا"پةنا بةخوا"و بة گوثرةي تيؤريي
سةركردةيةتيي كورد، . باسي سةرخؤبوون و ئازادي و دروستكردين دةوصةيت باشووري كوردستانيان هثناباية زمان

اوذدانةوةيةكي تةنانةت خثرايش، لة ذابوردوويةكي زؤر نثزيك، ئةو ذاستييةيان بؤ دةردةكةوثت، كة باسنةكردن بة ئ
. و دواخستين پرسگةلثكي مةزن و هةصگرتنيان بؤ دةمثكي ديكة، هيچ كاتثك بة قازاجني گةيل كوردستان نةبووة

دا، لةگةص نوثنةراين حوكوومةيت بةغداي ، لة دةسپثكي دانيشتنةكاين سةركردةيةتيي بزاضي كورد1970ساصي 
ة گؤذي، كة ئةو دةضةري بووي لث كةوتةوة، باسي ئةوة هات1970ي مارسي 11بةعسدا، لة ناوپردان، كة پثكهاتين 

 سةرؤكي ،)عبداهللا سلوم السامرائي(ئؤتؤنؤمييةي كوردستان، كوث دةگرثتةوة، عةبدوصآل سةللووم ئةسسامةذائي
پثي ش، بة تووذةييةوة يمةال مستةفاي بارزاني". كةركووك شارثكي عةرةبيية:"تبوويشاندي گفتوگؤي عرياق گو

من لة جضينثكدا :"بارزاين هةستابووة سةر پث و گوتبووي". ركووك عةرةبيية؟تؤ كثي تا بصثيت كة:"گوتبوو
 و ةكةندكاي لث  ت،ئيدي ئامادةبووان. ت لة جضينةكة وةدةركةوثو ويستبووي" ، ئةم كابرايةي تثدا بثتدانانيشم
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 .، لة هؤصي كؤبوونةوةكة لة سةر وةدةرناين ئةسسامةذائيدةبثت،وة نثو دانيشتنةكة و سوور ناگةذثتةئةويش 
. 1دةبن و ئيدي ئامادةبوواين جضينةكة، لة سةر مةسةلةي كةركووك بثدةنگ پاشان ئةوةيشي بؤ ئةجنام دةدرثت

پرسي باژثذي كةركووك و دةوروبةري . كؤمةصثك پرسي گرنگ دواخستين باسكردين ، بة هؤي بوو،ئةو بثدةنگبوونة
گفتوگؤي نثوان سةركردةيةتيي بارزاين و . لةو پرسانةي، كة دواخرا بؤ دواترثكي ناديار. بوويةكثك  ،ئةو شارة

شاندي حوكوومةيت بةعس، تا ذادةيةك لةو بارةوة، گةيشتبووة بنبةست و  بةرةو پثكنةهاتن و بذيين دانوستاندن 
ئةوةي بوو بة .  كةركووك و عرياقييةكانيش پثچةوانةوةي وي بوون كوردستانيي، سوور بوو لة سةر،بارزاين. ودةچو
 كؤمةصثك لةو ماستاوساردكةرةوة و ، درثژةپثداين گفتوگؤ و بةردةواميي و نةپچذاين، هةوص و تةقةالي،هؤي

ي پارتيي و دةوروبةري  سةركردةيةتينثو ،يتخؤگةهثن و هةلپةرست و مةراييكار و كوژراوي كورسي و دةسةآل
. سازشكاري و كاري سياسي خؤيان دةدةن، كة ئثستايش هةندثكيان ماون و درثژة بة نسةركردةيةتيي بارزاين بوو

بؤ ئةوةي بةغدايان لةدةست نةچثت و ببنة وةزير و گزير و كارمةندي گةورة و خاوةن پارة و  ،ئةودةمئةوان 
ن، كةوتنة نثوان بارزاين و شاندي حوكوومةتةوة و جؤرة سازشكارييةكيان كرد و بةرژةوةندةكاين خؤيان بپارثز

پثكهاتن لةگةص شاندي .  بؤ دةرفةتثكي ديكة، قايل كرد، بة بثدةنگبوون و دواخستين ئةو باسة،بارزانييان
بنةماي زؤرينة و حوكوومةيت بةغدادا، لة سةر ئةوة كرا، كة دواتر لة ئامارثكي گشتيدا، كة دةبث بكرثت و لة سةر 

 لةوة گةيشتبوو، كة دواخستين ئةو باسة و ،بارزاين. كةمينة، كوردستانيبووين باژثذي كةركووك دياري بكرثت
چاوةذوانكردين ئةجنامداين ئامار و سةرژمثري، هةرگيز بة قازاجني كورد ناگةذثتةوة و حوكوومةيت بةعس، ئيدي 

، دةتوانثت ةوةو بة هؤي ذاگواسنت و كؤچپثكردن زؤر بة هاساين دواي ئةوةي، كة خؤي گرت و جثي خؤي قامي كرد،
ئةجنامي تةواوي ئةو ئامار و سةرژمثريية، بة قازاجني خؤي و ناكوردستانيبووين باري دميؤگرايف كةركووك و 

ا هةر بؤيةش بارزاين، لة كايت گفتوگؤدا لةگةص شاندي حوكوومةيت بةغداد. كةركووك بگؤذثت و فذوفثصي تثدا بكات
. 2"ئةگةر لة كةركووك تةنث دوو كورديش مبثننةوة، كةركووك هةر كوردستانة:"لة ناوپردان، پثي گوتبوون، كة

 هاتة گؤذث، بثجگة لة كةركووك، دةضةرةكاين شةنگال و خانةقينيشي ، كةديارة ئةو باسي ئامار و سةرژمثرييةي
اين و پارتيي هةبوون، كة نةياندةويست باسي  خةصكانثك لة دةرةوةي سةركردةيةتيي بارز،هةرچةندة .دةگرتةوة

 هةر دةسبةجث چارةسةر بكرثت و دةنگي ، دواخبرثت و دةيانويست،كوردستانيبووين كةركووك و دةضةرةكاين ديكة
خؤيشيان بصند كردبووةوة، لث دةنگي ئةوان لةچاو دةنگي سازشكاران و هةلپةرستاندا، تةنث وةك نووزةيةك 

و " بؤمبةمةال"، بة هؤي ناردين چةند 29/9/1971 .ن سةركةوتنبةرگوث كةوت و سازشكارا
هةوصةكة . ةوة، بؤ بارةگاي بارزاين، لة ناوپردان، هةوصثكي كؤشتين مةال مستةفاي بارزاين دراثك"بؤمبةئؤتؤمبيل"

ئةو پاش ئةوة، ئةوانةي دةوروبةري بارزاين، چاوةنؤذي ئةوة بوون، لة سةر . سةرنةكةوت و بارزاين ذزگاري بوو
دارة بارزاين، ئةو خةصكانةي، كة بةو كر. كارةي حوكوومةيت عرياق، بارزاين جاذي جةنگ بدات و بيكات بة هةرا

 كردنةوة و جةخيت لة سةر ئةوة كردةوة، كة هيچ جؤرة دژةكردارثك، لةهةمبةر ئةو پةست و تووذة بووبوون، هثور
، جةنگ دةست پث لةبةر كةسثكي ديكة يا بةر من ،لةئةوة هةصةية ئةگةر :"تنگودا نابث بكرثت و پثيشي كارة

 .3"بكةينةوة، ئةگةر ئةو كارة بكةين، ئةوا لة سةر كثشةيةكي چارةنووسساز، بؤ منوونة كةركووك، دةيكةين
ثكي ديكة و  كثشةيةكي چارةنووسسازي وةك كةركووك و جثهثشتين بؤ كات و سةردةم،چارةسةركرديندواخستين 

                                                
.188،ص1998نشر، ستوكهولم، الماضي القريب،دارالشمس للطباعة والاليفتح اهللا، جرجيس، زيارة   1  
.53ل،سةرچاوةي پثشوو،    2  
.201-198سةرچاوةي پثشوو، ل  3  
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اكات، بةصكة كاريگةرييةكي داهاتوو، نةك هةر هيچ خزمةتثك بة كثشةي ذةواي نةتةوةي كورد و كوردستان ن
بؤ  بذواكردن بة بةصثن و بانگاشةي .  دةكاتة سةر ئةو پرسة و چارةسةركردين دوا دةخات و دةميرثنثت،شنةرثني

 بؤ داهاتوويةك، كة هيچ تروسكة و ،ة مؤلةقي هةصگرتووةئةمةريكاييةكان و عةرةيب عرياق، كة پرسي كةركووكيان ب
، دةبوو هةر هيچ نةبثت و وةك كارثكي كتوپذي و هةنووكةيي، خانةقني و مةندةيل و ذووناكييةكي لثوة ديار نيية

جةلةوال و قزذةبات و بةدرة، خبةنة سةر هةرمثي كوردستان و كفري و كةالر و چةمچةماص و پردث و دووبز و 
يش خبةنةوة سةر كةركووك و تةواوي دةضةرة كوردةكاين دةوروبةري باژثذي مووسصيش خبةنة سةر خورماتوو

هةرميي كوردستان، ئيدي لة هةمان كاتيشدا، عةرةيب هاوردة، وةدةرنرابان و كوردي وةدةرنراو، بگثذدرابانةوة سةر 
صيش، دةستيان شؤردووة و نثوي ئةوي ديارة و لةبةرچاوة، سةراين كورد، لة باسي باژثذي مووس. خاكي خؤيان

مووسصيان بة زاردا نايةت و خؤيان لث كةذ كردووة، لث مووسصيش بةشثكي جيانةكراوةي خاكي كوردستانة و ئةگةر 
هثشتووةتةوة، دةكرا ذةوشثكي لةو جؤرةيش بؤ مووسص بثتة گؤذث ئةوان كةركووكيان بة يةكالنةكراوةيي و مؤلةقي 

و عرياقةي، كة سةراين كورد، بة پريؤزي دةزانن و دژي لةتكردنني و لةگةص و باسي لثوة بكرثت، چونكة ئة
يةكةيةكي سياسيي و خاوةن :"يةكپارچةييدان و بؤ خؤيشيان خزمةت بةو ئاراستةية دةكةن، بؤ خؤي هةرگيز

دين ئةم سنوورانةي ئثستاي، پتر بة ويسيت دةوصةتگةلثكي بياين و بؤ خزمةتكر. ذابوردوويةكي سةربةخؤ نةبووة
. 4"ستاش زيندوون، باشيان بة بري دثتخةصكانثك كة ئث، سةردةمثك كثشراون و دانراونبةرژةوةندي دةرةكي، 

لة كوردستاندا بةرپا بوون، هةر بةشثكي كوردستان، ةييانةي، كة  و نةتةوئةو بزاضة سياسيي و ذزگارخيوازتةواوي 
بزاضةكاين .  بؤ ئةو ئارماجنة كردووة،و خةباتيان بصند كردووةتةوة ،هةميشة درومشي سةربةخؤيي كوردستانيان

شثخي پريان، شثخ مةمحوودي حةفيد، حيزيب هيوا، ژثكاف، هةر بةدرخانييةكان، شثخ عوبةيدوصآلي نةهري، 
 سؤضيثت و بةرةي يبة كاريگةري.  لة سةرخؤبووين كوردستان و كورد، داخوازييةكي كةمتريان نةبووة،هةموويان

 جيهاين، برةو بة تثزي ئؤتؤنؤمي و نانثوةندةكي و فيدرايل و يةكپارچةيي خاك و برايةيت و سؤسيال ئيمپرياليزمي
كرا بة حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئثران بة كاريگةريي سؤضيثت، ژثكاف، كة .  دراپثناسة و چةمكانةتةواوي ئةو 

هةردووكيان، وشةگةيل ئثران و  دامةزرا و  عرياق،و لة باشووري كوردستانيش پارتيي دميوكراتيي كوردستاين
. پرسي كورد، بوو بة پرسثكي نثوخؤيي ئةو وآلتگةلةي، كة كوردستانيان پثوة لكثنراوةعرياقيان خراية سةر، ئيدي 

بؤ فآلنة  ...بةو جؤرة، هةموو هاوار و خةباتثكي كورد، گؤذدرا بؤ، خةبات بؤ دميوكرايت لةو وآلتانةدا و ئؤتؤنؤمي و
رةتاي هةصةكان، دةگةذثتةوة بؤ عرياقيياندن و ئثرانيياندن و توركياياندن و سوورياياندين، سة. بةشي كوردستان

مةبةسيت  بة ،هةرچةندة ئةگةر وةك بريكردنةوةشسةركردةيةتيي سياسيي كورد، بة بارزانيشةوة، . پرسي كورد
ةكانةوة، 1940كؤتايي ساآلين دا و لة كوردستان خةباتيان كردبثت، لة واقيع و پراكتيكسةربةخؤيي و يةكپارچةيي 

ئةو هةصةيةش، بةشثكي زؤري . لةو هةصةية دةرباز نابنهيچ يةكثك لةوان، وةها كارثكيان نةكردووة، هةربؤية 
بارزاين، چونكة بثجگة لةوةي ديارترين سةركردةي كورد بووة، درثژترين ماوةيش، سةركرديةتيي ئةستؤي دةكةوثتة 

بارزاين، تةنث بارزاين، .  ذثبةري گشت كوردي، هةموو كوردستانيش بووةبزاض و سياسةتيي كوردي كردووة و
بگوثزثتةوة دةيتواين ئةو هاوكثشةيةي كورد، لة پرسثكي هةرمثيي نثو عرياق، ئثران، سووريا، توركياوة، بگؤذثت و 

 ، سةر دةسيت پث كردبا و خةصكي لة، و لة باشووري كوردستانةوةبيكاتة پرسثكي سةدلةسةد كوردستانييو 
 كة دةنؤذينة بزاضة ،ئثمة. بارهثنابا و پةروةردة كردبا و پاشانيش، بةرةو بةشةكاين ديكةي كوردستاين بردبا

                                                
4

االول، دار ‘ ، الجزالمحامي، نقله الي العربية وعلق عليه جرجيس فتح اهللا 1963-1958ريل، العراق في عهد قاسم، تاريخ سياسيودان، ا 

.18، ص1989نبز للطباعة والنشر، السويد   
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 و خوداين سياسييةكاين زؤرينةي جيهان، بة دةگمةن بزاضثك هةية لةم جيهانةدا، ئةگةر بزاضثكي نةتةوةيي بثت
 هةوص بؤ ست و دةسةآلتدار و داگريكار، جوثي دةكاتةوة، كة زؤر خويا، لة نةتةوةي سةردة،تايبةمتةنديگةلثك بثت

فلستيين، ئثريتريايي، باسك، . ئةوة بدات، لة چوارچثوةي وآلتثكدا مبثنثتةوة، كة بؤ خؤي دژي دةجةنگثت
و دةيان منوونةي ديكةي ئةم ، خوارووي سوودان، مةكةدؤنييةكان، چثچنييةكان ئثرالندييةكان، تيمووري ذؤژهةآلت

تثيدان، پثكةوة دةژين  ، باسي ئةوةيان نةكردووة، كة لةگةص و لة نثو ئةو گةل و وآلتانةيانةويچ يةكثك لة هجيهانة،
تؤيةك، كة كورديت و . لة سياسةتدا برايةيت و ئةو جؤرة دةستةواژانة نيية. و بران و كثشةكانيان چارةسةر دةكرثت

عرياق، ئثران، سووريا، هةنگي خؤيت و دژي توركيا، خاكثكت هةية نثوي كوردستانة و خاوةين زمان و ديرؤك و فةر
، ئثران، سووريا، عرياق؟ بؤ ذثك و ذةوان  لة توركيا، بؤ دووركةوتنةوة و دابذان ناكةيتدةجةنگيت، ئيدي بؤ خةبات

 كةسانثكدا، كة تؤ بة دؤسيت خؤتيان دةزانيت و كاريان پث دةكرثت، ناكةيت؟ باسي سةربةخؤيي كوردستان، لةگةص
، لة خؤتةوة و  يشة پشيت پةردةوة و بث پثزانيين خةصكي كورد و تةنانةت هثزة سياسييةكاين ديكةي كوردستانبؤ ل

 لة كوردستانةكةي خؤتدا، سةودا و مامةصة بة ،سازكردين يةكدةنگييةكبث بث ذاوثژ و گفتؤگؤكردنثك لةگةلياندا و 
، كة بة عةرةيب "ماسييةزثذينة" دةگوترثجؤرة ماسييةك هةية پثيچارةنووسي گةل و وآلتثكةوة دةكةيت؟ 

، دةصثن، ئةم ماسيية، تةنث سث چركة كايت "Golden Fish"و بة ئينگليزييش دةبثتة" سمكة ذهبية"دةبثتة
كة شتثك دةبينثت و بة ذثگةيةكدا دةذوات، دواي سث چركة، لة بريي دةچثتةوة، كة ئةو شتةي : دثتةوة بري، واتة

 وا پثدةچثت، سةراين كورديش، سروشيت ماسييةزثذينةيان هةبثت و هةر يةكجار زوو، .بةو ذثگةيةدا چووةو ديوة 
بؤ دواتر، سةراين پرسي كةركووك هثشتنةوةي . ديرؤكي دةردةسةري كورد و خؤشباوةذي خؤيان، لة بري بكةن

ةگرتين كورد، هةرچووين لثكدةدةنةوة، تةنث يةك شت دةگةيةنثت، ئةويش بريتةسكي و كةمبينني و پةندوةرن
  .ئةوانة لة ديرؤك و فريوخواردنيانة لة نةبةردة سياسييةكاندا
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