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 :کپێدەست
 سێیەم توێژینەوەیەئەم 

 
   و کۆتای   بەرهەىم قۆناغ

پرۆژەى )چارەنوش کەرکوک لەنێوان هەولێ 
( بە هاوکارى )سەنتەرى ێلەالیەن تو ە، کەوبەغداد(  )سەنتەرى لێکۆڵینەوەى ئایندەی 

ژەرای 
ى یاسا و ڕامیارىسیاش(   لێکۆڵینەوەى یاسای  و   

زانکۆى سلێمای  جیبەج   دەکرێت. ماوەى /کۆلێ 
 ٥ئەم پرۆژەیە ) جێبەجێکردی  

 
 لە خۆدەگرت و لە، کە خایاند  ( مانگ

 
مانگ جارێک (١هەر ) ش  قۆناغ

 یەکەم و دووەىم، توێژینەوەیەک خراوەتەڕوو 
 

  قۆناغ
 

ین    ١٠٢٦ئەیلوىل /  لە مانگ  تش 
 

و مانگ
 .ائامادەکر  ١٠٢٦دووەىم / 

  وبەغداد
  چەند قۆنا، وەک پرۆژەیەىک فراوای  (پرۆژەى )چارەنوش کەرکوک لەنێوان هەولێ 

 
، غ

،)سیاشى خوێندنەوەیەىک زانسن  لەچوارچێوەهەوڵ دەدات  ووی   ، یاسای 
  
بۆ دا (و ئابووری مێ 

م بۆ هەندێک لەو پرسیار   دۆسییەی
ا
 بدۆزێتەوە، کە لە ئەنجاىم دەرکەوتن  پێدراو و انەکەرکوک وەڵ

نوێ  ن  هاوکات هەندێک بەرچاوڕووی  زانستکەرکوک لە ئارادان،   گۆڕاوە نوێییەکای  دۆج  هەنوکەی
 . بخاتە بەردەست الیەنە پەیوەندیدارەکانئامرازەکای  چارەسەرکردی   و دۆسییەکەلەسەر 

 ناوەرۆىک هەرش  
 
 پرسیاری سەرەىک ئەم پرۆژەیە، کە هاوکات چەق

 
 هەرش  قۆناغ

ا
روماڵ

اقدا جی دەبێت؟  ئایندەی: ئەوەیە توێژینەوەکەیە  
 کەرکوک لە عێ 

مدانەى ئەم پرسیارە داڕ  بۆیە پرۆژەکە لەسەر ش  ئاست
ا
 وە: شتو بناغەى بۆ وەڵ

ی  ئاسن  یەکەم: داهاتوی سیاش و   - ڕ  
 کەرکوک،  کارگێ 

 کەرکوک، اسایش  ئ ڕەهەندی: دووەم ئاسن   -
 .نێودەوڵەی   و ن  هەرێم ڕەهەندی: سێهەم ئاسن   -

 
 

نەدا  دەکرێ  کەپرۆژە گرنگ
ا
 :کورت بکرێتەوەلەم خاڵ

سەرهەڵدای    پاشیەکەم: بۆ یەکەم جارە لێکۆڵینەوەیەىک وا فراوان لەسەر کەرکوک بکرێت 
هەرێیم  سەربەخۆی  ڕیفراندۆىم کاردانەوەکای  پاش ە نوێکای  وەک شکسن  داعش و  یگۆرانکاری
و دەستبەسەرداگرتنەوەی نادەستوورییانەی کەرکوک لەالیەن  ١٠٢٦ی ئۆکتۆبەری٢٥و  کوردستان

اقەوە  
 .حکومەی  عێ 

بە کورد پرۆسەی سیاسن  بۆ  ێ  ەىک باشیدووەم: پرۆژەکە دەبێتە بەرچاوڕونی یەکان بۆ ستانیو حێ  
 لەگەڵ کەیش کەرکوکدا بکەن. ئەوەی هۆشیارانە مامەڵە 

ین  سێیەىمڕایەڵ و ڕەهەندەکای  ناوەرۆىک  گرنگێ 
 

 کە  پرۆژەکە قۆناغ
 

 ١٠٢٧شوبای  مانگ
وانی   و امیتۆدییەوە ئەڵقەیەىک تەواوکئامادەکراوە، لەڕووى  ڕ  

 ئەنجامەکای  دەر رە بۆ تێ 
 

و  یەکەم قۆناغ
کەرکوک و   دۆسییەیکای  تایبەتمەندییەلە کۆى  توێژینەوە مەبەستییەی  ئەم پرۆژەیە  پرۆژەکە.  دووەىم

ین دیارکراودا جیاوازەکای  لە ماوەیەىک زەمەی  و دەرەکییە  ی  ناوخۆڕەهەندە  یەکای  تایبەتمەندی، گرنگێ 
نی    یبۆیە دەب .وقەیرانەکە و بەربەست و ئەو رێگاچارانەشە کە خراونەتەڕو  ی  ناجێگێ  ئەم دۆسییەیە 

 کاتێک 
 

وونەوەى ئەنجاىم بەرەنگاربلە  دیفاکتۆکەرکوک بە   ،خرایەڕوو پرۆژەیە یەکەىم ئەم  قۆناغ
ی  ەل فراوانخوازییەکای  داعش

ا
ەکای  ژێر دەسەڵ   

، بوو  دا پیشمەرگە و حکومەی  هەرێیم کوردستانهێ 
ی کە خرابوونەڕوو بۆ چارەسەری ئامرازانەئەو چیدى لەسایەى ئەم دۆخەشدا واچاوەڕواندەکرا کە کورد 

 ى دەستوور (ى ٢٣٠مادەى ) بەتایبەیش، بە رێگاچارە نەناسێنێت ناوچەجێناکۆکەکاندۆسییەی 
 
اق  

عێ 
 
ا
م بە پێچەوانەى  .١٠٠٤ساڵ

ا
 دووەىم توێژینەوەکەلە کای  ئامادەکردی  دۆخەى ئەو بەڵ

 
، قۆناغ

 بۆیە  ،هات  کەرکوکدا ( گۆڕانکارى گەورە بەسەر دۆج  ١٠٢٦/ ٢٠/ ٢٥)دواى بەتایبەت لە 
 

قۆناغ
کەرکوک    شەىکێڕەهەندەکای   نەوە بۆ الیەن و پێداچوو دۆخە نوێیەدا  و لەسایەى ئە کەپرۆژە دووەىم

م  رد. ک
ا
 بەڵ

 
 زیاتر  ،سێیەم وکۆتای   قۆناغ

ا
 بەکە دەدات  و پێشهاتانە  چارەسەر ئەو  ئایندەبین   هەوڵ

کردنەوەى  ئایندەى 
ا
 ناوخۆی  هەروە پەیوەسی   کیشەکەیەکاڵ

اق و یم  ێ، لەسەر ئاسن   
 کوردستان وعێ 

 .و نێودەوڵەی   هەرێیمەسەر ئاسن  ل
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  دۆسییەیەم: باىس یەک
ى
 :فرەڕەهەندی کەرکوک و چارەسەری تەوافوق

لە فرەڕەهەند بن.  ەپێویستچارەسەرەکانیش   ،ئالۆز و فرەڕەهەندەىک یەەدۆسیکەرکوک   دۆسییەی
 چارەنو  ەوەی  نەت شوناشڕەهەندى 

 
ى و ئابورى دەستوور ڕەهەندى سیاش و ئیدارى و سەوە تا و و ماق
ەدا هەوڵ  

. بۆیە لێ  یەی 
ا
هەندێک و لە چەند ئاستێکدا وێناى چەند ەلەسەر چەند ڕ  دراوەو کۆمەڵ

 :قەیرانەکە کراوەچارەسەرێک بۆ 
 

 هاوبە  و چارەنوىس کەرکوک: 
 
 یەکەم: حوکمڕان

اق و پێکهاتەکای    ،چارەنوش کەرکوک دەتوانێت  
چارەنوش پەیوەندیەکای  نێوان پێکهاتەکای  عێ 

دیاریبکات.  ەوەێ  کومەی  هەرێیم کوردستان لەالیەکیکەرکوک لەالیەک و نێوای  حکومەی  فیدڕاڵ و ح
بۆ ئەو کۆمەڵگایانەی دابەشبون ) لەالیەن سکۆلەرەکای  بواری ملمالی   یەکێک لەو چارەسەرانەی 

(. Power-sharing) انت  هاوبە ڕ حوکمدەکرێت بریتیە لە پێشنیار  (یەکدابەسەر چەند پێکهاتە
م حوکمڕانن  

ا
دۆز و  بەڵ  مەیدانن  جیاوازی هەیە. ڕەنگە لە هەر   هاوبەش چەندین بێ 

پیادەکردی 
 حوکمڕانن  هاوبەش 

هەبێت. بە هۆی تایبەتمەندیەکای  ئەو کەیسە کەیسێکدا جۆرێک لە پیادەکردی 
کەرکوکدا چەندین پرش تر شەنوکەو بکرێت و ڕەهەندە   دۆسیەیلە  تەپێویسەش، و بەدەر لە

ێت  دۆسییەیەئالۆزەکای  ئەم   حوکمڕانت  هاوبە باس لە چۆنیەی  پیادەکردی   پاشانلەبەرچاو بگێ 
  بکرێت. 

ەدا گرنگە ئەو پرسیارە بکەین کە ئایا چۆن دەکرێت   
دۆزەکای    ەییدۆسیلێ    بێ 

کەرکوک لە ڕی 
ىم ئەم پرسیارەدا   کە بۆ   حوکمڕای  هاوبەشەوە چارەسەر بکرێت؟

ا
 چەند  پیویستەگەڕان بە دوای وەڵ

ێت   دۆسییەیدەکات جی وا :ێ  بکرێتێکیپرسیار کەرکوک هێندە ئاڵۆز بێت؟ دەبێت چ هەنگاو بێ 
  دۆسییەیکە   کامانەن ەکانیڕەهەند ناوخۆیپێش ئەوەی باس لە حوکمڕای  هاوبەش بکرێت؟ ئایا 

 ؟کەرکوىک بەم ئاقارەی ئێستادا بردوە
مەکای    ،مەبەست لە فرەی  ئاین   -Multiethnicityنەوەی فرەی  ئیسنن  )و بو وڕووبەڕو میکانێ  

مەکای  کە بریتیی   لە:   ی   سەرەکی دوو جۆری (کەلتوری  و مەزهەبیە  ،قەوىم ینەوەیمیکانێ   فرەی  و  سڕ
مەکای  داننان تدارای  هەر دەوڵەتێک بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ فرەی  ئیسن  (1)بە فرەییدا میکانێ  

ا
. دەسەڵ

مەکای   مە سەرەکیانە. میکانێ   ینەوەیپەنا دەبەنە بەر یەکێک لەم دوو میکانێ   ن لەوانە فرەی  زۆر  سڕ
تداردا، دەرکردن و بەزۆر  ۆ تواندنەوەی فرەی  لە ب

ا
تەقەی پێکهاتەی زۆرینە یان کەمینەیەىک دەسەڵ

ت ی هەمان ێ  لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی ،کۆچپێکردی  ئەندامای  پێکهاتەیەىک ئیسن  یان زیاتر 
ا
وڵ

، یاخود ڕەنگە لە هەندێک کەیسدا بگاتە ئاسن  یان بۆ دەوڵەتێکی   جێنۆساید لە پێناوی نەهێشتن  ڕۆێ 
ا
 ڵ

دامەزراندی  سیستەىم سیاش لەسەر بنەمای هەروەها فرەی  لە بونیادنای  دامەزراوەکای  دەوڵەتدا. 
مەکای   مانە. میکانێ   ینەوەیدیموکراش زۆرینەش یەکێکە لەو میکانێ   فرەی  لەسەر داننەنان بە  سڕ

ەڕێوەبردی  کایەی سیاسیدا ەکای  فرەییدا لە بیفرەییدا بونیادنراون و لە پێناو کەمکردنەوەی کاریگەری
مەکای  پەیڕەو  لەسەر ئەو بنەمایە بونیادنراون کە  (2)كیانێن بە فرەییدا زۆرن بەش داننادەکرێن. میکانێ  

ێت و لە هەندێک کەیسییشدا وەک بنەمایەىک پێکهێنا ی  سیستەىم سیاش دەبێت فرەی  دانیپێدابێ 
م و دیموکراسن  دەمامەڵەی لەگەڵ   داننان بە فرەییدا فیدڕاڵێ  

مەکای   و  کرێت. لە میکانێ  
 
تەوافوق

ی حوکمجۆرەکانی   هاوبەشن. ن  ڕانێ 
اتێ   

ی سەرەىک پێش بەکارهێنان و بەگەڕخستن  هەریەک لەم ڕێگایانە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سێ 
ی  سیاسن   ،فرەییدا  ی  سیاسن  بێتەکایەوە. سەقامگێ  لەم نوسینەدا وا  ئەوەیە کە سەقامگێ 

نافەرمیەکان؛ بەو مانایەی ناسەکراوە کە بریتیە لە لەیەکێ  نزیکبونەوەی ڕۆڵ و دامەزراوە فەرىم و ێپ

                                                 

(1) Brendan O’Leary (2014), Macro-political Approaches to Ethnic Conflict Resolution 
https://www.youtube.com/watch?v=O76ilgnaaOE   

 وەک دٌموکراسی زۆرٌنە. ) 2)

https://www.youtube.com/watch?v=O76ilgnaaOE
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بن یهەتا ڕۆڵ و دامەزراوە فەرمی ەکای  وەک حکومەت و پەرلەمان و پارێزگا و ئەنجومەی  پارێزگا نزیکێ 
ترە و پێچەوانەکەش     

ی  سیاش بەهێ  لە خواست و داواکای  خەڵک و پێکهاتەکانەوە، ئەوا سەقامگێ 
ی  حکومەتە یەکلەدوایڕاستە. ل

ا
  ەژێر دەسەڵ

سیستەىم اقدا، بە تایبەت لەدوای ڕووخای  ەکەکای  عێ 
 
ا
 و هاتنەسەرکاری سیستەىم کۆماری  لە ساڵ

 ٢٨٤٧پاشایەی 
ا
، لە پێناو الوازکردن و ١٠٠٢وە تا ساڵ

دۆتە  جیاوازی و فرەی  ئیسنیدا لە کەرکوکدا، پەنایانێ 
مە جیاوازەکای  و بەر  نەهێشتن  ەگەڕخستن  میکانێ  

. ئەم پەنابردنە ینەوەی فرەی  ی  سیاش  سڕ مانە لە پێناو هێنانەکایەی سەقامگێ  لە  بۆ ئەو میکانێ  
م نەک هەر سەقکەرکوک و ناوچەکای  دەوروبەریدا 

ا
ی  سیاش دروستنەکردووە، بەبووە، بەڵ کو ڵامگێ 
 ەکای  دەوڵەتیان زیاتر بەرفراوانکردووە. ینێوای  پێکهاتەکان و ڕۆڵ و دامەزراوە فەرمی

ی  بەعش عەرەی  لە پارێزگای کەرکوکدا، بە
 حێ  

پن   چەندین بەڵگە، لە سەردەىم حوکمڕای 
اکیدا  ینە ،ئیشێ  مەکای  سڕ اوە. لەم ڕێگزۆرێک لە میکانێ   اوە شوناش اوەی فرەی  بەکارهێێ  یەوە ویسێ 

، لەو شارەدا بەشێوەیەک کاڵبکرێتەوە کە کاریگەرییان   ئاستێگبە  یپێکهاتەی کورد یش تورکمای  کەمێ 
ین ئاست  لە دامەزراوەکا   هێنای  عەرەب لە باشور و . لەم پێناوەشدا، کەمبکرێتەوەندا تا کەمێ 

لەڕی 
اقەوە بۆ ئەوەی نیشتەجێبکرێن لە کەرکوک  

  کراوە بەوەی   ،ناوەندی عێ 
پێگەی پێکهاتەی عەرەبن  بەهێ 

مە سەرەکی اق بەکاریهێنیکە ژمارە و قەبارەیان زیادکراوە. لەو میکانێ    
بە ) ناو انەی کە حکومەتەکای  عێ 

بریتی   لە بەعەرەبکری  کورد بەچەند شێوەیەىک جیاوازی وەک  (تایبەت لەسەردەىم حکومڕای  بەعسدا
 زەوی  نیشتەجێبون بەسەر

.  اندا یدەرکردی  کوردەکان لە کەرکوک و هاوردەکردی  عەرەب و دابەشکردی 

باشوری ناوەند و بۆ کارکردن دەبرانە پارێزگاکای   نر کارەکانیان دووردەخرانەوە یاکوردەکان لەسە
اق. بەب  

مانەی کە بە چڕی  کاری لەسەەعسیکردی  کورد و تورکمان یەکێکیعێ 
 بوو لەو میکانێ  

ردەکرا. ێ 
 
ا
ی کوردستان ی  کوردەکای  کەرکوک و ناوچەکانیئەنفالکرد پرۆسەیدا ٢٨٧٧زیادلەوەش، لە ساڵ ێ 

  ( تیایدا گ هیومان ڕایتس ۆچبەپن   ڕاپۆرتێ) ،(3)دەستیپێکرد
ا
  ٢٠٠،٠٠٠دا نزیک لە ٢٨٨٢لەساڵ

ی    (4)کەس
ا
اقدا زیندەبەچاڵکراون )لە ساڵ  

گیانیان لەدەستداوە و زۆرینەیان لە بیابانەکای  باشوری عێ 
 کوردەکان لە بیاباوە چ١٠٠٢دوای 

ا
اقنەەندین گۆڕی بەکۆمەڵ  

دا دۆزرانەوە(. هەموو ئەم کای  عێ 
مانە بۆشای  

ڵ و دامەزراوە  نێوان خەڵک )بە تایبەت پێکهاتەی کورد لە کەرکوک( و ڕۆ میکانێ  
ی  سیاش بەرەو ن ،فەرمیەکای  هێندەیێ  فراوانکرد  ەوە دەگەینە ئەو بەمەش سەقامگێ   

ەمان ڕۆیشت. لێ 
مەکای  لەناوبردن و سڕ د  میکانێ  

ینەوەی فرەی  ەرەنجامەی کە ناکڕێت چیێ  لە ڕێگەی بەکارهێنای 
 ،پێکهاتەی  کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکای  تری دەروبەریدا بکرێتمامەڵە لەگەڵ فرە ەوەیئیسنی

   ناکات بەڵکو بەرەو لە ناوچو 
ی  بەهێ   و  ١٠٠٢ی  دەبات. لە دوای وچونکە نەک هەر سەقامگێ 

اق    
ی  بەعسەوە، نەک تەنها کەرکوک بەڵکو هەموو پارێزگا و پێکهاتەکای  عێ 

 حێ  
ی 
ا
ڕووخای  دەسەڵ

 نوێدا سیستەمێگ سیاش   باوەڕەینە ئەو گەیشتبو 
 
اق  

و کرێت کە پشتبەستو پیادە بکە دەبێت لە عێ 
 ئیدارەی فرەی  و داننان بەگرنگیو بێت بە 

مەکای  ی  یەگەڕخستن  میکانێ    سەقامگێ 
اندا لە دروستکردی 

 سیاسیدا. 
 

 :٣٠٠٢ تا٣٠٠٢ری کێشەی کەرکوک لە دوای چارەسەەم: دوو 
اق بە گشن  ئەوەی میکانێ    دوایەوە و ١٠٠٢لە دوای   

ینەوەی فرەی  لە کەرکوک و عێ   مەکای  سڕ
 کاتن  

ی 
ا
ی  سیاش بهێنیتە کایەوە، دەسەڵ  سەقامگێ 

 Coalitionهاوپەیمانان ) شکسن  هێنا و نەیتوای 

Provisional Authorities -CPAاق( لە ( و ئەنجومەی  حوکم  
اق )نوێنەرای  پێکهاتە ئسینیەکای  عێ   

 عێ 
دە اق. هەر خودی ڕ ەگەو  بەر بەکارهێنان و  پەنایانێ   

 داننان بە فرەی  ئیسنیدا لە عێ 
مەکای  خستن  میکانێ  

ائەنجومەی  حوکم داننانێگ ئاشکرا  
 نوێ لەسەر بنەمای گرنگیدان بەبوو بە دامەزراندنەوەی عێ 

 
 ق

                                                 

 ) بەپێی بڕٌاری دادگای بااڵی عێراق بە جێنۆساٌد ناسێنراوە.3)
(4) Human Rights Watch (1993). Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the 
Kurds. Available on  https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ (accessed 12/02/18) 

https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/
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 کاتن  هاوپەی .(5)پێکهاتە ئیسینەکان
ی 
ا
مانان، دوای هەڵوەشانەوەی ئەنجومەی  حوکم و دەسەڵ

ەوە کە ئەویش لەسەر بنەمای داننان بە پێکهاتەکاندا دامەزرابوو و نحکومەتێگ کاتن  شوێنیگرت
تا ئێستا هەر  ١٠٠٤ئەمەش بۆ حکومەتەکای  دوای  ،لەسەر هەمان بنەما دابەشکرابوونپۆستەکای  

 کاریگەری  لەسەر کەرکوک و ڕاستە. بێگومان ئەم ب
ەگرنگگرتنەی پێکهاتە ئیسنیەکان و فرەی  ئیسن 

 ناوچە جێناکۆکەکان بەجێهێشت. 
اقدا و دوای ئەوەی    

بۆ چارەسەرکردی  دۆزی کەرکوک، وەک هەستیارترین ناوچەی جێناکۆک لە عێ 
ینەوەی فرەی  ئیسن  نەیانتوای  ئامانجەکای  خۆیان بپێکن، لە  مەکای  سڕ اقیدا دەستوور کە میکانێ    

ی عێ 
ینەوەی ئاسەوارەکا مە مادەیەىک تایبەت بە ئاساییکردنەوەی بارودۆج  ئەو ناوچانەو و سڕ  ئەو میکانێ  
ی 

ی  بەعسەوە بەگەڕخرابون ینادیموکرسی
ا
ی دەستوور ی ٢٣٠ەی د. ماددانرا انەی لەالیەن دەسەڵ

اقیهەمیشەی    
 ٢ە ی یاسای ئیدارەی ڕاگوزەری  کردەوە و ب٤٧ەی دبەجێکردی  مادێجەخن  لە ج شعێ 

 ،کە ئەوانیش ئاساییکردنەوە  ،کەرکوک چارەسەر بکات  نێو دۆسییەی شەکای  ێقۆناغ دەیویست ک
ی  و ڕیفراند  

ەی دەستوور دەبوو هەر ش  قۆناغەکە لە دم بوون. بەپن   هەمان مادەسەرژمێ 
 یەکەم  ٢٢/٢١/١٠٠٦

 
تیان لە قۆناغ

ا
م تەنها ڕیژەیەىک کەم لە مامەڵەکای  هاوڵ

ا
جێبەجێبکرانایە، بەڵ

ئەم مادەیە نەیتوانیوە، تا سای  نوسین  . (6)ێ  تکردن بە جیبەجێکردی  قۆناغەکانیتەواوبووە، چجای دەس
کەرکوک و ناوچە دۆسییەی  ئەم توێژینەوەیەش، چارەسەرێگ گشتگێ  و هەمیشەی  بێت بۆ کێشەکای  

 جێناکۆکەکان. 
کە وەک کەیسێگ تایبەت هێندە ئاڵۆزبووە  کەرکوک، وەک ناوچەیەىک جێناکۆک،   دۆسییەی

  
 لەبەر هەستیاری  ئەم کەیسەلە کەرکوکدا، تا ئێستا  اق. جیاکراوەتەوە لە هەموو پارێزگاکای  تری عێ 

اردنیەکجار  تەنها  ئەنجومەی  پارێزگای   بۆ  هەڵێ  
ا
ئەنجامدراوە، لە کاتێکدا لە  ١٠٠٤کەرکوک لە ساڵ

اقێ  هەموو پارێزگاکانی  
اردن ئەنجامدراوەی عێ  ی   ،دا ش  هەڵێ  

ا
دا )لە  ١٠٢٢و  ١٠٠٨و  ١٠٠٤لە ساڵ

اردی  ئەنجومەی  پارێزگاکان ئەنجامدراوە(. تا ئێستاش لە   ١٠٢٣هەرێیم کوردستان لە  کۆتا هەڵێ  
اردی  ئەنجومەی    هەڵێ  

اق و لە ناوەندە سیاسیەکاندا گفتوگۆ دەربارەی ئەنجامدای   
پەرلەمای  عێ 

پاری  دیموکرای  کوردستان  ەوە، ١٠٢٦ی ئۆکتۆبەری٢٦لە پاش . لە ئارادایە پارێزگاکان لە کەرکوک
کراو د یێ  کەرکوک و ناوچەکای  جێناکۆکەکان اردن لەژێر ێو پ ەناسێنێتبە داگێ  یوایە ناکرێت هەڵێ  
کاریدا ئەنجامبدرێت سایەی داگێ 
الوازبون و  کە پێشێ  ێ  لە پێکهاتەی تورکمان و عەرەب  . الیەنەکانی(7)

ە سیاسی   
ی  هێ 

ا
اردن لە  ێک هەلەکان بە یکوردیە  یکەمدەسەڵ  هەڵێ  

بۆ جەختکردنەوە لەسەر ئەنجامدای 
کای  کەرکوک، بە ڕێژەی کەرکوک 

ا
م دەیانەوێت پۆستە باڵ

ا
بەسەر  ٪٢٣-٪٢٣-٪٢٣دەزانن، بەڵ

کای  پۆستە ٣٩عەرەب و تورکماندا دابەشبکرێت و پێکهاتەی مەسیحیش لە  ،پێکهاتەکای  کورد 
 کورد بەدەستبهێنێت چونکە خۆیان بە زۆرینە . ئەم پێشنیارە تا (8)پێبدرێت

 
ئێستا نەیتوانیوە دەنگ

ەدا  (9)دەزانن  
و ئەم دابەشکردنەش بە جۆرێک لە ستەىم کەمینە دەزانن بەرامبەر بە زۆرینە. لێ 

سی   ئەگەر ماد کەرکوک چارەسەر   کای  دۆسییەیتوانیبێت کێشەیی نەدەستوور ەیەىک ددەکرێت بێی
                                                 

کەساٌەتی لە پێکهاتە  ٣٦) ئەم ئەنجومەنە لە ژێر سەپەرشتی دەسەاڵتی کاتی هاوپەٌماناندا کارٌدەکرد و پێکهاتبوو لە 5)
کەساٌەتی پێکهاتەی کوردی  ٦کەساٌەتی سونەی عەرەب و  ٦پێکهاتەی شٌعەی عەرەب و کەساٌەتی  ٢٣جٌاوازەکان (

 نوێنەر لە پێکهاتەکانی تر). ٤و 
لە الٌەن د.جالل حسن مصطفی، توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵٌنەوەی  ٣١٢٤) چاوپێکەوتن لەگەڵ خالٌد شوانی ساڵی 6)

 ئاٌندەٌی.
 ژاردن ناکەین ( خەسرۆ گۆران: لە کەرکووک بەشداریی هەڵب7)

http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=13&a=106688  
، الحیاة التجریبي ٨١٠٢ینایر/ كانون الثاني  ٨٢( حسین داود، أزمة كركوك تعقد المشهد االنتخابي في العراق، األحد، 8)

 على الرابط اآلتي:
http://www.alhayat.com/Articles/26994465/   

على الرابط  2012/ 5/2لكل مكون،  32( رووداو، الکورد یرفضون توزیع المناصب في كركوك على أساس 9%)
 اآلتي:

http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/05022018  

http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=13&a=106688
http://www.alhayat.com/Articles/26994465/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/05022018
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اردن کێشەکای  چارەسەری   توانێتچۆن دەئەنجامدرابێت،  یشبکات و تا ئێستا تەنها یەک هەڵێ  
مێک ئەگەری سەرکەوتن  دەبێت؟بە و  اتبکدۆسییەکە   چ میکانێ  

 تر بکرێت؟
 
 چۆن دەکرێت چارەسەری کێشەی کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکان

 دابەشبوە بەسەر چەند  کەرکوک  دۆسییەی هەستیارترین کێشەی نێو
ا
ئەوەیە کە کەرکوک بە قووڵ

پێکهاتەیەىک ئیسنیدا. زەحمەتە دیموکراش زۆرینە بتوانێت چارەسەری کێشەی ئەو کۆمەڵگایانە بکات 
بێت. گرفن  گەورە وبو  بە تایبەت کە پێشینەیەىک دیکتاتۆری و چەوساندنەوەی پێکهاتەکان لە ئارادا

اقفرەتەنها لە کەرکوک خۆیدا نیە کە   
بە تایبەت لەدوای هاتنە ) ئیسنیە، بەڵکو لەوەدایە کە عێ 

و (٢٨٤٧)ەوەیکۆماری  سەردەىمسەرکاری    
یەىک پڕ لە ستەم و چەوسانەوە و ڕەتکردنەوەی و، بە گشن  مێ 

 کوردەکان و تەعریبکردی  
 
اقدا لەخۆگرتووەماق  

و پڕ لە قەیرای  هەیە. ئەم  ناکامڵ. دیموکراسیەت لە عێ 
پرسیاری  . بۆیەکەونەدەرد کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکای  دەوربەریدا قوڵێ  و سەختێ    قەیرانانە لە

ێ  بە شێوەیەک ێشەی کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکانیهەستیار و سەرەىک ئەوەیە چۆن دەتوانرێت ک
ی  سیاش لە کەرکوکدا دروستبکات و بەشداریش بێت لە  چارەسەر بکرێت کە بتوانێت سەقامگێ 

اقدا؟دروستکردی  س  
ی  سیاش لە عێ   ەقامگێ 

، وەک ناوچەیەىک جێناکۆک و دابەشبوو  بێتوسەرکەوتو  لە کەرکوکدا ک یەچارەرێگائەوەی هەر بۆ 
نە لەبەرچاوبگبەسەر چەندین پێکهاتەی ئیسنیدا 

ا
 رێت: ، ئەوا دەبێت ئەم خاڵ

ێکهاتەی کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکای  بەسەر ش  پپێکهاتەکای   ی  ویەکەم، لەبەر دابەشبو  -
 کە تەبەنیدەکرێت هیچ  یەکدا چارەرێگاهەر لە ەی عەرەب، نابێت نتورکمان و سون ،دا، کورد یسەرەکی
ەکای  یپێکهاتانە لە دروستکردی  بڕیاری سیاش بێبەشبکات. یەکێک لە کێشە بنەڕەتی میەک لە

نەبو  لە دامەزراوەکای   خۆی بە بەشداری ڕاستەقینە  یەککە پێکهاتە  یەی  باری کەرکوک ئەوەوسەقامگێ 
 . (10)نەزانیوەکەرکوک و دروستکردی  بڕیاری سیاسیدا 

ی  دووەم، لەبەر ئەو گۆڕانکاریە بنەڕەتییانەی لە دیمۆگرافیا و   - ڕ  
ئەو پارێزگایەدا و بەمەبەسن   کارگێ 

ی  دار بە تایبەت لە سەردەىم حوکم) ێک لە پێکهاتەکانیدا ئەنجامدراوەتواندنەوەی هەند
ی حێ  

انەوەی ماف بۆ مافخو  یەکچارەرێگاگرنگە هەر   .(بەعسدا  
وە شەیەا. لەم ڕێگهاوکاربێتدا راوانو لە گێ 

 ی   کە ئیێ  خۆیان خاوەی  بڕیاری سیاسی  ،دەتوانرێت ئەو پەیامە بگەیەنرێتە پێکهاتەکان و خەڵیک ئاسای  
ناسە بە شو  هاونیشتمانیان . ئەمە وادەکاتتێبپەڕێنێتو سەردەىم چەوساندنەوە و بێبەشکردن 

ی  سیاسیدا ەوە یانجیاوازەکان  سەقامگێ 
 بەشداربن. لە دروستکردی 

دا بۆ پێکهاتە یسێهەم، هەرچارەسەرێک دەبێت تا ڕادەیەک سەربەخۆییەک لە بڕیاردای  کەلتوری -
سەربەخۆی  ئەو ناوەندانە کە   بریتیە لەی  جیاوازەکان بهێلێتەوە. مەبەست لە سەربەخۆی  کەلتوور

 کەلتور، کە خوێندن و دەزگا ڕۆشنبێ  بەشدارن لە دروست
یەکان بە زمای  پێکهاتەکان یکردن و پەرەپێدای 

 .خۆیدەگرێتە
 

 هاوبە  وەک چارەسەری کێشەی کەرکوک: سێیەم
 
 :حوکمڕان

 و ن  حوکمڕان
 
 هاوبەش دوو جۆری سەرەىک هەیە کە ناودەبرێن بە: دیموکراسیەی  تەوافوق

م )ناوەند  یپێتاڵێ  
ئارگومێنن  تایبەت بەخۆیان  تیۆرانە(. هەریەک لەم Centripetalism -گەرای  سێنێ 

ی  سیاسن  لەو کە هەر یەکێکیان گونجاوترە لەوەیهەیە تا بیسەلمێی     ێ  و دەتوانێت سەقامگێ 
ن بەسەر چەند پێکهاتەیەىک ئیسن  جیاوازدا. لەم نوسینەدا و  دابەشبو ن  ناوچانەدا بونیادبنێت کە بە قوڵ

 بۆ چارەسەری کێشەی کەرکوکزیاتر جەخت لە 
 
م لە ناواخن  دەکەینەوە دیموکراسیەی  تەوافوق

ا
، بەڵ

م لەبەرچاو دەگرین.  یپێتاڵێ  
 چارەسەرەکەدا بەشێک لە ڕەخنەکای  سێنێ 

 لە چەندین کەیسدا لە جیهان بەکارهاتووە بۆ چارەسەرکردی  کێشەی ئەو 
 
دیموکراسیەی  تەوافوق

                                                 

چاوپێکەوتن لەگەڵ بەڕێز حەسەن تۆران، ئەندام پەرلەمان لە خولی سێهەمی پەرلەمانی عێراق لە ڕۆژی  10)(
. چاوپێکەوتنەکە لەالٌەن د.جەالل حەسەن مستەفا، توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵٌنەوەی ئاٌندەٌٌەوە ٢١/٣/٣١٢١

 ئەنجامدراوە. 
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 بەسەر چەند پێکهاتەیەىک ئیسن  جیاوازدا وەک لوبنان و بەلجیکا  نو  دابەشبو ن  ناوچانەی کە بەقووڵ
لەندای باکور و چەندین کەیسی  

. لە هەندێک لەم کەیسانەدا ڕەنگە پێکهاتەکان دووچاری شەڕی ئێ  ێ 
م مەرج نیە  .نایەتەوە ئەگەر تەبەی  دیموکراسیەی  تەوافوقیان  نەکردایەو ناوخۆ بو 

ا
سیاسەی  لە نێو بەڵ

انەی  ە دیار سکۆلەر  و ( یەکێکە لەArend Lijphart سەقامگێ  بێت. ئارێند الیپارت )ی  ەواوبەت ڕۆژانەدا 
 خستۆتەک

 
ڕوو. الیپارد گەیشتە ئەو ە سەرەتاکان و بنەڕەتەکای  تیۆری دیموکراسیەی  تەوافوق

 )وەکقەناعەتەی کە دەکرێت 
 
ی  شەستەکانهۆڵەندا دیموکراش تەوافوق

ا
کە ( لەو دەوڵەتانەدا  ی ساڵ

ی  سیاسیدا چەندین پێکهاتەی جیاوازیان تێدایە   سەقامگێ 
. کاتێک (11)سەرکەوتوو بێتلە بەدیهێنای 

 
ا
 دا بۆ یەکەمجار ئارتیکڵێگ ٢٨٥٨لە ساڵ

 
، تیۆری  باو تەنها شو نو لەسەر دیموکراسیەی  تەوافوق

 دیموکراسیەی  زۆرینە بوو، کە بۆ نمونە لە بەریتانیادا پەیڕەو دەکرا. 
 دابەشبون بەسەر چەند  الیپارت دەنوسێت ئارێند 

ا
دەکرێت دیموکراش لەو کۆمەڵگایانەی بە قووڵ

 بێتسەرکەوتوو بێت پێکهاتەیەىک جیاوازدا 
 
 کە ئەم بنەمایانەی هەیە:   ،ئەگەر تەوافوق

( کە تیایدا هەموو پێکهاتە دیارەکای  Grand coalition) فراوان یەکەم: حکومەتێگ هاوپەیمانن  
 جیاواز بنەوە یان ئاین یان مەزهەب ن لە ڕووی زمانکاکۆمەڵگایە نوێنەرایەی  کرابن، جا پێکهاتەئەو  

 .)واتە پێکهاتەی ئیسن  بن(
( Cultural autonomyکەلتوری  )  خۆبەڕێوەبەری  دووەم: ئەو پێکهاتە ئیسنیانە دەبێت خاوەی  

 بن. 
 سیاش و دامەزراندی  مەدەنیدا. ( لە نوێنەرایەی  Proportionalityسێهەم: ڕێژەییبون )

 کەمینەکان و سەربەخۆی   Minority vetoچوارەم: ڤیتۆی کەمینە )
( سەبارەت با مافە گرنگەکای 

 .(12)یانیکەلتور
 دەکرێت بە  ئەم بنەڕەتانەی دیموکراسن   الیپارد باس لەوە دەکات

 
جیاواز  یەندین شێوەچتەوافوق

 لە  ەکرێت دبە دامەزراوەی  بکرێن. 
 
 سیستەىم سیاسن  لەسەر بنەمای دیموکراش تەوافوق

دامەزراندی 
ن یان و ەکرێت سەرکەوتن و کارابو دمەزراوەی جیاواز بهێنێتەکایەوە. کۆمەڵگایەکەوە بۆ یەکێکیێ  دا
   .(13)بنکەیسێکەوە بۆ کەیسێگ تر جیاواز  انە لەیشکسن  ئەو دامەزراوە تەوافوقی

 تا ڕادە ۆکانیدا هێنانەکایەی دیموکراسن  ڕەنگە لە کەرکوک و ناوچە جێناک
 
یەک ئاسانێ  تەوافوق

. یەکێک لەو هۆکارانە سازبکەینتر. چەند هۆکارێک وادەکەن ئەم ئارگومێنتە  بێت لە هەندێک کەیش

 ڕێگر نیە لە تەبەنیکردی  شێوازێگ تایبەت لە خوبەڕێوەبەری  لە هەر دەستوور ئەوەیە 
 
اق  

ی عێ 
اقدا. لە   

تیان، بە جیاوازی زمان و مەزهەب و دەستوور پارێزگایەىک عێ 
ا
اقیدا، بەدەر لەوەی هاوڵ  

ی عێ 
م پێکهاتەکان دەتوان

ا
ن ئاینیانەوە، بە یەکسای  مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێت و هەمان مافیان هەیە، بەڵ

ی  قوتابخانەی ولە خوێندن و گەشەپێدای  بنەما پەرەوەردەییەکان و هەبو مافە کەلتوریەکای  خۆیان 
ی  بەوەدا  دان دەستوور ی ٢بکەن. مادەی پیادە تایبەت

ا
اق وڵ  

و دین و مەزهەبە  نەتەوەدەنێت کە عێ 
   ی٣جیاوازەکانە و مادەی

 عەرەی  و کوردی بە زمای  فەرىم لە عێ 
اقدا دەناسێنێت و بڕگەی یەک زمای 

نەوەکانیان لە  ،جەختدەکاتەوەلەسەر ئەوەی کە تورکمان و سیان و ئاشوریەکان مافیان هەیە 
کاریە تایبەتیەکانیشدا   

کاریەکای  حکومەتدا بە زمای  دایک گۆشبکەن و لە دامەزراوە فێ   
دامەزراوە فێ 

هەردوو زمای   دەستوور ی ٣ ی مادەی٣بکەن. بڕگەی  دەتوانن هەر زمانێگ تر بۆ خوێندن تەبەنن  
زمای   بەلەو یەکە ئیداریانەدا کە چڕیەىک دانیشتوان )کثافة سکانیة( پێکدەهێی   تورکمای  و سیای  

ی  فەرمن   اق تەفسێ   
 لە عێ 

ا
ی فیدڕاڵ

ا
ئەو   بەوە دەکات "چڕی دانیشتوان"دەناسێنێت. دادگای باڵ

                                                 

(11) Arend Lijphart (1969).  Consociational Democracy, World Politics, Vol. 21, No. 2, 
pp. 207-225. 
(12) Arend Lijphart (1996). The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational 
Interpretation, The American Political Science Review, Vol. 90, No. 2, pp. 258-268 
(13) Arend Lijphart (2008). Thinking about Democracy: Power sharing and majority 
rule in theory and practice, Routledge, Oxford, UK. p.4 
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نەن کە قورسای  و دەرکەوتنێگ دیاریان هەیە لەو 
ا
شارانەدا کە چەندین پێکهاتەی قەوىم  کۆمەڵ

بەپن   بریارەکەی  ئەمەش ،جیاوازیان تێدایە و کاریگەرن لە ڕەوی  کۆمەڵگا و بەشدارن لە بزاوتنیدا 
، بەسەر تورکمان و سیانیەکای  کەرکوکدا جێبەجێدەبێت

ا
ی فیدڕاڵ

ا
. هەر بەپن   هەمان (14)دادگای باڵ

 ،
ا
ی فیدڕاڵ

ا
 ٣وکدا دەتوانرێت بە هەر یکردن لە کەرکدڕێنیشاندان و ڕێبە تابلۆکای  بڕیاری دادگای باڵ

لە زانکۆ و تورکمای  و سیای  بنوسێن. لە ئێستادا ئەم بڕیارە لە کەرکوکدا  ،عەرەی  ، کوردی  زمای  
ئەوە دەگەیەنێت کە  دەستوور دەکرێت. ئەم مادەیەی پەیڕەو ڕێگاوبان و شوێنە فەرمیەکای  تردا 

اق فەراهەمبکات. ئەمە جەی دحکومەت پێویستە بو   
خوێندن و پەروەردە بە هەر زمانێگ ناو خایک عێ 

ە کە باس لە سەربەخۆی   یەی دیموکراش تەوافوقیتیۆر جێبەجێکردنێگ ڕووی  بنەمای سێهەىم 
 کەلتوری  هەموو پێکهاتە ئیسنیە دیارەکان دەکەن.  

و گشتگێ   فراوان هاوپەیمانن  ەکەی الیپارد باس لە دروستکردی  حکومەتێگ تیۆر بنەڕەی  یەکەىم 
یوایە ئەم هەیە. الیپارد پێلەو ناوچەیەدا دەکات لەو پێکهاتانەی کە قورساییەىک دیار و بەرچاویان 

  بنەڕەتەی یەکەم ناتوانێت دەسن  لێ
ی  سیاش لە ڕی  ێت ئەگەر بمانەوێت سەقامگێ  هەڵبگێ 

 یتەوافوقی دیموکراسن  
ا
بەسەر چەندین پێکهاتەی ئیسن  ەوە لەو ناوچانە بەدیبهێنی   کە بە قووڵ

ەکەی الیپارد، دەکرێت بەچەند شێوازی جیاواز تیۆر ن. کە هەریەک لەم بنەڕەتانەی و دابەشبو جیاوازدا 
 فراوان و گشتگێ  بو 

ا
م وبە دامەزراوە بکرێن. لە کەرکوکدا جۆرێک لە حکومەی  لۆکاڵ

ا
ی  هەبووە، بەڵ

اردن لەبەر  ، تا ئێستا تەنها یەک هەڵێ   ی  لە هەستیاری  بارودۆج  کەرکوک و بۆ خۆالدان لە ناسەقامگێ 
 
ا
 کەرکوک ئەنجامدراوە. ه ١٠٠٤ساڵ

ا
 ەر ش  پێکهاتە سەرەکیەکەی کەرکوکبۆ حکومەی  لۆکاڵ

 لۆکاڵن   (عەرەب و تورکمان ،کورد )
 کەرکوک و لە ئەنجومەنەکەیدا نوێنەریان هەبووە،  لە حکومەی 
م بەردەوام تورکمان و عەرەب 

ا
 یانکە کورد هێندەی قورسای  خۆیان مافی  لەوە ناڕازی  بوونبەڵ
. لەم پێناوەشدا (15)وە ڕێژەی کورد لە دامەزراوەکاندا زۆر زیادیکردووە ١٠٠٢و لە دوای راوە پێنەد

دەی نەتەوە یەکگرتوەکان )یوناىم  
کۆبونەوەیان ( UNAMI-چەندین جار پێکهاتەکان بەسەرپەرشن  نێ 

 و ئەنجامداوە بۆ چارەسەرکردی  ئەو گرژیانەی لە نێوان نوێنەرای  ئەو پێکهاتانەدا دروستبو 
ا
ن. لە ساڵ

هەموو پێکهاتە  پارێزگای کەرکوک و  کەس بوون( لە ئەنجومەی    ١٤ک )کە دا نوێنەرای  کەرکو  ١٠٠٨
دەریای مردوو: چارەسەرە  جیبەجێکردی  ڕاگەیاندنەکەی"لە وێرکشۆیی  ،جیاوازەکان بەشداریانکرد 

و ئیمزایان لەسەر چەند چارەسەرێک   "حوکم لە کەرکوکدا دادەپەروەر و دوورمەوداکای  تەحەدیەکای  
ین ئەو چارەسەرانە و کرد بۆ ئەوەی بە زو  ترین کات بخرێنە بواری جێبەجێکردنەوە. لە گرنگێ 

ە لە پێکهاتە سەرەىک و دیارەکای   و در   حکومەتێگ گشتگێ 
کەرکوک. پۆستەکای  ئەم حکومەتە وستکردی 

بۆ هەریەک لە پێکهاتەکای  کورد و عەرەب و  ٢١ە لە نێوان ئەو پێکهاتانەدا بەڕێژەی لە ٩یلۆکاڵی
ەر ئەم یش بۆ پێکهاتەی مەسییح. ئەم ڕێکەوتنەی پێکهاتە جیاوازەکان لەس ٣تورکمان و لە ٩

پۆستانە جەختکردنەوەیە لە ئەم شکردی  دابەناساوە.  "ڕێکەوتن  بەرلی   "دابەشکردنەی پۆستەکان بە 
 ١٢جێبەجێکردی  مادەی 

ا
اردی  ئەنجومەی  پارێزگاکای  ساڵ  . ١٠٠٧ی یاسای هەڵێ  

یاسای  ١٢تورکمان و عەرەبەکان جەخت لەسەر جێبەجێکردی  ئەم ڕێکەوتنە و مادەی ئێستادا لە 
 
ا
اردنەکای  ئەنجومەی  پارێزگاکای  ساڵ م  ١٠٠٧هەڵێ  

ا
پێکهاتەی کوردی  ڕەتیدەکاتەوە. دەکەنەوە، بەڵ

ی  پۆستەکان بە دخۆی بە زۆرینە دەزانێت و دابەشکر هۆکاری رەتکردنەوەکەش ئەوەیە کە کورد 
دابەشکردنە "ە بە دادپەروەرانە نابینێت.  لە ڕاستیدا، ئەم ییەکسانن  لە نێوان ئەو ش  پێکهاتە سەرەکی

اق "یەکسانە  
بوو و لە ناو ئەوانەشدا کە  (جالل تاڵەبای  ) لە بنەڕەتدا پیشنیاری سەرکۆماری ئەو کای  عێ 

بە کوردستانی ی حێ  
ا
لە ئێستادا بە  ەکای  کەرکوک هەن. ئەوەییئیمزایان لەسەر کردووە ئەندامای  باڵ

بکەنەوە بە ێ  دەستەکای  کەرکوک جارێکییپێویست دەزانرێت ئەوەیە کە نوێنەری پێکهاتە سەرەکی

                                                 

 . لەسەر ئەم لٌنکە دەلی بڕٌارەکە بخوێنەوەرە ٣١١١ی ساڵی ٢٦) بڕٌاری دادگای بااڵی فٌدڕاڵی ژمارە 14)
https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2008/15_fed_2008.pdf   

. چاوپێکەوتنەکە لەالٌەن د.جالل حسن مصطفی، توێژەر لە ٢١/٣/٣١٢١) چاوپێکەوتن لەگەڵ حسن تۆران لە 15)
 سەنتەری لێکۆڵٌنەوەی ئاٌندەٌی، ئەنجامدراوە.

https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2008/15_fed_2008.pdf
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  پۆستەکان بەشێوەیەک هەموو پێکهاتەکان ندستاو دانو 
ن بۆ ئەوەی بگەنە دابەشکردنێگ نوی 

 .  ەدیبێتتێدا ب ڕازیبکات و دادپەرەوەری  
 کە ڕێژەییانە دابەشکردی  پۆستەکان و  ەی دیموکراسن  تیۆر هەردوو بنەڕەتەکەی تری 

 
تەوافوق

 گشتگێ  دەکرێت بە شێوەیەىک ئۆتۆما ،ڤیتۆی کەمینەن
 دا تیگ خۆیان لە بەرەنجاىم حکومەی 

. وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێدرا دەکرێت بە پن   ڕێکەوتن  بەرلی   و مادەی  ی ئاماژەپێدراو ١٢دروستبی  
 کەرکوکدا. هەربەپن   

 کەرکوک بە یەکسانن  دابەشبکرێت لە نێوان پێکهاتە سەرەکیەکای 
پۆستەکای 

کای   ئەو پۆستانەی ،هەمان ڕێکەوتن و مادە
ا
وەک ) ئەم دابەشکردنە دەیگرێتەوە هەموو پۆستە باڵ

سەرۆىک ئەنجومەن و هەندێک پۆسن  تر( و پۆستە مامناوەند و پۆستە  ،جێگری پارێزگار ، پارێزگار 
بچوکەکانن. ئەم ڕێژەی  دابەشکردنەی پۆستەکان گرفن  زۆرە. گرفن  سەرەىک ئەم جۆرە لە دابەشکردی  

لە دوای (. لەبەرئەوەی Minority tyrannyرێت بە ستەىم کەمینە )پۆستەکان ئەوەیە کە ناودەب
ی  نەکراوە و ڕوون١٠٠٢  

اق و نە لە کەرکوک سەرژمێ   
یە کە هەر یەک لە ین وە تا ئێستا نە لە عێ 

، لە ئێستادا کوردەکان خۆیان بە زۆرینە  پێکهاتەکان لە سەدا چەندی دانیشتوای  کەرکوک پێکدەهێی  
الیەن کەمینەکانەوە.  ابەشکردی  پۆستەکان بە یەکسای  ستەمێکە لە زۆرینە لەدەزانن و وایدەبیی   د

،  تر گرفتێگ   پۆستەکان بە یەکسانن 
. و بو  "هەمیشەی  بە"ئەوەیە ئەم چارەسەرە، دابەشکردی  نێن 

یەىک سیاسن   دەکرێت بۆ ماوەیەىک کای  و بۆ چەند خولێک ئەم چارەسەرە بتوانێت سەقامگێ 
م لە دوورمەودادا ئەگەری زۆرەدروستبکات ئەگەر پێکهاتەکان لەسەری ڕێکبکەون، 

ا
ی   بەڵ ناسەقامگێ 

یان ەکانیش هەڵوێست و بۆچونەکانیچونکە ڕێژەی دانیشتوان دەگۆڕێت و سیاسی ،بهێنێتەکایەوە
بی یێن. گرفتێگ تر دردەگۆڕ  ەکای  ناو پێکهاتەکان دەتوانن ئەم یئەم دابەشکردنە ئەوەیە تەنها کەسە حێ  

 و مامناوەند و بچوکانە وەربگرن
ا
دەکات بۆ ئەوەی کەسای  نەشیاو و  خۆشگە ئەمەش ڕێ ،پۆستە باڵ

 ودەبێت لە زیادبو  ناشایستە ببنە بەرپرس. بەرەنجاىم ئەمەش برین  
ا
 و بەرتی  و ناچاالیک ی  گەندەڵ

اربو    
ۆکراسیەی  فەرمانگەکان و چەندین شوێنەواری تری ئەم و ی  هاو وفەرمانگەکان و بێ  تیان لە بێ 

ا
ڵ
 جۆرە دابەشکردنەی پۆستەکان. 

 ناساوە. ڤیتۆی  ن  ەکەی الیپاردە کە بە دیموکراستیۆر ڤیتۆی کەمینەکان دوا بنەڕەی  
 
 تەوافوق

زیانمەند دەبێت لە دەرکردی   هەسن  کرد  کێک لە پێکهاتەکان وا کەمینەکان بۆ ئەوەیە ئەگەر یە
. بەمەش هیچ یەکێک لە پێکهاتەکان ییانلە تێپەڕاندنبڕیارێک یان یاسایەک ئەوا بتوانێت ڕێگربێت 

 ڕاوەستان
ا
ی  سیاش  ادەن لە دژی پرۆسەی سیاش و ن دنخۆیان بە زیانمەند نازانن و هەوڵ سەقامگێ 

ا، ڤیتۆی کەمینە دەتوانرێت لە چەند دامەزراوەیەىک کەرکوکدا پیادەبکرێت بە دروستببێت. لە ڕاستید
م نابێت ئەوە لە 

ا
تایبەت لە ئەنجومەی  پارێزگادا کە شوێن  دەرکردی  بریار و یاساکانە بۆ پارێزگاکە. بەڵ

ىم گونجاو خۆ   ی ىل  یادبکرێت کە ڤیتۆی کەمینە چەند الیەنێگ نێگەتیڤیش  هەیە کە دەبێت بە میکانێ  
ێت. یەکێک لەو خاڵە نێگەتیڤانە ئەوەیە کە بڕیاردان زۆر قورس دەبێت و ماوەیەىک درێژی گێ  ببەدوور 

تیو دەوێت و بەمەش هاو 
ا
ان زیانمەند دەبن و بڕیاردانیش کات و تێچونێگ زۆری دەبێت. بۆ ئەوەی یڵ

ێت بتوانرێت چارەسەری ئەم گرفتە بکرێت م هەنگاو ئەوەیە  یەکە :پێویستە دوو هەنگاوی گرنگ بێ 
ێت بۆ ئەوەی بەکارهێنای  ڤیتۆی کەمینەکان سنوردار بکرێت بە هەندێک  ىم گونجاو دابێ  کە میکانێ  

ن و گەشەی و بواری دیاریکراو و تایبەتەوە کە راستەوخۆ و بە ڕووی  زیانبەخش بێت لەسەر بو 
ەزێتە ناو هەموو هەریەک لە پێکهاتەکان. دووەم هەنگاویش ئەوەیە کە ڤیتۆی کەمینەکان دانەب

 دامەزراوەکان، بەڵکو تەنها لە ئەنجومەی  پارێزگادا پەیڕەو بکرێت. 
 
 ەم: چوار 

 
 لە کەرکوکفاکتەرە کاریگەرەکان

ى
 :سەر دیموکراىس تەوافوق

 ڕەنگە چارەسەرن  ڕوون بێت کە دیموکراس دەبێت ئەوە
 
بێت بۆ ئەو کێشانەی کەرکوک کە  تەوافوق

م هەندێک فاکتەری دەرەىک هەن کە  ناوخۆیی   و پەیوەندیان بە 
ا
سیاسەی  ناو پارێزگاکەوە هەیە، بەڵ

 ەکاریگەر دەبن )بە شکست یان سەرکەوتن( لەسەر چارەسەری کێشەی کەرکوک. دەبێت ئەم فاکتەران
ێن و مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت و چارەسەری سەربەخۆیان بۆ  بە ووردی و بە جیا لەبەرچاو بگێ 
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 :فاکتەرانەبدۆزرێتەوە. هەندێک لەو 
 بۆ کەرکوک دەکەین  یەکەم، کاتێک باش چارەسەری

 
سی   تەوافوق سیاسن    یبۆ کام بار  :دەبێت بێی

هەرێیم   بەشێک لەکەرکوک سەرکەوتوترە، کاتێک کەرکوک لە باری ئێستایدا بمێنێتەوە یان بێتە 
ىم ئەم پرسیارە دەبێت بە پرۆژەیەىک 

ا
کوردستان یان ببێتە هەرێمێگ سەربەخۆ؟ لە ڕاستیدا، وەڵ

م پێشبینیەکان 
ا
کە ئەگەر کەرکوک ببێتە   بۆ ئەوە دەچننوسین  سەربەخۆ ئەنجام بدرێت، بەڵ

 
ا
   و دەسەڵ

ی  هەرێمێگ سەربەخۆ، ئەوا هەم کاریگەری دەرەىک لەسەر کەمدەبێتەوە و هەم هێ 
الیەنەکان پۆسن  زیاتریان هەبێت لە حکومەی  هەرێیم   وا دەکات کەش  زیاتردەبێت.  یناوخۆی

ی   کەرکوکدا و زیاتر خۆیان بە خاوەی  هەرێمەکە بزانن و خۆیان بە بێبەش نەزانن و بەمەش سەقامگێ 
 زیاتر دروستدەبێت. 

( و ڕەهەندی  دووەم، کێشەی کەرکوک ڕەهەندی دەرەىک )هەرێیم کوردستان و حکومەی  
ا
فیدڕاڵ

ان( و ڕەهەندی نێودەوڵەتن  )نەتەوە یەکگرتووەکان کە یۆناىم  دەستێوەردای  هەرێمن  )  
تورکیا و ئێ 

ەکان، تا ڕادەیەىک ینوێنەرایەی  دەکات( هەیە. ئەم ڕەهەندانە، بە تایبەت ڕەهەندە دەرەىک و هەرێمی
بۆ هەر چارەسەرێگ کێشەی   بۆیە کردوە.  بەرچاو چارەسەری کێشەی کەرکوىک ئالۆزتر و قورسێ  

ێت و چارەسەری   کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکای  پێویستدەکات ئەم ڕەهەندانە لەبەرچاوبگێ 
 گونجاویان بۆ بدۆزرێتەوە. 

سێهەم، هەندێك کێشەی ماوەدرێژ کە لە نێوان هەرێیم کوردستان و حکومەی  فیدڕاڵیدا 
ن و هیچ چارەسەرێگ گونجاویان بۆ و )ڕەهەندی دەرەىک( هەن تا ئێستا وەک خۆیان ماو 

نەدۆزراوەتەوە. ئەم کێشانە ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە چارەسەری کێشەی کەرکوکەوە هەیە و کێشەی 
 تایبەت بە ناوچەجێناکۆکەکان و نەبو و ی دەستو ٢٣٠وەک مادەی  ،رینو دەستو 

 
اق  

ی  یاسای وری عێ 
کبخات. بەی   گەیشتنە ڕێکەوتنێگ گونجاو نەوت و گاز، کە دەرهێنان و هەناردەکردن و فرۆشتنیان رێ

اق لەسەر ئەم پرسە دەستو   
 عێ 

ا
ریانە، زۆر و لە نێوان حکومەی  هەرێیم کوردستان و حکومەی  فیدڕاڵ

  
ێت. لە ڕاستیدا، ناکرێت چاوەڕی  ڕ  

 خوازراوی خۆی بگێ 
ا
 ڕۆڵ

 
زەحمەتە چارەسەری تەوافوق

رەسەر بکات، چونکە تەنها چارەسەری   یانە چادەستووربکرێت ئەو کێشە  ن  تەوافوق دیموکراسن  
 کێشە ئیداریەکای  پارێزگای کەرکوک دەکات. 

 
 :کەرکوک  دۆسییەی و یاسایت   ن  دەستوورچارەى رێگا: پێنجەم
 تاکە ڕێگەچارەیەک کە بۆ چارەسەرکردی  کێشەى کەرکوک  ئاشکرایە

 
اق  

ئێستا الى حکومەی  عێ 
 )دەستوور بێت بریتییە لە بنەماکای  و یاسای  پەسەند و ڕەوا 

ا
 ساڵ

 
اق  

( و ئەو ئامرازانەش کە ١٠٠٤ى عێ 
لەخۆى گرتووە. دیارە ئەم مادەیەش بەم شێوەیە ڕەنگڕێژى چارەسەرى   (دا٢٣٠مادەى )ە دەستوور ئەم 

 کێشەکە کردووە: 

 
 
 جێبەجێکردن

 
تـی ڕاپەڕاندن هەنگاوی پێویست دەنێت بۆ تەواوکردن

 
"یەکەم: دەسەڵ

 مادەی )پێداو
 
 گواستنەوە بە هەموو ٨٢یسیتەکان

 
 دەوڵەت بۆ قۆناغ

 
( لە یاسای بەڕێوەبردن

 .بڕگەکانیەوە
 ئینتیقالیدا کە لە 

ى
 ڕاپەڕاندنە لە حکومەن

ى
ن

 
 دەسەڵ

 
دووەم: ئەو بەرپرسیاریەتیەی لەسەر شان

 گواستنەوەدا ئاماژەی پێکراوە، ٨٢مادەی )
 

 دەوڵەت بۆ قۆناغ
 
بەردەوام ( لە یاسای بەڕێوەبردن

ێردراو ى  هەڵێ 
 
 ڕاپەڕاندن

ى
ن

 
بەگوێرەی ئەم دەستوورە بۆ ئەوەی   دەبێت و دەکەوێتە ئەستۆی دەسەڵ

 ڕاپرىس لە  
 
ی، لە کۆتاییدا ئەنجامدان  

بە تەواوی جێبەج   بکرێت ) ئاساییکردنەوە، سەرژمێ 
تیان( لە م

 
 ویستى هاوڵ

 
 تر کە ناکۆکیان لەسەرە بۆ دیاریکردن

 
اوەیەیک کەرکوک و ناوچەکان
 
ی

 "..تێپەڕ نەکات ٠٣/٣٠٠٢دیاریکراودا کە لە مانگ

ی  ڕاپەڕاندن ن  ەم مادەیە جەخت لەسەر بەرپرسیارێکەواتە وەک دەبینی   ناوەرۆىک ئ
ا
 دەسەڵ

( دەکات بەرامبەر جێبەجێکردی  تەواوى ئەو پێداویستییانەى لە مادەى )
ا
(ى ٤٧)حکومەی  فیدراڵ
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 )یاسای بەڕێوەبردی  دەوڵەت بۆ قۆناغ
ا
: (16)( هاتووە١٠٠٣ گواستنەوەى ساڵ  ، کە ئەمە دەقەکەیەی 

"٠ -   
 
 كێشەكان

 
ی چارەسەركردن

 
 دەستەی باڵ

ى
اق بەتایبەن  

 گواستنەوەی عێ 
ى
حكومەن

 ئەو 
 
 تر بە پەلە ڕێوشوێن ئەگرنە بەر بۆ البردن

 
 خانوو بەرەو الیەنە پەیوەند ارەكان

ى
موڵكایەن

 ڕژێیم پێش
 
 چەند ناوچەیەیک زوڵمەی بەهۆی ڕەفتارەكان

 
وو ڕوویداوە، لەگۆڕیت  باری دانیشتوان

دیاریكراو خۆی دەنوێت   بە ) كەركوك ( یشەوە لەڕێگای ڕاگواستى  و دورخستنەوەی خەڵك 
 زۆرە ملێوە لەناوەوەو لەدەرەوەی ناوچەكەداو 

 
لەشوێت  نیشتە جێبوونیان و لەڕێگای كۆچ پێكردن

 خەڵیك نامۆ بە ناوچەكە و 
 
 ) تصحیح القومیە( ەوە بۆ نیشتە جێكردن

ى
لەڕێگای گۆڕیت  نەتەوایەن

اقە ئەم هەنگاوانەی الی خوارەوە بنێت:   
 عێ 

ى
 نەهێشتت  ئەم زوڵمە لەسەر حكومەن

كردووەكان و دوورخراوەكان و كۆچپێكراوو كۆچج   ڕاگوێزراوەكان سەبارەت بە نیشتە -أ 
 خانوبەرەو 

ى
 موڵكایەن

 
 كێشەكان

 
ی چارەسەركردن

 
بەگونجان لەگەڵ یاسای دەستەی باڵ

 تر پێویستەحكومەت لەماوەیەیک شیاودا نیشتەجێكان بگەڕێنێتەوە 
 
رێوشوێنە یاسایەكان

سەر ماڵ و موڵیك خۆیان، ئەگەر ئەوە  نەتوانرا پێویست حكومەت قەرەبوویەیک داد 
 وە. پەروەرانەیان بكاتە

   -ب
اون بۆ ناوچە دیاریكراوەكان پێویستە حكومەت بەپت  سەبارەت بەو كەسانەی هێێ 

 خانوبەرە لە   ٠٠مادەی 
ى
 موڵكایەن

 
ی چارەسەری كێشەكان

 
ی یاسای دەستەی باڵ

 سەرلە نوێ نیشتە جێكردنەوەیان، یان 
 
كێشەكانیان بكۆڵێتەوە، بۆ مسۆگەر كردن

 قەرەبوكردنەوەیان لەالیەن 
 
دەوڵەتەوە، یان ئەگەری بەخشیت  زەوی تر پێیان لە زامنكردن

الیەن دەوڵەتەوە لەنزیك شوێت  نیشتە جێبوونیان  لەو پارێزگایەی لێوەی هاتوون  یان 
 قەرەبوكردنەوەی خەرج  گواستنەوەیان بۆ ئەو ناوچانە. 

 گوزەران  بۆ  -ج
 
سەبارەت بە وكەسانەی بێبەشكراون لە دامەزراندن یان پێویستیەكان

ەی ناچاریان بكەن لە زێدی خۆیان كۆچ بكەن و ناوچە و زەویەكانیان بەجێبهێڵن ئەو 
  كاریان لەو ناوچەو زەویانە بۆ 

 
 نون

ى
 ئەوە بدات دەرفەن

 
پێویستە حكومەت هان

 بڕخسێنێت. 
  -د

 
سەبارەت بەگۆڕیت  نەتەوە ) تصحیح القومیە ( پێویستە حكومەت هەموو بڕیارەكان

 زیان لێكەوتوو بەن   زۆرلێكردن و گوشار  پەیوەست هەڵبوەشێنێتەوە و 
 
ڕێگە بدات كەسان

 ناسنامەی نەتەوەن  پەیڕەو بكەن. 
 
 خۆیان لە دیاریكردن

 
 ماق

٣-   
 
 ئامانج  سیاىس دەستكاری سنوورە ئیداری یەكان

 
ڕژێیم پێشوو بە مەبەستى بەدیهێنان

 گواستنەوەی 
ى
 و حكومەن

ى
 سەرۆكایەن

 
. بۆیە پێویستە لەسەر ئەنجومەن

ى
كردووە و گۆڕیویەن

 ئەو گۆڕانكارییە 
 
 بكەن لەپێناو چارەسەركردن

 
 ڕاسپاردە پێشكە  كۆمەڵەی نیشتمان

ى
اق  

عێ 
 بە كۆی دەنگ لەسەر چەند ڕاسپاردەیەك ناڕەوایانە، 

 
 نەیتووان

ى
 سەرۆكایەن

 
خۆ ئەگەر ئەنجوومەن

 بەكۆی دەنگ ناوبژیوانێگ بێالیەن 
ى
 سەرۆكایەن

 
ڕێك بكەوێت ئەوا پێویستە ئەنجومەن

 
 
 ڕاسپاردە، ئەگەر ئەنجومەن

 
دامەرێنێت بۆلێكۆڵینەوە لەسەر كێشەكە و پێشكەشكردن

 لەسەر ن
 
 نەیتوان

ى
 داوا سەرۆكایەن

ى
 سەرۆكایەن

 
اوبژیوانێك ڕێككەوێت ئەوا پێویستە ئەنجومەن

ی گشتى نەتەوە یەكگرتووەكان بكات كە كەسایەتییەیک نێودەوڵتى ناودار بۆ ئەو   
لەسكرتێ 

 ناوبژیوانییە دەستنیشان بكات. 
چارەسەری یەكجارەیک ئەو زەویانەی كێشەیان لەسەرە بەكەركوكیشەوە دوا ئەخرێت بۆ  -٢

 پا  جێبەج
 
یەیک داد پەروەرانە و شەفاق  

 سەرژمێ 
 
 سەرەوە و ئەنجامدان

 
 ڕێوشوێنەكان

 
ێكردن

. پێویستە ئەم چارەسەرە   دەستووری هەمیشەن 
 
 پەسەندكردن

ى
دانیشتووان، واتا تا كان

                                                 
دەڵێت: "ٌاسای بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ لۆناغی  ٣١١٦ى کۆمارى عێراق ساڵى دەستوور)ى ٢٥٤) مادەى ((16

) ومادەی ٦٤گواستنەوە و پاشکۆکەی هەڵدەوەشێنەوە لەپاش پێکهێنانی حکومەتی نوێ جگە لە بڕگەی (أ)ی مادەی (
)٦١.".( 
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 ئەو 
 
 ڕەسەن

 
 دادپەروەریدا بگونجێت و ویستى دانیشتووان

 
بەشێوەیەك بێت كە لەگەڵ بنەماكان

ێت."زەویانە  لەبەرچاوبگ  ێ 

م وەک دەزان
ا
دەگەڕێتەوە بۆ  تا ئیستا زۆربەى ئەم هەنگاوانە جێبەج   نەکراون، ئەمەش رێتبەڵ

 :دوو هۆکار
اق( لە جێبەجێکردی  ئەو ئەرک  

 )ئەنجومەی  وەزیرای  عێ 
ا
 انەیەکەم: کەمتەرخەىم حکومەی  فیدراڵ

ن  الیەی  دووەىم ەسخراوەتە ئەستۆى، هەرچەندە ئەمە ی   دەرو کە کە  دۆسییەبۆ چارەسەرکردی  
م دیارە بەرپرسیارێن  سەرەىک ناکۆکییەکە ڕەت

ا
ناکاتەوە کە )حکومەی  هەرێیم کوردستان(ە، بەڵ

 کە بەپن   دەقەکای  سەرەوە لە هەردوو 
ا
ی  ڕاپەڕاندی  حکومەی  فیدراڵ

ا
دەکەوێتە ئەستۆى دەسەڵ

 دەستوور 
ا
 دەستوور ( و ١٠٠٣ى کای  )ساڵ

ا
( بەرپرسیارێن  کردارى و ١٠٠٤ى هەمیشەی  )ساڵ

ڕاستەوخۆى لە دابینکردی  پێداویستییەکای  چارەسەرکردی  کێشەکە خراوەتە ئەستۆى. بێگومان ئەم  
 جگەلەوەى پێشێلکردنێگ ئاشکراى دەقەکای  

ا
ە، هاوکات دەستوور کەمتەرخەمییەى حکومەی  فیدراڵ

کوک ر بەشکردی  دانیشتوانە ڕاگوێزراوەکای  کەوەک بێ لێکەوتووەتەوە، ەرێنن  چەندین ئاکاىم ن
 سیاس)هاوشێوەى دانیشتوانە ڕاگوێزراوەکای  ناوچە جێنا 

 
( لە پیادەکردی  چەندین ماق و  ن  کۆکەکانیێ 

بەشکردی  کۆى نیشتەجێبووای  ئەم ناوچانە لە خزمەتگوزارى و دارای  و کەسییان، هەروەها بێ
ئیدارەى ) هەمیشە جۆرێک لە دووئیدارەی   تایبەت کە لەم ناوچانەدا  پێداویستییە ڕۆژانەییەکانیان، بە

 و ئیدارەى هەرێم( هەبووە، کە لەالیەک بووەتە هۆى خۆدزینەوەى هەردوو ئیدارەکە لە 
ا
فیدراڵ

 لن   بەرپرسیارە
یش زۆربەى بەرپرسیارێتییەکای  سەرشانیان، بەو بیانووەى کە ئیدارەکەیێ  ، لەالیەکیێ 

ڕ ن  چاودێرى حکوم ی  زبووەتە هۆى الوا  
  کە  ، و ئەمنییەکای  ئەم ناوچانەی   بەسەر دامەزراوە کارگێ 

تیای  ناوچەکە هەبووە. هەموو  ئەمەش دۆخێگ لەبارى بۆ 
ا
کەمتەرخەمییان بەرامبەر خزمەتکردی  هاوڵ

وب
ا
  بڵ

 دارای  و کارگێ 
ا
 لە دەزگاکای  کەرکوکدا ڕەخساندووە، هاوکات بووە بە هۆى ی  وونەوەى گەندەڵ

   و ئەمن  ن  سەرچاوەى نائاراىم سیاس
 
لە شارەکەدا کە بەردەوام هەڕەشەبووە بۆ سەر گیان و ماق

تیو هاو 
ا
ۆریستییەکان )وەک: قاعیدە و داعش( یان لەالیەن خودى دەزگا یڵ ، چ لەالیەن گروپە تێ 

ای 
 اسەربازى و چەکد

 
اق  

( کە ئێستا بەشێوەی )وەک رییەکای  سەر بەحکومەی  عێ  ەىک حەشدى شەعن 
 کوک و ناوچە جێناکۆکەکانیێ  دەکات. ر کە  حکومەتداری  ى دەستوور نا

دووەم: الوازى و ئاڵۆزى ئەو ئامراز و پێداویسن  و هەنگاوانەى کە لە دەقەکای  سەرەوەدا، لە 
 دەستوور هەردوو 

ا
 دەستوور ( و ١٠٠٣ى کای  )ساڵ

ا
(، وەک چارەسەر بۆ  ١٠٠٤ى هەمیشەی  )ساڵ

چارەسەرى سەرپن   و کێشەکە خراونەتە ڕوو، لەبەرئەوەى هەندێک لەم ئامرازانە جگە لەوەى 
کە بکەن لە دۆسییەمن  چارەسەرى هەندێک ڕەهەندى ەکە، هاوکات ناشتوانن زادۆسییڕووکەشن بۆ 

ن  بەڕێوەبردی  سەرچاوە ێکێشەى چۆن  شوناش شارى کەرکوک و  داهاتووى دووردا، بەتایبەت کێشەى
 سوشتییەکای  پارێزگاکە. 

دیارە نە کەمتەرخەىم حکومەی  فیدراڵ لە چارەسەرکردی  کێشەکە و نە الوازى ئەو ئامرازنەش کە 
 بۆ چار 

 
م هەر دۆسییەەسەرکردی  دانراون، لە گرنگ

ا
کە و پێویسن  چارەسەرکردی  کەم دەکاتەوە، بەڵ

ێت پێویستە ئەم دوو هۆکارەى سەرەوە، کە  هەنگاوێک لە داهاتوودا  بۆ چارەسەرکردی  ئەم کێشەیە بێ 
، لەبەرچاوبگرێت. ئەمەش بە بڕواى ئێمە بە دوو  مەرج  پێشتائیستا ڕێگربوون لە زوو چارەسەرکردی 

 سەرەىک دەکرێت: 
  
 )ئەنجومەی  وەزیرای  عێ 

ا
اق( یەکەم: بووی  چەند ئامرازێگ کارا کە بتوانێت حکومەی  فیدراڵ

ووی  ەکە نەکات، ئەمەش بە بدۆسیینە مامەڵە لەتەک چارەسەرکردی  ناچاربکات چیدى کەمتەرخەما
 بۆ ابەدواداچووی  بەردەوام بۆ ئەو هەنگاو چەند گرەنتییەک دەبێت، وەک 

ا
نەى کە حکومەی  فیدراڵ

 کەدا کێشەکای  دۆسییەی  بە ئاراستەى چارەسەرکردی   جێبەجێکردی  بەرپرسیارێتییەکای  سەرشا
اق( هەرکاتێک    

سینەوەى بەردەوام لەم حکومەتە )ئەنجومەی  وەزیرای  عێ   لێێی
دەینێت، لەگەڵ بووی 

کەمتەرخەىم لە جێبەجێکردی  ئەرکەکای  سەرشانیدا هەبوو. لەماوەى ڕابردوودا تەنیا دەزگایەىک فەرىم 
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نەى جێبەجێکردی  مادەى "ئەویش  ٢٣٠هەبووە بۆ جێبەجێکردی  مادەى    
کە بەفەرمای    ە"٢٣٠لێ 

م وەک ٨/٧/١٠٠٥(  لە )٣٧/٢٢٦٢م ر ن /  – ٣٥دیوای  سەرۆکایەی  کۆمار ژمارە )
ا
اوە. بەڵ ( پێکهێێ 

نەی تێگ چاودێریکردن ە تەنها ئامرازێگ جیببەجێکردنەزانراوە ئەم لێ  
ا
سینەوەى  و هیچ دەسەڵ و لێێی

ی   لەحکومەی  فیدراڵ
ا
 خودى دەسەڵ

ا
ۆڵ  ڕاپەڕاندی  فیدراڵیدایە. بۆیە نییە جگەلەوەى کە لەژێر کۆنێ 
اق بۆ ٤٧لەچوارچێوەى دەقەکای  سەرەوەدا )بەتایبەت مادەى   

ى یاسای بەڕێوەبردی  دەوڵەی  عێ 
 
ا
 گواستنەوەى ساڵ

 
سینەوەیە( ١٠٠٣قۆناغ ( ڕەنگە بکرێت لەداهاتوودا ئەو ئەرىک )بەدواداچوون و لێێی

ی  ڕاپەڕاندی  
ا
 کە پێشێ  ئاماژەمالە دەسەڵ

ا
درێت کە ئەوانیش پێن  فیدراڵ  

کرد بە ش  دەزگا و الیەن بسپێ 
 بریتی   لە: 

ی  ڕاپەڕاندی  حکومەی  فیدراڵییە.   کۆ سەر  -٢
ا
اق، کە بەش  دووەىم دەسەڵ  

 کۆمارى عێ 
١-  

ا
اق، بەتایبەت )ئەنجومەی  فیدراڵ  

ی  یاسادانای  عێ 
ا
مجلس اإلتحاد( کە تائێستا وەک  –دەسەڵ

اق پێ  
اوە. بەش  دووەىم پەرلەمای  عێ   ک نەهێێ 

ى گشن  نەتەوەوە یەکگرتووەکان، بەتایبەت ئەگەر الى هەندێک لە پێکهاتەکای    -٢  
سکرتێ 

اق( ۆ دوو الیەنەى سەروە )سەر ئەو کەرکوک دڵنیای  تەواونەبوو کە   
اق و پەرلەمای  عێ   

ىک کۆمارى عێ 
سینەوە"ەرىک دەتوانن بە شێوەیەىک تەندروست بە ئ  . ی   سکە هە"بەدواداچوون و لێێی

دووەم: هەموارکردن و پێداچوونەوە بەو ئامراز و پێداویستییانەى کە تائێستا بۆ چارەسەرکردی  
ین ئامرازیش بریتییە لە مادەى دۆسییە م لەبەرامبەر ئەم ٢٣٠کە جێبەجێکراون، دیارە سەرەکیێ 

ا
. بەڵ

وعییەی  ماوەى جێب بەجێکردی  هەموارکردنەدا چەند رێگرییەک هەیە، یەکێکیان بریتییە لە مەس 
 ٢٠(ە، دیارە )٢٢/٢١/١٠٠٦ناوە ئەویش )امادەکە، کە خودى خۆى وادەیەىک بۆ جێبەجێکردی  د

ساڵ( زیاتر بەسەر ئەم وادەیەدا چووە وهێشتا چەند هەنگاوێگ کەىم مادەکە جێبەجێکراوە. 
ى دەستوور ( ٢١٥ڕێگرییەکیێ  بریتییە لە چونێن  هەموارکردنەوەى مادەکە، کاتێک دەبینی   لە مادەى )

اقدا چەند مەرجێگ توند بۆ هەموارکردی  هەر بنەما و مادەیەىک   
م هیچ (17)ەکە هەیەدەستوور عێ 

ا
، بەڵ

 هەندێک لە پێکهاتەکای    ى بۆ مافەکای  هەرێیم کوردستان و یەکێک لەو مەرجانە زامنێگ ئەوتۆ 
 
ماق
ئەگەر لە داهاتوودا مادەى کەرکوىک تێدا نییە )بەتایبەت کورد(، بەشێوەیەک گرەنن  ئەوە بکات کە 

 ڕەواى هەموو ئەم الیەن و پێکهاتانە بکات و کێشە تەنها بەوشێوەیە ٢٣٠)
 
( هەموارکرا، زامن  ماق

 دەیخوازێت. 
ا
 چارەسەر نەکات کە بەرژەوەندییەکای  حکومەی  فیدراڵ

ى کەواتە لەسایەى ئەم دۆخەدا، سەبارەت بەو ڕێگریانەى سەرەوە، هەرجی پەیوەستە بە ماوە
تان بە گشن  و دەستوور (، ئەوا بەڕاى زۆربەى یاساناسان، ٢٣٠بەسەرچووی  مادەى )

ا
ى دەستوور ى وڵ

( 
ا
 ساڵ

 
اق  

، هیچ وادەیەىک دیاریکراوى بۆ بەسەرچووی  بنەما و مادەکای   تێدا (١٠٠٤عێ  یش بەتایبەی 
تیابکرێت،  ەکەیای  دۆسیینییە، ئەوەى بەسەرچووە تەنها وادەیەک بووە کە دەکرا چارەسەرى کێشەک

م دیارە هەم خودى کێشەکە ماوە و هەم خودى ئەو 
ا
کردی  ەش کە ئامرازى بۆ چارەسەر دەستوور بەڵ

                                                 
دەڵێت: " ٌەکەم: سەرۆک کۆمارو ئەنجومەنی وەزٌران  ٣١١٦ى کۆمارى عێراق ساڵى دەستوور)ى ٢٣٧) مادەى ((17

 .ە ٌان پێنج ٌەکی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران مافی پێشنٌارکردنی هەموارکردنی دەستوورٌان هەٌەپێکەو
دووەم: نابێت ئەو بنەما بنەڕەتٌانەی لە بەندی ٌەکەم و ماف و ئازادٌانەی بەندی دووەم کە لەم دەستووردا هاتوون 

)ی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران لەسەرٌو ٣/٤(  هەمواربکرێن مەگەر پاش دوو خولی هەڵبژاردنی ترو بە ڕەزامەندی
 .ڕازٌبوونی گەل لە ڕێگای ڕاپرسی گشتٌەوەو پەسەندکردنی سەرۆک کۆمار لەماوەی حەوت ڕۆژدا

سێٌەم: نابێت ئەو مادانەی تر کە لە خاڵی دووەمی ئەم مادەٌەدا ئاماژەٌان پێنەکراوە هەموار بکرێن مەگەر پاش 
ئەنجومەنی نوێنەران لەسەرٌو ڕازٌبوونی گەل لە ڕێگای ڕاپرسی گشتٌەوەو  )ی ئەندامانی٣/٤ڕازٌبوونی (

 .پەسەندکردنی سەرۆک کۆمار لەماوەی حەوت ڕۆژدا
چوارەم: نابێت هٌچ هەموارکردنێک لەو مادانەی دەستووردا ئەنجام بدرێت کە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ئەو 

تاٌبەتەکانی حکومەتی فٌدرالٌەوە تەنٌا بە ڕەزامەندی دەسەاڵتی دەسەاڵتانەی هەرێمەکان کە ناکەونە سنووری دەسەاڵتە 
 .ٌاسادانانی هەرێمی پەٌوەندٌدارو ڕەزامەندی زۆرٌنەی دانٌشتوانی لە ڕێگای ڕاپرسی گشتٌەوە

هەموارکردنەکە بە پەسەندکراو دادەنرێت لەالٌەن سەرۆک کۆمارەوە پاش تێپەڕبوونی ئەو ماوەٌەی لە بڕگەی  -پێنجەم: أ
 .م)و (سٌێٌەم) ی ئەم مادەٌە ئاماژەی پێکراوە لەکاتی پەسەند نەکردنٌدا(دووە

 هەموارکردنەکە لە بەرواری باڵوکرکردنەوەٌەوە لە ڕۆژنامەی فەرمٌدا کاری پێدەکرێت". -ب
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( تەنها ئەو کاتە بەسەردەچێت کە کۆى ٢٣٠داناوە هیشتا کارایە و هەڵنەوەشاوەتەوە، بۆیە مادەى )
( ئاماژەى ٢١٥) ەکە لەمادەىدەستوور ەکە هەڵبوەشێتەوە یان بەو شێوەیەى کە خوودى دەستوور 

ێت. ئەمە جگە لەوەى کە بۆکردووە هەمواربکرێت یان بەیەکجارى  چەندین مادەى ترى  دەستوور البێ 
، کە وادە بۆ جێبەجێکردنیان (18)(٢٣١و  ٢٢٦و  ٥٤(ى تێدایە، وەک مادەى )٢٣٠هاوشێوەى مادەى )

م ئەو وادانە بەسەرچوون و
ا
 نەداوە. لەدەستییان دەستوورهیچیشیان نرج   دانراوە، بەڵ

م هەرجی پەیوەیستە بە ئەستەىم هەموارکردی  
ا
(، ئەوا ٢٣٠لە ناویشیدا مادەى ) دەستوور بەڵ

زى ئەو ئامرازانەش کە بۆ چارەسەرکردی   ارتییەکای  ئەم مادەیە و ئاڵۆزى و الو و دەکرێت کەم و کو 
دانای  یاسەیەک  ردن بەکێشەى کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکان لە خۆى گرتووە، لەجیای  هەموارک

 و  ێدچاکسازى ت
 

ێت کە بووی  هەموو ئەو هاوسەنگ م دەبێت ئەم یاسایە لە کەشێکدا دابێ 
ا
ابکرێت، بەڵ

، بەتایبەی  بۆالیەی  هەرێیم   گرەنتیانە زامنکرابێت کە لە کای  هەموارکردی  دەستوورەکەدا پێویسی  
 کوردستان و بۆ پێکهاتەى کورد لە کەرکوک و ئەوناوچانەدا. 

لەم گرەنتییە ڕواڵەتیانەش کە پەیوەسی   بە شێوازى دانای  یاساکەوە، پێویستە هاوکات چەند  جگە
زامنێگ بابەتیش لە یاساکەدا هەبێت، بەشێوەیەک سەرجەم ئەو ئامرازە نوێیانەى کە دەخرێنە 

 یلەوە نن  کەمێ  ەیچ گروپ و پێکهاتەیەىک کەرکوک گر چوارچێوەى یاساکەوە دەبێت هیچیان بۆ ه
 (دا هەیە. ٢٣٠نەبێت کە ئیستا  لە مادەى )تیا

 ڕەنگە چەند ڕەهەندێگ گرنگ کە پێویستە لە یاساکەدا هەبێت، بریتیی   لەمانەى خوارەوە: 
پێداگریکردن لە پابەندبوون بە بنەماکای  پێکەوەژیان وحوکمڕای  هاوبەش و دابەشکردی   -

 عنەوییەکان لە شارەکەدا. دادپەروەرانەى سەرجەم داهات و هەل و دەستکەوتە مادى و مە
ێردراودا، بەشێوەیەک  ن  پێویست - ڕەنگدانەوەى ئەم بنەمایانە لە چەند دامەزراوەیەىک یاسای  هەڵێ  

کە ئێستا هەیە و لەسەر بنەماى نوێنەرایەتیکردی  دانیشتوای    ،ئەنجومەی  پارێزگا دەکرێت جگە لە 
یردراو بەناوى ناوچەکە بەپن   ڕێژەیان لە شارەکەدا دامەزراوە، دەکرێ ى هەڵێ  

ت ئەنجومەنێکیێ 
)ئەنجومەی  پێکهاتەکان( لەسەر بنەماى نوێنەرایەتیکردی  یەکسای  پێکهاتەکان دابمەزرێت، بە تایبەت  
کە هەندێک پێشنیار هەبوو بە نوێنەرایەتیکردی  پێکهاتە سەرەکییەکای  کەرکوک )کورد و عەرەب و 

                                                 
دەڵێت: "ئەنجومەنێکی ٌاسادانان پێکدەهێنرێت کە بە  ٣١١٦ى کۆمارى عێراق ساڵى دەستوور)ى ٧٦) مادەى ((18

نوێنەرانی هەرێم و ئەو پارێزگاٌانە لە خۆدەگرێت کە ناکەونە سنووری هٌچ   فٌدرالی) ناودەبرێت،(ئەنجومەنی 
هەرێمێکەوە ، پێکهاتەو مەرجەکانی ئەندامێتٌو بواری تاٌبەتمەندێتی ئەم ئەنجومەنەو هەرچی پەٌوەندٌدارە بەم بوارەوە بە 

 "..انی ئەنجومەنی نوێنەران) دەنگی ئەندام٣/٤ٌاسا ڕێکدەخرێت بە زۆرٌنەی دوو لە سێی (
دەڵێت: "کارکردن بە حوکمی ئەو مادانەی تاٌبەتن بە  ٣١١٦ى کۆمارى عێراق ساڵى دەستوور)ى ٢٤١مادەى (

دەرچوونی بڕٌارێک لە   ئەنجومەنی فٌدرالٌەوە لەهەر شوێنێک لەم دەستوورەدا ئاماژەی بۆ کرابێت دوادەخرێت تا کاتی
)ی ئەندامانی لە خولی دووەمی هەڵبژاردنی خۆٌدا کە پاش کارابوونی ٣/٤ی دەنگی (ئەنجومەنی نوێنەرانەوە بە زۆرٌنە

 "..ئەم دەستوورە دەٌبەستێت
دەڵێت: " ٌەکەم: ئەنجومەنی نوێنەران لەسەرەتای کارٌدا  ٣١١٦ى کۆمارى عێراق ساڵى دەستوور)ى ٢٥٣مادەى (

هاتە سەرەکٌەکانی کۆمەڵگەی عێرالی بکات، ئەرکی لٌژنەٌەکی تاٌبەت لە ئەندامانی پێکدەهێنێت کە نوێنەراٌەتی پێک
برٌتٌە لە پێشکەشکردنی ڕاپۆرتێک بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لە ماوەٌەکدا کە لە چوار مانگ تێپەرنەکات، تێٌدا 

ئەنجام بدرێت،  دەستوورڕاسپاردەی پێوٌست لە خۆبگرێت سەبارەت بە هەموارکردنی پێوٌست کە دەکرێت لە 
 .نرێتەوە دوای ئەنجامدانی ئەرکەکانیلٌژنەکەش هەڵدەوەشێ

دووەم: هەموارکردنە پێشنٌارکراوەکان بە ٌەک جار دەخرێتە بەردەمی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دەنگدان لەسەری، 
هەروەها ئەو پێشنٌارانەی بۆ هەموارکردن خراونەتە ڕوو بە پەسەندکراو دادەنرێن بە ڕەزامەندی زۆرٌنەی ڕەهای 

 .ئەندامانی ئەنجومەن
سێٌەم: ئەو مادانەی کە بە پێی بڕگەی دووەمی ئەم مادەٌە لەالٌەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە هەموار کراوە دەخرێتە ڕوو 
بۆ گەل بەمەبەستی ئەنجامدانی ڕاپرسی لەسەری، لە ماوەٌەکدا کە لە دوو مانگ تێپەڕ نەکات لە بەرواری پەسەندکردنی 

 .لەالٌەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە
رسٌەکە لەسەر مادە هەموارکراوەکان بە سەرکەوتوو دادەنرێت ئەگەر زۆرٌنەی دەنگدەران ڕەزامەندی چوارەم: ڕاپ

 .پارێزگا ٌان زٌاتر ڕەتی نەکەنەوە  )ی دەنگدەران لە سێ٣/٤لەسەر نٌشان بدەن، هەروەها (
تا کاتی کۆتاٌٌهێنان  ستووردە) ناگرێتەوە کە پەٌوەندی هەٌە بە هەموارکردنی ٢٣٧پێنجەم: بڕگەکانی ئەم مادەٌە مادەی (

 "..بە ئەنجامدانی هەموارکردن کە لەم مادەٌەدا ئاماژەی پێکراوە
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، ٢١ –% ٢١ –% ٢١ى )تورکمان( لە ئەنجومەی  پارێزگادا بە ڕێژە %( بۆ هەریەکێکیان بەیەکسای 
%( بۆ پێکهاتەى مەسیحییەکان لە شارەکەدا، بۆیە دەکرێت ئەم پێشنیارە لە ٣لەگەڵ ڕێژەى )

دا )ئەنجومەی  پێکهاتەکان( جێبەجێبکرێت. هاوکات ئەم ئەنجوومەنە جگە  پێکهاتەى ئەنجومەنێکیێ 
تیشەوە ی  پارێزگا جیاوازبێت، دەبێت لە ڕووى دەسەویستە لەڕووى پێکهاتەوە لە ئەنجومەێلەوەى پ

ا
ڵ

ی  ئەنجامدای  ئەو کاروبارانەى پێبدرێت کە کاریگەرییان لەسەر جیاوازبێت، بەتایبەت 
ا
 دەسەڵ

 هەل و داهاتەکای  شارەکە هەیە.  ن  پێکەوەژیان و دابەشکردی  یەکسان
( ساڵ، کە وەک )قۆناغێگ گواستنەوە( ٦ - ٤لەنێوان ) ن  ویسن  دیاریکردی  ماوەیەىک زەمەنپێ -

ێت و لەو  وکدۆخێگ تایبەت بە شارى کەرک بدرێت و بەشێوەى حوکمڕای  هاوبەش بەڕیوەبێ 
 ماوەیەشدا کار بۆ چارەسەرکردی  کێشەکای  بکرێت. 

لە الیەن بکات بەتایبەت  پێویسن  هەبووی  چەند ئامرازێک کە زامن  چاودێریکردنێگ نێودەوڵەی   -
کردی  یەوە، بۆ چۆنێن  جێبەجێکردی  یاساى ئاماژەبۆکراو لەسەرەوە و هەروەها بۆ چاودێری-یۆناىم

 کەرکوک و بەڕێوەبردی  هاوبەش تیایدا. دۆسییەی   کای  ڕەوش  چارەسەرکردی  کێشە
 ڕوونسازی)شەفافییەت(بۆ بەرجەستەکردی  بنەماى  ی  گ کردارێپێویسن  هەبووی  چەند ئامراز -

و وەدەستهێنای  داهای  سەرچاوە سوشتییەکای  شارەکە )نەوت وگاز(،   ە بەرهەمهێنان و بەکاربردنل
یش جن     توندىن   ئیستا جێگاى ملمالن کە تا بەغداد و هەرێیم کوردستانە لەالیەک، لەالیەکیێ 

ئاڕاستە  کەیە کە داهای  ئەم سەرچاوە سوشتییانە بەشێوەیەکەبایەخپێدای  سەرجەم پێکهاتەکای  شار 
تیای  و بکرێت سەرجەم هاو 
ا
چەندین ساڵ لە ستەم و  یشارەکە لن   سودمەندبن و قەرەبوو  ڵ

 بێبەشکردن و ماڵوێرانییان بۆ بکاتەوە. 
 بکرێت بە جێبەجێکردی  سەرجەم ئەو ی  پێویستە  پێداگر -

ا
 لەسەر پابەندبووی  حکومەی  فیدراڵ

  ، ئاساییکردنەوە) ەکەهەرش  قۆناغ( لەخۆى گرتوون، لە ٢٣٠گاوانە کە مادەى )ئەو هەن
و  ی  سەرژمێ 

 یەکەم (ڕاپرش
 

. لەم چوارچێوەیەشدا بودجەیەک تەرخانبکرێت بۆ جێبەجێکردی  قۆناغ

 پاشانوزار و موڵکایەی  و یەى ڕاگوێزراوانەوە تا کێشەى زەو)ئاساییکردنەوە(، هەر لە قەرەبووکردنەو 
بەمەبەسن  ئەنجامدای  گۆڕانگکارى ئیدارى و بەعس  انەى کە ڕژییمدنەوەى ئەو یاسا و بڕیار هەڵوەشان

یەی  لە شارەکەدا 
ا
 و ئابوورى و کۆمەڵ

 
  پاشێ  دەریکردوون. دیمۆگراق

 
هەنگاو بۆ جێبەجێکردی  قۆناغ

ێت. دەشێت ئەم قۆناغەش هاو  ى( بێ   
 سەرژمێ 

 
  کاتدووەم )قۆناغ

 
لەگەڵ جێببەجێکردی  قۆناغ

م لەسایەى بووی  چەند مە
ا
ج و زامنێکدا، وەک ر یەکەم )ئاساییکردنەوە( ئەنجام بدرێت، بەڵ

ییەکەدا بەشێوەیەک سەرجەم ئەو کەسانە بگرێتەوە کە پێشێ    
ى لە سەرژمێ   گشتکێ 

ڕەچاوکردی 
گەڕانەوە و نیشتەجێبوونیان لەالیەن ڕژێیم بەعسەوە ڕاگوێزراون، ئەگەرجی هێشتا ئەم کەسانە هەىل  

یەوە بۆ -وڵەی  بەتایبەت لە الیەن یۆناىملە کەرکوکدا بۆ نەڕەخسابێت، هەروەها بووی  چاودێرى نێودە
ییەکە. لە دواى جێبەجێکردی  ئەم دوو قۆناغەش،   

کە )چۆنین  بەڕێوەچووی  پرۆسەى سەرژمێ 
 گواستنەوەکە"زۆربەى ماوەى 

 
تا ساڵدا هەنگاو بۆ جیبەجێکردی  لە کۆ  (ى بۆ تەرخانبکرێت"قۆناغ

 سێیە
 

تیای  ناوچەکە سەرپشک بم )ڕاپرش( بکرێت، بەشێوەیەک قۆناغ
ا
اردی   کرێنهاوڵ  لە هەڵێ  

 :یەکێک لەم بژاردانە
اق -٢  

 .و لەژێر سایەى حکومەی  فیدراڵدا ماوەنەوەى کەرکوک وەک پارێزگایەىک ئاسای  عێ 
 .ەى حکومەی  ئەم هەرێمەدالەژێرسایچوونە پاڵ هەرێیم کوردستان و  -١
 .بوون بە هەرێمێگ سەربەخۆ و لەژێر سایەى حکومەتێگ تایبەت بە هەرێیم کەرکوک خۆیدا -٢
کردی  کەرکوک وەک ناوچەیەىک حوکمڕای  هاوبەش لەنێوان هەرێم و بەغدادا  -٣ تا ماوەیەىک  جێگێ 

 .نادیار و درێژخایەن
 گواستنەوەدا بێتە ئاراوە  جێبەجێکردی  تر کە دەش   لە کای   ىکەبژاردەی د هەریاخو  -٤

 
ک وە) قۆناغ

ێت(. چوونە پاڵ هەرێمێکیێ  کە   لە داهاتوودا پێکبهیێ 
 
 

 .یەکالییبکرێتەوە " ڕاستەقینەدەنگدەرای  "لەهەموو بارێکیشدا ئەنجاىم ڕاپرسییەکە بە زۆرینەى دەنگ
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 :ئایندەى دۆسییەى ئاسایشى کەرکوکەم: دوو باىس 

ین و  ، لە رویەىک ترەوە مەترش یەەکەوە هەرەشەیارترین ئەو بابەتانەى کە لە رویهەستلە گرنگێ 
ەى ئاسایش  کەرکوکە، روداوەکای  یبەکارهێنای  سیاسیانەى  هەیە لە سەر ئایندەى کەرکوک دۆسی

ى لەکەرکوک گۆڕى و دۆسیەى ئاسایش لە شارى کەرکوک لە ئێستادا ٢٥   
 هێ 

 
ى ى ئۆکتۆبەر هاوسەنگ

   
ەکای  پێشمەرگەو ئاسایش  کوردستان لە دەست هێ    

ەکای  پۆلیسدایە، هێ    
اق و هێ   

ۆرى عێ   دژە تێ 
ەکای 

  .بەشدار نی    و ئیدارەى دۆسیەى ئاسایش  کەرکوکبە هیچ شێوەیەک لە بەڕێوەبردن 
پێویستە هەڵوەستە لەسەر ئەم ش   ،کەرکوک  ەى ئاسایش  یبۆ تێگەیشی   لە ئایندەى دۆسی

 تێگەیشتنە بکرێت: 
 

 کەرکوکیەکەم: 
 
وانیت  پێکهاتەکان ڕ  

 تێ 
وانین  پێکهاتەکای  کەرکیبۆ بەڕێوەبردی  دۆسی ڕ  

بە پن    مامەڵەى  ،وکەوەەى ئاسایش  کەرکوک لە تێ 
، پێکهاتەى دا گۆڕانکارى بەسەرداهاتوەیەەیئاسایش  دانیشتوان لەگەڵ ئەم دۆسکەوتن  ڕۆژانەو بەریەک

تۆکمەو  دەزگایەىک  ن  لە نەبوی   دیسپلینێگ ئاسایشکە تورکمای  وا سەیرى ئەم دۆسێیە دەکات  
 کانوی   تەنها بۆ نمونە رێکخراوى هەواڵگرى بۆشای  ئاسایش لەکەرکوک هەیە، 

 
لە مانگ

ۆر کراون ییانکراوەتە ئامانج و دوان  دا ش  کەسایەی  تورکمای  ١٠٢٧دووەىم ەى یئەو دۆخە ئاسایش .تێ 
 خرایی هەرێیم کوردستانە ئێستا هەیەى دەرئەنجاىم سیاسەی  هەڵەى 

حکومەی  ناوەندى و سیاسەی 
ەکای  کەرکوک بە تایبەی  پۆلیس سەرلەنوێ یی، بۆیە پێویست دەکات دەزگا ئاسایش١٠٠٢لە دواى 

 .(19)بۆ بکرێت یاننەوەو پیاچو 
پارێزگارى کەرکوکیان پێکهاتەى عەرەی  لە کەرکوک هەرچەندە لە ئێستادا بە شێوەیەىک کای  پۆسن  

م بە ەوەیەبەدەست
ا
 دا ١٠٢٦یى ئۆکتۆبەر ٢٥مەڵە لەگەڵ دۆخە تازەکەى دواى ما نیگەرانییەوە، بەڵ
کام ئاراستە هەنگاو دەنێت. لە   ییە نەخشەى سیاش کەرکوک بەرەو ئێستا دیار ن دەکەن و پێیانوایە تا 

 عەرەی  سوننەى  
 عەرەی  لە کەرکوک کە تاڕادەیەک گردبونەوەیەکە نوێنەرایەی 

ئێستادا ئەنجومەی 
ى  ،کەرکوک دەکات وایە تەنها لە دواى شازدەى و پێی اتلە دۆج  ئاسایش  کەرکوک دەکپشتگێ 

ی  یاسا لە کەرکوک ئۆکتۆبەرەوە یاسا سەروەرە
ا
هەیە، ئەو ئارامیەى لە کەرکوک هەیە ی  بوو داو دەسەڵ

 عەرەی  لە کەرکو 
ە ئەمنییەکای  کەرکوکە، بۆیە ئەنجومەی    

ک دەرئەنجاىم مومارەسەى پیشەی  هێ 
لە کەرکوک ناوەندى یانە دەکات کە حکومەی  دەستووریاسای  و  ەئەو هەنگاو  و پشتیوای  لە هەمو 
جێبەجن   دەکات
(20). 

و بە  کوردى بە تەواوى دژ بە هەنگاوەکای   حکومەی  ناوەندییەئەمە لە کاتێکدایە پێکهاتەى  
 ڕێکەوتن  پن   و بە  دەستوورى  پێناسەى دەکەن، چونکە بە پن   دەستوور هەنگاوێگ نا دروست و نا

 
ا
ەکای  ١٠لە  ەوە١٠٢٢ئەمن  لە دواى ساڵ   

ین  یەکەم ڕێکەوتنێک کراوە لە نێوان هەر یەک لە هێ  تش 
تە یەکگرتو 

ا
اقەکای  ئو وڵ  

ەکای  عێ    
ەکای  پێشمەرگە لەسەر بەڕ ەمریکا و هێ    

وەبردی  هاوبەش  ێو هێ 
ى و 

ا
نەى باڵ لەسەر بەڕێوەبردی  زارى هاوبەش ەئاسایش لە ناوچە جێناکۆکەکان، لە بڕگەى )ب( لێ  

 :(21)نو بو رەزامەند لە سەر ئەم شەش خاڵە ،ئاسایش  هاوبەش لە کەرکوک
 هاوبەش .  ن  رى ناوچەى ئاسایشـ البردی  سنو ٢
ى کردارـ ١   

ى ئاڵتوی  تاکە هێ   
 پشکنی    ی  شێ 

 بێت. ەد دا -لە خاڵەکای 
   ھ -٢

  ش کای  ەێ 
 ەب نەکەد انۆیخ ەل یزگار ێو پار ی   پشکن کای  ەڵخا پاراستن   رىکەئ توی  ڵئا یێ 

 .شەھاوب ن  یپشکن خاىل کینز ەل تر ەم055 یدوور 
ى ئاڵتوی  رێوشوێوێن  ئاسایش  لەنێوان ٣  

ەکای  شێ    
ئەمەش  دەخات،ڕێک بازگە هاوبەشەکانـ  هێ 

                                                 

 ) چاوپێکەوتن لەگەڵ حەسەن تۆران. ئەندامى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق لە پێکهاتەى تورکمانى.(19
 ٣١٢١ـ ٢٣ـ٣١) بەٌاننامەى ئەنجومەنى عەرەبى لە کەرکوک لە (20
 .٣١٢٢تشرٌنى ٌەکەمى  ٣١هێزەکانى ئەمرٌکاو عێراق و هێزەکانى پێشمەرگە لە ) رێکەوتنى هاوبەشى (21
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 لەگەڵ سەن پاش
 

 هاوبەش لە کەرکوکهەماهەنگ
 

 .داتەرى هەماهەنگ
   ھ ەل مەچوار  ییەیس ادکردی  یزـ ٤

  ش کای  ەێ 
 ن  یپشکن خاىل دروستکردی    ئامانیح   ۆ ب ئالتوی   یێ 

 .شەھاوب
 هەڵدەستێت  بە ٥

 
اق  

ەکای  پۆلیش عێ    
 ناو شارى کەرکوک. پرۆسەى ئاسایش لە بەڕێوەبردی  ـ هێ 

او دەزانێتیەى کەیپێکهاتەى کوردى لە کەرکوک ئەم دۆخە ئەمن ، بۆیە رکوک بە دۆخێگ سەپێێ 
ەکای   ەەوتنکو ئەو رێک دەستوورن بە و و پابەندبو  نەوەو داواى پیاچو  هاوبەشانە دەکات کە لە نێوان هێ  

ە ئەمن   
اق و هێ   

اوە. یحکومەی  عێ  اقدا بەسێ   
 یەکای  عێ 

 
  دووەم: 

ى
 هەرێم و حکومەن

ى
وانیت  حکومەن ڕ  

 تێ 
 
 کەرکوک بۆ ئاسایشى  فیدراڵ

اق لە دواى ریفراندۆىم حکوم  
 داواى  گەڕانەوەى  ١٠٢٦ى ئەیلوىل ١٤ەی  عێ 

ا
ی  فیدراڵ

ا
دەسەڵ

، حکومەی  ناوەندى ١٠٢٦ى ئۆکتۆبەرى ٢٥، بۆیە لە بەرەبەیای  دەکرد بۆ ناوچەجێناکۆکەکان
ەکای  و دەستیکرد بە پرۆسەى جو    

ندی  هێ 
ا
ە و سەنتەرى شارى کەرکوک و لە ماوەیەىک کەمدا  چو  بەرەو ڵ

 ئەم هەنگاوە بە زیندوەکای  شارەکەو سەنتەرى شار  شوێنە
 
اق  

هەنگاوى سەپاندی  "، حکومەی  عێ 
 
ا
اق.  دەزانێت و پشت ئەستورە بە بڕیارى "یاساو چەسپاندی  دەسەالی  فیدراڵ  

ئەنجومەی  نوێنەرای  عێ 
سفرکردنەوەى   دا پرەنسینی )یلە سیاسەی  هەرێمیتا رادەیەک  ەوە توای  بەم هەنگاوەىێ  لەالیەکى

تای  
ا
( لەگەڵ وڵ ان   بهێنێت،بەدەست دراوش  کێشەکای   

دەرگایەىک  و هەمو کە بە تایبەی  تورکیاو ئێ 
 
 

اقئابوری   ،هەواڵگری   هەماهەنگ  
 برین   لەوەى ئەمریکا  .  جگە(22)کردەوە   و سەربازییان بۆ عێ 

ا
رۆڵ

شەڕى داعش  لەوەى کە تێکچوی  پەیوەندییەکای  هەرێم و بەغدا نەبێتە هۆى ئەوەى کە لە و بو 
اق ی  لەگەڵ یەکپارچەرایگەیاند ئەمریکا بەفەرىم  ییان بکاتەوە. هەروەها دسار   

ە. بۆیە دایخایک عێ 
کردوە، دروستدا بۆ هەولێ  و بەغبەردەوام پەراوێزى گفتوگۆى ئەمریکا بۆ گەیشی   بەم مەبەستە 

یەو ناکرێت لەچونکە کور  اتێ  
)لە  بدرێت. پەرلەمانتارێگ  کورد دەست دستان بۆ ئەمریکا ناوچەیەىک سێ 

اق دەڵێت نوێنەرای  پاری  دیموکرای  کوردستان(  
  :لە ئەنجومەی  نوێنەرای  عێ 

ا
"ئەمریكییەكان لە هەوڵ

". باس لەوەشدەكات مەسعود بارزای  ئەوەدان دۆج  كەركوك و ناوچە دابڕاوەكای  تر چاكبكەنەوە
 ئەو الیەنانەن،    یدڵنیا

ا
  سەرخستن  هەوڵ

كردۆتەوە دەستبەرداری كەركوك نابێت و لەئێستادا چاوەڕی 
ی دەكەن اردوە و  .كە نێوەندگێ  "ئێستا لەبارەی كەركوك و ناوچە دابڕاوەكانەوە بێدەنگیمان هەڵێ  

ی دەكەن،  ەكای  پێشمەرگە  ای  دۆخەكە ئاسچاوەڕێدەكەین ئەو كەسانەی نێوەندگێ    
بكەنەوە و هێ 

 سیاسن  كوردستان دەتوانێت 
بگەڕێنەوە بۆ شوێنەكای  خۆیان، بەپێچەوانەوە نە سەركردایەی 

کەواتە ئەمریکیەکان پرۆژەى  .(23)ابگرنر رێت، نە خەڵكەكەش دەتوانن خۆیان خەڵكەكەی خۆی رابگ
وەش دەکرێت کە ئەمریکیەکان ناکۆکەکان.  باس لەدی  کەرکوک و ناوچە  جێنوێێیان هەیە بۆ بەڕێوەبر 

نە دەبێت کە ئەرىک ئەم بنکانە چارەسەرى ئەو کێشا ربازى تر لەو ناوچانە دەکەنەوە. بنکەى سە
 بدەن. چاوەڕوان دەکرێت روو

حکومەی  هەرێیم کوردستان هەڵوێسن  رون و ئاشکراى ئەوەیە کە ئەم هەنگاوانەى حکومەی  
ی  فیدراڵیەوە ناوەندى کە بە ناوى یاس

ا
ین و دەستوور،  هەنگاوى نادەستیپێکردوەا و سەپاندی  دەسەڵ

 پێشێلکردی  
 
اق ناوچەیەىک دەستوور ى  ٢٣٠بە پن   ماددەى  چونکە کەرکوک ،ەدەستوور زەق  

ى عێ 
ێت، لەبەرئەوە بەڕێوە ویەکەوە و و ڕ و جێناکۆکە و دەبێت بە هاوبەش  لە هەم بەڕێوەبردی  دەبێت بێ 

ێگ هاوبەشئاسایش  ئەو    
خن    رێیم كوردستان جه هه  میشه بێت. هه دا ناوچەیە لە ئەستۆى هێ 

كای  نێوان  ركردی  ناكۆییه سه بۆ چاره  ستوورى و یاسایییه ى ده رى ڕێگه به ندى گرتنه پابه  كه   وه كردۆته
ته سه ده

ا
  مه ئه  پێویسته  وایه یبڕواکە   اتەوەك مان كاتیشدا دووپای  ده هه  ، لهرێم كان و هه فیدراڵییه  ڵ

 دیالۆگێگ نیشتمانن  گشتگێ  بۆ چاره ك بۆ ده مایه بنه  ببێته
  كان له ركردی  ناكۆكییه سه سپێكردی 

اقه كای  ده مادده واوى جێكردی  ته ى جێبه گهڕێ  
هۆى زامنكردی   جۆرێك ببێته  به ، وه ستوورى عێ 

                                                 

  http://democraticac.de/?p=50871 المركز الدٌممراطً العربً، –) د. اٌالف راجح هادي (22
 ) شاخەوان عەبد هللا ، ئەندامى ئەنجومەنى نوێنەرانى عێراق .(23
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ت و تایبه سه دهپاراستن  ماف و 
ا
  یه ڕێگه  تاكه  مه ى ئه و پێیه به هەن، ستووردا  ده  لە کە كان ندییه تمه ڵ

اقخایک كێتن   بۆ زامنكردی  یه  
راى حکومەی   (24)ستووردا هاتووه ىم ده كه ى یه مادده  ك له وه ،عێ 

 ە دۆخەکە ئاسای  بکرێتەوە، چونکە ئێستا کەرکوکو هەرێیم کوردستان ئەوەیە کە لە ڕێگەى گفتوگۆ 
  .بە دۆخێگ نائاساییدا تێدەپەڕێت

 
ۆریستیەکان لە کەرکوکسێیەم:   مەترىس سەرهەڵدانەوەى گروپە تێ 

اق  
م و  هاتو ی  کۆتا  دا لە ئێستادا داعش لە رووى مەیدای  و خاکێگ دیاریکراوە لە عێ 

ا
ە، بەڵ

ەکای  هاوپەیمای  نێودەوڵەی  دژ بە داعش یمەترسی   
ەکای  سەرهەڵدانەوەى هەیە و ئەمریکییەکان و هێ 

، بە تایبەی  لە کەرکوک و ناوچەکای  دەوروبەرى، چونکە ئەم ناوچەیە اردۆتەوەنەش ئەگەرەیانئەم 
ین روبەڕ  خۆ  و  ، باوەشێگ باش  خۆڕێکخستنەوەوبونەوەى سەربازى تیایدا ڕویداوەجگەلەوەى کەمێ 

تای  هەرێمحەشاردای  ئەم گروپانەیە، بۆیە دەز 
ا
 ە دەکەنو و نێودەوڵەی  باس لە ن  گا هەواڵگرییەکای  وڵ

  و  ئەمە جگە لەوەى  چاالیک ئاشکرا یدارن. مەترسلەسەر ئایندەى ئاسایش  کەرکوک ئەم گروپانە 
ۆریسن  ئەنجام لە کردەوەیەىک  لە رۆژئاواى کەرکوک ١٠/١/١٠٢٧لە بۆ نمونە ، دەدەن کردەوەى تێ 

ۆریستیدا ) ەکای  حەشدى شەعبی چەکداری( ١٦تێ    
ۆرکرد ان یهێ  رێت وەکو وەیە دەکە، ئەم  کردتێ 

بە ێگ تر لە ناوچەکای  کەرکوک خۆیان پمامەڵەى لەگەڵدا بکرێت، هەروەها  گرو ر زەنگێگ مەترسیدا
) ى سنی

ا
ەکای  کەرکوک یش لەسەر ناوچئاساتێکدای  ڕێکخستۆتەوە کە هەڕەشەى  ناوى ) ئاڵ

 .(25)دەکەندروست
 ،بەستوەانیارى هەواڵگرى  کە پشن  بە ز   )عکاظ(ئەمە سەرەڕاى ئەوەى رۆژنامەى عوکازى سعودى

وکردۆتەوە باس لەوە دەکات 
ا
ڕش بکەنە سەر  سەرکردایەی  داعڕاپۆرتێگ بڵ  

ش پالی   ئەوەیان هەیە هێ 
ى بکەن کەرکوک و داگێ 
راستەقینەن و بە دواى دەرفەت و ئەمەش ماناى وایە مەترسییەکان  .(26)

ۆریسدا دەگەڕێنییبۆشای  ئاسایش ە تێ    
و تیەکان ، بۆیە هەموو بۆشاییەىک ئاسایش دەرفەی  بەردەم هێ 

تیانئاسایش  مەترش بۆسەر 
ا
 .زیاتر دەکات   هاوڵ

  

                                                 

24) (http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=13&a=56021 
 https://www.alhurra.com/a/Iraq-attack-Hawija-hashed-Isis/419634.html) ـ (25
 /http:// www.okaz.com//) جرٌدە العکاظ السعودي،  (26
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 ەم: سێیباىس 
ى
 و ئایندەى کەرکوک لە سیاسەن

ى
 داینێودەوڵەتهەرێمایەن

وانیت  ی كەركوك ئایندەیەکەم:  ڕ  
 ئەمریكالە تێ 

 
تە یەكگرتووەكان

 
 وڵ

تە یەكگرتووەەكرێت د
ا
   وڵ

كەركوك و ناوچە   یسو ێت لە چارەنو كانی ئەمریكا رۆڵێیك كاریگەر بگێ 
اق و الپاش شكست پێهێنانی پرۆژەی خە دا، بە تایبەتئایندەلە  جێناكۆكەكان  

فەنی ئیسالیم لە عێ 
 دەبێت چەسپاندنی  ئامانج  ( داعشسوریا كە گروونی دەوڵەنی ئیسالیم )

ی
بوو. كەركوك پێگەیەیك گرنیك

اق نەك تەنها لەبەر ئەوەی دروستكردنی جۆرێك لە   
لە سیاسەنی داهاتووی ئەمریكا بەرامبەر بە عێ 

اددا پێویسیی بە چارەسەر هەیە بۆ مملالنی   كورد و عەرە  لەسەر كەركوك و ن  جێگێ    
 ناوخۆن  لە عێ 

كو لەبەر ئەوەی هاوپەیلانە رۆژئاواییەكانی تری واشینتۆن، بە تایبەنی ناوچە جێناكۆكەكانی تر، بەڵ
اق. ەیان هەیە لە سەرچاوە ریتانیا، بەرژەوەندی ئابوری گەور ەب  

وزەییەكانی كەركوك و سەرتاسەری عێ 
ئەم بەشە باس لەم دوو رەهەندەی سیاسەنی دەرەوەی ئەمریكا دەكات تایبەت بە چارەنوویس كەركوك 

  و بەغدادا. لە نێوان هەو 
 لێ 

 
 یەكەم: رەهەندی 

 
اقدادروستكردن  

ی ئەمت  و سیاىس لە عێ   سەقامگێ 
اق ئامانجێیك سەرەیك واشنتۆنە و  بەدەستهێنانەوەی  

نی سیایس لە الیەن ئەمریكاوە لە عێ 
ا
دەسەڵ

دوای تێكشكاندنی سەربازی داعش لە  بە تایبەت ،ئیدارەی ئەمریكا بە جدی كار بۆ ئەو ئامانجە دەكات
اق و تەواوی   

ان لە عێ   
نی ئێ 

ا
اق. ئەم ئامانجەی ئەمریكا پەیوەستە بە هاوسەنگكردنی دەسەڵ  

عێ 
نی ناوەراست، 

ا
ان"ئەمریكیەكان دەیانەوێت هەڵەی  دەردەكەوێترۆژهەڵ  

اق  بە ئێ   
 "تەسمیلكردنی عێ 

 وە راستبكەنەوە.  3002لە دوای 
تە لە رووانگەی 
ا
اق پێویسن  بە وڵ  

ان لە عێ   
ی  ئێ 

ا
یەكگرتووەكای  ئەمریكاوە، سنورداركردی  دەسەڵ

اقدا   
ی سیاش و ئەمن  هەیە لە عێ   سەقامگێ 

و  یسن  ملمالنن   تایف  و ئ بەهۆی ئەوەی ،دروستكردی 
ی سیا اقدا بۆتە هۆكاری  شغیای  جێگێ   

و شەراكەی  فیعیل لە نێوان پێكهاتە جیاوازەكای  عێ 
انەوە بەردەوام كە   ، بۆشای  سیاش و ئەمن  دروستبووی    

تەوە. ەپركراو  ەئەم بۆشاییلە الیەن ئێ 
ی ڕ كردی  كێشەی كەركووك و ناوچە دابدۆزینەوەی چارەسەر   جێگێ 

 
و ئاراىم اوەكای  تر فاكتەرێگ گرنگ

تە یەكگرتووەكای  ئەمریكا.  دەكرێت ببێتە پێگەی گرنگیپێدای   ئایندەدا،سیاش دەبێت لە 
ا
 وڵ

ی تەواوی سەرۆكبارەیەوە ئەوەیە ئەوەی ئاشكرایە لەم اق ئەمریكا پشتگێ   
وەزیرای  ئێستای عێ 

 رابردوودا خۆی بە دوور  ،حەیدەر عەبادی دەكات
ا
گرتووە لە بەوپێیەی عەبادی لە ش  ساڵ

اق  
ای  لە عێ   

اق نوری ەزیرای  پێش.  بە پێچەوانەی سەرۆك و (27)جێبەجێكردی  ئەجێندای ئێ   
ووی عێ 

 حەشدی شەعن  هاوپەیمامالیگ و 
ەكای    

 و )نەكای  لە هێ 
ا
بوڵ  بەدر و كەتائین  حێ  

ەكای    
بە تایبەی  هێ 

اق  (عەساین  ئەهیل حەق  
ای  دەكەن لە عێ   

عەبادی هەوڵیداوە ، (28)كە پاڵپشن  تەواوی ئەجێندای ئێ 
اق دابنێت و  ژمووی  سنورێك بۆ هە  

ان لە عێ   
ەكای   یش بوو نەدانرێگەهاوکات ئێ    

بە بەشداریكردی  هێ 
ۆڵكردن  رابووردووداحەشدی شەعن  لە ئۆپەراسیۆی  كۆنێ 

ا
لە روانگەی . (29)ەوەی موسڵ لە ساڵ

                                                 

(27) Maher Chmaytelli, “ Abadi Keeps Iran at arm’s length in war on Islamic State’, 
Reuters, (February 21, 2016), available at:  https://www.reuters.com/article/us-
mideast-crisis-abadi-insight/iraqs-abadi-keeps-iran-at-arms-length-in-war-on-islamic-
state-idUSKCN0VU0ER  
(28) Martin Chulove, ‘From Tehran to Beirut: Shia militias aim to firm up Iran’s arc of 
influence’, ‘The Guardian’, (16/01/2017), available at: 
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/from-tehran-to-beirut-shia-militias-
aim-to-firm-up-irans-arc-of-influence  
(29) Jamie Dettmer, ‘Militias Insist on Joining Liberation of Mosul’, VOA, (17/09/2016), 
available at: https://www.voanews.com/a/shiite-militias-insist-on-joining-liberation-of-
mosul/3555246.html  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-abadi-insight/iraqs-abadi-keeps-iran-at-arms-length-in-war-on-islamic-state-idUSKCN0VU0ER
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-abadi-insight/iraqs-abadi-keeps-iran-at-arms-length-in-war-on-islamic-state-idUSKCN0VU0ER
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-abadi-insight/iraqs-abadi-keeps-iran-at-arms-length-in-war-on-islamic-state-idUSKCN0VU0ER
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/from-tehran-to-beirut-shia-militias-aim-to-firm-up-irans-arc-of-influence
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/16/from-tehran-to-beirut-shia-militias-aim-to-firm-up-irans-arc-of-influence
https://www.voanews.com/a/shiite-militias-insist-on-joining-liberation-of-mosul/3555246.html
https://www.voanews.com/a/shiite-militias-insist-on-joining-liberation-of-mosul/3555246.html
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ێردرێتەوە، ئەوا نەك دەبێتە  ئەمریكییەكانەوە، گەر عەبادی دووبارە وەك سەرۆك وەزیران هەڵێ  
ی سیاش و ئەمن   -داریپێكردی  گرووپە تایف  ی بە بەشڕ عەبادی باوە بەو پێیەی)فاكتەری جێگێ 

اق هەیە  
 و  (و سوننەلەوانە كورد  ،نەتەوەییە غەیرە شیعەكای  دیكەی عێ 

 
بەڵكو جۆرێك لە هاوسەنگ

اق بە تایبەی  لە پەیوەندییە دەرەكیەكانیدا. چارەسەر   
ێتەوە بۆ عێ   

كردی  كێشەی  سەربەخۆی  دەگێ 
ەی ئەمریكادا لێكدانەوەی بۆ بكرێت. اوەكان دەبێڕ كەركووك و ناوچە داب اتێ  

 ئەم سێ 
 
 ت لە سیاق

اردنەوەی یەكێك لە سیناریۆكان ئەوەیە عەبادی بۆ جاری دووەم وەك سەرۆك وەزیرانی  پاش هەڵێ  
اق، ئەمریكا هەوڵبدات كە د  

چارەسەر بكات.  ەوەدەستوور رێگەی  لەناوچە جێناكۆكەكان  ۆسییەیعێ 
 هەرێیم كوردستان دەستوور جەختكردنەوەی عەبادی لە 

ا
اق بۆ رووبەرووبوونەوەی هەوڵ  

ی عێ 
  و بەغدا 

بەو پێیەی  ،دەكرێت بكرێتە بنەما بۆ یەكالكردنەوەی كێشەی كەركووك لە نێوان هەولێ 
دنەوەی كێشەی كەركوك و ییەو نەخشە رێگایەكیشە بۆ  یەكالكر دەستوورەیەیك ددما 040ماددەی 
م ژماوەڕ ناوچە داب

ا
 لەبەردەم ئەم سیناریۆیەدایە.   ارەیەك ئاڵنگار كانی تر. بەڵ

الە ژ اددا وابەستەی هەڵێ   
 سیایس ئەمریكا لە عێ 

ا
بوونەوەی رۆڵ ی  

ردنەوەی عەبادییە الیەكەوە، بەهێ 
اق بۆ جاری دووەم لە رێگەی سەركەوتیی لە هوەك سەرۆك وەزی  

 ئایاری رانی عێ 
ی

اردنەكانی مانیك ژ ەڵێ 
بۆ بەدەسهێنانی ئەم سەركەوتنە لە رچاو بە پشتیوانی ئەمریكا ئامادەكاری بەوادەردەکەوێت دا. 3003

اردن ژ سەربەخۆ لە وەك لیستێیك ) كراوە. دروستكردنی لیسیی سەركەوتن ) دائلە النرص(دا  ەکانهەڵێ 
  ، شكستپەگەڕخستیی سەركەوتن بەسەر داعشو و هەوڵدان بۆ  (ی شییعدەعوە حزن  

ا
ێهێنانی هەوڵ

ۆدانی داهانی گشیی چانیس ، بەڵێندان كۆرد بۆ سەربەخۆن    و بەفێ 
ا
بۆ جەنگان دژی گەندەڵ

كردوە، هەرچەندە شكسیی سەرۆك وەزیران بۆ بەدیهێنانی نەوەی عەبادی بۆ خولێیك تر زیاتر دەرچوو 
اردنەوەی عەبادی وەك رێگایەك بۆ . (30)نەهێناوەتا سەركەوتیی بەدەستریفۆرم تا ئێس ژ م هەڵێ 

ا
بەڵ

اردنەوەیپارت و الیەنە سیاس بەوەیەری دۆزی كەركوك پێویسیی چارەسە ژ  هەرێم پاڵپشیی هەڵێ 
ی یەكانی

اق كار بۆ  بێت بەوەی دروستعەبادی بكەن و متلانەیان لە ال   
لە داهاتوودا سەرۆك وەزیرانی عێ 

 بن. بەرژەوەندییەكانی كورد پارێزراو دەكات بە شێوەیەك كە جێناکۆکەکانچارەسەری ناوچە 
پایك بەرامبەر ببێتە نیشانەی نیاز دەكرێتچەی فەرمانبەرانی هەرێم لە الیەن عەبادییەوە و ناردنی مو 

ا ژ  هەڵێ 
ردن و دوای بەكورد و هەروەها دەكرێت ببێتە بنەمای كاری هاوبەیسژ كورد و عەبادی بۆ كانی

اردن، بە تایبەت ژ   و بەغداد یەكالكردنەوەی دۆزی كەركوك لە نێوان  هەڵێ 
م ئاهەولێ 

ا
اری ینگڵ. بەڵ

ەدا ئەوەیە  
تا ئێستا پارت و الیەنە كوردییەكان هەڵوێستێیك دیاریان نییە سەبارەت بە  سەرەیك لێ 

ی لەگەڵ لیستەكەی عەب الیەنە كوردییەكان  ادی. لەمەش مەترسیدارتر ئەوەیەهاوپەیلانی بەستی
اردن لە كەركوك و ناوچە دابر  ژ كی   هەڵێ   جیاوازیان لەسەر پێشێ 

وبۆچوونی . هەیە اوەكانهەڵوێست و بێ 

اردنەكانی داوە لە كەركوك بەو پێیەی كە  ژ  هەڵێ 
پارنی دیلوكرانی كوردستان تا ئێستا بریاری بایكۆتكردنی

 لە دوای دەس
ی
اق  

نی حكومەنی عێ 
ا
دیارە  . تا ئێستا ئەوەیبە ناڕەوا دەزانێتوە 3002ی ئۆكتۆبەری 01ەڵ

اردنکوردستان یەكێیی نیشتلانی   ژ ەی گۆران و ەكان دەكات لە كاتێكدا بزوتنەو بە تەنها بەشداری لە هەڵێ 
اردن لە ناوچە جێناكۆكەكان.  چەند پارت و الیەنێیك ژ كی   هەڵێ   تر پێكەوە دەچنە پێشێ 

الوازبكات و كاریگەری هەبێت  جێناکۆکەکاندەكرێت ئەم دابەشبوونە پێگەی كورد لە كەركوك و 
اردن لە الیەن عەبادییە ژ . لەگەڵ (گەر ببێتەوە سەرۆك وەزیران)وە لە سەر حسابانی سیایس دوای هەڵێ 

اردن بە ئەمەشدا، هێشتا زووە بۆ حوكلدان لەسەر ئەدای كورد و رێككەوتنە سیاس ژ  دوای هەڵێ 
یەكانی

بە لەبەرچاوگرتیی ئەو راستییەی كە پێكهێنانی حكومەت و رێككەوتنە سیاسییەكان زیاتر لە  تایبەت
اردن ژ ی راستەوخۆ لە دوای  رێتەوە. دەكرێت ئاماژە بەوە بكدوای هەڵێ   گەورە ببیتی

ا
ئەمریكییەكان رۆڵ
ی لە لیستەكەی عەب  

اردنەكانەوە بۆ پێكهێنانی بەرەیەیك بەهێ  ژ ادی و كورد و سوننە و شیعەی هەڵێ 
ی ئایندە. گەر هاوكێشەكان بەم ئاراستەدا برۆن، ئەوا ئەگەری جۆرێك لە رێككەوتن لەسەر "ەوڕ میان"

                                                 

(30) Kirk H. Sowell, ‘Abadi’s Failed Reforms’, ‘Carnagie Endowment for International 
Peace/ Sada’, (27/11/2015), available at: http://carnegieendowment.org/sada/62004  

http://carnegieendowment.org/sada/62004
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 عەرەن  دەبێت لە نێ ناوچەجێناكۆكەكان
اردنەكاندا )وان كورد و الیەنی ژ مەبەست  سەركەتوو لە هەڵێ 

ەدا(.   
 عەبادییە لێ 

ەوە، دەركەوتیی الوازی لە تواناكانی عەبادی بۆ راكێشانی الیەن و پارتە سیاسیەكانی تری لە الیەكی ێی
اق بۆ ناو لیس  

اق و یی سەركەوتن دەكرێت ئالینگاریەكیعێ   
ێی بێت بۆ ئەجێندای سیایس ئەمریكا لە عێ 

  و بەغدا. دەستوور چارەسەری 
بەجێهێشتیی لیستەكەی  ی بۆ دۆزی ناوچە جێناكۆكەكانی نێوان هەولێ 

ت دەدرێئاماژەی الوازی عەبادی لە دەڵەم بە ،الیەن رەونی حیكلەنی سەر بە عەمار حەكیملە عەبادی
ان بە دوای ڕ و دەستبەرداربوون لە عەبادی و گەپێنائەمریكا لە وەك بنەمایەك دادەنرێت بۆ داواكردن لە

لیستەكەی عەبادی سەركەوتن تەنانەت ئەگەر  .(31)كردنی پشتیوانی بۆ  جێگرەوەسەركردەیەیك 
ە شییع و سونییەكانیبهێنێت ئەوا دەببەدەست ی  

دا بكەوێتە دانوستان لە پێناو پێكهێنانی ێت لەگەڵ هێ  ێی
  و   ۆسییەیاتر دەكات بۆ چارەسەركردنی دئەمەش ئاڵۆزی زی ،حكومەتدا 

كەركوك لە نێوان هەولێ 
ی و الیەنانەیبەهۆی ئەوەی كە ئەمری ،بەغدا   

ێی رازی بكەن بە هەر رێككەوتنێك كا و عەبادی ئەو هێ 
 .ەوەیس كەركوكو چارەنو  بارەیدا لەئایندەلەگەڵ كورد لە 

ێیك بەدەر لە هاوپەیلانی ئەمریكا  سیناریۆی دووەم ئەوەیە ی  
لە  (لیستەكەی عەبادی)هێ 
اردنەكاندا سەركەوتن بەدەست ژ ەدا دانوستانەكانی و بهێنێت و ببێتە حاكیم داهاتو هەڵێ   

اق. لێ   
ی عێ 
 كورد لەو حكومەتەدا  شێوەی چارەسەری 

ا
كەركوك لە نێوان   دۆسییەیپێكهێنانی حكومەت و رۆڵ

  و بەغدا دیاری دەكات. 
تدار پێویسیی بە هاوكارییە  هەولێ 

ا
ێك لە داهاتوودا ببێتە الیەنی دەسەڵ ی  

هەر هێ 
ەر بۆیە دەبێت بە جۆرێك لەگەڵ ه ،كانی ئەمریكا دەبێتسەربازی و ئابوری و سیایس و دیبمۆماسیە

اق خۆی بگونجێنێت. وەك ئاشكرایە لە ئێستادا ئەمریكا  ڕ ئا  
استەی سیاسەنی ئەمریكا بۆ داهاتوی عێ 

اق وەی درێژخایەنی خۆی كار بۆ مانە  
دەكات لە رێگەی بەرفراوانكردنی لە رووی سەربازییەوە لە عێ 

اق و ئەمریكا   
تدا ا لە نێوان هەردوو د3003كە پێشێی لە   ،رێككەوتنامەی ئەمیی لە نێوان عێ 

ا
وڵ

 كراوە. ئیلزا 
اق بۆ یس  مەبەستە:   

ۆریزم.0مانەوەی ئەمریكا لە عێ   
ەوەندییە زامنكردنی بەرژ .3 .جەنگان دژی تێ 

نی .2 .بازرگانی و نەوتییەكانی هاوپەیلانە رۆژئاواییەكانی ئەمریكا
ا
كەمكردنەوە و سنورداركردنی دەسەڵ

اق.   
ان لە عێ   

 ئێ 
ان )لە حاڵەنی سەركوتیی لیسیی دەوڵەنی یاسا بەسەركردایەنی نوری مالییك   

 ئێ 
ی

بە هاوپەیلانێیك گرنیك
اردنەكانی داهاتوودا  (هەژماردەكرێت ژ اق، ڕو بلە هەڵێ   

ان لە عێ   
نی ئێ 

ا
یاردانی بۆ زیاتر پتەوكردنی دەسەڵ

اق ببێتە ساحە  
انی ئەمەش هەوڵەكانی ئەمریكا بۆ -ی مملالنی   توندی ئەمرییكئەوا دەكرێت عێ   

ئێ 
نزییك كورد لە ی بۆ كێشەی كەركوك ئاڵوز دەكات. دەستوور -دۆزینەوەی چارەسەرێیك سیایس

ان و هاوپەیلانەكانی دژایەنی گەورەی كورد بكەن بۆ ئەوەی هۆی دەبێتە  هەڵوێسیی ئەمریكا   
ئێ 
ت 

ا
ین دەسەڵ ین حاڵەتدا لە كەركوك و ناوچەجێناكۆكوكانی بەدەستهێنانەوەی تەنانەت كەمێی . لە باشێی ێی
ڵوێسیی یەكگرتوی مەرجێك توانای دروستكردنەوەی هە بە)و لە كانی سەرگرتیی ئەم سیناریۆیەدا، كورد 

 لە مملالنی   ئەمرییك (یس كەركوكو و هەبێت سەبارەت بە چارەن
ێرێت -دەتوانێت ن   الیەنی ژ  هەڵێ 

انی  
ئێ 

اق خۆی بگونجێنێتو لەگەڵ دەسە  
تدارانی عێ 

ا
تهێنانەوەی  لەم حاڵەتەشدا گرەنیی نابێت بۆ بەدەس ،ڵ

 جێناكۆكوكاندا. كاریگەری بەسەر ناوچە
 

 هادووەم: رەهەندی 
 
 بەرژەوەندییە ئابووریەكان

 
 ئەمریكا لە كەركوك: وپەیمانەكان

ە  ی  
ئاشكرایە سەرچاوە نەونی و گازییەكانی كەركوك )و هەرێیم كوردستان( جێگەی بایەخپێدانی هێ 

                                                 

(31) Jessa Rose Dury-Agri & Omer Kassim, ‘Iraqi Prime Minister’s Coalition Fractures, 
Signaling Change of Premier’, ‘Institute for the Study of War’, (08/02/2018), available 
at: 
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqi-prime-minister%E2%80%99s-
electoral-coalition-fractures-signaling-change-premier  

http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqi-prime-minister%E2%80%99s-electoral-coalition-fractures-signaling-change-premier
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraqi-prime-minister%E2%80%99s-electoral-coalition-fractures-signaling-change-premier
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ان هەرێلایەنی   
ان و توركیا هەر یەك ئام ،و نێودەوڵەتییەكانی وەك ئێ   

كە   یانەنجاتوركیا و روسیایە. ئێ 
اق ب ،و جیهانی  رێلی  ببنە سەنتەری وزەی هە  

ە گشیی و كەركوك بە تایبەنی بە نەوت و گازی عێ 
ی بەو ئامانجە دەزانن. بەرژەوەندییە ئابوورییپێكهێنەرێیك سەرەیك گە ەكانی روسیا لە رێگەی یشتی

 داوەتەوە. 
ی

اددا رەنیك  
 چاالكیەكانی كۆمپانیای روزنەفت لە بواری وزەدا لە هەرێم و عێ 

تە
ا
بەدەستهێنانی نەونی لە  ئامانج  یەكگرتووەكانی ئەمریكا بە شێوەیەیك راستەوخۆ هەرچەندا وڵ

اد  
بەریتانیا، بەرژەوەندی گەورەی هەیە لە  بە تایبەت لانە رۆژئاواییەكانی واشنتۆنی، هاوپەدا نییەعێ 

  
تە یەكگرتووەكانی ئەمریكاق بە تایبەنی لەكەركوك. بەمەش وەبەرهێنان لە نەوت و گازی عێ 

ا
ا بە وڵ

بەو پێیەی  ،نەوت و گازی كەركوك ئایندەی کانی ێشێوەیەیك ناراستەوخۆ بەشداردەبێت لە مملالن
 اوی سەربازی و دبمۆمایس هەبووە. چهاپەیلانی واشنتۆنە و لە شەری دژی داعشدا رۆڵێیك بەر  لەندەن

الیەن بەغداوە، لە ئۆکتۆبەر(٦٫)تەنها دوو رۆژ دوای دەستبەسەرداگرتنەوەی كەركوك
 داوایان لە

ی
اق  

 عێ 
ا
تدارانی حكومەنی فیدراڵ

ا
ۆلیۆم )  دەسەڵ ( كرد كە كار بكات BPكۆمپانیای بریتش پێێی

وگەكانی كەر 
ا
. (32)یڕ دەرب بۆ جێبەجێكردنی ئەم كارەكوك و كۆمپانیاكەش ئامادەن  بۆ نوێكردنەوەی پاڵ

ان بە هەمان شێوە كۆماری ئیسالیم  
     ئێ 

 بۆ  كە رۆڵییك سەرەیك هەبووە لە گێ 
ا
نی فیدراڵ

ا
انەوەی دەسەڵ

انەوەكەركوك، ئامادەن  خۆی بۆ    
اق  لە رێگەی ئێ   

. دەربریوە گەیاندنی نەونی ئەو شارە بەدەرەوەی عێ 

انەوە بۆیان، پێدەچێت   
اق بێبە هۆی هاوكاری ئێ   

تدارانی عێ 
ا
بەش نەكەن لە وەبەرهێنان لە دەسەڵ

ە ئیقمییم و نێودەوڵەتی ی  
انە بۆ كەركوك پێدەچێت كاریگەری ینەوت و گازی كەركوكدا. هاتیی ئەم هێ 

 بتوانێت ئایندەر چارەسەركردنی دۆزی كەركوك لە هەبێت لەسە
ا
دا بە مەرجێك حكومەنی فیدراڵ

ی ئاسایش لە شارەكەدا بە شێوەیەك داب ە ی بكات كە لە خزمەنی جێبەجێكردنی چاالكییە ئابوریت  ی  
ەكانی هێ 

 دەرەكییەكان بێت. 
ادیدا لە   

 عێ 
ا
 توركیا لەگەڵ حكومەنی فیدراڵ

ی
 كورد بلەبەرامبەر هەماهەنیك

ا
ۆ شكستپێهێنانی هەوڵ

اق، ئەنكەرە  
ان(هاوشێوەی ) جیابوونەوە لە عێ   

 لە نەوت و گازی كەركوك پاداشیی وانە بەغدا ڕ چاوە ئێ 
اقبداتەوە  

وەرگرتن لە ان لە سوودیەکبتوانێت بەرژەوەندییە جیاوازە نێودەوڵەتی . گەر حكومەنی عێ 
ی بكات، ئەوا داخوازی  نەوت و گازی كەركوك پێكەوە بگونجێنێت و ئاسایش بە ن   كورد لە كەركوك دابت 

 كورد بۆ گەرانەوە بۆ كەركوك و چارەسەری ئاشتی
ا
انەی ئەو دۆزە لە داهاتوودا بە شێوەیەك كە یو هەوڵ

ریتانیا لە وەبەرهێنانی نەونی  ەپێكردنی بو دورسێی دەبێت. هاوبەشی ئەستەم ،لە بەرژەوەندی كورد بێت
 بەغدایە  ،كەركوك

ا
تبۆ بهەوڵ

ا
یكردنی شەرعییەنی دەسەڵ  

لە كەركوك و لە رووانگەی رۆژئاوادا  ەکەیەهێ 
اق  

ی هاوپەیلانی كوردن لە عێ  ی  
انە  ،بە تایبەنی واشینتۆن و لەندەن كە دوو هێ  ی  

م هیچ لەم هێ 
ا
بەڵ

ەدا الوازكردنی   
اق نەكرد. مەبەسیی بەغدا لێ   

ی سەربەخۆن  كوردیان لە عێ  هاوپەیلانێتیە پشتگێ 
ەدەرەكییەكانی   

اددا ێیك داهاتوو دنلە هەر دانوستان هەولێ   
لەسەر لە نێوان كورد و عەرە  لە عێ 

دا ئەوا یەیس كەركوك. گەر ئەمریكاش بیەوێت پشتیوانی كورد بكات لەو پرۆسەو یەكالكردنەوەی چارەنو 
  ریتانیا لە نەونی كەركوك لەبەرچاو بگرێت. ەبەرژەوەندییەكانی ب پێویستە

 
وانیت  کەرکوک لە ئایندەی  دووەم:  ڕ  

اندا تێ   
 ئێ 

ان و هەرێم  
 ناچاری ؛ئێ 

ی
 هەماهەنگ

ادەوە بە هاوکاری  ٧١٦٬یئۆکتۆبەر  ی٦٫روداوەکانی   
ۆڵکردنەوەی کەرکوک لەالیەن عێ  و کۆنێی

ان،   
ان، لوتکە و ئەنجایم ئەو بەریەککەوتنە بوو کە پاش نیو سەدە لە پەیوەندی و هاوکاری کورد و ئێ   

ئێ 
ناچاری"، النیکەم لە  ەنی "دۆستایەنی خۆویستانە"وە گواستەوە بۆ دۆخی "هاوسێی ئەم دوو الیەنەی لە

چاوی رای گشیی کوردستان و حکومەنی هەرێلەوە، ئەگەرخی بە رەسیم ئەمەش دەرنەبڕدرابێت. 
ووی هاوبەیسژ پەیوەندپرسیارەکە ئەوەیە: خی  ژ  

بەرژەوەندییە ئابورن  و  ،هاوسنورن   ی،وایکرد مێ 

                                                 

(32) David Shepered& Erika Solomon, ‘Iraq Approaches BP to develop reclaimed 
Kirkuk oilfields’, Financial Times, (October 19, 2017),available at: 
https://www.ft.com/content/c532ff96-b3ed-11e7-aa26-bb002965bce8  

https://www.ft.com/content/c532ff96-b3ed-11e7-aa26-bb002965bce8
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  و تاران نەتوانێت رێگرەکاسیاسییە یەکانگێ  
ان راشکاوانە پشتیوانی سەربازی و نی هەولێ   

بێت لەوەی ئێ 
نی هەرێم لە کەرک

ا
م بە  ەوک و ناوچە جێناکۆکەکان؟ ریفراندسیاسی  بەغدا بکات بۆ وەدەرنانی دەسەڵ

تەکە   گریلانەن  بۆ تاران سازکرد کەرکوکەوە چ مەترسییەیك  
ا
  نەتوانێت چاوپۆیسژ لێبکات؟ ئەو وڵ

ان راشکاوانە کۆدی پو   
یم بە کەرکوکەوە گرێدا و لە ئانی ەچکردنەوەی کاریگەری ریفراندو ئێ 

  ریفراندۆمەوە" -دەستبەسەرداگرتنەوەی کەرکوک هەڵوەشاندنەوەی "پیالنی ئیرسائیل
ئەمریکای لە رن 

یلە مینبەرە سیاسییەکەی هەینیانی تاران و میدیاکان ژ  
تاران  هەییی نوێژی  کاتی    یدا راگەیاند. وتاربێ 

اددا بلێننەوە. ئۆکتۆبەر روون و راست ونی دەیانەوێت کور ٦٫)ئەحلەد خاتەیم( پاش   
 د لەگەڵ عێ 

اق کە ییسژ وت  
   ]کورد[ دەستوبردی کرد و کەرکویك لەوان "درود بۆ عێ 

سەندەوە" بە بەرپرسانی نون 
اددا هاوڕێگا بن هەرێیم کوردستانییسژ وت: "یەکجار ئەزمون بەسە و لەگەڵ دەوڵەنی یەکپارچەی ع  
ێ 

هەرێم بێت  بە ەر سکەرکوک گەر  کەواتە    .(33)دەسیی رژێیم سەهیۆنی و ئەمریکا" و مەبنە یاریچەی
ان دەسازێنێت؟  

 گریلانەی چ سیناریۆیەیك مەترسیدار بۆ ئێ 
 

 کەرکوک لە چوارچێوەی بنەما 
 
ان لە هەرێیم کوردستان کان  

 ئێ 
ى
 :سیاسەن

ان و   
 بنەماکانی لە ناوچەکەداپرش هەستیاری کەرکوک  بە هێڵە گشتییەکای  سیاسەی  ئێ 

 تاکالیەنەی کەرکوک بە هەرێلەوە راستەوخۆ لێدانی بەرژەوەندییە دنی . وادەردەکەوێت لکانوابەستەیە
ان  پرەنسیپییەکانی تارانی لێکەوتبێتەوە. بۆ رونکردنەوەی ئەم پرسە و بە  

وردبوونەوە لە مامەڵەی ئێ 
ە سیاسییەکانی ئەم ناوچەیەدا دەکرێت هێڵە گشتییەکانی سیاسەنی  لەگەڵ هەرێیم کوردستان ی  

و هێ 
ان لە کوردستان لە چەند خاڵێکدا کورتبکرێنەوە:   

 ئێ 
 یەکجاری و سەربەخۆن  هەنگاوبە هەنگاوی هەرێیم کوردستان و پاراستیی ٦

.دژایەنی دابەشبوونی

اق. یەکپارچە  
نی عێ 

ا
 ن  خاک و سەروەری وڵ

اق: مامەڵەی تەواوکاری کورد و شیعە و ٧  
.مامەڵە لەگەڵ هەرێیم کوردستان لە چوارچێوەی عێ 

 دووەیم 
ی

ان لە ناوچەکەدا.)بڕوانە: راپۆرنی دۆناغ  
جێکردنەوەیان لە چوارچێوەی سیاسەنی گشیی ئێ 

ر و بەغدادپرۆژەی 
 ( www.centerfs.org :چارەنووىس کەرکوک لە نێوان هەولێ 

، لە بەرامبەر ئاساییسژ ٨ ە کاریگەرەکانی ی  
.پاراستیی پەیوەندی تاران و هەرێیم کوردستان و هێ 

انەوە، وەک ئاساییسژ سنورەکان،   
ن  ئاساییسژ ئێ 

ژ اتێ 
ن  سێی

ا
ناوچەکە و دۆیس  پەیوەندیدارەکان بە دوڵ

ان. بنەبڕ و سنوردارکردنی   
 چەکدارن  کوردانی ئێ 

 چاالکییەکانی ئۆپۆزسیۆنی
. رێگریکردن لەوەی کوردستان ببێتە بەرەیەک یان بچێتە ناو بەرەیەکەوە و ببێتە ناوچەی ٩

ان، وەک ئیرسائیل و ئەمریکا.   ئێ 
 جێنفوزی نەیارانی

 کوردییەکانی هەرێیم کوردستان بە-.رێگریکردن لە گەشەی گروپە نەتەوەخوازەکان و پان٪
ی  ان جێبهێڵێت و پشتیوان و بوژێنەرەوەی بێ   

جۆرێک کاریگەری و جێکەوتە لەسەر کوردستانی ئێ 
ان بێتناسیۆنالیستانە و س  

 .(34)ەربەخۆییخوازی کوردانی ئێ 
ان لە   

کەواتە هەر روداو و هۆکارێیك سیایس ببێتە هۆی لەدکردنی یەکێک لەم پایانەی پۆڵەیس ئێ 
ان. بە دەستوبردکردنی ناوچەکەدا جۆرێک لە هەڕەشەیە ل  

ی و بەرژەوەندییەکانی ئێ  ژ اتێ 
ن  سێی

ا
ە دوڵ

ای مەسەلەی کەرکوک و دەرهێنانی لە ژێر   
ان و هاوپەیلانانی لە ناوچەکەدا لە یەکالکردنەوەی خێ   

ئێ 
دا، دەردەکەوێت هەستیاری کەرکوک زۆر زیاتر و بایەخدارترە لە رەچاوکردنی بەرژەوەندی   

نفوزی هەولێ 
وون  و سیایس و تەنانەت گەر ئایندەی پێکەوەکارکردنی هاوبەیسژ هەرێ

ژ  
یم کوردستان و پەیوەندی مێ 

یش بخاتە مەترسییەوە.   
 تاران و هەولێ 

انی بۆ  ٦٫ئەوەی پاش   
ئۆکتۆبەر دەرکەوت ئەوە بوو کە دیدگای بڕیاردەری سیاسەنی ئێ 

                                                 

 : ٢٤١٧آبان٢١) ساٌتی خبرگزاری تسنٌم، 33)
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/19/1569654/ 

 موسسە فرهنگی مطالعات،: تهران(کردها و سٌاست خارجی جمهوری اسالمی اٌران، چاپ اول،  ،پناهجعفر حك )34(
 .٢١٢ص ،)٢٤١١

http://www.centerfs.org/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/19/1569654/
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ۆی گریلانەکراوی لەسەر بنەمای سیناری ٧١٦٬/ٮ/٪٧مامەڵەکردنی لەگەڵ هەرێیم کوردستانی پاش 
انە بۆ ریفراندۆم )کە دەوڵەنی سەربەخۆی کورد  

 ییە بە کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانەوە(. ستانئێ 
ین سیناریۆ لە وادیع زانی و وەک وادیعێیك چاوەڕێکراویش  ان ئەم سیناریۆیەی بە نزیکێی ئێ 

مریکییە و سەربەخۆن   ئە-مامەڵەی لەگەڵدا کرد، کە  باوەڕی وایە ریفراندەم پرۆژەیەیك ئیرسائییل
انە  

، تەنانەت رابەری کۆماری (35)کوردستان ئامانجەکەی تێکدانی ناوچەکە و دژایەنی بەرژەوەندی ئێ 
 ئۆکتۆبەری

ی
ان )لە دیداری سەرەتای مانیك  

 سەرکۆمارن   ٧١٦٬ئیسالیم ئێ 
لەگەڵ رەجە  ئەردۆگانی

ان باوەڕی وابوو کە "ئەمریکا و تورکیادا( رایگەیاند ریفراندەیم سەربەخۆن  "خیانەت بوو"،   
رابەری ئێ 

ەدەرەکییەکان بەدوای دروستکردنی ئیرسائیمێیك نوێدا دەگەڕێن" بۆ بەرگرتن لەم کێشانە بە پێویسیی  ی  
هێ 

ان و تورکیا بە لێکتێگەیشتنێک بگەن و بەرجەستەی بکەن".   
 ئەڵبەت هەرواشیان کرد.  (36)زانی کە "ئێ 

اق و   کەواتە لە دوو الیەنەوە کەرکوک لە  
ان لە عێ   

روانگەی ئەو بنەما سەرەکییانەی سیاسەنی ئێ 
اق و   

 یەکپارچەن  عێ 
کوردستاندا کە خرانەڕوو، بۆ تاران جێگەی بایەخە: وەک دڵێک بۆ راگرتیی

 پێویسیی کورد بە بەغدا و تاران، وەک تەواوکارێکیش بۆ هیالیل شییع. 
ان بوون وەک ئەنجام و دەرخەری )کاشف(  ٮ/٪٧روداوەکانی دوای   

نیگەرانی  کەڵەکەبووی ئێ 
 بەرامبەر کەرکوک، کە سەرچاوەکەی دەگەڕایەوە بۆ: 

و زۆرینەی کورسییەکانی پارێزگای کەرکویك  ٪٧١١ٯدەنگ لە ٫٨. ئەوەی کورد بەبردنەوەی٦
 ئاساییسژ کەرکویك  ٧١١٬کوریس( دەستخست. لە ٩٦لە ٧٫)

ا
ۆڵ یشدا هەرێم بە تەواوی کۆنێی

هەرێم بێباک لە بەغدا و هەر الیەک حکومەنی مەحەلییان پێکهێنا، کە  گرتەدەست. لەوەش زیاتر 
وایکرد وەک نەیارێک بەرامبەر بەغدا دەرکەوێت لە بری تەواوکار و هاوپەیلان، کە دەکاتە پێچەوانەی 

ان.   
 خاڵێیك بنەمان  سیاسەنی گشیی ئێ 

کان لە روی نفوزی ەوە، ناوچە جێناکۆکە٧١٦٩. لەوەش زیاتر بەهۆی دەرکەوتیی داعش و لە ٧
 سیایس و ئابورییەوە بە تەواوی کەوتنە بندەسیی هەرێیم کوردستانەوە بووبوونە هەڕەشەی بێبایك

                                                 

(
35

 OCTOBER) ،کوردستان، ئێرانێکی تر ٌان ئٌسرائٌلی دووەم): ٣١٢١) بۆ زانٌاری زٌاتر بڕوانە: هەردی مەهدی( 

8, 2017 :)israel-or-iran-another-https://www.centerfs.org/kurdistan/   

 

 .٢، ص٦/٢١/٣١٢١سال سی و دوم، پنج شنبە، ١١٦١روزنامە رسالت، شمارە )36)

https://www.centerfs.org/kurdistan-another-iran-or-israel/
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  بەرامبەر تاران. 
 هەولێ 

انیان چەند   
 کوردستان پێکەوە هەستیاری ئێ 

ا
ئەم دۆخە و ئەنجامدانی ریفراندۆم و پەرنی ناوماڵ

 هەرێلایەنی بۆ تاران هێنایەپێش تا سەرجەم  بەرامبەر کردەوە و هاوکات هەلێیك زێڕین بە  
ی

کۆدەنیك
کارت و فیگەرە سەرەکییە دەوڵەنی و نادەوڵەنی و هاوکارە ناوچەییەکانی بەکاربهێنێت بۆ کەمکردنەوەی 

  و سەربەخۆن  هەرێم. 
 مەتریس چاوەڕوانکراوی هەولێ 

ی کوردستان
ا
ی وەزارەنی دەرەوەیەوە پاش هەڵکردنی ئاڵ ژ  

  وتەبێ 
ان لە رن   

لە کەرکوک ئەم  ئێ 
: دژی ئەنجامدانی راپریس و یەکالیەنە   هەستیارن  و مەترسیدارییەی نەشاردەوە راشکاوانە ونی

انەوەی کەرکوکە بۆ سەر هەرێم.    
  (37)گێ 

ان بۆ کەرکوکێک لەسەر هەرێم بێت کامانەن؟  
 نیگەرانیەکانی ئێ 

تە
ا
یم ئەو پرسیارە دەکرێت لە راڤەی پڕ لە نیگەرانی  ئەو وڵ

ا
بۆ ئایندەی هەرێیم کوردستان  بۆ وەڵ

 )کەرکوک و جێناکۆکەکانی لەسەر بێت( لێکبدرێتەوە، کە لە دیدی تارانەوە بە مانای ئەمانە دێت: 
اق و   

ان و عێ   
 سیستم و سنورن  باوی سیایس ناوچەکە کە ئێ 

ا.  زیاتربوونی نائارایم و تێکچوونی
 تورکیاش دەخاتە مەترسییەوە. 

 رگری )مقاومە(.  . الوازبوونی میحوەری بە
انی لە ناوچەکە لە چوارچێوەی پاراداییم شییع  

 ئێ 
ی
. -ج. الوازبوونی ئیئتیالق  سونیی

نی ناوەڕاست. 
ا
ەکردنی رۆژهەڵ ی  د. نیگەرانی لە مەتریس باڵکانێ 

هـ. نیگەرانی لە دوبارەبوونەوەی ئەزمونی ئازەربایجان و لەدەستدەرچوونی هەرێیم کوردستان 
ان لە هەرێلدا. بەهۆی هەبوونی   

 نەیارەکانی ئێ 
ان.   

 کوردن  لە ئێ 
ی لەسەر بزوتنەوەی ناسیۆنالیسیی  و.کاریگەرن  جێهێشتی

ان کە لە هەرێیم کوردستانن و دورنییە لە ئایندەشدا   
ز.گەشەی گروپە چەکدارە نەیارەکانی ئێ 

  پشتیوانییەکانی بۆیان زیاد بکات. 
  (38)هەولێ 

ی دیوی جیۆئیکۆنۆیم کەرکوک و سەرچاوە دەوڵەمەندەکانییەنی بە وزە، بەجۆرێک  دیوێکیێی
ان سازاندووە، بە لەبەرچاوگرتیی ئەوەی کەرکوک یەدەیك نەونی   

هەڕەشەی بۆ ئایندەی ئاساییسژ ئێ 
ادە پاش بەرسە. پشیك ٩١١١١١١١١١نزیکەی   

ی کێڵگەی نەونی عێ  ممیار بەرمیل نەوتە و دووەمت 
ادە. ٩١  

ٯی ناردەی دەرەیك نەوتی  عێ 
ان بۆ کەرکوک لەم  (39)  

ی هەستیارن  ئێ 
روانگەیەوە بەشێکیێی

انە بۆ بوونی ئیرسائیل، دیدی بڕیاردەرانی ناو شۆڕیسژ ئیسالیم   
وون  و سیایس ئێ 

ژ  
پەیوەندی بە دیدی مێ 

ان لەسەر هەمان دید بیناکراوە. الی ئەوان هۆکاری سەرەیك پشتیوانی ئیرسائیل بۆ جیابوونەوەی   
ئێ 

 سەرچاوەی دڵنیای وزە و سوتەمەنییە، پێیانوایە ئیرسائیل هەر لە هەرێم لە بەغدا، دابینکردنی 
 وزەی بە درێژان  ٭٩ٮ٦سەرەتای دامەزراندنییەوە)

ساڵ ٫١( کێشەی ئاساییسژ وزەی هەیە و دابینکردنی
تانی ناوچەکەدا. ئسوڵگەرا و 

ا
تە لەگەڵ وڵ

ا
ی ئەو وڵ وابەستە بووە بە چۆنێیی پەیوەندی ناجێگێ 

  هەرێیم کوردستانەوە بڕیاردەرانی سیاسەنی 
دەکەنەوە ئیرسائیل دەیەوێت لە رن  انیش وا بێ   

 ئێستای ئێ 
تانی 

ا
دەستیبگات بە سەرچاوە پڕداهات و دڵنیاکەی کەرکوک و بێبایك بکات لە مەتریس کەمی  وزە و وڵ

 (40)ناوچەکە. تاران باوەڕی وایە ئێستاش ئیرسائیل گەورەترین کڕیارەکانی نەونی هەرێیم کوردستانە. 
ان لەگەڵ هەرێیم    

ئێستا بە دیققەتدانەوە لە پێنج خاڵەکەی بنەما گشتییەکانی سیاسەنی ئێ 

                                                 

 : ٠٠٣١ بهمن ٠١سیاتی رادیۆ فەردا،  (37)
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_kirkuk_referendum_kurdistan_dangerous/2870
5682.html  

 :لە ساٌتی فراتاب ، چراٌی نگرانی اٌران از جداٌی طلبی اللٌم کردستان ،)٢٤١٧( اردشٌر پشنگ )38)
http://www.faratab.com/news/6647/ 

 : ٠١/٠/٠٠٣١چرا کرکوک مهم است؟ سایت خبرگزاری فارس،  ،)٢٤١٧( سعید ساسانیان )39)
http://www.farsnews.com/13960114001429  .  

 : ٠٠٣۱مهر  ٨۲سایتی باشگاه خبرگزاری جوان،  ،(٠٠٣١) پور مهدی حاجت )40)
http://www.yjc.ir/fa/news/6284599/ 

https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_kirkuk_referendum_kurdistan_dangerous/28705682.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_kirkuk_referendum_kurdistan_dangerous/28705682.html
http://www.faratab.com/news/6647/
http://www.farsnews.com/13960114001429
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تەش  کوردستاندا کە جۆرێک لە سەوابییی سیاسی  ئایدۆلۆژی
ا
ی و بە لێکدائەو وڵ یان لە نپێکدێتی

 سیاسی   مێنتاڵێیی چوارچێوەی 
ا

انییەکانی پاش شۆڕیسژ ئیسالیم و ئەو حەوت خاڵەی کە هۆی عەدڵ  
 ئێ 

ان لەسەر ئەو سیاسەتە    
ێت کە ئێ  نیگەرانی تاران بوون کە پێشێی خرانەڕوو، دەتوانرێت بوترێت و ببیێی

ی بەرگری دژە  ی  
ادێیك یەکگرتوو و بەرەیەیك بەهێ   

گشتیانە دەڕوانێتە کەرکوک کە لە پیادەکردنیدا عێ 
اق )کور   

شیعە( و دەرەوەی -دئەمریکا و بەشێک لە پرۆژەی پێکەوەگەیاندنی هاوپەیلانانی ناوخۆی عێ 
اق گوتاری بەرەنگاری)شیعە  

سوننە( و دواجار دنیای گریلانەکراوی هیالیل شییع بۆ -عێ 
ان و ناوچە کوردییەکان و سنوردارکردنی نەیارانی   

دەستەبەردەکەن. جیا لەوەی کە ئاساییسژ ناوخۆی ئێ 
  بێت

انیش وابەستەیە بەوەی کە کەرکوک سەربە هەولێ   
یان بەغدا، کە لە  چەکداری کوردستانی ئێ 

ان و لە دووەمیاندا دەبێتە هەل بۆ   
یەکەمیاندا دەبێتە هەڕەشە بۆ تاران و بێبایك بە بازرگانی لەگەڵ ئێ 

 دووەیم راپۆرتەکەدا زیاتر لەوبارەیەوە رونکراوەتەوە: 
ی

  بە تاران.)لە دۆناغ
 هەمیشەن  هەولێ 

پێویسیی
s://www.centerfs.orghttp/  ) 

 کۆتان  دنیای پەیوەندی تاران
  ئیێی

م بەلێکردنەوەی کەرکوک لە هەولێ 
ا
  نابێت. بە -بەڵ

هەولێ 
 سنوورن  هەردووال دەردەکەوێت هێشتا 

لەبەرچاوگرتیی جیۆپۆلەتیک، جیۆئیکۆنۆیم و ئاساییسژ
تە 

ا
ان بۆ هەرێیم کوردستان نەک پێویستە بەڵکو "لەو وڵ  

دۆستانەش" کاریگەرتر و مامەڵەی ئێ 
ان پشیی لە هەرێیم    

انیش جێهێشتووە. وا دەردەکەوێت ئێ   
جێکەوتەی زیاتری بە هەرێم و خودی ئێ 

ە، ئایا دەتوانێت کارێیك لەو ٦٫کوردستان کردبێت پاش ریفراندەم و  م وادیع شتێکیێی
ا
ی ئۆکتۆبەر، بەڵ

 شێوەیە بکات یان درێژە پێبدات؟
م بە مانای فەرامۆشکردنی لە گەڵ هەموو ئەو نیگەران 

ا
 ئایدۆلۆژیا بەڵ

ا
ان سەرەرای زاڵ  

ییانەشدا ئێ 
انەوە بە دۆخی پاش راپەڕین، ئەگەرخی هەرێیم    

وادیعگەران  نییە لە سیاسەتییدا، بۆ نلونە بە چاوگێ 
نی بەغدا بە 

ا
اق وەک دیفاکتۆیەیك سیایس و ناوچەیەیك ئارایم داڕنراو  لە دەسەڵ  

کوردستانی عێ 
م زۆری نەخایاند )سەرەڕای هاوکاری و 

ا
لە چوارچێوەی سیاسەنی ئەمریکا و هاوپەیلانانیدا دامەزرا. بەڵ

ان لە دەفرێکدا( بە هۆی پەیوەندی و نزییك و    
ناتەبان  و کۆنەبوونەوەی بەرژەوەندن  ئەمریکا و ئێ 

ان بوو بە کاراترین کاراکتەری سیایس لە هەرێیم کوردستان و لە بری پ  
شتتێکردن و کاریگەرییەوە، ئێ 

، مامەڵەی ئەمری وادییع لەگەڵدا کرد و زیاتر لەوەش لە چوارچێوەی سیاسەنی گشیی خۆیدا  دژایەنی
یتەوە"،   بیێ  

اردنی "سیاسەنی دەستێک نەتوانی ژ ان لە بری هەڵێ   
ئەرک و پێگەی بۆ دیاری کرد. ئێ 
ارد.  ژ  "مامەڵەکردن لەگەڵیدا"ی هەڵێ 

ان و بەرژەوەندییەکانی و سنورەکراوەکانی لەگەڵ هەرێم بۆ ئێستاش، بە لەبەرچاوگرتیی سیاسەنی   
ئێ 

ان هەرێیم کوردستان لە الیەک   
ان، دەردەکەوێت کە ئێ   

و بوونی سیاسییانە و نەتەوەییانەی کورد لە ئێ 
، بە دوو پاکێج  جیاواز مامەڵەیان لەگەڵدا دەکات و هیچکات ئامادەی  و ناوچەجێناکۆکان لەالیەکیێی

  و کەرکوک نەبنە یەک پاکێج  سیاسەت. )کە لە ئەوەنییە و هەموو ر
ێکارێکیش دەگرێتەبەر تا هەولێ 

ان لە ئەگەری پەیوەسیی    
 کەرکوک و لە دووەمیشدا دیدی ئێ 

ی
 یەکەیم ئەم راپۆرتەدا گرنیك

ی
دۆناغ

ەوە بە وردی خرانەڕوو(.   
 کەرکوک بە هەولێ 

ادییەکان و گر   
ە عێ  ی  

ان بۆ هێ   
ی ٦٫تنەوەی کەرکوک لە هاوکات ئەوەش دیارە کە هاوکاری ئێ 

دا تەواوبووە، بەڵکو ئەو تەنها ویستویەنی   
ان کاری لەگەڵ هەولێ   

ئۆکتۆبەردا بەو مانایە نایەت کە ئێ 
نی  

ا
ان کەمبکاتەوە و هەمانکاتیش نفوزی دەسەڵ  

مەترسییەیك گریلانەکراو و بێلنەنی کورد بە بەغدا و ئێ 
  ناوچەکە کورد لە کەرکوک نەخشەی هەرێلایەنی و هاوپەیلانێتی

یەکانی تاران تێکنەدات و هەولێ 
 نەکاتە جێنفوزی ئیرسائیل و ئەمریکا و ..تاد. 

دا، دیارە نەک   
ئێستا ئیێی نۆرەی تارانە بۆ ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ هەولێ 

ان و    
نایانپچڕێنێت بەڵکو بە هۆی هاوکێشە نوێکانی ناوچەکەو هەڕەشە نوێیە ئابورییەکان بۆ سەر ئێ 

دا   
ان پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ هەولێ   

ی هەرێلەوە، ئێ  ی  
ی و سەختەهێ   

 جیۆپۆلەتیک و نەرمەهێ 
ی

گرنیك
م دیسانەوە لە چوارچێوەی ئامانجە ئایدۆلۆژی و سیاسییەکانی شۆڕیسژ ئیسالیم 

ا
نۆژەندەکاتەوە، بەڵ

 . ان پێش ئامانجە ئابورییەکانی  
 ئێ 

https://www.centerfs.org/
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وانیت  کەرکوک لە ئایندەی  سێیەم:  ڕ  

 تورکیادا تێ 
ن  بەرژەوەنـدی هەبـووە و        

ا
وون  و سیاسی  و دوڵ

ژ  
ان، کەرکوک بۆ تورکیا ریشەی مێ   

هەمانشێوەی ئێ 
کــــــورد لە -هەیە. تەنهــــــا هێنــــــدە بەســــــە کە بزانرێــــــت هۆکــــــارێیك ســــــەرەیك شکســــــیی رێککەوتنەکــــــانی بەغــــــدا

 
ا
اق و جـوڵ  

ـ لە عـێ  ی دەستێوەردانییسژ ی  
 بەهـێ 

ا
نەوەی سـیایس  سەردەیم شۆڕیسژ کورددا، تورکیا بـووە و خـاڵ

کوردستانیشدا خودی کەرکوک بووە، بـۆ تورکیـا هەم جیۆپـۆلەتییك کەرکـوک و داهـاتەکەی، هەم کمتـور و 
ووی تورکلــــان بــــوونەتە دوو فــــاکتەری کــــاریگەر لە دیــــدی سیاســــەنی گشــــیی ئەنکــــارا بــــۆ مــــامەڵە لەگەڵ  ژ  

مــــێ 
اوە بە تورکیـــــای ئەمـــــڕۆوە، بەڵ اتـــــێکە نەبەســـــێی اق و کوردســـــتان، ئەمەش مێ   

کـــــو ریشـــــەی بـــــۆ ســـــەردەیم عـــــێ 
ت دەگەڕێــــــتەوە و لە تورکیــــــای 

ا
انی عوســــــلانییەکان لە دەروازەی ڤێننــــــای ئەوروپــــــاوە بــــــۆ رۆژهەڵ   

ڕووەرگـــــێ 
 هاوچەرخی ئەتاتورکیش بە دواوە لە ژێر کمیمەوشەی "ویالیەنی موسڵ"دا هەنگاوەکانی خۆی دەهاوێ. 

ێیك کـــــاریگەری نـــــاوچەکە لەســـــەر ئاســـــیی نـــــاوخۆ       ی  
ن  و دەرەکـــــیش کـــــاریگەری لەســـــەر تورکیـــــا وەک هـــــێ 

 ، اق و کوردســتان هەیە. دیــدی ئەنکــارا بــۆ لکانــدنی کەرکــوک بە هەرێــلەوە و مەترســییەکانی  
سیاســەنی عــێ 

نەدا کورتبکرێتەوە: 
ا
 دەکرێت لەم خاڵ

. زیـــاتربوون و زێـــدە بایەخـــدارتربوونی دەبـــارە جیۆپـــۆلەتییك هەرێـــیم کوردســـتان لە ئاســـیی نیشـــتلانی  و ٦

 .  هەرێلایەنی
اق. ٧  

 زەمینەی سەربەخۆن  هەرێیم کوردستان و جیاکردنەوەی لە عێ 
 . فەراهەمکردنی

 تورکیاوە و کەوتنەبەرهەڕەشەی یەکپارچەن  خایك تورکیا. ٨
 . مەتریس کاریگەری هەرێم بەسەر کوردانی

. بــوژانەوەی بــزوتنەوەی ســیایس کوردســتانی تورکیــا و مەترســیدارتربوونی هەڕەشــەکانی پەکەکە لە ســەر ٩

 ورکیا. ت
اق. ٪  

یەنی تورکلانەکانی عێ 
ا
    41. کەوتنەبەر مەتریس و الوازبوونی پێگەی سیایس و کۆمەڵ

و پاشــــــێی ئەنجامــــــدانی رفرانــــــدەم  ٧١٦٩و تادەگــــــاتە ٪٧١١ئەگەر لەم نیگــــــایەوە بڕوانــــــرێتە کەرکــــــویك دوای 
م هەنــدێ لەوشــارەدا دەردەکەوێــت تورکیــا سیاســەتەکانی خــۆی لە نــاوچەکەدا روو لە الوازی بینیــوە

ا
. بەڵ

 فاکتەر وایکرد ئەم مەترسییانە دوابخات و نیگەرانی ئەنکارا کەمبکەنەوە لەوانە: 
و روانیــــــــیی بـــــــــۆ   ٧١٦٩. نزیکبــــــــوونەوەیەیك کــــــــاریگەری ئــــــــابوری و مەیــــــــیل ئاشـــــــــتیگەران  تورکیــــــــای پــــــــێش ٦

  و ئەنکارا. 
انەی هەولێ   کوردەکان و پەیوەندی یەکانگێ 

ی توریك ل٧
ا
 ە بازاڕەکانی هەرێیم کوردستان. . بەبازاڕکەوتیی کاڵ

 . فرۆشتیی نەونی هەرێم بە تادانە رێگای بۆری تورکیادا. ٨
م ئاڵۆزییەکانی دوای داعش، توندبوونی پەیوەندییەکانی تورکیا و ئەمریکا، الیەنگـری ئەمریکـا بـۆ       

ا
بەڵ

ــــ ئەنکــــارا و تــــاران و روســــیا و لەمــــانەش  پەیەدە، نزیکبــــونەوەی ناچارییــــانەی ئــــابورن  و ســــیایس و ئاساییسژ
زیــــــاتر پــــــرس نەکــــــردنی هەرێــــــم و تــــــاوتوێنەکردنی راوێژکارییــــــانەی پرۆســــــەی ریفرانــــــدەم لەگەڵ ئەنکــــــارادا، 
ی بەســــەر نــــاوچە جێناکۆکەکانــــدا بــــۆ تورکیــــا زینــــدووکردەوە. بە   

دیســــانەوە مەترســــییەکانی نفــــوزی هەولــــێ 
ان  

 سیاســــــــی  و ســــــــەربازییەکانی تورکیــــــــا، ئــــــــێ 
ا
ێیك رادەی ئەوەی هاوتــــــــا بــــــــاڵ ی  

 لەســــــــەر مــــــــێ 
ی
اق  

، ســــــــوریا و عــــــــێ 
ی بسەننەوە.   

ێک لە کەرکوک بکەن و لەدەسیی هەولێ   کۆکردەوە تا تەکبێ 
ی

 هەماهەنیك
ی  

ا
ێت، کە کوردستانیبووی  کەرکوک چەندێک مەترسیداربێت بۆ قوڵ م ناکرێت ئەوەش نادیدە بگێ 

ا
بەڵ

ــــ بە هەمانشــــێوەیە. بە تــــایبەت ب ی تورکیــــا، ســــەربە بەغدابوونیش  اتێ  
کە مــــاییل   ١٠٠٢ەغــــدای پــــاش ســــێ 

انە و ناکۆکییــــــان لەگەڵ تورکیــــــادا فەرامــــــۆش ناکرێــــــت، هەمانشــــــێوە گەر   
خەی  سیاســــــەتە گشــــــتیەکای  ئــــــێ 

اردنەکـــــــان بســـــــازێت دیســـــــانەوە، بە هـــــــۆی نـــــــاکۆىک و گـــــــرژی  بەغـــــــدایەىک مەیـــــــلەو ئەمریکـــــــاش پـــــــاش هەڵێ  
 پەیوەندییەکای  ئەنکارا و واشنتۆن هەر مەترسیدارترە. 

لە ئێســتادا و لە نــاوچەکەدا لە هەر الیەنێــک زێــێ  پێویســن  بە ناســاندنەوە و پێناســەکردنەوەی تورکیــا      
نەی دواییـــــــدا هێنـــــــدەی لە سیاســـــــەی  هاوپەیمـــــــانێن  کــــــــورتمەودادا 

ا
، ئەو لەم ســـــــاڵ دۆش  سیاســـــــییەکانێن 

                                                 

، فصلنامە "(عراق) ای کردستانهموانع الحاق کرکوک بە دولت منطم" ،زهرا احمدی پور و محمود مبارکشاهی )41)
 .٦٢، ص٢٤١٥، شمارە دوم، سال ٌازدهم ژئوپلٌتٌک،
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یەکای  لەدەســــــــــتدەدات، ئەو بە هەرێــــــــــیم کوردســــــــــتانەوە  اتێ  
خــــــــــوالوەتەوە، خەریــــــــــکە هاوپەیمــــــــــانە ســــــــــێ 

تــر بکــات، هاوکــات بە الوازبــووی  کــورد لە کەرکــوک واتــای د   
اقــدا بەهێ   

 ئــابوری خــۆی لە عێ 
 

ەتوانێــت رەىک
ییە کلتـــورییەکەی تورکیـــا لە 

ا
وویــیەکە و قـــوڵ   

بــردنەوەی تورکمـــان ناگەیەنێـــت تــا شوناســـە ئایـــدۆلۆژی و مێ 
ورکمــــان ئیــــدارەی نــــاوچەکە پــــارێزراو بکــــات، چــــونکە کەرکــــوک و جێناکۆکەکــــان تەنهــــا گــــۆڕدراوی کــــورد و ت
انییەکان کاریگەرتر دەبن تا هەژموونە تورکییەکە.   

 ناکەن و نەیارە دێرینە عەرەی  و ئێ 
وا پێـــــدەچێت لە دواجـــــاردا و پـــــاش هێوربـــــوونەوەی دۆخ و رونبـــــوونەوەی دۆســـــن   ســـــوریا و دۆســـــن   پـــــاش 

ىک  لەگەڵ نەیـــارە هەرێمایەتییەکانیـــدا لە هەرێـــیم کورد اق بـــۆ داعـــش، تورکیـــا بکەوێـــتەوە کێـــێ   
ســـتان و عـــێ 

 و دورخستنەوەی هەڕەشە ئابوری  و سیاسییەکای  لە ناوچەکەدا. بەتایبەت: 
 پاراسی  

انەوە زیاتر بکرێت٢   
)کە ئێستا ئەم پالنە لە پەرەپێداندایە(  . گەر فرۆشتن  نەوی  کەرکوک لە رێگەی ئێ 

ردنەدەرەوەی نەوی  کەرکـوک و ببێتە ئەو بەدیلەی کە هەرێـیم کوردسـتان بـۆ تورکیـای دابـی   کردبـوو بە نـا
 و هەرێم بە بۆرییە تورکییەکاندا. 

. لە حـاڵەی  مـانەوەی هەرێــیم کوردسـتان بەم قەیـرانە ئــابورییەی ئێسـتا و کەمبـوونەوەی داهــاتەوە )کە ١

بــــوونەوەی بەغــــدا و    
ــــ بەهــــۆی بەهێ  بەشــــێگ بەهــــۆی لەدەســــتدای  کەرکــــوکەوە دروســــتبووە و بەشێکیش 

ەوە تـــــــووش  هەرێـــــــم دەســــــتوور ٩( هەرێـــــــم و پیـــــــادەنەکردی  ٢٦ودجەی)بــــــڕین  مســـــــتەحەققات و بەشــــــەب
هاتووە، کاریکردووە و کاریگەری زیاتریش دەکاتە سەر قەبارەی بازرگای  تورکیا لە هەرێیم کوردسـتان و 

 چیێ  ناتوانێت ئەو بازاڕە پڕ داهاتە بێت بۆ تورکیا. 
ان لە ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانیــدا دەستپێشــخە٢  

ــ لە . گەر ئــێ  ربێت و پەیوەنــدییە ئابورییەکانیش 
ای  پــــــاش   ئــــــێ 

ی ئۆکتــــــۆبەر ئامــــــاژەی لەو چەشــــــنە دەدەن( ئەوا ٢٥هەرێمــــــدا پەرەپێبــــــدات )کە بەرپرســــــای 
اق و جـۆری   

اردنەکـای  عـێ  دیسانەوە هەم بۆ هەرێم کارتێک دروسـتدەبێتەوە و بەدوریـش نازانرێـت هەڵێ  
ە عەرەبییەکـــــــــان و    

شـــــــــیعەکان بە مەبەســـــــــن  وەرگـــــــــرتنەوەی هێمنـــــــــانەی  هاوپەیمـــــــــانێن  کـــــــــورد لەگەڵ هـــــــــێ 
  لە تــاران نــزیکێ  بکــاتەوە لەم حاڵەتەشــدا دیســانەوە تورکیــا و تورکمــانە شــیعەکان رەنــگە 

کەرکــوک، هەولــێ 
 زیانمەندی یەکەم بن. 

ڵەبوونیـــان، دوورنــــیە تورکیــــا      
ا
لە دواجاریشـــدا ئەم ســــیناریۆ و گریمانـــانەی کە باســــکران لە ئەگەری گەڵ

 قورسـای  سـیاش ناچار 
 
نێک بـوو چەق

ا
بکەنەوە تا بگەڕێتەوە سـەر سـکە پێشـووەکەی سیاسـەت کە سـاڵ

  لە بری بەغداو ئابوری خ
 . ۆی خستبوویە هەولێ 
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 کۆتان  و ئەنجام: 
ڵە بکەین، کە وەک رتەدا دەتوانی   چەند دەر ۆ لە کۆتای  ئەم ڕاپ

ا
بۆ  ەکسەرەتایئەنجامێک گەڵ

 خەینەڕوو: ب کەرکوکچارەنووش   ئایندەیتێگەیشی   لە 
 ڕووبەڕوبونەوەی فرەی  ئیسنن  )ئەگەر  -１

مەکای  ن  و قەوىم و  ئای :(Multiethnicityمیکانێ  
مەکای  )ناودەبرێن بە کە  ،نب ، دوو جۆری  سەرەىککەلتوری  و مەزهەی   ینەوەىمیکانێ    (فرەی   سڕ

مەکای  داننان بە فرەییدا)و  اقدا، ئەوا ، (میکانێ    
ی  حکومەتە یەکلەدواییەکەکای  عێ 

ا
لەژێر دەسەڵ

 
ا
 و هاتنەسەرکاری  سیستەىم کۆماری  لە ساڵ

بە تایبەت لەدوای ڕووخای  سیستەىم پاشایەی 
٢٨٤٧  

ا
 جیاوازی و فرەی  ئیسن  لە کەرکوکدا،، لە پێناو الوازکردن و ١٠٠٢وە تا ساڵ

 نەهێشتن 
ینەوەی فرەی  مەمیکانێ    ی  سیاش  ەش. ئەماوەبەکارهێێ   کای  سڕ لە پێناو هێنانەکایەی سەقامگێ 

م نەک هەر سەق
ا
ی  سیاش بووە لە کەرکوک و ناوچەکای  دەوروبەریدا، بەڵ امگێ 

 ڵدروستنەکردووە، بە
ا
دامەزراوە فەرمیەکای  دەوڵەتیان زیاتر  کو نێوای  پێکهاتەکان و ڕۆڵ

 بەرفراوانکردووە. 
 لەدواى  -２

ا
اقدا و کەوتن  ڕژێیم ب (١٠٠٢)ساڵ  

مەکای  خستن  میکانێ   ڕ بەگە هەىل ،ەعس لە عێ 
اق داننان بە فرەی  ئیسن    

  سییەیبۆ چارەسەرکردی  دۆ  لەم چوارچێوەیەشدا. هاتەئاراوە دالە عێ 
اقدا کەرکوک، وەک هەستیا  

ى کای  دەستوور  هەریەک لە، لەرترین ناوچەی جێناکۆک لە عێ 
 
ا
 دەستوور ( و ١٠٠٣)ساڵ

ا
مادەیەىک تایبەت بە ئاساییکردنەوەی  (١٠٠٤ى هەمیشەی  )ساڵ

مە نادیموکرسی بارودۆج  ئەو ناوچانە  ئەو میکانێ  
ینەوەی ئاسەوارەکای  انەی لەالیەن یو سڕ

ی  بەعسەوە بەگەڕخرابون
ا
هەمیشەی   ١٠٠٤ی دەستوور ی (٢٣٠)نوسا. مادەی  ،دەسەڵ

 دەیویستکە ە  کردەو   ١٠٠٣کای   بەڕێوەبردی  ی یاسای (٤٧)جەخن  لە جیبەجێکردی  مادەی 
ن  و  ،ئاساییکردنەوە :کەرکوک چارەسەر بکات کە ئەوانیش  قۆناغ کیشەکای   ش  بە   

سەرژمێ 
 ٢٢/٢١/١٠٠٦بوون. بەپن   هەمان مادەی دەستوور دەبوو هەر ش  قۆناغەکە لە  ڕیفراندۆم

م بە پن   ئەو داتایانەی لەبەردەستایە تەنها 
ا
هەنگاوێگ  چەند بەتەواوەتن  جێبەجێبکرانایە، بەڵ

 یەکەم تەواوبووە،  کەم
 

 جیبەجێکردی  قۆناغەکانیێ   هیچ هەنگاوێگ ئەوتۆش بۆ لە قۆناغ
مانە. نەنراوە چارەسەرێگ گشتگێ  و زەمینەى  ڕاپۆرتەتا سای  نوسین  ئەم  بۆیە ئەم میکانێ  

 . نەڕەخساندووە هەمیشەی  بۆ کێشەکای  کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکان
ەوە  ١٠٠٢دواى چارەسەرنەبووی  کێشەى کەرکوک لە  ییەکای  سەرەک ەهۆکار یەکێک لە  -３

 لە جێبەجێکردی  ئەو ئەرکبریتییە لە  
ا
بۆ انەى و هەنگاو  کەمتەرخەىم حکومەی  فیدراڵ
( و ١٠٠٣ى کای  )دەستوور (ى ٤٧کە بەپن   مادەى )  چارەسەرکردی  کێشەکە خراوەتە ئەستۆى،

ەرپرسیارێن  کردارى و ڕاستەوخۆى لە ب (١٠٠٤ى هەمیشەی  )دەستوور (ى ٢٣٠مادەى )
 جێناکۆکەکانناوچە وکەرکوک دۆسییەی   کای  اویستییەکای  چارەسەرکردی  کێشەدابینکردی  پێد

اق خراوەتە ئەستۆى  
 . ئەنجومەی  وەزیرای  عێ 

 کەمتەرخەىم -４
ا
جگەلەوەى  ى کەرکوکدۆسییەچارەسەرکردی  لە  حکومەی  فیدراڵ
لێکەوتووەتەوە،  ەرێنیش  ە، هاوکات چەندین ئاکاىم ندەستوور پێشێلکردنێگ ئاشکراى دەقەکای  

تیای  بەشکردی  وەک بێ
ا
 سیاشلە  زۆرێککوک لە پیادەکردی  ر کە  هاوڵ

 
و دارای  و کەسییان،  ماق

بەشکردی  کۆى نیشتەجێبووای  ئەم ناوچانە لە خزمەتگوزارى و پێداویستییە هەروەها بێ
ڕی و  هاوکاتڕۆژانەییەکانیان،   

بووەتە هۆى الوازى چاودێرى حکوىم بەسەر دامەزراوە کارگێ 
 دارای  و  ەیەئەمنییەکای  ئەم ناوچ

ا
وبوونەوەى گەندەڵ

ا
. هەموو  ئەمەش دۆخێگ لەبارى بۆ بڵ

ى لە دەزگاکای     
بە هۆى سەرچاوەى نائاراىم سیاش و  هاوکات .کەرکوکدا ڕەخساندووەکارگێ 

تیئاسایش و بووە بۆ سەر گیان و  هەڕەشەئەمن  لە شارەکەدا کە بەردەوام 
ا
 هاوڵ

 
، چ یماق ای 

ۆریستییەکان ) رییەکای  اداعش( یان لەالیەن دەزگا سەربازى و چەکدوەک: لەالیەن گروپە تێ 
اق  

( سەر بەحکومەی  عێ  ى دەستوور کە ئێستا بەشێوەیەىک نا  ،)وەک: حەشدى شەعن 
سایەى بەردەواىم ئەم دۆخەشدا لە. ەنکوک و ناوچە جێناکۆکەکانیێ  دەکر کە  حوکمداری  
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ئەگەرى دەرکەوتنەوە و بەڕووى  کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکانهەمیشە ئایندەى  
بوونەوە   

ۆریستییەکان ی گروپەبەهێ   .کراوەیە داتێ 
 (٢٣٠مادەى )و  (٤٧مادەى )کە لە   شالوازى و ئاڵۆزى ئەو ئامراز و پێداویسن  و هەنگاوانە -５

ى یەکالنەبوونەوەى کێشەى کەرکوکن، وەک چارەسەر بۆ کێشەکە خراونەتەڕوو،  هۆکارێکیێ 
، دۆسییەکەچارەسەرى سەرپن   و ڕووکەشن بۆ لەبەرئەوەى هەندێک لەم ئامرازانە جگە لەوەى 

، بکەن دۆسییەکەزامن  چارەسەرى هەندێک ڕەهەندى دا یشدوور ئایندەیەىکلە توانن هاوکات نا
بەشداریپێکردی  شوناش شارى کەرکوک و کێشەى چۆنین  س و و چارەنو  بەتایبەت کێشەى
 کهاتەکای  شارەکە لە دەسەدادپەروەرانەى پێ

ا
ڕی ی  سیاش،ڵ  

 .داپارێزگاکە ودارای   کارگێ 
شێوازێگ گونجاوبێت بۆ چارەسەرکردی   "حوکمڕای  هاوبەش و تەوافوقئایندەدا " لەئەگەر  -６

ئامرازێگ   مەرجچەند  ،شەى کەرکوک، ئەوا ئەم شێوازەکێ  ک لە ڕەهەندە فرە و ئاڵۆزەکای  زۆرێ
 
 

دانای  یاسایەک بۆ دۆج  تایبەی  کەرکوک و کەمکردنەوەى   پێویستە، وەک گرنگ
  دەزانی   هەموارکردی  ئەم مادە   ،(٢٣٠کەموکورتییەکای  مادەى )

ییە لە ئێستادا دەستوورکای 
   ئەمەش نەکرا دەکرێت ئەو کەموکورتیانە بە ڕێکەوتنێگ نوساوى نێوان ، ئەگەر ئەستەمە

هەولێ 
 یان چاودێری  دەزگایەىک نەتەوەبەناوەندگێ  کە بەغداد   و

ێگ نێودەوڵەی    
یەکگرتووەکان ى هێ 

 بکرێت. ئیمزاکرابێت چارەسەر
وانین   ەى جیاوازڤئاسایش  کەرکوک لەبەردەم  هەرەشەیەىک راستەقینەو را -７ ڕ  

جیاوازى و تێ 
ە سیاسی پێکهاتە  بۆ دۆسیەى ئاسایش  کەرکوک ی  ەکای  کەرکوکدایە، بۆیە سیناریۆى ئایندەیو هێ  

ەى ین کە دۆسیداپێکهاتەکای  کەرکوک لە چاوەڕوای  ئەوە و ـ هەمو ٢ لەبەردەم ئەم ئەگەرانەدایە: 
 بوونابەندـ پ١ بەڕێوەبچیت. هەمووال بە هاوبەش   و بکرێت تێدانەوەى و ئاسایش  کەرکوک پیاچو 

ە دەستووربە    
ی  و  هاوبەشەکان زەمانەی  مانەوەو ڕێکەوتن  هێ   ئاسایشە لەو  سەقامگێ 

 )ـ بەی   بەشدارى پێکهاتەکان و ٢ کەرکوک. 
 
نەتەوەی  و پەراوێزخستن   (ئیستحقاقای  بەشەماق

ەکای  هەرێم٣ کەرکوک ئاراىم بەخۆوە نابینێت.   ،پێکهاتەیەک   
  و نێودەوڵەی  لەن  ـ دەبێت هێ 

ى  زیاتر ببیی    نێوەندگێ 
ا
 . هەرێم و بەغدا ڕۆڵ

تە یەکرتووەکای  ئەمریکادا،  لە رووانگەی -８
ا
كەركووك و   دۆسییەیچارەسەركردی  وڵ

 ئەجێناکۆکەناوچە
 
ە و كان دەبێت لە سیاق اتێ  

اق و  ئەمریكا کە   لێكدانەوەی بۆ بكرێت دا سێ  لە عێ 
 . نی سیایس  بەدەستهێنانەوەیناوچەکەدا هەیەی 

ا
اق ئامانجێیك دەسەڵ  

لە الیەن ئەمریكاوە لە عێ 
 سەربازن   ،بۆ دەكات یكار   وردن  بە و سەرەیك واشنتۆنە 

داعش  بە تایبەنی لە دوای تێكشكاندنی
اق. ئەم ئامانجەی ئەمریكا  

اق و  هەژموونی كردنی سنووردار پەیوەستە بە  شلە عێ   
ان لە عێ   

ئێ 
 سیاش و ئەمن  هەیە لە ی  سەقامگێ  پێویسن  بە دروستكردی  ئەمەش . ناوجەکەداتەواوی 
اقدا   

ی   ،عێ   و ئەتنیگ و غیای  جێگێ 
ن  و شەراكەی  فیعیل سسیا بەهۆی ئەوەی كە ملمالنن   تایف 

اقدا بۆتە هۆكاری دروستب  
 بۆشای  سیاش و ئەمن  كە لە نێوان پێكهاتە جیاوازەكای  عێ 

ووی 
انەوە بەردەوام ئەم بۆشاییانە پركراونەتەلە  

كەركووك و   دۆسییەیوە. چارەسەركردی  الیەن ئێ 
ی و ئاراىم سیاش دەبێت لە  جێناکۆکەکانناوچە  جێگێ 

 
بۆیە پێدەچێت  ،ا ئایندەدفاكتەرێگ گرنگ

تە یەكگرتووەكای  ئەمریكا پێگەی گرنگیپێدای   ئەمە ببێتە
ا
یەكێك لە  .بە کەرکوک وڵ

ە لناوچە جێناكۆكەكان ركوك و ەكی  سییەئەمریكا هەوڵبدات كە دۆ ئەوەیە كە  یشسیناریۆكان
اقییەوە ی دەستوور رێگەی   

اق جەختكردنەوەیبەتایبەت  بكات. چارەسەرعێ   
 حکومەی  عێ 

كرێتە بنەما بۆ دەكرێت ب ،ووبوونەوەی هەرێیم كوردستانڕ بۆ رووبە دەستوور  سەرلە
  و بەغدا بەو پێیەی ماددەی دۆسیییەكالكردنەوەی 

یەیك دەما 040ەی كەركووك لە نێوان هەولێ 
 .  ەجێناکۆکەکانی كەركوك و ناوچدۆسییەكردنی ر ەچارەسییەو نەخشە رێگایەكیشە بۆ  دەستوور

ان سیاسەی   لەبەرچاوگرتن   بە -９  
 بووی  هە و هەرێم لەگەڵ سنورەکراوەکای   و بەرژەوەندی و ئێ 

ان، لە کورد نەتەوەییانەی و سیاسییانە  
ان دەردەکەوێت ئێ   

مامەڵە  جیاواز پاکێیح   دوو بە ئێ 
 لەالیەکیێ   ناوچەجێناکۆکانکەرکوک و  و لەالیەک کوردستان هەرێیملەگەڵ هەریەک لە 
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   تا دەگرێتەبەر رێکارێکیش هەموو و ئەوەنییە ئامادەی هیچکات .دەکات
 کەرکوک و هەولێ 

اقییەکان و گرتنەوەی   . هاوکات هاوکاری  کردنسیاسەت پاکێیح   یەک نەبنە  
ە عێ    

ان بۆ هێ   
ئێ 

دا تەواوبووە، بەڵکو ٢٥کەرکوک لە   
ان کاری لەگەڵ هەولێ   

ی ئۆکتۆبەردا بەو مانایە نایەت کە ئێ 
 هەژمووی  ان کەمبکاتەوە و تار بەغدا و  ۆ ئەو تەنها ویستویەی  مەترسییەىک گریمانەکراوی کورد ب

ی  کورد
ا
لە کەرکوک نەخشەی هەرێمایەی  و هاوپەیمانێتییەکای  تاران تێکنەدات و  ستاندەسەڵ
  
 نفوزی ئیشائی  و ئەمریکا.  نەکاتە ج    شناوچەکەو هەولێ 
تەیە کەرکوک لە چوارچێوەى پێویسن    دۆسییەیلەگەڵ  مامەڵەى تورکیا -１０

ا
 زۆرى ئەم وڵ

نەی لەم کە ،سیاسییەکای   دۆسییە پێناسەکردنەوەی و ناساندنەوە ۆب
ا
 لە هێندەی دواییدا ساڵ

یەکای   هاوپەیمانە خەریکە خوالوەتەوە، کورتمەودادا هاوپەیمانێن   سیاسەی   اتێ  
 سێ 

  دەتوانێت کوردستانەوە هەرێیم بە تورکیا لەدەستدەدات. 
 

اقدا لە خۆی ئابوری رەىک  
تر عێ    

 بەهێ 
   بکات

 داکەرکوک لە کورد الوازبووی   هاوکات ،ىش بە کەرکوکەوە بەندەی هەرێمی  ی  ئابوور، بەهێ 
ووییەکە و ئایدۆلۆژی شوناسە تا ناگەیەنێت تورکمان مسۆگەری بردنەوەی واتای   

ییە و مێ 
ا
 قوڵ

 تەنها جێناکۆکەکانناوچە و کەرکوک چونکە بکات، پارێزراو ناوچەکە لە تورکیا کلتورییەکەی
انییەکای   و عەرەی   دێرینە نەیارەگۆڕدراوی  بەڵکو ،ناکەن ئیدارەی تورکمان و کورد گۆڕدراوی  

 ئێ 
پێدەچێت پاش هێوربوونەوەی دۆخ و بۆیە  .تورکییەکە هەژموونە نەک دەبن کاریگەرتر تورکیا

ىک  لەگەڵ  ئاسەوارەکای  شەڕیسوریا و  ییەکای  وونەوەی دۆسونبڕ  داعش، تورکیا بکەوێتەوە کێێ 
[نەیارە هەرێمایەتییەکانیدا  عەرەی 

تای 
ا
ان و وڵ  

اق بۆ پاراسی   و  ]ئێ   
لە هەرێیم کوردستان و عێ 

م اوچەکەدا. دورخستنەوەی هەڕەشە ئابوری  و سیاسییەکای  لە ن
ا
یم  مانەوەی هەرێ بەڵ

)کە بەشێگ بەهۆی لەدەستدای    دا  و کەمبوونەوەی داهاتئابوری   قەیرای   لەکوردستان 
هەرێیم کوردستان و  گەڵدەکاتە سەر قەبارەی بازرگای  تورکیا لە کاریگەری زیاتر   (ەیکەرکوکەوە

ش تورکیا ناچاردەکات ەئەمان، هەموو چیێ  ناتوانێت ئەو بازاڕە پڕ داهاتە بێت بۆ تورکیا 
   پێداچوونەوەى بۆ سیاسەتەکای  لەگەڵ

 .بکاتدا هەولێ 


