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پێشهكى
بەشداری سیاسی بەیەكێك لەگرنگترین كایەكانی ژیانی سیاسی كۆمەڵگا دادەنرێتو ،ئاستی
دیموكراسیو ئازادی گشتی ناو كۆمەڵگا دیاریدەكات ،جگە لەوەی پێوەرێكی سەرەكیە بۆ ناساندنی چەمكی
هاواڵتی بوون .ئاشكرایە كە بەشداری سیاسی بەچەندین فۆرمو شێوازی جیاواز جیاواز لەسەر ئاستی تاكو
كۆمەڵ خۆی دەردەخاتو ،لەتەنها فۆرمێكدا خۆی نابینێتەوە .هەروەها چەندین ئاستو قۆناغی جیاوازی هەیە
كە لەرێگەیانەوە ناوەرۆكو گرنگی خۆی بەدەستدەهێنێ.
لەم روانگەیەوە ئەم توێژینەوە هەوڵی ئەوە دەدات كە ئاستی بەشداری كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان دیاری بكاتو ،ئەو هۆكارانەش روونبكاتەوە كە كاریگەری لەسەریان هەیە .ئامانجی هەڵبژاردنی
ئەم توێژەی كۆمەڵگاش بۆ توێژینەوە بۆ ئەوە دەگەرێتەوە كە كەسوكارو نەوی ئەنفالكراوان یەكێكن
لەگرنگترین توێژەكانی ناو كۆمەڵگای كوردی لەهەرێمی كوردستان بەگشتیو ،ئیدارەی گەرمیان بەتایبەتی،
زانینی ئاستی بەشداری سیاسیان لەكایە جیاجیاكانی ژیانی سیاسیدا لەسنوری ئیدارەی گەرمیان بایەخو گرنگی
خۆی هەیە ،ئەمەش لەو روانگەیەوە كە ئەم توێژە خاوەن گەورەترین قوربانیدانو ،ئەنجامی ئەم قوربانی
دانەش زۆرێك جێكەوتی سیاسیو ئابووریو كۆمەاڵیەتیو دەروونی لەسەریان بەجێهشتووە.
ئەم توێژینەوە بەدوو ئاراستەی تەواوكاری یەكدیدا كاردەكات ،ئاستی یەكەمیان دەستنیشان كردنی
چەمكو ناوەڕۆكو قۆناغو ئاستەكانی بەشداری سیاسیە بەشێویەكی تیۆری ،كەوەك دەسپێكێك بەكاردێت بۆ
روونكردنەوەو تیشك خستە سەر الیەنی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیدارەی
گەرمیان .ئاستی دووەمیش الیەنی پراكتیكیەو خۆی لەفۆرمێكی راپرسیدا دەبینێتەوە كە بەشێویەكی وردو
ئەكادیمیو دوای پرسو راوێژكردنی بەچەند پسپۆرو شارازایەكی بواری راپرسی داڕێژراوەو خۆی لە ()18
پرسیاری سەركیو چەندین پرسیاری الوەكیدا دەبینێتەوە.
كێشەی توێژینەوە
گرنگترین كێشەكانی توێژینەوەكه ئەوەیە كە ئایا بەرزی یان نزمی ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو
نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری گەرمیاندا پەیوەندی بەالیەنی سیاسی یان ئەدای یەكە كارگێڕیە
حكومیەكانی هەرێمی كوردستانەوە هەیە لەئیدارەی گەرمیان؟ یاخود پەیوەندی بەئاستی هۆشیاری
سیاسیوتايبهتمهنديه كهسيهكانهوه هەیە؟ یان پەیوەندی بەئاستی بژێوی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوەكانەوە
هەیە؟ هەروەها ئایا شوێنی نیشتەجێبوون پەیوەندی بەئاستی بەشداری سیاسیانەوە هەیە؟
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گریمانەی توێژینەوە
گرنگترین گریمانەی ئەم توێژینەوە لەوەدا خۆی دەبینێتەوە كە ئەگەر ئاستی بەشداری سیاسی
كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری گەرمیاندا لەئاستێكی خراپدا بێت ئەوا بەپلەی یەكەم حزبە
سیاسیەكانو ،پاشان حكومەتو ،دواتر رێكخراوەكانی داكۆكی كار لەكەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان،
لەكۆتایشدا خۆدی خۆیان بەرپرسیاری ئەم خراپیەیان دەكەوێتە ئەستۆ .بەپێچەوانەوە ئەگەر ئاستی بەشداری
سیاسیان لەئاستێكی باشدا بێت ئەوا ئەو الیەنانەی سەرەوە رۆڵی گرنگو بەرپرسیاریان لەو بارەیەوە گێڕاوە.
ئامانجی توێژینەوە
ئامانجی ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە بتوانێت ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان
لەسنوری ئیداری گەرمیاندا بزانێت تاوەكو وێنەكی روونو بەرجەستە بخاتە روو ،الیەنە پۆزەتیفو
نێگەتیفەكانی دیاری بكاتو ،هەوڵبدات چەند راسپاردەیەكی گرنگ بخاتە بەردەست تاوەكو كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری گەرمیاندا رۆڵی زیاتر لەدروستكردنو بەشداری لەرووداوە سیاسیەكاندا بگێرن.
گرنگی توێژینەوە
گرنگی توێژینەوەكە لەوەدایە كەبابەتێكی گرنگی وەك ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان
لەسنوری ئیداری گەرمیاندا لەرێگەی فۆرمی راپرسیەوە دەردەخات ،كە راستەوخۆ خۆدی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری ئاستەكە دیاری دەكەنو ،وێنەیەكی دروستو راستەقینە دەخەنە بەردەست .لەم
روانگەیەشەوە دەكرێت گرنگترین ئەو هۆكارانە دیاری بكرێت كە كار لەسەر چاالكی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری گەرمیاندا دەكات.
میتۆدی توێژینەوە
ئەم تویژینەوە پشت دەبەستێت بە دوو میتۆدی گرنگی بواری توێژینەوە لەزانستە مرۆییەكاندا ئەوانیش
میتۆدی وەسفی و میتۆدی شیكردنەوەی ئامارییە.
پێكهاتەی توێژینەوە
توێژینەوەكە لە سێ بەشی گرنگ پێكهاتووە ،بەشی یەكەم بەناونیشانی (رەهەندەكانی بەشداری
سیاسی و شێوازو ميتۆدهكاني كاركردنه) ،بەشی دووەميش تەرخانكراوە بۆ (وهسفكردني زانیارییەكانی
بەشداربووانی ناو فۆرمی راپرسیهكهيه) ،بەشی سێیهميش لەژێر ناونیشانی (شيكردنهوهي گرنگترین ئەو
هۆكارانەی كار لەبەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیداری گەرمیاندا) دەكەن .كۆتایی
توێژینەوەكەش بەگرنگترین ئەنجامەكانو راسپاردەكانو لیستی سەرچاوەكان هاتووە.
بهشي يهكهم :چهمك و رهههندهكانى بهشدارى سياسى شێوازو ميتۆدهكانى كاركردنه
ئهم بهشه تهرخانه بۆ باسكردنى گرنگترين ئهو ههواڵنهى كهبۆ ناساندنى چهمكى بهشدارى سياسى
لهاليهن ئهكاديميستهكان و زانايانى بوارى زانستى سياسى و سۆسيۆلۆژياى سياسيهوه دراون ،لهگهڵ دياريكردنى
ڕهههندهكانى بهشدارى سياسى ،پاشان ئهو شێوازو ميتۆدانهى كهلهناو توێژينهوهكهدا بهكارهاتوون ،ئهمهش
لهرێگهى ئهم دوو تهوهرهى الى خوارهوه:
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تهوهرى يهكهم :چەمك و ڕهههندهكانى بەشداری سیاسی
يهكهم :چهمكى بهشدارى سياسى
بەشداری سیاسی لەالیەن زۆرێك لە نووسەرو ئەكادیمیستەكانی بواری زانستی سیاسی و سۆسۆلۆژیاى
سياسيهوه پێناسەو ڕاڤەی بۆ كراوە ،هەندێك لەوان لەسەر بنەمای سایكۆلۆژی لەبەشداری سیاسی دەڕوانن،
هەندێكی تر لەسەر بنەمای ئینتیمابوون بۆ یەكێك لە ڕێكخراوەكان و چەندێتی كاریگەری لەسەر ژیانی سیاسی
پێناسەی بەشداری سیاسی دەكەن ،لە كاتێكدا نووسەرگەلێكی دیكە لەسەر بنەمای دابەش بوونی جوگرافی
(شار/الدێ) پێناسەی بەشداری سیاسیان كردووە ،هەندێكی دیكە ئاستی بەشداری سیاسی دەگەڕێننەوە بۆ
پرۆسەی پێگەیاندنی سیاسی و ڕادەی هۆشیاری و بەهێزی چەمكی هاوواڵتی بوون.
لەسەر ئەم بنەمایە هەوڵ دەدەین چەند پێناسەیەكی ئەكادیمی كە بۆ بەشداری سیاسی كراوە لەالیەن
ئەكادیمیستەكانی بواری زانستی سیاسی و سۆسۆلۆژیای سیاسی بخەینە ڕوو :
(سامۆئیل هانتنگتۆن) بەم شێوەیە پێناسەی بەشداری سیاسی دەكات و دەڵێت ":ئەو چاالكیەیە كە هاوواڵتیانی
ئاسایی پێی هەڵدەستن بە ئامانجی كاریگەری كردنە سەر پرۆسەی بڕیار دروست كردن ،ئەو چاالكیەش چ
لەسەر ئاستی تاك یان كۆمەڵ ،ڕیكخراو یان هەڕەمەكی ،بەردەوام یان پچڕ پچڕ ،بەشێوەیەكی توندو تیژ یان
()1

ئاشتیانە ،شەرعی یان نا شەرعی ،چاالك یان ناچاالك بێت" .
هەروەها (سیدنی فرباو نۆرمان نی) وەها پێناسەی بەشداری سیاسی دەكەن  ":كە پەیوەستە بەو
چاالكیانەوە كە هاوواڵتیان پێی هەڵدەستن بە ئامانجی كاریگەری خستە سەر هەڵبژاردنی كەسەكان لە ناو
()2

حكومەتدا یان ئەو چاالكیانەی كە پێی هەڵدەستن" .
بەاڵم (جەالل عەبدولاڵ معەوەز) دەڵێت  ":بەشداری سیاسی بریتیە لە مافی هاوواڵتی لەوەی ڕۆڵی
دیاریكراو لە پرۆسەی بڕیار دروست كردندا بگێڕێت ،ئەمە لە فراوانترین مانایدا ،بەاڵم لهكهمترين مانایدا
()3

ئەوەیە كە هاوواڵتیان چاودێری بڕیارەكان دەكەن دوای ئەوەی لەالیەن فەرمانڕەواوە دەردەچێت" .
هاوكات (محەمەد سویدی) وا پێناسەی بەشداری سیاسی دەكات " :كە پرۆسەیەكی سیاسی –
كۆمەاڵیەتیە لە ڕێگایەوە تاك ڕۆڵ لە ژیانی سیاسی كۆمەڵگاكەیدا دەگێڕێت ،كاتێك كە هەلی بۆ دەڕەخسێت
بەشداری لە داڕشتن و دانانی ئامانجە گشتیەكانی كۆمەڵگا بكات ،لەگەڵ دۆزینەوەی باشترین میكانیزم بۆ
()4

بەجێهێنانی ئەو ئامانجانە"  .ئەم پێناسەیە بەشداری سیاسی وا ڕاڤەدەكات كە پرۆسەیەكە بۆ ئاڵوگۆڕكردنی
ڕاو بۆچوون لە نێوان هاوواڵتیان و دەسەاڵتدا دەربارەی ئەو پرسە نیشتیمانیانەی كە جێگای گرنگی پێدانی
هەردووالن.
لەهەمانكاتدا( ،عەبدل حەلیم زیات) پێی وایە بەشداری سیاسی ":پرۆسەیەكی فەرمی خۆبەخشانەیە
لە ڕەفتارێكی ڕێكخراو و ڕەواو بەردەوامەوە دەردەچێت ،گوزارشت لە ئاراستەیەكی ئەقاڵنی دروست دەكات .لە

)1)Samauel P.Hantington and John M.Nelson, on easy, Political Participation in Developing countries, Harvard,
University Press. USA, 1976. P.3.
)2)Verba Sidney, Norman Nie, American Citizen Participation Study (Internet Source, comment, statistical
Labaratory, Website, UNCAT, 1990, p.2.
3
( ) جالل عبدهللا معوض ،ازمة المشاركة في الوطن العربي في :علي الدين هالل وآخرون ،الديمقراطية والحقوق االنسان في الوطن العربي،
سلسلة كتب المستقبل العربي ،العدد ( )4مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،1983 ،ص.63
4
( ) محمد السويدي ،علم االجتماع :ميدانه وقضاياه ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائير ،1990 ،ص.160
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درك پێكردنێكی قووڵ بە ماف و ئەركەكانی هاوواڵتی بوونەوە سەرچاوە دەگرێت ،لە ڕێگەی ئەو ڕۆڵە كاریگەرو
()5

كارایانەوە دەكرێت كە هاوواڵتیان لە ژیانی سیاسیدا دەیگێڕن" .
هەندێكی دیكە پێیان وایە بەشداری سیاسی ئەو فۆرمەیە لە پیادەكردنی سیاسەت كە بەبێ جیاوازی
ڕێگا بە تاكەكان دەدات مافی بەشدارییان لە پرۆسەی دروستكردنی سیاسەتی گشتیدا هەبێت لەواڵتدا،
هەروەها مافی بەشداری بداتە تاكەكان لە دروست كردن و دەركردنی بڕیارەكاندا بەشێوەیەك كە ببێتە مایەی
هێنانەكایەی ڕێكخستنی جەماوەری و وزەكانی ئامادە ساز بكات و هێزو توانا شاراوەكانی جەماوەر دەربخات بۆ
()6

بەجێهێنانی ئامانجە چاوەڕوان كراوەكان  .لەم پێناسەیەوە دەردەكەوێت كە بەشداری سیاسی پەیوەندیەكی
پتەوی بە ستراكچەری سیستەمی سیاسیەوە هەیە ،بەو واتایەی كە لەسەر سیستەمی سیاسی پێویست دەكات
پرۆسەی بەشداری چوارچێوەدار بكات و وای لێ بكات بە ئاراستەیەكی دروستدا بڕوات.
بەشێوەیەكی گشتی بەشداری سیاسی ئاماژەیە بەو چاالكیە خۆبەخشە كە تاكەكانی كۆمەڵگا بەشداری
تێدادەكەن وەك هەڵبژاردنی سەرۆك ،بەشداری كردنیان بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە دروست
كردنی سیاسەتی گشتیدا ،ئەو چاالكیانەش بەشێوەیەكی سەرەكی دەنگدان و گەڕان بەدوای زانیاری و ئامادەبوون
لە كۆڕو كۆبوونەوەكان و بەشداری ماددی و پەیوەندی كردن بە نوێنەرەكانی گەلەوە ،دەگرێتەوە .بەاڵم
گەورەترین فۆرمی كاریگەری بەشداری سیاسی چوونە پاڵ حزبی سیاسی و ئەندامبوونە تێیدا بەشێوەیەكی
()7

فەرمی ،و بەشداری هەڵبژاردن و كێبڕكێیە لەسەر بەدەستهێنانی ئەركی حزبی .
لەهەموو ئەو پێناسانەی سەرەوەدا دەتوانین بڵێین كە بەشداری سیاسی ئەو فۆرمی چاالكیەیە كە
تاكەكانی كۆمەڵگا پێی هەڵدەستن بە ئامانجی كاریگەری كردنە سەر ڕەفتارو بیركردنەوەی دەسەاڵتداران لە
حكومەتدا ئەمەش لە ڕێگەی ئەندام بوون لە حزب و گروپەكانی فشارو بەرژەوەندیدا خۆی دەبینێتەوە كە
لەڕێگەیەوە بەشداری لە پرۆسەی بڕیار دروست كردن و داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا دەكەن ،بێگومان ئەم
بەشداری كردنەش پەیوەندیەكی ڕاستەوخۆی بە ئاستی هۆشیاری و ڕادەی هەستكردن بە بەرپرسیارێتی
هاوواڵتی بوونەوە هەیە ،چەندە ئەم هەستە بااڵتر بێت هێندەش ئاستی بەشداری لەالیەن هاوواڵتیەوە
كاریگەرتر دەبێت .بە پێچەوانەشەوە ڕاستە .كەواتا دەكرێت بڵێین بەشداری سیاسی لەهەمانكاتدا ئەرك و
مافە ,چاالكیەكی خۆبەخشانەیە كە تاك بۆ بەرژەوەندی خۆی و كۆمەڵگا پێی هەڵدەستێت.
دووهم :گرنگی بەشداری سیاسی
پایەیەكی گرنگی ژیانی دیموكراسی و ئاستی شارستانی هەر كۆمەڵگایەك پەیوەستە بە چەندێتی ئەو
ئازادیە گشتیەوە كە تیایدا فەراهەمكراوە ،بەشداری سیاسی یەكێكە لەو پایە گرنگانەی ئازادی و پەیوەندیەكی
دوو الیەنەو تەواوكاری لە نێوانیاندا هەیە ،بەو مانایەی كە چەندە ئازادی زیاترو بەرجەستەكراو بێت
ئەوەندەش بەشداری سیاسی لەالیەن تاكەكانی كۆمەڵگاوە فراوانتر دەبێت ،بەپێچەوانەشەوە ڕاستە .لە الیەكی

5

( ) السيد عبدالحليم الزيات ،التنمية السياسية :االبعاد المعرفية والجامعية ،ج ،2دار المعرفة الجامعية ،الجزائر ،2002 ،ص .86
6
( ) عمر إبراهيم خطيب ،التنمية والمشاركة السياسية في اقطار الخليج العربي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ( ،)40مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت ،حزيران  ،1982ص .18
7
( ) سامية خضر صالح ،المشاركة السياسية والديمقراطية :اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا ،جامعة عين الشمس،
القاهرة-مصر ،2005 ،ص ص .19-18
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دیكەوە ،بەشداری سیاسی میكانیزمێكی گرنگی سیستەمە دیموكراسیەكانی فەرمانڕەواییە كە لەڕێگەیەوە فۆرمێكی
ڕەوایەتی(الشرعیە) بۆ خۆی دەستەبەر دەكات.
لەم ڕوانگەیەوە بەشداری سیاسی بەداینەمۆی گەشەپێدانی بەردەوام و هەمەالیەنە دادەنرێت ،چونكە
جەخت دەكاتەوە لەسەر فاكتەری مرۆیی و چاالككردنی ڕۆڵ و كاریگەری تاك لەسەر ژیانی سیاسی و پرۆسەی
بڕیار دروست كردن و دواجاریش جێبەجێكردن و چاودێری كردنی بڕیارەكان ،واتا بەشداری سیاسی لەسەر
ئاستی تاك گرنگی و بایەخی تایبەت بەخۆی هەیە ،چونكە لەڕێگەیەوە بەشداری لە ژیانی سیاسی
كۆمەڵگاكەیدا دەكات و هەلی بۆ دەڕهخسێت بەشداری بكات لە داڕشتنی ئامانجە گشتیەكانی كۆمەڵگاكەی و
پاشانیش دۆزینەوەی باشترین میكانیزم بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانە.
لەسەر ئاستی سیاسەتی گشتیش بەشداری سیاسی دەكرێت وەك ئەرك و كارێكی گرنگ دابنرێت ،چونكە
دەسەاڵتداران ناچار بەگرتنەبەری سیاسەتێكی گشتی دەكات كە گونجاو و وەاڵم دەرەوە بێت بۆ داخوازی
هاوواڵتیان ،جگە لەوەش ئەم بەشداریە دەبێتە مایەی دووبارە دابەشكردنەوەی دەرامەتەكانی كۆمەڵگا بە
()8

شێوەیەكی دادپەروەرانەتر .
گرنگیەكی دیكەی بەشداری سیاسی ئەوەیە كە ڕاستگۆی و شەرعیەت دەدات بە سیستەمی سیاسی و
دەستەو فەرمانگەكانی ،جگە لەوە بەشداری سیاسی پەرژینێكی ئارامە بۆ دیموكراسی و لەڕێگەیەوە مافی
هاوواڵتی بوون بۆ هەمووان دەستەبەر دەبێت نەك بۆ دەستەو گروپێكی دیاریكراوی ناو كۆمەڵگا .هەروەها
حكومەت و دەسەاڵتی سیاسیش لە داخران وپەراوێزبوون دوور دەخاتەوەو بواری فراوان لەبەردەمیدا دەكاتەوە بۆ
()9

زیاتر جوڵە كردن وخزمەتكردنی كۆمەڵگا  .كەواتا بەشداری سیاسی پێویستیەكی هەمیشەیی و بنەڕەتیە بۆ
هەموو دەسەاڵتێكی سیاسی ،چونكە دەبێتە مایەی هێنانەكایەوەی یەكێتی نیشتیمانی و هەماهەنگی و هاوكاری
لە نێوان ڕۆڵەكانیدا ،نەك هەر ئەمەش بەڵكو بەشداری سیاسی میكانیزمێكی گرنگە بۆ دووبارە دابەشكردنەوەی
()10

دەرامەتەكانی كۆمەڵگا لە نێوان تاكەكانیدا بەشێوەیەكی دادپەروەرانەتر

 .هەروەها بەشداری سیاسی

مافێكی گشتی گەلە بۆ ئەوەی بەشدار بێت لە دیاریكردنی سیاسەتی گشتی بەڕێوەبردنی كۆمەڵگاكەی و
دیاریكردنی هەڵوێستی خۆی لەبەرانبەر ئەو پرسانەی كە بەالیەوە چارەنووسسازن ،جگە لەوە بەشداری سیاسی
دەبێتە هۆی ئەوەی كە سیستەمی سیاسی و دەسەاڵتی ناوخۆی كۆمەڵگا دووربخاتەوە لەهەر ئۆپۆزسیۆنێكی نهێنی
()11

و توندوتیژ كە ببێتە مایەی هەڕەشەو مەترسی بۆسەر مانەوەو بەردەوام بوونی

 .لەبەر ئەم گرنگیانەی

بەشداری سیاسی دەبینین ڕێكخراوە نێودەوڵەتیەكانی تایبەت بە نەتەوە یەكگرتووەكان جەخت لەسەر گرنگی
بەشداری سیاسی دەكەنەوە لە ناو واڵتانی جیهاندا ،بۆ نموونە لە جاڕنامەی گەردوون مافەكانی مرۆڤ
لەماددەی ( )21بڕگەی ( )2+1هاتووە  -1":هەموو كەسێك مافی بەشداری لەبەرێوەبردنی كارووباری گشتی

8

( ) ثامر محمد كامل الخزرجي ،السياسية العامة وأداء النظام السياسي ،مجلة العلوم السياسية ،العدد ( ،)33كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،
 ،2006ص.146
9
( ) لعجان محمد لمين ،إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد ( ،)12جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائير،
ص.24
10
( ) يوسف خليفة يوسف ،المشاركة السياسية في دول الخليج العربي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ( ،)290مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،نيسان  ،2003ص .125
11
( ) هند قاسم ،المشاركة السياسية للمرأة في دول الخليج العربي ،دراسة حالة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسية ،جامعة
بغداد ،2005 ،ص .16
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واڵتەكەیدا هەیە ،بەشێویەكی راستەوخۆ یان لەرێگەی نوێنەرەكانیەوە كەبەئازادی هەڵیدەبژێرن -2 .هەموو
()12

كەسێك لەگەڵ كەسانی دیكەدا ،مافی بەدەستەوەگرتنی ئەركە گشتییەكانی هەیە لەواڵتەكەیدا"

.

هەروەها لەماددەی ( )25پەیمانی نێودەوڵەتی بۆ مافە سیاسی و مەدەنیەكان هاتووە  ":هەموو
كەسێك بەبێ هیچ جیاوازیەك مافی بەشداری لە بەڕێوەبردنی كاروباری گشتیدا هەیە .هەروەها مافی خۆ
كاندیدكردن وهەڵبژاردنی هەیە لە هەڵبژاردنەكاندا كە بەشێوەیەكی بێگەردانەو خوولی ئەنجام دەدرێت لەسەر
بنەمای یەكسانی لە نێوان دەنگدەران ،هەروەها هەموو كەسێك هەلی بەدەستەوەگرتنی ئەركە گشتیەكانی دەبێت
()13

هەبێت لە وواڵتدا"

.

بەكورتی گرنگی بەشداری سیاسی لەوەدایە كە بەرجەستەكەری مافێكی بنەڕەتیە لەمافەكانی مرۆڤ،
ئەم مافانەش خۆی لە خۆكاندیدكردن بۆ بەدەستەوەگرتنی پۆستە سیاسی و فەرمیەكانی دامودەزگاكانی دەسەاڵت
لە كۆمەڵگادا ،پاشان خۆی لەمافی دەنگداندا دەبینێتەوە ،كەواتا دەكرێت بڵێین بەشداری سیاسی ئەركە لەسەر
هاوواڵتیان ،چونكە چەمكی هاواڵتی بوون بۆ ئەوەی زیاتر كاریگەرو گەورەتر بێت لە كۆمەڵگادا پێویستی بەم
ئەركەیە ،ئەوەش بە مانای دڵسۆزی بۆ نیشتیمان دێت لە نێوان هەموو تاكەكانی كۆمەڵگادا ،بەمانایەكی تر
بەشداری سیاسی ڕێگەیەكی چارەنووسسازە بۆ هاوواڵتیانی كۆمەڵگا ،كە بتوانن لە نزیكەوە كێشەكانیان بزانن
و هەرخۆشیان هەوڵی چارەسەركردنی بدەن وڕێگەی شیاو لەگەڵ حكومەتدا بدۆزنەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو
كێشانە ،واتا بەشداری سیاسی قەڵغانێكی گرنگە بۆ بڕیاری سیاسی ،چونكە لە ڕێگەی بەشداریەوە
بەرپرسیارێتی هەر دەرئەنجامێكی ئەرێنی یان نەرێنی هەر بڕیارێكی سیاسی لەنێوان جەماوەرو دەسەاڵتدا
دابەش دەبێت ،لەدواجاریشدا ئەم دابەشبوونەی بەرپرسیارێتییە سیستەمی سیاسیو دەسەاڵت لەناسەقامگیریو
پشێوی دووردەخاتەوە ،كاتی پێویستو هەلی دیكەی دەخاتەوە بەردەست تاوەكو بەشێوەیەكی عهقاڵنيترو
واقیعانە رووبەرووی ئەو كێشەو گرفتانە بێتەوە كە رووبەرووی دەبێتەوە.
سێيهم :پاڵنەرەكانی بەشداری سیاسی
هەموو كارێكی سیاسی وەك هەر كارێكی دیكەی مرۆیی ،پێویستی بە پاڵنەرو مۆتیڤی سەرەكی هەیە
كە هانی هاوواڵتیان بدات بەرەوپیری بچن ،ئەو هاندانانەش وا لە تاك دەكات هەڵوێستی ئەرێنی یان نەرێنی
بەرامبەر بە بەشداری وەربگرن.
ئارەزووی بەشداری لە ژیانی سیاسیدا بەشێوەیەكی تەقلیدی لە ڕێگەی بوون بە ئەندام لە پارت و
ڕێكخراوە سیاسیەكان و بەشداری كردن لە هەڵبژاردنەكان ،یان هەر جۆرێكی دیكەی بەشداری بەشێوە نا
تەقلیدیەكەی لە ڕێگەی پەنا بردن بۆ توندوتیژی وشێوازەكانی دیكە پێویستی بە پاڵنەر گەلێك و بواری
جیاجیا هەیە.
بێگومان مەبەست لە پاڵنەرەكانیش تەنها پاڵنەری سایكۆلۆژی نیە ،بەڵكو مەبەست لێی هەموو
هاندەرەكانی بەشداری سیاسیە چ لە سەر ئاستی سایكۆلۆژی بێت یان ئابووری یان كۆمەاڵیەتی.

12

( ) ألمم المتحدة ،االعالن العالمي لحقوق االنسان :متوفر على الموقع الرسيمي لالمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية:
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
13
( ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوزيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة (2200
الف) (د )21 .المؤرخ في ( 16ديسمبر .)1966
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()14

بەپێی بۆچوونی (فلیپ برو) پاڵنەرەكانی بەشداری سیاسی دابەش دەبێت بۆ سەر سێ ئاست

،

ئاستی یەكەم :خۆی لە ئارەزووی ئینتیما بۆ كۆمەڵ دەبینێتەوە ،تاك هەست بە پەیوەستی دەكات كاتێك كە
دەنگی دەچێتە پاڵ دەنگی ملیۆنان خەڵكیەوە ،بە ئامانجی ئەوەی كاریگەرییەكی دیاریكراوی لێ بكەوێتەوە.
ئاستی دووەم :ئارەزووی تاك بۆ بەشداری كاتێك دەردەكەوێت كە بەدوای پارێزاویدا دەگەڕێت بەرامبەر بە
بارودۆخ و گرفتەكانی ژیان .ئاستی سێیەم :ئارەزووی تاك بۆ بەشداری سیاسی بۆ ڕزگار بوون لە هەستی
چەپێنراوی دوژمنكارانە دهگرێتهوه.
هەروەها دكتۆر (عەبدول هادی ئەحمەد جەوهەری) پاڵنەرەكانی بەشداری چ سیاسی بێت یان
كۆمەاڵیەتی بەم شێوەیە دیاری دەكات :كاركردن لە پێناو بەرژەوەندی گشتی ،خۆشەویستی كاركردن لەگەڵ
كەسانی تر ،ئارەزووی بەدەستهێنانى ڕەزامەندی جەماوەريی ،بەدەستهێنانی پلەوپایە لەناو حزب یان ڕێكخراو
و دەستەكان ،بەدەستهێنانی ڕێزو خۆشەویستی هاوواڵتیان ،بەرژەوەندی ماددی ،پاڵنەری خوودی ،بۆ بەشداری
كاركردن لە پێناو پڕكردنەوەی كۆمەڵێك پێویستی لەوانە  :پێویستی بۆ ئینتیما بوون ،پێویستی بۆ پلەوپایە،
()15

پێویستی بۆ ڕێزو خۆشەویستی ،بوونی هاندەری ماددی

.

بەاڵم (ئیسماعیل عەلی سەعد) پێی وایە پاڵنەرەكانی بەشداری سیاسی و ئامانجەكانی لە هەناوی
ئەو ژینگە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەوە سەرچاوە دەگرێت كە تاك لەناویدا دەژێت و مامەڵەی لەگەڵدا دەكات ،یان
لە ڕێگای بەركەوتنیەوە لەگەڵ ژینگەی دەرەكیدا ،ئەمە سەرباری كاریگەری هۆكارەكانی پەیوەندی جەماوەريی،
هەروەها پاڵنەرەكانی تاك و ئارەزووی بۆ بەشداریكردن دەوەستێتەوە سەر چەندێتی و جۆرێتی ئەو هەڵوێستە
سیاسیانەی كە ڕووبەڕووی دەبێتەوە .هەرچەندە ئەم هەڵوێستانە فرەو جۆراوجۆربن ئەوەندە ئەگەری بەشداری
()16

تاك لە پرۆسەی سیاسیدا زیاد دەكات ،بەمەش بوارو قواڵیی بەشداری سیاسی فراوانتر دەبێت
()17

بەشێوەیەكی گشتی پاڵنەرەكانی بەشداری سیاسی دابەش دەبن بۆ

.

:

یەكەم  :پاڵنەرە گشتی یەكان :بەشێوەیەكی گشتی ئەمانەی الی خوارەوە دەگرێتەوە
 -1هەست كردنی تاك بەوەی كە بەشداری لەهەمانكاتدا ئەرك و پابەند بوونە بەرامبەر بەو كۆمەڵگایەی
تێیدا دەژێت.
 -2ئارەزووی بەشداری لەگەڵ ئەوانیتردا بۆ پێشخستن و باشتر كردنی كۆمەڵگا.
 -3ئارەزووی بەهێزكردنی پەیوەندییەكان لەنێوان سەرجەم چینەكانی كۆمەڵگادا ،بە ئامانجی بەجێهێنانی
جۆرێك لەتەواوكاری و كارلێككردن لەنێوان ئەم چینانەدا ،ئەوەش بۆبەدەست خستنی ئامانجە گشتییەكان.
 -4ڕازیبوون یان نەبوون بهرامبهر سیاسەتی حكومەت بەجۆرێك كە هەندێك لە توێژینەوەكان ئەوەیان
سەلماندووە كە لەگەڵ رازی بوون لە سیاسەتی حكومەت ئەوا بەشداری سیاسیش زیاد دەكات وبە پێچەوانەشەوە
ڕاستە.
14

( ) فليب برو ،علم االجتماع السياسي ،ترجمة :محمد عرب صاصيال ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،1998 ،ص
.338
15
( ) عبدالهادي أحمد الجوهري ،درسات في علم االجتماع السياسي ،مكتبة نهظة الشرق ،القاهرة ،1980 ،ص ص .26-25
16
( ) اسماعيل علي سعد ،اصول علم االجتماع السياسي :في السياسة والمجتمع،ج ،2دار النهضة العربية ،بيروت-لبنان ،1988 ،ص .169
17
( ) عبداالله واردي ،التأصيل الفقهي للمشاركة السياسية ،الحوار المتمدن ،العدد ( )1994في ( 1آب  ،)2007على شبكة المعولمات الدولية:
 ; . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505تارا عمر محمد ،المشاركة السياسية وتاثيرها على عملية التحول
الديمقراطي :العراق المعاصر كحالة للدراسة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة السليمانية ،2009 ،ص ص .25-24
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 -5فەراهەم بوونی گەرەنتی یاسایی و دەستووری كە كەشێكی ئارام ودیموكراسی تەندروست وسەروەری یاسا
وئازادی بیركردنەوەو ڕادەربڕین بۆ هاوواڵتیان دەستەبەر دەكات.
 -6فاكتەرەكانی پێگەیاندن و ڕۆشنبیری سیاسی لەچوارچێوەی خێزان یان قوتابخانە یان دامەزراوە ئاینیەكان
یان خۆبەخشەكان یان حزبەكان یان هۆكارەكانی پەیوەندی كردن بەهای بەشداری لەالی تاك گەشە پێدەدات و
وایلێدەكات هاوواڵتیەكی بەشداریكەر بێت.
دووەم :پاڵنەرە تایبەتیەكان :بەشێوەیەكی گشتی ئەمانەی الی خوارەوە دەگرێتەوە
 -1بەشداری باشترین میكانیزمە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی تاك.
-2هەوڵی كاریگەرییە لەسەر دروست كردنی سیاسەتی گشتی لە كۆمەڵگادا ،بۆ ئەوەی گونجاو بێت بۆ پێویستی
و ئارەزووە تایبەتیەكانی تاك لە كۆمەڵگا.
 -3بەدیهێنانی بەرژەوەندییە تایبەتیەكان كە خۆی دەبینێتەوە لە كۆنترۆڵ و هەژموون و بەدیهێنانی سوودە
ماددیەكان و بەرژەوەندییە تایبەتیەكانی دیكەی تاك.
ئەمانەی لەسەرەوە باسكران گرنگترین ئەو پاڵنەرە ئابووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسی و سایكۆلۆژیانەیە كە وا
لەتاك دەكەن بە شێوەیەكی ئەرێنی یان نەرێنی ڕۆڵی خۆی لە ڕێگای بەشداری سیاسیەوە بگێڕێت.
چوارهم :ئاستەكانی بەشداری سیاسی
ئاستەكانی بەشداری سیاسی لە نێوان كۆمەڵگاكان و تەنانەت یەك كۆمەڵگادا و لە كاتێكەوە بۆ
كاتێكی تر جیاواز دەبێت ،ئەوەش بەپێی جیاوازی نێوان سیستەمە سیاسیەكان ،چونكە ئاستەكانی بەشداری
سیاسی لەسەر سروشتی سیستەمی سیاسی دەوەستێت .بەشداری سیاسی بەچەندین قۆناغ و پلەی جیاوازدا
تێدەپەڕێت ،لە گرنگیدان بەكاروباری گشتی وسیاسیەوە دەست پێدەكات ،پاشان پێشدەكەوێت بەرەو
تێكەاڵوبوون بە سیاسەت دواتر دەگۆڕێت بۆ ئەنجامدانی چاالكی سیاسی ،لە دواجاریشدا ئەم چاالكیە دەگۆڕێت
بۆ هۆشیاری هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی سیاسی ،دوا قۆناغی بەشداریش بریتیە لە بەدەستەوە گرتنی پۆست و
()18

پلەی سیاسی دیاریكراو

.

چەندین ئەكادیمیستی بواری سۆسيۆلۆژیای سیاسی هەستاون بە دیاریكردنی ئاستەكانی بەشداری
سیاسی ،هەریەكەیان لە ڕوانگەی تایبەت بەخۆی و ئەو ژینگە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و ڕۆشنبیرییەی كە تێیدا
دەژیت ئاستەكانی بەشداری سیاسی دیاریكردووە ،لێرەوە هەوڵ دەدەین بەشێوەیەكی كورت ئهو ئاستانه بخەینە
()19

ڕوو

.:

ئاستی یەكەم :بەشداری سیاسی فەرمیە كە كەسایەتیە فەرمیەكان و خاوەن پۆستەكان پێی هەڵدەستن.
ئاستی دووەم :بهشدارى رێكخراو ،بەشداری ئەو دەستە بژێرە سیاسیەیە كە لەدەرەوەی دەسەاڵتن و بەدوای
دەسەاڵتدا دەگەڕێن ،چونكە ئەمانە خاوەن سەرچاوەكانی هێزو توانان دەتوانن كار لە پرۆسەی بڕیار دروست

18

( ) عبد الحليم الزيات ،مصدر سبق ذكره ،ص 102
19
بروانه -1 :إبراهيم أبراش ،علم االجتماع السياسي ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
( ) بۆ زانياري زياتر دهربارهي ئاستهكاني بهشداري سياسي ِ
عمان-االردن ،1998 ،ص ص  -2 .251-25شعبان الطاهر االسود ،علم االجتماع السياسي ،دار المصرية للطباعة والنشر ،القاهرة،1997 ،
 -3 .178-177اسماعيل علي سعد ،مصدر سبق ذكره ،ص ص Gold man, Berry, Jnnda, The Challenge of -4 .178-174
.Democracy, Internet Source, New Java Ideology, Download Dos, Hougthon, Mifflen Company,1997, p.4
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كردنی سیاسی بكەن ،ئەمانەش وەك گروپەكانی فشار ،بەرژەوەندی ،گروپەكانی كۆمەڵگای مەدەنی ،بەجیاوازی
جۆرەكانیەوە.
ئاستی سێیەم :لەو كەسانە پێكدێت كە لەڕێكخستنە سیاسیەكاندا ئەندامن و داكۆكی لەبەرژەوەندی گشتی
دەكەن.
ئەم جۆرە لە دوو جۆرەكەی سەرەوە كەمتر كاریگەرە.
ئاستی چوارەم :بەشداری كاتی ،ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە مافی دەنگدانیان هەیە لە هەڵبژاردنەكاندا.
ئاستی پێنجەم :ئەوانە دەگرێتەوە كە لە دەرەوەی چوارچێوەی یاساو دامودەزگا شەرعیەكانی حكومەت كارو
چاالكی ئەنجام دەدەن.
ئاستی شەشەم :گروپە بێدەنگەكان ( خامۆشەكان) ئەمانەش ئەو گروپانە دەگرێتەوە كە بەشدارییان سنووردارەو
ڕاستەوخۆ نیە ،بەتەواوەتی دوورە پەرێزن لە گۆڕەپانی سیاسی و هیچ گوێ بە ماف و ئەركی خۆیان نادەن لەم
پرۆسەیەدا.
لەهەموو ئەوانەی سەرەوە كە باسمان كرد دەتوانین بڵێن كە ئاستەكانی بەشداری سیاسی خۆی لە دوو
ئاستی سەرەكیدا دەبینێتەوە ئەوانیش ئاستی بەشداری فەرمی یە كە كەسایەتی و خاوەن پۆست و پلە بااڵكانی
حكومەت پێی هەڵدەستن و دەتوانن بڕیاری سیاسی گەورەو چارەنووس ساز لە كۆمەڵگادا دەربكەن و هەوڵی
ڕێكخستنی خواست و بەرژەوەندی خۆیان و كۆمەڵگایان بێت .ئاستی دووەم بریتیە لە ئاستی نافەرمی بەشداری
سیاسی كە خۆی لە پارتە سیاسیەكانی دەرەوەی دەسەاڵت و گروپەكانی بەرژەوەندی و فشار دەبینێتەوە ،واتا
هەموو ئەوانەی بەجۆرێك لە جۆرەكان بەرهەڵستكارو ناڕەزای بەرامبەر بە دەرهاوێشتەو بڕیارەكانی سیستەمی
سیاسی باوی كۆمەڵگاكەیان دەكەن بەشداری كردنەكەیان بەشداریەكی سیاسی نافەرمیە.
پێنجهم :تایبەتمەندیەكانی بەشداری سیاسی

()20

بەشداری سیاسی بەكۆمەڵێك تایبەتمەندی دەناسرێتەوە لە گرنگترینیان ئەمانەن

:

 -1ڕەفتارێكی خۆبەخش وچاالكیەكی خۆویستانەیە لەالیەن هاوواڵتیانەوە ،بەهۆی هەستكردنیان بە
بەرپرسیارێتی بەرامبەر بە پرس و ئامانجە گرنگەكان.
 -2بەشداری سیاسی بە ڕەفتارێكی ئەرێنی واقیعی دادەنرێت ،بەو مانایەی كە دەگۆڕێت بۆ كرداری بەچاوبینراو
و پراكتیكی كە پەیوەندیەكی توندوتۆڵی بەژیانی جەماوەرەوە هەیە.
 -3بەشداری سیاسی لەهەمانكاتدا ئامانج و میكانیزمە ،ئامانجە لەبەر ئەوەی ژیانی دیموكراسی تەندروست
پێویستی بە بەشداری جەماوەری هەیە لە بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتیدا ،ئەمەش مانای گۆڕانی ڕەفتارو
ڕۆشنبیری هاوواڵتیانە بەرامبەر بە هەستكردنیان بە بەرپرسیارێتی كۆمەاڵیەتی ،لەهەمانكاتدا میكانیزمێكە بۆ
تواناداركردنی جەماوەر لەوەی ڕۆڵی سەرەكی بگێڕن لە ڕابوونی كۆمەڵگادا.
 -4بەشداری سیاسی بەڕەفتارێكی وەرگیراو دادەنرێت بەو مانایەی كە ڕەفتارێكی سروشتی نیە لەگەڵ لەدایك
بوونی تاكدا بێت یاخود لە باو باپیرانەوە بۆی مابێتەوە ،بەڵكو پرۆسەیەكی وەرگیراوە كە تاك لە ژیانیدا و
لە ڕێگە هەڵسوكەوتكردنی لەگەڵ تاكەكان و دامەزراوەكانی كۆمەڵگادا فێری دەبێت.
 -5بەشداری لە سەر شوێنێكی دیاریكراو كورت نابێتەوەو نابەسترێتەوە بە سنوورێكی جوگرافی دیاریكراو.
20

( ) أمين عواد المشاقبة و دينا صبيح شقير ،نظريات التنشئة السياسي والثقافة السياسية ،عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية ،القاهرة،
 ،2017ص ص  ;91-90جالل معوض ،مصدر سبق ذكره ،ص  ;70عبداالله واردي ،مصدر سبق ذكره.
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 -6بەشداری سیاسی بە سادەترین مافەكانی هاوواڵتی دادەنرێت ،مافێكی بنەڕەتیە كە پێویستە هەموو
هاوواڵتیەك لە كۆمەڵگادا سوودمەند بێت لێی.
 -7بە پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتی گشتگیرو هەمەالیەنە دادەنرێت ،وفرە ڕەهەندەو ئامانج لێی بەشداری پێ
كردنی هەموو تاكێكی كۆمەڵگایە لەهەر قۆناغێك لە قۆناغەكانی گەشەپێداندا ،وهەروەها لە زانیاری و
تێگەیشتن و پالندانان و بەڕێوەبردن و پێشكەش كردنی دەست پێشخەری و بەشداری كردنە لە سوودو
قازانجەكاندا.
 -8بەشداری سیاسی كورت نابێتەوە لەیەك بواردا ،بەڵكو چاالكیەكی فرە ڕەهەندی ژیانی سیاسی و ئابووری و
كۆمەاڵیەتیە ،كە دەكرێت تاك لە ڕێگەیەوە بەشداری لە یەكێك یان هەموویدا بكات لە هەمان كاتدا.
تهوهرى دووهم :شێوازو میتۆدی كاركردن
میتۆدی توێژینەوەی زانستی وادەخوازێت سەرەتا چوارچێوەیكی گشتی دیاری بكرێت بۆ روونكردنەوەی
چۆنێتی كاركردن وئەو شێوزاو رێگا زانستیانەی بۆ زانینو هەڵسەنگاندنی ناوەڕۆكی توێژینەوەكە دەگیرێتە بەر،
لەبەرئەوەش ئەم توێژینەوەیە لەبنەڕەتەدا توێژینەوەيهكی پراكتیكی مەیدانیەو بەپلەی یەكەم پشتی
بەوەاڵمدانەوەی بەشداربووانی راپرسیەكە بەستووە ،بۆیە لەم تهوهرهدا هەوڵدەدەین چۆنێتی كاركردنو
دیاریكردنی ئامانجو شێوازی كۆكردنەوەی فۆرمەكانی راپرسیو دواتر شیكردنەوەی بخەینە روو.
ئەو رێو شوێنە میتۆدیانەی لەتوێژینەوەكەدا گیراوەتە بەر:
يهكهم :دیاری كردنی سنور توێژینەوەكە
لەبەرئەوەی فۆرمە راپرسیەكەی ئەم توێژینەوەیە زانینی ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوەكانە لەسنوری ئیدارەی گەرمیان ،لێرەدا هەوڵدەدەین سنوری جوگرافی ئەو ئیدارەیە دەستنیشان
بكەین.
ئـــیدارەی گەرمیان لەڕووی شوێنی جوگرافیاوە دەكەوێتە باشوری پارێزگای سلێمانیو باشوری ڕۆژهەاڵتی
هەرێمی كوردستانەوە ،لە بەشی ڕۆژهەاڵتیەوە هاوسنورە لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی ئێران بەدێژایی
()153.716كم ،لە باشورەوە هاوسنورە لەگەڵ پارێزگای دیالە ،لە بەشی ڕۆژئاواو باشوری ڕۆژئاواوە
پارێزگای سەالحەدین دەنوێنێت ،لە باكوری خۆر ئاوایشەوە هاوسنورە لەگەڵ پارێزگای كەركوك .بڕونە
نەخشەی ژمارە (.)1
سەبارەت بە یەكە گارگێڕییەكانی ئیدارەی گەرمیان ،پێكهاتووە لە هەریەك لە قەزای كەالر( :ناحیەی
سەنتەری كەالر ،ناحیەی ڕزگاری ،ناحیەی پێباز ،ناحیەی شێخ تەویل) ،قەزای كفری( :ناحیەی سەنتەری
كفری ،ناحیەی كۆكس ،ناحیەی سەرقەاڵ ،ناحیەی نەوجول ،ناحیەی ئاوەسپی) ،قەزای خانەقین( :ناحیەی
سەنتەری خانەقین ،ناحیەی قۆرەتوو ،ناحیەی مەیدان) ،كە كۆی گشتی ڕووبەرەكەی بریتیە لە ()6589
كم .2سەرەتا ئەم ئیدارەیە بە بڕیارێكی ئەنجوومەنی وەزیران لە ( )2006/8/6پێكهێنراو شاری
دەربەندیخان كرایە سەنتەری ئیدارەكە ،بۆ بەڕێوەبردنی ئەو قەزاو ناحیانەی پێشتر سەر بە سنووری پارێزگای
كەركووك بوون ،پاشان هەر بە فەرمانێكی وەزاری لە ( ،)2007/2/25لە بەر بەرژەوەندیی گشتی بڕیاردرا
بە گواستنەوەی سەنتەری ئیدارەی گەرمیان لە شاری دەربەندیخانەوە بۆ شاری كەالر ،/كە پێكهاتبوو لە
هەریەكە لە قەزاكانی (كەالر ،كفری ،چەمچەماڵ) ،لەگەڵ ناحیەكانی (قۆرەتوو ،مەیدان)
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نةخشةى ( )1شويَنى ئيدارةى طةرميان بةثيَى هةريَمى كوردستان و عيَراق

سةرضاوة /كارى تويَذةر بةثشت بةسنت بة ) 1 :هاشم ياسني وئةوانى تر ،ئةتلَةسى هةريَمى كوردستانى عيَراق ،عيَراق وجيهان ،ضاثخانةى تيَنووس ،ضاثي يةكةم ،2009 ،ل.81
 ) 2وةزارةتى ثالندانان ،بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى سليَمانى ،نةخشةى كارطيَرى ثاريَزطاى سليَمانى و ئيدارةى طةرميان ،بةشى .2010 ،GIS

كە سەر بەقەزای خانەقین بوون .دواتر لە ( ،)2011/8/1دیسان بە فەرمانێكی وەزاری سەرجەم یەكەو
()21

پێكهاتەكانی قەزای چەمچەماڵ لە ڕووی كارگێڕیو داراییەوە بەسترانەوە بە پارێزگای سلێمانیەوە

.

دووهم :مەبەست لەكەسو كارو نەوەی ئەنفالكراوەكان
لەم توێژینەوەیەدا مەبەست لە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ،وارسی پلەیەكی ئەوانە ،واتا (دایك و
باوك و كوڕو كچ و خوشك و برا) كە فۆرمی ڕاپرسیەكەیان بەسەردا دابەشكراوە ،جگە لەمانە نزیكەی  10بۆ
 15فۆرمی ڕاپرسیەكە دراوەتە ئەو كەسانەی كە ژمارەیەكی زۆر لە ئەندامانی خێزان و بنەماڵەكەیان ئەنفال
كراون.
سێيهم :دەست نیشان كردنی ژمارەی بەشداربووان
بێگومان سنووری ئیدارەی گەرمیان بەپێی قۆناغەكانی تاوانی ئەنفال ئەو شوێنە جوگرافیایەیە كە
ئەنفالی سێی تێدا ئەنجام درا ،كە گەورەترین و كارەساتبارترین قۆناغەكانی تاوانەكەیە ،چونكە لەم
قۆناغەدا ژمارەیەكی زۆر هاوواڵتی و گوندنشینی گەرمیان بەرشااڵوی ئەنفال كەوتن ،وبێسەرو شوێن كراون.
ئەوەی لێرەدا مەبەستمانە ئیدارەی گەرمیانە وەك سنووری توێژینەوەكە ،نەك تەواوی گەرمیان وەك ناوچەیەكی
جوگرافی .بۆیە بۆ بڕیاردان لەسەر ژمارەی ئەو فۆرمانەی كە پێویست بوو بەسەر بەشداربوواندا دابەش بكرێن
پشتمان بە زانیاریەكانی (بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدان وئەنفال كراوانی گەرمیان) لەناحیەی ڕزگاری سەر
بەقەزای كەالر بەستووە .بەپێی ئامارەكانی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە ژمارەی وارسی كەسوكاری ئەنفالكراوان واتا
()22

ئەوانەی مووچەی (منحە)ی مانگانه وەردەگرن نزیك دەبێتەوە لە ( )2500وارس بەتێكڕا

.

21

( ) محهمهد مههدي كهريم ،دابهشبووني شوێنيي نيشينگه مرۆييهكاني ئيدارهي گهرميان ،نامهي ماستهر ،كۆلێژي ئاداب ،زانكۆي گهرميان،
 ،2016ل .3
22
( ) سهردانی مهيدانی توێژەران بۆ بهڕێوەبهرايهتی گشتی شههيدان و ئهنفال كراوانی گهرميان .لهبهرواری  2017/5/3وچاوپێكهوتن لهگهڵ
(جهبار عومهر ساڵح) بهڕێوەبهری گشتی بهڕێوهبهرايهتي گشتي شههيدان وئهنفالكراواني گهرميان له (..)2017/5/3
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لەبەر ڕۆشنایی ئەو زانیاریانە و بەپێی پێوەری زانستی لەئامادەكردنی فۆرمی ڕاپرسیدا هەستاوین بە
ئامادەكردنی ( )250فۆرمی ڕاپرسی ،واتا  %10ی وارسی ئەنفال كراوان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی
ناوبراو.
چوارهم :رێكخستنی فۆرمی ڕاپرسی و داڕشتنی پرسیارەكان
فۆرمی ڕاپرسیەكە بەشێوەیەكی ووردو زانستی وەها داڕێژراوە كە خزمەت بە ئامانج و تەوەرە
سەرەكیەكانی توێژینەوەكە بكات .بۆ داڕشتنی پرسیارەكانی ناو فۆرمەكە دوو شێوزای جیاوازی وەاڵمدانەوە
بەكارهاتووە :شێوازی یەكەمیان شێوەی پرسیاری داخراوە واتە وەاڵمدانەوەی بەشداربوو بە (بەڵێ) یاخود
نەخێر دەبێت ،شێوازی دووەمیان شێوازی پرسیاری كراوەیە واتە پانتایيەكی ئازادی فراونتر بەخشراوەتە كەسی
بەشداربوو كە گوزارست لەراوو بۆچوونی خۆی بكات .بەشێوهیەكی گشتی داڕشتنی پرسیارەكانی ناو فۆرمی
راپرسیەكە بەم شێویەی الی خوارەوەیە:
 -1داتا كەسیەكان
لە پرسیاری ژمارە ( )1تاوەكو پرسیاری ژمارە ( )6دەگرێتەوە ،پرسیارەكانی تایبەتن بە ڕەگەز ،تەمەن،
شوێنی نیشتەجێبوون ،داهاتی مانگانە ،ئاستی خوێندەواری ،پیشە ،دەگرێتەوە .بێگومان ئەم پرسیارانە
باكگراوندی بەشداربووانی ڕاپرسیەكە دەردەخات كە یارمەتی دەرە لە زانین و دەستنیشان كردنی ئاستەكانی
بەشداری سیاسی نەوەو كەسوكاری ئەنفالكراوان.
 -2بەشداری سیاسی
ئەمەیان بڕگەی دووەمی فۆرمی ڕاپرسیەكەیە ،كە خۆی لە ( )9پرسیاری سەرەكی و چەند پرسیارێكی
الوەكیدا دەبینێتەوە .تەوەرە سەرەكیەكانی ئەم بەشە پرسیاركردنە لە گرنگی پێدانی كەسوكارو نەوەی ئەنفال
كراوان لە ئەندام بوون لە پارتە سیاسیەكان و بەشداری كردن لە كۆڕوكۆبوونەوە سیاسیەكان و بەشداری لە
هەڵبژاردنەكان.
 -3بۆچوونی كەسوكارو نەوەی ئەنفال كراوان دەربارەی ڕۆڵیان لە ژیانی سیاسی دا لە ئیدارەی گەرمیان
ئەم پرسیارە لەگەڵ پرسیارەكانی بەشداری سیاسیدا دانراوە ،هەروەها پرسیاری ئەوەی ئایا
ڕێكخراوەكانی تایبەت بە ئەنفال بە نوێنەری خۆت دەزانیت ،بەهەمان شێوە لە چوارچێوەی پرسیارەكانی
بەشداری سیاسیدا هاتووە ،ئەمەش بە پاساوی ئەوەی كە ئەم دوو پرسیارە دەبێتە تەواوكەری پرسیارەكانی
دیكە ،چونكە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە دەرهاوێشتەكانی پرسیارەكانی بەشداری سیاسیەوە هەیە ،جگە لەمەش
ئەو دوو پرسیارە بۆخۆی دەچێتە خانەی بەشداری سیاسیەوە بەوەی كە كەسوكارو نەوەی قوربانیانی ئەنفال
خۆیان وەاڵمی ئەو دوو پرسیارە دەدەنەوە.
 -4پێشنیاری كەسوكارو نەوەی ئەنفال كراوان
لە فۆرمەكە پرسیار لە بەشداربووان كراوە كە پێشنیاریان چیە بۆئەوەی خۆیان لە پرسە سیاسیەكانی
ناو سنووری ئیدارەی گەرمیاندا ڕۆڵیان هەبێت ،ئەمەش كۆتا پرسیاری فۆرمەكەیە كە تێیدا توێژەران ()5
پێشنیاری سەرەكیان خستووەتە بەردەست بەشداربووان تاوەكو بۆ چوون و ڕای خۆیان لەو بارەیەوە دەرببڕن.
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پێنجهم :تاقیكردنەوەی پێشوەختەی فۆرمەكە
لە راستیدا بۆ ئەم تاقیكردنەوەیە ()15بەشداربوومان لە ڕەگەزو تەمەن و شوێنی نیشتەجێبوونی
جیاواز هەڵبژاردووە لە سنووری توێژینەوەكە ،پاش وەرگرتنەوەی فۆرمەكان و هەڵسەنگاندنیان لە الیەن
توێژەرانەوە ،ئەم پرسیارانەی الی خوارەوەمان زیاد كرد.
 -1پرسیاری ژمارە ( )2لەبەشی بەشداری سیاسی ،ئایا هیچ پۆستێكی حزبی یان حكومیت هەیە.
 -2پرسیاری ژمارە ( )11ئایا ڕێكخراوەكانی تایبەت بە داكۆكی كردن لە تاوانی ئەنفال بە نوێنەری خۆت
دەزانی.
جگە لەمەش بۆ ڕاساندنی فۆرمی ڕاپرسیەكە بەشێوەیەكی ئەكادیمی تر تاوەكو پرسیارەكانی لەگەڵ ئامانجە
گرنگەكانی توێژینەوەكەدا یەك بگرێتەوە ،توێژەران هەستاون بە دەستنیشان كردنی ( )3پسپۆڕی ئەكادیمی لە
(بواری ئەنفال ناسی ،پرسی بەشداری سیاسی ،چۆنێتی داڕشتنی فۆرمی ڕاپرسی) ،لەپاش هەڵسەنگاندنی
فۆرمەكە لەالیەن ئەو سێ پسپۆڕەوە ئەم پرسیارانەی الی خوارەوەمان هەمواركردەوە :
 -1هەر سێ پسپۆڕەكە كۆك بوون لەسەر ئەوەی ناونیشانی توێژینەوەكە (ڕادەی بەشداری سیاسی كەسوكارو
نەوەی ئەنفالكراوان و گرنگترین ئەو هۆكارانەی كاریان لێدەكەن ئیداری گەرمیان بە نموونە) بگۆرین بۆ
(ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان و گرنگترین ئەو هۆكارانەی كاریان لێدەكەن
ئیداری گەرمیان بە نموونە).
 -2پرسیاری ژمارە ( )3لە زانیاری كەسی بڕگەی پارێزگامان الداوە ،چونكە توێژینەوەكەمان تەنها سنوری
ئیدارەی گەرمیان دەگرێتەوە.
 -3زاراوەی حزبی سیاسیمان هەمواركردەوە بۆ بەكارهێنانی تەنها چەمكی حزب.
 -4پرسیاری ژمارە ( )1لە بەشی بەشداری سیاسی خاڵی ( )6لە (كەسوكاری ئەنفالكراوان خۆیان
كەمتەرخەمن) گۆڕیمان بۆ (گرنگی بەسیاسەت نادەم) لەبەر ڕەچاوكردنی بارودۆخی سایكۆلۆژی كەسوكارو نەوەی
ئەنفال كراوان.
شهشهم :كۆكردنەوەی داتاو زانیاریەكان
ماوەی كۆكردنەوەی داتا و زانیاریەكان بەشێوەیەكی گشتی یەك مانگی تەواوی خایاند ،كە لە
( 2017/5/1وە بۆ  )2017/6/1خایاند ،لە ڕاستیدا بۆ كۆكردنەوەی داتاكان بەشێوەیەكی مەیدانی
توێژەران خۆیان سەردانی زۆربەی ئەو قەزاو ناحیەو گوندانەیان كردووە كە لە سنووری توێژینەوەكەدان .لەبەر
ئەوەی كە شوێنەكان تاڕادەیەك دوور بوون لەیەكتریەوە كاتێكی زۆری پێویست بوو تاوەكو فۆرمەكان دابەش
بكرێن و كۆبكرێنەوە .لەكۆی ( )250فۆرمی راپرسی كە بەسەر كەسو كارو نەوەی ئەنفالكراواندا
دابهشكراوان )239( ،فۆرمی بەتەواوەتی وەرگیراوەتەوەو كاری لەسەر كراوە ،ئەو ( )11فۆرمەی تر
نەگەڕاونەتەوە یان زانیاریەكانی بەهەڵە پڕكراونەتەوە.
حهوتهم :ئاستەنگەكانی كاری مەیدانی كۆكردنەوەی داتاو زانیاریەكان
لەم توێژینەوە مەیدانیەدا ئەوەمان بۆ ڕوون بووەوە كە كاری ئامارسازی و كۆكردنەوەی داتاو زانیاری
فۆرمی ڕاپرسی كارێكی ئاسان نیەو پڕ گیروگرفتە ،لەگرنگترین ئەو ئاستەنگانەی لە ئامادەكردنی ئەم
توێژینەوەیەدا هاتووەتە پێشمان بریتین لەمانەی الی خوارەوە:
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 -1لەبەر ئەوەی بەشێكی زۆری كەسوكاری ئەنفالكراوان نەخوێندەوار بوون نەیاندەتوانی وەاڵمی پرسیارەكان
بدەنەوە ،بۆیە پەنایان دەبردە بەر كەسانی خوێندەوار تا پرسیارەكانیان بۆ بخوێنێتەوە ،یان لە زۆربەی
جارەكاندا توێژەران خۆیان ناوەڕۆكی پرسیارەكانیان بۆ دەخوێندنەوە .ئەمەش وایكرد كاتێكی زۆر بۆ
پڕكردنەوەی فۆرمەكان تەرخان بكەین.
 -2هەندێك لە بەشداربووان بە گومان و دوودڵیەوە لە فۆرمەكەیان دەڕوانی ،یان بەالیانەوە گرنگ نەبوو ئەم
فۆرمە بۆ چیەو چی پێدەكرێت ،ئەوەش لەبەر ئەوەی كە كەسوكاری ئەنفالكراوان بێزاربوون لە زۆری ژمارەی
ئەو فۆرم و زانیاری و چاوپێكەوتنانەی كە لەالیەن ڕێكخراوەكان و دەزگاكانی ڕاگەیاندن و حكومەتەوە
خراوەتە بەردەستیان و لە ئەنجامیشدا شتێكی ئەوتۆیان لەم كارانە دەست نەكەوتووە.
 -3لەكاتی دابەشكردنی فۆرمەكەدا هەندێك لەبەشداربووان ڕازی نەبوون فۆرمەكە وەربگرن و وەاڵمی
پرسیارەكان بدەنەوە ،ئەوەش لەبەر ئەوەی ناونیشانی فۆرمەكە ووشەی (سیاسەتی) تێدا هاتووە ،هەندێك لەو
بەشداربووانە كە گوێیان لە دەستەواژەی بەشداری سیاسی دەبوون یان بەدوو دڵیەوە لێیان دەڕوانی یان
بەچاوێكی كەم بایەخەوە تەماشاییان دەكرد .بۆزاڵ بوون بەسەر ئەم ئاستەنگەدا لەهەندێك جاردا توێژەران
خۆیان هەڵدەستان بە ڕوونكردنەوەی ئەوەی كە مەبەستی سەرەكی ئەم ڕاپرسیە بۆ توێژینەوەیەكی زانستیەو
دوورە لە هەر نیازێكی سیاسی و ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە كاری ئەكادیمیەوە هەیەو زانیاریەكانی ناوی نهێنی و
بەبێ ناوهێنانی ناوی بەشداربووانە.
ههشتهم :شیكردنەوەی داتاو زانیارییەكان
بۆ شیكردنەوەی ئامارسازی بۆ داتاو زانیاریەكانی ناو فۆرمی راپرسیەكە پشت بەدوو رێگای سەركی
بەستراوە ئەوانیش:
 -1رێگەی ئاماری وەسفیە :كە لەرێگەی بەكارهێنانی خشتەو شێوەی داتاییەوە ئەنجامدراوە ،ئەم رێگەیە
بەرێگەكی گرنگی بواری شیكردنەوەی داتاو زانیاری دادەنرێت بەوەی كە وێنەیەكی گشتی لەسەر تایبەتمەندییە
كەسییەكانی بەشداربووانو ،پاشان راوبۆچوونیان دەربارەی ئەو پرسیارانەی پەیوەندی بەئاستی بەشداری
سیاسیانەوە هەیە ،دەخاتەڕوو.
 -2رێگەی ئاماری شیكاری :لەم رێگەیەوە شیكردنەوەی پەیوەندی نێوان گرنگترین گۆڕاوەكانی ناو فۆرمی
راپرسیەكە دەكرێتو ،پەویەندییەكانی نێوان بەشێویەكی ئاماری بە بەكارهێنانی خشتەو وێنەی داتایی دەخاتە
روو ئەمەش بۆ مەبەستی وەاڵمدانەوەی پرسیاری سەرەكی توێژینەوەكە كە بریتییە لە (ئاستی بەشداری سیاسی
كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان و گرنگترین ئەو هۆكارانەی كاریان لێدەكات -ئێدارەی گەرمیان -بەنمونە).
لەكۆتای ئەم بەشەدا دەتوانین بڵیین كە روونكردنەوەی چۆنێتی كاركردنو خستنەرووی ئەو زانیاریو
بەرچاو روونیانەی كە پەیوەستە بەكۆی گشتی ئامانجی توێژینەوەكەوە ،كارێكی پێویستی ئەكادیمیە ئەمە
لەالیەك ،لەالیەكی دیكەشەوە وەك پردێكی پتەوی بەیەكەوە بەستنەوەیە لەنێوان بەشی یەكەمو بەشەكانی
دیكەی دواتری توێژینەوەگە كەخۆی لەشیكردنەوەو وەسفكردنی ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراواندا دەبینێتەوە وەك لەبەشی داهاتوودا دێینە سەری.
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بەشی سێیەم
شیكاری وەسفی بۆ داتاو زانیاریەكانی بەشداربووان
هەنگاوی سەرەكی بۆ زانینی ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیدارەی
شیكردنەوەی زانیاریو داتاكانی بەشداربووی فۆرمی راپرسی توێژینەوەكەیە ،لەم بەشەدا هەوڵدەدەین وەسفی
تایبەتمەندیو گرنگی پێدانو هەنگاوەكانی بەشداری سیاسی ئەو بەشداربووانە بكەین كە لەسنوری
راپرسیەكەدا بەشداربوون .بەشێویەكی گشتی هەوڵدەدەین ئەم وەسفكردنە لەرێگەی ئەو دوو تەوەرە سەركیەوە
دەربخەین كەتوێژینەوەكە لەخۆی گرتووە ئەوانیش:
تهوهرى یەكەم :باكگراوندی بەشداربووان لەرێگەی زانیاری كەسیەوە:
لێرەدا بەشێوەیەكی گونجاو هەوڵدەدەین لەرێگەی زانیاریە كەسیەكانەوە وەسفی ئەو بەشداربووانە
بكەین كەوەاڵمی پرسیارەكانی ناو فۆرمی راپرسی ئەم توێژینەوەیان داوەتەوە بەم شێویەی الی خوارەوە:
 -1رەگەز :بەشێویەكی گشتی ژمارەی بەشداربووان دەگاتە ( )239بەشداربوو ،لەم ژمارەیەش ()89
بەشداربوویان مێینەن واتا رێژەی ( )%37هەموو بەشداربووان .بەاڵم ژمارەی بەشداربووانی نێر دەكاتە
( )150بەشداربوو ،واتا ڕێژەی ( )%63هەموو بەشداربووان .بە هەڵسەنگاندنی توێژەران ئەم جیاوازیەی
ڕێژەی ڕەگەزی بەشداربووان بۆ بارودۆخی كۆمەاڵیەتی دەگەڕێتەوە .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)1
شێوەی ژمارە ( :)1دابەشبوونی رێژەیی دابەشبوان بەپێی رەگەز
100%
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63%

37%
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نێر
63%
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 -2تەمەن :بەشێوەیەكی گشتی تەمەنی بەشداربووان دابەش كراوەتە سەر چوار ئاستی سەرەكی ،ئەوانیش (18
 50 ،50-41 ،40-31 ،30ساڵ بۆ سەرەوە) ،هەرچەندە ڕێژەی بەشداربوونی هەموو تەمەنە جیاوازەكانتاڕادەیەك نزیكن لەیەكتریەوە بەم شێوەیە (ئاستی  30-18ساڵ) ڕێژەی ()%21و( ،ئاستی  40-31ساڵ)
ڕێژەی ()%24و( ،ئاستی  50-41ساڵ) ڕێژەی ( )%26و( ،ئاستی  50ساڵ بۆ سەرەوە) ڕێژەیی
( ،)%29بەاڵم كۆتا ئاستیان ڕیژەكەی لەهەمووی زیاترە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەم ئاستی تەمەنە
بەچاوی خۆیان تاوانەكەیان بینیوەو بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ قوربانی تاوانەكەن .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)2
شێوەی ژمارە ( :)2دابەشبوونی رێژەیی تەمەنی بەشداربووان
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 -3شوێنی نیشتەجێبوون :شوێنی نیشتەجێبوونی بەشداربووان بەشێوەیەكی ڕێژەی لەسنووری توێژینەوەكەماندا،
دابەش كراوە بۆ سێ شوێنی نیشتەجێبوونی جوگرافی سەرەكی ئەوانیش (قەزا ،ناحیە ،گوند) ،زۆربەی
بەشداربووانی ڕاپرسیەكە لە سنووری ناحیەكانی سنووری ئیدارەی گەرمیانە ،كە دەكاتە ڕێژەی ( )%47كۆی
بەشداربووان ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە ئەم ناحیەیانە بەتایبەتی ناحیەی ڕزگاری سەربەقەزای كەالر
شوێنی سەرەكی نیشتەجێبوونی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوانە .بە پلەی دووەمیش قەزاكان دێت ،بەڕێژەی
()%30ی كۆی بەشداربووان ،گوندەكانیش لە پلەی كۆتایدان بەڕێژەی ( ،)%23ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ
ئەوەی كە گوندەكانی سنووری توێژینەوەكە لە ڕووی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەكانی ژیانەوە هێشتا كەموكورتی
زۆریان هەیەو لە ئاستی ژیانی سەردەمیانەدا نیە .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)3
شێوەی ژمارە ( .)3دابەشبوونی بەشداربووان بەگوێرەی شوێنی نیشتەجێبوون
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 -4داهاتی مانگانە :داهاتی مانگانەی بەشداربووان بۆ حەوت ئاستی جیاواز دابەش كراوە( ،كەمتر لە سێ
سەد هەزار تا وەكو دواهەمین ئاست كە ڕێژەكەی دیاری نەكراوە دووملیۆن بۆ سەرەوە دەگرێتەوە).
لەم ئاستانەدا ،ئاستی یەكەم كە سێ سەد هەزار كەمتر دەگرێتەوە ،بە پلەی یەكەم دێت لە كۆی ئاستەكانی
دیكە ،كە دەكاتە ڕێژەی ( ،)%38دوای ئەویش داهاتی مانگانەی ئەو بەشداربووانەی كە لە نێوان سێ سەد
بۆ پێنج سەد هەزارە بە پلەی دووەم دێت كە دەكاتە رێژەی ( ،)%33كەمترین بڕی داهاتی بەشداربووان
هەردوو ئاستی لە ملیۆن و نیو تا دوو ملیۆن ،هەروەها دوو ملیۆن بەسەرەوەیە كە دەكاتە ڕێژەی ()%0.5
دەگرێتەوە .هۆكاری سەرەكی ئەوەش كە زۆرترین ڕێژە لەكەمترین ئاستی داهاتە ،دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە لە
خێزانی ئەنفالكراواندا منحەی ئەنفالكراوان دابەش دەكرێت بەسەر ئەندامانی خێزانەكاندا ،ئەمە جگە لەوەی
زۆربەی بەشداربووانی ئەم ئاستی داهاتە ،هەر لەبنەڕەتدا هیچ مووچەیەك یان سەرچاوەیەكی داهاتیان نیە.
هەروەها زۆرێك لە بەشداربووان لە ئاستێكی تەمەنی وەهادان كە ڕێگرە لەوەی كاربكەن یان بە پیشەیەكەوە
خەریك بن .بڕوانە شێوە ژمارە (.)4
شێوەی ژمارە ( :)4دابەشبوونی رێژەیی بەشداربووان بەگوێرەی داهاتی مانگانە
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 -5ئاستی خوێندەواری :ئاستی خوێندەواری بەشداربووانی فۆرمی ڕاپرسیەكە دابەشكراوەتە سەر دوو ئاستی
سەرەكی كە نەخوێندەوارو خوێندەوار دەگرێتەوە ،ئەمەی دوایشیان هەر لە خوێندەوارەوە تاوەكو هەڵگرانی
بڕوانامەی بااڵی تێدایە ،بەاڵم ئاستی نەخوێندەوار ڕێژەی ( )%41كۆی بەشداربووانە ،هۆكاری ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە زۆربەی بەشداربووان جگەلەوەی تەمەنیان پەنجا ساڵ بەسەرەوەیە ،لەهەمانكاتدا
لەكاتی نیشتەجێبوونیان لە الدێكاندا لە پێش تاوانی ئەنفال ،هەلی خوێندنیان بۆ نەڕەخساوە.
لە ئاستی دووەمیشدا هەڵگرانی بڕوانامەی سەرەتایی بەڕێژەی ()%19ی لەكۆی بەشداربووان بە
پلەی یەكەم دێت ،هەڵگرانی بڕوانامەی بااڵش لە پلەی كۆتایدا دێت ،بەڕێژەی ( ،)%0.5هۆكاری ئەوەش كە
زۆربەی بەشداربووان لە ئاستی خوێندەواریدا هەڵگری بڕوانامەی سەرەتایین ،بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە لە
تاوانی ئەنفالدا لە خوێندن دابڕاون ،یان لە دوای تاوانەكە نەیانتوانیوە درێژە بەخوێندن بدەن بەهۆكاری
(سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابووری) .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)5
شێوەی ژمارە ( .)5دابەشبوونی بەشداربووان بەگوێرەی ئاستی خوێندەواری
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 -6پیشە :بۆدەست نیشان كردنی پیشەی بەشداربووانی فۆرمەكە توێژەران هەستاون بەدابەش كردنی پیشەكان
بۆ سەر شەش ئاستی سەرەكی ،ئەوانیش (بێكار ،كاسب ،فەرمانبەر ،خانەنشین ،خوێندكار ،ئافرەتی ماڵ)
لەگەڵ ئاستێكی تر بەناونیشانی (پیشەی تر) .لەناو ئەم پیشانەدا پیشەی فەرمانبەر بە پلەی یەكەم دێت
بەڕێژەی ( ،)%28ئەمەش لەبەر ئەوەی پیشەی فەرمانبەری (پۆلیس و كارگوزارو مامۆستاو پێشمەرگەو كادری
حزبی) لەخۆگرتووە ،لەدوای ئەمیش ئافرەتی ماڵ بەپلەی دووەم دێت بەڕێژەی ( ،)%27هۆكاری ئەمەش
ئەوەیە كە زۆربەی بەشداربووانی مێینە نەخوێندەوارن و هەلی كاركردنیان بۆ نەڕەخساوە .بڕوانە شێوە
ژمارە(.)6
شێوەی ژمارە ( .)6دابەشبوونی رێژەیی بەشداربووان بەپێی پیشە
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تهوهرى دووەم :ئاستو شێوەكانی بەشداری سیاسی بەشداربووان
بەمەبەستی دووبارە نەكردنەوەی ئاستو شێوەكانی بەشداری سیاسی كە لەبەشی یەكەمی توێژینەوەكەدا
باسكراوە ،لێرەدا هەوڵدەدەین وەسفی ئەو داتاو زانیاریانە بخەینە ڕوو كەبەشداربووانی كەسوكارو نەوی
ئهنفالكراوان لەفۆرمی راپرسیەكەدا خستویانەتە بەردەستی توێژەران .لەم بڕگەیەدا كۆمەڵێك پرسیار
ئاراستەی بەشداربووان كراوە بۆ زانینی ئاستی چەندێتی گرنگیدانيان بە بەشداری سیاسی بەم شێوەیەی الی
خوراوە:
 -1ئەندام بوون لەحزبی سیاسیدا
لەهەموو ئەو تیۆرە ئەكادیمیانەی لەبواری بەشداری سیاسیدا نوسراون ،چاالكی تاك بۆ ئەندام لەهەر
پارتێكی سیاسیدا بەیەكێك لەئاستە بااڵكانی بەشداری سیاسی دادەنرێت ،چونكە تاك لە رێگەیەوە جگە لەوەی
هەوڵدەدات بەشێوەیەكی راستەوخۆ بەشداری لەدروستكردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەتدا بكات ،لەهەمان كاتیشدا
یەكێكە لەپاڵنەرە سەرەكیەكان كە وا لەتاك دەكات بەدوا بەجێهێنانی بەرژەوەندی تایبەتیو پاشانیش گشتیدا
بگهڕێت.
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارەی كەئایا ئەندامی لەهیچ حزبێكدا؟ لەكۆی ( )239بەشداربوو)73( ،
بەشداربوویان بە بەڵێ (واتە ئەندامن لەحزبێكدا) وەاڵمیانداتەوە واتە بەرێژەی ( )%31كۆی بەشداربووان،
لەكاتێكدا ئەوانەی بەنەخێر (واتە ئەندام نین لەهیچ حزبێكدا) ژمارەیان دەگاتە ( )166بەشداربوو واتە
بەرێژەی ( )%69لەكۆی بەشداربووان .وبە پرسیارلێكردنیان لەوەی كەبۆچی ئەندام نین لەهیچ حزبێكدا؟
دەرئەنجامی راپرسیەكە دەریخستووە كە رێژەی ( )%41بەشداربووان گرنگی بە سیاسەت نادەن ،دوای ئەمانیش
ئەو بەشداربووانە دێت كەباوەڕیان وایە حزبەكان هیچ شتێك بۆ خەڵك ناكەنو تەنها بۆ بەرژەوەندی خۆیان
هەوڵدەدەن بەرێژەی ( ،)%20لەپلەی دواتریشدا بەرێژەی ( )%15ئەو بەشداربووانە دێت كەباوەڕیان
بەگرنگی حزب نیە .ئەمجار بەرێژەی ( )%10ئەو بەشداربووانە دێت كەپێیان وایە پرسی ئەنفال لەناو
حزبەكاندا گرنگی پێنادرێت .دوای ئەمانیش ئەو بەشداربووانە دێت كەهیچ حزبێك نادۆزنەوە گوزارشت
لەبیروڕایان بكات بەرێژەی ( .)%6لەپلەی كۆتایشدا ئەو بەشداربووان دێت كەباوەڕیان وایە ئەوەی بچێتە
ناو ئەو حزبانەی لەدەسەاڵتدا نین رووبەڕووی كێشەوگرفت دەبنەوە ،لەگەڵ ئەوانەی باوەڕییان بەپەیڕەو
پرۆگرامی حزبەكان نییە بەرێژەی ( .)%4ئەوەی لێرەدا پێویستە بوترێت ئەوەیە كە هەندێك لەبەشداربووان
زیاد لەهۆكارێكیان هەڵبژاردووە بۆ ئەوەی ئەندام نین لەهیچ حزبێكدا .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)8+7
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شێوهي ژماره ( :)7رێژەی سهدی دابهشبوونی
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مجلة جامعة كرميان

شێوەی ژمارە ( :)8رێژەی سهدی دابهشبوونی هۆكارەكانی ئهندام نهبوون بهحزبدا

41%
4%

طرنطي
بةسياسةت
نادةم

41%

20%

10%

6%

4%

ئةوةي
بضيَتة ناو
ئةو
حزبانةي
لةدةآلتدا
…نيني

ثرسي
ئةنفال لةناو
حزبةكاندا
طرنطي
ثيَنادريَت

باوةرِم
بةثةيرِةو
ثرؤطرامي
حزبةكان
نية

4%

10%

4%

هيض حزبيَك
حزبةكان
نية
طوزارشت
هيض بؤ
خةلَك ناكةن لةبريواراي
من بكات
20%

6%

15%

45%
40%
35%
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10%
5%
0%

باوةرِم
بةطرنطي
حزب نية

15%

ريَذةي سةدي

 -2پۆستی حزبی یان حكومی :دەرئەنجامی راپرسیەكە ئەوە دەردەخات كەژمارەیەكی زۆری بەشداربووان بەرێژەی
( )%90خاوەن هیچ پۆستێكی حزبی یان حكومی نین ،لەبەرامبەردا تەنها رێژەی ( )%10بەشداربووان
پۆستی حزبی یان حكومیان بەدەستەوەیە .بڕوانه شێوهى ژماره(.)9
شێوەی ژمارە ( :)9دابەشبوونی بەشداربووان بەپێی هەبوونی پۆستی حكومی یان حزبی
100%
50%

90%
نهخێر
90%

10%
بهڵي
10%

0%
رێژهي سهدي

 -3دەربڕینی راو بۆچوون لەكاتی هەبوونی قەیرانێكی سیاسیدا :وەك لەوشێوەی ژمارە ( )10دەردەكەوێت
زۆربەی بەشداربووان لەكاتی هەبوونی قەیرانێكی سیاسیدا بەرێژەی ( )%79كۆی بەشداربووان ئامادەن
بۆچوونی خۆیان لەسەر ئەو قەیرانە سیاسیە دەرببڕن كەروودەدات .لەوەاڵمی ئەو پرسیارەشەدا كەئایا چی
كەناڵێك بەگونجاو دەزانیت بۆچونی خۆتی لەرێگەوە دەربڕی؟ ( )%42بەشداربووان رێگای فشاری مەدەنیو،
( )%23كەناڵەكانی راگەیاندنو )%20( ،دامودەزگا رەسمیەكانی حكومەتو ،لەپلەی كۆتایشدا ()%15
لەرێگەی الیەنە سیاسیەكانەوە بەگونجاو دەزانن تاوەكو لەرێگەیانەوە بۆچونی خۆیان لەكاتی روودانی قەیرانە
سیاسیەكاندا بخەنە روو .بڕوانه شێوە ژمارە ( )11+10بكە.
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شيَوةي ذمارة (:)10دابةشبووني بةشداربووان بةثيَي دةربرِيين
بؤضونيان لةكاتي هةبووني قةيراني سياسيدا

مجلة جامعة كرميان

شيَوةي ذمارة( )11دابةشبووني بةشداربووان بةطويَرةي ريَطاكان دةربرِيين
راوبؤضوون

100%

50%

80%

40%
30%

60%
42%

40%

79%

15%

20%

21%
نهخێر
21%

0%

بهڵێ
79%

رێژهي سهدي

اليهنه
سياسيهكان
15%

فشاري
مهدهني
42%

20%
23%

20%

كهناڵهكاني
راگهياندن
23%

لهرێگهي
حكومهتهوه
20%

10%
0%
رێژهي سهدي

 -4بەشداری كۆڕو كۆبوونەوە سیاسیەكان :ئاراستەكردنی ئەم پرسیارە بۆ بەشداربووان ئەنجامەكەی ئەوە بووە
كە سێ لەسەر چوارییان بەشداری كۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان ناكەن بەرێژەی ( ،)%75لەكاتێكدا تەنها
رێژەی ( )%25یان بەشداری دەكەن.
 -5گرنگیدان بە بەرنامە سیاسیەكان :وەك لەشێوەی ژمارە( )12دەردەكەوێت ئەو بەشداربووانەی گرنگی بە
بەرنامە سیاسیەكان دەدەن رێژەیان دەگاتە ( )%52لەكۆی بەشداربووان ،لەكاتێكدا تەنها ( )%48گرنگی
پێنادەن .ئەوەی مایەی سەرنجە ئهوهيه كە ئەم دوو رێژەیە نزیكن لەیەكتریەوە .بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارەی كە
بۆ گرنگی بە بەرنامە سیاسیەكان نادەیت؟ رێژەی ( )%38بەشداربووان پێیان وایە بەرنامە سیاسیەكان تەنها
قسە كردنەو كرداری لەگەڵدا نییە بۆ دوور خستنەوەی خەڵكیە لەژیانی سیاسیو ،رێژەی ()%32یشیان پێان
وایە بەرنامە سیاسیەكان چارەسەرو شتی نوێیان پێنیە .لەكاتێكدا رێژەی ()%30یان باوەڕیان وایە بەرنامە
سیاسیەكان تەنها بابەت دەوروژێننو گرنگی بەدەرخستنی راسیتەكان نادەن .بڕوانه شێوهى ژماره(.)13
شێوەی ژمارە (:)12رێژەی دابهشبوونی بهشداربووان
بهپێی گرنگيدانيان بهبهرنامه سياسيهكان

52%
48%
نهخێر
48%

بهڵێ
52%

53%
52%
51%
50%
49%
48%
47%
46%
رێژهي سهدي

شێوەی ژمارە ( :)13هۆكاری دابهشبوونی بهشداربووان بهگوێرەی گرنگی نهدانيان بهبهرنامه
سياسيهكان

32%

چارهسهرو شتي
نوێيان پێ نييه
32%

30%

بابهت دهوروژێنن
و گرنگي
بهراستيهكان نادهن
30%

38%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

تهنها قسهكردنهو
كرداري لهگهڵ نيه
38%

رێژهي سهدي

 -6بەشداری لەو هەڵبژاردنانەی لە ڕابردوودا ئەنجامدراون :ئەنجامی ڕاپرسیەكە ئەوەی دەرخستووە كە (208
بەشداربوو) لە كۆی ( 239بەشداربوو) واتا بەڕێژەی ( )%87بەبەڵێ وەاڵمیان داوەتەوە ،واتا بەشداری
هەڵبژاردنەكانیان كردووە ،لەكاتێكدا تەنها ( 31بەشداربوو) بەشدارییان نەكردووە ،واتا ڕێژەی ()%13
كۆی بەشداربووان.
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 -7بەشداری لەهەڵبژاردنەكانی داهاتوو :وەك لە شێوەی ژمارە ( )14دەردەكەوێت ڕێژەی ()%69ی
بەشداربووان بەبەڵێ وەاڵمیان داوەتەوە واتا نیازی بەشدارییان لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوودا ههيه ،ڕێژەی
( )%31بەنەخێر وەاڵمیان داوەتەوە ،واتا ئامادەی بەشداری هەڵبژاردنەكانی داهاتوو نین .لەپرسیار كردن
لە هۆكارەكانی بەشداری نەكردنيان لە هەڵبژاردنەكانی داهاتوو ،ڕێژەی ( )%51بەشداربووان پێیان وایە
ئەنجامی هەڵبژاردنەكان هیچ گۆڕانكاریەك دروست ناكاتو ،ڕێژەی ()%27یشیان بەشداری نەكردنیان
لەهەڵبژاردنەكانی داهاتوو دەبەستنەوە بەوەی كە دیموكراسیەكی ناتەندروست هەیەو ساختەو یاریكردن
بەدەنگی دەنگدەرانەوە دەكرێتو ،ڕێژەی ()%22یشیان پێیان وایە دەنگدانیان كاریگەری نیە .بڕوانه شێوەی
ژمارە(.)15
شيَوةي ذمارة( :)14ريَذةي دابةشبووني بةشداربووان لةهةلَبذارنةكاني

شيَوةي

داهاتوودا

لةهةلَبذارنةكاني داهاتوودا

69%
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نهخێر
31%

بهڵێ
69%
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0%
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ذمارة(:)15

ريَذةي

دابةشبووني

هؤكارةكاني

51%
27%
ديموكراسي
نادروست و
ساخته
لهههڵبژاردنهك
اندا ههيه
27%

22%
ئهنجامي
ههڵبژاردنهكا
ن گۆڕانكاري
دروستناكهن

دهنگدانم
كاريگهري
نيه

51%

22%

بةشدارنةبوواني

بةشداربووان

60%
50%
40%
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20%
10%
0%

رێژهي سهدي

 -8بەشداری لە ڕێپێوان و خۆپیشاندان :ئەنجامی ڕاپرسیەكە ئەوەی دەرخستووە كە ڕێژەی ()%47ی
بەشداربووان بەشدارییان لە ڕێپێوان یان مانگرتن یان خۆپیشاندانێكدا كردووە ،لە كاتێكدا زۆربەیان بەڕێژەی
( )%53بەشدارییان لەو چاالكیانەدا نەكردووە.
 -9ڕۆڵی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لە ژیانی سیاسی :شێوەی ژمارەی ( )16ئەوە دەردەخات كە لەكاتی
ئاراستەكردنی ئەو پرسیارەی ئایا كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ڕۆڵیان لە ژیانی سیاسیدا هەیە ،زۆربەی
بەشداربووان پێیان وایە ڕۆڵیان لە ژیانی سیاسیدا نیە ،واتا ڕێژەی ( )%85بەنەخێر وەاڵمی ئەو
پرسیارەیان داوەتەوە ،لەكاتێكدا تەنها ڕێژەی ()%15یان بەبەڵێ وەاڵمیان داوەتەوە ،واتا ڕۆڵیان هەیە.
پرسیاریش دەربارەی ئەو هۆكارانەی ڕێگرن لەبەردەم كەسوكارونەوەی ئەنفالكراواندا كە ڕۆڵیان لەژیانی
سیاسیدا هەبێت ،ڕێژەی()%38یان پێیان وایە لەالیەن حكومەتەوە پەراوێزخراون و هەلی كاركردنیان بۆ
ناڕەخسێت ،وە ڕێژەی ()%36یشیان پێیان وایە حزبەكان گرنگیان پێ نادەن ،ڕێژەی()%14یشیان خۆیان
گرنگی بەبەشداری سیاسی نادەن ،وە ڕێژەی()%10یان هیچ ڕێگەیەكی كاریگەر نادۆزنەوە بۆ بەشداری كردن،
لە كۆتایشدا تەنها ڕێژەی ( )%2پێیان وایە مەترسیان هەیە لەدەربڕینی ڕاوبۆچوونی خۆیان و بەشداری
سیاسی .بڕوانه شێوەی ژمارە (.)17

)Conference Paper (July, 2017

acadj@garmian.edu.krd

218

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

شيَوةي ذمارة ( :)16ريَذةي دابةشبووني بةشداربووان بةطويَرةي

مجلة جامعة كرميان

شيَوةي ذمارة ( :)17دابةشبووني هؤكارةكاني كةمي رؤلي كةسء كارو نةوةي ئةنفالكراوان لةذياني سياسيدا

رؤلَيان لةذياني سياسيدا
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36%

گرنگي به
بهشداري
سيااسي نادهم

هيچ ڕێگايهكي
كاريگهر نيه
لهرێگهيهوه
بهشداري
سياسي بكهم

مهترسيم ههيه
لهوهي بهشداري
سياسي بكهمء
ڕاي خۆم
دهربڕم

لهاليهن
حكومهتهوه
پهراوێزخراوم
و ههلي
كاركردنم بۆ
ناڕهخسێ

لهاليهن
حزهكانهوه
گرنگيمان
پێنادرێت

14%

10%

2%

38%

36%

رێژهي سهدي

 -10بەشداری كردن لەیادەكانی تاوانی ئەنفال :لە ئەنجامی ڕاپرسیەكەوە ئەوە دەركەوت كە كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان بەڕێژەیەكی زۆر بەشداری لە یادكردنەوەی تاوانی ئەنفالدا دەكەن ،بەڕێژەی( ،)%80لەكاتێكدا
تەنها ( )%20بەشداری لەیادكردنەوەكاندا ناكەن .بڕوانه شێوەی ژمارە ( .)18لە پرسیاری هۆكاری
بەشداری نەكردنیان لەیادەكاندا ،ڕێژەی ( )%28بەشداربووان پێیان وایە ئەو یادكردنەوانە لەبۆنەیەكی
نیشتیمانیەوە كراونەتە بۆنەیەكی حزبی و بەرپرسان خۆیان تێدا نمایش دەكەن ،هەروەها ڕێژەی()%24یان
پێیان وایە تەنها لەو ڕۆژەدا تاوانی ئەنفال یاد دەكرێتەوەو یادكردنەوەكان هیچ بەرهەمێكی كردارییان نەبووە،
ڕێژەی()%18یش هۆكاری بەشداری نەكردنیان دەگەڕێننەوە بۆ ئەوەی تاوانبارانی ئەنفال هیچ سزایەك
نەدراون ،لەكۆتایشدا تەنها ڕی ِِژەی ()%3ی بەشداربووان هۆكاری بەشداری نەكردنیان دەگەڕێننەوە بۆ
ئەوەی كە لە ڕووی دەروونی و سایكۆلۆژییەوە ناتوانن بەرگەی ئەو یادە بگرن .بڕوانه شێوەی ژمارە (.)19
شيَوةي ذماة( :)18ريَذةي دابةشبوني بةشداربووان لةيادةكاني ئةنفال

شيَوةي ذمارة( :)19ريَذةي دابةشبووني هؤكارةكاني بةشداري نةكردن لةيادةكاني ئةنفال
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 -11ڕێكخراوەكانی داكۆكیكار لە ئەنفالكراوان :لەوەاڵمی ئەو پرسیارەی ئایا ڕێكخراوەكانی تایبەت
بەداكۆكیكردن لەمافى كهسوكارى ئەنفالكراوان بەنوێنەری خۆت دەزانیت ،ڕێژەی( )%50.3بهشداربووان بە
بەڵێ وەاڵمیان داوەتەوەو ،ڕێژەی( )%49.7بەنەخێر وەاڵمیان داوەتەوە.
 -12پێشنیاری نەوەو كەسوكاری ئەنفالكراوان :لەكۆتا پرسیاری ڕاپرسیەكەدا پێنج پێشنیاری سەرەكی
خراوەتە بەردەستی بەشداربووان لەوەی كە لەداهاتوودا كامەیان بەگونجاو دەزانیت بۆ ئەوەی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان ڕۆڵی كاریگەرییان لە ژیانی سیاسیدا هەبێت ،ئەنجامی ڕاپرسیەكە ئەوەی دەرخستووە كە
ڕێژەی( )%34بەشداربووان پێیان باشە نەوەی ئەنفالكراوان هەوڵی بەدەستەوەگرتنی پۆست و پلهی حكومی و
حزبی بدەن ،ڕێژەی()%26یش لەگەڵ دروست كردنی گروپی فشاردان ،لەهەمانكاتدا ()%17یشیان پێیان
باشە ڕێكخراوی مەدەنی دابمەزرێنن تا لەڕێگەیەوە ڕۆڵ لەژیانی سیاسیدا ببینن ،هەروەها ڕێژەی()%12يان
كاركردن لە ناو دەزگاكانی ڕاگەیاندن بەگونجاو دەزانن ،كەمترین ڕێژەش كە( )%11لەگەڵ ئەوەن لە ڕێگەی
الیەنە سیاسیەكانەوە هەوڵی گێڕانی كاریگەری و ڕۆڵی سیاسی بدەن .بڕوانه شێوەی ژمارە ( )20بكە.
شێوەی ژمارە( :)20پێشنیاری بەشداربووان بۆ كەسو كارو نەوەی ئەنفالكراوان لەداهاتوودا رۆڵی كاریگەر لەژیانی سیاسیدا ببینن
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بەشی چوارەم
شیكرنەوەی زانیاریەكانو دیاریكردنی گرنگترین ئەو هۆكارانەی كار لەبەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان دەكەن
ئەم بەشە تەرخانە بۆ دیاریكردنی ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەبەر
رۆشنایی وەسفی ئەو داتاو زانیاریانەی كە لەبەشی سێیەمی توێژینەوەكەدا خراوەتە روو ئەمە لەالیەك،
لەالیەكی دیكەوە هەوڵدەدەین سێ لەم ئاستانەی كە لەخوارەوە دەستنیشان كراوە (ئەندام بوون لەحزبێكی
سیاسیدا ،بەشداری هەڵبژاردنەكان ،بەشداری نهكردن لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان) وەك سێ ئاستی گرنگی
بەشداری سیاسی بەنمونە وەرگرینو ئەو هۆكارانەش دەستنیشان بكەین كە كار لەبەرزو نزمیان دەكهن.
تەوەری یەكەم :دیاریكردنی ئاستەكانی بەشداری سیاسی
وەك لەبەشی یەكەمدا ئاماژەی بۆ كراوە ئاستەكانی بەشداری سیاسی خۆی دەبینێتەوە لە:
ئاستی یەكەم :بەشداری سیاسی فەرمیە كە كەسایەتیە فەرمیەكان و خاوەن پۆستەكان پێی هەڵدەستن ،لەم
ئاستەدا كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ئاستێكی بەشداری سیاسی نزمیان تۆماركردووە ،چونكە لەكۆی ()239
بەشداربوو تەنها ()24بەشداربوو كە دەكاتە ڕێژەیی ( )%10كۆی بەشداربووان پۆستی حكومی یان حزبیان
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هەیە( .بڕوانە شێوەی ژمارە  .)9ئەمە ئاستێكی نزمە لەبەشداری سیاسیو ،هۆكارێكە بۆ ئەوەی كە تائێستا
پرسی ئەنفال وەك پێویست كاری لەسەر نەكراوە.
ئاستی دووەم :بەشداری ئەو دەستەبژێرە سیاسیەیە كە لەدەرەوەی دەسەاڵتن و بەدوای دەسەاڵتدا دەگەڕێن،
چونكە ئەمانە خاوەن سەرچاوەكانی هێزو توانان دەتوانن كار لە پرۆسەی بڕیار دروست كردنی سیاسی بكەن،
ئەمان ەش وەك گروپەكانی فشار ،بەرژەوەندی ،گروپەكانی كۆمەڵگای مەدەنی ،بەجیاوازی جۆرەكانیەوە .لەم
ئاستەدا كەسوكارو نەوەی ئەنفال هەرچەندە خاوەن چەند رێككخراوێكی داكۆكیكارن لەمافەكانیان ،بەاڵم
ئاستی بەشداری سیاسیان مامناوەندیە ،بەبەڵگەی ئەوەی كە لەكۆی ( )239بەشداربوو)120( ،
بەشداربوویان واتە رێژەی ( )%50.3ییان ئەو رێكخراوانە بەنوێنەری خۆیان دەزانن ئەمە لەالیەك،
لەالیەكی دیكەشەوە تێكڕای ئەندامانی ئەو رێكخراونە لەخودی كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان پێكدێن .ئەمەش
ئاستێكی تاڕادە باشە ،بەاڵم رەخنەی ئەوە لەم رێكخراونە دەگرێت كە بەردەوام لەچاالكیدا نینو،
چاالكیەكانیان پچڕ پچڕەو ،هەندێكیشان دەستی حزبی بەسەردا زاڵە.
ئاستی سێیەم  :لەو كەسانە پێكدێت كە لەڕێكخستنە سیاسیەكاندا ئەندامن و داكۆكی لەبەرژەوەندی گشتی
دەكەن .بەشێوەیەكی گشتی كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان لەم ئاستەدا ،ئاستێكی زۆر الوازیان هەیە ،چونكە
لەكۆی ( )239بەشداربوو تەنها ( )73بەشداربوویان واتە بەرێژەی ()%31ئەندامن لەحزبدا( .بڕوانه
شێوەی ژمارە  .)7ئەم نزمی ئاستی بەشداری سیاسیە ،كە یەكێكە لەرێگە گرنگەكانی بەدەستهێنانی مافە
گشتیو تایبەتیەكان ،زیانێكی زۆری لە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان داوە.
ئاستی چوارەم :ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە مافی دەنگدانیان هەیە لە هەڵبژاردنەكاندا .ئەم ئاستە الی
كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان ئاستێكی بەرزی تۆماركردووە بەجۆرێك لە لەكۆی ( )239بەشداربوو ()208
بەشداربوویان واتە بەرێژی ( )%87بەشداریان لەهەڵبژاردنەكاندا كردووە ،بەاڵم بۆ وەاڵمی پرسیاری ئەوەی
كە لەهەڵبژاردنەكانی داهاتوودا بەشداری دەكەیت ئەو رێژەیەی سەرەوە دادەبەزێت بۆ ( )%69هەموو
بەشداربووان .ئەوەی مایەی سرنجە لێرەدا ئەم بەرزی ئاستەی بەشداری لەهەڵبژاردنەكاندا پەیوەندیەكی
راستەخۆی بەهەستو بەرپرسیارێتی نەتەوەییەوە هەیە ،بەوەی كە تێكڕای ئەو هەڵبژاردنانەی لەسەر ئاستی
عێراقو هەرێمی كوردستان ئەنجامدراون ،هەڵبژاردنی چارەنوسسازو گرنگبوون بۆ هەموو دانیشتوانی هەرێم
ئهمه لەالیەك ،لەالیەكی دیكەشەوە گرنگ بوون بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێكی دامەزراوەییو یاسایی ئەوتۆ
كەمافو ئەركی هاواڵتیبوون لەئەستۆ بگرێت ،شێوە ژیانێكی ئازادو دیموكراس بۆ هاواڵتیان دەسەبەر بكات چی
لەسەر ئاستی عێراق بێت یاخود هەرێمی كوردستان ،واتە كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان لەم ئاستەدا رۆڵێكی
نەتەوەیی گرنگیان گێڕاوەو بەشداریشان لەهەڵبژاردنەكاندا بەئەركو بەرپرسیارێتی تەماشاكردووە .بەاڵم
بەتێپەڕبوونی كاتو دەركەوتنی ئەنجامی هەڵبژاردنەكانو ئەو جێكەوتە سیاسیو ئابووریو كۆمەاڵیەتیانەی
لێیكەوتەوە ئەم ئاستە الی كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان دادەبەزێتو جۆرێك لەرەشبینی الیان دروستبووە
بەوەی هەڵبژادن ناتوانێت دیفاكتۆی ژیانی سیاسیو ئابووریو باری گوزەرانو سایكۆلۆژی ئەوان بەرەو باشتر
بگۆرێت.
هەروەها لەم بڕگەیەدا دەتوانین ئاستێكی دیكەی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان
دیاریبكەین ئەویش بەشداریانە لەیادەكانی ئەنفالدا ،لەم ئاستەدا كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان ئاستێكی
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بەرزیان تۆماركردووە بەجۆرێك كە لەكۆی ( )239بەشداربوو ( )192بەشداربوویان واتە بەرێژەی ()%80
(بڕوانه شێوەی ژمارە  ، )18سااڵنەو هەموو كاتێك لەو یادانەدا بەشداری دەكەن ،ئەمەش ئاستێكی بااڵیە،
بەاڵم ئەوەی تێبینی دەكرێت لێرەدا ئەوەیە كەپاڵنەری سەرەكی بەشداریكردن لەو یادانەدا زیاتر پاڵنەرێكی
خودیو سایكۆلۆژییە ،نەك ئامانجێكی سیاسی یان ئابووری ،بەوەی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ئەو
باشداریەیان بۆ بەزیندوو هێشتنەوەی تاوانی ئەنفالەو ،وەك بەرپرسیارێتیش لێی دەڕوانن بەرامبەر بەكەسو
كاری ئەنفالكراویان.
ئاستی پێنجەم :ئەوانە دەگرێتەوە كە لە دەرەوەی چوارچێوەی یاساو دامودەزگا شەرعیەكانی حكومەت كارو
چاالكی ئەنجام دەدەن .ئەم ئاستە بەئاستێكی بەشداری سیاسی نێگەتیف دادەنرێت بەوەی هاواڵتیان لەدەرەوەی
یاساو رێنمایە كارپێكراوەكانی حكومەت چاالكی دەكەن .لەم ئاستەدا ،كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان
هەرچەندە بەرێژەی ( )%47كۆی بەشداربووان بەشداری مانگرتنو رێپێوانو خۆپیشاندانیان كردووە ،بەاڵم
بەرێگایەكی ئاشتیانەو دوور لەتوندو تیژی ئەنجامیانداوە ،زیاتریش بۆ داكۆكی كردن بووە لەچەند مافێكی
ڕەوای خۆیان وەك بەسزاگەیاندنی تاوانبارانی ئەنفال ،زیادكردنی مینحەی مانگانه بۆیان.
ئاستی شەشەم :گرنگی پێدانی سیاسی :واتە ئاستێكە تیایدا هاواڵتی خۆبەخشانەو بێ هیچ زۆر لێكردنێك
بەشداری دەكات ،لەنمونەی ئەم ئاستە دەربڕینی راوبۆچوونە لەكاتی روودانی قەیرانێكی سیاسیدا ،لەم
ئاستەدا كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ئاستێكی بەرزیان تۆماركردووە بەجۆرێك كە ( )190بەشداربوویان
واتە بەرێژەی (( )%79بڕوان شێوەی ژمارە  ،)10راوبۆچوونی خۆیان لەكاتی هەبوونی قەیرانێكی سیاسیدا
دەردەبڕن ،ئەمه ئاستێكی باشەو دەكرێت لەالیەن حزبە سیاسیەكانو رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنیو
دەزگاكانی راپرسیەوە سودی لێوەربگیرێت بەتایبەت لەو بڕیارو چاالكیە سیاسیانەی كە پەیوەندی راستەوخۆیان
بەكەیسی ئەنفالو گوزەرانو ژیانی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوانەوە هەیە .هەروەها رێژەی ()%52یشیان
(بڕوانه شێوەی ژمارە  ) 12گرنگی بە بەرنامە سیاسیەكان واتە (ئەو بەرنامە سیاسیانەی لەالیەن حكومەت،
حزبە سیاسیەكان ،كەناڵەكانی راگەیاندنەوە پێشكەش دەكرێن) دەدەن ،ئەمەش ئاستێكی باشەو ئاماژەیە بۆ
هۆشیاری كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان.
ئاستی حەوتەم :گروپە بێدەنگەكان (خامۆشەكان) ئەمانەش ئەو گروپانە دەگرێتەوە كە بەشدارییان سنووردارەو
ڕاستەوخۆ نیە ،تەنها لەو كاتانەدا بەشداری سیاسیان بەرچاو دەكەوێت كە بەرژەوەندییەكانیان دەكەوێتە
مەترسیەوە .بۆ ئەم ئاستە پرسیاری بەشداری كۆرو كۆبونەوە سیاسیەكان وەك نمونە وەردەگرین لەالیەن
كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوانەوە .لەم ئاستەدا ئەوان ئاستێكی نزمیان تۆماركردووە ،واتە ئەتوانین بڵێين
دەچنە چوارچێوەی گروپە خامۆشەكانەوە ،چونكە لەكۆی ( )239بەشداربوو تەنها ( )59بەشداربوویان واتە
بەرێژەی ()%25یان بەشداری لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان دەكەن.
بەشێویەكی گشتی دەتوانین بڵێین دەستنیشانكردنی ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان یەك جۆرو شێوە نیە ،بەڵكو خۆی لەچەندین ئاستدا چڕكردووەتەوە ،لەهەمان كاتیشدا جیاوازی
زۆری لەنێوان ئەو ئاستانەی لەسەرەوە ئاماژەی بۆ كراوە ،هەیە .واتە لەئاستێكدا تێبینی ئەوە دەكرێت كە
بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ئاستێكی بەرزی تۆماركردووە ،بەاڵم لەئاستێكی دیكە
بەپێچەوانەوە .ئەوەی لەكۆتایی ئەم تەوەرەدا گرنگە بیخەینە روو ئەوەیە كەدوو ئاستی یەكەمو دووەمی
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بەشداری سیاسی ،كە گرنگترینو كاریگەرترینی ئاستەكانن ،كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان بەشێوەیەكی زۆر
تیایاندا ونن.
تەوەری دووەم:ئەو هۆكارانەی كار لەبەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان دەكەن
لەم تەوەرەدا هەوڵ دەدەین سێ ئاستی گرنگی بەشداری سیاسی كەسوكارونەوەی ئەنفالكراوان
دیاریبكەین كە بریتین لە (ئەندام بوون و نەبوون لەحزبێكدا ،بەشداری لە هەڵبژاردن ،بەشداری نەكردن كۆڕو
كۆبوونەوە سیاسیەكان).
یەكەم :داتاو زانیارەیە كەسیەكان وكاریگەریان لەسەر ئەندام نەبوون لەهيچ حزبێكی سیاسیدا:
 -1ڕەگەز :هۆكارەكانی ئەندام نەبوونی كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوان لە حزبێكی سیاسیدا ،وەك لەبەشی
سێیەمی توێژینەوەكەدا لە شێوەی ژمارە( )7ئاماژەمان بەڕێژەی ئەندام بوون و ئەندام نەبوو لەحزبێكی
سیاسیدا كرد ،لەبەر ڕۆشنایی دەرئەنجامی فۆرمی ڕاپرسیەكەدا ئەوەمان بۆ دەركەوت كە ()166بەشداربوو
بەڕێژەی ( )%69ئەندام نەبوون لە هیچ حزبێكی سیاسیدا ،سەرباری ئەوەی كە حەوت هۆكارمان
دەسنیشانكردووە بۆ ئەندام نەبوون لە حزبدا ،هەریەكە لەو هۆكارانەش بەڕێژەی جیا كاریگەرییان كردوە .لە
پاڵ ئەم هۆكارانەشدا ،چەند گۆڕاوێكی دیكەی ناو فۆرمی ڕاپرسیەكە پەیوەندییان بەم ئەندام نەبوونەوە
هەیە ،لەوانە جۆری ڕەگەز ،كە لەكۆی ()166ئەندام نەبووی حزب)90( ،بەشداربوو بەڕێژەی()%54
لەڕەگەزی نێرن ،كەچی()76بەشداربوو بەڕێژەی( )%46لەڕەگەزی مێن ،واتا پەیوەندیەكی ناراستەوخۆ
لەنێوان رەگەزو ئەندام بوون لەحزبی سیاسیدا هەیە .بڕوانە شێوەی ژمارە(.)21
شێوەی ژمارە ( :)21پەیوەندی نێوان رەگەزو ئەندام نەبوون لەحزبی سیاسیدا
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 -2تەمەن :سەبارەت بە تەمەنیش وەك لەشێوەی ژمارە ( )22دەركەوتووە ڕێژەی ( )%29ئەوانەی ئەندام
نین لە حزبەكاندا تەمەنیان لە پەنجا ساڵ بەسەرەوەیە .دوای ئەمانیش ئەوانە دێن كەتەمەنیان لەنێوان
( )30-18هەروەها ( )40-31دێت بەرێژەی ( )%25بۆ هەریەكەیان ،كەمترینیشان ئاستی تەمەنیی
( )50-41ساڵە بەرێژەی ( )%21لەكۆی ئەو بەشداربووانە ئەندام نین لەهیچ حزبێكی سیاسیدا.
لەئەنجامی ئەمەشدا ئەوە دەردەكەوێت كە ئەم چوار ئاستی تەمەنە لەبەرئەوەی رێژەكانیان لێكتریەوە نزیكە،
ئەوا پەیوەندیەكی ناراستەوخۆ لەنێوان تەمەنو ئەندام بوون لەحزبی سیاسیدا هەیە ،واتە هەرچەندە
تەمەنەكان گەورەتر بن ئەوەندە ئارەزووی ئەندامبوون لەحزبدا كەمدەبێتەوە.
شێوەی ژمارە ( :)22پەیوەندی نێوان ئاستی تەمەنو ئەندام نەبوون لەهیچ حزبێكی سیاسیدا
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لەفۆرمی ڕاپرسیەكەدا ئەوە دەركەوتووە كەشوێنی نیشتەجێبوون تاڕادەیەك پەیوەندی بە هۆكاری
ئەندام نەبوون لەهەر حزبێكی سیاسیدا لەالیەن كەسوكارو نەوەی ئهنفالكراوانەوە هەیە ،بەجۆرێك كە
ڕێژەی( )%53بەشداربووان نیشتەجێی ناحیەكانن ،وە كەمترین ڕێژەش كە ( )%22نیشتەجێی قەزاكانی
سنوری توێژینەوەكەن .بێگومان ناحیەكانی سنوری توێژینەوەكە بەتایبەتی ناحیەی رزگاری لەبەرئەوەی
ژمارەیەكی زۆرى دانیشتوانەكەی لەكەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان پێكدێن ،بۆیە تێبینی دەكرێت هەمیشە
ئاستەكانی بەشداری سیاسی تێدا بەرزە .بڕوانە شێوەی ژمارە (.)23
شێوەی ژمارە ( :)23پەیوەندی نێوان شوێنی نیشتەجێبوونو ئەندام نەبوون لەهیچ حزبێكی سیاسیدا
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 -4داهات :لەهەموو توێژینەوەكانی ئابووری و كۆمەڵناسیدا ئەوە سەلمێنراوە كەپەیوەندیەكی پتەو لەنێوان
داهاتو ژیانو بیركردنەوەی سیاسی هاوواڵتیدا هەیە ،وەك لەشێوەی ژمارە ( )24دەردەكەوێت ئەو
بەشداربووانەی كەداهاتی مانگانەیان لە ( )300هەزار دینار كەمترە زۆرترین رێژەی ئەو بەشداربووانە
پێكدەهێنن كەئەندام نین لەهیچ حزبێكی سیاسیدا ،واتە لەكۆی ( )166بەشداربووی ئەندام نەبوو لەهیچ
حزبێكی سیاسیدا ( )75بەشداربوویان واتە رێژەی ( )%45كۆی گشتی ئەوانەی ئەندام نین لەهيچ حزبێكی
سیاسیدا ئەوانە كەداهاتیان نزمەو لەخوار ( )300هەزار دینارەوەیە ،لەدوای ئەمانیش ئەو بەشداربوانە دێت
كەداهاتی مانگانەیان لەنێوان ( )500-300هەزار دیناردایە ،واتە ( )53بەشداربوو لەكۆی ( )166ئەندام
نەبوو لەهيچ حزبێك كەدەكاتە رێژەی ( )%32كۆی گشتی ئەوانەی ئەندام نین لەهيچ حزبێكدا .بەكورتی
لەئەنجامی راپرسیەكەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كەپەیوەندیەكی راستەوخۆ لەنێوان كەمی داهاتوو و ئەندام
نەبوون لەحزبێكی سیاسیدا هەیە.
شێوەی ژمارە( :)24پەیوەندی نێوان داهاتی مانگانەو ئەندام نەبوون لەهچ حزبێكی سیاسیدا
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دووەم :بەشداری لەهەڵبژاردنەكاندا :بەپێی دەرئەنجامی فۆرمی ڕاپرسیەكە ئەوە دەركەوتووە كە ()%87كۆی
بەشداربووان بەشداری هەڵبژاردنەكانی عێراقو كوردستانیان كردووە ئەمەش لە ئاستێكی بااڵدایە ،بەالم ئەوەی
لێرەدا روونە ئەوەیە كەئهم ئاستی بااڵی بەشداریه پەیوەندیەكی بەرچاوی بە ڕەگەزو ئەو ئاستی تەمەنانەی
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كە دیاریمان كردووە ،لەگەڵ شوێنی جوگرافی و داهاتی مانگانەدا نیە ،بەڵكو ئەو بەشداری كردنانه وەك
لەسەرەوە ئاماژەمان پێداوە ،زیاتر پاڵنەری هەستو سۆزی نەتەوەیى بووە ،بۆ نموونە لە كۆی ()166
بەشداربووی ڕاپرسیەكە كە ئەندام نین لەحزبدا)139( ،بەشداربوويان بەڕێژەی ( )%84بەشداری
هەڵبژاردنەكانیان كردووە ،ئەمەش دەریدەخات كە ئەندام بوون و نەبوون لەحزبدا الی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان پەیوەندی ئەوتۆی بە هەڵبژاردنەوە نیە.
سێیەم :بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان:
بەشێویەكی گشتی لەكۆی ( )239بەشداربوو ( )59بەشداربوو واتە رێژەی ( )%25بەشداری لەكۆرو
كۆبوونە سیاسیەكان دەكەن ،لەكاتێكدا ( )180بەشداربوو واتە رێژەی ( )%75ییان بەشداری ناكەن،
ئەمەش رێژەیەكی بەرزە .بۆ دۆزینەوەی ئەو هۆكارانەی كەپەیوەندی بەم ئاستەوە هەیە ،واتە بەشداری نەكردن
لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان ،هەوڵدەدەین لەرێگەی پەیوەندی لەنێوان بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكانو
چەند گۆڕاوێكی فۆرمی راپرسیەكە بخەینە روو بەم شێوەی الی خوارەوە.
 -1پەیوەندی نێوان رەگەزو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :وەك لەشێوەی ژمارە ( )25دەردەكەوێت،
لەكۆی ( )180بەشداربوو كەبەشداری كۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان ناكەن ( )102بەشداربوويان واتە رێژەی
( )%57لەرگەزی نێرنو )78( ،بەشداربویان واتە رێژەی ( )%43لەرگەزی مێن .ئەمەش ئەوە درەدەخات
كەرەگەزی نێر رێژەیەكەی زیاترو پەیوەندیەكی مەعنەوی هەیە بەشداری نەكردنی ئەم رەگەزەوە لەكۆڕو
كۆبونەوە سیاسیەكان.
شێوەی ژمارە ( :)25بەشداری نەكردن لەكۆڕو كۆبوونەوە سیاسیەكان بەپێی رەگەز
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 -2پەیوەندی نێوان تەمەنو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :سەرباری هۆكارەكانی دیكە ،تەمەنیش
هۆكاریكە لەو هۆكارانەی كاریگەری هەیە لەسەر بەشداری نەكردنی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەكۆڕو
كۆبونەوە سیاسیەكاندا ،بەاڵم هۆكارێكی الوازە چونكە لەكۆی ئەو چوار ئاستی تەمەنەی كە لەفۆرمەكەدا
دەستنیشان كراوە جیاوازیەكی زۆر نیە لەنێوانیاندا ،بەجۆرێك كە ئاستی ( 30-18ساڵ) رێژەی ()%24و،
(40-31ساڵ) بەرێژەی ()%23و50-41( ،ساڵ) بەرێژەی ()%24و 50( ،ساڵ بۆ سەرەوە) بەرێژەی
( )%29گرتوەتەوە .بڕوانە شێوە ژمارە (.)26
شێوهى ژماره ( :)26پەیوەندی نێوان تەمەنو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان
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 -3پەیوەندی نێوان شوێنی نيشتهجێبوون وبەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :وەك لەئەنجامی راپرسیەكەدا
دەركەوتووە ،تاڕادەیەك پەیوەندیەكی مەعنەوی لەنێوان شوێنی نیشتەجێبوونو بەشداری نەكردن لەكۆڕو
كۆبونەوە سیاسیەكان ههيه ،وەك لەشێوەی ژمارە ( )27دەردەكەوێت رێژەی ( )%49ئەوانەی بەشداری ناكەن
لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان نیشتەجێی ناحیەكانی سنوری توێژینەوەكەن ،لەدوای ئەمیش نیشتەجێی گوندەكانی
سنوری لێكۆڵینەوە بەرێژەی( ،)%28لەبەرامبەر ( )%23بۆ ئەوانە نیشتەجێی قەزاكانی سنور
لێكۆڵینەوەكەن.
شێوەی ژمارە( :)27رێژەی بەشداری نەكردن لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان بەپێی شوێنی نیشتەجێبوون
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 -4پەیوەندی نێوان داهاتو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :وەك لەشێوەی ژمارە ( )28دەردەكەوێت ئەو
بەشداربووانەی داهاتی مانگانەیان لە خوار ( )300هەزار دیناری عێراقیە بەرێژەیەكی زۆر بەشداری لەكۆڕو
كۆبونەوە سیاسیەكان ناكەن ،واتە بەرێژەی ( )%43كۆی گشتی ئەوانەی بەشداری ناكەن ،لەدوای ئەمانیش
ئەوانە دێن كەداهاتی مانگانەیان لەنێوان ( )500-300هەزار دیناردایە بەرێژەی ( )%32كۆی گشتی
ئەوانەی بەشداری لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان ناكەن.لێرەوە دەردەكەوێت كەئاستی بژێوی كەسوكارو نەوەی
ئەنفال پەیوەندیەكی راستەوخۆی بەئاستی بەشداری سیاسیانەوە هەیە ،هەرچەندە داهاتەكە نزمبێتەوە
ئەوەندە بەشداریكردنەكەش كەمتر دەبێتەوە.
شێوەی ژمارە(:)28پەیوەندی نێوان بەشداری نەكردن لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكانو داهاتی مانگانە
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 -5پەیوەندی نێوان ئاستی خوێندەواریو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :وەك لەشێوەی ژمارە ()29
دەردەكەوێت ،ئاستی خوێندەواری یەكێكە لەگەورەترین ئەو هۆكارانەی كەلەپشت بەشداری نەكردنی كەسوكارو
نەوەی ئەنفالكراوانەوە هەیە ،بەجۆرێك كە لەكۆی ( )180بەشدارنەبوو لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان ()80
بەشداربوویان بهرێژەی ( )%44نەخوێندەوارن ،دواى ئەمانیش ئەو بەشداربووانە دێت كە بڕوانامەی
سەرەتاییان هەیە بەرێژەی ( ،)%18ئەوانەش كەتەنها توانای نوسینو خوێندنەوەیان هەیە بەرێژەی
( .)%14لەبەر رۆشنایی ئەم ئەنجامانەدا دەتوانین ئەوە دەستنیشان كەین كە پەیوەندیەكی راستەخۆ لەنێوان
ئاستی خوێندەواریو بەشداری لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكاندا هەیە.
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شێوەی ژمارە ( :)29پەیوەندی نێوان ئاستی خوێندەواریو بەشداری نەكردن لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكاندا
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 -6پەیوەندی نێوان پیشەو بەشداری لەكۆرو كۆبوونە سیاسیەكان :بەشێوەیەكی گشتی پیشەی تاك یان هاواڵتی
كاریگەری بەرچاوی هەیە لەسەر بەشداری سیاسی جا ئەو كاریگەریە لەهەر چی ئاستێكدا بێت .لەم
توێژینەوەدا وەك لەشێوەی ژمارە( )30دەردەكەوێت لەكۆی ( )180لەوانەی بەشداری لەكۆرو كۆبونەوە
سیاسیەكان ناكەن ( )56بەشداربوویان واتە رێژەی ( )%31كۆی گشتی ئەوانەی بەشداری لەكۆڕو كۆبونەوە
سیاسیەكاندا ناكەن ئافرەتی ماڵەوەن واتە لەڕهگەزی مێن ،لەدوای ئەمانیش پیشەی فەرمانبەر بەرێژەی
()%24و ،پیشەی كاسب بەرێژەی ( .)%17لێرەوە دەردەكەوێت كەرەگەزی مێ زۆرترین پشكیان لەم ئاستەدا
بەردەكەوێت ،هۆكاری بەرزی ئەم رێژەیەش بۆ نەبوونی هەلو دەرەفەتو باری كۆمەاڵیەتیو ئاستی خوێندنو
باری ئابووری رەگەزی مێی كەسو كارو نەوەی ئەنفالكراوان دەگەڕێتەوە.
شێوەی ژمارە ( :)30پەیوەندی نێوان پیشەو بەشداری نەكردن لەكۆڕو كۆبونەوە سیاسیەكان
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ئەنجام
لەدوای تەواوبوونی توێژینەوەكە چەند ئەنجامێكی گرنگ بەدەركەوتن لەوانە:
 -1بەشداری سیاسی بەهەموو ئاستەكانیەوە یەكێكە لەتایبەتمەندیە سەرهكیەكانی هەر ژیانێكی سیاسی ،چەند
ئەم بەشداریكردنە فراوان بێتو هەلی زیاتر لەبەردەم هاواڵتیاندا بڕەخسێنرێت ئەوەندە ئەگەرى زاڵبونى
بەسەر ئەو كێشەو قەیرانە جۆربەجۆرانەدا هەیە كە لەهەر كاتو شوێنێكدا بێت رووبەرووی سیستەمی سیاسی
دەبنەوە ،لەالیەكی دیكەشەوە شەرعیەتی مانەوەی دەسەاڵتی سیاسی دەسەبەر دەكات ،ئەمە جگە لەوەی
فەراهەمكردنی مافو رێگاكانی بەشداری سیاسی لەهەر كۆمەڵگایەدا هۆكارێكی سەرەكیە بۆ زیادبوونو
گەشەكردنی زیاتری گەشەپێدانی هەمەالیەنەی بەردەوام.
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 -2ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسو كارو نەوەی ئەنفالكراوان ،ئاستەگەلێكی جیاوازن ،بەجیاوازی چاالكیە
سیاسیەكان دەگۆڕێن ،بۆ نمونە لەسەر ئاستی بەدەستەوەگرتنی پۆستو پلەی حكومی ئەم چینە كەمترین
بەشداریان هەیە كە رێژەی ( )%10كۆی گشتی بەشداربووانی فۆرمی راپرسیەكە تێپەڕناكات ،هەروەها لەسەر
ئاستی ئەندامبوون لەحزبی سیاسیدا بەهەمان شێوە ئاستێكی نزمەو رێژەی ئەوانەی ئەندامن لەحزبێكی سیاسیدا
( )%31لەكۆی بەشداربووان تێپەڕ ناكات ،بەاڵم لەسەر ئاستی بەشداریكردنی لەهەڵبژاردنەكاندا ،كەیەكێكە
لەئاستەكانی بەشداری سیاسی ،كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ئاستێكی بەرزیان تۆماركردووە كەرێژەی
( )%87تێدەپەڕێنێت .ئەم ئەنجامانەش ئەوە دەردەخات كە ئاستەكانی بەشداری سیاسی ئەوان جیاوازە،
لەهەمان كاتیشدا ئەمە رێگری لەوە ناكات بگەین بەو ئەنجامەی كە ئەو ئاستانەی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوان تیایدا چاالكن لەرووی گرنگیەوە لەئاستێكی نزمدان.
 -3بەشێوەیەكی گشتی دوو جۆر پەیوەندی ههيه لەنێوان ئاستەكانی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراوانو ئەو هۆكارانەی كاریان لێدەكەن ،هەر یەكە لەرەگەزو تەمەنو شوێنی جوگرافیو داهاتی مانگانەو
ئاستی خوێندەواریو جۆری پیشە ،بەرێژەی جیاجیا كاریان لەسەر بەشداری سیاسیانی كردووە .لەپێشەوەی
ئەوانە داهاتی مانگانەو ئاستی خوێندەواریو جۆری پیشە دێن ،چونكە لەنێوان چاالكیەكانی بەشداری سیاسیو
ئەم گۆڕاوانەدا پەیوەندیەكی راستەخۆ هەیە ،بەجۆرێك چەند داهاتی مانگانە كەمبێت ئەوەندەش ئاستی
بەشداری سیاسی كەمە ،هەروەها نەخوێندەواریش بووەتە كۆسپێكی گەورە لەبەردەم كەسوكارو نەوەی
ئەنفالكراواندا كەبەشێوەیەكی ئاكتیڤ بەشداری لەژیانی سیاسیو دروستكردنی بریاردا بكەن لەسنور
توێژینەوەكە ،ئەمە جگە لەوەی پێشەكانیش هۆكاری بەرچاون بۆ نزمی ئاستی بەشداری سیاسیان ،لەمەشدا
رەگەزی مێ زۆرترین رێژەی بەردەكەوێت بەوەی كەئافرەتی ماڵەوەنو هەلو دەرفەتی بەشداریان زۆر كەم
لەبەردەستە ئەمە سەبارەت بەئاستی یەكەم .ئەوەشی پەیوەندی بەئاستی دووەمەوە هەیە ئەوەیە كەهەندێك
جار نە تەمەن نەشوێنی نیشتەجێبوونو نەداهاتو ..بەشێوەیەكی راستەخۆ كاریان لەسەر ئاستی بەشداری
سیاسی ئەوان نەكردووە ،بۆ نمونە بەشداری كردن لەهەڵبژاردنەكاندا ئەوەندەی پەیوەندی بەهەست كردن
بەلێپرسراوێتی دەستەجەمعیەوە هەیە بەرامبەر بەخاكو نەتەوە ئەوەندە پەیوەندی بەئەندامبوون لەحزب یان
داهاتی مانگانە یان ئاستی خوێندەواری و پیشەوە نیە.
 -4رێژەی ( )%85كۆی بەشداربووان پێیان وایە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیدارەی گەرمیاندا
نەرۆڵی سیاسی نەحكومی ئەوتۆیان نیە كەبتوانن خۆیان بڕیاربەدەستی كارووبارەكانی خۆیان بن .هۆكاری
ئەمەش دەخەنە ئەستۆی حكومەت بەپلەی یەكەمو ،حزبەكان بەپلەی دووەم .تەنانەت ئەوانەشی كەخۆیان
ئەندامن لەناو حزبە سیاسیەكاندا كەرێژەیان دەگاتە ( )%31لەكۆی بەشداربووان تەنها رێژەی ()%15
پێیان وایە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان رۆڵیان لەژیانی سیاسیدا هەیە لەسنوری توێژینەوەكە.
 -5سەبارەت بەدەربڕینی راوبۆچوون لەكاتی روودانی قەیرانە سیاسیەكاندا ،كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان
بەرێژەیەكی زۆر كەدەگاتە ( )%79كۆی بەشداربووان بەالیانەوە گرنگە راوبۆچوونی تایبەتی خۆیان هەبێت.
باشترین رێگەیەكیش كەئەوان بەشیاوی دەزان لەرێگەیەوە بۆچونی خۆیان دەربڕن فشاری مەدەنیە كەرێژەی
( )%36لەكۆی ئەوانە پێكدێنیت كە بەالیانەوە گرنكە رای خۆیان دەربرن ،رێگای دووەمیش كەناڵەكانی
راگەیاندنە بەرێژەی ( ،)%19كەمترین رێژەش رێگای حزبیە واتە لەرێگەی حزبەوە بۆچونی خۆیان دەربڕن
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كەدەكاتە ( .)%13ئەمەش مانای وایە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان زیاتر گرنگی بەدروستكردنی گروپی
فشار دەدەنو پێیان وایە ئەمە گرنگترین رێگایە بۆ كاریگەری كردنە سەر بەرامبەر.
 -6كەسوكارو نەوەی ئەنەنفالكراوان بەرێژەیەكی بەرچاو كەدەگاتە ( )%49.7كۆی بەشداربووان پێیان وایە
ئەو رێككخراوانەی بەناوی داكۆكی كردن لەمافی ئەوانەوە دامەزراون بەنوێنەری خۆیان نازانن ،لەبەرامبەردا
رێژەی ( )%50.3بەنوێنەری خۆیانیان ئەزانن .كەواتە ئەم رێكخراوانە بەشێوەكی زۆر لەئاست ئامانجو
پێوێستی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراواندا نین.
 -7بەشداریكردن لە یادەكانی ئەنفال لەالیەن كەسوكارونەوەی ئەنفالكراوانەوە ،ڕێژەیەكی بەرزە كە دەگاتە
( )%80كۆی بەشداربووان ،وەك لە ئەنجامی ڕاپرسیەكەشدا دەركەوتووە ئەم بەشداریكردنە ئەوەندەی
پەیوەندی بەرزڕاگرتنی ئەو یادەو خۆشەویستی و دەربڕینی هەست و سۆزی خۆیان بۆ قۆربانیان هەیە ،ئەوەندە
پەیوەندی بە هیچ یەكێك لەو گۆڕاوانەوە نیە كە لەناوفۆرمەكەدا هەیە.
 -8كەسوكارو نەوەی ئەنەنفالكراوان بەرێژەیەكی بەرچاو كەدەگاتە ()%34ی كۆی بەشداربووان پێیان باشە
نەوەكانیان هەوڵبدەن پۆستی حكومی حزبی بەدەستەوە بگرن تاوەكو لەرێگەیەوە مافەكانی خۆیان بەشێویەكی
باشتر دەسەبەربكەن )%26( .رایان وایە كە جگە لەدروستكردنی گروپی فشار هیچ رێگەیەكی دیكە نیە بۆ
داكۆكی كردنو بەدەستهێنانی مافەكانیان.
ڕاسپاردە
بە لە بەرچاوگرتنی ئەو ئەنجامانەی كە لە توێژینەوەكەدا دەركەوتن بە پێویستی دەزانین ئەم ڕاسپاردانەی
الی خوارەوە بخەینە ڕوو :
 -1حزب و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی بەتایبەت ئەوانەی لەبواری پێگەیاندن و هۆشیاركردنەوەی
ئافرەتاندا چاالكی دەكەن ،گرنگی زیاتر بە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان بەتایبەت ئافرەتان بدەن ،چونكە
ئەم ڕەگەزە نزمترین ئاستی بەشداری سیاسیان هەیە.
 -2پێویستە دامودەزگا فەرمیەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستان ،جگەلە دابین كردنی ژیانێكی شایستەو
بێكەموكوڕی بۆكەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ،بایەخی زیاتر بدەن بە الیەنی سایكۆلۆژی ئەوان ،چونكە
ئەوەندەی پێویستیان بە دڵنەوایی و بەرز ڕاگرتنی هەست و سۆزیان هەیە ،كەمتر پێویستیان بەالیەنەكانی
دیكە هەیە.
 -3هەوڵدان بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی هۆشیاری و ڕۆشنبیری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ،تا وەكو
بەشدارییەكی كاریگەر لە ژیانی سیاسی و بەڕێوەبردندا بكەن.
 -4گەیاندنی خزمەتگوزاریە سەرەكیەكان و ئاوڕدانەوەی خەمخۆرانە لە گوندو ناحیەكانی سنووری توێژینەوەكە
بەتایبەت ئەو گوندو ناحیانەی كە زۆرترین كاریگەریی تاوانی ئەنفالیان بەركەوتووە.
 -5حزب و حكومەت پێكەوە گرنگی بەوە بدەن كە هەلی زیاتر لەبەردەم نەوەی ئەنفالكراواندا بڕەخسێنن بۆ
بەدەستەوەگرتنی پۆست و پلەی حزبی و حكومی ،تاوەكو نەوەكانی قوربانیانی ئەنفال خۆیان ڕاستەوخۆ
بەشداریی لە دروست كردنی بڕیارەكاندا بكەن.
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 -6یادو بۆنەكانی تاوانی ئەنفال لە یادوبۆنەی حزبی و ناوچەییەوە بگۆڕێت بۆ پرسێكی نیشتیمانی
هەمەالیەنەو بكرێنە بزوێنەری چاالكی ڕێكخراوەیی و حكومی كە لە ئاستی گەورەی تاوانەكەدا بێت.
 -7ئاوڕدانەوەی لێپرسراوانە لەو داواكارییانەی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان هەیانە بەتایبەت دادگایی
كردنی ئەوانەی دەستیان لە تاوانی ئەنفالدا هەیە.
 -8ڕێكخراوەكانی تایبەت بەداكۆكی لە مافی ئەنفالكراوان زیاتر چاالكبن و لە ئاستی گەورەیی بەرپرسیارێتی
كەیسی ئەنفالدا بن.
ليستى سهرچاوهكان
سهرچاوهكان بهزمانى كوردى
يهكهم :ئهتڵهس
 -1هاشم ياسين ئهوانى تر ،ئهتڵهسى ههرێمى كوردستانى عێراق :عێراق و جيهان ،چاپخانهى تينۆس.2009 ،

دووهم :نامهى ماستهرو تێزى دكتۆرا
 -1محهمهد مههدى كهريم ،دابهشبوونى شوێنيى نيشينگه مرۆييهكانى ئيدارهى گهرميان ،نامهى ماستهر ،كۆلێژى ئاداب ،زانكۆى
گهرميان.2016 ،

سێيهم :فهرمانگه حكوميهكان
 -1وهزارهتى پالندانان ،بهڕێوهبهرايهتى ئامارى سلێمانى ،نهخشهى كارگێڕى پارێزگاى سلێمانى و ئيدارهى گهرميان ،بهشى
.2010 ،GIS

چوارهم :سهردانى مهيدانى
 -2وهزارهتى شههيدان و ئهنفالكراوان ،بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدان و ئەنفال كراوانی گەرمیان .لەبەرواری .2017/5/3

پێنجهم :چاوپێكهوتن
 -1جهبار عومهر صاڵح ،بهڕێوهبهرى گشتى بەڕێوەبەرایەتی گشتی شەهیدان و ئەنفال كراوانی گەرمیان .لەبەرواری
.2017/5/3

سهرچاوهكان بهزمانى عهرهبى
يهكهم :كتێب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

إبراهيم أبراش ،علم االجتماع السياسي ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان-االردن.1998 ،
اسماعيل علي سعد ،اصول علم االجتماع السياسي :في السياسة والمجتمع،ج ،2دار النهضة العربية ،بيروت-لبنان.1988 ،
أمين عواد المشاقبة و دينا صبيح شقير ،نظريات التنشئة السياسي والثقافة السياسية ،عين للدراسات والبحوث االنسانية
واالجتماعية ،القاهرة.2017 ،
جالل عبدالله معوض ،ازمة المشاركة في الوطن العربي في :علي الدين هالل وآخرون ،الديمقراطية والحقوق االنسان في
الوطن العربي ،سلسلة كتب المستقبل العربي ،العدد ( )4مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.1983 ،
سامية خضر صالح ،المشاركة السياسية والديمقراطية :اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا،
جامعة عين الشمس ،القاهرة-مصر.2005 ،
السيد عبدالحليم الزيات ،التنمية السياسية :االبعاد المعرفية والجامعية ،ج ،2دار المعرفة الجامعية ،الجزائر.2002 ،
شعبان الطاهر االسود ،علم االجتماع السياسي ،دار المصرية للطباعة والنشر ،القاهرة.1997 ،
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 .8عبدالهادي أحمد الجوهري ،درسات في علم االجتماع السياسي ،مكتبة نهظة الشرق ،القاهرة.1980 ،
 .9فليب برو ،علم االجتماع السياسي ،ترجمة :محمد عرب صاصيال ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت،
.1998
 .10محمد السويدي ،علم االجتماع :ميدانه وقضاياه ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائير.1990 ،

دووهم :گۆڤارهكان
.1
.2
.3
.4

ثامر محمد كامل الخزرجي ،السياسية العامة وأداء النظام السياسي ،مجلة العلوم السياسية ،العدد ( ،)33كلية العلوم
السياسية ،جامعة بغداد.2006 ،
عمر إبراهيم خطيب ،التنمية والمشاركة السياسية في اقطار الخليج العربي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ( ،)40مركز
دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،حزيران .1982
لعجان محمد لمين ،إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد ( ،)12جامعة محمد خيضر
بسكرة ،الجزائير.
يوسف خليفة يوسف ،المشاركة السياسية في دول الخليج العربي ،مجلة المستقبل العربي ،العدد ( ،)290مركز دراسات
الوحدة العربية ،بيروت ،نيسان .2003

سێيهم :نامهى ماستهرو تێزى دكتۆرا

 .1تارا عمر محمد ،المشاركة السياسية وتاثيرها على عملية التحول الديمقراطي :العراق المعاصر كحالة للدراسة ،رسالة
ماجستير ،كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة السليمانية.2009 ،
 .2هند قاسم ،المشاركة السياسية للمرأة في دول الخليج العربي ،دراسة حالة الكويت ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية
العلوم السياسية ،جامعة بغداد.2005 ،

سهرچاوهكان بهزمانى ئينگليزى
1. Samauel P.Hantington and John M.Nelson, on easy, Political Participation in
Developing countries, Harvard, University Press. USA,1976. P.3.
2. Verba Sidney, Norman Nie, American Citizen Participation Study (Internet
Source, comment, statistical Labaratory, Website, UNCAT, 1990, p.2.
3. Gold man, Berry, Jnnda, The Challenge of Democracy, Internet Source, New
Java Ideology, Download Dos, Hougthon, Mifflen Company,1997, p.4.

سهرچاوهكانى تۆڕى زانيارى نێودهوڵهتى (ئينتهرنيت)
 .1عبداالله واردي ،التأصيل الفقهي للمشاركة السياسية ،الحوار المتمدن ،العدد ( )1994في ( 1آب  ،)2007على شبكة
المعولمات الدولية. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=104505 :
 .2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوزيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لالمم
المتحدة ( 2200الف) (د )21 .المؤرخ في ( 16ديسمبر .)1966
 .3ألمم المتحدة ،االعالن العالمي لحقوق االنسان:على الموقع الرسيمي لالمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية:
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html102.
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فۆرمی راپرسی
بەرێز كەسو كارو نەوەی ئهنفالكراوانی بەرێز:
ئەم فۆرمی راپرسیە كە لەبەردەستتدایە بەناونشانی (ئاستی بەشداری سیاسی كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوانو گرنگترین ئەو
هۆكارانەی كاریان لێدەكەن –ئیدارەی گەرمیان -بەنمونە) توێژینەوەیەكی زانستییە.
لەبەر گرنگیو بایەخی گەورەی ئێوە وەك كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان ،كەنمونەی قوربانیدانن لەناو كۆمەڵگای كوردیدا،
ئێوەمان دەستنیشان كردووە بۆ ئەم توێژینەوەیە ،بۆیە ئومێدەوارین بەوردی وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەنەوە كە لەناو ئەم فۆرمەدا
هاتوون .هەموو زانیاریەكانی ناو ئەم فۆرمە بەئەوپەڕی نهێنی دەمێنێتەوەو تەنها بۆ مەبەستی توێژینەوەكە بەكاردێت .بۆ ئەو
مەبەستەش ئەوپەڕی سوپاسو پێزانینی خۆمان ئاراستەی ماندووبوونتان دەكەین ،وبەشداریتان بەرز دەنرخێنین.
هاوكاریتان جێگەی سوپاسو پێزانیە
مامۆستا

دكتۆر

دلێر كەریم
مامۆستا لەئامادەیی گەرمیان /پەروەدەی گەرمیان

یاسین ئاشوور جەوهەر
مامۆستای لەزانكۆی گەرمیان
تكایە نیشانەی ( )لەناو واڵمی هەڵبژێردراو دابنێ.
زانیاری كەسی
یەكەم :رەگەز:

مێ

نێر

دووەم :تەمەن
18بۆ  30ساڵ

31بۆ  40ساڵ

 41بۆ  50ساڵ

 50ساڵ بۆ سەرەوە

سێیەم :شوێنی نیشتەجێبوون
قەزا

ناحیە

گوند

چوارەم :داهاتی مانگانە
 -1كەمتر لە (300000سێ سەد) هەزار دینار ----------------------------------
 -2لە( )300000تا ()500000دینار-------------------------------------------
 -3لە( )500000تا ()800000دینار--------------------------------------------
 -4لە( )800000تا ()1000000دینار-------------------------------------------
 -5لە( )1000000تا ()1500000دینار------------------ -----------------------
 -6لە( )1500000تا ()2000000دینار-----------------------------------------
 -7لە( )2000000دینار بەسەرەوە----------------------------------------------
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پێنجەم :ئاستی خوێندەواری:
 -1نەخوێندەوار
ب -سەرەتایی
 -2أ -خوێندەوار

ج -ئامادەیی
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ه -بەكالۆریۆس

د-دبلۆم

و-خوێندنی بااڵ
شەشەم :پیشە
-1بێكار

 -2كاسب

 -6ئافرەتی مااڵ

 -3فەرمانبەر

 -5خوێندكار

-4خانەنشین

 -7پیشەی تر------------------------------------:

بەشداری سیاسی
نەخێر

یەكەم :ئایا ئەندامی لەهیچ حزبێكدا؟ بەڵێ
ئەگەر وەاڵمی پرسیاری پێشوت بەنەخێرە ،بۆچی ئەندام نیت لەهیچ حزبێكدا؟ -1باوەڕم بەگرنگی حزب نییە---------------------------------------------------------------.
 -2هیچ حزبێك نیە گوزارشت لەبیرورای من بكات--------------------------------------------.
 -3حزبەكان هیچ شتێك بۆ خەڵك ناكەنو تەنها بۆ بەرژەوەندی خۆیان هەوڵدەدەن----------------.
 -4بڕوام بە پەیڕەو و پرۆگرامی حزبەكان نییە-------------------------------------------------.
 -5پرسی ئەنفال لەناو حزبەكاندا گرنگی پێنادرێت----------------------------------------------.
 -6ئەوەی بچێتە ناو ئەو حزبانەی لەدەسەاڵتدا نین رووبەڕووی كێشەو گرفت دەبێتەوە---- -------.
 -7گرنگی بە سیاسەت نادەم------------------------------------------------------------------.
دووەم :ئایا هیچ پۆستیكی حزبی یان حكومیت هەیە؟

نەخێر

بەڵێ

سێیەم :لەكاتی هەبوونی قەیرانێكی سیاسیدا گرنگە بەالتەوە بۆچوونی خۆت دەربڕی؟
نەخێر

بەڵی

ئەگەر وەالمەكەت بە بەڵێ یە كام لەم رێگایانەی خوارەوە بەگونجاو دەزانێت كەبۆچۆنی خۆت دەربڕی:
 -1لەرێگەی دامودەزگا رەسمیەكانی حكومەتەوە------------------------------------------------
-2لەرێگەی كەناڵەكانی راگەیاندنەوە-----------------------------------------------------------
 -3لەرێگای فشاری مەدەنیەوە-------------------- ---------------------------------------------
 -4لەرێگەی الیەنە سیاسیەكانەوە--------------------------------------------------------------
چوارەم
بەڵی

:

ئایا
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پێنجەم :ئایا گرنگی بە بەرنامە سیاسیەكان ئەدەیت؟
(مەبەست لەبەرنامە سیاسیەكان ئەو بەرنامانەن كە لەرێگەی حكومەت -حزبە سیاسیەكان-كەناڵەكانی راگەیاندن).
نەخێر

بەڵی
ئەگەر وەالمەكەت بەنەخێرە ئەوا بۆچی گرنگی بە بەرنامە سیاسیەكان نادەیت:
 -1تەنها قسەكردنەو كرداری لەگەاڵ نییەو بۆدوورخستەنەوەی خەڵكیە لەژیانی سیاسی----.
-2تەنها بابەت دەوروژێننو گرنگی بەدەرخستنی راستیەكان نادەن------------------.
-3چونكە چارەسەرو شتی نوێیان پێ نییە---------------------------------.
شەشەم :ئایا بەشداری هەڵبژاردنەكانی پێشووت كردووە كە لەهەرێمی كوردستان ئەنجامدراوە؟

نەخێر

بەڵێ
حەوتەم :بەشداری لەهەڵبژاردنەكانی داهاتوو دەكەیت؟

نەخێر

بەڵێ
ئەگەر وەالمەكەت بە نەخێرە ئەوا بۆچی بەشداری هەڵبژاردنەكان ناكەیت:

 -1چونكە دەنگدانم كاریگەری نییە----------------------------------------------------------.
-2ئەنجامی هەڵبژاردنەكان هیچ گۆڕانكاریەك دروست ناكات----------------------------------.
 -3دیموكراسیەكی نادروست هەیەو ساختەو یاری كردن بەدەنگی دەنگدەرانەوە دەكرێت---------
هەشتەم :ئایا پێشتر بەشداری هیچ مانگرتنو رێپێوانو خۆپیشاندانێكت كردووە؟
نەخێر

بەڵێ

نۆیەم :ئایا باوەڕت وایە كە كەسوكارو نەوەی ئەنفالكراوان لەئیدارەی گەرمیان رۆڵیان لەژیانی سیاسیدا هەیە؟
نەخێر

بەڵێ
ئەگەر وەاڵمەكەت بەنەخێرە ئەوا هۆكاری كەمی رۆڵی نەوەكانی ئەنفال لەژیانی سیاسیەدا چیە؟

 -1وانابینم لەالیەن حزبەكانەوە گرنگیمان پێدەدرێت------------------------------------------.
 -2لەالیەن حكومەتەوە پەراوێز خراومو هەلی كاركردنم بۆ نارەخسێت-----------------------.
 -3مەترسیم هەیە لەوەی بەشداری سیاسی بكەمو راووبۆچوونی خۆم دەرببڕم------------------.
 -4هیچ رێگەیەكی كاریگەر نییە لەرێگەیەوە بەشداری سیاسی بكەم-------- -------------------.
 -5گرنگی بەبەشداری سیاسی نادەم----------------------------------------------------------.
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دەیەم :ئایا سااڵنە بەشداری یادەكانی ئەنفال دەكەیت؟
نەخێر

بەڵێ

ئەگەر وەالمەكەت بە نەخێرە ئەوا هۆكارەكەی:
 -1لە بۆنەیەكی نیشتیمانیەوە كراوەتە بۆنەیەكی حزبیو بەرپرسان خۆیانی تێدا نمایش دەكەن-.
 -2تەنها لەو رۆژەدا تاوانی ئەنفال یاد دەكرێتەوە----------------------------------------------
-3یادكردنەوەكان هیچ بەرهەمێكی كرداری نەبووە-------------- -----------------------------.
 -4تاوانبارانی تاوانی ئەنفال هیچ سزایەك نەدراون------------------------------------------.
 -5برينهكانم (ئازارهكانم) نوێدهبنهوه-------------------------------------------------------.
یازدەهەم :ئایا رێكخراوەكانی تایبەت بەداكۆكی كردن لەتاوانی ئەنفال بەنوێنەری خۆت دەزانیت؟
بەڵێ

نەخێر

دوازدەهەم :بۆ ئەوەی نەوەی ئەنفالكراوان لەسنوری ئیدارەی گەرمیان ،لەداهاتودا رۆڵی بەرچاو وكاریگەریان هەبێت لەپرسە
سیاسیەكاندا كام لەم رێگایانەی خوارەوە بەشیاو دەزانیت:
 -1الیەنە سیاسیەكان----------------------------------------------------------------------.
 -2رێكخراوە مەدەنیەكان------------------------------------------------------------------.
 -3دروستكردنی گروپی فشار------------- -------------------------------------------------.
 -4كاركردن لەناو كەناڵەكانی راگەیاندن---------- ------------------------------------------.
 -5هەوڵدان بۆ بەدەستەوە گرتنی پۆستو پلەی حكومی و حزبی------------------------------.
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