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  سک                                        ای ب رجاره هه

  )  و دوژمنانه نادوژمنانه(  یزات ری مفاوه هونه
ئاسۆ حامدی 
 

 دیالۆگ و گفتوگۆ   پویستیان به وه ک بژین ئه ڵ یه گه کان بتوانن له  جیاوازه ی بیرو بۆچوونه وه بۆ ئه
گای   کۆمه  له نده ر چه ب کۆتایی پ ب، هه کان ده ی مرۆڤهڕار بۆ زاڵ بوونی ه نی زۆر و قه مه ، زه یه هه

ژموونی ئابووری و   هه ژموونی بازوو و ددان بۆته و هه هاتووه  کۆتاییک یه  تاڕڕاده مه مۆدرن دا ئه
برو زۆر  تیدا هشتا زه یه رینی کۆمه کی به ودایه  مه م له  به که مووان یه ش بۆ هه مه  ئه ک یاسا که کۆمه

  ک له  نه کارهنانی دایه  به ری هز له رچی هونه گه ئه.  وه کاته کال ده  یه له سه و توانای فیزیکی هز زۆر مه
  .بوونیدا رخستن و هه ده

کرێ دوو   ده ر که رامبه  بهین  الیهندی دوو زامه  ره یشتن یانی حای بوون و به زات یانی لک گه مفاوه
ب یان دوو دیدگای  هه یان   سیفاتی نادوژمنانهییان بن  )  و دوژمنانه نادوژمنانه( ب   یان ههای جیادیدگ

 یانی سیفاتی  ریان گرتووه نگه ک سه یه ر به رامبه ق به ق و زه ک و توند و ره ر یه رامبه  بهجیا و
  .ب یان هه دوژمنانه

ک  ی سیاسی و یه ک بازنه ک ماڵ و یه ی یه حنه  سه و له یهکی ناوخۆی ندیه یوه  په  که ی نادوژمنانه وه ئه
وتن  رکه وتن و سه رکه  یان سه  و ئمه زاتی ئمه  مفاوه کرێ به و ده یه  دا دیدگای جیا جیا ههچئامان
 ، یاننک ک الیه ب نه وتوو ده رکه  سه که ر کشه  یانی هه زاته  مفاوه م جۆره ست له به مه. ر بکرت سه چاره
  ب به  و ده یه که  کیسه سی که ی ئه له سه  گرنگ مه کاندا گرنگ نیه  دیلۆگه وتوو بت له رکه ن سه ر الیه هه

  یی کتوالتی حزبی یان ڕیکخراوه  ته نموونه  به.ر بکرت سه  چاره باشترین شیوه
کی  یه سته ره  آینی که لهر   هه یانر بکرت، سه ی له موو شت بکریت و قسه ر هه سه زات له کرێ مفاوه ده

ی دام و  وه  ڕکخراو بوونه ی یان دووباره نده  ناوبردنی گه مکی ئیداری نوێ بۆ له ماڵ تا سیسته
کانیان  ر ڕکخراوه گه ت حزبکی سیاسیش ئه نانه کان ته  و کارخانه ت و کارگه وه زگاکانی ده ده

  .ما تییان تیا نه دینامیکیه
ر  ماوه  جه نی کالسیکی خۆیاندا خۆیان به مه  ته  له ن که خۆرانه  ناچاالک و مشه و حزبه کان ئه  مردووه حزبه

موو ووالتان   هه  له مانه ئه. ر بن واوکه ی ته وێ کوتله یانه ک دا ده یه موو کابینه  هه و له وه شۆڕ کردۆته
عی عراق یان حزبی شوعی  حزبی شو نموونه  به. یه ی زۆریان هه به جره زاتدا ته  مفاوه ، لهن هه

  .کان وه  میانه  ئیسالمه  حزبه ندێ له یان هه.کوردستان
کان و ڕکخراو و  سه گی که زات و ئاماده ی مفاوه  شوه  لره دا کار کارکی تره زاتی دوژمنانه  مفاوه له
  .کان له سه رۆکی مه  ناوه بینن له کی ده ره لی سهۆکان هتد ، ڕ رکرده ت و سه وله ت ده نانه ته

  که یسه ر خودی که سه کان زۆرجار باڵ به ی مرۆڤه کان و سیما و ناسنامه ندیه یوه کانی په دا مۆدله لره
  .ن ده ده

  ؛ وه ی خواره م هلکاریه ین به بکه گشتی   بهزات کانی مفاوه  دووریه با باس له
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رهێڵی سوو  
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سفر و ( ست پکردن خای  خالی ده ی ئاسۆیی و ستوونی دروستکراوه ره وه شنی ته  چه  له م هلکاریه ئه
  ) سفره

  
  کی زۆری بۆ بکرت و بیر له کاریه ب ئاماده  ده )نا دوژمنانه و دوژمنانه( زاتکی  موو مفاوه تای هه ره سه
م  ب بۆ ئه زا ده ڕو شاره  باوه  و بههز سانی زۆر توندو به  و که وه زات بکرته کانی مفاوه وه موو ڕه هه

ب ئامانجی گفتوگۆکان   ده زاتی نادوژمنانه  بۆ مفاوهستپکردن تای ده ره  سه بکرن و له  ئاماده کارانه
  یشتن به کانی گه کان یانی هۆیه  ئامانجه یشتن به نھا گه ری کۆک بن ته  سه ک له موو الیه ن بت و هه ڕۆشه

ن و  کان دیاری بکه  سووره ته ر خه کسه ب یه  دا ده زاتی دوژمنانه  مفاوه م له به. گرن دهل ئامانج گفتوگۆ هه
کان  ین و باسه  کار بکه جندانه م ئه ر ئه سه کرێ له الم ده بهناگرن و   هیچ گفتوگۆ هه النه سه م مه بن ئه
  .ین  پ بده درژه
گا و  یی و ستراتیژی کۆمه وه ته رزی نه یی و قازانجی به وه ته نهمنی   ئه نموونه کان به  سووره  هه له سه مه
  له سه ندن یان مه ری به سه کان له خلی مرۆڤه یی و ده وه ته می نه رهه  به ی ئابووری که له سه ندێ مه هه
  .کان نه کان و درژخایه ییه رنامه به
  .زۆر گۆڕاونگۆڕن و کان ده یسه ی که  گوره  به  سوورانه م هه رچی ئه گه ئه
  نموونه ، به وه کی زانستی شیبکرته یه  شوه کرێ به وێ و ده زاتی ده  مفاوه ک جۆرێ لهیس ر که هه

   ووالت لهی خانه کونس دان به  ڕگه  له ر دیاریکردنی سنووری ووالت زۆر جیایه  سه زات له مفاوه
  .کانی یاسایی خۆی بکات خت بتوان کاره پایته
 ژر کۆنترۆڵ دا بیت  م له رده ب هه  و ده یه له سه زات گرنگترین مه وی مفاوه زاتکردن دا ڕه اتی مفاوه ک له

  مه ر وا بوا ئه گه ست ئه  ده کی بکرته وامیه رده داو و به ره ر ناکری و ناب بتوان سه رامبه نی به و الیه
  .چن ست ده  ده کان له له سه مهوکات  رۆن و ئه ی دۆڕاو ده کان بۆ ئاراسته له سه مه

ی کردن  دهخا ستپ وه  بردنه–دۆڕاندن    
   )زاتی دوژمنانه مفاوه(

شه   که ک
ره   دايه ل

ه زات کانی مفاوه وه ڕ  

X

  وه  بردنه-  وه بردنه
  ) زاتی دوژمنانه مفاوه(

و دۆراندن  وه بردنه   
کان  نه موو اليه ، ههکسانن يه
    ) زاتی نادوژمنانه مفاوه( ن براوه
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کان و  له سه ی مه وه کردنه  و دووباره وه ی درژ و ڕوونکردنه ناسه دا پشوو و هه ک لیره یه له سه گرنگترین مه
  .ن بدهزات  مفاوهی و ره ڕ  به شه توانن زۆر گه کان ده  ڕووی دۆکییمنته خستنه

ڕ و ملمالن   شه  به نده وه ست دێ ئه  ده زات به  مفاوه وت به ستکه  ده نده وه  دونیای ئستا زۆر جار ئه له
  . یه زات هه زات بۆ مفاوه م جیاوازی مفاوه ست ناین، به ده به
ک  هر هز و چ کات و هه بووڵ نه س قه  که س له ب و که ک تۆلیرانس وجودی نه گایه  کۆمه م له به
 الواز و زوعف  ر به بووکردن هه وا دیالۆگ و لک قه یشتن ب، ئه نگ زمانی لکگه برو زه ت و زه سه ده
ر  ، هه وه کانینانه موو باله  هه کان به  سیاسیه  ئینشقاقاتی حزبه ش وای کردووه مه ر ئه هه. کرت یرده سه
  .وستی جیا بگرن کان هه  خه ندێ له ب هه  ئیتر ده وه  پشه یک هاته له سه مه
  
زگاکانی  کانی ده  پشت کورسیه نھا له زات ته کوردستان دا مفاوهکی  ی خه وه  بزوتنه مژووی سیاسی له
 و ئاشکرا  ڕوو کی کوردستان خستۆته کانیان بۆ خه ته م دۆکیومنه  کهزۆرو   بوونهک  رووی خه سه

نووسی   چاره  بهو ک بووه ودایه نھا سات و سه دستان تهلکی کور  دیدگای خه  زۆرجار له ، بۆیهکراون
گای   کۆمه زاتی نادوژمنانه  مفاوه م له به.  زاتی دوژمنانه نی مفاوه  الیه  له مه ، ئه  کراوهلکی کوردستان خه

  هکانیانی نوان با زاته خۆشیان و مفاوه ڕی ناوه کانی شه زموونه ، ئه زموونکی ئاوای نیه کوردستان ئه
  .ن به  و ده  بردووه  ئاقاری دوژمنانه ر به جیا جیاکاندا هه

 جۆری  کانیدا له زاته  مفاوه له  یانتوانیوه الم نه  به یه زات هه  مفاوه ی له به جره  ته نده وه تی کورد ئه میلله
م  ن و بن ئه دیاری بکهکانیان   سووره هه  یتوانیووه کی تر نه  الیه ک له  الیه ربچی له  زیاتر ده دوژمنانه

  . جگای باس و گفتوگۆ نین النه سه مه
ی  یه م ده له  بووه  و نه یاسایی نیهکی  لگایه  کۆمه تی و ئابووری ناوخۆشدا چونکه یه کۆمهتی  زعیه  وه له

زۆرو زوم ر  گا هه روونی کۆمه کانی ده کشه و وه کال کردۆته کانی یه له سه  هز مهر  وا هه ڕابردوودا ئه
نگی  رهه کان و فه تیه یه  کۆمه زعی گرفته  ناو وه  بچته یتوانیووه ، دیالۆگ نه وه ته کالی کردوونه یه

کان   بچوکه م زانینی هیزو حزبه  که  به نموونه  به، وه ناوبردن جگای گرتۆته هر و له ر قه  هه گا بگره کۆمه
ر نامووس  گه  ئه.رستی دا ر نامووس په  سه وردستان له ک  له  کوشتنی ژنانه قترین نموونه  زهیان
ی  ری ئاشتیانه سه لگا بۆ قابیلی چاره  کۆمه  له وه بینته خالقی میسالی ده  ئه  خۆی له   که که یه له سه مه
  ؟ نیه
کی  ر خه دا هه تکی موو حاله  هه  وا له  ئه زاتی نادوژمنانه سی مفاوه ره وتن و هه که رنه تیکی سه ر حاله  هه له

  .بن کان بوون و ده موو ئاوگۆره کی هه ره کوردستان قوربانی سه
 تا  زاتی کردووه  مفاوه و نه وه سیاسی کردۆتهنگری  الیهلیف و   حه  بیری له رگیز نه پ هه شدا چه م نوه له

  .ب گادا هه ی کۆمه شه  گه  ژیانی سیاسی بدات و ڕۆی له  به بتوان ئیدامه
وا ناسیونالیزمی کورد  عسی فاشی ئه تی دوای ڕووخانی ڕژمی به تایبه ی ڕابردوودا به ند ساله چهم  له

 ئیسالمی و بی و ناسیونالیستی زهه  کانی تری مه ر هزه رامبه به وا له  شکلیش ب ئه ر به گه توانی ئه
تی  ی ژیانی میلله مه رده و سه بۆ ئهیدان و کارکی زۆر باش و ئیجابی بوون   مه نگ هاته ک ده  یه  بهبی ره عه

زیر   و وه یی و حزبیه تی ناوچه ت و حکومه سه  نو ده ت له سه روا ده خۆدا هه  ناوه م له کورد، به
  .ن که نگ ده کی کوردستان ئاسته روا ژیانی خه کان هه ی ناڕوا و کاره که الی جیگره ئیمزای له

چت و دیالۆگ  ست ده  ده ت وا دێ له زیه رکه التدا مه سه  حزبی ده ک له ویه ن  له  نموونه  بهکیتر  الیه له
وی   هه ی تریش له که  حزبه. وه گرته  جگای ده شه  و گووڕه شه ڕه  ههتول و که  تهدات و ست ده  ده خۆی له
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  ! هۆشیاری تی به جۆشدانییه
کات  ی کۆن کارده ر شوه  سه ر له  ئاسایش هتد هه  دارایی و نه سوپا و نهتی  زاره  وه رچی هشتا نه گه ئه

  .!چن مان ژێ گۆرانی ده ر هه سه روا له دنان ففتی هه رز عه مانی به رله  پهرۆک سهتی ففتی ففتی و و حکومه
ر   سه  له هکی کوردستان النی خه ری کۆمه  کاریگه و لگای کوردستانه نووسی کۆمه  چاره له سه گرنگترین مه

کانی  روونی حزبه  ده  له ی که زعانه و وه  جیاتی ئه الت و کارگری له سه بردن و ده ڕوه کانی به هپرۆسس
کاندا ڕۆی  نووسسازه  چاره له سه ر مه سه کی کوردستان له ری خه  تا کاریگهیه  هه ناسیونالیستیدا که

باشترین هۆ بۆ  دا،)  دوژمنانه (  وه ره و ده)  نادوژمنانه(خۆ   ئاستی ناوه ش له مه ی خۆی ببین ئه شایسته
 لکی کوردستان نی خه ب ڕکخراوبوونی کۆمه به مۆ  بۆ ئهم  به.ک  یه  له هیشتن  دیالۆگ و لکتگه  مه ئه
  . ڕۆی خۆی بگێ ریه م کاریگه  ناکرت ئهکاندا نی و دیموکراتیه ده  مه  ڕکخراوه له
  

  ئاسۆ حامدی 
  ند  هۆله2007

  
  
 

 


