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ده ستپێك

 INTERNATIONAL( گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی

بارەی  لە  توێژینەوەیەكی    )CRISE GROUP

نێوان  له   جێناكۆكه كان  ناوچە  و  كەركوك  ئایندەی 

ئامادەكردوە.  بەغدا  حكومەتی  و  كوردستان  هەرێمی 

هێڵە  لە  باس  فراوان  شێوەیەكی  بە  توێژینەوەیدا  لەم 

كوردو  نێوان  مێژوویی  ملمالنێی  سەرەكییەكانی 

چارەسەركردنی  مەبەستی  بە  كراوە.  عێراق  حكومەتی 

ئەو ناكۆكی و ملمالنێیانەش لە سایەی هێوركردنەوەی 

بە  هەمووان  بەشداریكردنی  و  ئاڵۆزییەكان  و  گرژی 

پێشنیازی  عێراقدا،  داهاتەكانی  و  سامان  لە  یەكسانی 

نێوان  لە  كراوە  )10(ساڵ  ماوەی  بۆ  پێكهاتنێك  جۆرە 

ناوی  لەژێر  عێراقدا  حكومەتی  و  كوردستان  هەرێمی 

گەورەی  ئاڵووێری  بەرەو  زەوی،  بە  بەرامبەر  "نەوت 

لەو  كورد  مەرجێك  بە  كوردەكان"،  و  عێراق  نێوان 

ناوچە  و  كەركوك  داواكردنەوەی  لە  واز  ماوەیەدا 

پێكهاتنی  بەرامبەر  لە  بهێنێت  تر  جێناكۆكه كانی 

هەردووال لەسەر كێشەكانی تایبەت بە یاساكانی نەوت 

پێشنیازی  و  ڕاسپاردە  چەندین  توێژینەوەكە  غاز.  و 

ئاڕاستەی حكومەتی ئه مه ریكا، عێراق، كوردستان، توركیا، 

ئەنجومەنی ئاسایش و نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ 

یارمەتیدانی عێراق )UNAMI( كردوە.
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ئەو ملمالنێ  چاوەڕوانكراو و دورودرێژەی، كه  لەسەر 

هەڕەشەیەكە  هەیە،  جێناكۆكه كان  ناوچە  و  كەركوك 

بۆ هەڵوەشانی ئەو ئارامییە شلوشێواو و ڕێژەییەی لە 

عێراقدا هەیە، ئەویش لە ڕێگەی پەكخستنی پڕۆسەی 

یاسادانان و یەكالییكردنەوەی بارودۆخی سیاسی. دوو 

روداو بە تایبەتی لەم روەوە بوونەتە كۆسپ ئەوانیش: 

تا  تەموزەوە  لە  )2(مانگ  ماوەی  بۆ  خاوەخاونواندن 

دانوستان  بە  خۆخەریككردن  بەهۆی   2008 ئەیلولی 

بارودۆخی  و  پارێزگاكان  یاسای هەڵبژاردنی  دەربارەی 

پێكدێنێت،  گەورە  كۆسپی هەرە  كە  كەركوكك  ئاڵۆزی 

لەو  عێراق  سوپای  كە  هەڵمەتەی  ئەو  هەروەها 

ماوەیەدا كردیە سەر ناوچەی خانەقین، كە یەكێكە لەو 

كوردەوەیە.  بەدەست  و  لەسەرە  كێشەیان  ناوچانەی 

سەبارەت  داڕمانێك  هەر  لە  خۆبەدورگرتن  پێناوی  لە 

لێكنزیكبوونەوە  ئەو  دەبینین  كەركوك،  مەسەلەی  بە 

زیاتر  پێویستە  ئارادایە،  لە  ئێستا  لەسەرخۆیەی 

هەموو  كە  گەورەكەدا،  ئاڵووێرە  پێناوی  لە  بخرێتەڕو 

وەك:  دەگرێتەخۆ  سەرەكییەكان  و  گرنگ  كێشە 

دابەشكردنی  لەسەرەكان،  كێشە  ناوچە  و  كەركوك 

پێداچوونەوە  و  فیدڕاڵیەت  نەوت،  یاسای  داهاتەكان، 

هەندێك  بەدەستهێنانی  سەرەڕای  دەستورییەكان. 

كە  عێراق،  یاسادانانی  ئەجێندای  بەاڵم  پێشكەوتن، 

لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئه مه ریكاوە پشتیوانی 
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لێدەكرێت لە پێناوی سودوەرگرتن لەو باشبوونەیك كە 

كێشەی  دەبینین  بینیوە،  بەخۆیەوە  ئەمنی  بارودۆخی 

سەرەكی بریتییە لەو ناكۆكییانەی لەسەر ئەو زه ویانەی 

كوردەكان لە روی مێژوییەوە بە زه ویێكی كوردستانی 

بە دڵنیاییەوە  ناوچانە  لە كاتێكدا ئەو  دادەنێن هەیە، 

%13ی یەدەگی نەوتی عێراقیان تێدایە. ئەو ملمالنێیە 

و  كورد  نێوان  لە  قوڵ  دابڕانێكی  بۆ  ڕەنگدانەوەیە 

عێراقی  دامەزراندنی  سەرەتای  لە  هەر  كە  عەرەبدا، 

نوێ لە دوای جەنگی یەكەمی جیهانی دەستیپێكردوە 

لە  هەر  ملمالنێیە  ئەو  دەیەش  چەندین  ماوەی  بۆ  و 

ئەنجامی دروستبوونی  لە  ملمالنێیە  ئەو  جۆشداندایە. 

ڕوخانی  دوای  لە  كە  دەرفەتەوە  ئەو  و  بۆشایی 

ڕەخسا، سەرلەنوێ   2003دا  نیسانی  لە  بەعس  ڕژێمی 

جارێكی تر سەریهەڵدایەوە. لە ئەنجامی زەقبوونەوەی 

ڕاكێشانی  بۆ  ڕێگەخۆشبوون  و  ڕەگەزی  كێشمەكێشی 

ڕۆڵبینی هه رێمی تری وەك توركیا و ئێران و كاریگەری 

بونیادنانی  هەوڵەكانی  سەر  بۆ  وێرانكەرانەیان 

هاوتایە  ئەمەش  عێراقدا،  له   بنكه فراوان  دەوڵەتێكی 

لەگەڵ بازدانی بارودۆخەكە بەشێوەیەكی جێمشتومڕانە 

لە ئەنجامی دابەشبوونی نێوان شیعە و سوننە، كە لە 

ئەنجامی سه رهه ڵدانی شەڕی تائیفی لە نێوان سااڵنی 

2007-2005 سەریهەڵداوه . 
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هەنگاوەكان چۆن و بەرەو كوێ  برنێن؟
هەوڵەكانیاندا  ئەنجامی  لە  كوردانەی  سەركردە  ئەو 
ئامڕازە  گرتنەبەری  بە  كێشەلەسەرەكان  زه ویە  نەیانتوانی 
دەستورییەكان بە هەرێمی كوردستانەوە بلكێنن، ئاماژەیان 
بۆ ئەوەكرد كە گرەو لەسەر نیاز و ویستی سیاسی لە بەغدا 
هەمانكاتیشدا  لە  داواكارییەكانیاندا،  ئاست  لە  دەكەن 
حكومەتی  گەشەكردوی  و  هەڵكەوتو  سەربازی  هێزی 
عێراق هەڵدەستێت بە هەڕەشەكردن لە دەسەاڵتی كوردی 
كە كۆنرتۆڵی ئەو ناوچانەی كردوە. دڵڕەقی و توڕەیی زیاد 
خۆی لە خۆیدا هەڕەشەیە بۆ سەر ئەو ئاشتییە ڕێژەییەی 
سەر  بۆ  هەڕەشەیە  هەروەها  بووه ،  بەرقەرار  ئێستا 
بەسەر  عێراق  سەروەری  و  نیشتامنی  یەكێتی  هیواكانی 
شێوەیەكی  بە  عێراق  ملمالنێ  سەرەكییەكانی  خاكه كه یدا. 
پێكەوەیی یان جیاكراوە، تایبەت بە نەوت و ناوچە كێشە 
دەستورییەكان  پێداچوونەوە  و  فیدراڵی  و  لەسەرەكان 
بەدەر  فیدراڵی  ئاڵۆز، چونكە  بووەتە چەند مەسەلەیەكی 
لە پێكهاتن لەسەر چۆنێتی بەڕێوەبردنی پیشەسازی نەوت 
جێبەجێبكرێت.  ناتوانرێت  داهاتەكان  دابەشكردنی  و 
یاساكانی  روی  لە  پێشكەوتنێك  هیچ  ناتوانرێت  هەروەها 
فیدراڵی تایبەت بە نەوت و یاسا هاوشێوەكانی تایبەت بە 
دابەشكردنی داهاتەكان بەدیبهێرنێت، بەبێ  پێكهاتن لەسەر 
كە  كێشەلەسەرەكان،  ناوچە  مەسەلەی  یەكالییكردنەوەی 
كەركوك.  منونە  بۆ  تێدایە  نەوتیان  سەرەكییەكانی  كێڵگە 
ئەنجامی  لە  دەستوریش  پێداچوونەوەی  هەروەها 
ئەویش  پرسیارانەدا  ئەم  وەاڵمدانەوەی  لە  شكستهێنان 
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ڕێگەی  لە  پێویستدەكات  وا  كە  كاتێكدا  لە  پەكیكەوت، 
لەسەر  بونیادنراو  هەمواركردنێكی  چەند  ئەنجامدانی 

سازانێكی بەكۆمەڵ چارەسەرەكانی بەرجەستە بێت.
ڕێگەیە  ئەو  دەرچوون،  بۆ  هەبێت  ڕێگەیەك  ئەگەر 
كە  دەبینێتەوە  گشتگیرەدا  نزیكبوونەوە  لەو  خۆی 
داواكارییەكانی سەرجەم الیەنە سەرەكییە بەشداربووەكان 
شایستەی  پێشكەشكردنی  ڕاستیدا  لە  لەبەرچاودەگرێت. 
پێشنیازدەكات،  گشتگیرانە  سەودایەكی  داواكارییانە  ئەم 
زەوی"دا  بە  بەرامبەر  "نەوت  گۆڕینەوەی  لە  خۆی  كە 
داواكردنی  دواخستنی  بەرامبەریشدا  لە  دەبینێتەوە، 
چەند  كوردەكان  هەروەها  )10(ساڵ،  ماوەی  بۆ  كەركوك 
ناوخۆییەكانی  سنورە  بە  تایبەت  ئەمنی  زەمانەتێكی 
عێراقدا  تری  ناوچەكانی  لەگەڵ  هەرێمەكەیان 
مافیان  بەدەستهێنانی  سەرەڕای  ئەمە  بەدەستدەهێنن، 
كانزاییەكانیان.  سامانە  لە  سودوەرگرتن  و  بەڕێوەبردن  لە 
پێكهاتنێكی لەمجۆرە ئەو دەستكەوتە گرنگە ڕوندەكاتەوە 
سنوردارەوە  ئۆتۆنۆمیە  ئەو  ڕێگەی  لە  كوردەكان  كە 
یه كه م  كەنداوی  جەنگی  ئەنجامی  لە  بەدەستیانهێنا 
لە   ،2003 نیسانی  دوای  لە  تایبەتیش  بە  ساڵی1991،  لە 
هەمانكاتیشدا ڕێز لە هێڵی سوری عەرەبی عێراق بگیرێت 
پابەند  كەركوك  بە  سەبارەت  دراوسێش  دەوڵەتانی  و 
بەئێشی  پێكهاتنە چەند دەستبەرداربوونێكی  ئەم  بكرێن. 
بۆ هەموو الیەنەكان گرتووەتەخۆ، بەاڵم واپێدەچێت بەبێ  
نابێت.  جێبەجێ  بەهێز  نێودەوڵەتی  دەستتێوەردانێكی 
نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق نارساو 
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یارمەتی  پێشكەشكردنی  بە  )UNAMI( هەڵدەستێت  بە 
تەكنیكی لە چەند مەسەلەیەكدا، هەر لە كۆتایی 2007ەوە 
هەستاوە بە بەگەڕخستنی زۆربەی هەوڵەكانی بۆ كێشەی 
 )UNAMI( سنورەكانی ناوخۆ، كە جێی مشتومڕن، بەاڵم
پێویستی بە پشتیوانی بەهێزتر هەیە لەالیەن هەریەك لە 
هاوپەیامنەكانیەوە،  و  ئه مه ریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
و  عێراق  سەقامگیری  هێنانەدی  بە  پابەندن  كە  ئەوانەی 
لە  ئەوەش  بینیوە،  تەماشاكەریان  ڕۆڵی  لە هەمانكاتیشدا 
عێراقییە  الیەنە  نێوانی  تێكچوونی  بووەهۆی  ئەنجامدا 
بەشداربووەكان و هاندانیان بۆ زیادكردنی داواكارییەكانیان. 
بۆیە پێویستە لەسەر ویالیەتە یەكگرتوەكان ئاڕاستەكردنی 
بەشداریكردنێكی  بەرەو  عێراق  سیاسییەكانی  الیەنە 
ئەو  چونكە  خۆی،  پێشینەكانی  لە  كارە  بكاتە  گەورەتر 
بۆیە  ئەو ویستە،  بگەنە  تەنها خۆیان  بە  ناتوانن  الیەنانە 
ئەو هەنگاوە پێویستە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامەكانی لە 
ڕێگەی پشتیوانیلێكردنی دارایی و سیاسی و دیبلۆماتییەوە. 
ئه مه ریكاش  هێزەكانی  لەدەستدەچێت،  و  كورتە  كاتەكە 
ئامادەن لە ماوەی )2( ساڵی داهاتودا عێراق جێبهێڵن، بەو 
پێیەش پێگەی ئه مه ریكا كەمدەبێتەوە، ئەمە لە پاڵ بوونی 
جێبەجێكردنن.  قابیلی  كە  سەودایانەی  ئەو  دەرفەتی 
ئەو  ناكات.  كەس  بەرژەوەندی  بە  خزمەتێك  هیچ  ئەمە 
بریتییە  هەیە  سەرهەڵدانی  ئەگەری  كە  ئەڵتەرناتیڤەی 
لە ڕودانی ملمالنێیەكی توندوتیژ لەسەر ئەو داوایانەیك، 
كەوتوە  پەرشوباڵو  دەسەاڵتی  سیستمێكی  سایەی  لە  كە 

ژێرباری ترس و پاشاگەردانیەوە، لەسەریان پێكنەهاتون.
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ڕاسپاردەكان

بۆ نێردەی نەتەوەیەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق  

:)UNAMI(

سیاسییە  الیەنە  بۆ  پاڵپشتی  دەستەبەركردنی   .1

لەپێناو  دانوستانەكاندا،  پڕۆسه ی  لە  بەشداربووەكان 

گەیشنت بە ئاڵووێرە گەورەكە.

هەرێمی  لەنێوان  ناوخۆییەكان  سنورە  دیاریكردنی   .2

كوردستان و ناوچەكانی تری عێراقدا، ئەویش لە ڕێگەی 

ئەو  کارگێڕی  باری  بۆ  دیاریكراو  ڕاسپاردەیەكی  چەند 

قەزا و ناحیانەی كە كێشەدارن، ئەوەش بە بەكارهێنانی 

پێشنیازەكەی )5(ی  یەكەمی  لە بەشی  پێوەرەی كە  ئەو 

حوزەیرانی 2008دا بەكارهێرناوە.

3. یارمەتیدانی ئەو لیژنەیەی كە پێشنیازی پێكهێنانی 

كراوە بەپێی مادەی )23( لە یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاكان 

بە  تایبەت  بنەماكانی  بە  ڕادەسپێرێت  كە   ،2008 ساڵی 

كورسییەكان  دابەشكردنی  بۆ  كەركوك  هەڵبژاردنەكانی 

لەنێوان كورد، عەرەب، توركامن و مەسیحییەكان، بەپێی 

هاوكێشەی ڕێژەی سەدی )24، 24، 48، %4( یاخود )23، 

هەر  لەناو  كە  هەڵبژاردنانەی  ئەو  پێش   )8%  ،46  ،23

گروپێكدا ئەنجامدەدرێت.
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    ڕاسپاردە بۆ حكومەتی عێراق و حكومەتی 
)KRG(  هەرێمی كوردستان

ئاسایشی  ئەنجومەنی  لە  داواكردن  ڕەسمی  بە   .1
بۆ    )UNAMI( بداتە  دەسەاڵت  كە  نێودەوڵەتی 

ئاڕاستەكردنی دانوستانەكانی ئاڵووێرە گەورەكە. 
2. تا كاتی گەیشنت بە ئاڵووێرێكی لەمجۆرە:

یاسا  لەسەر  دانوستانەكان  بەڕێوەچوونی  خێرا  أ - 
خۆبەدورگرتن  و  نەوت  بە  پەیوەندارەكان  فیدراڵییە 
ئیمزاكردنی  نێوانیشیاندا  لە  یەكالیەنە،  جموجوڵی  لە 
بە  سەبارەت  هەروەك  غاز،  و  نەوت  گرێبەستەكانی 
هەرێمی كوردستان هەیە، كە هەڵدەستێت بە پەرەپێدانی 

كێڵگەكانی نەوت و غاز لە ناوچە كێشەلەسەرەكان.
و  ناوچە  بۆ  دیاریكراو  پێناسەیەكی  بە  گەیشنت  ب - 
نەتەوە  نێردەی  یارمەتی  بە  لەسەرەكان،  كێشە  زه ویە 

یەكگرتوەكان)UNAMI( بۆ یارمەتیدانی عێراق.
یارمەىت   بە  هەر  كاتی،  ڕێككەوتنێكی  بە  گەیشنت  ت - 
ناوچە  بەڕێوەبردنی  و  ئاسایش  لەپێناو   ،)UNAMI(
لەالیەن  هەرچەندە  هاوبەشی،  بە  لەسەرەكان  كێشە 

كوردەكانەوە داوا دەكرێنەوە.

ڕاسپاردە بۆ حكومەتی عێراق:
1. وەك بەشێك لەو ئاڵووێرە گەورەیە پێویسته :

ڕاسپاردەكانی  جێبەجێكردنی  و  كارپێكردن  أ . 
لەنێوان  ناوخۆییەكان  سنورە  بە  سەبارەت   )UNAMI(

هەرێمی كوردستان و ناوچەكانی تری عێراق.
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پارێزگایەكی  وەك  كەركوك  پارێزگای  دامەزراندنی  ب . 
بۆ ماوەیەكی  تایبەت  یاخود وەك هەرێمێكی  سەربەخۆ، 

ئینتیقالیك كە بۆ ماوەی )10( ساڵ درێژدەبێتەوە.
ت . دۆزینەوەی سیستمێك بۆ دابەشكردنی دەسەاڵتەكان 
ناوەرۆكی  لەگەڵ  بگونجێت  مەرجێك  بە  كەركوك،  لە 
مادەی )23(ی یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاكان، كە لە ڕێگەی 
وەك  جێبەجێكارییەكان  و  بااڵ  كورسییە  مادەیەوە  ئەو 
)پارێزگار و جێگری پارێزگار( و كورسییە کارگێڕییەكان وەك 
دابەشدەكرێن.  یاریدەدەرەكانیان(  و  گشتی  )بەڕێوەبەرە 
)قەزاو  لە  تەرشیعییەكانیش  نیمچە  كورسییە  هەروەها 
عەرەب  لەنێوان  شارەوانی(  ئەنجومەنەكانی  و  ناحیەكان 
هاوكێشەی  بەپێی  مەسیحییەكاندا  و  توركامن  و  كورد  و 

ڕێژەیی سەدی )32، 32، 32، %4( دابەشدەكرێت.
پ . كارپێكردن و جێبەجێكردنی ئەو ڕاسپاردانەی تایبەتن 
مادەی  بەپێی  پێكهاتو  لیژنەیەكی  لەالیەن  و  كەركوك  بە 

)23(ی یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاكان دەردەچن.
ج . داڕشتنی یاسایەكی فیدراڵی بۆ نەوت و هاوشێوەكانی 
پەرەپێدانێكی  كە  داهاتەكان،  دابەشكردنی  یاساكانی  لە 
یەكسان بۆ هەریەكە لە نەوت و غاز لە سەرتاسەری عێراقدا 
هەروەها  كوردستانیشەوە،  هەرێمی  بە  پابەنددەكات 
هەرێمی  حكومەتی  غازی  و  نەوت  یاسای  بە  ڕازیبوون 
كوردستان و پێدانی مافی بەڕێوەبردنی كێڵگە خۆییەكان 
بە حكومەتی هەرێمی كوردستان، لەگەڵ مافی لە ناردنە 

دەرەوەی نەوت و غازدا. 
2. پێداگری لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پارێزگاكان 
لە پێش 31ی كانونی دووەمی 2009، بەپێی یاسا تازەكە و 
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بەشێوەیەكی پاك و ئازادانە و ڕاستەوخۆ و شەفاف. 
كە  مرۆڤك  مافەكانی  تاوانانەی  بەو  ئاشكرا  داننانی   .3
لەالیەن ڕژێمی پێشوەوە ئەنجامدراون لەڕێی پەیڕەوكردنی 
 ،1988 ساڵی  لە  ئەنفال  شااڵوەكانی  تەعریب،  سیاسەتی 
لە  تایبەت  بە  كوردەكان  مەدەنییە  سەر  هێرشكردنە 
مەرگەساتەكانی  بە  داننان  كوشندە،  گازی  بە  هەڵەبجە 

قوربانیان و پێدانی قەرەبوی دارایی بە دەربازبووانیان.
4. هەڵسوكەوتكردن لەگەڵ بایەخپێدانەكانی توركیا لەمەڕ 
بەكارهێنانی  لە  تواناكانی  و  كوردستان  كرێكارانی  پارتی 
زه ویی هەرێمی كوردستاندا وەك گۆڕەپانێك بۆ ئەنجامدانی 
دیاریكردنی  لەڕێی  ئەویش  توركیادا،  لەناو  هێرشەكانی 
جموجوڵەكانی و بەرگرتن لە بەكارهێنانی زه ویی هەرێم 
بگاتە  دەستی  نەدرێت  ڕێگە  هەروەها  هێرشانەدا،  لەو 
لە  چەكدارەكانیشی  ڕاگەیاندن،  هۆیەكانی  بەكارهێنانی 
ناوچەكانی ژێر كۆنتڕۆڵی حكومەتی هەرێمی كوردستان لە 

چەك دامباڵرێن.

    ڕاسپاردەكان بۆ حكومەتی توركیا 
عێراقدا  گەورەیەی  ئاڵووێرە  ئەم  چوارچێوەی  لە   .1

پێویستە كاربكرێت بۆ :
أ . پێكهێنانی چەند پەیوەندییەكی سیستامتیکی لەگەڵ 

حكومەتی هەرێمی كوردستان.
ب . كاركردن لەگەڵ حكومەتی عێراقی و حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بۆ ڕێگەدان بە گواستنەوەی نەوت و غاز لە هەرێمی 

كوردستانەوە بەرەو توركیا و لەوێشەوە بۆ شوێنی تر. 
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كراوە  سنوری  ئابوری  سیاسەتێكی  بۆ  هەوڵدان  ج . 
لەگەڵ عێراقدا لەگەڵیشیا هەرێمی كوردستان.

توركیاوە  بازرگانانی  لەالیەن  وەبەرهێنان  هاندانی  ح . 
هەموو  ڕاگرتنی  هەروەها  كوردستان،  هەرێمی  لەناو 
حكومەتی  مادام  عێراقدا،  لەناو  سەربازییەكان  چاالكییە 
هەرێمی كوردستان هەستاوە بەو ڕێوشوێنانەی كە پێشرت 

باسیان لێوەكراوە.

ڕاسپاردە بۆ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئه مه ریكا
و  گەورە  ئاڵووێری  چەمكی  بەهێزكردنی   .1
پشتیوانیكردنی هەوڵەكانی نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان 
هەوڵەكانی  و   )UNAMI( عێراق  یارمەتیدانی  بۆ 
و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  و  عێراق  حكومەتی 
سەرجەم الیەنەكانی دیكەی بەشداربوو لەپێناو گەیشنت 

بەو ئەنجامە.
كوردی  سەركردایەتی  بۆ  ڕون  ئاماژەیەكی  ناردنی   .2
كەركوك  لكاندنی  بۆ  هەوڵەكان  بەرامبەر  ناڕەزایی  بە 
ڕێوشوێنێكی  چەند  دانانی  بۆ  ئامادەیی  نیشاندانی  و 
بەتایبەتیش  كوردستان،  هەرێمی  بۆ  گونجاو  ئەمنی 
لەو  پارێزگاریكردن  بۆ  زەمانەتێك  چەند  پێشكەشكردنی 

سنورانەی ناوخۆك كە پێكهاتنیان لەبارەوە كراوە.
نەتەوە  نێردەی  عێراق،  حكومەتی  داوای  لەسەر 
یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق )UNAMI( ڕێگەی 
ئاڵووێری  بەرەو  دانوستانەكان  تاوەكو  خۆشبكرێت  بۆ 

گەورە ئاڕاستە بكات.
كەركوك، برۆكسل - 28ی ترشینی یەكەمی 2008
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ئاڵووێرە گەورەكە: نەوت بەرامبەر بە زه وی 

1. پێشەكی 
عێراق  ناوچەكانی  لە  زۆرێك  كە  كاتەدا،  لەو 
لە ساڵی 2008  ئارامیی ڕێژەییان  لە  گەڕانەوەی دۆخێك 
زه ویە  لەسەر  ملمالنێیەی  ئەو  بەاڵم  بینی،  بەخۆیانەوە 
كەشی  و  هەیە  درێژەی  ئارادایە  لە  لەسەرەكان  كێشە 
دانوستانەكانی لەمەڕ تەرشیعاتە تەوەرییەكان پیسكردوە، 
لە  دەستورییەكان.  پێداچوونەوە  و  نەوت  یاسای  وەك 
كاتێكیشدا لە چەند بەشێكی تری عێراق ملمالنێ  لەسەر 
بەدەستهێنانی دەسەاڵتە کارگێڕییەكان هەیە، بەاڵم شەڕی 
خۆیان  كوردەكان  كە  زه ویانەیە،  ئەو  لەسەر  ئێستاكە 
بە  بەرفراوانەكە  درێژبوونەوە  ئەم  دەزانن.  خاوەنی  بە 
لە  سوریاوە  سنورەكانی  لە  نزیك  پارێزگای   )5( پانتایی 
باكوری خۆرئاوا تاوەكو سنورەكانی ئێران لە خۆرهەاڵتی 
زۆری  كۆمەڵێكی  نیشتامنی  بە  و  دەگرێتەوە  بەغدا 
دانیشتوانی عێراق دادەنرێت كە كورد، توركامن، عەرەب، 
كوردەكان  بەاڵم  دەگرێتەوە،  كلدۆئاشورییەكان  شەبەك، 
جوگرافیەوە  و  مێژویی  لەڕوی  چونكە  داوایاندەكەن، 
ئەو  دڵی  لەناو  كەركوك  كوردستان.  لە  بەشێكن 
ناوچانەدایە، ئەو شارەی یان ئەو پارێزگایەی، كە لەسەر 
%13ی پوختەی یەدەگی نەوتی عێراق ڕاوەستاوە. بوونی 
نەوت كێرڤی گرژی و ئاڵۆزییەكانی بەرزكردوەتەوە، ئەو 
هەواڵنەشی ئاڵۆزتركردوە، كە خراونەتەگەڕ بۆ دۆزینەوەی 

چارەسەرێكی ئاشتیانە بۆ بارودۆخی كەركوك.
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ئەم  چوارچێوەی  لەناو  پێشمەرگە  هێزەكانی 
ئه مه ریكا  هێزەكانی  هاتنەناوەوەی  پێش  لە  ناوچانەدا 
كۆنرتۆڵی  2003دا  نیسانی  لە  و  پێشڕەوییانكرد 
كوردییەكان  پارتە  سەرەكی  سرتاتیژی  كرد،  واقیعەكەیان 
ئەو  فەرمی  بەشێوەیەكی  كە  بوو  ئەوەدا  پێناوی  لە 
ئەو  بەاڵم  بلكێننەوە،  كوردستانەوە  بە هەرێمی  ناوچانە 
گشتی  بەشێوەیەكی  نەوەك  بوو  الوەكی  بەزۆری  كارە 
خاڵە  لەمیانی  بوو.  ئاشتیانە  و  یاسایی  بەڵكو  كۆتایی،  و 
دەستورییەكانی  و  سیاسی  پێشكەوتنە  سەرەكییەكانی 
پراكتیكی  بڕگەیەكی  چەند  كوردەكان  كە  واڵتێكدا، 
داواكارییەكانیان  بۆ  ئاسانكاریكردن  بۆ  ئامادەكراوییان 
كوردەكان  پڕۆسەیەدا  ئەو  لەمیانی  هەروەها  دانا،  تێدا 
ئەوەی  بۆ  یاسایی  تۆمارێكی  دروستكردنی  بە  هەستان 
ئەو  و  داواكارییەكانیان  شەرعیەتی  لەسەر  شاهید  ببێتە 
هێنانەدی  بۆ  بەكارهێرناون  كە  ناتوندوتیژیانەی،  ڕێگە 
كوردەكان  دەستی  سەرەكی  چەكی  داواكارییەكان. 
ڕێگەی  لە  دەنگدەران  زۆرینەی  كە  دەستورەیە،  ئەو 
پەسەندیانكرد.  2005دا  یەكەمی  ترشینی  ڕیفراندۆمی 
چەند  بۆ  ڕێگەخۆشدەكان   )140( مادەی  تایبەتی  بە 
"ئاساییكردنەوە،  یەك،  لەدوای  یەك  هەنگاوێكی 
ئەنجامدانی سەرژمێری و ڕیفراندۆم لەپێش 31ی كانونی 
جێبەجێكردنی  پێیانوایە  كوردەكان  كە   ،"2007 دووەمی 
ئەو مادەیە بە تەواوەتی هیوا و ئاواتەكانیان دەهێنێتەدی. 
كوردستان  هەرێمی  سەرۆكایەتی  نێردراوی  عەزیز،  قادر 
زەماناتی  )3(جۆر   ،)140( مادەی  جێبەجێكردنی  بۆ 
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خاوكردنەوەی  بۆ  یارمەتیدەربوون  كە  دەستنیشانكرد، 
"ئەو  عێراق  حكومەتی  بە  كوردەكان  بێمتامنەیی 
تێیدا  نوێنەرایەتییان  كوردییەكان  پارتە  كە  حكومەتەی 
بەیاننامەی  لە  بەاڵم وەكو كەمینە". مادەی )22(  هەیە، 
تەوافوقی دەسەاڵتدار لە ساڵی 2006 وادەیەكی كۆتایی 
ڕیفراندۆم"  و  سەرژمێری  "ئاساییكردنەوە،  پرسه كانی  بۆ 
لەسەر  ڕەزامەندی  نوێنەرانیش  ئەنجومەنی  و  دیاریكرد 
دەداتە  مشتومڕێك  بواری  دەستور  پێشەكی  دەربڕی. 
ئەوا  كوردەكان بەوەی، كە ئەگەر دەستور جێبەجێنەكرا 
دەربچن،  عێراق  ده وڵه تی  چوارچێوەی  لە  هەیە  بۆیان 
كانونی  ڕیفرانۆم  ئەنجامدانی  بۆ  دواوادەش  هەروەها 
سەركردە  هەیە.  مادەدا  هەمان  لە  كە   2007 یەكەمی 
باوەڕییان  چونكە  هەڵبژارد،  ڕێگەیەیان  ئەم  كوردەكان 
بەوە هەیە، كە لە ڕێگەی هاوپەیامنێتیان لەگەڵ ویالیەتە 
یەكگرتوەكانی ئه مه ریكا و بوونیان بەشێوەیەكی سەرەكی 
لەناو دامودەزگا حكومییەكاندا، وادەكات بتوانن پێداگری 
هەروەها   ،)140( مادەی  جێبەجێكردنی  لەسەر  بكەن 
ئەوان زۆر بە توندی باوەڕییان بە ڕەوایی مەسەلەكەیان 
لەگەڵیاندا  بەویژدان  كەسێكی  هەموو  لەوەشدا  هەیە، 
كۆكە، هەرچەندە جێبەجێكردنی دواخستنی بێ  پاساو و 
ناپێویستی چەشتوە، كە جێگەی سازشكردن نییە. لەگەڵ 
ئەمەشدا ئەم ڕێگەیەی كە كوردەكان بۆ خۆیان هەڵبژارد 
ئەوەبوو  لێیدەخوازرا،  كە  نەهێنایەدی،  ئەنجامانەی  ئەو 
ئەنجامدانی  بەبێ    2007 یەكەمی  كانونی  وادەی  دوا 
نوێنەری  ناوبژیكاری  دوای  لە  تێپەڕیكرد.  ڕیفراندۆم 
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و  یەكگرتوەكان  نەتەوە  گشتی  ئەمینداری  تایبەتی 
یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  سەرۆكی 
پایەبەرزە  سەركردە  لە   )5( دیمستۆرا(،  )ستیفان  عێراق 
مادەی  دواخستنی  لەسەر  ڕازیبوون  عێراقییەكان 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  پێشنیازەكەی  و   )140(
بە  پەسەندكرد،  )UNAMI(یان  عێراق   یارمەتیدانی  بۆ 
مەبەستی كارئاسانیكردن بۆ جێبەجێكردنی لە ماوەی )6( 
مانگدا، بەاڵم لەو ماوەیەدا هیچ گۆڕانكارییەك ڕوینەدا، 
 2008 حوزەیرانی  كۆتایی30ی  دواوادەی  لەبەرئەوەش 
نەك هەر تێپەڕیكرد، بەڵكو بەبێ  هیچ درێژكردنەوەیەك 
ڕێڕەوی  بۆیە  گوزەریكرد،  لێدوانێكیش  هەرجۆرە  یان 
مادەی )140( بەالی زۆربەی الیەنە پەیوەندیدارەكانەوە 
ڕایەی،  ئەو  لەسەر  سورن  كە  كوردەكان  لە  جگە  مرد، 
بە  هەڵوەشاندنەوەی.  نەوەك  دواكەوتنێكە  تەنها  ئەوە 
خۆیاندا،  ماڵی  لەناو  سیاسی  شكستی  ڕوبەڕوبونەوەی 
كارتە  كێشانەوەی  بە  هەستان  كوردەكان  سەركردە 
بە  بەرامبەر  ڤیتۆ  مافی  دەسەاڵتی  واتا:  براوەكەیان 
حكومەتی  بەرامبەر  لە  تەنانەت  تەرشیعی،  پڕۆسەی 
دەڵێت:  كە  كورد،  بەرپرسێكی  لێدوانی  بەپێی  بەغداش. 
بكشێنەوە،  عێراق  حكومەتی  لە  دەتوانن  "كوردەكان 
لەگەڵ  بەاڵم  ئامادەنین،  كوردەكان  سەركردە  بەاڵم 
سەر  گوشارخستنە  تاكتیكی  تواناماندایە  لە  ئەوەشدا 
حكومەتی فیدراڵی بەكاربهێنین، هەروەك لە تواناماندایە 
تەنها  نوێ   حكومەتێكی  پێكهێنانی  لەسەر  ڕەزامەندبین 
مادەی  جێبەجێكردنی  لەسەر  ڕازیبوون  بناغەی  لەسەر 
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وتی:  زیاتر  ڕاشكاوییەكی  بە  دیكە  بەرپرسێكی   .)140(
ئەوا  بەدەستنەهێنا،  ئەوەم  خۆم  شێوازی  بەپێی  "ئەگەر 
كار بۆ پەكخستنی دەكەم، ئەگەر مەسەلەی كەركوكیش 
ئەنجومەنی  هەڵبژاردنەكانی  ئەوا  چارەسەرنەكرا 
هەروەك  ئەنجامنادرێت،  كەركوكدا  لە  پارێزگاكان 

پێداچوونەوەی دەستورو.. هتد.. نییە".

گرفتی چارەسەرنەكردنی كێشەی كەركوك
بەر لە هاتنی دواوادەی جێبەجێكردنەكە لە حوزەیرانی 
و  كەركوك  مەسەلەی  چارەسەرنەكردنی  گرفتی   ،2008
ڕەوشی  تێكدانی  بە  دەستیكرد  جێناكۆكه كان  زه وییە 
دانوستانەكان دەربارەی چەند بەشێك لە یاساكاندا، وەك 
یاسای نەوت، كە كاتێكی زۆر چاوەڕوانی لێكرا، هەروەها 
چاوپێداخشاندنەوە  سەرەڕای  هەڵبژاردنەكان  یاسای 
تائێستا  2006وە)21(  ساڵی  لە  هەر  كە  دەستوردا،  بە 
سەرسوڕمانە  مایەی  زیاتر  ئەوەی  دەكرێت.  چاوەڕوانی 
لە  پارێزگاكان  یاسای هەڵبژاردنی  لە پەككەوتنی  بریتییە 
هەوڵی  نوێنەران  ئەنجومەنی  كاتێك  2008دا،  تەموزی 
بۆ  خۆشدەكرد  ڕێگەی  كە  مادەیەكیدا،  بەڕێكردنی 
پارێزگاكان  ئاستی  لەسەر  هەڵبژاردنەكان  ئەنجامدانی 
هاوپەیامنییەكی  ئەوەبوو  یەكەمدا،  ترشینی  )1(ی  لە 
بەو  پەیوەندیدار  داڕێژەرێكی  یاسا  چەند  لە  كاتی 
مەسەلەیە بە سەرۆكایەتی ئەندامانی كەمینەی توركامنی 
لەپێناوی  هەمواركردنێك  دانانی  بە  هەستان  پێكهات، 
پێكهاتەكە،  لە  كەركوك  هەڵبژاردنەكانی  دەرهێنانی 
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لەوجۆرە  هەڵبژاردنی  كە  كرد،  ئەوەیان  پێشنیازی  بۆیە 
پەیوەندارەكان  گەورە  الیەنە  كە  بكرێت  كاتێكدا  لە 
ئەنجومەنی  كورسییەكانی  دابەشكردنی  لەسەر  پێكدێن 
لەسەر  هەروەها  خۆیاندا،  لەنێوان  یەكسانی  بە  پارێزگا 
مەسیحییەكان)22(.  بە  كورسی  هەندێك  پێدانی 
ئەنجامدانی  دژایەتی  كەركوك  توركامنەكانی  و  عەرەب 
ئەوەش  دەكەن،  كەركوك  پارێزگای  هەڵبژاردنەكانی 
دەستكاریكردنە  ئەو  ئەنجامی  لە  دۆڕانیان  ترسی  لە 
ساڵی  لە  هەر  كوردەكانەوە  لەالیەن  دیمۆگرافیەی 
چەشت،  دۆڕانیان  ئەنجامەكانی  ئەوان  كراوە.  2003وە 
بەرژەوەندییەكانیان  پێشخستنی  لە  كوردەكان  كاتێك 
كانونی  لە  كە  ئەوەی،  دوای  بەدەستهێنا  سەركەوتنیان 
ئەنجومەنی  بەسەر  دەستیان  بەدواوە   2005 دووەمی 
ئەوە  نایانەوێت  بۆیە  گرت،  كەركوكدا  پارێزگای 
دووبارەبێتەوە)23(. لەباتی ئەوە ئەوان سوربوون لەسەر 
ئەو ڕێژەیەی، كە پێشرت لەسەری پێكهاتون )32، 32، 32، 
پێگە  ڕێگەیەوە  لە  دەسەاڵتەكان  دابەشكردنی  %4(بۆ 
سەرەڕای  ئەمە  كەركوك،  پارێزگای  بااڵكانی  تەنفیزیە 
ئەنجومەنی  لە  هەریەك  كورسییەكانی  دابەشكردنی 
لەنێوان  یەكسانی  بە  شارەكە  تری  پۆستەكانی  و  پارێزگا 
دابەشدەكرێن،  توركامن  و  عەرەب  و  كورد  لە  هەریەك 
لەگەڵ بەشداركردنێكی بچوكی مەسیحییەكان. سەرباری 
)جەالل  عێراق  سەركۆماری  دەڵێن  ئەوان  ئەمەش 
لە  بۆ كەركوك  لەكاتی سەردانێكیدا  كە كوردە  تاڵەبانی( 
كانونی دووەمی 2008 ڕەزامەندی لەسەر ئەم هاوكێشەیە 
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كوردەكان  سەركردە  بەپێچەوانەوە  دەربڕیوە)24(. 
یان  ئەنجامدان  بە  سەبارەت  بێالیەنیان  بە  پابەندبوون 
ئەوان  بۆیە  كەركوك،  لە  هەڵبژاردنەكان  دواخستنی 
سەركەوتن  بارەكاندا  هەموو  لە  باوەڕەدان  لەو  تەواو 
بێتو  ئەگەر  بەاڵم  بەدەستدەهێنن،  هەڵبژاردنەكاندا  لە 
ئەنجومەنی  كۆنتڕۆڵی  كوردەكان  هەر  ئەوا  دوابخرێت 
بەڕێوەبردنی  لەسەر  كە  كردوە،  پارێزگایان  ئێستای 
ڕازیبوونیشیان  لەكاتی  بەردەوامدەبێت.  ئەركەكانی 
لەالیەن  كە  دەسەاڵتەكان  دابەشكردنی  هاوكێشەی  بە 
بە  دەبینی  پێشنیازكراوە،  توركامنەكانەوە  و  عەرەب 
ئەنجومەنی  بە  پەیوەندی  كاتێك  دژایەتیدەكەن  توندی 
پارێزگاوە هەبێت، بەاڵم لەسەری ڕەزامەندن تەنها كاتێك 
ئەگەر  پارێزگاكەوە،  بەڕێوەبردنی  بە  بێت  پەیوەندار 
پۆستە  تەنها  بە  نەك  بەدەستبهێنن  پۆستەكان  سەرجەم 

بااڵكان)25(.
ڕزگار عەلی، سەرۆكی ئەنجومەنی پێشووتری پارێزگای 
لەسەر  ڕازینب  "پێدەچێت  وتی:  كوردە  كە  كەركوك، 
دابەشكردنی دەسەاڵتەكانی ئەنجومەن، بەاڵم نەك بەپێی 
توركامنەكانەوە  و  عەرەب  لەالیەن  كە  هاوكێشەیە  ئەو 
دابەشكردنی  بە  ڕازین  ئێمە  بەڵێ   پێشنیازكراوە، 
دەسەاڵتەكان، بەاڵم نەوەك لەسەر حسابی لەدەستدانی 
زۆرینەی كورد، كە لە هەڵبژاردنەكانی كانوونی دووەمی 
هەستاوه   ئەنجومەن  بەدەستامنهێناوە")26(.  2005دا 
هەمواركردنەكەی  پاڵیشیدا  لە  یاساكەو  بەڕێكردنی  بە 
كوردەكان  كشانەوەی  دوای  لە  كەركوك  بە  سەبارەت 
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لە  دوان  لەالیەن  دەرەنجامدا  لە  تەمموزدا،  )22(ی  لە 
لە  ڤیتۆ  كۆمارەوە  سەرۆكایەتی  ئەنجومەنی  ئەندامانی 
جه الل  كۆمار  سەرۆك  ئەوانیش  بەكارهات،  بەرامبەری 
عەبدوملەهدی  عادل  كۆمار  سەرۆك  جێگری  و  تاڵەبانی 
)لێپررساوی بااڵ لە ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمی لە عێراق و 
هاوپەیامنی لیستی هاوپەیامنی كوردستان( بوون، پاشان 
كەركوك  بڕگەی  دەربارەی  و  ئەنجومەن  بۆ  گەڕێرنایەوە 
ماوەی  ئەوەش  دوابەدوای  مایەوە،  هەڵپەسێردراوی  بە 
مۆڵەتی هاوینەی ئەنجومەنی نوێنەران دەستیپێكرد بەبێ  
دیاری  پارێزگاكان  هەڵبژاردنی  بۆ  وادەیەك  هیچ  ئەوەی 
لەالیەن  توند  گوشارێكی  نواندنی  سەرەڕای  بكرێت، 
نەتەوە  نێردەی  ئەیلولدا  كۆتایی  لە  بوشەوە.  ئیدارەی 
لە  ناوبژی  كەوتە  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان 

پێناوی یەكالییكردنەوە. 
بەڕێكردنی  بە  هەستان  یاسادانەران  بارەیەوە  لەو 
یاساكە بەبڕیاردان لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنەكان لە 
)14( پارێزگادا لە پێش 31ی كانونی دووەمی2009)27(. 
لە مادەی )23(دا هاتوە "بەمەرجێك پڕۆسەیەكی بەجیا 
لەپێشینە  حوكمدانێكی  بەبێ   بەاڵم  بكرێت،  كەركوك  لە 
بۆ دوا ڕێكخستنی دابەشكردنی دەسەاڵتەكان". سەرەڕای 
ئەوەی كە ئەم هەنگاوە كێشەی هەڵبژاردنی پارێزگاكانی 
چارەسەركردوە،  عێراقدا  تری  پارێزگاكانی  سەرجەم  لە 
باری كەركوك شتێكی ئەوتۆی نەكردوە.  بەاڵم دەربارەی 
دەنوێنن  گوشار  بەردەوام  توركامنەكان  و  عەرەب 
تایبەت بە هاوكێشەی )32، 32، 32، %4(ی ئەنجومەنی 
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ڕێگری  لیژنەیەدا  لەو  دەتوانن  كوردەكان  بەاڵم  پارێزگا، 
لێبكەن كە وابڕیارە پێكبهێرنێت بۆ گەیشنت بە بڕیارێكی 
دەربازكردنی  بۆ  بنەڕەتی  پێشنیازی  تەوافوقی)28(. 
لە  كە  هەڵبژاردنەكان،  یاسای  لە  كەركوك  كێشەی 
پێشنیازی  بە  مانگ  دوو  لە  زیاتر  ماوەی  بۆ  دواخستنی 

توركیا سەركەوتنی بەدەستهێنا.
لە  هاوپەیامنەكانییەوە  ڕێگەی  لە  ئەنقەرە   
دەستپێشخەرییەی  ئەو  عێراقدا  نوێنەرانی  ئەنجومەنی 
مەسەلەی  دەكاتەوە  ڕونی  ئاماژەیە  ئەم  بەڕێكرد. 
نێودەوڵەتی  كێشەیەكی  بووەتە  ئاستێك  چ  تا  كەركوك 
بە كاریگەری دەوڵەتانی وەك توركیا)29(، )لە هەندێك 
باری تریشدا ئێران( و ئەوەی لەوەوە دەكەوێتەوە)30(. 
نائارامیە  ئەو  بۆتەی  لە  و  ئابدا  مانگی  ناوەڕاستی  لە 
زێدەیەی لە بارەی یاسای هەڵبژاردنەكانەوە سەریهەڵدا، 
بە  دەستیكردبوو  كە  وەزیران،  سەرۆك  مالیكی  نوری 
الیەنەكانی  لەبەردەم  خۆی  هەڵوێستی  جێگیركردنی 
دەرەوەی حكومەت )سوپای مەهدی سەر بە موقتەدا 
ڕابوونی  ئەنجومەنەكانی  عێراق،  لە  قاعیدە  سەدر، 
كێشە  زه ویە  بەرامبەر  تێڕوانینیان  گۆڕینی  بۆ  سوننە(، 
دەوڵەت  سەروەرییەكانی  مافی  بەبیانوی  لەسەرەكان. 
بەسەر تەواوی هەموو زه ویی عێراقدا و بە بەكارهێنانی 
لە  قاعیدە  چەكدارەكانی  دژی  لە  بەردەوام  هەڵمەتی 
پارێزگای دیالە وەك پەردەپۆشێك، هێزە فیدراڵییەكانی 
ناوچە  بە  كە كوردەكان  ناحیەوە   )3( عێراق چوونەناو 
نیسانی  لە  لەسەرەكان دەیاندەنە قەڵەم و هەر  كێشە 
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هەرێمی  حكومەتی  ڕكێفی  ژێر  كەوتونەتە  2003وە 
بە  ئەو هێزانە هەڕەشەیانكرد  كوردستانەوە، هەروەها 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نوێنەرانی  ڕاگواستنی 
دەكرێت  )خانەقین(یشەوە.  بە  كێشەدارە  ناوچە  لەو 
قەرەتەپە(  و  سەعدیە  )جەلەوال،  ناحیەیە   )3( ئەو 
پێكهاتەیەكی  خاوەنی  كە  قەڵەم،  بدرێنە  ناوچانە  بەو 
دانیشتوانی تێكەاڵون لە عەرەب، كورد و توركامن)31(، 
دانیشتوانەكەی  زۆری  هەرە  زۆرینەی  خانەقین  بەاڵم 
ئەو  سیمبوڵێكی  بە  كوردەكان  لەالی  و  كوردە 
حسێن  سەدام  كە  دادەنرێت،  ڕاگواستنە  هەڵمەتی 
كوردەكانی  مالیكی،  هەنگاوەكەی  ئەنجامیدا)32(. 
ناوەندی  دەوڵەتی  زەنگی  بە  ئەوەیان  و  سەرسامكرد 
دایە قەڵەم، كە سەرلەنوێ  لە پێناوی چەوساندنەوەیان 
كوردەكان  ئەمەش  سەرباری  سەریهەڵداوەتەوە)33(. 
هەر  كە  دروستبووە،  لەال  ئەوەیان  مەترسی 
وادەكات  دیالەدا  پارێزگای  لە  دەستبەرداربوونێكیان 
بێتەوە، دوای ئەوەش لە نەینەوا  مالیكی بەرەنگارییان 
و كەركوكیش دژایەتیاندەكات. هەندێك لەو بڕوایەدان 
مالیكیەوەیە،  هەڕەشەكانی  پشت  لە  ئێران  دەستی 
كە  هەڵوێستەیانكرد  ئەو  سەركۆنەی  تریش  هەندێكی 
بە  بەرامبەر  تەماشاكارێك  وەك  كورد  هاوپەیامنانی 
تەرشیعیە  كەلێنە  ئەو  گرتویانەتەبەر)34(.  ئه مه ریكا 
قورسانەی لەبارەی كەركوك و دەستتێوەردانی سەربازی 
لەسەرەكاندا  كێشە  ناوچە  لە  فیدراڵی  حكومەتی 
ڕونیدەكەنەوە  كە  دەرهاویشتەن  دوو  ئەو  هەیە، 
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عێراق  بووەتە چەقی سیاسەتی  زه وی  مەسەلەی  چۆن 
و  ئارامی  بۆسەر  دەیاننوێنێت  كە  مەترسیانەش  ئەو  و 

ماوەدرێژن. سەقامگیری، 

مەتەڵی زه وییه  كێشە لەسەرەكان
ڕژێمی  كە  ڕاگواستنەی،  و  دەركردن  سیاسەتی  ئەو 
سەدام پەیڕەویدەكرد بووەهۆی هەاڵیسانی ملمالنێیەكی 
كوردی–عەرەبی، كە لە ڕەسەنایەتی داوای كوردەكان بە 
نیشتامنێكی سنور دیاریكراودا خۆی دەبینێتەوە. ئەمە لە 
كاتێكدا ڕژێمی پێشو لە حەفتاكاندا دانینا بە هەرێمێكی 
دەگرتەخۆ  پارێزگای   )3( تەنها  بە  كە  كورد،  بۆ  خۆیی 
)سلێامنی، هەولێر و دهۆك( كە زۆرینەی دانیشتوانەكەی 
لە  كەم  و  پەرشوباڵو  ژمارەیەكی  بوونی  لەگەڵ  كوردن 
ئێستا  ملمالنێیەی  ئەم  توركامنەكان.  و  كلدۆئاشوری 
پارێزگا  نێوان  دەكەونە  كە  زه ویانەیە،  ئەو  لەسەر  هەیە 
ئەو  واتا  عێراقەوە،  عەرەبیی  ناوجەرگەی  و  كوردییەكان 
زه ویانەی كە پێكهاتەیەكی تێكەاڵویان لە عەرەب، كورد، 
سەرەڕای  تریش.  خەڵكانی  و  كلدۆئاشوری  توركامن، 
دورودرێژی  روداوی  ناوچەییە  ناكۆكییە  ئەم  كە  ئەوەی 
بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێستای  بەواتای  بەاڵم  بینیوە،  بەخۆوە 

سەردەمێكی نزیك واتا نیسانی 2003 )35(.
ئەو  پێش  تەنانەت  مشتومڕن  جێی  ناوچانەی  ئەو 
دەركردنەی كە ڕژێمی پێشو پەیڕەویكرد زەوی نەبوون، 
تەنها  ناكۆكییەكە  نەبوو.  زانراویان  سنوری  و  ناو  بەڵكو 
بەشێكی  چەند  و  )كەركوك(  پارێزگایەك  بە  تایبەتە 
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سەاڵحەدین،  )نەینەوا،  ئەوانیش  دیكە  پارێزگای   )4(
لە  كراوە  سنورەكانیان  دەستكاری  كە  واست(ن،  دیالە، 
ڕژێمی  دەستی  لەسەر  ناحیەكانیان  و  قەزا  ناویشیدا 
خەڵكی  و  كوردەكان  دەركردنی  بە  دەستیكرد  كە  پێشو 
تری ناعەرەب، وەك بەشێك لە سیاسەتی تەعریب )36(. 
غەیرە  بوونی خەڵكانی  بە  دانرناوە  كە  كاتێكدا  لە  بەاڵم 
كورد، كوردەكان پێیانوایە ئەم ناوچانە دەگەڕێنەوە سەر 
نەتەوە  بۆ  تیۆرییە  ئاواتێكی  ئەوە  كە  كوردستان،  زه ویە 
و دەوڵەتێك كە بە بڕوای كوردەكان لە سنوری توركیا و 
بە  خوارەوە  یەكەمی  شاخاوی  سنوری  تاوەكو  ئێرانەوە 
ئاڕاستەی باكوری خۆرهەاڵتی بەغدا درێژدەبێتەوە كە بە 

)حەمرین( ناودەبرێت. 
ڕابردوی  خاوەنی  مێژودا  لە  كوردستان  زاراوەی 
سەدەكانی  نەخشەی  چەندین  لەسەر  و  خۆیەتی 
ناوی  بە  دەوڵەتێك  هەرگیز  بەاڵم  هەیە،  ناوی  ڕابردو 
هەرێمێكیش  تەنانەت  یاخود  نەبووە،  كوردستانەوە 
دانپێدانراو  سنورێكی  خاوەنی  كە  نەبووە،  ناوەوە  بەو 
هەرێمە  نەبووە.  هەمیشەیی  سنوری  تەنانەت  بووبێت، 
ویالیەتەكانی  وەك  یەكەكانی  لەدوای  یەك  عوسامنییە 
سنوری  پێیانوایە  كوردەكان  كە  شارەزور،  و  موسڵ 
ماوەیەكی  بۆ  بووە،  كوردستاندا  لەگەڵ  هاوبەشیان 
لەگەڵ  گونجانیشیان  هەروەك  ژیاون،  ڕێژەیی  و  كورت 
پێكهاتەی كوردیدا الوازبووە )37(. كوردەكان لە شەڕێكی 
پێناوی بەدەستهێنانی سەربەخۆییاندا  لە  مێژوییدا بوون 
لە سایەی قەوارەیەكی دیاریكراو بە سنورێك، كە دەكاتە 
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بوونی  كاریگەری  لەژێر  تەقلیدی  نیشتامنێكی  بەرامبەر 
یان بەالنیكەم كاریگەر بێت. ئەم  زۆرینەیەكی كوردیدا، 
واتا  هەیە،  درێژەی  زه وی  لەسەر  ئێستا  هەتا  ملمالنێیە 
دەكات؟(،  فەرمانڕەوایی  كێ   دەكات،  خاوەندارێتی  )كێ  
هەیە  ژیانیان  مافی  ئەوانەی  )كێن  دانیشتوانەكەشی 
هەڵدەستێت  )كێ   سامانەكەشی  زه ویەدا؟(،  ئەم  لەسەر 

بە پەرەپێدان و سودلێوەرگرتنی؟ 
سەدەی  بیستەكانی  لە  نەوت  دۆزینەوەی  لەدوای 
بە  نارساو  توندوتیژی  شێوازی  ملمالنێیە  ئەم  ڕابردو، 
بینی  بەخۆوە  كوردی  یاخیبوونی  دووبارەبوونەوەی 
هەواڵنە  ئەم  سەرجەم  ناوەندی.  دەسەاڵتی  دژی  لە 
وەاڵمدرانەوە  دڕندانە  ڕەگەزی  سیاسەتێكی  چەند  بە 
ئامانجیان  كە  بوو،  یاخیبوون  بەگژداچوونەوەی  بۆ 
بە  بوو،  عەرەب  غەیرە  دانیشتوانی  كەمكردنەوەی 
كۆمەڵەی  گەورەترین  كە  كوردانەی  ئەو  تایبەتیش 
نیشتامنی و ڕكابەری هەرە گەورە پێكدەهێنن. كوردەكان 
لە  ئەوەبوو  خولگەیە،  ئەم  شكاندنی  بۆ  تەوسەوەن  بە 
لەگەڵ  هاوپەیامنیان  و  سەدام  ڕژێمی  ڕوخانی  دوای 
دەرفەتە  ئەو  قۆستنەوەی  بە  هەستیان  ئه مریكییەكاندا 

كرد. 
لەسەرەكان  كێشە  زه ویە  واتای  بە  بڕوایان  كوردەكان 
هەیە، بۆیە بەپێی وتەی ئەوان، ئەو زه ویانە بەپێی یاسای 
دیاریكراون  دەوڵەت  بەڕێوەبردنی  بۆ   2004 ئینتیقالی 
)38(، كە دواتر لە چوارچێوەی دەستوری 2005 جێگەی 
كرایەوە )39(. مادەی )53( بڕگەی )أ( لە یاساكە ئاماژەی 



31نەوتبەرامبەرزهوی

كوردستان  هەرێمی  "حكومەتی  دەڵێت:  و  پێدەكات 
واتا  دادەنرێت  هەرێم  زه ویی  بۆ  فەرمی  حكومەتی  بە 
لە  بەڕێوەبراون  ئاداری 2003وە  19ی  لە  زه ویانەی  ئەو 
دیالە،  كەركوك،  سلێامنی،  هەولێر،  دهۆك،  پارێزگاكانی 
كێشەیان  زه ویانەی  ئەو  كە  كاتێكدا  لە   ،")40( نەینەوا 
لەسەرە دیارینەكردون، بەاڵم ئەوەی پێشنیازكردوە، كە ئەو 
زه ویانە پێش ڕوخانی ڕژێم كەوتبوونە دەرەوەی سنوری 
هەرێمی كوردستان. سەرباری ئەوەش مادەی )58( ئاماژە 
بەوە دەكات "هەندێك لە هەرێمەكان بە كەركوكیشەوە 
كە ڕژێمی پێشو هەستا بە گۆڕینی سیامی دیمۆگرافیان لە 
ڕێگەی پیادەكردنی ڕاگواسنت و دەركردنی خەڵكەكەی لە 
زێدی خۆیان بە ناچاركردنیان بە كۆچكردن لەو ناوچانەوە 
بەرەو هەرێم و نیشتەجێكردنی خەڵكانی نامۆ بە هەرێم 
و  كاروپێشەكانیان  لە  دانیشتوانەكانیان  بێبەریكردنی  و 
گرتنەبەری ڕاستكردنەوەی ڕەگەزنامە و دەستكاریكردنی 
سیاسی")41(.  ئامانجێكی  چەند  بۆ  ئیدارەییەكان  سنورە 
كەركوك،  مەسەلەی  لە  جگە  شێوازە  ئەم  كاتێكدا  لە 
بەرپرسە  تەمومژاوییە،  و  لێڵ  تایبەتی  شێوەیەكی  بە 
كوردەكان لەو باوەڕەدان كە دەرەنجامی تۆكمەی دەبێت 
بە تایبەتی ئەوەندەی پەیوەندارە بە دیاریكردنی شوێنی 

ئەو زه ویانەی كێشەیان لەسەرە. 
توشی  كە  ناوچانەن  ئەو  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە 
یان لە كەركوك دابڕێرناون.  گۆڕانكاری دیمۆگرافی بوون 
خانەقین  لە   )140( مادەی  نوسینگەی  بۆچی  ئەی 
هەیە؟ )42(، چونكە زه ویێكە كێشەی لەسەرە. دەتوانن 
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سكااڵنامەی  نوسینگەكانی  پێگەی  بڕواننە  لەمبارەیەوە 
موڵكدارێتی، كە لەسەر بنەمای دەستوری داڕێژراون)43(. 
هەمان شت لە دهۆك ڕوینەداوە، چونكە زه ویێكی كێشە 
فوراتی  )ناوچەی  بە حیللە  بەاڵم سەبارەت  نییە،  لەسەر 
نوسینگەی  كەركوك(  )پارێزگای  دبس  و  ناوەڕاست( 
ئاڵتون  دانیشتوانی  هەیە،  موڵكدارێتی  سكااڵنامەكانی 
سكااڵكانیان  بەرزكردنەوەی  بۆ  دبس  بۆ  دەڕۆن  كۆپری 
دەستورەوە  لە  و  ڕاستین  هەمووی  ئەمانە   ،)44(
سودێكی  هیچ  بارە  ئەم  پێناسەكردنی  وەرگیراون)45(. 
سكااڵنامەی  نوسینگەكانی  كە  ئەوەی  بەهۆی  نییە، 
هەیە  بوونیان  عێراقدا  سەرتاسەری  لە  موڵكدارێتی 
ئەویش لەبەر زۆری سكااڵكانی موڵكایەتی، كە بە زۆری 
پەیوەندییان بە حاڵەتی زه ویە كێشە لەسەرەكانەوە نییە، 
لەسەرو ئەمەشەوە مەسەلەی نوسینگەكان و كارمەندانی 
مادەی )140( لە گومان بەدەرنین. ڕەشنوسی دەستوری 
هەرێمی كوردستان ئاماژەیەكی بەسودی بۆ زه ویە كێشە 
ئەم  ئەوەش  سەرەڕای  گرتوەتەخۆ)46(.  لەسەرەكان 
بەڵكو  مشتومڕە.،  جێی  و  یەكالیەنەیە  شتێكی  پێناسەیە 
تەنها ڕەنگدانەوەیە بۆ ئەو زه ویانەی كە كوردەكان داوایان 
ژێر  بكەونە  دەكرێت  كە  زه ویانەی  ئەو  نەوەك  دەكەن، 
حوكمی مادەی)140(ەوە، وەك چەند بەشێكی پارێزگای 
نەجەف  و  كەربەال  پارێزگاكانی  لە  هەریەك  كە  ئەنبار 
داوایاندەكەن )47(. بەرپرسە كوردەكان دەڵێن 26 شوێن 

)زه وی( هەیە كە كێشەیان لەسەرە)48(. 
كوردییەكە  دەستورە  پێناسەی  ئەگەر  تەنانەت 
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پەسەندبكرێت بەالنیكەم وەك ئاماژەپێكردنێك بەو زه ویە 
كێشەدارانەی كە لەالیەن كوردەكانەوە داوایان دەكرێت، 
بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا ئەم پرسیارە دەوروژێت: ئەو 
پێناوی  لە  پێببەسرتێت  پشتی  دەكرێت  كە  پێوەرە چییە 
لەڕوی  ئەگەر  دیاریكراودا  ناوچەیەكی  دیاریكردنی 
هەموو  بێت؟.  كوردستان  هەرێمی  هی  تیۆریشەوە 
نەخشە و بەڵگەنامەكان لە هەموو الیەكەوە خرانەكار بۆ 
پاڵپشتی كێشە ناچوونیەكەكانیان و ڕاستییەك دەسەملێنن، 
كە بە بێگومان ناكۆكی هەیە. سەرژمێری عێراق لەساڵی 
بۆ  پێشنیازكراوە  زانستیانە  بناغەیەكی  وەك   1957
دیاریكردنی ئەو الیەنەی كە زۆرینە پێكدەهێنێت و لەو 
زیاتر  پێش  ئەمە  بەاڵم  لەكوێیە،  زۆرینەیە  ئەو  كاتەدا 
نیو  گۆڕانكارییەكانی  ناتوانێت  بۆیە  بووە،  ساڵ   )50( لە 
سەدە لەڕوی زۆربوونی رسوشتی دانیشتوان و ڕاگواستنی 
بێ  بوونی پەیوەندی بە گۆڕانكارییە دیمۆگرافییەكان، كە 
بناغەیەكی ڕەگەزی و هۆكاری سیاسیان هەیە. پێویستە 
یاخود  زۆرینە  كە  لەوەدا  بكەین  هەڵوەستەیەك  لێرەدا 
كە  )ئیتنی(  ڕەگەزی  كۆمەڵگەیەكی  دیمۆگرافی  تێكڕای 
بوونیان  دیاریكراودا  ناوچەیەكی  لە  زۆر  ماوەیەكی  بۆ 
هەبووە، یان لە هەر كاتێكی ڕابردو، ئەوە دەكرێت ببێتە 
ئەو بارە بڕیار لەسەردراوەی كە دەكرێت بۆ دیاریكردنی 
لەو  تێڕوانین  بە  لەمڕۆدا.  ناوچەیە  ئەو  سیاسی  باری 
ملمالنێیانەدا  لەو  هەڵچووانەی  لەخۆوە  دەسەاڵتە 
هەیە، كە بناغەیەكی ڕەگەزییان هەیە و چەندین سەدە 
نێوان  ملمالنێی  پێناچێت  دەبینین  هەبووە،  درێژەیان 
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واتا  عێراق  ئیتنییەكانی  گروپە  لە  دووان  نەك  سیان 
پێی  هەموویان  جارێك  بە  توركامن(،  و  كورد  )عەرەب، 
ئەگەری  زۆر  ئێستادا  بارودۆخەی  لەم  ئەوەی  ڕازیبنب. 
ڕودانی هەیە بریتییە لە ڕێككەوتنێكی كاتی، كە هەندێك 
ناوچەی جوگرافی دەگرێتەوە، ئەمەش بۆ خۆی دەكرێت 
كوردستانی  هەرێمی  سنورەكانی  لەبارەی  ڕێككەوتنێكی 
بۆ  ئاشتی  هێنانەدی  ببێتەهۆی  دەكرێت  لێبكەوێتەوە، 

نەوەیەك یان زیاتر. 
ئەم  ناو  چووەتە  2007وە  لە  یەكگرتوەكان  نەتەوە 

ملمالنێیەوە و ئەم ئامانجەشی لەدیدی خۆیدا داناوە. 

ب- ڕۆڵی نوێی نەتەوە یەكگرتوەكان
عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی 
چەند  بەدوای  گەڕان  بە  دەستیكرد   )UNAMI(
ساڵی  سەرەتاكانی  لە  كاتێك  گونجاودا،  ئەڵتەرناتیڤێكی 
مادەی  جێبەجێكردنی  پڕۆسەی  كە  دەركەوت،  2007دا 
ئەنجامدانی  بەرەو  لێناكرێت  ئەوەی  ئەگەری   )140(
ڕیفراندۆم هەنگاو بنێت لە دوا وادەی دیاریكراوی خۆیدا 
كە كانونی یەكەمی ئەوساڵە بوو، بۆیە مەترسی ئەوەش 
زیادیكرد كە جێبەجێنەكردنی مادەكە لەوانەیە ببێتە هۆی 
زیادبوونی نائارامی ناكۆكی لە زه ویە كێشە لەسەرەكاندا، 
بەرزن  پشكەكان  لەوێ   چونكە  كەركوك،  بەتایبەتیش 
نێوان  ناكۆكی  ئاستی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  هاوكات 
كورد–عەرەب و ئەگەری بانگەشەكردن بۆ دەستێوەردانی 
دەرەنجامە  ئەم  دراوسێ ،  دەوڵەتانی  لەالیەن  سەربازی 
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بووە هاندەرێك بۆ پێشكەشكردنی پێشنیازێكی نافەرمی 
بۆ حكومەتی فیدراڵی عێراق و سەركردەكانی حكومەتی 
بانگی  سەریانە  لە  كە  بەوەی  كوردستان،  هەرێمی 
پڕۆسەی  چاودێریكردنی  بۆ  بكەن  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
ئەنجامەكان، كە بریتییە لە دیاریكردنی سنوری هەرێمی 
ناوچەكانی  دیاریكردنی  ڕێگەی  لە  ئەوەش  كوردستان، 
بۆ  دەگەڕێنەوە  یان  كە  دەكرێت،  سنورانە  ئەو  درێژایی 
بۆ  دەگەڕێنەوە  یان  فیدراڵی  حكومەتی  دەسەاڵتی  ژێر 
لەسەر  حكومەتی هەرێمی كوردستان، هەموو حاڵەتێك 
چەند پێوەرێك دادەمەزرێت، بە ئەنجامەكانی هەڵبژاردنە 
لەسەر  )2005(یشەوە  یەكەمی  كانونی  پەڕلەمانییەكەی 
ئەو  زۆرینەی  لەنێوان  پێشو  بۆچوونی  قەزاكان  ئاستی 
كە  وابوو  نیشتەجێن  ناوچانەدا  لەو  كە  عێراقیانەی 
دەنگبدەن بەپێی ئیتنیكی خۆیان لەگەڵ لەبەرچاوگرتنی 
زۆرینەیەكی  خاوەن  حزبانە  ئەو  زۆربەی  كە  ئەوەی، 
عەرەبی یان كوردی یان توركامنین، بەم پێیەش بڕیاروابوو 
ناوچەیی  و  سیاسیی  باری  ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی 
ئەنجامە   )49( بڕەخسێرنێت  ئەوان  بۆ  ناوچانە  ئەو 
باڵونەكرایەوە،  ناوچەیی  ئاستی  لەسەر  بنیادنراوەكان 
بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  دەستی  لەبەر  بەاڵم 
یارمەتیدانی عێراق )UNAMI( دابوو، ئەویش لە ڕێگەی 
بەشداریكردنەوە لەگەڵ كۆمسیۆنی بااڵی هەڵبژاردنەكان 

وەك الیەنی ڕێكخەری هەڵبژاردنەكانی 2005 )50(.
پێشەوە:  بەرەو  هەنگاونان  بۆ  هەبوو  قۆناغ  دوو 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ڕۆڵی  فەرمی  فراوانكردنی 
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كاتێك  دیارتر  ڕۆڵێكی  پێدانی  و  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ 
ئابی  10ی  لە  تێپەڕیكرد،  هەڵبژاردنەكان  وادەی  دوا 
2007 ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەكگرتوەكان بڕیاری 
نەتەوە  نێردەی  بڕیارە  ئەم  دەركرد،  )1770(ی  ژمارە 
یەكگرتوكان و نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ 
عێراق ئاڕاستەی دەكات لەسەر داوای حكومەتی عێراق، 
پاڵپشتیكردن  و  یارمەتیدان  و  ڕاوێژ  پێشكەشكردنی  بۆ 
سەبارەت  نوێنەران،  ئەنجومەنی  و  عێراق  بە حكومەتی 
حكومەتی  لەالیەن  شایستە  پڕۆسەیەكی  پێشخستنی  بە 
عێراقەوە لەپێناو چارەسەركردنی ناكۆكییەكانی تایبەت بە 
سنورەكانی ناوخۆ )51(، لەدوای تێپەڕبوونی مانگێك )بان 
كی مۆن( سكرتێری گشتی نەتەوەیەكگرتوەكان )ستیڤان 
)ئەرشەف  جێی  لە  سویدی  بەڕەگەز  مستۆرا(ی  دی 
قازی( بە ڕەگەز پاكستانی دامەزراند تاكو ببێتە نوێنەری 
پێی  مستۆرا  دی  كار  یەكەم  عێراق،  لە  خۆی  تایبەتی 
بۆ  عێراقییەكان  ڕازیكردنی سەركردە  لە  بریتیبوو  هەستا 
كە  كاتێكدا  لە   )140( مادەی  جێبەجێكردنی  دواخستنی 
دوا وادەی جێبەجێكردنی تێپەڕیكرد، ئەم هەنگاوە بواری 
ئەستۆگرتنی  لە  كردەوە،  تازەدا  تێڕوانینێكی  بەردەم  لە 
بەبێ   نەبوو،  )UNAMI(دا  توانای  لە  نوێیە  ڕۆڵە  ئەم 
وەك  یەكگرتوەكان،  نەتەوە  چاالكانەی  پشتیوانیەكی 
هێزەكان،  ژمارەی  زیادكردنی  پڕۆسەی  لە  بەشێك 
سەرلەنوێ   2007دا  ساڵی  لە  واشنتۆن  سرتاتیژیەتی 
لەنێوانیشیدا  دەسیپێكرد،  گشتگیری  پێكهێنانەوەیەكی 
هاوپەیامنیكردن لەگەڵ ئەو یاخیبووە سوننە عەرەبانەی 
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 .)52( دروستكرد  )سەحوە(یان  ڕابوون  ئەنجومەنی  كە 
بۆتەی  لە  هەبوو  خۆی  دەرەنجامی  هاوپەیامنێتیە  ئەم 
و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  نێوان  پەیوەندییەكانی 
هاوپەیامنەكانی لە قۆناغی دوای 2003 و هەڵوێستیان لە 
هەستی  ڕون  بەشێوەیەكی  كورد  دەسەاڵتدارەكان  حزبە 
گۆڕانكاری  و  ڕودا  زنجیرەیەك  بۆیە  كرد،  ڕاستییە  بەم 
كە  بەوەی  ئەوساڵەدا،  دووەمی  نیوەی  لە  پێشنیازكرد 
ویالیەتە یەكگرتوەكان ئاڕاستەی پشتیوانیكردنی بەرامبەر 
گۆڕیوە  كەركوك  مەسەلەی  بە  سەبارەت  كوردەكان  بە 
)واتا كێشەكە لە جێبەجێكردنی مادەی 140 دەگۆڕێت بۆ 
پشتیوانیكردنی یەكالییكردنەوە لە ڕێگەی دانوستانەوە(، 
بڕیارەكەی ئەنجومەنی ئاسایش یەكێكبوو لەم روداوانە، 
دانانی  بە  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ئاڕاستەی  واتا 
نییە  "ڕێوشوێنەكان" مانای وایە تەنها هەرمادەی )140( 

لەالی حكومەتی عێراق پەسەندكراو بێت. 
ناوی حكومەتی هەرێمی كوردستان لەجیاتی حاڵەتی 
)هەروەك  بەكارنەهاتوە  لەسەرەكان  كێشە  ناوچە 
سنورە  ئەو  چارەسەركردنی  لە  هاتوە(،  دەستوردا  لە 
ناوخۆییانەی كێشەیان لەسەرە. ڕێگەدان بە دۆزینەوەی 
كۆمەڵی   ،)140( مادەی  دەرەوەی  لە  ڕێوشوێنێك  چەند 
لەبەرئەوەی  واشنتۆن  تایبەتیش  بە  و  نێودەوڵەتی 
داڕێژەری سەرەكی دەقەكەیە، ئاماژەیەكی داوە بەوەی، 
وازی  بەڵكو  نەبەسرتێت،  دەستور  بە  پشت  تەواو  كە 
خوارد:  گورزی  دوو  كورد  شێوەیەش  بەم  لێبهێرنێت. 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  چیرت  ئاگاداركردنەوەوە  لەڕوی 
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پابەند نییە بە دەستورێك، كە كوردەكان لە چوارچێوەی 
بڕگە كاراكانی دەربارەی ئەو زه ویانەی كێشەیان لەسەرە 
ئامانجە خۆییەكانیان بەشێوەیەكی کردەیی داڕشت، بەاڵم 
لەڕوی کردەییەوە ناكرێت ئەنجامی هەوڵەكانی نەتەوە 
میكانیزمی  پێچەوانەی  بە  بخەمڵێرنێت،  یەكگرتوەكان 
ئەوەی  بۆ  دایانڕشت  بەوردی  كورد  كە  مادەی)140(وە 
دەڵێن  ئەوان  كە  بگرێتەوە،  لەسەرەكانیش  كێشە  زه ویە 
بۆ  كوردستاندان.  هەرێمی  سنوری  لەناو  زه ویانە  ئەو 
كە  بسەپێنێت  سازشێك  دانوستانەكان  دەكرێت  منونە 
كێشەدارانە  زه ویە  لەو  هەندێك  بە  كوردەكان  تیایدا 
ڕازینب، بەڵكو تەنانەت جگە لە كەركوكیش، یاخود ئەوەتا 
سستی  بە  دەستبكەن  ئێستادا  بارودۆخەی  لەم  ئەوان 
نواندن. سەرەڕای ئەوە پێدەچێت دانوستانەكان كاتێكی 
بۆ  پەلەیاندەكرد  كوردەكان  خودی  بەاڵم  بخایەنن،  زۆر 
وادەی  لە   )140( مادەی  میكانیزمەكانی  جێبەجێكردنی 
بەدەست  كوردەكان  هەروەها  خۆیدا.  دیاریكراوی 
كۆسپێكی ترەوە هەر لە سەرەتای مانگی كانونی یەكەمەوە 
گیرۆدە ببوون، كاتێك سەپێرنا بەسەر نوێنەرانی حزبەكاندا 
لە كەركوك كە ڕازیبنب بە ڕێككەوتنێكی دیاریكراو بەپێی 
دەسەاڵتەكان  دابەشكردنی  بۆ  ئه مریكی  ناوبژیوانییەكی 
پاڵپشت   .)53( ئێستادا  عەرەبەكانی  سیاسەتوانە  لەگەڵ 
ویالیەتە  بەرامبەر،  وەك  مامەڵەكردن  بنەمای  بە 
یەكگرتوەكانی ئه مه ریكا هەستا بە تێكەاڵوكردنی ئەوانە 
پێنەدەكرا،  متامنەیان  هەرچەندە  سیاسیدا،  پڕۆسەی  لە 
ئەم  بوون،  هەڵگەڕاوەكان  هاوپەیامنی  لەگەڵ  چونكە 
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عەشیرەتەكانی  سەرۆك  كە  ئەوەبوو،  دوای  هەنگاوەش 
جبور لە ترشینی دووەم ئەنجومەنی ڕابوونیان لە ناوچەی 
ڕوبەڕوبوونەوەی  بە  هەستان  و  پێكهێنا  حەویجەدا 
چەكدارەكانی قاعیدە لە عێراق )54(. سەركردە كوردەكان 
ڕێككەوتنێك  بە  گەیشنت  لەبەردەم  دورودرێژ  ماوەیەكی 
پشتیوانیان  كە  توركامنییەكاندا  و  عەرەبی  حزبە  لەگەڵ 
بەاڵم  ڕاگرت،  خۆیان  نەكرد،  مادەی)140(  پێگەی  لە 
بەدیهات،  یەكەمدا  كانونی  لە  كە  دووەم  ڕێككەوتنی 
الوەكی  بەشێوەیەكی  نەكردوە.  مادەیە  بەم  ئاماژەی 
ڕێككەوتننامەكە  كە  والێكبدرێتەوە  ئەمە  دەكرێت 
كردوە  دەسەاڵتەكان  دابەشكردنی  لەسەر  جەختی 
لەجیاتی دیاریكردنی باری زه ویە كێشە لەسەرەكان، بەاڵم 
لەكاتی  نەدەگرت  كوردەكان  لە  ڕێگەی  لەپێشدا  ئەوە 
جێگەی  ڕێككەوتنەكە  مادەی)140(دا.  خستنەڕوی 
ڕێككەوتنی  یەكەمین  ئەوە  چونكە  بوو،  خۆشحاڵی 
پڕۆسەی  بە  دەستپێكردن  لەدوای  بوو  فەرمی  ناوخۆیی 
دەرەوەی  وەزیری  ئەوەبوو  هێزەكان،  زیادكردنی 
بۆ  كرد  كەركوكی  سەردانی  ڕایس  كۆندۆلیزا  ئه مه ریكا 
پیرۆزباییكردن لە سەركردە ناوخۆییەكان، بەاڵم سەبارەت 
بە كوردەكان ئەو ڕاستییەی كە ناچاریكردن ئیمزای ئەو 
بوو  ئاشكرا  و  دیار  نیشانەیەكی  بكەن،  ڕێككەوتننامەیە 
ویالیەتە  لەگەڵ  نابینایان  هاوپەیامنێتی  كۆتاییهاتنی  بە 
كورد  بۆ  پەیامە  ئەم  كەركوك.  دەربارەی  یەكگرتوەكان 
یەكەمدا  كانونی  ناوەڕاستی  لە  بوو،  برینداركردن  مایەی 
لێدانی  ئامانجی  بوو هەڵمەتی بۆردومانەكانی توركیا بە 
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كوردستان  كرێكارانی  پارتی  گومانلێكراوەكانی  حەشارگە 
)PKK( لە هەرێمی كوردستاندا دەستیپێكرد، لە كاتێكدا 
لەسەر  سەرنجەكانی  تەواوی  كە  ڕایگەیاند  توركیا 
كوردەكان  وتەبێژە  بەاڵم   ،)55( دەكاتەوە  چڕ   )PKK(
هەرێمی  حكومەتی  لەوەدا  ڕاستەقینە  ئامانجی  وتیان 
واشنتۆن  كە  لەوەدا  نییە  گومانیش  كوردستانە)56(، 
ڕەزامەندی لەسەر هەڵمەتەكە دەربڕیوە)57(. كوردەكان 
لەم ئاماژەیە تێگەیشنت بەوەی كە ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
ئه مه ریكا دەستیكردوە بە دیاریكردنی حوكمی ئۆتۆنۆمی 
یەكێتی  پاراستنی  لەسەر  تەئكیدكردنەوەی  و  كورد 
زه ویی عێراق، سەرباری بیرهێنانەوەی ئەوە كە یارمەتی 
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئه مه ریكا بۆ كورد بەو مەرجەیە 
كە كوردەكان ڕازینب لەسەر ئەجێندای ئه مه ریكا، بۆ منونە 

سەبارەت بە ئەنجومەنەكانی ڕابوون)58(.
بوونی  لە  نكۆڵیدەكەن  ئه مریكییەكان  لێپررساوە 
ئاواتەكانی  و  هیوا  دامركاندنەوەی  بۆ  گەورە  پالنێكی 
كورد لەو زه ویانەدا كە كێشەیان لەسەرە، بۆیە جەختیان 
پێویستیان  لەسەر ئەوە كردەوە، كە سەرجەم الیەنەكان 
كاربكەن)59(،  دەستوریدا  چوارچێوەیەكی  لە  بەوەیە 
خۆی  پاڵپشتی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  هەمانكاتیشدا  لە 
دۆزینەوەی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  هەوڵەكانی  بۆ 
ڕێگەچارەیەك دووپاتكردەوە، لە ڕێگەی گوشارخستنەسەر 
بارودۆخەكە، كە بەشێوەیەكی كتوپڕ ئەو هێڵە دەگۆڕێت، 

كە بەالی كوردەكانەوە باشە)60(.
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یونامی چ ڕۆڵێكی بینی؟
وادەی  لە  هەفتە   )3( پێش  2008دا  حوزەیرانی  لە 
نەتەوە  نێردەی  ڕیفراندۆم،  دەستپێكردنی  بۆ  كۆتایی 
یەكەمی  بەشی  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان 
حكومەتی  پێشكەشی  هەنگاوی   )3( پڕۆسەیەكی  لە 
چەند  گرتنەبەری  بە  بوو  تایبەت  كە  كرد،  عێراق 
ئەو  كێشەی  چارەسەركردنی  بۆ  گونجاو  ڕێوشوێنێكی 
بەپێی  ئەوەش  لەسەرە،  كێشەیان  ناوخۆییانەی  سنورە 
بۆیە  بۆچوونەكان،  و  ئاڕاستە  پشكنینی  چوارچێوەی 
عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی 
وەك  دەستنیشانكرد  "قەزای"  منونەی  چوار   )UNAMI(
میتۆدێكی گونجاو  پەرەپێدانی  بۆ  لە سرتاتیژەكە  بەشێك 
كێشەیان  كە  زه ویانەدا،  ئەو  بەسەر  جێبەجێكردنی  بۆ 
لەالیەن حكومەتی عێراقەوە.  بۆ جێبەجێكردنی  لەسەرە 
یونامی بەپێی وتەی دی مستۆرا تەئكیدی كردوەتەوە، كە 
"تەنها حكومەتی عێراق بەرپرسیارێتی سەروەری هەیە بۆ 
بڕیاردان لەسەر پڕۆسەكە و ئەو شێوازەی بەكاردەهێرنێت 
بۆ دیاریكردنی ئەو سنورە ناوخۆییانەی كێشەیان لەسەرە. 
عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  ئامانجی 
تەنها  شیكارەدا  ئەم  پێشكەشكردنی  و  ئامادەكردن  لە 
مەبەستی  بە  پڕۆسەكان  پێشخستنی  لە  بەشداریكردنە 

چارەسەركردنی ئەم مەسەلە ئاڵۆز و هەستیارانە )61(.
ئەم پێشنیازە جێگەی وروژاندن بوو لە ئەنجامی ئەوەدا، 
ئەو  هەڵبژاردنی  لەگەڵ  دەستنیشانكردوە،  قەزاكانی  كە 
باری  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دەدات  زانیاری  كە  پێوەرەدا، 
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گونجاوی خۆی و حوكمدانی سەبارەت بە هەر حاڵەتێك، 
ئامانجی  بە  پێشكەشبكرێت  كە  ڕێگەش  كەمرتین 
نەتەوە  نێردەی  ڕۆڵی  لەسەرو  ملمالنێكە  لە  خۆالدان 
یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق لە ڕێگەی گرتنەبەری 
دیبلۆماسیەتێكی ناڕونەوە. بۆ منونە، لەجیاتی دەربڕینی 
ڕاسپاردەكان، نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی 
كە  هەڵبژاردوە،  ناڕاستەوخۆی  واتایەكی  چەند  عێراق 
بە  بەرامبەر  وشیاری  و  عێراق  سەروەری  لە  ڕێزگرتن 
سەرەڕای  دەردەخات)62(.  سنوردارەكانی  دەسەاڵتە 
ئەو  ئیداری  پێكەوەلكاندنی  باسی  پێشنیازەكانی  ئەوە 
)بەالنیكەم  نەك  پارێزگاكانەوە،  بە  دەكەن  قەزایە   )4(
لەژێر  یان  كە  زه ویانەی،  ئەو  حاڵەتی  ڕاشكاوانە(  بە  و 
دەسەاڵتی حكومەتی فیدراڵیدان یان دەسەاڵتی حكومەتی 
هەرێمی كوردستان، بەاڵم لە ڕێگەی پێشنیازكردنی چەند 
ڕێوشوێنێكی ئیدارییەوە لە بەرچاوان دوركەوتەوە لەگەڵ 
عەرەبی– ژەهراوی  ملمالنێی  ئاڵۆزتربوونی  ئەگەری 

نەتەوە  نێردەی  پێشنیازەكانی  ئەوەش  سەرباری  كوردی. 
یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق )UNAMI( بەڕاستی 
وەك  كوردیدا  شەقامی  لە  هەرچەندە  بوون،  ڕاسپاردە 

بڕیار لێكدراونەوتەوە)63(.
ئەو )4( ناحیە سەرەتاییە بریتین لە )ئاكرێ ، حەمدانیە، 
مەخمور و مەندەلی(. تەنها ئاكرێ  لەنێوان ئەم ناحیانەدا 
دەكەوێتە سنوری هەرێمی كوردستانەوە، لەبەرئەوەشە، 
كە حكومەتی هەرێمی كوردستان بە زه وێكی جێمشتومڕی 
نەتەوە  نێردەی  خوارەوە(.  )بڕوانە  قەڵەم  ناداتە 
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یەكگرتوەكان ئاكرێی هەڵبژارد لەبەرئەوەی، كە لە ساڵی 
بەڕێوەدەبرێت،  دهۆك-وە  پارێزگای  لەالیەن  1991وە 
نەینەوایە،  پارێزگای  بە  سەر  فەرمی  بە  لەڕاستیدا  بەاڵم 
كە  ئەوەیە  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  بڕوای  بۆیە 
بۆسەر  بگوازرێتەوە  فەرمی  شێوەیەكی  بە  ئیدارەكەی 
پارێزگای دهۆك، ئەوەش كارێكی درەنگوەختە بەبێ  هیچ 
بۆ  ڕونكردنەوەیەكە  تەنها  یاخود  مادی،  كاریگەرییەكی 
واقیعێكی بەرجەستە. ئەو )3( ناوچەیەی دیكەش تاوەكو 
نیسانی 2003 لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی عێراقیدا بوو، 
ئەو  بۆ  دادەنرێن  منونەیەك  بە  ناوچانە  ئەم  لەبەرئەوە 
تایبەتیش  )بە  لەسەرە  كێشەیان  زۆرترین  كە  زه ویانەی 
ڕژێمی  ڕوخانی  لەدوای  كوردەكان(.  پێناسەی  بەپێی 
لەالیەن  ناوچانە  ئەو  حوكمكردنی  ئاستی  بەعسەوە 
لەحاڵەتی  بووە:  جۆراوجۆر  كوردییەوە  دەسەاڵتی 
مەخموردا بە فەرمی و ڕاستەوخۆ بووە، چونكە زۆرینەی 
پارێزگای هەولێرە  بە  ئیداریشەوە سەر  كوردن و لەڕوی 
نەینەواوە  پارێزگای  لەالیەن   1991-2003 لە  )ئەگەرچی 
بەڕێوەدەبرا( و لە ناوچە تێكەاڵوەكاندا كەمرتین ئاستی 
هەیە وەك حەمدانیە و مەندەلی )64(. نێردەی نەتەوە 
كە  ڕایسپاردوە،  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان 
بەڕێوەبردنی قەزای مەخمور لەالیەن پارێزگای هەولێرەوە 
عەرەبی  زۆرینەیەكی  كە  قەراج  ناحیەی  لە  جگە  بێت، 
لەڕوی  كە  پێشنیازیكردبوو،  ئیدارەكەی  پێشرت  و  لێیە 
ئیداریەوە بە قەزا و پارێزگای دراوسێی خۆیەوە بلكێرنێت 
"زۆرترین بۆچوون بەالی نەینەوا یان كەركوكدایە" )65(. 
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یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  هەروەها 
بەردەوام  نەینەوا  پارێزگای  كە  پێشنیازیكردوە،  عێراق 
بێت لەسەر بەڕێوەبردنی حەمدانیە و پارێزگای دیالەش 

مەندەلی بەڕێوەببات.
هەڵبژاردنی قەزاكان لە قۆناغی یەكەمدا ئاماژەیەكە بۆ 
جۆرێك لە بە باشرتدانان، سەبارەت بەو ناوچانەی كێشەیان 
لەسەر نییە: ئەگەر بەپێی مافی خۆیان دیاریبكرێن ئەوا 
ئەگەری ڕودانی هیچ كاردانەوەیەكی بەهێزی لێناكرێت، 
بە تایبەتیش كە زۆرینەیان كوردە )ئاكرێ ، مەخمور، جگە 
دیارینەكراون  ئێستا  تاوەكو  ئەوانەی  یاخود  قەراج(،  لە 
)حەمدانیە و مەندەلی(. سەرباری ئەمە و لە چوارچێوەی 
دیمەنێكی  نیشاندانی  بۆ  خراونەتەگەڕ  هەواڵنەی  ئەو 
هاوسەنگ، نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی 
عێراق هەستاوە بە دیاریكردنی )2( ناوچە و گێڕانەوەیان 
 )2( و  كوردستان  ژێر دەسەاڵتی حكومەتی هەرێمی  بۆ 
پێوەری  فیدراڵی.  ژێر دەسەاڵتی حكومەتی  بۆ  ناوچەش 
نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی عێراق )لەو 
ئەو  ناوچەكە،  ئیداری  مێژوی  تیایدا هاتوە(:  زنجیرەیەی 
گۆڕانكارییانەی لە ئاداری2003ەوە ڕویانداوە، گەیاندنی 
دیمۆگرافی،  الیەنی  حكومییەكان،  خزمەتگوزارییە 
یەكەمی2005،  كانونی  پەڕلەمانییەكانی  هەڵبژاردنە 
بۆ  ئاماژەیەك  "وەك  كۆمەاڵیەتییەكان  و  ئابوری  بوارە 
)وەك  قەرەبوكردنەوە  و  سكااڵنامەكان  كۆنتڕۆڵكردن"، 
ئاماژەیەك بۆ دەستتێوەردانی پێشو( و بارودۆخی ئەمنی 
ئاستی  لەسەر  كرد  پێداگریشیان  هەروەها  دەگرێتەوە. 
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كاریگەری تەعریب لەسەر واقیعی ئیداری و دیمۆگرافی 
لەسەر  حكومی  بونیادنانی  ڕێوشوێنەكانی  لە  )زیاتر 
بناغەیەكی ئیتنی دروستنەبووە(. لەو كاتەدا كە دانرنا بە 
2005دا  یەكەمی  كانونی  هەڵبژاردنەكانی  ئەنجامەكانی 
باشرتینی  دیاریكردنی  بۆ  پێشنیازێك  وەك  بەالنیكەم  و 
سیاسی بۆ دانیشتوانی ناوخۆ درایە قەڵەم، نێردەی نەتەوە 
خەماڵندنی  لە  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان 
لە  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی  لە  هەڵبژاردندا  ڕەفتاری 
ناوچەیەكی دیاریكراودا، هەمان بەیاناتەكانی هەڵبژاردنی 

پێشوی بەكارهێنا)66(. 
نەتەوە  نێردەی  كە  ڕیفراندۆمەی  ئەو  لەجیاتی 
نیشاندا،  وای  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتوەكان 
لەسەر  گومانی  چەندین  و  نەداوە  تەواوی  كاتی  كە 
بۆیە  ئەمنییەكان،  هۆكارە  بە  تایبەت  دروستبووە 
ڕێگەی  لە  دانیشتوان  باشرتینی  سەرژمێریكردنی  هەستا 

زنجیرەیەك ڕاوێژكردنی ناوخۆییەوە.
 

ج. وەاڵمی پێشنیازەكانی یونامی 
بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  كە  كاتەدا  لەو 
یارمەتیدانی عێراق لە 5ی حوزەیراندا پێشنیازەكەی خۆی 
باڵوكردەوە، بەاڵم بە هەڵچوون و تۆمەتباركردنی گشتی 
توركامنەكانەوە  و  كورد  و  عێراق  عەرەبەكانی  لەالیەن 
لە  یەكیگرت  توركامنی  نەتەوەی  وەاڵمدرایەوە، 
كە  نێودەوڵەتیەی،  ناوبژیوانیە  ئەو  ڕەتكردنەوەی 
ڕێگەچارەیەكی  دۆزینەوەی  پێناوی  لە  هەوڵیداوە 
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مەبدەئیانەیە  وەاڵمدانەوە  ئەم  سەرچاوە خۆجێیی)67(، 
كە  پێشەوە،  بەرەو  نیشاندا  سەختی  ڕێگەیەكی 
نەتەوە  نێردەی  مەبەستی  بەبێ   بێالیەنی  بۆ  هەڕەشەیە 
الیەنە سەرەكییەكان  لەگەڵ  مشتومڕەكان  یەكگرتوەكان. 
ناڕەزاییانەوە  ئەو  هەموو  پشت  لە  كە  نیشاندا،  ئەوەی 
نەتەوە  ڕێگەچارەكەی  بۆ  هەیە  قبووڵكردنێك  شێوە 
قابیلی  ڕێگەیە  ئەو  تەنها  كە  پێیەی  بەو  یەكگرتوەكان، 
جێبەجێكردنە. دەربارەی چەند ڕاسپاردەیەكی دیاریكراو، 
بەاڵم  نیشاندا،  خۆیان  نیگەرانی  كوردەكان  سەركردە 
پێوەرەكانی  لە  ڕەخنەیان  ئەوان  نا.  گشتی  بەشێوەیەكی 
ڕەنگدانەوە  پێوەرانە  ئەو  پێیانوایە  و  گرت   )UNAMI(
ئیحسان  محەمەد  منونە  بۆ  پێشو.  ڕێككەوتنی  بۆ  نییە 
لە  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە  دۆسێی  فەرمی  لێپررساوی 
"پەیپەرێكی  بۆ  ئاماژەی  كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی 
لە  پەیپەرە  ئەو  ئەو  قسەی  بەپێی  كرد،  مەنهەجی" 
الیەنەكانەوە  هەموو  لەالیەن  2007دا  كۆتاییەكانی 
نێردەی  بۆچوونەكانی  كە  ڕونیشیكردەوە  پەسەندكراوە، 
مەبدەئیەوە  لەڕوی  دەكرێت  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
لەسەر  كە  پەڕلەمانییەكان،  هەڵبژاردنە  ئەنجامی  لەسەر 
ئەنجامدرا،    2005 یەكەمی  كانونی  لە  قەزاكان  ئاستی 
نوێنەری  هاوشێوەش،  ڕێگەیەكی  بە  دامبەزرێرنێت)68(. 
تایبەتی مەسعود بارزانی بۆ جێبەجێكردنی مادەی)140( 
دووپاتیكردەوە كە "ڕێككەوتنی ئێمە لەگەڵ دی مستۆرا 
ئەوەبوو، كە ئەگەر بێتو ڕیفراندۆمەكە سەركەوتو نەبوو، 
ئەو كاتە لەجیاتی ئەوە پشت بە هەڵبژاردنەكانی كانونی 
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یەكەمی 2005 دەبەستین، بەاڵم لە ڕاسپاردەكانیدا كاری 
بەمە نەكردوە" )69(. وەك هەر دیاردەیەك لە دیاردەكانی 
مەسەلەی زه ویە كێشە لەسەرەكان، بەكارهێنانی ئەنجامی 
لێدەكەوێتەوە.  ئاژاوەی  و  كێشە   2005 هەڵبژاردنەكانی 
هەروەك كورد پێیانوایە كە ئەو هەڵبژاردنانە بەڵگەیەكی 
پاڵدانە  باشرتدانانی  بە  دەستەبەردەكەن  حاشاهەڵنەگر 
ئیتنییەكانەوە  گروپە  لەالیەن  كوردستان  هەرێمی  پاڵ 

یاخود مانەوەیان لەژێر سایەی دەسەاڵتی بەغدا. 
لەبەرئەمە ئەوان دەڵێن، ئەگەر كوردەكان لە مەندەلی 
%25ی دەنگەكان بەدەستبهێنن مانای ئەوەیە كە %25ی 
قورسە  بناغەیەش  ئەم  لەسەر  كوردن،  دانیشتوانەكەی 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ڕاسپاردەكانی  لە  گومان 
بۆ یارمەتیدانی عێراق بكرێت بۆ هێشتنەوەی مەندەلی 
دەسەاڵتی  لەژێر  )واتا  دیالەدا  پارێزگای  ئیدارەی  لەژێر 
تەنها  ئەگەر  شێوازیش،  بەهەمان  فیدراڵیدا(.  حكومەتی 
پارێزگای  بە  سەر  كە  زومار،  شاری  دانیشتوانی  %5ی 
كۆی  و  دا  عەرەبییەكان  حزبە  بە  دەنگیان  نەینەوایە، 
دەنگەكانی تریش بۆ حزبە كوردییەكان بوو، ئەوا شتێكی 
بۆ  زومار  ناحیەی  لكاندنی  دەرەنجامەكەی  كە  ئاساییە 

سەر هەرێمی كوردستان بێت )70(.
هەرێمی  سەرۆكی  جێگری  عەلی  ڕەسول  كۆرسەت 
بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  لە  داوای  كوردستان، 
هەڵبژاردنەكان  ئەنجامی  كە  كرد،  عێراق  یارمەتیدانی 
ئەمەشدا،  لەگەڵ  ڕابگەیەنرێت)71(.  ئاستی قەزا  لەسەر 
بەكارهێنانی  لە  گوماندەكەن  كوردەكان  سیاسییە 
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دووپاتیدەكەنەوە  و   2005 هەڵبژاردنی  ئەنجامەكانی 
پێشوەخت  یان  تێداكراوە  ساختەیان  هەڵبژاردنەكان  كە 
سەر  بۆ  كاریگەری  كە  ڕویداوە  دیمۆگرافی  گۆڕانكاری 
لەسەر  "پێكدێین  هەبووە:  هەڵبژاردنەكان  ئەنجامی 
ئەوەی ئەگەربێتو %70 لە ناوچەیەك هی كورد بێت، ئەوا 
بۆ حكومەتی هەرێمی كوردستان دەبێت، بەاڵم دەڵێین 
هەموو ئەم زه ویە كێشەدارانە هەر لە نیسانی 2003وە 
نزیكبوون،  دیمۆگرافیەوە  گۆڕینی  و  دەستتێوەردان  لە 
گۆڕانكاریانە  ئەم  بەوەیە  پێویستامن  یەكەم  لەبەرئەوە 
بگەڕێینەوە  دەتوانین  كاتەش  ئەو  پێچەوانەبكەینەوە، 
ئەوەش  سەرباری  زه ویانە،  ئەم  حاڵەتی  دیاریكردنی  بۆ 
ئەگەربێت و هەڵبژاردنەكان وەك بناغەیەك بەكاربهێرنێت 
پاساوێكی  لە  زیاتر  كورد  ئەوا  كارانە،  ئەم  هەموو  بۆ 
لەبەردەستدا دەبێت بۆ دەستوەردان لە هەڵبژاردنەكانی 
 2005 هەڵبژاردنەكانی  لەسەر  سكااڵ  چەندین  داهاتودا. 

هەبوون" )72(.

كوردەكان پێشنیازەكە ڕەتناكەنەوە
دابێت  بڕیاریان  كوردەكان  كە  واپێدەچێت  ئێستا 
دەربارەی چەند مادەیەكی دیاریكراو لە قۆناغی یەكەمی 
هەڵوێستێكی  هیچ  بەاڵم  بكەن،  مراوەغە  ڕاسپاردەكاندا 
فەرمی وەرناگرن. كوردەكان بە ئاشكرا دژی لكاندنی ئاكرێ  
و ئەو پێشنیازانە بوون كە تایبەت بە قەراج، حەمدانیە و 
مەندەلی پێشكەشكراون)73(، چونكە چەند ناوچەیەكن 
دەیدەنە  كوردستان  لە  بەشێك  بە  مێژوییەوە  لەڕوی 
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ئێستای  دانیشتوانی  پێكهاتەی  لە  چاوپۆشین  بە  قەڵەم، 
)كە بە دەرەنجامی دەستتێوەردانی دیمۆگرافی دەزانن(. 
بە  پێشنیازەكە  دەیانەوێت  كوردەكان  ئەمە  لەجیاتی 
تەواوەتی ببینن، واتا هەرسێ  قۆناغەكەی لە نێوانیشیاندا 
دەڵێت:  عەلی  ڕەسوڵ  كۆرسەت  هەروەك  كەركوك، 
یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  لەسەر  بوو  "پێویست 
دەستەبەركردنی  نەك  بداتێ ،  تەكنیكیامن  یارمەتی 
مەسەلەكان  پێشنیازە  ئەم  بۆیە  سیاسییەكان،  ڕێگەچارە 
زیاتر ئاڵۆزدەكات. ئێستا ئێمە لە چاوەڕوانی قۆناغەكانی 
ئێمە  بێت.  باشرت  پێدەچێت  سێیەمداین،  و  دووەم 
پڕۆژەكە  ناتوانین  نەبینین  مەسەلەكان  هەموو  تاوەكو 
هەموو  ئێستادا  لە  باشرتوایە  ڕاستیدا  لە  ڕەتبكەینەوە. 
جیا  بەشێوەیەكی  ناشبێت  و  بكرێن  ئاشكرا  قۆناغەكان 

مامەڵە لەگەڵ كەركوكدا بكرێت" )74(.
كۆكبوو.  ڕایە  ئەم  لەسەر  كورد  تری  بەرپرسێكی 
پایەبەرز لە حكومەتی هەرێمی كوردستان  لێپررساوێكی 
بە  دەمانەوێت  بەاڵم  نین،  ڕاپۆرتەكە  دژی  "ئێمە  وتی: 
نەتەوە  نێردەی  پێشنیازەكانی  لەگەڵ  مامەڵە  یەكجار 
سازشدەكەین"  ئینجا  ئەوە  دوای  بكەین،  یەكگرتوەكاندا 
پێشنیازی  ئەوان  پێدەچێت  تر  واتایەكی  بە   .)75(
بكەن.  زه ویەكان  دەربارەی  چاوەڕوانكراو  ئاڵووێرێكی 
پێشنیازەكانی  بە  سەبارەت  عەرەبەكان  سیاسەمتەدارە 
نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بیروبۆچوونی تریان هەیە، 
پێكەوەیی  لەدەستدانی  ببێتەهۆی  دەكرێت  ئەوەش 
سەعید،  ڕاكان  دیالۆگ.  و  ناوخۆیی  وابەستەیی  و 
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ڕێككەوتنی  لەدوای  كە  كەركوك  پارێزگاری  جێگری 
2007دا  یەكەمی  كانونی  لە  عەرەبەكان  و  كورد  نێوان 
ناوزەدیكرد،  دابەشكردن"  "پالنی  بە  دانرا  پۆستەدا  لەو 
بە  ڕاوێژی  نێردەكە  چونكە  ڕەتیدەكەینەوە،  "ئێمە  وتی: 
دەربارەی  بەاڵم  كردن،  لەگەڵدا  قسەمان  نەكردوە،  ئێمە 
 ،)76( نەبوو"  ناوچانە  ئەو  كەمینەكانی  و  زۆرالیەن 
ئەوەبێت  پێشەوە  بەرەو  ڕێگە  باشرتین  پێشنیازدەكەم 
لەسەر  پێكهاتنێك  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  كە 
هەڵبژاردنەكانی پارێزگای كەركوك بەدەستبهێنێت. دوای 
پاڵپشتی  ڕێگەی  لە  و  توندی  بە  دیكە  جارێكی  ئەوەی 
ئه مه ریكا بۆ ئەنجومەنەكانی ڕابوون، هەست بەوەكرا كە 
عەرەبەكانی كەركوك هیواخوازن ئەدایەكی باشرت بنوێنن 
لە هەڵبژاردنی پارێزگاكاندا لەچاو هەڵبژاردنەكانی كانونی 
زۆرێك  بێت  هۆیەك  هەر  لەبەر  كە  2005دا،  یەكەمی 
نوێنەرایەتیەكی  ڕێگەی  لە  نەدا.  تێدا  دەنگیان  كەس 
پێگەی  بەنیازن  ئەوان  ئەنجومەندا  لە  گەورەترەوە 
لكاندنی  مەسەلەی  و  پاڵبنێن  دواوە  بەرەو  كوردەكان 
)140(ەوە،  مادەی  ڕێگەی  لە  كوردستانەوە  بە هەرێمی 
بەپێی مەنهەجی نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان یان بەپێی 
سەركردەیەكی  بكەن.  ئاڵۆز  بێت،  تر  مەنهەجێكی  هەر 
تری عەرەبی زۆر ئەرێنی، ئەو پێشنیازەی بە هاوسەنگ 
دایە قەڵەم، بەاڵم قسەكانی سەركردە كوردەكانی وتەوە 

بەوەی كە ئەوەی لە كۆتاییدا گرنگە كەركوكە)77(.
لە  ڕابوون  ئەنجومەنی  سەرۆكی  بەرامبەریشدا  لە 
بڕگەی  هەندێك  بە  كە  كرد،  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  حەویجە 
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پەیوەندی  ئەوەندەی  منونە  بۆ  سەرسامە،  پێشنیازەكە 
لە  دەربڕی  نیگەرانی خۆشی  بەاڵم  هەیە،  قەراجەوە  بە 
و  قەراج  لە  خەڵك  "كڕینی  بۆ  كورد  هەوڵەكانی  ئاست 
حەویجە لە بەغداش" )78(. لەوە دەچێت ناڕەزایی هەرە 
بەهێز لە توركامنەكانەوە بێت. حەسەن تۆران، ئەندامی 
ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك ڕەخنەی لە نێردەكە گرت، 
كانونی  ئەنجامی هەڵبژاردنەكانی  بە  لەبەرئەوەی پشتی 
)بڕوانە سەرەوە(، هەروەها دی  بەستوە  یەكەمی 2005 
كوردەكان  الیەنگیری  كە  تاوانباركرد،  بەوە  مستۆرای 
جێبەجێكردنی  دواخستنی  بۆ  داواكردنی  بە  دەكات 
مادەی )140( )لەجیاتی دانانی بە بێبنەما و هەڵوەشاوە(، 
زه ویە  لەیەكالوە  كە  تاوانباریدەكات،  بەوەش  هەروەها 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ناوزەدكردوە)79(.  لەسەرەكانی  كێشە 
دەكات،  نێردەكە  گشتی  ئاڕاستەی  پشتیوانی  ئەو 
مادامەكی داوای ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەرانی كردوە 
بۆ پێناسەكردنی زه ویە كێشە لەسەرەكان و مامەڵەكردن 
لەگەڵ هەموواندا )بەو واتایەی ئەو ناوچانەش بگرێتەوە 
كە لە كوردستانەوە دورن وەك ئەنبار، كەربەال، نەجەف 

و بەغدا بەرامبەر بە سەاڵحەدین سەبارەت بە دوجێل.
یەكگرتوەكان،  نەتەوە  نێردەی  كاری  دەربارەی 
لە دیاریكردنی هەموو ئەو سنورە  دەبینی شكستهێنانی 
ناوخۆییانەی، كە كێشەیان لەسەرە، بەپێی قسەی تۆران 
ئەوا "گومانەكان دەربارەی ئامانجەكانی زیاددەكات")80(. 
ماوەتەوە.  ناڕونی  بە  فیدراڵی  حكومەتی  هەڵوێستی 
پێیەی ئەندامێكی سەربەخۆی كورد لە ئەنجومەنی  بەو 
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نەتەوە  نێردەی  "پێشنیازەكەی  وتی:  كەركوك  پارێزگای 
یەكگرتوەكان پەسەندە"، داواشی لە حكومەت كرد دەستی 
درێژبكات. پێویستە ئەوە دووپاتبكەینەوە، ئەگەر مالیكی 
"ڕاسپاردەكانی  وتیشی:  جێبەجێكردنی،  بۆ  ئامادەبێت 
نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان: ئایا تۆ ئامادەیت مامەڵەی 
و  ئەویش  مەرامەكانی  پێویستە  بكەیت؟،  لەگەڵدا 
تاقیبكەینەوە.  سەرۆكایەتی  ئەنجومەنی  مەرامەكانی 
جدیە،  مەسەلەكە  و  نێودەوڵەتیە  دۆكیۆمێنتێكی  ئەمە 
چونكە  ڕەتیبكەینەوە،  ئاسانی  بە  هەروا  ناتوانین  بۆیە 
ئەمە گەمەیەكی گەورەیە لەگەڵ ڕۆڵبینی گەورەدا")81(.

یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  كە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
ئەوەی  لەسەر  نییە  ئاماژەیەك  هیچ  بەاڵم  دواندویەتی، 
هەر  یەكەمیدا"  "لێكدانەوەی  لە  مالیكی  حكومەتی  كە 
ئەم  جێبەجێكردنی  لەپێناو  گرتبێتەبەر  هەنگاوێكی 
عێراق  كە حكومەتی  چاوەڕواندەكرێت  زۆر  پێشنیازەدا. 
بڕیاری دابێت چاوەڕوانبێت تاوەكو وادەی جێبەجێكردنی 
شێخان،  تلكێف،  تەلەعفەر،  )قەزاكانی  دووەم  قۆناغی 
سنجار لە پارێزگای نەینەوا و قەزای خانەقین لە پارێزگای 
كە   ،)82( "كەركوك"  سێیەم  قۆناغی  هەروەها  دیالە(، 
ڕاپۆرتدا  یەك  لە  مەسەلەیە  ئەو  گوایا  دەڵێت  نێردەكە 
لەكۆتایی ترشینی دووەمی 2008  ڕێكخراوە و هیوادارە 
باڵویبكاتەوە. لە هەموو بارەكاندا، شتێكی لۆژیکییە هیچ 
كارێك ئەنجامنەدرێت: حكومەت بەرژەوەندی هەیە لە 
ئەوەندەی  تایبەتی  بە  ئێستا،  بارودۆخی  هێشتنەوەی 
تایبەتە بە كوردەكان و بارودۆخیان لە بارێكی ناوادەدا، 
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هەڵوێستێك  ڕازیبكەن  حكومەت  لەسەرییانە  چونكە 
یاسای  ئاڵۆزی  بارودۆخی  تەمموزدا،  لە  نیشانبدات. 
چاوەڕوانكراوەكەی  پێشنیازە  پارێزگاكان  هەڵبژاردنی 
كەركوك  بە  تایبەت  یەكگرتوەكانی  نەتەوە  نێردەی 
تێپەڕاند، لەمانگی ئابیشدا سوپای عێراق چووە ناو زه ویە 

كێشە لەسەرەكانی سەر بە پارێزگای دیالەوە. 
حكومەتی  بە  گەورە  متامنەی  كە  ئاشكرایە،  شتێكی 
ویالیەتە  كە  نێگەتیڤەی،  ڕێژەییە  ڕۆڵە  ئەو  و  مالیكی 
بێهیوابوونی  بۆ  بوون  هۆكارێك  گێڕای  یەكگرتوەكان 
ئەو  داواكردنی  و  كەركوك  بە  سەبارەت  كوردەكان 
گەیشنت  بەبێ   مشتومڕن،  جێی  كە  تر،  زه ویانەی 
بۆچوونەكان  تریش  جارێكی  چارەسەرێك.  هیچ  بە 
بە  نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان هەڵسێت  ئەوەبوو، كە 
ئەو  ڕچەی  شكاندنی  بۆ  نوێ   پێشنیازی  پێشكەشكردنی 
مانگ   )2( لەدوای  كە  ئەوەی،  سەرەڕای  چەقبەستوییە. 
ئەمە یارمەتیدەربوو بۆ جڵەوگیركردنی ئەو قەیرانەی، كە 
لەسەر یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاكان دروستبوو لەڕێگەی 
بۆیە  كەركوك،  بۆ  جیاواز  میكانیزمێكی  پێشنیازكردنی 
ئەزمونەكە ئەوەی نیشاندا، كە پێویست بە گەڕان دەكات 
هۆی  ببێتە  دەكرێت  كە  مەزن"،  "سەودایەكی  لەدوی 

پاڵنانی یاسای نەوت و پێداچوونەوە دەستورییەكان.

3. زیادبوونی ملمالنێ لەسەر نەوت
دادەنرێت،  عێراق  داهاتی  سەرچاوەی  تاكە  بە  نەوت 
بواری  لە  نائاسایی  ڕۆڵێكی  غاز  و  نەوت  لەبەرئەوە 
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كە  ئەوەیە  لەسەر  پرسیارەكان  بۆیە  دەبینن،  سیاسەتدا 
كێ   دەبات؟  بەڕێوەی  كێ   خاوەنی؟  دەبێتە  كێ   ئایا 
پشكەكانی  كێ   دەگرێت؟  هەناردەكانیدا  دەستبەسەر 
داهات وەردەگرێت؟ )83(. هەر لە نیسانی 2003وە ئەم 
پرسیارانە بوونەتە مایەی ئاژاوە و دووبەركی، ئەوەبوو واڵت 
دەستیكرد بە لەدەستدانی ناوەندێتی خۆی، گیرۆدەبوونی 
باڵوبوونەوەی  مەزهەبی،  و  ڕەگەزی  توندوتیژی  بە 
گەندەڵی و تاوانكاری لە نێوانیشیدا بە قاچاغربدنی نەوت 

و لەدەستدانی متامنە بەشێوەیەكی قوڵ. 

كوردستان  لە  خۆیی  حوكمی  هەرێمی  سەرهەڵدانی 

لە  یارمەتیدەربوو  زۆر  بەڕونی  و  تایبەتی  بەشێوەیەكی 

كوردەكان  نەوت.  دەربارەی  پرسیارەكانی  وروژاندنی 

بەپەرۆشبوون بۆ پەرەپێدانی ناوچەكەیان، كە بۆ ماوەی 

نەبوونی  بەاڵم  پەراوێزخرابوو،  و  بێبەری  دەیە  چەندین 

بە  وایكردوە  خۆیان  بە  تایبەت  داهاتی  سەرچاوەی 

ببەسنت.  فیدراڵی  بودجەی  بە  پشت  تەواو  شێوەیەكی 

پەیوەندییەكانیان  و  ئاڵۆزبن  مەسەلەكان  وایكرد  ئەمە 

لەگەڵ بەغدا نائارام بێت، بودجەی سااڵنەشیان بەڕێژەی 

%17 دیاریكراوە، بۆیە گلەیی ئەوە دەكەن، كە ئەو بڕە 

وادەی  لە  یاخود  خۆیانە،  پشكی  كە  وەرناگرن،  داهاتە 

دیاریكراوی خۆیدا وەریناگرن. بۆ خۆدزینەوە لەم حاڵەتە، 

حكومەتی هەرێمی كوردستان بە پەرۆشە بۆ پەرەپێدانی 

دوو سەرچاوەی ئایندەیی: سامانی نەوت، كە پێدەچێت 

لكاندنی  ڕێگەی  لە  هەبێت،  كوردستاندا  هەرێمی  لە 
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زه ویە كێشە لەسەرەكانیشەوە، واتا ئەو كێڵگە نەوتییانەی 

كە بە دڵنیاییەوە لە كەركوك دان یان نەوت و غازێكی تر، 

كە بوونیان لەناو زه ویە كێشە لەسەرەكاندا بسەملێرنێت. 

هەموو ئەمانە بوونەهۆی دروستبوونی چەندین كۆسپی 

هیواكانی  پەكیكەوت،   )140( مادەی  پڕۆسەی  نوێ . 

بەرهەمهێنانی  لەپێناوی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

نەبوونی  ئەنجامی  لە  بە هەرێم  تایبەت  غازی  و  نەوت 

بۆ  هاوپێچكراو  یاسای  و  نەوت  فیدراڵی  یاسای 

دابەشكردنی داهاتەكان لەخشتەبرا، ئەم دوو یاسایەشە، 

بنەما  و  دامودەزگاكان  دروستبوونی  مایەی  دەبنە  كە 

کارگێڕییەكان و گەشەپێدانی سەرچاوە كانزاییەكانی واڵت 

و دابەشكردنی داهاتەكان لە ئەنجامی فرۆشتنیدا )84(.

هیچ  بەبێ   یاسایانە  ئەم  لەبارەی  دانوستانەكان 

لە  هەریەك  كە  كاتەوەی  لەو  شكستیانهێنا  ئامانجێك 

حكومەتی  و  فیدراڵی  حكومەتی  نەوتی  وەزارەتی 

دوو  2007دا  ساڵی  سەرەتای  لە  كوردستان  هەرێمی 

ڕەشنوسی ناكۆك و ناچوونییەكیان لەگەڵ یاسای نەوت 

ئابی  مانگی  لە  داڕشت. حكومەتی هەرێمی كوردستان 

2007 هەستا بە بەڕێكردنی یاسای تایبەت بە نەوت و 

گرێبەستەكانی  ئیمزاكردنی  بە  دەستیكرد  بەجیا  و  غاز 

دامەزراندنی  لەپێناو  بیانییەكاندا  كۆمپانیا  لەگەڵ 

بەرهەمهێنانی  و  دۆزینەوە  بۆ  سەرەكی  ژێرخانێكی 

نەوت.
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هەولێر - بەغدا و گرێبەستەكانی نەوت
تێكدانی  بۆ  یارمەتیدەربوو  بارودۆخە  ئەم 
 2008 ساڵی  لە  )كە  بەغدا  لەگەڵ  پەیوەندییەكان 
وەاڵمی درایەوە بە ئیمزاكردنی گرێبەستی جیا دەربارەی 
كێڵگەكانی نەوت و غاز لە ناوچەكانی تری واڵتدا(، ئەمە 
هەرێمی  حكومەتی  داهاتوی  كۆسپی  كە  كاتێكدا  لە 
ئەگەر  تەنانەت  هەرێم  ڕونكردوەتەوە.  كوردستانی 
سەروەت و سامانیش لە دەرهێنانی نەوتدا بەدەستبهێنێت 
توركیادا  بە  تێپەڕبوونی  دەستەبەركردنی  بەبێ   ناتوانێت 
بیفرۆشێت.  ناوەڕاست  سپی  دەریای  كەناری  لەسەر 
سەرباری مەترسییەكانی توركیا لە سەربەخۆیی كوردەكان 
بە پاڵپشتی نەوت، بەاڵم توركیا پێیخۆش نییە ڕێگەبدات 
بە زه ویەكەیدا  بە حكومەتی هەرێمی كوردستان نەوت 
كە  نەوت،  فیدراڵی  یاسای  بوونی  بەبێ   هەناردەبكات 
پەیوەندییەكانی هەرێمی كوردستان بە دەوڵەتی عێراقەوە 
قەیرانی  گروپی  پێشودا،  ڕاپۆرتێكی  لە  دەكات.  زیاتر 
"چوارچێوەی  تاووتوێكردنی  بە  هەستاوە  نێودەوڵەتی 
بەڕێوەبردنی  بۆ  هاوسەنگ  و  تەواو  و  شەفاف  كارێكی 
لەسەركردن  گفتوگۆ  قابیلی  كە  غاز  و  نەوت  سامانی 
دادەنرێت"،  گرنگ  هەرە  بناغەی  بەردی  بە  و  بێت 
نابێتەهۆی  ئاوەها  كاری  چوارچێوەیەكی  نەبوونی  بەاڵم 
پیشەسازی  لە  نێودەوڵەتی  وەبەرهێنانی  هاندانی 
نەوتدا، بەڵكو چەند الیەنێكی وەك حكومەتی هەرێمی 
كوردستان هاندەدات كە بەجیا كاری خۆی بكات" )85(. 
دانوستانەكان لەسەر یاسای نەوت پەكیكەوتوە و كەلێنێكی 
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ئابوریدا  بواری  لە  دەوڵەت  ڕۆڵی  بە  تایبەت  گەورەی 
هەردوو  نێوان  ملمالنێی  سەرباری  ئەمە  دروستكروە، 
ڕۆڵی  دەیانەوێت  كوردەكان  عەرەب.  و  كورد  نەتەوەی 
بچوك  نەوتدا  كەرتی  بەڕێوەبردنی  لە  فیدراڵی  دەوڵەتی 
بكەنەوە و بە مافی خۆیان دەزانن دوا بڕیاریان هەبێت 
سەبارەت بە پەرەپێدانی كێڵگەكان لەسەر زه ویی خۆیان. 
ئەمە ڕەنگدانەوەیە بۆ نەبوونی متامنە لەالیەن بەغداوە 
تا ئاستێكی قوڵ، كە لەسەر ئەزمونە مێژوییەكانی ڕابردو 
ئێستا بنیادنراوە، لەنێوانیشیدا بەكارهێنانی سامانی نەوت 
لەالیەن ڕژێمە یەك لەدوا یەكەكان بۆ چەوساندنەوەیان 
كە  بودجە  داهاتەكانی  ناڕێكخراوی  دەستوااڵكردنی  و 
سەرەڕای  پەسەندكراوە.  ئێستاوە  حكومەتی  لەالیەن 
بە  پشت  وادەخوازن  كوردەكان  كە  ئاشكرایە  ئەمەش 
ئابوری خۆیی ببەسنت لە پێناوی زیادكردنی دەسەاڵتیان و 

لەوانەشە ئەگەری جیابوونەوەیان لە ئایندەدا. 
لە  بە پێچەوانەی ئەمەوە، زۆربەی عێراقییەكانی دیكە 
وەك  شیعەكان  سیاسییە  سەركردە  لە  هەندێك  نێوانیاندا 
نوری مالیكی سەرۆك وەزیران، دروستبوونی ئەو دەوڵەتە 
بە هەڕەشەیەك دانانێن. ئەوان دەخوازن لەڕوی ئابوری و 
دامەزراوەییەوە بەهێزیبكەن و كۆنتڕۆڵیشی بكەن. ئەوان 
دژی هەستی نیشتامنی كوردن، بەاڵم لەجیاتی ئەوە بەباشی 
سەرچاوەكان  نیشتامنیبوونی  دەوترێت  پێی  كە  دەزانن 
بە  دەردەبڕێت،  خۆی  واتایەكە  ئەوەش  )داهاتەكان(، 
تایبەتی لەمیانی ئەو گفتوگۆیانەوە كە دەكرێت دەربارەی 
كام  لە  )كێڵگەكان  دەكات  نەوت  خاوەندارێتی  كێ   ئایا 



وەرگێڕانی: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم  58

زه ویدان(، ئەگەر بكرێت بەرامبەر بە خزمەتگوزارییەكان 
)بڕوانە  بیانییەكان  كۆمپانیا  بە  پارەبدرێت  زیاتریان 
ڕۆڵی  و  نیشتامنپەروەری  لەسەر  ملمالنێ   خوارەوە(. 
ناكۆكییە  لەنێوان  پەیوەندی  بازنەیەكی  دەوڵەت 
زه ویە  ئەو  لەسەر  كە  دروستكردوە،  دیكە  جیاوازەكانی 
و  داوایاندەكەن  كوردەكان  كە  پەیدابوون،  كێشەدارانە 
دەنگی ئەوە هەیە، كە ئەو زه ویانە یەدەگێكی بێشوماری 
یاسای  دەربارەی  تەنها  دانوستانەكان  تێدایە.  نەوتیان 
دەربارەی  كوردەكان  بێهیوابوونی  بەاڵم  نەبوو،  نەوت 
پاڵیپێوەنان   ،)140( مادەی  بە جێبەجێكردنی  داواكردنیان 
بۆ وەستاندنی هاوكارییەكانیان سەبارەت بە هەریەكە لە 
پەیوەندیدار.  تری  تەرشیعاتی  كۆمەڵێك  و  نەوت  یاسای 
چەند  پێچەوانەكردنی  بۆ  هەوڵەكانیان  ئەمەش  سەرەڕای 
بەهۆی  جیاكردنەوەیان  و  پشتگوێخستنیان  لە  دەیەیەك 
تەعریبەوە، بۆیە حكومەتی هەرێمی كوردستان لە ئێستادا 
هەستاوە بە سەپاندنی دەسەاڵتی خۆی بەسەر هەندێك لە 
زه ویە كێشە لەسەرەكان و گرتنەبەری چەند هەنگاوێكی 
بەرایی بۆ گەڕان و پەرەپێدانی هەریەك لە سەرچاوەكانی 
ناكۆكی  هەیە.  بوونیان  زه ویانەدا  لەو  كە  غاز  و  نەوت 
لەسەر نەوت و زه ویە كێشە لەسەرەكان بەناو یەكداچووە 

و ئێستا بووەتە گرفت و قابیلی تەقینەوەیە.
 

أ. پەرەپێدانی سامانی نەوتی كوردستان
حكومەتی هەرێمی كوردستان ڕوبەڕوی چەند كۆسپێكی 
گەورە دەبێتەوە لەڕوی دۆزینەوەی سامانەكانی هەرێم 
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لێنەبیرناوە. كەمی شارەزایی و سەرچاوەكان  كە سودیان 
ڕێگەی  وایكردوە  بەغداوە،  لەالیەن  سیاسی  پاڵپشتی  و 
دەسەاڵتی  جێگیركردنی  پێناو  لە  هەرێم  كاروانەی  ئەم 
ئابوری  بناغەیەكی  بە  پشتبەسنت  بە  كوردیدا  خۆیی 
هەیەتی  هەرێم  سەرچاوانەی  ئەو  دورودرێژ.  خۆماڵی 
ژمارە  كە  ئەوەی،  سەرەڕای   .)86( بێگومانە  و  ئایندەیی 
جەخت لەسەركروەكان جێگەی سەرسوڕمانە )87(، بەاڵم 
كە  بەوەی  گەشبینن  كوردەكان  بەرپرسە  لە  هەندێك 
لێدوانی  بەپێی  دەدۆزرێتەوە.  غاز  نەوت  زۆری  بڕێكی 
لە  رسوشتییەكان  سەرچاوە  وەزیری  هەورامی(  )ئاشتی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان، كە دەڵێت: "من پێموانیە، 
كە كەركوكێكی دووەم بدۆزینەوە )واتا نزیكەی 15 بلیۆن 
تر  كێڵگەی  زۆرێك  ئێمە  كە  پێموایە  بەاڵم من  بەرمیل(، 
تریان  هەندێكی   .)88( كەركوك"  سەرەڕای  دەدۆزینەوە 
كەمرت گەشبین و دەڵێن: "بەڵێ  نەوتی حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بەالی ئێمەوە گرنگە، بەاڵم ئەوە نابێتە بەدیلی 

نەوتی كەركوك" )89(.
لەساڵی 2008 بەرهەمێكی كەم هەبوو، هەمووی هی 
یەك كێڵگە بوو لە پارێزگای دهۆك، كە لەالیەن كۆمپانیای 
ڕۆژانە  كە  بەڕێوەدەبرێت،  نەرویجیەوە  )DNO(ی 
نزیكەی )10000( بەرمیل پوختەدەكات بۆ بەكارهێنانی لە 
ناوخۆدا، هەروەها توانای هەناردەكردنی نایاسایشی هەیە 
بۆ ئێران بە تەنكەری گواستنەوە )90(. شارەزایانی نەوت 
دەڵێن، كۆمپانیای )DNO(ی نەرویجی لە توانایدایە دە 
بەرامبەر بەرهەم زیادبكات ئەگەر بێتو كەناڵێك بۆ ناردنە 
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دەرەوەی دەستەبەربكرێت )91(. هەناردەكردنی نەوت 
بەهۆی ناكۆكییەكانی حكومەتی هەرێم لەگەڵ وەزارەتی 
لە  بەردەوام  شكستهێنانی  و  فیدراڵی  حكومەتی  نەوتی 
گەیشنت بە ڕێككەوتنێك لەسەر یاسای نەوت وەستێرناوە. 
ئەگەر بێتو بگەنە ڕێگەچارەیەك لەسەر ئەم مەسەلەیە، 
كۆی  كە  خەماڵندوە،  ئەوەیان  هەرێم  لێپررساوانی  ئەوا 
گشتی بەرهەمهێنانی ناوخۆی سەرجەم كێڵگەكانی هەرێم 
لەوانەیە لەگەڵ هاتنی ساڵی 2013 لە ڕۆژێكدا بگاتە یەك 
ملیۆن بەرمیل. لەگەڵ ئەمەشدا شارەزا نێودەوڵەتییەكانی 
بە  بەرهەمهێنانیان  زیاترەوە  وردییەكی  بە  نەوت  بواری 
نزیكەی نیو ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێكدا خەماڵندوە لەگەڵ 
كە  بەوە،  گەشبینن  ئەوان  بۆیە  2013دا،  ساڵی  هاتنی 
هەرێم دەرفەتێكی ئابوری گەورە پێشكەشدەكات )92(. 
ئەم  پەرەپێدانی  بۆ  هەوڵدانیان  و  كوردەكان  سەركردە 

سامانە نەوتیەیە، كە پاڵنەری زۆری هەیە:
دەسەاڵتی  دەیەوێت  هەرێم  حكومەتی  شت  یەكەم 
فیدراڵی  حكومەتی  بەرامبەر  لە  خۆی  ئابوری 
داهاتەكانیدا  تەواوی  لە  چونكە  زیادبكات،  عێراقدا 
%17ی  سااڵنە  فیدراڵی  حكومەتی  پشتیپێبەستوە)93(. 
بەاڵم  تەرخانكردوە،  كوردستان  هەرێمی  بۆ  بودجەكەی 
ئەم تەرخانكردنە بەهەر هۆیەك بێت لێی دەبڕدرێت و 
كەمدەكاتەوە "بۆ دابینكردنی خەرجییە سیادییەكان، كە 
فیدراڵیەوە هەیە"  پڕۆسەكانی حكومەتی  بە  پەیوەندیی 
)94(، بەاڵم كۆمەڵە سیاسییەكان ڕوبەڕوی ئەوە دەبنەوە 
عێراقدا  دانیشتوانی  ڕێژەی  لە  كوردەكان  پێیەی  بەو 



61نەوتبەرامبەرزهوی

ئەگەر حكومەتی  تەنانەت   .)95( پێكدەهێنن  كەمایەتی 
بە  تایبەت  نەوتی  هەناردەكردنی  داهاتەكانی  هەرێم 
دابەشبكات،  عێراقدا  فیدراڵی  حكومەتی  لەگەڵ  خۆی 
كە گەلێكجار تەئكیدی لەسەركراوەتەوە، ئەوا پێدەچێت 
ئەو داهاتە لە دژی هەر هەوڵدانێكی حكومەتی فیدراڵی 
حكومەتی  پشكی  پەكخستنی  بۆ  بەكاربهێرنێت  عێراق 

هەرێم، كە خۆی بە شایەنی دەزانێت )96(.
بە  پشت  كەمرت  ئابورییەوە  لەڕوی  لەبەرئەوەی 
لە  هەرێم  حكومەتی  دەبەستێت،  فیدراڵی  حكومەتی 
دانیشتوانەكەی  سەرەكییەكانی  پێویستییە  توانایدایە 
لەمە  )ئەوانەش  دابینبكات  كارەبا  و  سوتەمەنی  وەك 
شتی  و  ئاوەڕۆ  و  خواردنەوە  ئاوی  وەك  جیادەبنەوە 
دەستەبەرنەبوون،  هەرێمدا  لە  ئەمانە  هەموو  تریش(. 
ناڕەزایی گشتی. هیچ  ئەوەش بووەتەهۆی سەرهەڵدانی 
پااڵوگەیەك و تەنانەت وێستگەكانی بەرهەمهێنانی وزەی 
كارەباش نییە بەجۆرێك، كە بتوانرێت لە هەرێمدا پشتیان 

پێببەسرتێت )97(.

نەوتی كوردستان و بونیادنانی ژێرخان
حكومەتی  غازەوە،  و  نەوت  فرۆشتنی  لەڕێگەی 
بۆ  پێویست  دارایی  دەتوانێت  كوردستان  هەرێمی 
سەرەكییەكان  كەرەسە  و  سەرەكی  ژێرخانی  بونیادنانی 
پشتبەستنی  خۆی  بەڕۆڵی  ئەمەش  دابینبكات،  خۆی  بۆ 
توركیا  لە  پاڵێوڕاو  سوتەمەنی  هاوردەكردنی  لەسەر 
بە  كە  كەمدەكاتەوە،  ترەوە  شوێنێكی  هەر  لە  یاخود 
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دەكەوێت  ئاسایی  هاواڵتیانی  دەست  نەگونجاو  نرخی 
سەركردە  پەرۆشی  ئاڕاستەی  بە  و  دواییدا  لە   .)98(
بە  پێویستییان  ئەوان  بەاڵم  سەربەخۆیی،  بۆ  كوردەكان 
سامانی  دەكرێت  كە  هەیە،  بەهێز  ئابوری  بنەمایەكی 
ئەوەش  دەستەبەربكات. سەرەڕای  بۆیان  نەوتی هەرێم 
چوارچێوەی  لە  حەزدەكەن  كە  ڕایانگەیاندوە،  ئەوان 
جێبەجێنەكردنی  بە  سەبارەت  بەاڵم  مبێننەوە،  عێراقدا 
چەندین  دەستور  تری  الیەنێكی  چەند  )140(و  مادەی 
لە  زۆرێك  ڕازیكردنی  پێناوی  لە  هەڕەشەیانكردوە، 
چاوەڕوانی  تەنها  كوردەكان  كە  بەوەی،  عێراقییەكان 
كە  تێڕوانینەوە  لەم  جیابوونەوە)99(.  بۆ  دەرفەتێكن 
بەالی حكومەتی هەرێمەوە گرنگە، ئەوە لە داهاتەكاندا 
ئەوان  هێشتا  )چونكە  نییە  دادپەروەرانە  پشكێكی 
سەربەخۆیی  لەدوای  بەاڵم  پێیەتی،  پێویستیان  ئەمڕۆ 
و  خاوەندارێتی  بەاڵم  نابێت(،  ئەوتۆی  گرنگییەكی 
بە  ڕێگەی  لە  گرنگە.  نەوت  كێڵگەكانی  كۆنتڕۆڵكردنی 
سرتاتیژێكی  هەرێم  حكومەتی  ئامانجانە،  لەم  ئاگابوون 
وەبەرهێنانی  ڕاكێشانی  بۆ  پەیڕەوكردوە  هێرشبەرانەی 
سەرچاوە رسوشتییەكانی  وەزیری  سەرپەرشتی  بە  بیانی 
حكومەتی هەرێم )ئاشتی هەورامی(، كە لە ئاداری 2006 
وتوێژەكانی  وەستانی  لەكاتی  دامەزراوە.  پۆستەدا  لەو 
تایبەت بە یاسای نەوتی فیدراڵی لە 2007دا، ئەنجومەنی 
نیشتامنی كوردستان هەستا بە بەڕێكردنی یاسای نەوت 
خوێندنەوەی  لەسەر  كە  هەرێم،  بە  تایبەت  غازی  و 
هەرێم بۆ دەستوری فیدراڵی داڕێژراوە )100(. یاساكە و 
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منونەی ئەو گرێبەستەی گرتویەتیەخۆ )لەالیەن نوێنەرانی 
كە  جۆرێك  بە  كراوە(،  بۆ  لێكدانەوەی  پیشەسازییەوە 
لەبەرئەوەش،   ،)101( باشرتینە  پیشەسازیدا  لەبواری 
دەستیكردەوە  هەرێم  حكومەتی  ئامادەن،  و  ساز  كە 
كە  گرێبەستانەی،  لەو  كۆمەڵێك  لەبارەی  دانوستان  بە 
ئیمزاكردنی  هەروەها   ،)102( كردبوون  ئیمزای  لەپێشدا 
چەند گرێبەستێكی ئامادەكراو لەگەڵ ئەو كۆمپانیایانەدا، 
2008دا  ئەیلولی  لە  سەركێشیبكەن.  ئارەزودەكەن  كە 
هەرێم زیاتر لە )20( گرێبەستی ئەنجامدا )103(. بەپێی 
ئەو سەركێشیە چاوەڕوانكراوانە "بوونی نادڵنیایی نەوت 
نەبوونی  بشێت،  دەرهێنان  بۆ  كە  بازرگانی،  غازی  و 
نەبوونی  و  دارایی  سیستمی  لەدەستدانی  ژێرخان، 
یاسای نەوتی  نەبوونی  لە ئەنجامی  توانای هاوردەكردن 
بەدەستهێنا  گرێبەستەكانیان  ئەوانەی   ،)104( فیدراڵی" 
سەرچاوە  ئەو  كە  بوون،  بچوكەكان  كۆمپانیا  بە  سەر 
لەبواری  بتوانن  تاوەكو  نییە  لەبەردەستدا  گەورەیەیان 
سەرەڕای  پێشڕەویبكەن.  بەجیا  پیشەسازییەدا  ئەم 
دەستكردن بە دۆزینەوەی نەوت لە ڕێگەی هەڵكەندنی 
هەڵقواڵنی  پاشان  بەالنیكەم،  جارێك  بیرەكان،  ئیختیاری 
بەشێوەیەكی  گرێبەستەكان  ئیمزاكردنی  بۆیە  نەوت، 
باشرتبوون  ئابوری  لەالیەنی  زیاتر  سیاسی  و  ڕەمزی 
گرێبەستانە  ئەم  بۆ  ئاماژەی  هەرێم  حكومەتی   .)105(
كردوە، كە بەڵگەن لەسەر مافی هەرێم لە وەبەرهێنانی 
بونیادنراو  كێبڕكێی  گیانی  هێنانەدی  پێناوی  لە  بیانیدا 
گەواهی  ئەنجامەكان  بێتو  ئەگەر  گریامنەكردن،  لەسەر 
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نەوتی  كۆمپانیایەكی  هیچ  ئەوا  بدەن،  دەوڵەمەندبوون 
مامناوەندی نامێنێت دور بێت لە وەبەرهێنان. حكومەتی 
هەرێم ئاگادارییەكانی لە بارەی دۆزینەوە بەراییەكانەوە 
لە  گەورەكان،  كۆمپانیا  ڕاكێشانی  پێناوی  لە  بەكارهێنا 
چەند  لەبارەی  هاوبەشەوە  گرێبەستێكی  چەند  ڕێگەی 
ڕێگەی  لە  هەروەها  تەرخانكراو،  پێشرت  بڕگەیەكی 
بێتو  ئەگەر   .)106( نوێوە  تری  گرێبەستی  تەرخانكردنی 
كێبڕكێكارە  لە  یەكێك  لەالیەن  وەبەرهێنەران  لە  یەكێك 
گەورەكانەوە دوربخرێتەوە، ئەوە دەبێتەهۆی زیادكردنی 
سەرەكی  ئامانجی   .)107( هەرێم  حكومەتی  دەسەاڵتی 
بریتیبوو لە هێنانی كۆمپانیا گەورەكانی نەوت، هەروەك 
پسپۆڕێكی بواری نەوت پێیوایە ئێستا "ئاشتی هەورامی 
كوردستاندا،  هەرێمی  لە  ناوێت  بچوكەكانی  كۆمپانیا 
زیاترە  شارەزاییان  كە  دەوێت،  كۆمپانیایانەی  ئەو  بەڵكو 
دەربكەون"  زەوی  لەسەر  ڕاستییەكان  دەشیەوێت  و 
نادڵنیاییەی  كەشە  ئەو  ئەنجامی  لە  گەورەكان   .)108(
هەرێمی كوردستان بۆ وەبەرهێنان دوودڵ بوون، لەوەش 
بەوەی،  فیدراڵییە  حكومەتی  هەڕەشەكردنی  گرنگرت 
حكومەتی  لەگەڵ  گرێبەست  كۆمپانیایەك  هەر  كە 
پێنادرێت  ڕێگەی  بكات،  ئیمزا  كوردستاندا  هەرێمی 
فیدراڵیدا  حكومەتی  نەوتی  وەزارەتی  لەگەڵ  گرێبەست 
باشوری  لە  نەوتەكانی  بیرە  گەورەترین  كە  ئیمزابكات، 
حكومەتی  خوارەوە(.  )بڕوانە  كۆنتڕۆڵكردوە  عێراقدا 
لەگەڵ كۆمپانیای  بۆ گرێبەستكردن  هەرێم هەوڵدەدات 
گەورەتردا لە پێناوی دەستەبەركردنی سەرچاوەی گەورەتر 
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 .)109( سیاسیدا  دەسەاڵتی  پێناوی  لە  گرنگرت  لەوەش  و 
مادەی)140(،  بۆ  نوێنەری سەرۆكی هەرێم  عەزیز  قادر 
كە مەبەستی سەركردە كوردەكان بوو وتی: "ئەوان بڕوایان 
بەوەیە، كە لەگەڵ هاتنی كۆمپانیاكان بۆ كوردستان، ئەوا 
گەورەكانەوە  دەوڵەتە  لەالیەن  كە  كۆمپانیایانە،  ئەو 
لە  پارێزگاریكردن  بە  هەڵدەسنت  لێدەكرێت،  پشتیوانیان 
هەرێم )110(. گۆڤاری وۆڵ سرتیت جۆرناڵ بەمشێوەیە 
لەو  كوردەكان  لێپررساوە  مەبەستی  كردوەتەوە:  كورتی 
ئیمزایاندەكەن  كە  نەوتیانەی،  گرێبەستە  ئەو  زۆری 
ئەوەیە، كە دەبنە زەمانەتێكی دووسەرە، چونكە بەرپرسە 
كۆمپانیاكانی  لەگەڵ  گرێبەستكردنیان  بە  كوردەكان 
فەڕەنسا،  بەریتانیا،  ئوسرتالیا،  وەك  دورەكانی  دەوڵەتە 
هیند، ڕوسیا، كۆریای باشور و توركیا، سەرەڕای ویالیەتە 
پاڵپشتییەكی  هیواخوازن  ئه مه ریكا،  یەكگرتوەكانی 
بنبەستبوونی  لەكاتی  بەدەستبهێنن  نێودەوڵەتی  سیاسی 
مەسەلەكان لەگەڵ بەغدا. لەكاتی دابەشكردنی عێراقیشدا 
و  بەردەوام  سەرچاوەیەكی  خاوەنی  دەبنە  كوردەكان 
مەبەستە؟  بە  مەسەلەیەكی  ئەمە  ئایا  بەرفراوان.  زۆر 
وەزیری  هەورامی  ئاشتی  "هەروەك  دڵنیاییەوە،  بە 
متامنە  بەوپەڕی  كوردستان  رسوشتییەكانی  سەرچاوە 
هەرچەندێك   .)111( دووپاتیدەكاتەوە"  بەخۆبوونەوە 
بەاڵم  لۆژیکییە،  سیاسەتە  ئەم  مشتومڕبێت  جێگەی 
لەگەڵ ئەو ڕاستییە درەوشاوەدا لێكدەدات، كە هەرێمی 
تەنها  و  داخراودایە  جوگرافی  پێگەیەكی  لە  كوردستان 
غاز  و  نەوت  نالوێت  بۆی  نەبێت  توركیاوە  ڕێگەی  لە 
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هەناردەبكات. ئەم مەسەلەیەش پێویستی بە دەربڕینی 
هەناردەكردنی  بۆ  هەیە  فیدراڵی  حكومەتی  ڕەزامەندی 
كەركوك- نەوتییەكانی  بۆرییە  ڕێگەی  لە  كورد  نەوتی 

حكومەتی  ئێستادا  قەیرانەی  لەم  بەاڵم  بێجی-جیهان، 
بەغدای  ڕەزامەندی  ناتوانێت  كوردستان  هەرێمی 
دەستبكەوێت. تەنانەت ئەگەر حكومەتی هەرێم بەسەر 
بۆری  هێڵێكی  دامەزراندنی  بە  زاڵبێت  كۆسپەدا  ئەم 
بەرەو  لە زه ویی كوردستانەوە  تایبەت بەخۆی  سرتاتیژی 
سنوری توركیا، بەاڵم هەر پێویستی بە ڕەزامەندی توركیا 
ناوەڕاست  سپی  دەریای  بۆ  گواستنەوەی  بۆ  دەبێت 
حكومەتی  بەرپرسانی  لە  هەندێك  واپێدەچێت   .)112(
بكەن،  ئەنقەرە  كۆتایی  ڕەزامەندی  لەسەر  گرەو  هەرێم 
لەبەرئەوەی زۆر پێویستی بە وزەیە )113(. لەمبارەیەوە 
"ئەگەر  وتی:  لێدوانێكدا  لە  نەوت  بواری  پسپۆڕێكی 
پڕۆژەكانی  دەربارەی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
بۆ  و  ڕۆژێكدا  لە  نەوت  بەرمیل  ملیۆنێك  بە  سەبارەت 
ماوەی )5( ساڵی داهاتو ڕاستبكات، ئەوا ئابورییە حوكمی 
ئەوە دەدات كە توركیا دەستیدەستی لەگەڵ حكومەتی 
لەگەڵ حكومەتی هەرێمدا  عێراقیدا بكات و ڕاستەوخۆ 
مامەڵە دەكات. توركیا لە ڕۆژێكدا پێویستی بە )800000( 
بەرمیل نەوتی خام هەیە، لەبەرئەوەی خۆی لە ڕۆژێكدا 
بەرهەمێكی الوازە  كە  بەرهەمدێنێت،  بەرمیل   )43000(
دەوەستێت،  گران  نەوتێكە  ڕێژەیی  بەشێوەیەكی  و 
لەبەرئەوە بۆ توركیا باشە ئەگەر بێتو حكومەتی هەرێمی 
كوردستان بڕیاربدات ئەوەندە بەرهەمبێنێت، كە بەشی 
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لێپررساوانی ئەنقەرە ڕایانگەیاندوە،  توركیا بكات )114(. 
پێیانوایە،  ئەوان  چونكە  نییە،  ئەوە  بۆ  بوارێك  هیچ  كە 
یەكگرتوە  عێراقێكی  بناغەی  بەردی  بە  نەوت  یاسای  كە 
دەگرێتەخۆ،  كوردستانیش  هەرێمی  كە  دادەنرێت، 
خۆیدا،  لەجێی  یاساكە  دانانی  تاكاتی  دەڵێن  هەروەها 
لەبەرئەمە   .)115( دەكەن  كورد  هاوردەكانی  دژایەتی 
بەشێوەیەكی  عەمەلی،  هۆكارێكی  چەند  لەبەر  و 
چارەسەركردنی  چاوەڕوانی  لە  هەر  كورد  نەوتی  گشتی 
گرفتی یاسای نەوتدا دەبێت، ئەمە لە كاتێكدایە كە ئەو 
كۆمپانیایانەی گرێبەستیان لەگەڵدا كراوە ڕیزییان بەستوە 

بۆ دەستكردن بە بەرهەمهێنان.

ب- نەوتی كەركوك و ناوچە كێشە لەسەرەكانی تر
كێشە  زه ویە  و  نەوت  بە  سەبارەت  مشتومڕی  ئەوەی 
لەسەرەكاندا دروستكردوە بوونی نەوتە لەم زه ویە كێشەدارانە 
و بەتایبەتیش لە كەركوك، "ئەگەر كەركوك نەوتی تیانەبوایە 
ئەوا كەس لەسەری ناكۆك نەدەبوو" ئەمە بەپێی وتەی قادر 
مەسعود  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی  نوێنەری  عەزیز، 
ناكۆكی   ،)116(  ،)140( مادەی  جێبەجێكردنی  بۆ  بارزانی 
كۆمپانیای  كە  دەستیپێكردوە،  كاتە  لەو  كەركوك  لەسەر 
نەوتی  ڕابردو  سەدەی  بیستەكانی  لە  شێل"  داتچ  "ڕۆیال 
بزوتنەوەی  هەڵسانەوەی  لەگەڵ  هاوكات  دۆزییەوە،  تێدا 
ئیمپراتۆریەتی  خۆڵەمێشی  لەسەر  كوردی  نەتەوەیی 
بیانی  فەرمانڕەوایی  دژی  كورد  خەباتی   ،)117( عوسامنیدا 

پێویست بوو بۆ داوای ئازادی ئابوری و بەردەوام.
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بۆ  زامنێكە  نەوتی هەرێم  یەدەگی سامانی  لەكاتێكدا 
دابینكردنی ئابورییەكی خۆیی و تەواوكار، بۆیە قەبارەی 
ئەنجام  بە  ئەوە  بێگومان  كەركوك  نەوتی  یەدەگی 

دەگەیەنێت و لە پشكی هەمووان بەرزدەكاتەوە.
سەبارەت بە هێڵی سوری هەریەكە لە توركیا و ئێران 
بەرپرسێكی  هەرێمەوە،  بە  كەركوك  لكاندنی  دەربارەی 
حكومەتی هەرێم وتی: "ئەوان كەركوك بە بنكەیەك بۆ 
سەربەخۆیی كوردەكان دەدەنە قەڵەم، هەروەك ئێمەش 
دەزانین، ئێمە بەبێ  كەركوك نابینە خاوەنی دواڕۆژێكی 
بە  زۆرە  ژمارەیان  كە  كەركوك  كێڵگەكانی   ،)118( باش" 
پێكدەهێنێت  عێراق  دڵنیایی  نەوتی  یەدەگی  %13ی 
بلیۆن بەرمیل نەوت  لە كۆی 155  بلیۆن  بە ڕێژەی )15 
لە  جیاوازی  سەرەڕای  ئەمە   ،)119( پێكدەهێنێت" 
خەماڵندنەكاندا )120(، وەك زۆرێك لە كێڵگەكانی نەوت 
لە عێراقدا چاودێری نەوتی كەركوك بە الوازی ماوەتەوە 
بە  پشتیبەستوە  و  بەكارهێرناوە  خراپیش  بە  تەنانەت 
تەكنیكی كۆن لە دەرهێنانی نەوتدا )هەڵكەندنی ستونی 
زیانلێدانی  هۆی  بووە  ئەوەش  ئاسۆییدا(،  بەرامبەر  لە 
"مردو"،  خاو  نەوتی  كوتاندنەوە  سەرلەنوێ   ڕێگەی  لە 
هۆی  دەبێتە  كە  سوێر،  ئاوی  زەبری  بە  هەڵقواڵنی  یان 
تێپەڕبوونی  لەگەڵ  تر  واتایەكی  بە  خێرا،  داچۆڕاندنی 
دەربارەی  دیدوبۆچوونەكان  وەك  كەركوك  بەهای  كاتدا 

چوارچێوەی زەمەنی دابەشبوون.
كۆتاییپێدێت،  كەركوك  نەوتی  كە  دەڵێن  هەندێك 
لە  بەاڵم  ئێستا،  نەوتییەكانی  كێڵگە  لە  زۆرێك  وەك 
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دایە  پاساوێكی  ئەوە   ،)121( ئایندەدا  ساڵی   50 تا   20
كەركوك  داواكردنی  كە  كوردەكان  سەركردە  دەست 
نەوت  بە  پەیوەندی  هیچ  سەربەخۆیی  بۆ  داوایان  و 
كوردەكاندا  دیدی  لە  نییە،  سەربەخۆییبوونیانەوە  یاخود 
دەستور  بەپێی  ئەوان  چونكە  نییە،  گرنگ  مەسەلەكە 
لەگەڵ  كە حكومەتی هەرێم  ئەوەی  لەسەر  ڕێككەوتون 
لە  بەشدارییكردن  بە  هەڵدەستێن  فیدراڵدا  حكومەتی 
كەركوك  و  ئەگەرهات  كەركوك،  كێڵگەی  بەڕێوەبردنی 
لەگەڵ  داهاتەكانی  و  كوردستان  هەرێمی  سەر  خرایە 
هەموو عێراقییەكاندا دابەشكران، بۆ منونە كەریم سنجاری 
وەزیری كاروباری ناوخۆ لە حكومەتی هەرێمی كوردستان 
ڕایگەیاند؛ "كەركوك بەالی ئێمەوە زۆر گرنگە، مەسەلەكە 
پەیوەندی بە نەوتەوە نییە، چونكە مەسەلەی نەوت بەپێی 
دەستور چارەسەركراوە كێڵگەكانی نەوت لەژێر دەسەاڵتی 
حكومەتی فیدراڵیدا دەمێننەوە، ئەگەر كەركوك بخرێتەوە 
تەواومان  نەوتی  هەرێم  لە  ئێمەش  نا،  یان  هەرێم  سەر 
هەولێریش  مبێنینەوە،  ساڵ  چەندین  ئەوەی  بۆ  هەیە 
تر  هەندێكی   ،)122( وەستاوە"  نەوت  دەریایەك  لەسەر 
پێیانوایە كێڵگەكانی كەركوك هەرگیز بەمزوانە وشكناكەن، 
هەروەك "ئەگەری ئەوەش هەیە كە كێڵگە نەوتییەكانی 
بن"  جیهان  نەوتییەكانی  كێڵگە  گەورەترین  كەركوك 
)123(، ئەم تێبینە گرنگە ئەگەر ڕاست بێت یان نا، بەاڵم 
بە  كەركوك  نەوتی  كە  توركیا،  نیگەرانی  مایەی  بووەتە 
بەردی بناغەی بووژاندنەوەی كوردستانێكی سەربەخۆ لە 

نزیك سنورەكانی دەداتە قەڵەم.
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بۆ كۆتاییهاتنی نەوتی  ئاماژەكردن   سەرباری ئەوەش، 
تەواو  هۆكارێكی  بە  داهاتودا  ساڵی  چەند  لە  كەركوك 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  كە  تەماشادەكرێت، 
پەلەبكات لە لكاندنی كەركوك بە هەرێمەوە "هۆكارێكی 
ڕێژەیی  زۆربوونی  لە  سودوەرگرتن  لە  بریتییە  تریش 
سەبارەت  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  سیاسی  هێزی 
بۆ  نەمێنێت  هیچ  لەوەی  بەر  واتا  لەمڕۆدا"،  عێراق  بە 
برنێت،  بوونیات  لەسەر  سەربەخۆی  دەوڵەتی  ئەوەی 
لە ژێر دەسەاڵتی حكومەتی  ئێستا  كێڵگەی كەركوك كە 
فیدراڵدایە، لەدوای چەند شكستێك لە دوای ساڵی 2003 
بەهای خۆی سەملاندوە، سەرەڕای ئەوەش كە تائێستا لە 
توانای خۆی كەمرت بەرهەمدێنێت، ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆری  پاراستنی  بە  پەیوەندیدار  كێشەیەكی  چەند  بۆ 
)لە  بێجی  بەرەو  كەركوكەوە  لە  كیلۆمەتری   )79(
سەرەكییەوە  هێڵی  بە  لەوێشەوە  كە  عێراق(  باكوری 
دەبەسرتێتەوە بەرەو جیهان )124(، لە سەرەتای 2008دا 
كەركوك بە ڕێژەی )600000( بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێكدا 
پێش  لە  وزەكەی  سێیەكی  نزیكەی  واتە  بەرهەمدەهێنا 
بەرمیل نەوت  بۆ 500000(  واتا )400000  شەڕ، زۆرینە 
لە ڕۆژێكدا لە ڕێگەی هێڵی )جیهان(وە بەپێی پێویست 
دەنێردرا  تری  بەشەكەی  بەاڵم   ،)125( دەكرا  هەناردە 
مەبەستی  بە  بێجی  لە  عێراقی  پااڵوگەی  گەورەترین  بۆ 
دیاریكراو  مشتومڕێكی   ،)126( ناوخۆدا  لە  بەكارهێنانی 
دەربارەی یەك بەش لە نەوتی كێڵگەی كەركوك خورمەڵە 
تێپەڕیكرد  هەولێر  پارێزگای  ناو  بۆ  كە  سەریهەڵدا  دۆم 
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هەرێم  حكومەتی   ،2007 دووەمی  ترشینی  لە   ،)127(
گرێبەستێكی خزمەتگوزاری بۆ دروستكردنی پااڵوگەیەكی 
نەوتی وەرگیراوی لە خورمەڵە بەخشیە كۆمپانیای نەوتی 
تازە  و   )KNOC( بە  نارساوە  كە  كوردستان  نیشتامنی 
جارێكی  و  مانگەدا  ئەو  كۆتایی  لە   ،)128( دامەزراوە 
پاسەوانی  هێزەكانی  2008دا،  حوزەیرانی  لە  دیكە 
بە  سەر  كرێكارەكانی  بە  ڕێگەیان  هەرێم  حكومەتی 
 ،)129( نوێبكەنەوە  كێڵگەكە  نەدا  فیدراڵی  حكومەتی 
لە  كێڵگەكە  بەرهەمی  چونكە  گەورەن،  ئاستەنگەكان 
ڕۆژێكدا دەگاتە )70000( بەرمیل نەوت بۆ بەكارهێنانی 
بەدەنگەوە  مانای  الوەكی  بەشێوەیەكی  ئەمە  ناوخۆیی 
هاتنی پێویستییەكانی هەرێمی كوردستانە بۆ سوتەمەنی 

لەكاتی پێكەوە بەستنی پااڵوتەكەدا )130(.
حكومەتی هەرێم لەوبڕوایەدایە، كە لەبەرئەوەی ئەو 
بۆیە  هەولێر،  پارێزگای  ناو  بۆ  درێژدەبێتەوە  كێڵگەیە 
زیاتر لەناو زه ویی هەرێمدایە لەچاو بوونی لەناو زه ویە 
كێشە لەسەرەكاندا، لەبەرئەوە كوردەكان مافی تەواویان 
تیایدا هەیە )131(، سەرەڕای ئەوەش بەپێی لێدوانەكانی 
حكومەتی هەرێم، كێڵگەی خورمەڵە كە پێشرت نەوتی تێدا 
بەرهەمنەهێرناوە بۆیە بە كێڵگەیەكی نوێ  دەژمێردرێت 
ئەوەی  مافی  هەرێم  حكومەتی  دەستوریش  بەپێی  و 
باسی  دواییشدا  لە  بەڕێوەیببات.  بەتەواوەتی  هەیە 
هەرێم  حكومەتی  ئەگەر  نییە  گرنگ  كە  دەكات  ئەوە 
و  دەردەهێنێت  نەوت  كە  فیدراڵی،  حكومەتی  یان 
پااڵوگەكە  كاتێكیش  و  )هەناردەكردنی  بە  هەڵدەستێت 
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لە  پااڵوتنی و فرۆشتنی  بە  دروستدەكرێت دەستدەكات 
سودەكەی  حاڵەتەكاندا  هەموو  لە  ناوخۆدا(،  بازاڕەكانی 
وتی:  هەورامی  ئاشتی  دەبێت.  عێراقییەكان  هەموو  بۆ 
"ئێمە نەوت نادزین، بەڵكو ئەوە نەوتی خۆمانە، نەوتی 
بەغدا  ئەگەر  هەیە.  تێیدا  مافامن  ئێمەش  و  عێراقە 
ئێمەدا  لەگەڵ  بفەرموێت  با  بكات  باشرت  كاری  بیتوانیابا 
كاربكات و لەڕوەوە هیچ كێشەیەكامن نییە، بەاڵم ئەوان 
ناتوانن ڕێگەمان لێبگرن، چونكە ئەوە نیە ڕۆحی دەستور 

و هاوكارییكردن" )132(. 

هێڵی كۆنتڕۆڵكردن، ملمالنێیەكی تاقەت پڕوكێن
لێپررساوانی عێراق پێچەوانەی ئەم قسانەن و مشتومڕ 
لەسەر ئەوە دەكەن، كە كێڵگەی )خورمەڵە( بە بەشێكی 
لە  بەشێكە  كە  دەژمێردرێت  كەركوك  كێڵگەی  تەواوی 
دەسەاڵتی  لەژێر  بەالنیكەم  و  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە 
بە  گەیشنت  كاتی  تا  دەمێنێتەوە  فیدراڵیدا  حكومەتی 
هەنگاوە  ئەم  كە  ئەمەی  سەرەڕای  یەكالییكردنەوەیەك. 
كێڵگەیەكی  بەڵكو  دەڵێن،  هەروەكو  نییە  تازە  شتێكی 
نەوت  بەرمیل   )35000( هێشتا  و  بەرهەمە  بە  چاالكی 
ئێستا،  تاوەكو  2004وە  لە  هەر  دەردەكات  ڕۆژێكدا  لە 
لەبەرئەوە بە تەواوەتی ناكەوێتە ژێر كۆنتڕۆڵی حكومەتی 
هەرێم بەپێی مادەی "112"ی دەستور )133(. ئەو ملمالنێ  
ڕوبەڕوبوونەوە  و  لێكدان  ئەنجامی  لە  تاقەتپڕوكێنە 
لەسەر نەوت و زه وی و ڕاستییەكان لەسەرزەمینی واقیع 
پێناسەكردنی  باسكرا،  پێشرتیش  هەروەك  دروستبووە. 
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پێگەكانی  هەمان  و  ناڕونە  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە 
 )3( بەشێكی  چەند  دەكرێت  ئایا  مشتومڕە.  جێگەی 
پارێزگاكەی هەرێم بكرێنە جێگەی ناكۆكی؟، واپێدەچێت 
دەدوێت.  ئەمەوە  پێچەوانەی  بە  هەرێم  حكومەتی  كە 
لە ئاماژەیەكیدا بۆ هێڵی كۆنتڕۆڵكردن لەكاتی هەستانی 
سەر  هێرشكردنە  بە  ئه مه ریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
كە هەرێمی كوردستانی  كاتێك  نیسانی 2003  لە  عێراق 
كێشە  زه ویە  بە  جیادەكردەوە  عێراق  هەموو  لە 
لەسەرەكانیشەوە، ئاشتی هەورامی دەڵێت: "لە دەستوردا 
ئیمزای  فەرمی  بە  كەس  كە  ڕونبۆوە،  بۆ  سەوزم  هێڵی 
بەاڵم  لەو هێڵە سەوزانە هەن،  زۆرێك  نەكردوە،  لەسەر 
ئەوەی بەڕاستی گرنگە ئەوەیە كە ئێستا لەژێر دەسەاڵتی 

حكومەتی هەرێمی كوردستاندایە" )134(.
لەگەڵ ئەوەشدا لە سایەی بارودۆخێكی تردا، حكومەتی 
هەرێمی دان بەوەدا دەنێت، كە چەند ناوچەیەك هەن 
پارێزگا  سەر  خراونەتە  تەعریبدا  ئەنجامی  لە  پێشرت 
كوردییەكان و ئەو ناوچانەش سەر بە پارێزگای كەركوك 
بوون، بۆ منونە چەمچەماڵ خراوەتە سەر سلێامنی، بەاڵم 
كەركوك  پارێزگای  سەر  بۆ  بگەڕێتەوە  پێویستدەكات 
)135(. ئەمە پێچەوانەی ئەو بنەمایەیە كە دەڵێت: "زه ویە 
بە  ناكرێت  كوردستان  هەرێمی  ناو  لەسەرەكانی  كێشە 
كێڵگەی  ژمارەیەك  دابرنێن".  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە 
بەرهەمیان  چاوەڕواندەكرێت  ئەوانەی  یان  بەرهەمهێن 
سەوز  هێڵی  درێژایی  بە  یان  هەیە،  بوونیان  هەبێت 
نزیكبوونەتەوە  لێی  یاخود وەك كلكەیەك  درێژدەبنەوە، 
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هێڵی  لەبەرئەوەی  نیشاندەدات،  ئەوە  ئەمە   .)136(
سەوز بە دیارینەكراوی ماوەتەوە، ئەوا ناكۆكییەكانی وەك 
سەرهەڵدەدات  بەردەوام  دۆم  خورمەڵە  لەسەر  ناكۆكی 

.)137(
بەڕاستیش كێشەیەكی تر سەریهەڵداوە و بەشێك لەو 
پشكە دەگرێتەخۆ كە دراوەتە )هینت ئۆیڵ(ی ئه مریكی 
لە ناوچەیەكی سەر بە پارێزگای دهۆك )138(. سەرەڕای 
دراوە  كۆمپانیایە  بەو  كە  كەرتەی  ئەو  ڕوبەری  ئەوەش 
ناوەتەوە،  مشتومڕێكی  گرێبەستەكە  بۆیە  نییە،  ڕون 
دەسەاڵتی  لە  سفنە(  وتیان)-K7عین  هەندێكیان  بۆیە 
كێشە  زه ویە  بۆناو  سەریهەڵدا  هەرێمەوە  حكومەتی 
لەسەرەكان لە پارێزگای نەینەوا )139(. ئاشتی هەورامی 
لەڕێگەی گفتوگۆكەیەوە پاساوی بۆ هێنایەوە بەوەی كە 
سەرەڕای شوێنی دیاریكراوی پێكهاتەكە، داهاتەكان بوونە 
دابەشكردنی  پێناوی  لە  فیدراڵی  حكومەتی  بۆ  مافێك 
بۆیە  سااڵنەدا،  بودجەی  لە  دادپەروەرانە  بەشێوەیەكی 
بەرژەوەندییەكانی  بە  زیان  هەرێم  كارەكانی حكومەتی 

حكومەتی فیدراڵی ناگەیەنێت )140(.
دەرچوون  ئەمڕۆ  گرێبەستانەی  ئەو  ئەوەش  سەرەڕای 
ئەوەی  )گریامنەی  هەڵبوەشێرنێنەوە  سبەینێ   دەكرێت 
لە  ئەمەشدا،  لەگەڵ  نییە(.  تێچوون  بەبێ   حكومەت  بۆ 
بەڕاستی  پارچەیە  ئەو  سفنە(دا،  )عین  كێڵگەی  حاڵەتی 
درێژدەبێتەوە،  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە  بەرەوالی 
چاوپۆشی  2007دا  ئابی  لە  هەرێم  حكومەتی  بۆیە 
بەبێ   كە  كرد،  غاز   و  نەوت  دەربارەی  یاساكەی  لە 
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حكومەتی  لە  ڕێگە  فیدراڵی  حكومەتی  ڕەزامەندی 
لەناو  گرێبەستەكان  دەرچواندنی  لە  دەگرێت  هەرێم 
كە  ڕونە،  ئەمە  جیاتی  لە  لەسەرەكاندا.  كێشە  زه ویە 
بەستوە كە  بە ڕەشنوسێك  ئابی2006ەوە پشتی  لە  هەر 
بە  ڕێگەی  ڕەشنوسە  ئەو  نەكراوە،  لەسەر  ڕەزامەندی 
بەڕێوەبردنی  بۆ  داوە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
كێڵگەكانی نەوت لە هەموو ئەو زه ویە كێشەدارانەدا كە 
كوردەكان داوایان دەكەن و بەپێی زۆرترین ئەگەرەكانیش 
كوردستان  هەرێمی  سەر  دەخرێنە  مادەی)140(  بەپێی 
)141(. ڕێگەی تێدەچێت حكومەتی هەرێمی كوردستان 
بۆ  ئابوری  پاساوی  دەستەبەركردنی  بە  هەستێت 
لەسەرەكاندا،  كێشە  زه ویە  لەناو  كێڵگەكان  پەرەپێدانی 
بە مەبەستی بەرچاوڕونی بۆ سیاسەتە یەكالیەنەكەی لە 
ڕێگەی دركاندنی ئەوەی، كە ئەم هەنگاوە بە شێوەیەكی 
داراییەكانی  بەرژەوەندییە  سەر  كارناكاتە  نێگەتیڤ 
بۆ  سەرەكییەكانیش  هۆكارە  فیدراڵی،  حكومەتی 
زه ویانە  ئەو  لەسەر  كە  پڕوپاگەندانەیە  ئەو  پرێسكردنی 
دەكرێت، پاشان بۆ دەركردنی حوكمێكی پێشینەیە لەسەر 

مافی بەكارهێنانی دەسەاڵتی كۆتایی. 
ئاڵۆزییەكی  چەند  سیاسەتە  ئەم  شێوەیەش  بەم 
ویستی  فیتكردنی  پێناوی  لە  دەوروژێنێت.  ڕاستەقینە 
نەوتی  وەزارەتی  هەرێم،  حكومەتی  بۆ  تاكڕەویانە 
ڕایگەیاند  یەكەمی 2008  لە سەرەتای ترشینی  فیدراڵی 
ناو زه ویە كێشە  نیازە زیادكردنێك بۆ كێڵگەكانی  كە بە 
لەسەرەكانی پارێزگای دیالە ڕابگەیەنێت )142(. بە ڕونی 
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هەمان  توانایدایە  لە  فیدراڵی  حكومەتی  ئاشكرایی  و 
حكومەتی  )واتا  دەستەوە  بداتە  ئابورییانە  هۆكارە  ئەو 
هەرێم  حكومەتی  بەرژەوەندییەكانی  لە  زیان  فیدراڵی 
پاڵپشتی  ڕاستییەك  بە  ئەوەش  سەرباری  نادات(، 
لێدەكرێت لەوەدا كە هێشتا خاوەنی سەروەری خۆیەتی 
بەسەر ئەو زه ویانەدا، بەالنیكەم تا ئەو كاتەی كێشەكانی 
چارەسەردەكرێت. روداوەكانی خانەقین لە ئابی 2008دا 
هەر  لەناو  پێدەچێت  ناوچەگەری  ناكۆكی  كە  نیشانیدا 
یەكێك لەو زه ویە كێشەدارانەدا سەرهەڵبدات، هاوكات 
تایبەتیش  بە  فاكتەری گرنگی نەوت،  زیادكردنی  لەگەڵ 
بەپێی تێگەیشتنێكی باشرت بۆ سنوری كێڵگەكانی دواڕۆژ 
و ئەو یەدەگەی لەناویاندا هەیە. ئەگەری بوونی نەوت 
نەزانراوە،  هێشتا  كەركوك  لە  جگە  تر  ناوچەكانی  لە 
چونكە كارێكی زۆر كەم لە بواری گەڕانی نوێ  بەدوای 
نەوت و پەرەپێدانی ئەو كەرتە لە تەواوی ناوچەكانی تری 
واڵتەكەدا كراوە. هەرگیز عێراق هاندەرێكی تیانەبووە بۆ 
دۆزینەوەی كێڵگەی تازەی نەوت، كاتێك كە )3( كێڵگەی 
زەبەالحی هەبوو ئاستێكی باشی نەوتیان بەرهەمدەهێنا، 
لەو سەردەمەدا  ئۆپیك  لە  عێراق  پشكی  بۆ  پێیەی  بەو 
هیچ  لەوەش  جگە  هەروەها  درابوو،  لەسەر  بڕیاری 
دیاریكردنێك نەبوو بۆ پێگەی كێڵگەكانی نەوت لەسەر 
نەخشە. دەوترێت نەوت بەالنیكەم لە خانەقین )143(، 
مەخمور )144( و زه ویە كێشە لەسەرەكانی تر لە نەینەوا 
دانوستانەكان  پێشكەوتنی  بەبێ    .)145( هەیە  بوونی 
ئەو  دەبینی  لەسەرەكانەوە،  كێشە  ناوچە  لەبارەی 
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ڕوبەرانە هەروەك خاڵی گەرم و جێی ناكۆكی ئایندەیی 
حكومەتی  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  لەنێوان 

فیدراڵیدا دەمێننەوە.

ج. شەڕكردن لەسەر یاسای نەوت
لەبواری  سەركەوتنەكانیان  بە  كوردەكان  سەركردە 
سامانی  كە  ئەوەی،  ڕاگەیاندنی  و  نەوتدا  دۆزینەوەی 
عێراقییەكان  سەرجەم  بە  سود  هەرێمەكەیان  لە  نەوت 
حكومەتی  كە  كاتەوەی  لەو  خۆشحاڵن،  دەگەیەنێت 
داهاتەكان  دابەشكردنی  لەسەر  ڕەزامەندی  هەرێم 
دەربڕیوە. عەدنان موفتی، سەرۆكی پەڕلەمانی كوردستان 
نامانەوێت  هەیە،  ڕاستامن  سیاسەتێكی  "ئێمە  وتی: 
بەڵكو  بپاڕێینەوە،  فیدراڵی  حكومەتی  لە  یارمەتی  بۆ 
دەمانەوێت لەڕوی ئابوریەوە بەهێز ببین و سامانەكەمان 
بنیادنانی  لە  بەشداریش  و  دابەشبكەین  عێراقدا  لەگەڵ 
ناوخۆ  وەزیری  شێوە  بەهەمان   .)146( بكەین"  واڵتدا 
دەمانەوێت  سكااڵكردن  "دوای  وتی:  سنجاری  كەریم 
نەوت  ناردنی  لەڕێگەی  زیادبكەین  عێراق  هەناردەكانی 
فیدراڵی  حكومەتی  بەاڵم  كوردستانەوە،  هەرێمی  لە 
دەیەوێت  كە  ڕاشیگەیاندوە  و  بەسە  ئەوەندە  دەڵێت 
پارە  بە  پێویستی  لەبەرئەوە  ئاوەدانبكاتەوە،  عێراق 
هەیە، بۆیە هیچ ڕێگەیەك نییە لەنێوان زاخۆ و بەرسەدا 
گیرابێتەبەر، بەاڵم ئەگەر هەناردەكانی نەوت زیادبكات، 
هەمووان  قازانجی  و  سود  بۆ  عێراق  دەتوانین  ئەوا 

بونیادبنێینەوە" )147(.
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وەزارەتی نەوتی عێراقی فیدراڵی بەدەنگ ئەم هەستە 
گەرم و گوڕانەوە نەهات، ئەوەش بووەهۆی دروستبوونی 
كە  هەرێمەوە،  حكومەتی  لەالیەن  ناڕون  تێڕوانینێكی 
بارەیەوە حسێن  تاكالیەنانە دەگرێتەبەر. لەو  ڕێوشوێنی 
"گرێبەستەكانی  ڕایگەیاند؛  نەوت  وەزیری  شەهرەستانی 
هەڵوەشاوەن  و  بێبنەما  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
هەرێمی  حكومەتی  لەگەڵ  كۆمپانیایانەشی  ئەو  و 
ڕەشەوە،  لیستی  خستنیە  هاوكاربوون  كوردستاندا 
هەڕەشەشی لەو كۆمپانیایانە كرد، كە بیر لە گرتنەبەری 

هەنگاوی هاوشێوە دەكەنەوە )148(.
 

كورد و دەرچوون لە بازنەی مەركەزییەت
لەبەر  لەمەش، حكومەتی هەرێم سەرزەنشتكرا  جگە 
ڕێگەی  لە  نەوتدا  یاسای  لە  پێشكەوتن  پەكخستنی 
دابەشكردنی  گرێبەستەكانی  یەكالیەنانەی  دەركردنی 
حكومەتی  بۆیە  كوردەوە،  لەالیەن  بەرهەمهێنان 
تەنها  نابێت  لەبەردەستدا  بەڵگەیەكی  هیچ  فیدراڵی 
نەبێت  نەوتییەكان  كێڵگە  گرێبەستەكانی  دەرچواندنی 
بەپێی ئەو یاسایەی كە جێبەجێدەكرێت، كە بەشێكە لە 
لەسەر  جەخت  كە  سەدام،  سەردەمی  جێاموی  میراتی 
كۆنتڕۆڵكردنی مەركەزیەتی پیشەسازی نەوت دەكاتەوە، 
ئەوەش بە نەفرەتێك لە دژی كوردەكان دادەنرێت )149(. 
هەروەكو پێشرت باسكرا، دانوستانەكانی تایبەت بە یاسای 
قوڵەوە  ناكۆكییەكی  چەند  بوونی  بەهۆی  نەوت  نوێی 
شكستهات،  توشی  دەوڵەتەوە  ئابوری  ڕۆڵی  لەبارەی 
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لەنێوان  كە  كێبڕكێیانەی  و  ملمالنێ   ئەو  سەرەڕای  ئەمە 
بۆ  هەوڵ  لەالیەكەوە  كوردەكان  هەیە.  نەتەوەكاندا 
دەدەن  بەرفراوان  خۆیی  حوكمێكی  بەدەستهێنانی 
پشتگوێخسنت  لە  دەیە  چەندین  لە  دەربازبوونیان  بۆ 
ئیتنی،  جیاوازی  لەسەر  بونیادنراو  پەراوێزكردنی  و 
جیاكاری، دواكەوتویی. بۆیە لە پێناوی هێنانەدی ئەوەدا، 
هەیە  مافیان  كە  دەكەن،  ئەوە  بۆ  بانگەشە  كوردەكان 
نەوتەكەیان  ناوەندی  دەوڵەتی  دەستتێوەردانی  بەبێ  
بەرپەرچدانەوەی  بە  مێژودا هەستاوە  لە  كە  دەربهێنن، 
خۆشگوزەران  و  خۆماڵی  ئابوری  بە  پشتبەستنیان 
بوونیان. ئەوان پشكێكی دادوەرانەیان لە هەموو داهاتە 
لەوەش  بەاڵم  دەوێت،  عێراقدا  غازییەكانی  و  نەوتی 
سەرچاوە  هەموو  تەواوی  كۆنرتۆڵی  دەیانەوێت  گرنگرت 
نەوەك  دەخوازن  ئەوە  كوردەكان  بكەن.  كانزاییەكانیان 
بۆ  مامناوەندیدا  ئابوری  قازانجی  و  سود  پێناوی  لە 
وەبەرهێنان  )ژێرخان،  تەواوكار  نەوتی  پیشەسازییەكی 
دەیەوێت  هەرێم  حكومەتی  بەاڵم  بەگەڕخسنت(،  و 
سەربەخۆییدا  بەدەستهێنانی  لەگەڵ  و  ڕاستەوخۆ 

كۆنرتۆڵی ئەو بوارانە بكات. 
بە  گرنگی  كوردەكان  دەڵێت:"  وزە  بواری  پسپۆڕێكی 
دەدەن  نەوت  پیشەسازی  بەڕێوەبردنی  و  خاوەندارێتی 
زیاتر لە گرنگیدانیان بە دابەشكردنی داهاتەكان، چونكە 
ئەوان دەخوازن سەروەری و بنیادنانی تۆمارێك لەئەزمون 
بە درێژایی سەردەمەكە دامبەزرێنن بۆ ئەوەی حكومەتی 
وەك  و  پەیڕەوبكات  ڕاستەقینە  سەروەریەكی  هەرێم 
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سەربەخۆیی  داواكردنی  بۆ  بەكاریبهێنێت  بناغەیەك 
بەپێی یاسای نێودەوڵەتی" )150(. ئەگەر هاتو كوردەكان 
سەربەخۆییان بەدەستهێنا، ئەوا دابەشكردنی داهاتەكان 
سەرباری ئەو هەموو ڕێكەوتننامە پیرۆزانەی لە دەستور 
و یاسای فیدراڵیدا كراوە، دەبنە جێی مشتومڕ، هەروەكو 

گروپی قەیرانەكانیش پێشرت گفتووگۆی لەسەر كردون:
كە  كردوە،  ئەوە  لەسەر  جەختیان  زۆرجار  كوردەكان 
گرنگ نییە كێ  دەستبەسەر كێڵگەكانی نەوتدا دەگرێت، 
حكومەتی فیدراڵی یاخود حكومەتی هەرێم، یان ئەگەر 
هەرێمی  سەر  خرانەوە  لەسەرەكان  كێشە  زه ویە  هاتو 
كوردستان، چونكە حكومەتی هەرێم ڕەزامەندی لەسەر 
لە  نەوت  فرۆشتنی  داهاتەكانی  كە  دەربڕیوە،  ئەوە 
كێڵگەكانی هەرێمی كوردستان بداتە حكومەتی فیدراڵی، 
بەاڵم سەرەڕای  ئەوەی، كە ئەمڕۆ ئەوە گرنگ نییە، بەاڵم 
ڕاگەیاند  خۆی  سەربەخۆیی  كوردستان  كاتێك  ئەگەر 
كوردستانێكی سەربەخۆ  بۆچی  دەبێت.  گرنگ  كاتە  ئەو 
داهاتەكانی  پێدانی  لەسەر  ڕەزامەندبێت  لەسەریەتی 
نەوت و غاز بە دەوڵەتێكی دراوسێی )عێراق(، لە كاتێكدا 

كە ئەم داهاتانە كلیلی مانەوەی بێت؟ )151(.
پێناو  لە  هەیە  نەوت  یاسای  بە  پێویستیان  كوردەكان 
بەدەستهێنانی چەند كەناڵێكی كاریگەر بۆ هەناردەكردن، 
بەاڵم سەرەڕای ئەوەش واپێدەچێت كوردەكان بیانەوێت 
ئێستادا،  لە  بەالنیكەم  مبێننەوە،  كەناڵە  ئەو  بەبێ  
و  كۆنرتۆڵكردن  بە  سەبارەت  مەرجەكان  و  ئەگەرهات 
ناڕەزاییانەی  ئەو  لەنێوان  نەبوون.  بەس  بەڕێوەبردن 
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تردا، حكومەتی هەرێم دژی دامەزراندنی ئەنجومەنێكی 
ڕەتكردنەوەی  دەسەاڵتی  كە  غاز  و  نەوت  بۆ  فیدراڵیە 
ڕەتكردنەوەی  دەسەاڵتی  یان  هەبێت  گرێبەستەكانی 
هەموو ئەو پاشكۆ پێشنیازكراوانەی هەبێت كە لەالیەن 
وەزارەتی نەوتەوە دەردەچن، واتا ئەوانەی كە كێڵگەكان 
نابەرهەمهێن.  و  بەرهەمهێن  كێڵگەی  بۆ  پۆلێندەكەن 
پێوەرانە  ئەم  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  پاشان جەخت 
بە  دەدات  فیدراڵی  حكومەتی  بە  گەورەتر  هێزێكی 
كێڵگەیەكیش  لەگەڵ هەرێمدا، هەروەها چەند  بەراورد 
لەژێر  ئەوەی  لەجیاتی  فیدراڵی  بە حكومەتی  دەداتەوە 

دەسەاڵتی حكومەتی هەرێمدا مبێننەوە )152(.
و  ناوەوە  لە  لێپررساو  كۆمەڵێك  ترەوە  الیەكی  لە 
دەرەوەی حكومەتی فیدراڵیدا هەن، كە كێرڤی نەتەوەیی 
عێراقی بەرزدەكەنەوە، لە هەمانكاتیشدا نیگەرانی خۆیان 

دەردەبڕن سەبارەت بە:
سەرچاوە  فرۆشتنی  بە  ڕێگە  ئایندەیی  یاسای  یەكەم: 
كۆمپانیا  و  واڵتان  بە  دەدات  واڵت  رسوشتییەكانی 
هاوبەشی  گرێبەستی  ڕێگەی  لە  ئەویش  بیانییەكان، 

بەرهەمهێنانەوە.
ڕێگەپێدراو  توندڕەوی  ناوەندێكی  نەبوونی  دووەم: 
لەنێوان  ناڕێكوپێك  كێبڕكێیەكی  دەستورەوە،  لەالیەن 
لەسەر  هەڵدەگیرسێنێت  فیدراڵییەكاندا  ناوچە 
هەروەها  نەوت،  هەناردەكردنی  و  بەرهەمهێنان 
هەڕەشەش لە یەكێتی عێراق دەكات. پێنج ساڵی ڕابردو 
دەریانخست، كە نەتەوەگەری عێراقی چەكێكی كاریگەرە 
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ئه مه ریكای  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  جارێك  لە  زیاتر  و 
لە  نەتەوەگەری  هەیە.  قوڵی  ڕەگوڕیشاڵی  و  تێكەوت 
نەوت.  پیشەسازی  خۆماڵیكردنی  بووەهۆی   1972 ساڵی 
بیانی  یاخود  تایبەت  كەرتێكی  هەر  لە  ڕێگەی  یاساكە 
یان غاز،  لە بەدەستهێنانی هەر پشكێكی نەوت  گرتووە 
ئەمەشدا  ئەنجامی  لە  زەویدایە.  ناخی  لە  هێشتا  كە 
وەزارەتی نەوت هەستا بە دەركردنی چەند گرێبەستێك بۆ 
خزمەتگوزاریە تەكنیكییەكان، لەو كاتەشەوە لە بەرامبەر 
بیانییەكان  كۆمپانیا  بە  پارە  خزمەتگوزارییەكانیاندا 
ئەنجامی  لە  پشكێك  بەدەستهێنانی  لەجیاتی  دەدات 
ڕەشنوسی  پێچەوانەشەوە،  بە  نەوتەوە.  دەرهێنانی 
دەكات  دەستەبەر  ئەوە  2007دا  شوباتی  لە  یاساكە 
مەترسین  جێگەی  گرێبەستانەی  ئەو  پێیدەوترێت  كە 
گرێبەستەكانی  هەروەها  دەنارسێن،   )PSCs( بە  كە 
شێوەی  بە  پشك  كە  بەرهەمهێناندا  لە  بەشداریكردن 
سەنەداتی نەوتی بەرهەمهێرناو لە كێڵگەكان بۆ كۆمپانیا 
بیانییەكان دەستەبەردەكات وەك قەرەبویەك لە بەرامبەر 
سیاسی  سەركێشیە  ئەو  و  وەبەرهێنانیان  و  كاركردن 
سەرەڕای   .)153( گرتوویانەتەبەر  كە  بازرگانیانەی،  و 
ئەوەی وەزارەتی نەوت دەستیكردوە بە دوركەوتنەوە لە 
جێبەجێكردنی گرێبەستەكانی بەشداریكردن لە ئەنجامی 
)سەندیكاكانی  لەالیەن  سەرهەڵداوانەی  ناڕەزاییە  ئەو 
 .)154( بەدەركەوتون  نەوتەوە(  پسپۆڕانی  و  كرێكاران 
ڕێگە  فیدراڵی  نەوتی  یاسای  ڕەشنوسی  هەردوو  چونكە 
بەمجۆرە گرێبەستانە دەدەن، بە دڵنیاییشەوە حكومەتی 
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لە  هەریەكە   .)155( ڕەشنوسەكان  لەسەر  سورە  هەرێم 
گرێبەستەكانی  بیانییەكان  كۆمپانیا  و  هەرێم  حكومەتی 
هۆكاری  لەبەر  و  هەریەكە  پێباشە،  بەشداریكردنیان 
نەوتیان  كە  پێباشە،  ئەوەیان  كۆمپانیاكان  تایبەتی خۆی. 
زیاتر  پشكەكانیان  ڕێژەی  لە  ئەوە  چونكە  پێبدرێت، 
بەرزدەكاتەوە)156(.  پشكەكانیان  بەهای  و  دەكات 
بەشداریكردن  گرێبەستەكانی  هەرێم  حكومەتی  بەاڵم 
بە ئامڕازێك دەداتە قەڵەم، كە ناكرێت لە گەڕان بەدوای 
ئامانجە  لە  یەكێك  بە  چونكە  وازیلێبهێرنێت،  نەوتدا 
نەبوونی  بەهۆی  دەژمێردرێت  كوردەكان  لەپێشینەكانی 

هیچ پێشخستنێك لە هەرێمەكەیاندا )157(.
حكومەتی هەرێم دەستوری 2005 بەكاردەهێنێت بۆ 
نەوتی  خۆماڵیكردنی  كە  ئەوەی،  لەسەر  مشتومڕكردن 
بەپێی  بازاڕەوە  سەرەكییەكانی  بنەما  لەالیەن  عێراق 
بە  ڕێگە  مادەیە  ئەو   ،)158( تێپەڕێرناوە  مادەی"112" 
نەوت  یاسای  و  دەدات  بەشداریكردن  گرێبەستەكانی 
ناچوونیەكی   2007 ساڵی  بۆ  هەرێم  غازی حكومەتی  و 
یاسا فیدراڵییەكان )مادەی 115( چارەسەردەكات )159(. 
گرێبەستەكانی  پێیانوایە  كوردەكان  ئەمەش  سەرەڕای 
كۆمپانیا  بەڕێوەدەبات.  باشرت  كارەكە  بەشداریكردن 
ڕێگەی  لە  بكات  زیاتر  بەرهەمهێنانی  دەیەوێت 
هەوڵدانی زیاتر لە كاری گەڕاندا، لەبەرئەوەیە كوردستان 
هەناردەكردنی)160(.  بۆ  بەدەستدێنێت  زیاتر  نەوتی 
گرێبەستەكانی  بوونی  كە  ئەوانەی،  پاساوی  پاشان 
بەشداریكردنیان الباشرتە ئەوەیە، كە لە توانایاندایە ئەو 
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تەكنیكی  پسپۆڕی  خاوەنی  كە  ڕابكێشن،  كۆمپانیایانە 
لەو  ڕەخنەگران  لە  هەندێك  چاكرتن.  کارگێڕی  و 
بڕوایەدان، گرێبەستەكانی بەشداریكردن خراپرتین جۆری 
بۆ  داراییەكان  و  یاسایی  مەرجە  چونكە  گرێبەستەكانن، 
لە  ساڵ   32 –ماوەی  دیاریدەكەن  دورودرێژ  ماوەیەكی 
هەیە،  هەرێمدا  حكومەتی  گرێبەستەكانی  لە  هەندێك 
ئابوری و یاسایی و سیاسی توشی  هەروەها هەڵوێستی 
ئەوەش  ئیمزاكردنیدا،  كاتی  لە  دەكات  چەقبەستویی 
پێچەوانەی  كاریگەرییەكی  كە  ئەوەی،  دەبێتەهۆی 
ماوەیەكی  بۆ  ژینگە  و  مرۆڤ  مافەكانی  لەسەر  هەبێت 
و  عێراق  سەروەری  پێشێلی  جدیش  بە  هەروەها  دور، 
لەالیەكی  دەكات)161(.  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
ڕێگەدراو  توندڕەوی  نامەركەزیەتی  ڕەخنەیە  ئەم  ترەوە 
لەالیەن دەستورەوە بە بەتاڵبوونەوەی سرتاتیژی مەركەزی 
نەوت دادەنێت، ئەو سرتاتیژەی، كە ڕێگە لە پەرەپێدانی 
دەگرێت.  نەوت  و  غاز  سەرچاوەكانی  زیادەڕەوی 
لەجیاتی ئەمەش هانی كێبڕكێی ئەو قەوارانە دەدات، كە 
نین،  گەورەتر  پارێزگاش  یەك  لە  و  كەمرتن  دەوڵەت  لە 
لە كۆتایشدا دەبێتەهۆی هەڵوەشاندنی واڵت. هەروەكو 
پایەبەرزی  جێبەجێكاری  بەڕێوەبەری  شەفیق،  تاریق 
ڕەشنوسێكی  بۆ  ئاماژەكردنیدا  لە  نەوت  بواری  پێشوی 
هەرێمی  حكومەتی  غازی  و  نەوت  یاسای  پێشوتری 
حكومەتی  نەوتی  یاسای  "ڕەشنوسی  وتی:  كوردستان 
ڕاستیش  بە  سەروەرانەدا،  كارێكی  لەگەڵ  ڕێكە  هەرێم 
ئەنجامەكانیەوە  هەموو  بە  و  سەربەخۆیە  هەنگاوێكی 
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جڵەگیرنەكراو  و  دانەڕێژراو  بۆ  پالن  ڕێگەپێدانی  هانی 
زیاددەكات،  زیانبەخشەكان  ئاڕاستە  لە  ئەمە  دەدات". 
پارێزگاییانەی  لە ڕێگەی سەپاندنی هەنگاوی چوارچێوە 
هەیە،  خاوەندارێتیان  كە  ئەوانەدا،  لەنێوان  هاوشێوە 
لەسەر  دەكاتەوە  ناكۆكییەكاندا  لەبەردەم  دەرگاكەش 
سنوری ئەوانەی كە خاوەندارێتیان نییە... ئەم ڕەشنوسە 
پاراستنی  لەڕوی  دەستوردا  بنەڕەتی  ئامانجی  لەگەڵ 
یەكێتی زه وی و سەروەری گەلەكەیدا یەكناگرنەوە )162(.

پێویستی هەرێم بە هێڵێكی بۆری نەوتی سرتاتیژی
دەرەنجامەكانی نەبوونی یاسای نەوت قورس دەبن، 
چونكە بەبێ  ئەو یاسایە كۆمپانیا زەبەالحەكانی نەوت 
وەبەرهێنان  بەرەنگاربوونەوەی  لەسەر  بەردەوامدەبن 
ئیغراكردنەی،  ئەو  عێراقدا)163(، سەرەڕای هەموو  لە 
لە  كاركردن  سەركێشییەكانی  ئەنجامی  لە  كە 
حكومەتی  بەدەردەكەون.  نایاساییدا  ژینگەیەكی 
هەرێم لەالی خۆیەوە پێویستی بەوەیە بەرەو هێڵێكی 
فیدراڵی  یاسای  تەنها  كە  بڕوات،  سرتاتیژی  بۆری 
ئەوەی بۆ دەستەبەر دەكات. بوونی هەر هیوایەك بۆ 
توركیا  بەرەو  كوردستانەوە  هەرێمی  لە  نەوت  ناردنی 
چونكە  خەونێكە،  تەنها  وشەكە  كە  دێت،  واتایە  بەو 
پاڵپشتیكردنی  بۆ  هەڵناسێت  كارێك  بەهیچ  توركیا 
بە  پێویستی  لەبەرئەوەی  كوردەكان،  سەربەخۆیی 
نەوتێك  هەر  بۆ  هەیە  عێراقی  ڕێگەپێدانی  بڕوانامەی 
 .)164( بنێردرێت  نەوتییەكانیەوە  بۆریە  بەهۆی  كە 
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كە  فیدراڵی،  یاسای  بەبێ   فیدراڵی  نەوتی  وەزارەتی 
واناكات.  كارێكی  حكومەتی هەرێمیش دەگرێتەخۆی، 
لە  بەاڵم  لەسەركردنە،  جەخت  شایەنی  كێشەكە 
وەك  كۆمپانیاكانی  واپێدەچێت  دورە.  چارەسەرەوە 
لە   )ADDAX general enerji( و  تۆق  لە   )DNO(
تەقتەق دەستبكەن بە ناردنی نەوت، ئەمە لە كاتێكدا 
فیدراڵی  نەوتی  وەزارەتی  كە  هەیە،  ئەوە  ئەگەری 
لە  هەناردەكردن  مۆڵەتی  دەرچواندنی  بە  هەستێت 
حاڵەتی ئەم دوو كۆمپانیایەدا، چونكە گرێبەستەكانیان 
نەوت  یاسای  لەسەر  بوو  ناكۆكی  دروستبوونی  پێش 
غازی  و  نەوت  یاسای  دەرچواندنی  و   2007 ساڵی  لە 
كراوە.  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  بە  تایبەت 
كە  ئەوەی  لەسەر  هەن  ئاماژەیەك  چەند  هەروەها 
هەرێم  حكومەتی  ئاوەهادا،  بارودۆخێكی  سایەی  لە 
نەوت  وەزارەتی  بەرپەرچدانەوەی  بە  هەڵدەستێت 
لە دەرەنجامی ئەوەی، كە گرێبەستەكانی  بۆ خۆالدان 

داهاتوی نایاسایی بن. 
بۆ  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نەتوانینی 
هەناردەكردن بەمزوانە لە ڕۆژێكدا بایی )1.7( ملیۆن 
دۆالر زیانی پێدەگەیەنێت، واتا )620 ملیۆن دۆالر لە 
لە  بەرمیل  بناغەی 100000  لەسەر  ئەوەش  ساڵێكدا(، 
ڕۆژێكدا و بە نرخی 100 دۆالر بۆ هەر بەرمیلێك و بەپێی 
دابەشبوونی بودجەی ئێستا. ئەمە لەدیدی گەلەكەیدا 
زیان بە پایە و میسداقیەتی حكومەتی هەرێم دەدات، 
هەمان  ئەوە  لەوانەشە  كارە،  بەو  پێویستی  لەبەر 
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كاریگەرێتی لەسەر حكومەتی فیدراڵی هەبێت، كە لە 
ڕۆژێكدا بایی )8.3( ملیۆن دۆالر زیانی لێدەكەوێت، كە 
دەكاتە )زیاتر لە 3 بلیۆن دۆالر لە ساڵێكدا( بەپێی هەمان 
"حكومەت،  نەوت:  بواری  پسپۆڕێكی  بەپێی  فرۆشنت. 
خۆی  چارەی  نەوتەكەی  بڕینی  بە  هەڵدەستێت  كە 
گران دەكات" )165(. ئەم ڕاستییە بەشێوەیەكی بەهێز 
دەشكێتەوە كاتێك دۆزینەوەكانی حكومەتی هەرێم و 
لەسەر  تەنانەت  بەرزدەبێتەوە،  بەرهەمهێنانی  توانای 
نەوتی  پسپۆڕێكی  مامناوەندیش)166(.  نرخی  بنەمای 
و  دەكات  ئاسایی  ئابوری  حسابێكی  پێشنیازی  دیكە 
دەڵێت: "لە بەرژەوەندی كەسدا نییە، كە ڕێگەبگیرێت 
ڕۆژێكدا"  لە  نەوت  بەرمیل  ملیۆنێك  هەڵقواڵنی  لە 
فیدراڵی  حكومەتی  و  هەرێم  حكومەتی   ،)167(
كتومت هەوڵدەدەن بە کردەیی ئەو كارە بكەن، بەاڵم 
ڕێگەیەكی  ئەوان  بەڵكو  ڕێككەوتنێك،  بگەنە  ناتوانن 
هاوتەریب پەیڕەودەكەن، بەاڵم بە ماناتەواوی وشەكە 
پێكدادانێكی  لەپێناوی  هەیە  سیاسییان  ناچوونییەكی 
هەناسەكانیان  كۆنرتۆڵی  هەردووكیان  ئایندەیدا. 
بیسەملێنن كێ  دەتوانێت دەسەاڵتی  بۆ ئەوەی  كردوە 
ڕێگەی  لە  فیدراڵی  حكومەتی   - بسەپێنێت  زیاتر 
ڕێگەگرتن لە هەناردەكانی حكومەتی هەرێمەوە، یان 
پێشڕەویی  پەكخستنی  ڕێگەی  لە  هەرێم  حكومەتی 
بەدەست  هەردووكیان  بەاڵم  )یاسایی(؟،  تەرشیعی 

كەللەڕەقییانەوە گیرۆدە بوون.
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ڕێگەچارەكانی ئاڵووێری چاوەڕوانكراو

أ. ئاڵووێر لەسەر زەوی 
سەرباری ئەوەی لە سیناریۆی ئاڵووێرە گەورەكە كەمرت، 
پێویستە سازشكردنێكی  دەكرێت،  باسی  لە خوارەوە  كە 
زه وی  باسكردنی  یەكەمیان  بگیرێت،  لەبەرچاو  ساناتر 
كە  بێت،  ئاڵووێرە  ئەو  پێدەچێت  كەوا  دەگرێتەوە 
دەدات. هیچ  بۆ  كوردستان هەوڵی  حكومەتی هەرێمی 
كەسێك باسی ئەوەی نەكردوە چی هەیە بە گۆڕینەوەی 
لەدوای  كە  لێدوانانەی  ئەو  بەاڵم  قەڵەم،  بدرێتە  زه وی 
بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ڕاگەیاندنەكەی 
یارمەتیدانی عێراق باڵوكرانەوە لەبارەی پێشنیازەكانی بۆ 
حكومەتی  كە  دەكات،  ئەوە  پێشنیازی  یەكەم،  قۆناغی 
كە  بكاتەوە،  ڕێككەوتنێك  لە  بیر  بەالنیكەم  هەرێم 
كە  بكات،  دەستەبەر  بۆ  زه ویانەی  ئەو  لكاندنی  مافی 
كوردستان،  سەر  بۆ  كوردن  دانیشتوانەكانیان  زۆرینەی 
ئەو ناوچانەش كە زۆرینەیان عەرەب و توركامنن لەژێر 
دەسەاڵتی حكومەتی فیدراڵیدا مبێننەوە. چۆن لێكدانەوە 
كاتەدا  لەو  دەكرێت  هەرێم  حكومەتی  سوربوونی  بۆ 
نێردەی  كە گوێبیستی ڕاسپاردەكانی حوزەیرانی 2008ی 
بینینی  بە  سەبارەت  دەبێت  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
پێشنیازەكە بە تەواوەتی لەپێش دیاریكردنی هەڵوێستی 

خۆی؟ 
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كلیلی چاره سه ره كه  كەركوكە
 هەموو لێپررساوە كورد و عەرەبەكان لە بیرۆكەی پێشرت 
لە خستنە بەرباسی ئەو زه ویانە دەترسن، كە دەبێتەهۆی 
بۆسەر  ئەوەش  دوای  و دەسەاڵتیان،  توانا  لە دەستدانی 
قازانج یان زیاندان لە كەركوك. بەالی حكومەتی هەرێمی 
كوردستانەوە لكاندنی كەركوك مەسەلەیەكە كۆتاییپێهاتوە. 
بەپێی لێدوانی كۆرسەت ڕەسول عەلی جێگری سەرۆكی 
هەرێم، كە لەدوای ڕاگەیاندنی ڕاسپاردەكانی حوزەیرانی 
لەسەر  جەختكردنەوە  و  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی 
ئەوەی، كە كوردەكان لە حەمدانیە و مەندەلی زۆرینەن 
مەندەلی  توركامنەكان(  و  )عەرەب  "وازیانلێبهێنن  وتی: 
بە  كەركوكە")168(.  كێشەكە  وەربگرن،  حەمدانیە  و 
واتایەكی تر زۆركردنی داواكارییەكانی حكومەتی هەرێم 
مێژوییەوە  لەڕوی  كە  زه ویانەی  ئەو  هەموو  لەسەر 
لە  بەشێكە  ئەوە  كوردن،  دانیشتوانەكانیان  زۆرینەی 
كەركوك  دەستەبەركردنی  بۆ  شازشكردن  سرتاتیژی 
لەسەر حیسابی ئەو قەزایانەی تر كە كوردەكان تیایاندا 
نوێنەرانی  ئەنجومەتی  لە  كورد  ئەندامێكی  كەمینەن. 
بۆ  و  حزبەكەوە  هەردوو  "لەالیەن  دەڵێت:  عێراقدا 
سیاسییەكانی كورد، كەركوك مەسەلەیەكی گرنگە، چونكە 
ئامانجی ماوە دور دەگرێتەخۆ، زیاتر لە داواكردنی زه ویە 
زه ویە  باسی  زیاتر  پێامنباشە  بۆیە  لەسەرەكان،  كێشە 
پێگەی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  بكەین  لەسەرەكان  كێشە 
لەوانەیە  كەركوكدا")169(.  دانوستانەكانی  لە  زیاتر 
ببێتەهۆی  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  شێوازەكەی 
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حكومەتی  الی  لە  پەسەندكراو  ئەنجامێكی  چەند 
ناوچە  زۆرینەی  و  كەركوك  بەدەستهێنانی  واتا  هەرێم، 
كوردییەكان، بەاڵم بۆ زۆرینەی عەرەب و توركامنەكان و 
ناوچە تێكەاڵوەكانی تر بە تەواوەتی ئاوەها نابێت جگە 
لە كەركوك، بۆیە وا چاوەڕوان ناكرێت پەسەندبكرێت. نە 
عەرەب و نە توركامنەكان )جگە لەوانەی كە چوونەتە پاڵ 
لیستی كوردی برایەتی كەركوك(، ڕازینین بە ئاڵوگۆڕكردنی 
لەسەر  توانینیان  بۆیە  دیكە،  ناوچەكانی  بە  كەركوك 
لە   )140( مادەی  جێبەجێكردنی  و  پێشكەوتن  ڕاگرتنی 
باشی  بە  هەڵوێستیانی  فیدراڵیەوە،  حكومەتی  ڕێگەی 

ڕونكردەوە.
 2008 دووەمی  لەنیوەی  حكومەت  ڕونی  هەڵوێستی 
وایكردوە  كوردەكانیشەوە  بە  ڕكابەرەكانی  بە  بەرامبەر 
تێگەیشنت لەو هەڵوێستە كارێكی ئاسان نەبێت. هەروەك 
لەسەر  سازشكردن  میتۆدی  ئەگەر  دەریدەخات،  لۆژیك 
ئەوەیە:  پرسیار  وەستابێت،  كەركوكەوە  بەهۆی  زەوی 
ئایا هەڵوێستی حكومەتی هەرێم بەرامبەر بە مەسەلەی 
سرتاتیژی  لە  بەشێكە  یان  گۆڕانە  قابیلی  كەركوك 
سازشكردن. بە شێوەیەكی تایبەتی سەبارەت بە هەڵبژاردە 
هەیە،  سۆزدارانەی  كاریگەرییەكی  كەركوك  كوردەكان، 
كارێكی  ناوەند  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی  لەبەرئەوە 
كەركوك  نەیتوانی  هەرێم  حكومەتی  دەوترێت  قورسە. 
بەمدواییانە  ڕاستییەكە  ئەمەش  كەركوك،  سەر  بخاتە 
ملی  هۆی  ببێتە  ئەمە  دەكرێت  بووە)170(.  بەرجەستە 
ڕێگەگرتن بەرەو سازشێك، كە زیاتر قابیلی جێبەجێكردن 
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بێت: دواخستنی دوا بارودۆخی كەركوك بەرامبەر بەوەی، 
هەرێمی  بۆ  گەورە  پراكتیكی  گرنگییەكی  بە  ئەمڕۆ  كە 
و  سیاسی  خۆیی  حوكمێكی  تەماشادەكرێت:  كوردستان 
ئابوری بەرفراوان، كردنەوەی ڕێگا بازرگانییەكان و سنورە 
دیاریكراوەكانی ناوخۆ، كە لەالیەن نەتەوە یەكگرتوەكان 

و ویالیەتە یەكگرتوەكانەوە دەپارێزرێن. 

 ب. ئاڵووێرە گەورەكە 
مایەی  ببێتە  پێویستدەكات  گەورە  ئاڵووێرێكی  هەر 
خۆداگرتن بۆ ئاستی خوارەوەی داواكارییەكانی سەرجەم 
سوریان  هێڵی  بایەخپێدانەكانی  ڕوبەڕوی  و  الیەنەكان 
لەبەرئەوە  بۆیە  بێت،  بەردەوامیش  دەبێت  ببێتەوە، 
بن.  ڕونكراوە  سەرەكییەكان  داواكارییە  پێویستە 
دیارترینی  نین،  خۆڕاگر  كەركوك  لەسەر  داواكارییەكان 
لە  بریتییە  پێیەتی  پێویستیان  كوردەكان  ئەوانەی 
دەوڵەتێكی  بەرامبەر  لە  هەرێم  لە  پارێزگاریكردن 
سەرەڕای  ئەمە  دراوسێدا،  دەوڵەتانی  و  بەهێز  ناوەندی 
پاراستنی دەرفەتی بوژانەوە لە ڕێگەی بازرگانی ئازادەوە 
لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا. حكومەتی هەرێم لە توانایدایە 
خوارەوە  ئامانجانەی  ئەم  ڕێگەی  لە  ئامانجانە  ئەم 

بەدیبهێنێت: 
بەشەكانی  لەگەڵ  ناوخۆییەكانی  سنورە  )دیاریكردنی 
پێشكەوتوی  ئاستێكی  بەدەستهێنانی  عێراقدا،  تری 
ئابوری  پێگەیەكی  بوونی  خۆیی،  سیاسی  فەرمانڕەوایی 
گرنگ لە بەرامبەر حكومەتی فیدراڵیدا، بوونی عێراقێكی 
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نامەركەزی لە پێناوی ڕێگەگرتن لە دەوڵەتێكی ناوەندی 
و بوونی پەیوەندی ئاشتیانە لەگەڵ دراوسێكاندا: سوریا، 
بۆ  هەوڵ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ئێران.  و  توركیا 
دەدات،  ناوخۆ  سنورەكانی  مەسەلەی  چارەسەركردنی 
دەربچێت،  ماوەیەكدا  لە  لەوانەیە  ئایندەشی  پێشنیازی 
 .2008 دووەمی  ترشینی  مانگی  كۆتایی  دەگاتە  كە 
لەسەری  پەیوەندیدارەكان  عێراقییە  الیەنە  بێتو  ئەگەر 
ڕەزامەندبن، ئەوا هەرێمی فیدراڵی كوردستان هەریەكە 
پێویستی  كە  بەدەستدێنێت،  دانپێدانانە  ئەو  و  لە سنور 
پێیەتی. سەرباری ئەمەش دەكرێت ڕێگەچارەی تەواو لە 
بەهێزبكرێت،  نێودەوڵەتییەوە  پارێزگاریكردنی  ڕێگەی 
ئه مریكی،  سەربازی  بنكەیەكی  دانانی  بەشێوەی 
یاخود  كردوە،  ئەوەیان  پێشنیازی  هەندێك  هەروەكو 
بە  ئه مه ریكاوە  لەالیەن  پابەندییەك  پێدانی  ڕێگەی  لە 
هەر  سزادانی  یاخود  ڕێگەگرتن  بە  هەرێم  حكومەتی 
هەرێم  حكومەتی  سنورەكەی.  بەزاندنی  بۆ  هەوڵدانێك 
بەرفراوانی  خۆیی  حوكمێكی  2005دا  دەستوری  لە 
هەرێمدا  حكومەتی  لە  لێپررساوێك  هیچ  و  بەدەستهێنا 
ئەوەشدا  لەگەڵ  فراوانبكرێت،  نەكرد  ئەوەی  پێشنیازی 
بە  لەسەریەتی  هەرێم  حكومەتی  ئابوریەوە  لەڕوی 
كێڵگەی  ئەگەر  هەستێت.  بەرفراوان  هەنگاوێكی  چەند 
پێگەی  لەسەری  پێویستە  ئەوا  بەدەستنەهێنا،  كەركوكی 
بەڕێوەبردن  مافی  ڕێگەی  لە  بەدەستبهێنێت  ئابوری 
هەرێمی  غازی  و  نەوت  هەناردەكردنی  و  پەرەپێدان  و 
كوردستانەوە. پسپۆڕێكی نێودەوڵەتی لە بواری وزەدا ئەم 
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بێنن،  لەوە  "واز  هەرێم:  حكومەتی  دایە  ئامۆژگارییەی 
ئەوەی،  بەدەستهێنانی  پێناوی  لە  ناكەن  خاوەنداری  كە 
كە دەیخوازن، واز لە كەركوك بهێنن بۆ ئەوەی كۆنتڕۆڵی 
تەواوی نەوت و غازی هەرێمی كوردستان بكەن" )171(. 

حكومەتی هەرێم پێویستی بە بەستنی 
پەیوەندییەكی باشرت هەیە

بە  پێویستی  هەرێم  حكومەتی  ئەوەی  سەرەڕای 
لە  نامەركەزی  كە  لەسەرئەوەی،  هەیە  دڵنیاكردنەوە 
دەستوردا مەسەلەیەكی سەپێرناوە و ئەگەربێتو جارێكی 
دیكە حكومەتێكی ناوەندی بەهێز بێتەكایەوە پێچەوانە 
ناكرێتەوە)172(. هەروەها حكومەتی هەرێم پێویستی بە 
بەستنی پەیوەندییەكی باشرت هەیە لەگەڵ دراوسێكانیدا. 
لە  توركیادا  لەگەڵ  تایبەتی  بە  ئابورییەكان  پەیوەندییە 
پێی  ئەنقەرەش  باشی چووە، حكومەتی  بەرەو  2003وە 
حكومی  قەوارەی  لەگەڵ  دۆستانە  مامەڵەیەكی  باشرتە 
تۆڕێك  بە  بەسرتابێتەوە  كە  بكات  كوردیدا  خۆیی 
ناكۆكییەكی  بوونی  لەجیاتی  ئابورییەوە  پەیوەندی 
هەمیشەیی لەگەڵ كوردستانێكی دواكەوتو و ناشادمان و 
ناهاوكار لە چەندین مەسەلەدا، كە جێگەی گرنگیپێدانی 
چڕن لەالیەن توركیاوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پەیوەندیانە 
بە  هەرێم  حكومەتی  ئەگەر  بەهێزتربكرێن  دەكرێت 
كوردستاندا  كرێكارانی  پارتی  لەگەڵ  دیارتر  شێوەیەكی 

مامەڵە بكات)173(.
هەرە  زۆرینەی  كە  عێراق،  عەرەبەكانی  واپێدەچێت 
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زۆری دانیشتوان پێكدێنن، بیانەوێت سەروەری نیشتامنی 
لەبەرئەوە  بسەپێنن)174(،  شتێكدا  هەموو  بەسەر 
هەرێمی  سەر  بۆ  كەركوك  گەڕانەوەی  عەرەبەكان 
كوردستان ڕەتدەكەنەوە، ئەگەر ئەوە ببێتە هۆی زۆركردنی 
ئەوەش  سەرەڕای  سەربەخۆییدا.  لە  كوردەكان  بەختی 
ئامادەنییە  كە  هەیە،  بەهێز  ناسیۆنالیستی  ڕەوتێكی 
سامانە  بە  چونكە  بێت،  بەشێك  هیچ  دەستبەرداری 
نیشتامنی دادەنرێت،  بە گەنجینەیەكی  كانزاییەكانییەوە 
دوای  لە  كوردەكان  عێراق هەروەكو  پاشان عەرەبەكانی 
تێپەڕاندنی )3( دەیە لە شەڕ و پشێوی و نائارامی، ئێستا 
بتوانن  ئاشتنب و  لەگەڵ دەر و دراوسێكانیاندا  دەخوازن 
بازرگانییان لەگەڵدا بكەن. لە خودی كەركوك عەرەبەكان 
داوای ئەو قەزایانە دەكەن، كە لە دەرەوەی شارەكەدان 
و زۆرینەی دانیشتوانەكانیان عەرەبن، وەكو حەویجە، بۆ 
ئەوەی وەكو بەشێكی سەر بە پارێزگاكە مبێنێتەوە)175(، 
كوردەكان  سەركردە  كە  بیرۆكانەی،  ئەو  پێچەوانەی  بە 

بانگەشەیان بۆ دەكەن)176(.
بۆیە دەیانەوێت كەركوك لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی 
فیدراڵی عێراقدا مبێنێتەوە، واش بە باشرت دەزانرێت وەك 
پارێزگایەكی سەربەخۆ بێت، ئەمە سەرەڕای ئەوەی، كە 
هەندێك لە سیاسییەكان هیوای دروستبوونی هەرێمێكی 
پێدانی  "لەگەڵ  دەخوازن  پارێزگایی  یەك  فیدراڵی 
لەژێر  و   )177( دەستور"  بەپێی  بەرفراوان  دەسەاڵتێكی 

بارودۆخێكی دیاریكراودا بێت )178(.
نیگەرانی سەرەتایی توركامنەكانی عێراق، كە زۆرینەیان 
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لەسەرەكاندا  كێشە  ناوچە  شارەكانی  لە  ئەوانەن 
كە  ئەوانەشی،  هەروەها  كەركوك،  وەكو  لەدایكبوون، 
نوێنەرایەتییەكی كەمیان لە بەغدا هەیە، بەاڵم پێویستە 
لە بەرامبەر هەریەكە لە حكومەتێكی ناوەندی بەهێز و 
پارێزگارییان  بەهێزدا  كوردی  هەرێامیەتی  حكومەتێكی 
ملمالنێی  بوونی  بەهۆی  ئەوان  چونكە  لێبكرێت، 
ناسیۆنالیستی عەرەبی-كوردی، بنكەیەكی توركی لە ناوچە 
پێكدەهێنن و واهەستدەكەن، كە  نائارامەكاندا  سنورییە 
ئەوان  ڕێگەچارەی  باشرتین  پەنگیانخواردوە.  لەنێوانیاندا 
بریتییە لەوەی، كە كەركوك وەكو پارێزگایەكی سەربەخۆ 
مبێنێتەوە )هەروەكو لە دەستوری كاتی عێراق لە 2004دا 
یان  دەوڵەتدا هەبوو(،  بەڕێوەبردنی  كاتی  یاسای  بەپێی 

وەك هەرێمێكی فیدراڵی یەك پارێزگایی لێبێت.
 ناكۆكی لەسەر كەركوك تا ئاستێك بووەتە كێشەیەكی 
كە  هەیە،  لەوە  ترس  لەالیەك  چونكە  نێودەوڵەتی، 
لەوانەیە  كوردستانەوە  هەرێمی  بە  كەركوك  لكاندنی 
كە  كوردستان،  سەربەخۆبوونی  بۆ  خۆشبكات  ڕێگەكە 
ئەوە بە هێڵێكی سور بۆ هەرسێ  دراوسێ  هەرێمییەكە 
سەرەڕای  گرتوە  لەبەرچاو  ئەوەیان  بۆیە  دادەنرێت، 
توانینیان لە تێكدانیدا، بۆیە پێویستە دید و بۆچوونەكانی 
توركیا،  لە  هەریەكە  بگیرێت.  لەبەرچاو  دوایی  ئەمەی 
ئێران، سوریا زۆر بەهێز الیەنگیری سەروەری تەواوەتی 
عێراق دەكەن، بەسەر زه ویەكانیدا لەگەڵ الیەنگریان بۆ 
حكومەتی  بە  كوردستان  هەرێمی  توندی  بەستنەوەی 
یاساكانی  ڕێگەی  لە  ئەوە  منونە  بۆ  ناوەندییەوە، 
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دابەشكردنی نەوت و داهاتەكانەوە بێت. ئەوان كەركوك 
مانەوەیان  بە  بەرامبەر  دەوێت  نەوتییەكەیان  سامانە  و 
دراوسێكان  فیدراڵیدا.  حكومەتی  دەسەاڵتی  لەژێر 
بازرگانی  پەیوەندی  دروستكردنی  بۆ  هەوڵدەدەن 
بەهێز لەگەڵ كوردەكاندا. توركیا بە تایبەتی بە پەرۆشە 
حكومەتی  غازی  و  نەوت  هەناردەكردنی  یان  كڕین  بۆ 
وەبەرهێنانی  ڕادەی  زیادكردنی  و  كوردستان  هەرێمی 
سامانە  پەرەپێدانی  بەاڵم  هەرێمە،  لەو  كۆمپانیاكانی 
كانزاییەكان لەالیەن حكومەتی هەرێمی كوردستانەوە بە 
گێڕانەوەی  لەسەر  دادەنێت  هەڕەشەیەكی كەمرت گرنگ 
كەركوك بۆ سەر هەرێمی كوردستان لە مەودایەكی دوردا. 
دەوڵەتانی وەكو توركیا و ئێران سورن لەسەر ئەوەی، 
كە حكومەتی هەرێمی كوردستان لە سەریەتی گورز لە 
ئەوانەی  بوەشێنێت،  توندوتیژەكان  ناحكومییە  گروپە 
كوردستانیان كردوەتە پەناگەیەك بۆ خۆیان، وەكو پارتی 
ئێرانیە  ڕێكخراوە  ئەو  و   )PKK( كوردستان  كرێكارانی 
بووەتە  و  نارساوە   )PJAK( بە  كە  دەستەخوشكەی 
پاراستنی  پێناوی  لە   .)179( ئێران  گرنگیدانی  جێی 
الیەك  هەموو  لەسەر  تەوەرییەكاندا،  بەرژەوەندییە 
لەسەر  پێویستە  بۆیە  بنب.  دەستبەرداری شتێك  پێویستە 
بە  كە  بهێنێت،  داوایەی  لەو  واز  كوردستان  هەرێمی 
دەكرێت  ئەوەشدا  لەگەڵ  خۆیەتی.  بۆ  كەركوك  تەنها 
فرەیی  لە كەركوك وەكو خۆی مبێنێتەوە –  بارودۆخەكە 
هەرچەندە  واقیعی،  سیاسی  دەسەاڵتێكی  و  دیمۆگرافی 
پێویستە  كە  بەردەوامە،  ئاساییكردنەوەش  پڕۆسەی 
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بخرێتە ژێر چاودێرییەكی نێودەوڵەتی بۆ پێداچوونەوەی 
ئەو گۆڕاكارییانەی، كە لە 2003وە ڕویانداوە، هەروەها 
لە  دیمۆگرافی  لە هەر دەستكاریكردنێكی  ڕێگەگرتن  بۆ 
دواڕۆژدا. ئەوە سەرەڕای سازشكردن لەسەر كەركوك، كە 
هەرسێ   و  عێراق  عەرەبەكانی  نیگەرانی  مایەی  بووەتە 
لەسەریەتی  بۆیە حكومەتی هەرێم  دراوسێكەی عێراق، 
  )PKK(كوردستان كرێكارانی  پارتی  بەهێز  زۆر 
پەیوەندی  كەناڵەكانی  بەرامبەریشدا  لە  قەدەغەبكات، 
هەروەها  دەكرێن)180(،  بەرفراوان  بازرگانی 
یان  دراوسێ   دەوڵەتانی  ڕاستەوخۆكانی  دەستتێوەردانە 
لە  بوەستێرنێت،  هەرێمدا  كاروبارەكانی  لە  بەلەجیاتی 
گرێبەستەكانی  هەرێم  حكومەتی  پێویستە  كۆتاییشدا 
بەپێی  نەوت  بواری  نێودەوڵەتییەكانی  كۆمپانیا  لەگەڵ 

یاسای نوێی نەوتی فیدراڵی ڕێكبخات.
لەسەر  ڕەزامەندبن  عەرەبەكان  لەسەر  پێویستە 
سەر  بۆ  كوردن  زۆرینەیان  كە  ناوچانەی  ئەو  لكاندنی 
پڕۆسەیەكی  ڕێگەی  لە  ئەویش  كوردستان،  هەرێمی 
نەخشە بۆ داڕێژراو لەالیەن نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان 
حكومەتی  لەسەر  پێویستیشە  عێراق،  یارمەتیدانی  بۆ 
نەوت،  نوێی  یاسای  بەپێی  كوردستان  هەرێمی 
بگرێتە  خۆی  غازی  و  نەوت  پیشەسازی  بەڕێوەبردنی 
بنەما  و  ئەو سرتاتیژ  لەگەڵ  پێكهاتن  بە  ئەویش  ئەستۆ، 
پێویستیان  ئەوان  هەروەها  هەیە.  كە  فیدراڵیانەی 
ئەو  و  تایبەتی كەركوك  لەبەردەم حاڵەتی  بەوەیە چۆك 
زه ویانەدا دابدەن، كە كێشەیان لەسەرە، كە لە دەسەاڵتی 
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ڕاستەوخۆی حكومەتی فیدراڵی كەمدەكەنەوە. هەروەها 
لەدوای  كوردستان  هەرێمی  پەرەپێدانی  بە  ڕێگەدان 
لەسەر  بۆیە  پشتگوێخسنت،  لە  ڕابردو  دەیەی  چەندین 
و  دڵنیاكارانە  پشكێكی  پێویستە  فیدراڵی  حكومەتی 
لەسەر ڕێككەوتن و لە بودجەی فیدراڵی بداتە حكومەتی 
دەرچواندنی  مافی  سەرەڕای  ئەمە  كوردستان،  هەرێمی 
گرێبەستەكان، مادامەكی ئەم گرێبەستانە لەگەڵ پێوەرە 
فیدرڵیدا  نەوتی  یاسای  چوارچێوەی  لە  دیاریكراوەكان 
حكومەتی  لەسەر  پێویستە  هەروەها  گونجاون.  و  كۆك 
فیدراڵی بە ئاشكرا دانبنێت بەو تاوانە ڕاستەقینانەی، كە 
بووەتەهۆی زیاتر سوربونی كوردەكان لەسەر داواكردنی 
 ،1988 لە  ئەنفال  شااڵوەكانی  تەعریب،  كەركوك: 
كۆتایی  لە  سیڤیلەكان  كوردە  دژی  گاز  بە  هێرشكردن 
هەڵەبجە  لە  تایبەتیش  بە  عێراق–ئێران،  نێوان  شەڕی 
ئەم  قەبارەی  لە  كەمكردنەوە  یان  نكۆڵیكردن   .)181(
روداوانە ورەی كوردەكان كپناكاتەوە، بۆیە لەجیاتی ئەوە 
لەسەر حكومەتی فیدراڵی پێویستە بەشێوەیەكی ئاشكرا 
دان بە تاوانەكانی ڕژێمی پێشو قوربانیانی ئەو تاوانانەدا 
تاوانەكان.  ڕزگاربوانی  بداتە  داراییش  قەرەبوی  و  بنێت 
توركیاش لەالی خۆیەوە لەسەریەتی بە چەند ڕاستییەكی 
تازە ڕازی بێت، لە پێش هەمووشیانەوە بوونی هەرێمێكی 
لەسەر  بێوێنە  سامانێكی  و  پێگە  خاوەن  كوردستانی 
و  كەركوك  لە  تەنازوالتەكان  بەرامبەر  لە  سنورەكانی. 
دەربارەی پارتی كرێكارانی كوردستان )PKK(. هاوكاتیش 
لەگەڵ دانانی یاسای نەوتی فیدراڵیدا، پێویستە توركیا بە 
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برەو  كوردستاندا  هەرێمی  لەگەڵ  ئازاد  بازرگانی  فیعلی 
نەوت  هەناردەكردنی  یان  كڕین  تایبەتیش  بە  پێبدات، 
هەستی  دامركاندنەوەی  مانای  ئەمەش  غازەكەی.  و 
پەیوەندییەكی  هەرجۆرە  بە  دژ  توندڕەوانەی  نەتەوەیی 
بوونی  دەگەیەنێت.  عێراق  كوردەكانی  لەگەڵ  توركیا 
الیەنە  هەموو  لەالیەن  پەسەندكراو  ڕێككەوتنێكی 
بێت،  پەسەند  توركیاشەوە  لەالیەن  كە  عێراقییەكانەوە، 
ئەوا بۆ توركامنەكانیش گرنگدەبێت، كە مانەوەیان وەكو 
كەمینەیەكی بچوك بە بوونی هاوپەیامنیێكی نیشتامنی و 
كەمكردنەوەی گرژی و ئاڵۆزییە نەتەوەییەكان لە ناوچە 

زۆر و فرەڕەگەزەكاندا بەندە.

كەركوكی فرەڕەگەز پێویستیشی بە چارەسەرێكی 
فرەڕەگەز هەیە

ڕێكخستنی  و  كەركوك  بارودۆخی  چارەسەركردنی 
ئاڵۆزترین  هەرە  لە  یەكێكە  ناوخۆی  دەسەاڵتی 
كێشەكان)182(. زۆرێك لە كەركوكییەكان ئاماژە بۆ ئەوە 
دەكەن، كە كەركوك وەكو شارێكی فرەڕەگەز پێویستیشی 
بە چارەسەرێكی فرەڕەگەز هەیە)183(. هەروەكو گروپی 
كە  پێشنیازیكردبوو،  پێشویدا  ڕاپۆرتێكی  لە  قەیرانەكان 
یەكێك لە یەكالییكردنەوە چاوەڕوانكراوەكان بۆ كەركوك 
لەالیەن  و  سەربەخۆ  پارێزگایەكی  بكرێتە  كە  ئەوەیە، 
پەیوەندی  بەاڵم  بەڕێوەبربێت،  فیدراڵیەوە  حكومەتی 
هەبێت،  كوردستاندا  هەرێمی  حكومەتی  لەگەڵ  فیعلی 
)بەپێی  پارێزگایی  یەك  هەرێمێكی  بكرێتە  یاخود 
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دەسەاڵتەكانی)184(.  بەهێزكردنی  لەگەڵ  دەستور( 
سەرەڕای ئەمەش، لە هەر سەودایەكی گشتگیردا ئەگەری 
پێویستە  كوردستانەوە  هەرێمی  بە  كەركوك  لكاندنی 
میكانیزمێكی  ڕێگەی  لە  ئەویش  بهێڵرێتەوە  بەكراوەیی 
ناوچەكە  بارودۆخی  دیاریكردنی  بۆ  بۆداڕێژراو  نەخشە 
لەدوای ماوە كاتیەكە، كە دەرهاویشتەی حەساسیاتەكانی 
بیرۆكەی)10( قەیرانەكان  گروپی  ڕابردوشدا  لە  كوردە. 

لەنێوان  دەنگ  زۆرێك  پێشنیازكردبوو)185(.  ساڵی 
داكۆكی  چۆن  كە  بەرزبوونەتەوە،  كوردیدا  هەڵبژێردەی 
كەركوك،  دەربارەی  دەكرێت  وەها  چارەسەرێكی  لە 
هەرچەندە ئەوان لە كۆتاییدا دڵنیان لە لكاندنی كەركوك 

بە هەرێمی كوردستانەوە)186(. 
 لەو ماوە كاتیەدا پێویستە دەسەاڵتەكان لەنێوان گروپە 
بنەمایەكە  ئەمە  دابەشبكرێت.  سەرەكییەكانی كەركوكدا 
بەرەنگاربوونەوەكە  پێكهاتون)187(.  لەسەری  هەمووان 
پەسەندكراو  هاوكێشەیەكی  دۆزینەوەی  لە  بریتیە 
باسامنكرد  پێشرتیش  هەروەك  هەمووانەوە.  لەالیەن 
كاتێك سەرۆك جەالل تاڵەبانی لە كۆتایی مانگی كانونی 
بە  ئەوە  كە  كرد،  كەركوكی  سەردانی  2008دا  دووەمی 
سەردانێكی خاوەن مانای ڕەمزی و سیاسی گەورە درایە 
قەڵەم. ئەوەبوو كۆبوونەوەی لەگەڵ نوێنەرانی سەرجەم 
الیەنەكاندا كرد و تەئكیدی لەوە كردەوە، كە دامەزراندن 
ڕێژەی  هاوكێشەی  بەپێی  گەورەكان  ئیداریە  پۆستە  بۆ 
عەرەب،  لەنێوان   )32-32-32-4%( دەبێت  سەدی 
هەرێم  حكومەتی  مەسیحییەكاندا.  و  توركامن  كورد، 
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ناوی  بە  دەربڕی  ڕێژەیە  ئەم  لەسەر  ڕەزامەندی  پێشرت 
بە  سەبارەت  بەاڵم   ،)188( كەركوك  شاری  ئەنجومەنی 
لەو  كورد  ئێستا  كە  ڕەتیكردەوە،  پارێزگا  ئەنجومەنی 
لەالی  توركامنەن  و  عەرەب  زۆرینەیە.  ئەنجومەنەدا 
 2008 ئەیلولی  یاسای  مادەی)23(ی  بەپێی  خۆیانەوە، 
هەڵبژاردنەكانی  پارێزگاكان،  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  بۆ 
لیژنەیەك  بەاڵم  ڕەتكردەوە،  پارێزگایان  ئەنجومەنی 
ڕاسپاردەیەكی  چەند  پێشكەشكردنی  بە  هەڵدەستێت 
بنیادنراو لەسەر پێكهاتن لەسەر شێوەی هەڵبژاردنەكانی 

پارێزگای كەركوك. 
لەوانەیە  كێشەكان  یەكالییكردنەوەی  ڕێگەچارەی 
دابەشكردنی  ڕێوشوێنەكانی  و  هەڵبژاردنەكان  لەنێوان 
گردبوونەوە  بگرێتەخۆ:  تر  شتێكی  دەسەاڵتەكاندا 
ژمارەیەكی  دانانی  بۆ  گروپێك  هەر  ئینتخابییەكانی 
كورسی  ژمارەیەك  لەگەڵ  كورسییەكان)189(،  لە  جێگیر 
ئەم  ڕاستیش  بە  زیاترە.  كوردەكان  لە  ڕوی  كە  تر 
بە  داننانە  پشكەكان  بە  پشتبەستوە  هەڵبژاردنە  شێوازە 
ئەوەی  بەبێ   كورد،  دیمۆگرافی  و  سیاسی  دەسەاڵتی 
بە  ڕێگە  كاتێكدا  لە  پێبدرێت،  ڕەهایان  زۆرینەی 
بكەن:  دەنگەكان  لە  پارێزگاری  دەدرێت  مەسیحییەكان 
بۆ توركامن، 48 بۆ كورد، 4 بۆ  یان "24 بۆ عەرەب، 24 
بە  سەبارەت  یان"23-23-46-8")190(.  مەسیحییەكان"، 
جێبەجێكارییەكان،  )پۆستە  پارێزگاكە  تری  ئاستەكانی 
كورسیەكانی ئەنجومەنی قەزا و ناحیە و شار، هەروەها 
بۆ وەرگرتنی پۆستە ئیداریە پێشكەوتوەكان، هاوكێشەی 
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گشتی  بەشێوەیەكی  "4-32-32-32"جێبەجێدەكرێت. 
دەبێتە  بنەڕەتی  بەشێوەیەكی  گەورەیە  ئاڵووێرە  ئەو 
پێكهاتنی "نەوت بەرامبەر بە زه وی"، واتا پێویستدەكات 
دەستبەردانی  كە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  لەسەر 
لە  دوایبخات،  یان  بێت  كەركوك  پارێزگای  داواكردنی 
بەرامبەر مافپێدانی لە بەڕێوەبردنی پیشەسازی نەوت و 
بەرهەمدێنێت،  لێی  ئەوە  هەناردەكردنی  و  خۆی  غازی 

ئەوەش ئەم ڕەگەزانەی خوارەوە دەگرێتەوە:
- زه وی: نێردەی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ یارمەتیدانی 
ڕێوشوێنەكانی  ئاڕاستەكردنی  بە  هەڵدەستێت  عێراق 
دیاریكردنی هێڵە پانەكانی سنورەكانی ناوخۆی هەرێمی 
كوردستان، ئەویش لە ڕێگەی دانانی چەند ڕاسپاردەیەكی 
قەزا  دابەشكردنی  بۆ  فیدراڵی  حكومەتی  بۆ  دیاریكراو 
كوردستان،  هەرێمی  لە  پارێزگایەك  هەر  ناحیەكانی  و 
پارێزگاكانی ئێستای بە پشتبەسنت بە هەمان ئەو  یاخود 
5ی  لە  یەكەمدا  پێشنیازكراوی  قۆناغی  لە  پێوەرانەی 
كەركوك  بەوجۆرەش  بەكاریهێناون.   2008 حوزەیرانی 
یەك  هەرێمێكی  یان  دەبێت،  سەربەخۆ  پارێزگایەكی 
قۆناغ  بنەمایەكی  چەند  لەسەر  كە  دەبێت،  پارێزگایی 
ماوەی  لە  دیاریدەكرێت.  )10(ساڵ  ماوەی  بۆ  قۆناغ  بە 
ئەم قۆناغەدا دەسەاڵتەكان دابەشدەكرێن و بە یارمەتی 
لە  دادەمەزرێت  میكانیزمێك  یەكگرتوەكانیش  نەتەوە 
لەسەر  پارێزگاكە.  كۆتایی  بارودۆخی  دیاریكردنی  پێناو 
نێردەی  ڕاسپاردەكانی  پێویستە  فیدراڵی  حكومەتی 
قبووڵكردن  بۆ  پێشنیازێك  وەكو  یەكگرتوەكان  نەتەوە 
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ناوچە  لە  گشتی  ڕیفراندۆمێكی  ڕەتكردنەوەی  یان 
ئەگەر  بخاتەڕو،  جێبەجێكردنی  بۆ  و  پەیوەندیدارەكان 
و كەی ڕەزامەندی لەسەر دەربڕدرا بە گونجاندن لەگەڵ 

مادەی)140(ی دەستور. 
دەردەبڕێت  ڕەزامەندی  پەڕلەمان  سەرچاوەكان:   -
لەگەڵ  دەردەكات  فیدراڵی  نەوتی  یاسای  دەسەاڵت  و 
داهاتەكان( دابەشكردنی  یاسای  )هاوشێوەكەی، 

نەوتی  و  غاز  هەموو  بۆ  یەكسان  پەرەپێدانێكی  كە 
كوردستانیشەوە،  هەرێمی  بە  دەستەبەردەكات  عێراق 
غازی  و  نەوت  یاسای  لەسەر  ڕەزامەندی  داربڕینی 
مافی حكومەتی هەرێم  بە  داننان  كوردستان، هەروەها 
و  نەوت  هەناردەكردنی  و  كێڵگەكانی  بەڕێوەبردنی  بۆ 

غازەكەی. 
بۆ  دەسەاڵتەكان  گواستنەوەی  دەسەاڵتەكان:   -
2005دا  دەستوری  لە  هەروەكو  كوردستان،  هەرێمی 

ئاماژەیپێكراوە، وەكو خۆی دەمێنێتەوە.
بۆ  هەمواردەكرێت  عێراق  دەستوری  دەستور:   -
سەرەوە  لە  یەكالییكردنەوانەی  ئەو  جێبەجێكردنی 
داهات،  سەرچاوەكانی  و  زه وی  بە  سەبارەت  باسكراون 
هەموو  پێكهاتنی  و  كەركوك  بارودۆخی  سەرەڕای 
و  )10(ساڵ  ماوەی  بۆ  دواخستنی  لەسەر  الیەنەكان 
دەكەونە  كە  فیدراڵییانەی،  هەرێمە  ئەو  پێكهێنانی 
دیاریكردنێكی  هەروەها  كوردستان،  هەرێمی  باشوری 
دەستورییانە بۆ قەبارەی ئەو هەرێامنە بە)3(پارێزگا جگە 

لە بەغدا، كە وه ك پایتەختی عێراق دەمێنێتەوە")191(.
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ئاسایش  ئەنجومەنی  نێودەوڵەتی:  یارمەتی   -
بۆ  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی  ڕاسپاردەكانی 
یارمەتیدانی عێراق تەبەنی دەكات، سەرەڕای بڕیارەكانی 
حكومەتی فیدراڵی كە پەیوەندییان بەو بڕگانەی سەرەوە 

هەیە. 
هەرێمی  حكومەتی  توركیاو  نێوان  پەیوەندییەكانی   -
كوردستان: حكومەتی هەرێم هەڵدەستێت بە دیاریكردنی 
كوردستان  كرێكارانی  پارتی  گه ر یالكانی  جموجووڵی 
دەستی  چەكی  داماڵینی  بە  هەروەها  هەرێمدا،  لەناو 
و  هەرێم  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەكانی  لە  چەكدارەكانی 
بنكەیەك  وەكو  هەرێم  زه وی  بەكارهێنانی  لە  ڕێگەش 
دەگرێت)192(.  توركیا  لەناو  چەكدارانە  هێرشكردنی  بۆ 
نیزامی  پردێكی  چەند  دانانی  بە  هەڵدەستێت  توركیاش 
سیاسەتێكی  دانانی  لەگەڵ  هەرێم،  حكومەتی  لەگەڵ 
)بە  عێراق  لەگەڵ  كراوەكانی  سنورە  بۆ  گونجاو  ئابوری 
هاندانی  هەروەها  كوردستان(،  هەرێمی  كرداریی 
هەرێمی  لە  كۆمپانیاكانیەوە  لەالیەن  وەبەرهێنان 
و  نەوت  تا  بە حكومەتی هەرێم  ڕێگەدان  و  كوردستان 
سپی  دەریای  لەسەر  جیهان  بەندەری  بەرەو  غازەكەی 

ناوەڕاست هەناردەبكات. 
- هەڵبژاردنەكان: ئەنجامدانی هەڵبژاردنەكانی پارێزگا 
ئەیلولی2008  لە  پارێزگاكان  هەڵبژاردنی  یاسای  بەپێی 
هەڵبژاردنی   .2009 دووەمی  كانونی  یاسای31ی  و 
ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك لە دوای دانانی مەرجەكان 
هەڵبژاردن بەپێی یاسایەكی جیا و دانانی ڕێوشوێنەكانی 
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سەرەكییەكان  پۆستە  و  دەسەاڵتەكان  دابەشكردنی 
نێردەی  ڕێوشوێنەكانی  لە  بەشێك  وەك  بەڕێوەدەچێت، 
یاسای  لە   23 مادەی  بەپێی  یەكگرتوەكان  نەتەوە 

هەڵبژاردنی پارێزگاكان. 
پۆستە  كەركوك:  دەسەاڵتەكانی  دابەشكردنی   -
پارێزگار(،  جێگری  )پارێزگار،  وەك  بااڵكان  تەنفیزیە 
گشتییەكان  )بەڕێوەبەرە  وەك  ئیدارییەكان  پۆستە 
وەك  تەرشیعییەكان  نیمچە  پۆستە  جێگرەكانیان(،  و 
)ئەنجومەنی قەزا و ناحیە و شارەكان( لەنێوان عەرەب، 
توركامن، كورد و مەسیحییەكان بەپێی هاوكێشەی ڕێژەی 
كورسییەكانی  دابەشدەكرێت.   )32-32-32-4%( سەدی 
ڕێژەی  هاوكێشەی  بەگوێرەی  پارێزگاش  ئەنجومەنی 
 )23-23-46-8( یان   )24-24-48-4( بەپێی  یان  سەدی، 
هەڵبژاردنەكەش  دابەشدەكرێن،  هەڵبژاردنەكان  لە  بەر 
پێویستە لەناو هەر گروپێكدا بۆ ئەو كورسیانە بكرێت كە 

بۆ هەریەكێكیان دانراوە. 

ئاڵووێرە گەورەكە و ڕۆڵی ئه مه ریكا
گەورە  ڕۆڵێكی  ئه مه ریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
ئاڵووێرە  هاوكێشەی  كە  ئەوەدا،  لەپێناوی  دەگێڕێت 
زیاتر  پێویستە  بۆیە  ڕاستەقینە،  شتێكی  بكاتە  گەورەكە 
هەوڵەكانی  هاوكاریكردنی  تەنها  بە  نەك  بجوڵێت 
پەیوەندی  بوونی  و  یەكگرتوەكان  نەتەوە  نێردەی 
لەگەڵ سەرجەم الیەنە پەیوەندیدارەكان، كە بە فاكتەرە 
پێویستەكانی چارەسەركردنی كێشەكانی دەداتە قەڵەم، 
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وەكو دانوستان دەربارەی ئاستی بەرفراوانی گرنگیپێدانە 
سەرەكییەكان لە دەسەاڵت و سەرچاوە و زه ویەكاندا، تا 
پێویستدەكات  وا  ئەمەش  مەسەلەكان.  هەموو  كۆتایی 
كوردەكان  سەركردە  بۆ  ئاشكرا  و  ڕون  ئاماژەیەكی 
بگرێتەخۆ، بەوەی كە واشنتۆن پاڵپشتی داواكارییەكەیان 
ئامادەیی  ئەوەش  لەباتی  كەركوك،  لكاندنی  بە  دەكات 
دەبێت بۆ دانانی چەند ڕێوشوێنێكی ئەمنی گونجاو بۆ 
كوردەكان  سەركردە  بێتو  ئەگەر  كوردستان،  هەرێمی 
بەالنیكەم ڕازینب بە دواخستنی داواكردنی كەركوك لەم 
قۆناغەدا. كۆسپ و گرفتە دژەكان بۆ ئاڵووێرە گەورەكە 
لە  دور  هەڵوێستی  عێراقییەكان  حزبە  گەورەن،  زۆر 
هەیە  ئامادەشیان  فاكتەری  هەروەها  دەبێت،  یەكیان 

بۆ تێكدانی باری سەقامگیری. 
سیاسەتی واشنتۆن لەماوەی نیوەی یەكەمی 2009دا 
نوێ   ئیدارەی  كە  واتا  دەبێت،  ئینتیقالی  سیاسەتێكی 
عێراق  نزیكدەكاتەوە.  خۆی  و  وەردەگرێت  دەسەاڵت 
بە  شەرمەزاركەردا  هەڵبژاردنی  پەیڕەوی  دوو  بەناو 
درێژایی ساڵەكە تێدەپەڕێت: هەڵبژاردنی پارێزگاكان لە 
31ی كانونی دووەمی 2009 و هەڵبژاردنی پەڕلەمان پێش 
كۆتایی 2009. پێكەوەلكاندنی ئەنجومەنەكانی سەحوە 
گومانە  جێگەی  بیرۆكراتییەكاندا  و  ئەمنی  دەزگا  لەناو 
بارودۆخی  نییە.  دڵنیابوون  جێگەی  وەالئەكانیشیان  و 
بۆ  دەمێنێتەوە  بڵێسەیەك  وەك  كەركوك  ساغنەكراوەی 
هەاڵیسانی پەرتبوون و ناكۆكییەكان لەنێوان كوردەكان 
و ناسیۆنالیستە عەرەبەكاندا، كە بەندە بە دەستگرۆیی 
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ئایا  ئیرت  تاكڕەوییەكانیەوە،  هەنگاوە  بە  هەریەكێكیان 
لە ڕێگەی مانۆڕە سەربازییەكانەوە بێت یان لە ڕێگەی 
ئیمزاكردنی گرێبەستە نەوتییەكان یان هەڵكەندنی بیری 
لەسەرەكان  كێشە  زه ویە  ناو  شوێنێكی  هەر  لە  نەوت 
كەم  كاتێكی  بەڵكو  ناگرن،  خۆیان  كۆسپانە  ئەم  بێت. 
لەبەردەستدایە بۆ لەدەستدانی. دەكرێت هەوڵدانەكانی 
ڕێككەوتنێك  بە  گەیشنت  بۆ  سەركەوتونەبن  ئێستا 
تریش،  پەیوەندیدارەكانی  یاسا  و  نەوت  یاسای  لەسەر 
بەسەر  كە  دەستوری،  پێداچوونەوەی  سەرەڕای  ئەمە 
هەوڵدانەكاندا جێبەجێدەبێت بۆ دیاریكردنی بنكەیەكی 
دابەشكردنی  ڕێوشوێنەكانی  بەكۆمەڵی  و  کردەیی 
پێگەی  هەمانكاتیشدا  لە  كەركوك.  لە  دەسەاڵتەكان 
كەمبوونەوە  بەرەو  ئه مه ریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
دەچێت لەكاتێكدا، كە هێزەكانی لە عێراقدا دەست بە 

پاشەكشەكردن دەكەن.
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دەرئەنجامەكان

هەڵبژاردنی  یاسای  دەربارەی  قورسەكان  دانوستانە 
تەنها دوایین  ئەیلولی 2008دا،  تەمموز و  لە  پارێزگاكان 
كەركوك.  كێشەی  مەركەزییەتی  بە  سەبارەت  ئاماژەیە 
هەستاون  كوردەكان  عێراقدا،  لە  كەمینەیەك  وەك 
و  یاسایی  میكانیزمە  هەموو  فەراهەمكردنی  بە 
داواكردنەوەی  پرسی  ئاسانكردنی  بۆ  دامودەزگاییەكان 
بەسەر  زاڵبوونیان  لە  ئەمەشدا  لەگەڵ  كەركوك. 
هەڵوێستێكی  ئەنجامەكەش  شكستیانهێنا.  ناكۆكییەكاندا 
دەبێتەهۆی  یەكسەر  كە  بوو،  هەڵچوو  سیاسی 
ناسەقامگیری، سەرباری ئەو گۆڕانكارییانەی، كە خانەقین 
لە مانگەكانی ئاب و ئەیلولدا بەخۆیەوە بینی، لەوانەشە 
بنەماكانی سیستمی  بەرپەرچی  و  بێت  مەترسیدارتریش 
لە  زه ویە  لەسەر  ملمالنێ   بداتەوە.   2003 ساڵی  دوای 
هەڵقواڵوە،  عەرەبییەوە  كوردی  ملمالنێیەكی  ئەنجامی 
سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەیە  مێژویی  ڕەگی  كە 
سەدەیەك  لە  كەمرت  پێش  دەوڵەت  دامەزراندنی 
لە شێوەكان  بەشێوەیەك  پێویستدەكات  لەمەوبەر، كەوا 
چارەسەربكرێت لە ڕێگەی جڵەوگیركردنی یان لە ڕێگەی 

هێزەوە. 
بناغەی ئەمە ملمالنێیە لەنێوان كێبڕكێی ناسیۆنالیستی 
هەردووالیان  كە  هاوسێكان  ناوچە  لەسەر  ملمالنێ  و 
بوونی  بنەمای  لەسەر  ناوچانە  ئەو  گوایا  دەڵێن 
هەر  كە  لەوەی  زیاتر  بنیادنراوە  مێژویی  و  دیمۆگرافی 
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سنورێكی جێگیر بێت كە هەرگیز بوونی نەبووە. ئەمڕۆ 
پێویستە ئامانجەكە پێكهاتن و پێكەوەژیانێكی بونیادنراو 
بێت لەسەر دانوستان و لە دەستوریشدا جێگیركراو بێت، 
بوونی  و  ڕیفراندۆم  ڕێگەی  لە  ئەوە  پێویستە  هەروەها 
نێودەوڵەتییەوە  كۆمەڵگەی  لەالیەن  گرەنتیێك  چەند 
لەبارەی  دانوستانەكان  لەبارچوونی  پەسەندبكرێت. 
یاسای نەوت و یاسا پەیوەندارەكانی ترەوە و مەسەلەی 
فیدراڵی و پێداچوونەوەی دەستور، سەرباری ئەو گرژییە 
لەسەرەكاندا هەیە وەك  زه ویە كێشە  لەناو  هەڵچوانەی 
خانەقین، ئەوە نیشاندەدات كە پێویستە ئەو دانوستانانە 
ڕێڕەوی خۆیان بگۆڕن لە خانەی جەختكردن لەسەر كێشە 
بەراوردكردنێكی  گەورەكە.  ئاڵووێرە  بەرەو  لێكجیاكان 
گشتگیر پێویستی بە چەند دەستبەرداربوونێكی بە ئازار 
هەیە لە الیەنە سەرەكییەكانەوە، بە تایبەتیش عەرەب و 
بەدیبهێنن،  بەڵێنانە  ئەو  ناتوانن  ئەوانەی كە  كوردەكان، 
كە بە جەماوەری دەنگدەریان داوە. هەروەها پێویستی 
متامنە  نەبوونی  قوڵی  و  مەترسییەكان  تێپەڕاندنی  بە 
هەرێمی  حكومەتی  لە  بەرپرسێك  هەروەكو  هەیە. 
سەرچاوە  و  لەسەرەكان  كێشە  "زه ویە  وتی:  كوردستان 
كانزاییەكان بەشێكە لە كێشەی نیشتامنیامن، بۆیە ئێمە 
پێباشرتە،  دیالۆگەوە  ڕێگەی  لە  ئاشتیانەمان  ڕێگەچارەی 
بارودۆخی  لێبدەین.  دەستێك  بە  چەپڵە  ناتوانین  بەاڵم 
كێشەی  عەرەبەكانیش  سەركردە  و  ئاڵۆزە  زۆر  عێراق 
بوو،  سەقامگیر  عێراق  ئەگەر  هەیە.  خۆیان  تایبەتی 
مێژوییەوە  لەڕوی  دەكاتەوە؟.  لەچی  بیر  عەرەب  ئیرت 
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عەرەب هەرچەندێك الوازبووبن ئەوا لەگەڵ كوردەكاندا 
كردوەتەوە  پەیدا  هێزیان  كاتێك  بەاڵم  پێكهاتون، 
ڕێككەوتنەكانیان هەڵوەشاندۆتەوە، بۆیە تەنانەت ئەگەر 
كۆمەڵی نێودەوڵەتیش ئەمڕۆ پشتیوانیامن لێبكات، هێشتا 

ترس هەر بوونی هەیە")193(.

بریتیە  ئاستەنگەی ڕوبەڕوی الیەنەكان بووەتەوە  ئەو 

هەموو  كە  تەواوكار،  شێوازێكی  لەسەر  ڕازیبوون  لە 

مەترسییەكانیان  كە  بگرێتەخۆ،  سەرەكیانە  مەسەلە  ئەو 

لەم  گەورەكە  پێشنیازكراوە  ئاڵووێرە  دادەمركێنێت. 

ئاوەها،  ئامانجێكی  بە  گەیشتنە  ئامانجی  ڕاپۆرتەدا 

بۆ  گرنگ  هەنگاوێكی  ببێتە  دەشكرێت  هەروەها 

ئەگەرهات  عێراق.  دەوڵەتی  سەقامگیری  بونیادنانی 

شكستیانهێنا،  ئاڵووێرەكە  بە  تایبەت  وتووێژەكانی  و 

تەرشیعییەكان  و  ئاشتیخوازی  هەنگاوە  هەموو  ئەوا 

2009وە  سەرەییەكانی  دوو  هەڵبژاردنە  ڕێگەی  لە  كە 

توندوتیژی  تر  جارێكی  و  پوچەڵدەبنەوە  گیراونەتەبەر 

جێگەی سیاسەت و دانوستانەكان دەگرێتەوە.
كەركوك، برۆكسێل- 28ی ترشینی یەكەمی 2008
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نێودەوڵەتی  قەیرانی  گروپی  دەربارەی  كورتەیەك   
)INTERNATIONAL CRISIS GROUP(

گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی، ڕێكخراوێكی سەربەخۆی 
كیشوەرەكەدا  پێنج  هەر  لە  قازانجنەویستە.  ناحكومیی 
ڕێگەی  لە  كە  لەخۆدەگرێت،  كەس   )135( نزیكەی 
دیالۆگ و شیكار و لێكدانەوە مەیدانییە ئاست بااڵكاندا 
ملمالنێ   ڕودانی  لە  ڕێگەگرتن  مەبەستی  بە  كاردەكەن، 
مەترسیدارەكان و كاركردن بۆ چارەسەركردنیان. مەنهەجی 
مەیدان  توێژینەوەی  بە  پشت  قەیرانەکان  گروپی  كاری 
سیاسی  توێژەرانی  لە  پێكهاتو  تیمەكانی  دەبەستێت. 
هەڵگیرسانی  مەترسی  كە  باڵوبوونەتەوە،  واڵتانەدا  لەو 
هەڵكشان  مەترسی  یان  توندوتیژ،  ناكۆكی  و  ملمالنێ  
دەبینن.  بەخۆیانەوە  ملمالنێكان  سەرهەڵدانەوەی  و 
مەیدانییەكان،  هەڵسەنگاندنە  و  زانیاری  بە  پاڵپشت 
گروپی قەیرانەکان ڕاپۆرتی شیكاری پێشكەشدەكات، كە 
داڕێژەرانی  گەورە  بۆ  ئاڕاستەكراو  پراكتیكی  ڕاسپاردەی 
گروپی  هەروەها  دەگرێتەخۆ.  نێودەوڵەتی  بڕیاری 
كە  باڵودەكاتەوە،  وۆچ(  )كرایسس  گۆڤاری  قەیرانەکان 
گۆڤارێكی مانگانەیە و لە )12( الپەڕە پێكهاتوە و زانیاری 
مەسەلەكان  ڕێڕەوی  دەربارەی  باوەڕپێكراو  و  نوێ  
گرنگەكان  ملمالنێ   و  ناكۆك  بارودۆخە  سەرجەم  لە 
ئەگەری  كە  ناكۆكیانەی  ئەو  واتا  پێشكەشدەكات، 

سەرهەڵدانیان هەیە لە سەرتاسەری جیهاندا. 
ڕاپۆرتەكانی گروپی قەیرانەکان و كورتەی ڕاپۆرتەكانی 
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لەسەر ئاستێكی فراوان و لە ڕێگەی پێگەی ئەلیكرتۆنی و 
لێپررساوانی  وێنە چاپكراوەكانەوە باڵودەكرێنەوە بەسەر 
نێودەوڵەتییەكاندا،  ڕێكخراوە  و  دەرەوە  وەزارەتەكانی 
لەسەر  پێگەی ڕێكخراوەكە  لە ڕێگەی  لە هەمانكاتیشدا 
 WWW.CRISIS دەستدەكەوێت:   ئینتەرنێت  تۆڕی 

    GROUP.ORG

هاوكاریكردنێكی  چوارچێوەی  لە  قەیرانەکان  گروپی 

كاریگەرەكاندا  الیەنە  و  حكومەتەكان  لەگەڵ  توندوتۆڵ 

ئەوەی  بۆ  ڕاگەیاندن،  هۆیەكانی  وەكو  كاردەكات، 

و  قەیرانێك  هەر  بۆ  لێكۆڵینەوەكانی  تیشكبخەنەسەر 

سیاسەتانەی  ئەو  بۆ  یارمەتی  پەیداكردنی  ئامانجی  بە 

بەڕێوەبردنی  ئەنجومەنی  بەاڵم  دەكات،  پێشنیازیان  كە 

لە  دیار  كەسایەتییەكی  چەند  قەیرانەکان،  گروپی 

ڕاگەیاندن  و  كار  دیبلۆماسیەت،  سیاسەت،  بوارەكانی 

هەیە  ڕاستەوخۆی  بەشدارییەكی  بۆیە  دەگرێتەخۆ، 

سیاسەت  داڕێژەرانی  گەورە  سەرنجی  ڕاكێشانی  لە 

و  ڕاپۆرت  ناوەرۆكی  بۆ  جیهاندا  سەرتاسەری  لە 

بەڕێوەبردنی  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی  ڕاسپاردەكانی. 

لە  هەریەك  لەنێوان  دابەشبووە  قەیرانەکان  گروپی 

)كریستۆفەر پاتن(، كۆمیساریای پێشوی پەیوەندییەكانی 

دەرەوە لە یەكێتی ئەوروپا و جێگری یەكەمی سەرۆكی 

دەرەوە  پەیوەندییەكانی  ڕاوێژكاری  و  بۆینگ  كۆمپانیای 

سەرۆك  پیكرینگ(.  )تۆماس  پێشو  ئه مریكی  باڵیۆزی  و 

و بەڕێوەبەری یەكەمی جێبەجێكاری گروپی قەیرانەکان 
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هەر لە كانونی دووەمی 2002، )گاریس ئیڤانز( وەزیری 

دەرەوەی پێشوی ئوسرتالیایە. 
لە)برۆكسێل(ە،  قەیرانەکان  گروپی  سەرەكی  بارەگای 
بەاڵم نوسینگە پڕوپاگەندەییەكانی لە واشنتۆنی پایتەختی 
لە  هەیە(،  یاساییان  قەوارەیەكی  )لەوێ   و  ئه مه ریكایە 
ئێستا  هەیە.  بوونیان  مۆسكۆش  و  لەندەن  و  نیویۆرك 
مەیدانیەوە  نوسینگەی   )11( ڕێگەی  لە  ڕێكخراوەكە 
بۆگۆتا،  بیشكك،  لە)عەمامن،  ئەوانیش  بەڕێوەدەبرێت، 
كابول،  جاكارتا،  ئاباد،  ئیسالم  دۆشەنبێ ،  داكار،  قاهیرە، 
نایروبی، بریتۆریا(ن. توێژەرەكان لە زیاتر لە )50( واڵت 
جیهاندا  كیشوەری   )4( لە  كە  كاردەكەن،  ناوچەدا  و 
ئەفریقیاش،  لە  گیرۆدەبوون.  قەیرانەكانەوە  بەدەست 
ناوەڕاست،  ئەفریقیای  كۆماری  چاد،  وەك  واڵتانی 
دیموكراتی،  كۆنگۆی  كۆماری  عاج،  ساحلی  بۆرۆندی، 
ئەریرتیا، ئەسیوپیا، غینیا، كینیا، لیبیریا، ڕواندا، سیرالیۆن، 
لە  دەگرێتەوە.  زیمبابۆی  و  ئۆگەندا  سۆدان،  سۆماڵ، 
كیشوەری ئاسیاش: ئەفغانستان، بەنگالدیش، ئەندۆنیزیا، 
نیپاڵ، كۆریای  كشمیر، كازاخستان، قەرغیزستان، میامنار، 
تایالند،  تاجیكستان،  رسیالنكا،  فلیپین،  پاكستان،  باكور، 
بەاڵم  دەگرێتەوە.  ئۆزبەكستان  و  توركامنستان  تەیمور، 
لە ئەوروپا ئەم واڵتانە دەگرێتەوە: ئەرمینیا، ئازەربایجان، 
بۆسنیا، هەرسك، قوبروس، جۆرجیا، كۆسۆڤۆ، رسبستان و 
توركیا. لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستیشدا لە ناوچەی باكوری 
ئه مه ریكای  لە  دەگرێتەوە.  ئێران  تاوەكو  ئەفریقیاوە 
دەگرێتەوە.  هاییتی  و  ئاالند  ناوچەی  كۆڵۆمبیا،  التینیش 
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بەخشینی  و  كۆمەك  لەڕێگەی  قەیرانەکان  گروپی 
حكومەتەكان و دامودەزگا خێرخوازییەكان و كۆمپانیاكان 
و تاكەكانەوە پارەداردەكرێت. لە ئێستاشدا، هەموو ئەم 
الیەن و دامودەزگا حكومیانەی خوارەوە كۆمەكی گروپی 

قەیرانەکان دەكەن:
ئاژانسی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی ئوسرتالیا، وەزارەتی 
كاروباری دەرەوەی یەكێتی ئوسرتالیا، وەزارەتی كاروباری 
و  دەرەوە  كاروباری  وەزارەتی  بەلجیكا،  دەرەوەی 
گەشەپێدانی  ئاژانسی  كەنەدا،  نێودەوڵەتی  بازرگانی 
توێژینەوەی  بۆ  كەنەدا  سەنتەری  كەنەدی،  نێودەوڵەتی 
كاروباری دەرەوەی  نێودەوڵەتی، وەزارەتی  گەشەپێدانی 
یەكێتی  هۆڵەندا،  دەرەوەی  كاروباری  وەزارەتی  چیك، 
كاروباری  وەزارەتی  ئەوروپی(،  )كۆمیساریای  ئەوروپا 
دەرەوەی  كاروباری  وەزارەتی  فینلەندە،  دەرەوەی 
فەڕەنسا، وەزارەتی دەرەوەی ئەڵامنیا، وەزارەتی كاروباری 
هاریكاری  بۆ  ژاپۆنی  ئاژانسی  ئێرلەندە،  دەرەوەی 
میرنشینی  دەرەوەی  كاروباری  وەزارەتی  نێودەوڵەتی، 
لیخنشتاین، وەزارەتی كاروباری دەرەوەی لۆكسەمبۆرگ، 
دەوڵەتی  نیوزیلەندە،  نێودەوڵەتی  پەرەپێدانی  ئاژانسی 
قەتەر، وەزارەتی كاروباری دەرەوەی دانیامرك، وەزارەتی 
كاروباری دەرەوەی شانشینی نەرویج، وەزارەتی كاروباری 
دەرەوەی  كاروباری  فیدراڵی  وەزارەتی  سوێد،  دەرەوەی 
سویرسا، نوسینگەی كاروبارەكانی دەرەوە و كۆمۆنوێلس 
لە شانشینی یەكگرتوی بەریتانیا، وەزارەتی گەشەپێدانی 
نێودەوڵەتی لە شانشینی یەكگرتو، ئاژانسی گەشەپێدانی 
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و  ئه مه ریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  نێودەوڵەتی 
وەزارەتی كاروباری دەرەوەی توركیا. كۆمەكبەخشەكانی 

كەرتی تایبەت و دامەزراوەكانیش بریتین لە:
سپۆنسەرەكانی سندوقی دڵنیایی دواڕۆژ، دامەزراوەی 
كارنیجی لە نیویۆرك، دامەزراوەی كۆمبتۆن، دامەزراوەی 
دامەزراوەی  فۆرد،  دامەزراوەی  غاندی،  بنەماڵەی 
گێتس،  میلیندا  و  بیڵ  دامەزراوەی  ئینرتناشیۆناڵ،  دارا 
هانت  سندوقی  هیویلت،  فلۆرا  و  ولیام  دامەزراوەی 
و  جۆن  دامەزراوەی  كۆریا،  دامەزراوەی  ئەڵتەرناتیڤ، 
دامەزراوەی چارلز  ئارسەر، سندوقی مۆریا،  كاترین ماك 
ستیوارت مۆت، دامەزراوەی ئۆپن سۆسایتی، دامەزراوەی 
دێڤیدو لۆسیل باكارد، سندوقی بالوشیرز، یەكێتی زیگرید 
ڕۆزینگ، دامەزراوەی پرۆفیكتیمز، دامەزراوەی ڕادكلیڤ 

و یەكێتی فیفا. 
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پەراوێزەكان: 
مین  ڕاستەقینەی  كێڵگەیەكی  بە  ملمالنێیە  ئەم  زمانی   .1
بۆ  هەوڵەكانیان خستووەتەگەڕ  كوردەكان  منوونە  بۆ  دادەنرێت. 
بەدەستهێنانەوەی ئەو خاكانە، بەاڵم جگە لە كوردەكان پێیانوایە 
كە داوای كوردەكان چوونیەكە لەگەڵ ویستی لكاندنی ئەو خاكانە 
بە هەرێمی كوردستانەوە. كوردەكان زاراوەی )جێی مشتوومڕ(یان 
ئەو خاكەی  پێیانوایە  لە كوردەكان  بەاڵم جگە  پەسەندە،  بەالوە 
كە كێشەدار و جێی مشتوومڕە، هۆكارەكەی ئەوەیە كە كوردەكان 

داوای دەكەن. 
سەرجەمیان  كە  )4(یاسایە  ڕەشنووسی  خاوەنی  عێراق   .2
یەدەگی  پەرەپێدانی  و  بەڕێوەبردن  ئایندەییەكانی  مەرجە 
نەوت و غازی عێراق و دابەشكردنی داهاتەكانیان دیاریكردووە. 
گرنگرتینیان ڕەشنووسی )چوارچێوەی تەرشیعی تایبەت بە نەوت(

ە، كە لە دواییدا دەبێتە یاسای نەوت، ئەو یاسایەی كە سیاسەتی 
وێنە  بەپێی  پێكدەهێنێت.  سەرەكییەكانی  بنەما  و  پەرەپێدان 
ناوی  بە  غاز  و  نەوت  بۆ  فیدراڵی  ئەنجومەنێكی  باڵوكراوەكانی، 
)FOGC( پێكدەهێرنێت كە بە قەوارەیەكی بەهێز و خاوەن بڕیار 

و بە نوێنەری كۆمەڵگەی عێراقی دەژمێردرێت. 
و  پالنەكان  سەرجەم  غاز  و  نەوت  فیدراڵی  ئەنجومەنی   .3
دەسەاڵتی  و  دادەڕێژێت  نەوت  كەرتی  نیشتامنی  سیاسەتی 
پێداچوونەوەی بە گرێبەستەكاندا دەبێت. یاساكەش پێوەرەكانی 
ڕێگە  گرنگرت  لەوەش  دەكات،  دەستنیشان  گرێبەستەكان 
بەبەشداری بیانی لە كەرتی نەوتدا دەدات بەپێی چەند مەرجێكی 
گونجاو لەناو گرێبەستەكاندا، لەگەڵ پارێزگاریكردنی لە دەسەاڵتی 
ئێستادا،  ڕەشنووسەی  لەم  بەالنیكەم  فیدراڵی.  حكومەتی 
هەروەك  هەرێمەكان  و  پارێزگا  حكومەتی  دەداتە  دەسەاڵت 
حكومەتی هەرێمی كوردستان، بۆ بەستنی سەودا تایبەتییەكانیان 
بارێكی دیاریكراودا، سەرەڕای ئەوەی كە داهاتەكان و  لە چەند 

كۆنتڕۆڵكردنی تەواو لەو بارەیەوە، فیدراڵی دەبێت. 
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داهاتەكاندا،  دابەشكردنی  یاسای  ڕەشنووسی  لەژێر   .4
دابەشكردنی  و  كۆكردنەوە  بە  هەڵدەستێت  فیدراڵی  حكومەتی 
ئەولەویەتە  گرتنی  لەبەرچاو  لەگەڵ  داهاتەكان  هەموو 
نیشتامنییەكانی وەك بەرگری و كاروبارەكانی دەرەوە كە پێویستە 
پێش هەموو الیەك بودجەیان بۆ دیاری بكرێت، ئەوەكەی تریش 
بەشێك  كە  دابەشدەكرێت  پارێزگایانەدا  و  هەرێم  ئەو  بەسەر 
بە  كوردستان  دانیشتوان. هەرێمی  بەپێی  تر  لە هەرێمێكی  نین 
پشتبەسنت بە سەرژمێریەكی ئایندەیی %17ی خۆی وەردەگرێت. 
دوو ڕەشنووسەكەی تری یاساكان، وەزارەتی نەوت ڕێكدەخەنەوە 

و كۆمپانیای نەوتی نیشتامنی عێراقی )INOC( دادەمەزرێنن. 
5. بۆ گفتوگۆكردن بڕوانە ڕاپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی 
بۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاست ژمارە )75(، عێراق لە دوای زیادكردنی 
سرتاتیژێكی  بە  پێویستی  )دووەم(:  ئەمریكا  هێزەكانی  ژمارەی 

سیاسی تازە – 30 نیسانی 2008 
سلێامنی  پارێزگای  دەكرێت  پاشكۆ)ب(.  نەخشەی  بڕوانە   .6
بۆ زیاد بكرێت، سەرەڕای ئەوەی كە لە دەستووردا وەك بەشێك 
ناوچەیەك  چەند  بەاڵم  لێوەكراوە،  باسی  كوردستان  هەرێمی  لە 
سەركردە  كەركوكە.  پارێزگای  لەسەر  بنەڕەتدا  لە  كە  دەگرێتەخۆ 
پێناوی  لە  كەركوك  سەر  بیانخەنەوە  دەیانەوێت  كوردەكان 
زۆركردنی ئەو دەرفەتەی هەیە بۆ لكاندنی كەركوك بە هەرێمی 

كوردستان لە ڕێگەی ڕیفراندۆمەوە.
بەرفراوانی  پێكهاتەیەكی  ناوچانە  ئەو  ئەمەش  سەرباری   .7
سوننەوە،  شیعەو  بە  )موسوڵامننەكان  وەك  تێدایە  ئایینەكانی 

ئێزدییەكان، مەسیحییەكان )ئەرسۆدەكس و كاسۆلیك(.
لەسەرەكان  كێشە  "خاكە  دەیڵێنەوە  هەمیشە  كوردەكان   .8
كوردستان"-  لە  بەشێكن  جوگرافییەوە  و  مێژوویی  لەڕووی 
چاوپێكەوتنی گروپی قەیران – هەرێمی كوردستان و ناوچە كێشە 

لەسەرەكان حوزەیرانی 2008
بە  بڕیارماندا  بەاڵم  بكەین،  گوشار  زیاتر  دەكرا   2003 "لە   .9
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ویستی خۆمان لە عێراقدا بژین. ئێمە عەرەب نین، بەاڵم سەرەڕای 
ماوەیەكی  كە  عێراقەی  لەو  بەشێك  ببینە  بڕیارمانداوە  ئەوەش 
لەبەرچاو  ئەمە  پێویستە  دەیچەوساندینەوە،  دوورودرێژ 
مستەفا  )فەالح  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی  بگرن"- 
بە  سەر  دەرەوەی  پەیوەندییەكانی  فەرمانگەی  سەرۆكی  بەكر( 
كوردستان-  هەرێمی  حكومەتی  وەزیرانی  سەرۆك  نووسینگەی 

هەولێر 29ی حوزەیرانی 2008. 
لەو  ژمارەیەك  ساڵی2003دا  لە  كە  هەیە  بەڵگەیەك   .10
عێراقییانەی  ئەو  واتا  ناودەبرێن،  هاوردە  بە  كە  عەرەبانەی 
تەعریبكردن  لە  بەشێك  وەك  پێشوو  ڕژێمی  دەستی  لەسەر  كە 
مانگی  لە  پێشمەرگەوە  هێزەكانی  لەالیەن  نیشتەجێكراون، 
كارێكی  هەر  لە  ترسانیان  بەهۆی  یان  دوورخراونەتەوە  نیساندا 
پڕوپاگەندە  بڕوانە  جێهێشتووە".  شوێنەكەیان  تۆڵەسەندنەوە 
 – عێراق  باكووری  لە  ڕەگەزی  پاكتاوی  پێچەوانەی  ملمالنێدا:  لە 

چاودێری مافەكانی مرۆڤ 2004.
11. سەرباری ئەمە تۆمەتباركرنی بەردەوام هەبوو بەوەی كە 
پارتە كوردییەكان هەستاون بە داگیركردنی موڵكی گشتی و تۆمارە 

گشتییەكانی لە ناوچە كێشە لەسەرەكان لەناوبردووە.
12. ئاساییكردنەوە بەالی كوردەكانەوە مانای ئەو ڕێوشوێنانەیە 
كە  گۆڕانكارییانەی  ئەو  پێچەوانەكردنەوەی  بۆ  دەگرینەبەر  كە 
پەیڕەوكردنی  لەمیانی  هاتووە  لەسەرەكاندا  كێشە  خاكە  بەسەر 

سیاسەتەكانی تەعریب لەسەر دەستی ڕژێمی پێشوو. 
ئەو  گەڕانەوەی  لە  بریتییە  ڕێوشوێنانە  ئەم  گرنگرتینی   .13
كەسانەی كە ناچاركراون بە جێهێشتنی ئەو ناوچانە كە زۆرینەیان 
عەرەبانەی  ئەو  ڕۆیشتنەوەی  هەروەها  توركامنن،  و  كورد 
سەودا(،  بەپێی  یاخود  خۆیان  ویستی  )بە  نیشتەجێبوون  لەوێ  
ئەم  ئیدارییەكانی  سنوورە  گەڕانەوەی  موڵكەكان،  گەڕاندنەوەی 

ناوچانە بۆ پێش ساڵی 1968. 
پێچەوانەی  بە  ڕێك  ئەگەر  كە  پێیانوایە  كوردەكان   .14
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تەعریبەوە كاربكرێت، ئەوا زۆرینەی دیمۆگرافی لە ناوچە كێشە 
ڕیفراندۆمدا  لەكاتی  دەكرێت  ئەوەش  ئەوانە،  بۆ  لەسەرەكان 

بگۆڕێت بۆ سەركەوتنێك بۆ كورد. 
حكومەتی  پشتیوانی  كوردەكان  2006دا،  حوزەیرانی  لە   .15
هەڵبژاردنەكانی  لەئەنجامی  كە  حكومەتەی  )ئەو  كرد  مالیكیان 
كە  پاشئەوەی  دروستبوو(  2005وە  یەكەمی  كانوونی 
لەبارەی كەركوك و چەند مەسەلەیەكی ترەوە  بەرژەوەندییەكان 

كۆكبوون. 
16. مادەی )22( ئەو مەرجەی تیایە كە ئاساییكردنەوە لە ناوچە 
كێشە لەسەرەكاندا پێویستە لە 31ی ئاداری 2007 ئەنجامدرابێت، 
لە 31ی تەمووزی هەمان ساڵدا بكرێت و  هەروەها سەرژمێری 
بدرێت.  ئەنجام  2007دا  دووەمی  ترشینی   30 لە  ڕیفراندۆمیش 
بەم  پابەندییەك  "وەك  دەڵێت:  پێشەكییەكە  كۆتایی  واتای 
دەستوورەوە كە پارێزگاری لە یەكێتی ئازادانەی دانیشتوان و خاك 
و سەروەری عێراق دەكات"، بەاڵم كوردەكان ئەمەیان بە پابەند 

نەبوون لێكدایەوە. 
دەبێتە   )140( مادەی  نەكردنی  جێبەجێ   منوونە  بۆ   .17
یەكێتییە.  ئەم  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  خۆشكردن  زەمینە  هۆی 
وێنەی  بە  بەستووە  پشتی  "دەستوور  كە  هاتووە  ڕاپۆرتەدا  لەم 
عێراق  سەرۆكایەتی  پێگەی  لە  كە  عەرەبی،  زمانی  بە  ئەسڵی 

دەستدەكەوێت: 
ئینگلیزییەكی  وێنە  بەاڵم   ،www.iraqipresidency.net

دەكرێت لەم پێگەیەدا دەستبكەوێت:
وەرگێڕانی  بەاڵم   ،www.krg.org/articles/detail.asp

دەقەكە زۆر الوازە. 
گروپی  وەرگێڕانی  ڕاپۆرتەدا  لەم  كارپێكراو  وەرگێڕدراوی   .18

قەیرانی نێودەوڵەتییە.
19. بڕوانە ڕاپۆرتی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی – عێراق دوای 

زیادكردنی دووەمی هێزەكانی ئەمه ریكا الپەڕە)-27 28(.
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گروپە  نوێنەرایەتی  پارتانەی  ئەو  وابوو  بیرۆكەكە   .20
دابەشكردنی  لەسەر  ڕێكبكەون  دەكەن  سەرەكییەكان 

دەسەاڵتەكان بە یەكسانی.
لیستی  دووەمی2005،  كانوونی  هەڵبژاردنەكانی  لەدوای   .21
برایەتی كەركوك)كورد( لە كۆی )41(كورسی )26( لە كورسییەكانی 
ئەنجومەنی پارێزگای بەدەستەوەیە، )15( كورسیەكەی تریش)9(

كورسی توركامن و )6( كورسی هی عەرەبەكانە.
22. چاوپێكەوتنی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی.

23. بڕوانە ناوەرۆكی بابەتی سەرەوە. 
سیاسی  نوێنەرانی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .24

توركامن- عەمامن 13ی ئایاری2008 .
بە  سەر  پارێزگا  ئەنجومەنی  ئەندامی  ئەمین،  عەواد   .25
یەكەمی2008  ترشینی  5ی  لە  كوردستان  زەحمەتكێشانی  حزبی 
 2003 نیسانی  لە  كە  دەنێن  بەودا  دان  كوردەكان  "سەركردە 
ڕازین  بەاڵم  گرتووە،  كەركوك  لە  بااڵكانیان  تەنفیزیە  پۆستە  وە 
و  عەرەب  لەالیەن  مامناوەندییەكان  پۆستە  قۆرخكردنی  بە 

توركامنەكانەوە".
26. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران – كەركوك لە 18ی حوزەیرانی 

. 2008
یاسای  بە  بەستووە  پشتی  پارێزگاكان  هەڵبژاردنی  یاسای   .27
لە  پارێزگایانەی  ئەو  دەسەاڵتەكانی  بە  سەبارەت   2008 شوباتی 

چوارچێوەی هەرێمێكدا ڕێكنەخراون. 
28. ئەو پرۆسەیەی پێكهاتنی لەسەر كراوە دەچێتە چوارچێوەی 
مادەی )23( لە یاسای هەڵبژاردنی پارێزگاكان كە لە24ی ئەیلولی 
2008 لەالیەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە بەڕێكرا و لە 3ی ترشینی 

یەكەمدا لەالیەن ئەنجومەنی سەرۆكایەتیەوە پەسەندكرا. 
29. سەركردەیەكی كورد بەراوردێكی لەنێوان سیاسەتی ئێران و 
توركیادا لە بەرامبەر كوردە عێراقییەكاندا كرد و وتی "ئێرانییەكان 
بە نهێنی كاردەكەن، بەاڵم توركیا بە كەللەڕەقیەوە ڕەفتار دەكات 
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و مەرامەكانی بۆ ناشاردرێتەوە".
بۆچوونەكانی  نێودەوڵەتیدا  قەیرانی  گروپی  ڕاپۆرتی  لە   .30

توركیا بەرامبەر كوردەكانی عێراق گفتوگۆی لەسەر كراوە. 
كوردەوە:  ڕۆژنامەنووسێكی  لە  وەرگیراوە  وتەیەكی   .31
زۆرینەی  ناحیەیە  ئەم)3(  بوترێت  پیچ,یستە  بابەتیانە  زۆر 

دانیشتوانەكەی عەرەبن نەك كورد".  
ناوچەیەكی فرە ڕەگەز  بە  لەڕووی مێژووییەوە خانەقین   .32
لە كوردی شیعە و سوننە، عەرەب، توركامن، مەسیحی و جولەكە 

دەژمێردرێت. 
33. مەرسور بارزانی كوڕی سەرۆكی هەرێم مەسعود بارزانی 
وتی  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  ئاسایشی  دەزگای  لێپررساوی  و 
"ئەوەی لە خانەقین ڕوویدا شتێكی خراپ بوو، چونكە ئامانجی 

سوپای عێراقی لێدانی تیرۆر نەبوو".  
34. ئێران كاریگەرییەكی بەهێزی لەسەر هەردوو حزبی شیعی 
ناو حكومەتی عێراق)ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمی، حزبی دەعوە(

هەیە.
35. زاراوەی "خاكە كێشە لەسەرەكان" تاوەكو دوای ناوهێنانی 
مادەی )58( بڕگەی )ج( لە یاسای ئینتیقالی بەڕێوەبردنی دەوڵەت 

بۆ ساڵی 2004 نەچووە ناو فەرهەنگی زاراوە عێراقییەكانەوە.
بینیوە:  بەخۆوە  تری  جۆراوجۆری  شێوازی  تەعریب   .36
سامان  و  موڵك  گرتنی  دەستبەسەردا  وەزیفی،  جیاكردنەوەی 
بارەیەوە  لەو  كوردییەكان  پارتە  زێد.  جێهێشتنی  بۆ  هاندان  و 
بڕوانە  منوونە  بۆ  پێكهێناوە.  دۆكیۆمێنتاریان  تۆمارێكی 
فرەبەش  كوردستان-  نیشتامنی  یەكێتی  دۆكیۆمێنتەكانی 
)دۆكیۆمێنتەكانی پاكتاوی ڕەگەزی لە كوردستان - عێراق 2004(، 

نوری تاڵەبانی )تەعریبی هەرێمی كەركوك(، لەندەن 1995.
ناوچە  و  موسڵ  شارەكانی  لە  هەریەك  موسڵ  ویالیەتی   .37
درێژایی  بە  دەگرێتەوە.  موسڵ  بە  سەر  تری  عەرەبییەكانی 
سەردەمەكان كوردەكان كۆچیان كردووە بەرەو موسڵ شارەكانی 
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تری عێراق بە بەغداشەوە، بەاڵم ئەمڕۆ داوای موسڵ یان بەغدا 
ناكەن وەك بەشێك لە كوردستان. 

38. یاسای ئینتیقالی بەڕێوەبردنی دەوڵەت، دەستووری كاتی 
واڵتە و لە8ی ئاداری 2004 دا بە دەقە ئینگلیزییەكەی زیاتر لە 

دەقە عەرەبییەكەی ئیمزا كراوە.
39. دەقی مادەی)143( لە دەستوور دەڵێت: "یاسای ئینتیقالی 
بەڕێوەبردنی دەوڵەت و پاشكۆكەی لەكاتی پێكهێنانی حكومەتی 
نوێی عێراقدا هەڵدەوەشێتەوە، جگە لەوەی لە مادەكانی )53 أ، 

58(دا هاتووە. 
بۆ  دەگەڕێنەوە   2003 ئاداری  19ی  لە  خاكانەی  ئەو   .40
هەولێر،  دهۆك،  پارێزگاكانی  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 
چەند  و  )ئاكرێ (  نەینەوا  )كفری(،  دیالە  لە  بەشێك  سلێامنی، 
بەشێك لە كەركوك دەگرێتەوە پاڵپشت بەو سنوورە ئیدارییەی كە 

پێش ساڵی 1968 دانراوە )چەمچەماڵ(. 
بۆ  ئاماژەیەكە  ڕەگەزنامە"  "ڕاستكردنەوەی  واتای   .41
سیاسەتەكانی ڕژێمی پێشوو بۆ هاندانی غەیرە عەرەبەكان تاوەكو 
بە عەرەب ناوی خۆیان لە تۆماری دانیشتواندا تۆمار بكەن لەو 

ناوچانەدا كە پەیوەنددارن بە تەعریبەوە وەك "كەركوك". 
42. دوای پەسەندكردنی دەستوور لە ترشینی یەكەمی 2005، 
سەرەڕای  پێكهێنا،  )140(ی  مادەی  لیژنەی  عێراق  حكومەتی 

نووسینگە خۆجێیەكانی تری مادەی)140(. 
بە  هاوپەیامنان  كاتی  دەسەاڵتی  2004دا  لە سەرەتاكانی   .43
سەركردایەتی ئەمه ریكا )CPA( دەستەی سكااڵنامەی موڵكدارێتی 
سكااڵكانی  لە  قەزاوەتكردن  وەرگرتنی  بۆ  دامەزراند  عێراقی 
گێڕانەوەی موڵكدارێتی، وەك چارەسەرێك بۆ ئەو دەستبەسەردا 

گرتنانەی كە ڕژێم لە چوارچێوەی پرۆسەی تەعریبدا ئەنجامیدا.
44. ئاڵتون كۆپری لە ناوچە كێشە لەسەرەكان بەدەركراوە، بەاڵم 
ژمارەیەكی دیاریكراو لە نووسینگەكانی سكااڵنامەی موڵكدارێتی 

هەن، لەبەرئەوە ئەم منوونەیە لێرەدا سوودی نابێت. 
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45. چاوپێكەوتنی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی لەگەڵ "ڕزگار 
كەركوك 18ی حوزەیرانی  پارێزگای  ئەنجومەنی  عەلی" سەرۆكی 

.2008
دەستوور  ڕەشنووسی  لە   )1( بڕگەی   )2( مادەی  دەقی   .46
دەڵێت: "كوردستانی عێراق پارێزگای دهۆك بە سنووری ئیداری 
ئاكرێ ،  قەزاكانی:  هەولێر،  سلێامنی،  كەركوك،  پارێزگای  ئێستای، 
باشیك،  زەمار،  قەرەقوش،  تلكێف،  تەلەعفەر،  شەنگال،  شێخان، 
خانەقین،  قەزاكانی:  نەینەوا(و  پارێزگای  )لە  كەڵەك  ئاسكی 
قەزای جەسان  بەدرەو  ناحیەی  و  دیالە(  پارێزگای  )لە  مەندەلی 

)لە پارێزگای واست بە سنوری ئیداری پێش 1968( دەگرێتەوە.
ئەوە  لەسەر  مشتوومڕیان  كوردەكان  غەیرە  لە  هەندێك   .47
كرد كە دەستوور جگە لە كەركوك هیچ خاكێكی تری وەك خاكی 

كێشەدار دیاری نەكردووە.
زێباری"  "دیندار  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .48
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  نووسینگەی  ڕێكخەری  سەرۆكی 
لەگەڵ ڕێكخەری كاروباری نەتەوە یەكگرتووەكان- هەولێر 17ی 

حوزەیرانی 2008.     
بەوەش  دەنگیاندا،  ڕەگەزییان  بەپێی  عێراقییەكان   .49
نیشانیاندا كە هەستی ناوچەگەرێتیان گرنگ نییە، ئەمەش لەالیەن 

سیاسەمتەدارە عەرەب و توركامنەكانەوە بەرپەرچدرایەوە. 
لیستەكانی  ڕێگەی  لە  هەڵبژاردنەكان  بااڵی  كۆمسیۆنی   .50
ئاستی  لەسەر  ئەنجامەكان  ڕاگەیاندنی  بە  هەستا  هەڵبژاردنەوە 

نیشتامن.
UNSCS/RES/1770 .51 كە لەسەر پێگەی: 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N07/456/0.4/PDF/NO745604.pdf  دەستدەكەوێت. 

ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  ڕاپۆرتی  بڕوانە  شیكاركردن  بۆ   .52
گروپی قەیران ژمارە)74(- عێراق لەدوای زیادكردنی هێزەكان. 1. 

سیامی سوننە لە ساڵی نوێدا- بەرواری 30ی نیسانی 2008. 
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ئەنجومەنی  دروستكردنی  لەسەر  پێكهاتن  هەردووال   .53
و  كورسی  سەرەكییە)6(  گروپە   )3( لەو  هەریەكە  كە  شارەكە 
مەسیحییەكانیش)3( كورسی تیادا دەگرن، بەاڵم پۆستەكانی دیكە 
بەپێی  مەدەنیدا  دەزگای  و  كەركوك  شاری  تەنفیزی  بەشی  لە 
لەو  بەشێك  وەك  دابەشدەكرێت   )4% ،32  ،32 هاوكێشەی)32، 
بە  بوون  پابەند  ڕكابەرەكانیان  بەرامبەر  كوردەكانیش  سازانه ، 
ناو  زیندانەكانی  لە  كەركوكییەكان  دەستگیركراوە  گواستنەوەی 
هەرێمی كوردستانەوە بۆ كەركوك و گۆتاییهێنان بە دەستگیركردنی 
نایاسایی لەالیەن دەزگا ئەمنیە ناڕەسمییەكانەوە )لە ئاماژەیەكدا 
یەكێتی  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  ئاسایشی  ئاژانسەكانی  بۆ 

نیشتامنی كوردستان(. 
54. چاوپێكەوتنی گروپی قەیرانی نێودەوڵەتی لەگەڵ حسێن 
ڕابوون و سەرۆكی  ئەنجومەنی  ئەلجبوری سەرۆكی  عەلی ساڵح 
حوزەیرانی  22ی  لە  كەركوك  حەویجە-  شارەوانی  ئەنجومەنی 

.2008
55. سەرەڕای ئەوەی توركیا لە ڕابردوودا هەستا بە ڕاوەدونانی 
پارتی كرێكارانی كوردستان لە عێراق، بەاڵم لە دوای 2003 هیچ 
تێكچوونە  ئەو  بۆ  ڕەنگدانەوەیە  ئەوەش  ئەنجامنەدا،  هێرشێكی 
بەهێزەی كە لە پەیوەندییەكانی نێوان ئەمریكا و توركیادا ڕوویدا 
بە  ئاداری2003  1ی  لە  توركیا  پەرلەمانی  بڕیارەكەی  لەدوای 
ڕێگەنەدان بە گوێزانەوەی هێزەكانی ئەمریكا بۆ عێراق بە خاكی 

توركیادا.
پارتی  ڕۆژنامەی  سەرنووسەری  ئەساڵن،  ئازاد  منوونە  بۆ   .56
دیموكراتی كوردستان بە زمانی ئینگلیزی)KDP( دەڵێت: "هێرشە 
توركیا  سوربوونی  كوردستان  باشووری  بۆسەر  ئاسامنییەكان 
هەرێمی  سەقامگیربوونی  بە  ڕێگەنەدان  لەسەر  نیشاندەدات 
كوردستان و تۆقاندنی كوردەكانە لە باكوور، بۆیە سوپا بە پاساوی 

لێدان پارتی كرێكارانی كوردستان ئەو هێرشەی ئەنجامداوە". 
زیادكردنی  بە  بەستووە  پشتیان  بانگەشەكردنەیاندا  لەم   .57
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لەڕاستیدا  بەاڵم  عێراقدا،  لە  ئەمریكا  كۆنتڕۆڵكردنی  ئاستی 
گەیشتبوونە  ئەوە  پێش  مانگێك  ئەمریكا  و  توركیا  لە  هەریەكە 
بەاڵم   ،)PKK( لە دژی ئەمنی  بۆ ڕێكخستنی  ڕێككەوتننامەیەك 
2007دا  نۆڤەمبەری  5ی  لە  ڕانەگەیەنران.  دیاریكراوەكانی  بڕگە 
ڕەجەب تەیب ئەردۆگان سەرۆك وەزیرانی توركیا لە كۆشكی سپی 

چاوی بە جۆرج بوش سەرۆكی ئەمریكا كەوت. 
58. هێرشەكە لە سەردانەكەی ڕایسی بۆ كەركوك كەمنەكردەوە، 
مەسعود  توركیا:  ئاسامنی  هێرشی  یەكەمین  دوای  لە  ڕۆژ  دوو 
)ڕایس(ى  چاوپێكەوتنی  كوردستان  هەرێمی  سەرۆكی  بارزانی 
كانوونی  18ی  اونالین-   االوسط  )الرشق  ڕەتكردەوە  بەغدا  لە 

یەكەمی2007(. 
لە  ئەمةریكا  دەرەوەی  وەزارەتی  منوونە:  بۆ   .59
پرۆسەی  لەناو  كەركوك  كێشەی  كە  ڕایگەیاند  تەمموزی2008دا 
دەستووری عێراقدا هەڵكەنراوە و پرۆسەیەكی دەستوری سیاسی 
بەڕێوە دەچێت بۆ چارەسەركردنی ئەو كێشانەی كە پەیوەندییان 

بە مەسەلەی كەركوكەوە هەیە. 
60. كوردەكان هەر خێرا ئاماژە دەكەن بۆ هەر ڕۆڵێكی ویالیەتە 
پێوەی  ڕاستەوخۆ  كە  ڕووداوانەدا  لەو  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
واشنتۆنی  حكومەتی  كورد  نووسەرێكی  منوونە  بۆ  نین.  پەیوەندار 
تاوانباركرد بەوەی كە لە ئابی2008دا ڕێگەی بە سوپای عێراقداوە بچێتە 
ناو خانەقین كە ناوچەیەكی كێشەدارە و لەالیەن پارتە كوردییەكانەوە 
كۆنتڕۆڵ كراوە، ئەوش وەك تۆڵەسەندنەوەیەك وابوو لە كوردەكان 
بەرامبەر بە پەكخستنی یاسای نەوت: ڕای "توانا ئەحمەد" لە ڕۆژنامەی 
كوردستانی نوێ  )ڕۆژنامەی ڕۆژانەی یەكێتی نیشتامنی كوردستان(.   

عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نێردەی   .61
شیكاری یەكەمی پێشكەشی حكومەتی عێراق كرد بۆ یارمەتیدانی 
كێشەیان  كە  ناوخۆ  سنوورانەی  ئەو  گرفتی  چارەسەركردنی  لە 
5ی  یەكگرتووەكان،  نەتەوە  هەواڵەكانی  "سەنتەری  لەسەرە 

حوزەیرانی 2008".
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نەتەوە  نێردەی  حەمدانیە،  بە  سەبارەت  منوونە  بۆ   .62
یارمەتیدانی عێراق ڕاسپاردەكانی ڕوونكردەوە  بۆ  یەكگرتووەكان 
بەڕێوەبردنی  لەسەر  بێت  بەردەوام  عێراق  "دەكرێت حكومەتی 
سەبارەت  بەاڵم  نەینەوا"،  پارێزگای  بە  سەر  حەمدانیەی  قەزای 
بەردەوامبوونی  نەبوو:  ڕاستەوخۆ  مەسەلەكە  مەندەلی  بە 
لە  بریتیە  دیالە  پارێزگای  بە  مەندەلی سەر  قەزای  بەڕێوەبردنی 

درێژەپێدانی مێژوویی بە ڕێوشوێنی ئیداری. 
هەرێمی  نێودەوڵەتی،  قەیرانی  گروپی  چاوپێكەوتنی   .63
كوردستان لە 30-16 حوزەیرانی 2008. كوردەكان مەیلیان بەالی 
كورد  نووسەرێكی  هەیە.  عێراقدا  سەروەری  الوازی  تێڕوانینی 
كۆكبوو لەسەر ئەوەی كە نێردەی تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان 
بۆ یارمەتیدانی عێراق تەنها هەڵسێت بە دەركردنی ڕاسپاردەكان، 

بەاڵم وتیشی "كوردەكان لۆزانیان لەبیرنەكردووە".  
پارێزگا  هەرسێ   لەالیەن  كە  كێشەدارانەی  ناوچە  ئەو   .64
نابرێن،  بەڕێوە  دهۆك(وە  سلێامنی،  )هەولێر،  كوردییەكە 
بە خاكی  )ئەگەر  ئاكرێ   لە مەخمور سەرەڕای  سەرجەمیان جگە 
پەراوێزخراون.  2003وە  نیسانی  لە  قەڵەم(،  نەدرێتە  كێشەدار 
بەڕێوەبراون  پارێزگایانەوە  ئەو  لەالیەن  تیۆری  شێوەیەكی  بە 
لە  كوردەكان  ئەگەر  بەاڵم  لێیان،  بوون  پارچەیەك  كە 
ئیدارەكەدا بن، ئەوا ئەگەری یارمەتیدانی پارێزگاكە لە بودجە و 
كاتێكدا  لە  تەنها  دەبێت،  الواز  ئەگەرێكی  خزمەتگوزارییەكاندا 

نەبێت كە كوردەكان لەو پارێزگایەدا خاوەنی دەسەاڵت بن. 
بۆ  بێت  هۆكارێك  لەوانەیە  كەركوك  باری  دیارینەكردنی   .65
دیارینەكردنی باری هەر پارێزگایەك كە واپێویستدەكات ناحیەی 
لەبەر  كەركوكەوە،  سنووری  دەكەوێتە  كە  سەری  بخرێتە  قەراج 
بێت.  كەركوك  بە  سەر  كە  مەنتیقیە  شتێكی  لێیەوە  نزیكیشی 
سەر  بچێتە  كەركوك  بدرێت  بڕیار  بێتو  ئەگەر  ئەوەش  سەرەڕای 
جیاتی  لە  عێراق  فیدراڵی  حكومەتی  ئەوا   ، كوردستان  هەرێمی 

ئەوەدا هەڵدەستێت بە لكاندنی قەراج بە پارێزگای نەینەوا. 
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عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نێردەی   .66
"پێویستە   2005 هەڵبژاردنەكانی  ئەنجامی  كە  ڕوونیكردەوە 
بۆ  دانیشتوان  پێشخستنی  بۆ  ئاماژەیەكە  كە  والێكنەدرێتەوە 
بەوەدا  دانی  ئەوەش  ئیدارییەكان". سەرباری  گۆڕینی دەسەاڵتە 
لەم  هەڵبژاردنەكان  بەڕێوەچوونی  شێوازی  بە  تایبەت  كە  ناوە 
ناوچانەدا سكااڵ هەبوو، لەنێوانیشیاندا تۆمەتباركردن بە تۆقاندن 

و ساختەكاری و ناڕێكخراوەیی. 
67. پێش ئەوەی نێردەی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ یارمەتیدانی 
ڕۆڵی  لە  پێشوازییان  الیەنەكان  بێتە سەرخەت، سەرجەم  عێراق 
ئەگەرچی  تەنانەت  كرد،  كەركوكدا  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
باسی  زۆربەشیان  دەكرد،  پاكێتی  و  میسداقیەت  لە  گومانیان 
لە  گەندەڵی  لە  دەكرد  یەكگرتووەكانی  نەتەوە  تێوەگالنی 
چوارچێوەی بەرنامەی نەوت بەرامبەر بە خۆراك لە نەوەدەكانی 
ڕژێمی  دەستی  بە  ئامرازێك  بە  تریش  هەندێكی  ڕابردوودا، 

دەسەاڵتداری ئەو كاتەوە دایەیانە قەڵەم. 
68. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، هەولێر لە20ی حوزەیرانی 
2008. ئیحسان ڕایگەیاند كە ئەو پەیپەرە لەالیەن هەمان ئەو)5( 
لێپررساوەوە ئیمزاكرا كە پێكهاتن لەسەر دواخستنی جێبەجێكردنی 

مادەی)140(لە كۆتایی ساڵی 2007. 
69. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، سلێامنی لە 26ی حوزەیرانی 

.2008
وەزیری  ئیحسان  محەمەد  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .70
هەرێم،  دەرەوەی  ناوچەكانی  كارووباری  بۆ  هەرێم  حكومەتی 

هەولێر لە 20ی حوزەیرانی 2008. 
71. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، سلێامنی لە 23ی حوزەیرانی 

.2008
ئەندامی  تۆران  حەسەن  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .72
ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك، سەربە حزبی عەدالەی توركامنی، 

كەركوك لە 18ی حوزەیرانی 2008. 
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هەرێمی  حكومەتی  بۆ  ئاكرێ   گێڕانەوەی  و  لكاندن   .73
كوردستان، بەپێی لێدوانی یەكێك لە بەرپرسە كوردەكان، نێردەی 
چاكییەكی  هیچ  عێراق  یارمەتیدانی  بۆ  یەكگرتووەكان  نەتەوە 
هەرێمی  سنووری  لە  خۆی  هەر  ئاكرێ   چونكە  نەكردووە، 
كوردستان و هەر لە ساڵی 1991وە لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی 

هەرێمدایە، بۆیە بە بڕوای ئەوان جێی مشتوومڕ نییە. 
74. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، سلێامنی لە 23ی حوزەیرانی 

 .2008
وەزیری  سنجاری  كەریم  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .75
كاروباری ناوخۆ لە حكومەتی هەرێمی كوردستان و سەر بە پارتی 
هەن  دەوڵەت  تری  وەزیرێكی  "چەند  كوردستانە:  دیموكراتی 
یەكگرتنەوەی  پرۆسەی  تەواونەكردنی  ئەنجامی  لە  لێكچوون  كە 
ملمالنێكانی  بۆ  دەرئەنجامێك  وەك  كوردییەكە  ئیدارە  هەردوو 
ناوخۆ لە ماوەی نەوەتەكاندا"، هەولێر لە29ی حوزەیرانی 2008. 
دەبێت  چونكە  وتوێژ،  بۆ  ئامادەین  "ئێمە  وتیشی:  هەروەها 

هەموو شتێك لە ڕێگەی دانوستانەوە چارەسەر بكرێت". 
76. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، كەركوك لە 19ی حوزەیرانی 
وەاڵمدانەوەی  بە  هەستا  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نێردەی   .2008
دەربارەی  پێنەكردنی  ڕاوێژ  بە  سەعید  تۆمەتباركردنەكەی 
لەگەڵدا  كەركوكیان  مەسەلەی  تەنها  بە  چونكە  ناحیەكە،   )4(
باسكردبوو كە لە چوارچێوەی دەسەاڵتیدایە، نەك ئەو ناحیانەی 
28ی  قەیران،  گروپی  ئەلیكرتۆنی  پێگەی  تردان،  پارێزگاكانی  لە 

ئەیلولی 2008. 
فەندی،  سەعدون  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .77
22ی  كەركوك،  لە  عەرەبی  ڕاوێژكاری  ئەنجومەنی  سەرۆكی 

حوزەیرانی 2008. 
گروپی  چاوپێكەوتنی  هەیە"،  زۆرییان  "پارەیەكی   .78
22ی  لە  كەركوك  ئەلجبوری،  ساڵح  عەلی  حسێن  لەگەڵ  قەیران 
حوزەیرانی 2008. سیاسییەكی تری كلدوئاشووری پشتیوانی خۆی 
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دووپاتكردەوە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نێردەی  پێشنیارەكەی  بۆ 
پێیوایە  و  حەمدانیە  بە  سەبارەت  كرد  ڕاسپاردەكانی  ستایشی  و 
ڕاسپاردەی  خواست  هیواشی  نزیكرتە"،  ڕاستییەوە  لە  "ئەمە 
هاوشێوە دەربارەی تلكێف دەربكات كە زۆرینەی كلدوئاشوورییە 

و دەكرێت بخرێتە سەر حەمدانیە. 
تۆران،  حەسەن  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .79
یەكەمی  لە 7ی ترشینی  كەركوك  پارێزگای  ئەنجومەنی  ئەندامی 
دی  الیەنگیری  لەبارەی  پێشوویدا  چاوپێكەوتنێكی  لە   .  2008
مستۆرا بۆ كوردەكان وتبووی: "دی مستۆرا تیۆرێكی هەیە بەوەی 
كە پێویستە دۆستایەتی كوردەكان بكات ئەگینا هێز بەكاردەهێنن، 
بارێكدا نین ڕێگەیان  لە  ئەم تیۆرییە هەڵەیە، چونكە كوردەكان 
چەند  بۆ  دەكەن  هەڕەشە  تەنها  بەاڵم  بەكاربهێنن،  هێز  پێبدات 
مەبەستێكی ئیعالمی، چونكە ئەگەر هێز بەكاربهێنن ئەوا هەموو 
هێناوە"،  بەدەستیان  1991وە  لە  كە  لەدەستدەدەن  شتێك 
چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، كەركوك لە 18ی حوزەیرانی 2008.

80. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، كەركوك لە 18ی حوزەیرانی 
  .2008

81. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران لەگەڵ عەواد ئەمین، ئەندامی 
زەحمەتكێشانی  حزبی  سەربە  كەركوك  پارێزگای  ئەنجومەنی 

كوردستان، كەركوك لە 18ی حوزەیرانی 2008. 
و  كەركوكن  دراوسێی  كە  دەگرێتەوە  قەزایانە  ئەو  ئەمە   .82
منوونە  بۆ  دەبرێن،  بەڕێوە  دراوسێكانەوە  پارێزگا  لەالیەن  ئێستا 
سنووری  گێڕانەوەی  سەاڵحەدین.  پارێزگای  لە  دوزخورماتوو 
پارێزگای كەركوك بۆ پێش 1968 كە سەرەتا لە ڕێگەی مادەی )58(

وە ڕێگەی پێدراوە لە چوارچێوەی یاسای ئینتیقالی بەڕێوەبردنی 
دەوڵەت كە وەك یەكێك لە قورسرتین كێشە سیاسییەكانی عێراق 

ئەوەی سەملاندووە. 
83. "عێراق پڕیەتی لە پارە"، 115 بلیۆن بەرمیل نەوتی یەدەگ 
ملیۆن   2,4 نزیكەی  دەگاتە  بەرهەمهێنانی  ئاستی  و  دڵنیایی  بە 
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لە  بەرمیل  1,7ملیۆن  )هەندێكجار  ڕۆژێكدا  لە  نەوت  بەرمیل 
لەو  وەرگرتن  سوود  بووەهۆی  ئەمە  دێنێت(،  بەرهەم  ڕۆژێكدا 
لە  بەرزبوەوە  بەرمیلێك  بۆ هەر  دۆالر   100 تا  كە  نرخەی  زێدە 
2008دا. داهاتی چاوەڕوانكراوی نەوت بۆ ئەمساڵ زیاتر لە 80 
بلیۆن   48 لە  بودجەكەی  نوێنەران  ئەنجومەنی  دۆالرە،  بلیۆن 
دۆالرەوە بەرزكردەوە بۆ 70 بلیۆن دۆالر لە ڕێگەی خشتەیەكی 
خەرجی زیادەوە لە مانگی ئابدا- ئیكۆنۆمیست، 16ی ئابی 2008.

الیەنەكانەوە  هەموو  لە  داهاتەكان  دابەشكردنی  بنەمای   .84

پشتیوانی لێدەكرێت و )لە دەستووردا باسكراوە(، بەاڵم بەهۆی 

سوورن  هەر  كوردەكان  بەاڵم  ڕاگیراوە،  نەوتەوە  یاسای  قەیرانی 

ڕووی  لە  قۆناغ.  یەك  بە  یاسایەكی هاوشێوە  بەڕێكردنی  لەسەر 

پراكتیكیه وه  ئێستا داهاتەكان دابەشدەكرێت و كوردەكان %17ی 

بودجەكە وەردەگرن، بەاڵم هیچ یاسایەك نییە لە دواڕۆژدا ئەمە 

زامن بكات، یاخود هاوكێشە و میكانیكیەتی دابەشكردنەكە دیاری 

بكات. 
85. ڕاپۆرتی گروپی قەیران، عێراق لە دوای زیادكردنی دووەمی 

هێزەكانی ئەمه ریكا، الپەڕە -4 5. 
86. بڕوانە نەخشەكە لە پاشكۆی)د(. 

نییە،  دڵنیاكراوەوە  یەدەگی  لەبارەی  لیستێكی  هەرێم   .87
لەسەر  كاركردن  و  ڕاستەقینە  هەڵكەندنی  بە  ئەوە  چونكە 
پێدەچێت  دەكرێت.  دیاری  بەردەوام  بەرهەمهێنانی  و  نەخشە 
هەرێمی  حكومەتی  بە  دڵنیایی  لە  جۆرێك  كەم  بەرهەمهێنانی 
كوردستان دابێت لە بارەی بوونی یەدەگەوە، بەاڵم زانیارییەكان 

باڵونەكراونەتەوە.
"سەركێشەكان  وەرگیراوە  جۆنیر"وە  كنج  "نیل  لە   .88
9ی  لە  سرتیت"  "وۆڵ  ڕۆژنامەی  دەپێكن"،  عێراق  باكووری 
نێودەوڵەتی  وزەی  پسپۆڕێكی  وتەی  بەپێی  تەمموزی2008. 
"نەوتی زۆر دەدۆزرێتەوە، بەاڵم زۆرێك لە كۆمپانیاكان نەوتیان 
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ئەستەنبوڵ  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی  دەستناكەوێت"، 
كوردەكان  كاتێك   1991 ساڵی  پێش   .  2008 دووەمی  كانوونی 
ناوەندی  لە حكومەتی  كوردستاندا  هەرێمی  بەسەر  دەسەاڵتیان 
پچڕی لەدوای جەنگی كەنداو، تەنها لە )4( ناوچەی ناو هەرێم 
)غاز(،  چەمچەماڵ  دمرداغ،  تەقتەق،  كرا:  هەڵكەندن  بە  دەست 

كێڵگەی جاف لە نزیك دهۆك. 
حكومەتی  بەرپرسێكی  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .89

هەرێمی كوردستان، سلێامنی لە 21ی ترشینی یەكەمی 2008. 
باڵویكردەوە  جۆرناڵ  وۆڵ سرتیت  2008دا،  تەمموزی  لە   .90
تۆق  كێڵگەی  نزیك  لە  كە  نەوت  گواستنەوەی  تانكەری  "دەیان 
ڕیزیان بەستووە بۆ گواستنەوەی نزیكەی )7000( بەرمیل نەوت 
ڕۆژانە "دەوترێت گوایا دەنێردرێت بۆ بازاڕەكانی ناوخۆ"، بەاڵم 
نەوتە  ئەم  مەنتقیە  ئەوا  ناوخۆوە،  پااڵوگەكانی  نەبوونی  بەهۆی 
بنێردرێتە دەرەوە، بەاڵم بەهۆی نەبوونی یاسای نەوتەوە ئەوە بە 

قاچاغربدن دەژمێردرێت. 
وزەی  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .91
11ی  لە   .2008 حوزەیرانی  16ی  لە  هەولێر  نێودەوڵەتی، 
لەالیەن  نەوت  دۆزینەوەی  یەكەمجار  بۆ   2006 حوزەیرانی 
ڕاگەیەنرا،  تۆق  كێڵگەی  لە  نەرویجییەوە  )DNO(ی  كۆمپانیای 
لە  ئینێرجی(  )جنێڵ  كۆمپانیای  نەرویجیە  كۆمپانیا  ئەو  سەرەڕای 
تەقتەق نەوتی دۆزییەوە و لە هەمانكاتیشدا دەتوانێت وابكات 

نەوت هەناردە بكرێت. 
وزەی  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .92
ئاشتی   .2008 دووەمی  كانوونی  27ی  لە  عەمامن  نێودەوڵەتی، 
حكومەتی  لە  رسوشتییەكان  سەرچاوە  وەزیری  هەورامی 
لە ڕۆژێكدا  كۆتایی 2009  لە  "چاوەڕوان دەكرێت  وتی:  هەرێم 

هەناردەكان بگاتە 250000 بەرمیل. لە )كنج( وەرگیراوە.  
لە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  داهاتەكانی  %95ی   .  .93
حكومەتی فیدراڵییەوە دێت. دنیس ناتالی "نەوتی خامی كورد"، 
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)سۆما( ڕۆژنامەیەكە بە زمانی ئینگلیزی لە سلێامنی دەردەچێت 
– 27-14ی كانوونی یەكەمی 2007. 

نوێنەران،  ئەنجومەنی  پرۆسەكانی  خەرجیانە  ئەو   .94
و  بااڵ  فیدراڵی  دادگای  وەزیران،  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی، 
ڕووماڵ  پێ   فیدراڵیان  دەوڵەتی  ڕێكخراوەكانی  لە  ژمارەیەك 
)110( مادەی  بەپێی  پرۆسەیەك  چەند  هەروەها  دەكرێت. 

حكومەتی  حەرسی  دەسەاڵتی  كە  دەكات،  ڕووماڵ  دەستور  ی 
فیدراڵی، سەرەڕای بەرگری و سیاسەتی دەرەوە دیاری دەكات. 

95. لە میانی دانوستانەكانی بودجە لە كانوونی دووەمی 2008، 
هەندێك لە حزبەكان هەوڵیاندا بۆ گۆڕینی پشكی تەرخانكراو بۆ 
كورد كە ڕێژەی %17، بەاڵم لەودا شكستیان هێنا، بۆیە بڕگەیەك 
بۆ یاسای بودجە زیادكرا كە ئاماژە بۆ پێداچوونەوەی دەكات لە 
كاتی ئەنجامدانی سەرژمێری– ڕۆژنامەی )لۆس ئەنجلۆس تایمز(، 

14ی شوباتی 2008. 
96. بۆ منوونە لەجیاتی پێدانی داهاتی نەوتەكەی بۆ حكومەتی 
دابەشكردنی  لە  و  بیهێڵێتەوە  خۆی  وەك  دەكرێت  فیدراڵی، 

پشكەكانی بودجەی سااڵنەی فیدراڵی بیبڕێت. 
97. لە كاتێكدا كە هەرێم پااڵوگەی نەوتی نییە، بەاڵم حكومەتی 
پااڵوگەی  ژمارەیەك  دروستكردنی  بۆ  هەیە  خۆی  پالنی  هەرێم 
كەالری  ستافور  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   – بچووك 
كوردستان،  هەرێمی  حكومەتی  وەزیرانی  سەرۆك  ڕاوێژكاری 

هەولێر 19ی حوزەیرانی 2008.   
98 . توركیا نەوتی خاوی عێراقی دەكڕێت و پاشان دەیپاڵێوێت 
بەرزتر  نرخێكی  بە  عێراق  نەوتی  بەرهەمێكی،  وەك  دووبارە  و 

دەیفرۆشێتەوە بە عێراق بە هەرێمی كوردستانیشەوە. 
99. بە بۆچوونی كوردەكان جێبەجێنەكردنی دەستوور دەبێتە 
پاساوێكی تەواو بۆ هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەت، چونكە دوا دێڕی 
و  عێراق  ئازادی  دەستورەوە  بەم  "پابەندبوون  دەڵێت:  پێشەكی 

یەكبوونی گەلەكەی و سەروەری خاكەكەی دەپارێزێت". 
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100. یاسای نەوت و غازی هەرێمی كوردستان – عێراق "6ی 
حكومەتی  گرێبەستەكانی  لە  منوونەیەك  چەند  و   2007 ئابی 
هەرێم كە بە هەرسێ  زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی لەسەر 

ئەم پێگە ئەلیكرتۆنیە دەستدەكەوێت: 
www.krg.org/articles/detail.asp

هەرێمی  حكومەتی  غازی  و  نەوت  یاسای  پیشەسازی   .101
وەك یاسایەكی پلە یەك پێناسە دەكات. ئەو ڕەشنووسانەی پێش 
قەیران  گروپی  بوون، چاوپێكەوتنی  كەوتوون خراپ  یاسایە  ئەو 
كانوونی  لە  ئەستەنبوڵ  نێودەوڵەتی،  وزەی  پسپۆڕی  لەگەڵ 

دووەمی 2008.
102. پێش ساڵێك لە بەڕێكردنی یاسای نەوت و غازی تایبەت 
بە هەرێم لەالیەن پەرلەمانی كوردستانەوە، حكومەتی هەرێمی 
نیشتامنی  یەكێتی  هاوتاكانی  ئیدارە  ئەوەش  )پێش  كوردستان 
 PDK(( – 6( پارتی دیموكراتی كوردستان  و   )PUK( كوردستان
كردووە،  ئیمزا  نەوتدا  بیانییەكانی  كۆمپانیا  لەگەڵ  گرێبەستیان 

هەروەها تەنها گرێبەستێكی تریش لە پێش هێرشی ئەمه ریكا. 
چۆن  ئایا  دەبەستێت  بەوە  پشت  ڕاستەقینە  ژمارەی   .103
حیساب دەكرێت. هەندێك لە كۆمپانیاكان لە تەنها یەك ناوچەدا 
لە  گرێبەستانەش  لەو  هەندێك  هەیە،  گرێبەستێكیان  لە  زیاتر 
لە  خوارەوە  كۆمپانیانەی  ئەم  دەگرنەخۆ.  زیاتر  كۆمپانیایەك 
ئەیلولی 2008 وە گرێبەستی نەوت و غازیان لەگەڵ حكومەتی 

هەرێمدا هەبوو: 
كۆمپانیای )DNO(ی نەرویجی، ئادێكس پرتۆلیۆمی كەنەدی- 
كەنەدی،  زاگرۆزی  وێستێرن  توركی،  ئینێرجی  جنێل  سویرسی، 
ئۆیڵ  ئەمریكی،  ڕیسۆرسی  ناچراڵ  پریم  توركی،  -ی  ئۆیڵ  پیت 
عەرەبی  ئیامراتی  هیاللی  نەوتی  كۆمپانیای  ئوستورالی،  سێرچی 
بە  نۆربێست  یەكگرتوو،  ئیامراتی عەرەبی  غازی  دانە  یەكگرتوو، 
نەمساوی،  )OMV(ی  ڕوسی،   )TNK-BP( كۆمپانیای  هاوكاری 
 HILLWOODINTERNATIO( ئەمریكی،  )HUNTOIL(ی 
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فەڕەنسی،  )PERENCO(ی  ئەمه ریكی،   )ENERGY
 GOLF KEYSTONE( ئەمه ریكی،  )ASPECT ENERGY(ی 
ئەمریكی،  كیستۆنی  تیكسان  بەریتانی،  PETROLEUM(ی 
 RELIANCE( هەنگاری،  )KALEGRAN-MOL(ی 
 KOREA NATIONAL OIL( هندی،  ENERGY(ی 
كۆمپانیایەكی  چەند  و  باشور  كۆریای  CORPORATION(ی 

دیكەش. 
104. بە چاوپۆشین لە توانای هاوردەكردن، مادامەكی عێراق 
بۆ  ئامادەن  بچوكەكان   كۆمپانیا  نییە،  فیدراڵی  نەوتی  یاسای 
ئەوە  لەگەڵ حكومەتی هەرێمدا، چونكە  گرێبەست  ئیمزاكردنی 
بخەنە  نەوت  خەمڵێرناوی  یەدەگی  كە  خۆشدەكات  بۆ  ڕێگەیان 
چاوپێكەوتنی  دەكات،  زیاد  پشكەكانیان  لە  كە  لیستەكانیانەوە 
گروپی قەیران لەگەڵ پسپۆڕی وزەی نێودەوڵەتی، ئەستەنبوڵ لە 

2ی حوزەیرانی 2008. 
)DNO(ی  كۆمپانیای  لەگەڵ   )KDP( گرێبەستی   .105
نەرویجی بە زۆری مەسەلەیەكی سیاسییە، چاوپێكەوتنی گروپی 
28ی  عەمامن،  لە  نێودەوڵەتی  وزەی  پسپۆڕی  لەگەڵ  قەیران 

ترشینی دووەمی 2008. 
106. كۆمپانیا مامناوەندییەكانی نەوت كە گرێبەستیان لەگەڵ 
 HUNT OIL، OMV، لە:  بریتین  كردووە  حكومەتی هەرێمدا 

RELIANT OIL، TALISMAN، TNKBP
107. بۆ منوونە كۆمپانیای )وێستێرن زاگرۆس( لە پشكی خۆیدا 
ناچاركرا بەشداری كۆمپانیای )تالیسامن( بكات كە لە حوزەیرانی 
ئیمزاكردووە،  هەرێمدا  حكومەتی  لەگەڵ  گرێبەستی  2008دا 
چاوپێكەوتنی گروپی قەیران لەگەڵ پسپۆڕی وزەی نێودەوڵەتی، 

ئەستەنبوڵ لە 5ی تەمموزی 2008. 
نەوت،  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .108

ئەستەنبوڵ لە 2ی حوزەیرانی 2008. 
 2007 ئەیلولی  2ی  لە  هەرێم  حكومەتی  گرێبەستی   .109
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چونكە  تایبەتیە،  بارێكی   )HUNT OIL( كۆمپانیای  لەگەڵ 
بەڕێوەبەرەكەی ڕای هنت پشتیوانێكی داراییە بۆ سەرۆك بوش و 

ئەندامی ئەنجومەنی ڕاوێژكاری هەواڵگری دەرەوەیە. 
26ی  لە  سلێامنی  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .110

حوزەیرانی 2008. 
111. كنج وایلدكرتس – سەركێشەكان، هەمان سەرچاوە. 

112. لە ڕووی تیۆرییەوە، حكومەتی هەرێمی كوردستان دوو 
ڕێگەی لەپێشە بۆ هەناردەكردنی نەوتەكەی بە گریامنەی گەیشنت 
حكومەتی  بۆیە  فیدراڵی.  نەوتی  یاسای  بەپێی  ڕێككەوتنێك  بە 
هەرێم یان ئەوەتا پێویستی بە دروستكردنی دوو لقی بۆرییەكان 
هەیە یەكێكیان لە كێڵگەكانی تەقتەق بۆ كەركوك بە درێژایی )60( 
كیلۆمەتر، دووەمیشیان لە كێڵگەكانی)تۆق(ی بەرهەمهێنەوە كە 
تەنها  بە درێژی  نزیك زاخۆیە بەرەو هێڵی كەركوك – جیهان  لە 

)6( كیلۆمەتر.
ئەكادیمیەكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .113

ئاگاداری كاروباری نەوت، هەولێر لە 16ی حوزەیرانی 2008. 
وزەی  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .114

نێودەوڵەتی، ئەستەنبوڵ لە 5ی تەمموزی 2008. 
115. بەرپرسێكی پایەبەرزی توركیا وتی: "ئێمە ناتوانین بەبێ  
ڕێگەپێدانی حكومەتی عێراق كارێكی ئەوتۆ بكەین، بۆیە ناتوانین 
بەرلەوەی  لەبەرئەوە  هەیە.  كە  بكەین  پێشێل  متامنەیە  ئەو 
بنێرنە  توركیاوە  لە ڕێگەی  نەوت و غازەكەیان  بتوانن  كوردەكان 
دەرەوە، پێویستە یاسای نەوتی فیدراڵی هەبێت". چاوپێكەوتنی 
گروپی قەیران، ئەستەنبوڵ لە 21ی تەمموزی 2008. لە ڕاپۆرتێكی 
تری گروپی قەیراندا باسی "تێڕوانینی توركیا بۆ كوردەكانی عێراق" 

دەكات. 
26ی  لە  سلێامنی  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .116

حوزەیرانی 2008. 
117. بۆ منوونە، نەوشیروان مستەفا ئەمین، ڕوناكبیری كوردو 
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پێداگری  كوردستان  نیشتامنی  یەكێتی  پێشووی  سەركردەیەكی 
بۆ  كوردەكان  یەكەمی  هەوڵدانی  كە  كردەوە،  ئەوە  لەسەر 
شێخ  كاتێك  بوو  1919دا  ساڵی  لە  كەركوك  بەدەستهێنانەوەی 
ساڵی  لە  بووەوە.  بەریتانی  كۆڵۆنیالی  هێزی  ڕوبەڕوی  مەحمود 
هێرشكردنەسەر  بۆ  ئامادەكرد  خۆی  مەحمود  شێخ  1931دا 
شكستی  بەاڵم  كەركوك،  لە  عێراق  هێزەكانی  و  بەریتانییەكان 
خواردو نەفی كرا بۆ ئێران. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، سلێامنی 

لە 23ی حوزەیرانی 2008. 
ترشینی   21 لە  سلێامنی  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .118

یەكەمی2008. 
ترشینی  28ی  یەكگرتوو،  نێودەوڵەتی  ڕۆژنامەگەری   .119

یەكەمی 2007. 
پێیانوایە  پیشەسازییەكان  سەرچاوە  لە  هەندێك   .120
تێكڕاكەی دەگاتە )10( بلیۆن بەرمیل، یاخود )%9-8(ی یەدەگی 
 ،2008 ئابی  25ی  ئۆلیگرام،  بالتس  هەواڵەكانی  عێراق.  نەوتی 
هەروەها ڕۆژنامەی نەوت و غاز لە 1ی كانوونی دووەمی 2008 
كەركوك  لە  شارەزا  عێراقی  نەوتی  پسپۆڕێكی  كە  باڵویكردەوە 
دەڵێت: "كێڵگەكانی كەركوك زیاتر لە 15 بلیۆن بەرمیلیان تێدایە، 

جگە لەو كێڵگە گەورەیەی هاوسێی بای حەسەنە". 
نەوت  بواری  خۆرئاوایی  پسپۆڕێكی  لێدوانی  بەپێی   .121
چونكە  الیەك  لە  دەگوزەرێت،  خێرادا  تێكچوونێكی  لە  كەركوك 
كە  سووتەمەنی  نەوتی  تایبەتیش  )بە  نەوت  زۆری  بڕێكی 
بازاڕێكی ئامادەی نەبوو(، پێیوایە كە سەرلەنوێ  خراوەتەوە سەر 
كێڵگەكە بەبێ  ئاگاداری و ئایا چۆن و كەی بە پێچەوانەی پێوەرە 

نێودەوڵەتییەكان ئەوەكراوە. 
122. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، هەولێر لە 29ی حوزەیرانی 
كوردستان  نیشتامنی  یەكێتی  نوێنەری  بەرامبەریشدا،  لە   .2008
نییە،  نەوت  مەسەلەكە  ئێمەوە  "بەالی  ڕایگەیاند؛  ئەنقەرە  لە 
تەواو  ئایندەدا  ساڵی   )50( لەماوەی  كەركوك  نەوتی  چونكە 
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دەبێت، پێویستامن بە نەوتی كەركوك نییە بۆ سەربەخۆبوومنان". 
چاوپێكەوتنی گروپی قەیران لەگەڵ بەهرۆز گەاڵڵی، ئەنقەرە لە 

1ی حوزەیرانی 2006. 
پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .123
كانوونی  27ی  لە  ئوردون  عەمامن،  نەوت،  بواری  نێودەوڵەتی 

دووەمی 2008
كەركوك  نەوتی   ،2006 ناوەڕاستی  تا  2004وە  ساڵی  لە   .124
"ئێستا  نەكرا.  هەناردە  نەوتییەكانەوە  بۆرییە  تێكدانی  بەهۆی 
هەردووالوە  لە  بێجی  كەركوك-  نێوان  نەوتییەكان  بۆرییە  هێڵی 
تەلی  نێوانێكەوە كە  و  گڵین  بەربەستێكی  و  بەهۆی خەندەكێك 
دڕكاوی لێدانراوە لەگەڵ بوونی )3( تۆپە تەلی تری دڕكاوییەوە كە 

لەسەر زەوی دانراوەو پارێزگاری لێدەكرێت". 
العبیدی،  مناع  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .125
27ی  لە  كەركوك  باكور،  نەوتی  كۆمپانیای  گشتی  بەڕێوەبەری 

كانوونی یەكەمی 2007 و كانوونی دووەمی 2008. 
126. لە ساڵی 1999 ڕێژەی بەرهەمهێنان لە ڕۆژێكدا )900000( 
بەرمیل بوو، بەاڵم لەدوای ماوەیەكی دوورودرێژ لە كەمبوونەوەی 
بەرهەم لە ئەنجامی ئەو زیانە گەورانەی بەهۆی بۆمبەكانی كاتی 
هەروەها  سااڵنی1980-1988،  نێوان  لە  ئێران   – عێراق  شەڕی 
لەالیەن  عێراقدا  بەسەر  سەپێرناو  ئابڵۆقەی  سەپاندنی  بەهۆی 
عێراق  بەاڵم  لێیكەوت،  نەوتەكاندا  لە  یەكگرتووەكانەوە  نەتەوە 
ئەلیكساندەر  پەیوەندی  تۆڕی  بكات.  زیاد  بەرهەمهێنانی  توانی 
بەشی  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  وترندس(،  )نیوز  غاز  و  نەوت  بۆ 

پێنجەم ژمارە)3(، 21ی شوباتی 2000(. 
127. كەركوك )4( كێڵگەی بەرهەمهێنی هەیە كە بە كێڵگەی 
گەورەی كەركوك دەژمێردرێت. كێڵگەكانی تری وەك بای حەسەن، 
ئەگەری  و  تێدایە  نەوتی  بەرمیل  بلیۆن   )4( كە  خەباز  جەمبور، 
)220000( بگاتە  ڕۆژێكدا  لە  بەرهەمهێنانی  توانای  هەیە  ئەوە 

بەرمیل نەوت. هەواڵەكانی بالتس ئۆلیگرام، هەمان سەرچاوە. 
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128. بەیاننامەی ڕۆژنامەوانی حكومەتی هەرێمی كوردستان، 
نیشتامنی  نەوتی  كۆمپانیای   .2007 دووەمی  ترشینی  6ی 

كوردستان بەپێی بڕیاری نەوت و غازی ساڵی 2007 دامەزراوە. 
ترشینی  28ی  یەكگرتوو،  نێودەوڵەتی  ڕۆژنامەوانی   .129

دووەمی 2007 و 17ی حوزەیرانی 2008. 
130. ئاشتی هەورامی وتی: "ئێمە كەمیامن لە بەروبوومەكانی 
گیرۆدە  كێشەیەوە  بەو  زستانێك  هەموو  هەیە،  سووتەمەنیدا 
دەبین، هەموو ئەوەی دەیكەین بۆ چارەسەركردنی ئەم كێشەیە 
شتێكە"،  هەموو  ئەوە  خاوەوەیە،  نەوتی  بەكارهێنانی  لەڕێگەی 
لە ڕۆژنامەگەری نێودەوڵەتی یەكگرتوو وەرگیراوە، 28ی ترشینی 

دووەمی 2007. 
خورمەڵە  "كێڵگەی  دەڵێت:  هەورامی  ئاشتی  هەروەكو   .131
ئەمە  كوردستانە،  لەناو  چونكە  نییە،  كێشەدار  ناوچەیەكی  دۆم 
بە  ڕێگەنادات  هەرێم  حكومەتی  دەڵێن  خەڵكی  لەكاتێكدا 
بكەن،  كار  لە خورمەڵە  تاوەكو  فیدراڵی  كرێكارەكانی حكومەتی 
لەژێر دەسەاڵتی حكومەتی هەرێمدایە،  كە  ئەوەیە  مانای  ئەمە 
ڕۆژنامەگەری  لە  وەربگرینەوە".  لێیان  دەمانەوێت  ئێمە  بۆیە 

نێودەوڵەتی یەكگرتوو وەرگیراوە، 17ی حوزەیرانی 2008. 
132. لە ڕۆژنامەگەری نێودەوڵەتی یەكگرتوو وەرگیراوە، 28ی 

ترشینی دووەمی 2007. 
عێراق  نەوتی  وەزارەتی   2004 یەكەمی  كانوونی  لە   .133
نشینگەبوون  لەعێراقدا  كە  )كار(  كۆمەڵەی  بەخشیە  گرێبەستی 
كێڵگەی  پەرەپێدانی  بۆ  ئامێرەكان  چاككردنەوەی  پێناوی  لە 
)حسێن  عێراق  نەوتی  وەزیری  لێدوانی  بەپێی  دۆم.  خورمەڵە 
بە  كەركوك  كێڵگەی  قوبەكەی   3 لە  "یەكێك  شەهرەستانی(، 
كێڵگەیەكی بەرهەمهێن دادەنرێت". لە ڕۆژنامەگەری نێودەوڵەتی 

یەكگرتووەوە وەرگیراوە، 17ی حوزەیرانی 2008. 
وەرگیراوە،  یەكگرتووەوە  نێودەوڵەتی  ڕۆژنامەگەری  لە   .134
"هیچ  وتبووی  پێشرت  هەورامی  ئاشتی   ،  2008 حوزەیرانی  17ی 
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تیایدا  كە  نییە  شوێنێك  هیچ  لە  نەخشەكێرشاو  و  توند  هێڵێكی 
دەستی  هەرێمەوە  حكومەتی  لەالیەن  خاكە  ئەم  بوترێت 
بەسەردا گیراوە، ئەوە خاكێكی جێمشتوومڕە و هەمووی ناوچەی 
ڕەنگ خۆڵەمێشین. ئێمە ئاسایشی بۆ دابین دەكەین و لەڕووی 
ئیداریشەوە ئێمە شارو گوندەكانی ئەو ناوچانە بەڕێوە دەبەین".  
135. لە دەقی مادەی )140( بڕگەی )أ(ی دەستووری عێراقدا 
پێویستە  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  "لەسەر  دەڵێت:  هاتووە 
كاتی  بەڕێوەبردنی  یاسای  لە  كاتی  دەستووری  )58(ی  مادەی 
مادەی  لە  )ب(  بڕگەی  هەروەها  بكات،  جێبەجێ   دەوڵەت 
ناوخۆی  سنوورەكانی  دەستكاری  پێشوو  "ڕژێمی  دەڵێت:   )58(
ئەگەر  بەاڵم  گۆڕیویەتی،  سیاسی  ئامانجی  بۆ  و  كردووە 
هەستێت  عێراق  ئینتیقالی  حكومەتی  سەرۆكایەتی  ئەنجومەنی 
نیشتامنی  ئەنجومەنی  بۆ  ڕاسپاردەكانی  پێشكەشكردنی  بە 
لە  قورسانە  گۆڕانكارییە  ئەم  چارەسەركردنی  بە  سەبارەت 
دەستووری هەمیشەییدا". سەركردە كوردەكان بەردەوام ئەوەیان 
بە  سەر  پێشووی  ناحیەكانی  دەیانەوێت  كە  ڕوونكردووەتەوە 

كەركوك بگێڕنەوە. 
سەوز  هێڵی  ڕوونە  كە  نەكراوە  باسیان  كێڵگانەی  ئەو   .136
پارێزگای هەولێر و جبل قند  لە  لە دمیرداغ  بریتین  تێدەپەڕێنن 
كە دەكەوێتە سەر سنووری نێوان پارێزگاكانی دهۆك و نەینەوا. 
تا  نەینەوا  پارێزگای  لە  ڕاڤان  و  زالە(  )عین  نەوتییەكان  كێڵگە 
ئاستێكی زۆر لە هێڵی سەوزەوە نزیكن، كە ئەگەری هەڵگیرسانی 

ملمالنێیەكیان لێدەكرێت. 
كەناری  سەر  دەكەوێتە  چەمچەماڵ  غازی  كێڵگەی   .137
ئەویش  نییە،  كێڵگە  تەكنیكییەوە  ڕووی  لە  بەاڵم  سەوز،  هێڵی 
بۆ  دەرهێنانی  بۆ  بێت  شیاو  كە  غازێك  نەبوونی  بەهۆی 
وشك  دووانیان  كە  هەڵكەندران  بیر   )3( بازرگانی.  مەبەستی 
بەاڵم  هەبوو،  هایدرۆكاربۆنی  دەرهاویشتەی  سێیەمیان  و  بوون 
بەرهەم  )100(بەرمیل  لە  زیاتر  ڕۆژێكدا  لە  بتوانێت  پێناچێت 
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خاوەن  بە  تاوەكو  نییە  تەواو  ڕێژەیەكی  ئەوەش  بهێنێت، 
زیاتر  ئەنجامی  زیاتر  گەڕانی  قەڵەم.  بدرێتە  بازرگانی  سوودێكی 
مەناع  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی  بەدەستەوە.  دەدات 
ئەلعوبێدی بەڕێوەبەری گشتی كۆمپانیای نەوتی باكوور، كەركوك 

لە 24ی كانوونی دووەمی 2008.
پارچەی  دوو  لەسەر  هاوشێوە  ملمالنێیەكی  پێدەچێت   .138
درانە  كە   )k43( )k17(و  ئەوانیش  بێت  بەرپا  نەوت  خاوەن 
كۆمپانیای )kepco(ی حكومەتی هەرێم بۆ پەرەپێدانی هاوبەش 
لەگەڵ كۆمپانیا نێودەوڵەتییەكان، ئەو ناوچانەش دەكەونە ناوچە 

پێكەوەلكاوەكان لەگەڵ خاكە كێشە لەسەرەكاندا. 
ترشینی  15ی  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  ڕووپێوی  بڕوانە   .139
پڕوپاگەندانە  ئەمجۆرە  ڕاستی  دیاریكردنی   .2007 یەكەمی 
بونیاتی  ڕۆخەكانی  كە  ئەوەیە  لەبەر  ئەوەش  قوورسە،  كارێكی 
نییە كە لە  جوگرافی لەگەڵ ئەو سنوورە جوگرافیانەدا چوونیەك 

ڕووی سیاسییەوە دیاریكراون. 
140. پێگەی ئەلیكرتۆنی بن الندۆ، ڕۆژنامەگەری نێودەوڵەتی 
دادپەروەرانە  ئەمە  كاتێكدا  لە   . ئاداری 2008  یەكگرتووە، 18ی 
دەردەكەوێت، داهاتەكانی بەرهەمهێنانی ناوخۆ دابەش ناكرێت 
بۆ  نێردراو  نەوتی  نرخی  لەسەر  كە  ناكۆكیەوە  ئەو  بەهۆی 
حكومەتی هەرێم هەیە، چەنكە حكومەتی فیدراڵی بەپێی نرخی 

بازاڕەكانی جیهان خەماڵندوویەتی. 
 2006 ئابی  7ی  ڕەشنووسی  یەكەمدا  ترشینی  22ی  لە   .141
ڕەشنووسە  ئەو  كە  ڕوونیكردوەتەوە  یاداشتێكدا  لە  چارەسەركرا. 
پرۆسەكانی  بەڕێوەبردنی  بۆ  وەزیر  نەداوەتە  "دەسەاڵتی  تازەیە 
ڕێگەی  لە  ئەویش  لەسەرەكان،  كێشە  خاكە  لە  جگە  نەوت 

ڕێككەوتن لەگەڵ حكومەتی عێراقدا". 
142. دەربارەی)3( كێڵگەی نەوت: )قامر، كوالبات، ناودۆمان( و 
كێڵگەی غازی )خشم االحمر(. بڕوانە زانیاری هەفتانەی نەوت، 6ی 

ترشینی یەكەمی 2008، بڕوانە نەخشەی هاوپێچ)د(، شوێنەكان.
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بە  كێڵگەی كەركوكدا دەستكرا  لەگەڵ  لە ساڵی 1927دا   .143
لە كێڵگەی خانەقین. وتراوە كە كۆمپانیای  بەرهەمهێنانی نەوت 
و  هەیە  )400(كەس  كارپێكردنی  بە  پێویستی  ناوخۆ  نەوتی 
پااڵوگەی پەیوەنداریش بەوەوە )-500 600(كەسی پێویست بوو 
لە كاتی داخستنی لە ساڵی 1983دا بەهۆی شەڕی نێوان عێراق- 
ئێران. لەو كاتەوە ئەو كێڵگەیە بە ڕێژەی )10000(بەرمیل نەوت 
قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی  دەهێنێت.  بەرهەم  ڕۆژێكدا  لە 
لەگەڵ محەمەد ئەمین حەسەن حسێن، قایمقامی قەزای خانەقین 

لە 24ی حەزەیرانی 2008.  
كێڵگەی  دوو  كەركوك،  لە  دۆم  ئافانا  كێڵگەی  سەرەڕای   .144
ئەو  مەخمور.  و  قەرەچوغ  هەن:  مەخمور  لە  نەوت  دیكەی 
بەرهەم  ئێستا  هەڵكەنراون  نەوتەكاندا  و  هەشتاكان  لە  بیرانەی 
ناهێنن. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران لەگەڵ ڕوقیە محەمەد ساڵح 

بەڕێوەبەری شارەوانی مەخمور، 21ی حوزەیرانی 2008. 
بە  باكوور  كێڵگەكانی  دەربارەی  زانیاری  بۆ   .145
لەسەرەكانیشەوە  كێشە  خاكە  و  كوردستان  هەرێمی 
WWW.THEFREELIBRARY.COM/ بڕوانە: 

IRAQ+THE+MAIN+FIELDS
146. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، هەولێر لە 28ی حوزەیرانی 

 .2008
147. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، هەولێر لە 29ی حوزەیرانی 

 .2008
گرێبەستانە هیچ  ئەو  ڕایگەیاند؛ "هەموو  148. شەهرەستانی 
بنەمایەكی یاساییان نییە و لەگەاڵ یاساكانی ئێستادا یەكناگرنەوە، 
لەسەری  كە  نەوت(یش  )یاسای  ڕەشنووسەكەی  لەگەڵ  نە 

ڕێككەوتوون یەكدەگرێتەوە.
149. ئاژانسی هەواڵی فەڕەنسی، 19ی ئەیلولی 2008. 

وزە،  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .150
ئەستەنبوڵ لە 25ی ئایاری 2008. 
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دووەم  لەدوای  عێراق  قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی   .151
زیادكردنی هێزەكانی ئەمریكا، هەمان سەرچاوە الپەڕە )7 – 8(. 

عێراق  قەیران،  گروپی  ڕاپۆرتی  بڕوانە  گفتووگۆكردن  بۆ   .152
لەدوای زیادكردنی دووەمی هێزەكانی ئەمریكا، هەمان سەرچاوە 

الپەڕە )8(. 
153. هەر )5(شێوازە سەرەكیەكەی سەركێشی كە كۆمپانیاكان 
لە پڕۆژەكانی نەوت و غازدا دەیكەن لە گریگ مۆتیت دیاریكراوە 
وێنای  بەشبەشكاری":  خەاڵتی  و  كردن  خۆناڵی  "مەترسی 
بۆ  نێودەوڵەتی  ڕۆژنامەی  عێراقدا،  لە  نەوت  بەرهەمهێنانی 
توێژینەوە هاوچەرخەكانی عێراق- بەشی یەكەم، ئەیلولی 2007. 
"مافەكانی  مۆتیت  گریگ  بڕوانە  گفتووگۆكردن  بۆ   .154
جێبەجێكردنی  مرۆڤ:  مافەكانی  بە  بەرامبەر  وەبەرهێنەر 
عێراق"،  كوردستانی  هەرێمی  لە  نەوتییەكان  گرێبەستە 
پێداچوونەوەی پڕۆژەی یاسایی مافەكانی مرۆڤی كورد، ژمارە 13 

، حوزەیرانی 2008 .
155. بۆ گفتووگۆكردن لەبارەی ناچوونیەكیەكانی گرێبەستەكانی 
بەشداری كردن، بڕوانە ڕاپۆرتی گروپی قەیرانەكان، عێراق لەدوای 
سەرچاوە  هەمان  ئەمریكا،  هێزەكانی  دووەمی  زیادكردنی 

الپەڕە)6 - 7(. 
بە  دەكرێنت  تەماشای  یەدەگ"  "بەردێكی  وەكو  ئەمە   .156
وتەی پسپۆڕێكی نێودەوڵەتی نەوت، بۆ منوونە ئەگەر گرێبەستێك 
%10 ی ئەو نەوتە بداتە ئەو كۆمپانیایەی دەری دەهێنێت، كاتێك 
ڕۆژێكدا  لە  واتا  بێنێت،  بەرهەم  بەرمیل   100000 ڕۆژێكدا  لە 

10000 بەرمیل نەت دەبات بۆخۆی. 
157. بەپێی قسەی ڕەخنەگرێك، گرێبەستەكانی بەشداریكردن 
بە زۆری لەو واڵتانەدا كارییان پێدەكرێت كە كێڵگەی بچووك یان 
قورسیان هەیە، یاخود پێویستی بە سەركێشی زۆر هەیە لە كاتی 
دەوڵەتانی  لە  گشتی  بەشێوەیەكی  بۆیە  نەوتدا،  بەدوای  گەڕان 

وەكو عێراقدا كاری پێناكرێت. 
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و  فیدراڵی  حكومەتی  دەڵێت:  بڕگەی)2(  مادەی)112(   .158
حكومەتە هەرێامیەتییەكان و پارێزگا بەرهەمهێنەرەكان پێویستە 
بەشداری بكەن لە داڕشتنی سیاسەتە سرتاتیجیە داواكراوەكان بۆ 
پەرەپێدانی سامانەكانی نەوت و غاز بەشێوەیەك سوودی هەرە 
گەورەی ببەخرشێتە گەلی عێراق و پشت ببەستێت بە تەكنیكە 
هەرە پێشكەوتووەكان لەڕووی پێوەرەكانی بازاڕ و بەرزكردنەوەی 

وەبەرهێنانەوە.
نەكراوەكان  دیاری  هێزە  هەموو  دەڵێت:  مادەی)115(   .159
ئەوانیش  كە  وان  فیدراڵی  حكومەتی  بە  تایبەتكراو  هێزی  وەك 
هەرێمێكی  لە  كە  پارێزگاكانن  و  هەرێم  سەربە  هێزەكانی 
تر  دابەشبووەكانی  هێزە  بە  سەبارەت  ڕێكنەخراون.  دیاریكراودا 
دەبینین  هەرێمەكان،  حكومەتی  و  فیدراڵی  حكومەتی  لەنێوان 
ڕێكنەخراون  هەرێمێكدا  لە  كە  پارێزگاكان  و  هەرێم  یاسای 

پێویستە لە حاڵەتی ناكۆكیدا پێش بخرێن. 
حكومەتی  ڕاوێژكاری  لەالیەن  ئابووری  لێكدانەوەی  بۆ   .160
"زیادبوونی  مۆرس  ڤان  بدرۆ  بڕوانە  كوردستانەوە،  هەرێمی 
بەهای داهاتەكانی حكومەت لە ڕێوشوێنەكانی پێچەوانەی نەوت 

لەسایەی بەرزی نرخەكانی نەوتدا"، 7ی حوزەیرانی 2008. 
سەرچاوە.  هەمان  وەبەرهێنەر"،  "مافەكانی  مۆتیت   .161
كە  دەمێننەوە  عێراقیەدا  چوارچێوە  لەم  نەوت  گرێبەستەكانی 
بەرجەستە  تێدا  الوازی  مافی  درێژەكێشانی  ماوەی  درێژایی  بە 

دەبێت. 
162. ڕووپێوی ئابووری خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 18ی ئییلولی 2006، 
هەمان سەرچاوە، مۆتیت ستایشی پسپۆڕە عێراقییەكان دەكات وەك 
بەشبەشكراوی  و  "پیشەسازی هەرێمی  دەڵێت  كە  )تاریق شەفیق( 
بە  كوردستانەوە  هەرێمی  حكومەتی  لەالیەن  لێرە  پێشنیاركراو 

سەركەوتنیشی لەسەر ئاستی تەكنیكی،  كاریگەر نابێت".
كۆمپانیای  سەرجەمیان  نەوت  زەبەالحەكانی  كۆمپانیا   .163

تۆماركراون. 
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ئاك،  عەلی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .164
بەڕێوەبەری گشتی بیت ئۆیڵ، ئەنقەرە لە 3ی حوزەیرانی 2008. 
پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .165

سەربەخۆی بواری نەوت، هەولێر لە 16ی حوزەیرانی 2008. 
166. واپێدەچێت ناكۆكیەكی ئایندەیی سەبارەت بە بودجەی 
پەسەندكراوی بەرهەمهێنانی كێڵگەكانی باشووری عێراق و نێوان 
حكومەتی هەرێمی كوردستان دەستپێبكات. لەڕووی مەبدەئیەوە 
دیاریكراو  ئاستێكی  تا  بەرهەمهێنان  تێكڕای  كەی  و  ئەگەرهات 
تەرخانكراوی  بۆ ڕێژەی  ئۆپیك دەكات خەاڵندن  لە  وا  بەرزبۆوە 
عێراق بكاتەوە، بۆ منوونە، ئەگەر ڕێژەكە )3.4(ملیۆن بەرمیل بێت 
لە ڕۆژێكدا، ئەوا پێویستە بڕیارێك هەبێت نیشانی بدات ئەو بڕە 
چەندە كە ڕێگەی پێدراوە بۆ هەریەكە لە حكومەتی فیدراڵی و 

حكومەتی هەرێم كە بەرهەمی بهێنن. 
پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .167

سەربەخۆی بواری نەوت، ئەستەنبوڵ لە 5ی تەمموزی 2008. 
168. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران، سلێامنی، 23ی حوزەیرانی 

 .2008
ئەندامێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .169
كوردستان،  هاوپەیامنی  لیستی  سەربە  نوێنەران   ئەنجومەنی 

عەمامن لە ئاداری 2008.    
170. چەند ئاماژەیەك لەسەر ڕوودانی ئەوە هەیە. بەرپرسێكی 
بۆ  مێژووییان  دەرفەتێكی  "كوردەكان  وتی:  هەرێم  حكومەتی 
سەركردایەتیەكامنان  بەاڵم  كەركوك،  گەڕاندنەوەی  بۆ  هەڵكەوت 
قەیرانی  گروپی  چاوپێكەوتنی  لەدەستدا"،  دەرفەتەیان  ئەم 

نێوده وڵه تی، سلێامنی لە 21ی ترشینی یەكەمی 2008. 
وزەی  پسپۆڕێكی  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .171

نێودەوڵەتی، عەمامن لە 28ی ترشینی دووەمی 2008. 
مالیكی  حكومەتی  كردەوەكانی  ئەنجامی  لە  كوردەكان   .172
لە ئەیلول و ترشینی یەكەمی 2008 لە خانەقین و دەورووبەریدا 
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بەهێز  مەركەزی  حكومەتێكی  گەڕانەوەی  لەبارەی  هۆشداریان 
دەدات  كورد  ئاواتەكانی  و  هیوا  خنكاندنی  بۆ  هەوڵ  كە  بینی 
)تەنانەت ئەگەر گوشارێكی سەربازیش بۆ ناوچەكانی دەرەوەی 
هەرێمی كوردستانیش ئاراستە بكرێت(، هەروەك چۆن لە نیوەی 
مەحمود  منوونە  بۆ  ڕوویاندەدا.  ڕابردوودا  سەدەی  دووەمی 
عوسامن، كە یاساناس و سەركردەیەكی كوردە ڕایگەیاند؛ "كێشەی 
حكومەتی  لەگەڵ  ملمالنێیەی  لەو  بچووكە  بەشێكی  خانەقین 
عێراق  ئایا  كە  ئەوەیە  لەسەر  ملمالنێكە  چونكە  هەیە،  مالیكیدا 
دەردەكەن  بڕیارەكان  پێكەوە  كە  ئەوانەش  فیدراڵیە،  واڵتێكی 

ئەوانەن كە لە حكومەتدا بەشدارن". 
173. حكومەتی هەرێم دان بەوەدا دەنێت كە توركیا لەوانەیە 
ئەمە سەرەڕای  ماوەیەك،  بۆ  دیار  ئابووری  تەنها شەریكی  ببێتە 
حسێن،  فوئاد  خۆرئاوا.  بەرەو  گرنگە  پردێكی  توركیا  كە  ئەوەی 
هەرێمی  سەرۆكی  بارزانی  مەسعود  نوسینگەی  بەڕێوەبەری 
بێتو  ئەگەر  دەگەڕێتەوە  ئێمە  بۆ  "ئەوە  وتی:  كە  كوردستان، 
لە  ئەزموونەكەی  ئێمە  بینەوە، چونكە  نزیك  توركیا  لە  مبانەوێت 

بەها دیموكراتییەكان لەبەرچاو دەگرین". 
تێڕوانینی  بە  تەنانەت لەگەڵ )ICCI(دا دروستە.  174. ئەمە 
ئەو دابەشكردنی نێوان هەرێمەكان نابێتەهۆی حەلبوون. بڕوانە 
ژمارە)70(،  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  قەیرانی  گروپی  ڕاپۆرتی 
بااڵ، 15ی ترشینی  لە عێراق: ڕۆڵی ئەنجومەنی  سیاسەتی شیعە 
دووەمی 2007 ، الپەڕە )18-17(. دابەشبوونی توندی عێراقییەكان 
قەیران،  گروپی  ڕاپۆرتی  عێراق.  نامەركەزی  مەودای  دەربارەی 
هەمان  ئەمریكا،  هێزەكانی  زیادكردنی  دووەمین  لەدوای  عێراق 

سەرچاوە، الپەڕە 11-14. 
كە  ئەوەی  "سەرەڕای  دەڵێت:  عەرەب  سیاسیەكی   .175
پارێزگای  )سەنتەری  تكریت  نزیك  دەكەوێتە  گوندەكەم 
هیچ  نەوت  و  كەركوكەوە  بە  پابەندم  من  بەاڵم  سەاڵحەدین(، 
پەیوەندییەكی بە مەسەلەكەوە نییە. ئێمە لە سایەی دەسەاڵتی 
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لە  ئێمە  بەاڵم  نەبینی،  نەوت  لە  سوودمان  حسێندا  سەدام 
پەیوەندی  و  هەیە  كەركوك  بۆ  ئینتیاممان  كۆنەوە  سەردەمێكی 
قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی  كەركوكدایە"،  لەگەڵ  ئابووریامن 
لەگەڵ سەعدون فەندی، سەرۆكی ئەنجومەنی ڕاوێژكاری عەرەبی، 
كلدۆئاشووری  سیاسیەكی   .2008 حوزەیرانی  22ی  لە  كەركوك 
لەگەڵیدا كۆكە و دەڵێت: "حەویجە لەڕووی جوگرافی و مێژوویی 
و ئیداریەوە بەشێكە لە كەركوك. لە سەردەمی پاشایەتی لە ساڵی 
حەویجەش  بەغدا،  پارێزگای  لە  بوو  قەزایەك  نكریت  1957دا 
قەزایەكە لە چوارچێوەی پارێزگای كەركوك"، چاوپێكەوتنی گروپی 

قەیران، كەركوك لە 22ی حوزەیرانی 2008.  
حەویجە  دەكات  پێشنیار  ئەمین،  مستەفا  نەوشیروان   .176
چاوپێكەوتنی  نوێ .  عەرەبی  پارێزگایەكی  پایتەختی  بكرێتە 
خەڵكانی   .2008 حوزەیرانی  23ی  لە  سلێامنی  قەیران،  گروپی 
تری وەك نوری تاڵەبانی كە ئەندامێكی سەربەخۆیە لە پەرلەمانی 
پارێزگای  لە  بەشێك  بكرێتە  كە  پێشنیاریكرد  كوردستاندا، 
قەیران،  گروپی  چاوپێكەوتنی  هاوسێیەتی،  كە  سەاڵحەدین 

هەولێر لە 17ی حوزەیرانی 2008. 
177. لە كاتێكدا كە پارێزگاكان دەسەاڵتێكی زۆرییان لەدەستی 
ئەو  بۆ   2008 شوباتی  یاسای  بەپێی  هێشتووەتەوە  خۆیاندا 
پارێزگایانەی كە لە هەرێمدا ڕێكنەخراون، بە بەراورد لەگەڵ پێش 
2003 )بۆ منوونە هەڵبژاردن، البردنی پارێزگارەكان، ئامادەكردنی 

بودجەی پارێزگا و بەڕێوەبردنی سامانی نەوت و غاز(. 
178. سەركردەیەكی عەرەب لە كەركوك وتی: "پێویستە كەركوك 
بەندبێت،  بەغداوە  بە  و  مبێنێتەوە  پارێزگایەكی سەربەخۆ  وەكو 
لەوە  چونكە  فیدراڵی،  هەرێمێكی  بكرێتە  كەركوك  نامانەوێت 
دەترسین كوردەكان هەڵسن بە دابڕین و جیاكردنەوەی حەویجە 
پەیوەندیامن  دەمانەوێت  هۆیەشە  ئەم  لەبەر  كەركوك.  لە 
ناڕەزاییامنە  تەنها  ئەوە  چونكە  مبێنێت،  هەر  ناوەنددا  لەگەڵ 
بە  سەربەخۆ  پارێزگایەكی  بە  كەركوك  كردنی  بەرامبەر  لە  كە 



147نەوتبەرامبەرزهوی

حەویجە  كە  هەبوایا  ئەوەمان  زەمانەتی  ئەگەر  دەستامنەوەیە. 
ناڕەزاییامن  تر  جارێكی  دەمێنێ ،  كەركوكدا  چوارچێوەی  لە 
دەرنەدەبڕی، بەڵكو زەمانەتی دڵنیایی مانەوەی پەیوەندیە لەگەڵ 
بەغدادا، چونكە ئێمە لە بەغدا لە ڕێگەی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە 
گروپی  چاوپێكەوتنی  بپارێزین.  بەرژەوەندییەكامنان  دەتوانین 
قەیران لەگەڵ سەعدون فەندی، كەركوك، 22ی حوزەیرانی 2008. 
179. پژاك )PJAK(، حزبی ژیانی ئازادی كوردستانە، پێگەكەی 
لەوێوە  چەكدارەكانی  و  كوردستانە  هەرێمی  قەندیل(ی  )چیای 

هێرش دەكەنە سەر ئێران. 
پارتی  كێشەی  بۆ  سەركەوتووانە  و  گشتگیر  چارەسەری   .180
كرێكارانی كوردستان لە هەرێمی كوردستان، پشت بە ڕێگەچارەی 
دەبەستێت،  توركیا  كوردەكانی  كێشەی  بۆ  گشتگیر  سیاسیانەی 
ئازادی  توانایدایە  لە  هەرێم  حكومەتی  ئەوەش  نەبوونی  بە 
ڕاپۆرتی  لە  هەروەك  بكات.  سنووردار   )PKK( جموجوڵەكانی 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی گروپی قەیران ژمارە)64(دا پێشنیار كراوە 
"عێراق و كوردەكان: چارەسەری قەیرانی كەركوك، 19ی نیسانی 
2007، الپەڕە)-16 19(. بەرپرسێكی كورد ئاماژەی كرد بۆ یەكەم 
هەرێمی  وەزیرانی  سەرۆك  و  توركەكان  نێوان  چاوپێكەوتنی 
بەغداو  لە   2008 ئایاری  1ی  لە  بارزانی(  )نێچیرڤان  كوردستان 
ئەوەی بە دەستكەوت دایە قەڵەم و وتی: "ئێمە لەوە تێدەگەین 
بەاڵم  دادەنرێت،  كێشەیەك  بە  كوردستان  كرێكارانی  پارتی  كە 
ڕێگەچارەیەكی سەربازی نییە، ئێمە دەمانەوێت پەیوەندی باش 
هاوبەرامبەر  ڕێزگرتنی  بنەمای  لەسەر  ببەستین  توركیادا  لەگەڵ 
دژی  و  كەسێك  هیچ  لەالیەن  هەرێم  خاكی  نادەین  ڕێگەش  و 
هەرێم  حكومەتی  بەاڵم  بەكاربهێرنێت،  دراوسێیەكامن  هەر 
لە  توركیا  ئەگەر  نانێت،   )PKK( لەدژی زیادە  هیچ هەنگاوێكی 
بەرامبەر كێشەی )PKK( بۆ چارەسەرێكی سیاسی بگەڕێت، ئەوا 
ئێمە یارمەتی دەدەین. چاوپێكەوتنی گروپی قەیران لەگەڵ فەالح 
لە  دەرەوە  پەیوەندییەكانی  فەرمانگەی  سەرۆكی  بەكر،  مستەفا 
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حكومەتی هەرێمی كوردستان، هەولێر لە 29ی حوزەیرانی 2008. 
هەمان  عێراق".  لە  ڕەگەزی  پاكتاوی  "تاوانی  بڕوانە   .181
و  ئەمریكا  ژەهراوی:  ئاماژەیەكی  هیڵتەرمان،  یوست  سەرچاوە، 

عێراق و ژەهراویكردنی هەڵەبجە بە گاز )كامربیدج 2007(.      
ئەوا  سەربەخۆ،  قەوارەیەكی  ببێتە  كەركوك  ئەگەر   .182
خاكەكەی قەبارەی بونیادی جیۆلۆجی كێڵگەكانی نەوتی كەركوك 
دادەپۆشێت، ئەمە سەرەڕای كێڵًگەكانی بای حەسەن و جەمبور. 

سەعید،  ڕاكان  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .183
 .2008 حوزەیرانی  19ی  لە  كەركوك  كەركوك،  پارێزگاری  جێگری 
سەعید كە كەسێكی عەرەبە ئاماژەی بۆ ئەوە كرد كە كەركوك بە 
گرتووە.  ئامێز  لە  كۆمەڵگەیەكی  چەند  زۆر  سااڵنێكی  درێژایی 
دانیشتوانەكەی  زۆرینەی  توركامنیەو  بنەڕەتدا  لە  كەركوك 
توركامن بوون و لەناو شارەكەشدا دەژین، بەاڵم كاتێك نەوتی لێ  
دەتوانیت  ڕاكێشا.  خۆیدا  بەالی  گروپەكانی  هەموو  دۆزرایەوە 
پێكهاتەی شارەكە ببینیت كەچۆن كۆچ بەرەو شارەكە ڕوویداوە، 
لە  كوردەكانیش  خۆرئاواوە،  بەشەكانی  و  باشور  لە  عەرەبەكان 

باكورو خۆرهەاڵتەوە بۆی هاتوون. 
كوردەكان،  و  عێراق  قەیرانەكان،  گروپی  ڕاپۆرتی  بڕوانە   .184
هەرێمەكە  ئەگەر  تەنانەت  الپەڕە)17-19(،  سەرچاوە  هەمان 
لە  كەركوك  دەسەاڵتەكانی  ئەوا  سەربەخۆی،  پارێزگایەكی  ببێتە 
كوردستان  هەرێمی  لە  ناوەندی  بەشی  گەورەترین  دەسەاڵتی 

زیاترە. 
قەیرانی  گروپی  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  ڕاپۆرتی  بڕوانە   .185
لەسەر  كۆشەڕ  كوردەكان:  و  عێراق  ژمارە)56(،  نێودەوڵەتی 

كەركوك، 18ی تەمموزی 2006. 
شوان،  ئەمین  لەگەڵ  قەیران  گروپی  چاوپێكەوتنی   .186
ڕووناكبیرێكی كوردە، كەركوك لە 18ی تەمموزی2006. هەروەها 
كوردستان  پەرلەمانی  لە  سەربەخۆ  ئەندامی  تاڵەبانی،  نوری 
وەك   .  2008 حوزەیرانی  لە17ی  هەولێر  كەركوكە،  خەڵكی  و 
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ئەڵتەرناتیڤ كێڵگەی نەوتی كەركوك دەخرێتە ژێر گلدانەوەیەكی 
تیایدا  كە  بێالیەن  ناوچەیەكی  دەكرێتە  یاخود  ڕاستەقینەوە، 
هەموو الیەنە پەیوەندیدارەكان مافی هاوبەش مسۆگەر دەكەن 
لەژێر یاسای نەوتی فیدراڵیدا، ئەمە لەگەڵ دەستپێوەگرتنی مافە 

سیادییە كۆتاییەكان لەالیەن حكومەتی فیدراڵییەوە. 
لەگەڵ  نێودەوڵەتی  قەیرانی  گروپی  چاوپێكەوتنی   .187
18-19- لە  كەركوك  گروپەكە،  چوار  هەر  سیاسییەكان  سەركردە 

22ی حوزەیرانی 2008. 
كاری  تیمی  ناوبژیكردنەی  ئەو  لەگەڵ  ڕێككەوتن  بە   .188
ناوخۆیی ئەمەریكی پێی هەڵساوە بۆ سەرلەنوێ  ئاوەدانكردنەوەی 
پارێزگاكە كە لە 2ی كانوونی یەكەمی 2007 ئیمزا كراوە، بەو پێیە 
لەسەر  كەركوك  كوردەكانی  و  عەرەبەكان  سەركردە  لە  هەریەك 
بۆ  ئەندام   21 دانانی  لەنێوانیاندا  ڕێككەوتن،  بڕگە  زنجیرەیەك 
بە  تەرخانكراوەكان  كورسیە  دیاریكردنی  شارەكە،  ئەنجومەنی 
ڕازی  ڕێكەوتننامەیە  بەم  توركامنەكان  ڕێژەی)32-32-32-4%(. 
نەبوون، بەاڵم لە ئەیلولی2008 دا ڕەزامەندبوونیان پێشكەش بە 
سەرۆكی  وەك  خۆیانەوە  لەالیەن  كەسێكیان  و  كرد  ئەنجومەن 

ئەنجومەن دەستنیشان كرد)جێگرەكەشی كەسێكی عەرەب بوو. 
 2008 پارێزگاكان  دەسەاڵتەكانی  یاسای  حوكمی  لەژێر   .189
كورسی   25 تەنها  پێویستە  پارێزگایەك  ئەنجومەنی  هەموو   ،
هەر)200000(كەسێك.  بۆ  كورسی  یەك  سەرەڕای  بگرێتەخۆ، 
بۆ  ملیۆنێك  لەنێوان  كەركوك  دانیشتوانی  ژمارەی  واپێدەچێت 
)1.200000(كەسدا بێت، واتا بە زیادبوونی 5 بۆ 6 كورسی كۆی 
گشتی دەبێتە 30 یا 31 كورسی. واتا دابەشكردنی چاوەڕوانكراو 
دەبێتە: عەرەبەكان 7 كورسی، كورد 14 كورسی، مەسیحییەكان 3 

كورسی)-22.5 -22.5 45 10%-(.
یان  كەمرت  ڕێژەیەكی  بە  كە  هاوكێشەیەی  ئەو  ئەمەیە   .190
یەكەمین  لەپێش   2005  –  2003 لەنێوان  بەكارهێرناوە  زیاتر 
بە  هەستا  كاتی  دەسەاڵتی  ساڵی2003دا  لە  هەڵبژاردندا. 
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دانانی)30(كورسی لە ئەنجومەنی شارەوانی كەركوكدا، واتا 11 بۆ 
كورد، 7 بۆ مەسیحییەكان، 6 بۆ عەرەبەكان، 6 بۆ توركامنەكان. لە 
چەند ڕاپۆرتێكی پێشوودا گروپی قەیرانەكان سەرنجی ئەوەیداوە 
لە  گێڕاوە  گرنگیان  ڕۆڵێكی  كلدۆئاشوورییەكان  مەسیحیە  كە 

كەمكردنەوەی گرژی و ئاڵۆزییەكاندا. 
فیدراڵیەتی  لە  جۆرێك  پێشنیاری  قەیرانەكان  گروپی   .191
دەكات  عێراق  لە  پارێزگاری  كە  فیدراڵیەك  كرد،  ناچوونیەكی 
و  كەم  الیەنی  و  دەكات  دەستەبەر  كوردیش  ئامانجەكانی  و 

پێویستیش بۆ هەموو الیەنەكان دابین دەكات. 
حكومەتی  كرد  ئەوەی  پێشنیاری  قەیرانەكان  گروپی   .192
هەرێمی كوردستان هەڵسێت بە هەڵوێست وەرگرتن كە لە پارتی 
ڕازی  بێتو  ئەگەر  نابورێت،  لەناو هەرێمدا  كوردستان  كرێكارانی 
نەبێت بە وازهێنانی لە خەباتی چەكدارانەو داماڵینی چەكەكانی.

عوسامنی  لەگەڵ  قەیرانەكان  گروپی  چاوپێكەوتنی   .193
حاجی مەحمود، وەزیری كاروباری ناوخۆ لە حكومەتی هەرێمی 

كوردستان - سلێامنی لە 26ی حوزەیرانی 2008.
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