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 درككردن بةطؤأانةكان و نزيككةوتنةوة لةدميوكراسي

  زامين هاوثةميانيةكي ثأدةستكةوتة
  

رةسايت يانزةي سصثتةمبةرو هاتنةكايةي شةأي بةرةي دذة تريؤر كةثصضانةوةي تريؤريستان وحوكومةتة قةرةقووشيةكةي دواي كا
كةدواتريش كؤتاييهصنان بةأذصمي سةركووت ودأندةي بةعسيةكاين بةدوايي خؤيدا ,تاليبان لةئةفغانستان دةستثصكي يةكةم ئامانج بوو

ئةطةرضي تائصستاكردةوةتريؤريستيةكان وشةأي دذة ئازادي  ةيةداتواين أؤلَي خؤي بةرجةستةبكاتكورد وةكو هاوثةميانصك لةو بةر,هصنا
بةشةعةرةبيةكةي ودميوكراسي بؤثةككةوتين طؤأانكاريةكان لةخواروناوةأاسيت عصراق درصذةي هةيةئارامي وئاسايش نةطةأاوةتةوة

ةكاين ئةمريكا وهاوثةميانان تةنانةت أؤذنامةنووسان وكرصكاران سةرةأاي ئةوةي بةردةوام بص لةهاووآلتياين عصراق هصز,عصراق
  وئةندازياراين كؤمثانيا 

بةآلم ئةمريكا و جيهان سوورن لةسةر داكؤكيكردن لةثرؤسةي بةدميوكراتيزةكردين دةسةآلت ,جيهانيةكانيش قوورباين طياين دةدةن
ئةمةش بةواتاي , بؤبةدميوكراسيكردين أؤذهةآليت طةورةدةكةنطةآللَةكرسي كردين ثرؤذةيةكتائةوئاستةي قسةلةسةر,لةعصراق دا

كةلةذصرسةتري ضةثاندن وفةزايي تاك حيزيب نزيكبونةوةي مةرط ولةتابوتناين أذصمةتؤتاليتارومشوليةكاين ناوضةكة 
 رودةمارطرييعةقلَي تربؤ,وبةثريؤزأاطرتين سةركردةو بووين حيزيب كارتؤين ودميوكراسي تةقليدي ودرؤينةي ئةوأذصمانةدا

كةطةورةترين مةترسني لةبةرامبةربةرذةوةنديةئابووريةكان وئاسايشي ,نةتةوةضصيت وتةياربووين أصكخراوةئوسولَيةكان بةرهةم هاتووة
هةمووئةم طؤأانةسياسيانةي قسةي لةسةردةكرصت لةطةلَ ثيادةبووين لةئةرزي واقيع دا طؤأاين نةتةوةيي ئةمريكاو وآلتاين أؤذئاوا

تاثرؤسةي ثةروةردةوخؤصندنيش لةطةلَ خؤيدا ,هووشياري كؤمةلَطا,كلتوري,كؤمةآليةيت,ئابووري,وبنةأةيت لةطشت بوارةكاين فراوان 
ئةو ئالَوطؤأانةي سةرةتاي منونةكةشي لةعصراق وكوردستان بةتايبةيت ضةكةرةي كردووة و دركي ثصدةكرصت هةموو ,ئارايشت دةكاتةوة

وكراسيكردين أؤذهةآليت ناوةأاست و كاريطةريةكاين هةذمووين بةجيهاين بووندا سةرهةلَدةدةن لةدةرئةجنامةكاين ثرؤسةي بةدمي
لةبةرامبةرقةيران وكصشةئازادي ونةتةوايةتيةكاين خةلَكي كوردستان ,طرصدراوي ئةمأؤي سةرمايةدارين كةدوودضةمكي ثصكةوة

كةئةبصتةبةهرةمةندبووين خةلَكي ,كايةي فةزاي ئازادوكراوةية فاكتةري هصنانة,بةهةرثصوانةوضاويلكةيةكي ئايدؤلؤذيانةتصبأوانني
ستةمي ميلي ونةذادي هةمووئةم دةستكةوتانةش بؤئةونةتةوةووثصكهاتانةي لةذصر      ,كوردستان لةمافةنةتةوايةيت ودميوكراسيةكان

 ئةوئالَوطؤأانةدازؤرسةنطي سياسي لةئةطةري,وديين لةأؤذهةآليت ناوةأاست دةذين بةهةمان شصوة بةهرةمةندبوين مافةكانيانة
خؤطوجناندن ,ئةزمووين قولًَُ لةثةيوةنديةديثلؤماسي ودةرةكيةكان,طرنطي شوصن و جيوثؤلتيك,هصزي ئابووري,لةوانةأصذةي دانشتوان 

ةوردةبينن نانةوةي سيستةمي نوصي سياسي لةأؤذهةآليت ناوةأاست د كةلةبنيات.زؤرسةنطي تر, و,,لةطةلَ كلتوري نوص و أؤذئاوايي
لةهاوكصشةي ئةوسةنطةسياسييانة كوردثأاوثأهاوسةنط نيةبةرامبةرنةتةوةكاين أؤذهةآليت طةورةبةتايبةت ئةو ,وبةهةندوةردةطريدرصن

, بؤيةكورد تاكةضةكصك وةكوسةنطصكي سياسي لةبةرضاوطرياوثيادةي بكات وخؤي لةطةلَدابطوجنصنص,ووآلتانةي كورديان تصدا دةذي 
بووين أاستةقينةية بةثرينسيبةكاين دميوكراسي تاخؤي بكاتةفاكتةري ثةخش وسةقامطريي كلتوري دميوكراسي وئاوصتة كراوةيي

تالةودةرطايةوة بضصتةقؤناخي بةرذة وةندي وهاوثةميانيةكي ستراتيذلةطةلَ وآلتاين هاوثةميان وزهلصزة ,لةناوضةكةدا
   وأصكخراوةبأياربةدةستةكاين عةرةبئةبصت كوردلةم قؤناخةدرك بةوةبكات كةثارت,بأياربةدةستةكان

لةعصراقدا كةمتر دةتوانن طوجناندن و مامةلَةلةطةلَ بةهاجوانةكاين ئازادي ودميوكراسي بكةن بةوهؤكارةي هةذمووين مةزهةب وئاين 
كةهةولَةكاين قؤناخةدا ئةوباوةأنةبوونةي اليةين بةرامبةر بةبةهاجوانةكاين دميوكراسي بؤيةدةبصت لةم ,يان بةسةردا زالَةزاي



بةووردبيين و هوشياريةوة ,كورديان لةهةنووكةدابؤبنيتنانةوةي عصراقصكي فيدرالَ و ثلوراليزم قورستر كردوة بقؤزرصتةوةو
  كارلةسةرئةو ئاراستةيةبكات و ثيشاين أاي طشيت جيهان و وآلتاين خاوةن بأياربدات .هةنطاولةسةرئاسيت أووداوةكان بنصت 

ئةمةش تةابةنووسني وضةند , ئازادي و دميوكراسي يةبةلَكودةيةوصت بصتةثصطةي بةرطريكردن لةدميوكراسي    كورد نةك خوازياري
بوون بةلَكو بةدةستةبةركردين مافة فةردي ومةدةنيةكاين تةواوي كؤمةلَطاي كوردستان ووتار ودرومشي دمياطؤطيانة نايةتة

لةهةرةمي دةسةآلتةوة تا نزمترين دامةزراوةكاين آلتةكاين حيزب وحكومةت وفةراهةمكردين ئازادي أةهاو بةدميوكراتيزةكردين دةسة
  ئةبصتة ئةوسةنطةسياسي و حساب بؤكراوةي بةرذةوةندي و هاوثةميانيةكي ستراتيذ لةنصوان ووآلتاين بأياردةرو, خوارةوة

ركردين مافةنةتةوةيي و دميوكراسيةكاين وردبيين وتيذأؤشتنصكي وا لةئاست أةوويت طؤأنكاريةكان زامن و مسؤطة,كورددا بةديبصنص 
..                                                      أصذكردنةوةسياسي وئابووريةكاين أؤذهةآليت ناوةأاستخةلَكي كوردستانة لةثصشهات و أةنط 

  
    
  
  
   


