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  وةهاب ششاه حمةمةدوةهاب ششاه حمةمةد.... .... ئةطةرةكاين دميوكرايت بووين عصراق ئةطةرةكاين دميوكرايت بووين عصراق 
  

انن تةنانةت  زؤر جاريش ئةو خةصکانه نازةو، وشةی دميوکراتی زؤر جار لةسةر زاری خةصکی دةبيسترث
دميوکراتی ووشةثکی . دا بةصام وةک رؤتني بةکاری دةهثنن لة قسةو باسةکانيانما نای ووشةکة چية

دنی خةصکی بؤ  لةرثگای هةصبژارةو،  حوکمرانی خةصکی خؤيةتی بؤخؤیيؤنانی کؤنةو ماناکةشی
ثنةرةکانيان خواست و ئاواتةکانيان لة ژيانی رؤژانةيان دثننة کايةوة وة نابث هيچ بريارثک بؤ ژيانی نو

 لة ةشداری کردنی زؤربةی زؤری خةصکة بپاشان، بؤ خةصکةکة خؤی ا نةوهئةو خةصکه بدرث بث گةر
زؤربةی زؤری وصاتانی دنياو کؤمةصگاکان هيچ دميوکرتثکيان بة خؤيانةوه نةبينی . اتبةرثويربدنی وص

تاکو شؤرشی فةرةنسای پثش زياتر لة دوو سةد ساص لةمةوبةر کاتث ميلةتی فةرةنسی دةستی بةشؤرشة 
 کردوو توانی لة رثگای ئةو شؤرشةوه سيستثمی ةی خؤی دژ بة دةرةبةگ و پادشای و وصاتةکةميلثک
بةصام شؤرشی فةرةنساش ، يةتی لةو وصاته لةناو بةرث و سيستثمثکی کؤماری دامبةزرثنثپادشا

ئةويش لةبةر چةند ، ئةو وصاته ئاواتيان بوو ثنثته دینةيتوانی ئةو دميوکراتيةی کة زؤربةی خةصکی 
 پاشان نةبوونی بةرنامةثکی، ةصلک لة بواری بةرثوةبردنی وصاتنائاگای زؤربةی خ و بثوةک هؤثک

 وة،  فةرةنسی لة زؤربةی اليةنةکانةوةدواکةوتووی ئةو کاتةی کؤمةصگای، سياسی لةالی شؤرشکةران
ايداران و  دةربارةی دميوکراسی وة پاشان هثزی سةرم هيچ فةلسةفةثکی ئةوتو لةو دةمةدانةبوونی

لةيانةوة کة تاکو پاش شؤرشةکةش دةسةصاتی خؤيان لة رثگای سةرمايةو پناو فةرةنسا  دةرةبةگةکانی
 ووی هؤث کاريگةر بوون لةسةقام نةبوونی دميوکراسی و بةرةو پثشةوه نةچوونیئةمانه هةر هةم. دةگثرا
  . رةنسالة فة
و   لة روسياستی دةسةصات لةاليةنيانةوةنيسم لة ئةوروپا و پاشان گرتنة دة بوونی کؤمبةرپا

 ةموو داموودةزگاکانی ناو وصات وههاتنةکايةی سؤضثت و دةستگرتنی کؤمةنيستةکان بةسةر دةسةالت و
 ردن لة بةرثوةبردنی وصات و دةمکووت کردنیرثگةنةدانيان بة زؤربةی چينةکانی خةصک لة بةشداري ک

بة دروستکردنی پارتثکی تازه .  و تاکة حيزبی بوون پرؤليتارياهثزانةی کة دژ بة سيستثمیهةموو ئةو 
ری بوونی هةموو چينةکانی خةصک باوةريان بة بةشدالةاليةن ئةو هثزانةی کة ناوی سوسيال دميوکرات 

پالنةرثکی بةهثز بوو بؤ بةرةو پثشةوه چوونی ، لة رثگای دةنگدان و هةصبژارنةوة لة بةرثوةبردنی وصات
سوسيال دميوکراتةکان توانيان دةستةصات فةلسةفةی دميوکراتی و بةهثز بوونی لةو وصاتانةی کة 

بؤ رلةمانثک لة رثگای هةصبژاردن و دانای دةستورثکی هةميشةيی دروست کردنی پة. بگرنةدةست لةوث
بث بريکردنةوه لة ئاستی ، ثرزثپارنی ناو کؤمةص مافةکانيان تيايدا دة کة هةموو توثژةکاوصات

پاشان رثگة دان بة خةصکی بؤ درووستکردنی کؤمةصةو ،  سياسی و ئابووری ئةو خةصکانهکؤمةصايةتی و
و کارثکی پؤزةتيضانةی  ستثمی دميوکراتی سيبوونة هؤی بةرةو پثشةوة چوونی، گاکانی مةدةنیداموودةز
ی دميوکراسی بکةن بري لة درووست کردنی سيستثمثکئةوانيش  کة بةی ميلةتانی جيهان زؤر سةر لةهةبوو

 هةموو چوونکه تةا لة رثگای دميوکراسيةوه دةکرث،  وصاتةکانيان و خةباتی دوورو درثژی بؤ بکةنلة
موو کةسثک  مافةکانی هةانی کؤمةص بةشداری لة بةرثوةبردنی داموودةزگاکانی ناو وصات بکةن وبةشةک

 هيچ اليةنثک وة رثگاش نةدرث بة زرثثبپار ئةگةر تاک بث يان گرووپة جياجياکانی ناو کؤمةصگا
 ئابووری و سياسی و سةربازی دةسةصاتیلة رثگای دةسةصاتی سياسيةوه دةستبگرث بةسةر گرووپثکو

 لة برياره لة سةر حيسابی زؤرينةی خةصک و رثگريش بن بةرامبةر چينةکانی تری ناو کؤمةصناو وصاتةک 
  . سياسثکانی ناو وصات
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ثزثکی سةزبازی تازه هاتنه کايةی شؤرشی پيشةسازی لة ئةوروپا بوو بة هؤی هاتنی چةند ه
وة لة ، بةسةر هةموو جيهان بوو نت دةست گرکةدةيانويست يةکةم دةسةصاتی جيهان بن و ئاماجنيان

 دوو کئةوةبوو فةرةنسا و ئينگليز وة،  دةوصةمةند بکةنةکةيان وصاتراتی ميلةتانی تر خثروو خثرثگای
 توانيان زؤر لةو هثزانةی ئةو کاتةی دنيا لةناو بةرن و زؤر تازةگةورةیسةربازی و پيشةسازی هثزی 

ئينگليزوو فةرةنسا لة رثگای دةستگرتنيان بةسةر بةصام پثشکةوتنی هةردوو وصاتی . وصاتيش داگري بکةن
 لةو اليةنانه باری ثکث. رر اليةنةوه بةرةو پثش بردبازاری جيهان خةصکی ئةو دوو وصاتةی لةز

دميوکراسی بوو کة خةصکی داواوی زياتری مافةکانی خؤيان دةکردوو ئيتر دةسةصاتانی ئةم دوو وصاته 
 چونکة بگرن و ناچاريش بوون مل بؤ داخوازثکانی خةصکی دانثننةيان دةتوانی رثگا لةو داواکاريانه 

کثکارانی ناو ئةم وصاتانة دةستيان کرد بة درووستکردنی سانديکای تايبةتی بأ خؤيان و پثشکةوتنة 
پيشةسازی و کؤمةصايةتثکةش پثويستی بة پثشخستنی داموودةزگاکانی فثربون و خانووبةرةو زؤر شتی 

  . دا کارگةر بوو لة بةرةو پثشةوة چوونی باری رؤشنبريی ئةو ميلةتانةتر هةبوو کة خؤی لة خؤي
 جيهان و هاتنی سةر نی دووةم و هاتنة پثشةوةی ئةصمان وةک هثزثکی سةربازی گةورةیشةرث جيها 

رثکی جيهانی گةوره  لة رثگای هةصبژاردنه دميوکراتثکانةوة بوة هؤی بةرپابوونی شةدةسةصاتی نازثکان
ی داو پاشان دؤراندنی ماری هةموو ئةوروپا پةالئةصمانکة، هانی دووةم ناودةبرثری جيکة بة شة
سةپاندنی ، ناوچوونی نازثکان لة رثگای شةرةلة .  دابةشکردنی ئةصمانيا بؤ دوو وصاتشةرةکةو

شةرتةکان بةسةر ئةصمان کة دةبث ئيتر لةمةودوا هيچ هثزثکی سةربازی پةالماردةری نةبث و رثگاش بة 
هةموو چينةکان و اليةنة سياسثکانی ناو وصاتةکة بدرث لة بةشداری کردن لة پرؤسة سياسثکانی ناو 

 کةس باوةری بة لة کاتثکدا هيچ، خؤش کرددميوکراسی  ثگای بؤ درووستکردنی وصاتثکی روصات
ةی لةبةر ئةو  و ميلةتی ئةصمانيش بة نازی و توندرةو لة قةصةم دةدرادميوکراسی بوونی ئةصمانيا نةدةکرد

 کؤتای شةری جيهانی دووةم بوو بة ئةزموونثکی بةصام،  زاص بووبريی نازثتی لةناو خةصکی ئةصمان زؤر
 ئةو بريووباوةرة وصات پثش ناکةوث وةملان کة لةرثگای شةرو و ديکتاتؤريةتةوه  بؤ خةصکی ئباش

ژاپؤنيش باشترين منوونةی دووةمی . نی بة دواوةيةا تةا ماصوثررةگةزپةرستيانةو توندرةوانة
لة دانانی هةموو ميلةتانی تری جيهان بة کؤيلةو  باسةکةمانةو هةر هةموو دةزانني بريی رةگةزپةرستی و

ناو وصات کة دژی بريی رةگةزپةرستني وةيان داپلؤسينی هةموو هثزة سياسثکانی ، دووا کةوت
تةا يةک کؤتای هةية ئةويش ماصوثرانی خةصک و ، بريووبؤچونثکی سياسی جياوازی تريان هةية

  . وصاتة
  

 و  وصاتانی ديکتاتؤری تاکه حيزبثئةوة دةسةصمثنث کة باشترين منوونةن کة ی ئةمرؤن و ئةصمانژاپؤ
ی بةصام بة مةرجث هةموو هثزة سياسثکانی ناو وصاتةکة باوةريان رةگةزپةرستی دةکرث بنب بة دميوکرات

بة دميوکراسی و رثزگرتن لة بريوورای جياوازوو بريوبؤچوونی اليةنةکانی تری ناو کؤمةص بدةن وة 
ةصکانی ناو وصات هةموو خةصکی ناو وصاتةکة بة چاوثکی يةکسانيةوة رةفتاريان لثبکرث و هةر هةموو خ

گومانيان لةسةر دميوکراسی  زؤر کةس. ئةگةر نةتةوةی بث يان مةزهةبی بپارثزرث، نمافة سةرةکثکانييا
واشيان دةزانی کة مةسةلةی دميکراسی بوونی خةصکانثکی دةکردو  بوونی ميلةتی ئةصمان و ژاپؤن

بةصام رؤژگار پثچةوانةی ئةو ،  بگرة مةحاصيشة ئيمکانی نيةوناسيوناليستی توندرةو و رةگةز پةرست
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وتؤکانی جيهان لة : دةرخست و ئةمرؤش ئةم دوو وصاته ثکثکن لة وصاتة هةرة پثشبؤچوونانةیبريوو 

  . رووی ئابووری و دميوکراسيةوه
  

روخانی   پاشنکةرانةی کة پيايا تثپةربوو وةاوثر  پاش ئةو هةموو شةرة يةک لةدوای يةکةيشاقعري
انی ناسيوناليزمی عةرةبی بوو کة رژمثی رةگةزپةرستی بةعس کة دوا رووی رژمثه يةک لةدوايةکةک

دةسةصاتداری ساصةهای ساص بة ناوی بةرگری کردن لة نةتةوةی گةورةی عةرةب و مةسةلةی فةلةستني 
 رثگاشيان بة هيچ اليةنثک و ن دةکرد وة ئةو هةموو ماصوثرانيةيان بؤ ميلةتانی عرياق هثناية سةرعرياقيا

زؤربةی  شيعةو، دن و بةرثوةبردنی وصات کة تيايدا کوردبةشةکانی تری وصاتةکة نةدةدا لة بةشداری کر
دةکرث ببث بة وصاتثکی ،  هةموو کارةساتثکی جؤراوجؤريان بةسةر هثنانخةصکی وصاتةکة پثکدثنن وة

بة منوونةثکی باش بؤ هةموو وصاتانی دةورووپشت کة رژمثةکانيان  دميوکراسی لة ناوچةکة وة ببث
  . ی بةعس نية ئةوتؤيان لة گةص رژمثجياوازثکی

 ادا هةموو نةتةوةکانی ناو وصاتةکة بة تي و سيستثمثکی دميوکراسی ئةوتؤ دروستبکرث کة وصاتثکدةکرث
 ةو، شيعةو تورکمان و هةموو ئاين و مةزهةبةکان تيايدا بة ئاسودةی و ئارامی تيادا بژثن، عةرةب، کورد

 بريوو بؤچوونی ه لة رةگةزوو و ئاين و مافة رةواکانيان تيادا بپارثزرث بث بريکردنةويانهةر هةموو
وی خزمةتکردنی خةصک  پارةو پوولی زؤری وصاتةکة لة پثناسياسی و مةزهةبيةکانی ئةو ميلةتانة وة

درووست  ةکسانی و ئازادی بريو و راوکراسی مودثرن لة سةر بناماکانی يسيستثمثکی دمي، تةرخان بکرث
  . بکرث

  
 هثزة وة دةبث، و پثويستهس بؤ عرياق کارثکی زؤر گرنگ وکرايارمةتيدانی وصاتانی دنيای دمي

ی باشيان لة گةص دنيای دميوکراختواز و مودثرن سياسثکانی ناو عرياقی ئةمرؤ هاوکاری و پةيوةندثک
چوونک زؤر وصتانی جيهان هةن کة ئةزموونثکی باشيان لةو بوارةدا هةيةو دةکرث کاريگةربن لة ، هةبث

کورد وةک فاکتةرثک و خاوةن ئةزمونثکی باش لة . ميوکراسی لة عرياقبةرةو پثش بردنی پرؤسةی د
  . بواری دميوکراسی و گةشةکردنی ئابووری دةکرث سودی لثوةرگريث

  
کی  بث دان نان بة مافة رةواکانی خةص لةناو عرياق دةبث باش بزانن کةی هثزه سيسثکانی غةيری کورد

وصاتةکة قةت ئارامی و ئاشايش بة خؤيةوة ، و عرياقکورد و هاتنةکايةی سيستثمثکی دميوکراسی لة نا
  .  تثوةردةستانی وصاتانی دةورووپشت دةبثنابينث و هةميشة لة ژثر

  
وة ، بةو مةرجانةی سةرةوة بکةوث بةصام عرياق وةک وصاتثکی دةوصةمةند دةکرث لة زؤر الينةوه پثش

کة کةمترينيان ، نی خؤمان بثته دیئثمةی کورد وةک بةشثک لةو وصاته بژثن بة مةرجثک هةموو مافةکا
هةموو  چوارچثوةی هةرمثی کوردستان بة  لةةفيدرالی و ئازادی ئابووری و سياسی و ئةمنی خؤمان

تی کورد نةبوو وةک شاری ابةشةکانثوه کة پثش رووخاندنی رژمثی رةگةزپةرستی بةعس لة ژثردةسةص
ةواکانی خةصکی کورد وة کةمة نةـةوةکانی تر بث دان نان بة مافةر. ی کوردستانکةرکوک و ناوچةکانی تر

ناکرث هيچ جؤرة دميوکراسثک لة عرياق بثتة کايةوه وة هةميشة عرياق لة شةروو ئاژاوةو دواکةوتن 
 خةصکی ؤی عرياق کارثک نةکةن بؤ بةديهثنانیجا لةبةر ئةوه ئةگةر بثتوو دةسةالتدارانی ئةمر، دةمثنث
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داوای سةربةخؤی و ئةويش ، تةا يةک رثگای لةبةردةم دةمثنثئةو کاتة کورد  بؤ مافةکانیکورد و 

  . دوور لة هةموو کارسساتثک و زوصم و ناحةقثک ةوصةتثکی کوردية لة سةر خاکةکةیدروستکردنی د
  
  

  سويد
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