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 :پێشەکی

گرنگەکان دادەنرێت کە لێکۆلینەوە و توێژینەوەی زۆری دەستەبژێری سیاسی بە یەکێک لە بابەتە     
بۆ کراوە لەالیەن زاناکان و پسپۆرانی ئەم بوارە وە ئەمەش لەبەرئەوەی بابەتەکە پەیوەندیدارە 
بەخودی هەر کۆمەڵگا و دەولەتێکەوە، دەستەبژێری سیاسی واقعی هەر کۆمەڵگایەک کەم تا زۆر 

ەرکەوتووە کە لە بواری سیاسیدا دەست ڕۆیشتوون و ژمارەیەک کەسی دیارو بەرچاوی تیادا د
سەرکردایەتی کۆمەڵی خەڵک دەکەن کە ئەمەش جیاوازە لە کۆمەڵگایەکەوە بۆ کۆمەڵگایێکی تر. ئەو 
دەستەبژێرانە بەشێوەیەکی گشتی کە هەڵبژێردراوی کۆمەڵگەکەی خۆیەتی و جارجارە وا روودەدات 

الیەن گەلەکەیەوە هەڵبستێت بە قۆرخکردنی دەسەاڵت کە دەستەبژێری سیاسی دوای هەڵبژاردنی لە
تا ئەوەی بگاتە ئاستی بەکارهێنانی توندوتیژی لە پێناو مانەوەی خۆی لە دەسەاڵتدا. سەرەرای 
ئەوەی کە زۆر جار لە جیاتی چەمکی دەستەبژێر، چەمکی چینی فەرمان رەوا بەکاردێنن لە ئەدەبیاتی 

ینەوە لە بابەتی دەستەبژێردەکەن رێکەوتون لەسەر ئەوەی کە سیاسیدا، وە هەموو ئەوانەی کە لێکول
ئێمە ناتوانین لە ئامراز و میکانیزمی کارکردنی هیچ سیستمێک تێبگەین تاوەکو خوێندنەوە بۆ 
دەستەبژێر نەکەین و کە رولی سەرەکی هەیە لە بوارە جیاوازەکان لە گرنگترنیان بەدی هێنانی 

اسی لە هەر واڵتێک بێت زۆر گرنگە بۆ بەرەو پێشچوونی ئەو سەقامگیری سیاسیە.  سەقامگیری سی
واڵتە بە پێچەوانەشەوە دەبێتە هۆی ناتەبایی سیاسی و لێک ترازان و دواکەوتوویی کە هەموو 
سێکتەرەکان دەگرێتەوە، کە کەشی سیاسی نێودەوڵەتی لە بەرای دروست بوون و نشونماکردنی 

غی زلهێزەکانی هاوچەرخ، پەیوەندی نێودەوڵەتی هەمیشەی لە ئیمپراتۆرەکانی دنیا، تا گەیشتۆتە قۆنا
شڵەژان و کەم کەم ئارامی و پێک هەڵپرژان و داگیرکاری و ملمالنێی خەستی هەمەالیەن دا بووە. 
واڵتە زلهێزەکانی دنیا لە پێشدا خۆیان تۆکمە دەکرد و پاراستن و پەرەپێدانی ئەم تۆکمە بوونەش 

بووری وە پێویستی بە فراوانکردنی قەلەمڕەوی دەسەاڵتی ئەو لە ڕووی سیاسی، سەربازی، ئا
جامی دووچاری ناسەقامگیری زۆر بۆتەوە لە ئەن ٢٠١٤زلهێزانە دەکرد. والتی عێراق لە دوای سالی 

داعش( دەستێوەردانەکانی ئێران لە عێراق و دروست بوونی (سەرهەلدانی گروپی تیرۆرستی 
ن بۆ نەبوونی سەقامگیری سیاسی و الوازی رۆلی حەشدی شەعبی، هەموو ئەمانە هۆکاربوو

دەستەبژێری سیاسی لە پاراستن و بەدیهێنانی ئەمن وئاسایش لە عێراقدا ، بۆیە لەم توێژینەوەیەدا 
خوێدنەوەیەک دەکەین بۆ کاریگەری و رۆلی دەستەبژێری سیاسی لە بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی 

 ەوە .   ٢٠١٤لە عێراق دا لە دوای سالی 
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 :گرنگی توێژینەوە    

یەکێک لە پاڵنەرە گرنگەکانی هاندەر بۆ ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە گرنگی و ڕۆلی دەستەبژێر      
و سەقامگیریە، کە بووەتە بەشێکی گرنگ و پێداویستیەکی گرنگی ژیانی هاواڵتیانی واڵتان بە گشتی، 

ا وەهچونکە سەقامگیری هەر واڵتێک زۆر گرنگە لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی وەهەر
                                بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتەوایی کۆمەاڵییەتی لە هەموو جیهان.                         

 ئامانجی توێژینەوە:

ئامانج لەم توژینەوەیە ئەوەیە کە بە شێوەیەکی زانستی ورد تیشک بخەینە سەر چەمکی      
نەوی ئەوەی کاریگەری دەستەبژێر لە سەر دەستەبژێر و سەقامگیری سیاسی، وە روونکرد

سەقامگری سیاسی، هەروەها تیشک خستنەسەر دیاردەی سەقامگیری سیاسی لە عێراق و ئەو 
دەستەبژێرانەی کاریگەرن لە سەر پرۆسەی سیاسی لە عێراق، وەدیاری  کردنی ئەو  ئاستەنگانەی 

 .بە شێوەی زانستی ٢٠١٤سالی  کە رێگربوون لە بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی لە عێراق لەدوای

 پرسیاری توێژینەوە: 

( چی ٢٠١٨-٢٠١٤کاریگەری دەستە بژێری سیاسی لەسەر سەقامگیری سیاسی عێراق ساڵی)     
 بووە؟

 گریمانەی توێژینەوە :

 ەیوێارچچو ەو ل راقداێع ەل یریقامگەس ینانیه ۆب کێکارۆه ەتۆب راقێع ەل یاسیس یرێبژەستەد ایئا
 وەب اووەت ەبووەه انینێرەئ یکیرول ایئا یریقامگەس یدروستکردن ەل یاسیس یرێبژەستەد یرول

 .راقێع ەل یریقامگەس یدروست کردن ەل ستاونەه انۆیخ ەییرکەئ

 میتۆدی توێژینەوە:

لە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە سوود لە میتۆدی شیکاری )ناوەڕۆک( وەرگیراوە. لەم      
 توێژینەوەیەدا هەوڵم داوە شیکردنەوە لەسەر ڕۆلی دەستەبژێر و سەقامگیری  سیاسی عێراق بکەین.    
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 پێکهاتەی توێژینەوە: 

بەشی یەکەم دا باس لە چوارچێوەی  ئەم توێژینەوەیە پێک دێت لە پێشەیەک و سێ بەش کە لە    
تیوری بۆ چەمکی دەستەبژێری سیاسی و سەقامگیری سیاسی دەکەین، کە ئەمەش دەکرێتە دوو 
باس لە باسی یەکەم دا باس لە چەمک و پێناسەی دەستەبژێری سیاسی دەکەین، وە لە باسی  دووەم 

ێینە سەر بەشی دووەم ئەویش دا باس لە چەمکی سەقامگیری سیاسی و پێوەرەکانی دەکەین دواتر د
باس لە ئامرازەکان کاریگەری دەستەبژێری سیاسی لە سەر سەقامگیری سیاسی لە عێراق دوای 

وە ئەم بەشەش دەکرێتە  دوو باس لە باسی یەکەم دا باس لە پێکهاتەی دەستەبژێری سیاسی  ٢٠١٤
ە سەر سەقامگیری سیاسی لە عێراق دا، وە باسی دووەم باس لە ئامرازەکانی دەستەبژێری سیاسی ل

لە عێراق دا، وە لە بەشی سێیەم دا باس لە داهاتووی سەقامگیری سیاسی لە عێراق دا دەکەین 
ئەویش دەکرێتە دوو باس کە باسی یەکەم  باس لە ئاستەنگەکانی )تحدیات( لە سەقامگیری سیاسی 

لە عێراق دا دەکەین،  لە عێراق دا، وە باسی دووەم باس لە پێداویستیەکانی  سەقامگیری سیاسی
 دواتر دەرئەنجام دەخەینەروو.
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 بەشی یەکەم

 چوارچێوەیەکی تیۆری بۆ چەمکی دەستەبژێری سیاسی و سەقامگیری سیاسی

لەم بەشەدا هەوڵ دەدرێت چوارچێوەیەکی تیۆری لەسەر دەستەبژێر )چەمک و پێناسەی(       
لەگەل ئاماژەدان بە تیۆرەکانی دەستەبژێر باس بکەین لە ڕوانگەی چەند زانایەک کە گرنگیان داوە 
بەم بوارە لەگەڵ باسکردنی چەمکی سەقامگیری سیاسی و پێوەرەکانی سەقامگیری سیاسی ڕوون 

  دەکەینەوە. 

    

 چەمک و پێناسەی دەستەبژێری سیاسی باسی یەکەم:

 لە باسی یەکەم دا هەول دەدەین باسی چەمک و دەستەبژێر سیاسی بکەین. 

 یەکەم: چەمکی دەستەبژێری سیاسی 

چەمکی دەستەبژێر یەکێکە لەو چەمکانەی کە زۆر گرنگی پێدەدرێت وەکو بابەتێک لەالیەن     
و دیراسەتکردن بەتایبەتی لە شیکردنەوەی دەسەاڵت و چینە لەناو  زاناکانەوە لەرووی شیکردنەوە

کۆمەڵگە. بەکارهێنانی چەمکی دەستەبژێر لە سەرەتادا دەگەرێتەوە بۆ کارەکانی فەیلەسوفی یۆنانی 
)پالتۆن( کاتێک  بوونی گروپێک بۆ فەرمانڕەواییکردنی کۆمەڵگە بە گرینگ دەزانێت کە پێک دێت 

تۆن کۆمەڵگەی دابەش کرد بۆ سێ چین وەکو چینی دەسەاڵت کە پێک دێن لە لەکەسانی لێهاتوو. پال
فەیلەسوفەکان، ئەم چینەی جیادەکردەوە بو کۆمەڵێک سیفەت وەکو ئەقل ودانایی و ژیری و 

نوخبەی  1لێهاتوویی لە کارەکانیاندا هەروەها باسی بوونی چینی ناوەند و چینی گشتی کردووە.
ە گرنگەکانی تیۆری کۆمەڵناسی سیاسی نوخبەی سیاسی کە سیاسی یەکێکە لە تەوەرە هەر

الیەنگرەکانی باس لەوە دەکەن کە ئەمە ڕاستی قۆرخکردنی گرنگترین پێگەی سیاسی و 
کۆمەاڵیەتیەکان و بەدەسەاڵت و زۆرینەیەکی فەرمانڕەوایی ڕەخنەگران و هیچ پەیوەندییەکی بە 

ەمی بلوریکردنی ئەم تیۆرە نیوەی سەدەی بڕیارە سیاسیەکانەوە بە گشتی نیە. هەرچەندە سەرد
تێپەراندووە و سەرلێشێواوی و میکانیزمەکانی هەڵبژاردن و کرداری ئەم نوخبەیە، پەیوەندی نێوان 
نوخبەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بەو شێوەیەش کارڵ مارکس و ماکس وێبەر لە رێگەی خوێندنیان 

                                                             

ئامانج نجم الدین عبدالغفور، کاریگەری دەستەبژێری سیاسی لەسەر پرۆسەی بەدیموکراسی کردنی عێراق دوای -١
کوردستان، تشرینی دووەم -مە زانکۆی سەاڵحەدین، کۆلێژی یاسا زانستە سیاسیەکان، هەولێر، ماستەرنا٢٠٠٣
.٤، ال٢٠١٧  
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بە کۆمەڵگاوە بەشداری لە دامەزراندنی  لە پەرەسەندنی تیۆرە سیاسیەکان و پەیوەست بوونیان
 2.کۆمەڵناسی سیاسی کرد

سان سایمۆن یەکەمین کەسە هێڵە گشتیەکانی شیکردنەوەی دەستەبژێری داڕشتووە، ئەو کۆمەڵگای  
وەک هەرەمێک دەبینی کە لە لوتکەکەیدا دەستەبژێری سیاسی هەیە. لەبەرئەوەی دەستەبژێر 

و کۆمەڵگایێکدا هەیە، بۆیە سان سایمۆن پێی وابوو کە واقیعێکی حاشا هەڵنەگرە و لە هەمو
ئەنجامدانی چاکسازی لە سیستەمی فەرمانڕەواییدا تەنها بە گۆرینی دەستەبژێرەکەی دەبێت. لودڤیگ 
جیمبلوکسیش دەڵێت دەوڵەت کۆنترۆلی کەمینەییە بەسەر زۆرینەدا. تیۆری دەستەبژێر لە لێکۆلینەوە 

شیکردنەوەی بەراوردکارانەیە بۆ دەستەبژێرەکان بەپێی کات و شوێن سیاسیەکاندا زۆر باوە، چونکە 
یەکێکە لە سەرقالیەکانی لێکۆلەرەوەکانی بواری سیاسی بەراوردکار. شیکردنەوەی دەستەبژێری 
کێبڕکێ)تەحەدا(ی میتۆدی یاسایی دەکات، چونکە تەرکیز دەکاتە سەر ژمارەیەکی تا رادەیەک کەم 

دامەزراوەکانی فەرمانڕەوایی. وە تەزای بنەڕەتی لە شیکردنەوەی لە دروستکەرانی بڕیار نەک 
دەستەبژێردا ئەوەیە کە هەموو کۆمەڵگایە دابەش دەبێت بۆ دوو توێژ: فەرمارەواکان و فەرمانرەوای 
کراوەکان. فەرمانڕەواکان کەمینەیەکن دەستیان گرتووە بەسەر هێزی سیاسیدا و ئەو بریارە گرنگانە 

 .3ان لەسەر ژیانی کۆمەڵگا هەیەدەدەن کە کاریگەری

نوخبەی سیاسی وەک چەمکێک یەکێکە لەو چەمکە گرنگانەی کە هەولیدا تیشک خستنە سەر      
کۆمەڵێک مرۆڤی دیاریکراو، کە لەنێو شێوازی سیستمی پەیوەندی دەسەالتخوازانەی نێوان 

وا و بەدرێژایی مێژوو فەرمانرەوا و پراکتیزە سیاسیەکەی حکومراندا دەژی، ئەگەر تاک فەرمانرە
نەتوانێت بە تەنیا دەسەالت بەکاربهێنێت بەبێ ئەوەی کۆمەڵێک خەلکی لە گروپێک کە ناسراون بە 

هەروەها نوخبە یان  4بوونی ژمارەیەک لە پراکتیزەی سیاسی لەناو حکومەتدا بە گیرفانی ناسراون.
 ە کۆندا دەستەبژێر بە کۆمەلێکیئلیت لە وشەی التینی)ئێلگیرە( وە بە مانای بژاردە وەرگیراوە، ل

بچووک کە پێگەی تایبەتیان لەرووی داب و نەریت و پێگەی ئایینی خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی 
دەستەبەرکردبوو دەوترا، بەاڵم لەسەردەمی سەرهەڵدانی بورجوازیدا ناوەرۆکی ئەم زاراوەیە 

سی وەکو تاقمێکی گۆردراوە و بەرگێکی سیاسی بە بەردا کراوە، ئەمرۆ دەستەبژێری سیا
راسپێردراو کە هەلبژێردراون پێناسە دەکرێت. بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت بڵێین دەستەبژێر بەو 

                                                             

  2-معن حمدان علی، النخبە السیاسیە، (annabaa.org) -النخبة السياسية

 ٤٩-٤٧، ال٢٠٠٧سیاسیەکان، ساڵی چاپد. کەمال مەنوفی، تیۆرەکانی سیستەمە -3 
المركز الديمقراطي  -مفهوم وخصائص النخبة السياسية  أميرة مصطفي، مفهوم و خصائص النخبة السياسية،-4 

  (democraticac.de)العربي

https://annabaa.org/nbahome/nba79/007.htm
https://annabaa.org/nbahome/nba79/007.htm
https://democraticac.de/?p=61677
https://democraticac.de/?p=61677
https://democraticac.de/?p=61677
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کۆمەڵە کەسانە دەوترێت لە کۆمەڵگەدا لەکۆی گشتی تاکەکانی کۆمەڵگە جیاوازن یاخود پێشەنگ و 
. هەروەها بوونی پێشەوان لەرووی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و فەرهەنگیەوە

 5.جیاوازی تیۆرەکان کەوا دیراسە و شیکردنەوەی چەمک و زاراوەی دەستەبژێریان کردووە

 دووەم: پێناسەی دەستەبژێری سیاسی

چەمکی دەستەبژێر چەندین پێناسەی جۆراوجۆری بۆ کراوە ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ فراوانی      
جۆری جیاواز لە دەستەبژێر لەهەمان کاتدا واتا و مانای دەستەبژێر و هەروەها بوونی چەندین 

تێروانین و تێگەیشتنی پسپۆر و لێکۆلەرەوانی ئەم بوارە و جیاوازی کات و قۆناغەکانیش هۆکارێکی 
دیکەن بۆ بوونی ئەم فرە پێناسەی تایبەت بەم بابەتە. وە هەروەها بیرمەندی میسری دکتۆر کەمال 

ریتیە لە کۆمەڵە تاکێک کە دەستیان گرتووە بەسەر مەنوفی لە پێناسەی دەستەبژێردا دەڵێت:)) ب
سەرچاوەو ئامرازەکانی هێزی سیاسی لە کۆمەڵگادا، بەو پێیەی کە دەتوانین رەسمی سیاسەتی 

وشەی نوخبە لە بنەڕەتدا لە بواری  6.((گشتی کۆمەڵگە و بریارە سەرەکیەکانی کۆمەڵگە دابڕێژن
تکردنی کااڵی کوالێتی نایاب، پێش فراوانکردنی دا بەکارهاتووە داونو ١٧بازرگانیدا لەسەدەی 

ماناکەی بۆ ئاماژەدان بە گرووپە بااڵکانی سوپا و نۆکەرەکانی ، بۆئەوەی لە کۆتاییەکانی سەدەی 
ەوە "موسکا" و هەروەها میکلس ئاماژە بە وشەی نوخبە و سەرچاوەکانی ٢٠و سەرەتای سەدەی  ١٩

م و کەم ، لەسەر بنەمای بژاردن ، پاکی، هەڵبژاردن سەندن بە زمانە جۆراوجۆرەکان دەکات بۆ کە
و ناساندنی باشترین شت یان جیاکەرەوەترین پێکهاتە ، "ئەلیاس نار" پێی وایە دەربڕینی ناوک و 

هاڕۆڵد اڵسوێڵ  7سودی بەرزترین شت یان یەکەم شت لێکدانەوەی خەڵک و رێبەرەکانیان هەیە.
یە لەو کەمینەیەی کە زۆرترین بڕی بەهای پێبدرێت، باقی ئاماژەی کرد بۆ ئەوەی کە دەستەبژێر بریت

پاڕەتۆ وشەی)ئیلێت( بە دوو شێوە پێناسە کردووە، ( ٥)تاکەکانی تر هەمویان پێکەوە بنکە پێک دەهێنن.
جگە لەوە پارەتۆ هیچ کەڵکێک لەو چەمکەوە وەرناگرێت.ئەو چەمکە کەوا تەنیا جەخت دەکاتە سەر 
نابەرامبەری بەهرە و رادەی توانای مرۆڤەکان لە بوارە جۆراو جۆرەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا، 

واتەکردنەوەی "ئیلیتە دەسەالتدارەکان" کە بابەتی ئەمەش وەک خالی دەسپێک بەکار هاتووە بۆ 
بەکارهێنانی هێزی سەربازی لەالیەن واڵتێکەوە بە دژی  8سەرەکی لێکۆلینەوەکانی پارەتۆیە.

حاکمیەت و یەکپارچەیی سەرزەمین یان سەربەخۆیی سیاسی واڵتێکی تر. لەبەیاننامەی کۆمەڵی 

                                                             

 ١١٥-١١٣، ال٢٠١٩هێڤی، چاپی یەکەمسەروەر حەمە ئەحمەد، ڕۆشنبیری سیاسی، چاپخانەی  -5 
 ١١٥-١١٤سەروەرحەمە ئەحمەد، سەرچاوەی پێشوو، ال-6 

 2هبة علي حسين، دور النخبة السياسية و المثقف السياسي في التحويل الديمقراطي)العراق أنموذجأ(، ص-7 
  ٦٥د. کەمال مەنوفی، سەرچاوەی پێشوو،ال -8 
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مەبەست لە واڵت، ئەو -١دەستەبژێر کراوە :  گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان، لە دوو سۆنگەوە باسی
لەکاتی پێویست، مانای کۆمەڵێک -٢واڵتانەش دەگرێتەوە کە نەبوونە ئەندامی نەتەوە یەکگرتووەکان. 

هەروەها دەتوانین بڵێین دەستە بژێر ئەو کەسانەن کە بەڕۆلی زیاتر هەڵدەستن  9واڵتی لێدەکەوێتەوە.
اریگەریان زۆرە لەسەر کاروبار و ئاراستەکردن و دەرکردنی لە کۆمەڵگا لەچاو خەلکانی دیکە و ک

بریاری کاریگەر لەناو کۆمەڵگا ئەمەش بەهۆی هەندێ تایبەتمەندی تایبەت کە پێی دەناسرێنەوە یان 
مەبەست لە دەستەبژێر گروپێکی کۆمەاڵیەتی پێک دێن لە کەسانێک کە کار دەکەن لە ناوەندێکی دیار 

ە سەبارەت بە مووچە یان لێهاتوویی یان شارەزایی یان بەهرە یان هەر و بەهێز جا ئەم دیار بوون
شتێکی دیکە کە جیابکاتەوە لە دەوروبەری خۆی. موسکا پێناسەی دەستەبژێر دەکات بەوەی کە 
کەمینەیەکن لەخەڵک کە خاوەنی رێکخستنێکی بەهێزن ئەم رێکخستنەش بەهۆی کەمی ژمارەیانە کە 

ی بکەن بەیەکەوە و ئالوگۆری بیرو رایان بکەن و بریار دەربکەن و دەتوانین بە ئاسانی پەیوەند
وەاڵمی بارودۆخی لەناکاو بدەنەوە. پێناسەیەکی تر بۆ دەستەبژێر دەڵێن دەستەبژێری سیاسی بەو 
تاکانە دەوترێت کە خاوەنی دەسەاڵتی فەرمین لەو واڵتە و کاریگەریان هەیە لەسەر بڕیارە 

ەناوبانگی فەرەنسی دەڵێ دەستەبژێر ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە سیاسیەکان. جاڕوشیە زانای ب
بەهۆی ئەو هێزو توانایەی هەیانە بەکاری دەهێنن و بەشدار دەبن لە داڕشتنەوەی کۆمەڵگاجا چ بە 

لە کۆتاییدا دەتوانین  بڵێین دەستەبژێر ئەو  10دەرکردنی بڕار بێت یان ئەفکار و مەشاعیریان بێت.
راستە دەکەن و کاریگەریان هەیە بەسەر بڕیار و سیاسەتی گشتی واڵت کەسانەن کە کۆمەڵگا ئا

 ئەمانە بە ژمارە کەمن بەاڵم دەسەاڵتدارن بەسەر زۆرینەی کۆمەلگا.

 

 باسی دووەم: چەمکی سەقامگیری سیاسی و پێوەرەکانی

لە قۆناغە جیا جیاکانی پەیوەندیە نێو دەوڵەتیەکاندا، کە باس لە سەقامگیری سیاسی کرابێ بە 
مەبەستی پاراستن و ئارام ڕاگرتنی نفوز و قەلەمرەوی ئەو زلهێزانە بووە کە توانای داڕشتنی 
 بنەماکانی پەیوەندیە نێودەوڵەتیەکان هەبووە. قەڵەمرەوییەکانیش لەپێناو ڕاگرتن کاملکردن و
پەڕەگرتنی پێکهاتە سیاسی و ئابووری و سەربازییەکانی زلهێزەکاندا بووە ئەم سەقامگیریە 
سیاسیەش زیاتر مەبەستی ئارام ڕاگرتنی سنووری نێوان واڵتانی قەڵەمڕەوی ئیمپراتۆرە زلهێزەکاندا 
بووە، سیاسەتی سەقامگیری سیاسی کە لەسەر دەستی "لینجۆنسکی" وەک تیۆر هەاڵوێردرا ئەم 

                                                             

 ٦-٥، ال٢٠٠٨وەرگێڕانی ناسر یبراهیم زادە، چاپی یەکەم باتامور، ئیلیتەکان و کۆمەڵگا،-تی.بی-9 
 ٩-٧ئامانج نجم الدین عبدالغفور، سەرچاوەی پێشوو، ال-10 
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اسەتە دوورنمای تەقەاڵی هێزە گەورەکانی جیهان شیدەکاتەوە لە ملمالنێ کردن لەسەر سی
دابەشکردنی دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی سیاسی و ئابوورییەکانیان بە مەبەستی پاراستنی وەزعی 

هەرچۆنێک بێت توێژەر نیڤن  11.وەستاو" ڕاهن" وە خۆ بەدوورگرتن لەبەیەکدا هەڵخشانی سەربازی
ە کە سەقامگیری سیاسی پەیوەندی بە نەبوونی توندوتیژی سیاسیەوە هەیە، چونکە مەسەد پێی وای

پەنابردن بۆی ڕەنگدانەوەی ڕژێمە شکست لە ئامرازەکانی دیکەی دەبڕین یان قەناعەتێک کە بێ 
سودە و بە نەبوونی یان وردەکە ئامانج لێی زیادکردنی شەرعیەت و کاریگەری ڕژێمە تەنانەت 

تیژی سیاسیش دا بێت ئامادەبوونیشی یارمەتیدەرە لە پاراستنی فەرمان لە ئەگەر لەگەل توندو
لەرزینی شەرعیەتی خۆی و بەم شێوەیە سەقامگیری سیاسی بەڕای نیڤن مەسەد هەمیشە 

زۆر جار چەمکی  12.دیاردەیەکە کە بە نەرمی و کاریگەری و رێژەی بوونی دیاری دەکرێت
چەمکی )ئاسایشەوە( نزیکە، ئەگەر چی هەر سەقامگیری لە تێگەیشتنی هاوچەرخدا لە 

ناسەقامگیریەکی سیاسی، رەهەدی کۆمەاڵیەتی هەمەجۆری لێدەکەوێتەوە و ناسەقامگیریەکە سنوری 
سیستەمی سیاسی و دەستەبژێری سیاسی و دەسەاڵتدار بەرەو کایە و الیەنەکانی کۆمەڵگا 

ئابووریە کە پەیوەستە بە دەبەزێنێت، سەقامگیری وەک چەمکێک، ڕەهەندێکی سۆسیۆلۆژی و 
هاوسەنگی و رابەریی )بااڵنس( ملمالنێ نێوخۆیی و دەرەکیەکانەوە، چونکە کۆمەڵگە کۆمەڵەیەکی 
ڕێکخراو پێکەوە گرێدراوە بەیەکەوە پەیوەستن کە کار بۆ دەستەبەرکردنی سەقامگیری هاوسەنگی 

منی و گەشەپێدانی هەروەها دەکرێت سەقامگیری سیاسی وەک دۆخی ئە 13.کۆمەاڵیەتی دەکەن
ئابووری دادپەروەری کۆمەاڵیەتی بەپێی یاساکانی شەرعیەتی سیاسی پێناسە بکرێت سەقامگیری 
سیاسی لەنزیکەوە پەیوەستە بە چەمکی گەشەی سیاسیەوە واتە بەرزکردنەوەی هۆشیاری سیاسی 

سیاسی لە و پەرەپێدان و بەهێزکردنی یاسا بنەرەتیە پێویستەکان و دامەزراندنی دامودەزگای 
شێخ حەسەن موسای سەفار" سەقامگیری سیاسی  14.چوارچێوەیەکی دەستووری یاسایی رێکوپێکدا

و کۆمەاڵیەتی بە هەبوونی سیستمێکی  قبولکراو لە پەیوەندی نێوان هێز و الیەنەکانی نەتەوە پێناسە 
( ئیریک الن دەکات بۆ داواکاریەکانی ژینگەی ناوخۆیی و دەرەکی. لەڕووی توێژەرانی سویدی )جان

و )سفانتا ئیرسۆن( جەخت لەوە دەکەن کە هیچ پێناسەیەکی سیستەمی ئاسایی لەسەر سەقامگیری 
                                                             

 ٥٤،ال٢٠٠٧بەکر سدیق، تیۆر و سەقامگیری سیاسی و چەند لێکۆلینەوەیەکی تر، ساڵی-11 
(، جامعة قسنطينة 2011-1999ي)بتة الطيب،دور اجهاز التنفيذي الجرائري في تحقيق االستقرار السياسي الداخل-12 

 34(، ص 2013-2012كلية العلوم السياسية قسم العالقات الدولية،سنة)
رەوەز عەبدوال شەریف، ڕەهەندە کۆمەاڵیەتیەکانی ناسەقامگیری سیاسی لە هەرێمی کوردستان، شوێنی چاپ -13 

 ١٣، ال٢٠٠٨هەولێر، چاپی یەکەم 

،المركز ٢٠٠٣االستقرار في النظام السياسي العراقي بعد عام د. وسام حسين علي العثاوي، التحديث و -14 
 ٢٧، ص٢٠١٨الديمقراطي العربي الدراسات االستراتيجية و السياسية و االقتصادية، برلين_ألمانيا
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سیاسی نییە، بەاڵم دەکرێت پشت بە پێناسە گشتی و سادەکان ببەسترێت یان لەسەر پێناسە 
 و ئاڵۆزەکان، کە سەقامگیری سیاسی دوو تووخمی واتە نەبوونی توندو تیژی و هێز و زۆرەملێی

پچڕانی لەگەل سەقامگیری سیستەمی سیاسیدا بە نەبوونی رێژەی گۆران لە پێکهاتەکانی سیستەمی 
سیاسیدا ناسراوە و ئاستی نزمی بەردەوامی لەپەرەسەندنی سیاسیدا هەیە لە غیابی هێزە کۆمەاڵیەتی 

 15.و بزوتنەوە سیاسیەکاندا بەدوای گۆڕانکاری بنەڕەتیدا دەگەرێن بۆ سیستەمی سیاسی

 

 

 پێوەرەکانی سەقامگیری سیاسی 

 یەکەم :شێوازی گواستنەوەی هێز لە دەوڵەت

گواستنەوەی دەسەاڵت لێرەدا بە نیازە کەسی سەرۆکی دەوڵەت بگۆرێت و گواستنەوەی دەسەاڵت 
نیشاندەری ڕاستەقینەی سەقامگیری سیاسیە پڕۆسەیەکە بەپێی جۆری سیستەمی سیاسی و 

ئەگەر گواستنەوەی دەسەاڵت بەپێی هاوپەیمانێکی دەستوری شێوازی گواستنەوەی دەگۆرێت، 
بۆئەوەی گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەاڵت و لە حزبێک یان هاوپەیمانی  16.ناسراو ئەنجام بدرێت

و لەوەوە بۆ زاراوەیەکی تر بەپێی خواستەکانی خەلک وەک لە ئەنجامی پراکتیزی سیاسی خۆیان 
زمی گواستنەوەی دەسەاڵتە و نیشانەی کارامەیی و ئامانجی بەردەستی میکانی 17.دەردەکەون

 18.نەبوونی کەلتوری گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەاڵت هەمیشە

 

 دووەم :بەشداری سیاسی

یەکێکە لەگرنگترین زانایانی سیاسی کە بەشداری سیاسیان بەستووە بە سەقامگیری سیاسی 
ای یستەمێکی سیاسی لەسەر بنەمپڕۆفیسۆر)ساموێل هەنگتینتۆن( ەوە پێی وایە سەقامگیری هەر س

                                                             

(،بكالوريوس في ٢٠٠٣جونا صبحى جميل، ظاهرة ألستقرار وألستقرار السياسي )دراسة في الحالة العراقية بعد -15 
 ٨-٧، ص٢٠٠٥-أربيل -جامعة صالح ح الدين  -اسية العلوم السي

 ٣٠د.وسام حسین علي العيثاوي،سەرچاوەی پێشوو، ال -16 
 
 ٤١بتة الطيب، سەرچاوەی پێشوو،ال-17 
(،الماستر ٢١٤-٢٠٠٠سهيلة هادي، دور المشاركة السياسية في تحقيق االستقرار السياسي دراسة حالة مصر ) -18 

 ٣٨(،ص٢٠١٥-٢٠١٤العالقات الدولية جامعة بسكرة، السنة)في العلوم السياسية و 
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پەیوەندی نێوان ئاستی بەشداری سیاسی و ئاستی دامەزراوەی سیاسی  کەمترە لە کۆمەڵگایەک کە 
ئاستی بەشداری تێدا بەرزبۆتەوە لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵگەێیکی ئاست نزمی بەشداری و ناخۆشی 

یەکێکە لە  19.و بەرزتر بێت لە کۆمەڵگایێکدا سەقامگیرتر بێت کە ئاستی دامەزراوەی تێدا بەرز
گرنگترین نیشاندەرەکانی سەقامگیری سیاسی، میکانیکی کارکردنی سیستەمی دیموکراسییە بۆ 
شەرعیەت دان، پێویستی بە کۆمەڵێک مەرج هەیە: *بۆ بەرزکردنەوەی هۆشیاری سیاسی بە 

 نێوەندیەکان وەکنەهێشتنی نەخوێندەواری. *ئازادی ڕادەربڕین و بیروڕا. *بەهێزکردنی ڕێکخراوە 
پارتە سیاسیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی. لەڕێگەی بەردەست بوونی بەشداری 
سیاسیەوە دەسەاڵت یان سیستەم دەتوانێت بۆچوون و خواستەکانی جەماوەر بزانێت و لەوێوە 

دا ڕۆل یئاسایش و سەقامگیری لەناو کۆمەڵگادا هەیە کەلە بەدیهێنانی یەکپارچەیی یەکێتی نەتەوەی
 20.دەبینێت

 

 سێیەم: کەلتوری سیاسی 

بەشێکە لە کەلتووری کۆمەڵگا شاندی سیاسی لەسەر ئاستی تاکەکەسی گوزارشت لە ڕەهەندە 
دەروونییەکە دەکات کە هەستی تاک تێدا و چۆن بیر لەو ڕەمز و دەزگا و ڕێسایانە دەکاتەوە کە 

کی تەمدا پێگەی جەماوەری لەکۆمەڵگایێسیستەمی سیاسی لە کۆمەڵگەکە پێک دێنن و لە ئاستی سیس
دیاریکراوی ئەو سیستەمە سیاسیەدا ئەمانەن: کەلتووری سیاسی نوخبە و کەلتووری سیاسی 
جەماوەری و هاوئاهەنگی کەلتووری سیاسی بەشداری لە سەقامگیری سیستەمی سیاسیدا دەکات 

ک نزیکی نێوانیان ژمارەیە و ئەو شوێنەی کە هەیە و دەسەاڵت ڕۆلێکی گەورەی هەیەوەک ئاستی لێک
بارۆدۆخی هارمۆنی سیاسی بە ئامانجی دامەزراندنیان بۆ دروست کردنی پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتی 

 21.پێکەوە و پتەوکردنی هاواڵتی بوون  و ناسینەوەی ماف

 

 چوارەم: شەرعیەتی سیستەمی سیاسی 

                                                             

 ١١جونا صبحي جميل، سەرچاوەی پێشوو، ال-19 
 ٣٨ سهيلة هادي، سەرچاوەی پێشوو،ال -20 

 ١٣جونا صبحي جميل، سەرچاوەی پێشوو، ال -21 
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 توێژەران دەکات بەتایبەتی کێشەیەکیئاماژە بە سەرلێشێواویەکی زۆر و جیاوازی نێوان ڕۆشنبیران 
سەرلێشێواوە بۆ هەموان بەاڵم بەشێوەکی گشتی نزیکەی ڕێکەوتنی کۆتایی هەیە کە شەرعیەتی 
سیاسی بەنیازە بۆ پاساوی دەسەاڵت بە واتایەکی تر سیستەمی سیاسی شەرعیەتی خۆی بەدەست 

بەخۆیی واڵت و پاراستنی دەهێنێت بە بەدەستهێنانی بەرژەوەندیەکانی خەلک و پاراستنی سەر
مافەکان بەڕوونیتر سیستەمی سیاسی شەرعیەتی ڕاستەقینەی خۆی لە قبوڵکردنی حوکمەکەی 

شەرعیەت دان لەڕوانگەی سیاسیەوە کە پاساو بۆ بوونی دەسەاڵت  22.لەالیەن ئەندامانی خەلک
تەی کە ئەم دەدات بەپێی خواستی جەماوەر یان زۆرینە، قبووڵی گشتی لە کۆمەڵگای ئەو دەسەاڵ

دەسەاڵتە کار دەکات بۆ گەیشتن بە بەرژەوەندیەکانی و بایەخدانی و دابینکردنی نیازەکان و 
 23ڕەزامەندیەکانی.

 

 پێنجەم: ستانداردی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ سەقامگیری سیاسی

ی سندوقی گەشەپێدانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی  ٢٠٠٠ڕاپۆرتی گەشەپێدانی مرۆیی عەرەبی ساڵی 
ەبی وەک ستانداردی حوکمڕانی باش وەک گرنگترین نیشاندەری سەقامگیری سیاسی بۆ هەر عەر

کۆمەڵگایەک دامەزراوەکانی حوکمڕانی بە کاریگەری و کارامەیی میکانیزمەکانی کردار بە شەفافیەت 
و تەواوکاریەوە دیاریدەکرێت ڕەهەندی تەکنیکی کری ئیداری گشتی و حکومەت و کارامەیی 

کاروبارەکانی کۆمەڵگا و ڕەهەندی ئابووری و کۆمەاڵیەتی سرووشتی پێکهاتە و  بەرێوەبردنی
زیندووی و سەربەخۆیی کۆمەڵگەی مەدەنی لە دەوڵەت لەالیەک و سروشتی سیاسەتی گشتی لە 
بواری ئابووریدا و کاریگەری کۆمەاڵیەتی لەسەر هاواڵتیان لەڕووی هەژاری و چۆنایەتی ژیانەوە 

 24پەیوەندیەکەی بێگومان لەگەڵ چاودێری دەرەکی و کۆمەڵگاکانی تردا.لەالیەکی ترەوە وەک 

 شەشەم: سەرکەوتنی سیاسەتە ئابوورییەکانی سیستەم

سیستەمی ئابووری ڕۆلێکی گرنگ دەبینێت لە بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی و بەدیهێنانی گەشەی 
هەاڵوسان ئەمەش بێ  ئابووری بەرجەستە، بەشداری دەکات لە کەمکردنەوەی هەژاری بێکاری و

شک بەشێوەیەکی کاریگەر بەشداری لە بەدیهێنانی سەقامگیری سیاسی بەم شێوەیە ڕوودانی 
                                                             

المحتلة منذ مصعب جمال أحمد سليمان، التنمية الديمقراطية و أثرها على االستقرار السياسي في فلسطين -22 
 ٤٢م، ص٢٠١٧م، الماستر في الجامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين١٩٦٧عام

 ١٤جونا صبحي جميل، سەرچاوەی پێشوو، ال -23 

 

 ١٥جونا صبحي جميل، سەرچاوەی پێشوو، ال -24 
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ناتەواوی گشتی کە هەڕەشە لە سەقامگیری کۆمەاڵیەتی دەکات کە بە شێوەیەکی نەرێنی کاردەکاتە 
اسی، گیری سیسەر بارۆدۆخەکە، سەقامگیری ئابووری یەکێکە لە گرنگترین نیشاندەرەکانی سەقام

چونکە سیستەمی سیاسی جێگیرە کاتێک سیاسەتی ئابووری خۆی بەرەو ئامانجە گەشەپێدانەکان 
پەرەپێدانەش کەبە ئەرێنی ڕەنگدانەوەی لەسەر ستاندەری ژیان و  ئاراستەدەکات و ئەم سیاسەتە

ێت یدەهێنسیاسەتی ئابووری سەرکەوتوو کە ئاواتەکانی کۆمەڵگا بەد 25.خۆشگوزەرانی تاکەکان هەیە
کاتێک دۆخی سەقامگیری سیاسی بەرجەستە دەبێت ئەمە کەش و هەوایەکی گونجاوە بۆ ڕێنوێنی 
کردنی سیاسەتی ئابووری بەرەو بەدیهێنانی ئامانجە گەشەسەندووەکان و ئەمەش دەبێتە هۆی 

 ەوەرەس ەیشتان وەئ ییشناڕۆ رەبەل 26.زیادبوونی ئاستی ژیان و خۆشگوزەرانی ئەندامانی کۆمەڵگا 
 ییەگرنگ ن داەرێو ل ەیەه یاسیس یریقامگەس یرەشاندین کیە ەل اتریز ەک ەینجامەئ وەئ ەنەیگەد
 یتسەردەب ەچونک نەیبک نیئاست و توانادا داب کیە ەل انیمووەه انی تێبەکاتدا ه کیە ەل یمووەه
 . یەریقامگەس مەئ ەینێو مەردەب ەمانخاتەد ەنیرۆز

 

                             

                                                             

 ٣٩سهيلة هادي،سەرچاوەی پێشوو،ال -25 

 ٢٦بت الطيب، سەرچاوەی پێشوو،ال-26 
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