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حزبی سیاسی لە دووڕیانی نەریتگەرایی و
گۆڕانکاریدا
کارزان کاوسین
پێشەکی
حزبــی سیاســی بــەو فۆڕمــەی لــە ئێســتادا هەیــە ڕەگ و
ڕیشــەی لــە مۆدێرنیتەدایــە و لــە واڵتانــی خۆرئــاوادا بــە
چەنــد قۆناغێکــی گەشــەی سیاســیدا ڕەتبــووە .بــە درێژایــی
مێــژوو ،حزبــی سیاســی ئامڕازێــک بــووە بــۆ گرتنــە دەســتی
دەســەاڵت ،بــەاڵم شــێواز و ڕێگاکانــی دەســەاڵتگرتنە دەســت
بەگوێــرەی هــەر فــەزا و بــارودۆخ و واڵتێــک گۆڕانــکاری
بەســەردا هاتــووە .لەکاتێکــدا کــە حزبــی سیاســی مۆدێــرن کار
لەســەر پرۆگرامــی خۆشــگوزەرانی ،خزمەتکردنــی هاواڵتیــان
و پەرەپێدانــی ئابــووری و کۆمەڵێــک بەهــا و پرەنســیپی تــر
دەکات ،حزبــی نەریتگــەرا بــاوەڕی بــە ســندوقی دەنگــدان
و دیموکراســی و دەستەودەســتکردنی ئاشــتیانەی دەســەاڵت
نییــە .ســەرباری هەمــوو ئەمــەش ،هەنــدێ حزبــی سیاســی
لــە واڵتانــی دیکتاتــۆری و دواکەوتــوو و هەنــدێ لــە واڵتانــی
ڕوولەگەشــەش ،حزبــە سیاســییەکان بەرهەمــی پێویســتیی
ســەردەمن نــەک دەرهاویشــتەی مێژوویــی و گەشــەی
سیاســی .لــەم ســۆنگەیەوە ،ئــەم توێژینەوەیــە ڕۆشــنایی
دەخاتــە ســەر تایبەمتەندییەکانــی حزبــی سیاســی و ئــەو
ئاڵنگاریانــەی ڕووبــەڕووی دەبێتــەوە.
حزب و پۆلێنکارییەکانی
حزبــی سیاســی کــە بنچینــە مۆدێرنەکــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ
ســەدەی نــۆزدەی ئەمەریــکا و ئەوروپــا ،ئامڕازێکــی گرنگــی
پەراوەکردنــی سیاســەت و گەیشــتنە دەســەاڵتە ،چ بــە
شــێوازی شۆڕشــگێڕانە یــان دیموکراتــی .بــە گشــتی دوو جــۆر
حزبــی سیاســی هەیــە کــە دەکرێــت پۆلێنبەنــدی بکرێــن
بــۆ حــزب لەســەر بنەمــای کادر و حــزب لەســەر بنەمــای
جەمــاوەر ،هەرچەنــدە لــە هەنــدێ واڵتــدا حــزب هەیــە کــە
لەســەر هــەردوو بنچینەکــە بونیــاد نـراوە .لەبەرئــەوەی حــزب
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ئامـڕازی گەیشــتنە بــە دەســەاڵت ،لــە ڕێگــەی ئــەو پەیــڕەوەی
بــۆ خــۆی لــە ڕێگــەی کۆنگــرە و کۆنڤانســیۆنەوە دایدەنێــت
و لــە ڕێگــەی ئــەو پرۆگرامــەی هەڵبــژاردن کــە دەیخاتــەڕووی
جەمــاوەر ،تایبەمتەندییەکــی دینامیکــی هەیــە و بــەم هۆیەوە
خــۆی لــە لەنێوچــوون یــان گۆشــەگیربوون دەپارێزێــت.
بــەاڵم حــزب بەهــۆی خۆبــواردن لــە میکانیزمەکانــی
گۆڕانــکاری و نوێبوونــەوە و چەندەهــا ڕێــکاری تــر،
ڕووبــەڕووی ناکارابــوون دەبێتــەوە .حزبــە نەریتییــەکان
بەتایبــەت لــە واڵتانــی ڕوولەگەشــەدا ڕێوشــوێنی نەریتــی و
نادیموکراتیــک بــەکار دێنــن بۆئــەوەی مانەوەیــان مســۆگەر
بکــەن ،ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ چەندەهــا ئاڕاســتەگیری و
مەیلــی کلێبتۆکراســی و نیپۆتیــزم و ئۆلیگارکــی و هــی تــر ،کــە
دەســتەبژێری حــزب لــە حوکمڕانیــدا کاری لەســەر دەکات.
بەپێــی توێژینەوەیەکــی مەیدانــی فــراوان کــە دامــەزراوەی
دیموکراتــی نیشــتامنی ( )NDIلــە ســاڵی 1983ەوە لــە زیاتــر
لــە  50واڵت ئەنجامیــداوە ،ســێ تایبەمتەندیــی حزبە سیاســییە
ســەرکەوتووەکانی ناســیوەتەوە ،کــە لەســەروو ســنوورە
جوگرافــی و ئایدۆلۆژییەکانــەوەن .بەگوێــرەی دامەزراوەکــە،
لەسەرانســەری جیهانــدا ،حزبــە تەندروســتەکان ئەوانــەن(:)1
 -١ســرەکتۆرە دیموکراتییــە ناوخۆییــەکان دەهێننــە کایــە و
دەچەســپێنن.
 -٢بــرەو بــە شــەفافیەت و لێپێچینــەوە دەدەن و تۆکمــەی
دەکــەن.
 -٣بــە بەردەوامــی وزە دەدەنــەوە بــە ئەندامێتــی ،ئەمــەش
لــە ڕێگــەی گەیشــن بــە ســێکتەرە نوێــکان.
حزبــی سیاســیش وەک هــەر ڕێکخراوێکــی تــر پێویســتی
بەوەیــە هەڕەمــی ئیــداری هەبێــت و هــەر بەشــێک لــە
بــەش و ئۆرگانەکانــی بــەکاری خــۆی هەســتێت .دەشــێ
ئــەم پەیکــەرە لــە فلــۆ چارتێکــدا پیشــان بدرێــت بۆئــەوەی
بزانرێــت هــەر ئۆرگانێــک یــان دامەزراوەیــەک کــەی و بــە چ
کارێــک هەڵدەســتێت و لەســەرەوە و لــە خوارەوە بــە چ دەزگا

و دامەزراوەیەکــی تــرەوە ڕایــەڵ دەبێتــەوە .بێگومــان پەیــڕەو،
پالتفــۆڕم یــان دەســتووری حــزب کــە لــە هــەر کۆنگــرە یــان
کۆنڤانســیۆنێکدا لەالیــەن ئەندامانــەوە پەســەند دەکرێــت،
ئــەم کار و بەرپرســیارێتیانە دەستنیشــان دەکات و ســزا و
پاداشــتەکانیش دەخاتــەڕوو .بــەاڵم مــەرج نییــە ئەم دەســتوور
و پەیــڕەوە بەشــێوەیەکی دەقــاودەق بخرێتــە کار و لەوانەیــە
هۆکارێکــی ئەمــەش دروســت نەبوونــی پشــێوی بێــت لەســەر
حســابی گۆڕانــکاری لــە ڕیزەکانــی حزبەکــەدا .لــەم ڕووەوە،
منوونــەی حزبێــک کــە بەشــێوەیەکی گشــتی ناکارایــە ئەوەیــە
کــە «پێکهاتــووە لــەو خەڵکانــەی ڕۆڵ و بەرپرســیارێتیان ڕوون
نییــە»( .)2بــەاڵم حزبــی نەریتــی هەمــوو کاتێــک هەوڵدەدات
زۆرتریــن خەڵــک لەژێــر ســێبەرەکەیدا کــۆ بکاتــەوە نــەک

حزب پێویسته زیاتر بە
ئاڕاستەی حزبی بزاوت و
دەنگدەر هەنگاو بنێت و
کەمرت پشت بە ئەندامێتی
ببەستێت

ئــەوەی بەرپرســیارێتی و ڕۆڵــەکان دیــاری و ئاڕاســتە بــکات.
ئەو ئاڵنگاریانەی ڕووبەرووی حزب دەبنەوە
ئەمڕۆکــە حزبــە سیاســییەکان لەژێــر فشــارێکی گــەورەدان و
لەبــەر کۆمەڵێــک هــۆکاری جیاجیــا بــەرەو کــزی و الوازبوونــی
بناغــەی جەمــاوەری دەچــن .بــە گوێــرەی توێژینــەوەکان،
هۆکارێکــی ئاوابوونــی پشــتیوانی جەمــاوەری بریتییــە لــە
«الوازی حزبــە سیاســییەکان لــە گونجــان لەگــەڵ گۆڕانکارییــە
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کەلتــووری و کۆمەاڵیەتییەکانــدا و لێــرەوە وەاڵمدانــەوەی
داواکاری و چاوەڕوانییەکانــی هاواڵتیــان»( .)3لــە گەرمــەی
تەنگــژە کۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری و سیاســییەکاندا ،حزبــە
سیاســییە گــەورەکان دەردەکــەون و حەشــاماتێکی زۆر
لــەدەوری ئــەو دۆز و دروشــم و ئامانجانــە کــۆ دەبنــەوە،
بــەاڵم پــێ بــە پێــی تێپەڕینــی کات و لەگــەڵ گوڕتێکەوتنــی
پرۆســەی مۆدێرنیزاســیۆندا خواســت و چاوەڕوانییــەکان
گۆڕانکارییــان بەســەردا دێــت و کێشــەکانی ژیــان و
کەلتــوور ئەولەویــەت وەردەگــرن .لــەم ســۆنگەیەوە،
تەکنۆلۆژیــای هــەواڵ ڕۆڵێکــی ســەرەکی بینیــوە لــە ڕۆشــنایی
خستنەســەر کێامســییەکانی حــزب و ســەرنجی گشــتی بــەالی
ناکاراییەکانــی حزبــدا ڕاکێشــاوە لــە نەتوانینــی پابەندبــوون
بــە دروشــم و بەرنامەکانــی و ئــەو گەندەڵییانــەی کــە لــە
کار و چاالکییەکانیــدا دەیــکات ،بەتایبــەت لــەو شــوێنەدا کــە
پەیوەنــدی هەیــە بــە بەکاربردنــی کەســی و دەســتربدن بــۆ
ســامانی گشــتی .ئەزموونــی ئیتاڵــی لــە بەکاربردنــی ڕێکخراوی
ســەرچاوە گشــتییەکان بــۆ حــزب و دەوڵەمەندکردنــی کەســی،
منوونەیەکــی گرنگــە بــۆ گشــتاندنی بەســەر زۆرێــک لــە
دیموکراســییە ڕوولەگەشــەکانی تــری جیهانــدا( .)4ئەمڕۆکــە
شــەفافییەت لــە بەڕێوەبــردن و سیاســەتکردندا بنەمایەکــی
زۆر جەوهەرییــە بــۆ ئــەوەی حزبــی سیاســی بەردەوامــی
بەخــۆی بــدات و بتوانێــت لــە تێســتی جەمــاوەر دەرچێــت.
یەکێــک لــەو جیاوازیانــەی حزبــی نەریتــی و حزبــی مۆدێرنــی
پێدەنارسێتــەوە ئەوەیــە کــە حزبــی مۆدێــرن ســکانداڵەکانی
ئەنــدام و ڕێبەرەکانــی پەردەپــۆش نــاکات و وااڵیــە بەرانبــەر
میدیــا و دەســەاڵتی دادوەری .بــە پێچەوانــەوە ،حزبــی
نەریتــی بەرگــی شەخســەکانی خــۆی دەپۆشــێت و تۆمــەت
و ڕەخنــەکان ڕەتدەکاتــەوە و ســکانداڵەکانی ئەنــدام و
ڕێبەرەکانــی دەشــارێتەوە.
لەنــاو واڵتانــی خۆرهەاڵتــدا ،حزبــی کۆمەنیســتی چیــن
یەکێکــە لــەو حزبــە دیارانــەی کــە لــە کۆششــێکی زۆردایــە
بۆئــەوەی بااڵنســێک لەنێــوان نەریتگەراییەکــەی کــە لــە
نوخبەگەرایــی و کۆمەنیزمــدا خــۆی دەبینێتــەوە و مۆدێرنیتیدا
کــە لــە گەشــەپێدانی ئابووریــدا خــۆی دەبینێتــەوە ،بەرقــەرار
بــکات .خۆپیشــاندانەکانی خوێندکارانــی گۆڕەپانــی (تیانامێن)
لــە شــانگهای لــە 1989دا لەپێنــاو بەرقەرارکردنــی دیموکراســی

نیشــانەیەک بــوو بــۆ کۆتاییهاتنــی تەواوەتیــی ماویــزم،
بــەاڵم وێــڕای ســەرکوتکردن و ئــەو کوشــتارەی دروســتبوو.
هەرچەنــدە ڕیفۆڕمــەکان لــە ســەرەتای هەشــتاکانەوە
دەســتیپێکردبوو ،بــەاڵم ئابووریــی بــازاڕی تــازە چەکەرەکــردوو
تەنیــا دەســتەبژێرێک لێــی ســوودمەند بــوون و سیســتمی
تاکحزبــی دەبــووە هــۆی زەوتکردنــی مــاف و ئازادییــەکان.
بــەاڵم ئــەم حزبــە لــەو ســەروەختەوە وێــڕای وریایــی
لەبەرانبــەر هۆکارەکانــی دروســتبوونەوەی ڕووداوێکــی وەهــا،
زەمینەیەکــی ئابــووری زینــدووی شانبەشــانی ڕیفۆرمــی
ئیــداری و لێپێچینــەوە ڕەخســاندووە .بــۆ منوونــە :لە ســەرەتای
نەوەدەکانــەوە ،حزبەکــە بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو ســوپای
پاڵناوەتــەوە نــاو بارەگاکانــی و لــە کۆنگــرەی 1992ەوەوە
کەســێکی ســەربازی بــۆ کۆمیتــەی نوێنــەر ،کــە بازانــەی
ناوەکــی ســەرکردایەتییە ،هەڵنەبــژاردووە .لەکاتێکــدا کــە
پانــزە ســاڵ پێشــر زیاتــر لــە نیــوەی مەکتەبــی سیاســی بریتــی
بــوون لــە ئەفســەرانی ســەربازی .ســاڵی  ،1998جیانــگ
زیمیــن بڕیارێکــی یەکالکــەرەوەی دەرکــرد بــۆ ئــەوەی ســوپا
لــە بزنســی بازرگانیــی بەرفــراوان بێتــە دەرەوە لەکاتێکــدا
کــە بزنــس ئەفســەرانی بــااڵی گەنــدەڵ و بــێ ئــاگا کردبــوو.
بەهاتنــە دەرەوە لــە بزنــس و سیاســەتی ڕەســمی ،ژەنەراڵەکان
کەیســی بونیادنانــی هێزێکــی دەریایــی ،ئاســانی و
ســوپایەکی ئاســت جیهانییــان کەوتــە ئەســتۆ( .)5هەرچەنــدە
حزبــی کۆمەنیســتی چیــن بــە حزبێکــی نادیموکـرات لەقەڵــەم
دەدرێــت ،بــەاڵم بــۆ ڕۆیشــن لەگــەڵ سیاســەتی مۆدێــرن و
بوژاندنــەوە و ڕیفۆرمــی ئابــووری ،بناغــە جەماوەرییەکــەی
پاراســت .لەالیەکــی تــرەوە ،وێــڕای باشــبوونی ئابــووری و
کەمبوونــەوەی ســەرکوتکردنەکان 83« ،ملیــۆن ئەندامــی
حزبــی کۆمەنیســت کــە لــە %6ی دانیشــتووانی واڵت پێکدێنن،
لەبەرانبــەر ئەمەکدارییانــدا ،لــە بــوارە جیاجیاکانــی ژیانــی
سیاســی ،ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــدا کاریگەرییــان هەیــە»(.)6
لەکاتێکــدا کــە ســەدەی پێشــوو حــزب و بزاڤــە شۆڕشــگێڕەکان
لەوپــەڕی بەهێــزی جموجۆڵــدا بــوون ،توانیــان مەیــل و
هەواداریــی زۆر لــە واڵتانــی بلۆکــی کۆمەنیســتیدا بەکێــش
بکــەن و ئــەم هەوادارییــە کادرێــک یــان ئەندامێکــی حزبێکی
چەپــی ئەوپــەڕی خۆرهەاڵتــی دەکــردە سەرســامێکی گــەورەی
گەریالیەکــی چیاکانــی کوبــا و ئۆرۆگــوای .بــەاڵم هەڵوەشــانی
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بلۆکــی ســۆڤێت و کــز بــوون و هەڵوەشــانی ئایدۆلۆژیاکــەی،
ئاڕاســتەیەکی نوێــی بــەالی ڕاســت و ســێنتەریزمدا
هێنایەکایــەوە کــە زیاتــر لەگــەڵ ئابووریــی بــازاڕدا دەهاتەوە.
لــە جیهانــی ئەمــڕۆدا «گەشــەی ئابــووری و گرنگیــی پەیتــا
پەیتــا زیادبــووی دەوڵەتــی خۆشــگوزەرێنی ،زەمینەســازیی
گەاڵڵەکردنــی ئــەو پرۆگرامانــەی کــردووە کــە مــەرج نییــە
چیــر دابەشــکەر یــان حزبیانــە بــن ،بەڵکــو لــە پێنــاوی
بەرژەوەندیــی هەمــوان یــان زۆرینــەن»( .)7حزبــە سیاســییە
نەریتییــەکان بەهــۆی نەتوانینــی وەاڵمدانــەوەی داواکارییــە
زۆربووەکانــی هاواڵتیــان و فشــاری پەرەســەندوو بــۆ گونجــان
لەگــەڵ پێویســتییەکانی ســەردەم ،چ ئــەوەی لــە دەســەاڵتدا
بــن یــان لــە دەرەوەی دەســەاڵت ،بــەرەو الوازی دەچــن و
بەهیــچ ئەلتەرناتیڤێــک ناتوانــن بگەنــەوە ئــەو ســەنگ و
قورســاییە جەماوەرییــەی کــە بــووە هــۆی ســەرهەڵدانیان.
حزب و خۆنوێکرنەوە
حزبــی سۆســیال دیموکراتــی ســوید یەکێکــە لــە حزبــە هــەرە
گــەورە و ســەرکەوتووەکانی ســوید کــە بەهــۆی ڕۆیشــن
لەگــەڵ گۆڕانکارییــە سیاســی و ئابوورییەکانــی جیهانــدا
خــۆی گونجانــدووە وتوانیویەتــی تــا ئاســتێکی زۆر وەاڵمگــۆی
چاوەڕوانییەکانــی هاواڵتیــی ســویدی بێــت .سۆســیال
دیموکراتــی ســویدی سیســتمێکی کۆمەاڵیەتــی پەیــڕەو
دەکات کــە بناغەیەکــی جەماوەریــی بەهێــزی هەیــە و بــە
ئەســتەم هیــچ حزبێکــی سیاســیی دژی دەوەســتێتەوە(.)8
لــەم ســۆنگەیەوەیە کــە سۆســیال دیموکراتــەکان پێیانوایــە
ئازادیــی مــرۆڤ تەنیــا ئــەو کاتــە مومکینــە کــە هەمــوو
خەڵکــی بایــی پێویســت ســەرچاوەی ماددییــان لەبەردەســت
بێــت و مافــە کۆمەاڵتییەکانیــان هەبــێ( .)9ئــەوەی حزبــی
سۆســیال دیموکراتــی ســوید بــۆی تێدەکۆشــێت بااڵنســێکە
لەنێــوان تاکگەرایــی ســەربەخۆیانە و دەوڵەتــی بەهێــز و بــاش
کــە دەبێتــە بنەمــای خۆشــگوزەرێنی.
زۆرێــک لــە حزبــە سیاســییەکانی واڵتانــی ڕوولەگەشــە لــە
دوای دووەم جەنگــی جیهانییــەوە پێکهاتــوون و بــە بزاڤــی
شۆڕشــگێڕی ئەزموونــی کۆلۆنیالیســتیدا گوزەریــان کــردووە
نــەک ئــەوەی زادەی مێژوویەکــی درێــژی گەشــەی سیاســی
بــن .حزبــی سیاســی لــە ئەقڵیەتــی گشــتیی ئــەو واڵتانەشــدا

وەک نیشــانەیەکی مۆدێرنیتــەی سیاســی دەبیرنێــت ،بۆیــە
نوخبــە سیاســییەکان لــە هــەر باکگراوندێکــەوە هاتــن خــۆ
ڕێکســتنەوەیان لــە ڕەوتێکــدا بەنــاوی حزبــی سیاســی بــە
زەروور زانیــووە .لــەم ڕوانگەیــەوە ،لەوانەیــە دەســتەبژێرانی
سیاســی ،حزبــی سیاســیان دروســتکردبێت بەبــێ ئــەوەی
هەلومەرجــی دروســتکردن و بەرقەرارکردنــی حزبــی سیاســی
لەئــارادا بووبێــت و ئــەوەی دروســتکراوە تایبەمتەندییەکانــی
حزبــی سیاســی هەبووبێــت(.)10
شــەپۆلی بەجیهانیبــوون و تەکنۆلۆژیــای میدیــا پەیتــا پەیتــا
زیاتــر دەنگــدەر بەرانبــەر بەڕێوەبــردن و سیاســەت هۆشــیارتر
دەکەنــەوە و لێــرەوە بەتایبــەت فشــاری زیاتــر دەخەنــە
ســەر حزبــە گــەورەکان بــۆ ڕیفــۆرم و بەتەنگەوەچوونــی
داواکارییــەکان .یەکێــک لــە ئاڵنگارییــە هــەرە گەورەکانــی
ئــەم ســەردەمە لەبــەردەم حزبــی سیاســی لــە کۆمەڵگــەی
ڕوولەگەشــەدا مۆدێرنیزەبوونــە لــەو شــوێنانەی کــە دەتوانێــت
بەرگــەی بگرێــت .بــۆ منوونــە ،پێویســتە حــزب:
 سەرچاوە داراییەکەی بە دامەزراوەیی بکات. لێپێچینــەوە و شــەفافییەت پەیــڕەو بــکات بــۆ ئــەوەینەبێتــە ئامڕازێکــی خۆدەوڵەمەندکردنــی کەســی.
 زیاتــر بــە ئاڕاســتەی حزبــی ب ـزاوت و دەنگــدەر هەنــگاوبنێــت و کەمــر پشــت بــە ئەندامێتــی ببەســتێت.
 پرۆگرامێکــی کردارەکــی دابڕێژێــت کــە ڕەنگــدەرەوەیئایدۆلۆژیــا و بیروباوەڕەکــەی بێــت نــەک ئــەوەی ئایدۆلۆژیــا
و مێژووەکــەی لــە پرۆگرامێکــی ئایدیاڵــدا ڕەنــگ بداتــەوە.
بــۆ منوونــە حزبــی سۆســیال دیموکراتــی ســویدی کار لەســەر
پرەنســیپی هاریــکاری و یەکســانی کۆمەاڵیەتــی دەکات،
بــەاڵم ئینتەرناســیۆنالیزم وەک بەهایەکــی لەبرەوکەوتــوو و
ناکردارەکــی بــەالوە نــاوە.
ســەرباری ئــەوەی کــە وتـرا ،مــەرج نییــە حزبــە سیاســییەکان
لــە واڵتانــی مۆدێرنــدا دوور بــن لــە تەنگــژە و ئاڵنگارییــەکان.
بــۆ منوونــە یەکێــک لــەو گرفتــە گەورانــەی حزبــی لیــرال
دیموکــرات و حزبــی سۆســیال دیموکراتــی ژاپۆنــی
بەدەســتیەوە دەناڵێنــن بریتییــە لــە باڵباڵێــن ()factionalism
بــە جۆرێــک کــە حزبــی لیـراڵ دیموکراتــی لــە لێــواری داڕمــان
نزیــک کردۆتــەوە .هەرچەنــدە ئەنجێلــۆ پانێبیانکــۆ دەڵێــت
دواجــار حزبــەکان بریتیــن لــە هاوپەیامنێتــی نــەک ڕێکخراوی
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لەناوخــۆدا یەکگرتــوو( ،)11بــەاڵم هەبوونــی مەرکەزیــەت،
ڕێکخســن و بەڕێوەبــردن پێوســتییەکی بنچینەیــی هــەر
حزبێکــی سیاســییە.
دهرەنجام
حزبــی سیاســی لــە هــەر فۆڕمێکــدا خــۆی بخاتــەڕوو،
بەرهەمــی مۆدێرنیتەیــە ،بــەاڵم هەمــوو حزبێکــی سیاســی
وەاڵمگــۆی بنەماکانــی مۆدێرنیتــە نییــە و هەندێکیــان
لەناوەڕۆکــدا هێزێکــی کۆمەاڵیەتــی پێکەوەلکێــراون
بۆئــەوەی ســەرنجی حەشــامات ڕابکێشــن .حزبیــش وەک هەر

حزبی نەریتی هەموو کاتێک
هەوڵدەدات زۆرترین خەڵک
لەژێر سێبەرەکەیدا کۆ بکاتەوە
نەک ئەوەی بەرپرسیارێتی
و ڕۆڵەکان دیاری و ئاڕاستە
بکات

هێــز و گــروپ و ڕێکخراوێکــی کۆمەاڵیەتــی پێویســتی بــە
نوێبوونــەوە و جــواڵن ،داڕشــتنەوەی پەیڕەو و ڕێکخســتنەوەی
ئــۆرگان و هەڕەمەکــەی هەیــە بــۆ ئــەوەی تووشــی
هەڵوەشــان و لێک ـرازان نەبێتــەوە .لــە هــەر واڵتێکــدا بێــت،
پێشــکەوتوو یــان ڕوولەگەشــە ،حزبــی سیاســی دەکەوێتــە
بــەردەم ئاڵنگارییــە بــێ چەندوچوونەکانــی گۆڕانــکاری
مۆدێرنیزەبــوون .هەندێــک لــە حزبــە سیاســییەکان ئەوپــەڕی
هــەوڵ دەدەن لــە ڕێگــەی پڕکردنــەوەی خزمەتگوزارییــەکان
و پێداویســتییەکانی ژیانــی خەڵــک پرۆگرامەکانیــان داڕێــژن
و بیخەنــەکار و هەندێکــی تــر ،هەرچەنــدە مۆدێــرن نیــن،

بــەاڵم هاوســەنگییەک لەنێــوان نەریتگەرایــی و مۆدێرنیتــەدا
بەرقــەرار دەکــەن و خوازیــاری ئــەوەن لــە سیاســەت و
ئابووریــی هاوچــەرخ دانەبڕێــن .زەمــان و زەمینــەی هــەر
واڵت و ژینگەکــەی ،وا لەســەر حزبــی سیاســی پێویســت
دەکات دەســت بــە جۆرێــک ئایدۆلۆژیــا و بیروبــاوەڕەوە
بگرێــت کــە بــەالی جەمــاوەر و دەنگــدەرەوە نامــۆ نەبێــت
و لــە پرۆگرامەکەیــدا بیســەملێنێت کــە وەاڵمگــۆی دروشــم و
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داواکارییەکانــە و ئەمــەش لــە ئــەرزی واقیعــدا پیــادە بــکات.
وەک چــۆن حزبــی سیاســی لەمــڕۆدا بەرگــەی قورســایی
هەندێــک لــە گۆڕانکارییــە خێـراکان ناگرێــت ئەگــەر ئاســتێک
لــە ڕیفــۆڕم لەســەر حســابی نەریتگەرایــی نەخاتــەکار،
بەهەمــان شــێوەش ناتوانێــت خــۆی لــە بەجیهانیبوونــی
سیاســی و ئابــووری ببوێرێــت کــە تەکنۆلۆژیــای میدیــا بــە
ئاســانرتین شــێوە بەرجەســتەی دەکات.

retrieved on Sept 4, 201904-097-Richard S. Katz and Peter Mair, Changing Models
of Party Organization and Party Democracy: The
Emergence of the Cartel Party, Party Politics 1995,
P7
8-Lars Trägårdh, Is the ‘Swedish Model’ of Social
Democracy Endangered? Sept 17, 2018 www.
thenation.com
9-DEVIN JOSHI and NEHA NAVLAKHA, Social
Democracy in Sweden, Economic and Political
Weekly, Vol. 45, No. 47 (NOVEMBER 202010 ,26-),
pp. 738010-J . LAPALOM BARA & Μ. WEINER, Political
Parties and Political Development, PRINCETON
UNIVERSITY PRESS, 1966, P 4
11- Larry Diamond and Marc F. Plattner, Political
Parties and Democracy, The Johns Hopkins
University Press, 2001. P xxii

:سەرچاوەکان
1-Best Practices of Effective Parties: Three training
modules for political parties, NDI for International
Affairs. Edited by Erica Breth and Julian Quibell,
2003.
2-Ibid P 12
3-Larry Diamond and Marc F. Plattner, Political
Parties and Democracy, The Johns Hopkins
University Press, 2001. P xi
4-Donatella della Porta, “Social Capital, Beliefs in
Government, and Political
Corruption,” in Susan J. Pharr and Robert D.
Putnam, eds., Disaffected Democracies, 202–28
5-Richard McGregor, The Party, The Secret World
of China›s Communist Rulers, July 31, 2012, P 114116
6-Reza Hasmath, The secret to the Chinese
Communist Party’s success, November 13, 2012,

9

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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