
  ب میلیشیا  بهیی  شیره حزابی عه ئه
  ! کوردستان بمانایه  له

)رم تی ھه ی حکومه رگه زیری پشمه یاندنی وه ڕاگه  ت به باره سه(  
 

  غفور  مه حه
  
نای  لدوانکیدا بۆ که  فا، له ر شخ مسته عفه رمی کوردستان، جه تی ھه ی حکومه رگه زیری پشمه وه

رمی کوردستان  تی ھه رۆکایه سه  که  یاندووه ، ڕایگه13/11/2009ینی  ڕۆژی ھه )ئن ئن ی که(ئاسمانی 
و پاتی دیموکراتی  کتی نیشتمانی ی یه رگه ی ھزی پشمه وه کخستنه ر یه سه له  بیاری کۆتایی داوه

یاندنی  ڕاگهی  گوره  به. رمی کوردستاندا تی ھه ی حکومه رگه تی پشمه زاره ی وه چوارچوه  کوردستان له
و  تخۆیان ناب  ت به ی تایبهکدار و پارتی ھزی چه کتی یه  دواوه  به  مه لهئیتر  ،بت  رگه زیری پشمه وه
و کان پکیان ھنابو ی حیزبه رگه ی ھزی پشمه وشه و ڕه وشونی کۆتایی ھاتنی ئه ڕێ  م نزیکانه به
دا  رگه تی پشمه زاره کانی وه نو ھزه  ن لهکا حیزبه کدارو میلیشیای رو ھزی چه به  گیرته ئه

   . وه خرنه ڕکئه
  
تی  رۆکایه گای کوردستاندا، گوایا سه گوی کۆمه  دا به یامک ئه ی په م لدوانه به  رگه زیری پشمه وه
 ، رگه شمهتی پ زاره کتیڤ کردنی وه و ئه چاالک کردن  ت به باره سهیان  م بیاره به رم تی ھه و حکومه رم ھه
کک  یه  ، که وه نه ده کانی کوردستان ئه و میلیشیای ووردو درشتی حیزبه کداری ی چه ده دیار  م به وه  ریکه خه

و  خت رسه سه  و گرفته کک له و یه ی ناسیونالیستی کوردی وه زموونی بزووتنه کانی ئه دزوه  دیارده  له  بووه
لتوورو  که  شک له به  تیه ڵ خۆیدا کردوویه گه حزابی کوردی له ی ئهتدارت سه ده  ی که ختانه گیان سه

و  و ڕوخساری مۆدرن ری پانتایی شارستانی به رله سه  که ک یه دیارده.  تهم وو ئه  نگی سیاسی رھه فه
  . دارو ناشیرین کردووه که گای کوردیی له رخی کۆمه ھاوچه

  
کدارو  ر پرسی ھزی چه سه  ینه که و تیشکک تابان ئه یاندنه م ڕاگه ئهرۆکی  ر ناوه سه  وه ڕمه گه دواتر ئه

کانی  کانی نو باه کشه دوو توی کشمه  پانی سیاسی کوردستان له کانی نو گۆڕه میلیشیای حیزبه
  وه له ر بهم  به .پانی سیاسی عراقیش ر گۆڕه نی سهرککا نو کبه  له  تی خۆیان، وه ی کوردایه وه جوونه

  وه ریه سه ری به کاریگه  یه له سه و مه م باس جۆرک ئه  به  سک که ر که رچاوی ھه به  دا پرسیارک دته لره
دوو ساڵ پش   زیاد له  نده رچه ھه  که  یه وه ش ئه و پرسیاره ئه. کی بۆ پشھناب رقایه بووب یان سه

ی ھزی  وه کگرتنه یه یکان کیه ره سه  بگه  کک له یه ،و پارتیدا کتی وتنی ستراتیژی نوان یه ڕکه  ئستا له
نگاوکی  ھیچ ھه  وه کرده بهبۆچی م  دا، به رگه تی پشمه زاره نو وه  ردوو الیان بوو له ی ھه رگه پشمه

ژی نوانیان وتنی ستراتی ی ڕکه نده و به ؟ ئایا خودی ئه وه ی بۆ بواری کرده وه گواستنه نرا بۆ نه لی مه عه
تی جووتحیزبیی  سه یاخود ده ؟ وه تیانهچاوی ھاو  و خۆکردنه کی ناوخۆییبوو بۆ ئیستیھال بلیغک نه ته
  ر جۆره و ھه وه و گونجاو دته یی کوردیدا ڕک شیره حزابی عه ڵ میلیشیای ئه گه کوردستاندا پاوپ له  له

کان،  فه و تایه کداری تیره و ھزی چه کان و میلیشیای حیزبه کداری ی چه گرتنی دیرده ک بۆ ھه یه شه بانگه
  ؟  فه یه وازکی موزه یدیعاو بانگهئ
  

و  ت ی بوونیان، سیاسه فه لسه فه  که  یان نیشان داوه وه ئه  کوردیانه  م حیزبه زموونی ئه ئه  من پموایه
ڵ  گه گا، له و کۆمه ک ڵ خه گه ن، لهوتی سیاسیا سوکه و ھه ه مامهکانیان،  ندیه وه رژه و به ئامانج



  له و پارتیدا کتی بونیادی یه  مۆژیان له و ئه حزابی مۆدرن ری ئه کاراکتهموخالیفانی سیاسیان، 
  که  ئاراوه  سک بنته یای الی که خۆشخه ناکرت  رگه زیری پشمه و ئیدیعای وه خولقاندووه نه  وه ته ڕه بنه

  !بت ر ئه یسه مه  یه م شوه و مۆدرن به رخ حزابی ھاوچه ئه ئیمکانی گۆڕانیان بۆ
  
ی  وه ردوو جیناحی بزووتنه ناکۆکی قووی نوان ھهالداخستنی  بهندی جیاوازو  وه رژه به  به  وه مدانه وه

م  تا ئه  وه شاخه  ر له مانک ھه رده سه.  م ھناوه راھه ی ھزی میلیشیایی فه مینه و زه پویستی ،تی کوردایه
 داکتری مالوالی یه ریفی ب ئه کو حه کتر قبووکردن وه و یه پاندن قۆناغی خۆسه  کتی له و یه ش پارتی ڕۆژانه
و  و دووفاقی ه ی مامه شوه  کانی له وه و تاقیکردنه ی ڕدایه نیوه  ھشتا له  و قۆناغه ئه. بوون

کو  ی جناکۆکی، وه ناوچه  کان به ناسراوه  موو ناوچه ھه  و له رکوک شاری که  له تی سیاسیاندا ئیزدیواجیه
و  رکوک، دڵ که  ، به و شونانه له!  جوانی دیارو بینراوه  به رمیان و گه کانی باقوبه و ناوچه قین موس، خانه

. ن که ئه  پیاده  وه خوندنه نهکتر و یه و دوو حیزبی یی دوو ئیداره  م دوو حیزبه ، ئه وه قودسی کوردستانیشه
وی زبی له و ڕه رکوک، ڕووت و پیسی ناو شاری که کو  وانی تی شاره و سیاسه کان تگوزاریه خزمه  جا

زۆر  . وه سته ده  ن به ده کتی ئه و یه التی پارتی سه و دوو ده یی و دوو ئیداره بردندا، داتای دوو حیزبی ڕوه به
کانی  و شونه و موس رکوک که  بین له کتی ئه و یه ندنی لپرسراوانی پارتییا جاریش گوبیستی ڕاگه

  . وه تی جیاوازیانه و سیاسه و دوو حیزبی یی ی دوو ئیداره ستی دیارده ده به  دادو بدادیانه  تریشدا، که
  
نووسی  واسراویی چاره ھهو  ردانیی کوردستان رگه ساڵ سه  ژده ھای ھه به  و پارتی به کتی ر چی یه گه ئه

  کی خوناوی له یه وره ی دوای ده نده و گه کی روو خه تی سه سه ساڵ ده  ژده نرخی ھه  ی، به که سیاسیه
کردنی  وی ئاراسته ھه  ند وه ناوه  شیان له ندی ھاوبه وه رژه ژر گوشاری به توانیان له ڕی ناوخۆیان، شه
عواو  ڕو ده ند، شه ڵ ناوه گه ملمالن له  کانیان له سیاسیه  ندیه وه رژه کی کوردستان بۆ پشتی به خه

کیش بووبت دان  رزاره و سه شکی فۆرمای  به  ن، وه وتنی ستراتیژی مۆربکه و ڕکه الوه  نه خیالفیان بخه
ن،  تی بکه التی حکومه سه ریی یاساو ده روه سه  شیاوی ھزی میلیشیاکانیانداو باس له ی نه دیارده  بنن به

ر  سه یی، ناتوانن به شیره کو دوو حیزبی عه وه  م دوو حیزبه ئه  وه ڕیشه  واقعداو له  رگیز له م ھه به
  چونکه. زاڵ ببن و ئایدیۆلۆژیاندا ریتی سیاسی و نه مۆراڵ  له ستۆیشتوویی میلیشیاییدا و ده نه یمه ھه

ریتکی  کو نه وام وه رده و به میشه و ھه و میلیشیاییه یی شیره کی عه یه ستراکتوری بونیادی خۆیان پکھاته
ری  ماوه جهگاو  کۆمهر  رامبه به  ندا لهاتی سیاسی سه ریی ده روه پناو سه  جیھانیی بۆرژوایی، له

  وه میلیشیاکانیانه  کو ھزی پارتیزانیی شانازیان به ، وهداکتری ر یه رامبه به  زۆرتریش له و کوردستان
   . گا ناساندووه و کۆمه ک خه  جات به ی نه کو فریشته یان وه رگه و ھزی پشمه کردووه

  
و  کداری ی چه شونی کۆتایی ھاتنی دیارده  وا بیاره  ی که ته زاره و وه ی یان ئه و ئۆرگانه ناونانی ئه

و  وه دا زیندوو ھشتنهخۆی  ، خۆی له رگه تی پشمه زاره وه  یی کوردی بت، به شیره حزابی عه میلیشیایی ئه
  رگه تی پشمه زاره وه.  ی ناسیونالیستی کوردیه وه کانی جووالنه کداری حیزبه پیرۆز ڕاگرتنی ھزی چه

یی کوردیدا بۆ  شیره ستی دوو حیزبی عه ده  ک تر له ترو پچه وره کی گه گۆڕت بۆ میلیشیایه نجام ئه ره سه
  له.  وه کی کوردستانه گاو خه ری کۆمه ر سه سه ستیان به گرتنی بادهو ڕا الت سه ی ده وه مانه  پارزگاری له

ی  که نووسی سیاسیه چاره  کوردستانکدا که  ییدا، له شیره حزابی عه ی ئه کوردستانی ژر سایه
تی عراقی فیدراڵ،  حکومه  شک له کو به ناخۆشی بت وه  خۆشی یان به  ردوو حیزب به و ھه واسراوه ھه
  کوردستانکدا که  رعی بوونی پدا نانن، له و شه سمی بوون خۆیان دانی ڕه  له  سکی تر جگه ھیچ که  که
 ، موو تاککی کوردستان لی بزاربووه و ھه ستی دوو حیزبی میلیشیایدایه ده  و ھزک له ت سه موو ده ھه

و پارتی  کتی تی یه سه ده.  رۆکه ناوهو ب کی پووچ یه شه کان بانگه کداری حیزبه ی چه البردنی دیارده



  وه سته ده یان به کداره چه  م ھزه ر ئه گه ئه  م حیزبانه ئه.  گه زار ھزی پشمه د ھه دوو سه  به  کسانه یه
  !پچت یان ھهو دوکانور ری کوردستان ده ماوه یی جه و تووڕه ت فره نه  یه ھه  وره ری گه گه بت، ئه نه
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