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  ""كورديكوردي " " ...  ... سيستاينسيستاين و  و بارزاينبارزاين   و ومةرجةعيةتمةرجةعيةت

  
 داِريذراو دةيانةويت ئامادة  بؤسياسةتيكي بةرنامة و ماوةيةكة كةنالَةكاين ِراطةياندين ثاريت بةثيي ثالن

 ئاسايية ئةندام. بيت  سياسي كورد بةتةا مةرجةعيكة) سةرؤكي ثاريت (كاري بكةن بؤ شةرعيةت ثيداين
. خ بيت تا ئاسيت كاريزمايي بوونثِرباية و ريت تيِروانيان بؤ سةرؤكةكةيان ئةوةندة طرنطدؤستاين ثاو 
هةولًدان  و حزبة سياسيةكاين تري كوردستان و  سةرجةم طةيل كورد بؤةخش كردين ئةم تيروانيةم ثالَبة

دةر بيت بةسةر تاكة كةسيك كة تةا بِرياردروست كردين بؤ سةثاندين سةركردةي حزبيكي دياريكراو
  . ضارةنووسي كورد

دةزطاكاين ِراطةياندين  و ثاريتضونيكي دةروين هةلَ و سياسةتيكي حزيبجطة لة و ئةمة كاريكي هةلَةية
  بةهةموو كوردي هةر حزبيكي تري سياسي بةلَكةيترثا نةكئةم كارة ، هيض بنةمايةكي ِراسيت تيدا نية

بيانةويت  و بيكةين) . ضةثةكانةوة و عةملاين و نةتةوةيي، ئيسالمي (بؤضوونة جياوازةكاين و بري
لةغةيري زالَكردنيكي ديكتاتؤريانة  و سةرؤكي حزبةكةيان بكةنة تةا مةرجةعي كورد كاريكي هةلَةية

نايب ئةوةمشان بري ضيت كة مةرجةع بةو مةعنا تةقليديةي . لةتدا هيض مانايةكي تري نييةلبةسةر مي
 و نيةتةالَناعةق و شيعة لةباشوري عراق بةكاري ديين بةلَطة دواكةوتويي و انثاريت لةكوردست

 ياسا و سةردةم سةردةمي دةستور و سةردةمي مةرجةع بةسةر ضووة و  لةكوردستان زةمينةخؤشبةختانة
  وثةرلةمانة بؤ دياريكردين بةرذةوةنديةكاين طةيل كورد كة زؤرجاريش بةِريزان كاك مةسعود بارزاينو 
سةرضاوةي بِرياري  و جياوازدا وتويانة ثةرلةمان تاكة مةرجةع جةالل تالَةباين لةضةندين بؤنةي مام

 يت ناوةِراستالَجةم طةالين ِرؤذهة بةتةا بةلَكة سةرد ئةمة بيجطة لةوةي كة نةك كورطةيل كوردة
ِرزطار ماكاريزخةلَكي عةرةبةكان بةتايبةيت بةرةو ئةو ئاراستةية دةرؤن كة خؤيان لةدةست  و بةطشيت
لةهةموو حالةَتيكدا . سةرضاوةي بِريار و تالَدوا دةسةثةرلةمانةكةيان بكةنة  و تةا دةستور و بكةن

تةا بؤ مةجامةلة تةسليم بةو لؤذيكة دوا  و ئةطةر بةثي عةقلَيةيت دواكةوتويي مةرجةعيةت قسة بكةين
ن الين كةم كةسيدا كةوتوة بني ئةوا دةتوانني بلَيكي تيويستة ضةند مةرجيتة مةرجةع ثيك بؤ ئةوةي بي

  . بيت
كةسي مةرجةع دةبيت بةدريذايي تةمةن جطة لةئينتما بوون بؤنةتةوة هيض ئينتما يةكي تري  .1

ت يان ئايدؤلؤذي الَطرفتيكي دةسة و هيض كيشة، نةبيت بؤ حزب يان ئايديايةكي دياري كراو
 نةتةوةية نةبووبيت وةك سيستاين كة هةموومان و يكي سةر بةثارت و كةس و  هيض حزبلَلةطة

مةزهةيب  و  بةدريذايي ئةم دوسالَة جطة لةئينتمابوون بؤ ديين ئيسالمباش دةزانني
 زؤر هةر بؤيةش تواين، ةطروثيكي سياسي عةرةيب شيعة نةبو و  بؤ هيض ثارتئينتماييشيعة

بةهةند  و قسةكاين بةثريؤز و فتوا و طريت زؤربةي زؤري ثارتة شيعةكان بلَةويبةباشي ج
سةرؤكي حزبة شيعةكان  يئةمة بيجطة لةو ثابةند بوونة، جي بةجي بكةن و وةربطريت
بةو شيوةية مامةلَة سةرؤكي ثاريت دةتوانيت م ئايا الَِراسثاردةكاين سيستاين بة و بةِرينمايي

لةنيوان جياوازي  تئايا دةتوانين، كات بثارتة سياسيةكاين كوردستان و  سةرجةم حزبلَلةطة
 و يةكييت، سالميئيكؤمةلَةي ، يةكطرتوو، شيوعي، اريتث (ئةنداميكي مةكتةيب سياسي

 و جةماوةر دؤستنةكات يان لةنيوان سةرجةم ثارتة سياسيةكاين تر  و )تياين يب اليةنالَهاوو
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 و ضونكة ئةزمون، ن نةخير طومايب، ثارتةكاين تري كوردستان نةكات و ئةنداماين ثارتةكةي
 و دةكات لةنيوان كادرسةرؤكي ثاريت ئةو ِراستيةي سةملاندووة كةنةك جياوازي  يتالَدةسة

سةركردايةيت حزبةكاين تر بةلَكو لةناو خودي مةكتةيب  و كادر لَسةركردايةيت حزبةكة لةطة
 و بادينان و بارزان و مالَةجياوازي هةية لةنيوان ئةو كةسانةي كة سةر بةبنةسياسي ثارتيش 

لةسةر ئةم جياوازيةش . بِرياريش بِرياري ئةوانة و تنالَميشة ئةوانة لةمةركةزي دةسةهة
 سؤران و دةهؤك و بازاِرةكاين هةولَير و  بارزاين سؤران ِرؤذانة لةشةقامتاكيئاسيت 

 . دةردةكةويت
ونكة هةموومان باش دةزانني كة تيك وةر نةطريت ضالَدةسة و مةرجةع باشتر واية هيض ثؤست .2

كرد كة هةلَةشي ، تيةكي تر توشي هةلَة دةبيتالَمةرجةع ثؤسيت وةرطرت وةك هةر هاوو
 وي ِرةخنةالَكة مةرجةعيةتيكيش كةوتة بةر شا،  دةبيتةوةتةنانةت البردنيش و بةِروي ِرةخنةِرو
 و ِرةوايي مةرجةع كةم دةكاتةوة و ئةم كارةش لةثريؤزي، بةرامبةر ِروداويك و تاوانبار كردنو 

) سيستاين (هةموومشان باش دةزانني.  مةرجةع تاِرادةيةك مةحالَة بة بةرامبةركة ئةمةش
ضونكة ئةو ، ت وةربطريتالَثايةك لةدةسة و هيض ثلة ة لةعراقدا ئامادة نةبووةمةرجةعي شيع

ت بيت الَةي لةناو دةسةوةك لةو، بةكاريطةرترة و ت بيت ثريؤزترالَثيي واية لةدوري دةسة
عراقدا زؤرينةي شيعةكاين ئةوةية سيستاين تواين لةهةلَبذاردنةكاين ،  بؤ ئةو قسةيةبةلَطةش

ريش بدات بةو ليستة بةيب جياوازي ؤير يةك ليستدا كؤبكاتةوة هيزيكي زعراق لةذ
  زؤربةي زؤري حزبة شيعةكانثابةند بووين و بؤضونةكاين ناوليستةكة سةركةوتين لةم كارةدا

كة ئامانج لةالي سيستاين ثاراستين يتةوة جةماوةري شيعة ثيوةي بؤ ئةوة دةطةرو 
 . ثاية و ثلة و تالَبةرذةوةنديةكاين هةموو شيعةكاين عيراقة نةك دةسة

 سةردةميكدا دذايةيت هيض لةهيض كاتيك ويةكيك لة سيفةتةكاين تري مةرجةع ئةوةية دةبيت  .3
ةرجةم  سبةبةرانبةر، طروثيكي نةكردبيت لةبةرذةوةندي شةخسي خؤي يان حزبةكةي و رتثا

  كاكم هةموومان باش دةزانيننيالَبة، تةكةيالَثارتة سياسيةكاين تري ناو و و تيانالَهاو
ئيمزاي ئةو  و ر هةميشة بةبِرياية سةرؤكي ثارتي ئةوةي كةبةسيفةيت) مةسعود بارزاين(

 كةم لةم ينالَةك، ين ِرابردودا كراوةالَ لةسا حزبةكاين كوردستاندالَلةطةشةِرةكاين ثاريت 
 ئةمة بيجطة لةشةهيد بووين،  بوونةتة قورباينان ثيشمةرطةي حزبة سياسيةكانانةدا هةزارشةِر
لةبةر ئةوة ، يةيتالَكؤمة و مةعنةوي و مةندبوونيان لةِرووي ماديزةرةر و ترتياين الَهاوو
 خؤيان نازانن بةلَكو بةتاونباريشي بةمةرجةعي) كاك مةسعود (دانة نةكهيئةو شةكاري وكةس

 . دةزانن بةرامبةر ِرشتين خويين ِرؤلَة كانيان
 و دةستور و ت تةا ثةرلةمانالَو و ثيشكةوتوةكاندا مةرجةعي نةتةوة و تة دميوكراتالَلةو .4

 ئةوانةش واي كرد ييةهةرثةِرلةمانةوة ن و قةزا و دةستوروو سيك لةسةرهيض كة، حكومةتة
، دةستور حكومةتةكةيان هةبيت و  ثةرلةمان بؤ ئينتمايانتانة زياترالَتياين ئةو والَهاوو

تة ئةوروثيانةش كة سيستمي مةلةكي يان ثاشايةيت ية جطة لةوةي وةك الَتةنانةت لةو و
ا سةرضاوةي تةكةيان وةكو تةالَية لةسةر وان نييةير دةكريت هيض كاريطةرييةكِرةمزيك س

بؤية طةر ئيمةش ، تةكةيان بيتالَياساي و و  ثيضةوانةي دةستور كةيك بكةنربِريار يان كا
حكومةتيكي يةكطرتووي سةربةخؤ  و كمان بؤ دامةزراندين ثةرلةمانيلةكوردستان هةموو هةولَ

ي ئةوروثامان سيستةميكي دميوكرايت هاوشيوة و لمبانةويت مؤدي، دةستورمان هةبيت و بيت
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 كارة تيك ناكات لةكوردستان ضونكة ئةمالَدةسة و  بةتةا مةرجةعئيتر هيض ثيويست، هةبيت
 . مةدةنيةتة و ثيضةوانةي دميوكراتيةت

طةل ضؤن  و مةرجةعي نةتةوة و يزماميذوو سةملاندي ئةو كةسانةي كة بةزؤر دةكرينة كار .5
جا بةِراثةِرين  و دواجار البراوة و ين خؤي بؤتةوةتياالَروبةِرووي توندي بةربةرةكاين هاوو

 . كودةتابووبيت يان بة 
 دروسيت دةكات وةك سيستاين غي خةبايت ئةو نةتةوة يان ئةو طةلةةكي قؤنايثيويستمةرجةع  .6

يب  و سونةيةوة لةوثةِري ثةرتةوازيي و عةرةيب عراق بةشيعة، كة لةثاش ِروخاين ِرذميي عراق
جلَةوي ئةو فةوزايةي دواي  بتوانيت ويان سونة نةبو  ثارتيكي عةرةيب شيعة دابوون هيضهيزي

 و تواين قسة و ئازادي عيراق بطريتة دةست بؤية زةرورةيت ئةو قؤناغة سيستاين دةرخست
 و قسة شيعة بةتايبةيت و هةنطاوةكاين كار لةعةرةبةكاين عيراق بكات بةطشيت و ليدوان

ت لةعراقدا هةر لةسةرةتاي ئةجنومةين الَ ثرؤسةي دةسةليدوانةكانيشي لةدةوراين
كوردستان  و م كوردالَبة. يتريوةربط  لةاليةن سةركردة شيعةكان بةهةندشتاكو ئيستاحوكمةوة

ئيدارةو  و ئةو قؤناغةي تيثةِراندوة ضونكة كورد خاوةين ضةندين هيزي سياسي دامةزراوة
واتة كورد لةضاو ، دةيةك سةركةوتوو بووة تياييداِرابةِريوة بردين خؤيةيت كة تا ئةزمووين 

دوو  و دامةزراوتر بوون هيض نةبيت ثةرلةمانؤكةيةك و مةترعةرةبةكاين عراقدا تؤكة
 . حكمةتؤكةيةكيان هةية

خبريتة  و ام طةر ئةمِرؤ لةكوردستاندا مةسةلةي مةرجةعي سياسي باس بكريتيمن دلَن .7
نوينةرةكةي خؤي ناطؤِريتةوة  و  خؤي بؤ ئةو ثؤستة دةبيتنوينةري و دةنكدانةوة هةر حزبة

ةنطي طةيل كورد يان ِراثرسيةكدا نيوةي دبةوةي تر كة لةِراستيشدا هيضيان ناتوانن لةدةنكداندا 
هةلَبذاردنةكاين هةردوو جارةكةي لَطةي ِراسيت بؤ ئةم قسانة ئةجنامي بةدةست ينن بة

 . تنطةكاين كورد بةدةست ينيةد% 50 حزبيك نةيتواين لةشارةوانيةكانةكة هيض و ثةرلةمان
كاتةكاين كةسي كاريزماوة خةريكن  و  مةرجةعيةتبةهيوادارم سةركردايةيت كورد بةطشيت ئةوةندة

هةولَي  و خؤيان بؤ بةدةست هيناين زؤرترين مايف كورد لةحكومةيت مةركةزي عراق خةريك بكةن
 اليةنيكي و هةر كةس و يكي يةكطرتووي يب اليةن لةكوردستان بدةنحكومةت و دامةزراندين ثةرلةمان

سةرفرازي بؤ كورد بةدةست ، دميوكرايت، ئازاديي، خؤشطوزةراين، سياسي كوردي تواين ئاوةداين
  . سةركردةيةكي ثريؤز لةاليةن جةماوةرةوة سةير دةكريت و خؤ وةك كةس و يين ئةوا ِراستة
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