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دەستپێک

ــی  ــر دەســەاڵتی پیشــمەرگە و حکومەت ــە ژێ ــع هات ــە ئەمــری واقی ــەوەی کەرکــوک ب ــە دوای ئ ل

هەرێمــی کوردســتانەوە، لــە ئەنجامــی بەرەنگاربوونــەوەی فراوانخوازییەکانــی )داعــش( و پارســتنی 

کەرکــوک لــە داگیرکارییەکانــی ئــەم هێــزە تیرۆرســتە نیودەوڵەتییــە، چیــی دی ناتوانیــن بــە پێوەرەکانی 

بــەر لــە هاتنــی داعــش لــە ٢٠١٤ دا رشۆژڤــەی پرســی کەرکــوک بکەیــن، هــەروەک چــۆن ناتوانیــن بــە 

ئامرازەکانــی دوای ڕوخانــی بەعــس چارەســەری کیشــەکانی کەرکــوک بکەیــن. کاتێک لــە ٢٠٠٣ ڕژێمی 

پێشــوو گــۆڕا، لــە چوارچێــوەی ســەرلەنوێ بونیادنــاوەی عێراقــدا، دوای چەندیــن ســاڵ لــە حوکمــی 

ــەرەتاییەکانی  ــە س ــێلکردنی ماف ــتییەکان وپێش ــە گش ــی ئازادیی ــگ و قەدەغەکردن ــێ و جەن زۆرەمل

مــرۆڤ، چاوەڕواندەکــرا کێشــەی کەرکــوک وەک بەشــێکی گرنگــی ناوچــە جێناکۆکــەکان و وەک 

منونەیەکــی بچوککــراوەی دۆخــی عێراقیــش، بــە گرتنەبــەری چەنــد ئامرازێکی سیاســییی و دەســتوریی 

چارەســەربکرێت. بــە شــێوەیەک کــە هەندێــک لــەو ئامرازانــە لە ســەر ئاســتی عێــراق گشــتییی بوون، 

ــی  ــی نوێنەرایەتی ــی وهەڵبژاردن ــی کارگێڕی ــی و المەرکەزیەت ــتەمی فیدراڵی ــی سیس وەک تەبەنیکردن

ڕێژەیــی و حکومەتــی یەکڕیزیــی نیشــتامنیی بنکەفــراوان و سیســتەمی ســازان و بەشــەبرایی 

تائیفیــی، هەندێکیــش لــەو ئامرازانــە تایبــەت بــوون لەســەر ئاســتی خــودی ناوچــە جێناکۆکــەکان، 

لــە ناویشــیاندا کەرکــوک، وەک مــادەی )٥٨(ی دەســتوری کاتیــی ٢٠٠٤، کــە بــە )یاســای بەرێوەبردنــی 

عێــراق بــۆ قۆناغــی گواســتنەوە( نــارساوە و مــادەی )١٤٠(ی دەســتوری فیدراڵیــی ســاڵی ٢٠٠٥، کــە بــە 

)دەســتوری کۆمــاری عێــراق( نــارساوە.

بــەاڵم بــە پێچەوانــەی ئــەو چاوەڕوانییــەی ســەرەوە، گرتنەبــەری هیــچ کام لــەو ئامرازانــە 

ــە  ــر ل ــۆ چەرســەرکردنی کێشــەی کەرکــوک، هــاوکات کێشــەی هیــچ شــوێنێکی ت ــە هــۆکار ب نەبوون

ناوچــە جێناکۆکەکانــی عێراقیــان یەکالیینەکــردەوە. بۆیــە ئــەم ڕاپۆرتــە، وەک بەشــێک لــە پرۆژەیەکــی 

فراوانــر بــە ناونیشــانی )ئاینــدەی کەرکــوک لەنێــوان هەولێــر و بەغــداددا(، هەوڵــدەدات جیــاواز لــە 

خوێندنەوەکانــی پێشــر بــۆ پرســی کەرکــوک و بــە دەر لــەو ئامرازانــەی، کــە پێشــر بۆ چارەســەرکردنی 

گیراونەتەبــەر، هەوڵــدەدات پاڵپشــت بــە خوێندنەوەیەکــی ئەکادیمیــی )سیاســییی و مێژوویــی 

وئەمنیــی و نێودەوڵەتیــی( وەاڵم بــۆ هەندێــک لــەو پرســیارە نوێیانــە بدۆزێتــەوە، کــە لــە ئەنجامــی 

دەرکەوتنــی پێــدراو و گــۆڕاوە نوێییەکانــی دۆخــی هەنوکەیــی کەرکوک لە ئــارادان، هــاوکات هەندێک 

بەرچاوڕونیــی زانســتیی نــوێ لەســەر کێشــەکە بخاتــە بــەرد ەســت الیەنــە پەیوەندیدارەکانــی. 

پــرۆژەی )ئاینــدەی کەرکــوک لەنێــوان هەولێــر وبەغــداددا(، کــە لەالیــەن توێژەرانــی )ســەنتەری 

لێکۆڵینــەوەی ئایندەیــی(ەوە بــە هاوکاریــی )ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی یاســایی و سیاســییی( کۆلێــژی 

یاســا و ڕامیاریــی زانکــۆی ســلێامنیی جێبەجێدەکرێــت. مــاوەی ئەنجامدانــی ئــەم پرۆژەیــە )٦( مانگە، 

کــە گەاڵڵەکردنــی ســێ ڕاپــۆرت لەخۆدەگرێــت، هــەر )٢( مانــگ جارێــک ڕاپۆرتێــک، ئــەم ڕاپۆرتەیــش، 
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کــە ئێســتا لەبەردەســتدایە، یەکەمیــن ڕاپۆرتیانــە. 

ــی هەرســێ ڕاپۆرتەکەیشــە،  ــی ناوەڕۆک ــە هــاوکات چەق ــە، ک ــەم پرۆژەی پرســیاری ســەرەکییی ئ

ئەوەیــە؛ کــە ئایــا ئاینــدەی کارگێڕیــی و ئەمنیــی کەرکــوک لــە دوای تێکشــکانی داعــش لــە عێراقــدا 

چــی دەبێــت؟

بۆیــە پرۆژەکــە لەســەر ســێ ئاســتی گرنــگ بناغــەی بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارە داڕشــتوە، 

بــەم شــێوەیە: 

- ئاستی یەکەم: داهاتوی سیاسیی و کارگێڕیی کەرکوک

- ئاستی دووەم: ڕەهەندی ئەمنیی لە کەرکوک

- ئاستی سێیەم: ڕەهەندی هەرێمیی و نێودەوڵەتیی

گرنگییەکانی ئەم پرۆژەیەیش لەم خااڵنەدا بەدیدەکرێن:

ــەت  ــە تایب ــت، ب ــوک بکرێ ــراوان لەســەر کەرک ــی وا ف ــەم جــارە لێکۆڵینەوەیەک ــۆ یەک ــەم: ب یەک

لەســەرهەڵدانی گۆڕانکارییــە نوێکانــی وەک شکســتی داعــش و ڕیفراندۆمــی هەرێمــی کوردســتان.

دووەم: پرۆژەکــە دەبێتــە بەرچاوڕونییەکــی بــاش بــۆ سیاســەمتەدار و ڕۆشــنبیر و حیزبــە 

ــەن. ــدا بک ــی کەرکوک ــەڵ کەیس ــە لەگ ــیارانە مامەڵ ــودا هۆش ــە داهات ــەوەی ل ــۆ ئ ــەکان، ب کوردیی

ســێیەم: هەمــوو ســەرچاوە زانســتییەکانی توێژینەوەکــە ڕەســەن دەبــن و لــە ڕێــی ئەکادیمییــە 

لۆکاڵییەکانــی هەرێمــی کوردســتانەوە ئەنجامدەدرێــن.
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باسی یەکەم: پێشینەیەکی مێژوویی پرسی کەرکوک

یەکەم: رسوشتی شوناس و گرنگیی کەرکوک:

ــی  ــی و نەوتی_بوون ــییەکان و ئابوری ــک و ســنورەکەی، کێشــە شوناس ــە هــۆکاری جیۆپۆلەتی ب

ــەرەب و  ــییەکانی ع ــتە سیاس ــوان ئاراس ــە نێ ــڕاوە ل ــد و نەب ــی تون ــەوە، ملمالنێیەک ــاری کەرکوک ش

ــەڕوی  ــی شــارەکەی ڕوب ــای مێژووی ــەک شوناســی جوگرافی ــە ن ــورددا دروســتبووە، ک تورکــامن و ک

ــی  ــی ناوەندەکان ــۆ چەق ــتووەتەوە ب ــی گواس ــرە ملمالنێکەیش ــەوە، بگ ــۆڕ کردوەت ــن ئاڵوگ چەندی

بڕیــاری سیاســیی و بــە جۆرێــک گرێکوێرەکانــی نــاو پرۆســەی سیاســیی عێــراق و هەولێریشــی بــە 

ــداوە. ــەوە گرێ خۆی

لــە بــارەی جوگرافیــا و شوناســی شــاری کەرکوکــەوە، زانیاریــی ســەرچاوەکان جیــاواز و 

ــە، ســەرچاوە ئاراســتە نەتەوەییەکانــی کــورد لەالیــەک و قەڵەمــە نەتەوەییەکانــی  یەکالنەبووەوەی

تورکــامن و عەرەبیــش لەالیەکــی تــرەوە، هەریەکەیــان کەرکــوک بــە الی شوناســی مێژوویــی خۆیــدا 

ڕادەکێشــێت. بــە جۆرێــک لەنــاو ئــەو ســەرچاوانەدا، کــە مەیلــی سیاســیی و نەتەوەیــی زاڵــە، ســێ 

میــژووی کەرکــوک بەدیدەکرێــن، کەرکوکێکــی کوردســتانیی و دوانــی تــری تورکامنیــی و عەرەبیــی. 

ــە  ــن، ک ــە بەدیدەکرێ ــەی دیک ــوریەکان و پێکهات ــارەدا ئاش ــەم ش ــە ل ــەوەی، ک ــا ل ــەت جی هەڵب

ــن. ــان دەزان ــی هــەزاران ســاڵی ئیمپراتۆریەتەکەی ــە میرات ــەی ب ــش خــاک و ژینگەک ئەوانی

ــش  ــی دی ــوک( و هەندێک ــی بچ ــە )عێراق ــان ب ــک کەرکوکی ــە هەندێ ــووە، ک ــۆوە نەهات ــە خ ل

ــە  ــووە، ک ــک ب ــی سیاســییدا کارتێ ــاو ملمالنێ ــوک لەن ــارووت( ســەیرکردوە. کەرک ــک ب ــە )بەرمیلێ ب

ــەی  ــک بانگەش ــەر گروپێ ــردووە، ه ــییدا توندترک ــەی سیاس ــاو پرۆس ــی لەن ــێ نەتەوەییەکان ملمالن

خاوەندارێتیــی شــارەکەی بەرزکردوەتــەوە، تــا نیــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســتەم ملمالنێــی شــوناس 

لەنێــوان کــورد و تورکامنــدا بــوو، بــەاڵم بەهــۆی سیاســەتەکانی حکومەتــی کۆماریــی دووەمــی١٩٦٣ 

و ئەوانــی دواتــرەوە، بــە هــۆی جێگیرکردنــی عەشــایەری عەرەبــی باشــوور لــە کەرکــوک لەالیــەک 

و لەناوبــردن و دەرکــردن و ناســنامەگۆڕینی کــورد و تورکامنەکانــەوە، عەرەبەکانیشــی بــە جۆرێــک 

کــردە بەشــێکی ســەرەکیی ملمالنێکــە. 

پارێــزگای کەرکــوک، کــە شــاری کەرکــوک ناوەنــدی پارێزگاکەیــە، وەک یەکێــک لــە پارێزگاکانــی 

ــارەکەدا  ــی ش ــوناس و خەڵک ــی ش ــی بەعەرەبکردن ــوەی هەڵمەت ــە چوارچێ ــاڵی ١٩٧٦ ل ــراق، س عێ

ــە ســەر  ــوک. دەکەوێت ــە کەرک ــەوە ب ــم( و ئێســتا کراوەت ــە )تأمی ــرا ب ــەوە ک ــە کەرکوک ــەی ل ناوەک

هێڵەکانــی )٣٥(ی پانیــی و )٤٤(ی درێژیــی، )٢٥٠کــم( لــە باکــوری شــاری بەغدادەوەیــە، بــە پێــی 

ــاڵی ٢٠١٢ی  ــاری س ــەاڵم ئام ــووە ١. ب ــەس ب ــتوانەکەی )٧٥٥،٧٠٠( ک ــاڵی ٢٠٠٣، دانیش ــاری س ئام

وەزارەتــی پالندانــان و ئامــاری عێــراق دانیشــتوانەکەی بــە )١٣٣٢٠٢٥( کــەس لەقەڵەمــداوە. 

1 علیرضا چکنگی، فرهنگنامهء تطبیقی، چ 3، )تهران: آستان قدس رضوی، 1387(، ص٢٤٠.
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ڕوبــەری گشــتیی شــارەکە )٩٦٧٩کــم٢( ە. هەریــەک لــە پارێزگاکانــی موســڵ، دیالــە، ســەاڵحەدین، 

ســلیامنیی و هەولێــر لــە دراوســێکانی ئــەم شــارەن. جیــا لــە ســەرچاوە نەوتییەکانــی، بــە ڕوبــەری 

ــەاڵی  ــی وەک ق ــوێنەوارە مێژووییەکان ــی ش ــە. خاوەن ــتوکاڵیی هەی ــی کش ــم( زەوی )٢٥٠٠٠٠٠دۆن

ــی کەرکوکــە ٢.  ــازاڕی دێرین ــال و ب ــی دانی ــی نەب ــی کەرکــوک، چەرمــۆ، مزگەوت مێژووی

ســاڵی ١٩٢٥ یەکەمیــن مافــی ئیمتیــاز درایــە کۆمپانیــای نەوتــی تــورک، کــە لــەو کۆمپانیایــەدا 

کۆمپانیاکانــی نەوتــی بەریتانیــا، ڕۆیــاڵ داچ-شــل و نەوتــی فەرەنســا، کــە دواتــر ناوەکــەی بــە تۆتــاڵ 

فینالــف گــۆڕا، خاوەنــی پشــکی بەرچــاو بــوون. لــەو مێــژووەوە تــا ئێســتا دۆســێی کەرکــوک بووەتــە 

تــەوەری ســەرەکیی و وشــەی کلیلــی پەیوەندییــە ئاڵۆزەکانــی کوردســتان و بەغــداد. نەوتی_بوونــی 

شــاری کەرکــوک یەکیــک بــووە لــە هۆکارەکانــی پەرەگرتنــی ملمالنێــکان و پێفشــاری حکومەتەکانــی 

عێــراق و جواڵنــەوە سیاســییەکانی کوردســتان و تورکامنــەکان. ئامــاژە هەیــە، کــە لە ســاڵی١٩٢٠ەوە 

هەوڵــدراوە تــا ئاڵوگــۆڕ لــە شوناســی دانیشــتوانی کەرکــودا ئەنجامبدرێــت، تــا بــەو ئەنجامــە بگــەن، 

کــە کــورد، تورکــامن و ئاشــوری لــە خاوەندارێتیــی ناوچەکــەدا کەمڕەنگــر بکــەن. لەبەرئــەوە گــرێ 

سیاســییەکانی پەیوەســت بــە کەرکــوک بەرهەمــی ئەمــڕۆ نیــن ٣.

دووەم: ڕیشەناسیی جوگرافیای مێژوویی کەرکوک:

ناوچــەی کەرکــوک یەکێکــە لــە ناوچــە دێرینەکانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و عێــراق. شــارێکی 

بازرگانیــی و ڕەگێکــی ئابوریــی عێراقیشــە. لەبــارەی بنجوبنەوانــی شــاری کەرکوکــەوە کــە چ گەلێــک 

ــە  ــە زانیاریی ــاردرێتەوە ک ــەوە ناش ــدا ئ ــەڵ ئەوەیش ــە. لەگ ــوون هەی ــی بۆچ ــت، جیاوازی بنیادینابێ

شــوێنەوارییەکان ئــەوە دەردەخــەن، کــە قــەاڵی کەرکــوک نەتــەوە دێرینەکانــی ناوچەکــە لــە نێــوان 

ســااڵنی )٤٥٠٠-٣٥٠٠پ.ز( بنیادیاننــاوە. لەنــاو نــورساوە دێرینەکانــی نوزیەکانــدا ئاماژە بــە گۆتییەکان 

ــە نەتــەوە دێرینەکانــی ناوچــەی کەرکوکــن ٤. لەوەیــش زیاتــر پێگــەی شــاری دێرینــی  کــراوە، کــە ل

ئارابخــا لــە ژێــر قــەاڵی کەرکوکدایــە، کــە دەکەوێتــە باکــوری ڕۆژهەاڵتــی شــارەکەوە ٥.

هەندێــک لــە ســەرچاوەکان بیناکردنــی ئــەم شــارە دەدەنــە پــاڵ لۆلۆییــەکان و حورییــەکان، کــە 

دوو نەتــەوەی دێرینــی ناوچــەی دۆڵــی دووئــاوان بــوون و لــە پێکهاتــن و گەاڵڵەبوونــی شوناســی 

ســەرەتایی زمانیــی و نەتەوەیــی کــورددا بــە پێکهێنەرێکــی ســەرەکیی دادەنرێــن. کەرکوکــی ئێســتا 

لەســەرچاوە دێرینەکانــدا بــە نــاوی دیکــەوە ناســێرناوە. لۆلۆییــەکان لــە کۆنــدا دانیشــتوانی کەرکوک 

 kirkuk.gov.iq/encyclopedia.htm :٢ بڕوانە: سایتی فەرمیی پارێزگای کەرکوک / ئینسکلۆپیدیا، لەم بەستەره

3 امینــی حســینی، »ناســیونالیزم کــرد و تاثیــر آن بــر موضــع گیــری ترکیــه در قبــال ژئوثلتیــک کرکــوک«، پایــان نامــه 

ای کارشناســی ارشــد روابــط بیــن امللــل، )تهــران: دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه، 139٢(، ص٦٢.

٤ گوران ابراهیم سالح، کورد له سه رده می ده وله تی عوسامنیدا.چ 1، )سلیامنی: حمدی، ٢٠٠7(، ص17.

5 جامل رشيد و رشيد فوزي، تاریخ کرد القدیم، ط 1. )اربیل: 199٠(، ص 35.
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بــوون و لــە ســەردەمی ئەوانــدا کەرکــوک بــە ناوەکانــی ئارابخــا و ئەلیالنی )شــاری خوا( نــارساوە. لە 

ســااڵنی دواتــردا و لــە ســەردەمی گۆتییەکانــدا ئارابخــا پایتەختــی ناوچەیــەک بــووە، کــە ســنورەکەی 

نێــوان زێــی گــەورە و زێــی بچــوک بــووە، کــە گۆتییــەکان حوکمڕانــی بــوون. گەرچــی لەســەردەمی 

ــووە،  ــدا ب ــڕەوی ئەوان ــە دەرەوەی قەڵەم ــان ل ــت، ی ــان نابیرنێ ــوک ی ــاوی کەرک ــۆمەرییەکاندا ن س

ــەوە  ــەاڵم ئ ــەوە نەناســێرناوە، ب ــاوی کەرکوک ــەک بەن ــی ســۆمەریدا ناوچەی ــاو شــارە دیارەکان ــە ن ل

ناگەیەنێــت، کــە شــاری ئارابخــا )کەرکــوک( بوونــی نەبووبێــت، یەکــەم؛ لەبەرئــەوەی ســۆمەرییەکان 

زۆرتــر ئاماژەیــان بــە نــاوی ئــەو شــارانە داوە، کــە شــاکانی خۆیــان بنیادیاننــاوە، دووەم؛ لەبەرئەوەی 

لــە ســەرچاوە مێژووییــە تۆمارکراوەکانــی کاتــی جەنگەکانــی نێــوان گۆتیــی، ســۆمەریی، ئەکەدیــی 

و ئاشــورییدا تۆمارکــراوە، کــە گۆتییــەکان پــاش ئــەوەی لــە هــەزارەی ســێیەمی پێــش زاینــدا بابــل 

داگیردەکــەن، شــوێنەوار و کەلوپەلــی ئەوشــارەیان بــۆ ئارابخــا گواســتوەتەوە ٦.

لــە ســەردەمەکانی دواتــردا ئارابخــا بــوو بــە ئارافــا، لەســەردەمی هاوچەرخیشــدا لــە چوارچێــوەی 

پرۆســەی )بەعەرەبکــردن(دا ســود لــە ئــاواز و ڕیتــم وشــەکە وەرگیــرا و نــاوی )عەرەفە(یــش وەک نــاوی 

گەڕەکێکــی ئێســتای شــارەکە لەالیــەن عەرەبــەکان و حکومەتــی عێراقــەوە بەکارهــات. لەدەقــە کۆنــە 

یۆنانیەکانیشــدا ئارابخــا بــە وشــەی )ئاراپخیــوس( هاتــووە، بــەاڵم بلوتــارخ ئــەم ناوچەیــەی بــە )کورکورا( 

ناوبــردووە. بەتلیمۆس-یــش )کورخــورا(ی بەکارهێنــاوە، ســەرچاوە ئارامییەکانیش )کەرخا( )بیت ســلوک( 

و )کــرخ ســلوک(یان لــە جیاتــی کورکــورا و ئارابخــا بەکارهێنــاوە و ئەمەیــش بــە واتــای شــاری ســلۆکس 

هاتــووە، وەک دانەپاڵــی شــارەکە بــۆ ئیمپراتۆریەکــەی ســلۆکس )٣١١-٣٨١پ.ز(. بــەاڵم لــە هەندێــک لە 

ســەرچاوەکانی مێژوونوســە موســڵامنەکاندا ئــەم شــارەیان بــە )کەرخینــی( ناوبــردوە. بەاڵم عەلــی یەزدی 

لــە کتێبــی ) ظفرنامــە(دا یەکەمیــن کەســێک بــووە، کــە وشــەی )کەرکــوک(ی لــە ســەدەی ١٥ی زاینیــدا 

بەکارهێنــاوە. مێژوونوســێکی عەرەبــی وەک )تەهــا باقــر( بــاوەڕی وایــە، کــە وشــەی کەرکــوک لــە کــەرخ 

ــەاڵم )جەمــال ئەحمــەد ڕەشــید(ی مێژوونوســی کــورد وا بۆیدەچێــت،  ســلوکەوە ســەرچاوەیگرتووە. ب

کــە نــاوی کەرکــوک لــە هەمــان )کورکورا-گوڕگــوڕا(٧ەوە هاتــووە، کــە بلوتــارخ ئاماژەیپێــداوە، بــەاڵم لــە 

ســەردەمی ماددەکانــدا گۆڕانــی بەســەرداهاتووە و بووەتــە )کورکــورک( و پاشــر بووەتــە »کەرکــوک« ٨.

سێیەم: مێژووی سیاسیی پێکهاتەکانی کەرکوک:

ئەگــەر گۆتیــی و لۆلۆیــی و حورییــەکان لــە نەتــەوە دێرینەکانــی بونیادنــەری کەرکــوەک بــن، 

٦ کامل مظهر أحمد، کرکوک و توابعها حکم التاریخ و الضمیر، ط 1 )اربیل: ٢٠٠٤(، ص5.

7 گوڕگــوڕ لــە زمانــی کوردیــدا بــە مانــای ناوچەیەکــی ئاگــری دێــت وناوچەیەکــی نەوتــی کەرکوکیــش هــەر بەنــاوی 

»باباگوڕگوڕ«ەوەیە.

ــا خــال خمســه آالف عــام، ط ٢، )ســلیامنیه:  ــا وجغرافی ــة تاریخی 8 عبدالرقیــب یوســف، حــدود کردســتان الجنوبی

ــفان، ٢٠٠5(، ص٢8٠. ش
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ــی و  ــەرەتایی زمانی ــی س ــی شوناس ــن و گەاڵلەبوون ــەی پیکهات ــە بنچین ــەم نەتەوان ــاوکات ئ ــە ه ک

ــت.  ــوک دادەنرێ ــەرەکیی کەرک ــی س ــی دێرین ــە پێکهێنەرێک ــورد ب ــەوە ک ــن، ئ ــی کوردب نەتەوەی

ــەی  ــڵامنەکانی دورگ ــوپای موس ــی س ــەڵ هێرش ــار لەگ ــەم ج ــۆ یەک ــەکان ب ــە عەرەب ــەبارەت ب س

عەرەبییــدا لــە ســاڵی )١٦ک( دا دێنــە کەرکــوک و کەرکــوک دەکەنــە بەشــێک لــە ویالیەتــی 

شــارەزوور ٩.

وەک  جوگرافیناســانی  و  مێژوونوســان  لــە  هەریــەک  ناوچەکــەوە،  دانیشــتوانی  لەبــارەی 

ــوق  ــی داق ــی، ناوچەکان ــی حەمەوی ــی و یاقوت ــە، قەزوینی ــە، قودام ــن خەردازب قەلقەشــەندیی، ئی

و کرخینیــی و ویالیەتــی شــارەزوور، کــە کەرکــوک ناوەنــدی ئــەو ناوچانــە بــووە، بــە ناوچەیەکــی 

کوردنشــینیان ناوبــردووە ١٠.

لــە ملمالنێــی عوســامنیی و سەفەوییشــدا لــە ســاڵی ١٦٣٨ کەرکــوک لــە چوارچێــوەی کارگێڕیــی 

ــی  ــە پایتەخت ــە عوســامنییەکەی شــارەزوردا کەرکــوک کرای ــو ویالیەت ــە نێ عوســامنییدا جێگیرکــرا، ل

کارگێڕیــی ناوچەکــە ١١.

ــک  ــوک هەندێ ــدا، کەرک ــژووی نوێیش ــی مێ ــینە کوردییەکان ــی میرنش ــوەی ملمالنێ ــە چوارچێ ل

جــار ســەر بــە بابانیــی )١١٠٦-١٢٦٧هـــ( الگیــری عوســامنیی و هەندێــک جاریــش ســەربە 

ئەردەاڵنیــی )٦١٧-١٢٨٤ هـــ( الگیــری ســەفەویی بــووە. لــە دائیرەتوملەعاریفــی ئیسالمییشــدا 

ــارەزوور  ــی ش ــدی ویالیەت ــەدەی )١٨.ز( دا ناوەن ــە س ــوک ل ــورساوە: کەرک ــەوە ن ــارەی کەرکوک لەب

بــووە، هەریــەک لــە شــارەکانی کەرکــوک، هەولێــر و ســلێامنیی لەخۆگرتــووە، لــە کۆتایــی ١٨٧٩دا 

ــارێکی  ــوک وەک ش ــەدا کەرک ــتنە نوێی ــەم ڕێکخس ــا، ل ــڵیان پێکهێن ــی موس ــامنییەکان ویالیەت عوس

ــدا ١٢. ــژە پێ ــۆی درێ ــاریی خ ــی ش ــەربازیی ژیان س

ــی موســڵ  ــە ویالیەت ــەوت ل ــی ن ــە هــۆکاری بوون ــدا ب ــی جەنگــی یەکەمــی جیهانیی ــە کۆتای ل

ــاش  ــا پ ــی، بەریتانی ــە تایبەتی ــە ب ــەو ویالیەت ــەرەکیی ئ ــارێکی س ــوک وەک ش ــتیی و کەرک ــە گش ب

ــی  ــی نەوت ــرد، هــەر بەهــۆی بوون ــەی داگیرک ــەو ویالیەت ــرت و ئ ــتیش دەســتی لێهەڵنەگ ئاگربەس

ویالیەتــی موســڵ و شــاری کەرکوکــەوە نەخشــەی سیاســیی ســایکس-بیکۆی بەریتانیــا و فەرەنســا 

ــەم  ــی ل ــا سازش ــۆڕی و فەڕەنس ــی گ ــەی ناوچەکەیش ــۆی نەخش ــەرداهات و ک ــی بەس گۆڕانکاری

ویالیەتــە لەبەرژەوەندیــی بەریتانیــا کــرد و لەبەرانبەریشــدا ســوریا و لوبنــان لــە پشــکی بەریتانیــا 

ــا ١٣. ــە فەرەنس درای

9 گوران ابراهیم سالح، هەمان سەرچاوەی پێشوو، ص3٠..

1٠ کامل مظهر أحمد، املصدر السابق، ص٢1-٢3.

11 گوران ابراهیم سالح، هەمان سەرچاوەی پێشوو، ص3٤.

1٢ مجموعة مؤلفین، کرکوک مدینه القومیات املتأخیة، ط 1، )اربیل: آراس، ٢٠٠9(، ص1٠1.

13 لیــام اندرســون وگاریــس ستانســفیلد، تــه نگــژەی کەرکــوک. وەرگێڕانــی: ئومیــد عثــامن، چ 1، )اربیــل: موکریــان، 

٢٠13(، ص٤٤.
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لەدەیــەی ســەرەتای دامەزراندنــی عێراقیشــدا کەرکــوک وەک چالنجێکــی کاریگــەر لەبــەردەم 

ــش  ــەم جاری ــۆ یەک ــووەوە. ب ــزدا قووتب ــتان و ئینگلی ــراق و کوردس ــی عێ ــەرەکانی ملمالنێ جەمس

لەســەردەمی حکومەتەکــەی مەحمــودی حەفیــددا وەک بەشــێک لــە پرســی جواڵنــەوەی سیاســیی 

کــورد کەرکــوک خــۆی نوانــد، ناوبــراو پێفشــاری لەســەر کەرکــوک دەکــرد، تــا بخرێتــە ســەر 

ــەی. ــڕەوی حکومەتەک ــی قەڵەم ناوچەکان

کریــس کۆچیــرا، مێژوونوســی فەرەنســیی ڕای وایــە، کــە لــەو دەمــەدا ئینگلیــزەکان ڕێگربــوون 

ــەوە  ــەر ئ ــز لەس ــوود، ئینگلی ــک مەحم ــڕەوی مەلی ــە قەلەم ــێک ل ــە بەش ــوک ببێت ــەوەی کەرک ل

ــدا  ــتیی خۆی ــر سەرپەرش ــە ژێ ــەاڵم ل ــت، ب ــورک بەڕێوەیبەرێ ــی ت ــوک والیەک ــە کەرک ــوربوو، ک س

ــاڵی  ــە س ــاهانەیدا ل ــی ش ــە فەرمانێک ــا فەیســەڵ و ل ــە فشــاری ش ــد ب ــەاڵم زۆری نەخایان ــت. ب بێ

١٩٢٢ کەرکــوک وەک بەشــێکی عێــراق ناســێرنا. لــە بەرانبــەر ئــەم کارەی فەیســەڵ و ئینگلیــزەکان، 

ــڕی ١٤. ــر دەرب ــان زیات ــان و ناڕەزایی ــی خۆی ــوود تورەی ــێخ مەحم ــوردەکان و ش ک

ــە کوردســتانی_بوونی  دەکرێــت ئەمــە یەکەمیــن ملمالنێــی کــورد بێــت لەســەر دەســتگرتن ب

ــا  ــر لەگــەڵ عێراقــدا ت ــادا دەســتیپێکرد و دوات شوناســی کەرکوکــەوە، کــە ســەرەتا لەگــەڵ بەریتانی

ئەمــڕۆ ملمالنێکــە درێژەیکێشــا.

بۆیەکــەم جاریــش لــە ســاڵی ١٩٢٤ ئــااڵی عێراق لەســەر بینــا حکومییەکانــی کەرکوکدا هەڵکــرا، بەاڵم 

لــە ڕووی دەســتورییەوە ئەودەمەبــوو کەرکــوک شوناســی عێراقــی وەرگــرت، کــە ویالیەتــی موســڵ وەک 

بەشــێک لــە عێــراق )١٩٢٥( لەنێــوان تورکیــا و بەریتانیــا و عێــراق و کۆمەڵــەی گەالنــدا ناســێرنا ١٥. بــەاڵم 

لــە ســااڵنی بیســتەکانەوە )١٩٢٠-١٩٥٨( لەبەرئــەوەی دەوڵەتــی ناوەندیــی عێــراق هێنــدە بەهێــز نەبــوو، 

هــاوکات رسوشــتی پێکهاتنیشــی جیابــوو، نەیتوانــی وەک تورکیــای ئەتاتورک و ئێرانی ڕەزاشــای دراوســێی، 

نەتەوەســازیی و ناوەندگەرێتیــی بەســەر پێکهاتەکانــی عێراقــدا بســەپێنێت و فۆرمێکــی ناسیۆنالیســتانەی 

پەڕگیــر وەربگرێــت. ئــەم الوازییــەی ناوەنــد و کێشــەکانی خــودی دەســەاڵت لــە هەرەمــی بەڕێوەبردنــی 

عێراقــدا درێژەیانکێشــا، تــا دەرکەوتنــی حکومەتــە بەعســییەکانی عێــراق. بــەاڵم بــە شــێوەیەکی تایبەت و 

ڕێکخــراو ملمالنێیــەک، کــە کەرکــوک هــەم کاریگــەر بێــت و هــەم کارتێکراویــش بێــت، لــە ســاڵی ١٩٦٣ 

بــەدواوە دەســتپێدەکات و جێکەوتــەی قووڵــی خــۆی لەســەر جوگرافیــا و دانیشــتوان و شوناســی کلتــوری 

کەرکــوک جێدەهێڵێــت و جەمســەرەکانی ملمالنێیــش لەســەر ئــەم شــارە توندتــر دەبــن.

چوارەم: پەرەسەندنی ملمالنێ لەسەر شوناسی کەرکوک:

ــە کەرکــوک دەژیــن.  ــە ڕووی ئیتنیکیــەوە کــورد، تورکــامن، عــەرەب و ئاشــوریی ل ــە ئێســتادا ل ل

هــاوکات لــەڕووی ئاینیــی و مەزهەبییشــەوە دابەشــبوونی دیکــە هەیــە، چونکــە کەرکوکییــەکان لــە 

1٤ کریس کوچرا، جنبش ملی کرد، ترجمه: ابراهیم یونسی، چ ٢، )تهران: نگاه، 1377(، ص8٤و97.

15 ينظر: مجموعة مؤلفین، املصدر السابق، ص1٠5.



توێژینەوەی ژمارە )٢(

17

نێــوان ئیســالم )سوننە/شــیعە(، مەســیحیی و کاکەییــدا دابەشــبوون. هەریــەک لــەم شوناســە ئیتنیکیی 

و مەزهەبییانــە بانگەشــەی خاوەندارێتیــی و ڕەســەنێتیی لــە شــارەکەدا دەکــەن. بــەاڵم هــاوڕێ لەگەڵ 

ــار و  ــاید، هێشــتا ئام ــردن و جینۆس ــل(، بەعەرەبک ــێ )ڕاگواســن - ترحی پرۆســەکانی کۆچــی زۆرەمل

هەڵبژاردنــەکان دەرخــەری ئــەو داکەوتەیــەن کــە کــوردەکان گەورەتریــن پێکهاتــەی پارێزگاکــەن.

لــە ســەدەی بیســتەمدا تەنهــا ســێ ئامــاری ڕەســمی و دەوڵەتــی بــۆ سەرانســەری عێــراق بوونــی 

هەیــە، کــە ئامارەکانــی ١٩٥٧، ١٩٦٥ و ١٩٧٧ن، گەرچــی بەهــۆی جەنگــەوە، شۆڕشــەکان، کۆچــی 

بــەردەوام و کلتــوری خێڵەکیــی ناوچەکــەوە ئامــارەکان دەرخــەری دۆخــی ڕاســتەقینەی دانیشــتوان 

نابــن، بــەاڵم نزیکریــن پێــوەرن بــۆ تێگەیشــن لــە واقیعــی کەرکــوک.

ــتوانی  ــراوە، دانیش ــک جێگیرک ــی دای ــای زمان ــەر بنەم ــە لەس ــی ١٩٥٧دا، ک ــاری عێراق ــە ئام ل

ــوردەکان  ــن. ک ــارەکەش )١٢٠٤٠٢( کەس ــدی ش ــە ناوەن ــوک )٣٨٨٨٣٩( و ل ــوا(ی کەرک ــزگا )لی پارێ

ــزگا  ــە ئاســتی پارێ ــە ناوەنــدی شــار )٤٠٠٤٧( کەســن. تورکــامن ل ــزگا )١٨٧٥٩٣( و ل ــە کــۆی پارێ ل

)٨٣٣٧١( و لــە ناوەنــدی شــار )٤٥٣٠٦( کەســن، بــەاڵم عەرەبــەکان لــە کــۆی پارێزگاکــە )١٠٩٦٢٠( 

ــارە-١-؟؟؟( ــە شــێوەی ژم ــزگا )١٥٠٩( کەســن. )بڕوان ــدی پارێ ــە ناوەن و ل

بــەم شــیوەیە دەردەکەوێــت لەئامــاری ١٩٥٧ کــورد یەکــەم، تورکــامن دووەم و عــەرەب ســێیەم 

پێکهاتــەی ئاســتی پارێزگاکــەن. بــەاڵم لــە ئاســتی ناوەنــدی شــارەکەدا تورکــامن یەکەم، کــورد دووەم 

و عــەرەب ســێیەمی شــارەکەن. )بڕوانــە خشــتەی ژمــارە-١-ی ئامــاری کەرکــوک١٩٥٧(.

ــەی پەنجــای ســەدەی بیســتهەمەوە  ــارەی دەی ــش، لەب ــباک، مێژوونوســی عێراقیی ــاکر خەس ش

ــداوە ١٦. ــوک لەقەڵەم ــتوانی کەرک ــە ٥٥% ی دانیش ــی ب کوردەکان

لــە ســاڵی ١٩٦٣ لەڕێــی حیزبــی بەعســەوە کودەتایەکــی ســەرکەوتوو ئەنجامــدرا، جواڵنــەوەی 

ــۆ،  ــە گفتوگ ــن لەگــەڵ بەغــداددا کەوتن ــدی ڕێککەوت ــە ئومێ ــول( ب سیاســیی کــورد )شۆڕشــی ئەیل

بــەاڵم بەهــۆێ کەرکــوک و هەندێــک ناوچــەی موســڵەوە )کــە بەغــداد ڕازی نەبــوو ببێتــە بەشــێک 

لــەو ئۆتۆنۆمیــەی کــوردەکان داوایاندەکــرد( گفتوگــۆ شکســتیهێنا و جەنــگ دەســتیپێکردەوە ١٧.

لــە نێــوان ســااڵنی ١٩٦٣-١٩٦٨ حکومەتــی عێراق پرۆســەیەکی ڕێکخــراوی ســەربازیی-ئابوریی-کلتوریی 

ــوک و  ــۆ کەرک ــی خــواروو ب ــی عەرەب ــە هێنان ــە خــۆی ل ــوک دەســتپێکرد. ک ــۆڕی شوناســی کەرک ــۆ ئاڵوگ ب

گواســتنەوەی دانیشــتوانی کەرکــوک بــۆ باشــوور، گۆڕینــی کرێکارانــی کــوردی کارگــەی نــەوت بــە عــەرەب، 

دامەزراندنــی چەندیــن بنکــەی ســەربازیی لــە کەرکــوک و ناونانــی ئــەو ناوچانــە بــە ناوچــەی ئەمنیــی و بەو 

بیانــووەوە خاڵیکردنــی لــە دانیشــتوانی کــورد، پێدانــی چەک بە خێڵــە عەرەبــەکان و هاندانیان دژی شۆڕشــی 

کــوردەکان و گۆڕینــی نــاوە کۆنــە تورکامنیــی و کوردییەکانــی شــار بــە نــاوی نوێــی عەرەبییــدا دەبینیــەوە ١٨.

1٦ جبار قادر، قضایا کردیة معارصة... کرکوک – االنفال - الکرد وترکیا، ط 1، )اربیل: دار آراس، ٢٠٠٦(، ص31.

17 کریم یلدیز، کردها در عراق، چ 1، )تهران: توکلی، 1391(، ص5٠.

18 کریم یلدیز، کردها در عراق، چ 1، )تهران: توکلی، 1391(، ص5٠.
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خشتەی ژمارە -١- ئاماری ١٩٥٧ لیوای کەرکوک

سەرچاوە: )قادر، ٢٠٠٦: ٣٠(

بەعســییەکان پــاش دورخســتنەوەیان لەالیــەن عارفەکانــەوە، ســاڵی ١٩٦٨ جارێکــی تــر لــە ڕێــی 

ــەوە لوتکــەی  ــر و ســەدام حســێن گەڕان ــەوە بەســەرکردایەتیی ئەحمــەد حەســەن بەک کودەتایەک

هەرەمــی دەســەاڵت، ســەردەمی ١١ ســاڵەی بەکــر ســەردەمێکی ناجێگیربــوو، لــەم سەردەمەیشــدا 

ئاڵوگۆڕێکــی دیــار بەســەر شوناســی کەرکــوک لەناوچــە کوردیــی و تورکامنییەکانــدا هــات ١٩.

ــورد  ــەوەی ک ــداد و جواڵن ــوان بەغ ــتاندنی نێ ــڕی دانوس ــاڵی١٩٦٩گفتوگۆی چ ــی س ــە کۆتای ل

)ئەیلــول( دەســتیپێکردەوە، تــا لــە کۆتاییــدا لــە ١١ ئــازاری ١٩٧٠ بــە ڕێککەوتنــی ١٥ خاڵــی 

ــی  ــرەی جێبەجێکردن ــۆ بەغــداش دیســان کەرکــوک گرێکوێ ــۆ کــورد و ب ــەاڵم ب ــازار کۆتاییهــات، ب ئ

ڕێککەوتنەکــە بــوو، تــا چوارســاڵ ڕێککەوتــن درێژەیکێشــا، بــەاڵم نــە کــورد سازشــی لــە کەرکــوک 

ــی  ــەی ڕێککەوتن ــە بڕیارلێدراوەک ــوە ئۆتۆنۆمیی ــتە چوارچێ ــی خس ــش کەرکوک ــە بەغدادی ــرد و ن ک

ئــازاری١٩٧٠ەوە. بۆیــە جارێکیــر تــر لەســەر کەرکــوک کــوردەکان ڕویانکــردەوە شــاخ و شۆڕشــیان 

هەڵگیرســاندەوە ٢٠.

بەهــۆی بەهێزبوونــی شۆڕشــی کــورد )بــە کۆمەکــی ئێــران( و فشــاری زۆری لەســەر بەغــداد بــۆ 

ڕازیبــوون بــەوەی، کــە کەرکــوک ببێتــە بەشــێک لــە ناوچــەی ئۆتۆنۆمیــی، حکومەتــی عێراقــی لــە 

ســاڵی ١٩٧٥ ناچارکــرد لەبــەر کەرکــوک واز لــە هەندێــک بەرژەوەندیــی خــۆی لــە شــەتولعەرەب بــۆ 

19 فریــد أســرد، املســأله الکردیــة بعــد قانــون ادارة الدولــة العراقیــة، ط 1، )ســلیامنیة: مرکــز كردســتان للدراســات 

االســراتیجیة، ٢٠٠٤(، ص9٠.

٢٠ کریس کوچرا، سەرچاوەی پیشوو، ص3٤5.
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ئیــران بهێنێــت، تــا کۆمەکەکانــی لــە شۆڕشــی کــورد ببڕێت و کەرکــوک و کوردســتان لەدەســتنەدات. 

لــە کۆتاییــدا لــە ســاڵی ١٩٧٥ لــە ڕێــی ڕێککەوتنــی جەزائیــرەوە، بــە نێوانگیریــی میــر و جەزائیــر، 

ئێــران و عێــراق ڕێککەوتــن. لــە ئەنجامــدا کــوردەکان پشــتیوانیی ئێرانیــان لەدەســتدا و لــە ناوچــە 

ســنورییەکانی عێراقیــش وەدەرنــران ٢١.

گۆڕانکاریــی  کەرکــوک  بەغــداوە  ســەرکوتکاریی  و  بەعەرەبکــردن  سیاســەتی  بەهــۆی 

ــە  ــەک ل ــراق هەری ــااڵنی ١٩٧٥و١٩٧٦دا عێ ــە س ــەیی بەســەرداهێرنا. ل دانیشــتوان و شناســی ڕیش

ــردەوە، دووناوچــەی  ــوک جیاک ــە کەرک ــوی ل ــی و دوزخورمات ــەالر، کفری ــاڵ، ک ــی چەمچەم قەزاکان

عەرەبنشینیشــی بەناوەکانــی زاب و رسکــران-ەوە بیناکــرد ٢٢.

کەرکــوک لــەڕوی ڕوبــەرەوە لــە ســاڵی ١٩٧٧ لەژێــر کاریگەریــی سیاســەتەکانی بەغــداددا لــە 

٢٠٣٥٥کــم٢ ەوە بــۆ ٩٤٢٦کــم٢ کەمکرایــەوە. )بڕوانــە نەخشــەکانی ژمــارە -١و٢(

نەخشەی ژمارە ٣ کرکوک ١٩٨٧  نەخشەی ژماره ٢ کرکوک ١٩٥٧    

ــژەی  ــە ڕووی دانیشتوانیشــەوە دیســان بەهــۆی سیاســەتی بەعســەوە، ئاڵوگــۆڕ بەســەر ڕی ل

لــە ڕێــژەی )٤٨%( و)٢١%(  بــە جۆرێــک کــورد و تورکــامن  دانیشــتوانی کەرکوکــدا هــات، 

ــەرەب  ــەوە ع ــە پێچەوان ــتوان ب ــژەی دانیش ــۆ )٣٧%( و )١٦%(ی ڕێ ــەوە ب ــەوە کەمبوون کەرکوک

ــە  ــەم. )بڕوان ــەی یەک ــە پێکهات ــوک و کران ــتوانی کەرک ــە )٤٤%(ی دانیش ــە )٢٨%(ەوە گەیەنرای ل

ــارە -٢-( ٢٣. ــتەی ژم خش

٢1 هەمان سەرچاوە، ص397

٢٢ آزاد عثامن، مسألة محافظة کرکوک املجزأة، ط 1، )اربیل: موکریان، ٢٠13(، ص7.

٢3 شاخەوان شورش، پاکتاوی ره گەزی کورد، چ 1، )سلیامنی: ٢٠٠3(، ص٢٠.

)سەرچاوە: سایتی ڕەسمیی ماددەی ١٤٠، ئەنجومەنی وەزیران، ٢٠١٣(
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خشتەی ژمارە )٢( ئاماری ڕەسمیی دەوڵەتی عێراق ١٩٥٧ و ١٩٧٧ لەسەر بنەمای ئیتنیک

سەرچاوە: )شۆڕش، ٢٠٠٣: ٢٠(

لــە ســااڵنی هەشــتاکان و پاشــردا کەرکــوک، ڕوبــەڕوی شــااڵوی جینۆســاید و ســەرکوتکاریی 

بــووەوە، لــە ســاڵی ١٩٩١یشــدا بەزۆرملــێ کۆچــی بــە زیاتــر لــە )٣٠٠٠( کــوردی شــاری 

کەرکــوک کــرد، ئــەم هەڵمەتــی کۆچپێکردنــە )ڕاگواســتنه( درێــژەی کێشــا، بــە جۆرێــک ڕێــژەی 

ئاوارەبووانــی کــوردی کەرکــوک گەیشــتنە )١٠٨٠٠٠( کــەس ٢٤. ئەمــە جیــا لــەوەی )٧٧٩( الدێــی 

کــورد و تورکامننشــینی ناوچــەی کەرکوکــی وێرانکــرد ٢٥. عەلــی حەســەن مەجیــد لــە چوارچێــوەی 

ئەنفالــدا لــە ڕێــی شــااڵوی ئەنفالــەوە کــوردی کەمکــردەوە و عەرەبــی کــردە پێکهاتــەی یەکەمــی 

ــی  ــۆرجە و ئەملاس ــی ش ــەک لەگەڕەکەکان ــدا هەری ــوەی بەعەرەبکردنیش ــە چوارچێ ــارەکە ٢٦. ل ش

ــرد ٢٧. ــورد و تورکامننشــینی وێرانک ک

ــا ١٩٨٧  ــە ســاڵی ١٩٦٣ت ــوک ل ــە کەرک ــەوە، ک ــە ڕوی ڕوبەریشــەوە وادەکەوێت ــدا ل ــە ئەنجام ل

زیــاد لــە نیــوەی ڕوبــەری خــۆی لەدەســتدەدات. )بڕوانــە نەخشــەکانی ژمــارە ٢ و ٣( بــە جۆرێــک 

ــۆ )١٠٢٨٢ کــم٢( کەمدەکرێتــەوە ٢٨. ــە )٢٠٣٥٥ کــم٢(ەوە ب ڕوبــەری کەرکــوک ل

٢٤ مجموعة مؤلفني، املصدر السابق، ص118-115.

٢5 عبد الرقيب یوسف، املصدر السابق، 331.

٢٦ امينی حسینی، سەرچاوەی پێشوو، ٦٦.

٢7 مجموعة مؤلفین، املصدر السابق، 11٦.

٢8 بڕوانە: سایتی رەسمی ماددەی 1٤٠، ئەنجومەنی وەزیران، ٢٠13:

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&page=15
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باسی دووەم: ئێستا و ئایندەی کەرکوک

یەکەم: ئاڵۆزیی کێشەی کەرکوک:

ــبوون  ــە دابەش ــەوە، ک ــە قووڵردەکەن ــەو ناوچان ــەی ئ ــە کێش ــەی، ک ــەرە بنەڕەتیان ــەو فاکت ئ

ــی  ــەی شوناس ــەن: کێش ــادا، ئەمان ــوری جی ــان و کەلت ــەب و زم ــەوە و مەزه ــد نەت ــەر چەن بەس

ــەکان  ــی و کارگێڕیی ــە دیمۆگرافی ــەکان و گۆڕانکاریی ــەرچاوە دەگمەن ــی س ــاک و بون ــک و خ خەڵ

و بەسیاســیکردنی ئــەو دابەشــبونەیە. گرفتــی ســەرەکییش ئەوەیــە، کــە بونــی هــەر یەکێــک لــەو 

فاکتەرانــە چارەســەرەکانی داهاتــوو ئاڵۆزدەکــەن. لەوەیــش مەترســیدارتر ئەوەیــە، کــە زۆرینــە، یــان 

ــە  ــەم فاکتەران ــک ل ــا یەکێ ــەر تەنه ــت. ئەگ ــان هەبێ ــە کەیســێکدا بونی ــە ل ــەو فاکتەران ــوو ئ هەم

هــۆکاری قەیــران و ئاڵۆزییــەکان بێــت لــە ناوچەیەکــدا، ئــەوە ڕەنگــە چارەســەرکردنی تــا ڕادەیــەک 

ئاســان بێــت. بــۆ منونــە ئەگــەر کێشــە لەســەر بونــی ســەرچاوە دەگمەنەکانــی وەک ئــاو، نــەوت، 

ئەڵــامس، ئاڵتــون و ســەڕچاوەکانی تــر بێــت، ئــەوە دەکرێــت لــە ڕێــی ڕێکەوتنێکــەوە الیەنــەکان 

بگەنــە دابەشــکردنێکی دادپەروەرانــەی ئــەو ســەرچاوانە. یاخــود ئەگــەر گۆڕانکاریــی دیموگرافیــی 

ــی  ــان زیادکردن ــەکان و ی ــە پێکهات ــک ل ــژەی یەکێ ــەوەی ڕێ ــتی کەمکردن ــە مەبەس ــی ب و کارگێڕی

ــد ڕێکارێکــی یاســایی و سیاســیی و  ــە چەن ــت ب ــەوە دەکرێ ــت، ئ ــر کرابێ ــی ت ــژەی پێکهاتەیەک ڕێ

ــش  ــە دۆخــی پێ ــەوە ل ــاییبکرێتەوە و نزیکبکرێت ــی بەرچــاو ئاس ــا ڕادەیەک ــە ت ــی بارودۆخەک دارای

ــتەمە،  ــی زۆر ئاس ــا ڕادەیەک ــەرکردنیان ت ــەرەوە چارەس ــەی س ــەو فاکتەران ــە. دوان ل گۆڕانکارییەک

کــە ئەوانیــش کێشــەی شــوناس و بەسیاســیکردنی دابەشــبونەکانە. دەتوانیــن منونــەی شــاری 

قــودس بــۆ خســتنەڕووی فاکتەرێکــی شوناســیی بهێنینــەوە. لــە ئێســتادا هەریــەک لــە ئیرائیلــی 

و فەلەســتینەکانیش شــاری قــودس بــە بەشــێک لــە خــاک و مێــژوو و هەســت و نەســتی خۆیــان 

ــن  ــەرەکیی شوناس ــەی س ــتیش پێکهات ــت و نەس ــژوو و هەس ــاک و مێ ــە خ ــەک ل ــن. هەری دادەنێ

ــۆ  ــیی ب ــەرێکی دیموکراس ــا چارەس ــتەمە. تەنه ــەک ئاس ــا ڕادەی ــی ت ــان کارێک ــتهەڵگرتن لێی و دەس

ــەکان  ــان مەزهەبیی ــی ی ــان ئاینی ــی ی ــەرە نەتەوەی ــوو پێکهێن ــە هەم ــە، ک ــوناس ئەوەی ــەی ش کێش

ــتەمە.  ــش زۆر ئاس ــن، ئەوەی پێیڕازی

ــەو  ــوو ئ ــی هەم ــی ئامادەبون ــە ڕونی ــەوە ب ــوک، ئ ــە کێشــەی کەرک ــی بڕوانین ــە وردی ــەر ب ئەگ

ــورد  ــی ک ــە نەتەوەییەکان ــەر پێکهات ــبووە بەس ــی دابەش ــە قووڵی ــوک ب ــن. کەرک ــە دەبینی فاکتەران

و تورکــامن و عەرەبــدا. هەرچەنــدە لــەم پارێزگایــەدا پێکهاتــەی ئاینیــی )وەک مەســیحیی( 

و مەزهەبــی )وەک شــیعە و ســوننە( هــەن، بــەاڵم کاریگەرییــان زۆر کەمــرە لــە ڕەهەنــدە 

ــی  ــی خاک ــە خاوەن ــۆی ب ــورد خ ــی. ک ــۆ پێکهاتەکان ــە ب ــەی شوناس ــوک کێش ــەکان. کەرک نەتەوەیی

کەرکــوک دەزانێــت و لــەم پێنــاوەدا قوربانیــی زۆری داوە و خاکــی کەرکــوک بووەتــە بەشــێک لــە 

ــوک،  ــەی کەرک ــۆ پشتڕاســتکردنەوەی شوناســی کوردییان ــی. ب ــی کوردی ــژوو و هەســتی نەتەوەی مێ
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کــوردەکان پشــت بــە هەندێــک بەڵگەنامــەی مێژوویــی ســەردەمی عوســامنیی و هەندێــک نەخشــە 

ــاندنەوەی  ــۆی هەڵوەش ــوە ه ــە ب ــانەی، ک ــەو کێش ــک ل ــن. یەکێ ــدەکان دەبەس ــورساوی گەڕی و ن

ــوو  ــتان، بریتیب ــی کوردس ــی دیموکرات ــراق و پارت ــی عێ ــوان حکومەت ــازاری ١٩٧٠ی نێ ــی ئ ڕێکەوتن

لــە خاوەنداریــی ئــەم شــارە. حکومەتەکانــی عێــراق، بــە تایبــەت لــە دوای ١٩٦٨ ەوە، ویســتوویانە 

ــەرەب و  ــی ع ــەی هێنان ــە ڕێگ ــەن، ل ــەکان الوازبک ــەی کەرکوکیی ــە کوردیی ــتی شوناس ــەم هەس ئ

نیشــتەجێکردنیان لــە کەرکــوک و دەرکردنــی کــوردەکان و بــە عەرەبیکردنــی زمانــی خوێنــدن و بــە 

بەعســیکردنی کەلتــور و بیرکردنــەوەی کوردەکانــی کەرکوکــەوە، بــەاڵم ئــەم هەواڵنــە کاردانــەوەی 

ــر پەیوەندیــی شوناســی نێــوان کــورد و کەرکوکــی بتەوترکــردووە.  ــان لێکەوتــەوە و زیات پێجەوانەی

تورکامنەکانیــش وەک بەشــێک لــە شوناســی خۆیــان ســەیری شــاری کەرکــوک دەکــەن و پێیانوایــە 

شــارێکی تورکامنییــە و بەشــێکە لــەوەی، کــە پێیدەڵێــن )تورکــامن ئێلیــی – زێــدی تورکامنــەکان( 

ــی دەبەســن.  ــک بەڵگەنامــەی مێژوی ــدەکان وهەندێ ــەوەی گەڕی ــە گێڕان ــش پشــت ب ــۆ ئەمەی و ب

لــە هەمــان کاتــدا، کەرکــوک کێشــەی ســەرچاوە دەگمەنەکەیەتــی، کــە بونــی ڕێژەیەکــی بەرچاوی 

یەدەگــی جیهانیــی نەوتــە. بەپێــی هەندێــک لــە ســەرچاوەکان؛ کەرکــوک خاوەنــی )٥ ,٧%( یەدەگــی 

ــن،  ــە جێناکۆک ــەدا، ک ــەو ناوچان ــەکان ل ــەرچاوە دەگمەن ــی س ــدا، بون ــە بنەڕەت ــە. ل ــی جیهان نەوت

گرفتێکــی گــەورە دروســتدەکات و ئەگــەری هەڵکشــان و بــەرەو توندیــی ڕۆیشــتنی ملمالنــێ ئیتنیــی 

و نەتەوەییــەکان دروســتدەکات. بونــی ئــەم ســەرچاوە دەگمەنانــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو چارەســەرە 

ــدا  ــە فاکتەرەکانــی تــری لەگەڵ کارگێڕیــی سیاســییەکان قورســردەکەن، ئەگــەر یەکێــک یــان زیاتــر ل

بێــت. حکومەتەکانــی عێــراق، بــە تایبــەت لەکاتــی فەرمانڕەوایەتیــی بەعســدا، چەندیــن گۆڕانکاریــی 

ــی و  ــی عەرەبی ــی شوناس ــتی زاڵکردن ــە مەبەس ــردووە، ب ــدا ک ــە کەرکوک ــی ل ــی و کارگێڕی دیموگرافی

الوازکردنــی شوناســی کوردیــی تیایــدا، کــە ئەمــەش یەکێکــی تــرە لــەو فاکتەرانــەی، کــە ملمالنێــکان 

ــی  ــتەمر دەکات. بەپێ ــش قورســر و ئاس ــات و چارەســەرەکانی داهاتوی ــد دەب ــتێکی تون ــەرەو ئاس ب

چەنــدان بەڵگەنامــەی بەردەســت، حکومەتــی عێــراق هەســتاوە بــە دەرکردنــی ئــەو کوردانــەی، کــە 

لــە باپیرانیانــەوە نیشــتەجێی کەرکــوک بــوون و لــە هەمــان کاتیشــدا عەرەبی لە ناوەڕاســت و باشــوری 

ــە کەرکــوک نیشــتەجێیکردوون و هەمــوو پێداویســتییە ســەرەکییەکانی وەک  ــاوە و ل ــەوە هێن عێراق

خانــوو و ئیشــوکاری بــۆ دابینکــردوون. ئــەم پرۆســەیە بەشــێک بــووە لــە پرۆســەی بەعەرەبکردنــی 

کەرکــوک و بەبەعســیکردنی بیرکردنــەوەی خەڵــک. یەکێــک لــە ڕێگاکانــی تــری بەعەرەبکــردن بریتیی 

بــووە لــەوەی، کــە لــە ڕووی کارگێڕییــەوە هەندێــک لــە قــەزا کوردییەکانــی کەرکوکیــان خســتە ســەر 

پارێزگاکانــی ســلێامنیی و دیالــە و هەندێــک لــە قــەزا عەرەبییەکانیان خســتە ســەر کەرکــوک، بەمەیش 

ــری بەعەرەبکــردن  ــەوە. ڕێگایەکــی ت ــە کەرکوکــدا کەمربکەن ــان ژمــارەی دانیشــتوانی کــورد ل توانیی

بریتــی بــوو لــە گۆڕینــی نــاوی کوردیــی هەندێــک لــە گەڕەکەکانــی کەرکــوک بــۆ نــاوی عەرەبیــی و 

تەنانــەت نــاوی کەرکوکیشــیان لــە ســاڵی ١٩٧٦ دا گــۆڕی بــە تەمئیــم )التأمیــم(. 
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دوا فاکتــەر، کــە کێشــەی کەرکوکــی ئاڵۆزکــردووە، بریتییــە لــە بــە سیاســیکردنی ئــەو 

فاکتەرانــەی ســەرەوە. بــە سیاســیکردن ئــەو پرۆســەیەیە، کــە تیایــدا جیاوازییــەکان )وەک 

پێنــاو  لــە  ئیتنیــی و فرەئاینیــی و فرەزمانیــی( دەکرێنــە هــۆکار  شــوناس و بونــی فرەیــی 

ــی  ــر. بون ــی ت ــی گروپێک ــان الوازکردن ــەوە، ی ــدا و تواندن ــە دەوڵەتێک ــک ل ــتبونی گروپێ بااڵدەس

گروپــی ئیتنیــی جیــاواز خــودی خــۆی نابێتــە هــۆی ملمالنێــی توندوتیــژ و کۆمەڵــگا دابەشــناکات. 

ــەم  ــەک ل ــەیانپێدەکرێت و هەری ــەت قس ــی تایب ــوار زمان ــە چ ــر ل ــویرا، زیات ــە س ــە ل ــۆ منون ب

زمانانەیــش درواســێی دەوڵەتێکــن، کــە تیایانــدا هەمــان زمــان بــە فەرمیــی تەبەنیکــراوە، کەچــی 

ئــەم فرەزمانییــە بووەتــە هــۆکاری هێــز و بەیەکــەوە نەتــەوەی ســویرییان دروســتکردووە. لــە 

ــە، کــە  ــە ڕیــزی پێشــەوەی ئــەو دەوڵەتانەی ــەو دەوڵەتانــەی، کــە ل ئێســتادا، ســویرا یەکێکــە ل

ــی  ــن و زمان ــەب و ئای ــەوە و مەزه ــی نەت ــە. بون ــتێکی بەرزدای ــدا لەئاس ــگوزەارنیی تیایان خۆش

جیــاواز، کاتێــک کێشــەیە، کــە هەوڵبدرێــت دەوڵــەت لەســەر بنەمــای یەکێــک لــەو جیاوازیانــە 

بونیادبرنێــت. ئــەوەی لــە مێــژوی ٩٠ ســاڵی ڕابــوردوودا کــەم و زۆر ڕویــداوە، بــە سیاســییکردنی 

کێشــەی کەرکــوک بــووە لــە پێنــاو دروســتکردنی شوناســێکی عێراقییانــەی عەرەبیــی بــۆی، 

ــوون الی کــورد  ــەر شوناســی عێراقی_ب ــە ئێســتادا کاردانەوەیەکــی نێگەتیڤــی بەرانب ــش ل ئەمەی

دروســتکردووە.

دووەم: کەرکوک، پێش داعش:

لــە پارێــزگای کەرکوکــدا تەنهــا یــەک هەڵبژاردنــی ناوخۆیــی بــۆ )ئەنجومەنــی پارێــزگا( 

ــە  ــە ســاڵی ٢٠٠٥ بــوو. لــەم هەڵبژاردنــەدا لیســتی برایەتیــی کــوردی ل ئەنجامــدراوە، ئەویــش ل

ــی )٢٨(  ــووە خاوەن ــەن ب ــۆی )٤١( کورســیی ئەنجوم ــە ک ــی بەدەســتهێنا و ل )٥٩%( ی دەنگەکان

ــیی  ــان )٦( کورس ــش توانیی ــیی و عەرەبەکانی ــی )٩( کورس ــە خاوەن ــەکان بوون ــیی. تورکامن کورس

ــتی  ــووە دەس ــە چ ــەو هەڵبژاردن ــەوەی ئ ــش وەک ڕەنگدان ــدارەی پارێزگاکەی ــتبهێنن. ئی بەدەس

ــووە، ئەوانیــش  ــزگاری کــوردی هەب ــا ئێســتا کەرکــوک دوو پارێ ــە دوای ٢٠٠٣ ەوە ت کــوردەوە، ل

)عەبدولڕەحــامن مســتەفا ٢٠٠٣-٢٠١١( و )نەجمەدیــن کەریــم لــە ٢٠١١ بــەدواوە( بــوون. 

بڕیاردانــی سیاســیی لــە ئەنجومەنــی پارێــزگادا لــە ڕێــی زۆرینــە و کەمینــەوە یەکالییکراوەتــەوە. 

لەبــەر هەســتیاریی بارودۆخــی سیاســیی کەرکــوک نەتوانــراوە وەک پارێزگاکانــی تــر هەڵبژاردنــی 

ئەنجومەنــی پارێزگاکانــی تێــدا ئەنجامبدرێــت. هــۆکاری ســەرەکییش ئەوەیــە، کــە کەرکــوک بــە 

ــتوری  ــادەی )٥٨( دەس ــی م ــە بەپێ ــە و دەبوای ــی جێناکۆک ــی ناوچەیەک ــتوری عێراق ــی دەس پێ

ــی  ــە ڕێ ــوک ل ــەیی ٢٠٠٥، بارودۆخــی کەرک ــتوری هەمیش ــادەی )١٤٠( ی دەس ــی ٢٠٠٤ و م کات

هــەر ســێ هەنــگاوی ئاســاییکردنەوە و ســەرژمێریی و ڕیفراندۆمــەوە لــە ٢٠٠٧/١٢/٣١ دا 

یەکالییبکرایەتــەوە. 
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سێیەم: کەرکوک، دوای داعش:

ــزن  ــش بپارێ ــی داع ــە داگیرکاری ــوک ل ــان کەرک ــمەرگە توانیی ــی پێش ــەوەی هێزەکان دوای ئ

ــر  ــە ژێ ــع کەوت ــری واقی ــە ئەم ــوک ب ــەوە، کەرک ــان ببن ــگاری فراوانخوازییەکەی ــان بەرەن و توانیی

ــی  ــەکان نەیانتوان ــزە عێراقیی ــتانەوە. هێ ــی کوردس ــی هەرێم ــمەرگە و حکومەت ــەاڵتی پیش دەس

ــە  ــو ل ــۆ داعــش بەجێهێشــت، بەڵک ــان ب ــا کەرکوکی ــەک تەنه ــرن، ن ــەی هێرشــی داعــش بگ بەرگ

مانگــی ٦ ی ٢٠١٤دا موســڵ و زۆرینــەی ناوچــە ســوننیەکانیش کەوتنــە دەســتی داعشــەوە. 

هێــزە عێراقییــەکان بــە ویســتی خۆیــان و لــە ترســی هێرشــی داعشــدا ئــەو ناوچانەیــان چۆڵکــرد 

و پێشــمەرگەیش بــە قوربانیــدان توانیــی ئــەو ناوچانــە بــە کەرکویشــەوە بپارێزێــت و جەلــەوال 

ــتادا  ــە ئێس ــا. ل ــش دەرهێن ــتی داع ــر دەس ــە ژێ ــیان ل ــری بەرفراوانیش ــەی ت ــک ناوچ و هەندێ

ــە  ــەکان ل ــە جێناکۆک ــە ناوچ ــراوان ل ــێکی بەرف ــوک و بەش ــع )de facto( کەرک ــری واقی ــە ئەم ب

ژێردەســتی حکومەتــی هەرێمــدان، بــەاڵم بــە حوکمــی یاســا )de jure( لــە ژێــر ســایەی حکومەتی 

ــعود  ــن. مەس ــەوەوە دابیندەکرێ ــی الی ئ ــەی فەرمانبەران ــە و موچ ــدان و بودج ــی عێراق فیدڕاڵی

ــە  ــدوە، ک ــوک ڕایگەیان ــەرداگرتنی کەرک ــە دوای دەستبەس ــەدا و ل ــن بۆنەب ــە چەندی ــی ل بارزانی

کەرکــوک و ناوچــە دەستبەســەرداگیراوەکان چیــی تــر ناوچــەی جێناکــۆک نیــن، بەڵکــو بەشــێکن 

لــە هەرێمــی کوردســتان. لــە هەفتــەی کۆتایــی ئابــی ٢٠١٧ یشــدا ئەنجومەنــی پارێــزگای 

کەرکــوک بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامانــی، بــە بایکۆتــی تورکــامن و هەندێــک لــە عەرەبــەکان، 

بڕیاریانــدا، کــە ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان، کــە وا بڕیــارە لــە ٢٠١٧/٩/٢٥ 

ــە،  ــرەدا ئەوەی ــەاڵم پرســیاری ســەرەکیی لێ ــەوە. ب ــزگای کەرکویــش بگرێت ــت، پارێ دا ئەنجامبدرێ

کــە ئایــا بــە دەســتگرتن بەســەر کەرکوکــدا بــە ئەمــری واقیــع و بــە زەبــری هێــز، دەتوانرێــت بــە 

ــە،  ــا ڕادەیەکــی زۆر یەکالیەنانەی ــی ڕیفراندۆمێکــەوە، کــە ت ــی ئەنجامدان ــە ڕێ ــا ل ئاســانیی تەنه

ــیی  ــی سیاس ــدەی کارگێڕی ــدۆم ئاین ــە دوای ڕیفران ــا ل ــەی ئای ــا؟ ئ ــی یاس ــە حوکم ــت ب بگۆڕدرێ

کەرکــوک چــی دەبێــت؟

چوارەم: ئایندەی سیاسیی و کارگێڕیی کەرکوک:

ــاری  ــە ش ــە و ل ــەیەکی گەورەدای ــکان و پاشەکش ــە تێکش ــدا ل ــە عێراق ــش ل ــتادا داع ــە ئێس ل

موســڵی پایتەختــی خەالفەتەکەیــان و لــە تەلەعفەریــش وەدەرنــراون و تاکــە ناوچەیەکــی گرنــگ 

بەدەســتیانەوە مابێــت قــەزای حەویجەیــە. ئــەم گۆڕانکارییــە نوێیانــە کاریگەریــی خۆیــان لەســەر 

ــی  ــیی و کارگێڕی ــدەی سیاس ــان ئاین ــتدەکەن، بێگوم ــدا دروس ــە عێراق ــیی ل ــەی سیاس ــۆی پرۆس ک

پارێــزگای کەرکوکیــش لــەم کاریگەرییــە بــەدەر نیــە. ئــەو پرســیارەی ڕوبــەڕوی هەمــووان دەبێتــەوە 

دەربــارەی کەرکــوک ئەوەیــە، کــە ئایــا ئاینــدەی ئــەم پارێزگایــە چــی دەبێــت؟ بــە گشــتیی چەنــد 

بژاردەیــەک بــۆ داهاتــوی حوکــم لــە کەرکوکــدا هــەن ، کــە ئەمانــەن:
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- یەکــەم، کەرکــوک وەک دۆخــی ئێســتای مبێنێتــەوە و پارێزگایــەک بێــت وەک پارێزگاکانــی تــری 

دەرەوەی هەرێمی کوردســتان.

- دووەم، پارێــزگای کەرکــوک ببێتــە هەرێمێکــی ســەربەخۆ و هەمــان دەســەاڵتەکانی هەرێمــی 

کوردســتانی هەبێــت.

- ســێیەم، کەرکــوک بلکێرنێــت بــە هەرێمــی کوردســتانەوە )لێــرەدا ڕەنگــە کەرکــوک لەالیــەن 

ــان وەک حاڵەتێکــی  ــت، ی ــدا بکرێ ــەی لەگەڵ ــر مامەڵ ــی ت هەرێمــی کوردســتانەوە وەک پارێزگاکان

ــە چــاو پارێزگاکانــی  ــدا بکرێــت و دەســەاڵتە کارگێڕیــی و داراییەکانــی ل تایبــەت مامەڵــەی لەگەڵ

ــردا فراوانبکرێــت(. ت

- چــوارەم، کەرکــوک ببێتــە پارێزگایــەک لــەو هەرێمــە ســوننییەی، کــە دەشــێت لــە داهاتــوودا 

ــە ناوچــەی  ــوک دەبێت ــەم کەرک ــی ک ــان الن ــت. ی ــراق پضکبهێرنێ ــزگا سوننەنشــینەکانی عێ ــە پارێ ل

ــەو هەرێمــە ســوننیە پێشــبینیکراوەدا،.  ــوان هەرێمــی کوردســتان و ئ ــە نێ ــد ل ملمالنێیەکــی تون

- پێنجهــەم، کەرکــوک بکرێتــە ناوچەیەکــی پارێــزراوی نێودەوڵەتیــی بەسەرپەرشــتیی الیەنێکــی 

هەرێمیــی یــان نێودەوڵەتیــی، وەک نەتــەوە یەکگرتــووەکان یــان کۆمــکاری عەرەبیــی، یــان 

سەرپەرشــتیی چەنــد دەوڵەتێــک، کــە کەرکــوک جێــی گرنگیپێدانیانــە، وەک واڵتــە یەکگرتووەکانــی 

ئەمریــکا و تورکیــا و یەکێتــی ئەوروپــا بەڕێوەبربێــت، مامەڵــەی دۆخێکــی ڕاگوزەریــی درێژخایەنــی 

ــا ئەوکاتــەی کێشــەکانی یەکالییدەکرێنــەوە. ــدا بکرێــت، ت لەگەڵ

هەرچەنــدە لەوانەیــە جێبەجێکردنــی هەندێــک لــەم بژاردانــە تاڕادەیەکــی زۆر دوور و 

ئەســتەم بــن، بەتایبــەت بــژاردەی چــوارەم وپێنجهــەم، بــەاڵم بەگشــتیی ســێ بژاردەکــەی یەکــەم 

ــەوە  ــی کەرکوک ــە پێکهاتەکان ــک ل ــەن یەکێ ــان لەالی ــن و هەریەکەی ــیاوی جێبەجێکردن ــر ش زیات

ــامن  ــورد و تورک ــش ک ــە، ئەوانی ــەرەکیی تێدای ــەی س ــێ پێکهات ــوک س ــتگیریدەکرێت. کەرک پش

 .)a miniature Iraq( و عەرەبــن. کەرکــوک لــە وێنەیەکــی بچوککــراوەی عێــراق دەچێــت

عەرەبــەکان بــە گشــتیی پشــتگیریی لــە بــژاردەی یەکــەم دەکــەن و پێیانخۆشــە کەرکــوک لــە ژێــر 

ــەن،  ــەوە دەک ــتگیریی ل ــتیی پش ــە گش ــەکان ب ــەوە، تورکامن ــدادا مبێنێت ــەاڵتی بەغ ــایە و دەس س

کــە کەرکــوک ببێتــە هەرێمێکــی ســەربەخۆ و خــاوەن دەســەاڵتی یاســادانان و جێبەجێکــردن و 

دادوەریــی خــۆی بێــت. کــوردەکان پشــتگیریی بــژاردەی ســێیەم دەکــەن و دەیانەوێــت کەرکــوک 

ــرن و دەکرێــت  ــە بەهێزت ــەم ئەگەران ــا کام ل ــەاڵم ئای ــە هەرێمــی کوردســتان. ب ــە بەشــێک ل ببێت

ــن؟ ــوی کەرکــوک ب داهات

ــا  ــە ئای ــن، ک ــیارەدا بگەڕێی ــەو پرس ــی ئ ــەدوای وەاڵم ــن ب ــەدا هەوڵدەدەی ــەم پرۆژەی ــە ل ئێم

ئاینــدەی کەرکــوک لــە کام لــەم ئەگەرانــەوە نزیکــرە؟ بــە تایبــەت لــە دوای ئــەوەی، کــە هێزەکانــی 

پێشــمەرگە توانییــان بەشــێکی زۆری پارێزگاکــە لــە دەســتی داعــش دەربهێنــن و بــە ئەمــری واقیــع 

کەرکــوک کەوتــه ژێــر دەســەاڵتی حکومەتــی هەرێمــەوە.
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پێنجهەم: ئایندەی کەرکوک و پرسی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان:

لەژێــر ســایەی ئــەو دۆخــە نوێیــەدا، کــە ئێســتا کەرکــوک هەیەتــی، جێــی خۆیەتــی ئەو پرســیارە 

بوروژێرنێــت، کــە ئایــا دوای ســەربەخۆیی لــە عێــراق چــۆن دەکرێــت کەرکــوک بەڕێوەبربێت؟

وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بەنــدە بــە ئــەوەوە، کــە ئایــا هەرێمــی کوردســتان ســەربەخۆیی 

ڕادەگەیەنێــت یــان نــا؟ پاشــان، ئایــا بەبــێ کەرکــوک ســەربەخۆیی ڕادەگەیەنێــت یــان بــە 

کەرکوکــەوە؟ هەرچەنــدە هەتــا ئێســتا دڵنیایــی تــەواو لــە ئــارادا نییــە، کــە ڕیفرانــدۆم بــۆ پرســی 

ــش  ــی تەواوی ــا دڵنیای ــا، هەروەه ــان ن ــت ی ــەرکەوتوو دەبێ ــتان س ــی کوردس ــەربەخۆیی هەرێم س

نییــە، کــە تــا چ ڕادەیــەک ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم و ئەنجامەکەیشــی، ئەگــەر ســەرکەوتوو بێــت، 

بــۆ ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی هەرێــم بەکاردەهێرنێــت یــان نــا، بــەاڵم ئەگــەر وا گریامنەبکەیــن، کــە 

ڕیفراندۆمەکــە ســەرکەوتوو دەبێــت و دوای ئەوەیــش هەرێــم پاڵپشــت بــەم ئەنجامــە ســەربەخۆیی 

ــیناریۆ  ــوک دوو س ــدەی کەرک ــی ئاین ــە پرس ــەبارەت ب ــەوە س ــت، ئ ــراق ڕادەگەیەنێ ــە عێ ــۆی ل خ

ــەم شــێوەیە: ــن، ب شــیاوی گریامنەکردن

ــە  ــوک و بەشــێکی زۆر ل ــێ کەرک ــم بەب ــی ســەربەخۆیی هەرێ ــەم: ڕاگەیاندن ــیناریۆی یەک - س

ــۆ هەرێمــی کوردســتان  ناوچــە جێناکۆکــەکان. هەرچەنــدە هەلــی ســەرکەوتنی ئــەم ســیناریۆیە ب

ــراق و هێــزە هەرێمیــی و نێودەوڵەتییەکانیــش  ــرە و مەترســیی ڕوبەڕوبونەوەشــی لەگــەڵ عێ زۆرت

ــر  ــە وەک پێش ــتەمە، چونک ــوردەوە زۆر ئەس ــەن ک ــەندکردنی لەالی ــەری پەس ــەاڵم ئەگ ــرە، ب کەم

ــداد  ــوردو بەغ ــوان ک ــی نێ ــرەی پەیوەندییەکان ــوک گرێکوێ ــی کەرک ــە پرس ــامنکردووە هەمیش باس

ــۆ  ــک ب ــچ ڕێکەوتنێ ــە هی ــۆ نەگەیشــن ب ــووە ب ــی ب ــەم پرســەیش هــۆکاری مێژووی ــووە. هــەر ئ ب

ــت  ــە کــورد دەســتبەرداری کەرکــوک ببێ ــە ئیستایشــدا مەحاڵ ــە ل ــدا، بۆی ــە عیراق کێشــەی کــورد ل

و بەبــێ ئــەو ســەربەخۆیی ڕابگەیەنێــت، بەتایبــەت کــە ئێســتا بەشــێکی زۆری پارێزگاکــە و 

ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر، دوای ســەندنەوەیان لــە داعــش، بــە ئەمــری واقیــع لــه ژێــر دەســەاڵتی 

ــدان. ــی هەرێم حکومەت

ــە  ــە ناوچ ــێک ل ــوک و بەش ــە کەرک ــم ب ــەربەخۆیی هەرێ ــی س ــیناریۆی دووەم: ڕاگەیاندن - س

ــورد زۆرە،  ــەندکردنی الی ک ــی و پەس ــەری ڕەوایەتی ــیناریۆیە ئەگ ــەم س ــارە ئ ــەوە. دی جێناکۆکەکان

بــەاڵم هــاوکات مەترســیی و ئااڵنگارییەکانیشــی زۆرن، هــەر لــە ناڕەزایــی بەشــێک لــە پێکهاتەکانــی 

نــاو کەرکوکــەوە، تــا ئەگــەری ڕوبەڕوبونــەوەی چەکداریــی لەگــەڵ عێــراق و بەشــێک لــەو میلیشــیا 

و هێــزە چەکدارییانــەی هەندێــک لــە واڵتانــی ئیقلیمیــی )ئێــران( پشــتیوانییاندەکەن، ئەمــە جگــە 

لــە ناڕونیــی لــە هەڵوێســتی الیەنــە نێودەوڵەتییەکانــی وەک واڵتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا.

دیــارە بەپێــی جێبەجێبونــی هەریــەک لــەم دوو ســیناریۆیە، چارەنوســی سیاســیی و داهاتــووی 

کارگێڕیــی کەرکوکیــش دەگۆڕێــت، بــەاڵم ئــەوەی کــە گومانــی تێــدا نییــە ئەوەیــە، کــە وەک چۆن لە 

عیراقــدا، بــە حوکمــی فــرە پێکهاتەییەکــەی، بەڕێوەبردنــی تاکالیەنــە بــێ ڕەچاوکردنــی پێکهاتەکانــی 
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تــر یــان پەراوێزخســتنی هەندێکیــان هــۆکاری هەڵگیرســانی ملمالنێــی خێڵەکیــی و ئــاژاوە و 

ــان  ــوک بەهەم ــی کەرک ــش بەڕێوەبردن ــووە، ئاوهای ــتامنیی ب ــی نیش ــانەوەی یەکڕیزی لێکهەڵوەش

تــەرزی حوکــم داهاتوویەکــی پــڕ قەیــران و ئــاژاوەى دەبێــت، ئەگــەر کــورد دەیەوێت ســەربەخۆیی 

بــە کەرکوکــەوە ڕابگەیەنێــت، ئــەوە دەبێــت ڕەچــاوی تایبەمتەندییــە ئیتنییەکانیشــی بــکات، 

هــاوکات ئامادەیــش بێــت لــە ڕووی مــاف و ئازادیــی و دڵنیایــی و ئاســایش و خزمەتگوزارییــەوە، 

زۆر لــەوە زیاتــر بــە پێکهاتەکانــی کەرکــوک ببەخشــێت، کــە تائێســتا بەغــداد پێیبەخشــیون. 

یەکێــک لــە ئامــرازە هــەرە باشــەکان بــۆ دەســتەبەرکردنی ســەرکەوتن لــە بەڕێوەبردنــی داهاتــووی 

کەرکوکــدا بریتییــە لــە پیادەکردنــی بنەمــای )المەرکەزیــەت( لــە ســەرجەم ئاســتەکاندا، وەک 

المەرکەزیــی ڕۆشــنبیریی )بــۆ چارەســەری کێشــەی شــوناس و پــەروەردە(، المەرکەزیــی کارگێڕیــی 

ــی  ــی ئابووری ــەکان( دا، المەرکەزی ــی خزمەتگوزاریی ــە دابینکردن ــی ل ــی دادپەروەری ــۆ هێنانەدی )ب

)لــە فرۆشــتنی نــەوت و دەســتکەوتنی داهاتــدا(، المەرکەزیــی ئاسایشــیی )دروســتکردنی هێزێکــی 

ــە پاراســتنی کەرکــوک، کــە ســەرجەم پێکهاتەکانــی لەخۆبگرێــت(. چەکــداری تایبــەت ب
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باسی سێیەم: دۆخی ئاسایشی كەركوك

ــە  ــن ب ــە تایبەت ــراو دەکات، ك ــیارێكی دیاریك ــد پرس ــەوەی چەن ــۆ وەاڵمدان ــە كار ب ــەم باس ئ

بــاری ئاسایشــەوە، بــە واتــا فراوانەكــەی، لــە پارێــزگای كەركــوك، لەوانــە: ئایــا كەركــوک لــە ڕووی 

ئاسایشــەوە هەڕەشــەی لەســەرە؟ یاخــود ئاسایشــی هاواڵتییــان لەژێــر مەترســیدایە؟ ئــەو هۆكارانــە 

ــەر  ــە لەس ــروڕا هەی ــی بی ــت؟ جیاوازی ــییە بكرێ ــەم مەترس ــت ب ــردوە هەس ــان ك ــە وای ــن، ک چی

ــو چەمكێكــی ڕەهــا ســەیریدەكرێت؟  ــوك؟ یاخــود ئاســایش وەك ــدەی ئاسایشــی شــاری كەرك ئاین

ــەوە؟ ــە ئاسایشــی كەركــوك بكرێت ــر ل چــۆن بی

ــە  ــش ل ــدەكرێت، ئەمەی ــدا باس ــا فراوانەكەی ــە وات ــت ل ــایش دەكرێ ــە ئاس ــاس ل ــە ب ــارە، ك دی

ــێوەیە: ــەم ش ــەڕوو، ب ــتێکدا دەخەین ــدا ئاس چەن

یەکەم: ڕەهەندی جیۆسرتاتیژیی كەركوك:

ســنوری كەركــوك بریتییــە لــە )٩٤٢٦ کــم٢( و دەكەوێتــە باكــوری ڕۆژهەاڵتــی بەغــدادەوە، لــە 

باكــورو ڕۆژهەاڵتــەوە شــاخی زاگــرۆس و لــە ڕۆژئــاواوە زێــی بچــوك و پارێــزگای ســەاڵحەدین، لــە 

باشــورەوە پارێــزگای دیالــە و بەرزاییەكانــی حەمریــن دەوریانــداوە. ئە گــەر لــەڕووی ســراتیژییەوە 

ســەیری شــوێن و پێگــەی كەركــوك بكەیــن، گرنگیــی پێگەکــەی لــەو خاڵــەوە دەســتپێدەكات، كــە 

ــە  ــەبارەت ب ــوێنەكەی س ــەرەڕای ش ــە س ــە، ئەم ــراق و ئێران ــا و عێ ــی توركی ــی بەیەكگەیاندن خاڵ

ــە،  ــوننەی عێراق ــەی س ــوان پێكهات ــراتیژیی نێ ــی س ــی بەیەكداچونێك ــە چەق ــراق، ك ــۆی عێ ناوخ

ــوریا و  ــراق و س ــە )عێ ــەك ل ــە هەری ــت ب ــە پەیوەس ــی هەرێمیی ــێكوچكەی نائارامی ــا س هەروەه

توركیــا(وە، یەكگرتنــی ئــەم دوو خاڵــە ســراتیژییە وای كــردووە، کــە كەركــوك وەكــو گۆڕەپانێكــی 

ــەوە  ــە زۆر كات ئ ــەدا. بۆی ــێكوچكە نائارام ــەم دوو س ــی ل ــانی نائارامی ــۆ هەڵكش ــت ب ــراوە وابێ ك

گوتــراوە، کــە ئــەم ناوچەیــە هێڵــی نزیكــی جیۆشارســتانییە لــە نێــوان كلتــورو ناوچــەی جیــاوازدا، 

ئەمەیــش واتــای ئەوەیــە، کــە هەركــەس دەســەاڵتی بەســەر ئــەم ناوچەیــەدا هەبێــت، دەتوانێــت 

ــدەی عێراقیشــدا هەبێــت ٢٩.  دەســەاڵتی بەســەر ئێســتا و ئاین

 بــۆ یەكــەم جــار لــە عێراق، كــە نەوت وەكــو دەرامەتــی رسوشــتیی پیشەســازیی بەرهەمهێرناوی 

ــوڕ  ــەی باباگوڕگ ــە كێڵگ ــاڵی ١٩٢٧ ل ــە س ــوك ل ــە كەرك ــەوت ل ــرە ن ــەم بی ــەدەكات، یەک وزە گەش

لەالیــەن كۆمپانیــای نەوتــی توركیــی )TPC( ەوە لێــدراوە ٣٠. توێژینــەوە جیۆفیزیاییــەكان جەخــت 

٢9 جهاد صالح، كركوك: رصاع القوميات، مقال منشور بتأريخ ٢٤ـ8ـ ٢٠٠5، علی املوقع اإلليكروين اآليت:

www.rojava.netechihadsalah_kerkuk.htm

http://www.uobabylon.edu.iq/publications :3٠ تغريد سليامن داود، تاريخ النفط يف العراق، علی موقع اإلليكروين اآليت
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ــژەی  ــە بەرێ ــە، وات ــار بەرمیل ــە )١٠( ملی ــر ل ــەوە، كــە یەدەكــی نەوتــی كەركــوك زیات ــەوە دەکەن ل

ــە،  ــەم ناوچەی ــەوەی یورانیۆمــەوە ل ــە دوای دۆزین ــە ٣١. ل )٥ ,٧%( كــۆی گشــتیی یەدەكــی جیهانیی

ــو  ــەیرناكرێت، بەڵك ــەوە س ــە هەرێمییەكەی ــدە ناوخۆیی ــە ڕەهەن ــا ل ــوک تەنه ــی كەرك كاریگەری

ــە. ڕەهەندێكــی جیهانیــی هەی

ــەی  ــوك كێش ــەر كەرك ــێ لەس ــن ملمالن ــەوە تێبگەی ــە ل ــە، ک ــۆ ئەوەی ــە ب ــەكییە گرنگ ــەم پێش ئ

ئابوریــی و ســراتیژیی كەركوكــه، یاخــود كێشــەی شوناســی خــاك و جوگرافیــا و مێــژوو و نەتەوەیــە. 

یاخــود هەمــوو فاكتەرەكانــە بەیەكــەوە، بێگومــان هەمــوو فاكتــەرەكان بەیەكــەوە ڕۆڵــی گرنگیــان لــە 

توندبونــی ملمالنێــكان و نەبونــی متامنــە و دڵنیایــی هەیــە، بۆیــە كەركــوك بەبــەردەوام چاوەڕوانــی 

سیاســەتی ســڕینەوەی مێــژووی بــووە و بــە میكانیزمــی جیــاواز هەوڵــی شــێواندنی دراوە. 

دووەم: چیرۆكی دژبەیەك و ملمالنێی بەرژەوەندییەكان:

ــدەی  ــەی، كــە ملمالنێدەكــەن لەســەر ئاین ــەو هێزان ــی كەركــوك و ئ ــی پێكهاتەكان بەرژەوەندی

ــە دوڕیانێكــدان و  ــە، دژ بەیەكــن و ل ــە و كــەم نی ــی، كــە فراوان ــك پانتای كەركــوك، لەســەر هەندێ

هاوتەریــب نیــن، لــە هەندێــك وێســتگەدا دوو پێكهاتە زیاتــر بەرژەوەندییــان هەیــە و پێكهاتەیەكی 

تــر پەراوێزدەخرێــت، ئــەم وێنەیــە جوڵێنــەر و بەرهەمهێنــەری بەردەوامیــی ملمالنێیەكــە، کــە تــا 

ئاســتێكی دیاریكراویــش دەســتتێوەردان و ئاراســتەكردنی تێــدا بەدیدەكرێــت.

هــەر نەتــەوە و ئاینێــك لــە كەركــوك چیرۆكــی مێژویــی و سیاســیی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە، 

بۆیــە جیاوازیــی چیرۆكــەكان بەئەنــدازەی دووریــی تێروانینــی نەتــەوە و ئاینەكانــە بۆ دروســتكردنی 

ئاینــدەی خۆیــان، هــەر بۆیــە بەرژەوەندییەكانــی نەتــەوە و ئاینــەكان لــە كەركــوك چیرۆكــی 

سیاســیی و پــرۆژەی نوســی بەرهەمهێنــاوە، دەرئەنجامیــش پــرۆژە نێوانــدژەكان بــوون بــە هــۆكاری 

بەرهەمهێنانــی ملمالنێــی جیــاواز، لــە هەمــوو ملمالنێكانیشــدا میكانیزمــی توندوتیــژی بەكارهێرناوە 

بــۆ گۆڕینــی واقیعــی دیموگرافیــی و مێــژووی شــارەكە، ئەمــە لەمێــژووی نزیكــدا بەعــس لــە ڕێگــەی 

سیاســەتی )تعریــب وترحیــل(ی پێكهاتــەی كــورد و توركامنــەوە كاری لەســەركەمكردنەوەی ژمــارەی 

ــی،  ــاڵ، كفری ــی )چەمچەم ــە قەزاكان ــەك ل ــەوە هەری ــە ڕووی کارگێڕییش ــردووە، ل ــتوان ك دانیش

دوزخورماتــوو(ی لــە كەركــوك كــردەوە و لكاندنــی بــە پارێزگاكانــی )ســلێامنیی، دیالە، ســەاڵحەدین(

ەوە، هەروەهــا لــە دوای ســاڵی ٢٠٠٣ و لــە دوای ڕوخانــی ڕژێمــی بەعســەوە، الیەنــی توركامنیــی 

هەرێمــی كوردســتان بــەوە تاوانبــار دەكات، كــە هەوڵــی پیادەکردنــی سیاســەتی )بەکوردکــردن( ی 

پارێــزگای كەركوكــی داوە ٣٢.

31 املصدر نفسه املوقع نفسه.

3٢ د. جنيد منكو، خارطة طريق تركامن العراق، مقال منشور علی املوقع اإللكروين اآليت:

http://afkarhura.com/?p=3228
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بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەرێكی یاســایی دەســتوریی، كــە جێگــەی ڕەزامەندیــی هەمــوو 

پێكهاتەكانــی كەركــوك بێــت و تەنهــا پێكهاتەیــەك زاڵ نەبێــت، وەكــو هەندێــك الیــەن پێانوایــە، 

كــە كــورد لــە دوای ٢٠٠٣ ەوە هاوكێشــەكەی لــە ڕوی ئەمنیــەوە هەڵگێرایــەوە، ئێســتا دۆســیەی 

ئاسایشــی كەركــوك بــە تەواوەتیــی لەالیــەن كــوردەوە بەڕێوەدەبرێــت، بــۆ ئــەم مەبەســتە 

مــادەی )٥٨( لــە )یاســایی بەڕێوەبردنــی دەوڵەتــی عێــراق بــۆ قۆناغــی ڕاگوزەریــی ســاڵی ٢٠٠٤( 

ــی  ــان میکانیزمەکان ــت، پاش ــن داڕش ــە جێناکۆک ــەی، ك ــەو ناوچان ــەی ئ ــۆ کێش ــەرێکی ب چارەس

ــە ســاڵی ٢٠٠٥  ــراق ل ــادەی )١٤٠(ی دەســتوری هەمیشــەیی عێ ــە م ــەم چارەســەرە ل ــان ئ هەم

جێگیرکــرا، وەكــو كلیلــی چارەســەری ئاڵۆزتریــن كێشــە و بونیادنانــەوەی عێراقــی تــازە لــە ڕێگــەی 

ــا واقیعــی  ــدژەكان درا، ت ــە چیرۆكــە نێوان ــان ب ــۆ كۆتاییهێن ــەم مــادە دەســتورییەوە٣٣، هــەوڵ ب ئ

دانیشــتوان لــە کێشــەکەدا قســەی ڕاســتەقینەی خــۆی بــكات و ڕ ێگــە لــە توندوتیژیــی و شــەڕی 

ناوخۆیــی و دەمارگیریــی نەتەوەیــی و ئاینیــی بگرێــت و ســازان و گفتوگــۆ جێگــەی توندوتیژیــی 

ــەکان  ــەم چارەسەرانەیشــدا، هێشــتا تێڕوانینــی پێکهات ــەاڵم لەگــەڵ بەگەڕخســتنی ئ ــەوە. ب بگرێت

ــە ئاکامــدا کاریگەریــی  ــاوازە، بــە جۆرێــک، کــە ڕەنگــە ل لەســەر شوناســی کەرکــوک دوور و جی

ــە  ــوارەوە ل ــە خ ــە ل ــێوەیەی، ک ــەو ش ــت، ب ــوک هەبێ ــی کەرک ــی ئاسایش ــەر دۆخ ــەورە لەس گ

ــەڕوو:  ــدا خراوەت ــی ســەرەکیی کەرکوک ــی هــەر پیکهاتەیەک ــی تێڕوانین ناوەڕۆک

١ـ تێڕوانینی سیاسیی كورد:

تێڕوانینــی كــورد لەســەر كەركــوك تــا ڕادەیەكــی زۆر یەكگرتــووە، بۆیــە ئــەوەی بەدیدەكرێــت 

لــە گوتــاری سیاســیی كوردییــدا، لــە گۆشــەنیگای ســراتیژی كەركوكــەوە نییــە، بەڵكــو لــە ڕوانگــەی 

ــە  ــەاڵتی كەمینەی ــەپاندنی دەس ــەی س ــژوو کێش ــی مێ ــە بەدرێژای ــە، ك ــی و مێژوییەوەی نەتەوەی

ــە، كــە  ــدا ٣٤. هەڵوێســتی فەرمیــی كوردیــی ئەوەی بەســەر خــاك و نەتەوەیەكــی زۆرینــەی كوردیی

كەركــوك شــارێكی كوردســتانیە لەگــەڵ پاراســن و ڕێزگرتــن لــە شوناســی پێهاتەكانــی تــری توركــامن 

ــەوەی شوناســی  ــای گێڕان ــە وات ــۆ ســەر هەرێمــی كوردســتان ب ــەوەی كەركــوك ب و عــەرەب، گێڕان

ڕاســتەقینەی مێژویــی كەركوكــە. بۆیــە مەســعود بارزانیــی لەبــارەی كەركوكــەوە دەڵێــت، ڕێكەوتنێك 

لەبــارەی كەركوكــەوە هەیــە )ئاســاییكردنەوەی بــارودۆخ، ســەرژمێریی، ئینجــا ڕیفرانــدۆم( كــە تیایدا 

خەڵكــی كەركــوك خۆیــان بڕیــار لــە ئاینــدەی دەدەن، بۆیــە ئێمــە هیــچ مۆركێكــی دیاریكراومــان 

بەســەر كەركوكــدا نەســەپاندووە، بەڵكــو پاراســتامن و چارەســەری كەركوكیــش بەپێــی دەســتورە، 

33 هادی حسن محسن، املناطق املتنازع عليها، علی املوقع اإللكروين اآليت:

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75765

3٤ ليــام اندرســن وغاريــت ستانســفلد، ازمــة كركــوك : السياســة االثنيــة يف النــزاع والحلــول التوافقيــة، ترجمــة: عبــد االله 

النعيمــي، مركز دراســات عراقيــة، بــروت،٢٠٠9، ص1٢1.
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كــە خــودی دانیشــتوانی شــارەكە بڕیــاری لەســەر دەدەن و ئێمــە ڕێــز لــە بڕیارەكــە دەگریــن ٣٥.

كــورد بــۆ بەدیهێنانــی ئــەم ئامانجــە چەندەهــا ڕێگــەو ئامــرازی بەكارهێنــاوە، لەوانــە؛ هــەر لــە 

ســاڵی ٢٠٠٣ ەوە لــە دوو دەرفەتــدا توانیویەتــی دەســەاڵتی ئەمنیــی بەتەواویــی بەســەر شــارەكەدا 

بســەپێنێت، یەكەمیــان لــە دوای پرۆســەی ڕزگاركردنــی عێــراق، دووەمیان لــە دوای ســاڵی ٢٠١٤، كە 

ڕێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســالمیی لــە عێــراق و شــام دەســتی بەســەر ناوچەكانــی باشــورو ڕۆژئــاوای 

كەركوكــدا گــرت، فیرقــەی دوازدەی ســوپای عێــراق ناوچەكانــی بــە جێهێشــت، پِیشــمەرگە كۆنرۆڵــی 

ئــەو ناوچانــەی كــرد و ســەنگەریلێدا و دەســتی بەســەر هەمــوو ڕەگــەزە گرنگەكانــی ئاسایشــی وزە 

و پێگــە زینــدوە ســراتیژییەكاندا گــرت، لــەو ســاتەوەختەوە تاوەكــو ئێســتا داعــش بەبەردەوامیــی 

هەڕەشــەی ئەمنیــی لەســەر كەركــوك دروســتكردووە. ئــەم دەرفەتــە لــەالی الیەنــی كوردییــەوە وا 

ڕاڤەدەكرێــت، كــە بــۆ پاراســتنی كەركــوك بــووە بــە هەمــوو پێكهاتەكانــەوە، بــەاڵم پێكهاتەكانــی تــر 

ســەرارەی نەشــاردنەوەی ئــەم ڕاســتییە، بــە فەرزكردنــی دیفاكتــۆی دەزانــن ٣٦.

٢ـ تێڕوانینی سیاسیی توركامن:

ــەر دوو هــۆكار،  ــە، لەب ــوو نی ــی لەســەر كەركــوك گوتارێكــی یەكگرت ــاری سیاســیی توركامنی گوت

ــی  ــی حیزب ــدا، دووەم، بوون ــی كەركوك ــاو توركامنەكان ــە ن ــی ل ــی مەزهەبی ــی جیاوازی ــەم، بوون یەك

ــان دژ  ــاوازە، هەندێكی ــارەكە جی ــی ش ــدەی ئەمنی ــەر ئاین ــان لەس ــە تێڕوانینی ــاواز، ك ــی جی توركامنی

ــا دەســتوەربداتە  ــە هەوڵیــداوە توركی ــۆ هەرێمــی كوردســتان، ئــەم الیەن ــە گەڕانــەوەی كەركــون ب ب

ــە مارســی ٢٠١٧،  ــزگای كەركــوك ل ــی پارێ ــاری ئەنجومەن ــە هــەردوو بڕی ــاو كێشــەی كەركوكــەوە ل ن

ــەر  ــراق لەس ــااڵی عێ ــانی ئ ــتان هاوش ــااڵی كوردس ــدا ئ ــوك بڕیاری ــزگای كەرك ــی پارێ ــە ئەنجومەن ك

فەرمانگەكانــی حكومــەت بەرزبكرێتــەوە، هەروەهــا لــە بڕیــاری ئەنجومەنــی پارێــزگا لــە ٨/٢٩/ ٢٠١٧ 

بــە ئەنجامدانــی ڕیفرانــدۆم، بــۆ یەكەمیــان پەنایــان بــۆ دادگای فیدراڵیــی عێــراق بــرد و بــۆ دووەمیــش 

نارەزایەتییــان دەربــڕی. پێیانوابــوو ئەمــە جێگیركردنــی سیاســەتی دیفاكتۆیــە و جێگــەی قبــوڵ نیــە 

ــی  ــی )پارت ــی هێزەكان ــە بوون ــەن، ك ــەوە دەك ــاس ل ــوك ب ــی كەرك ــەڵ ئەوەیشــدا توركامنەكان ٣٧. لەگ

ــە،  ــی كەركوك ــی توركامنەكان ــی نیگەرانی ــوك جێ ــی شــەڕی كەرك ــە بەرەكان ــی كوردســتان( ل كرێكاران

35 مەسعود بارزانی پێشمەرگەیەك لە پێگەی سەرۆكی هەرێمدا، بەرگی شەشەم، هەولێر، ٢٠1٦، ل185.

3٦ ارشد صالحي، سياسة االمر الواقع لن تغر واقع تركامن كركوك، من املوقعاإلليكروين اآليت:

http://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A

37 ارشد صالحي، سياسة االمر الواقع لن تغر واقع تركامن كركوك، من املوقعاإلليكروين اآليت:

http://aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-

-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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ــەدا دەكات ٣٨. ــەم هێزان ــە لەگــەڵ ئ ــزی تیرۆریســتیی مامەڵ ــا وەكــو هێ ــی توركی چونكــە حكومەت

ــی  ــەر هەرێم ــۆ س ــوك ب ــەوەی كەرك ــاری گەران ــە بری ــە ب ــامن ڕازیی ــری تورک ــەی ت  الیەنەك

كوردســتان، تەنانــەت پێشــوازیی لێــدەكات. بــەاڵم بەگشــتیی تێڕوانینــی توركامنیــی دەكرێــت لــەو 

بەڵگەنامەیــەدا بخرێتــەڕوو، كــە زۆرینــەی حیــزب و كەســایەتیی و ڕۆشــنبیرانی توركــامن بــە 

ــردووە و  ــدەدا دەریانك ــە ئاین ــی ل ــەوەی توركامنی ــۆ جواڵن ــوك( ەوە ب ــەی كەرك ــاوی )ڕێکەوتننام ن

ــەڕوو ٣٩: ــەدا خراوەت ــەم خااڵن ــەی ل ناوەڕۆکەک

١ـ كەركــوك ناونیشــانی پــرس و مافەكانــی توركامنــە، هــەر سازشــكردنێك لەبارەیــەوە بــە 

ــت. ــامن دادەنرێ ــی تورك ــە ڕەواكان ــە ماف ــدن ل تێپەڕان

ــی  ــەی پرس ــەركردنێكی دادپەروەران ــۆ چارەس ــتییەكان ب ــرازە ئاش ــوو ئام ــە هەم ــردن ب ٢ـ كارك

كەركــوك، كــە شــوناس و فرەیــی كەركــوك بپارێزێــت و پشــتگیریی لــە پێكەوەیــی ئاشــتییانە بــكات.

٣ـ مكوڕبــوون لەســەر پاراســتنی كەركــوك لــە تــۆوی جیاكاریــی و دەمارگیریــی و تەكفیركــردن 

و باشــركردنی ڕەوشــی كۆمەاڵیەتیــی و پێكەوەگرێــدراوی مێژویــی.

٤ـ كەركــوك بــۆ هەمــوو نەوەكانــی لــە هەمــوو نەتــەوە و پێكهاتەكانــی، كــە ئــەرك و 

دەكەوێتەئەســتۆ. ئاوێتەییەكــەی  و  فرەیــی  و  یەكگرتویــی  لــە  بەرگریكردنــی  بەرپرســیارێتیی 

٥ـ كەركوك ڕەگەزی پێكەوەیی لە نێوان هێزو حیزب و كەسایەتییە توركامنەكانە.

ــە  ــەری پێكهات ــوان نوێن ــازانی نێ ــەی س ــە ڕێگ ــت ب ــوك دەبێ ــۆ كەرك ــەرێك ب ــەر چارەس ٦ـ ه

ســەرەكییەكانی كەركــودا تێبپەڕێــت.

٧ـ بەشــداریی لەهــەر دانوســتاندنێك بــۆ چارەســەری كەركــوك دەبێــت لــە ڕێگــەی ئیرادەیەكــی 

توركانیــی هاوبەشــەوە بێــت، بــە ڕێگــەی هەڵوێســتی یەكگرتــووەوە بێــت بە بــێ بڕیــاری تاكالیەنە.

٨ـ بەڵێنــدان بــە پاراســتنی تایبەمتەندبــی كەركــوك لــە ڕووی كارگێڕبــی و فرەشوناســیی 

كلتوریــی. كۆمەاڵیەتیــی 

٩ـ پــرۆژەی كەركــوك وەكــو هەرێمێكــی ســەربەخۆ بكرێــت بەپرۆژەیــەك و بەرگریــی لێبكرێــت 

لــە بۆنــە سیاســیی و نێودەوڵەتییەكانــدا.

ــی  ــیی و ڕاگەیاندنەكان ــە سیاس ــوو چاالكیی ــە هەم ــت ل ــینەی پێبدرێ ــوك پێش ــەی كەرك ١٠ پێگ

ــتەكانیانەوە. ــوو ئاراس ــە هەم ــدا ب ــزە توركامنییەكان هێ

١١ـ كاركردن بۆ سڕینەوەی هەموو ئەو ئازارانەی بە توركامن گەیشتووە لە كەركوك.

١٢ـ جواڵندنــەوە بــە هەمــوو ئاراســتەكانەوە بــۆ ڕاگرتنــی ئــەو هەوڵــە مەبەســتدارانەی، کــە بــۆ 

38 جييس روزنفيلد، ت: عبدالرحمن الحسيني، بؤرة الحرب األهلية التالية يف العراق، علی املوقع اإلليكروين اآليت:

http://www.alghad.com/articles/855162%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A8%D

8%A4%D8%B1%D8%A9-

39 د. جنيد منكو، املصدر السابق، علی املوقع اإلليكروين املذكور سابقا.
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گۆڕینــی پێكهاتــە و دیمۆگرافیــای كەركــوك دەدرێــن.

١٣ـ ســوربوون لەســەر هاوســەنگیی لــە بەڕێوەبردنــی كەركــوك بەشــێوەیەكی هاوســەنگ لــە 

ــاك  ــری پ ــی هەڵبژاردنێكــی ت ــی ئەنجامدان ــا كات ــەوەكان، ت ــۆ هەمــوو نەت هەمــوو ئاســتەكاندا و ب

ــەن. ــی بێالی ــی چاودێری ــووەكان و ئامادەبون ــەوە یەكگرت ــی نەت ــر چاودێری لەژێ

١٤ـ كاركــردن بــۆ ئــەوەی توركــامن ڕۆڵێكــی گرنــگ و ســەرەكیی بگێٍرێــت، پلــەو پایــەی ســیادیی 

هەبێــت، بــە شــێوەیەك ڕێژەیــان لــە )٣٢%( و كەمــر نەبێــت.

١٥ـ یەكخســتنی گوتــاری ڕاگەیاندنــی توركــامن لەبــارەی پرســی كەركوكــەوە، ئاڕاســتەكردنیان، 

كــە هەوڵەكانیــان لــە قۆناغــی ئێســتادا لەســەر كەركــوك چڕبكەنــەوە.

جێگــەی  و  عێراقییــە  شــارێكی  كەركــوك  كــە  ئــەوەی،  لەســەر  جەختكردنــەوە  ١٦ـ 

ــە، ســامان و دەرامەتــە رسوشــتییەكانی ســامانی گەلــی عێراقــە،  بایەخــی هەمــوو عێراقییەكان

ــەوە،  ــی عێراق ــی خاك ــە یەكپارچەی ــتە ب ــە پەیوەس ــتامنییە، ك ــەیەكی نیش ــی كێش كێشەكەیش

لــە  بكرێــت  نیشــتامنییدا  یەكگرتــووی  لەگــەڵ حكومەتــی  کارلێــك  پێویســتە  هەروەهــا 

هەڵوێســتە دادگەرییەکانیــدا لەســەر كێشــەی كەركــوك، كــە ســوورە لەســەر چارەســەری 

بێالیەنانــە بــۆ هەمــوو الیەنــەكان.

١٧ـ كاركــردن بــۆ پێویســتیی بەشــداریكردنی توركــامن لــە ڕێگــەی نوێنەراكانیانــەوە لــە هــەر 

گفتوگــۆ و دانوســتاندنێكی حكومیــی یــان ناحكومیــی بــۆ نەخشەكێشــانی ســنوری كارگێڕیــی 

ــوك. كەرك

١٨ـ بەخشــینی تایبەمتەندیــی )تایبەمتەندیــی تایبــەت( لــە دەســتوردا، هەروەكــو چــۆن لەیاســای 

بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت لــە مــادەی )٥٣( دا هاتبــوو.

ئــەم ڕێکەوتننامەیــە بەڵگەنامەیەکــی فرەالیەنــە، كــە تاڕادەیەكــی زۆر گوزارشــت لــە مەترســیی 

ــی  ــك داوای پێكهێنان ــە جارێ ــر ل ــەكان زیات ــە توركامن ــە لەم ــامن دەكات. جگ ــتەكانی تورك و خواس

هێــزی توركامنییــان كــردووە بــۆ پاراســتنی پێكهاتــەی توركامنیــی شــارەكە، بــەاڵم پارێــزگاری كەركوك 

ــتۆی  ــە ئەس ــوك ل ــی كەرك ــتنی هاواڵتییان ــە پاراس ــدوون، ك ــەوە و پێیڕاگەیان ــەی ڕەتكردووەت ئەم

ــیی  ــێوەی خۆبەخش ــت بەش ــەس دەیەوێ ــدایە، هەرك ــس و ئاسایش ــمەرگە و پۆلی ــی پێش هێزەكان

ــەوە دەرگا  ــەوە، ئ ــزە ئەمنیەكان ــایش و هێ ــمەرگە و ئاس ــزی پێش ــی هێ ــە ڕیزەكان ــایی بچێت و یاس

كراوەیــە، بــۆ بەشــداریكردن لــە بونیادنانــەوەی سیســتەمی ئەمنیــی و پاراســتنی ئاســایش و ئارامیــی 

ــردارە  ــی ك ــە تایبەتی ــەوە، ب ــارەكە دەبن ــەڕوی ش ــەی ڕوب ــەو ئاڵنگارییان ــی ئ ــارەکە و بەرەنگاری ش

ــش ٤٠.  ــتییەكانی داع تیرۆریس

٤٠ بيان صادر من مكتب محافظ كركوك علی املوقع اإلليكروين اآليت:

http://www.nrttv.com/Ar/Details.aspx?Jimare=52578
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٣ـ تێڕوانینی عەرەبە سوننەكانی عێراق:

زۆرینــەی زۆری پێكهاتــەی عەرەبــی كەركــوك، لــە دروســتبونی دەوڵەتــی عێراقــی نوێــوە و لــە 

ــی بەســەردانەهاتووە و  ــۆ كەركــوك گۆڕان ــان ب ــی عێراقیشــەوە تێڕوانینی ســەرەتای پرۆســەی ئازادی

پێیانوایــە، کــە كەركــوك خاكێكــی بنەڕەتــی عێراقــە و هــەر هەوڵێــك بــۆ دابڕینــی لــە عێــراق، دەبێت 

ڕێگریــی لێبكرێــت، بــەاڵم لــە دوای هاتنــی داعــش و داگیركردنــی ناوچــە ســوننییەكانەوە، دوبــارە 

ــدا  ــەر تێڕوانینیان ــۆڕان بەس ــەعبیی، گ ــدی ش ــی حەش ــتی هێزەكان ــەر دەس ــان لەس ڕزگاركردنەوەی

هاتــووە. لــە ئێســتادا لــە مەترســیی حەشــدی شــەعبیی و نەمانــی نوێنەرایەتیــی ڕاســتەقینەی هێــزە 

ــورد  ــە ك ــە و پێیانوای ــتەقینەیان نیی ــی ڕاس ــورد، دیدێك ــە ك ــەر ب ــی بەرانب ــوننیەكان و بێمتامنەی س

زیادەڕۆیــی دەكات لــە گرتــن و ئاوارەبونیــان و هەروەهــا ڕوخاندنــی بەشــێك لــە دێهاتەكانیــان ٤١.

سێیەم: كەركوك، ناونیشانی ملمالنێی ئایندە:

زۆربــەی بۆچونــەكان لــە دوای تەواوبونــی داعــش ئــەوەن، كــە كەركــوك وێســتەگەی داهاتــووی 

ملمالنێیەكــی توندوتیــژە لــە نێــوان الیەنــی كوردیــی و عەرەبییــدا، لەســەر ئــەم دۆســیانە:

١ـ نەبونی ڕێكەوتن لەسەر ئەو ناوچانەی، کە پێشمەرگەی لێجێگیركراوە.

ــوای  ــە ئێســتادا دوو لی ــە باشــوری كەركــوك، كــە ل ــی حەشــدی شــەعبیی ل ــی هێزەكان ٢ـ بوون

ــدارن. چەك

ــی  ــەی بۆری ــە ڕێگ ــتان ل ــی كوردس ــی هەرێم ــتادا حكومەت ــە ئێس ــە ل ــوك، ك ــی كەرك ٣ـ نەوت

نەوتــی جەیهانــەوە تاكالیەنــە دەیفرۆشــێت.

٤ـ نەبوونــی بەرپرســیارێتیی ئەمنیــی دیاریكــراو، هەروەهــا نەبوونــی هێزێكــی ئەمنیــی 

یەكگرتــوو لــە نێــوان هێزەكانــی ئاســایش و تەنانــەت میحوەرەكانــی پێشمەرگەیشــدا، کــە بەســەر 

ــكراون. ــی دابەش ــێوەیەكی حیزبی ــدا بەش میحوەرەكان

لەگــەڵ  بەدووردەزانرێــت هەماهەنگیــی ســەربازیی هەبێــت  كــە  ٥ـ شــەڕی حەویجــە، 

پێشــمەرگەدا.

ــی  ــی ئەمنی ــۆ بەغــداد، گیروگرفت ــەوە ب ــێ گەڕان ــە بەب ــەم ناوچان ــدۆم ل ــی ڕیفران ٦ـ ئەنجامدان

ــتدەكات. دروس

٧ـ نەبونــی گفتوگــۆی ڕاســتەوخۆی الیەنــەكان لەگــەڵ یەكــر، بــە تایبەتــی ئــەو الیەنانــەی، كــە 

مەترســییان لــە توانــەوەی شــوناس هەیــە و گرەنتیــی یاســاییان دەوێــت.

٤1 احمد جويد، كركوك والنوايا الكامنة، مقالة منشور علی املوقع اإلليكروين اآليت:

http://annabaa.org/nbanews/2009/04/249.htm
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چوارەم: تێڕوانینی جێگرەوە:

لــەم وێنــە گشــتییەوە، كــە باســكرا، دەكرێــت ســەبارەت بــەوەی، کــە چــی بكرێــت بــۆ ئــەوەی 

هەڕەشــەكان بگۆڕێــن بــۆ گفتوگــۆ ڕەچاوکردنــی ئــەم خااڵنــە گرنگــن:

١ـ دانیشتنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ پێكهاتەكان و پێدانی گرەنتیی.

ــی  ــە پێ ــی كەركــوك، ب ــە كەركــوك دروســتبكرێت لەهەمــوو پێكهاتەكان ــەت ب ٢ـ هێزێكــی تایب

ــیی. ــتنی خۆبەخش ــتەمی بەكارخس سیس

٣ـ دەرامەتی نەوتی كەركوك بخرێتە خزمەتی شارەكەوە.

٤ـ بەشداریپێكردنی ڕاستەقینەی پێكهاتەكان لە بڕیاردان لە ئایندەی كەركوك.
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باسی چوارەم: 

ڕەهەندە هەرێمیی و نێودەوڵەتییەكانی پرسی كەركوك 

)ڕۆڵی توركیا و ئێران و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا( 

ــوك  ــەی كەرك ــدا. كێش ــە عێراق ــە ل ــەرەب نیی ــورد و ع ــوان ك ــی نێ ــەی ملمالنێ ــا پێگ ــوك تەنه كەرك

ڕەهەنــدی هەرێمیــی و نێودەوڵەتیــی هەیــە، بەو پێیەی كەوا هێــزە هەرێمییەكانی وەك توركیــا و ئێران و 

هەروەهــا هێــزە جیهانییەكانــی وەك واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا و ڕێكخراوی نەتــەوە یەكگرتووەكان 

ڕۆڵیانبینیــوە )یاخــود هەوڵیانــداوە، كــە ڕۆڵببینــن( لــە بریــاردان لەســەر چارەنوســی كەركــوك لــە نێــوان 

ــەم  ــەك ل ــە ٢٠٠٣دا. هەری ــەوە ل ــی بەعس ــی ڕژێم ــە دوای ڕوخان ــداددا ل ــورد و بەغ ــەاڵتدارانی ك دەس

هێزانــە بــە ئامانــج بــوون، كــە بەپێــی بەرژەوەندیــی ناوخۆیــی و دەرەكیــی خۆیــان ملمالنێــی نێــوان كورد 

و عــەرەب لەســەر كەركــوك ئاراســتە بكــەن. دەكرێــت بــە كورتیــی بەرژەوەندیــی و سیاســەتی هــەردوو 

هێــزە هەرێمییــە ســەرەكییەكە لــە ٢٠٠٣ ەوە هەتــا ئێســتا بــەم شــێوەیەی خــوارەوە دیاریبكرێــن:

یەکەم: ڕۆڵی توركیا لە پرسی کەرکوکدا:

حكومەتــی توركیــا زۆرتریــن بەرژەوەندیــی لەســەر دۆزی كەركــوك لــە عێــراق نیشــانداوە، بــەو 

پێیــەی ئاراســتەی زاڵ لــە نــاو كۆمەڵــگا و ناوەنــدە ئەمنیــی و سیاســییەكاندا ئەوەبــووە، كــە كەركوك 

ــە نــەوت و گاز لــە شــارەكەدا ڕێگــەدەدات بــە كوردەكانــی عێــراق  و بوونــی ڕێژەیەكــی گــەورە ل

ــی ئەنكــەرە دەوڵەتێكــی ســەربەخۆ دروســتبكەن.  ــی و ناوخۆییەكان ــە ئەمنی ــە دژی بەرژەوەندیی ل

میكانیزمەكانــی حكومەتــی توركیــا بــۆ ڕێگریكــردن لــە بەدەســتهێنانی دەســەاڵتی فەرمیــی و 

ــا ئێســتا  ــە ٢٠٠٣ ەوە ت ــە الیــەن حكومەتــی هەرێمــی كوردســتانەوە ل تــەواو بەســەر كەركوكــدا ل

گۆڕانكارییــان بەســەرداهاتووە، بــەاڵم هەڵوێســتەی ســەرەكیی )یاخــود ســراتیژی ســەرەكیی( 

ــت  ــوك ناكرێ ــە كەرك ــەوەدا، ك ــوە ل ــەوە بینی ــی بەخۆی ــە بەردەوامی ــك ل ــا جۆرێ ــی توركی حكومەت

ــرەوە.  ــر دەســەاڵتی هەولێ ــە ژێ ــی بهێرنێت بەتەواوی

ــەی  ــووە: )١( هەڕەش ــێوانەی لەخۆگرت ــەم ش ــتا ئ ــا ئێس ــا ت ــەتەكانی توركی ــەوە و سیاس كاردان

ــە كۆنرۆڵكردنــی  ــە ســەربەخۆیی كەركــوك ل بەكارهێنانــی هێــزی ســەربازیی بــۆ پارێزگاریكــردن ل

تــەواو و فەرمیــی لەالیــەن كــوردەوە. )٢( هاوكاریكــردن و بەكارهێنانــی پێكهاتــەی توركامنیــی لــە 

كەركــوك لــە پێنــاو ڕێگریكــردن لــە هەیمەنــەی سیاســیی و کارگێڕیــی كــورد بەســەر كەركوكــدا. )٣( 

ــی  ــرە ئەتنیك_بوون ــوون و ف ــە عێراقی_ب ــا ل ــی توركی ــی حكومەت ــاری فەرمی ــەوەی گوت جەختكردن

كەركــوك. )٤( نیشــاندانی بێدەنگیــی لــە هەناردەكردنــی نەوتــی كەركــوك لەالیــەن هەولێــرەوە بــە 

هــۆكاری دروســتبوونی پەیوەندییەكــی بتــەو لــە نێــوان پارتــی دیموكراتــی كوردســتان و حكومەتــی 

توركیــادا بــە ســەركردایەتیی پارتــی داد و گەشــەپێدان و هەروەهــا ســوودوەرگرتنی ئابووریــی 
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ــا لــە فرۆشــتنی نەوتــی كەركــوك لەالیــەن دەســەاڵتدارانی كــوردەوە.  توركی

 لــە دوای ســاڵی ٢٠٠٧ ەوە گۆڕانكاریــی گــەورە بەســەر سیاســەتی دەرەوەی توركیــا بەرانبــەر بــە 

هەرێمــی كوردســتاندا هاتــووە، بەشــێوەیەك، كــە هەندێــك لــە چاودێــر و رشۆڤــەكاران بــاس لــەوە 

بكــەن، كــە توركیــا نــەك تەنهــا دژایەتیــی ســەربەخۆیی هەرێمــی كوردســتان نــاكات، بەڵكــو ئەنكــەرە 

و هەڵوێســتەكانی دە ســاڵی ڕابــوردووی بەرانبــەر بــە هەولێــر نیشــانەن بــۆ ئــەوەی، كــە دەوڵەتــی 

توركیــا ئامادەیــە بۆئــەوەى ســەربەخۆیی تــەواوی هەرێمــی كوردســتان لــە عێــراق قبوڵبــكات ٤٢. 

لــە بەرانبــەردا، ئــەم گۆڕانكارییــە لــە هەڵوێســتی توركیــادا لێكەوتــەی گرنگــی دەبێــت 

ــەردەم  ــات لەب ــی الدەب ــزی دەرەكی ــی بەهێ ــە لەمپەرێك ــەی، ك ــەو پێی ــوك، ب ــدەی كەرك ــۆ ئاین ب

بەدەســتهێنانی دەســەاڵتی تــەواو و فەرمیــی كــورد بەســەر شــاری كەركوكــدا. 

ــد  ــەر چەن ــتان لەس ــی كوردس ــە هەرێم ــەر ب ــا بەرانب ــەتی توركی ــەر سیاس ــە لەس ــەم بۆچوون ئ

بیرۆكــەو پەرەســەندنێكی كردەیــی بونیادنــراوە. یەكــەم؛ بریتییــە لــە گۆڕانكاریــی لــە دیــدو 

سیاســەتی توركیــا بەرانبــەر بــە پرســی كــورد لــە ناوخــۆو دەرەوەی ئــەو واڵتــەدا، بــە تایبەتیــی لــە 

ســەردەمی حوكمــی پارتــی داد و گەشــەپێداندا )ئاكەپــە(. بــە پێچەوانــەی ڕوانگــەی كەمالیســتییە-

ــی و  ــیی و ئەمنی ــەزراوە سیاس ــە دام ــوون ل ــت ب ــزی بااڵدەس ــە هێ ــاوە، ك ــی توركی نەتەوەییەكان

ــە  ــان وەك هەڕەش ــوردی عێراقی ــەاڵتی ك ــاڵی ٢٠٠٧ و دەس ــش س ــا پێ ــدا هەت ــەربازییەكانی واڵت س

تەماشــادەكرد، ئاكەپــە هەرێمــی كوردســتانی وەك هــەل تەماشــاكردووە و ئاســتی پەیوەندییەكانــی 

ــراتیژیی ٤٣.  ــی جیۆس ــتی هاوپەیامنێتییەك ــۆ ئاس ــەوە ب ــەدا بەرزكردووەت ــەم هەرێم ــەڵ ئ لەگ

دووەم؛ هــۆكاری گۆڕانكاریــی لــە سیاســەتی دەرەوەی توركیــادا پێویســتییەكی زۆری ئــەو 

ــتاندا  ــی كوردس ــە هەرێم ــی زۆر ل ــە ڕێژەیەك ــە ب ــەوت و گاز(، ك ــە ســەرچاوەكانی وزە )ن ــە ب واڵتەی

دەســتدەكەون. بەردەوامیــی پەرەســەندنی ئابووریــی پیشەســازیی توركیــا و ئامانجــی ئــەو واڵتــە بــۆ 

بــوون بــە ناوەندێكــی ســەرەكیی وزەی جیهانیــی، كــە ڕۆژهەاڵتــی بەرهەمهێنــەری وزە و ڕۆژئــاوای 

بەكاربــەری وزە پێكــەوە ببەســتێتەوە، پاڵنــەری ســەرەكی بــوون بــۆ ئەنكــەرە لــە پەرەپێدانــی 

پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتاندا، بــە تایبەتــی لــە بــواری نــەوت و گازدا ٤٤. بــە كورتیــی، 

زاڵبوونــی بەرژەوەندیــی ئابووریــی بەســەر مەترســییە ئەمنییەكانــی توركیادا- مەترســیی دروســتبوونی 

دەوڵەتــی كوردیــی و كاریگەرییەكانــی لەســەر ڕەوتــی سیاســیی و ســەربازیی كــورد لــە توركیــا، پاڵــی 

42 Cağaptay, Soner, “Turkey’s Kurdish Buffer,” Foreign Affairs, July 1, 2014, available at: https://

www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2014-07-01/turkeys-kurdish-buffer
43 Tol, Gonül, “A New Era in Turkey’s Civil-Military Relations,” Middle East Institute, 

August 30, 2010. As of May 4, 2016, available at:http://www.mei.edu/content/new-era-

turkeys-civil-military-relations

44 Tol, Gonül , “Turkey’s KRG Energy Partnership,” Foreign Policy, January 29, 2013, available at: 

http://foreignpolicy.com/2013/01/29/turkeys-krg-energy-partnership/ 
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ــەی  ــە پێچەوان ــەت ب ــردا، تەنان ــەڵ هەولێ ــز لەگ ــی بەهێ ــۆ هاوپەیامنێتییەك ــاوە ب ــەرەوە ن ــە ئەنك ب

ویســت و خواســتەكانی حكومەتــی عێــراق و واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكاوە، كــە هــەردووال ئــەم 

ــا بــە هەڕەشــە دەزانــن لەســەر یەكێتیــی خاكــی عێــراق. هەڵســوكەوتەی حكومەتــی توركی

ــی  ــۆ وزە، بەســتنی پەیوەندی ــەرەوە ب ــی ئەنك ــدی و پێویســتییە زۆرەكان ــەی بەرژەوەن ــە ڕوانگ ل

ئابووریــی لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان قازانجێكــی گەورەتــری هەیە بۆ توركیــا وەك لــە دژایەتیكردنی 

هەولێــر و بینینــی وەك ســەرچاوەی هەڕەشــە بۆســەر بەرژەوەندییــە ئەمنییەكانــی توركیــا. حكومەتــی 

توركیــا دەزانێــت، كــە زەحمەتــە بــۆ دەســەاڵتدارانی هەرێــم – بە توانایەكــی ســەربازیی و تەكنەلۆژیی 

ــەو  ــكاران )پەكەكــە( بكــەن ٤٥. ئ ــی كرێ ــی پارت ــا شــەڕی هێزەكان ــی توركی ــە جیات ــن ل كەمــەوە بتوان

ــی  ــی كوردســتان- هاوكاری ــی دیموكرات ــی پارت ــە تایبەتی ــم – ب ــە دەســەاڵتدارانی هەرێ ڕاســتییەی، ك

پەكەكــە ناكــەن و بانگهێشــتی كــوردی توركیــا ناكــەن بــۆ دژایەتیكردنی حكومەتــی توركیــا ئاماژەیەكی 

بەهێــز بــووە بــۆ ڕەواندنــەوەی نیگەرانییەكانــی ئەنكــەرە بەرانبــەر بــە هەرێمــی كوردســتان ٤٦. 

ــەرەو  ــوان ئەنق ــە نێ ــداوە ل ــی نێوەندگیرییان ــم هەوڵ ــەاڵتدارانی هەرێ ــەوە، دەس ــە پێچەوان  ب

ــە  ــتییانە و ل ــێوەیەكی ئاش ــە ش ــەدا ب ــەو واڵت ــورد ل ــی ك ــەركردنی پرس ــۆ چارەس ــا ب ــوردی توركی ك

چوارچێــوەی ویســتەكانی حكومەتــی توركیــادا ٤٧. لەمەیــش زیاتــر، ئەنكــەرە ئــەو ڕاســتیە دەزانێــت، 

ــەاڵتدارانی  ــەن دەس ــتادا لەالی ــە ئێس ــراق ل ــە عێ ــی ل ــی و ئەمنییەكان ــە ئابووری ــە بەرژەوەندیی ك

ــا- بەســەر  ــی توركی ــی هەرێمی ــران – ڕكابەری ــن. بااڵدەســتبوونی ئێ ــەوە جێبەجێناب شــیعەی عێراقی

سیاســەتی بەغــداد و ناجێگیریــی ئاســایش و بەرزبوونــەوەی پێكادانــە خێڵەکییــەكان لــە خــواروی 

ــە هەرێمــی  ــەوەی ئەنكــەرە ل ــۆ نزیكبوون ــوون ب ــان و هــۆكار ب ــی توركی ــراق جێگــەی نیگەرانی عێ

ــە  ــران، ن ــتەی ئێ ــی و ژێردەس ــی خێڵەکی ــە ملمالنێ ــەرقاڵ ب ــی الواز و س ــتان ٤٨. بەغدادێك كوردس

توانــای دابینكردنــی وزەی پێویســتی بــۆ توركیــا هەیــە و نــە دەســەاڵت و توانــای هەیــە بــۆ 

بەرەنگاربوونــەوەی پەكەكــە لــە هەرێمــی كوردســتان. ئەمــە لــە كاتێكــدا، كــە پەیوەندیــی 

45 Park, Bill, “Turkey-Kurdish Regional Government Relations After the US Withdrawal From 

Iraq: Putting the Kurds on the map? , US Army College, 2014, available at: https://www.files.ethz.

ch/isn/177967/pub1190.pdf

46 Al-Jazeera.com, “Kurdish Leader Asks PKK to withdraw from northern Iraq’, 02/08/2015, avail-

able at: http://www.aljazeera.com/news/2015/07/kurdish-leader-asks-pkk-withdraw-northern-

iraq-150730193413866.html

47 Romano, David , ‘Iraqi Kurdistan and Turkey: Temporary Marrige?’, ‘Middle East Policy’, Vol. 

XXII, No.1, pp. 89-101.

48 Stansfield, Gareth, “Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq,” in 

Middle East Memo, Washington, D.C.: Brookings Institution, 2014, available at: https://www.

brookings.edu/research/kurdistan-rising-to-acknowledge-or-ignore-the-unraveling-of-iraq/
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ــی كوردســتاندا تێبپەڕێــت و ڕەزامەندیــی و  ســەربازیی و ئابوریــی عێــراق دەبێــت بــە هەرێم

ــت. ــەر بێ ــان لەس ــەاڵتدارانی هەرێمی ــی دەس هاوكاری

ئــەم نەرمی_نواندنــەی توركیــا بەرانبــەر بــە هەرێمــی كوردســتان، پــاش بەهێزبوونــی ئاكەپــە 

ــە هەڕەشــە  ــان هەرێمــی كوردســتان ب ــدا، كــە زۆری ــەرە ناوخۆییەكانی ــار و ڕكاب دێــت بەســەر نەی

ــە  ــەر و ل ــر بگرێتەب ــە هەولێ ــەر ب ــد بەرانب ــەرە هەڵوێســتی تون ــە ئەنك ــن و هیواخــوازن، ك دەزان

ڕووی ئابووریــی و ســەربازییەوە هەوڵــی گۆشــەگیركردنی بــدات ٤٩. بــەاڵم تــا ئێســتا ئەنكــەرە لــە 

ــە  ــۆ گەیشــن ب ــا ب ــەك تەنه ــت ن ــگا دەزانێ ــە ڕێ ــەدا هەرێمــی كوردســتان ب ــی ئاكەپ ــر كۆنتڕۆڵ ژێ

ــەاڵت و  ــەنگكردنی دەس ــاو هاوس ــە پێن ــو ل ــراق، بەڵك ــە عێ ــی ل ــی و ئەمنییەكان ــە ئابووری ئامانج

ــدا. ــران بەســەر عێراق نفــوزی ئێ

دووەم: ڕۆڵی ئێران لە پرسی کەرکوکدا:

ــەاڵتدارانی  ــەن دەس ــوك لەالی ــی كەرك ــە كۆنرۆڵكردن ــە ل ــران نیگەران ــا، ئێ ــێوەی توركی هاوش

ــنوری  ــی هاوس ــی كوردی ــتبوونی دەوڵەتێك ــەری دروس ــەوە ئەگ ــەی تاران ــە ڕوانگ ــە ل ــوردەوە، ك ك

ئێــران زیاتــردەكات. بــە شــێوەیەكی فەرمیــی حكومەتــی ئێرانــی پشــتگیریی چارەســەری ئاشــتییانەی 

كــردووە بــۆ دۆزی كــورد لــە عێــراق، بــەاڵم ئاشــكرایە، كە تــاران پاڵپشــتی ســەرەكیی دەســەاڵتدارانی 

شــیعەی بەغــدادن، كــە ئامــادەی جێبەجێكردنــی مــاددەی )١٤٠(ی دەســتوری عێراقیــی نەبــوون. 

ئێــران لــە دوو ڕێگــەوە دەســەاڵتی بەســەر چارەنوســی كەركوكــدا هەیــە، كــە ئەمانــەن: 

هاوپەیامنێتیــی بتــەوی نێــوان بەغــداد و تــاران، كــە ڕێگــە بــە ئێــران دەدات كاریگەریی لەســەر 

داهاتــوی كەركــوك هەبێت.

پاڵپشــتیی تــاران بــۆ هێزەكانــی حەشــدی شــەعبیی لــە نزیــك كەركــوك، كــە یارمەتیــی كۆمــاری 

ئیســالمیی دەدات بــۆ كاریگەریــی دروســتكردن لەســەر ڕەوشــی ئاسایشــی كەركــوك و ملمالنێــكان 

لەســەر كۆنتڕۆڵكردنــی ئــەو شــارە.

نیگەرانییەكانــی ئێــران لــە بەدەســتهێنانی كەركــوك لەالیــەن كــوردی عێراقــەوە لــەوەوە 

ســەرچاوەدەگرێت، كــە بەهێزبوونــی كــورد و هەوڵــدان بــۆ دروســتكردنی دەوڵەتــی كوردیــی ڕێــگا 

ــە  ــر الوازبوونــی دەســەاڵتی شــیعە ل ــراق و دوات ــۆ لێكهەڵوەشــانی سەرتاســەری عێ خۆشــدەكات ب

عێــراق، كــە هاوپەیامنــی ســەرەكیی ئێرانــن. جیابوونــەوەی كــورد لــە عێــراق جیابوونــەوەی ســوننە 

ــە  ــنورداردەكات ب ــران س ــی ئێ ــەاڵتی هەرێمی ــوز و دەس ــەش نف ــت، ئەم ــدا دەهێنێ ــەدوای خۆی ب

ــەوە. ــەوارە بچووك ــیعەی الواز و ق ــی ش ــی عێراق ــنوری دەوڵەتێك س

49 International Crisis Group, ‘ Turkey and Iraqi Kurds: Conflict or Cooperation?’, 2008, avail-

able at: http://old.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/081-tur-

key-and-iraqi-kurds-conflict-or-cooperation.html
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لەســەروو ئەمەیشــەوە، ئێــران بــە تەواویــی نیگەرانــە لــە پەیوەندیــی بەهێــزی نێــوان هەولێــر 

و توركیــا، بەشــێوەیەك، كــە ئەنكــەرە دەســەاڵتی بەســەر هەرێمــی كوردســتان و ســەرچاوە گازیــی 

ــە لــەوەی، كــە  ــدا بەرفراوانكــردووە. بــە هەمــان شــێوە، كۆمــاری ئیســالمیی نیگەران و نەوتییەكانی

ــنورەكانی  ــە ســەر س ــل دەگەیەنێت ــكا و ئیرائی ــوز و دەســەاڵتی ئەمری ــتانی ســەربەخۆ نف كوردس

ئێــران.

ــە  ــاوی ل ــا چ ــێوەی توركی ــران هاوش ــراتیژییەوە، ئێ ــیی و جیۆس ــی ئاسایش ــەروو نیگەرانی لەس

ــە  ــران ب ــرەوە، ئێ ــارەزووی هەولێ ــت و ئ ــەی ویس ــە پێچەوان ــە. ب ــی كەركوك ــەرچاوە نەوتییەكان س

ــی  ــتنەوەی نەوت ــۆ گواس ــە ب ــی پرۆژەدای ــی جێبەجێكردن ــە هەوڵ ــداد ل ــی بەغ ــی حكومەت هاوكاری

كەركــوك بــۆ ناوەڕاســتی ئێــران ٥٠. بــە كورتــی، ئێــران بــە تەواویــی دژایەتیــی خــۆی خســتوەتەڕوو 

ــگ و  ــتبوونی جەن ــۆ دروس ــت ب ــە هــۆكاری دادەنێ ــوك و ب ــە كەرك ــدۆم ل ــی ڕیفران ــۆ ئەنجامدان ب

ملمالنــێ لــەو شــارە و لــە سەرتاســەری عێراقــدا. كۆمــاری ئیســالمیی ئــەم هەڵوێســتەی بــە فەرمیــی 

دەربڕیــوە و ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی، کــە تــاران ڕوبــەڕوی پالنەكانــی كــورد ببێتــەوە لــە كەركــوك لــە 

ــەری  ــە دەوروب ــە ل ــی حەشــدی شــەعبییەوە، ك ــی بەغــداد و هەروەهــا هێزەكان ڕێگــەی حكومەت

ــە ٥١.  ــان هەی ــزگای كەركــوك بونی پارێ

سێیەم: ڕۆڵی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا لە پرسی کەرکوکدا:

ــكا  ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــا ئێســتا، واڵت ــە ٢٠٠٣ ت ــی ڕژێمــی بەعســەوە ل ــەدوای ڕوخاندن ل

ســوورە لەســەر پاراســتنی یەكێتیــی خاكــی عێــراق و هــەر لــەو ڕوانگەیەیشــەوە واشــینتۆن نــاڕازی 

ــە  ــەوە، واڵت ــورك و ئێرانییەكان ــەی ت ــە پێچەوان ــتان. ب ــی كوردس ــەربەخۆیی هەرێم ــە س ــووە ب ب

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بــە ئاشــكرا دژایەتیــی كۆنتڕۆڵــی كــوردی نەكــردووە بــۆ كەركــوك، بــەاڵم 

فشــاری نەخســتووەتە ســەر دەســەاڵتدارانی بەغــداد بــۆ جێبەجێكردنی مــاددەی )١٤٠(ی دەســتور، 

لەگــەڵ ئــەوەی، كــە ئاشــكرابوو دەســەاڵتدارانی شــیعەی عێــراق ئامــادەی پابەندبــوون بــەو مــاددە 

دەســتوریەوە نەبــوون. 

ــەندنی  ــۆ پەرەس ــری ب ــكرا دەرب ــە ئاش ــۆی ب ــی خ ــكا نیگەرانی ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان واڵت

50 Press TV, “Iran, Iraq reach deal over Kirkuk pipeline’, 31/07/2017, available at: http://www.

presstv.ir/Detail/2017/07/31/530224/Iran-Iraq-reach-deal-over-Kirkuk-pipeline

51 Press TV, “ Iran Warns Iraq’s Kirkuk decision to Back Kurdish Referendum Provocative’, 

30/08/2017, available at:

http://www.presstv.ir/Detail/2017/08/30/533466/Iran-Iraq-Kurdistan-referendum-Kirkuk-Bah-

ram-Qassemi-UAE-Yemen-war 
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ــە  ــە ل ــەوت و گازدا، ك ــواری ن ــە ب ــی ل ــە تایبەتی ــر، ب ــەرە و هەولێ ــوان ئەنك ــی نێ پەیوەندییەكان

ڕوانگــەی دەســەاڵتدارانی واشــینتۆنەوە )بــە تایبەتیــی لەســەردەمی ئیــدارەی ئۆبامــادا( ڕێــگای بــە 

ــەربەخۆیی ٥٢.  ــتهێنانی س ــۆ بەدەس ــورد دەدا ب ك

بــەاڵم هاوپەیامنێتیــی ســەربازیی نێــوان كــورد و ئەمریــكا لــە دژی گروپــی دەوڵەتــی ئیســالمیی 

هۆكارێــك بــووە بــۆ بێدەنگیــی واشــینتۆن لــە بەرانبــەر بەدەســهێنانی كۆنتڕۆڵــی ســەربازیی 

ــە  ــردووە، ك ــر ك ــە هەولێ ــكرا داوای ل ــە ئاش ــكا ب ــی ئەمری ــدارەی نوێ ــوك. ئی ــەر كەرك ــورد لەس ك

پرۆســەی ڕیفرانــدۆم دوابخــات، بــەو پێیــەی، كــە ئــەو پرۆســەیە دەبێتــە كێشــە بــۆ هاوپەیامنێتیــی 

ــە  ــەاڵم ب ــی. ب ــە تەواوی ــە ب ــەو گروپ ــۆ تێكشــكاندنی ئ ــی ب ــی دژی داعــش و هەوڵەكان نێودەوڵەتی

پێچەوانــەی توركیــا و ئێرانــەوە، ئەمریــكا تــا ئێســتا هەڵوێســتی نیشــاننەداوە بەرانبــەر بــەوەی، كــە 

ــەوە.  ــدۆم شــاری كەركوكیــش دەگرێت ڕیفران

لەســایەی بارودۆخــی نوێــدا، بەتایبەتیــی بوونــی كۆنرۆڵــی ســەربازیی كــورد بەســەر كەركوكــدا 

ــا  ــە شــارەكەدا، توركی ــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی ل ــۆ ئەنجامدان ــر ب ــی هەولێ و هەروەهــا هەوڵ

و ئێــران و واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا لــە ئێســتا و داهاتــوودا، لــە پێنــاو بەدیهێنانــی 

ــەر؟  ــەتێك دەگرنەب ــۆرە سیاس ــوك چ ج ــە كەرك ــان ل بەرژەوەندییەكانی

 

52 Park, 2014, p. 44.
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کۆتایی و ئەنجام

ــد  ــن، کــە وەک چەن ــد دەرئەنجامێــک گەاڵڵەبکەی ــن چەن ــەدا، دەتوانی ــەم ڕاپۆرت ــی ئ ــە کۆتای ل

ــەم شــێوەیە: ــەڕوو، ب ــە ئاینــدەی کەرکــوک بیخەین ــۆ تێگەیشــن ل خاڵیکــی ســەرەتایی ب

١- هەرچەنــدە بەڵگەنامــە مێژووییــەکان یەکالکەرەوە نین ســەبارەت بەوەی، کــە خاوەندارێتیی 

کەرکــوک یەکــەم جــار هیــی چ پێکهاتەیەکــە لــە پێکهاتــە ئیتنییــە ســەرەکییەکانی کەرکــوک )کــورد 

ــن  ــە چەندی ــەملاندووە، ک ــان س ــش ئەوەی ــەم بەڵگەنامانەی ــەر ئ ــەاڵم ه ــەرەب(، ب ــامن و ع و تورک

نەتــەوەی دێرینــی وەک گۆتیــی و لۆلۆیــی و حورییــەکان لــە بونیادنــەرە یەکەمینەکانــی کەرکوکــن، 

بۆیــە کاتێــک کــە ئــەم نەتــەوە دێرینانەیــش بنچینــەی گەاڵلەبوونــی شوناســی ســەرەتایی زمانیــی 

ــوک  ــی کەرک ــەرەکیی شوناس ــی س ــی دێرین ــە دامەزرێنەرێک ــورد ب ــەوە ک ــن، ئ ــی کوردب و نەتەوەی

دادەنرێــت. 

٢- هەرچەنــدە مێــژووی کۆچکردنــی تورکــامن و عەرەبــەکان بــۆ کەرکــوک و نیشــتەجێبوونیان 

تیایــدا، لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی ئاینــی ئیســالم لــە ناوچەکانــی کوردســتاندا، کەمــر نییــە لــە هــەزار 

ســاڵ و چەنــد ســەدەیەکیش، ئەمەیــش بنچینــەی ڕێزگرتنــی مافەکانیانــە لەم شــارەدا، بــەاڵم ناکرێت 

ــە ســەر خاوەندارێتیــی  ــە ل ــەوە بکرێــت، کــە هەڵچوونــی داواکاریــی ئــەم دوو پێکهاتەی ــی ل نکوڵ

شوناســی کەرکــوک بەدەربووبێــت لــە ئامانــج و ئەجێنــدای ئــەو هێــزە هەرێمیــی و ناوخۆییانــەی، 

ــووە، وەک  ــدا هەب ــی کەرکوک ــە حوکمکردن ــان ل ــژوودا، هەژموونی ــی مێ ــە جیاجیاکان ــە قۆناغ ــە ل ک

دەوڵەتــی عوســامنیی و ڕژێمــە یــەک لــە دوای یەکەکانــی عێــراق، بەتایبــەت لــە ســەدەی بیســتدا و 

بەتایبەتریــش لــە مــاوەی حوکمڕانیــی بەعســدا، کــە بــە چەندیــن ئامــرازی نامرۆییانــە )ڕاگواســن و 

بەعەرەبکــردن و بــە بەعســیکردن( کاری لەســەر گۆڕیــن و شــێواندنی پێکهاتــەی زمانیــی و ئیتنیــی 

ــەو  ــوان ئ ــی نێ ــی ملمالنێ ــی کەرکــوک کــردووە، ئەمەیــش چاوگــی هەڵچوون و سیاســیی و کارگێڕی

پێکهاتانــە بــووە لەگــەڵ کــورد لەســەر خاوەندارێتیــی و شوناســی کەرکــوک.

٣- بــە بەراوردکــردن لــە نێــوان خواســت و بەرژەوەندیــی پێکهاتەکانی کەرکوک بەشــێوەیەک، کە 

)کــورد( لــە الیــەک بێــت و )تورکــامن وعــەرەب( یــش لەالیەکیۆتــر بێــت، بــژاردەی )بەهەرێمکردنی 

کەرکــوک( بــۆ الیــەک لــەو دووالیــە ناهاوســەنگ دەشــکێتەوە، چونکــە ئــەم بژاردەیــە جگەۆلەوەی، 

کــە چارەســەرێکی باشــر لــە چــاو ئــەوەی کــە مــادەی )١٤٠(ی دەســتور خســتویەتیەڕوو 

بەدەســتناخات، هــاوکات بژاردەیەکــی نالۆژیکییشــە، کاتێــک بزانیــن کــە بەهەرێمکردنــی کەرکــوک 

نــەک کێشــەکان چارەســەرناکات، بەڵکــو بەپێــی ئــەو ئەزمونــەی، کــە تــا ئێســتا تێپەڕیــوە و لەژێــر 

ــە  ــر و ڕوو ل ــکان قووڵ ــەڕوو، ملمالنێ ــەدا خراوەت ــەم ڕاپۆرت ــە ل ــهاتانەیش، ک ــەو پێش ــنایی ئ ڕۆش

ــی دەکات. توندوتیژی
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)یەکــەم:  هەڵببژێرێــت،  یەکێکیــان  بژاردەیــە  دوو  لــەم  ناچاربێــت  کــورد  ئەگــەر   -٤

ســەربەخۆبوونی هەرێــم بەبــێ کەرکــوک( بەمەرجــی ڕازیبــوون یــان بێدەنگبوونــی عێــراق، )دووەم: 

ــە کەرکوکــەوە( لەگــەڵ ئەگــەری ڕوبەڕوبونــەوەی چەکداریــی لەگــەڵ  ــم ب ســەربەخۆبوونی هەرێ

ــە  ــدا، ئەم ــی لەعێراق ــی نانیزامی ــان هــەر هێزێکــی چەکداری ــراق، ی ــزی ســەربازیی نیزامــی عێ هی

جگــە لــە ناڕازیبوونــی زۆرێــک لــە هێــزە هەرێمیــی و نێودەوڵەتییــەکان، باشــر وایــە، کــە کــورد بــە 

ــدا.  ــژاردەی دووەم ــی ب ــە هەڵبژاردن ــت ل ــێوەیەک دوودڵ نەبێ ــچ ش هی

ــتا  ــە ئێس ــە، ک ــەوە نیی ــا ئ ــەرەوەیش تەنه ــەی س ــەو هەڵبژاردن ــتیی ئ ــتەبەریی دروس ٥-  دەس

ــەی  ــی زۆرب ــمەرگەدایە و حوکم ــزی پیش ــتی هێ ــر دەس ــع لەژێ ــری واقی ــی ئەم ــوک بەحوکم کەرک

ســێکتەرە ئەمنیــی و کارگێڕیــی و ئابووریــی و سیاســییەکانی کەرکــوک و بەشــێک لــە ناوچــە 

جێناکۆکەکانیــش لــە دەســتی کورددایــە، بەڵکــو چەندیــن فاکتــەر و پێــدراوی ناوخۆیــی و هەرێمیــی 

ــۆ  ــی دەســتربدنی کــوردی ب ــی داعــش و تێکشــکاندنی، هەل ــە دوای هاتن ــە، ک ــی نوێی و نێودەڵەتی

ئــەو هەڵبژاردنــە زیاتــر شــیاوکردووە، وەک فــرە الوازیــی ســەربازیی، ئابوریــی و سیاســیی عێــراق، 

ــی  ــتان، زیادبوون ــەر پرســی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردس ــا بەرانب ــی هەڵوێســتی تورکی نەرمبوون

ئاگایــی ئەمریــکا بــۆ ســودوەرگرتن لــە پێگــەی جیۆسیاســیی هەرێمــی کوردســتان وەک ئامرازێــک 

ــەدا. ــراق و ناوچەک ــە عێ ــران ل ــی ئێ ــی ســنوردارکردنی هەژموون ــە ئامرازەکان ل

٦- تەنهــا ئــەو دەســتەبەریی و پێدراوانــەی ســەرەوە بــەس نیــن بــۆ ئــەوەی، کــە کــورد 

ــری  ــد بەشــێکی ت ــی کەرکــوک و چەن ــم و لکاندن ــی ســەربەخۆیی هەرێ ــە ڕاگەیاندن ســەرکەوتن ل

ــتییەکی  ــد پێداویس ــتە چەن ــو پێویس ــتبهێنێت، بەڵک ــەوە بەدەس ــە هەرێم ــەکان ب ــە جێناکۆک ناوچ

یەکڕیزیــی  توندکردنــەوەی  بــۆ ســەرلەنوێ  کارکردنــی جدیــی  فەراهەمبکرێــن، وەک  تریــش 

نەتەوەیــی کــورد لــە نێــوان هێــزە سیاســییەکانی کوردســتاندا، هەروەهــا ســەرلەنوێ بایەخگێڕانــەوە 

ــەو ناوچانەیشــدا کــە  ــە هەرێــم و ل ــۆ ئامــرازە دیموکراتییەکانــی ئیدارەدانــی ژیانــی سیاســییی ل ب

دەخرێنــەوە ســەر هەرێــم دوای ڕیفرانــدۆم و ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی، بەتایبــەت لەبەرئــەوەی، 

کــە کەرکــوک و ئــەو ناوچانــە بەحوکمــی پێکهاتــە فرەییەکەیــان، ناکرێــت بــە ئیــدارەی تاکالیەنــە، 

بێ_ڕەچاوکردنــی پێکهاتەکانــی تــر، یــان پەراوێزخســتنی هەندێکیــان حوکمبکرێــت، بەڵکــو دەبێــت 

بــە ڕوحــی هاوبەشــیی ڕاســتەقینە لــە ئاســتی تیۆریــی و پراکتیکــدا مامەڵەیــان لەگەڵــدا بکرێــت، 

ئەگــەر نــا، دەبێــت وەک عێــراق چاوەڕوانــی هەڵگیرســانی ملمالنێــی خێڵەکیــی و ئــاژاوە و 

ــن. ــتامنیی بکەی ــی نیش ــانەوەی یەکڕی لێکهەڵوەش

٧- ئەگــەر کــورد دەیەوێــت کەرکــوک و ئــەو بەشــانەی تــری ناوچــە جێناکۆکــەکان، کــە 

ــە  ــا، چونک ــان ن ــت ی ــەربەخۆیی ڕابگەیەنێ ــا س ــەوە، ج ــە هەرێم ــت ب ــتیدان بلکێنێ ــر دەس لەژێ

دەکرێــت ئەنجامــی ڕێفرانــدۆم، ئەگــەر ســەرکەوتنی هێنــا، تەنهــا بــۆ ئەوەبێــت، کــە کــورد بیکاتــە 

ــە بەهەرێمــەوە، ئەگــەر کــورد  ــەو ناوچان ــەوەی کەرکــوک و ئ ــی لکاندنەن پشــتیوانییەکی ڕەوایەتی
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ــش  ــەو ناوچانەی ــی ئ ــە ئیتنییەکان ــتی پێکهات ــاوی خواس ــت ڕەچ ــەوە دەبێ ــت، ئ ــتی بێ ــە ویس ئەم

بــکات، ترســی لــە پێدانــی پۆســت و پلــە پێیــان نەبێــت، هــاوکات ئامادەیــش بێــت لــە ڕووی مــاف 

و ئازادیــی و دڵنیایــی و ئاســایش و خزمەتگوزارییــەوە، وەک هاوبەشــی چارەنــوس، زۆر لــەوە زیاتــر 

ــداد پێیبەخشــیوون. ــە تائێســتا بەغ ــت، ک ــە دابینبکرێ ــەو ناوچان ــی کەرکــوک ئ ــۆ پێکهاتەکان ب

ــردىن  ــە بەڕێوەب ــەرکەوتن ل ــتەبەرکردنی س ــۆ دەس ــەکان ب ــەرە باش ــرازە ه ــە ئام ــک ل ٨- یەکێ

داهاتــووی کەرکــوک و حوکمکردنیــدا بریتییــە لــە پیادەکردنــی بنەمــای )المەرکەزیــەت( لــە 

ــەری  ــۆ چارەس ــەروەردە )ب ــنبیریی و پ ــی ڕۆش ــتەکاندا، وەک المەرکەزی ــێکتەر و ئاس ــەرجەم س س

دابینکردنــی  لــە  دادپەروەریــی  هێنانەدیــی  )بــۆ  ئیداریــی  المەرکەزیــی  شــوناس(،  کێشــەی 

ــدا(،  ــتکەوتنی داهات ــەوت و دەس ــتنی ن ــە فرۆش ــی )ل ــی ئابووری ــدا(، المەرکەزی خزمەتگوزارییەکان

ــوک  ــتنی کەرک ــە پاراس ــەت ب ــداری تایب ــی چەک ــتکردنی هێزێک ــە دروس ــی )ب ــی ئەمنی المەرکەزی

ــت(.  ــەکان لەخۆبگرێ ــەرجەم پێکهات ــە س ــۆی، ک خ
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لەنێوان هەولێرو بەغدا
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دەستپێک

ــەنتەری  ــی )س ــەن تویژەران ــداددا( لەالی ــر وبەغ ــوان هەولێ ــوک لەنێ ــدەى کەرک ــڕۆژەی )ئاین پ

ــژی  ــیی( کۆلێ ــایی و سیاس ــەوەی یاس ــەنتەری لێکۆڵین ــی )س ــە هاوکاری ــی( ب ــەوەی ئایندەی لێکۆڵین

ــە )٦(  ــەم پڕۆژەی ــی ئ ــاوەی ئەنجامدان ــت. م ــلێامنیی جیبەجێدەکرێ ــۆی س ــی زانک ــا و ڕامیاری یاس

ــک،  ــک ڕاپۆرتێ ــگ جارێ ــەر )٢( مان ــت، ه ــۆرت لەخۆدەگرێ ــێ ڕاپ ــی س ــە گەاڵڵەکردن ــە، ک مانگ

ــگ  ــەم دوومان ــی یەک ــە. ڕاپۆرت ــن ڕاپۆرتیان ــەر دەســتدان، دووەمی ــە ئێســتا لەب ــش ک ــەم ڕاپۆرتەی ئ

ــراوە. ــی / ٢٠١٧ دا ئامادەک ــی ئەیلول ــە مانگ ــەر ل لەمەوب

ئــەم پڕۆژەیــە، وەک پڕۆژەیەکــی فراوانــی چەنــد قۆناغیــی، هەوڵــدەدات لەچوارچێــوەی 

خوێندنەوەیەکــی زانســتیی )سیاســیی و مێژوویــی و ئەمنیــی و نێودەوڵەتیــی( دا بــۆ پرســی کەرکوک 

ــدراو و  ــی پێ ــی دەرکەوتن ــە ئەنجام ــە ل ــەوە، ک ــە بدۆزێت ــیارە نوێیان ــەو پرس ــک ل ــۆ هەندێ وەاڵم ب

ــی  ــک بەرچاوڕونی ــاوکات هەندێ ــارادان، ه ــە ئ ــوک ل ــەی کەرک ــی هەنوک ــی دۆخ ــۆڕاوە نوێیەکان گ

زانســتیی نــوێ لەســەر کێشــەکە و ئامرازەکانــی چارەســەرکردنی بخاتــە بــەرد ەســت الیەنــە 

پەیوەندیدارەکانــی. 

ــە، کــە هــاوکات چەقــی ناوەڕۆکــی هەرســێ ڕاپۆرتەکەیشــە،  پرســیاری ســەرەکیی ئــەم پڕۆژەی

ــە  ــش ل ــکانی داع ــە دوای تێکش ــوک ل ــی کەرک ــی و ئەمنی ــی کارگێڕی ــا چارەنوس ــە: ئای ــە ک ئەوەی

ــت؟ ــی دەبێ ــدا چ عێراق

بۆیــە پڕۆژەکــە لەســەر ســێ ئاســتی گرنــگ بناغــەی بــۆ وەاڵمدانــەی ئــەم پرســیارە داڕشــتووە، 

بــەم شــێوەیە: 

- ئاستی یەکەم: داهاتوی سیاسیی و کارگێڕیی کەرکوک

- ئاستی دووەم: ڕەهەندی ئەمنیی لە کەرکوک

- ئاستی سێیەم: ڕەهەندی هەرێمیی و نێودەوڵەتیی.

گرنگییەکانی ئەم پڕۆژەیەیش لەم خااڵنەدا بەدیدەکرێن:

یەکــەم: بــۆ یەکــەم جــارە لێکۆڵینەوەیەکــی وا فــراوان لەســەر کەرکــوک بکرێــت، بــە تایبــەت 

لەســەرهەڵدانی گۆڕانکارییــە نوێیەکانــی وەک شکســتی داعــش و ڕیفراندۆمــی هەرێمی کوردســتان.

دووەم: پڕۆژەکــە دەبێتــە بەرچاوڕونییەکــی بــاش بــۆ سیاســەمتەدار و ڕۆشــنبیر و حیزبــە 

کوردییــەکان، بــۆ ئــەوەی هۆشــیارانە مامەڵــە لەگــەڵ ناوچــە جێناکۆکەکانــدا بکــەن لــە داهاتــودا.

ســێیەم: هەمــوو ســەرچاوە زانســتیی و ئەکادیمیــی توێژینەوەکــە ئوریجنــاڵ دەبــن و لــە ڕێــی 

ئەکادیمییــە لۆکاڵییەکانــی هەرێمــی کوردســتانەوە ئەنجامدەدرێــت.

بەگشــتیی تێڕوانیــن و دەرئەنجامەکانــی ئــەم ڕاپۆرتــەی دووەمــی پڕۆژەکــە، کــە مانگــی 

)ترشینــی دووەم/ ٢٠١٧( ئامادەکــراوە، لــەڕووی پێوانەکردنــی میتۆدییــەوە ئەڵقەیەکــی تەواوکــەرە 
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بــۆ تێڕوانیــن و ئەنجامەکانــی ڕاپۆرتــی یەکەمــی پڕۆژەکــە، کــە لــە مانگــی )ئەیلــول/ ٢٠١٧( 

ئامادەکرابــوو. ئــەوەی ئــەم پڕۆژەیــە دەیخوازێــت، توێژینەوەیە لە کــۆی تایبەمتەندییەکانی کێشــەی 

کەرکــوک و ڕەهەنــدە ناوخۆیــی و دەرەکییــە جیاوازەکانــی لــە ماوەیەکــی زەمەنیــی دیاریکــراودا، 

ــە  ــری کێشــەکە ب ــە رسوشــتی ناجێگی ــە ل ــش بریتیی ــن تایبەمتەندیی ــگ(ە، گرنگری ــە )شــەش مان ک

گرفــت و چارەسەرەکانیشــیەوە. بۆیــە دەبینیــن کاتێــک ڕاپۆرتــی یەکەمــی ئــەم پڕۆژەیــە ئامادەکــرا، 

ــی هەرێمــی کوردســتاندا  ــر دەســەاڵتی پیشــمەرگە و حکومەت ــە ژێ ــع ل ــە ئەمــری واقی کەرکــوک ب

ــەوەی فراوانخوازییەکانــی )داعــش( و پاراســتنی کەرکــوک  ــوو، ئەمەیــش ئەنجامــی بەرەنگاربوون ب

بــوو لــە داگیرکارییەکانــی ئــەم هێــزە تیرۆرســتییە نێودەوڵەتییــە لــە هاوینــی ٢٠١٤ ەوە، لەســایەی 

ئــەم دۆخەیشــدا وا چاوەڕواندەکــرا، کــە کــورد چیــی دی بــە وئامرازانــە قایــل نەبێــت، کــە پێشــر بــۆ 

چارەســەرکردنی کێشــەی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر خراونەتەگــەڕ، بەتایبەتییــش مادەی 

)١٤٠(ی دەســتوری فیدراڵیــی کۆمــاری عێراقــی ســاڵی ٢٠٠٥، بــەاڵم بەپێچەوانــەی ئــەو دۆخــەی، 

کــە لــە کاتــی ئامادەکردنــی ڕاپۆرتــی پێشــوودا هەبــوو، لــە مــاوەی ئامادەکردنــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا و 

بەتایبەتییــش لــە )١٦/ ١٠/ ٢٠١٧( گۆڕانکاریــی گــەورە بەســەر ئــەو دۆخــەدا هــات، بەشــێوەیەک، 

کــە دوای ئــەوەی پێشــمەرگە لــە تــەواوی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر پاشەکشــێیکرد لــەو 

بــەروارەوە ئــەو ناوچانــە کەوتنــەوە ژێــر ڕکێفــی بەغــداد، بەمەیــش کێشــەی کەرکــوک و ئاســۆی 

ــڕۆژەی  ــی پ ــە وەک قۆناغــی دووەم ــەم ڕاپۆرت ــە ئ ــوە. بۆی ــە قۆناغێکــی نوێ چارەســەرکردنی پێینای

)ئاینــدەى کەرکــوک لەنێــوان هەولێــر و بەغــداددا(، هەوڵــدەدات لەســایەی ئــەم دۆخــە نوێیــەدا 

ســەرلەنوێ پێداچووەنــەوە بــۆ الیــەن و ڕەهەندەکانــی پرســی کەرکــوک بکاتــەوە و لێکدانەوەیــش 

بــۆ ئــەو چارەســەرانە بــکات، کــە هەنووکــە بــۆ یەکااڵکردنــەوەی کێشــەکە پێشــنیارکراوەن.
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باسی یەکەم: 

حوکمڕانیی هاوبەش، وەک چارەسەرێک بۆ کێشەی کەرکوک

یەکەم: کێشەی کەرکوک و ڕەهەندەکانی چارەسەرکردنی:

کێشــەی کەرکــوک ئاڵــۆزە و چەندیــن ڕەهەنــدی جیــاوازی هەیــە، بــەاڵم ئــەو چارەســەرانەی، 

کــە تــا ئێســتا پێشکەشــکراون نەیانتوانیــوە پــڕ بــە پێســتی ئــەو ئاڵۆزییانــە بــن. بــۆ ئــەوەی کێشــەی 

کەرکــوک بــەرەو چارەســەرێکی بنەڕەتیــی بــڕوات، پێویســتە بە وردیــی لێکۆڵینــەوە لــە ئاڵۆزییەکانی 

ئــەم کێشــەیە بکرێــت و پاشــان میکانیــزم و ســراتیجییەکی گونجــاو دابرنێــت، بــۆ ئــەوەی بتوانرێــت 

کێشــەکە بــە شــێوەیەک چارەســەربکرێت، کــە تیایــدا خەڵکــی کەرکــوک بــە کــۆی پێکهاتەکانیانــەوە 

دووربــن لــە جەنــگ و ماڵوێرانیــی و ئاوارەیــی و خەڵکــی عێــراق و هەرێمــی کوردســتانیش هێنــدە 

ســەرقاڵنەکرێن بــەم کێشــەیەوە بــە نــاوی هەســتی نەتەوەیــی و یەکپارچەیــی خاکــی عێراقــەوە. 

ــن،  ــەرەکیی پۆلێنبکەی ــی س ــەر دوو بەش ــۆ س ــوک ب ــەی کەرک ــە ئاڵۆزان ــەو کێش ــن ئ دەتوانی

کێشــە وابەســتەکان بــە ناوخــۆی کەرکــوک و عێــراق و کێشــە دەرەکییــەکان. کێشــە ناوخۆییــەکان 

ــتی  ــایی. ئاس ــۆ ئاس ــەوە ب ــە ئاڵۆزترین ــت ل ــدا بکرێ ــان لەگەڵ ــتدا مامەڵەی ــێ ئاس ــە س ــت ل دەکرێ

ــۆزە،  ــتی دووەم ئاڵ ــەوە. ئاس ــت یەکالییبکرێت ــە نەتوانرێ ــۆزە و ڕەنگ ــەری زۆر ئاڵ ــەم چارەس یەک

ــۆ  ــانرە ب ــەک ئاس ــا ڕادەی ــێیەم ت ــتی س ــەاڵم ئاس ــەم. ب ــتی یەک ــە ئاس ــانرە ل ــک ئاس ــەاڵم هەندێ ب

ــە هەســت و نەســتی  ــەو کێشــانە هــەن، کــە وابەســتەن ب ــە ئاســتی یەکەمــدا ئ چارەســەرکردن. ل

گــروپ و پێکهاتــە ئیســنییەکانی کەرکوکــەوە )وەک یەکالکردنــەوەی شوناســی کەرکــوک(. لــە 

ــە کۆمەڵگایەکــدا، کــە  ــەو کێشــانە هــەن، کــە چارەســەرکردنیان زۆر قورســە ل ئاســتی دووەمــدا ئ

ــدا دابەشــکراون )وەک  ــە ئیســنییەکان تیای ــی گروپ ــدا لەســەر بنەڕەت ــەکان تیای ســەرچاوە دەگمەن

ــتی دووەم  ــانەی ئاس ــەم کێش ــوک(. ئ ــدارەی کەرک ــی ئی ــتیی و چارەنوس ــەرچاوەی رسوش ــی س بون

ڕەنگــە چارەســەرکردنیان قــورس بــن، بــەاڵم مەحــاڵ نیــن. لــە ئاســتی ســێیەم و کۆتاییــدا، کۆمەڵێــک 

کێشــە هــەن، کــە دەکرێــت ببنــە خاڵــی هێــز بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەی کەرکــوک، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئامادەبونــی ئاســتی یەکــەم و دووەمــدا ئەمانیــش بەشــداردەبن لــە بــەرەو ئاڵۆزتربردنــی کێشــەکە 

ــییەکانی  ــزە سیاس ــوان هێ ــی نێ ــی و ناکۆکی ــە جیاوازی ــۆ منون ــەرەکانی )ب ــرکردنی چارەس و قورس

ــارە - ١(دا  ــتەی ژم ــە )خش ــە ل ــوو ئەمان ــوک(. هەم ــی کەرک ــنییە جیاوازەکان ــە ئیس ــەر بەگروپ س

ــەوە.  ڕوونکراونەت

بــەاڵم پرســیاری ســەرەکیی لێــرەدا ئەوەیــە، کــە ئایــا ئــەو چارەســەرانەی بــۆ کێشــەی کەرکــوک 

ــتاندا  ــی کوردس ــی هەرێم ــراق و حکومەت ــی عێ ــوان حکومەت ــە نێ ــۆک ل ــی جێناک وەک ناوچەیەک

دانــراون، چەندێــک توانیویانــە چارەســەرێکی واقیعیــی و گونجاوبــن و جێــی ڕەزامەندیــی پێکهاتــە 

ســەرەکییەکانی کەرکــوک بــن. ڕەنگــە ئاســان نەبێــت وەاڵمــی ئــەم پرســیارە بــە بەڵــێ، یــان نەخێــر 
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بدرێتــەوە، چونکــە فرەڕەهەندیــی کەرکــوک و کێشــەکەی ئــەوە دەخوازێــت، کــە لێکۆڵینــەوەی ورد 

و زانســتیی بکرێــت دەربــارەی کاریگەریــی چارســەرەکان لەســەر گرێکوێــرەی ناوچــە جێناکۆکەکان. 

ئەگــەر ئاڵۆزییەکانــی ئــەم ١٢ ســاڵەی دوایــی بــە فەرمیــی تەبەنیکردنــی دەســتوری نوێــی عێــراق 

و دامەزراندنــەوەی سیســتەمی سیاســیی لەســەر بنەمــای دیموکراســیی و فیدڕاڵیــی بکرێنــە 

ــوون، بەڵکــو  ــە ئاســتی پێویســتدا نەب ــا ئێســتا چارەســەرەکان ل ــن: ت ــن بڵێی ــەوە دەتوانی ــوەر، ئ پێ

لــە هەندێــک حاڵەتــدا دەکرێــت بگوترێــت چارەســەرکان خۆیــان فاکتــەر بــوون لــە ئاڵۆزترکردنــی 

کێشــەکانی کەرکوکــدا. 

ــت،  ــی بکرێ ــە جێناکۆکەکان ــوک و ناوچ ــەی کەرک ــی کێش ــەرێکی بنەڕەتی ــەوەی چارەس ــۆ ئ ب

پێویســتە لەســەر الیــەن و پــارت و کەســایەتییە کاریگــەرەکان لەســەر کێشــەی کەرکــوک هەمــوو 

ڕەهەندەکانــی ئــەم کێشــەیەیان لەبەرچاودابێــت و لێیانکۆڵیبێتــەوە. ناکرێــت بەبــێ زانیاریــی 

ــتا  ــا ئێس ــت. ت ــان دەبێ ــوک ئاس ــەی کەرک ــەری کێش ــە چارەس ــت، ک ــراو پێامنوابێ ــای بڕواپێک و دات

ــە  ــراوە، ک ــی وەگەڕخ ــتوری عێراقی ــادەی دەس ــەک م ــا ی ــوک تەنه ــەی کەرک ــەری کێش ــۆ چارەس ب

ئەویــش مــادەی )١٤٠( ە. ئــەم مادەیــە داوایکــردووە، کــە بــە )٣( هەنــگاوی یــەک لــە دوای یــەک 

ئاینــدەى کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــی تریــش یەکالییبکرێتــەوە، کــە ئەوانیــش ئاســاییکردنەوە 

و ســەرژمێریی و ڕاپرســین. تــا ئێســتا نــەک هــەر نەتوانــراوە تــەواوی ئــەم ســێ هەنگاوانــە 

جێببەجێبکرێــن، بەڵکــو تەنانــەت کارەکانــی هەنــگاوی یەکــەم تەنهــا کەمێکیــان تەواوکــراوە. 

ــە مــاوەی دیاریکــراودا  کارەکانــی هەنــگاوی یەکــەم هێنــدە قــورس و ئاســتەم بــوون، کــە نــەک ل

)٢٠٠٧/١٢/٣١( جێبەجێنەکــراون، بەڵکــو دوای تێپەرینــی )١٠( ســاڵیش بەســەر ئــەو وادەیــەدا 

زیاتــر لــە جــاران ئاســۆی جێبەجێکردنــی لێڵــە. ئەگــەر گریامنــەی ئەوەیــش بکەیــن، کــە ئــەم مادەیە 

لــە وادەی دیاریکــراوی خۆیــدا جێبەجێکرابــا، هێشــتا ڕەنگــە نەیتوانیایــە تــەواوی کێشــەکانی نــاو 

ــادەی )١٤٠(  ــە م ــە، ک ــە ئەوەی ــێوەکەدا ڕوون ــە ش ــەوەی ل ــەربکات. ئ ــارە )١( چارەس ــێوەی ژم ش

تەنهــا دەیتوانــی لــە ٢ بــواردا وەک چارەســەر مامەڵــەی لەگەڵــدا بکرێــت، کــە ئەوانیــش ئاینــدەى 

ــی دوای )١٩٧٥(.  ــە کارگێڕییەکان ــۆ یەک ــە ب ــوک و گەڕانەوەی ــدارەی کەرک ئی

ــوان  ــی نێ ــە جێناکۆکەکان ــەی ناوچ ــەری کێش ــۆی چارەس ــر ئاس ــتادا زیات ــە ئێس ــە ل ــەوەی، ک ئ

هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی عێراقــی لێڵرکــردووە، ئــەو بەرەنجامانــەن، کــە دوای ئەنجامدانی 

ڕیفراندۆمــە یەکالیەنەکــەی هەرێمــی کوردســتان لــە کەرکــوک و ناوچەکانــی تــر هاتوونەتەکایــەوە. 

ــەت تورکــامن و  ــە تایب ــی کەرکــوک و دانیشــتوانەکەی، ب ــە پێکهاتەکان ــدە بەشــێکی زۆر ل هەرچەن

ــە  ــتان ل ــەربەخۆیی کوردس ــی س ــی ڕیفراندۆم ــە ئەنجامدان ــڕی ل ــان دەرب ــی خۆی ــەرەب، ناڕەزای ع

ــی  ــە )٢٠١٧/١٠/١٦( هێزەکان ــدرا. ل ــە ئەنجام ــە )٢٠١٧/٩/٢٥( دا ڕیفراندۆمەک ــەاڵم ل ــوک، ب کەرک

حکومەتــی عێــراق بــە هاوکاریــی حەشــدی شــەعبیی و بەسەرپەرشــتیی ئێــران و ڕێکەوتنــی 

ــد  ــە مــاوەی چەن ــان ل ــە، توانیی ــەو هێزان ــی لەگــەڵ ئ ــە دەستڕۆیشــتوانی یەکێتی ــوان بەشــێک ل نێ
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ــە  ــتادا ل ــە ئێس ــەوە. ل ــەدا بگیرێت ــە جێناکۆکان ــەو ناوچ ــەی ئ ــەر زۆرب ــت بەس ــدا دەس کاتژمێرێک

ــە  ــر ئاینــدەى کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان لێڵــرە و متامنــەی سیاســییش ل هەمــوو کات زیات

نێــوان هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فیدراڵییــدا لــە ئەوپــەڕی الوازیدایــە، کــە ئەمەیــش زیاتــر 

ــردەکات.  ــەرەکان قورس چارەس

خشتەی ژمارە )١(
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دووەم: کێشەی کەرکوک و بژاردەکانی دوای ڕیفراندۆم:

بــەر لــە )١٦/ ١٠/ ٢٠١٧( بــە ســێ هەفتــە، واتــا لــە )٢٥/ ٩/ ٢٠١٧( دا، لــە ســەرجەم پارێزگاکانی 

ــزگای کەرکوکیشــەوە ڕیفراندۆمــی  ــە پارێ ــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان ب هەرێمــی کوردســتان و زۆرب

ســەربەخۆیی ئەنجامــدرا و زیــاد لــە )٩٢%( ی دەنگــدەران بــە )بەڵــێ( پشــتگیریی ســەربەخۆبوونی 

ــە  ــبینیدەکرا ک ــدا، وا پێش ــەم ئەنجامەیش ــنایی ئ ــر ڕۆش ــرد ١، لەژێ ــراق ک ــە عێ ــان ل ــەم هەرێمەی ئ

ــەم دوو  ــک ل ــوەی یەکێ ــە کێشــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان لەچوارچێ ــەر ب هەڵویســتی کــورد بەرانب

بــژاردە ســەرەکییەدا بێــت:

- یەکــەم: ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان لەگــەڵ ســەرجەم ئــەو ناوچــە 

جێناکۆکانــەی، کــە تــا ئــەو کاتــە لەژیــر دەســەاڵتی پیشــمەرگەدابوون و ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆییان 

تیــا ئەنجامدرابــوو. هەروەهــا وا چاوەڕواندەکــرا بــۆ دوای ئــەم ڕاگەیاندنــەی، کــە کــورد ســەرجەم 

تواناکانــی خــۆی کۆبکاتــەوە، تــا بتوانێــت ڕوبــەڕوی هــەر هەڕەشــە و کاردانەوەیەکــی ســەربازیی و 

ئابوریــی و دیپلۆماســیی و سیاســیی ببێتــەوە، کــە لەالیــەن عێــراق و واڵتانــی دراوســێی و کۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتییــەوە ئاڕاســتەیبکرێت.

بــۆ  هەوڵــدان  و  کوردســتان  هەرێمــی  ســەربەخۆیی  ڕاگەیاندنــی  دواخســتنی  دووەم:   -

و واڵتــە  دراوســێی  و واڵتانــی  عێــراق  لــە  کــە هەریــەک  توڕەییــەی،  ئــەو  هێورکردنــەوەی 

ئەنجامدانــی  بەرانبــەر  نێودەوڵەتیــی  کۆمەڵگــەی  لــە  بەشــێک  و  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 

ڕێفراندۆمەکــە هەیانبــوو، کــە هــەر زوو بــەر لــە ڕیفرانــدۆم هەڕەشــەی کەنارخســتنی هەرێــم و 

وەرگرتنــی هەڵویســتی توندیــان بەرانبــەری کردبــوو، لــە دوای ڕیفراندۆمیــش بەشــێوەیەکی خێــرا 

ئــەم هەڕەشــە و کاردانەوانــە لەســەر ئاســتی عێــراق و واڵتانــی دراوســێی و نێودەوڵەتیــی ڕوویــان 

ــرد ٢. ــوون دەک ــە زیادب ل

بۆیــە وەک دەبینیــن، گرتنەبــەری بــژاردەی یەکــەم ئەگــەری ئــەوەی هەبــوو، کــە سەربکێشــێت 

ــە  ــداددا، ب ــم و بەغ ــوان هەرێ ــەن لەنێ ــەربازیی درێژخای ــەوەی س ــی و ڕوبەڕوبون ــۆ توندوتیژی ب

پێچەوانەیشــەوە ڕووکردنــە بــژاردەی دووەم وای لێدەخــوازرا، کــە بــە ســازش و ئامــرازی ئاشــتییانە 

ــە  ــۆگەربکرێت. ل ــەربەخۆبوونی مس ــرادەی س ــورد و ئی ــتەکانی ک ــۆ خواس ــداد ب ــی بەغ ڕەزامەندی

1 ســەبارەت بــە ئەنجامەکانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردســتان لــە ٢5/ 9/ ٢٠17 بڕوانە: کۆمســیۆنی 

بــااڵی ســەربەخۆی هەڵبــژاردن و ڕاپرســیی، ئەنجامــە بەراییــەکان، لــە ئینتەرنێتــەوە لەســەر ئەم بەســتەرە: 

http://www.khec.krd/details.aspx?jimare=288

ــە  ــی، ناوچ ــەوەی ئایندەی ــەنتەری لێکۆڵین ــەڕی س ــە: ماڵپ ــە بڕوان ــەو کاردانەوان ــەر ئ ــر لەس ــی زیات ــۆ زانیاری ٢ ب

ــارە )1(، )ســلێامنیی:  ــەری ژم ــتان، پۆلیســی پەیپ ــی ســەربەخۆیی هەرێمــی کوردس ــەکان دوای ڕیفراندۆم جێناکۆک

ــتەرە:  ــەم بەس ــەر ئ ــەوە لەس ــە ئینتەرنێت ــول / ٢٠17(، ل ٢، ل ــی، 3٠ / ئەیل ــەوەی ئایندەی ــەنتەری لێکۆڵین س

/https://www.centerfs.org/post-kurdistan-referendum-disputed-territories
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هــەردوو سیناریۆکەیشــدا کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانی تــر گۆڕەپانی ســەرەکیی پێکدادانەکان و 

کەرەســتەی ســەرەکیی پرۆســەی دانوســتاندنەکان دەبــوون. لــە هەردوو بارەکەیشــدا ســەرکردایەتیی 

سیاســیی کــورد لەســەر بنەمــای ئــەو گڕوتینــە تونــدەی، کــە بــۆ ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی 

ــە  ــەم دوو بژاردەی ــەک ل ــۆ هەری ــەوای ب ــی ت ــە ئامادەی ــوو، وای نیشــاندەدا، ک ســەربەخۆیی هەیب

هەیــە. لــەم ڕوانگەیەیشــەوە قەناعەتێــک هەبــوو، کــە ئەگــەر کــورد ناچاریــش بێــت لــە ئێســتادا 

ــت  ــدۆم بەکاربهێنێ ــی ڕیفران ــت ئەنجامەکان ــەوە دەتوانێ ــات، ئ ــەربەخۆیی دوابخ ــی س ڕاگەیاندن

ــوک  ــایی( بەســەر کەرک ــی و یاس ــی )کرداری ــتگرتنی تەواوەتی ــەوە و دەس ــە مان ــدان ب ــۆ ڕەوایەتی ب

ــتیدابوون.  ــر دەس ــەدا لەژێ ــی ڕیفراندۆمەک ــی ئەنجامدان ــە لەکات ــەدا، ک ــە جێناکۆکان ــەو ناوچ و ئ

بەواتایەکــی تــر، وا چاوەڕواندەکــرا ئەگــەر ســەرکردایەتیی سیاســیی کــورد ئەنجامەکانــی ڕیفرانــدۆم 

بــۆ جیابوونــەوە لــە عێــراق و ڕاگەیاندنــی دەوڵەتــی ســەربەخۆیش بەکارنەهێنێــت، ئــەوە دەکرێــت 

بــۆ یەکالییکردنــەوەی ئاینــدەی ناوچــە جێناکۆکەکانــی ژێردەســتی بەکاریبهێنێــت، بــەوەی کــە ئیــر 

ــوەی عیراقــدا  ــە چوارچێ ــە هەرێمــی کوردســتان، ئەگــەر ناچاربێــت ل پارچەیەکــی جیانەکــراوەن ل

ــەوە. ــی مبێنێت وەک هەرێمێکــی فیدراڵی

لــە ڕاستییشــدا ئــەو دۆخــەی بــەر لــە )١٦/ ١٠/ ٢٠١٧( لــە ناوچــە جێناکۆکــەکان هەبــوو وای 

نیشــاندەدا، کــە ســەرکردایەتیی سیاســیی کــورد بەپێــی ئــەو چاوەڕوانییانــەی ســەرەوە مامەڵەبــکات، 

ــە حوکمــی ئەمــری  ــە کەرکوکێشــەوە ب ــۆکاکان ب ــەی ناوچــە جێناک ــەروارە زۆرب ــەو ب ــا ئ چونکــە ت

ــی  ــە ئەنجام ــوو ل ــتاندا ب ــی کوردس ــی هەرێم ــمەرگە و حکومەت ــەاڵتی پیش ــر دەس ــە ژێ ــع ل واقی

ــەم  ــی ئ ــە داگیرکارییەکان ــوک ل ــی )داعــش( و پارســتنی کەرک ــەوەی فراوانخوازییەکان بەرەنگاربوون

هێــزە تیرۆرســتییە نیودەوڵەتییــەدا. بۆیــە هەندێــک لــە چاودێــران، لــە ســایەی ئــەم دۆخــی 

بااڵدەســتییەی کــورددا ئــەو قەناعەتەیــان بــۆ دروســتبووبوو، کــە چیــی دی ناتوانرێــت بــە 

پێوەرەکانــی بــەر لــە هاتنــی داعــش لــە )٢٠١٤( دا رشۆڤــەی پرســی کەرکــوک بکرێــت، هــەروەک 

چــۆن ناتوانرێــت بــە ئامرازەکانــی دوای ڕوخانــی بەعــس چارەســەری کێشــەکانی کەرکــوک بکرێــت. 

کاتێــک لــە )٢٠٠٣( ڕژێمــی پێشــوو گــۆڕا، لــە چوارچێــوەی ســەرلەنوێ بونیادنــاوەی عێراقــدا، 

ــە گشــتییەکان و  ــی ئازادیی ــگ و قەدەغەکردن ــێ و جەن ــی زۆرەمل ــە حوکم ــاڵ ل ــن س دوای چەندی

پێشــێلکردنی مافــە ســەرەتاییەکانی مــرۆڤ، چاوەڕواندەکــرا کێشــەی کەرکــوک وەک بەشــێکی 

گرنگــی ناوچــە جێناکۆکــەکان و وەک منونەیەکــی بچوککــراوەی دۆخــی عێراقیــش، بــە گرتنەبــەری 

ــەو  ــک ل ــە هەندێ ــە شــێوەیەک، ک ــی سیاســیی و دەســتوریی چارەســەربکرێت. ب ــد ئامرازێک چەن

ئامرازانــە گشــتیی بــوون لەســەر ئاســتی عێــراق، وەک تەبەنیکردنــی سیســتەمی فیدراڵیــی و 

المەرکەزیەتــی کارگێڕیــی و هەڵبژاردنــی نوێنەرایەتیــی ڕێژەیــی و حکومەتــی یەکڕیزیــی نیشــتامنیی 

بنکەفــراوان و سیســتەمی ســازان و بەشــەبرایی تائیفیــی، هەندێکێــش لــەو ئامرازانــە تایبــەت بــوون 

لەســەر ئاســتی خــودی ناوچــە جێناکۆکــەکان، لــە ناویشــیاندا کەرکــوک، وەک مــادەی )٥٨(ی 
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دەســتوری کاتیــی )٢٠٠٤_ یاســای بەرێوەبردنــی عێــراق بــۆ قۆناغــی گواســتنەوە( و مــادەی )١٤٠( 

ــراق( ٣. ــاری عێ ــی ســاڵی )٢٠٠٥_ دەســتوری کارپێکــراوی ئیســتای کۆم ی دەســتوری فیدراڵ

ــە:  ــوو ل ــە بریتیب ــەی ســەرەوە، ک ــەم چاوەڕوانییان ــەی هەمــوو ئ ــە پێچەوان ــەاڵم ئاشــکرایە، ب ب

)ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی( یــان بەالیەنــی کــەم )لکاندنــەوەی ناوچــە جێناکۆکــەکان بــە هەرێمــی 

کوردســتانەوە( و ئەمجــا ئامادەســازیی تەواویــش بــۆ ڕوبەڕوبونــەوەی هــەر ئەگــەر و پێشــهاتێک، 

کــە لــەو دوو مامەڵەیــەی ســەرەوە بکەوێتەوە، هەڵوێســتی ســەرکردایەتیی سیاســیی کــورد هەر زوو 

دوای ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی بەشــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ ئــەوەی لێدەخوێرنایــەوە، 

ــەم(،  ــژاردەی یەک ــات )ب ــەربەخۆ ناب ــی س ــی دەوڵەت ــۆ ڕاگەیاندن ــت ب ــک دەس ــچ جۆرێ ــە بەهی ک

ــد  ــراق ڕاگەیان ــەڵ عێ ــتاندنی لەگ ــە دانوس ــتکردن ب ــە داوای دەس ــێوەیەکی تاکالیەنان ــو بەش بەڵک

ــژاردەی دووەم(. )ب

سێیەم: ئاوەژووبونەوەی هاوسەنگیی هێز: 

ــۆ  ــوو ب ــدا نەب ــتییانەی بەغ ــی ئاش ــدۆم، بەدەنگەوەهاتن ــدا دوای ڕیفران ــەوەی ڕووی ــەاڵم ئ ب

ــەڕوی  ــی ڕوب ــیی و ئابوری ــار و هەڕەشــەی سیاس ــک بڕی ــە کۆمەڵێ ــو ســەرەتا ب ــتاندن، بەڵک دانوس

هەرێمــی کوردســتان بــووەوە، ئەمجــا لــە )٢٠١٧/١٠/١٦( دا، دوای ئەنجامدانــی پرۆســەیەکی کورتی 

ســەربازیی دژی )داعــش( لــە قــەزای حەویجــە، چەنــد یەکەیەکــی چەکــداری حەشــدی شــەعبیی و 

ژمارەیــەک لــە هێــزە ســەربازییەکانی عێــراق بــەرەو کەرکــوک و ناوچــە جێناکــۆکان پێشــڕەوییانکرد، 

پێشــمەرگەیش دوای بەرگرییەکــی کورتخایــەن، لــە کــۆی ئــەو ناوچانــەی، کــە لە حوزەیرانــی )٢٠١٤( 

ەوە کەوتبوونــە دەســتی، پاشەکشــێیکرد. بــەم ڕوداوەیــش نــەک هــەر چاوەڕوانییەکانــی ســەرەوە 

)ڕاگەیاندنــی دەوڵەتــی ســەربەخۆ(، یــان بەالیەنــی کــەم )لکاندنــەوەی ناوچــە جێناکۆکــەکان بــە 

هەرێمــی کوردســتانەوە( شکســتیانهێنا، بەڵکــو ئیــدی تــەرازووی هێــز بــەالی بااڵدەســتیی بەغــداد 

بەســەر ئەوناوچانــەدا شــکایەوە. دیــارە ئــەم گۆڕانــی تــەرازووی هێــزە لە نێــوان هەرێــم و بەغداددا 

ــداددا  ــا ســەربازییەکانی بەغ ــە توان ــە ل ــەوە، ک ــە ناگەڕێت ــە و زیادبوون ــەو گەش ــۆ ئ ــا ب ــەر تەنی ه

ــکا و  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــە واڵت ــەی، ک ــە بێمەرجان ــەو هاوکاریی ــی ئ ــە ئەنجام ــداوە، ل ڕوی

ئەوروپــا و ئێــران لــە جەنگــی دژ بــە )داعــش( دا پێشــکەش بــە )عەبــادی( ی ســەرۆک وەزیرانــی 

عێراقیــان کــردووە، بەڵکــو بــۆ ئــەو درز و کەلێنــە ناوخۆییــە گەورانەیــش دەگەڕێتــەوە، کــە لەنێــوان 

و لەنــاو هێــزە سیاســییەکانی هەرێمــی کوردســتادا هەبــووە.

ــەک  ــورد هەرچیی ــارەی ک ــەم ج ــتی ئ ــی شکس ــی و ناوخۆییەکان ــۆکارە دەرەکی ــاڵ، ه بەهەرح

ــەاڵت و  ــێکردنی دەس ــە پاشەکش ــە ل ــی بریتیی ــە گرنگەکان ــە دەرئەنجام ــک ل ــەوە یەکێ ــن، ئ بووبێ

3 بــۆ زانیــاری زیاتــر لەســەر ئــەم ئامــرزە دەســتوری و یاســاییانە بڕوانــە: دەروازەی یەکــەم و پێنجــەم و شەشــەم لــە 

دەســتوری کۆمــاری عێراقســاڵی ٢٠٠5.
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ــەوە  ــواری ئ ــدی ب ــە ئی ــدا، بەشــێوەیەک، ک ــە کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکان ــی کــورد ل هەژموون

نەمــاوە، کــە کــورد هەڵســوڕێنەری تەنهــای بڕیــارە سیاســیی و کارگێڕییەکانــی ئــەم ناوچانــە 

ــەو پــالن و ئامرازانەیشــی لەدەســتدا، کــە پێشــر دەیتوانــی  ــی داڕشــتنی ئ بێــت، وەک چــۆن هەل

بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی ئــەم ناوچانــە پیادەیانبــکات، بــە تایبەتیــی کێشــەکانی )پارێــزگای 

کەرکــوک(، کــە گرنگرینیــان بریتیــن لــە: )کێشــەی ئاینــدەى سیاســیی کەرکــوک، کێشــەی شــێوازی 

حوکمڕانیکردنــی کەرکــوک، کێشــەی چۆنێتیــی بەڕێوەبــردن و دابەشــکردنی داهاتــی نــەوت و 

ــوک(. ــتییەکانی کەرک ــەرچاوە رسوش س

چوارەم: گەمەی سفریی لەسەر کەرکوک:

لەڕاســتیدا، ســەرکردایەتیی سیاســیی کــورد نــەک هــەر خەمســارد و کەمتەرخــەم بــووە 

ــچ  ــت، هی ــو وەک دەردەکەوێ ــانە، بەڵک ــەم کێش ــک ل ــەرکردنی هەندێ ــۆ چارەس ــان ب ــە هەنگاون ل

بەرچاوڕونیــی و پــڕۆژە و پالنێکــی ســراتیژیی ئەوتۆیشــی نەبــووە بــۆ چۆنێتیــی مامەڵەکردنی لەگەڵ 

ــتاندا.  ــی کوردس ــەڵ هەرێم ــتیی و ئاســۆی چارەنوســی لەگ ــدا بەگش ــە عێراق ــوک ل ــدەی کەرک ئاین

ــەوەی  ــەر یەکالکردن ــووە لەس ــوور نەب ــورد س ــە ک ــەی، ک ــەو قەناعەت ــە ئ ــش دەمانگەیەنێت ئەمەی

ــەم  ــداد، ک ــێوەی بەغ ــە هاوش ــەش، ب ــە لەم ــۆی. جگ ــدی خ ــە بەرژەوەن ــارە ل ــەم ش ــی ئ چارەنوس

ــۆ  ــی ب ــی و دەرەک ــی ناوخۆی ــن الیەن ــەن چەندی ــە لەالی ــەوە چــووە ک ــەو پڕۆژان ــگ ئ جــار بەدەن

ــنیارکراون. ــر، پیش ــە جێناکۆکەکانی ــان ناوچ ــوک، ی ــەکانی کەرک ــەرکردنی کێش چارەس

لــەم چوارچێوەیەشــدا پڕۆژەکانــی )گروپــی قەیرانــە نێودەوڵەییــەکان(ە شــایانی ئاماژەبۆکردنــن، 

ــۆ  ــە پڕۆژەیەکــدا پێشــنیاری ئەوەیکــرد، کەرکــوک بەشــێوەیەکی کاتیــی ب ــە ســاڵی )٢٠٠٦( ل بۆمنون

ــی  ــگای )کوردی ــوار کۆمەڵ ــە چ ــەربەخۆ، ک ــی س ــی فیدراڵی ــە هەرێمێک ــاڵ( بکرێت ــاوەی )١٠ س م

دەســەاڵتی  کۆمەڵگایەکیــش  هــەر  و  لەخۆبگرێــت  ئاســوریی(  و  عەرەبیــی  و  تورکامنیــی  و 

خۆبەڕێوەبردنــی خــۆی بــۆ تەرخانبکرێــت. دواتــر ســاڵی )٢٠٠٨( بیرۆکــەی )نــەوت بەرانبــەر بــە 

زەوی(ی پێشــنیارکرد، بەشــێوەیەک، کــە کــورد بەرانبــەر بەکارهێانــی کێڵگــە نەوتییەکانــی ئــەم شــارە 

دەســتبەرداری کوردبوونــی شــارەکە ببێــت. هەروەهــا پڕۆژەکانــی )نەتــەوە یەکگرتووەکان( شــایەنی 

ــراوە  ــدا تەرخانک ــراوە لەعیراق ــەم ڕێکخ ــی ئ ــە چاالکییەکان ــێک ل ــە بەش ــەت ک ــکردنن، بەتایب باس

بــۆ چارەســەرکردنی ملمالنــێ ناوخۆییــەکان، بەتایبەتیــی کێشــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان، لــەم 

ــی( ەوە  ــراق )یۆنامی ــۆ عێ ــووەکان ب ــەوە یەکگرت ــردراوی نەت ــگای نێ پێناوەیشــدا ســاڵی ٢٠٠٩ لەڕێ

پڕۆژەیەکــی تایبەتــی بــۆ کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر پێشــکەش بــە بەرپرســانی بەغــداد 

ــوک  ــە کەرک ــەبارەت ب ــش س ــەم پڕۆژەیەی ــی ئ ــن تەوەرەکان ــرد، گرنگری ــتان ک ــی کوردس و هەرێم

بریتیبــوو لــە: ١( هەموارکردنــی مــادەی )١٤٠(، کــە لەهەندێــک بڕگەیــدا ناڕوونــە؛ ٢( هێشــتنەوە 

کەرکــوک وەک پارێزگایــەک لــەدەرەوەی دەســەاڵتی هــەر هەرێمێــک؛ ٣( بتەوکردنــی پەیوەندیــی 
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دوانەیــی کەرکــوک لــەڕوی کارگێڕییــەوە بــە بەغــداد وهەرێــم؛ ٤( پێدانــی دۆخیکــی تایبــەت بــە 

کەرکــوک بەشــێوەیەک، کــە لەالیــەک ســەربەخۆیی خۆبەڕێوەبردنــی زیاتــر بــه دەزگا کارگێڕییەکانی 

ئــەم شــارە بــدات، لەالیەکــی تریشــەوە هەژموونــی هەرێــم بەغــداد بەســەریەوە کەمبکاتــەوە ٤.

بۆیــە بێدەربەســتبوونی حکومەتــی فیدراڵیــی عێــراق لــە ئاســت جێبەجێنەکردنی مــادەی )١٤٠( 

ــە ئاســت پڕۆژەکانــی  ی دەســتور و هەڵوێســتی خەمســاردی ســەرکردایەتیی سیاســیی کوردیــش ل

چارەســەرکردنی کێشــەکانی ئــەم ناوچانــە، هۆکارێــک بــووە بــۆ بەردەوامبوونــی ملمالنێکانــی نێــوان 

هەرێــم و بەغــداد لــە کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــدا. ڕەنگــە ســەرچاوەی ئــەم هەڵوێســتانەی 

هەردووالیــش ئەوەبێــت، کــە هەریەکەیــان دەیەوێــت لــە دواجــاردا تاکالیەنانــە بەلۆژیکــی هێــز 

ئاینــدەى ئــەم ناوچانــە لــە بەرژەوەندیــی خــۆی یەکالییبکاتــەوە، لــە گۆشــەنیگای ئــەو گوتەزایــەوە، 

ــەوەی هەمیشــە هەڵســەنگاندنی  ــەاڵم لەبەرئ ــەوە(، ب ــەو کەرکــوک دەبات ــت، ئ ــە )کــێ بەهێزبێ ک

)هێــز( ڕێژەییــە، کارپێکردنــی ئــەم گوتەزایــە هەمیشــە واتــای جۆرێــک لــە ســوڕانەوە لــە بازنــەی 

بەتاڵــدا دەگەیەنێــت. بۆیــە ڕۆژگارێــک، کــە هەرێمــی کوردســتان بەهێزبــوو، ئــەو لــە کەرکوکــدا 

بااڵدەســت بــوو، بــەاڵم بــەردەوام درزو کەلێنــی گــەورە لەنــاو ڕیزەکانیــدا هەبــوو، هــەر ئەمەیــش 

هــۆکاری ســەرەکیی شکســتەکەی )١٦ ی ئۆکتۆبــەر(ی کــورد بــوو. ئێســتایش، کــە بەغــدادی تــازە 

ــر دەســتی  ــە ژێ ــش ل ــزە، کەرکوکی ــەڕوی ســەربازییەوە بەهێ ــی داعشــدا ل ــە جەنگ ســەرکەوتوو ل

ئەودایــە، بــەاڵم لــە پشــت ئەمــەوە عێراقێکــی تــەواو پەرتــەوازە و خێڵەکیــی و دابەشــبوو هەیــە، 

پڕلــە گەندەڵیــی و قەیرانــی دارایــی و بێکاریــی، الواز لــە ڕووی دامەزراوەییبــوون و کارگێڕییــەوە، 

ــوە الوازە  ــەم دی ــە دەشــێت هــەر ئ ــران و فشــارەکانی دەرەوە. کەوات ــی ئێ ــە هەژموون ــراو ب کۆتک

ــەوەی کەرکــوک  ــەوە هــۆی دەرچوون ــی ڕۆژگارێکــی دی ببێت ــی کات شــاراوەیەی پشــت بەهێزبوون

لــە دەســتی بەغــداد. 

ــن  ــداد( فێریب ــم و بەغ ــەن )هەرێ ــەم دۆخــەدا هــەردوو الی ــەی پیویســتە ل ــەو وانەی ــە، ئ بۆی

ئەوەیــە، کــە بااڵدەســتبوونە تاکالیەنــە و کاتییــەکان دەســتەبەری چارەســەرکردنی ڕیشــەیی 

ــە  ــە ل ــفریی( جگ ــەی س ــەر )گەم ــی لەس ــدا پیداگری ــە ئەنجامیش ــەن، ل ــوک ناک ــەکانی کەرک کێش

بەفیڕۆدانــی درێژخایەنــی تواناکانــی هــەردووال هیــچ ئاکامێکــی تــری لێناکەوێتــەوە، هەرکاتێکیــش 

ــە  ــتاندنی هێوران ــۆ دانوس ــی ب ــەوەی جدی ــەوە گەڕان ــەردووال، ئ ــی ه ــە قەناعەت ــە ببێت ــەم وانەی ئ

ــەو  ــک ل ــەردووال. یەکێ ــت الی ه ــندکراو دەبێ ــی پەس ــی نزیک ــتییانە ڕێگایەک ــەری ئاش و چارەس

چارەســەرانەیش، کــە ئیســتا زۆرێــک لەالیــەن چاودێرانــی دۆخەکــەوە پێشــنیارکراوە، بریتییــە لــەو 

ــارساوە. ــرک –Shared Rule( ن ــم املش ــەش – الحک ــی هاوب ــە )حوکمڕانی ــە ب ــزەی، ک تێ

٤ نوشروان سعيد، استفتاء كردستان وضع كركوك، من االنرنیت فی: موقع منتدی فکرة، علی الرابط اآلتی:

http://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/kurdistan-referendum-and-the-status-of-

kirkuk
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پێنجەم: کەرکوک و حوکمڕانیی هاوبەش:

لــە ڕاپۆرتــی ژمــارە )١(ی ئــەم پڕۆژەیــەدا پیشــبینیی چەنــد ســیناریۆیەک بــۆ مامەڵەکــردن 

لەگــەڵ ئاینــدەى کەرکەکــدا کــراوە، کــە ڕەنگــە لێــرەدا وا باشــبێت جارێکــی تــر ئاماژەیەکــی خێــرا بــۆ 

ئــەو ســیناریۆیانە بکەینــەوە، کــە بریتیبــوون لــە: ١( مانــەوەی کەرکــوک وەک دۆخــی ئێســتای، کــە 

ــە هەرێمێکــی ســەربەخۆ.٣(  ــزگای کەرکــوک ب ــی پارێ ــراق. ٢( بوون ــی عێ ــە پارێزگاکان ــە ل پارێزگایەک

ــەو هەرێمــە  ــە پارێزگایــەک ل لکاندنــی کەرکــوک بــە هەرێمــی کوردســتانەوە.٤( بوونــی کەرکــوک ب

ســوننییەی، کــە دەشــێت لــە داهاتــوودا لە ناوچــە سوننەنشــینەکاندا پێکبهێرنێــت. ٥( کەرکــوک بکرێتە 

ناوچەیەکــی پارێــزراوی نێودەوڵەتیــی بەسەرپەرشــتیی الیەنێکــی نێودەوڵەتیــی، کــە وەک دۆخیکــی 

ڕاگوزەریــی درێژخایــەن مامەڵــەی لەگەڵــدا بکرێــت، تــا ئەوکاتــەی کێشــەکانی یەکالییدەکرێنــەوە ٥.

ــووە،  ــە ئاراداب ــە )١٠/١٦/ ٢٠١٧( ل ــەر ل ــە ب ــەوەی، ک ــایەی ئەودۆخ ــوودا، لەس ــەی پێش ــە ڕاپۆرتەک ل

هاتنەدیــی ســیناریۆیی )٣( و )٥( بــە دوورزانــراوە، کەچــی هاتنەدیــی ســێ ســیناریۆکەی یەکەم بە شــیاوتر 

زانــراوە، گوایــە هەریەکەیــان لەالیــەن یەکێــک لە پێکهاتــە ســەرەکییەکانی کەرکوکەوە )عــەرەب و تورکامن 

و کــورد( پشــتگیریی دەکرێــت. عــەرەب ســیناریۆی )١( و کــورد ســیناریۆی )٢( و تورکامنیــش ســیناریۆی 

)٣(. بــەاڵم ئــەوەی ئەگــەری جێگیربوونــی یەکێــک لــەم ســێ ســیناریۆیە شــیاودەکات، ســوربوونە لەســەر 

بەردەوامیپێدانــی )گەمــەی ســفریی(، ئەمەیــش وەک پێشــر گومتــان جگــە لە ســوڕانەوە لە بازنــەی بەتاڵی 

بەکارهێنانــی هێــزدا، چاوەڕوانــی ئاکامــی تــری لێناکرێــت. بۆیــە ئــەوەی ئێســتا لــە ســایەی دۆخــی دوای 

)١٠/١٦/ ٢٠١٧( دا بۆکــورد و زۆر لــە پێکهاتەکانــی تــر گونجــاوە، زەمینەســازییە بــۆ جێبەجێکردنی جۆرێک 

لــە حوکمڕانیــی هاوبــەش لــە کەرکوکــدا. بەمەیــش ئەگــەر لێرەداهەمــان ئــەو پرســیارەی ڕاپۆرتــی یەکەمــی 

ئــەم پڕۆژەیەمــان بوروژێنینــەوە، کــە )ئایــا ئاینــدەى کەرکــوک لــە کام لــەو ســیناریۆیانەوە نزیکــرە؟( ئــەوە 

)حوکمڕانیــی هاوبــەش( تاڕادەیــەک ئاینــدەى ئــەم شــارە لــە ســیناریۆی )٥(ەوە نزیکدەکاتــەوە. 

بونیادنانــی حوکمڕانیــی هاوبــەش لــە کەرکوکــدا، بەنــدە بــە مانــەوەی عێراقــەوە وەک دەوڵەتێکــی 

فیدراڵیــی و ئەگــەری هاتنەدیــی ســیناریۆی گواســتنەوە بــەرەو دیموکراســیی، ئەگەرنــا، ئــەوە ئاینــدەى 

ــورد  ــوون ک ــە )بەهێزب ــە ل ــە بریتیی ــفریدا، ک ــەی س ــەرەکەی گەم ــەردوو جەمس ــایەی ه ــراق لەس عێ

وهەوڵــدان بــۆ ســەربەخۆیی زیاتــر( یــان )بەهێزبوونــی بەغــداد و هەوڵدان بــۆ بتەوکردنی ســەنراڵیزمی 

عێراقیــی(، هەمیشــە کراوەیــە بــەڕووی یەکێــک لەو دوو ســیناریۆیەی دی، کــە )لیام ئەندرســن و گاریس 

ستانســفیڵد( لــە کتێبێکــی هاوبەشــدا بــە ناونیشــانی )ئاینــدەی عێــراق: دیموکراســیی، دیکتاتۆریــی، یــان 

ــە  ــەش ل ــی هاوب ــەی داڕشــتنی حوکمڕانی ــە گریامن دابەشــبوون( ســاڵی ٢٠٠٤ پێشــبینییانکردبوو ٦. بۆی

ــەربەخۆیی  ــی س ــەکان دوای ڕیفراندۆم ــە جێناکۆک ــی، ناوچ ــەوەی ئایندەی ــەنتەری لێکۆڵین ــەڕی س ــە: ماڵپ 5 بڕوان

ــوو، ل 11-1٢. ــەرچاوەی پێش ــتان، س ــی کوردس هەرێم

6 The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy, or Division?, 1st Edition, )New York:PALGRAVE 

MACMILLAN, 2004(, PP 1-11.
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ئاســتی کەرکوکــدا بەنــدە بــە ســەرکەوتنی ســیناریۆی دیموکراســی_بوونەوە لەســەر ئاســتی عێــراق. 

و  کەرکوکــدا  لــە  هاوبــەش  )حوکمڕانیــی  خواســتە  دوو  ئــەم  بــۆ  یەکەمیــش  هەنــگاوی 

ــۆ  ــداد( ب ــم و بەغ ــەردووال )هەرێ ــەوەی ه ــە گەڕان ــە ل ــدا(، بریتیی ــە عێراق ــیکردن ل بەدیموکراس

بــژاردەی دانوســتاندن، کــە ئێســتا هــەردووال پێویســتیان پێیەتــی، بــۆ هەرێمــی کوردســتان 

دانوســتاندن دەرفەتێکــە بــۆ ڕزگارکردنــی ئــەو بەشــە ســەربەخۆ سیاســیی و ئابورییــەی، کــە 

ــدان  ــی هەوڵ ــش مەرج ــووە، ئەمەی ــتیەوە ب ــش )٢٠٠٣/٣/١٩( بەدەس ــتانییەکانی پێ ــە کوردس ناوچ

ــت.  ــە کــورد دەخوازێ ــی ل ــراق وەک دەوڵەتێکــی فیدراڵی ــەوەی عی ــاو مان ــە پێن ــۆ بەرگریکــردن ل ب

بــۆ بەغدادیــش دانوســتاندن دەرفەتــە بــۆ پشــوپێدان و پڕکردنــەوەی الوازیــی ســوپا و هێــزە 

چەکدارییــەکان، کــە توانــای بەرگرتنــی پێکدادانــی درێژخایەنــی نییــە، هەروەهــا بــۆ کەمکردنــەوەی 

نیگەرانییەکانــی ئەمریــکا بەرانبــەر ئەگــەری درێژەکێشــانی ڕوبەڕوبونــەوەی چەکداریــی لەنێــوان 

ــە  ــێنیت، ئەم ــران دەڕەخس ــی ئێ ــی هەژموون ــۆ زیادبوون ــر ب ــی زیات ــە هەل ــدا، ک دوو هاوپەیامنی

جگــە لــەوەی، کــە پەنابــردن بــۆ چارەســەری ســەربازیی لــە مــەودای دووردا توانــای کۆنرۆڵکردنــی 

ــە ٧. ــری نیی ــی ت ــە جێناکۆکەکان ــوک و ناوچ ــەکانی کەرک کێش

لــە ئەگــەری دانوستاندنیشــدا، تەوەرێکــی گرنگــی بریتیدەبێــت لــە چۆنێتیــی چارەرســەرکردنی 

کێشــەکانی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر، چارەســەری گونجاویــش، کــە لــە مــەودای نزیکدا 

ویســتی هــەردووال فەراهەمبــکات، بونیادنانــی حوکمڕانیــی هاوبەشــە، وەک قۆناغێکــی ڕاگــوزەر، 

کــە تاڕادەیــەک زەمینــە بــۆ جیبەجێکردنــی زۆربــەی ئــەو ئامرازانــە دەســازێنێت، کــە لــە بڕگەکانــی 

مــادەی )١٤٠( ی دەســتوری عێراقیــی ســاڵی )٢٠٠٥( دا چەســپاوە، ئاشکرایشــە، کــە بنەماکانــی ئــەم 

دەســتورە وەک بەغــداد بەنــاوی گەڕاندنــەوەی ســەروەرییەوە جەختــی لەســەر دەکاتــەوە و وەک 

هەرێمیــش بــۆ پارێزگاریکــردن لــە مانــەوەی فیدراڵیــی عێراقیــی پێویســتی پێیەتــی، نەخشــەڕێگای 

ســەرەکیی ئــەو دانوســتاندنە دەبێــت.

ــوون  ــە پابەندب ــۆ ب ــە ب ــەک نیی ــچ گرەنتیی ــوردوودا، هی ــی ســااڵنی ڕاب ــەاڵم لەســایەی ئەزموون ب

ــتاندنەکان  ــتنی دانوس ــی سەرخس ــە گرەنتی ــتورە بکرێت ــەم دەس ــت ئ ــە ناکرێ ــتورەوە، بۆی ــە دەس ب

و چارەســەرکردنی کێشــەکان. وێــڕای ئەوەیــش، ئاشــکرایە، کــە دەســتوری عێــراق جگــە لــەو 

بنەمایانــەی، کــە بــۆ ڕێکخســتنی فیدراڵیــی داینــاون هیــچ بەندێکــی ئەوتــۆی لەســەر جێبەجێکردنی 

ــە  ــش، ک ــەو بنەمایانەی ــە، ئ ــەکان تێدانیی ــوک و ناوچــە جێناکۆک ــە کەرک ــی هاوبەشــیی ل حوکمڕانی

ــە  ــە ل ــم و پارێزگاکان ــتەبەرکردىن بەشــداریی هەرێ ــۆ دەس ــوون ب ــی لەخۆیگرت ڕێکخســتنی فیدراڵی

ــە  ــە. بۆی ــم و پارێزگایان ــەو هەرێ ــی ئ ــی ناوخۆی ــۆ بەڕێوەبردن ــەک ب ــدا، ن ــەزراوە فیدراڵییەکان دام

ــة، النفــط والحــدود: كيفيــة تســوية األزمــة الكرديــة يف العــراق، إحاطــة حــول الــرق  7 مجموعــة االزمــات الدولي

ــی الرابــط اآلتــی: ــر ٢٠17، مــن االنرنیــت عل ــن األول/أكتوب االوســط ڕقــم 55، بروكســل، 17تري

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/B055-iraq-oil-and-borders-ARABIC.pdf



توێژینەوەی ژمارە )٢(

59

ــەرەکییەکانی  ــە س ــت ڕایەڵ ــی الوازە، دەکرێ ــە و متامنەیش ــتور بێدەنگ ــە دەس ــەدا، ک ــەم حاڵەت ل

ئــەو حوکمڕانییــە هاوبەشــەی، کــە دەخوازرێــت لــە کەرکوکــدا بونیادبرنێــت، بــە یەکێــک لــەم دوو 

ــت: ــرازە ڕێکبخرێ ئام

ــەرج و دوور  ــێ م ــتاندنێکی ب ــی دانوس ــە ئەنجام ــە ل ــتگیر، ک ــورساوی گش ــی ن ١( ڕێکەوتنێک

ــان یەکێتیــی  ــە فشــار و بــە سەرپەرشــتییەکی بێالیەنــی نیودەوڵەتیــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، ی ل

ــت. ــکا، گەاڵڵەکرابێ ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــان واڵت ــا، ی ئەوروپ

٢( یاســایەکی فیدراڵیــی، کــە پێشــر بەڕێکەوتنێکــی دووقۆڵیــی هاوســەنگ لــە ســایەى 

داڕێژرابــن. بنەماکانــی  و  ڕێســا  بێالیەنــدا  نێودەوڵەتیــی  سەرپەرشــتیکردنی 

ــتنی  ــۆ داڕش ــی ب ــی نێودەوڵەتی ــتییەکی بێالیەن ــی سەرپەرش ــدا، بوون ــوو بارێک ــە لەهەم کەوات

ــەرزی  ــەر ئ ــی لەس ــە و جێبەجێکردن ــە هاوبەش ــەو حوکمڕانیی ــتنی ئ ــاکانی ڕێکخس ــا و ڕێس بنەم

ــی  ــۆ پێکهاتەکان ــەک و ب ــداد لەالی ــم و بەغ ــە هەرێ ــەک ل ــۆ هەری ــە ب ــع، پێویســتییەکی گرنگ واقی

نــاو کەرکوکیــش لەالیەکــی تــرەوە، بەتایبەتیــی کــە هەندێــک لــەو پێکهاتانــە هــەر تەنهــا مەترســیی 

بەغدادیــان نییــە، بەڵکــو لــە هــەر جوڵەیەکــی سیاســیی هەرێمیــش لــە کەرکــوک و ناوچــە 

ــە  ــە نێودەوڵەتیی ــتییە بێالیەن ــەم سەرپەرش ــی ئ ــدا بوون ــە ڕاستییش ــن. ل ــدا بەدگومان جێناکۆکەکان

لــە چارەســەری کێشــەکانی کەرکــوک و ئــەو ناوچانــەدا هــەر تەنهــا خواســتی هەرێــم و پێکهاتــە 

الوازەکانــی ئــەم ناوچانــە نییــە، بەڵکــو ئامرازێکــی دەســتوریی ڕێگەپێدراویشــە، کــە لــە بڕگەیەکــی 

مــادەی )٥٨( ی )یاســای بەڕێوەبردنــی عێــراق بــۆ قۆناغــی گواســتنەوە لــە ســاڵی ٢٠٠٤ دا( 

چەســپاوە، کاتێــک ڕێگــە بــە ســکرتێری گشــتیی نەتــەوە یەکگرتــووەکان دەدرێــت، کــە ڕۆڵــی لــە 

ــراوی  ــتوری کارپێک ــت ٨، دەس ــدا هەبێ ــە جێناکۆکەن ــەی ناوچ ــی کێش ــی الیەنەکان ناوبژیوانیکردن

ئێســتای عێراقیــش لــە مــادەی )١٤٣( یــدا هێــزی بــەردەوام کارابوونــی بــەم مادەیــە بەخشــیوە ٩.

8 بڕوانە: دەقی ماددەی )58( لە بڕوانە: یاسای بەڕێوەبردنی عێراق بۆ قۆناغی گواستنەوەلە ساڵی ٢٠٠٤.

9 بڕوانە: دەقی ماددەی )1٤3( لە دەستوری کۆماری عێراقساڵی ٢٠٠5.
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باسی دووەم: 

دۆخی ئەمنیی کەرکوک

یەکەم: دۆخی ئەمنیی کەرکوک بەر لە )١٦ ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧(:

دوای پرۆســەی ئازادکردنــی عێــراق، دۆخێکــی تــازەی ئەمنیی لــە کەرکوک هاتەکایــەوە، چەندین 

ــە  ــاوازەوە کــردەوەی توندوتیژیــی ئەنجامــداوە، ل ــاوی جی ــان بەن گروپــی تونــدڕەو، کــە هەریەکەی

گرنگریــن ئــەو گروپانــەی، کــە لــە ســنوری پارێــزگای کەرکوکــدا کاری توندوتیژییــان ئەنجامــداوە، 

ئــەم گروپانــە بــوون: )نەقشــبەندیی، پشــتیوانانی ئیســالم، طیــور جنــە، کەتیبەکانی شۆڕشــی بیســت، 

پشــتیوانانی شــەریعەت، قاعیــدە، ســوپای موجاهیدیــن(. لەدیارتریــن ئــەو کــردەوە تیرۆریســتیانەی 

ئەنجامیانــدەدان بریتیبــوون لــە تەقاندنــەوەی بۆمبــی چێــرناو، کــردەوەی خۆکوژیــی، تەقاندنــەوەی 

ئۆتۆمبێــل بــە هێــزە ئەمنییــە هاوبەشــەکانی ئەمریــکاو ســوپای عێراقدا، ڕفاندنــی کەســایەتییەکان و 

پاشــان تیرۆرکردنیــان، هەڵکوتانەســەر مــااڵن... بەپێــی ئــەو ئامــارەی لــە بەڕێوەبەرایەتیــی پۆلیســی 

کەرکوکــەوە بــە دەســتکەوتووە، ژمــارەی ئــەو قوربانییانــەی، کــە لــە دوای ســاڵی )٢٠٠٣( ەوە بــوون 

بــە قوربانیــی بــەم شــێوەیەیە ١٠:

      خشتەی ژمارە )٢(

بــەاڵم لــە دوای ئــەوەی، کــە داعش دەســتیگرت 

بەســەر زۆربــەی ناوچەکانــی )موســڵ، ســەاڵحەدین، 

ڕومادیــی، دیالــە( دا، داعــش مەترســیی لەســەر 

کەرکــوک دروســتکرد و فیرقــەی )١٢( ی ســوپای 

عێــراق، کــە لەخۆرهەاڵتی کەرکوک و لەســەربازگەی 

)کەیــوەن( بــوو، بەبــێ ڕوبەڕوبونــەوەی ســەربازیی 

ناوچەکەیــان بەجێهێشــت و بۆشــاییەکی ئەمنیــی بۆ 

ئاسایشــی دەوڵــەت و هاواڵتییــان دروســتبوو، ئــەم 

دۆخــە وای کرد ســەرکردایەتیی سیاســیی کوردســتان 

بــە هەماهەنگیــی لەگــەڵ حکومەتــی عێــراق ئــەو 

ناوچانــە بپارێــزن و بەرگریــی لــە پارێــزگای کەرکوک 

ــی )٢٠١٤( ەوە  ــی ئەیلول ــەرەتای مانگ ــەن، لەس بک

تــا گرتنــەوەی شــارۆچکەی حەویجــە لەئۆکتۆبــەری 

)٢٠١٧( دا بــە وتــەی ســەرکردە ســەربازییەکانی هێزەکانــی پێشــمەرگە زیاتــر لــە ١٢٠ جار هێرشــیان 

1٠ ئەم زانیاریانە لە )بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کەرکوک( وەرگیراوە.
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بــۆ گرتنــەوەی کەرکــوک کــردووە، لەهەمــوو ئــەو هێرشــانەدا پێشــمەرگە قوربانییەکــی زۆری 

ــی  ــەوەو کــردەوەی خۆکوژی ــژەی تەقین ــە دوای ســاڵی ٢٠١٥ ڕێ ــەوەی جێگــەی ســەرنجە ل داوە، ئ

بەڕێژەیەکــی زۆر دابەزیــوە، کــە ڕێژەکــە زۆر جیــاوازە، بــەم شــێوەیە ١١:

           خشتەی ژمارە )٣(

ڕێکەوتنانــە  ئــەم  پێــش 

هــەر لەســاڵی )٢٠٠٦( کۆمەڵێک 

ــەربازیی  ــی س ــی ڕێکەوتن قۆناغ

هێزەکانــی  لەنێــوان  هــەن 

حکومەتــی  پێشــمەگەی 

هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی ناوەندییــدا بــۆ بەڕێوەبردنــی دۆســیەی ئەمنیــی ناوچــە 

ــان،  ــی هاوپەیامن ــی هێزەکان ــی و چاودێری ــەش و بەهەماهەنگی ــەکان بەشــێوەیەکی هاوب جێناکۆک

تــا ســاڵی )٢٠١١( و ڕێکەوتنــی ســراتیژیی و ئەمنیــی ئەمریــکاو عێــراق و ڕادەســتکردنەوەی 

ــراق  ــوپای عێ ــی س ــایش و هێزەکان ــمەرگەو ئاس ــی پێش ــزگاکان بەهێزەکان ــی پارێ ــیەی ئەمنی دۆس

ــراق  ــی عێ ــی بەرگری ــەرکردایەتیی وەزارەت ــە س ــااڵ ب ــی ب ــی هاوبەش ــتکردنی کۆمیتەیەک و دروس

ــاڵی  ــار لەس ــا دواج ــی، ت ــی هەماهەنگی ــەی هاوبەش ــتکردنی لیژن ــمەرگەو دروس ــی پێش و وەزارەت

)٢٠١٢( هێزێکــی هاوبەشــیان لەپارێزگاکانــی کەرکــوک و دیالــەو موســڵ دروســتکرد بەنــاوی 

)شــێری ئاڵتونیــی( ەوە، کــە بەرپــرس بــوو لەپاراســتنی دۆســیەی ئەمنیــی دەروازەکانــی شــارەکان و 

هــەر کردارێکــی ئەمنیــی، کــە لەالیــەن ســەرۆکی لیژنــەی بــااڵی ئەمنیــی پارێــزگاوە ڕادەســپێردرا ١٢.

دووەم: دۆخی ئەمنیی کەرکوک دوای )١٦ ئۆکتۆبەری ٢٠١٧(:

ــەن  ــیی لەالی ــارەکە بەهاوبەش ــی ش ــیەی ئەمنی ــوک، دۆس ــۆ کەرک ــش ب ــی داع ــەدوای هاتن ل

هێزەکانــی پێشــمەرگەو هێزەکانــی ســەر بەوەزارەتــی ناوخــۆی عێــراق و ئاسایشــی هەرێمــی 

کوردســتان بەگوێــرەی دیفاکتــۆ بەڕێوەدەبــرا .

دوای کۆتاییهاتنــی شــەڕی حەویجــەو بونــی بیانــوی ئــەوەی، کــە ڕیفراندۆمــی هەرێمــی 

کوردســتان و دەرچونــی بڕیارەکانــی پەرلەمانــی عێــراق بــۆ چونەنــاو ناوچــە جێناکۆکــەکان، وای کــرد 

ــۆ ناوچــە جێناکۆکــەکان  ــراق و حەشــدی شــەعبیی ب ــی ســوپای عێ ــەر هێزەکان ــە )١٦( ی ئۆکتۆب ل

ــی  ــوان هێزەکان ــەربازیی لەنێ ــەوەی س ــی ڕوبەڕوبون ــێ بون ــدا بەب ــی کەم ــوک، لەماوەیەک و کەرک

ــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان کەوتنەدەســت ســوپای  ــدا، کەرکــوک و زۆرب پێشــمەرگەو ســوپای عێراق

11 هەمان سەرچاوە.

1٢ چاوپێکەوتن لەگەڵ راوێژکارێکی وەزارەتی پێشمەرگە لە بەرواری 8/ 11/ ٢٠17.
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ــتبوو،  ــە دروس ــەم ناوچان ــازە ل ــی ت ــەربازیی و ئەمنی ــی س ــەعبیی و دۆخێک ــدی ش ــراق و حەش عێ

ئەوهێزانــەی ســوپای عێــراق، کــە بەشــداربوون بــۆ کەرکــوک، لــەم هێزانــە پێکهاتبــوون )پۆلیســی 

فیدراڵیــی، حەشــدی شــەعبیی بەزۆربــەی گــروپ و لیواکانیــەوە، فیرقــەی دژەتیــرۆر، لیــوای نــۆی 

ــە(. ــی دیجل ــیۆنەکانی ڕۆژهەاڵت ــە(، ئۆپەراس )مدرع

دەرئەنجامــی ئــەم شــۆکە ئەمنییــەو هاتنەکایــەی ئــەم دۆخــە تازەیــە ڕەنگدانــەوەی گــەورەی 

لەســەر چەنــد ئاســتێک دروســتکرد، کــە لێــرەدا تەنهــا ئامــاژە بــە ئاســتە ئەمنییەکــەی دەکرێــت .

ــان  ــەوەی )٧٢( کاتژمێری ــراق دوای ئ ــزە جیاوازەکانــی عێ ــەر هێ یەکــەم: بەیانیــی ١٦ ی ئۆکتۆب

ــی  ــەرەتادا لەناوچەکان ــتپێکردو لەس ــان دەس ــمەرگەدا، جوڵەی ــی پێش ــەردەم هێزەکان ــوو لەب داناب

باشــوری کەرکــوک و لەنزیــک ناوچــەی پیشەســازیی ڕوبەڕوبونــەوە ڕویــدا، بــەاڵم لەبــەر نەبونــی 

ــەی  ــداو زۆرب ــبون ڕوی ــدا، دابەش ــی و پارتیی ــی یەکێتی ــوان هێزەکان ــیی لەنێ ــتیی سیاس یەکهەڵوێس

ــانەوە ١٣.  ــەوە کش ــێ ڕوبەڕوبون ــزەکان بەب زۆری هێ

لەگــەڵ ئــەم پاشەکشــەیەدا، دانشــتیوان بەتایبەتیــی پێکهاتــەی کوردیی لــە کەرکوک، شــلەژانێک 

و بۆشــاییەکی ئەمنیــی دروســتبوو، تــا ئاســتی چۆڵکردنــی شــارەکە لەالیــەن پێکهاتــەی کوردییــەوە 

لەکەرکــوک، کــە بەپێــی راپۆرتــە نێودەوڵەتییــەکان، ڕێــژەی ئاوارەبــوون گەیشــتووەتە )٢٠٠٠٠٠(.

دووەم: دروســتکردنی ســەرکردایەتیی ئەمنیــی تــازەو دانانــی کەســێکی ترلەشــوێنی )پارێــزگاری( 

ــێکی زۆری  ــەن بەش ــوک لەالی ــاری کەرک ــتنی ش ــم( دا. بەجێهێش ــن کەری ــوو )دکتۆرنەجمەدی پێش

ــای  ــش بەوات ــوک، ئەمەی ــی کەرک ــەوە لەلیســتی برایەتی ــزگای کەرکوک ــی پارێ ــی ئەنجومەن ئەندامان

هەڵنەبژاردنــی کەســێکی تــر لــە شــوێنی پارێــزگاری پێشــوو.

ــۆ  ــتنیان ب ــتان و تێگەیش ــییەکانی کوردس ــە سیاس ــی حیزب ــتی پەیوەندی ــەر ئاس ــێیەم: لەس س

ــدا  ــی حیزبەکەی ــی کوردســتان لەبەیاننامــەی فەرمی ــی دیموکرات ــی شــارەکە، پارت دۆســیەی ئەمنی

لــە )٨ـ١١ـ٢٠١٧( دا لەبڕگــەی یەکەمــدا دەڵێــت )هێرشــی حەشــدی شــەعبیی و ســوپا بۆكەركــوك 

و ناوچــە كوردســتانییەكانی دەرەوەی ئیــدارەی هەرێــم لەشــەوی)١٦/١٥( ی ئۆكتۆبــەری ٢٠١٧، 

ــی  ــاو حیزبێك ــێك لەن ــد كەس ــری چەن ــی ژێربەژێ ــیی و ڕێكەوتن ــی و دەستكێش ــۆی ناپاکی بەه

كوردســتانییدا، هەروەكــو لەبەیانەكانــی بەرپرســانی ئــەو حیزبــە بەڕاشــكاویی ئاماژەیانپێكــردووە، 

ــی  ــا ئاوارەبوون ــەو ت ــن ناوچــەی دیك ــوك و چەندی ــاری كەرك ــۆ ش ــات ب ــووە هــۆی كارەس ــە ب ك

برینداربوونــی  شــەهیدو  توركــامن، هەروەهــا  و  عــەرەب  كــوردو  خێزانــی  هــەزار  دەیــان 

ژمارەیەكــی زۆری خەڵكــی ســڤیل، بەتایبەتیــی لەشــاری دوزخورماتــوو، خانەقیــن، كەركــوك 

13 د.صــدام مريــر الجميــي، ملــاذا تفجــر الــراع العراقــي - الكــردي علــی كركــوك؟، مــن االنرنیــت، موقــع مرکــز 

املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة علــی الرابــط اآلتــی:

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/3356/
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ــد  ــە چەن ــتهاتبوو ب ــاڵە بەدەس ــن س ــی چەندی ــن و خەبات ــە بەخوێ ــەوەی، ك ــان.. ئ و دەوروبەری

ــنامەی  ــەتە ناس ــالن و سیاس ــەم پی ــدە ب ــەوە، هەرچەن ــیی بەفیڕۆدان ــک خرایەبەرمەترس کاتژمێرێ

ــب لەپێشــوودا ســەركەوتوونەبووە،  ــو چــۆن سیاســەتی تەعری ــت و وەك ــە ناگۆڕدرێ ــەو ناوچان ئ

یەکێتیــی  لەســەرکردایەتیی  هەندێــک  لەبەرانبــەردا   .١٤ ســەركەوتوونابێت(  لەمەودوایــش 

نیشــتامنیی و ســەرکردە ســەربازییەکانی میحوەرەکانــی کەرکــوک هاتنەکایــەی ئــەم دۆخــەو 

بەرپرســیارێتییەکەی دەخاتەئەســتۆی پارتــی دیموکراتــی کوردســتان و پێداگرییــان لەئەنجامدانــی 

ڕیفرانــدۆم لەکەرکــوک و ناوچەجێناکۆکــەکان ١٥.

چــوارەم: لەســەر ئاســتی پێکهاتەکانــی تــری کەرکــوک، هێــزە تورکامنــەکان بەتایبەتیــی )بــەرەی 

تورکامنیــی( پێشــوازییان لەهاتنــی ســوپای عێــراق کــردو داوای پێکهێنانــی هێزێکــی تایبــەت 

ــۆ  ــەوەی هێــزی ئاســایش ب ــە گەڕان ــەوەی دژ ب ــۆ پاراســتنیان، ئەمــە جگــە ل بەتورکــامن دەکــەن ب

کەرکــوک ١٦. عەرەبــە ســوننەکانیش بەگومانــەوە مامەڵــە لەگــەڵ دۆخەکــەدا دەکــەن و تــا ڕادەیەکی 

زۆر لێکــرازاون.

ــێلکردنی  ــێ و پێش ــرس و دڵەڕاوک ــوان ت ــوک لەنێ ــی کەرک ــی ئەمنی ــتادا دۆخ ــەم: لەئێس پێنج

مافەکانــی مرۆڤــدا گــوزەردەکات، کۆمیســۆنی بــااڵی مافەکانــی مــرۆڤ، ســوپاو حەشــدی شــەعبیی 

ــفدەکات ١٧.  ــرۆڤ وەس ــی م ــێلکردنی مافەکان بەپێش

شەشــەم: فەرمانێکــی دیوانیــی دەرچــووە بــۆ پێکهێنانــی فەرماندەیــی ئۆپراســیۆنەکانی کەرکوک، 

کــە بارەگاکانــی لەشــاری کەرکــوک دەبێــت لەجێگــەی فەرماندەیــی ئۆپراســیۆنەکانی خۆرهەاڵتــی 

ــی  ــەرجەم پێکهاتەکان ــتیکردنی س ــەو سەرپەرش ــی پارێزگاک ــتنی ئاسایش ــی پاراس ــە ئەرک ــە، ک دیجل

ــکنین  ــی پش ــی خاڵ ــارەکەو دانان ــی ش ــان لەســەرجەم گەڕەکەکان ــتنی هاواڵتیی ــۆ پاراس ــزگای ب پارێ

لەدەروازەکانــی و پاراســتنی کێڵگــە نەوتییــەکان و دامەزراوەکانــی شــاری کەرکــوک. ســوپا نابێــت 

ــەکان  ــاو شــارەوە، پۆلیــس ئەرکــی پاراســتنی ئاســایش دەگرێتەئەســتۆ، ئامانجــی هێزەئەمنیی بێتەن

پاراســتنی ســەرجەم هاواڵتییانــی کەرکــوک، کــە شــاری برایەتیــی و ئاشــتییە ١٨.

1٤ بڕوانە: سایتی فەرمیی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ٢٠17/11/7 لەسەر ئەم بەستەرە:

http://www.kdp.info/a/d.aspx?s=040000&l=13&a=104725

15 بڕوانە: ڕۆژنامەی ئاژانس،ژمارە٦1، لە ٢5ـ1٠ـ٢٠17.

1٦ تركامن كركوك يرفضون قدوم اي قوات كردية للمحافظة، من االنرنیت، موقع هذا اليوم علی الرابط اآلتی:

https://hathalyoum.net/articles/1407320

17 مفوضيــة حقــوق االنســان: دمــار وخــراب يف كركــوك والطــوز بفعــل عصابــات خارقــة للقانــون، مــن االنرنیــت، 

tps://hathalyoum.net/articles/1405183 :ــوم علــی الرابــط اآلتــی موقــع هــذا الي

18 حكومه تی عیراق پیانێك له  كه ركوك جێبه جێده كات، لە ئینتەرنێت سایتی کورد لەسەر ئەم بەستەرە:

http://www.kurdmedia.co/details.aspx?=hewal&jmare=16720&Jor=1
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نۆیــەم: هێزەکانــی عێــراق و حەشــدی شــەعبیی هەمــوو هەوڵێکیــان بــۆ جێبەجێکردنــی 

بەڵێنەکانیانــە بــۆ گەڕانــەوەی ســوپای عێــراق بــۆ پێــش )٢٠٠٣(، بــەاڵم هێزەکانــی پێشــمەرگە بــەم 

ــەکان.  ــی ئەمریکیی ــەن بەنێوەندگیری ــازە دەک ــون و داوای ڕێکەوتنێکــی ت ــراق ڕازینەب ــەی عێ داوای

و  هاوبــەش  شــارەکە  ئەمنیــی  ئیــدارەی  کــە  ئەوەیــە،  ڕێکەوتــن  لەگفتوگــۆو  ئامانــج  بۆیــە 

بەهەماهەنگیــی بێــت.
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باسی سێیەم: 

لەدەستدانی کەرکوک و ناوچە جێناكۆكەكان لەالیەن كوردەوە: 

)ڕۆڵی هێزە هەرێمیی و نێودەوڵەتییەكان(

كۆتاییهێنــان بــە دەســەاڵتی سیاســیی و ســەربازیی كــورد لــە کەرکــوک و ناوچــە جێناكۆكاكانــی 

نێــوان هەولێــر و بەغــدا لەالیــەن دەســەاڵتدارانی عێراقــەوە لــە )١٦ ی ئۆكتۆبــەری ٢٠١٧( 

ــراق،  ــە عێ ــی كــورد ل ــای ئابوری ــە پێگــەی سیاســیی و توان ــا گورزێكــی كوشــندەبوو ل ــەك تەنه ن

ــی كوردســتانێكی ســەربەخۆ.  ــی بەدیهێنان ــج و خەون ــە ئامان ــوو ل بەڵكــو پاشەكشــێیەكی گەورەب

ئــەم شكســتە چەنــد پەیوەندیــی بــە نائامادەگیــی لێكدانــەوە و دیــدی ژیرانــە و نەبوونــی 

ســراتیژێكی ڕوون و دیاریكــراوی دەســەاڵتدارانی كــوردەوە هەبــوو لــە پــاش ئەنجامدانــی 

هێــزە  ئامانجــی  و  سیاســەت  دەرئەنجامــی  ئەوەندەیــش  ســەربەخۆییەوە،  ڕیفراندۆمــی 

ــوو.  ــكا ب ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــا و واڵت ــران و توركی ــی وەك ئێ ــی و نێودەوڵەتییەكان هەرێمی

لــە باســكردنی ئــەم ڕەهەنــدە دەرەكییــەی شكســتی ١٦ ی ئۆكتۆبــەردا دیســانەوە دەبێــت ئــەوە 

لەبەرچاوبگیرێــت، كــە نەزانیــی و مامەڵــەی كورتبینانــەی دەســەاڵتدارانی هەرێمــی كوردســتان، 

بەتایبەتیــی لــە بەســن و جێبەجێكردنــی پەیوەندیــی هەرێمیــی و نێودەوڵەتییــدا- هــۆكاری 

ســەرەكیی دژایەتیكردنــی دەســەاڵتی كــورد بــووە لــە ناوچــە جێناكۆكــەكان لەالیــەن هێــزە 

هەرێمییەكانــی وەك توركیــا و ئێــران و هەروەهــا پاڵپشــتینەكردنی هێزێكــی جیهانیــی وەك 

ــە ســاتی ڕوبەروبونــەوەی ســەربازیی لەگــەڵ هێــزە ئەمنییەكانــی  ئەمریــكا بــووە بــۆ هەولێــر ل

ــە.  ــەو هێزان ــێك ل ــەعبیی وەك بەش ــدی ش ــراق و حەش عێ

ــەاڵتداران و  ــۆ دەس ــت ب ــكرا لەخۆیدەگرێ ــی ڕوون و ئاش ــەر پەیامێك ــكۆی ١٦ ی ئۆكتۆب نس

ــی لەســەر  ــی دەرەكی ــی و ئەمنی ــەی سیاســیی و ئابوری ــی هەرێمــی كوردســتان: مامەڵ هاواڵتییان

بنەمــای بەرژەوەندیــی حیزبیــی و كەســیی بەرتەســك و بــە نائامادەگیــی بەشــداریپێكردنی 

خەڵكانــی شــارەزا و بێالیــەن لــە دروســتكردنی پەیوەندیــی و بڕیــاری دەرەكیــدا و بــە بــێ 

بوونــی چوارچێوەیەكــی دامەزراوەیــی و شــەرعیی تایبەمتەنــد، دەرئەنجامەكــەی تەنهــا و تەنهــا 

ــران  ــا و ئێ ــدی توركی ــتی تون ــەى هەڵوێس ــی ڕاڤ ــە چ ــن، ك ــت بزانی ــرەدا دەمانەوێ ــتە! لێ شكس

ــەم  ــی ئ ــە دوای ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆییەوە؟ ڕۆڵ ــە هەرێمــی كوردســتان ل ــەر ب دەكات بەرانب

ــە  ــە ناوچ ــورددا ل ــەربازیی ك ــیی و س ــەی سیاس ــە پاشەكش ــووە ل ــی ب ــە چ ــزە هەرێمیی دوو هێ

ــە هێرشــی  ــوو، كــە ڕێگریــی ل ــكا ئامادەنەب ــە یەكگرتووەكانــی ئەمری جێناكۆكــەكان؟ بۆچــی واڵت

حكومەتــی عێراقیــی بــكات بۆســەر كــورد لــە ناوچــە جێناكۆكەكانــدا؟ كــورد دەبێــت چــی 

فێرببێــت لــەم شكســتەوە، بــە تایبەتیــی لــە ڕووی چۆنێتیــی مامەڵەكــردن لەگــەڵ هێــز و الیەنــە 

دەرەكییەكانــدا؟
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یەکەم: توركیاو هەرێمی كوردستان: 

لە نێوان بەرژەوەندیی ئابوریی و ئاسایشی نەتەوەییدا

پێــش ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی، هاوپەیامنێتییەكــی ئابوریــی و ئەمنیــی و 

جیۆســراتیژیی توركیــا و هەرێمــی كوردســتانی پێكــەوە دەبەســتەوە، بــە شــێوەیەك، کــە دەگوتــرا 

هەولێــر تاكــە هاوپەیامنــی ڕاســتەقینەی توركیایــە لــە ناوچەكــەدا ١٩. بــەاڵم لــە دوای ٢٥ ی 

ســێپتەمبەر و ســوربوونی دەســەاڵتدارانی هەرێــم لــە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆییەوە، 

دوژمنایەتیــی،  بــۆ  گــۆڕدرا  هاوپەیامننێتییــە  ئــەو  ئەنكــەرەوە،  داواكاریــی  پێچەوانــەی  بــە 

بەشــێوەیەك، كــە دەســەاڵتدارانی ئەنكــەرە پشــتیوانیی تــەواوی هەوڵەكانــی حكومەتــی عێراقیــان 

ــر  ــوان هەولێ ــی نێ ــوك و ناوچــە جێناكۆكەكان ــڕۆڵ بەســەر كەرك ــتهێنانەوەی كۆنت ــۆ بەدەس ــرد ب ك

و بەغــداددا. پشــتیوانینەكردنی هەرێمــی كوردســتان لەالیــەن توركیــاوە لــە لێكدانــەوەی هەڵــەی 

ــد گریامنەیەكــی  ــەك كــە لەســەر چەن دەســەاڵتدارانی هەرێمــەوە ســەرچاوەدەگرێت، لێكدانەوەی

ــی  ــە هەرێم ــەر ب ــەرە بەرانب ــەتی ئەنك ــە و سیاس ــە ڕوانگ ــەبارەت ب ــوون س ــەرەكیی بونیادنراب س

ــش: ــەو گریامنانەی ــن ئ ــە گرنگری ــتان. ل كوردس

- بەرژەوەندیــی ئابوریــی زاڵبــووە بەســەر نیگەرانییەكانــی توركیــا بەرانبــەر بــە ئەگــەری 

دروســتبوونی دەوڵەتێكــی كوردیــی لــە باكــوری عێــراق. 

- دژایەتیكردنــی پارتــی كرێكارانــی كوردســتان )پەكەكــە( لەالیــەن دەســەاڵتدارانی هەرێمــەوە 

– بەتایبەتیــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان، كــە هەماهەنگیــی ئەمنیــی دیــاری هەبــووە لەگــەڵ 

حكومەتــی توركیــادا، لــەو بارەیــەوە - ڕێگــر دەبێــت لــە هەنگاونانــی نەرێنیــی لەالیــەن حكومەتــی 

توركیــاوە بەرانبــەر بــە هەولێــر و هەوڵدانــی بــۆ جیاكردنــەوەی كــورد لــە عێــراق.

ــوزی  ــەاڵت و نف ــەوەی دەس ــی مان ــە گرەنتی ــا تاك ــم و توركی ــی هەرێ ــی حكومەت - پەیوەندی

ــەوە  ــی وەك ئێران ــەن هێزێكــی هەرێمی ــە شــێوەیەكی ئاشــكرا لەالی ــراق، كــە ب ــە عێ ــە ل ئەنكەرەی

كۆنتڕۆڵكــراوە. توركیــا توانــای دەســتبەرداربوونی لــە هەرێــم نییــە، تەنانــەت گــەر هەولێــر 

هەنگاوبنێــت بــەرەو ســەربەخۆیی. لــە ڕوانگــەی توركیــاوە، كەركــوك و ســەرچاوە نەوتــی و 

گازییەكانــی لــە ژێــر كۆنتڕۆڵــی كــورددا بــن، باشــرە وەك لــە عەرەبــی شــیعەی عێراقیــی، كــە لەژێــر 

ــدان.  ــی ئێران ــڕۆڵ و هەژموون كۆنت

ــی داد و  ــاوكاری پارت ــتان( ه ــی كوردس ــی دیموكرات ــی پارت ــتان )بەتایبەتی ــی كوردس - هەرێم

گەشــەپێدان )ئاكەپــە( بــووە لــە كەمكردنــەوەی هەڕەشــەی ناوخۆیــی كــوردی توركیــا لــە ڕێگــەی 

19 Fehim Tastekin, ' Turkey, Iran, Iraq in shaky alignment against Iraqi Kurdistan’, Al-Monitor, 

29/09/2017, available at:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/turkey-iran-iraq-alignment-against-iraqi-

kurdistan.html
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هاندانــی كــوردی باكــوور بــۆ هەڵبژاردنــی ڕێــگای ناتوندوتیــژ لــە وەرگرتنــی مافەكانیان لــە ئەنقەرە. 

هەڵوســوكەوت دژی هەرێمــی كوردســتان بەرژەوەندییــە سیاســیی و ئەمنییەكانــی ئاكەپــە دەخەنــە 

ژێــر مەترســیەوە، بــەو پێیــەی، كــە ئاكەپــە پێویســتی بــە پاڵپشــتیی سیاســیی كوردانــی باكــورە. بــە 

كورتیــی، دژایەتیكردنــی هەولێــر لەالیــەن ئەنكــەرەوە كــوردی باكــوور دەكاتــە دوژمنــی ئاكەپــە. 

پشــتگیریكردنی تــەواوی حكومەتــی عێــراق دژ بــە هەرێمــی كوردســتان و هەڵبژاردنــی 

بێدەنگیــی بەرانبــەر بــە هێرشــی هێــزە ئەمنییەكانــی عێــراق - بــە پشــتیوانیی حەشــدی شــەعبیی 

ــەی  ــاوە، بەڵگ ــەن توركی ــوك لەالی ــەر كەرك ــۆ س ــران- ب ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــاری كۆم ــەری دی و ڕێب

نادروســتیی و ناڕاســتیی ئــەو گریامنانــەی ســەرەوە بــوون ســەبارەت بــە ڕوانگــە و سیاســەتی توركیــا 

بەرانبــەر بــە هەرێمــی كوردســتان و هەوڵدانــی بــۆ ســەربەخۆیی لــە عێــراق. دوور لــە تێڕوانینێكــی 

ــە وەك  ــەم هەرێم ــی ئ ــتان و مامەڵەكردن ــی كوردس ــەڵ هەرێم ــی لەگ ــۆ پەیوەندی ــەنگ ب هاوس

یەكەیەكــی نادەوڵەتیــی، ڕەجــەب تەیــب ئــەردۆگان و ســەركردایەتیی ئاكەپــە وەك )بــرا بچــووك( 

تەماشــای دەســەاڵتدارانی هەرێمــی كوردســتانیان كــردووە، نەك وەك ســەركردایەتییەكی ســەربەخۆ، 

كــە توانــای بریاردانــی هەبێــت لــەدەرەوەی بەرژەوەندیــی و ویســت و ئارەزووەكانــی ئەنكــەرەوە 

ســەربەخۆیی،  ڕیفراندۆمــی  ئەنجامدانــی  جدیەتیــی  نیشــاندانی  دوابــەدوای  بۆیــە  هــەر   .٢٠

بەرپرســانی ئەنكــەرە، لــە پێــش هەموویانــەوە ئەردۆگانــی ســەرۆك كۆمــار- كەوتنــە تۆمەتباركردنــی 

دەســەاڵتدارانی هەرێــم، بــە تایبەتیــی مەســعود بارزانیــی ســەرۆكی پێشــوی هەرێمــی كوردســتان، 

بــەوەی كــە ناپاکییــان بەرانبــەر بــە حكومەتــی توركیــا كــردووە. 

لــە ڕوانگــەی كاردانــەوەی نەرێنیــی ئەنكــەرەوە بــۆ هەنگاونانــی هەرێــم بــەرەو ســەربەخۆیی 

لــە عێــراق، دەكرێــت بــاس لــە چەنــد دەرئەنجامێــك بكەیــن بــۆ تێگەیشــن لــە پاڵنــەر و بڕیــاردەرە 

ســەرەكییەكانی سیاســەتی دەرەوەی توركیــا بەرانبــەر بــە هەرێمــی كوردســتان: 

• یەكــەم: قبوڵكردنــی قەوارەیەكــی بەهێــزی كوردیــی لــە باكــوری عێــراق )خــاوەن ئۆتۆنۆمیــی 

بەرفــراوان لــە چوارچێــوەی عێراقــدا، یاخــود قەوارەیەکــی تەواو ســەربەخۆ( لەالیەن دەســەاڵتدارانی 

ئەنكــەرەوە پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە چارەســەركردنی كێشــەی كــوردەوە هەیــە لــە توركیــا. 

ــی  ــەن هەرێم ــەربەخۆیی لەالی ــەرەو س ــان ب ــەرەوە، هەنگاون ــەی س ــەم خاڵ ــەی ئ ــە ڕوانگ ل

كوردســتانەوە، كــە لــەڕووی ئابوریــی و داراییــەوە پشــتی بــە نیازپاكیــی توركیــا بەســتووە – 

ڕێگــەدان بــە هەناردەكردنــی نەوتــی هەرێــم بــە خاكــی توركیــادا و بەردەوامیــی ئاڵوگــۆڕی 

بازرگانیــی نێــوان توركیــا و باشــوری كوردســتان، هەڵەیەكــی كوشــندە بــوو بــەو پێیــەی، كــە 

20 Alireza Nader, Larry Hanauer, Brenna Allen, Ali G. Scotten, ‘The Regional Implications of an 

Independent Kurdistan’, RAND, 2015, available at:

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1400/RR1452/RAND_

RR1452.pdf



ئایندەی کەرکوک لەنێوان کەرکوک و بەغداددا

68

ــا  ــە توركی ــتیی ل ــەی ئاش ــی پرۆس ــوون لەپەككەوتن ــی بەئاگاب ــە تەواوی ــم ب ــەاڵتدارانی هەرێ دەس

ــە  ــورد ل ــەڵ دۆزی ك ــردن لەگ ــە مامەڵەك ــی ل ــی توندوتیژی ــۆ بەكارهێنان ــە ب ــەوەی ئاكەپ و گەڕان

باكــوور. تێروانینــی دەســەاڵتدارانی ئەنكــەرە بــۆ كــورد و ئامانجــی بەدەســتهێنانی مافەكانــی وەك 

ــان  ــە ئاگابونی ــەدوای ب ــوو، ل ــا توندترب ــی توركی ــی نەتەوەی ــۆ ئاسایش ــی ب ــەیەكی وجودی هەڕەش

ــۆ ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی، كــە بــە بۆچوونــی  ــە جدیەتــی حكومەتــی هەرێــم ب ل

ئەنكــەرە كوردانــی باكــوور زیاتــر هانــدەدات بــۆ دروســتكردنی فشــار لەســەر حكومەتــی توركیــا بــۆ 

ــان.  ــە نەتەوایەتییەكانی ــە ماف ــن ب گەیش

دەبــوو دەســەاڵتدارانی هەرێــم لــەوە تێبگەشــتنایە، كــە بەرفراوانبوونــی دەســەاڵتی كــورد لــە 

ــە ســەركردایەتیی پارتــی یەكێتــی دیموكــرات و یەكینەكانــی پاراســتنی گــەل )یەپەگــە(،  ــاوا ب ڕۆژئ

كــە پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆیان بــە پەكەكــەوە هەیــە، توركیــای زیاتــر نیگەرانكــرد لــە مەترســیی و 

هەڕەشــەی كوردیــی بــۆ ســەر ئاسایشــی نەتەوەیــی توركیــا ٢١. ئەمــە لــە كاتێكــدا، كــە ئــەردۆگان 

ــە كــوردی  ــەر ب ــەوەی سیاســیی بەرانب ــوو كران ــدا ئامادەب ــاو دەســكەوتی سیاســیی ناوخۆیی ــە پێن ل

باكــوور كۆتاییپێبهێنێــت و بگەڕێتــەوە بــۆ پەیڕەوكردنــی سیاســەتی نکوڵیكردنــی كــورد، هەروەهــا 

گرتــن و بەندكردنــی چاالكــەوان و پەرلەمانتارانــی كــورد لــە باكــوور ٢٢. نەبوونــی هەنــگاوی جدیــی 

بــۆ چارەســەری دۆزی كــورد لــە توركیــا نیشــانەی ئامادەنەبوونــی دەســەاڵتدارانی ئەنكەرەبــوو بــۆ 

قبوڵكردنــی ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی لەالیــەن هەرێمــەوە. 

ــی لەگــەڵ هەرێمــی  ــی ئابوری ــۆ مامەڵەكردن ــی دەســەاڵتدارانی ئەنكــەرە ب • دووەم: قبوڵكردن

كوردســتان و بەســتنی پەیوەندیــی دیپلۆماســیی و ئەمنیــی لەگەڵیــدا لەســەر بنەمــای بیركردنــەوەی 

پراگامتیــی ئــەردۆگان بــوو بــە جۆرێــك، كــە لــەم پەیوەندییــەدا توركیــا بــە شــێوەیەكی ناهاوســەنگ 

هــەم قازانجــی ئابوریــی و ئەمنیــی گــەورە بەدەســتدەهێنێت و هــەم ڕێگریــی لــە ســەرهەڵدانی 

ــر  ــی باكــوور و دوات ــۆ كوردەكان ــك ب ــە هاندەرێ ــە ببێت ــی ســەربەخۆ دەكات، ك دەوڵەتێكــی كوردی

بەرژەوەندییــە ئەمنییەكانــی توركیــا بخاتــە ژێــر مەترســیەوە. 

لەگــەڵ ئــەوەی توركیــا قازانجی ئابوریی گەورەی لە پەیوەندیی_بەســتندا لەگەڵ هەرێم بەدەســتدەهێنا، 

بەتایبەتــی لــە هەنــاردەی نەوتــدا لــە ڕێگــەی توركیــاوە – بــەاڵم ئــەم جــۆرە مامەڵەیــە نەگەیشــتە ئاســتی 

»پشتبەســن بەیەكریــی ئابوریــی«، بەجۆرێــك كە توركیــا نەتوانێــت ڕوبــەروی هەنگاوەكانی دەســەاڵتدارانی 

هەرێــم ببێتــەوە ســەبارەت بــە ڕیفراندۆمی ســەربەخۆیی. 

21 Akin Unver, Turkey and the Kurds, Charting the end of a peace process’, Financial 

Times, 25/05/2016, available at: https://www.ft.com/content/9f06f0cc-1b85-11e6-b286-cd-

dde55ca122

22 Reuters Staff, ‘Turkey draws Western condemnation over arrest of Kurdish lawmakers’, Reu-

ters, 04, 11, 2016, available at: http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-kurds/tur-

key-draws-western-condemnation-over-arrest-of-kurdish-lawmakers-idUSKBN12Y2XA?il=0a
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ــۆ ڕیفراندۆمــی  ــا ب ــە ڕەتكردنــەوەی توركی ــوو ل پشتبەســن بەیەكریــی ئابوریــی كاتێــك ڕێگردەب

ســەربەخۆیی، كــە ئــەو دەســەاڵتەی لــە توركیــا حوكمــدەكات دەســەاڵتێكی دیموكراتیــی بوایــە بــە 

شــێوەیەك، كــە هاواڵتییانــی توركیــا )بەتایبەتیــی كــورد( توانــای دروســتكردنی كاریگەرییــان هەبوایــە 

لــە ســەر بریــارە دەرەكییەكانی دەســەاڵتدارانی ئەنكــەرە. وەك مێــژووی حوكمكردنیان لــە )٢٠٠٢( ەوە 

دەریخســتووە، ئەردۆگان و ئاكەپە دەســەاڵتخوازن و پابەندی هیچ بنەما و پرەنســیپێكی دیموكراســیی 

نیــن لــە مامەڵــەی دەرەكیــدا، هەربۆیــە لــە ماوەیەكــی كورتــدا لــە دەوڵەتێكــی هاوپەیامنــەوە بوونــە 

سەرســەخترین دوژمــن و نەیــار و ڕێگــر لەبــەردەم هەنــگاوی ســەربەخۆیی كــورددا. وەك لــە 

گوتارەكانیانــدا دەركــەوت، ئــەردۆگان و ســەركردەكانی ئاكەپە وەك دەســەاڵتی ســەربازیی كەمالیســتی 

پێشــوو باســیان لــە كەركــوك كــرد وەك شــارێكی توركامنیــی، كــە بــە هیــچ شــێوەیەك كــورد مافــی 

كۆنتڕۆڵكردنــی ئــەو شــارەی نییە. هاوشــێوەی كەمالیســتە نەتــەوە پەرســتەكانی توركیا، ســەركردایەتیی 

ئاكەپــە پێیوایــە، كــە كەركــوك توانــای هەرێمــی كوردســتان بــۆ بــوون بــە دەوڵــەت زیاتــر دەكات، بــەو 

شــێوەیەیش نایانەوێــت ددان بــە كوردی_بوونــی ئــەو شــارەدا بنێــن. 

• ســێیەم: تەنانــەت ئەگــەر سیاســەتی بەغــدا كۆنتڕۆڵكرابێت لەالیــەن ئێرانــەوە )ڕكابەرێكی توركیا 

بــۆ هەرێــم لــە ناوچەكــەدا( ئــەوە ئەنكــەرە ئامــادە نییــە قەرەبــووی ئــەو دەســەاڵتە بەهێــزەی ئێــران 

لــە عێــراق بكاتــەوە لــە ڕێگــەی پەیوەندیــی لەگــەڵ هەرێمــی كوردســتان و دداننــان بــە ســەربەخۆیی 

ــا لەگــەڵ  )یاخــود هەنگاونــان بــەرەو ســەربەخۆیی( كــورددا لــە عێــراق. هاریكاریــی تــەواوی توركی

ــی لەگــەڵ »كــوردی ســوننەی  ــا مامەڵكردن ــە توركی ــوو، ك ــران و بەغــداد باشــرین بەڵگــەی ئەوەب ئێ

هاومەزهــەب«ی پــێ باشــر نییــە لــە عــەرەب و فارســی شــیعەی ئێرانیــی. لەبەرچاوگرتنــی فاكتــەرە 

ئەمنیــی و جیۆسیاســییەكان زاڵــرە بەســەر فاكتــەرە ئاینیــی و مەزهەبییــەكان لــە بریاردانــی دەرەكیــی 

توركیــادا، بــەدەر لــەوەی كــە كــێ دەســەاڵتی سیاســیی بەدەســتەوەیە لــە ئەنكــەرە. 

ــتان  ــی كوردس ــە هەرێم ــەر ب ــووە بەرانب ــری نەب ــكراو جێگی ــەتێكی ڕوون و ئاش ــا سیاس توركی

ــە  ــی لەگــەڵ پێكهات ــە ناكۆكی ــا دەخات ــدە دەســەاڵتدارانی توركی ــی دی ــەم نەبوون ــراق، هــەر ئ و عێ

ــم  ــتی هەرێ ــە هەڵوێس ــا ل ــەوەی توركی ــەوە. نزیكبوون ــورد و عەرەب ــە ك ــراق ب ــەرەكییەكانی عێ س

دەســەاڵتدارانی توركیــای توشــی گرفــت كــرد لەگــەڵ بەغــدا، بــە تایبەتیــی بەهــۆی هەناردەكردنــی 

نەوتــی هەرێمــەوە بــە بــێ ڕەزامەندیــی بەغــداد و هەروەهــا بەهــۆی بوونــی ســەربازیی توركیــا 

لەســەر خاكــی هەرێــم. بــە پێچەوانەیشــەوە، توركیــا لــە ماوەیەكــی كورتــدا هەڵوێســتی لــە بەرانبەر 

هەرێــم گــۆڕی و بــووە هاوپەیامنــی بەغــدا دژ بــە سیاســەتەكانی دەســەاڵتدارانی هەولێــر. توركیــا 

ــە  ــراق و ئامادەی ــە عێ ــە ل ــراتیژیی هەی ــی و جیۆس ــی و ئابوری ــی ئەمنی ــی بەردەوام بەرژەوەندی

هاوپەیامنێتییەكانــی لــە ماوەیەكــی كورتــدا بگۆڕێــت لــە پێنــاو بەدیهێنانــی ئــەو بەرژەوەندییانــە. 

دەكرێــت لــە داهاتــوودا توركیــا لەســەر ئــەم تەوەرانــە كاربــكات لــە پێنــاو بەدیهێنانــی ئامانجــە 

ئەمنیــی و ئابورییەكانــی لــە عێراقــدا: 
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ئابوریــی  لەڕێگــەی بچوككردنــەوەی دەســەاڵتە  پەراوێزخســتنی هەرێمــی كوردســتان   -١

و سیاســییەكانی لــە عێراقــدا. پشــتگیریكردنی حكومەتــی عێــراق بــۆ كۆنتڕۆڵكردنــەوەی بیــرە 

ــەی  ــەم ئامانج ــێكن ل ــا، بەش ــم و توركی ــوان هەرێ ــنورییەكانی نێ ــە س ــوك و خاڵ ــی كەرك نەوتەكان

توركیــا. كردنــەوەی خاڵێكــی ســنوریی بــەدەر لــە ئیرباهیــم خەلیــل لەگــەڵ توركیــا، كــە بــە تەواویــی 

لەژێــر كۆنتڕۆڵــی حكومەتــی ناوەندیــدا بێــت، دۆزینــەوەی جێگرەوەیــە بــۆ قۆرخكردنــی ســنوری 

فەرمیــی عێــراق - توركیــا لەالیــەن هەرێمــەوە. ســەركەوتن لــەم كارەدا، واتــە لێســەندنەوەی 

و  توركیــا  و  عێــراق  بــە  بەرانبــەر  كــورد  لەدەســت  فشــار  كارتێكــی  و  دەســەاڵت  هەمــوو 

چۆكپێدادانــی لەبــەردەم بەغــداد و ئەنكــەرەدا. بــەم كارە توركیــا گرەنتیــی بەرژەوەندییــە نەوتیــی 

ــەوەی، كــە  ــە هــۆی ئ ــا نەبووەت ــەم هەڵوێســتەی توركی ــراق دەكات و ئ ــە عێ و ئابورییەكانیشــی ل

ــت.  ــاوە ڕابگرێ ــەی توركی ــوك لەڕێگ ــم و كەرك ــی هەرێ ــاردەی نەوت ــی هەن ــی عێراق حكومەت

٢- بەكارهێنانــی هێــزی ســەربازیی لــە نــاو ســنورەكانی هەرێــم لــە پێنــاو لێــدان و كەمكردنــەوەی 

هەڕەشــەی پەكەكــە. بــۆ ئــەم مەبەســتەیش توركیــا داوای هاوكاریــی ئێــران و بەغــداد دەكات بەپێــی 

ئــەو ڕێكەوتنانــەی، كــە پێشــر هــەن لــە بــواری هاریكاریــی ســەربازیی و ئەمنیــی ســەر ســنوور. 

٣- دوبــارە بەكارهێنانــەوەی كارتــی توركامنیــی لــە پێنــاو دروســتكردنی فشــار لەســەر حكومەتی 

عێــراق بــۆ لەبەرچاوگرتنــی بەرژەوەندییــە سیاســیی و ئابورییەكانــی توركیــا لــە عێــراق، بــە تایبەتیــی 

كەركــوك و موســڵ. بانگهێشــتكردنی نوێنەرانــی توركامنەكانــی كەركــوك و تەلەعفــەر بــۆ ئەنكــەرە 

بەشــێكن لــەم سیاســەتەی توركیــا لــە عێــراق. 

٤- بتەوكردنــی پەیوەندیــی لەگــەڵ ســوننەكانی عێــراق لــە پێنــاو بەهێزكردنــی پێگــەی سیاســیی 

توركیــا بەرانبــەر بــە ئێــران لــە عێراقــدا. 

دووەم: واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاو هەرێمی كوردستان: 

كۆتایی هاوپەیامنێتیی ئەمریكیی - كوردیی لە عێراق؟

ــەوە  ــی عێراق ــزە ئەمنییەكان ــەن هێ ــە لەالی ــی دیك ــوك و ناوچــە دابڕاوەكان ــی كەرك كۆنتڕۆڵكردن

ــكا  ــەری ســەرەكیی ئەمری ــران )ڕكاب ــی ئێ ــە ڕێنامی ــە بەشــداریی بەرچــاوی حەشــدی شــەعبیی و ب ب

ــە  ــكا ل ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــتتێوەردانی واڵت ــۆكاری دەس ــووە ه ــت( نەب ــی ناوەڕاس لەڕۆژهەاڵت

ــی  ــی ڕۆڵ ــی پێشــمەرگە. نائامادەگی ــی هەرێمــی كوردســتان و هێزەكان ــە بەرژەوەندی ملمالنێكــەدا ل

ــە  ــراق و ناوچەك ــە عێ ــییەوە ل ــەربازیی و سیاس ــە ڕوی س ــورد ل ــی ك ــە هاوپەیامن ــە ب ــكا، ك ئەمری

هەژماردەكرێــت، بــووە جێگــەی سەرســورمانی نــەك تەنهــا دەســەاڵتدارانی كــورد، بەڵكــو هەندێــك لە 

چاودێــرە نێودەوڵەتییــەكان، بــە تایبەتیــی لــە كاتێكــدا، كــە ســەركەوتنی بەغــدا لــە كۆنتڕۆڵكردنــەوەی 

ــك  ــەی هەندێ ــە ڕوانگ ــوون. ل ــران ب ــە ئێ ــەر ب ــی س ــزە عێراقییەكان ــتیی هێ ــە پاڵپش ــە ب ــەو ناوچان ئ

چاودێــرەوە ڕوداوەكانــی ١٦ی ئۆكتۆبــەر و ڕۆژانــی دواتــر ســەركەوتن بــوو بــۆ ئێــران بەســەر 
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هاوپەیامنێكــی ئەمریكیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت و عێراقــدا، بێدەنگیی ئەمریكایش لــەو بارەیەوە 

نیشــانەی ڕازیبوونــی واشــینتۆن بــوو بــە چەســپاندنی تــەواوی هەیمەنــەی ئێرانیی بەســەر عێراقــدا ٢٣. 

ئایــا پاڵپشــتینەكردنی هەرێــم لــە هەنــگاوی جێبەجێكردنی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی و هەوڵدان 

بــۆ دەســتبەردارنەبوون لــە كەركــوك و ناوچــە جێناكۆكەكانــی تــر لەالیــەن ئەمریــكاوە ناپاکیــی بــوو لە 

كــورد، لــە كاتێكــدا پێشــمەرگە بەشــداریی بەرچــاوی هەبــوو لــە تێكشــكاندنی داعــش لــە عێــراق بــە 

هاوكاریــی هێــزی هاوپەیامنــان؟ حكومەتــی ئەمریــكا هەوڵــی تــەواوی خــۆی دا تــا بەرپرســانی هەرێم 

ڕیفرانــدۆم ئەنجامنــەدەن و هۆشــدارییان پێــدان، كــە پێناچێــت هەولێــر بــە تەنهــا بتوانێــت ڕوبــەڕوی 

بەرهەڵســتكاریی ئێرانیی-توركیی-عێراقیــی ببێتــەوە. لــە ڕوانگــەی ئەمریــكاوە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆم 

ــەوەی  ــت )ڕەتكردن ــی نابێ ــاری لەســەر دراوە و پشــتگیریی نێودەوڵەتی ــە كاتێكــی نەگونجــاودا بڕی ل

ڕیفرانــدۆم و جەختكردنــەوە لــە پاراســتنی یەكێتیــی خاكــی عێــراق لەالیــەن ئەنجومەنــی ئاسایشــی 

ــۆ  ــوو ب ــوو( و ئەمەیــش ئاماژەیەكــی ڕوون ب ــەم پشــتگیرییە ب ــی ئ ــەوە بەڵگــەی نەبوون نێودەوڵەتیی

ئــەوەی، كــە ئەمریــكا ســووردەبێت لەســەر پەیڕەوكردنــی سیاســەتی پاراســتنی یەكێتیی خاكــی عێراق. 

ــی  ــی گرنگ ــتان هاوپەیامنێك ــی كوردس ــەوە، هەرێم ــە ئەمریكییەكان ــێكی زۆر ل ــەی بەش ــە ڕوانگ ل

ئەمریكایــەو شــایەنی هاوكاریكــردن و پشــتوانییە، بــەاڵم نــەك بــۆ ســەربەخۆیی. بــە پێــی ئــەم بۆچوونە، 

دروســتكردنی زۆنــی دژە فڕیــن لــە دوای ســاڵی ١٩٩١ و پاڵپشــتیكردنی كــورد و چەســپاندنی ئۆتۆنۆمیــی 

هەرێمــی كوردســتان لــە دەســتوری عێراقــدا و هەروەها هاوكاریكردنی هێزی پێشــمەرگە لە شــەڕی دژی 

داعشــدا بەڵگــەی ئــەوەن، كــە واشــنتۆن وەك هاوپەیــامن لەگــەڵ كــورد مامەڵەیكــردووە و هەڵوێســتی 

حكومەتــی ئەمریــكا هــەر بــەو شــێوەیەیش دەمێنێتــەوە ٢٤. ئەمریكییــەكان ددان بــە ڕەوایەتیــی مافــی 

كــورد بــۆ ســەربەخۆیی دەنێــن، بــەاڵم ئەوەیــش دەزانــن، كــە پاڵپشــتیكردنی دروســتبوونی دەوڵــەت 

كوردیــی لــە عێــراق بەرژەوەندییــە ســراتیژییەكانی ئەمریــكا دەخاتــە ژێــر مەترســییەوە. 

ئەمریــكا ناتوانێــت واز لــە توركیــا بهێنێــت، كــە ئەندامــی هاوپەیامنیــی نێودەوڵەتیــی ســراتیژیی 

ناتۆیــە. بوونــی پێگــەی ســەربازیی ئەمریكیــی لــە توركیــا گرنگــە بــۆ ڕاگرتنــی هاوســەنگیی ســراتیژی 

لەســەر ئاســتی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت. هەروەهــا ئەمریــكا بەرژەوەندیــی لــە هێشــتنەوەی پەیوەندیی 

ــەدا.  ــە ناوچەك ــی ل ــی عەرەبی ــن واڵت ــراق و چەندی ــی عێ ــی ناوەندی ــەڵ حكومەت ــە لەگ ــایی هەی ئاس

پالڵپشــتیكردنی ئەمریــكا بــۆ دەوڵەتی ســەربەخۆی كوردســتان نەك تەنهــا دەبێتە هۆكاری لەدەســتدانی 

23 Michael Weiss, ‘ How America Sided with Iran Over the Iraqi Kurds’, CNN,24/10/2017, avail-

able at: 

 http://edition.cnn.com/2017/10/24/opinions/how-america-sided-with-iran-over-iraqs-kurds-

weiss/index.html

24 Michael Young, ‘Did Barzani Overplay His Hand by Organizing a Kurdish Referendum?’, Carn-

egie Middle East, 26/10/2017, available at:http://carnegie-mec.org/diwan/73517
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بەغــدا و چەنــد واڵتێكــی عەرەبیــی، بەڵكــو ڕای گشــتیی عەرەبییــش لــە ئەمریــكا تــوڕەدەكات ٢٥. 

هەرچەنــدە ئەمریــكا نیــازی ســنورداركردنی دەســەاڵتی بەربــاڵوی ئێرانــی لــە عێــراق و 

ــە  ــڕاوەكان ل ــە داب ــوك و ناوچ ــتنەدانی كەرك ــۆ لەدەس ــورد ب ــتوانیكردنی ك ــە، پش ــەدا هەی ناوچەك

ڕوانگــەی ئەمریــكاوە نەدەبــووە هــۆی كەمكردنــەوەی دەســەاڵتی ئێــران لــە عێــراق لــە ڕوانگــەی 

حكومەتــی ئەمریــكاوە. بگــرە بــە پێچەوانــەوە، گــەر ئەمریــكا دەســتێوەردانی ســەربازیی بكردایــە 

لــە ١٦ ی ئۆكتۆبــەر بــۆ پشــتیوانیی كــورد و لــە دژی هێــزە ئەمنییەكانــی عێــراق و حەشــدی 

ــی  ــە عەرەبەكان ــەاڵتداران و هاواڵتیی ــەواوی دەس ــە ت ــوو ك ــەوە هەب ــەری ئ ــەوە ئەگ ــەعبیی، ئ ش

عێراقــی بــە تەواویــی بكردایەتــە پشــتیوانی تــاران و بــەو شــێوەیەیش ئێــران دەبــووە »ڕزگاركــەر« 

ی عێــراق و ئەمریكییــەكان وەك دەســتدرێژیكار تەماشــادەكران. 

ــت  ــوودا و دەكرێ ــە داهات ــت ل ــكا دەســتبەرداری هەرێمــی كوردســتان ببێ ــت ئەمری پێناچێ

ــەدا بێــت:  ــەم خااڵن ــوەی ئ ــە چوارچێ ــوودا ل ــە داهات سیاســەتی واشــینتۆن ل

١- بەردەوامیــی كاركــردن بــۆ ڕیشەكێشــكردنی داعــش لــە عێــراق، بــەو پێیەیــش بەردەوامیی 

بــە هاوكارییــە ئەمنیــی و ســەربازییەكانی بــۆ هێــزی پێشــمەرگە دەدات. جەنــگان دژی تێرۆریــزم 

ڕەهەندێكــی ســەرەكیی ســراتیژی ئەمریكایــە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا و بەردەوامیــی 

هاریكاریكــردن لەگــەڵ كــورد لــەو بارەیــەوە گرنگیــی تایبەتیــی هەیــە بــۆ واشــینتۆن. 

٢- پاڵپشــتیكردنی حەیــدەر عەبادیــی )ســەرۆك وەزیرانی ئێســتای عێراق( بۆ بەدەســتهێنانەوەی 

ــوو. عەبادیــی وای نیشــانداوە،  ــۆ چوارســاڵی داهات ــران ب پۆســتی ســەرۆكایەتیی ئەنجومەنــی وەزی

كــە دەتوانێــت دوور لــە ئەجێنــدای ئێرانیــی لــە عێــراق كاربــكات و بــەو شــێوەیەیش پشــتگیریی 

واشــینتۆن بــۆ ســەرۆك وەزیــران بە ئامانجــە بۆ كەمكردنــەوەی دەســەاڵتی ئێــران و هاوپەیامنەكانی 

لــە عێــراق لــە مــاوەی چــوار ســاڵی داهاتــوودا. ئەمریكییــەكان دەیانەوێــت كــورد لــە چوارچێــوەی 

ــی  ــۆ بتەوكردن ــت ب ــج بێ ــە ئامان ــوردەكان ب ــیی ك ــی و سیاس ــەوە و كاری پەرلەمانی ــدا مبێنێت عێراق

دەســەاڵتی حكومەتێكــی مەدەنیــی دوور لــە دەســەاڵتی ئێــران و هاوپەیامنەكانــی لــە عێراقــدا.

٣- هەوڵــدان بــۆ چارەســەركردنی كێشــەكانی نێــوان هەرێــم و بەغــدا بــە شــێوەیەكی 

ئاشــتییانە. لــە ڕوانگــەی ئەمریكییەكانــەوە ناكرێــت كەركــوك و ناوچــە دابــراوەكان بــە شــێوەی 

ــتورەوە  ــۆو دەس ــەی گفتوگ ــت لەرێگ ــەوە، دەبێ ــۆ بدۆزرێت ــان ب ــەری كۆتایی ــەربازیی چارەس س

چارەســەربكرێن. پاڵپشــتیی ئەمریــكا بــۆ كــورد لــەم بارەیــەوە وابەســتەی ڕێكخســتنەوەی 

دەســەاڵتی سیاســییە لــە هەرێــم بەشــێوەیەكی دیموكراســییانە و دوور لــە بەرژەوەندیــی 

ــی. ــیی و حیزبی کەس

25 John GlaserChristopher A. Preble, ‘The Plight of the Iraqi Kurds Poses a Difficult U.S. Foreign 

Policy Challenge’, National Interest, 21/10/2017, available at: http://nationalinterest.org/feature/the-

plight-the-iraqi-kurds-poses-difficult-us-foreign-policy-22838
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گۆڕانكاریــی  بــە  پێویســتی  ئەمریــكا  وەك  گرنگــی  هاوپەیامنێكــی  لــە  ســوودوەرگرتن 

ــایەتی و  ــەت و كەس ــە ڕووی عەقڵی ــتاندا ل ــی كوردس ــەاڵتی هەرێم ــە دەس ــە ل ــەیی هەی ڕیش

ــڕەواى  ــتەبژێری فەرمان ــەن دەس ــەكان لەالی ــە دەرەكیی ــی پەوەندیی ــاوەڕەوە. جێبەجێكردن بیروب

ئێســتای كوردســتانەوە پێناچێــت ببێتــە هــۆی پاراســن و پەرەپێدانــی بەرژەوەندییەكانــی كــورد 

ــراق.  ــە عێ ل
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باسی چوارەم: 

بایەخی کەرکوک بۆ ئێران

یەکەم: گرنگیی جیۆسیاسیی کەرکوک الی ئێران:

هــەر لــە دروســتبوونی عێراقــەوە کەرکــوک ڕەهەندێکــی جیۆسیاســیی گرنگــی بەخشــیە 

ــران و  ــۆ ئێ ــی ب ــی تایبەت ــا گرنگییەک ــراق، هەروەه ــی عێ ــی حکومەتەکان ــارەزووی ناوەندگەرای ئ

ــتا  ــەاڵم ئێس ــوو. ب ــرەوە هەب ــی ت ــی لەالیەک ــوازی کوردی ــەوەی ڕزگاریخ ــەک و بزوتن ــا لەالی تورکی

ڕەهەنــدی جیۆئابورییەکــەی کاریگەریــی زیاتــری لەسەرجێهێشــتووە و تەنهــا لەســەر ئاســتی 

پایتەخــت و ئەکتــەرە دەوڵەتییــەکان نەوەســتاوە، هێــز و ئەکتــەری نادەوڵەتیــی و گروپــە ئابوریــی 

ــان لەســەر کەرکــوک جێدەهێڵــن و کەرکوکێــش کارتێکەرێکــی  و سیاســییەکانیش جێکەوتــەی خۆی

ــەرانە. ــت و جەمس ــەن و پایتەخ ــەو الی ــین ب ــە هێزبەخش ــەرەکییە ل ــگ و س گرن

پرســیارە ســەرەکییەکانی ئــەم باســە بریتیــن لــەوەی، کــە کەرکــوک چ ڕۆڵێــک بــۆ ئێــران دەگێڕێت؟ 

ــران چــی  ــت، ئێ ــر بێ ــەر الی هەولێ ــەوە گ ــک و جیۆئیکۆنۆمیی ــی جیۆپۆلەتی ــە کەرکوک ــتان ب کوردس

لەدەســتدەدات؟ گــەر الی بەغــدا بێــت چــی لــە کوردســتان و بەغــدا بــۆ ئێــران مســۆگەردەکات؟

دروســتبوونی عێــراق ١٩٢٠ و لــە ڕژێمــی پاشــایەتییەوە تــا کۆمارییــەکان و دواهەمینیــان ڕژێمــی 

ــا وەک هاوبەشــێکی سیاســیی و ئابوریــی  ــووە ت ــران نەب بەعــس، بەغــداد پایتەختێکــی دڵخــوازی ئێ

و ســراتیژی هەڵیبژێرێــت، بــە پێچەوانــەوە هەمیشــە نەیارەکانــی )لەناویانــدا کوردەئۆپۆزســیۆنەکانی 

هــەردووال( یەکریــان وەک کارتــی یەکالکردنــەوەی ملمالنێــکان و بەرژەوەندییکانیــان بەکارهێنــاوە ٢٦.

تەنهــا ١٣ســاڵێک دەبێــت، کــە نــەک حکومەتێکــی هەماهەنگ و دراوســێیەکی بــاش بۆ تــاران، بگرە 

هاوبەشــێک و تــەواوکاری پــڕۆژەی »ئێرانــی ئیســالمیی« لــە بەغــدا دروســتبووە، هەڵبــەت ئەمەیــش بــە 

هەماهەنگیــی کــوردە نەیارەکانــی پێشــوی بەعــس و هاوپەیامنە شــیعەکانی عێــراق بەدیهات.

ــە شــەڕی هەشــت_ ــە تایبــەت ل ــراق و ب ــە عێ ــە درێژایــی ســەردەمی حوکمڕانیــی بەعــس ل ب

ــەر  ــک لەهەمب ــک و هاوپەیامنێ ــتێکی نزی ــی وەک دۆس ــران کوردەکان ــاڵەوە )١٩٨٠-١٩٨٨ز( ئێ س

ــی  ــژارد و ڕاســتەوخۆ چ لەســەردەمی شــاخ و چ لەســەردەمی ئەزمون ــداددا هەڵب ــی بەغ الوازکردن

هەرێمــی کوردســتان تــا ٢٠٠٣ مامەڵــەی لەگــەڵ کوردەکانــدا لەچوارچێــوەی ســراتیژی دووالیەنــەی 

ئێران-کوردســتانی عێراقــدا ڕێکخســت. لــە نــاو ئــەو ســراتیژەدا حکومەتــی ئیــران نــەک کەرکوکــی 

ــە  ــی( ل ــزی پێشــمەرگەدا )یەکێتی ــە هاوبەشــیی لەگــەڵ هێ ــەالی بەعســدا نەخســتووە، بەڵکــو ب ب

ــە  ــت. وات ــوک ڕێکخس ــاری کەرک ــۆ ش ــیان ب ــێکی هاوبەش ــاڵەدا هێرش ــی هەشت_س ــی جەنگ ئان

دۆســتی ڕاســتەوخۆ و بێپێچــی ئێــران لەناوچەکــەدا، کــوردەکان بــوون. ئەگەرچــی هێــزە شــیعەکانی 

٢٦ حبيــب اللــه ابوالحســن شــیرازی و کامــران طارمــی، نقــش گــروه هــای معــارض در ڕوابــط ایــران و عــراق)1378-

1375(،چــاپ اول، )تهــران: مرکز اســناد انقــاب اســامی، 138٤(، ص٢93-٢99.
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وەک حیزبــی دەعــوە و ئەنجومەنــی بــااڵی ئیســالمیی عێراقیــش بوونیــان هەبــوو، بــەاڵم هیــچ لــە 

نزیکایەتیــی کوردەکانــی لــە چوارچێــوەی ســراتیژی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێرانــدا کەمنەکــردەوە. لــە 

سەردەمێکێشــدا کــە دنیــای ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا پشــتی لــە شۆڕشــی ئیســالمیی ئێــران کردبــوو، 

کــوردەکان )چــەپ و نەتەوەیــی و ئیســالمیی( پێچەوانــەی دنیــا، ڕویــان لــە ئێــران کــرد.

ــری  ــی ت ــر گۆڕاوێک ــراق، ئی ــە عێ ــران ل ــری ئێ ــیعەکانی الیەنگ ــتیی ش ــە دوای بااڵدەس ــەاڵم ل ب

سیاســەتی ئێــران بەرانبــەر کوردســتان و کەرکــوک هاتــە ئــاراوە، کــە بەغــدادی الیەنگــری ئێرانــە نــەک 

ــی ســراتیژیی  ــات و گۆڕانێک ــدا پێکه ــە بەغ ــیعە ل ــی مەیل-ش ــۆڕان، حکومەتێک دژ. هاوکێشــەکان گ

بەســەر پەیوەندیــی کــورد و ئیرانــدا هــات. ئێــران کوردەکانــی وەک کارتێــک لەبــری بەکارهێنانیــان 

بــۆ لێــدان و الوازکردنــی بەغــدا نــەک بەکارنەهێنــا، بگــرە بەپێچەوانــەوە بــۆ تەواوکاریــی و پاڵپشــتیی 

بەغــدای نــوێ بەکارهێنــا و ســەرجەم پەیوەندییەکانــی خــۆی لەســەر ئــەم ســراتیژە نوێیــە خســتەکار: 

رساتیــژی ئێــران و کــورد و شــیعەکان لــە چوارچێــوەی عێراقێکــی یەکگرتــووی هاوپەیامنــی ئیرانــدا.

تــاران لــە عێراقــی نوێــدا لەبــری بەکارهێنانــی کــورد بــۆ الوازکردنــی بەغــدا و پاراســتنی 

ــەردەمی  ــوک وەک ١٩٦٨، ١٩٧٤، س ــتان و کەرک ــە کوردس ــۆی ل ــی خ ــتەوخۆی بەرژەوەندیەکان ڕاس

ــی  ــزە ناوچەییەکان ــەڵ هێ ــتەوخۆ لەگ ــە ڕاس ــی ١٩٩١، ک ــاش ڕاپەڕین ــالە و پ ــی هەشت_س جەنگ

ســلێامنیی و هەڵەبجــەدا دەهاتەپێــش و کاریدەکــرد، ئیــر لــە ڕێــی دیــدگای دروســتکردنی 

بەغدایەکــی بەهێــزی مەیل-شــیعەوە هەنگاوەکانــی خــۆی بــۆ پشــتیوانیی یــان پشــتتێکردنی لەگەڵ 

ــەر. ــدا گرتووەتەب هەرێم

ــەر  ــدا بەرانب ــاران و بەغ ــراتیژیەکانی ت ــە س ــەکان و قوواڵیی ــرە بەرژەوەندیی ــاڵێک زیات  دە س

ــەرکراوە.  ــان لەس ــی وردی ــن و هەماهەنگی ــی تەری ــە تایبەتی ــوک ب ــتان و کەرک کوردس

بــۆ تێگەیشــن لــە ڕوداوەکانــی ئــەم دواییــەی پەیوەســت بــە ئێــران و هەولێــرەوە، لــە چۆنێتیــی 

مامەڵەکردنــی تــاران لەگــەڵ دۆســێی کەرکــوک و پەراوێزخســتنی کــورد لەوشــارەدا پێویســتدەکات 

لــەو ســراتیژەوە لێیبڕوانرێــت.

ئێــران لــەوە تێگەیشــتووە کــە عێــراق بــێ کــورد ئــەو عێراقــە دڵخــوازەی نابێــت، کــە دەیەوێــت، 

بۆیــە ســیناریۆیەکی دووباڵیــی لەبەرچــاو گرتووە:

ــە  ــاران نەمێنێــت و ببێت ــە بەغــداد و ت ١. نایەوێــت هەولێرێکــی وا بســازێت، کــە پێویســتی ب

فاکتەرێکێــش بــۆ هاندانــی کوردانــی نــاو ئێــران و ئــارەزووی شــۆڕش و ســەربەخۆخوازیی ئاسایشــی 

بخاتــە مەترســییەوە.

٢. نــە هەرێــم هێندەیــش الواز بێــت نەتوانێــت هاوکاربێــت بۆ ســازاندنی عێراقێکــی هاوپەیامن 

و هاومەزهەبــی تاران. 

ــەوەی  ــە لێکردن ــەوەی یەکــەم ڕودەدات و ب ــر ئ ــۆ هەولێ ــە خستنەســەری کەرکــوک ب ــارە ب دی

ــان ڕودەدەدات. ــر دووەمی ــە هەولێ ــوک ل کەرک



ئایندەی کەرکوک لەنێوان کەرکوک و بەغداددا

76

دووەم: لکاندنی کەرکوک بە هەرێمەوە بۆ ئێران چی دەگەیەنێت؟

ــاوە  ــی نەم ــەوە( بوون ــەردەمی بەعس ــەی س ــە فۆرمەک ــدی )ب ــی ناوەن ــی حکومەتێک ئەگەرچ

دەســەاڵتی  ســەروەریی  لەپێنــاو  ئابوریــی  تاکەفاکتــەری  وەک  جیۆسیاســیی  فاکتــەری  تــا 

ــی  ــر هەژموون ــتا زیات ــت، ئێس ــدا جێبهێڵێ ــە دەوڵەتییەکان ــەر پەیوەندیی ــی بەس ــددا هەژمون ناوەن

جیۆئیکۆنۆمیــی کەرکــوک وەک فاکتەرێــک باڵــی بەســەر ئاراســتەی ڕوداوەکانــی عێــراق و ناوخــۆی 

ــراق  ــە عێ ــە کوردســتان، چ ل ــراق چ ل ــی عێ ــزە ناوچەییەکان ــەدا کێشــاوە. هێ کوردســتان و ناوچەک

لــە ڕوی بەرژەوەندیــی ئابوریــی، بــازاڕی جیهانیــی و ڕۆڵــی لــە پێگــەی ئابوریــی ئەوانــدا، ئیــدارەی 

ــەن. ــەوە دەک ــا و پێکیش ــە جی ــەوە ب ــارەی کەرکوک ــوک و لەب ــاو کەرک ــە ن ــان ل ــی خۆی ملمالنێکان

جیۆپۆلەتیــک و جیۆئیکۆنۆمیــی کەرکــوک چ لــە ســەردەمی دەوڵەتــی ناوەندیــی عێــراق و چ لــە 

ئێســتای فیــدراڵ و پڕملمالنێــدا گرنگیــی خــۆی لەدەســتنەداوە، ئــەو هۆکارەیــش بــووە، کــە شکســتی 

ــوردودا  ــەدەی ڕاب ــە نیوس ــورد ل ــیی ک ــەوەی سیاس ــوان جواڵن ــتاندنەکانی نێ ــەرجەم دانوس ــە س ب

ــە  ــە چوارچێــوەی مــادەی )١٤٠( دا گرنگیــی کەرکوکــە و ڕۆڵ ــە ئێستایشــدا دیســانەوە ل ــاوە، ل هێن

ئابورییەکــەی، کــە ڕێگــری لــە گەیشــتنە ڕێکەوتنێکــی شــکۆمەندانەی هەولێــر و بەغــدا کــردووە. 

ــەرچاوە  ــاو، س ــەرچاوەکانی ئ ــی، س ــا، فراوانی ــی، تۆبۆگرافی ــێوەی زەوی ــی، ش ــوێنی جوگرافی ش

رسوشــتییەکان و وزەی ئــەو شــارە لــە کۆنــەوە بارێکــی جیۆسیاســیی داوەتــە کەرکــوک و لــە 

پارێزگاکانــی دیکــەی عێراقــی جیاکردووەتــەوە، دۆزینــەوەی نەوتیــش جیــا لــە ڕەهەنــدە بازرگانییــە 

ــی  ــێ تەماح ــراق و ج ــی عێ ــادەمارێکی ئابوری ــووە ش ــامنیدا، ب ــەردەمی عوس ــە س ــەی ل دێرینەک

دراوســێکان و ئامانجــی ئابوریــی جواڵنــەوەی سیاســیی کوردســتان ٢٧. هێنــدە بەســە کــە بزانرێــت 

ســامانی نەوتــی کەرکــوک بــوو وایکــرد ویالیەتــی موســڵ بخرێتــە ســەر عێــراق تــا عێراقێکــی بەهێــز 

ــت ٢٨.  ــت ســەربەخۆییەکی هەبێ ــەوە بتوانێ ــە ڕوی ئابوریی ــێکانیدا ل ــەردەم دراوس لەب

ــەو  ــران ب ــۆ ئێســتای سیاســەتی گشــتیی ئێ ــە چوارچێــوەی هەرێمــی کوردســتاندا ب کەرکــوک ل

واتایــە دێــت، کــە لێکردنــەوەی کەرکــوک یەکســانە بــە الوازکردنــی بەغــدا لــە ڕوی جیۆپۆلەتیــک 

ــدا  ــاران و بەغ ــە ت ــەت ب ــز و بێمن ــی بەهێ ــەوە هەولێرێک ــە پێچەوانەیش ــەوە، ب و جیۆئیکۆنۆمیی

پێکدێــت و دەبێتــە النکــەی هاندانــی کوردانــی ئێــران و »دوژمنــە دێرینەکانــی وەک ئیرائیــل و 

ــاران. ــی ت ــۆ ئاسایشــی نەتەوەی ــڕ ب ــە دراوســێیەکی ئاژاوەگێ ــکا« دەکات ئەمری

ــی  ــەوە کیانێک ــیعە و قوتبوون ــی ش ــی عێراقێک ــە الوازکردن ــران وات ــۆ ئێ ــەوە، ب ــە کەرکوک ــر ب هەولێ

ناشــیعیی و نائێرانیــی، کــە بــە وتــەی هەندێک ناوەندی سیاســیی و ســەربازیی ئێران دەکاتــە ئیرائیلێکی 

دووەم. لــە ئایندەیشــدا ملمالنێــی ئــەم دوو هێــزە )کــورد و شــیعە( واتــە الوازکردنــی هەژمونــی ئێــران.

٢7 امینیحســینی، ناســیونالیزم کــرد و تاثیــر آن بــر موضــع گیــری ترکیــه در قبــال ژئوثلتیــک کرکــوک, پایــان نامــه ای 

کارشناســی ارشــد ڕوابــط بیــن امللل،)تهــران: دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه،139٢(، ص٤3.

٢8 مجموعه من الکتاب و الباحثین، کرکوک مدینة القومیات املتأخیة، ط 1. )اربیل: دار آراس، ٢٠٠9(، ص1٠5.
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ــەری  ــەوە، ڕوب ــە هەرێم ــەکان ب ــە جێناکۆک ــوک و ناوچ ــی کەرک ــەری لکاندن ــە ئەگ ــە ل چونک

ــش  ــم٢ ، ئەمەی ــۆ ٨٥٠٠٠٠ک ــم٢ ب ــە ٤٠٠٠٠٠ ک ــە ل ــش، وات ــدە و زیاتری ــە دووهێن ــم دەبێت هەرێ

بەمانــای گەیشــتنە بــە گەنجینەیەکــی بەهێــزی وزە و ئــاو و خــاک، واتــە جێگیرکردنــی ئابورییەکــی 

ســەربەخۆ. هــەروەک چــۆن زیادکردنــی دانیشــتوانی کوردستانیشــی لێدەکەوێتــەوە، کــە لــە 

٥٥٠٠٠٠٠ کەســەوە بــۆ ٦٥٠٠٠٠٠ کــەس دانیشــتوانەکەی زیــاددەکات ٢٩. 

ئەمەیــش دەرئەنجامــی ئەرێنیــی لــە ڕوی هەڵبــژاردن و ژمارەی کورســییەوە و مســۆگەرکردنێکی 

زیاتــری ملمالنێیکانــی هەڵبژاردنەکانــی داهاتــووی عێــراق دەداتــە هەولێــر، هــاوکات لــە بودجــەی 

عێراقــدا ڕێژەیەکــی زیاتــر دەبچڕێنێــت، ئەمەیــش مەترســیی زیاتــری لێدەکەوێتــەوە، کــە النــی کــەم 

بەغــدا و پێگــەی ئێرانیــش لــە ناوچەکــەدا الوازدەکات.

سێیەم: هەرێم بێ کەرکوک:

ــی  ــە هەماهەنگی ــە پێویســتی ب ــە کیانێکــی سیاســیی ک ــران وات ــوک، الی ئێ ــێ کەرک ــم ب هەرێ

ــدا وەک  ــە هــەم بەغ ــەی، ک ــەو خاڵ ــەوە ئ ــر دەچێت ــەم شــێوەیە هەولێ ــرە. ب ــاران زیات ــدا و ت بەغ

هەوادارێکــی ئێــران و هــەم تارانیــش دڵنیادەکاتــەوە کــە دراوســێیەکی نوێــی نزیــک بــە ئەمریــکا و 

ــۆ دروســتناکات. ــی ب ئیرائیل

ئێــران دەیەوێــت پێشــوەختە ڕێگریــی لــە دروســتبوونەوەی ئازەربایجانێکــی تــر بــکات، چونکــە 

ئــەو واڵتــە لــە بــری ئــەوەی کار ســەر شوناســە ئازەری-شــیعیەکەی بــکات )کــە هــەردو شوناســەکە 

پێکهێنــەری شوناســی ئێرانــن(، بــەاڵم لەســەر تــەزووی تورکبوون-رۆژئاواگەرایــی )تورکیا-ئەمریــکا( 

کاردەکات و بووەتــە هەڕەشــەیەکی زینــدوو بــۆ قوواڵیــی ســراتیژی ئێــران. تــاران نایەوێــت ئــەم 

ئەزمونــە لــە هەرێمــی کوردســتاندا دوبارەببێتــەوە.

بــە گشــتییش ڕوانینــی ئێرانییــەکان )بە تایبــەت دەوڵەت، ئــەو ئســوڵگەرایانەی کــە ئایدۆلۆژیانە 

بڕیــاردەدەن و ئامانجەگەرایــی لــە بــری واقیعگەرایــی بەســەر سیاســەتی ئێرانــدا زاڵدەکــەن نــەک 

حکومــەت( بــۆ ســەربەخۆیی ڕوانینێکــی گەشــبینانەیان نییــە، بــۆ ڕیفراندۆمیــش لــەو ڕوانگەیــەوە 

ســەیریاندەکرد. الی ئــەوان کەرکــوک ئــەو گرەنتییــە سیاســییەیە، کــە ئاینــدەی ســەربەخۆیی هەرێــم 

مســۆگەر دەکات.

بۆیــە هەندێــک لــە بەرپرســانی ئێرانیــی وەک جۆرێــک لــە تەڵــەی سیاســیی ئیرائیــل 

ڕیفراندۆمــی کوردســتانیان وەرگــرت، ئــەم ترســە الی ئێــران شــاراوە نییــە، لــە بەیاننامەکــەی ٩/٢٧ی 

پەرلەمانتارانــی ئێرانــدا هاتــووە »بــە درێژایــی ســااڵنێکی زۆرە، کــە واڵتــی عێــراق بووەتــە ئامانجــی 

ــوننیی و  ــورد، س ــەرەب، ک ــە ع ــراق ب ــەوەی عێ ــەاڵم نەت ــەهیۆنیی، ب ــی ئەمریکا-س پیالنگێڕیەکان

ــتان)عراق(،  ــای کردس ــت منطقه ــە دل ــوک ب ــاق کرک ــع الح ــاهی، موان ــود مبارکش ــور و محم ــدی پ ــرا احم ٢9 زه

فصلنامــە ژئوپلیتیک،ســال یازهــم، شــامرە دوم، تابســتان، 139٤، ص٤5 و٤٦.
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شــیعەوە بــە جێگیریــی خۆیــان نەخشــەکانی ئیســتیکبارییان لەناوبــردوە« لــە بەیانەکــەدا هاتــووە، 

ــی و  ــت پێکەوەی ــایی دەتوانێ ــێوەی نایاس ــراق بەش ــتانی عێ ــی کوردس ــی هەرێم ــە »ڕیفراندۆم ک

ــن  ــە داواکاری ــوە.... ئێم ــژاوی نوێ ــە ناوگێ ــراق دەخات ــێنێت و عێ ــراق بڕوش ــی عێ ــەروەریی خاک س

ــچ  ــە هی ــکات و ب ــراق ب ــی عێ ــی حکومەت ــۆ هاوکاری ــت ب ــانکاریی پێویس ــران ئاس ــی ئێ حکومەت

ــەدەن« ٣٠. ــەهیۆنییەکان ن ــازیی س ــە کێشەس ــە ب ــک ڕێگ جۆرێ

حســین ئەمیــر عەبدواڵهیــان، بەرێوەبــەری گشــتیی کاروبــاری نێودەوڵەتیــی پەرلەمانــی 

ئێرانیــش لەوبــارەوە گوتــی: »شــەکانەوەی ئــااڵی ئیرائیــل لــە نــاو هەوادارانــی ڕاپرســیی 

ــی  ــا ڕژێم ــە ئای ــارا، ک ــیارە دەهێنێتەئ ــەو پرس ــر ئ ــە هەولێ ــتان ل ــی کوردس ــەربەخۆیی هەرێم س

ــە »بیســراوە  ــیویەتی ک ــەو نوس ــە؟« ئ ــی نیی ــی کوردی ــکاری واڵتێک ــن بەرگری ــی گەورەتری زایۆنی

مەســعود بارزانیــی داوای لــە تەلئەبیــب کــردوە، کــە بەرگریــی ئاشــکرا لــە ئەنجامدانــی ڕاپرســیی 

ڕابگرێــت« ٣١.

ئێــران تەنهــا بیــر لــەوە ناکاتــەوە، کــە عێراقێــک لەتدەبێــت و کەرکــوک دەچێتــە ســەر هەولێــر. 

کــە وەک بەشــێک لــە هاوپەیــامن و قوواڵیــی ســراتیژیی و پێگەی مەزهەبیــی و سیاســەتی کلتوریی 

خــۆی دەزانێــت، بەڵکــو دیوێکــی تــری مەترســیداری ســەربەخۆیی )هەمــان شــێوەی تورکیــا( لــە 

ناوچــە کوردییەکانــی ناوخۆیــدا دەبینێتــەوە. چونکــە پێیوایــە کاریگەرییەکانــی لەســەر کوردەکانــی 

ئێــران لــە ڕوی زەمەنــەوە، کاریگەریــی کورمتــەودا و دورمــەودای جیــاوازی لەســەر ئاســتی سیاســیی، 

ــران بــاش درکــی ئــەوە دەکات، کــە  ــران دەبێــت. ئێ کلتوریــی، ئابوریــی و ئەمنیــی کوردســتانی ئێ

بــە نێودەوڵەتیبوونــی دۆســیەی کــوردەکان و کەیســی مافەکانــی لــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا ئەمــڕۆ 

بێــت یــان ســبەی، شــنەبا بێــت یــان ڕەشــەبا هەندێکێشــی بــەر ئــەو دەکەوێــت و دەبێتــە بارتەقــای 

ــە کێشــەی ڕیشــەیی و هەڕەشــەی  ــدا بووەت ــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی ــە ل دۆســێکانی دیکــەی، ک

جدیــی بــۆ ئــەو واڵتــە. 

ــی  ــە کاریگەری ــووە، ک ــی بیرنەچ ــی عێراق ــی کوردەکان ــیی گرنگ ــتگەی سیاس ــێ وێس ــران س ئێ

ــتووە. ــران جێهێش ــەر ئێ ــان لەس قووڵی

ــەرکردە  ــەی س ــە زۆرین ــوود، ک ــێخ مەحم ــتانیەکانی ش ــە کوردس ــەلەی حکومەت ــەم مەس یەک

سیاســیی و عەشــایەرییەکانی کوردســتانی ئێرانــی هانــدا و کــردە الیەنگــر و دۆســیەی کوردەکانــی 

لــە ســەردەمی پەهلەویــی یەکەمــدا بوژانــدەوە و بگــرە ئاڵۆزیــی و هەڵگەڕانــەوەی سەربازییشــی 

بــەدوای خۆیداهێنــا. دووەم، دروســتبوونی حیزبــی هیــوا، کــە کاریگــەر بــوو لەســەر ئینتێلێجنســیای 

کوردانــی ئێــران و بــووە هەوێنــی دروســتبوونی ژێــکاف و دواتــر لــە هەناویــدا کۆمارێکــی کوردیــی 

تێــدا هێنایــەدەرەوە. ســێیەم، ئەزموونــی هەرێمــی کوردســتان )بــێ کەرکــوک( کــە مامەڵــەی 

30 http://www.hamshahrionline.ir/details/383644/Iran/politics

31 http://www.hamshahrionline.ir/details/382374/Iran/foreignpolicy
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حکومەتــی ئێــران لەمــەی دواییانــدا واقیعیــر بــووە لەوانــەی پێشــر و توانیــی نــەک ئــەوەی نەبێتــە 

ــاران  ــم و ت ــەی هەرێ ــی مامەڵ ــرە ئەزمون ــەت، بگ ــاری دەوڵ ــی نەی ــەوەی کوردان ــەری بوژان فاکت

زێڕینریــن ســەردەمی ئارامیــی ســنوریی بــۆ ئێــران دەســتەبەرکرد، ئەمــە جیــا لــەو هەماهەنگییــە 

ئەمنییــەی بەرەنگاربوونــەوەی تیــرۆر و پەرەپیدانــی ئابوریــی بــە جۆرێــک، کــە هەنووکــە لــە فاکتــە 

ــی ســەربەخۆیی  ــەر مەیل ــەوە بەرانب ــی کاردان ــۆ قبوڵکردن ــە ب ــەوەی ئیران کاریگەرەکانــی هێورکردن

کوردســتانی عێــراق.

لــە ســیناریۆی لکاندنــی کەرکــوک بــە هەولێــرەوە، ئێــران وای دەبینێــت یــەک لەدوایــەک ئــەم 

کاردانەوانــەی دەبێــت:

هەرێامیەتیــدا  و  عێــراق  ئاســتی  لــە  کوردســتان  هەرێمــی  جیۆپۆلەتیکــی  بارســتایی   .١

بەرزدەکاتــەوە.

ــەوە  ــی ئەوان ــە ڕێ ــن و ل ــە کوردەکان ــان ک ــی هاوپەیامنی ــران باڵێک ــی ئێ ــیعە الیەنگرەکان ٢. ش

ــییەوە. ــە مەترس ــران بســازێنن، دەخات ــە ئێ ــک ل ــی نزی ــە عێراقێک توانیویان

٣. دۆســیەى ســوننەکانی عێــراق دەبوژێننــەوە و دەبنــە دەســتکەالیەکی بــاش بــۆ الوازکردنــی 

ــدا  ــە پشــتیوانی ئەجێن ــوودا ببێت ــە داهات ــە ل ــتانیش دورنیی ــی کوردس ــدا و هەرێم ــیعەکانی بەغ ش

ــی هەرێمێکــی سوننەنشــین.  ــۆ پێکهێنان ــەم ب ــی ک سیاســییەکانی ســوننەکان و الن

٤. زەمینەی سەربەخۆیی فەراهەمدەکات و عێراقێکی الواز جێدەهێڵێت.

٥. بزوتنــەوەی سیاســیی و شۆڕشــگێڕانی کوردەکانــی ئێــران هاندەداتــەوە و خۆڵەمیشــە 

ــەردەم هەڕەشــەیەکی کاریگــەر و  ــە ب ــران دەخات ــان ســاڵە دەگەشــێنێتەوە و ئێ ــی دەی کپکراوەکان

ــارەوە.  نادی

٦. یەکپارچەیی خاکی ئێران و ئاسایشی نەتەوەیی دەخاتە مەترسییەوە.

٧. لــە ڕوی ئابورییــەوە لــە ئیــران لــە بەرنامەیدایــە، کــە نەوتــی کەرکــوک لــە بــری ئــەوەی لــە 

ــەم  ــک ئ ــد جارێ ــت و چەن ــەوە بنێردرێ ــە ئێران ــت، ل ــان بکرێ ــی جیه ــەی بازاڕەکان ــاوە ڕەوان تورکی

هەوڵــەی لــە ڕێگــەی بەغــداد و چەنــد الیەنێکــی کوردســتانەوە داوە. بــەاڵم بــە لکاندنــی کەرکــوک 

بــە هەلێــرەوە ڕەنگــە جێبەجێکردنــی ئــەم پالنــە دوربکەوێتــەوە. 

بۆیــە وەک هەنگاوێکــی پێشــگیرانە، ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ پشــتیوانیی و هاوکاریــی 

حکومەتــی عێراقیــی لــە گرتنــەوەی کەرکــوک و ســەپاندنی دەســەاڵتیدا لــەو ناوچانــە کــرد.

ــک  ــە کەســایەتیی نزی ــک ل ــی هەندێ ــە ڕای نەرم ــت، ک ــش نادیــدە ناگیرێ ــەت ئەوەی هەڵب

ــە،  ــرەوە ئەرێنیی ــە هەولێ ــوک ب ــی کەرک ــەک لکاندن ــەر ن ــی بەرانب ــنبیرانی ئێرانی ــەت و ڕۆش حکوم

ــاری سیاســیی هەرێامیەتیــی  ــە بڕی ــە ل ــەاڵم ئەمان بگــرە الیەنگــری ســەربەخۆیی کوردستانیشــن، ب

ــران  ــالمیی ئێ ــی ئیس ــی شۆڕش ــییەکان و ئامانجگەراکان ــر شۆڕش ــەرن و زیات ــر کاریگ ــدا کەم ئێران

ــەن.  ــتاندا دیاریدەک ــراق و کوردس ــە عێ ــران ل ــەتی ئێ سیاس
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ئێرانییــەکان ئــەم کۆمەکــەی خۆیــان بــۆ عێــراق لــە گرتنــەوەی کەرکوکــدا ناشــارنەوە. محەمــەد 

محەمەدیــی گولپایگانیــی، ســەرۆکی نوســینگەی ڕێبــەری بــااڵی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێرانیــی )عەلــی 

ــکا  ــە »ئەمری ــرد، ک ــەوە ک ــاژەی ب ــوک، ئام ــەری کەرک ــی ١٦ی ئۆکتۆب ــی( دوای ڕوداوەکان خامینەی

ــی  ــۆی ڕێنامییەکان ــە ه ــەاڵم ب ــتبکەن، ب ــی دووەم دروس ــابوو ئیرائیل ــل نەخشەیانکێش و ئیرائی

ڕێبــەری شۆڕشــی ئیســالمیی ئێــران )خامینەیــی( و فیداکارییەکانــی ژەنــەراڵ قاســم ســولەیامنیەوە 

ــان ئازادکــرد«. نەخشــەکانی هەڵوەشــاندنەوە و کەرکوکی

ئەوەیــش ناشــاردرێتەوە، کــە ئێــران تەنهــا لــە ڕێــی پشــتیوانیی بەغــداوە کەرکوکی لە کــوردەکان 

وەرنەگرتــەوە، بەڵکــو ســودی لــەو پەیوەندیــی و دۆســتایەتییەش وەرگــرت، کــە ســااڵنێکە لەگــەڵ 

هێــزە کوردییەکانــی ناوخــۆی هەرێمــدا هەیەتــی و بــەم شــێوەیە هــەم پەیوەندیــی ئێــران و هێــزە 

کوردییەکانــی )وەک باڵێکــی یەکێتیــی نیشــتامنیی( و هــەم ناکۆکیــی هێــزە ناوخۆییەکانــی هەرێمــی 

کوردســتان هــاوکاری تەواوکردنــی نەخشــەی ئێــران بــوون بــۆ کەمکردنــەوەی مەترســییەکانی 

ــۆ  ــەوە ب ــە هەرێم ــی ب ــی کەرکوکیش ــییەکانی لکاندن ــەم مەترس ــر و ه ــتدەرچوونی هەولێ لەدەس

ماوەیەکــی درێــژ دورخســتەوە. 

ــی  ــە هێزەکان ــت، ک ــەوە دێ ــای ئ ــە مان ــوک ب ــەوەی کەرک ــران، گرتن ــۆ ئێســتای سیاســەتی ئێ ب

ــش  ــەڕی داع ــش ش ــی پێ ــۆ قۆناغ ــەوە ب ــم دەگەڕێرنێن ــیی هەرێ ــەاڵتی سیاس ــمەرگە و دەس پێش

ــۆ کوردســتانێکی ســەربەخۆی گریامنکــراو  ــی ب ــەی ئابوری ــە هــەم پێشــمەرج و زەمین )٢٠١٤(. وات

ــا پێکــەوە لەگــەڵ شــیعە هاوپەیامنەکانــی  ــرا، هــەم کوردەکانیــش دەنێردرێنــەوە بەغــداد ت لەبارب

ــک و هاوبەشــی سیاســەتە  ــی نزی ــە هاوپەیامنێک ــەوە، ک ــەی دوای ٢٠٠٣ بهێڵن ــەو عێراق ــدا ئ ئێران

ــەدا.  ــە ناوچەک ــە ل گشــتییەکانی ئێران

لەالیەکــی تریشــەوە پالنــی گواســتنەوەی نەوتــی کەرکــوک لــە ڕێــی ئێرانــەوە لــە ئێســتادا لــە 

ــەوە  ــر ل ــوارەدا خێرات ــەم ب ــدا ل ــاران و بەغ ــی ت ــتندایە و حکومەتەکان ــۆ داڕش ــە ب ــی بەرنام حاڵەت

ــت.  ــە چاوەڕێدەکرێ ــەوە، ک دەجوڵێن

هێشــتا مانگێــک بەســەر ڕوداوەکانــی ١٦ ی ئۆکتۆبــەر و گرتنــی کەرکوکــدا تێنەپەڕیــوە، 

ــکراکردووە،  ــەوەی ئاش ــش ئ ــی عێراقی ــی نەوت ــەری بازاڕگەری ــەویی، بەڕێوەب ــەال موس ــەاڵم ع ب

ــە  ــە ئارادای ــان ل ــی کرماش ــۆ پااڵوگەکان ــوک ب ــی کەرک ــتنەوەی نەوت ــارەی گواس ــۆ لەب ــە گفتوگ ک

ــرە  ــی بارهەڵگ ــە ڕێ ــەوت ل ــل ن ــە ١٥٠٠٠ بەرمی ــت ڕۆژان ــدا دەتوانرێ ــی یەکەمیش ــە قۆناغ و ل

ــە  ــە دەگەیەنرێت ــەم ڕێژەی ــە قۆناغــی دووەمیشــدا ئ ــەوە و ل ــران بگوازرێن ــۆ ئێ ــەوە ب نەوتییەکان

٢٥٠٠٠ بەرمیــل. 

ــرەوەى  ــە جێگ ــان ببێت ــی کەرکوک-کرماش ــتنەوەی نەوت ــگای گواس ــە ڕێ ــدەدا دورنیی ــە لەئاین ک

بۆریــی نەوتــی کەرکوک-جەیهــان، لەمەیشــدا هەولێــر و ئەنکــەرە لــە ڕوی ئابورییــەوە زیامنەنــدی 

یەکــەم دەبــن.



توێژینەوەی ژمارە )٢(

81

کۆتایی و ئەنجام

ــە وەک  ــن، ک ــک گەاڵڵەبکەی ــد دەرئەنجامێ ــن چەن ــەدا دەتوانی ــەم ڕاپۆرت ــی ئ ــە کۆتای ل

چەنــد خاڵیکــی ســەرەتایی بــۆ تێگەیشــن لــە ئاینــدەى کەرکــوک بیانخەینــەڕوو، بــەم 

ــێوەیە: ش

لەبــەر فرەڕەهەندیــی کێشــەی کەرکــوک و پێکهاتەکانــی، تــا ئێســتا ئــەو چارەســەرانەی   *

بــۆ ئــەم کێشــەیە دانــراون وەک بەشــێک لــە کێشــەی ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە نێــوان حکومەتــی 

عێــراق و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا، نەیانتوانیــوە چارەســەرێکی واقیعیــی و گونجاوبــن و 

جێــی ڕەزامەندیــی پێکهاتــە ســەرەکییەکانی کەرکــوک، بەتایبــەت ئــەو ئامــراز و هەنگاوانــەی کــە 

لــە مــادەی )١٤٠( ی دەســتوری فیدراڵیــدا تەبەنیکــراون، لەبەرئــەوە ئــەم هەنگاوانــە نــەک تەنهــا 

ــد ڕەهەندێکــی کەمــی کێشــەکانی  ــان جێبەجێکــراوە، بەڵکــو هــاوکات تەنهــا چەن بەشــێکی کەمی

ــوک چارەســەردەکات. کەرک

کــورد لــەو ماوەیــەدا، کــە لــە کەرکــوک بااڵدەســتیی ئەمنیــی و کارگێڕیــی هەبــووە، نــەک   *

هــەر خەمســارد و کەمتەرخــەم بــووە لــە هەنگاونــان بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکان، بەڵکــو هیــچ 

بەرچاوڕونیــی و پــڕۆژە و پالنێکــی ســراتیژیی ئەوتۆیشــی نەبــووە بــۆ چۆنێتیــی مامەڵەکردنی لەگەڵ 

ــتاندا  ــی کوردس ــەڵ هەرێم ــی لەگ ــۆی چارەنوس ــتیی و ئاس ــدا بەگش ــە عێراق ــوک ل ــدەی کەرک ئاین

بەتایبەتیــی. جگــە لەمەیــش، بــە هاوشــێوەی بەغــداد، کــەم جــار بەدەنــگ ئــەو پڕۆژانــەوە چــووە، 

کــە لەالیــەن چەندیــن الیەنــی ناوخۆیــی و دەرەکییــەوە بــۆ چارەســەرکردنی کێشــەکانی کەرکــوک، 

یــان ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــر، پیشــنیارکراون.

ئــەوەی پیویســتە لــەم دۆخــەدا هــەردوو الیــەن )هەرێــم و بەغــداد( لێیتێبگــەن   *

ئەوەیــە، کــە بااڵدەســتبوونە تاکالیــەن و کاتییــەکان گرەنتیــی چارەســەرکردنی ڕیشــەیی کێشــەکانی 

کەرکــوک ناکــەن، لــە ئەنجامیشــدا پێداگریــی لەســەر بااڵدەســتیی تاکالیەنــە )جــا بــۆ هەرێــم یــان 

ــری  ــی ت ــچ ئاکامێک ــەردووال هی ــی ه ــی تواناکان ــی درێژخایەن ــە بەفیڕۆدان ــە ل ــت( جگ ــداد بێ بەغ

لێناکەوێتــەوە، هەرکاتێکێــش ئــەم قەناعەتــە الی هــەردووال گەاڵڵەبــوو، ئــەوە گەڕانــەوەی جدیــی 

بــۆ دانوســتاندنی هێورانــە و چارەســەری ئاشــتییانە ڕێگایەکــی نزیکــی پەســندکراو دەبێــت الیــان. 

یەکێــک لــەو چارەســەرانەیش کــە ئێســتا زۆرێــک لــە چاودێرانــی دۆخەکــەوە پێشــنیارکراوە بریتییــە 

ــە  ــەم چارەســەرەیش پێویســتی ب ــەاڵم ئ ــارساوە، ب ــەش( ن ــی هاوب ــە )حوکمڕانی ــە ب ــزەی، ک ــەو تێ ل

لێکدانــەوە و شــیکردنەوەی زۆر هەیــە، تــا بتوانێــت دەرهەقــی چارەســەرکردنی زۆرێــک لــە 

ڕەهەندەکانــی کێشــەکە بێــت بەتایبــەت )کێشــەی ئاینــدەى سیاســیی کەرکــوک، کێشــەی شــێوازی 

حوکمڕانیکردنــی کەرکــوک، کێشــەی چۆنێتیــی بەڕێوەبــردن و دابەشــکردنی داهاتــی نــەوت و 

ــوک(. ــتییەکانی کەرک ــەرچاوە رسوش س
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* مەترســیەکانی دۆخــی ئەمنیــی کەرکــوک بەردەوامــن و نائارامییەکــی زۆرو دڵەڕاوکێــی ئەمنیی 

لەکەرکــوک هەیــە، بەتایبەتیــی لەالیــەن پێکهاتــەی کوردییــەوە، بۆیە چارەســەری هەنوکەیــی و خێرا 

ئەوەیــە، کــە فەرزکردنــی دیفاکتــۆی ئەمنیــی یەکالیــەن بەبــێ متامنــە ناتوانێت ســەرکەوتوبێت.

* ڕوداوە ئەمنییەکانــی کەرکــوک ئــەو ڕاســتییەیان دەرخســت، کــە دەســتی حیــزب لەنــاو 

فرەمەرجەعــی  بۆیــە  دابەشــبونی ســەربازیی دروســتکرد،  پێشــمەرگە،  پێکهاتــەی هێزەکانــی 

ســەربازیی هەمــوو پالنــە ســەربازییەکانی تێکــدا، ئەمەیــش خواســتی زیاتــر دروســتدەکات لەســەر 

دروســتکردنەوە و ڕێکخســتنەوەی هێزەکانــی پێشــمەرگە لەچوارچێــوەی هێزێکــی نیشــتامنیی 

ــە: ــەربازی كورت ــاوەڕی س ــاوەن بیروب خ

* لەدەســتدانی کەرکــوک و ناوچــە جێناكۆكەكانــی تــر دەرئەنجامــی لێكدانــەوەی هەڵــەی 

ســەركردایەتیی سیاســیی كــورد بــوو، نــەك تەنهــا بــۆ توانــا و هێــزی ناوخۆیــی و ســەربازیی هەرێمی 

كوردســتان بەرانبــەر بــە ڕكابەرەكانــی كــورد لــە نــاو عێراقــدا، بەڵكــو بە هەڵــە خوێندنــەوەی هەمان 

ــە  ــی و نێودەوڵەتیی ــزە هەرێمی ــی هێ ــج و نیگەرانی ــە و ئامان ــۆ ڕوانگ ــوو ب ــەركردایەتییە ب ــەو س ئ

ــە نیازەكانــی  ــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بەرانبــەر ب ــا و واڵت كاریگــەرە كانــی وەك ئێــران و توركی

كــورد لــە ئەنجامدانــی ڕیفراندۆمــی ســەربەخۆیی لــە هەرێــم و ناوچــە جێناكۆكــەكان.

ــەرەكییەوە:  ــی س ــە دوو الیەن ــوو ل ــورد ب ــتی ك ــەوەی شكس ــوک ڕەنگدان ــتدانی کەرک * لەدەس

١( بونیادنانــی پەیوەندییەكانــی دەرەوە لەســەر بنەمــای بەرژەوەندیــی حیزبیــی و شەخســیی 

نەبوونــی خوێندنەوەیەكــی بابەتییانــە و قــووڵ بــۆ بەرژەوەندیــی و نیگەرانییەكانــی بەرانبــەر. ٢( 

نائامادەگیــی یەكڕیزیــی و كۆدەنگیــی سیاســیی و كۆمەاڵیەتیــی لــە هەرێــم و هەروەهــا شكســت 

لــە بەرنامەڕێژیــی لەســەر بنەمــای نیشــتامنیی بــۆ بتەوكردنــی پێگــەی كــورد لــە کەرکــوک و ناوچــە 

ــدا. دابراوەكان
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دەستپێک

ئــەم توێژینەوەیــە بەرهەمــى قۆناغــى ســێیەم و کۆتایــى پــرۆژەى )چارەنــوىس کەرکــوک 

ــە  ــى( ب ــەوەى ئایندەی ــەنتەرى لێکۆڵین ــژەراىن )س ــەن توێ ــە لەالی ــداد(ە، ک ــر وبەغ ــوان هەولێ لەنێ

هــاوکارى )ســەنتەرى لێکۆڵینــەوەى یاســایى و ســیاىس( کۆلێــژى یاســا و ڕامیارى/زانکــۆى ســلێامىن 

جیبەجــێ دەکرێــت. مــاوەى جێبەجێکردنــی ئــەم پرۆژەیــە )٦( مانگــی خایانــد، کــە ســێ قۆناغــی 

ــەم و  ــی یەک ــەڕوو، قۆناغ ــەک خراوەت ــک توێژینەوەی ــگ جارێ ــەر )٢(مان ــە ه ــرت و ل ــە خۆدەگ ل

ــرا. ــى / ٢٠١٧ ئامادەک ــى دووەم ــى ترشین ــوىل / ٢٠١٧  و مانگ ــى ئەیل ــە مانگ ــی ل دووەم

پــرۆژەى )چارەنــوىس کەرکــوک لەنێــوان هەولێــر وبەغــداد(، وەک پرۆژەیەکــى فــراواىن چەنــد 

ــى  ــایی، مێژووی ــیاىس، یاس ــتى )س ــى زانس ــوەى خوێندنەوەیەک ــەوڵ دەدات لەچوارچێ ــى، ه قۆناغ

ــە  ــە ل ــەوە، ک ــیارانە بدۆزێت ــەو پرس ــک ل ــۆ هەندێ ــوک وەاڵم ب ــییەی کەرک ــۆ دۆس ــووری(دا ب و ئاب

ــارادان،  ــە ئ ــوک ل ــی کەرک ــى هەنوکەى ــەکاىن دۆخ ــۆڕاوە نوێیی ــدراو و گ ــى پێ ــى دەرکەوتن ئەنجام

هــاوکات هەندێــک بەرچــاوڕووىن زانســتیی نــوێ لەســەر دۆســییەکە و ئامــرازەکاىن چارەســەرکردىن 

ــدارەکان.  ــە پەیوەندی ــە بەردەســت الیەن بخات

پرســیاری ســەرەکى ئــەم پرۆژەیــە، کــە هــاوکات چەقــى ناوەرۆکــى هەرســێ روماڵــی هەرســێ 

قۆناغــی توێژینەوەکەیــە ئەوەیــە: ئاینــدەی کەرکــوک لــە عێراقــدا چــی دەبێــت؟

بۆیە پرۆژەکە لەسەر سێ ئاست بناغەى بۆ وەاڵمدانەى ئەم پرسیارە داڕشتووە: 

- ئاستی یەکەم: داهاتوی سیاسی و کارگێڕیی کەرکوک،

- ئاستی دووەم: ڕەهەندی ئاسایشی کەرکوک،

- ئاستی سێیەم: ڕەهەندی هەرێمیی و نێودەوڵەتی.

گرنگی پرۆژەکە دەکرێ لەم خااڵنەدا کورت بکرێتەوە:

یەکــەم: بــۆ یەکــەم جــارە لێکۆڵینەوەیەکــی وا فــراوان لەســەر کەرکــوک بکرێــت پــاش 

ــی  ــاش ڕیفراندۆم ــی پ ــی وەک شکســتی داعــش و کاردانەوەکان ــە نوێکان ســەرهەڵدانی گۆرانکاریی

دەستبەســەرداگرتنەوەی  و  ئۆکتۆبــەری٢٠١٧  ١٦ی  و  کوردســتان  هەرێمــی  ســەربەخۆیی 

عێراقــەوە. حکومەتــی  لەالیــەن  کەرکــوک  نادەســتوورییانەی 

حیزبــە  و  سیاســیی  پرۆســەی  بــۆ  باشــر  بەرچاوڕونییەکــی  دەبێتــە  پرۆژەکــە  دووەم: 

بکــەن. کەرکوکــدا  کەیســی  لەگــەڵ  مامەڵــە  هۆشــیارانە  ئــەوەی  بــۆ  کوردســتانییەکان 

گرنگریــن ڕایــەڵ و ڕەهەنــدەکاىن ناوەرۆکــى قۆناغــی ســێیەمی پرۆژەکە کە مانگى شــوباىت٢٠١٨ 

ئامادەکــراوە، لــەڕووى میتۆدییــەوە ئەڵقەیەکــى تــەواوکارە بــۆ تێڕوانیــن و دەرئەنجامــەکاىن قۆناغــی 

یەکــەم و دووەمــی پرۆژەکــە. ئــەم پرۆژەیــە مەبەســتییەتی توێژینــەوە لــە کــۆى تایبەمتەندییــەکاىن 

دۆســییەی کەرکــوک و ڕەهەنــدە ناوخۆیــی و دەرەکییــە جیــاوازەکاىن لــە ماوەیەکــى زەمــەىن 

توێژینەوەی قۆناغی سێیەمی پرۆژەى:

توێژەران:
..............................................

د. ئومێد ڕەفیق فەتاح                             د. عابد خالید ڕەسول
د. زمکان عەلـی سەلـیم                              د. جەالل حەسەن مستەفا

م. هەردی مەهدی میکە

پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و 
سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی 
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ــی قەیرانەکــە و بەربەســت و  ــەم دۆســییەیە ناجێگیری ــی ئ ــن تایبەمتەندییەکان دیارکــراودا، گرنگری

ــە  ــەم پرۆژەی ــى ئ ــی یەکەم ــک قۆناغ ــن کاتێ ــە دەبینی ــەڕوو. بۆی ــە خراونەت ــەو رێگاچارانەشــە ک ئ

ــش  ــەکاىن داع ــەوەى فراوانخوازیی ــى بەرەنگاربوون ــە ئەنجام ــۆ ل ــە دیفاکت ــوک ب ــەڕوو، کەرک خرای

لەژێــر دەســەاڵتی هێزەکانــی پیشــمەرگە و حکومەتــی هەرێمــی کوردســتاندا بــوو، لەســایەى ئــەم 

دۆخەشــدا واچاوەڕواندەکــرا کــە کــورد چیــدى ئــەو ئامرازانــەی کــە خرابوونــەڕوو بــۆ چارەســەری 

دۆســییەی ناوچەجێناکۆکــەکان بــە رێگاچــارە نەناســێنێت، بەتایبەیــش مــادەى )١٤٠(ى دەســتوورى 

عێراقــى ســاڵى ٢٠٠٥. بــەاڵم بــە پێچەوانــەى ئــەو دۆخــەى لــە کاىت ئامادەکــردىن قۆناغــی دووەمــی 

توێژینەوەکــە، بەتایبــەت لــە دواى )١٦/ ١٠/ ٢٠١٧( گۆڕانــکارى گــەورە بەســەر دۆخــی کەرکوکــدا 

هــات، بۆیــە قۆناغــی دووەمــى پرۆژەکــە لەســایەى ئــەو دۆخــە نوێیــەدا پێداچوونــەوە بــۆ الیــەن و 

ڕەهەنــدەکاىن کێشــەى کەرکــوک کــرد. بــەاڵم قۆناغــی ســێیەم وکۆتایــى، زیاتــر هەوڵــی ئایندەبینــی 

ــن،  ــەکەوە پەیوەس ــەوەى کیش ــدەى یەکااڵکردن ــە ئاین ــە ب ــهاتانە دەدات ک ــەر و پێش ــەو چارەس ئ

لەســەر ئاســتى ناوخۆیــى هەرێمــى کوردســتان وعێــراق و لەســەر ئاســتى هەرێمــی و نێودەوڵەتــی.
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باىس یەکەم: 

دۆسییەی فرەڕەهەندی کەرکوک و چارەسەری تەوافوقی

دۆســییەی کەرکوک دۆســیەیەکی ئالــۆز و فرەڕەهەندە، چارەسەرەکانیشــی پێویســتە فرەڕەهەند 

بــن. لــە ڕەهەنــدى شوناســی نەتەوەیــی و مــاىف چارەنووســەوە تــا ڕەهەنــدى ســیاىس و ئیــدارى و 

دەســتوورى و ئابــورى و کۆمەاڵیەتــی. بۆیــە لێــرەدا هەوڵــدراوە لەســەر چەنــد ڕەهەندێــک و لــە 

چەنــد ئاســتێکدا وێنــاى چەنــد چارەســەرێک بــۆ قەیرانەکــە کــراوە:

یەکەم: حوکمڕاىن هاوبەش و چارەنوىس کەرکوک:

ــراق و  ــی عێ ــوان پێکهاتەکان ــی نێ ــی پەیوەندیەکان ــت، چارەنوس ــوک دەتوانێ ــی کەرک چارەنوس

ــی هەرێمــی کوردســتان  ــدڕاڵ و حکومەت ــی فی ــی حکومەت ــەک و نێوان ــوک لەالی ــی کەرک پێکهاتەکان

لەالیەکیــرەوە دیاریبــکات. یەکێــک لــەو چارەســەرانەی لەالیــەن ســکۆلەرەکانی بــواری ملمالنــێ )بــۆ 

ئــەو کۆمەڵگایانــەی دابەشــبون بەســەر چەنــد پێکهاتەیەکــدا( پێشــنیاردەکرێت بریتیــە لــە حوکمڕانیی 

هاوبــەش )Power-sharing(. بــەاڵم حوکمڕانیــی هاوبــەش چەندیــن بیــردۆز و پیادەکردنــی مەیدانیــی 

جیــاوازی هەیــە. ڕەنگــە لــە هــەر کەیســێکدا جۆرێــک لــە پیادەکردنــی حوکمڕانیــی هاوبەش بــە هۆی 

تایبەمتەندیەکانــی ئــەو کەیســە هەبێــت. بــەدەر لــەوەش، پێویســتە لــە دۆســیەی کەرکوکــدا چەندیــن 

پرســی تــر شــەنوکەو بکرێــت و ڕەهەنــدە ئالۆزەکانــی ئــەم دۆســییەیە لەبەرچــاو بگیرێــت پاشــان باس 

لــە چۆنیەتــی پیادەکردنــی حوکمڕانیــی هاوبــەش بکرێــت. 

ــی  ــە ڕێ ــا چــۆن دەکرێــت دۆســییەی کەرکــوک ل ــە ئای ــن ک ــەو پرســیارە بکەی ــرەدا گرنگــە ئ لێ

بیردۆزەکانــی حوکمڕانــی هاوبەشــەوە چارەســەر بکرێــت؟ کــە بــۆ گــەڕان بــە دوای وەاڵمــی ئــەم 

پرســیارەدا پیویســتە چەنــد پرســیارێکیر بکرێــت: چــی وادەکات دۆســییەی کەرکــوک هێنــدە ئاڵــۆز 

ــا  ــت؟ ئای ــەش بکرێ ــی هاوب ــە حوکمڕان ــاس ل ــەوەی ب ــش ئ ــت پێ ــگاو برنێ ــت چ هەن ــت؟ دەبێ بێ

ــردوە؟ ــەم ئاقــارەی ئێســتادا ب ــەن کــە دۆســییەی کەرکوکــی ب ــەکان کامان ــد ناوخۆیی ڕەهەن

میکانیزمەکانــی ڕووبەڕووبوونــەوەی فرەیــی ئیســنیی )Multiethnicity- مەبەســت لــە فرەیــی 

ئاینــی، قەومــی، کەلتوریــی و مەزهەبیــە( دوو جــۆری ســەرەکیین کــە بریتییــن لــە: میکانیزمەکانــی 

ســڕینەوەی فرەیــی و میکانیزمەکانــی داننــان بــە فرەییــدا ١. دەســەاڵتدارانی هــەر دەوڵەتێــک بــۆ 

مامەڵەکــردن لەگــەڵ فرەیــی ئیســنی پەنــا دەبەنــە بــەر یەکێــک لــەم دوو میکانیزمــە ســەرەکیانە. 

ــەی  ــەی پێکهات ــە بۆتەق ــی ل ــەوەی فرەی ــە تواندن ــی زۆرن لەوان ــڕینەوەی فرەی ــی س میکانیزمەکان

زۆرینــە یــان کەمینەیەکــی دەســەاڵتداردا، دەرکردن و بــەزۆر کۆچپێکردنــی ئەندامانــی پێکهاتەیەکی 

1 Brendan O’Leary )2014(, Macro-political Approaches to Ethnic Conflict Resolution https://www.

youtube.com/watch?v=O76ilgnaaOE 
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ئیســنی یــان زیاتــر، لــە ناوچەیەکــەوە بــۆ ناوچەیەکیــری هەمــان واڵت یــان بــۆ دەوڵەتێکیــر، یاخود 

ــی  ــێ فرەی ــتنی ڕۆڵ ــاوی نەهێش ــە پێن ــاید ل ــتی جێنۆس ــە ئاس ــدا بگات ــک کەیس ــە هەندێ ــە ل ڕەنگ

ــەر  ــی لەس ــتەمی سیاس ــی سیس ــا دامەزراندن ــدا. هەروەه ــی دەوڵەت ــی دامەزراوەکان ــە بونیادنان ل

ــی  ــڕینەوەی فرەی ــی س ــە. میکانیزمەکان ــەو میکانیزمان ــە ل ــەش یەکێک ــی زۆرین ــای دیموکراس بنەم

لەســەر داننەنــان بــە فرەییــدا بونیادنــراون و لــە پێنــاو کەمکردنــەوەی کاریگەرییەکانــی فرەییــدا لــە 

بەڕێوەبردنــی کایــەی سیاســیدا پەیڕەودەکرێــن. میکانیزمەکانــی داننــان بــە فرەییدا زۆرن بەشــێكیان 

٢لەســەر ئــەو بنەمایــە بونیادنــراون کــە دەبێــت فرەیــی دانیپێدابرنێــت و لــە هەندێــک کەیسییشــدا 

وەک بنەمایەکــی پێکهێنانــی سیســتەمی سیاســی مامەڵــەی لەگــەڵ دەکرێــت. لــە میکانیزمەکانــی 

داننــان بــە فرەییــدا فیدڕاڵیــزم و دیموکراســیی تەوافوقــی و جۆرەکانیــری حوکمڕانیــی هاوبەشــن. 

ســراتیژی ســەرەکی پێــش بەکارهێنــان و بەگەڕخســتنی هەریــەک لــەم ڕێگایانــە بــۆ مامەڵەکــردن 

لەگــەڵ فرەییــدا، ئەوەیە کە ســەقامگیریی سیاســیی بێتەکایەوە. ســەقامگیریی سیاســیی لەم نوســینەدا 

وا پێناســەکراوە کــە بریتیــە لــە لەیەکــر نزیکبونــەوەی ڕۆڵ و دامــەزراوە فەرمــی و نافەرمیــەکان؛ بــەو 

مانایــەی هەتــا ڕۆڵ و دامــەزراوە فەرمییەکانــی وەک حکومــەت و پەرلەمــان و پارێــزگا و ئەنجومەنــی 

ــەوا ســەقامگیریی سیاســی  ــەوە، ئ ــە خواســت و داواکانــی خەڵــک و پێکهاتەکان ــن ل ــزگا نزیکرب پارێ

بەهێزتــرە و پێچەوانەکەشــی ڕاســتە. لەژێــر دەســەاڵتی حکومەتــە یەکلەدوایەکەکانــی عێراقــدا، بــە 

تایبــەت لــەدوای ڕووخانــی سیســتەمی پاشــایەتی و هاتنەســەرکاری سیســتەمی کۆماریــی لــە ســاڵی 

١٩٥٨وە تــا ســاڵی ٢٠٠٣، لــە پێنــاو الوازکــردن و نەهێشــتنی جیــاوازی و فرەیــی ئیســنیدا لــە کەرکوکدا، 

پەنایانربدۆتــە بــەر وەگەڕخســتنی میکانیزمــە جیاوازەکانــی ســڕینەوەی فرەیــی. ئــەم پەنابردنــە بــۆ ئەو 

میکانیزمانــە لــە پێنــاو هێنانەکایــەی ســەقامگیریی سیاســی لــە کەرکــوک و ناوچەکانــی دەوروبەریــدا 

بــووە، بــەاڵم نــەک هــەر ســەقامگیریی سیاســی دروســتنەکردووە، بەڵکــو نێوانــی پێکهاتــەکان و ڕۆڵ و 

دامــەزراوە فەرمییەکانــی دەوڵەتیــان زیاتــر بەرفراوانکــردووە. 

لــە پارێــزگای کەرکوکــدا، بەپێــی چەندیــن بەڵگــە، لــە ســەردەمی حوکمڕانــی حیزبــی بەعســی عەرەبــی 

ــراوە  ــەوە ویس ــەم ڕێگای ــرناوە. ل ــی بەکارهێ ــڕینەوەی فرەی ــی س ــە میکانیزمەکان ــک ل ــراکیدا، زۆرێ ئیش

شوناســی پێکهاتــەی کــوردی بــە ئاســتێکی کەمریــش تورکامنــی، لــەو شــارەدا بەشــێوەیەک کاڵبکرێتــەوە کە 

کاریگەرییــان لــە دامەزراوەکانــدا تــا کەمرین ئاســت کەمبکرێتــەوە. لەم پێناوەشــدا، لەڕێــی هێنانی عەرەب 

لــە باشــور و ناوەنــدی عێراقــەوە بــۆ ئــەوەی نیشــتەجێبکرێن لــە کەرکــوک، پێگــەی پێکهاتــەی عەرەبیــی 

بەهێزکــراوە بــەوەی کــە ژمــارە و قەبارەیــان زیادکــراوە. لــەو میکانیزمــە ســەرەکییانەی کــە حکومەتەکانــی 

ــی کــورد  ــە بەعەرەبکرن ــن ل ــی بەعســدا( بریتی ــە تایبــەت لەســەردەمی حکومڕان ــاون )ب ــراق بەکاریهێن عێ

بەچەنــد شــێوەیەکی جیــاوازی وەک دەرکردنــی کــوردەکان لــە کەرکــوک و هاوردەکردنــی عــەرەب و 

دابەشــکردنی زەویــی نیشــتەجێبون بەســەریاندا. کــوردەکان لەســەر کارەکانیــان دووردەخرانــەوە یــان بــۆ 

٢ وەک دیموکراسی زۆرینە.
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کارکــردن دەبرانــە پارێزگاکانــی ناوەنــد و باشــوری عێــراق. بەبەعســیکردنی کــورد و تورکــامن یەکێکیــر بــوو 

لــەو میکانیزمانــەی کــە بــە چڕیــی کاری لەســەردەکرا. زیادلــەوەش، لە ســاڵی ١٩٨٨دا پرۆســەی ئەنفالکردنی 

کوردەکانــی کەرکــوک و ناوچەکانیــری کوردســتان دەســتیپێکرد ٣، )بەپێــی ڕاپۆرتێکــی هیومــان ڕایتــس ۆچ( 

ــە بیابانەکانــی  ــان ل ــە ١٠٠،٠٠٠ کــەس ٤ گیانیــان لەدەســتداوە و زۆرینەی تیایــدا لەســاڵی ١٩٩٣دا نزیــک ل

باشــوری عێراقــدا زیندەبەچاڵکــراون )لــە ســااڵنی دوای ٢٠٠٣وە چەندیــن گــۆڕی بەکۆمەڵــی کــوردەکان لــە 

بیابانەکانــی عێراقــدا دۆزرانــەوە(. هەمــوو ئــەم میکانیزمانــە بۆشــایی نێــوان خەڵــک )بــە تایبــەت پێکهاتەی 

کــورد لــە کەرکــوک( و ڕۆڵ و دامــەزراوە فەرمیەکانــی هێندەیــر فراوانکــرد، بەمــەش ســەقامگیریی سیاســی 

بــەرەو نەمــان ڕۆیشــت. لێــرەوە دەگەینــە ئــەو دەرەنجامــەی کــە ناکڕێــت چیــر لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی 

ــی کەرکــوک و  ــە لەگــەڵ فرەپێکهاتەی ــی ئیســنییەوە مامەڵ ــردن و ســڕینەوەی فرەی ــی لەناوب میکانیزمەکان

ناوچــە جێناکۆکەکانــی تــری دەروبەریــدا بکرێــت، چونکــە نــەک هــەر ســەقامگیریی بەهێــز نــاکات بەڵکــو 

ــا  ــەک تەنه ــی بەعســەوە، ن ــی دەســەاڵتی حیزب ــە دوای ٢٠٠٣ و ڕووخان ــات. ل ــی دەب ــە ناوچوون ــەرەو ل ب

کەرکــوک بەڵکــو هەمــوو پارێــزگا و پێکهاتەکانــی عێــراق گەیشــتبونە ئــەو بــاوەڕەی کــە دەبێــت لــە عێراقــی 

ــی  ــە وەگەڕخســتنی میکانیزمەکان ــت ب ــتوو بێ ــە پشتبەس ــت ک ــادە بکرێ ــدا سیســتەمێکی سیاســی پی نوێ

ئیــدارەی فرەیــی و داننــان بەگرنگییانــدا لــە دروســتکردنی ســەقامگیریی سیاســیدا. 

دووەم: چارەسەری کێشەی کەرکوک لە دوای ٢٠٠٣تا٢٠١٨:

لــەدوای ٢٠٠٣ەوە و دوای ئــەوەی میکانیزمەکانــی ســڕینەوەی فرەیــی لــە کەرکــوک و عێــراق بە گشــتی 

 Coalition( شکســتیهێناو نەیتوانــی ســەقامگیریی سیاســی بهێنیتە کایەوە، دەســەاڵتی کاتیــی هاوپەیامنــان

ــینیەکانی  ــە ئس ــی پێکهات ــراق )نوێنەران ــە عێ ــم ل ــی حوک Provisional Authorities -CPA( و ئەنجومەن

ــە  ــی ئیســنیدا ل ــە فرەی ــان ب ــی دانن ــان و وەگەڕخســتنی میکانیزمەکان ــەر بەکارهێن ــربدە ب ــراق( پەنایان عێ

عێــراق. هــەر خــودی ئەنجومەنــی حوکــم داننانێکــی ئاشــکرابوو بــە دامەزراندنــەوەی عێراقــی نــوێ لەســەر 

بنەمــای گرنگیــدان بــە پێکهاتــە ئیســینەکان ٥. دوای هەڵوەشــانەوەی ئەنجومەنی حوکم و دەســەاڵتی کاتیی 

هاوپەیامنــان، حکومەتێکــی کاتیــی شــوێنیگرتنەوە کــە ئەویــش لەســەر بنەمــای داننــان بــە پێکهاتەکانــدا 

دامەزرابــوو و پۆســتەکانی لەســەر هەمــان بنەمــا دابەشــکرابوون، ئەمــەش بــۆ حکومەتەکانــی دوای ٢٠٠٥ 

تــا ئێســتا هــەر ڕاســتە. بێگومــان ئــەم بەگرنگگرتنــەی پێکهاتــە ئیســنیەکان و فرەیــی ئیســنی کاریگەریــی 

لەســەر کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان بەجێهێشــت. 

3 بەپێی بڕیاری دادگای بااڵی عێراق بە جێنۆساید ناسێرناوە.

4 Human Rights Watch )1993(. Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds. Availa-

ble on  https://www.hrw.org/reports/1993/iraqanfal/ )accessed 12/02/18(

5 ئــەم ئەنجومەنــە لــە ژێــر سەپەرشــتی دەســەاڵتی کاتــی هاوپەیامنانــدا کاریدەکــرد و پێکهاتبــوو لــە ٢5 کەســایەتی 

لــە پێکهاتــە جیــاوازەکان )1٢ کەســایەتی پێکهاتــەی شــیعەی عــەرەب و 5 کەســایەتی ســونەی عــەرەب و 5 

ــر(. ــی ت ــە پێکهاتەکان ــەر ل ــەی کــوردی و 3 نوێن کەســایەتی پێکهات
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ــدا و  ــە عێراق ــۆک ل ــەی جێناک ــتیارترین ناوچ ــوک، وەک هەس ــەرکردنی دۆزی کەرک ــۆ چارەس ب

ــان  ــی خۆی ــی ئامانجەکان ــنی نەیانتوان ــی ئیس ــڕینەوەی فرەی ــی س ــە میکانیزمەکان ــەوەی ک دوای ئ

بپێکــن، لــە دەســتووری عێراقیــدا مادەیەکــی تایبــەت بــە ئاســاییکردنەوەی بارودۆخــی ئــەو 

ــەاڵتی  ــەن دەس ــییانەی لەالی ــە نادیموکرس ــەو میکانیزم ــەوارەکانی ئ ــڕینەوەی ئاس ــەو و س ناوچان

ــە  ــرا. مــاددەی ١٤٠ی دەســتووری هەمیشــەیی عێراقیــش جەختــی ل ــون دان بەعســەوە بەگەڕخراب

ــت  ــاغ دەیویس ــە ٣ قۆن ــردەوە و ب ــی ک ــدارەی ڕاگوزەری ــای ئی ــاددەی ٥٨ی یاس ــی م جێبەجێکردن

کێشــەکانی نێــو دۆســییەی کەرکــوک چارەســەر بــکات، کــە ئەوانیــش ئاســاییکردنەوە، ســەرژمێریی و 

ڕیفرانــدەم بــوون. بەپێــی هەمــان مــاددەی دەســتوور دەبــوو هــەر ســێ قۆناغەکە لــە ٢٠٠٧/١٢/٣١ 

ــەم  ــی یەک ــە قۆناغ ــان ل ــی هاواڵتی ــە مامەڵەکان ــەم ل ــی ک ــا ڕیژەیەک ــەاڵم تەنه ــە، ب جێبەجێبکرانای

ــا  ــوە، ت ــە نەیتوانی ــەم مادەی ــر ٦. ئ ــی قۆناغەکانی ــە جیبەجێکردن ــووە، چجــای دەســتکردن ب تەواوب

ســاتی نوســینی ئــەم توێژینەوەیــەش، چارەســەرێکی گشــتگیر و هەمیشــەیی بێــت بــۆ کێشــەکانی 

ــەکان.  ــوک و ناوچــە جێناکۆک ــییەی کەرک دۆس

ــێکی  ــە وەک کەیس ــووە ک ــدە ئاڵۆزب ــۆک، هێن ــی جێناک ــوک، وەک ناوچەیەک ــییەی کەرک دۆس

ــەر  ــتا لەب ــا ئێس ــدا، ت ــە کەرکوک ــراق. ل ــری عێ ــی ت ــوو پارێزگاکان ــە هەم ــەوە ل ــەت جیاکراوەت تایب

ــە  ــوک ل ــزگای کەرک ــی پارێ ــۆ ئەنجومەن ــژاردن ب ــار هەڵب ــا یەکج ــە تەنه ــەم کەیس ــتیاریی ئ هەس

ــژاردن  ــێ هەڵب ــدا س ــری عێراق ــوو پارێزگاکانی ــە هەم ــدا ل ــە کاتێک ــدراوە، ل ــاڵی ٢٠٠٥ ئەنجام س

ــا  ــە ٢٠١٤ کۆت ــتان ل ــی کوردس ــە هەرێم ــااڵنی ٢٠٠٥ و ٢٠٠٩ و ٢٠١٣ دا )ل ــە س ــدراوە، ل ئەنجام

ــە  ــراق و ل ــی عێ ــە پەرلەمان ــتاش ل ــا ئێس ــدراوە(. ت ــزگاکان ئەنجام ــی پارێ ــی ئەنجومەن هەڵبژاردن

ــە  ــزگاکان ل ــارەی ئەنجامدانــی هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی پارێ ناوەنــدە سیاســیەکاندا گفتوگــۆ دەرب

کەرکــوک لــە ئارادایــە. لــە پــاش ١٧ی ئۆکتۆبــەری٢٠١٧ەوە، پارتــی دیموکراتــی کوردســتان کەرکــوک 

ــر  ــژاردن لەژێ ــت هەڵب ــە ناکرێ ــێنێت و پێیوای ــراو دەناس ــە داگیرک ــر ب ــی جێناکۆکەکانی و ناوچەکان

ســایەی داگیرکاریــدا ئەنجامبدرێــت ٧. الیەنەکانیــر لــە پێکهاتــەی تورکــامن و عــەرەب کــە پێشــر 

ــۆ جەختکردنــەوە لەســەر  ــە هەلێــک ب ــەکان ب الوازبــون و کەمدەســەاڵتی هێــزە سیاســییە کوردیی

ــوک،  ــی کەرک ــتە بااڵکان ــت پۆس ــەاڵم دەیانەوێ ــن، ب ــوک دەزان ــە کەرک ــژاردن ل ــی هەڵب ئەنجامدان

بــە ڕێــژەی ٣٢%-٣٢%-٣٢% بەســەر پێکهاتەکانــی کــورد، عــەرەب و تورکامنــدا دابەشــبکرێت و 

پێکهاتــەی مەســیحیش لــە ٤% پۆســتەکانی پێبدرێــت ٨. ئــەم پێشــنیارە تــا ئێســتا نەیتوانیــوە دەنگــی 

٦ چاوپێکەوتن لەگەڵ خالید شوانی ساڵی ٢٠13 لە الیەن د.جال حسن مصطفی، توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی.

 http://www.kdp.info/a/d.aspx?l=13&a=106688 7 خەرسۆ گۆران: لە کەرکووک بەشداریی هەڵبژاردن ناکەین

ــاة  ــاين ٢٠18، الحي ــون الث ــر/ كان ــراق، األحــد، ٢8 يناي ــد املشــهد االنتخــايب يف الع ــوك تعق ــة كرك 8 حســني داود، أزم

  /٢٦99٤٤٦5/http://www.alhayat.com/Articles :التجريبــي عــى الرابــط اآليت
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کــورد بەدەســتبهێنێت چونکــە خۆیــان بــە زۆرینــە دەزانــن ٩ و ئــەم دابەشــکردنەش بــە جۆرێــک 

لــە ســتەمی کەمینــە دەزانــن بەرامبــەر بــە زۆرینــە. لێــرەدا دەکرێــت بپرســین ئەگــەر ماددەیەکــی 

دەســتووری نەیتوانیبێــت کێشــەکانی دۆســییەی کەرکــوک چارەســەر بــکات و تــا ئێســتا تەنهــا یــەک 

هەڵبژاردنیــش ئەنجامدرابێــت، چــۆن دەتوانێــت چارەســەری کێشــەکانی دۆســییەکە بــکات و بــە چ 

ــت؟ ــەری ســەرکەوتنی دەبێ ــک ئەگ میکانیزمێ

چۆن دەکرێت چارەسەری کێشەی کەرکوک و ناوچەجێناکۆکەکانی تر بکرێت؟

هەســتیارترین کێشــەی نێــو دۆســییەی کەرکــوک ئەوەیــە کــە کەرکــوک بــە قووڵــی دابەشــبوە 

بەســەر چەنــد پێکهاتەیەکــی ئیســنیدا. زەحمەتــە دیموکراســی زۆرینــە بتوانێت چارەســەری کێشــەی 

ئــەو کۆمەڵگایانــە بــکات بــە تایبــەت کــە پێشــینەیەکی دیکتاتــۆری و چەوســاندنەوەی پێکهاتــەکان 

لــە ئــارادا بووبێــت. گرفتــی گــەورە تەنهــا لــە کەرکــوک خۆیــدا نیــە کــە فرەئیســنیە، بەڵکــو لەوەدایە 

ــتی  ــە گش ــەوە)١٩٥٨(، ب ــەردەمی کۆماریی ــەرکاری س ــە س ــەدوای هاتن ــەت ل ــە تایب ــراق )ب ــە عێ ک

ــی  ــوردەکان و تەعریبکردن ــی ک ــەوەی ماف ــانەوە و ڕەتکردن ــتەم و چەوس ــە س ــڕ ل ــی پ مێژوویەک

ــە  ــە ل ــەم قەیرانان ــە. ئ ــی هەی ــە قەیران ــڕ ل ــڵ و پ ــدا ناکام ــە عێراق ــووە. دیموکراســیەت ل لەخۆگرت

کەرکــوک و ناوچەجێناکۆکەکانــی دەوربەریــدا قوڵــر و ســەختر دەردەکــەون. بۆیــە پرســیاری 

ــە  ــر ب ــوک و ناوچەجێناکۆکەکانی ــت کێشــەی کەرک ــە چــۆن دەتوانرێ ــتیار و ســەرەکی ئەوەی هەس

ــە کەرکوکــدا دروســتبکات و  ــت کــە بتوانێــت ســەقامگیریی سیاســی ل شــێوەیەک چارەســەر بکرێ

ــە عێراقــدا؟ ــە دروســتکردنی ســەقامگیریی سیاســی ل بەشــداریش بێــت ل

بــۆ ئــەوەی هــەر رێگاچارەیــەک لــە کەرکوکــدا ســەرکەوتووبێت، وەک ناوچەیەکــی جێناکــۆک 

و دابەشــبوو  بەســەر چەندیــن پێکهاتــەی ئیســنیدا، ئــەوا دەبێــت ئــەم خااڵنــە لەبەرچاوبگرێــت:

ــێ  ــەر س ــی بەس ــوک و ناوچەجێناکۆکەکان ــی کەرک ــبوونی پێکهاتەکان ــەر دابەش ــەم، لەب - یەک

پێکهاتــەی ســەرەکییدا، کــورد، تورکــامن و ســوننەی عــەرەب، نابێــت لــە هــەر رێگاچارەیەکــدا کــە 

تەبەنیدەکرێــت هیــچ یــەک لــەم پێکهاتانــە لــە دروســتکردنی بڕیــاری سیاســی بێبەشــبکات. یەکێــک 

لــە کێشــە بنەڕەتییەکانــی ســەقامگیرنەبوونی بــاری کەرکــوک ئەوەیــە کــە پێکهاتەیــەک خــۆی بــە 

بەشــداری ڕاســتەقینە لــە دامەزراوەکانــی کەرکــوک و دروســتکردنی بڕیــاری سیاســیدا نەزانیــوە ١٠. 

- دووەم، لەبــەر ئــەو گۆڕانکاریــە بنەڕەتییانــەی لــە دیمۆگرافیــا و کارگێڕیــی ئــەو پارێزگایــەدا 

و بەمەبەســتی تواندنــەوەی هەندێــک لــە پێکهاتەکانیــدا ئەنجامــدراوە )بــە تایبــەت لــە ســەردەمی 

9 رووداو، الکورد يرفضون توزيع املناصب يف كركوك عى أساس %3٢ لكل مكون، ٢/5/ ٢٠18 عى الرابط اآليت:

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

1٠ چاوپێکەوتــن لەگــەڵ بەڕێــز حەســەن تــۆران، ئەنــدام پەرلەمان لە خولی ســێیەمی پەرلەمانی عێــراق لــە ڕۆژی 18/٢/٢٠18. 

چاوپێکەوتنەکــە لەالیــەن د.جەالل حەســەن مســتەفا، توێژەر لە ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ئایندەییــەوە ئەنجامدراوە.
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حوکمــداری حیزبــی بەعســدا(. گرنگــە هــەر رێگاچارەیــەک لــە گێرانــەوەی مــاف بــۆ مافخووراوانــدا 

هاوکاربێــت. لــەم ڕێگایەشــەوە دەتوانرێــت ئــەو پەیامــە بگەیەنرێتــە پێکهاتــەکان و خەڵکــی 

ئاســایی، کــە ئیــر خۆیــان خاوەنــی بڕیــاری سیاســیین و ســەردەمی چەوســاندنەوە و بێبەشــکردن 

تێبپەڕێنێــت. ئەمــە وادەکات هاونیشــتامنیان بــە شوناســە جیاوازەکانیانــەوە لــە دروســتکردنی 

ســەقامگیریی سیاســیدا بەشــداربن.

- ســێیەم، هەرچارەســەرێک دەبێــت تــا ڕادەیــەک ســەربەخۆییەک لــە بڕیاردانــی کەلتورییــدا بۆ 

پێکهاتــە جیــاوازەکان بهێلێتــەوە. مەبەســت لــە ســەربەخۆیی کەلتووریــی بریتیــە لــە ســەربەخۆیی 

ــدن و دەزگا  ــە خوێن ــور، ک ــی کەلت ــتکردن و پەرەپێدان ــە دروس ــدارن ل ــە کــە بەش ــەو ناوەندان ئ

ڕۆشــنبیرییەکان بــە زمانــی پێکهاتــەکان دەگرێتەخــۆی.

سێیەم: حوکمڕانی هاوبەش وەک چارەسەری کێشەی کەرکوک:

حوکمڕانیــی هاوبــەش دوو جــۆری ســەرەکی هەیــە کــە ناودەبرێــن بــە: دیموکراســیەتی 

تیۆرانــە  لــەم  هەریــەک   .)Centripetalism )ناوەندگەرایــی-  ســێنریپێتاڵیزم  و  تەوافوقــی 

ــر و  ــرە لەوەی ــان گونجاوت ــە هــەر یەکێکی ــا بیســەملێنن ک ــە ت ــان هەی ــەت بەخۆی ــی تایب ئارگومێنت

دەتوانێــت ســەقامگیریی سیاســیی لــەو ناوچانــەدا بونیادبنێــت کــە بــە قوڵیــی دابەشــبوون بەســەر 

چەنــد پێکهاتەیەکــی ئیســنی جیــاوازدا. لــەم نوســینەدا زیاتــر جەخــت لــە دیموکراســیەتی تەوافوقی 

ــە  ــی چارەســەرەکەدا بەشــێک ل ــە ناواخن ــەاڵم ل ــەوە، ب ــۆ چارەســەری کێشــەی کەرکــوک دەکەین ب

ــن.  ــاو دەگری ــێنریپێتاڵیزم لەبەرچ ــی س ڕەخنەکان

دیموکراســیەتی تەوافوقــی لــە چەندیــن کەیســدا لــە جیهــان بەکارهاتــووە بــۆ چارەســەرکردنی 

کێشــەی ئــەو ناوچانــەی کــە بەقووڵیــی دابەشــبوون بەســەر چەنــد پێکهاتەیەکــی ئیســنی جیــاوازدا 

ــەم کەیســانەدا  ــک ل ــە هەندێ ــن کەیســیر. ل ــور و چەندی ــدای باک ــکا ئێرلەن ــان و بەلجی وەک لوبن

ڕەنگــە پێکهاتــەکان دووچــاری شــەڕی ناوخــۆ بوونایەتــەوە ئەگــەر تەبەنــی دیموکراســیەتی 

ــەقامگیر  ــی س ــەدا بەتەواوی ــەتی ڕۆژان ــو سیاس ــە نێ ــە ل ــەرج نی ــەاڵم م ــە. ب ــان  نەکردای تەوافوقی

ــەرەتاکان و  ــە س ــەی ک ــکۆلەرە دیاران ــەو س ــە ل ــارت )Arend Lijphart( یەکێک ــد الیپ ــت. ئارێن بێ

ــەی  ــەو قەناعەت ــارد گەیشــتە ئ ــۆری دیموکراســیەتی تەوافوقــی خســتۆتەڕوو. الیپ ــی تی بنەڕەتەکان

کــە دەکرێــت دیموکراســی تەوافوقــی )وەک هۆڵەنــدای ســااڵنی شەســتەکان( لــەو دەوڵەتانــەدا کــە 

چەندیــن پێکهاتــەی جیاوازیــان تێدایــە لــە بەدیهێنانــی ســەقامگیریی سیاســیدا ســەرکەوتوو بێــت ١١. 

کاتێــک لــە ســاڵی ١٩٦٩دا بــۆ یەکەمجــار ئارتیکڵێکــی لەســەر دیموکراســیەتی تەوافوقــی نووســی، 

تیۆریــی بــاو تەنهــا دیموکراســیەتی زۆرینــە بــوو، کــە بــۆ منونــە لــە بەریتانیــادا پەیــڕەو دەکــرا. 

ئارێنــد الیپــارت دەنوســێت دەکرێــت دیموکراســی لــەو کۆمەڵگایانــەی بــە قووڵــی دابەشــبون 

11 Arend Lijphart )1969(.  Consociational Democracy, World Politics, Vol. 21, No. 2, pp. 207-225.
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بەســەر چەنــد پێکهاتەیەکــی جیــاوازدا ســەرکەوتوو بێــت ئەگــەر تەوافوقــی بێــت، کــە ئــەم 

ــە:  ــەی هەی بنەمایان

یەکــەم: حکومەتێکــی هاوپەیامنیــی فــراوان )Grand coalition( کــە تیایــدا هەمــوو پێکهاتــە 

دیارەکانــی ئــەو کۆمەڵگایــە نوێنەرایەتــی کرابــن، جــا پێکهاتــەکان لــە ڕووی زمــان یــان ئایــن یــان 

مەزهەبــەوە جیــاواز بــن )واتــە پێکهاتــەی ئیســنی بــن(.

 Cultural( دووەم: ئــەو پێکهاتــە ئیســنیانە دەبێــت خاوەنــی خۆبەڕێوەبەریــی کەلتوریــی

بــن.  )autonomy

سێیەم: ڕێژەییبون )Proportionality( لە نوێنەرایەتی سیاسی و دامەزراندنی مەدەنیدا.

ــەکان و  ــی کەمین ــە گرنگەکان ــا ماف ــەبارەت ب ــە )Minority veto( س ــۆی کەمین ــوارەم: ڤیت چ

ســەربەخۆیی کەلتورییــان ١٢.

الیپــارد بــاس لــەوە دەکات ئــەم بنەڕەتانــەی دیموکراســیی تەوافوقــی دەکرێــت بــە چەندیــن 

سیاســیی  سیســتەمی  دامەزراندنــی  دەکرێــت  بکرێــن.  دامەزراوەیــی  بــە  جیــاواز  شــێوەی 

ــاواز  ــەزراوەی جی ــر دام ــۆ یەکێکی ــەوە ب ــە کۆمەڵگایەک ــی ل ــای دیموکراســی تەوافوق لەســەر بنەم

بهێنێتەکایــەوە. دەکرێــت ســەرکەوتن و کارابــوون یــان شکســتی ئــەو دامــەزراوە تەوافوقییانــە لــە 

ــن ١٣.   ــر جیاوازب ــێکی ت ــۆ کەیس ــێکەوە ب کەیس

ڕەنگــە لــە کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکانیــدا هێنانەکایــەی دیموکراســیی تەوافوقــی تــا ڕادەیــەک 

ئاســانر بێــت لــە هەندێــک کەیســی تــر. چەنــد هۆکارێــک وادەکــەن ئــەم ئارگومێنتــە ســازبکەین. 

یەکێــک لــەو هۆکارانــە ئەوەیــە دەســتووری عێراقــی ڕێگــر نیە لــە تەبەنیکردنــی شــێوازێکی تایبەت 

ــەوەی  ــەدەر ل ــدا، ب ــە دەســتووری عێراقی ــدا. ل ــی عێراق ــە هــەر پارێزگایەک ــی ل ــە خوبەڕێوەبەری ل

هاواڵتیــان، بــە جیــاوازی زمــان و مەزهــەب و ئاینیانــەوە، بــە یەکســانی مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکرێت 

ــە خوێنــدن  ــان ل ــە، بــەاڵم پێکهاتــەکان دەتوانــن مافــە کەلتوریەکانــی خۆی ــان هەی و هەمــان مافی

ــادەی  ــەن. م ــەت پیادەبک ــەی تایب ــی قوتابخان ــەکان و هەبوون ــا پەرەوەردەیی ــەپێدانی بنەم و گەش

٣ی دەســتوور دان بــەوەدا دەنێــت کــە عێــراق واڵتــی نەتــەوە و دیــن و مەزهەبــە جیاوازەکانــە و 

مــادەی٤ی بڕگــەی یــەک زمانــی عەرەبــی و کــوردی بــە زمانــی فەرمــی لــە عێراقــدا دەناســێنێت و 

لەســەر ئــەوەی کــە تورکــامن و رسیــان و ئاشــوریەکان مافیــان هەیــە جەختدەکاتــەوە، نەوەکانیــان 

لــە دامــەزراوە فێرکاریەکانــی حکومەتــدا بــە زمانــی دایــک گۆشــبکەن و لــە دامــەزراوە فێرکاریــە 

تایبەتیەکانیشــدا دەتوانــن هــەر زمانێکــی تــر بــۆ خوێنــدن تەبەنیــی بکــەن. بڕگــەی ٤ی مــادەی ٤ی 

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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دەســتوور هــەردوو زمانــی تورکامنــی و رسیانــی لــەو یەکــە ئیداریانــەدا کــە چڕیەکــی دانیشــتوان 

)کثافــة ســکانیة( پێکدەهێنــن بــە زمانــی فەرمیــی دەناســێنێت. دادگای بــااڵی فیدڕاڵــی لــە عێــراق 

تەفســیری "چــڕی دانیشــتوان" بــەوە دەکات ئــەو کۆمەاڵنــەن کــە قورســایی و دەرکەوتنێکــی 

دیاریــان هەیــە لــەو شــارانەدا کــە چەندیــن پێکهاتــەی قەومــی جیاوازیــان تێدایــە و کاریگــەرن لــە 

ــی،  ــااڵی فیدڕاڵ ــی بریارەکــەی دادگای ب ــدا، ئەمــەش بەپێ ــە بزاوتنی ــگا و بەشــدارن ل ــی کۆمەڵ ڕەوت

بەســەر تورکــامن و رسیانیەکانــی کەرکوکــدا جێبەجێدەبێــت ١٤. هــەر بەپێــی هەمــان بڕیــاری 

دادگای بــااڵی فیدڕاڵــی، تابلۆکانــی ڕێنیشــاندان و ڕێبەدیکــردن لــە کەرکوکــدا دەتوانرێــت بــە هــەر 

٤ زمانــی کــوردی، عەرەبــی، تورکامنــی و رسیانــی بنورسێــن. لــە ئێســتادا ئــەم بڕیــارە لــە کەرکوکــدا 

ــتوور  ــەی دەس ــەم مادەی ــت. ئ ــردا پەیڕەودەکرێ ــی ت ــوێنە فەرمیەکان ــان و ش ــۆ و ڕێگاوب ــە زانک ل

ــە هــەر زمانێکــی  ــەروەردە ب ــدن و پ ــەوە دەگەیەنێــت کــە حکومــەت پێویســتە بودجــەی خوێن ئ

ــۆرەی  ــێیەمی تی ــای س ــی بنەم ــی ڕوون ــە جێبەجێکردنێک ــکات. ئەم ــراق فەراهەمب ــی عێ ــاو خاک ن

دیموکراســی تەوافوقییــە کــە بــاس لــە ســەربەخۆیی کەلتوریــی هەمــوو پێکهاتــە ئیســنیە دیــارەکان 

دەکــەن.  

ــارد بــاس لــە دروســتکردنی حکومەتێکــی هاوپەیامنیــی  بنەڕەتــی یەکەمــی تیۆرەکــەی الیپ

لــەو  لــەو پێکهاتانــەی کــە قورســاییەکی دیــار و بەرچاویــان  فــراوان و گشــتگیر دەکات 

ــت  ــت دەســتی لێهەڵبگیرێ ــەم ناتوانێ ــەی یەک ــەم بنەڕەت ــە ئ ــارد پێیوای ــە. الیپ ــەدا هەی ناوچەی

ــە  ــەو ناوچان ــەوە ل ــی دیموکراســیی تەوافوقیی ــە ڕێ ــت ســەقامگیریی سیاســی ل ــەر مبانەوێ ئەگ

بەدیبهێنیــن کــە بــە قووڵــی بەســەر چەندیــن پێکهاتــەی ئیســنی جیــاوازدا دابەشــبوون. 

ــە  ــاواز ب ــد شــێوازی جی ــت بەچەن ــارد، دەکرێ ــەی الیپ ــەی تیۆرەک ــەم بنەڕەتان ــەک ل ــە هەری ک

دامــەزراوە بکرێــن. لــە کەرکوکــدا جۆرێــک لــە حکومەتــی لۆکاڵــی فــراوان و گشــتگیر بوونــی 

ــە ناســەقامگیریی،  ــۆ خــۆالدان ل هەبــووە، بــەاڵم لەبــەر هەســتیاریی بارودۆخــی کەرکــوک و ب

کەرکــوک  لۆکاڵــی  بــۆ حکومەتــی   ٢٠٠٥ ســاڵی  لــە  یــەک هەڵبــژاردن  تەنهــا  ئێســتا  تــا 

ــە  ــورد، عــەرەب و تورکــامن( ل ــوک )ک ــە ســەرەکیەکەی کەرک ــدراوە. هــەر ســێ پێکهات ئەنجام

ــەردەوام  ــەاڵم ب ــووە، ب ــان هەب ــدا نوێنەری ــە ئەنجومەنەکەی ــوک و ل ــی کەرک ــی لۆکاڵی حکومەت

ــان  ــان مافیی ــایی خۆی ــدەی قورس ــورد هێن ــە ک ــوون ک ــی ب ــەوە ناڕازی ــەرەب ل ــامن و ع تورک

پێنــەدراوە و لــە دوای ٢٠٠٣ وە ڕێــژەی کــورد لــە دامەزراوەکانــدا زۆر زیادیکــردووە ١٥. 

ــوەکان  ــەوە یەکگرت ــردەی نەت ــتی نێ ــەکان بەسەرپەرش ــار پێکهات ــن ج ــدا چەندی ــەم پێناوەش ل

1٤ بڕیاری دادگای بااڵی فیدڕاڵی ژمارە 15ی ساڵی ٢٠٠8. لەسەر ئەم لینکە دەقی بڕیارەکە بخوێنەوەرە 

https://www.iraqfsc.iq/krarat/2/2008/15_fed_2008.pdf  

15 چاوپێکەوتــن لەگــەڵ حســن تــۆران لــە ٢٠18/٢/18. چاوپێکەوتنەکــە لەالیــەن د.جــال حســن مصطفــی، توێــژەر 

لــە ســەنتەری لێکۆڵینــەوەی ئایندەیــی، ئەنجامــدراوە.



توێژینەوەی ژمارە )٣(

95

)یونامــی-UNAMI( کۆبونەوەیــان ئەنجامــداوە بــۆ چارەســەرکردنی ئــەو گرژیانــەی لــە 

نێــوان نوێنەرانــی ئــەو پێکهاتانــەدا دروســتبوون. لــە ســاڵی ٢٠٠٩ دا نوێنەرانــی کەرکــوک 

ــاوازەکان  ــە جی ــوو پێکهات ــوک و هەم ــزگای کەرک ــی پارێ ــە ئەنجومەن ــوون( ل ــەس ب ــە ٢٥ ک )ک

ــردوو: چارەســەرە  ــای م ــەی دەری ــی ڕاگەیاندنەک ــە وێرکشــۆپی "جیبەجێکردن بەشــداریانکرد، ل

دادەپــەروەر و دوورمەوداکانــی تەحەدیەکانــی حوکــم لــە کەرکوکــدا" و ئیمزایــان لەســەر 

ــەوە.  ــواری جێبەجێکردن ــە ب ــن کات بخرێن ــە زووتری ــەوەی ب ــۆ ئ ــرد ب ــەرێک ک ــد چارەس چەن

لــە گرنگریــن ئــەو چارەســەرانە درووســتکردنی حکومەتێکــی گشــتگیرە لــە پێکهاتــە ســەرەکی 

ــەدا  ــەو پێکهاتان ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــە لۆکاڵیی ــەم حکومەت ــتەکانی ئ ــوک. پۆس ــی کەرک و دیارەکان

بەڕێــژەی لــە %٣٢ بــۆ هەریــەک لــە پێکهاتەکانــی کــورد و عــەرەب و تورکــامن و لــە %٤ یــش 

ــاوازەکان لەســەر ئــەم دابەشــکردنەی  ــۆ پێکهاتــەی مەســیحی. ئــەم ڕێکەوتنــەی پێکهاتــە جی ب

ــە  ــتانە جەختکردنەوەی ــەم پۆس ــکردنی ئ ــارساوە. دابەش ــن" ن ــی بەرلی ــە "ڕێکەوتن ــتەکان ب پۆس

ــی ســاڵی ٢٠٠٨.  ــی پارێزگاکان ــی ئەنجومەن ــادەی ٢٣ی یاســای هەڵبژاردن ــی م ــە جێبەجێکردن ل

لــە ئێســتادا تورکــامن و عەرەبــەکان جەخــت لەســەر جێبەجێکردنــی ئــەم ڕێکەوتنــە و مــادەی 

ــەی  ــەاڵم پێکهات ــەوە، ب ــاڵی ٢٠٠٨ دەکەن ــی س ــی پارێزگاکان ــی ئەنجومەن ٢٣ یاســای هەڵبژاردنەکان

کوردیــی ڕەتیدەکاتــەوە. هــۆکاری رەتکردنەوەکــەش ئەوەیــە کــە کــورد خــۆی بــە زۆرینــە دەزانێــت 

و دابەشــکردنی پۆســتەکان بــە یەکســانیی لــە نێــوان ئــەو ســێ پێکهاتــە ســەرەکییە بــە دادپەروەرانە 

ــەو  ــدا پیشــنیاری ســەرکۆماری ئ ــە بنەڕەت ــەم "دابەشــکردنە یەکســانە" ل ــە ڕاســتیدا، ئ ــت.  ل نابینێ

کاتــی عێــراق )جــالل تاڵەبانــی( بــوو و لــە نــاو ئەوانەشــدا کــە ئیمزایــان لەســەر کــردووە ئەندامانــی 

ــت  ــت دەزانرێ ــە پێویس ــتادا ب ــە ئێس ــەوەی ل ــەن. ئ ــوک ه ــتانییەکانی کەرک ــە کوردس ــااڵی حیزب ب

ئەوەیــە کــە نوێنــەری پێکهاتــە ســەرەکییەکانی کەرکــوک جارێکیــر دەســتبکەنەوە بــە دانووســتاندن 

بــۆ ئــەوەی بگەنــە دابەشــکردنێکی نوێــی پۆســتەکان بەشــێوەیەک هەمــوو پێکهاتــەکان ڕازیبــکات 

و دادپەرەوەریــی تێــدا بەدیبێــت.  

ــە دابەشــکردنی  ــە ڕێژەییان ــی ک ــۆرەی دیموکراســیی تەوافوق ــری تی ــەی ت هــەردوو بنەڕەتەک

ــە بەرەنجامــی  ــان ل ــە شــێوەیەکی ئۆتۆماتیکــی خۆی ــت ب ــەن، دەکرێ ــۆی کەمین پۆســتەکان و ڤیت

حکومەتــی گشــتگیردا دروســتبن. وەک لــە ســەرەوە ئامــاژەی پێــدرا دەکرێــت بــە پێــی ڕێکەوتنــی 

ــە  ــبکرێت ل ــانیی دابەش ــە یەکس ــوک ب ــتەکانی کەرک ــدراو پۆس ــادەی ٢٣ی ئاماژەپێ ــن و م بەرلی

نێــوان پێکهاتــە ســەرەکیەکانی کەرکوکــدا. هەربەپێــی هەمــان ڕێکەوتــن و مــادە، ئــەو پۆســتانەی 

ــزگار،  ــری پارێ ــزگار، جێگ ــی )وەک پارێ ــتە بااڵکان ــوو پۆس ــەوە هەم ــکردنە دەیگرێت ــەم دابەش ئ

ســەرۆکی ئەنجومــەن و هەندێــک پۆســتی تــر( و پۆســتە مامناوەنــد و پۆســتە بچوکەکانــن. ئــەم 

ڕێژەیــی دابەشــکردنەی پۆســتەکان گرفتــی زۆرە. گرفتــی ســەرەکی ئــەم جــۆرە لــە دابەشــکردنی 

ــەوەی  ــە )Minority tyranny(. لەبەرئ ــە ســتەمی کەمین ــت ب ــە ناودەبرێ ــە ک پۆســتەکان ئەوەی
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ــراوە و ڕوون  ــەرژمێریی نەک ــوک س ــە کەرک ــە ل ــراق و ن ــە عێ ــە ل ــتا ن ــا ئێس ــە دوای ٢٠٠٣وە ت ل

ــن،  ــوک پێکدەهێن ــتوانی کەرک ــدی دانیش ــەدا چەن ــە س ــەکان ل ــە پێکهات ــەک ل ــەر ی ــە ه ــە ک نیی

ــە  ــن دابەشــکردنی پۆســتەکان ب ــن و وایدەبین ــە دەزان ــە زۆرین ــان ب ــە ئێســتادا کــوردەکان خۆی ل

یەکســانی ســتەمێکە لــە زۆرینــە لەالیــەن کەمینەکانــەوە. گرفتێكــی تــر ئەوەیــە ئــەم چارەســەرە، 

ــی  ــۆ ماوەیەک ــت ب ــی. دەکرێ ــەیی" بوونێت ــانیی، بە"هەمیش ــە یەکس ــتەکان ب ــکردنی پۆس دابەش

ــتبکات  ــیی دروس ــەقامگیریەکی سیاس ــت س ــەرە بتوانێ ــەم چارەس ــک ئ ــد خولێ ــۆ چەن ــی و ب کات

ئەگــەر پێکهاتــەکان لەســەری ڕێکبکــەون، بــەاڵم لــە دوورمــەودادا ئەگــەری زۆرە ناســەقامگیریی 

و  هەڵوێســت  سیاســییەکانیش  و  دەگۆڕێــت  دانیشــتوان  ڕێــژەی  چونکــە  بهێنێتەکایــەوە، 

بۆچونەکانیــان دەگۆڕدرێــن. گرفتێكــی تــری ئــەم دابەشــکردنە ئەوەیــە تەنهــا کەســە حیزبییەکانــی 

نــاو پێکهاتــەکان دەتوانــن ئــەم پۆســتە بــااڵ و مامناوەنــد و بچوکانــە وەربگــرن، ئەمــەش ڕێگــە 

ــی ئەمــەش  ــرس. بەرەنجام ــە بەرپ ــەوەی کەســانی نەشــیاو و ناشایســتە ببن ــۆ ئ خــۆش دەکات ب

ــی  ــەکان و بێزاربوون ــی فەرمانگ ــل و ناچاالک ــی و بەرتی ــی گەندەڵ ــە زیادبوون ــت ل ــی دەبێ بریت

جــۆرە  ئــەم  تــری  شــوێنەواری  چەندیــن  و  فەرمانگــەکان  بیرۆکراســیەتی  لــە  هاوواڵتیــان 

ــتەکان.  ــکردنەی پۆس دابەش

ڤیتــۆی کەمینــەکان دوا بنەڕەتــی تیۆرەکــەی الیپــاردە کــە بــە دیموکراســیی تەوافوقــی 

نــارساوە. ڤیتــۆی کەمینــەکان بــۆ ئەوەیــە ئەگــەر یەکێک لــە پێکهاتەکان وا هەســتی کــرد زیامنەند 

ــان.  ــە تێپەڕاندنیی ــت ل ــت ڕێگربێ ــەوا بتوانێ ــان یاســایەک ئ ــک ی ــی بڕیارێ ــە دەرکردن ــت ل دەبێ

ــتاندن  ــی ڕاوەس ــن و هەوڵ ــد نازان ــە زیامنەن ــان ب ــەکان خۆی ــە پێکهات ــک ل ــچ یەکێ ــەش هی بەم

ــۆی  ــە ڕاســتیدا، ڤیت ــە دژی پرۆســەی سیاســی و ســەقامگیریی سیاســی دروســتببێت. ل ــادەن ل ن

کەمینــە دەتوانرێــت لــە چەنــد دامەزراوەیەکــی کەرکوکــدا پیادەبکرێــت بــە تایبــەت لــە 

ــۆ پارێزگاکــە. بــەاڵم نابێــت  ــار و یاســاکانە ب ئەنجومەنــی پارێــزگادا کــە شــوێنی دەرکردنــی بری

ئــەوە لــە یادبکرێــت کــە ڤیتــۆی کەمینــە چەنــد الیەنێکــی نێگەتیڤیشــی هەیــە کــە دەبێــت بــە 

میکانیزمــی گونجــاو خــۆی لــێ بــەدوور بگیرێــت. یەکێــک لــەو خاڵــە نێگەتیڤانــە ئەوەیــە کــە 

ــد  ــان زیامنەن ــاردان زۆر قــورس دەبێــت و ماوەیەکــی درێــژی دەوێــت و بەمــەش هاوواڵتیی بڕی

دەبــن و بڕیاردانیــش کات و تێچونێکــی زۆری دەبێــت. بــۆ ئــەوەی بتوانرێــت چارەســەری 

ــە  ــە ک ــگاو ئەوەی ــەم هەن ــت: یەک ــگ برنێ ــگاوی گرن ــتە دوو هەن ــت پێویس ــە بکرێ ــەم گرفت ئ

ــت  ــەکان ســنوردار بکرێ ــۆی کەمین ــی ڤیت ــەوەی بەکارهێنان ــۆ ئ ــت ب ــی گونجــاو دابرنێ میکانیزم

ــت  ــی زیانبەخــش بێ ــە ڕوون ــە راســتەوخۆ و ب ــەوە ک ــراو و تایبەت ــواری دیاریک ــک ب ــە هەندێ ب

ــۆی  ــە ڤیت ــە ک ــش ئەوەی ــەکان. دووەم هەنگاوی ــە پێکهات ــەک ل ــوون و گەشــەی هەری لەســەر ب

ــزگادا  ــی پارێ ــە ئەنجومەن ــا ل ــاو هەمــوو دامــەزراوەکان، بەڵکــو تەنه ــە ن ــەکان دانەبەزێت کەمین

ــت. ــڕەو بکرێ پەی
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چوارەم: فاکتەرە کاریگەرەکانی سەر دیموکراسی تەوافوقی لە کەرکوک:

دەبێــت ئــەوە ڕوون بێــت کــە دیموکراســیی تەوافوقــی ڕەنگــە چارەســەربێت بــۆ ئەو کێشــانەی 

ــەاڵم هەندێــک  ــە، ب ــاو پارێزگاکــەوە هەی ــە سیاســەتی ن ــان ب ــن و پەیوەندی کەرکــوک کــە ناوخۆیی

فاکتــەری دەرەکــی هــەن کــە کاریگــەر دەبــن )بــە شکســت یــان ســەرکەوتن( لەســەر چارەســەری 

کێشــەی کەرکــوک. دەبێــت ئــەم فاکتەرانــە بــە ووردی و بــە جیــا لەبەرچــاو بگیرێــن و مامەڵەیــان 

لەگــەڵ بکرێــت و چارەســەری ســەربەخۆیان بــۆ بدۆزرێتــەوە. هەندێــک لــەو فاکتەرانــە:

ــۆ  ــۆ کەرکــوک دەکەیــن دەبێــت بپرســین: ب یەکــەم، کاتێــک باســی چارەســەری تەوافوقــی ب

ــەوە  ــتایدا مبێنێت ــاری ئێس ــە ب ــوک ل ــک کەرک ــەرکەوتوترە، کاتێ ــوک س ــیی کەرک ــاری سیاس کام ب

ــتیدا،  ــە ڕاس ــە هەرێمێکــی ســەربەخۆ؟ ل ــان ببێت ــتان ی ــە هەرێمــی کوردس ــە بەشــێک ل ــان بێت ی

ــەاڵم  ــت، ب ــام بدرێ ــەربەخۆ ئەنج ــینی س ــی نوس ــە پرۆژەیەک ــت ب ــیارە دەبێ ــەم پرس ــی ئ وەاڵم

پێشــبینیەکان بــۆ ئــەوە دەچــن کــە ئەگــەر کەرکــوک ببێتــە هەرێمێکــی ســەربەخۆ، ئــەوا هــەم 

کاریگــەری دەرەکــی لەســەر کەمدەبێتــەوە و هــەم هێــز و دەســەاڵتی ناوخۆییشــی زیاتردەبێــت. 

کــە وا دەکات الیەنــەکان پۆســتی زیاتریــان هەبێــت لــە حکومەتــی هەرێمــی کەرکوکــدا و زیاتــر 

خۆیــان بــە خاوەنــی هەرێمەکــە بزانــن و خۆیــان بــە بێبــەش نەزانــن و بەمــەش ســەقامگیریی 

ــر دروســتدەبێت. زیات

دووەم، کێشــەی کەرکــوک ڕەهەنــدی دەرەکــی )هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فیدڕاڵــی( 

ــەوە  ــی )نەت ــدی نێودەوڵەتی ــران( و ڕەهەن ــا و ئێ ــتێوەردانی تورکی ــی )دەس ــدی هەرێمی و ڕەهەن

یەکگرتــووەکان کــە یۆنامــی نوێنەرایەتــی دەکات( هەیــە. ئــەم ڕەهەندانــە، بــە تایبــەت ڕەهەنــدە 

دەرەکــی و هەرێمییــەکان، تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو چارەســەری کێشــەی کەرکوکــی ئالۆزتــر و قورســر 

ــی پێویســتدەکات  ــوک و ناوچەجێناکۆکەکان ــۆ هــەر چارەســەرێکی کێشــەی کەرک ــە ب ــردوە. بۆی ک

ــان بــۆ بدۆزرێتــەوە.  ئــەم ڕەهەندانــە لەبەرچاوبگیرێــت و چارەســەری گونجاوی

ســێیەم، هەندێــك کێشــەی ماوەدرێــژ کــە لە نێــوان هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فیدڕاڵیدا 

)ڕەهەنــدی دەرەکــی( هــەن تــا ئێســتا وەک خۆیــان مــاوون و هیــچ چارەســەرێکی گونجاویــان بــۆ 

نەدۆزراوەتــەوە. ئــەم کێشــانە ڕاســتەوخۆ پەیوەندیــان بــە چارەســەری کێشــەی کەرکوکــەوە هەیــە 

و کێشــەی دەســتوورین، وەک مــادەی ١٤٠ی دەســتووری عێراقــی تایبــەت بــە ناوچەجێناکۆکــەکان 

و نەبوونــی یاســای نــەوت و گاز، کــە دەرهێنــان و هەناردەکــردن و فرۆشــتنیان رێکبخــات. بەبــێ 

گەیشــتنە ڕێکەوتنێکــی گونجــاو لــە نێــوان حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان و حکومەتــی فیدڕاڵــی 

عێــراق لەســەر ئــەم پرســە دەســتووریانە، زۆر زەحمەتــە چارەســەری تەوافوقــی ڕۆڵــی خــوازراوی 

ــەو کێشــە  ــت ئ ــی بکرێ ــی دیموکراســیی تەوافوقی ــت چاوەڕێ ــە ڕاســتیدا، ناکرێ ــت. ل خــۆی بگێڕێ

دەســتووریانە چارەســەر بــکات، چونکــە تەنهــا چارەســەریی کێشــە ئیداریەکانــی پارێــزگای کەرکوک 

دەکات.
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پێنجەم: رێگاچارەى دەستووریی و یاساییى دۆسییەی کەرکوک:

ئاشــکرایە ئێســتا الى حکومــەىت عێراقــى تاکــە ڕێگەچارەیــەک کــە بــۆ چارەســەرکردىن کێشــەى 

کەرکــوک پەســەند و ڕەوا و یاســایى بێــت بریتییــە لــە بنەمــاکاىن دەســتوورى عێراقــى ســاڵى )٢٠٠٥( 

و ئــەو ئامرازانــەش کــە ئــەم دەســتوورە )مــادەى ١٤٠دا( لەخــۆى گرتــووە. دیــارە ئــەم مادەیــەش 

بــەم شــێوەیە ڕەنگڕێــژى چارەســەرى کێشــەکە کــردووە:

"یەکــەم: دەسەاڵتـــی ڕاپەڕانــدن هەنــگاوی پێویســت دەنێــت بــۆ تەواوکردنــی جێبەجێکردنــی 

ــە  ــتنەوە ب ــی گواس ــۆ قۆناغ ــەت ب ــی دەوڵ ــای بەڕێوەبردن ــە یاس ــادەی )٥٨( ل ــیتەکانی م پێداویس

ــەوە. ــوو بڕگەکانی هەم

دووەم: ئــەو بەرپرســیاریەتیەی لەســەر شــانی دەســەاڵتی ڕاپەڕاندنــە لــە حکومەتــی ئینتیقالیــدا 

کــە لــە مــادەی )٥٨( لــە یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناغــی گواســتنەوەدا ئامــاژەی پێکراوە، 

ــەم  ــرەی ئ ــردراو  بەگوێ ــی هەڵبژێ ــە ئەســتۆی دەســەاڵتی ڕاپەڕاندن ــت و دەکەوێت ــەردەوام دەبێ ب

دەســتوورە بــۆ ئــەوەی بــە تــەواوی جێبەجــێ بکرێــت )ئاســاییکردنەوە، ســەرژمێری، لــە کۆتاییــدا 

ئەنجامدانــی ڕاپرســی لــە کەرکــوک و ناوچەکانــی تــر کــە ناکۆکیــان لەســەرە بــۆ دیاریکردنی ویســتی 

هاواڵتیــان( لــە ماوەیەکــی دیاریکــراودا کــە لــە مانگــی ٢٠٠٧/١٢ تێپــەڕ نــەکات.".

ــەاڵىت  ــیارێتى دەس ــەر بەرپرس ــت لەس ــە جەخ ــەم مادەی ــى ئ ــن ناوەرۆک ــە وەک دەبینی کەوات

ڕاپەڕانــدن )حکومــەىت فیدراڵــى( دەکات بەرامبــەر جێبەجێکــردىن تــەواوى ئــەو پێداویســتییانەى لــە 

مــادەى )٥٨(ى یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناغــی گواســتنەوەى ســاڵى )٢٠٠٤( هاتــووە ١٦، 

کــە ئەمــە دەقەکەیــەىت:

"١ -  حكومەتــی گواســتنەوەی عێــراق بەتایبەتــی دەســتەی بــااڵی چارەســەركردنی كێشــەكانی 

موڵكایەتــی خانــوو بــەرەو الیەنــە پەیوەنــد ارەكانــی تــر بــە پەلــە ڕێوشــوێن ئەگرنــە بەر بــۆ البردنی 

ــتوانی  ــاری دانیش ــی ب ــداوە، لەگۆڕین ــوو ڕووی ــی پێش ــی ڕژێم ــۆی ڕەفتارەكان ــەی بەه ــەو زوڵم ئ

چەنــد ناوچەیەكــی دیاریكــراو خــۆی دەنوێنــێ بــە )كەركــوك( یشــەوە لەڕێــگای ڕاگواســن و 

دورخســتنەوەی خەڵــك لەشــوێنی نیشــتە جێبوونیــان و لەڕێــگای كــۆچ پێكردنــی زۆرە ملێــوە 

ــگای  ــە ولەڕێ ــە ناوچەك ــۆ ب ــی نام ــی خەڵك ــتە جێكردن ــەداو نیش ــەدەرەوەی ناوچەك ــاوەوەو ل لەن

ــی  ــەر حكومەت ــە لەس ــەم زوڵم ــتنی ئ ــۆ نەهێش ــة( ەوە ب ــح القومی ــی )تصحی ــی نەتەوایەت گۆڕین

ــت:  ــەی الی خــوارەوە بنێ ــەم هەنگاوان ــە ئ عێراق

 أ- ســەبارەت بــە نیشــتەجێ ڕاگوێــزراوەكان و دوورخــراوەكان و كۆچپێكــراوو كۆچكــردووەكان 

ــەرەو  ــی خانوب ــەكانی موڵكایەت ــەركردنی كێش ــااڵی چارەس ــتەی ب ــای دەس ــەڵ یاس ــان لەگ بەگونج

1٦ مــادەى )1٤3(ى دەســتوورى کۆمــارى عێــراق ســاڵى ٢٠٠5 دەڵێــت: "یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەت بــۆ قۆناغــی 

گواســتنەوە و پاشــکۆکەی هەڵدەوەشــێنەوە لەپــاش پێکهێنانــی حکومەتــی نــوێ جگــە لــە بڕگــەی )أ(ی مــادەی )53( 

و مــادەی )58(.".
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ــەوە  ــتەجێكان بگەڕێنێت ــیاودا نیش ــی ش ــتەحكومەت لەماوەیەك ــر پێویس ــایەكانی ت ــوێنە یاس رێوش

ســەر مــاڵ و موڵكــی خۆیــان، ئەگــەر ئــەوەش نەتوانــرا پێویســت حكومــەت قەرەبوویەكــی 

ــەوە. ــان بكات دادپەروەرانەی

ب- ســەبارەت بــەو كەســانەی هێــرناون بــۆ ناوچــە دیاریكــراوەكان پێویســتە حكومــەت 

بەپێــی مــادەی ١٠ ی یاســای دەســتەی بــااڵی چارەســەری كێشــەكانی موڵكایەتــی خانوبــەرە 

ــان  ــان، ی ــتە جێكردنەوەی ــوێ نیش ــەرلە ن ــی س ــۆگەر كردن ــۆ مس ــەوە، ب ــەكانیان بكۆڵێت ــە كێش ل

زامنكردنــی قەرەبوكردنەوەیــان لەالیــەن دەوڵەتــەوە، یــان ئەگــەری بەخشــینی زەوی تــر پێیــان لــە 

ــان  ــوون  ی ــوەی هات ــەی لێ ــەو پارێزگای ــان  ل ــك شــوێنی نیشــتە جێبوونی ــەوە لەنزی ــەن دەوڵەت الی

ــە. ــەو ناوچان ــۆ ئ ــتنەوەیان ب ــی گواس ــەوەی خەرج قەرەبوكردن

ــۆ  ــوزەران  ب ــان پێویســتیەكانی گ ــدن ی ــە دامەزران ــە وكەســانەی بێبەشــكراون ل ج- ســەبارەت ب

ئــەوەی ناچاریــان بكــەن لــە زێــدی خۆیــان كــۆچ بكــەن و ناوچــە و زەویەكانیــان بەجێبهێڵن پێویســتە 

حكومــەت هانــی ئــەوە بــدات دەرفەتــی نوێــی كاریــان لــەو ناوچــەو زەویانــە بــۆ بڕخســێنێت. 

د- ســەبارەت بەگۆڕینــی نەتــەوە )تصحیــح القومیــە( پێویســتە حكومــەت هەمــوو بڕیارەكانــی 

پەیوەســت هەڵبوەشــێنێتەوە و ڕێگــە بــدات كەســانی زیــان لێكەوتــوو بەبــێ زۆرلێكــردن و گوشــار 

مافــی خۆیــان لــە دیاریكردنــی ناســنامەی نەتەوەیــی پەیــڕەو بكــەن.

٢- ڕژێمــی پێشــوو بــە مەبەســتی بەدیهێنانــی ئامانجــی سیاســی دەســتكاری ســنوورە ئیــداری 

ــی  ــی ســەرۆكایەتی و حكومەت ــە پێویســتە لەســەر ئەنجومەن ــی. بۆی ــی كــردووە و گۆڕیویەت یەكان

ــاو چارەســەركردنی  ــەی نیشــتامنی بكــەن لەپێن ــی ڕاســپاردە پێشــكەش كۆمەڵ گواســتنەوەی عێراق

ئــەو گۆڕانكارییــە ناڕەوایانــە، خــۆ ئەگــەر ئەنجوومەنــی ســەرۆكایەتی نەیتووانــی بــە كــۆی دەنــگ 

ــۆی  ــەرۆكایەتی بەك ــی س ــتە ئەنجومەن ــەوا پێویس ــت ئ ــك بكەوێ ــپاردەیەك ڕێ ــد ڕاس ــەر چەن لەس

دەنــگ ناوبژیوانێكــی بێالیــەن دامەرێنێــت بۆلێكۆڵینــەوە لەســەر كێشــەكە و پێشكەشــكردنی 

ــەوا  ــت ئ ــك ڕێككەوێ ــەر ناوبژیوانێ ــی لەس ــەرۆكایەتی نەیتوان ــی س ــەر ئەنجومەن ــپاردە، ئەگ ڕاس

ــە  ــكات ك ــووەكان ب ــەوە یەكگرت ــی ســەرۆكایەتی داوا لەســكرتێری گشــتی نەت پێویســتە ئەنجومەن

ــكات.  ــە دەستنیشــان ب ــەو ناوبژیوانیی ــۆ ئ ــاودار ب ــی ن كەســایەتییەكی نێودەوڵت

٣- چارەســەری یەكجارەكــی ئــەو زەویانــەی كێشــەیان لەســەرە بەكەركوكیشــەوە دوا ئەخرێــت 

ــە  ــەرژمێریەكی داد پەروەران ــی س ــەرەوە و ئەنجامدان ــوێنەكانی س ــی ڕێوش ــاش جێبەجێكردن ــۆ پ ب

ــەم  ــتە ئ ــەیی. پێویس ــتووری هەمیش ــەندكردنی دەس ــی پەس ــا كات ــا ت ــتووان، وات ــەفافی دانیش و ش

چارەســەرە بەشــێوەیەك بێــت كــە لەگــەڵ بنەماكانــی دادپەروەریــدا بگونجێــت و ویســتی 

ــت." ــەش لەبەرچاوبگیرێ ــەو زەویان ــەنی ئ ــتووانی ڕەس دانیش

بــەاڵم وەک دەزانرێــت تــا ئیســتا زۆربــەى ئــەم هەنگاوانــە جێبەجــێ نەکــراون، ئەمــەش 

دەگەڕێتــەوە بــۆ دوو هــۆکار:
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ــە جێبەجێکــردىن  یەکــەم: کەمتەرخەمــى حکومــەىت فیدراڵــى )ئەنجومــەىن وەزیــراىن عێــراق( ل

ئــەو ئەرکانــە بــۆ چارەســەرکردىن دۆســییەکە کــە خراوەتــە ئەســتۆى، هەرچەنــدە ئەمــە بــێ 

دەروەســتى الیــەىن دووەمــى ناکۆکییەکــە ڕەتناکاتــەوە کــە )حکومــەىت هەرێمــى کوردســتان(

ــەىت  ــدىن حکوم ــەاڵىت ڕاپەڕان ــتۆى دەس ــە ئەس ــەرەکى دەکەوێت ــیارێتى س ــارە بەرپرس ــەاڵم دی ە، ب

فیدراڵــى کــە بەپێــى دەقــەکاىن ســەرەوە لــە هــەردوو دەســتوورى کاىت )ســاڵى ٢٠٠٤( و دەســتوورى 

هەمیشــەیى )ســاڵى ٢٠٠٥( بەرپرســیارێتى کــردارى و ڕاســتەوخۆى لــە دابینکــردىن پێداویســتییەکاىن 

چارەســەرکردىن کێشــەکە خراوەتــە ئەســتۆى. بێگومــان ئــەم کەمتەرخەمییــەى حکومــەىت فیدراڵــى 

جگەلــەوەى پێشــێلکردنێکى ئاشــکراى دەقــەکاىن دەســتوورە، هــاوکات چەندیــن ئاکامــى نەرێنیــى 

لێکەوتووەتــەوە، وەک بێبەشــکردىن دانیشــتوانە ڕاگوێــزراوەکاىن کەرکــوک )هاوشــێوەى دانیشــتوانە 

ڕاگوێــزراوەکاىن ناوچــە جێناکۆکەکانیــر( لــە پیادەکــردىن چەندیــن مــاىف سیاســیی و دارایــى 

ــوزارى و  ــە خزمەتگ ــە ل ــەم ناوچان ــتەجێبوواىن ئ ــۆى نیش ــکردىن ک و کەســییان، هەروەهــا بێبەش

پێداویســتییە ڕۆژانەییەکانیــان، بــە تایبــەت کــە لــەم ناوچانــەدا هەمیشــە جۆرێــک لــە دووئیدارەیــی 

ــەوەى  ــۆى خۆدزین ــە ه ــەک بووەت ــە لەالی ــووە، ک ــم( هەب ــدارەى هەرێ ــى و ئی ــدارەى فیدراڵ )ئی

هــەردوو ئیدارەکــە لــە زۆربــەى بەرپرســیارێتییەکاىن سەرشــانیان، بــەو بیانــووەى کــە ئیدارەکەیــر 

ــە هــۆى الوازیــی چاودێــرى حکومیــى بەســەر دامــەزراوە  لێــى بەرپرســیارە، لەالیەکیریــش بووەت

ــاىن  ــەر خزمەتکــردىن هاواڵتی ــان بەرامب ــە کەمتەرخەمیی ــە، ک ــەم ناوچان ــەکاىن ئ ــی و ئەمنیی کارگێڕی

ــى و  ــى دارای ــەوەى گەندەڵ ــۆ باڵوبوون ــارى ب ــوو  ئەمــەش دۆخێکــى لەب ــووە. هەم ــە هەب ناوچەک

کارگێریــی لــە دەزگاکاىن کەرکوکــدا ڕەخســاندووە، هــاوکات بــووە بــە هــۆى ســەرچاوەى نائارامــى 

سیاســیى و ئەمنــی لــە شــارەکەدا کــە بــەردەوام هەڕەشــەبووە بــۆ ســەر گیــان و مــاىف هاوواڵتییــاىن، 

چ لەالیــەن گروپــە تیرۆریســتییەکان )وەک: قاعیــدە و داعــش( یــان لەالیــەن خودى دەزگا ســەربازى 

و چەکدارییــەکاىن ســەر بەحکومــەىت عێراقــى )وەک حەشــدى شــەعبى( کــە ئێســتا بەشــێوەیەکى 

ــر دەکات. ــە جێناکۆکەکانی ــوک و ناوچ ــی کەرک ــتوورى حکومەتداری نادەس

لــە دەقــەکاىن  پێداویســتى و هەنگاوانــەى کــە  ئامــراز و  ئــەو  ئاڵــۆزى  دووەم: الوازى و 

ســەرەوەدا، لــە هــەردوو دەســتوورى کاىت )ســاڵى ٢٠٠٤( و دەســتوورى هەمیشــەیى )ســاڵى ٢٠٠٥(، 

وەک چارەســەر بــۆ کێشــەکە خراونەتــە ڕوو، لەبەرئــەوەى هەندێــک لــەم ئامرازانــە جگــە لــەوەى 

چارەســەرى ســەرپێى و ڕووکەشــن بــۆ دۆســییەکە، هــاوکات ناشــتوانن زامنــى چارەســەرى هەندێــک 

ڕەهەنــدى دۆســییەکە بکــەن لــە داهاتــووى دووردا، بەتایبــەت کێشــەى شــوناىس شــارى کەرکــوک و 

کێشــەى چۆنێتــى بەڕێوەبــردىن ســەرچاوە رسوشــتییەکاىن پارێزگاکــە.

ــەو  ــە الوازى ئ ــەکە و ن ــەرکردىن کێش ــە چارەس ــدراڵ ل ــەىت فی ــى حکوم ــە کەمتەرخەم ــارە ن دی

ــە گرنگــى دۆســییەکە و پێویســتى چارەســەرکردىن  ــراون، ل ــۆ چارەســەرکردىن دان ــە ب ــەش ک ئامرازن

کــەم دەکاتــەوە، بــەاڵم هــەر هەنگاوێــک لــە داهاتــوودا بــۆ چارەســەرکردىن ئــەم کێشــەیە 
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ــە زوو چارەســەرکردىن،  ــوون ل ــە تائیســتا ڕێگرب ــەم دوو هــۆکارەى ســەرەوە، ک ــت پێویســتە ئ برنێ

ــت: ــەرەکى دەکرێ ــمەرجى س ــە دوو پێش ــە ب ــڕواى ئێم ــە ب ــەش ب ــت. ئەم لەبەرچاوبگرێ

ــراىن  ــەىن وەزی ــى )ئەنجوم ــەىت فیدراڵ ــت حکوم ــە بتوانێ ــى کارا ک ــد ئامرازێک ــووىن چەن ــەم: ب یەک

ــەکات،  ــییەکە ن ــەرکردىن دۆس ــەک چارەس ــە لەت ــە مامەڵ ــدى کەمتەرخەمان ــکات چی ــراق( ناچارب عێ

ئەمــەش بــە بــووىن چەنــد گرەنتییــەک دەبێــت، وەک بەدواداچــووىن بــەردەوام بــۆ ئــەو هەنگاوانــەى 

کــە حکومــەىت فیدراڵــى بــۆ جێبەجێکــردىن بەرپرســیارێتییەکاىن سەرشــاىن بــە ئاراســتەى چارەســەرکردىن 

کێشــەکانی دۆســییەکەدا دەینێــت، لەگــەڵ بــووىن لێپرســینەوەى بــەردەوام لــەم حکومەتــە )ئەنجومەىن 

وەزیــراىن عێــراق( هەرکاتێــک کەمتەرخەمــى لــە جێبەجێکــردىن ئەرکەکاىن سەرشــانیدا هەبــوو. لەماوەى 

ــەى  ــش "لێژن ــادەى ١٤٠ ئەوی ــردىن م ــۆ جێبەجێک ــووە ب ــى هەب ــى فەرم ــا دەزگایەک ــردوودا تەنی ڕاب

جێبەجێکــردىن مــادەى ١٤٠"ە کــە بەفەرمــاىن دیــواىن ســەرۆکایەىت کۆمــار ژمــارە )٤٦ – م ر ن /١٣٧٣/٤٨(  

ــە و  ــى جیببەجێکردن ــا ئامرازێک ــە تەنه ــەم لیژنەی ــراوە ئ ــەاڵم وەک زان ــرناوە. ب ــە )٢٠٠٦/٨/٩( پێکهێ ل

هیــچ دەســەاڵتێکى چاودێریکــردن و لێپرســینەوەى لەحکومــەىت فیــدراڵ نییــە جگەلــەوەى کــە لەژێــر 

کۆنرۆڵــى خــودى دەســەاڵىت ڕاپەڕانــدىن فیدراڵیدایــە. بۆیــە لەچوارچێــوەى دەقــەکاىن ســەرەوەدا 

)بەتایبــەت مــادەى ٥٨ى یاســای بەڕێوەبردنــی دەوڵــەىت عێــراق بــۆ قۆناغی گواســتنەوەى ســاڵى ٢٠٠٤( 

ڕەنگــە بکرێــت لەداهاتــوودا ئــەو ئەرکــى )بەدواداچــوون و لێپرســینەوەیە( لــە دەســەاڵىت ڕاپەڕانــدىن 

فیدراڵــى کــە پێشــر ئاماژەمــان پێکــرد بــە ســێ دەزگا و الیــەن بســپێردرێت کــە ئەوانیــش بریتیــن لــە:

١- سەرۆک کۆمارى عێراق، کە بەىش دووەمى دەسەاڵىت ڕاپەڕاندىن حکومەىت فیدراڵییە.

ــە  ــاد( ک ــس اإلتح ــى – مجل ــەىن فیدراڵ ــەت )ئەنجوم ــراق، بەتایب ــاداناىن عێ ــەاڵىت یاس ٢- دەس

ــرناوە. ــک نەهێ ــراق پێ ــاىن عێ ــى پەرلەم ــەىش دووەم ــتا وەک ب تائێس

٣- ســکرتێرى گشــتى نەتــەوەوە یەکگرتــووەکان، بەتایبــەت ئەگــەر الى هەندێــک لــە پێکهاتــەکاىن 

کەرکــوک دڵنیایــى تەواونەبــوو کــە ئــەو دوو الیەنــەى ســەروە )ســەرۆکى کۆمــارى عێــراق و پەرلەمــاىن 

عێــراق( دەتوانــن بــە شــێوەیەکى تەندروســت بــە ئەرکــى "بەدواداچــوون و لێپرســینەوە"کە هەســن.

بــۆ  تائێســتا  کــە  پێداویســتییانەى  و  ئامــراز  بــەو  پێداچوونــەوە  و  هەموارکــردن  دووەم: 

چارەســەرکردىن دۆســییەکە جێبەجێکــراون، دیــارە ســەرەکیرین ئامرازیــش بریتییــە لــە مــادەى ١٤٠. 

بــەاڵم لەبەرامبــەر ئــەم هەموارکردنــەدا چەنــد رێگرییــەک هەیــە، یەکێکیــان بریتییە لــە مەرشوعییەىت 

ــش  ــاوە ئەوی ــۆ جێبەجێکــردىن دان ــە خــودى خــۆى وادەیەکــى ب ــە، ک ــاوەى جێببەجێکــردىن مادەک م

)٢٠٠٧/١٢/٣١(ە، دیــارە )١٠ ســاڵ( زیاتــر بەســەر ئــەم وادەیــەدا چــووە وهێشــتا چەنــد هەنگاوێکــى 

کەمــى مادەکــە جێبەجێکــراوە. ڕێگرییەکیــر بریتییــە لــە چونێتــى هەموارکردنــەوەى مادەکــە، کاتێــک 

ــەر  ــردىن ه ــۆ هەموارک ــد ب ــى تون ــد مەرجێک ــدا چەن ــتوورى عێراق ــادەى )١٢٦( دەس ــە م ــن ل دەبینی

بنەمــا و مادەیەکــى دەســتوورەکە هەیــە ١٧، بــەاڵم هیــچ یەکێــک لــەو مەرجانــە زامنێکــى ئەوتــۆى 

ــی  ــارو ئەنجومەن ــەم: ســەرۆک کۆم ــت: " یەک ــراق ســاڵى ٢٠٠5 دەڵێ ــارى عێ ــادەى )1٢٦(ى دەســتوورى کۆم 17 م
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بــۆ مافــەکاىن هەرێمــى کوردســتان و مــاىف هەندێــک لــە پێکهاتــەکاىن کەرکوکــى تێــدا نییــە )بەتایبــەت 

کــورد(، بەشــێوەیەک گرەنتــى ئــەوە بــکات کــە ئەگــەر لــە داهاتــوودا مــادەى )١٤٠( هەموارکــرا، زامنى 

مــاىف ڕەواى هەمــوو ئــەم الیــەن و پێکهاتانــە بــکات و کێشــە تەنهــا بەوشــێوەیە چارەســەر نــەکات کــە 

بەرژەوەندییــەکاىن حکومــەىت فیدراڵــى دەیخوازێــت. 

کەواتــە لەســایەى ئــەم دۆخــەدا، ســەبارەت بــەو ڕێگریانــەى ســەرەوە، هەرچــى پەیوەســتە بــە ماوەى 

بەســەرچووىن مــادەى )١٤٠(، ئــەوا بــەڕاى زۆربــەى یاساناســان، دەســتوورى واڵتان بە گشــتى و دەســتوورى 

عێراقــی ســاڵى )٢٠٠٥(یــش بەتایبــەىت، هیــچ وادەیەکــى دیاریکــراوى بــۆ بەســەرچووىن بنەمــا و مــادەکاىن  

تێــدا نییــە، ئــەوەى بەســەرچووە تەنهــا وادەیــەک بــووە کــە دەکــرا چارەســەرى کێشــەکانی دۆســییەکەی 

ــارە هــەم خــودى کێشــەکە مــاوە و هــەم خــودى ئــەو دەســتوورەش کــە ئامــرازى  تیابکرێــت، بــەاڵم دی

ــە  ــەو کات ــا ئ ــە مــادەى )١٤٠( تەنه ــە و هەڵنەوەشــاوەتەوە، بۆی ــاوە هیشــتا کارای ــۆ چارەســەرکردىن دان ب

بەســەردەچێت کــە کــۆى دەســتوورەکە هەڵبوەشــێتەوە یــان بــەو شــێوەیەى کــە خــوودى دەســتوورەکە 

لەمــادەى )١٢٦( ئامــاژەى بۆکــردووە هەمواربکرێــت یــان بەیەکجــارى البربێــت. ئەمــە جگــە لــەوەى کــە 

دەســتوور چەندیــن مــادەى تــرى هاوشــێوەى مــادەى )١٤٠(ى تێدایــە، وەک مــادەى )٦٥ و ١٣٧ و ١٤٢( ١٨، 

کــە وادە بــۆ جێبەجێکردنیــان دانــراوە، بــەاڵم ئــەو وادانــە بەســەرچوون و هیچیشــیان نرخى دەســتوورییان 

لەدەستنەداوە. 

وەزیــران پێکــەوە یــان پێنــج یەکــی ئەندامانــی ئەنجومەنــی نوێنــەران مافــی پێشــنیارکردنی هەموارکردنــی 

دەســتووریان هەیــە.

ــتووردا  ــەم دەس ــە ل ــدی دووەم ک ــەی بەن ــاف و ئازادیان ــەم و م ــدی یەک ــە بەن ــەی ل ــا بنەڕەتیان ــەو بنەم ــت ئ دووەم: نابێ

ــی  ــی ئەنجومەن ــدی  )3/٢(ی ئەندامان ــە ڕەزامەن ــرو ب ــی ت ــی هەڵبژاردن ــاش دوو خول ــەر پ ــن مەگ ــوون هەمواربکرێ هات

نوێنــەران لەســەریو ڕازیبوونــی گــەل لــە ڕێــگای ڕاپرســی گشــتیەوەو پەســەندکردنی ســەرۆک کۆمار لەمــاوەی حــەوت ڕۆژدا.

ــان پێنەکــراوە هەمــوار بکرێــن  ــە خاڵــی دووەمــی ئــەم مادەیــەدا ئاماژەی ســێیەم: نابێــت ئــەو مادانــەی تــر کــە ل

مەگــەر پــاش ڕازیبوونــی )3/٢(ی ئەندامانــی ئەنجومەنــی نوێنــەران لەســەریو ڕازیبوونــی گــەل لــە ڕێــگای ڕاپرســی 

گشــتیەوەو پەســەندکردنی ســەرۆک کۆمــار لەمــاوەی حــەوت ڕۆژدا.

چــوارەم: نابێــت هیــچ هەموارکردنێــک لــەو مادانــەی دەســتووردا ئەنجــام بدرێــت کــە دەبێتــە هــۆی کەمکردنــەوەی ئەو 

دەســەاڵتانەی هەرێمــەکان کــە ناکەونــە ســنووری دەســەاڵتە تایبەتەکانــی حکومەتــی فیدرالیــەوە تەنیــا بــە ڕەزامەنــدی 

دەســەاڵتی یاســادانانی هەرێمــی پەیوەندیــدارو ڕەزامەنــدی زۆرینــەی دانیشــتوانی لــە ڕێــگای ڕاپرســی گشــتیەوە.

ــەو  ــی ئ ــاش تێپەڕبوون ــارەوە پ ــەرۆک کۆم ــەن س ــت لەالی ــەندکراو دادەنرێ ــە پەس ــە ب ــەم: أ- هەموارکردنەک پێنج

ــدا. ــەند نەکردنی ــی پەس ــراوە لەکات ــاژەی پێک ــە ئام ــەم مادەی ــیێیەم( ی ئ ــەی )دووەم(و )س ــە بڕگ ــەی ل ماوەی

ب- هەموارکردنەکە لە بەرواری باڵوکرکردنەوەیەوە لە ڕۆژنامەی فەرمیدا کاری پێدەکرێت".

ــت  ــادانان پێکدەهێرنێ ــت: "ئەنجومەنێکــی یاس ــاڵى ٢٠٠5 دەڵێ ــراق س ــارى عێ ــادەى )٦5(ى دەســتوورى کۆم 18 م

کــە بــە )ئەنجومەنــی فیدرالــی( ناودەبرێــت،  نوێنەرانــی هەرێــم و ئــەو پارێزگایانــە لــە خۆدەگرێــت کــە ناکەونــە 

ســنووری هیــچ هەرێمێکــەوە ، پێکهاتــەو مەرجەکانــی ئەندامێتیــو بــواری تایبەمتەندێتــی ئــەم ئەنجومەنــەو 

هەرچــی پەیوەندیــدارە بــەم بــوارەوە بــە یاســا ڕێکدەخرێــت بــە زۆرینــەی دوو لــە ســێی )3/٢( دەنگــی ئەندامانــی 

ــەران.". ــی نوێن ئەنجومەن
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ــادەى  ــیدا م ــە ناویش ــتوور ل ــردىن دەس ــتەمى هەموارک ــە ئەس ــتە ب ــى پەیوەیس ــەاڵم هەرچ ب

ــەش  ــەو ئامرازان ــۆزى و الوازى ئ ــە و ئاڵ ــەم مادەی ــەکاىن ئ ــەم و کوورتیی ــت ک ــەوا دەکرێ )١٤٠(، ئ

ــاىت  ــووە، لەجی ــۆى گرت ــە خ ــەکان ل ــە جێناکۆک ــوک و ناوچ ــەى کەرک ــەرکردىن کێش ــۆ چارەس ــە ب ک

هەموارکــردن بــە دانــاىن یاســەیەک چاکســازى تێدابکرێــت، بــەاڵم دەبێــت ئــەم یاســایە لە کەشــێکدا 

دابرنێــت کــە بــووىن هەمــوو ئــەو هاوســەنگى و گرەنتیانــە زامنکرابێــت کــە لــە کاىت هەموارکــردىن 

ــە  ــورد ل ــەى ک ــۆ پێکهات ــتان و ب ــى کوردس ــەىن هەرێم ــەىت بۆالی ــن، بەتایب ــتوورەکەدا پێویس دەس

ــەدا. ــوک و ئەوناوچان کەرک

ــتە  ــاکەوە، پێویس ــاىن یاس ــێوازى دان ــە ش ــن ب ــە پەیوەس ــەش ک ــە ڕواڵەتیان ــەم گرەنتیی ــە ل جگ

ــەو ئامــرازە  ــت، بەشــێوەیەک ســەرجەم ئ ــە یاســاکەدا هەبێ ــد زامنێکــى بابەتیــش ل هــاوکات چەن

نوێیانــەى کــە دەخرێنــە چوارچێــوەى یاســاکەوە دەبێــت هیچیــان بــۆ هیــچ گــروپ و پێکهاتەیەکــى 

ــە مــادەى )١٤٠(دا هەیــە. کەرکــوک گرەنتــی کەمــر لــەوەی تیانەبێــت کــە ئیســتا  ل

ڕەنگە چەند ڕەهەندێکى گرنگ کە پێویستە لە یاساکەدا هەبێت، بریتین لەمانەى خوارەوە:

- پێداگریکــردن لــە پابەندبــوون بــە بنەمــاکاىن پێکەوەژیــان وحوکمــڕاىن هاوبــەش و دابەشــکردىن 

دادپەروەرانــەى ســەرجەم داهــات و هــەل و دەســتکەوتە مــادى و مەعنەوییــەکان لــە شــارەکەدا. 

مــادەى )137(ى دەســتوورى کۆمــارى عێــراق ســاڵى ٢٠٠5 دەڵێــت: "کارکــردن بــە حوکمــی ئــەو مادانــەی تایبەتــن 

ــی   ــا کات ــت ت ــت دوادەخرێ ــۆ کرابێ ــاژەی ب ــتوورەدا ئام ــەم دەس ــوێنێک ل ــەر ش ــەوە لەه ــی فیدرالی ــە ئەنجومەن ب

دەرچوونــی بڕیارێــک لــە ئەنجومەنــی نوێنەرانــەوە بــە زۆرینــەی دەنگــی )3/٢(ی ئەندامانــی لــە خولــی دووەمــی 

هەڵبژاردنــی خۆیــدا کــە پــاش کارابوونــی ئــەم دەســتوورە دەیبەســتێت.".

مــادەى )1٤٢(ى دەســتوورى کۆمــارى عێــراق ســاڵى ٢٠٠5 دەڵێــت: " یەکــەم: ئەنجومەنــی نوێنــەران لەســەرەتای 

ــەی  ــەرەکیەکانی کۆمەڵگ ــە س ــی پێکهات ــە نوێنەرایەت ــت ک ــی پێکدەهێنێ ــە ئەندامان ــەت ل ــی تایب ــدا لیژنەیەک کاری

ــە  ــە ماوەیەکــدا کــە ل ــەران ل ــی نوێن ــۆ ئەنجومەن ــە پێشکەشــکردنی ڕاپۆرتێــک ب ــە ل ــکات، ئەرکــی بریتی عێراقــی ب

چــوار مانــگ تێپەرنــەکات، تێیــدا ڕاســپاردەی پێویســت لــە خۆبگرێــت ســەبارەت بــە هەموارکردنــی پێویســت کــە 

ــی. ــی ئەرکەکان ــت، لیژنەکــەش هەڵدەوەشــێرنێتەوە دوای ئەنجامدان ــە دەســتوور ئەنجــام بدرێ ــت ل دەکرێ

ــۆ دەنگــدان  ــەران ب ــی نوێن ــە بەردەمــی ئەنجومەن ــە یــەک جــار دەخرێت ــە پێشــنیارکراوەکان ب دووەم: هەموارکردن

لەســەری، هەروەهــا ئــەو پێشــنیارانەی بــۆ هەموارکــردن خراونەتــە ڕوو بــە پەســەندکراو دادەنرێــن بــە ڕەزامەنــدی 

زۆرینــەی ڕەهــای ئەندامانــی ئەنجومــەن.

ــەوە هەمــوار  ــی نوێنەران ــەن ئەنجومەن ــە لەالی ــەم مادەی ــی بڕگــەی دووەمــی ئ ــە پێ ــە ب ــەی ک ــەو مادان ســێیەم: ئ

ــگ  ــە دوو مان ــە ل ــدا ک ــە ماوەیەک ــی ڕاپرســی لەســەری، ل ــەل بەمەبەســتی ئەنجامدان ــۆ گ ــە ڕوو ب ــراوە دەخرێت ک

ــەوە. ــی نوێنەران ــەن ئەنجومەن ــەرواری پەســەندکردنی لەالی ــە ب ــەکات ل ــەڕ ن تێپ

ــدەران  ــەی دەنگ ــەر زۆرین ــت ئەگ ــەرکەوتوو دادەنرێ ــە س ــراوەکان ب ــادە هەموارک ــەر م ــیەکە لەس ــوارەم: ڕاپرس چ

ڕەزامەنــدی لەســەر نیشــان بــدەن، هەروەهــا )3/٢(ی دەنگــدەران لــە ســێ  پارێــزگا یــان زیاتــر ڕەتــی نەکەنــەوە.

پێنجــەم: بڕگەکانــی ئــەم مادەیــە مــادەی )1٢٦( ناگرێتــەوە کــە پەیوەنــدی هەیــە بــە هەموارکردنــی دەســتوور تــا 

کاتــی کۆتاییهێنــان بــە ئەنجامدانــی هەموارکــردن کــە لــەم مادەیــەدا ئامــاژەی پێکــراوە.".



ئایندەی کەرکوک لەنێوان کەرکوک و بەغداددا

104

- پێویســتیی ڕەنگدانــەوەى ئــەم بنەمایانــە لــە چەنــد دامەزراوەیەکــى یاســایى هەڵبژێــردراودا، 

بەشــێوەیەک دەکرێــت جگــە لــە ئەنجومــەىن پارێــزگا، کــە ئێســتا هەیــە و لەســەر بنەمــاى 

نوێنەرایەتیکــردىن دانیشــتواىن ناوچەکــە بەپێــى ڕێژەیــان لــە شــارەکەدا دامــەزراوە، دەکرێــت 

ئەنجومەنێکیــرى هەڵبژیــردراو بەنــاوى )ئەنجومــەىن پێکهاتــەکان( لەســەر بنەمــاى نوێنەرایەتیکردىن 

یەکســاىن پێکهاتــەکان دامبەزرێــت، بــە تایبــەت کــە هەندێــک پێشــنیار هەبــوو بــە نوێنەرایەتیکــردىن 

ــە  ــزگادا ب ــەىن پارێ ــە ئەنجوم ــامن( ل ــەرەب و تورک ــورد و ع ــوک )ک ــەرەکییەکاىن کەرک ــە س پێکهات

ــەى  ــۆ پێکهات ــژەى )٤%( ب ــەڵ ڕێ ــاىن، لەگ ــان بەیەکس ــۆ هەریەکێکی ــژەى )٣٢% – ٣٢% – ٣٢%( ب ڕێ

ــردا  ــەى ئەنجومەنێکی ــە پێکهات ــنیارە ل ــەم پێش ــت ئ ــە دەکرێ ــارەکەدا، بۆی ــە ش ــیحییەکان ل مەس

ــتە  ــەوەى پێویس ــە ل ــە جگ ــەم ئەنجوومەن ــاوکات ئ ــت. ه ــەکان( جێبەجێبکرێ ــەىن پێکهات )ئەنجوم

لــەڕووى پێکهاتــەوە لــە ئەنجومــەىن پارێــزگا جیاوازبێــت، دەبێــت لــە ڕووى دەسەاڵتیشــەوە 

جیاوازبێــت، بەتایبــەت دەســەاڵىت ئەنجامــداىن ئــەو کاروبارانــەى پێبدرێــت کــە کاریگەرییــان 

ــە. ــارەکە هەی ــەکاىن ش ــەل و داهات ــانیی ه ــکردىن یەکس ــان و دابەش ــەر پێکەوەژی لەس

ــى  ــە وەک )قۆناغێک ــاڵ، ک ــوان )٥ - ٧( س ــی لەنێ ــى زەمەنی ــردىن ماوەیەک ــتى دیاریک - پێویس

ــەش  ــڕاىن هاوب ــێوەى حوکم ــت و بەش ــوک بدرێ ــارى کەرک ــە ش ــەت ب ــى تایب ــتنەوە( دۆخێک گواس

ــت. ــەکاىن بکرێ ــەرکردىن کێش ــۆ چارەس ــدا کار ب ــەو ماوەیەش ــت و ل بەڕیوەبربێ

- پێویســتى هەبــووىن چەنــد ئامرازێــک کــە زامنــى چاودێریکردنێکــى نێودەوڵــەىت بــکات 

بەتایبــەت لــە الیــەن یۆنامــى-ەوە، بــۆ چۆنێتــى جێبەجێکــردىن یاســاى ئاماژەبۆکــراو لەســەرەوە و 

هەروەهــا بــۆ چاودێرییکــردىن ڕەوىش چارەســەرکردىن کێشــەکاىن دۆســییەی کەرکــوک و بەڕێوەبــردىن 

هاوبــەش تیایــدا.

بنەمــاى  بەرجەســتەکردىن  بــۆ  کرداریــی  ئامرازێکــى  چەنــد  هەبــووىن  پێویســتى   -

ڕوونسازی)شــەفافییەت( لــە بەرهەمهێنــان و بەکاربــردن و وەدەســتهێناىن داهــاىت ســەرچاوە 

رسوشــتییەکاىن شــارەکە )نــەوت وگاز(، کــە تــا ئیســتا جێــگاى ملمالنێــى تونــدى بەغــداد و هەرێمــى 

ــە  ــارەکەیە ک ــەکاىن ش ــەرجەم پێکهات ــداىن س ــى بایەخپێ ــش جێ ــەک، لەالیەکیری ــتانە لەالی کوردس

داهــاىت ئــەم ســەرچاوە رسوشــتییانە بەشــێوەیەک ئاڕاســتە بکرێــت ســەرجەم هاوواڵتیــاىن شــارەکە 

لێــى ســودمەندبن و قەرەبــووی چەندیــن ســاڵ لــە ســتەم و بێبەشــکردن و ماڵوێرانییــان بــۆ بکاتەوە.

ــردىن  ــە جێبەجێک ــت ب ــى بکرێ ــەىت فیدراڵ ــووىن حکوم ــەر پابەندب ــى لەس ــتە  پێداگری - پێویس

ــە  ــێ قۆناغەک ــە هەرس ــوون، ل ــۆى گرت ــادەى )١٤٠( لەخ ــە م ــە ک ــەو هەنگاوان ــەو ئ ــەرجەم ئ س

ــۆ  ــت ب ــەک تەرخانبکرێ ــدا بودجەی ــەم چوارچێوەیەش ــرىس(. ل ــەرژمێریی و ڕاپ ــاییکردنەوە، س )ئاس

جێبەجێکــردىن قۆناغــى یەکــەم )ئاســاییکردنەوە(، هــەر لــە قەرەبووکردنــەوەى ڕاگوێزراوانــەوە تــا 

کێشــەى زەویــوزار و موڵکایــەىت و پاشــان هەڵوەشــاندنەوەى ئــەو یاســا و بڕیارانــەى کــە ڕژیمــى 

بەعــس بەمەبەســتى ئەنجامــداىن گۆڕانــگکارى ئیــدارى و دیمۆگــراىف و ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت لــە 
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شــارەکەدا دەریکــردوون. پاشــر هەنــگاو بــۆ جێبەجێکــردىن قۆناغــى دووەم )قۆناغــى ســەرژمێرى( 

برنێــت. دەشــێت ئــەم قۆناغــەش هــاوکات لەگــەڵ جێببەجێکــردىن قۆناغــى یەکــەم )ئاســاییکردنەوە( 

ئەنجــام بدرێــت، بــەاڵم لەســایەى بــووىن چەنــد مــەرج و زامنێکــدا، وەک ڕەچاوکــردىن گشــتکیرى 

لــە ســەرژمێرییەکەدا بەشــێوەیەک ســەرجەم ئــەو کەســانە بگرێتــەوە کــە پێشــر لەالیــەن ڕژێمــى 

ــە  بەعســەوە ڕاگوێــزراون، ئەگەرچــى هێشــتا ئــەم کەســانە هــەىل گەڕانــەوە و نیشــتەجێبوونیان ل

کەرکوکــدا بــۆ نەڕەخســابێت، هەروەهــا بــووىن چاودێــرى نێودەوڵــەىت بەتایبــەت لــە الیــەن یۆنامی-

ــەم دوو  ــردىن ئ ــە دواى جێبەجێک ــەرژمێرییەکە. ل ــەى س ــووىن پرۆس ــى بەڕێوەچ ــۆ چۆنیت ــەوە ب ی

ــا ســاڵدا  ــە کۆت قۆناغــەش، )کــە زۆربــەى مــاوەى "قۆناغــى گواســتنەوەکە"ى بــۆ تەرخانبکرێــت( ل

هەنــگاو بــۆ جیبەجێکــردىن قۆناغــى ســێیەم )ڕاپــرىس( بکرێــت، بەشــێوەیەک هاواڵتیــاىن ناوچەکــە 

سەرپشــک بکرێــن لــە هەڵبژاردنــی یەکێــک لــەم بژاردانــە:

١- ماوەنــەوەى کەرکــوک وەک پارێزگایەکــى ئاســایى عێــراق و لەژێــر ســایەى حکومــەىت 

فیدراڵــدا.

٢- چوونە پاڵ هەرێمى کوردستان و لەژێرسایەى حکومەىت ئەم هەرێمەدا.

ــى  ــە هەرێم ــەت ب ــى تایب ــایەى حکومەتێک ــر س ــەربەخۆ و لەژێ ــى س ــە هەرێمێک ــوون ب ٣- ب

ــدا. ــوک خۆی کەرک

٤- جێگیرکــردىن کەرکــوک وەک ناوچەیەکــى حوکمــڕاىن هاوبــەش لەنێــوان هەرێــم و بەغــدادا تــا 

ماوەیەکــى نادیــار و درێژخایــەن.

٥- یاخــود هــەر بژاردەیەکــی تــر کــە دەشــێ لــە کاىت جێبەجێکــردىن قۆناغــى گواســتنەوەدا بێتــە 

ئــاراوە )وەک چوونــە پــاڵ هەرێمێکیــر کــە لــە داهاتــوودا پێکبهیرنێــت(. 

لەهەمــوو بارێکیشــدا ئەنجامــى ڕاپرســییەکە بــە زۆرینــەى دەنگــى "دەنگــدەراىن ڕاســتەقینە" 

ــەوە. یەکالییبکرێت
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باىس دووەم: 

ئایندەى دۆسییەى ئاسایىش کەرکوک

ــى  ــە رویەک ــەوە هەرەشــەیە، ل ــە رویەک ــە ل ــەى ک ــەو بابەتان ــن و هەســتیارترین ئ ــە گرنگری ل

تــرەوە مەتــرىس بەکارهێنــاىن سیاســیانەى  هەیــە لــە ســەر ئاینــدەى کەرکــوک دۆســییەى ئاســایىش 

کەرکوکــە، روداوەکاىن ١٦ى ى ئۆکتۆبــەر هاوســەنگى هێــزى لەکەرکــوک گــۆڕى و دۆســیەى ئاســایش 

لــە شــارى کەرکــوک لــە ئێســتادا لــە دەســت هێــزەکاىن دژە تیــرۆرى عێــراق و هێــزەکاىن پۆلیســدایە، 

ــدارەى  ــردن و ئی ــە بەڕێوەب ــێوەیەک ل ــچ ش ــە هی ــتان ب ــایىش کوردس ــمەرگەو ئاس ــزەکاىن پێش هێ

دۆســیەى ئاســایىش کەرکــوک بەشــدار نیــن. 

بــۆ تێگەیشــن لــە ئاینــدەى دۆســییەى ئاسایشــی کەرکــوک، پێویســتە هەڵوەســتە لەســەر ئــەم 

ســێ تێگەیشــتنە بکرێــت:

یەکەم: تێڕوانینى پێکهاتەکاىن کەرکوک

بــۆ بەڕێوەبــردىن دۆســییەى ئاســایىش کەرکــوک لــە تێڕوانینــى پێکهاتــەکاىن کەرکوکــەوە، 

ــیەیەدا  ــەم دۆس ــەڵ ئ ــتوان لەگ ــایىش دانیش ــى ئاس ــەو بەریەککەوتن ــەى ڕۆژان ــى  مامەڵ ــە پێ ب

گۆڕانــکارى بەســەرداهاتوە، پێکهاتــەى تورکــامىن وا ســەیرى ئــەم دۆســێیە دەکات کــە لــە 

نەبــوىن  دیســپلینێکى ئاسایشــیی تۆکمــەو  دەزگایەکــى رێکخــراوى هەواڵگــرى بۆشــایى ئاســایش 

لەکەرکــوک هەیــە، بــۆ منونــە تەنهــا لــە مانگــى کانــوىن دووەمــی٢٠١٨دا ســێ کەســایەىت تورکــامىن 

کراوەتــە ئامانــج و دوانییــان تیــرۆر کــراون. ئــەو دۆخــە ئاسایشــیەى ئێســتا هەیــەى دەرئەنجامــى 

سیاســەىت هەڵــەى حکومــەىت ناوەنــدى و سیاســەىت خراپــى هەرێمــى کوردســتانە لــە دواى 

ــەرلەنوێ  ــس س ــەىت پۆلی ــە تایب ــوک ب ــییەکاىن کەرک ــت دەکات دەزگا ئاسایش ــە پێویس ٢٠٠٣، بۆی

ــت ١٩. ــۆ بکرێ ــان ب پیاچوونەوەی

پێکهاتــەى عــەرەىب لــە کەرکــوک هەرچەنــدە لــە ئێســتادا بــە شــێوەیەکى کاىت پۆســتى 

پارێــزگارى کەرکوکیــان بەدەســتەوەیە، بــەاڵم بــە نیگەرانییــەوە مامەڵــە لەگــەڵ دۆخــە تازەکــەى 

دواى ١٦ى ئۆکتۆبــەری٢٠١٧دا دەکــەن و پێیانوایــە تــا ئێســتا دیــار نییــە نەخشــەى ســیاىس 

ــە کەرکــوک  ــە ئێســتادا ئەنجومــەىن عــەرەىب ل ــت. ل ــگاو دەنێ ــەرەو کام ئاراســتە هەن کەرکــوک ب

کــە تاڕادەیــەک گردبونەوەیەکــە نوێنەرایــەىت عــەرەىب ســوننەى کەرکــوک دەکات، پشــتگیرى 

ــا  ــەرەوە یاس ــە دواى شــازدەى ئۆکتۆب ــا ل ــە تەنه ــوک دەکات و پێیوای ــە دۆخــى ئاســایىش کەرک ل

ــە  ــە کەرکــوک هەی ــەى ل ــەو ئارامی ــە، ئ ــی هەی ــە کەرکوکــدا بوون ســەروەرە و دەســەاڵىت یاســا ل

دەرئەنجامــى مومارەســەى پیشــەیى هێــزە ئەمنییــەکاىن کەرکوکــە، بۆیــە ئەنجومــەىن عــەرەىب لــە 

19 چاوپێکەوتن لەگەڵ حەسەن تۆران. ئەندامى ئەنجومەىن نوێنەراىن عێراق لە پێکهاتەى تورکامىن.
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ــە حکومــەىت  ــگاوە یاســایى و دەســتووریانە دەکات ک ــەو هەن ــوو ئ ــە هەم کەرکــوک پشــتیواىن ل

ــى دەکات ٢٠. ــوک جێبەجێ ــە کەرک ــدى ل ناوەن

ئەمــە لــە کاتێکدایــە پێکهاتــەى کــوردى بــە تــەواوى دژ بــە هەنــگاوەکاىن  حکومــەىت ناوەندییــە 

و بــە هەنگاوێکــى نــا دروســت و نادەســتوورى  پێناســەى دەکــەن، چونکــە بــە پێــى دەســتوور و 

بــە پێــى ڕێکەوتنــى ئەمنــى لــە دواى ســاڵى ٢٠١١ەوە لــە ٢٠ترشینــى یەکــەم ڕێکەوتنێــک کــراوە 

لــە نێــوان هــەر یــەک لــە هێــزەکاىن واڵتــە یەکگرتــووەکاىن ئەمریــکا و هێــزەکاىن عێــراق و هێــزەکاىن 

ــەى )ب(  ــە بڕگ ــەکان، ل ــە جێناکۆک ــە ناوچ ــایش ل ــەىش ئاس ــردىن هاوب ــەر بەڕێوەب ــمەرگە لەس پێش

لیژنــەى بــااڵى وەزارى هاوبــەش لەســەر بەڕێوەبــردىن ئاســایىش هاوبــەش لــە کەرکــوک، لــە ســەر 

ئــەم شــەش خاڵــە رەزامەندبــوون ٢١:

١ـ البردىن سنورى ناوچەى ئاسایشیی هاوبەش .

٢ـ شێرى ئاڵتوىن تاکە هێزى کرداریی لە خاڵەکاىن پشکنین-دا دەبێت.

٣- ھێزەکانــی شــێری ئاڵتونــی ئەرکــی پاراســتنی خاڵەکانــی پشــکنین و پارێــزگاری لــە خۆیــان 

دەکــەن بــە دووری ٥٠٠مەتــر لــە نزیــک خالــی پشــکنینی ھاوبــەش.

٤ـ  هێــزەکاىن شــێرى ئاڵتــوىن رێوشــوێوێنى ئاســایىش لەنێــوان بازگــە هاوبەشــەکان ڕێکدەخــات، 

ئەمــەش پــاش هەماهەنگــى لەگــەڵ ســەنتەرى هەماهەنگــى هاوبــەش لــە کەرکوکــدا.

ــۆ ئامانجــی  دروســتکردنی  ــی ب ــی شــێری ئالتون ــە ھێزەکان ــەی چــوارەم ل ــی رسیی ٥ـ زیادکردن

ــەش. ــی پشــکنینی ھاوب خال

ــاو  ــە ن ــایش ل ــەى ئاس ــی پرۆس ــە بەڕێوەبردن ــتێت  ب ــى هەڵدەس ــى عێراق ــزەکاىن پۆلی ٦ـ هێ

ــوک. ــارى کەرک ش

ــەپێرناو  ــى س ــە دۆخێک ــوک ب ــەى کەرک ــە ئەمنیی ــەم دۆخ ــوک ئ ــە کەرک ــوردى ل ــەى ک پێکهات

ــە هاوبەشــانە  ــەو رێککەوتن ــە دەســتوور و ئ ــوون ب ــەوە و پابەندب ــە داواى پیاچوون ــت، بۆی دەزانێ

ــراوە. ــدا بەس ــەکاىن عێراق ــزە ئەمنیی ــراق و هێ ــەىت عێ ــزەکاىن حکوم ــوان هی ــە نێ ــە ل دەکات ک

دووەم: تێڕوانینى حکومەىت هەرێم و حکومەىت فیدراڵی بۆ ئاسایىش کەرکوک

ــەاڵىت  ــەوەى دەس ــوىل ٢٠١٧ داواى  گەڕان ــى ٢٥ى ئەیل ــە دواى ریفراندۆم ــراق ل ــەىت عێ حکوم

فیدراڵــى دەکــرد بــۆ ناوچەجێناکۆکــەکان، بۆیــە لــە بەرەبەیــاىن ١٦ى ئۆکتۆبــەرى ٢٠١٧، حکومــەىت 

ناوەنــدى دەســتیکرد بــە پرۆســەى جوواڵنــدىن هێــزەکاىن بــەرەو ســەنتەرى شــارى کەرکــوک و لــە 

ماوەیەکــى کەمــدا  چــووە شــوێنە زینــدوەکاىن شــارەکەو ســەنتەرى شــار، حکومــەىت عێراقــى ئــەم 

ــت و پشــت  ــى" دەزانێ ــپاندىن دەســەالىت فیدراڵ ــاو چەس ــەپاندىن یاس ــگاوى س ــە "هەن ــگاوە ب هەن

٢٠ بەیاننامەى ئەنجومەىن عەرەىب لە کەرکوک لە ٢٠ـ1٢ ـ٢٠17

٢1 رێکەوتنى هاوبەىش هێزەکاىن ئەمریکاو عێراق و هێزەکاىن پێشمەرگە لە ٢٠ ترینى یەکەمى ٢٠11.
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ــا  ــگاوەى ت ــەم هەن ــواىن ب ــرەوە ت ــراق. لەالیەکى ــەراىن عێ ــەىن نوێن ــارى ئەنجوم ــە بڕی ــتورە ب ئەس

رادەیــەک لــە سیاســەىت هەرێمییــدا پرەنســیپى )ســفرکردنەوەى  کێشــەکاىن( لەگــەڵ واڵتاىن دراوســێ 

ــى،  ــران کــە هەمــوو دەرگایەکــى هەماهەنگــى هەواڵگری ــاو ئێ ــەىت تورکی ــە تایب بەدەســتبهێنێت، ب

ئابوریــی و ســەربازییان بــۆ عێــراق کــردەوە ٢٢.  جگــە لــەوەى ئەمریــکا رۆڵــى بریتــى بــوو لــەوەى 

ــش  ــەڕى داع ــە ش ــە ل ــەوەى ک ــۆى ئ ــە ه ــدا نەبێت ــم و بەغ ــەکاىن هەرێ ــوىن پەیوەندیی ــە تێکچ ک

ســاردییان بکاتــەوە. هەروەهــا ئەمریــکا بەفەرمــى رایگەیانــد لەگــەڵ یەکپارچەیی خاکــى عێراقدایە. 

بۆیــە ئەمریــکا بــۆ گەیشــن بــەم مەبەســتە بــەردەوام پەراوێــزى گفتوگــۆى بــۆ هەولیــر و بەغــدا 

دروســتکردوە، چونکــە کوردســتان بــۆ ئەمریــکا ناوچەیەکــى ســراتیژیەو ناکرێــت لــە دەســتبدرێت. 

ــەراىن  ــە ئەنجومــەىن نوێن ــی کوردســتان( ل ــی دیموکرات ــی پارت ــە نوێنەران پەرلەمانتارێكــی  کــورد )ل

عێــراق دەڵێــت: "ئەمریكییــەكان لــە هەوڵــی ئــەوەدان دۆخــی كەركــوك و ناوچــە دابڕاوەكانــی تــر 

چاكبكەنــەوە". بــاس لەوەشــدەكات مەســعود بارزانــی دڵنیــای كردۆتــەوە دەســتبەرداری كەركــوك 

ــەن.  ــری دەك ــە نێوەندگی ــەن، ك ــەو الیەنان ــی ئ ــتنی هەوڵ ــی سەرخس ــتادا چاوەڕێ ــت و لەئێس نابێ

"ئێســتا لەبــارەی كەركــوك و ناوچــە دابڕاوەكانــەوە بێدەنگیــامن هەڵبــژاردوە و چاوەڕێدەكەیــن ئــەو 

كەســانەی نێوەندگیــری دەكــەن، دۆخەكــە ئاســایی بكەنــەوە و هێزەكانــی پێشــمەرگە بگەڕێنــەوە بۆ 

شــوێنەكانی خۆیــان، بەپێچەوانــەوە نــە ســەركردایەتی سیاســیی كوردســتان دەتوانێــت خەڵكەكــەی 

ــرۆژەى  ــەکان پ ــە ئەمریکی ــرن ٢٣. کەوات ــان رابگ ــن خۆی ــەش دەتوان ــە خەڵكەك ــت، ن ــۆی رابگرێ خ

نوێێیــان هەیــە بــۆ بەڕێوەبــردىن کەرکــوک و ناوچــە  جێناکۆکــەکان.  بــاس لــەوەش دەکرێــت کــە 

ئەمریکیــەکان بنکــەى ســەربازى تــر لــەو ناوچانــە دەکەنــەوە. ئەرکــى ئــەم بنکانــە چارەســەرى ئــەو 

کێشــانە دەبێــت کــە چــاوەڕوان دەکرێــت رووبــدەن.

ــەى  ــەم هەنگاوان ــە ئ ــە ک حکومــەىت هەرێمــى کوردســتان هەڵوێســتى رون و ئاشــکراى ئەوەی

حکومــەىت ناوەنــدى کــە بــە نــاوى یاســا و ســەپاندىن دەســەاڵىت فیدراڵیــەوە دەســتیپێکردوە،  

ــاددەى  ــى م ــە پێ ــوک ب ــە کەرک ــی دەســتوورە، چونک ــگاوى نادەســتوورین و پێشــێلکردىن زەق هەن

١٤٠ ى دەســتوورى عێــراق ناوچەیەکــى جێناکۆکــە و دەبێــت بــە هاوبــەىش لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە 

بەڕێــوە بربێــت، لەبەرئــەوە دەبێــت بەڕێوەبــردىن ئاســایىش ئــەو ناوچەیــە لــە ئەســتۆى هێزێکــى 

ــه رى  ــدى گرتنه ب ــه  پابه ن ــه وه  ك ــى كردۆت ــتان جه خت ــى كوردس ــه  هه رێم ــت. هه میش ــدا بێ هاوبەش

ــه كان  ــوان ده ســه اڵته  فیدراڵیی ــه كاىن نێ ــۆ چاره ســه ركردىن ناكۆیی ــایییه  ب ــه ى ده ســتوورى و یاس ڕێگ

و هه رێــم، لــه  هه مــان كاتیشــدا دووپــاىت ده كاتــەوە  کــە بــڕوای وایــه  پێویســته  ئه مــه  ببێتــه  

بنه مایــه ك بــۆ ده ســپێكردىن دیالۆگێــى نیشــتامنیى گشــتگیر بــۆ چاره ســه ركردىن ناكۆكییــه كان 

ــۆى  ــك ببێته ه ــه  جۆرێ ــه وه ، ب ــتوورى عێراق ــادده كاىن ده س ــه واوى م ــردىن ت ــه ى جێبه جێك ــه  ڕێگ ل

http://democraticac.de/?p=50871 ،٢٢ د. اياف راجح هادي – املركز الدميقراطي العريب

٢3 شاخەوان عەبد الله ، ئەندامى ئەنجومەىن نوێنەراىن عێراق .
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زامنكــردىن پاراســتنى مــاف و ده ســه اڵت و تایبه مته ندییــه كان کــە لــە  ده ســتووردا هــەن، بــه و 

ــادده ى یه كه مــى  ــه  م ــراق، وه ك ل ــى خاکــی عێ ــۆ زامنكــردىن یه كێتی ــه  ب ــه  ڕێگه ی ــه ى ئه مــه  تاك پێی

ــۆوە  ــەى گفتوگ ــە ڕێگ ــە ل ــە ک ــتان ئەوەی ــى کوردس ــەىت هەرێم ــووه ٢٤ راى حکوم ــتووردا هات ده س

ــت.  ــە دۆخێکــى نائاســاییدا تێدەپەڕێ ــەوە، چونکــە ئێســتا کەرکــوک ب ــە ئاســایى بکرێت دۆخەک

سێیەم: مەترىس سەرهەڵدانەوەى گروپە تیرۆریستیەکان لە کەرکوک

ــە ئێســتادا داعــش لــە رووى مەیــداىن و خاکێکــى دیاریکــراوە لــە عێراقــدا کۆتایــی هاتــووە،  ل

بــەاڵم مەترســییەکاىن ســەرهەڵدانەوەى هەیــە و ئەمریکییــەکان و هێــزەکاىن هاوپەیــامىن نێودەوڵــەىت 

دژ بــە داعــش ئــەم ئەگەرەیــان نەشــاردۆتەوە، بــە تایبــەىت لــە کەرکــوک و ناوچــەکاىن دەوروبــەرى، 

چونکــە ئــەم ناوچەیــە جگەلــەوەى کەمریــن روبەڕوبونەوەى ســەربازى تیایــدا ڕویداوە، باوەشــێکى 

ــاىن  ــەکاىن واڵت ــە دەزگا هەواڵگریی ــە، بۆی ــەم گروپانەی ــارداىن ئ ــاىش خۆڕێکخســتنەوە و خــۆ حەش ب

ــە لەســەر ئاینــدەى ئاســایىش کەرکــوک  ــەوە دەکــەن ئــەم گروپان ــاس ل ــەىت ب هەرێمیــی و نێودەوڵ

مەترســیدارن. ئەمــە جگــە لــەوەى  چاالکــى ئاشــکرا و کــردەوەى تیرۆریســتى ئەنجامــدەدەن، بــۆ 

ــداری  ــتیدا )٢٧( چەک ــى تیرۆریس ــە کردەوەیەک ــوک ل ــاواى کەرک ــە رۆژئ ــە ٢٠١٨/٢/٢٠ ل ــە ل منون

هێــزەکاىن حەشــدى شــەعبییان تیرۆرکــرد، ئــەم  کردەوەیــە دەکرێــت وەکــو زەنگێکــى مەترســیدار 

ــدا بکرێــت، هەروەهــا  گروپێکــى تــر لــە ناوچــەکاىن کەرکــوک خۆیــان بــە نــاوى  مامەڵــەى لەگەڵ

ــوک  ــەکاىن کەرک ــەر ناوچ ــایش لەس ــی ئاس ــەى تێکدان ــە هەڕەش ــتۆتەوە ک ــپى( ڕێکخس ــااڵى س )ئ

دروســتدەکەن ٢٥.

ئەمــە ســەرەڕاى ئــەوەى رۆژنامــەى عــوکازى ســعودى)عکاظ( کــە پشــتى بــە زانیــارى هەواڵگرى  

بەســتوە، ڕاپۆرتێکــى باڵوکردۆتــەوە بــاس لــەوە دەکات ســەرکردایەىت داعــش پــالىن  ئەوەیــان هەیــە 

هێــڕش بکەنــە ســەر کەرکــوک و داگیــرى بکــەن ٢٦. ئەمەش مانــاى وایە مەترســییەکان راســتەقینەن و 

بــە دواى دەرفــەت و بۆشــایى ئاسایشــییدا دەگەڕێــن، بۆیــە هەمــوو بۆشــاییەکى ئاســایش دەرفــەىت 

بــەردەم هێــزە تیرۆریســتیەکان و مەترســی بۆســەر ئاســایىش هاواڵتیــان زیاتــر دەکات .

 

24 http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=13&a=56021

25 https://www.alhurra.com/a/Iraq-attack-Hawija-hashed-Isis/419634.html

/http:// www.okaz.com//  ،٢٦ جریدە العکاظ السعودي
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باىس سێیەم: 

ئایندەى کەرکوک لە سیاسەىت هەرێامیەتی و نێودەوڵەتیدا

یەکەم: ئایندەی كەركوك لە تێڕوانینی واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا

دەكرێــت واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا رۆڵێكــی كاریگــەر بگێڕێــت لــە چارەنووســی كەركوك 

ــی  ــرۆژەی خەالفەت ــی پ ــاش شكســت پێهێنان ــەت پ ــە تایب ــدەدا، ب ــە ئاین ــەكان ل و ناوچــە جێناكۆك

ــراق و ســوریا كــە گرووپــی دەوڵەتــی ئیســالمی )داعــش( ئامانجــی چەســپاندنی  ــە عێ ئیســالمی ل

بــوو. كەركــوك پێگەیەكــی گرنگــی دەبێــت لــە سیاســەتی داهاتــووی ئەمریــكا بەرامبــەر بــە عێــراق 

نــەك تەنهــا لەبــەر ئــەوەی دروســتكردنی جۆرێــك لــە جێگیریــی ناوخۆیــی لــە عێراقــدا پێویســتی 

ــی  ــە جێناكۆكەكان ــوك و ناوچ ــەر كەرك ــەرەب لەس ــورد و ع ــی ك ــۆ ملمالنێ ــە ب ــەر هەی ــە چارەس ب

ــا،  ــی بەریتانی ــە تایبەت ــری واشــینتۆن، ب ــی ت ــە رۆژئاواییەكان ــەوەی هاوپەیامن ــەر ئ ــو لەب ــر، بەڵك ت

بەرژەوەنــدی ئابــوری گەورەیــان هەیــە لــە ســەرچاوە وزەییەكانــی كەركــوك و سەرتاســەری 

عێــراق. ئــەم بەشــە بــاس لــەم دوو رەهەنــدەی سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا دەكات تایبــەت بــە 

ــر و بەغــدادا. ــوان هەولێ ــە نێ چارەنووســی كەركــوك ل

رەهەندی یەكەم: دروستكردنی سەقامگیری ئەمنی و سیاسی لە عێراقدا

بەدەســتهێنانەوەی دەســەاڵتی سیاســی لــە الیــەن ئەمریــكاوە لــە عێــراق ئامانجێكــی ســەرەكی 

واشــنتۆنە و ئیــدارەی ئەمریــكا بــە جدی كار بــۆ ئەو ئامانجــە دەكات، بە تایبەت دوای تێكشــكاندنی 

ســەربازی داعــش لــە عێــراق. ئــەم ئامانجــەی ئەمریــكا پەیوەســتە بــە هاوســەنگكردنی دەســەاڵتی 

ــت  ــەكان دەیانەوێ ــت ئەمریكی ــت، دەردەكەوێ ــی ناوەراس ــەواوی رۆژهەاڵت ــراق و ت ــە عێ ــران ل ئێ

هەڵــەی "تەســلیمكردنی عێــراق  بــە ئێــران" لــە دوای ٢٠٠٣ وە راســتبكەنەوە. 

لــە رووانگــەی واڵتــە یەكگرتووەكانــی ئەمریــكاوە، ســنورداركردنی دەســەاڵتی ئێــران 

ــە عێراقــدا،  ــە ل ــە دروســتكردنی ســەقامگیری سیاســی و ئەمنــی هەی ــراق پێویســتی ب ــە عێ ل

بەهــۆی ئــەوەی ملمالنێــی تایفــی و ئیســنی و غیابــی جێگیــری سیاســی و شــەراكەتی فیعلــی 

ــی  ــایی سیاس ــتبوونی بۆش ــۆكاری دروس ــە ه ــدا بۆت ــی عێراق ــە جیاوازەكان ــوان پێكهات ــە نێ ل

و ئەمنــی، كــە بــەردەوام لــە الیــەن ئێرانــەوە ئــەم بۆشــاییە پركراوەتــەوە. دۆزینــەوەی 

چارەســەركردنی كێشــەی كەركــووك و ناوچــە دابڕاوەكانــی تــر فاكتەرێكــی گرنگــی جێگیــری 

و ئارامــی سیاســی دەبێــت لــە ئاینــدەدا، دەكرێــت ببێتــە پێگــەی گرنگیپێدانــی واڵتــە 

یەكگرتووەكانــی ئەمریــكا.  

ســەرۆكوەزیرانی  تــەواوی  پشــتگیری  ئەمریــكا  ئەوەیــە  لەمبارەیــەوە  ئاشــكرایە  ئــەوەی 

ــردوودا خــۆی  ــە ســێ ســاڵی راب ــادی ل ــەی عەب ــادی دەكات، بەوپێی ــدەر عەب ــراق حەی ئێســتای عێ
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ــەرۆك  ــەی س ــە پێچەوان ــراق ٢٧.  ب ــە عێ ــی ل ــدای ئێران ــی ئەجێن ــە جێبەجێكردن ــووە ل ــە دوورگرت ب

وەزیرانــی پێشــووی عێــراق نــوری مالیكــی و هاوپەیامنەكانــی لــە هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی )بــە 

تایبەتــی هێزەكانــی بــەدر و كەتائیبــی حیزبــواڵ و عەســایبی ئەهلــی حــەق( كــە پاڵپشــتی تــەواوی 

ئەجێنــدای ئێرانــی دەكــەن لــە عێــراق ٢٨، عەبــادی هەوڵیــداوە ســنورێك بــۆ هەژموونــی ئێــران لــە 

عێــراق دابنێــت و هــاوکات رێگەنەدانیــش بــوو بــە بەشــداریكردنی هێزەكانــی حەشــدی شــەعبی لە 

ئۆپەراســیۆنی كۆنرۆڵكردنــەوەی موســڵ لــە ســاڵی رابــووردوودا ٢٩. لــە روانگــەی ئەمریكییەكانــەوە، 

ــەری  ــە فاكت ــەك دەبێت ــەوا ن ــەوە، ئ ــران هەڵبژێردرێت ــەرۆك وەزی ــارە وەك س ــادی دووب ــەر عەب گ

جێگیــری سیاســی و ئەمنــی )بــەو پێیــەی عەبــادی بــاوەڕی بــە بەشــداریپێكردنی گرووپــە تایفــی-

نەتەوەییــە غەیــرە شــیعەكانی دیكــەی عێــراق هەیــە، لەوانــە كــورد و ســوننە( بەڵكــو جۆرێــك لــە 

هاوســەنگی و ســەربەخۆیی دەگێرێتــەوە بــۆ عێــراق بــە تایبەتــی لــە پەیوەندییــە دەرەكیەكانیــدا. 

ــراتیژەی  ــەم س ــیاقی ئ ــە س ــت ل ــڕاوەكان دەبێ ــە داب ــووك و ناوچ ــەی كەرك ــەركردنی كێش چارەس

ئەمریــكادا لێكدانــەوەی بــۆ بكرێــت. 

یەكێــك لــە ســیناریۆكان ئەوەیــە پــاش هەڵبژاردنــەوەی عەبــادی بــۆ جــاری دووەم وەك ســەرۆك 

وەزیرانــی عێــراق، ئەمریــكا هەوڵبــدات كە دۆســییەی ناوچــە جێناكۆكــەكان لە رێگەی دەســتوورەوە 

چارەســەر بــكات. جەختكردنــەوەی عەبــادی لە دەســتووری عێــراق بــۆ رووبەرووبوونــەوەی هەوڵی 

ــە نێــوان  ــە بنەمــا بــۆ یەكالكردنــەوەی كێشــەی كەركــووك ل هەرێمــی كوردســتان دەكرێــت بكرێت

هەولێــر و بەغــدا، بــەو پێیــەی مــاددەی ١٤٠ ماددەیەكــی دەســتوورییەو نەخشــە رێگایەكیشــە بــۆ  

یەكالكردنــەوەی كێشــەی كەركــوك و ناوچــە دابڕاوەكانــی تــر. بــەاڵم ژمارەیــەك ئاڵنــگار لەبــەردەم 

ئــەم ســیناریۆیەدایە.  

لەالیەكــەوە، بەهێزبوونــەوەی رۆڵــی سیاســی ئەمریــكا لــە عێراقــدا وابەســتەی هەڵبژاردنــەوەی 

عەبادییــە وەك ســەرۆك وەزیرانــی عێــراق بــۆ جــاری دووەم لــە رێگــەی ســەركەوتنی لــە 

هەڵبژاردنەكانــی مانگــی ئایــاری ٢٠١٨دا. وادەردەکەوێــت ئامــادەكاری بەرچــاو بــە پشــتیوانی 

ــراوە. دروســتكردنی لیســتی  ــدا ك ــە هەڵبژاردنەکان ــەم ســەركەوتنە ل ــۆ بەدەســهێنانی ئ ــكا ب ئەمری

27 Maher Chmaytelli, “ Abadi Keeps Iran at arm’s length in war on Islamic State’, Reuters, )Febru-

ary 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
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ســەركەوتن )قامئــە النــر( )وەك لیســتێكی ســەربەخۆ لــە حزبــی دەعــوەی شــیعی( و هەوڵــدان 

ــۆ ســەربەخۆیی،  ــی كــۆرد ب ــۆ وەگەڕخســتنی ســەركەوتن بەســەر داعــش، شكســتپێهێنانی هەوڵ ب

ــەوەی  ــی دەرچوون ــتی چانس ــی گش ــی داهات ــی و بەفیرۆدان ــگان دژی گەندەڵ ــۆ جەن ــدان ب بەڵێن

ــی  ــۆ بەدیهێنان ــران ب ــدە شكســتی ســەرۆك وەزی ــردوە، هەرچەن ــر زیاترك ــی ت ــۆ خولێك ــادی ب عەب

وەك  عەبــادی  هەڵبژاردنــەوەی  بــەاڵم   .٣٠ بەدەســتنەهێناوە  ســەركەوتنی  ئێســتا  تــا  ریفــۆرم 

رێگایــەك بــۆ چارەســەری دۆزی كەركــوك پێویســتی بەوەیــە پــارت و الیەنــە سیاســییەكانی هەرێــم 

پاڵپشــتی هەڵبژاردنــەوەی عەبــادی بكــەن و متامنەیــان لــە الدروســت بێــت بــەوەی لــە داهاتــوودا 

ــە  ــێوەیەك ك ــە ش ــەکان دەكات ب ــە جێناکۆک ــەری ناوچ ــۆ چارەس ــراق كار ب ــی عێ ــەرۆك وەزیران س

ــن.  ــورد پارێزراوب ــی ك بەرژەوەندییەكان

ــانەی  ــە نیش ــت ببێت ــەوە دەكرێ ــەن عەبادیی ــە الی ــم ل ــی هەرێ ــەی فەرمانبەران ــی مووچ ناردن

نیازپاكــی بەرامبــەر بەكــورد و هەروەهــا دەكرێــت ببێتــە بنەمــای كاری هاوبەشــی كــورد و عەبــادی 

بــۆ كاتــی هەڵبــژاردن و دوای هەڵبــژاردن، بــە تایبــەت یەكالكردنــەوەی دۆزی كەركــوك لــە نێــوان 

هەولێــر و بەغــداد. بــەاڵم ئاڵینــگاری ســەرەكی لێــرەدا ئەوەیــە تــا ئێســتا پــارت و الیەنــە كوردییەكان 

ــادی.  ــتەكەی عەب ــەڵ لیس ــن لەگ ــی بەس ــە هاوپەیامن ــەبارەت ب ــە س ــان نیی ــتێكی دیاری هەڵوێس

لەمــەش مەترســیدارتر ئەوەیــە الیەنــە كوردییــەكان هەڵوێســت و بیروبۆچوونــی جیاوازیــان لەســەر 

ــتان  ــی كوردس ــی دیموكرات ــە. پارت ــراوەكان هەی ــە داب ــوك و ناوچ ــە كەرك ــژاردن ل ــربكێی هەڵب پێش

ــە دەســەاڵتی  ــەی ك ــەو پێی ــوك ب ــە كەرك ــی داوە ل ــی هەڵبژاردنەكان ــاری بایكۆتكردن ــا ئێســتا بری ت

ــەوەی  ــا ئێســتا ئ ــت. ت ــاڕەوا دەزانێ ــە ن ــەری ٢٠١٧وە ب ــە دوای ١٦ی ئۆكتۆب ــی ل ــی عێراق حكومەت

دیــارە یەكێتــی نیشــتامنی کوردســتان بــە تەنهــا بەشــداری لــە هەڵبژاردنــەكان دەكات لــە كاتێكــدا 

ــە  ــژاردن ل ــربكێی هەڵب ــە پێش ــەوە دەچن ــر پێك ــی ت ــارت و الیەنێك ــد پ ــۆران و چەن ــەوەی گ بزوتن

ناوچــە جێناكۆكــەكان. 

لــە كەركــوك و جێناکۆکــەکان الوازبــكات و  پێگــەی كــورد  دابەشــبوونە  ئــەم  دەكرێــت 

ــەوە )گــەر  ــەن عەبادیی ــە الی ــژاردن ل ــە ســەر حســاباتی سیاســی دوای هەڵب كاریگــەری هەبێــت ل

ببێتــەوە ســەرۆك وەزیــران(. لەگــەڵ ئەمەشــدا، هێشــتا زووە بــۆ حوكمــدان لەســەر ئــەدای كــورد 

و رێككەوتنــە سیاســیەكانی دوای هەڵبــژاردن بــە تایبــەت بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو راســتییەی كــە 

پێكهێنانــی حكومــەت و رێككەوتنــە سیاســییەكان زیاتــر لــە دوای هەڵبژاردنــەوە. دەكرێــت ئامــاژە 

ــۆ  ــەوە ب ــە دوای هەڵبژاردنەكان ــتەوخۆ ل ــن راس ــەورە ببین ــی گ ــەكان رۆڵ ــت ئەمریكیی ــەوە بكرێ ب

ــڕەو".  ــیعەی "میان ــوننە و ش ــورد و س ــادی و ك ــتەكەی عەب ــە لیس ــز ل ــی بەهێ ــی بەرەیەك پێكهێنان

گــەر هاوكێشــەكان بــەم ئاراســتەدا بــرۆن، ئــەوا ئەگــەری جۆرێــك لــە رێككەوتــن لەســەر ئاینــدەی 

30 Kirk H. Sowell, ‘Abadi’s Failed Reforms’, ‘Carnagie Endowment for International Peace/ Sada’, 

)27/11/2015(, available at: http://carnegieendowment.org/sada/62004
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ناوچەجێناكۆكــەكان دەبێــت لــە نێــوان كــورد و الیەنــی عەرەبــی ســەركەتوو لــە هەڵبژاردنەكانــدا 

ــرەدا(.  ــە لێ )مەبەســت عەبادیی

و  الیــەن  راكێشــانی  بــۆ  عەبــادی  تواناكانــی  لــە  الوازی  دەركەوتنــی  الیەكیــرەوە،  لــە 

ــت  ــر بێ ــت ئالینگاریەكی ــەركەوتن دەكرێ ــتی س ــاو لیس ــۆ ن ــراق ب ــری عێ ــیەكانی ت ــە سیاس پارت

بــۆ ئەجێنــدای سیاســی ئەمریــكا لــە عێــراق و چارەســەری دەســتووری بــۆ دۆزی ناوچــە 

ــی  ــەن رەوت ــادی لەالی ــتەكەی عەب ــتنی لیس ــدا. بەجێهێش ــر و بەغ ــوان هەولێ ــی نێ جێناكۆكەكان

ــت وەك  ــە قەڵەمدەدرێ ــادی ل ــاژەی الوازی عەب ــە ئام ــم، ب ــار حەكی ــە عەم ــەر ب ــی س حیكمەت

بنەمایــەك دادەنرێــت بــۆ داواكــردن لــە ئەمریــكا لەپێنــاو دەســتبەرداربوون لــە عەبــادی و گــەڕان 

بــە دوای ســەركردەیەكی جێگــرەوە بــۆ پشــتیوانیكردنی ٣١. تەنانــەت ئەگــەر لیســتەكەی عەبــادی 

ســەركەوتن بەدەســتبهێنێت ئــەوا دەبێــت لەگــەڵ هێــزە شــیعی و ســونییەكانیردا بكەوێتــە 

دانوســتان لــە پێنــاو پێكهێنانــی حكومەتــدا، ئەمــەش ئاڵــۆزی زیاتــر دەكات بــۆ چارەســەركردنی 

دۆســییەی كەركــوك لــە نێــوان هەولێــر و بەغــدا، بەهــۆی ئــەوەی كــە ئەمریــكا و عەبــادی ئــەو 

ــارەی  ــدەدا لەب ــە ئاین ــورد ل ــەڵ ك ــك لەگ ــەر رێككەوتنێ ــە ه ــەن ب ــر رازی بك ــز و الیەنانەی هێ

ــەوە. ــی كەركوك چارەنووس

ــادی(  ــە هاوپەیامنــی ئەمریــكا )لیســتەكەی عەب ســیناریۆی دووەم ئەوەیــە هێزێكــی بــەدەر ل

لــە هەڵبژاردنەكانــدا ســەركەوتن بەدەســتبهێنێت و ببێتــە حاكمــی داهاتــووی عێــراق. لێــرەدا 

دانوســتانەكانی پێكهێنانــی حكومــەت و رۆڵــی كــورد لــەو حكومەتــەدا  شــێوەی چارەســەری 

دۆســییەی كەركــوك لــە نێــوان هەولێــر و بەغــدا دیــاری دەكات. هــەر هێزێــك لــە داهاتــوودا ببێتــە 

الیەنــی دەســەاڵتدار پێویســتی بــە هاوكارییــە ســەربازی و ئابــوری و سیاســی و دیبلۆماســیەكانی 

ــۆ  ــكا ب ــەتی ئەمری ــتەی سیاس ــەڵ ئاڕاس ــك لەگ ــە جۆرێ ــت ب ــە دەبێ ــەر بۆی ــت، ه ــكا دەبێ ئەمری

داهاتــوی عێــراق خــۆی بگونجێنێــت. وەك ئاشــكرایە لــە ئێســتادا ئەمریــكا كار بــۆ مانــەوەی 

درێژخایەنــی خــۆی لــە رووی ســەربازییەوە لــە عێــراق دەكات لــە رێگــەی بەرفراوانكردنــی 

رێككەوتنامــەی ئەمنــی لــە نێــوان عێــراق و ئەمریــكا، كــە پێشــر لــە ٢٠٠٨دا لــە نێــوان هــەردوو 

ــراوە. ــدا ئیمزاك واڵت

ــی  ــزم. ٢.زامنكردن ــگان دژی تێرۆری ــۆ ســێ مەبەســتە: ١.جەن ــراق ب ــە عێ ــكا ل ــەوەی ئەمری مان

ــەوە و  ــكا. ٣.كەمكردن ــی ئەمری ــە رۆژئاواییەكان ــی هاوپەیامن ــی و نەوتییەكان ــە بازرگان بەرژەوەندیی

ــراق.  ــە عێ ــران ل ســنورداركردنی دەســەاڵتی ئێ
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-co-

alition-fractures-signaling-change-premier 
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لــە حاڵەتــی ســەركوتنی لیســتی دەوڵەتــی یاســا بەســەركردایەتی نــوری مالیكــی )بــە هاوپەیامنێكــی 

گرنگــی ئێــران هەژماردەكرێــت( لــە هەڵبژاردنەكانــی داهاتــوودا و بڕیاردانــی بــۆ زیاتــر پتەوكردنــی 

دەســەاڵتی ئێــران لــە عێــراق، ئــەوا دەكرێــت عێــراق ببێتــە ســاحەی ملمالنێــی تونــدی ئەمریكی-ئێرانــی 

ئەمــەش هەوڵەكانــی ئەمریــكا بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەرێكی سیاسی-دەســتووری بــۆ كێشــەی كەركــوك 

ــی  ــران و هاوپەیامنەكان ــەوەی ئێ ــە هــۆی ئ ــكا دەبێت ــە هەڵوێســتی ئەمری ــورد ل ــوز دەكات. نزیكــی ك ئاڵ

ــوك و  ــە كەرك ــەاڵت ل ــن دەس ــەت كەمری ــتهێنانەوەی تەنان ــۆ بەدەس ــەن ب ــورد بك ــەورەی ك ــی گ دژایەت

ناوچەجێناكۆكوكانیــر. لــە باشــرین حاڵەتــدا و لــە كاتــی ســەرگرتنی ئــەم ســیناریۆیەدا، كــورد )بــە مەرجێــك 

توانــای دروســتكردنەوەی هەڵوێســتی یەكگرتــوی هەبێــت ســەبارەت بــە چارەنووســی كەركــوك( دەتوانێــت 

بــێ الیەنــی لــە ملمالنێــی ئەمریكی-ئێرانی هەڵبژێرێــت و لەگەڵ دەســەاڵتدارانی عێراق خــۆی بگونجێنێت، 

لــەم حاڵەتەشــدا گرەنتــی نابێــت بــۆ بەدەســتهێنانەوەی كاریگــەری بەســەر ناوچەجێناكۆكوكانــدا. 

رەهەندی دووەم: بەرژەوەندییە ئابووریەكانی هاوپەیامنەكانی ئەمریكا لە كەركوك:

ئاشــكرایە ســەرچاوە نەوتــی و گازییەكانــی كەركــوك )و هەرێمــی كوردســتان( جێگــەی 

ــران و  ــیایە. ئێ ــا و روس ــران، توركی ــی وەك ئێ ــی و نێودەوڵەتییەكان ــزە هەرێامیەت ــی هێ بایەخپێدان

ــەوت و گازی  ــی، ن ــی و جیهان ــەنتەری وزەی هەرێمی ــە س ــە ببن ــە ك ــەك ئامانجیان ــەر ی ــا ه توركی

ــە  ــەو ئامانج ــن ب ــەرەكی گەیش ــی س ــە پێكهێنەرێك ــی ب ــە تایبەت ــوك ب ــتی و كەرك ــە گش ــراق ب عێ

دەزانــن. بەرژەوەندییــە ئابوورییەكانــی روســیا لــە رێگــەی چاالكیەكانــی كۆمپانیــای روزنەفــت لــە 

ــەوە.  ــی داوەت ــدا رەنگ ــم و عێراق ــە هەرێ ــواری وزەدا ل ب

هەرچەنــدا واڵتەیەكگرتووەكانــی ئەمریــكا بە شــێوەیەكی راســتەوخۆ ئامانجی لە بەدەســتهێنانی 

نەوتــی عێراقــدا نییــە، هاوپەیامنــە رۆژئاواییەكانــی واشــنتۆن بــە تایبــەت بەریتانیــا، بەرژەوەنــدی 

گــەورەی هەیــە لــە وەبەرهێنــان لــە نــەوت و گازی عێــراق بــە تایبەتــی لەكەركــوك. بەمــەش واڵتــە 

ــدەی  ــی ئاین ــە ملمالنێکان ــە شــێوەیەكی ناراســتەوخۆ بەشــداردەبێت ل ــكا ب ــی ئەمری یەكگرتووەكان

ــە شــەری دژی داعشــدا  ــی واشــنتۆنە و ل ــدەن هاپەیامن ــەی لەن ــەو پێی ــەوت و گازی كەركــوك، ب ن

رۆڵێكــی بەرچــاوی ســەربازی و دبلۆماســی هەبــووە. 

بەغــداوە،  لەالیــەن  كەركوك)١٦ئۆکتۆبــەر(  دەستبەســەرداگرتنەوەی  دوای  رۆژ  دوو  تەنهــا 

دەســەاڵتدارانی حكومەتــی فیدراڵــی عێراقــی داوایــان لــە كۆمپانیــای بریتــش پێرۆلیــۆم )BP( كــرد 

كــە كار بــكات بــۆ نوێكردنــەوەی پااڵوگەكانــی كەركــوك و كۆمپانیاكــەش ئامادەیی بــۆ جێبەجێكردنی 

ئــەم كارە دەربــڕی ٣٢. بــە هەمــان شــێوە كۆمــاری ئیســالمی ئێــران كــە رۆڵیكــی ســەرەكی هەبــووە 

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
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ــەو  ــی ئ ــی نەوت ــۆ گەیاندن ــۆی ب ــی خ ــوك، ئامادەی ــۆ كەرك ــی ب ــەاڵتی فیدراڵ ــەوەی دەس ــە گێڕان ل

شــارە بــەدەرەوەی عێــراق  لــە رێگــەی ئێرانــەوە دەربریــوە. بــە هــۆی هــاوكاری ئێرانــەوە بۆیــان، 

پێدەچێــت دەســەاڵتدارانی عێــراق بێبــەش نەكــەن لــە وەبەرهێنــان لــە نــەوت و گازی كەركوكــدا. 

هاتنــی ئــەم هێــزە ئیقلیمــی و نێودەوڵەتییانــە بــۆ كەركــوك پێدەچێــت كاریگــەری هەبێــت لەســەر 

چارەســەركردنی دۆزی كەركــوك لــە ئاینــدەدا بــە مەرجێــك حكومەتــی فیدراڵــی بتوانێــت ئاســایش 

لــە شــارەكەدا بــە شــێوەیەك دابیــن بــكات كــە لــە خزمەتــی جێبەجێكردنــی چاالكییــە ئابورییەكانــی 

هێــزە دەرەكییــەكان بێــت. 

ــتپێهێنانی  ــە شكس ــدا ل ــی عێراقی ــی فیدراڵ ــەڵ حكومەت ــا لەگ ــی توركی ــەر هەماهەنگ لەبەرامب

هەوڵــی كــورد بــۆ جیابوونــەوە لــە عێــراق، ئەنكــەرە )هاوشــێوەی ئێــران( چاوەڕوانە بەغدا پاداشــتی 

ــاوازە  ــە جی ــت بەرژەوەندیی ــراق بتوانێ ــی عێ ــەر حكومەت ــەوە. گ ــوك بدات ــەوت و گازی كەرك ــە ن ل

نێودەوڵەتییــەکان لــە ســوودوەرگرتن لــە نــەوت و گازی كەركــوك پێكــەوە بگونجێنێــت و ئاســایش 

بــە بــێ كــورد لــە كەركــوك دابیــن بــكات، ئــەوا داخــوازی و هەوڵــی كــورد بــۆ گەرانــەوە بــۆ كەركوك 

و چارەســەری ئاشــتییانەی ئــەو دۆزە لــە داهاتــوودا بــە شــێوەیەك كــە لــە بەرژەوەنــدی كــورد بێــت، 

ئەســتەم و قورســر دەبێــت. هاوبەشــیپێكردنی بەریتانیــا لــە وەبەرهێنانــی نەوتــی كەركــوك، هەوڵــی 

بەغدایــە بــۆ بەهێزكردنــی شــەرعییەتی دەســەاڵتەکەی لــە كەركــوك و لــە رووانگــەی رۆژئــاوادا بــە 

تایبەتــی واشــینتۆن و لەنــدەن كــە دوو هێــزی هاوپەیامنــی كــوردن لــە عێــراق، بــەاڵم هیــچ لــەم 

هێزانــە پشــتگیری ســەربەخۆیی كوردیــان لــە عێــراق نەكــرد. مەبەســتی بەغــدا لێــرەدا الوازكردنــی 

ــورد و  ــوان ك ــە نێ ــوو ل ــتاندنێكی داهات ــەر دانوس ــە ه ــرە ل ــی هەولێ ــە دەرەكییەكان هاوپەیامنێتی

ــت  ــكاش بیەوێ ــەر ئەمری ــوك. گ ــەوەی چارەنووســی كەرك ــدا لەســەر یەكالكردن ــە عێراق ــەرەب ل ع

پشــتیوانی كــورد بــكات لــەو پرۆســەیەدا ئــەوا پێویســتە بەرژەوەندییەكانــی بەریتانیــا لــە نەوتــی 

كەركــوك لەبەرچــاو بگرێــت. 

دووەم: ئایندەی کەرکوک لە تێڕوانینی ئێراندا

ئێران و هەرێم؛ هەماهەنگی ناچاری

روداوەکانــی ١٦ی ئۆکتۆبــەری٢٠١٧ و کۆنرۆڵکردنــەوەی کەرکــوک لەالیــەن عێراقــەوە بە هاوکاری 

ئێــران، لوتکــە و ئەنجامــی ئــەو بەریەککەوتنــە بــوو کــە پــاش نیــو ســەدە لــە پەیوەنــدی و هــاوکاری 

کــورد و ئێــران، ئــەم دوو الیەنــەی لــە "دۆســتایەتی خۆویســتانە"وە گواســتەوە بۆ دۆخی "هاوســێیەتی 

ناچــاری"، النیکــەم لــە چــاوی رای گشــتی کوردســتان و حکومەتــی هەرێمــەوە، ئەگەرچــی بــە 

رەســمی ئەمــەش دەرنەبڕدرابێــت. پرســیارەکە ئەوەیــە: چــی وایکــرد مێــژووی هاوبەشــی پەیوەنــدی، 

هاوســنوریی، بەرژەوەندییــە ئابوریــی و سیاســییە یەکانگیرەکانــی هەولێــر و تــاران نەتوانێت رێگربێت 

لــەوەی ئێــران راشــکاوانە پشــتیوانی ســەربازی و سیاســیی بەغــدا بــکات بــۆ وەدەرنانــی دەســەاڵتی 
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هەرێــم لــە کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکــەکان؟ ریفرانــدەم بــە کەرکوکــەوە چ مەترســییەکی گریامنەیــی 

بــۆ تــاران ســازکرد کــە ئــەو واڵتــە نەتوانێــت چاوپۆشــی لێبــکات؟ 

ئێــران راشــکاوانە کــۆدی پووچکردنــەوەی کاریگــەری ریفراندەمــی بــە کەرکوکــەوە گرێــدا و لــە 

ئانــی دەستبەســەرداگرتنەوەی کەرکــوک هەڵوەشــاندنەوەی "پیالنــی ئیرائیل-ئەمریــکای لــە رێــی 

ــژی  ــد. وتاربێ ــدا راگەیان ــاران و میدیاکانی ــی ت ــییەکەی هەینیان ــەرە سیاس ــە مینب ــەوە" ل ریفراندۆم

کاتیــی نوێــژی هەینــی تــاران )ئەحمــەد خاتەمــی( پــاش ١٦ئۆکتۆبــەر روون و راســت وتــی 

ــراق کــە دەســتوبردی کــرد و  ــۆ عێ ــەوە. وتیشــی "درود ب دەیانەوێــت کــورد لەگــەڵ عێراقــدا مبێنن

کەرکوکــی لــەوان ]کــورد[ ســەندەوە" بــە بەرپرســانی نوێــی هەرێمــی کوردستانیشــی وت: "یەکجــار 

ئەزمــون بەســە و لەگــەڵ دەوڵەتــی یەکپارچــەی عێراقــدا هاوڕێــگا بــن و مەبنــە یاریچــەی دەســتی 

ــەی چ  ــت گریامن ــم بێ ــە هەرێ ــوک ســەر ب ــەر کەرک ــە گ ــکا" ٣٣. کەوات رژێمــی ســەهیۆنی و ئەمری

ــران دەســازێنێت؟ ــۆ ئێ ســیناریۆیەکی مەترســیدار ب

کەرکوک لە چوارچێوەی بنەماکانی سیاسەتی ئێران لە هەرێمی کوردستان:

پرســی هەســتیاری کەرکــوک  بــە هێڵــە گشــتییەکانی سیاســەتی ئێــران و بنەماکانــی لــە 

ناوچەکــەدا وابەســتەیە. وادەردەکەوێــت لکاندنــی تاکالیەنــەی کەرکــوک بــە هەرێمــەوە راســتەوخۆ 

ــە و  ــەم پرس ــەوەی ئ ــۆ رونکردن ــەوە. ب ــی لێکەوتبێت ــیپییەکانی تاران ــە پرەنس ــی بەرژەوەندیی لێدان

ــەم  ــییەکانی ئ ــزە سیاس ــتان و هێ ــی کوردس ــەڵ هەرێم ــران لەگ ــەی ئێ ــە مامەڵ ــەوە ل ــە وردبوون ب

ــدا  ــد خاڵێک ــە چەن ــتان ل ــە کوردس ــران ل ــەتی ئێ ــتییەکانی سیاس ــە گش ــت هێڵ ــەدا دەکرێ ناوچەی

کورتبکرێنــەوە:

١. دژایەتــی دابەشــبوونی یەکجــاری و ســەربەخۆیی هەنگاوبــە هەنــگاوی هەرێمــی کوردســتان 

و پاراســتنی یەکپارچەیــی خــاک و ســەروەری واڵتــی عێــراق.

٢. مامەڵــە لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتان لــە چوارچێــوەی عێــراق: مامەڵــەی تــەواوکاری کــورد و 

شــیعە و جێکردنەوەیــان لــە چوارچێــوەی سیاســەتی گشــتی ئێــران لــە ناوچەکەدا.)بڕوانــە: راپۆرتــی 

)www.centerfs.org :قۆناغــی دووەمــی پــرۆژەی چارەنــووىس کەرکــوک لــە نێــوان هەولێــر و بەغــداد

٣.پاراســتنی پەیوەنــدی تــاران و هەرێمــی کوردســتان و هێــزە کاریگەرەکانــی، لــە بەرامبــەر 

ــەوە،  ــی ئێران ــراتیژیی ئاسایش ــی س ــە قواڵی ــدارەکان ب ــێ پەیوەندی ــە و دۆس ــی ناوچەک ئاسایش

وەک ئاسایشــی ســنورەکان، بنەبــڕ و ســنوردارکردنی چاالکییەکانــی ئۆپۆزســیۆنی چەکداریــی 

ــران. ــی ئێ کوردان

ــە  ــەوە و ببێت ــاو بەرەیەک ــە ن ــان بچێت ــەک ی ــە بەرەی ــتان ببێت ــەوەی کوردس ــردن ل ٤. رێگریک

33 سایتی خربگزاری تسنیم، 19آبان139٦: 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/19/1569654/
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ناوچــەی جێنفــوزی نەیارانــی ئیــران، وەک ئیرائیــل و ئەمریــکا.

٥. رێگریکــردن لــە گەشــەی گروپــە نەتەوەخــوازەکان و پان-کوردییەکانی هەرێمی کوردســتان بە 

جۆرێــک کاریگــەری و جێکەوتــە لەســەر کوردســتانی ئێــران جێبهێڵێــت و پشــتیوان و بوژێنــەرەوەی 

بیــری ناسیۆنالیســتانە و ســەربەخۆییخوازی کوردانــی ئێــران بێت ٣٤.

کەواتــە هــەر روداو و هۆکارێکــی سیاســی ببێتــە هــۆی لەقکردنی یەکێــک لەم پایانەی پۆڵەســی 

ئێــران لــە ناوچەکــەدا جۆرێــک لــە هەڕەشــەیە لــە قواڵیــی ســراتیژی و بەرژەوەندییەکانــی ئێــران. 

بــە دەســتوبردکردنی ئێــران و هاوپەیامنانــی لــە ناوچەکــەدا لــە یەکالکردنــەوەی خێــرای مەســەلەی 

کەرکــوک و دەرهێنانــی لــە ژێــر نفــوزی هەولێــردا، دەردەکەوێــت هەســتیاری کەرکــوک زۆر زیاتــر و 

بایەخدارتــرە لــە رەچاوکردنــی بەرژەوەنــدی هاوبەشــی هەرێمــی کوردســتان و پەیوەنــدی مێژوویــی 

و سیاســی و تەنانــەت گــەر ئاینــدەی پێکەوەکارکردنــی تــاران و هەولێریــش بخاتــە مەترســییەوە.

ئــەوەی پــاش ١٦ ئۆکتۆبــەر دەرکــەوت ئــەوە بــوو کــە دیــدگای بڕیــاردەری سیاســەتی ئێرانــی 

ــیناریۆی  ــای س ــەر بنەم ــاش ٢٠١٧/٩/٢٥ لەس ــتانی پ ــی کوردس ــەڵ هەرێم ــی لەگ ــۆ مامەڵەکردن ب

ــوک و  ــە کەرک ــتانییە ب ــەربەخۆی کوردس ــی س ــە دەوڵەت ــدۆم )ک ــۆ ریفران ــە ب ــراوی ئێران گریامنەک

ــەوە(. ــە جێناکۆکەکان ناوچ

ئیــران ئــەم ســیناریۆیەی بە نزیکرین ســیناریۆ لە واقیع زانــی و وەک واقیعێکــی چاوەڕێکراویش 

مامەڵــەی لەگەڵــدا کــرد، کــە  بــاوەڕی وایــە ریفرانــدەم پرۆژەیەکــی ئیرائیلی-ئەمریکییــە و 

ــە ٣٥،  ــدی ئێران ــی بەرژەوەن ــە و دژایەت ــی ناوچەک ــەی تێکدان ــتان ئامانجەک ــەربەخۆیی کوردس س

تەنانــەت رابــەری کۆمــاری ئیســالمی ئێــران )لــە دیــداری ســەرەتای مانگــی ئۆکتۆبــەری٢٠١٧ لەگەڵ 

رەجــەب ئەردۆگانــی ســەرکۆماریی تورکیــادا( رایگەیانــد ریفراندەمــی ســەربەخۆیی "خیانــەت 

ــەدوای دروســتکردنی  ــەکان ب ــکا و هێزەدەرەکیی ــە "ئەمری ــوو ک ــاوەڕی واب ــران ب ــەری ئێ ــوو"، راب ب

ئیرائیلێکــی نوێــدا دەگەڕێــن" بــۆ بەرگرتــن لــەم کێشــانە بــە پێویســتی زانــی کــە "ئێــران و تورکیــا 

بــە لێکتێگەیشــتنێک بگــەن و بەرجەســتەی بکــەن". ٣٦ ئەڵبــەت هەرواشــیان کــرد.

کەواتــە لــە دوو الیەنــەوە کەرکــوک لــە روانگــەی ئــەو بنەمــا ســەرەکییانەی سیاســەتی ئێــران 

ــی  ــۆ راگرتن ــک ب ــەی بایەخــە: وەک دڵێ ــاران جێگ ــۆ ت ــەڕوو، ب ــە خران ــتاندا ک ــراق و کوردس ــە عێ ل

یەکپارچەیــی عێــراق و پێویســتی کــورد بــە بەغــدا و تــاران، وەک تەواوکارێکیــش بــۆ هیاللی شــیعی. 

روداوەکانــی دوای ٩/٢٥ وەک ئەنجــام و دەرخــەری )کاشــف( نیگەرانیــی کەڵەکەبــووی ئێــران 

بــوون بەرامبــەر کەرکــوک، کــە ســەرچاوەکەی دەگەڕایــەوە بــۆ: 
3٤ جعفــر حق¬پنــاه، کردهــا و سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران، چــاپ اول، )تهــران: موسســە فرهنگــی 

مطالعــات، 1387(، ص181.

OCTO-( ،کوردســتان، ئێرانێکــی تــر یــان ئیرائیلــی دووەم :)35 بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە: هــەردی مەهــدی)٢٠17

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

3٦ روزنامە رسالت، شامرە9٠5٠سال سی و دوم، پنج شنبە، ٢٠17/1٠/5، ص1.
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لــە ٢٠٠٥ و زۆرینــەی کورســییەکانی پارێــزگای  ١. ئــەوەی کــورد بەبردنەوەی٦٣%دەنــگ 

کەرکوکــی )٢٦لــە ٤١کورســی( دەستخســت. لــە ٢٠٠٧یشــدا هەرێــم بــە تــەواوی کۆنرۆڵی ئاسایشــی 

ــی  ــەک حکومەت ــەر الی ــدا و ه ــە بەغ ــاک ل ــم بێب ــر هەرێ ــەوەش زیات ــت. ل ــی گرتەدەس کەرکوک

مەحەلییــان پێکهێنــا، کــە وایکــرد وەک نەیارێــک بەرامبــەر بەغــدا دەرکەوێــت لــە بــری تــەواوکار و 

ــران. ــی سیاســەتی گشــتی ئێ ــەی خاڵێکــی بنەمای ــە پێچەوان ــە دەکات ــامن، ک هاوپەی

٢. لــەوەش زیاتــر بەهــۆی دەرکەوتنــی داعــش و لــە ٢٠١٤ەوە، ناوچــە جێناکۆکــەکان لــە روی 

ــە  ــە بندەســتی هەرێمــی کوردســتانەوە بووبوون ــە تــەواوی کەوتن نفــوزی سیاســی و ئابورییــەوە ب

هەڕەشــەی بێباکــی هەولێــر بەرامبــەر تــاران. 

ــتیاری  ــەوە هەس ــتان پێک ــی کوردس ــی ناوماڵ ــدۆم و پەرت ــی ریفران ــە و ئەنجامدان ــەم دۆخ ئ

ــی  ــی هەرێامیەت ــە کۆدەنگ ــن ب ــی زێڕی ــاوکات هەلێک ــردەوە و ه ــەر ک ــد بەرامب ــان چەن ئێرانی
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بــۆ تــاران هێنایەپێــش تــا ســەرجەم کارت و فیگــەرە ســەرەکییە دەوڵەتــی و نادەوڵەتــی و 

ــر و  ــەوەی مەترســی چاوەڕوانکــراوی هەولێ ــۆ کەمکردن ــت ب ــی بەکاربهێنێ هــاوکارە ناوچەییەکان

ــم. ــەربەخۆیی هەرێ س

ــە  ــتان ل ــااڵی کوردس ــی ئ ــاش هەڵکردن ــەوە پ ــی دەرەوەی ــژی وەزارەت ــی وتەبێ ــە رێ ــران ل ئێ

ــی  ــی: دژی ئەنجامدان ــکاوانە وت ــاردەوە راش ــیدارییەی نەش ــتیاریی و مەترس ــەم هەس ــوک ئ کەرک

ــم ٣٧ . ــەر هەرێ ــۆ س ــە ب ــەوەی کەرکوک ــە گێڕان ــی و یەکالیەن راپرس

نیگەرانیەکانی ئێران بۆ کەرکوکێک لەسەر هەرێم بێت کامانەن؟

ــدەی  ــۆ ئاین ــە ب ــەو واڵت ــی ئ ــە نیگەرانی ــڕ ل ــەی پ ــە راڤ ــت ل ــەو پرســیارە دەکرێ ــۆ وەاڵمــی ئ ب

ــدی  ــە دی ــە ل ــەوە، ک ــت( لێکبدرێت ــەر بێ ــی لەس ــوک و جێناکۆکەکان ــتان )کەرک ــی کوردس هەرێم

ــت:  ــە دێ ــای ئەمان ــە مان ــەوە ب تاران

ا.  زیاتربوونــی نائارامــی و تێکچوونــی سیســتم و ســنوریی بــاوی سیاســی ناوچەکــە کــە ئێــران 

و عێــراق و تورکیــاش دەخاتــە مەترســییەوە.

ب. الوازبوونی میحوەری بەرگری )مقاومە(.

ج. الوازبوونی ئیئتیالفی ئێرانی لە ناوچەکە لە چوارچێوەی پارادایمی شیعی-سوننی.

د. نیگەرانی لە مەترسی باڵکانیزەکردنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.

ــی  ــتدەرچوونی هەرێم ــان و لەدەس ــی ئازەربایج ــەوەی ئەزمون ــە دوبارەبوون ــی ل هـــ. نیگەران

ــدا. ــە هەرێم ــران ل ــی ئێ ــی نەیارەکان ــۆی هەبوون ــتان بەه کوردس

و.کاریگەریی جێهێشن لەسەر بزوتنەوەی ناسیۆنالیستی کوردیی لە ئێران.

ــە  ــە ل ــە هەرێمــی کوردســتانن و دورنیی ــران کــە ل ــی ئێ ــە چەکــدارە نەیارەکان ز.گەشــەی گروپ

ــکات ٣٨. ــاد ب ــان زی ــر پشــتیوانییەکانی بۆی ئایندەشــدا هەولێ

ــە وزە،  ــی ب ــەرچاوە دەوڵەمەندەکانییەت ــوک و س ــی کەرک ــوی جیۆئیکۆنۆم ــری دی دیوێکی

بەجۆرێــک هەڕەشــەی بــۆ ئاینــدەی ئاسایشــی ئێــران ســازاندووە، بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی 

کەرکــوک یەدەکــی نەوتــی نزیکــەی ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ملیــار بەرمیــل نەوتــە و دووەمیــن کێڵگــەی 

نەوتــی عێراقــە پــاش بــەرسە. پشــکی ٤٠%ی نــاردەی دەرەکــی نەوتیــی عێراقــە. ٣٩ لــەم 

ــی  ــدی مێژووی ــە دی ــدی ب ــوک پەیوەن ــۆ کەرک ــران ب ــتیاریی ئێ ــێکیری هەس ــەوە بەش روانگەی

ــران  ــالمی ئێ ــی ئیس ــاو شۆڕش ــی ن ــدی بڕیاردەران ــل، دی ــی ئیرائی ــۆ بوون ــە ب ــی ئێران و سیاس

لەســەر هەمــان دیــد بیناکــراوە. الی ئــەوان هــۆکاری ســەرەکی پشــتیوانی ئیرائیــل بــۆ 

https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_kirkuk_referendum_ :139ــن ٦ ــەردا، 3٠ بهم ــۆ ف ــیاتی رادی 37 س

 kurdistan_dangerous/28705682.html

/http://www.faratab.com/news/6647 :38 اردشیر پشنگ )139٦(، چرایی نگرانی ایران از جدایی طلبی اقلیم کردستان،  لە سایتی فراتاب

 http://www.farsnews.com/13960114001429 :139٦/1/15 ،39 سعید ساسانیان )139٦(، چرا کرکوک مهم است؟ سایت خربگزاری فارس
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جیابوونــەوەی هەرێــم لــە بەغــدا، دابینکردنــی ســەرچاوەی دڵنیــای وزە و ســوتەمەنییە، 

ــی وزەی  ــەی ئاسایش ــەوە)١٩٤٨( کێش ــەرەتای دامەزراندنیی ــە س ــەر ل ــل ه ــە ئیرائی پێیانوای

ــدی  ــی پەیوەن ــە چۆنێت ــووە ب ــتە ب ــاڵ وابەس ــی ٦٠س ــە درێژای ــی وزەی ب ــە و دابینکردن هەی

ناجێگیــری ئــەو واڵتــە لەگــەڵ واڵتانــی ناوچەکــەدا. ئســوڵگەرا و بڕیاردەرانــی سیاســەتی 

ــتانەوە  ــی کوردس ــی هەرێم ــە رێ ــت ل ــل دەیەوێ ــەوە ئیرائی ــش وا بیردەکەن ــتای ئێرانی ئێس

ــی  ــە مەترس ــکات ل ــی ب ــوک و بێباک ــەی کەرک ــات و دڵنیاک ــەرچاوە پڕداه ــە س ــتیبگات ب دەس

کەمیــی وزە و واڵتانــی ناوچەکــە. تــاران بــاوەڕی وایــە ئێســتاش ئیرائیــل گەورەتریــن 
ــتانە. ٤٠ ــی کوردس ــی هەرێم ــی نەوت کڕیارەکان

ــران  ــەتی ئێ ــتییەکانی سیاس ــا گش ــەی بنەم ــج خاڵەک ــە پێن ــەوە ل ــە دیققەتدان ــتا ب ئێس

لەگــەڵ هەرێمــی کوردســتاندا کــە جۆرێــک لــە ســەوابیتی سیاســیی ئایدۆلــۆژی ئــەو واڵتــەش 

پێکدێنــن و بــە لێکدانیــان لــە چوارچێــوەی مێنتاڵێتــی عەقڵــی سیاســیی ئێرانییەکانــی پــاش 

ــر  ــە پێش ــوون ک ــاران ب ــی ت ــۆی نیگەران ــە ه ــەی ک ــەوت خاڵ ــەو ح ــالمی و ئ ــی ئیس شۆڕش

ــتیانە  ــەتە گش ــەو سیاس ــەر ئ ــران لەس ــە ئێ ــت ک ــت و ببیرنێ ــت بوترێ ــەڕوو، دەتوانرێ خران

دەڕوانێتــە کەرکــوک کــە لــە پیادەکردنیــدا عێراقێکــی یەکگرتــوو و بەرەیەکــی بەهێــزی 

ــۆی  ــی ناوخ ــی هاوپەیامنان ــرۆژەی پێکەوەگەیاندن ــە پ ــێک ل ــکا و بەش ــری دژە ئەمری بەرگ

عێــراق )کورد-شــیعە( و دەرەوەی عێــراق گوتــاری بەرەنگاری)شیعە-ســوننە( و دواجــار دنیای 

ــەوەی کــە ئاسایشــی ناوخــۆی  ــا ل ــۆ دەســتەبەردەکەن. جی گریامنەکــراوی هیاللــی شــیعی ب

ــش  ــتانی ئێرانی ــداری کوردس ــی چەک ــنوردارکردنی نەیاران ــەکان و س ــە کوردیی ــران و ناوچ ئێ

ــدا  ــە یەکەمیان ــە ل ــدا، ک ــان بەغ ــت ی ــر بێ ــوک ســەربە هەولێ ــە کەرک ــەوەی ک وابەســتەیە ب

دەبێتــە هەڕەشــە بــۆ تــاران و بێباکــی بــە بازرگانــی لەگــەڵ ئێــران و لــە دووەمیانــدا دەبێتــە 

ــەدا  ــی راپۆرتەک ــی دووەم ــە قۆناغ ــە تاران.)ل ــر ب ــەیی هەولێ ــتی هەمیش ــۆ پێویس ــەل ب ه

 )/https://www.centerfs.org :زیاتــر لەوبارەیــەوە رونکراوەتــەوە

بــەاڵم بەلێکردنــەوەی کەرکــوک لــە هەولێــر ئیــر کۆتایــی دنیــای پەیوەنــدی تــاران-

ــنووریی  ــی س ــی و ئاسایش ــک، جیۆئیکۆنۆم ــی جیۆپۆلەتی ــە لەبەرچاوگرتن ــت. ب ــر نابێ هەولێ

ــەک پێویســتە  ــۆ هەرێمــی کوردســتان ن ــران ب ــەی ئێ ــت هێشــتا مامەڵ هــەردووال دەردەکەوێ

ــودی  ــم و خ ــە هەرێ ــری ب ــەی زیات ــر و جێکەوت ــتانەش" کاریگەرت ــە دۆس ــەو واڵت ــو "ل بەڵک

ئێرانیــش جێهێشــتووە. وا دەردەکەوێــت ئێــران پشــتی لــە هەرێمــی کوردســتان کردبێــت پــاش 

ریفرانــدەم و ١٦ی ئۆکتۆبــەر، بــەاڵم واقیــع شــتێکیرە، ئایــا دەتوانێــت کارێکــی لــەو شــێوەیە 

ــدات؟ ــژە پێب ــان درێ ــکات ی ب

٤٠ مهدی حاجت پور )139٦(، سایتی باشگاه خربگزاری جوان، ۲۵ مهر ۱۳۹۶: 

http://www.yjc.ir/fa/news/6284599/
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ــە  ــەاڵم ب ــا ب ــی ئایدۆلۆژی ــران ســەرەرای زاڵ ــەو نیگەرانییانەشــدا ئێ ــوو ئ ــەڵ هەم  لەگ

ــەوە  ــە چاوگێران ــە ب ــۆ منون ــەتییدا، ب ــە سیاس ــە ل ــی نیی ــای فەرامۆشــکردنی واقیعگەرای مان

ــراق وەک دیفاکتۆیەکــی  ــن، ئەگەرچــی هەرێمــی کوردســتانی عێ ــاش راپەڕی ــە دۆخــی پ ب

سیاســی و ناوچەیەکــی ئارامــی داڕنــراو  لــە دەســەاڵتی بەغــدا بــە هــاوکاری و لــە 

نەخایانــد  بــەاڵم زۆری  دامــەزرا.  و هاوپەیامنانیــدا  ئەمریــکا  چوارچێــوەی سیاســەتی 

)ســەرەڕای ناتەبایــی و کۆنەبوونــەوەی بەرژەوەندیــی ئەمریــکا و ئێــران لــە دەفرێکــدا( بــە 

هــۆی پەیوەنــدی و نزیکــی و کاریگەرییــەوە، ئێــران بــوو بــە کاراتریــن کاراکتــەری سیاســی 

ــەی ئەمــری واقیعــی  ــی، مامەڵ ــری پشــتتێکردن و دژایەت ــە ب ــە هەرێمــی کوردســتان و ل ل

لەگەڵــدا کــرد و زیاتــر لــەوەش لــە چوارچێــوەی سیاســەتی گشــتی خۆیــدا ئــەرک و پێگــەی 

بــۆ دیــاری کــرد. ئێــران لــە بــری هەڵبژاردنــی "سیاســەتی دەســتێک نەتوانــی بیبڕیتــەوە"، 

ــژارد.  ــدا"ی هەڵب ــردن لەگەڵی "مامەڵەک

و  بەرژەوەندییەکانــی  و  ئێــران  سیاســەتی  لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ئێســتاش،  بــۆ 

ــە  ــورد ل ــانەی ک ــیانە و نەتەوەییــــ ــی سیاسیــــ ــم و بوون ــەڵ هەرێ ــنورەکراوەکانی لەگ س

ــۆکان  ــەک و ناوچەجێناک ــە الی ــتان ل ــی کوردس ــران هەرێم ــە ئێ ــت ک ــران، دەردەکەوێ ئێ

لەالیەکیــر، بــە دوو پاکێجــی جیــاواز مامـــــــەڵەیان لەگەڵــدا دەکات و هــــــیچکات 

ــە  ــوک نەبن ــر و کەرک ــا هەولێ ــەر ت ــش دەگرێتەب ــوو رێکارێکی ــە و هەم ــادەی ئەوەنیی ئام

ــە قۆناغــی یەکەمــی ئــەم راپۆرتــەدا گرنگــی کەرکــوک و  یــەک پاکێجــی سیاســەت. )کــە ل

لــە دووەمیشــدا دیــدی ئێــران لــە ئەگــەری پەیوەســتی کەرکــوک بــە هەولێــرەوە بــە وردی 

خرانــەڕوو(.

هــاوکات ئــەوەش دیــارە کــە هــاوکاری ئێــران بــۆ هێــزە عێراقییــەکان و گرتنــەوەی کەرکــوک 

لــە ١٦ی ئۆکتۆبــەردا بــەو مانایــە نایــەت کــە ئێــران کاری لەگــەڵ هەولێــردا تەواوبــووە، بەڵکــو 

ــران  ــدا و ئێ ــە بەغ ــورد ب ــی ک ــراو و بێمنەت ــییەکی گریامنەک ــتویەتی مەترس ــا ویس ــەو تەنه ئ

کەمبکاتــەوە و هەمانکاتیــش نفــوزی دەســەاڵتی کــورد لــە کەرکــوک نەخشــەی هەرێامیەتــی 

ــل و  ــە جێنفــوزی ئیرائی ــر ناوچەکــە نەکات ــەدات و هەولێ ــاران تێکن ــی ت و هاوپەیامنێتییەکان

ئەمریــکا و ..تــاد.

ئێســتا ئیــر نــۆرەی تارانــە بــۆ ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ هەولێــردا، 

دیــارە نــەک نایانپچڕێنێــت بەڵکــو بــە هــۆی هاوکێشــە نوێکانــی ناوچەکــەو هەڕەشــە نوێیــە 

ئابورییــەکان بــۆ ســەر ئێــران و گرنگــی جیۆپۆلەتیــک و نەرمەهێــز و ســەختەهێزی هەرێمــەوە، 

ئێــران پەیوەندییەکانــی خــۆی لەگــەڵ هەولێــردا نۆژەندەکاتــەوە، بــەاڵم دیســانەوە لــە 

ــش ئامانجــە  ــران پێ ــییەکانی شۆڕشــی ئیســالمی ئێ ــۆژی و سیاس ــوەی ئامانجــە ئایدۆل چوارچێ

ئابورییەکانــی.
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سێیەم: ئایندەی کەرکوک لە تێڕوانینی تورکیادا

هەمانشــێوەی ئێــران، کەرکــوک بــۆ تورکیــا ریشــەی مێژوویــی و سیاســیی و قواڵیــی بەرژەوەندی 

هەبــووە و هەیــە. تەنهــا هێنــدە بەســە کــە بزانرێت هۆکارێکــی ســەرەکی شکســتی رێککەوتنەکانی 

بەغدا-کــورد لــە ســەردەمی شۆڕشــی کــورددا، تورکیــا بــووە و خاڵــی بەهێــزی دەستێوەردانیشــی لــە 

عێــراق و جواڵنــەوەی سیاســی کوردستانیشــدا خــودی کەرکــوک بــووە، بــۆ تورکیا هــەم جیۆپۆلەتیکی 

ــە  ــەری کاریگــەر ل ــە دوو فاکت ــژووی تورکــامن بوونەت ــور و مێ ــەی، هــەم کلت ــوک و داهاتەک کەرک

ــە  ــەش میراتێک ــتان، ئەم ــراق و کوردس ــەڵ عێ ــە لەگ ــۆ مامەڵ ــکارا ب ــتی ئەن ــەتی گش ــدی سیاس دی

نەبەســراوە بــە تورکیــای ئەمــڕۆوە، بەڵکــو ریشــەی بــۆ ســەردەمی ڕووەرگێڕانــی عوســامنییەکان لــە 

دەروازەی ڤێننــای ئەوروپــاوە بــۆ رۆژهــەاڵت دەگەڕێتــەوە و لــە تورکیــای هاوچەرخــی ئەتاتورکیــش 

بــە دواوە لــە ژێــر کلیلەوشــەی "ویالیەتــی موســڵ"دا هەنگاوەکانــی خــۆی دەهــاوێ.

تورکیــا وەک هێزێکــی کاریگــەری ناوچەکــە لەســەر ئاســتی ناوخۆیــی و دەرەکیــش کاریگــەری 

لەســەر سیاســەتی عێــراق و کوردســتان هەیــە. دیــدی ئەنــکارا بــۆ لکاندنــی کەرکــوک بــە هەرێمەوە 

و مەترســییەکانی، دەکرێــت لــەم خااڵنــەدا کورتبکرێتــەوە:

١. زیاتربــوون و زێــدە بایەخدارتربوونــی قەبــارە جیۆپۆلەتیکــی هەرێمــی کوردســتان لــە ئاســتی 

نیشــتامنیی و هەرێامیەتــی.

٢. فەراهەمکردنی زەمینەی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان و جیاکردنەوەی لە عێراق.

٣. مەترســی کاریگــەری هەرێــم بەســەر کوردانــی تورکیــاوە و کەوتنەبەرهەڕەشــەی یەکپارچەیی 

ــی تورکیا. خاک

ــەکانی  ــیدارتربوونی هەڕەش ــا و مەترس ــتانی تورکی ــی کوردس ــەوەی سیاس ــەوەی بزوتن ٤. بوژان

ــا. ــە ســەر تورکی پەکەکــە ل

٥. کەوتنەبەر مەترسی و الوازبوونی پێگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی تورکامنەکانی عێراق ٤١.    

ئەگــەر لــەم نیگایــەوە بڕوانرێتــە کەرکوکــی دوای ٢٠٠٥و تادەگاتــە ٢٠١٤ و پاشــر ئەنجامدانــی 

ــە الوازی  ــەدا روو ل ــە ناوچەک ــا سیاســەتەکانی خــۆی ل ــت تورکی ــدەم لەوشــارەدا دەردەکەوێ رفران

بینیــوە. بــەاڵم هەنــدێ فاکتــەر وایکــرد ئەم مەترســییانە دوابخــات و نیگەرانــی ئەنــکارا کەمبکەنەوە 

لەوانــە: 

١. نزیکبوونەوەیەکــی کاریگــەری ئابــوری و مەیلــی ئاشــتیگەرایی تورکیــای پێــش ٢٠١٤ و 

روانینــی بــۆ کــوردەکان و پەیوەنــدی یەکانگیرانــەی هەولێــر و ئەنــکارا.

٢. بەبازاڕکەوتنی کااڵی تورکی لە بازاڕەکانی هەرێمی کوردستان.

٣. فرۆشتنی نەوتی هەرێم بە تاقانە رێگای بۆری تورکیادا.

٤1 زهــرا احمــدی پــور و محمــود مبارکشــاهی، "موانــع الحــاق کرکــوک بــە دولــت منطقهــای کردســتان )عــراق("، 

فصلنامــە ژئوپلیتیــک، شــامرە دوم، ســال یازدهــم، 139٤، ص51.
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بــەاڵم ئاڵۆزییەکانــی دوای داعــش، توندبوونــی پەیوەندییەکانــی تورکیــا و ئەمریــکا، الیەنگــری 

ئەمریــکا بــۆ پەیــەدە، نزیکبونــەوەی ناچارییانــەی ئابوریــی و سیاســی و ئاسایشــی ئەنــکارا و تــاران 

ــەی پرۆســەی  ــی راوێژکارییان ــم و تاوتوێنەکردن ــی هەرێ ــرس نەکردن ــر پ ــەش زیات و روســیا و لەمان

ریفرانــدەم لەگــەڵ ئەنــکارادا، دیســانەوە مەترســییەکانی نفــوزی هەولێــری بەســەر ناوچــە 

جێناکۆکەکانــدا بــۆ تورکیــا زیندووکــردەوە. بــە رادەی ئــەوەی هاوتــا بااڵ سیاســیی و ســەربازییەکانی 

ــە  ــک ل ــا تەکبیرێ ــردەوە ت ــی کۆک ــی هەماهەنگ ــەر مێزێک ــی لەس ــوریا و عێراق ــران، س ــا، ئێ تورکی

ــری بســەننەوە. کەرکــوک بکــەن و لەدەســتی هەولێ

چەندێــک  کەرکــوک  کوردســتانیبوونی  کــە  بگیرێــت،  نادیــدە  ئــەوەش  ناکرێــت  بــەاڵم 

ــە  ــێوەیە. ب ــە هەمانش ــی ب ــەربە بەغدابوونیش ــا، س ــراتیژی تورکی ــی س ــۆ قواڵی ــیداربێت ب مەترس

تایبــەت بەغــدای پــاش ٢٠٠٣ کــە مایلــی خەتــی سیاســەتە گشــتیەکانی ئێرانــە و ناکۆکییــان 

ــاش  ــکاش پ ــەو ئەمری ــی مەیل ــەر بەغدایەک ــێوە گ ــت، هەمانش ــۆش ناکرێ ــادا فەرام ــەڵ تورکی لەگ

هەڵبژاردنــەکان بســازێت دیســانەوە، بــە هــۆی ناکۆکــی و گــرژی پەیوەندییەکانــی ئەنــکارا و 

واشــنتۆن هــەر مەترســیدارترە.

ــاندنەوە و  ــە ناس ــتی ب ــر پێویس ــک زێ ــەر الیەنێ ــە ه ــەدا ل ــە ناوچەک ــتادا و ل ــە ئێس ــا ل تورکی

ــەتی  ــە سیاس ــدەی ل ــدا هێن ــااڵنەی دوایی ــەم س ــەو ل ــییەکانێتی، ئ ــێ سیاس ــەکردنەوەی دۆس پێناس

ــتدەدات،  ــراتیژیەکانی لەدەس ــە س ــە هاوپەیامن ــەوە، خەریک ــەودادا خوالوەت ــی کورمت هاوپەیامنێت

ــکات،  ــر ب ــدا بەهێزت ــە عێراق ــوری خــۆی ل ــی ئاب ــت رەگ ــە هەرێمــی کوردســتانەوە دەتوانێ ــەو ب ئ

هــاوکات بــە الوازبوونــی کــورد لــە کەرکــوک واتــای بردنــەوەی تورکــامن ناگەیەنێــت تــا شوناســە 

ئایدۆلــۆژی و مێژووییەکــە و قواڵییــە کلتورییەکــەی تورکیــا لــە ناوچەکــە پارێــزراو بــکات، چونکــە 

ــە  ــارە دێرین ــەن و نەی ــدارەی ناک ــا گــۆڕدراوی کــورد و تورکــامن ئی ــەکان تەنه کەرکــوک و جێناکۆک

ــە. ــە تورکییەک ــا هەژموون ــن ت ــر دەب ــەکان کاریگەرت ــی و ئێرانیی عەرەب

ــوریا و  ــێی س ــەوەی دۆس ــەوەی دۆخ و رونبوون ــاش هێوربوون ــاردا و پ ــە دواج ــت ل وا پێدەچێ

دۆســێی پــاش داعــش، تورکیــا بکەوێتــەوە کێربکــێ لەگــەڵ نەیــارە هەرێامیەتییەکانیــدا لــە هەرێمــی 

کوردســتان و عێــراق بــۆ پاراســن و دورخســتنەوەی هەڕەشــە ئابوریــی و سیاســییەکانی لــە 

ــەت: ــەدا. بەتایب ناوچەک

١. گــەر فرۆشــتنی نەوتــی کەرکــوک لــە رێگــەی ئێرانــەوە زیاتــر بکرێــت )کــە ئێســتا ئــەم پالنــە 

لــە پەرەپێداندایــە( و ببێتــە ئــەو بەدیلــەی کــە هەرێمــی کوردســتان بــۆ تورکیــای دابیــن کردبــوو بــە 

ناردنــەدەرەوەی نەوتــی کەرکــوک و هەرێــم بــە بۆرییــە تورکییەکانــدا.

٢. لــە حاڵەتــی مانــەوەی هەرێمــی کوردســتان بــەم قەیرانــە ئابورییــەی ئێســتا و کەمبوونــەوەی 

ــەوە دروســتبووە و بەشێکیشــی بەهــۆی  ــە بەشــێکی بەهــۆی لەدەســتدانی کەرکوک ــەوە )ک داهات

بەهێزبوونــەوەی بەغــدا و بڕینــی مســتەحەققات و بەشــەبودجەی)١٧%( هەرێــم و پیادەنەکردنــی 
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دەســتوورەوە تووشــی هەرێــم هاتــووە، کاریکــردووە و کاریگــەری زیاتریــش دەکاتــە ســەر قەبــارەی 

بازرگانــی تورکیــا لــە هەرێمــی کوردســتان و چیــر ناتوانێــت ئــەو بــازاڕە پــڕ داهاتــە بێــت بــۆ تورکیا.

٣. گــەر ئێــران لــە ئاســاییکردنەوەی پەیوەندییەکانیــدا دەستپێشــخەربێت و پەیوەندییــە 

ئابورییەکانیشــی لــە هەرێمــدا پەرەپێبــدات )کــە بەرپرســانی ئیرانــی پــاش ١٦ی ئۆکتۆبــەر ئامــاژەی 

ــش  ــک دروســتدەبێتەوە و بەدوری ــم کارتێ ــۆ هەرێ ــەوا دیســانەوە هــەم ب ــەو چەشــنە دەدەن( ئ ل

ــەکان و  ــزە عەرەبیی ــەڵ هێ ــورد لەگ ــی ک ــراق و جــۆری هاوپەیامنێت ــی عێ ــت هەڵبژاردنەکان نازانرێ

شــیعەکان بــە مەبەســتی وەرگرتنــەوەی هێمنانــەی کەرکــوک، هەولێــر لــە تــاران نزیکــر بکاتــەوە 

ــن.  ــدی یەکــەم ب ــە شــیعەکان رەنگــە زیامنەن ــا و تورکامن ــەم حاڵەتەشــدا دیســانەوە تورکی ل

لــە دواجاریشــدا ئــەم ســیناریۆ و گریامنانــەی کــە باســکران لــە ئەگــەری گەاڵڵەبوونیــان، 

دوورنیــە تورکیــا ناچــار بکەنــەوە تــا بگەڕێتــەوە ســەر ســکە پێشــووەکەی سیاســەت کــە ســااڵنێک 

ــدا.  ــری بەغ ــە ب ــر ل ــوری خــۆی خســتبوویە هەولێ ــی قورســایی سیاســی و ئاب ــوو چەق ب
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کۆتایى و ئەنجام

لــە کۆتایــى ئــەم ڕاپۆرتــەدا دەتوانیــن چەنــد دەرئەنجامێــک گەاڵڵــە بکەیــن، کــە وەک 

لــە ئاینــدەی چارەنــووىس کەرکــوک بخەینــەڕوو: ســەرەتایەک بــۆ تێگەیشــن 

* ئەگــەر میکانیزمەکانــی ڕووبەڕوبونــەوەی فرەیــی ئیســنیی )Multiethnicity(: ئاینــی و 

قەومــی و کەلتوریــی و مەزهەبــی، دوو جۆریــی ســەرەکی بــن، کــە ناودەبرێــن بــە )میکانیزمەکانــی 

ــە  ــر دەســەاڵتی حکومەت ــەوا لەژێ ــدا(، ئ ــە فرەیی ــان ب ــی دانن ــی( و )میکانیزمەکان ســڕینەوەى فرەی

یەکلەدواییەکەکانــی عێراقــدا، بــە تایبەت لەدوای ڕووخانی سیســتەمی پاشــایەتی و هاتنەســەرکاریی 

ــتنی  ــردن و نەهێش ــاو الوازک ــە پێن ــاڵی ٢٠٠٣، ل ــا س ــاڵی ١٩٥٨ وە ت ــە س ــی ل ــتەمی کۆماری سیس

جیــاوازی و فرەیــی ئیســنی لــە کەرکوکــدا، میکانیزمەکانی ســڕینەوەی فرەیــی بەکارهێــرناوە. ئەمەش 

لــە پێنــاو هێنانەکایــەی ســەقامگیریی سیاســی بــووە لــە کەرکــوک و ناوچەکانــی دەوروبەریــدا، بەاڵم 

نــەک هــەر ســەقامگیریی سیاســی دروســتنەکردووە، بەڵکــو نێوانــی پێکهاتــەکان و ڕۆڵــی دامــەزراوە 

فەرمیەکانــی دەوڵەتیــان زیاتــر بەرفراوانکــردووە.

* لــەدواى ســاڵى )٢٠٠٣( و کەوتنــی ڕژێمــی بەعــس لــە عێراقــدا، هــەىل بەگەڕخســتنی 

ــۆ  ــدا ب ــەم چوارچێوەیەش ــاراوە. ل ــدا هاتەئ ــە عێراق ــنی ل ــی ئیس ــە فرەی ــان ب ــی دانن میکانیزمەکان

لــە عێراقــدا،  ناوچــەی جێناکــۆک  چارەســەرکردنی دۆســییەی کەرکــوک، وەک هەســتیارترین 

)ســاڵى ٢٠٠٥(  دەســتوورى هەمیشــەیى  و  )ســاڵى ٢٠٠٤(  کاىت  دەســتوورى  لــە  لەهەریــەک 

مادەیەکــی تایبــەت بــە ئاســاییکردنەوەی بارودۆخــی ئــەو ناوچانــە و ســڕینەوەی ئاســەوارەکانی ئەو 

میکانیزمــە نادیموکرســییانەی لەالیــەن دەســەاڵتی بەعســەوە بەگەڕخرابــون، نــورسا. مــادەی )١٤٠(

ی دەســتووری ٢٠٠٥ هەمیشــەیی جەختــی لــە جیبەجێکردنــی مــادەی )٥٨(ی یاســای بەڕێوەبــردىن 

ــە  ــکات ک ــەر ب ــوک چارەس ــەکانی کەرک ــاغ کیش ــێ قۆن ــە س ــت ب ــە دەیویس ــردەوە ک کاىت ٢٠٠٤ ک

ــتوور  ــادەی دەس ــان م ــی هەم ــوون. بەپێ ــدۆم ب ــەرژمێریی و ڕیفران ــاییکردنەوە، س ــش: ئاس ئەوانی

دەبــوو هــەر ســێ قۆناغەکــە لــە ٢٠٠٧/١٢/٣١ بەتەواوەتیــی جێبەجێبکرانایــە، بــەاڵم بــە پێــی ئــەو 

ــچ  ــووە، هی ــە قۆناغــی یەکــەم تەواوب ــد هەنگاوێکــى کــەم ل ــا چەن ــەی لەبەردەســتایە تەنه داتایان

هەنگاوێکــى ئەوتــۆش بــۆ جیبەجێکردنــی قۆناغەکانیــر نەنــراوە. بۆیــە ئــەم میکانیزمانــە تــا ســاتی 

نوســینی ئــەم ڕاپۆرتــە زەمینــەى چارەســەرێکی گشــتگیر و هەمیشــەیی بــۆ کێشــەکانی کەرکــوک و 

ــاندووە.  ــەکان نەڕەخس ــە جێناکۆک ناوچ

* یەکێــک لــە هــۆکارە ســەرەکییەکاىن چارەســەرنەبووىن کێشــەى کەرکــوک لــە دواى ٢٠٠٣ ەوە 

بریتییــە لــە کەمتەرخەمــى حکومــەىت فیدراڵــى لــە جێبەجێکــردىن ئــەو ئــەرک و هەنگاوانــەى بــۆ 

چارەســەرکردىن کێشــەکە خراوەتــە ئەســتۆى، کــە بەپێــى مــادەى )٥٨(ى دەســتوورى کاىت )٢٠٠٤( 

ــە  ــتەوخۆى ل ــردارى و ڕاس ــیارێتى ک ــەیى )٢٠٠٥( بەرپرس ــتوورى هەمیش ــادەى )١٤٠(ى دەس و م
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دابینکــردىن پێداویســتییەکاىن چارەســەرکردىن کێشــەکاىن دۆســییەی کەرکــوک و ناوچەجێناکۆکــەکان 

خراوەتــە ئەســتۆى ئەنجومــەىن وەزیــراىن عێــراق. 

* کەمتەرخەمــى حکومــەىت فیدراڵــى لــە چارەســەرکردىن دۆســییەى کەرکــوک جگەلــەوەى 

نەرێنیشــی  ئاکامــى  چەندیــن  هــاوکات  دەســتوورە،  دەقــەکاىن  ئاشــکراى  پێشــێلکردنێکى 

لێکەوتووەتــەوە، وەک بێبەشــکردىن هاواڵتیــاىن کەرکــوک لــە پیادەکــردىن زۆرێــک لــە مــاىف ســیاىس و 

دارایــى و کەســییان، هەروەهــا بێبەشــکردىن کــۆى نیشــتەجێبوواىن ئــەم ناوچانــە لــە خزمەتگــوزارى 

و پێداویســتییە ڕۆژانەییەکانیــان، هــاوکات بووەتــە هــۆى الوازى چاودێــرى حکومــى بەســەر 

دامــەزراوە کارگێــڕی و ئەمنییــەکاىن ئــەم ناوچەیــە. هەمــوو  ئەمــەش دۆخێکــى لەبــارى بــۆ 

باڵوبوونــەوەى گەندەڵــى دارایــى و کارگێــرى لــە دەزگاکاىن کەرکوکــدا ڕەخســاندووە. هــاوکات بــە 

ــۆ  ــووە ب ــەردەوام هەڕەشــە ب ــە ب ــە شــارەکەدا ک ــى ل ــى ســیاىس و ئەمن هــۆى ســەرچاوەى نائارام

ســەر گیــان و ئاســایش و مــاىف هاواڵتییــاىن، چ لەالیــەن گروپــە تیرۆریســتییەکان )وەک: داعــش( یــان 

لەالیــەن دەزگا ســەربازى و چەکدارییــەکاىن ســەر بەحکومــەىت عێــراق )وەک: حەشــدى شــەعبى(، 

ــر دەکــەن.  کــە ئێســتا بەشــێوەیەکى نادەســتوورى حوکمداریــی کەرکــوک و ناوچــە جێناکۆکەکانی

لەســایەى بەردەوامــى ئــەم دۆخەشــدا هەمیشــە ئاینــدەى کەرکــوک و ناوچەجێناکۆکــەکان بــەڕووى 

ــە. ــتییەکاندا کراوەی ــە تیرۆریس ــەوەی گروپ ــەوە و بەهێزبوون ــەرى دەرکەوتن ئەگ

ــادەى )٥٨( و  ــە م ــە ل ــەش ک ــتى و هەنگاوان ــراز و پێداویس ــەو ئام ــۆزى ئ الوازى و ئاڵ  -５

مــادەى )١٤٠( وەک چارەســەر بــۆ کێشــەکە خراونەتــەڕوو، هۆکارێکیــرى یەکالنەبوونــەوەى 

ــەرپێى  ــەرى س ــەوەى چارەس ــە ل ــە جگ ــەم ئامرازان ــک ل ــەوەى هەندێ ــن، لەبەرئ ــەى کەرکوک کێش

ــەرى  ــى چارەس ــدا زامن ــی دووریش ــە ئایندەیەک ــن ل ــاوکات ناتوان ــییەکە، ه ــۆ دۆس ــن ب و ڕووکەش

هەندێــک ڕەهەنــدى دۆســییەکە بکــەن، بەتایبــەت کێشــەى چارەنــووس و شــوناىس شــارى کەرکــوک 

و کێشــەى چۆنیتــى بەشــداریپێکردىن دادپەروەرانــەى پێکهاتــەکاىن شــارەکە لــە دەســەاڵىت ســیاىس، 

ــەدا. ــى پارێزگاک ــڕی ودارای کارگێ

بــۆ  تەوافــوق" شــێوازێکى گونجاوبێــت  و  ئاینــدەدا "حوکمــڕاىن هاوبــەش  لــە  ئەگــەر   *

ــێوازە،  ــەم ش ــەوا ئ ــوک، ئ ــۆزەکاىن کێشــەى کەرک ــرە و ئاڵ ــدە ف ــە ڕەهەن ــک ل چارەســەرکردىن زۆرێ

ــەىت کەرکــوک  ــۆ دۆخــى تایب ــاىن یاســایەک ب ــد مــەرج ئامرازێکــى گرنگــى پێویســتە، وەک دان چەن

و کەمکردنــەوەى کەموکورتییــەکاىن مــادەى )١٤٠(، کاتــێ دەزانیــن هەموارکــردىن ئــەم مــادە 

ــە  ــە ب ــەو کەموکورتیان ــت ئ ــرا دەکرێ ــەش نەک ــەر ئەم ــتەمە، ئەگ ــتادا ئەس ــە ئێس ــتوورییە ل دەس

ــان  ــەىت ی ــرى هێزێکــى نێودەوڵ ــە بەناوەندگی ــداد ک ــر و بەغ ــوان هەولێ ــورساوى نێ ڕێکەوتنێکــى ن

ئیمزاکرابێــت چارەســەربکرێت. نەتەوەیەکگرتــووەکان  چاودێریــی دەزگایەکــى 

* ئاســایىش کەرکــوک لەبــەردەم  هەرەشــەیەکى راســتەقینەو راڤــەى جیــاواز و تێڕوانینــى 

ــیەى  ــۆ دۆس ــى ب ــیناریۆى ئایندەی ــە س ــە، بۆی ــییەکاىن کەرکوکدای ــزە سیاس ــە و هی ــاوازى پێکهات جی
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ئاســایىش کەرکــوک لەبــەردەم ئــەم ئەگەرانەدایــە: ١ـ هەمــوو پێکهاتــەکاىن کەرکــوک لــە چــاوەڕواىن 

ئــەوەدان کــە دۆســییەى ئاســایىش کەرکــوک پیاچوونــەوەى تێدابکرێــت و بــە هاوبــەىش هەمــووال 

ــەوە  ــەىت مان ــەکان زەمان ــى هێزەهاوبەش ــتوور و ڕێکەوتن ــە دەس ــوون ب ــت. ٢ـ پابەندب بەڕێوەبچی

بەشــەمافی  و  پێکهاتــەکان  بەشــدارى  بەبــێ  ٣ـ  کەرکــوک.  لــە  ئاسایشــە  و  ســەقامگیریی  و 

)ئیســتحقاقاىت( نەتەوەیــى و پەراوێزخســتنى پێکهاتەیــەک، کەرکــوک ئارامــى بەخــۆوە نابینێــت. ٤ـ 

دەبێــت هێــزەکاىن هەرێمیــى و نێودەوڵــەىت لــە نێوەندگیــرى هەرێــم و بەغــدا ڕۆڵــى زیاتــر ببینــن. 

* لــە رووانگــەی واڵتــە یەکرتــووەکاىن ئەمریــکادا، چارەســەركردنی دۆســییەی كەركــووك و 

ــكا  ــە ئەمری ــت ک ــۆ بكرێ ــەوەی ب ــەو ســراتیژەدا لێكدان ــە ســیاقی ئ ــت ل ناوچەجێناکۆکــەكان دەبێ

ــكاوە  ــەن ئەمری ــە الی ــەىت. بەدەســتهێنانەوەی دەســەاڵتی سیاســی ل ــراق و ناوچەکــەدا هەی ــە عی ل

لــە عێــراق ئامانجێكــی ســەرەكی واشــنتۆنە و بــە وردیــی كاری بــۆ دەكات، بــە تایبەتــی لــە 

ــە  ــتە ب ــكاش پەیوەس ــەی ئەمری ــەم ئامانج ــراق. ئ ــە عێ ــش ل ــەربازیی داع ــكاندنی س دوای تێكش

ــە  ــتی ب ــەش پێویس ــەدا. ئەم ــەواوی ناوجەک ــراق و ت ــە عێ ــران ل ــی ئێ ــنوورداركردنی هەژموون س

دروســتكردنی ســەقامگیریی سیاســی و ئەمنــی هەیــە لــە عێراقــدا، بەهــۆی ئــەوەی كــە ملمالنێــی 

تایفــی و ئەتنیكــی و غیابــی جێگیریــی سیاســیی و شــەراكەتی فیعلی لە نێــوان پێكهاتــە جیاوازەكانی 

عێراقــدا بۆتــە هۆكاری دروســتبوونی بۆشــایی سیاســی و ئەمنــی كە لەالیــەن ئێرانەوە بــەردەوام ئەم 

بۆشــاییانە پركراونەتــەوە. چارەســەركردنی دۆســییەی كەركــووك و ناوچەجێناکۆکــەکان فاكتەرێكــی 

ــە ئاینــدەدا، بۆیــە پێدەچێــت ئەمــە ببێتــە پێگــەی  گرنگــی جێگیــری و ئارامــی سیاســی دەبێــت ل

ــە  ــیناریۆكانیش ئەوەی ــە س ــك ل ــوک. یەكێ ــە کەرک ــكا ب ــی ئەمری ــە یەكگرتووەكان ــی واڵت گرنگیپێدان

كــە ئەمریــكا هەوڵبــدات كــە دۆســییەی كەركــوك و ناوچــە جێناكۆكــەكان لــە رێگــەی دەســتووری 

عێراقییــەوە چارەســەربكات. بەتایبــەت جەختكردنــەوەی حکومــەىت عێــراق لەســەر دەســتوور بــۆ 

رووبەڕووبوونــەوەی هەرێمــی كوردســتان، دەكرێــت بكرێتــە بنەمــا بــۆ یەكالكردنــەوەی دۆســییەی 

كەركــووك لــە نێــوان هەولێــر و بەغــدا بــەو پێیــەی مــاددەی ١٤٠ مادەیەكی دەســتوورییەو نەخشــە 

ــەکان.   ــۆ  چارەســەركردنی دۆســییەی كەركــوك و ناوچەجێناکۆک رێگایەكیشــە ب

ــران و بەرژەوەنــدی و ســنورەکراوەکانی لەگــەڵ هەرێــم و  ــە لەبەرچاوگرتنــی سیاســەتی ئێ * ب

ــی  ــە دوو پاکێج ــران ب ــت ئێ ــران، دەردەکەوێ ــە ئێ ــورد ل ــەی ک ــییانە و نەتەوەییان ــی سیاس هەبوون

جیــاواز مامەڵــە لەگــەڵ هەریــەک لــە هەرێمــی کوردســتان لەالیــەک و کەرکــوک و ناوچەجێناکۆکان 

لەالیەکیــر دەکات. هیچــکات ئامــادەی ئەوەنییــە و هەمــوو رێکارێکیــش دەگرێتەبــەر تــا هەولێــر 

و کەرکــوک نەبنــە یــەک پاکێجــی سیاســەتکردن. هــاوکات هاوکاریــی ئێــران بــۆ هێــزە عێراقییــەکان 

و گرتنــەوەی کەرکــوک لــە ١٦ی ئۆکتۆبــەردا بــەو مانایــە نایــەت کــە ئێــران کاری لەگــەڵ هەولێــردا 

تەواوبــووە، بەڵکــو ئــەو تەنهــا ویســتویەتی مەترســییەکی گریامنەکــراوی کــورد بــۆ بەغــدا و 

ــی و  ــە کەرکــوک نەخشــەی هەرێامیەت ــی دەســەاڵتی کوردســتان ل ــەوە و هەژموون ــاران کەمبکات ت
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هاوپەیامنێتییەکانــی تــاران تێکنــەدات و هەولێــر و ناوچەکــەش نەکاتــە جــێ نفــوزی ئیرائیــل و 

ئەمریــکا.

* مامەڵــەى تورکیــا لەگــەڵ دۆســییەی کەرکــوک لــە چوارچێــوەى پێویســتی زۆرى ئــەم واڵتەیــە 

بــۆ ناســاندنەوە و پێناســەکردنەوەی دۆســییە سیاســییەکانی، کــە لــەم ســااڵنەی دواییــدا هێنــدەی 

لــە سیاســەتی هاوپەیامنێتــی کورمتــەودادا خوالوەتــەوە، خەریکــە هاوپەیامنــە ســراتیژیەکانی 

لەدەســتدەدات. تورکیــا بــە هەرێمــی کوردســتانەوە دەتوانێــت رەگــی ئابــوری خــۆی لــە عێراقــدا 

ــی  ــدە، هــاوکات الوازبوون ــە کەرکوکــەوە بەن ــى هەرێمیىــش ب ــى ئابووری ــکات، بەهێزی ــر ب بەهێزت

ــۆژی  ــا شوناســە ئایدۆل ــت ت ــەوەی مســۆگەری تورکــامن ناگەیەنێ ــای بردن ــدا وات ــە کەرکوک کــورد ل

ــکات، چونکــە کەرکــوک  ــزراو ب ــە پارێ ــە ناوچەک ــا ل ــەی تورکی ــە کلتورییەک ــە و قواڵیی و مێژووییەک

ــۆڕدراوی  ــو گ ــەن، بەڵک ــدارەی ناک ــامن ئی ــورد و تورک ــۆڕدراوی ک ــا گ ــەکان تەنه و ناوچەجێناکۆک

ــە.  ــە تورکییەک ــەک هەژموون ــن ن ــر دەب ــا کاریگەرت ــی تورکی ــی و ئێرانییەکان ــە عەرەب ــارە دێرین نەی

بۆیــە پێدەچێــت پــاش هێوربوونــەوەی دۆخ و ڕونبوونــەوەی دۆســییەکانی ســوریا و ئاســەوارەکانی 

شــەڕی داعــش، تورکیــا بکەوێتــەوە کێربکــێ لەگــەڵ نەیــارە هەرێامیەتییەکانیــدا ]ئێــران و واڵتانــی 

ــی  ــە ئابوری ــتنەوەی هەڕەش ــن و دورخس ــۆ پاراس ــراق ب ــتان و عێ ــی کوردس ــە هەرێم ــی[ ل عەرەب

ــی و  ــراىن ئابوری ــە قەی ــتان ل ــی کوردس ــەوەی هەرێم ــەاڵم مان ــەدا. ب ــە ناوچەک ــییەکانی ل و سیاس

ــر  ــەری زیات ــە( کاریگ ــتدانی کەرکوکەوەی ــۆی لەدەس ــێکی بەه ــە بەش ــدا )ک ــەوەی داهات کەمبوون

ــەو  ــت ئ ــر ناتوانێ ــتان و چی ــی کوردس ــەڵ هەرێم ــا لەگ ــی تورکی ــارەی بازرگان ــەر قەب ــە س دەکات

ــۆ  ــەوەى ب ــا ناچــاردەکات پێداچوون ــەش تورکی ــا، هەمــوو ئەمان ــۆ تورکی ــە بێــت ب ــڕ داهات ــازاڕە پ ب

ــکات. ــردا ب ــەڵ هەولێ سیاســەتەکاىن لەگ
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کارنامەی توێژەران

د. ئومێد رەفیق فتاح

نازناوی زانستی پرۆفیسۆری یاریدەدەر، پسپۆری ھزری سیاسی ھاوچەرخ، خاوەنی  شەش توێژینەوەی زانستی باوکراوەیە لە گۆفارە 

زانستیەکانی زانکۆکانی عێراق و کوردستان چوار تۆژینەوەی  زانستیم لەسەر  بابەتی  ئاسایش ھەیە. سەرۆکی سەنتەری لێکۆلینەوەی 

ئایندەیی

د. عابد خالد رسول

دکتۆراى فەلسەفە لە زانستە ڕامیارییەکان )پسپۆڕى سیستمە سیاسییە بەراوردییەکان(، پرۆفیسۆرى یاریدەدەر لە )کۆلێجى زانستە 

ڕامیارییەکان لە زانکۆى سلێامىن(، سەرۆکى بەىش ئاسایش وسیاسەىت گشتى لە )سەنتەرى لێکۆڵینەوەى ئایندەیى(، خاوەىن )٤( کتێب و 

)15( توێژینەوەى زانستى لە بوارەکاىن )زانستە ڕامیارییەکان، سیستمە سیاسییەکان، سیاسەىت بەراوردى، یاساى دەستورى، دەوڵەىت فیدراڵى، 

مافە سیاسییەکان(، بەشدار لەنوسینى چەندین کتێب و توێژینەوەى زانستى هاوبەشدا.

د. زمکان عەلی سەلیم

دکتۆرا لە سیاسەت و دیراساتی نێودەوڵەتی، توێژەر لە سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی، بوارەکانی توێژینەوە : سیاسەتی دەرەوەی 

وواڵتانی رۆژھەاڵتی ناوەراست و ئاسایشی ھەرێمی.

د. جەالل حەسەن مستەفا

 دکتۆرا لە زانکۆی نیوکاسڵ لە بەریتانیا )٢٠1٦(/ ماستەر لە زانکۆی سوانزی لە وەیڵز/ خاوەنی چەند نوسین توێژینەوەیەک بە زمانەکانی 

کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی/ دوا باڵوکراوەی چاپتەرێکە بە ناونیشانی )الفدرالية اإلثنية وعدم االستقرار السيايس يف العراق( لە کتێبی 

)املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف املرق العريب( کە الیەن پەیامنگای دەوحەوە لە ساڵی ٢٠17 چاپ و باڵوکراوەتەوە.

م. هەردی مەهدی میکە

مامۆستای یاریدەدەر لە زانکۆی سلێامنی، بڕوانامەی ماستەر و خوێندکاری دواقۆناغی دکتۆرای مێژووی نوێ و هاوچەرخی ئێران لە 

بەشی مێژووی زانکۆی تاران. بوارەکانی مێژووی سیاسی هاوچەرخی ئێران و کوردستان. بەڕێوەبەری ناوەندی کوردستان بۆ دۆکیۆمێنت و 

لێکۆڵینەوەی ئەکادیمی لە زانکۆی سلێامنی، یاریدەدەری سەرۆکی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی. خاوەنی دووکتێبی چاپکراو و چەند 

توێژینەوەیەکی زانستی بە زمانەکانی فارسی و کوردی.  
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ئامانج

1. پاڵپشتیكردنی پرۆسەی لێكۆڵینەوەی زانستی وهاندانی پسپۆر ولێكۆڵەران بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە 

وبەدواداچون بۆ ئەو بابەتانەی بایەخدارن بۆ پسپۆڕییەكانی ئاینەدەزانی سراتیژی وسیاسەتی گشتی ودەرەكی.

٢. بەشداریكردن لە پێشكەوتن و پەرەپێدانی فەلسەفەی لێكۆڵینەوەی زانستی لە هەرێمی كوردستاندا.

3. پێشكەشكردنی ڕاوێژی زانستی و شارەزایی لێكۆڵینەوە بە دەزگا حكومییەكانی هەرێم.

٤. پێشكەشكردنی ڕاوێژی زانستی و شارەزایی لێكۆڵینەوە بە كەرتی تایبەت و دەزگا نا حكومییەكانی هەرێم. 

5. بەشداریكردن لە پەرەپێدانی پرۆگرامی خوێندن لەبوارەكانی پەیوەندیدار بە پسپۆڕییەكانی سەنتەر.

٦. ئەنجامدانی كۆنفراس و سیمیناری زانستی بۆ پشتیوانیكردنی پرۆسەی توێژینەوەی زانستی.

7. هەماهەنگیكردن لەگەاڵ سەنتەرە حكومی وناحكومییەكانی لێكۆڵینەوەی زانستی لەناوخۆ و دەرەوەی هەرێمی 

كوردستان و ناوخۆ ودەرەوەی عێراق لەپێناو گواستنەوە و ئالوگۆڕكردنی بیروڕا و شارەزایی زانستی.

8. بەدواداچوون و پێوانەكرنی ئاڕاستەكانی رای گشتی بۆ ئەو بابەتانەی جیگەی بایەخی هاوواڵتیانن.

9. ڕاهێنان و پێگەیاندنی توێژەر لەبواری پسپۆڕییەكانی سەنتەردا.

1٠. كاركردن لەسەر ئەو پرسە سراتیژییانەی كە تائێستا لە كوردستاندا بەشێوەیەكی زانستی وبەپێی پێوەرە 

ئەكادیمییەكان كاریان لەسەر نەكراوە.

بواری چاالكی

1. نوسین و ئەنجامدانی لیكۆلینەوەی زانستی و باڵوكراوەنەوەی.

٢. ئەنجامدانی كۆنفرانس وكۆنگرەی زانستی وكۆڕو سیمینار.

3. باڵوكردنەوەی لیكۆلینەوەی زانستی وكتێب وباڵكراوەیر.

٤. ئەنجامدانی چاوپیكەوتن وبەرنامەی میدیایی.

5. وەرگێرانی كتێب و جۆرناڵ وباڵوكردنەوە سەرچاوەی بیانی پەیوەندیدار بە پسپۆڕییەكانی سەنتەر.

٦. سودوەرگرتن لە هۆیەكانی راگەیاندن بەگشتی وئەنجامدانی ڕاپرسی بۆ ئاڕاستەكانی ڕای گشتی.

7. كۆكردنەوەی داتا وزانیاری لەسەر سەرجەم كایەكانی سیاسەتی گشتی لە هەرێمی كوردستان وشیكردنەوە و 

باڵوكردنەوەیان.
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