
  ی باسک رجاره هه
  ! حوار متمدنمپینی  کهرکوک و ی که له سه مه

  ئاسۆ حامدی 
  

   یهتا تا هه ک هه  نهنووس سازه کی چاره یه له سه لی کورد مه نووسی بۆ گه ی شاری کرکوک و چاره له سه مه
ژموونی  ی سنوور و هه له سه  مه گات که  ئاست ده ی شارستانی به شه نی و گه ده  مهکی گایه لكو تا کۆمه  به

نگری و  ب الیه  کوردستان ده  لهیش پ ت چه نانه مۆ ته  ئه ، کی کی الوه یه له سه  مه بیته ناسیونالیستی ده
 و  هزی ووته کی ئابووری بهز رکه  مه ، چونکهتکانی کوردستان ب ر ناوچه  بۆ سه م شاره ی ئه وه ڕانه گه
  ش به وه کالبوونه م یه  ئه.  باشتر بژینمۆ  ئهتوانن  شار دهت دانیشتوانی نانه کرێ شار ئارامتر و ته ده

ر ناسیونالیزمی کورد  گه  ئه.مۆ ورانی ئه  بۆ ده  باشترین هۆیهنگدانی دانیشتوانی شار بژاردن و ده هه 
تانی  موو میلله وکات بۆ هه ئه.ی جۆرێ تر بوو که له سه  مهش  م شاره  ئیستا ئه دابایه ست نه ده تی له فرسه
 کانیش زاریه  هه1000کان و   هاورده به ره ت بۆ عه نانه  ته وه کانیانه موو توژه  هه  چاکتر بوو به که شاره
.  یه م هه ر که تاش ههرچی ئیس گه بوو ئه ر ده ت و حوکم هه سه بوو یان ده  شار دا ده ک له  یاسایهخۆ
پیش  عبی چه ر بۆ ڕای شه و هه وه یقۆزته وا ده  هه ی توافیق له ره ی تورکمانی و به ره  به مپینه م که الم ئه به

   و له بۆ کوردستانن که خۆ و ڕفراندۆم ده ربه تی سه وه ندێ داوای دروستکردنی ده ک هه  الیه له.  ناکۆکه
روا   هه کات پیان وایه پ داوای ده ی چه و ڕفراندۆمه  ئایا ئه.ن که  ده م جۆره پینی لهم کی تر ئیمزا بۆ که الیه
  .ن؟ که بووی ده  و ئران قه کان و تورکیه  هاورده به ره ی تورکمانی و عه ره به
کان نا دروست  یییه وه ته  نه له سه ر مه  سه کانی له وسته بیات و هه ده پ و ئه  تا ئیستا ختابی چه وه داخه به

  .دا کانی ده وه پ و بزوتنه  خودی چه ش زیانی زۆر به مه ئه. و ناکامه
  
( التی ناسیونالیزم  سه  ده  به  ڕق و کینه  له ن جگه که رکی ئینسانی شار ده سه  چاره ی باس له وانه  ئه
مۆ  التی ئه سه نووسی ده ه چار ل له نووسی گه م چاره به. هیچی تر نین)  کتی  تی پارتی و یه تایبه به

ندین   چه  که وه بیاتی مارکسی بخوننه ده  ئه لزاس و لۆرین له  مژووی شاری ئه م هاوڕیانه با ئه.  جیایه
م   شارکی ئاسایی و هه ئستا بۆته.  وه کان نایه نساویه ره لمانیای و فه لی ئه  نوان گه ڕ و کاولکاری له شه
رسنووری  کانی سه کان بۆ شاره نساویه ره م فه ڕۆن و هه  ده م شاره انیان بۆ کار لهک وه کان و نه لمانیه ئه
  .جیا بوومووان   بۆ هه  وکات له ی ئهکان هوران  ده چونکه.بن لمانیا بۆ کار سنوور ده ئه
 نوان  کو موستار له یان شاریکی وه.  وروپایی وایه رسنووری ووتانی ئه کانی سه موو شاره  بۆ هه مه ئه
  .تی یۆگوسالڤیای فدرای وه ی ده وه شانه وه  کاتی هه النی جیاجیا له ب و گه زهه مه
  
،  پیشی تیایه سانی چه ندین که  چه وه  داخه رانی به ی حوار متمدن و ئیمزاکه وه مرۆڤ دۆستانه م خوندنه ئه

   و کی نادروست و ناکامه یه وه خویندنه
.  کی نادروست و ئۆتۆپیایه یه وه کانی خوندنه ره رکوک و فاکته ری کهوشی سیاسی شا مۆی ڕه بۆ ئه

ی شاری  زعه م وه م بۆ ئه  به کانه  مافی مرۆڤهینتایی تر ره ر سه فه ج بوون و کۆچ و سه ئازادی نشته
  هیان دروستکردوو رجه لومه م هه کانی ئه  پرۆسه ، چونکه ج کردن نیه رێ و قابیلی ج بهرکوک ناک که

  .بوون ئاسایی و ڕۆتینی نه
  

 ئایا  که تی سیاسی ئیستای عراق و ناوچه زعیه  بۆ وهکات   حوار متمدن باسی یان ده ی که م خانه  ئهئایا
کی   خه ت به توان خزمه ئایا ده. کات ک ده ت به  خزمه رحه م ته  ئه؟ ئایا یه  جی بوونی هه ئیمکانی ج به



م واقع   به!ر ب سه باشترین و چاکترین چارهبیاتدا  ده ئه   له م بۆجوونه  ئه گهن ڕه. رکوک بکات شاری که
   .! شتکی تره

رکوک ماڵ و  ی شاری که وانه  یان ئه که به لعه  مه رکوک له کانی شاری که  بۆ ئاواره  نموونه  بهم به
  وت که ی نه ت بۆ کرکاریکی کارگه نانه ه، ت هید و قوربانیان داوه یان شه  ده و به  کراوه ره خانوویان مساده

( وی  ن زه  خاوه یان بۆ جوتیارکی) ی که کار و ماه(  ج  ته بکیان هناوه ره  و عه ر کار البراوه سه له
  هید و قوربانی و زوم و زۆی دیووه ندین شه  چه کهخموور  کانی نوان دبس و مه  گونده)موکی باپیرانی

  .  یه وه وانه  پچه کو به یه بهکی ن ر مانایه هه
  
  مه  بت ئهیی یاساکانی  پرۆسه کان به موو ئاوگۆڕه  ههی وه کالکردنه  یاسایی و یه   کان به له سه ر مه گه ئه
  . کی تره یه له سه مه
  .  دایه  وکورد و سوونه بایی شیعه  نوان هاوته  له  یه ی هه  یاسایی یه ته وه و ده  ئهمۆ  ئهم کوا  به
   

  .کانیان چین گه کان و ڕه کانی گرفته ب بزانین هۆیه  بکرێ ده م شاره کانی ئه  گرفته ی باس له وه پش ئه
م خۆ  ، به ک نیه یه له سه  مه مه ئه یان نا یان   بووه یه و ناوچه تی کورد پش مژووی کۆن له ر میلله گه ئه

   نیه یه م ناوچه یییان له وه ته گکی نه  هیچ ره  ڕوونه وه ب ئه ره لی عه  گه نموونه  به که النی تری  ناوچه بۆ گه
رخ   مژووی هاوچه کان و دواتریش له وای هرشی ئیسالمیهب هاتوون و د ره ی عه  دورگه  نیمچه وا له و ئه
  .ند مالکی تر ڵ چه گه رکوک بوون و له  که کان له  حدیدیه نھا ماه دا ته
 دۆی  کو له بوون به کانی کوردستان نه رکوک و ناوچه  که ر له ک هه  نه مووان ڕوونه بۆ ههلی تورک  خۆ گه

کان مژووی  کلد و ئاشوریه.  هاتوون نغۆلیاوه  مه کو له ، به گی مژووی کۆنیان نیه نادۆلیش ڕه ئه
 بۆ  مه ندن دان ئه سه ره ه گۆڕان و پ موو شت له  هه.س ناتوان نکولی ل بکات  میزۆپۆتامیا که کۆنیان له
  . یه وانه  و شار و هتد ڕاسته وه ته خودی نه

یان .  وه نه ن بکه نده کان داوای له ندیه ب هۆله وا ده  ئه وه کان بچینه له سه موو مه سلی هه  ئه ر به گه ئه
 بۆ  وه ڕنه کانیان بگه وه بی نه رکرد و کوشت ده مووانی ده  ستالین هه ر ڕووباری ڤۆلگا که کانی سه لمانیه ئه

  .ڕووسیا
  کریدی کرد؟  ته رنامه  به  و ئایا کورد به ولر ڕوونه  خۆ مژووی شاری هه نموونه به

تی و  اوهخۆشنکانی  کی گونده  خهولریش  ولر وابوو،بۆ هه کو هه رکوک وه وت که ی نه وه  پیش دۆزینه
کی   خه فتاکان به  تا سای حه که له سه کرد و مه دهیان   تورکمانی  قسهبه شارو  هاتنه  دهولیر  ستی هه ده

  . کرمانجگوتن  شار پیان ده  هاتبوونه  تازه  کهوانیتریش گوت شارستانی و ئه شاریان ده
ی زۆریان کورد   زۆربه چونکهکرد  یان ده الوی کوردی قسه کی تکه  تورکیه یان به کانیش زۆربه شارستانه

  .بوون
  
   شوفینیه ڵ ناسیونالیسته گه ندکیان له کان هه کان تورکمانه ومیه س قه ره حهمانی   زه کانیش له سته  شه له
تی  تی میلله ندایه ی چه له سه  مه م دوایی چونکه کرد به تی کوردیان ده کی زۆری میلله تیه کان دژایه به ره عه

  ولری له  ههکریدی شاری عس ته وکات حزبی به  خۆ ئه،ارکانی ش  تورکمانه کرا به ده  راورد نه کورد به
  .قلیم ک بۆ ووتانی ئه یه له سه  مه  بووه ولر نه ی بۆ هه کرد یان ئه ده نهبوو و  دا نه رنامه به
  
رکوک   که م له تان بوو، به تی میلله ندایه کی ڕۆتینی ئاوگۆڕی چه یه ولیر پرۆسه ی شاری هه له سه مه
 ئاشکرا  تی تورکیا به وله کی تر ده الیه بی بوو، له ره  ریز ی شۆفینزمی عه رنامه هر و به کی قه یه له سه مه

خۆ ئرانیش و . ربازی و سیاسی و دیپلۆماسی هتد موو توانای سه  هه کات به تی کورد ده تی میلله دژایه



کان کورد  به ره  تورکمان و عهیان جار  ه د پاریزن و به  شاردا ده  له رایشی شیعه هدی گه ت سوپای مه نانه ته
  .تۆقنن  ده به م هزانه

  
 بۆ   یه قلیمیه کی ئابووری و نفوزی ئه یه له سه تی خۆیدا مه  واقعیه رکوک  له ی شاری که یه له سه  مه مه ئه
  . ب و تورک هتد ره   کورد و عه  به که النی ناوچه موو گه هه

گینا  ئه.  رکوکه  جیاجیاکانی نو شاری که به زهه الن و مه ڕی گه ین شه ی بکهت ب دژایه  ده گرنگترین شت که
نگدان و دیموکراسی و  می ده ی سیسته  گوره لی شاردابی به ی گه ست زۆرینه  ده ب له رده ت هه سه ده

  .مۆ  ئهی که مۆدله
ری وان  زه  نه رکوک له که. ن که ت دهو رکوک و یاساکانی نه یری که  چاوکیتر سه ریتانیا به مریکا و به ئه
نی پارزگا و لیوا ی پۆلیس و  نجومه رۆکی ئه پارزگارو سه.  خۆیه ربه سهقلیمکی  ئه و  کو بروکسل وایه وه

الت و  سه  ده ته کیتی بوونه نگدان و پاالوتنی حزبی پارتی و یه می ده سیسته موویان کوردن و به هتد هه
وتیش دا   یاسای نه  له. تیکی یان نیه سه ر شکلین و هیچ ده مریکا هه ر ئه رامبه به م له حاکمی شار به

  . دا بت  یان سوونه ست کورد یان شیعه  ده وت له کانی نه مه رهه ی به مریکا ڕگا نادا زۆرینه ئه
رکوکی ئاۆز  ی که له سه ی تر مه قلیم هنده تانی ئه وه بی و ده ره تی ناسیونالیستی عه کی تر دژایه  الیه له

  . کردووه
سنووری (یان کوردن  زۆربهرخ دا   مژووی هاوچه رکوک له ی دانیشتوانی شاری که زانن زۆرینه مووان ده هه

  .  کورد کردنی شاره  به مه ئایا ئه. تی جوگرافیایی و مژووی  موقعیه  له  جگه مه ئه). رکوک پاریزگای که
ر ج  ده  قه ن به که تانی ناوچه وله رب و ده مریکا و غه کانی ئه هت یاسهرکوک قوربانی س شاری کهکی  خه
  . 140ی  ج کردنی مادده به

  وێ به یه م ده رست ب به په  کۆنهنگاوی دا  دوا هه  له نده رچه ستووری عراقی هه  ده  له140ی  مادده
   له مۆ باشتره  بۆ ئه م کاره ئه. ر بکات سه  ڕۆژگارکی خوناوی دا چاره  له یه له سه م مه  ئه ئاشتیانه

  . ریکی ئینساندۆستانه زه  نه ک به ی ئۆتۆپیایه وه مپنکی دژی و ڕازاندنه که
  
تی تعریب و شۆفینزمی وای  ، سیاسه مووان ڕوونه تی بۆ هه یه  ی کۆمه که پکھاته و  م شاره ی ئه  پیکھاته 
داگیرکردنی عراق .  پدا شه کانی گه ییه وه ته  نه ی  کشه له سه  مه ه کردوو م شاره  گۆڕینی دیموگرافی ئه له
  وه ته ندی ئابووریی نفوزی نه به ک مه  و شار وه کان بۆ کارو پشه کان و هاتنی کورده ن عوسمانیه  الیه له

  . پدا شه  گه جیاجیاکانی له
کانی تری کوردستان  گینا شاره ئه.  شاران لهکی جیا  یه له سه  مه ی کرده م شاره وت ئه نھا وجودی نه ته
  . یان کردووه شه  جۆرێ دروست بوون و گه ک به ر یه موویان هه هه
کان   کورده  ناسیونالیسته داره تمه  و سیاسه وه دزته  ده140ی   مادده یرتر مالکی خۆی له مووی سه  هه  له

کان  په  چهخ و  دۆزه موو شاری کردۆته  هرش ژیانی هه تیرۆر و ن و پانئیسالمیزم به که ده ی پوه ده مزایه
کان  ر سنووره سه ربازی بۆ له باشی سه ن و تورکیا ئاماده که  ده140ی  کردنی مادده جی نه مپینی ج به که

 نو شار و  هدی دنه ست و سوپای مه به مبۆڵ ده سته  ئه ی تورکمانی له ره رکوک بۆ به ی که و کۆنگره داناوه
تگوزاری  رکوک و ب خزمه کانی شاری که کانی ئاواره کی تر ئازاره الیه له. رکاتی تر حه دان ته یان و سه ده

کان قووڵ  تیه زاله ی تر ڕه ن تیرۆریستان هنده  الیه ی کوشتن و بین له وایه ش و هه م که شارو ئه
ڕی تایفی   شه  خۆی له کات که  کار ده نهلیما  ناسیونالیزمی کورد زۆر سهرانی  سهدا م نوه له.  وه نه که ده
قامی ناسیونالیزمی کورد   بۆ شه مه  ئه.کرێ  کورد ده ی به موو کوشتن و بنه رای هه ره پارزێ سه ده

  . یه وره زوعفکی گه



ن   محکوم بکهرکوک و موس  که له تان  ڕی تایفی و میلله  و شهن که ب نه م الیه کان ڕوو له په بوا چه  ده که
 بۆ   باشترین چاره نگه ڕه  .  یه تی هه زعکی تایبه رچی موسل یش وه گه ئه.  کانی عراق کو باقی ناوچه وه
  جی بوون له ر و نیشته فه و کات ئازادی کۆچ و سه ئه.  ووتدا   له یاسایهتی  وه  بوونی ده زعانه م وه ئه
ب یاسا ڕگای بدات   شون بژی یان کار بکات ده وێ له س بیه ر که هه.  وه کرته کال ده جالی یاسادا یه مه

 یان ب بوا  یاسایی و ده یره  غه ب به وا ده دا ئه ر یاسا ڕگای نه گه کی تر ئه الیه کانی بپاریزی، له و مافه
ت و  للهند می زانی چه ر خوا ده مستردام دا هه کو ئه  شارکی وه له. بات ر ده سه  یاسایی ژیان به یره  غه به
ج بوون  ر و نیشته فه ڵ بوونی یاساکانی کۆچ و سه گه مان کات له  هه له.  یه هتد هه..ب و  زهه نگ و مه ڕه
ر و شونی  مھنه رهه  ئارام و بهک یه  تاررادهژین و شارکی  یاسایی تیادا ده یره زاران غه  هه به

  .زعیان جیاب کا ن وه وره  گه مریکایی یه هوروپایی و ئ  ئه موو شاره  هه ، پم وانیه رانه خۆشگوزه
  وه که  یه رم به لن سو و هه کان ده نداییه هۆله.  ستکردووه ری حوار متمدنی مه ی کۆپنھاگن سه وایه م هه ئه
  .راورد ناکرن به
  
  

  ئاسۆ حامدی 
  ند  هۆله2007

  


