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  لگای کوردستان کانی کۆمه گرفتهتی بۆ  یه مهکی کۆ یه وه می بزوتنه وه
ئاسۆ حامدی  

 
توان هزکی   ده وه گای کوردستان بداته ی کۆمه م گرفتانه می ئه  بتوان وهتی  یه ی کۆمهر هزک هه
تی  کی تریش دژایه  الیه ک له  الیه له  کاندایه گی هیزه بات و ئاماده وی خه  گره ش له مه ب ئه وه ره کالکه یه

  .ت سه وجود و ده کانی مه هزه
)  نادوژمنانه( خۆ کانی ناوه له سه  مه م له که گای کوردستان ده یری کۆمه  سهیدانی ی مهک یه وه ره هک لکۆل دا وه لره
  مۆ چاککردنی گرفته م بۆ ئه ، بهک دراون ردووکیان ڕووی یه  واقع دا هه رچی له گه  ئه). دوژمنانه(کی  ره و ده
کرێ  وکات ده ئه.  یه تکی جدیان هه همیه  ئه وه ره ده گای کوردستان ڕوو به نگی کۆمه ده ک کان و یه خۆییه ناوه

تن و  حمه ل دا زۆر زه مه  واقعی عه  له مانه رچی ئه گه ئه. نی بکرت ده گای مه ت و کۆمه وه  وجودی ده باس له
  ی که  سیاسیه وشه وا وڕه ش و هه مرۆی کوردستان و که ی ئه زعه م وه تی له تایبه به. وێ  دهان زۆریباتی خه
موویان بۆ  کو هه  ناکات به که ره  حه وه یی یه وه ته رزی نه  قازانجی به  کوردستان له هیچ حزب له.  وجوده مه

ی  یان نموونه ، دهی قوربان ن به که یی ده وه ته رزی نه  بهکانیان قازانجی ره تی ڕابه سایه  که قازانجی حزبی و بگره
  . یه مژوویی زیندوومان هه

توان  دسۆز دهلی  گههیزکی نگی  رهه تی و فه یه زعی ئابووری و سیاسی و کۆمه  وه مۆی کوردستان به بۆ ئه
  مۆدله کاری م ،  هیزی دووه نهتوانن بب کان ده  مۆدلی ئیسالمیه   هم  غیابی ئه  هیز بت، له هیزکی به

کان   ناو ناسیونالیسته به   حزبه کان به  ناسیونالیه له سه  مه که گا دا وایکردووه  کۆمه  لهکان سوسیالیستیه
م یان  رناتیڤ و هزی دووه لته گا ئه ی کۆمه ن و ناتوانن له ڕوانگهبکاندا ی ڕووداوه  حاشیه  له بسپرن و خۆیان

  .م بن سیه
ی   چوارچوه  لهن  ببهگا  ست بۆ ڕیفۆرم و چاککردنی کۆمه  زیاتر ده ر گه ئهکانی   سوسیالیسته ی مۆدل نگه هڕ

تی  یه  هزکی کۆمه و ببنه وه ری ببنه ماوه  جه و به وه نه رین کۆبکه  بتوانن هزکی بهجود گای مه یاسای کۆمه
ر   مۆدلی سوسیالیستین  جارێ هه ش له وانیش به  ئه کان که په  چه ختابی  ندێ له م هه به.( حیساب بۆکراو

).  . ..! ن که  ده ته و حکومه له ی حزب  و دوایش داوای ئیجازهنن تی میلیشیای داده سه  ده تی کوردستان به حکومه
کار  شوین وی نه ڕۆژاکانی ری گرفته سه کان و چاره ریکی گرفته ب خه پی کوردستان زیاتر ده  بوای من چه به
تی و  ی لپرسراویه له سه  خۆیی دا مه  دوای خۆی له) ئۆپراسیۆندا  له مه ئه ( کی کوردستان بت ژیانی خهو
 و   زمانکی ساده ب یاسایی کاربکات و به  تاکتیکدا ده  له.ب ح ده تره کردن مه ست و حوکم  ده ت گرتنه سه ده
  مانه گا ئه کانمان بۆ کۆمه کانمان و دواتریش ستراتیژه  تاکتیکه  یه مه بکات ئه یان ک به نی خه وان بۆ کۆمه ڕه
  .بن ده
 ژیانکی  ی له وه کی کوردستان بۆ ئه باتی خه  خه  له لتووری و شکلی نیه کی گۆڕانی که یه له سه نھا مه  ته مه ئه

یی  کی ڕیشه یه له سه کو مه  به.تی بژی یه ی کۆمهت داله راری عه رقه کسان و به ک یه یه  و ئارام و تاڕڕاده شایسته
 و پراکتیک و  که یه له سه نگ کردنی  تیوری مه نگاوڕه  ڕیزکردن و ڕه  ووشه. ریه ماوه باتی جه می کار و خه سیسته

 ئامرازی مان  هه توان به وکات ده  حای بوو ئه مه پ له ر چه گه ئه.  کی تره یه له سه ش مه وه ری بوونه ماوه جه
 تیۆری  روا له کانی کوردستان هه  نوخوازه پ و سوسیالیسته چه. لی خۆی ب مه کاری عه ست به جود ده مه

  .بن  ده م خۆخۆریه ریکی ئه ر خه کی تریش هه یه  و ماوه بووه ک ڕزگاریان نه  یه  له وه خالس و خۆ جیاکردنه
کانی نو حزبی شوعی عراق و حزبی کۆمۆنیستی  قببوونه ا شهنھ ته ( بن ق ده کان دووشه روا هیزه ش هه ربۆیه هه

کی  گایه  کۆمه مشاهداتی واقعین له  وه ، جا ئه) بیان بینین ک نموونه  وهکرکاری ئرانی و عراقی کافین
  . وه کانه موکوڕیه موو که  هه وجود به مه
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کانی حای   گرفته ب له بت ده گا هه وستت بۆ کۆمهمی در ی وه وه  بۆ ئهکیمان، ره ر باسی سه  سه وه ڕینه با بگه
ب زۆر  رناتیڤ ده لته تی ئه یه کی کۆمه یه وه ش بزوتنه ر بۆیه  ههکان زۆر زۆرن،  کوردستان گرفته له .ببیت

   و کاره به  ب ئاماژه  ده لره.( گرێ نگاو هه گادا هه  کۆمه کان بکات و یاسایی له ڵ کشه گه  له ه  مامه زرنگانه
ندێ کاری باشی بۆ هاووتیان   هه ی بووه ی هه موو گرفتانه م هه تی کوردستان به  حکومه ین که ش بکه باشانه

  ). وتنی گایه و پشکه م کۆمه  بۆ چاککردنی ئه که ش هیوایه مه ، ئه نجام داوه ئه
  

  کرێ بۆ دوو جۆر پۆلین بکرن؛ کان ده  گرفته
  کان خۆییه  ناوه گرفته. 1
  کان کیه ره  ده گرفته. 2
  

   ؛  بریتین لهکان  وخۆیه نا گرفته
س و باند   که ت و بوونی کۆمه سه ک ده  نو یه ت له سه ؛ بوونی دوودهلگا  کۆمه تی سیاسی له سه ده. 1
   .رناتیڤ لته  ئه  به و چاکبوونی ئۆپۆزیسیۆنکی  نهگا و  کۆمه ی یاسا له وه ره سه له
  .کی کوردستان رانی خه کی درژخایان بۆ چاککردنی ژیان و گوزه یه رنامه بوونی به نه. 2
 .کان  و ئیمکاناته یی و دیاری کردنی بوجه وه ته هینانی نه م رهه کی ئابووری و به یه رنامه بوونی به نه. 3

خۆر و ب  گای مشه ی کۆمه هو  مانه.کان و شونی کار دا که ڕه کانی گه تگوزاریه  خزمه  پرۆژه کسانی له نایه
  .گادا  کۆمه مامکدراو له ی بکاران و بکاری ده م و زیادبوونی ڕژه رهه به
ی  له سه ی دانیشتوان، مه زیادبوونی ژماره (  نموونه گا به ی کۆمه ن بۆ ئاینده تیکی ڕۆشه بوونی سیاسه نه. 4

کانی  وه ی پیربوون و نه له سه ان ، یاساکانی کار ، مهک ندروستیه  ته کان ، بیمه تیه یه  کۆمه خانوو، بیمه
 ،بوون  ری و ئاواره نابه پهی  له سه کان و خودی نو شاردا، مه  نوان شاره ی هاتوو چۆ له له سه پشوو، مه

  .)رهتد وروبه ن بۆ چاککردنی ده تکی ڕۆشه بوونی سیاسه  ، نه کانی ژینگه زیادبوونی گرفته
من و  ئه( خاندنی  نه ها هه روه یی هه وه ته یی و سوپای نه وه ته  ئاسایشی نهکی دروست بۆ یه امهرن  بهبوونی نه. 5

تی بۆ  یه گا و ئارامی ئابووری و سیاسی و کۆمه تی کۆمه  خزمه له) رباز ئیستخبارات و پۆلیس و سه
  .کان ئینسانه

 عجزی  بۆ نموونه  به.ت زگاکانی حکومه ام و دهتی د کی دروست و دارژراو بۆ سیاسه یه خشه بوونی نه نه. 6
  .هتد...زینی نرخی کاالکان  زین و دابه به الوسانی مالی و هه و هه ت  ی حکومه میزانیه

تی شار  سه  دژی ده ڕک که ر بیروباوه رکوتی هه  و سهزگاکان گا و دام و ده  کۆمه واو له بوونی ئازادی ته نه. 7
 یار و یه  فعلی و یه تی به ستان تا ئیستاش حکومه کورد  له چونکه( بتی  ر حکومه  هه و  نیه رچاوه ک سه ک ب

  .). رگکی تردا و تۆزێ مکیاژ کراوه  به له.  فیفتی فیفتی یه
زگاکانی  کانی بازار و ب مباالتی ده  نرخه کان و یاری کردن به خۆره  مشه داره رمایه ست ئاوا بوونی سه ده. 8
  .ن به  ده ڕیوه تی شار به سه کان ده داره ن پاره ی خاوه  زۆربه ریاندا، چونکه رامبه  به  لهت وه ده
 بواری  م له  هه مانه ڕی براکوژی، ئه عس و شه ماکانی به رده خۆری سه ری مشه به  ڕوه  به  کۆمه بوونی.9

  . بکات شه گای کوردستان گه مهوێ کۆ نه  واقعدا و نایه التن له سه م دلسۆزی دژی ده ت و هه کفائه
  یه ی هه وه گا، ئه لسوڕان و کارگی کۆمه بردن و هه ڕوه کی مۆدرن بۆ به یه بوونی پرۆسه نه. 10

رانی   یانی داگیرکه تی عیراقه وه کانی ده که دوا یه ک له کانی یه می ڕژمه رده مانی عوسمانی و سه کی زه بیروکراتیه
  .کوردستان

 بوونی یان  مه  جیاتی ئه له. تی یه کی کۆمه یه وه کو بزوتنه هیز وه تی به وایه ته ستی نه ههنی کزبوو. 11
  . کوردستاندا  لهرستی س په  و کهری ت گه شیره ری و عه گه ی تایفه وه زیندووبوونه
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ستۆ   ئه ی مندان له دهر روه رککی ئیمکاناتی مالی بۆ  په ت هیچ ئه وه بوونی مافی دارایی مندان و ده نه. 12
  .کان وته ککه کانی پیرو په می مافه بوونی یان که مان کات نه  هه   له.ناگرێ

دا  م نوه ت له وه  ده.رخن رچه کی تر وه گا بۆ الیه  بتوان کۆمه هز که رکی به ب و هونه ده بوونی ئه نه. 13
  .گا ل و کۆمه نگی گه رهه  فه  زیاتر لهدات ری حزبی ده ب و هونه ده  ئه  به شه  گه ر له هه
روا   و هه ری لشواوه  سه گایه م کۆمه تاکی ئه. گای کوردستاندا کۆمه  بوونی تاک له  خۆ نه ڕ به باوه.14
ڵ  گه ت ناتوان له وه ده.  وه بنه تی ده یه روونی و ئابووری و سیاسی و کۆمه کان تووشی زۆرگرفتی ده نجه گه

  .یان ب لگرێ و جی متمانه نگاو هه دا هه کانی ئاینده وه زووی الوان و نه ویست و ئاره
  

تی و  یه  کۆمه  ڕکخراوه گاته  تا دهخوندنی با و خوندن و  رده روه کو په سایلی تر ماون وه زۆر مه
  کان و دیموکراتیه

 رکوت و کوشتنی ژنان  سه گاته ندامانی زهنی تا ده م ئه ندامان و که م ئه یک بۆ که بوونی هیچ پداویسته نه
با تا  و عه چه رپۆشی و په و سه چکه ن ئیسالمیزم و زۆر بوونی لهی پا شه رستی و گه  نامووس پهناوی  به

  ک بۆ دیفاع کردن له  بوونی هیچ یاسایه  نه گشتی ر به تی و هونه تایبه  ئاستی مۆسیقا و گۆرانی بهزینی دابه
  ..کانیان مه رهه به

 باسی زۆر و  وه  ئهکان  کاریه  بۆ ووردهم ، بهین و باسیان بکه وه کان بکۆینه واوی گرفته  ته ر له گه  ئه سروشتیه
  . وێ دهندی  تمه سانی تایبه  و کهندن تمه تایبه

  
  کان س جۆرن؛ کیه ره  ده گرفته

  پانی عراقی، کانی گۆڕه  سیاسیه ڵ هیزه  گه کان له کیه ره  ده گرفته. 1
  ب ره ونیای عه و د) سوریا، ئران و تورکیه( قلیم  تانی ئه وه ڵ ده  گه کان له هگرفت. 2
  کان رناسیونالیه نته  ئه گرفته. 3
 

  وه گرنه کی گرنگ ده یه ره وه ند ته  چه پانی عراقی؛ خۆیان له کانی گۆڕه  سیاسیه ڵ هیزه  گه کان له کیه ره  ده گرفته
  مانه؛ له
کو پارتی و  کانی وه  ئیتالفی کورد و حزبه  ئاستی عراق و فیدرای که تی سیاسی له سه کانی ده له سه مه.  1
   .ی عراق تی ئاینده وه ستوری ده یانی ده. ن که کتی  داوای ده یه
   خۆی له غاز و هتد که  وت و  تی نه تایبه کان ، به خاوه سته ره  ئیمکاناتی ئابووری و  کهرم و ی هه  بودجه.2

  . وه دۆزته وت دا ده یاساکانی نه
ی  وه ڕانه  ڕزگارکراون و گهناو ئازادی عراق  دوای ئۆپراسیۆنی بهی ه کوردیان هو ناوچ  ئهنووسی   چاره.3

  .کانی  و پکھاته140ی  ، یانی ماددهرمی کوردستان ر هه یاسایی بۆ سه
 .تی سوپای عراق زعیه رمی فیدراڵ و وه کانی هه  ناوچه ربازی له کانی سه که کانی سوپا و یه هیزه. 4

  . کوردستان دا ربازی له رسنالی سه ی کافی بۆ ئه  کوردستان و بودجهو سوپای رگه نووسی پشمه چاره
  ..زی رکه تی مه  حکومهسادی ئیداری  و فه شوه ی ئیداری و ڕه نده گه. 5
کاندا و   ناوچه ڕ و نائارامی له  و شه  و شیعه  و سوونه  شیعه- بی شیعه زهه کانی نو مه گرفته. 5
  .کانی عراقدا موو ناوچه  هه ت له وه کانی ده که بوونی یه قامگیرنه  سهی میلیشیات و وه بوونه کالنه یه
موو   هه گاته نوکورد خۆی تا ده ر له کان هه  سیاسیه حالفاته واوی ته کانی ته ته  سیاسه وی له ڕه تاک. 6
  .. بۆ خۆی وی مکاسب دایه  هه ک له ر یه کانی تر هه حالفه ته
بی  زهه و مه وه ته ڵ نه گه لی کورد له ژیانی گه وه که یه  به کانی که  شونه ی کورد لهکان وه کوشتن و بینی نه. 7
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  .ج بوون و یاساکانی  کانی گرفتی نیشته سایله یی و مه  و ئاوارهژی جیاجیا دا ده
    
  ب ره قلیم و دونیای عه تانی ئه وه ڵ ده گه کان له گرفته. 2
ر  سه ک له م نه ، به یه ر هه وروبه النی ده ڵ گه گه ندی له یوه  په  ویستی بهگای کوردستان پ رچی زیاتر کۆمه هه

  .کی کوردستان نووسی خه کان و ئاینده و چاره  ستراتیژیه له سه حسابی مه
تی و کوشتن  سکشی بۆ یان و دوژمنایه تی و تا ده موو مژووی دۆستایه م هه  بهت سه ده دوو   به نگیه م هاوسه ئه
  ر به وروبه ی ده النه م گه ی ئه م سنووره کی تر ئه  الیه گیرێ، لهبڕا  ته حمه  زهندێ جاردا  هه ش له شه ڕه ههو 

  . دایه  مه  له که سلیه  ئه گرفته. کات ست پده شکی ووتی کوردستان ده ستکرد و داگیرکردنی به سنوورکی ده
 نان و  م ئاوگۆڕه بی دان به ره بی عه زهه ی ناسیونال مهق رڕه بی و سه ره ب و شوڤینزمی عه ره دونیای عه

  کانن، ستینیه له  فه ترینیشیان که وه وسا چه  نموونه  بهت  نانه ته
.  داگیرکردن ڕزگار بکات ی له که وێ ووته یه  ده  که موو هزکی سیاسیه یدانی هه  کورتی کوردستان مه به
  و نه وه شت جیا ناکاته رده ریوان و سه  مه  له  و بیاره وله تهو  پیهۆو سلزاخۆ لکی  هیچ سنوورێ خه  نموونه به

خوازێ  مۆ وا ده گای کوردستان ئه زعی تاکتیکی کۆمه م بۆ وه به.  هیچی تر  مژووی و نه سروشتی و نه
  ته حمه  زه ته سه  ده ه ئیستا ل ی که م هیزه  به، ڕازی بکات و ناوه وه ره کانی ده موو هیزه کارکی وا بکرت هه

  .. رابگیرێکی دروستی پ نگی یه هاوسه
  .ر چاوبی به سایلی  ئۆپراسیۆن و تاکتیکی و ستراتیژی له  مه ی له زعانه م وه ب ئه رناتیف ده لته ر حزبکی ئه هه
   پناسه نی دووبارهربکرت یا سه کسانی چاره  ئازادی و یه ر به گه دا ئه م نوه ی کورد له له سه  کورتی مه به

یاڵ   خه و نه ونه  خه زعی ئیستادا نه  وه ش له مه  و ئه شکراوه ر دابه سه  کوردیان به ی که م ووتانه ی ئه وه بوونه
  ته حمه  پراکتیک دا زه  له رفراوانیه م به به  مه م ئه رز بکات به  ڕۆژگارێ فه مه یی کورد ئه وه ته کرێ قورسایی نه ده

     .ن کان بگه  کاته خۆیاندابگرن و له ب دان به لی کورد ده کانی گه وه  نه ، بۆیه وه نته ی زۆر دهو گرفت
   له کگرتنیان زیاتره کانی یه ئامرازه. بن کگرتوو بوون و ده تی کورد یه  میلله م له رده رچی دوژمنانی کورد هه گه ئه

ی بۆ  مینه م زه ئهری  راسه سهیزکی ناسیونالیستی  و ه وه تنه بزوکتردا، غیابی  ڵ یه گه تی کورد له خودی میلله
  ..  پاناوه دواوه
  .. یییان کردووه  کانی ناوچه  حزبه سلیم به رکی خۆیان نازانن و ته ئه  به مه  ئه وه داخه کانیش به  نوخوازه هزه

  
   کان رناسیوناه نته  ئه گرفته. 3
م  ئه. ڕیژن یان داده وه ره تی ده زاره کانی وه ته ی قازانجی خۆیان سیاسه  ڕوانگه نھا له  ته تانه وه م ده ئه

ست   ئینجا ده و حساب و کتابی بۆکراوه کراوه وداکانی ژیانی ووتدا دیراسه موو مه  هه ش له قازانجانه
ی  کان ئیدامه ته یاسهموو س ن هه قریبه کاندا ته ته موو حاله  هه ت له نانه  ته مووانیش ڕۆشنه بۆ هه. بن کارده به
  .کانیان وت و قازانجه سکه  بۆ پاراستنی ده تی خۆیانه ک سیاسه یه

  . هتد سره  به ریتانیای له هار نادا یان سوپای به نده  قه  خۆڕا له دا قوربانی له نده سوپای که
ی  شه نی ناگات و بانگهکا  دووریه تی کوردی له سه م ده  به تایش ڕۆشنه ره  بۆ قوتابیانی سه زعه م وه ئه

  . کدا جیگایان نیه یه  هیچ هاوکشه  واقع دا له  له کات، که یمان ده هاوپه
 و هیچی ترو  کانیانه یی ووته وه ته رزی نه نجی بهانھا قاز  ته کان گرنگه داریه رمایه  سه ته وه ی بۆ ده وه ئه

 هشتا تامی شیرینی  و که وه دۆستی نوی کورد بگۆڕنهنگری و   الیه کانی مژووی خۆیان به نین الینگره ئاماده
  .  ژر ددان دایه رانیان له داگیرکه

  ند له مه هره لکی دژی زۆرداران و به کو گه لی کورد وه کان گه می بلۆکی سارد و تا دوای ئاوگۆڕه رده  سه له
ی ئۆپراسیۆنی ڕزگاری عراق  زعه م وه  ئهالم دا به  ووتانی ڕۆژئاوایی و ڕووسیه پ ناسراو بوو له پشتیوانی چه
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  .یان شواند زعانه م وه کانی کوردستان ئه  سیاسیه  پارته ندێ له وستی هه و پشتریش هه
 و ووتانی  پی ڕووسیه  کرکاران و چه ڕ له  باوه  تا دووباره  کارکردنکی زۆره  پوستی به وه داخه ئیستا به
  . وه ربگرنه ڕۆژئاوا وه

کانی   قازانج و پیداویسته نھا له  تهتانی زلھز وله وا ده  که تی کورد ڕۆشنه سه نگاودا بۆ ده  دوا هه  له هم ئه
واوی  تی ته  واقع دژایه ش له کان ببت و بۆیه  و سنووره که  ناوچه ناوێ هیچ ئاوگۆڕێ له  نایهخۆیانن و
  . ار بوونه خوازیاری ڕزگ ن که که ک ده یه وه ته کانی نه قازانجه

  
  م گرفتانه ک له ر یه ر هه سه توان له  دهپبدات ره کانی په  یاسایی چاکیه  به  کهرناتیڤ لته ر حزبکی ئه بۆ هه 
  ،  وه  پراکتیک بکاته  بهت و بۆ چوونی خۆی یان سیاسه ده به
 کو ی جۆراوجۆربت و بتوان وه ه شو کان به کان بۆگرفته موو ئاسته  هه م له ب وه تکدا ده موو حاله  هه له

م  کاندا، ئینجا ئه موو ئاسته  هه  و لهکان  گرفته گشتگا بت بۆ می دروستی کۆمه پلیت وهم کۆتکی  سیاسه
 بین  دا شایانی باسه  لرهری  ماوه  یان حزبکی جه وه بزوتنه    له وه بته نگاوێ نزیکده  هه یان حزبه یه وه بزوتنه

م   به،  یه کی نادوژمنانه یه له سه  مه و یه لگای کوردستان هه خودی کۆمه  ندی به یوه پهکان  خۆیه ناو  گرفته که
کانی هل  ته  حاه ندێ له  ههمانای  به  دوژمنانه.ن کین و دوژمنانه ره کی ده یه له سه وا مه کان ئه کیه ره  ده گرفته

  . نین  قابلی مساومهسوورن و
  
   2007مووزی  ته
 

 


