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مةعريفةي سياسي مةعريفةيةكة شتةكان بة ئاشكرايي ِرائةطةيةنيت و موجامةالت نازاينَ و تةقة لة 
واتة كردةيةكي ئةبستراكتة و خؤي رووت ئةكاتةوة لة هةر ، دةرطاي هةر شتيك ئةدات كة مةبةستيةيت

بزوتنةوةي كوردايةيت هةميشة وةك كراسيك ثؤشيويةيت ئةو طوتارةي ، عاتيفةو طوتاريكي سؤزدارانة
ي شؤرشةكاين رزطارخيوازي كوردا و تا ئيستاش دةستبةرداري نةبوةو بةردةوام طوتاري عاتيفي لة الَبةبا

بؤ منونة ، بري مةعريفةي سياسي بةرهةم ئةهينيت و رازيش نابيت دةستبةرداري ئةو قالَبة تةقليدية بيت
يان بؤ ئةبيت هةموو قورسايي ؟ يويست ئةكات موغازةلةو عاتيفة بطؤرينةوة لة طةلَ عةرةبدائيمة ئيتر ض ث

سياسيمان ضِركردؤتةوة لة ذمارةيةكدا بة ناوي سةدوسي طواية كياين سياسي ئيمة دةستنيشان ئةكات لة 
هةية خةبامتان ضِرتر ئايا نةئةبوو ئيمة لةم هةريمةدا تؤختر لةمةي ئيستا كة ! بةغدا بةهيواين وابيت

كردايةتةوة و قورساييةكةمان لة هةريمة كورديةكةي خؤماندا بواية تا بة كردارو بةياساو بة دةنطي 
خؤمان دارشتنةوةيةكي قانونيمان بكرداية بؤ هةريمي كوردستان وةك ضؤن ئةم ئةزمونة لة تةميوري 

ضونكة ئةو ، ركةوتنيشي بةدةست هينات لة ئةندةنوسيا ثيش ضةند سالَيك ئةجنامدراو سةالَرؤذهة
دةستورةي كة خؤمان دايئةريذين طةليك شكؤمةندو شةفاف و ئارةزومةندانةترة تا ئةو دةستورةي قةرارة 

ئةي زةمانةيت سةدوسي و كؤي دةنطةكان ضيية تا ئةو ، لة بةغداو بةزؤرينةيةكي عةرةب دابريذريت
ليزمي عةرةب كاريطةرة بةسةريةوة خةونة دةستوري و دةستورةي كة زؤرينة داي ئةنيت و ناسيؤنا

بؤية ئةبيت لة ماناي ئةو عةشق و ؟ دةولَةتيةكاين كورد دابني بكات و ئةم هةريمة بةفيعلي بكاتة فيدرالَ
 كة بريتية لة و دةزطا مؤديرن و 130 كؤدةنطية ميللية تيبطةين كة هةية بؤ ذمارةيةك بةناوي

لَةبكات تا الَنط و دةنطةكاين عيراق لة خؤ ئةطري و بريارة دةستوريكيش طةثارلةمانيةي كة هةموو رة
واتة تادةنطي زياتر ببةخشني بة ، هةموو وةك يةك لة سايةي سيستميكي دميوكراسي طةشةسةندودا بذين

ية م ئايا واالَبة؟ سةدوسي كورسي ثةرلةمانتاري كورد زياد ئةكات و زةمانةيت دةستوريشمان زياتر ئةبيت
يان ئةبيت لة ثشت سةدوسيةوة دنيايةك ئيش بكةين و بةمانا ؟ خةوين طةيل كورد لة ذمارة سةدو سيداية

مة سياسةت ئةكةين كايتَ ئي، مةعريفيةكةي ئيمة ئيتر سياسةت بكةين نةك ضاوشاركي و دلَداريكردن
ئةبيت عاتيفة وةالخةين ئةو سياسةتةي كة ئةوةندةي لة سةر سودو قازانج يان دةستكةوت و باج 

ثيناسةي خؤي لةو خالَةوة وةرئةطريت كة تاض رادةيةك ، ئةوةستيت لة سةر هيض شتيكي ديكة ناوةستيت
ضونكة كاتيك ئةو عةتفةمان كوشت لة ، دائيمةبةرهةم ئةضنينةوةو ئةتوانني زالَ بني بة سةر عاتيفةمان

نيوخةيالَداين طوتاري سياسي خؤماندا ئةوا ئةطةينة ويسطةيةك كة بةردةممان رؤشن ئةكاتةوة تا بة 
م بيني الَثيوةرة لؤذيكي و عةقلَيةكان كار بكةين نةك ثيوةري خيلَ و سةركردةي نةخويندةوارو خيرا بة وة

ئايا بةراسيت ئيمة سياسةت ئةكةين يان ، مةكةي نازاننيالَئيستاش وةبؤ ئةو ثرسيارانةي كة تا
هةمووجيهان دؤستمانة يان ؟ ئةو طوتارة كامةية ئيمة كاري ثيئةكةين بةرانبةر ئةويتر؟ بةسياسييكراوين

ئةي مةعريفةي سياسيمان ؟ ئةري بةراست ئةمريكا دؤستمانة؟ تاكة دؤستيكمان نية جطة لة ئةمريكا
يت ثيمان بلَيت ئةوةي ئيمة وةك ثرد دروستمانكردوة لة طةأل ئةمريكادا خةياأل و عاتيفةية يان ئةتوان

بةرجةستةكةري ئةو لؤذيكةية كة وةك زةرورةتيكي نيودةولَةيت دروست بوو بؤ روخاندين دةولَةتيكي 
رواين دةستكةوتيكني ليي كة ئيمةي كورديش بة حوكمي نزيكي و عيراقيبومنان ضاوة؟ ئيستيبدادو ئريهايب

ئةطينا كوا كوردةكاين ثارضةكاين تر ئةو دةستكةوتةيان هةبوة كة ئيمة ، و تارادةيةكيش سودمةندبووين
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ئايا ئةمريكا ئةو طؤرانكاريانةش لةوثارضانةي كوردستاندا دروست ئةكات يب ئةوةي عاميلي ، هةمانة
كاتيكدا ئيمة ئةطةر قةرار بيت سياسةت بكةين ئةبيت لة؟ ترس ئامادةيي هةبيت بؤ سةر ئاسايشي ئةمريكا

وةكو كورد مامةلَةو كؤنتاكت بكةين و سياسةيت كوردانةي خؤمان داريذين لة سةر ئاسيت كوردستانيكي 
و نةتةوةيةكي طةورة نةك لة لة سةر ئاسيت حيزب و ئايدؤلؤذياي حيزيب ئةطينا سةدوسيش ئةبيتة الَبا

  .  قؤناغيكي ئايدؤلؤذي حيزيب كوردي و ئةوةي مةبةستمانة دةسيت ناخةينجؤريكي تر لة وةمهي
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