ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

1

مافی باڵوکردنەوەی ئەو ڕاپۆرتە پارێزراوە بۆ
ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە © 2015
هەولێر  -هەرێمی کوردستان  -عێراق
www.meri-k.org | info@meri-k.org | +964(0)662649690
مێری وەک دامەزراوەیەکی ناحکومی لە فەرمانگەی ڕێکخراوە ناحکومییەکان لە
بەرواری  ٢تەمموزی  - ٢٠١٣بە ژمارە ٨٤٣ک تۆمارکراوە.

ئایندەی کەرکوک

نەخشە رێگایەک بۆ چارەسەری پرسی پارێزگاکە

ڕاپۆرتی سياسی
ئەیلول 2015

ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە
جگــە لــەو شــوێنانەی کــە ئاماژەیــان پێکـراوە ،بیروبۆچوونەکانــی ئــەو ڕاپۆرتــە ڕەنگدانــەوەی بیــروڕای ئینســتیتیوتی مێــری نیــە .پێویســتە
ئامــاژەی تــەواو بــە ئینســتیتیوتی مێــری بکرێــت لەکاتــی بەکارهێنانــی هەربەشــێکی ئــەو ڕاپۆرتــە.

سەرەتا
ئــەو ڕاپۆرتــە بەرهەمــی کاری توێژینــەوەی ئینســتیتیوتی مێریــە کــە بەدرێژایــی دوانــزە
مانگــی ڕابــردوو لەگــەڵ کاراکتــەرە ناوخۆییەکانــی کەرکــوك و الیەنــە پەیوەندییدارەکانــی
دیکــە ئەنجامــی داوە ،ئــەوەش وەک هەوڵێــک بــۆ لەیەکتــر نزیککردنــەوەی ڕوانگــەکان و
دۆزینــەوەی رێگاچارەیەکــی ســەردەمییانە بەئاراســتەی چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك،
ئــەو پرســەی کــە دەمێکــە گهيشــتووهته بنبهســت .پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــاری کەرکــوك
کۆدەنگــن لەســەر ئــەوەی کــە مانــەوەی بارودۆخــی ئێســتای ئــەو شــارە وەک خــۆی،
چارەســەر نیــە و پێویســتە دەســت بــە پرۆســەیەکی سیاســی نــوێ دەســت پــێ بکرێــت.
هیواداریــن ئــەو ڕاپۆرتــە وەک چوارچێوەیەکــی کارلەســەرکردن(ورقة عمــل) کاری پێبکرێــت
و بکرێتــە ســەرەتایەک بــۆ گفتوگۆکــردن لەســەر ئاینــدەی کەرکــوك .پێویســتە نوێنــەرە
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 كهركــوك 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
بەدەســتهێنانی چارەســەرێکی ئاشــتیانە بێــت بــۆ پرســی کەرکــوك .ئەگــەر چارەســەری
ئــەو پرســە گرنگــە لــە پارێزگاکــەوە ســەرچاوەبگرێت ،ئــەوا ئاســتی ویســتی سیاســی بــۆ
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 ههمــوو ئــهو بهڕێزانــ ه دەكات كــ ه ڕازی بــوون
چاوپێكهوتــن و ديداريــان لهگهڵــدا ئهنجــام بدرێــت و كاتــی بهنرخــی خۆيانــی بــۆ
تهرخــان بكـهن ،وه ڕازی بــوون زانيــاری و شــيكار و ئامــۆژگاری پێشــكهش بكـهن .هەروەهــا
ئینســتیتیوتی مێــری سوپاســی ئهنجومهنــی پارێــزگای كهركــوك دهكات بــۆ هــاوكاری كــردن
و ميواندارێتــی لهكاتــی ڕاگهياندنــی ئــهو ڕاپۆرتــه ،وە سوپاســی ســتافی ئينســتيتيوت
دهكات بــۆ كاری بــێ وچــان و خۆنهويســتيان لـ ه كاتــی ئهنجامدانــی توێژينـهوهكان و دواتــر
بهرههمهێنانــی ئــهو راپۆرتــه.
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 .1پێشەکی
دهمێك ـ ه زانــراوه ك ـه عێــراق واڵتــی کۆمەڵێــک کێشــەی ئاڵــۆز و دینامیکیــە .یەکێــک لــە
کێشــە هــەرە ئاڵــۆزەکان بریتیــە لــە ناکۆکــی لەســەر شــاری کەرکوكــی دەوڵەمەنــد بــە نەوت.
ســەرەڕای پەيڕەوکردنــی دەســتوور لــە ســاڵی  ٢٠٠٥و چەندیــن ڕێکەوتنامــەی سیاســی تــر،
کەچــی پرســی کەرکــوك هێشــتا بەردەوامــە و بەبــێ چارەســەر ماوەتــەوە.
ڕووداوەکانــی پارســاڵیش ،بەتایبەتــی لــەدوای ســەرهەڵدانی لەنــاکاوی ڕێکخــراوی دەوڵەتــی
ئيســامی ناســراو بــە (داعــش) و ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵتی ئاسایشــی لــە زۆربــەی ناوچــە
جێناکۆکــەکان ،بارودۆخێکــی نوێــی هێنایــە کایــەوە کــە بــووە هــۆی ئــاوەژوو کردنــەوەی
هاوکێشــە سیاســی و ئاسایشــی و ئیداریــەکان لــەو پارێزگایــە .چارەســەکردنی پرســی
کەرکــوك و ناوچــە جێناکۆکــەکان ب ـه یەکێــک لــە پرســە هــەرە ئاڵــۆز و درێژخایەنــەکان
ماوهتـهوه ســەرباری ئــەوەی چەندیــن ســتراتیژی و نەخشــەڕێگا لەالیــەن دامــەزراوە ناوخۆیــی
و نێودەوڵەتییەکانــەوە پێشکەشــکراون.
بــەاڵم ،لــەدوای ڕوودانــی ئــەو گۆڕانکاریــە مــەزن و بنەڕەتیانـەی كـ ه لـ ه ســاڵی  ٢٠١٤لەســەر
ئاســتی ئاسايشــی و سیاســی عێــراق روويانــدا ،دۆزينــهوهی دهرفــهت بــۆ دەســتپێکردنی
پرۆس ـهيهكی نــوێ بــۆ چارەس ـەرکردنی پرســی کەرکــوک بــە شــێوازێک کــە ببێتــە مایــەی
ســەرهەڵدانی ئاشــتەوایی لــە نێــوان پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــارهكه پێويســت و گرنگــە.
هەڵبەتــە گوێگرتــن و تێگەیشــتنی بیروبۆچــوون و ڕوانگــەی پێکهاتەکانــی نێــو کەرکــوك
زۆر گرنگــن ،چونکــە هــەر چارەســەرێک هەڵقــواڵوی نێــو خهڵكــی کەرکــوك بێــت زۆر
کاریگەرتــر دەبــێ بــۆ بهرجهســتهكردنی جــۆرە چارەســەرێک کــە ئارامــی و ســەقامگيری بــۆ
پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــارهكه بێنێتــە کایــەوە .بێگومــان دیراســەتکردنی ئــەو ڕەهەندانــە
ڕێخۆشــکەر دەبێــت بــۆ هەڵســەنگاندنی بابەتیانــە و ڕەخنەگرانــەی پرســی كهركــوك و
دهستنيشــانكردنی چارهســهری سياســی شــياو.
هەرچەنــد شــیکردنەوەی رێچك ـ ه مێژووییهكانــی کێشــەی کەرکــوك ئامانجــی ئــەو ڕاپۆرتــە
نیــە ،بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا پێویســتە ئامــاژە بــە چەنــد فاکتەرێکــی گرنگــی مێژوویــی
بکرێــت ،چونك ـ ه مێــژوو ڕۆڵێکــی کاریگــەری لــە دروســتکردنی بۆچوونــی جیــاواز لەالیــەن
کاراکتــەرە سیاســیە جیاوازەکانــەوە ههبــووه ،بــە شــێوازێک کــە ئيمــڕۆ ئــەو بۆچوونانــە
بوونەتــە ناســنامەی الیەنــە هەمەجــۆرەکان و ســەرچاوەی جیاوازیــەکان ،ئــەوەش بـ ه زهقــی
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 رووداوهكان کێشــەی کەرکوكیشــيان ديســانهوه هێنایــەوه بەربــاس .بــەاڵم ،بەهــۆی
گرژییــەکان لــە پەیوەنــدی نێــوان حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی بەغــدا،
پێدەچێــت کەرکــوك وەک کەرەســتەیەک لــە دانوســتانەکان بەکاربهێندرێــت.
مــاددەی ()١٤٠ی دەســتووری عێراقــی میکانيزمێکــی بــۆ چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك
دەستنیشــانکردوە .بــەاڵم ،لەبــەر لێــڵ و ناڕوونــی ئــەو ماددهیــە ،دەکرێــت بەئاســانی
لێکدانــەوەی جیــاواز و پێچەوانــەی بــۆ بکرێــت .ســەرباری ئــەوەش ،ناکۆکــی نێــوان الیەنهکان
لەســەر چەنــد بڕگەيهکــی ماددەکــە بووهتــە هــۆی گەيشــتن بــە بنبەســت.
هەڵبەتــە نەبوونــی ویســتێکی سیاســی ئەوتــۆ بــۆ چارەســەرکردنی پرســی کەرکــوك یەکێکــە
لــە هــۆکارە ســەرهکیەکانی بەردەوامبوونــی کێشــەکە ،هــەر بۆیــە دە ســاڵ دوای نوســینەوەی
دەســتوور ،پرســی کەرکــوك بــە نەگــۆڕی ماوەتــەوە .لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئــەو دواوادەیــەی
لــە مــاددەی  ١٤٠ئامــاژەی پێکــراوە ،واتـه کانوونــی یەکەمــی ســالێ  ،٢٠٠٧بەســەر چــووه،
بــەاڵم دەکرێــت ئــەو ماددهیــە وەک بنەمایــەک بــۆ داڕێژتنــی چوارچێوەیەکــی نوێی چارەســەر
کاری پــێ بکرێــت.
بێگومــان ویســتی(ئيرادهی) سیاســی و ئامادەيــی ســەرجەم الیەنــەکان بــۆ سازشــكردن،
بــە تایبەتــی لهاليــهن کارەکتــەرە لۆکالیەکانــی شــاری کەرکوكــهوه ،نهێنــی ســەرکەوتنی
هــەر چارەســەرێکە بــۆ پرس ـه گهورهك ـهی ئ ـهو پارێزگاي ـه .ســەرەڕای ئــەوەی کــە هەمــوو
الیەنــەکان درک بــەو راســتيە دەکــەن کــە پێویســتە کێشــەی کەرکــوك چارســەر بکرێــت،
بــەاڵم ل ـهو نێــوهدا کەمتریــن ویســتی سیاســی بــەدی دەکرێــت بــۆ چارەســەرکردنی .بــە
وتــەی پیتــەر بارتــو “ئــەوەی تەرکیــزی لەســەرە هەتــا ئێســتا بەڕێوەبردنــی شــاری کەرکوكـ ه
نــەک چارەســەرکردنی1”.
درێژبوونــەوەی بــاری ئێســتای کەرکــوك وەک ناوچەیەکــی جێناکــۆک دەرئەنجامــی نوشســتی
الیەنــە لۆکاڵیەکانــی کەرکوكــە بــۆ پێشــنیازکردنی ڕێــگا چارەیهكــی ئهڵتهرناتيــڤ
کــە ڕهچــاوی بەرژەوەنــدی سیاســی و کەلتــووری هەمــوو الیەنــەکان بــكات .تەنيــا بــە
بەرجەســتەكردنی بەرژەونــدی تێکــڕای الیەنــەکان لــە هــەر نەخشــەڕێگایەکدا ئەگــەری
ســەرهەڵدانی چارەســەری نــوێ و واقیعــی بــۆ پرســی کەرکــوك دەردەکــەوێ.

 -1بارتو ،پی .)٢٠١٠( .ملمالنێ لەگەڵ یەکپارچەیی دەوڵەتێک :سنوورە ناکۆکی لەسەرە ناوخۆییەکانی عێراق ،کاروباری نێودەوڵەتی ،١٣٤٣-١٣٢٩ ،)٦( ٨٦ ،الپەڕە .١٢٤٣
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ديــاره ك ـه تاوەکــو ڕێکەوتنێکــی سیاســی نەدۆزرێتــەوە ســەقامگیری ل ـ ه کەرکــوك نايهت ـ ه
دی ،وە هــەر هەنگاوێــک لــە داهاتــوودا بــۆ شــەرعیەتدان بــە پڕۆســەکە پێویســتی بــە
کۆدەنگــی سیاســی دهبــێ .جێــی ئامــاژە پێکردنــە کــە تاوەکو ئێســتا کاراکتەرە سیاســیەکان
تەرکیزیــان نەکردۆتــە ســەر دۆزینــەوەی چارەســەر ،بەڵکــو كۆڵيــان داوه و دۆخەکــەش
گەیشــتووەته بنبەســت.
ئــەو ڕاپۆرتــە پشــتگيری لــەو بۆچوون ـه 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
لــە کاتــی س ـهرههلدانی ملمالنــی و ناکۆکــی ،باشــتر وایــە کــە چارســەركردن دوانەخرێــت،
بەڵکــو بــە النــی کــەم پێویســتە میکانیزمــی چارســەركردن دەستنيشــان بکرێــت 2.بــەو
پێیــە ،پێویســتە ئــەو پرســانەی پەیوەســتن بــە چارەنووســی شــاری کەرکــوك ب ـ ه زوويــی
یەکالیــی بکرێنــەوە ،ب ـه تايبهتــی ئەگــەر ویســتی بەرەوپێشــچوون بــە ئاراســتەی گەیشــتن
بــە ڕیفرانــدۆم و جێبەجێکردنــی دەرئەنجامەکانــی بــەدی کــرا .هەڵبەتــە ئــەوەش پێویســتی
بەوەیــە کــە الیەنــە لۆکاڵیــەکان ڕابهرايهتــی لـ ه پڕۆســەی يهكتــر بەشــداری پێکــردن بکــەن،
ئهويــش لەڕێــی دەستپێشــخەری کــرداری ،وە لەســەر بنەمــای ســازان و ئاشــتەوایی بــە
جۆرێــک کــەوا بنەمــای چارەســەری درێــژ خایــەن بنیــات بنرێــت.
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ئاشــکرایە کــە مێــژووی تــازەی کەرکــوك توندوتیــژی و ناســەقامگيری پێــوه زاڵــە ،و
بارودۆخــی ناســکی شــارهكهش گونجــاو بــووە بــۆ ئاڵۆزکردنــی ملمالنێکان .گرووپــە یاخیبووە
توندڕەوەکانيــش کێشــە و گــرژی نێــوان پێکهاتــە ئێتنــی (رهگــهزی يــان نهتهوهيــی) و
ئاینیــە جیاوازەکانيــان لــە کەرکــوك قۆســتوەتەوه3.
بــە بەرزبوونــەوەی ئاســتی توندوتیژیــی بــە رادهی س ـهردهمی شــەڕی تایفەگــەری ك ـه ل ـ ه
ســااڵنی  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦تۆمارکرابــوو 4،داهاتــووی کەرکــوك دووبــارە خرايـهوه بــەر بــاس .هــەر
لــە کۆنــەوە کەرکــوك النــەی ژمارەیەکــی زۆر لــە نەتــەوەی وەک كــورد و تورکمــان و عــەرەب
و ژمارەیەکــی تــر لــە پێكهاتـهی دیکــە بــووە .بـ ه هــۆی ئــەو دیموگرافیــە هەمەچەشــنەيهش
چهنديــن بۆچوونــی دژبهي ـهك ه ـهن ســەبارەت بــە مێــژووی کەرکــوك ،کــە ئــەوەش خــۆی
لــە خۆیــدا بووهت ـ ه بەربەســت لەبــەردەم دۆزين ـهوهی چارەســەرێکی سیاســی کشــتگیر بــۆ
پارێزگاکــە.
لــە ئێســتادا ،چەقــی ملمالنێــی سیاســی لەســەر کەرکــوك لەســەر کۆنتڕۆڵکردنــی ئیــدارە و
ســنووری جوگرافیــای پارێزگاكهیــە .تــا ئێســتا كێشــەی کەرکــوك بەچارەســەرنەکراوەیی
ماوەتــەوە ســەرەڕای ئــەوەی کــە دەســتووری عێراقــی ســاڵی  ٢٠٠٥ئامــاژەی بــە رێکارەکانــی
چارەســەرکردنی پرســی تــەواوی ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە ڕێــی مــاددی ١٤٠وە کــردوە .ئــەو
مــاددە دەســتووریە ،کــە دەبــوو پێــش کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٠٧جێبەجێکرابوایــە ،وەک
ســەرچاوەیەکی ملمالنــێ لــە نێــوان بەغــدا و هەولێــر ماوەتــەوە .هەرچەنــدە مــاددەی ١٤٠
پرۆســەیەکی ســێ قۆناخی بۆ ئاســاییکردنەوە و ســەرژمێری و ڕیفراندۆم دەستنيشــانکردوە،
بــەاڵم چەنــد گرفتێــک ســەبارەت بــە هەندێــک پرســی گرنگــی وەکــو مافــی دەنگــدان و
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
کــە هەرچارەســەریەک بــۆ پرســی کەرکــوك کــە لەبەرژەوەنــدی کــوردەکان بێــت دهبێتــ ه
هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیی .کەرکــوك خــاوەن مێژوویەکــی درێــژی پــڕ لەتەنگەژەیــە،
بۆیــە ناســاندن و تیشــک خستنەســەر هەندێــک لــەو خاڵــە ســەرەکیانە لە مێــژووی پارێزگاکە
گرنگــە .بــه چاوپێخشــانەوەیەکی خێــرای مێــژووی کەرکــوك دهكرێــت بيروبۆچوونەکانــی
ئێســتای پێکهاتــەکان ســەبارەت بــە کەرکــوك ڕوون بكرێت ـهوه.

 -3فێریس ،ئی .و ستۆڵتز ،کەی .)٢٠٠٨( .داهاتووی کەرکوك :ڕیفراندۆم و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاوارەبوون .ئینستیتیوتی برۆکینگز ،٣ ،الپەڕە .٨
 -4بڕوانە “کەرکوك ئاماری قوربانیانی  ٢٠١٤ڕادەگەیەنێت” ،ڕووداو ٢ ،کانوونی دووەمی  ٢٠١٥بەردەستە لە 02012015/http://rudaw.net/english/middleeast/iraq
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گۆڕانکاریەکانی سنووری کارگێڕی کەرکوك

لەوکاتــەوه كــ ه لەســەرەتای ســەدەی بیســتەم کەرکــوك وەکــو ناوچەیەکــی گرنگــی
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 5.ئــەوەش دیموگرافیــای شــارەکەی بەشــێوەکی
بەرچــاو گــۆڕی .پاشــان پەیتــا پەیتــا گۆڕانگاریـه دیموگرافیـهكان لــە تـهواوی پارێزگايهكـ ه
چــووە قۆناخێکــی تــر و ســنووری کارگێــڕی ئــەو پارێزگایــەش گۆرانــکاری مهزنــی بەســەردا
هێنــرا.
لــە ســاڵی  ١٩٧٢نــاوی پارێــزگای کەرکــوك گــۆڕدرا بــە (تەئمیــم) 6،و دواتــر کۆمەڵێــک
گۆڕانــکاری لــە ســنوورە کارگێڕیەکانــی ئــەو شــارە لــە الیــەن حکومەتــی بەعســەوە ئەنجــام
درا .بــۆ نموونــە ،لەســاڵی  ١٩٧٥ناوچــە کوردنشــينەکانی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری لــە
کەرکــوك دابڕێنــدران .دواتریــش تووزخورماتــوو ،کــە زۆربــەی دانیشــتوانی تورکمانــن ،لــە
کەرکــوك کرایــەوە و بــە پارێــزگای ســەاڵحەدینەوە لکێنــدرا .بەمــەش ڕووبــەری کەرکــوك
بەشــێوەیەکی بەرچــاو بچــووك کرایــەوە .لەســاڵی  ١٩٥٠ڕووبــەری کەرکــوك بيســت ه ـهزار
( )٢٠.٠٠٠کيلۆمهتــری دووجــا (كــم )٢بــوو کەچــی لــە ســەرەتای ســەدەی بيســت ويهك ـهم
دا ڕووبــەری ئــەو شــارە تەنيــا  ٩،٦٧٩كــم ٢مایــەوە 7.مەبەســتی ســەرەکی لــە گۆڕینــی
ســنووری کارگێــڕی ئــەو شــارە بــۆ مەرامــی سیاســی و کەمکردنــەوەی قـهوارهی پێکهاتــەی
کــوردی بــووە لــە شــاری کەرکــوك .ئــەو دەســتێوەردانە ،كاريگهريهكــی گــەورەی لــ ه
گۆڕينــی جۆگرافیــای ئــەو شــارە ههبــوو.
گۆڕینی دیموگرافی

جگــە لــە گۆڕینــی ســنووری کارگێــڕی كهركــوك ،حکومەتــی عێــراق دەســتیکرد بــە
کەمپینــی دەرکــردن و البــردن و ڕاگوازتــن و هاوردەکردنــی خەڵــک .شــايانی باسـ ه گۆڕینــی
دیموگرافیــای کەرکــوك دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای ســااڵنی بیســتەکانی ســەدەی ڕابــردوو
کــە بەرهەمهێنانــی نــەوت لــەو شــاره دەســتیپێکرد ،بــەاڵم کــە حزبــی بەعــس لەڕێگــەی
کودەتــاوە لــە ســاڵی  ١٩٦٨هاتــە ســەر حوکــم ،پرۆســەکە چڕتــر کرایــەوە و لــە ســااڵنی
هەشــتاکان و نــەوەدەکان گەیشــتە لوتکــە.
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 -5ناتالی ،دی .)٢٠٠٨( .گێژاوی کەرکوك ،ئیتنۆپۆلەتیکس .٤٤٣-٤٣٣ ،)٤(٧ ،الپەڕە .٤٣٤
“ -6تەمئیم” وشەیەکی عەرەبیە مانای “نیشتیامنیکردن”ە
 -7ئەندەرسۆن ،ئێڵ .و ستانسفیڵد ،گی .)٢٠٠٩( .قەیرانەکان لە کەرکوك :ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن .چاپخانەی زانکۆی پینسیلڤانیا .الپەڕە .٣٠

ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

بەهــۆی سیاســەتی بەعەرەبکــردن (تعریــب) کــە لـ ه اليـهن رژێمی ســەدام حوســێنهوه 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
جــار بــە “وافدیــن” نــاوزەد دەکرێــن 8،پارهيــان پــێ دەدرا (نزیکــەی ده هــهزار دینــاری
عێراقــی کــە بەرامبــەر بــە ســی ه ـهزار دۆالری ئهوكاتهي ـه) وەکــو هاندانێــک بــە مەبەســتی
بارکــردن بــۆ شــاری کەرکــوك و نیشــتەجێبوون لەســەر زەویــە تــازە چۆڵکــراوەکان9.
شــااڵوەکانی جێنۆســايدی ناســراو بـ ه (ئەنفــال) ،کــە لەســەر دەســتی ڕژێمی بەعــس ئەنجام
دران ،پهڵهيهكــی ڕەشــە لــە مێــژووی عێــراق ك ـه تێيــدا س ـهد ه ـهزار بــۆ دووس ـهد ه ـهزار
کــورد بوونــە قوربانــی .شــایەنی ئامــاژە پێکردنە کەلــە دوای دروســتبوونی ناوچەی ئارامیش
(ناوچــەی دژەفڕیــن) لــە کۆتایــی ســاڵی  ،١٩٩١پڕۆســەی ب ـهزۆر دەرکــردن لــە پارێــزگای
کەرکــوك ،کەکەوتبــووە دەرەوەی ناوچــەی ئــارام ،هــەر بــەردەوام بــوو ،بــە رادهي ـهك کــە
هەتــا ســاڵی ٢٠٠٣یــش ،نزیکــەی هـهزار کەیســی دەرکــردن لەمانگێگــدا ئهنجــام دهدرا10.
دهســتكهوتنی داتــا و ئامــاری دانیشــتوانی کەرکــوك بههــۆی ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــە
لــە دیموگرافیــای ئــەو شــارە بەشــێوەیەکی بەرچــاو ئەســتەم بــووه .هەربۆیــە هەتاوەکــو
ئێســتاش ســەرژمێری گشــتی ســاڵی  ١٩٥٧بەیەکێــک لــە دروســترین ئامــار هەژمــار
دەکرێــت .خــۆ ســەرژمێری تــر لــە ســاڵەکانی  ١٩٧٧و  ١٩٩٧ئەنجامــدران ،بــەاڵم ،ئەوان ـ ه
بــە باوەڕپێکــراو دانانرێــن و پشــتیان پــێ نابەســترێت چونکــە لەژێــر سەرپەرشــتی ڕژێمــی
بەعــس ئەنجــام دراون11.
ئيتــر دەســتێوەردانە بەئەنقەســتەكهی ڕژیمــی بەعــس لــە دیموگرافیــا و ســنووری کارگێــڕی
پارێــزگای کەرکــوك ،بابەتــی ئەنجامدانــی ســەرژمێری ئهوهنــدهی تــر ئالــۆز كــردووه و ك ـ ه
ئێســتا یەکێکـ ه لــە بابەتــە کێشــە لەســەرەکان ،بـ ه تايبهتــی چونکــە ئەنجامدانــی ریفرانــدۆم
خاڵــە بەهێــز و الوازەکانــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك دەردەخــات .هۆکارێكــی تــر کــە
لـ ه ســاڵی  ٢٠٠٥بــووه بەربەســت لەبــەردەم ئەنجامدانــی ســەرژمێری ئهوهبــوو کــە نهتوانــرا
بڕيــار بدرێــت لهسـهر ئـهوهی ئايــا لـ ه پڕۆسـهكهدا پرســیاری نەتــەوە بکرێــت یــان نهكرێــت.
بۆيـهش ئامــاری نــوێ ســەبارەت بــە پێکهاتــەی کۆمەڵگاکانــی کەرکــوك لەبەردەســتدا نیــە.

“ -8وافد” واتای “ هاوردە” دەگەینێت.
 -9ڕۆمانۆ ،دی .)٢٠٠٧( .داهاتووی کەرکوك .ئیتنۆپۆلەتیکس ،٢٨٣-٢٦٥ ،)٢٦(٦ ،الپەڕە .٢٦٦
 -10هەمان سەرچاوە
 -11ئەندەرسۆن ،ئێڵ .و ستانسفیڵد ،گی .)٢٠٠٩( .قەیرانەکان لە کەرکوك :ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن .چاپخانەی زانکۆی پینسیلڤانیا .الپەڕە .٤٣
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سەرهەڵدانی گرژییەکان

لــە دوای ڕووخانــی رژێمــی ســەدام حوســێن ،پرســی ناوچــە جێناکۆکــەکان ،بەتایبەتــی
کەرکــوك ،بــووە خاڵێکــی ناکۆکــی ســەرەکی لــە نێــوان هەولێــر و بەغــدا .لــە ســەرەتای
ســاڵی  ،٢٠٠٣گۆڕانــکاری نــوێ لــە رێــژهی دانیشــتوانی شــاری کەرکــوك رووی دا .لــەدوای
ئــەوەی شــارەکە کەوتــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی هێــزە کوردیــەکان و لــە ترســی ســەرهەڵدانی تونــد
وتیــژی ،ژمارەیــەک لــە خێزانــە عەرەبــەکان کەرکوكیــان بەجــێ هێشــت 12.لــە الیەکــی
ديك ـهوه ،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
چونکــە خێزانــە کــورد و تورکمانــەکان داوای ئــەو خانــوو و زەویانەیــان دەکــردەوە کــە
پێشــتر لــە دەســتیان دابــوو .لــە زۆر حاڵەتــدا ،زۆران لــەو خێزانانــە نەیاندەتوانــی بچنــەوە
ســەر شــوێنی ڕەســەنی خۆیــان ،بــەاڵم بــۆ جێکردنــەوەی ئــاوارەکان هەندێــک خێزانــی
عــەرەب بــەزۆر دەرکــران13.
بەمەبەســتی ڕێکخســنتی گەڕانــەوەی بەلێشــاوی ئاوارەکان ،دەســەاڵتی کاتــی هاوپەیمانان لە
ســاڵی  ٢٠٠٤هەڵســا بــە دامەزراندنــی (دەســتەی چارەســەرکردنی کێشــەکانی خاوەندارێتــی
زەویــوزار) .ئامانجــی ئــەو دەســتەیەش بريتــی بــوو ل ـ ه سەرپەرشــتیکردنی داواکارییەکانــی
قەرەبووکردنــەوە ،کــە بەشــێک بــوو لــە پڕۆســەی بــە پێچەوانەکردنــەوەی پرۆســەی تەعریب.
بــەاڵم ،ئــەو دەســتەیە ،میکانیزمێکــی سســتی بەڕێوەبردنــی پەيڕەوکــرد و دەرئەنجــام
دەســتەکە تهنيــا توانــی ڕێژەيهکــی 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
ئاراســتەی دەســەاڵتی کــوردی دەکــرد بــەوەی کــە پڕۆســەیەکی ناڕێــک و بێســەروبەری
گەڕانەوەیــان پەيڕەوکــردوە .پارتــە سیاســیە کوردیــەکان تۆمەتبارکــران بــە کارئاســانیکردن
بــۆ گۆڕینــی دیموگرافیــای شــاری کەرکــوك ل ـ ه بەرژەوەنــدی الیەنــی کــوردی ،ئهويــش بــۆ
ئـهو ئهگـهرهی كـه 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”14.
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 -12بڕوانە “عێراق :کوشنت و دەرکردن ڕوو لەزیادبوونە لە کەرکوك” هیومان ڕایتس وۆچ ١٥ ،نیسانی  ،٢٠٠٣بەردەستە لە
 ،iraq-killings-expulsions-rise-kirkuk/14/04/2003/http://www.hrw.org/newsلە  ٤کانوونی دووەمی  ٢٠١٥سەیرکراوە.
 -13فێریس ،ئی ،.و ستۆڵتز ،کەی .)٢٠٠٨( .داهاتووی کەرکوك :ڕیفراندۆم و کاریگەرییەکانی لەسەر ئاوارەبوون .ئینستیتیوتی برۆکینگز ،٣ ،الپەڕە .٩
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ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

بێگومــان کۆنترۆڵکردنــی شــەپۆڵی گەڕانــەوەی ئــاوارەکان بــۆ کەرکــوك کارێکــی ئاســان
نەبــووە لەبەرئــەوەی لــە دوای ســاڵی  ،٢٠٠٣خەڵکانێکــی زۆر دەســتیان بــە گەڕانــەوە
کــرد .بەبــێ ڕەچاوکردنــی هانــدەرە سیاســی و کۆمەاڵیەتیەکانــی پشــت گەڕانــەوەی ئــەو
ژمــارە ئێجــگار زۆرەی ئــاوارەکان ،پرۆســەکە بــە یاســایی ئەژمــار نەکــرا لەبــەر نەبوونــی
حکوومەتێکــی بەتوانــا لــەو کاتــەدا.
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.
هەربۆیــە لەســاڵی  ٢٠٠٧کەرکــوك بــووە چەقــی ملمالنــێ و ژمــارەی قوربانیــە ســڤیلەکان
گەیشــتە بەرزتریــن ئاســت لەوەتــەی جەنگــی دوەمــی کەنــداوەوە15.
کەرکــوك تەنيــا شــارێکی دەوڵەمەنــد بــە نــەوت نیــە ،بەڵکــو بووەتــە ســيمبۆڵێك بــۆ هــەر
كــه بــۆ مهبهســتی سياســی و کۆمەاڵیەتــی و
ســێ پێکهاتــە ســەرەکیەکەی شــارهك ه 
ئابــووری بـهكار دههێندرێــت .لـهوهش زياتــر ،ئەو ســيمبوڵ ه وەکــو پێوەرێکــی تایبەتمەندێتی
هــەر یــەک لــەو پێکهاتانــە بەســەریەکدا بەکاردەهێنرێــت .لــەم حاڵەتەشــدا ،کاتێــک کــە
ســیمبولەکان دەبنــه نیشــاندەری بەهــا و قورســايی کۆمەڵــگاکان ،سازشــکردن لەســەریان
کارێکــی زۆر قــورس دەبێــت16.
لــە دوای ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــەی کــە لــە حوزەیرانــی ســاڵی  ٢٠١٤لــە سەرانســەری عێراق
ڕوویانــدا ،پشــێوی لــە پەیوەنــدی نێــوان پێکهاتــە جیاوازەکانــی کەرکــوك ڕووی لــە زیادبوون
کــرد .پێویســتە ئــەوە بوترێــت کــە کێشــەی کەرکــوك بچووککــراوەی کێشــەکانی عێراقــە
و چارەســەرکردنی دەوەســتێتە ســەر پاراســتنی ئاســتی متمانــه و هــاوکاری لــە نێــوان
پێکهاتــە جیاوازەکانــی پارێزگاكـه .بــەاڵم ،لەوانەیــە رووداوهكانــی ســاڵی  ٢٠١٤بەشــێوەیەکی
بنهڕهتــی داهاتــووی کەرکوكــی گۆڕیبێــت.

 ٨٣٦ -15قوربانی سیڤیل بەگوێرەی  ،www.iraqbodycount.orgلە  ١٠کانوونی دووەم  ٢٠١٥سەیرکراوە.
 -16دەیڤید ڕۆمانۆ ،داهاتووی کەرکوك ئیتنۆپۆلەتیکس ،٢٨٣-٢٦٥ ،)٢٦(٦ ،الپەڕە .٢٧١
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تەشــەنەکردنی چەکدارانــی دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێــراق و شــام (داعــش) لــە حوزەیرانــی
 ٢٠١٤بــۆ نــاوهوهی عێــراق ،بــووە هــۆی شــلەژانێكی بــێ پێشــينهی دینامیکيهتــی ناوخــۆی
عێراق.
لەمیانــی کشــانەوەی بێشــوماری ســوپای عێــراق ،رێکخــراوی داعــش توانــی لــ ه ١٠ی
حوزهيرانــی ئـهو ســاڵ ه کۆنترۆڵــی دووەم شــاری عێــراق (شــاری موســڵ) بــکات .دوابــەدوای
وەدەســتهێنانی ســەرکەوتنێکی وا سەرســوڕمێن ،چەکدارانــی دەوڵەتــی ئیســامی ڕوویــان
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 .بهوپێيــه ،لــە مــاوەی تەنیــا دوو
هەفتــەدا ڕووبەرێکــی زۆری عێــراق کەوتــە دەســت دەوڵەتــی ئیســامی و هێــزە ئەونییەکانــی
عێراقيــش تووشــی شکســتێکی تەواوەتــی بــوون و بەغــدا کهوتــە ســەر لێــواری كهوتــن.
ئیتــر ئامــادە بوونــی داعــش لــە ئەنبــار ،نەینــەوا ،ســەاڵحەدین ،دیالــە ،کەرکــوك ،بابــل و
بەغــدا ،ڕوون و ئاشــکرا بــوو.
بــەاڵم بارودۆخەکــە لــە هەرێمــی کوردســتان بەجۆرێــک لــە جــۆرەکان جیــاواز بــوو ،هــەر
لەگــەڵ پەلهاوێــژی چەکدارانــی داعــش بــەرەو باشــوور و داڕمانــی هێــزە ئەونیەکانــی عێــراق،
هێــزە ئەونیەکانــی کوردســتان پێشــڕەویان بــۆ ناوچــە جێناکۆکەکانــی نێــوان هەولێــر و
بەغــدا کــرد ،وات ـ ه ناوچەکانــی ژێــر مــاددەی .١٤٠
بــۆ کــورد ،کۆنتڕۆڵکردنــی ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە الیــەنهێزەکانــی پێشــمەرگەوە تەنيــا
قۆســتنەوەی دەرفــەت نەبــوو ،بەڵکــو پێویســتیهك بــوو ،چونکــە هێــزە ئەونیهكانــی عێــراق
ڕووبەرێکــی فراوانــی ناوچــە جێناکۆکەکانیــان بەبــێ بەرگــری بەجێهێشــت .ئیتــر لــەو کاتــەدا
چەکدارانــی داعــش دەســتیان کردبــوو بــە کۆنتــڕۆڵ کردنــی چەندیــن شــار و شــارۆچکە،
هەربۆیــە بەرپرســیارێتی پاراســتنی ناوچــە جێناکۆکــەکان کەوتــە ئەســتۆی اليهنــی کــوردی.
هێزەکانــی پێشــمەرگەی کوردســتان بــە ڕەزامەندیهکــی ناوەرۆکيــی (ضمنــي) حكومهتــی
بەغــدا و بەشــێوەیەکی کاریگــەر ئــەو بۆشــاییەیان پڕکــردەوە کــە لــەدوای چۆڵکردنــی هێــزە
ئەونییەکانــی عێــراق بەجێمابــوو.
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سنووری نوێ

باروودۆخــی دوای حوزەیرانــی  ٢٠١٤بــووە مایــەی دروســتبوونی ســنوورێکی نــوێ بەدرێژایــی
هــهزار و پهنجــا ( )١،٠٥٠کــم .تەنيــا پهنجــا ()٥٠کــم لــهو ســنوورە نوێیــە لهاليــهن
هێــزە ئەونیــە عێراقیەکانـهوه دهپارێــزرا .ئــەوەی مابــوو دهيكــرده هــەزار ()١٠٠٠كــم 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،
مەخمــوور و تــا دەگاتــە فیشــخابوور .ئــەو هێلــە  ١٠٥٠کيلۆمهتريــه لەالیــەن هێزەکانــی
یەکــەی  ٧٠و  ٨٠ی هەرێمــی کوردســتان و یەکەکانــی فرياكهوتنــی خێــرا و ئاســایش و
زێرەڤانــی بەرگــری لێدەکرێــت .لەمــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا هێزەکانــی پێشــمەرگە
هەڵســاون بــە شــوێنگرتنەوەی گشــت ئــەو ناوچانــەی کــە ســوپای عێــراق چۆڵیکــردوون کــە
ئــەو ناوچانــەی هێــزە هاوبەشــەکان بەرگریــان لێدەکــرد ،دەگرێتــەوە”17.
کەرکــوك بــەدەر نەبــوو لــەو شــەڕەی کــە بەرۆکــی عێراقــی گرتــووه .هێــزە ئەونیەکانــی
عێــراق شــوێنەکانیان لــە پارێزگاکــە چۆلکــرد و ئەو شــارە ســتراتیژیە و ســامانە نەوتیەکەیان
بەبــێ پارێــزگاری بەجێهێشــت .هێزەکانــی ئۆپەراســیۆنی دیجلــەش ،کــە لەژێــر فەرمانــی
ڕاســتەوخۆی ســەرۆک وەزیرانــی ئــەوکات (نــوری مالیکــی) بــوون ،لــە کەرکــوك کشــانەوە.
هێزەکانــی دیجلــە ،كـ ه لــە بــەرواری  ٣ی تەممــووزی  ٢٠١٢پێکهێنــرا و لــە چەندیــن بەشــی
ناوچــە جێناکۆکــەکان بــاو بووبوونــەوە ،لەژێــر فەرمانــدەی فەریــق ڕوکــن (عەبدولئەویــر
زەیــدی) بــوون ،کــە پێشــتر فەرمانــدەی گشــتی هێزەکانــی دیالــەی پــێ ســپێردرابوو.
هێزەکانــی دیجلــە پێشــتر لــە کەرکــوك و دیالــە و ســەاڵحەدین ئامەدەبوونیــان هەبــوو،
بــەاڵم ،ئەنجوومەنــی پارێــزگای کەرکــوك ئامەدەبوونــی ئــەو هێزانــەی لــە قــەزای کەرکــوك
ڕەتکــردەوە.

 -17وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە“ ،فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی دیجلە لە کەرکوك پاشەکشە دەکات” ،لە  ٢٤ترشینی دووەم  ٢٠١٤سەیرکراوە،.
51701=a&12=l&040000=http://www.krg.org/a/d.aspx?s
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لــە پارێــزگای کەرکــوك ،هاوشــێوهی ناوچــه جێناكۆكهكانــی 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
نەبــوو ،بەڵکــو لــە ١٠ی حوزەیــران ،چەپۆکــی دەوڵەتــی ئیســامی گەيشــتبووە حەویجــە
و ئەلــزاب و ڕیــاز و عەباســی ،دواتــر ناوچەکانــی وەک مــەال عەبدوڵــا و تەلــوەرد بوونــە
شــانۆی شــەڕێکی ســەخت .تاوەکــو ئێســتاش ،پارێــزگای کەرکــوك دوولەتـه ،بەشــێوەیەک
کــەوا حەویجــە و ناوچەکانــی باشــووری پارێزگاکــە کەوتوونەتــە ژێــر دەســتی داعــش و
شــاری کەرکــوك و بەشــی ڕۆژهەاڵتــی پارێزگايهك ـه کەوتونەتــە ژێــر دەســتی پێشــمەرگە.
بــەو پێیــە ،نزیكــەی  %٤٥ی ڕووبــەری کەرکــوك هێشــتا نــە لەژێــر دەســتی پێشــمەرگەیە و
نــە لەژێــر کۆنتڕۆڵــی هێزەکانــی ئەمنــی عێراقداي ـه (بڕوانــە نەخشــەی ژمــارە .)٢
پێــش حوزهيرانــی ســاڵی  ،٢٠١٤ســنوورێکی ســەربازی دیفاکتــۆ لــە پارێــزگای کەرکــوك
هەبــوو .بەرزاییەکانــی کانــی دۆمــان وەک ســنوورێکی سروشــتی بــوو لەنێــوان هێزەکانــی
پێشــمەرگە و هێــزە ئەونیەکانــی عێــراق (ســەیری نەخشــەی ژمــارە  ١بکــە) .هیــچ هێزێکــی
ئەمنــی فیدڕاڵــی نەیدەتوانــی بــۆ باکــووری ڕۆژهەاڵتــی ئــەو هێڵــە ســنووریە بپەڕێتــەوە و
هێزەکانــی پێشــمەرگە کۆنتڕۆڵــی ئــەو ناوچەیــان دەکــرد .ئیتــر ناوچــەی “كانــی دۆمــان
ببــووە ناوچــەی قەدەغەکــراو”18.
بابهتــی کۆنتڕۆڵکردنــی کەرکــوك لەالیــەن کــوردەوە بەســانایی لــە باشــووری عێــراق
تێنەپــەڕی .هــادی ئهلعامــری ،فەرمانــدەی لیواکانــی رێكخــراوی (بــەدر) لــە کۆنفرانســێکی
ڕۆژنامەوانیــدا لــە شــاری کەرکــوك ووتی”،پێشــمەرگە تەنيــا بــە مۆڵەتــی حکومەتــی بەغــدا
لــە کەرکــوك دەمێنێتــەوە“19.
لــە داهاتــوودا بارودۆخــی ئەمنــی و چۆنیەتــی پاراســتنی کەرکــوک زۆر گرنگــە بــۆ
بەرقەراربوونــی ســەقامگیری لــەو شــارە .وە پێویســتە ئامادەبوونــی بەردەوامــیهێزەکانــی
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
ئاشــکری کــرد ،ســەبارەت بــە بــاری ئاسایشــی ئــەو شــارە کــە ئێســتا کــورد کۆنتڕۆڵــی
کــردوە ،ب ـهاڵم ئــەو کۆنتــڕۆڵ کردنــە چوارچێــوەی یاســایی نیــە’’20.

 -18مایکل نایتس و ئەحمەد عەلی“ .کەرکوك لە قۆناغی گواستنەوە :دروستکردنی متامنە لە باکووری عێراق” ،ئینستیتیوتی واشینگتۆن ،ڕاپۆرتی سیاسی ژمارە ،)٢٠١٠( ،١٠٢
البەڕە .٩
 -19هادی ئەلعامری ،کۆنگرەی رۆژنامەوانی ،کەرکوك ٢ ،کانوونی یەکەمی ٢٠١٤
 -20چاوپێکەوتنی ئینستیتیوتی مێری ،هەولێر ٢٧ ،ئابی .٢٠١٤
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کەرکوك لە دوای کەوتنی موسڵ

هەرچەنــدە لــە ڕووی سیاســیەوە زۆر ئەســتەمە بــۆ بەغــدا ئــەو بارودۆخــەی ئێســتا بەڕێــوە
ببــات ،بــەاڵم ڕێکەوتنــی فەرمــی بــۆ بەردەوامــی پێشــمەرگە لــە پارێــزگای کەرکــوك ئامادەیی
بەغــدا پیشــان دەدات بــۆ ئــهوهی لــە داهاتــوودا ڕیگەنــهدات بهغــدا و ههولێــر ســهبارهت
ب ـه كهركــوك بگهن ـ ه بنبهســت .هــەر جــۆرە ڕێککەوتنێــک لەســەر ئامادەبوونــی هێزەکانــی
پێشــمەرگە بكرێــت پێويســته پەیوەســتبوونی هــەردووال بەهێشــتنەوەی کەرکــوك وەکــو
ناوچەیەکــی داماڵــراو لــە جموجۆڵــی ســەربازی لەخۆبگرێــت.
تــرس و نیگەرانــی بەغــدا بەرامبــەر بــە کەرکــوك ئەوەیــە کــە هــەر دەســتکەوتێکی الیەنــی
کــوردی لـەو شــاره وهدهســتی بێنــێ بــە هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیی ئەژمــار دەکرێــت.
جێــی باســکردنە کــە لــە حوزەیرانــی  ٢٠١٤ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان مەســعوود بارزانــی
ئامــاژەی بــەوەدا کــە کــورد لەوانەیــە ڕیفرانــدۆم لەســەر ســەربەخۆیی لەمــاوەی چەنــد
مانگێکــی ئاينــدهدا ئەنجــام بــدات .دوای کەوتنــی موســڵ ب ـه ماوەیەکــی کــەم ،ســەرۆکی
هەرێــم ســەردانێکی ســیمبوڵی بــۆ کەرکــوك ئەنجــام دا ،ئهويــش بــۆ نیشــاندانی گرنگــی
ئــەو شــارە بــۆ کــورد.
بــەاڵم ،بانگەشــەی ســەربەخۆیی بەهــۆی کاریگەریــە ئابــووری و ئەونییەکانــی دوای
کۆنتڕۆڵکردنــی ئــەو ناوچــە نوێیانــە كــز بــوو .لــە مانگــی ئــاب ،قەیرانی شــنگال و مهسـهلهی
بەرپرســیاریەتی و کاریگــەری کۆنتڕۆڵکردنــی ناوچەیهكــی بهرفراوانــی ئەوتــۆ ،بانگەشــەکانی
ســەربەخۆیی ههڵپهســارد .لــە کەرکوكیــش گرانــی و زەحمەتــی ئەركــی کۆنتڕۆڵکــردن و
پاراســتنی ئــەو ناوچانــە درکــی پێکــرا .تهنيــا لــە حوزەیــران تاوەکــو تەممــووزی ســاڵی
 ،٢٠١٤لــە پارێــزگای کەرکــوك سيوســێ ( )٣٣پێشــمەرگە گيانیــان لەدەســت دا و ٩٨ی
دیکــەش برینداربــوون21.
ئاوارەکان

شــەپۆلی گــەورەی ئــاوارەکان یەکێــک بــوو لــەو ئەرکــە گەورانــەی کــە پێویســت بــوو لــە
ئەســتۆ بگیردرێــت .لــە  ١٠ی حوزەیرانــی ســاڵی  ٢٠١٤بــەوالوە ،هەرێمــی کوردســتان
ڕووبــەڕووی چەندیــن شــەپۆلی ئــاوارەکان بــووەوە کــە بــەدوای پەناگــە لــە ناوچەکانــی ژێــر
کۆنتڕۆڵــی کــورد دەگــەڕان.
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 -21جۆل وینگ “ ،قوربانیەکانی گەڕانەوەی کوردە عێراقییەکان بۆ ناوچە جێناکۆکەکان” ١٨ ،تەمموزی costs-/07/2014/http://musingsoniraq.blogspot.com ،٢٠١٤
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ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

پارێــزگای کەرکــوك لــە شــەپۆڵی ئــاوارەکان بــەدەر نەبــوو ،پێشــتريش بەهــۆی قەیرانــی
شــاری ئەنبــار ژمارەیەکــی زۆر ئــاوارەی لەخۆگرتبــوو .بەگوێــرەی ڕاپۆرتــەکان ،تاوەکــو
نیســانی  ٢٠١٤نزیکــەی ١٢٧٨٠ئــاوارە لــە شــاری کەرکــوك نيشــتەجێ کرابــوون 22.ئــەو
ژمارەیــە بەرزبوونەوەیەکــی یەکجــار زۆری بەخۆیــەوە دیــووە ،بەجۆرێــک (ڕێکخــراوی
نێودەوڵەتــی کۆچبــەران) لــە کانوونــی دووەمــی  ٢٠١٥ئامــاژەی بــە تۆمارکردنــی کــۆی
گشــتی  ٢٣٨٧٧٦ئــاوارە کــرد لــە پارێــزگای کەرکــوك .لەوانــه ٩٤٧٨٢ ،کەســیان لــە
پارێــزگای ســەاڵحەدینەوە هاتبــوون ،کــە ئ ـهوكات ببــوە شــوێنی پێکــدادان بەتایبەتــی لــە
ناوچەکانــی تکریــت و بێجــی .جێــی ئامــاژە پێکردنــە کــە کەرکــوك ژمارەيهکــی ئێجــگار زۆر
ی لــە خۆگرتــووە ،بــە ئاســتێک کــەوا ژمارەیــان گەيشــتە  ١٥٧٤٧٦کــەس ،لەوانــە
ئــاوارە 
 ٤٠٠٨٠کــەس لــە باڵەخانــەی تــەواو نەکــراوە و چادرگــەی نافەرمــی دەژیــن23.
هەاڵوســانی ژمــارەی ئــاوارەکان لــە کەرکــوك بەدرێژایــی ســاڵی  ،٢٠١٤نیگەرانــی ئاسایشــی
لێکەوتــەوە .ئــەو نیگەرانیانــە بریتــی بــوون لەگومانکــردن لــە دزەکردنــی کەســانی تونــدڕەو
لەگــەڵ ئــەو خەڵکانــەی کــە لــە ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتی داعــش بــەرەو کەرکــوك ههڵدێن.
لەالیەکــی تریشــەوە ،لــە پارێــزگای کەرکــوك وە بەتایبەتــی لــە ناوشــاری کەرکوك ،مەترســی
لــە بوونــی شــانەی نوســتوو هەیــە .دەشــێت بوترێــت کــە ڕەنگــە شــەری داعــش پەیوەندیـ ه
لیکترازاوهكــهی نێــوان پێکهاتــە جیاوازەکانــی شــاری کەرکــوك زیاتريــش بشــەڵەقێنی و
درزی ل ـهوه گەورەتــر دروســت بــکات ،چونکــە زۆرینــەی چەکدارانــی داعــش لــە پێکهاتــەی
عەرەبــی ســوننەن .ئــەوەش ڕەنگــە لــە کەرکــوك ببێتــە هــۆی دروســتبوونی ڕق و کينــە
بەرامبــەر بــە پێکهاتــەی عەرەبــی ســوننە24.
پێکهاتــەی دیموگرافــی هەمەچەشــنی کەرکــوك گرنگیەکــی ســتراتیژی هەیــە بــۆ دەوڵەتــی
ئیســامی ،چونکــە پــاش ئــەوەی چەکدارانــی داعــش لــە دیال ـه دەرکــران و بــەرەو باکــوور
هەڵکشــان ،تەرکیزیــان کــردە ســەر پارێــزگای کەرکــوك بــۆ ئەنجامدانــی توندوتیــژی.
هەڵبەتــە ســەرکەوتنی ئــەو ڕێکخــراوەش لــە عێــراق پەیوەســتە بــە تواناکانی لــە بەکارهێنانی
بارگرژیــە کۆمەاڵیەتیــەکان بــە قازانجــی خــۆی .بۆیــە واپێدەچێــت کــە هەمــان شــت لــە
کەرکــوك ئەنجــام بــدات.
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 -23ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی “ ،خشتەی بەدواداچوونی ئاوارەکانی ڕێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتی” ،لە بەرواری١ی شوبات  ٢٠١٥سەیرکراوەhttp://iomiraq.net/ .
dtm-page
 -24پێویستە ئەوە بزانرێت کە ژمارەیەکی بەرچاو لە شەرکەڕی ‘ناعەرەب’ بەشێوەیەکی چاالک لەنێو پێکهاتەکانی دەوڵەتی ئیسالمی دا هەن
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هەولێر و بەغدا

بارودۆخــی پهيوهنــدی نێــوان هەولێــر و بەغــدا بەهەســتیاری ماوەتــەوە .ســەرەڕای ئــەوەی
کــە بەغــدا لەســەرەتادا ،ڕازی بــوو ب ـه باڵوبوونــەوەی هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە پارێــزگای
کەرکــوك ،بــەاڵم ئــەو کۆنتڕۆڵــە ئيداري ـه دیفاکتۆیــە کوردیــەی کــە لــە دەرئەنجامــی ئــەو
باڵوبوونەوەیــە هاتـ ه كايـهوه ،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 كهركــوك وهك زۆربـهی 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 .ئ ـهوهش دەریدەخــات کــە ئــەو گروپــە چەکــدارە لەســەر
پرســی کەرکــوك بۆچوونــی خــۆی هەیــە .دوای بەدەســتهێنانی زنجیرەیــەک ســەرکەوتن
لــەدژی چەکدارانــی داعــش لــە ناوچەکانــی دیالــە و ســەاڵحەدین ،میلیشــیا شــیعەکان پەیتــا
پەیتــا لــە ناوچەکانــی باکــووری پارێــزگای کەرکــوك باڵبوونــەوە ،پاشــان ڕوویــان لــەو
پارێزگایــه کــرد ههتــا گەیشــتنە شــارۆچکەی دوزخورماتــوو.
دوای ئــەوە ،لــە ناوچەکانــی باشــووری کەرکــوك باڵوبوونــەوە ،بــە زۆری لــە ناوچــەی
تازەخورماتــوو .هەڵبەتــە چەکدارانــی حەشــدی شــەعبی لــە کەرکــوك بــەزۆری لــە تورکمانــە
لۆکاڵیــە شــیعەکانی شــارەکە پێکدێــن و بێگومــان هەوڵــدەدەن لــە کەرکــوك بمێننــەوە و
ناوچەکانــی ژێــر دەســەاڵتیان لــەو پارێزگايــ ه فــراوان بکــەن .بــەاڵم ،زەحمەتــە الیەنــی
کــوردی چاالکــی ئــەو چەکدارانــە لــە چوارچێــوەی شــاری کەرکــوك قبــوڵ بــکات .بۆیــە
ئــەوەش ئەگــەری ئــەوە پیشــاندەدات کــە لەوانەیــە کەرکــوك ببێتــە خاڵــی پێکــدادان لــە
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.
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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
ئابــووری و دابەزینــی نرخــی نەوتیــش پەیوەنــدی نێــوان حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان
وحکومەتــی بەغــدا دەخاتــە ژێــر فشــارێکی زیاتــرەوە .ئــەو خااڵنــە و ئامەدەبوونــی گروپــە
چەکــدارە شــیعە جۆراوجــۆرهکان ،کــە هەندێکیــان بەســەربەخۆیی و دوور لــە كۆنتڕۆڵــی
بەغــدا هەڵســوکەوت دەکــەن ،وادەگەێنێــت کــە ڕەنگــە کەرکــوك ببێتــە مەیدانێــک بــۆ
ملمالنــێ سیاســییەکان لــە داهاتــوودا.
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 .4ماددەی  :١٤٠گرفتەکانی جێبەجێکردن
لــە ســاڵی  ،٢٠٠٥مــاددەی  ٥٨ی یاســای بەڕیوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە
(قانــون إدارة الدولــة للمرحلــة اإلنتقاليــة) کــرا بــە بەشــێک لــە مــاددەی  ١٤٠ی دەســتووری
هەمیشــەیی عێــراق .هەرچەنــدە خــوودی مــاددەی ١٤٠یــش بــە شــێوازێکی کــورت
نووســراوەتەوە ،بــەاڵم ئــەو ماددەیــە ئامــاژە بــەوە دەکات کــە ووردەکاریەکانــی مــاددەی
 ٥٨دەبــێ جێبەجــێ بکرێــن .ئاســاییکردنەوە ،و ئەنجامدانــی ســەرژمێری و ڕیفرانــدۆم ئــەو
هەنگاوانــەن کــە لــە مــاددەی  ١٤٠دا باســکراون و لــەم بەشــانەی خــوارەوە هەریــەک لــەو
هەنگاوانــە بــە ڕەچاوکردنــی ڕوانگــەی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك شــرۆڤە دەکرێــن.
ئاساییکردنەوە

ســەبارەت بــە پڕۆســەی ئاســاییکردنەوە ،لـ ه مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری عێراقــدا ،كـ ه ئاماژە
بــە مــاددەی ٥٨ی یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە دەکات ،هاتــووه
كــه دەبێــت بــە “خێرايــی ...ئــەو ناڕەواییانــەی بەهــۆی کردارەکانــی ڕژێمــی ڕابــردوەوە
ئەنجامــدراون بــە مەبەســتی گۆڕینــی دیموگرافیــای چەنــد ناوچەیــەک  ،وەکــو کەرکــوك...
پێچەوانــە بكرێن ـهوه“25.
لــ ه مــاددەی ٥٨ی یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە پڕۆســەی
ئاســاییکردنەوە لــە چــوار خــاڵ پێکدێــت:
1- 1قەرەبووکردنــەوەی دارایــی ئــەو كهســانەی لــە كەرکــووک دەرکــراون ( ئــاوارەکان)
و ئــەو هاوردانــەی کــە ئامــادەن بگەڕێنــەوە بــۆ ئــەو شــوێنانەی لێیــەوە هاتــوون.
2- 2ڕاستکردنەوەی باری نەتەوایەتی(تصحيح القومية)
3- 3چارەسەرکردنی کێشەی خاوەندارێتی زەویوزار
4- 4گەڕانەوەی سنوورە ئيداریەکانی کەرکوكی پێش هاتنی ڕژێمی بەعس
بــەاڵم هــەردوو مــاددەی  ١٤٠و مــاددەی  ٥٨ڕێکارەکانــی ئەنجامدانــی ئــەو خااڵنــەی
ســەرەوەیان دەستنيشــان نەکــردوە .ســەرەڕای ئــەوەش ،ناڕوونــی لــە نووســینی مــاددەی
 ١٤٠دا بەشــێوەيهک بــەدی دەکرێــت کــە بووەتــە هــۆی ســەرهەڵدانی ملمالنــی و ناکۆکــی
الیەنــەکان لــە کەرکــوك.
ســەرباری ملمالنــێ و ناکۆکیــەکان ،ئــەو پڕۆســانەی کــە پەیوەندیــان بــە جێبەجێکردنــی
مــاددەی  ١٤٠هەیــە پێویســتیان بــە چاودێریکــردن و وردبينیــە.
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-25دەقی ماددەی ٥٨ی یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ قۆناخی گواستنەوە بە زمانی ئینگلیزی لەم ویبسایتە دەستدەکەوێتhttp://web.archive.org/ :
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بــۆ نموونــە ،دوای ســاڵی  ،٢٠٠٣دارایــی بــۆ ئــەو خێزانــە هاوردانــە تەرخانکــرا كـ ه ئــارەزووی
گەڕانەوەیــان هەبــوو بــۆ ناوچەکانیــان ،بــە مەرجــی گەڕانــەوە لــە مــاوەی  ٤٠ڕۆژ پــاش
وەرگرتنــی بــڕی پــارەی تەرخانکــراو 26.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 کەرکــوك27.
لــە الیەکــی تــرەوە الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی کەرکــوك ڕایانگەیانــدوە کــە زەویــان ئەوەنــدە
نیــە بــۆ ئــەوەی بەســەر خێزانــە ئــاوارەکان دابــەش بکرێــت .یەکێــک لــەو هۆکارانــە بــۆ ئــەو
ڕاســتیە دەگێڕنــەوە کــە پــاش ڕوخانــی رژێمــی بەعــس لــە  ،٢٠٠٣زۆرێــک لــە زەویەکانــی
شــاری کەرکــوك بــە شــێوەێکی نایاســایی لەالیــەن خەڵکــەوە بەکارهێنــراون.
لــە ئێســتادا پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك ناکۆکیــان دەڕنەبڕیــوە بەرامبــەر بــە پڕۆســەی
قەرەبووکردنــەوەی دارایــی ،بەڵکــو نوێنەرانــی پێکهاتەکانــی عــەرەب و تورکمــان و کــورد
پشــتگیری خۆیــان بــۆ دەڕبڕيــوە ،چونکــە پرۆســەکە پەیوەســتە بــە مــاف و شایســتەی
خەڵکــەوە 28.بــەاڵم لەهەمــان کاتيشــدا ویســتی بەغــدا بــۆ تەواوکردنــی ئــەو بابەتــە کــە
یەکەمیــن هەنــگاوی جێبەجێکردنــی ئاســاییکردنەوەیە ،بــە گومانــەوە تەماشــای دەکرێــت و
بگــرە ژمارەیەکــی بەرچــاوی نوێنەرانــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك قەرەبووکردنــەوەی
داراییــان وەکــو بەربەســت لەبــەردەم جێبەجێکردنــی پرۆســەی ئاســاییکردنەوە دانــا29.
یەکێــک لــە بەرپرســەکانی شــاری کەرکــوك لــەم بارەیــەوە ڕایگەیانــد کــە “بــەو میکانيزمــەی
ئێســتا پەیڕەودەکرێــت ،تەنيــا قەرەبووکردنـهوەی دارایــی زیاتــر لــە  ٢٠ســاڵی تــر دەخایەنێت
بــۆ ئــەوەی تــەواو بێــت ،ئــەوە ئەگــەر حکومەتــی بەغــدا ســااڵنە ١٧ملیــار دینــار بنێرێــت30”.
هەروەهــا گوتــی “ئۆفیســی کەرکــوك لــە ئێســتادا ســااڵنە  ١٧ملیــار دینــار لــە خەرجیــە
ســیادیەکان وەردەگرێــت کــە لەســاڵی  ٢٠١٥وابڕیــارە کــەم بکرێتــەوە ...وە بــۆ ئــەوەی
قەرەبوکردنــەوەی دارایــی تــەواو بێــت ،بــڕی  ٦٠٠ملیــار دینــاری دەوێــت31”.
شــایانی باســە کــە لــە ســاڵی  ٢٠٠٧تــا ســاڵی  ٢٠١٤لەنێــو  ١٢٠٣٢٠مامەڵەی پێشکەشــکراودا
لــە الیــەن ئاورەکانــەوه ٦١٤٦٦ ،کەیــس هێشــتا قەرەبــوو نەکراونەتــەوە .ســەبارەت بــە
هــاوردەکان ،لــە تێکــڕای  ٢٨٣٨٤کەیســدا تەنيــا  ٥٧٧٤کەیــس قەرەبــوو نەکراوەتــەوە32.
 -26بڕی  ٢٠،٠٠٠،٠٠دیناری عێراقی
 -27کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان ،کەرکوك٣ ،ی کانوونی یەکەمی .٢٠١٤
 -28کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان ،کەرکوك٣ ،ی کانوونی یەکەمی .٢٠١٤
 -29هەمان سەرچاوە
 -30چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك١٤ ،ی کانوونی یەکەمی .٢٠١٤
 -31هەمان سەرچاوە
 -32ئامارەکانی ژمارەی مامەڵە پێشکەشکراوەکان لە لیژنەی جێبەجێکردنی ماددەی  /١٤٠ئۆفیسی 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 کێشـەی دواييــان
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو بڕیاڕانــەی کــە ڕژێمــی بەعســی دەریکــردن ،کــە بەهۆیانــەوە مليۆنێــك
و دووســهد هــهزار ( )١٢٠٠٠٠٠دۆنــم زەوی کشــتوکاڵی دەســتی بەســەردا گیــرا و پاشــان
دابەشــکران .دوای ڕووخانــی ڕژێمــی ســەدام لــە  ،٢٠٠٣ئــاوارەکان داوای گەڕاندنــەوەی
زەویەکانیــان کــرد و بـهوهش 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 خاوەنەکانیــان33،”.
هەرچەنــدە هەندێــک لــە خاوەنــدارە کــوردەکان بــە شــێوەکی نافەرمــی لــە دوای ســاڵی ٢٠٠٣
زەویەکانیــان وەرگرتــەوە  ،بــەاڵم چونكـ ه پرۆسـهك ه نافەرمــی بــوو ،ئــەو خاوەندارانــە مافــی
ســوود وەرگرتنیــان لـ ه 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
خاوەندارێتــی زەویــوزاری عێراقــی ئۆفیســی لەکەکــووک هەیــە و مامەڵــەی نزیکــەی ٨٨٠٠
کەیســی کــردوە ،بــەاڵم ئامــار لەبەردەســتدا نیــە بــۆ زانینــی ڕێــژەی کەیســە چارەســەر
کــراوەکان .ئــەوەی مــاوە لــە ئۆفیســی کەرکــوك تەنيــا نزێکــەی  ٥٠کەیســە .کــە دەســتەی
کێشــەکانی خاوەندارێتــی عێــراق تەنيــا کار لەســەر ئــەو کێشــانە دەکات کــە دەگەڕێنــەوە بــۆ
پێــش پڕۆســەی رزگارکردنــی عێــراق لــە  ٢٠٠٣و زۆربــەی مامەڵــەکان کاتــی زۆر دەخایەنــن
چونکــە بڕیارەکانــی ئــەو دەســتەیە لــە دادگای تێهەڵجوونــەوە تانەیــان لێدەدرێــت.
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 -33چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٣ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤

ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

بەگوێــرەی یاســای ژمــارە ٢٩ی ســاڵی  ٢٠١٢کــە لــە ئەنجوومەنــی وەزیرانــی بەغــداوە
دەرچــووە ،پێویســتە تێکــڕای بڕیارەکانــی (لیژنــەی کاروبــاری باکــوور ،لجنــة شــٶون
الشــمال)ی ههڵوهشــاوه لــە پرەنســیپدا هەڵبوەشــێتەوە چونکــە ئــەو بڕیارانــە بــە مەبەســتی
هەڵوەشــانەوەی گرێبەســتە کشــتوکاڵیەکان و لەناوبردنی مافی کارپێکردنی زەوی کشتوکاڵی
دەرکرابــوون .بــە جێبەجێکردنــی بڕیــاری ژمــارە  ٢٩کێشــەی خاوەندارێتــی بازێکــی گــەورەی
بــەرەو چارەســەرکردن دەنــا ،کەچــی ئــەو بڕیــارە تائێســتا جێبەجێنەکــراوە .هەروەهــا
پێویســتە الیەنــی پەیوەندیــدار ڕێنمایــی دەربــکات بــۆ قەرەبووکردنــەوەی دارایــی ئــەو
کەســانەی کــە زەویەکانیــان بەکارهێنــدراون و باڵهخانـهی دەوڵەتیــان لەســەر دروســتکراون.
سنووری ئیداری شاری کەرکوك

لــە کانونــی یەکەمــی ســاڵی  ،٢٠٠٧لێژنــەی جێبەجێکردنــی مــاددەی  ١٤٠پێشــنیازێکی
پێشــکەش بــە ئەنجوومەنــی ســەرۆکایەتی عێــراق کــرد ســەبارەت بەگەڕانــەوەی هەمــوو ئــەو
قــەزا و ناحیانــەی کــە لــە کەرکــوك دابڕیندرابــوون و ئێســتا لــە ژێــر دەســەاڵتی هاوبهشــی
هــەردوو حکومەتــی عێــراق و کوردســتانن بــۆ ســەر ســنووری ئیــداری شــاری کەرکــوك،
ئــەوەش ناوچەکانــی چەمچەمــاڵ و کفــری و کــەالر و دۆز دەگرێتــەوە .بەمــەش ســنووری
ئیداريهكــهی ســاڵی ١٩٧٥ی کەرکــوك دەگەڕێتــەوە34.
گوڕێنــی ســنووری ئیــداری ئێســتای کەرکــوك ،لــە الیــەن پێکهاتەکانــی عــەرەب و تورکمانەوە
وەک بەربەســتێکی جیــددی لــە بــەردەم جێبەجێکردنــی مــاددەی  ١٤٠ئەژمــار دەکرێــت .ئــەو
دوو پێکهاتەیــە بەرهەڵســتی گەڕاندنــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکــوك دەکــەن چونکە لە
ڕوانگــەی ئــەوان ئــەو بابەتــە تەنيــا پەیوەســت نیــە بــە پارێــزگای کەرکــوك بەڵکــو ناوچــەی
دیکــەی عێراقــی دەگرێتــەوە .بــە بــڕوای پێکهاتــەی عــەرەب و تورکمــان ،گەڕاندنــەوەی
ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکــوك بەتەنيــا ،پێویســتی بــە ڕێککەوتنێکــی سیاســیە لەالیــەن
تێکــڕای الیەنەکانــەوە ،ئــەوەش خــۆی لــە خۆیــدا کارێکــی زۆر ئەســتەمە.
بــەاڵم زۆرینــەی الیەنهكانــی کــوردی لەگــەڵ گەڕانــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی شــاری
کەرکوكــن ،لەبــەر ئــەوەی بەگەڕانەوەی ســنووری ئیداری کەرکوكــی  ،١٩٧٥پێکهاتەی کوردی
دەبێتــە زۆرینــە لــەو پارێزگایــە .بەگوێــرەی دەســتووری عێراقــی ،پێویســتە ئەنجوومەنــی
ســەرۆکایەتی عێــراق پێشــنیازەکانی ســەبارەت بــەو گۆڕانکاریانــەی ئەنجامــدراون لــە ســنورە
ئیداریەکانــی ناوچــە جــێ ناکۆکــەکان پێشــکەش بــە پەرلەمانــی عێــراق بــکات.

 -34پیتە بارتۆ “ ،ملمالنێ لەگەڵ یەکپارچەیی نەتەوەیەك :سنوورە ناوخۆ ناکۆکی لەسەرەکانی عێراق” ئینتەرناشنال ئەفیرس  ٨٦ژمارە  )٢٠١٠( ،٦اڵپەڕە .١٣٣٥
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لەســەر ئــەو بنەمایــە ،ج ـهالل تاڵهبانــی ،ســەرۆکی کۆمــاری عێراقــی پێشــوو ،لــە ســاڵی
 ٢٠١١پــڕۆژە یاســایەکی پێشــکەش بــە ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێــراق کــرد بەمەبەســتی
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
ســەاڵحەددین و دیالــە و ســلێمانی دهســت ل ـه چەنــد ناوچەیەکــی دیاریکــراو ههڵبگــرن و
بيانلکێنــن بــە ســنووری ئیــداری کەرکوكـهوه .ئەوجــۆره گۆڕانكاريـ ه ســنووريانهش کارێکــی
ئاســان نیــن ،بەڵکــو پرۆســەی دوور و درێــژ و ئاڵــۆزن و ئەگــەری ئەوەیــان هەیــە کــە هەرگيز
بــە تــەواوی ئەنجــام نەدرێــن .بۆیــە ڕەنگــە پێویســت بــکات کــە ســنوورە ئیداریەکانــی
ئێســتای شــاری کەرکــوك وەک خۆیــان بمێننــەوە بــۆ وهدەســتهێنانی هــەر بەرەوپێش ـهوه
چوونێــک بـ ه ئاراســتهی چارەســەکردنی پرســی کەرکــوك.
وه مــاددهی  ٥٨ی یاســای پەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە بــ ه ڕوونــی
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە دەبێــت پرۆســەی ئاســاییکردنەوە بــە “خێرايــی” ئەنجــام بدرێــت.
بــەاڵم دوای تێپەڕبوونــی زیاتــر لــە ده ســاڵ لــە واژوو كردنــی ئـهو یاســایە و گواســتنهوهی
بــۆ نــاو دەســتووری عێراقــی ،دەکرێــت بوترێــت کــە لــ ه رووی عهمهليــهوه پرۆســەی
ئاســاییکردنەوە ئیــدی تــەواو بــووە لەبــەر ئــەوەی ئــەو بڕگانــەی کــە لــە چوارچێــوەی ئــەو
پڕۆســەیەدا “بـه خێرايی”ئەنجــام نــەدراون ،ئيتــر جێبەجــێ ناکرێــن .هــەروەک شــارەزایەکی
ئهكاديمــی کــورد ئاشــکرای کــرد “لەئــەوڕۆدا هیــچ نەخشــەیەکی باشــتر لــە مــاددەی ١٤٠
لــه ئــارادا نیــە ،بــەاڵم دەبێــت پرســیار بکەیــن كام بهشــی ماددەکــە؟ بــە بــڕوای مــن
ئاســاییکردنەوە کۆتایــی هاتــوە35”.
سەرژمێری و مافی بەشداربوون لە دەنگدان

دەســتووری عێراقــی تەنيــا دوو جــار بــە ڕوونــی ئامــاژە بــە وشــەی ســەرژمێری دەکات.
یەکەميــان لــە مــاددەی  ١٤٠ئامــاژەی پــێ کــراوە ،كــه تێيــدا هاتــووه كــه ئهنجامدانــی
ســەرژمێری بەشــێکه لــەو پڕۆســەیەی کــە بــە ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم تــەواو دەبێــت .لــە
چوارچێــوەی ئــەو ماددەیەشــدا مانگــی تەممــوزی  ٢٠٠٧وەک 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
بــوو ،بەســەرچوو و ســەرژمێريش ئەنجــام نــەدرا36.
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 -35چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،هەولیر٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤
 -36لیام ئەندرسۆن و گاریث ستانسفیڵد ،قەیرانەکان لە کەرکوك :ئیتنۆپۆلەتیکسی ملمالنێ و سازشکردن (فیالدلفیا :پی ئی ئینئین .)٢٠٠٩ ،اڵپەڕە.٢٦٨ .
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یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکيەکانی ئەنجــام نەدانــی ســەرژمێری دەگەڕێتــەوە بــۆ کێشــەی
پرســیارکردن لەســەر ناســنامهی رهگــهز (نەتــەوە)ی بەشــداربووان .دیــارە ئــەو جــۆرە
پرســیارانە دەکرێــت ببنــە هــۆی ســەرهەڵدانی ناکۆکــی و ملمالنــێ .ئەنجامدانــی ســەرژمێری
لــە کەرکــوك دەبێتــە مایــەی دەستنيشــانکردنی ئەوانــەی مافــی بەشــداریکردنیان لــە
ریفرانــدۆم هەیــە .بــەاڵم بــۆ ئــەوهی بــە شــێوازێکی دادپەروەرانــە بەشــداربووانی ڕیفرانــدۆم
دەستنيشــان بکرێــن ،پێویســتە پێشــوهخت چەنــد هەنگاوێــک بنرێــت .ئــەوەش کارێکــی
زۆر قورســە چونکــە بەشــداربوون لــە ڕیفرانــدۆم زۆر جــار دەبەســترێتەوە بــە مێــژووی
بەشــداربووان ،بــە واتایەکــی تــر ئایــا بەشــداربوو خەڵکــی کەرکوكــە یــان نــا.
پێناســەکردنی ئــهوهی كــ ه کــێ مافــی بەشــداربوونی هەیــە لــە ڕيفرانــدۆم بابەتێکــە
مشــتومڕی زۆری لەالیــەن پێکهاتەکانــی شــاری کەرکوكــەوە لەســەرە .لــە ڕوانگــەی
پێکهاتــەی تورکمانــەوە زۆرینــەی ئەوانــەی کــە لــەدوای  ٢٠٠٣گەڕاونەتــەوە نابێــت مافــی
بەشــداریبوونیان لــە ڕیفرانــدۆم پێبدرێــت .ڕای زۆرینــەو زاڵــی نوێنەرانــی پێکهاتــەی تورکمــان
قبووڵــی ســەرژمێری دەکات وەکــو بنەمــا بــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربووانی ڕیفرانــدۆم،
بــەاڵم بــەو مەرجــەی کــەوا ســنووری ئێســتای کەرکــوك بێــت .ئــەوەش الیەنــی کــوردی
بەرهەڵســتی لــێ دەکات .هەرچــی پێکهاتــەی عەرەبیشــە ڕای وایــە کــە هەرکەســێک هەڵگــری
بەڵگەنامــەی فەرمــی بێــت و لــە فەرمانگەکانــی شــاری کەرکــوك دهرچووبێــت ،ئــەوە بــە
خەڵکــی کەرکــوك ئەژمــار دەکرێــت و مافــی بەشــداربوونی هــەر پڕۆســەیەکی دەبێــت کــە
چارەنووســی شــارەکە دیــاری دەکات .شــايانی باســه لــە پــاش ســاڵی  ،٢٠٠٣دەرکــردن
وگواســتنەوەی بەڵگەنامــە لــە کەرکــوك بــۆ هەرکەســێک خەڵکــی کەرکــوك نەبێــت بــ ه
فهرمــی وەســتێنراوە.
پێکهاتــەی کورديــش ڕوانگەیەکــی یەکگرتــووی نیــە لەســەر ئــەو بابەتــە .بــۆ نموونــە یەکێــک
لــە دیــدەکان ئەوەیــە کــە هەرکەســێک بــۆ مــاوەی  ٢٥ســاڵی ڕابــردوو لــە شــاری کەرکــوك
ژیابێــت و خاوەنــی زەوی بێــت دەکرێــت مافــی بەشــداریبوونی لــە ڕیفراندۆمــی هەبێــت37.
بــەاڵم بەکارهێنانــی ســەرژمێری ســاڵی  ١٩٥٧بــە ناوچەکانــی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری
و دوزخورماتــوو وەک بنەمــا بــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربووانی پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم ،ڕای
زۆرینــە و زاڵــە لــە نێــو پێکهاتــەی کــوردی38.

 -37چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك١٩ ،ی ئابی .٢٠١٤
 -38چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤
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ســەرژمێری ســاڵی  ١٩٥٧بـهالی تورکمــان و کــوردهوه مايـهی ڕەزامەندیە لەبــەر ئەوەی وەک
درووســترین و باوەرپێکراوترێــن ســەرژمێری لەقەڵــەم دەدرێــت ك ـه تــا ئێســتا لــە عێراقــدا
ئەنجامدرابێــت .چەنــد ســاڵێک دوای ئەنجامدانــی ئــەو ســەرژمێریە ،گۆڕينــی ديموگرافیــای
شــاری کەرکــوك دەســتی پێکــرد ،هــەر بۆیــە ئــەو ســەرژمێریانەی کــە دواتــر ئەنجامــدراون
بــە باوەڕپێکــراو دانانرێــن .بــەاڵم پێکهاتــەی عەرەبــی بەتونــدی بەکارهێنانــی ســەرژمێری
 ١٩٥٧وەک ئامرازێــک بــۆ دەستنيشــانکردنی بەشــداربوانی ڕيفرانــدۆم ڕەتدەکاتــەوە لەبــەر
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،
پێکهاتــەی تورکمــان و عــەرەب و هەندێــک لــە پێکهاتەكانــی کورديــش بڕوایــان وایــە کــە
ئــەو بابەتــە پێویســتە پێشــوەختە ڕێککەوتنــی لەســەر بکرێــت .لێــرهدا دهكــرێ رهچــاوی
ئ ـهوه بكــرێ كــه ئ ـهو “تەحەفوزاتان ـهی” الیــەن و پێكهات ـهكان وەکــو هێڵــی ســوور دايــان
دهنێــن پێويســت ه رهچــاو بكرێــن و ههڵوهســتهيان لهســهر بكرێــت .خــۆ ئــەوەی الیەنــی
عەرەبــی پێشــنیازی دەکات ســەبارەت بــە پێدانــی مافــی بەشــداربوون لــە دەنگــدان بــە
هەرکەســێک هەڵگــری بەڵگەنامــەی فەرمــی و دەرچــووی دام و دەزگاکانــی کەرکــوك بێــت،
الیەنــی کــوردی و تورکمانــی دەســت بەجــێ ڕەتــی دەکەنــەوە چونکــە ئــەوە مانــای پێدانــی
مافــی بەشــداربوونە لــه هەڵبــژاردن بــە هــاوردەکان .لەهەمــان کاتــدا پێشــنیاری الیەنــی
کــوردی لەســەر بەکارهێنانــی ســەرژمێری  ١٩٥٧یاخــود  ٢٥ســاڵ لــە نێشــتەجێبوون یــان
خاوەندارێتــی زەوی ئەگــەری زۆری هەیــە بەتونــدی ل ـه الي ـهن عهرهبهكان ـهوه بەرهەڵســتی
لێبکرێــت.
کەواتــە لهوهدهچــێ كـ ه لێــک نزیکبوونــەوەی بۆچوونــەکان ســەبارەت بــە مافــی بەشــداربوون
ئەســتەم بــێ .هــەر بۆیــە دەشــێت بوترێــت کــەوا هــەر پڕۆســەیەکی سیاســی ســەبارەت بــە
ئەنجامدانــی ســەرژمێری ئەگــەری زۆری هەیــە بگاتــە بنبەســت .شــایانی باســە کــە لــە
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  ٢٠١٤لــە واڵتــی قوبــرس کێشــەیەکی گــەورە بــوو ،بــەاڵم ســەرباری
بوونــی ناکۆکــی و ناڕەزایــی بەهێــز بریــاردرا كـه 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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ســەرچاوەی کێشــەی مافــی بەشــداربوون دەگەڕێتــەوە بــۆ نيشــتهجێبوونی ئەوانــەی کــە
لەکاتــی پڕۆســەی تەعریــب و ئەوانــەی پــاش  ٢٠٠٣ڕوویــان کــردە كهركوك .بــەاڵم لەبەرامبەر
ئەوەشــدا ،پێویســتە ئــەوە بوترێــت کــە پڕۆســەی ڕیفرانــدۆم چارەنووســی هەموو دانیشــتوانی
شــاری كهركــوك دیــاری دەکات و زۆرينــەی دانيشــتوانی شــاری کەرکــوك خۆیــان بــە
کەرکوكــی دادەنێــن و ناکرێــت بەرژەوەندیەکانیــان پشــتگوێ بخرێــن.
ڕيفراندۆم

ســەرچاوەی پهيدابوونــی ڕا و بۆچوونــی جیــاواز لەســەر ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم دەگەرێتــەوە
بــۆ ئــەو شــێوازە ناڕوونــەی ك ـ ه مــاددی  ١٤٠پــێ 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
نــاکات چ پرســیارێک دابرێژرێــت لــە ڕيفرانــدۆم ،وەهەروەهــا ئــەو الیەنەشــی دەستنيشــان
نەکــردوە کــە دهبــێ پڕۆســەی ڕيفرانــدۆم بەڕێــوە ببــات .هەرلەبــەر ئــەو هۆکارانەشــە کــە
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 كهركــوك بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان یــان نــا 39.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
ئەوەیــان پــێ قبــوڵ نیــە و دەیانەوێــت دیــد و روانگ ـهی خۆیــان ســەبارەت بــە داهاتــووی
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 توێژینەوەيـهك هەڵبســتێت بەمەبەســتی ڕوونکردنــەوەی چەنــد
خاڵێــک ،وەکــو ڕێــژەی دانیشــتوانی پێکهاتــەی کــوردی لــەو ناوچانــە ،و دەوڵەمەنــدی
ئــەو ناوچانــە لــە ڕووی ســەرچاوە و ســامانی سروشــتی ،و دياريكردنــی نزيكــی ســنووری
جوگرافــی ئــەو ناوچانــە لەیەکتــر40.

 -39کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان ،کەرکوك٣ ،ی کانوونی یەکەمی .٢٠١٤
 -40چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری ،سلێامنی٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤
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ســەبارەت بــە ســنووری ئیــداری دەنگــدان ،کۆمەڵێــک تێڕوانیــن پێشــنیازکراون ،لەوانــە
پێشــنیازی ئــەوەی کــە ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی پارێــزگا ئەنجــام بدرێــت ،بــەاڵم پــاش
گەڕانــەوەی ســنوورە ئیداریەکانــی کەرکوكــی پێــش رژێمــی بەعــس 41.زۆر جــار پێشــنیازی
ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی قــەزا و ناحیــەکان پێشــکەش کــراوه ،ئــەوەش بــەو
بڕوایــەی کــە ئەنجامەکانــی ڕیفرانــدۆم ڕەنگدانــەوەی ویســتی خەڵکــی ناوچەکانــی شــاری
کەرکــوك دەبێــت 42.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
ئیــداری ئێســتاوە گونجاوتریــن بــژاردە بێــت .بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ،پەيڕەوکردنــی ئــەو
شــێوازە پێوســتی بــە کۆدەنگــی سیاســیە.
هەندێــک لــە نوێنــەرە کــوردەکان گرنگیەکــی زۆریــان داوه نــەک تەنهــا بــ ه گهيشــتن ه
کۆدەنگــی نێــوان نوێنەرانــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك ســەبارەت بــە بابەتــی ڕیفرانــدۆم،
ی قەرەبووکردنــەوەی
بەڵکــو بــە تێکــڕای خاڵەکانــی مــاددەی ١٤٠يــش ،جگــه لــه بابەتــ 
دارایــی .زێتــر لــەوەش ،ڕۆڵــی کۆمەلــگای نێودەوڵەتــی لــە گەيشــتن بــە هــەر ڕێکەوتنێــک
یــا کۆدەنگیــەک بەزۆرگرنــگ ئەژمارکــرا 43.جگــە لــە هاوکاریکــردن و هانــدان و لێــک
نزيکردنــەوەی بۆچــوون و بەرژەوەنــدی الیەنــەکان ،کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی ،بەتایبەتــی
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
( )EATیارمەتــی تایبــەت بــە هەڵبــژاردن پێشــکەش بــکات44.
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 جوامێرانـه دەبێــت ،ئهگهرچــی
لهوانهي ـ ه ڕێکەوتن ـهكان تەرکیــز بکەن ـ ه ســەر دۆخــی کۆتایــی پــاش ڕیفرانــدۆم.
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 -41چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك١٩،ی نیسانی.٢٠١٥
 -42چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢ ،ی شوباتی .٢٠١٥
 -43چاوپێکەتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٧ ،ی ئابی .٢٠١٤
‘ -44چەمکی هەڵسوڕاندنی ڕیفراندۆم لە کەرکوك’ ،سەنتەری دیموکراسیەت و کۆمەڵگای مەدەنی لە زانکۆی جۆرج تاونhttp://ckro.georgetown.edu/ )٢٠١٣( ،
resources/framework

 .5تێڕوانینی پێكهاتهكان و رێگاچارهكان
کاتێــک بــاس لــە چارەســەری سیاســی بــۆ دۆخــی کەرکــوك دەکرێــت ،پێویســتە ئامــاژە
بــە چارەســەرە پێشــنیازکراوەکان ســەبارەت بــە دۆخــی دواڕۆژی ئــەو شــارە بکرێــت .ئــەو
پێشــنیازانەی (مێــری)ش وەکــو چارەســەر بــۆ کێشــەی ســنوور و شــێوازی ئیدارەکردنــی
شــاری کەرکــوك پێشکەشــکراون .پوخت ـهی پێشــنیازهكان گەنگەشــەی ئــەوە دەکــەن کــە
ئایــا کەرکــوك بخرێتــە ســەر ســنووری کارگێــڕی هەرێمــی كوردســتان یــان نــا ،یاخــود
لــەدوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم شــێوازێکی بەڕێوەبردنــی تایبــەت بـهو پارێزگايـ ه ببەخشــرێت
یــان نــا.
ســەبارەت بــە چارەســەره پێشــنیازکراوەکان ،لــە خــوارەوە شــەش ( )٦ســیناريۆ ســەبارەت
بــە چارەنووســی شــاری کەرکــوك دەستنيشــان کــراون .ڕەنگــە ئەوانــه لــە ڕابــڕدوودا
بــاس کرابــن ،بــەاڵم تێگەیشــتن و تێڕوانینــی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك ســەبارەت
بــە ههريهكهيــان زۆر گرنگــە ،بەتایبەتــی لــە دوای ئــەو گۆڕانکاریــە مەزنانــەی لــەدوای
حوزەيرانــی ســاڵی  ٢٠١٤هاتنــە ئــاراوە ،چونکــە ئــەو تێگهيشــتنە ڕێخوشــکەر دەبێــت بــۆ
دۆزینــەوەی چارەســەی سیاســی بــۆ ئــەو شــارە .رهنگــه دیــد و بۆچوونــ ه جیاوازهكانــی
پێکهاتــەکان لەمــەڕ ئـهو ســيناريۆيان ه دەرئەنجامــی مەترســی و نیگەرانــی ئەمنــی و ئابــووری
و سیاســی بــوو بێــت لــەو شــارە .ســيناريۆكان ئهوانــهن:
-1

-2

-3

1کەرکــوك وهك پارێزگايهكــی ئاســايی لــەدەرەوەی ســنووری کارگێــڕی هەرێمــی
کوردســتان.
لــە چوارچێــوەی ئــەو ســیناريۆیەدا کەرکــوك وەک هــهر پارێزگایەکــی عێــراق
دەمێنێتــەوە و حکومەتــی ناوەنــدی لەبەغــدا ئیدارەکردنــی دهگرێتــە ئەســتۆ.
2کەرکــوك بــە سيســتمێکی بەڕێوەبردنــی تايبــهت لــەدەرەوەی ســنووری هەرێمــی
کوردســتان.
لــەم ســيناريۆيهدا کەرکــوك لــەدەرەوەی ســنووری كارگێــڕی هەرێمــی کوردســتان
دەبێــت بــەاڵم دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی تایبــەت بــە خۆی دەبێــت .لــە ڕووی ئیداریەوە
دەســەاڵتەکان لــە حکومەتــی ناوەندیــەوە شــۆڕ دەکرێنــەوە بــۆ ئیــدارەی کەرکــوك،
بــەاڵم لــە ڕووی جوگرافیــەوە ئــەو شــارە یــان دەبێتــە هەرێمێــک یــان پارێزگایــەک
بــەاڵم بــە ئاســتێکی کەمتــر لــە ژێــر کاریگــەری دەســەاڵتی بەڕێوەبردنــی ههريـهك لـ ه
بەغــدا و هەرێمــی کوردســتان دەبێــت45.
3هەرێمێکی سەربەخۆ.
لــەم ســیناريۆیەدا کەرکــوك دەکرێتــە هەرێمێــک و دەســەاڵت و مافەکانــی هاوشــێوەی
هــەر هەرێمێکــی فيدڕالــی دەبێــت لــە عێــراق.

 -45ستیڤن ۆڵف ‘ ،حوکمڕانی کردن (لە) کەرکوك :چارەسەرکردنی دۆخی ناوچە جێناکۆکەکان لە عێراقی پاش ئەوریکا’ ،ئینتەرناشنال ئەفیرس.١٣٧٩-١٣٦١ ،)٢٠١٠( ،٨٦:٦ ،
اڵپەڕە.١٣٧٦ .
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4کەرکوك وەک پارێزگایەکی ئاسايی لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستاندا.
لــەم ســیناریۆیەدا کەرکــوك وەکــو پارێزگایەکــی هەرێمــی کوردســتان دادەنرێــت و
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.
5کەرکــوك بــە حاڵەتێکــی بەڕێوەبردنــی تایبەتــەوە لــە چوارچێــوەی ســنووری کارگێڕی
هەرێمــی کوردســتان .
ئــەو ســیناريۆیە شــاری کەرکــوك دەخاتــە نێــو ســنووری جوگرافــی هەرێمــی
کوردســتانەوە بــەاڵم بــە سیســتەمێکی بەڕێوەبردنــی تایبــەت بەخۆیــەوە و جیــاواز
لەگــەڵ پارێزگاکانــی تــری هەرێــم کوردســتان.
6حاڵەتی بەڕێوەبردنی کاتی سەربەخۆ.
بەگوێــرەی ئــەو ســیناریۆیە کەرکــوك بــە قۆناخێکــی کاتــی تێدەپەڕێــت و دەبێتــە
هەرێمێــک لــە دەرەوەی کۆنترۆڵــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ مــاوەی پێنــج
تــا ده ســاڵ و شــێوازێکی بەڕێوەبردنــی تایبەتــی بەخــۆی پەيــڕەودەکات .ئــەو قۆناخە
دەکرێــت وەکــو “حاڵەتێکــی تایبەتــی کاتــی” وەســف بکرێــت .دوای تەواوبوونــی
ئــەو قۆناخــە کاتیــە و دروســتبوون و پتەوبوونــی متمانــە لــە نێــوان پێکهاتەکانــی
شــاری کەرکــوك و هەروەهــا نێــوان بەغــدا و هەرێمــی کوردســتان ،ڕيفرانــدۆم ئەنجــام
دەدرێــت بــۆ بڕیــاردان لەســەر ئهگـهری لکاندنــی ســنووری جوگرافــی شــاری کەرکــوك
بــە ســنووری هەرێمــی کوردســتانەوە ،چونکــە بـ ه گوێــرهی ئـهو ســیناریۆیە شــێوازی
بەڕێوەبــردن ،تایبــەت و جیــاواز دەمێنێتــەوە ،جــا لە چوارچێوەی هەرێمی کوردســتان
بێــت یاخــود لــەدەرەوەی .شــایانی باســە حاڵەتــی ئیــدارهی کاتــی زۆر جــار وەکــو
میکانیزمێــك بــۆ یەکالییکردنــەوەی ملمالنــێ دژوار و درێژخایەنــەکان بەکارهێنــراوە46.

شــایانی باســە تێگەشــتن و دیاریکردنــی بــژاردەی پەســەندکراوی الیەنــە ســەرەکیەکانی
کەرکــوك کارێکــی زۆر گرنگــە ،بــەاڵم لەهەمــان کاتــدا دەبێــت ئامــاژە بــەوە بکرێــت کــە
گشــتاندن بەســەر بۆچونــی پێکهاتــەکان لەمــەڕ ئــەو بابەتــە ئاڵــوزە ،کارێکــی قــورس و
گرانــە ،كهچــی لەگــەڵ ئەوەشــدا دەکرێــت بــە شــێوازێکی فــراوان و گشــتی ڕوانگــەی
الیەنــەکان دەستنيشــان بکرێــت.
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ئینستیتیوتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە

ڕوانگەی پێکهاتەی عەرەبی

دیاریکردنــی ڕوانگــەی الیەنــی عەرەبــی گرنگــە لەبــەر ئــەو گۆڕانکاریانــەی لــە بــاری
ئاسایشــی ناوچهك ـ ه و شــاری کەرکــوك لــە مانگــی حوزەیرانــی  ٢٠١٤ەوە هاتنــە ئــاراوە،
كــ ه بهشــی زۆری پارێزگاكــ ه بــە ناوەنــدی قــەزای کەرکوكــەوە کەوتنــە ژێــر کۆنترۆڵــی
هێزەکانــی پێشــمەرگە .ئــەو وەرچەرخانــە گەورهیــە نیگەرانــی الیەنــی عەرەبــی لــە کەرکــوك
لێکەوتــەوە .ســەرچاوەی ئــهو نيگهرانيــه دەگەڕێتــەوە بــۆ بەرباڵوبوونــەوەی دەســەاڵتی
هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە ناوچەکــەدا ،لــە کاتێکــدا جوواڵنــەوەی ئــەو هێزانــە لەبنەڕەتــدا
بــۆ پاراســتنی ســەقامگيری ئاسايشــی بــوون و بــۆ وەســتاندنی پێشــڕەويهکانی چەکدارانــی
داعــش پێويســت بــوون .لــەم بارەیــەوە یەکێــک لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی عــەرەب وتی”ئێمــە
قبووڵــی ئــەو ڕاســتیە دەکەیــن ســەبارەت بــە ئامادەبوونــی هێزەکانــی پێشــمەرگە ،بــەاڵم
قبوڵمــان نیــە کــە پێکهاتــەی کــوردی دەســەاڵتی دیفاکتــۆ بــۆ مەرامــی سیاســی خــوێ
بقۆزێتــەوە47”.
ئامادەبوونــی فراوانــی هێــزە ئەونیــە کوردیــەکان ،بــە تایبەتــی هێزەکانی ئاســایش ،مەترســی
پێکهاتــەی عەرەبــی لێکەوتۆتــەوە 48.نوێنەرانــی پێکهاتــەی عەرەبــی بڕوایــان وایــە کــە
حیزبــە کوردیەکانــی نێــو حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان دەیانەوێــت تــەواوی دەســەاڵتی
خۆیــان بەســەر کەرکوكــدا بســەپێنن .هەروەهــا پێکهاتــەی عــەرەب خۆیــان وەکــو بەشــێک
لــە پڕۆســەی بڕیــاردان نابینــن و لــەوە نیگەرانــن ببــن بــە کەمينــە لــە کەرکوكــدا 49.لەوانەیــە
هــەر لهبــهر ئــەو هۆکارانــەوە بێــت کــە پێکهاتــەی عــەرەب دژی گۆڕانکاريــە لەســنوورە
ئیداریەکانــی پارێــزگای کەرکــوك ،و دژی بەکارهێنانــی ســەرژمێری ١٩٥٧ه بــۆ دەستنیشــان
کردنــی دەنگدانــدهران .ديــاره كــ ه ئــەو دوو ڕێ و شــوێنە ڕێــژەی دەنگدهرانــی ســهرب ه
پێکهاتــەی عــەرەب بــە ئاســتێکی بەرچــاو کــەم دەکاتــەوە.
دیــدی پێکهاتــەی عــەرەب دژی لکاندنــی کەرکوكــە بــە ســنووری کارگێــڕی ئێســتای
کوردســتان .لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە ئــەو کارە دەبێتــە هــۆی پەراوێــز خســتنیان چونکــە
لــەو حاڵەتــەدا دەبنــە کەمينــە .زۆر جــار نوێنەرانــی پێکهاتــەی عەرەبــی كــه دهيانــهوێ
بيس ـهلمێنن ك ـ ه ئ ـهوان بڕوایــان بــە مــاددەی ١٤٠و پڕۆســەكانی چارهس ـهر نیــە بــاس لــە
بایکۆتکردنــی دەنگدانيــان دهكــهن لەســەر دەســتووری عێراقــی لەســاڵی .٢٠٠٥
یەکێــک لــە سياســەتمەدارانی پێکهاتــەی عــەرەب ڕایگەیانــد کــە “پێکهاتــەی عــەرەب
لەکەرکــوك ئەوەیــان [کردنــی کەرکــوك بــە بەشــێک لــە هەرێمــی کوردســتان] ڕەتدەکاتــەوە
و ئــەو ڕەتکردنەوەیــەش چەنــد هۆکارێکــی هەیــە.
 -47چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٣ ،ی ئابی .٢٠١٤
 -48چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦ ،ی ترشینی یەکەمی.٢٠١٤
 -49چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٣ ،ی 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 دەگەيهنێــت50”.
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
عەرەبــی کەرکــوك ڕایــان وابــوو کــە پێويســته پارێزگايهك ـ ه حاڵەتێکــی تایبەتــی هەبێــت
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  ،٢٠١٤بــەاڵم لێــرەدا ئــەوەی گرنگــە بوترێــت ئەوەیــە
کــە بۆچوونەکانــی پێکهاتــەی عەرەبــی توندتــر بــووە لەبــەر زیادبوونــی نیگەرانیەکانیــان
ســەبارەت بــە ئاسایشــی پێکهاتەکەیــان لــە کەرکــوك و هەروەهــا لەبــەر گۆڕانــكاری لــ ه
ئاســتی متمانــەی پێکهاتەکانــی شــاری کەرکــوك بەیەکتــر.
ئــەوەی ڕوون و ئاشــکرایە ئێســتا ئەوەیــە کــە بۆچوونــی پێکهاتــەی عەرەبــی لــە دوای
ڕووداوەکانــی حوزەیرانــی  2012گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە .بەهــۆی دروســتبوونی
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 لهچوونــە پــاڵ هەرێمــی
کوردســتان دەکــەن .ئــەوان پێــان باشــترە کــە کەرکــوك لــە ڕووی جوگرافیــەوە بکرێتــە
پارێزگایــەک یــان هەرێمێــک بــەاڵم دەســەاڵت و نفــووزی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان
یــان حکومەتــی ناوەنــدی عێراقــی تێیــدا لەکەمتریــن ئاســتدا بێــت .زۆرینــەی پێکهاتــەی
عــەرەب پێــش حوزەیرانــی پارســاڵ بەتونــدی دژی ئــەو بۆچوونــە دەوەســتان .شــایانی
باســە کــە زۆرێنــەی نوێنەرانــی کۆمەڵــگای عەرەبــی مــاددەی ١٤٠و چەمکــی پڕۆســەی
ڕیفرانــدۆم لەکەرکــوك بــە نادروســت دادەنێــن 51كهچــی یاســای دروســتکردنی هەرێمــەکان
بــە ڕێگەچــارەی یاســایی و شــەرعی دادەنێــن .بــە پێــی ئــەو یاســایەش ،دەبێــت ســێیەکی
ئەندامانــی ئەنجوومەنــی پارێــزگای کەرکــوك یاخــود لــە ســەدا دەی( )%١٠دەنگــدەران دەنــگ
لەســەر ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بــدەن بەمەبەســتی بەههرێمکردنــی پارێــزگای کەرکــوك52.
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 -50چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦ ،ی ترشینی یەکەمی .٢٠١٤
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بــەاڵم ئەگــەر هــەر یــەک لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراقــی زهمانهتــی
چەنــد گهرەنتيــەک 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
هەڵگــری ناســنامەی دەرچــوو ل ـه الي ـهن دامودەزگاکانــی کەرکوكــن مافــی دهنگدانيــان لــە
ڕیفرانــدۆم ههبێــت ،ئــەوەش لەکاتێکدایــە کــە پڕۆســەی گواســتنەوەی ناســنامەو چەنــد
بەڵگەنامەيهکــی تــر لـ ه بەڕێوەبەرایەتــی ڕەگەزنامــە و بــاری شارســتانی کەرکــوك بەفەرمــی
وەســتێنراوە .بێگومــان ئــەو ڕایــەش زۆرينــەی ئەوانــەی کە لــەدوای ســاڵی  ٢٠٠٣گەڕاونەتەوە
بــۆ کەرکــوك لــە دەنگــدان بێبــەش دەکات .هەرچــی ،بــەڕای سیاســەتمدارێکی پێکهاتــەی
عەرەبیشــە ،ئەوانــەی دوای  ٢٠٠٣هاتوونــە بــۆ کەرکــوك و دەتوانــن بیســەلمێنن کــە خەڵکــی
ڕەســەنی کەرکوكــن ،دەتوانــن بەشــداری لـه ڕيفرانــدۆم بكـهن53.
ڕوانگەی پێکهاتەی تورکمان

دەشــێت بوترێــت کــە لــە نێــو پێکهاتــەی تورکمانیــدا ڕوانگەيهکــی یەکگرتــوو ســەبارەت
بــە کێشــەی کەرکــوك بــەدی ناکرێــت ،ئــەوەش هۆکارەکــەی ئەوەیــە كـ ه الیەنــی تورکمانــی
بەســەر پارتــی سیاســی و بــەرەی تایفیــدا دابــەش بــوون .ڕوانگــەی پێکهاتــەی تورکمــان
دەکرێــت بەســەر ســێ ( )٣بەشــدا دابــەش بکرێــت:
1- 1ئەندام ه توركومانهكانی لیستی (برایەتی کەرکوك)
2- 2تورکمانــە شــيعە مەزهەبــەکان ،كـه زۆرینەیــان الیەنگــری چەنــد پارتێکــی سیاســی
جیــاوازن
3- 3بـهرهی تورکمانــی کــە لــە شــەش پــارت پێکهاتــوە و زۆرینەیــان ســوننە مەزهەبــن
و پەیوەنــدی بهتينيــان لهگــهڵ ئەنقــەرە هەیــە.
هەریــەک لــەم گروپانــە بۆچــوون و هەڵوێســتی جیاوازیــان هەیــە .بــۆ نموونــە ،ئەندامانــی
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 .ههرچــی دوو گرووپەکــەی تریشــە ،لەگــەڵ ئــەوهن كــ ه
کەرکــوك جۆرێــک لــە حاڵەتــی تایبەمەنــدی پــێ ببەخشــرێت بــەاڵم لــەدەرەوەی چوارچێــوەی
هەرێمــی کوردســتان.

 -53چاپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦،ی ترشینی یەکەمی .٢٠١٤
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بــەرەی تورکمانــی عێراقــی ،کــە لــە ڕابــردووەوە پشــتگيری ل ـه بەهەرێمبوونــی پارێــزگای
کەرکــوك دەکات ،لــە ئێســتادا بــاس لــە میکانیزمــی ئــەو پرۆســەیە دەکات کــە پشــتی
بــە مــاددەی ( )١١٩دەســتووری عێراقــی بەســتووە .ئــەو ماددەیــە و ئــەو یاســایەی کــە
لەژێــر ڕۆشــناییهكهی دەرچــووە 54،ڕێگــە بــە پارێــزگاکان دەدات هەرێــم پێکبهێنــن لەڕێــگای
داواکاری ســێیەکی ئەندامانــی ئەنجوومەنــی ئــەو پارێزگایــه ،یاخــود لــە ڕێــی داواکاری
دەیەکــی دەنگــدەران بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم 55.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
کەرکــوك بکرێتــە هەرێمێکــی فیدرالــی ســەربەخۆ56”.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ،زۆران لــە نوێنــەری تورکمانــەکان بەهەرێمبوونــی کەرکــوك وەکــو
چارەســەرێکی کاتــی دادەنێــن .هــەر ئــەو نوێنــەرەی پێکهاتــەی تورکمــان کــە لەســەرەوە
ئامــاژەی پــێ کــراوە وتــی “ئێمــە دەمانــەوێ ئــەوە [بەهەرێمبوونــی کەرکــوك] بــۆ مــاوەی
ههشــت ســاڵ بێــت ،پاشــان دەتوانیــن ڕیفرانــدۆم ئەنجــام بدەیــن .ئینجــا ئێمــە ئەنجامــی
ڕیفرانــدۆم قبــوڵ دەکەیــن57”.
ئــەوە چارەســەرێکە کــە دەکرێــت وەکــو “حاڵەتێکــی تایبەتــی کاتــی” لەقەڵــەم بدرێــت
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 دهکــەن لەکاتــی لکاندنــی کەرکــوك بــە هەرێمی کوردســتانەوە:
“ئێمــە داوادەکەیــن کــە کەرکــوك حاڵەتێکــی تایبەتــی پــێ ببەخشــرێت ،جــا لــە عێــراق بێــت
یاخــود لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق .ئەگــەر کەرکــوك کــرا بــە بەشــێک لــە هەرێمــی
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 عەرەبەکانیــش58”.
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 -54یاسای ژمارە  ١٣کە لە ساڵی  ٢٠٠٨لەالیەن پەرلەمانی عێراقەوە درچووە.
 -55کۆبوونەوەی تایبەت لەگەڵ نوێنەرانی پێکهاتەکان ،کەرکوك٣ ،ی کانوونی یەکەمی .٢٠١٤
 -56چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦ ،ی ئابی .٢٠١٤
 -57چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦ ،ی ئابی .٢٠١٤
 -58هەمان سەرچاوە
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بۆچوونەکانــی الیەنــی تورکمانــی لەســەر لکاندنــی کەرکــوك بــە هەرێمــی کوردســتانەوە
تەرکیــز دهکەنــە ســەر گهرهنتــی سیاســی و کەڵتــووری .ئــەو گهرهنتیانــەش پێدانــی مافــی
پێشــبڕکێکردن بــە پێکهاتــە ناکوردیەکانــی کەرکــوك لەســەر تێکــڕای پۆســتەکانی حکومەتــی
هەرێمــی کوردســتان دەگرێتــەوە ،لــە نێوانیشــيان پۆســتی جێگــری ســەرۆکی هەرێمــی
کوردســتان و پۆســتی جێگــری ســەرۆکی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان.
هەروەهــا هەندێــک لــە نوێنەرانــی پێکهاتــەی تورکمانــی ئاماژەیــان بــەوە دا کــە دەبێــت لـ ه
ئــااڵی هەرێمــی کوردســتان و ســیمبولە نيشــتيمانیەکاندا ئامــاژە بــە پێکهاتــە ناکوردیــەکان
بکرێــت .پێویســتە ئــەو بنەمایانــە لــە دەســتووری داهاتــوی هەرێمــی کوردســتان جێگێــر
بکرێــت وەک هەنگاوێــک بــۆ دروســتبوونی متمانــە .لــە هەمــان کاتــدا ،حکومەتــی عێــراق
دەتوانێــت شــێوازی گهرهنتــی تــر پێشــکەش بــکات ،وەکــو ڕێگەپێــدان بــەوەی کــە کەرکــوك
لــەدوای ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بکرێتــە هەرێمێکــی فیدڕاڵــی ســەربەخۆ.
ڕوانگەی پێکهاتەی کورد

لەســەرەتادا گرنگــە تێبینــی ئــەوە بکرێــت کــە جیاوازیەکــی بەرچــاو لــە بۆچوونــی
حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و نوێنــەرە کــوردە لۆکاڵیەکانــی کەرکــوك هەیــە .پارتــە
سیاســیە کوردیــەکان هــاوڕان لەســەر ئــەوەی کــە دهبێــت 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
و نامانەوێــت کێشــەيهکی دیکــە زیــاد بکەیــن59”.
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 ئەوان ـ ه
وایــە کــە پێویســتە کەرکــوك ل ـ ه ڕووی جوگرافیــەوە ســەر بــە هەرێمــی کوردســتان بێــت
بــەاڵم دەبــێ دەســەاڵتی بەڕێوەبــردن لــەو شــارە ب ـ ه بــەراوورد لهگ ـهڵ پارێزگاکانــی تــری
هەرێمــی کوردســتان جیــاواز بێــت .ئەندامێکــی یەکێتــی نيشــتیمانی کوردســتان ســەبارەت
بــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی کەرکــوك ڕایگەیانــد “پێویســتە کەرکــوك حاڵەتێکــی تایبەتــی
بەڕێوەبردنــی پــێ ببەخشــرێت .تورکمانەکانيــش پێویســتە ئەوەنــدە مافیــان پێبدرێــت کــەوا
هەســت بکــەن بــە یاســا پارێــزراون60”.
 -59چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،سلێامنی٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤
 -60چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٦ ،ی 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 ئــەوهش
هــۆکاری بەرباڵوبوونــەوەی بيرۆکــەی بەهەرێمبوونــی پارێــزگای کەرکــوك بێــت لــە چەنــد
قوژبنێکــی کومەڵــگای کــوردی لــە کەرکــوك .شــایانی باســە کــە لــە نێــو پێکهاتــەی
کــوردی تێگەیشــتنێک هەي ـه بــەوەی کــە کــورد دەبێــت نەرمــی بنوێنــی بــۆ گەيشــتن بــە
هــەر چارەســەرێک بــۆ داهاتــووی شــاری کەرکــوك 61.ئــەوەش مانــای دانووســتان لەگــەڵ
نوێنەرانــی پێکهاتــە ناکوردیــەکان دەگەێنێــت ســەبارەت بــە بەرجهســتەکردنی مافەکانیــان
و زامینکردنــی بەشــداریکردنی ڕاســتەقینەی ئەمنــی و سیاســیان.
ســەرەڕای کەموکورتیەکانــی مــاددەی ١٤٠ی دســتووری عێراقــی ،پێکهاتــەی کــوردی ئــەو
ماددهیــە وەکــو بنەمــا بــۆ گەيشــتن بــە چارەســەر بــۆ کەرکــوك و ناوچــە جێناکۆکــەکان
دادەنێــت .لەســەر ئــەو خاڵــە ســەرکردەیەکی سیاســی کــورد ڕایگەیانــد “ئەگــەر بمانــەوێ
کێشــەکە لــە بەغــدا تاوتــوێ بکەیــن ،پێویســتە لەســەر بنەمــای مــاددەی ١٤٠بيکەیــن .ئێمــە
هيــچ بژاردەیەكــی ترمــان نیــە62”.
بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا بۆچوونێــک هەیــە کــە ڕای وایــە بــۆ ئــەوەی هــەر بەرەوپێشــچوونێک
بـ ه ئاراســتهی 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 پارێزگايهكهيــان وەکــو ناوچەیەکــی ههميشــ ه
جێناکــۆک قهبــوڵ نیــە ،وه ههڵواســينی بــاری ئێســتای ئــەو شــارە بەچارەســەریەکی
شــیاو نازانــن .ئـهوان بــە گشــتی کۆکــن لەســەر ئــەوەی کــە پێویســتە پارێــزگای كهركــوك
سيســتهمێكی بهڕێوهبردنــی تايبــهت بهخــۆی بــۆ دابيــن بكــرێ ،جــا لــه چوارچێــوەی
ســنووری كارگێــڕی هەرێمــی کوردســتان بێــت یــان ل ـ ه دهرهوهی .ديــاره ك ـ ه چوارچێــوهی
ســنووره كارگێڕيهكـ ه مایــەی بۆچــوون و تێروانینــی جیــاوازە ،بـهاڵم سـهرجهم پێكهاتـهكان
ب ـه پێويســتی دهزانــن ئ ـهو پرس ـ ه بەڕەزامەنــدی ســەرجەم الیەنــەکان يهكاليــی بكرێت ـهوه.
پێویســتە ه ـهردوو حکومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان مافــی هەڵبــژاردن لــە نێــوان
ئيــدارهی ههرێــم و بهغــدا بدهنــه دەســت دانیشــتوانی ئــەو شــارە.
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 -61چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،هەولێر٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤
 -62چاوپێکەوتنی دامەزراوەی مێری ،کەرکوك٢٧ ،ی ترشینی دووەمی .٢٠١٤

 .6دەرئەنجام
ئاشــکرایە کــە بارودۆخــی ئەمنــی کەرکوك گــۆڕاوە ،بەهەمان شــێوە بیروبۆچوونــی کاراکتەرە
ناوخۆییەکانيــش گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە .ئــەو گۆڕانکاریانــە گرنگــن چونکــە هــەر
چارەســەریەک بــۆ یەکالییکردنــەوەی پرســی ئــەو پارێزگایــە ،پێویســتە لــە نێــو کارەکتــەرە
ناوخۆییەکانــی کەرکــوك ههڵقوڵێــت .لەهەمــان کاتــدا پێویســتە ئــەو کارەکتەرانــە ئامادەیــی
خۆيــان بــۆ گەیشــتن بــە ســازانی سیاســی و هێنانەکایــەی چارەســەرێکی ئاشــتیانە لــ ه
رێگـهی دانوســتاندن ودیالــۆگ نيشــان بــدهن.
دوای ئەنجامدانــی ئــەو تۆێژینەوەیــە ،ئــەوەی بــە ڕوونــی بــۆ ئينســتيتيوتی (مێــری)
دەرکەوتــووە ئەوەیــە کــە کارەکتــەرە سیاســیە لۆکاڵیەکانــی شــاری کەرکــوك ئــەو دۆخــەی
ئێســتای شــارەکەیان ،وەکــو ناوچەيهکــی جێناکــۆک ،بــە چارەســەر دانانێــن ،بەڵکــو لــە
ئێســتادا روانگهيهكــی گشــتی ســهری ههڵــداوه بــهوهی پێويســته ئــەو پرســە گەنگەشــە
بکرێــت و چارەســەرێکی سیاســی بــۆ بدۆزرێتــەوە .ســەرەڕای هەبوونــی ڕا و بۆچوونــی جیاواز
دەربــارەی جــۆری چارەســەريەکان ،ئامادەیــی بــەدی دەکرێــت بــۆ دووبــارە گفتوگۆکــردن
لهســهر 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
پارێزگايهكــه .واقیعــی ئێســتا وادەخوازێــت کــە چارەســەرە پراگماتیكــی و واقیعبینــەکان
دەستینيشــان بکرێــن .وە پێویســتە ئــەو چارەســەرانە گشــتگير بــن و دەرئەنجامــی
شــيکردنەوەی ڕەهەنــدە سیاســی و ئابووریهكانــی پەیوەســت بــە پێکهاتەکانــی شــاری
کەرکــوك بێــت و لەســەر بنەمــای ســازان و بەشــداری پێکردنــی هەمــوو الیەنــەکان بێــت.
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 چوارچێوەیهکــی 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 ل ـه ئێســتادا گەیشــتووەتە
بنبەســت .دەکرێــت بوترێــت کــە هەرچەنــدە مــاددەی  ١٤٠ناکۆکــی لەســەرە ،بــەاڵم بــە
شــێوەیەکی گشــتی قۆناخەکانــی ئــەو ماددەیــە جۆرێــک لــە ڕەزامەنــدی گشــتی لەســەرە.
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بــۆ ڕهخســاندنی زهمينــه بــۆ ئهنجامدانــی ڕيفڕانــدۆم و ديــاری كردنــی چارهنووســی ئــهو
پارێزگاي ـه ،پێویســتە چەندیــن هەنــگاو بنرێــت .پێویســتە ســەرکرده سياســيهكان لهس ـهر
ئاســتی عێــراق بــ ه گفتوگــۆ هەوڵــدهن بــ ه پێــی هێلێكــی زهمهنــی لهســهر ههنــگاوه
عهمهليهكانــی پێــش و پــاش پڕۆســهی ڕیفڕانــدۆم رێــك بكــهون .تەنيــا بــەو جــۆرە
ڕێکەوتنــە چارەســەری سیاســی ســەرکەوتوو دێتــە ئــاراوە .ديــاره كـ ه گەڕانــەوەی تەرکیــزی
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــۆ ســەر عێــراق و ئەگــەری دروســتبوونی نيــهت و ئیــرادەی
سیاســی بــۆ چارەس ـهرکردنی کێشــەکان ،دهرفهتــی زێڕينيــان ڕهخســاندووه بــۆ گەیشــتن
بــەو جــۆره ڕێكهوتنانــه.
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 .7چوارچێوهی چارهسهريهكان و ڕاسپاردەکان
1)1كاتوساتی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم

پێويســت ه ڕیفرانــدۆم لــە مــەودای ســێ ( )٣ســاڵی داهاتــوودا ئهنجــام بدرێــت و كاتهكـهی
دهستنيشــان بكرێــت .گرنگــە ك ـه پڕۆس ـەكه لهگ ـهڵ هەڵبژاردنــی گشــتی ئهنجومهنــی
نوێنهران(پهرلهمــان)ی عێراقــی ســاڵی  ٢٠١٨تێكــهڵ نهكرێــت ،بۆيــ ه وا باشــتره كــ ه
بـهر لــە  ٣١ی ئــاداری  ٢٠١٨ئەنجــام بدرێــت.
 -أپێویســتە هەتاکــو ناوەڕاســتی ســاڵی  ٢٠١٦حکومەتــی عێراقــی و حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان بەڕاوێژکــردن لەگــەڵ الیەنــە لۆکاڵیەکانــی كهركــوك ،بگەنــە ڕێکەوتنێكــی
سیاســی ،بـ ه جۆرێــك كـ ه ڕێخۆشــکەر بێــت بــۆ گەیشــتن بــە چارەســەر و ئەنجامدانــی
ڕیفراندۆم.

	 -بلــە مــەودای ســێ ( )٣ســاڵی داهاتــوو ،ســەبارەت بــە شــێوازی بەڕێوەبردنــی شــاری
كهركــوك ،تەنيــا بــژاردهی دوو ڕێچكــه لــە ئارادایــە ،كــ ه گرنگــە لــ ه ســهرهتاوه
بڕیاریــان لەســەر بدرێــت.
i)iبەردەوامبوونی حاڵەتی ئێستا ،و مانەوە وەکو ناوچەيهكی جێناکۆک.
iiiiحاڵەتێکــی ئيــداری ســهربهخۆ بــ ه شــێوهيهكی کاتــی کــە تێیــدا حکومەتــی
خۆجێــی کەرکــوك ئــەو دەســەاڵتانەی ههبێــت کــە پێویســتیێتی بــۆ خۆبەڕێوەبــردن.
ئینســتیتیوتی مێــری پێــی وایــە کــە بــژاردەی ( )iiشــیاوترە ،لەبەرئ ـهوەی لەگــەڵ
بارودۆخــی کەرکــوك و عێــراق دەگونجــێ .هەروەهــا ئینســتیتوتی مێــری هانــی
نوێنەرانــی کەرکــوك دەدات لــە ئەنجومەنــی نوێنەرانــی عێــراق بــۆ پەلەکــردن لــە
داڕێژتنــی یاســایەکی تایبــەت بــە هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی پارێــزگای کەرکــوك کــە
تەنيــا بــۆ یــەک خــول كاری پــێ بكرێــت.
	 -جپێویســتە لــە مــاوەی ئــەو ســێ ( )٣ســاڵەدا هەنگاوەکانــی دروســتبوونی متمانــە (ك ه
لـ ه بهشـهكانی خوارتــردا ئاماژەیــان پێکــراوە) پیــادە بکرێــن ،و بــاری ئاسایشــی ئــەو
شــارە ئاســایی بکرێتــەوە وه یــان بەالیەنــی کەمــەوە جێگیــر بکرێتــەوە ،و هەروەهــا
خاڵــە ناڕوونەکانــی مــاددەی  ١٤٠ڕوون بکرێنــەوە ،بەتایبەتــی مافــی دەنگــدان و
ســەرژمێری و پرســیاری ڕیفرانــدۆم.
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ئينســتيتيوتی مێــری پێــی وايــه كــه ،ئەگــەر ڕیفرانــدۆم لەمــەودای ئــەو ســێ ()٣
ســاڵەدا ئەنجــام نەدرێــت ،ئــەوا ئەگــەری زۆر هەیــە کــە حاڵەتــی ئێســتای ئــەو شــارە
(وەکــو ناوچەیەکــی جێناکــۆک) وهك خــۆی بمێنێتــەوە .بۆچوونێــك ههيـ ه كـه پێــی
وایــە ســەپاندنی حالهتــی دیفاکتــۆ (ئەمــری واقیــع) دەبێتــە مایــەی خاوەندارێتــی ئــەو
شــارە ،ب ـهاڵم لــە ڕاســتیدا لهوانهي ـه ببێتــە هــۆی باڵوبوونــەوەی ناســەقامگیری لــەو
پارێزگایــە و نالەبــاری پەیوەندیەکانــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی
ناوەنــدی عێــراق .مەســەلەی كهركــوك دەبێــت بەئاشــتیانە و لــە ڕێــی پڕۆســەیەکی
سیاســیەوە لـهو ماوهيـهدا چارەســەربکرێت ،و ئەگــەر هەتــا  ٢٠١٨بەرەوپێشــچوونێكی
بهرچــاو بــەدی نەکــرا ،ئەگــەری ســهركهوتنی چارەســەری سیاســی بــۆ پرســی
كهركــوك زۆر کــەم دەبێت ـهوه.
2)2گەڕانەوەی سنووری کارگێڕی (ئیداری) و مافی بهشداريكردن و سەرژمێری

پێویســتە مهســهلهی ســەرژمێری و مافــی بەشــداریکرن لــە ڕیفرانــدۆم و ســنووری
جوگرافــی ڕیفرانــدۆم (لەســەر ئاســتی پارێــزگا یــان یەکــەی ئیــداری بچووکتــر) روون
بکرێنــەوە.
)أپێویســتە ڕێکەوتنێکــی سیاســی لــە چوارچێــوەی مــاددەی  ١٤٠لەســەر گەڕانــەوەی
ناوچەکانــی چەمچەمــاڵ و کــەالر و کفــری و دوزخورماتــوو بــۆ ســەر ســنووری ئیدارەی
كهركــوك بکرێــت.
ئينســتيتيوتی مێــری پێــی وايـ ه كـه ،گەڕانــەوە بــۆ ســنووری ئیــداری كهركوكــی پێــش
هاتنــی رژێمــی بەعــس ،کارێکــی ئەســتەمە ،وه دووبــارە داڕێژتنــەوەی ســنوورەکانی
کۆمەڵێــک ناوچــەی جێناكــۆك کارێکــی واقیعــی نیــە لەبــەر کۆمەڵێــک هــۆکار .وە
گۆڕانــکاری لــە ســنووری ئیــداری بــە مەبەســتی سیاســی تەنيــا پەیوەســت نیــە بــە
پارێــزگای كهركــوك ،بەڵکــو کۆمەڵێــک پارێــزگای تریــش دەگرێتــەوە.
	)ب دەبێــت پێــش کاتــی پێشــنیازکراو بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم بابەتــی مافــی
بەشــداربوون لــە ڕیفرانــدۆم یەکالیــی بکرێتــەوە ،ئهويــش لــە رێــگای ڕێکەوتنــی
سیاســیەوە.
ئينســتيتيوتی مێــری پێــی واي ـ ه ك ـه پێویســتە هەمــوو دانیشــتوانی شــاری كهركــوك
مافــی دهنگدانيــان ههبــێ ،جگــە لــە ئــاوارەکان و ئــەو هاوردانــەی قەرەبووکردنــەوەی
داراییــان وەرگرتــووە و هەروەهــا ئــەو هاوردانــەی کــەوا چاوەڕوانــی قەرەبووکردنــەوەی
داراییــن .زۆرینــەی سیاســەتمەداران ئــەو پێشــنیازەیان پــێ پەســەنده ،بــەاڵم ئ ـهو
بابەتــە پێويســتی بــە ڕێکەوتنــە و بەبــێ ڕێکەوتنیــش زەحمەتــە ڕیفرانــدۆم ئەنجــام
بدرێــت.
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	)ج پێویستە لیستی بهشدار بووانی ڕیفراندۆم لە ساڵی  ٢٠١٦دا ئامادەبکرێت.
	)دبابەتــی ســەرژمێری پێوســتی بــە ڕێکەوتنــی سیاســیە .بەگوێــرەی مــاددەی ١٤٠ی
دەســتووری عێراقــی ،بــۆ ئــەوەی ڕیفرانــدۆم بکرێــت ،پێویســتە ســەرژمێری ئەنجــام
بدرێــت .ئەگــەر الیەنــەکان نەگەیشــتنە رێکەوتــن لــە بارەیــەوە دهكــرێ لــە ڕێــگای
رێکەوتنێکــی سیاســی و یاســاییەوە بابەتــی ســەرژمێری هەڵپەســێردرێت.
3)3پڕۆس ه و پرسياری ڕیفراندۆم

دوای مــاوەی ئامــاژە پێکــراو ( ٣ســاڵ) و پەيڕەوکردنــی بەندەکانــی نەخشــەڕێگاکە،
پێویســتە:
1)1ڕیفرانــدۆم ئەنجــام بدرێــت و شێوازەکەشــی وەاڵمدانــەوە بێــت بــە “بەڵــێ” یــان
“نەخێــر” و وەاڵمــی زۆرینــەی ڕەهــا وهربگیرێــت .بــەم شــێوەش ئەنجامــی ئــەو
ڕیفراندۆمــە دەبێتــە هــۆی دیاریکردنــی چارەنووســی ههميشــهيی كهركــوك.
پێشــنیازی مێــری ئەوەیــە کــە ئــەو پرســیارەی خــوارەوە وەکــو بنەمــا لەکاتــی
ئەنجامدانــی هــەر ڕیفراندۆمێــک لــە داهاتــوودا بــەکار بهێنرێت“:ئایــا كهركــوك بخرێتــە
ســەر هەرێمــی کوردســتانی عێــراق؟”
	)ب پێویســتە الیەنــی نێودەوڵەتــی پەیوندیــدار چاودێــری پڕۆس ـهی ڕیفرانــدۆم بــکات،
و بــە دانپێدانانــی ئ ـهو الیەن ـه نێودەوڵەتي ـهش پڕۆســەكه پهس ـهندبكرێــت ههمــوو
الي ـهك پابهنــدی جێبهجــێ كردنــی ئەنجامەکــەی بــن.
	)جپێویســتە ڕێکەوتــن لەســەر دهستنيشــانكردنی ئــەو الیەنــە فەرمیــە بکرێــت کــە
پڕۆســەی ســەرژمێری و ڕیفرانــدۆم بەڕێوەدەبــات .شــایەنی وەبیرهێنانەوەیــە کــە
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 ( ،)UNAMIدەکرێــت کۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژادنەکانــی
عێــراق بــهو كاره ڕابســپێردرێت.
	)دڕیفرانــدۆم لەســەر ئاســتی پارێــزگا و لــە چوارچێــوەی ســنووری ئیــداری ئێســتاكهی
بکرێــت .ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم لــە تێکــڕای ناوچــە جێناکۆکــەکان لەســەر ئاســتی
بچوکتــر (قــەزا و ناحیــە) پێشــتر لــە الیــەن کۆمەڵێــک سیاســەتمەدار پێشــنیاز
کــراوه ،بــەاڵم بـهالی ئينســتيتيوتی مێــری يـهوه دەکرێــت كهركــوك وەک حاڵەتێکــی
تایبــەت مامەڵــەی لەگەڵــدا بکرێــت .لــە ناوچەکانــی دیكــه دەشــێت شــێوازی تــری
ڕیفرانــدۆم پیــادە بکرێــت.
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 )٤قۆناخی پێش و دوای ڕیفراندۆم

بەدرێژایــی ئــەو ماوەیــەی پێــش ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم ،پێویســتە پڕۆســەیەكی بــەردەوام
بــۆ جێگیرکردنــەوەی بــاری ئاسايشــی هەبێــت و پێویســتە دەســەاڵتی ئیــداری پێویســت
ل ـه بهغــداوه شــۆڕبکرێتەوە بــۆ نــاو كهركــوك.
 )أكهركــوك تایبەتمەندێتــی خــۆی هەیــە و پێویســتە بهغــدا و ههولێــر ڕێــز لـهوه بگــرن
و پشــتگیری جێبەجێکردنــی هــەر دهرهنجامێــک بك ـهن کــە لــە ڕیفڕاندۆمــی کۆتایــی
دەردەچێــت .پێویســتە حکومەتــی ناوەنــدی ئــەو دەســەاڵتانە ببەخشــێتە حکومەتــی
خۆجێــی كهركــوك كــه بــۆ راپهڕانــدن و جێبهجێكردنــی كارهكانــی پێويســتيهتی.
	 )بلهخۆگرتنــی ڕوانگهيهكــی ڕوون ســەبارەت بــە دۆخــی پــاش ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم
دەکەوێتــە ئەســتۆی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فيدڕاڵــهوه.
هەریــەک لــەو دوو حکومەتانــە دەتوانێــت لــە ڕێــگای پێدانــی گهرهنتي ـهوه ســەرنجی
كهركوكیــەکان بۆخــۆی ڕابکێشــێ .بــۆ نموونــە دەکرێــت حکومەتــی ناوەنــدی کۆمەڵێک
گهرهنتــی بــدات وەکــو دەرفەتــدان بــەوەی کــە ئەگەر دەنگــدەران مانــەوەی کەرکوكیان
لــەدەرەوەی هەرێمــی کوردســتان هەڵبــژارد ئــهوا كهركــوك بکرێتــە هەرێمێکــی
ســەربەخۆ .بــە هەمــان شــێوە ،دەکرێــت حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان گهرهنتــی
ئــەوە بــدات کــە حاڵەتێکــی ئیــداری تایبــەت ببەخشــێتە پارێــزگای كهركــوك ئهگــەر
دەنگــدەران لکاندنــەوەی کەرکوكيــان بــە هەرێمــی کوردســتان هەڵبــژارد .دەبــێ ئــەو
جــۆرە گهرهنتيانـهش پێــش ڕیفرانــدۆم بــە ڕوون و ئاشــکرایی ئاماژەیــان پــێ بکرێــت.
لــەم نێوەنــدەدا ،کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی دهتوانــێ ڕۆڵێکــی کاریگــەر ببينێــت لــە
ڕێــی گوشــار خستنەســەر الیەن ـهکان بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو گەرەنتیانــە.
 )5بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان

أ) پەیڕەوکردنی پڕۆژەیەکی یەکگرتوو بۆ چارەسەرکردنی پرسی كهركوك.
پێویســتە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ڕۆڵێکــی بنیاتنەرانــە بگێڕێــت لــە گەیشــتن
بــە چارەســەری کۆتایــی بــۆ دۆخــی كهركــوك .پێویســتە گشــت پارتــە سیاســیە
ســەرەکیەکان لــە كهركــوك ڕوانگــەی هاوبــەش و هەماهەنگــی تەواویــان هەبێــت
لــە بوارەکانــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری (وەکــو جێبەجێکردنــی پــڕۆژەی
ســتراتیژی و وەبەرهێنــان).
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ب) پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی جددی بدات و هەماهەنگی
تەواوی هەبێت بۆ بونیاتنانی متمانە لە نێوان پێکهاتەکانی كهركوك.
الوازبوونــی متمانــە بەرامبــەر حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان کۆســپێکی ســەرەکیە
لەبــەردەم ئاســاییکردنەوەی باردۆخــی سیاســی و ئەمنــی لــە كهركــوك .بــۆ
چارەســەرکردنی ئــەو پرســە ،پێویســتە گەرەنتــی دهســتووری بدرێتــە گشــت
پێکهاتەکانــی كهركــوك ،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
پێکهاتــە غهيــرهکوردەکانــی کەرکــوك .دەکــرێ پۆســتی هاوشــێوەی تریــش بــۆ
ســهرجهم پێكهاتــهكان زامــن بكرێــت .پێویســتە پێدانــی ئــەو پۆســتانەش لــە
دەســتووری حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان جێگیــر بکرێــت .تهنان ـهت ،پێويســت ه
ل ـ ه ئــااڵی ههرێمــی كوردســتان و ســيمبوڵهكانی ديكهشــدا ئامــاژه بــەو پێكهاتان ـ ه
بكرێــت.
ج) زامنکردنی بەشداربوونی هەموو پێکهاتەکان لە پۆستە بااڵکانی هێزی پۆلیس.
كهركــوك پێویســتی بەوەیــە کــە پارێــزگاری لــێ بکرێــت لــە الیــەن هێزێکــی
پۆلیســەوە کــە پێكهات ـ ه مرۆييهك ـهی رهنگدان ـهوهی پێكهاتهكانــی پارێزگاك ـ ه بــێ.
دهبــێ پۆســتە بااڵکانــی نــاو ئــەو دامهزراوهيــه ئەونیــەش بــۆ هەمــوو الیەنــەکان
کــراوە بێــت .لــە ئێســتادا دامهزرانــدن لـهو پۆســتانە دادوەرانــە نيـ ه و ڕەنگدانــەوەی
فرەیــی خەڵکــی كهركوكــی نيـه .فەراهەمکردنــی دابهشــكردنی ئــەو پۆســتە بااڵیانــە
بــۆ تــەواوی پێکهاتــەکان دەبێتــە مایــەی بەرزبوونــەوەی ئاســتی متمانــە بــە هێــزی
پۆلیــس و کەمبوونــەوەی تــرس و گــرژی نێــو پیکهاتــەکان.
 )6بۆ حکومەتی عێراقی فیدراڵ

أ) بەفەرمیکردنی باری ئاسايشی لە كهركوك.
بارودۆخــی ئاسايشــی ئێســتای كهركــوك حاڵەتێکــی دیفاکتۆیــە و دەرئەنجامــی
جێگۆڕكێــی هێزهكانــی بهرگريــه بــۆ کۆنتڕۆڵکردنــی ئــەو ناوچەیــە لــە دوای ١٠ی
حوزەیرانــی  .٢٠١٤بــۆ ســەقامگیرکردنەوەی پەیوەنــدی لــە نێــوان بەغــدا و هەولێــر،
دەبێــت بارودۆخــی ئاسايشــی كهركــوك بــە گوێــرەی واقیعــی ئێســتا رێکەوتنــی
فەرمــی لەســەر بکرێــت .ئــەوەش پەیوەســتە بــە ڕێکەوتنێکــی ئاسايشــی فەرمــی لــە
نێــوان بەغــدا و هەولێــر لەمــەڕ بهردهوامێتــی هێزەکانــی پێشــمەرگە لــە پارێــزگای
كهركــوك.
47

چوارچێوهی چارهسهريهكان و ڕاسپاردەکان

ب) تەرخانکردنی دارايی بۆ خێراکردنی پڕۆسەی چارەسەرکردنی کێشەی خاوەندارێتی
زەویوزار وقەرەبووکردنەوە.
پێویســتە بوودجــەی پتــرۆ دۆالری كهركــوك زیــاد بکرێــت (هــەروەک پێشــنیازکراوە
لــە یاســای ژمــارە ١٩ی ســاڵی  ،٢٠١٣کــە دووەميــن هەموارکردنــەوەی یاســای ژمــارە
٢١ی ســاڵی  ٢٠٠٨ە) ،ئــهوهش بــۆ خاتــری دابینکردنــی تەمویلــی پێويســت بــۆ
خێراکردنــی پرۆســەی چارەســەرکردنی کێشــەی موڵکایەتــی زەویــوزار (النزاعــات
الملکیــة) .ناکۆکییەکانــی خاوەندارێتــی زەویــوزار بــە چارەســەر نەکراوەیــی ماونەتــەوە
چونکــە جێنشــینانی ئێســتا داوای قەرەبووکردنــەوە دهكـهن بــۆ هەوڵەکانــی چەندیــن
ســاڵی ئــەرک وماندوبــوون و وەبەرهێنــان .لــە هەمــان کاتــدا خاوەنــە ڕەســەنەکانیش
داوای گەڕاندنــەوەی موڵکەکانیــان دەکەنــەوە .بۆیــە ،ئەگــەر جێنشــینان قەرەبــوو
بکرێنــەوە ،کێشــەکە چارەســەر دەبێــت و گەڕاندنــەوەی خاوەندارێتــی فەرمــی دوا
هەنــگاو دەبێــت کــە دەمێنێتــەوە بــۆ جێبەجێکــردن.
 )7بۆ کاراکتەرە ناوخۆییەکان

أ) یەکگرتنەوە و کاراکردنی هێزە ئاسايشيهكان لە كهركوك.
پێویســتە هێزەکانــی ئاسایشــی ناوخــۆ یەکبخرێنــەوە .هێزەکانــی ئاسایشــی پارتــی
دیموکراتــی کوردســتان و یەکێتــی نیشــتیمانی کوردســتان ئامادەبوونــی مەیدانیــان لــە
كهركــوك هەیــە و تــا ڕادەیــەك کێشــەی هەماهەنگیــان لەنێوانیانــدا هەیــە .ئــەوەش،
دروســتبوونی بۆشــایی ئاسايشــی لــە شــارەکە زیاتــر دەکات .هەرچەنــدە ئــەو دوو
هێــزە هێشــتا لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق یەکیــان نەگرتۆتــەوە ،یەکگرتنەوەیــان
لــە كهركــوك دەبێتــە مایــەی نیشــاندنانی نموونەیەکــی بــاش بــۆ بەشــەکانی تــری
هەرێمــی کوردســتان .لەهەمــان کاتــدا پێویســتە هێزەکانــی ئاســایش پێکهاتەکانــی
تریــش لەخــۆ بگرێــت و تایبــەت نەبێــت بەیــەک نەتــەوە.
جگــە لــە هێزەکانــی ئاســایش ،چەندیــن دهزگای ئەمنــی تــر لــە كهركــوك کاردەکـهن.
ئــەوەی پێویســتە تەرکیــز و بایەخــی پــێ بدرێــت ئاســتی کاریگەريــی هێــزە
ئەونیەکانــه نــەک ژمارەیــان .دەبــێ هەڵئاوســانی هێــزە ئەونیــەکان لــه پارێــزگای
كهركــوك کەمبکرێتــەوە ب ـهاڵم کاریگەریــان لەڕێــگای هەماهەنگــی و هــاوکاری زیاتــر
زیــاد بکرێــت .خــۆ ديســانهوه پێكـهوه هەبوونــی چەندیــن هێــزی ئەمنــی كـه ئاســتی
پەیوەنــدی و هەماهەنگــی نێوانيــان نــزم بــێ ،دەبێتــە هــۆی زیادکردنــی بۆشــایی
ئەمنــی.
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ب) سنووردارکردنی بەدەستهێنانی چەک لەنێو شاری كهركوك.
یەکێــک لــە کێشــە گــەورەکان لەكهركــوك بريتيـ ه لـ ه زۆريــی و ئاســانی پەیدایکردنــی
چــەک .پێویســتە ياســا و ڕێنمایــی توندتــر بــۆ بازرگانــی كــردن بــە چەکــی بچــووک
دابڕێژدرێت .بەدەســتهێنان و دەســتکەوتنی چەک بەئاســانی ،فاکتەرێکی ســەرەکییە
بــۆ تێکدانــی ســەقامگیریی لــە كهركــوك .ســنووردارکردنی فرۆشــتنی چــەک
بەشــێوەیەکی ئاشــکرا دەبێتــە هــۆی کارئاســانیکردن بــۆ پاراســتن و چاودێریكردنــی
دۆخــی ئەمنــی شــارەکە.
ج) يهكسانكردنی دەرفەت بۆ بەدەستهێنانی پۆستی کارگێڕی.
تــا ئێســتا دامەزرانــدن لــە ســەر ئاســتی کارمەنــدی حکومــی و پۆســتە گرنگــە
ســهركردهييهكان لهســهر بنهمــای نەتــەوە و ئینتیمــای سیاســی بــووە .پێویســتە
ئــەو دیاردەیــە کۆتایــی پــێ بهێندرێــت .دەبێــت لێهاتوویــی و ئەزمــوون و کارامەیــی
دەستنیشــانکردنی ئــەرک بــە پێــی وەســفی وەزیفــی لەبەرچــاو بگیردرێــن بــۆ
دامەزرانــدن .پێویســتە حکومەتــی ناوخــۆ (لۆکاڵــی) دەرفەتــی یەکســان لــ ه
پڕكردنــهوهی پۆســتە سیاســیەکان بــۆ گشــت الیــەک دابیــن بــکات.
د) بەشداریپێکردنی کۆمەلگای مەدەنی لە پڕۆسەی داڕێژتنی سیاسات و دروستکردنی
بڕیار.
ئینســتیتیوتی مێــری هانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی لــە نــاوهوه و دەرەوەی شــاری
کەرکــوك دەدات بــۆ پاڵپشــتی کــردن و پێشکەشــکردنی ڕاوێــژ ب ـه بڕیــاڕدەران ،وە
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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أ) بەشداریپێکردنی الیەنە لۆکاڵیەکان.
پێویســتە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی هەوڵــی کارا بــدات بــۆ ئــەوەی حکومەتــی عێــراق
و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بەشــداریی کارا بــە نوێنەرانــی سیاســی كهركــوك
(هەروەهــا ئــەو پارتــە سیاســیانەی کــە نوێنەریــان نیــە لــە حکومەتــی خۆجێــی
کەرکــوك) بک ـهن بــۆ بــرەودان بــە ئەگەرەکانــی گەیشــتن ب ـ ه چارەســەری سیاســی.
پێویســتە هەوڵــەکان لــە خــوارەوە بــۆ ســەرەوە هەڵبقوڵێــن بــۆ زامنکردنــی رهوتێكــی
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
خاوەندارێتــی هەمــوو الیەنــەکان زامــن بــكات.
ب) کارئاسانیکردن بۆ پیادەکردنی پڕۆسەی دیالۆگ و ئاشتەوایی لەسەر ئاستی
لۆکاڵی لە كهركوك.
پێویســتە کارئاســانی بکرێــت بــۆ ئــەوەی پێکهاتەکانــی شــاری كهركــوك لەناوخۆیاندا
پەيــڕەوی پڕۆســەی دیالــۆگ بکــەن .بــه دیالــۆگ پەیوەنــدی نێــوان پێکهاتــەکان
پتــەو دهبــێ و الیەنــە لۆکاڵیــەکان لێــك نزیــک دەکاتــەوە .وە بــۆ ئــەوەی ئــەو
پڕۆســەیە بەســەرکەوتووانە ئەنجــام بدرێــت پێویســتە وەبەرهێنــان لــە بــواری
پــەروەردە بکرێــت ،كـه فاکتەرێکــی ســەرەکیە بــۆ لێــک نزیکردنــەوە و یەکخســتنی
پێکهاتــەکان .دیالــۆگ و ئاشــتەوایی بنچینــە و بنەمایــە بــۆ گەیشــتن بــە چارەســەری
سیاســی ســەرکەوتوو و لــە هەمــان کاتــدا گرژییــەکان کەمدەکاتــەوە.
ج) پاڵپشتیکردنی دامەزراندنی پرۆسەیەکی سیاسی.
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی ڕۆڵێکــی گرنگــی لــە چارەســەرکردنی پرســی كهركوكــدا
دهبێــت .پێویســتە کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی پاڵپشــتی خــۆی بــۆ حکومەتــی عێــراق
و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان مەرجــدار بــکات و بيبهســتێتهوه بــە چارەســەری
ئاشــتیانەی ئــەو پرســە گرنگ ـه لــە ڕێگــەی پڕۆســەی سیاســیەوە .بــە گەڕانــەوەی
بایــەخ و تەرکیــزی نێودەوڵەتــی بــۆ عێــراق ،ئێســتا کاتــی ئەوەیــە کــە فشــار بخرێتــە
ســەر هـهردوو حکومەتــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتان بــۆ چارەســەرکردنی ناکۆکیــە
درێژخایەنــەکان .ئــەوەش هانــدەر دەبێــت بــۆ دروســتکردنی ویســت و ئیــرادەی
سیاســی بــۆ گەیشــتن بــە ڕێکەوتــن و جێبەجێکردنــی ب ـ ه ســەرکەوتوويی.
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پاشکۆی (أ) :ماددەی ( )١٤٠له دەستووری عێراقی فیدراڵ ٢٠٠٥
یەکەم:

دەسەاڵتی ڕاپەڕاندن هەنگاوی پێویست دەنێت بۆ تەواوکردنی جێبەجێکردنی
پێداویســتیەکانی مــادەی ( )٥٨لــە یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی
گواســتنەوە بــە هەمــوو بڕگەکانیــەوە.

دووەم :ئەو بەرپرسیاریەتیەی لەسەر شانی دەسەاڵتی ڕاپەڕاندنە لە حکومەتی ئینتیقالیدا
کــە لــە مــادەی( )٥٨لــە یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناخــی گواســتنەوە دا
ئامــاژەی بــۆ کــراوە ،بــەردەوام دەبێــت و دەکەوێتــە ئەســتۆی دەســەاڵتی ڕاپەراندنــی
هەڵبژێــردراو بەگوێــرەی ئــەو دەســتوورە بــۆ ئــەوەی بەتــەواوی جێبەجــێ بکرێــت
(ئاســاییکردنەوە ،ســەرژمێری ،لــە کۆتاییــدا ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە کەرکــوک و
ناوچەکانــی تــر کــە ناکۆکیــان لەســەرە بــۆ دیاریکردنــی ویســتی هاواڵتیــان) لــە
ماوەیەکــی دیاریکــراودا کــە لــە مانگــی کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٠٧تێپــەڕ نــەکات.
پاشکۆی (ب) :ماددەی ()٥٨له یاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەتی عێراق له قۆناخی گواستنەوە

أ) حکومەتی عێراقی قۆناغی گواستنەوە ،بە تایبەتی دەستەی بااڵی چارەسەرکردنی
کێشــەکانی موڵکیەتــی زەویــوزار و الیەنــە پەیوەنددارەکانــی دیکــە ،بەپەلــە (یــا لــە
دەمێکــی کورتــدا) ،رێــکارەکان بگرنــە بــەر بــۆ البردنــی ئــەو ســتەمەی سیاســەتەکانی
ڕژێمــی پێشــوو هێناویانەتــە ئــاراوە ،کــە لــە گۆرانــی بــاری دیموگرافــی دانیشــتوانی
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
کەســانی غەریــب لــە ناوچەکــە و بێبەشــکردنی دانیشــتوان لــە مافــی کارکــردن و ،لــە
رێگــەی ڕاســتکردنەوەی بــاری نەتەوەییــەوە ،بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو ســتەمە حکومەتــی
عێراقــی قۆناغــی گواســتنەوە ئــەو رێکارانــە جێبەجــێ دەکات:
 - ١سەبارەت 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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 - ٢سەبارەت بەو کەسانەی گوێزراونەتەوە بۆ ناوچە و شوێنی دیاریکراو و دەبێت
حکومــەت بریاریــان لــە بــارەوە بــدات بــە پێــی مــاددەی  10قانونــی 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.
 - ٣سەبارەت 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.
 - ٤لە 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
بەدیهێنانــی ئامانجــی سیاســی ،پێویســتە لەســەر ســەرۆکایەتی و حکومەتــی عێراقــی
قۆناغــی گواســتنەوە راســپاردەی پێویســت پێشــکەش بــە ئەنجومەنــی نیشــتمانی بکــەن
بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو گۆڕانکارییــە نادادوەرییانــە ،ئەگــەر ســەرۆکایەتی کۆمــار
نەیتوانــی یەکدەنگیــی بەدەســت بێنــێ لــە ســەر کــۆی ئــەو راســپاردانە ،پێویســتە
ئەنجومەنــی ســەرۆکایەتی بــە ســازان حەکەمێکــی بێالیــەن دیــاری بــکات بــۆ لێکۆڵینــەوە
لــە ســەر پرســەکە و پێکەشــکردنی راســپاردەی پێویســت ،ئەگــەر ئەنجومەنــی
ســەرۆکایەتی نەیتوانــی لــە بــارەی دەستنیشــانکردنی حەکەمــەوە هــاورا بێــت ،ئــەوا
دەبێــت ئەنجومەنــی ســەرۆکایەتی داوا لــە ســکرتێری گشــتی نەتــەوە یەکگرتــووەکان
بــکات بــۆ ئــەوەی کەســایەتییەکی نێودەوڵەتــی رێزلێنــراو دیــاری بــکات بــۆ ئــەوەی
رۆڵــی حەکــەم لــەم پرســەدا ببینێــت.
ج) چارەسەری کۆتایی لە بارەی ناوچە و سەرزەمینە کێشە لەسەرەکان بە
کەرکوکیشــەوە دوادەخرێــت تــا تەواوکردنــی ئــەو رێکارانــەی ســەرەوە ،و ئەنجامدانــی
ســەرژمێرییەکی دادپەروەرانــە و شــەفافی دانیشــتوان و دەنگــدان لــە ســەر دەســتووری
هەمیشــەیی ،پێویســتە ئــەو چارەســەرکردنە بــە شــێوەیەک ئەنجــام بدرێــت کــە لــە گــەل
بنەماکانــی دادپەروەریــدا هاوئاهەنــگ بێــت و خواســتی دانیشــتوانی ئــەو ناوچانــە لــە
بــەر چــاو بگرێــت.
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پاشکۆی (ج) :لیستی ئەو بهڕێزانەی 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 وهزيــری پێشــوو لـ ه حكومهتــی
عێراق
تەحسین کەهیە :ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوك
ی حكومەت و پەرلەمانی بزوتنەوەی گۆڕان
ی ژوور 
جەالل جەوهەر :ڕێكخەر 
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 ئیسالمی
فازل میرانی :ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان
لەتیف فاتح فەرەج :سەرۆکی ئۆفیسی پەرلەمانی کوردستان /کەرکوك
محەمــەد ئیحســان :ســەرۆکی پێشــوی دەســتەی ناوچەکوردســتانیەکانی دەرەوەی هەرێمــی
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
twitter.com/meri_info

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

| facebook.com/meri.info
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