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  ستيظان شةمزيناينستيظان شةمزيناين .  . .... كوردستان كوردستانيي ئةمِرؤ ئةمِرؤييواقيعواقيع   و ودميوكراسييةتدميوكراسييةت
  

   مةيداينيمنايشيك
  

 ساردو لة ئاكامدا ي هاتن بة جةنطي كؤتاييوا
 خؤرئاوا ي كاثيتاليزميكامث  و ئةمريكاسةركةوتين

  سؤشياليسيتيئؤردوطا  و سؤظيتبةسةر يةكييت
 نيية ي سياسيةكدةستةواذةو مةقولةي  و هيض ضةمك،رؤذهةآلتدا

 يبووبيتة جيطة  وص لةبارةوة كرابي دميوكراسيةت قسةيهيندة
 ي و لةاليةن ناوةندة فيكريمِرو تويذينةوةو شيتةلَكار  ومشت

 ي دنيا دةستثيكردينلَ ئةمةش هاوكات بوو لةطة،ئةكادميييةكان
  . ي خؤرئاواييتاك جةمسةر
فرانسيس  (ؤين بةِرةطةز ذاثي ئةمريكي ناسراويبةآلم بريمةند

 -  ميذوو دواين مرؤظيكؤتاي (لة كتيبة بةناوبانطةكةيدا) فؤكؤياما
  بووين ئةزةيلي موذدةي لةسةر دميوكراتيةت كرد تا ئةو رادةيةيزياد لة هةموان ثيداطر) النهاية التاريخ وخامت البشر

  ودميوكراتيةت ي و خؤييكؤتاي  و ثايانيالَ دةنيتة خص كؤمؤنيزم ميذوو ث كرد بةروخاين تيبييني داو وادميوكراسيةيت
 طةيشتووة دميوكراسيةت ض ي ثي مرؤظايةيتي سيسايية ياخود دوا هةمينيانة كة كؤمةلَي خؤرئاواش تاكة سيستميليرباليزم

 يبريمةند  وضةندين فةيلةسوف  وص لةبارةوة دةكري جدي هيشتا قسةكؤمةآليةيت ي و كلتورييوةك ضةمك وةك زةمينةيةك
 جياوازيان بؤ يراظة ي و جياجياوة كاريان لة سةر دميوكراسيةت كردووةو شيتةلَكاريئايدؤلؤذيا  وياجيا بة تيِرواننيج

  زةمةن طؤِراين رةهاو تةواو بؤ ئةم ضةمكة ضونكة بة تيثةِربوويني بةآلم هيضكاميان نةطةيشتونةتة ثيناسةيةك،كردووة
 ي كة تةواوي ئةمِرؤش لة كوردستان يةكيك لةو ضةمكانة،ص دياريكراو قةتيس ناكريبلة يةك ضوارضيوةو قالَ  وبةسةردا ديت
ريكخراوة كوردييةكان   و ثارتيو زؤربة.  بؤ دةكةن دميوكراسييةتةيثارتة كوردييةكان ئيديعا ي وهيزة سياس

 ص كة دةكريئازاد ي وروةردادثة  و مرؤظ وةك مايفي تر درومشةكاينلَ خؤيان لة ثايدميوكراسييةتيان كردؤتة ردومش
  .  لةنيو دميوكراسيةتدا كؤ بكريتةوةي دوايهةموو ئةواين

 ي باشوريكورتيية  وئةم ئةزمونة ثِر كةم  و كورد زياد لة هةموو شتيك بة دميوكراسييةتدا هةلَدةدةنئةمِرؤ دةسةآلتداراين
هةر ئيستاش كورد   وكو لة هةموو ناوضةكة ئةذمار دةكةن نةك هةر لة عيراقدا بةلَي دميوكراسي نوييكوردستان بة ئةزمونيك

 دميوكراسييةت ي ئةمريكا دةزانيت كة منونةيترين جؤر وآلتة يةكطرتووةكاين هاوثةمياناينيتةواوكار  و بة دؤستيخؤ
دةطاتة  ئةمريكا  دميكراسيةيتي وايدةبينن كاريطةري سياس بؤية بةشيك لة ضاوديراين، سةندووةي ئةوان طةشةيلةال

 جياوازة لة رابردوو وة دةبيتة ي دروست دةكات كة عيراقيكص نوي ئةم دميوكراسييةتة عياقيكيشةبةنط  وتيشك  وكوردستان
  .  نيويندا دميوكراسيةت لة رؤذهةآليتيمنوونة

 صدميوكراسييةت ثشتطو لة عيراقدا ي خؤ بةرذةوةندييةكايني بة خاتر دميوكرايتيبوآلم هيشتا نازانريت كة ئايا جةمسةر
  و مةرجةعة ئاينييةكانلَ دةكةين ئةوةية ئةمريكا مساوةمةو سازش دةكات لةطةص ث كة ئيستا هةسيتي ئةوة،دةخات يان نةئ

  .  دميكراسني لة عيراقداي ثاشةِرؤذ طروثة دوذمينص شك ئةم سصكؤنة بةعسييةكان كة بةب  ولَسةرةك خيل
 كة ئةمريكا بةناوييةوة هاتؤتة ناوضةكةوة ئةويش ي سود مةند لة و ثِرؤذة دميكراسييةصتوانكة رةنطة لةم حالَةتةدا كورد نة

 تر ئةوةش وةك وانةيةكمان فيرمان دةكات كة ثيويستة لة نيوخؤ بةرةو ي جاريك، طةروةرةية ناوةِراسيت رؤذهةآليتيثِرؤذة
 ضاو لة هةموو جؤرة ي خؤ بةرذةوةندييةكاينة بؤ ثاراستين كي دةرةكي هيزيكدميوكراسيةت هةنطاو بنيني نةك ضاوةِرواين

  :صديكتاتؤرييةتيك دةثؤش
  دميوكراسييةت ضيية؟*

 ئةو ضةمكة لة لةضوارضيوةناين  ويان ضةمكيك هةلَيكة بؤ لة قالَبدان:  شيتلة حةقيقةتدا هةر هةولَيك بؤ ثيناسةكردين
 كوشندةية ئةطةر مبانةويت يسةمان بؤ هةموو شتيك هةبيت ئةوا هةلَةيةك ئةطةر ثينا، ديثاريكرداوداييةك رةهةندو سياق

   ديدميوكراسييةت لة ثيناسةيةك
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  قالَب دميوكراسييةت بريتيية لة تيكشكاندينكاركردةكاين  وياريكراودا لة قالَب بدةين ضونكة لة بنةماوة يةكيك لة ماناكان
تا   وانةويت لة ضةند طؤشة نيطاو رةهةنديكةوة لة دميوكراسييةت بِرواننيبةآلم ئةطةر مب. ضوارضيوة دروستكراوةكان و

ئاشنا بني ئةوايرادةيةكيش ثي :  
  :هاتووة:  ثيي سةرةكي ليكدراوةو لة دوو بِرطةي زاراوةوة دميوكراسييةت وشةيةكيلةِروو-ا

) Demos (+) Kratia (ارةيةوة طةل هاتووةو لة ب بة دةسةآليتيكة بة مانا طريكييةكة) ت) ملام عبدالفتاح امام. ددةلَي "
  لة دةست نةداوة كةي خؤي زمانةوة بنةضةكةي ثيكردووةو وشةكة لة روو يؤنانييةكان دةسيتيدميوكراسييةت لةال

)Demos (وواتة طةل ) Kratia (ي هةمووطةل نةك فةرمانِرةوايي فةرمانِرةوايي كة وشةكة بة مانا،واتة فةرمانِرةوايية 
 ص هةلَداوة بي بةر لة زاين سةري كة لة ئةسينايبةآلم ئةو جؤرة دميوكراسيةتة" يك يان ضينيك يان كةرتيك ديتتويذ

. د (،هةلَويستةكردنة  و رةخنةو لةسةروةستاني ئةمِرؤ جيطة ثيوانة دميوكراسييةكايني نةبووةو بةثيكوريت  وكةم  وخةوش
  .  ئةسينا لةم خاآلنةدا دةست نيشان دةكاتي كؤمةلَطا دميوكراسييةيتكوِرييةكاين  وكةم) امام عبدالفتاح امام

 كؤيلةكان  و بةلَكو مةبةست لة طةل تةنيا ئةسيناييةكان بووةو بيانييةكان، راست ديارينةكراوةي طةل بةشيوةيةكيضةمك-1
 ئةم هةلَة يووة بؤ راستكردنةوة بةضةند سةدة هةب ثيويسيت دواتر دةشبينني كة مرؤظايةيت، هةآلوير كراوةص لـذناين و

  . تيطةيشتنة
  ثيشتريش بامسان لةوة كرد كة ضؤن هاوآليت،دةستةبةر نةكراوة)  ئاسايش مايف- هاتو ضؤيئازاد ( كةسايةيتيئازاد-2

 خؤيان بؤ نيشان داوة تةنيا لةبةر ي ثيشكةش بة طةل كردووةو خةلَكيش هؤطري باش خزمةيتيدوور خراوة لةبةر ئةوة
  .  فةرمانِرةوايدا طرتنة دةسيت لةكايت زؤرداربووينيةرئةط

 بةسةر  دةسةآليت ضونكة دةولَةت بة تةواوةيت، نةبووةبووين)  خاوةندارييت- بريوِرايئازاد (ي وردي تاك بة مانايئازاد-3
  تاك لةذير دةسةآليتساماين  و هةروةها دةبواية مولَكةكان،ص دةولَةت بين دةبواية تاك بِروا بة ئايين،تاكةكاندا سةثاندبوو

  . دةولَةتدا بوواية
 نا بةرةو ي هةنطاو مرؤظايةيتي كؤمةلَي، فةلسةفةو ذياري ضةند سةدةيك لةطةشةكردين تيثةِربووينيبؤية دةبينني دوا

  . ات بكي ثيشِرةويكوِرييةكاين  و كةم بةرةو تيثةِراندين ئةو جؤرة دميوكراسييةتةو تواين هةلَةكاينيراستكردنةوة
 ئةو كات  يؤنايني كة لة كؤمةلَطابريمةندان لةو بِروايةدان ئةو شيوة كرانةوةو دميوكراسيةيت  وزؤريك لة تؤذةرةكان

 بؤ يريشالَ  و هةرضةندة زاراوةو ضةمكة رةط، ئةمِرؤ ؤريك نةبووة لة دميوكراسييةتهةبووة بة ثيودانطة دميوكراسييةكاين
 - مؤديرنيتةية مندالَداينيتةوة بةآلم دةتوانني بلَيني كة دميوكراسييةت هةلَقوآلوو لةدايك بوو زؤر كؤن دةطةِرييميذووييةك

 ، بةآلم وةك فيكرة، كؤنةيدميوكراسييةت وةك ضةمك ضةمكيك: "صدةلَ) يؤرج تةرابيش ( عةرةيبي ناسراويهةروةك بريمةند
ش -فؤكؤياما"  بدةيني لة قةلَةم مؤديرنييتي سياسرؤشنبريييت بة صدةب  و خولقاندوويةيت نويية كة مؤديرنييتيفيكريك

  .  نةبووة دنيادا بوويني دميوكراسييةت لة هيض شوينيك1776 يلةو قةناعةتةداية كة تا سالَ
  ئةم شؤِرشة سنورةكاينيقورساي ي و فةِرةنسامان لة بري بضيت كة كاريطةري1789 ي شؤِرشيكاريطةر  ولَ رؤصهةروةها ناب

 يكردنةوة  و دةرةبةطايةيتي ضةوسينةرو ئيستبدادي سيستم بؤ تؤِر هةلَداينص نوي تيثةِراندوو بووة سةرةتايةكيةرةنساف
 ي شؤِرشيدةربارة) سةعد بةشري ئةسكةندةر. د (، مرؤظدامافةكاين  وهاوآلتيبوون  وثةجنةرةكان لةبةردةم دميوكراسييةت

 ي بناغة- ي مليؤن فةرانس23 ي نزيكة- ثِر دانيشتواندابةريين  و ثانية وآلتيكشؤِرش بؤ يةكةمني جار ل: "ص دةلَيفةرةنس
 وا ي دانيشتوان بةجؤريكي بةرضاوي بةشيك، بةِريوة ضووي دميوكراتيزةكردن بةخيرايي دامةزراندو ثرؤسةي كؤماريرذيميك

  و خةوشص فةرةنسةش بيهةرضةند شؤِرش"  بوو نةبينرايلةتواناو مافة سياسييةكان بةهرةمةند بوون كة لة ميذوودا وينة
  و توندوتيذو توندِرةو بةها جوانةكاني دياكؤبييةكان وةك طروثيك،تريؤر ي و بوو لة توندوتيذي بةلَكو تذ، طةرد نةبووصب

ش برانة  شؤِرثيشةنطةكاين  و شؤِرشةكةيان لةطةدار كرد بة رادةيةك كة زؤريك لة كوِرة ضاالكدةسكةوتة دميةكراسييةكاين
 ي هةر ليرةوة تيز، ئةنتوانيت ثةِريندرابوويمار  و لويسي شؤِرش لةكاتيكدا هةر بةو ميقسةلَةية سةربةردةم ميقسةلَةكردين

  . دةردةكةويت  و دةخوات سةر دةردةهينيتي خؤشؤِرش كوِرةكاين
 لة شؤِرشطيِران يلةهةمان كاتدا سةدان كةس و  شؤِرشسةركردةكاين  وكة يةكيك بووة لة شؤِرشطيِرةكان) رؤبسثير (يخود
 لة ي بةهةمان ميقسةلَة سةري هةر خؤي شؤِرش كةضي شؤِرش خردةم بةردةم ميقسةلَةكة بةرطريكردن لة بةهاكاينيبةناو
  .  كرايةوةص جويالشة

  وبوونثةخش   و طةشةكردني طرنطي فةرانسة دةروازةيةكي شؤِرشيكورتييانة كةض  و هةمووئةم كةميسةر بار
  .  بوونهاواليت ي و دميكراسجيكةوتةبووين
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اليةنة   و شارستاينطةشةكردين  و زؤري كاتيك كة دميوكراسييةت بة تيثةِربووينيليرةوة دةطةينة ئةو قةناعةتة
سكةدا  وةرطرتووة لةو سياقة بةتةي فراوانتري بةسةردا هاتووةو رةهةنديريشةي  و بنةِرةيت مةعريفة طؤِراينجؤراوؤرةكاين

  . نةماوةتةوة كة يةكةم جار هةيبووة
  .  فةرانسةوة هةتاوةكو ئيستاي لة شؤِرشي دميوكراسطؤِرانكارييكاين  و طةشةكردن تر بِروانني بؤ كارواينياريك
سيستميكة كة هةموو ديدو   و هةموو ئاِراستة جياوازةكانخؤ تةرح كردين  ودميوكراسييةت زةمينةيةكة بؤ قسةكردن-ب

 خؤيان ي ثيشنياركراويثِرؤذةو ئةينداو ثالتفؤِرم  و ئاشتةواييانة لة كؤمةلَطةدا كاردةكةنية هاودذةكان بةشيوةيةكبؤضوون
  . ثيشكةش دةكةن
 ص بكات يان ضاويان لـص هيض دامةزراوةو دةزطايةك هةِرةشةيان لـي ئةوةصئاِراستةيةك بةب  وطروث  وليرةدا هةر كةس

 بة ،ثِرؤذةكانيان دةدةن  و دميوكراسييةتدا دريذة بة بوونيلة زةمينة  ويان ئةجنام دةدةن خؤسوور بكاتةوة كارةكاين
 ص نيية ئةوا ب بووينيفرةئاِراستةي ي و كؤمةلَطة جياوازييةو لة كؤمةلَطةيةكدا كة جياوازي، دميوكراسي تر كؤمةلَطةيمانايةك

 هةبيت بؤ يتدا غةرق بووةو ياوازبوونيش بةشيوةيةك كة ئازاد ديكتاتؤريةيدوو ليكردن كؤمةلَيكة كة لة ئؤقيانووس  وصس
رةنطة من جياواز مب بة راو بؤ:"ص فةِرانسة دةلَ مةزين فةيلةسويفي- فؤلَتير، خؤتةعبري ليكردن لة خؤو لة بؤضوونةكاين

 راستةقينة كة سيةيت دميوكرايئةمةية رؤح"  راكةت دةربِريينيضوونةكةت بةآلم ئامادةم طيامن بةخت بكةم لةثيناو  
 تردا كة خؤيان  لةبةردةم هةموو ئةواين بكةيتةوة يان بة رةوا بينييني خؤت مةوداو ثانتايي شيوة بريكردنةوةيلة دةروة
  .  كؤمةلَطةدا كار بؤ ئاماجنةكانيان بكةنيلة هةناو  وراكانيان بكةن  وئازادانة طوزارشت لة بريو بؤضوون  وتةرح بكةن

 ي شةرحيةو ضينة كؤمةآليةتييةكان دابني دةكات ئةمةش لة ريطةيماف بؤ كؤ ي وزةمينةيةكة كة ئازاددميوكراسييةت -ج
 لَ دميوكراتييةت بةتا مةدةيني كؤمةلَ ريكخراوةكاين بووينص لة واقيعيشدا بةب، مةدةنييةوةي كؤمةلَ ريكخراوةكاينيريطة

 لة كؤمةلَطةيةكدا كة ريكخراوة ، زؤرينة بةسةر كةمينةداكتاتؤريةيتدةبيتة دي ي و خؤيدةبيتةوة لة بارطةو مانا رةسةنةكة
  مةدةيني كؤمةلَ فشارو نةوايتيببنة طروث  وئةركيان نيية يان رييان ليطرياوة تا كار بكةن  ولَدميوكراتييةكان رؤ  ومةدةين

  .  تيا داخراونيزاد ئاهةموو ثةنةرةكاين  و ديكتاتؤريةتدا مةلة دةكاتيئةوا كؤمةلَطةيةكة لة دةريا
 يكاريطةرييان لة كؤمةلَطةدا ئةوان هيضيان ث  و رؤليلة كوردستانيش هةرضةندة ريكخراوةكان بوونيان هةية بةآلم لة بارة

  بوويني ئةمةش بةلَطةيةكة لةوةمه، ثاشكربوون دةرنةضوونلةقةيراين  و حيزبةكانن دةسيتينةكراوةو طريدراو
  . دميوكراسييةت لة كوردستان

   دميوكراسييةت؟يبؤض*
 دميوكراسييةت؟ ئايا بؤ دةيب دميوكراسييةت بكةينة ئامان؟ لةبةر ي ئةوةية بؤضص ليمان بكرص طرنط كة دةكريثرسياريك

 بةدةست يئازاد  و سيستميكة كة دةتوانني لة سايةيدا زؤرترين مافي بةدةست هيناوة؟ يان ذ لةبةر ئةوة سةركةوتينيئةوة
 كوردا ي ئيمة لةذياين ئةرييني دةكةين يان تا ض ئةندازةيةك دةرةجناملَ كورد بؤ دميوكراسييةت قبوي ئيمةينني؟ بةآلم

  هةية؟
  وئايين  وسؤسياليسيت ي و سةركةوتن بةدةست ي،يت بةسةر هةمو مؤديلة كؤماردميكراسييةت تواين-ا

 لةبةر ي كة لةم سيستمةدا بؤ مرؤظ دةستةبةر كراوةو بواريبآلوة ئةو ئازاديية بةري تردا ئةمةش لة ِريطةتؤتاليتارييةكاين
) فؤكؤياما ( هةروةك،بكاتي خؤ ئارةزووز مافةكاينيمومارةسة  ودةم دةكاتةوة كة ئازادانة طوزارشت لة مرؤظ بوون

 يةكساين ي وئازاد  ئةوة دةكات كة بنةماكاين ثيشبييني بةخيراييبآلوبوونةوة  و دميوكراسييةتبةآلم سةركةوتين0:صدةلَ
  بةلَكو لة واقيعدا ئاشكراكردين، نييةيتوندِرةو ي و السةنطي يان بةرهةمي هةِرةمةكي روداوص دروست دةبيكة لةسةر
  . ) … جيهايني خؤيدا زياتر دةبيت بة هاوآلتييةكلَ لةطةييةكِرووي ي و راستطؤيي مرؤظةوة وةك مرؤظ كة تيكِرايسروشيت

  كة خولقاندوويةيتيئةو ئازاديية بةرضاوة  ودةستكةوت بؤ مرؤظ دةست خبات  وترين ماف زؤردميوكراسييةت تواين
  .  مانةوةو سةركةوتنةكانيةيتيطرنط  و بنةِرةيتيهؤكاريك

 ( صدةنووس  وئاماذة بؤ ئةمة دةكات)  كوردي دميوكراتيانة بؤ كيشةي ضارةسةريمانيفيستؤ ( لة كتييب-عبداهللا ئؤجةالن
 كة تةكنةلؤذياو ي لةو سةردةمة بة تايبةيت، بيستةمي هاتن بة سةدةي كؤتايلَ لةطة دميوكرايتييستةم سسةركةوتين(

 ي بةلَكو وابةستةية بة ميكانيزم، ئةمةش هةر لة خؤراوا نةبوو، بةرزي بةرهةمهينان طةيشتوونةتة ئاستيكئامرازةكاين
 سروشتيان ئاوها خباتة طةِرو خولقكاريان يكة كةس بةطويرةدميوكراتييةوة ضونكة هيض سيستميك نةبوةة كة كؤمةلَطةو تا

 ي سادة خؤي ئةمة وةكو شتيك، دميوكراسييةت ئازاديييةي ئةوة دةطةيةنيت كة سةرضاوةي ئةمةش مانا،تيدات دروست بكات
يستمة خيراترو بةهيزتر لةم رؤذانةدا ئةوة بة ئاشكرا دةركةوتووة كة ئةم س  ونيشانة دةدات بةآلم بة زةمحةت ثيش دةكةويت

  ) ) . ثيش دةكةويت
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 ،نةتةوةيية ي و ميذوويي كيشةيةكي ئةوةي تريش سةربار كورد لةعيراقداو لة هةموو ثارضةكايني كيشةيلةبةرئةوة-ب
دا دابةش  دميوكراسيي بؤ منوونة ئةطةر كورد بةسةر دةولَةتيك يان ضةند دةولَةتيك، دميوكراسيشةيلةهةمان كاتدا كيشةيةك
لة ئاوها حالَةتيكدا نة   و بداتي خؤيبةِريطا دميكراتييةكان بِريار لة ضارةنووس ي و بة سانايبكراية ئةوسا دةيتواين

 ي بةلَكو ئةمة تةنيا رذانة سةر شةقام، هةبوويضةكدار  و شاخ بة خةبايت بة خوينِرشنت هةبوو نة ثيويسيتثيويسيت
 دميوكراسيدا ي يان ئةطةر كورد لةنيو ضةند دةولَةتيك،ئاشتيخوازانة  و هيمنيشيوةيةك ثيويستة ئةويش بةهاوالتياين

 تريشةوة لة يلة اليةك  وجينؤسايد دةكرا ئةمة لةاليةك  و ئازار دةبوو نة ئةنفاليبذياية نة دةضةوسايةوةو نة تووش
 ئةو ي باشور لة ضوارضيوةيةوةية كة كوردهاوثةميانان لة عيراقدا ئ ي و نيو نةتةوةي ئيستا سياسةيتيهةلومةرج

 يبؤ كورد دةبيتة سةركةوتنيك)  دوورةي من ئةطةريكيكة بة باوةِر ( عيراق بؤية بة دميوكراسيكردين،دةولَةتةدا مبينيتةوة
 ي عيراق بةثيشضةوانةشةوة ئةطةر عيراق هةمان، مافةكامنانهةولَدان بؤ دةستةبةركردين  وطةورةو بةشيكة لة خةبات

 كوردستان لة بازنة بؤشةكةدا دةخوليتةوةو ي كيشة، تيادا بكريت روالَةيتي ثيشوو بيت يان ئةطةر ضةند طؤِرانيكيديكتاتؤر
 بضوكترين مومارةسةركردين  و كةمتريني بينيمان كورد لةريطاي هةروةها بة واقيع،ميذووش دووبارة دةبيتةوة

 ي بزووتنةوةي ئةمِرؤ لة خةبايت دةستييةيتيوةرطرتووةو بطرة بةهيزترين ضةك يدميةكراسيةتةوة زؤرترين سود
 دميوكراسييةتة بؤ ئةم قؤناغة ي طرنطي كة رةطةزيك ديبلؤمايتهةولَداين  و بؤ منونة خةبات، كوردستان طةيليرزطارحيواز

  . ي ضةكدارزؤر بةهيزترو كاريطةرترة لة خةبايت
 طوجناوة بؤ ي دميوكراسييةتني ضونكة سيستميكيشوو بةو شيوةيةية ئيمة بؤية خوازيار ثيي ثرسيارةكةيليرةوة وةآلم

 ي و كورد لة ناو نةتةوةيي دؤزي بة بةرزكردنةوةص طةورةش دةطةيةنيسود  و مرؤظايةيتي كؤمةلَي ئةمِرؤيواقيع
  . رووبةضارةسةربووندا

  : دميوكراسييةتثؤليين*
 لة خؤرئاوا جياوازترة ي دميوكراسي زؤر جار طويمان لةو ؤرة ياكاريية دةبيت كة فؤرم: خؤرئاواو خؤرهةآلتدميوكراسييةيت

 بةرهةم ي تايةبت بة خؤي ئةم تيِروانينة هةر كؤمةلَطايةو جؤرة دميكراسيةتيكيبةثي  و رؤذهةآلتي دميوكراسيلة فؤرم
 ، كؤمةلَطة خؤرئاواييةكانةي ذياررو طةشةسةندين كلتوي بةآلم لةِراستيدا دميوكراسيةت دميوكراسييةت بةرهةم،دةهينيت

 باكور ي هةذدةو نؤزدةدا لة ئةوروثاي دةسةآلت كةلة سةدةيدميوكراسييةت بريتيية لة شيوازيك "صدةلَ) جؤرج كةنان (وةك
وةند كشاو  ناي دواتريش بةرةو ئةوروثا، باكوردا بةرةستة بوويدةريا  و مانسي دةرياي كةنارواتة سةرةتا لةناو وآلتاين

 ص كؤمةلَ، ئةو وآلتة بوون دانيشتوايني سةرةكي داطريكةر ثيكهينةري ئةوروثا زؤر جار لةوينةي خةلَكيثاشان لةو شوينانة
 يونيظيرسالَة ي سيستميكي دميوكراسيبيجطة لةوة-ا:  بةآلم،) )  مةدةنيدا جيطريكرد سةرتاثاطريمان لة حكومةيتيمنوونة

يت، هةر كؤمةلَطايةك جياوازةيمتةند تايبةيبةالم بةثيرنينيسانس ي ورؤشنطةر  و بؤ منوونة ئةروثا مؤدييشؤِرش  وري 
 ي دميكراسي ضةمكي هةر خود، بةردةوامدايةي سةدة زياتر لة خؤ خويندنةوة25 ي بةخؤيةوة ديوةو بؤ ماوةيفةرانسة

 لَ هةزاران سايهةروةها كؤمةلَطة خؤرئاواييةكان بةدريذاي ، لةمةِر كراوةيضةندين سةدة بةر لة زايني مشتومِرو تويذينةوة
 اليةنة جؤراوؤرةكاين  وبريمةن بووة كة خويندنةوةيان هةبووةو هةية بؤ هةموو ضةمك  و ذمارةيةك فةيلةسوفخاوةين
نيضةو  و ماركس  ولؤك  ورؤسؤ  ولَهيط  وكانت ( وةك خؤرئاوا ضةندان فةيلةسويف،بةرجةستةو نا بةرجةستةوة  وبوون
 بةالم ، خؤيان ئاِراستة كردووةلة هةناويدا سةريان دةرهيناوةو تيزةكاين.. ) هايدطةرو فؤكو دريداو ليوتار هتد  وفويربا
 ي خؤرئاوا رةت بكةينةوة بة ثاساو دميوكراسييةيتي ئاماذة بؤ ئةوة بكةين ئةمة بةو ماناية نيية كة منونة حؤيةيتيجيطة
فاحل . د (هةروةك  و كؤمةلَطة رؤذهةآلتيةكانيكلتور  و كؤمةاليةيتيثيكهاتة  و سروشتلَة لةطة نامؤو نةطوجناويئةوة

 (  بةم جؤرة وةآلم دةداتةوةص خؤرئاواييةو بؤ خؤرهةآلت نابي ثرسياريكدا كة دميوكراسييةت ثارادامييكيلة وةآلم) عبداجلبار
 ي ئةوةية كة ئةوان بؤ دميوكراسي راستييةكةش،بانطةشة بؤ ئةوة دةكةن زؤر دةميكة ديكتاتؤرةكان ، زؤر كؤنةيئةوة طوتاريك(

 خؤرئاواية يسةرهةلَدانةوة هةلَقوالو  و بابةيتيدميوكراسييةت راستة لة روو… ، بؤ خؤرهةآلت نابيتينابن نةك دميكراس
  ) ) . ي دةتوانيت سوودمةند بيت ليبةآلم جيهانييةو ضةمكيكة هةموو مرؤظايةيت

 يونيظيرسالَة هةر ضةندة لة ثراكتيزةكردنيدا لة ي كة دميوكراسييةت ضةمكيكيةجنامدا دةطةينة ئةو بِروايةلة دةر
ي تةكنةلؤ ي وئةبستؤلؤذ ي و ذياريطةشةيةندين  و كؤمةاليةيتكؤمةلَطةكاندا ياواز دةةويتةوة ئةويش ثابةندة بة سروشيت

 دةلَيت) فؤكؤياما ( بوونن تةنانةتي بةدميوكراسي طرنطي فاكتةر دووي لةواقيعدا تةكنةلؤذياو ثيشةسازي،ثيشةساز و
  ) . دميوراسيبوون بةستراوة بة ثيشةسازييبوونةوة(
 زيان طةياندن بة ي لةطةليك جيطةدا دةبيتة هؤي خؤرئاوايي دميوكراسي منوونةي راستةوخؤوةرطرتين  وفؤتؤكؤثيكردن-ب

 يسياس ي و ئابوري يان لة قازاجن تةواو دةيبي نةتةوةيي كيشةدا بة زياينلة زؤر شوينيش  وكؤمةلَطة رؤذهةآلتييةكان
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 ي بؤ منوونة ئةطةر لة ِريطة، لةنيويدا ثراكتيزة بكريتينةتةوةيةك نيية لةكاتيكدا دميكراسييةت بة فؤرمة خؤرئاواييةكة
 هةموو عيراقييةكان بضنة بةردةم ي خؤرئاوايي دموكراس دةنطدانةوة كة ةكيكة لة كؤلَةكة سةرةكييةكاينيثرؤسيس

 ي فةرمانِرةواي دةسةآليتي شيوة كورد لة عيراق يان بؤ دياريكرديني كيشةي ضارةنووس دةنطدان بؤ دياريكردينسندوقةكاين
  كوردةوة دةنطي نةتةوة خواسيتي كورد ضونكة زؤرينة بة ثيضةوانة بؤ طةيل دةشكيتةوة بة تايبةيتلة وآلتةكةدا زؤر سليب

  . ي ناوةندي يةكطرتوويدةدةن بة عيراق
 حالَةتة ئيستسنائييةكان طؤِراين  وذينطة كؤمةآليةتييةكان  و هةلومةرجي بةثيي خؤرئاوايبؤية دةبيت دميوكراسييةيت

  . بةسةردا بيت
 ذياين  و كةسييتلَ ئاويتة بووة لةطة هارمؤيني كة لة خؤرئاوادا سةريهةلَداوةو هةية بةشيوةيةكيئةو دميوكراسيةتة-ج

 لةم روانطةيةوة ثيويستة لة خؤرهةآلتيش ؤرو مؤديليك لة دميوكراسييةت ، سةرةم تاكة ِرؤذئاواييةكانو كؤمةاليةيتيئابور
 كؤمةلَطةو  سروشيتي ِرةضاوي رؤذئاواي دميوكراسييةيت سود وةرطرتن لة بنةماكاينيطةشة بكات سةرةِرا  وبةرهةم ينريت

 ئيمة لة ، ئةو ستايلة لة دميوكراسييةت بة يةكيان بطةيةنيتلَ هاوطوجناو لةطةيبةشيوةيةك  وبكات ي ناوتاكةكاين
  دميوكراسييةيت دميوكراسيمان هةبيت بؤ كؤمةلَطة ثيويستة تةنيا بنةماو هيلَة طشتييةكايني ثِرؤذةيةكيكوردستان بؤ ئةوة

  . يخؤرئاوا وةربطرين نةك منوونة ثراكتيك كراوةكة
  :دميوكراسييةت  ورةخنةطرتن*

 ي بكةين كاتيك ِرةخنة طريك ِراظةيةكيواسةير  وهةميشة وا فيربووين بةديوة نيطةتيظةكةدا لة ِرةخنةطرتن بِروانني
 ِرةنطة ئةمةش ، كارةكةيةِرووة الوازةكاين  و كةموكوريت تةنيا دةرخستينِرةخنةييانة بؤ تيكستيك دةكات مةبةسيت

 بةالَم لةبريمان ضووة ، كردوةيِرةخنة بةو ديوةدا كار  بةوحالَةتة كوردييةوة هةبيت كة هةردةمييكؤلؤذ سايثةيوةنديةك
  ئةثستمؤلؤذياجؤريكة لة جؤرةكاين  وبيجطة لةوةش هةولَيكة بؤ دريذةدان بة ئاخاوتن  و دووسةرةيِرةخنة ضةكيك

  ) . مةعريفة(
لة هةر جيطةيةك دميوكراسيةت هةبيت   و دميوكراسيةتةي زؤر طرنطيو عونسوريكهةروةها من باوةِرم واية ِرةخنةطرتن ذاند

 بةالَم ديارة ، هةيةيثِرؤذةكان ئامادةي  و بةردةواميدان بةئاخاوتن ِراظةكارانةو بةمةبةسيتيلةثالَيدا ِرةخنة وةك ضةكيك
 ئيستادا يسياس ي و ِرؤشنبريي لة ناوةندبةيتية كة بةتايييانة نينازانست ي ومةبةستمان لةو جؤرة ِرةخنةكاريية كالسيك

  .  هةيةبووين
  : دووسةرةو بةسةر ئةم دووجؤرةدا دابةشبووةيبةالَم هةروةك ومتان ِرةخنة ضةكيك

 بابةتييانةو زانستيانة يبةشيوةيةك ي و لؤذيكيئةم جؤرة لةِرةخنة لةسةربنةمايةك:  بونيادنةرو طةشة ثيدةريِرةخنة-أ
 يزيندوو  و بةردةوامي ئةم جؤرة لةِرةخنة نةك هةر زيان ناطةيةنيت بةلَكو ثيويستييةك،ئاِراستةدةكريت  وفؤرمؤلة كراوة

  ويةيعةقالَن ي و مةعريفي ئةم ِرةخنةية وةك بامسانكرد بنةمايةكيكة بنةما.  ثِرؤذةكانة ثيشكةوتينيكؤمةلَطاو ِرةوِرةوة
  . ة سترؤكتؤرة دميوكراسيةكان كراويتيايدا ِرةضاو

 بنةماكاين  ودوورة لة عورف  ويةينائةكادمي  و نابابةيتي ِرةخنةيةك،ئةم جؤرة لة ِرةخنة: ِروشينةر  و ِروخينةريِرةخنة-ب
 يخراث تيطةيشتنة لةضةمك  و خراث بةكارهينانيئةم شيوةية لةِرةخنةطرتن ئيفرازاتيك.  دميوكراسيةتةوةيِرةخنةو ذيربيذ
 ي ئةمةش بةوماناية، شيواندنيداي كاردةكاتة سةر دميوكراسيةت بة ئاقاري ِرولَة نيطةتيظةكة،ريوِرا بيئازاد  ودميوكراسيةت

 خباتة ي دميوكراسي نامؤو دذة سيستةم سةر دةردةهينيت كةدوور نيية ئايندةي دميوكراتيكدا برييكة لة فةزاو زةمينةيةك
  . مةترسييةوة  وبةردةم هةِرةشة

 بةالَم ، ِرةخنةن تراديسيؤين بةرهةمهينايني تر داينةمؤي ِرةخنةطرانيان بةردةكةويت يان بةمانايةكير شييِرؤشنبريان ثشك+
 بؤيةئةشيت بلَيني ، دميوكراسيةتدا سنورةكاينبةزاندين  وئةوانيش لةِرةخنةكانياندا بةدةر نةبوون لةكةموكوريت

 جياواز لةِرةخنةيان ي كة هةر جؤريكيان شيوازيكصوو جؤر ب يان بة دص ِرؤشنبري لةسةردووميحوةر بيِرةخنة كةثيويستة
  :طةرةكة

 ياخود ببيتة ي نةتةوةيي ِرؤشنبري بة جؤريك نةبيت كة بة زيان بشكيتةوة بؤ كيشةثيويستة ِرةخنةكاين: ي نةتةوةيئاسيت-ا
 هةستيارو ية بارودؤخةكة بة حالَةتيك كوردستاندا كي ئةمِرؤي لة ِرؤذطار بةتايبةيتي، نةتةوةيي لة سةر ئاسايشيمةترس

 هةبيت ي خراثي نابيت ِرؤشنبري يان ِرةخنة طر بةو ئاِراستةدا كار بكات يان ِرةخنة بطريت كة كاريطةر،ناسكدا طوزةر دةكات
 ئةمة بةو ماناية نيية كة ئةزمونة عةرةبييةكة لة كوردستاندا دووبارة بكريتةوة ضونكة ، كوردستاني سياسيلةسةر بارودؤخ

) 22 (ي دةولَةتةكانيشيكؤ  و لة كةنداوةوة بؤئؤقيانوس دريذ بؤتةوةيسنورةكة  و عةرةيب كة ناويان ناوة نيشتماينيئةوة
  و قودس ِرزطاربووينيواخستووة بؤ دوا دميوكراسييانةيان ديثرؤسةيةك  و هةموو جؤرة دميوكراسيةت،دةولَةتة
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 كؤمةلَطة ي سةر تاثاي توندِرةوييتؤِرو طروث ي وهةذار ي وبيكار ي وئةمِرؤ نةخويندةوار.  فةلةستني دةولَةيتِراطةياندين
ادةن بؤ  نلَ بؤ هةوص كاتيكيش ثييان دةوتر، بةرةو ثاش طةِراندؤتةوة يان لة خراثترين بارودؤخدا ِراطرتووةعةرةبيةكاين

 ي ئاسايش ثاراستيني بؤية نابيت كورد بة ناو، كؤمةلَطاكانتان لة وةآلمدا دةلَين با قودس ِرزطار بكريتدميوكراتيزة كردين
  .  كوردستان تةواوةيت ِرزطاربووينيبيسثيريت بؤ دوا  وص ِرةخنة بدورنةتةوةييةوة زماين

ئاشكرا بةيان بكات لة   و شةفافي خؤكاربكات تاِرةخنةكاين  و بداتليرةدا دةبيت ِرؤشنبري هةولَ: ي دميوكراسئاسيت-ب
  و نةتةوةيييئاسايش  و زيان طةياندن بةكيشةص ئةمة هةم بةب، دميوكراسيةت ثرةنسيثةكاينيبةرامبةر هةر ثيشيلكردنيك

  لة سةر شانيةيتي ئةخالقيكيكِرؤشنبرييش وةكو ئةر.  عةرةبيدا هةيةيهةم دووركةوتنةوة لة هةمان ئةشكالييةت كةلة دنيا
 يووتار) ئةميل زؤال (ضوار سالَ لةمةوبةر  و سةدةيةكي ئةوةي دوابةتايبةيت.  كؤمةلَطةو تاكةكان بكات لة كيشةكاينيداكؤك

 ي خستة ئةستؤي ئةخالقي قورسيو ئةركيك) درايفؤس ( جووي بؤ بةرطريكردن لة ئةفسةري نووسي) من تاوانباردةكةم(
 دةكات ي بةلَكو ِرؤشنبري كةسيكة بةرطري عاجدا بذيبورج  و يؤتؤثياي ضيتر ِرؤشنبري كةسيك نيية لةدنيايكةئيد. ِرؤشنبري
 يوة كةوا) جان بيندا ( تيِروانييني ئةمةش بة ثيضةوانة، هةر جياوازيةك لة بةرضاوطرتينص هةموو هاولَاتيان بلةمايف
  بةكوريت،باالَتردا ذيان دةباتة سةر  و تايبةتيلة شوينيك ي وة لة كؤمةلَةكةدابِراو ي و نائاسايي ِرؤشنبري كةسيكدةبيين

  وتاوان ي و بةالَم بةر ثرسياريشة لة بةردةم ثيشيلكارص كة لة كؤمةلَطةدا مةعريفة بةرهةم دةهينيِرؤشنبري بيجطة لةوة
وة دةنط هةلَبِربيت بةتوندترين شيئةو تاوانانةي بكات لة ثةرضة كردارةكاندا دذيداربةش  وجينايةت لةكؤمةلَدا كةدةبي  . 

  ضؤن دميوكراسيةت طةشةدةكات؟*
 لةزةمينةو جيطايةكةوة ص دةش،داكشان دةضيت  وبةرةو هةلَكشان  وهةبوةيةكة طةشة دةكات  ودميوكراسيةت ضةمك

يانةوة دميوكراسيةت طةشةدةكات كة من ليرةدا  بةالَم كؤمةلَيك فاكتؤر هةن كةلة ِريطة، تريبطوازريتةوة بؤ زةمينةو شوينيك
  :ئاماذة بؤسيانيان دةكةم

 تا لةسةر ئةو بنةمايانة ص وةك ئةركيك دةبيت كؤمةلَيك بنةما دامبةزريني سياسدةسةالَيت: ي سياسدةسةالَيت-ا
 ي ثِرؤذةي خؤيسياس ، ئةمةش بةو ماناية كة دةسةالَيتي جةماوةرشؤِربيتةوة بؤ ئاسيت  ودميوكراسيةت طةشةبكات

 ي فةوقيهةرضةندة دميوكراسيةت شتيك.  والَتدا دميوكراتيزةكرديني بة ئاقارص هةبي سةر بةخؤيثالن بؤ كيشراو  وعةقالَين
 بةالَم طةمة شةرعيةت نادات بة ي سياسينييةو لةخوارةوة لةشانة بضوكةكان دةست ثيدةكات بؤ سةرةوة تادةطات بة سيستم

  .  كؤمةلَطة سةربةخؤ بؤدميوكراتيزةكردينيبدزيتةوة لةثِرؤذةيةك يدةسةالَت كة خؤ
  مةعريفةية كة بةدلَنيياييةوة ئةم مةعريفةية تةنيا لةخةيالَداين ِرؤشنبري بةرهةمهيناينيةكيك لة ئةركةكاين: ِرؤشنبري-ب

  ناسراوي هةروةك بريمةنديةيت كؤمةالَ بةلَكو ثيضةوانة دةبيتةوة بؤ ئاسيتص ِرؤشنبريدا قةتيس نابيخود  وتيؤرسيؤن
بؤية ) )  مةعريفةية بةرهةمهينايني خؤيدا دانيشتوةو سةرقالَيِرؤشنبري ئةو كة سةية كة لة ذوورةكة ( (صدةلَ) ص دؤبرصِريذ(
 .  هةيةو بة هةند وةردةطرييتي خؤي دميوكراتيدا طرنطي كلتوروةشاين  و ِرؤشنبري لة ثةخشكردنيثيطة  ولَِرؤ
 هةية لةسةر ي بضوك ِرؤلَي طونديك جيهان بؤ ئاسيتيبضوك بوونةوة و  طرتنيثةيوةندي و  زانياريشؤِرش: يريجيهانط-ج

 ذيارةكان يليك نزيك بوونةوة  و بةر يةك كةوتنيئةمةش بةهؤ.  دميوكراسيةتداطةشةكردين  و بوون بةجيهاينيِريطا
 سينتةر ي ِرؤذئاواي ِرؤذهةالَت ثةراويز لةشارستاين شارستاين، كةبيطومان نزيك بوونةوةو بةريةك كةوتيني يةكترلَلةطة

 ِرؤذهةالَت لة ئاييني و  سياسي سيستمي دميوكراسيةت لةخؤرهةالَتدا ئةمة لةكاتيكدا ناسنامة طةشةكردينيدةبيتةهؤكار
  .  خؤرئاوا بكات شارستاينلَ لةطةصبةركصتوانايدانيية ك

  : كوردو دميوكراسيةتي ضةكداريشؤِرش*
 يةكةكان كة هةر يةكيكيان ي شؤِرشة يةك لة دوابةرثاكردين  و بيستةم كورد بةردةوام بووة لة خةباتي سةدةيبةدريذاي

 لةو ، خؤشكردووةص نويتريؤر زةمينةيان بؤ شؤِرشيك  و ئاطرو ئاسن بة سياسةيتلة ناو بردين  و ثيهيناني كؤتايدوا
 كردبيت بةالَم يشؤِرش  و كورد خةباتي نةبووة كة هيندة ئةتينيطروثيك  و نةتةوة ِرابردوودا هيضيباوةِرةدام كة لة سةدة

 ي خؤيشبةسروشيت. ية ديسان ئةويش هةر كوردةي ني نةتةوةي دةولَةيت خاوةينص لة سةر بيتاكة نةتةوةيةك كة ئيستاش
  هةر لةو طؤشة نيطايةوة شؤِرشةكاين، هةيةيتريؤريستيانة  و توندو تيذي خةسلَةتيكي ضةكداري شؤِرششؤِرش بةتايبةيت

  :كورد بةم جؤرة هةلَدةسةنطينني
  وص دةش،بةسةردا دابةش كراوة  كوردياني دةسةالَتة ديكتاتؤريةكان بووة لةو ووالَتانةيشؤِرشةكان دذ  و خةباتيخود–أ 

 عيراق وةربطرين ئةم ي ئةطةر منونة بؤ بكةين دميوكراختوازانة حيسايبي نةتةوةييدا بة شؤِرشيكيطوجناوة لةثةنا شؤِرشيك
 بةلَكو لة ، نةبووني دميوكراسي،تا ئيستاش هيض رذيميك) 1922 (ي دامةزراندنيةوة لة سالَيدةولَةتة هةر لةسةرةتا

  .  ناوضةكة بوونكؤنةثةرسترين ديكتاتؤرةكاين  وتوندوتيذترين  وخراثترين
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 لةبةردةم داخراوة، وتاكة ي ديالؤطهةموو دةرطاكاين  وتاوو قِركراوة جينؤسايدو ثاكيكورد نةتةوةك بووة بة بةردةوام-ب
 شؤِرش، هةرضةندة هةلَطريساندين ي و ضةكداري بووة لةخةبايت برييتي خؤ ثيكردوة لةبووينيكةنالَيك كةديفاع

ةثيضةوانةشةوة كورد  ناضاريدا بووة، بي لةم خةباتةدا بةرجةستة بووةو هةبووة بةالَم ديسان ئةميش لةذيرباريتوندوتيذ
 يكاولكار  و جةنطيهةرطيزيش خوازيار  و بةدةست ينيتي خؤليكتيطةيشنت مافةكاين  و ئاشيتي بةِريطاويستويةيت

 ال ئاشكرابوو نةك  يارييةكاينيكؤتاي  و دةطةيشت يتي ناوةند دةولَةيت لةنيةتةكايني كةبةتةواو بارزاينلَنةبووة، ذةنةرا
شخةربووة بؤ ديالؤطو مفاوةزايتيت ئاشيهةرطيز ِريطاضارة  و ِرةت نةكردؤتةوة بةلَكو دةست ثيشةيِريي ئاشتييانة بؤ كي 

  . كورد
  .  مةزن ئةيلويلي شؤِرشي ضواردة سالَيلةكؤ دانوستان  وبؤ ضوار ئاطربةست بؤئةم مةبةستة بنواِرة

 ئةجنام ي سظيلي خةلَكلةناوبردين  و ديلكوشتين ي و ضةكداريدا كؤمةلَكوذيشؤِرش  و خةباتيكوردلةطةرمةو هةناو-ج
 كةسةكانةوة نةك ي تؤلَةسةندنةوة هةبووة بةهةسيتي وا ِروويدابيت زؤر شاز بووةو ثةيوةندينةداوة، ئةطةر حالَةتيك

ئةجنام كوشتنيان بة ي  كويرانةيتريؤرو كار  كورد هيض كات شؤِرشةوة، دةبينني خةباتكاراينمةبدةئةكاين  وبةستراتيذيةت
  هاوالَتياين نةكردووة لة لةناوبردينينةطةياندوة، تةنانةت لةبةرامبةر طةورةترين تاوانبارو داطريكةردا كة هيض دريغييةك

  . كورد
 دريذنةكردووة ي تؤلَةو تريؤر عيراقةوة كورد لة قوربانييةوة نةبووة بةجةالدو دةسيتي ئازاديثرؤسةي هةر بؤمنونة لةدوا

كورد كوذة لةدادطا  وي ئةنفالض تياية كة زؤريك لة تاوانبارايننياين و  نةرميئةم سياسةتةش ئةوةندةبؤ هيض كةسيك 
 يكةكورد لةسةر خاك  زيندووةي تري كةركوك منوونةيةكي شاري ئةمِرؤي غوفران، ِرةوشدةربازيان بوو كةوتنة بةرباراين

 كورد زؤرخراث بة يئةم هةلَويستة  كةلة ِراستيداةيت ناويطةلةكاين  برايةيتي تر ثةرؤش زياد لةهةموو ئةواينيخؤ
  .  زةوت دةكريتص ثي كوردتةنانةت مايف ي وكاردةهينر

  : دميوكراسيةت لة كوردستانئةزموين*
  ودا بانطةشةكردن بؤ دميوكراسيةت) 1992 (ي كوردستان لة مايس ثةرلةماينو هةلَبذاردين) 1991 (ي سالَ ِراثةِريينيلة دوا
  و ضةث راديكايليهيزة كوردييةكان بيجطة لة ضةند طروثيك  و دةسةالَتداران سةر زمايني بؤتة ويرد مةدةينيكؤملَطة
هاوتةريبة   و هةية لة دميوكراسيةت كوردستان نزيكايةيتبةالَم ئةو ثرسيارة لة خؤمان دةكةين تاضةند ئةزمووين. يئيسالم
 تر لة درومشةوة طواستراوةتةوة بؤ ي تا ضةند لة ديكؤر يان بة مانايةك؟ ئاخؤ دميوكراسيةتي دميوكراس بنةماكاينلَلةطة
هةر بةو   و ئةم مةفهومة وةربطرينئةقالَين  و تةندروستيبةشيوةيةك كردن؟ تاضةند توانيومانةيبةجي جطؤِرةثاين  وواقيع

خاالَنة  ستنة سةر ئةم ثرسيارانة ئةم خيكردنيةوة، بؤ ِرؤشناييبةجي جي بكةين بؤ خستنة بواريية زةمينة سازيشيوة عةقالَن
  :دةوروذينني

 ي ِريشةو باكطراوانديكي برا كوذي دةوتريت شةِري ثييباوةكة ي و بةمانا ميللي ناوخؤ يان ئةوةيشةِر:  ناوخؤيشةِر-أ
وشتندا تؤماريان دةولَةتؤضكة كوردييةكان لة يةكتر ك  و لةمةوبةر ئةمارةتلَ سةدان ساي هةية لةنيو كوردداو ئةويميذووي

  .  ِرةشترو توندتر دووبارةيان كردةوة كوردايةيتدا ثارتةكايني نويكرد ئةوا لة سةردةم
  لة ناوةِراسيت هةية، بةتايبةيتي كلتوري بووة بةقةد ئةوةش ِريشةيةكي سياسيو ناكؤكيبؤية ئةم شةِرة تاضةند ملمالن

 هةموو يبةسِرينةوة  ببةستيتةوةي خؤروةردة بوو كة بووينبةشيوةيةك ثة  و بيست بةدواوة نةوةيةك هاتةبوونيسةدة
  . ي خؤ بريكردنةوةو روئياو دنيا بييني دةرةوةي ترئةواين

ناينينةوةيةك كةتةنيا لة توانايدابوو لة ِريبكات، ي خؤ يةكاينيجياواز  وملماليني كةنالَيزة  توندو تيذييةوة بةكارهي 
  و كة تيايدا يةكتر قبولَكردني دميوكراسيكلتور ي ودميوكراس كةي و هةقيقةتةئةمةش ِراستةوخؤ دةمانباتةوة سةر ئة

  .  نامؤو نةناسراوةي شتيكي كورديتاك  و ثارتة كوردييةكانييةكترناسني هةية لةال
تا تويذيك   و كةهةر ضنيي كؤمةلَطة دميوكراسييةكان هةلَبذاردنة، ئةمةش بةوةيةكيك لة فينؤمينةكاين: هةلَبذاردن-ب

 خؤيان لة ي دةنطدانةوة نوينةر سندوقةكايني ئازادانةو دوور لة سانسؤر لة ِريطةي طةل بةشيوةيةكي جةماوةريدةطات بةكؤ
 ي هةلَبذاردمنان هةية لة نيوانياندا يةك جاريئيمة لة كوردستان ضةندان منوونة. سةنديكا يان ثةرلةمان هةلَدةبذيرن

 يبةشيوةيةك هاوكات  وضاوسووركردنةوة نةبوون  ويضكام لةو هةلَبذاردنانة دوور لة سانسؤر ثةرلةمان بةالَم ههةلَبذاردين
  . دميوكراتيةكان بةِريوة ضوون  ثِرةنسيثةالداين  وثيشيلكردن  وناثاكذو ثِر لة خورافات

كةضةندين ي  بةدةر لةوة لةمةوبةر ئةجنام درا منوونةيةكة، ئةم هةلَبذاردنةلَ يةكان كة ضوارسا شارةواينهةلَبذاردين
  دروستكردينيئةمةش بووة هؤ  و خراية سةر هاوالَتياني مةعنةوي تيا كرا جؤريكيش لة فشاري جؤراو جؤرتةزويرايت
  .  بؤ تاكةكانصدلَةراوك
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تا  بؤ سةملاندين كة هيشي ئةمسالَدا ئةجنامدرا ئةوةيخويندكاران كة لةسةرةتا  و قوتابيان نوينةرايةيتهةلَبذاردين
) مام جالل (بةِريز.  تؤتاليتاريزمِرزطارمان نةبووة لة تةلَةكاين هيشتاش  و بةرنةداوةي ئيمة ديكتاتؤريةت ئامساينيتارماي

 ِراستةقينة كة ي دميوكراسبؤ دابينكردين ( ( كوردستان دةنووسيت نيشتماين يةكييتي دووةمي بؤ كؤنطرة طشيتلةِراثؤريت
  ئةجنومةيندابني بكةين هةر لة هةلَبذاردين  هةلَبذاردنسةربةسيتي و  خةلَكة ثيويستة ئازادي حوكميلةناوةرؤكيدا مانا

 ِراستةقينةو ي دميوكراسي، ضونكة ئةمانةن بنةما نيشتماينئينجا ئةجنومةين  وشارةواينيطوندةوة بيطرة تاسةر ئةجنومةن
  مايفبةكارهينايني وكراسيية هةم وةسيلةو هؤ كة بامسان كردن هةم بةشيكن لةو دمي يةكاين دميوكرايتسةربةسيت

ي و ئابوري سياسذياين  و ضارةنوسلة دياريكردين  و ذيانيدالة هةمووثلةكاين  خؤيدادميوكراتيكن، بؤ خةلَك لة حوكمرِاين
يع وتا ضةند هيزة بةالَم دةثرسني تاضةند ئةم ِرايانة ثيضةوانة كراونةتةوة ناو واق) )  خةلَك خؤيدايفةرهةنط  وكؤمةالَيةيت و

 بةهةند وةرطرتين  و خةلَكي هةلَبذاردنيان ثيشيل نةكردووةو نايكةن؟ جا نةخامسة طةِرانةوة بؤ ِراكوردييةكان مايف
  . والَتةكةيان  و خؤيانيبؤضونةكانيان لةمةِر ضارةنووس

   : بريوِرايئازاد  وفرةثاريت-ج
 لة نيوان ثارتة سياسيةكاندا ي سياس دةسةالَيت دةستاو دةستكردينيةثرؤس  و نيية لة هةلَبذاردن تةنيا برييتيدميؤكراس

 ي بريتيية لة زةمينةو فةزايةكيبةشيوة طشتييةكة  دميوكراسيةتة بةلَكو دميوكراسيةتيِروويةك  وبةلَكو ئةمة تةنيا اليةنيك
. بنةمالَةو قوتاخبانةو خيزان  ولَخي  و حيزبضوارضيوةكاين  وو كؤمةالَيةيتي سياسيدوور لة سانسؤر  وئازادو كراوة

 ي ض بريو باوةِريكخاوةين  و ذيان دةكاتيبة ض شيوةيةك مومارةسة  ولةدميوكراسيةتدا هةر مرؤظيك ئازادةو كة ضؤن
جؤن  ( تردا دروست بكات هةروةك كةساين لة بةردةم بريوباوةِرةكايني نيية ِريطري ئةوة كةسيش مايف،ض ئاينيكة ي وسياس
 نا ي كةسيكي نيية دةمي ئةوة مرؤظايةتيش مايفيتةواو ( (صدةلَ) يئازاد (ي خؤيدا بةناويلة كتيبةكة) ارت ميلستيو

 يانة فاكتؤريك و هةر ضةندة ئةم ئازاديية بةر فرا) )  ليبطرنةرةكاين و  بريو با دةربِريينيِريطة  وصِرةزامةندو نةيار ببةست
 ي ئازادكوشندة بةالَم ئةمة ئةوة ناطةيةنيت كة سنورةكاين  و مةترسيدارتيِروانيين  وةريت ضةندان نبةهيزة بؤ سةر هةلَداين

ئةطةر . ية دامبالَريتيسةربةخؤي ي و كة ئازادي خؤ يةكاينيبةر تةسك بكريتةوةو دميوكراسيةت لة بنةما سةرةك
 ئازادة كة بة ص فرة كلتورةو هةر كةسي دميوكراسي سويد كؤمةلَطةيةك، وةك سويد بة منونة ينمةوةيكؤمةلَطةيةك
 فرة  ذيان بكات كة ِرةنطة ئةم سياسةيتي مومارةسةي خؤيكةلةثور  و نةريتي طريوطرفت بة ثيصب ي و ئاساييشيوةيةك

ضوارضيوة   و ياسا بكاتي ثةنابةران ضونكة لةوانةية ثةنا بةريك سةرثيضي هةبيت لة الي خراثيكلتورية ِرةنطدانةوة
 ي ئةوروثادا بةبيانويبؤ منونة ضةندان ئافرةت لة ناوجةرطة.  كلتورةوةي جياوازيراسيةكان ببةزينيت بة ثاساودميوك

 كراوةتة ثاساو بةهانة بؤ ي خؤي كلتوريي هةركةسةوة بة ثسياسةيت ي و كلتوريجياواز  وة دةكوذرين و ناموس ثةرستيية
 ي ئةطةر لةِروو، بؤ خةلَك دةستةبةر نةكريتيية كة ئازادي ئةوة نيمانابةالَم هيشتا ئةمة بة.  ئةم تاوانةئةجنامدا ين

  ِرادةربرين خراث بةرجةستة بووةو هةردةم مايفيدميوكراسيشةوة كوردستان بةراورد بكةين بة ئةورووثا دةبينني منونةيةك
 هةندةران يةركوتكراوة يان ئاوارة يان سص شكاندب دةسةالَيتي سوريهةركةسيك هيلَ  و بريوبؤضوون ياساغ كراوةيئازاد و

هةمووان لة   و واقيع هاتبووة بونيئةمر  و تايبةتي هةلو مةرجيكي كة ئاراداية بةهؤييةي هةر ئةو منونة فرة ثارت،بووة
 يو لة ِروي ديكة ئةوانةيةكة بةض شيوازيك هةولَياندا ثارتةكايني راثةِريندا دووثارتة سةرةكيبريمان نةضووة كة لة سةرةتا

 يبزووتنةوة  و يةكييتشةِرةكاين  و قووت بدةن،مادييةوة لةوان بضوكتر بوون ي و سةربازيتوانا ي و جةماوةريينفوس
 ،زةمحةت  و قورسي بةالَم كاتيك ئةم كارة دةبيتة كاريك، ئةو ئؤثةراسيؤنة بوويسؤسياليست سةرةتا  وثاريت ي وئيسالم

  هةموو ذيدةرة ئابورييةكايني بة ثاشكؤ كردن ئةمةش لة بةر ئةوةن بةسياسةيتلة ناوبردن دةطؤِر و  تواندنةوةسياسةيت
 ، ثاشكؤ بوونةوة ئؤثؤزسيؤن بوونةوة بردياننة حالَةيت ئةو ثارتانةيان ناضاركردو لة حالَةيت، ئةوان بوويكوردستان لةال

 ي بوونة ثاشكؤي ئيسالميطرتو ناوخؤدا بينيمان كة ضؤن ثارتة بضوكةكان بيجطة لة يةكي شةِرهةروةك لةكايت
  . يةكييت و  ثاريتسياسةتةكاين

  :يةكانيمةدةن ي ومافة سةرةتاي-د
هيض   و خؤي بدات ئا بةو شيوةية لةذياندا دريذةبة بووينصبةض شيوةيةك كةدةيةو  وهةر مرؤظيك لة ذياندا ئازادةكةضؤن

 ي باوةِري كة مرؤظيك خؤي ئةو شيوة ئازادانةيةيينيتة ِري نةدراوة دةست ص ثي ئةوةدامةزراويك مايف  ودةسةالَت  وكةس
ناوة لة مومارةسةكردينيثيك بةيب. يةكاينيمةدةن ي و ئازاديية سةرةتايمومارةسةكردين  و ذيان هيلةبةرضاو هةر مرؤظي 

 ي خؤضؤن ذياين  و دةخواتيض  و دةثؤشيتي كة ضي سةربةستة لةوةئؤتؤرييت  وثلةوثاية  وِرةنط  و ِرةطةزو تةمةنطرتين
 ي سيستمثيوةندةكاين  و كلَيسةو كؤت طةشةدةكات مرؤظ دةرباز دةبيت لة تاثؤكايني هةر كة سةرمايةدار،دابةش دةكات

 يسةرماية طوزار  و بةدةست دةهينيتي خؤ ئازادانةتر لة جاران ذيان دةباتةسةرو ئازاديية كاينيبةشيوةيةك ي وفيودالَ
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 لَةية كة كؤمؤنيزم لةطة و هةر لةم ِرووة  و بةستراوةتةوة بة سةرمايةدارييةوةي دميوكراسة بوويندةكات هةربؤي
 ي تايبةت كة ِرةطةزيك خاوةندارييتيديكتاتؤريةتدا ئاويتة دةبيت ضونكة كؤمؤنيزم جةخت دةكاتةوة لةسةر هةلَوةشاندنةوة

 ي كلتوري وابةستةي كوردي تالَمان هةيةو هيشتا تاكيزمونيكديسان لةم ِرووةوة لةكوردستان ئة.  دميوكراسيةتةيطرنط
 نايةويت خةلَك بة مافةكاين  و خةست كردؤتةوةي سياسيش زياتر قوِرةكةخيلَةو دةسةالَيت  و مةزهةبيكؤنةثةرستانة

 يةي حيزبي دةسةالَتيك نني كةي كورد دةسةالَيتي بيت ضونكة ئةمانة لة بةرذةوةندي خؤ مافةكاين داواكردينيفير  وصئاشناب
  و خؤثيشاندان نةرييتيهةردةم دةسةالَتداران نةيانويستووة جةماوةر فير.  حيزبي دةبيت بؤستراتيذبةم ثييةش زياين و

 ي حيزب تةنيا لة كاتيكدا نةبيت كةخؤي بازنةي لة دةرةوةص سةربةخؤ بي دةستة جةمعيكار  و دةربِرينناِرةزايةيت
  و دةضةوسيننةوةلَ ناو كؤمة تاكةكايني سياسيمان هةية كة بةهاوبةشيئيمة كؤمةلَطاو سيستميك ، ثييةيتثيويسيت

 ي كؤمةلَطةيةكي كورديية ئةطةر بلَيني كؤمةلَطةيزيادةِرؤيش ن.  دةضةثيننغةريزةكاين  و سةركوت دةكةنيةكاينيئازاد
 بؤ بةدبةختيش ي، خؤمةدةنيةكاين ي وافة سةرةتايتيايدا مرؤظ تةحديد كراوة لة هةموو م  و ضةثينراوةيثاشكةوتو
 خؤيان ض وةك مرؤظ ض وةك  نةكردووةو ئاشنانني بة مافةكايني خؤ هةستيان بةضةوساندنةوةو سةركويتتاكةكاين
منداالَن   و ذنانيضةوساندنةوة  و بووةي كلتورة ضةثينةرةكةي كورد هةلَهينجراويضونكة مرؤظ. يةك لةووالَتدايهاووالَت

بةكؤيلةكردنيان   و ذنان بةردةوامة لةتريؤرو هةتكرديني كوردي كة كؤمةلَ ئةم سةركوتكردنةية بةتايةيتياشترين منونةب
 يضاوثيكةوتنيك) ي نوسليماين (ي ِرابردوودا ِرؤذنامةي لةم كاتةدا ئةوةم بةبريديتةوة لةم ماوةية، مالَدايلة ضوارديوار

 ي دةربارةيثرسيار  و سازداوة سليمايني زمانة لةشاريكة مامؤستا) يستيظ هارظ (يناو بةريتانيدا بةيلةطةلَ مامؤستايةك
 شةو  كاتذمير هةشيتيية بؤ منونة ئطةر دواي كوردةوار نةرييتيكورد ثابةنديذن: ي كورد ليكراوة ئةو لةوةالَمدادةلَئافرةيت

 كثكردين  و كردن بة الوانسوكايةيت  وئةمة ضةثاندن"دةبن كؤِريك بؤشعر خويندنةوة ساز بدةم بةدةطمةن ذنان تيايدا ئامادة
 داِرنراوة لة هةموو جؤرة ي مرؤظيكي كوردي كةمن ِريطة بةخؤم دةدةم كة بيذم مرؤظ،هيواو خواستةكانيان لةو الوة وةستايب

  . ي خؤيمرؤظانة ي و سةرةتاييمافيك
  : كوردستانيمنونة-ه

 ي سةركةوتوي كوردستان منونةيةكي باشوري ِرابردووي سيانزة سالَ ئةزموين دةكةويت كةيزؤرجار ئةوةمان بةر طو
 ئةم منوونةية دةكةن بؤ ي طواستنةوةي دميوكراتيانة بووةو تةنانةت زؤريك لةناوةندة سياسيةكان ثيشنياردةسةالَيت

 ي كاميراي لةبةردةم زومبةردةوام  و بةمةوةدةكةني كوردستانيش شاناز دةسةالَتداراين، عرياق عةرةبستاينيهةريم
منوونةكةيان   وثييان واية لة كوردستان وةرضةرخان ِروويداوة بةرةو دميوكراتيةت  و ثيوة با دةدةنتيظييةكانةوة شاين
  عةرةيبي ئةمةش دنيابؤ سةملاندين  وناوضةكةدا  و ناوةِراست دميوكراسييةتة لة ِرؤذهةالَيتيتاقانةترين منوونة
 يضةوساندنةوةيلةو  ويةكانيدةولَةتة عةرةب  و زؤر هةية لة نيوان كوردستاني طةليكيدةلَين جياواز  ووةبةمنوونة دةهيننة
 يشاهنشاه  و دةسةالَت ثشتاوثشيتيشيوة و دارفورييةكان هةية  وقيبيت  وبةربةر ي و وةك ئةمازخيكةمايةتيةكاين

 سةريان دةرهيناوةو ي ئسولَي ئيسالميدةيان تؤِر  ور هةية مليؤن نةخويندةوا70 مليؤن عةرةب 250 يديكتاتؤريةو لةكؤ
 عةرةبيدا نةتةوةو ئيتنيكة غةيرة ي لةدنيا، عةرةبني، بةالَم ئةطةري كلتوري بةرهةميزةواهري ي وئوسامةو زةرقاو

 كورد يت هاوالَي كورديدا خود دةسةالَيتيكوردةكان بضةوسينةوة ئةوا لة ذيرساية ي و ئةمازيغعةرةبيةكاين لةضةشين
 تريشةوة ي مةرطةوة، لةاليةكي دةكةويتة بةردةم هةِرةشةيتةنانةت ذيانيش ي و زةوت دةكردةضةوسيتةوةو مافةكاين

 ي ال حيزبةكاينيسكرتير  و ِرةها جؤريكة لة ديكتاتؤريةيت، منوونة عةرةبيةكة كةي ئيمة بةهةمان شيوةيدةسةالَت لةال
 بؤ ي بضوكي حيزب ئةو ثؤستةيان بةرنةداوةو هةريةكيكيشيان شازادةيةكي سةرؤك بوونةتة سكرتيرويخؤمان لةوةتة

 ، يان بؤ تةنيا جاريك كة ثةرلةمان هةلَبذيردراو دةنط درا بة ليسيتص حيزب بةو بسثير ئامادةكردووة تادةسةالَيتصسبةين
  زياتر لة دوانزة سالَيريذكردؤتةوة بؤماوة خؤيان د دةسةالَيتي ناشةرعي بةشيوةيةكيةكييت  و ثاريتيزةرد كةض  وكةسك

  ولةنيو كورديشدا ئةنسارو ئيسالم  و نةخويندةوارني بةرضاو لة خةلَكي هةيةو ذمارةيةكيهاوكاتيش ليرة نةخويندةواري و
 لة طوندو  ئةوي هاوشيوةي تريمةالكريكارو ضةندان مةال  ولة هيلكةكانيان تروكان  و هاوضةشن سةريان دةرهينايتؤِر

 ثاكانة بؤ عةرةب بكةم بةالَم يمن نامةو.  كورديية ئامادةييان هةيةيشةروالَ  وبة كورتةك  و كوردستانةوةشارةكاين
 لة ي دميوكراسي لة وةزعص لة كوردستان خراثتر نةبي دميوكراسي خؤمان لةو ِراستيية البدةين كة ئةطةر وةزعصناشكر
  . ةيي شك هيض باشترنص عةرةبيدا بيدنياي

 ي خودي خؤمان بكيشني ثيويستة دميوكراتيةت بة بارؤمةتري دميوكراتيةت اليقورساي  وئةطةر ئيمة مبانةويت سةنط
  هةر ِراستةي ثيضةوانةكةشعةرةب وتةين ي ودميوكراتيةت بثويني ضونكة دميوكراتيةت لةطةلَ دميوكراتيةت بةراورد دةكر

 بةراوردبكةين بة  دةسكةوتةكاين، ثيناسة بكةين بةالَمي كوردستان بة دميوكراسموين ئةزص ئةطةر دةمانةو) :والعكس الصحيح(
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ية يئةوةش ِراستة كؤمةلَطة دميوكرات.  كوشندةو خنكينةرةوةي سةدام لةِراستيدا دةكةوينة هةلَةيةكديكتاتؤرييةيت
 ي ليك جياوازة ضةندين جؤرو ئةزموين دوورو دريذن لة تيثةِر بوون بيميذوويةك  و خةلفيةتِرؤذئاواييةكان خاوةين
 ئةو ميذووة لة تيثةِرين بة ناو دميوكراسيةت هةموو مافة نةبووين  و كةم ئةزمويني بةبيانووصدميوكراسيدا بةالَم ناش

  و ئينتةرنيتيسةردةم  ويةك  و بيستي بة جةستة لة ضاخصيةكان ثيشيل بكةين، هةروةك ضؤن ناشيدميوكرات
 ئيمة ثيويستمان بة يبةكورد  وبةكوريت.  ناوةِراستضاخةكاين ي و فيودالَبةِرؤح لةزةمةين  ودا بيتينو يتةكنةلؤذياي
 خؤمان ي تادةطةينة ئةوساتة ميذووي ئةوة لةكؤمةلَطةدا جيكةوت دةبيت بةيبي هةية تادميوكراسي ميذووييثِرؤسةيةك

  . ك تا مافةكاينزةوتكردين  وثيشيل و ثِربكةين لة تاوان
  :دواسةرنج*

 ي كورديتيذثةِرلة طؤِراندان هيشتا كؤمةلَطة ي و ديناميكي دةوروبةرمان بةشيوةيةكلةزةمةنيكدا كة هةموو هةبووةكاين
دةلَيت هةموو   ولة بةرامبةر وينةيةك دةوةستيت) ) سؤزان سؤنتاط ( (وةستاوة، لةزةمةنيكداو   ضةقبةستوويكؤمةلَيك
 ئةوان ي واية لةو لةحزةيةي يةكيكيانة ضونكة ئةو بِرواي وينةيةدان مردوون ئةمة لة كاتيكدا كة خؤ لة نيو ئةويئةوانة

لة سةردةميكدا كة .  خؤيدا بووةبةرةو ثيشظة ضووين  و ئةوان لة جولَةي وينةكة زةمةن لة دةرةوةوةستاون بؤ طرتين
 تر يشتطةليك  ولة جيطاياندا ضةمك  و خؤيان دةضن ثاياينيلَلةخؤرئاواو كؤمةلَة موديرنةكاندا هةمووشتةكان بةرةو خا

 تيذثةِر بةِريوة دةضن، لةئاوها يجييان دةطرنةوة، لةسةردةميكدا طؤرانكارييةكان لة هةموو بوارة جياجياكاندا بة شيوةيةك
 ي كة ثييةكيك لةوشتانةش ئةم جيهانة طؤِراوة، ييشتانة  و بةجيماوة لة هةموو ئةو طؤرانيكورديساتيكدا كؤمةلَ

  .  بؤ نةهاويشتووة دميوكراتيةتةي جديشينةطةيشتووةو هةنطاو
shamzini79@hotmail. com  
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