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او بةذثوةبةرايةتييةكاين بؤ سةر هةرمثي مةسةلةي كةركوك و گةذانةوةي سنووري جوگرافي        

كوردستان ، لةهةموو پرسة سياسييةكاين كوردستان و عثراق ئاصؤزترةو زؤرترين كةس و اليةين 
عثراقيي و نثودةوصةتيي سةرقاص كردووة، ئةمة لةخؤذايي نيية و بةرئةجنامي زؤر كثشمةكثشي 

 و چ وةكو مثژوو نووسثكي  ئاكادميييستثكجةبار قادر  چ وةكو.د .ة ثژوويي دوورو درثژسياسيي و م
بةسةليقة لةم بوارةدا ناوبةناو لةسةر كةركوك دةنووسثت و ذةهةندة سياسيي و مثژووييةكاين 

 .هتد ، شرؤضة دةكات.... كةركوك و پرؤسةي پاكتاوكردين نةژاديي و تةعريب
  
  

 ، لةساييت دةنگةكاندا  2005-7-4 كة لة يةدوايني شرؤضةكردين بؤ پرسي كةركوك ، لةوتارثكيدا        
 و گةآلصةكردين دةستووري 58ماددةي  شيكارةسياسيي و ميكانيزمي جثبةجثكردين بآلويكردةوة،

 ئةو وتارة .دةربذيوةلةسةرهةريةكةيان داوةتة بةر لثوردبوونةوةو بةكورتيي بريوبؤچووين خؤي 
دةربازبوون لةو سةرگةردانيي و دةسيت خستووةتة سةر كةموكورتييةكان، بةالم هيچ ئاسؤيةكي بؤ 

  .بث بةرنامةييةي كةئةو باسي دةكات و حيزبةكوردييةكاين تيادا نغرؤ بووة، باس ناكات
  

ن، پثشتريش كة ئثستاي عثراق كة زؤرينةيان شيعةئةو بؤچوونة زؤر راستة كة كاربةدةستاين         
سةردةمي بةعسدا لة ديدوبؤچووين ئةياد عةالويي و شثخ غازي ياوةر بوو، لةگةص كاربةدةستاين .د

 بةرامبةر بة كثشةي كةركوك، بةدصنيياييةوة ، شيعة  بوونسياسيياندا زؤر لةيةكةوة نزيك
مةزهةبثكي باشووري عثراق ، سوننة مةزهةبثكي ناوةذاست و ذؤژئاواي عثراق ،كةسثكي ليرباص و 

 و ئةو كؤمؤنيستانةي كة ةفيي وةكو زةرقاوي توندذؤي  سةل كةسثكيعةملانيي وةكو پاچةچيي و
پةتاي نةتةوةي سةردةست لة مثشك و هزرياندا گةراي داناوة، هةموو ئيسالمييةكاين دنياي عةرةب 
كة عروبة لةمثشكياندا ئاوثتة بووة  ، سةرةذاي جياوازيي بريوبؤچووين ئايدؤلؤژيي و سياسييان ، 

 و هةموويان لةيةك سةنگةردا دژي بةالم لةبةرامبةر پرسيي سياسيي كةركوكدا زؤر لةيةكةوة نزيكن
  .بةرينترين داواي جةماورةيي گةيل كورد يةكدةگرنةوة 

  
ژمثي بةعس و بةتايبةتيش لةسةردةمي سةدامدا ،تةعرييب بؤ ئةوة كرد، كة پشتثنةي ئاساييشي      ر

كيش بؤ نةتةوةي عةرةب لةهثصةكاين بةريةككةوتندا بكثشث و شاري كةركو  ) امن القومي( نةتةوةيي 
ديارة چاوچنؤكيي و تثرنةخواردين . لة ناسنامةي كوردستانيي بوون بةيةكجاريي خبات 



 بةو هةموو نةوتةي عثراق ، لريف گةورةشيان لة نةويت كةركوك سةالتداراين نةتةوةي سةردةست دة
 بؤية پةنايان بؤ شؤضينيستترين سياسةت برد كة خؤي لةتةعريب و تةرحيل و تةهجري و .دابوو 
سةدام پاكتاوي ذةگةزيي و تةعرييب  زؤر زيرةكانة كرد، زؤربةي هةرةزؤريي . يسدا دةبينييةوة تةبع

ئةو عةرةبة هاوردانة شيعةن ، تةنانةت بةشثكي زؤريان لةو هؤز و تريانةي خوارووي عثراقن، 
ةوان ، پارةو ماص و سامان ، الي ئكةوةفايان بؤ هيچ كةس نيية جگة لةبةرژةوةنديي تابيةتيي خؤيان 

هةموو شتثكة، ئةو دةستكةوتة مادديانةي لة دوو سث دةيةي كؤتايي سةدةي  رابردوودا ، چنگييان 
 .،ئةگةر بؤندي باشيان پثنةدرث كةوتووة ، ئةستةمة بةئاسانيي دةسيت لثهةصگرن 

  
كي نةجةعفةري و نةهيچ سياسةمتةدارث"جةپار قادردا نيم كة دةصث . من لةگةص ئةو بؤچوونةي د        

تري عةرةيب عثراقي نةئةوذؤ و نةلةدواذؤژدا زايت ئةوة ناكا كة نيو مليؤن عةرةب لة كةركوك و 
زؤر . بؤ ئةو شوثنانةي لثوةي هاتوون) تةشريف ببةنةوة ( دةضةرةكاين تري كوردستانةوة وا لثبكا 
 دةخزميان ن دةكةين ، ئةگةر هةريةكث لةم خثزانانة يةكيابةكوريت ئثمة باس لةسةدان هةزار خثز

كام سياسةمتةدار ئامادةية ئةو هةموو جةماوةرة لة خؤي و .  چةند مليؤن كةسث ةهةبث ئةوا دةكةن
لثرةدا لةم دثذو  ."؟،بةتايبةيت لة دةمثكدا كة هةصبژاردن  لةبةردةرگايةحيزب و دةسةآلتةكةي بتؤرثنث 

شؤضينيزمي عةرةب و پانئثرانيي نيوةي كة هثصم بةژثريدا هثناوة ، شتةكان زؤر تثكةص دةكات و هةموو 
بايةخنةداين ئةمثريكا و بةريتانيا بة چارةسةري يةكجاريي  ..... وپرؤ توركيايي و پانئيسالميزم و

كةركوك و هثشتنةوةي هاوكثشةكان لة حاصةتثكي مؤلةقدا دةهثنثتة سةر باآلنسي هةصبژاردن و تؤراين 
 ئةو بؤچووين هةصبژاردن و !.راقيي لةخؤي بكات؟چةند حيزب و اليةنثك كة چةندين ميليؤن عةرةيب عث

دص تؤراندنة سةراپا بؤچوونثكي عاتيفيية ، زؤر ئةستةمة شيعةيةك  دصي لة حيزبثكي ئيسالميي و 
 سةرؤكي حكومةت بذةجنث لةبةر ئةوةي عةرةبثكي تةعريب ، كة بؤ پارة هاتووة بؤ كةركوك ، ئثستا 

 خؤ هةموويان بةناز و پارةو موصكةوة ذةوانة دةكةنةوةو  دواي ئةوة.گةذثنراوةتةوةبؤ جثگاي خؤي 
    . ، تا كةسوكارو خزم و دؤستةكانيان ناذةحةت بن كةس ستةميان لث ناكات

 
جارث ئةم گرميانة بؤ كؤمةصگايةكي ئاصؤزي وةكو عثراق ، ئةو گرنگييةي نيية، كةسوكاري ئةو        

دستان ، كة لةخوارووي عثراق و ناوةذاست دةژين عةرةبة هاوردانةي كةركوك و ناوچةكاين تري كور
، لةهةموو كةس زياتر و باشتر دةزانن كة ئةوانة بؤ مشتث پارةي شةستةكان و حةفتاكان و هةشتاكان  
هاتوونةتة كوردستان و كةرامةتيي مرؤيي خؤيان پثش هةموو شتث فرؤشتووة، جا سياسةت و 

 بة گؤترةكاريي نابثت ، ئةوةندةي پةيوةندي بة ، و هةصبژاردن نةخشةدانان بؤ دةنگ گردكردنةوة
  .بةرنامةي سياسيي و پرؤژةي سياسيي و داهاتووي سياسيي گةشةوة هةية

  
 ئةوةندة  شلن  بؤ لةاليةكي تريشةوة ، ئةو عةرةبانةي كةركوك بةتايبةت، زؤربةيان        

ثكي باشن ، بةكورتييةكةي  خؤيان بة كاتيي دةزانن لةكةركوك و چاوةذثي دةمچةوركردنذؤيشتنةوة
دةيانةوث بةوذكگرتين زياتر گوشاري ماددي زياتر خبةنة سةر حكومةيت عثراق ، بؤ ئةوةي زةوي و 

 بفرؤشن ، نةك كسلفةي عةقاريان بداتث لةو شوثنانةي كة بؤي دةذؤنةوةو ماصةكانيشيان لةكةركو
جةپاريش .بةپارة دةكرث، وةكو دي بةپلةي يةكةم ي هةموو ئةمانةش زؤر بةئاسان.لثيان بسةنرثتةوة

جا كةوتووةتة سةر قورسايي  كورد، تا چةند . دؤالر هةية ) بيليؤن ( دةصثت پثوثسيت بة چةندين مليار 



پارة لة حكومةيت عثراق داچةكثنن بؤ ئةم پرؤژة سياسييةو چةنديش لة خةزثنةكاين خؤيان دةتوانن 
 واية ، يةكثتيي و پاريت يةك لةسةرچواري پارةكاين من پثم.. دةدةن بؤ ئةوةي پةلة لةكارةكاندا بكرث

  جوگرافييخؤيان لةكةركوكدا خةرجبكةن، كوردستانيي بووين كةركوك بةتةواويي لةذووي
   .سةرژمثرييةوة دةچةسپث و بة فاكت دةبثت

  
" ي تواناي دابينكردين چةندين بيليؤن دؤالري نيية و يكةسثكي سادة ، بيگوتاية حكومةيت عثراق         

جثگاي   ."كةي دةتوانث پرؤسةيةكي وا ئةجنام بدا ، تةهنا مةگةر خوداوةند بؤ خؤي بزانث 
 وةكو دكتؤر جةبار ، نةدةبوو ئةو   وردةكار و ئاكادمييسيتسةرسوذمان نةبوو، بةالم بؤ كةسثكي

بةهيچ شثوةيةكيش نابوواية بيگوتاية ارةية دابني دةكرث، گومانةي ال دروست بثت كة چؤن ئةو بذة پ
 عثراق، بةو هةلومةرجة شذةي جارث پثش هةموو شتث هةر ئثستا . "مةگةر خوداوةند بؤ خؤي بزانث"

 بيليؤن بارثل 300 بؤ 200، عثراق نزيكةي ** ة قةبارةي يةدةكي نةوتدا ةوة، دووةمني دةوصةتة لخؤي
كةكةيدا هةية، ئةمة جگة لةوةي دةيان شوثين تر لةعثراقدا و تةنانةن نةويت لةژثر خا) بةرميل ( 

لةكوردستانيشدا زؤر چاصةنةوت هةية ، نةخراونةتة چوارچثوةي ئةو بذة زؤرة  لة يةدةكي نةويت 
 بةالم بةپثي وثب ساييت .عثراق و هيچ پثوةرثكيش نيية، بؤ ئةوةي كة ئةندازةي ئةو نةوتانة چةندة 

  . ***نةويت عثراق هثشتا نةپشنكراوة% 90  حكومةيت ئةمثريكا بثت ، لةزانياريي وةشثين
  

   ووخاو و داتةپيووي ئابووريي هةية،هاوكات ، گومتان عثراق وآلتثكي هةژار و ژثرخانثكي ر          
، پارة   ) International Monitory Fund( و  )  World Bank( لةتوانايدا هةية ، كة لة بةالم خؤ 

گرث و پرؤژةكاين پث جثبةجث بكات، بةدصنيياييةوة حكومةيت شيعةو سوننةي نةتةوةي وةرب
 كوردييان فراكسيؤين گةيل كورد و  گةورةيسةردةست لةخؤيانةوة ئةمة  ناكةن ، ئةگةر گوشارثكي

كةواتة مةسةلةكة لةسةر نةبووين پارة نيية، ئةوةندةي لةسةر خةرجنةكردين ئةو . لةسةر نةبثت
ئةگةر جةماوةري گةيل كوردستان و حيزبة سياسييةكاين كوردستان بثنة سةر ئةوةي بة پارةيةية، 

 ، 58 بؤ جثبةجثكردين ماددي  ،حكومةيت عثراق ناچاربكات  پارة خةرجبكاتگوشاري جةماوةريي
ئةوسا نة ئةمثريكا و نة حكومةيت  عثراقي و نةهيچ هثزثك ناتوانث ببثتة لةمپةرلة ئاست داخوازيي 

، حيزبة سياسييةكاين لة ئاست ئةو متمانةيةدا يةبةالم بةآلي خةصكي كوردستان لثرةدا. يداجةماوةر
  .نني كة گةل پثي بةخشيون 

   
 بؤ دابينكردين  لةسياسةتدا ، ، زؤرجار وا دةكات لةبةرنامةي حيزب و حكومةترةشبينيي      

ريانةتر هةوصةكان بةيةك ئاراستةدا  داخوازيي  زياتر داوابكرثت و شثلگداواكاريية جةماوةرييةكان ،
كالناكاتةوة،  ، كثشةي سياسيي كةركوك بةيةكجاريي ية58، ، هةموو كةس دةزانث كة ماددي نبربث

 ساصة نةك هةر خةصكي كةركوك، بةصكوو هةموو 40 - 30بةالم سةري گرث كوثرةيةك دةكاتةوة كة 
دا ، تواناي بةذثوةبردين ذيفراندؤم و  كورد لةئثستا.خةصكي كوردستان بةدةستييةوة گريي خواردووة

چونكة ،  ئةگةر هةشبثت بةبث كةركوك نةكردنيي باشترة لة كردنييكةمپةيين سةربةخؤيي نيية،
هثشتا زؤر شوثين وةكو كةركوك لةژثر چةكمةي پامشاوةي بةعسيزم و تةعريبدا دةناصثنث، بؤية 

، دةبث ئاصتةرناتيضثكي سياسيي سةرييو رةشبينيت هةبث لة ، بةچارةسةر نةزانرث 58كاتث ماددةي 



روونت هةبث بؤ گةيل كورد ، ئةگةر ئةو ماددةية ، نةهاتة جثبةجثكردن، يان هةر بةكةصك نايات، 
  .ت لةبةردةستدا بثت  58ئةوا دةبث ئةجثنداي سياسيي و بةرنامةي گوجناوتر لة ماددةي 

 
  

تةوة و قامكي خستووةتة سةر ئازارةكاين جةبار قادر ، سةري داوةكةي دؤزيوة.بةداخةوة ، د         
 چيتر بكرث، ئاخر هةر ئةوةي ئةو باسي 58بةخوثنةر ناصثت ، لةبري ماددةي خةصكي كةركوك، بةالم 

هتد ، خبرثنةوة سةر كةركوك ، بؤخؤي ....دةكات، كة چةمچةماص و كةالرو كفري و خورماتوو 
 و رةخنةشم لةوة هةية كة ريفراندؤم 58اددةي  ، من سةرسام نيم بة م58بةشثكة لة بذگةكاين ماددةي 

 ئةو  لةوة باشتر نيية، ئةگةر ، بةالم لةئثستادالة سةر مثژوو و جوگرافياي شاري كةركوك بكرث 
ماددةية جثبةجث بكرثت، كوردستانيي بووين كةركوك دةبثتة فاكت و بةدؤكيومثنت دةكرثت و مثژوو 

  .ثت بؤ كةركوك و كوردستانيي بووين كةركوك دةب
  

      
ئثستا هةلثكي زؤر زثذين هاتووةتة ئاراوة، ئةوةتا عةرةبة شيعةكان خؤيان داوا دةكةن، كة    

قةرةبوو بكرثنةوةو پارچة زةوييةكيان لة ناوةذاست ، يان لةخوارووي عثراق بؤ دابني بكرث، ئةوا 
ور دةخرثتةوة ، تةشريف دةبةنةوةو ئةم ئاژاوة و دةنگؤي شةذي نةتةوةييةش لةشاري كةركوك دو

ئةم كارةش بة بث راييكردين توركمانةكان نابثت، كورد بةهيچ شثوةيةك نابث بري لة گؤشةگريكردين 
توركمان  بكاتةوة لةكةركوكدا، توركمان هةموويان شؤضينيست نني، دةكرث زؤرترين ذثژةيان 

 يةكالييكردنةوةي بةئاراستةي بةرژةوةنديية هاوبةشةكاين كورد و توركمان ثنرثنة ناو پرؤسةي
  .شاري كةركوكةوة

  
    

ئةركي رووناكبرياين كوردو تثكؤشةراين سياسيي كوردة، كة گوشار خبةنة سةر دةسةآليت        
سياسيي كورد و بةتايبةتيش ، يةكثتيي نيشتمانيي كوردستان كة پةلة بكات لةوةي ئةو ناوچانة لة 

 دايناوة لةسةردةمي بةعسدا كة لة دةربةندخيان سلثماين بكاتةوة، يان لةو كةركوكة وةمهييةي خؤي
جثگريكرابوو  ، با بياخناتةوة سةر كةركوك، يةكثتيي دةبث بؤ ئاييندةي سياسيي شاري كةركوك ، 
قوربانيي گةورة بدات، دةبث دةست لةو بذة پارة زؤرةي بةناوي ئةو ناوچانةوة وةريدةگرث هةصبگرث 

ثتييش بگةذثتةوة لةهةصبژاردين داهاتوودا، بةالم لة داهاتووي ، هةروةها ئةگةر ئةو كارة بةزياين يةك
 جثبةجثكردين .دووردا بة كارثكي سياسيي وردو لةبةرچاوگرتين بةرژةوةنديي باآل لثك دةدرثتةوة 

 ، سةرةتاي راستكردنةوةي گةورةترين دةستدرثژيي شؤضثنيزمي عةرةبيية لة سةدةي 58ماددةي 
، چةند لة ئةستؤي حكومةيت عثراقة، ئةوةندةش بةرپرسيارييةيت رابردوودا، ئةم جثبةجثكردنةش 

بؤ  ،دةكةوثتة ئةستؤي پارتيي و يةكثتيي و هةموو تثكؤشةراين سياسيي و رؤشنبرياين كورد
ة پةلةكردن و سووربوون لةسةر كةمترين داخوازيية سياسيية هةنووكةييةكان ، ئؤباصي كةمتةرخةميي

 . لةئةستؤي هةمووانة  كانيش
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