
سروشتی سیاسەت لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەتا ڕادەیەکی زۆر لەگەڵ 
سروشتی سیاسەت لە واڵتانی ئازاد و پێشکەوتوودا جیاوازیی هەیە. 

پێویستیی سیاسەت کردن بەشێوەی ئوڕووپا و ئامریکای باکوور لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، وەهمێکه کە بەر لە هەموو هێزە سیاسییەکان، 

خودی حاکمییەتە داپڵۆسێنەرەکانی ناوچە خەریکن پەرەی پێ دەدەن و 
دواتر هەندێک خوێندەواری ناوەندخواز پێداگریی لەسەر دەکەن.

ڕاسان و ڕەهەندە تیۆرییەکانی )4(
ئاوڕدانەوەیەکیتیۆریلەخەباتینوێیکوردستانیڕۆژهەاڵت

سمایلشەریفی



ئەنجاموشوێندانانەکانیڕاسان
جووڵەیەکی فرەڕەهەندی وەک ڕاسان درەنگ 
یان زوو، بەش��ێوەی ئاش��کرا یان شاراوە لە 
بواری جۆراوجۆری سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی و 

فەرهەنگیدا، شوێنی خۆی دادەنێ.
ڕاس��ان،  هەرە س��ەرەکیی  ش��وێندانانی 
ڕاگەیاندن��ی دەس��ت پێ کردن��ی دەورانێکی 
ت��ازەی سیاس��ییە کە تێی��دا پەڕین��ەوە لە 
پارادیمێکی سیاسی بۆ پارادایمێکی دیکە، نەک 
هەر لە ئاس��تی کوردس��تان بەڵکوو لە ئاستی 
ئێراندا ڕوو دەدا؛ وات��ە پەڕینەوە لە پاڕادایمی 
بێ هیوایی ل��ە گۆڕانکاریی قووڵی سیاس��ی و 
ڕاهاتن به دۆخی باو و هەڵبژاردنی سیاس��ەتی 
بێدەنگ��ی بۆ دۆخێکی چاالک و بڕوا هێنان به 
کات بەسەرچوونی دەسەاڵتی سیاسیی ڕێژیمی 

ناکارامە و غەدداری حاکم بەسەر واڵته. 
تایبەتی  س��تراتێژیی  دۆخ��ی  بەه��ۆی 
کوردس��تان، گۆڕانکارییە قووڵە سیاسییەکان 
زووت��ر لە هەر ش��وێنێکی دیکەی واڵت لەم 
ناوچە گرینگەدا هەس��تی پێ دەکرێ. کاتێک 
ڕاسانی پێشووتری حیزب لە ساڵەکانی  ٤6 و 
٤7ی هەتاویدا دەستی پێ کرد، ئێران وەکوو 
دووڕگ��ەی ئارامی و س��ەقامگیری لە هەموو 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��تدا دەناسرا. لەو 
س��ەردەمەدا ڕووخانی سیس��تەمێکی )وەک 
ڕێژیم��ی پاش��ایەتی خ��ۆی باس��ی دەکرد( 
دووهەزار و پێنسەد ساڵە، زیاتر وەک خەونێکی 
ئاڵۆز دەچوو بەاڵم دە س��اڵ دوای ڕاسانی ئەو 
س��ەردەم، بوومەلەزرەیەک��ی هەژێنەر هەموو 
بناغە سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەکانی ڕێژیمی 
حاکمی لەبەر یەک هەڵوەشاندەوە. بانگەشەی 
ئێمە ئەوە نیی��ە کە بزووتنەوەی ٤6-٤7 ئەم 
ئەنجامەی خوڵقاند، بانگەش��ەی ئێمە ئەوەیە 
کە هێزە سیاس��ییەکانی کوردس��تان زووتر 
لە هەر مەیدانێکی سیاس��یی دیکەی ناوخۆ، 
پێش بینی��ی ئەو بوومەلەرزە س��امناکەیان لە 
ئێراندا ک��رد. با ئەمج��ارەش وریایی دان بۆ 
ڕووخان��ی سیس��تەمی ڕەش و ئەهریمەنیی 

و  س��ووکترین  وەک  ئیس��المی،  کۆم��اری 
ساکارترین ئەنجامی ڕاسانی نوێی کوردستان 

چاوی لێ بکرێ.
حەز دەکەین لە پێش��ەکیی ئەم باس��ەدا 
ئاماژە بە دانیش��تنێکی زانس��تی و سیاس��ی 
بکەین کە لە یەک��ی خەرمانانی ١٣٩5 واتە 
هەر لەو س��اڵەدا کە ڕاسان ڕاگەیێندرا، پێک 
هات و بەش��ێک لە س��ەرکردە سیاسیەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و هەندێک کەسایەتیی 
ئاکادێمی بەشدارییان تێدا کرد. بەبڕوای ئێمە 
ئەو ڕووداوە لە داهات��وودا دەبێ زۆر وردتر و 
پسپۆڕانەتر شیکاری بکرێ و وەکوو بەڵگەیەکی 

مێژووییی گرینگ قسەی لەسەر بکرێ.
ئەم دانیش��تنە ل��ە هەلومەرجێکدا پێک 
ه��ات کە ڕێژیمی ئێران زیاتر لە هەر کاتێکی 
دیکە هێزەکانی لە هەموو ناوچەی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس��تدا ب��اڵو کردبۆوە و سیاس��ەتێکی 
چاالکی دەس��ت پێ کردبوو و وەک سەرانی 
ڕێژیم بانگەش��ەیان دەکرد، کۆماری ئیسالمی 
ل��ە پێنج پێتەختی واڵتانی ناوچەدا دەس��تی 
دەڕۆیشت. ڕێژیم وای نیشان دەدا کە کۆماری 
ئیسالمی نەک هەر وەک زلهێزێکی ناوچەیی 
هەڵس��وکەوت دەکا بەڵک��وو تەنانەت توانای 
ڕکەبەرایەتی لەگەڵ زلهێزە جیهانییەکانیشی 
هەیە و حکوومەتەکەی لەوپەڕی دەس��ەاڵت 
و س��ەقامگیریدایە. کەچی ل��ەو الوە حیزبی 
دێموک��ڕات ه��ەر لە ن��ەورۆزی ئەوس��اڵەدا 
ستارتی ڕاسانی وەک قۆناغێکی نوێی خەبات 

لە شاخەکانی کوردستان لێدابوو.
لە دانیش��تنی س��ااڵنەی ئەنیس��تیتۆی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ توێژینەوە )مێری( لە 
ساڵی ٩5 واتە ساڵی دەستپێکردنەوەی ڕاساندا، 
هەندێ��ک لە کەس��ایەتییە ئاکادێمییەکان و 
تەنانەت هەندێک لە کەس��ایەتییە سیاسییە 
ئۆپۆزیس��یۆنەکانی کوردیش لەسەر ئەو ڕایە 
بوون که ڕێژیمی حاکم بەسەر ئێراندا لەوپەڕی 
دەسەاڵت و سەقامگیریدایە و خەباتی ڕادیکاڵ 
بە دژی ئەو سیستەمە به هیچ شێوەیەک واڵم 
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ناداتەوە. بەڕێز مس��تەفا هیجری، لێپرسراوی 
گشتیی حیزب � سکرتێری گشتیی ئەو کات 
� لە لێدوانەکەیدا زۆر ڕاشکاوانە نوێنەرایەتیی 
بۆچوونێک��ی جی��اوازی ک��رد و ڕایگەیان��د 
سیس��تەمی سیاس��یی ئێران ئەو سیستەمە 
س��ەقامگیر و بەتوانای��ە نیی��ە ک��ە ڕێژی��م 
گەرەکیەتی نیشانی بدا و کۆمەڵگای ئێرانیش 
کۆمەڵگایەکە کە لە هەناوی خۆیدا دەکوڵێ و 
وەک بۆش��کەیەکی باڕووت وایە کە هەر دەم 
ئەگ��ەری تەقینەوەی هەیە و خەبات بە دژی 
ئەو ڕێژیمە، لە چوارچێوەی یاسا و ڕێساکانی 
خودی ئەو حاکمییەتە، شێوازێکی واڵمدەری 
خەبات نییە. بەڕێز مستەفا هیجری لەحاڵێکدا 
ئەو قس��انەی دەک��رد کە پێش��مەرگەکانی 
حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران، 
ح��وزووری خۆی��ان لە ناوخ��ۆی ڕۆژهەاڵتی 
کوردس��تان مس��ۆگەر کردبوو و بەم شێوەیە 
درزیان خستبووە ئەفس��انەی سەقامگیری و 
توانای کۆماری ئیس��المیی ئێران��ەوە. ڕێژیم 
کە خۆی ب��ە ڕکەب��ەری گەورەترین زلهێزە 
جیهانیی��ەکان دەزانی، خۆی بە ناچار دەزانی 
هەر پالن و پیالن و هەڕەشە و گوڕەشەیەک 
بەدژی حیزبی دێموکرات بەتاقی بکاتەوە هەتا 
نەهێڵێ ئەو ئەفس��انە بێ بنەمایە که لە زەینی 
بەشێک لە خەڵکیدا سازی کردبوو، چڕژی تێ 
بکەوێ و شەق ببا. دوای لێدوانی لێپرسراوی 
گش��تیی حیزب دەرحەق به ناس��ەقامگیریی 
سیاس��یی ڕێژی��م و قەیران��ی ناکارامەیی��ی 
ئەو سیس��تەمە، لە خەزەڵوەری س��اڵی ٩6دا 
ئێران ش��اهیدی ئاخێزێکی سەرانس��ەری و 
جەماوەری بوو. دواتر ئەو ئاخێزه، سەر هەڵدانە 
بەخرۆش ترەکەی بەفرانباری ٩٨یشی بەدوادا 
هات و بەم شێوەیە ڕاستیی ڕوانگەی حیزبی 
دێموکڕات و دروست بوونی ڕاسان بەتەواوی 

سەلمێندرا.
دوای ئەم پێش��ەکییە کورتە هەوڵ دەدەین 
ئەنجامەکانی ڕاس��ان لە سێ ئاس��تی سیاسی، 
کۆمەڵناسیی سیاسی و فەلسەفیدا تاوتوێ بکەین.

ــتی ــانلەئاس ــیڕاس 1.دەرەنجامەکان
سیاسیدا

سروشتی سیاس��ەت لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا 
هەت��ا ڕادەیەک��ی زۆر لەگ��ەڵ سروش��تی 
سیاس��ەت لە واڵتانی ئازاد و پێش��کەوتوودا 
جیاوازیی هەیە. پێویس��تیی سیاسەت کردن 
بەش��ێوەی ئوڕووپ��ا و ئامری��کای باکوور لە 
واڵتان��ی ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��ت، وەهمێکه 
کە ب��ەر ل��ە هەموو هێ��زە سیاس��ییەکان، 
خودی حاکمییەتە داپڵۆس��ێنەرەکانی ناوچە 
خەریکن پەرەی پێ دەدەن و دواتر هەندێک 
خوێن��دەواری ناوەندخواز پێداگریی لەس��ەر 
دەکەن. ئەم بۆچوونە ناڕاستە لەسەر ئەو تێزە 
هەڵەیە دامەزراوە که بۆ نموونە واڵتێکی وەک 
ئێران لەگەڵ باقی واڵتان��ی ناوچە جیاوازیی 
بنەڕەتیی هەیە و ئەگەر لەو واڵتانەی دیکەی 
ناوچە، ش��ەڕ و پێک��دادان و نائەمنی هەیە، 
لەبەر ئەوەی واڵتی ئێران و ڕێژیمە زاڵەکەی، 
خاوەنی سیس��تەمێکی دەسەاڵتداریی نۆڕماڵ 
و س��ەقامگیر و بەهێزە، کەوابوو ئاکس��یۆنی 
شۆڕشگێڕانە و خەباتی چەکدارانە وەک باقی 
واڵتان، به هیچ ش��ێوەیەک لەم واڵتەدا واڵم 
ناداتەوە. لەم سااڵنەی دواییدا زۆرجار لەالیەن 
هەندێک خوێندەواری سەر به ڕێفۆرمخوازانی 
حکوومەتییەوە گوێبیسی ئەم جۆرە بۆچوونانە 
دەبووین��ەوە ک��ە ب��ۆ نموونە، ئێ��ران، وەک 
عێ��راق و س��ووریە و لوبنان و س��عوودییە و 
... نییە و سیس��تەمە سیاس��ییەکەی لەگەڵ 
سیستەمی ئەو واڵتانە جیاوازیی هەیە و لێرە 
دەبێ خەباتێ��ک لە چوارچێوەی یاس��اکانی 
حاکمییەت و به ش��ێوەی پارلمانتاریستی و 
مەدەن��ی بەڕێوە بچێ. س��ەیر ئەوەیە هەمان 
ئەو قس��ەیە بۆ نموونە لەالی��ەن الیەنگرانی 
حکوومەتی تورکیاش��ەوە دەگوترا و تەنانەت 
کات��ی خۆی لە الی��ەن ڕێژیم��ی ڕووخاوی 
عێراقیش��ەوە دەگوترا و هەموو ئەو کەس��انە 
پێی��ان وا بوو ئەگ��ەر ڕێژیمەکان��ی دیکەی 
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نانۆڕماڵ و  ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت ڕێژیم��ی 
ناس��ەقامگیرن، ڕێژیمی خۆیان  دواکەوتوو و 
نۆڕماڵ و سەقامگیر و پێشکەوتووە و سیاسەت 
کردن لەو واڵتەدا دەبێ هاوشێوەی سیاسەت 

کردن لە ئورووپا و ئامریکا بێ. 
ل��ە ڕۆژهەاڵتی  ئەوەی��ە  ڕاس��تییەکەی 
ناوەڕاس��تدا تەنانەت ئاشتیش بە بێ هێزێکی 

چەکداری شۆڕشگێر مسۆگەر نابێ. 
کاتێک ئێمە باس��ی سیاس��ەتی ڕادیکاڵ 
دەکەین، مەبەس��تمان ش��ەڕ و کوش��تار و 
نائەمن کردنی ش��ارەکان و تێرۆر و تۆقاندن 
نییە، بەڵکوو مەبەس��تمان ئەوەی��ە تەنانەت 

کاتێ��ک الیەنێک��ی خەبات��کار 
لەگەڵ هێزی دەسەاڵتدار لەسەر 
مێ��زی وتووێژیش دادەنیش��ێ، 
و  هێزێکی چەکداری شۆڕشگێر 
تۆکمەی ئەوتۆی بەدەستەوە بێ 
کە نفووزی لەناو خەڵکی خۆیدا 
هەبێ و وا لە هێزی دەسەاڵتدار 
بکا کە لە وتووێژەکاندا حیسابی 
بۆ بکا و بەسانایی داواکارییەکانی 
پشتگوێ نەخا. ئێمە پێمان وایە 
ئەو شێوە سیاس��ەتە لە ڕاساندا 

بەدی دەکرێ.

2.دەرەنجامەکانیڕاسانلە
ئاستیکۆمەڵناسییسیاسیدا

بیرمەندێکی ئێران��ی، کۆمەڵگای ئێران وەک 
»کۆمەڵگایەک��ی کورتم��اوە« پێناس��ە دەکا. 
مەبەست لە کۆمەڵگای کورتماوە کۆمەڵگایەکە 
کە ه��ەر لە بنەڕەت��دا فۆرماس��یۆنەکەی بە 
چەش��نێک ڕێک خراوە کە تێیدا دەورەکانی 
س��ەقامگیری زۆر دوور و درێ��ژ نین و دوای 
ه��ەر دەورەیەکی س��ەقامگیری، دەورەیەکی 
پش��ێوی و ئاڵۆزی دەس��ت پ��ێ دەکاتەوە و 
ل��ەم دەورە ئاڵۆزەدا س��ەرمایە وەس��ەریەک 
ن��راوەکان بەزایە دەچنەوە و ئیمکانی کەڵەکە 
بوونی س��ەرمایە لەگۆڕێدا نیی��ە. لە ڕوانگەی 

کاتووزیانەوە،  هومایوون  محەمەدعەلی  دکتۆر 
مێژووی واڵتێکی وەک ئێران لە زنجیرەیەکی 
دووپاتکراوەی سەرەڕۆیی � پشێوی و ئاڵۆزی � 
سەرەڕۆییەکی تازەسەرهەڵداو، پێک هاتووە و 
چەندپات بوونەوەی ئەم زنجیرەیە هەتا ئێستا 
ڕێسایەکی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 

جێگیر بووە. 
بۆچوونەک��ەی کاتووزی��ان ل��ە بنەڕەتدا 
وەرگی��راو لە بۆچوون��ی بیرمەندێکی ئاڵمانی 
بەن��اوی »کارل ویتف��ۆگڵ«ه. بۆچوونەک��ەی 
ویتفۆگڵیش کە وەک »سەرەڕۆییی ڕۆژهەاڵتی« 
ن��او دەبرێ وەرگیراو ل��ە بۆچوونەکانی کارل 
مارکسە. مارکس و بەدوای ئەودا 
ویتفۆگڵ لەس��ەر ئ��ەو بڕوایەن 
ڕۆژئاوایییەکاندا،  کۆمەڵگا  لە  کە 
لەبەر ئ��ەوەی ئیمکانی کەڵەکە 
بوونی هەموو جۆرێکی سەرمایه 
لەئارادا هەیە، ئ��ەم کۆمەڵگایانە 
لە فۆرماس��یۆنەکانی کۆیلەداری 
و جووتیاریی��ەوە دەگ��ەن ب��ه 
و  فیۆدالی��زم  فۆرماس��یۆنی 
بەشێوەیەکی  کۆمەڵگا  لەوێشەوە 
سروشتی و لە ئەنجامی کەڵەکە 
س��ەرمایەوە  بەرچ��اوی  بوونی 
دەگات به قۆناغەکانی بورژوایی و 
سەرمایەداری. بەاڵم لە کۆمەڵگا 
ڕۆژهەاڵتییەکاندا، لەبەر ئەوەی حاکمییەتەکان 
س��ەرەڕۆن و ه��ەر جارناجارێک شۆڕش��ێک 
هەموو س��ەرمایە کەڵەکەکراوەکان لێک باڵو 
دەکاتەوە، کەوابوو ڕێگای پەرە سەندن هەمان 
ئەو ڕێگایە نییە ک��ە کۆمەڵگا ڕۆژئاوایییەکان 
پێواویانە. ئەنجامەکە هەر ئەوەیە کە لە بەشی 
پێشوودا ئاماژەمان پێ کرد: واڵتانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست ئەو واڵتانە نین کە بکرێ بە شێوەی 
وەس��ەریەک نانی کۆمەڵە ئاکسیۆنێکی ورد و 
چکۆڵ��ەی بێ ئەژم��ار، بەدرێژاییی دەورانێکی 
زۆر دوورودرێژ، س��ەرمایەیەکی سیاس��ی و 
کۆمەاڵتییان تێدا پاشەکەوت بکرێ و هەموو 

ئەگەرڕاسانخوازەیەک
بێبۆهەرچەشنە
خەباتێکیڕادیکاڵو

شۆڕشگێڕانە،دەکرێبڵێین
لەمەیدانیسیاسەتی

ڕۆژهەاڵتیناوەڕاستداهەر
لەبنەڕەتداڕاسانزەمینەی
سیاسەتکردنبۆکورد
دەڕەخسێنێوسیاسەت
کردنلەبابەتێکی

نەگونجاوەوەدەگۆڕێبۆ
بابەتێکیمومکین
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داواکارییەکان بە ش��ێوەی ئاسایی و یاسایی 
جێبەجێ بکرێن. واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
ئ��ەم واڵتانەن ه��ەر جارناجارێک تووش��ی 
بوومەل��ەرزەی هەژێنەری سیاس��ی دەبن و 
ئەگەر گەلێک��ی وەک گەلی کورد لەم ناوچە 
پان  و بەرینەدا خاوەنی هێزێکی شۆڕشگێڕی 
هەڵس��ووڕ نەبێ، لە جەنگەی ئەم بوومەلەرزە 
سیاسییە سامناکانەدا و تەنانەت لە جەنگەی 
س��ەرەڕۆکاندا،  حاکمییەت��ە  س��ەقامگیریی 
بەیەکجارێ تێدا دەچێ و مانەوەی تووش��ی 
مەترس��یی جی��ددی دەبێ. ئەگەر ڕاس��ان 
خوازەیەک ب��ێ بۆ هەر چەش��نە خەباتێکی 
ڕادیکاڵ و شۆڕش��گێڕانە، دەک��رێ بڵێین لە 
مەیدانی سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا هەر 
لەبنەڕەتدا ڕاس��ان زەمینەی سیاسەت کردن 
بۆ کورد دەڕەخس��ێنێ و سیاسەت کردن لە 
بابەتێکی نەگونج��اوەوە دەگۆڕێ بۆ بابەتێکی 

مومکین.

ــانلەئاستێکی 3.دەرەنجامەکانیڕاس
فەلسەفیدا

لەب��ارەی جۆرەکانی زانس��ت بەگوێرەی ئەو 
ئامانجانەی زانستەکە ڕەچاوی دەکا گوتوویانە 

سێ چەشنه زانستمان هەیە:
1 ئ��ەو زانس��تەی ب��ه ه��ۆی دۆزینەوەی 
یاس��ا سروش��تییەکانی جیه��ان، ڕووی ل��ە 
کۆنتڕۆڵ کردنی جیهانی دەورەبەرە. زانس��تە 
سروش��تییەکان و تەکنۆلۆژی، لەسەر بنەمای 

ئەم شێوە زانستە بەرهەم دێن. 
2 ئەو زانس��تەی ڕووی لە لێک تێگەیشتن 
و س��از کردن��ی پێوەندیدایە. زانس��تی وەک 
هێرمنۆتیک و زانس��تی خوێندن��ەوە و ڕاڤە 

کردنی دەق لەم دەستەیەدا جێگیر دەبن.
3 جۆری س��ێیەمی زانس��ت ئەو زانستانەن 
ک��ە ئامانجی��ان ڕزگار کردن��ی م��رۆڤ لە 
کۆیلەتیی دەروونی و دەرەکییە. زانستی وەک 

دەروونشیکاری و مارکسیزم لەم دەستەیەن.
ئەم دابەش��کردنە لەالیەن فەیلەس��ووفی 

یوورگن هابرماس��ەوە  ئاڵمانی،  ناوبەدەرەوەی 
ک��راوە. هەر لەس��ەر بنەم��ای بۆچوونەکانی 
هابرماس، ڕەنگه بتوانین بڵێێن دەکرێ س��ێ 

مۆدێلی سیاسەت کردنیش لێک هەاڵوێرین.
1 مۆدێلێکی سیاسەت کردن لەسەر بنەمای 
دۆزینەوەی یاس��ا کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێس��ا 
کارگێڕیی��ەکان لە کۆمەڵگا س��ەقامگیرەکاندا 
بەڕێوەدەچێ. دەکرێ بڵێین سیاسەت کردنی 
پارلمانتاریستی لە چوارچێوەی واڵتێکی وەک 
فەڕانس��ە یان بریتانیا ل��ەم خانەیەدا جێگیر 

دەبێ.
2 جۆرێ��ک سیاس��ەت ک��ردن ڕووی ل��ە 
تێگەیش��تنی دووالیەنە و چەندالیەنە و پێک 
هێنانی ئ��ەو س��ازییانەیە کە لە ئاس��تێکی 
جیهانی��دا کار دەک��ەن، وەک هەم��وو ئەو 
هەوڵە سیاس��ییانەی لە ئاس��تی ڕێکخراوی 
نەتەوە یەکگرتووەکاندا و لە ئاستی جیهانی و 

ناوچەییدا دەدرێن.
3 جۆری سێیەمی سیاسەت کردن سیاسەتی 
ڕزگاریبەخشە. سیاسەتی ڕزگاریبەخش ڕووی 
لە ئازاد کردنی ئەو هێزە ژێردەس��تانەدایە کە 
بەشێوەیەکی سیستەماتیک دەچەوسێنرێنەوە 
و مافیان پێشێل دەکرێ. خەباتی گەلی کورد 
ل��ە هەموو پارچەکانی کوردس��تاندا لەس��ەر 
بنەمای ئەم مۆدێلەی س��ێیەمی سیاس��ەت 
کردن، واتە سیاس��ەتی ڕزگاریبەخش بەڕێوە 
دەچێ. ڕاسان لە ڕوانگەی ئێمەوە گەڕانەوە بۆ 

جەوهەری ئەم چەشنە سیاسەتەیە. 
پشتگیری کردن لە ڕاسان وەک خەباتێکی 
ڕزگاریبەخش، بەمانای ڕەتکردنەوی شێوەکانی 
دیکەی خەبات وەک خەباتی پارلمانتاریستی 
ی��ان کاری سیاس��یی نێونەتەوەی��ی نیی��ە. 
لەڕاستیدا ڕاسان ئیمکانی ئەو شێوە خەباتانەش 
بۆ ئێمەی کورد دەڕەخس��ێنێ. لەبەر ئەوەی 
هەروەک گوتمان بەگشتی ڕاسان بریتییە لە 
مومکین کردنی بابەتی نامومکینی سیاس��ەت 
کردن لە مەیدانی ئاڵۆز و دژواری سیاس��ەتی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا. 
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