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ةندةلكؤمةلطةي كؤالثس و ط                  

:سياسةت واتة هزراندن - 3                           
ةندةلسياسي و سياسةيت ط                                         

ئازاد حةمة                                                                                                                    

   
لة , بةواتاصتر. كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل لة ترؤثكداية )هاواليت(خةلكي لة  مةيلي سياسةتكردين

حةز لة سياسةتكردن  شخةلكي ةرمة و هةمووكؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل سياسةتكردن تابلصي بازاأي ط

ئةوان كة لة . كةي ئةمان سياسةت بةأصوةدةباحةز و نةش حةزةبةالم نة سياسةتكردن بريتية لة . دةكةن

تكردنن هؤي ئةمة تةنيا بؤئةوة ناطةأصتةوة سياسةتكردن لةم كؤمةلطانة بةثيشةسازيبووة ةراوصزي سياسةث

دياريكراون  يسةر بة قةبيلةص سياسييان لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل سياسةتكردن تةنص بؤئةوانةية 

نةبووين سياسةتيش بة هزر . وزةردةكاكؤمةلطانة بص هزر طسياسةت لةم بةلكو هؤي سةرةكي ئةوة ئةوةية 

بةخؤي عيلةيت بنةأةيت بة طةندةلبووين . دةردةداربووين سياسةتة لةم كؤمةلطانةعيلةيت طةورةي 

بؤئةوةي . برييت نيية تيايا لة بوارص هزريصتةوة كة سياسةت لةسةرصدييةوة هةر بؤئةوةدةطةأةش كؤمةلط

ةوة الي فةيلةسويف أوونكةينةوة دةطةأصين, ئةلبةتة بةكووريت, سياسةت و هزريش صوةندي نصوانث

  . فةأةنسي ئالصن باديو

لة سياسةتدا واتا و تيؤري ئةلبةتة , واتة. )هزراندنة(ئالصن باديو سياسةت بريكردنةوةية بةبؤضووين 

دةدؤزصتةوة و  ) ةي سياسيواتة كرد(ش) فيعل(ئةمةو ناوبراو لة سياسةتدا كردة. نةختص فةلسةفةش هةية

بؤية بؤ باديو . دةكا ر بؤ ضارةسةركردين دؤزص كؤنكرصتلةهةمانكاتيشا سياسةت بةجؤرص وصنةدةكا كة كا

ندي سياسي ببينرصن وةك بريمةئةو حالةتانةيان تيابووة ) اراجيف, بصررؤثسث, لينني( برييارة سياسيةكان

, ديو لةنصوان هصثؤتصزي تيؤريبريكردنةوةية بةبؤضووين بابةالم ئةم ). 79ة الثةأ, بريي ناثايان: باديو(

ؤرة دةبص خؤي وةك كاتص بريكردنةوةش بةجم. دا دةخولصتةوة)ولةرسينط(طوزارة و دؤزي تايبةت 

بؤ سياسةت ئةو  شة فةلسةفييةئةم بؤضوون). ة و سةرضاوةهةمان الثةأ(بزووتنةوةص دةطمةن دةردةخا 

سياسي ) اينهزرةظ(ياسي بريياريس) هزراندين(ة بريكردنةوةي اسيت خؤي دةستنيشاندةكا كدةمة أ

بةالم بؤئةوةي . و كاوصذئامصز سياسي دوبارة) هزري(وصذكار و برييبةرهةمهصنةري بص نةك تاكي سياسي كا

  دؤزي سياسي ضونكة. دؤزي سياسي هةبص صويستةاسي يان بريكردنةوةي سياسي هةبص ثبريياري سي

. اسي دصتةدونيااسيت سيستدةبص أوأووداو درو ئةو دةمةش. اوي سياسي هةيةوودأتواناي درووستكردين 

سياسةت تيايا وةك بارص دصننةثصشص ) أووداو و أاسيت, واتة دؤز( رصدراونئةم اليةنانة كة ثصكةوة ط

وازي سياسي ( ئةلبةتة نةش وةك وازي كردن و جووينبريكردنةوة تةماشادةكرص نةك حالةتص لة كاوصذ

ة و ئةوي مةبةستمانة تايبةت بة باري جص لةنصوان ئةم ضةند دصأبؤئةوةي هةل و مةر. )تةلصرة مةبةس

ي يان كردةي سياسةتكردن لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل بدؤزينةوة بةثصويسيت دةزانني سياس

م زجنرية نووسينةخبةين كة تايبةت بة كؤمةلطةي ة بةردةست خوصنةري ئةوةووأونكردنةوةص كورت لةوأ

  .  ةندةل دةينووسنيثس و طكؤال

بة قسةكردن لةسةر تاكي سياسي و ثرؤسةي  صويستةقسةكردن لةسةر كؤمةلطةي طةندةل و كؤالثس زؤر ث

س دا شتصك نيية لةبةرئةوةش لة كؤمةلطةي طةندةل و كؤالث. يبةتكرصتا وةةيةسياسةتكاري ئةم كؤمةلط

- لة شتة نا دةبصباسباس لة سياسةت بؤية , و ئةلبةتة هزرةظاين سياسيش ,بلصن هزري سياسي صيث



 2

و نة ةي ناوبراهةروةك وومتان لة كؤمةلط. دةدةكرصياهزري تيا ث -ار و اليةنانةش كة ناهزريةكان و ئةو بو

جؤراوجؤر  تاكي سياسيدةشص بووترص كة ي ئةوة اين سياسي بةالم لةبأهزري سياسي هةية و نةش هزرةظ

ةي كة سياسيةكاين كؤمةلطشت تابةالم ئةوي ط. نااسي خؤيانهةواي سيلة  هةية و هةريةكةش لةو تاكانة

ةندةالويكردين لة بةطسياسيةكان بةشدارخيؤيانيان يةكةم هةموو تاكة : ةندةل كؤدةكاتةوة دووشتةط

برييت ) بريكردنةوة( لة هزراندنبؤ ئةم تاكانة , يان كردةي سياسي, سياسةت دا هةية و دووةميش سياسةت

ةسةر ان دصينش لةم بةشةي نووسينةكةمئصمة. ئامصز و ياريئامصزكي سياسي كاوصذرؤسةصلة ث نيية بةلكو

  . ئةم دوواليةنة

نةر لةوة بةئاطابص لةم بةشة كة وة مةبةستدارة خوصنةبةالما مانة سةر درصذةي نووسينةكةثصشئةوةي بصين

تاكة سياسية كردة سياسي و  وباس لة دةكرص, ياخود كردةي سياسي, اسةت باس لة تاكي سياسي و سي

و تاكي سياسي , اسييان كردةي سي,سياسةتضونكة بؤ ئصمة . س و طةندةل دةذية كؤمةلطةي كؤالثل دةكرص

دةي سياسي و تاكي سياسي لة كربؤمنوونة . ؤناغ و دةمص وةك يةك نييةة و قجؤاوجؤرة و لةطشت كؤمةلط

مةبةست لة لصرة . ستةقينةكان نييةتاري و ديكتاتؤريةكانا وةك كؤمةلطة دميوكراسيية أاة تؤتاليكؤمةلط

لةميانةي ئةم . أاسيت هةنطاوي دميوكراسي دةنصنئةو كؤمةلطانةن بةاستةقينةكان كؤمةلطة دميوكراسيية أ

 -ي ناي دميوكراسيكؤمةلطةكةينةوة كة دةجيالةو كؤمةلطانة  ئةم كؤمةلطانة بة فيعلينووسينةش 

جياوازي لةنصوان ئةم دووجؤرة كؤمةلطة  داي تازةي كورديلة ئةدةبيايت سياسي و ئايديؤلؤذ كة أاستةقينةن

-ص جؤراوجؤر و ناثيايتصدةثةأئةمئصستا ضونكة ئةو دؤزةي دميوكراسيةيت أؤذئاوا . دميوكراسيية ناكرص

واتة مؤدصلهاص زؤري دميوكراسي هةية و بواري هةلبذاردن و جياكردنةوةش شتص تابلصي ,  هاوشصوةية

لة والتص وةك سويد يان دانيمارك بؤ منوونة هةية نةك  ية لة دميوكراسياستةأبؤمنوونة ئةو ئا. واريدة

ناشص بةو وسيا هةية بةلكو ناشص بةو ئاأاستةية لة دميوكراسي بةراووردكرص لة بولطاريا يان أهةر 

ئاأاستةي دميوكراسي  ضونكة. يكاش هةيةركرص لة والتص وةك ئةمةيةش لة دميوكراسي بةراوورداستةئاأ

استةي سروشيت و ماندووة بةالم هةرضي ئاأ-استةص ناين ثاش داأماين كؤمؤنيزم تابلصي ئاأوالتا

اوة و لةاليةن هصزي سةرمايةداري وةوة بةشتكرلةهةندص أ أؤذئاواية دميوكراسي هةندص لة والتاين

ية لة دميوكراسيةت استةطلوباليشةوة بةأصوةدةبرص و ئةم جؤرة ئاأاستةيةش هةرطيز ناشص بةو ئاأ

لة ئةدةبيايت سياسي هاوضةرخي بؤية . لة والتص ئةسكةندةنايف وةك سويد يان نةرويج هةيةبةراوردكرص 

يبكةين هةروةها جياوازي كراسي خولقصنةر و دميوكراسي بازاأئصمة دةبص جياوازي لةنصوان دميوكوردي 

لة  يةيئاأاستةؤرة ئةو جهةروةك ووتيشمان . ي سروشتيش بكةيناسلةنصوان دميوكراسي مافياي و دميوكر

جؤرة  لةو ر أاستةقينة و سروشيت و سؤسيالييةدميوكراسي لة والتاين ئةسكةندةنايف باالدةستة زؤرت

استةي دميوكراسي لة شوصنص وةك ضونكة ئاأ. سةروةرة شوصنص وةك ئةمةريكائاأاستةية لة دميوكراسي لة 

دميوكراسيةتص تابلصي , جيهانامبؤلص بؤ ئازادي تاكةكةس لة يكة حةيف بووشة بة س,ئةمةريكا 

ميوكراسي سروشيت سينة بة باسي جياوازي دوةوص ئةم نواننامئصمة ). فيتشيية( سةرمايةداري و بةشتكراوة

تايبةتكةين بةالم ) بةبتكراو(و يان فيتشي استةقينة لة دميوكراسي و ئازادي بةشتكراو واتاي ئازادي أ

نةك هةر لة سياسةتكردن بةلكو لة  ةندةللطةي ططرنطيشة خوصنةر لةوأوةوة بةئاطابص كة كؤمة

و تاكي سياسي و تاكي رؤسةص هزري ئالؤزة كة ث, بةرهةمهصنان و بةكاربردين واتاي دميوكراسيةتيش

 نيشانةصترة, واتر بةرباسدةخرصكة د,ئةم اليةنة . ئةزمووين خؤي هةية, ة كاريبؤدةكةنئاساي كؤمةلط

ةية كة جيهانص تايبةت بةخؤي ئةم جؤرة كؤمةلط. طةيةجؤرة كؤمةل لةسةر ئامادةبووين بصهزري سياسي لةم

زؤرئاساية تاكة سياسيةكاين كؤمةلطةي بؤية . ةصكيش شتصكي قةرزكردووةهصناوةتة دونيا لةطشت كؤمةلط

و بؤضوون و وصنةي سياسي لة كؤمةلطةص دميوكراسي أؤذئاواييةوة دص واتا كؤالثس و طةندةل جارجارة هةن

لةم أوةوةشةوة هيض . ةلطةص ديكتاتؤري و تؤتاليتاريي يان قةبةلييةوةارةش لة كؤمرن و جارجوةرط
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سياسيةكاين كوردستان ةلص لة تاكة دورناأؤين طةربلصني طةلص أةفتار و دينت و بأياري سياسي ئةمأؤي ط

 - جيهاين عةرةيبهةية يانيش لة يةكص لة سيستةمة سياسية زؤرداريةكاين انييؤذئاوايان سةرضاوةص أ

بؤمنوونة سصستةمي باجي كوردستان نة ئةمةريكيية و نةش دانيماركي بةالم . ئيسالميةوة وةرطرياون

نابص  بةالم.ؤذهةالتو نيوة مةدةين وةك والتاين ئةوروثاي أكؤكتصلصكة لة سصستةمص ديكتاتؤري عةرةيب 

بؤمنوونة . ؤشي هةيةخ ةندةل هةميشة داهصنان و ئةندازياريكؤمةلطةي كؤالثس و ط, ئةوةمشان لةبريضص

خؤيان بةشصكن لة بازاأ و بةرذةوةنديص زؤر بة بازاأةوة لةجمؤرة كؤمةلطةية سياسيةكان  لةبةرئةوةي

ئابووريةوة تايبةتن بةرذةوةندي ثأؤذة و كارةكاين خؤيان رصيان دةدا بؤية لةو بوارانةي بة كاروباري ط

كة , بؤية تاكة سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل. واتة ضاوصكيان هةميشة لةسةر دؤزي بازاأة,  ارصزندةث

كة  مة سياسي و ئابوورية ثسمامنسصستةلةطةل ئةو , صنيوول و سةرثق-ةيشنت نابريثةرت و دةمدةمي و تصط

لة هةض كؤمةلطةصكيش سصستةم بةوجؤرة بص لة طةندةيل زياتر  .ريةيةكانط -كؤنكرصت و نا -تائةوثةأي نا

سياسةت هصجطار ندةيل كة دوا ثيشةسازي ئةجمؤرة كؤمةلطانةية طة .هيض مشةكص تر بةرهةمناهصنص

  .بةرثرسيارةلصي

ئةو دةمةي , بةو أاستية بكةين كةصويستيشي دةزانني ئاماذة لصرةوة دصينةسةر ناواخين ئةم بةشة و بةث

لصرة (وا سياسةت دةبص بة بةرهةمهصنةري طشت جؤرةكاين طةندةيل ؤحي سياسةت ئةطةندةيل دةبص بة أ

ئةو دةمةش كة ). ةندةالوييةة بةلكو تةنيا ئةو سياسةتةية كة طشت سياسةت نييست لة سياسةت طمةبة

ثصويستة بثرسني بؤ دةبص سياسةت ويسيت  ,ةندةالوي دةبصواتة كة سياسةت ط, اسةت دةبص بةمةسي

ةتانةدا كة سياسةت لةحمال انةوص لةوصوة دةستثصكةينرسيارة دةمةلكردن بص؟ بؤ وةالمدانةوةي ئةم ثةندط

هزري دةبص -سياسةتيش كة نا. ي بصلةوةدةكةوص هزرمرؤي وةك كردةص ئةمةي بةسةردص ضونكة سياسةت 

ةلبةتة مرؤي دةبن ئ-هزريةكان ئةوةشة كة نا-رفيت سياسةتة نائةمةو ط. شتصكي لصدةوةشصتةوة بيكاشت ط

يةكص بص لةوانة ) شيزمابؤمنوونة ف(ة تؤتاليتاريةتمرؤييبووين سياسةتيش طةلص فؤأمي هةية أةنط -نا

صوةندي بة ئةمةش زؤر ث. مرؤيبووين سياسةتيشةكي ناتؤتاليتاريزم ترؤثئةوةمشانبرينةضص كة بةالم 

بؤمنوونة والتص وةك عصراقي جاران كة ئابووريص بتةوي . دةبصلة ض ئاستصكدا ذصرخاين ئابووريةوة نية 

لة سوريا يان  مةييان نةك طةندةيل لةو فؤأ, ت بةرهةصنص بةالم نةك طةندةيلاليتاريةهةبوو تواين تؤت

تؤتاليتاريةكان  تةةرفيت سياسط. هةية, بؤمنوونة تةنانةت خودي عصراقي ئصستاش , ؤ كوردستاين ئةمأ

بةالم ئةمة لةتةك دؤزي سياسي . نش نامرؤي)زيرةكانة(ئةوةية كة ئايديؤلؤذيسنت و بةجؤرص كاراما

كةواتة دؤزي سياسي . ؤمأوسياي ئةطرصتةوة و نةش والتص وةك أطةندةالوي نة كوردستاين ئةمأؤ يةكدة

فاشيست دةكا و نةش لة والتص وةك أوسيا يان ؤ نة لة دؤزي سياسي سةردةمي بةعسي كوردستاين ئةمأ

 كورد كةسايةتيص سياسي نةبص و هةروةهادةولةيت بةعسي عصراقي ئةوةبوو رفيت ضونكة ط. سورياي ئةمأؤ

ضونكة لة أوسياي ئةمأؤ دميوكراسيةتص  .يايةؤ جفيت أوسياي ئةمأبةالم طر. صاكي كورد قةد خؤي نةبت

ة دؤزي سياسي ةر بوالتا بةركةمالة بةالم ئةم دؤزة طةكصكي بازاأي و بةكاالكراو لةطشت كوضة و طةأ

وكراسيةت لة سةردةمي يةكيةيت سؤظيةيت دميجاران بةراوردكرص دةشص بلصني  يةيتسةردةمي يةكيةيت سؤظ

زؤرينة و بةهاداركردين ديوكراسيةيت تؤتاليتاري بريتيبوو كة دةنطي كردين ن لة دميوكراسيةيت كثجارا

ؤي كوردستان بةالم لة حالةيت ئةمأ. ي خؤي نةبصخؤشي بةضارةي هيض سصستةمص سياسي نةدةهات ئةو

ادةيةي ةوأدميوكراسيةت ئةوةندة هةية تائ ؤضونكة لة كوردستاين ئةمأ. وداوازنهاوكصشة سياسيةكان ج

واتة هؤي ئةوةي دميوكراسيةت قصزةوةن دةبص  ,اليةنة هؤي ئةم. دميوكراسيةت خةريكة قصزةوةن دةبص

دميوكراسيةت هةية بةالم تواناي طؤأيين هيض واتة . ةئةوةية دميوكراسيةت هيضنةطؤأئةوة  ضيية؟ هؤي

. ئةوةندة شريين نييةةفتارص كؤمةاليةيت بؤية دميوكراسيةت شتصكي نية نة بأيارص سياسي نةش أ

) خةلك, عامة(دميوكراسيةتيش كة نةيتواين طؤأانكاريهصنةر بص نة خودي سياسي دروستدةبص نةش دصمؤس
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 :ذاك أانسيصر(ذاك أانسيصريش هةلةناكا كاتص دميوكراسيةت بة دةركةوتين دصمؤسةوة طرصدةدا. ئةهةذصنص

ضونكة دصمؤس سينؤنيمي . )اثوليتيكالثةأةكاين ثاش فةسلي ميت,  سياسي و فةلسةيف: ناأصكةوتن

لة حالةيت ئةمأؤي . بص ئةو طصذ و وصذ دةخولصتةوة شدميوكراسيةتة و دميوكراسيةتي) هاوشاين (

ضونكة خوالنةوةي دميوكراسيةت بةبص ئامانج لةناو عامةي . كوردستانيش ئةم ديتنة دةقاودةق كاريطةرة

وادةكا دؤزي سياسي ئةمةاليةنة , لةتةك عامة يان ئةوةي دميوكراسيةت لة ثصوةنديدانةبص , خةلك 

لةسةرصترةوة ئةم دةرئةجنامة  .بةرهةمهصنةر -بص و خودي سياسيش تةوةزةن و نا ةندةلط كؤمةلطة

. سانة بصطةندةالنة و كؤالث, بؤ كردةي سياسي, شنت بؤ سياسةتةيتصطلومةرجص ئةوتؤش دصنصتةثيصشةوة هة

كةواتة . بةرهةمهصنةريشة-تابلصي ناهزرة  -ئةنيتتة لةم حالة لةبةرئةوةيسياسةت  يةسةيرةكةش لةوةدا

دؤزص ئةوتؤ  ئةمة وادةكا, نابينرصان سياسيش وةك هزرةظ, ر تةماشاناكرص لةبةرئةوةي سياسةت وةك هز

روةها لةبةرئةوةي ئةم هة. خةوشةكاين سياسةت و تاكي سياسي وةك خؤي نةبينرص لة كؤمةلطة بصتةثصش

طشت  ا تاكي سياسي وةك خواوةندص تةماشاكردوة بؤيةندص لة قؤناغةكاين ذيانانة لةهةجؤرة كؤمةلط

-روةها بصهزري تاكي سياسية ئةم نةهامةتيانة دصنص هة-ئةوة نالةوباوةأةدا نني , يان زؤرينة, خةلك

بؤية زؤرينةي كؤمةلطةي طةندةل دةبص سةرلةنوص . تياين ئصستا كة هزري سياسةتة بةوةيانيطةياندووة

ئةم , هاواليت, اسةي تاكيصنك سياسةت و سياسي بكاتةوة بةالم ثصناسةكة نابص لة ثي واتاي وةصناسةث

سياسةت و سياسي دةكةن لةطةلص سةرةوة  انة ئاوا سصريئةوةش كة ئةم كؤمةلط. كؤمةلطةية دابأدرص

بوون و اويثصش بة كؤالثسهةية وةية انةدي بة خودي باري ئاطايي سياسي ئةم كؤمةلطصوةنث

شوصنص  هةندص بؤئةوةدةضن :هةر تايبةت بةم اليةنةش تيؤريةك هةية كة بةجمؤرةية. ندةالويبوونيانبةطة

بريكردةي سياسيةكانة لة ستةم و , بووةكة لةذصرسايةي ستةم و جةورص زؤري سياسي , وةك كوردستان

كرص بة بةهانة بؤ برميانص سياسي هةلة و ناتةواو نيية بةالم ناشكرص ئةمة خؤي ئةمة ط. اريبووةأزط ةورج

ضونكة كاري ض تاكي . مانةوة لةناو طةندةل و كؤالثس يان طؤأيين ستةم و جةور بة طةندةل و كؤالثس

استركردين طؤأين بةهيواي باشتركردن و أ تاكي سياسي بةتايبةت هةنطاونانة بةرةو شيت و ضشكؤمةل بةط

ؤ ئةم تاكة سياسيةي ئةمأي ئةوة دايطرص مةوال نابص شةرمي كوردةواري بؤلةتاكي كؤمةلطة واتة. شتةكان

ئةم طرميانة ئةو دةمة دةشص . ارةمانة سياسيةكةي دوصنصية كة بةطذ ديكتاتؤرا دةضوةوةقأابةرايةتيدةكا 

بؤية . ةندةل و بصباك و كةمترخةمأاستبص كة تاكي سياسي أةفتارهزرةظان و بريتيذ و خةيالقوول بص نةك ط

ةروةها سياسي و مافةكاين لةئصستاي كوردستان زصدة و ئةركةكاين ه صناسةكردنةوةي سياسيسةرلةنوص ث

ئةوةية  ينشايا, وةك طشت تاكةكاين تري كؤمةلطة, سياسيئةوةش دةلصني كة  ئصمة. صويستةطرينط و ث

اندين ةيبةالم سياسي دةبص لةوةش بةئاطابص مةرجة تواناي بةجصطمافةكاين لة كؤمةلطة بةدةستبهصنص 

صويستة نوصنةري زؤرينةي تاكةكانيشة لةبأيئةوة ث ةية وو كة هزرةظاين كؤمةلطئة. ئةركيشي هةبص

بصباك تاكي سياسي ضونكة طةر . نةك خؤثةرست و مشةخؤر و وصرانساز بريخاوصن و خةيالبةرين و قوولبص

لة زؤربةي تاكةكاين تري كؤمةلطة جياواز نابص بةمةش كؤمةلطة نةك هةر  و بصهزر و بريكورت بص هيضي

ئةمةش كة بريين سياسي . بؤ طشت تاكةكاين كؤمةلطةةلستان بةلكو دةبص بة دؤزةخصكيش ةندص بة طدةب

  .دروستدةكا سارصذكردين سانا نيية

هزرةظاين تاكي سياسي كؤمةلطة شتص زؤر مةترسيدار -ناصدةضص بةثصي ئةو ضةند دصأةي اليسةرةوةش بص ث

 كة هاتين زؤرداري سياسي بؤ كؤمةلطة أةنطضون. انسيش بةشص بن لة ئاكامةكبص و أةنطة طةندةل و كؤالث

تووند بص لة سصستةمي سياسي والت انص ئايديؤلؤذي بةري كودةتاص سياسي سةربازي يان طؤأنية هةر 

سيش تواناي هصناين ئةو ئةزموونة سياسية تال و ذةهراويانةي هةبص و كؤالث ةندةلأةنطة و زؤر ئاسايشة ط

ئةو مةترسية و دووركةوتنةوة لة  بةالم بؤكةمكردنةوةي). اسي زؤردارييةئةزمووين سي انلصرة مةبةستم(

 تاكي سياسي و تاكي ئاساي صكةوةكاركرديندةشص لةم حالةتانةدا بكرص ثتص ترين شطرميان طرنط



 5

ارصزةري ة سياسيةكاين مصذووي خؤي نةكا و ثصويستة كاوصذي ئةزموونتاكي سياسي كة ث. ةيةكؤمةلط

لةتةك تاكاكاين كؤمةلطا مةرجة , كة ئازادي و ئاسايش بةشصكن لصي,نيش بصادةستكةوتة نةتةوةيةك

ئةمة كة سةختة زوو و ئؤتؤماتيكي بصتةدي كاركردن و بريكردنةوةص زؤري . ؤ و كراوة و خولقصنةر بصأاستط

ة دنصكةوةكاركرئةم ث. تصكةلصكة لة كردةي بريكردنةوة و ثصكةوة كاركردنضونكة خودي كردةي سياسي . دةوص

كة ئةستةمة بةئاساين بصتةدي ثصويسيت بةوةية لةالص تاكي ئاساي كؤمةلطة ئةو باوةأةي ال دروستبص 

رص و ناشص ئةم بةالم ئةم تاكة ناك. ان و سياسةتيش واتة كردةص لة هزراندين ئالؤزسياسي واتة هزرةظ

لصرة . ةفتارنةكاهزرقوول أ وون وهزرأ, ديتنةي الدروستبص طةر خودي سياسي وةك هزرةظانص هزرتيذ

ضونكة تةنيا لةأصطاي هةلسوكةوتة . سانةوة هزراندنة سياسي ديمةبةست لة طوزارةي أةفتاركردين

بةشص . اةكانةوة دةكرص و دةشص تاكي كؤمةلطة لة هةنطاو و أةفتارةكاين تاكي سياسي كؤمةلطة بطانيهزرةظ

, بؤمنوونة كوردستان, كاين طةندةلزؤريش لةئصمة دةزانني و و ضاكيش لةوةدةطةين كة زؤربةي كؤمةلطة

سة ئابووري و يان هةبووة بةالم ئةم اليةنة نة ثاساوداين ئةو طةندةل و كؤالثابردويص تال و تراذيديئامصزأ

ةي هةالهةالكردوة نةش تيماري هيض يةكص لةو تايل و جةستةي كؤمةلط داري و سياسية دةكةنئي

 انة كة بةمطصضةوانةوة ئةم جؤرة كؤمةلبةلكو بةث طانةوةيةدةكةن بة ملي مصذووي ئةم كؤمةل تراذيديايانة

طةر زوو كار بؤ ضارةسةرةكردين تصدةثةأن تصثةأيوون و انة جؤرة نةهامةتية سياسي و ئابووري و ياساي

 اتؤلؤذيزؤر ئاسايية ببنة مؤلطةي ضةندين طرووثي أقثةرست و زةبرخواز و ثنةكةن  يانكصشةكان

تاكي سياسي و تاكي ئاساي , انةوةي هةردووالبؤية طةأ). ناوبراو بة شصخ زانابرايبؤمنوونة تاقمةكةي كا(

  .     ةندةلتاكة ضارةسةرصكة لةبةردةم كؤمةلطةي طة بؤناو هةناوي كؤمةلط, كؤمةلطة

ئةمة باوةأص فةلسةفيية و ثرؤسةص ئالؤزي فةلسةفيشي ) بريكردنةوةية(راندنة ئةوةي سياسةت هز

ية بةشص زؤر لة سياسيةكاين كؤمةلطةي طةندةل و ية) اطةمةط(ت نة ئةو وازيطا ضونكة سياسة. لةثشتةوةية

بيةوص بةئارةزووي خؤي  هةر هاوالتصك هاوينةهةوارة نةتةوةيية دةضن و نةش ئةويس بؤكؤالث

ن ببص بةو ة لةئايندةص دوور دواي كاركردن و بريكردنةوةص زؤر بةري سياسةتكردأةنط. ثشوويتيابدا

هيض , وازي سياسي , ةالم هيض كات شوصنص نيية بؤ وازيشوويتيابدةن بهةموو ثصكةوة ث هاوينةهةوارة و

ش لة كة كتومت ئةوانة,است دا باونةي لة والتاين أؤذهةاليت ناوةأانة سياسينةبص لةو شصوة وازي

ةبنصني انةوص دانبةودةم بؤئةوةي ئةويدةيلصني ثتر مانادارتريكةين. ةوةردةهصنرصنؤدا وةبةكوردستاين ئةمأ

كة طشت سياسةت طةندةيل بةرهةمناهصنص و بةلكو تةنيا ئةو جؤرة سياسةتكردنانة طةندةيل هصنةرن كة لة 

سةرةكيةكاين سياسةتكردن لة كؤمةلطة كؤالثساويةكان واتة لة خاسلةتة . يادةدةكرصني كؤالثسدا ثةكؤمةلط

) وازيص(ي بةشصكة لة ياريص بةزؤرسياسةت وةك بوارص هزري تةماشاناكرص و بةلكو سياسةت ئةوةية 

وي لصيهاتؤتةدةر وص كةسصتر براوةية ئةم وازية كة كةم كورد بةسةركةوتطةورة كة لةو شوصنةي كةسص دةدؤأ

بةشص زؤر لةو وازية , لصرةوة دةمانةوص بلصني. سياسةتكردنةكامنانبووة بة فاكتةري سةرةكي بؤ 

كردومانة نيشانةن لةسةرئةوةي  ةك يةكاسياسيانةي جارجارة لةتةكمانا كراوة و جارجارةش لةت

ة سياسيانةي يةر ئةو ياردةلصني ط بؤئةومةبةستةش. تصطةيشتين ئصمة بؤ سياسةت تصطةيشتنص سوفستايية

ابصتةوة ئةوا كورد لةو يارية سياسيانةي لةتةك خؤ و ك دوذمناين كردوين بة زياين كوردطةأكورد لةتة

شوصنةي كورد براوة بووة  ضونكة لةو. اونةتةوةطةأ, اتة كوردو, هةر بة زياين خؤي لةناو خؤشياكردوين

ئةطةر . دووةم ديسانةوة كورد بووة كة دؤأاو بووةلةبةرئةوةي تةرةيف  اويش بووة ئةمةشكورد دؤأ

ئصمة دةلصني شيكرصتةوة نةك . دؤأانيش بةشصبص لة أابردوومان ثيصمانواية أابردوو دةبص شيكرصتةوة

  ).   جووين لصرة مةبةستة(جبووصنرصةرسترص يان بةردةوام بث

نةك هةر وازي نية بةلكو جوويين  سياسةت ان مةبةست تةنيا ئةوةنةبوو بلصنيلةوي اليسةرةوة وومت

انة يةناص ئصمة لة هةلدانةوةي ئةو الثةأابردوو نية بةو مانابةالم ئةوةي سياسةت جوويين أ. نيةابردووش أ
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  .مامتاتيكي بوونة -لؤذيكي و نا-ابردومان ناسياسيةكاين أئةوةمان بريدةخةنةوة ضركة  كةمترخةمبني

هؤي ئةوةي ئصمة . لة أابردووا بذين ةيهزركار و هةستتيذبني بةالم نةك بةومانةي ئصمة دةبص أابردووخوصنص

مصذووي سياسيمانا هةميشة خةريكي ئصمة لة دذي ئةوةين ناشص أابردووثةرستبني بؤئةوةدةطةأصتةوة 

ئصمة ناشص لةسةر حسصيب , بةواتاصدي. بووينة و هيضيشيلصوةفصرنةبووينةووي سياسيمانهةلدانةوةي أابرد

 لة ئصستاي سياسيمان بةردةوام بطةأصينةوة سةر أابردوو بةالم لةبةرئةوةي أابردووي سياسي ةيشنتتصط

. وةفصربوونيلصدرصتةوة كة بوارصبص بؤ لصكاولطا بووة بؤية تائةو شوصنة دةشص ئاوأو  طاتابلصي بيمارئصمة 

ئةوي شكست و بةتايل و جووين  بةالم نةك بؤ كوشتين هةنووكةي سياسيمان بةلكو بؤ دوبارةنةكردنةوةي

ضونكة هةنووكةي سياسيمان كة دروستكةري ئايندةمشانة دةبص لةسةر بناغةي ئةو سياسةتة . بوونة

واتة . بةوةدةبص أاست بصةوةي سياسةتيش هزر بةرهةهصنةربص ثصويسيت دامةزرص هزر بةرهةمهصنةربص بؤئ

, دمياطؤطي( ضونكة جؤرةكاين تري سياسةت. استةقينة دةتوانص هزربةرةمهصنةر بصتةنيا سياسةيت أ

ناتوانن هزربةرهةمهصنةر بن نةك هةر لةبةرئةوةي ) اتة سياسةيت نامرؤييتادةط, هةلثةأست و تاكأةو

-زؤر ناةناو ئةم جؤرة سياسةتانةدا لتاكي سياسي بريمةندئاسا كارناكا بةلكو خودي كردةي سياسيش 

  .لؤذيكي و ناخولقصنةرة

اصكي لةناو مصذوو بص بةتايبةت ئةو بؤية سياسةيت أاست و هزرئامصز ثصويسيت بةوةنية هةميشة ث

ةندةل بةالم ئةم حالةتة لة كؤمةلطةي كؤالثس و ط. هةيةسياسةتانةي مصذوويص بيمار و بص هزريان 

ةل ناتوانص هةميشة قاضصكي لةناو ةندكؤمةلطةي ط, سياسةتكاري, اسةيت وةي سيلةبةرئة. بةجمؤرة نيية

زموونة تاالنة ئةمة لةبةرئةوة ناكا تا ئةو ئة) سياسةيت كؤمةلطةي كةندةل(ئةم . ابردوو نةبصأ

ئةوة "" مة دةكا تا بة تاكي ئصستاي كؤمةلطة بلص فةرمووتيايذياوة بةلكو لةبةرئةوة ئةدوبارةنةكاتةوة كة 

وبراو لةأووي سياسييةوة لةوة ناطا  ةي ناواتة تاكي سياسي كؤمةلط"". ياندويةتة و من بةمةم طأابردوو

مةأةكان ترسي ""رص ئةوةيةكوئةوةي ئةو هةميشة لةبةرضاوي دةطا و خةراباتة بةلئصستاي كؤمةلطة كاولط

ئصستا ا وبطلةوة سةيرترئةوةية سياسي كؤمةلطةي طةندةل  نايةوص لة. ""ةكةيان لةسةر نةماوةطورط

دي ديكتاتؤر نةما و ص كة ئيتردان بةلكو ئةو هةر ئةو قةوانة سياسية دةضأ يمةأةكان لةبةر هصرشي طورط

ونة ئةو عةزابة سياسيةي هاواليت بؤمنو. ئةم درامايةش زؤر لة دراماي أووسةكان دةضص. لةسصدارةدرا

ةو ئابووريزمة صستا لةذصرسايةي ئدةيذيا ئ ذصرسايةي تؤتاليتاريزمي ستالنييةيت جاران لةأووسي سؤظ

رفيت سياسي بؤية طةورةترين ط. ر بؤي دروستكرووةةال و بص سنووئةهرميةنة دةيذص سةرمايةداريص بةأ

  .    ةوةهةميشة جوويةتلة هةنووكة نةذي بةلكو ئةوةشة بةردةوام ئةوة جبووصتةوة ئةوة نية 

هزري  - ةندةل بةهؤي سياسةتص ناكؤالثس و ط ئةوي اليسةرةوةش باسكرا تاكة طرفتص نية تاكي كؤمةلطةي

هصنةر و رفتئةوثةأي طش دةذي كة هةرهةموو تالص حالةتيتريةطئةم تاكة لؤذيكي دةيذص بةلكو  -و نا

ئةوةية سياسي كؤمةلطةي طةندةل سياسيص بص لصرة شاياين باسة ش كة يةك لةوانة .دذواريدروستكةرن

ئةمةو ئةم جؤرة . ئامادة نةبص بريي دوور و تيذي هةبص ئةم خاسلةتةش وايلصدةكا. ستةطفت و هةلثةأ

لةبةرئةوةش سياسي . رلةنوص دروستكردنةوةشيان ثضأثضـأ و ثةرت و نايةكانطريةسياسيانة خةيايل سة

ةبيلة سياسييةكةي خؤيداية زؤر اراستين بةرذةوةندي قاوبراو بةزؤري و تةنيا لة هةويل ثةي نكؤمةلط

 ن و ئابوورينتياية ذياين تاك لة كؤمةلطة بطؤأئةوةياية سياسيانةي شياويي ةرذصتة سةر ئةو وردةكارناث

س دةكا بصباك و ئةم خاسلةتةش وا لة سياسي كؤمةلطةي طةندةل و كؤالث هةر. ارصزننةتةوةش بث) ساماين(

شار و  ةندةل ئةوةندة باكدارة و ئةوةندةش دووربينة كة لةان تاكي سياسي كؤمةلطةي طي. كةم بني بص

وودةدا نة خؤي أ, باشترة بلصني حيزيب, رةوةي سنووري سياسي واتة ئةوةي لةدة. وودةداوضةكةي خؤي أنا

بؤ ة نابص لة سياسيدا هةبن لة كؤمةلطةي طةندةل بص باكي و كةم بيين ك. باكداري دةكا و نةش زؤربني

ش ةوةي لةم ياريةبؤئ. ةسةرةوةدةكرصي سياسةتيبهةموو شصوةص بووة بة نيعمةتص ئةوثةأسياسيةكان بة
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. ي ناوبراو قةد ناخوازص ئةم كؤمةلطةية لة مصذووةكةي داببأدرصةبةئاساين بصتةدةرص سياسي كؤمةلط

دةكا ضونكة بةوة  ةندةل زوو زوو باسي جةور و ستةمي زؤرداراين ناو مصذووهةربؤية سياسي كؤمةلطةي ط

ة مصذووي سياسي نةتةوة لصر(  ر مصذووشاساوداين بص باكي و كةمبيين خؤي بكا و لةالصتلةالص دةتوانص ث

وةك . بصوةفا و بص بةزةي بووة) كورد لصرة مةبةستة(ي كؤمةلبةرامبةر بة تاكبةوة تاوانباردةكا ) مةبةستة

 بلصي مصذووي سياسي نةتةوة كابراص بص و غةدري لصكردوبصتني و ضيمان هةية لة سامان و هزر بؤخؤي

 كوردستان بةبةردةوام تانةية سياسي كؤمةلطةي طةندةيلصذوو يةك لةوشهةربؤيشة م.  صيتبردوب

ةي ناوبراو بةالم سياسي كؤمةلط. جارةش تؤمةيت عةجيب عةجيبيشي دةخاتة ثالدةيالوصنصتةوة و جار

 ة ناكةنةندةلة سياسيدروستكردين شتص بةناوي مصذوو و أةمجكردين تيماري ئةو كؤالثس و ط نازانص

وةية كة بةلكو ئةوةي تيماري دةردي ئةم جةستةية دةكا ئة. ردوةجةستةي سياسي نةتةوةي هةالهةالك

. وةك بوارص لة هزر تةماشاي سياسةتكاثصويستة , ةندةلسياسي كؤمةلطةي كؤالثس و ط, سياسي كورد

ردين سياسي ئصمة بؤ خؤي وةك هزرةظان ماناي بؤ بووين طةلص بة هزر و تةماشانةك يشنةبووين سياسةت

ةي سياسةتكردن لة كوردستان و كةم تةمةن و ناقووالنة هةن أؤذانة كارط ضةوت ة سياسيةنلةو ديت

  .بةرهةميدصنص

كارطةي سياسةتكردن , انةوص ئةوةش بلصني دةم انرايف اليسةرةوة وومتةبارةت بةوةش لة دوادصأي ثةأةطس

ياسي ئةم ئةندازياراين س .ةراثخ) مشةك(داوةشاو و كاالهصجطار ةص لة كؤمةلطةي كؤالثس و طةندةل كارط

مشةك يان بةرووبووم ةية بؤئةوةي باشترين ئةم كارط. كارطةية متمانةيان بة كرصكار و كأيار نيية

راندن و بيناسازي ئةو ساختمانة بطؤأص بووة بة شوصين صويسيت بةوةية هةندةسةي دامةزبةرهةمبهصنص ث

ةص بةوةية لة ذينةط ايبةت و نرخبةها دروستكا ثصويسيتةية بؤئةوةي كاالي تئةم كارط. ةكةكارط

ةمة ئةم كة ئ. ارصزصكا ئةم كة ئةمة ناكا ناتوانص ذينطةي سياسي خؤشي بثي خاوصن دا كارخيؤيبذئايديؤلؤ

ةية وةستا و كارمةند و ئةم كة ئةمة ناكا لةبةرئةو. يار ننيناكا بةروبوومةكاين جصي باوةأ و متمانةي كأ

ئةم كة ناتوانص ئةمة بكا ضونكة خةزصنةي هزري و . ي ضاكي لةدةوري خؤي كؤنةكردؤتةوةشارةزا و ثسثؤأ

, بؤئةوةي بتوانص بضصتةثصشبأكصوة, ةيت كورديةي سياسكارط,ئةم كارطةية. هزري بةتال و بؤشةسةرمايةي 

يزةوة لةهةركوص بيةوص ساغكاتةوة ةية بؤئةوةي بكارص مشةكة سياسيةكاين بصترس و بةفئةم كارط

ر و ياواتة ثصويسيت بة طؤأيين كارمةند و ئةنداز. لةم كارطةية سيت بة طؤأيين هزري كاركردنةصويث

سياسية بؤئةوةي ببص بة جصي باوةأ و متمانةي كأياران و  ةئةم كارط. نةخشةي بةرهةمهصنانة لةم كارطةية

 ثصويستيشي بةوةية  هةروةها, كارطةكاين تريش ثصويسيت بة طؤأيين سصستةمي كاركردن و بةأصوةبردنة

ئةمانةش دةبص . صنصان لةسةر خؤدروستكردنةوة و خؤنوصكردنةوة أنةكاوةن ئةزموكرصكار و خاو

ةيداين بصنةوة مزؤر خولقصنةر و داهصنةرانة دواتر  ص لةسةر دروستكردن و نوصكردنةوة أاصنرصنبةشصواز

طرتن و ةية نية بةلكو دةستة بصكاركردين كارمةنداين ئةم كارطين لصركةواتة مةبةست لة طؤأ. كار

تةنيا بةمة و بةم شصوةية كارطةي سياسةيت كوردي . قي نوصاهصنانيانة لةسةر شصوازي تازةو و مةشأ

 اينضونكة ئةم تةنيا لةم أصطايةوة دةكارص هزر بطؤأص و هزةرةظ. دةربازيبص سدةتوانص لة طةندةل و كؤالث

  .تكردنبكا بة بناغة بؤ سياسة ي بةتال  و وازي سياسي هةرزاننةك سةفسةتةي أةوانبصذ


