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 ثوختة  

ئاستةنطةكانى بةردةمى هةميشة ثالَنةرى تايبةت بةخؤى هةية نوسني و تويَذينةوة لةبارةى ضةمكى كؤمةلَطاى مةدةنى و 
،بةسةرجندان لةوةى كة ليَرةو لةوىَ وبةبةردةوامي سيستةمة مشوىل و تؤتاليتاريةكان خؤيان منايش دةكةن و دةكةونة 

ري و كؤمةالَيةتى و بةرتةسك كردنةوةى ئازاديةكان و ثيَشليكردنى مافةكان،جاض مافة سياسيةكان بن يان مافة مةدةني و ئابوو
ياساييةكان بن،لةدواى دةركةوتنةوةى رِذيَمة ستةمكاريةكانى سةدةى بيستةم لةبةرطى نازيزم و فاشيزمدا،جاريكى تر 
قسةكردن لةسةر ئةم ضةمكة وةك ثيَويست خؤى منايندةكرد،بةوثيَيةى مةبةستى سةرةكى طروث و دام و دةزطاكانى كؤمةلَى 

ت كردنةوةى دةستى دةسةالَتة لةكاية جؤربةجؤرةكانى ذيان و فةراهةم كردنى ثانتايي ئازاديةكانة مةدةنى لةزؤر حالَةتدا كور
 بؤ ئةوةى مرؤظ بتوانيت طوزارشت لةويست و ئريادةو داخوازيةكانى بكات وهةست بةكةرامةت و  بوونى خؤى بكات لة كؤمةلَطا.

 سةدةى بيستةم ,مافةكان ,ئازاديةكان  ,كوردستانهةريَمى  ,ميَذووى كؤمةلَى مةدةني  : كليلي ووشةكان

 ئاماجنى تؤيَذينةوةكة

خستنةسةر ميَذووى ئةم ضةمكةو سةرهةلَدانيةتى لة ووالَتانى ئةوروثادا ,ثاشان ئاماجنى  ئةم تويَذينةوةية تيشك 
هاتنةناوةوةى ئةم ضةمكةية بؤ ووالَتانى عةرةبى ئيسالمى و دواتر عيَرِاق و هةريَمى كوردستان،ثاشان وةستانة لةسةر 

 يَدانى مافة مةدةنيةكان لة هةريَمدا.ئاستةنةطةكانى بةردةمى و هةولَيَكيشة بؤ بةمةدةنى كردنى دامةزراوةكان و طة شةث

 طرنطى تويَذينةوةكة

طرنطى ئةم تويَذينةوةية لةوةدا خؤى منايش دةكات كة لةهةر كات زياتر لة ئيستادا تاكى كورد هةست بةثةراويَز خسنت و بىَ 
 مايف دةكات و ثيَويستى طروث بةندى و رِيَكخراوة مةدةنيةكان جاريَكى تر ديَنيَتة ثيَشةوة.

 نى تويَذينةوةكةثال
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ئةم تويَذينةوةية دابةشى ثيَشةكى و ضوار تةوةرو دةرئةجنام كراوة بةم شيَوةية:لة تةوةرةى يةكةمدا ،تيشك خراوةتة سةر 
ضةمك و ثيَناسةى كؤمةلَى مةدةنى،تةوةرةى دووةممان تةرخان كردوة بؤ ميَذووى سةرهةلَدانى ئةم ضةمكة ،لة تةوةرةى سيَيةمدا 

تة سةر بنيات نانى كؤمةلَى مةدةنى و تايبةمتةندى و رِةطةزةكانى ،تةوةرةى ضوارةم و كؤتايشمان ثةيوةست سةرجنمان خستؤ
 كردوة بة ئامانج و ئاستةنطةكانى لة هةريَمى كوردستان. 

 تةوةرى يةكةم: كؤمةلَى  مةدةنى : ضةمك و ثيَناسة 

ةكاريدةهيَنني لةرِووى زمانةوانيةوة لة )اجملتمع املدني( كة ئيمةى كورد ب(  1)كؤمةلَى مةدةنى ياخود كؤمةلَطاى مةدةني 
كؤمةلَطا( لةكردارى )مجع( ة يان )إجتمع( وةرطرياوة بةماناى كؤبونةوةى خةلَكانيَك  –عةرةبيةوة وةرطرياوة، ووشةى )اجملتمع 

 . (  2)لةدةورى شتيَك يان طروثيَك يان طروث بةندى لةدةورى ئاماجنيَكى ديارى كراو دةطةيةنى 
(لة ثةرتوكةكةى خؤيدا )كؤمةلَطاى شارستانى(      _1945د. بورهان غليون بريمةندوثروَفيسوَرى كوَمةلناسي طةورةي سوري )

حضارة ( لة )حضر( ةوة –ووشةى شارستانى وةك هاوواتاى مةدةنى بةكارهيَناوة، لةزمانى عةرةبيشدا ووشةى )شارستانى 
 (                     3)تةجىَ بوون ديَت وة بةثيَضةوانةى ووشةى )بداوة( دةشتى و خيَلَةكى بةكارهاتوة  وةرطرياوة كة بةواتاى سةقامطريى و نيش

 politkeى الى ئينطليزةكانة كة لة دةستةواذةى ) civil  society))اجملتمع املدني(الى عةرةبةكانيش وةرطرياوى ووشةى )

kanomia  )(دا 322_384ئةرستؤو فةيلةسويف يوناني )ب.ز( وةرطرياوة كة مةبةست ليَى خةلَكانيَكن كة لة )دةولَةتة شار
حضارة ( كة بورهان غليون بةكاريهيَناوة تةواو –بةوثيَية بيَت ووشةى )شارستانى  (  4)دةذين واتا دةولَةتة شارةكانى يؤنان  

 نزيكة لةو ضةمكة يؤنانيةيى كة ئةرستؤ بةكاريهيَناوة .
وةمى سةدةى هةذدةهةم و ثاش )تيَورى ثةميانى كؤمةالَيةتى( هاتؤتة هزرى سياسيةوة ,كةباس لة ئةم ضةمكة لة نيوةى دو

رةوش و هةلومةرجيَك دةكات كة مرؤظ لة ئازادية سروشتيةكانى خؤى خوش دةبيَت و مل بؤ دةسةالَتى دةولَةت و ياسادا 
 (   5)دادةنةويَنيت 

ياواز لةبارةيةوة هةيةو بريمةندان و تايبةمتةندانى ئةم بوارة لة ديدطاو سةبارةت بةثيَناسةى ئةم ضةمكةش رِاو بؤضونى ج 
تيَرِوانينى جياوازةوة ئةم ضةمكةيان شرؤظةو شيكردؤتةوة ,ئةم رِاجيايةى ليَكؤلَةرانيش دةطةرِيَتةوة بؤ جياوازى طةشةى 

ينى( جياوازدا ثيَشوازيان لةم ضةمكة كردةوةو ئابوورى وسياسى و كؤمةالَيةتى كؤمةلَطاكان . واتا كؤمةلَطاكان لة )زةمان و زةم

                                                           

(1
ويَذةر الى ئيَمةى كورد هةردوو دةستةواذةى )كؤمةلَطاى مةدةنى يان كؤمةلَى مةدةنى ( بةكاردةهيَنريَت و زؤرجار لةيةكرتى جياناكريَنةوة كة ت(

ثةكان شياو طوجناوةو ووشةى كؤمةلَطاش ئاماذةية بؤ كؤمةلَطايةك كة كؤمةلَة مةدةنيةكان طروةى كؤمةلَ بؤ رِيَكخراوةكان و ثيَيواية ووش
 نةشومنايةكى سروشتيان تيادا كردووةو جيَطاى خويان كردؤتةوة .

 . mawdoo3.comتعريف اجملتمع لغة واصتالحاَ(بؤ زانيارى زياتر برِوانة : 2)

 .32،ال2009،سالَى  7(فةرهاد حممودحامت و هيَمن جبار حممود،دةركةوتنى شارستانى ،نويَ بوون ،طؤظار،ذمارة 3)

 .528،ال2006ضاثخانةى رِؤذهةالَت ،وةزارةتى ثةروةردة ،هةوليَر ،سالَى حاجى زادة، فةرهةنطى سياسى ئارةش,( زاهري حممدى و ياسني 4)

 .529-528(هةمان سةرضاوة ،ال 5)
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بة ثيَى ئاستى هؤشيارى و طةشةى كؤمةالَيةتيان ,هةم هةلَويستيان لةبةرامبةردا وةرطرتوة هةم هةولَى خؤطوجناندنيشيان 
ةم تةوةرةيةدا لةتةكدا داوة. رِؤضوون بةميَذووى ئةم ضةمكةدا هةلَدةطةرين بؤ تةوةرى دووةمى ئةم تويَذينةوةيةو هةولَدةدةم ل

 بؤ زياتر ئاشنا بومنان بةكؤمةلَى مةدةنى  ضةند ثيَناسةيةك خبةمة رِوو.
( واى بؤدةضيَت كة: )ئةم كاية طوجناوة ية كة طروث و دام و دةزطا 1995_1925ئيَرنست طلةربريمةندي فةرةنسي)

 .(   6) وكان دةطريَتة خؤ(كؤمةالَيةتى و رِيَكخراوة بةرهةلَستكارةكانى دةولَةت ياخود رِيَكخراوة سةربةخ
كةسايةتى سياسى و رِؤشنبريى ديارى ميصرى دكتور سعدالدين إبراهيم ثيَيواية كة كؤمةلَى مةدةني :)لةكؤمةلَيَك لة و دةستة 
جةمعي و طروثة خؤبةخشة سةربةخؤيانة ثيَكديَت كة مةبةستيانة و تيَدةكؤشن  بؤ ثرِكردنةوةى بؤشاي نيَوان دةولَةت لةاليةك 

ماجنى ثاراستنى بةرذةوةندي تاكةكانى ناو كؤمةلَط و مامةلَةكردنيَكى ئاشتيانة لةطةلَ فرةيي و وخيَزان لةاليةكى ترةوة، بةئا
 (7)جياوازيةكان( 

(بؤضونى خؤى لةمةرِ كؤمةلَى مةدةنى بةم شيَوةية 2018_1946زاناي كومةلناسي عرياقي دكتؤر فاحل عبداجلباريش)
رتةكان و يانة هةرةوةزيةكان دةطريَتةوة،كة نامريى و ناخيَزانى خستؤتة رِوو :)هةموو كؤمةلَطاكان و سةنديكاكان و ثا

 (8)ونامرياتني(

كؤمةلَى مةدةني :)رِيَكخراو طةليَكى نادةولَةتني  بة ومانايةى كة خةلَك بةخواستى خؤيان دروستيان كردوون و سةربةخؤ 
 دنيان بؤ كةسيَك يان طروثيَك لة خةلَكيان نية (.لةدةولَةتان بةرِيَوةى دةبةن و ناحكومني بةومانايةى كة مةبةستى سوود طةيان

(9) 

دكتور كةريم ئةبو حالوةش كةبريمةدنيَكي سورية وخاوةني ضةندين تويَذينةوةية لةوبوارةدا,سةرجنى خؤى بةم شيَوية لةسةر 
رِيَكخسنت و ياساو رِيَسا  كؤمةلَى مةدنى دةربرِيوة و دةلَيَت،)تيَكةلَيةكة لةو دذة بةرذةوةنديانةى كةثيَويستيان بةجؤريَك لة

هةية،بةجؤريَك شيَوةيةكى عةقالَنى دةطريَتة بةر ،رِكابةرى ئازاد و كةمرتين ئاستى ثاراستنى يةكسانى بؤ رِكابةرةكان بةدةست 
  ( 10) دةهيَنىَ(

                                                           

،سالَى  1(خةليل ئيسماعيل حممد، كؤمةلَى مةدةنى و ئايندةى طروثة ئيتنيةكان لةعيَرِاقدا،سةنتةرى ليَكؤلينةوةى سرتاتيجى،طؤظار،ذمارة 6) 
 . 9،ال 2004

   90،ص2003(عبدالوهاب محيد رشيد، التحول الدميوقراطى واجملتمع املدني،الطبعة االوىل ،دار املدى للثقافة والنشر ،سورية،7) 

 ( فاحل عبداجلبار ،دةولَةت ،كؤمةلَطاى مةدةنى و وةضةرخانى دميوكراسى لةعيَرِاقدا،وةرطيَرِانى :ئاوات ئةمحةد ،ضاثى يةكةم ،ضاخيانةى8) 
 .4،ال2001داناز ،سليَمانى ،

 .15،ال 2003ني ،ياسني عومةر ،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى داناز،سليَما:نى ضي ية،وةرطيَرِاني ة(مةريةم ثورنةزةر ،كؤمةلَى مةد9) 

ئيسماعيل كوردةو ئةوانى تر،ضاثى دووةم،لة بالَوكراوةكانى سةنتةرى :(كةريم ئةبو حةالوة، طريو طازى ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى ،وةرطيَرِانى 10) 
 ،ال 2004ليَكؤلَينةوةى فكرى و ئةدةبى منا،هةوليَر،
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يشةيى و دامةزراوة  بةسةرجندان لةم ثيَناسانة دةطةينة ئةو رِاستيةى كة كؤمةلَى مةدةنى بةسةرجةمى ئةو رِيَكخراو سةنديكا ث
كومةاليةتي  و سياسيانة دةطوتريَت كة ثانتايي و بؤشايى نيَوان بوارى طشتى )واتا دةولَةت( و بوارى تايبةت )واتا خيَزان( 
ثرِدةكةنةوة،وةك فاحل عبداجلبار ئاماذةى ثيَ كردوة ئةم رِيَكخراوانة )نامريى (ن واتا لةدةرةوةى خواست وويستى دةولَةتدان 

نى خؤيان ودام دةزطاكانى دةولَةتيان ثاراستوة، هةروةها )نامرياتى( شن بةماناى خواست و ويستيَكى ئازادانة لة ثشت  ونيَوا
 كارةكانةوةن وفؤرِمة تةقليدو كالسيكةكانيان ثيَثةراِندوة.

ورت كردنةوةى دةستى كؤمةلَةمةدةنيةكان زؤرجار وةك طروثةكانى فشار خويان منايش دةكةن و كارةكانيان ضرِدةكةنةوة لة ك
دةسةالَت لةكاية جؤربةجؤرةكانى ذياندا ، بةمةبةستى رِةخساندنى كةشيَكى ئازاد كة تاكةكانى كؤمةلَطا بة ضاالكية 
جؤربةجؤرةكانى هةلَبستيَت و لةذيَر سيَبةرى ئازاديدا ثةرة بةبةهرةوة  وتواناكانيان بدةن ،هةنديَك جاريش بةناجارى  

كؤمثانيا ئابوريةكان و خاوةن كارةكاندا،داواى دةستتيوةرداني دةولَةت دةكةن بؤ طيَرِانةوةى هاوسةنطى و لةبةرامبةر قؤرخ كارى 
دةستةبةرى مافةكان بؤ هاوالَتيان.كؤمةلَى مةدةنى سةرجةمي دةزطا سياسى و ئابوورى و كؤمةالَيةتى و رِووناكبرييانة دةطريتةوة 

ربةخؤيى رِيَذةييان لة دةسةالَتى دةولَةت و قازاجنى كؤمثانياكان وكةرتى كة لةبوارى جياوازى خؤياندا كاردةكةن و سة
 (11) تايبةتى هةية.

 تةوةرى دووةم: ميَذووى دةركةوتنى كؤمةلَى مةدةني 

 يةكةم : يؤنان زةمينى يةكةمى كؤمةلَى مةدةنية

سىَ سةدة بةر لةئيَستا دةطةرِيَتةوة،بةالَم ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى طةرضى لةبةركارهينانى دا ميَذوويةكى نويَى هةيةبؤ دوو تا 
وةكو باقى ضةمكةكانى ترى وةك هاوالَتى بوون ،دميوكراسى ...هتد، ميَذوويَكى دوورو دريَذى هةية،سةرزةمينى يةكةمى 

انى يؤنان و دةركةوتنى ئةم ضةمكة بة تيَكةيشتنة كؤن و كالسيكةكةى دةطةرِيَتةوة بؤ يؤنانيةكان ،يان رِاسرت بؤ دةولَةتة شارةك
 (12) تايبةترت،دةولَةتة شاري)ئةسينا(

لةو دةولَةتة شارانةدا كة بةالنكى لةدايك بوونى فةلسةفةش دادةنريَت، فةيلةسوفانى يؤنانى  تؤيَذينةوةو تيَرِامانةكانيان 
اريةتى لةدةورى بابةت طةليَكى وةك )خؤشةويستى،هاورِيَيةتى، فيَركردن،هاوسةرطريى ،ئةركةكانى كؤيلة،بةرثرسي

فةرمانرٍةواو طةورةكان،بةهرةو تواناى ثيشةيى و دابةشكردنى كارو هاوالَتى بوون(.دةسورِانةوة ،تيَورى فةلسةفى و سياسيان 

                                                           

  102،ال2004،حوزةيراني 33سةردةم،طؤظار،ذمارة ، يَطةرد ف بؤمةلَطاى مةدةنى ،وةرطيَرِانى :روو(فريد باسيل ئةلشانى،ك11) 

 .80،ال2007،سليماني،22( ئارام جةمال سابري،كؤمةلَطاى مةدةنى )دةسةالَتيَكى بةردةم دةسةالَت (،رؤشنطةرى ،طؤظار 12) 
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لةسةر بنةماى ليَكؤلَينةوة  لةو ضةمكانةو ثةيوةندى و كاريطةرييان لةسةر يةكرتى و طفت طؤ لةسةر )تايبةت و طشتى( 
  (13) )بةشةكى و هةمةكى( دارِشت.

دارِشتنيَك نزيك لة بةكارهيَنانى ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى ،بةبيَ ئةوةى ئةم ضةمكة بةكاربهيَنريَت،بةلَكو لةجيَطاى ئةو ضةمكة 
دةستةواذةى )كؤمةلَطاى سياسى( يان بةكارهيَناوة ،ئةمةش  لةوةوة سةرضاوة دةطريَت كة يؤنايةكان ثيَيان وابوة بةبىَ بوونى 

 ىَ بوونى سيستةميَكى سياسى ) شارستانيةت( بينا ناكريَت و طةشةى شارستانى و كؤمةالَيةتى رِوونادات.)دةولَةتة  شار( و بةب

(14) 

لةم تيَرِوانينةوة دةيانرِوانية ئةرك و مايف هاوالَتيان و بةثيَويست بةلَكو وةك ئةركيَكى ثريؤز سةيرى ئينتمايى هاوالَتيانيان 
ك كة طؤشةطرية و دوورة ثةريَزة لة كارى سياسى و لةدةرةوةى دةولَةتة شاردا دةذى وةك دةكرد بؤ دةولَةتة شارةكانيان . مرؤظيَ

 (15)مرؤظيَكى بىَ مؤرِالَ سةير دةكرا و وةك مرؤظيَكى )المنتمي( هةذمار دةكرا

نةذي ئةرستؤ كة بؤضوونى وابوو )مرؤظ بونةوةريَكى سياسية(واتا ) دةولَةتة شاري(يةكةسيَك لة )دةولَةتة شار( دا 
،بوونةوةريَكة يان لة مرؤظ نزمرتة يان بةرزترة،هةر لة ثياوة دةضيَت ,هؤمريوس شاعريي نابيناي يوَناني لةسةركونةيدا 

(ب.ز بووة زياد لةوة دةرِوات 427_462ثريكليسيش كةحوكمراني ئةسينا) (16)ووتويةتى )بيَكةس ليَقةوماو بيَسةر وبةرة(
تةمبةلَ نارِوانينة ئةو ثياوةى بةشدارى لة كاروبارى دةولَةتدا ناكات،بةلَكو وةك مرؤظيَكى بىَ ودةلَيَت )ئيَمة وةك كةسيَكى 

بةم شيَوةية تا سةردةمانيًََكى دواتر ئةم دوو ضةمكة واتا )كؤمةلَطاى مةدةنى و كؤمةلَطاى سياسى( يان (17) بةها سةيرى دةكةين(
ى سياسى( يان كردبيَت مةبةستيان كؤمةلَطاى مةدةنيش بوة بةالَم دواى لةيةكرت جيانةكردؤتةوةو ،هةر كاتيَك باسى )كؤمةلَطا

ز دا،ئيدى سةردةميَكى تر و 476دةركةوتنى ئاينى مةسيحى و رمان و روخانى بةشي روَذئاواي ئيمثراتؤريةتى رِؤمانى لة 
ثاى هةزار سالَ تاريكى، ئةو شويَنة بارودؤخيَكى ديكة خؤى دةسةثيَنىَ بةسةر ئةوروثادا،ئةوروثاى سةدةكانى ناوةرِاست ، ئةورو

بوة كة بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ لة نيَوان نةزانى و ضةوسانةوةدا دةست و ثلى نةرم كردو بةدةم رِاظةى سادةو ساويلكةوة 
ثةنضةركانى بةسةر عةقلَيدا داخستبوو. ئةو ئيماندارانةى وايان دةزانى حةقيقةت لة طريفانى ئةوان دايةو هيض زانست و 

انينيَك نةماوة تا مرؤظ بةدوايدا بطةرِيَت ، بة قورِى نةفامى و بريتةسكيةوة ديوارى بةرزيان لة ثيَش ضاوى مرؤظةكاندا ز
هةلَدةضنى و هةموو جيهان لة ئامسانيَكى خؤلَةميَشى و ضةند بستيَكى بةردةميان تيَثةرى نةدةكرد.ئيرت دةنطى مشتو مرِى نيَوان 

                                                           

 . 21،ص2007م وعلى حاكم صاحل ، السرتاتيجية ،بغداد ليونان حتى القرن العشرين(،ترمجة:حسني ناظ(جون إربيربغ،اجملتمع املدني)من ا13) 

 . 22-21،صالسابقصدر ون ابيربغ ،امل(اجل14) 

طية ادميوقرمضطفى النشار،احلرية والرة سياسى ية: برِوانة/وَوئةو تيبريكردنةوة ية  (بؤ زانيارى زياتر لةبارةى كةم وكورتيةكانى ئةم جؤرة15) 
 . 20-14،ص 2009للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،السعوديةواملواطنة )قرأة يف فلسفة ارسطو السياسية (،الطبعة االوىل ،الدار املصرية 

 . 529-528جى زادة، سةرضاوةى ثيَشوو،ل زاهري حممد و ياسني حا(16) 

هاوالَتييبوون ،لة بالَوكراوةكانى مةكتةبى بريو هؤشيارى )ى .ن.ك(  يوسف طؤران ،سةرةتايةك بؤ تيَطةيشنت لة ضةمكى: (وةرطرياوة لة 17) 
 . 11،ال 2002،سليَمانى ،
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انى يؤنان نةدةبيسرتا و ئيدى دةنطيان و هاوالَتى بوون و ئةجنومةنةكانيان و بيَطانةو كؤيلةكان دةسةالَتداران و ذيَردةستةك
كةلتورو شارستانيةتى  (18) مانايان نةمابوو. بةدريًََذاى ئةم سةردة مة هةموو لة كؤياليةتيةكى رِةهادا ذيانيان بةسةر دةبرد.

ى( بوو، لة يؤنان و رِؤماندا ضةندين جؤر  بونياد و دةزطاى سياسى و ديَرين بةشيَوةيةكى طشتى) كلتور و شارستانيتيةكى شار
كؤمةالَيةتى بؤ رِيَكخستنى كاروبارةكانى ذيانى خةلَك ثيَكهاتبوون ،بومنونة )ئةسينا(خاوةنى سىَ بونيادى زؤر طرنط 

دميوكراتيك دةسةالَتيان دةطرتة دةست و بوو:)كؤرِى طةل ،ئةجنومةنى رِاويَشكارى و ديوانى باالَ( ئةو سىَ دةزطاية بة رِيَطايةكى 
دميوكراسيش واتا بةشيَوة منونةيةكةى خؤى واتا دميوكراسى رِاستةو خؤ. هةرئةوكاتة يةكيَك لة ئةركةكانى ئةجنومةن 

و  كؤنرتؤلَ كردنى دةسةالَتدارةكان بوو،بةالَم كةلتورى ئةوروثا لةسةدةكانى ناوةراست )كلتوريَكى ديَهاتى( بوو،كةلة كةنيسة
 (19) زةويوزاردا كورت كرابؤوة،دةسةالَتى كةنيسة كاراي هةموو جؤرة بونياديَكى سياسى و كؤمةالَيةتى سرِيبؤوة 

بةالَم لةكؤتايى سةدةكانى ناوةراست جؤرة برييَكى سياسى سةريهةلَدا كة خؤى لة )تيَورى سثاردنى يةزدانى ( دا 
يجابى لة قةلَةم دةدريَت  لةبريى سياسيدا ،ضونكة ثيَشرت بة ثيَى تيؤرى ) دةبينيةوة،ثةرةسةندنى ئةم تيَؤرة بة هةنطاويَكى ئ

يةزدانى ثاشاكان(. ثاساو بؤ هةموو جؤرة دةسةالَتيَكى ثاشا دةهيَنرايةوة حوكمى ثاشا بةحوكمى خودا و حوكميَكى ثريؤز 
دةزانى و ثيَيان وابوو تةنها لةبةرامبةر خودادا  لةقةلَةم دةدرا. لة ثيَناو مل ثيَكةض كردنى هاوالَتياندا خؤيان بةجيَنشينى خودا

بةرثرسياران ،لةحالَةتى ئاوهاشادا هاوالَتى بةهيض شيَوةيةك مايف ضاوديَرى كردن و ليَثرسينةوةى بةرامبةر بةدةسةالَتدارانى 
. ئةمةش نيشاندةرى ئةم (20)نةبوو.  بةالَم تيؤرة نويَيةكة دانى بةوةدانا كة دةسةالَتى حاكم لة ئريادةى خةلَك  وةرطرياوة 

رِاستية بوو كة ووردة ووردة تارمايى سةدةكانى ناوةرِاست لة ئامسانى ووالَتانى ئةوروثى بةرةو كزى و ئاوابوون دةضوو, 
سةردةميَكى نوىَ لة بريى سياسى خؤرئاوادا سةريهةلَدا،كة بةسةردةمى )رِيَكةوتن نامةى ئاشتى لةطةلَ ئةوانيرت(دا يان )العقد 

 ثةميانى كؤمةالَيةتى( ناسراوة. –ماعي االجت

 نامةى ئاشتى لةطةلَ ئةوانى تردا ثةميانى كؤمةالَيةتى يان رِيَكةوتن دووةم:

بريى ثةميانى كؤمةالَيةتى وةك بناغةى سستةمى سياسى دةطريَتةوة بؤ بريمةندان و فةيلةسوفانى وةك تؤماس هؤبزي 
(و ضةند 1778-1712( ،جان جاك رِؤسؤي فةرةنسي)1704-1632( جؤن لؤكي ئينكليزي )1679-1588ئينكليزي)

فةيلةسوفيَكى تر كة رِاستةو خؤو نارِاستةوخؤ بةشدار بوون لة رِةخساندنى دؤخيَكى سياسى كة تيايدا فةزايةكى جياواتر لة 

                                                           

 . 9(مؤنتيسكؤ ،رؤحى ياساكان،وةرطيَرِاني،ئيدريس شيَخ شةرةيف ،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة،هةوليَر،ال18) 

 .10(مؤنتيسكؤ،سةرضاوةى ثيَشوو،ال19) 

 .11-10،ال هةمان سةرضاوة(20) 
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ى و قسةكردن لةسةر سةدةكانى ناوةرِاست بيَننة كايةوة ،لة جيَطاى )مافى خواوةند( و سستةمى )ثاشايةتى رِةها( ،مافى مروَي
  (21) بةشدارىكردنيَكى ضاالك ترى هاوالَتيان لة برِيارى سياسى خؤى منايش كرد.

لة تيَورى )ثةميانى كؤمةالَيةتيدا( بةشيَوةيةكى طشتى سةرةتا )دؤخى سروشتى (واتا دؤخى ثيَش دروست بووني دةولَةت 
)دؤخى مةدةني( لةرِيَطاى ثةميان و ثيَكهاتنى طشتيةوة رِاظة لةبةرضاو دةطرييَت ،ئيدى رِةت بوون لة دؤخى )سروشتيةوة (بؤ 

دةكريَت . لةم تيؤرةدا ثةميان بناغةى خؤبةستنةوة وثةيرِو كردنى دةسةالَتى سياسية،ضونكة  تاك بةثَيى ئةو شتةى 
سةرهةلَدان بةدذى  كةلةثةمياندا مؤرى كردوة ،دةبيَت جبوليَتةوة.هةروةها ئةطةر ثةميانى ناوبراو بشكيَت ،مافى  شؤرِش و

حكومةت شتيَكى ضاوةرِوان كراوة .طةرضى ثةميانى كؤمةالَيةتى بة دميوكراسيةوة دةبةسرتيَتةوة ،بةالَم دةتوانني ئةوةش هزر 
 (22)بكةين كة خةلَك لةرِيَطاى ثةميانيَكى كؤمةالَيةتى سةرةتايةوة حكومةتيَكى نادميوكراتيك ثيَكدةهيَنَيَت

 (23)( Tomas Hobbesتؤماس هؤبز ) (1)

توماس هؤبز بةيةكيَك لةرِيَبةران و ثيَشةنطانى )تيَورى ثةميانى كؤمةالَيةتى( ديَتة هةذماردن. طرنطرتين كتيَيب بةناوى 
)لظياتان(ثةيوةندى بةضؤنيةتى شكلَ طرتنى كؤمةلَطاى مةدةنيةوة هةيةلةسةر بنةماى هةلَسوكةوتى ئاوازيانةى تاكى مرؤيي 

سةرةتا لة هةلومةرجى ثيَويست بؤ ئارامى و ئاسايش دةكؤلَيتةوة و ثاشان بةطريَبةستى كؤمةالَيةتى و .هؤبز لة كتيَبةكةيدا 
دروست كردنى دةولَةتى ئايديالَ)ميسالي( بؤ ئةو هةلو مةرجة خةريك دةبيَت . واتاى سةرةكى تيؤرى هوبز مافى  سروشتية لة 

انطى هؤبزوة بريتية لة مافى ثاراستنى طيان)روح(. كؤمةلَطاى سياسى جياتى ياساى سروشتى، لة بنةرِةتدا مايف سروستى لة رِو
بوَ دروست بوونى دةسةالَتيَك ثيَك ديَت كة تيايدا مافى ثاراستنى طيان و ياساى سروشتى ثاريَزراو بيَت. هؤبز ثيَيواية بناغةى 

تى لةاليةن هةموانةوة ثةيرٍةو بكريَت  دامةزراندنى كؤمةلَطاى سياسي دروست كردنى هةلو مةرجيَكة كة تيايدا ياساي سروش
مافى سةرةتايي و سروشتى ثاراستى طيان ثاريَزراو بيَت.ئةم هةلومةرجةش تةنها بةدروست بوونى كؤمةلَطاى مةدةنى و دةولَةت 

وةيةكى ديَتة دى. لة هةلو مةرجيَكدا كة كؤمةلَطاى مةدةنى نةبيَت ) رةوشتى سروشتى( زالَ دةبيَت كة تيايدا تاكةكان بةشيَ
هةميشةى طومانى خراثيان بةرامبةر يةكرت هةية وكةس لة طيان و مالَ و سامانى خؤى دلَنيا نية,لة دؤخيَكى ئاوادا هةموو 
كةسيَك بؤ بةرزكردنةوةى رِادةى ئاسايشى خؤى هةولَ دةدات دةسةالَتى خؤى زياتر بكات ضونكة دةسةالَت شتيَكى رِيَذةيةو لة 

. لةرِوانطةى (24)كةدا هةلَدةسةنطريَت  و لة حالَةتيَكى وادا ملمالنيَيةكى بيَ كؤتايى دروست دةبيَتثةيوةندى لةطةلَ كةسانى 
                                                           

 . 10فيصل شنطاوى،حماضرات يف الدميقراطية،الطبعة االوىل ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن،بدون سنة الطبع ،ص(21) 

(حوسني بةشريى ،دميوكراسى بؤ هةمووان،وةرطيَرِانى :حوسني حممد زادة،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة،دةزطاى ضاث و 22) 
 .17،ال2005موكريانى،هةوليَر ، بالَوكردنةوةى

ريارى و ميَ(ذياوة,شارةزاية كى باشى لة ذ1679_1588ا دادةنريت لة نيوان )(تؤماس هؤبز ، بةيةكيك لةفيلةسوفة كة ورةكانى بةريتاني23) 
زانيارى زياتربروانة:فايزصاحل ابو  ت.بوَماردة كريَك لة بريمةندانى )ثةميانى كوَمةالَيةتى(هةذمادا هة بوو,بة ية كيَووى يونان و روَذميَ

 .70_69جابر,املصدر السابق,ص
 .43_42شوو,ل يَسةرضاوةى ث(كةمال ثؤالدى,24) 
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هؤبزةوة مادامةكى خةلَك هيَزيان كةم تاكورتىَ وةكو يةكة ،هيض بناغةيةكى سروشتى بوَ نةزمى سياسى بةدى ناكريَت.بؤية 
امبةزريَت. لة ثةميانى كؤمةالَيةتيدا هةمووان هاودةنط دةبن كة سيستةم ئةبىَ بةشيًَوةى دةستكردو لةسةر بناغةى ثةميان د

لةمايف ذيان بة ثشت بةسنت بةتواناى كةسايةتى خؤيان يان لةمايف ثاراستنى زاتى خؤيان، بةهؤى هيَزى خوَوة ضاوثؤشى بكةن 
بة جةنطى هةموان دذى هةموان  و ئةو مافة بةكةسى سيَيةم كة حوكمرِان بيَت بسثيَرن .ئةو طريَبةستة كؤمةالَيةتيةش كؤتاى

  (25) ديَنىَ.

 (26) (1704-1632جؤن لؤك  ) (2)

دوابةدواى هؤبز ضةمكى كؤمةلَطاى مةدةني رِؤيشتة قؤناغيَكى ترةوةو طؤرِانى بةسةردا هات . لةسةر دةستى فةيلةسوفى      
ئينطليزى )جؤن لؤك( لة كتيَبةكةيدا بةناوى )دوو ثةيام لةبارةى حكومةتى مةدةنيةوة( ،بنةماى ليَكدانةوةى تايبةت و نوىَ 

تة ئاراوة َلؤك ثيَيواية كة هةرمرؤظيَك كة ديَتة دنياوة بة شيَوةيةكى سروشتى خاوةن ماف لةبارةى ضةمك و مافى سروشتى هاتؤ
طةليَكى تايبةت بةخؤيةتى, كة يةكةمني و طرنطرتينيان بريتية لة)مافى ثاراستنى ذيان( وةئةوةى بة ثلةى يةكةم هةرِةشة لةو 

برسيةتيةوة،بؤية هةموو هةولَيَكى مروظ لةثيَناو دةستةبةر  مافة دةكات بريتية لة )برسيةتى (واتا لة دةستدانى طيان بةهؤى
كردنى ئامرازةكانى بذيَويى داية بؤ زالَ بوون بةسةر برسيةتيدا، وةهيض كةسيَك بؤى نية ببيَتة رِيَطر لةبةردةم ئةم هةولَةى 

ى مرؤظةكان تاوةكو سودى مرؤظدا.لؤك ثيَيواية كة خواوةند ياخود سروشت زةوى خستؤتة ذيَر دةسةالَت و ئيختيارى طشت
ليَوةرطرن و بةختةوةرى خؤيانى ثيَ فةراهةم بكةن، ئةو خيَرو بيَرة بةشيَوةيةكى هاوبةش تايبةتة بةسةرجةم خةلَكةوةو هيض 
كةس ناتوانىَ يةكاليةنانة خؤى بةخاوةنى بزانيَت .لةم دؤخةدا هيض حكومةت و دامةزراوةيةكى كؤمةالَيةتى بوونى نية 

بةثيَضةوانةى  (27)ادن و دوورن لة هةوذمى دةولَةت و ياسا دانراوةكان ، ئةم دؤخة ثيَى دةطوتريَت دؤخى سروشتى,مرؤظةكان ئاز
هؤبز لؤك ثيَيواية فيرتةت يان حالَةتى سروشتى ،حالَةتيَكى تةندروستة يان نيمضة تةندروستة ، بةشيَوةيةك كة درِندة نية 

 ى واقعية كة دةكريَت باش بوونى بةسةردا بيَت. وةك ئةوةى هؤبز بؤى ضوة...فيرتةت حالَةتيَك

دؤخى  ( 28)لؤك ثيَيواية كة )مولَكداريةتى تايبةت(.لة حالَةتى سروشتيدا هةيةو بوونى لة ثيَش كؤمةلَكاى مةدةنيةوة ية
سروشتى الى لؤك جياوازة لة دؤخى سروشتى الى هؤبز، ضونكة هؤبز دؤخى سروشتى بةشةرى هةموان لة دذى ئةوانى تر دادةنىَ، 
بةالَم لؤك بةثيَضةوانةوة ثيَيواية ئةم دؤخةية كة ئازادى تةواوى تيَدا بوةو ،ئةمةش واى كردوة كة عةقلَ مرؤظ بةشيَوةيةك  

                                                           

 .18شوو,ليَ,سة رضاوة ى ث(حوسني بةشريى 25) 

ى سةرسةختانة وة يةككانى بةريتانيا بووةو بةشيَانة نويَذياوة,لة ضينى بازرط 1688:فةيلةسوفى ئنطليزى  لةسةردة مى شورشى (جؤن لؤك26) 
:فايز صاحل ابو ووة بوَةريَزانيارى زياتربط ت.بوَف وليرباليزم دادة نريَى ومافة كانى مروَدريكارانى ئازاك لة بةرطيان كردووة,بة يةكيَرى ليَبةرط

 .91_87جبار,املصدرالسابق,

 .317_316,ل2010مانى,,سلي13َمارة يةتى,كوج,طوَظار,ذمةالَميانى كوَكاى مةدة نى لة هزرى بريمةندانى ثة(مةروان مةزهةر جافر,كومةل27) 

 . 32شوو,ل يَ,سةرضاوةى ث(كةريم ابو حةالوة.28) 



 جملة جامعة كرميان                               Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان         

207 |                            acadj@garmian.edu.krd                             Vol.5, No.3 (July, 2018) 

رى بيَت بؤ ئةوةى ذيان و كةلوثةلةكانى بثاريَزيَت، بةبؤضونى لؤك دؤخى سروشتى دؤخيَكى ئاراستة بكات يارمةتى دة
)ناكؤمةالَيةتى( نةبوة ,بةلَكو تةنها دؤخيَكى )ناسياسي (بوة , ئةوةش وامان ليَدةكات بلَيني كة دؤخيَكى كؤمةالَيةتى لة ئارادا 

اسايةكى سروشتى خؤرسك مامةلَةيان دةكردو يارمةتى يةكرتيان بوة ، ئةوةية كة مرؤظة كان لةو قؤناغةدا لةسةر بنةماى ي
دةدا,ئةم ياسايةش فةزايةكى ئازادى و يةكسانى و رِيَز طرتنى ماف و ئازادى و مؤلَك و مالَى كةسانى ترى بؤ هةموان 

ا دةبيَت لةمافة رِةخساندبوو. لؤك ثيَيواية مادامةكى مرؤظةكان لة كاتى لةدايك بوونيانةوة يةكسان و ضوون يةكن, ئةو
ئةطةر ليَكدانةوةكةى لؤك دةربارةى رِةوشى سروشتى ثةسةند بكةين ئةم ثرسيارة  (29)سروشتيةكانيش وةك يةك و يةكسان بن. 

ديتة ئاراوة كة بؤضى مرؤظ دةبيَت بيةويَت لة ) دؤخى سروشتى( دةربضيَت و بةرةو )دؤخى مةدةنى (  و دروست كردنى )دامةزراوةى 
ةت هةنطاو بنيَت؟.وةالَمى لؤك ئةوةية ئةطةرضى رِةوشى سروشتى , رِةوشى جةنط نية بةالَم هةنديَك كةم و كورتى سياسى ( دةولَ

هةية كة ئاشتى و ئارامى تيايدا طرةنتى ناكريَت . هةنديَ مرؤظى وا هةن كة دةيانةوةىَ بة ثيَضةوانةى دؤخى ئاساي 
رِةوتى سروشتى بةتةواوى لةمةترسى بةدوور نية . رِةوشى سروشتى بةثيَى جبولَينةوةو ئاشتى و ئارامى تيَك بدةن, بةم جؤرة 

 .  نةبوونى ياسايةكى نوسراوى  ديارى كراو.1بؤضونى لؤك سىَ كةم و كورتى سةرةكى تيَداية: 
 .  نةبوونى دادوةريَكى بيَاليةن كة لةاليةن هةموانةوة ثةسةند كرابيَت.  2
 (30) جىَ بةجىَ بكات. . هيَزو دةسةالَتيَك كة برِيارةكان3

واتا نةبوونى دةسةالَتيَكى بةتوانا لةثاراستنى مافةكاندا، هةرِةشةى لة مافةكان كردوة )ذيان و ئازادى و مولَكدارى(وة 
دةسةالَتيش لة ثةميانى كؤمةالَيةتيدا ئةركى ثااستنى مافةكانى  لةئةستؤطرتوة بةرامبةر مل كةض كردن بؤ دةسةالَت و بؤ 

تدار لة ضوارضيَوةى رِيَكةوتنيَكى بةرِيَز كة ثيَشيَل كردنى ئةم رِيَكةوتنة , شايانى شؤرِش بيَت بةرامبةر اليةنى دةسةالَ
دةسةالَتدار. كةواتة طواستنةوة لة )دؤخى سروشتى (و هةنطاو نان بةرةو دروست كردنى سيستةمى سياسى و) كؤمةلَطاى مةدةنى( 

كى دروستكراو بيَت بؤ رِيَكخستنى هةلَسوكةوتى تاكةكان و ثاراستنى مافةكانيان ، مةبةست ليَى ئةوة  بوة دةولَةت ئاميَريَ
 (31)بةطشتى 

)تؤماس هؤبز( و )جؤن لؤك( لةويَوة دةستيان ثيَكرد كة تاكةكةس بنةماى ثةميانى كؤمةالَيةتية بةالَم هةردوكيان بة دوو 
رتيشيان بة دةسةالَتى ثةرلةمانى . ئةم جياوازيةشيان تةنها دةرئةجنامى جياواز طةيشنت ,يةكةميان  بةدةسةالَتى رِةهاو ئةوي

بةجياوازى بريو باوةرِ تةفسري ناكريَت، بةلَكو لةرِيَى ئةو ذينطة كؤمةالَيةتيةوة ليَك دةدريَتةوة كة هةردوكيانى تيادا ذياون . 

                                                           

ةخشى رانى :شوان ئةمحةد,ضاثى دووةم,دة زطاى ضاث وثيَلة مةكيافيلية وة تا ماركس(,وة رطرئاوا)(موسا ئيرباهيم ،فيكرى سياسى خو29َ) 
 .150_149,ل2007سةردةم,سليمانى,

 .61شوو, ل ,سةرضاوةى ثيَثؤالدي (كةمال30) 

,ل 2006,سليمانى,3_2مارة ذ,طوظار,ذةالويَ,طاى مةدةنى ورة هةندة  روشنبريية كانىمة لط(سةعيد حممةد بةرزجنى، بنةما تيوريةكانى كو31َ) 
 .5و4
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ةالَم لةسةردةمى لؤك داو بةتايبةتى  ثاش لةسةردةمى هؤبزدا ضينى ناوةند ثيَويستى بةوة بوو بضيَتة ذيَر  رِكيَفى دةسةالَت ب
  (32) ئةم ضينة ثيَيوابوو بةرِادةيةك بةهيَز بووة دةتوانىَ داواى دةسةالَت بكات. 1688شؤرِشى 

 

 (33) (1778-1712جان جاك رِؤسؤ ) (3)

رِؤسؤ  بةهةمان شيَوةى هؤبزو لؤك باسى لة ضؤنيةتى طواستنةوةى مرؤظ  لة دؤخى سروشتيةوة بؤ دؤخى كؤمةالَيةتى كردوة. 
ئةو ثيَيوابووة مرؤظ بةرلةوةى كة بضيَتة نيَو كؤمةلَطايةكى رِيَكخراو لة حالَةتيَكى سروشتيدا ذياوة,لةم دؤخةداهةموو 

داوستى خؤى تيَر كردوةو و هةموانيش بةو ذيانة رِازى بوون .مرؤظ لة دؤخى مرؤظةكان يةكسان بوون و هةركةسةو ثيَ
سروشتيدا لة ذيَر كؤمةلَيك هةست و سؤزى خؤرسك و بةرذةوةندى تايبةتيدا هةلَسوكةوتي كردووة , كة بةختةوةرى و 

ذيا،بة غةريزة دةركى بةهةموو كامةرانى بؤ دةستةبةركردوون, لةم قؤناغةدا مرؤظ لةناو ضةنطةلَةكان و لةناو ئاذةلَدا دة
ئةوشتانة كردووة كة بؤ ذيانى ثيَويست بوون , ئةوةى تةنها ترسى ليَى هةبووة)ئازارو برسيةتى( بوولة ذيانيشيدا تةنها 
خةيالَى لة الي خواردن و نوسنت و جوت بوون  بوو،تةنها خولياى ئةوة بووة  بىَ وةى بيَت و دةروونى ئارام و جستةشى 

,رِؤسؤ لةكتيَبى )ووتاريَك دةربارةى رِيشةى نابةرامبةريةوة( بةلَطةى ئةوةى خستؤتة رِوو كة سروشتى (34)يَت تةندروست ب
مرؤظ لة دوو غةريزةى سةرةكى دروست كراوة،يةكةم غةريزةى خؤ ثاراسنت و خؤ خوازى )خؤثةرستى ( و دووةميان )مرؤظ 

ةدا وويَلَةو تةنها ويذدان دةتوانىَ ئةم دووانة ئاشت بكاتةوة ، دؤستية(.سروشيت مرؤظ بةشويَن ئةو دوو غةريزة دذ بةيةك
مرؤظى سروشتى كةسيَكة ويذدانى ئةو لةنيَوان دوو غةريزةى سةرةكى دا هاوسةنطى ثثك هيَنابىَ. عةقلَ و فةرهةنط و 

دةى  نزيك بوونى لة الى رِؤسؤ مرؤظ بةرِا  (35) كؤمةلَطا يارمةتى ويذدان دةدةن و هاوسةنطى رِووحى مرؤظ قورس دةكةن.
دؤخى سروشتيةوة ضاكة خوازتر دةبيَ و بةرِادةى كاريطةرى خواستةكان و ثيَداويستيةكانى كؤمةلَطا لة خراثةكارى نزيك 
دةبيَتةوة ياخود دةكةويَتة ناو خراثةكارى تةواوةتيةوة. يةكةمني شتيَك كة هانى خراثةكارى بدا و بانطةشةى بوَبكات 

ية. مرؤظى سةرةتايي كة لةدؤخى سروشتيدا ذيانى بةسةر دةبرد ثيَش ئةوةى ضيَذى خؤشةويستى خاوةنداريةت
خاوةنداريةتى بكات لة خراثةكارى بةدوور بوو. لةو رِؤذةوةى كة مرؤظ توانى ) ثةرذينى زةوةيةك بكات و بلَىَ ئةوة هى 

                                                           

 .164(موسا ئيرباهيم,سةرجاوةى بيشوو,ل 32) 

كوَضى ف لة سويسرا لة دايك بووة.دواى مردنى دايكى دة هةمى فةرةنسا,لة جنيَهة ذ:ية كيكة لة فةيلةسوفة طةورةكانى سةدةى (جان جاك رؤسؤ33) 
كى رة مسى نة بووة,خا وةنى ضةندين بة رهةمى خويندن وفريكردنيَ سوَوى كردووة كة بة سة عات سازيةوة خةريك بووة,روَكردووة,باوكى بة خيَ دوايي

شوو,ل يَزانيارى زياتر بروانة:كةمال ثوالدى, سةرضاوةى ث ت.بوَيةتى دادةنريَمةالَانى كوَة ميبة ناوبانطي هة بووة,بة يةكيك لة بريمةندانى ث
شيارى عومسان  حسن شاكر,لة بالوكراوةكانى مةكتةبى بريو هوَ:رانى ذوو(,وةرطيًَجان سالوين شابريو,ليرباليزم )جةمك و ميَ،116و115

 .171,ل 2005)ى.ن.ك(,سليمانى, 

 .197_196شوو,ل يَ,سةرضاوةى ث(موسا ئيرباهيم34) 

 .50شوو,ل يَ,سةرضاوةى ث(حوسني بةشريى  35) 
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ؤظة بةكردةوة دامةزريَنةى كؤمةلَطاى منة, ئينجا كةسانيَكى سادةو ساويلكةى وةهاى دؤزيةوة باوةرِيان ثيَكرد, ئةو مر
 (36) شارستانية(

هةرضةندة رِؤسؤ ثيَيوابوو )دؤخى سروشتى (بةختةورى بؤ مرؤظ دةستةبةر دةكا, بةالَم وةك دؤخيَكى منونةى ليَى نارِوانيَت . 
مرؤظ و هيَزة مةعنةويةكانى  بةلَكو ثيَيواية كؤمةلَطاى سياسى رِيَكخراو دةتوانيَت بةختةوةرترين ذيان بؤ مرؤظ مسؤطةر بكات و

رؤسؤ  ( 37)بةرةو ئاستيَكى باالَ بةريَت. هةر لةضوارضيَوةى ئةو كؤمةلَطاية دادثةروةرى و ئاكار جيَطاى حةزو ئارةزوةكان دةطرنةوة،
بيَت كة ثيَيواية بةهؤى ) ثةميانى كؤمةالَيةتيةوة( هاوالَتيان ضاكةى طشتى دةكةن بةشتيَكى لةبةرضاو طرياو .ئةمةش بةوة دة

هةركةسيَك دةستبةردارى هةنديَك لةمافةكانى تاك ببيَت لة ثيناوى كامةرانى كؤمةلَ و مافى ذيانى ثيَكةوةيى خؤش . لةم 
ديدطايةوة دةولَةت بريتية لة )مةيدانى ثيَناسةكردنى سروشتى ضاكةى طشتى(,  ئازادى مةدةنى ئةو كاتة سةرهةلَدةدات كة 

ةى طشتى جلَةويان بكات , خةلَكانى طشتيش ئةوانةن كة ياساكان دادةنيَن ، بؤية ئةوانةى ئةو هةموو خةلَك ئامادةن كة ئرياد
ياسايانة دادةنيَن سةرئةجنامةكانيان دةطاتة دروست بوونى تاكى ميانرِةو سامانيش بةشيَوةيةكى يةكسان ثةرةدةسيَنيَت و 

يةتى الى رِؤسؤ  تةنها هيَز و تواناى خؤى لة تاكة كةسةكانةوة . بةالَم ثةميانى كؤمةالَ( 38)متمانةو دلَنياى بالَو دةبيَتةوة
وةرناطريَت. بةلَكو هاوكات لة سةالمةتى ئةو رِيَطايانةى دةيطريَتة بةرو ئةو ئاماجنةش هةولَى بةديهيَناني دةدات, سةرضاوة 

وودة ترو باشرت لة دؤخي سروشتى كة دةطريَت .لةبةر ئةوة ثةمياني كؤمةالَيةتى تةنها بؤ ئةوة هاتؤتة ئارا كة ذيانيَكى ئاس
ئازادي و يةكساني تيايدا بةر قةرارة،بؤ ئةندامةكاني مسؤطةر بكات،بؤية ثيَويستة ثةمياني كؤمةالَيةتى طرةنيت 

(يارمةتيمان دةدات بؤ بةئةجنام طةياندني        _1955. طةورة فةيلةسويف ئيَراني مستةفا مةلةكيان )(39)ئازاديةكانى بكات
ستنةوةية واتا )طواستنةوة لةدؤخى سروشتى بؤ دؤخى مةدةنى(ئةويش بةقسةكردن لةسةرضةمكى ئازادي .مةلةكيان ئةو طوا

ئازادي بةدوومانا بةكاردةهيَنىَ ،يةكةميان ئازادي ئارةزوو خوازانة و دووةميان ئازادي كردةيى،يان دةتوانريَت بطوتريَت 
وةميان لةدؤخى مرؤيي و كؤمةاليةتى)واتا مةدةنى(دا مةيسةر دةبيَت. واتاى يةكةميان لة )دؤخى سروشتى( دا بةدةست ديَت و دو

يةكةميان ئةوةية كاتيَك مرؤظ ديَتة دونياوة تا ئةوكاتةى دةمريَت تةنها لةذيَر كاريطةرى حاكميةتى ياساكانى جيهانى 
ضينة ناو ذيانى طيانلةبةران دةبينني ئةمانة سروشتدا دةبيَت.لةم جؤرة ذيانة دا رِووة كةكانيش هاوبةشن تيايدا،بةالَم كاتيَك دة

بةم جؤرة نني، دةشيَت طياندار بيةويَت ئاليك خبوات بةالَم خاوةنةكةى رِيَطاى ثىَ نةدات ،يان طيانداريَكى ديكة رِيَطاى ىلَ 
ةكان حكوميان بطريَت،كةواتة ناتوانيني بلَيَني طيانداران تادةطاتة مرؤظةكان بةو واتاية ئازادن, ضونكة ياسا سروشتي

دةكةن.ئازادى ،واتايةكى مسبولية واتة لة كردةوة دا ليَى ناكؤلَريَتةوة و نايةتةدي،وةك ئاماذةى ثيَدراوة تةنانةت لة ذياني 

                                                           

 .30شوو,ل يَو ئةوانيرت,سة رضاوةى ث(بورهان غليون 36) 

 .201شوو,ل يَسةرضاوةى ث(موسا ئيرباهيم، 37) 

,ل 2004,سليمانى ,33مارة م,طوظار,ذرانى :ئاوات ئةمحةد,سةردةيَكةى كومة لطاى مةدة نى,وةرطوى فةلسةفيانةى بريوَرؤرى ئؤبرين, ميَذو(38) 
164_165. 

 .201شوو,ل يَسةرضاوةى ث(موسا ئيرباهيم،39) 
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طياندارانيش مسبولية .بوَية ضارة ية كمان نية ئة وة ندة نةبيَت  لةئازادي سروشتيةوة ،بطوازرينةوة بؤ واتاى دووةمى ئازادى  
ن لةبارةى جؤرى دووةمي ئازاديةوة )واتا ئازادي كردةيى(دابةش كردنى بةهاكانة بؤ ئةو بةهايانةى )ئاماجنى مرؤظن ،مةلةكيا

(و ئةو بةهايانةى) ئامرازى مرؤظن(،بةواتايةكى  دي)بةها غائيةكان و بةها ئاليةكان( مةلةكيان ثيَيواية ئازادييةك نية 
ئازادي بةهايةكة مرؤظ بؤ طةيشنت بةبةهاكانى ديكة دةيةويَت. لةم حالَةدا طةرضى مرؤظ لةثيَناو خودي خؤيدا بيةويَت بةلَكو 

ناطوجنيَت مرؤظ بةهيض جؤرة بةهايةكى ئاماجندار بطات مةطةر ئازادي ببيَتة مةرجى هةميشةيي  ئةطةر ضى مةرجى تةواويش 
دا طةيشنت بة هة ر بة ها ية كى ئاماجندار نية ،واتا هةرضةندة ئازادي بةهايةكى )ئالية (نةك )غائى(،بةالَم لةهةمان كات

بةبىَ بوونى ئازادى بونى نية ،بؤية لةنيَو بةها ئاماجندارةكاندا بةبةهاترين بةها ئازادية بةالَم ئةو ئازادية ئازادي سروشتى 
كرتة،واتا وازهيَنان لة .ديارة ضوارضيَوةى ئةم ئازادية لة ئازادي مسبوىل بةرتةس( .40)نية بةلَكو ئازادي كؤمةالَيةتى و كردةيية

 ئازادي سروشتى بؤ ئازادي كؤمةالَيةتى.

( )مرظةكان لةبةر هؤكارى جؤراو جؤر لةسةردةمي رووتى و وةحشيةت    _1945الى فةيلةسويف ئيَراني عبدالكريم سروش)
انست و ياسا هةموويان بوَ بة ضوونة دةرىَ و هاتنة نيَو دونياى ثؤشتةيى وذياريةوة )مةدةنيةوة(.ئةخالق ،ئايني ،رِؤشةنبريى و ز

ذيارى بوونى مرؤظ ،واتا بؤ كؤنرتؤلَ كردنى غةريزة حةق شكيَن و دذة رِيَساكانى يارمةتيان داوة،ئةم كؤنرتِؤلَ كردنى غةريزانة و 
 ( .41)سةرنةوي كردنيان بؤ ياسا و رِيَساكان بووة هؤى بة ذيارى )بةمةدةني( بوونى مررؤظ(

دان و فةيلةسوفان  لةدةالقةى جياجيا وةو لة تيَرِوانينى تايبةتيةوة قسةيان لةسةر طواستنةوةى وةك  نيشامنان دا بريمةن 
كؤمةلَطا لة )دؤخى سروشتى( يةوة بؤ )دؤخى مةدةنى ( ودروستبوونى دةولَةت كردووة ،زؤر جاريش بة دةرئةجنامى ليَك جياش 

هةموويان لةسةر ئةم طواستنةوةية كؤكن و بة هةنطاويَكى طرنطى  طةيشتوون وةك ئةوةى الى هؤبز ولؤك ئاماذةمان ثيَدا ،بةالَم
 ميَذووى مرؤظايةتى لةقةلَةمى دةدةن.

ليَرةدا دةكريَت ثرسيارى ئةوة بكريَت ئاية تيَرِوانينى ئةو فةيلةسوفانة و ضةندان فةيلةسوفى تريش كة بوَضووني خؤيان لةم 
ئاية كؤمةلَطاى سياسيش خاوةنى طريوطازي تايبة ت بة خوَى نية؟ ئاية مروظةكان بارةيةوة دةربرِيوة بىَ هةلَة و كةم و كورتني؟ 

بة كامةراني و خؤش طوزةراني طةيشنت ؟ئةمانة و ضةندين ثرسيارى تر جيَطاى هةلويَستة لةسةر كردنن ،بةالَم ئةم 
يةى ئةم تويَذينةوةية تايبةت نةكراوة بةم تويَذينةوةية خؤى لةم رِةخنانة بواردووة كة لةدةورى ئةم بابةتة دةسورِيَنةوة بة وثيَ

   ( 42)بوارةوةة

 
                                                           

 .101,ل 2004, 13مارة ئاينى,وةرطيَرانى:سة عدى حةمة خان,هةذان ,طوظار,ذ(موستةفا  مةلةكيان ,سيكوالريزم وحكومةتى 40) 

 .32,ل 2002, 10_9مارة رانى:يوسف حممد صادق,هةذان,طوظار,ذيَبوردن,مةدة نية ت(,وةرط(عبدالكريم سروش ,)ئايني ,لي41َ) 

, زم وعلي صاحلحسن نا:بوَوة  ة ريَبطى مةدةني كراون ى سياسي يان كومة لطااكومةلط(بؤ زانيارى زياتر لة بارةى ئةو رة خنانةى  ئاراستةى 42) 
 جابر, املصدر السابق.، فايز صاحل ابو 2007االولي,بغداد, الطبعةاجملتمع املدني)تاريخ نقدى(,
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 سيَ يةم:  سةرهةلَدانى ضةمكى كؤمةلطةى مةدةنى لة نيشتمانى عةرةبى و هةرميى كوردستان:

 (لة نيشتمانى عةرةبيدا:1)

ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى بةو تيَطة)مةفهوم(ة كالسيكية كؤنينةى كة لة دةولَةتة شارةكانى يؤنان بامسان ليَوةكرد,لة    
نيشتمانى عةرةبيدا رةط و ريشةى دةطةريَتةوة  بؤ دروستبونى شارستانيةت لة دؤلَى رافيدةين,واتة دروستبونى  يةكةمني 

,ميَذووى دروستبونى دةولَةتة (1984_1912)و نوسى طةورةى عيَراقى تةها باقركؤمةلطةى سياسى مرؤيي لة ميَذوودا.ميَذو
سالَى بةرلةزاين,وة سيستةمى  5000شار,لة دؤلَى رِافيدةين دةطيَريَتةوة بؤ نيشتةجيَبوونى دانيشتوان لة ثيَدةشتةكاندا,لة 

 1000تى سياسى يان دةولَةت,بةم شيَوةية دواى دةولَةتةشار لة دؤىل رافيدةين لةوكاتةدا,سيستةميَكي منونةيي بووة,لة يةكيَ

 سالَ,لة يؤناندا ئةم منونةية لة سيستةمى سياسيدا دوبارةبؤتةوةو سةريهةلداوة.

ئةو دةولَةتة شارانة خاوةنى ضةندين دامودةزطاو ئةجنومةنى سياسى و كؤمةلَايةتى بون,وةك ئةجنومةنى شار)جملس   
( بةزمانى ئةكةدى,و)رئاسة املدينة واتة سةرؤكايةتى( وة _Pukhrum( وة )بوخرمukin_املدينة(,بة زمانى سؤمةرى )ئوكن

ودةزطاى ترى هاوشيَوة لةوكاتة بونيان هةبووة.كرميةر كة  (يش هاتووة.وة ضةندين دام_Shibutalm)شيبوت ئةلةم
تيابةمتةندة بةشارستانيةتى سؤمةرى يةوة دةليَت"يةكةمني ثةرلةمانى سياسى ناسراو لة ميَذووى مرؤظايةتيدا ئةوةية كة 

ن و ئةجنومةن ثيكدةهات,يةكيَكيان ئةجنومةتى ثريا 2سال بةرلةزايني,لةدؤىل رافيدةين طريَدرا,كة لة  3000
 .43ئةوةيرت,ئةجنومةنى ئةو هاوالَتيانةى كة تواناى هةلَطرتنى  ضةكيان هةبوو"

جطة لةمة يةكيَيتى ية سياسيةكان و طروثة ثيشةيةكان,ئةوانةى بة كارى دةستى و بوارى بازرطانى و كرين و فرؤشتنةوة 
لَطةى كؤنينة لة نيشتمانى عةرةبيدا,لةسةر خةريك بوون  رؤذبةرؤذ لة زيادبوندابون و خاوةنى ثيَطةى كؤمةاليةتى بوون.كؤمة

بناغةى دةسةلَاتيَكى سياسى رِاوةستابوو,كة شةرعيةتى خؤى لةسةرضاوة ئاينيةكان و هيَزى سةربازيةوة وةردةطرت,بةلَام لة 
 وة.رِوى كردةيي يةوة,زانايان و بازرطانان و خاوةن ثيشةكان و سةرؤكايةتى دةستةو تاقمةكان,بوارى طشتيان ثرِدةكردة

لةوسةردةمةدا تاقم و طروثى ثيشةيي جياجيا ثيَكةوة دةذيان و تا رِادةيةكى زؤريش مامةلةيان بة شيَوةيةكى سةربةخؤ لةطةلَ 
يةكرتيدا دةكرد.تايةفةكان و ثةيرةوة دينيةكان و كةمينة نةذاديةكان و طروثة ثيشةييةكان,كاروبارى خؤيان لة ريَطةى 

 .دةبذيَردران و دياريدةكرانئةوكةسانةوة رِايي دةكرد,كة هةل

                                                           
بؤزانيارى زياتر لة بارةى بارؤدخى سياسى و ئابورى و كؤمةاليةتى لة دةولةتة شارةكانى دؤىل رافيدةين,بطةريَوة بؤ عبدالوةهاب محيد  43

 .,132-127 رشيد:,املصدر السابق,,ص
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ضةمكى كؤمةلطةى مةدةنى و بةشدارى سياسى و شيَوازى حوكم و فةرماترةواييكردن لة نيشتمانى عةرةبيدا,ضةند قؤناغيَكى 44
ترى برِيوة,تا طةيشتؤتة ئيَرة.قؤناغى دووةمى ئةم مةسةلةية,كاريطةربونى ثيَشرةوان وبانطةوازكارانى ضاكسازى عةرةبني لة 

ؤزدةهةمةوة بة فيكرو بريوبؤضونة رؤذئاوايةكان.لةويَنةى قسةكردن لةسةر)الوطن,الدستور،هةلبذاردن...(.بيَئةوةى سةدةى ن
راستةوخؤ قسة لسةر كؤمةلَطةى مةدةنى بكةن,بة شيَوةيةك لة شيَوةكان لةم ضةمكة نزيكبونةتةوة.ئةوة لة رِيَطاى طةشت كردنى 

ؤ ولَاتانى ئةوروثى و ثاشان كاريطةربونيان بةو شيَوازة لة ئيدارةو بةريَيوةبردن و كؤمةلَيَك كةسايةتى و رؤشنبريى عةرةبى ب
 ضؤينيةتى فةرمانرةواييكردنةى كة لةو ولَاتانة ثيادةدةكريَن.

(,خاوةنى ثةرتوكى)كشف املخبئا فى فنون اوروبة( 1887_1804لة منونةى ئةو كةسايةتيانةامحد فارس شدياقي لوبناني)
لة )تلخيص االبريز فى تلخيص باريز( و)امحد بن ابى الصّياف( لة)احتاف اهل الزمان( و )خريالدين( لة )اقوم وة )الطهطاوى( 

.وة زؤريَكى تريش 45املسلك(و شيَخ بريم اخلامس لة)صفوة االعتبار( و )حممدالسنوسى( لة ثةرتوكى)االستطالعات الباريسية(
ين.ئةمانة دواى طةرِانةوةيان وسةرسام بوونيان بةشارستانيةتى كة ناكريَت ليَرةدا ئاماذة بة ناوى هةمويان بكة

 ئةوروثى,بةشداريةكى كاريطةريان لة لة بلَاوكردنةوةى بريى نويَخوازى كردووة لة نيشتمانى عةرةبيدا.

( 1903-1849قؤناغى سيَ يةم:دةطةرٍيَتةوة بؤ نوسينةكانى هةردوو رؤشنبريى طةورةى عةرةبى سوري عبدالرمحن الكواكبى )
بلَاوكردةوة بة ناوى)غابة  1865(,كة ئةوةى دووةميان ثةرتوكيَكى لة سالَى 1874-)1835و فرانسيس فتح اللة مراش 

احلق(,لة بارةى)مراش( وة طوتراوة,خاوةن عةقليَكى طةورة بووةو بةشداري يةكى كاريطةرى لة دامةزراندن و طةشةثيَدانى 
ةربووة,كة ويستويةتى جاريَكيرت بة شؤرشى فةرةنسى دا بضيَتةوة و تيؤريَكى سياسى كؤمةلطةى مةدةنيدا هةبووة.وة يةكةم رؤشنط

 .46و فةلسةفى نويَي لةسةر بنيات بنيَت

عبدالرمحن الكواكبيش لة كتيَبى)طبائع االستبداد(,دا دةليَت"هيض حكومةتيَك لة ذيَر ثيَناسةى ستةمكارى و ئيستبداد 
. ئةو بؤضونةى كةواكبى هةمان ديدو 47ثرسينةوةيةكى توندى هاولَاتياندا نةبيَت"دةرناضيَت,ئةطةر لة ذيَرضاوديَرى و ليَ

تيَروانينى فةيلسوفى بةريتانى جؤن لؤكة,كة دةيطوت"سياسةتكاران لة ناخى خؤياندا حةيوانيَكى درِندةى كيَوين,كة لة 
يَت ئةم سياسةتكارانة لة رِيطاى بةكارهيَنانى بةكارهيَنانى ملهورِانةى دةسةلَات بؤ بةرذوةندى خؤيان هيض دودلَ نني.بؤية دةب

                                                           
 .13_12شوو,ل ثَفاحل عبداجلبار,سرجاوة ى  44

,ص  2003احلبيب اجلنحانى وسيف الدين عبدالفتاح امساعيل, اجملتمع املدنى وابعاد الفكرية,الطعة االوىل , دار الفكر املعاصر, دمية شق, 2
115_116. 

 .116-115عبدالوهاب محيد رشيد,املصدرالسابق,ص  46
 .115هةمان سةرضاوة,ل  47
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دامةزراوةو لةمثةرى بةرضاوو ضاوديَرى بةردةوامةوة لة ضوارضيَوة خبريَن و دةستةمؤبكريَن.,بؤية سياسةمتةداران هةميشة 
 .48دةبيَت لة ذيَر ضاوديَرى و رِةخنةى خةلكدابن,ئةطينا بؤالى خراثةو طةندةلَى ملدةنيَن

وبونةوةى ضةمكى كؤمةلطةى مةدةنى و ئاشنابونى تةواوةتى نيشتمانى عةرةب,بؤ ئةو ضةمكة بوَ سةرةتاى قؤناغى كؤتايي بلَا
دا,شةست دةولَةت لة سيستةمى ديكتاتؤريةوة 1994-1974حةفتاكانى سةدةى بيستةم دةطةريَتةوة,كة لةماوةى سالَانى 

ذيا بةم دياردةية دةلَيَن شةثؤىل سىَ يةم.بةثيَى بؤضونى طواستيانةوة بؤ سيستةمى دميوكراتى,كة زانايانى سياسةت و سؤسيؤلؤ
(,شةثؤىل يةكةمى دميوكراسى دواى سةرهةلَدانى شؤرشى ئةمريكى و 2008_1927زاناى سياسى ئةمريكى سامويَل هانيطتؤن)

كؤتايي ( دةستيثيَكردووة تا 1918_1914فةرةنسى هةلَيكردوةو شةثؤىل دووةميش لة دواى جةنطى يةكةمى جيهانى يةوة)
 .49شةستةكانى سةدةى رِابردوو,شةثؤىل سيَ يةميش لة حةفتاكانةوة تا ئيَستا بةردةوامة

 كؤمةلَى مةدةنى لة هةريَمى كوردستان (2)

قسةكردن لةسةر سةرهةلَدانى ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى و نةشومناكردنى رِيَكخراوة مةدةنيةكان لة هةريَمى كوردستان كاريَكى 
ثيَشضاو بطرييَت,بةرلة جةنطى يةكةمى جيهانى هةريَمى كوردستان)وياليةتى موصل( ى ئةوكات لة ذيَر  قورسة,ئةطةر ئةوة لة

دةسةلَاتى دةولَةتى عومسانيدا بووةو سةربةخؤيي تةواوى نةبووة,لة دواى جةنطيش و سةرلةنوىَ دارشتنةوةى سنورى نيَوان 
بة ثالنى ولَاتانى زهليَز)بةريتانياو فةرةنسا(,دابةشى هةرضوار  ولَاتان,ثرِؤسةى داطريكارى لة كوردستان دريَذةى هةبووة و

سوريا(كراوة.لة اليةكى ترةوة ئةطةر قبولبكريَت,ثارت و ريَكخراوة سياسةكان بة بةشيَك لة -توركيا-ئيَران-دةولةتى)عيَراق
بلَيَني,لة كؤتايي سةدةى  كؤمةلطةى مةدةنى بزانني,وةك لةثيَناسةكةي بورهان غليون ئاماذة مان ثيَدا،ئةوة دةكريَت

نؤزدةهةمةوة,هةموو ئةو رِيَكخراوو ثارتة سياسيانةى,كة بةمةبةستى بةطذداضونةوةى ستةمى دةولَةتى عومسانى و ثاشان 
لةدواي كوَتايي ولَاتانى تازة دروستبوى ناوضةكةدروست بوون,بة سةرةتايةك بؤ سةرهةلدانى كؤمةلطةى مةدةنى بزانني.

ة كورديةكان لةنيوةي يةكةمي سةدةي نوَزدة هةمدا لةاليةن دةولةتي عومسانيةوة بارودوَخيَكي نويَ ثيَهيَناني مرينشين
لةكوردستان هاتةئاراوة،طةشةسةندني بريي نةتةوةيي لةئاكامي بالوبوونةوةي كتيَب وتيَكةالَو بووني كورد بة بيَطانةو سةرداني 

ةسةروَك خيَلَ وعةشريةتةكورديةكان كردهةست بةالوازي وثاشكةوتوويي بةردةوامي كونسولَة ئةوروثيةكان بوَكوردستان واي ل
(هةزار كوردةوة داوايان لة سولَتاني عومساني 40خوَيان بكةن لةرووي زانست وخويَندنةوة. بوَية حةظدة سةروَك خيَلَ بةناوي )

وةندى خوَي وطريَدانى زياتري كرد قوتاخبانة لةدةظةرة كورديةكان بكاتةوة.طةرجي دةولَةتي عومساني لةثيَناوبةرذة
وةوة هةستا بةكردنةوةي ئةو قوتاخبانانة،بةالَم وةك ميَذوونوسان 1892عةشريةتة كورديةكان بة سياسةتةكانيةوة لةسالَي 

ئاماذةيان ثيَكردووة ،دةرئةجنامي ثيَجةوانةى ليَكةوتةوةو ذمارةيةكي زوَري دةرجووي خويَندنطاكان بةطيانيَكى نةتةوةيي 

                                                           
 .10حسيَن بةشريي,سةرضاوةى ثيَشو,ل 48
 .7عبداجلبار,سةرضاوةى ثيَشوو,لفاحل  49
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.هةرلةوسةروبةندةداو لةكوَتاييةكاني سةدةي نوَزدةهةمدا .50ة طوَش بوون وباوةريان بة خةباتي نةتةوةيي هةبووكوردان
ذمارةيةكي زوَر كورد لة ئةستةنبولَ دا هةبوون،كةلة ناوياندا ئةنداماني بنةمالَة ناودارةكاني 

وانة يان لةبةر هوَكاري سياسي كورد،وةك)بةدرخانيةكان،شةمزينيةكان،بابانيةكان( و روَشنبرياني تر. ئة
دورخرابوونةوة،ياخوود بة شيَوةيةكي طشيت لةوكوردانة بوون كة بةمةبةسيت خويَندن لة كوَليَذو ثةميانطاكان روويان لة 
ثايتةخت كردبوو.تيَكةالَو بووني خويَندكاراني كورد بةنةتةوةكاني ترو كاريطةربوون بةشارستانيةتي ئةوروثي وهوَشياري 

نةتةوةيي بووة هوَكاري بةرةوثيَش جووني اليةنى روَشةنبريي وكاري ريَكخراوةيي ودةستة جةمعي ئةوةش لة دةركردني سياسي و
وجةندين ريَكخراوي نةتةوةيي وروَشةنبريي وةك )كوَمةلَةي عةزمي  1898يةكةم روَذنامةي كوردي بةناوى )كوردستان (لة سالَي

 ( .........هتد رةنطي دايةوة.1912(و)كوَمةلَةي هيَظي 1908(و )كوَمةلَةي تةعاون وتةرةقي كورد 1900قةومي كوردستان 

(,راسرت لة نيوةى دووةمى سةدةى بيستةم,ريَكخراوطةىل 1945_1939دواى كؤتايي هاتنى جةنطى دووةمى جيهانيش)
تان دروستبون كة كاروضاالكيان لة بوارة مامؤستايان و ئافرةتا ن و ثيشةوةران...(,لة هةريَمى كوردس-وةك)قوتابيان

جياوازةكاندا نواندووة.بةلَام زياتر روخسارو ئاماجنيَكى نةتةوةييان ثيَوةدياربووة نةك وةكو ريكخراويَكى ثيشةيي و 
سالَى مةدةنى.,هةلَبةت قؤناغى رِزطارى نيشتمانى واخيواستووة,ئةم حالَةتةش بةردةوام بووة,تاوةكو سةرهةلَدانى رِاثةرِينى 

ى خةلَكى كوردستان دذ بة دةسةلَاتى رِذميى بةعس و كشانةوةى دامودةزطاكانى دةولَةت و ئةجنامدانى هةلبذاردن و 1991
دروستبونى حكومةتى هةريَمى كوردستان,كة ئةم هةل ومةرجة تارادةيةك كرانةوةى لةضاو ثيَشوتر دروستكرد.ثةجنةرةيةك 

ياسى و ئابورى و كؤمةاليةتى و ثيشةيي دروستبون,كة هةر ريَكخراوة بة ثيَى تواناى بؤخةلكى كوردستان كرايةوة,طروث طةىل س
 خؤى بةشدارى لة بةمةدةنيكردنى كؤمةلطةى كوردى كردووة.

ئيَستا بؤئةوةى ضةمكى كؤمةلطةى مةدةنى زياتر رون بيَت لة المان,تيشك دةخةينة سةر طرنطرتين رةطةزو ثيَكهيَنةرةكانى 
 ةو تايبةمتةنديانةى كة لةكؤمةلطةى سياسى جيادةكةنةوة.كؤمةىل مةدةنى و ئ

 رِةطةزو تايبةمتةنديةكانى كؤمةلَى مةدةنى تةوةرةى سيَ يةم:

 ثةيوةندى كؤمةلَى مةدةنى  بةسيستةمى دميوكراسيةوةيةكةم : 

تويَذةرانى بوارى كؤمةلَى مةدةني ثةيوةندى ثتةو لةنيَوان ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى و سيستةمى دميوكراسيدا دةبينني،بوونى 
كؤمةلَطاى مةدةني بةهيَز بةمةرجى بنةرِةتى بؤ دةوام و سةقامطريى دميوكراسى دةزانن،كؤمةلَطاى مةدنى كؤمةلَيَك طروث و 

                                                           
عةبدولَالَ عةلياوةيى، كوردستان لةسةردةمى دةولَةتى عومسانى دا،سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى كوردستان، سليَمانى ،ضاثى  50

 .126-124،ال 2004دووةم،
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ةالَيةتية كةبة حكومةت و دةسةالَتى سياسي بةندنني، بةالَم دةوريَكى باالَيان لةشيَوةثيَدانى دةستةو ئةجنومةن و رِيَكخراوى كؤم
  ( .51)دةسةالَتى سياسيدا هةية

دميوكراسى و كؤمةلَى مةدةني تةواوكةري يةكرتين و هيضيان بةبىَ ئةويرتيان نابيَت .يةكةميان داننانة بة جياوازيةكان و 
لةيةكنةضوونى مرؤظةكان،ئةمةش زةمينة خؤش دةكات بؤ خؤمنايش كردنى طروث و كؤمةلَة جياجياكان و تةعبري لةخؤكردن و 

ان يان ضاالك نةبوونيان نيشانةى ثرسيار لةسةر سيستةمى دميوكراسى هةستان بةضاالكيةكان ،نةبوونى دووةميشي
 هةرووالَتيَك دروست دةكات وبةناتةواو ناكامل ديَتة هةذماردن. 

 دووةم : كؤمةلَة خؤبةخشةكان يان رِيَكخراوة ناحكوميةكان

بةستانة دروست دةبن كة تارِادةيةك كؤمةلَةكان ئةو طروثانةن كة لةكؤبونةوةى ضةند تاكيَك و بةمةبةستى ئةجنامدانى ئةو مة
 ( .52)دياريكراون و تاكةكان بؤ رِازيكردنى حةزة كؤمةالَيةتيةكانيان دةبن بة ئةنداميان

ئةو كؤمةلَ و رِيَكخراوانة بة ناحكومى لة قةلَةم دةدريَن  ضونكة هيض جؤرة موضةيةكى مانطانة ونةسريةكى بىَ ثرؤذة لة حكومةت 
ا  هيض جياوازيةك ناميَنيَت لةنيَوان رِيَكخراويَك و فةرمانطة و بةرِيَوةبةرايةتى و وةزارةتيَكى وةرناطرن ضونكة لةوكاتةد

حكوميدا.جطة لةوةى ئةمة وادةكات رِيَكخراوةكان لة كارى سةرةكى خؤيان البدةن و لةرِووى ضاوديَركردنى ئةداى حكومةتةوة ضاو 
لة منوونةي ئةو  ( .53) نن ضونكة خؤيان دةبن بةبةشيَكى ئؤرِطانى لةحكومةت.بةرةذيَربن و ضاو لةئاست كةم و كورِيةكانى بنوقيَ

ريَكخراوانةي كة لةبواري ئاوةدانكردنةوةوخزمةت طوزاريدا كاريان كردووة لةدواي راثةرينةوة:كوَمةلَةي ئاوةدان كردنةوةو 
ةدان كردنةوةي ،هةرةوةزي وئاوZSVP،ثروَذةي طوندة بضوكةكاني زاخوKURDSَطةشةثيَداني كوردستان

،كوَمةلَةي KEDOدامةزران.هةروةها ريَكخراوي طةشةثيَداني ئابووري كوردستان1992،كة لةسالَي CORKكوردستان
.وةك دةردةكةويَت كاري ئةو ريَكخراوانة كورت كراوةتةوة لةبواري 1994،لةسالَيKVRAئاوةدانكردنةوةي كوردستان

. لةدواي .54تين ئةو بارة سةختة ئابووريةي كة كوردستاني ثيَدا تيَثةريوةئاوةدانكردنةوةو خزمةت طوزاريدا بةلةبةرجاوطر
وة دووريَكخراوي تري خوَبةخش لة بوارة جوَربةجوَرةكاني وةك:)دروستكردني 2008

خانوو،نةخوَشخانة،قوتاخبانة،سةرثةرشيت كردني مناالَني بيَ باوك،خاوةن ثيَداويسيت تايبةت وئاوارةكان وهاوكاريكردني 
يَكخراوي هاناى خيَرخوازي و بةرنامةي خويَندكاراني زانكوَو ثةميانطاكان ........هتد(كاروضاالكيان نواندووة،ئةوانيش )ر

                                                           

 .81(حوسني بةشريى ,سةرجاوةى بيشوو, ل 51) 

ة روةردة,هة جاثخانة ى وة زارة تى ثى ية كة م, بوار سيوة يلى  وئة وانى تر،جاثكومةلناسى,وةر كريانى :ريَ(مةنوضيهر موحسنى، دة روازة كانى 52) 
 .210,ل 2002ر,وليَ

 .93شوو,ل يَث اوةىجسةر(ئارام مجال  سابري,53) 
-1991كوردستانى عيَرِاقد) بةختيار  عبداهلل كريم،راثةرين .. دةروازةيةك بؤ سةرهةلَدانى رِيَكخراوة ناحكوميةكان لة هةريَمى 54

 .322-321،ال 2016سالَى  3(،طؤظارى زانكؤى راثةرين،ذمارة 2015
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ودروست بووني قةيراني داراييةوةلة هةريَمي  2015(سالَداو بةتايبةت لةدواي 10بةخشني(ن.كةئةوةي دووةميان لة ماوةي )
 .55 (هةزار خانةوادة ليَي سوود مةند بوون.75(هةزاردينار،زياترلة)430(مليوَن و)650(مليارو)20كوردستاندا بة بري )

 يةم: ئامانجسيَ 

تايبةمتةندي و جياكةرةوةيةكى ترى كؤمةلَطاى مةدةنى خؤى لةئامانج دا دةبينيَتةوة.ئةطةر ئاماجنى حيزبيَكى سياسي طرتنة 
دةستى دةسةالَت بيَت ،ئةوة ئاماجنى كؤمةلَة مةدةنيةكان ثاراستنى بةرذةوةندى ضني و تويَذة جياياكانة لةو ملمالنيَية 

اوة مةدةنيةكان بةردةوام بةشويَن سوود و قازاجنى طشتيةوةن و رِيَطا نادةن بةرذةوةندي خةلَكى سياسيةدا،واتا رِيَكخر
بةقوربانى ملمالنيَ سياسيةكان بكريَت. بؤية كؤمةلَة مةدةنيةكان ئيشيان )سياسةت كردن نية ،بةلَكو بةخشينى ئاراستةيةكى 

نيدا بواريَكى طشتيةو هةموو تاكيَك لةرِيَطةى ثرؤسة )مرؤظ دؤستانةية (بةسياسيةكان .سياسةت لة كؤمةلَطاى مةدة
 دميوكراتيةكانى وةك )هةلَبذاردن و رِاثرسيةوة( دةتوانى بةشدارى لة ثرسة سياسية ضارةنوسسازةكانى كؤمةلَطاكةيدا بكات .

يات دةنريَت ،بؤية ضوارةم: كردةوةى ئريادةطةراى سةربةستة:كؤمةلَطاى مةدةنى بةويست و ئريادةى سةربةستانةى تاكةكان بن
جياوازة لةفؤرِمة كالسيك و تةقليديةكانى وةك)خيَزان ,عةشريةت و هؤز(. لةطروثى خزمايةتيدا, تاكةكةس بة ئارةزووى خؤى 
نةبوة بةئةندام، بةلَكو بةحوكمى لةدايك بوون ياخود بؤ ماوة بةسةريدا سةثيَنراوة،كؤمةلَطاى مةدةنى جياية لة دةولَةت 

امةى خؤى يان سةروةرى و ياساكانى بةسةر ئةوانةدا دةسةثيَنيَت كة لةضوارضيَوةى هةريَمةكةيدا دةذين بةالَم ,دةولَةت رِةطةزن
خةلَك خؤيان لة ثيَناوى دةستكةوتنى بةرذةوةند يةكانيان ضا ض مادى بيَت يا مةعنةوةى  تاكى بيَت يان جظاكى ثةيوةندى 

  ( .56)دةكةن بةكؤمةلَطاى مةدةنيةوة

رِؤلَى رؤشنريان لةكؤمةلَطاى مةدةنيدا: بوونى رِؤشنبريى سةربةخؤو ئازاد لة بنياد نانى كؤمةلَطاى مةدةنيدا بةثيَويست ثيَنضةم: 
دادةنريَت ،رِؤشنبريان بةبةردةوامى طةشة بة ئاستى هؤشيارى خؤيان و كؤمةلَطاكانيان دةدةن،كاريان ئاشكرا كردنى ئةو 

ت ثةى ثيَنةبردوون.كؤمةلَطاى مةدةنى بةبىَ جؤريَكى تايبةت لة زانيارى و رِؤشنبريى و )نةزانراوو نةبرياوانةية( كة دةسةالَ
مةعريفة مةحالَة دروست ببيَت. دةكرىَ دوو ئاكارى سةرةكى لةو شيَوة زانيارى و رِؤشنبريية لةيةكرتى جيا بكةينةوة,ئةويش 

مبةر سرتاتيجى بيَدةنط كردن و بيَمافيدا بىَ دةنط رِةخنةى بوون و رِيَذةيى بوونة, رِةخنةى بوون بةو مانايةى لةبةرا
نابيَت،رِيَذةى بوونيش بةو مانايةى بةناوى حةقيقةتيَكى موتلةقةوة نادويَت و كةس بيَدةنط ناكات و دونيا و دياردةكان بؤ رِةش 

  ( .57)و سثى و دؤست و دوذمن دابةش ناكات

 

                                                           
 .www.payam.tvبةرنامةى بةخشني، 55

 6شوو,ل يَ(فاحل عبداجلبار، سةرجاوةى ث56) 

 .180,ل 2004خانةى رة نج,سليمانى,ن وريا قانع، شوناس وئالوزى , جاثى يةكةم,جاث(مةريوا57) 
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 تةوةرةى ضوارةم و كؤتايي

 ةمى لةهةريَمى كوردستاندانى بةردئامانج وئاستةنطةكا

كؤمةلَى مةدةني كؤمةلَيك ئامانج لةبةرضاو دةطرىَ بؤ ئةوةى لةضوارضيَوةى كارةكانيدا بةديان بهيَنى ، لةهةمان كاتدا رِووبةرى 
ةينة كؤمةلَيَك ئاستةنطيش دةبيَتةوة كة دةبنة لةمثةرو بةربةست لةبةردةم طةشةكردن و فراذوو بوونيدا،كة ليَرةدا تيشكيان دةخ

 سةر:.

يةكةم: ئاماجنى كؤمةلَة مةدةنةيةكان بةرز كردنةوةى ئاستى هؤشيارى تاكةكانى كؤمةلَطاية بؤئةوةى بة ئةركى ضاوديَرى 
كردنى دام و دةزطاكانى حكومةت هةلَبسنت،لةاليةك هةلَويَست وةردةطرن بةرامبةر دياردة ناشرين و دزيَوةكانى كؤمةلَطا 

ى بةشدارى سياسيان لة منونةى )هةلَبذاردن و رِاثرسيةوة(هةولَى طؤرِين و نويَبوونةوةى دةزطاكانى ،لةاليةكى تريشةوة لةرِيَطا
(دةلَيَت )هاوالَتى 1826_1743دةولَةت دةدةن،لةو بارةيةوة سةروَكي ووالَتةيةكطرتووةكاني ئةمريكا تؤماس جيفرسؤن )

 ( 58) دةسةالَتةكانى لة الية ن قةيصةر و ناثليؤنةوة داطريكراوة(.هؤشيار دلَى شةق دةبيَت ،كاتيَك دةبينىَ ماف و 

ةم:ثاراستنى بةرذةوةندى ضني و تويَذة جياوازةكانى ناو كؤمةلَطا يةكيَكة لة ئاماجنةكانى كؤمةلَطاى مةدةنى.لة منونةي دوو
()النةي 1997وروناكبريي ذنان ( سةنتةري راطةياندن 1996ئةوريَكخراوانة مةلبةندي روَشة نبريي وكوَمةاليةتي خانزاد 

 ..59 (2000()هاناي منداالني كوردستان 1997منداالني كوردستان

سيَيةم: بةو ثيَيةى كؤمةلَطاى مةدةنى كؤمةلَطايةكى فرةرِةنط و فرة دةنطة،لةضني و تويَذى جيا جياو خاوةن بةرذةوةندى جياجيا 
يانى ليَبووردن و خؤشةويستى و هاريكاري كردن و هةلَكردن لةطةلَ ثيَك هاتووة،رِةخساندنى كةشيَكى ئارام بؤ طةشةثيَدانى ط

 جياوازيةكاندا لةثيَشينةى ئاماجنةكانداية.

ضوارةم: طةشةثيَدانى ئازادية طشتيةكان ،بةرةو ثيَشربدنى ثرؤسةى دميوكراسى، قولَكردنةوةى طيانى هاوكارى و يةكرت قبولَ 
ى كارى دةستة جةمعى و طروث بةنديةوة،رِيَكخستنى بةرذةوةندية جياوازيةكان لة كردن ،رِووبةرِوبوونةوةى كيَشةكان لةرِيَطا

ضوارضيَوةى ياسايةكى مةدةنيدا ،ئةمانة هةمووى دةخريَنة خواستى بنةرِةتى كؤمةلَة مةدةنيةكانةوة.لةمنونةي 
اوةندي روناكبريي ،ن2001، ناوةندي روَشةنبريي بةدليسي1999ئةوريكخراوانة)ريَكخراوي ثةرةثيَداني دميوكراسي

، ثةميانطاي كوردستان 2002،سةنتةري ثةرةثيَداني دميوكراسي ومايف مروَظ2001وراهيَناني كلتوري مةدةني 
، ثةميانطاي نويَطةري بوَطةشة 2004،دةستثيَشخةري كوَمةلَي مةدةني2002، ناوةندي روناكبريي خورمال2002َبوَهةلَبذاردن

                                                           

 . 127محيد رشيد ،املصدر السابق،ص(عبدالوهاب 58) 
 .326 سةرضاوةى ثيَشو،البةختيار  عبداهلل كريم،  59
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،طرين بوَراهيناني مةدةنيةت لة هةلَةجبةي 2005ثيَناوئاشتى لةخانةقني، كاركردن لة 2005ثيَدان لةرانية 
 ..60 ،وة دةيان طروث وكوَمةلَةى تركة لةو ماوةيةدا دروست بوون.2006شةهيد

ثيَنضةم:ثاراستنى رِيَزو كةرامةتى مرؤظ ،يةكسانى و جىَ بةجيَكردنى ياسا بة سةر هةموواندا،ثاراستنى سنورى ئازادي 
 طرتن لة خودو حةزو ئارةزووةكانى لة ئةولةويةتى كارةكانى كؤمةلَطاى مةدةنية. ئةوانيرت،رِيَز

 سةبارةت بة ئاستةنطةكانى بةردةميشى دةكريَت سةرنج خبةينة سةر ضةند خالَيَكى طرنط لةوانة:

االكى خؤيانى تيَدا يةكةم: طةرضى كؤمةلَة مةدةنيةكان مةيدانيكى طوجناون بؤ ئةوةى هاوالَتيان لة بوارة جؤر بةجؤرةكاندا ض
ئةجنام بدةن بةالَم دةبينني ذمارةيةكى كةم لة هاوالَتيان بةشدارى لة ضاالكية كانى ئةو طروثانةدا دةكةن ئةمةش بؤتة 
بةربةست لةبةردةم كاريطةرى ئةو رِيَكخراوانة بةسةر حكومةتة وة بةلَكو بةثيَضةوانةوة دةرفةتي بة حكومةت داوة،رِيَكخراوةكان 

ات و هةذموونى خؤى بةسةر كؤمةلَطاى مةدةنيةوة بسةثيَنىَ)بةرضاوترين منونة بةشداري كةمي ماموَستايان سنورداربك
 وفةرمانبةران لة خوَثيشانةكاندا، بةبةراوورد بةو ذمارة زوَرةي فةرمانبةران كةلةبريارةكاني حكومةت زيامنةندبوون(

مةى كورديش( بةشيَكني لةو سيستةمة ،دةسةالَت لةاليةن نوخبةيةكى دووةم: لةزؤربةى ووالَتانى ئيسالمى و عةرةبيدا كة )ئيَ
سياسى ثاواخنواز ةوة ئيدارة دةدريَت و دةستى بةسةرداطرياوة، ئةمةش واتا نةبوونى سيستةمى دميوكراسى  كة ئيمانى بةفرةيى 

ردن بؤ هاوالَتيان برِةخسيَنىَ.بةمنونة و جياوازيةكان هةبيَت ولةرِيَطاى ياساوة ريَكيان خبات و هةىل ضاالكى و تةعبري لة خؤك
دا بالوكراوةتةوة بةثيَي ياساو 2008كاريطةرترين تويَذ كةتويَذي طةجنانة،بةثيَي راثوَرتي ساالَنةي رةوشي طةنج كةلةسالَي 

 .61 ريَنماييةكان،طةنج طةجنيةتي خوَي لة دةست دةدات تا دةطاتة ثلةيةكي وةزيفي وئيداري لة هةريَمدا

ةطةرضى يارمةتيدةرانى رِيَكخراوة مةدةنيةكان لةرِووى داراييةوة لةاليةن اليةني دةركيةوة بةتايبةتى ووالَتانى سيَيةم: ئ
ئةوروثى و ئةمريكى فرسةى جولةو ضاالكى رِيَكخراوةكان زياتر دةكات،بةالَم لةهةمان كاتدا،بةدطومانى الى هاوالَتيان 

ؤرةكانيان دروست كردووة،الى هاوالَتى واليَكدةريَتةوة ودةخةملَيَنرىَ كة ئةم بةرامبةر بة كارو ضاالكى و مجوجؤلَة جؤر بةج
رِيَكخراوانة بةكار دةهيَنريَت, هيَندةى ئةوةى ثةرةدان بيَت بة دميوكراسى و مةدةنيةت لة ناوضةكةدا.سيماي زةقي كاري 

وروخاني رذيَمي بةعس بريتية لةليَشاوي ثالَثشيت مادى جاالكي ريَكخراوة 2003ريَكخراوةيي لةدواي
ناحكوميةكان،كةريَكخراوة نيَودةولَةتيةئةمريكيةكان بةبيَ بووني ديدطايةكي دروست لةسةرذينطةي سياسي وكوَمةالَيةتي 

ان وهانداني عيَراقيةكان بوَدامةزراندني وكوَمةلَطاى مةدةني ،روويان كردة عيَراق ودةستيانكرد بةثيَداني ثارة بة ريَكخراوةك
ريَكخراو،هاوكات زوَرينةيان هةر وةك ريكخراوة خوَمالَيةكان بةدواي بةخشني وثالَثشتيدا ويَلَبوون.هةروةها حكومةتي هةريَم بة 

ن بةجوَريَك مانطانةيةكي زوَري بوَتةرخان كردبوو‘هةنديَك ريَكخراو كةزوَربةيان سةربةيةكيَك لةحزبي دةسةالَتداربوون
                                                           

 .326هةمان سةرضاوةال  60
 .35،ال 2009،دةزطاى ئاراس،هةوليَر2008رِيَكخراوى توانا سازى الوانى كوردستان، رِاثؤرِتى ساالَنةى رِةوشى طةنج لة كوردستان، 61
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(ريَكخراو،ئةمةش وايكرد ذمارةيةك لةريَكخراوي مانطانة خوَري خاوةن 214(مليوَن ديناردراوةبة)82000000مانطانةبرى)
 ..62 نوسينطةي بيَ جاالكي لة هةريَمدا بيَتةئاراوة.

بةردةم طةشةكردن و نويَ  ضوارةم: بةرزى  رِيَذةى نةخويَندةوارى لة ناوضةكةو هةريَمى كوردستاندا بؤتة طرفتيَكى طةورةي
% و 27دا رِيَذةى نةخويَندةوارى لة ثاريَزطاى سليَمانى  2001بوونةوةى كؤمةلَطا بة ثيَى سةررذميَريةكى نافةرمى لةسالَى 

كة ئةمة رِيَذةيةكى طةورة ية و بةربةستيَكى ثؤالَينة لةبةردةم هؤشيارى ( .63)% بووة 34لةثاريَزطاى هةوليَر و دهؤك 
 تيدا.كؤمةالَية

ثيَنضةم: نةبوونى تاكى هؤشيار: كؤمةلَطاى مةدةنى لةسةر شانى مرؤظة هؤشيارةكان بنياتدةنريَ ،بةسةرجندان بةرِيَذةى زؤرى 
نةخويَندةوارى لةاليةك وكةمى خويَنةرو خويَندنةوة لةاليةكى ترةوة ،دةرخةرى ئةو رِاستيةن كة ئاستى هؤشيارى كؤمةالَيةتى و 

ثيَداويستدا نية و تةنانةت هةندىَ لة رِؤذنامةو طؤظارةكان بىَ بةرامبةر دابةش دةكريَن بةالَم  سياسي ئيَمة لة ئاستى
ناخويَنريَنةوة.)لةبةر ريَزى قةلَةم ونوسني ناوى ئةوروَذنامانةمان نةبردووة كةناخويَنريَنةوة( مؤنتيسكؤ لة رِوحى ياساكاندا 

يستى بة تاكى هؤشيار هةية كة ثراكتيزةى بكات و بيخاتة بوارى جىَ بةجىَ ئاماذةبةوة دةكات كة باشرتين دةستور و ياسا ثيَو
 كردنةوة.

شةشةم: نةبوونى دةستوريَكى مةدةنى سةرضاوة طرتو لة مافةكانى مرؤظ و دميوكراتيةوة ، وايكردووة هاوالَتيان ئاشناي ئةرك و 
يَلى مافةكانى مرؤظ بكات و سنورى ئازادى و ضاالكيةكانى مافةكانيان نةبن، لةو حالَةتةشدا دةسةالَت بةبيانوى جؤر بةجؤر ثيَش

هاوالَتيان سنوردار بكات.)بةرجاوترين منونة ئةوفةوزاية بووكة لةغيابي دةستوردا لةسةرياساي سةروَكايةتي هةريَمدا دروست 
 بوو،ج بةاليانطرو ج بةدذ(.

ك جيانةكردنةوةى دةسةالَتةكانى لةيةكرتى،ثرؤسةى حةوتةم: بةحيزبى كردنى دام و دةزطاكان وريَكخراووسةنديكاكان و ليَ
نوىَ بوونةوةى كؤمةالَيةتى و سياسى ئةم هةريَمةى ثةك خستووةو بوارى ضاكسازى و بةمةدةني كردنى كؤمةلَطاى ئفليج 

ا،ئةمةش كردووة.لةوبارةوة ذنة جاالكوانيَكي كةنةدي باس لةدابةش بووني سياسي وحزبي ريَكخراوة كورديةكان دةكات لةكةنةد
ئاماذةية بةوةى كة زوَرلة ريَكخراوةكان سةربةيةكيَك لةودوو حزبة يان كةساني باالَي ئةو دووحزبة بوون.بووني ثوَسيت سةروَكي 

كان لة مةكتةبي ريَكخراوةكاني حزبةكاندا،بةرجاوترين منونةية لةثةيوةست بووني ريَكخراوةكان بة NGOريَكخراوة 
 دوورونزيك ريَكخراوةكان لةئةركة راستةقينةكةي خوَيان دووردةخاتةوة..كةئةمةش ..64 حزبةكانةوة

                                                           
 .329-328سةرضاوةى ثيَشو،ال.بةختيار  عبداهلل كريم،  62

اى سليمانى لة بةروارى زطاريَريوة بةرى فري كردنى نا ئاسايى  ثز ابراهيم عبداللة حممد امني  بة رياوة لة بةريَ(ئةم م ريَذة ية وة رط63) 
12/3/2018 .. 
 .324-323 سةرضاوةى ثيَشو،ال.بةختيار  عبداهلل كريم،  64
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هةشتةم:نةبوونى ياسايةكى تؤكمة كةدةستى دةسةالَتداران بطريَت لة ثيَشيَل كردنى مافةكاندا،بؤتة هؤى ئةوةى 
ةلَةى لةطةلَدا بكةن.لةو سياسةمتةداران بةحةزي تاكة كةسى شروَظةوشيكاري ياسابكةن و,ضؤن لة بةرذةوةنديان بيَت ئاوها مام

( لة ثةرتوكةكةيدا )نهاية التاريخ( دا دةلَيَت )رِةنطة سياسةمتةدارى     _1952بارةوة بريمةندي ئةمريكي فرانسيس فؤكؤياما)
ئةمريكى بةدلَ حةزبكات،وةك ناثليؤن و قةيصةرى جاران دةسةالَتى نةبراوةى لةدةستدا بيَت،بةالَم ياساو دةستورى ئةمريكى 

طة نادات لة )جيمى كارتةر(و )رِؤنالد رِيَطان(زياتر بيَت،قةيدةكانى ضةندين دامةزراوى بةهيَز و هيَزة سياسيةكان لة هة موو رِيَ
 .(65) الية كة وة دة يبة ستنة وة و وايليَدة كة ن ئاواتة كاني  لةو رِيَطةوة بهيَنيَتةدى كة خزمةتكارى خةلَك بيَت نةك سةرداري(

نؤيةم: نةبوونى كيانى نةتةوةيى وسةقامطريى سياسي بةردةوام عوزرو بيانوى دةستى دةسةالَتداران بووة بؤ دواخستنى ثرؤسةى 
ئيسرائل( بيانووى دةستى سةرانى عةرةب –نوىَ بوونةوةى كؤمةلَطاو ئيقرارنةكردنى مايف هاوالَتيان وةك ضؤن ملمالنيَى )عةرةب 

 دميوكراسى لة ووالَتةكانياندا.بوو بؤ ثةكخستنى ثرؤسةى 

دةيةم: تيَثةرِنةبوونى كؤمةلَطاى كوردى و ووالَتانى ناوضةكةو ئاشنا نةبوونيان بة بزوتنةوة طةورةكانى مرؤظايةتى وةك 
)رِيَنيسانس, رِيفؤرمى ئاينى،بزوتنةوةى رؤشةنطةرى و شؤرِشى فةرةنسى و ...هتد( كة هاوكاريَكى طرنطى هةلَوةشاندن و 

 كاندنى ثةيوةندية تقليدى و كؤنةكان و طواستنةوةى كؤمةلَطا بوون بؤ قؤناغيَكى نوىَ و ذيانيَكى مرؤيى باشرت. هةلَتة

لةطةلَ ئةوبةربةستانةشدا ريَكخراوةكان ج حزبي وج سةربةخوَكان لة ئاستيَكي خوازراويش نة بووبيَت روَلَ وكاريطةريان 
ياساي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذى خيَزانى ودابةزاندني تةمةني خوَكانديد بةسةرطوَريين ياساكانةوة  هةبووة ،لةويَنةى 

     كردن بوَثةرلةمان وطوَريين ياساي ريَكخراوةكان و..........هتد. 

 ئةجنام

 لةم تويَذينةوةيةدا طةيشتينة ئةم ئةجنامةى كة:  

كاردةهيَنريَت نوىَ ية,بةلَام سةرةتاكانى لة ميَذووى ئةطةرضى مةفهومى كؤمةلَطةى مةدةنى بةم شيَوةيةى كة ئيستا هةية و بة-1
 كؤنى يؤنانى و رِؤمانى و دؤىل رافيدةين دةدؤزينةوةو ثةى ثيَدةبةين.

ضةمكى كؤمةلطةى مةدةنى ضةمكيَكى ئيشكال ئاميَزةو لة زةمان و زةمينى جياو لة اليةن فةيلسوفانى كؤن و نوىَ قسةى -2
ي جياوازى بؤكراوة.لة الى هةنديَك تويَذةران واخةملَينراوة,كة ئةستمة بؤجونيَكى ئاشكراو جياوازى لةسةركراوةو شروَظةوشيكار

 رومنان سةبارةت بةم ضةمكة دةستطريبيت و لةسةر يةك ثيَناسة بطريسيَينةوة.

                                                           

 .. 42, ل 2002خانةى زين,كةم ,جاث ى يةلوذيا كردنى ئاين ,جاثغة فور, بة ئايدوَاوة لة :عومة ر عة ىل (وةر طري65) 
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ؤذئاوادا طةرضى ئةم ضةمكة ض بة مانا كؤنةكة ى و ض لة بةكارهيَنانة نويَ يةكةيدا,ميَذوويةكى دريّنى لة ولَاتانى ر-3
هةية,بةلَام بة هؤى بوونى سيستةمى مشوىل  لة ولَا تانى عةرةبى و ئيسالميدا,كة ئيمةى كورديش ذيَردةستةى ئةم 
رِذيَمانةبوين,زؤر درةنط بة كؤمةلطةى ئيمة ئاشنابووة و ثايةكانيشى لةبةر ضةندين هؤكار بة الوازى وستاون و لة 

ريَن لة اليةن حكومةتةوة,لة جياتى بكةربن,بونةتة بةركار,لةجياتى جياتى)ضاوديَريكردنى حكومةت,ضاوديَرى دةك
 كاريطةرى,كارليَكراون(.

بارودوخة سياسى و ئابوورى و كؤمةالَيةتيةى لة هة ريَمدا هةية,يارمة تيدة رى دروست بوونى تاكيَكى مة دة نى  نادات، و ة.ئ4
 ناسةقامطريى و دروست بوونى توندوتيذى.بةلَكو بةثيَضةوانةوة ئةوةى دةبينريَت هةنطاو نانة بةرةو 

. ثشت بةستنى زؤرينةى رِيَكخراوةكان لةرِووى داراييةوة بةحكومةت واى كردوة ئةو رِيَكخراوانة نةتوانن بة ئةركةكانى خؤيان 5
 ة.هةلَبسنت لة ضاوديَرى كردن و بةدواداضوونى كارةكانى حكومةتدا بةلَكو خؤيان دةستةمؤ كراون لةاليةن حكومةتةو

. بةحيزبى كردنى حكومةت و بةسياسى كردنى دامةزراوةكان طرفتيكى طةورةى بةردةم كؤمةلَطاى مةدةنية لةهةريَمى 6
 كوردستان.

 سةرضاوةكان
  بةختيار  عبداهلل كريم،راثةرين .. دةروازةيةك بؤ سةرهةلدانى رِيضكخراوة ناحكوميةكان لة هةريَمى كوردستانى

 .2016سالَى  3زانكؤى راثةرين،ذمارة (،كؤظارى 2015-1991عيَرِاقد)

  جان سالوين شابريو,ليرباليزم )جةمك و ميَذوو(,وةرطيَرانى :عومسان  حسن شاكر,لة بالوكراوةكانى مةكتةبى بريو
 .2005هوشيارى )ى.ن.ك(,سليمانى, 

  وةزارةتى حوسني بةشريى ،دميوكراسى بؤ هةمووان،وةرطيَرِانى :حوسني حممد زادة،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى
 2005ثةروةردة،دةزطاى ضاث و بالَوكردنةوةى موكريانى،هةوليَر ،

  خةليل ئيسماعيل حممد، كؤمةلَى مةدةنى و ئايندةى طروثة ئيتنيةكان لةعيَرِاقدا،سةنتةرى ليَكؤلينةوةى
 ، 2004،سالَى  1سرتاتيجى،طؤظار،ذمارة 

 ى,وةرطيَرانى :ئاوات ئةمحةد,سةردةم,طوظار,ذمارة رؤرى ئؤبرين, ميَذووى فةلسةفيانةى بريوَكةى كومةلطاى مةدةن
 .2004,سليمانى ,33

  2004،حوزةيراني 33ريد باسيل ئةلشانى،كؤمةلَطاى مةدةنى ،وةرطيَرِانى :رؤف بيَطةرد سةردةم،طؤظار،ذمارة ، 

 ، هةوليَر ،سالَى زاهري حممدى و ياسني حاجى زادة، فةرهةنطى سياسى ئارةش،ضاثخانةى رِؤذهةالَت ،وةزارةتى ثةروةردة
2006، 
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   سةعيد حممةد بةرزجنى، بنةما تيوَريةكانى كومةلطاى مةدةنى و رة هةندة  روشنبريية كانى,طةالويَذ,طوظار,ذمارة
 .2006,سليمانى,3_2

  2002, 10_9عبدالكريم سروش ,)ئايني ,ليبوردن,مةدة نية ت(,وةرطيَرانى:يوسف حممد صادق,هةذان,طوظار,ذمارة 

 ياوةيى، كوردستان لةسةردةمى دةولَةتى عومسانى دا،سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى سرتاتيجى كوردستان، سليَمانى عةبدولَالَ عةل
 .126-124،ال 2004،ضاثى دووةم،

 ,2002عومة ر عة ىل غة فور, بة ئايدولوذيا كردنى ئاين ,جاثى ية كةم ,جاثخانةى زين. 

  وةضةرخانى دميوكراسى لةعيَرِاقدا،وةرطيَرِانى :ئاوات ئةمحةد ،ضاثى فاحل عبداجلبار ،دةولَةت ،كؤمةلَطاى مةدةنى و
 ،2001يةكةم ،ضاخيانةى داناز ،سليَمانى ،

  2009،سالَى  7فةرهاد حممودحامت و هيَمن جبار حممود،دةركةوتنى شارستانى ،نويَ بوون ،طؤظار،ذمارة ، 

 ِانى :ئيسماعيل كوردةو ئةوانى تر،ضاثى دووةم،لة كةريم ئةبو حةالوة، طريو طازى ضةمكى كؤمةلَى مةدةنى ،وةرطيَر
 ، 2004بالَوكراوةكانى سةنتةرى ليَكؤلَينةوةى فكرى و ئةدةبى منا،هةوليَر،

   مةروان مةزهةر جافر,كومةلكاى مةدة نى لة هزرى بريمةندانى بة ميانى كومةاليةتى,كوج,كوفار,زمارة
 .2010,سليمانى,13

  2003ضي ية؟،وةرطيَرِاني ياسني عومةر ،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى داناز،سليَماني ،مةريةم ثورنةزةر ،كؤمةلَى مةدنى، 

 ,2004مةريوان وريا قانع، شوناس وئالوزى , جاثى يةكةم,جاثخانةى رةنج,سليمانى, 
 ة مةنوضيهر موحسنى، دة روازة كانى كومةلناسى,وةر طيّرانى :ريبوار سيوة يلى  وئة وانى تر,جاثى ية كة م, جاثخانة ى و

 .2002زارة تى ثة روةردة,هة وليَر,

  موسا ئيرباهيم ،فيكرى سياسى خورئاوا)لة مةكيافيلية وة تا ماركس(,وة ركريانى :شوان ئةمحةد,جاثى دووةم,دة زكاى جاث
 .2007وثةخشى سةردةم,سليمانى,

 ,2004, 13ذمارة موستةفا  مةلةكيان ,سيكوالريزم وحكومةتى ئاينى,وةركريانى:سة عدى حةمة خان,هةذان ,طوظار. 

 ،مؤنتيسكؤ ،رؤحى ياساكان،وةرطيَرِاني،ئيدريس شيَخ شةرةيف ،ضاثى يةكةم،ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة،هةوليَر 

  2007،سليماني،22ئارام جةمال سابري،كؤمةلَطاى مةدةنى )دةسةالَتيَكى بةردةم دةسةالَت (،رؤشنطةرى ،طؤظار، 

  ضةمكى هاوالَتييبوون ،لة بالَوكراوةكانى مةكتةبى بريو هؤشيارى )ى .ن.ك( يوسف طؤران ،سةرةتايةك بؤ تيَطةيشنت لة
 ، 2002،سليَمانى ،

 2003،سورية، والنشر للثقافة املدى ،دار االوىل املدني،الطبعة واجملتمع الدميوقراطى التحول رشيد، محيد عبدالوهاب،  
 بغداد السرتاتيجية ، صاحل حاكم وعلى ناظم حسني ،ترمجة(العشرين القرن حتى اليونان من)املدني إربيربغ،اجملتمع جون، 

 .21،ص2007
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  السعودية  املصرية ،الدار االوىل ،الطبعة( السياسية ارسطو فلسفة يف قرأة) واملواطنة والدميوقراطية النشار،احلرية مصطفى
  .2009، ،القاهرة والتوزيع والنشر للطباعة

 الطبع سنة ،االردن،بدون ،عمان والتوزيع للنشر احلامد ،دار االوىل الدميقراطية،الطبعة يف شنطاوى،حماضرات فيصل .  
 املعاصر الفكر دار,  االوىل الطبعة,الفكرية وابعاد املدنى اجملتمع, امساعيل عبدالفتاح الدين وسيف اجلنحانى احلبيب ,

 . 2003,شق دمية

 :ئةنتةريَت 
 ،بةرنامةى بةخشنيwww.payam.tv. 

 َتعريف اجملتمع لغة واصتالحاmawdoo3.com . 

  12/3/2018ابراهيم عبداللة حممد امني  بة ريوة بةرى فري كردنى نا ئاسايى  ثاريزطاى سليمانى لة بةروارى .. 

 

 والعوائقه يف اقليم كوردستان تاريخ اجملتمع املدني

امامه هلا دوافع خاصة بها،وبالنظرملا تستعرض األظمة ان الكتابة والبحث عن مفهوم اجملتمع املدني والعوائق اليت تكون 
الشمولية والتوليتارية نفسها هناوهناك وتقوم بتضيق احلريات وانتهاك احلقوق،سواء كانت هذه احلقوق السياسية أواملدنية 

لرئيسي جملموعات واألقتصادية واألجتماعية ووالقانونية. أصبحت بالتالي التكلم عن هذا املفهوم ضرورية،حيث ان اهلدف ا
وهيئات اجملتمع املدني يف كثري من احلاالت هي تقصري ايد السلطة يف جماالت احلياة املختلفة وتضمني مساحة احلريات،لكي 

 يعرب املرء عن متنياته وارادته ومتطلباته وليحس بكرامته ووجوده يف اجملتمع.
 هدف البحث:

املفهوم وظهوره يف البلدان األوروبية ثم جميئه اىل البلدان العربية األسالمية  يهدف هذا البحث اللقاء الضوء على تاريخ هذا   
واىل العراق واقليم كوردستان فيما بعد،ثم للوقوف على العوائق اليت تظهر امامه وكذلك حماولة التمدن اهليئات وتطوير 

 احلقوق يف األقليم.
 اهمية البحث:

الفرد الكردي حيس اآلن اكثر من اى وقت آخر بهاميشيته وانتهاك حقوقه،ويثبت  تستعرض اهمية هذا البحث فيما يظهر بان  
 بالتالي بأن التجمع وتشكيل املنظمات املدنية ستكون ضروريا.

 خطة البحث:
يتكون البحث باألضافة اىل املقدمة واهم النتائج اليت وصل اليها الباحث وامللخص باللغتني العربية واألجنليزية من اربع    

حماور،ففي احملور األول القي الضوء على مفهوم وتعريف اجملتمع املدني،وخصص احملور الثاني لتاريخ ظهورهذا املفهوم،ويف 
احملور الثالث وضع النضرعلى بنياد اجملتمع املدني وخصائصهاوعناصرها،وأخريا ربط احملورالرابع بأهداف اجملتمع املدني 

 وعوائقه يف اقليم كوردستان.
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The history of civil society and its problems in the Kurdistan region 

“A historical and intellectual research” 

 

Abstract 

There is no doubt that, writing and researching on civil society and its difficulties 

always has some motivations. Especially, this is will be right when we look at 

totalitarians system which they reduce freedom and political, economic and social rights. 

After the appearance of totalitarians system in the twentieth century in the shape of 

Nazism and fascism, the term of civil society was one of the essential dialogue in the 

world.it is true that, the main aims of civil society is reducing the states role in different 

sectors of society and providing moe freedom to individuals to demonstrate abilities and 

obtain self-determention in society. 

Aim of the research: 

The purpose of this research is to demonstrate the history of civil society in 

Europe then its appearance in Arabic and Islamic states and in the Kurdistan region.as 

well as illustrate is difficulties in the Kurdistan region. 

 

Significant of the research: 

This study is very significant for Kurdish individuals as nowadays they fell 

ignorance and non-rights in their society. Therefore, Kurdish individuals needs to create 

groups, organizations to organize themselves and obtain their rights. 

Research plan: 

This research consists of preface, four main sections and conclusion.in the first 

chapter the term of civil society and its definition has been discussed. Also in the second 

section, the history of civil society demonstrated from the ancient time until modern 

period. Regarding the third section the ingredients and its characteristic has discussed. 

Finally, this study focused on the aims and difficulties in civil society in the Kurdistan 

region 

 


