
www.kurdistannet.org 
5-12-2004 15:29 

 

  

 
  حممد حسني حممد حسني  ...  ... دارانداران دةسالَت دةسالَتيي ئؤثؤزسيؤن وستةمكار ئؤثؤزسيؤن وستةمكارقةيراينقةيراين

 بةرهةم بينيت بيطومان دةشتوانيت ي دميوكراسيهةركؤمةلَطايةك بتوانيت دةسالَتيك
 يئةم هاوكيشةيةبةجؤريكة ناتوانني نةدةسالَتيك، زيندوو بةرهةم بينيتي ضاالكيئؤثؤزسيؤنيك
  وي جدي ئؤثؤزسيؤنيك دروستبويني ضاالك ببينني ونةزةمينةي ئؤثؤزسيؤنيك يبدميوكرايت

  ضاالكيشمان بيينطةرئؤثؤزسيؤين.  دةسالَتةستةمكارو ديكتاتؤرةكانيدةبينني الشارستانيش 
  هةزاران ميل دورتر ذيايني والَتةوبؤمانةوةي ستةمكاريدا ئةوا يان لةدةرةوةيلةسياقيك
 ي سييةم كةبةشةِري دنياي ضةكداري شةِريلةكؤنةكةلةسةرمؤدي يان، ترةي والَتيكيثةنابةر

 ي تريهةرلةبةردةم ئةم طرفتةدا دميةنيك. خؤيان ئةكةن ي كاردايانةتةشاخ وبةيين ناونراوة  زاينثاريت
  ساختةوكارتؤنية بةدةسيت ئؤثؤزسيؤيندروست كردين ئةويش زؤرثيويستة ديكتاتؤرانة هةية كةبينيين

 ي حيزب وِريكخراويلةفؤرم خؤماندا ئةم جؤرةئؤثؤزسيؤنةلةوالَيتكةشيوةمةئلوفةكايني،خؤديكتاتؤر يدةسالَتدار
 لةوالَت ضؤن لةنيوان ديكتاتؤريةت وئؤثؤزسيؤينوةك .  ِراطةياندنيشدا دةبينريتي وهةنديك جاردةزطايثيشةي

 دياردةكة ي تريكة هةية بةهةمان شيوةش ديوة سةبةيبيساختةودروستكراو ثةيوةنديةك يان،بةدةرنراو
ونكة هيض ض.  جديةي ضاالكي وئؤثؤزسيؤنيك دميوكرايتي نيوان سيستةميكي ثيكةوةطريدراويثةيوةنديةك

 ي دةسالَتدار بؤياريهةميشة ئامادةي، بيت دميوكرايتي خؤ وبةسروشيتي بؤخؤدةسالَتيك نية لةجيهاندا
 وجةماوةريةكانةوةئةيكةن  دامةزراوة مةدةينيكةلةِريطا ن ئؤثؤزسيؤيبةرطريانة ئةوي دةسالَت وئامادةيئالَوطؤِر

 ي دةستوريك: وةكويتر ي ضةند مةرجيكئةمةش بةهاوِرييةيت. ةطيِرن ئ دميوكرايتي سيستةميككهيناين ثييدةور
 فرة ةوا ِريكخستنة دامةزراوةيية ئئةميضونكةبةب. هتد.. . ياساويباالَدةست، دةسالَتةكاني ليكجياكردنةوةي،شةرع
 كوردستانلةيريك وةكو ئةوئةزمونةتالَة.  لةطةلَ خؤيدا هةلَطرتووةيناوخؤي شةِريهةميشة ئةطةرلةواقعدا يهيز

 خةلَكية يكؤنترؤلَ ( دميوكراسيةت وةربطرين كةدةلَيتيبةهةرحالَ طةرتةائةوثيناسةسادة. بينيمان
 نيوان دةسالَت وئؤثؤزسيؤن يريت هاوكيشةئةوادةك)  دةسالَتي دةولَةت وئالَوطؤِرلةسةربِريارةكاين

  .  خؤماندا دميوكراسيةت لةوالَيت طرنط بزانني بؤتيطةيشنت لةطرفتةكاينيبةدةروازةيةك
و  كةبريتية لةطشت حيزب يةينةدا جياوازنية لةوماناكؤنكريتيس ئؤثؤزسيؤن لةم نوي ضةمكيشاندايننبؤِرونتر

  . فشارناوئةبريني تر كةبةهيزي ئازاد وهةمووئةودامةزراوانةانديناطةي وِرةدةينميكؤمةلَطايِريكخراووطروثةكان
 ي وكؤمةلَطاي سياسي كؤمةلَطا كورديدا وةكودياردةيةك ئؤثؤزسؤمنان هةية لةهةردو ئاسيتيلةكؤمةلَطا
 و ك ناضاالي لةيةكةم ِروانيندا هةستبكةين ئؤثؤزسيؤنيكي ناويت بؤئةوةيبةالَم هيض زيرةكيةك.. مةدةنيشدا

 ي ئاساي دارن بةذيايني ثةيوةندي ضونكةكةمنني ئةومةسةلةسياسيةطةورانة،هةية كارةكتةرمانيب
 ئؤثؤزسيؤن يكةمنني ئةوهةلَةسياسيةطةورانة، ئؤثؤزسيؤن تيئةثةِريتدةنطوهةلَويسيتي بوهةمووهاوالَتيةكةوة

 لةكوردستاندا حيزبةكان يساختةيان ئةوهةموِريكخراوةثيشةيية ، نية بةرامبةريانيط وِرةخنةيةكهيض دةن
لةطةلََ  مامؤستايان  يةكييتي ثةيوةنديتةماشا ( ثيشةييةوةةبايتخي بةناوافةرزيان كردؤتة سةرهاوالَتياناد

 ستةمكارانةية ي ثةيوةنديةك، خويندندا بكةنلةطةلَ ناوةندةكاين ِريكخراوة خويندكاريةكانمامؤستايان و
 سياسيدا يجؤرةئؤثؤزسيؤنيك وض ضاالكيةك ستةئةوثرسيارةبكةين كةئيمةلةطةلَ ضليرةداثيوي، وشةكةيثِربةمانا

 جياوازدا جؤرو ئاسيتييةكةلةس تيا ئؤثؤزسيؤينياشورضةندِرنطيك ب كوردستايني سياسي تابلؤ؟مامةلَةدةكةين
  . شيوةطريدةبن

 خؤيان ندةوة تيزةكاين تويطةجنانةيسياسية كةبةِرؤحيكي توندِرةويضاالكيئؤثؤزسيؤنيك :يةكةميجؤر
 يدةستةبذيرييان تينةثةِراندووة وهةرزووتوشيتاسنورسنب وتائيٍيئةمانةنةيانتوانيوةجةماوةر،ثيشكةشئةكةن
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 خؤياندان ي وِريكخراوةييس سيايان هاتن وتائيستاش لةتةنطذة دةسالَتدارسةركوت كردين
  . ي ئيسالميةكةيش +بةهةردووفؤرمةكؤمؤنيسيت

 واقع يديك جاربةدةنط دين لةكيشةكان وزؤرجاريش بةبيانو ناوةندية كةهةنيميانِرةويسيؤنيك ئؤثؤز:دووةم
 يدميةنة ئةم.  طرنط خؤيان بيدةنط ئةكةني كوردستانةوة لةفرةكيشةي هةلومةرج وِرةضاوكردينبيين

 هاوبةش سيت هةلَويي بةدواي تيا ئةبينريتةوة ئةوةندة حيزبةكوردستانيةكاينيئؤثؤزسيؤن كةزؤربة
 ةرامبةر هةلَةسياسيةكاين بنابينريتي ِرةخنةطرانةيان لئةوةندةهةلَويسيت دةسالَتداراندا ئةطةِرين وهاوثةمياين
  دميوكرايتيئةجمؤرةسياسيانةدةلَين ثرؤسة،سياسيدا ليياندةخوازيتي كةئؤثؤزسيؤن بونيان لةثيطةدةسالَتداران

نابيت ِرةخنةيةك  يان، لةوةباشتربكةينيزمةو نابيت لةئيستادا ضاوةِري ني كوردي كؤمةلَطا ثيشكةوتينوئاسيت
 يهةمومان بينيمان ضؤن لةم ِرؤذانةدا بةوهاوثةميانيةتية ( (ؤشبكاتخي كوردو ئةزمونةساواكةدذمناينيبطرين دلَ

ئةمِرؤ ناويان نا  يئةوة، هةلبذاردنةضاوةِروانكراوةكةيان ئةتك كرد تر دميوكراسيةيتدووزهليزةكةو حيزبةكاين
خاوةن يبي غةنيمةيةكو هةموهيزةكان بةدةسالَتداروئؤثؤزسيؤنةوة قبولَيان كردلة براوبةشكردين هاوثةميانييت

  .  ضةند هيزيكي سياسينةك ِريكةوتنيك دةضيت
وةيان ال، دةسالَتدارانةي دروستكراوئؤثؤزسيؤين:ةمي سيهةم وي سياس حيزيبي خؤمان هةم لةفؤرميئةم شي 

  ناوخؤ ثيويسيتي شةِر ِرؤذةتالَةكاينيئةمانة بةزؤر، بةناو ئازادا ئةبينريت ِراطةياندينيِرؤذنامةو دةزطا
 ئةمانة يِرؤلَ، كورديني كؤمةلَطاي سياسي ناو كايةي سياسي كةلَكترين ِرةطةز هينايةئاراوة كةيببونياين

 دا ِراطةياندني لةبواربةلَكوهةنديك جار بةتايبةيت،ئةدةن ستةمكار ي ناهةق بؤدةسالَتدارانيكهةرئةوة نية شايةيت
 ي سةربةخؤي هةلَويست وئريادة خاوةينيئاراستةئةكرين بؤليدان وتةشهريكردن بةوهيزووكةسايةتيةسياسيانة

  . خؤيانن
 ي ئازاد هةية كةضاوةِريي هةنديك ِرؤذنامةوِرؤذنامةنوس جواينيضةندهةولَيك ئةم ثؤلين كردنةش يلةدةرةوة

 يخويندنةوة ي سنوري خوينةر كةبةتةواوي تويذيكهةرلةم بوارةدا دروست بوين، ئةكريت مةزن وجوانيان يليكار
 ي ئؤثؤزسيؤنيكيكبوينبؤلةدا دلَخؤشكةرن يهةموئةمانة ئاماذة،ةوود ودةسالَتيان تيثةِران حيزيبئةدةبيايت

  . شةكاندا بيت كيي طةورةكةلةئاسيتي  جديضاالك
. مان هةيةش كؤمةالَيةتي وناعةدالةيتي سياسيستةمكار ة بيطومان قةيراين ئؤثؤزسيؤمنان هةيليرةدا كةقةيراين
 ياساميان ي ئؤثؤزسؤن ضةندبةنديك وسياسيةكاين نيوان حكومةت وكةنالَةمةدةيني ثةيوةندِراستةبؤِريكخستين

بخريتةزيندانةوة ئةواثةنائةبريت ي ثي ِرؤذنامةنوسيك نةكردي ئةوةي ئةم بةندانةش بةشيكة،هةية
 كردووةئةم ياسانة نةبووة ي بةِر كيشةكايني واقعدا ئةوةيينةبةالَم لةزةم،، بةعس زةماينبؤياساكؤنةكاين

 ي وسياسي و ئابوريسةربازي لةناكات وفشار ليدايني وستراتيجي ميزاجي وبِريار حيزيبي بةرذةوةنديئةوةندة
 دميوكراسيانة  ئاشتيانةويةكتربِريينيبةركييكوردستان كي ناو طؤِرةثانطةمةسياسيةكاين، هةبووةيئامادةي

.  كيشةبةبنبةست طةيشتوةكانداي كردنةوةين لةيةكالوبِرياردةرنةبو دادطاكان.  رابردووداينةبووة لةضةندسالَ
 ي بؤئؤثؤزسيؤن بون ال زايتيمادةييةكئايا ئا:بؤبابةتةكة جةوهةريةوةيةبةردةم ضةند ثرسياريكليرةدادةكةوين

 ي هةمو ئةوثةراويزةئازادانةي حيزب ساالر يان طرفتةكة لةويوةية كةدةسالَيت،اليةن ودةزطا ئؤثؤزسيؤنةكان هةية
 جوان يبيطومان هةمومان فرةِرةنطيةك؟  ضاالكي هةرئؤثؤزسيؤنيكزةوت كردووة كةثيويسنت بؤهةناسةداين

 كردن بةرامبةر كيشةيةك يهةست بةبةرثرسيار، ئةيانةويت ئؤثؤزسيؤن بنيوو خةلَكانةدةبينني لةناو ئةوهيز
 ي مةسةلة، ضينايةتيةخةبايت، ئاينة، زؤربةيانة ئيتر طرنط نية ثالَنةرةكة ض كيشةيةكة دروست بوينيثالَنةر

 ي زؤربةرثرسيارينيكةلَكا ديار لةم ِرةهةندةوة ئةوةية خِراسيت هتد.. ..  كؤمةالَيةتيةيدادثةروةر،نةتةوةيية
  جؤراوجؤريان يلي ئةم والَتة وهيزطةليك وكؤمةالَيةتيةكاينيبةرامبةركيشةسياسئؤثؤزسيؤنبونيان هةلَطرتووة 

 يهةرئةم كؤمةلَطاية.  باشيشةوةي تيادروست بووة بةبرةويكي جدي ئازادوو ِرةخنةطرِراطةياندين،َدروست بووة
 ي خاويشة كةرةستةيةك هةمي نيشتمانيةوةخةريك بوني ئازاد بةخةبايتهيزةسياسيةكاينئيستا تاوةكو 

.  ضاالك وزيندوويهيز  كؤمةلَطا بؤبةرهةمهيناينيا نية طومان كردن لةتوانيئيتر هيض مانايةك،وة بوشؤِرشةكاين
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 ي شةِرةساتةكاين كاري دوايو ذينطة سياسية ثِرلةكيشة زؤرديار ليرةدا لةبةالَم طرفيت
 حيزب هةموو يتةوة لةوكا ناوخؤوة بةجيماوة وي بةمريات لةشةِريلةوسةرطةردانيةسياسية،يةناوخؤدا

و وة ة سيزفيةكانيانةطالندة شةِر  هةمو والَتةدراوسيكانيانيسوثا  و داطريكرد والَيتسةرضاوةئابوريةكاين
 ي ثاكسازي حيزب وستراتيذي بةكاريان هينان بؤمةبةست وبةرذةوةند وهةمودامةزراوةحكوميةمانيان كردة حيزيب

 ي كؤمةلطاكةلةدةرةوةي ذيانيان تةسك كردةوة لةبةردةم ئةم بةشةينةيارانيان ثيِرةوكرد بةجؤريك تةواو ِروبةر
  كةلَك وةرطتينمايف  دةسالَتدارانيزيك لةدةرةوةلةم ِرةوشةدا هيض هي. ية حيزبةكةيانداِريكخراوةييةكايننةشا

كراوة  ناوئةبريت قؤرغ طشيتي كةبةبواريزلةكؤمةلَطادا وهةمو ئةوثيطةوشوينةطشتيانة هينية لةميكانيزمةكاين
وِريزطرتن  بون  هاوالَيت مايفن ثرةنسيثةكاين دؤخة ثِرستةمكارية كةسةرةتايتريئةم،لةاليةن دةسالَتدارانةوة

 ي وِراستةقينةسروشيتي ضاالك طيِرالةئفليجكرديني خراثي تيا نابينريتةوة ودةوريكي مرؤظ كةرامةيتلةماف و
  و تيا سةركوت ئةكريت يان بونئةم دؤخة يان ئؤثؤزسيؤين.  ناو قةيرانةكان بيتيئؤثؤزسيؤنيك كةدةرهاويشتة

 ليدةسينريتةوة  ئؤثؤزسيينيةرلَيك ثابةنديةوة كةتةواو كارةكت مةرج دارئةكريت بةكؤمةذياين
 ئةم دؤخةيش يطومان ثيضةوانةبي. الَتداراندا ثراكتيك ئةكةن دةسوئؤثؤزسيؤنبونيان تةا لةثاشكؤيةيت

 ي خؤي كارةكتةريبةتةواو وئؤثؤزسيؤني مةدةنيوهةردةزطايةكي سياسيطةراتايةوهةرحيزب وئاراستةيةك
 ِراستةقينةية ضونكة ئةوةئؤثؤزسيؤين،حكومةوة سود مةند ئةبونرداية ئةواهةموو اليةك بةحاكم ومةبةرجةستةبك

 بؤداناوةو يهةميشة ئاوينةيةك.  ئةكاتةوةي دةسالَتدار ئةبينيت وهةميشة لةهةلَةكان ئاطادارينسؤر سايدةور
 ئيمة ي الي دميوكراسي ونةفةسي سياسيبةالَم ديارة عةقلَ.  نيشانئةداتةوةي ثي خؤكردةوةكاينيشيوةو ِرةنطدانةوة

  و نةزانيتي خؤ سروشيتي بةمافيكدةسالَتدارييت ، لةيةكتر جيابكاتةوةهيشتا نةضؤتةئاستيك ِرةخنةو دذايةيت
  .  نةكردي هةلَبذاردن طةرهاتو زؤرينة قبولَيمل بدات بؤسندوق

 هيزة  وئامادة لةئارادا نية بؤكيشةكة جطة لة لةبةخؤدا ضونةوةو خؤجوالَنديني سيحريبيطومان هيض ضارةسةريك
 و بةهرة مةند  كاركرد ن دةرفةيتوموان لةبةردةم ياسادا هة هةولَدان بؤيةكساين ضونكة بةيب،ئؤثؤزسيؤنةكان

 كؤمةلَطا ناكريت ينةنط هاتن لةهةمو ئةو كيشةو طرفتا بةدةبةيب. هيزلةم والَتةدا  سةرضاوةكاينبون لة
ت بيانو.  لةمة باشتر بنيي ِرةوشيضاوةِريتة ثاساوياكةوتو دويدةبيك اليةن ي وةك ئةوة كؤمةلَطا نةكريهةندي 

  ثيويسيتي ئيستا دةرضيت ئةوسا بةكاري ئةوِرؤذة بكةين كةكؤمةلَطا لةم دؤخة ضةقبةستوةيةلَين باضاوةِريد
 ي لةئةمِرؤو خؤئامادةكردن بؤثاشة ِرؤذيكيبيطومان بيدةنط، ئةشكيننيي بيدةنطيخؤمان هةلَدةسني و ديوار

  جوانيش دروست ناكريت بةيبيض ثاشة ِرؤذيكهي’، نايةتيبةدي لي تري هيضي حةمتي جطةلةمةرطيكيخةيالَ
  .  ئةمِرؤتيكؤشاين

  
Mihamad_79@yahoo.com 
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