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ئةو طشفتةي كاوةية دةواٌةويَت ضاسةطةسيبكةيَ كاتيَك ِةولَذةدةيَ ٌيضاويَكي ئابوسيي عةقآلٌي
بٍيات بٍيَني؟ لةطةس بٍةواي طشمياٌة باوةكاُ ،وةآلوةكة ئاطاٌة .ئةطةس ِةووو صاٌياسيية
ثةيوةطتةكامناُ ِةبيَت ،ئةطةس بتواٌني دةطتبةكاسبني لةطةس بٍةواي طيظتةوي بةباػضاٌشاوةكاُ ،و
ئةطةس صاٌيين تةواوةتيىاُ ِةبيَت لةباسةي ئاوشاصة فةساِةوةكاٌةوة ،تةٌّا طشفتيَك كة دةويٍَيَتةوة
بشيتيية لة طشفيت لؤريك.
ئةويؽ ئةوةية كة وةآلوي ثشطياسي ئةوةي كة بة ض ػيَوةيةك ئةو ئاوشاصاٌةي لةبةسدةطتذاُ
بةباػرتيَ ػيَوة بةكاسبربيََ لةٌاو طشمياٌةكامناٌذا خؤي وةآلطذاوة .ئةو باسودؤخاٌةي كة لة طايةياٌذا
ثيَويظتة ضاسةطةسي ئةً طشفتة ثمةيةكة بكشيَت صؤس بةباػي داٌشاوة و دةكشيَت لةً ِاوكيَؼة
بريكاسياٌةيةدا خبشيَتة سِوو :بة كوستي ،ئةواٌيؽ بشيتني لةوةي كة سيَزةي ثةساويَضيي جيَطشتٍةوة
(بشيتيية لة كةورتيَ ياُ ٌةخواصساوتشيَ سيَزة كة كةطيَك بيةويَت يةكةيةك لة كةلوثةه ياُ
خضوةتطوسصاييةكاٌي بطؤ ِسيَتةوة بة يةكةيةكي ديكة ).لة ٌيَواُ ِةس دوو كةلوثةليَك ياُ داٌةيةك (لة
ِةس اليةكي ِاوكيَؼةكةدا) ثيَويظتة ِةواُ ػت بيَت لة ِةووو بةكاسِيٍَاٌة جياجياكاٌيياٌذا.
ئةوةؾ ،طةسباسي ئةوة ،بةتةسكيضكشدٌةوة بشييت ٌية لة طشفتيَكي ئابوسي كة كؤوةلَطا بةسةوسِوي
دةبيَتةوة .و حظاباتة ئابوسييةكاُ كة ئيَىة ثةسةواُ ثيَذاوُ بؤ ضاسةطةسكشدٌي طشفتة لؤريكييةكاُ،
ِةسضةٌذة ِةٌطاويَكي طشٌطة بةسةو ضاسةطةسي طشفيت ئابوسي كؤوةلَطا ،بةآلً ِيَؼتاؾ وةآلويَكي
ثيٍَية بؤيِ .ؤكاسي ئةوةؾ بشيتيية لةوةي كة ئةو "داتا (صاٌياسي)"ياٌةي كة حظاباتة
ئابوسيةييةكاٌي ليَوةي دةطتجيَذةكةُ ِةسطيض بؤ ِةووو كؤوةلَطا ٌني "دساوٌةتة" تاقة عةقمَيَك كة
دةتواٌيَت دةسكةوتةكاٌي ضاسةطةسبكات.
خاطيةتي صؤس تايبةتي طشفيت ٌيضاويَكي ئابوسي عةقآلٌي بةوسدي بةِؤي ئةو ساطتييةوة دياسيكشاوة
كة صاٌني لةباسةي باسودؤخةكاٌةوة كة ئيَىة ثيَويظتة بةكاسياٌبّيٍَني ِةسطيض بوٌياُ ٌةبووة لة ػيَوةي
ضشِكشاوة ياُ تيَكئاآلو بةلَكو بةتةٌّا بةػيَوةي صاٌيين ثةستوبآلوي ٌاتةواوبوة و صؤسجاسيؽ ٌاكؤك كة
ِةسيةكة لة تاكة جياواصةكاُ ِةياٌة.
بةً ثيَيةؾ طشفيت ئابوسي كؤوةلَطا بة تةٌّا طشفيت ئةوة ٌية ضؤُ بتواٌني طةسضاوةي "دياسيكشاو"
تةسخاٌبكةيَ ئةطةس بيَتو "دياسيكشاو" بة واٌاي ئةوة بيَت كة دساوةتة تاقة عةقمَيَك كة ساطتةوخؤ ئةو
طشفتة ضاسةطةس دةكات كة لة ِسيَطةي ئةو "داتا"ياٌةوة خشاوٌةتةسِوو.
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بةلَكو طشفتيَكة تايبةتة بة ضؤٌيةتي صاوٍكشدٌي باػرتيَ بةكاسِيٍَاٌي طةسضاوة صاٌشاوةكاُ بؤ
ِةسيةكة لة ئةٌذاواٌي كؤوةلَطا ،بؤ وةبةطتطةليَك كة طشٌطي سيَزةيياُ تةٌّا ئةو تاكاٌة دةيضاٌَ .ياُ،
بةكوستي ،بشيتيية لةطشفيت بةكاسبشدٌي صاٌني كة ٌةدساوةتة ِةووواُ بةطؼيت.
ثيَذةضيَت خاطيةتي طشفتة بٍةسِةتييةكة تةوووزاويكشابيَت لةبشي ئةوةي سوٌكشابيَتةوة لة ِسيَطةي
صؤسيَك لةو ضاكظاصياٌةي لةً دواييةدا لة تيؤسة ئابوسييةكاٌذا كشاوُ ،بة تايبةتي بةِؤي صؤس
بةكاسِيٍَاٌي بريكاسييةوة.
ِةسضةٌذة ئةو طشفتةي وَ دةوةويَت بةػيَوةيةيكي طةسةكي واوةلَةي لةتةك بكةً لةً ٌوطيٍةدا
بشيتيية لة طشفيت سيَكخظتين عةقآلٌي ئابوسيي ،كة لةو ئاساطتةيةدا ضةٌذجاسيَك دةطة ِسيَىةوة طةس
ئةوةي ئاوارة بةو ثةيوةٌذيية ٌضيكةي بذةً لةطةهَ ضةٌذيَ وةطةلةيةكي ويتؤدي دياسيكشاودا.
صؤسيَك لةو خاآلٌةي دةوةويَت ثيَياٌبطةً لة ساطتيذا دةسئةجناوَ كة بة ئاساطتةياٌذا سيَطة
جؤساوجؤسةكاٌي ووٌاقةػةي عةقمَي بةػيَوةيةكي ضاوةسِواٌٍةكشاو ضوٌةتةوة طةسيةك.
بةآلً ،وةك ئةوةي ئيَظتا ئةو طشفتاٌة دةبيٍي ،ئةوة لةخؤوة سويٍةداوة .وا ديَتة ثيَؼضاوي وَ كة
ٌاكؤكييةكاٌي ئةوذوايية لةباسةي ِةسدوو تيؤسةي ئابوسي و طياطةتةكاٌي ئابوسيي ِةسدوو سيؼةي
ِاوبةػياُ ِةية لةو بةِةلَة تيَطةيؼتٍةي ِةية لةباسةي طشوػيت طشفيت ئابوسي كؤوةلَطاوة.
ئةً بةِةلَة تيَطةيؼتٍة لةالي خؤيةوة دةسئةجناوي طؤسِيين بةِةلَةي خووي بريكشدٌةوة كة ئيَىة لة
واوةلَةكشدمناٌذا لةطةهَ دياسدةكاٌي طشوػتذا طةػةواٌجيَذا ،طؤسِيين بؤ دياسدةي كؤوةآليةتي.

2
لة صواٌي ئاطاييذا ،وةبةطتىاُ لة بةكاسِيٍَاٌي وػةي "ثالٌذاٌاُ" بشيتيية لة وةطفكشدٌي دةطتةيةكي
وابةطتة لة بشِياس لةباسةي تةسخاٌكشدٌي طةسضاوة (ئةو وادة و كةلوثةالٌةي كة دةبٍة وايةي
دسوطتكشدٌي طاواُ) فةساِةوةكاٌةوةِ .ةس ضاالكييةكي ئابوسي بةً واٌايةي بشيتيية لة ثالٌذاٌاُ.
لةِةس كؤوةلَطايةكذا كة تيَيذا صؤسبةي خةلَك ِاسيكاسي دةكةُ ،ئةً ثالٌذاٌاٌةِ ،ةس كةطيَك بيكات ،بة
طويَشةي ِةٌذيَك ثيَوةس دةبيَت لةطةس بٍةواي صاٌني بيَت .صاٌيٍيَك كة لة طةسةتاوة ٌةدساوة بة كةطي
ثالٌذاٌةس بةلَكو دساوة بةكةطيَكي ديكة ،كة ثيَويظتة بةػيَوةيةك لة ػيَوةكاُ خبشيَتة بةسدةطيت
ثالٌذاٌةس.
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ئةو ػيَواصة جؤساوجؤساٌةي كة لة سيطةياٌةوة صاٌني دةخشيَتة بةسدةطيت ئةو كةطاٌةي كة
ثالٌذاٌاٌةكاٌياُ لةطةس بٍةواي ئةو صاٌيٍاٌةية ،طشفيت طةسةكي ِةس تيَوةسةيةكة كة ثشؤطةي ئابوسي
ساظة دةكاتِ .ةسوةِا طشفيت ئةوةي كة ئايا كاوة باػرتيَ سيَطةية بؤ خظتٍةكاسو بةكاسِيٍَاٌي صاٌني كة
لة بٍةسِةتذا ثةستوبآلوكشاوةتةوة بةطةس طةسجةً خةلَكيذا ،بةاليةٌي كةوةوة يةكيَكة لة طشفتة
طةسةكييةكاٌي طياطتيكاسي ئابوسي ،ياُ ٌةخؼةطاصي طيظتةويَكي ئابوسي كاسا.
وةآلوي ئةً ثشطياسة صؤس بة ٌضيكي ثةيوةطتة بةو ثشطياسةوة كة ليَشةدا قوتذةبيَتةوة .ئةويؽ ئةوةية:
ئةو كةطة كيَية كة ثالٌذادةسيَزيَتِ .ةووو ئةو ٌاتةباييةي لةباسةي "ثالٌذاٌاٌي ئابوسي"يةوة لة
ئاساداية لة دةوسي ئةو ثشطياسة ضةقياُ بةطتوة.
ٌاتةباييةكة لةوةدا ٌية كة ئايا ثيَويظتة ثالٌذاٌاُ ِةبيَت ياُ ٌا .بةلَكو ثشطياسةكة ئةوةية كة ئايا
ثيَويظتة ثالٌذاٌاُ ٌاوةٌذي بيَت ،لةاليةُ يةك دةطةآلتةوة ئةجناوبذسيَت لةباسةي طةستاثاي طيظتةوي
ئابوسييةوة .ياُ ثيَويظتة دابةػبكشيَت لة ٌيَواُ ضةٌذيَ تاكذا.
ثالٌذاٌاُ بة واٌا وسدةكةي كة صاسةوةكةي تيَذا بةكاسديَت لة وؼتووشِي ِاوضةسخذا بة صةسوسةت بة
واٌاي ثالٌذاٌاٌي ٌاوةٌذي ديَت :ئاساطتةكشدٌي طةستاثاي طيظتةوي ئابوسي بةطويَشةي يةك ثالٌي
يةكاٌطريةوة .لةاليةكي ديكةػةوة ،ثيَؼربِكي لةالي صؤس كةغ بةواٌاي ثالٌذاٌاٌي لةٌاوةٌذخشاو
()decentralizedديَت .ػويٍَيَكيؽ لةو ٌيَوةٌذادا ِةية كة صؤس كةغ باطي ليَوة دةكةُ و كةً
كةطيؽ بةدلَياٌة كاتيَك دةيبٍَ ،ئةويؽ بشيتيية لة ساطجاسدٌي ِةٌذيَك ثيؼةطاصي سيَكخشاو بؤ ئةوةي
بة ئةسكي ثالٌذاٌاُ ِةلَبظنت ،ئةوةؾ بة واٌايةكي ديكة ،واتة قؤسغكشدُ (.)monopoly
ساطيت ئةوةي كاً لةو طيظتةواٌة صياتش كاسا دةبيَت ،بةػيَوةيةكي طةسةكي ثؼت بةو وةطةلةية
دةبةطتيَت كة ئايا لة طايةي كاوياٌذا ضاوةسِواٌي ئةوة دةكةيَ ئةو صاٌيٍةي لة بوٌذاية بة باػرتيَ و
ثشِاوثشِتشيَ ػيَوة بةكاس دةِيٍَشيَت .دةسئةجناً ئةوةؾ ثؼت بةوة دةبةطتيَت كة ئايا تا ضةٌذ ئةطةسي
ئةوة ِةية طةسكةوتوو بني لةوةي كة ِةووو ئةو صاٌيٍاٌةي كة ثيَوطنت بةكاس بّيٍَشيََ و بةطةس تاكة
جياواصةكاٌذا ثةستوبآلوكشاوٌةتةوة ،خبةيٍة بةسدةطيت تاقة دةطةآلتيَكي ٌاوةٌذي .ياخود تا ضةٌذ
طةسكةوتوو بني لةوةي ئةو صاٌيٍة صياداٌة بذةيَ بة تاكةكاُ كة ثيَويظتياُ ثيَيةتي تاوةكو بتواٌَ
ثالٌةكاٌياُ لةطة َه ثالٌةكاٌي ئةواٌيرتدا بطوجنيٍََ.
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يةكظةس ئةوة سووُ و ئاػكشا دةبيَت كة لةً خالَةدا ثيَطةكة جياواص دةبيَت بةطويَشةي جؤسة
جياواصةكاٌي صاٌني .وةآلوي ثشطياسةكةمشاُ ثؼتذةبةطتيَت بة طشٌطي سيَزةيي جؤسة جياواصةكاٌي
صاٌني .ئةو صاٌيٍاٌةي ئةطةسي صياتشياُ ِةية لةبةسدةطيت تاكة كةطي دياسيكشاودا بَ ،ئةواٌةػي كة
ثيَويظتة ئيَىة صؤس بة وتىاٌةوة ضاوةسِواٌي ئةوةياُ ليَبكةيَ لة بةسدةطيت دةطتةآلتيَكذا بَ كة لةو
ػاسةصاياٌة ثيَكّاتووة كة بة طوجناوي دةطتٍيؼاٌكشاوُ.
ئةطةس لة سؤرطاسي ئةوشِؤواٌذا بة ػيَوةيةكي بةسفشاواُ وايبؤدةضني كة ئةوةي دواييٍياُ لة ثيَطةيةكي
باػرتداية ،لةبةس ئةوةي يةك جؤس لة صاٌني ،وةبةطت لة صاٌيين صاٌظتيية ،جيَطةيةكي صؤس دياسي
داطريكشدوة لة خةيالَي جةواوةسدا كة ئيَىة بةسةو ئةوة دةضني لةبريي بكةيَ كة ئةوة تةٌّا جؤس ٌية
كة ثةيوةٌذي بةوةطةلةكةوة ِةية.
لةواٌةية داٌبةوةدابٍشيَت ،لةوةي كة ثةيوةٌذي بة صاٌيين صاٌظتييةوة ِةية ،كة دةطتةيةك لة
ػاسةصايي بة طوجناوي ِةلَبزيَذساو لةواٌةية لة باػرتيَ ثيَطةدابَ بؤ ئةوةي طةسجةوي باػرتيين صاٌيٍة
فةساِةوةكاٌياُ لةريَشدةطتذا بيَتِ .ةسضةٌذة ئةوة بيَطوواُ بة سووٌي طةختيي وةطةلةكة
دةطواصيَتةوة بؤ طشفيت ِةلَبزاسدٌي ػاسةصاياُ.
ئةوةي كة خواصياسً دةطتٍيؼاٌي بكةً ئةوةية كة ،تةٌاٌةت واػيذابٍيَني كة ئةً طشفتة دةكشيَت بة
حاصسي ضاسةطةسبكشيَت ،بشيتيية لة بةػيَكي بضوكي طشفتيَكي طةوسةتش.
لة سؤرطاسي ئةوشِؤدا ،تةٌاٌةت كفشة ئةطةس ئاوارة بةوة بكةيت كة صاٌيين صاٌظيت بشييت ٌية لة كؤي
ِةووو صاٌيٍةكاُ .بةآلً ئةطةس كةويَك وسدبيٍةوة دةسدةكةويَت كة بةبيَطوواُ دةطتةيةك لة صاٌيين
صؤس طشٌط ،بةآلً ٌةصاٌشاوِ ،ةُ كة بواسي تيَذاٌية بة صاٌظيت ٌاوبربيََ بةواٌاي صاٌيين ياطا
طؼتييةكاُ :صاٌيين ِةلووةسجيَكي دياسيكشاوي كات و ػويََ.
ئةويؽ بةطويَشةي ئةوةي كة بةػيَوةيةكي ثشاكتيكي ِةس تاكيَك ب ِشيَك لة ثيَؼيٍةيي ِةية بةطةس
ِةووو ئةواٌي ديكةدا لةبةس ئةوةي ئةو كةطة صاٌياسي داٌظقةي ِةية كة دةكشيَت بةكاس بّيٍَشيَت بؤ
وةبةطيت قاصاٌج .بةآلً بةكاسِيٍَاٌي تةٌّا دةتواٌشيَت لة باسيَكذا سوبذات ئةطةس بيَت ئةو بشِياساٌةي
لةطةس بٍةواي ئةو صاٌياسييةوة دةدسيََ لةاليةُ خؤيةوة بذسيََ ،ياخود بة ِاسيكاسي ضاالكاٌةي خؤي
بذسيََ.
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ثيَويظتة تةٌّا ئةوةواُ لةبريبيَت كة بواسي ئةوةي ِةية ضةٌذ فيَشبيني لة ِةس ثيؼةيةكذا ثاؾ
ئةوةي ساِيٍَاٌة تيؤسييةكاُ تةواودةكةيَ .بةػيَكي ضةٌذ طةوسة لة رياٌي كاسكشدمناُ طةسفذةكةيَ لة
فيَشبووٌي ئيؼيَكي دياسيكشاودا .و ض خاطيةتيَكي بةِاداسة لة سيَشِةوي رياٌذا كة صاٌني ِةبيَت لةباسةي
خةلَك و باسودؤخي ٌاوخؤيي و ِةلووةسجة تايبةتةكاٌةوة.
صاٌني و بةكاسخظتين ئاويَشيَك كة بة ثشِاوثشِي بةكاسٌةِاتوة ،ياُ تواٌا و كاساوةييةكاٌي كةطيَك كة
دةكشيَت باػرت بةكاسبّيٍَشيََ ،ياُ ئاطاداسبووُ لة ِةبووٌي عةوباسي كةلوثةلي بةكاسٌةِيٍَشاو (ئةو
كةلوثةالٌةي بةسِةوّيٍَشاوُ بؤ كاسيَكي دياسيكشاو ،بؤ منوٌة بؤ طوثا و طةسباصةكاُِ ،ةسطيض بةكاس
ٌةِيٍَشاوُ بة ٌشخي ِةسصاُ دةفشؤػشيََ) كة دةكشيَت ثؼيت ثيَببةطرتيَت لة كاتي كةوووكوستي لة
دابيٍكشدٌي كةلوثةلذا ،ئةواٌة ِةووو لةسوي كؤوةآليةتييةوة ِةواُ طودياُ ِةية وةك صاٌيين
تةكٍيكي جيَطشةوةي باػرت.
ئةوة ساطتييةكي طةيشة كة ئةً جؤسة لة صاٌني لة سؤرطاسي ئةوشِؤدا بةػيَوةيةكي طؼيت بة ضاوي
ساصيبووٌةوة تةواػابكشيَت ،و ِةس كةطيَك كة بةِؤي صاٌيين لةً جؤسةوة طوديَكي دةطتبكةويَت بةطةس
كةطيَكي ديكةدا كة ثشضةكرتة لةسِوي صاٌيين تيؤسي و تةكٍيكييةوة وا تةواػادةكشيَت كة تا سادةيةكي
صؤس بةػيَوةيةكي ٌاػةسيفاٌة كشدويةتي.
دةطتكةوتين طودي صياتش لة صاٌيين باػرتي كةلوثةلةكاٌي ثةيوةيٍذيكشدُ و طواطتٍةوة بة ػتيَكي
ٌاػةسيفاٌة دادةٌشيَتِ ،ةسضةٌذة طشٌطييةكةي بةقةدةس طشٌكي بةكاسِيٍَاٌي دوايني دؤصيٍةوةكاٌي
صاٌظتة كة كؤوةلَطا باػرتيَ فشطةتةكاٌي بةكاسدةِيٍَيَت.
ئةً درايةتيية ثيَؼوةخت ئاوادةية بة طويَشةي ثيَوةسة بةسضاوةكاُ كاسيكشدؤتة طةس ِةلَويَظتىاُ
بةساوبةس باصسطاٌي بةػيَوةيةكي طؼيت بةبةساوسد لةطةهَ كاسيطةسي لةطةس بةسِةوّيٍَاُ .تةٌاٌةت ئةو
ئابوسيٍاطاٌةؾ كة خؤياُ وا ديَتة بةسضاو كة بةتةواوي بةسطشي ٌاوةخؤيياُ ِةية لةدري لةسيَطةالدةسة
وةتشياليية خاوةكاٌي سابشدوو ،ئةواٌة بةسدةواً ِةواُ ِةلَة دوباسةدةكةٌةوة لةوةي كة ثةيوةٌذي
ِةية بة دةطتكةوتين ئةو صاٌيٍة ثشاكتيكيياٌةوة .ثيَذةضيَت لةبةس ئةوةبيَت كة لة طيظتةوي ػتةكاٌي
الي ئةواٌذا ِةووو صاٌيٍيَك وا ثيَؼبيين دةكشيَت كة "بةخؼشاو" بيَت.
ئايذيا ِاوبةػةكة ئيَظتا ثيَذةضيَت ئةوة بيَت كة طةسجةوي صاٌيين لةو جؤسة ثيَويظتة بةصةسوسةت بة
ئاوادةيي لة بةسدةطيت ِةوواٌذابيَت .ئةو سيَباصة ٌاعةقآلٌييةي كشاوةتة درة ِاوتا لةبةساوبةس
سيَكخظتين ئابوسيذا بةسدةواً لةطةس بٍةواي ئةو ساطتيية بةٌذة كة بةو ػيَوةية فةساِةً ٌية.
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ئةً ديذة ئةو ساطتيية فةساوؤػذةكات كة ئةو ويتؤدةي بةِؤيةوة صاٌيين لةً جؤسة ِةتا دةكشيَت
بةػيَوةيةكي بةسفشاواُ فةساِةوبكشيَت بةوسدي ئةو طشفتةية كة ثيَويظتة لةطةسواُ وةآلويَكي بؤ
بذؤصيٍةوة.
4
ئةطةس لة سؤرطاسي ئةوشِؤدا باوة كة طشٌطي صاٌيين ِةلووةسجيَكي تايبةتي كات و ػويََ بضوكبكةيٍةوة،
ئةوة بة ػيَوةيةكي صؤس ٌضيك وابةطتةية بة طشٌطيية بضوكرتةكةوة كة لة ئيَظتادا لة ثاي ئةوةداية
بةِةواُ ػيَوة بطؤسِدسيَت.
لةساطتيذا ،ضةٌذ خالَيَك ِةُ كة طشمياٌةكةياُ لةطةس بٍياتٍشاوة (صؤسجاس بةػاساوةيي) لةاليةُ
"ثالٌذاٌةساٌةوة" جياواصُ لةواٌةي كة لةاليةُ درةكاٌياٌةوة داٌشاوُ تا ئةو سادةيةي لةسوي طشٌطي و
صؤسي طؤسِاٌةوة كة دةبٍة وايةي ئةوةي طؤسِاٌكاسي لة دةسئةجناوذا لة ثالٌةكاٌي بةسِةوّيٍَاٌذا
ثيَويظت بَ.
بيَطوواُ ئةطةس بيَت و ثالٌة ئابوسييةكاُ واوةيةكي تاسةدةيةك دسيَز ثيَؼوةخت دابٍشيََ و ثاػاُ
بةتةواوي ثةيشِةوبكشيََ ،تاوةكو ِيض بشِياسيَكي ديكةي ئابوسي ثيَويظت ٌةبيَت ،ئةوكات ئةسكي كيَؼاٌي
ثالٌيَكي طؼتطري بؤ بة ِسيَوةبشدٌي ِةووو ضاالكيية ئابوسييةكاُ صؤس كةورت جيَطةي دلَةسِاوك َي دةبيَت.
ثيَذةضيَت ػاياٌي ئةوة بيَت تيؼك خبةيٍة طةس ئةوةي كة طشفتة ئابوسييةكاُ ِةسدةً و بةتةٌّا لة
دةسئةجناوي طؤسِاٌةوة طةسضاوةدةطشُ .تا ئةو كاتةي ػتةكاُ وةك ثيَؼووي خؤياُ مبيٍٍَةوة ،ياُ
بةاليةٌي كةوةوة تا ئةو سادةيةي ضاوةسِواٌياُ ليَذةكشاِ ،يض طشفتيَك طةسِةلٍَادات كة ثيَويظيت بة
بشِياسداُ ِةبيَتِ ،يض ثيَويظت ٌية ثالٌي ٌويَ داب ِشيَزسيَت.
ئةو بشِوايةي كة طؤسِاُ ،ياُ بةاليةٌي كةوةوة طوجناٌذٌي سؤراٌة ،واياُ ليَّاتوة كةورت طشٌطنب لة
طةسدةوي ِاوضةسخذا ئةو ٌاكؤكيية ٌاوخؤيية لة خؤ دةطشيَت كة طشفتة ئابوسييةكاُ بةِةواُ ػيَوة
واياُ ليَّاتوة طشٌطيياُ كةوبيَتةوة .ئةً بشِوابوٌة بة كةوبوٌةوةي طشٌطي طؤسِاُ ،لةبةس ئةو ِؤية،
صؤسجاس بشِواي ِةواُ ئةو كةطاٌةية كة دةلَيََ طشٌطي بةِيٍَذةوةسطتٍة ئابوسييةكاُ خشاوٌةتة الوة
بةِؤي طشٌطي ِةلَكؼاوي صاٌيين تةكٍةلؤجييةوة.
ئايا ساطتة كة ،لةطةهَ ػيَواصي قةػةٌطي بةسِةوّيٍَاٌي ِاوضةسخذا ،بشِياسي ئابوسي تةٌّا لة كاتي
ي لة دسوطتكشدٌذاية ،ياُ ثشؤطةيةكي
ثضشِاٌة دسيَزةكاٌذا ثيَويظتة .وةك ئةوةي كاتيَك كاسطةيةكي ٌو َ
ٌويَ لة ِاتٍةكايةوة داية؟ ئايا ساطتةِ ،ةس كة كاسطةيةك دسوطتكشا ،ئةوةي كة واوة كةً تا صؤس
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ويكاٌيكيية ،و بة طويَشةي خاطيةتي كاسطةكة دياسيذةكشيَت ،و ِيض بواسيَك بؤ طؤسِاُ ٌاِيَمَشيَتةوة لة
كاتي ثةيشِةوكشدٌي ِةلووةسجي بةسدةواوطؤسِاوي طاتذا؟
ئةو بشِوايةي تاسادةيةكي صؤس بةسبآلوة لة ٌيَو ئةواٌةدا كة داكؤكي لة بريؤكةكة دةكةُ ،تا ئةو سادةيةي
وَ بيضامن ،لة ئةجناوي ئةصووٌي ثشاكتيكييي ثياواٌي بيضٌيظةوة يةكاليي ٌةكشاوٌةتةوة .لة
ثيؼةطاصييةكي كيَربكذا بة ِةس ػيَوةيةك بيَت (و ثيؼةطاصي لةو جؤسة بةتةٌّا دةتواٌشيَت وةك
تاقيكشدٌةوة بةكاسبّيٍَشيَت) ئةسكي سيَطشتَ لة بةسصبوٌةوةي تيَضووُ ثيَويظيت بة خةباتي بةسدةواً
ِةية ،كة ب ِشيَكي صؤسي وصةي بة ِسيَوةبةسةكة دةبات.
تا ضةٌذ ئاطاٌة بؤ بة ِسيَوةبةسيَكي ٌاكاساوة كة ئةو كاسا جياكةسةواٌةي قاصاجنكشدٌي لةطةس بةٌذة
ثةستوبآلوبكاتةوة ،و لةباسيؼة ،بة ِةواُ كةلوثةلة تةكٍيكييةكاُ ،كة بتواٌيت بةسِةوبّيٍَيَت بة
ِةوةجؤسي تيَضوٌةوة ،لةو كاسة باواٌةي ٌاو ثيؼةي بيضٌظة كة ثيٍَاضيَت بة ػيَوةيةكي يةكظاُ ئاػٍا
بَ لة ليَكؤلَيٍَةوةكاٌي ئابوسيٍاطذا.
ِيَضي ئةو خواطتةي ،كة بةسدةواً بةسِةوّيٍَةساُ و ئةٌذاصياساُ باطي دةكةُ ،كة سيَطةثيَذساوبيت
بةب َي سيَطشيي لةبةسضاوطشتين تيَضوٌي ثاسةوة بةسدةواوبيت ،بشيتيية لة تاقيكشدٌةوةيةكي قةػةٌط تا
ئةو سادةيةي ئةو فاكتةساٌة دةكةوٌة كاسي سؤراٌةي خؤياُ.
يةكيَك لة ِؤكاسةكاٌي ئةوةي بؤضي ئابوسيٍاطاُ بةسدةواً وةيمي ئةوةياُ ِةية طؤسِاٌة بضوكة
بةسدةواوةكاُ لةبريبكةُ كة طةسجةوي دميةٌي ئابوسي ثيَكذةِيٍَيَت ،ثيَذةضيَت بشيتيبيَت لة
طةسقالَبوٌي سوو لة صيادبووياُ بة كؤي طةسجةوة ئاواسييةكاٌةوة ،كة بشِيكي صؤس صياتشي جيَطرييي
دةسدةخات وةك لة جولَةكاٌي وسدةكاسيي .لةطةهَ ئةوةػذا ،جيَطرييي بةساوسدكاسي طةسجةوةكاُ
ٌاتواٌيَت حظابي بؤ بكشيَت (كة ِةٌذيَك جاس ئاواسكاساُ كة ثيَذةضيَت بياٌةويَت بيكةُ) بة طويَشةي
"ياطاي رواسةي طةوسة" ياُ قةسةبوكشدٌةوةي ِاوبةػي طؤسِاٌة ِةسةوةكييةكاُ .رواسةي ئةو يةكاٌةي
كة ثيَويظتة واوةلَةياُ لةطة َه بكةيَ ِيٍَذة طةوسة ٌني تاوةكو ئةو ِيَضة سيَكةوتيياٌة جيَطريي
بةسِةوبّيٍََ.
ػةثؤلي بةسدةواوي كاآل و خضوةتطوصايي دةِيَمَشيَتةوة بةِؤي طوجناٌذٌي ويظرتاوي بةسدةواوةوة،
بةِؤي ئةو سيَطةضاسة ٌويَياٌةوة كة سؤراٌة دةطرييٍَةبةس لةبةس سؤػٍايي ئةو ِةلووةسجاٌةدا كة سؤري
ثيَؼوتش ٌةصاٌشابووُ ،بةِؤي ِاتٍةٌاوةوةي (ب) كاتيَك (أ) فةػةلي ِيٍَا لة ئةجناوذاٌي ػتةكةدا.
تةٌاٌةت كاسطة طةوسة و ثشئاويَشةكةؾ بةسدةواً دةبيَت بةػيَوةيةكي طةسةكي بٍةواي باسودؤخيَك لة
طايةيذا دةتواٌيَت حظاب بؤ ِةووو جؤسةكاٌي ثيَذاويظتيية ٌةبيٍشاوةكاُ بكات .وةك ثاسضةي
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ضاككشدٌي طةقف ،دابيٍكشدٌي كةسةطتةي ثيَويظت بؤ فؤسوةكاٌي ،و ِةووو ئةو ِةصاس و يةك جؤسة
لة ئاويَش كة ٌاتواٌَ طةسبةخؤ كاسبكةُ و ثالٌي كاسةكاٌي كاسطةكة ئةوة دةخواصيَت كة طاص و ئاوادة
بيَت لة باصاسِدا.
ئةوةؾ ثيَذةضيَت ئةو خالَة بيَت كة ثيَويظت دةكات بة كوستي باطي ئةو ساطتييةبكةً كة جؤسي ئةو
صاٌيٍةي كة وَ خولياي بووً ئةو جؤسةية لة صاٌني كة بةث َي طشوػيت خؤي ٌاضيَتة بواسي ئاواسةوة و
بةو ثيَيةؾ ٌاتواٌشيَت لة ػيَوةي ئاواسييذا بذسيَتة ِيض دةطةآلتيَكي ٌاوةٌذي .ئةو ئاواساٌةي كة
دةطةآلتي ٌاوةٌذي لةو جؤسة دةتواٌيَت بةكاسي بّيٍَيَت ثيَويظتة بة ػيَوةيةكي صؤس وسدةكاسيياٌة
دةسِيٍَشابيَت لة ِسيَطةي بةتالَكشدٌةوةي لة ِةس ػيَوةيةك لة ػيَوةكاٌي جياواصي بضوكةوة لةٌيَواُ
ػتةكاٌذا ،ثيَكةوة كؤكشدٌةوةياُ ،وةك طةسضاوةي ِةواُ ضةػَ ،بابةتطةليَك كة لةسِوي جيَطة و
ضؤٌايةتي و تايبةمتةٌذيَيت ديكةوة جياواصُ ،بةػيَوةيةكي كة لةواٌةية صؤس ئاػكشابَ بؤ بشِياسيَكي
دياسيكشاو.
لةوةػةوةية كة ثالٌي ٌاوةٌذي (طيظتةوي ئابوسي بمؤكي طؤػياليظيت كة تيَيذا حكووةت طةسجةوي
طيظتةوي ئابوسي ئاساطتةدةكات و دةبات بة ِسيَوة) ثؼتبةطتوة بة صاٌياسي ئاواسيي بة طويَشةي طشوػيت
خؤي ٌاتواٌيَت حظابي ساطتةوخؤ بؤ ِةلووةسجةكاٌي كات و ػويََ بكات و ثالٌذاٌةسي ٌاوةٌذي ثيَويظيت
دةبيَت سيَطةيةك بذؤصيَتةوة كة بةِؤيةوة ئةو بشِياساٌةي ثؼيت ثيَذةبةطنت بطة ِسيٍَةوة بؤ "ئةو كةطي
لةو ػويٍَةداية"
5
ئةطةس سيَكبكةويَ لةطةس ئةوةي طشفيت ئابوسي كؤوةلَطا بةػيَوةيةكي طةسةكي بشيتيية لة طشفيت
طوجناٌذٌي ثةلة لةطةهَ طؤسِاٌةكاٌذا لة ِةلووةسجي كات و ػويَين دياسيكشاودا ،ثيَذةضيَت مباٌطةيةٌيَتة
ئةوةي كة بشِياسي كؤتايي ثيَويظتة جيَبّيَمَشيَت بؤ ئةو كةطاٌةي كة ئاػٍاُ بةو ِةلووةسجاٌة .كةطاٌيَك
كة ساطتةوخؤ ئةو طؤسِاٌة ثةيوةٌذيذاساٌة دةصاٌَ و ئةو طةسضاواٌةؾ دةصاٌَ كة خيَشا ئاوادة دةبَ بؤ
ِيٍَاٌذي ئةو طؤسِاٌاٌة.
ئيَىة ٌاتواٌني ثيَؼبيين ئةوة بكةيَ كة ئةً طشفتة ضاسةطةس دةبيَت يةكةً ػت طةياٌذٌي ِةووو ئةً
صاٌياسيياٌة بة دةطتةيةكي ٌاوةٌذي كة ،ثاؾ تيَكّةلَكيَؼكشدٌي ِةووو صاٌيٍةكاُ ،فةسواٌي خؤي
دةسدةكات .ثيَويظتة ئةً طشفتة بة ػيَوةيةك لة ػيَوةكاٌي لة ٌاوةٌذخظنت ()decentralization
ضاسةطةسبكةيَ .بةآلً ئةوة تةٌّا وةآلوي بةػيَك لة طشفتةكامناُ دةداتةوة .ثيَويظتىاُ بة
لةٌاوةٌذخظتٍة لةبةسئةوةي تةٌّا ئةودةً دةتواٌني صةواٌةتي ئةوة بكةيَ كة صاٌيين ِةلووةسجيَكي
دياسيكشاوي كات و ػويََ بة ػيَوةيةكي طوجناو بةكاسدةِيٍَشيََ.
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بةآلً "ثياو لة ػويَين خؤي" ٌاتواٌيَت بةتةٌّا بشِياسبذات لةطةس بٍةواي صاٌيٍة ئاصيضةكاٌي بةآلً
لةِةواُ كاتذا طٍوسداسة لة باسةي ئةو ساطتيياٌةي كة لة دةوسوبةسة ٌضيكةكةي خؤينيِ .يَؼتاؾ
طةياٌذٌي ئةو صاٌياسيية صياتشاٌة وةك طشفتيَك دةويٍَيَتةوة ئةو صاٌياسيياٌةي كة ثيَويظيت ثيَياٌة بؤ
طوجناٌذٌي بشِياسةكاٌي لةطةهَ طةسجةوي كمَيَؼةكاٌي طؤسِاٌي طيظتةوة ئابوسيية كؼتييةكةدا.
ثيَويظيت بة ضةٌذ لة صاٌني ِةية تا بتواٌيَت ئةو ػتة بة طةسكةوتويي ئةجناوبذات؟ كاً لةو سوداواٌةي
كة لةوديو ئاطؤي صاٌيين ساطتةوخؤي ئةوةي سوودةدةُ ثةيوةٌذي و طشٌطايياُ ِةية لة بشِياسية
ساطتةوخؤكةيذا ،و ثيَويظتيؼييةتي ضةٌذيَك لةواٌة بضاٌيَت؟
صؤس صةمحةتة ػتيَك ِةبيَت لة ِةسجيَطةيةكي ئةً دٌيايةدا سوبذات و ئةطةسي ئةوةي ٌةبيَت كة كاسبكاتة
طةس ئةو بشِياسةي كة ئةً دةبيَت بيذات .بةآلً ثيَويظتيةتي ئةو سوداواٌة وةك خؤياُ بضاٌيَتٌ ،ةوةك
طةسجةوي كاسيطةسييةكاٌياُ .بؤ ئةو طشٌط ٌية بضاٌيَت بؤضي لة طاتيَكي دياسيكشاودا ب ِشيَكي صياتشي
قةباسةيةكي بشغو صياتش ثيَويظتة لة قةباسةيةكي ديكة ،بؤضي صةسيف كاغةص صؤستش لةبةسدةطتة وةك لة
صةسيف كاٌظاغ ،ياُ بؤضي وةطتا ،ياُ ئاوشاصي دياسيكشاوي ئاويَش لةً طاتةدا صؤس بة صةمحةت
دةطتذةكةوُ.
ِةووو ئةوةي بةالي ئةوةوة طشٌطة ئةوةيةي كة تا ضةٌذ ،صؤستش ياُ كةورت ،بةدةطتّيَاٌياُ قوسطبووة بة
بةساوسد لةطةهَ ػيت ديكةدا كة جيَطةي بايةخي ئةوُ .ياُ تا ضةٌذ ،صؤستش ياُ كةورت ،ويظيت بةثةلة
ِةية بؤ ئةو ػتة جيَطشةواٌةي كة ئةو بةسِةوياُ دةِيٍَيَت ياُ بةكاسياٌذةِيٍَيَت.
ِةويؼة وةطةلةي طشٌطي سيَزةيي ػتة دياسيكشاوةكاٌة كة جيَطةي بايةخي ئةوُ ،و ئةو ِؤكاساٌةؾ كة
طشٌطي سيَزةيياُ دةطؤسُِ ِيض جيَطةي بايةخي ئةو ٌني لةوديو كاسيطةسيياُ لةطةس ئةو ػتة
بةسجةطتاٌةي كة لة ريٍطةكةي خؤيذاُ.
لةً ثةيوةٌذييةداية ئةوةي ثيَؼرت ٌاووربد بة "حظاباتي ئابوسي" ياسوةتيىاُ دةدات ،بةاليةٌي كةوةوة
لة ِسيَطةي بةساوسدةوة ،تا بضاٌني ضؤُ ئةً طشفتة ضاسةطةسدةكشيَت ،لة ساطتيؼذا ضاسةطةسكشاوة ،لةاليةُ
طيظتةوي ٌشخةوة.
تةٌاٌةت تاقة عةقمَي كؤٌرتِؤلَكةسيؽ ،كة طةسجةوي ئةو داتاياٌةي لةريَش دةطتذايةي كة بؤ طيظتةويَكي
ئابوسي بضوكي طةسبةخؤ دةبٌَ ،اتواٌيَت (ِةسكاتيَك ثيَويظتبكات طوجناٌذٌيَكي بضووك لة تةسخاٌكشدٌي
طةسضاوةدا ئةجناوبذسيَت) بةتةواوي بة ِةووو ئةو ثةيوةٌذياٌةدا بضيَتةوة كة لة ٌيَواُ ئاوشاص و
ئاواجنذا ِةية كة ئةطةسي ئةوةي ليَذةكشيَت كاسي تيَبكشيَت.
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لةساطتيذا ئةوة بةػذاسيكشدٌي وةصٌي لؤجيكي سووتي ِةلَبزاسدٌة كة تواٌيويةتي ئةو دةسئةجناوة
خباتةسِوو كة تةٌاٌةت ئةو تاقة عةقمَةؾ دةتواٌيَت طشفيت لةً جؤسة ضاسةطةسبكات بةتّا لة ِسيَطةي
دسوطتكشدُ و بةكاسِيٍَاٌي بةسدةواوي سيَزةكاٌي يةكظاٌيبوٌةوة (ياُ "بةِاكاُ" ياُ "سيَزةي الوةكي
جيَطشتٍةوة")  .بةواتايةكي ديكة ،لة ِسيَطةي لكاٌذٌي رواسةيةكي ليظيت بؤ ِةس جؤسيَك لة طةسضاوة
كةوةكاُ ،رواسةيةكي كة ٌاكشيَت لة ِسيَطةي ِيض يةكيَك لةو خاطيةتاٌةي كة ئةو ػتة تايبةتة ِةيةتي
وةسبطرييَت .بةآلً سةٌطذةداتةوة لة ،ياخود ضشدةبيَتةوة لة ،لة بايةخذاسيي طةسجةوي بوٌيادي (ئاوشاص-
ئاواٌج) دا
لة ِةس طؤسِاٌيَكي بضوكذا ،ثيَويظتة تةٌّا ئةو ليظتة ضةٌذايةتيياٌة وةسبطشيَت (ياُ بةِاياٌة) كة تيَياٌذا
ِةووو صاٌياسيية ثةيوةطتةكاُ ضشكشاوٌةتةوةِ .ةسوةِا ،لة ِسيَطةي طوجناٌذٌي يةكة بة يةكةي بشِةكاُ،
دةتواٌيَت بة ػيَوةيةكي سيَكوثيَك دوباسةسيَكخظتٍةوةي كؤٌرتؤلَي خؤي بةبيَ ئةوةي ثيَويظت بكات
طةسجةوي وةتةلَةكي ئاب ئيٍيؼيؤ (ئاوشاصيَكة بةكاسديَت بؤ بةكاسِيٍَاٌي داتا) ياُ بةبيَ ئةوةي لة ِيض
قؤٌاغيَكذا ثيَويظت بةوة بكات لةِةواُ كاتذا ِةوووي سوثيَو بكةيت و بةِةووو دةسةئةجناً و
دةسكةوتةكاٌيةوة.
بةػيَوةيةكي بٍةسِةتي ،لة طيظتةويَكذا كة صاٌياسي لةباسةي ساطتيية ثةيوةٌذيذاسةكاٌةوة لة ٌيَو
خةلَكيَكي صؤسدا بآلوبوبيَتةوةٌ ،شخةكاُ دةتواٌَ كاسبكةُ بؤ سيَكخظتين كشداسة لةيةك دابشِاوةكاٌي
خةلَكي جياجيا بةِةواُ ئةو ػيَوةيةي كة بةِا بابةتييةكاُ ياسيذةي تاك دةدةُ بؤ سيَكخظتين
بةػةكاٌي ثالٌةكةي.
ػاياٌي ئةوةية بؤ طاتيَك تيَشِاواٌبكةيَ لة منوٌةيةكي صؤس باو و صؤس طادةي كشدةي طيظتةوي ٌشخةكاُ
بؤ ئةوةي ببيٍني بة وسدي ضي بةدةطتذةِيٍَيَت .وايذابينَ لة ػويٍَيَكي دٌيادا ِةليَكي ٌويَ بؤ
بةكاسِيٍَاٌي وادةي خاو ديَتة كايةوة ،با بمَيََ تةٌةكة ،ياخود يةكيَك لة طةسضاوةكاٌي دابيٍكشدٌي
تةٌةكة لةكاسخشاوة .بؤ وةبةطتةكةي ئيَىة ِيض ٌاطؤ ِسيَت (صؤس طشٌطيؼة كة ِيض ٌاطؤ ِسيَت) كة ئايا كاً
لةً دوو ِؤكاسة بوٌةتة وايةي ئةوةي تةٌةكة كةورتبيَتةوة.
ِةووو ئةو ػتةي بةكاسِيٍَةساٌي تةٌةكة ثيَويظتياٌة بيضاٌَ ئةوة كة بةػيَك لةو تةٌةكةيةي كة ثيَؼرت
ساِاتبووُ لةطةس بةكاسِيٍَاٌي ئيَظتا بة ػيَوةيةكي صياتش قاصاجنبةخؽ لة ػويٍَيَكي ديكة بةكاسديَت ،و
دةسئةجناويؽ ،ثيَويظتة ئيقتيظادي بكةُ لة بةكاسِيٍَاٌي تةٌةكةدا.
ِيض ثيَويظتييةك ٌية بؤ صؤسبةياُ تةٌاٌةت بضاٌَ لة ض ػويٍَيَك ثيَذاويظيت لةٌاكاو طةسيّةلَذاوة ،ياُ لة
خضوةتي كاً لة ثيَذاويظتييةكاٌي ديكةدا لةطةسياٌة دةطتبطشُ بة دابيٍكشدٌةوة.
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ئةطةس بةتةٌّا ِةٌذيَكياُ ساطتةوخؤ بة داواكاسيية ٌويَيةكة بضاٌَ ،و طةسضاوةكاٌياُ ئاساطتةي بكةُ.
ِةسوةِا ئةطةس ئةو خةلَكاٌةي ئاطاداسي كةليٍَة ٌويَيةكةُ كة دسوطتبوة دةتواٌَ بة طةسضاوةي ديكة
ثشِيبكةٌةوة ،كاسيطةسييةكة بة ػيَوةيةكي خيَشا بة طةسجةوي طيظتةوي ئابوسيذا بآلودةبيَتةوة و
كاسدةكاتة طةس ٌةك بةتةٌّا ِةووو بةكاسِيٍَاٌةكاٌي تةٌةكة ،بةلَكو كاسيؽ دةكاتة طةس جيَطشةوةكاٌي
تةٌةكة و جيَطشةوةي ئةو واداٌةي كة جيَطةي تةٌةكةياُ طشتؤتةوة ،دابيٍكشدٌي ِةووو ئةو ػتاٌةي لة
تةٌةكة دسوطتكشاوُ و جيَطشةوةكاٌياُ ِتذ.
طؼت وةك يةك باصاسِ كاسدةكاتٌ ،ةك لةبةس ئةوةي يةكيَك لة ئةٌذاوةكاٌي سوثيَويي طةسجةوي بواسةكةي
كشدوة ،بةلَكو لةبةس ئةوةي بواسي بيين طٍوسداسي تاكةكةطيياُ بةػيَوةيةكي ثيَويظت بةيةكذا دةضَ بؤ
ئةوةي لة ِسيَطةي ضةٌذيَ ٌيَوةٌذةوة صاٌياسيية ثةيوةطتةكاُ بطةيةٌشيَت بة ِةووواُ.
ساطيت ئةوةي كة تةٌّا يةك ٌشخ ِةية بؤ ِةس كةلوثةلَيَك (ياخود بمَيََ ٌشخة ٌاوخؤييةكاُ بةػيَوةيةكي
ثيَكةوة بةطرتاوُ كة بة تيَضووٌي كواطتٍةوة و ِتذ دياسيذةكشيََ) ئةو ضاسةطةسة ديٍَيَتة ئاساوة كة
(بةػيَوةيةكي ضةوكيي لةباسة سووبذات) دةكشيَت لةاليةُ تةٌّا عةقمَيَكةوة ثيَكشابيَت كة ِةووو ئةو
صاٌياسياٌةي لةالية كة لة ساطتيذا لةٌيَو ِةووو ئةو خةلَكاٌةدا بآلو كة لة ثشؤطةكةداُ.
6
ثيَويظتة تةواػاي طيظتةوي ٌشخ بةو ػيَوةيةي بكةيَ كة ويكاٌيضويَكة بؤ طةياٌذاٌي صاٌياسي ،ئةطةس
مباٌةويَت لة وةصيفةي ساطتةقيٍةي تيَبطةيَ .وةصيفةيةك كة ،بيَطوواُ ،كةورت بة كاومي دةيّيٍَيَتة دي
ئةو كاتةي كة ٌشخ صياتش دةضةطجيَت.
(تةٌاٌةت كاتيَك ٌشخي داٌشاو صؤسيؽ جيَطري دةبيَت ،لةطةهَ ئةوةػذا ئةو ِيَضاٌةي كة كاسدةكةُ لة كاتي
طؤسِاٌي ٌشخذا ،بةسدةواً دةبَ لة كاسكشدُ بؤ سادةيةكي دياس لة كاتي طؤسِاٌي وةسجةكاٌي ديكةي
ثةمياٌةكةدا).
ِةسدياستشيَ ساطيت لةباسةي ئةً طيظتةوةوة بشيتيية لة ئابوسي ئةو صاٌيٍةي كة بةِؤيةوة كاسدةكات.
ياخود تاكة بةػذاسةكاُ ثيَويظتيياُ بة صٌياسي صؤس كةً ِةية تاوةكو بتواٌَ بشِاياسي ساطت بذةُ.
بةػيَوةيةكي كوستكشاوة ،بة جؤسيَك لة ِيَىا ،تةٌّا صاٌياسيية طةسةكييةكاُ دةطواصسيٍَةوة و تةٌّا بؤ
ئةواٌةؾ دةطواصسيٍَةوة كة وةبةطتياٌة .لة ويتافؤسيَك صياتشة طيظتةوي ٌشخ بة جؤسيَك لة ئاويَشي
تؤواسكشدٌي طؤسِاٌةكاُ بؼوبّيٍَني .ياُ بة طيظتةويَك لة ثةيوةٌذيية تةلةفؤٌييةكاُ كة وا لة
بةسِةوّيٍَةسة تاكةكةطةكاُ دةكات بةتةواوي ضاوديَشي جولَي ضةٌذ ئاوارةيةكي كةً بكةُ .وةك ئةوةي
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ئةٌذاصياسيَك ضاوديَشي ضةٌذ رواسة ليَذاٌيَك بكات كة لة ثيٍَاوي ئةوةي ضاالكييةكاُ لةطةهَ طؤسِاٌةكاٌذا
بطوجنيٍَيَت كة ثيَذةضيَت ِةسطيض ٌةيضاٌَ صياتش لةوةي لة جولَةي ٌشخةكاٌذا سةٌطي داوةتةوة.
بيَطوواُ سيَطةي تيَذةضيَت ئةً طوجناٌذٌاٌة ِةسطيض "كاونَ" ٌةبَ بةو واٌايةي كة ئابوسيٍاؾ ليَياُ
تيَذةطات لة ػيكاسيي ِاوكيَؼةييذا .بةآلً تشطي ئةوةً ِةية كة خوة تيؤسييةكامناُ بؤ واوةلَةكشدُ
لةطةهَ طشفتةكةدا بة طشمياٌةي كةً تا صؤس ِةبووٌي صاٌيين كاو َن لةاليةُ ِةوواٌةوة وايميَكشدويَ تا
سادةيةك ضاوبةطتة ببني لة ئاطيت ئةسكي ساطتةقيٍةي ويكاٌيضوي ٌشخ و طةياٌذويٍيةتة ئةو ئاطتةي كة
طتاٌذاسدي ضةواػةكاس بةكاسبّيٍَني لة ِةلَظةٌطاٌذٌي كاسيطةسييبوٌيذا.
طةسطوسِواٌةكة ئةوةية كة لة باسي لةً جؤسةي كةوبوٌةوةي يةكيَك لة وادة خاوةكاُ ،بةبيَ ئةوةي
بشِياسيَك دةسضوبيَت ،بةبيَ ئةوةي رواسةيةكي صؤس كةً لة خةلَك ِؤكاسةكةي بضاٌَ ،دةياُ ِةصاس كةغ كة
دياسيكشدٌي ػوٌاطياُ ضةٌذيَ واٌطي دةويَت بؤ ليَكؤلَيٍَةوة ،دةتواٌَ ئةو وادةية ياُ يةكيَك لة
بةسِةوةكاٌي صياتش ئيقتيظادياٌة (يقتيظاديكشُ واتة كةوكشدٌةوةي بةكاسِيٍَاٌي ػتيَك لةبةس كةوي
ػتةكة ياُ بةسصبوٌةوةي ٌشخةكةي) بةكاس بّيٍََ ،واتة بة ئاساطتةي دسوطتذا ِةٌطاو دةٌيََ.
ئةوة بةطة بؤ ئةوةي ببيَتة وايةي طةسطوسِواُ تةٌاٌةت ئةطةس ،لة دٌيايةكذا كة بةسدةواً لة طؤسِاٌذاية،
ِةووو ػتةكاُ لة يةك كاتذا و بة كاومَي ٌاضَ بة ِسيَوة تاوةكو سيَزةي قاصاجنكشدٌياُ بةسدةواً لة ِةواُ
ئاطيت ٌةطؤسِ ياُ "ئاطايي"دا مبيٍَيَتةوة.
بة وةبةطت وػةي "طةسطوسِواُ"ً بةكاسِيٍَا تاوةكو خويٍَةس لةو خةوخؤػيية ساثة ِسيٍَي كة ثيَيواية
بةسدةواً كاسي ئةً ويكاٌيضوة باػة .وَ بشِواً واية ئةطةس بّاتايةوة دةسئةجناوي كاسي بةوةبةطيت
ٌةخؼةي وشؤظبواية ،و ئةطةس ئةو خةلَكةي كة طؤسِاٌةكاٌي ٌشخ سيٍَىايٍذةياٌة وا تيَبطةيؼتٍاية كة
بشِياسةكاٌياُ طشٌطيةكي صؤس لة وةبةطتة ِةٌوكةييةكاٌياُ صياتشي ِةية ،ئةً ويكاٌيضوة وةك يةكيَك لة
وةصٌرتيَ طةسكةوتٍةكاٌي ِضسي وشؤظ تةواػادةكشا.
بةدبةختييةكةي دوو تويَية ئةويؽ ئةوةية كة بةسِةوي خولقاٌذٌي وشؤظ ٌية و ئةو خةلَكاٌةؾ كة
بةِؤيةوة سيَبةسيذةكشيََ ٌاصاٌَ بؤ ئةوػتاٌة دةكةُ كة واياٌميَكشاوة بيكةُ.
بةآلً ئةواٌةي كة ِاواسي "ئاساطتةكشدٌي ِؤػياس"اٌة (و ئةواٌةي كة ٌاتواٌَ بشِوا بةوة بّيٍََ كة ػتيَك
ِةية ثةسةي طةٌذوة بةبيَ ئةوةي خولقيٍَشابيَت (تةٌاٌةت بةدةس لة تيَطةيؼتين ئيَىةؾ بؤي) لة
تواٌايذاية ئةو طشفتاٌة ضاسةطةسبكات كة ئيَىة لة تواٌاواٌذا ٌية بةئاطايياٌة ضاسةطةسياُ بكةيَ) ئةو
كةطاٌة ثيَويظتة ئةوةياُ لةبري بيَت :طشفتةكة بة وسدي بشيتيية لة ضؤٌيةتي بةسفشاواٌكشدٌي وةوداي
بةكاسبشدٌي دةسةكي طةسضاوةكاُ بؤ ئةوديوي وةوداي كؤٌرتؤلَي تاقة عةقمَيَك .ثاػاُ ،ضؤُ بتواٌني خؤ
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لة كؤٌرتؤلَي ِؤػياساٌة و ضؤُ بتواٌني ئةو قةٌةعاتجيَكشدٌة دابني بكةيَ كة وادةدات تاكةكاُ ئةو ػتاٌة
بكةُ كة خواطتياٌة بةبيَ ئةوةي ِيض كةطيَك ثيَياُ بمَيَت ضي بكةُ.
ئةو طشفتةي ليَشةدا سوبةسوي دةبيتةوة بة ِيض ػيَوةيةك بةتةٌّا تايبةت ٌية بة ئابوسيٍاطي بةلَكو بة
ٌضيكةيي لة ثةيوةٌذي لةطةهَ ِةووو دياسدة كؤوةآليةتيية ساطتةقيٍةكاٌذا طةسِةلَذةدات ،لة صواٌذا و
لةطةهَ صؤسبةي كةلتوسة بؤ واوةكامناٌذاِ .ةس ئةوةػة كة دةبيَتة ضةقي طشفيت تيؤسي ِةووو صاٌظتة
كؤوةآليةتييةكاُ.
ِةس وةك ئةلفشيَذ وايتّيَذ وتويةتي "ئةوة ساطتييةك بة حةمتي ِةلَةية ،كة لة اليةُ صؤسبةي كتيَبة
كؤثيكشاوةكاُ و خةلَكة ٌاطشاوةكاٌةوة كشاوة كاتيَك وتاسياُ خويٍَذؤتةوة ،كة ثيَويظتة خؤواُ لةطةس
بريكشدٌةوة لةوةي كة دةيكةيَ سابّيٍَني .وةطةلةكة بة تةواوي بة ثيَضةواٌةوةية .ػاسطتاٌيةت
ثيَؼذةكةويَت لة ِسيَي صياكشدٌي رواسةي ئةو كشدةوة طشٌطةكاٌةوة كة ئةجناوياُ دةدةيَ بةبيَ بيكشدٌةوة
ليَياُ".
ئةوةؾ طشٌطييةكي بةِيَضي ِةية لة بواسي كؤوةآليةتيذا .ئيَىة بةسدةواً ِاوكيَؼة و ِيَىا و ياطاكاُ
بةكاسدةِيٍَني كة لة واٌاكاٌياُ تيٍَاطةيَ و لة ِسيَطةي بةكاسِيٍَاٌياٌةوة طود بةخؤواُ دةطةيةٌني بة
ياسوةتي صاٌني كة ئيَىة وةك تاكة كةغ ئةو صاٌيٍاٌةواُ ٌية.
ئيَىة ئةو كشدةوة و داوةصساواٌةواُ دسوطتكشدوة لة سيَطةي بٍيادٌاٌي لةطةس بٍةواي خوو و داوةصساوةكاُ
كة طةسكةوتين خؤياٌياُ لة بواسةكاٌياٌذا طةملاٌذوة و دةسئةجناويؽ بوٌةتة بٍاغةيةك بؤ ئةو
ػاسطتاٌيةتةي ئيَىة بٍيامتاُ ٌاوة.
طيظتةوي ٌشخ تةٌّا يةكيَكة لةو داسػتاٌةي كة وشؤظ فيَشيبوة بةكاسبّيٍَيَت (طةسضي ِيَؼتا صؤس دوسة
لةوةي بتواٌيَت بةباػرتيَ ػيَوة بةكاسيبّيٍَيَت) ثاؾ ئةوةي باصي بةطةسدا دا بةبيَ ئةوةي ليَيتيَبطات.
بةِؤيةوة ٌةك بةتةٌّا دابةػبوٌي كاس بةلَكو بةكاسبشدٌيَكي سيَكخشاواٌةي طةسضاوةكاُ لةطةس بٍةواي
صاٌيٍيَك كة بة يةكظاٌي دابةػكشاوة ئةطةسي سوداٌياُ بؤ دسوطتبوو.
ئةو خةلكاٌةػي حةصدةكةُ طالَتة بة ِةس ثيَؼٍياسيَك بكةُ كة ثيَيوابيَت ئةوة سةٌطة ساطت بيَت ِةويؼة
ئاسطيوويٍَتةكة ئةو ئاقاسةدا دةبَ كة تؤوةتباسي بكةُ بةوةي كة دةيةويَت بمَيَت لة ِسيَطةي
ثةسجوويةكةوة ئةً جؤسة لة طيظتةً لةخؤوة طةػةي كشدوة كة صؤس طوجناوة بؤ ػاسطتاٌيةت.
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بةلَكو بة ثيَضةواٌةوةية :وشؤظ تواٌيويةتي دابةػكشدٌي كاس ثةسةثيَبذات كة ػاسطتاٌيةتةكةواٌي لةطةس
بةٌذة لةبةس ئةوةي واسيَكةوت كة بة سيَكةوت ويتؤديَك بذؤصيَتةوة كة وايميَكشد لةباس بيَت .ئةطةس ئةوةي
ٌةكشداية ،سيَطةي تيَذةضيَت كة ػاسطتاٌيةتيَكي تةواو جياواصي ديكةي ثةسةثيَبذاية ،يةكيَك وةك
"دةولَةتي" ويَشوولة طجييةكاُ ،ياخود جؤسيَكي ديكةي لة ئةٌذيَؼةٌةكشاو.
تةٌّا دةتواٌني بمَيََ كة ِيض كةطيَك تا ئيَظتا طةسكةوتوو ٌةبوة لةوةي طيظتةويَكي جيَطريةوة دابشِيَزيَت
كة تيَيذا ِةٌذيَك خاطيةتي دياسيكشاوي ئةً طيظتةوةي ئيَظتا بّيَمَشيَتةوة كة ئاصيضة لةالي تةٌاٌةت
ئةواٌةؾ كة صؤس بة توٌذي ِيَشػيذةكةٌةطةس -بة تايبةتي ئةو سادةيةي كة تاك دةتواٌيَت سيَشِةوي خؤي
ِةلَبزيَشيَت و دةسئةجناويؽ طةسبةطتاٌة صاٌني و كاساوةييةكاٌي خؤي بةكاسبّيٍَيَت.
7
بة صؤس ػيَوة وايةي خؤػبةختيية كة ٌاكؤكي لةباسةي دةتبةسداسٌةبووُ لة طيظتةوي ٌشخ بة ثيَي حةس
حظاباتيَكي عةقآلٌي لة كؤوةلَطايةكي ئالَؤصدا ئيَظتا ضيرت ٌاكؤكي ٌيَواُ ئةو طةٌطةساٌة ٌية كة ديذي
طياطي جياواصياُ ِةية.
ئةو تيَضةي كة ثيَيواية بةبيَ طيظتةوي ٌشخ ٌةواٌذةتواٌي كؤوةلَطايةك بّيَمَيٍةوة كة لةطةس دابةػكشدٌي
بةسفشاواٌي كاس بةٌذة وةك طيظتةوةكةي ئيَىة ،ئةو تيَضة بة طالَتةثيَكشدٌةوة ثيَؼواصي كشا كة يةكةجماس
لةاليةُ ظؤُ ويظظةةوة  25طاهَ لةوةوبةس خشاية سوو.
ئةوشِؤ ئةو طةختياٌةي كة ِةٌذيَك كةغ ِيَؼتا سوبةسوي دةٌةوة لة ثةطةٌذكشدٌيذا ضيرت بةػيَوةيةكي
بةسفشاواُ طياطي ٌية ،ئةوةؾ سيَطة خؤؾ دةكات لةبةسدةً كةػوِةوايةكذا كة طفتوطؤي واٌاداسي تيَذا
ئةجناوبذسيَت.
كاتيَك طويَىاُ لة ليؤُ تشؤتظكي دةبيَت دةلَيَت "رويَشياسيي ئابوسي سيَطةي تيٍَاضيَت بةب َي
ثةيوةٌذييةكاٌي باصاسِ" .كاتيَك واوؤطتا ئؤطكاس الٌط بةلَيَين بة واوؤطتا ويظع دا كة ثةيكةسيَكي بؤ
دسوطتذةكشيَت لة ِؤلَة وةسِوةسِييةكاٌي دةطتةي ثالٌي ٌاوةٌذي داِاتوودا ،و كاتيَك واوؤطتا ئابا ليَشٌةس
دوباسة ئادةً مسيع دةدؤصيَتةوة و جةخت لةطةس ئةوة دةكات كة ثيَكّيٍَةسي طةسةكي طيظتةوي ٌشخ
ثيَكذيَت لة ِاٌذاٌي تاك ،لةو كاتةي كة بةدواي طودي خؤيذا دةطة ِسيَت ،ئةوة بكات كة طودي طؼيت
تيَذاية ،ئةوكات جياواصييةكاُ ضيرت ٌاخشيٍَة ثاهَ بريكشدٌةوة طياطييةكاُ.
ئةوةػي كة دةويٍَيَتةوة لة ٌايةكبووُ ثيَذةضيَت بةتةواوي جياواصييةكي سؤػٍبرياٌة بيَت و بةػيوةيةكي
ثشاكتيكياٌة ويتؤدياٌة بيَت.
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