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لە  كە  ئاخافتن،  بێینە  گریمانە  دوو  لەبارەی  بمانەوێت  ئەگەر 

رەوتێكی گشتی كراوە و ئازاد دا بەسەختی بتوانین ئەوانە رەتبكەینەوە، 

بە  یەكەم  نمونە.  باشترین  دەبنە  دیموكراسی  و  سیاسیی  یەكسانيی  ئەوا 

مرۆڤەكان  هەموو  ئەوە  بەپێی  كە  دەكرێت،  ئەژمار  مۆڕاڵی  داوەرییەكی 

ناوەكی  بەشێوەیەكی  كەسێك  هیچ  هەیە،  یەكسانیان  ناوەكی  بەهایەكی 

یەك  بە  تاكەكان  چاكەی  پێویستە  لێرەوە  دی،  ئەوانی  لە  نییە  بااڵتر   .1

»یەكسانیی  ناوبنێین  گریمانەیە  ئەم  بدەن  مۆڵەتم  بكرێت.  سەیر  ئەندازە 

ئەوا  قبوڵكرد،  مۆڕاڵییەمان  داوەرییە  ئەم  ئێمە  كاتێك  هەر   .2 ناوەكی« 

كەس،  كەم  دەنوێنێت  خۆی  كێشەدارتر  بەشێوەیەكی  پرسیارەكە  یەكسەر 

یان گروپ زۆرترین شایستەیی و توانستی هەیە بۆ بڕیاردان لەسەر چاكە، 

یان بەرژەوەندییە ریالیستییەكانی كەسەكان؟ بێگومان وەاڵمی ئەم پرسیارە 

پەیوەست بە بارودۆخەكان، ئەوا جۆری بڕیاردان و كەسەكان لە دۆزەكەدا 

بە  بێت  پەیوەست  تەنها  باسەكە  سەرنجی  ئەگەر  بەاڵم  دەبێت،  جیاواز 

پتەوترین  و  تێڕوانینی من جەختترین  بە  كات  ئەو  واڵتێكەوە،  حكومەتی 

گریمانە بەم جۆرە دەبێت: هیچ كەسێكی هەرزەكار بە شێوەیەكی دیار، 

بااڵتری  تایبەتمەندییەكی  وەها  كە  دی،  ئەوانی  لەتەك  بەراوردكردن  بە 

نابێت، كە بتوانێت كۆنتڕۆڵی دەسەاڵت و كاروبارەكانی حكومەتی واڵتێك 

راستەوخۆ لەدەستی ئەودا بێت. 

زیادكردنی چەندین  بە  ئاوەزیی،  بە شێوەیەكی  ئەگەرچی دەشێت 
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بەند ئەم بڕیارە پارێزەرانە گۆڕانی تێدا بكرێت و چاك بكرێت، بەاڵم بەسێ 

شێوەیەكی سەخت  بە  جیاوازە،  بنەڕەتدا  لە  بڕیارە  لەم  بەرگریكردن  هۆ 

وتە  بەو  ئاماژە  پێویستە  یەكەمدا  پلەی  لە  دەبێت:  پەسەندكردن  شیاوی 

دەسەاڵتی  دەهێنێت،  گەندەڵی  دەسەاڵت  كە  بكەین  »ئاكتۆن«3  ناودارەی 

رەها لە بنەڕەتدا گەندەڵە. ئەم وتەیەی ئاكتۆن چەندین جار وتراوەتەوە و 

دەربڕی حەقیقەتێكی راستەقینەیە لەبارەی جۆری مرۆڤ. مەبەست و نیازی 

دەسەاڵتدارانیش لە سەرەتای دەسەاڵتدارێتیاندا هەر چییەك بێت، دەشێت 

پابەندێـتی ئەوان بە رەچاوكردنی »چاكەی گشتی« هێدی هێدی بەجۆرێك 

بگۆڕێت، كە لەكۆتاییدا »چاكەی گشتی« لەتەك پرسی پاراستنی سەرمافی و 

دەسەاڵتی خۆیان بە یەك شت دابنرێت. 

حەقیقەتدا،  بەدوای  گەڕان  بۆ  دژ  ئازادو  گفتوگۆی  بوونی  دووەم: 

جەوهەرییەكان-شتێكی  سەلمێنراوە  داوەرییە  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵدان  یان 

بەناوبانگن.  زۆر  بارەیەوە  لەم  میل«  ستیوارت  »جۆن  بەڵگەكانی  پێویستە. 

سەربارەی ئەمە، ئەگەر هاواڵتیان چاودێر نەبن بەسەر دەوڵەتدا و نەتوانن 

لەبارەی سیاسەتی سەرۆكەكانی خۆیان ئازادانە گفتوگۆ و جار ناجار لەتەك 

سیاسەتەكانیان دژ بن، ئەوا ئەگەری ئەمە زۆر دەبێت، كە وەها حكومەتێك 

رژێمە  جۆرێك  بە  دەهێنێت.  خۆیدا  بــەدوای  كارەساتبار  زیانی  چەندین 

ئۆتۆریتگەراكانی مۆدێرن، بەشێوەیەكی فراوان پابەندبوون بەم رەوشەوە

4. سەرەنجام سەرنج بدەنە كەیسە مێژووییە هەستیارەكان، كە لەو 

میانەدا بەشێكی زۆری خەڵكی لە مافی هاواڵتیبوونی یەكسان، بێ بەشكراون: 

بەڕاستی ئەمڕۆ كەسێك دەتوانێت باوەڕ بكات، كە كاتێك چینەكانی كرێكار، 

ژنان، كەمینە رەگەزی و ئیتنیكییەكان لە بەشداریكردنی سیاسی بێ بەشدەكرێن، 

ئایا جارێكی دیكە ئەو كەسانەی دەبنە خاوەن مافی حكومی، بە ئەندازەیەكی 

باش سەرنج دەخەنە سەر بەرژەوەندییەكانیان و بەرگریان لێدەكەن؟ 
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بوونەتە  كەسانەی  ئەو  ببێژم  نییە،  مەبەستم  لێرەدا  هەڵبەت 

هۆشدا  لە  بەڵگەیەكیان  وەها  سیاسی،  یەكسانیی  ئاستی  زیادكردنی  هۆی 

هەبووبێت، بەڵكو لە بنەڕەتدا مەبەستم ئەوەیە داوەرییە مۆڕاڵییەكان، لە 

رووی پاراستنەوە پارێزگارییەكی باشتر لە یەكسانی سیاسی، وەكو ئايدیا، یان 

ئامانجێكی ئارەزومەند و ئاوەزمەند، دادەڕێژن.

یەكسانی سیاسی و دیموكراسی

بۆ  سیاسی  یەكسانی  كە  بكەین،  دەرەنجامگیری  وەهــا  ئەگەر 

بەڕێوەبردنی حكومەت )نەك بە زەڕووری بۆ هەموو رێكخراوە مرۆییەكان( 

شتێكی ئارەزومەند بێت، دیسان هەر دەبێت وەاڵمی ئەو پرسیارە بدرێتەوە، 

كە چۆن دەشێت بە یەكسانی سیاسی بگەین؟ بێگومان دەشێت تەنها ئەو 

كە  بزانین،  دیموكراسی  بە  حكومەت  بەڕێوەبردنی  بۆ  سیاسییە  سیستمە 

رەوایەتی و دامەزراوە سیاسییەكانی خۆی لەسەر ئایدیای یەكسانی سیاسی 

دامەزراندبێت، بۆئەوەی بتوانین سیستمێكی سیاسی بە دیموكراسی بزانین، 

ئەوا دەبێت ببێژین كام دامەزراوە سیاسییەكان زەڕسورەتیان هەیە؟

ئایدیا لە بەرامبەر راستەقینە

پرسیارە  ئەو  باوەڕپێكراوی  وەاڵمێكی  ناتوانین  من  تێڕوانینی  بە 

هۆیەوە  بەم  ئایدیای.  دیموكراسی  پێگەی  هەبوونی  بەبێ  بدەینەوە، 

ئەریستۆتالیس پێناسەی سێ جۆر ئایدیالی دەستوری5 بۆ پۆلێنكردنی سیستمە 

راستەقینە سودمەندەكان دەستنیشان كردبوو. هەر چۆنێك بێت، وەسفكردنی 

دیموكراسییەكی ئایدیالى، مۆدێلێك دەخاتە بەردەستمان لەبەرامبەر سیستمە 

راستەقینە جۆراوجۆرەكان. 

ئەگەر ئێمە پێگەیەكی ئایدیالمان نەبێت بۆ بەراوردكردن لە بەرامبەر 

بۆ  دەبین،  پەتی  پێشبڕیاری  دووچاری  شێوەیەدا  لەو  راستەقینەكان،  شتە 
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نەرویج  فەرەنسا،  بەریتانیا،  یەكگرتووەكان،  ویالیەتە  الیەكەوە  لە  نمونە 

دامــەزراوە  رووەوە  لەم  دەناسرێن،  دیموكراسی  سیستمی  بە  هەموویان 

بۆ  زەڕووری  و  بنەڕەتی  گەلی  دامــەزراوە  بە  هاوبەشەكیانیان،  سیاسییە 

وەها  واڵتانە  ئەم  لەبەرئەوەی  دیكەوە  لەالیەكی  دادەنرێن،  دیموكراسی 

دامەزراوەیەكیان هەیە، بەم هۆیەوە دەشێت ئەوان بە دیموكراسی دابنرێن. 

نابێت ئەوە فەرامۆش بكەین، كە وەسفكردنی سیستمێكی »ئایدیالی« 

یارمەتی گەیشتن بە دوو مەبەستی جیاواز و هاوكات تەواو شیاوی كۆكردن 

دووەم  دەدات   6 زانستی  یان  ئەزمونی  تیۆریی  یارمەتی  یەكەم:  دەدات. 

یارمەتی  ئەوا  ئایدیالی،  مەبەستێكی  یان  ئامانج،  دەستەبەركردنی  بە 

پشێویش  لەوانەیە  هەندێكجار  هەڵبەت  دەدات.  مۆڕاڵییەكان  داوەرییە 

رووبدات. »ئایدیالیبوون«7 لە شێوەی یەكەمدا بە زەڕوورەت گوزارشت لە 

»ئایدیالیبوون« ناكات لە شێوەی دووەمدا. لە نێو تیۆریی ئەزمونیدا، سیستمی 

یان  تایبەتمەندییەكان  وەسفكردنی  هەیە:   8 فونكسیۆنێكی  وەها  ئایدیالی 

»ئایدیالی«  هەلومەرجی  لە  كۆمەڵێك  لەژێر  سیستمەكان   9 ئۆپەراسیۆنی 

پێرفێكتدا. گالیلیۆ بە ئەندازەگیرییەكی خێرای بازنەییەك لە كاتی بزوتندا، 

لە  )واتا  بۆشاییدا  لە  تەنەكان  كەوتنی  لەبارەی  دەرەنجامگیری  چەندین 

رەوشی ئایدیالیدا( خستەڕوو. هەڵبەت ئەوە روونە كە ئەو نەیدەتوانی و 

بكات.  ئەندازەگیری  بۆشاییدا  لە  تەنەكان  كەوتنی  پێوەری  دەشتوانێت  نە 

سەرباری ئەمە، یاسای گالیلیۆ لەبارەی كەوتنی تەنەكان، تا ئەمڕۆش بەهای 

خۆی هەرماوە. لەبارەی فیزیكیش فۆرمۆلەكردنی گریمانەكان لەبارەی جۆری 

رەفتاری ئۆبژێكتێك، یان هێزێك لەژێر هەلومەرجێكی ئایدیالی نائاساییدا 

نییە، هەڵبەت لە رەوتی تاقیكردنەوە راستەقینەكاندا ناتوانین بەشێوەیەكی 

باش بەم هەلومەرجە ئایدیالییە بگەین، بەاڵم بەشێوەیەكی شیاو دەتوانین لێی 

نزیك ببینەوە. بەم هۆیەوە كاتێك ماكس ڤێبەر، سۆسیۆلۆژیستی ئەڵمانی 
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باسی  وەها  دەكرد،  رەوا«10  ئۆتۆریتەی  پەتی  چەشنیی  »سێ  لە  باسی 

دەكرد كە »سوودمەندی پۆلێنكردنی سەرەوە تەنها دەشێت لەسەر بنەمای 

نرخاندنی دەستكەوتەكانی، لەكایەی برەوپێدانی شرۆڤەیەكی سیستماتیكدا، 

ئەم سێ  ناتوانین  كاتێك  هیچ  مێژووییەكاندا  كەیسە  لە  هەڵبسەنگێنرێت، 

چەشنە ئایدیالییە بە فۆرمە پەتییەكەی ببینین«11. ئایدیالی بە واتای دووەم 

بەو ئامانجە ئارەزوومەندە دادەنرێت، كە شیمانەییانە لەپراكتیدا بەشێوەیەكی 

ستانداردێك  وەكو  ئەوە  پێویستە  بەڵكو  دەستەبەرییە،  نەشیاوی  پێرفێكت 

بۆ  دابنێین  بنەمایەش  ئەو  و  پێیبگەین  گەرەكمانە  كە  بگرین،  لەبەرچاو 

نرخاندنی پێوەری سوودمەندبوونی ئەو شتەی بەدەستهاتووە و ئەو شتەی 

لە راستیدا هەیە. 

ببێتە  دەشێت  دیموكراسی،  وەسفكردنی  پێناسەو  خستنەڕووی 

یارمەتیدەرێك بۆ گەیشتن بە یەكەمین ئامانج، یان لە خزمەتی دووەمین 

لەپلەی  دیموكراسی،  لەبارەی  تێگەیەك  خستنەڕووی  بێت.  ئامانجدا 

نەك  رەخنەگرێك  بەهۆی  ئەزمونی، هەندێكجار  تیۆریی  بە  هاوكاریكردن 

ئایدیالیدا  رەوشی  لە  لەوانەیە  دادەڕێژرێت.  دیموكراسی،  بەرگریكاری 

بەتێڕوانینی ئەو رەخنەگرە متمانە پێكراو نەبێت، یان بە سانایی پەیوەندی 

لەتەك ئەزمونە مرۆییەكاندا پەیدا نەكات، لەبەرئەوەی درزێكی قوڵ هەیە، 

لە نێوان ئامانج و هەر جۆرە توانستێكی گەڕان بەدوای رەزامەندیدا.

دیموكراسیی ئایدیالی

بكێشرێت.  ئایدیالی  وێنەی دیموكراسیی  بە چەندین جۆر  دەشێت 

پنتی  دیموكراسی دەشێت  واژەی  ئیتیمۆلۆژییەكانی  بنەڕەتە  لە  لێكۆڵینەوە 

دەستپێكێكی گرنگی سودمەند بێت. »دێمۆس+كراتیا«12 واتا رێسادانان لە 

لە  وەرگرتووە  بێالیەن13 سوودم  بە شێوەیەكی  الیەن«خەڵكی«ییەوە. من 
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واژەی »دێمۆس« تا ئەم پرسە هەر بەو هێزەی خۆی بمێنێتەوە، كام لە 

»خەڵك«14ی خاوەن یەكسانییەكی سیاسیی تەواون. لێرەدا تێگەی »خەڵك« 

نەك بە واتایەكی تایبەت، بەڵكو بەشێوە گشتییەكەی بەكارم هێناوە، واتا 

»دێمۆس«.

ئەم  پێویستە  النیكەم  ئایدیالی،  دیموكراسیی  من،  تێڕوانینی  بە 

تایبەتمەندییانەی هەبێت:

بەهۆی  سیاسەتێك  دانانی  دوای   :15 كــارا  بەشداریكردنی   •

ئەنجومەنێكەوە، هەموو ئەندامانی ئەو دێمۆسە پێویستە لە هەلی یەكسان و 

كارا بۆ تێگەیاندنی ئەوانی دیكەیش لە تێڕوانینەكانی خۆی لەبارەی چۆنێتی 

سیاسیی، بەهرەمەند بێت. 

كۆتایی،  بڕیاردانی  سەر  دێتە  نۆرە  كاتێك  دەنگدان.  یەكسانیی   •

و  بەهرەمەندن  دەنگدان  بۆ  كارا  و  یەكسان  لەهەلێكی  ئەندامان  تەواوی 

هەموو دەنگەكان بە یەكسان دادەنرێتن. 

كاتەكی  هەلی  پێویستە  رۆشنگەرانە.  تێگەیشتنێكی  بە  گەیشتن   •

پێویست بە شێوەیەكی ئاوەزمەند لەبەردەم تاكدا بڕەخسێنرێت، بۆئەوەی 

شیمانەییەكانی،  دەرەنجامە  و  هەبووەكان  سیاسەتە  جۆرەكانی  لەبارەی 

زانیاری دەستەبەر بكات. 

• چاودێری كردنی كۆتایی بەسەر ئەجێندادا. دێمۆس پێویستە ئەم 

بابەتە  چەندێتی  و  چۆنێتی  لەبارەی  بۆئەوەی  بێت،  لەبەردەمدا  هەلەیان 

داڕێژراوەكانی نێو ئەجێندا بڕیار بدەن. لەم رووەوە سێ تایبەتمەندی لە 

كاتێك  هیچ  دیموكراتیی  پرۆسێسیی  كە  دەدرێت،  لەسەر  بڕیاری  پێشەوە 

بە  گۆڕان  بزانن،  بەباشی  دەتوانن هەركاتێك  دێمۆس  نەگات.  كۆتایی  بە 

سیاسەتەكانی ئەنجومەن )یان رێكخراوێك( بدەن. 
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گشتگیر

بۆ  هەیە،  پێویستیان  شایستەییەكی  دێمۆس  ئەندامانی  تاكەتاكەی 

ئەو چەشنە بەشداریكردنانەی باسمانكردن: بەشداریكردنی كارا، یەكسانیی 

تێگەیشتنێكی رۆشنگەرانە و چاودێریكردنی كۆتایی  بە  دەنگدان، گەیشتن 

بەسەر ئەجێندادا.

پێویستەكان  تایبەتمەندییە  لە  هەریەكێك  بنەڕەتییەكان16.  مافە   •

بۆ دیموكراسییەكی ئایدیال، لە خۆیدا خستنەڕووی یەك مافە و ئەم مافەش 

خۆی بە یەكێك لە بەشە پێویستەكان دادەنرێت بۆ سیستمێكی دیموكراتیی 

ئایدیال: مافی بەشداریكردن، مافی یەكسانی لە ژماردنی دەنگەكاندا، مافی 

گەڕان بەدوای دەستەبەركردنی زانینی پێویست بۆ تێگەیشتن لە پرسەكان 

لەبارەی توێژینەوە و مافی سودمەندبوون لە شوێن و پێگەی یەكسان لەنێو 

لەبواری چاودێركردن بەسەر ئەجێنداكاندا. دیموكراسی  هاواڵتیانی دیكەدا 

تەنها پەیوەست نییە بە پرۆسیسیی سیاسییەوە، بەڵكو پرۆسیسێكی تێكەڵە، 

هەروەها بوونی سیستمێك لە مافە بنەڕەتییەكانیش پێویست دەبێت. 

سیستمە دیموكراتییە راستەقینەكان

فەیلەسوفانی سیاسیی لە ئەریستۆتالیسەوە تا رۆسۆ و دوای ئەویش، 

سیستمێكی  هیچ  كە  كردوەتەوە،  پنتە  ئەو  لەسەر  جەختیان  گشتی  بە 

سیاسیی راستەقینە شیمانەی ئەوەی نابێت بگات بەوەی بۆ دەستەبەركردنی 

رەوشێكی ئیدیال پێویستە، ئەگەرچی بوونی دامەزراوە سیاسییە دیموكراسییە 

راستەقینەكان، بۆ گەیشتن بە ئاستێكی رێژەیی دیموكراسیی پێویستە، بەاڵم 

بۆ  سیاسییانە  دامــەزراوە  ئەم  ببێژین  دەتوانین  دڵنیاییەوە  بە  ئاستێك  تا 

تا  نابن..17  بەس  پێرفێكت،  یان  ئیدیالی،  دیموكراسییەكی  بە  گەیشتن 
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بۆ  زانیوە  گەورە  هەنگاوێكی  وەكو  دامەزراوانەیان  ئەم  هەبوونی  ئێستا 

]دیموكراسیی[ ئایدیالی. لە ئەسینا بەم چەشنە بوو و بەم هۆیەوە هاواڵتیان، 

رێبەران و فەیلەسوفانی سیاسیی ئەسینایی بە سیستمە سیاسییەكەی خۆیان 

دەوت دیموكراسی. هەڵبەت مەبەستیان دیموكراسی راستەوخۆ )راستەقینە( 

بوو، نەك دیموكراسیی ئایدیالی. بەمجۆرە، تۆكڤیل 18یش وەكو زۆرێك 

لە ئەمەریكاییەكان و ئەوانی دیكەیش، راستەوخۆ ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكای ناونا دیموكراسی. 

ئەگەر یەكەیەك 19 لە روانگەی ناوچە و دانیشتوانەوە بچوك بێت، 

لەو شێوەیەدا بە سانایی دەتوانین جێگیری دامەزراوە سیاسییەكان20 پەیوەست 

رێكخستنێكی  هاتنەئارای  مەرجی  وەكو  ئەنجومەنی21  دیموكراسیی  بە 

پێویست بۆ دامەزراندنی حكومەتێك بەهۆی خەڵكییەوە، لەبەرچاو بگرین. 

بااڵترین فێركارییە شیاوەكان  لەم شێوەیەدا، هاواڵتیان لە دەستەبەركردنی 

ئەوان  دەبن.  ئازاد  دانراوەكان(  پێشنیارە  )یان  پرۆپۆزەڵەكان22  لەبارەی 

دەتوانن لەبارەی ئەم پڕۆپۆزەڵ و تەگبیرانە لەتەك هاواڵتیانی دیكەدا بە 

گفتوگۆكردنەوە خەریكبن و دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ ئەو زانیاریی و سەرچاوە 

نوسراوانەی لە الیەن هەندێك خەڵكییەوە بەدەست هاتوون. ئەوان دەتوانن 

لە شوێنە باشەكانی وەكو »پنیكس هیل«23 لە ئەسینا، »فۆروم«24 لە رۆم، 

نیوئێنگالند27  گوندی  لە  شار26  تەالری  و  ڤینس  لە  دوچالە«25  »پااڵترۆ 

كۆببنەوە و ئەنجومەنیان هەبێت و بە رێبەرێتی سەرپەرشتیارێكی بێالیەن، 

بكەن،  پێشنیار  پرۆپۆزەلێك  چەند  ژیرانەدا،  كاتیی  ماوەیەكی  درێژەی  لە 

لەبارەیانەوە دێبات و گفتگۆ بكەن و دەتوانن گۆڕانكاری و چاكسازیان تێدا 

بكەن. لە كۆتاییدا ئەوان دەنگ لەسەر ئەمە دەدەن، هەموو دەنگەكان بە 

یەك چەشن دەژمێردرێن و سەرەنجام دەنگی زۆرینە، سەروەر دەبێت.
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بەئاسانی دەشێت مەزندەی ئەوە بكەین كە بۆچی لە هەندێك بواردا 

ئەم تێڕوانینە دەخرێتەڕوو، كە دیموكراسیی ئەنجومەنی زياتر لە سیستمی 

)یان دیموكراسی(نوێنەرایەتی 28 دەتوانێت لە رەوشی ئایدیالی دیموكراسی 

نزیكتر بێت، بۆچی لە هەندێك بواردا الیەنگرانی سەرسەختی دیموكراسی 

ئەنجومەنی، وەكو رۆسۆ لە كتێبی پەیمانی كۆمەاڵیەتیدا، بانگەشەی ئەوە 

دەكەن زاراوەی دیموكراسی نوێنەرایەتی زاراوەیەكی خۆدژبەرە 29. سەرباری 

ئەمە ئەم تێڕوانینانە نەیانتوانیوە ژمارەیەكی زۆر بەالی خۆیاندا رابكێشن.

دامەزراوە سیاسییەكانیی دیموكراسیی نوێنەرایەتی

دامــەزراوە  لە  كۆمەڵێك  نۆزدەهەمدا،  و  هەژدەهەم  سەدەی  لە 

سیاسییە پێویستەكان بۆ حكومەتە نوێنەرایەتییە دیموكراتیكەكان لە واڵتانی 

لە  كارە بەگشتی  ئەم  پەرەیان سەند.  )ئینگلیز( زمان،  ئەوروپا و واڵتانی 

ئەگەرچی  دادەنرێت30.  نوێ  تەواو  دیاردەیەكی  بە  مرۆڤایەتیدا  مێژووی 

چەند جیاوازییەكی گرنگ لە پێكهاتە دەستورییەكانی31 ئەم واڵتانەدا هەن، 

بەاڵم دامەزراوە سیاسییە بنەڕەتییەكانیان چەندین هێڵی سیاسیی هاوشێوەیان 

هەن. گرنگترینیان بریتین لە:

دیاریكردنی  و  بڕیاردان  لە  كە  فەرمیانەی،  پۆستە  كۆمەڵە  ئەو   •

ئەنجومەنە گرنگەكانی حكومەت بە شێوەیەكی راستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ 

دەنگدانی گشتییەوە هەڵببژێردرێن و  لە رێی  پێویستە  هاوبەشی دەكەن، 

وەاڵمدەرەوەی خەڵكی گشتی بن.

 • مافی بەشداریكردنی ئازادانەی هاواڵتیان لە هەڵبژاردن ناچاریانە 

بێت، ئەم هەڵبژاردنانە پێویستە بە جۆرێكی قۆناغیی هەڵبژێردرێن. 

• مافی خۆنوسین بە هاواڵتیان بدرێت، بۆ دەستەبەركردنی پۆستە 
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هەڵبژێردراوەكان و ئەم كارەشیان پێرەوا ببینرێت. هەڵبەت مەرجی تەمەن 

و شوێنی نیشتەجێبوونیشی بۆ زیاد دەكرێت.

مــەودای  لەبارەی  خۆیان  تێڕوانینەكانی  دەتوانن  هاواڵتیان   •

گەشەسەندنی بابەتەكانی پەیوەست بە كاروباری سیاسی بە شێوەیەكی روون 

و ئاشكرا بخەنەڕوو، بێئەوەی رووبەڕووی مەترسی سزادانی سەخت ببنەوە. 

زانیارییەكانیان  بەدەستهێنانی  مافی  راستەوخۆ  هاواڵتیان  • هەموو 

دیكەدا.  سەرچاوەكانی  و  رۆژنامەكان  دیكە،  هاواڵتیانی  نێوان  لە  هەیە 

ژێر  لە  زانیارییەكان  ناکات  پێویست  شێوەیەك  هیچ  بە  ئەمە،  سەرباری 

كۆنتڕۆڵی حكومەت، یان هەر گروپ و پارتێكی تایبەتیدا بێت. یاسا پێویستە 

بەشێوەیەكی پتەو و كاریگەر بەرگری لە سەرچاوەی ئەم زانیارییانە بكات. 

پیشەكان  بوونی  دێریندا،  دیموكراسییەكانی  لە واڵتە كۆماری و   •

بوو  پێویست  كە  دادەنــرا،  مەترسییەك  بە  سیاسییەكان  »فاكسیۆنە«32  و 

پراكتیكدا،  و  تیۆر  لە  ئەوەوە،  بەپێچەوانەی  بگیرێت.  بەدوور  لێ  خۆی 

جەخت لەسەر ئەوە دەكرێتەوە كە هاواڵتیان بەهۆی دەستگەیشتن بە مافە 

هەمە جۆرەكانی خۆیان، لەمافی پێكهێنان و هاوبەشیكردن لە دامەزراوەكان 

پارتە  خوازو  بەرژەوەندی  گروپی  شێوەی  بە  راستەوخۆ  ئەنجومەنەكان  و 

سیاسییەكان، پێویستە بەهرەمەند بن. 

و  سیاسیی  هەلومەرجە  لە  چەشنە،  لەم  سیاسییەكانی  دامــەزراوە 

ئەم  و  گەشەیانكردووە  جیاوازەكاندا  لەواڵتە  جیاوازەكاندا،  مێژووییە 

جواڵندنی  بەڕێی  فشارانەی  ئەو  بوونی  بەهۆی  تەنها  وەرچەرخانەش 

دیموكراسییەوە شێوەی نەگرت. سەرباری ئەمە، ئەم پنتە بەر لە هەرشتێك 

رۆشنە، كە بوونی ئەم دامەزراوانە زەڕوورەتی هەیە بۆ گەیشتن بە ئاستێكی 

شیاوی دیموكراسی لە یەكەیەكی سیاسییدا )بۆ نمونە واڵتێك، كە گەورەترە 
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لەوەی بتوانێت دیموكراسیی ئەنجومەنی تێدا پیادە بكرێت(. 

لە كۆبەندییەكدا، رێژەی نێوان دامەزراوە راستەقینە )بە ئەندازەیەكی 

زۆر( دیموكراسییەكان و پێداویستییەكانی دیموكراسییەكی ئایدیالی، دەشێت 

بەم جۆرە پوختبكرێتەوە.

لە یەكەیەكی گەورەی واڵتێكدا، هەبوونی ئەم دامەزراوانە شتێكی 

بۆئەوەی وەاڵمی پێوەرەكانی دیموكراسیی ئایدیالی بدرێتەوە پێویستە، 

1. نوێنەرانی هەڵبژێردراو بەشداریكردنی كارا، چاودێریكردن بەسەر 

ئەجێندادا

2.بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی ئازاد، بێ الیەنانە و قۆناغ بەند 

یەكسانیی دەنگدان، بەشداریكردنی كارا

تێگەیشتنی  بە  گەیشتن  كارا،  بەشداریكردنی  3. ئازادی دەربڕین 

رۆشنگەرانە، چاودێربوون بەسەر ئەجێندا )یان بەرنامە و دەستوری كار(

كارا،  بەشداریكردنی  زانیارییەكان  بۆ  ئەڵتەرناتیڤ  4.سەرچاوەی 

)یان  ئەجێندا  بەسەر  چاودێربوون  رۆشنگەرانە،  تێگەیشتنی  بە  گەیشتن 

بەرنامە و دەستوری كار(

بە  گەیشتن  ــارا،  ك بەشداریكردنی  5. ئۆتۆنۆمیی ئەنجومەنی33 

و  بەرنامە  )یان  ئەجێندا  بەسەر  چاودێربوون  رۆشنگەرانە،  تێگەیشتنی 

دەستوری كار(

كارا،  بەشداریكردنی  دێمۆس  ئەندامانی  هەموو  گەرەنتیكردنی   .6

چاودێربوون  دەنگدان،  یەكسانیی  رۆشنگەرانە،  تێگەیشتنی  بە  گەیشتن 

بەسەر ئەجێندا )یان بەرنامە و دەستوری كار(

1 Intrinsic 

2 Intrinsic Equality 
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3 Acton 

4 The Wisdom of Crowds )New York: Doubleday, 2004(.

5 Ideal constitutions 

6 Empirical or Scientific Theory

7 Idealization 

8 Function 

9 Operation 

10 three pure types of legitimate authority 

11 Max Weber, The Theory of Social and Economic 

Organization, trans. A. M. Henderson and Talcott Parsons )New 

York: Oxford University

Press, 1947(, 328–329.

12 demos + kratia 

13 Neutral 

14 People 

15 Effective participation

16 Fundamental rights

17 Sufficient 

18 Tocqueville

19 If a unit 

20 Political Institutions 

21 Assembly Democracy

22 Proposals 
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23 Pnyx Hill 

24 Forum 

25 Palazzo Ducale 

26 Town Hall 

27 New England Village

28 Representative System 

29 self-contradictory 

30 See Bernard Manin, The Principles of Representative 

Government )New York: Cambridge University Press, 1997(

31 Constitutional Structures

بۆ  سیاسییدا  زاراوەی  لە  وەرگێڕانی  وشەیە  ئەم   Factions  32

كوردی تۆزێك ئەستەمە، دەشێت بە واتای پێگەی سیاسیی، شوێنی سیاسی، 

گروپ، پارت، یان تیمیش وەربگێڕدرێت، ئێمە لێرەدا وشەكە وەكو خۆی 

دەنوسینەوە و ئەم تێبینییەش بە پێویست دەبینین.

33 Associational Autonomy 
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كەلتوری ئازادی و دیموكراسی
د.سەمیر ئیبراهیم حەسەن

لە عەرەبییەوە: عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگنە
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بێگومان پەیوەستییەكی بەهێز و پێكداچوو هەیە لە نێوان ئازادی و 

دیموكراسیدا، پەیوەستییەك لە جۆری)پەیوەندی ئامانج بە ئامرازەوە(، بەاڵم 

ئازادی و دیموكراسی هاوشێوەی یەك نین.

ئازادی پرسێكی مرۆڤایەتیی دێرین و گرفتێكی بنەڕەتیە لە هزری 

فەلسەفیدا و بگرە گرنگترین و ئاڵۆزترین گرفتەكانیەتی، لە هزری سیاسی 

نوێشدا خەمی سەرەكی چۆنێتیی بەدیهێنانی ئازادی، یان چۆنێتیی بە كرداری 

نزیكبوونەوە بووە لێی، واتە گۆڕینی بووە لە چەمكێكی تیۆرییەوە بۆ واقیع 

لە ژیاندا. تا ئەم ساتەش دیموكراسی باشترین رێگە، یان النیكەم خراپترین 

رێگەی بەدیهێنانی ئازادی بووە.

لە ژیانی رۆشنبیری و سیاسیی رۆژنەشدا بەكارهێنانێكی بەرفراوانی 

ئازادی و دیموكراسی وەك دوالیزمیەك دەبینین و بووەتە خەمی گەورە لە 

فیكری سیاسیی عەرەبیدا. لەو نێوەشدا پێكداچوون و ئاوێتەبوونێكی زۆر 

هاتوەتە ئارا لەنێوان رزگاریخوازی و ئازادی و دیموكراسی، ئازادیی تاك و 

كۆمەڵگە و ئازادیی گەل و نیشتیمان. ئیتر هەر كەس و گروپێك بوایە، لە 

توندڕەوترینیانەوە تا دیموكراسی ترینیان، دەیتوانی چەمكەكانی ئازادی و 

دیموكراسی بێ بەرامبەر بەكار بێنێت و هەر ئەمەش كێشەكانی ئەم دوو 

و  ئازادی  دامەزراندنی  بە  ئەمەریكاش  پەیماندانی  كرد.  زیاتر  چەمكەیان 

دیموكراسی گرفتەكانیانی ئاڵۆزتر كرد و هەردووكیانی زیاتر تێكەڵ بە یەكتر 

كرد. پێدەچێت هەموو ئەمانەش دەرەنجامی نائامادەیی كەلتوری ئازادی و 
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دیموكراسی نەبوونی بەشداریی دیموكراسییانە بێت لە كۆمەڵگەی عەرەبیدا، 

كە ئەمەش بەڕای ئێمە دوبارە دامەزراندنەوەی هزری فەلسەفی، سیاسی، 

كۆمەاڵیەتی، كلتوریی ئازادی و دیموكراسیی لێمان دەوێت.

بێگومان ئازادی و دیموكراسی ئامانج و خواستی بااڵی مرۆڤایەتین، 

بەاڵم ئایا دەكرێت بەبێ گەشە سەندنێكی فراوان و سەركەوتوو و چەسپاو 

پێكهاتەی  چۆن  ئەوەبێت  گرنگتر  زۆر  پرسی  رەنگە  ببینەوە؟  نزیك  لەوە 

ئازادی و دیموكراسی بكرێتە هێزی بەرەو بااڵبەر و رەسەنكردنی گەشەسەندن 

ئازادی و  بەهێزكردنی  بنچینەی  ببێتە  لە الیەك و خودی گەشەسەندنیش 

بەشداری و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی لە الیەكی ترەوە. لەم تێزەوە هەوڵی 

بەرفراوانی قسەكردن لە بارەی ئازادییەوە دەدەین.

أ/ ئازادی:

ئایدیۆلۆژی،  ئاینی،  سیاسی،  پرۆژەیەكی  هەر  مێژوویی  ئەزمونی 

یان تیۆری دەریدەخات چۆن هەمیشە دژیەكبوون لە نێوان هزر و مێژوودا 

گۆڕانەكان  كە  دەكەنەوە  جەخت  كەلتورناسانیش  و  كۆمەڵناس  ئارا،  دێتە 

لە بونیادە مادییەكاندا لە گۆڕانە فیكری و رۆحی و كەلتورییەكان بەگشتی 

بە سروشت خۆپارێزە و سەرچاوەی دژبوونە  بیروباوەڕ  خێراترن، چونكە 

دیالێكتیكیەكانی نێوان هزر و مێژووش لێرەدایە، بۆیە دەبێ بەردەوام چەمكە 

راست،  گۆڕانەكانی  دواین  و  مێژوویی  ئەزمونی  دەاللەتی  بە  تیۆریەكان 

هەموار بكرێتەوە و تیۆرەكان هاوڕەوتی واقیعی مێژوویی بكرێن. لەوانەش 

چاوخشاندنەوە بەچەمكی ئازادی و رێگەكانی نزیكبوونەوە لەبەدیهێنانی.

سیستمە  دەبێ  و  مرۆڤ  لەمافەكانی  بنچینەییە  مافێكی  ئــازادی 

سیاسیەكان، هەر لە ستەمكاری دادپەروەرەوە تا دەگاتە سیستمە كۆماری 
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و دیموكراسیە هاوچەرخەكان، پەرۆشی چەسپاندنی ئەو مافەبن و ئەوەش 

گرنگترین بنەمایە لەبنەما دەستوورییەكانی تیۆری سیاسیی هاوچەرخ. ئازادی 

بنچینەیەكی گرنگیشە بۆ پەیمانی كۆمەاڵیەتی. ئازادیی تاك«هاواڵتی« لەم 

سەردەمەدا یەكێكە لە هاندەرەكانی بەشداریكردنی كارایانەی تاك لە كردەی 

گەشەسەندن و یەكێكیشە لە گرنگنترین ئاماژەكانی تواناداریی بۆ پرۆسەی 

گەشەسەندن.

ئازادی وەك ماف و پێداویستیەكی مرۆیی و نیشتیمانی پێویستیی 

پەرەسەندنیان  و  ئــازادی  چەمكەكانی  فرەیی  بەاڵم  نیيە،  پاساودان  بە 

هۆشیاریی  پێشكەوتنی  و  مرۆڤ  پێداویستیەكانی  پەرەسەندنی  بەهۆی 

كۆمەاڵیەتیی  واقیعی  و  ئــازادی  بیرۆكەی  نێوان  مــەودای  دەركەوتنی  و 

بیرۆكەی  كایەی  لە  نوێیانەی  رەهەندە  ئەو  و  بەڵگەنەویست  مێژوویی 

ئەمانە پرسی گەوهەرین و  ئازادیدا سەرهەڵدەدەن و وردەكارییەكانیشی، 

جارێكی تر جەختكردنەوە دەخوازن لە مافی ئازادی بە هەموو رەهەندە 

مرۆییە نوێكانیەوە، ئەمە لەالیەك لەالیەكی تریشەوە پرسەكە پەیوەندە بە 

ناوەڕۆكی ئازادی و فۆرمەكانی و چۆنێتیی بەدیهێنانیانەوە، چونكە ئازادی 

لە خودی خۆیدا چەمكێكی روون نییە، هەروەك چەمكێكی تەواو كامڵیش 

نییە، مافێكی بەڵگەنەویستی لێهەڵبقوڵێت، بەڵكو چەمكێكی مێژووییە كە لە 

میانەی ملمالنێی نێوان هێزە كۆمەاڵیەتیەكان و پەرەسەندنی كۆمەڵگەكانەوە 

بەڵكو  وەرگرتووە،  جۆراوجۆری  ڕەهەندی  و  دەاللەت  ماناو  و  ناوەڕۆك 

دەتوانین بڵێین مێژووی مرۆڤایەتی رەوتی بەدەستهێنانی ئازادییە.
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1/ناوەڕۆكی ئازادی:

ئازادی لە بۆشاییدا نییە، تەنها بابەتی بیركردنەوەیەكی فەلسەفی، یان 

میتافیزیكی نییە هێندەی ئەوەی پەیوەندە بە كۆمەڵێك بابەت و ناوەڕۆكی 

بەڵگەنەویستی كۆمەاڵیەتی، ئابوری، سیاسی، فیكریەوە كە دەبێ تێڕوانینیان 

بۆ بكرێت و دەستنیشان بكرێن، بەڵكو ئەم بابەت و ناوەڕۆكانە هاوكات 

بارودۆخانەدا  لەو  چونكە  تێدایە،  ئازادییان  خودی  كە  بارودۆخانەن  ئەو 

رێگرو برەودەرەكان بە ئازادی پێكدێن، بۆیە وا دەبینین ئازادی پرۆژەیەكی 

تەواوكارە كە بەش بەش ناكرێت و كاركردنیش بۆ گۆڕینی بارودۆخەكان، 

یان سازكردنی بارودۆخی بەدیهێنانی ئازادی بە هەموو رەهەندە جیاواز و 

تەواوكارەكانیەوە كارێكی لەپێشینەی گرنگە.

لە الیەكی ترەوە، بوونمان وەك مرۆڤ ئاستی جیاوازی كۆمەاڵیەتی 

هەیە: ئاستی تاكە كەسی، یەكەمین كۆمەڵگە، ئاستی دامەزراوەی مەدەنی، 

ئاستی واڵت و نیشتیمان، نەتەوە، كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و هەموو ئەم 

بەبێ  بگرە  دیاریدەكەن،  یەكتریش  و  پەیوەندیدان  جۆرێك  لە  ئاستانەش 

بكەینەوە.. خۆی  تەنیا  بە  ئاستانە  لەو  كام  لەهیچ  بیر  ناتوانین  یەكتری 

لە  بیر  ئاستانەدا  لەو  میتافیزیكیەوە و  لە ڕووی فەلسەفی و  ئەوەی  )بێ 

دەستگرتن بەسەر ئازادیدا بكرێتەوە(، بە تایبەتی لە ئێستای جیهانگەراییدا 

بە كۆی رەهەند و كاریگەریەكانیەوە. هەریەك لەو ئاستانەش كۆت دەخەنە 

سەر ئازادی لە ئاستەكەی تردا، بۆیە دەبێ لە تێگەیشتنێكی بابەتیانەی شیاو 

بۆ كارپێكردن لە ئازادی ئەم خاڵە لەبەرچاو بگیرێت، چونكە تەنانەت لە 

كۆمەڵگەی دارستانیشدا ئازادی بە مانا رەهاكەی بوونی نییە، ئایا لەوێ یاسای 

»پەیمانێك«  گرێبەست  یان  یاسا،  دەبێ  كەواتە  ناكرێت؟  پەیڕەو  دارستان 

هەبێت لە نێوان هاواڵتیان و دەوڵەتدا پەیوەندییەكان رێكبخات.
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بەاڵم یاسا چییە؟ گەوهەری مانای هەر یاسایەك بێت، لە سەرەتای 

بوونی یاساوە تا ئەم سەردەمە، بریتیە لە دیاریكردنی ئەوەی رێگەی پێدراوە 

سنوری  دەستنیشانكەری  دەبێتە  یاسا  پێیەش  بەو  و  قەدەغەیە  ئەوەی  و 

گروپ،  نێو  ئازادیەكی  هەموو  هەمیشە  بۆیە  دەستەبەركراو،  ئازادیەكی 

كۆمەڵگە، دەوڵەت، یان هەر قەوارەیەكی كۆمەاڵیەتی، بابەتی دیاریكردن 

و رێكخستنە بە یاسا.

ئازادی بەهەردوو رەهەندە تیۆری و فەلسەفیەكەی شتێك لە ئانارشیزم 

لەخۆ دەگرێت، بەاڵم لەرەهەندە كرداریيە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكەدا، ئازادی 

رێكخراوە،  بەرزەفتكراو  جیاواز  میكانیزمی  بە  جیاوازی  فۆرمی  بەجۆرەها 

تۆتالیتاریزمەكاندا میكانیزمەكانی  دیاریكراوە، یان سەركوتكراوە. لە رژێمە 

فاشیزم،  سیۆكراتی،  ئاینی،  رژێمی  دیــارە  دەكرێت.  رەچــاو  زۆرەملێ 

چینایەتیش هەن. وێڕای سیستمی دیموكراسی كە لەهەموو میكانیزمەكانی 

تری سەردەم زیاتر قبوڵكراوە و هەموو رژێمەكانیش سیستمی دیاریكراوی 

خۆیان بۆ ئازادی هەیە.

لەسەر  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی  هێزە  نێوان  لە  ناكۆكیی  كاكڵەی 

بەرجەستەكردنیدا.  و  داڕشتن  لە  بــووە  الیەنگیریی  و  یاسا  ناوەڕۆكی 

پێشەنگانی  یان  چینێك،  هەموو  ئۆرگانیی  رۆشنبیرانی  لەمبارەیەشەوە 

هۆشمەندی هەر گرووپێكی رێكخراو لە كۆمەڵگەدا بەجیاواز لە یەكتر، بەپێی 

بەرژەوەندیی گروپ و كۆمەڵەكانیانەوە لە ئازادی دەگەن و بەرژەوەندیەكانیش 

بە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابورییانەوە بەستراوەتەوە. یان با بڵێین، 

هەر گروپ و كۆمەڵێك یاسای تایبەت بە خۆیان هەیە كە رێگە پێدراو و 

قەدەغە كراوەكانیان بۆ دیاری دەكات، لەروانگەی مافی ئازادی خۆشیەوە 

بێت، نابێت ئەو یاسایە پەك بخرێت. هەرچی یاسای گشتییشە كە گروپ 
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لەسەر  تەبایی  دەبێ  دیاریكردنی،  لە  جیاوازبوونیان  وێڕای  كۆمەڵەكان  و 

بنوێنن، چونكە ئازادی بۆ هەمووان دەستەبەر دەكات و مامەڵەیان لەگەڵیدا 

دیاری و رێكیش دەخات، بێگومان دەستور فۆرمێكە لەفۆرمەكانی پەیمانی 

دەرفەتی  كۆمەڵەكان  و  گروپ  هەموو  سایەیدا  لە  دەبێ  و  كۆمەاڵیەتی 

پرۆژەی خۆیان هەبێت، بۆئەوەی هیچ كامیان ئەوی تریان پەراوێز نەخات.

أ/ شێوە و دەركەوتەكانی ئازادی:

زۆری  دەركەوتەی  و  فۆرم  ئازادی  هاوچەرخەكاندا  كۆمەڵگە  لە   

باڵوكردنەوە،  و  رۆژنامەگەری  ئازادیی  دەربڕین،  ئازادیی  لەوانەش  هەیە، 

ئازادیی خاوەنداری و مامەڵە پێكردنی، ئازادیی كارو بازرگانی و بازاڕداری، 

ئازادی كۆبوونەوە، حیزبایەتی، رێكخستن، كاری سەندیكای، ئازادیی ژن، 

ئەو  هەموو  دەبێ  سروتەكانی.  بە  رێگەدان  دنیایی،  و  ئاینی  بیروباوەڕی 

ئازادیانەش بۆ هەمووان دەستەبەر بێت، چونكە كۆمەڵێك مافی تەواكاری 

یەكترن نابێت جیابكرێنەوە، لە هەموو واڵتێك و لە هەندێ كۆمەڵگەشدا 

بۆ  ئیتنیەكان  كەمینە  ئازادی  وەك  دەكرێت،  ئازادی  لە  تر  جۆری  داوای 

بەكارهێنانی زمان و كلتوری تایبەت بە خۆیان، ئازادیی رێكخستنی حیزبی 

سیاسیی ئۆپۆزسیۆن، چونكە بوونی ئۆپۆزسیۆن بۆ ئەو كەمینانە دەرفەتێك 

دەبێت بۆ كاریگەری خستنە سەر بڕیارەكان و داواكاری بۆ شەفافیەت لە 

دەسەاڵت و رەخساندنی هەلی لێپێچینەوە و...هتد.

لە  رۆژێــك  كۆمەڵگەێكدا  لەهیچ  ئازادیانەو  لەو  كام  هیچ  بەاڵم 

رۆژان رەها نەبووە و نابێت، بەڵكو دەبێت رێكخەرێك لە دامەزراندن و 

كارپێكردنیدا هەبێت كە مافی تاكەكان دەستەبەر بكات، لە بەرقەراركردنی 

ئەو  بنەمای  بەجۆرێك  پێی  پەیوەندیەكانیان  رێكخستنی  و  ئازادیە  ئەو 
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رێكخستنە یەكڕیزیی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بێت لەچوارچێوەی دەوڵەت و 

نیشتیماندا تا دابەشنەبوون و بە دوژمن نەبوونی كۆمەڵگە و گروپەكان زامن 

بكات. لەو چوارچێوەیەشدا ئەم ئازادیانە بەبوونی دەستورێكی دیموكراسی 

رێزگرتن  و  یاسا  سەروەریی  و  دامەزراوەیی  پێوەرەكانی  چەسپاندنی  و 

داننان  و  دەسەاڵتەكان  جیاكردنەوەی  بەهێزكردنی  و  مرۆڤ  مافەكانی  لە 

ئیتنی  نا  ئاینی،  نا  هاوچەرخی  بنچینەی  لەسەر  سیاسی  فرەیی  بەبنەمای 

بەهێزتر دەبێت.

هەموو  بە  ئازادی  بەدیهێنانی  بۆ  زەمانەتە  باشترین  دیموكراسی 

میكانیزمە  چونكە  جۆراوجۆرەكانیيەوە،  ناوەڕۆكە  و  دەركەوتە  و  فۆرم 

و  كۆمەاڵیەتی  هێزە  هاوسەنگەری  و  ئازادی  دەستەبەری  دیموكراسیەكان 

سیاسیەكان و هاوكات زامنی زیادەڕۆیی ئازادیی گروپێك بەسەر گروپەكانی 

تریشدا دەكات.

ب/ دیموكراسی:

دیموكراسی میكانیزمێكە بۆ نزیكبوونەوە لە ئازادی لەڕێی رێكخستنی 

ئازاديیەوە لە كۆمەڵێك دامەزراوە و كەناڵدا، بۆیە دیموكراسی خودی ئازادی 

نییە،هێندەی ئەوەی سیستمێكی دیاریكراوە بۆ بەدیهێنانی ئازادی و گۆڕینی 

دیموكراسی  بەوجۆرەش  بەكرداركردنی.  بۆ  بەدیهێنانیيەوە  ئەگەری  لە 

باشیە  و  چاكە  لە  كاتێك  دەكات،  سنوردار  ئازادی  لەماناكان  بەمانایەك 

فەلسەفیە بەرفراوانەكانیەوە دەیكات بە بابەتی رێكخستن و بەرزەفتكاری.

لە رووی تیۆریشەوە هیچ كەس و گروپێكی سیاسی ناتوانێت بانگەشەی 

ئەوە بكات قسەی تەواو و یەكالییكەرەوەی هەیە لەبارەی دیموكراسیەوە، گەر 

وابێت كەواتە پرسەكە دەرهەق بە دیكتاتۆرییش جیاواز نابێت، یان دەرهەق 
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بە چەمكی دژ بە یەكی) دیكتاتۆریزمی دیموكراسی(. بۆیە پێمانوانیيە یەك 

مۆدێلی دیموكراسیی ئامادەكراو هەبێت بۆ بەرجەستەكردن لە هەموو كات 

و شوێن و هەموو كۆمەڵگەیەكدا، بەڵكو هەر كۆمەڵگەیەك بارودۆخ و كاری 

لە پێشینەی تایبەت بەخۆی هەیە، بەاڵم ئەم چەمكی تایبەت بەخۆ بوونە 

چەمكێكی مەترسیدارە، چونكە لە زۆر باردا وەك پاساوێك بۆ رەتكردنەوەی 

بۆ رەتكردنەوەی دیدی دیموكراسیانەی  یان  وەرچەرخانە دیموكراسیەكان، 

جیاوازی هەندێ لە هێزە سیاسیەكان بەكار هێنراوە.

كەواتە دیموكراسی مومارەسەی سیاسیانەی كرداریە بۆ مافی ئازادای 

و شێوە  رێوشوێن  كۆمەڵێك  میكانیزمەش  ئەو  بەدیهێنانێتی.  میكانیزمی  و 

لەخۆ دەگرێت كە لەمڕۆماندا ناسراون و لە هەموو واڵتانی جیهاندا بەپلەو 

حیزبی  ئازادیی  پەرلەمانتاری،  دەكرێت)  لەسەر  ئیشیان  جیاواز  ئاستی 

سیاسی، ئازادیی بیركردنەوە و رۆژنامەگەری، هەڵبژاردنی ئازادانە، سندوقی 

گرێبەستی  یاسا،  دەسەاڵتی  و  دامەزراوەیبوون  نهێنی،  ژووری  دەنگدان، 

كۆمەڵگە  سیاسیەیە  سیستمە  ئەو  دیموكراسی  سیستمی  كەواتە  ئازادانە(، 

پەیڕەوكردنی  بەاڵم  دێنێت،  بەرهەمی  خۆی  ئازادانەی  خواستی  بەپێی 

بە فۆرمی دەمێنێتەوە،  ناهێنێت و هەروا  دیموكراسی ئیشی خۆی بەدی 

ئەگەر لە پەروەردە و پێگەیاندنی كۆمەاڵیەتیی نێو خێزان و خوێندنگە و 

دەزگاكانی بەرهەمهێنان و شوێنە ئاینیەكاندا مەرجە بابەتیەكانی دیموكراسی 

و كلتوری دیموكراسی بوونیان نەبێت، بۆیە ناشتوانین مۆدیلێكی ئامادە و 

كامڵی دیموكراسی بەرجەستە بكەین، چونكە دیموكراسی دۆخێكە پلە بەپلە 

بونیاد دەنرێت و بابەتی كاری كۆمەاڵیەتی، ئابوری، سیاسی، كەلتوری و 

پەروەردەكردنی بەردەوامە.
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كۆمەڵگەدا  لە  كە  دەناسینەوە  ئەركەدا  بەو  دیموكراسی  ئێمە 

گەشەپێدانی  و  كۆمەڵگە  بەرهەمهێنانەوەی  دوبارە  بۆ  میكانیزمێك  وەك 

بەپێی خواستی ئازادانەی تاكەكانی، واتە خواستی هۆشمەندانەو ئازادانەی 

ئازادیش،  و  هۆشمەند  هاواڵتیی  چەمكی  دەگەیەنێت.  بەجێی  هاواڵتیان، 

بە تایبەتی لە واڵتانی تازە پەرەسەندودا، هەنگاوی یەكەمی رەوتی بەرەو 

دیموكراسی چوونە. كەواتە دەبێ بزانین هاواڵتی كێیە؟

و  نەخۆشی  و  نەزانی  و  هەژاری  لە  كەسەیە  ئەو  ئازاد  هاواڵتیی 

رەتداندن و ترس و دەماریگریی ئیتنی و تایفی ئازاد بووبێت، بۆیە ئەوانەی 

لەژێر هێڵی هەژاری و نەزانیدان هاواڵتیەكی ئازاد نین، ئەگەر بە ئازادییش 

لەدایك بووبن. ژنی نەزان و رەتێنراو و كۆتكراو بە پاشكۆیەتی بۆ پیاو 

ژنێكی ئازاد نییە و ناشتوانێت بە ئازادی بڕیار بدات، هەرچەند لە یاسای 

ئەوانە  نەبێت.  لەسەر  بەندی  و  كۆت  كەسێتییشدا  باری  یاسای  و  گشتی 

توانای  راستەقینەكانیان  بەرژەوەندیە  بە  ئاستیی هۆشیارییان  نزمی  بەهۆی 

ئازادانە  بڕیاردانی  لە  بەتوانا  ئازادو  هاواڵتیی  نییە،  ئازادانەیان  بڕیاردانی 

كەسێكە هۆشیاری هەیە بە بەرژەوەندیە تایبەتەكانی خۆی، یان تێكەڵكردنی 

بەرژەوەندیەكانی بە بەرژەوەندیی گروپ، یان كۆمەڵێكی بەرفراوانترو بە 

تواناشە لە بونیادنانی خواست و ویستەكانی خۆی لەسەر ئەو بنچینەیە.

لێرەشدا پرسیاری بنەڕەتی ئەوە دەبێت كە چۆن وا لە تاك بكەین 

هۆشیاریی هەبێت بە خواست و بڕیارەكانی؟ چونكە ئەزمونی دیموكراسی 

و  دیاریكردن  بەبێ  بێت  ئازاد  هاواڵتیی  ئازادانەی  خواستی  ملكەچی  كە 

ئامادەكردنی مەرجە كۆمەاڵیەتی، ئابوری و كلتوریەكانی بڕیاردانی ئازادانە 

بازرگانی  رەنگە  دەمارگیرو  تۆتالیتارو  و  دیكتاتۆری  نییە، دەسەاڵتی  دوور 

چەك و تەقەمەنی و مادەی هۆشبەر نەهێنێتە سەر حوكم.
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كەواتە هەر گروپێكی سیاسی، هەر كۆمەڵگە و دەوڵەت و واڵتێك 

بە  هۆشیاری  بۆ  وخــودی  بابەتی  بارودۆخی  دەبێ  بوێت  دیموكراسیی 

ئەو  كەواتە  بكات.  كۆمەڵگەكانی ساز  تاك و  راستەقینەكانی  بەرژەوەندیە 

بارودۆخە كامەیە؟

دەتوانین بە ئاسانی بڵێین: ئەو بارودۆخە یارمەتیدەریان دەبێت لە 

خۆ رزگاركردن لە هەژاری، نەخۆشی، نەزانی، رەتاندن، دەمارگیری، ترس 

لە ئایندە. ئەو بارودۆخەیە بەهۆیەوە هەست بە شەرەفمەندیی خۆیان و 

تێكەڵبوون بە كۆمەڵگە و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و یەكسانی لە دەرفەت، لە 

بەردەم یاسایەكی نوسراو لە دەستورێكدا بكەن، كە زەمانەتی ئازادیی تاك و 

كۆمەڵگەكان بكات لە دەوڵەتدا و لەسەر بنچینەی تواناداری و كار ڕاپەڕاندن 

و  خانەدانی  بنچینەی  لەسەر  نەك  بێت،  نیشتیمان  و  خاك  بۆ  ئینتیما  و 

دەسەاڵتداری و ئینتیما تەقلیدییەكان و هەر ئەوەشە فەزای هاواڵتیبوون. 

ناتوانێت  بێت،  هەرچییەك  ناوی  مرۆڤ،  هاواڵتی،  تاك،  بەاڵم 

بەڕاستی ئازاد بێت تەنانەت، گەر هەموو كۆت و بەندەكانیش لە یاسای 

مەرجە  ئەو  ئەگەر  هەڵبگیرێت،  بیركردنەوەی  و  رەفتار  لەسەر  گشتیدا 

بابەتیانەی نەبێت كە باسیان لێوەكرا. جەختكردنەوە لە پێداویستی و مافە 

ئیشكردن،  تەندروستی،  فێربوون،  مافی  وەك  كۆمەاڵیەتیەكان،  و  ئابوری 

هەستكردن بە ئارامی و ئاسایش، خاوەندارێتی، یەكسانی لەبەردەم یاسا، 

ئەمانەن بەرەو دیموكراسیمان دەبەن، یان زەمینەی بۆ دەڕەخسێنن، بەبێ 

ئەمانەش قسەكردن لەبارەی ماف و ئازادیە سیاسیەكان بە دیموكراسیەكی 

شكڵی رتووشكراومان دەگەیەنن. 

شتێك  هەموو  لە  بەر  دیموكراسی  كاری  بۆ  كارا  مەیدانی  كەواتە 

ئیشكردنە بۆ ئامادەكردنی ئەو مەرجە بابەتیانەی فاكتەرە خودیەكان دروست 



ئاشنابوون بە دیموكراسی 30

دەكەن، لە بەرزكردنەوەی هۆشیاری تاك و كۆمەڵگەكان و تواناداركردنیان 

لەسەر  ئازادانەیان  بڕیاری  و  خواست  و  بەرژەوەندی  لە  بەئاگابوون  لە 

بنچینەیان نمونەگیری دەكەن. هەر سیستمێكی سیاسیش ئاماژەكانی لەسەر 

ئەو بنچینەیە پەرەبسێنێت، نزیكترین سیستمە لە دیموكراسی و ئازادی بە 

هەردوو ئاستی تاكە كەسی و كۆمەاڵیەتیەوە، ئیتر جۆرو شێوەی ئەو كۆمەڵگە 

لە  بەاڵم دەستپێشخەری  بێت،  پێشەوایەتیی دەكەن هەرچۆنێك  سیاسیەی 

باڵوكردنەوەی هۆشیاری و كلتوری دیموكراسی نابێت بارمتە بكرێت بەوەوە 

كە دیموكراسی بەدیهاتووە، بەڵكو دەبێ دەست بە باڵوكردنەوەی هۆشیاری 

ئامادەكردنەوە،  و كلتوری دیموكراسی بكرێت بێ پاساو هێنانەوە بە خۆ 

بۆ بەدیهێنانی مەرج و پێداویستیەكانی. لە گرنگترین بنەماكانی هۆشیاری و 

كلتوری دیموكراسییش:

1- رێزگرتن لە رای بەرامبەر.

2- قبوڵكردنی جیاوازی لە راوبۆچووندا.

3- بڕوابوون بە پێكەوەژیانی ئاشتیانەی كۆمەاڵیەتی لەگەڵ خەڵكانی 

جیاواز لە بیروبۆچوون و قەناعەتە سیاسی و ئاینیەكان.

4- رێزگرتن لە پلوڕالیزمی كۆمەاڵیەتی، نەتەوەیی، ئیتنی، ئاینی، 

تایفی و بڕوابوون بە یەكسانی لە مافەكاندا بۆ هەمووان.

5- ملكەچبوونی كەمینە بۆ رای زۆرینە و رێزگرتنی زۆرینە بۆ رای 

كەمینە.

6- جیاكردنەوەی هەر سێ دەسەاڵتی یاسادانان، دادگا، جێبەجێكار.

7- سەربەخۆیی تەواوی دەسەاڵتی دادگا و پێكهێنانی ئەو دەسەاڵتە 

لەڕێی هەڵبژاردنەوە.

بڕیارە  لــەو  بەشداریكردن  كەناڵەكانی  دەستەبەركردنی   -8
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یەكالكەرەوانەی پەیوەندن بە واڵت و كاروباری گشتییەوە.

9- ئازادیی رۆژنامەگەری و دەربڕین و بیروباوەڕ و ئاینداری.

10- ئازادیی پێكهێنانی حیزب و رێكخراوی كۆمەاڵیەتی، كەلتوری 

و ئەنجومەن و سەندیكا و سەربەخۆیی تەواویان لە دەسەاڵتی دەوڵەت.

11- بڕوابوون بە مافی مرۆڤ لە ژیانی شكۆمەندانە و باوەڕداری 

و  مادی  سامانی  و  گشتی  خزمەتگوزاریی  و  هاواڵتیبوون  مافی  بوونی  و 

كلتوریی واڵت.

12- شەفافیەتی حكومەت و مافی گەیشتن بە مەعریفە و زانیاریەكان.

سیاسی،  مرۆڤایەتی،  مافە  لە  پیاو  و  ژن  یەكسانبوونی   -13

كۆمەاڵیەتیەكان.

ئاشتیی  بەدیهێنانی  و  چینایەتیەكان  جیاوازیە  كەمكردنەوەی   -14

كۆمەاڵیەتی و ئاسایشی ئابووری بۆ هەمووان.

بەڵكو  نین،  دیموكراسی  فراوانەكانی  پێداویستیە  هەموو  ئەمانە 

كە  دیموكراسیانەیە  دروستی  ژیانێكی  پەیڕەوكردنی  بنچینەكانی  گرنگترین 

ببێتە هۆی نەهێشتنی سەركوتكاری و تاك دەسەاڵتی و تۆتالیتاریزم. دەبێ 

ئەمانەش ببنە پێكهێنەری رەگەزەكانی كلتورێكی گشتی بۆ هەر كۆمەڵگەیەك 

خواستی بە دیموكراسی بوونیان هەبێت.

تا  دیموكراسی  بەدیهێنانی  بۆ  كاركردنیش  میكانیزمی  باشترین 

ئەمڕۆشمان، دامەزراوەیی بوون و بە دەزگاییكردنی بەشداریی سیاسیە.

1- دامەزراوەیی بوون و دیموكراسی:

دامەزراوەیی بوون لە گرنگترین مەرجەكانی نزیكبوونەوەی كرداریە 

و  عەقاڵنی  كۆمەاڵیەتیی  كاری  میكانیزمی  دەبێتە  چونكە  دیموكراسی  لە 
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و  دەزگا  پێوەرەكانی  لەبەردەم  تاكەكان  هەموو  دەبێ  كە  دادپەروەرانە 

یاساكانی كاركردندا یەكسان بن.)بڕوانە، بەشێكی ئەم كتێبە: »گەشەسەندن 

و كلتوری بە دەزگابوون« كە بە ناونیشانی:«چەمكی دامەزراوە«یە(.

دادەمەزرێت،  لەسەر  دامەزراوەبوونی  بە  بیرۆكەی  بنەمایەی  ئەو 

و  نوسراو  رێكخستنی  و  كاركردن  پێوەرەكانی  بە  پابەندبوونە  وردی  بە 

جۆرێك  بە  لەگەڵیدا.  مامەڵەكاران  و  دەزگاكە  كارمەندانی  بۆ  راگەیەنراو 

دەزگا  كە  یاسایی«  ــی  »رەوای بەپێی  كاركردن  بۆ  پەرۆشی  رۆشنایی  لە 

بەوجۆرەش  بكاتەوە،  ڕاست  دەزگاكە  كاری  ئەدای  پێدەبەستێت،  پشتی 

دیموكراسی،  بۆ  بانگەشە  دەبێتە  بوون  دامەزراوەیی  بە  بۆ  بانگەشەكردن 

چونكە بە دامەزراوەكردنی پەیوەندیيە ئابوری، سیاسیەكان یەكسانی تاكەكان 

چین،  ئاست،  ئینتیما،  لە  چاوپۆشی  بە  یاسادا،  لەبەردەم  دەگەیەنێت 

توێژەكانیان.

 بە پێی بیرۆكەی بە دامەزراوەبوون، دەبێ دەوڵەت، یان حكومەت، 

هیچ  و  بكات  جێبەجێ  كەسێتی،  نەك  فەرمی،  شێوازێكی  بە  كارەكانی 

كەس و كەسایەتی و هەوڵێكی خودی و چینایەتی دەست لە جێبەجێكردنی 

تەقلیدی،  سیاسی  كۆمەڵە،  فشارێكی  هەموو  دەبێ  واتە  نەدات،  كارەكان 

دواجــار  كە  بخرێنەوە،  دوور  ئیداری  كاروباری  لە  ئایدیۆلۆژیەكانیش 

یان  مەرج،  گرنگترین  ئەمەیش  و  هاواڵتیان  یەكسانبوونی  دەمانگەیەنێتە 

رەهەندە لە مەرج و رەهەندەكانی دیموكراسیبوون.

2- دیموكراسی و كۆمەڵی مەدەنی:

كۆتاییەكانی  لە  و  عەرەبیەكەدا  سیاسیە  و  رۆشنبیری  نێوەندە  لە 

بە  پەیوەندیی  پرسی كۆمەڵی مەدەنی و  بیستەمەوە،  هەشتاكانی سەدەی 
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هاوكات  پرسە  بەم  بایەخدانیش  وروژێنرا،  سیاسیەوە  كۆمەڵی  و  دەوڵەت 

یەكێتیی سۆڤێت و كۆمەڵگەی ئەوروپای  بوو لەگەڵ »رووخانی گەورە«ی 

خۆرهەاڵت و هاوكاتیش بوو، لەگەڵ مشتومڕ و قسەكردن لە بارەی كۆمەڵی 

بایەخدان  نوێبوونەوەی  لەگەڵ  گرنگیی  و  بایەخ  و  دەزگاكانی  و  مەدەنی 

لیبڕاڵیزم،  كەسی،  تاكە  ئازادیی  دیموكراسی،  عەلمانیەت،  بەپرسەكانی 

كێشەی رۆشنبیری و رۆشنبیران، جیهانگەرایی ئابوریی بازاڕ و هەموو ئەو 

گرفتە قواڵنەی لەم چەمكانە كەوتنەوە.

و  دەزگا  كۆمەڵێك  لێی  مەبەست  زاراوەیەكە  مەدەنیش  كۆمەڵی 

كۆمسیۆنی سیاسی، كۆمەاڵیەتی، كلتوریی خۆبەخشانەیە كە بەرژەوەندیی 

هێزو گروپەكانی كۆمەڵگە دەنوێنێت، وەك یەكێتی و كۆمەڵە رۆشنبیری 

و كۆمەاڵیەتی و ئابوریەكان كە دەبێ سەربەخۆیانە لە دەسەاڵتی دەوڵەت 

كار بكەن و ببنە قورسایی هاوسەنگەری دەسەاڵت بە مەبەستی زامنكردنی 

نەبوونی بە دەسەاڵتێكی ستەمكار.

بەچەمكی  پەیوەندە  مەدەنی«  »كۆمەڵی  دەزگاكانی  سەربەخۆیی 

»ئازادیە مەدەنی«ەكانەوە، ئەم ئازادیانەیش: ئازادیی قسەكردن و نوسین 

ئازادیانەیش  ئەم  و  دەگەیەنن  كۆبوونەوە  و  بیرباوەڕ  و  باڵوكردنەوە  و 

یاسا  مافانەی  ئەو  واتە  مەدەنیەكانەوە«،  »مافە  چەمكی  بە  پەیوەندن 

بارەیەشەوە  لەم  دەكات.  دەستەبەریان  دەوڵەت  دانیشتوانی  هەموو  بۆ 

سیاسیەكان«،  »مافە  و  مەدەنی«  »مافە  نێوان  لە  بكەین  جیاوازی  دەبێ 

پەیوەستیشن  و  فراوانترن  سیاسیەكان  مافە  لە  مەدەنیەكان  مافە  چونكە 

سیاسیەكان  پرسە  لە  بەشداریكردن  و  دەسەاڵتداران  دەستنیشانكردنی  بە 

دەســەاڵت،  بۆ  دەزگایەك  ئامرازو  سیفەتی  بە  دەوڵەتیش  حوكمدا.  و 

بۆیە  پێكدەهێنێت،  مەدەنی«  »كۆمەڵی  یاسایی  و  سیاسی  چوارچێوەی 
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سەربەخۆیی دامودەزگاكانی كۆمەڵی مەدەنی ركابەریی دەوڵەت ناگەیەنێت 

)واتە  دەگەیەنێت،  نێوانیاندا  لە  دینامیكی  پەیوەندیەكی  بوونی  هێندەی 

بۆ  پەیوەندیە  ئەو  نەگۆڕانی  دا(،  دەوڵەت  و  مەدەنی  كۆمەڵی  نێوان  لە 

پەیوەندیەكی پاشكۆیەتی و گرێدانی كۆمەڵی مەدەنی بەكۆمەڵی سیاسیەوە« 

دەوڵەت«، هاوكات كۆمەڵی مەدەنییش نەچێتە خزمەتی دەوڵەتەوە لە بریی 

ئەوەی دەوڵەت لە خزمەتی كۆمەڵگەدا بێت. 

سیاسی  وێناكردنێكی  مەدەنی  كۆمەڵی  لە  تێگەیشتنە  ئەمجۆرە 

و  بگرێت  هاواڵتیان  مەدەنیەكانی  و  سیاسی  مافە  لە  رێز  كە  دەخوازێت 

كەشێكی ئازادانەی فرەیی فراوان بۆ چاالكیەكانیان بڕەخسێنێت و وەاڵمیشی 

بەڕێوەبردنی  لە  سیستماتیكانە  بەشداریی  و  ئازادی  لە  مافیان  بۆ  هەبێت 

كۆمەڵگەدا.

كۆمەڵی مەدەنی چەمكێكی نوێیە و لە سەرەتاكانی نیوەی دووهەمی 

سەدەی حەڤدەوە سەریهەڵداوە و لە میانەی رەوتی پەرەسەندنی كۆمەڵگەی 

زادەی  پێیەش  بەو  هــات،  بەسەردا  گۆڕانی  هاوچەرخەوە  ئەوروپیی 

وەرچەرخانە لە سیستمی كۆمەاڵیەتی سیاسیی دەرەبەگایەتیی تەقلیدیەوە بۆ 

لیبڕاڵیزمی سەرمایەداریی هاوچەرخ و پەیوەندیشی بە ئەزمونی  سیستمی 

لیبڕالیزمی سیاسیی خۆرئاواییەوە، وەك چەمكیش سەر بە كایەی مەعریفیی 

سیاسیە.

هەندێ  رەنگە  تایبەتمەندێتی،  بۆ  بانگەشەوە  بەهۆی  بۆیە، 

پێیانوابێت چەمكی كۆمەڵی مەدەنی چەمك و سیستمێكە لە رەوتی ژیارو 

كلتوری خۆرئاواوە دامەزرابێت، لەگەڵ تایبەتمەندێتی و كلتوری عەرەبیماندا 

ناگونجێت، بەو هۆیەشەوە لە جێگەی »كۆمەڵی مەدەنی« چەمكی » كۆمەڵی 

ئەهلی« دێننە ئارا كە بەالی ئێمەوە ئاڵۆزی و ناڕوونی تێدایە، بە تایبەتی 
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هۆی  زیاتردەبێتە  ئێستادا  لە  چونكە  پێبدرێت،  سیاسیی  رەهەندێكی  كە 

بەرمەبنای  ئەهلی  كۆمەڵی  عەرەبی.  كۆمەڵگەی  پەرتبوونی  و  دابەشبوون 

پەیوەندی و ئینتیما تەقلیدیە پێش نەتەوەیی و نیشتیمانیەكانە كە دەكرێت 

پەرتبوون دوبارە كۆمەڵگەی عەرەبی  زیاتر  بنچینەی دابەشبوون و  لەسەر 

بونیاد بنێتەوە، بەاڵم كۆمەڵی مەدەنی كۆمەڵگەیەكی هاوچەرخ و بەرمەبنای 

پەیوەندیە  و  ئینتیما  و  الیەنگیری  بەرمەبنای  نەك  پەیمانە،  و  گرێبەست 

تەقلیدییەكانی وەك)ئاین، هۆز، خزمایەتی، تایفە...هتد(. 

كۆمەڵی  لە  مەدەنی  كۆمەڵی  جیاكردنەوەی  چوارچێوەی  لەم 

ئەهلیەدا، دەتوانین جەخت بكەینەوە لەوەی كە لە رێكخراوەكانی كۆمەڵی 

مەدەنیدا وزە و توانای پێشكەوتنخوازانەی نیشتیمانی هەیە لەدژی كۆمەڵی 

شیمانەی  و  ــەزراوە  دام تایفی  بنچینەی  لەسەر  كە  بوەستێت  ئەهلییەكە 

دەمارگیری و پەراوێزخستنی نادیموكراسییانەی تێدا پەیڕەو دەكرێت، واتە 

دەشێت قورساییەكی هاوسەنگكاری ئینتیما پێش نیشتیمانیەكان و خواستی 

تۆتالیتاریزمی نا لێبوردەی تێدا ببینین كە لەنێو خودی خۆیدا سەرهەڵدەدات، 

زیاتر لەوەی قورسایی راگرتنی هاوسەنگیی دەسەاڵت بێت، واتە گەشەسەندنی 

هێزەكانی كۆمەڵی مەدەنیی هاوچەرخ دەتوانن دەوڵەت سیستمی سیاسی 

بەهێز بكەن، چونكە ئەو هێزە كلتور مەدەنیانەن كەفوكوڵی خواستەكانی 

دەمارگیری و وەرچەرخانیان بۆ فەندەمێنتال و هێزی توندڕەوی كۆمەڵگە 

دواخەر كەمدەكەنەوە.

مەدەنیيە  كۆمەڵە  هاندانی  بــاوە،  ئێستا  ئــەوەی  پێچەوانەی  بە 

دەیان  تیایاندا  خەڵكی  ئیشكردنی  و  سەرپەرشتیكردنیان  و  هاوچەرخەكان 

كاتە شوێنی پەروەردەكردنی هاواڵتیان« پەروەردە كردنێكی مەدەنییانە«ی 

ئەوتۆ یەكەمین ئینتیما و الیەنگیرییان بۆ نیشتیمان بێت. )لە بارەی چەمكی 
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پەروەردەی مەدەنییەوە دەكرێت بڕوانینە بڕگەیەك بە ناونیشانی »كلتوری 

هاواڵتیبوون« لە بەشێكی تری ئەم كتێبەدا(. 

دوایی،  ساڵەی  دە  ئەم  گۆڕانكاریەكانی  كە  دەریدەخات  واقیعیش 

لە سایەی كاریگەریەكانی جیهانگەرایی و شۆڕشی زانیاریەكان و پەیوەندی 

هەر  لە  خەڵكی  وایانكرد  لیبڕاڵیەكان،  و  ئابوری  چاكسازیە  و  گەیاندن  و 

و  هەڵبمژن  بەکۆمەڵ  جیهانیی  هەوایەكی  زۆر  رادەیەكی  تا  بن  شوێنێك 

ئاستی هۆشیارییان بە زۆرێك لە خواستە كۆمەاڵیەتی، سیاسی، كلتورییەكان 

بەرز بێتەوە، داخوازیی بەشداریكردنی سیاسیش گەشەبسێنێت و سەرچاوەی 

ئاراستەكانی  نوێی هێزیش دروستبێت و بووە هۆكاری گۆڕینی سەنتەر و 

گۆڕانەی  ئەو  كۆمەڵگەكاندا.  هەموو  لە  كۆمەاڵیەتیەكان  سیاسی،  هێزە 

و  مەدەنی  كۆمەڵی  لەبارەی  دیالۆگەكان  و  سیاسی  و  فیكری  پێكادانە 

مافەكانی مرۆڤ و دیموكراسی و بازاڕ رەنگدانەوەی بوون.... دەبێ لەو 

ئیدارەدانی  شێوەكانی  و  لەرێگە  بیر  تر  جارێكی  نوێیانەیشدا  هەلومەرجە 

دەوڵەت و كۆمەڵگە بكرێتەوە، بەاڵم خواست و داوای سەقامگیریی سیاسی 

و یەكڕزیی نیشتیمانی و ئاسایش و یەكڕیزیی كۆمەاڵیەتی هەمیشە خەمی 

دوورودرێــژ  ماوەیەكی  بۆ  ئەوان  كە  بووە  سیاسیەكان  سیستمە  گەورەی 

ئەم  ئاستی  لە  بۆیە  بەستبوو.  دەوڵەت  بە سەنتەریزمی  پشتیان  بەردەوام 

جۆرە سیستمانەدا هەمیشە چەندین پرسیار لە ئارادا بووە:

دابڕێژینەوە،  سیاسی  سیستمی  دەوڵەت-  نێوان  پەیوەندیی  چۆن 

بێئەوەی ئاوێتەبوونی كۆمەاڵیەتی و نیشتیمانی و سەقامگیریی سیاسیی گرنگ 

ئیقلیمیەكان  و  نێودەوڵەتی  گۆڕانكاریە  رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  پێویست  و 

لەدەستبدەین، كە ئیش لە نێوجەرگەی قەوارەی ناوخۆییمان دەكەن؟

چۆن دەتوانین وەاڵمدانەوەمان هەبێت بۆ داخوازی و پێویستیەكانی 
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كۆمەڵی مەدەنیی ئازادو سەربەخۆ لە دەوڵەت، بێئەوەی دەسەاڵتی دەوڵەت 

الواز بكەین، كە هێزو دەسەاڵتی سەنتەریزمی و تەقلیدیی دەوڵەت زامنكاری 

سەقامگیری و پێكەوە بوونی نیشتیمانیە؟

چ شتێك پێشگیری دەكات لە نەهاتنە ئارای دەمارگیری و دابەشبوونە 

جۆراوجۆرەكانی ملمالنێكاری كە لە كۆمەڵی مەدەنیدا بەدوور نازانرێت و 

رێگر دەبێت لە سەرهەڵدانی گروپی پێكدادەر و دژ بەیەك؟

كۆمەڵی  رێكخراوەكانی  پێكهێنانی  بۆ  ئازادییەكان  رەخساندنی  ئایا 

و  كۆمەاڵیەتی  شیرازەی  لەسەر  خراپی  دەرەنجامی  سەربەخۆ  مەدەنیی 

یەكێتی خاك و یەكڕیزیی سیاسیی دەوڵەت و كۆمەڵگە نابێت؟

واقیعی حاڵیش پێمان دەڵێت كە هێشتا تەمومژی چڕ بەسەر وەاڵمی 

ئەم پرسیارانەوەن و هێشتا لە سایەی هەلومەرجە نێودەوڵەتی و ئیقلیمییە 

و  هەڵوەشانەوە  ئەگەری  لە  هەیە  فەرمی  ترسێكی  هەستیارەكاندا،  زۆر 

كە  دەوڵەت  دەسەاڵتی  و  نیشتیمانی  و  كۆمەاڵیەتی  شیرازەی  تێكچوونی 

زامنكاریانە. 

بەاڵم وێڕای هەموو ئەوانەش، دەبێ ئاگاداری ئەوە بین كە رەنگە 

ئەم جۆرە پرسیارو گرفتانە وەك پاساوێك بۆ خۆ دزینەوە لە گۆڕانكاریی 

و  ئازادی  بۆ  داخوازیەكان  و  پێویستی  خێرای  وەاڵمدانەوەی  و  پێویست 

بۆ  بگەڕێنرێنەوە  پرسیارانە  ئەو  رەنگە  بگرە  بەكاربهێنرێن،  دیموكراسی 

هۆكارەكانی  و  خۆی  سیاسی  سیستمی  بە  پەیوەند  گەورەتری  پرسیارێكی 

بێتوانایی، یان چارەسەر نەكردنی ئەو كێشە گرنگانە.

بەهەرحاڵ، لە الیەنێكی تری بابەتیەوە، كۆمەڵێكی مەدەنیی رەسەن 

ئابوریە  »لیبڕاڵی  ئابوری  چاكسازیە  و  كرانەوە  لە سەرهەڵداندایە، چونكە 

سنوردارەكان« چەندە هەمواركراو بێت و تێگەیشتنێكی لۆكاڵییان بۆ كرابێت 
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و هاوكات بنەمای فرەیی ئابوری و هاوشێوەكانیشی، هێزی نوێی ئابورییان 

هێنایە ئارا و گەشەپێدا و لە پێناوی بەرژەوەندیەكانیان داوای پشكی سیاسیی 

و بەشی خۆیان لە بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە و دەوڵەت دەكەن، لە راستیشدا 

بۆ  یاسایی  پارێزگاریی  بە  تەنها  تاكەكانی  و  پێكهاتوون  نوێیانە  هێزە  ئەو 

بڕیاری  دەركردنی  لە  دەكەن  ئەوەش  داوای  و  نابن  قایل  هەیانە  ئەوەی 

كاریگەر بۆ سەر ئەوەی هەیانە رۆڵیان هەبێت.

واتە رەوتی كۆمەڵگەی نوێ پەیوەندیەكی سیاسی تایبەت دێنێتە ئارا لە 

نێوان دەوڵەت و كۆمەڵگەدا. دووبارە پەرەدانیش بە میكانیزمی بەڕێوەبردنی 

نێوان  لە  رۆڵەكان  دابەشكردنەوەی  و  دەبینین  كۆمەڵگە وەك  و  دەوڵەت 

دەسەاڵت و كۆمەڵی مەدەنیدا، هەر تەنها داخوازیەكی دیموكراسیانەی نوخبە 

بابەتیانەیە  پێویستیەكی  ئەوەی  نییە، هێندەی  رۆشنبیری كۆمەڵی مەدەنی 

كە ئەگەر درەنگ وەختیش بێت، خۆی بەسەر دەوڵەتا دەسەپێنێت، چونكە 

لەگەڵ  هاوكاتیی  یان  دەرەكیەكانی،  ئاسەوارە  فاكتەرو  وێڕای  پێویستیەكە 

هەلومەرجە نێودەوڵەتییەكەدا، لە ناوخۆوە سەرهەڵدەدات.

لەوانەوە كە باسمان كردن پێمانوایە ئامادەكردنی هەلومەرجی بابەتی 

سازكردنی  لەگەڵ  تەواوكارە  هاریكارییانەی  پرۆسەیەكی  دیموكراسی  بۆ 

هەلومەرجە كۆمەاڵیەتی، كلتوری، مافەكانی كۆمەڵی مەدەنیی هاوچەرخدا.

 3- هاواڵتیبوون و دیموكراسی:

بۆ  دیموكراسیە،  بنچینەیی  چەمكێكی  هاواڵتیبوون  چەمكی 

نەهێشتنی بەهەڵە تێگەیشتنیش، بنەمای هاواڵتیبوون البردنی ئینتیماكانی تر 

ناگەیەنێت، هێندەی دوبارە رێكخستنەوەیان دەگەیەنێت لە هەستی گشتیدا، 

بە جۆرێك ئینتیما بۆ نیشتیمان و دەوڵەت و یاسای مەدەنی بكەوێتە پێش 
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هەموو ئینتیماكانی تری وەك خێزان، هۆز، ئاین، تایفە، ئیتنەوە. هەروەك 

بنەمایە.  ئەو  لەسەر  دەگەیەنێت  كۆمەڵگەدا  تاكەكانی  لەگەڵ  مامەڵەكردن 

پەیوەستیی نێوان دیموكراسی و هاواڵتیبوونیش لێرەوەیە، كە بەهەمان شێوە 

مامەڵەكردن لەگەڵ هاواڵتیاندا لەسەر ئینتیمایان بۆ دەوڵەت و ملكەچبوونیان 

لەسەر  نەك  دەسەپێنێت،  هاواڵتی  تواناداریان وەك  و  مەدەنی  یاسای  بۆ 

ئینتیما و ناسنامەی ئاینی و ئیتنییان. هەر ئەوەش ئازادیی دەربڕین لەناسنامە 

و ژیانی مەدەنی و سیاسی بۆ تاك و كۆمەڵگەكان لە چوارچێوەی ئەرك و 

مافەكانی هاواڵتیبوون لە دەستورێكی مەدەنیدا دەستەبەر دەكات.

ئینتیما  و  ناسنامە  نێوان  لە  لێكراو  ئەگەر  پارادۆكسی  البردنی  بۆ 

تەقلیدیەكانی نێوان چەمكی هاواڵتیبوون و ئینتیما بۆ نیشتیمان، دەبێ كلتوری 

مەدەنیەت لە كۆمەڵگەدا باڵو بكرێتەوە. دەبێ پرۆژەی سیاسیی دیموكراسی 

پرۆژەیەك بۆ باڵوكردنەوەی كەلتوری مەدەنیەت لە ئەستۆ بگرێت، وێڕای 

بونیادنانەوەی كەلتور و پەروەردەی نیشتیمانی لەسەر مەعریفەیەكی زانستی 

لە الیەك، لەسەر یاسای مەدەنی و دەستور و مافەكانی مرۆڤ لە الیەكی 

جیاوازی  قبوڵكردنی  بۆ  گشتی  رای  و  هەلومەرج  سازكردنی  بۆ  ترەوە، 

لە ناسنامە و ئینتیما مەدەنیەكان، بە دانانی بە فرەیی و بە مافێكیش لە 

مافەكانی مرۆڤ نەوەك پارادۆكس بێت. 

سەرچاوە:

- كتێبی )الثقافة والمجتمع( د. سەمیر ئیبراهیم حەسەن،

فارسییەوە:  لە  داڵ،  رۆبیرت   .2007 الفكر  دار  باڵوكراوەكانی،  لە 

ئازاد عەلی حەسەن
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دیموكراسی چیيە؟ 
نووسینی: رۆبەرت داڵ

وەرگێڕانی: ئازاد عەلی حەسەن
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ئێمە هەموومان كۆمەڵێك ئامانجمان هەیە كە خۆمان بەتەنیا ناتوانین 

بەدەستی بهێنین، لەگەڵ ئەوەشدا دەتوانین لەگەڵ ئەو كەسانەی كە هەمان 

ئامانجیان هەیە بە هەندێكیان بگەین.

وێڕای ئەمە گریمان بۆ گەیشتن بە ئامانجە هاوبەش و تایبەتەكان، 

ئێوەو سەدان كەسی تر ڕێكبكەون و ئەنجومەنێك پێكبهێنن. ئیتر ئامانجەكانی 

بەتەواوی  تا  الوە  دەیخەینە  چیيە؟  دیاریكراو  شێوەیەكی  ئەنجومەنە  ئەم 

لەسەر پرسی ئەم بەشە چڕبینەوە، واتە بزانین دیموكراسی چیيە؟

زۆربەی  ئەنجومەنەكەتاندا  كۆبوونەوەی  یەكەمین  لە  دابنێ  وای 

ئەندامان پێشنیار بكەن كە ئەنجومەن پێویستی بە پەیڕەوێك هەیە. ئەم 

هەیە،  شارەزایت  بارەیەوە  لەم  تۆ  دیارە  وا  دەكرێت،  پەسەند  پێشنیازە 

یەكێك لە ئەندامان پێشنیار دەكات كە تۆ ڕەشنوسی ئەم پەیڕەوە بنوسی و 

لە كۆبوونەوەی داهاتووی ئەنجومەندا لەگەڵ خۆتدا بیهێنەرەوە، تا ئەندامانی 

تری ئەنجومەن پیایدا بچنەوە. ئەم پێشنیارە بە گەرمی قبوڵ دەكرێت.

ناونیشانە  بەم  بابەتێك  تۆ  جۆرە  لەو  ئەركێكی  قبوڵكردنی  بۆ 

دەخەیتەڕوو:

»من هەستدەكەم دركم بە ئامانجە هاوبەشەكانمان كردووە، بەاڵم 

دڵنیا نیم كە چۆن دەبێت بڕیارەكانی خۆمان بدەین. بۆ نمونە: ئایا ئێمە 

پەیڕەوێكمان دەوێت كە دەسەاڵت بدات بەتواناترین و بە ئاگاترین ئەندامان 

لەم  ڕیزبەندیەكی  دەربكەن؟  ئێمە  گرنگەكانی  بڕیارە  هەموو  بتوانن  كە 
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بەڵكو  ژیرانەترە،  بڕیاری  كۆمەڵێك  دەستەبەری  مایەی  تەنیا  نەك  جۆرە 

بەهەدەر  ئێمەش  هەوڵی  و  كات  بەفیڕۆدانی  لە  پێشگرتن  مایەی  دەبێتە 

ڕێگەچارانە  جۆرە  ئەم  دەنگ  زۆرینەی  بە  ئەنجومەن  ئەندامانی  ناڕوات. 

ڕەتدەكەنەوە. یەكێك لەو ئەندامانە كە من ناوی دەنێم »وتەبێژی سەرەكی« 

بەمجۆرە بەڵگە دەهێنێتەوە:

» لە بواری گرنگترین ئەو كێشانەی كە پەیوەندیان بەم ئەنجومەنە 

هەیە هیچكام لە ئێمە ئەوەندە ژیر نییە، كە تێڕوانینەکانی بۆخۆی ببێتە 

جێگەی پەسەندی هەمووان. تەنانەت ئەو كاتەش كە هەندێك لە ئەندامان 

بن،  شارەزاتریش  بەئاگاترو  تر  لەوانی  مەبەستەدا  بەو  تایبەت  بواری  لە 

هەڵبەت  فێربین.  بوارە  ئەو  پێویستەكانی  بابەتە  دەتوانین  ئێمە  هێشتا 

لەبارەی  بڕیاردان  دواتر  ڕاوێژو  و  باس  بڕیاربدەین،  لەوەی  بەر  پێویستە 

سیاسەتە ڕێژەییەكانەوە، یەكێكە لە هۆیەكانی دامەزراندنی ئەم ئەنجومەنە، 

ئەو  بەشداریكردنی  لەبارەی  ڕاین  خاوەن  بەڕادەیەك  هەموومان  بەاڵم 

دەبێت  ئەنجومەنەكەمان  كە  سیاسەتانەی  بەو  سەبارەت  بڕیارانەی  ڕاوێژو 

ڕەچاوی بكات. سەرەنجام پەیڕەوەكەی ئێمە دەبێت لەسەر ئەم گریمانەیە 

دابڕێژرێت. ئەم پەیڕەوە دەبێت مافی هەموومان لە بەشداریكردنمان لە 

بڕیارەكای ئەنجومەن دەستەبەر بكات، بە شێوەیەكی ڕاشكاوانە دەتوانرێت 

بوترێت، چونكە ئێمە بە یەك ئاست خاوەن ڕاین، پێویستە بە شێوەیەكی 

دیموكراتیانە فەرمانڕەوایەتی خۆمان بكەین«.

وتەبێژی سەرەكی  تێڕوانینی  دوایدا دەردەكەوێت كە  بە قسەكانی 

لەگەڵ ڕوانگەی زۆرینەی ئەنجومەندا چونیەكە. وێڕای ئەمە تۆ ڕازی دەبیت 

بەوەی كە پەیڕەونامەیەكی هاودەق بەم بنەمایانە دابڕێژیت، بەاڵم هەر كە 

دەستان بە كارەكە كرد زۆر زوو درك بەوە دەكەیت كە ئەو ئەنجومەن و 
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ڕێكخراوە جیا جیایانەی كە خۆیان بە )دیموكراتیك( دەزانن پەیڕەونامەیەكی 

زۆر جیاواز لە یەكتریان هەیە، تەنانەت یاسای بنەڕەتی واڵتانی دیموكراسیش 

لە هەندێ  بواری گرنگدا جیاوازیان هەیە. 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بنەڕەتی  یاسای  نمونانە  لەو  یەكێك 

ئەمەریكایە، كە هەم پێشبینیكردووە بۆ سەرۆكی هێزی بەڕێوەبەر لە لیژنەی 

سەرۆكایەتی كۆمار و هەم پێشبینیكردووە بۆ هێزی یاسا دانەری بەتوانا لە 

لیژنەی كۆنگرێس )ئەنجومەنی یاسادانان( و هەركام لەم دوانە سەربەخۆیە 

پەرلەمانیان  سیستمی  ئەوروپا  واڵتانی  زۆربەی  بەرامبەریشدا  لە  لەویتر، 

هەڵبژاردووە، كە تیایدا سەرۆكی هێزی بەڕێوەبردن كە سەرۆك وەزیرانە، 

لەالیەن پەرلەمانەوە هەڵدەبژێردرێت. دەتوانرێت بە سانایی ئاماژە بە زۆر 

جیاوازی گرنكی تر بكرێت. وادیارە كە هیچ یاسایەكی بنەڕەتی »دیموكراتیك« 

تایبەت بە تاك نییە، وردە وردە تۆ دەكەویتە ئەم بیركردنەوەی كە ئایا 

ئەم یاسا بنەڕەتیە جیاوازانە، شتێكی هاوبەش لەنێوانیاندا هەیە كە پاكانەی 

بانگەشەكردنی »دیموكراتی«بوونیان بكات یان نا؟ ئایا هەندێكیان لەوانی تر 

دیموكراتیتر نین؟ لە بنەڕەتەوە مانای دیموكراسی چیيە؟ بەاڵم بەداخەوە زۆر 

زوو تێدەگەین كە ئەم دەستەواژەیە بەزۆر شێوازی جیاجیا لێكدەدرێتەوە. 

بێمانایانە لەبەرچاو  لێكدانەوە  وێڕای ئەمە، تۆ ژیرانە بڕیار دەدەیت ئەم 

لە  بریتیە  ئەویش  ئەستۆ،  گرتوەتە  تایبەتتان  ئەركێكی  چونكە  نەگریت، 

بڕیارەكانی  چۆنیەتی  ــارەی  دەرب كە  ڕێسایانەی  بنەماو  ئەو  تۆماركردنی 

پەیڕەونامەیەی  ئەو  پەیڕەونامە.  نوسینی  واتا  دەكرێن،  جێگیر  ئەنجومەن 

ئێوە دەبێت لەگەڵ بنەمایەكی سەرەتاییدا یەكبگرێتەوە: ئەم بنەمایە دەبێت 

كە  بكرێت  ڕەفتار  وا  پەیڕەونامە«دا  ئااڵی  »لەژێر  ئەندامان  لەگەڵ گشت 

بڵێیت ئەوان هەموویان بۆ بەشداری لەو ڕەوتی بڕیاردانانەی لە بارەی ئەو 
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ئەمە  ڕان.  خاوەن  یەك  وەكو  بیگرێتەبەر  دەبێت  ئەنجومەن  كە  ڕێبازەی 

سەرەڕای چاوپۆشیكردن لەمەی كە ئەندامانی ئەم ئەنجومەنە لە بوارەكانی 

تردا چ پەیوەندییەكیان بەیەكەوە هەیە، لە بەڕێوەبردنی ئەم ئەنجومەنەدا 

پێویستە هەموویان لەڕووی سیاسیەوە یەكسان بن.

پێودانگەكانی دیموكراسی:

لە دارستانی زۆر چڕوپڕی بۆچوونەكانی پەیوەست بە دیموكراسی، ئایا 

دەتوانرێت ئەو پێوەرانە دەستنیشان بكرێت کە بۆ بەڕێوەبردنی ئەنجومەنێك 

پێویستن، تامەرجی بەشداری یەكسانی ئەندامانی ئەو ئەنجومەنە سەبارەت 

بە بەشداری لە بڕیارەكانی ئەو ڕێبازە بێتەدی؟ بە باوەڕی من پێنج پێوەر 

لەم جۆرە هەیە. ئەوانیش:

1- بەشداری ڕاستەقینە: لەبەرئەوەی ئەنجومەن ڕێبازێكی دیاریكراو 

ئەندامان  بەگشت  ڕاستەقینەی  و  یەكسان  دەرفەتی  دەبێت  هەڵبژێرێت 

بدرێت كە ڕاشكاوانە بیروڕای خۆیان دەرببڕن، لەپێناو ئەوەدا لە داهاتوودا 

چ ڕێبازێك بگرنەبەر.

2- دەنگی یەكسان: كاتێك كە دەبێت بڕیار لەسەر ڕێبازێك بدرێت، 

هەر ئەندامێك دەبێت دەرفەتی یەكسان و شیاوی پێبدرێت، بۆ دەنگدان و 

سەرجەم دەنگەكانیش لەگەڵ یەكتر یەكسان بن.

3- بەدەستهێنانی تێگەیشتنی ڕوون: تا ئەو شوێنەی كە كات مۆڵەت 

دەدات، هەركاتێك دەبێت دەرفەتی شیاو و یەكسانی هەبێت بۆ ئاشنابوون 

بە سیاسەتە جێگرەوە و كرداری و پێشهاتە ئەگەرییەكانی ئەم سیاسەتانە.

شیاویان  دەرفەتی  دەبێت  ئەندامان  كار:  دەستوری  كۆنترۆڵی   -4

هەبێت سەبارەت بەوەی چۆن داخوازی و مەبەستەكان بخەنە دەستورەوە 
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و دەربارەی چ بابەتێك بدوێن. بەم پێیە ڕەوتی دیموكراتیك كە پەیوەندی 

هەبێت بەم سێ  پێوەرەی كە ناومانبرد، هەرگیز كۆتایی نایەت. ئەندامانی 

ئەنجومەن  ڕێبازەكانی  بكەن  حەز  ئەگەر  دەتوانن  بەردەوام  ئەنجومەنێك 

بگۆڕن.

زۆربەی  بەهەرحاڵ،  هەموویان،  بەسااڵچووان:  ئاوێتەكردنی   -5

لەچوارچێوەی  )كە  هاواڵتیبوونیان  تــەواوی  مافی  دەبێت  بەسااڵچووان 

پێش  كۆتایی  پێوەرەی  ئەم  هەبێت.  پێدا(  ئاماژەمان  پێشوودا  پێوەرەكەی 

سەدەی بیستەم بۆ زۆربەی بانگەشەكارانی دیموكراسی جێگەی قبوڵ نەبوو. 

ڕوانگەی  لە  تر  كەسانی  دەبێت  بۆچی  بزانین  پێویستە  مەبەستە  ئەم  بۆ 

سیاسیەوە بە هاوسەنگی خۆمان بزانین.

ئەم پێوەرانە بۆچی؟

ئەندامانی  بڕیاربێت  ئەگەر  ئەمەیە:  پوخت  و  كــورت  وەاڵمــی 

ئەنجومەن )ژمارەیان هەرچەند بێت( لەڕووی سیاسیەوە یەكسان بن، بەم 

جۆرە هەریەك لەم پێودانگانە پێویست دەبن. بە شێوەیەكی تر، هەركات 

یەكێك لەو هەلومەرجانە ناتەواو بوو، ئەندامانی ئەنجومەن ئیتر لەڕووی 

سیاسیەوە یەكسان نابن.

بۆ نمونە، ئەگەر دەرفەتی زیاتر لەوانی تر بە هەندێك لە ئەندامان 

سیاسەتی  كە  زۆرە  ئەگەری  بەمجۆرە  بیروڕاكانیان،  دەربڕینی  لە  بدرێت 

ئەوان زاڵ بێت. لە هەلومەرجە تایبەتەكاندا كاتێك كە دەرفەتی زۆر نییە، 

لەوانەیە  كار،  دەستوری  بە  پەیوەست  پێشنیارەكانی  لەبارەی  گفتوگۆ  بۆ 

پێوەری  دابڕێژن.  ئەنجومەن  سیاسەتەكانی  ئەندامان  لە  بچوك  گروپێكی 

بەشدارییەكی شیاو بۆ پێشگرتنە لەم جۆرە ئەنجامانە.
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یان گریمان كە دەنگی كەسانی جۆراوجۆر یەكسان نەبن، بۆ نمونە 

گریمان دەنگی هەر ئەندامێك پەیوەست بێت بە بڕی سامانەكەیەوە، ڕێژەی 

سەروەت و سامانی كەسەكان جیاوازیان زۆر بێت، ئەگەر ئێمە بڕوامان بە 

یەكسانی شیاوی ئەندامان هەبێت لە بەشداریكردنی بڕیارەكانی ئەنجومەن، 

ئیتر بۆچی دەبێت دەنگی هەندێكیان بە گرنگتر لەوانی تر بزانین؟

بەاڵم  بەرچاو،  دێنە  نەویست  بەڵگە  سەرەتا  پێودانگەكەی  دوو 

دەتوانین بپرسین ئایا پێودانگی »بەدەستهێنانی تێگەیشتنی ڕوون« لەڕاستیدا 

پێویستە یان باشە؟ ئەگەر دەسەاڵتی ئەندامەكان وەك یەك وابوو، كەواتە 

ئیتر پێویستمان بەم پێودانگانە نییە، ئەگەر وەكو یەكیش نەبێت.

یەكسانی  گریمانەی  لەسەر  پەیڕەونامەكەمان  دەبێت  بۆچی  كەواتە 

دابمەزرێت؟

بەاڵم بەهەرحاڵ بەهەمان شێوەی كە وتەبێژی سەرەكی وتی، بنچینەی 

یەكسانی سیاسی لەسەر ئەم گریمانەیە دامەزراوە، كە سەرجەم ئەندامان 

بەیەك ڕادە بۆ بەشداریكردن لە بڕیاردانەكاندا بەشدارن، بەمەرجی ئەوەی 

كە دەرفەتی باشیان لەبەردەستدا بێت تا بە پرسيار وەاڵم، گفتوگۆ، تێڕامان، 

تاوتوێی هەموو ئەو مەسەالنە بكەین كە دێنە بەردەم ئەنجومەن. پێودانگی 

سێیەم بۆ ئەو مەبەستەیە كە بوونی ئەم جۆرە دەرفەتانە بۆ هەموو كەس 

دابین بكات. جەوهەری ئەوەش لە ساڵی 431 پێش زایین، لەالیەن پیریكلیس 

ی سەرۆكی )ئەسینا(وە لە وتارێكی بەناوبانگیدا بۆ یادكردنەوەی كوژراوانی 

ئێمە،  ئاسایی  بەرباس:”هاواڵتیانی  خرایە  جۆرە  بەم  شەڕدا  لە  شارە  ئەو 

گەرچی سەرگەرمی كارو پیشەی خۆیانن، بەاڵم هێشتا وەكو دادپەروەر بۆ 

مەسەلە گشتیەكان لەقەڵەم دەدرێن، ئێمە لەباتی ئەوەی لە ڕاوێژو گفتوگۆ 

وەك بەربەستی سەر ڕێگای كارەكانمان لێی بڕوانین، ئەوە بە سەرەتایەكی 
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پەیوەست بەهەر جۆرە كاردانەوەیەكی ئاقاڵنە دەزانین«.

ئەگەر سێ پێودانگەكەی سەرەتا پێكەوە لەبەرچاوبگرین شیاو دێنە 

بەرچاو، بەاڵم گریمان چوار پێنج دانەیان بەشێوەی نهێنی دژی ئەم بۆچوونەن 

پێویستە لە بواری بەڕێوەبردنی كاروباری ئەنجومەن  كە هەموو ئەندامان 

لەڕووی سیاسیەوە یەكسان بن. ئەوان بڕوایان وایە كە بەرژەوەندی خاوەن 

بۆچوونی  بە  گەرچی  گرنگترە.  تر  كەسانی  بەرژەوەندی  لە  سەرمایەكان، 

وای  قورساییەكی  گەورەكان  سەرمایەدارە  دەنگی  كە  وابوو،  باشتر  ئەوان 

هەبوایە كە ئەوان بیانتوانیایە هەمیشە سەركەوتووبن، بەاڵم كارێكی لەوجۆرە 

هەرگیز ڕوونادات. لە ئاكامدا دەستدەكەن بە فێڵ و تەڵەكە، ئەمە وێڕای 

دەنگی ئازادو عادیالنەی زۆرینەی ئەندامان كە دەبێتە مایەی سەركەوتنیان.

ئەوان بە خستنەڕووی ڕێگەچارەی زیرەكانە، پێشنیاری پەیڕەونامەیەك 

دەكەن كە باسی سێ پێودانگەكەی سەرەتا دەهێنێتەدی، بەم بڕواپێبەخشینەش 

دەگاتە دیدێكی تەواو دیموكراتیك، بەاڵم بۆ پوچەڵكردنەوەی ئەو پێودانگانە 

بتوانن  تەنیا  گشتیەكاندا  دانیشتنە  لە  ئەندامان  دەبێت  كە  پێشنیاردەكەن 

گفتوگۆ لەبارەی ئەو بابەتانەوە بكەین، كە پێشتر لەالیەن لیژنەی بەڕێوەبردن 

ئاڕاستەی دانیشتنەكەكراوە، هەروەها ئەندامێتی لە لیژنەی بەڕێوەبردنیش 

تەنیا لەژێر دەسەاڵتی گەورەترین خاوەن سەرمایەكاندایە. ئەم گروپە بچووكە 

ڕادەیەك  تا  دەتوانن  كۆبوونەوەكە  كۆنتڕۆڵكردنی دەستوری  بە  پیالنگێڕە، 

دڵنیا بن كە ئەنجومەن هیچ كاتێك بە پێچەوانەی بەرژەوەنییەكانی ئەوان 

كارێك ئەنجام نادەن، چونكە هیچ كاتێك ڕێگە نادەن ئەو جۆرە پێشنیازانە 

هەر لە بنەماوە لە پەیڕەوی كۆبوونەوەكەدا بخرێتەڕوو.

چونكە  ڕەتدەكەیتەوە،  ــەوان  ئ پێشنیاری  بەرامبەردا  لە  تۆش 

ئەستۆتگرتووە،  لە  تۆ  كە  سیاسیەی  یەكسانیە  ئەو  بنەمای  پێشنیارە  ئەو 
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هەڵدەوەشێنێتەوە. لەباتی ئەوە پەیڕەونامەكەتان وا دادەڕێژی كە پێودانگی 

پەیڕەونامەكەدا  بەسەر  ئەندامان  سەرجەم  كۆتایی  كۆنتڕۆڵی  چوارەمیش، 

مسۆگەر دەكات، دەچەسپێنێ .

كەواتە بۆ ئەوەی كە ئەندامان لە بەڕێوەبردنی كاروباری ئەنجومەن، 

پێودانگەكە  هەرچوار  دەبێت  یەكسانبن،  سیاسیەوە  ــەڕووی  ل پێكەوە 

زاڵبوونی  بۆ  پێویستەكانمان  پێودانگە  گشت  ئێمە  كە  وادیارە  بچەسپێت. 

ڕەوتی دیموكراتیك بەسەر ئەنجومەنێكدا دۆزیوەتەوە.

چەند پرسیارێكی بنەڕەتی

ئایا ئێمە تا ئێستا وەاڵمی پرسی »دیموكراسی چیيە؟«مان داوەتەوە؟ 

ئای خۆزگە وەاڵمی ئەم پرسیارە هەروا سادە بوایە! هەرچەندە ئەو وەاڵمەی 

كە ئێستا خرایەڕوو خاڵی دەسپێكی باشە، بەاڵم كۆمەڵێك پرسیاری زۆریش 

لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت.

بەڕێوەبردنی  لەبارەی  پێودانگانە  ئەم  ئەگەر  تەنانەت  یەكەم: 

ئەنجومەنێكی زۆر بچوكی پڕ لە كەسانی خۆبەخش باش بێت، ئایا دەتوانرێت 

بوترێت بۆ بەڕێوەبردنی دەوڵەتێكیش باش و سودمەند بێت؟

چەند خاڵێك لەبارەی دەستەواژەكانەوە

كات  زۆربەی  دەوڵەت  دەستەواژەی  بەكارهێنانی  كە  لەبەرئەوەی 

ئاوێتەیە بە لێبوردەیی و لێڵی، ڕێگە بدەن بەكورتی باسی بكەم. مەبەستی 

من لە دەوڵەت شێوازێكی زۆر تایبەتە لە ئەنجومەن، بەو تایبەتمەندییەی 

كە ئەو زەبروزەنگەی كە لەبەردەستیدایە هەموو ئەو خااڵنە والێدەكات كە 

دەربارەی »حكومەت«  كاتێك خەڵك  پەیڕەوبكەن.  یاساكان  بە مسۆگەری 
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سایەیدا  لەژێر  كە  دەوڵەتێكە  بەڕێوەبردنی  مەبەستیان  ئاسایی  دەدوێن، 

دەژین. بەدرێژایی مێژوو، بەدەر لە چەند حاڵەتێكی دەگمەن دەوڵەتەكان 

دەسەاڵتی خۆیان بەسەر ئەو خەڵكانەدا سەپاندووە كە لە قەڵەمڕەوییەكی 

ژیاون.  جێناكۆكی(دا  یان  نادیار  بــواری  هەندێك  لە  )یان  دیاریكراودا 

بزانین.  دەسەاڵتدارێتی  یەكەیەكی  بە  دەوڵەت  دەتوانین  ئێمە  بۆیە  هەر 

سنوری  لە  دەوڵەتێك  دەسەاڵتی  سنوری  كۆندا  سەردەمی  لە  ئەگەرچی 

خوازیاری  دەوڵەتان  دواییدا  سەدانەی  لەم  بەاڵم  تێپەڕینەكردووە،  شارێك 

دەسەاڵتدارێتی بوون بەسەر گشت واڵتەكانیاندا.

بۆ  من  كورتەی  پێناسە  لەو  زۆر  ڕەخنەیەكی  دەتوانرێت  هەڵبەتە 

دەستەواژەی دەوڵەت بگیرێت. ئەگەر بمان ویستایە بەقەد ئەو فەیلەسوفە 

ئێمەش  نوسیوە،  دەوڵەتەوە  لەبارەی  بابەتیان  مافناسانەی  یان  سیاسیانە، 

بماننوسیایە كێشی حەفتا مەن كاغەز دەبوو، بەاڵم هەستدەكەم ئەوەی كە 

وتم بۆئەو مەبەستە بەسە.

لەبەرئەوە دیسانەوە دەگەڕێینەوە سەر پرسیارەكەمان ئایا دەتوانرێت 

پێودانگە جێ مەبەستەكان لەبارەی بەڕێوەبردنی دەوڵەتیش بەكاربهێنین؟

ئامانجە  سەرەتایی  ســەرچــاوەی  لەڕاستیدا  دەتوانین!  هەڵبەت 

تری  جۆرەكانی  گەرچی  بــووە.  دەوڵــەت  خودی  كۆن  دیموكراسیەكانی 

لە  هەبووە  ڕۆڵیان  ئاینی  ڕێكخراوی  هەندێك  بەتایبەتی  ئەنجومەنەكان، 

مێژووی دوایی بۆچوون و كردەوەی دیموكراتیكدا، بەاڵم هەر لە سەرەتای 

دیموكراسیەوە لە یۆنان و ڕۆمای كۆن ئەو بنەما سیاسیانەی كە ئێمە بە 

بۆ  وان  ئامڕازێك  وەك  دەزانین،  دیموكراسیان  نیشانەی  و  تایبەتمەندی 

دیموكراتیزەكردنی ئیدارەی دەوڵەت.
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وەك  دەوڵەتیش  كە  نەكات  دوبارەكردنەوە  بە  پێویست  ڕەنگە 

ڕەوەنــدە  بنەمای  لەسەر  بەتەواوەتی  كاتێك  هیچ  تر،  ئەنجومەنەكانی 

نەچێت.  بەڕێوە  داهاتووشدا  لە  ڕەنگە  نەچووەو  بەڕێوە  دیموكراتیكەكان 

لەگەڵ ئەمەشدا ئومێدەوارم نیشانیبدەم كە ئەم پێودانگانە، كۆمەڵێك پێوەری 

زۆر بەسوود بۆ پێوانەی دەستكەوت و دەسەاڵتی حكومەتی دیموكراتیك 

دەخەنە بەردەستمان.

پرسی دووەم: ئایا ئەمە شتێكی واقیع بینانەیە كە پێمانوابێت لەوانەیە 

سەردەمێك ئەنجومەنێك پەیدابێت و ئەم پێودانگانە بەتەواوی بهێنێتەدی؟ 

دەكرێت ئەم پرسیارە بەشێوازێكی تر بخەینەڕوو: ئایا دەكرێت سەردەمێك 

ئەنجومەنێكی ڕاستەقینە بەتەواوی دیموكراتیك بێت؟ ئایا لە دنیای واقیعیدا 

دەكرێت سەرجەم ئەندامانی ئەنجومەنێك بەڕاستی دەرفەتێكی یەكسانیان 

دەستوری  چەسپاندنی  بۆ  و  بابەتەكان  قوڵی  تێگەیشتنی  بۆ  پێبدرێت، 

دیسانەوە  پێودانگانە  ئەم  بەمجۆرەش  بەاڵم  وانەبێت،  لەوانەیە  كاركردن؟ 

بەسوودن؟ ئایا بەتەنیا كۆمەڵێك ئومێدی كەسنەزانانەو پڕوپوچن بۆ گەیشتن 

بە شتێكی مەحاڵ؟ وەاڵمەكەی بەشێوەیەكی سادە ئەمەیە كە ئەم پێودانگانە 

بەهەمان ڕادە بەسوودبێت، كە پێوەرێكی ئامانجی دەتوانێت بەسوودبێت، 

هەروەها لە زۆربەی ئەو پێوەرانەش بەسودترو بەجێترن، چونكە كۆمەڵێك 

پێوەر بەدەستەوە دەدەن كە دەتوانرێت بەوانە كاركردنی ئەو ئەنجومەنە 

ڕاستەقینانە هەڵبسەنگێنی كە بانگەشەی دیموكراسی دەكەن. ئەوان دەتوانن 

وەكو كۆمەڵێك ڕێنمایی وابن بۆ بەرجەستەكردن و گۆڕینی شێوەی دامەزراوە 

ئەم  ئایا  هەروەها  كەسیەكان،  ساماندەرە  پەیڕەونامەو  كارگێڕی،  سیاسی، 

لە  دیموكراسی  خولیای  كە  كەسانەی  ئەو  هەموو  بۆ  دەتوانن  پێودانگانە 

مێشكیاندا پەنگدەخواتەوە كۆمەڵێك پرسیاری گونجاو بخاتەڕوو یارمەتیدەری 



51 ئاشنابوون بە دیموكراسی

هەوڵەكانیان بێت بۆ دەستكەوتنی وەاڵم؟

بەو پێیەی كە بەڵگەی بوونی باشترین شۆربای برنج خواردنیەتی، 

ئومێدەوارم لە پاشماوەی ئەم بەشەدا نیشانیبدەم كە ئەم پێودانگانە چۆن 

دەتوانن ئێمە بەرن بۆ وەاڵمی هەندێك مەسەلەی تەوەری تیۆری و كرداری 

دیموكراتیك.

پرسی سێیەم: ئەگەر قبوڵیشی بكەین كە ئەم پێودانگانە دەبنە كۆمەڵێك 

ڕێنمایی بەسوود، ئایا بۆ نەخشەكێشانی بنەما سیاسیە دیموكراتیەكانی بەسن؟ 

ئەگەر بەوجۆرەی كە پێشتر ئاماژەم پێدا، ئەركی داڕشتنی پەیڕەونامەیەكی 

دیموكراتیانە و پێشنیاری بنەما ڕاستەقینەكان بۆ بەڕێوەبردنی دیموكراتیانەی 

ئەنجومەنێك دەخرایە ئەستۆی تۆ، ئایا دەتوانیت ڕاستەوخۆ لەسەر بنەمای 

ئاشكرایە  شتێكی  دابڕێژیت؟  پەیڕەونامەكە  بردن،  ناوم  پێودانگانەی  ئەو 

كارەكەی  خاوەن  ئامادەی  پێودانگی  تەنها  كە  ئەندازیارێک  نەدەتوانی  كە 

جۆری  ژمارەو  گشتی،  شێوازی  ئەندازە،  شوێن،  واتە  بێت  لەبەردەستدا 

تەنیا دوای ڕوانین بەسەر زۆر  تر  كاتبەندی و زۆرشتی  نرخ،  ژوورەكان، 

دامەزراوە  بارودۆخی  دابڕێژێت.  دیزاینەكەی  دەتوانین  تایبەتدا  هۆكاری 

سیاسەكانیش بەهەمان شێوەیە.

ئەمەی كە ئێمە چۆن دەتوانین بە باشترین شێوە پێوەرە دیموكراسیەكان 

کاراییە  بنەماو  و  بەكاریانبهێنین  تایبەتدا  ئەنجومەنێكی  لە  شیبكەینەوە، 

دیموكراتیە پێویستەكانیان بنیاتبنێین، هەڵبەتە كارێكی هەروا سادەو ئاسان 

نییە، بۆ ئەنجامدانی ئەمكارە ناچارین خۆمان لەناو واقیعە سیاسیەكاندا نقوم 

بكەین، واتە لەو جێگایەی كە هەڵبژاردنەكانی ئێمە پێویستیان بە داوەری 

تیۆری و پراكتیكی هەژمارنەکراو دەبێت. یەكێك لە گیروگرفتەكانی ئێمە 

ئەوەیە كاتێك هەوڵ دەدەین چەندین پێودانگ بەكاربهێنین لەم بارەیەوە 



ئاشنابوون بە دیموكراسی 52

النی كەم چوار پێودانگ ڕەنگە هەندێك جار ئەوانە لەگەڵ یەكتردا بكەونە 

دژایەتیەوە و لەئەنجامدا ئێمە ناچاربین دادوەری لەنێوان بەها دژبەیەكەكاندا 

بكەین.

بخرێتەڕوو:  تریش  بنەڕەتی  پرسیارێكی  دەتوانرێت  دەرئەنجام، 

وادیارە تێڕوانینەكانی وتەبێژی سەرەكی، بێ كێشەوبەرە پەسەندكران، بەاڵم 

ئایا دەبوایە بەم چەشنەبێت؟ بۆچی دەبێت وابیربكەینەوە دیموكراسی شتێكی 

گرنگی دەوڵەتێك؟  بە  ئەنجومەنێك  بەڕێوەبردنی  لە  بەتایبەت  خوازراوە، 

یەكسانی  خوازیاربوونی  گریمانەی  پێش  دیموكراسی  خوازیاربوونی  ئەگەر 

ناماقوڵە؟  سیاسیە، بۆچی دەبێت بڕوامان بەشتێك بێت كە لە ڕووكەشدا 

بەهەرحاڵ ئەگەر ئێمە بڕوامان بە یەكسانی سیاسی نەبێت، چۆن دەتوانین 

داكۆكیكاری دیموكراسی بین؟ بەاڵم ئەگەر ئێمە بێ ئەمالوئەوال بڕوامان بە 

یەكسانی سیاسی هەبێت لەنێوان هاواڵتیانی دەوڵەتێكدا، ئایا ئەم كارە ئێمە 

ناچار ناكات بە هەڵبژاردنی پێودانگی پێنجەم، واتە مافی هاواڵتیبوون بۆ 

هەمووان؟

سەرچاوە:

-كتێبی )دربارە دموكراسی( – نوسیندە: رابرت دال، مترجم: حسن 

فشاركی – چاپ اول – 1389 ل 45 – 55
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قەیرانی دیموكراسی 
كوردی و سەرهەڵدانی فاشیزم

ئەكرەمی مهیرداد
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پێشەكی : 

بیرمەند و فەیلەسوفی گەورەی ئەڵمان و جیهان ))كارل ماركس(( 

لە  باس  شێوەیە  بەم  پۆناپارت((  لویس  برۆمێرو،  كتێبی))هەژدەی  لە 

دروستكردنی مێژوو دەكات لە الیەن مرۆڤەوە: ))مرۆڤەكان خۆیان مێژووی 

خۆیان دروستدەكەن، بەاڵم نەك بە دڵخوازی خۆیان و نە لەو سەردەم و 

سەردەمانە  و  ڕەوش  لەو  بەڵكو  بژاردووە،  هەڵیان  خۆیان  كە  ڕەوشانەدا 

كە لە ڕابوردوو بە میرات بۆیان جێماوەو هەمیشە لەگەڵیان ڕووبەڕوون. 

دروشم و نەریتەكانی تەواوی نەوە مردوەكان وەكو كێوەكان فشار دەخەنە 

ئالێرەدا بەڕاستی كاتێك كە هەندێ  كەس گوایە خەریكی  سەر مێشكیان. 

نوێسازی خۆیان و ژینگەی دەوروبەریان دەبن، یان دەیانەوێت شتێكی ناوازە 

دابهێنن، بە تایبەتی لەسەردەمی قەیرانی شۆڕشگێڕانەدا داوای یارمەتی لە 

ڕۆحی سەردەمەكانی ڕابوردوو دەكەن، ناوەكانیان و دروشمەكانی جەنگ و 

پۆشاكە كۆنەكان لەوان وەردەگرن، بۆئەوەی بەوبەرگ و ئارایشتە پیرۆزانەی 

دێرین بێنە ناو مەیدانی ئێستا و لە مێژووی جیهانی نوێدا یاری بكەن(()1(

مێژوی  لە  وەرچەرخانە  ساڵی  بێگومان  كە   1991 ساڵی  دوای  لە   

باشوری كوردستان بەرەو هێنانەدی دەسەاڵتی كوردی و سەرەتای ئەزمونی 

دیموكراسی، بەاڵم تەواوی هێزەكان، پارتەكان، تەنانەت خەڵكیش گیرۆدەی 

ڕابوردوون و مانا و باس و مێژووی ڕابوردوو هەمیشە فشاری لەسەر دڵ و 

سەرەكان داناوە و هەموان بە چەك و بەرگی ڕابوردووی مردوو هاتونەتە 
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ئێستا و دەیانەوێت بەو هۆكارانەوە مێژووی ئایندە دروستبكەن. ئەگەر چی 

خودی خەڵكی كوردستان، بەتایبەتی دەسەاڵتدارانی سیاسی و حكومەتی و 

خێڵەكی و خوێندەواری و خۆیان مێژووی خۆیان لەم 20 ساڵەدا دروست 

كردووە، بەاڵم هەمیشە ڕابوردوویان دوبارە كردوەتەوە، جەنگی ڕابوردووی 

سااڵنی 1964 و دواتر كرایە جەنگی ناوخۆی 1994، داگیركەرانی ئیسالمی 

دوبارە و چەند  هاتنە شەڕمان،  كوردیەوە  مێزەری  و  بەرگ  بە  ئەمجارە 

لەسەر شەقامی  ئاشكرا  بە  ڕاو دەنران و  بارە چەپەكان و كۆمۆنیستەكان 

بەردەمی ماڵی بەرپرس دەكوژران، ناكۆكی نێوان پارتەكان و باڵەكانی ناو 

حیزبەكان بەرەو جیابوونەوەی زیاتر و بەهێزتر هەنگاویان دەنا و سەرەنجام 

تەواوی شەڕو جەنگەكانی دەسەاڵت، تیرۆر، نەبوونی ماف و ئازادی لە نەوە 

كۆنەكانەوە وەكو دیاری دیموكراسی كوردی كرانە نیگەرانی، یان لە ڕاستیدا 

دێوە زمەی ئەم سەردەمە.

و   1991 بەهاری  ڕاپەڕینی  دوای  لە  كوردی  دیموكراسی  ئەزمونی 

ئێستا  هەتا  مێژووە  لەو  دەستپێدەكات.   1992 مایسی  مانگی  هەڵبژاردنی 

جار  هەندێك  و  دەبات  بەسەر  نیگەرانیدا  لە  كوردستان  لە  دیموكراسی 

سەردەم  لەو  بەشێك  دەبێتە  دیموكراسیش  لە  الدان  و  شەڕ  و  ئاشوب 

بە  بەرامبەر  باوەڕییە  بێ   و  نیگەرانی  نیگەرانی،  لە  مەبەست  مێژووە  و 

دیموكراسی لە كوردستان، یان ئەوەی كە چۆن ئەم دیموكراسیە دیفاكتۆیە 

دادپــەروەری  و  ئازادی  و  ماف  خاوەن  و  ڕاستەقینە  دیموكراسی  بكەینە 

و  نیشتیمانی  جۆری  لە  نیگەرانیيە  یان  دەستوری،  و  یاسایی  سیستمی  و 

نەتەوەیی كەچۆن و كەی ناوچە دابڕاوەكان بە ئەزمونی الوی هەرێم شاد 

بكەینەوە. مەبەستم لە ڕەوشەكانی ئاشوبیش ئەو هەلومەرجانەیە كە ئەم 

هەرێمە توشبوو بەشەڕی هەندێك لە ئیسالمی سیاسی و جیهادی و تەكفیری 
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لە سااڵنی 1993، 1997، 2003، یان جەنگی ناوخۆ وخۆكوژی نێوان پارتی و 

یەكێتی 1994 – 1997، پاشان دواین سەردەمی ئاشوب، ڕوداوەكانی 17 ی 

شوبات و دوو مانگی دواتر بوو كە تیایدا خۆپیشاندان بەرەو تراجیدیا برا و 

شێوەیەك لە شێوەكانی گاڵتە جاری ))مەهزەلە(( بۆ شۆڕش و یاخی بوون 

كرانە ڕەوشی سیاسی سەرەكی لە سلێمانی و ناوچەكانی سەر بەو پارێزگایە 

لەم باسانەدا زیاتر باس و لێكۆڵینەوە دەكەم لە سەردەمی ئاشوبی دوای 17 

ی شوبات. مەبەستم لە وشەی ئاشوبیش لەم مانا و زاراوانەدا پەیدا دەبێت، 

وشەی ئاشوب لە هەردوو زمانی كوردی و فارسی بەم مانایانە بەكاردێ : 

بێ   گۆبەند، سەردەمی  كێشەو هەرا،  ئاڵۆزی،  پشێوی، شڵۆقی،  ))ئاژاوە، 

یاسایی و كەس بەكەس، هەڵشێوان(()2(. 

ی   17 ڕووداوەكانی  لە  لێكۆڵینەوە  و  باس  بۆ  وشەیە  ئەم  منیش 

ئاشوبم  كاتێك وشەی  و هەر  كاردەهێنم  بە  دواتر  مانگ  دوو  و  شوبات 

بەكارهێنا، بێگومان هەموو ئەو مەبەست و مانایانە لە خۆ دەگرێ  و ڕاستی 

و  دیاردە  ئەو  هەموو  دواتر  و  شوبات  ی   17 كە  دایە  لەوە  دڵنیایش  و 

مانایانەمان لەو ڕووداوانەدا بینی. 

یەكەم، نیگەرانی و قەیرانی دیموكراسی كوردی 

أ- دیموكراسیی دیفاكتۆ :

دەسەاڵتەكان  و  ڕاپەڕین  و  شۆڕش  هەموو  كوردا  مێژووی  لە   

دیاردەی دیفاكتۆ بوون. هەندێك لە شۆڕشەكان لە دوای جەنگی دەوڵەتانی 

داگیركاری كوردستان لەگەڵ دەوڵەتانی دیكەدا سەریانهەڵدا هەموو ڕابەرە 

سیاسیەكانی كوردستان ڕابەرانی نەریتی و كاریزمایی بوون، یان لەالیەن 

ئەوانەوە وەكو هاوكار كرانە سەركردە، تا ئێستا سێ  جار كورد دەسەاڵتی 
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سیاسی هەبووە كە دوانیان كورت خایەن بوون و سێیەمیش ئەوەیە كە 

ئێستا لە هەرێمی كوردستانی باشوردایە. دەسەاڵتی حكومەتی كوردستانی 

حەفید  مەحمودی  مەلیك  چونكە  بوو،  پاشایانە  دەسەاڵتێكی  جنوبی، 

وەكو نەریت و دیفاكتۆی سیاسی بووە مەلیكی كوردستان، لە ئەنجامی 

قادری،  تەریقەتی  یەكەمیان وەكو جێنیشینی شێخانی  دوو دیفاكتۆوە و 

دووەمیان وەكو چاولێكردن لە دەسەاڵتی پاشایەتی)ئێران، حیجاز، ئۆردن، 

عێراق(.

دیفاكتۆ  حكومەتی  هەر  مەهابادیش  لە  كوردستان  حكومەتی   

بوو، چونكە دەسەاڵتەكەی درایە دەست كەسێكی نەریتی و دەسەاڵتداری 

ڕابوردوو )كە قازی موحەمەد( بوو، هەروەها بەو جۆرەش دیفاكتۆ بوو 

كە سیاسەتی پەیڕەوی یەکێتی سۆڤێت هەبوو، چونكە یەکێتی سۆڤێت بوو 

كە بەشێكی زۆری باكوری ئێرانی بە دەستەوە بوو. بێگومان دەسەاڵتێك 

لە سایەی ئەم هێزە جیهانیەدا پەیڕەوی لە هەمان سیاسەت دەكات و 

دەچێتە ئەو فەلەكەوە. ڕووخان و نەمانی ئەو دەسەاڵتەش ڕووخانێكی 

لە ئەنجامی كشانەوەی هێزەكانی یەکێتی سۆڤێت و بووە  دیفاكتۆ بوو 

قوربانی ڕێكەوتنی نێوان یەکێتی سۆڤێت و حكومەتی شاهانەی ئێران. 

وەدەرنانی  و   1991 لەساڵی  عێراق  بۆ  هاوپەیمانان  هێرشی   

بۆ  دیفاكتۆی  مەرجی  هەلو  كوەیت،  لە  ســەدام  و  بەعس  هێزەكانی 

الوازبوونی ئەو ڕژێمە سازكرد، ئەگەرچی ڕاپەڕینی كوردان لە بەهاری 

1991 داستان و سەروەری شۆڕشگێڕانەی بێ  هاوتابوو لە مێژووی كورد 

سەدام  و  بەعس  الوازی  و  شكست  و  هەلومەرجەكە  خودی  بەاڵم  دا، 

زەمینەی ئەو وەرچەرخانە مەزنەی بۆ كورد دروستكرد. حكومەتی هەرێم 

هەر لەسەرەتاوە بە هەڵبژاردنی گشتی هاتە سەر دەسەاڵت و پەیڕەوی 
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لە  بێگومان  دەسەاڵتەش  ئەم  هەڵبژارد.  پەرلەمانیشی  و  دیموكراتی 

دیموكراسی بوونیدا دیفاكتۆ بوو، چونكە بەشێك بوو لە هێزی هاوپەیمانان 

و واڵتانی دیموكراتی رۆژئاوا بە رابەرایەتی ئەمەریكا. 

 دیفاكتۆبوونی ڕاپەڕینی 1991 و دروست بوونی حكومەتی هەرێم 

لە 1992 بێگومان جێگەی ڕەخنە نین و دەبێت وەكو هەلێكی مێژوویی 

و جیهانی بۆ وەرچەرخان لەم ناوچەیەدا چاوی لێبكرێت. هەروەك چۆن 

ڕۆژهەاڵتی  نادیموكراتیكی  زەریای  لە  هەڵبژاردن  كەناری  بۆ  پەنابردن 

ناوەڕاست، لە الیەن سەركردایەتی سیاسی كوردەوە كارو هەڵبژاردنێكی 

مێژوویی شایستە بوو، بەاڵم ڕزگار نەكردنی ئەزمونی دیموكراسی الویی 

كوردی لە ڕەوشی دیفاكتۆ بوون، مایەی نیگەرانی و ڕەخنەیە و ئەگەری 

الوە.  دیموكراسیە  ئەم  بۆ  كەمینەدایە  لە  هەمیشە  قەیران  بەرپابوونی 

تەمەنی  كە  لەوەیە  مەبەست  الو((  ))دیموكراسی  زاراوەی  بەكارهێنانی 

دیموكراسی كوردی هەروەك چۆن 20 ساڵە، دروست بەو مانایەش دێت 

لە  تایبەتی  )بە  ساڵەیە،   20 الوێكی  وەكو  بیركردنەوەشی  و  عەقڵ  كە 

فەرهەنگ و لۆجیكی ڕۆژهەاڵتی دا(. هەموو شتێك بە ئەزمون فێردەبێت، 

یان وەكو نەریت و كاریگەری ڕابوردوو بە میرات بۆی بەجێدەمێنێ ، هەر 

بەو شێوەیە تەواوی بیركردنەوەی حوكمڕانی))نەك سیستمی حوكمڕانی(( 

و ژیانی سیاسی لە كوردستان بە تاقیكردنەوەی ئەزمونەكان و كاریگەری 

بەجێماوی نەریت و ڕابوردوو بەڕێوە دەچێت. 

 تێڕوانین و مەبەستی گرنگ و ڕەخنەگرانە لەم شێوە دەسەاڵتداریە 

)لە  سیاسیانە  بیركردنەوە  یان  دەسەاڵتانە  ئەم  كە  لەوەدایە  دیفاكتۆیانە 

بڕیاڕ  و  بیردەكەنەوە  پایانە  ئەم  لەسەر  حكومەت(  نــاوەوەی  و  دەرەوە 

دەدەن، كاریگەری بەجێماوی نەریت و ڕابوردوو، هێزی واقعی و دیفاكتۆ، 
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بەرژەوەندی و هەژمونی ئابوری و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە 

قازانجی هێزەكان وسەرئەنجام فریودان لەبەرامبەر ئەم ڕەوشانەدا، دەبێت 

چاومان بشۆین و جۆرێكی دیكە بیربكەینەوە و بڕیار بدەین لەسەر بناغەی 

دامەزراندنی سیستمی حوكمڕانی )دەستوری، یاسایی، عەقاڵنی(، سیستمی 

تیۆریكی  زانستی،  ژیانی  ڕەوش،  گرتنەبەری  دادپەروەری،  ئازادی،  ماف، 

پێش وەخت، نەك كەوتنە ناو چاڵەكانی ئەزمونەوە. جیاوازی سەرەكی و 

بنەڕەتی نێوان دیموكراسی دیفاكتۆ و دیموكراسی عەقاڵنی و سیستماتیك 

لەمەودوا یەكێك دەبێت لە پرسە هەرە گرنگەكانی ئەزمونی ژیانی سیاسی 

و دیموكراسی لە كوردستان، یان هیوادارم وابێت.

ب- كۆماری ڤایمار )1918 – 1933( ی ئەڵمانیا و بەراوردی لەگەڵ 

هەرێمی كوردستان: 

لە  ئەڵمانیا  ئیمپڕاتۆریای  سەربازی  و  سیاسی  داڕمانی  ئەنجامی  لە 

ساڵی 1918، دەسەاڵتێكی كۆماری و دیموكراتیكی دیفاكتۆ لە ئەڵمانیا پێكهات 

و لەسەر كەالوەكانی ئیمپراتۆریای ڕووخاو كۆمارێكی الو دروستبوو، كە بۆ 

سەردەمێك پایتەختەكەی لە شاری ڤایمار بوو، هەر بۆیەش لە مێژوودا بەو 

ناوە ناسراوە. 

و  خەبات  لە  نەبوو  بەشێك  ڤایمار  دیموكراسی  كە  ))لەبەرئەوەی 

ئەنجامی خەڵك و هێزەكانی دیموكراسی، یان لە پێناوی ماف و ئازادی، 

هاتە  دیكەدا  ئەڵتەرناتیڤەكانی  نەبوونی  زەمینەی  لە  كۆمارە  ئەم  بەڵكو 

ئەڵمانیاوە، هەر بۆیە كۆماری تازەدامەزراو خاوەن ڕابەرایەتی دیموكراتیك 

زیاتر  دەسەاڵتە  ئەم  بێت،  گشتی  ڕێزی  و  پێشوازی  شایەنی  كە  نەبوو 

كارایی  و  كاریگەری  نەك  هەبوو،  دیفاكتۆیی  و  ڕوخساری  تایبەتمەندی 

پێویستی دیموكراتی )3(.
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لە مانگی شوباتی 1919 )ئەنجومەنی دامەزرێنەرانی گشتی( لە شاری 

ڤایمار لە باشوری ڕۆژهەاڵتی ئەڵمانیا پێكهات. لە 31ی تەموزی هەمان ساڵدا 

یاسای بنەڕەتی )دەستور( نوێ  ڕاگەیەنرا، كە تیایدا بەرنامەی سەرۆكایەتی 

كە  ئەنجومەن  دوو  خاوەن  پەرلەمانی  سیستمی  ساڵ،  حەوت  بۆ  كۆمار 

یەكێكیان بۆ نوێنەرایەتی ناوچەو هەرێمەكان، دووەمیان ئەنجومەنی گشتی 

فیدراڵ بوو. ئەنجومەنی نیشتیمانی )پەرلەمان( تا بەهاری 1920 لە ڤایمار 

)فریدریك  كۆمار  سەرۆك  یەكەمین  بەرلین،  چووە  پاشان  بوو،  جێگیر 

ئێبەرت( لە شوباتی 1919 تا مردنی لە شوباتی 1925 لەو پۆستەدا بوو. 

ئێبەرت سۆسیالیستێكی میانڕەو بوو كە لە بیری ڕێكخستنی كۆماری دابوو 

ئەو  دوایی  كۆماری  سەرۆك  بنەڕەتی.  یاسای  دیموكراتیەكانی  پێوەرە  بە 

)فیلد مارشال فۆن هیندنبۆرگ( بوو كە ناسیۆنالیستێكی توندڕەو، لە ناخدا 

الیەنگری دەسەاڵتی شاهانە بوو.

كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە لەگەڵ قەیران و كێشە سەختەكانی 

ئابوری ڕووبەڕوو بوو، هەروەك هەرێمی كوردستان لە ساڵی 1992 هەتا 

ئابوری  ئابڵوقەی  ئەنجامی  لە  ئابوریانەش  كێشە  و  قەیران  ئەم   .2003

هاوپەیمانان بوو لە سااڵنی جەنگ و دوای جەنگ، هەروەها بەشێك بوون 

لە نەبوونی توانای دارایی بۆ ئاوەدانكردنەوەی واڵت لە دوای جەنگ )هەمان 

ڕەوشی هەرێم(، سەرەنجام قەیرانی ئابوریی جیهان لە ساڵی 1929 گورزی 

شكستانە  و  قەیران  ئەم  ئەنجامەكانی  ڤایمار.  ئابوری  وەشاندە  كاریگەری 

بێكاران  )لە ساڵی 1931 ژمارەی  بێكاری  بااڵكردنی گرانی و باڵوبونەوەی 

گەیشتە 5 ملیۆن( كە ژێرخانی تەواوی كۆمەڵگای هەژاند لەم سەردەم و 

ڕەوشەدا لە هەڵبژاردنی ساڵی 1930 بەشێوەی چاوەڕوان نەكراو حیزبی نازی 

هێنا.  بەدەست  كورسی   109 هێتلەر  ڕابەریی  بە  سۆسیالیست(  )ناسیۆنال 
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ئەم ڕەوەندە سیاسیە تا 2 ساڵی دیكە بەردەوام بوو، بەاڵم لەساڵی 1932 

نازیەكان، بوونە گەورەترین حیزب و 230 كورسیان بەدەست هێنا، دواتر 

ساڵی 1933 هێتلەر و حزبی نازی تەواوی پایەكانی دیموكراتیكی ڤایمار و 

یاسای بنەڕەتی و ژیانی سیاسی و حزبایەتی دیموكراتیان هەڵوەشاندەوە و 

خۆیان كرد بە حیزبی تاكانە و سەركردە و ڕەها، بێگومان خوێنەران مێژووی 

هێتلەر و نازیزم و جەنگی جیهانی دووەم و دوژمنایەتی كردن و لەناوبردنی 

یەهودیەكانیان لە هۆلۆكۆست بە دەستی نازیەكان بیستوە، یان خوێندویانە.

 ئەوەی كە ئێستا بۆ ئێمە گرنگە و شایەنی باس و تێڕامانە ئەزمونی 

دیموكراسی دیفاكتۆو شكستی كۆماری ڤایمارە، ئەگەرچی لە الیەن هێزێكی 

فاشیستی و دژی دیموكراسی لەناوبرا، بەاڵم خودی زەمینەكانی سەرهەڵدانی 

ئەو ڕەوتە دڕندەیە لەناو كۆمەڵگەی ئەڵمانیا و حوكمڕانی ڤایمار دابوو، كە 

بێگومان جێگای سەنج و لێكۆڵینەوە دەبێ  ! 

 بەراوردی نێوان كۆماری ڤایمار و هەرێمی كوردستان، دەتوانێت 

لەسەر  دەبێ   و  هەبووە  كاریگەرییان  كە  بخاتەڕوو،  گرنگ  پرسی  دوو 

ئایندەی ئەزمونی دیموكراسی لە كوردستان: یەكەم: هەلومەرجی دیفاكتۆی 

لە  هێز  دوو  بااڵدەستی  و  هەرێم  و  ڤایمار  لە  هەریەك  لە  دیموكراسی 

هەردوو بواری حوكمڕانی و ژیانی سیاسی گشتی دا. دووەم: ئەوەمان بۆ 

دەرئەكەوێت كە ئەزمونی ))دیموكراسی بەبێ  هێزەكانی دیموكرات(( بەرەو 

كام ئاكام و ئاڕاستە دەچێت و هێزە كۆنە پەرستەكان بەناوی ئۆپۆزسیۆنەوە 

چۆن زەفەریان بە ڤایمار برد و چۆن كەمینیان بۆ دیموكراسی لە هەرێمی 

تایبەتمەندیەكانی  بەخاڵ  كە  ئەوەیە  كار  باشترین  ــاوە.  دان كوردستاندا 

دیموكراسی دیفاكتۆی ڤایمار باس بكەم و بەراوردیان بكەم لەگەڵ ئەزمونی 

20 ساڵەی دیموكراسی كوردیدا. 
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1- كۆماری ڤایمار هەر لەسەرەتاوە ڕووبەڕووبوو لەگەڵ كۆمەلێك 

كێشەی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی كە لە سیستم و ژیانی ڕابوردوو 

بۆی بەجێمابوو كە پەیداكردنی سیستم و جێگیری سیاسی و گشتیان لە واڵت 

سەخت یان ئاستەم دەكرد. ئەمەش هەمان سەردەمی یەكەمی حكومەتی 

هەرێممان بیردەخاتەوە لە ساڵی )1992 – 2003(. 

2- دیموكراسی بێ  هێزی دیموكراتیكی ڤایمار بەو مانایە دێت كە 

ئەم ڕژێمە بێبەش بوو لە پشتیوانی و بنەمای كۆمەاڵیەتی و هێزەكانی لیبراڵ 

و ئازادی خواز و تەنانەت نەیدەتوانی پاڵپشتی توێژ و بەشەكانی نوخبەی 

ئەزمونی  كە  نەخوازراوەیە  ئەو  هەمان  ئەمەش  بكات.  فەراهەم  واڵتیش 

الیەك  لە  لەبەرئەوەی  دەبات،  بەسەر  تیایدا  كوردستاندا  لە  دیموكراسی 

خودی ئەو هێزە ئازادی خواز و دیموكراتانە، هێشتا وەكو هێزی كۆمەاڵیەتی 

لەبەر ئەوەی خودی شاندی دەسەاڵتدار  نەبون، لە الیەكی دیكەش  پەیدا 

تا ئێستاش خەریكی الوانەوەی توێژ و چینە داراكانن،  پارتی(  )یەكێتی و 

هێشتا هێزە نەریتی و كۆنەكان دەسەاڵتەكان بەڕێوە دەبەن. 

بوون  كەمیندا  لە  هەمیشە  كە  ڤایمار  كۆماری  نەیاری  هێزی   -3

بۆ لەناوبردن، یان كێشە سازكردن و تا ڕادەی ئەوەی كە یاسای بنەڕەتی 

و  نازیەكان  ناسیۆنالیستەكان،  لە  بوون  بریتی  نەكەن،  پەسەند  )دەستوور( 

ئیسالمی  لەسەرەتاوە  هەر  هەرێمیش  نەیاری  هێزەكانی  كۆمۆنیستەكان. 

دواوە  بە   2009 ساڵی  لە  پاشان  بوون،  تەكفیریەكان  و  جیهادی  سیاسی 

دواوە  بە   2010 ساڵی  لە  كە  زیادبوو،  بۆ  یشیان  )گــۆڕان(  ئۆپۆزسیۆنی 

ماهیەتی توندڕەو و هەژمونخوازی خۆی ئاشكرا كرد. 

ئابوریشدا هەروەكو  زەمینەی  لە  ڤایمار  دیفاكتۆی  دیموكراسی   -4

ژیانی سیاسی، لە الیەن هێزە دەوڵەمەند وداراكانەوە بەڕێوەدەچوو یان ئەوان 



63 ئاشنابوون بە دیموكراسی

لێی بەهرەمەند بوون، مێژووی ئابووریی ڤایمار لە سەرەتای دامەزراندنیەوە 

تا ڕوخاندنی مێژووی بەرژەوەندی و دەسەاڵتی چینە دەوڵەمەند و داراكان 

یان  تردەكران،  دەوڵەمەند  یان  سیاسیەوە  دەسەاڵتی  لەالیەن  كە  بوون، 

سەرمایەكانیان دەپارێزرا یان تەواوی سیستمی حكومڕانی سیاسی لە خزمەتی 

بەرژەوەندی دارایی ئەواندا بوو. مێژووی ئابوری هەرێمیش لە ساڵی 1991 

كوردستان  سەرمایەدارانی  و  دەوڵەمەندان  بۆ  ڕەوشە  سێ   ئەم  ئێستا  تا 

دەسەاڵتدارانی  هاوبەرژەوەندی  لەگەڵ  ئەمانەش  بێگومان  دەسەلمێنێ ، 

سیاسی)بەهەمووڕەنگ و ناوەكانەوە( و دەسەاڵتدارانی ئابوری. 

5- لە كۆماری ڤایماردا، سەرەڕای ئەوەی كە دەستور و یاسا هەبوون 

و خودی ئەم كۆمارەش بە دەستووری ڤایمار دامەزرا، بەاڵم هەموو ژیان 

و مێژووی ئەم كۆمارە لە دەستی سێ  هێزدابوو و هەر ئەوانیش بڕیاری 

چارەنوسیان دەدا. ئەو هێزانە بریتی بوون لە)نەریتی میلیتاریستی ئەڵمانیا، 

سەرئەنجام  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابوری  و  سیاسی  بااڵكانی  هێزە  بەرژەوەندی 

ئەو هێزە سیاسیانەی كە هەبوون یان دواتر پەیدابوون(، لە هەرێمیش هەر 

لەسەرەتای ڕاپەڕینەوە بەو شێوەیە بوو هەتا ئێستا، تا ئێستا هێزی سەربازی 

دەسەاڵتی  لەدەستدایە.  ئەزمونەكەیان  دەسەاڵت  هەموو  پێشمەرگایەتی  و 

هێزی سیاسی و ئابوریییە بااڵ دەستەكان و تەنانەت خێڵەكانی بەجێماو لە 

مێژوش هێشتا دەسەاڵتدارن، لە ڤایمار و لە كوردستان دەسەاڵت و ژیانی 

سیاسی لەسەر چوار پایە بەڕێوە دەچن: هێز، بەرژەوەندی، نەریت، بۆیە 

بۆ هەردووكیان دیموكراسی بەهێزەكانن نەك دیموكراسی گشتی و یاسایی 

ڤایمار  دەسەاڵتدارانی  و  بەهێز  دیموكراسی  هەموان.  بۆ  بەهرەمەند  و 

بوو.  نازیەكان  فاشیزمی  كە  بەرهەمهێنا  پەالماردەرتری  و  بەهێزتر  هێزی 

دیموكراسی كوردی كام نەیاری بەهێزتر و دڕندەتر بەرهەم دێنێ . 
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تیۆری  بیرمەندانی  دیفاكتۆ:  دیموكراسی  داڕمانی  زەمینەكانی  پ- 

ڕەخنەیی لە زانستی كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتی كە لە مێژوودا بە )قوتابخانەی 

هێربرت  ئادۆرنۆ،  تیۆدۆرۆ  هۆركهایمەر،  )ماكس  ناسراون  فرانكفۆرت( 

ماركیوزە، واڵتەر بنیامین و ئەریك فرۆم( و بەشێكی دیكە لە بیرمەندانی 

تر لەو بڕوایە دابوون كە ))الوازی، ناسازگاری و داڕمانی كۆتایی كۆماری 

ئەڵمانیا كە ئەم  لەو واقیع و ڕاستیەوە بوو كە شۆڕشی 1918 ی  ڤایمار 

كۆمارەی هێنایەدی بە پێچەوانەی شۆڕشی ئینگلیز )1680 – 1689(، شۆڕشی 

فەڕەنسا )1789 – 1795( یان شۆڕشی ئەمەریكا )1776 – 1783( و شۆڕشی 

ڕوسیا )1917 – 1921( بەو ڕادەیەی ئەوان فراوان نەبوو، بەڵكو لە ئەنجامی 

شكستی ئەڵمانیا بوو لە جەنگی جیهانی یەكەم و الوازبوونی خودی دەسەاڵتی 

ئیمپراتۆری لە واڵت. هەر یەك لەو شۆڕشانەی كە ناویان هات لە جێگای 

خۆیان حكومەت و دەوڵەتی بەهێزو ڕژێمی سیاسی و پایەدارییان بەدیهێنا. 

كۆنەپارێزی  دوژمنانی  توڕەیی  و  ئەگەر چی ڕق  ئەڵمان  1918ی  شۆڕشی 

بەهێزتر كرد، بەاڵم سەركەوتوو نەبوو لە هێنانەدی دۆستانی بەهێز. ئەو 

ڕژێمە سیاسیەی كە لە ئەنجامدا هات پایەدارو بەهێز نەبوو لە پیادەكردنی 

دیموكراسیدا(( )4(

 ئەزمونی ڤایمار و هەرێمی كوردستان و تەواوی دیموكراسیە دیفاكتۆ 

و تازەكان لە نمونەی 25 ی ینایری میسر، زەمینەكانی الوازی و شكستی 

ئەوان دەتوانێت پرسی گرنگ و تیۆری بە نرخ بێت، بۆ داوەریكردن لەسەر 

هەموو ئەو دیموكراسیە تازە پەیدابووانەی كە بە دیفاكتۆ دەمێننەوە، یان 

دەیانەوێت وەها بمێننەوە كە بێگومان ئەمەش دەبێتە زەمینەی لەناوچونیان، 

ئەو زەمینانەش ئەمانەن : 
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1- الوازیی بونیادی و پێكهاتەیی:

 یەكەمین ئاستەنگی دیموكراسی دیفاكتۆ )ڤایمار( كە دەستی خستبووە 

بینە قاقای، ئەوە بوو كە ئەم ئەزمونە و پارت و الیەنە هاوپەیمانەكانی 

الوازبون لە بونیاد و پێكهاتەی دیموكراتیكدا. بەشی هەرەزۆری دەسەاڵت 

هەندێ   لە  یان  بوو،  دیموكراسیەوە  نهێنی  و  شاراوە  دوژمنانی  بەدەست 

بەجۆرێك  كە  بوو،  بەدەستەوە  سازشیان  چارەنوس  دەسەاڵتی  جێگادا 

كاردەكەن كەپێچەوانەیە لەگەڵ بەهاو ئەزمونەكانی دیموكراسی. بەرژەوەندی 

دەوڵەمەندەكان، یان خاوەن كارەكان ناهێڵێت كە یاسای كاری دیموكراتی 

لەواڵت هەبێ، خاوەنانی كەرتی تایبەت ناهێڵن بیمەی كارمەندان و كرێكارانی 

ئەو بەشە بخرێتە یاساوە و هەواڵێك لەیاساكانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 

لەدیموكرسی دیفاكتۆدا نابینرێ. سەرئەنجام تەواوی هێزەكۆنەكانی ئاینی، 

خێڵەكی، سەربازی و ئابوری لەم دەسەاڵتەدا بەهێزو كاریگەرن و خەڵكانی 

كەمترین  بەاڵم  سیستمە،  بەو  ئومێدیان  ســەرەڕای  شیش،  بێبە  هــەژارو 

بەهرەمەندییان بەركەوتووە یان نا!

2- الوازیی و ناسازی حكومەت و دەسەاڵت :

لەم دیموكراسیەدا یان یاساو ڕێسای پێویست بۆهێنانەدی سیستمی 

هێزو  پێناكرێت.  كاریان  ڕێساكان  یاساو  یان  نییە،  راستەقینە  دیموكراتی 

یان  یاسا،  دەكرێنە  رابــردوو  دەسەاڵتدارانی  و  بەهێزەكان  بەرژەوەندی 

پێوەر. زۆربەی حكومەتەكان لەم رژێمە دیفاكتۆیانەدا الوازن و بەدەستی 

بەهێزەكانەوەن یان خۆیان خوازیاری ئەوەن كەبەشێك بن لە بەرژەوەندی 

هێزو الیەنە بەهێزەكان. 
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3- الوازیی ڕەوشی سیاسی و پارتە سیاسیەكان:

هەرچەند زۆربەی پارتە،سیاسیەكان دیموكراسی و ئازادی خوازییان 

دەچن.  پرسانەدا  ئەم  پیادەكردنی  بەالی  زۆركەم  بەاڵم  دروشم،  كردوەتە 

پارتە سیاسیە دیموكراتخوازو پێشكەوتوو خوازەكان لەم جۆرە سیستمانەدا 

وەكو الیەنی ناچاالك و ناكارا هەمیشە بەسەر دەبەن، بەاڵم هێزە كۆنەپارێزو 

كۆنەپەرستەكان، یان ئیسالمیە توندڕەوەكان چاالك و كاراو بەهێزن. دەسەاڵت 

لەدەستی  سیاسی  ژیانی  بەاڵم  و سۆسیالیستەكاندایە،  دیموكرات  لەدەستی 

كۆنە پەرست و فاشیستەكاندایە. پرسێكی دیكەی ئەم زەمینەیە ئەوەیە كە 

بەشی هەرە زۆری هێزە سیاسیە دیموكرات و سۆسیالیستەكان لەپەراكەندەیی 

و باڵویدان و ناتوانن، یان نایانەوێت بەرەی داكۆكی لەدیموكراسی و ئازادی 

خوازی بۆ باشتركردنی ژیان و سیستمی دیموكراسی پێكبهێنن. 

4- بێالیەنی و نەبوونی پیشتیوانی بەهێزی خەڵك:

لەدیموكراسی دیفاكتۆدا زۆرینەی خەڵك لەدوو رەوشدا ژیان بەسەر 

دەبەن، لەالیەك ئەوان دڵسارد و بێالیەنن بەرامبەر بە دیموكراسی ڕووكەش 

هیواكانیان  و  ئاوات  كە  نییە،  بەدیموكراسیەك  بڕوایان  یان  دیفاكتۆ،  و 

پاراستن  و  داكۆكی  بۆ  كۆمەاڵیەتی  هێزی  دیكە  لەالیەكی  و  نەهێنێتەدی 

دەیانەوێت  هەمووان  دروستنەبووە.  هێشتا  دیموكراسی  گەشەپێدانی  و 

بۆبەهرەمەندتر  بۆباشترو  ژیانیان  كارێزماكان  یان  سیاسەت  دەســەاڵت، 

پیشتیوانی  لە  بێالیەنن  یان  هێزن،  كەبێ  كەسانەن  ئەو  خۆیان  و  بكات 

دیموكراسی دیفاكتۆ. زۆرینەی خەڵكی ئەڵمانیا نەیاندەویست ڤایمار بڕوخێ ، 

بەاڵم دەیانخواست كەباشتر بێت بۆهەركام لەم دوو ئامانجەش هیچ كارو 

لەدژی  كوردستانیش  هەریمی  خەڵكی  زۆرینەی  نەدەكرد.  پیشتوانیەكیان 
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نەیارنی  و  ئۆپۆزسیۆن  لەالیەن  بوون  ڕوخانی حكومەتی هەرێم  دروشمی 

دیموكراسیەوە، بەاڵم هیچ پیشتیوانیەكی بەرچاویان پیشان نەدا. 

5- كێشەو ئاستەنگی ئابوری و نەبوونی دامەزراوەكانی ئابوری:

بااڵكردن گرانی و  ئابووری و  ئاستەنگەكانی  سەرهەڵدانی كێشە و 

فراوانبوونی بێكاری، یان زیاتر بوونی رێژەی هەژاری. هۆكاری سەرەكیش 

بۆئەم كێشەو ئاستەنگانە تەنها نەبوون، یان الوازیی توانای ئابوریی دەوڵەت 

كە  ــات،  وادەك ئابوری  یاساكانی  و  دامــەزراوەكــان  نەبوونی  بەڵكو  نییە، 

هەژاران و بێبە شان بەرگری بكەونە ژێر دەستی هێزو بەرژەوەندی دارا 

 1933_1918 ڤایمار  كۆماری  ئابوری  ئەزمونی  تەواوی  چەوسێنەرەكان.  و 

لەنەبوون و الوازیی ئابوریی و بێدەسەاڵتی دەزگاو یاساكانی ئابوریدا ژیانی 

پیشتیوانی  بێ  زەمینەی  و  هۆكار  دەبنە  ئەمانە  بێگومان  كە  بەسەربرد، 

خەڵك بەرامبەر بەدەسەاڵت و دەسەاڵتیش بەرامبەر بەخەڵك، بەاڵم رەوشی 

یەكەم سااڵنی  بینیوە،  بە خۆوە  دیفاكتۆی هەرێم دوو سەردەمی  ئابوری 

1991_2003 كە هەژاری، بێكاری و كێشەی ئابووری و الوازیی ئابووری 

بوو لە هەرێمدا، بێگومان وێڕای نەبوونی یاساو دەزگا ئابورییەكان. دووەم 

لەساڵی 2003 بەدواوە پێشكەوتن و توانای ئابووری بەرەو بااڵ چووە، بەاڵم 

هێشتا كێشەكانی بێكاری، گرانی و هەژاری بۆ بەشێك لە خەڵكی كوردستان 

هەرماوە و تائیستا دیسان یاساو ڕێسای ئابووری بۆ ریفۆرم یان چاكسازی 

لە هەرێمدا نییە. 

یەكێكی دیكە لەكێشەو ئاستەنگەكانی هەرێم ویڕای باشبوونی توانای 

تەواوی  دارایی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  نەبوونی  كە  ئەوەیە  ئابووری 

دوڵەمەندان  و  هەژاران  نێوان  جیاوازی  و  گرتوەتەوە  واڵتەی  ئەم  ژیانی 

هەتادێت زیاتر دەبێت. 
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6- كاردانەوە یان توندڕەوی بەشێك لە خەڵك :

سیستمی  و  حكومەت  لە  الیەنگیری  خەڵك  زۆرینەی  بێگومان 

الیەنگیریەدا.  لەم  نین  چاالك  زۆرینەیەش  ئەو  بەاڵم  دەكەن،  دیموكراتی 

هەندێكی دیكە لە خەڵك دەكەونە كاردانەوە و توندڕەوی كە هاندەركانیان، 

بێگومان نەیارانی كۆنە پەرست و توندڕەون. زەمینەی كاردانەوە و توندڕەوی 

ئەو هەندە لە خەڵك، یان لەبەر ئەوەیە كە ئەو خەڵكانە هەر لە بونیادا 

لە دژی دیموكراسین، یان لەبەر خراپی ژیان و گوزەرانیانە. سەرهەڵدانی 

فاشیزم لە ئەوروپای نێوان دوو جەنگی جیهانی و سەرهەڵدانی ئیسالمی 

سیسی و جیهادی لە رۆژهەاڵتی ناوەراست لە سااڵنی 2000،1990،1980ی 

توندڕەوی  و  كــاردانــەوە  زەمینانەوەیە.  لــەو  هــەر  بیستەمدا  ــەدەی  س

ناچاالكی هێزە  بەرامبەر الیەنگیریی  لە  فاشیست  كۆنەپەرست و  نەیارانی 

دیموكراتیەكان، دەتوانێ ئاشووبی وەكو 17ی شوبات لە هەرێمی كوردستان 

دروستبكات، یان ڤایمار بڕوخێنێ  و نازیزم بهێنێتە سەر كار، یان ئیسالمی 

سیاسی و جیهادی بەهێز بكات !

دووەم، ڕەوشی ئاشووب لەكوردستان 

و  دیفاكتۆ  دیموكراسی  بێگومان  كە  كـــوردی،  دیموكراسی   

و  زەمینە  لەالیەك  كۆمەاڵیەتیە،  و  ئابوری  و  سیاسی  بەهێزەكانی  هێزە 

پێشمەرجەكانی الوازی و ناپایەداری حكومەت و دامەزراوە دیموكراتیەكانی 

زۆرینەی  لەبەرژەوەندی  ریفۆرم  هەلومەرجی  بەتایبەتی  بەرهەمهێناوە، 

خەڵك بەرەو قەیران دەبات، لەالیەكی دیكەش زەمینەكانی ڕەوەندی ئاشوب 

كۆنەپەرستانە  هەژمونخوازی  سیاسەتی  یان  چەواشە،  شۆرشی  ڕەوتی  و 

و  دیموكرات  الیەنە  كە  ئەوەیە  زەمینە  یان  رەوش  خراپترین  دەسازێنێ . 

پێشكەوتن خوازەكان بەرەو بێهێزی دەچن و زۆرینەی جەماوەری هەژار و 
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بەش خوراو بەرەو بێالیەنی دەچن، یان ڕەوشی پاسیڤ بوون بەسەریاندا 

دەسەپێ. بێالیەنی و بێهێزی هەژاران و زەحمەتكێشان و الیەنە دیموكرات 

و پێشكە وتو خوازەكان، بێگومان لە دوو زەمینە و هۆكارەوە سەرچاوە 

دەگرێت: یەكەم: ئەوەیە كەخودی ئە والیەنانە نەبوونەتە هێزی كۆمەاڵیەتی 

بۆئەم  نەداوە  پەیگیریان  هەولێ   یان  ریفۆرم  و  لەدیموكراسی  داكۆكیكار 

مەبەستە. ئەم ڕەوشە هەمان ئەو هەلومەرجەیە كە نوخبەی رووناكبیری و 

سیاسی و مەدەنی ئێستا هەرێمی كوردستانی تیا ئەبینرێ . دووەم: لەبەر 

ئەوەی تەواوی ئەو جەماوەرە هەژار و بەش مەینەتە تە دڵساردن بەرامبەر 

و  حكومەت  ئەم  چونكە  دیفاكتۆ،  دیموكراتی  دەسەاڵتی  و  حكومەت  بە 

دەسەاڵتە تائیستا پەیگیرانە لە خەم و هەوڵی ژیان و چارەنوسی ئەواندا 

نەبووە.

 لەم هەلومەرجەدا هێزە بۆرژوایی وبااڵ دەستەكانی ئابووری و سیاسی 

و كۆمەاڵیەتی لە دەرەوە و ناوەوەی دەسەاڵت )حكومەت و ئۆپۆزسیۆن( 

و  وكرێكاران  كاردەكەن  خەڵك  دژی  و  شۆرش  ))دژە  هێزەكانی  وەكو 

و  سەرهەڵدان  لە  نییە،  ڕێگرییان  توانای  زەحمەتكێشەكان  توێژە  تەواوی 

پەالماری ڕەوتی دژە شۆرش. لەم سەردەم و ڕەوشەدا حكومەتی بۆرژوا _ 

دیموكرات ناپایەدار دەبێت و هەلومەرجی گونجاو بۆ كۆدەتا یان تەواوی 

پیالنەكانی دژی شۆڕش فەراهەمدەبێت(()5(لەئاكامی هەمان ئەو هۆكارانەدا 

بوو كەڕداووداوەكانی 17ی شوبات و ئاشوبی دوومانگ دواتر، دەبێت وەكو 

ئەنجامی چاوەڕوانكراو و ناچاریی سەیربكەین. 

 ماهیەت و كارنامەی ئاشووبی 17ی شوبات و رووداوەكانی دواتر، 

فریودانی  ڕەوشی  لە  وەرگرتنە  بەهرە  چینەكانە  نێوان  مانۆری  سیاسەتی 

داكۆكی  لە  پەردەپۆشی  بۆ  توێژە چەوساوەكان  تەواوی خەڵك و چین و 
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و بەرژەوەندی هێزە چەوسێنەرەكان یان كۆنە پەرستەكان، بەاڵم ئەمجارە 

بەناوی ئۆپۆزسیۆن یان ))گۆڕان(( لە هەلومەرجی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لە 

كوردستان.

و  خەڵك  لە  بەشێك  ژیانی  و  رەوش  ــەدژواری  ل وەرگرتن  سوود 

هێزی  جواڵندنی  بۆ  بەهێز  و  فراوان  هاندانی  و  بەراگەیاندن  دەستكردن 

الیەنگرانی  17ی شوبات.  بەناوی  بكات  دروست  رەوشێك  توانی  خەڵك، 

ئەم رەوشە بەم ڕووداوانە دەڵێن سەردەمی پەیدابوونی هێزی كۆمەاڵیەتی 

و  ــردەوە  دەك خەیاڵی  دیكەشیان  هەندێكی  و  ریفۆرم  و  چاكسازی  بۆ 

دەیانووت دەبێ  هەرسێ سەرۆكایەتیەكەی كوردستان )هەرێم، حكومەت، 

گرانی  ڕەخنە  یان  نەیاران  بكشێنەوە.  لەكار  دەست  دەبێت  پەرلەمان( 

ناو  ئاشوب  یان  چەواشە،  شۆڕشی  بە  ڕووداوانە  ئەو  هەلومەرجەش  ئەم 

دەبەن. سیاسەت مەدارانی 17ی شوبات و بەناو رووناكبیرانیان و لە پشتی 

یەكگرتوو،  )گۆران،  پەرستی  كۆنە  و  فاشیست  ئۆپۆزسیۆنی  ئەوانیشەوە 

كۆمەڵ( لەم كارەدا پیشتیوانیان لە خەڵك خواست و لەناو خەڵكیشدا ئەوانە 

بە پیریانەوە چوون كە بەشی كۆنە پارێز و دواكەوتووی خەڵك بوون، نەك 

بەشی پێشكەوتوخوازی هۆشیار. تەنانەت لەناو نوسەران و نوخبەی سیاسی 

شۆرشی  ئاشوبەی  ئەم  نوێنەری  و  سەردەمدار  بوونە  ئەوانە  فیكریشدا  و 

چەواشە كە بەرنامە و پرۆژەی سیاسی تایبەتیان هەبوو، نەك بۆ پیشتیوانی 

لەبەر  شوبات  17ی  جەماوەری  خەڵك.  داواكارییەكانی  و  خۆپیشاندان  لە 

هۆكاری دواكەوتوویی سیاسی و ژیان و گوزەرانی سەختی هەندێكیشیان، 

بەرنامەی شۆڕشی چەواشە و  و  ئەم سیاسەت  بۆ  مەیدانیی  بوونە هێزی 

و  جیهاد  بانگەوازەكانی  سەراو  بەردەركی  سیاسیەكانی  نوێژە  و  سیاسەت 

دروشمی اللە اكبر، باشترین و دیارترین نمونەن بۆسیاسەت و جەماوەری 
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شۆڕشی چەواشە. مەبەستم لەوەیە كە نە بانگەوازی جیهادو نە تەكبیرەی 

اللە اكبر فڕیان بە دیموكراسیەوە نییە، ئەم سیاسەتە نەك داكۆكی لە ژیان 

و چارەنوسی خەڵك ناكات، بەڵكو بەرەو دۆزەخی كۆنەپەرستی دیكتاتۆری 

و فاشیزمیان دەبات. 

سەرئەنجام بزوتنەوەكانی گۆڕان و ئیسالمی سیاسی و خۆپیشاندانی 

كورد  ستەمدیدەی  خەڵكی  رۆشنگەی  بەیانگەری  شوبات  17ی  چەواشەی 

بەیانگەری  ئەوانن،  پەرستی  وەهم  بەیانگەری  بەڵكو  نین،  و  نەبوون 

ئەوانن.  پێشدەواری  بەیانگەری  بەڵكو  نین،  كوردستان  خەڵكی  دادوەری 

بەیانگەری ئایندەی ئەوان نین، بەڵكو تراجیدیاو وەهمی ڕابوردووی ئەوانن 

بۆ خۆپیشاندان و چاكسازی.

أ_زەمینەو هەلومەرجی گشتی بۆ بەرپابوونی ئاشووب

و  كوردستان  نمایشی  و  دیفاكتۆ  دیموكراسی  دەربارەی  باسەكان   

هاوشێوەكانی بەشێك لەو زەمینە و هەلومەرجە گشتیانەی خستوەتەڕوو، كە 

خوێنەر و بینەر والێبكات كە سەرهەڵدانی ئاشوب و خۆپیشاندان و شۆڕشی 

چەواشە، وەكو دەرئەنجامی ئەو زەمینە هەلومەرجانە سەیربكات، یان وا 

بڕوانێ  كە هێزە كۆنە پەرست و هەلپەرستەكان چۆن دەیانویست بە قازانجی 

سیاسی خۆیان ڕەوشەكە دروستبكەن، یان بەناوی دروستكردنەوە تێكیبدەن، 

خۆپیشاندانی  و  شۆرش  پێش  هەرێم  گشتی  هەلومەرجی  دەبێت  بەاڵم 

چەواشە بە گشتی باسبكەین.

1-دەمێكە دیموكراسیی نمایشی ودەسەاڵتی كوردی باس لەكەموكوڕی 

و گەندەڵی و نەبوونی دادپەروەری دەكات لەكوردستان، بێگومان هەموو 

ئەمانەش بەشێك بوون، یان بەشێك دەبن لە نەبوونی سیستمی دەستووری 
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و یاسایی كە زەمانەتی دیموكراسیی جێگیرو ڕاستەقینە بكات. كارنەكردن 

بوونەتە  ئاستەنگانە  و  كێشە  ئەو  چارەسەری  بۆ  پەیگیری  نەبوونی  و 

كوردی  كەدەسەاڵتی  بەوەی  خەڵك  باوەڕی  متمانەو  كەمبوونەوەی  هۆی 

و  سیاسەت  لە  جیانەكراوە  بەشێكی  بكاتە  ڕیفۆرم  نایەوێت  یان  ناتوانێ  

بەڕێوەبردنی هەرێم. دوبارە بوونەوەی بەڵێنەكان و گوتارەكانی چاكسازی 

لە سەردەمی هەڵبژاردنەكان و فەرامۆشی یان لە بیرچوونەوەی ئەو گوتارو 

بەڵێنانە، هێندەی دیكە دڵساردی و نەبوونی هیوای چاكسازی لەالی خەڵك 

دروستكردووە.

تەنها لە هەڵبژاردنی  بێگومان   مەبەست لە چاكسازی و ریفۆرم، 

دەسەاڵت و پەرلەمان و كابینەكانی حكومەتدا سنور دار نابێت، یان تەنها 

لە كاروان و هەڵمەتی ئاوەدانكردنەوەی واڵتدا نییە، یان تەنها لە باشبوونی 

دیموكراتی و  ریفۆرمی  بەڵكو  نییە،  لە خەڵك  بەشێك  ژیان و گوزەرانی 

چاكسازیی یاسایی دەبێت ببێتە بە شێكی جیانەكراوە لە تەواوی سیستمی 

دەسەاڵت و بەرێوە بردن. باشترین ریفۆرم و ئەولەویەتی چاكسازی لەوەدایە 

كە ئەو بەشەی خەڵك كە تا ئێستا لەهەژاریدا دەژین لە ڕێگای یاساكانی 

كار و بیمەكانی كۆمەاڵیەتی و زەمانەتی كەرتی تایبەتی ئابورییەوە، ژیانیان 

داراییەوە بۆحكومەتی هەرێم  بارەی  لە  داوایە  ئەم  بێگومان  دابینبكرێت، 

كاری ئاسان و شایانی كردنە، بەاڵم نەكردنی تەنها دەچێتە خانەی سیاسەتی 

بۆرژوایی و سەرمایە دارانەوە، یان بۆ خاترو ڕازیكردنی بۆرژوا و سەرمایە 

و  دەسەاڵتداران  و  سیاسی  شاندی  خودی  لەناو  بەشێكیان  كە  دارەكانە 

بەشێكی دیكە شیان هاو بەرژەوەندن لەگەڵ دەسەاڵتدان و سیاسەتمەدارانی 

حكومەت و ئۆپۆزسیون. 

ساڵی  لــەدوای  و  كوردستان  لە  ئۆپۆزسیۆن  سیاسی  ڕەوشی   -2  
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1992بە دواوە دەكرێت لە دوو سەردەمدا باسبكرێت. یەكەم سااڵنی 1992 

هەتا ساڵی 2009 بەو سەردەمە دادەنرێت كەتەواوی ئۆپۆزسیونی كوردی 

لە دەرەوەو ناوەوەی هەردوو حیزبی دەسەاڵتدار )جگە لە ئیسالمی سیاسی 

جیهادی و تەكفیری( لەڕەوشی نیمچە ئۆپۆزسیۆندا بوون، واتا لە هەمانكاتدا 

بەشێك بوون لە دەسەاڵت و لەهەمان كاتیشدا ئۆپۆزسیۆن بوون. رەوشی 

)نەوشیروان مستەفا( و باڵی ریفۆرمی ناو)ی. ن. ك( هەتا ساڵی 2009 بەو 

شێوەیە بوو. حزبەكانی شیوعی، سۆسیالیست، زەحمەت كێشان، بزوتنەوەی 

ئیسالمی هەتا ساڵی 2009 بەشێك بوون لە )نیمچەئۆپۆزسیۆن(، لە ساڵی 

ڕەوشیی  لە  كۆمەڵ(  یەكگرتوو،  )گۆران،  حیزبی  هەرسێ   بەدواوە   2009

نیمچە ئۆپۆزسیۆنەوە بوونەتە ئۆپۆزسێۆنی فیعلی و كارا، بەاڵم بە بەرنامە و 

ئەجێندای ))ئۆپۆزسیۆنی هەژمون خواز، یان دەسەاڵت خواز(( واتا هێندەی 

لەمە  هێندە  دەسەاڵت،  بگەنە  كات  و  هەل  زووترین  بە  كە  دەیانەوێت 

كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  و  سیاسی  ریفۆرمی  كەپرۆسەی  ئەوەدانین  بەستی 

بكرێتە بەشێك لە ژیانی سیاسی كوردستان.)6(

 سەردەمێك لەنیگەرانی خەڵك )1992_2011( لە بەرامبەر نەبوون، 

و  و خەڵك  كاری حكومەت  و  ژیان  لە  پێویست  ریفۆرمی  نەكردنی  یان 

نەبوونی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی، باڵوبوونەوەی گەندەڵی و زەبەالح بوونی 

بەرژەوەندی دەوڵەمەندان و سیاسەتمەدارانی دەوڵەمەند و سەرمایەدارانی 

دەسەاڵت  هەژموونخوازو  ئۆپۆزسیۆنێكی  بوونی  لەگەڵ  پەیدابوو،  تازە 

دەستهێنا،  بە  بەرچاویان  دەنگی  تاڕادەیەك   2009 ساڵی  لە  كە  پەرست 

پۆپۆزیسیۆنە  ئەم  نزیكەی سێ یەكی دەنگەكانی كوردستانە و ویستی  كە 

بۆ سوود وەرگرتن لە هەموو هەل و كاتێكی مەبەست بۆ گرتنە دەستی 

دەسەاڵت، نەك تەنها لە ڕێگای دەنگدان و هەڵبژاردن، بەڵكو تەنانەت لە 
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پەالماری جەماوەریش، كە شێوەیەك  ئاشوب و شۆڕشی چەواشەو  ڕێگای 

لە گاڵتەجاڕیی شۆڕشیان لە دوای 17ی شوبات هێنایە دی. بێگومان لەم 

ئاشوب  یان  نواندن،  لەهێز  جۆرێك  دەتوانن  هێزانە  ئەم  هەلومەرجەدا 

بەرپاكردن ساز بدەن.

3- شۆڕشی میسر و تونس و خۆپیشاندانەكانی یەمەن و ڕاپەڕینەكانی 

لیبیا و پەیدابوونی جواڵنەوەی جەماوەریی لەو واڵتانە و تەواوی ناوچەكانی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بە ئێران، سوریا، ئوردون، هۆكارێك یان زەمینەیەك 

بوون كە بەشێك لە خەڵك و بەتایبەتی الوانی ناڕازی و ستەمدیدو هەندێك 

تایبەت  بەرژەوەندی  و  ئەجێندا  خاوەن  سیاسی  نوخبەی  و  نووسەران  لە 

بەردەركی  مەیدانی  لە  سلێمانی،  شاری  ناوەندی  لە  و  شوبات  17ی  لە 

بەرپابكەن.  لە شۆڕشی گەلی میسر  پشتیوانی  ناوی  بە  سەرا خۆپیشاندان 

ئۆپۆزیسیۆنی  هەڵسوڕاوانی  و  ئەندامان  الیەن  لە  ناوبراو  خۆپیشاندانی 

ناوبراو بەرەو هێرشبردن بۆ لقی چواری )پ. د. ك( لەسلێمانی چوو، پاشان 

تەواوی هێزەكانی ئۆپۆزسیۆن و هەڵسوڕا و ئەندام و میدیا و نوسەرانیان 

ئەنجومەنێكیان دروستكرد بە ناوی )ئەنجومەنی كاتیی سەرای ئازادی(، بۆ 

ڕابەڕیكردنی خۆپیشاندانەكان و سەر ئەنجام شارۆچكەكانی سەر بە پارێزگای 

سلێمانیشی گرتەوە.

ب- تراجیدیای خۆپیشاندان و گاڵتە جاڕیی شۆڕش

و  سیاسی  ئیسالمی  و  گــۆڕان  ئۆپۆزیسیۆنی  خۆپیشاندانەكانی   

و  كاژیك  لە  جێماو  بە  پەرستانی  نەتەوە  و  كۆمۆنیستەكان  لە  هەندێك 

پاسۆك و سەرئەنجام الیەنگرانی پارتی چارەسەریش، لەالیەن هەڵسوڕاوان 

و ئەندامانی ئەو حیزبانەوە لە 17 ی شوبات دەستی پێكرد و هەتا 19ی 
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نیسان بەشی هەرە زۆری سلێمانی و شارۆچكەكانی سەر بەو پارێزگایەی 

گرتەوە. بە شێك لە نوسەرانی هەلپەرست و بەناو ڕوناكبیرانی ئۆپۆزسیۆن 

لەو  دەیانویست  كوردیش،  دەسەاڵتی  خوانەكانی  لە  بەهرەمەند  جاران  و 

والیەنانە  كەس  ئەو  هەموو  كارێزما.  یان  ڕەهبەر  ببنە  خۆپیشاندانانە 

ئەنجومەنی كاتیی سەرای ئازادییان دروستكرد و لەم كارەدا كاریكاتۆرێكیان 

لە ئەنجومەنی گۆڕان و چاكسازی هێنایەدی و سەر ئەنجام خۆپیشاندانیان 

گاڵتە  لە  مەبەست  برد.  لە شۆڕش  مەهزەلەیەك  یان  گاڵتەجاڕیی،  بەرەو 

جاڕی و مەهزەلەی شۆڕش ئەوە نییە، كە خودی دیاردەی شۆڕش بەگشتی 

و شۆڕشەكانی ئەم سەردەمە بە تایبەتی بەو شێوەیە باس و وێنا بكرێت، 

ناو  بە  كاتیی  ئەنجومەنی  كاریكاتۆریستەكانی  كە  لەوەیە  مەبەست  بەڵكو 

سەرای ئازادی و سەركردەو كارێزماكانیان لە دوورەوە ڕەوشێكی گاڵتەجاڕ، 

یان مەهزەلەیان بۆ شۆڕش خوڵقاند.

خۆپیشاندانیان  مافی  كوردی،  ئۆپۆزیسیۆنی  شۆڕشی  جاڕی  گاڵتە   

كردە سیاسەتی خۆپیشاندان و داواكاری چاكسازییان كردە بەرنامە و پڕۆژەی 

ڕووخانی هەرسێ سەرۆكایەتیەكەی هەرێم. واتا ئەوان لە پشت پەردەی 

چاكسازی و مافی خۆپیشاندانەوە دەیانویست شۆڕش بەرپا بكەن و تەواوی 

نیسان هەوڵدان بوو  كارو كردەوەكانیان لە ماوەی 17ی شوبات بۆ 19ی 

بەاڵم  سیاسی،  ئاشووبی  یان  چەواشە  شۆڕشی  ڕەوشەكانی  سازكردنی  بۆ 

حكومەتی هەرێم و هەردوو حیزبی دەسەاڵتدار بە بەكارهێنانی پڕانسیپی 

))پاوانكردنی هێز و توندوتیژی ڕەوا(()7( خۆپیشاندان و ڕەوشەكانی شۆڕشی 

چەواشە و ئەنجومەنی كاتی سەرا و تەواوی بەرنامە و ئەجێندای سیاسی 

ئۆپۆزیسیۆنیان لە ناوبرد، یان پاشەكشەیان پێكرد.

سیاسەتی خۆپیشاندانی خاوەن بەرنامەی شۆڕشی چەواشەو ئەجێندای 
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سیاسی ئۆپۆزیسیۆن بۆ ڕووخان و وەدەرنانی )ترحیل( دەسەاڵتی ئێستای هەرێم 

و ئەنجومەنی كاتیی سەرا، بەرەو شكست و پەرتەوازەیی و نەمان چوون، 

بەاڵم ئەوەی كە شكستی خوارد مافی خۆپیشاندان و داواكاریی چاكسازی 

نەبوو، هەروەكو چۆن شۆڕشیش لەناو نەچووە، چونكە هێشتا لە كوردستان 

لە دایك نەبووە. شكستەكان كرانەبەری سیاسەتی توندڕەوی خۆپیشاندان 

و دەزگاكەی كە ئەنجومەنی كاتیی سەرا بوو، یان شۆڕشی چەواشەبوو كە 

تەفرو تونا بوو. ئەم شكستە شكستی نەریتە سیاسیە دیفاكتۆكانی كورد بوو، 

كە لە هەموو ناكۆكی و جیاوازییە سیاسی و ئایدیۆلۆژیەكاندا، پەنا دەبرایە 

بەر توندوتیژی و لە ناوبردنی بەرامبەر و دەركردنی لە مەیدانی مەبەست، 

هەروەكو چۆن لە سااڵنی شەڕی ناوخۆی 1964 هەتا 1997 بینیمان. شەڕی 

ناوخۆی سیاسەت و دەسەاڵتدارانی كوردستان تراجیدیای سیاسی و نیشتمانی 

و دیموكراسیی بۆ كورد كردە مێژوو، بەاڵم شكستی ئەمجارەی توندوتیژی 

و لە ناوبردن و تەكفیری سیاسی لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بە كۆمیدیا، یان 

مەسخەرە كۆتایی هات.

ئەم شكستە، شكستی بە جێماوی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی و سیاسی 

هێزە كۆنەكانی ناو سیاسەتی كوردی بوو، كە مەخابن هێشتا هێزە سیاسیە 

ئەوانیان  یان جێگای  پەیدانەبوون،  یان  پێشكەوتو خوازەكان  دیموكرات و 

نەگرتوەتەوە. شكستی وەهم و ئەو بیرو باوەڕانە بوو، كە دەمێكە خۆیان 

مەاڵسداوە كە دیموكراسیی نمایشی و دیفاكتۆی كوردستانی لە ناو بەرن 

و  تۆتالیتاری  ئایدیۆلۆژی  و  عەقیدە  و  هەژمونی  دەسەاڵتی  بە  خۆیان  و 

فاشیستی بچنە جێگاو دەسەاڵتی ئەوان. ئەگەرچی وەهم و بەرنامەی كۆنە 

بەاڵم  خواردووە،  شكستی  ئەمجارە  كەمیندا  لە  ئۆپۆزیسیۆنی  پەرستانەی 

ناوەوە و  هێشتا هێزی كۆمەاڵیەتی ڕیفۆرم و چاكسازی لە كوردستان لە 
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دەرەوەی دەسەاڵتی كوردی پەیدانەبووە. ئەو بنكە حیزبی و جەماوەرییەش 

كە لەدژی بەرنامە و پڕۆژەی شۆڕشی چەواشەی ئۆپۆزیسیۆن بوون، بەاڵم 

و  حكومەت  چاكسازی  بەڵێنەكانی  بەرامبەر  دڕدۆنگن  هێشتا  ئەوانیش 

ببنە هێزی كۆمەاڵیەتی بۆ  نەداوە  بڕیاریشیان  دەسەاڵتی حیزبی و هێشتا 

فشار خستنە سەر دەسەاڵت بۆ ڕیفۆرم، یان هێنانەدی ڕەوشی ڕاستەقینەی 

مافەكانی خۆپیشاندان و چاكسازی ودادپەروەری لە كوردستان، سەرئەنجام 

خەڵك و جەماوەر لە كوردستان هێشتا بینەرن، نەك بكەر.

تایبەتمەندی و شكستی شۆڕشی ئاشوب و چەواشەی 17ی شوبات تا 

19ی نیسانی ساڵی 2011، هەمان باس و شیكردنەوەی ))كارل ماركس(( مان 

بیر دەهێنێتەوە لە باسی شكستی ڕاپەڕین و بزوتنەوەكانی سااڵنی -1848 

))ئەوەی شكستی خوارد شۆڕش  دەڵێ:  كە  ئەڵمانیا  و  فەڕەنسا  1852 ی 

نەبوو، ئەم شكستانە شكستی پاشماوە زیادەكانی نەریتی پێش شۆڕش بوون. 

ڕابوردوو  چینایەتیەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  پەیوەندییە  ئەنجامەكانی  شكستی 

بوون، ئەو پەیوەندییانەی كە هێشتا وەكو ناكۆكی چینایەتی بە هێز نین. 

ئەو  تێڕوانینو  و  وەهم  شكستی  بوو،  كارێزماكان  و  سایەتی  كە  شكستی 

بەرنامانە بوو كە پارتی شۆڕشگێڕ پێش فۆریەی 1848 لە كۆت و بەندییان 

ئازاد نەبوو و بەبێ سەركەوتنی شۆڕشی ڕاستەقینە لێیان ئازاد نابێت، بەڵكو 

دەبنە ئەنجامی زنجیرەیەك لە شكستە یەك لە دوای یەكەكان(()8(.

خۆپیشاندان و داواكاری چاكسازی بۆیە بەرەو تراجیدیا برا، چونكە 

لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنی سیاسی و ئەنجومەنی دەست نیشانكراوی ئەوان پاوان 

كرا. دروشم و داواكارییەكانی چاكسازی بەرەو دروشم و داواكاریی سیاسی 

ئەندامانی  و  الیەنگران  تەنها  سەرا  بەردەركی  لە  پێكراو  ئاڵوگۆڕی  پەتی 

كە  ئەوانەی  هەموو  و  بوون  ئازاد  سیاسیانە  پڕۆژە  و  بەرنامە  بەو  سەر 
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هاوبیرو الیەنگیری ئەوان نەبوون، ڕێگایان پێ نەئەدراو تەواوی میدیاكانی 

جیاواز لە خۆیان لەوێ یان دەرئەكران یان بۆیان نەبوو توخنی ئەو ناوە 

رۆژانی  لە  هەر  كە  ئەوەبوو  كارەساتتر  خراپترو  هەمووش  لە  بكەونە. 

یەكەمەوە خۆپیشاندان بارگاوی كرا بە مەرام و پرۆژەی سیاسی بۆ ڕوخانی 

و  ئورگان  و  لەهێز  هیچكام  كە  خۆپیشاندانێك  هەرێم.  دەسەاڵتەكانی 

یان  دەپسێ ،  بارەدا  ئەم  لەژێر  بێگومان  نەبێت،  شۆڕشی  دامەزراوەكانی 

لەدەست خاوەنەكانی دەردەهێنرێ. ناكۆكی و جیاوازی و دابەش بوونەكانی 

ئەنجومەنی كاتی سەرا لە دوو مانگی ناوبراودا، باشترین ئاماژە و گەواهن 

دەبنە  خۆپیشاندانەكانیش  و  كاریكاتۆر  دەبێتە  ئەنجومەنەكە  كە  بۆئەوەی 

تراژیدیا.

رەوشێك لەشۆرشی چەواشە یان مەهزەلەی شۆڕش 

))شۆڕش ئاڵوگۆرێكی سیاسی ئاڵۆزە كەتیایدا حكومەتی جێگیر لەبەر 

هەندێك هۆكار توانای دەسەاڵت و ناچاركردن و كاری هێزدار لەدەستدەدات 

و گروپ و هێزە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكایش دەكەونە خەبات، بۆئەوەی 

دەسەاڵتی سیاسی بگرنە دەست. ئەم خەباتە زۆربەی كات ماوەیەكی زۆر 

دەخایەنێ  بۆئەوەی سەرئەنجام دامەزراو و دەسەاڵتە تازەكان جێگای كۆن 

بگرنەوە. لەوانەیە الوازی و ناتوانایی حكومەت زەمینەسازبێت بۆپەیدابوونی 

ئەوان  خەباتی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  و  سیاسی  گروپە  ملمالنێی  و  ناكۆكی 

بۆگەیشتن بە دەسەاڵت، یان پەنابردنی دەسەاڵتی كۆن بۆ نواندنی هێزو 

پیادەكردنی توندو تیژی. یەكێك لە دیاردە گرنگەكانی شۆڕش خۆئامادەكرن 

ناڕەزایی  هەڵبەت  جەماوەرە.  تەیاركردنی  و  كۆكردنەوە  و  رێكخستن  و 

ئامادەكردن  بۆ  پێویست  زەمینەی  بەهانەیەكبێت،  و  هەرشێوە  بە  خەڵك 
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كۆمەاڵیەتی،  ناڕەزایی  ئەنجام  سەر  ئەژماردێت.  بە  شۆڕش  رێكخستنی  و 

دەسەاڵت  توانایی  بێ   و  الوازی  نەیارەكان،  هێزە  و  گروپ  پەیدابوونی 

نویێ  پێكهاتەی  پەیدابوونی  هۆكارەكانی  و  سەرچاوە  دەبنە  سەركوت  بۆ 

دەسەاڵتی تازە و ئەمانە هەلومەرج و ڕەوشی گشتی شۆرش پێك دەهێنن((

 )9(

))كــارل  ئەڵمانی  ماركسیتی  ــاوداری  ن بیرمەندی  و  سۆسیالیست 

دەسەاڵتەكانەوە  لەالیەن  شۆڕش  چۆن  دەڵێت))هەروەكو  كاوتسكی((یش 

ڕێگای لێناگیرێت، هەروەها لەالیەن شۆرشگێرانیشەوە وادەی سەرهەڵدان و 

چۆنیەتی سەرهەڵدانی كۆنترۆڵ ناكرێت(()10(

تایەتمەندییە بنەڕەتیەكانی شۆڕش، یان سیفەتەكانی دیاردەی شۆرش 

كە لەالیەن زۆرێك لە كۆمەڵناسانی سیاسی، تیۆرمەندانی سیاسی و مێژوو 

نووسانی شۆڕشەكانەوە باسكراوە دەتوانرێت لەم الیەنانەدا كورتبكرێنەوە: 

كۆكردنەوە و تایبەتمەندی درێژخایەن و خاوەن هێز و توندوتیژی، بەشداری 

و كۆكردنەوە و سازدانی جەماوەری، تایبەتمەندی رابەرایەتی، تایبەتمەندی 

ئایدیۆلۆژیك و سازمان و رێكخراوەكانی سازدانی شۆڕش، لە هەمووشیان 

گرنگتر پەیدابوونی هەلوومەرجی قەیرانی سیاسی و رەوشی شۆڕشگێرانە. 

كە  پێشەوە،  دێنە  گرنگ  هەلومەرجانەدا چەند هۆكارێكی  و  زەمینە  لەم 

شێوەو  بە  ناتوانێت  دەسەاڵتدار  شاندی  و  حكومەت  یەكەم،  ئەمانەن: 

دەسەاڵت  هێزەكانی  دووەم،  بەڕێوەبەرێ .  كۆمەڵگا  جاران  سازوكارەكانی 

یان توانای بەرەنگاری و سەر كوتیان نامێنێ ، یان بێزار دەبن لەو رەوشە. 

سێ یەم: تەواوی كۆمەڵگا دەكەوێتە قەیرانەوە و زۆرینەی خەڵك لەدژی 

حكومەت هەڵدەستن و سەرئەنجام دابەشبوون و جیابوونەوە لە ناو خودی 

حكومەت و شاندی دەسەاڵتداردا پەیدا دەبێت و شتێك بەناوی رژێم، یان 
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حكومەت نامێنێ. هەموو ئەم هەلومەرج و دیاردانەمان لەشۆڕشی تونس و 

میسردا بینی، بۆیە دەسەاڵتەكان ڕووخان یان ڕۆیشتن.

بەاڵم ئەوەی لەماوەی رابردوو لە سلێمانی و قەزاكانی بینیمان، نەك 

لە هەموو هەرێمی كوردستان، تەنها خۆپیشاندان و داواكاریی سنوردار بوو 

كە خێرا ئۆپۆزسیۆنی نەزان بەرگی شۆڕشیان كردە بەرو دەیان ویست تونس 

نا  ئۆپۆزسیۆنی  بكەنەوە.  دوبارە  سلێمانی  سەرای  بەردەركی  لە  میسر  و 

سیاسی و ناواقعی، تەنانەت بۆ بەرنامە و مەرامەكانی خۆشیان، لەنێوان سێ  

ڕەوش و هەڵبژاردنی سیاسیدا هەرچەند ڕۆژێك تاكتیك و بەرنامەی خۆیان 

دەگۆڕی. جارێك وەكو ئۆپۆزسیۆنی )یاسایی!( داوای چاكسازییان دەكرد، 

دەكرد،  لەحكومەتدا  بوونیان  بەشداری  داوای  ناڕاستەوخۆ  دیكە  جارێكی 

داوای  دیكە  وجارێكی  تەوافقی  و  تەكنۆكرات  ئینتقالی  حكومەتی  بەناوی 

ڕووخان و هەڵوەشاندنەوەی هەرسێ  سەرۆكایەتیەكەیان دەكرد و دەشیانوت 

ئێمە بەشدارنابین لە حكومەتدا. بەراستی ئەوان خۆیان و خۆپیشاندان و 

بەناو شۆڕشەكەیان خستە ڕەوشێكی كۆمیدی و گاڵتە جاڕەوە. نە دەیانزانی 

چۆن ئۆپۆزسیۆنی یاسایی بن، نە دەیاندەتوانی حكومەت و دامەزراوەكانی 

ببینە بەشێك لە  بڵین  بڕوخێنن و ڕووشیان نەدەهات و شەرمیان دەكرد 

هەردوو  لە  نەك  لێهات  كوردیان  وەكو  ئەوان  فــراوان.  بنكە  حكومەتی 

جەژنەكە، بەڵكو لە هەرسێ  بەرنامەكەی خۆیان بوون! لە هەمووی كۆمیدی 

ترو گاڵتە جاڕتر ئەوەبوو، كە خۆیان نەكرد بە خاوەنی ئەنجومەنی كاتی 

دەستی  و  سەربەخۆیە  ئەنجومەنە  ئەم  دەیانوت  رۆژانە  و  ئازادی  سەرای 

ئۆپۆزسیۆنی تێدانيیە، بەاڵم تەواوی خەڵكی كوردستان دەیانزانی كە وانییە، 

لەمەشدا دەیانویست گاڵتە بە دەسەاڵت و خەڵك بكەن، بەاڵم خۆیان بوونە 

گاڵتەجار.
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هەرێم  ئۆپۆزسیۆنی  شۆڕشی  مەهزەلەی  یان  ئاشوب  ڕەوشەكانی 

سەرەتا بە خۆپیشاندان بۆ پشتیوانی لە شۆڕشی میسر و داواكاری چاكسازی 

و  حیزبی  بارەگا  پەالماری  هەوڵیاندا  دواتر  مەیدان.  هاتە  كوردستان  لە 

گشتیان  مانگرتنی  بانگەوازی  دواتــر  رۆژێــك  چەند  بــدەن.  حكومیەكان 

ڕاگەیاند و كەس نەچوو بە دەنگیانەوە. ویستیان زانكۆكان بكەنە مەیدانی 

داالستیك،  بەرد هاویشتن و  كەوتنە  ئەنجام  سیاسەتەكانی خۆیان و سەر 

تەنانەت تەقەكردن لە هەندێك جێگا لە پۆلیس، لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا 

توندو  و  حەماسی  وتاری  سەرا  بەردەم  كاتی  ئەنجومەنی  لە  نوێنەرانیان 

دوژمنانەیان بەرامبەر بەدەسەاڵت دوبارە و چەند بارە دەكردەوە. یەكێك 

لەگرەوەكانی ئۆپۆزسیۆنی خاوەن شۆڕشی چەواشە ئەوەبوو، كە دەیانوت 

بەشێك لە الیەنگرانی دەسەاڵت و الیەنێك لە حیزبی دەسەاڵت و پێشمەرگە 

و پۆلیس و ئاسایش لەگەڵ ئەوانن و چاوەڕیی فەرمانی ئەوان دەكەن. ئەم 

بزوتنەوەی  بەتایبەتی  و  ئۆپۆزسیۆن  )كەوانەبوو!(  واشبێت  ئەگەر  گرەوە 

زۆرینەی  مەبەستم  كوردستان،  جەماوەری  كە  خەبەربوون  لەوەبێ  گۆڕان 

هەرە زۆرە، بەالیەنگران و دەنگدەرانی ئۆپۆزسیۆن و دەسەاڵتیشەوە لەم 

سەردەمەدا بینەرن نەك بكەر. ئەمەش نەناسین و نەزانینە لە خوێندنەوەی 

بە  پەیوەندی  لە  بەتایبەتی  و  هەرێم  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  واقعی 

دیكەی  گرەوێكی  ڕووداوەكــان!  لەسەر  خەڵك  كاریگەریی  و  خۆپیشاندان 

سەرانی ئۆپۆزسیۆن، گرەوكردن بوو لەسەر پشتیوانی ئەمریكا و حكومەتە 

ئیقلیمییەكان، تەنانەت پەناشیان برد بۆ پەرلەمانی عێراق و هێزە سیاسیەكانی 

ناو پەرلەمان و حكومەت لە عێراق، بەاڵم زیرەكی و هەوڵی دوو حیزبی 

دەسەاڵتدار و بەتایبەتی هەردوو سەرۆكی عێراق و هەرێم لەوەدا بوو، كە 

هەموو ئەم پەیوەندییانەیان لەوان بڕی و لەمەشدا بێكەس و تەنيایان كردن.
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ناوهێنانی  بەبێ  خۆیان  )لەالی  ئۆپۆزسیۆن  شۆڕشی  هەوڵەكانی   

ئەم  لەئاكامدا  یان مەهزەلەكانی شۆڕشی چەواشە سەرئەنجام و  شۆڕش(، 

چەواشە  شۆڕشی  و  خۆپیشاندان  خۆوەبینی:  بە  چارەنوسەی  و  ڕەوش 

سلێمانی  خەڵكی  زۆرینەی  نەچوو،  دهۆك  و  كەركوك  و  هەولێر  بەرەو 

پێشمەرگە  و  ئاسایش  و  پۆلیس  هێزەكانی  نەبوون،  لەگەڵیان  قەزاكانی  و 

نەچوونە ناویان، تەنانەت كرێكاران و فەرمانبەرانیش پەیوەست نەبوون بە 

خۆپیشاندانەكانەوە، پشتیوانی نێودەوڵەتی هەرێمایەتیان بەدەست نەهێناو 

وەاڵمیان  عێراقیشەوە  حكومەتی  كاربەدەستانی  و  دەسەاڵتداران  الیەن  لە 

نەدرایەوە، بۆیە بوونە مەهزەلەیەك لە شۆڕشی یان شۆڕشی چەواشە !

 گاڵتەجاڕیی شۆڕشی ئۆپۆزسیۆنی كوردی یەكێك لە وتە گرنگەكانی 

هیگڵمان بیر دەهێنێتەوە كە )كارل ماركس( لە كتێبی 18ی برۆمێردا باسی 

دەكات :))هیگل لەجێگایەك نوسیویەتی كە تەواوی ڕووداو و كەسایەتیە 

گەورەكانی مێژووی جیهان دوو جار دەرئەكەون، بەاڵم ئەو فەرامۆشیكردووە 

كە بڵێت جاری یەكەم بەشێوەی تراجیدی و جاری دووەم بەشێوەی كۆمیدی 

و مەسخەرە((.)11( 

پ_ روناكبیرانی هەلپەرست و كارێزمایانی ترسنۆك  لەڕووداوەكانی 

17ی شوبات هەتا 19ی نیسان، بەشی هەرە زۆری هەواڵ و چاالكیەكان 

لەدەوروبەری نوسەران و )روناكبیرانی!(ڕابەری خۆپیشاندانەكان و كارێزماكان 

رووداوەكانیان  و  خۆپیشاندان  كونتڕۆڵ  بەڕیمۆت  دوورەوە  لە  كە  بوون، 

ئاڕاستە دەكرد. نوسەران و روناكبیرانی ناو ڕووداوەكانی 17ی شوبات و 

ئەم  دەزانی  كەوایان  ئەوانەبوون  یەكەمیان  جۆری  جۆربوون،  دوو  دواتر 

خۆپیشاندان و ڕووداوانە بەشێكن لە شۆڕشی تازەی واڵت، یان هەروەكو 

خۆیان دەیانوت و لە زانكۆی سلێمانی ڕایانگەیاند: كە ئەم بزوتنەوەیە لە 
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هەموو شۆڕشەكانی كوردو جواڵنەوەكانی نوێتر و باشترە )بەختیارعەلی(، 

و  لێكرد  بێدەنگەیان  كەوانیيە،  تێگەیشتن  ماوەیەك  پاش  ئەمان  بەاڵم 

بەرەو هەندەران چوونەوە. بەشی دووەمیان، ئەوانە بوون كە لە تەواوی 

وردەكاری و ئاڕاستەكردنی ڕووداوەكاندا هەبوون و رۆژانە دەچونەوە بۆالی 

كارێزماكانیان و لەوان دەستورو ڕێنماییان وەردەگرت، پاشان لەدوای سەعات 

)3،2(ی نیوەڕۆ دەچونەوە بۆ خۆپیشاندان. ئەم بەشە مەبەستیان لەوەبوو كە 

لەو ڕووداوانەدا وەكو رابەر دەربكەون و ڕابوردووی پەیوەندی و بەهرەی 

یان  بەشێك،  ببنە  و  بسڕنەوە  كوردی  دەسەاڵتی  خوانی  لەسەر  جارانیان 

سەركردەكانی )خۆپیشاندان و شۆڕشی خەڵك !(، یان لەكاتی سەركەوتنی 

ئەنجومەنی كاتی سەرای ئازادیدا پلەو پۆستی سیاسیان بەربكەوێت. 

 تێڕوانینی مەبەست و ڕەخنەی روناكبیری و تیۆری لەوەدا نییە، 

كە نوسەران و ڕوناكبیران نەچنە خۆپیشاندان و بزوتنەوەكانی خەڵكەوە، 

یان بەشێك نەبن لە سیاسەت و حیزبەكان بەدەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆنیشەوە، 

تێڕوانینو  بەڵكو  ڕووداوەكان،  شیكردنەوەی  و  لەبەهادان  هەڵەنەكەن  یان 

مەبەست و ڕوانگەی روناكبیری لەوەدا لە سیاسەت جیادەكرێتەوە، بە تایبەتی 

هەمیشە  ڕوناكبیران  كە  چەواشەكاری،  و  بەرژەوەندی  خاوەن  سیاسەتی 

دەبێت لەهەموو ڕووداوەكاندا ڕاستی و حەقیقەت بێژبن، لە بەرژەوەندی 

خەڵك و بەتایبەتی لە بەرژەوەندی ئەوانەی كەمینبەریان نییە، پەراویزكراو 

ڕاستیەكان  و  بكەن  كار  ئەوانەدا  بــەرژەوەنــدی  لە  یان  چەوساوەن،  و 

ڕوناكبیرانی  بەاڵم  دەكەن،  چەواشەیان  سیاسیەكان  لەالیەنە  كە  بخەنەڕوو 

ناو 17ی شوبات كەناوبانگی زۆرو زەوەندییان پەیداكرد، بەتەواوی بوونە 

هەتا  كە  ئەوانیش  تەنانەت  ئۆپۆزسیۆن  چەواشەكاری  لەسیاسەتی  بەشێك 

ئێستا بەناوی عەلمانی خۆیان ناساندبوو، لەگەڵ مەال جیهادییەكانی كۆمەڵ و 
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یەكگرتوو اللەاكبر یان دەوتەوە، دورست بوونە بەشێك لەسەنگەری ئەوان. 

شكستی  ناو  كەوتنە  ڕوناكبیرانە  بەناو  و  نوسەر  ئەم  تەواوی  سەرئەنجام 

مەسخەرەی  و  كۆمیدیا  لە  بەشێك  بوونە  و  خۆیان  خەیاڵەكانی  و  وەهم 

سیاسی و)ڕوناكبیری !(.

لە  ــان  ڕووداوەك و  هەواڵ  لە  زۆر  بەشێكی  سەردەمەدا  لەو  هەر 

میدیا و بارەگای هەرسێ  حیزبی ئۆپۆزسیۆن بەتایبەتی لە دەوری هەرسێ 

ڕابەرو كارێزمای )گۆڕان، كۆمەڵ، یەكگرتوو( دروست دەبوون. لە زۆربەی 

ڕووداوەكانی ئەم چەند ساڵەی دوایی هەر لە بزوتنەوەی سەوزی ئێرانەوە، 

هەتا شۆڕشەكانی تونس و میسر هەتا خۆپیشاندان و ڕاپەرینەكانی یەمەن و 

لیبیا ڕابەران و بەرپرسانی ئۆپۆزسیۆن، بەردەوام یان ماوەماوە لەمەیدانەكانی 

خۆپیشاندان بوون و لەناوجەماوەری خۆیاندا بوون، بەاڵم كارێزما و بەرپرسانی 

ناو  نەچوونە  جارێكیش  تەنها  بۆ  سیاسی  ئیسالمی  و  گۆڕان  ئۆپۆزسیۆنی 

خۆپیشاندان و ڕووداوەكان، ئەم مەسەلەیە یان ترسنۆكی بوو یان بێ باوەڕی 

بوو،  دروستیانكرد  ڕاستەوخۆ  خۆیان  كە  ڕووداوانــەی  بەو  بەرامبەر  بوو، 

لەگەڵ ئەمەشدا زۆربەی شەوەكان لە كەناڵەكانیانەوە دروشم و قسەو باسی 

ئاگرین و حەماسیان بۆ الیەنگران و هەڵسوڕاوانییان دەدا بۆخۆشكردنی تینی 

خۆپیشاندان و گەرم كردنەوەی ئاگری ئاشوبەكانیان. 

 لەبەرامبەردا و لەدژی ئەمان هەرسێ  سەرۆكی عێراق و سەرۆكی 

هەرێم و سەرۆكی حكومەتی كوردستان دەچوونە ناو ڕێپێوان و بۆنەكانی 

ڕاپەرین و نەورۆز و بەسەركردنەوەی كۆبوونەوە و ئاپۆرەی خەڵك. ئەو 

سێ  سەرۆكە لەبەرپرسانی ئۆپۆزسیۆن و بەناو كارێزماكانیان ئازاتر و بەرپرس 

تر بوون، بۆ ئاگاداربوون لە ڕەوشی خەڵك و هەلومەرجی خۆپیشاندانەكان.

17ی  لەسەردەمی  سەرۆكەكانیان  تایبەتی  و  ئۆپۆزسیۆن  سەرانی   
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سازبكەن،  خۆپیشاندان  كە  نەوەستان  بــەوە  هەر  دواتــردا،  و  شوبات 

چاكسازی  داواكاری  دروشمەكانی خۆپیشاندان  كە  دەیانوت  زۆرجار  بەڵكو 

ئەم  هەتا  و  بڕوات  دەسەاڵت  و  حكومەت  دەبێت  ئێستا  و  تێپەڕاندووە 

دەسەاڵتە مابێت كوردستان هەر بە))گەندەڵستان(( دەمێنێتەوە. 

بۆباشتر شارەزابوون لە كاریگەری و نەخشی كارێزما و بزوتنەوەی 

رێبازانە  ئەو  و  شۆڕش  تیۆرەكانی  چاكتروایە  لەشۆڕشەكاندا،  كۆمەاڵیەتی 

شۆڕشیان  شێوەكانی  یان  رابردوو،  سەردەمەكانی  لە  كە  بكەینەوە  بەسەر 

سازداوە، یان تیۆرەكانی شۆڕشیان فۆرمۆلە كردووە:

)1(تیۆری خەباتی چینایەتی بۆ شۆڕش.

)2(تیۆری ڕیالیزمی سیاسی و گۆڕینی دەسەاڵت.

)3(تیۆری هاوپشتی كۆمەاڵیەتی. 

)4(تیۆری تاكگەرایی و دەروون ناسی. 

)5(تیۆری كارێزما و بزاڤی كۆمەاڵیەتی. )12(

ڤیبەر(  )ماكس  ئەڵمانی  ــاوداری  ن كۆمەڵناسیی  تیۆری  تێڕوانینو 

یاسا و  دەربارەی سێ سەرچاوەكەی ڕەوایی و هەژمونی سیاسی)نەریت، 

كارێزما( پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە باسەكانی ئەو دەربارەی بزوتنەوە 

ڕابوردوو  لە  بەجێماو  نەریتی و  كۆمەاڵیەتیەكان. دەسەاڵت و هەژموونی 

نەبردن  دەست  یان  كۆمەاڵیەتی،  هاوتای  هەلومەرجی  بۆ  بنەما  دەبێتە 

بۆگۆڕینی هەلومەرجەكانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی.

 بەاڵم دوو هێزو هەژمونەكەی دیكە دەیانەوێت كە ئەم هەلومەرجە 

هاوتاو دەست لێنەدراوە بهەژێنن، یەكێكیان هێزی عەقاڵنیەتە و ئەوی دیكەیان 

هێزی كارێزما، بەبڕوای وێبەر ))عەقاڵنیەت دەتوانێ هێزی شۆڕشگێڕانەی 

هەروا  ئێستاش  هەتا  كۆن،  و  نەریت  دەسەاڵتی  لەدژی  بێت  یەك  پلە 
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بووە و هێزی عەقاڵنیەت یەكەمجار دەتوانێ ژینگەی كۆمەاڵیەتی بگۆڕێ، 

پێچەوانەوە  بە  كارێزماكان  بەاڵم  خەڵكیش((،  جیهانبینی  ئاڵوگۆڕی  پاشان 

سەرەتا ڕژێم و ڕەوش و دەسەاڵتەكان هەڵدەگێڕنەوە، لە سەرەتای كاردا 

ژیانی دەروونی تاكەكان دەگۆڕن و دەیانەوێت لەو ڕێگایەوە جازبیيەت و 

كۆنتڕۆڵ و پەیڕەوی خۆیان لەناو خەڵكدا زیاد بكەن. بەم مانایە كارێزما 

هێزی گەورە و داهێنەری سەرەكی بوون لە ئاڵوگۆڕی مێژووی جیهاندا كە 

مەرج نییە، ئەو ئاڵوگۆڕە بەرەو ژیان و هەلومەرجی باشتر بێت. زاراوەی 

)كارێزما( لەالیەن )رۆدۆلف سۆهم( مێژوونوسی ئاینی ئەڵمانى لە باس و 

وەسفی ڕابەرانی ئیلهام وەرگرتوو لە خوداوەند بەكارهاتووە، بەاڵم ماكس 

ڤێبەر بۆ مانای نا ئایینیش بەكاریدەهێنێ، بە بڕوای ئەو ))زاراوەی كارێزما 

سەبارەت بە بەشێكی تایبەتی لە كەسایەتی تاك بەكاردێت، كە بەو پێیە 

تایبەتمەندی سەرو سروشتی،  ئاساییەكان جیادەبنەوە و خاوەن  لە مرۆڤە 

وێبەر  دەناسرێن((.  دەگمەن  و  ئاسایی  نا  النیكەم  یان  مرۆڤایەتی،  سەرو 

شێوەی جیاواز لە كەسایەتی كارێزمایی باس دەكات وەكو پەیامبەران، فریاد 

كارێزما  پرانسیپی  ئەمانە  هەموو  لەالی  و  گیانبازان  و  قارەمانان  ڕەسان، 

دەبێتە ئەوەی كە ئەم كەسایەتیانە نائاسایین و پەیڕەوان و سەرسپاردەكانیان 

بڕوایان بە كەسایەتی لە ڕادەبەری مەزنی ئەم ڕابەرانە هەیە. سەر ئەنجام 

بەبێ پەیڕەوی و سەرسپاردنی دڵخوازانە و ئازادی الیەنگران كارێزما بوونی 

نابێت)13(

لەنێوان  دەروونی  پەیوەندییەكی  دەبێتە  كارێزما  زەمینەیەدا  لەم 

بزوتنەوەی  بەشێوەی  تەنها  كارێزماییش  ڕابەری  و  ڕابــەردا  و  پەیڕەوان 

كە  نییە،  ڕابەرێك  تەنها  كارێزمایی  ڕابــەری  دەبێت.  ئاشكرا  كارێزمایی 

ستایش  زەمینەی  دەبێتە  مەزنەكانی  و  نائاسایی  تایبەتمەندییە  خاتری  بە 
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ئەو  هەمان  كە  كەسێكە  بەڵكو  خەڵك،  دڵخوازنەی  و  ئازاد  پەیڕەوی  و 

بە  بوون  پەیوەست  بۆ  خەڵك  بانگەوازی  ڕەهەندی  لە  تایبەتمەندیانەش 

بزوتنەوەی گۆڕان و ڕابەرایەتی ئەم بزوتنەوەیە ئاشكرا دەكات. مەبەست لە 

بزوتنەوەی گۆڕان، بێگومان گۆڕانی گردی زەرگەتە نییە لە سلێمانی، بەڵكو 

بزوتنەوەكانی گۆڕانە لە جیهان، كە گۆڕانی الی خۆمان لەوان نین.

 ڕابەرانی ئۆپۆزیسیۆن لە كوردستان لە دروستكردنی ڕووداوەكانی 

17ی شوبات و دواتردا، دەیانویست یان ببنە كارێزماكانی ئەم سەردەمە، 

یان دەیانویست هەلومەرجی كارێزمایی خۆیان تاقی بكەنەوە، بەاڵم لەبەر 

سێ هۆكاری گرنگ بە تەواوی ئەو شانسەیان لە دەست خۆیاندا، یان وەكو 

كورد دەڵێت ئەو باوكەیان مرد. 

هۆكاری یەكەم: نەزانی و ناشارەزایی لە ناسین و بەهەند وەرنەگرتنی 

هەلومەرجی گشتی خەڵك بۆ وەاڵمدانەوەی بانگەوازی ئەوان بۆ خۆپیشاندانی 

فراوان و سەرتاسەری و سەر ئەنجام گۆڕانی حكومەت و دەسەاڵتەكان لە 

نەبوون  جەربەزە  ئازاو  هێندە  كەخۆشیان  بوو  ئەوە  دووەم:  كوردستان. 

تەنانەت  خۆپیشاندانەكان،  بەهێزكردنی  و  ڕووداوەكــان  ئاڕاستەكردنی  لە 

دڕندۆگی و پەشیمانیش لە دیمانەو قسەكانیان لە نێوان ڕۆژانی ڕووداوەكاندا 

دەبینرا. ئەوان نەك ئازا نەبوون، وەكو تایبەتمەندی نائاسایی كارێزماكان، 

بەڵكو زۆریش ترسنۆك بوون. بەشێك لە هەواڵەكان باسی ئەوەیان دەكرد 

یان  دەشــاردەوە،  خۆیان  ئۆپۆزسیۆن  كارێزماكانی  و  بەرپرس  تەواوی  كە 

ئەو  نەبوونی  بڕوا   : گۆڕی! سێیەم  مانەوەیان چەند جار  و  ژیان  جێگای 

بەناو كارێزمایانە بوو بەبزاڤی جەماوەری و هێزی بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی 

بۆ گۆڕان و نوێكردنەوەی هەلومەرجەكان. تەواوی بزاڤی سیاسی و پارت 

ئەوان  و  دواوەن  لە  زۆر  پرسەدا  لەم  كوردستان  لە  سیاسیەكان  الیەنە  و 
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هێندە خەڵكیان دەوێت و باس لە بزوتنەوەی خەڵك دەكەن، كە بەشێك 

یان یەدەكێك بێت لە هێزی پشتیوانی و پاشكۆی ئەوان. ئۆپۆزیسیۆنی بەناو 

گۆڕان و بەڕاستی ئیسالمی سیاسیش لەم زەمینەیەدا نەك نەگۆڕاون، بەڵكو 

سەبارەت  واتە  هەیە،  كوردییان  سیاسەتی  نەریتی  و  كۆن  دیگای  هەمان 

بە بزوتنەوەی كۆمەاڵیەتی خەڵك، نەك عەقاڵنی و كارێزمایی نین، بەڵكو 

نەریتی و دواكەوتوون. 

ت- ئۆپۆزیسیۆنی فاشیست و كۆنەپەرست

خەوتنی  لە  گوایە  دەبن(  بێدار  دێوەكان  عەقڵەكاندا،  خەوتنی  )لە 

عەقڵی دەسەاڵتی كوردی و كۆمەڵی مەدەنی و میدیاو ڕوناكبیرانی كورد، 

جارێك  چەند  هەرێم،  لە  دیفاكتۆ  دیموكراسیی  كێشەكانی  بە  سەبارەت 

بەرەو  كوردییان  كۆمەڵگای  و  دەبوونەوە  بێدار  دڕندەكان  یان  دێوەكان 

یەكێتی،  و  پارتی  نێوان  ناوخۆی  بردووە. شەڕی  مەرگەسات  و  كارەسات 

شەڕی ئیسالمی سیاسی، جیهادی، تەكفیری و سەرئەنجامی شۆڕشی چەواشە 

و ئاشوبی 17ی شوبات و دواتر، ئەو دڕندە و دێوانەبوون كە لە سەردەمەكانی 

خۆیاندا تەواوی هەلومەرجی كۆمەڵیان بەرەو مەرگەسات برد.

ڕووداوەكانی 17ی شوبات و دواتر وەكو زەمینەیەك بۆ لێكۆڵینەوەی 

دیاردەی  یان سێ  ئەنجام،  دەشێت سێ  كۆمەاڵیەتی  و  فیكری  و  سیاسی 

شایانی باس و بیركردنەوەی لێ پەیدابێت. یەكەم: هەلومەرجی داواكاری و 

ئامادەیی خەڵك بۆ داكۆكیكردن لە ماف و ئازادی و دادپەروەری لەالیەن 

هێزەكانی ئۆپۆزیسیۆن، كرایە بارمتەی سیاسەتەكانیان، یان بە الڕێدا برا بۆ 

مەرام و بەرنامەی سیاسیان. دووەم: ئۆپۆزسیۆنی گۆڕان و ئیسالمی سیاسی، 

كە هەتا ئەو كاتە بە ناوی یاسا و دیموكراسی و ماف و ئازادییەوە قسەو 
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كاریاندەكرد، لە یەكەم هەلی گونجاودا بۆ كۆكردنەوەی هێز و پەیدابوونی 

هەندێك هێزی جەماوەری سەر بەوان ماهیەتی دژی ئازادی و دیموكراسییان 

ئاشكرابوو، لەو ساتانە بەدواوە كەوتنە دەرخستنی ماهیەتی هەژمونخوازی 

و دەسەاڵت پەرستی، یان ویستن و بە دەستهێنانی دەسەاڵت بوو بە هەر 

نرخێك، بۆ ئەمەش كارو كردەوەیان لە زەمینەكانی توندوتیژی و نەهێشتنی 

ئازادی و تەكفیر و سڕینەوەی بەرامبەرەكان، تەنانەت پەالماردانیش دا بوو. 

ئەم ڕووداوانە ماهیەتی تۆتالیتاری هەردوو باڵی گۆڕان و ئیسالمی سیاسی 

دەرخست، لەهەمانكاتیشدا ناوەڕۆكی فاشیستی سیاسەتی گۆڕان و ناوەڕكی 

توندڕەوی ئیسالمی سیاسی هەتا ڕادەی جیهاد و تەكفیر دەرخست. 

ئەم ڕووداوانە سەلماندییان كە بانگەوازی میانڕەوی ئیسالمی سیاسی 

بوو.  دیماگۆجی  فریو و سیاسەتی  تەنها  گۆڕان  ئازادی خوازی  و  و ماف 

سێیەم، ڕووداوەكانی 17ی شوبات و پەالماردان و هێرشبردنی هەندێك لە 

ئەندامان و هەڵسوڕاوانی دارالستیك بە دەست و بەردهاوێژ و چەقۆكێش و 

چەك بە دەستی دەمامك كراو ئەو ڕاستییان سەلماند، یان ئەو تایبەتمەندی 

و دیاردەیان دیسان ئاشكرا كرد كە كەسایەتی و تاكی ناو كۆمەڵگای نەریتی 

و هێزخواز و دواكەوتوو، یان تاكەكانی كۆمەڵی دیموكراسیی دیفاكتۆ هێشتا 

تاك و كەسایەتی كۆن و نەریتی و هەژمونخوازو هێز پەرستن. ئەوانەی 

كە تا دوێنێ وەكو قوربانی خۆیان دەنواند لەو ڕووداوانەدا بوونە جەلالد 

و كارەكتەری دژی ماف و ئازادی ئەوانی دیكە. ئەم هەلومەرجەی قوربانی 

قوتابخانەی  تیۆری  هەمان  كوردیدا  تاكی  لەناو  ئەمڕۆ  جەلالدی  و  دوێنێ 

لە  ))هەژمونخواز((  سایەتی  كە  دەربارەی  دەهێنێتەوە،  بیر  فرانكفۆرتمان 

كۆمەڵگای ئەڵمانی نازیزمدا، كە لەالیەن تیۆدۆرۆ ئادۆرنۆ دانرابوو. )14(

غافڵگیر كردنی خەڵك و سواربوونی شەپۆلی داواكاری و ناڕەزایی 
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نەخشێكیان  یان  دیگایەك  خەڵك  زەمینەیەدا  لەم  ئەوەی  بەبێ  خەڵك 

هەبێت، بوونی ماهیەتی تۆتالیتاری و فاشیستی و توندڕەوی و كۆنەپەرستی 

داپۆشراو لە الیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە، لەگەڵ كەسایەتی تاك ڕەهەند و دیاردەی 

كۆمەاڵیەتی هەژموون خواز و هێز پەرست ئەو زەمینانە بوون، كە ماهیەتی 

ئاشكرا  بە  خۆپیشاندانەكەیان  و  هەڵسوڕاوان  و  ئۆپۆزیسیۆن  ڕاستەقینەی 

تۆتالیتارو  و  فاشیست  وشەكانی  جارێك  چەند  ئێستا  تا  من  دەربكەوێ. 

بۆ  باسكردووە،  كوردی  ئۆپۆزیسۆنی  وەسفی  بۆ  كۆنەپەرستم  و  توندڕەو 

ئەم  شیكردنەوەی  چاكتروایە  ئەواندا  وەسفی  لە  زاراوانە  ئەم  سەلماندنی 

پرسانە بكەم، لەگەڵ پەیوەندی بەو حیزب و هێزە سیاسیانەوە.

 

 زەمینەكانی سەرهەڵدانی فاشیزم وكۆنەپەرستی 

كۆمەڵناسانی سیاسی بڕوایانوایە ))لەو جێگایەی كە باس و شیكردنەوەی 

ڕەفتاری واقعی و ڕاستەقینەی حیزبەكان كە بەدەسەاڵت دەگەن، پێویستی 

و  كۆمەاڵیەتی  پایگای  بەاڵم  هەیە،  ئەوان  كاركردی  گرنگیی  ناسینی  بە 

دەبێتە شوێنی  ئەواندا  واقعی  فۆڕمی  لە شێوەی  بزوتنەوەكان  ئایدیۆلۆژی 

باس و لێكۆڵینەوە((. )15( واتە پێش ئەوەی بە دەسەاڵت بگەن!

هەروەها زانستی كۆمەڵناسی سیاسی لە باسی سەرهەڵدانی فاشیزم و 

توندڕەوی سیاسی و بزوتنەوە تۆتالیتارەكاندا بڕوایوایە كە ))بەشێوەی گشتی 

پاش یەك سەردەمی كورتخایان لە دیموكراسیی الواز و هەوڵدان بۆ نوێسازی 

كارا  ڕاستڕەوی  بزوتنەوەی  پیشەسازیكردنی،  و  ئاوەدانكردنەوەی واڵت  و 

یان جۆرێك لە ڕادیكاڵیزمی ڕاستگەرا پەیدا دەبێ كە لە مێژوودا بە فاشیزم 

ناسراون((. )16(

ئەو  زۆربەی  بناغەی  لە سەر  كۆمەاڵیەتی،  ڕوانگەی  زەمینەو  ))لە 
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تیۆرانەی كە دەربارەی پەیدابوونی فاشیزم خراونەتەڕوو، ئەم بزاڤانە لەو 

كۆمەڵگایانە پەیدا دەبن كە گەواهی ڕەوەندی فراوانی پاشەكشەی هاوپشتی 

نەریتی و جەماوەری بوون.((

فاشیزم بە پێی وەسف و زاراوە جیاوازەكان كاردانەوەیە بەرامبەر بە 

ڕەوەندی نوێسازی و پیشەسازیكردنی واڵت، لە نێوان ئەو خەڵك و گروپانەدا 

سەرسامی و پەیڕەوی پەیدا دەكات، كە دوو چاری هەلومەرجی پاشەكشەو 

لە  تاكەكان  هەلومەرجەدا  ئەم  ناو  لە  كۆمەاڵیەتین.  و  ئابوری  لێكدابڕانی 

باری دەروونیەوە هەستی ئارامی و ئاسایشی خۆیان لە دەست دەدەن، بۆ 

ساڕێژكردنی ئاسایشی لە دەست چوو پەنا بۆ داوێنی دەسەاڵت دەبەن. لەم 

ڕوانگەوە بزوتنەوەكانی كۆكردنەوەی جەماوەر و ڕابەرایەتی و ئایدیۆلۆژی 

فاشیستی  بزوتنەوەی  دەكــەن.  پەیدا  الیەنگیری  و  سەرسامی  تۆتالیتار 

هەژمونخواز  كەسایەتی  بناغەی  سەر  لە  شیكاریدا  دەروون  تێڕوانینی  لە 

پەیڕەوسازە،  و  ملكەچ  هەم  پەرستەو  دەســەاڵت  هەم  كە  ــەزرێ،  دادەم

هەژمونخوازدا  تاكی  لە  دەسەاڵتخوازان  و  دەسەاڵتداران  كە  لەبەرئەوەی 

هەستێك لە ڕێزو نەمری بۆ خۆیان بەدیدەهێنن، كەسانی الواز لە الی ئەو 

كەسایەتیانە نزم و پەست و حەقیر دەنوێنن((. )17(

ناوەندی  بەچینی  باوەڕە  توندڕەوانەی  بەرجەستەبوونی  ))فاشیزم 

)پۆپۆلیزم(.  و خەڵكگەرایی  نوێ(  ناوەڕاستی  نەك چینی  نەریتی  و  )كۆن 

ئایدیۆلۆژی ڕەسەنی چینی ناوەندی كۆن پۆپۆلیزمە((. )18(

 بەشێوەی گشتی فاشیزم بەرهەمی فشارە دەروونی و ڕۆحیەكانە، 

كە لە سەردەمی مۆدێرنیزم بۆ تاك پەیدا دەبن، یان بەرهەمی لێكدابڕانی 

دەوڵەمەندانە،  و  هەژاران  نێوان  كەلێنەكانی  فراوانبوونی  و  كۆمەاڵیەتی 

و  ترس  هەستی  كە  ئاپۆرەدارە  و  جەماوەری  كۆمەڵگای  بەرهەمی  یان 
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نیگەرانی و ئاسایشی چینایەتی و كۆمەاڵیەتی كە لە ڕەهەندی نوێسازی و 

بازرگانی و بەرژەوەندی خوازی كۆمەڵگا زیانیان بینیووە، لە بەرامبەر ئەم 

دەسەاڵت،  لەسەر  دڵنیابوونەوە  بە  فاشیستی  ئایدیۆلۆژی  هەلومەرجانەدا 

و  ڕێز  كارێزما،  و  ڕابەرایەتی  دیسپلین،  پەیڕەوی،  تایبەتی،  ناسنامەی 

)لەالی خۆمان  پەیڕەوێكی سیاسی مەبەست  یان هەر  نەژادی،  مەزنایەتی 

ڕابەرایەتی و  بۆ  ئیسالمی(، هاوپشتی الیەنگران و هەڵسوڕاوان  گۆڕان و 

لەناو یەكدا. دەیەوێت ساڕێژی ئەو برینانە بكات.

بزوتنەوەی فاشیستی و كۆنەپەرستی و توندڕەوی لە هەموو واڵتان 

لەو تاك و كەسانە دروستدەبن كە لە ڕوانگەی كۆمەاڵیەتیدا هەستی ترس و 

نائاسایش دەكەن، لە بەرامبەر هەڕەشەی سەرمایەداری و مۆدێرنەدا بەرەو 

لەبەرامبەر ڕەوەندی گشتی كۆمەڵگەی  ئەوانە  نابوودی دەچن.  وێرانی و 

وێرانیی  بەرامبەردا  لە  كۆمەڵگەو  لە  بەشێك  دەوڵەمەندبوونی  و  مۆدێرن 

ژیان  بۆ  گەڕانەوەیە  فاشیزم  ئامانجی  پیشاندەدەن.  كاردانەوە  خۆیان، 

پێش  و  سەرمایەداری  و  پیشەسازی  پێش  مۆدێرن،  پێش  هەلومەرجی  و 

دیموكراسی. لۆجیكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی فاشیزم ئەوەیە، مادام بۆ خۆمان 

نییە، ناهێڵین بۆ كەسی دیكە بێت!

لە زۆربەی لێكۆڵینەوە وباسەكانی ماركسیستی سەبارەت بە فاشیزم 

باس  فاشیزم،  گەشەی  و  سەرهەڵدان  زەمینەكانی  دەربارەی  بەتایبەتی  و 

لەو ژینگە و زەمینانە دەكرێت، كە پەیوەندارە بە قۆناغەكانی سەرهەڵدان 

چارەسەری  بۆ  سەرمایەداری  كە  سەردەمێك  سەرمایەداری.  گەشەی  و 

قەیرانەكانی ئابوری و بونیادی، یان بۆ ساڕێژی قەیرانە كورت خایانەكانی 

كارو  بەڕێوەبردنی  و  بەرهەمهێنان  سازوكاری  دەیەوێت  دەسەاڵتداری، 

گونجاو  و  باش  یان چارەسەرێكی  نەدات،  لە دەست  ئابوری  چاالكیەكانی 
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نادۆزێتەوە، بەرەو دەورانێك دەڕوات لە الوازی و لە رزۆكی و هەموو 

پرسەكان بەرەو ڕووكەش یان ڕەوشی نمایشی دەچن، ئەگەر چی سەرمایەداری 

كالسیكی ئەوروپی و ئەمەریكی لەم زەمینەیەدا هەوڵی زیادو كاری گرنگیان 

چارەسەری  هۆكاری  گرنگترین  بەاڵم  كــردووە،  خۆیان  بەرژەوەندی  لە 

سەرمایەداری بۆ ساڕێژی قەیرانەكان توندكردنەوەی ناكۆكیەكانی چینایەتی 

بەرژەوەندی  لە  هەژارانە  چەوسانەوەی  زنجیرەكانی  بەهێزتركردنی  و 

چینایەتی  خەباتی  توندبوونەوەی  یان  بەهێزبوون،  ئاكامدا  لە  و  سەرمایە 

بەرهەمهێنانە، كە هەروەكو ئەرنست مانداڵ دەڵێت: ))سەرمایەداری تەنها 

بە دوو هۆكار دەتوانێ كۆنتڕۆڵی ئەم سەردەم و ڕەوشە بكات: دەوڵەتی 

ڕەفا یان فاشیزم((. )19(

بۆ  سەرمایەداری  دەستی  ڕێگاچارەی  وەكو  فاشیزم  شێوەیە  بەم 

توندكردنەوەی سەركوتی خەباتی چینایەتی و ڕزگاركردنی ڕژێمی سەرمایە 

لە قەیران دێتە كاراوە. 

دیكە  گرنگی  تیۆری  چەند  ماركسیستیدا  ڕێبازی  و  فەرهەنگ  لە 

ئاكامی  وەكو  فاشیزم  ناویاندا:  لە  پەیدابوون  فاشیزمدا  شیكردنەوەی  لە 

جەماوەرو  پەیڕەوی  بەرجەستەبوونی  كە  كارێزمایی  ڕابــەری  پڕانسیپی 

خەڵكە بۆ ڕەهبەران، یان ڕەوتێكی فریودانی گشتییە لە دەوری كارێزما. 

فاشیزم وەكو بزوتنەوەكانی توندڕەوی نەتەوەیی و نەژادی. فاشیزم وەكو 

بەرهەمی  و  رەوت  وەكو  یان  ناوەڕاست،  توێژەكانی  و  چین  بزوتنەوەی 

گەشەی  و  سیاسی  نوێسازی  ڕێگای  وەكو  فاشیزم  وتۆتالیتاریزم.  دیكتاتۆری 

ئابوری و كۆمەاڵیەتی لە سەر بناغەكانی میلیتاریزم و دەسەاڵت پەیڕەوی و 

دیسپلین. فاشیزم وەكو بەرجەستە بوونی پەیمانی پۆپۆلیستی نێوان چین و 

سەرمایەداری  دیكتاتۆری  وەكو  فاشیزم  جەماوەر.  و  دەسەاڵتدارەكان  توێژە 
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مۆنۆپۆڵی دەوڵەتی. فاشیزم وەكو بزوتنەوەی جەماوەری وپۆپۆلیستی ڕابەری 

ڕزگاركردنی  و  نەجات  ڕێگای  وەكو  فاشیزم  سێكتاریزمەوە.  لەالیەن  كراو 

سەرمایەداری لەداڕمان و سەرئەنجام فاشیزم وەكو نیشانەو وێناكانی قەیرانی 

دەروونی و كەسایەتی كۆمەڵگە، یان شێوەیەك لە دەروون ناسی جەماوەری. 

)20(

و  سیاسەت  وەكو  وادا،  ئابوری  قەیرانی  سەردەمێكی  لە  فاشیزم 

دیاردەیەك هاتە مەیدانەوە كە ))قەیران و كێشەكانی ئابوری، ترسی زۆری 

خەڵك لە هەژاربوون و وێرانبوون. زیادبوونی ژمارەی بێكاران و زیاتر بوونی 

ژمارەی ئەو الوانەی كە خوێندنی ئامادەیی و زانكۆیان تەواو كردبوو، بەاڵم 

هەتا دەهات بێكار دەبوون. هەژاران و بێكاران باوەڕیان نەمابوو بەو حیزب 

و الیەنە سیاسیانەی لە پەرلەمان و حكومەتدا كە بەرپرسیاربوون لە نەبوونی 

و بەدبەختی ئەوان. زۆرێك لە خەڵك لەو باوەڕەدا بوون كە حكومەت و 

پارلەمانی كۆن بەرپرسیاری یەكەمن لە هەژاری و نەداری ئەوان، یان لەوەی 

واڵت لە قەیران و دواكەوتوویدا ژیان بەسەر ببات. ئەم سەردەمە زەمینەكانی 

ئامادەبوونی جۆرێكی دیكەی لە سیاسەت و رابەری دەویست كە لە فاشیزمدا 

بەرجەستەبوو(()21(

زەمینەكانی سەرهەڵدانی فاشیزم، یان پێشینەی هەلومەرجی سیاسی، 

ئیتالیا،  واڵتانی  لە  فاشیزم  سەرهەڵدانی  فەرهەنگی  و  ئابوری  كۆمەاڵیەتی، 

جیهانیی  جەنگی  هەردوو  لەنێوان  دانیمارك  ڕۆمانیا،  ئیسپانیا،  ئەڵمانیا، 

كوردستان،  ئێستای  هەلومەرجەكانی  لەگەڵ  بەراورد  بە  دووەم،  و  یەكەم 

یان سەردەمی دوای جەنگەكانی كەنداوی یەكەم و دووەم، جەنگی ناوخۆی 

نێوان هەردوو باڵی دەسەاڵت و جەنگەكانی ئیسالمی سیاسی و جیهادی و 

تەكفیری و سەرئەنجام جەنگی سارد، یان ڕانەگەیەندراوی نێوان بزوتنەوەی 
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گۆڕان و دەسەاڵتی كوردی، یان بە بەراورد لەگەڵ هەلومەرجی گشتی ئێستای 

هەرێمدا ئەم ڕاستیانەی خوارەوە دەسەلمێنن.

1- ناوەڕۆك و ماهیەتی سیاسەتی دەسەاڵتدارانی كوردستان لە كاركرد 

و كاریگەری ئەواندا بۆ بەڕێوەبردنی حكومەت و كۆمەڵگان، ئێستا بۆ زۆربەی 

خەڵكی كوردستان دەركەوتووە. كە لە سەرەتای ئەم باسەدا بە دیموكراسی 

دیفاكتۆ و نمایشی، یان دیموكراسیی الیەنە بە هێزەكان ناومان بردن، بەاڵم 

ناوەڕۆك و ماهیەتی ئۆپۆزیسیۆنی كوردی لە فۆرمی ئەو الیانانە )كە پاشان 

زیاتر باسیان دەكەم(، لە شێوە و شێوازی بزوتنەوە كۆمەاڵیەتیە سنوردارەكەیان 

لە 17ی شوبات و دوو مانگی دواتردا دەركەوت.

2- دیموكراسی الواز ونمایشی و هەوڵەكانی نوێسازی كە تا ئێستا نە 

لە زەمینەكانی ئابوری و سیاسیدا، نە لە هێنانەدی سیستمێكی جێگیر و دڵنیا 

سەركەتوو نەبووە. كاردانەوە بەرامبەر بەم هەلومەرجە لە الی ئۆپۆزیسیۆن 

بەو جۆرە كەوتەوە كە لە 17ی شوباتدا بینیمان، كە فاشیزم و كۆنەپەرستی 

ئیسالمی بەرهەمهێنا، یان كاریكاتۆرێكیان بۆ فاشیزمی الواز نمایشكرد.

3- هەلومەرجی دەروونی جەماوەری توڕەو تۆتالیتار و هەژمونخواز. 

دیارە مەبەستم ئەو خەڵكانەیە كە بەشێك بوون لە جێبەجێكردنی سیاسەتەكانی 

ئۆپۆزیسیۆن بە هەموو كارو كردەوەكانیانەوە.

4- كاردانەوە بەرامبەر بە ترسی هەندێك لە خەڵك، لە بەرامبەر 

بەرامبەر هەژاری  نیگەرانی  و  ترس  ئابوری و  ئاسایشی  و  ئارامی  نەبوونی 

و بێكاری و وێران بوون بەرەو نەداری. لەم زەمینەیەدا دەبێت سێ باسی 

دوای  و   2009/7/25 هەڵبژاردنی  لەدوای  یەكەم:  بێت:  مەیداندا  لە  گرنگ 

ئۆپۆزیسیۆنی  سیاسەتی  و  ڕەوش  یەكگرتوو  كۆمەڵ،  گــۆڕان،  كە  ئەوەی 

دەرەوەی حكومەتیان هەڵبژارد، بێگومان لە زۆربەی بەهرە و ئیمتیازەكانی 
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جارانیان بێ بەشبوون، هەروەكو چۆن ڕێژەی دەنگەكانیان لە هەڵبژاردنەكانی 

ڕێكخراوە جەماوەری وپیشەییەكانیشدا بەرەو كەمی دەچوو، یان بە شێكی 

زۆر لە سەركردەو كادرو هەڵسوڕاوەكانیان لە خوان و ئیمتیازی دەسەاڵت بێ 

بەشكران، كە ئەم دۆخە هەندێك لە نوسەر و ڕوناكبیرەكانیشیانی گرتەوە. 

كاردانەوە بەرامبەر بەو هەلومەرجە لە دەستچووە ئەو فۆرم و شێوەیەی لە 

توندڕەوی ئۆپۆزیسیۆن گرتەوە بە كارێزماو سەركردە و كادر و هەڵسوڕاوان و 

نوسەرانیانەوە. سیاسەتی ئەوان لەم سەردەمەدا كە لەسەر زمانی بە هێزترین 

سەرۆكیان ئەوبوو: مادام بۆ ئێمە نییە، ناهێڵین بۆ ئێوەش بێت!

دووەم: كاردانەوەی بەشێك لە هەژاران و بێكاران و ناڕەزایی ئەوان 

مافی خۆیانە و دەبێت  بێگومان  ژیان، كە  لە  نیگەرانیان  بەرامبەر ترس و 

ئازادبن لە ڕەخنەو ناڕەزایی بەرامبەر ژیانی ناخۆش و نائومێديداریان. بەشێك 

كاردانەوەی  لەگەڵ  بوو،  هاوشێوە  و  هاوكات  خەڵكە  ئەم  كاردانەوەی  لە 

ئۆپۆزیسیۆن و تاڕادەیەك سەر پۆشێكی بۆ بەهانەو سەلماندنی خۆپیشاندان 

و ناڕەزایی ئۆپۆزیسۆنیش هێنایەدی، لە الیەكی دیكەشەوە ئەو خەڵكە بوونە 

هێزی كۆمەاڵیەتی و جەماوەری بۆ ئۆپۆزیسیۆن، بەاڵم ئەم هێزە بە بەراورد 

لەگەڵ هێزی نەیارانی خۆپیشاندان )بەاڵم ناكارا و بێدەنگ و تەنها بینەر( زۆر 

الوازو سنوردار بوو. سێیەم: بەكارهێنانی خەڵك و جەماوەر بۆ هێنانەدی 

بەرنامەو مەرامی سیاسی، یان بونیادنانی ئۆپۆزیسیۆن بەڕەوش و هەلومەرجی 

ئۆپۆزیسیۆن  سیاسی  حساباتی  بەرنامەو  یەكالكردنەوەی  یان  جەماوەری، 

یان  كارناكەن،  سەرۆكەكان  بەشێوەی  ئەوانەی  لەدژی  خۆیدا  ناوەوەی  لە 

بڕواناهێنن، لە دەرەوەی خۆیان لە دژی دەسەاڵت و ئەوانەی لە كۆمەڵگەدا 

لەگەڵ ئەوان نین، یەكێكە لە تایبەتمەندییە مێژوویی و دیارەكانی فاشیزم. 

هەمیشە فاشیزم هێزەكەی خەڵك و جەماوەر بووە، بەاڵم بڕیار و كارەكان لە 
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دەستی نوخبەو سەرۆكەكاندا بووە. ))فاشیزم لە بڕواو گوتاردا خەڵك گەرایە، 

لە بڕیار و كاردا نوخبەگەرا((.)22(

5- قەیرانی دیموكراسی و نەبوونی سیستمی دیموكراتی: دیموكراسیی 

دیفاكتۆ و الواز سەرەڕای ئەوەی كە ناتوانێ، یان نایەوێت دەسەاڵتدارێتی و 

بەڕێوەبردنی واڵت بە سیستمێكی دەستوری و یاسایی بێت و لەو دەستور و 

سیستم و یاسایانەدا بنەماكانی دەسەاڵتی زۆرینەو پەرلەمانی، زەمانەتی ماف 

و ئازادی كەمینەكان، سیستمی ماف و ئازادی، دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و 

بەشداری سیاسی بكرێنە كێشە و قەیرانەكانی دەسەاڵتدارێتی، كە هەرچەند 

ساڵ جارێك ڕوو دەدەن چارەسەربكات. بەرچاوترین قەیرانی دەسەاڵتدارێتی 

لەناو دیموكراسی دیفاكتۆ، نموونەی بەرچاویش عێراق و كوردستان، ئەوەیە 

یاسا وەكو  دادوەری و  پارلەمان و  كە دەسەاڵتەكانی واڵت و حكومەت و 

وەاڵمی  بۆ  ئۆپۆزیسیۆن  كاردانەوەی  كاردەكەن.  و  هەن  نمایش  یان  فۆرم 

ئەم قەیرانانەو بەو عەقڵ و فەرهەنگە سیاسیەی كە ئەوان هەیە، بێگومان 

بزوتنەوەی توندڕەو هێرشبەرو هەلپەرست دروست دەكات. 

كێشەی  بەتایبەتی  و  ئابوری  كێشەكانی  چارەسەرنەكردنی   -6

هەژاری و بێكاری، ئەگەر چی هەرێم لە باری ئابوری و ژیانی خەڵك لە 

كوردستان  لە  هەندێك  هێشتا  بەاڵم  باشترە،  دەوروبەری  واڵتانی  هەموو 

كاری  یان  حوكمڕانیدا،  ماوەی  لە  حكومەتیش  و  هــەژارن  یان  بێكارن، 

بەڵكو زۆربەی  نەكردووە،  یاسایی  كاری  یان  ئەم مەبەستە،  بۆ  نەكردووە 

جارەكان لە ڕێگای حیزب و بەرپرس و واسیتە و هێزەكانی جارانەوە ئەم 

لە  یان  ئەمجارەش كێشەكان وەكو دیفاكتۆ،  واتە  كێشەیە چارەسەركراوە، 

بەرژەوەندی هێزەكانی جارانەوە چارەكراون. گەورەترین پرس و كێشە لە 

كوردستان، كێشەی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتیە لە كوردستان، بە شێكی زۆر 
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و بەرچاو لە الیەنە سیاسیەكان و كەسایەتیە گەورەكانیان بە دەسەاڵتدارو 

ئۆپۆزیسیۆنەوە بوونەتە سەرمایەدارەكانی ئەم سەردەمە و تەواوی فەرمانی 

ئابوریی كوردستان لە دەستی ئەواندایە، یان شەریكن لەگەڵ سەرمایەدارانی 

گەورە. لەالیەكی دیكەش خەڵك یان ژیانی ئاسایی و مامناوەندی دەژین 

یان هەژارو بێكارن. حكومەت و دەسەاڵت نەك لەم زەمینەیەدا كارناكات، 

بەڵكو دەیپارێزێ یان لە ڕاستیدا خۆی هەلومەرجەكەی دروستكردووە.

كاردانەوە بەرامبەر بەم هەلومەرجە لە الیەن خەڵكانی دژی هەژاری 

و بێكاری، یان نەیار بەرامبەر نا دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بە شێوەی ڕق 

و ناڕەزایی و توندڕەویی دەرئەكەوێ. پەیوەندی نێوان هێزە سیاسیە نەیارو 

هەلپەرستەكان كە لە ڕاستیدا خۆیان بەشێكن لەم هەلومەرجە و بەتایبەتی 

سەركردەكانیان، لەگەڵ هەلومەرجی كاردانەوە و دژایەتی هەژاری و بێكاری 

و نەبوونی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بەشێوەی پەیمانی پۆپۆلیستی نێوان چین 

و كەسە بااڵكانی سیاسەت و ئابوری لەگەڵ خەڵك و جەماوەردا دەرئەكەوێ. 

كە ئەمەش یەكێكە لە زەمینە كاریگەر و تایبەتمەندییە بەرچاوەكانی سیاسەت 

و  ئیسالمی  بونیادگەرایی  پۆناپارتیزم،  فاشیزم،  كۆنەپەرستانەی  ڕەوتی  و 

توندڕەویی نەتەوەیی و نەژادی.

تایبەتمەندییەكانی فاشیزم و دەركەوتنی فاشیزمی كوردی

1- فاشیزم و دژایەتی ئەوانی دیكەو ناڕۆشنی لە داواكاری:

 كارل شمیت بیرمەند و تیۆریسینی سیاسی ئەڵمان لە لێكۆڵینەوەی 

))چەمكی پرسی سیاسی(( )23( باسی ئەوە دەكات كە تێگەیشتنی سیاسەت 

بەگشتی و سیاسەتی مۆدێرن بە تایبەتی بریتیيە لە چەمكی دۆست و دوژمن 

لە سیاسەتدا، یان جیاكردنەوەی دۆست و دوژمنە لە یەكتری و بەوپێیەش 
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ڕیزبەندی نێوان سیاسەتەكان پەیدا دەبێت. فاشیزم لە هەموو بیروباوەڕە 

سیاسیەكانی دیكە، دەتوانین ئێستا ئیسالمی سیاسی و سەلەفیەتی جیهادی 

و تەكفیریشی بۆ زیاد بكەین، بەوە دەناسرێتەوە كە نەیارو دوژمنایەتی كام 

الیەن دەكات، نەك بەوەی كە بەرنامە و ڕوانگەی چییە، بۆیە ))فاشیزم 

وەكو ڕێبازێكی گشتی لە سیاسەتدا بە بزوتنەوە توندڕەوەكان دەوترێت، كە 

ڕاستڕەوێكی هەژمونخوازە )دژی سەرمایەداری گەورەیە، دژی دیموكراسییە، 

دژی  ئانارشیزم،  دژی  سۆسیالیزم،  دژی  مۆدیرنیزم،  دژی  لیبراڵیزم،  دژی 

ماركسیزم(. ئامانجی فاشیزم بە سازدان و دروستكردنی ڕژێمی سیاسی و 

هەژمونخواز و تۆتالیتاری و میلیتاریزم بە ئاكام دەگات، لە ڕاستیدا فاشیزم 

زیاتر بەوە دەناسرێتەوە كە دژی چییە، نەك چی دەوێت(()24(.

دەركەوتنی ئەم ڕەوتە لە كوردستان لە هەردوو الیەنی ئیسالمی و 

بەناو عیلمانی دروست بەو شێوەیە بوو كە ئەوان دژی چین و سیاسەتی 

جیاكردنەوەی دۆست و دوژمن لەالی ئەوان، نەك تەنها بەرامبەر بە الیەنە 

سیاسیەكان و ڕەخنەگرانیان بەو شێوەیە بوو، بەڵكو ئەمەشیان پەڕاندەوە 

و  پیشەوەران  تەنانەت  و  نوسەران  پێشمەرگە،  جەماوەر،  میدیا،  ناو  بۆ 

كاسبكاران.. هتد. پەیوەندی كردن بەسیاسەت و خۆپیشاندانی ئەوان بەو 

جۆرە وێنادەكرا كە گەڕانەوەو پەیوەندی كردن بوو بە ڕیزەكانی گەل و 

بەكرێگیراوی  نەیاریانن  ڕەخنەگرو  یان  نین،  ئەوان  لەگەڵ  كە  ئەوانەش 

دەسەاڵت و حكومەتن.

و  تێڕوانین  شوبات  17ی  بزوتنەوەی  و  ئۆپۆزسیۆن  هەڵوێستی 

لۆگر،  ))كارل  دەخاتەوە:  بیر  ئەوروپامان  نازیەكانی  بەرچاوی  ڕووداوێكی 

ناوداری  تا 1910، ڕستەیەكی  لە سااڵنی 1897  ڤیەننا  سەرۆكی شارەوانی 

وتووە، پاشان نازیە ناودارەكان بەنمونە دەیان هێنایەوە: )من دیاری دەكەم 
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ئەوروپاش  فاشیستی  ئەحزابی  یەهوودە(.  كەسێك  چ  كە  بڕیاردەدەم  و 

لەمەش فراوانتر ڕۆیشتن و ئەو مافەیان بە خۆیاندا بڕیاربدەن چ كەسانێك 

ئەندامی نەتەوەن و كێن ئەوانەی ژیان و واڵت نوێدەكەنەوە و بەڵێندەدەن 

نەتەوە دەبێت هاوڕابن  ئەندامانی  دابینبكەن.  دوایی  نەوەكانی  بۆ  ئایندە 

لەگەڵ فەلسەفەو ئەفسانەو بیروباوەڕەكانیان هەر كەس بەو شێوەیە نەبێت 

دوژمنی ئیرادەی نەتەوەیە، بە خائین دادەنرێت و لە ڕیزەكانی گەل دەكرێتە 

دەرەوە((.)25(

ئەندام  بەمیدیا و  ئیسالمی سیاسی و گۆڕان  ئۆپۆزیسیۆنی  تەواوی 

و  سەرا  كاتی  ئەنجومەنی  پشتیوانی  بە  شێوەیە،  بەو  هەڵسوڕاوانیان  و 

دیگاو  لەو  تەنانەت  نواند.  هەڵوێستیان  تێڕوانینو  خۆپیشاندانەكانیان 

بیروڕاو  ئازادیی  باسی دیموكراسی و  لێكرد، كە  بێدەنگەیان  ڕاگەیاندنەش 

یەكتر خوێندنەوە و پەسەندكردنی بەرامبەریان دەكرد و تەواوی ڕاگەیاندن و 

نوسین و میدیاكانیان خەریكی تەكفیركردنی ئەوانی دیكە و تەخوینی الیەنە 

جیاواز و نەیارەكانیان بوون.

دەستەگەرایی  و  نوخبەگەرایی  و  )ڕابــەر(  سەرۆك  پڕانسیپی   -2

)سێكتاریزم(:

هەلومەرجی )تەكفیر(، )تەخوین(، جیاكردنەوەو دابەشكردنی خەڵك 

بۆ دوو بەرەی دۆست و دوژمن، یان بەرەی گەل و دژە گەل، جۆرێك 

ڕێبازو  ئەو  كە  دەكات،  ساز  شوێنكەوتووان  و  پەیڕەوان  و  الیەنگران  لە 

بیروباوەڕە وەكو ئاین تەماشا بكەن، لە خۆپیشاندان و ئاپۆرەی جەماوەری 

و نوێژی سیاسیشدا ئەم باوەڕە تێكەاڵوی ئاینی كۆن و نەریتی دەبێت و 

تەواوی كارو كردەوەكانیان و هەڵسوكەوتەكان لە كەش و سروتی ئاینی و 

حەماسی و بڕوای توندڕەودا دەر ئەكەون.
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))زۆرێك لە كارناسان و شارەزایانی ڕێباز و مێژووی فاشیزم وەكو 

)ئاینی سكۆالری نوێ( باسیدەكەن. فاشیزم وەكو ئاین پێویست و نیازی بەو 

پەیامبەرانە هەیە، كە هەڵە ناكەن و وتەكانیان لە پایەو حوكمی یاسادایە. ئەم 

پەیامبەرانە هەر ئەو ڕابەرانە بوون كە فاشیزمیان دروستكرد و بەڕێوەبرد بە 

ناوەكانی فۆهرەر )پێشەوا(، دۆچە )زەعیم(، كادیلۆ ناسرابوون و بەچەندین 

بەرجەستەبوونی  پیاوانە  ئەم  سازكراوە.  بۆ  ئەفسانەكانیان  نازناو  شێوەو 

وشەكە  تەواوی  بەمانای  و  بوون  گەل  نەتەوەو  ئیرادەی  زیندوكردنەوەی 

دەسەاڵت و توانای ئەوان بە نایاب و پیرۆز دادەنرا((.)26(

ڕابەرانی فاشیزم و پێشەواكانیان )كە بە پەیامبەرانی نوێ ناسێنرابوون( 

وتەكانی  دیگاو  ئەوەی  بۆ  باوەڕدار هەیە،  پەیڕەوانی  بە  پێویستیان  نیازو 

شێوەی  بەهەمان  دروستی.  و  ڕاستی  بەڵگەكانی  بە  بیكەن  باڵوبكەنەوەو 

لینین كە پارتی شۆڕشگێڕانی موحتەریفی دروستكرد و ئەندامانی بە تەواوی 

وایانكرد.  فاشیستەكان  حیزبە  ڕابەرانی  بن،  ئەو  سەرسپاردەی  و  ئامادە 

و  ناسراون  سیاسیانە  الیەنە  ئەو  هەڵسوڕاوانی  و  ئەندام  بە  كە  ئەوانەی 

ئامادەی هەموو كارەكانی سەرۆك و حیزبن، وەكو نوخبەكانی ناو سیاسەت 

و میدیا و ڕوناكبیری و خۆپیشاندان دەناسرێن و بزوتنەوە جەماوەرییەكانیش 

لەالیەن ئەوانەوە بەڕێوە دەبرێن. 

 ئۆپۆزسیۆنی فاشیست و ئیسالمی سیاسی لە كوردستان لە سەرەتای 

دەسەاڵتی سنورداریان بەسەر هەندێك لە ڕەوش و شەقامی كوردی دروست 

بە شێوەی فاشیستەكانی ئەوروپا و قاعیدە و تاڵیبانەكانی ئەفغان و عەرەب 

هەڵوێستیان نواند و سەركردەكانیان بە ناوەكانی سەرۆك، ئەمیر و ئەمیندار 

بە تەواوی ڕاست و دروست و  ڕابەرانی  پەیامبەر و  لەالی خەڵك كردە 

دڵسۆزو ئازاو دەست و داوێن پاك. تەنانەت بەوەش نەوەستان نوسەران 
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و ڕابەرانی ڕیزی دووەم و سێهەمیشیان وا ناساند كە كەسانێكن هیچ هەڵە 

ناكەن و بەوپەڕی پاكی و بێگەردی و دانایی سەیریان دەكەن. پڕانسیپی 

كارێزما )پێشەوا( و هەڵسوڕاوانی نوخبە و دەستەگەری، یان تەواوی پڕانسیپی 

سێكتاریزم و باندگەرێتی لە سیفات و تایبەتمەندییە ناسراوەكانی فاشیزمن.

فاشیست  ڕەوتــە  تــەواوی  ئانارشی:  و  ئاشوب  دروستكردنی   -3

لە  بەریتانیا  و  دانیمارك  ڕۆمانیا،  ئیسپانیا،  ئەڵمانیا،  ئیتاڵیا،  نازیەكانی  و 

سەردەمێكی دیاریكراوی سیاسەت و بزوتنەوەكانیان، پەنایان بردوەتە بەر 

خۆیان  هەروەكو  یان  ئانارشی،  ڕەوشی  سازدانی  و  ئاشوب  دروستكردنی 

لە كوردستان دەیانوت مەبەستیان لە هێنانەدی ڕەوشی ئاشوبی داهێنەرە. 

هەوڵدانی ئەوان بۆ هێنانەدی هەلومەرج و ژینگەی ئانارشی و الوازی و 

نەبوونی دەسەاڵت و سیستم بۆ مەبەستی دروستكردنی ئاژاوە، ناڕۆشنی، 

بێ دەسەاڵتی و نەبوونی كۆنتڕۆڵە لە ژیانی گشتی واڵتدا، بۆئەوەی لەو 

ژینگەیەدا فرسەت بهێنن و هاوسەنگی هێز بەالی خۆیاندا ساغ بكەنەوە.

هەرسێ  هەڵوەشانەوەی  داواكردنی  بە  كوردستان  لە  ئۆپۆزسیۆن   

سەرۆكایەتی و دەسەاڵتەكان دەیانوت نامانەوێ خۆمان بچینە سەر دەسەاڵت، 

یان ببینە بەشێك لە دەسەاڵت )بە پێچەوانەی فاشیستەكانی ئەوروپا و دنیا(، 

بەاڵم مەبەستی سەرەكییان لەم داوایە، تەنها دروستكردنی هەلومەرجی بێ 

دەسەاڵتی و بێ نەزمی و ئانارشی بوو.

ڕاستی و حەقیقەتی ئەوان ئەوەیە كە لە ڕەوشدا ئانارشیستن، بەاڵم 

لە مەرام و بەرنامەدا فاشیست، ئەوان تاڕادەی پیرۆزی دەسەاڵت پەرست 

و بەرژەوەندی و هەژمونخواز و تۆتالیتارن.

4- سازدانی بزوتنەوەی جەماوەری و هەوڵدان بۆ هێنانەدی ئاپۆرە: 

بۆ  كاركردن  ڕەها،  و  دەسەاڵت  بە  و  پیرۆز  پێشەوای  ڕابەرو  پرانسیپی 
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هێنانەدی و دروستكردنی ڕێزەكانی نوخبەی سیاسی و فیكری و میدیایی، 

الیەنە  و  بەحیزب  تەنها  ئانارشی  و  ئاشوب  ڕەوشــی  سازكردنی  پاشان 

سیاسیەكان ناكرێت، بەڵكو ئەم ئامانجە پێویستی بە ڕەهەندی جەماوەری 

هەیە و لێرەدا كاركردن لەسەر خەڵك و هێنانە سەرشەقامی خەڵك بۆ هەر 

بیانویەك بێت سیاسەت و پەیڕەوێك دەسازێنێ كە پێی دەوترێ ))پۆپۆلیزم((. 

پۆپۆلیستی بزوتنەوە فاشیستەكان لەوەدا نییە، كە ئەوان دەیانەوێ ئاسۆ و 

ئامانجەكانی خەڵك بهێننەدی لە ڕێگای خودی خەڵكەوە، ئەم ڕەهەندە بە 

تایبەتمەندی سەرەكی دیموكراسی و سۆسیالیزم دادەنرێ، بەڵكو مەبەستی 

ئەوان دروستكردنی ئاپۆرەیە، یان بەسیجكردنی خەڵكە بۆ ئەوەی عەقڵ و 

زهنیان ببێتە غەریزە ولە دوای پەیامی ڕابەرانەوە بڕژێنە جادەكان.

))دیموكراسی پێویستی بە زەمینەیەك لە ئازادی و یەكسانی هەیە، 

لەشێوەی  یان  دەبــن،  لیبرالیزمدا  شێوەی  لە  یان  یەكسانیش  و  ئــازادی 

سۆسیالیزم، بەاڵم مۆسۆلینی و هاوكارانی بە تەحقیر و تەوهینەوە مامەڵەیان 

لەگەڵ ئەم خواستانەدا دەكرد و هیتلەر و نازیەكانیش وەكو ئەوان بوون. 

فاشیزم لە هەوڵی بەدیهێنانی پشتیوانی جەماوەردا بوو بۆ پیرۆز ڕاگرتنی 

ڕابەران و نەمری و شكۆكانیان دەیانویست خەڵك هەمیشە لە دەوریان بن. 

یەكێك لە دروشمەكانی مۆسۆلینی ئەوەبوو : باوەڕ بكەن، پەیڕەوی بكەن، 

جەنگ بكەن. ئەوان شتێكی دیكەیان لە خەڵك نەدەویست جگە لەمانەوە و 

بڕوایان وابوو كە ئەم شتانە باشترین مەسەلەن بۆ خەڵك. بۆ ئەم مەبەستە 

ئەوان جەماوەرییان دەویست، بەاڵم دیموكراسیان نەدەویست(()27(.

هیتلەر و مۆسۆلینی بڕوایان وابوو كە بەڵگە و لۆجیك شایانی بڕواو 

پشتیوانی نین و هەركەس دەبێت، بۆ بۆن و هەستی خۆی بگەڕێتەوە و 

بڕوابهێنێ، یان بە زاراوەیەكی دیكە فاشیزم بڕوایان بە غەریزەیە، نەك بە 
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عەقاڵ و لۆجیك، هەر بۆیە مۆسۆلینی بە یاران و پارێزگارانی خۆی دەڵێت: 

بە خوێنی خۆتان بیربكەنەوە. )28(

ڕەوتەكانی  و  فاشیزم  جەماوەرسازیی  و  پۆپۆلیستی  ڕەهەندی   

ئیسالمی سیاسی لە دنیای جەنگی جیهانی دووەم و سەردەمی ئێستاشدا، 

بێگومان بۆ ئەوە نییە كە لە ڕێگای خەڵكەوە ئازادی و یەكسانی بهێننەدی، 

كە تەنها پرس و مەبەستێك بۆ خەبات و تێكۆشانی جەماوەری دەبێت، لەم 

بەڵكو  لە دیموكراسیدا بەرجەستە دەبێت،  ئەمڕۆ  ئامانجەدا بێت كە  دوو 

ناهۆشیارەكانی  لەوەیە كە الیەنە غەریزی و هێرشبەر و  ئەوان  مەبەستی 

خەڵك لە ڕەهەندی جەماوەری و ئاپۆرەییدا گەورەترو بە هێزتر بكەن، بۆ 

داكۆكی لە داواكاری ڕابەران و نوخبە سیاسیەكانیان لە كەش و سروتێكدا، 

تاك  ڕوانگەی  لە  مافەكان  و  یەكسانی  و  ئــازادی  بۆ  تاكەكان  دەنگە  كە 

جەماوەریی  خۆپیشاندانی  دەكرێن.  پێشێل  یان  دەبن  ون  كۆمەڵیشدا  و 

)هەروەها  دواتر  و  شوبات  17ی  ڕووداوەكانی  ئاپۆرەیی  ڕەهەندەكانی  و 

سەردەمی هەڵبژاردنەكانی 7/25 و 3/7 هەر بەو جۆرە بوو( لە ڕوانگەی 

ئەوانەی كە دەیانویست سیاسەت و مەرامی خۆیان لەو مەیدانانەدا بهێننەدی، 

بۆ ئەوە بوو كە دەنگەكانی ئازادی و یەكسانی نەمێنێ و قەرەباڵغی و ئاپۆرە 

بۆ دروشمەكانی ئۆپۆزیسیۆن هەموو لۆجیك و عەقڵەكان بشارێتەوە، یان 

بێ دەنگیان بكات. سەر ئەنجام خۆیان بە نوێژی سیاسی و وتاری حەماسی 

و تەكفیری، تەنانەت جنێویش هەلومەرجێك ساز بدەن، كە تەنها وتاری 

بەهێزەكان و نوێنەرانی كارێزما و ڕابەران لەوێ دەنگیان دلێربێت. نمونەی 

بێ دەنگ كردنی نەك تەنها نەیارانیان، بەڵكو ئەوانەی كتومت وەكو خۆیان 

قسەیان نەدەكرد، یان پەالمارو هێرشی جەماوەری بۆیان ئەو مەبەستە بوو، 

كە سیاسەتی پۆپۆلیستی فاشیزم دەمێكە لە بەرنامەیدا بووە.
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و  جەماوەریی  ڕەهــەنــدی  هێنانەدی  بۆ  پۆپۆلیستی  سیاسەتی 

بۆ  هەلومەرجێك  دەبێتە  تۆڵەسەندنەوە  و  رق  غەریزەی  بێداركردنەوەی 

بێت  سااڵنێك  دەشێت  كە  بێزارییەی،  و  ڕق  ئەو  هەموو  كۆكردنەوەی 

پەنگی خواردبێت. لەم كەش و هەلومەرجەدا و بە وتنی وتاری حەماسی و 

تەكفیری و هەندێك جاریش سۆز بزوێن و غەریزەساز، بێگومان كاردانەوەی 

توندوتیژی و هەندێك جار پەالمار و هێرش و وێرانكردن دەبێتە ئاكام. ئەمە 

ئەو ڕەهەندەیە كە زۆربەی بیرمەندان و مێژوونوسان دەیخەنە بەر ڕەخنە 

لە شۆڕش و ڕاپەڕینەكان، تەنانەت لەو شۆڕش و ڕاپەڕینانەی كە دڵخوازی 

دامەزراوەكان،  بارەگاو  بۆ  پەالمار  بەردهاویشتن،  هەلومەرجی  خۆشیانە. 

ئەو  وەهادا  هەلومەرجێكی  لە  نەیاران  نوێنەرانی  و  میدیا  بۆ  هێرشبردن 

ئاكامەیە، كە ئۆپۆزیسیۆنی كوردی دەیویست، یان ئەو ئەنجامەیە كە خەڵكی 

بۆ كۆدەكرێتەوە لە الیەن سیاسەتی فاشیستی و كۆنەپەرستی!

)دەستكاری(  فریو  تیۆری  و  فاشیزم  جەماوەریی  دەروونناسی   -5

عەقڵەكان:

 پەیڕەوی فرانكفۆرت، یان بیرمەندانی مەكتەبی فرانكفۆرت دەربارەی 

پرسێك هەڵوێست و لێكۆڵینەوەیان ئەنجامدا، دەربارەی مێژووی كۆمەڵگای 

ئەڵمان و الیەنەكانی ئەو پرسەیان كردە بابەتی بیركردنەوەی خۆیان. ))ئەو 

پرسەش بریتی بوو لە بەرنامەو كاری فاشیزم بۆ بە كارهێنانی ئامرازەكانی 

فریو، بە مەبەستی دەستكاری و گۆڕینی عەقڵی خەڵك. ئەو بیرمەندانە بەم 

لێكۆڵینەوەیەی خۆیان دەوت ))تیۆری فریوی عەقڵەكان((. )29( خوێندنەوەو 

لێكۆڵینەوەكانی )زیگفرید كراكر و ویلهلم رایش( تاڕادەیەكی باش توانییان 

ئەم تیۆرەیە بۆ دەروونناسی جەماوەریی فاشیزم لە قوتابخانەی فرانكفۆرت 

بەدیبهێنن.
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یەكێك لە پرسیارە گرنگەكانی ئەم تیۆرەیە ئەوە بوو: بۆچی و چۆن 

نازیەكان، تەنانەت پێش دەسەاڵتی ترس و تۆقاندنیان، توانییان لە پشتیوانی 

بە هێزو فراوانی جەماوەر بەهرەمەندبن؟

دیكەی سەرمایەداری  یان هەر سیاسەتێكی  فاشیزم  كاری  یەكەمین 

هەوڵی  لە  سیاسەتانە  ئەم  كە  ئەوەیە،  دیفاكتۆ  دیموكراسی  یان  فریوساز 

غەرایزەكان(ی  )ڕازیكردنی  كە  یان هەلومەرجێكدان  ڕەوشێك  پەیداكردنی 

تۆڵەكردنەوە، بە خائین  نیشان بدەن. هاندانی هەستی  لە خۆیان  خەڵك 

ناساندن و تەكفیری ئەوانەی كە الیەنگیر نین لە سیاسەتی هێزە فاشیستەكان 

و خستنە ئۆباڵی هەموو گەندەڵی و كەموكورتی و چەوسانەوە بۆ سەرشان 

و بەرپرسیارێتی هێزەكانی دیكە، یان بۆ سەرشانی هێزە دەسەاڵتدارەكان و 

الیەنگرانیان، لە هەمانكاتدا قەبەكردنی كێشەكان و بە زەبەلالح ناساندنی 

هەلومەرجی چەوسانەوە و لە توانابەدەر وا دەكات، كە كاردانەوەی خەڵك 

جەماوەرە  و  خەڵك  ئەو  تۆڵەكردنەوەدا،  هاندانی  سیاسەتی  و  ڕەوش  لە 

كە  تیۆرەیە  ئەم  دەربكەوێت.  ئۆپۆزیسیۆن  یان  نەیار،  الیەنی  دەوری  لە 

بە فریوی كەسەكان و الیەنگران دەستپێدەكات، ئامانجەكەی بۆ ئەوەیە كە 

تەواوی عەقڵ و زەینەكان دەستكاری بكات و بیانكاتە پەیڕەو و گوێڕایەڵی 

سیاسەتی مەبەست. هەوڵدان بۆ شوبهاندنی هەلومەرجی هەرێم بە تونس، 

لەوەدایە،  چارەسەرەكان  تەواوی  كە  واخۆنیشاندان  لیبیا،  یەمەن،  میسر، 

و  هەستن  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  دژی  لە  واڵتانە  ئەو  وەكو  خەڵك  كە 

خۆپیشاندان و ڕاپەڕین بەرپا بكەن. لە بەرامبەریشدا خۆ ناساندن و نواندن 

بەوەی كەتەنها ڕزگاركەر و فریاد ڕەسی جەماوەر لەوەدایە، كە ئۆپۆزیسیۆن 

و نەیارانی حكومەت دەسەاڵت بگرنە دەست، یان هیچ نەبێت ئەم حكومەت 

و دەسەاڵتەی ئێستا نەمێنێ، بەشێكە لە گەونجاندنی خەڵك بۆ دێواندنی 
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ماف  لە  باسكردن  دەسەاڵتە.  ئەو  دژی  لە  خەڵك  فریودانی  و  دەسەاڵت 

تەكفیركردنی تەواوی سیستمی  ئازادییەكان و عەدالەت، ڕەخنەگرتن و  و 

حیزبی و حكومی، تەنانەت ڕەخنە گرتن و بە خائین دانانی تەواوی ئەوانەی 

تا میدیا و  لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن نین، هەر لە ڕێكخراوی كۆمەڵی مەدەنی 

نوسەران دیسان بەشێكە لەم تیۆرەیە. ڕێبازی فریو، یان دەستكاری عەقڵەكان، 

بەاڵم  دەكات،  بەرامبەرەكان  تەخوینی  تەكفیرو  و  كەڕەخنە  لەهەمانكاتدا 

خۆشیان بەهەمان پێوەر و سازوكار و سیستم و بیركردنەوە كار دەكەن. 

واتا پێكهاتەی ڕابەرو ڕەوشی كارێزما و نوخبەكانیان، نەك باشترنین لەوانەی 

و  میدیا  و  مەدەنی  كۆمەڵی  ڕێكخراوەكانی  خراپترن.  بەڵكو  نەیارن،  كە 

نوسەرانیشیان هەروەكو ئەوانەی دیكە سەر بە حیزب و سەركردە و بڕیاری 

حیزبی  و  باشترنین  دەسەاڵت  لەوانەی  بێگومان  پارلەمانتارانیان،  سیاسین. 

تەنها  تاریكەكان و  لە ژوورە  ئۆپۆزیسیۆن هەروەكو حیزبەكانی دەسەاڵت 

سەر  دەدەن:  بڕیارەكان  القدیم(  )الحرس  یان  كۆنەكان  سەركردە  لەالیەن 

ئەنجام لە گەندەڵی و بەشداریی لە كەموكورتی و نەهامەتی هەلومەرجی 

واڵتیش بەهەمان ڕادەی كە ئەوان بە هۆكاری ئەو هەلومەرجەی دادەنێن، 

ئەو سەركردەو هەڵسوڕاو و كادێرانەش نەك بەشداربوون، بەڵكو دەست 

لە  فریوە  و  سیاسەت  ئەم  و  هەلومەرجە  ئەم  بوون.  كاراش  پێشكەرو 

فەرهەنگی سیاسیدا پێیدەوترێ )دیماگۆجی( واتە بەرزكردنەوەی دروشمەكان و 

پیادەكردنی سیاسەت و پەیڕەوی ڕێك دژ بەو دروشمانە.

 هەر لە هەمان زەمینەدا فاشیستەكان لە گوتاردا دژی سەرمایەداریین، 

بەاڵم لە كرداردا داكۆكیكردنە لە سەرمایەدارییەكی دڕندەترو بە هێزتر، تا دەگاتە 

ڕادەی سەرمایەداریی دەوڵەتی، لە زەمینەی دیموكراسیشدا كە نەیارەكانیان بە 

دیموكراسیان  دژی  ماهیەتی  هەمان  خۆیان  بەاڵم  دەزانن،  دیموكراسی  دژی 
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هەیە و تەواوی دنیاو ڕەوشەكان لە سیاسەت و سێكتاریزمی خۆیانەوە دەبینن 

و سەرئەنجام ماهیەتی تۆتالیتاری و دژی ئازادی و یەكسانیان هەیە.

پرسەكانی  لەسەر  بۆچی  كە  ــاگــاداردەكــەم  ئ بەڕێز  خوێنەرانی   

)سەرمایەداری، دژی دیموكراسی و تۆتالیتاری( دەربارەی فاشیزمی كوردی باس 

و لێكۆڵینەوەم نەكردووە، چونكە ئەم ماهیەتانە ئەو كاتە لە فاشیزمدا بە ئاشكرا 

دەركەوتن كە دەسەاڵتیان گرتە دەست. هیوادارم فاشیزمی كوردی دەسەاڵت 

نەگرێتە دەست و ئەو ماهیەتانەیان دەرنەكەوێ!

 سەرچاوەكان

1- كارل ماركس، هجدهم برومر، لوئی بناپارت، ترجمەی محمد پور 

هرمزان، نشر پرسش، چاپ اول، تهران 1386، ل28.

ماجد  سرپرستی  بە  كردستان،  دانشگاە  كردی،  فارسی  فرهنگ   -2

مردوخ روحانی، جلد اول، ل 64.

علوم  در  فرانكفورت  مكتب  انتقادی  نڤریە  نوزری،  علی  حسین   -3

اجتماعی و انسانی، نشر اگاە، چاپ دوم 1386، ل34.

4- ه. س. پ. ل41.

5- كارل ماركس، 18ی برومێر، ل12.

6- بۆ زیاتر شارەزابوون لە زاراوەكانی ))ئۆپۆزیسیۆنی هەژمونخواز(( 

و))نیمچە ئۆپۆزیسیۆن(( بڕوانە وتاری ))ئۆپۆزیسیۆن لە سیستمی دیموكراسی 

و ڕژێمە هەژموونخوازەكان(( لە نووسینی د. حسین بشیریە و لە كتێبی )عقل 

درسیاست، نشرنگاە معاصر، چاپ اول 1386، ل ل -499 531( و لە وەرگێڕانی 

ئەكرەمی میهرداد.

7- ڕستەی ))پاوانكردنی هێز و توندوتیژی ڕەوا(( شێوەی بەكارهێنانی 
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بیرمەند و كۆمەڵناسی ناوداری ئەڵمان ))ماكس وێبەر((ە، وەكو تایبەتمەندی 

هێزی دەوڵەتی مۆدێرن. بڕوانە: أتیال اوزر، دولت در اندیشەی غرب، ترجمەی 

دكتر عباس باقری، نشر فرزان، چاپ اول 1386، ل 85.

8- كارل ماركس، در جامعە شناسی و فلسفەی اجتماعی، گزینش و 

بابایی، مۆسسە  پروێز  ترجمەی  روبل،  ماكزیمیلین  و  باتامور  تۆم  پیشگفتار، 

انتشارات نگاە، تهران 1389، ل 323.

9- د. حسین بشیریە، انقالب وبسیج سیاسی، انتشارات دانشگاە تهران، 

چاپ دوم 1374، ل1.

ترجمەی  ماركسیسم،  در  اصلی  جریانهای  كوالكوفسكی،  لشك   -10

عباس میالنی، نشر أگاە، چاپ دوم 1385، جلد دوم، ل 59.

11- كارل ماركس، هەژدەی برۆمێر، ل 27.

12- د. حسین بشیریە، ه. س. پ. الپەڕەكانی 60-23.

13- ه. س. پ. ل ل58 - 59.

14- حسین علی نوژری، نظریەی انتقادی مكتب فرانكفورت، ل 233.

سیاسی،  شناسی  جامعە  لیپست،  مارتین  سیمور  و  دوز  رابرت   -15

ترجمەی دكتر محمد حسین فرجاد، انتشارات توس، چاپ اول 1371، ل 137.

16- د. حسین بشیریە، اموزش دانش سیاسی )مبانی علم سیاست نزری 

وتأسیسی(، چاپ ششم، دانشگاە تهران، 1385، ل149.

-17 د. حسین بشیریە، جامعە شناسی سیاسی )نقش نیروهای اجتماعی 

در زندگی سیاسی(، نشرنی، چاپ نهم 1382، ل 315.

18- رابرت دوز وسیمۆر مارتین لیپست، ه. س. پ، ل 141

19- ارنست مندل، علم اقتصاد: نظریە اقتصادی ماركسیستی، ترجمەی 

هوشنگ وزیری، انتشارات خوارزمی، تهران 1359، ص 588.
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20- حسین علی نوژری، مكتب فرانكفورت، ل ل 99-98.

21- دایرە المعارف ناسیونالیزم، زیر نظر الكساندرو ماتیل، جلد دوم، 

كتابخانەی تخصصی وزارت امور خارجە، تهران 1383، ل 678.

22- دایرە المعارف دموكراسی، زیرنظر سیمور مارتین لیپست، جلد 

دوم، كتابخانەی تخصصی وزارت امور خارجە، تهران 1383، ل 982.

23- جورجیو اگامبن، كارل اشمیت، والتر بنیامین...، قانون و خشونت، 

گزینش و ویرایش، مراد فرهاد پور، امید مهرگان، صالح نجفی، نشر رخداد، 

چاپ اول 1387، ل 97.

24- د. حسین بشیریە، جامعە شناسی سیاسی، ل 315.

25- دایرە المعارف ناسیونالیزم، جلد دوم، ل 679.

26- ه. س. پ. ل. 679.

ایدەالهای  و  سیاسی  لوژیهای  ایدە  داگر،  ڕیچارد  بال،  ترنس   -27

دمكراتیك، برگردان، دكتر رۆیا منتڤمی، انتشارات پیك بهار، چاپ اول 1384، 

ل 262.

28- ه. س. پ. ل262.

29-حسین علی نوزری، مكتب فرانكفورت، ل109.
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لە بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەم
ڵی  سا

چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید
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18
ئاشنابوون بە بزوتنەوەی 

فیمینیزم
2014كۆمەڵێك نوسەر

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

2014فازل حسێن مەال رەحیمماو تسی تۆنگكتێبی سور 27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا 30

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

33
گەشتە بێ ئاكامەكانی 

سەركردەیەك
2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەر

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل
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36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان میالد 

ئەلقزی
2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58


