
 لەمەڕ گەندەڵی

 خەبات عەبدوڵاڵنوسینی: 

 

گەندەڵی لە کوردستاندا دۆخێکی کتوپڕ نییە، بەڵکو ڕەگوڕیشەی لەمێژینەی لەناو سیستمی حیزبیی و حوکمڕانیی ئێێمەدا  •
ئەوە ڕاستە کە لە پاش ڕوخانی بەعسەوە گەندەڵی پانتایییەکی بەرفراوانتێری ەەنیێیەوە و بەوێێوەیەکی تە تێر کێایە  هەیە.

جیاجیاکانی داگیرکرد، بەاڵم جیاواتی لەنێوان ئەو گەندەڵییەی هەر لە سەرەەاکانی دەسێەاڵەی سیاسێیی کوردسێتان بن ێی 
لەمڕۆدا وێواتێکی سیستماەیکی وەرگرەووە و کەرەێکی پانوپۆڕی حیزبی  داکوەا و ئەوەی کە ئێستا هەیە، ئەوەیە کە گەندەڵی

و حکومی و ئەهلی ەێیدا بەودارن. لە هەموووی مەەرسیدارەر ئەوەیە کە گەندەڵی الی سیستمە حیزبی و حکومییەکە بێۆەە 
 .ستراەیژێک بۆ مانەوە

و  بێه  ەووندوەۆڵی  كی ندییه خێرا، پێوه  ژاربوونی هه  ی دیارده  وانی خێرا وانبه  ندبوونی مه وڵه ده  ی پێناوێت، دیارده  ی  سه  وه ئه •
.  وه گرەێه  كوردسێتانی  رێمی پێشوودا، لە سایەی دابارینی پارەی نەوەەوە عێێرا  و هێه  ند ساڵی چه  له  كه  یه گەندەڵییەوە هه

،  حیزبییێه  ئێابووریی  وخۆی ڕاسته  كی یه وه نگدانه کاەدا ڕه مان هه  ەااڵن و بڕۆ و له  كولتوری  ی خێرا، درێژكراوه  ندبوونی مه وڵه ده
  .بێت نه  دنیادا ووێن و ڕێی  هیچ ووێنێكی  له  نگه كوردستان ڕه  له  جگه  كه  ی ئابورییه  رته و ەه ئه

ردنی ئەو گەندەڵی وێواتگەلی جیاجیای هەیە، لەکاەێکدا ئابووریناسان کەرەستەی گرنگ دەدەنە دەست مرۆڤ بۆ وێرۆەەک •
دیاردەیە، بەاڵم لە ویتەڵکردنی ەانوپۆکانی گەندەڵی لە کوردستاندا، لە دەرەوەی ەیۆر و میتۆدی ئابووری، پێش هەر وێتێک 
پێویستمان بەوە دەبێت لە خودی دەسەاڵەە سیاسییەکە خێۆی ورد ببیێنەوە. ئێاخر گەنێدەڵی لە کوردسێتاندا پێێش ئەوەی 

ی سیاسییە. دیێارە ئەمە بەو مانێایە نیێیە کە گەنێدەڵی لە کوردسێتاندا لە دەرەوەی گەندەڵییەکی ئابووری بێت گەندەڵییەک
ڕەهەندە ئابوورییەکانەوە کار دەکات و هیچ کاریگەرییەکی لەسەر ئابووریی کوردستان نییە، گەندەڵی ڕێگێری گەورەی هێاەنە 

پەک دەخات و ەوانای بەربەرەکێانێی وێەرینانە کایەی ئابوورییەکی نەەەوەییە لە کوردستاندا و بەردەوام پڕۆژە نەەەوەییەکان 
دەکوژێت. ڕاستییەکەی  ۆناغی گواستنەوە لە ئابووریی دەوڵەەییەوە کە ئێێمە بە میێرات لە بەعسێەوە وەکێو دەسێەاڵەێکی 

ی و ەۆەالیتار بۆمان مابۆوە بەرەو ئابووریی باتاڕ کە  ۆناغی سەرهەڵدان و گەوەکردنی کەرەی ەایبەەە، لەبەر مۆنۆپێۆلی حیزبێ
 .نەبوونی ئاسانکاریی یاسایی و چاودێرییەکی کاریگەر،  ۆناغی هاەنەکایەی گەندەڵیی سیاسی کاراەر کردووە

مەەرسییەکانی گەندەڵیی سیاسی لەوەدایە کە ەێڕوانینی هاوواڵەیان سەبارەت بە سیستمی سیاسی دەگۆڕێت و لە ئاکامێدا  •
سۆنگەوێەوە وردە وردە هێاوواڵەی خێۆی لە پشێتیوانی دەسێەاڵەی  بە سیستمێکی ناڕەوای لە ەڵەم دەدەن. هەر لە هەمان

 .سیاسی دەدتێتەوە و بێ مەیلیی سیاسی لە کۆمەڵگەدا پەرەدەستێنێت و کۆی کایە سیاسییەکە ڕووبەڕووی پرسیار دەبێتەوە

ئەوە ڕاستە کە گەنێدەڵی هەر وەکێو چێۆن خەسێ ەەی سیسێتمە ئۆەۆکراسێییەکانە، دەوێێت خەسێ ەەی سیسێتمێکی  •
یموکراسییش بێت، بەاڵم ەیۆرییەکانی لەمەڕ گەندەڵی ئاماژە بەوە دەدەن کە ئاستی گەندەڵی )بەەایبەەیش گەندەڵیی دارایی( د

 .لەگەڵ هەڵکشانی ئاستی دیموکراسی و سەروەریی خەڵک، بەرەو دابەتین دەچێت



زبێی چێاودێر و دەتگێا و سیستمی سیاسیی ئێمە جگە لەوەی سیسێتمێکی حیزبیێی ەاک ەمسێەر و بێێ بەرامێبەرە، حی •
ڕێکخراوی مەدەنی و ناحکومیی چاودێریشی نییە، یا ئەگەر هەوبن ناکارا و پاسیڤن.  ۆرخکردنی کۆی ئەم کێایە سیاسێی و 

 .کۆمەاڵیەەیانە هەر لە الیەن حیزبی دەسەاڵەدارەوە فاکتەری گەورەی ەەوەنەکردن و  وڵبوونەوەی گەندەڵیی سیاسییە

شەیە و هەوڵدان بێۆ ڕەنگڕێژکردنێی سیسێتمێکی فێرە حیزبێی و فێرە ڕێکخراوەیێی کێراوە و ڕاستکردنەوەی ئەم هاوکێ •
بەکورەییەکەی سیستمێک کە بتوانێت جێگە بۆ هەموو دژەکان بکاەەوە و ئامادە بێت ناوبەناو دەسێەاڵت دەستاودەسێت پێێ 

ی دەکاەەوە. بۆیە ناکێارایی سیسێتمی بکات، ئەگەر گەندەڵییش بنەبڕ نەکات، بەاڵم بە بوارێکی ەری دەسپێرێت و لە کۆڵ خۆ
 .سیاسیی ئێمە بە دیوێکی ەردا کاراکردنی گەندەڵییە

بەڕەنگاربوونەوە و بنەبڕکردنی گەندەڵی کارێکی کردەیە. بەاڵم بۆ ئەن امدانی ئەو کارە پێویستە پێش هەر وێتێک پرسێیار  •
رم و بنەبڕکردنی گەندەڵی ئاسان دەکێات، یێان دەبێێتە لە بونیاەی دامەتراوە حکومییەکە بکرێت. ئاخۆ ئەم بونیاەە کاری ڕینۆ

ڕێگر؟ چونکە ڕینۆرمی دامەتراوەیی مەرجێکی بنەڕەەییە بۆ ڕینۆرمی سیستمێکی سیاسیی گەنێدەڵ. ئێاخر ناکرێێت ەەن ێا 
 .لەڕێگەی ەەعمیم و وەارەوە باس لە بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی بکرێت

سەاڵەێکی ەەننیزیی سوپەرەوە گەندەڵی بنەبڕ بکرێێت، ئەو سیسێتمانەی کە بە هەمان وێوە ناوکرێت ەەن ا لە ڕێگەی دە •
پەرلەمان ەیایاندا الواتە و حکومەەیان تیاد لە پێویست بەهێزە )هەروەکو لە هەنێدێک لە واڵەێانی ئەمریکێای الەینێدا بەدی 

نی الوات،  ەتای الوات بەرهەم دەکرێێێت(، گەنێێدەڵی لە دامەتراوە ەەننیزییەکانێێدا لە پەرەسێێەندندا دەبێێێت. چێێونکە پەرلەمێێا
 .دەهێنێت

گرفتی گەورە لەوەدایە دەوێت گەندەڵی لە سیستمی بێ چێاودێری و بەڕواڵەت دیموکراسێییدا بەوێێوەی یاسێایی یێان  •
بەوێوەیەکی نەنوسراو بێت. دیسان گرفتێکی گەورەەر و یەکێک لە وێێواتە باوەکێانی هاەنەئێارای گەنێدەڵی، دامەترانێدنی 

 .ە لە پۆستە سەرەکی و گرنگەکانداکەسانی خۆیی

بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی دامەتراوەی جیاجیا و سەربەخۆی دەرەوەی حیزبی دەوێت کە میێدیا و چێاپەمەنی ئێاتادی لە  •
دامەتراوەیەک کە ەوانای دەستپێڕاگەیشتنی بە هەموو بەڵگە دارایی و دەوڵەەی و وەخسییەکانی  لێپرسراواندا  پشتەوە بێت.

هەبێت و لە یاساییبوونی سەرچاوە داراییەکێانی بەرپرسێان بکێۆڵێتەوە و لەەوانایێدا بێێت لە کێاەی ڕوودانێی سێەرپێ یدا 
گێاییکردنی لێپرسێراوانی گەنێدەڵ، بنەبڕکردنێی گەنێدەڵی لە مانێا دەسەاڵەداران ڕووبەڕووی دادگا بکاەەوە. بێ گرەن و داد

 .بنەڕەەییەکەی خاڵی دەبێتەوە

گەندەڵی بەرچاو و ئاوکرا مەەرسی تۆری نییە، لەمە ەرسناکتر ئەو گرێبەست و کارە ژێربەژێرانەیە کە گەورە لێپرسێراوان   •
ێگەی خۆیانەوە، یان لە ڕێێگەی کەسێانی ەێرەوە دەیێکەن. لە بوارەکانی مقاوەالت و پڕۆژە وەخسییەکانیاندا ڕاستەوخۆ لە ڕ

 .ڕاستییەکەی چاودێرییەکی ئەکتیڤ لە دەرەوەی ئاتادییەکی سیاسی کە یاسا پشتیوانی بێت، بوونی نییە

هەر لە هەمان سۆنگەوە و بەو پێیەی ئەو یاسایانەی پێوەندییان بە باتاڕی ئاتاد و ئێابووریی کێراوەوە هەیە و ئێسێتا کێۆن  •
نە و هی ئەم سێەردەمە نێین، پێویسێتە هەڵبوەوێێنرێنەوە و لە جێگەیانێدا یاسێای نێوا و یاسێاکانی ئاسێانکاری بێۆ بوو

برێت، لە سێایەی  ت ناو ده ەایبه  رەی كه  كوردستاندا به  حاتر له  حاڵی  ی وه بەڕەنگاربوونەوەی گەندەڵی دابنرێن. ڕاستییەکەی ئه
  بێاتاڕی  مكی چێه  ی مان وێێوه هه  ت به ەایبه  رەی كه  مكی یەکی گەورە بووەەەوە. چهئابووریی حیزبییدا ڕووبەڕووی  ۆرخکاری

  .ک ار وێوێنراون یه  مكی ئاتاد، دوو چه



هەر هەوڵێکی چاکساتی لەسەر ئاستی حکومەت دەبێێت چاکسێاتییش بێێت لە ئەدائێی دادگاکانێدا و گەڕانەوەی ڕێێز و • 
یی ناوەندەکانی دەسەاڵەەوە دەکرێت باس لە بنەبڕکردنی گەندەڵی بکرێت. فرەیێی سەروەری بێت بۆیان، ەەن ا لە ڕێگەی فرە

 دەسەاڵەە جیاجیاکان هێز و گوڕ و ەین دەبەخشێتە سەرجەم سیستمە سیاسی و ئیدارییەکە.


