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سەرەتا
ــزە  ــی دوان ــە بەدرێژای ــە ک ــتیتیوتی مێری ــەوەی ئینس ــی کاری توێژین ــە بەرهەم ــەو ڕاپۆرت ئ
ــی  ــە پەیوەندییدارەکان ــوك و الیەن ــی کەرک ــەرە ناوخۆییەکان ــەڵ کاراکت ــردوو لەگ مانگــی ڕاب
ــەکان و  ــەوەی ڕوانگ ــر نزیککردن ــۆ لەیەکت ــک ب ــەوەش وەک هەوڵێ ــی داوە، ئ ــە ئەنجام دیک
دۆزینــەوەی رێگاچارەیەکــی ســەردەمییانە بەئاراســتەی چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك، 
ئــەو پرســەی کــە دەمێکــە گه يشــتووه ته  بنبه ســت. پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــاری کەرکــوك 
کۆدەنگــن لەســەر ئــەوەی کــە مانــەوەی بارودۆخــی ئێســتای ئــەو شــارە وەک خــۆی، 
ــوێ دەســت پــێ بکرێــت. ــە پرۆســەیەکی سیاســی ن چارەســەر نیــە و پێویســتە دەســت ب

هیواداریــن ئــەو ڕاپۆرتــە وەک چوارچێوەیەکــی کارلەســەرکردن)ورقة عمــل( کاری پێبکرێــت 
ــەرە  ــوك. پێویســتە نوێن ــدەی کەرک ــردن لەســەر ئاین ــۆ گفتوگۆک ــە ســەرەتایەک ب و بکرێت
سیاســییە ســەرەکییەکانی کەرکــوك پڕۆژەیەکــی سیاســی نــوێ بگرنەبــەر چونکــە لەکۆتاییــدا 
ئەوانــن کــە ئاینــدەی کەرکــوك وێنــا دەکــەن. لەخۆگرتنی ئاراســتەیەکی هاوبــەش یارمەتیدەر 
دەبێــت بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ بارودۆخــی ئاڵــۆزی سیاســی و ئەمنــی نــاو پارێزگایەکــە و 
بــۆ رێگرتــن لــە هــەر ئەگەرێکــی ســەرهەڵدانی ناکۆکــی لــە داهاتوودا.هــاوکات دەبێتــە هــۆی 

گوڕپێدانــی چارەســەر بــۆ گشــت پرســە سیاســییەکان لــە ســەرتاپای عێراقــدا.

بەرپرســیاریەتی پرســی كه ركــوك کەوتۆتــە ئەســتۆی ســەرکردەکانی کەرکــوك، بۆیــە دەبێــت 
هــەر خۆیــان ئــەو پرســە بێننــە پێشــەوە. ئــەوەش بەلەخۆگرتنــی ڕێکارەکانــی دروســتکردنی 
متمانــە و لەڕێگــەی پەیڕەوکردنــی ئاســتێکی باشــتری پەیوەنــدی کردن و لۆبیکــردن لە نێوان 
الیەنــە پەیوەندییــدارەکان دێتەکایــەوە. پێویســتە ئامانــج لــە ئەنجامدانــی هەریــەک لەمانــە 
ــەری  ــەر چارەس ــوك. ئەگ ــی کەرک ــۆ پرس ــت ب ــتیانە بێ ــەرێکی ئاش ــتهێنانی چارەس بەدەس
ــۆ  ــەوا ئاســتی ویســتی سیاســی ب ــە پارێزگاکــەوە ســەرچاوەبگرێت، ئ ئــەو پرســە گرنگــە ل
مامەڵەکــردن لەگــەڵ بارودۆخەکــە بەرزتــر دەبێــت و چارەســەرەکەش هێــز و قورســایی 

زیاتــری دەبێــت و بــە قازانجــی گشــت الیــەک دەشــکێتەوە.     

ئــەو پــڕۆژەی توێژینەوەیــە بەپشتبەســتن بــە بودجــەی ئینســتیتیوتی مێــری ئەنجامــدراوە. 
لێــرەدا، ئینســتیتیوتی مێــری سوپاســی هه مــوو ئــه و به ڕێزانــه  دەكات كــه  ڕازی بــوون 
بــۆ  خۆيانــی  به نرخــی  كاتــی  و  بدرێــت  ئه نجــام  له گه ڵــدا  ديداريــان  و  چاوپێكه وتــن 
ته رخــان بكــه ن، وه  ڕازی بــوون زانيــاری و شــيكار و ئامــۆژگاری پێشــكه ش بكــه ن. هەروەهــا 
ئینســتیتیوتی مێــری سوپاســی ئه نجومه نــی پارێــزگای كه ركــوك ده كات بــۆ هــاوكاری كــردن 
و ميواندارێتــی له كاتــی ڕاگه ياندنــی ئــه و ڕاپۆرتــه ، وە سوپاســی ســتافی ئينســتيتيوت 
ده كات بــۆ كاری بــێ وچــان و خۆنه ويســتيان لــه  كاتــی ئه نجامدانــی توێژينــه وه كان و دواتــر 

به رهه مهێنانــی ئــه و راپۆرتــه . 
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1. پێشەکی
ــە  ــک ل ــە. یەکێ ــۆز و دینامیکی ــی کۆمەڵێــک کێشــەی ئاڵ ــراق واڵت ــه  عێ ــراوه  ك ده مێكــه  زان
کێشــە هــەرە ئاڵــۆزەکان بریتیــە لــە ناکۆکــی لەســەر شــاری کەرکوكــی دەوڵەمەنــد بــە نەوت. 
ســەرەڕای پەيڕەوکردنــی دەســتوور لــە ســاڵی ٢٠٠٥ و چەندیــن ڕێکەوتنامــەی سیاســی تــر، 

کەچــی پرســی کەرکــوك هێشــتا بەردەوامــە و بەبــێ چارەســەر ماوەتــەوە.  

ڕووداوەکانــی پارســاڵیش، بەتایبەتــی لــەدوای ســەرهەڵدانی لەنــاکاوی ڕێکخــراوی دەوڵەتــی 
ــە  ــەی ناوچ ــە زۆرب ــی ل ــەاڵتی ئاسایش ــۆڕی دەس ــش( و ئاڵوگ ــە )داع ــراو ب ــامی ناس ئيس
ــەوەی  ــاوەژوو کردن ــووە هــۆی ئ ــە ب ــەوە ک ــە کای ــی هێنای ــەکان، بارودۆخێکــی نوێ جێناکۆک
هاوکێشــە سیاســی و ئاسایشــی و ئیداریــەکان لــەو پارێزگایــە. چارەســەکردنی پرســی 
ــەکان  ــۆز و درێژخایەن ــەرە ئاڵ ــە پرســە ه ــک ل ــه  یەکێ ــەکان ب ــوك و ناوچــە جێناکۆک کەرک
ماوه تــه وه  ســەرباری ئــەوەی چەندیــن ســتراتیژی و نەخشــەڕێگا لەالیــەن دامــەزراوە ناوخۆیــی 

ــکراون.  ــەوە پێشکەش و نێودەوڵەتییەکان

بــەاڵم، لــەدوای ڕوودانــی ئــەو گۆڕانکاریــە مــەزن و بنەڕەتیانــە ی كــه  لــه  ســاڵی ٢٠١٤ لەســەر 
ــتپێکردنی  ــۆ دەس ــه ت ب ــه وه ی ده رف ــدا، دۆزين ــراق روويان ــتی ئاسايشــی و سیاســی عێ ئاس
پرۆســه يه كی نــوێ بــۆ چارەســە رکردنی پرســی کەرکــوک بــە شــێوازێک کــە ببێتــە مایــەی 
ــە.   ــی شــاره كه  پێويســت و گرنگ ــە جیاوازەکان ــوان پێکهات ــە نێ ســەرهەڵدانی ئاشــتەوایی ل
ــوك  ــو کەرک ــی نێ ــەی پێکهاتەکان ــوون و ڕوانگ ــتنی بیروبۆچ ــن و تێگەیش ــە گوێگرت هەڵبەت
زۆر گرنگــن، چونکــە هــەر چارەســەرێک هەڵقــواڵوی نێــو خه ڵكــی کەرکــوك بێــت زۆر 
کاریگەرتــر دەبــێ بــۆ به رجه ســته كردنی جــۆرە چارەســەرێک کــە ئارامــی و ســەقامگيری بــۆ 
پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــاره كه  بێنێتــە کایــەوە. بێگومــان دیراســەتکردنی ئــەو ڕەهەندانــە 
ڕێخۆشــکەر دەبێــت بــۆ هەڵســەنگاندنی بابەتیانــە و ڕەخنەگرانــە ی پرســی كه ركــوك و 

ــياو.  ــی ش ــه ری سياس ــانكردنی چاره س ده ستنيش

ــە  ــەو ڕاپۆرت ــی کێشــەی کەرکــوك ئامانجــی ئ ــد شــیکردنەوەی رێچكــه  مێژووییه كان هەرچەن
ــی  ــی مێژووی ــی گرنگ ــد فاکتەرێک ــە چەن ــاژە ب ــەڵ ئەوەشــدا پێویســتە ئام ــەاڵم لەگ ــە، ب نی
ــەن  ــاواز لەالی ــە دروســتکردنی بۆچوونــی جی بکرێــت، چونكــه  مێــژوو ڕۆڵێکــی کاریگــەری ل
ــە  ــەو بۆچوونان ــڕۆ ئ ــە ئيم ــێوازێک ک ــە ش ــووه ، ب ــەوە هه ب ــیە جیاوازەکان ــەرە سیاس کاراکت
بوونەتــە ناســنامەی الیەنــە هەمەجــۆرەکان و ســەرچاوەی جیاوازیــەکان، ئــەوەش بــه  زه قــی 
لــە ڕووداوەکانــی دوای کەوتنــی موســل دەرکەوتــوون. لەوانەیــە ئــەو ڕووداوە بــێ هاوشــێوانە 
چارەنووســی شــاری کەرکوكیــان گۆڕيبێــت و چەندیــن ڕاســتی تریــان هێنابێتــە کایــەوە کــە 

پێویســتە کاریــان لەســەر بکرێــت.
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هــاوكات رووداوه كان کێشــەی کەرکوكیشــيان ديســانه وه  هێنایــەوه  بەربــاس. بــەاڵم، بەهــۆی 
ــدا،  ــی بەغ ــتان و حکومەت ــی کوردس ــی هەرێم ــوان حکومەت ــدی نێ ــە پەیوەن ــەکان ل گرژیی

ــت. ــتانەکان بەکاربهێندرێ ــە دانوس ــتەیەک ل ــوك وەک کەرەس ــت کەرک پێدەچێ

مــاددەی )١٤٠(ی دەســتووری عێراقــی میکانيزمێکــی بــۆ چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك 
ــانی  ــت بەئاس ــە، دەکرێ ــەو مادده ی ــی ئ ــڵ و ناڕوون ــەر  لێ ــەاڵم، لەب ــانکردوە.  ب دەستنیش
لێکدانــەوەی جیــاواز و پێچەوانــەی بــۆ بکرێــت. ســەرباری ئــەوەش، ناکۆکــی نێــوان الیەنه کان 

لەســەر چەنــد بڕگەيه کــی ماددەکــە بووه تــە هــۆی گەيشــتن بــە بنبەســت. 

هەڵبەتــە نەبوونــی ویســتێکی سیاســی ئەوتــۆ بــۆ چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك یەکێکــە 
لــە هــۆکارە ســەره کیەکانی بەردەوامبوونــی کێشــەکە، هــەر بۆیــە دە ســاڵ دوای نوســینەوەی 
دەســتوور، پرســی کەرکــوك بــە نەگــۆڕی ماوەتــەوە. لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئــەو دواوادەیــەی 
لــە مــاددەی ١٤٠ ئامــاژەی پێکــراوە، واتــه  کانوونــی یەکەمــی ســالێ ٢٠٠٧، بەســەر چــووه ، 
بــەاڵم دەکرێــت ئــەو مادده یــە وەک بنەمایــەک بــۆ داڕێژتنــی چوارچێوەیەکــی نوێی چارەســەر 

کاری پــێ بکرێــت. 

ــكردن،  ــۆ سازش ــەکان ب ــەرجەم الیەن ــی س ــان ویســتی)ئيراده ی( سیاســی و ئامادەي بێگوم
ــەرکەوتنی  ــی س ــه وه ، نهێن ــاری کەرکوك ــی ش ــەرە لۆکالیەکان ــه ن کارەکت ــی له الي ــە تایبەت ب
هــەر چارەســەرێکە بــۆ پرســه  گه وره كــه ی ئــه و پارێزگايــه . ســەرەڕای ئــەوەی کــە هەمــوو 
ــەو راســتيە دەکــەن کــە پێویســتە کێشــەی کەرکــوك چارســەر بکرێــت،  ــەکان درک ب الیەن
ــە  ــۆ چارەســەرکردنی. ب ــت ب ــەدی دەکرێ ــن ویســتی سیاســی ب ــه و نێــوه دا کەمتری ــەاڵم  ل ب
وتــەی پیتــەر بارتــو “ئــەوەی تەرکیــزی لەســەرە هەتــا ئێســتا بەڕێوەبردنــی شــاری کەرکوكــه  

ــەک چارەســەرکردنی.”١  ن

درێژبوونــەوەی بــاری ئێســتای کەرکــوك وەک ناوچەیەکــی جێناکــۆک دەرئەنجامــی نوشســتی 
ئه ڵته رناتيــڤ  چارەیه كــی  ڕێــگا  پێشــنیازکردنی  بــۆ  کەرکوكــە  لۆکاڵیەکانــی  الیەنــە 
کــە ڕه چــاوی بەرژەوەنــدی سیاســی و کەلتــووری هەمــوو الیەنــەکان بــكات. تەنيــا بــە 
بەرجەســتەكردنی بەرژەونــدی تێکــڕای الیەنــەکان لــە هــەر نەخشــەڕێگایەکدا ئەگــەری 

ــەوێ.  ــوك دەردەک ــی کەرک ــۆ پرس ــی ب ــوێ و واقیع ــەری ن ــەرهەڵدانی چارەس س

١- بارتو، پی. (٢٠١٠). ملمالنێ لەگەڵ یەکپارچەیی دەوڵەتێک: سنوورە ناکۆکی لەسەرە ناوخۆییەکانی عێراق، کاروباری نێودەوڵەتی، ٨٦ (٦)، ١٣٢٩-١٣٤٣، الپەڕە ١٢٤٣.
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ديــاره  كــه  تاوەکــو ڕێکەوتنێکــی سیاســی نەدۆزرێتــەوە ســەقامگیری لــه  کەرکــوك نايه تــه  
دی، وە هــەر هەنگاوێــک لــە داهاتــوودا بــۆ شــەرعیەتدان بــە پڕۆســەکە پێویســتی بــە 
کۆدەنگــی سیاســی ده بــێ. جێــی ئامــاژە پێکردنــە کــە تاوەکو ئێســتا کاراکتەرە سیاســیەکان 
ــە ش  ــان داوه  و دۆخەک ــو كۆڵي ــەر، بەڵک ــەوەی چارەس ــەر دۆزین ــە س ــان نەکردۆت تەرکیزی

گەیشــتووەته  بنبەســت. 

ئــەو ڕاپۆرتــە پشــتگيری لــەو بۆچوونــه  دەکات کــە دواخســتنی پرســی کەرکــوك کێشــەی 
زیاتــر دەخوڵقێنێــت، بــە ئاســتێک کــەوا ڕەنگــە دواتــر گەيشــتن بــە چارەســەر ئەســتەم بێت. 
خــۆ لــە چەندیــن کەیســی هاوشــێوەی کەرکــوك لــە جیهانــدا هەســت بــەو ڕاســتیە کــراوە کــە 
ــە کاتــی ســه رهه لدانی ملمانــی و ناکۆکــی، باشــتر وایــە کــە چارســەركردن دوانەخرێــت،  ل
ــەو  ــت.٢ ب ــان بکرێ ــەركردن دەستنيش ــی چارس ــتە میکانیزم ــەم پێویس ــی ک ــە الن ــو ب بەڵک
پێیــە، پێویســتە ئــەو پرســانەی پەیوەســتن بــە چارەنووســی شــاری کەرکــوك بــه  زوويــی 
یەکایــی بکرێنــەوە، بــه  تايبه تــی ئەگــەر ویســتی بەرەوپێشــچوون بــە ئاراســتەی گەیشــتن 
بــە ڕیفرانــدۆم و جێبەجێکردنــی دەرئەنجامەکانــی بــەدی کــرا. هەڵبەتــە ئــەوەش پێویســتی 
بەوەیــە کــە الیەنــە لۆکاڵیــەکان ڕابه رايه تــی لــه  پڕۆســەی يه كتــر بەشــداری پێکــردن بکــەن، 
ــە  ــتەوایی ب ــازان و ئاش ــای س ــەر بنەم ــرداری، وە لەس ــخەری ک ــی دەستپێش ــش لەڕێ ئه وي

جۆرێــک کــەوا بنەمــای چارەســەری درێــژ خایــەن بنیــات بنرێــت.

٢- هانویر، ئێڵ. و میلیر، ئێڵ.، ئی. (٢٠١٢). “چارەسەرکردنی کەرکوك: وانەکانی چارەسەرکردنی کێشە نەتەوەییەکان لەسەر زەویوزار”، ڕاند، الپەڕە ٥٤.
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2. کەرکوك: مێژوویەکی پڕ لە تەنگژە
ئاشــکرایە کــە مێــژووی تــازەی کەرکــوك توندوتیــژی و ناســەقامگيری پێــوه  زاڵــە، و 
بارودۆخــی ناســکی شــاره كه ش گونجــاو بــووە بــۆ ئاڵۆزکردنــی ملمانێکان. گرووپــە یاخیبووە 
ــی( و  ــان نه ته وه ي ــه زی ي ــی )ره گ ــە ئێتن ــوان پێکهات ــرژی نێ ــە و گ ــش کێش توندڕەوەکاني

ــە کەرکــوك قۆســتوەتەوه .3 ــان ل ــە جیاوازەکاني ئاینی

ــه   ــە راده ی ســه رده می شــەڕی تایفەگــەری كــه  ل ــی ب ــەوەی ئاســتی توندوتیژی ــە بەرزبوون ب
ســااڵنی ٢٠٠٦ -٢٠٠٧ تۆمارکرابــوو،٤ داهاتــووی کەرکــوك دووبــارە خرايــه وه  بــەر بــاس. هــەر 
لــە کۆنــەوە کەرکــوك النــەی ژمارەیەکــی زۆر لــە نەتــەوەی وەک كــورد و تورکمــان و عــەرەب 
و ژمارەیەکــی تــر لــە پێكهاتــه ی دیکــە بــووە. بــه  هــۆی ئــەو دیموگرافیــە هەمەچەشــنەيه ش 
چه نديــن بۆچوونــی دژبه يــه ك هــه ن ســەبارەت بــە مێــژووی کەرکــوك، کــە ئــەوەش خــۆی 
لــە خۆیــدا بووه تــه  بەربەســت لەبــەردەم دۆزينــه وه ی چارەســەرێکی سیاســی کشــتگیر بــۆ 

پارێزگاکــە.  

لــە ئێســتادا، چەقــی ملمانێــی سیاســی لەســەر کەرکــوك لەســەر کۆنتڕۆڵکردنــی ئیــدارە و 
ــا ئێســتا كێشــەی کەرکــوك بەچارەســەرنەکراوەیی  ــە. ت ــای پارێزگاكه ی ســنووری  جوگرافی
ماوەتــەوە ســەرەڕای ئــەوەی کــە دەســتووری عێراقــی ســاڵی ٢٠٠٥ ئامــاژەی بــە رێکارەکانــی 
چارەســەرکردنی پرســی تــەواوی ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە ڕێــی مــاددی ١٤٠وە کــردوە. ئــەو 
ــە، وەک  ــی ٢٠٠٧ جێبەجێکرابوای ــی یەکەم ــش کانوون ــوو پێ ــە دەب ــتووریە، ک ــاددە دەس م
ــدە مــاددەی ١٤٠  ــە نێــوان بەغــدا و هەولێــر ماوەتــەوە. هەرچەن ــێ ل ســەرچاوەیەکی ملمان
پرۆســەیەکی ســێ قۆناخی بۆ ئاســاییکردنەوە و ســەرژمێری و ڕیفراندۆم دەستنيشــانکردوە، 
ــدان و  ــی دەنگ ــو ماف ــی وەک ــی گرنگ ــک پرس ــە هەندێ ــەبارەت ب ــک س ــد گرفتێ ــەاڵم چەن ب
ســنووری پارێزگاکــە و پرســیاری ڕیفرانــدۆم لــەو ماددەیــەدا بــەدی دەکرێــت. سســتی 
ویســتی سیاســی و ماددەیەکــی دەســتووری نــاڕوون، وای کــردووە کــە پرســی کەرکــوك بــە 
چارەســەر نەکراوەیــی بمێنێتــەوە. ســەرباری ئــەو گرفتانــەش، بۆچوونــی زۆرانێــک ئەوەیــە 
ــه   ــت ده بێت ــوردەکان بێ ــدی ک ــە لەبەرژەوەن ــوك ک ــۆ پرســی کەرک ــە هەرچارەســەریەک ب ک
ــە،  ــژی پــڕ لەتەنگەژەی ــەرەو ســەربەخۆیی. کەرکــوك خــاوەن مێژوویەکــی درێ ــان ب هەنگاون
بۆیــە ناســاندن و تیشــک خستنەســەر هەندێــک لــەو خاڵــە ســەرەکیانە لە مێــژووی پارێزگاکە 
ــی  ــت بيروبۆچوونەکان ــوك ده كرێ ــژووی کەرک ــرای مێ ــانەوەیەکی خێ ــه  چاوپێخش ــە. ب گرنگ

ئێســتای پێکهاتــەکان ســەبارەت بــە کەرکــوك ڕوون بكرێتــه وه .

٣- فێریس، ئی. و ستۆڵتز، کەی. (٢٠٠٨). داهاتووی کەرکوك: ڕیفراندۆم و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاوارەبوون. ئینستیتیوتی برۆکینگز، ٣، الپەڕە ٨.

٠٢٠١٢٠١٥/http://rudaw.net/english/middleeast/iraq ٤- بڕوانە “کەرکوك ئاماری قوربانیانی ٢٠١٤ ڕادەگەیەنێت”، ڕووداو، ٢ کانوونی دووەمی ٢٠١٥ بەردەستە لە
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گۆڕانکاریەکانی سنووری کارگێڕی کەرکوك
     

ناوچەیەکــی گرنگــی  بیســتەم کەرکــوك وەکــو  لەســەرەتای ســەدەی  كــه   لەوکاتــەوه  
بەرهەمهێنانــی نــەوت ئەژمارکــرا، ئیــدی ئــەو شــارە بــوو بــە ئامانجێكــی گرنگــی کۆچکــردن. 
پــاش دۆزینــەوەی نــەوت لــە کەرکــوك، ژمارەیەکــی زۆری کۆچبــەران کــە زۆرینەیــان خێزانــی 
عــەرەب بــوون، هاوردەکــران بــۆ ئــەو شــارە.٥ ئــەوەش دیموگرافیــای شــارەکەی بەشــێوەکی 
بەرچــاو گــۆڕی. پاشــان پەیتــا پەیتــا گۆڕانگاریــه  دیموگرافیــه كان لــە تــه واوی پارێزگايه كــه  
چــووە قۆناخێکــی تــر و ســنووری کارگێــڕی ئــەو پارێزگایــەش گۆرانــکاری مه زنــی بەســەردا 

هێنــرا.

ــر کۆمەڵێــک  ــم(،٦ و دوات ــە )تەئمی ــۆڕدرا ب ــزگای کەرکــوك گ ــاوی پارێ ــە ســاڵی ١٩٧٢ ن ل
گۆڕانــکاری لــە ســنوورە کارگێڕیەکانــی ئــەو شــارە لــە الیــەن حکومەتــی بەعســەوە ئەنجــام 
درا. بــۆ نموونــە، لەســاڵی ١٩٧٥ ناوچــە کوردنشــينەکانی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری لــە 
ــە  کەرکــوك دابڕێنــدران. دواتریــش تووزخورماتــوو، کــە زۆربــەی دانیشــتوانی تورکمانــن، ل
ــەری کەرکــوك  ــدرا. بەمــەش ڕووب ــزگای ســەاڵحەدینەوە لکێن ــە پارێ ــەوە و ب کەرکــوك کرای
بەشــێوەیەکی بەرچــاو بچــووك کرایــەوە. لەســاڵی ١٩٥٠ ڕووبــەری کەرکــوك بيســت هــه زار 
)٢٠.٠٠٠( کيلۆمه تــری دووجــا )كــم٢( بــوو کەچــی لــە ســەرەتای ســەدەی بيســت ويه كــه م 
ــی  ــە گۆڕین ــەوە.٧ مەبەســتی ســەرەکی ل ــم٢ مای ــا ٩،٦٧٩ ك ــەو شــارە تەني ــەری ئ دا ڕووب
ســنووری کارگێــڕی ئــەو شــارە بــۆ مەرامــی سیاســی و کەمکردنــەوەی قــه واره ی پێکهاتــەی 
کــوردی بــووە لــە شــاری کەرکــوك. ئــەو دەســتێوەردانە، كاريگه ريه كــی گــەورە ی لــه  

ــوو. ــەو شــارە هه ب ــای ئ ــی جۆگرافی گۆڕين

گۆڕینی دیموگرافی
 

جگــە لــە گۆڕینــی ســنووری کارگێــڕی كه ركــوك، حکومەتــی عێــراق دەســتیکرد بــە 
کەمپینــی دەرکــردن و البــردن و ڕاگوازتــن و هاوردەکردنــی خەڵــک. شــايانی باســه  گۆڕینــی 
ــردوو  ــۆ ســەرەتای ســااڵنی بیســتەکانی ســەدەی ڕاب دیموگرافیــای کەرکــوك دەگەڕێتــەوە ب
ــەی  ــس لەڕێگ ــی بەع ــە حزب ــەاڵم ک ــەو شــاره  دەســتیپێکرد، ب ــەوت ل ــی ن ــە بەرهەمهێنان ک
ــە ســااڵنی  ــەوە و ل ــە ســاڵی ١٩٦٨ هاتــە ســەر حوکــم، پرۆســەکە چڕتــر کرای ــاوە ل کودەت

ــە.        ــتە لوتک ــەوەدەکان گەیش ــتاکان و ن هەش

٥- ناتالی، دی. (٢٠٠٨). گێژاوی کەرکوك، ئیتنۆپۆلەتیکس، ٧(٤)، ٤٣٣-٤٤٣. الپەڕە ٤٣٤.

٦- “تەمئیم” وشەیەکی عەرەبیە مانای “نیشتیامنیکردن”ە

٧- ئەندەرسۆن، ئێڵ. و ستانسفیڵد، گی. (٢٠٠٩). قەیرانەکان لە کەرکوك: ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن. چاپخانەی زانکۆی پینسیلڤانیا. الپەڕە ٣٠. 

کەرکوك: مێژوویەکی پڕ لە تەنگەژە
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بەهــۆی سیاســەتی بەعەرەبکــردن )تعریــب( کــە لــه  اليــه ن رژێمی ســەدام حوســێنه وه  بەڕێوە 
بــرا، کۆمەڵــگای کەرکــوك گۆڕانــکاری گــەورەی بەســەرداهات. پێکهاتــەی کــورد و تورکمــان 
لــە کەرکــوك بوونــە قوربانــی ئــەو پڕۆســەیە و بــەزۆر لــەو شــارە دەرکــران و نیشــتەجێی 
شــوێنی دیکــە کــران. لــەو نێوەشــدا،چەندین خێــزان کــە لەنەتــەوەی عــەرەب بــوون، و زۆر 
ــاری  ــه زار دین ــەی ده  ه ــێ دەدرا )نزیک ــان پ ــن،٨ پاره ي ــاوزەد دەکرێ ــن” ن ــە “وافدی ــار ب ج
عێراقــی کــە بەرامبــەر بــە ســی هــه زار دۆالری ئه وكاته يــه ( وەکــو هاندانێــک بــە مەبەســتی 

بارکــردن بــۆ شــاری کەرکــوك و نیشــتەجێبوون لەســەر زەویــە تــازە چۆڵکــراوەکان.٩

شــااڵوەکانی جێنۆســايدی ناســراو بــه  )ئەنفــال(، کــە لەســەر دەســتی ڕژێمی بەعــس  ئەنجام 
ــۆ دووســه د هــه زار  ــە مێــژووی عێــراق كــه  تێيــدا ســه د هــه زار ب دران، په ڵه يه كــی ڕەشــە ل
کــورد بوونــە قوربانــی.  شــایەنی ئامــاژە پێکردنە کەلــە دوای دروســتبوونی ناوچەی ئارامیش 
)ناوچــەی دژەفڕیــن( لــە کۆتایــی ســاڵی ١٩٩١، پڕۆســەی بــه زۆر دەرکــردن لــە پارێــزگای 
کەرکــوك، کەکەوتبــووە دەرەوەی ناوچــەی ئــارام، هــەر بــەردەوام بــوو، بــە راده يــه ك کــە 

هەتــا ســاڵی ٢٠٠3یــش، نزیکــەی هــه زار کەیســی دەرکــردن لەمانگێگــدا ئه نجــام ده درا.١٠

ده ســتكه وتنی داتــا و ئامــاری دانیشــتوانی کەرکــوك به هــۆی ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــە 
ــە دیموگرافیــای ئــەو شــارە بەشــێوەیەکی بەرچــاو ئەســتەم بــووه .  هەربۆیــە هەتاوەکــو  ل
ئێســتاش ســەرژمێری گشــتی ســاڵی ١٩٥٧  بەیەکێــک لــە دروســترین ئامــار هەژمــار 
دەکرێــت. خــۆ ســەرژمێری تــر لــە ســاڵەکانی ١٩٧٧ و ١٩٩٧ ئەنجامــدران، بــەاڵم، ئەوانــه  
بــە باوەڕپێکــراو دانانرێــن و پشــتیان پــێ نابەســترێت چونکــە لەژێــر سەرپەرشــتی ڕژێمــی 

ــام دراون.١١    ــس ئەنج بەع

ئيتــر دەســتێوەردانە بەئەنقەســتەكه ی ڕژیمــی بەعــس لــە دیموگرافیــا و ســنووری کارگێــڕی 
پارێــزگای کەرکــوك، بابەتــی ئەنجامدانــی ســەرژمێری ئه وه نــده ی تــر ئالــۆز كــردووه  و كــه  
ئێســتا یەکێکــه  لــە بابەتــە کێشــە لەســەرەکان، بــه  تايبه تــی چونکــە ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم 
خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك دەردەخــات. هۆکارێكــی تــر کــە 
لــه  ســاڵی ٢٠٠٥ بــووه  بەربەســت لەبــەردەم ئەنجامدانــی ســەرژمێری ئه وه بــوو کــە نه توانــرا 
بڕيــار بدرێــت له ســه ر ئــه وه ی ئايــا لــه  پڕۆســه كه دا پرســیاری نەتــەوە بکرێــت یــان نه كرێــت. 
بۆيــه ش ئامــاری نــوێ ســەبارەت بــە پێکهاتــەی کۆمەڵگاکانــی کەرکــوك لەبەردەســتدا نیــە.

٨- “وافد” واتای “ هاوردە” دەگەینێت.

٩- ڕۆمانۆ، دی. (٢٠٠٧). داهاتووی کەرکوك. ئیتنۆپۆلەتیکس، ٦(٢٦)، ٢٦٥-٢٨٣، الپەڕە ٢٦٦.

١٠- هەمان سەرچاوە 

١١- ئەندەرسۆن، ئێڵ. و ستانسفیڵد، گی. (٢٠٠٩). قەیرانەکان لە کەرکوك: ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن. چاپخانەی زانکۆی پینسیلڤانیا. الپەڕە ٤٣.
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سەرهەڵدانی گرژییەکان 

ــی  ــەکان، بەتایبەت ــە جێناکۆک ــی ناوچ ــێن، پرس ــەدام حوس ــی س ــی رژێم ــە دوای ڕووخان ل
ــە ســەرەتای  ــدا. ل ــر و بەغ ــوان هەولێ ــە نێ ــووە خاڵێکــی ناکۆکــی ســەرەکی ل کەرکــوك، ب
ســاڵی ٢٠٠3، گۆڕانــکاری نــوێ لــە رێــژه ی دانیشــتوانی شــاری کەرکــوك رووی دا. لــەدوای 
ئــەوەی شــارەکە کەوتــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی هێــزە کوردیــەکان و لــە ترســی ســەرهەڵدانی تونــد 
ــی  ــە الیەک ــت.١٢ ل ــێ هێش ــان بەج ــەکان کەرکوكی ــە عەرەب ــە خێزان ــەک ل ــژی، ژمارەی وتی
ديكــه وه ، زۆرێــک لــە دانیشــتوانی کــوردی کەرکــوك لەگــەڵ گەڕانەوەیانــدا بــۆ ئــەو شــارە، 
بۆیــان دەرکــەوت کــە خانووەکانیــان لەالیــەن خێزانە عەرەبــە هاوردەکانــەوە ڕووخێندراوبوون 
یــان داگیرکرابــوون. بەمــەش ژمــارەی ناکۆکیــەکان لەســەر زەویــوزار ڕووی لــە زیــادی کــرد 
ــە  ــردەوە ک ــان دەک ــوو و زەویانەی ــەو خان ــەکان داوای ئ ــورد و تورکمان ــە ک ــە خێزان چونک
پێشــتر لــە دەســتیان دابــوو. لــە زۆر حاڵەتــدا، زۆران لــەو خێزانانــە نەیاندەتوانــی بچنــەوە 
ــی  ــک خێزان ــاوارەکان هەندێ ــەوەی ئ ــۆ جێکردن ــەاڵم ب ــان، ب ــەنی خۆی ــوێنی ڕەس ــەر ش س

ــەزۆر دەرکــران.١3 عــەرەب ب

بەمەبەســتی ڕێکخســنتی گەڕانــەوەی بەلێشــاوی ئاوارەکان، دەســەاڵتی کاتــی هاوپەیمانان لە 
ســاڵی ٢٠٠٤ هەڵســا بــە دامەزراندنــی )دەســتەی چارەســەرکردنی کێشــەکانی خاوەندارێتــی 
زەویــوزار(. ئامانجــی ئــەو دەســتەیەش بريتــی بــوو لــه  سەرپەرشــتیکردنی داواکارییەکانــی 
قەرەبووکردنــەوە، کــە بەشــێک بــوو لــە پڕۆســەی بــە پێچەوانەکردنــەوەی پرۆســەی تەعریب. 
بــەاڵم، ئــەو دەســتەیە، میکانیزمێکــی سســتی بەڕێوەبردنــی پەيڕەوکــرد و دەرئەنجــام 

دەســتەکە ته نيــا توانــی ڕێژەيه کــی کــەم لــەو کەیســە زۆرانــە چارەســەر بــکات.

پرۆســەی گەڕاندنەوەی خەڵک بەرهەڵســتی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و بووە ســەرچاوەیەکی 
نیگەرانــی بــۆ پێکهاتــەی تورکمــان و عــەرەب. ئــەو دوو پێکهاتەیــە ڕەخنــەی توندیــان 
ــەروبەری  ــک و بێس ــەیەکی ناڕێ ــە پڕۆس ــەوەی ک ــرد ب ــوردی دەک ــەاڵتی ک ــتەی دەس ئاراس
گەڕانەوەیــان پەيڕەوکــردوە. پارتــە سیاســیە کوردیــەکان تۆمەتبارکــران بــە کارئاســانیکردن 
بــۆ گۆڕینــی دیموگرافیــای شــاری کەرکــوك لــه  بەرژەوەنــدی الیەنــی کــوردی، ئه ويــش بــۆ 
ئــه و ئه گــه ره ی كــه  لــە هــەر دەنگدانێکــی داهاتــوودا، گەڕاندنــەوەی ئــاوارەکان بــە قازانجــی 
پێکهاتــەی کــوردی بشــکێتەوە.  ئــەوەش لــە الیــەن بەرپرســێکی بــااڵی تورکمــان ئامــاژەی 
پێکــرا و وتــی، “ژمــارەی دانیشــتووانی کەرکــوك بەشــێوەیەکی بەرچــاو زیادیکــرد بەهــۆی 

گەڕاندنــەوەی کــوردەکان”.١٤  

١٢- بڕوانە “عێراق: کوشنت و دەرکردن ڕوو لەزیادبوونە لە کەرکوك” هیومان ڕایتس وۆچ، ١٥ نیسانی ٢٠٠٣، بەردەستە لە 

http://www.hrw.org/news/١٤/٠٤/٢٠٠٣/iraq-killings-expulsions-rise-kirkuk، لە ٤ کانوونی دووەمی ٢٠١٥ سەیرکراوە.

١٣- فێریس، ئی.، و ستۆڵتز، کەی. (٢٠٠٨). داهاتووی کەرکوك: ڕیفراندۆم و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاوارەبوون. ئینستیتیوتی برۆکینگز، ٣، الپەڕە ٩.
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ــان  ــی ئاس ــوك کارێک ــۆ کەرک ــاوارەکان ب ــەوەی ئ ــەپۆڵی گەڕان ــی ش ــان کۆنترۆڵکردن بێگوم
نەبــووە لەبەرئــەوەی لــە دوای ســاڵی ٢٠٠3، خەڵکانێکــی زۆر دەســتیان بــە گەڕانــەوە 
ــەو  ــەوەی ئ ــی پشــت گەڕان ــدەرە سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکان ــی هان ــێ ڕەچاوکردن ــرد. بەب ک
ــی  ــەر نەبوون ــرا لەب ــار نەک ــە یاســایی ئەژم ــاوارەکان، پرۆســەکە ب ــارە ئێجــگار زۆرەی ئ ژم

ــەدا.  ــەو کات ــا ل ــی بەتوان حکوومەتێک

بــە تێپەربوونــی دواوادەی ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم، لــه  کانوونــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠٠٧، 
بارودۆخــی شــاری کەرکــوك ووردە ووردە خراپتــر بــوو.  الیەنــە یاخیبــوەکان فــرە ئاینــی و 
فــرە نەتەوەیــی پارێــزگای کەرکوكیــان بەگونجــاو زانــی بــۆ زیادکردنــی توندوتیــژی مەزهەبی. 
ــە ســڤیلەکان  ــارەی قوربانی ــێ و ژم ــووە چەقــی ملمان ــە لەســاڵی ٢٠٠٧ کەرکــوك ب هەربۆی

گەیشــتە بەرزتریــن ئاســت لەوەتــەی جەنگــی دوەمــی کەنــداوەوە.١٥

کەرکــوك تەنيــا شــارێکی دەوڵەمەنــد بــە نــەوت نیــە، بەڵکــو بووەتــە ســيمبۆڵێك بــۆ هــەر 
ســێ پێکهاتــە ســەرەکیەکەی شــاره كه  كــه   بــۆ مه به ســتی سياســی و کۆمەاڵیەتــی و 
ئابــووری بــه كار ده هێندرێــت. لــه وه ش زياتــر، ئەو ســيمبوڵه  وەکــو پێوەرێکــی تایبەتمەندێتی 
ــە  ــک ک ــدا، کاتێ ــەم حاڵەتەش ــت. ل ــەریەکدا بەکاردەهێنرێ ــە بەس ــەو پێکهاتان ــەک ل ــەر ی ه
ــگاکان، سازشــکردن لەســەریان  ــه نیشــاندەری بەهــا و قورســايی کۆمەڵ ســیمبولەکان دەبن

کارێکــی زۆر قــورس دەبێــت.١٦

لــە دوای ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــەی کــە لــە حوزەیرانــی ســاڵی ٢٠١٤ لــە سەرانســەری عێراق 
ڕوویانــدا، پشــێوی لــە پەیوەنــدی نێــوان پێکهاتــە جیاوازەکانــی کەرکــوك ڕووی لــە زیادبوون 
ــە  ــە کێشــەی کەرکــوك بچووککــراوەی کێشــەکانی عێراق ــت ک ــەوە بوترێ ــرد. پێویســتە ئ ک
ــوان  ــە نێ ــاوکاری ل ــه  و ه ــتی متمان ــتنی ئاس ــەر پاراس ــتێتە س ــەرکردنی دەوەس و چارەس
پێکهاتــە جیاوازەکانــی پارێزگاكــه . بــەاڵم، لەوانەیــە رووداوه كانــی ســاڵی ٢٠١٤ بەشــێوەیەکی 

بنه ڕه تــی داهاتــووی کەرکوكــی گۆڕیبێــت.      

١٥- ٨٣٦ قوربانی سیڤیل بەگوێرەی  www.iraqbodycount.org، لە ١٠ کانوونی دووەم ٢٠١٥ سەیرکراوە. 

١٦- دەیڤید ڕۆمانۆ، داهاتووی کەرکوك ئیتنۆپۆلەتیکس، ٦(٢٦)، ٢٦٥-٢٨٣، الپەڕە ٢٧١.
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٣. کەرکوك لە دوای کەوتنی موسڵ
تەشــەنەکردنی چەکدارانــی دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێــراق و شــام )داعــش( لــە حوزەیرانــی 
٢٠١٤ بــۆ نــاوه وه ی عێــراق، بــووە هــۆی شــلەژانێكی بــێ پێشــينه ی دینامیکيه تــی ناوخــۆی 

عێراق.

لەمیانــی کشــانەوەی بێشــوماری ســوپای عێــراق، رێکخــراوی داعــش توانــی لــه  ١٠ی 
حوزه يرانــی ئــه و ســاڵه  کۆنترۆڵــی دووەم شــاری عێــراق )شــاری موســڵ( بــکات.  دوابــەدوای 
ــان  ــی ئیســامی ڕووی ــی دەوڵەت ــەرکەوتنێکی وا سەرســوڕ مێن، چەکداران ــتهێنانی س وەدەس
کــردە ناوەڕاســتی عێــراق و چەندیــن شــاری ســتراتیژی تریــان داگيــر کــرد، ئینجــا چەندیــن 
ناوچــەی فراوانــی دیکەیــان بــە درێژایــی شــاری دیالــە لــە ڕۆژهەاڵتــی عێــراق هەتــا ناوچەکانی 
نزیــک حەلــەب لــە ڕۆژئــاوای ســوریا کۆنتــڕۆڵ کــرد. به وپێيــه ، لــە مــاوەی تەنیــا دوو 
هەفتــەدا ڕووبەرێکــی زۆری عێــراق کەوتــە دەســت دەوڵەتــی ئیســامی و هێــزە ئەونییەکانــی 
ــن.   ــواری كه وت ــەر لێ ــە س ــدا که وت ــوون و بەغ ــی ب ــش تووشــی شکســتێکی تەواوەت عێراقي
ئیتــر ئامــادە بوونــی داعــش لــە ئەنبــار، نەینــەوا، ســەاڵحەدین، دیالــە، کەرکــوك، بابــل و 

بەغــدا، ڕوون و ئاشــکرا بــوو.

ــوو، هــەر  ــاواز ب ــە جــۆرەکان جی ــک ل ــە هەرێمــی کوردســتان بەجۆرێ ــە ل ــەاڵم بارودۆخەک ب
لەگــەڵ پەلهاوێــژی چەکدارانــی داعــش بــەرەو باشــوور و داڕمانــی هێــزە ئەونیەکانــی عێــراق، 
ــر و  ــوان هەولێ ــی نێ ــە جێناکۆکەکان ــۆ ناوچ ــڕەویان ب ــتان پێش ــی کوردس ــزە ئەونیەکان هێ

ــر مــاددەی ١٤٠.  ــی ژێ ــه  ناوچەکان بەغــدا کــرد، وات

بــۆ کــورد، کۆنتڕۆڵکردنــی ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە الیــەن  هێزەکانــی پێشــمەرگەوە تەنيــا 
قۆســتنەوەی دەرفــەت نەبــوو، بەڵکــو پێویســتیه ك بــوو، چونکــە هێــزە ئەونیه كانــی عێــراق 
ڕووبەرێکــی فراوانــی ناوچــە جێناکۆکەکانیــان بەبــێ بەرگــری بەجێهێشــت. ئیتــر لــەو کاتــەدا 
ــن شــار و شــارۆچکە،  ــی چەندی ــڕۆڵ کردن ــە کۆنت ــوو ب ــی داعــش دەســتیان کردب چەکداران
هەربۆیــە بەرپرســیارێتی پاراســتنی ناوچــە جێناکۆکــەکان کەوتــە ئەســتۆی اليه نــی کــوردی. 
ــی  ــي( حكومه ت ــی )ضمن ــی ناوەرۆکي ــە ڕەزامەندیه ک ــی پێشــمەرگەی کوردســتان  ب هێزەکان
بەغــدا و بەشــێوەیەکی کاریگــەر ئــەو بۆشــاییەیان پڕکــردەوە کــە لــەدوای چۆڵکردنــی هێــزە 

ئەونییەکانــی عێــراق بەجێمابــوو.



ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

17
١٧- وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە، “فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی دیجلە لە کەرکوك پاشەکشە دەکات”، لە ٢٤ ترشینی دووەم ٢٠١٤ سەیرکراوە.، 

٥١٧٠١=a&١٢=l&٠٤٠٠٠٠=http://www.krg.org/a/d.aspx?s

سنووری نوێ 

باروودۆخــی دوای حوزەیرانــی ٢٠١٤ بــووە مایــەی دروســتبوونی ســنوورێکی نــوێ بەدرێژایــی 
هــه زار و په نجــا )١،٠٥٠( کــم. تەنيــا په نجــا )٥٠(کــم لــه و ســنوورە نوێیــە له اليــه ن 
هێــزە ئەونیــە عێراقیەکانــه وه  ده پارێــزرا. ئــەوەی مابــوو ده يكــرده  هــەزار )١٠٠٠(كــم لەالیــەن 
هێــزە ئەونیەکانــی کوردســتان پارێــزگاری لێدەکــرا. بەگوێــرەی ووتەکانــی ئەوینــداری گشــتی 
وەزارەتــی پێشــمەرگە، “هێلێکــی ســتراتیژی نــوێ دروســتکراوە و ئــەو ناوچانــەی کــە هێلەکە 
لەخــۆی دەگرێــت بریتیــن لــە نەفتخانــە، خانەقیــن، جەلەوال، ســەعدیە، قەرەتەپە، باشــوور و 
ڕۆژئــاوای دوزخورماتــوو لەگــەڵ ڕۆژئــاوای کەرکــوك. ئــەوەش ســەرەڕای ناوچەکانــی دیبەگە، 
ــی  ــەن هێزەکان ــه  لەالی ــە ١٠٥٠ کيلۆمه تري ــەو هێل ــخابوور. ئ ــە فیش ــا دەگات ــوور و ت مەخم
یەکــەی ٧٠ و ٨٠ ی هەرێمــی کوردســتان و یەکەکانــی فرياكه وتنــی خێــرا و ئاســایش و 
ــمەرگە  ــی پێش ــردوودا هێزەکان ــد ڕۆژی ڕاب ــاوەی چەن ــت.  لەم ــری لێدەکرێ ــی بەرگ زێرەڤان
هەڵســاون بــە شــوێنگرتنەوەی گشــت ئــەو ناوچانــەی کــە ســوپای عێــراق چۆڵیکــردوون کــە 

ئــەو ناوچانــەی هێــزە هاوبەشــەکان بەرگریــان لێدەکــرد، دەگرێتــەوە”.١٧

ــی  ــزە ئەونیەکان ــووه . هێ ــی گرت ــی عێراق ــە بەرۆک ــەو شــەڕەی ک ــوو ل ــەدەر نەب ــوك ب کەرک
عێــراق شــوێنەکانیان لــە پارێزگاکــە چۆلکــرد و ئەو شــارە ســتراتیژیە و ســامانە نەوتیەکەیان 
ــی  ــر فەرمان ــە لەژێ ــەش، ک ــیۆنی دیجل ــی ئۆپەراس ــزگاری بەجێهێشــت. هێزەکان ــێ پارێ بەب
ڕاســتەوخۆی ســەرۆک وەزیرانــی ئــەوکات )نــوری مالیکــی( بــوون، لــە کەرکــوك کشــانەوە.  

هێزەکانــی دیجلــە، كــه  لــە بــەرواری 3 ی تەممــووزی ٢٠١٢ پێکهێنــرا و لــە چەندیــن بەشــی 
ــر  ــن )عەبدولئەوی ــق ڕوک ــدەی فەری ــر فەرمان ــەوە، لەژێ ــاو بووبوون ــەکان ب ناوچــە جێناکۆک
ــپێردرابوو.  ــێ س ــە ی پ ــی دیال ــتی هێزەکان ــدەی گش ــتر فەرمان ــە پێش ــوون،  ک ــدی( ب زەی
ــوو،  ــان هەب ــەاڵحەدین ئامەدەبوونی ــە و س ــوك و دیال ــە کەرک ــتر ل ــە پێش ــی دیجل هێزەکان
بــەاڵم، ئەنجوومەنــی پارێــزگای کەرکــوك ئامەدەبوونــی ئــەو هێزانــەی لــە قــەزای کەرکــوك 

ــردەوە.      ڕەتک
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لــە پارێــزگای کەرکــوك، هاوشــێوه ی ناوچــه  جێناكۆكه كانــی ديكــه ، هێــزە ئەونیەکانــی 
کوردســتان توانیــان ئــەو بۆشــاییە پڕبکەنــەوە کــە لــە کشــانەوەی هێــزە ئەونیەکانــی عێــراق 
دروســت ببــوو. هەڵبەتــە تێکــڕای پارێــزگای کەرکوك لە ژێــر کۆنترۆلێ هێزەکانی پێشــمەرگە 
ــە  ــی ئیســامی گەيشــتبووە حەویج ــی دەوڵەت ــران، چەپۆک ــە ١٠ی حوزەی ــو ل ــوو، بەڵک نەب
ــە  ــوەرد بوون ــا و تەل ــەال عەبدوڵ ــی وەک م ــر ناوچەکان ــاز و عەباســی، دوات ــزاب و ڕی و ئەل
شــانۆی شــەڕێکی ســەخت. تاوەکــو ئێســتاش، پارێــزگا ی کەرکــوك دوولەتــه ، بەشــێوەیەک 
ــش و  ــتی داع ــر دەس ــە ژێ ــە کەوتوونەت ــووری پارێزگاک ــی باش ــە و ناوچەکان ــەوا حەویج ک
ــر دەســتی پێشــمەرگە.  ــە ژێ شــاری کەرکــوك و بەشــی ڕۆژهەاڵتــی پارێزگايه كــه  کەوتونەت
بــەو پێیــە، نزیكــەی ٤٥% ی ڕووبــەری کەرکــوك هێشــتا نــە لەژێــر دەســتی پێشــمەرگەیە و 

نــە لەژێــر کۆنتڕۆڵــی هێزەکانــی ئەمنــی عێراقدايــه  )بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە ٢(.

ــوك  ــزگای کەرک ــە پارێ ــۆ ل ــەربازی دیفاکت ــنوورێکی س ــاڵی ٢٠١٤، س ــی س ــش حوزه يران پێ
هەبــوو. بەرزاییەکانــی کانــی دۆمــان وەک ســنوورێکی سروشــتی بــوو لەنێــوان هێزەکانــی 
پێشــمەرگە و هێــزە ئەونیەکانــی عێــراق )ســەیری نەخشــەی ژمــارە ١ بکــە(. هیــچ هێزێکــی 
ــەو هێڵــە ســنووریە بپەڕێتــەوە و  ــۆ باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ئ ئەمنــی فیدڕاڵــی نەیدەتوانــی ب
ــان  ــی دۆم ــر ناوچــەی “كان ــرد. ئیت ــان دەک ــەو ناوچەی ــی ئ ــی پێشــمەرگە کۆنتڕۆڵ هێزەکان

ببــووە ناوچــەی قەدەغەکــراو”.١٨

بابه تــی کۆنتڕۆڵکردنــی کەرکــوك لەالیــەن کــوردەوە بەســانایی لــە باشــووری عێــراق 
تێنەپــەڕی. هــادی ئه لعامــری، فەرمانــدەی لیواکانــی رێكخــراوی )بــەدر( لــە کۆنفرانســێکی 
ڕۆژنامەوانیــدا لــە شــاری کەرکــوك ووتی،”پێشــمەرگە تەنيــا بــە مۆڵەتــی حکومەتــی بەغــدا 

ــەوە“.١٩ ــوك دەمێنێت ــە کەرک ل

بــۆ  گرنگــە  زۆر  پاراســتنی کەرکــوک  ئەمنــی و چۆنیەتــی  بارودۆخــی  داهاتــوودا  لــە 
بەرقەراربوونــی ســەقامگیری لــەو شــارە. وە پێویســتە ئامادەبوونــی بەردەوامــی  هێزەکانــی 
پێشــمەرگە لــەو شــارە لــە ڕێگــەی ڕێکەوتنێکــەوە لــە نێــوان هەولێــر و بەغــدا بــە فەرمــی 
بناســرێت. بــەم جــۆرە گرژییــەکان کــەم دەبنــەوە و  بارودۆخێکــی ســەقامگیر لــە کەرکــوك 
فەراهــەم دەبێــت. شــایەنی ئامــاژە پێکردنــە کــە وەزیرێکــی پێشــووی  حکومەتــی عێراقــی 
ــی  ــورد کۆنتڕۆڵ ــە ئێســتا ک ــەو شــارە ک ــاری ئاسایشــی ئ ــە ب ــرد، ســەبارەت ب ئاشــکری ک

ــە’’.٢٠ ــوەی یاســایی نی ــە چوارچێ ــڕۆڵ کردن ــەو کۆنت ــه اڵم ئ ــردوە، ب ک

١٨- مایکل نایتس و ئەحمەد عەلی. “کەرکوك لە قۆناغی گواستنەوە: دروستکردنی متامنە لە باکووری عێراق”، ئینستیتیوتی واشینگتۆن، ڕاپۆرتی سیاسی ژمارە ١٠٢، (٢٠١٠)، 

البەڕە ٩.

١٩- هادی ئەلعامری، کۆنگرەی رۆژنامەوانی، کەرکوك، ٢ کانوونی یەکەمی ٢٠١٤

٢٠- چاوپێکەوتنی ئینستیتیوتی مێری، هەولێر، ٢٧ ئابی ٢٠١٤. 
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هەرچەنــدە لــە ڕووی سیاســیەوە زۆر ئەســتەمە بــۆ بەغــدا ئــەو بارودۆخــەی ئێســتا بەڕێــوە 
ببــات، بــەاڵم ڕێکەوتنــی فەرمــی بــۆ بەردەوامــی پێشــمەرگە لــە پارێــزگای کەرکــوك ئامادەیی 
ــر ســه باره ت  ــدا و هه ولێ ــه دات  به غ ــوودا ڕیگە ن ــە داهات ــه وه ی ل ــۆ ئ ــدا پیشــان دەدات ب بەغ
بــه  كه ركــوك بگه نــه  بنبه ســت. هــەر جــۆرە ڕێککەوتنێــک لەســەر ئامادەبوونــی هێزەکانــی 
ــو  ــوك وەک ــتنەوەی کەرک ــەردووال بەهێش ــتبوونی ه ــته  پەیوەس ــت پێويس ــمەرگە بكرێ پێش

ناوچەیەکــی داماڵــراو لــە جموجۆڵــی ســەربازی لەخۆبگرێــت. 

تــرس و نیگەرانــی بەغــدا بەرامبــەر بــە کەرکــوك ئەوەیــە کــە هــەر دەســتکەوتێکی الیەنــی 
کــوردی لــە و شــاره  وه ده ســتی بێنــێ بــە هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیی ئەژمــار دەکرێــت.  
جێــی باســکردنە کــە لــە حوزەیرانــی ٢٠١٤ ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان مەســعوود بارزانــی 
ــەر ســەربەخۆیی لەمــاوەی چەنــد  ــاژەی بــەوەدا کــە کــورد لەوانەیــە ڕیفرانــدۆم لەس ئام
ــەم، ســەرۆکی  ــه  ماوەیەکــی ک ــی موســڵ ب ــدات. دوای کەوتن ــده دا ئەنجــام ب مانگێکــی ئاين
ــی  ــۆ نیشــاندانی گرنگ ــش ب ــام دا، ئه وي ــوك ئەنج ــۆ کەرک ــم ســەردانێکی ســیمبوڵی ب هەرێ

ئــەو شــارە بــۆ کــورد. 

دوای  ئەونییەکانــی  و  ئابــووری  کاریگەریــە  بەهــۆی  ســەربەخۆیی  بانگەشــەی  بــەاڵم، 
کۆنتڕۆڵکردنــی ئــەو ناوچــە نوێیانــە كــز بــوو. لــە مانگــی ئــاب، قەیرانی شــنگال و مه ســه له ی 
بەرپرســیاریەتی و کاریگــەری کۆنتڕۆڵکردنــی ناوچەیه كــی به رفراوانــی ئەوتــۆ، بانگەشــەکانی 
ــردن و  ــی کۆنتڕۆڵک ــی ئەرك ــی و زەحمەت ــش گران ــە کەرکوكی ــارد. ل ــەربەخۆیی هه ڵپه س س
ــووزی ســاڵی  ــو تەمم ــران تاوەک ــە حوزەی ــا ل ــرا. ته ني ــی پێک ــە درک ــەو ناوچان پاراســتنی ئ
ــان لەدەســت دا و ٩٨ی  ــوك سيوســێ )33( پێشــمەرگە گيانی ــزگای کەرک ــە پارێ ٢٠١٤، ل

ــوون.٢١ دیکــەش بریندارب

ئاوارە کان 

ــە  ــوو ل ــەی کــە پێویســت ب ــەو ئەرکــە گەوران ــوو ل ــاوارەکان یەکێــک ب شــەپۆلی گــەورەی ئ
ئەســتۆ بگیردرێــت. لــە ١٠ ی حوزەیرانــی ســاڵی ٢٠١٤ بــەوالوە، هەرێمــی کوردســتان 
ڕووبــەڕووی چەندیــن شــەپۆلی ئــاوارەکان بــووەوە کــە بــەدوای پەناگــە لــە ناوچەکانــی ژێــر 

ــەڕان. ــورد دەگ ــی ک کۆنتڕۆڵ

costs-/٠٧/٢٠١٤/http://musingsoniraq.blogspot.com  ،٢١- جۆل وینگ، “ قوربانیەکانی گەڕانەوەی کوردە عێراقییەکان بۆ ناوچە جێناکۆکەکان”، ١٨ تەمموزی ٢٠١٤

of-iraqs-kurds-moving-into.html، سەیرکراوە لە ٥ ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

کەرکوك لە دوای کەوتنی موسڵ
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ــی  ــۆی قەیران ــوو، پێشــتريش بەه ــەدەر نەب ــاوارەکان ب ــە شــەپۆڵی ئ ــوك ل ــزگای کەرک پارێ
ــو  ــەکان، تاوەک ــرە ی ڕاپۆرت ــوو. بەگوێ ــاوارەی لەخۆگرتب ــی زۆر ئ ــار ژمارەیەک ــاری ئەنب ش
ــەو  ــوون.٢٢ ئ ــتەجێ کراب ــوك نيش ــاری کەرک ــە ش ــاوارە ل ــەی١٢٧٨٠ ئ ــانی ٢٠١٤ نزیک نیس
ژمارەیــە بەرزبوونەوەیەکــی یەکجــار زۆری بەخۆیــەوە دیــووە، بەجۆرێــک )ڕێکخــراوی 
نێودەوڵەتــی کۆچبــەران( لــە کانوونــی دووەمــی ٢٠١٥ ئامــاژەی بــە تۆمارکردنــی کــۆی 
گشــتی ٢3٨٧٧٦ ئــاوارە کــرد لــە پارێــزگای کەرکــوك. لە وانــه ، ٩٤٧٨٢ کەســیان لــە 
پارێــزگای ســەاڵحەدینەوە هاتبــوون، کــە ئــه وكات ببــوە شــوێنی پێکــدادان بەتایبەتــی لــە 
ناوچەکانــی تکریــت و بێجــی. جێــی ئامــاژە پێکردنــە کــە کەرکــوك ژمارەيه کــی ئێجــگار زۆر 
ــە  ــان گەيشــتە ١٥٧٤٧٦ کــەس، لەوان ــە ئاســتێک کــەوا ژمارەی ــە خۆگرتــووە، ب ــاوارەی  ل ئ

ــن.٢3 ــی دەژی ــەی نافەرم ــراوە و چادرگ ــەواو نەک ــەی ت ــە باڵەخان ــەس ل ٤٠٠٨٠ ک

هەاڵوســانی ژمــارەی ئــاوارەکان لــە کەرکــوك بەدرێژایــی ســاڵی ٢٠١٤، نیگەرانــی ئاسایشــی 
لێکەوتــەوە.  ئــەو نیگەرانیانــە بریتــی بــوون لەگومانکــردن لــە دزەکردنــی کەســانی تونــدڕەو 
لەگــەڵ ئــەو خەڵکانــەی کــە لــە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی داعــش بــەرەو کەرکــوك هه ڵدێن. 
لەالیەکــی تریشــەوە، لــە پارێــزگای کەرکــوك وە بەتایبەتــی لــە ناوشــاری کەرکوك، مەترســی 
لــە بوونــی شــانەی نوســتوو هەیــە. دەشــێت بوترێــت کــە ڕەنگــە شــەری داعــش پەیوەندیــه  
ــەڵەقێنی و  ــش بش ــوك زیاتري ــاری کەرک ــی ش ــە جیاوازەکان ــوان پێکهات ــه ی نێ لیکترازاوه ك
درزی لــه وه  گەورەتــر دروســت بــکات، چونکــە زۆرینــەی چەکدارانــی داعــش لــە پێکهاتــەی 
ــە  ــۆی دروســتبوونی ڕق و کين ــە ه ــوك ببێت ــە کەرک ــە ل ــەوەش ڕەنگ ــی ســوننەن. ئ عەرەب

بەرامبــەر بــە پێکهاتــەی عەرەبــی ســوننە.٢٤

پێکهاتــەی دیموگرافــی هەمەچەشــنی کەرکــوك گرنگیەکــی ســتراتیژی هەیــە بــۆ دەوڵەتــی 
ئیســامی، چونکــە پــاش ئــەوەی چەکدارانــی داعــش لــە دیالــه  دەرکــران و بــەرەو باکــوور 
هەڵکشــان، تەرکیزیــان کــردە ســەر پارێــزگای کەرکــوك بــۆ ئەنجامدانــی توندوتیــژی. 
هەڵبەتــە ســەرکەوتنی ئــەو ڕێکخــراوەش لــە عێــراق پەیوەســتە بــە تواناکانی لــە بەکارهێنانی 
ــە  ــان شــت ل ــە هەم ــت ک ــە واپێدەچێ ــۆی. بۆی ــی خ ــە قازانج ــەکان ب ــە کۆمەاڵیەتی بارگرژی

کەرکــوك ئەنجــام بــدات.   

/٨٩٤/www.iomiraq.net/file .٢٢- ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، “پرۆفایلی پارێزگای کەرکوك ٢٠١٤”، سەیرکراوە لە بەرواری ٣ی کانوونی دووەمی ٢٠١٥

download?token=rKi٧r٠xA

http://iomiraq.net/ .٢٣-   ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی، “ خشتەی بەدواداچوونی ئاوارەکانی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی”، لە بەرواری١ی شوبات ٢٠١٥ سەیرکراوە

dtm-page

٢٤- پێویستە ئەوە بزانرێت کە ژمارەیەکی بەرچاو لە شەرکەڕی ‘ناعەرەب’  بەشێوەیەکی چاالک لەنێو پێکهاتەکانی دەوڵەتی ئیسالمی دا هەن
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هەولێر و بەغدا

بارودۆخــی په يوه نــدی نێــوان هەولێــر و بەغــدا بەهەســتیاری ماوەتــەوە. ســەرەڕای ئــەوەی 
کــە بەغــدا لەســەرەتادا، ڕازی بــوو بــه  باوبوونــەوەی هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە پارێــزگای 
ــەو  ــە دەرئەنجامــی ئ ــەی کــە ل ــە کوردی ــه  دیفاکتۆی ــە ئيداري ــەو کۆنتڕۆڵ ــەاڵم ئ کەرکــوك، ب
باوبوونەوەیــە هاتــه  كايــه وه ، گــرژی لــە پەیوەنــدی نێــوان هــەردوو ئیــدارە دروســت كــردووە. 
هەرچەنــدە ســەرکردایەتی کــوردی پێــی وابــوو کــە دەبێــت پرســی کەرکــوك و ناوچــە 
جێناکۆکــەکان یەکێــک بێــت لــە خاڵەکانــی ئەجێنــدای دانووســتانەکان لــە نێــوان حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی بەغــدا، بــەاڵم، لەبــەر تەرکیــز کردنــە ســەر پرســی 
ئابــووری، ڕەنگــە پرســی كه ركــوك وه ك زۆربــه ی کێشــە دژوارەکان بخرێتــە الوە.  ئــەوەش 
خــۆ دزینەوەیــە لــەو ڕاســتیەی کــە بەبــێ چارەســەرکردنی پرســی ناوچــە جێناکۆکــەکان، زۆر 

ئەســتەمە هەولێــر و بەغــدا بتوانــن پەیوەندییەکــی ســەقامگیریان هەبێــت.      

ڕۆڵــی میلیشــیا شــیعیەکان و حەشــدی شــەعبی لــە کەرکــوك وەک پرســێکی ناکۆکــی 
دروســتکەر ئەژماردەکرێــت. بــۆ نموونــە لێدوانەکانــی قەیــس خەزعەلی، ســەرۆکی )عەســایب 
ئەلحــەق(،  بانگەشــە بــۆ ئــەوە دەکات کــە کەرکــوك شــارێکی عێراقیــە و لێناگەڕێــت ببێتــە 
بەشــێک لــە هەرێمــی کوردســتان. ئــه وه ش دەریدەخــات کــە ئــەو گروپــە چەکــدارە لەســەر 
ــەرکەوتن  ــەک س ــتهێنانی زنجیرەی ــە. دوای بەدەس ــۆی هەی ــی خ ــوك بۆچوون ــی کەرک پرس
لــەدژی چەکدارانــی داعــش لــە ناوچەکانــی دیالــە و ســەاڵحەدین، میلیشــیا شــیعەکان پەیتــا 
ــەو  ــزگای کەرکــوك بابوونــەوە، پاشــان ڕوویــان ل ــی باکــووری پارێ پەیتــا لــە ناوچەکان

ــوو.   ــارۆچکەی دوزخورمات ــتنە ش ــا گەیش ــرد هه ت ــه  ک پارێزگای

دوای ئــەوە، لــە ناوچەکانــی باشــووری کەرکــوك باوبوونــەوە، بــە زۆری لــە ناوچــەی 
تازەخورماتــوو. هەڵبەتــە چەکدارانــی حەشــدی شــەعبی لــە کەرکــوك بــەزۆری لــە تورکمانــە 
ــەوە و  ــە کەرکــوك بمێنن ــدەدەن ل ــان هەوڵ ــن و بێگوم ــە شــیعەکانی شــارەکە پێکدێ لۆکاڵی
ــی  ــە الیەن ــەاڵم، زەحمەت ــەن. ب ــراوان بک ــه  ف ــەو پارێزگاي ــەاڵتیان  ل ــر دەس ــی ژێ ناوچەکان
ــە  ــکات. بۆی ــوڵ ب ــوك قب ــوەی شــاری کەرک ــە چوارچێ ــە ل ــەو چەکداران ــی ئ ــوردی چاالک ک
ــە  ــە کەرکــوك ببێتــە خاڵــی پێکــدادان ل ــەوە پیشــاندەدات کــە لەوانەی ــەوەش ئەگــەری ئ ئ
نێــوان هەولێــر و بەغــدا. لێــرەدا گرنگــە ئامــاژە بــەوە بکرێــت کــە ڕەنگــە هێشــتنەوەی پرســی 
کەرکــوك بەبــێ بوونــی پرۆســەیەکی سیاســی و چوارچێوەیــەک بــۆ ڕێککەوتــن، گرژییــەکان 

زیاتــر تەشــەنە بکــەن.    

کەرکوك لە دوای کەوتنی موسڵ
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بارودۆخــی کەرکــوك زۆر بــە ناســەقامگیری ماوەتــەوە. لەگەڵ بەردەوامی شــەڕ لە ناوچەکانی 
وەک مــەال عەبدوڵــا، تەلــوەرد و مەکتــەب خالیــد، پێدەچێــت کەرکــوك وەک ســەرچاوەیەکی 
ســەرهەڵدانی گــرژی بمێنێتــەوە، نــەک تەنيــا بەهــۆی هەڕەشــەکانی دەوڵەتــی ئیســامیەوە، 
بەڵکــو بەهــۆی بارگرژییــەکان لــە پەیوەنــدی نێــوان هەولێــر و بەغــدا. بارودۆخــی ناهەمــواری 
ــی کوردســتان  ــی هەرێم ــوان حکومەت ــدی نێ ــش پەیوەن ــی نرخــی نەوتی ــووری و دابەزین ئاب
وحکومەتــی بەغــدا دەخاتــە ژێــر فشــارێکی زیاتــرەوە. ئــەو خااڵنــە و  ئامەدەبوونــی گروپــە 
ــی  ــە كۆنتڕۆڵ ــەربەخۆیی و دوور ل ــان بەس ــە هەندێکی ــۆره کان، ک ــیعە جۆراوج ــدارە ش چەک
بەغــدا هەڵســوکەوت دەکــەن، وادەگەێنێــت کــە ڕەنگــە کەرکــوك ببێتــە مەیدانێــک بــۆ 

ملمانــێ سیاســییەکان لــە داهاتــوودا. 
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لــە ســاڵی ٢٠٠٥، مــاددەی ٥٨ ی یاســای بەڕیوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە 
)قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة اإلنتقاليــة( کــرا بــە بەشــێک لــە مــاددەی ١٤٠ ی دەســتووری 
کــورت  شــێوازێکی  بــە  ١٤٠یــش  مــاددەی  خــوودی  هەرچەنــدە  عێــراق.  هەمیشــەیی 
ــاددەی  ــی م ــە ووردەکاریەکان ــەوە دەکات ک ــاژە ب ــە ئام ــەو ماددەی ــەاڵم ئ نووســراوەتەوە، ب
٥٨ دەبــێ جێبەجــێ بکرێــن. ئاســاییکردنەوە، و ئەنجامدانــی ســەرژمێری و ڕیفرانــدۆم ئــەو 
ــە مــاددەی ١٤٠ دا باســکراون و لــەم بەشــانەی خــوارەوە هەریــەک لــەو  هەنگاوانــەن کــە ل
ــن.  ــوك شــرۆڤە دەکرێ ــی شــاری کەرک ــەی پێکهاتەکان ــی ڕوانگ ــە ڕەچاوکردن ــە ب هەنگاوان

ئاساییکردنەوە 

ســەبارەت بــە پڕۆســەی ئاســاییکردنەوە، لــه  مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری عێراقــدا، كــه  ئاماژە 
بــە مــاددەی ٥٨ی یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە دەکات، هاتــووه  
ــردوەوە  ــی ڕاب ــی ڕژێم ــۆی کردارەکان ــەی بەه ــەو ناڕەواییان ــی... ئ ــە “خێراي ــت ب ــه  دەبێ ك
ئەنجامــدراون بــە مەبەســتی گۆڕینــی دیموگرافیــای چەنــد ناوچەیــەک ، وەکــو کەرکــوك... 

پێچەوانــە بكرێنــه وه “.٢٥

لــه  مــاددەی ٥٨ی یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە پڕۆســەی 
ئاســاییکردنەوە لــە چــوار خــاڵ پێکدێــت:

 
قەرەبووکردنــەوەی دارایــی ئــەو كه ســانەی لــە كەرکــووک دەرکــراون ) ئــاوارەکان( -  ١

و ئــەو هاوردانــەی کــە ئامــادەن بگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو شــوێنانەی لێیــەوە هاتــوون.  
ڕاستکردنەوەی باری نەتەوایەتی)تصحيح القومية(-  ٢
چارەسەرکردنی کێشەی خاوەندارێتی زەویوزار-  ٣
گەڕانەوەی سنوورە ئيداریەکانی کەرکوكی پێش هاتنی ڕژێمی بەعس-  ٤

بــەاڵم هــەردوو مــاددەی ١٤٠ و مــاددەی ٥٨ ڕێکارەکانــی ئەنجامدانــی ئــەو خااڵنــەی 
ــاددەی  ــە نووســینی م ــی ل ــەوەش، ناڕوون ســەرەوەیان دەستنيشــان نەکــردوە. ســەرەڕای ئ
ــی و ناکۆکــی  ــە هــۆی ســەرهەڵدانی ملمان ــت کــە بووەت ــەدی دەکرێ ١٤٠ دا بەشــێوەيه ک ب

ــوك.  ــە کەرک ــەکان ل الیەن

ــی  ــە جێبەجێکردن ــان ب ــە پەیوەندی ــانەی ک ــەو پڕۆس ــەکان، ئ ــێ و ناکۆکی ســەرباری ملمان
ــە.  ــردن و وردبينی ــە چاودێریک ــتیان ب ــە پێویس ــاددەی ١٤٠ هەی م

٤. ماددەی 1٤0: گرفتەکانی جێبەجێکردن

http://web.archive.org/ :٢٥-دەقی ماددەی ٥٨ی یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ قۆناخی گواستنەوە بە زمانی ئینگلیزی لەم ویبسایتە دەستدەکەوێت

web/٢٠٠٩٠٤٢٣٠٦٤٩٢٠/http://www.cpa-iraq.org/government/TAL.html, لە بەرواری ١٥ی ئازاری ٢٠١٥ سەیر کراوە. 
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بــۆ نموونــە، دوای ســاڵی ٢٠٠3، دارایــی بــۆ ئــەو خێزانــە هاوردانــە تەرخانکــرا كــه  ئــارەزووی 
ــاش  ــاوەی ٤٠ ڕۆژ پ ــە م ــەوە ل ــی گەڕان ــە مەرج ــان، ب ــۆ ناوچەکانی ــوو ب ــان هەب گەڕانەوەی
وەرگرتنــی بــڕی پــارەی تەرخانکــراو.٢٦ شــایەنی باســه کــە جگە لــەوەی ژمارەی هــاوردەکان 
وەکــو ئامــار لەبەردەســتدا نیــە، بــاس لــەوە دەکرێــت کــە ژمارەیــەک لــە خێزانــە هــاوردەکان 
قەرەبووکراونەتــەوە بــەاڵم شــاری کەرکوكیــان بەجــێ نەهێشــتوە. تەنانــەت بــاس لــەوەش 
دەکرێــت کــە هەندێــک لــەو خێزانانــە بــڕی پــارەی قەرەبووکردنەوەکەیــان بەکارهێنــاوە بــۆ 

نۆژەنکردنــەوەی خانووەکانیــان هــەر لەنێــو شــاری کەرکــوك.٢٧  

لــە الیەکــی تــرەوە الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی کەرکــوك ڕایانگەیانــدوە کــە زەویــان ئەوەنــدە 
نیــە بــۆ ئــەوەی بەســەر خێزانــە ئــاوارەکان دابــەش بکرێــت. یەکێــک لــەو هۆکارانــە بــۆ ئــەو 
ــە زەویەکانــی  ــە ٢٠٠3، زۆرێــک ل ــەوە کــە پــاش ڕوخانــی رژێمــی بەعــس ل ڕاســتیە دەگێڕن

شــاری کەرکــوك بــە شــێوەێکی نایاســایی لەالیــەن خەڵکــەوە بەکارهێنــراون.

لــە ئێســتادا پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك ناکۆکیــان دەڕنەبڕیــوە بەرامبــەر بــە پڕۆســەی 
ــورد  ــان و ک ــەرەب و تورکم ــی ع ــی پێکهاتەکان ــو نوێنەران ــی، بەڵک ــەوەی دارای قەرەبووکردن
ــاف و شایســتەی  ــە م ــتە ب ــە پرۆســەکە پەیوەس ــوە، چونک ــۆ دەڕبڕي ــان ب پشــتگیری خۆی
ــە  ــە ک ــەو بابەت ــی ئ ــۆ تەواوکردن ــدا ب ــان کاتيشــدا ویســتی بەغ ــەاڵم لەهەم خەڵکــەوە.٢٨ ب
یەکەمیــن هەنــگاوی جێبەجێکردنــی ئاســاییکردنەوەیە، بــە گومانــەوە تەماشــای دەکرێــت و 
ــەوەی  ــی شــاری کەرکــوك قەرەبووکردن ــی پێکهاتەکان بگــرە ژمارەیەکــی بەرچــاوی نوێنەران

ــا.٢٩ ــی پرۆســەی ئاســاییکردنەوە دان ــەردەم جێبەجێکردن ــان وەکــو بەربەســت لەب دارایی

یەکێــک لــە بەرپرســەکانی شــاری کەرکــوك لــەم بارەیــەوە ڕایگەیانــد کــە “بــەو میکانيزمــەی 
ئێســتا پەیڕەودەکرێــت، تەنيــا قەرەبووکردنــه وەی دارایــی زیاتــر لــە ٢٠ ســاڵی تــر دەخایەنێت 
بــۆ ئــەوەی تــەواو بێــت، ئــەوە ئەگــەر حکومەتــی بەغــدا ســااڵنە ١٧ملیــار دینــار بنێرێــت.”3٠ 
ــە  ــە خەرجی ــار ل ــار دین ــە ئێســتادا ســااڵنە ١٧ ملی ــی “ئۆفیســی کەرکــوك ل ــا گوت هەروەه
ــەوەی  ــۆ ئ ــەوە... وە ب ــەم بکرێت ــارە ک ــاڵی ٢٠١٥ وابڕی ــە لەس ــت ک ــیادیەکان وەردەگرێ س

قەرەبوکردنــەوەی دارایــی تــەواو بێــت، بــڕی ٦٠٠ ملیــار دینــاری دەوێــت.”3١ 

شــایانی باســە کــە لــە ســاڵی ٢٠٠٧ تــا ســاڵی ٢٠١٤ لەنێــو ١٢٠3٢٠ مامەڵەی پێشکەشــکراودا 
ــە  ــەبارەت ب ــەوە. س ــوو نەکراونەت ــتا قەرەب ــس هێش ــەوه، ٦١٤٦٦ کەی ــەن ئاورەکان ــە الی ل
هــاوردەکان، لــە تێکــڕای ٢٨3٨٤  کەیســدا تەنيــا ٥٧٧٤ کەیــس قەرەبــوو نەکراوەتــەوە.3٢

٢٦- بڕی ٢٠،٠٠٠،٠٠ دیناری عێراقی

٢٧- کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان، کەرکوك، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤. 

٢٨- کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان، کەرکوك، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤.

٢٩- هەمان سەرچاوە

٣٠- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ١٤ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤.

٣١- هەمان سەرچاوە

٣٢- ئامارەکانی ژمارەی مامەڵە پێشکەشکراوەکان لە لیژنەی جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠/ ئۆفیسی کەرکوك وەدەستهێرناوە
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کێشەی خاوەنداریێتی زەویوزار

ئــەو بەشــەی پڕۆســەی ئاســاییکردنەوە دوو بابــەت لەخــۆ دەگرێــت: کێشــەی خاوەندارێتــی 
زەویــوزاری ناوەکــی و کێشــەی زەویــە کشــتوکاڵیەکان. ســەرچاوەی ئــەو کێشــە ی دواييــان 
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بڕیاڕانــەی کــە ڕژێمــی بەعســی دەریکــردن، کــە بەهۆیانــەوە مليۆنێــك 
ــان  ــرا و پاش ــەردا گی ــتی بەس ــتوکاڵی دەس ــم زەوی کش ــه زار )١٢٠٠٠٠٠( دۆن ــه د ه و دووس
دابەشــکران.  دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام لــە ٢٠٠3، ئــاوارەکان داوای گەڕاندنــەوەی 
زەویەکانیــان کــرد و بــه وه ش بابەتــی چارەســەرکردنی کێشــەی خاوەندارێتــی زەویــوزار بــووه  

یەکێــک لــە بابەتەکانــی کارنامــەی حکومــەت لــەو کاتــەدا. 

پەیوەســت بــەم بابەتــە، پێکهاتــەی تورکمــان گلەیــی وگازنــدەی خۆیــان هەیــە. یەکێــک لــە 
ئەنــدام پەرلەمانەکانــی پێکهاتــەی تورکمــان لــە بەغــدا ئامــاژەی بەوەکــرد کــە “بەشــێوەکی 
فەرمــی تەنيــا یــەک مەتــر لــە زەوی تورکمانــەکان نەگێردراوەتــەوە بــۆ خاوەنەکانیــان.”،33 
هەرچەنــدە هەندێــک لــە خاوەنــدارە کــوردەکان بــە شــێوەکی نافەرمــی لــە دوای ســاڵی ٢٠٠3 
زەویەکانیــان وەرگرتــەوە ، بــەاڵم چونكــه  پرۆســه كه  نافەرمــی بــوو ، ئــەو خاوەندارانــە مافــی 

ســوود وەرگرتنیــان لــه  خزمەتگوزاریەکانــی حکوومــەت نیــە. 

ئــەو کێشــانە بەبــێ چارەســەر ماونەتــەوە و ديــاره  یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکیەکان نزمــی 
ئاســتی ســەروەرێتی یاســایە. لەهەمــان کاتــدا بابەتــی ئاڵــۆزی تریــش هــەن کــە کێشــەکانیان 
زیاتــر قووڵکردوتــەوە. بــۆ نموونــە، زەویــە کێشــە لەســەرەکان بــۆ چەندیــن جــار مامەڵــەی 
کڕيــن و فڕۆشــتنیان لەســەرکراوە و ئــەو دەســت و ئــەو دەســتیان کردوە و ئــەوەش وایکردوە 
کــە چارەســەر کردنــی ئــەو بابەتــە قورســتريش بێت. جێی ئاماژەیە کە دەســتەی کێشــەکانی 
ــەی نزیکــەی ٨٨٠٠  ــە و مامەڵ ــی ئۆفیســی لەکەکــووک هەی ــوزاری عێراق خاوەندارێتــی زەوی
ــەر  ــە چارەس ــژەی کەیس ــی ڕێ ــۆ زانین ــە ب ــتدا نی ــار لەبەردەس ــەاڵم ئام ــردوە، ب کەیســی ک
کــراوەکان. ئــەوەی مــاوە لــە ئۆفیســی کەرکــوك تەنيــا نزێکــەی ٥٠ کەیســە. کــە دەســتەی 
کێشــەکانی خاوەندارێتــی عێــراق تەنيــا کار لەســەر ئــەو کێشــانە دەکات کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ 
پێــش پڕۆســەی رزگارکردنــی عێــراق لــە ٢٠٠3 و زۆربــەی مامەڵــەکان کاتــی زۆر دەخایەنــن  

چونکــە بڕیارەکانــی ئــەو دەســتەیە لــە دادگای تێهەڵجوونــەوە تانەیــان لێدەدرێــت. 

٣٣- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٣ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

ماددەی 1٤0: گرفتەکانی جێبەجێکردن
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بەگوێــرەی یاســای ژمــارە ٢٩ی ســاڵی ٢٠١٢ کــە لــە ئەنجوومەنــی وەزیرانــی بەغــداوە 
دەرچــووە، پێویســتە تێکــڕای بڕیارەکانــی )لیژنــەی کاروبــاری باکــوور، لجنــة شــٶون 
الشــمال(ی هه ڵوه شــاوه  لــە پرەنســیپدا هەڵبوەشــێتەوە چونکــە ئــەو بڕیارانــە بــە مەبەســتی 
هەڵوەشــانەوەی گرێبەســتە کشــتوکاڵیەکان و لەناوبردنی مافی کارپێکردنی زەوی کشتوکاڵی 
دەرکرابــوون.  بــە جێبەجێکردنــی بڕیــاری ژمــارە ٢٩ کێشــەی خاوەندارێتــی بازێکــی گــەورە ی 
بــەرەو چارەســەرکردن دەنــا، کەچــی ئــەو بڕیــارە تائێســتا جێبەجێنەکــراوە. هەروەهــا 
پێویســتە الیەنــی پەیوەندیــدار ڕێنمایــی دەربــکات بــۆ قەرەبووکردنــەوەی دارایــی ئــەو 
کەســانەی کــە زەویەکانیــان بەکارهێنــدراون و باڵه خانــه ی دەوڵەتیــان لەســەر دروســتکراون. 

سنووری ئیداری شاری کەرکوك

لــە کانونــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠٠٧، لێژنــەی جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ پێشــنیازێکی 
پێشــکەش بــە ئەنجوومەنــی ســەرۆکایەتی عێــراق کــرد ســەبارەت بەگەڕانــەوەی هەمــوو ئــەو 
قــەزا و ناحیانــەی کــە لــە کەرکــوك دابڕیندرابــوون و ئێســتا لــە ژێــر دەســەاڵتی هاوبه شــی 
ــوك،  ــداری شــاری کەرک ــۆ ســەر ســنووری ئی ــتانن ب ــراق و کوردس ــی عێ ــەردوو حکومەت ه
ــەش ســنووری  ــەوە. بەم ــەالر و دۆز دەگرێت ــری و ک ــاڵ و کف ــی چەمچەم ــەوەش ناوچەکان ئ

ــەوە.3٤ ــوك دەگەڕێت ــاڵی ١٩٧٥ی کەرک ــه ی س ئیداريه ك

گوڕێنــی ســنووری ئیــداری ئێســتای کەرکــوك، لــە الیــەن پێکهاتەکانــی عــەرەب و تورکمانەوە 
وەک بەربەســتێکی جیــددی لــە بــەردەم جێبەجێکردنــی مــاددەی ١٤٠ ئەژمــار دەکرێــت. ئــەو 
دوو پێکهاتەیــە بەرهەڵســتی گەڕاندنــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکــوك دەکــەن چونکە لە 
ڕوانگــەی ئــەوان ئــەو بابەتــە تەنيــا پەیوەســت نیــە بــە پارێــزگای کەرکــوك بەڵکــو ناوچــەی 
ــەوەی  ــان، گەڕاندن ــەرەب و تورکم ــەی ع ــڕوای پێکهات ــە ب ــەوە. ب ــی دەگرێت ــەی عێراق دیک
ــەن  ــە ڕێککەوتنێکــی سیاســیە لەالی ــا، پێویســتی ب ــی کەرکــوك بەتەني ســنوورە ئیداریەکان

تێکــڕای الیەنەکانــەوە، ئــەوەش خــۆی لــە خۆیــدا کارێکــی زۆر ئەســتەمە.  

ــاری  ــی ش ــنوورە ئیداریەکان ــەوەی س ــەڵ گەڕان ــوردی لەگ ــی ک ــەی الیەنه كان ــەاڵم  زۆرین ب
کەرکوكــن، لەبــەر ئــەوەی بەگەڕانەوەی ســنووری ئیداری کەرکوكــی ١٩٧٥، پێکهاتەی کوردی 
ــی  ــرەی دەســتووری عێراقــی، پێویســتە ئەنجوومەن ــە. بەگوێ ــەو پارێزگای ــە ل ــە زۆرین دەبێت
ســەرۆکایەتی عێــراق پێشــنیازەکانی ســەبارەت بــەو گۆڕانکاریانــەی ئەنجامــدراون لــە ســنورە 

ئیداریەکانــی ناوچــە جــێ ناکۆکــەکان پێشــکەش بــە پەرلەمانــی عێــراق بــکات. 

٣٤- پیتە بارتۆ، “ ملمالنێ لەگەڵ یەکپارچەیی نەتەوەیەك: سنوورە ناوخۆ ناکۆکی لەسەرەکانی عێراق” ئینتەرناشنال ئەفیرس ٨٦ ژمارە ٦، (٢٠١٠) اڵپەڕە ١٣٣٥.
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ــە ســاڵی  ــی پێشــوو، ل ــاری عێراق ــی، ســەرۆکی کۆم ــە، جــه الل تاڵه بان ــەو بنەمای لەســەر ئ
ــرد بەمەبەســتی  ــراق ک ــی عێ ــی نوێنەران ــە ئەنجوومەن ــڕۆژە یاســایەکی پێشــکەش ب ٢٠١١ پ
هەڵوەشــاندنەوەی هەمــوو ئــەو یاســا و بڕیاڕانــەی کــە ڕژێمــی بەعس دەریکردبوون ســەبارەت 
بــە گۆڕانکاریکانــی ســنوورە ئیداریــەکان. بــەاڵم، ئــەو پــڕۆژە یاســایە لــە پەرلەمانــدا قۆناخــە 

دیاریکراوەکانــی نەبڕيــوە و لــە ئەنجوومونــی نوێنەرانــی عێراقــی ماوەتــەوە. 

بــۆ ئــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکوك بگێردرێنەوە، پێویســتە هەر یەک لــە پارێزگاکانی 
ــرن و  ــراو هه ڵبگ ــی دیاریک ــد ناوچەیەک ــه  چەن ــە و ســلێمانی ده ســت ل ســەاڵحەددین و دیال
بيانلکێنــن بــە ســنووری ئیــداری کەرکوكــه وه . ئەوجــۆره  گۆڕانكاريــه  ســنووريانه ش کارێکــی 
ئاســان نیــن، بەڵکــو پرۆســەی دوور و درێــژ و ئاڵــۆزن و ئەگــەری ئەوەیــان هەیــە کــە هەرگيز 
ــی  ــنوورە ئیداریەکان ــە س ــکات ک ــە پێویســت ب ــە ڕەنگ ــن.  بۆی ــام نەدرێ ــەواوی ئەنج ــە ت ب
ــۆ وه دەســتهێنانی هــەر بەرەوپێشــه وه   ــان بمێننــەوە ب ئێســتای شــاری کەرکــوك وەک خۆی

چوونێــک بــه  ئاراســته ی چارەســەکردنی پرســی کەرکــوك. 

ــی  ــه  ڕوون ــتنەوە ب ــی گواس ــۆ قۆناخ ــەت ب ــی دەوڵ ــای پەڕێوەبردن ــادده ی ٥٨ ی یاس وه  م
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە دەبێــت پرۆســەی ئاســاییکردنەوە بــە “خێرايــی” ئەنجــام بدرێــت.  
بــەاڵم دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە ده  ســاڵ لــە واژوو كردنــی ئــه و یاســایە و گواســتنه وه ی 
بــۆ نــاو دەســتووری عێراقــی، دەکرێــت بوترێــت کــە لــه  رووی عه مه ليــه وه  پرۆســەی 
ئاســاییکردنەوە ئیــدی تــەواو بــووە لەبــەر ئــەوەی ئــەو بڕگانــەی کــە لــە چوارچێــوەی ئــەو 
پڕۆســەیەدا “بــه  خێرايی”ئەنجــام نــەدراون، ئيتــر جێبەجــێ ناکرێــن. هــەروەک شــارەزایەکی 
ــاددەی ١٤٠  ــە م ــچ نەخشــەیەکی باشــتر ل ــەوڕۆدا هی ــرد “لەئ ــورد ئاشــکرای ک ئه كاديمــی ک
ــن  ــڕوای م ــە ب ــە؟ ب ــی ماددەک ــن كام به ش ــیار بکەی ــت پرس ــەاڵم دەبێ ــە، ب ــارادا نی ــه  ئ ل

ــوە.”3٥ ــی هات ئاســاییکردنەوە کۆتای

سەرژمێری و مافی بەشداربوون لە دەنگدان

ــە وشــەی ســەرژمێری دەکات.  ــاژە ب ــی ئام ــە ڕوون ــار ب ــا دوو ج ــی تەني دەســتووری عێراق
ــی  ــه  ئه نجامدان ــووه  ك ــدا هات ــه  تێي ــراوە، ك ــێ ک ــاژەی پ ــاددەی ١٤٠ ئام ــە م ــان ل یەکەمي
ــە  ــەواو دەبێــت. ل ــدۆم ت ــی ڕیفران ــە ئەنجامدان ــە ب ــەو پڕۆســەیەی ک ســەرژمێری بەشــێکه ل
چوارچێــوەی ئــەو ماددەیەشــدا مانگــی تەممــوزی ٢٠٠٧ وەک دوا وادە بــۆ ئەنجامدانــی 
ســەرژمێری دەستنيشــان کرابــوو. بــەاڵم ئــەو دوا وادەیــە، هــەر وەک وادەی دیاریکــراو بــۆ 
ئەنجامدانــی ســەرژمێری گشــتی لەســەر ئاســتی عێــراق کــە ١٧ی تشــرينی یەکەمــی ٢٠٠٧ 

ــەدرا.3٦ ــام ن ــەرژمێريش ئەنج ــەرچوو و س ــوو، بەس ب

٣٥- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، هەولیر، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

٣٦- لیام ئەندرسۆن و گاریث ستانسفیڵد، قەیرانەکان لە کەرکوك: ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن (فیالدلفیا: پی ئی ئینئین، ٢٠٠٩). اڵپەڕە. ٢٦٨. 
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٣٧- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ١٩ی ئابی ٢٠١٤.

٣٨- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکيەکانی ئەنجــام نەدانــی ســەرژمێری دەگەڕێتــەوە بــۆ کێشــەی 
ــۆرە  ــەو ج ــارە ئ ــەوە(ی بەشــداربووان. دی ــه ز )نەت ــنامه ی ره گ ــەر ناس ــیارکردن لەس پرس
پرســیارانە دەکرێــت ببنــە هــۆی ســەرهەڵدانی ناکۆکــی و ملمانــێ. ئەنجامدانــی ســەرژمێری 
لــە کەرکــوك دەبێتــە مایــەی دەستنيشــانکردنی ئەوانــەی مافــی بەشــداریکردنیان لــە 
ریفرانــدۆم هەیــە. بــەاڵم بــۆ ئــەوه ی بــە شــێوازێکی دادپەروەرانــە بەشــداربووانی ڕیفرانــدۆم 
ــی  ــەوەش کارێک ــت. ئ ــک بنرێ ــد هەنگاوێ ــوه خت چەن ــتە پێش ــن، پێویس ــان بکرێ دەستنيش
زۆر قورســە چونکــە بەشــداربوون لــە ڕیفرانــدۆم زۆر جــار دەبەســترێتەوە بــە مێــژووی 

ــا. ــان ن ــە ی ــا بەشــداربوو خەڵکــی کەرکوك ــر ئای ــە واتایەکــی ت بەشــداربووان، ب

پێناســەکردنی ئــه وه ی كــه  کــێ مافــی بەشــداربوونی هەیــە لــە ڕيفرانــدۆم بابەتێکــە 
ڕوانگــەی  لــە  لەســەرە.  کەرکوكــەوە  شــاری  پێکهاتەکانــی  لەالیــەن  زۆری  مشــتومڕی 
ــی  ــت ماف ــەوە نابێ ــەدوای ٢٠٠3 گەڕاونەت ــە ل ــەی ک ــەی ئەوان ــەوە زۆرین ــەی تورکمان پێکهات
بەشــداریبوونیان لــە ڕیفرانــدۆم پێبدرێــت. ڕای زۆرینــەو زاڵــی نوێنەرانــی پێکهاتــەی تورکمــان 
قبووڵــی ســەرژمێری دەکات وەکــو بنەمــا بــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربووانی ڕیفرانــدۆم، 
ــوردی  ــی ک ــەوەش الیەن ــت. ئ ــوك بێ ــەوا ســنووری ئێســتای کەرک ــەی ک ــەو مەرج ــەاڵم ب ب
بەرهەڵســتی لــێ دەکات. هەرچــی پێکهاتــەی عەرەبیشــە ڕای وایــە کــە هەرکەســێک هەڵگــری 
ــە  ــەوە ب ــت، ئ ــی شــاری کەرکــوك ده رچووبێ ــە فەرمانگەکان ــت و ل بەڵگەنامــەی فەرمــی بێ
خەڵکــی کەرکــوك ئەژمــار دەکرێــت و مافــی بەشــداربوونی هــەر پڕۆســەیەکی دەبێــت کــە 
ــردن  ــاڵی ٢٠٠3، دەرک ــاش س ــە پ ــه  ل ــايانی باس ــاری دەکات. ش ــارەکە دی ــی ش چارەنووس
ــه   ــت ب ــوك نەبێ ــی کەرک ــێک خەڵک ــۆ هەرکەس ــوك ب ــە کەرک ــە ل ــتنەوەی بەڵگەنام وگواس

فه رمــی وەســتێنراوە.

پێکهاتــەی کورديــش ڕوانگەیەکــی یەکگرتــووی نیــە لەســەر ئــەو بابەتــە. بــۆ نموونــە یەکێــک 
لــە دیــدەکان ئەوەیــە کــە هەرکەســێک بــۆ مــاوەی ٢٥ ســاڵی ڕابــردوو لــە شــاری کەرکــوك 
ژیابێــت و خاوەنــی زەوی بێــت دەکرێــت مافــی بەشــداریبوونی لــە ڕیفراندۆمــی هەبێــت.3٧ 
بــەاڵم بەکارهێنانــی ســەرژمێری ســاڵی ١٩٥٧ بــە ناوچەکانــی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری 
و دوزخورماتــوو وەک بنەمــا بــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربووانی پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم، ڕای 

زۆرینــە و زاڵــە لــە نێــو پێکهاتــەی کــوردی.3٨
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ســەرژمێری ســاڵی ١٩٥٧ بــه الی تورکمــان و کــورده وه  مايــه ی ڕەزامەندیە لەبــەر ئەوەی وەک 
درووســترین و باوەرپێکراوترێــن ســەرژمێری لەقەڵــەم دەدرێــت كــه  تــا ئێســتا لــە عێراقــدا 
ئەنجامدرابێــت. چەنــد ســاڵێک دوای ئەنجامدانــی ئــەو ســەرژمێریە، گۆڕينــی ديموگرافیــای 
شــاری کەرکــوك دەســتی پێکــرد، هــەر بۆیــە ئــەو ســەرژمێریانەی کــە دواتــر ئەنجامــدراون 
ــی ســەرژمێری  ــدی بەکارهێنان ــی بەتون ــەی عەرەب ــەاڵم پێکهات ــن. ب ــە باوەڕپێکــراو دانانرێ ب
ــەر  ــدۆم ڕەتدەکاتــەوە لەب ــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربوانی ڕيفران ١٩٥٧ وەک ئامرازێــک ب
ئــەوەی ئەگــەر ئــەو ســەرژمێریە بــۆ ئــەو مەبەســتە بەکاربهێندرێــت، تەنيــا ڕێژەیەکــی کەمــی 

ئــەو عەرەبانــەی لــە کەرکوكــن مافــی بەشــداربوونیان دەبێــت. 

ســەرباری بوونــی ڕای جیــاواز لەســەر مافــی بەشــداربوون لــە پڕۆســەی ســەرژمێری، 
ــە کــە  ــان وای ــش بڕوای ــی کوردي ــە پێکهاتەكان ــک ل ــان و عــەرەب و هەندێ ــەی تورکم پێکهات
ــە پێویســتە پێشــوەختە ڕێککەوتنــی لەســەر بکرێــت. لێــره دا ده كــرێ ره چــاوی  ــەو بابەت ئ
ئــه وه  بكــرێ كــه ئــه و  “تەحەفوزاتانــه ی” الیــەن و پێكهاتــه كان وەکــو هێڵــی ســوور دايــان 
ــی  ــەوەی الیەن ــۆ ئ ــت. خ ــه ر بكرێ ــته يان له س ــن و هه ڵوه س ــاو بكرێ ــته  ره چ ــن پێويس ده نێ
ــە  ــدان ب ــە دەنگ ــداربوون ل ــی بەش ــی ماف ــە پێدان ــەبارەت ب ــنیازی دەکات س ــی پێش عەرەب
هەرکەســێک هەڵگــری بەڵگەنامــەی فەرمــی و دەرچــووی دام و دەزگاکانــی کەرکــوك بێــت، 
الیەنــی کــوردی و تورکمانــی دەســت بەجــێ ڕەتــی دەکەنــەوە چونکــە ئــەوە مانــای پێدانــی 
ــی  ــنیاری الیەن ــدا پێش ــان کات ــاوردەکان. لەهەم ــە ه ــژاردن ب ــه  هەڵب ــداربوونە ل ــی بەش ماف
ــە نێشــتەجێبوون یــان  کــوردی لەســەر بەکارهێنانــی ســەرژمێری ١٩٥٧ یاخــود ٢٥ ســاڵ ل
ــه وه  بەرهەڵســتی  ــه ن عه ره به كان ــه  الي ــدی ل ــە بەتون خاوەندارێتــی زەوی ئەگــەری زۆری هەی

ــت.  لێبکرێ

کەواتــە له وه ده چــێ كــه  لێــک نزیکبوونــەوەی بۆچوونــەکان ســەبارەت بــە مافــی بەشــداربوون 
ئەســتەم بــێ. هــەر بۆیــە دەشــێت بوترێــت کــەوا هــەر پڕۆســەیەکی سیاســی ســەبارەت بــە 
ــە  ــە  ل ــە ک ــایانی باس ــە بنبەســت. ش ــە بگات ــەری زۆری هەی ــەرژمێری ئەگ ــی س ئەنجامدان
ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی، ئــەو ناوچــە جێناکۆکانــەی کــە ریفراندۆمیــان تێــدا کــراوە مافــی 
بەشــداربوون تێيانــدا کێشــەیەکی ســەرەکی بــووە. هەربۆیــە ئــەو کێشــەیە ئەگــەری ئــەوەی 
هەیــە ببێتــە هــۆکاری دواخســتنی پڕۆســەی ریفرانــدۆم بــۆ کاتێکــی نادیــار. بــۆ نموونــە مافی 
بەشــداربوون لــە ســاڵی ٢٠١٤ لــە واڵتــی قوبــرس کێشــەیەکی گــەورە بــوو، بــەاڵم ســەرباری 
بوونــی ناکۆکــی و ناڕەزایــی بەهێــز بریــاردرا كــه  مافــی بەشــداربوون بــە هەمــوو قوبرســیەکان 
بدرێــت. بێگومــان ڕێپێدانــی هەمــوو دانێشــتوانی شــاری کەرکــوك ناڕەزایــی لێدەکەوێتــەوە 
بەتایبــەت لەالیــەن ئەوانــەی کــە پێیــان وایــە کــە هەرکەســێک دانيشــتوی شــاری کەرکــوك 

نەبێــت و “خەڵکــی رەســەنی” ئــەو شــارە نەبێــت، نابێــت مافــی بەشــداربوونی پێبدرێــت.
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ــە  ــەی ک ــۆ نيشــته جێبوونی ئەوان ــەوە ب ــداربوون دەگەڕێت ــی بەش ــەرچاوەی کێشــەی ماف س
لەکاتــی پڕۆســەی تەعریــب و ئەوانــەی پــاش ٢٠٠3 ڕوویــان کــردە كه ركوك. بــەاڵم لەبەرامبەر 
ئەوەشــدا، پێویســتە ئــەوە بوترێــت کــە پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم چارەنووســی هەموو دانیشــتوانی 
شــاری كه ركــوك دیــاری دەکات و زۆرينــەی دانيشــتوانی شــاری کەرکــوك خۆیــان بــە 

کەرکوكــی دادەنێــن و ناکرێــت بەرژەوەندیەکانیــان پشــتگوێ بخرێــن. 

ڕيفراندۆم 

ســەرچاوەی په يدابوونــی ڕا و بۆچوونــی جیــاواز لەســەر ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم دەگەرێتــەوە 
بــۆ ئــەو شــێوازە ناڕوونــەی كــه  مــاددی ١٤٠ پــێ نووســراوەتەوە. ئــەو مــاددە دەســتووریە 
دەستنيشــانی نەکــردوە کــێ مافــی بەشــداربوونی هەیــە لــە ڕیفرانــدۆم، وە ئامــاژەی بــەوە 
نــەداوە کــە ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی چ یەکەیەکــی ئیــداری ئەنجــام بدرێــت، وە بــاس لــەوە 
ــەو الیەنەشــی دەستنيشــان  ــا ئ ــدۆم، وەهەروەه ــە ڕيفران ــت ل ــاکات چ پرســیارێک دابرێژرێ ن
ــەو هۆکارانەشــە کــە  ــەر ئ ــوە ببــات. هەرلەب ــدۆم بەڕێ نەکــردوە کــە ده بــێ پڕۆســەی ڕيفران
پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك لێکدانــەوە و تەفســیری جياوازیــان هەیــە و هــەر الیەنێــک بــە 
گوێــرەی بەرژەوەنــدی پێکهاتەکــەی خــۆی خوێندنــەوە بــۆ ئــەو خااڵنــەی ســەرەوە دەکات. 

ســەبارەت بــە پرســياری ڕیفرانــدۆم، زۆر لــە سیاســەتمەداران پشــتگيری لــەوە دەکــەن کــە 
تەنيــا یــەک بــژاردە بخرێتــە بــەردەم دەنگدەرانــی پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم و ئــەو بژاردەیــەش 
پرســیار بێــت لەســەر گەڕانــەوەی كه ركــوك بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان یــان نــا.3٩ بــەاڵم 
ئــەو بۆچوونــە بێگومــان جێــگای قبوڵــی بەشــێک لــە پێکهاتەکانــی تورکمــان و عــەرەب نیــە 
لەبەرئــەوەی وەاڵمدانــەوە بــە “نەخێــر” بــۆ پرســیاری یــەک بژاردەیــی مانای ئــەوە دەگەينێت 
کــە کەرکــوك وەکــو بەشــێک لــە عێراقــی مەرکــەزی بمێنێتــەوە. پێکهاتــە ناکوردیەکانيــش 
ــە داهاتــووی  ــان پــێ قبــوڵ نیــە و دەیانەوێــت دیــد و روانگــه ی خۆیــان ســەبارەت ب ئەوەی
شــاری کەرکــوك لــە ڕیفراندۆمــدا جێــی بکرێتــەوە. بــەاڵم ســەرەڕای بوونــی ڕوانگــەی جیــاواز 
لەســەر ئــەو بابەتــە، هەندێــک لــە الیەنــە کوردیــەکان ڕایــان وابــوو کــە دەبێــت حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان پێــش بەڕێوەچوونــی هــەر دەنگدانێــک ســەبارەت بــە داهاتــوی ناوچــە 
دابــڕاوەکان، بــە ئەنجامدانــی توێژینەوەيــه ك هەڵبســتێت بەمەبەســتی ڕوونکردنــەوەی چەنــد 
ــدی  ــە، و دەوڵەمەن ــەو ناوچان ــوردی ل ــەی ک ــتوانی  پێکهات ــژەی دانیش ــو ڕێ ــک، وەک خاڵێ
ــی نزيكــی ســنووری  ــە ڕووی ســەرچاوە و ســامانی سروشــتی، و دياريكردن ــە ل ــەو ناوچان ئ

جوگرافــی ئــەو ناوچانــە لەیەکتــر.٤٠

٣٩- کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان، کەرکوك، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤.

٤٠- چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری، سلێامنی، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.
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سنووری ئیداری دەنگدان 

ــە  ــنیازکراون، لەوان ــن پێش ــک تێڕوانی ــدان، کۆمەڵێ ــداری دەنگ ــنووری ئی ــە س ــەبارەت ب س
ــاش  ــەاڵم پ ــت، ب ــزگا ئەنجــام بدرێ ــدۆم لەســەر ئاســتی پارێ ــە ڕیفران ــەوەی ک پێشــنیازی ئ
گەڕانــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکوكــی پێــش رژێمــی بەعــس.٤١ زۆر جــار پێشــنیازی 
ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی قــەزا و ناحیــەکان پێشــکەش کــراوه ، ئــەوەش بــەو 
ــی شــاری  ــی ناوچەکان ــەوەی ویســتی خەڵک ــدۆم ڕەنگدان ــی ڕیفران ــە ئەنجامەکان ــەی ک بڕوای
کەرکــوك دەبێــت.٤٢ بــەاڵم ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی یەکــەی ئیــداری بچــووك، 
قــەزا و ناحيــە، ئەگــەری زۆری هەیــە کــەوا ببێتــە هــۆی دروســتبوونی ئاڵــۆزی و لێکترازانــی 
زیاتــر. خــۆ ئەگــەر ئەنجامەکانــی ڕیفرانــدۆم جیــاواز بــوو لــە قەزایەکــەوە بــۆ قەزایەکــی تــر 
یــان لــە ناحیەکــەوە بــۆ ناحيەکــی تــر، ئــەوە ئیتــر دەبێــت ســنووری نــوێ دابرێژرێتــەوە. 
بۆیــە، دەکرێــت بوترێــت کــە ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی پارێــزگا و بــە ســنووری 
ــەو  ــی ئ ــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا، پەيڕەوکردن ــژاردە بێــت. ب ــن ب ــداری ئێســتاوە گونجاوتری ئی

شــێوازە پێوســتی بــە کۆدەنگــی سیاســیە. 

هەندێــک لــە نوێنــەرە کــوردەکان گرنگیەکــی زۆریــان داوه  نــەک تەنهــا بــه  گه يشــتنه  
کۆدەنگــی نێــوان نوێنەرانــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك ســەبارەت بــە بابەتــی ڕیفرانــدۆم، 
ــەوەی  ــی  قەرەبووکردن ــه بابەت ــه  ل ــش، جگ ــاددەی ١٤٠ي ــی م ــڕای خاڵەکان ــە تێک ــو ب بەڵک
دارایــی. زێتــر لــەوەش، ڕۆڵــی کۆمەلــگای نێودەوڵەتــی لــە گەيشــتن بــە هــەر ڕێکەوتنێــک 
یــا کۆدەنگیــەک بەزۆرگرنــگ ئەژمارکــرا.٤3 جگــە لــە هاوکاریکــردن و هانــدان و لێــک 
ــی  ــی، بەتایبەت ــگای نێودەوڵەت ــەکان، کۆمەڵ ــدی الیەن ــوون و بەرژەوەن ــەوەی بۆچ نزيکردن
نەتــەوە یەکگرتــوەکان و والیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەوريــکا، رۆڵــی مــەزن لــە دانپێدانانــی هــەر 
رێککەوتنێــک لــە داهاتــوودا دەبینــن. کۆمســیۆنی بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبژاردنەکانــی عێــراق 
دەتوانێــت ڕیفرانــدوم لــە کەرکــوك بەڕێوەببــات. هەروەهــا نێــردەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــۆ 
هاریکاریکردنــی عێــراق )یۆنامــی( دەتوانێــت لــە ڕێــی تیمــی هاریکاریکردنــی هەڵبژاردنــەکان 

)EAT( یارمەتــی تایبــەت بــە هەڵبــژاردن پێشــکەش بــکات.٤٤ 

ســەبارەت بــە پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم ، چەنــد خاڵێــک هــەن کــە هــەر ســێ الیــەن لەســەریان 
کۆکــن، وەک پێویســتی گەيشــتن بــە ڕێکەوتــن، و تەرخانکردنــی بــڕی بودجــەی پێویســت بــۆ 
بەڕێوەبردنــی ڕیفرانــدۆم، و دەرکردنــی یاســا و ڕێســای هەڵبــژاردن لــە الیــەن پەرلەمانــەوە. 
گەیشــتن بــە ڕێکەوتنێکــی سیاســی دەســتکەوتێکی مــەزن و جوامێرانــه  دەبێــت، ئه گه رچــی 

له وانه يــه  ڕێکەوتنــه كان تەرکیــز بکە نــه  ســەر دۆخــی کۆتایــی پــاش ڕیفرانــدۆم.   

٤١- چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك،١٩ی نیسانی٢٠١٥.

٤٢- چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢ی شوباتی ٢٠١٥.

٤٣- چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٧ی ئابی ٢٠١٤.

http://ckro.georgetown.edu/  (٢٠١٣) ،٤٤- ‘چەمکی هەڵسوڕاندنی ڕیفراندۆم لە کەرکوك’، سەنتەری دیموکراسیەت و کۆمەڵگای مەدەنی لە زانکۆی جۆرج تاون
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ــاژە  ــت، پێویســتە ئام ــۆ دۆخــی کەرکــوك دەکرێ ــە چارەســەری سیاســی ب ــاس ل ــک ب کاتێ
بــە چارەســەرە پێشــنیازکراوەکان ســەبارەت بــە دۆخــی دواڕۆژی ئــەو شــارە بکرێــت.  ئــەو 
ــی  ــۆ کێشــەی ســنوور و شــێوازی ئیدارەکردن ــو چارەســەر ب پێشــنیازانە ی )مێــری(ش وەک
ــەوە دەکــەن کــە  شــاری کەرکــوك پێشکەشــکراون. پوختــه ی پێشــنیازه كان گەنگەشــەی ئ
ــود  ــا، یاخ ــان ن ــتان ی ــی كوردس ــڕی هەرێم ــنووری کارگێ ــەر س ــە س ــوك بخرێت ــا کەرک ئای
لــەدوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم شــێوازێکی بەڕێوەبردنــی تایبــەت بــه و پارێزگايــه  ببەخشــرێت 

یــان نــا.
 

ســەبارەت بــە چارەســەره  پێشــنیازکراوەکان، لــە خــوارەوە شــەش )٦( ســیناريۆ ســەبارەت 
ــراون.  ڕەنگــە ئە وانــه  لــە ڕابــڕدوودا  ــاری کەرکــوك دەستنيشــان ک ــی ش بــە چارەنووس
ــەبارەت  ــوك س ــاری کەرک ــی ش ــی پێکهاتەکان ــتن و تێڕوانین ــەاڵم تێگەیش ــن، ب ــاس کراب ب
بــە هه ريه كه يــان زۆر گرنگــە، بەتایبەتــی لــە دوای ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــەی لــەدوای 
حوزەيرانــی ســاڵی ٢٠١٤ هاتنــە ئــاراوە، چونکــە ئــەو تێگه يشــتنە ڕێخوشــکەر دەبێــت بــۆ 
ــی  ــه  جیاوازه كان ــد و بۆچوون ــه  دی ــارە. ره نگ ــەو ش ــۆ ئ ــی ب ــەی سیاس ــەوەی چارەس دۆزین
پێکهاتــەکان لەمــەڕ ئــه و ســيناريۆيانه  دەرئەنجامــی مەترســی و نیگەرانــی ئەمنــی و ئابــووری 

ــه ن:  ــەو شــارە. ســيناريۆكان ئه وان ــت ل ــوو بێ و سیاســی ب

کەرکــوك وه ك پارێزگايه كــی ئاســايی لــەدەرەوەی ســنووری کارگێــڕی هەرێمــی  -  ١
کوردســتان.

عێــراق  پارێزگایەکــی  هــه ر  ئــەو ســیناريۆیەدا کەرکــوك وەک  لــە چوارچێــوەی 
ئەســتۆ.  ده گرێتــە  ئیدارەکردنــی  لەبەغــدا  ناوەنــدی  حکومەتــی  و  دەمێنێتــەوە 

کەرکــوك بــە سيســتمێکی بەڕێوەبردنــی تايبــه ت لــەدەرەوەی ســنووری هەرێمــی  -  ٢
کوردســتان.

ــتان  ــی کوردس ــڕی هەرێم ــنووری كارگێ ــەدەرەوەی س ــوك ل ــيناريۆيه دا کەرک ــەم س ل
دەبێــت بــەاڵم دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی تایبــەت بــە خۆی دەبێــت. لــە ڕووی ئیداریەوە 
دەســەاڵتەکان لــە حکومەتــی ناوەندیــەوە شــۆڕ دەکرێنــەوە بــۆ ئیــدارەی کەرکــوك، 
ــان پارێزگایــەک  ــان دەبێتــە هەرێمێــک ی ــەو شــارە ی ــە ڕووی جوگرافیــەوە ئ ــەاڵم ل ب
بــەاڵم بــە ئاســتێکی کەمتــر لــە ژێــر کاریگــەری دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی هه ريــه ك لــه  

بەغــدا و هەرێمــی کوردســتان دەبێــت.٤٥
هەرێمێکی سەربەخۆ. -  ٣

لــەم ســیناريۆیەدا کەرکــوك دەکرێتــە هەرێمێــک و دەســەاڵت و مافەکانــی هاوشــێوەی 
هــەر هەرێمێکــی فيدڕالــی دەبێــت لــە عێــراق. 

5. تێڕوانینی پێكهاته كان و رێگاچاره كان

٤٥- ستیڤن ۆڵف، ‘ حوکمڕانی کردن (لە) کەرکوك: چارەسەرکردنی دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان لە عێراقی پاش ئەوریکا’، ئینتەرناشنال ئەفیرس، ٨٦:٦، (٢٠١٠)، ١٣٦١-١٣٧٩. 

اڵپەڕە. ١٣٧٦.
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کەرکوك وەک پارێزگایەکی ئاسايی لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستاندا. -  ٤
ــت و  ــتان دادەنرێ ــی کوردس ــی هەرێم ــو پارێزگایەک ــوك وەک ــیناریۆیەدا کەرک ــەم س ل
ئــەو مافانــەی دەدرێتــێ کــە بــە پارێزگاکانــی تــری هەرێمــی کوردســتاندا دراوە. لــەو 
حاڵەتــەدا، ســنووری جوگرافــی و دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی ئــەو شــارە دەکەوێتــە ژێــر 

رکێفــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانەوە.
کەرکــوك بــە حاڵەتێکــی بەڕێوەبردنــی تایبەتــەوە لــە چوارچێــوەی ســنووری کارگێڕی  -  ٥

هەرێمــی کوردســتان  .
ئــەو ســیناريۆیە شــاری کەرکــوك دەخاتــە نێــو ســنووری جوگرافــی هەرێمــی 
ــاواز  ــەوە و جی ــەت بەخۆی ــی تایب ــە سیســتەمێکی بەڕێوەبردن ــەاڵم ب کوردســتانەوە ب

لەگــەڵ پارێزگاکانــی تــری هەرێــم کوردســتان. 
حاڵەتی بەڕێوەبردنی کاتی سەربەخۆ.  -  ٦

ــە  ــت و دەبێت ــی تێدەپەڕێ ــە قۆناخێکــی کات ــوك ب ــەو ســیناریۆیە کەرک ــرەی ئ بەگوێ
هەرێمێــک لــە دەرەوەی کۆنترۆڵــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ مــاوەی پێنــج 
تــا ده  ســاڵ و شــێوازێکی بەڕێوەبردنــی تایبەتــی بەخــۆی پەيــڕەودەکات. ئــەو قۆناخە 
ــی  ــت. دوای تەواوبوون ــف بکرێ ــی” وەس ــی کات ــی تایبەت ــو “حاڵەتێک ــت وەک دەکرێ
ــی  ــوان پێکهاتەکان ــە نێ ــە ل ــی متمان ــە و دروســتبوون و پتەوبوون ــەو قۆناخــە کاتی ئ
شــاری کەرکــوك و هەروەهــا نێــوان بەغــدا و هەرێمــی کوردســتان، ڕيفرانــدۆم ئەنجــام 
دەدرێــت بــۆ بڕیــاردان لەســەر ئه گــه ری لکاندنــی ســنووری جوگرافــی شــاری کەرکــوك 
بــە ســنووری هەرێمــی کوردســتانەوە، چونکــە بــه  گوێــره ی ئــه و ســیناریۆیە شــێوازی 
بەڕێوەبــردن، تایبــەت و جیــاواز دەمێنێتــەوە، جــا لە چوارچێوەی هەرێمی کوردســتان 
ــەدەرەوەی. شــایانی باســە حاڵەتــی ئیــداره ی کاتــی زۆر جــار وەکــو  بێــت یاخــود ل
میکانیزمێــك بــۆ یەکاییکردنــەوەی ملمانــێ دژوار و درێژخایەنــەکان بەکارهێنــراوە.٤٦

ــەرەکیەکانی  ــە س ــەندکراوی الیەن ــژاردەی پەس ــی ب ــتن و دیاریکردن ــە تێگەش ــایانی باس ش
ــە  ــت ک ــەوە بکرێ ــاژە ب ــت ئام ــدا دەبێ ــان کات ــەاڵم لەهەم ــە، ب ــی زۆر گرنگ ــوك کارێک کەرک
ــورس و  ــی ق ــوزە، کارێک ــە ئاڵ ــەو بابەت ــەڕ ئ ــەکان لەم ــی پێکهات ــەر بۆچون ــتاندن بەس گش
گرانــە، كه چــی لەگــەڵ ئەوەشــدا دەکرێــت بــە شــێوازێکی فــراوان و گشــتی ڕوانگــەی 

ــت. الیەنــەکان دەستنيشــان بکرێ

٤٦- ستیڤن ۆڵف، ‘ حوکمڕانی کردن (لە) کەرکوك: چارەسەرکردنی دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان لە عێراقی پاش ئەوریکا’، ئینتەرناشنال ئەفیرس، ٨٦:٦، (٢٠١٠)، ١٣٦١-١٣٧٩. 

اڵپەڕە. ١٣٧٧.
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ڕوانگەی پێکهاتەی عەرەبی

دیاریکردنــی ڕوانگــەی الیەنــی عەرەبــی گرنگــە لەبــەر ئــەو گۆڕانکاریانــەی لــە بــاری 
ــاراوە،  ــە ئ ــی ٢٠١٤ ەوە هاتن ــە مانگــی حوزەیران ئاسایشــی ناوچه كــه  و شــاری کەرکــوك ل
ــی  ــر کۆنترۆڵ ــە ژێ ــەوە کەوتن ــەزای کەرکوك ــدی ق ــە ناوەن ــه  ب ــی زۆری پارێزگاك ــه  به ش ك
هێزەکانــی پێشــمەرگە. ئــەو وەرچەرخانــە گەوره یــە نیگەرانــی الیەنــی عەرەبــی لــە کەرکــوك 
لێکەوتــەوە. ســەرچاوەی ئــه و نيگه رانيــه  دەگەڕێتــەوە بــۆ بەرباوبوونــەوەی دەســەاڵتی 
ــدا  ــە لەبنەڕەت ــەو هێزان ــەوەی ئ ــە کاتێکــدا جوواڵن ــە ناوچەکــەدا، ل ــی پێشــمەرگە ل هێزەکان
بــۆ پاراســتنی ســەقامگيری ئاسايشــی بــوون و بــۆ وەســتاندنی پێشــڕەويه کانی چەکدارانــی 
داعــش پێويســت بــوون. لــەم بارەیــەوە یەکێــک لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی عــەرەب وتی”ئێمــە 
ــەاڵم  ــی پێشــمەرگە، ب ــی هێزەکان ــە ئامادەبوون ــن ســەبارەت ب ــەو ڕاســتیە دەکەی قبووڵــی ئ
ــوێ  ــی خ ــی سیاس ــۆ مەرام ــۆ ب ــەاڵتی دیفاکت ــوردی دەس ــەی ک ــە پێکهات ــە ک ــان نی قبوڵم

ــەوە.”٤٧ بقۆزێت

ئامادەبوونــی فراوانــی هێــزە ئەونیــە کوردیــەکان، بــە تایبەتــی هێزەکانی ئاســایش، مەترســی 
ــە  ــە ک ــان وای ــی بڕوای ــەی عەرەب ــی پێکهات ــەوە.٤٨ نوێنەران ــی لێکەوتۆت ــەی عەرەب پێکهات
ــەواوی دەســەاڵتی  ــت ت ــی هەرێمــی کوردســتان دەیانەوێ ــو حکومەت ــی نێ ــە کوردیەکان حیزب
خۆیــان بەســەر کەرکوكــدا بســەپێنن. هەروەهــا پێکهاتــەی عــەرەب خۆیــان وەکــو بەشــێک 
لــە پڕۆســەی بڕیــاردان نابینــن و لــەوە نیگەرانــن ببــن بــە کەمينــە لــە کەرکوكــدا.٤٩ لەوانەیــە 
ــنوورە  ــە لەس ــەرەب دژی گۆڕانکاري ــەی ع ــە پێکهات ــت ک ــەوە بێ ــەو هۆکاران ــه ر ئ ــەر له ب ه
ئیداریەکانــی پارێــزگای کەرکــوك، و دژی بەکارهێنانــی ســەرژمێری ١٩٥٧ه بــۆ دەستنیشــان 
ــەو دوو ڕێ و شــوێنە ڕێــژەی دەنگده رانــی ســه ربه   کردنــی دەنگدانــده ران. ديــاره  كــه  ئ

پێکهاتــەی عــەرەب بــە ئاســتێکی بەرچــاو کــەم دەکاتــەوە. 

دیــدی پێکهاتــەی عــەرەب دژی لکاندنــی کەرکوكــە بــە ســنووری کارگێــڕی ئێســتای 
ــە  ــز خســتنیان چونک ــۆی پەراوێ ــە ه ــەو کارە دەبێت ــەوە ئ ــەی ئەوان ــە ڕوانگ کوردســتان. ل
ــه وێ  ــه  ده يان ــی ك ــەی عەرەب ــی پێکهات ــار نوێنەران ــە. زۆر ج ــە کەمين ــەدا دەبن ــەو حاڵەت ل
بيســه لمێنن كــه  ئــه وان بڕوایــان بــە مــاددەی ١٤٠و  پڕۆســەكانی چاره ســه ر نیــە بــاس لــە 

ــاڵی ٢٠٠٥.     ــی لەس ــتووری عێراق ــەر دەس ــه ن لەس ــان ده ك ــی دەنگداني بایکۆتکردن

یەکێــک لــە سياســەتمەدارانی پێکهاتــەی عــەرەب ڕایگەیانــد کــە “پێکهاتــەی عــەرەب 
لەکەرکــوك ئەوەیــان ]کردنــی کەرکــوك بــە بەشــێک لــە هەرێمــی کوردســتان[ ڕەتدەکاتــەوە 

ــە.  ــی هەی ــد هۆکارێک ــە ش چەن ــەو ڕەتکردنەوەی و ئ

٤٧- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٣ی ئابی ٢٠١٤.

٤٨- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ترشینی یەکەمی٢٠١٤. 

٤٩- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٣ی ئابی ٢٠١٤. 
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یەکــەم، هەرێمــی کوردســتان لەســەر بنەمــای نەتەوەیــی بونیاتــراوە نــەک جوگرافــی لەبــەر 
ئــەوەی زۆرینــەی دانیشــتوانی کــوردن. هەروەهــا یاســا و ڕێســاکان لــەو هەرێمــەدا بــە پێــی 
کەلتــوری کــوردی داڕێــژراون. لەبــەر ئــەو هۆکارانــە، بەبــڕوای عەرەبــەکان، بــوون بەشــێک 

لــە هەرێمــی کوردســتان مانــای ســڕينەوەی مافەکانیــان دەگەيه نێــت.”٥٠

لەوانەیــە کۆنتڕۆلکردنــی کەرکــوك لەالیــەن هێــزە کوردیەکانــەوە بەڕوونــی دیــدی پێکهاتــەی 
عەرەبــی لەمــەڕ چارەســەرەکان بــۆ کێشــەی کەرکــوك دەرخســتبێت. لــە ڕابــردوودا زۆرینــەی 
الیەنــە عەرەبــەکان دەیانەوێــت کەرکــوك وەکــو پارێزگایــەک لــە عێــراق بمێنێتــەوە و 
بەڕێوەبردنيشــی لەالیــەن حکومەتــی ناوەنــدی بەغــداوه  بکرێــت. بەشــێکی تــر لــە پێکهاتــەی 
ــت  ــی هەبێ ــه  حاڵەتێکــی تایبەت ــە پێويســته  پارێزگايه ك ــوو ک ــان واب ــوك ڕای ــی کەرک عەرەب
و بەشــێوازێکی تایبــەت بەڕێوەببرێــت. ئــەو دوو ڕوانگەیــە کەرکــوك لــەدەرەوەی ســنووری 
جوگرافــی هەرێمــی کوردســتان دادەنێــت. ئــەوە ڕای پێکهاتــەی عــەرەب بــوو لــە کەرکــوك 
هەتــا پێــش حوزەیرانــی ســاڵی ٢٠١٤، بــەاڵم لێــرەدا ئــەوەی گرنگــە بوترێــت ئەوەیــە 
ــان  ــی نیگەرانیەکانی ــەر زیادبوون ــووە لەب ــر ب ــی توندت ــەی عەرەب ــی پێکهات ــە بۆچوونەکان ک
ــه   ــكاری ل ــەر گۆڕان ــا لەب ــوك و هەروەه ــە کەرک ــان ل ــی پێکهاتەکەی ــە ئاسایش ــەبارەت ب س

ــر.  ــی شــاری کەرکــوك بەیەکت ــەی پێکهاتەکان ئاســتی متمان

ئــەوەی ڕوون و ئاشــکرایە ئێســتا ئەوەیــە کــە بۆچوونــی پێکهاتــەی عەرەبــی لــە دوای 
دروســتبوونی  بەهــۆی  هاتــووە.  بەســەردا  گۆڕانــکاری   ٢٠١٢ ڕووداوەکانــی حوزەیرانــی 
بێمتمانەیــی لەنێــوان عەرەبــی ســوونە و حکومەتــی بەغــدا، کــە شــیعە مەزهەبــەکان 
بەســەریدا زاڵــن، زۆرینــەی الیەنــی عەرەبــی دژی بیرۆکــەی بەســتنەوەی کەرکوكــن بــە 

حکومەتــی ناوەنــدی بەغــداوه  لــەڕووی جوگرافــی و کارگێڕیــەوه . 

بــەاڵم ئــەوە مانــای ئــەوە ناگەیەنێــت کــە ئــەوان پشــتگيری له چوونــە پــاڵ هەرێمــی 
ــە  ــەوە بکرێت ــە ڕووی جوگرافی ــوك ل ــە کەرک ــان باشــترە ک ــەوان پێ ــەن. ئ ــتان دەک کوردس
ــی کوردســتان  ــی هەرێم ــووزی حکومەت ــەاڵم دەســەاڵت و نف ــک ب ــان هەرێمێ ــەک ی پارێزگای
ــەی  ــەی پێکهات ــت. زۆرین ــن ئاســتدا بێ ــدا لەکەمتری ــی تێی ــدی عێراق ــی ناوەن ــان حکومەت ی
ــایانی  ــتان. ش ــە دەوەس ــەو بۆچوون ــدی دژی ئ ــاڵ بەتون ــی پارس ــش حوزەیران ــەرەب پێ ع
باســە کــە زۆرێنــەی نوێنەرانــی کۆمەڵــگای عەرەبــی مــاددەی ١٤٠و چەمکــی پڕۆســەی 
ڕیفرانــدۆم لەکەرکــوك بــە نادروســت دادەنێــن٥١ كه چــی یاســای دروســتکردنی هەرێمــەکان 
بــە ڕێگەچــارەی یاســایی و شــەرعی دادەنێــن. بــە پێــی ئــەو یاســایەش، دەبێــت ســێیەکی 
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی پارێــزگای کەرکــوك یاخــود لــە ســەدا دەی)١٠%( دەنگــدەران دەنــگ 
ــزگای کەرکــوك.٥٢  ــی پارێ ــدەن بەمەبەســتی بەهه رێمکردن ــدۆم ب ــی ڕیفران لەســەر ئەنجامدان

٥٠- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ترشینی یەکەمی ٢٠١٤. 

٥١- پێویستە ئەوە لەبیر نەکرێت کە زۆرێک لە کۆمەڵگای عەرەبی لەسەر ئاستی عێراق بایکۆتی دەنگدان لەسەر دەستووری عێراقی کرد لە ساڵی ٢٠٠٥.

٥٢- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ئایار٢٠١٤. 

تێڕوانینی پێكهاته كان و رێگاچاره كان
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٥٣- چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك،٢٦ی ترشینی یەکەمی ٢٠١٤.

بــەاڵم ئەگــەر هــەر یــەک لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراقــی زه مانه تــی 
چەنــد گه رەنتيــەک بکــەن، ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە پێکهاتــەی عــەرەب ڕوانگــەی بگوڕێــت 
بــە شــێوازێک دوور بــێ لــە هەڵوێســتی ڕەتکردنەوەیــی.  ســەبارەت بــە مافــی بەشــداربوون 
لــە دەنگــدان، هەندێــک لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی عــەرەب ڕایــان وایــە کــە تەنيــا ئەوانــەی 
ــە  ــه  اليــه ن دامودەزگاکانــی کەرکوكــن مافــی ده نگدانيــان ل هەڵگــری ناســنامەی دەرچــوو ل
ــد  ــنامەو چەن ــتنەوەی ناس ــەی گواس ــە پڕۆس ــە ک ــەوە ش لەکاتێکدای ــت، ئ ــدۆم هه بێ ڕیفران
بەڵگەنامەيه کــی تــر لــه  بەڕێوەبەرایەتــی ڕەگەزنامــە و بــاری شارســتانی کەرکــوك بەفەرمــی 
وەســتێنراوە. بێگومــان ئــەو ڕایــەش زۆرينــەی ئەوانــەی کە لــەدوای ســاڵی ٢٠٠3 گەڕاونەتەوە 
ــەڕای سیاســەتمدارێکی پێکهاتــەی  ــە دەنگــدان بێبــەش دەکات. هەرچــی، ب ــۆ کەرکــوك ل ب
عەرەبیشــە، ئەوانــەی دوای ٢٠٠3 هاتوونــە بــۆ کەرکــوك و دەتوانــن بیســەلمێنن کــە خەڵکــی 

ڕەســەنی کەرکوكــن، دەتوانــن بەشــداری لــه  ڕيفرانــدۆم بكــه ن.٥3

ڕوانگەی پێکهاتەی تورکمان

ــەبارەت  ــوو س ــی یەکگرت ــدا ڕوانگەيه ک ــەی تورکمانی ــو پێکهات ــە نێ ــە ل ــت ک ــێت بوترێ دەش
بــە کێشــەی کەرکــوك بــەدی ناکرێــت، ئــەوەش هۆکارەکــەی ئەوەیــە كــه  الیەنــی تورکمانــی 
ــەی تورکمــان  ــوون. ڕوانگــەی پێکهات ــەش ب ــدا داب ــەرەی تایفی ــی سیاســی و ب بەســەر پارت

دەکرێــت بەســەر ســێ )3( بەشــدا دابــەش بکرێــت:
ئەندامه  توركومانه كانی لیستی )برایەتی کەرکوك( -  ١
تورکمانــە شــيعە مەزهەبــەکان، كــه  زۆرینەیــان الیەنگــری چەنــد پارتێکــی سیاســی -  ٢

جیــاوازن
بــه ر ه ی تورکمانــی کــە لــە شــەش پــارت پێکهاتــوە و زۆرینەیــان ســوننە مەزهەبــن -  ٣

ــە.  ــەرە هەی ــه ڵ ئەنق ــان له گ ــدی به تيني و پەیوەن

ــەم گروپانــە بۆچــوون و هەڵوێســتی جیاوازیــان هەیــە. بــۆ نموونــە، ئەندامانــی  هەریــەک ل
لیســتی برایەتــی کەرکــوك ڕەنگــە زیاتــر پشــتیوانی ئــەو جــۆرە چارەســەريانە بکــەن کــە 
لەدەرئەنجامــدا کەرکــوك، جــا بــە حاڵەتێکــی ئیــداری بێــت یــان نــا، دەخاتــە نێــو ســنووری 
کارگێــڕی هەرێمــی کوردســتان. هه رچــی دوو گرووپەکــەی تریشــە، لەگــەڵ ئــەوه ن كــه  
کەرکــوك جۆرێــک لــە حاڵەتــی تایبەمەنــدی پــێ ببەخشــرێت بــەاڵم لــەدەرەوەی چوارچێــوەی 

هەرێمــی کوردســتان. 
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ــزگای  ــی پارێ ــه  بەهەرێمبوون ــردووەوە پشــتگيری ل ــە ڕاب ــە ل ــی، ک ــی عێراق ــەرەی تورکمان ب
ــتی  ــە پش ــەیە دەکات ک ــەو پرۆس ــی ئ ــە میکانیزم ــاس ل ــتادا ب ــە ئێس ــوك دەکات، ل کەرک
ــە  ــەو یاســایەی ک ــە و ئ ــەو ماددەی ــی بەســتووە. ئ ــاددەی )١١٩( دەســتووری عێراق ــە م ب
لەژێــر ڕۆشــناییه كه ی دەرچــووە،٥٤ ڕێگــە بــە پارێــزگاکان دەدات هەرێــم پێکبهێنــن لەڕێــگای 
داواکاری ســێیەکی ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئــەو پارێزگایــه ، یاخــود لــە ڕێــی داواکاری 
دەیەکــی دەنگــدەران بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم.٥٥ لــەم بارەیــەوە، نوێنەرێکــی دیــاری 
پێکهاتــەی تورکمــان ڕایگەیانــد: “ئێمــە پێمــان خۆشــە ببینــە شــەریکی ڕاســتەقینە لەگــەڵ 
کــوردەکان... ســنووری کوردســتان لــە دەســتوور پێناســە کــراوە. ئێمــە درک بــەوە دەکەیــن 
بــەاڵم ئێمــە کەرکــوك وەک بەشــێک لــە هەرێمــی کوردســتان دانانێیــن. ئێمــە دەمانەوێــت 

ــی ســەربەخۆ.”٥٦ ــە هەرێمێکــی فیدرال ــوك بکرێت کەرک

بەهەرێمبوونــی کەرکــوك وەکــو  تورکمانــەکان  نوێنــەری  لــە  ئەوەشــدا، زۆران  لەگــەڵ 
ــەی تورکمــان کــە لەســەرەوە  ــەو نوێنــەرەی پێکهات ــی دادەنێــن. هــەر ئ چارەســەرێکی کات
ئامــاژەی پــێ کــراوە وتــی “ئێمــە دەمانــەوێ ئــەوە ]بەهەرێمبوونــی کەرکــوك[ بــۆ مــاوەی 
ــن. ئینجــا ئێمــە ئەنجامــی  ــدۆم ئەنجــام بدەی هه شــت ســاڵ بێــت، پاشــان دەتوانیــن ڕیفران

ــن.”٥٧ ــوڵ دەکەی ــدۆم قب ڕیفران

ــت  ــەم بدرێ ــی” لەقەڵ ــی کات ــی تایبەت ــو “حاڵەتێک ــت وەک ــە دەکرێ ــەرێکە ک ــەوە چارەس ئ
و لەڕوانگــەی پێکهاتــەی تورکمانیــەوە وەکــو میکانيزمــی دروســتبوونی متمانــە ئەژمــار 
دەکرێــت. جێــی ئامــاژە پێکردنــە کــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی تورکمانــی نيگەرانيەکــی ڕوونیان 
لــێ بــەدی دەکرێــت ســەبارەت بــە مافــە یاســاییەکانیان و بابەتــی نوێنەرایەتــی کردنیــان، 
ئەگــەر کەرکــوك بــە هەرێمــی کوردســتانەوە لکێنــدرا. زۆر جــار هەندێــک لــە سیاســەتمەدارە 
تورکمانــەکان باســی زەمانــات ده کــەن لەکاتــی لکاندنــی کەرکــوك بــە هەرێمی کوردســتانەوە: 
“ئێمــە داوادەکەیــن کــە کەرکــوك حاڵەتێکــی تایبەتــی پــێ ببەخشــرێت، جــا لــە عێــراق بێــت 
ــە هەرێمــی  ــە بەشــێک ل ــراق. ئەگــەر کەرکــوك کــرا ب ــە هەرێمــی کوردســتانی عێ یاخــود ل
کوردســتان، ژمــارەی تورکمانــەکان زیــاد دەکات. زیــاد بــوون لــە ژمــارەدا مانــای زیــاد بوونــە 
لــە نوێنەرایەتــی کــردن... حاڵەتــی تایبــەت دەبێتــە مایــەی بەرزبوونــەوەی ئاســتی متمانــە 

لــە نێــوان کــوردەکان و عەرەبەکانیــش.”٥٨

تێڕوانینی پێكهاته كان و رێگاچاره كان

٥٤- یاسای ژمارە ١٣ کە لە ساڵی ٢٠٠٨ لەالیەن پەرلەمانی عێراقەوە درچووە.

٥٥- کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان، کەرکوك، ٣ی کانوونی یەکەمی ٢٠١٤.

٥٦- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ئابی ٢٠١٤. 

٥٧- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ئابی ٢٠١٤.

٥٨- هەمان سەرچاوە
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ــتانەوە  ــی کوردس ــە هەرێم ــوك ب ــی کەرک ــەر لکاندن ــی لەس ــی تورکمان ــی الیەن بۆچوونەکان
تەرکیــز ده کەنــە ســەر گه ره نتــی سیاســی و کەڵتــووری. ئــەو گه ره نتیانــەش پێدانــی مافــی 
پێشــبڕکێکردن بــە پێکهاتــە ناکوردیەکانــی کەرکــوك لەســەر تێکــڕای پۆســتەکانی حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان دەگرێتــەوە، لــە نێوانیشــيان پۆســتی جێگــری ســەرۆکی هەرێمــی 

ــی هەرێمــی کوردســتان. کوردســتان و پۆســتی جێگــری ســەرۆکی حکومەت
هەروەهــا هەندێــک لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی تورکمانــی ئاماژەیــان بــەوە دا کــە دەبێــت لــه  
ئــااڵی هەرێمــی کوردســتان و ســیمبولە نيشــتيمانیەکاندا ئامــاژە بــە پێکهاتــە ناکوردیــەکان 
ــر  ــوی هەرێمــی کوردســتان جێگێ ــە دەســتووری داهات ــە ل ــەو بنەمایان ــت. پێویســتە ئ بکرێ
ــراق  ــی عێ ــدا، حکومەت ــان کات ــە هەم ــە. ل ــۆ دروســتبوونی متمان ــک ب ــت وەک هەنگاوێ بکرێ
دەتوانێــت شــێوازی گه ره نتــی تــر پێشــکەش بــکات، وەکــو ڕێگەپێــدان بــەوەی کــە کەرکــوك 

لــەدوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بکرێتــە هەرێمێکــی فیدڕاڵــی ســەربەخۆ. 
ڕوانگەی پێکهاتەی کورد 

لــە بۆچوونــی  ئــەوە بکرێــت کــە جیاوازیەکــی بەرچــاو  لەســەرەتادا گرنگــە تێبینــی 
ــە. پارتــە  حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و  نوێنــەرە کــوردە لۆکاڵیەکانــی کەرکــوك هەی
سیاســیە کوردیــەکان هــاوڕان لەســەر ئــەوەی کــە ده بێــت کەرکــوك بخرێتــە ســەر هەرێمــی 
کوردســتان، بــەاڵم هــاوڕا نیــن لەســەر شــێوازی بەڕێوەبــردن و پرۆســەی لکاندنــی کەرکــوك 
بــە هەرێمــی کوردســتانەوە. هــەر بۆیــە هەڵوێســتێکی کــوردی ڕوون و یەکگرتــوو ســەبارەت 
بــە چارەنووســی کەرکــوك بــەدی ناکرێــت. سیاســەتمەدارێکی شــارەزای کــورد لــە وەاڵمــدا بۆ 
ئــەو پرســیارەی کــە ئایــا هەڵوێســتێکی کــوردی یەکگرتــوو بەرامبــەر بەکەرکــوك دەبێنریــت 
یــان نــا وتــی: “بــە بــڕوای مــن کێشــە لــە ڕێکەوتنــی خەڵكــی کەرکوكدایــە نــەوەک حیزبــە 
سیاســیەکان... ئێمــە کێشــەی هــەردوو دەســەاڵتی جیــاوازی ســلێمانی و هەولێرمــان هەیــە 

ــن.”٥٩ ــاد بکەی ــت کێشــەيه کی دیکــە زی و نامانەوێ
بــەاڵم، لەســەر ئــەرزی واقیعــدا ڕوانگەیەکــی جیــاواز لــە کەرکــوك ســەری هەڵــداوە. ئــەوەی 
کــە ئێســتا ڕوون و ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە زۆران لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی کورديــش 
دەیانەوێــت کەرکــوك حاڵەتێکــی بەڕێوەبردنــی تایبەتــی بــۆ فەراهــەم بکرێــت. ڕای ئەوانــه  
ــە هەرێمــی کوردســتان بێــت  ــه  ڕووی جوگرافیــەوە ســەر ب ــە کــە پێویســتە کەرکــوك ل وای
ــری  ــی ت ــەراوورد له گــه ڵ پارێزگاکان ــه  ب ــەو شــارە ب ــردن ل ــێ دەســەاڵتی بەڕێوەب ــەاڵم دەب ب
هەرێمــی کوردســتان جیــاواز بێــت. ئەندامێکــی یەکێتــی نيشــتیمانی کوردســتان ســەبارەت 
ــی  ــد “پێویســتە کەرکــوك حاڵەتێکــی تایبەت ــی کەرکــوك ڕایگەیان ــە شــێوازی بەڕێوەبردن ب
بەڕێوەبردنــی پــێ ببەخشــرێت. تورکمانەکانيــش پێویســتە ئەوەنــدە مافیــان پێبدرێــت کــەوا 

هەســت بکــەن بــە یاســا پارێــزراون.”٦٠   

٥٩- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، سلێامنی، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

٦٠- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٦ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.
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كەرکوکیــەکان لــە کەرکــوك هەســت بــە بــێ ئومێــدی دەکــەن لەمــەڕ “کەمتەرخەمــی” 
حکومەتــی هەرێمــی کورســتان بەرامبــەر بــە پارێزگاکەیــان. هەربۆیــە، ڕەنگــە ئــەوه ش 
ــد  ــە چەن ــت ل ــوك بێ ــزگای کەرک ــی پارێ ــەی بەهەرێمبوون ــەوەی بيرۆک ــۆکاری بەرباوبوون ه
قوژبنێکــی کومەڵــگای کــوردی لــە کەرکــوك. شــایانی باســە کــە لــە نێــو پێکهاتــەی 
ــە  ــۆ گەيشــتن ب ــەوەی کــە کــورد دەبێــت نەرمــی بنوێنــی ب ــه  ب کــوردی تێگەیشــتنێک هەي
ــای دانووســتان لەگــەڵ  ــۆ داهاتــووی شــاری کەرکــوك.٦١ ئــەوەش مان هــەر چارەســەرێک ب
نوێنەرانــی پێکهاتــە ناکوردیــەکان دەگەێنێــت ســەبارەت بــە بەرجه ســتەکردنی مافەکانیــان 

و زامینکردنــی بەشــداریکردنی ڕاســتەقینەی ئەمنــی و سیاســیان.

ــەو  ــوردی ئ ــەی ک ــی، پێکهات ــاددەی ١٤٠ی دســتووری عێراق ــی م ســەرەڕای کەموکورتیەکان
ــۆ کەرکــوك و ناوچــە جێناکۆکــەکان  ــە چارەســەر ب ــۆ گەيشــتن ب ــا ب ــە وەکــو بنەم مادده ی
دادەنێــت.  لەســەر ئــەو خاڵــە ســەرکردەیەکی سیاســی کــورد ڕایگەیانــد “ئەگــەر بمانــەوێ 
کێشــەکە لــە بەغــدا تاوتــوێ بکەیــن، پێویســتە لەســەر بنەمــای مــاددەی١٤٠ بيکەیــن. ئێمــە 

هيــچ بژاردەیەكــی ترمــان نیــە.”٦٢

بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بۆچوونێــک هەیــە کــە ڕای وایــە بــۆ ئــەوەی هــەر بەرەوپێشــچوونێک 
بــه  ئاراســته ی چارەســەرکردنی کێشــەی کەرکــوك ئەنجــام بدرێت، پێویســتە ئــەو هەنگاوانەی 
کــە لــە مــاددەی ١٤٠دا هاتــوون پێناســە بکرێــن. ئــەوەش لەبەر ئــەوەی بۆچــوون و تێڕوانینی 
جیــاواز هــەن ســەبارەت بــە چۆنیەتــی جێبەجێکردنــی بڕگەکانــی ئــەو ماددەیــە. بــۆ نموونــە 
شــێوازی جێبەجێکردنــی ئاســاییکردنەوە، یــان چۆنیەتــی ئەنجامدانــی ســەرژمێری، یــان ئایــا 

ڕیفرانــدۆم ئەنجــام بدرێــت یــان نــا، بابەتگەلێکــن کــە تێڕوانینــی جیاوازیــان لەســەرە.  

پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك، مانــەوەی پارێزگايه كه يــان وەکــو ناوچەیەکــی هه ميشــه  
جێناکــۆک قه بــوڵ نیــە، وه هه ڵواســينی بــاری ئێســتای ئــەو شــارە بەچارەســەریەکی 
شــیاو نازانــن. ئــه وان بــە گشــتی کۆکــن لەســەر ئــەوەی کــە پێویســتە پارێــزگای كه ركــوك 
سيســته مێكی به ڕێوه بردنــی تايبــه ت به خــۆی بــۆ دابيــن بكــرێ، جــا لــه  چوارچێــوەی 
ســنووری كارگێــڕی هەرێمــی کوردســتان بێــت یــان لــه  ده ره وه ی. ديــاره  كــه  چوارچێــوه ی 
ســنووره  كارگێڕيه كــه  مایــەی بۆچــوون و تێروانینــی جیــاوازە، بــه اڵم ســه رجه م پێكهاتــه كان 
بــه  پێويســتی ده زانــن ئــه و پرســه  بەڕەزامەنــدی ســەرجەم الیەنــەکان يه كايــی بكرێتــه وه . 
ــە نێــوان  پێویســتە هــه ردوو حکومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان مافــی هەڵبــژاردن ل

ــارە. ــەو ش ــتوانی ئ ــت دانیش ــه  دەس ــدا بده ن ــم و به غ ــداره ی هه رێ ئي

٦١- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، هەولێر، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.

٦٢- چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری، کەرکوك، ٢٧ی ترشینی دووەمی ٢٠١٤.
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6. دەرئەنجام
ئاشــکرایە کــە بارودۆخــی ئەمنــی کەرکوك گــۆڕاوە، بەهەمان شــێوە بیروبۆچوونــی کاراکتەرە 
ــەر  ــە ه ــن چونک ــە گرنگ ــەو گۆڕانکاریان ــووە. ئ ــەردا هات ــکاری بەس ــش گۆڕان ناوخۆییەکاني
چارەســەریەک بــۆ یەکاییکردنــەوەی پرســی ئــەو پارێزگایــە، پێویســتە لــە نێــو کارەکتــەرە 
ناوخۆییەکانــی کەرکــوك هه ڵقوڵێــت. لەهەمــان کاتــدا پێویســتە ئــەو کارەکتەرانــە ئامادەیــی 
ــه   ــتیانە ل ــەرێکی ئاش ــەی چارەس ــی و هێنانەکای ــازانی سیاس ــە س ــتن ب ــۆ گەیش ــان ب خۆي

رێگــه ی دانوســتاندن ودیالــۆگ نيشــان بــده ن.

دوای ئەنجامدانــی ئــەو تۆێژینەوەیــە، ئــەوەی بــە ڕوونــی بــۆ ئينســتيتيوتی )مێــری( 
دەرکەوتــووە ئەوەیــە کــە کارەکتــەرە سیاســیە لۆکاڵیەکانــی شــاری کەرکــوك ئــەو دۆخــەی 
ــە  ــو ل ــن، بەڵک ــە چارەســەر دانانێ ــۆک، ب ــی جێناک ــو ناوچەيه ک ئێســتای شــارەکەیان، وەک
ــە  ــە گەنگەش ــەو پرس ــته  ئ ــه وه ی پێويس ــداوه  ب ــه ری هه ڵ ــتی س ــی گش ــتادا روانگه يه ك ئێس
بکرێــت و چارەســەرێکی سیاســی بــۆ بدۆزرێتــەوە. ســەرەڕای هەبوونــی ڕا و بۆچوونــی جیاواز 
ــردن  ــارە گفتوگۆک ــۆ دووب ــت ب ــەدی دەکرێ ــی ب ــارەی جــۆری چارەســەريەکان، ئامادەی دەرب
له ســه ر ئەگەرەکانــی داهاتــووی کەرکــوك. هەرچەنــدە بارودۆخــی شــڵەژاوی ئاسایشــی 
لەســەرتاپای عێــراق پشــێوی دروســتکردووە، بــەاڵم ئــەو بارودۆخــە دەرفەتێکــی بــۆ خەڵکــی 
کەرکــوك دروســتکردوه  بــۆ دووبــارە هەڵســەنگاندنەوە و چاوپێخشــاندنەوی داهاتــووی 
ــەکان  ــی و واقیعبین ــەرە پراگماتیك ــە چارەس ــت ک ــی ئێســتا وادەخوازێ ــه . واقیع پارێزگايه ك
بــن و دەرئەنجامــی  ئــەو چارەســەرانە گشــتگير  پێویســتە  بکرێــن. وە  دەستینيشــان 
شــيکردنەوەی ڕەهەنــدە سیاســی و ئابووریه كانــی پەیوەســت بــە پێکهاتەکانــی شــاری 
ــەکان بێــت.  کەرکــوك بێــت و لەســەر بنەمــای ســازان و بەشــداری پێکردنــی هەمــوو الیەن

بــۆ بەدیهێنانــی هــەر بەرەوپێشــچوونێک لەمــەڕ پرســی کەرکــوك، پێویســتە چوارچێوەیەکــی 
نــوێ دەستنیشــان بکرێــت بــە شــێوازێک کــەوا گەنگەشــە و شــیکردنەوەی پرســە ئاڵۆزەکانی 
وەک ســنووری جوگرافــی و پرســیاری ڕیفرانــدۆم و تۆمــاری دەنگــدەران ســەرژمێری بــکات. 
وە ئەگــەر چوارچێوەیه کــی لــەم چەشــنە لــە کەرکــوك ســەرچاوە بگرێــت، ئــەوا شــەرعیەت 
وەردەگرێــت و هــاوکات دەبێتــە هــۆی گوشــار خستنەســەر حکومەتــی عێــراق و حکومەتــی 
هەرێمــی کوردســتان بــۆ زیندووکردنــەوەی ئــەو پرۆســەیەی کــە لــه  ئێســتادا گەیشــتووەتە 
ــە  ــەاڵم ب ــەرە، ب ــی لەس ــاددەی ١٤٠ ناکۆک ــدە م ــە هەرچەن ــت ک ــت بوترێ ــت. دەکرێ بنبەس

شــێوەیەکی گشــتی قۆناخەکانــی ئــەو ماددەیــە جۆرێــک لــە ڕەزامەنــدی گشــتی لەســەرە.
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ــه و  ــی چاره نووســی ئ ــاری كردن ــدۆم و دي ــی ڕيفڕان ــۆ ئه نجامدان ــه  ب ــۆ ڕه خســاندنی زه مين ب
ــت. پێویســتە ســەرکرده  سياســيه كان له ســه ر  ــگاو بنرێ ــن هەن ــه ، پێویســتە چەندی پارێزگاي
ئاســتی عێــراق بــه  گفتوگــۆ هەوڵــده ن بــه  پێــی هێلێكــی زه مه نــی له ســه ر هه نــگاوه  
عه مه ليه كانــی پێــش و پــاش پڕۆســه ی ڕیفڕانــدۆم رێــك بكــه ون. تەنيــا بــەو جــۆرە 
ڕێکەوتنــە چارەســەری سیاســی ســەرکەوتوو دێتــە ئــاراوە. ديــاره  كــه  گەڕانــەوەی تەرکیــزی 
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــۆ ســەر عێــراق و ئەگــەری دروســتبوونی نيــه ت و ئیــرادەی 
ــۆ گەیشــتن  ــان ڕه خســاندووه  ب ــی زێڕيني ــۆ چارەســه رکردنی کێشــەکان، ده رفه ت سیاســی ب

بــەو جــۆره  ڕێكه وتنانــه.

دەرئەنجام
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كاتوساتی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم) ١
پێويســته  ڕیفرانــدۆم لــە مــەودای ســێ )3( ســاڵی داهاتــوودا ئه نجــام بدرێــت و كاته كــه ی 
ــی  ــی گشــتی ئه نجومه ن ــه ڵ هەڵبژاردن ــه  پڕۆســە كه  له گ ــە ك ــت. گرنگ ده ستنيشــان بكرێ
ــه   ــتره  ك ــه  وا باش ــت، بۆي ــه ڵ نه كرێ ــاڵی ٢٠١٨ تێك ــی س ــان(ی عێراق نوێنه ران)په رله م

بــه ر لــە 3١ ی ئــاداری ٢٠١٨ ئەنجــام بدرێــت. 

پێویســتە هەتاکــو ناوەڕاســتی ســاڵی ٢٠١٦ حکومەتــی عێراقــی و حکومەتــی هەرێمــی 	-  
کوردســتان بەڕاوێژکــردن لەگــەڵ الیەنــە لۆکاڵیەکانــی كه ركــوك، بگەنــە ڕێکەوتنێكــی 
سیاســی، بــه  جۆرێــك كــه  ڕێخۆشــکەر بێــت بــۆ گەیشــتن بــە چارەســەر و ئەنجامدانــی 

ڕیفراندۆم.  
لــە مــەودای ســێ )3( ســاڵی داهاتــوو، ســەبارەت بــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی شــاری ب-  

كه ركــوك، تەنيــا بــژارده ی دوو ڕێچكــه  لــە ئارادایــە، كــه  گرنگــە لــه  ســه ره تاوه  
ــان لەســەر بدرێــت.  بڕیاری

i (.بەردەوامبوونی حاڵەتی ئێستا، و مانەوە وەکو ناوچە يه كی جێناکۆک
ii ( حاڵەتێکــی ئيــداری ســه ربه خۆ بــه  شــێوه يه كی کاتــی کــە تێیــدا حکومەتــی

ــردن. ــۆ خۆبەڕێوەب ــتیێتی ب ــە پێویس ــت ک ــەاڵتانەی هه بێ ــەو دەس ــوك ئ ــی کەرک خۆجێ
ــه وەی لەگــەڵ  ــژاردەی )ii( شــیاوترە، لەبەرئ ــە ب ــە ک ــی وای ئینســتیتیوتی مێــری پێ
بارودۆخــی کەرکــوك و عێــراق دەگونجــێ. هەروەهــا ئینســتیتوتی مێــری هانــی 
ــە  ــردن ل ــۆ پەلەک ــراق ب ــی عێ ــی نوێنەران ــە ئەنجومەن ــوك دەدات ل ــی کەرک نوێنەران
داڕێژتنــی یاســایەکی تایبــەت بــە هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی پارێــزگای کەرکــوك کــە 

ــت. ــێ بكرێ ــەک خــول كاری پ ــۆ ی ــا ب تەني
پێویســتە لــە مــاوەی ئــەو ســێ )3( ســاڵەدا هەنگاوەکانــی دروســتبوونی متمانــە )كه  ج-  

لــه  به شــه كانی خوارتــردا ئاماژەیــان پێکــراوە( پیــادە بکرێــن، و بــاری ئاسایشــی ئــەو 
شــارە ئاســایی بکرێتــەوە وه  یــان بەالیەنــی کەمــەوە جێگیــر بکرێتــەوە، و هەروەهــا 
خاڵــە ناڕوونەکانــی مــاددەی ١٤٠ ڕوون بکرێنــەوە، بەتایبەتــی مافــی دەنگــدان و 

ســەرژمێری و پرســیاری ڕیفرانــدۆم. 

7. چوارچێوه ی چاره سه ريه كان و ڕاسپاردەکان
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ــەو ســێ )3(  ــەودای ئ ــدۆم لەم ــەر ڕیفران ــه ، ئەگ ــه  ك ــی واي ــری پێ ئينســتيتيوتی مێ
ســاڵەدا ئەنجــام نەدرێــت، ئــەوا ئەگــەری زۆر هەیــە کــە حاڵەتــی ئێســتای ئــەو شــارە 
)وەکــو ناوچەیەکــی جێناکــۆک( وه ك خــۆی بمێنێتــەوە. بۆچوونێــك هه يــه  كــه  پێــی 
وایــە ســەپاندنی حاله تــی دیفاکتــۆ )ئەمــری واقیــع( دەبێتــە مایــەی خاوەندارێتــی ئــەو 
شــارە، بــه اڵم لــە ڕاســتیدا له وانه يــه  ببێتــە هــۆی باوبوونــەوەی ناســەقامگیری لــەو 
پارێزگایــە و نالەبــاری پەیوەندیەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی 
ــە ڕێــی پڕۆســەیەکی  ناوەنــدی عێــراق. مەســەلەی كه ركــوك دەبێــت بەئاشــتیانە و ل
سیاســیەوە لــه و ماوه يــه دا چارەســەربکرێت، و ئەگــەر هەتــا ٢٠١٨ بەرەوپێشــچوونێكی 
به رچــاو بــەدی نەکــرا، ئەگــەری ســه ركه وتنی چارەســەری سیاســی بــۆ پرســی 

ــه وه .  ــەم دەبێت كه ركــوك زۆر ک
گەڕانەوەی سنووری کارگێڕی )ئیداری( و مافی به شداريكردن و سەرژمێری) ٢

پێویســتە مه ســه له ی ســەرژمێری و مافــی بەشــداریکرن لــە ڕیفرانــدۆم و ســنووری 
ــر( روون  ــداری بچووکت ــەی ئی ــان یەک ــزگا ی ــدۆم )لەســەر ئاســتی پارێ ــی ڕیفران جوگراف

ــەوە.   بکرێن
پێویســتە ڕێکەوتنێکــی سیاســی لــە چوارچێــوەی مــاددەی ١٤٠ لەســەر گەڕانــەوەی 	) 

ناوچەکانــی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری و دوزخورماتــوو بــۆ ســەر ســنووری ئیدارەی 
ــت. كه ركــوك بکرێ

ئينســتيتيوتی مێــری پێــی وايــه  كــه ، گەڕانــەوە بــۆ ســنووری ئیــداری كه ركوكــی پێــش 
ــارە داڕێژتنــەوەی ســنوورەکانی  هاتنــی رژێمــی بەعــس، کارێکــی ئەســتەمە، وه  دووب
ــۆکار. وە  ــک ه ــەر کۆمەڵێ ــە لەب ــی نی ــی واقیع ــۆك کارێک ــە ی جێناك ــک ناوچ کۆمەڵێ
گۆڕانــکاری لــە ســنووری ئیــداری بــە مەبەســتی سیاســی تەنيــا پەیوەســت نیــە بــە 

ــەوە. ــش دەگرێت ــزگای تری ــک پارێ ــو کۆمەڵێ ــوك، بەڵک ــزگای كه رك پارێ
 دەبێــت پێــش کاتــی پێشــنیازکراو بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بابەتــی مافــی ب) 

بەشــداربوون لــە ڕیفرانــدۆم یەکایــی بکرێتــەوە، ئه ويــش لــە رێــگای ڕێکەوتنــی 
سیاســیەوە. 

ئينســتيتيوتی مێــری پێــی وايــه  كــه  پێویســتە هەمــوو دانیشــتوانی شــاری كه ركــوك 
مافــی ده نگدانيــان هه بــێ، جگــە لــە ئــاوارەکان و ئــەو هاوردانــەی قەرەبووکردنــەوەی 
داراییــان وەرگرتــووە و هەروەهــا ئــەو هاوردانــەی کــەوا چاوەڕوانــی قەرەبووکردنــەوەی 
ــه و  ــەاڵم ئ ــەو پێشــنیازەیان پــێ پەســەنده ، ب ــن. زۆرینــەی سیاســەتمەداران ئ دارایی
بابەتــە پێويســتی بــە ڕێکەوتنــە و بەبــێ ڕێکەوتنیــش زەحمەتــە ڕیفرانــدۆم ئەنجــام 

بدرێــت.

چوارچێوه ی چاره سه ريه كان و ڕاسپاردەکان
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 پێویستە لیستی به شدار بووانی ڕیفراندۆم لە ساڵی ٢٠١٦ دا ئامادەبکرێت.ج) 
ــاددەی ١٤٠ی د)  ــرەی م ــی سیاســیە. بەگوێ ــە ڕێکەوتن ــی ســەرژمێری پێوســتی ب بابەت

دەســتووری عێراقــی، بــۆ ئــەوەی ڕیفرانــدۆم بکرێــت، پێویســتە ســەرژمێری ئەنجــام 
ــگای  ــە ڕێ ــرێ ل ــەوە ده ك ــە بارەی ــن ل ــەکان نەگەیشــتنە رێکەوت ــەر الیەن ــت. ئەگ بدرێ

ــی ســەرژمێری هەڵپەســێردرێت.  ــاییەوە بابەت ــی سیاســی و یاس رێکەوتنێک

پڕۆسه  و پرسياری ڕیفراندۆم) ٣
ــەڕێگاکە،  ــی نەخش ــی بەندەکان ــاڵ( و پەيڕەوکردن ــراو )3 س ــاژە پێک ــاوەی ئام دوای م

پێویســتە:
ڕیفرانــدۆم ئەنجــام بدرێــت و شێوازەکەشــی وەاڵمدانــەوە بێــت بــە “بەڵــێ” یــان ) ١

“نەخێــر” و وەاڵمــی زۆرینــەی ڕەهــا وه ربگیرێــت. بــەم شــێوەش ئەنجامــی ئــەو 
كه ركــوك.    هه ميشــه يی  چارەنووســی  دیاریکردنــی  هــۆی  دەبێتــە  ڕیفراندۆمــە 

پێشــنیازی مێــری ئەوەیــە کــە ئــەو  پرســیارەی خــوارەوە وەکــو بنەمــا لەکاتــی 
ئەنجامدانــی هــەر ڕیفراندۆمێــک لــە داهاتــوودا بــەکار بهێنرێت:“ئایــا كه ركــوك بخرێتــە 

ــراق؟”   ــی کوردســتانی عێ ســەر هەرێم
 پێویســتە الیەنــی نێودەوڵەتــی پەیوندیــدار چاودێــری پڕۆســه ی ڕیفرانــدۆم بــکات، ب) 

و بــە دانپێدانانــی ئــه و الیەنــه  نێودەوڵەتيــه ش پڕۆســەكه  په ســه ند  بكرێــت هه مــوو 
ــن. ــەی ب ــی ئەنجامەک ــدی جێبه جــێ كردن ــه ك پابه ن الي

ــە ج)  ــت ک ــە بکرێ ــە فەرمی ــەو الیەن ــانكردنی ئ ــەر ده ستنيش ــن لەس ــتە ڕێکەوت پێویس
ــە  ــە ک ــایەنی وەبیرهێنانەوەی ــات. ش ــدۆم بەڕێوەدەب ــەرژمێری و ڕیفران ــەی س پڕۆس
دەســتووری عێراقــی الیەنــی جێبەجێــکاری دەستنیشــان نەکــردوە کــە ئەنجامدانــی  
پڕۆســەی ســەرژمێری و ڕیفرانــدۆم دەگرێتــە ئەســتۆ. بــۆ ئــەو مەبەســتەش وە 
بەڕاوێــژ لەگــەڵ الیەنــە نێودەوڵەتیــەکان، وەک نێــردەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان بــۆ 
هاریکاریکردنــی عێــراق )UNAMI(، دەکرێــت کۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژادنەکانــی 

ــپێردرێت.  ــه و كاره  ڕابس ــراق ب عێ
ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی پارێــزگا و لــە چوارچێــوەی ســنووری ئیــداری ئێســتاكه ی د) 

بکرێــت. ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــە تێکــڕای ناوچــە جێناکۆکــەکان لەســەر ئاســتی 
ــنیاز  ــەتمەدار پێش ــک سیاس ــەن کۆمەڵێ ــە الی ــتر ل ــە( پێش ــەزا و ناحی ــر )ق بچوکت
کــراوه ، بــەاڵم بــه الی ئينســتيتيوتی مێــری يــه وه  دەکرێــت كه ركــوك وەک حاڵەتێکــی 
تایبــەت مامەڵــەی لەگەڵــدا بکرێــت. لــە ناوچەکانــی دیكــه دەشــێت شــێوازی تــری 

ڕیفرانــدۆم پیــادە بکرێــت.  
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٤( قۆناخی پێش و دوای ڕیفراندۆم
بەدرێژایــی ئــەو ماوەیــەی پێــش ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم، پێویســتە پڕۆســەیەكی بــەردەوام 
بــۆ جێگیرکردنــەوەی بــاری ئاسايشــی هەبێــت و پێویســتە دەســەاڵتی ئیــداری پێویســت 

ــاو كه ركــوك.   ــۆ ن ــه  به غــداوه  شــۆڕبکرێتەوە ب ل

كه ركــوك تایبەتمەندێتــی خــۆی هەیــە و پێویســتە به غــدا و هه ولێــر ڕێــز لــه وه  بگــرن 	)  
و پشــتگیری جێبەجێکردنــی هــەر ده ره نجامێــک بكــه ن کــە لــە ڕیفڕاندۆمــی کۆتایــی 
دەردەچێــت. پێویســتە حکومەتــی ناوەنــدی ئــەو دەســەاڵتانە ببەخشــێتە حکومەتــی 
ــی پێويســتيه تی. ــی كاره كان ــدن و جێبه جێكردن ــۆ راپه ڕان ــه  ب ــوك ك ــی كه رك خۆجێ

ــدۆم ب)   ــی ڕیفران ــاش ئەنجامدان ــە دۆخــی پ له خۆگرتنــی ڕوانگه يه كــی ڕوون ســەبارەت ب
دەکەوێتــە ئەســتۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فيدڕاڵــه وه . 
هەریــەک لــەو دوو حکومەتانــە دەتوانێــت لــە ڕێــگای پێدانــی گه ره نتيــه وه  ســەرنجی 
كه ركوكیــەکان بۆخــۆی ڕابکێشــێ. بــۆ نموونــە دەکرێــت حکومەتــی ناوەنــدی کۆمەڵێک 
گه ره نتــی بــدات وەکــو دەرفەتــدان بــەوەی کــە ئەگەر دەنگــدەران مانــەوەی کەرکوكیان 
لــەدەرەوەی هەرێمــی کوردســتان هەڵبــژارد ئــه وا كه ركــوك بکرێتــە هەرێمێکــی 
ســەربەخۆ. بــە هەمــان شــێوە، دەکرێــت حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان گه ره نتــی 
ئــەوە بــدات کــە حاڵەتێکــی ئیــداری تایبــەت ببەخشــێتە پارێــزگای كه ركــوك ئه گــەر 
دەنگــدەران لکاندنــەوەی کەرکوكيــان بــە هەرێمــی کوردســتان هەڵبــژارد. دەبــێ ئــەو 
جــۆرە گه ره نتيانــه ش پێــش ڕیفرانــدۆم بــە ڕوون و ئاشــکرایی ئاماژەیــان پــێ بکرێــت. 
ــە  ــت ل ــەر ببينێ ــی کاریگ ــێ ڕۆڵێک ــی ده توان ــگای نێودەوڵەت ــدەدا، کۆمەڵ ــەم نێوەن ل

ڕێــی گوشــار خستنەســەر الیەنــه کان بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو گەرەنتیانــە.
5( بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان

أ(  پەیڕەوکردنی پڕۆژەیەکی یەکگرتوو بۆ چارەسەرکردنی پرسی كه ركوك.
پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕۆڵێکــی بنیاتنەرانــە بگێڕێــت لــە گەیشــتن 
ــیە  ــە سیاس ــوك. پێویســتە گشــت پارت ــۆ دۆخــی كه رك ــی ب ــە چارەســەری کۆتای ب
ســەرەکیەکان لــە كه ركــوك ڕوانگــەی هاوبــەش و هەماهەنگــی تەواویــان هەبێــت 
لــە بوارەکانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری )وەکــو جێبەجێکردنــی پــڕۆژەی 

ــان(. ســتراتیژی و وەبەرهێن

چوارچێوه ی چاره سه ريه كان و ڕاسپاردەکان
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ب ( پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی جددی بدات و هەماهەنگی 
تەواوی هەبێت بۆ بونیاتنانی متمانە لە نێوان پێکهاتەکانی كه ركوك.

الوازبوونــی متمانــە بەرامبــەر حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کۆســپێکی ســەرەکیە 
بــۆ  كه ركــوك.  لــە  ئەمنــی  و  سیاســی  باردۆخــی  ئاســاییکردنەوەی  لەبــەردەم 
ئــەو پرســە، پێویســتە گەرەنتــی ده ســتووری بدرێتــە گشــت  چارەســەرکردنی 
پێکهاتەکانــی كه ركــوك، لــە نێوانیانــدا دابيــن كردنــی ژمارەیــەک کورســی پەرلەمــان 
و پاراســتنی مافــە کەلتــووری و پەروەردەییــەکان. بــۆ نموونــە، حکومەتــی هەرێمــی 
کوردســتان، دەتوانــێ دەرفــەت بــۆ کێبڕکێکردن لەســەر تەواوی پۆســتە پيشــەییەکان 
لــە هەرێمــی کوردســتان بڕەخســێنێت، و دەتوانــێ گەرەنتــی ئــەوە بــدات کە  پۆســتی 
جێگــری ســەرۆکی هەرێــم یــان جێگــری ســەرۆک وەزيرانــی هەرێــم بدرێتــە نوێنەرانــی 
ــۆ  ــش ب ــێوەی تری ــتی هاوش ــرێ پۆس ــوك. دەک ــی کەرک ــره  کوردەکان ــە غه ي پێکهات
ســه رجه م پێكهاتــه كان زامــن بكرێــت. پێویســتە پێدانــی ئــەو پۆســتانەش لــە 
دەســتووری حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان جێگیــر بکرێــت.  ته نانــه ت، پێويســته  
ــه   ــەو پێكهاتان ــاژه  ب ــااڵی هه رێمــی كوردســتان و ســيمبوڵه كانی ديكه شــدا ئام ــه  ئ ل

بكرێــت. 
ج ( زامنکردنی بەشداربوونی هەموو پێکهاتەکان لە پۆستە بااڵکانی هێزی پۆلیس. 

كه ركــوك پێویســتی بەوەیــە کــە پارێــزگاری لــێ بکرێــت لــە الیــەن هێزێکــی 
ــێ.   ــه  ب ــی پارێزگا ك ــه وه ی پێكهاته كان ــه ی ره نگدان ــه  مرۆييه ك ــە پێكهات پۆلیســەوە ک
ــەکان  ــوو الیەن ــۆ هەم ــەش ب ــه  ئەونی ــەو دامه زراوه ي ــاو ئ ــی ن ــتە بااڵکان ــێ پۆس ده ب
کــراوە بێــت. لــە ئێســتادا دامه زرانــدن لــه و پۆســتانە دادوەرانــە نيــه  و ڕەنگدانــەوەی 
فرەیــی خەڵکــی كه ركوكــی نيــه . فەراهەمکردنــی دابه شــكردنی ئــەو پۆســتە بااڵیانــە 
بــۆ تــەواوی پێکهاتــەکان دەبێتــە مایــەی بەرزبوونــەوەی ئاســتی متمانــە بــە هێــزی 

ــەکان.  ــەوەی تــرس و گــرژی نێــو پیکهات پۆلیــس و کەمبوون

6( بۆ حکومەتی عێراقی فیدراڵ
أ( بەفەرمیکردنی باری ئاسايشی لە كه ركوك.  

بارودۆخــی ئاسايشــی ئێســتای كه ركــوك حاڵەتێکــی دیفاکتۆیــە و دەرئەنجامــی 
ــە دوای ١٠ی  ــە ل ــەو ناوچەی ــی ئ ــۆ کۆنتڕۆڵکردن ــه  ب ــی به رگري ــی هێزه كان جێگۆڕكێ
حوزەیرانــی ٢٠١٤. بــۆ ســەقامگیرکردنەوەی پەیوەنــدی لــە نێــوان بەغــدا و هەولێــر، 
دەبێــت بارودۆخــی ئاسايشــی كه ركــوك بــە گوێــرەی واقیعــی ئێســتا رێکەوتنــی 
فەرمــی لەســەر بکرێــت. ئــەوەش پەیوەســتە بــە ڕێکەوتنێکــی ئاسايشــی فەرمــی لــە 
ــزگای  ــە پارێ ــی پێشــمەرگە ل ــی هێزەکان ــەڕ به رده وامێت ــر لەم ــدا و هەولێ ــوان بەغ نێ

كه ركــوك.   
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ب( تەرخانکردنی دارايی بۆ خێراکردنی پڕۆسەی چارەسەرکردنی کێشەی خاوەندارێتی 
   زەویوزار وقەرەبووکردنەوە.

پێویســتە بوودجــەی پتــرۆ دۆالری كه ركــوك زیــاد بکرێــت )هــەروەک پێشــنیازکراوە 
لــە یاســای ژمــارە ١٩ی ســاڵی ٢٠١3، کــە دووەميــن هەموارکردنــەوەی یاســای ژمــارە 
٢١ی ســاڵی ٢٠٠٨ ە(، ئــه وه ش بــۆ خاتــری دابینکردنــی تەمویلــی پێويســت بــۆ 
ــات  ــەی چارەســەرکردنی کێشــەی موڵکایەتــی زەویــوزار )النزاع خێراکردنــی پرۆس
الملکیــة(. ناکۆکییەکانــی خاوەندارێتــی زەویــوزار بــە چارەســەر نەکراوەیــی ماونەتــەوە 
چونکــە جێنشــینانی ئێســتا داوای قەرەبووکردنــەوە ده كــه ن بــۆ هەوڵەکانــی چەندیــن 
ســاڵی ئــەرک وماندوبــوون و وەبەرهێنــان. لــە هەمــان کاتــدا خاوەنــە ڕەســەنەکانیش 
ــوو  ــینان قەرەب ــەر جێنش ــە، ئەگ ــەوە. بۆی ــان دەکەن ــەوەی موڵکەکانی داوای گەڕاندن
ــی دوا  ــی فەرم ــەوەی خاوەندارێت ــت و گەڕاندن ــەر دەبێ ــەکە چارەس ــەوە، کێش بکرێن

هەنــگاو دەبێــت کــە دەمێنێتــەوە بــۆ جێبەجێکــردن. 

7( بۆ کاراکتەرە ناوخۆییەکان 

أ ( یەکگرتنەوە و کاراکردنی هێزە ئاسايشيه كان لە كه ركوك.
ــی  ــی ئاسایشــی پارت ــەوە. هێزەکان ــی ئاسایشــی ناوخــۆ یەکبخرێن پێویســتە هێزەکان
دیموکراتــی کوردســتان و یەکێتــی نیشــتیمانی کوردســتان ئامادەبوونــی مەیدانیــان لــە 
كه ركــوك هەیــە و تــا ڕادەیــەك کێشــەی هەماهەنگیــان لەنێوانیانــدا هەیــە. ئــەوەش، 
ــەو دوو  ــدە ئ ــر دەکات. هەرچەن ــە شــارەکە زیات دروســتبوونی بۆشــایی ئاسايشــی ل
هێــزە هێشــتا لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق یەکیــان نەگرتۆتــەوە، یەکگرتنەوەیــان 
ــری  ــۆ بەشــەکانی ت ــاش ب ــی ب ــەی نیشــاندنانی نموونەیەک ــە مای ــوك دەبێت ــە كه رك ل
ــی  ــی ئاســایش پێکهاتەکان ــدا پێویســتە هێزەکان ــان کات هەرێمــی کوردســتان. لەهەم

تریــش لەخــۆ بگرێــت و تایبــەت نەبێــت بەیــەک نەتــەوە. 

جگــە لــە هێزەکانــی ئاســایش، چەندیــن ده زگای ئەمنــی تــر لــە كه ركــوك کاردەکــه ن. 
هێــزە  کاریگەريــی  ئاســتی  بدرێــت  پــێ  بایەخــی  و  تەرکیــز  پێویســتە  ئــەوەی 
ــزگای  ــه  پارێ ــەکان ل ــزە ئەونی ــانی هێ ــێ هەڵئاوس ــان. دەب ــەک ژمارەی ــه ن ئەونیەکان
كه ركــوك کەمبکرێتــەوە بــه اڵم کاریگەریــان لەڕێــگای هەماهەنگــی و هــاوکاری زیاتــر 
زیــاد بکرێــت. خــۆ ديســانه وه  پێكــه وه  هەبوونــی چەندیــن هێــزی ئەمنــی كــه  ئاســتی 
ــایی  ــی بۆش ــۆی زیادکردن ــە ه ــێ، دەبێت ــزم ب ــان ن ــی نێواني ــدی و هەماهەنگ پەیوەن

ئەمنــی.

چوارچێوه ی چاره سه ريه كان و ڕاسپاردەکان
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ب ( سنووردارکردنی بەدەستهێنانی چەک لەنێو شاری كه ركوك.
یەکێــک لــە کێشــە گــەورەکان لەكه ركــوك بريتيــه  لــه  زۆريــی و ئاســانی پەیدایکردنــی 
چــەک. پێویســتە ياســا و ڕێنمایــی توندتــر بــۆ بازرگانــی كــردن بــە چەکــی بچــووک 
دابڕێژدرێت. بەدەســتهێنان و دەســتکەوتنی چەک بەئاســانی، فاکتەرێکی ســەرەکییە 
چــەک  فرۆشــتنی  ســنووردارکردنی  كه ركــوك.  لــە  ســەقامگیریی  تێکدانــی  بــۆ 
بەشــێوەیەکی ئاشــکرا دەبێتــە هــۆی کارئاســانیکردن بــۆ پاراســتن و چاودێریكردنــی 

دۆخــی ئەمنــی شــارەکە.

ج ( يه كسانكردنی دەرفەت بۆ بەدەستهێنانی پۆستی کارگێڕی.
ــە  ــتە گرنگ ــی و پۆس ــدی حکوم ــتی کارمەن ــەر ئاس ــە س ــدن ل ــتا دامەزران ــا ئێس ت
ــتە  ــووە. پێویس ــی ب ــای سیاس ــەوە و ئینتیم ــای نەت ــه ر بنه م ــه ركرده ييه كان له س س
ئــەو دیاردەیــە کۆتایــی پــێ بهێندرێــت. دەبێــت لێهاتوویــی و ئەزمــوون و کارامەیــی 
دەستنیشــانکردنی ئــەرک بــە پێــی وەســفی وەزیفــی لەبەرچــاو بگیردرێــن بــۆ 
لــه   یەکســان  دەرفەتــی  )لۆکاڵــی(  ناوخــۆ  حکومەتــی  پێویســتە  دامەزرانــدن. 

ــکات. ــن ب ــەک دابی ــت الی ــۆ گش ــیەکان ب ــتە سیاس ــه وه ی پۆس پڕكردن

د ( بەشداریپێکردنی کۆمەلگای مەدەنی لە پڕۆسەی داڕێژتنی سیاسات و دروستکردنی 
   بڕیار. 

ئینســتیتیوتی مێــری هانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە نــاوه وه  و دەرەوەی شــاری 
ــاڕدەران ،وە  ــه  بڕی ــژ ب ــۆ پاڵپشــتی کــردن و پێشکەشــکردنی ڕاوێ کەرکــوك دەدات ب
هەروەهــا لــە چاودێریکردنــی ڕەوتــی جێبەجێکردنــی ڕێکەوتنــەکان. ســەرەڕای ئەوەش 
دەبێــت کۆمەڵــگای مەدەنــی بــە بەرپرســیارانەوە ڕەفتــار لەگــەڵ ئــەو پرســە بــکات و 
هەوڵــی جیــددی بــدات بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەر و البردنــی ئاســتەنگەکان لەبــەردەم 

گەیشــتن بەچارەنووســی کۆتایــی.
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٨( بۆ الیەنە نێودەوڵەتیەکان
أ( بەشداریپێکردنی الیەنە لۆکاڵیەکان. 

پێویســتە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی هەوڵــی کارا بــدات بــۆ ئــەوەی حکومەتــی عێــراق 
ــە نوێنەرانــی سیاســی كه ركــوك  و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەشــداریی کارا ب
ــی  ــی خۆجێ ــە حکومەت ــە ل ــان نی ــە نوێنەری ــیانەی ک ــە سیاس ــەو پارت ــا ئ )هەروەه
ــە ئەگەرەکانــی گەیشــتن بــه  چارەســەری سیاســی.  ــرەودان ب ــۆ ب کەرکــوك( بکــه ن ب
پێویســتە هەوڵــەکان لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە هەڵبقوڵێــن بــۆ زامنکردنــی ره وتێكــی 
هێمنانــە بــەرەو هــەر ڕیفراندۆمێــک لــە داهاتــوودا. ســەرەڕای ئــەوەی کــە چارەســەری 
سیاســی پێویســتی بــە میکانیزمێکــە کــە لەســەر ئاســتی ســەرکردایەتیەوە شــۆڕبێتە 
خــوارەوە، ڕاوێژکــردن لەگــەڵ کاراکتــەرە سیاســیە ناوخۆییــەکان زۆر گرنگــە بــۆ 
داڕێژتنــی ســتراتیژیەتێکی یەکگرتــوو کــە نیگەرانیــەکان لــە بەرچــاو بگرێــت و 

ــكات. ــن ب ــەکان زام ــوو الیەن ــی هەم خاوەندارێت
ب( کارئاسانیکردن بۆ پیادەکردنی پڕۆسەی دیالۆگ و ئاشتەوایی لەسەر ئاستی 

لۆکاڵی لە كه ركوك. 
پێویســتە کارئاســانی بکرێــت بــۆ ئــەوەی پێکهاتەکانــی شــاری كه ركــوك لەناوخۆیاندا 
ــەکان  ــوان پێکهات ــدی نێ ــۆگ پەیوەن ــه  دیال ــەن. ب ــۆگ بک ــەی دیال ــڕەوی پڕۆس پەي
ــەو  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــەوە. وە ب ــک دەکات ــك نزی ــەکان لێ ــە لۆکاڵی ــێ و الیەن ــەو ده ب پت
پڕۆســەیە بەســەرکەوتووانە ئەنجــام بدرێــت پێویســتە وەبەرهێنــان لــە بــواری 
پــەروەردە بکرێــت، كــه  فاکتەرێکــی ســەرەکیە بــۆ لێــک نزیکردنــەوە و یەکخســتنی 
پێکهاتــەکان. دیالــۆگ و ئاشــتەوایی بنچینــە و بنەمایــە بــۆ گەیشــتن بــە چارەســەری 

ــدا گرژییــەکان کەمدەکاتــەوە.  ــە هەمــان کات سیاســی ســەرکەوتوو و ل
ج ( پاڵپشتیکردنی دامەزراندنی پرۆسەیەکی سیاسی.

ــدا  ــی كه ركوك ــەرکردنی پرس ــە چارەس ــی ل ــی گرنگ ــی ڕۆڵێک ــگای نێودەوڵەت کۆمەڵ
ده بێــت. پێویســتە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی پاڵپشــتی خــۆی بــۆ حکومەتــی عێــراق 
و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان مەرجــدار بــکات و بيبه ســتێته وه  بــە چارەســەری 
ــەوەی  ــە گەڕان ــە ڕێگــەی پڕۆســەی سیاســیەوە. ب ــەو پرســە گرنگــه  ل ئاشــتیانەی ئ
بایــەخ و تەرکیــزی نێودەوڵەتــی بــۆ عێــراق، ئێســتا کاتــی ئەوەیــە کــە فشــار بخرێتــە 
ســەر هــه ردوو حکومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان بــۆ چارەســەرکردنی ناکۆکیــە 
درێژخایەنــەکان. ئــەوەش هانــدەر دەبێــت بــۆ دروســتکردنی ویســت و ئیــرادەی 

سیاســی بــۆ گەیشــتن بــە ڕێکەوتــن و جێبەجێکردنــی بــه  ســەرکەوتوويی.  

چوارچێوه ی چاره سه ريه كان و ڕاسپاردەکان



51

پاشکۆی )أ(: ماددەی )1٤0( له دەستووری عێراقی فیدراڵ 2005

یەکەم: دەسەاڵتی ڕاپەڕاندن هەنگاوی پێویست دەنێت بۆ تەواوکردنی جێبەجێکردنی 
پێداویســتیەکانی مــادەی )٥٨( لــە یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی 

گواســتنەوە بــە هەمــوو بڕگەکانیــەوە. 

دووەم: ئەو بەرپرسیاریەتیەی لەسەر شانی دەسەاڵتی ڕاپەڕاندنە لە حکومەتی ئینتیقالیدا 
کــە لــە مــادەی)٥٨( لــە یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە دا 
ئامــاژەی بــۆ کــراوە، بــەردەوام دەبێــت و دەکەوێتــە ئەســتۆی دەســەاڵتی ڕاپەراندنــی 
ــت  ــێ بکرێ ــەواوی جێبەج ــەوەی بەت ــۆ ئ ــتوورە ب ــەو دەس ــرەی ئ ــردراو بەگوێ هەڵبژێ
ــوک و  ــە کەرک ــی ل ــی ڕاپرس ــدا ئەنجامدان ــە کۆتایی ــەرژمێری، ل ــاییکردنەوە، س )ئاس
ناوچەکانــی تــر کــە ناکۆکیــان لەســەرە بــۆ دیاریکردنــی ویســتی هاواڵتیــان( لــە 

ــەکات. ــەڕ ن ــی ٢٠٠٧ تێپ ــی یەکەم ــی کانوون ــە مانگ ــە ل ــراودا ک ــی دیاریک ماوەیەک

پاشکۆی )ب(: ماددەی )5٨(له یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەتی عێراق له قۆناخی گواستنەوە

أ( حکومەتی عێراقی قۆناغی گواستنەوە، بە تایبەتی دەستەی بااڵی چارەسەرکردنی 
ــە  ــا ل ــە )ی ــە، بەپەل ــی دیک ــە پەیوەنددارەکان ــوزار و الیەن ــی زەوی ــەکانی موڵکیەت کێش
ــەو ســتەمەی سیاســەتەکانی  ــی ئ ــۆ البردن ــەر ب ــە ب ــکارەکان بگرن ــدا(، رێ دەمێکــی کورت
ــتوانی  ــی دانیش ــاری دیموگراف ــی ب ــە گۆران ــە ل ــاراوە، ک ــە ئ ــوو هێناویانەت ــی پێش ڕژێم
هەنــدێ ناوچــەی دیاریکــراودا، لەوانــەش کەرکــوک، بەرجەســتە دەبــن، لــە رێگــەی 
کۆچپێکــردن و دوورخســتنەوەی دانیشــتوانەوە لــە شــوێنەکانی خۆیانــەوە، هەروەهــا لــە 
رێــگای کۆچپێکردنــی زۆرەملێــوە لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئــەو ناوچەنــەو جێنشــینکردنی 
ــە  ــردن و، ل ــی کارک ــە ماف ــە و بێبەشــکردنی دانیشــتوان ل ــە ناوچەک ــب ل کەســانی غەری
رێگــەی ڕاســتکردنەوەی بــاری نەتەوەییــەوە، بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو ســتەمە حکومەتــی 

ــە جێبەجــێ دەکات: ــەو رێکاران ــتنەوە ئ ــی گواس ــی قۆناغ عێراق

١ - سەبارەت بە دانیشتوانی بەزۆر کۆچپێکراو و دوورخراو و کۆچپێکراو و کۆچکردوو 
و هاوئاهەنگ لە گەڵ قانونی دەســتەی بااڵی چارەســەرکردنی کێشــەکانی موڵکیەتی 
زەویــوزار و رێــکارە قانونییەکانــی دیکــە، پێویســتە حکومــەت لــە دەمێکــی گونجاودا، 
ئــەو دانیشــتوانە بگەرێنێتــەوە ســەر مــاڵ و موڵکەکانیــان، ئەگــەر لــە توانــادا نەبــوو 

ئــەوە بکرێــت پێویســتە حکومــەت دادپەروەرانــە قەرەبویــان بکاتەوە. 
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٢ - سەبارەت بەو کەسانەی گوێزراونەتەوە بۆ ناوچە و شوێنی دیاریکراو و دەبێت
حکومــەت بریاریــان لــە بــارەوە بــدات بــە پێــی مــاددەی ١٠ قانونــی دەســتەی بــااڵی 
چارەســەرکردنی کێشــەکانی موڵکیەتــی زەویــوزار، بــۆ ئــەوەی گەرەنتــی ســەرلەنوێ 
نیشــتەجێکردنیان، یــا گەرەنتــی وەرگرتنــی قەرەبــوو لــە حکومــەت، یــا وەرگرتنــی 
زەویــوزاری نــوێ لــە دەوڵــەت لــە نزیــک شــوێنی نێشــتجێبوونیان لــەو پارێزگانــەی 
لێــوەی هاتــوون، یــا وەرگرتنــی قەرەبــووی تێچــووی گەرانەوەیــان بــۆ ئــەو شــوێنانە.

3 - سەبارەت بەوانەشی بە مەبەستی ناچارکردنیان بۆ کۆچکردن لە شوێنی 
نێشــتەجێبوونیان لــە ناوچــە و ســەرزەمینەکانی خۆیان و بێبەشــکران لــە دامەزراندن 
و هۆیەکانــی ژیــان، پێویســتە حکومــەت هانــی پەیداکردنــی دەرفەتــی کاری نوێیــان 

بــۆ بــدات لــەو ناوچــە و ســەرزەمینانە. 
٤ - لە بارەی ڕاستکردنەوەی باری نەتەوەییشەوە پێویستە حکومەت هەموو ئەو 

بریارانــەی پەیوەندییــان بــەم بابەتــەوە هەیــە هەڵبوەشــێنێتەوە و رێگــە و مــاف بــە 
کەســانی زەرەرمەنــد بــدات بەبــێ هیــچ  فشــار و ناچارکردنێــک ئازادانــە بریــار لــە 

ســەر ناســنامەی نیشــتمانی و رەگــەزی خۆیــان بــدەن.
ب( رژێمی پێشوو هەروەها دەستکاری سنوورە کارگێری و کاری دیکەشی کردووە بۆ 

ــی عێراقــی  ــی ئامانجــی سیاســی، پێویســتە لەســەر ســەرۆکایەتی و حکومەت بەدیهێنان
قۆناغــی گواســتنەوە راســپاردەی پێویســت پێشــکەش بــە ئەنجومەنــی نیشــتمانی بکــەن 
بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو گۆڕانکارییــە نادادوەرییانــە، ئەگــەر ســەرۆکایەتی کۆمــار 
ــتە  ــپاردانە، پێویس ــەو راس ــۆی ئ ــەر ک ــە س ــێ ل ــت بێن ــی بەدەس ــی یەکدەنگی نەیتوان
ئەنجومەنــی ســەرۆکایەتی بــە ســازان حەکەمێکــی بێایــەن دیــاری بــکات بــۆ لێکۆڵینــەوە 
ئەنجومەنــی  ئەگــەر  پێویســت،  راســپاردەی  پێکەشــکردنی  و  پرســەکە  ســەر  لــە 
ــەوا  ــت، ئ ــاورا بێ ــەوە ه ــانکردنی حەکەم ــارەی دەستنیش ــە ب ــی ل ــەرۆکایەتی نەیتوان س
ــووەکان  ــەوە یەکگرت ــە ســکرتێری گشــتی نەت ــی ســەرۆکایەتی داوا ل ــت ئەنجومەن دەبێ
ــەوەی  ــۆ ئ ــکات ب ــاری ب ــراو دی ــی رێزلێن ــایەتییەکی نێودەوڵەت ــەوەی کەس ــۆ ئ ــکات ب ب

ــت.  ــەم پرســەدا ببینێ ــەم ل ــی حەک رۆڵ
 ج( چارەسەری کۆتایی لە بارەی ناوچە و سەرزەمینە کێشە لەسەرەکان بە 

ــی  ــەی ســەرەوە، و ئەنجامدان ــەو رێکاران ــی ئ ــا تەواوکردن ــت ت کەرکوکیشــەوە دوادەخرێ
ســەرژمێرییەکی دادپەروەرانــە و شــەفافی دانیشــتوان و دەنگــدان لــە ســەر دەســتووری 
هەمیشــەیی، پێویســتە ئــەو چارەســەرکردنە بــە شــێوەیەک ئەنجــام بدرێــت کــە لــە گــەل 
ــە  ــە ل ــەو ناوچان ــگ بێــت و خواســتی دانیشــتوانی ئ ــدا هاوئاهەن ــی دادپەروەری بنەماکان

بــەر چــاو بگرێــت. 
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پاشکۆی )ج(: لیستی ئەو به ڕێزانەی دیمانەیان لەگەڵدا ئەنجام دراوە

ئازاد جەباری: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
ئاوات محمەد ئەمین: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك

ئیبراهيم خەليل: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
ئیدوار ئۆرهان: یاریدەدەری پارێزگای کەرکوك بۆ کاروباری کارگێڕی

ئەحمەد عەزیز: سەرۆکی ژۆری ناوچەدابڕاوەکان
ئەمین شوانی: شارەزا و مێژوناس

ئەیهان کەمال محەمەد: ئەندامی سەرکردایەتی پارتی تورکمەن ئیلی
تۆڕهــان ئەلموفتــی : ڕاوێــژکاری ســەرۆک كۆمــاری عێراقــی و وه زيــری پێشــوو لــه  حكومه تــی 

ق عێرا
تەحسین کەهیە: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك

جەالل جەوهەر: ڕێكخەری  ژووری  حكومەت و پەرلەمانی  بزوتنەوەی  گۆڕان
حەسەن تۆڕان: ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق/ جێگری سەرۆکی بەرەی تورکمانی

خالــد شــوانی: وتەبێــژی ســەرۆک کۆمــاری عێــراق/ ئەندامــی پێشــوی ئەنجومەنــی پارێــزگای 
کەرکــوك

سامی ڕفعەت بەختی: ئەندامی ئەنجومەنی قەزای داقوق
سدیق کاکەڕەش: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك

سلفانا بۆیە: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
سەعدی پیرە: ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان

شاخەوان عەبدواڵ: ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق
شێخ جەعفەر: ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان

عارف قوربانی: ڕۆژنامەنوس و شارەزا
عیماد ئەحمەد: ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 

عەبدولرەحمان سديق: وەزیری پێشوی ژینگە لە بەغدا
عەبدولرەحمان مونشد ئەلعاص: ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی

عەدنان قادر زەنگنە: سەرۆکی بەشی زانستە سیاسیەکان/ زانکۆی کەرکوك
عەلی مەهدی سدیق: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك

عەمار ئەلحەکیم: سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی ئیسامی
فازل میرانی: ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان 
لەتیف فاتح فەرەج: سەرۆکی ئۆفیسی پەرلەمانی کوردستان/ کەرکوك

ــی  ــەد ئیحســان: ســەرۆکی پێشــوی دەســتەی ناوچەکوردســتانیەکانی دەرەوەی هەرێم محەم
کوردســتان
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محەمەد خەلیل ئەلجبوری: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
محەمەد کەماڵ: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
نەجات حوسین: ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك

نەجمەدین کەریم: پارێزگاری کەرکوك
نەرمین عوسمان: جێگری سەرۆکی لیژنەی جێبەجێکردنی ماددەی ١٤٠

نەوشیروان موستەفا: ڕیکخەری گشتی بزوتنەوەی گۆڕان
ڕاکان سەعید ئەلجبوری: جێگری پارێزگاری کەرکوك

ڕیاز ساری کەهیە: سەرۆکی پارتی تورکمەن ئیلی
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هەولێر - هەرێمی کوردستان - عێراق

info@meri-k.org | +964(0)662649690

www.meri-k.org |         facebook.com/meri.info  |           twitter.com/meri_info
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