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 ناساندنێک بۆ پرۆژەى: 
ر وبەغداد)

 (چارەنووىس کەرکوک لەنێوان هەولێ 
ژەرانى )سەنتەرى لێکۆڵینەوەى ئایندەیى( بە هاوکارى ێ)چارەنوسى کەرکوک لەنێوان هەولێر و بەغداد( لەالیەن تو پرۆژەى 

سیاسى( کۆلێژى یاسا و ڕامیارى زانکۆى سلێمانى جیبەجێ دەکرێت. ماوەى ئەنجامدانى  )سەنتەرى لێکۆڵینەوەى یاسایى و
ئەم ڕاپۆرتەش  .( مانگ جارێک ڕاپۆرتێک٢ە خۆ دەگرێت، هەر )( مانگە، کە گەاڵڵەکردنى سێ ڕاپۆرت ل٦ئەم پرۆژەیە )

 ئامادەکراوە. ٢٠١٧ . ڕاپۆرتى یەکەم لە ناوەڕاستى مانگى ئەیلولىەکە ئێستا ڕاگەیاندنى بۆ دەکرێت دووەمین ڕاپۆرت
)سیاسى و مێژوویى  ئەم پرۆژەیە، وەک پرۆژەیەکى فراوانى چەند قۆناعى، هەوڵدەدات لەچوارچێوەى خوێندنەوەیەکى زانستى

و ئەمنى و نێودەوڵەتى( دا بۆ پرسى کەرکوک وەاڵم بۆ هەندێک لەو پرسیارە نوێیانە بدۆزێتەوە، کە لە ئەنجامى دەرکەوتنى 
پێدراو و گۆڕاوە نوێیەکانى دۆخى هەنوکەیى کەرکوک لە ئارادان، هاوکات هەندێک بەرچاوڕوونى زانستى نوێ لەسەر 

 سەرکردنى بخاتە بەردەست الیەنە پەیوەندیدارەکانى. ازەکانى چارەڕ شەکە و ئامێک
 

 کە چەقى بایەخپێدانى ناوەرۆکى هەرسێ ڕاپۆرتى پرۆژەکەیە بریتییە لە:   پرسیارى پرۆژەکە
 ئایا چارەنوسی ئیداری و ئەمنی کەرکوک لە دوای تێکشکانی داعش لە عێراقدا چی دەبێت؟

سێ ئاست دەکات، ئاستی یەکەم: داهاتوی سیاسی و ئیداری کەرکوک.  بۆ وەاڵمدانەى ئەم پرسیارەش پرۆژەکە کار لەسەر
 ئاستی دووەم: ڕەهەندی ئەمنی لە کەرکوکدا. ئاستی سێهەم: ڕەهەندی هەرێمی و نێودەوڵەتی کەیسى کەرکوک.

 
 پرۆژەکە

ى
 لەم خااڵنەدا بەدیدەکرێت: گرنگ

ەختێکدا کە چەندین گۆرانکاری نوێ وەک )شکستهێنانی یەکەم: ئەم پڕۆژەیە لێکۆڵینەوەیەکی هەمەالیەنە لەسەر کەرکوک لەو 
 داعش( و )کاردانەوەکانى دواى ڕیفراندۆمی سەربەخۆیى هەرێمی کوردستان( لە ئارادان.

دووەم: پرۆژەکە دەبێتە بەرچاوڕونیەکی باش بۆ بڕیاربەدەستان و سیاسەتمەداران و ڕۆشنبیران و حیزبە کوردیەکان بۆ ئەوەی 
 تیارییەکى زیاترەوە مامەڵە لەگەڵ کەیسی کەرکوکدا بکەن.لە داهاتودا بە هەس

ازەکانى توێژینەوەى زانستی وەک: ڕ سێهەم: ڕاپۆرتەکانى ئەم پرۆژەیە پشت بەستوون بە بەشێکى زۆر لە سەرچاوە و ئام
ێکراوى )چاوپێکەوتن، تێبینی ڕاستەوخۆ و سەردانى مەیدانى، فۆکەس گروپ، شیکارى ناوەرۆک، ڕاپرسى و ئامارى باوەڕپ

 الیەنە پەیوەندیدارەکان(.
 

 دووەىم پرۆژەکە
ى
( ٢٠١٧بەگشتى ناوەرۆکى ئەم ڕاپۆرتەى دووەمى پرۆژەکە کە مانگى )تشرینى دووەم /  ناوەرۆىک ڕاپۆڕت

ئامادەکراوە، لەڕووى پێوانەکردنى میتۆدییەوە ئەڵقەیەکى تەواوکەرە بۆ ناوەرۆکى ڕاپۆرتى یەکەمى پرۆژەکە کە لە مانگى 
( ئامادەکراوبوو. ئەوەى ئەم پرۆژەیە دەیخوازێت توێژینەوەیە لە کۆى تایبەتمەندییەکانى کێشەى کەرکوک و ٢٠١٧ل/ )ئەیلو 

گرنگترین تایبەتمەندیش بریتییە  .ڕەهەندە ناوخۆیى و دەرەکیە جیاوازەکانى لە ماوەیەکى زەمەنى دیارکراودا کە )شەش مانگ(ە
رەسەرەکانیشیەوە. بۆیە دەبینین کاتێک ڕاپۆرتى یەکەمى ئەم پرۆژەیە ئامادەکرا، لە سروشتى ناجێگیرى کێشەکە بە گرفت و چا

کەرکوک بە ئەمری واقیع لە ژێر دەسەاڵتی پیشمەرگە و حکومەتی هەرێمی کوردستاندا بوو، ئەمەش ئەنجامى 
ە لە هاوینى ودەوڵەتیێتەرە نیەکانى ئەو ئاکستنى کەرکوک بوو لە داگیرکار ابەرەنگاربوونەوەى فراوانخوازیەکانى )داعش( و پار 

ازانە قایل نەبێت کە پێشتر بۆ چارەسەرکردنى ڕ لەسایەى ئەو دۆخەشدا واچاوەڕواندەکرا چیدى کورد بەو ئام .ەوە ٢٠١٤
(ى دەستورى فیدراڵى کۆمارى عێراقى ١٤٠یش مادەى )تتر خراونەتەگەڕ، بەتایبە شەى کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانیێک

پێچەوانەى ئەو دۆخەى لە کاتى ئامادەکردنى ڕاپۆرتى پێشوودا هەبوو، لە ماوەى ئامادەکردنى ئەم . بەاڵم بە ٢٠٠٥ساڵى 
  ەکدا هات، بەشێوەیەک ەکدۆخە(ەوە گۆڕانکارى گەورە بەسەر ٢٠١٧ /١٠ /١٦ڕاپۆرتەدا بەتایبەتیش لە دواى ڕووداوەکانى )
ئەو ناوچانە کەوتنەوە ژێر ڕکێڤى بەغدادەوە، بەمەش  ،تردا بااڵدەستى لەدەستداکورد لە کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانی

کێشەى کەرکوک و ئاسۆى چارەسەرکردنى پێی نایە قۆناغێکى نوێوە. بۆیە ئەم ڕاپۆرتە، وەک قۆناغى دووەمى پرۆژەى 
وێیەدا سەرلەنوێ پێداچووەنەوە بۆ الیەن و بەغداد(، هەوڵیداوە لەسایەى ئەم دۆخە ن نێوان هەولێر و )چارەنوسى کەرکوک لە

شەکە ێڕەهەندەکانى پرسى کەرکوک بکات و لێکدانەوەش بۆ ئەو چارەسەرانە بکات کە هەنووکە بۆ یەکااڵکردنەوەى ک
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 پێشنیارکراون.
 

 دووەىم پرۆژەکە
ى
  ڕاپۆڕت

ى
 : ئەنجامە گشتییەکات

ى کێشەئەو چارەسەرانەی بۆ ئەم کێشەیە وەک بەشێک لە  ئێستاى کەرکوک و پێکهاتەکانى تا کێشەلەبەر فرەڕەهەندی  -١
ناوچە جێناکۆکەکان لە نێوان حکومەتی عێراق و حکومەتی هەرێمی کوردستاندا دانراون نەیانتوانیوە چارەسەرێکی واقیعی و 

ى  ١٤٠انی کەرکوک بن، بەتایبەت ئەو ئامراز و هەنگاوانەى کە لە مادەى گونجاوبن و جێی ڕەزامەندی پێکهاتە سەرەکیەک
دەستورى فیدراڵیدا تەبەنیکراوە، لەبەرئەوە ئەم هەنگاوانە نەک تەنها بەشێکى کەمى لێ جێبەجێکراوە بەڵکو هاوکات تەنها 

 کانى کەرکوک چارەسەر دەکات. کێشەچەند ڕەهەندێکى کەمى 
کەرکوکدا بااڵدەستى ئەمنى و ئیداری هەبووە نەک هەر خەمسارد و کەمتەرخەم بووە لە کورد لەو ماوەیەدا کە لە  -٢

هەنگاونان بۆ چارەسەرکردنى کێشەکان، بەڵکو هیچ بەرچاوڕوونى و پرۆژە و پالنێکى ستراتیژى ئەوتۆشى نەبووە بۆ چۆنێتى 
گەڵ هەرێمى کوردستانیشدا بەتایبەتى. مامەڵەکردنى لەگەڵ ئایندەى کەرکوک لە عێراقدا بەگشتى و ئاسۆى چارەنوسى لە

جگە لەمەش، بە هاوشێوەى بەغداد، کەم جار بەدەنگ ئەو پرۆژانەوە چووە کە لەالیەن چەندین الیەنى ناوخۆیى و دەرەکى 
 کانى کەرکوک، یان ناوچە جیناکۆکەکانیتر، پیشنیارکراون.کێشەبۆ چارەسەرکردنى 

الیەنە و کاتیی، هەرێم و بەغداد( لێی تێبگەن ئەوەیە کە بااڵدەستبوونى تاکویستە لەم کاتەدا هەردووالیەن )ێئەوەى پ -٣
داگرى و کێبڕکێى بەردەوام لەسەر بااڵدەستى ێلە ئەنجامیشدا پ .شەیى کێشەکانى کەرکوک ناکاتیزامنى چارەسەرکردنى ڕ 

ترى لێ  ى هەردووال هیچ ئاکامێکیتاکالیەنە )جا بۆ هەرێم بێت یان بۆ بەغداد( جگە لە بەفیڕۆدانى درێژخایەنى تواناکان
ناکەوێتەوە، هەرکاتێکیش ئەم قەناعەتە الى هەردووال گەاڵڵەبوو ئەوا گەڕانەوى جدى بۆ دانوستانى هێورانە و چارەسەرى 

لەالیەن زۆرێک لە چاودێرانى  ئێستائاشتیانە ڕێگایەکى نزیکى پەسندکراو دەبێت الیان. یەکێک لەو چارەسەرانەش کە 
نیارکراوە بریتییە لە تێزى )حوکمڕانى هاوبەش(، بەاڵم ئەم چارەسەرەش پێویستى بە لێکدانەوە و شیکردنەوەى دۆخەکەوە پێش

بێت وەک: )چارەنوسى سیاسى  زۆر وورد و قوڵ هەیە تا بتوانێت دەرهەقى چارەسەرکردنى زۆرێک لە ڕەهەندەکانى کێشەکە
 ن و دابەشکردنى داهاتى نەوت و سەرچاوە سروشتییەکانیکەرکوک، شێوازى حوکمڕانیکردنى کەرکوک، چۆنێتى بەڕێوەبرد

 ترى کەرکوک(.
مەترسیەکانى دۆخى ئەمنى کەرکوک بەردەوامە و نائارامییەکى زۆر و دڵەڕاوکێى ئەمنى لە کەرکوک هەیە، بە تایبەتى  -٤

ى هەموو پێکهاتە لەالیەن پێکهاتەى کوردیەوە، بۆیەش فەرزکردنى دیفاکتۆى ئەمنى یەکالیەن بە بێ متمانەى هاوبەش
 رت یناکەکۆ کانێج ەچو ان و کو کر ەک یندر بەو ێڕ ەب ،ەو ەشیاسای ی و و ڕ  ەل بنەڕەتییەکانى کەرکوک ناتوانێت سەرکەوتو بێت.

 .ەیر و تسەدان یکێتکائ ،ەنانەیالکەی یکەیەو ێشەب
استیەیان دەرخست کە دەستى حیزب لە ناو پێکهاتەى هێزەکانى پێشمەرگە، ڕ ڕوداوە ئەمنیەکانى کەرکوک ئەو  -٥

لەسەر ى هەمو پالنە سەربازییەکانى تێکدا، ئەمەش خواست یدابەشبونى سەربازى دروستکرد. بۆیەش فرە مەرجەعى سەرباز 
باوەڕى سەربازیدا زیاتر و دروستکردنەوە و ڕێکخستنەوەى هێزەکانى پێشمەرگە لە چوارچێوەى هێزێکى نیشتمانى خاوەن بیر 

 دەکات.
نەك  ،تر دەرئەنجامی لێكدانەوەی هەڵەی سەركردایەتی سیاسی كورد بوو لەدەستدانی كەركووك و ناوچە جێناكۆكەكانی -٦

سەربازی هەرێمی كوردستان بەرامبەر بە ركابەرەكانی كورد لە ناو عێراقدا، بەڵكو بە هەڵە  تەنها بۆ توانا و هێزی ناوخۆیی و
دەوڵەتیە كاریگەرەكانی وەك خوێندنەوەی هەمان ئەو سەركردایەتیە بوو بۆ ڕوانگە و ئامانج و نیگەرانی هێزە ئیقلیمی و نێو 

نیازەكانی كورد لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی لە  )ئێران و توركیا و وواڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا( بەرامبەر بە
 هەرێم و ناوچە جێناكۆكەكان.

نگدانەوەی شكستی كوردبوو لە دوو الیەنی سەرەكیەوە: )أ( بونیاتنانی پەیوەندیەكانی دەرەوە ەڕ لەدەستدانی كەركووك  -٧
ڵ بۆ بەرژەوەندی و نیگەرانیەكانی و انە و قو لەسەر بنەمای بەرژەوەندی حیزبی و شەخسی نەبوونی خوێندنەوەیەكی بابەتی

بەرامبەر و )ب( غیابی یەكڕیزی و كۆدەنگی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە هەرێم و شكست لە بەرنامەڕێژی لەسەر بنەمای 
 نیشتمانی بۆ پتەوكردنی پێگەی كورد لە كەركووك و ناوچە جێناكۆكەكان. 




