طواستنةوةي دةسةالت لة ناوخوَي حزبي كوردي ( :ث د ك) و (ي ن ك) وةك منونة
ئةيوب يارزاني

شيَوةي طواستنةوةي دةسةالت لة ناو هةر ثارتيَكدا  ،نيشاني هةبوون يان نةبووني دميوكراسية لة ناو رِيَزةكانيدا .
ئةو حيزبةي كة دةستور و ثةيرةوي ناوخوي هاوضةرخ نةبيَ  ،يان هةبيَ تةنها لة سةر كاغةز  ،بةلَام ريَزي نةبىَ ،وابةستةطي
وكار ثيَنةكريَ  ،رِيَطا خوشدةكا بوو ئةوةي تاكة كةسيَك هةموَ دةسةلَاتيَك قورخ بكا ،ئةندامة كان دةرئةكا  ،يان خوويان
دةرئةضن  ،كة لةطةلَي ريَكنني وخوي دةبيتة خاوةني حزب ،رِيَطا نادا بة ثيَشكةوتين ئةندامي توانا وثاك  ،ئةندامي (بةل َ
ي
ئةزبةني) لووت بةرز و نةفسييةتى نزم لة دةورو بةري خووي كومدةكاتةوة ،لةو حالةتة سةروك بةبرسيةتي هيض كةس نية لة
خووي زياتر ،ترس بة كارديَينَ دذي ئةنداماني ئوثوزيسيون  ،كولتوري طويرايةلَي كويَرانة لة ناو حزب دةضةسثيَينَ  ،طةندةلي
ئةبيَتة ياسا  ،وبةتالَان بردني سةروةت و سامانى طةلةكةي بة زيرةكى ناو دةبا  ،لة كاتي نةخوش كةوتن يان مردني سةروكدا
 ،لة ثروسةي طواستنةوةي دةسةلَات  ،حزب توشي قةيراني ناوخوو دةبيَ  .زور جار طةل باجي ئةو قةيرانة دةدا.
بة ثيَضةوانةش  ،كاتيَ كة ثةيرةوي ناخو ،هاوضةرخ ودميوكرات كارثيَكرا  ،ئارامي لة ناوخودي حزب سةقامطري دةبيَ  ،بة
طويرةي دستوري حزب ضاالكيةكاني سياسي بة ريَوة دةضن  ،وثياوي زانا وليَهاتو دةوري خووي دةبيينَ بةرةو ثيَشكةوتين
حزبةكة وكومةلطا  ،سيستةمي هةلبذاردنى بىَ طةرد ئةجنامي دةبيَ  ،لة حالةتي نةخوشي كةتنى سةرووك يان مردني ،حزب بة
طويرةي ثةيرةوي ناوخو جيَطري هةية وتوشي بوشاي لة دةسةلَات و قةيراني ناو خوو نابيَ.
ثارتةكاني سياسي كوردي كةوتونةتة ناو زوربةي قوذبنةكاني كومةلطا بوو ئةوةى كونرتوىل تةوا وي خوي لة سةر خةلك
بضةسثيَنآ .ئابوري ،رامياري  ،هةمو داودةزطاي ياساييان طرتوتة دةست خوويان يان كورِةكان ،كة زوور بة رذيَمة مشوليةكان
دةضآ  .بة دابةشكردن وثاوانكردنى كوردستانى باشور بوو دوو ناوضة ،يَكةتي لة سليَماني و ثارتي دميوكرات لة هةوليَر ودهوك
 ،طةلي كورد ونيشتمانةكةى كردويانة دوو بةش.
ئة و حزبةي كة نةيتواني دستورةكةي وثةيرةوي ناوخوي بطوريَ وبطوجنيَنىَ لة طةلَ ذياني دميوكراسي ئةمرِو ،وكاري ثيَبكا ،
لة ناو ضالةكي دةربةست دةميَنىَ  ،تواناي نويَكردنةوةي لوتكةي دةسةالت بة كادري توانا وليَهاتو لة دةستدةدات  ،حزبةكة
ئةبيَتة مولَكي تاكة (كةسي موقةدةس) و (طةورةي بيَ هةمتا تا مردن) لةو حالةتة دستوري وثةيرةوي ناو خووي حزب بةهاي
ناميَين  ،بةرذةوةندي و مانةوةي (تاكة كةس) دةبيَتة ئامانج وهيض ريَز لة ثرةنسيثي دميوكراسي ناو ثارتةكة ناطريىَ.
كادرة كونوكان دذ بة نويةكان دةوةسنت ورِيَطر دةبن لة ثيَشكةوتين سروشيت بةرةو لوتكةي دةسةلَات ،كونةكان نويةكان بة
نةزان و هةلَثةرست ناو دةبةن .ثارتةكة توشي قةيراني ناوخو وضةقبةست دةبيَ ،بالَادةسيت تاكةكةس بة هيَزتر دةبىَ ،بة
ئاساني ئةتواني كورِي ،زاواي يان خالي بيكة بة سةرووك ثارتةكة بة بيَ ئةوةي حيزبةكة نقةي ليَيبَ  ،ضونكة ثرِ بووة لة كورِي
روذ وهةلَثةرست و طةندةلَ و بىَ شةخسيةت .كاديرةكان فيَرنةبوون بةهاي كةرامةت بزانن يان بريكردنةوةي ئازاد.

مةال مستةف  ،سةروكي ثارتي  ،ئةندامةكاني مةكتةبي سياسي دةطوريَ بة ئارةزوي خووي ،و تا دوا روذي هةر سةروك
مايةوة .لة دةستثيَكي سالةكاني  07دةسيت كرد بة كوشتين خزمةكاني خووي ،شةري مرياتطري دةسةلَات بو ثاش خووي
هةلطريساند لة ناو برازايةكاني و كورةكاني كة دايكيان جوودابو  .ئةجنامي لة سالي  ، 5701كارةساتة هةرةطةورة لة ميَذووي
كورد هاتة كايةوة .
كاريطةري ملمالنيَ لة سةر طواستنةوةي دةسةلَات هوَيةكي سةرةكي بوو لةم تراجيديايةدا ،ئةمة شةرِيَكى ناو خوَي ويَرانكةر
بوو :بو حزبةكةي  ،بوَ شورشي ضةكداري كورد و بوو بارزان  ،هةمووي دارِما  ،بوَ ضةسثاندني جيَطرةكةي خوَي بة كوتةك .
طةىل كورد باجةكى قورسيدا لة سالةكاني  5797دا .
ئيستا لة ناو (يَكةتي)  ،ثروسةي طواستنةوةي دةسةالت لة قةيراني قوول داية  ،وخةريكة ببيَتة قةيراني هةموَو طةىل
كوردستان ،كة سيَبةري خستوتة سةر بواري ذياني روذانةي خةلك ،ومةترسيدارة لة تيَكضوني ئاسايشي كومةلطاي
كوردستاندا.
هةولي طرنط ثيَويستة لة ئاستى جةماوةر ،رةوشةنبرياني نيشتمانثةروةر و ئةندامةكاني ثاك لة ناو هةردو حزبى دةسةالتدار
هةولَ بدةن بوو ئةوةي ئةم دوو منونةية( :ث د ك) و (ي ن ك)  ،دووبارة نة بيَتةوة ،ثيَويستة طةىل كورد كوتاي بة قوناغي
تاكة كةس بنىَ  ،وطريَداني ثاشةروذي طةليَك بة تاكةكةس دةبي بة توندي تاوانباربكريَ.
لةم بارودوخةي ئيَستا طرنطة هةر ثارتيَك لة كوردوستان دامةزرابيَ يان دامبةزريَ ،وةك طوران  ،طرنطي بداتة كاركردن بة
مادةكاني ناو خوي حزبةكة بوو طواستنةوةي دةسةالتي رامياري  ،ريَزطرتن وكاركردن بة ثةيرةوي ناوخوي دميوكرات و
هاوضةرخ بوو طواستنةوةي دةسةالت لة لوتكةي حزب  ،بة شيَوةيةكي ئاشتيانة بة ريَوة بروات  ،و رِيَطا نةدريَ بة ضةسثاندني
تاكةكةس يان بنةمالة  ،يان ثريبوون لة سةر كورسي  ،كة هيض طوماني نيية لة ئايندةدا نةك تةنيا حزبةكة  ،بةلَكو هةمو طةلي
كوردستان توشي قةيراني دةبيَت.
شةست سالي رابردوو لة ميَذووي كورد  ،ض لة قوناغي شةرِ يان قوناغي ئاشيت  ،دياري دةكات  ،دةسةالتي حزبي تاكة كةس ،
مةترسيدارة لة سةر ئايندةي طةىل كوردستان .مة ترسيةكة زوري لةوة ديَ تاكة كةس ثابةندة بة بةرذةوةندي خووي وبنة
مالَةكةي لة سةر حيسابي طةلي كوردستان.

