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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين. . . . . . رؤلَيان لةكؤمةلَطةدارؤلَيان لةكؤمةلَطةدا و  و ةكانةكانييريكخراوة مةدةنيريكخراوة مةدةني
  

، يةوة دةناسريتةوةي مةدةني كؤمةلَطة ريكخراوةكاين بووينيتيكدا لةِريطةالَدميوكراسيةت لةهةر و
  مةدةيني كؤمةلَ ريكخراوةكاين بووينص دميوكراسيةت بةبصويش هةية كةدةلَالَ بةربيتةنانةت وتةزايةك

 ي كؤمةلَ كةئةوة ريكخراوةكاينيئةمةش بةو ماناية،  زؤرينة بةسةر كةمينةداية لة ديكاتؤرييةيتيبريت
 ئةم  راستةوخؤو بنةِرةيتيئةرك، تيكدا رادةطريتالَ لةهةر ويدميوكراسي سيستةمية كةتةوازينيمةدةن

 بؤ سةر يةيتالَ كؤمةيارفشين دروستكرد  و طشيتي رادروستكردين  وية لةوروذاندنيريكخراوانةش بريت
  . ي سياسيتالَدةسة

 ي خؤييةكةييةتالَ فشار لةكؤمةلَطةدا كةهةريةكيكيان ديفاع لةتويذة كؤمةيواتة ئةم ريكخراوانة هيزو طروث
م لةكوردستان الَبة،  دروست دةبني هاوثيشةيي ريكخراوةكانيش لةسةر بنةمايزؤربة  ودةكات

ئةمة ،  خؤيان نابيننيئةرك و م طرفتةكة ئةوةية كةرؤلَالَة بة ريكخراوةكان هةييهةرضةندةوجود
 ئةوةية يهؤيةكةش،  طةورةيةو ميوكراسيةت لةكؤمةلَطةكةماندا دةخاتة ذير ثرسيارةوةيئةشكالةتيك

بؤ منوونة ،  كؤمةلَطة ننيي ناخيوالَهةلَقو  و دروست نةكردوون ئيمة لةواقيعدا ثيويسيتي الريكخراوةكاين
) باوكةكان دروستيان كردوون ( خويندكارانةوة دروست نةبووة بةلَكوي لةزةرورةي خويندكاريويكريكخرا

حيزبةكانيان يت كار بةهةمان ئاِراستةو ستراتيذية  و حيزبنييكؤميتةيةك  وكةزياتر ريكخراوةكان ئؤرطان
  .  خؤيانةوةي ضني يان شةرحيةكة بةرذةوةندييةكاينيدةكةن نةك لةِروانطة

 ي ستةميبةلَكو لةثةرضةكردار،  تةندروست لةدايك نةبووةي بةشيوةيةكي خؤي كةخودي كوردحيزيب
  طيِراوة لةخراثكرديني نيطةتيظيرؤلَ،  خيلَ دروست بووةي كلتوورينةتةوةييةوة لةسةر بنةما ي وميلل
 ي خؤيةند لةبةرذةو مؤنؤثؤل كردووة كةهةركات ويسيت ريكخراوةكاينيتةواو ي و ريكخراوةييكار

  . صبةكاريان دين
 فشار نني بةلَكو ينةك هةرطوث،  و كارتؤننيي ئيمة ريكخراويك ريكخراوةكاينصئةمةش ئةوة دةطةيةن

  .  حيزبةكانيان دةكةن سياسةيتيبةهةرشيوةو جؤريك بواريان هةبيت ثينة
 يرئاوا ديارة ئةمةش بةهؤ خؤ منوونةكاينيكردنةوةيالساي  و سةردةمي جؤريكن لةمؤديليئةمة جطة لةوة

نة ريكخراو الَ ئةوروثا دةكةن فيثارتة كوردييةكان كاتيك سةير،  ثةيوةندييةكانةوةي شؤِرششةثؤيل
 بتوانن ئةو رؤلَة ببينن كةخؤيان ي ئةوةصبةب، دامةزراوةو هةية يةكسةر لةكوردستانيش دايدةمةزرينن

  .  دةكةنيثيناسة
  والوان  و وةكو ذنانيِرمانة هةر ثارتيك كةثيكديت كؤمةلَة ريكخراويك سةرسوي تريش كةزؤر جيطةيشتيك

ئةمةش ،  هةمان حزبني دروست دةكات كةبةدلَنياييةوةهةريةيكيان زماحنالَيبؤ خؤ  وقوتابيان
 خؤيدا ي كةس لةناو شةرحيةكةي خراث كةهةر ريكخراويك هةولَدةدات زؤرترين ذمارةيبؤتةنةريتيك

 يكيشمةكيش ص و كؤبكاتةوة بؤ منوونة ريكخراوة خويندكارييةكان ملمالني حيزبةكةسةيت سيايلةدةور
 ثيية بؤ ئةو تويذة بةلَكو ي تري جدي كاميان ثِرؤذةيزؤريان لةنيوانداية ئةمة نةك لةبةرئةوة

 كةئةمة،  خويندكاراني زؤرترين ذمارةيانة لةكؤكردنةوةو بةحزبيكردينص ثيشِربكيلةبةرئةوة
 ئةوان ي خؤيان دووردةخاتةوةو ثةلكيشيان دةكات بؤ شةِريك كةهي سةرةكيريكخراوةكان لةكارو رؤلَ

  . يةي بؤشةرحيةكةيان نييةو هيض كةلَكيشين
 حيزب بينة دةرةوة ئةطةرنا لةضوارضيوةو سنوورة بةرتةسكةكاين  وليرةوة دةبيت ريكخراوةكان بةئاطابين

  .  تيكشاندايامدةبن لةبازنةلةهةمان خوالنةوة بةردةو
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مةوداو بوار لةبةردةميان   و ريكخراوةكان نةكةندةبيت حزيبةكانيش بةئاطا بين كةضيتر مؤنؤثؤيل
 حيزبةكانةوة تابتوانن يئايدؤلؤذيا  و حيزبيتر بكريتةوة لةدرةةوةيبكريتةوة يان مةوداو بوار بؤخةلَكان

 و  شةقام ئةو ريكخراوانة بتوانن تةوازيني بؤئةوة مةدةينيلَ كؤمة ريكخراوةكاينهةستان بةدروستكردين
ثِرؤذةيدان صبي كوشندةيحيزب لةبةردةم قةيرانيكيترةوة ريكخراوةكانيلةاليةك،  رابطرني سياسيتالَدةسة

 لةخؤيدا يئةمةش خؤ،  ثيويست كاربكةنيكةهةيانة ناتوانن بةثييكةتةنانةت لةو ضوارضيوة بةرتةسكةش
 تةندروست مامةلَة ي كةبتوانيت بةشيوةيةكي نةطةيشتووةبةوةي كوردي ئةوةية كةهيشتا عةقلَينيشاندةر

  فيودايلي سيستميبةند  و نةبووة لةكؤتي مؤديرنةدا بكات ضونكة هيشتا رزطاريلةطةلَ ئةم دياردة طرنطة
  وت مؤديرندا دةكاتثؤسييةوة تةعامول لةطةلَ دنيايدنيابين و بةهةمان عةقلَ ي و كشتوكالَيقؤناغ و

 كاريطةرييان لةكاية جياجياكاين  و ريكخراوةكاني وجودي نةبردووة بة فةلسةفةيتائيستاش ثة
 هةموو ئةمانةش ئةم ريكخراوانة نةك يسةربار، يبؤية ئاسايية طةر لةم دؤخة كوشندةيةدا بذ، كؤمةلَطةدا

 خؤيانكةوتوونةتة ي دميوكراسي لةكؤمةلَطةدا فراوانبكةن بةلَكوخودنةيانتوانيوةمةوداو رةهةندةكاين
  . داي دميوكراسييةوة لةطةلَ بنةمايريشةي  و قولَييةكيناكؤك

 ثرؤسةيةكةلةخوارةوةدةست ثيدةكات بؤ سةرةوة ي بةلَكو دميوكراسصدميوكراسيةتيش بةبِريار ناضةسث
هةموو شتيك لةويوة شؤِردةبيتةوة   وتالَةر دةسة ماركسزمية كةتةركيزدةكاتةوة سيئةمةش بةثيضةوانة

زؤر ،  هةموو تاكةكاينيةيتالَ كؤمةيلةكؤمةلَطةيةكيشدا كةهيشتا دميوكراسيةت نةبؤتة كلتور، بؤخوارةوة
. .  كارةكانيان بكةني دميوكراسيانة ثراكتيزةيبةفؤرميك  و بني دميوكراسقورسة كةريكخراوةكاين

 يتالَدةسة،  خةلَكيةيتالَ كؤمةمةدةنيةت نةبؤتة نةرييت  و دميوكراسيةتيكلتور هيشتا ي ئةوةيسةرةِرا
 تا لةويوةو لةسةر ئةو بنماية ص طرنط دامبةزريني لةوة نةكردؤتةوة ضةند بنةمايةكيكورديش بري

دةزانن  ئيمة واي كؤمةَطة لةكؤمةلَطةدا فراوان بكريت ريكخراوةكايني دميوكراس رةهةندو مةوداكاينصبتوانر
 ي ميذوويي يةكترناسني ئيتر ئةوان توانيويانة ئةركيئاهةنطيك  و ضةند ثارضة زةوييةكبةدابةشكردين

  .  بووةي كيشةو نابةرانبةريسةرشانيان رابثةِرينن لةكاتيكدا كؤمةلَطة خةرق
تشةرحيةيةك الَ حيزب و دةسة فةرمايني كوردستان تاضةند توانيويانة لةدةرةوةي كؤمةلَطةريكخراوةكاين
 ناوخؤ ي شةِري نةهاتن دذيكردن لةخواستةكانيان؟ بؤضي خةلَك بيننة سةرشةقام بؤداكؤكييان جةماوةر
 ي وكارةباصب  و برسييتي نةهاتن دذي ناوخؤ؟ بؤضي طرنط لةشةِري خؤيان بوونة بةشيكيبوةسنت؟ بؤض

   ذنان بوةسنت؟ي وتريؤرطراين
 ئةوان يتر بوةسنت؟ ئةطةر ئةمة ئيشيوضيض ي و دوو ئيدارةيم دذ نةهاتن جةماوةر ينة سةرشةقايبؤض
ئةوان لةضيداية؟ ئةوان ض جيطةيةك دةطرن لةكؤمةلَطةدا؟ نابيت ئةوةش لةبري ي بوون حيكمةيتيئة، يةين

 ي ضاالكيةكيئةوةصبةب،  كردنيبكةين ضةندين ريكخراوو كؤمةلَة دروست بوونكةتةنيا دووكانيكن بؤكاسث
 ي بةمةدا كةضةندين ريكخراوو طروثي زؤري ناوخؤش بواريشةِر،  باسكردن بيتييت كةشياووايان هةب

 ئةم ي لةثةروةردة خراثيانبييني كةرؤلَي يةكتر كردينصملمالن  وناثيويست دروستكرا بؤ دوذمنايةيت
  .  نيشتمانيان لةبري دةضيتةوةيجيلةدا كةخةريكة ناو

 هةر يةكيكيان يلةسةنط  و بةِريكخراوو كؤمةلَةكانداو هةلَيان بسةنطيننيئيمةدةبيت ئيعادةنةزةر بكةينةوة
 كورديش لةهيض طؤِرانيك يكؤمةلَ  و ريكخراوةكان زياد نةكةني ضيتر ذمارةيبطةين بؤئةوةصت

 ي ماديتوانا  و رابردوودا بينيمانةكةحيزبة عةملانيةكان ئيمكانيةتيلةضةند سالَ. نزيكنةبيتةوة
 بضوكترين لةمثةر دروستبكةن لةبةردةم  نةيانتوايني خؤيان كةض بةردةم ريكخراوةكاينزؤرياخنستة
 طةورةو ترسناكة ي كةخةتةريكي ئسولَيئيسالمي رةوت رةوتة بونيادطةرةكان بةتايبةيتطةشةكردين
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 ص ضونكة ئةوان دةيانةوي كوردةواري كؤمةلَدميوكراتيزةكردين  و بةمةدةنيكردنيلةبةردةم ثرؤسة
  . دا يلَنةوةي سوننةتيةلَطة لةدؤخكؤم

 ينةخشة بؤدانراو نةبووةبةلَكو بةشيوةيةكي ئيمة هةتا ئيستا بةشيوةيةكزؤريك لةكارةكاين
 ي ريكخراوةكاندا رةنط خيلَ ئةجنام دراون ئةمةش لةدروستكرديني كلتوريفةوزةوييانةو لةسةر بنةما

ي  ريكخراوة سةربةخؤو ناحكومان ريطة بدةن بةهاتنة مةيداينت و ثارتةكالَ هةم دةسةصبؤية دةب، داوةتةوة
 حيزبةكان صكةئيتر دةب، تداالَ لةوي دميوكراسي كلتوريةكان تاوةكو هاوكاربن لةطةشةثيداينيناحيزب و

 ثوكانةوةو ي خؤيان بةماناي هةر ريكخراوو كؤمةلَةيةك لةدةرةوةلةوة تيبطةن كةهاتنةبووين
 ثيشوودا نةِرؤينةوةو و هةم بنةماو نةريتيك طةشةثيبدريت تابةهةمان ريطاكاين، ةيي ئةوان نلةناوضووين
  . جؤر ريكخراوةكان بونياد نةنيينةوة  وبةهةمان شكلَ

 ي واقيعية لةنةناسيينيريكخراوةكان بريت ي و سةرةك كةئةشكايلص هيمابةوةبكرصلةدوا خالَدا دةكر
 لةواقيعيكدا كار بكةيت كة ثيشوةخت تؤ ئةو تؤ ضؤن دةتواين، ةلَطةكؤميفةرهةنط ي وسياس  ويةيتالَكؤمة

 لةكوردستاندا بتوانن كارةكانيان بةو  مةدةيني كؤمةلَ ريكخراوةكاينيواقيعةت نةخويندبيتةوة؟ بؤ ئةوةش
 ي و كوردي تاكي سايكلؤذياي ديراسةيئاِراستةيةدا بِروات كةبةزيان نةضيت ثيويستة بةورد

  .  ئةم كارةش مةحالَة هيض طؤِرانيك دروست ببيتص بكةن بةبي كوردةواري كؤمةلَياسؤسيؤلؤذي
 ي زؤري ذمارةيةك طرنطة لةوشةيةكدا بيلَيني ئةوةية ئةوةية بووينيم ئةوالَبةهةرحالَ ئةشكالةكان زؤرن بة
 نةكةن ي بةشدار ناطةيةنيت بةتةنيا ئةطةر ئةم ريكخراوانةي دميوكراسيريكخراوو كؤِرو كؤمةلَة مانا

 . كلتوورييةكاندا و يئابوور  ويةيتالَكؤمة ي و كيشة سياسيلةتةواو


