
،ئایا ب بشداریکردن
ت ؟لمى سیاسی دەگۆڕت،سیستدەس

•عفھرۆز جرب

دەست (بۆ وەمدانوەى ئم پرسیارە،پویستمان بڕوبرک ل تگیشتن بۆ چمک و فلسفى 
( power)دەست: یکم(.،سیستمى سیاسی، گۆڕان

دەست ل چوارچوەى سیاسیی و ئاینى و فلسفی و ئکادیمى و سایکۆلۆجیا دا، پناسى جۆراوجۆرى 
دەروونناسی واى دەبینت مرۆڤ ھربۆخۆى کستیکى شڕانگزى ھی،وەکو ل : بۆنمون. بۆ کراوە

ھمیش . ست وەرئگرت دا ھاتووە،ک حز بزابون دەکات بسر ئویتردا،چژ ل دە) میلیگرام)ىئزمون
ئگر ئرکى .ووشى دەست و ھز،ھست و گوژمکى خراپکاریی و ناچارکردنى تیا ھی ) وەرگر(الى 

 یمر ئتیش ھوە،سیاستکان بکۆڕەفتارى تاکل،وەیمک و .دەروونناسی ئچ کۆمم بب
ھموو -..(conflictراع–ملمالن ( و ) دەست: (باکگراوەندى قوووە،ناوکى سیاست بریتى ی لدووشت

دیاردەکانى سروشت،ھموو زانستکان،لملمالنیکى ھست پنکراودان، لڕووى پراکتیک و 
ئوەندە لک نزیکن جیاناکرنوە،تنانت لزمانى ئینگلیزیدا بۆ ھردوکیان ) دەست و ھز(زمانیشوە،

چۆن )..سیاست(یانى گیشتن ب ).دەست(یانى گیشتن ب ) ھز(ن ب گیشت.بکاردت (power)ووشى
.چۆن دەست وەردەگرین ؟.دەگین بھز ؟

شوە خۆى بھزبکات،یان خۆى خۆى بھز (2)ک،دامزراوەیک،دەوتک،ببۆیکمیان،دەکرت،تاککس
ڕککوتن لگڵ بھزکدا،لقوتابخانى بگشتى . کدا ڕک بکوت) بھز(ئکات،وەیاخود دەبت لگڵ 

واتا بۆ مبستى مانوە دەوت یان الینکى الواز )..دەتھتوە(ڕیالیستى دا ،تنھا یک قازانجى ھی،ئویش 
ئگرچى ئم جۆرە ڕککوتن ..لگڵ بھزکدا ڕک دەکوت،وەکو کوەیت و ئردەن لگڵ ئمریکا

کسک نشترگرییک دەکات،بۆچندین شونى دیکى . مانوەیک مسۆگردەکاتزیانکانى زۆرترن،بم
ئم لم زیاتر بۆین،دەچین سر دیدى تیۆرە ..باش نابت،بم ئگر نشترگرییک نکات،دەمرت

کئامانجى نوسینوە لخاتت و،دوورمان ئکان بۆ دەسرخکالسیکى و ھاوچ تیییکۆم.
. (political system)سیستمى سیاسیی: ەم دوو

کتیایدا ڕۆکان دابشکراون،بۆپاراستنى ئاسایشى دەوت و .سیستمکى کۆمیتیی: سیستمى سیاسیی
لبرئوەى شارستانیتکان و کلتورەکان لسردەمى جیھانگیریی و .کۆمڵ ل ناوخۆ و دەرەوەدا 



ھاوکات پرسیاریش دت سر .پرسیار دت سرکۆمگوکونئامرازەکانى مۆدرنیتدا بریک ئ
زەمن (کوابت بپی .لماناکانى چوارسد ساى پشووى دائمارت ) نتوە-دەوت(دەوت،ک ئیدى 

وەکو ڕەفتار سیستمى سیاسیی .نبت، ناتوانین پناسیکى جگریش بۆ سیستمى سیاسیی بکین ) وزەمین
وەک پیکرو دامزراوەو ڕکخستنیش،سیستمى ..مى بیاسایی کراوە، بۆتاککانى ناو کۆمڵ کۆمک ما

دەستى گورە کبشدارى لدروستکردنى بیاردا ئکن ) 3(سیاسیی ڕاستوخۆ ئاماژەی بۆ 
..(جبجکردن،یاسادانان ،داوەرى(دەستکانى .

یاسیی ھرگیز بریتى نیی ل حکومت و یک دوو حزبى ئم ویستمان،بگین بوەى ک، سیستمى س
ئوەى لناو ئم کۆمدا .بکو سیستمى سیاسیی و کۆمگ دووشتى تواو ڕاستوانن ..دەستدار

س دەست سرەکیک،حزبسیاسییکان ،ئۆپۆزسیۆن }بگوزەرت بشک لسیستمى سیاسیی وەکو 
ھموو ئامرازەکانیانوە ،ڕکخراوەکانى کۆمى مدەنى ،پیاوە ئاینییکان ، میدیاکان ب) ئگر ھبت(

چونک پیوەندییکى !. .ھمموو ئمان لقکن لسیستمى سیاسی ولو چوارچوەدان ک بیاربو بگۆڕرت )..
 یدراویان ھوە گرکوخۆى پد.ڕاستکمناو سیستل یکیان ،الوازى سوڕى جوکریا،الوازى الوازى ھ

یکمرگى سیستمووشیان مت بون و مھ.
.فلسفى گۆڕان: سھم 

ئم گۆڕانکى ) .کگم80(ڕۆژدا،توانى کشکى دابگرت بۆ ) 90(لماوەى .ە ) کگم140(کسک،کشى 
: دووەم. ب برنامیکى دیاریکراو،ئم گۆران ڕوویداوە: یکم .بم چۆن ؟.ھست پکراوە لکش دا ؟

بگورەى لکدانوە تندروستییکان،ک ئایا ئم گۆڕان لکشدا،زیان بھیچ ئندامکى جست ناگینت 
ئابوریی دەتوانت کۆمڵ لبارکوە ببات بارکى .سیرک،الى مارکس تواوى جستى کۆمگ ئابوریی.؟

جستى ئم مرۆڤ وای،ھموو ئندامکانى بم الى دۆرکھایم و ماکس وبر کۆمگ وەک پیکرى.تر
ئازارک لببەى پشتدا،النى کم دەبت ھۆى ئوەى بئاسانى ھناس .پویستن،نک بتنھا ئابوریی 

..بۆ کۆمڵ و لق جیاوازەکانى ناوسیستمکش ھروا.ندرت،وەیارمتى ڕک ڕاوەستان نادات 
ڕدانایی،لزکردن بواتا ح،فلسگرتن فى بیرى قووڵ،گومان،پرسیار دروستکردن،ڕەخنى .گوانچپب ک

فلسف لیۆنانى کۆنوە،ڕگیکى دوورو ..ئاینوە بردەوام لسرچدای،لخاکدا ناوەستت
تیایدا بپی ) .نزەریى نقدى(درژ،تحدایکى زۆرى کردووە،تا ئمدوایی دەگات تیۆریی ڕەخنگرایی 

ئم ھیچ ڕگایکى ترمان لبردەست نماوە،ئوە نبت .دا" دیالکتیکى ڕۆشنگری"و ل) ئادۆرنۆتیۆدۆر (
گۆڕانیش یانى " .بردەوام ڕەخن بگرین،وە خۆمان ڕادەستى شتکان و دیاردەکانى دەوروبر نکین

ڕان بکین،کوات دەبت ئمانوێ لسیستمى سیاسییدا،گۆ: بۆنمون.لحاتکوە بازبدەین بۆ حاتکى تر 
ئم باس لجۆرەکى ناکین ک کس نازانت .لبنڕەتدا سیستمک ھبت،تابیگۆڕین ب سیستمکى تر 

یان دوو حزبن و ھندێ پارە لبغداوە .چیی ،بکو ئایا لبنچیندا ئوەى ل کوردوستان ھی سیستم ؟



ئم لدیدى قانونى دەستوریی و قانونى سیاسییوە، بۆ . دت،بناڕکى دابشى ئکن و ھیچى دى؟
کى سیاسییمکانى سیستندییتمناسینى تایبویستمان بپ:

سیستمى سیاسیی خاوەنى باترین دەست لکۆمدا،بپی دەستورو یاساو ڕنمایی و بیارەکان : یکم
سا دوو حزبى سیاسیی دەستورکیان 22!. بم پی کوردوستان دەستورى نیی .. ڕەنگ ڕژ کراوە

دەستور خک و کۆمڵ دەکات خاوەن ماف و ئرک،مھام نیشتمانییکانیش پیشانى وتانى !.ننوسیوەتوە 
.جیھان ئدا
سیستمى سیاسیی ئوەی، کاریگریی دروست بکات لسر کۆمڵ و سیستم فرعیکانى : دووەم 

مى : دى،بۆ نمونر سیستسندن،ئاسایش،ئاو،لندرووستى،کرێ،باج تکارەبا،خو.. دواجاریش .بۆ دوایی
.یتمى پیوەندیی و ڕایکانى نوانیشیان دەست نیشان ئکاکۆنترۆى ئم سیستم فرعیان دەکات ،ر

سیستمى سیاسیی ئوەی،ک ڕاستوخۆ،کارلک دەکات لگڵ سیستم ئابوریی و کۆمیتى و : سھم 
تا فرھنگ و کلتورو جۆرى بیرکردنوەکان نگۆڕن،چى ..ئا ئم ئسى مسلکی ....(تورییکاندا کل

.(.دەگۆڕت ؟
ڕەنگ گۆڕان،گۆڕانکى نوخۆیی کۆمگ بت،لخاکدا وەرچرخانکى گورە دروست بکات، وەک 

بنى نایوەو . ساڵ) 20(ل شۆڕشکى پتوندوتیژیی و کوشتار،دوای زیاتر ) .1789(شۆڕشى فڕەنسى 
ڕەنگیش گۆڕان تنھا ...بروبومى شۆڕشک،مژووى جیھانى کرد ب دوولتوە،پش شۆڕش و پاش شۆڕش

سیستمک ل ) 1958ى تمموزى 14(کودەتاى /بابتکى شکى بت لسیستمکدا،وەکو شۆڕش
و سیاسیی و کۆمیتى ھروەک خۆى پاشایتیوە بوو ب کۆماریی،بم ھیکلى ئیداریی و ئابوریی 

ھروەھا دەکرت گۆڕان لڕگى ھندێ شتى .بگرە پشووتر لھندک ڕووەوە باشتر بوو .مایوەلعراقدا 
دواجارئم ب .لئران) 1979(پوپوچى وەک کاست و پارچ کاغزى فدراوەوە بت،وەکو شۆڕشى ساى 

.ئچتپارچ کاغزو کاستیکیش ھر لناو 

.بزوتنوەى گۆڕان فیفتى بفیفتى کرد ب ئیتى ب تونتى ؟: چوارەم 
 ک لشی،ن،ک(وەک ب ( ىسال)تى ) 2009رکردایندامى سش ئبى سیاسیی و شکتندامى مچوار ئ

ئو حزب جیابونوە،بسرکردایتى نوشیروان موستفاو سدان کادرى دیکى پشوى یکتى،جاڕى 
دۆنم زەوى موکى گشتى و بکارھنانى ) 122(ملیۆن دۆالرى یکتى و ) )10وەى گۆڕان یان دا،ب بزوتن

. ئامرەکانى پارزگاى سولیمانى بۆ شون خۆ خۆشکردن،سود وەرگرتن لچندین کارگو کارخانى دى
وەى دەنگک بۆ کۆکردنترچ ر، ببنرشکمیدیاى ھک لنڕى ماشگخستنتوانیان ب کانى کناڕازیی

سانک لشقامدا،چاوەڕی چرکساتى تقینوەیکى کۆمیتی و سیاسی یان بوو،تا ڕقى پنگخواردووى 
دواى ئوەى .کورسی مسۆگر بکن ) 25(ئمجارە توانییان ..خۆیان لدژى دەستى پارتى و یکتى بژن



وان گروپکى ب ئایدۆلۆژیان،ب برنامى نتوەیین ،ب ئم ھزە نیتوانى وەمى ئو پرسیارە بداتوە،ک ئ
ڕۆژ خۆپیشاندان ،برھمکى ) 63.!. (ى شوباتیشى ھات سر )17(ھو پکانى .دونیابینییکى تواون 

تنھا ئوەبوو ھندێ ڕۆشنبیر و ڕۆژناموانى فل و موزەیف،چند ونیکیان گرت،ھاتوھاوارک و دوایی 
. پرلمانوە ؟پی چوون

بۆچى بشدارى حکومتیان ) 2009(پرسیارەک ئوەی،بزوتنوەى گۆڕان و کۆمڵ و یکگرتووش،لساى 
خایان بۆ ھوەشانوەى حکومت و ) 7(بۆچى بیاننامى .نکرد،ک کورسیکانیان ئو کات زیاتریش بوو ؟

ساڵ ک ھمان ڕژەى ) 4(کرد ؟ ئستا دواى پرلمان دەرکردو داواى حکومتى تکنۆکراتى بالینیان 
ئبت ئم حیسابى . کورسییان ھی،چییان گۆڕیووە،وا دەچن ھمان پرلمان وحکومتوە و دەیگۆڕن ؟

بوو،ئستا ) 50ب 50(ئگر پشوتر قۆناغى ! ڕەشوالخمان بۆ کرابت ک ئم درۆ و کالواتانمان بۆ دەکن 
.دەستدا) 3(چى ئگۆڕن لناو ئم .بت ؟) 20ب 80(رتى و گۆڕان لوەئچت ڕککوتنى پا

گریمان من بڕوەبرى گشتى ئاسایشى پرلمانم،لسر لیستى پارتى ،ئگر ملکچى فرمانکانى سرۆکى 
بوەرگرتنى چند وەزارەتک کۆمگو ئابوریی و فرھنگ .نبم،چى ئکا ؟) لپشکى گۆڕان(پرلمان 

. ناوچداگیرکراوەکان دنوە سرکوردوستان ؟.زمانى ستانداردى کوردیی دروست بت ؟.ۆڕت ؟دەگ
تاک و کۆمڵ توزیف ئکرت لچوارچوەى ئم . مژوویکى ھاوبشیی یکگرتوو دروست بت ؟

ى شوبات )17(یان لبنڕەتدا ئم ھاتندى ڕاستیی قسو ھاوارەکانى ئمی،کل .سیستمدا ؟
جنیۆ نما،،شون ..لئایندەدا ئم داخوازییانى خک ئفرۆشن بدەسالت: جیابوینوە،بخکمان ووت

..نما،برنامى تلفزیۆنیمان نما مونتاژى نکن،تا تیرۆرى کستیمان بکن
دەنگکانى خک: نجم 

دانان : دوو.  بۆکوڕبۆ وەچو براکانمیرات و بۆماوە لباوک: یک}چوار ڕگ ھی بۆ گیشتن بدەست 
 ک ،سرۆکزراندن وەک دانانى سکى دى : و دامنک الینزەوە الیى ھگڕى کودەتا یانى لگڕ

.}ھبژاردن: الئبات،چوار 
ھبژاردن،جیا لوەى باشترین بژاردەو سیمایکى گرنگى دیموکراسییت، بگشتى لزۆربى وتانى 

ترسى گورە ل ھزە .نھا بۆ فریودانى خک،شتک باس ئکرت،بس نابینرت ڕۆژھتدا،ت
بۆ سلماندنى ئمش .ڕیفۆرمخوازەکانى ئم ناوچی ئوەی،دواجار ھر دەبنوە بوەى پش خۆیان 

ا لھموو ڕۆژھتى ناوین ،بجگ لئیسرائیل ک گۆڕان ڕیشییکى پشوتر،لفرھنگدا کردووە،ئوس
باشترین وتیان لناوچکدا تورکیای،ھرچندە پشتگیریی . دەستى بۆ ئامرازەکانى دیموکراسیی بردووە

ئمریکاو مووشکى دوورھاوژدەکت و ئندامى ناتۆیو پگى ئابوریی وگشتیارى گرنگى 
 ى نایواتککلتوریی و ئایدۆلۆجی گوەى کرئبل،یمد.ھتىبولغاریا و کرواتیا لکیندام لئ دەبن وایی

..!.کچى تورکیا ھرخوى پوە دەبینتئوروپا،



دیموکراسیت، باشترین فۆڕم کمرۆڤایتى پی گیشتووە،لمسر بۆ ئوسرى دونیا لسرى 
ئگر خۆمان فریو ندەین لدیموکراسیی باشتر،شتکى : ڕککوتون،کسکى وەک خاتمى لئران دەت

ھدەکین ڕاستوخۆ کۆى دیموکراسییت ببستین ب ھبژاردنوە،چونک ئگر ". ەست ناکوێ دیمان د
کگکانى دیموکراسیی لڕگى سنترکردنى ئق و پیشسازیی کردن ل مژوو ل کلتورەوە،دانمزرابن 

ۆ ھی،ن دەزگاى ئمنى و درۆ دەکین باسی دەنگى خک بکین،لکاتکدا ن کۆمسیۆنى ھبژاردنى سربخ.
ئوەشى سربار بت ک بۆخۆى سیستمى دیموکراسیی ..داوەریی سربخۆ،ن ڕۆشنبیر و بیرکرەوەى باش

ب عیب و عار نیی،ئگر دیموکراسییت ئوەی زۆرینى خک حوکم بکات،ئم قسى قۆڕە،لھیچ 
نک!.خاوەنى ملیۆنک دۆالر بیت ک ئوەی تۆبکو ئامانج. شونکى دونیا زۆرینى خک حوکم ناکن

.باوەشک بھا و مۆراڵ

گۆڕانکى ڕیشیی لکۆمى کوردیدا چۆن دەکرت ؟: ششم
تنگیشتن لئرک و : تاکى کوردیی،تائم چرکی گیرۆدەی،بدەست دوو تزگى گورەوە،یکم

ئم تاک ڕق و حز دەکات .زەى سکسوە بۆ ئوانى تر گرفت غریزییکانى،لغری: مافکانى خۆى، دووەم
تاى ترازوویک،لچرکساتکانى یکم بینینی دا،ھست بوە دەکین لناوەوەیدا کۆمک غریزەى 

ھربۆخۆى بشى ھرە زۆرى .کبتکراو ھی،کۆمگ ڕی پنداوەو،ئمیش ل ئقى باتندا ھیگرتووە
توند دەستیان ..تکانى کورد ،بشکن لو ماددە خاوە خکی و شارچتیى کھیخونوارو قم بدەس

.گرتووە بو پتانى ک نایگۆڕت
لبرئوە،یکم ھنگاوى گۆڕانکى ڕیشیی لووە دەست پدەکات،کجوى ئاڕاستکردنى 

لى کھرکسک و سایت و کۆمگ،لدەست ئم جیل نخونوارو میدیا ناکارە دەربھنرت ،ئم جی
 ترە نابک لنى ڕابردوو،خساڕى ناوخۆى کردووە لشکردووە ک وجیلکى بۆدانراوە،خراپتریان لگۆڤار
ڕۆژنامنووس و ڕۆشنبیر،تاکارى پیشیی بکات،یان کۆمگ بگۆڕت،بکو بۆ ڕیکالم و ڕاوە مامزو 

.بۆ ونگرتن دت ناوئاپۆڕاى خۆپیشاندانکوە ؟؟!!.یرعامک تالپکیشدا ببت بکاندیدى پرلمان یان مود
کتواناى فرزکردنى ھبت،لچوارچوە ..کلتوریی–ئامادەکردنى پرۆژەیکى نیشتمانى : قۆناغى دووەم 
بزانینى ئوەى ،گۆڕانکى ڕیشیی ب ب ئاگابوون لوەى ئستا لم دونیای چى .کۆمیتیکدا 
حیساب بۆنکردنى ،ھنگاونان ..جوگرافیایى دەوروبرمان چند دەستى چپڵ نان ئخواتدەگوزەرت،لم 

.لخودا
:سرئنجام

ھیچ نمونیکیش لمژووى.اگۆڕت لڕگى بشداریکردن لدەستوە،سیستمى سیاسیی ن: یکم 
.گۆڕانى سیستم سیاسییکاندا، ئوەمان پ نیشان نادات



لباشورى کوردوستان،ئوە فربوین ، کلڕگى ھبژاردنوە،دیموکراسییت نک کام : دووەم 
ھتد ...خروقاتکانى بانگشو !.لڕگى تزویرو پکنھنانى حکومت بۆ ساک .نابت،بکو ئتک ئکرت 

،نیوەى 1بکات ب ژمارە 3ە دەتوانت لعراق و ھرمى کوردوستان ھزى ژمارئم واى ئوەى ئران..
کارگشتۆت ئوەى کاندیدەکان .!.شو خکى عراق نوستون،ئو دەستکاریی دەنگکان و ئنجامکشى ئکا 

حزبکان و کۆمسیۆن دەستکاریی دەنگکانیان بۆقازانجى کس و خکى تر .بدەنگى خک،دەریش دەچن
ى خک،الینک ئتوانت یککى توڕەھات بخات وات ئگر کاندیدک دەریش بچت بدەنگ!.دەکن 

.!!شونکى
بزوتنوەى گۆڕان و دەرکوتنى چندین کسى وەئاگا لچوارچوەیدا ،تنھا کفوکوک : سھم 

شوازى دەنگدانى خک بکاندیدەکان و . لتگیشتنى خک .شوە، دوان بۆ دواوە ◌ً بوو،ھنگاوک بۆ پی
دووسدو ) 250000(کسک لناو ئم ھزەدا .ک سقافتى خک نجووە .دەرئخات کسکان،ئم باش

دووھزارو پنج سد دەنگ مسۆگر)2500(پنجا ھزار دەنگى ھناوە،لدەرەوەى ئم ھزە ڕەنگ بتوانت 
.!!ئم چیی.بکات ؟
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