ذنان ضؤن دةتوانن سياسةت بكةن؟
سياسةت بريتية لةة بآلوكردنةةوة بةوو باوةييكةل لةةنيك او بةدةسة ييك ةان ئاماجنيكةل  ,كةواتةة سياسةةت نشة بةسةتوو بةة
يزييكةةل (بووباوةييكةةل ) لةطةةة ك بةةوون ئامةةاجنيكك ديةةاييكراو دةبيك ة  ,سياسةةةت ئةةةيك ييككخسةةت تاكةةةكان كؤمةلَطايةةة ,
بؤئةوة ببيكتة ييكزيكل لة ضوايضيكوة ئةو فكرةيةدا كة مةبةستيةت بآلو بكاتةوة بةشيكوةيةك كة توانةا ييكبةةييككردن
برِياي و سزادان يةبيك بةسةي ئةندامان كؤمةلَطةكةةدا  .ئايةا بةؤ طةيشةب بةةي ييككخسةت ة تاكةةكان يةةماوةي و كؤمةةلَطا
تةنها نيكويستة نش بة بوون دامةزياوة دةولَةةت و دةسةةتت ببةسةييك ؟ بةة دلَ يايةةوة نةةييكر  ,نابيكة سياسةةت لةطةة ك
كةةاي دةولَةةةت تيككةةة ك بكريكة  ,لةبةيئةةةوة يةنةةد ك كؤمةةةلَطا و ييككخةةراو يةيةةة نةةةيرةوكردن سياسةةةتيكل يةلَدةبةةَيكرن بةةؤ
طؤيي دةسةتتيكل كة سيستةميكك نادادنةيوةيية  .ضةندين ييككخراو يياواز يةية كة زؤيبةيان نةاككوم و ئاماجنيككيةان
يةية لة نيك اويدا بةوو بةاوةي يؤيةان بةآلو دةكةنةةوة تةا بب ةة ييكزيكةل بتةوانن فشةاي الةنةة سةةي بيةةن كةة مةبةسةتيانة ,
ييككخراو طرين نةيس بؤ منونة كة ييككخراويكك ييهان ذي طة ناييكزة  ,سةةيةيا ئاسةتةنك كردنة زؤيبةة ضةابكيةكانيان
لة زؤي ووتت بةتي ئةو ئةندامانة كةلةناو ئةي ييككخراوةدا كاي دةكةن يةك بووباوةييان يةية بؤ طةيشب بة ئاماجنةكةةيان
كة ئةويش ناياست ذي طةية  ,لةييك بآلوكردنةوة بةينامةكةيانةوة و ئةوان ئةمرؤ بوونةتة ييكز  ,بة ئةجنامدان ضةابك
يؤياو يؤي بةيامبةي بة سياسةت ووتتةان دةوةسةت ةوة بةة سياسةةت ناياسةت ذي طةة  ,ئةمانةة وةك ضةي ذي طةة نةاييكزان
يؤيان ييككخستووة لة ضوايضيكوة بةينامةيةكدا  .ئايا ذنان ناتوانن بةيةةمان شةيكوة يؤيةان ييكةل الةةن و سياسةةت بكةةن ؟
ضةوسانةوة ذن وةك يةطةز ييض يياوازيةك ئةوتؤ نية لةطة ك ويكرانكردن ذي طة  ,لةبةيئةوة سيستةم سةةيمايةداي
نةك تةنها يةطةز ذن ضةوسةاندؤتةوة لةيةةمان كاتيشةدا ذي طةة يووبةةيوو مةترسة طةةوية كردؤتةةوة بةؤ طةيشةب بةة
مةيامة سةيمايةداييةكان يةؤ  ,ذن وةك يةطةةزيكل يووبةةيو سياسةةت ييةاواز يةطةةز و تةوؤي يةسةتةي و يؤكة
بؤتةوة ئةو سياسةتةش نش بةستووة بة بوو باوةي ( نياوان) كة ئيكستا بؤتة سيستةي و لة زؤي شويكن و كؤمةةلَطا كراوةتةة
بةنةةد ياسةةا و يةةةي ذنيكةةل لةةة س ة وي ئةةةو ياسةةا نياوانةيةةة دةيب ةيك يووبةةةيوو سةةزا دةبيكتةةةوة  ,كةواتةةة بةةؤ ياوةسةةتاندن
وتيككشكاند ئةو سيستةمة ضةوسيك ةية كة بة يةزايان سالَة نياو سياسةةةةداي بةييةةي ئةةييك يك بةؤ مانةةوة  ,نيكويسةتة
ذنان يؤيان يؤشياي بكةنةوة لةدةوي ييككخراويكل كؤبب ةوة كة بوويا يياواز يةطةز و كؤيلةةي ذنةان يةد بكاتةةوة  ,وة
سةيةتا نيكويستة يةموو ذنيكل لة يؤيةوة دةس نيكبكات  ,دواتر لةناو ييكزانةكةيةوة تا ناو دامةزياوةكان دةولَةةت كةة كةاي
تيكدا دةكات  ,وة يةو ك بدات ئةطةةي كةةميش بيكة لةئاسة نيكشةيكلكردن مافةةكان بيكةدةنك نةةب كي ئةطةةي توانةا يووبةةيوو
بوونةوة نةبوو نةنا بؤ ياوكاية ذنانةةكان بةةييك  ,ضةونكة ئةةوان وةك يةةك دةضةوسةيك ريك ةوة و زيةاتر لةة يةةم يةةكي
تيكدةطةن  ,وةك لةة نيةاوان ياونيشةةكة  .لةةناو يةةي دامةزياوةيةةك  ,يةةي ييكزانيكةل ئةةي يةةك دةنطيةة ذنةان يةةبوو بةؤ
داواكردن مةا يةوا يؤيةان ئةوكاتةة سةةيةتا بةدةسةته كي ان مةا دةسة نيكةدةكات  ,بؤضة نيكويسةتة لةةناو ييكةزان ذنةان
بةةةيطر لةيةةةك بكةةةن ؟ ضةةونكة زؤيبةةة كايةسةةاتةكان ئةةةمرؤ كةةة يوو دةدةن لةةةناو كؤمةةةلَطا كويديةةدا سةيضةةاوةكة لةةة
ييكزانةوةية  ,بة يؤذانة يةوالَ كوشب و يؤ كوشت ذنان دةبيست  ,بؤض ي ك دةدييك ئازايةكان ذن بطاتةة ئاسةخ يةؤ
كوذ  ,ك ك يؤ بة تاوانباي ئةزان ك بةيمبةي بةي تراذيةديا دووبةاية بةوةوة  ,تاوانبةاي يةكةةي ئةةو ييككخراوانةةن كةة بةةناو
ذنانةةةوة كايدةكةةةن و يةةيض بةييةةةميككيان بةةؤ مةةا ذن ديةةاي نيةةة  ,دواتةةر ذنةةان نةةاو ييكزانةكةةة زيةةاتر تاوانبةةاين وةك لةةة
نياوةكانيان  ,ضونكة نابيك يةيطيز ضاوةيوان يةمحةت بية لةدةسةخ نيةاو  ,بؤضة ئةةي كيلَن زولَةط بطاتةة ئةةو ئاسةتة كةة
ك ةكة  ,يوشكةكة  ,ياويةطةزةكة بطاتة كالَةت يؤ كوذ  ,بة دلَ يايةوة ئةطةي ييكطايةك ب وك يةبيك يةيض كةسةيكل
نةنا ناباتة بةي يؤ كوشب و يؤ سوتاندن  ,ئةطةي ئةمرؤ ييكَة كوشب و يؤكوشت ذنان يوو لة زياد بوون دةكات  ,ئاسةخ
سياسةت ييككخراوةكان ذنان دياي دةكات لةناو كؤمةلَطاكةدا  ,كة تا ضةندة توانيويانة لةة كيكشةة ذنةان كةةي بكةنةةوة و بةة

نةيؤشنب بؤ ناياست ما ذنةان  ,ضةةندة سةةيكةوتو بةوون لةة نةةيوةيدةكردن و يؤشةيايكردنةوة ذنةان كةة نةيكش يةةموو
ئةيكيكل نيكويستة ذنان فيكر ناياست ما كةسيكخ يؤيان بكةن وةك سةيةتايةك  ,تا بتوانن لة نزيكةوة يؤيان بثاييكزن  ,و
ووشة ئازاد و ما ذنان نةبيكتة ديومش سةيشاشةةو ووتةاي كيكشةان  ,يةالَيكك تةر كةة زؤي بةيضةاوة ييككخراوةكةان ذنةان و
يةنديكل يامن ياوةن دةسةتت ئةوةنةدة يؤيةان سةةيلالَ يةنةد ك يةالَ بوةكة و مةةياي و بةيذةزةنةد تةسةك كيزبة
دةكةن ئاماجنة سةيةكيةكةيان لةبو دةضيكتةوة كة ناياست ما ذنانة و ييكرةو سياسةت يؤيان و ئةيكةةكانيان ون ئةكةةن
 ,ئةوان لةبويان دةضيكتةوة كة نويك ةي كيكن !! يةي بؤيةة بةطشةخ ذنةان ييةاواز ئةةوتؤ ناكةةن لةةنيكوان نيةاويكك سياسة و
ياتونيكك سياسيدا  ,ئةطةي زؤي يةية كة بةشيكك ذنان كؤمةلَطا نياوانيان ن ك باشي بيك وةك لة ذنةان لةةزؤي كايوبةايو
دةولَةت و سياسةتدا  ,بةشدايبوون ذنانيان ن ك باش نةبيك  ,ضونكة ذنة ياوةن نلةو نايةةكان كةاييكك زؤي زةليةان ديةاي نيةة
لةبةيذةوةند يةطةز ذن تا يؤشةويسخ و يؤشخالَ يؤيانيان بؤ دةيبربن  ,وةك ئةو ييكزو يؤشةويستية كة نيشانديا لة
يانرسيةكدا لة ووتت فةيةنسا لةسالَ  0202بؤ ياتو سيمؤن ظة ك ة يولةكة فةيةنس يزطايبو دةسة نازيةةكان كةة
بة يؤشةويسيين ذن يةلَبَيكرديا لة فةيةنسا  ,لةبةيئةوة لةماوة دةسةتتيدا كة نلة وةزير تةنديوسخ بوو تةوان زؤي
كاي بكات بؤ ما ذنان  ,بة بةيدةوام كيكشة ذن دةيستة نيكش يةموو كيكشةكان  ,توان لة نةيلةمان فةيةنسا ما م ةدا ك
لةبايبردن بطةييك يكتةوة بؤ ذنان كة تا سةاتن  0791يةيض ذنيكةل بةؤ نةةبوو م ةدا ك بةة يواسةخ يةؤ لةةباي بةةي كي  ,لةة
ضوايضيكوة سزايةك نياوانةدا ذنان يووبةيوو سزا توند دةبوونةوة  ,ما زةوتكةراو لةةبايبردن و ييكشةت ةوة م ةدالَ
كرد بة مافيكل كة تةنها نةيوةند بة برياي سةيبةيؤ ذنةوة بيك  ,نةك بة نيك ياسايةك كوكوي بكريكة كةة يةيض ئاطةا
لة كالَ ذنان نية  .بة دلَ يايةوة سيمؤن ظة بؤ ئةوة ئةو مافة بطةي كي يكتةوة بؤ ذنان يووبةةيوو زؤي ييكطةر و سةوكايةت
و يةيةشة بوويةوة بةتي ئةو بويكرانة بووباوةي يؤ بة دةويوبةي يؤيدا بآلوكردةوة ييكك يسب و كردنة بةة ييكةز بةؤ
طةيشب بة ئاماجنةكة  ,لة يةمان سةيدةم ئةي ياتو نةدا بة دةيان ذن تر لةة دةسةةتتدا يةاوةن نيكطةةو نايةة بةوون بةةتي
كةسيان وةك ئةي ياتوونة بةييكزة ناو بة ديةوشاوة نةماوةتةةوة  .ضةونكة ئةةوة طةرنك بةوو بةؤ ئةةي ياتوونةة ناياسةت
يةطةز ذن بوو لة ضةوسانةوة  .كة ئةمةش ئةةيك يةةموو ذنيككة يؤشةياية كةة يةسةتيك بةةي ئةيكةة  ,وة لةيةمانكاتيشةدا
ئةيك ييككخراوةكان ذنانة كة يؤشياي يةطةز بة يةند وةيبطرن و طرنط بدةن بة ذنان يةةموو ضة تويكةَةكان  ,نةةك
بة دوا نؤسخ نياواندا يابكةن لةناو كيزب و ييككخراوةكاندا و لة سيكبةي عةللَ نياودا كاي بةناو ذنةوة بكةةن سةةيةيا
ئةوة ذمايةيةك زؤي لة ذنان ئةمرؤكة لةة نةاو كايةة سياسةيدا ييكطةة يؤيةان ئةةطرن و بطةرة يةنةديككيان تةا يادةيةةكيش
ضابكن لةناو نايت و ييككخراو و دامةزياوة سياسيةكاندا  ,كةض لة يؤذ بةيةنطايبوونةوة توندوتيَ دذ بة ذنان زؤي كةؤي
و مسي اي لةسةي ئةي بابةتة لةبيةن نياوانةةوة بةةييكوة بةرديا  ,ئةمةيةة كايةسةات  ,بؤيةة يةزي ذنةان يةنةك ناداتةةوة و ياسةا
نياوانةييةكان ييض ناطؤييكن و يةي لة ييك يؤيانن و يؤذانة يةوالَ كوشب و يؤكوشةت ذنةان بةة بةةيدةوام دةبيسةت و
يوو لة زيادبوون دةكات  .كةواتة دةطةي ة ئةو ئةجنامة كة بة شةيكك زؤي ذنةان يةةي لةةذيكر سةيكبةي عةةللَ نياوانةدا كةاي
دةكةةةن  ,دووين لةةة ئامةةاجن ناياسةةب و يؤشةةياي يةطةةةز ذن ز وةك ذن بةةو ناكةنةةةوة و بوكردنةوةيةةةك نياوسةةابيانةيان
يةية بؤ كيكشةكان  ,بةوة زؤي كات دووناتكردنةوة بوو يا نياوان يةلَدةبَيكرن وةك لة دةبري يةلَويسخ يود يؤيةان
وةك ذن  ,ئةي دوونات كردنةوةية ذنةان بةةناو سياسة بؤتةة نايةيةةك بةةييكز سيسةتةم نيةاو سةابي و نايةة َل كي وا بةة
زوو بلةيزيك  .سياسةت بةندة بةو بوو باوةيية كة سةيبةيؤيانة يؤت يةلَبَايدووة  ,ئةطةي سةيبةيؤ نةبي ناتوانية
باس لة سياس بون يؤت بكةي وةك ذنيكك سياسةةةداي بةلَكو دةبيتة كؤنيةك نياوان سياس  ,لة ناو بةشيكل لةة نايتةة
سياسيةكان كؤتايةةك بةؤ بةشةداي بةوون ذنةان ديةاييكراوة  ,بةةتي زؤييةاي بةةو ذنانةة نة ِر دةكر كي ةةوة كةة لةبيةةن نياوانةةوة
نةسةندن  ,بة زمانيكك شاياوة دة َل ذن بة بةتي وةك ئيكمة نياو بو بكةةيةوة  ,نهيك يةكةة ليكرةدايةة (( ضةؤن دةتوانيكة ذن
بي و وةك ذن بو بكةيتةوة و لة سيكبةي يزي نياوان بيكتة دةيةوة ))  ,كاتيكل ئةمة دةبيك كة يةموو ذنيكل تةةنها بةو لةة
ناياست ذن بكاتةوة  ,ئةطةي يةلَةش يةبيك دةبيك يةولَ ضاكردنةوة بدات و بيثاييكزيك  ,بةطشخ تايادةيةةك يؤشةياي
ناياست يةطةز ذن يةية بةتي زؤي بوازة و نةطةشتووة بة يةموو ذنان كؤمةةلَطا بةة يةةموو ضة و تويكَةكانةةوة  ,بؤيةة

يةنطاوةكان ضايةسةي زؤي بوازتر دةبي ريككن وةك لةكايةساتة يؤكوذ و كوشت ةكان لةةذيكرناو شةةية ناكردنةةوة  .ئةةي
كايةسةةاتانة تةةةنها لةةةو كؤمةلَطايانةةةدا يوودةدات كةةة يؤشةةياي يةطةةةز زؤي بوازة  ,يؤشةويسةةخ يةطةةةز ذن بةةؤ ذن لةةةيالَ
سفرداية بطرة لةوةش زياتر زؤيياي ذنان يؤيان كاي بؤ لةكةداي كردن و يست يةكي ئةكةن نةةك تةةنها لةةناو دامةةزياوة و
نايتة سياسةكاندا بطرة لةناو ييككخراوة ذنانةيةكانيشدا ئةي ديايدةيةة زؤي زةلةة  ,وة لةةناو ييكزانيشةدا لةبةةي ضةاوة كةة يةةي
يؤذة لة سوضيكك ئةي ووتتة كايةساتيكك دلَتةزيكن يوودةدات  ,زؤي ب ك يةلَويكستانة ئةي كايةساتانة تيكدةنةين بةة بة ك ئةةوة
يةةيض كايدانةوةيةةةك يةةةبيك  ,ئةةة كةواتةةة ييككخةةراو ذنةةان بؤض ة يةيةةة و ديوس ة بةةوون ؟ يامنةةان دةسةةةتتداي كةةةميكل
نرسياييان لةيؤيان كردوة بؤ وا لةةو ذنانةة دةكريكة كةة ييكطةة مةةيب يةلَبةَيكرن؟ ئةة كةواتةة ئيكةوة نويك ةةي كةيكن؟ وةك
دةيدةكةويك ييككخراوةكان ذنان و ذنان دةسيؤيشةتوو نةةيان توانيةوة لةة يةنةد ك كيكشةة دةسةةتت و نؤسة يؤيةان يزطةاي
بكةن و يؤيان الزيك ة ناو دلَ ذنانةوة  ,بؤية ناويةان لةةنا ك نةاو نيةاوة سياسةةكاندا ديكة دةيوات بةةب ك ئةةوة يةسة بةة
يياوازيان بكريك  ,ضونكة نةيؤش ناياسةت يةطةةز ذنيةان تيكةدا نابي ريكة يةسةخ نشةتطو ييككخراوةكةان ذنانيةان تيكةدا
نابي ريكة  .ئةةةو ضةةابكيانة ييكخراوةكةةان ذنةةان ييككيدةيةةةن ضةةةند لةبيةةةن ذنةةة باتدةسةةتةكانةوة نشةةتطو ئةةةكريك بةةؤ
بةيدةوامبوون تا طةيشب بة ئاماجنةكانيان  ,بؤ ضةابكيةكان ييككخراوةكةان ذنةان لةضةةند كاتةَميكريكل تيك انةةين !! بةة بة ك
ئةوة بطةنة ئامانج كؤتاي ن ك ئةييك ن !! ئةمةيةة نةةبوون يؤشةياي يةطةةز و شةثرزةي و ليككيازانة ييككخسةت ذنةان ,
ئةطةيض ييككخراوةكان ذنان تا يادةيةك ييكباز سياس و يزييان يياوازة سةةبايةت بةة كيكشةةكان بةةتي بةيةنطايبوونةةوة
زولَط و زؤي دذ بة ذنان وابةستةية بة يةموو ذنيكل وة لة يةةي كؤمةلَطةيةةك دةسةةتت دةيك بةةو كةليك ةة بكةات ئةةوا كةاي
ئةي ييككخراوانة دوو ئةوةندة تر ئاستةي دةبيك بؤ طةيشب بة ييواكانيان .
ياسةةتة ئةةةمرؤ ذنةةان كةةويد دوو ئةةةيك طرانة لةسةيشةةانة و نيكويسةةتة لةيةةةك كاتةةدا دوو تيككؤشةةان بكةات  ,تيكبكؤشةيك وةك
كويديكل بؤ نةتةوةكة  ,وة لةيةمانكاتيشدا وةك ذنيكل جبةنطيك بؤ بةدةستهيك ان ئةازاد و يةكسةان لةةناو كؤمةلَطةكةيةدا.
كةواتةةة نيكويسةةتة ذنةةان كةةويد زيةةاتر يةةةولَ ييككخسةةت يؤيةةان بةةةن وة دوويةةاي سياس ة بةةن ,ئةطةيض ة ييكبازةكانيشةةيان
يياوازبيك لة تيككؤشان نةتةوةييدا بةتي يةك دةنط نيكويستة لة ييكباز ئازاد يةطةزيدا ذندا  .دةكريك يةةيدوو تيككؤشةان
لةناو يةك ييككخست دا بكريك  ,بةتي نيكويستة زياتر طرنط بدييك بة ناياست ما ذنان و كيكشةةكانيان و بةةبوة نةةيريك
لة نيك ةاو كيكشةة ديكةةدا  ,ضةونكة ذنيككة يؤشةياي كؤمةلَطايةةك يؤشةياي بةييةةي دةييك ية  ,وة كيكشةة زؤي نةتةوايةةت
كؤمةلَطا كويديش ئةمرؤكة دةطةييكتةوة بؤ ئةو نةبوون ئةو يؤشيايية.
نوسي  :يةيم ك امحد

